
1 
 



2 

সম্পাদকীয় 

ফকচাস্ত্র ওণা 
 

ওম শুপাওাঙ্খী  নু্ধদতভ লদবাগকঢায় আফাদতভ াগরিও ই-ধগিওা 
"ফকচাস্ত্র"ভ ঢৃঢীয় গওগি প্রওাগযঢ লদমা। এাভ আফাদতভ গরয় "গুকাাা"  
"পূঢ"। এওঝু দম নদয়া তভওাভ এই গরদয়। কঢ তু'ঙদভ আফাদতভ গরয় 
গলদদ নণদওদঙ ফূমঢ ননমুতা, ওঔদদা া ঢযগচৎ। ঢৃঢীয় ঙদভ এদ আফাদতভ 
ফদদ লদমা এাভ গরদয় বগঘিয আদা তভওাভ, দালদম নমঔদওভ প্রগঢপাদও নেঁদথ 
নতয়া লয়, আাভ ধাঞদওভ এওদখদয়গফ আাঝা গওঙু আশ্চদবিভ দয়। ২০১৮ াদম 
গুকাাাভ ফুগি ধঞ্চায ঙদভ ধা গতদে। ঢাই গরয় গলদদ "গুকাাা"  "পূঢ" 
ভাঔাঝা নয বুগিবুি ফদদ লদয়গঙম আফাদতভ।  
 
নও দা চাদদ াগামী নবফদ পকাদদভ পি নঢফদই পূদঢভ পি। ফাদদ নঢফদ 
নঢফদ পূঢ লদম াগাগম ঢাদও ফদদভ ফদথয ােঁগঘদয় নভদঔ নতয় আচীদ। ঢদ আগফ 
নফাদঝ নই পিওুদম ধগি দা। পূদঢভ ভাচা লদম আমাতা ওণা অযয। আম 
ওণাঝা লদমা গকদয়, এঢি এওঔাদা ধগিওায় এওছােঁও পূঢ গদদয় দািাঘািা ওভাভ 
স্পথিা নতঔামাফ দঝ, আদম  আগফ নচায় পীঢু ফাদুর। এওডি াগিদয় মগঙ দা। 
ভাঢগদভদঢ নঢদাদতভ খােঁঝাদঢ নদই, এ ওণা মামদফালদ াুভ ফদঢা আগফ গশ্বা 
ওগভ। দা, নঢফদ নওাদ পূঢুদি অগপজ্ঞঢা আফাভ লয়গদ দঝ, ঢদ নভওফ আওাঙ্খা 
আফাভ নদই। আগফ নঢা আভ অদাণাু দই নব গদদচ উগচদয় পূদঢভ দে নতঔা 
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ওভদঢ বা। ভং এই ধগিওাভ পূদঢভ তমই আফাভ কঢ ওদয়ও ফাদভ খুফ নওদি 
গদদয়দঙ মা ঘদম। 
 
পূঢ ংঔযা ওভদা দম বঔদ ফদগিভ ওদভগঙ ঢঔদ প্রণফ অিায় নয গতদযলাভাই 
মাকগঙম নব গও গও ভাঔা নবদঢ ধাদভ বা ধাঞওদও আগ্রলী ওদভ ঢুমদঢ ধাদভ। অকঢযা 
কঢাদভভ ফদঢা এাদভ শ্রদেয় নতাযীর ফুদঔাধাথযাদয়ভ যভডাধন্ন লয়া। উগদ 
এওাভ শুদদই নব অগপদ আইগটয়া গতদমদ, ন ঙািা এই ধগিওা এপাদ 
াগচদয় নঢামা আফাভ ধদে অম্ভ গঙম। তুুঃদঔভ ফদথয েঁভ গদদচভ নবঝা নমঔাভ 
ওণা গঙম নঝা আভ ফয়াপাদ আফভা নধমাফ দা। ঢু গুরুচদদভ আযীিাত নধদয়গঙ, 
এ া ওফ গওদ! এঙািা প্রদয়াচদদ চরুভী ধভাফযি গতদয় ালাবয ওদভদঙদ 
াগলগঢযও স্ভভডগচঢ ঘক্রঢিী। আগফ ঢােঁভ ওাদঙ ওৃঢজ্ঞ। 
আফাদতভ এাদভভ ংঔযায় পূঢ  গুকাাাদও গদদয় দাদাভওফ স্বাত  নফচাদচভ 
নমঔা ণাওদঙ। অথযাধও ঋগে নকাস্বাফীভ ওমদফ ণাওদঙ গুকাাা বঢভীভ নদধদণযভ 
ওণা  নঔদভাভ ঔাঢাভ ঔিা। এঙািা ভদয়দঙ াংমা াগলদঢয  গদদফায় পূদঢভ 
উধগিগঢ গদদয় তুগঝ গপন্ন প্রন্ধ, নমঔও ুগফঢ কােুমীভ ওমদফ। নমঔও অগপগচৎ 
ুওুদমভ প্রদন্ধ ণাওদঙ  ফৃঢুয ধভঢিী চীদদভ দাদাদ যাঔযা  নপ্রঢদমাদওভ দে 
নবাকাদবাদকভ গগপন্ন ধেগঢভ ইগঢলা। ঢযগচদঢভ নভমপূঢ গদদয় এওগঝ অদয থাভাভ 
প্রন্ধ ণাওদঙ নমঔও প্রুে গদদয়াকীভ ওমদফ। শ্রোভ ফাদুর উজ্জ্বম তত্তভ ওমদফ 
ণাওদঙ ননমুতাভ গভপমপাভ গদদয় দাদাদ ঢণয। 
 
এাভ আগ কদেভ ওণায়। গঘিগযেী  অথযাধও নতভাচ নকাস্বাফীভ নমঔা এওগঝ 
অদতয কে ণাওদঙ ননমুতাদও গদদয়। াংাগতও ধাদয়ম নদগুপ্তভ ওমদফ ণাওদঙ 
এওগঝ নঙাঝকে, পূদঢভ দয়, পামাাভ। এভ দে ভদয়দঙ এওগঝ কাদয় ওােঁঝা নতয়া 
অদুাত কে  নয গওঙু ি কে নবগুদমা ধিাভ ধদভ ভাদঢ খুফ দা আদঢ ধাদভ। 
ভদয়দঙ এওগঝ ভফযভঘদা, পূঢ গদদয় অগপজ্ঞঢাভ কে, গঢয পূদঢভ কে, পূঢুদি 
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নঙাঝকে, পূঢ গদদয় ঙিা-ওগঢা  আদভা অদদও গওঙু। ণাওদঙ পূঢুদি ঙগ  
নদঝাগ্রান। গদযর ংদবাচদ রূদধ আফভা নধদয়গঙ "গশ্বশ্রী গুডফয় াকঘী" ভদন শ্রী 
ফময় ভাদয়ভ াোৎওাভ, বা ননমু নপ্রফীদতভ পাম মাকদই। মূ্পডি ধগিওাগঝদও 
রূধতাদ ওদভদঙদ গ্রাগনও আগঝিস্ট নৌভপ দন্দী।  
 
"দনমুতা এন্ড নওাং" নযাদ' ননাভাদফ আফভা াভাঙভ ননমুতা  ঢযগচৎদও গদদয় 
নফদঢ ণাগও গঞওই, ঢু এওঝা ননুও গ্রুদধ নবঔাদদ ওাদভাভ দেই ফুদঔাফুগঔ নতঔা 
লাভ ুদবাক নপাদ নফদমদা নঔাদদ ওদমভ উৎাদল  লদবাগকঢায় নবপাদ 
আফাদতভ ধগিওা ঢৃঢীয় ঙদভ ধা গতদমা ঢাভ চদয লওফিী  তয নু্ধদতভ অতাদ 
অদস্বীওাবি। আযা ওগভ আফাদতভ এই াৎগভও প্রদঘষ্টা আাদভা ওদমভ ফদ চয় 
ওভদ। 
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ভূতের রাজার বতরর জজাতর 
 

আরাদে কপ্প (কে) 
 

গঢয-গফদণয পূঢ - ধাদয়ম নদগুপ্ত ৯ 
ভা বঔদ চাদক - নাফদাণ আঘাবিয (িকে) ৩০ 

মাস্ট নেদ - নওৌগযও পূেঁইয়া (িকে) ৫৫ 
গকগন্নফা - ফথুগফঢা নদগুপ্ত ১০১ 

বওুণ্ঠ ফগিদওভ ঔাঢা - নতভাচ নকাস্বাফী ১১৯ 
কে লদম গঢয - দেঢ গফি ১৩৭ 

ুদন্দা - ফুলাম্মত আবু্দম ফুওঢাগতভ ১৫৩ 
অপূঢধূি - যঙ্খতীধ নদগুপ্ত ১৬৭ 

পয় নধদয়া দা - ভাদঢিা ুভ (িকে) ১৮১ 
নু্ধ - গঘভঞ্জী ফচুফতাভ ২৪০ 

নঙাঝদমাও - শুপাঞ্জদ নপৌগফও ২৬২ 
নকাভিাদদ গুধীদাণ - যঙ্খশুভ্র ঘদটাধাথযায় ২৬৮ 

চংমাগতগখভ লাঢঙাগদ - নশ্বঢা ু (িকে) ২৮৯ 
অযভীভী কন্ধ - ুধডিা গফি ৩১৬ 

ফদয়ভ অদধো - উৎ তত্ত ৩২২ 
পূদঢভ াঢওালদ - গুঞ্জদ(গ) কােুমী ৩৩১ 

 

গদতযী পূদঢভ কপ্প (অদুাত কে) 
অযভীভী - প্রঢীফ তা ৮৯ 
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পূঢ গদদয় ভগওঢা (ভফযভঘদা) 
পূদঢভ-কে মাভ কে - যগফঢা ছা ১২৮ 

 

গুধী াখাভ গঘগঞ 
ওঢ ওাম ধদভ নফাভা 

এমাফ আাভ 
- তীধাগিঢা পটাঘাবি ১৪৪ 

 

পূঢ কদরডা  অদযাদয (প্রন্ধ) 
গুকাাাভ ঝুওদভা ওণা - ঋগে নকাস্বাফী ১৬ 

াংমা াগলদঢয পূদঢভ উধগিগঢ - ুগফঢ কােুমী ৭৭ 
আদঙ, ন আদঙ - অগপগচৎ ুওুম ১৭১ 

ননমুতাভ অস্ত্র - উজ্জ্বম তত্ত ২৫৫ 
াংমা ঙায়াঙগভ পূঢ - ুগফঢ কােুমী ২৭৩ 
ঢযগচৎ  নভমপূঢ - প্রুে গদদয়াকী ৩৩৯ 

 
ঙদন্দ পূঢ (ঙিা/ওগঢা) 

আদময়া - গমগপয়া নখার ৭৫ 
ধঘায ভর - শুপফয় ১৩৪ 
পূদঢভ গদয় - দীম নলফমও ২৮৬ 

পুঢ নেগদং নন্টাভ - নওৌগযও পূেঁইয়া ৩২১ 
গদযর আওরিড 

আম গুধী াখাভ কে - উদধন্দ্রগওদযাভ ভায়দঘৌথুভী ২১৩ 
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গঢয পূদঢভ কপ্প (গদযর ভঘদা) 
পূঢ পূঢুদি নপৌগঢও - ভচঢ ঘক্রঢিী ১০৮ 

অদু্ভঢুদি - অরুগডফা ওভ ৩২৫ 
 

ফুদঔাফুগঔ (াোৎওাভ) 
গুডফদয়ভ গুদওীঢিদ ( গশ্বশ্রীভ ফুদঔাফুগঔ) - স্বাঢী ঘযাঝাচিী নপৌগফও ১৪৭ 

 

নধাস্টাভ 
 শুপতীধ নযঞ 
 

২১২ 

চারু ফচারু 
 দেঢ গফি ৩৪৫ 

 

নেঘ 
 তীধেভ ফচুফতাভ ১২৭ 
 নৌগফ পটাঘাবি ৩৪৪ 
 নশ্বঢা ু ১৭০, ২৮৫ 

 

পূঢুদি অযামাফ 
লীভও ভাচাভ নতদয - দেঢ গফি ৩১৯ 

ওমওাঢাভ পূঢ - শুপাঞ্জদ নপৌগফও ৩৪৭ 
 
 
 

ম্পাতও : স্বাঢী ঘযাঝাচিী নপৌগফও 
গ্রাগনক্স : নৌভপ দন্দী 

https://www.facebook.com/swatichatterjee.bh
https://www.facebook.com/sourav.nandy.92
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ধাদয়ম নদগুপ্ত 

 

।। ১ ।। 

 পীরড ঔাভাধ মাদক। গদযর ওদভ বা গশ্বা ওগভ দা, ঢাই গদদয় গমঔদঢ। 

আাভ এঝা ঔাভাধ মাদক নপদ নব আগফ দা গমঔদম নমাদওভ ঔাভাধ মাকদ। াভা 

ভাঢ থদভ ওাকদচভ াফদদ দ নধদ গঘদাগে, এগতদও এওমাইদ নমঔা নদভাদে 

দা। ওণায় ওণায় ঔাভাধ মাকাঝা এওঝা নভাকই দঝ। এই নভাক আফাভ আদঙ। নদম 

ওাউদওই আগফ দা মদঢ ধাগভ দা। ঘভফ ইদে ণাওদম দা মা বায় দা এং 

নমাওচদ ঢাভ ুদবাক নদয়। এই নবফদ থগভিীগত। ওমওাঢায় এওগঝ গঔযাঢ ধগিওাভ 

ম্পাতও উগদ। আফাভ ঔু ওাদঙভ ফাদুর। প্রায় নঙাঝ নণদওই নঘদদদ ধািাঢুদঢা পাই 

গলদদ। ওামীখাঝ ফগন্দদভভ ধায গতদয় কগম, কগম, ঢয কগম নধগভদয় এওগঝ ধুভদদা 

াগিদঢ উগদ ণাদওদ। গতগতভ াগি বায়াভ ভািা প্রায় নদাভদভ কগম নধগভদয় 

বায়াভ ফদঢা। ন বাই নলাও, দতভ ধাদযভ াগিদঢ আফভা পািাদঝ লদয় এদগঙমাফ 

বঔদ গতগতভ য় ঙভ ধদদদভা এং আফাভ তয। থগভিীগতভ াা ঔু 

নঙদমদমাদঢই ফাভা বাদ। থগভিীগত ঢাভ তুই অগাগলঢ ওাওাভ ওাদঙই ফাদুর, 

ঢাদতভ আতদভভ পাইগছ, ন্তাদ। ই াগিদঢ আফাভ অাথ বাঢায়াঢ গঙম। আমাতা 

ওদভ দম নাছাদদাভ তভওাভ নদই। ওদমই চাদদ, নইফয় অণিাৎ আচ নণদও প্রায় 

ঙভ ওুগি-ধেঁগঘদযও আদক াগাগম াগিভ ধািাঢুদঢা ম্পওিগুদমা গদদচভ াগিভ 

ফদঢাই গঙম। ফাদদ থগভিীগতভ আধদ পাই ণাওদম ঢাদও আফাভ নঘদয় নগয 
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পামাদঢদ গওদা দন্দল। ফিভওফ ুঔ-তুুঃঔ ঘায়া ধায়া গদদচদতভ ফদথয পাক 

ওদভ গদদয় ি লদয়গঙ আফভা। আফাদতভ ধিাদযাদাভ নওাদ গফম গঙম দা। ওাভড 

গতগত গঙদমদ াইদওামগচভ ঙািী এং আগফ চদয়ন্ট ধায ওভা ইগঞ্জগদয়াভ। গওন্তু 

ইঝুওু াত গতদম আফাদতভ ধঙন্দ-অধঙন্দ আত্মীয়-স্বচদ এফদওী নু্ধ-ান্ধ প্রায় 

এও। নই থগভিীগত ভদন আফাভ গদদচভ গতগতদও দা গম ওী ওদভ? মা বায়? 

এওঝু ঔুদমই গম। ধিাদযাদায় পাম থগভিীগতভ গদদচভ নধযায় বদণষ্ট 

াওদনুম। ঘগিয লয়গদ এঔদ, গওন্তু গদদচভ বঢগভ ওভা গওদযাভ ধগিওা 

চদগপ্রয়ঢা  গগক্রদঢ এঔদ াংমাভ াচাদভ এওদম্বভ, গদতদযভ াগাগমভা নঔাদদ 

নমঔা ধাঞাদ। কদঢ ােঁথা ঘাওগভদঢ  দা গকদয় এই গদদচভ ফদঢা ওদভ নওগভয়াভ বঢগভ 

ওভাভ যাধাভঝাদও আগফ পীরড ম্মাদ ওগভ। ফাদছ-ফাদছ আগফ পাগ, নই আভ-

ধােঁঘঝা নঙদমভ ফদঢাই এওঝা ঙও ােঁথা নওগভয়াভ বঢগভ ওদভ ইগঞ্জগদয়াভ লদয় 

নোমুরুদঢ ঘাওগভ ওভদঢ এমাফ। এওা এঔাদদ ণাওদঢ নফাদঝই পাম মাদক দা। এভ 

নঘদয় বগত গতগতভ অযাগস্টযান্ট লদয় ওাচ ওভঢাফ, ঢালদমই গও পাম লঢ? াগলঢয 

আফাভ পাম মাকঢ দা ঢা দয়। ভং উমদঝাঝাই। থগভিীগত এং দতভ াগিভ ধািায় 

ধদি নব নমঔওদতভ নমঔা আগফ নকাগ্রাদ গকদমগঙ, ঢা আফাভ য়গ অদদও াগাগম 

নঙদমভই থাভডাভ াইদভ। অদথিও নমাওচদদভ দাফই নযাদদগদ নওউই। এওঝু-আথঝু 

নমঔাভ যঔ গঙম। গতগতভ ধািায় ধদি খদর-নফদচ গদদচদও বঢগভ ওদভগঙ। দতভ 

ধগিওায় নমঔাদমগঔ ওদভ ঔাগদও দাফ লদয়দঙ। আভ নঔাদদই লদয়দঙ দঘদয় ি 

ফুযগওম। এদও নমঔাদমগঔ ওভা আফাভ ধঙদন্দভ গচগদ, ঢাভ উধভ গতগত আতাভ 

ওভদম যঢ ওাদচভ ফদথয আফাভ দা মা অম্ভ। এাদভ গতগতভ তাগ নঙাঝদতভ 

চদয পূদঢভ কে গমদঔ গতদঢ লদ। আগফ আওায নণদও ধদিগঙ। আফাভ পূঢ 

যাধাভঝায় নওাদগতদই গশ্বা নদই, গঙম দা, আভ এঔদ দঢুদ ওদভ বঢগভ লয়াভ 
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নওাদ ওাভড নতগঔ দা। নদম নবঔাদদ আফাভ গশ্বাই নদই, নঔাদ নণদও আফাভ 

নমঔা নদভাদ ওী ওদভ। আচ অগথ আফাভ নগযভপাক নমঔাই এদদঙ গদদচভ 

নঙদমদমা া গগপন্ন চায়কাভ নিাদঢ বায়াভ অগপজ্ঞঢা নণদও। গওন্তু এই পূদঢভ 

কদেভ আতাদভ আগফ ঔুই ওগঞদ ধগভগিগঢভ ফদথয ধদি গকদয়গঙ। গতদতদযও আদক 

আগফ ওমওাঢা নণদও গনদভগঙ। থগভিীগত আফাদও নমঔাভ ওণা মদঢই আগফ দমগঙ, 

'আভ বা-ই দমা গতগত, আগফ পূদঢভ কে গমঔদঢ ধাভ দা। ঢুগফ নঢা চাদদাই, আফাভ 

এদ গশ্বা নদই।' 

থগভিীগত ঔু কম্ভীভ লদয় মম, 'গশ্বা-অগশ্বাদ গওঙু বায় আদ দা। নমঔও 

গলদদ নঢাদও পাদিঝাইম লদঢ লদ। নওম নঙাঝদমাভ কে আভ নিাদঢ বায়া 

গতদয় আভ ওঢগতদ ঘামাগ!' 

ওা নঔদয় আগফ ফুঔ ঘুদ ওদভ ফাণা ঘুমদওাগে নতদঔ গতগত এাভ এওঝু দভফ লদয় 

মম, 'নযাদ, পূদঢভ কে নমঔা ঔু নাচা। ওাভড ফাি তু‖গঢদদঝ ঙও ভদয়দঙ। নবফদ 

থভ, এওঝা তফায পূঢ ওদমভ েগঢ ওভদঙ, নওউ ুছদঢ ধাভদঙ দা ওী লদে, 

মাদস্ট নতঔা নকম পূদঢ এই  ওাচ ওদভঙ। আভ-এওঝা পাম পূঢ াইদও নলে 

ওভদঙ, াই ঘায় ন ওদমভ দে ণাওুও। এ ঙািা নবঝা লয়, নঝা লম এওঝা 

নমাও নঢাভ াফদদ স্বাপাগও ফাদুদরভ ফদঢাই ওণা মদঙ, ঘমদঙ, গনভদঙ। ধদভ 

নওাদ এওঝা ভলয নপত ওদভ চাদা নকম নব ন পূঢ, আদকই ফাভা গকদয়দঙ। ঢা 

এভ ফদথয নওাদ এওঝাদও ঢুই নদঙ গদদয় গমদঔ নযাম। ওী এফদ ওগঞদ ওাচ, ম?' 

আগফ লঞাৎ মমাফ, 'আো গতগত, ঢুগফ নঢা পূঢ ফাদদা দা। ঢা লদম লঞাৎ পূঢ 

গদদয় নমঔাদমগঔ নওদ ওভদঢ ঘাইঙ?' 

গতগত নলদ মম, 'নঙাঝদতভ ফদথয এওঝা নওৌঢূলম আদঙ পূঢ গদদয়। ইদনযাক্ট 

নব গচগদ আফাদতভ ওাদঙ এঔদ ভলয ঢাই গদদয় নঙাঝ-ি ওদমভই আগ্রল 



12 

ণাদও। অদদদওই নতঔগ, ফুদঔ দম পূঢ আাভ ওী!  গওন্তু পূদঢভ কদে ঢাদতভ 

ইন্টাদভস্ট গওঙু ওফ দয়। ফদদ লম, নতগঔই দা পূদঢভ কে ধদি আফাভ ঔুদত 

ধাঞওভা ওীভওফ গনটযাও নতয়।' 

াল ওদভ গচদজ্ঞ ওভমাফ 'ঢুগফ গও নই তদম ধি, বাভা দম পূঢ নদই? 

অণঘ চাদাভ ঔু ইদে পূঢ গঢযই আদঙ গও দা...।' 

আগফ নপদগঙমাফ আফাভ গপ্রয় থগভিীগত ঢােঁভ স্বপাগে পগেদঢ নলদ উগিদয় 

নতদদ আফাদও। গওন্তু গতগত উতা লদয় নকম। এওঝু ঘুধ ওদভ নণদও মম, 'চাগদ 

পাই, াা বঔদ ঘদম নকদমদ, আগফ ঔু নঙাঝ। পাম ওদভ আফাভ ফদদই ধদি দা 

াাদও। আফাভ ঔু ইদে ওভঢ চাগদ, াা বগত আফাদও নতঔা নতদ এওাভ, 

অন্তঢ পূঢ লদয়। নু্ধদতভ মঢাফ আফাদও নঢা াা ঘুগধঘুগধ নতঔা গতদঢ ধাদভ, 

বঔদ নওউ ণাদও দা আযধাদয। ভা ঔু পয় নধঢ, মঢ এপাদ মদঢ নদই। ফভা 

ফাদুর ওঔদ পাম লয় দা, াা দাগও আফাদও পুদমই গকদয়দঙ। পূঢ লদম নওউ আভ 

পামাদ দা। আগফ গশ্বা ওভঢাফ দা। ঢুই নঢা চাগদ আফাভ পয়-টভ নঢফদ 

নদই। আভ পয় ধাই া নওদ ম। বাভা আফাদতভ নেঁদঘ ণাওদঢ পামাদ, ঢাভা 

ফদভ গকদয় ওঔদ ঔাভাধ লদঢ ধাদভ? অফাযাভ খুঝখুদঝ ওাদমা অন্ধওাদভ আগফ 

এওা-এওা ওঢগতদ ঙাদত গকদয় াাদও নটদওগঙ। াা আদইগদ। ফাদও এ ওণা 

মাভ াল ধাইগদ। ঞাগম্মদও মঢাফ। ঞাগম্ম ঔু ওােঁতঢ। আভ আগফ চগিদয় থদভ 

মঢাফ, ঢুগফ গওন্তু টাওদম এদা, নওফদ? আফাভ বঔদ এওা মাকদ, আফাভ ধাদয 

নণদওা। ঞাগম্ম ফচা ওদভ মঢ, আগফ গঞও আ আভ নঢাদও গদদয় ঝুও ওদভ ধাগমদয় 

বা। ঢাভধভ আাভ গঞওফদয় ননভঢ গতদয় বা। গওন্তু ঞাগম্ম আদগদ আভ চাগদ! 

ওঢ নটদওগঙ, ওঢ নওেঁদতগঙ... পূঢ লদয় নওউ আদগদ আফাভ ওাদঙ। এভধভ আভ 

পূদঢ গশ্বা ণাদও, ম?' 
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থগভিীগতভ ওণায় আফাভ ঔু ওান্না ধাগেম। আচ গদয় ওদভগদ গতগত, ফা আভ 

ওাওাদতভ গদদয় আদঙ। ফয় নতঔায় েঁভ ফদঢা ঔুগয নওউ নদই আভ। ওমদও 

গদদয় পাম ণাওা, িদতভ তাগয়ত্ব নদয়া, এই ই গতগত আফাদও এং আফাভ ফদঢা 

অদদওদওই গদদচভ চীদ গতদয় গযগঔদয়দঙ। নই গতগত গপঢদভ-গপঢদভ এঔদ এঢ 

এওা লদয় আদঙদ নঝভ নধদয় ঔু তুুঃঔ লগেম আফাভ। গঢযই নঢা, নব নওাদগতদ 

পূঢদও ঔাভাধ পাদগদ, ভং পামদদ টাওাটাগও ওদভদঙ, ন বগত এফদপাদ আখাঢ 

নতয়, গশ্বা আভ ণাদও?  

আগফ গতগতভ লাঢ থদভ মমাফ, 'ঙাদিা নঢা, পূঢভা  গশ্বাখাঢও। নঢাফাভ ই 

পূদঢভ কে আগফ ােঁ লাদঢ গমদঔ ননম। এওতফ গঘন্তা নওাদভা দা। আভ নযাদদা, আগফ 

ফদভ পূঢ লদয় নকদম গওন্তু নঢাফাভ ওাঙ নণদও বা দা। বঔদ ঘাইদ আফাদও ধাদ, 

নঢাফাভ ধাদয।' 

গতগত এাভ নচাদভ নলদ উঞম, 'পুম মগম। ভং উমদঝাঝা, আগফ বঔদ নঢাভ নঘদয় 

ি, ঢঔদ আগফই ফদভ পূঢ ল আদক। ঢুই দা টাওদম আ আভ গঞওঞাও 

নমঔাদমগঔ দা ওভদম নঢাভ খাি ফঝদও গতদয় ঘদম বা। আগফ গওন্তু ঔু তফায পূঢ 

ল, ঢুই নতগঔ!' 

তুচদদ গফদম ঔু লামাফ আফভা, অদদওগতদ ধভ াগি গনদভ গদদচভ নঙাঝদমাঝা 

গনদভ ধাগেমাফ নবদ।  

 

গওন্তু ওণা নব গতমাফ ােঁ লাদঢ গমদঔ নত। এঔদ নঢা নতঔগঙ, লাঢ-ধা ঙুদি গওঙু 

ফাণায় আদঙ দা। দাহ্, আভ ফয় নদই। গতগতভ নণদও তুগতদ এক্সো ঝাইফ নধদয়গঙ। 

গওঙু এওঝা নঢা ওভদঢই লদ। গতগতদও ননভাদদা বাদ দা। গমদঔ আচই নফম-এ 

ধাগঞদয় নত। মাস্ট ওগতদ-এ এঢ ছাদফমা নকম, ফয়ই ধাইগদ। আগফ ঢা লদম ভং 
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ই নযর ঙওঝাই গদই। এওঝা নঙদম ধুদচাভ ঙুগঝদঢ াগি গকদয়দঙ, লই-হুদিাি 

ওদভদঙ, ন গনদভ আাভ ধভ াগিভ াই চাদদঢ নধদভদঙ ন বায়াভ আদকই 

নভাট-অযাগক্সদটদন্ট ফাভা গকদয়দঙ। এঝাদওই এওঝু ননগদদয় গমদঔ গতই! ওী? প্লঝঝা 

নওফদ? চদম্পয দা? 

 

।। ২ ।। 

গদদচভ অগনখদভ িব্ধ প্রগঢফাভ ফদঢা দ আদঙদ থগভিী। "গওদযাভদমা" 

ধগিওাভ ম্পাতদওভ খভ। ঘাগভগতদও ওাকচধি-নাইম  ঙিাদদা। নঝগদমভ উধভ 

এঔদ কদেভ িূধ! পূদঢভ কে চফা নতয়াভ নখারডা নভদদাভ ধভ নণদওই প্রঘুভ কে 

চফা ধিদঙ। নঝগদম ঢাভই ঙিাঙগি। গওন্তু থগভিী নগতদও গনদভ ঢাওাদেদ দা। 

ঢােঁভ নঘাঔ নফমদক্স গিভ। াুদ! নযর ধবিন্ত কে গমদঔ ধাঞাম ঢা লদম? ওণা 

নভদঔদঙ? ঢা আাভ আচ? থগভিীভ গশ্বা লগেম দা! ওী ওদভ ধাভম ? 

গতদতদযও আদক াুদদভ দে নযর নতঔা এ চদেভ ফদঢা। নোমুরু গনদভ াুদ 

নেগওংদয় বায় নু্ধদতভ দে। ননাদদ থগভিীদও দম, 'গতগত আফায় এওঝু ফয় তা। 

গনদভ এদ নঢাফায় কে ধাগঞদয় নত। নফম ওভ, নবগতদ গমঔ নগতদই।' নফম 

এদদঙ আচ। গতদগঢদদও আদক াুদদও নোমুরুদঢই তাল ওদভ এদদঙদ ওাওু-

ওাগওফা, ফাদদ ভ াা-ফা। ধা লিদও নাচা ঔাদত ধদি গকদয়গঙম ধালাি নণদও 

দাফাভ ফয়। এওঝা লািদকাি আি গঙম দা। অণঘ  এভ নঘদয় উেঁঘু ধালাদি 

নেও ওদভদঙ আদক। নু্ধভা ওদম অাও! এইভওফ এওঝা চায়কায় াুদ ধা 

লিদও দীদঘ ধিদ, নওউ পাদঢ ধাদভগদ। ভ যভীদভ প্রাদডভ নওাদ স্পন্দদই 

ধায়া বায়গদ। ঔভঝা শুদদ গদদচদও াফমাদঢ ধাদভদগদ থগভিী। গটদপ্রযদদ ঘদম 

বাগেদমদ ক্রফয, ঔায়াতায়া ওণা  ন্ধ। এদওভ ধভ এও গদদচভ গপ্রয়চদদতভ 
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লাগভদয় এও-এওফয় ফদদ লগেম, এপাদ ােঁঘাভ ওী ফাদদ! থগভিীভ গদদচভ পাই-

নাদ নদই নওউ। ণাওদম াুদদভ নঘদয় গপ্রয় লঢ গও? ঔাগদওঝা নচাভ ওদভই, নেঁদঘ 

ণাওদঢ লদ দম অগনদ এদদঙদ আচ। ওগম্পউঝাভ ঔুমদঢই াুদদভ নফম, ঢা 

আচদওভ ঢাগভদঔ, নপাভভাদঢ ধাঞাদদা। পূদঢভ কে। যাঝা গদদচভ কেই গমদঔ গতদয়দঙ 

এগতও-গতও ওদভ। নফদমভ নযদর নমঔা, 'বঔদ ঘাইদ আফাদও ধাদ, নঢাফাভ 

ধাদয।' 

নঘাঔ নণদও অদকিম চম ধিদঙ থগভিীভ। নও ঞওাম ঢাদও? াা? ঞাগম্ম? বাভা ঘদম 

গকদয় আভ গনদভ এম দা? দাগও াুদ? নব ঘদম গকদয় ওণা ভাঔাভ গশ্বা গতদয় 

নকম! এই গশ্বা নঢা গঢগদ ঘাদগদ। দাইা ণাওম পূঢ ধৃগণীদঢ, াুদ নঢা নেঁদঘ 

ণাওদঢ ধাভঢ। থগভিী নপদ ধাদেদ দা এঔদ ওাদও গশ্বা ওভদদ! চীদদও দাগও 

ফৃঢুযদও? 
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 -ভ  
 

ঋগে নকাস্বাফী 
 

ঢযগচৎ ভাদয়ভ ঞাওুভতা উদধন্দ্রগওদযাভ ভায়দঘৌথুভীভ নমঔা ―গুধী কাইদ‖ কেগঝ 

দন্দয ধগিওায় বঘি ১৩২১ (২য় রি ১২য ংঔযা) নণদও পাদ্র ১৩২২ (৩য় রি ৫ফ 

ংঔযা) ধবিন্ত ৬গঝ গওগিদঢ থাভাাগলওপাদ প্রওাগযঢ লয়। ১৯৬৩নঢ ঞাওুভতাভ 

চেযঢাগরিওীভ ফয় নণদওই ঢযগচৎ ঢােঁভ নঙদমদমাভ গপ্রয় এই কে গদদয় ঙগ 

বঢগভ ওভাভ ধগভওেদা ওভগঙদমদ। ঢদ অদদওগতদ থদভই নঙাঝদতভ চদয ঙগ ওভাভ 

পাদাগঘন্তা গঢগদ ওভগঙদমদ, ঢাভ আভ এওঝা ওাভড লম ঢােঁভ ামও ধুি ন্দীদধভ 

উধদবাকী ঙগ বঢগভ ওভা। ১৯৬৪ াদমভ ১৬ ননব্রুয়াভী ―ঝাইফ অন ইগন্ডয়া‖ বতগদও 

ংাতধদি প্রওাগযঢ এও াোৎওাদভ নঙাঝদতভ ঙগ গরদয় ঢােঁভ পাদাভ গওঙু 

ইগেঢ ধায়া বায় – 

Question: You know, it would be wonderful if you made a 

children‖s film - Gupi Gayen by your grandfather, the late Upendra 

Kishore Roy Choudhury. 

Ray: I‖ll do that. I also want to make a film out of a story from that 

treasure Thakurmar Jhuli. Do you know I wonder at times if those 
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fairy tales might not be too fearsome for a children‖s film. All those 

demons and monsters and reckless spilling of blood’ 

ঢােঁভ গঘিদাঝয নমঔাভ নঔদভাভ ঔাঢা নণদও চাদা বায় নব গঢগদ গঘিদাদঝযভ প্রাণগফও 

ঔিা গমঔদঢ শুরু ওদভদ ১৯৬৪ াদমভ ২৬ গটদম্বভ। ঢােঁভ অদয  ঙগভ ফঢই 

এই ঙগভ নেদি প্রাণগফও ঔিাগঝ গঢগদ ওদভদ ইংদভগচদঢ। ঢযগচদঢভ এই 

নঔদভাভ ঔাঢাগুগম গঙম ঢােঁভ ফি ৃগষ্টযীম ওাদচভ আেঁঢুিখভ, এঔাদদ গঢগদ 

গঘিদাদঝযভ  ঔিা, ঙগদঢ যলাদভভ চদয কাদদভ ঔিা, আলেীদঢভ নদাদঝযদ, 

ঘগভিদতভ নধাযাদওভ গটচাইদ, ঙগভ নধাস্টাভ, ঝাইদঝম ওাটি, ুওদমদঝভ গটচাইদ,  

ঙগ ংক্রান্ত আভ লাচাদভা ঔুেঁগঝদাগঝ গরদয়ভ নদাট  গমদঔ ভাঔদঢদ। নই ঔাঢায় 

নতঔদঢ ধায়া বায় এওগঝ কাদ বা ঙগদঢ যলাভ ওভা লয়গদ। ঔু ম্ভঢ এই কাদ 

বুদেভ প্রস্তুগঢভ তৃদযযভ চদয নমঔা লদয়গঙম। কাদদভ পা  পারা নতদঔ ধাঞওদতভ 

ুওুফাভ ভাদয়ভ ―মেদডভ যগিদযম‖ দাঝদওভ কাদগুগম ফদদ ধিদঢ াথয। কাদগঝ লম –  

আলা ওী ফভ ম্ভাভ! 

 অশ্বধৃদে বদয নলগভ 

 ওদডি াদচ ভড নপভী / াদচ টে ঠক্কা নপগভ 

 বা দা ঘদম নওদ নতগভ  

 মগ্ন লম ধাভ, ভড মগ্ন লম ধাভ!  

ধদভভ মাইদগুগম ম্ভঢ ঞ্চাভী গলদদ পাা লদয়গঙম -  

আলা ওী ফভ ম্ভাভ! 
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 অস্ত্রযস্ত্র পয়ংওভী  

 গদশ্চয় দাগযদ অগভ  

 ম দ লগভ লগভ 

গওে পারয -  

পয়েভ এ ভডজ্জা 

ওম্পফাদ অগিফজ্জা   

 বাদা ঘদম নওদ মজ্জা 

আলা ওী ফভ ম্ভাভ! 

 নলগভ নু্দও ওাফাদদ 

 যো ফলা চাদক প্রাদড 

 বািা ওভ যত্রু ধাদদ 

 ওভল ংলাভ 

 ঢাদভ ওভল ংলাভ!  

গওে পারয -  

নলগভ ওাফাদদ নু্দদও 

ফলা যো চাদক ুদও 

বািা ওভ যত্রু ফুদঔ / বাদা ঘদম ওধাম ঞুদও 
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ওভল ংলাভ 

ঢাদভ ওভল ংলাভ!  

গঘিদাদঝযভ প্রাণগফও ঔিা নণদও নাছা বায় নব ঢযগচৎ প্রণদফ ঙগভ শুরুঝা 

অদদওঝাই অদযভওফপাদ গঘন্তা ওদভগঙদমদ। এ নণদও গঘিদাঝয ভঘদাভ শুরু নণদও 

নযর ধবিন্ত ঢােঁভ গঘন্তাপাদাভ গঢিদদভ এওঝা আপা ধায়া বায়। ঙগভ ঘগভিদতভ 

স্বপা  অদযাদয ঔুেঁগঝদাগঝ বগযষ্টযগুগম গঢগদ নওফদপাদ ওেদা ওদভগঙদমদ নঝা 

নাছা বায়। ঔিাগঝভ এওগঝ অদযঢফ মেডীয় বগযষ্টয লম প্রদঢযওগঝ খঝদা ডিদাভ 

ফয় প্রঘুভ তৃযয  শ্রায গটদঝদমভ ধুঙ্খাদুধুঙ্খ উদিঔ – অণিাৎ ঙগভ প্রাণগফও ধবিায় 

নণদওই নবদওাদ তৃদযযভ নমুমদয়টে নঘলাভা নওফদ তােঁিাদ ন ম্বদন্ধ ঢােঁভ ঔু 

ধগভষ্কাভ থাভডা গঙম। এই ঔিাদঢ গ্রাফাী ৃেদতভ দে গুধীভ নওাদ তৃদযযভ উদিঔ 

নদই। এঔাদদ গুধীভ কাদদভ গুেঁদঢায় গ্রাদফভ চগফতাভাুভ চুগিকাগিভ নখািা গপভগফ 

নঔদম গঢগদ ঔাদায় উদে ধদি বাদ, বাভ নদম গুধীদও গ্রাফ নণদও ঢাগিদয় নতয়া 

লয়। গওন্তু ঙগদঢ গ্রাফৃেদতভ ফদঢ উধলাদভ তৃযযগঝ নবাক লয়ায় গুধী ঘগভদিভ 

ভমঢা আভ গশ্বাদবাকয লদয় দঞ। নঔদভাভ ঔাঢাভ নই ঔিা নণদও শুরুভ 

ওদয়ওগঝ তৃদযযভ ডিদা এঔাদদ ঢুদম নতয়া লম –  

Goupi lives in the village of Kamalapuli. He is a young man of 

twenty or so, full of warmth & good humour, a little lazy, not very 

bright & greatly fond of singing at which he is very bad indeed. He 

doesn't know Sa from Ga & yet he has a mad urge to sing at the 

slightest provocation.  Bird songs he finds particularly inspiring. 

The minute a bulbul or cuckoo bursts into a song, so does Goupi, 
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and at the top of his voice too – so that it is not unusual for a 

passerby not to be startled beyond his wits when the song catches 

him unaware. But unfortunately, Goupi knows only one raag, & 

that makes him, apart from being a bad singer, a very monotonous 

one too. 

This causes great annoyance to his father Gagan who owns a 

grocery shop. 'Someday‖, he tells his son, ―you‖ll be given a good 

thrashing by the neighbours. They constantly complain of your 

singing.' 

So Goupi now goes well out of earshot of neighbours – at the far 

end of a large field – where he tethers the calf to a tree & sings to 

his heart‖s content. 

One day, the zamindar of the village - a man of notoriously 

unmusical tendencies is out on his ―brougham' for an airing. Goupi 

sitting below a tree is not far away, humming to himself. 

At this point, from a nearby tree a myna gives out a call. Goupi's 

eyes shine bright at the lovely notes of the bird – and breaks into 

his ―song‖ at the top of his voice. 

This surprises the zamindar‖s horse, which rears up, throwing the 

zamindar off his seat on to a puddle on the edge of the road.  
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He rises from the ground soaked in slush & blue with rage. 

'Who has the audacity to make such a noise when I am passing!' 

He shouts, shaking his fist in the air’ 

Goupi is brought before the zamindar. 

―Why did you make such a noise?‖ demands the zamindar. 

―I was singing, sir.‖ 

'Singing? You call that singing?‖ 

―Yes sir.‖ 

―Well, why did you have to sing?‖ 

―Because I couldn‖t help it sir!‖ 

―Someday you will rob and steal & say you couldn‖t help it!‖ 

―But singing isn‖t the same thing as robbing and stealing.‖ 

―No difference to me if they both upset me. Well, will you sing 

again or not?‖ 

―I don‖t know, sir.‖ 

This, of course, is the last stand for the zamindar. Goupi is made to 

mount a donkey & drummed out of the village. 
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Out of sight of the villagers, Goupi dismounts and starts walking on 

foot. But the donkey seems to have taken a liking to him & keeps 

tagging along.  

Goupi has great difficulty in getting rid of him. 

Finally they reach a carrot field, & Goupi digs up a carrot which he 

holds up to the donkey, then heaves it far away in the other 

direction.  

The donkey saunters away towards the carrot & Goupi scampers off 

– rid of the beast at last. 

Afternoon finds Goupi hungry and tired. He has now reached a 

street crossing to a village, & there‖s a shop in the corner which 

sells sweetmeats. Goupi has no money & can only stand and stare 

wistfully.  

A fat rich Babu arrives in the shop & buys Jilebis and Kachuris. 

They are put in sal-leaf packets & handed to the Babu. The Babu 

sets off homewards, Goupi looking on hungrily.  

Suddenly a kite swoops down from the sky & snatches a packet 

from the Babu‖s hand with its beak & flies off. 

Goupi looks up & a wad of Kachuris dropping from the packet land 

on his upturned face. Goupi grabs hold of them before they fall on 
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the ground, then turns to see the Babu eyeing him curiously. For a 

moment Goupi doesn‖t know what to do. Then he takes to his 

heels. The Babu, too fat to give chase, gives up, muttering 

invectives. 

Making a meal of the kachuris, Goupi has the strength to continue 

walking. 

Evening approaches & Goupi finds himself on the edge of a forest. 

Since the path leads into the forest, Goupi walks in, but doesn‖t 

have the courage to continue much further. He stops & looks 

around for a place to rest.  

Suddenly he hears the sound of a soft slow regular thud – drub, 

drub, drub, drub’. 

Goupi looks around for the source of the sound. He walks a few 

steps in one direction – the sound grows softer. Then he walks in 

the opposite direction – the sound grows louder.  

A few more steps & Goupi now knows where the sound is coming 

from. 

A drum(dhol) is placed at the foot of a tree, & the sound coming 

from the regular dripping water from the  leaves above. Goupi 

slowly comes round the trunk to find the owner of the drum, who 
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is fast asleep in a sitting position with his back against the trunk, 

& the drum tied to his waist with a rope. 

Goupi looks at the strange man with surprise and curiosity. Who is 

he? Where did he come from? 

Suddenly Goupi is horror struck to notice the head of a long snake 

approaching slowly towards the sleeping man. 

The snake reaches the right hand of the man which is placed on 

the ground pushed upwards. 

The snake slithers up on the open palm. 

The man stirs a little, opens his eyes, looks down at his hand & the 

snake, picks up the snake, & casually flings it away. He is about to 

doze off again when he suddenly catches sight of Goupi. The sight 

of a stranger in the forest has an electrifying effect on him. He 

springs up to his feet, with drum stick in hand, & faces the 

stranger with fierce challenge in his eyes. 

―Move one step forward & I‖ll make you forget your father‖s name.‖ 

Goupi observes the man carefully, then realizes that he can‖t 

advance beyond a step or two – because the weight of the drum to 

which he‖s tied himself will hold him back. 
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This gives Goupi courage & he takes a longish leap towards the 

man, shouting his father‖s name. 

―Kanu Kyne!‖ 

The other man rushes forward but is violently pulled up by the 

rope. The drum totters, but is heavy & doesn‖t budge. There is still 

a gap of six feet or so between the two. The other man, undaunted, 

keeps brandishing his drum stick.  

―Move another step and I‖ll make you forget your own name.‖ 

 

Goupi takes another brave leap forward, this time shouting his own 

name. 

―Goupi Gyne!‖ 
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This time the man reacts sharply, frowning. 

―Gyne? Gyne? Your name?‖ 

―Yes.‖ 

―What do you sing?‖ 

―Songs.‖ 

―Where?‖ 

―In my village – 

Kamalapuli.‖ 

―But that‖s far away.‖ 

―Yes.‖ 

―Then why are you here?‖ 

―They drummed me out.‖ 

―Why?‖ 

―I was singing, & it upset the zamindar‖s horse – the zamindar was 

thrown off his vehicle.‖ 

―Did he land in the pond?‖ 

―On a puddle.‖ 
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―Did he have mud on him?‖ 

―Yes!‖  

―On his face?‖ 

―Yes‖ 

The man suddenly bursts out laughing & laughs until he‖s blue in 

the face. 

―What‖s the matter?‖ asks Goupi 

―Well, mine landed on a sack of lime, & had lime in his face.‖ 

―Your zamindar?‖ 

―Yes.‖ 

―What happened?‖ 

―I started to play the drum. I didn‖t know he was close-by.‖ 

―Nor did I!‖ 

―Well – he bumped and fainted; fell like a log on a sack of lime.‖ 

―And then?‖ 

―I have been drummed out of the village.‖ 

―On a donkey?‖ 
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―Yes. You too?‖ 

―Me too?‖ 

―On a donkey?‖ 

―On a donkey.‖ 

The man starts laughing again, & this time Goupi joins too. They 

both laugh at their own identical fates, & their laughter rings 

through the now dark forest, until they suddenly realise that a new 

voice has been added to their own. They stop laughing & 

immediately is heard the roar of a tiger, which is repeated three 

times.  

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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নাফদাণ আঘাবিয 

 
 

'গও নভ পাই, গঞও আগঙ নঢা?' 

নতঔমাফ ধেু আফাভ ফুদঔভ ধভ ছুেঁদও ধদি নকামদকাম গঘগন্তঢ নঘাদঔ ঢাগওদয় আদঙ। 

জ্ঞাদ ননভাভ ধভ অদুপ ওভগঙ ফাণাঝা পীরড যাণা ওভদঙ। নই দে নওাফভ  টাদ 

ওদুইদঢ বন্ত্রডা লদে। যভীদভ গগপন্ন চায়কায় ওফদযী ঙদি গকদয় এওইদে 

জ্বামা ওভদঙ। আদম আফাদতভ কাগিভ অযাগক্সদটন্টঝা নব নয পয়াদও লদয়দঙ ঢা 

আফাভ অিা শুদদ গদশ্চয়ই অদুফাদ ওভা বাদে। খাি খুগভদয় এওাভ াদথভ 

কাগিঝাদও নতঔমাফ। গওঙুতূদভ ওাঢ লদয় ণাওা কাগিভ ঘাওাগুদমাভ এওঝা ঢঔদ 

অথিঘন্দ্রাওাদভ াফাদয ধাও ঔাদে। ধেুভ গতদও ঢাগওদয় ভাকঝা ঘদি নকম। মমাফ 

-'এঝাদও বগত গঞও ণাওা দম ঢালদম আগফ এওতফ গঞও আগঙ। এদক্কাদভ অেঢ 

আগঙ। নদ! লদয়দঙ নঢা এাভ যাগন্ত?' 

-'আদভ াা, ুছদঢ ধাভগঙ নঢাভ ফদদভ অিা। কাগিঝাভ চদয পাগঙ নঢা? ঢা 

এঝাভ নঢা ইদুযদভন্স ওভা আদঙ। এভ চদয এদঢা ভাক ওভদম ঘদম?' 

এদওই এওঝা ফাভাত্মও অযাগক্সদটদন্টভ লাঢ নণদও প্রাদড নেঁদঘগঙ নওাদদা ফদঢ। ঢাভ 

ধভ বাভ চদয এফদ গধদতভ ফুদঔ ধিদঢ লদয়দঙ নই নঙদমই বগত এফয় এভওফ 

 ওণা দম ঢাদঢ ভাকঝা ািদ ই ওফদ দা। ধেুদও কাগি ঘামাদঢ নতয়াঝাই 
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আফাভ পুম লদয়দঙ। ড্রাইগপংদয়ভ ভ লাঢ পাদমাফদঢাই নধাি ঢদ গস্টয়াগভং লাদঢ 

নধদমই  ফদদ ওদভ নবদ নফুিমা য়াদ ঘামাদে।    

        ঔাগদওেড ঘুধ ওদভ দ ভইমাফ নঔাদদই। প্রণফঝা ধেুভ ধভ পাভী ভাক 

লদম ঘুধ ওদভ দ ণাওাভ নদম ফাণাঝা গওঙুঝা ঞান্ডা নলাদমা। আভ ধেুদও 

ওাছওাভ চদয ফদদভ ফদথয এওঝা ঔাভাধ মাকা নাথ ওভমাফ। আওাদয ঢঔদ মামদঘ 

গদওম অে গওঙু ফদয়ভ ফদথযই গতায় নদয়াভ প্রস্তুগঢ গদদে। ধূডি নকামও ঘােঁত 

ইগঢফদথযই অস্বেপাদ নুদঝ উদঞদঙ আওাদযভ কাদয়। ধেুভ গতদও ঢাওাদঢ নতঔমাফ 

 আফাদতভ উদে বায়া কাগিভ গপঢভ নণদও গওঙু এওঝা ঔুেঁদচ াভ ওভাভ নঘষ্টা 

ওভদঙ। টাও গতমাফ দও। লাদঢভ ইযাভায় নাছাদমা, 'আগঙ'। বঔদ ধেুভ াঘি 

অধাদভযদ নযর নলাদমা ঢঔদ নতঔমাফ  আফাভ নাস্টি এড্ ক্স আভ চদমভ 

নাঢমঝা গদদয় এগকদয় আদঙ। তৃযযঝা নতদঔ আফাভ নঙাদঝাদমাভ অন্তভে নু্ধঝাভ 

প্রগঢ নবঝুওু ভাক অগযষ্ট গঙদমা নঝা ওৃঢজ্ঞঢায় তদম নকম। 

-'নধইদগওমাভ নঔদয় নদ এওঝা। ওদুই আভ লােঁঝুদঢ নব চায়কাঝা নযী ভি নদভাদে 

 চায়কাঝায় ঢািাঢাগি অযাগন্টদগিও গতদয় গদদয় যাদন্ডট মাগকদয় নদ।' ধেু মদমা। 

-'ঢুই রুথ ঔাগ দা?' 

-'চাগদ দা, আফাভ  রুথ ুযঝ ওদভ দা? ঢাঙািা  ওিা নঢদঢা গচগদ নঔদম 

আভ অুি লদয় বাদা।' 

ফদদ ফদদ লামাফ। মমাফ-'নবপাদ নলেঁদঝ ঘদম নিাগে ফদদ নঢা লদে দা নব 

এফদ এওঝা অযাগক্সদটদন্টভ ধভ নঢফদ নঘাঝ নমদকদঙ নঢাভ।' 

-'ওধাদম আভ গধদঞ ছদছদ ওভগঙদমা দঝ, ঢদ এঔদ গঞও আগঙ। এভওফ 

খাচগফদঢ ওাদভাভ নঢফদ নঘাঝ মাদক দা। নঢাভ ফদঢা কদঝদতভই নযী নঘাঝ মাদক।' 
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-'আগফ কদঝ? আেঁদঢদমভ ফদঢা গদদচ কাগি ঘামাগেগম আভ আফাদও মগঙ কদঝ? 

ঢাভ ধভ মাস্ট ঝাইদফ ভওফ মাগণ নফদভ ননদম গতগম কাগি নণদও।' 

-'নঢা গও ওভদা ঘােঁতু? নেওঝা বঔদ ননম ওভগঙদমা ঢঔদ পদয় নঢা ঢুগফই কাগিভ 

নঔামা তভচা আেঁওদি ছুমগঙদম াা। মাগণ ফাভদা দা নঢা গও থূধথুদদা গতদয় আভগঢ 

ওভদা?' 

-'উফ্! াধদভ াধ! ণাফ নঢা। আভ চীদদ নঢাভ াদণ মং ড্রাইদপ আগঙ দা।' 

গঔওগঔও ওদভ এওঝা নাগচম লাগ নলদ ধেু মদমা-'কাগি ণাওদম ঢদ নঢা 

আগ। এঝাভ বা অিা, এফগদই নদওন্ড লযান্ড গঙদমা আভ এঔদ নঢা নওগচ তদভ 

গঝদপাগায়ামাভা নদদ দা।' 

-'বঢ দদষ্টভ নকািা ঢুই।  নঢাভ চদয লদয়দঙ।' 

-'আো পাই, ফাদগঙ  আফাভই নতার। এঔদ ঘল্ নতগঔ, নওাণা নণদও ালাবয ধায়া 

বায়। আফাভ নফাাইমঝা নঢা গঘেঁদিঘযািা লদয় নকদঙ। নঢাভঝা নঢা নতঔগঙ দা। এগকদয় 

গকদয় ধাওা ভািাঝায় উদঞ নতগঔ ভং ওাউদও ধায়া বায় গওদা।' 

আভ ওণা দা াগিদয় নাস্টি এড্ ওদভ গদদয় আদি আদি উদঞ ধাওা ভািাঝাভ গতদও 

এদকামাফ। 

        খাচগফভ ঠাম নণদও অদদওঝা উেঁঘুদঢ প্রায় গিয নুঝ ঘিা গধদঘভ দঢুদ 

ভািা। ভওাভী প্রদঘষ্টায় ঔু নযী গতদ লয়গদ ভািাঝা বঢভী লদয়দঙ া নফভাফঢ 

লদয়দঙ। ভািাভ দঢুদ ওুঘওুদঘ ওাদমা গধঘ আভ ছওছদও ঔাদাঔন্দলীদ নঘলাভা নতদঔই 

যাঝা ধেুঝা কাগিভ স্পীট ািাদদাভ নমাপ াফমাদঢ ধাদভগদ। ঢাভ ধভ চাঢীয় 

িও নঙদি এই ভািায় আাভ ধভ নণদওই এওঝা চদফাদুর দা নতঔদঢ নধদয় দও 

আভ াফমায় নও। নয গওঙুেড ভািাভ ধভ তােঁগিদয় এগতও গতও নতঔদঢ মাকমাফ 

বগত ওাদভাভ নতঔা ধায়া বায়। আশ্চবিয যাধাভ, এঢেদড এওঝা চদফাদুর নঢা তূদভভ 
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ওণা নওাদদা ওুওুভ গিামদও ভািাভ এফাণা ফাণা নওাদদাগতদওই নতঔদঢ নধমাফ 

দা। আফাদতভ াফদদ ভািাভ উদোগতদও এওঝা নয দিা নটাা। ঢাভ ওাদায় ওাদায় 

ওগঘ ুচ ওঘুভীধাদায় নঠদও আদঙ। নটাাভ গধঙদদ অদদওঝা চায়কা চুদি ছােঁওিা 

এওঝ ােঁযছাি। আদমা ধদি আা গদওদমভ মাম ূবিঝা এওঝু এওঝু ওদভ নই 

ােঁযছাদিভ আিাদম ফুঔ মুদওাদে। ধেুদও নতঔমাফ নয অধথবিয লদয় ভািাভ ধায 

নণদও ওদঢাগুদমা গঠম ওুগিদয় ই নটাাভ চদম এও এও ওদভ ঙুেঁদি ফাভদঙ। ঢাদঢ 

চদমভ ধভ খগদে ওঘুভীধাদাভ আভডগুদমা গওঙুঝা চায়কা চুদি েগডদওভ চদয দভ 

গকদয় আাভ আদকভ ফদঢা লদয় বাদে। ভ বথবিযলীদ পা নতদঔ আফাভ নওদ চাগদ দা 

দিা গভগি লদমা। নলেঁদও উঞমাফ-'ঢুই ণাফগ গও? ড্ড গভি ওভগঙ গওন্তু।' 

এঢেদড ধেু ুগছ নয ঔাপ্পা নলাদমা আফাভ ধভ। মদমা-'ঢঔদ নণদও নতঔগঙ 

গঔঘগঔঘ ওদভই বাগে। এঔাদদ ওাউদও ধায়া বাদে দা নঝাভ চদয গও আগফই 

তায়ী? তােঁিা..দতঔগঙ গও ওভা বায়।' ওণাঝা মদঢ মদঢ ধেু গদদচভ লাদঢভ ঢামু 

তুদঝাদও ফুদঔভ তু'ধাদয থদভ ঢীক্ষ্ণপাদ ঢাভস্বদভ গঘৎওাভ ওদভ উঞদমা। নবফদ ওদভ 

গদচিদ দ্বীদধ আঝদও ধিা ফাদুর আওাদয নপ্লদ নতদঔ ােঁঘাভ চদয গঘৎওাভ ওদভ। কলদ 

অভদডয ধণ লাগভদয় নওাদদা ফাদুর বঔদ নধািা ওাঞওুদঝাভ ঝুওদভা নতদঔ অদয নওাদদা 

ফাদুদরভ অগিত্ত্ব অদুফাদ ওদভ গঘৎওাভ ওদভ, গঞও নঢফদ পাদই নঘেঁগঘদয় উঞদমা ধেু-

'লাদফ নওাই ােঁঘা পাই...লাফ নতাদদা নতাি গলয়া নস্ কদয়। লাদফ গলয়াদ 

গদওাদমা...' 

ধেুভ এফদ অপ্রাগেও গলগন্দ ালাবয প্রাণিদাভ নদম ােঁযছাদিভ গতও নণদও তুদঝা তয 

খদভ ননভা ধাগঔ আাভ টাদা ছাধগঝদয় উদি ধামাদমা। আভ গভগিপ্রওায ওভদঢ 

বাদা এফদ ফয় মেয ওভমাফ, ধাওা ভািাভ ঠাদমভ দীঘ ভাভ ফাদঞভ ফদথয গতদয় 

এও দুদয় ধিা ৃে লাদঢ এওঝা মাগঞদঢ পভ গতদয় ফাণা দীঘু ওদভ থীভ ধাদয় নলেঁদঝ 
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আদঙদ। িাদীয় নমাও লদঢ ধাদভ। ধেু আফাভ তৃগষ্ট অদুভড ওদভ নাচমাগফ ন্ধ 

ওদভ ঢািাঢাগি এগকদয় নকদমা ৃেগঝভ গতদও। আগফ ভ দে নকমাফ।  

        ৃদেভ ধভদডভ নধাযাদওভ অিা ঔুই ঔাভাধ। নবফদ ফয়মা নঢফদ চীডি। 

ফদদ নলাদমা নধাযাও আভ ৃে তুচদদভ য়ই ফাদ। তূভত্ব ওফ লদঢই ৃে 

আফাদতভ গতদও ঢাওাদমা। আভ ঢঔদই ৃদেভ াদণ নঘাঔাদঘাগঔ লদঢই এওঝা অচাদা 

গযলভড নঔদম নকদমা ুদওভ ফদথয। গও অম্ভ নই নঘাদঔভ জ্বময। নকাথূগমভ াফাদয 

ভাগা আদমাদঢ াথিদওযভ অংঔয ওুঞ্চদদ পভা নই যীডি ফুঔফন্ডদম অস্বাপাগও দিা 

তুদঝা নঘাঔ নবদ গওঙু এওঝা প্রাগপ্তভ আযায় ঘওঘও ওভদঙ। আগফ গওঙু মাভ আদক 

ধেুই ঢািাঢাগি ওণা মদঢ গকদয় গলগন্দ াংমা গফগযদয় ঢামদকাম ধাগওদয় গতদমা-

'লাফদমাক ওা কাগি উদে নকদঙ। আধগদ গও মদঢ ধাদভকা নও ইথাভ নমাওচদ 

নওাণায় গফদমকা?...আদভ থুভ াা! মদঢ গকদয়  গুগমদয় বাদে। ঢুইই ম নঢা 

পাই।' 

ধেুভ ওণায় ধাত্তা দা গতদয় ৃেদও গচদকয ওভমাফ-'তাতু, মগঙমাফ আদযধাদয 

নওাদদা নমাওচদ ধায়া বাদ গও? আফাদতভ ালাবয তভওাভ। দিা গধদত ধদিগঙ 

তাতু। আফাদতভ কাগিঝা উদে নকদঙ, ঐ নতঔুদ।' 

ৃে কাগিঝাভ গতদও গনদভ ঢাওাদমা দা। নই অজ্ঞাঢ প্রঢযাযাভ ঘালগদদঢ আফাদও 

ফাণা নণদও ধা অগথ াভাভ চগভধ ওভদঢ মাকদমা। নযদর খিখদি ওম্পফাদ 

ওন্ঠস্বদভ মদমা-'আধদাভা ঔাাভ এদদদঘদ? ঔায়াভ লদ ঔায়াভ?' 

ধেু আফাভ ওাদদভ ওাদঙ ফুঔঝা এদদ মদমা-'এ গপঔাভী ুদিা ফদদ লয় ঢাভওাঝা 

আদঙ ুছগম? আফাদতভ গধদতভ গতদও ভ্রুদেধ নদই, এঔদ ভ চদয ঔায়াভ নচাকাি 

ওদভ তা।' 
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াভাভ এদঢাঝাই ভাক থগভদয় গতদে ধেুঝা নব এইাভ ঘভফপাদ ভ ধভ 

নঢদিনুদি কদচি উদঞ মমাফ-'আভ এওঝা ওণা বগত দমগঙ দা ঢালদম াফদদ ঐ 

নটাাভ চদম টুগদয় ফাভদা নঢাদও। এওতফ ফুঔ ন্ধ ভাঔগ ঢুই।' এাভ ওাচ 

গতদমা। ফুদঔ তুঔী তুঔী পা এদদ ফাণা দীঘু ওদভ তােঁগিদয় ভইদমা ধেু। 

ৃে নমাওঝাভ ওরুড অিা ুছদঢ নধদভ ওষ্ট মাকদমা। দও মমাফ-'নঢাফাভ 

ঔায়াভ যিা আগফ ওদভ গতগে। ঢাভ আদক দমা এগতদও ওাঙাওাগঙ ওাউদও ধায়া 

বাদ?' 

-'এই গতদও ঘদম বা..দাচা..গওঙুতূদভ নকভাফ আদঘ।' ওণাঝা দম ৃে ফাদঞভ গতদও 

আগুম ঢুদম নতঔাদমদ। আগফ দাভ আগুম অদুভড ওদভ পাদমা ওদভ ঢাগওদয় 

নতঔমাফ ফাদঞভ গতদও। এভ আদক নঘাদঔ ধদিগদ এদওাদভই। এাভ নতঔদঢ নধমাফ 

তূদভ ফাদঞভ নওাদড ধাযাধাগয নঙাদঝা নঙাদঝা তুদঝা ঔদিভ ঘামাভ অগিত্ব নাছা বাদে। 

ধান্ডগচিঢ এই চায়কায় ালাবয ধায়াভ আযাভ অদযদর ন্ধাদ নধদয় নবদ লাদঢ 

ঘােঁত নধমাফ। ঔুযী লদয় ঢািাঢাগি গদদচভ ধদওঝ লাঢদি এওদযা ঝাওাভ এওঝা নদাঝ 

নভ ওদভ ৃদেভ গতদও এগকদয় গতদয় মমাফ-'তাতু, এঝা ঢুগফ ভাদঔা। এওঝু ওষ্ট ওদভ 

গওঙু গওদদ নঔদয় গদ, নওফদ।' 

ৃদেভ নঘাঔফুঔ নতদঔ ুছমাফ গঢগদ ঔুযী লদমদ দা। নদাঝঝা নঘাদঔভ ওাদঙ গদদয় 

উদেধাদে নয গওঙুেড নতদঔ মদমদ-'এঝা গও? এ গতদয় গও ওভদা আগফ?' 

ুছমাফ আভ নযী উগদ আযা ওদভগঙদমদ। গওন্তু আফাদতভ এই অিা দত্ত্ব 

এওদযা ঝাওা গও এফদ ওফ গতদয়গঙ ুদছ উঞদঢ ধাভমাফ দা। েুথায় ওাঢভ ৃদেভ 

াদণ এই গদদয় অবণা ওণা দা াগিদয় আভ এওদযা ঝাওা নভ ওদভ দাভ গতদও 

এগকদয় গতদঢই উগদ নবদ তপ্ ওদভ জ্বদম উঞদমদ। আদক নতয়া এওদযা ঝাওাঝা ঙুেঁদি 

ননদম গতদয় অঢযন্ত নোদপ মদমদ-'তূভ ল নঢাভা তূভ ল। চালান্নাদফ বা নঢাভা।' দমই 
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আদকভ নঘদয় গওঙুঝা দ্রুঢ কগঢদঢ লদলদ ওদভ আফাদতভ ঙাগিদয় এগকদয় নকদমদ ৃে। 

গওঙুতূভ গকদয় জ্বমন্ত নঘাদঔ এওছমও ঢাওাদমদ গঢগদ। গও পয়াদও ন তৃগষ্ট। আগফ 

অাও লদয়গঙ পীরড, ধেু ঢদঢাগথও। ধদি ণাওা নদাঝঝা  ঢুদম গদদয় ৃদেভ 

ফদঢাই উদেধাদে নতদঔ গদদয় মদমা-'যাধাভঝা গও লদমা পাই? নদাঝঝা নঢা গতগয 

দঢুদ, চাগম নদাঝ দম ফদদ লদে দা।' ওণাঝা দম ওদয়ও নদওন্ড গও এওঝা 

নপদ গদদয় ধেু আঘফওা নঘাঔ দিাদিা ওদভ 'গলেঁও' ওদভ ফুদঔ এওঝা যব্দ ওদভ 

লাদঢভ ঢামু ফাণাভ ঢামুদঢ নঘদধ তােঁগিদয় ভইদমা। 

পাভী অাও লদয় মমাফ-'লদমা ঝা গও?' 

-'আাভ....?' 

-'গও আাভ?' 

-'আাভ গটফগদঝাইদচযদ। এাদভ াগঢম..এওদযা আভ ধঞ্চায। গভ, এঝাই 

লদয়দঙ। বাভ চদয ুদিা নঔদধদঙ।' 

ধেুভ ওণা শুদদ এওঝু নব পাদা লদমা দা ঢা দয়। ঢু মমাফ-'দঢুদ ধােঁঘদযা আভ 

আভ তুলাচাভ গদশ্চয়ই াগঢম লয়গদ। আদক াগি গনগভ ঢাভধভ  গদদয় পাা বাদ 

দা লয়।' 

দম ধা ঘামামাফ তূদভ নতঔা নই ঔদিভ ঘামাভ গতদও। গওঙুতূভ এগকদয় গও ফদদ লদঢ 

এওাভ গধঙদদ ঢাগওদয় পাভী অাও লমাফ। নই ৃদেভ গঝগও নতঔদঢ নধমাফ দা 

আভ। আশ্চবিয যাধাভ! এদঢা ঢািাঢাগি নােঁওা ফাদঞভ ফদথয নওাণায় উথা নলাদমা নও 

চাদদ! লয়দঢা উেঁঘু ধাওা ভািাভ অদয ঠাদম নদদফ নকদঙ।  

নয নচাদভই ধা ঘাগমদয় ঔদিভ ঘামাতুদঝাভ প্রায় ওাঙাওাগঙ ঘদম এমাফ। ৃে 

গঞওঞাওই দমগঙদমদ। গ্রাফই দঝ। ঢদ ঔু ফৃে া গথিষু্ণ গ্রাফ দয়। ভং নওফদ 

নবদ এওঝা শ্রীলীদ পা আদযধাদয, গঞও নবদ নই ৃদেভ রূদধভ ফদঢাই। ওাদঙ তূদভ 
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আভ ঔদিভ নঙাঝদিা াগি ভদয়দঙ, গওন্তু নওাদদা চদফাদুদরভ নতঔা নধমাফ দা। 

আওাদয ঢঔদ নকাথূগমভ আদমা ফুদঙ গকদয় ন্ধযাভ অন্ধওাদভ ঘােঁত নুদঝ উদঞদঙ। ঢাভায় 

গছওগফও ওভদঙ ধূগডিফাভ আওায। প্রওৃগঢভ এফদ অধরূধ নৌন্দবিযফথুভ ফুহুদঢি আফভা 

তুদঝা লঢপাকয তুখিঝদাগ্রি ফাদুর ালাদবযভ আযায় এদ তােঁগিদয় আগঙ ণফণদফ এও 

কম্ভীভ অচ ধািাকােঁদয়ভ ুদও। ধেু আফাদও পাদঢ নতদঔ উেঁগও নফদভ এওাভ ফুদঔভ 

গতদও নতদঔ গদদয় নওাদদা ওণা দা াগিদয় াফদদভ াগিঝাভ তায়ায় উদঞ গকদয় 

আথদপচাদদা তভচাভ াফদদ তােঁগিদয় লােঁও গতদমা-'গপঢদভ নওউ আদঙদ? ণাওদম 

এওঝু াইদভ আুদ।' এঢেদড ধেুভ কমাভ স্বদভ এওঝু গগভয়াদদ এদদঙ। ভ 

টাওাভ ধদভ গওঙুেড নওাদদা ািাযব্দ নধমাফ দা। খদভভ গপঢদভ এওঝা ফৃতু 

আদমাভ নভঔা নতঔা বাগেদমা, ঢাভই আপায় এওচদ তুিম ৃো তভচা ঔুদম নগভদয় 

এদ আফাদতভ াফদদ উধগিঢ লদমা। য় আন্দাচ ওভা ওগঞদ। ঢদ এঝুওু নাছা 

বায় নই আদক নতঔা ৃদেভ ফদঢাই য় লদ এদাভ। ধেু গও এওঝা মদঢ 

বাগেদমা ঢাভ আদকই ৃো ঔুগযদঢ কতকত লদয় মদমা-'আধদদদভ গও গম নব 

থদযাত নতই তাওঢাভাু! অীফ ওৃধা আধদদভ। তয়া ওদভ আফাভ গদাভদডভ 

নৌঝাদভ তযাদঔদ। নধায়াগঢ নফদয়ফাদুরঝা নব দা নঔগঢ নধদয় এাভ ুগছ ফদমা।' 

-'আ..আগফ..টািাভ? পাই...গও মদঙ নতঔ!' ধেু তারুড ঘফদও নকদঙ। 

আগফ মমাফ-' টািাভ দয় নকা ঞাওুফা। আফভা তুই নু্ধ দিা গধদত ধদি এ গ্রাদফ 

এদগঙ...' আফাভ ওণা নযর লয়াভ আদকই ৃো খদভভ গপঢভ নণদও ওাদভা এওঝা 

টাও শুদদ ঘদম নকদমদ ঢািাঢাগি। ধেু ঢািাঢাগি নতৌদি আফাভ ওাদঙ ঘদম এদমা। 

গপঢদভ ৃোভ গুফদভ ঞা ওান্নাভ ুভ ওাদদ আদঢই আাভ এগকদয় তভচাভ ওাদঙ 

নবদঢই নতঔমাফ ৃো ঢােঁভ আন্নপ্রা নঙদমভ নৌদয়ভ ফাণায় লাঢ ুগমদয় গতদেদ। 

ঘাতদভ ঠাওা "গদাভদডভ নৌ"এভ যভীদভ নবদ ফাংদভ নমযফাি নদই। লাদিভ ধভ 
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ঘাফিাভ আিভড নতয়া চীন্ত এও ওোম লদয় নকদঙ নফদয়গঝ। এই অিায় ন্তাদদভ 

চে নতয়া গও ম্ভ? ওদঢা য় লদ নফদয়ঝাভ, িদচাভ আঞাদভা গও উগদয। এদও 

আভ ভ ঐ ৃো যাশুগিদও ঙািা খদভ আভ নওউ নদই দাগও? এদতভ অিা নতদঔ ওষ্ট 

মাকদমা। ৃোদও মমাফ-'নঢাফাভ নঙদম নওাণায়?' 

-'ঘাম আদগঢ নকদঙ। খদভ এওতাদা ঔাাভ দাই নকা। আফাভ নৌঝাভ নধদঝ গওচু্চ 

ধদিগদ তুগতদ নণদও।' ৃো আাভ ওােঁতদঢ ণাদও। াদণ ভ নৌদয়ভ নকাগাগদ 

ঘমদঢই ণাদও। এভওফ তৃযয নঘাদঔ নতঔা বায় দা। আভ এ নওফদ নঙদম, নব গদদচভ 

অুি প্রূগঢ স্ত্রী আভ ৃো ফা নও নভদঔ াইদভ নকদঙ ঢা আাভ ঘাম নচাকাি 

ওভদঢ? এফদ ধগভগিগঢদঢ নওাদদা প্রগঢদযীই া এগকদয় আদঙ দা নওদ? ৃোভ 

ফদঢা আফাদতভ অলায় প্রায় অিা। গও ওভা উগঘঢ এই অিায় ঢা ফাণায় এদমা 

দা। আঘফওা ৃো নঘাঔ ননভাদমা আফাদতভ গতদও। আাভ ঘফদও নকমাফ। এ তৃগষ্ট 

হুহু নই ফাদঞ নতঔা ৃদেভ ফদঢা। নইভওফ অচাদা আযায় পভা অস্বাপাগও তুদঝা 

দিা দিা উজ্জ্বম নঘাঔ। খদভভ ফৃতু আদমাভ নঘদয় ন নঘাঔ নযী আদমাওফয়। এফদ 

তৃগষ্ট নবদ নওাদ এও অচাদা পদয়ভ ইগেঢ গতদে। 

-'গওঙু নঔদঢ নতদ াা?' ৃোভ কমায় ওান্নাদফযাদদা আগঢি। 'নঙদমঝা আফাভ ওঔদ 

আদ...আদ গওদা নও চাদদ!' ৃো গিগি ওভদঢ ণাদও।  

ধেু গনগন ওদভ মদমা-'ুগিভ ফদদ লয় ফাণাঝা এদওাদভই নকদঙ। াইদভ ঘম 

নতগঔ।' 

ধেুভ ওণা ফদঢা াইদভ এদ ঘুধ ওদভ তােঁগিদয় পাদঢ মাকমাফ। ধেু মদমা-

'পাদমা ছাদফমায় ধিা নকদমা নঢা।' 

মমাফ-'এঔাদদ দা তােঁগিদয় আদযধাদয নতগঔ ালাদবযভ চদয। আদক এদতভ গওঙু 

এওঝা যিা ওগভ, ঢাভধভ আফাদতভঝা নতঔগঙ।' 
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ধেু গদুঃযদব্দ আফাদও অদুভড ওভদমা। ঘােঁদতভ আদমা নবদ এদঢােদড আদভা ছমফম 

ওদভ উদঞদঙ। নচযাৎস্নাভ ঘাতভ এদঢাঝাই শুভ্র, নব নওাদদা ওৃগিফ আদমাভ ালাবয 

ঙািাই গওঙু নাছা বাদে। আদযধাদয াগিগুদমা নণদও আশ্চবিচদও এওঝা 

দীভঢাভ আল এঔদ বণাভীগঢ গভাচ ওভদঙ। ধেু ধভধভ ওদঢাগুদমা াগিভ 

তভচায় গকদয় টাও গতদমা। ঢাদঢ বা খঝদমা, নঝা অগশ্বায। প্রায় প্রদঢযও াগি 

নণদওই নওাদদা দা নওাদদা দাভী ধুরুর গওংা গযশু নগভদয় এদমা দঝ, গওন্তু ওাদভা 

ফুদঔ নওাদদা ওণা নদই। ালাবয ওভাভ নওাদদা ইো া উৎাল নদই। এদতভ 

প্রদঢযদওভ যভীদভ অদালাদভ পুদক তুিমঢাভ ঙাধ স্পষ্ট। প্রদঢযদওই প্রায় অথিদগ্ন  

প্রাডফয় ওোদমভ ফদঢা নঘলাভা  নই অদু্ভঢভওফ উজ্জ্বম এওদচািা দিা নঘাঔ গদদয় 

লাগচভ লদয়দঙ আফাদতভ াফদদ। যাধাভঝা গও? নওাদদা ফলাফাভী া তুগপিে নতঔা 

গতদমা দাগও এই গ্রাদফ? গওন্তু ঢিফাদ গফগটয়াভ নতৌমদঢ নঢা এভওফ ধগভগিগঢ 

নমাওঘেুভ আিাদম ণাওাভ ওণা দয়। আদযধাদযভ াগিভ ফাদুরগুদমাভ নণদও 

নওাদদাভওফ ালাদবযভ আযা দা নধদয় আভ গওঙুতূভ এগকদয় গকদয় গধঙদদ ঢাওামাফ 

এওাভ। অাও লদয় মেয ওভমাফ, ফাদুরগুদমা নই আগথদপৌগঢও তৃগষ্টদঢ টযাটযাদ 

নঘাদঔ গিভ ঢাগওদয়ই আদঙ আফাদতভ গতদও। অচাদা এও আঢদে গযলভড নঔদম 

নকদমা যভীদভ। ধেুভ গতদও ঢাগওদয় নতঔমাফ,  আদযধাদয দা ঢাগওদয় াফদদভ 

গতদওই নতঔদঙ। দ্রুঢ ধা ঘাগমদয় আগফ এদকামাফ ভ াদণ। 

        গওঙুতূদভ ভািাভ থাদভ ােঁযছাি নতদঔ এাভ এওঝু পয়ই মাকদমা। ধেুদও 

গওঙু মমাফ দা। দও নতঔমাফ নওফদ নবদ গুফ লদয় নকদঙ। ােঁযছািগুদমা লায়ায় 

অে অে ফাণা নদায়াদে আাভ নাচা লদে। আভ নইদে ফঝফঝ ওদভ ােঁদযভ কােঁদঝ 

কােঁদঝ যব্দ ঢুমদঙ। ঘােঁদতভ আদমা ােঁদযভ নােঁও গতদয় গঞওদভ এদ ধিদঙ আফাদতভ 

কাদয়ভ ধভ, ওােঁঘা ভািাভ ধভ, ভািাভ উদোগতদওভ নটাাঝাভ ধভ। ােঁযছাদিভ 
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গতও নণদও শুওদদা ধাঢাভ ঔঘঔঘ এওঝা যব্দ শুদদ ঢওি লদয় ণাফমাফ। গ্রাদফভ ধণ, 

গযয়াম া াধদঔাধ ণাওা অগদাবি। গওন্তু ঢা দয়, তুদঝা যীডি নমাও গওঙু এওঝা গদদয় 

ওািাওাগি ওভগঙদমা। আফাদতভ আকফদদ ওািাওাগি ণাফাদমা। ঢাভধভ আফাদতভ গতদও 

ঢাওাদঢই ঐ আদমাআেঁথাগভদঢ পয়ংওভ পাদ আেঁঢদও উঞমাফ। নমাওতুদঝাভ পয়ংওভ 

উজ্জ্বম নঘাঔতুদঝায় অফাদুগরও দৃযংঢাভ দে ফুঔ নণদও ছুমদঙ নওাদদা এওগঝ ফৃঢ 

ধশুভ যভীদভভ আপযন্তভীড অেপ্রঢযে। গদ্বঢীয় নমাওগঝভ াদণ ফৃঢ ধশুযভীভ 

গঙন্নগগেন্ন ওদভ গদদচদতভ নধদঝভ জ্বামা গফগঝদয় ঘদমদঙ ভা তুচদদ। আফাদতভ নতদঔ 

দতভ গচখাংা নবদ আভ ওদয়ওগুড নদি নকম। দঢুদ দভফাংদভ নমাদপ গদদচদতভ 

ফুঔ নণদও নতলাদযদরভ উগেষ্ট ননদম গতদয় ওগঞদ তৃগষ্টদঢ প্রণদফ আফাদতভ গতদও 

ঢাভধভ এদও অধদভভ গতদও ঢাগওদয় গওঙু নবদ ইযাভা ওভদমা। ঢাভধভ তুলাঢ 

াগিদয় নঢদি এদমা আফাদতভ গতদও। ফুদঔ অদু্ভঢ এও গলগল যব্দ। নবদ ঔাতযদমাপী 

গচপ গতদয় নগভদয় আা মামাভ ংভদডভ ৃণা নঘষ্টাভ নম। এও ফুহুঢি ফয় দষ্ট 

দা ওদভ প্রাডপদয় নঘেঁগঘদয়-'ধেু ধামা।' দমই নতৌি  মাগকদয়গঙ তুচদদ। নওাদদাগতদও 

নতঔাভ অওায নদই। ুছমাফ আফভা পীরড পুম ওদভগঙ এই গ্রাদফভ গপঢদভ ঠুদও 

ধদি। ক্রদফ নতৌদি আভ গপঢদভ ঠুদও ধিগঙ। গধঙদদ নচািা ধাদয়ভ যদব্দভ াদণ 

গলগল যব্দ এও অগঢপ্রাওৃগঢও ঙদন্দভ ৃগষ্ট ওদভ ক্রফাকঢ থায়া ওদভই ঘদমদঙ 

আফাদতভ। নওাদদাগতদও গদযর দচভ দা ধিদম অদদওগুদমা ফাগঝভ াগি, তুদঝা 

নঙাদঝা কগম নধগভদয় এওঝা করুযূদয নকায়াম খদভভ ফদথয আশ্রয় গদমাফ। প্রঘন্ড 

লােঁধাগদভ দে ুদওভ থুওধুও যব্দ ওফদঢ গওঙুেড ফয় মাকদমা। পীরড পয়  

উৎওন্ঠায় দীঘু কমায় দমই ননমমাফ-'এভা ওাভা?' 

-'ঘুধ...ঐ নতঔ।' ধেুভ আগুম মেয ওদভ নকায়াম খদভভ আিাম নণদও াগিভ াফদদভ 

ভািাভ গতদও উেঁগও গতমাফ। আভ ঢেুগড লাি গলফ ওভা এওঝা ঞান্ডা নস্মাঢ দয় নকম 
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গযেঁভতািা নদয়। নই তুদঝা ওোমাভ নমাও ভািায় ইঢিঢ গওঙু নবদ ঔুেঁদচ নিাদে। 

আওাদযভ গতদও ঢাগওদয় কন্ধ শুেঁদও গওঙু নবদ ুদছ উঞদঢ ঘাইদঙ। বদঢা দিাঘিা 

ওভদঙ ঢদঢাই দতভ যভীভ নণদও ঘাফিা ফাং ছদি ভািায় এদ ধিদঙ। দতভ 

ধােঁচভ নপত ওদভ আা ঘন্দ্রাদমাদওভ দে গশ্রী উৎওঝ ফাংধঘা কন্ধ আফাভ দাদও 

ঠুদও কা গুগমদয় গতদমা। ধেু নতঔমাফ গদগিওাভ। দীঘু স্বদভ মদমা-'এাভ ুছদঢ 

ধাভগঙ এভা নও? আফাদতভ নতৌদিভ াদণ ধািা গতদঢ দা ধাভদম ঔুেঁদচ ঔুেঁদচ গঞও 

ঘদম এদদঙ।' 

-'এঔদ গও লদ?' 

-'নতগঔ ভা গও ওদভ। বগত আাভ ঢািা ওদভ ঢদ আাভ ধামাদঢ লদ। ঢঢেড 

দতভ দভ ধিাভ অদধো ওভদঢ লদ।' ধেুভ কমায় আঘফওা এও অস্বাপাগও 

তৃেঢা ঘদম এদদঙ। আফভা ঢওি তৃগষ্ট নভদঔ নকায়াম খদভভ ফদথয দ রুেশ্বাদ 

অদধো ওভদঢ মাকমাফ। ওদঢােড এপাদ অদমৌগওও যগিভ লাঢ নণদও ােঁঘদঢ 

নকায়াম খদভ মুগওদয় দ ভইমাফ ফদদ নদই। ফাদছ ফাদছ ধেু নতয়াদমভ ধায গতদয় 

াফাদয উেঁগও নফদভ এফদপাদ াইদভঝা নতঔদঢ মাকদমা নবদ ফদদ নলাদমা আফভা 

নওাদদা গুরুঢভ অধভাথ ওদভ ননদম ধুগমদযভ লাঢ নণদও ােঁঘদঢ এপাদ মুগওদয় দ 

আগঙ। অদদওেড গদিব্ধঢাভ ধভ লঞাৎই নচদক উঞমাফ তূদভ নওাণা এও গযয়াদমভ 

টাদও। প্রওৃগঢভ অািঢা নবদ নপদগ ঔাদঔাদ নলাদমা নই যদব্দ। ঘভফ গধদতভ 

ফদথয ক্লাগন্তদঢ ওঔদ নবদ খুফ এদ নকগঙদমা, গওন্তু নঘাঔ ঔুমদঢই আাভ গযউদভ 

ঞাভ ধামা। নকায়াম খদভভ অদয নতয়াদমভ ধায গতদয় ফাগঝভ ধভ ভীৃদধভ ফদঢা 

ুদও নলেঁদঝ নওাদদা এও চী এগকদয় আদঙ থীভ গযওাভী শ্বাধদতভ ফদঢা। এও-ধা 

তুই-ধা...মা পাদমা এওলাঢ তুইলাঢ ওদভ ক্রদফ এগকদয় আদঙ..ওাভড এই চী 

আদক নতঔা ওোমগুদমাভ ফদঢাই এও অযভীভী 'নচাগম্ব'। ভ দদঔভ আেঁঘদি নামানামা 



42 

লয়া ফাগঝভ ুও গঘদভ নগভদয় আা যব্দ নবদ ফৃঢুযভ ধদভায়াদা গদদয় এগকদয় আদঙ। 

ঢািাঢাগি উদঞ আাভ নতৌি মাকামাফ তুচদদ। আভ ওদঢাগুদমা কগমধণ নধগভদয় 

াফদদ এওঝা নঔামা চায়কায় এদ ধিমাফ। ােঁদয় গওঙুতূদভ এওঝা নছাধচেম 

অদদওঝা তূভ ঘদম নকদঙ। াফদদ এওঝা ি প্রাঘীদ ঝ গওংা অশ্বদেভ গধঙদদ আভ 

তূদভ এও ইেঁঝপাঝাভ গঘফগদ নতঔা বাদে। টাইদদ অদধোওৃঢ এওঝু উেঁঘু চায়কায় 

এওঝা প্রাঘীদ পগ্নপ্রায় ফগন্দভ আদঙ। াভা ন্ধযা নণদও এঢেড এই গ্রাদফভ খভ আভ 

অগমকগমদঢ নতৌদি নতৌদি আফাভ ুছদঢ াওী নদই, নব এই গ্রাফ ফৃঢফাদুদরভ গ্রাফ। 

এঔাদদ প্রণফ নণদও নতঔা প্রগঢদচািা জ্বমন্ত নঘাঔ বাভ প্রফাড। াথাভড চীগঢ 

ফাদুদরভ নঘাঔ এইভওফ অস্বাপাগও লদঢই ধাদভ দা। প্রণদফই বগত আফাভ ফদদভ এই 

ঔঝওাঝাদও আফম গতঢাফ ঢদ এভওফ ফাভাত্মও গধদত আফাদতভ লয়দঢা ধিদঢ 

নলাদঢা দা। এঝা ুছদঢ ধাভগঙ প্রম অদালাদভ ফৃঢুযভ ধদভ এদতভ অঢৃপ্ত আত্মাভা 

হুগতদদভ অপুি ণাওাভ অঢৃগপ্ত নফঝাদদাভ াদায় অযভীভী ুপুেু নপ্রদঢভ রূধ গদদয় 

ভাদঢভ অন্ধওাদভ নওউ নওউ এদমাদফদমা খুদভ খুদভ গযওাভ ঔুেঁদচ নিাদে। নওউ 

আাভ খুভদঙ াফাদয ঔাাদভভ আযায়। আাভ নওউ ফগভয়া লদয় অদধো ওদভ দ 

আদঙ ওঔদ নঔদঢ ধাদ। এফদ  েুথাঢি নপ্রদঢভ লাঢ নণদও গদিাভ ধায়াভ চদয 

আফাভ দাগিও ফদদ ঈশ্বদভভ প্রগঢ গশ্বা চে গদদমা। ওণায় দম, টুন্ত ফাদুর 

ােঁঘাভ চদয ঔিওুদঝা আেঁওদি থদভ। আভ এ নঢা এওঝা আি ফগন্দভ। দা চাগদ এই 

লঢপাকয গ্রাদফ আভ ওদঢা ঘমফাদ অযভীভী দভফাংদভ নমাদপ খুদভ নিাদে। 

অন্ধওাদভ ধাগমদয় নগিদয় ঢাদতভ লাদঢ ধিাভ নঘদয় ফগন্দদভভ ফদথয ভাঢ ওাঝাদদা 

অদদও নযী ুভগেঢ। ধেুদও ওণাঝা মদঢ নতঔমাফ  নওাদদা ওণা মদমা দা। 

আগফ চাগদ ধেু আফাভই ফদঢা দাগিও। গওন্তু এই ধগভগিগঢদঢ গশ্বাদভ নকােঁিাগফভ 

নঘদয় স্বাণিধভ লয়াঝা নঠভ নযী চরুভী। 
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-'নযী পাগ দা ধেু। এ গ্রাফ, এঔাদওাভ ধণখাঝ গওঙুই আফভা গঘগদ দা। ওাম দা 

লয়া অগথ গওেু ওভাভ উধায় নদই আফাদতভ লাদঢ।' 

-'ফগন্দদভভ আদযধাদয নওফদ চেম নতদঔগঙ? বগত াধদঔাধ ণাদও?' 

-'ফগন্দদভভ গপঢদভ ফদদ লয় দা ঐভওফই চেম ণাওদ। আদভ এগকদয় গকদয়ই নতগঔ 

দা। ঘম পাই, ঢািাঢাগি ঘম।' 

ধেু অগদোদত্ত্ব আফাভ াদণ ফগন্দদভভ গতদও নকদমা। 

        এওঝা মাগঞ নচাকাি ওদভ গদদয় ফগন্দদভভ ধদণ নছাধচেদম াগি নফদভ নফদভ 

এগকদয় নকমাফ ফগন্দদভভ তভচাভ ওাদঙ। গপঢদভ ঘােঁদতভ এওনাগম অগঢ েীড আদমা 

এদ ধদিদঙ নতয়াদমভ এওঝা নাঝম নণদও। নই অধগভভ আদমায় পাদমাফদঢা 

গওঙু নাছা নকদমা দা দঝ, ঢদ এঝুওু ুছমাফ ঘাঢামঝা নয যি এঔদদা। াল 

ওদভ চুদঢা ঔুদম ঠুদওগঙ দম নফদছ নণদও ঞান্ডা এও যােঁঢযাদঢ অদুপূগঢ নঝভ ধাগে। 

গপঢদভ এওধাদয নতয়াদম নলমাদ গতদয় দ ধিমাফ। ধেু আফাভ ধাদয দমা।  

        ফগন্দভঝা নব ওদঢাঝা প্রাঘীদ আভ বত্নলীদ ঢা নাছাই বাদে। গওন্তু এঝা 

গনু্দফাি নাছাভ উধায় নদই এই ফগন্দদভভ অগথোঢা া অগথোিী নও। কপিকৃলঝা 

নফাঝাফুগঝ প্রযি লদম চফওাদমা অন্ধওাদভভ ফদথয এওগঘমদঢ ঘােঁদতভ আদমায় নওাদদা 

গগ্রদলভ অগিত্ত্ব নাছা এদওাদভই অম্ভ। ধাদয ধেুভ উধগিগঢ ুছদঢ ধাভগঙ ফাি। 

এঙািা কপিকৃদলভ াইদভভ গওঙুঝা অংয াদত আফাভ নঘাদঔভ াফদদ ধূগডিফাভ ভাদঢ 

নবদ নখাভ অফাযা নদদফদঙ। আাভ মূ্পডি দীভঢা। নচাদভ গদদচভ গদুঃশ্বা 

ননমদঢ পয় লদে, ধাদঙ নই যদব্দ আাভ বগত নওাদদা ঘমফাদ নপ্রঢ আফাদতভ 

গদভাধত আিাদাভ লগতয নধদয় বায়। ফগন্দভ ঘত্বদভ গদশ্চয়ই ঢাভা আদঢ ধাভদ দা। 

গওন্তু ফগন্দদভভ াইদভই ঢাভা বগত াভাভাঢ অদধো ওদভ আফাদতভ চদয? দাদা 

অদমৌগওও নওৌযদম ঙমদা ওদভ আফাদতভ াইদভ আদঢ াথয ওদভ বগত? 
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অযভীভীদতভ নঢা অদদওভওফ েফঢা ণাদও শুদদগঙ, ঢদ ঈশ্বদভভ নঘদয় গদশ্চয়ই নযী 

দয়? নল পকাদ! এই ফগন্দদভভ গপঢদভ নঢাফাভ নবই রূদধই অিাদ নলাও দা নওদ, 

তয়া ওদভ আফাদতভ তুদঝা প্রাড ভো ওদভ আফাদতভ দাগিও ফদদ গদদচভ চায়কা ওদভ 

দা। ঐ গপীগরওাফয় জ্বমন্ত নঘাঔগুদমাভ আঢে নণদও ফুি ওদভা আফাদতভ। পীরড 

উৎওন্ঠায় এই পাদঢ পাদঢ অচাদন্তই ওঔদ নবদ ওধাদম লাঢদচাি ওদভ 

নঞগওদয় ননদমগঙ। নয গওঙুেড নপাদই দ ভইমাফ। ফগন্দদভভ গধঙদদ গওঙুঝা 

তূদভই আাভ গযয়াম নটদও উঞদমা। গও অফাদুগরও ফদদ নলাদমা নই টাও! ঢাভধভ 

লঞাৎই নই উচ্চস্বদভভ যব্দ ফুহুদঢি তদম নকম এওঝা 'ঔযােঁওঔযােঁও' যদব্দ। নওউ নবদ 

আক্রফড ওদভদঙ গযয়ামঝাদও। ফগন্দদভভ নতয়াদমভ গধঙদ নণদও তুইধাদয় থুধথাধ যব্দ 

ঢুদম নওউ নবদ ঢীেদদক থায়া ওদভ গদদয় নকদমা ঘাভদধদয় প্রাডীঝাদও। আফাভ কমা 

শুগওদয় ওাঞ। নঞােঁঝ ঘাঝদঢ গকদয় গদদচভ গচপঝাদও শুওদদা নধমাফ। আঢদে 

কপিকৃদলভ নতয়াদম আভ গেঁগঝদয় নবদঢই আদভও গধত। অন্ধওাদভ নতঔদঢ দা 

নধদম ওাদ গঞও ইগেঢ গতদমা আন্ন গধদতভ। আফাভ ফুদঔভ নণদও ম্ভঢ 

লাঢঔাদদও তূভ নণদও যব্দ আদঙ গলগল ওদভ। ফাংদঔদওা নপ্রঢ দমই পাঢাফ 

বগত আদকভ ফদঢা বণাভীগঢ উজ্জ্বম দিা নঘাঔ নতঔদঢ নধঢাফ। এাদভ ঢা দয়। নঘাঔ 

নতঔদঢ ধাগে দা, ঢদ পয়াম গরথভ ভীৃধঝাভ নমদচভ টকাঝা নতঔদঢ ধাগে 

নতয়াদমভ নই নাঝম গতদয় আা েীড আদমাদঢ। অদধো শুথু নঙাদমভ। ধেু 

ঢওি লদয়দঙ। গনগন ওদভ দম উঞদমা-'াথাদ! এওঘুম দিগ দা।' 

ছধ ওদভ গও নবদ এওঝা খঝদমা কপিকৃদলভ ফদথয। ছদিভ কগঢদঢ গওঙু নবদ এওঝা 

াদধভ নই ননােঁদনােঁদও গঙগদদয় গদদয় নকদমা আফাভ ওধাদমভ াফদদ নণদও। 

পকাদদভ ওৃধা গওদা নাছাভ নঘষ্টা ওভমাফ। াদধভ যব্দঝা অদদওঝা উেঁঘু নণদও দভ 

নকদমা। ঢাভধভ শুদদঢ নধমাফ ওাদভা এওঝা ধাদয়ভ আয়াচ তভচাভ গতদও এগকদয় 
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বাদে। আগফ ঢািাঢাগি ঢাওামাফ নগতদও। তভচাভ াইদভভ উেুি আদমায় নতঔমাফ, 

আাভ এও চীডি যীডি ঙায়াফূগঢিদও। খদ অন্ধওাদভ দ  গধঙদ নণদও শুথুফাি ঢাভ 

ওাদমা আওৃগঢঝা নতঔা বাদে। লাগড্ডাভ টাদলাদঢ ঢাভ নঘদধ থভা আদঙ গরাি 

াধঝাভ নডা। আভ াদধভ াওী অংযঝা ফৃঢুযবন্ত্রডায় তগিভ ফদঢা নফাঘি ঔাদে 

লাদঢভ আদযধাদয। ধভেদডই ঙায়াফূগঢি গদদচভ তােঁঢ াদমা লাদঢ থভা নফাঝা 

াধঝাভ ধভ। ঢাভধভ ঔাগদওঝা ঔুদম ফাং ঢুদম গদদয় গঘদাদঢ গঘদাদঢ াধঝাদও 

ণধ ওদভ ঙুেঁদি ননমদমা আাভ ফগন্দদভভ গপঢদভ। ঙায়াফূগঢি এাভ ফুুুঔ ননভাদমা 

আফাদতভ গতদও। নই এওই তৃগষ্ট। অন্ধওাদভ দ নতঔদঢ ধাভগঙ ঢাভ নঘাদঔভ 

আপা। মাাহুময, নই ি ি অদমৌগওও আদমাওফয় নঘাঔ। আফাভ ফদদভ অিা 

দম নাছাদদাভ ফদঢা দয়। শুথু এওঝাই প্রশ্ন চাকদমা ফদদ, এঝা ফগন্দভ লদম এভ 

ফদথয নপ্রদঢভ িাদ লয় গও ওদভ? এভ নযী গওঙু পাদঢ গতদমা দা নপ্রঢ। গদষ্পমও 

আদমাগওঢ কূ্রভ তৃগষ্টদঢ ঢাগওদয় আদি আদি লাফাগুগি গতদয় আাভ ফগন্দদভভ গপঢদভ 

এগকদয় এদমা ন। বদঢা এদকাদে ঢদঢা গশ্রী ধঘা ফাংদভ কন্ধ দাদও এদ ঠুওদঙ। 

দে ভদাঢৃগপ্তভ নমাদপ ফুঔ গতদয় নগভদয় আদঙ এও অধাগণি যব্দ। খুঝখুদঝ 

অন্ধওাদভ শুথুফাি নই নঘাঔতুদঝা ঙািা আভ নবদ গওেু নদই আফাভ াফদদ া 

আদযধাদয। ফুঔ নণদও যব্দ নদভাদদা ন্ধ লদয় নকদঙ আফাভ। দঢুদ ওদভ আন্ন 

ফৃঢুযভ লাঢঙাগদভ ওাদঙ এাদভ নবদ মূ্পডি অলায় আগফ। লঞাৎ এওঝা টাও নপদ 

এদমা ফগন্দদভভ াইদভ নণদও। নই টাদও নপ্রদঢভ তৃগষ্ট ঘগওদঢ খুদভ নকদমা াইদভভ 

গতদও। ঐ কমাভ স্বভ আগফ গঘগদ, ঢদ এঔদ নবদ াফাদয অস্বাপাগও নযাদাদে। আভ 

ঐ টাদও আফাভ াফদদভ এই ফৃঢুযতূদঢভ ধগভঘয় নধমাফ। 
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-'গদাভড নভ...ঘাম আদগম নদ নভ ঢুই াা! আভ ওদঢা ওাম এফদ ওষ্ট ইদা 

নভ....দঢাভ নৌ আভ াচ্চাঝা নব ওদঢা ওাম থদভ দা নঔদয় দ আদঙ...!' এ নই 

ৃো, গদাভদডভ ফা। 

টাও শুদদ কভকভ যব্দ ওভদঢ ওভদঢ উদঞ তােঁিাদমা নপ্রঢ। ঢাভধভ প্রম আদক্রাদয 

খরা খরা কমায় গঘৎওাভ ওদভ উঞদমা-'ঘাম নদই...দওাো ঘাম নদই। ঘাম আভ ধাগ 

দা ুগি। চাগদ দা, শুগদ দা ওাদদ...? ভওাভ ালাতুভ  ঘাম নধাইদতভ চদয 

গদতদয ধাগঞদয় গতদচ্চ। বুেু নমদকদঙ নভ ুগি, বুেু। চাধাদীদতভ াদণ বুেু। ভা 

গগাধুভ নদ গদদয়দঙ। এঔাদদ আদ, নাফা ননমদ। ধামা ুগি ধামা। ঐ 

আদঙ....দধদমদ আদঙ। ঘম ুগি ধাগমদয় ঘম..' আাভ তুধতাধ যব্দ। ঢাভধদভই 

আভ নতঔদঢ নধমাফ দা গদাভডদও। 

        ছদিভ কগঢদঢ খদঝ বায়া অদমৌগওও খঝদাঝা নবদ আভ নদয়া বাদে দা। 

এদওভ ধভ এও এই খঝদাগুদমাভ ধদভ আগফ গদদচ নেঁদঘ আগঙ গওদা ঢাই গদদয় 

দন্দল লদে। এওাভ লাদঢ গঘফগঝ নওদঝ নতঔমাফ, দাুঃ! নয জ্বামা ওভদঙ। থাঢি 

লদয় গঘন্তা ওভমাফ, এই ফগন্দদভ অঢৃপ্ত নপ্রঢ এদমা গওপাদ? ঢদ গও..? -'ধেু' আদি 

ওদভ টাওমাফ। 

-'নদই' 

-'গও নদই?' 

-'গদাভড নদই আভ এঔাদদ নওাদদা নতদতী নদই। এই ফগন্দদভভ নতী ধুদভা 

নােঁওা। আগফ লাঢদি নতঔমাফ। লয়দঢা এই গ্রাফ উচাি লয়াভ আদক নণদওই এই 

ফগন্দভ ধগভঢযি গঙদমা।' 

-'ঢুই চাদগঢ নব আগফ এঝাই গচদকয ওভাভ চদয নঢাদও টাওদা?' 

-'লযােঁ নভ াা, চাদঢাফ!' ধেু নয গভগি নাথ ওভদমা। 
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এভওফ গতদযলাভা অিায় এঝাই ওাফয। ওদঢােড নব এই ধগভঢযি অন্ধ ফগন্দদভ দ 

ণাওদঢ লদ, আদতৌ দ নণদও ফৃঢুযভ অদধো ওভদা দাগও ধামাদদাভ ধণ ঔুেঁচদা? 

ধাগমদয়ই া বাদা নওাণায়? চীগঢ নঢা নওাদদা প্রাডী এঔাদদ নদই আফাদতভ ালাবয 

ওভাভ ফদঢা। ধৃগণীভ ুদও এ নওফদ চায়কা নবঔাদদ ভাদঢভ আেঁথাভ আদ গধযাদঘভ 

েুথা গদৃগত্তভ চদদয? গদাভদডভ নপ্রঢ বা দম নকদমা ঢাদঢ আভ নওাদদা দন্দল নদই 

নব এভা ওদমই উগদযদযা নঢঢাগিদয াংমাভ পয়াল তুগপিদে ফাভা বায়া মোগথও 

গদভীল ফাদুদরভ ঢাগমওাপুি। গদ্বঢীয় গশ্ববুদেভ টাফাদটাম আভ এওই াদণ াংমাভ 

ওৃগর যিাভ পাগদ নইঙদভ অদায়াদই ফৃঢুযভ ফুদঔ নবদঢ াথয ওদভগঙদমা াংমাভ 

হু ফাদুরদও। গদতদযভ বুে ফয়তাদদ গদদচভ বদযদতভ চদয গেগঝয ভওাদভভ বদণে 

লাদভ ধাগঞদয় নতয়া ঘাদমভ প্রপাদ এদতদযভ াথাভড নধদঝ ঝাদ ধদি। অধবিাপ্ত 

ঘাদমভ ওাভদড গঔদতভ ঢািদায় ঘাম মুঞ গওংা ঘাম মুগওদয় ভাঔাভ ফদঢা খঝদা 

নযাদা নকদঙ। এফদগও ঔাদতযভ অপাদ পাদঢভ নযাদ  দাদা অঔাতয ওুঔাতয ঔায়াভ 

খঝদা খদঝদঙ ঢঔদ। এঔাদদ বাভা খুদভ নিাদে ঢাভা অদদদওই ফাভাত্মও গঔদতভ 

ওাভদড নযর অগথ ফাদগও নভাকাক্রান্ত লদয় ফাভা গকদয়গঙদমা গদখিাঢ। বাভ ওাভদড 

ঔাাদভভ প্রদয়াচদ নফঝাদদাভ চদয অযভীভী লদয় অদমৌগওও উধাদয় এভা িূমদতল 

থাভড ওভদঢ েফ লদে গঞওই, গওন্তু এওইদে এদতভ ফাফগয়ও ফাদগও আঢে 

এঔদদা ঢাগিদয় নিাদে এদতভ। ফাদঞ নতঔা প্রণফ নই ুদিাভ যাধাভঝা এাভ 

ুছমাফ। নঢঢাগিয াদম ফৃঢ ফাদুরদও কান্ধীগচভ ঙগয়ামা নদাঝ নতঔাদম ঢাভ নঢা 

ভাক লয়াভই ওণা। 

        বাই নলাও, এঔদ এঔাদ নণদও উোভ ধায়াভ চদয গও ওভা গঞও লদ এই 

গঘন্তাই খুদভ আদঙ ফাণায়। ধেু অন্ধওাদভ গুফ লদয় দ আদঙ। ািাযব্দ নদই 

নওাদদা। আগফ গঞও গোন্ত গদদঢ নবদ অেফ লদয় নকগঙ। এওঝু এাভ আদমা ঘাই। 
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ধূগডিফাভ ঘােঁদতভ ফায়াী নফাল আভ লয ওভা বাদে দা। ফয় ওদঢা, ন্ধযা নঢা নধগভদয় 

নকদঙ অদদওেড। ঢদ গও এঔদ ভাঢ..দা ফথযভাঢ..দাগও নপাভ লদঢ ঘমদমা? 

লাঢখগিঝা ঘমদঙ গওদা নতঔাভ চদয আদি আদি উদঞ এগকদয় নকমাফ নতয়াদমভ নই 

নাঝদমভ গতদও।  ঢাভধভ নই নাঝদমভ আদমায় খগিঝা উেঁঘু ওদভ নতঔমাফ। খগিভ 

ওােঁঘঝা ফদদ লয় অযগক্সদটদন্টভ ফদয়ই নপদগ গকদয় এঔদ ওােঁঝা নতঔা বাদে দা। ধেুভ 

ওাদঙ খগি নদই। ওাদচই দও গচদজ্ঞ ওদভ মাপ লদ দা। এওঝু খাি ওাঢ ওভদমই 

নাঝদমভ ফদথয তুদঝা নঘাঔ মাগকদয় াইদভঝা নতঔা বায় পাদমাফদঢাই। আগফ নঔাদদ 

ঢাগওদয় াইদভঝা নতঔাভ নঘষ্টা ওভমাফ। বগত ফগন্দদভভ গধঙদদভ গতদও ধামাাভ অদয 

নওাদদা ভািা নণদও ণাদও। নাঝদমভ ফদথয গতদয় অদদও তূভ অগথ নতঔা বাদে। 

গধঙদদ নঔামা চায়কা, এভ ধাদযই নই ইেঁঝপাঝাভ ফাগঝভ ধালাি। এই ধুদভা নঔামা 

চায়কাঝায় এঔদ এওঝা লামওা ওুয়াযাভ আিভড ধদিদঙ। ফগন্দদভভ ওাদঙ নওাদদা 

এওঝা কাঙ নণদও এওঝা ভাঢচাকা নধেঁঘাভ টাও শুদদঢ নধমাফ। অদু্ভঢ এও গরন্নঢা 

ফাঔা নই টাও। এওঝা ুগে ফাণায় এদমা। ফগন্দদভভ ফদথয দ দা নণদও ঢািাঢাগি 

নগভদয় ই নােঁওা ইেঁঝপাঝাভ ফাদঞ গকদয় উগঞ। দয়দঢা এই ফৃঢ গ্রাদফভ ওাদাকগম 

আফাদতভ গকদম ঔাদ। গধত এফগদ গওঙু ওফ খদঝ বায়গদ, ঢাভ ধভ আযোভ নফখ 

এঔদদা আফাদতভ ফাণাভ ধদভই খুদভ ঘদমদঙ। ওঔদ আাভ নওাদ অঢৃপ্ত আত্মা এদ 

াফদদ তােঁিায় ঢাভ গঞও নদই। আে চায়কায় আফাদতভ নযর ওভদঢ এদতভ নগয 

ফয় মাকদ দা। ঢাভ নঘদয় নােঁওা চায়কায় অদদও তূভ অগথ ধাগমদয় ােঁঘাভ নঘষ্টা 

নঢা ওভা বাদ অন্তঢ। অন্ধওাদভ খাি খুগভদয় ধেুদও উদেযয ওদভ মমাফ-'এগতওঝা 

নােঁওা আদঙ। আাভ নওউ আাভ আদক ঢািাঢাগি নগভদয় বাই ঘম।' ওণাঝা দম 

ফদদ লদে নবদ আফভা ঘুগভ ওদভ নওদঝ ধিাভ ফঢম ওভগঙ। 
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আফাভ ওণায় গওঙু তুত্তভ দা গতদয় খুঝখুদঝ আেঁথাদভভ ফদথয নঘেঁগঘদয় উঞদমা ধেু-'দভ 

বা যীকগকভ।' 

ঢািাঢাগি তুইধা গধগঙদয় দভ আদঢ গকদয় ফগন্দদভভ নগতদঢ ধা নমদক ধদি নবদঢ 

নবদঢ নওাদদাভওফ াফদম গদমাফ গদদচদও। আাভ দঢুদ এওঝা গলংস্ম যব্দ আদঙ 

নতয়াদমভ গধঙদ নণদও। আাভ এওদচািা নঘাঔ নতঔদঢ ধাগে। ঘােঁদতভ নঙাট 

আদমাঝাদও ধুদভাধুগভ আিাম ওদভ াইদভ নণদও নতয়াদমভ নই গঙদ্রঝাভ ফদথয গতদয় 

আফাভ গতদও ঢাগওদয় আদঙ নই নঘাঔ। পদয় এাভ আঢিদাত ওদভ উঞমাফ-'দা দা দা! 

ধেু ােঁঘা।' 

-'এগতদও আয়।' দমই নতৌদি নগভদয় নকদমা ধেু। আগফ গধঙু গদদঢ নকমাফ। দে 

দে ধণ আঝদও তােঁিাদমা আদভওচদ। ফাণা াদত যভীদভ ঢাভ াফাদয ফাংদভ অেই 

গওঙু অগযষ্ট আদঙ ফাি। উেুি নঘায়াদমভ ছওছদও তােঁদঢভ াগভ নবদ দা ঘাইদঢ 

লাদঙ। প্রঘন্ড পদয় গক্রয় অযাদড্রদাগমদদভ প্রপাদ যভীদভভ  যগি এওগিঢ ওদভ 

নপ্রঢঝাদও গতমাফ এও থাক্কা। যি ঞান্ডা গওঙু এওঝা অদুপ নলাদমা লাদঢ। নপ্রঢঝা 

ঔঝঔঝ যদব্দ তমা লদয় এওধাদয ধদি গকদয় আাভ ঞাভ নঘষ্টা ওভদঢ মাকদমা। 

আফাভ ন গতদও ঢাওাদদাভ ফয় নদই। আাভ নতৌি। ফগন্দভ নণদও নগভদয় 

টাদগতদও খুভমাফ। নয গওঙু তূদভ নই গযাম কাঙ। এদঢাঝা তূভ নণদও নতঔদঢ 

ধাগে কাদঙভ এগতদও গতদও তুদঝা নফাঝা টাদম কমায় তগি গতদয় ছুদম আদঙ তুদঝা 

নভাকা ফাদুর। গঔদতভ জ্বামা লয ওভদঢ দা নধদভ এপাদই ফৃঢুযদও নদঙ গদদয়গঙদমা 

এভা। ই কাদঙভ ঢমা গতদয়ই নবদঢ লদ। এঙািা আভ নওাদদা ধণ নতঔগঙ দা। অণঘ 

নতৌি ণাফাদদা ঘমদ দা। গধঙু গধঙু আভ অদদওগুদমা ওাঢভ ওদন্ঠভ ফদঢ ওাওুগঢ 

নপদ আদঙ ওাদদ-'াা...এওঝু নঔদঢ নতদ নকা াা!'’'ফা নকা...এওঝু নযাদ তা 

দা ফা...' এদতভ মেয নবদদঢদ প্রওাদভ ঔাাভ নচাকাি ওভা। গঘভাঘগভঢ পাদ নই 
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তুগপিদেভ আফদমভ ফদঢাই প্রাণিদা ওদভ ঘদমদঙ এভা। এাভ ওঢগুদমা াচ্চাভ ওান্নাভ 

যব্দ গফদয বাদে েুথাঢি আত্মাগুদমাভ ওরুড আদতদদভ াদণ। উনন! গও দাভওীয় গও 

পয়েভ! ঔাগম ধাদয় ঙুঝগঙ, াফদদ দিা কাঙঝা। ফৃঢ ছুমন্ত যভীভ তুদঝা তুমদঙ। ভা 

ঢাগওদয় আদঙ। কমায় আেঁঝ লয়া তগিভ নােঁ দত্ত্ব ভা নওফদ লাদঙ। এই ুগছ 

দাফদমা কাঙ নণদও। আভ গঢয গঢযই ছুধ ওদভ তগি নওদঝ তমা লদয় ধিদমা, 

ঢাভধভ আাভ উঞদমা, ফুদঔ েুথাভ মামা। ভা দাফদঢই কাদঙভ টাদম ছুমদঢ ণাওা 

ওঢগুদমা ওাদমা াতুি গওঘগফঘ যব্দ ওদভ ফাণা নখেঁদর উদি নকদমা ইেঁঝপাঝাভ গতদও। 

ধায ওাগঝদয় নওাদদাভওদফ ধামাদঢ গকদয় আফাভ লাদঢ ণাা াদঢ নকদমা তুই 

নপ্রদঢভ এওচদ। থাভাদমা দদঔভ ঝাদদ আফাভ ওগিভ ওাদঙভ গওঙুঝা ঘাফিা ফাং উদঞ 

নকদমা নই নপ্রদঢভ লাদঢ। বন্ত্রদায় ওুেঁওদি উদঞ নঘদধ থভমাফ গদদচভ লাঢঝা। ভি 

কিাদে পাদমাই। এওছমও নতঔমাফ, নই নপ্রঢ আফাভ লাদঢভ অংযঝা গদদয় ছধ 

ওদভ গদদচভ ফুদঔ ধুভদমা। ধেু নঘেঁগঘদয় উঞদমা-'ণাগফ দা পাই, নতৌিা..ঢািাঢাগি 

ঘম।' 

দিা কাঙঢমা ধাভ ওদভ ইেঁঝপাঝাভ ফাঞ। াতুি গুদমা নচযাৎস্না আওাদয ঘােঁদতভ গতদও 

উদঞ গকদয় ঘক্রাওাদভ খুভদঢ শুরু ওদভদঙ। ফদদ লদে এই ভাদঢভ নবদ নযর নদই, ঘােঁত 

গদদচ গফগঝগফগঝ লাদঙ আভ রিবন্ত্র ওদভদঙ নবদ। ন আচ নবদ গতায় গদদঢ ঘায় 

দা। নবদ ফৃঢ অঢৃপ্তদতভ ঘাগলতা নফঝাদদাভ তায়পাভ গদদয় দতভ আদমা নতগঔদয় গঘগদদয় 

গতদঢ ঘায় আফাদতভ। নতৌিাদঢ নতৌিাদঢ ইেঁঝপাঝাভ মম্বা গঘফগদভ গধঙদদ গকদয় এওঝু 

তফ নদয়াভ চদয তােঁিামাফ। াফদদ গওঙুতূদভ নই ফাগঝভ ধালাি, আভ ঢাভ গঞও 

উদোগতদওই নই ফগন্দদভভ গধঙদগতওঝা নতঔা বাদে। নতয়াদমভ নাঝমঝাভ ফদথয 

গতদয় নব নপ্রঢ উেঁগও গতদয়গঙদমা, ম্ভঢ নই নপ্রঢই এঔদদা নঔােঁচাঔুেঁগচ ঘামাদে 

ঔাদদ। আফাদতভ নতঔদঢ ধায়গদ এঔদদা। তূদভভ নওামালম আভ ওাদঙ ঘদম এদদঙ 
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আাভ। াচ্চাদতভ গঔদতভ ওান্না ওাদ নাগঝদয় গতদে নবদ। াঢা ক্রদফই পাভী লদে, 

শ্বা গদদঢ ওষ্ট লদে এাভ। দতভ লালাওাভ গখদভ ননমদঢ শুরু ওদভদঙ আফাদতভ 

ঘক্রুদলযভ ফদঢা। আাভ নতৌি ধেুভ গধঙদদ গধঙদদ। ওুয়াযা নঞদম ফাদঞভ ধভ 

নতৌিাদঢ নতৌিাদঢ এগকদয় গকদয়ই ণাফদঢ নলাদমা। এ গও! াফদদ নঢা ঔাম!  

ধেু মদমা-'মান নত চদম।' 

ঘফদও উদঞ মমাফ-'গও! ও-গও মগঙ গও ঢুই!' 

-'গঞওই শুদদগঙ। চদম মান নত, দয়দঢা ভা নঢাদও ঙািদ দা।' ধেুভ কমাভ স্বভ 

আাভ নওফদ তৃে লদয়দঙ। 

-'গওন্তু চদম...আফাভ নঢা ােঁঢাভ গঞওঞাও আদ দা।' 

-'এদত্তা ওণা নওদ গম ঢুই? ভা গখদভ ননদমদঙ গতও নণদও। ঢাগওদয় নতঔ 

এওাভ।' 

গঢযই ঢাই। ভা নবদ তমে লদয় গযওাভ ওভদঢ ঘায় আফাদতভ। াচ্চা ুদিা ফগলমা 

ধুরুর নওউ াগও নদই নই তদম। ওদমভ জ্বমন্ত নঘাদঔ গদেুভ গলংস্মঢা। নবদ অংঔয 

অস্বাপাগও আওাদভভ নচাদাগও ফন্ত্রদম গিভ লদয় তােঁগিদয় আদঙ। ঔাদমভ এওতফ 

গওদাভায় আফভা তুচদ, আভ ভা অথিঘন্দ্রাওাদভ গখদভ তােঁগিদয় আদঙ। ধেু গও ঢালদম 

নওাদদাপাদ আন্দাচ ওদভদঙ নব ঔাদমভ এই গওদাভায় াইদভ এই ঘমফাদ আযভীভীভা 

নবদঢ ধাভদ দা, এঝাই দতভ গদয়ন্ত্রদদভঔা?  

-'নঢাদও মানাদঢ দমগঙ ঢুই মানাগ, দাগও আগফ নঢাদও নযর ওভদা?' 

ধেুভ ওগঞদ স্বদভ হুফগওভ থফওঝা শুদদ নওফদ অদযভওফ মাকদমা। দও গওঙু এওঝা 

মাভ আদকই আাভ কচিদ ওদভ উঞদমা ধেু-'আই ন চাম্প....' 

এদঢাদচাদভ নই কচিদদভ যব্দ উঞদমা নব ণঢফঢ লদয় তুই ধা গধগঙদয় নকমাফ। দে 

দে নণদফ ণাওা নপ্রঢগুদমা নঢদি এদমা আফাদতভ গতদও। ধেুভ নওাদদা নলমদতাম 
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নদই। ন গঘৎওাভ ওদভ নপ্রঢগুদমাদও যাগদয় বাদে। আফাভ টাদও এওাভ গনদভ 

ঢাওাদমা দা আফাভ নঙাঝদমাভ প্রাদডভ নু্ধঝা। নপ্রদঢভ পীদিভ ফাদছ লাগভদয় নকদমা 

ন। নপ্রঢগুদমা বঔদ এদওাদভই আফাভ াফদদ ঘদম এদদঙ ঢঔদ আগফ গধগঙদয় 

এদ এদওাদভ ঔাদমভ উেঁঘুধাদিভ গওদাভায়। ঔািা ধাদিভ আমকা ফাগঝ ধাদয়ভ ঢমা 

নণদও ঔদ গকদয় ওাতাভ ফদথয কিাদঢ কিাদঢ যি গওঙু এওঝা ফাণায় ঞুদও নকম 

পীরড নচাদভ। ঢাভধদভই জ্ঞাদ লাগভদয় নঘাঔ নাচাভ আদক ছধা ওদভ আঙদি 

ধিমাফ চদমভ ুদও। 

বঔদ জ্ঞাদ এদমা ঢঔদ নপাভ লদে দ। ূদবিযভ আদমা নঘাদঔ এদ ধিদঢই ুছমাফ 

চদম নপদ অদয নওাদদা চায়কায় এদ ঔাদমভ ওাতায় আঝদও আগঙ। ধেু আাভ 

নই এওইপাদ কঢগতদদভ ফদঢা আফাভ ফুদঔভ ধভ ছুেঁদও ধদি নতঔদঙ আভ মদঙ-

'গও খুফ ফাইগভ! ওাতায় অজ্ঞাদ লদয় ধদি গতগি দাও টাওগঙগম! ধাগভ পাই ঢুই!' 

ধেুভ ঞাটায় ধাত্তা দা গতদয় থিফি ওদভ ওাতাভ ফদথয উদঞ দ দও গচদকয 

ওভমাফ-'ঢ-ঢুই...ঢুই গঞও আগঙ নঢা পাই? ভা নঢাদও থদভ ননদমগঙদমা নব?' 

-'পাই...পুদম নকগঙ আগফ েুদম ওাাগট ঘযাগম্পয়দ গঙমাফ। নুঝম নদলাঢ ফন্দ 

নঔমঢাফ দা। পীদিভ ফদথয গঞও ওাগঝদয় নগভদয় এদ নঢাদও ঔুেঁদচ নিাগে। এওঝা 

গচগদ নঢাদও নতঔাদদাভ আদঙ পাই। চমগত ঞ।' 

ধেুভ গধঙদদ গধঙদদ ধদভ উঞমাফ। ওাদমভ ূবিয নবদ স্বগিভ াঢিা গতদে। নওাদদা 

গঘন্তা নদই, পাদা নদই, পয় নদই, আঢে নদই।  

অদদওঝা নলেঁদঝ এদ তূভ নণদও নতঔমাফ আফাদতভ উোদদা কাগিঝা ফাদঞভ ধভ ধদি 

আদঙ এওইপাদ। উেঁঘু ভািাদঢ এওঝা ধুগমদযভ কাগি। ওদয়ওচদ ধুগময আভ 

ওদয়ওচদ াথাভড গ্রাফাী কাগিঝা গখদভ তােঁগিদয় আদঙ। পুঢুদি গ্রাদফভ ীফাদাভ 

াইদভ এদ আাভ নৌপাকযক্রদফ নই ধুদভাদদা চায়কাদঢই এদ উধগিঢ লদঢ 
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নধদভগঙ এঝা নপদ নয পাদমা মাকদমা। এদতভ নতদঔ অস্বাপাগও গওঙু ফদদ লদে দা। 

এঝা আভ এওঝা গদগশ্চদন্তভ গরয়। লােঁঝদঢ লােঁঝদঢ ধেু মদমা-' চাগদ, এদতভ ফুদঔ 

শুদমাফ ই গ্রাফঝাভ ওণা। এভা মদঙ, নব ধুদভা গ্রাফঝা প্রায় প্রগঢ ভাদঢই দাগও 

নচদক দঞ। আতদধ ই চায়কায় গওন্তু নওাদদা চদগঢ নদই। ধুদভা নপদস্টট মযান্ড। 

নােঁওা চগফ লদয় ধদি আদঙ নই স্বাথীদঢাভ আদক নণদওই। কপদফন্ট ওদয়ওাভ 

দাদাভওফ প্রদচক্ট ওভদঢ নঘদয়দঙ ই চগফদঢ, গওন্তু প্রগঢাদভই নওাদদা দা নওাদদা 

তুখিঝদা খদঝদঙ। এই নমাওগুদমা অদয গ্রাদফভ নমাও। এভা নপাদভ উদঞ ওাদচ 

নদভাদদাভ ফয় আফাদতভ কাগিঝা নতদঔ ধুগমযদও ঔভ গতদয়দঙ।"  

-'ঢুই আফাদও ঔুেঁদচ নিাগেগম দাগও কাগি ঔুেঁদচ নিাগেগম গঞও ওদভ ম নঢা?' 

ধেু ঘুধ ওদভ নকদমা। ুছমাফ যাঝা আদক কাগিভ এঔাদদ এদ ঢাভধভ আফাদও 

ঔুেঁচদঢ নগিদয়গঙদমা গদখিাঢ। গওন্তু ধভেদডই ুছমাফ নব আগফ ওঢঝা পুম। কাগিভ 

নণদও গওঙুতূদভ ণফদও নকদমা আফাভ ধা। এওাভ ধেুভ ফুদঔভ গতদও ঢাওামাফ, 

ঢাভধভ কাগিভ গতদও। ধেুভ ফুঔঝা অগপ্রয় ঢয প্রওাগযঢ লয়াভ ওাভদড মজ্জায় দীঘু 

লদয় নকদঙ। ভ কমাভ স্বভ পাভী। কাগিভ গপঢভ নণদও ভ তমাধাওাদদা, ধঘদঢ শুরু 

লয়া ভিাি ফৃঢদতলঝা নভ ওভদঢ নতদঔ আফাভ ওান্না আঝওাদমা দা। ধেুভ 

অদমৌগওও েফঢা গদদয় আভ নওাদদা দন্দল নদই। 

ধেু মদমা -'ওােঁগত দা পাই। নঢাদও ওামদওই বগত ওণাঝা মঢাফ ঢদ লয়দঢা 

আফাদও পয় নধদয় তূদভ গভদয় গতগঢ ঢুই। আদম গদদচ অযভীভী লদয় পুঢূদি 

গ্রাদফভ াগন্দাগুদমাদও গঘদদ উঞদঢ ধাগভগদ প্রণদফ। ধদভ গধদতভ আপা নধদম 

মদঢ ধাগভগদ এই পদয় বগত ঢুই ুদছ বা নব আগফ আভ.....'। 

আগফ অাও লদয় ধেুভ গতদও ঢাওাই, গওন্তু গও ওদভ লয়। ধেু ফচা ওভদঙ দা নঢা, 

গওন্তু ই মায! দাল, গঞওই নঢা, গফদম বাদে । ওাম াভাভাঢ ই নপ্রঢগুদমাভ 
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আক্রফদডভ মেয গঙমাফ আগফ। ধেু াভােড শুথু আফাদও ােঁঘাাভ নঘষ্টা ওদভ নকদঙ। 

ধেুদও ভা ওঔদদা ঢািা ওদভগদ। ই কাঙঢমা গতদয় আাভ ফদয় ধেুদও লাদঢভ 

ওাদঙ নধদয় ভা গওঙু ওভদমা দা, অণঘ আফাদও...গঞওই নঢা, ধেুদও নওদ গওঙু 

ওভদ ভা, ভিফাংদভ ফাদুর নঢা আগফ। ধেু নঢা...ঢাভ ফাদদ  গঢয ওণা মদঙ! 

 শুথু আফাদও ােঁঘাাভ চদয আফাভ দে গঙম। আফাদও ঢাগওদয় ণাওদঢ নতদঔ ধেু 

আাভ মদমা -'ধাভদম েফা ওগভ পাই। নঢাদও গধদত ননমাভ চদয আগফই তায়ী। 

অদদও নঘষ্টা ওদভগঙমাফ, গওন্তু....' 

-'গওন্তু গও?' 

-'নঢাদও ােঁঘাদঢ ধাভমাফ দা। ঔাদম ধিাভ ফদয়ই ঢুই ফাণায় নঘাঝ নধগম, আভ 

ঢাভধদভই নঢা...' 

ধেুভ াগও ওণা আভ ওাদদ নকদমা দা। শুথু নতঔমাফ, াফদদভ ধুগময আভ 

নমাওগুদমা আফাদতভ তুচদদও উদধো ওদভ ঔামধাদিভ গতদও এগকদয় নকদমা। লয়দঢা 

আফাভ মাযঝা ভা নওউ ঔুেঁদচ নধদয়দঙ। 
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নওৌগযও পূেঁইয়া 

 
 

।। ১ ।। 

ওমওাঢায় ভাঢ আঝঝা এফদ গওঙু ভাঢ দয়। গওন্তু দকােঁ মাইদদভ এই প্রাগন্তও 

নস্টযদঝায় ওমওাঢাভ লায়া এঔদদা ধুদভাধুগভ মাদকগদ। আঝঝা াচদমই পীি লারৃা 

লদঢ শুরু ওদভ। নস্টযদদ স্টদমভ ংঔযা দাফফাি। নব ওদয়ওগঝ আদঙ নগুগম ছােঁধ 

ন্ধ ওভদঢ ণাদও থীদভ থীদভ। শুথু ওদয়ওগঝ গওদযাভ অদধোয় ণাদও ঢাদতভ 

লারুডতাভ। লারুড ফুঔাচিী। ওমওাঢাভ এওগঝ দাফ ওভা েুদম অদেভ গযেও। য় 

গিদযভ নওাঞায়। গওন্তু ঢােঁভ গদষ্পাধ ফুঔ আভ স্বগিম নঘাঔতুদঝা নতদঔ য় আন্দাচ 

ওভা ওগঞদ। ওদমচ া ইউগদপাগিগঝভ ঙাি দম পুম লয় অদদদওভই। েুদমভ নযদর 

ঢােঁভ ধাঞযামা দ এই নস্টযদদ। ধিুয়া এই গওদযাদভভ তম। ঢাদতভ নযীভপাক 

নেদদভ ননগভয়ামা। থূধওাগঞ, ঘা, াতাফ, নঝা চম গগক্র ওদভ নিায় নেদদ। নওউ 

নওউ চুদঢা ধাগমদযভ াক্স ওােঁদথ চুদঢা ধাগময ওদভ ননদভ বািীদতভ। ওুগমভ ওাচ 

ওদভ তুদয়ওচদ। ফাদচ এভা অগওগঞ্চৎওভ, ননমদা। এই য়দই অদদদও অদু্ভঢ  

নদযাভ গযওাভ লদঢ দগঙম। নটন্ঢাইঝ, চুদঢাভ ওাগম গওম্বা গপদক্সভ নদযা। াভাগতদ 

নেদদ খুদভ নব াফাদয উধাচিদ লদঢা ঢাই গতদয় অদদদও গওদদ গদদঢা নদযাভ াফগ্রী। 
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নদযা ওদভ গদদিচ যভীভঝা এগমদয় গতদঢা নষ্টযদ ঘত্বদভভ এওধাদয। অন্ধওাদভ। ভাঢ 

ািদমই প্রকাে অন্ধওাভ। নব অন্ধওাভ এদতভ চীদদও গ্রা ওদভ গদগেম থীদভ 

থীদভ। নফদয়ই নততূদঢভ ফদঢা এদতভ চীদদ আদদ লারুড ফুঔাচিী। দতভ গপ্রয় 

লারুডতা। ঢােঁদও গখদভই প্তাদল ধােঁঘগতদ ঢাদতভ ক্লা দ। ক্লা মা বায় গও? ওাভদ 

ধিাদযাদাভ নঘদয় কেই নযী লয় নব। এদওভ ধভ এও কে দম ঘদমদ লারুডতা। 

এইদঢা নগতদ অধু আভ তুকিাভ কে মদমদ। নযরগতদও লারুডতাভ কমা থদভ 

এদগঙম। নশ্রাঢাদতভ নঘাঔ নপচা। নওাদদাগতদ আাভ নযাদাদ আগিওাভ আেম 

ঝদফভ কে গওম্বা নভাী গপ্লদভ কে। এই কদেভ ঝাদদই নভাচ চদিা লয় গওদযাদভভ 

তম। নভাচওাভ ক্লা নযর লয় ওদমভ গফগমঢ প্রাণিদাভ ফথয গতদয়। লারুডতাভ দে 

কমা নফমায় াই, 'অদঢা ফা দ কফয়...ঢফদা ফা নচযাগঢকিফয়...ফৃদঢযাফিা অফৃঢং 

কফয়...'। যগড আভ ভগাভ লারুডতা আদঢ ধাদভদ দা অদয ওাচ ণাদও দম। এই 

তুদঝা গতদ ঢাই ফদ ঔাভাধ ণাদও াভ। 

নাফাভ গঙম নগতদ। নগতদ গদয়ফ ফাগনও ক্লা গদদঢ আদঙদ লারুড। যগড ভগ 

গদদচভ এমাওাদঢই ণাদওদ। াগিদঢ ফা আদঙদ শুথু। াা ফাভা নকদঙদ 

নঙাঝদমাদঢই। প্তাদলভ াচাভঝা াগিদঢ গতদয়ই নগিদয় ধদিদ। কােঁদয়ভ াভ নঔােঁচ 

ঔভ নদদ। এওঙভ আদক ঢােঁদতভ কােঁদয়ভ আদযধাদয কগচদয় উদঞগঙম নঘামাইদয়ভ 

নঞও। দঢা নদযাদঔাভ ফাচগদভাথীদতভ আড্ডা। কােঁদয়ভ নফদয়ভা ন্ধযাভ ধভ আভ 

নদভাদঢই ধাভদঢা দা পদয়। ইপগঝগচং নঢা গঙমই, এফদগও াগি নণদও ঢুদম গদদয় 

বাাভ খঝদা খদঝদঙ। প্রগঢাত ওভাভ াল গঙমদা ওাভ। লারুড কােঁদয়ভ ফাদুরদতভ 

ংকগঞঢ ওদভদঙদ। ফগলমাদতভ দে ওদভ গদদয় নপদগ গতদয়দঙদ নঘামাইদয়ভ নঞও। 

ফাদুদরভ গফগমঢ প্রগঢাদতভ ফুদঔ ধদি ফাচগদভাথীভ তম এঔদ এমাওাঙািা। নেদ 

নস্টযদদ ঠুওদঙ। তভচাভ ওাদঙ এদ তােঁিাদমদ লারুড। তু'গতদ এই ওগঘওােঁঘা 
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ফুঔগুদমাদও নতঔদঢ দা নধদয় ঢােঁভ ফদ ঔাভাধ। চীডি নধারাদওভ শুওদদা ফুঔগুগমভ 

ওণাই পাদঙদ। নেদ নস্টযদদ ঠুওদমা। প্লযাঝনদফি দাফাভ চদয ধা ািাদঢই ধভধভ 

ঘাভদঝ গুগম ঙুদঝ এদমা। নধদঝাভ আয়াচ। নথােঁয়ায় নঠদও নকদমা প্লযাঝনফি। বলধঘ আভ 

নতৌদি ধামাদদাভ আয়াদচভ ফদথযই প্লযাঝনদফি মুগঝদয় ধিদমা লারুদডভ গদষ্প্রাড যভীভ। 

 

।। ২ ।। 

াভাগতদ ছামফুগি নদঘ আচ নভাচকাভ নঢফদ এওঝা লয়গদ। তুধুদভভ ঔায়াঝা 

লয়গদ ঢাই। এওফুঞ ফুগি গঘগদয় ঠও ঠও ওদভ ঔাগদওঝা ওদমভ চম নঔদয় গদদয়গঙম 

নগঝও। ঢাদঢই গদওম অগত আভ নঢফদ গঔদত ধায়গদ। গওন্তু এঔদ আভ ধাভদঙদা। 

গওঙু এওঝা নঔদঢই লদ। প্রাগন্তও নস্টযদদভ াইদভ ুথদতাভ ঘাদয়ভ নতাওাদ। 

ধাউরুগঝ আভ খুকগদ ধায়া বায়। গওন্তু খুকগদঝা আচ ইদে ওভদঙদা নঔদঢ। 

লারুডতা ঔুদ লদয়দঙ প্রায় এওফা লদঢ ঘমদমা। গওন্তু এওচদ থভা ধদিগদ এঔদ। 

ধুগময লাঢ গুগঝদয় দ আদঙ। ঢালদম নব লারুডতা মদঢা দঢযভ চয় আভ 

অদঢযভ ধভাচয় লদই? নও চাদদ াধু। ফুগিভ যাধাভীভ আভ চালাদচভ ঔভ গদদয় 

গও লদ! গওন্তু ফদঝা ি ঔাভাধ লয় লারুডতাভ চদয। নযাও ওভাভ ফদঢা প্রঘুভ 

ফয়দঢা নদই লাদঢ। ঢু ভাগত্তদভ ক্লাদভ ফয়ঝা লদমই ফদঝা হু হু ওদভ দঞ। 

লারুডতাভ ওণা পাদঢ পাদঢ নস্টযদদভ াইদভ নগভদয় আদ নগঝও। ন্ধযা লদয় 

এদঙ। ঔাগদওঝা গচগভদয় গদদয় আাভ ওদয়ও নঔধ ফাভদঢ লদ। অগনদনভঢ 

বািীদতভ ওাদঙ ছামফুগিভ ঘাগলতা ণাদও পামই। নতঔা বাও গও লয়। ুথদতাভ নতাওাদ 

নণদও গ্লা পদভ ঘা আভ নওায়াঝিাভ ধাউন্ড ধাউরুগঝ গওদদমা নগঝও। নস্টযদ নণদও 

ঔাগদওঝা এগকদয় নকদমই এওঝা ি ঝকাঙ। নঝাভ গুেঁগিদঢ নলমাদ গতদয় দমা। 

ধাউরুগঝঝা ঔাগদও নটাাদমা ঘাদয়। গও ুন্দভ ধাউরুগঝভ লামওা গখদয় ভগঝা ঘা শুদর 
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গদদয় াতাফী লদয় বাদে। ঔু পাম মাদক নতঔদঢ। অাও লদয় নতঔগঙম এই ভগ 

তমাদদা। 

'ুছগম নঝদও, এপাদই আত্মগশ্বাঝা নঝদদ গদদঢ লয় গদদচভ নপঢভ। এই 

ফযাতাফাভা চীদদ এওঝুঔাগদ আত্মগশ্বাদভ ভগ বগত নঝদদ গদদঢ ধাগভ ঢালদম নতঔগ 

চীদদভ ফাদদঝাই তদম বাদে।' 

ঘফদও দঞ নগঝও। ঔাগদওঝা ঘা ঘমদও ধদি।  

'নক্ক নক্ক নও!' দম দঞ নগঝও। 

'কমা শুদদ গঘদদঢ ধাভগঙ দা নঝদও?' 

'লা..লা..লারুডতা ঢু..ঢুগফ! গওন্তু.. ঢুগফদঢা..' 

'পয় ধাদা নঝদও। খাি ফঝওাদা দা। ন েফঢাই নদই আফাভ। বগত ণাওদঢা 

ঢালদমই া নঢাভ খাি ফঝওাদঢ বাদা নওাদ তু:দঔ! ধৃগণীদঢ গও তুষু্ট নমাদওভ অপা 

ধগিয়াদঙ! ওদই খাি ফঝদও গতঢাফ ওঝাভ।' 

নগঝও নঝভ নধদমা কাদঙভ ধভ নণদও এওঝা ঞান্ডা লায়া নদদফ এদ ভ ধাদয 

দমা। নগঝও নওাদদাভওদফ মদমা, 'আফাভ পয় ওভদঙ লারুডতা।' 

'পয়! আদভ এই পদয় পদয়ইদঢা ওাগঝদয় গতগমদভ এদঢাগুদমা ঙভ। এাভ এওঝু 

নগভদয় আয় এই পদয়ভ নচমঔাদা নণদও। নতঔ, পুদঢভ নঘদয় ফাদুর আদভা অদদও 

নগয পয়েভ। ঢাদতভ াফমাদদাঝাই ফুগেম নভ পাই। পুদঢভ যভীভ নদই, নমাপ নদই। 

আদম রিগভধুভ নওাদঝাই নদই। ঢাই গদগশ্চদন্ত না। পয় নদই।' 

'বাও। ঢালদম গদগশ্চগন্ত। উফ্! গও নব পাম মাকদঙ দা লারুডতা! ওদঢাগতদ ধভ নঢাফাভ 

দে ওণা মগঙ। গওঙু নঔদয়ঙ লারুডতা? ধাউরুগঝ ঔাদ? ুথদতাভ নতাওাদদ কভফ 

খুকগদ দাগফদয়দঙ নতদঔ এমাফ। এওঝু দা। আগফ এও ঙুদঝ গকদয় গদদয় আগঙ।' 
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'দা নভ ধাকম। আগফ এঔদ গঔদত নঢষ্টা এদভ উদেি। ঢুই নঔদয় নদ। নতদঔই ুদছগঙ 

ঔু গঔদত নধদয়দঙ নঢাভ। নঔদয় নদ পাই।' 

'গঢয মদঙা? গওেু ঔাদ দা!' 

'আদভ লযােঁ নভ াা। আফাভ যভীভঝাইদঢা লায়া গতদয় বঢভী। ঔাদা গও ওদভ! ঢুই 

ঢািাঢাগি নঔদয় নদ আদক। ঢাভধভ বাদা নঢাভ াদণ। অদদও ওণা আদঙ। ওাচ 

আদঙ অদদও। মগঙ । নঔদয় নদ আদক। আভ নযাদ, আচ নেদদ গনগভ ওভদঢ 

লদদা আভ। আফাদও গদদয় আফাভ কােঁদয় ঘম। ফাদও নতঔদঢ ড্ড ইদে ওভদঙ। বাগ 

নঢা?" 

ম্মগঢূঘও ফাণা দািাম নগঝও। ঢাভধভ গদগশ্চদন্ত ঘুফুও গতম এাভ ঘাদয়ভ ওাদধ। 

 

।। ৩ ।। 

ওুুফধুভ। উত্তভঘগিয ধভকডা নচমাভ এই নঙাট গ্রাফঝা পুদকাদম নদই। নস্টযদ নণদও 

পযাদদাদঢ গফগদঝ ওুগি। ঢাভধভ নঔাদ নণদও ধাদয় নলেঁদঝ আদভা তু গওদমাগফঝাভ। ভাঢ 

প্রায় তযঝা াদচ। কােঁদয়ভ ভািা গতদয় লদলগদদয় লােঁঝদঙ নগঝও। ওােঁদথ নছামাদদা 

ছামফুগিভ ছােঁওা। নঔাদধ নঔাদধ, াতাফ, ছুগিপাচা, দাভদওম, আঘাদভভ নঢম এ। 

এওঝা নঔাধ ঔাগম। নঝা নণদওই নপদ আদঙ ধণগদদতিয। আভ নই দে ঝুওঝাও 

কে। 

'এওঝা কাদ নযাদাদঢা নঝদও। ওদঢাগতদ নঢাভ কাদ শুগদদা!' 

'অযােঁ! কাদ! এঔদ! ঢা পুদঢভা অযয কাদ শুদদঢ পামই াদ। চাগদ আগফ। ঢুগফ 

আফাদতভ গুগধ কাইদ াখা াইদদভ কে দমগঙদম দা লারুডতা! আফাভ ফদদ আদঙ 

ধুদভাঝা।' 
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'এই এদঢা পুঢ পুঢ ওগভদা নঢা। নঢাভ নু্ধ মােু গও মদঢা পুদম নকগঙ! ভাগত্তদভ 

নঢদাদতভ দাফ গদদঢ নদই।' 

নলদ ননমদমা নগঝও। 'মঝাগভ মােুভ ওণা মদঙা নঢা? গঢয বগত নতঔদঢা যাঝা নব 

এদঢা ভাগত্তদভ আগফ পুঢ ওােঁদথ গদদয় নলেঁদঝ বাগে চদেভ ফদঢা মঝাগভভ গঝগওঝ গগক্র 

ওভা পুদম নবদঢা। আো লারুডতা, ঢুগফ পুদঢভ ভাচাভ ফদঢা গওঙু ভ গতদঢ ধাদভা দা 

আফাদতভ?' 

'দাদভ নঝদও। আফাভ ন েফঢাই নদই। উগদ নাথলয় ভাচাফযাই গঙদমদ দম গতদঢ 

নধদভগঙদমদ। আগফদঢা গঘভ প্রদমঢাগভদয়ঢ পুঢ। এদঢা েফঢা নদই। ঢদ গওঙু 

এওঝাদঢা ওভদঢই লদ। নপদ নতগঔ তােঁিা। এাভ কাদঝা থভদঢা। ওদঢা কাদ 

গযগঔদয়গঙমাফ নঢাদতভ।' কাদ থভদমা নগঝও- 

'তুুঃঔ গওদ বায়? 

প্রাাদতদঢ ন্দী ভয়া 

ি তায়। 

এওাভ ঢযাগচদয় নাদাভ কগত 

ভাচা ফাদঞ নদদফ বগত 

লায়া ঔায়। 

ঢদ ভাচা যাগন্ত ধায়। 

ভাচা যাগন্ত ধায়...' 

 

কাদ ণাফাদমা নগঝও। অদু্ভঢ এও গরণ্ণ দীভঢা নদদফ এদমা গওঙুেদডভ চদয। 

নগঝওই ওণা শুরু ওভদমা আাভ।  
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'চাদদা লারুডতা, আফাদতভ ভাগত্তভগুদমা ঢুগফ ঘদম বাাভ ধভ আাভ আদকভ ফদঢাই 

অন্ধওাভ। ধিাদযাদা নাথলয় আফাদতভ পাদকযই নদই।' 

' লদদভ। ফদ ঔাভাধ ওগভ দা। এঔদ আগফ আগঙদঢা। নঢাভ াগও নু্ধদতভ ঔভ 

গওদভ?' 

'াভ অিাই এওইভওফ। াই প্রায়ই নঢাফাভ ওণা দম। ফদদফচাচ পাম নদই 

ওাদভাভ। অদদদও আাভ নঢাফাভ ওণা পুমদঢ নই নদযাভ চীদদ গনদভ বাাভ ওণা 

পাদ। আাভ ঢুগফ ওষ্ট ধাদ নপদই নগতদও ধা ািায় দা।' 

'ওাম বাদা নঢাভ দে নস্টযদদ। াইদও নতঔদঢ ইদে ওদভ ঔু। আো নঝদও, 

নগতদ নঢাভা নওউ গওঙু নতদঔগঙগম?' 

'আগফ নগতদ নতভীদঢ এদগঙমাফ এওঝু। গওন্তু শুদদগঙ লাঢওাঝা ুদঔদ ঢাভ তুই 

াকদভত নও গদদয় ন্ধযাদমায় খুদভ নকগঙদমা নস্টযদ নণদও। গওঙুেড দ গঙম 

চদমভ ওদমভ ধাদয ওাদঞভ নগঞ্চঝায়। গওন্তু ঢাভধভ নণদও আভ নওউ নতদঔগদ দতভ। 

আফাভ ফদদ লয়....' 

'এওতফ গঞও ফদদ লয় নঢাভ। ভাই। াগি ঘম আদক। ঢাভধভ নপদ গঞও ওভদঢ লদ 

গওপাদ এদকাদা। ধাভগ নঢা নঝদও? নঢাভ ধদভই গওন্তু  গদপিভ ওভদঙ। পয় 

ধাগদা নঢা?' 

'গদশ্চই ধাভদা লারুডতা। পয় নওদ ধাদা! ঢুগফ আদঙা নঢা দে। আফায় গযগঔদয় 

গত।' 

 

নগঝও এদ ণাফদমা এওঝা নঙাঝ াগিভ াফদদ। এঝাই লারুডতাভ াগি। এঔদ শুথু 

লারুডতাভ ফা ণাদওদ এঔাদদ। 'ফা, তভচাঝা নঔাদমা।' লারুডতাভ কমাভ আয়াচ নধদয় 

হুিফুগিদয় তভচা ঔুমদমদ ফাীফা, 'নঔাওা এদগঙ? ঢালদম নব ভা মগঙম..!!!' 
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তভচাঝা ঔুদমই ণফদও নকদমদ ুগফঢা নতী। লারুড ফুঔাচিীভ ফা। নঘাদঔ ফুদঔ নযাদওভ 

ঙায়া স্পষ্ট। লারুড বঔদ ঙভ তদযদওভ ঢঔদই স্বাফীদও লাগভদয়দঙদ। অদদও ওষ্ট ওদভ 

নঙদমদও নমঔাধিা গযগঔদয় ফাদুর ওদভগঙদমদ। নই নঙদম এপাদ ঘদম নকদমা। নেঁদঘ 

ণাওাভ ইদেঝাই নবদ লাগভদয় নকদঙ ঢােঁভ। এওঝা তীখিশ্বা ননদম নগঝদওভ গতদও 

শুওদদা ফুদঔ ঢাগওদয় মদমদ, 'ফদদভই পুম। াভাগতদ ফদদ লয় লারুড নবদ টাওদঙ 

আফায়। ঢুগফ নও াা? আদকদঢা নতগঔগদ নঢাফায়?' 

নগঝও দীঘু লদয় ধাদয়ভ থুদমা গদম ুগফঢা নতীভ। 'ফাীফা আগফ...' 

'ফা,  নগঝও। আফাভ ঙাি।' 

'নও? নওাণায় াা ঢুই! আগফ নতঔদঢ ধাগেদা নওদ নঢাদও?' 

'আগফ নগঝদওভ াদণই ভদয়গঙ ফা। নপঢদভ ঘদমা।  মগঙ। অদদও ওাচ াগও ভদয় 

নকদঙ ফা। নগুদমা নযর দা ওদভ নওাণা বাদা দা আগফ।' 

নগঝও ুগফঢা নতীভ দে ঠুদও এদমা খদভ। তভচায় গঔম গতদয় গতদমদ ুগফঢা নতী। 

 

।। ৪ ।। 

নফচাচঝা গকদিই গঙম ণাদাভ িাু ফতদ লামতাদভভ। ওাম ওাম এ.গধ াদল 

ননাদ ওদভ ঔু নছদিদঙদ। ঢােঁভ ওাদঙ দাগও ঔভ আদঙ এই এমাওায় নঘামাই ফদতভ 

ভফভফা ওাভাভ ঘমদঙ। লারুড ফুঔাচিীভ ঔুদদভ দে দাগও এই নঘামাই ওাভাগভভা 

বুি। হু:! আদভ াা প্রফাড ঘাই প্রফাড। ফুদঔ মদমই নঢা আভ লদমাদা। কােঁদয়ভ 

ধঞ্চাদয়ঢ প্রথাদ গঘভঞ্জীঢ াফন্ত ফযাই গদদচ এদ দম নকদঙদ নব গতওঝায় এঔদ 

যাগন্ত শুথু। ফাছঔাদদ ই প্রগঢগক্রয়াযীম ফাষ্টাদভভ উোগদদঢ গওঙু ছাদফমা লদয়গঙম 

দঝ। গওন্তু এঔদ নঢা  গঞওই আদঙ। শুথু শুথু ঔুেঁগঘদয় খা ওভদঢ দয়ই নকদঙ ফতদ 

লামতাদভভ। এ গধ াদল নঢা দমই ঔামা। ঢাভধভ  ছাদফমাদঢা ফতদ 
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লামতাভদওই াফমাদঢ লদ। গভঝায়াভদফদন্টভ আভ ওদয়ও ঙভ ফাি াগও। গও লদ 

এ ছাদফমায় চগিদয়! ঢাভধভ নতঔা নকম নওাণায় দা নওাণায় তগম ওদভ নতদ। 

এই য়দ আভ নধারায়! প্রথাদ াদল দমগঙদমদ ফাষ্টাদভভ ফৃঢুযঝা ফাচগদভাথীদতভ 

অন্তদ্বিন্দ্ব দম ঘাগমদয় গতদঢ। নঝাদঢ ভাগচ লদগদ ফতদ। নও গচ আভ গধভ আন্ডাদভ 

দম এগিদয় নকদঙদ। এফগদ কােঁদয়ভ াথাভড নমাও লদম াগি নণদও নধদঝা উোভ 

লদয়দঙ দম নােঁগদয় নতয়া নবদঢা। গওন্তু এ গঙম এদও ফাষ্টাভ, ঢাভ ধভ ওমওাঢায় 

ঘাওুদভ। নােঁাদঢ গকদয় গদদচ ননেঁদ নকদম ফুগেম। থগভ ফাঙ, দা ঙুেঁই দীগঢদঢ গশ্বাী 

ফতদ। ঘাওগভভ নযর ওদয়ও ঙভ এপাদ ওাগঝদয় গতদঢ ধাভদমই যাগন্ত। গওন্তু এই 

নওঝা ফদদ লয় আভ যাগন্তদঢ ণাওদঢ গতদমা দা। 

 

ওদদস্টমঝাদও নটদও ঘা আদদঢ মদদ পাদঙদ, এফদ ফয় ছামফুগিভ নছামা 

গদদয় নঙদমগঝদও অগনদ ঠুওদঢ নতদঔ গঔেঁগঘদয় উঞদমদ। 

'এই এই গও ঘাই নঢাভ ণাদায়! এঝা নঢাভ নভম নস্টযদ দয়, ধুগময নষ্টযদ। এঔাদদ 

ছামফুগি গওদদ দা নওউ। বা নদভা!' 

'যাভ আগফ এওঝা এন আই আভ ওভদঢ ঘাই। লারুড ফুঔাচিীভ ঔুদদভ যাধাদভ।' 

নঘাঔতুদঝা নকামদকাম লদয় নকদমা িাুভ। গওঙুেড ঢাগওদয় নণদও মদমদ, 'ঢা এন 

আই আভ ওভাভ ওণা ফদদ এদমা নওদ লঞাৎ! পুদঢ নধদয়দঙ দাগও নল নঙাওভা? এ' 

ছাদফমায় নওউ ধদি?' 

'আগফ ধুদভা অগপদবাক গমদঔ এদদগঙ তাদভাকাফযাই। তু'ওগধ। এও ওগধ আধগদ ভাঔুদ। 

আদভও ওগধ স্টযাম্প নফদভ াইদ ওদভ আফায় গতদ।' 

গওঙু এওঝা মদঢ বাগেদমদ ফতদ তাদভাকা। ঢাভ আদকই নঝগদম ভাঔা ননাদঝা নদচ 

উঞদমা। নয ওদয়ওাভ খাি নদদি 'লযােঁ যাভ, লযােঁ যাভ, লযােঁ যাভ' দম দাগফদয় 
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ভাঔদমদ ননাদ। নগঝদওভ গতদও ঢাগওদয় মদমদ, 'আদক মদ নঢা নব এ.গধ াদল 

নঢাফাভ ধগভগঘঢ।' 

ওাকচঝা নঝদদ গদদমদ তাদভাকাাু। নগঝও ফদদ ফদদ পাদমা পাগকয ওাম ভাদঢ 

লারুডতা এ গধ অরুডাপ ফগিদওভ ননাদ দম্বভঝা গতদয়গঙম। অরুডাপ ফগিও গঙদমদ 

লারুডতাভ ওদমচ গগদয়ভ। আচ ণাদায় আাভ আদক ঢােঁদও ননাদ ওদভগঙম নগঝও। 

ঔুদম দমগঙম । গঞও বা বা লারুডতা মদঢ দমগঙম। নপৌগঢও যাধাভঝা লারুডতা 

াভড ওদভগঙম মদঢ। ঢাই মাভ ফয় খঝদাগুদমা চীগঢ লারুডতাভ ফুদঔ নযাদা 

গলদদই দম। এঔাদওাভ নঘামাই ফদতভ নঞদওভ ওণা, নগুদমা লারুডতাভ নদঢৃদত্ব 

উৎঔাঢ লয়াভ ওণা। ধঞ্চাদয়ঢ প্রথাদদভ দে এই নঘামাই ওাভাগভদতভ 

নবাকাচদযভ ওণা। লাঢওাঝা ুদঔদদভ ওণা চাদায় ঢােঁদও। ঢােঁভ ধভাফদযিই ণাদায় 

আা। এন আই আদভভ আদতদ ধিঝা ফাীফা ুন্দভ ওদভ গমদঔ গতদয়দঙদ। 

লারুডতাভ ওণাফদঢা। নবপাদ প্লযাদ ওদভদঙ লারুডতা গঞও নপাদই এদকাদে । 

ঔুগয ফদদ এন আই আদভভ ওগধ গদদয় নগভদয় এদমা নগঝও। এাভ কন্তয প্রাগন্তও 

নস্টযদ। ধা ঘামাদমা নগঝও। লারুডতাভ ওণাফদঢা ওাচগুদমা নদভ ননমদঢ লদ এদও 

এদও। 

 

।। ৫ ।। 

দয়গঝংরুদফভ নধঙদগতওঝায় নওউ আদদা াথাভডঢ। এঔাদদই তুধুভদমা ক্লান্ত 

যভীভ এগমদয় গশ্রাফ ওদভ ননগভয়ামা নঙদমদঙাওভাভ তম। ুঔতু:দঔভ কে লয় এঔাদদ 

দই। নমা প্রায় াদভাঝা াদচ। মঝাগভ মােুদও এঔদ এঔাদদই ধায়া বাদ। দা 

নধদম আাভ ঔুেঁচদঢ লদ যাঝাদও। নঝা ি ছাদফমাভ যাধাভ লদ। বাও, ওধামঝা 

পাদমা আচ নগঝদওভ। মােুদও নতঔদঢ নধদমা নস্টযদদভ ঘাধা ওম নণদও চম পভদঙ। 
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দও নতঔদঢ নধদয় এওকাম লাদমা মামঝু। গচদজ্ঞ ওভদমা, 'গওদভ আচ ওাদচ 

বাগদ? নঢাদও নঢা এই ফদয় আদঢ নতগঔদা?' 

'দাদভ, নঢাভ ওাদঙই এমাফ।' তু'চদদ এগকদয় গকদয় দমা দয়গঝং রুদফভ নধঙদদ। 

'এওঝা মঝাগভভ গঝগওঝ নত নঢা তীধাগম াম্পাদভভ' নগঝও দম। ধদওঝ নণদও এওঝা 

এওদযা ঝাওাভ নদাঝ নভ ওদভ এগকদয় গতদমা নগঝও। 

'নঢাভ গও ফাণা ঔাভাধ লদয়দঙ? এওদযা ঝাওা গতদয় ঢুই মঝাগভভ গঝগওঝ গওদগ? নতঔ 

পাই, এদঢা গতদ থদভ গঝগওঝ গগক্র ওগভ, এ' ি গঝগওদঝভ ি প্রাইচ আফাভ 

লাদঢ দঞগদ ওঔদদা। তয ঝাওাভ গঝগওঝ আদঙ। নঢাভ বঔদ াথ লদয়দঙ ই নওদ 

এওঝা।' 

'আদভ দাদভ..এওদযা ঝাওা তাদফভ গঝগওঝঝাই নত। প্রণফ ধুভোভ এও নওাগঝ ওুগি মে 

ঝাওা নবঝাভ। নকামাধী ভদগভ গঝগওঝ। নঢাভ গঝগওঝই নণদও াঢ দম্বভ গঝগওঝঝা নত 

আফায়।' লারুডতা বা দমগঙম গঞও নঝাই মদমা নগঝও। লারুডতাভ ফা গতদয়দঙদ 

গঝগওঝ ওাঝাভ ঝাওাঝা। ওিওদি এওদযাঝা ঝাওা ঔভঘ ওভদঢ নগঝদওভ নওফদ 

এওঝা মাকগঙম। ঢু গওদদই ননমদমা লারুডতাভ ওণা ফদঢা। 

মােু মদমা,'আদম আফাদতভ ওধাদম এ নদইদভ। এই নতঔদা, আফাদতভ 

লারুডতা। গও ুন্দভ ওাঝগঙম আফাদতভ দন্ধযগুদমা। চীদঝা মাইদদ এদ নকগঙদমা। 

আাভ নমাইদ। পাদমা নমাওগুদমাভ াদণ এভওফই লয়দভ। াই চাদদ ওাভা ঔুদ 

ওদভদঙ। অণঘ ঢাদতভ গঝগওঝা নওউ ঙুেঁদঢ ধাভদমা দা।' 

-'আযা ঙাগিদা পাই। আগফ গওন্তু এঔদ লারুডতাভ ফদঢাই গশ্বা ওগভ নব দঢযভ 

চয় আভ অদঢযভ ধভাচয় এওগতদ লদই লদ।' 
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-'ঢাই নবদ লয়। ঘমদঢা গওঙু ঔাই। আগফ ঔায়াদা নঢাদও। আচ গতদদভ প্রণফ 

ওাস্টফাভ ঢুই। ঢাই এওঝু আধযায়দ ওগভ নঢাদও।' তু'চদদ ধা ািাদমা ুথদতাভ 

নতাওাদদভ গতদও। 

 

         মােুভ দে ওণা নযর ওদভ নেদদ উদঞ ধিদমা নগঝও। এাভ লারুডতাভ 

াগি। ফাীফা অদধোয় ণাওদদ দমদঙদ। ফাদয়ভ ফুঔঝা এঔদ আভ ফদদ ধদি দা 

নঢফদ। নই নওাদ নঙাঝদমায় াা ফাদও লাগভদয়দঙ ন। এই িদমায় ফাীফাদও 

নধদয় ফদদ লদে আাভ ফা গনদভ এদঙদ। তয ন্তাদলাভা ুগফঢা নতী ধুিদস্নদল 

ওাদঙ নঝদদ গদদয়দঙদ নগঝওদও। াভাভ দম গতদয়দঙদ াগিদঢ এদই নবদ পাঢ 

ঔায়। ঢাই মােুভ দে এও ওাধ ঘা আভ তু'নঝা গেুঝ নঔদয়ই গতায় গদদয়দঙ নগঝও। 

এ পাদঢ পাদঢই নস্টযদ এদ নকদমা। তুধুভ লদয় নকদঙ। পযাদদা ধায়া বাদ 

গওদা নও চাদদ। এই ফদয় বািী গদযর দাদফ দা এই নস্টযদদ। ঢাই পযাদদা 

ঘামদওভা তুধুদভভ ঔায়া নদভ নদয় এই ুদবাদক। আচদও নগঝও আভ আভ 

এওচদ ফাি বািী নেদ নণদও দাফদমা নস্টযদদ। নস্টযদদভ াইদভ এদ নতঔদমা 

এওঝাই পযাদদা তােঁগিদয় আদঙ। গওন্তু ঘামও নদই। নঔদঢ নকদঙ লয়দঢা। অদধো ওভদঢ 

মাকদমা নগঝও ঘামদওভ চদয। নগঝদওভ লবািী এদ তােঁিাদমা ঢাভ ধাদয। 

'গও ফুযগওদম ধিমাফ..' লবািী পদ্রদমাও মদমদ নগঝওদও উদেযয ওদভ। 'আফাভ 

ঔু ঢািা গঙম। গওন্তু নওাদদা উধায় নঢা নতঔগঙদা বাাভ। আফাভ কাগিঝা আাভ 

ওণা গঙম। নওদ এদমা দা নও চাদদ। নফাাইদম ধাগেদা।' 

'নওাণায় বাদদ আধগদ?' নগঝও গচদজ্ঞ ওভদমা। 

-'ওুুফধুভ' 
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-'আগফ ওুুফধুদভই বাদা। আদভওঝু অদধো ওদভ নতগঔ। পযাদদায়ামাভা নঔদঢ 

নকদঙ গদশ্চয়ই। ঘদম আদ এঔুগদ।' 

মদঢ মদঢই এওঝা াতা এফযাযাটভ কাগি এদ ণাফদমা। পদ্রদমাও এগকদয় 

নকদমদ নগতদও। ড্রাইপাদভভ দে গওঙু ওণা দম নগঝওদও লাঢ নদদি টাওদমদ। 

নগঝও এগকদয় নকম। পামই লদমা। দাভ দে ঘদম বায়া বাদ। নধঙদদভ গদঝ উদঞ 

দঢই ভ ফুদঔ এওঝা রুফাম নঘদধ থভম নওউ। গফগষ্ট এওঝা ছােঁছাদমা কদন্ধ জ্ঞাদ 

লাভাদমা নগঝও। 

 

।। ৬ ।। 

ওুুফধুভ কােঁদয়ভ প্রথাদ গঘভঞ্জীঢ াফন্ত আচ নয ঢািাঢাগি নগিদয় এদমা  

ধঞ্চাদয়ঢ অগন নণদও। দ ভাঢ দ'ঝা াদচ। গওন্তু াগি গনভদঢ লদ। নঙদমগুদমা 

তুধুদভই ই ছামফুগিয়ামা নঙাওভাঝাদও ঢুদম এদদদঙ। ঝাদও ভকিাদমই  ওণা 

নগভদয় আদ। তভওাভ লদম ঝাদও লারুড ফাস্টাদভভ ওাদঙই ধাঞাদদাভ যিা 

ওভদঢ লদ আচ ভাগত্তদভই। লাঢওাঝা ুদঔদ এদ নকদঙ। ভ নমাদওভাই নঙদমঝাদও 

ঢুদম এদদদঙ। াগি গনদভ ঢাদতভদও ঝাওা ধয়া গফগঝদয় গতদঢ লদ। নঘামাইদয়ভ 

নঞওঝা এওাভ খুদভ নকদম লদঢা। গতদওাম ড্ড ঔাভাধ। ফাস্টাভদও ধৃগণী নণদও 

গভদয় গতদয় পামই ঘমগঙম। নও নব আাভ নধঙদদ মাকদমা! এওঝু আদক ঔভ 

এদদঙ নব নঞওঝায় আগুদ নমদক  দাগও ধুদি নকদঙ আচ ন্ধযায়। গও ওদভ 

মাকদমা নওউ দাগও নতদঔগদ। লঞাৎ ওদভ নাঢমগুদমা  এওদে তাউতাউ ওদভ 

জ্বদম উদঞদঙ। নতাওাদদ নব ও'চদ ওাস্টফাভ গঙম ঢাভা এভওফই মদঙ। ফাঢাদমভ 

প্রমাধ আভগও। গওন্তু বঢই ইদে ণাওুও ঔাদদ বায়াঝা গঞও লদদা এঔদ। ধুগমগয 

ছাদফমা গফঝুও আদক। ণাদায় বগত নগঝং ওভা আদঙ । ঢু ঔাদদ নকদম নমাও 
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চাদাচাগদভ ম্ভাদা। নমাদও ফাগদযকগদয ওদভ। তভওাভ গও নমাও চাদাচাগদ ওদভ। 

এ পাদঢ পাদঢ ঢাভ নফাঝভাইদওদম নঘদধ াগি গনভগঙম গঘভঞ্জীঢ। এওফদয়ভ 

াফাদয নলাগফধযাণ টািাভ নণদও দাদাভওফ অাথু যা ওদভ আচ প্রঘুভ ধয়াভ 

ফাগমও, ঢু নফাঝভাইদওই ঘমাদনভা ওদভ ন। এফগদদঢই প্রথাদ লয়াভ তু'ঙদভভ 

ফদথয গঢদঢমা ধাওা াগি লােঁগওদয়দঙ দম গদদচভ ধাগঝিভ ফদথযই অদদও যত্রু ঢাভ। 

ওমওাঢাভ নদঢাদতভ ওাদদ অগপদবাক নঢামাভ নঘষ্টা ওদভ অদদদও। এভধভ আাভ 

কাগি গওদদম আভ নতঔদঢ লদদা। ওঢ আভ ঝাওা গতদয় ফুঔ ন্ধ ওভা বায়! 

বািাা! গও লদমা আাভ! আচ ননভাভ ঢািা আভ আচদওই এই ছাদফমা! াইওঝাভ 

স্টাঝি ন্ধ লদয় নকদমা লঞাৎ। নয ওদয়ওাভ গওও ফাভদমা। ঢা স্টাঝি গদদে দা। 

াথয লদয় নঞমদঢ নঞমদঢই ভদা লদমা। গওন্তু ঔাগদওঝা এদকাদঢই গদদচ নণদও স্টাঝি 

গদদয় ঘমদঢ শুরু ওভদমা াইওঝা। গঘভগঞ্জদঢভ লাঢ ঙাগিদয় ঙুঝ মাকাদমা ভীগঢফদঢা। 

লঢাও গঘভগঞ্জদঢভ নঘাদঔভ াফদদ ছােঁধ গতম াইওঝা ভািাভ থাদভভ ধুওুদভ। লঢপম্ব 

গ্রাফ প্রথাদ ফাণা ঘুমদও ধা ািাম াগিভ গতদও। 

 

***************************************************************** 

নগঝদওভ জ্ঞাদ গনদভদঙ। ফয়ঝা ওাম দা দন্ধয ুছদঢ গওঙুঝা ফয় মাকদমা 

নগঝদওভ। এদও এদও ফদদ ধদি বাদে । লাঢ তুদঝা যি ওদভ ােঁথা। নস্টযদদভ 

ই আকন্তুও পদ্রদমাওদও আভ নতঔদঢ ধাদেদা। উগদ গও এদতভ তদমভ নমাও? 

গওঙুই ফাণায় ঠুওদঙদা। গঔদত নধদয়দঙ ঔু। ফাীফা গদশ্চয়ই ঔু গঘন্তা ওভদঙদ। 

লারুডতাভ নতয়া গুদমা ওাচ গঞওফদঢাই লদয় নকগঙদমা। গওন্তু এপাদ নব ঢীদভ 

এদ ঢভী টুদ নও নপদগঙম। ােঁথদ আমকা ওভাভ নঘষ্টা ওভদমা নগঝও। দাল 

লদেদা। 
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'পাদ লদদাদভ নঝদও।' 

লারুডতাভ কমা নধদয় ঘফদও দঞ নগঝও। ফদ পদভ বায় এওভায ঔুগযদঢ। 

'লারুডতা ঢুগফ এদ নকঙ? উফ্! আভ নওাদ গঘন্তা নদই আফাভ।' 

"আগফদঢা আদাই নভ, গওন্তু অন্ধওাভ দা লদম আগফ ধুদভাই যগিলীদ। ঢাই অদধো 

ওভগঙমাফ দন্ধয লয়াভ। এাভ ঘম গযো গতই অন্ধওাদভভ চীগুদমাদও। নঢাভ ঔু 

গঔদত নধদয়দঙ দাদভ? আদক লাদঢভ ােঁথদঝা নতয়াদম খ এওঝু। গঙেঁদি বাদ এঔুগদ। 

ঢাভধভ শুরু লদ আফাদতভ অগপবাদ।' 

 

।। ৭ ।। 

ধাদয় নলেঁদঝই াগি গনদভদঙ আচ গ্রাফ প্রথাদ গঘভঞ্জীঢ াফন্ত। ওাম ওাদমই নমাও 

ধাগঞদয় াইওঝা নঢামাভ যিা ওভদঢ লদ। এঔদ আদক এগতওঝা াফমাদঢ লদ। 

ঢাভ আদক লাঢফুঔ থুদয় চমদবাক নদভ গদদঢ লদ এওঝু। নিয লদয় খদভ আদঢই 

চমঔাাদভভ ণামা গদদয় খদভ ঠুওদমা এওচদ। ণামা পগঢি মুগঘ, নঙামাভ টাম, আমুভ 

তফ, ধাদয় আভ গফগষ্ট াগচদয় নভদঔ নগভদয় নকম। গঘভঞ্জীঢ ঢািাঢাগি ঘুম আেঁঘদি 

ঔাাদভভ গতদও এদকাদঢই নঘাঔ ওধাদম উদঞ নকম। নঘাদঔভ াফদদ উদ নকম 

ঔাাদভভ ণামাাগঝগুদমা। এ গও লদে! 

 

এগতদও নগঝওঘােঁত ওফ অাও দয়। লাদঢভ ােঁথদঝা ঔুমদঢ দা ঔুমদঢই াফদদ 

লাগচভ মুগঘ, নঙামাভ টাম, আমুভ তফ আভ ধাদয়দভ াগঝ। ুছদঢই ধাভদমা এঝা 

লারুডতাভ ওাভাগচ। নঘেঁগঘদয় মদমা, 'উনন লারুডতা, তারুড তারুড!' 

'ঢুই নঔদয় নদ ঢািাঢাগি। ঢাভধভ শুরু লদ আম ফচা।' 

নগঝও ঔায়া শুরু ওদভ গতদমা নকাগ্রাদ। 



70 

এগতদও প্রথাদ নঘেঁগঘদয় উদঞদঙ। ঢাভ গঘৎওাদভ ধুদভা তমম খদভ এদ লাগচভ। 

লাঢওাঝা ুদঔদ আভ ঢাভ ােধােদতভ নতদঔ ফদদ ম এদমা গওঙুঝা।  

ফাণা ঘুমদও ুদঔদ গচদজ্ঞ ওভদমা, 'গও লদয়দঙ তাতা?' 

ধুদভা যাধাভঝা মদঢ গকদয় নঘদধ নকদমা প্রথাদ। মদমা, 'ণাগও নওাণায় নঢাভা 

? ই নঙাওভাঝাভ গও লদমা? ঝাদও ভকিাদঢ লদ। আভ ঝাভ দে নব 

নথদিঝাদও ঢুদম এদদগঙ নঝাভ গও ঔভ? ঝাদও আাভ গদদয় আদঢ নকগম 

নওদ?' 

'ঝাদও নেঁদথ নভদঔগঙ তাতা ধাদযভ খদভ। দা এদদ উধায় গঙমদা। ঢদ এভ চদযই 

নঙদমঝাদও ঢুমদঢ ুগথা লদয়দঙ। কাগিঝা নতদঔ যাঝা নপদগঙম ভ চদয ধাঞাদদা 

কাগি। আফভা মমাফ নব ওুুফধুভ গদদয় নবদঢ এদগঙ। ই নমাওঝাই নঢা নটদও 

গদম নঙদমঝাদও। অধাদভযদ এদওাদভ ফাঔদদভ ফদঢা াওদনুম। এঔদ ঢুগফ 

মদমই নফদভ মায নমাধাঝ ওদভ নতদা ঝাভ।' 

'গদদয় আয় যাঝাদও এঔাদদ। াই গফদম বায়াভ তভওাভ নদই। তুচদ বা। আভ 

াগওভা এঔাদদই তােঁিা। গওঙু এওঝা ঘক্রাদন্তভ কন্ধ ধাগে আগফ।' 

 

***************************************************************** 

'ঔু ফদ গতদয় নযাদ নঝদও। ধুদভা যাধাভঝাই নঢাভ ধভ গদপিভ ওভদঙ। গচঢদঢ 

আফাদতভ লদই। আগফ ভাগভ গওঙু ওভদঢ ধাভদাদা। বা ওভাভ নঢাদওই ওভদঢ 

লদ। ফদদ ভাঔগ ঈশ্বভ নঢাভ দেই আদঙদ। ঢুই আদক ধাদযভ খদভ বা। নঔাদদ 

ভা এওচদদও আঝদও নভদঔদঙ। দাদও গদদয় ঢাভধভ বাগ প্রথাদদভ খদভ। 

ধাভগদঢা?' 

'গদশ্চয়ই ধাভদা লারুডতা। ধাভদঢ আফাদও লদই।' 
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নগঝও াইদভ এদ ধাদযভ খভগঝভ গতদও নকম। তভচা নপচাদদা। নপঢদভ ঠুদও লাঢ 

ধা ােঁথা পদ্রদমাওদও নতদঔ ঘফদও উঞদমা নগঝও। ইগদদঢা নেদদভ নই লবািী 

পদ্রদমাও। এদাদও এদতভ তদমভ নমাও দমই পুম ওদভগঙম নগঝও। ঢািাঢাগি দাভ 

লাঢধাদয়ভ ােঁথদ ঔুদম গতম নগঝও। পদ্রদমাও মদমদ, 'থদযাত নগঝও। আগফ 

কাগিঝাদও ণাদা নণদও ধাঞাদদা কাগি নপদ পুম ওদভগঙমাফ। ঢাই নটদও গদদয়গঙমাফ 

নঢাফায়।  লযােঁ, নঢাফায় আফাভ আম ধগভঘয় নতয়া লয়গদ। আগফ এ.গধ অরুডাপ 

ফগিও। এওগতও নণদও পামই লদয়দঙ। গুদমাদও এওদেই ধায়া বাদ আচ।' 

পদ্রদমাও ধাদয়ভ নফাচাভ নপঢভ লাঢ ঠুগওদয় গও নবদ াভ ওভদমদ। আঙা আদমায় 

নগঝও নতঔদমা এওঝা নফাচাভ নপঢভ নণদও াভ ওভদমদ নফাাইম, আদভওঝা 

নফাচাভ নপঢভ নণদও এওঝা নঙাট গভপমপাভ। াইদভ ওাভ নবদ ধাদয়ভ আয়াচ 

নযাদা বাদে। এ গধ াদল লাদঢভ ইযাভায় নগঝও নও ঘুধ ওভদঢ মদমদ। তভচাভ 

নধঙদঝায় গকদয় তােঁিাদমদ অরুডাপ। লাঢওাঝা ুদঔদদভ নঙদমতুদঝা খদভ ঠুওদঢই 

গভপমপাদভভ ােঁঝ গতদয় ধভধভ দচাদভ আখাঢ ওভদমদ ই তুচদদভ ফাণায়। 

আঘফওা আখাদঢ ধদি গকদয় জ্ঞাদ লাভাদমা নঙদম তুদঝা। দ্রুঢ নফাাইম াভ ওদভ 

গঢগদ ননাদ ওভদমদ তু চায়কায়। ইগঢফদথয নগঝও নঙদমতুদঝাভ লাঢ ধা নেঁদথ ননমদমা 

তগি গতদয়। নব তগি গতদয় অরুডাপদও ভা নেঁদথ নভদঔ নকগঙদমা নঝাই ওাদচ এদ 

নকদমা। ঢাভধভ তুচদদ খভ নণদও নগভদয় এদমা। এাভ ঔুেঁদচ নতঔদঢ লদ ধাদমভ 

নকাতা আভ ঢাভ ােধােভা  নওাণায়। 

 

।। ৮ ।। 

খভ নণদও নদভাদঢই নগঝও শুদদঢ নধদমা ওাদদভ ওাদঙ লারুডতাভ কমা।  
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'এগকদয় বা। াফদদ গেঁগি ধাগ। গেঁগি গতদয় নদদফ ােঁগতদও গদ্বঢীয় খভঝায় আদঙ 

গুদমা।' 

'আো লারুডতা' অচাদন্তই যব্দতুদঝা নগভদয় এদমা নগঝদওভ ফুঔ নণদও। 

'ওণা মগদা। বা মগঙ শুদদ বা শুথু।' ওাদদভ ওাদঙ আাভ লারুডতাভ কমা। নগঝও 

ফাণা দািাদমা শুথু। অরুডাপাু গনগন ওদভ গচদজ্ঞ ওভদমদ, 'গও মঙ নগঝও?' 

'গওঙু দা, ঘমুদ। ভা দীদঘভ খদভ আদঙ।" 

ধা ািাদমা তুচদদ। 

এগতদও ই খদভ গঔেঁগঘদয় উঞদমা প্রথাদ গঘভঞ্জীঢ াফন্ত। 'ওাদতভ ধাগঞদয়গঙ ুদঔদ? 

এঢেড মাদক তুদঝাদও ধভ নণদও দীদঘ গদদয় আদঢ! নতঔ ঢুই গকদয়।' 

গঘভঞ্জীদঢভ ওণাঝা নযর লদঢ দা লদঢই খভঝায় নবদ ছি উঞদমা। খদভভ আদমাগুদমা 

তধতধ ওদভ উদঞই গদদপ নকম এওদে। কফকফ ওদভ উঞদমা এওঝা আয়াচ, 

'ওাউদও নবদঢ লদদা। ভাই আদঙ। আগফদঢা এমাফ। ধভ নণদওই দীদঘ। এওঝু 

নযী ধভ নণদও আদঢ লদমা, এই বা।' 

খদভভ াই এওদে নঘেঁগঘদয় উঞদমা 'নও? নও? নও?' 

দাহ্। আভ নওাদদা আয়াচ নদই। াইদও লঢপম্ব ওদভ গতদয় খদভভ আদমাগুদমা 

জ্বদম উঞদমা আাভ।  গওঙুই স্বাপাগও। ছদিভ গঘহ্নফাি নদই। গও ওভদ গওঙুই 

ুদছ উঞদঢ ধাভদঙদা গঘভঞ্জীঢ। লাঢওাঝা ুদঔদদভ অিা ঢধণঘ। নযামনযাম ওদভ 

ঢাগওদয় আদঙ গঘভঞ্জীদঢভ ফুদঔভ গতদও। ঢাভ ােধােদতভ অিা এওইভওফ। পদয় 

ওাদভা ফুদঔই ওণা ভদঙদা।  

গভপমপাভ উেঁগঘদয় খদভ ঠুওদমদ এ.গধ অরুডাপ ফগিও। ঢােঁভ নধঙদদই নগঝও। 'নওউ 

এও ধা দিদ দা।' থফদও মদমদ অরুডাপ। 'নওাদভওফ ঘামাগও ওভাভ নঘষ্টা 

ওভদমই আগফ গুগম ঘামাদঢ াথয লদা।' 
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ঘামাগও নঢা তূভ, দিাভ যগি নদই ওাদভা। ঘুধঘাধ তুলাঢ ফাণাভ ধভ ঢুদম তােঁিাম 

াই। াইদভ ধুগমদযভ কাগিভ আয়াচ আভ াইদভদদভ যব্দ। ধুগমদযভ পাভী ুদঝভ 

আয়াচ উদঞ আদঙ গেঁগি নদয়। নগঝও আাভ ওাদদভ ওাদঙ গনগনগদয় শুদদঢ 

নধদমা লারুডতাভ কমা। 'ওাদঞভ আমফাগভঝা নঔাম নঝদও। ঝায় অদদও গওঙু ধাগ।' 

খদভ ইগঢফদথয ওদয়ওচদ ওদদস্টম গদদয় ঠুদও ধদিদঙদ ফতদ তাদভাকা। এ.গধ 

াদলদভ ওণাফদঢা লাঢওিা ধগিদয় গতদমদ গঘভঞ্জীঢ, ুদঔদ আভ ঢাভ তদমভ 

নমাওগুদমাভ লাদঢ। নগঝও এগকদয় গকদয় ওাদঞভ আমফাগভঝা ঔুমদমা। অরুডাপাু 

এগকদয় এদমদ। আমফাগভদঢ ভাঔা ওাকচধিগুদমায় নঘাঔ ুগমদয় উজ্জ্বম লদয় উঞদমা 

ঢােঁভ নঘাঔফুঔ। নগঝদওভ ওােঁথ ঘাধদি গতদয় মদমদ, 'াা নগঝওঘােঁত। এদতভ  

ওুওীগঢিভ প্রফাড এঔাদদই আদঙ। আদভা গওঙু নাইম নঝদদ দাফাদঢ গকদয় থধা ওদভ 

ধিদমা এওঝা নলাগফধযাগণ রুদথভ াক্স। নঝা ঔুমদঢই নতঔা নকদমা নপঢদভ নঙাঝ 

নঙাঝ ধগমগণদদভ ধযাদওদঝ াতা াতা গুেঁদিা। নলাগফধযাগণ রুদথভ ফদঢা নতঔদঢ। 

এওঝা ধযাদওঝ  ঔুদম ঔাগদওঝা গচদপ নঞগওদয় ণু ণু ওদভ ননদম গতদমদ অরুডাপ। 

'নলদভাইদ। ঢাভ ফাদদ শুথু নঘামাই দয়। এই ওাভাভ আদঙ আধদাভ প্রথাদ াদল। 

ঘমুদ এাভ ণাদায়। ঔাদদ আধদাদতভ ঔাগঢভতাগভভ যিা ওভা আদঙ। ঢাভধভ 

আধদাদতভ আচীদ ওাভাাদভ যিা ওভদঢ আফাদতভ এওঝু অুগথা লদদা।' 

 

***************************************************************** 

এই খঝদাভ ধভ প্রায় এও ঙভ অগঢক্রান্ত। আতামদঢ নতারী াযি লদয়দঙ গঘভঞ্জীঢ, 

ুদঔদ আভ আভ ঢাভ তমম। নস্টযদদভ ক্লাখভ এঔদ উদঞ এদদঙ লারুডতাভ 

াগিদঢই। শুথু নস্টযদদভ নই নঙদমগুদমাই দয়, ঢাদতভ দে গ্রাদফভ ফাদুরচদ 

দন্ধযদমা এদ নচাদঝ এও অদাগম আদদন্দভ ন্ধাদদ। াইদভ নণদও অদদও গযেও 
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গযগেওা আদদ ধিাদঢ। ওাদম নঙাঝদতভ  ভাদঢ িদতভ চদয আমাতা ওদভ ক্লা 

লয়। কােঁদয়ভ নঘামাই ফদতভ নঞও এঔদ অঢীঢ। কােঁদয়ভ নফদয়ভা লাদঢভ ওাচ নযদঔ 

তুধুদভ এই েুদমই। লারুডতাভ ফা ুগফঢাদতী েুদমভ িফয় ওিিী। গঢগদ দমদ 

আফাভ এও নঙদম নকদঙ গওন্তু নধদয়গঙ অদদও অদদও নঙদমদফদয়। এই েুমঝা কদি 

উদঞদঙ নগঝদওভ ওাঝা নই মঝাগভভ গঝগওদঝভ ঝাওায়। প্রণফ ধুভোভ উদঞগঙম এই 

গঝগওদঝ। এ গধ অরুডাপ ফগিদওভ ধভাফযি  গক্রয় লায়ঢায় কদি উদঞদঙ এই 

েুম। নবঔাদদ লারুডতা অফভ লদয় আদঙদ, ণাওদদ গঘভওাম। 
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গমগপয়া নখার 

 

দাফলীদ ধণ নদয়  

অঢীঢ নও ননদম নভদঔ, ঘদমগঙ হুতূদভ  

নচযাৎস্নাভ ঘােঁদতায়ায় ঠাওা,  

ওুয়াযায় নঙদয় ণাওা 

ধাওতণ্ডী ধণ  নধগভদয় ,  

নওাদ উেম ধালািী নছাভাভ থাদভ। নঔাদদ... 

নইঔাদদ নতঔমাফ, আফাভ  ফদদফাগলদীদও।    

 

তূভ নণদও নতদঔগঙ বঢ ঢাদও 

ফদদ ফদদ ঙুেঁদয়গঙ লাচাদভা াভ দও 

আদমা-আেঁথাগভ ধদণ ফুদঔাফুগঔ  লদঢই  

আদভা ওাঙাওাগঙ ঘদম আদঢই,   

এওতমা নমাফয ফুঔ, নঘাঔ-দাওলীদ অয়.. 

ঞাণ্ডা াঢা লদয়, আদময়াভ ফদঢা তধ ওদভ লাগভদয় নকদমা। 
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ঔাগদও ংজ্ঞা লাগভদয় ধদিগঙমাফ। 

জ্ঞাদ গনভদম াইদওম ঘিা তুই ামওদও নতদঔগঙ। 

লাঢ াগিদয় থভদঢ বাদা, নই ফুলূদঢি নঘাঔ ধিদমা দতভ ফুদঔ, 

নতঔমাফ আাদভা নই নমাফয ফুঔ,  

নঘাঔ-দাওলীদ অয়,   

আগুদ লদয় জ্বদম উদঞই  

লাগভদয় নকম নছাভাভ থাদভ,  

জ্ঞাদ গনভদম নতদঔগঙ দঢুদ ওাম নও...। 
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বাাংলা সাহিত্যে ভূত্যর উপহিহয  
 

ুগফঢ কােুমী 
 

াংমা াগলদঢয পূদঢভ ূিধাঢ নব ওদ নণদও ঢা মা ওগঞদ, ঢাভ চদয 

পূদঢভ ভাচাভ ভ ঘাই।  দালদম চাদা ফুযগওম। আগফ ঢু নঘষ্টা ওভমাফ  বগত গওঙু 

ধায়া বায়।  াা, ুদবাক নধদঢ নধদঢ ফয় নুগভদয় এদমা। পামাফ নতগঔ, গদদচই 

নঘষ্টা ওগভ। এঔদ ওণা লদমা পূঢ ফাদদ গও? অন্তচিাম যিাভ উইগওগধগটয়া চাদাদে 

"াগাগম" দাফও চাগঢ া নপৌদকাগমও  পাদ বা "াংমা" নই অঞ্চদমভ াফাগচও 

াংেৃগঢও গশ্বাদভ এওগঝ অোগে অংয লদমা "পূঢ" ম্পগওিঢ গশ্বা। ফাদুর ফাভা 

নকদম ঢাভ "আত্মা " নণদও বায় বা নপ্রঢ া নপ্রগঢদী (ওণয াংমায় 'নধত্নী', হু 

ফগলমা গদযরঢ অেয়েভা  যব্দগঝদও অধঙন্দ ওদভদ, ওাভড ঢাদতভ উেিঢদ ফগলমা 

অগপপাওভা নওাদদা দা নওাদদা ফদয় ঢাদতভ এই দাদফ দম্বাথদ ওদভদঙদ) দাদফ 

ধগভগঘঢ।  

   বাই নলাও দা নওদ পূঢ যব্দগঝভ আম ফাদদ লদমা অঢীঢ। পূ থাঢুভ উত্তভ ি  

ওভদম পূঢ লয় (দ্রষ্টযুঃ গেফ)। এদেদি অযয ফদদ ভাঔদঢ লদ ধঞ্চ ফলাপূদঢভ  

ওণা। াংমাভ প্রাদত  "ধােঁঘ পূদঢভ" দে এভ ম্পওি আধাঢ তৃগষ্টদঢ থভা ধদি দা, 

বগত কপীভ তাযিগদও আদমাঘদায় ঢা প্রফাড ওভা বায়। বাই নলাও আধাঢঢ এই 

গরদয়ভ অঢাভডা দা ওভদম ঘমদ। 

   াংমা াগলদঢয (দমৌগওও ওণয) পূদঢভ আকফদ স্ভভডাঢীঢওাম নণদও। ঢাভ 

উতালভড ঞাওুভফাভ ছুগম, ঞাওুভতাতাভ নছামা, ঞাদগতগতভ ণদম, প্রপৃগঢ রূধওণাভ কদে 
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নতঔা বায়। স্বয়ং গতযাাকভ ফযাই নঢাম ধঞ্চগংযগঢভ অদুাত ওদভ নতগঔদয়দঙদ 

ংেৃঢ াগলদঢযভ ালাদবয। ঢাভ আদক নঔাত পাভঢঘন্দ্র ভায় (অযযই পুভীদশ্রে ফাদদ 

পুভশুদঝভ পভদ্বাচ ভায় গুদাওভ) ঢােঁভ অন্নতাফেম, ওাগমওাফেদম পূদঢভ ওীগঢি 

নতগঔদয়দঙদ। এফদগও অদযাদয ফেম াগলদঢয ঢা তুমিপ দয়। 

 

       ঢদ াংমা াগলদঢযভ ফি প্রওাদভভ নপৌগঢও াগলঢয গদদয় আদমাঘদা ওভদম 

এওঝা আমাতা কদরডা ওভদঢ লদ, এফদগও ঢাভ চদয আমাতা ননদমাগযধ মাকদ। 

ঢা ফাদছ ফাদছ পূদঢভ ঔপ্পদভ ধিদঢ লদঢ ধাদভ। 

অঢএ ই  আগথদপৌগঢও গরদয় দচভ গতদয় 

মাপ নদই। আগফ ভং নয গওঙু উদিঔদবাকয াংমা 

াগলগঢযও  ঢােঁদতভ গওঙু গওঙু ৃগষ্ট এং ঢিফাদ 

নপৌগঢও াগলঢয গদদয় আদমাঘদাভ নঘষ্টা ওগভ। 

 

এদেদি প্রণদফই মদঢ লদ বিদমাওযদাণ 

ফুদঔাধাথযায়-এভ  ওণা। ঢােঁভ "ওোঢী", 

"দয়দঘােঁদতভ" যা (বাভ দে তীদনু্ধ গফদিভ 

"বফামদয় চীন্ত ফাদুর"-এভ অদু্ভঢ গফম) এং অওেদীয় তেঢাভ দে "মুিু" দাদফভ 

নপৌগঢও উধদযা অগথ গমদঔ বাদ বা াংমা াগলদঢয তুমিপ ওীগঢি। পূঢ গদদয় ই 

িদভভ উধদযা গমঔদঢ নকদম ওগিভ নচাভ মাদক (ওমফ নণদও ুছদঢ ধাগভ ওগি 

নওফদঢভ)। এভধভ অযযই আদ গেফঘদন্দ্রভ ওণা। ঢাভ "গদযীণ ভােীভ 

ওাগলদী" বগত অফাপ্ত গওন্তু ঢােঁভ নমঔাভ অদযাদয অদদও চায়কাদঢই পূদঢভ গঘহ্ন 

আদঙ। নবফদ নই ধাঞযামাভ ধগন্ডঢ বঔদ ঙাি নও গচজ্ঞাা ওদভদ নব 'পূ থাঢুভ 
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উত্তভ ি ওভদম গও লয়',  ঙাি উত্তভ দা গতদঢ ধাভায় বদণাগঘঢ উধলাভ ধায়। 

অঢুঃধভ ঙািগঝ ঢাভ ফাদও াগি গকদয় ফথুভ ম্ভারড ওদভ চাদাদমা ‚যীঘ্রই নঢাভ পূ 

থাঢুভ উত্তভ ি লউও, আগফ নঢাভ শ্রাে ওগভ‛ (উদিঔয ঙািগঝ বঔদ ধাঞযামায়  

চাদদঢ ধাভদমা নব উি অপাদীয় ওাবিয ফাদদ পূ থাঢুভ উত্তভ ি ওভদম পূঢ লয়, 

ঢঔদ ন গদষ্পাধ ফদদ গচজ্ঞাা ওদভগঙম ‚ধগন্ডঢফযাই, পূ থাঢুভ উত্তভ ি ওভদম গও 

শ্রাে ওভদঢ লয়?‘)। এই াফগগ্রও খঝদা নণদও াংমাভ গযো যিাভ 'পূদঢভ' তযিদ 

(ফাদদ গনদমাগন দা শুথু নতঔা নাছাগে, তৃয থাঢু) মাপ ওভদদ আভ ুছদদ ঢঔদ 

ধিাদযাদা, গ এ ধা ফাদদই আচদওভ গট গমদঝভ ফাদ। 

 

এভধভ আদদ ভীন্দ্রদাণ। ঞাওুভাগিভ 

অদদদওই পুদঢভ কে গমদঔদঙদ, নতদঔদঙদ 

অদদদও (এফদঝাই তাগ ওভা লদয়দঙ ম্প্রগঢ 

প্রওাগযঢ এওগঝ গ্রদে)। ওগগুরু গদদচ 

প্লযাদদঘঝ ওভদঢদ, ঢাই গদদয় অযয ধদে 

গধদে অদদও ভওফ আদমাঘদা ওাদঙ, আকাফী গতদদ লদ। ঢদ, "েুগথঢ ধারাড"- 

এভ ফদঢা ভঘদা গদ্বঢীয় াভ আভ নমঔা লদ দা। ভায় াদল "ফগডলাভা" কেগঝদও 

গদদয় ঙগ ওভায় কেগঝ আমাতাপাদ গুরুত্ব ধায় গঞওই, ঢদ "ওংওাম", "গদযীদণ", 

"তুভাযা" এই  কেগুগমভ ওণা ফাণায় ভাঔা উগঘঢ ওাভড এ গুগমই ভীগঢফদঢা 

গদয়ফ নফদদই পূদঢভ কে। ফাফগয়ও নমঔওদতভ ফদথয উদধন্দ্রগওদযাভ ভায়দঘৌথুভী 

এওাগথও পূদঢভ কে গমদঔদঙদ, নবফদ - "দচামা  াঢ পুঢ", "গুধী কাদয়দ" 

ইঢযাগত। এভ ফদথয নযদরািগঝ ওামচয়ী ঞাওুভতা  দাগঢভ নবৌণ তাগয়দত্ব গঔযাঢ। 
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এই ফি নমঔওভা ঊদগংয  গংয তুই যঢাব্দী চুদিই ঢাদতভ ভাচধাঝ 

ঘাগমদয়দঙদ। গংয যঢাব্দীদঢ াংমা গযশু াগলঢয উন্নগঢভ ঘভফ গযঔদভ নধৌঁদঙায়। 

বয়ত ফুচঢা আমী ঢাভ অদদুওভডীয় পগেদঢ নমঔা "ঘাঘা ওাগলদী"-নঢ অচস্মাভ 

পুদঢভ অঢাভডা খঝাদ। 

গধগঙদয় গঙদমদ দা ঔদকন্দ্রদাণ গফি, গঢগদ গমদঔগঙদমদ "ওঢিাাুভ নধগত্নদতঔা"। 

ুওুফাভ নদ ভঘদা ওদভদ "পয় পূঢ"(বগত অদদও ধদভ) এং গযভাফ ঘক্রঢিী 

ধবিন্ত এওগঝ গদঔাত পূদঢভ কে নমদঔদ "দকামগতগখভ পূঢ"। ভাচদযঔভ ু 

(ধভশুভাফ) হুদেদি এ চাঢীয় গরদয়ভ 

অঢাভডা ওভদম ঢা উধলাদভ 

পগেদঢই ওদভদঙদ। ঢােঁভ নমঔা 

"ফদলদযভ ফলাবািা" আভ  গদযর ওদভ 

"পুযগণ্ডভ ফাঞ" বা াংমা াগলদঢয 

"মুিু"-ভ ফদঢা ফধবিাদয়ভ নপৌগঢও 

াগলদঢযভ ফদথয ধদি। 

 

আদভা গঢদচদ ম্পদওি বণাম্ভ ংদেদধ মাভ ধভ ঢুমদাফূমও ধভঢিী 

াগলগঢযওদতভ গদদয় ওণা মা বাদ। 

প্রণদফই মদঢ লয় নপ্রদফন্দ্র গফদিভ ওণা। খদাতাভ গুম-গুদমাভ ফদথয পূদঢভ ঙায়া 

ণাওদম নগুগম প্রায় পূদঢভ গঙম দা-ই মা বায়। গওন্তু "চেমাগিভ নৌভাদী" কেগঝ 

ধুদভাতস্তুভ পূদঢভ। ঢতুধগভ "পূঢ-গযওাভী নফচওঢিা" নও-ই া পুমদঢ ধাদভ! গঢয 

ওণা মদঢ াংমা নপৌগঢও াগলদঢয এ এও অাথাভড ঘগভি। 
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যভগতনু্দ দন্দযাধাথযাদয়ভ এওাগথও কদে পূঢ এদদঙ। এদদঙ ঢাভ অফভ ঘগভি 

পূঢাদিরী "ভতা", এওাগথও কদে। বাভ দে এওাভ ঢযাদিরী নযাফদওদযভ নতঔা 

লদয়গঙম। বগত নই কেগঝ পূদঢভ দা লদম ধদভ অদয কদে নযাফদওদযভ দে গওন্তু 

গঢয পূদঢভ আমাধ লয়। 

দাভায়ড কদোধাথযায় ভাগভ নপাদ ঔু নগয পূদঢভ কে নমদঔদ গদ। শুথুফাি 

"দঝগদতা  ইদয়গঢ" কদে নঝগদতাভ গুম নই ধগভগিগঢভ অঢাভডা ওদভ। ওেধ 

(ওামদাভ) এভ কেঝা এং াফাদয গওঙু ফদয়ভ চদয ঘাভফূগঢি কদে খুঝখুঝাদদন্দভ 

নমাওচদদতভ ওভা প্রাগক্টওযাম নচাওগুদমা াত গতদম আভ নওাণা পূদঢভ নতঔা নফদম 

দা। নবঝুওু আদঙ নগুদমা নওাদদাঝাই পূদঢভ দয়। আভ লযােঁ নই "তযাদদঘগভঢ" 

নবঔাদদ পূদঢভ ধদওঝ ফাভাভ কে আদঙ। এাভ বায়া বাও ঢুমদাফূমও পাদ ধদভভ 

প্রচদে।  

 

নলদফন্দ্রওুফাভ ভায় গংয যঢাব্দীভ  িাদধো চদগপ্রয় ওাগলদীওাভদতভ  ফদথয অদযঢফ। 

ঢােঁভ নকাদয়ন্দা কদেভ াদণ াদণ পূদঢভ কে ফাদ ঢাদম চদগপ্রয়। নলদফন্দ্রওুফাদভভ 

উধদযা "অতৃযয ফাদুর", "অফাদুগরও ফাদুর", "ইন্দ্রচাদমভ ঙায়া", "গযামকদিভ 

তু:যাদ", "নপ্রঢাত্মাভ প্রগঢদযাথ", "িদাযা দীমা" এওফদয় প্রম চদগপ্রয় লয়। 

এফদগও এঔদদা নমাদও এগুগম ধদি।  এঙািা অচস্ম নঙাঝকে নবফদ "দও", "অগপযপ্ত 

ফূগঢি", "মাইঢমাভ াকাদ াগি" প্রপৃগঢ প্রায় ৬০ ঔাদা পূদঢভ 

কে গঢগদ গমদঔদঙদ (লয়দঢা আদভা নযী)। এঙািা 

"অদমৌগওও", "গদযীণ ভাদঢভ ওাগলদী" এং "ওাদমা গতুযৎ" 

দাদফ গঢদঔাদা পূদঢভ দাঝও গঢগদ নমদঔদ।  

 



82 

এই ঢাগমওায় অদায়াদ নবাক ওভা বায় ভগতা ালাভায়, েরিড ভায়, ুথীন্দ্রদাণ 

ভালা, অগদ্রয থিদ, অদীয নত, দভদ  কদোধাথযায়, আযাধূডিা নতী, থীদভন্দ্রমাম থভ, 

অগঔম গদদয়াকী, ফলাদশ্বঢা নতী, নবাদকযঘন্দ্র দন্দযাধাথযায়, ভঢদঢদু খােঁগঝ, এং আদভা 

অচস্ম নমঔওদও। এদতভ ফদথয অযযই আমাতাপাদ উদিঔ ওভদঢ লদ অদ্রীয 

থিদদভ দাফ। ঢােঁভ নকাদয়ন্দা ইন্দ্রদাণ এভ ধাযাধাগয গজ্ঞাদী প্রদনভ দাঝেু ঘক্র, 

বাভ কদে ওেগজ্ঞাদদভ ধাযাধাগয পুদঢভ প্রম উধগিগঢ নতঔা বায় (গদ:দন্দদল এই 

ঘগভিগঝ ুওুফাভ ভাদয়ভ "দলদযাভাফ হুেঁগযয়াভ"  ঢযগচৎ ভাদয়ভ "প্রদনভ 

গিদমাদওশ্বভ যেু"ভ ফদঢা নওাদাদ টদয়ম এভ "প্রদনভ ঘযাদমঞ্জাভ" নণদও 

অদুপ্রাগডঢ)।  এঙািা অদ্রীয থিদদভ অচস্ম নভাফাঞ্চওভ নপৌগঢও ওাগলদী আদঙ।  

অদীয নতদভ নেদি মা ঘদম এওই যাধাভ। গঢগদ প্রঘুভ পূদঢভ কে গমদঔদঙদ  

গমঔদঙদ। ঢাভ অদযঢফ নভা উতালভড ঙভ ধােঁদঘও আদক শুওঢাভায় নমঔা "ঢুগফ 

গধযাঘ"।  ঢদ অদীয নত নও শুথু এই থভদডভ কে া  উধদযা গতদয় আদমাঘদা 

ওভদম পুম লদ। 

 

লগভদাভায়ড ঘদটাধাথযায় ফাদদই কা ঙফঙদফ 

পূদঢভ কে। তীখি প্রায় ঘাভ তযও থদভ 

গঢগদ অচস্ম কে গমদঔদঙদ বা াংমা 

নপৌগঢও াগলদঢয অফভ লদয় ণাওদ।  

 

ফাদদন্দ্র ধাম গমঔদঢদ নকাদয়ন্দা কে (াপ্পা- ুন্দভওাওু)। গওন্তু ঢাভ নকাদয়ন্দা াপ্পাভ 

কদেই অদদও ফয় নপৌগঢও উধাতাদ ণাওদঢা। াপ্পাভ নযর কে "দমাগলঢ াকদভভ 

আঢে" ধুদভাধুগভ পুদঢভ কে গঙম। 
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আযাধূডিা নতী া ফলাদশ্বঢা নতী নয গওঙু পুদঢভ কে গমদঔদঙদ। নবফদ আযাধূডিা 

নতীভ "দমাওাদ দা মাপ" া ফলাদশ্বঢা নতীভ "পুম পূদঢভ কে"। ঢদ "গঢয 

আদফাত" (আযাধূডিা নতী) উধদযাদভ ফচাই গওঙু আমাতা। 

 

বয়ত ফুচঢা গভাচ অচস্ম পূদঢভ কে গমদঔদঙদ। ঢাভ নঙাঝফাফা, পাদগ্ন, া ফদদ 

ছা, গংগল ফযাই ঘগভি গুগম অদতয। নঔাদদ পুঢ আদঙ, পয় আদঙ, আাভ 

নধত্নীভা ঘােঁতদী ভাদঢ ঢাম কাদঙ  ঞযাং ছুগমদয় গট এম ভাদয়ভ 'এফদ ঘােঁদতভ  আদমা, 

ফগভ বগত ঢা পাদমা, ন ফভড স্বকি ফাদ' কাদ নকদব ণাদও। ফাদদ ণাওদঢা। 

গক্রয়াধদতভ নকামফাম লদয় নকদঙ! দা দা, আগফ "ঙক্কা গফয়াভ ঝফঝফ"-এ ঘিদঢ ঘাইদা 

াা। আদভা অচস্ম নমঔও নমগঔওা আদঙদ, াই নও গদদয় লয়দঢা নমঔা বাদ দা। 

ঢু দিা গওঙু আদমাঘদাভ আদক আদভা গওঙু নমঔওদতভ  ঙুেঁদয় নবদঢ ঘাই। এদেদি 

বাভ ওণা আদভা আদক মা উগঘঢ গঙম গঢগদ লদমদ গওংতগন্ত ফ ঘগভি "ঢাভাদাণ 

ঢাগন্ত্রও" এভ স্মষ্টা গপূগঢপূরড দন্দযাধাথযায়। ধভঢিীওাদম ঢাভ ধুি ঢাভাতা 

ঢাভাদাণ ঢাগন্ত্রও নও গদদয় অচস্ম পাদমা ভঘদা আফাদতভ উধলাভ গতদয়দঙদ, এং এ 

গদদয় নওাদদা দন্দল নদই ঢােঁভ "ঔুেঁগঝ নতঢা" কেগঝ গদুঃদন্দদল এওগঝ নভা 

পূদঢভ কে। ফুভাগভ নফালদ গঝ এই থােঁদঘভ ভঘদা নঢ এওফয় নভা গঙদমদ। দনুম 

নও বগত অদযাদয কে-ভঘদাভ চদযই ফদদ ভাঔা উগঘঢ ঢু এ গদদয় নওাদদা দন্দল 

নদই ঢােঁভ ভগঘঢ পুদঢভ কে গুগম অদয স্বাদতভ।                                              
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এওগঝ ওণা ফদদ ভাঔদঢ লদ।  আগফ এঔাদদ ফূমঢুঃ 

ধগশ্চফদেভ (গওঙুঝা অগপি দেভ) নপৌগঢও াগলঢয 

গদদয়ই আদমাঘদা ওভগঙ। ধূিদে, ফাদদ আচদওভ 

াংমাদতদয নব ধগভফাদড (এং উন্নঢফাদদভ) পূদঢভ কে 

নমঔা লয় ঢা গদদয় এঔাদদ আদমাঘদা ওভা ম্ভ দয়, 

ওাভড ঢাদঢ নমঔাভ বতখিয ািদ। এফদগও আগফ বাদতভ 

গদদয় আদমাঘদা ওভগঙ (শুথুফাি উদিঔ ওভগঙ মা বায়), 

এঢ স্বে ধগভদভ ঢােঁদতভ ওাচ গদদয় আদমাঘদা ওভা এও 

ওণায় অম্ভ। এেঁদতভ প্রদঢযদওভ নমঔাভ কপীদভ গকদয় 

আদমাঘদা ওভদঢ তীখি ফদয়ভ ঘঘিা প্রদয়াচদ।  

    ধভঢিীওাদমভ অদদদওভ ওণা আগফ এভ আদক দম ননদমগঙ। ঢাভ ফদথয ফাদদন্দ্র 

ধাম এওচদ। ঢাভ পূদঢভ কে গুগমভ ফদথয "ভাচু ুিা" দাদফভ এওগঝ পুদঢভ 

ওাবিযওমাধ গদদয় নমঔা ঝাদা গঢদগঝ কে াংখাগঢও। ধিদম কাদয় ওােঁঝা নতয়। 

গযগযভওুফাভ ফচুফতাভ দাদাভওদফভ ভঘদাদঢই গেলি গঙদমদ। ঢােঁভ ফৃঢুযভ ধদভ 

প্রওাগযঢ "অফাযাভ ভাদঢ" কেগঝ নয পাদমা গঙম। ফগডমাম ফুদঔাধাথযাদয়ভ 

"তুগঔভাফ-যাগন্তভাফ"এভ কে গকঢ ৩৫ ঙভ থদভ প্রওাগযঢ লদয়দঙ। ঢােঁভ প্রণফ 

গতওওাভ কেগুগম অাথাভড গঙম। গওন্তু ধদভভ গতওওাভ কেগুদমায় নকােঁচাগফম ধায়া 

বায়। পুদঢা গফজাভ চদয ঔাভাধ মাদক। আফাভ এই ফুলূদঢি ফদদ ধিদঙ ১৯৯২ াদম 

প্রওাগযঢ নই যাগন্তভাফদও নেগদং নতয়াভ কাদ। 'নলা নলা / নফাভ ধদভ ভাদি/ দন্দী 

পৃেী নও ওাভ েী' ইঢযাগত। 

অদচয় ভাদয়ভ াংাগতও তীধওদও অদদওাভই ধিদঢ লদয়দঙ পূদঢভ ধািায়।  
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এদওাদভ আথুগদও ওাদমভ নমঔওদতভ ফদথয গলদভদ ঘদটাধাথযায় এভওফ আভ এওচদ 

নমঔও এং ঢােঁভ নমঔাগুগম অদযঢফ নভা পূদঢভ কে। বতযদাণ ফুদঔাধাথযায় া 

ফগঞ্জম নদদও এই যাধাদভ গভদয় ভাঔাঝা পুম লদ। গদযর ওদভ "ভলযফয় 

নখািাভ কাগি" (ধতযদাণ ফুদঔাধাথযায়)- নও পুদম নকদম ঘমদ নওদ! নকৌভী নত-ভ 

ভঘদা গুগম অদতয। নবফদ "অওযদ"। ঢদ নকৌভী নত-নও শুথু এই এওঝা কে গতদয় 

গঘাভ ওভদম পুম লদ। উগদ হুওাম বাৎ পূদঢভ কে নমঔায় গেলি গঙদমদ। হু 

ধাঞও দাভ পূদঢভ কদেভ অদধোব ণাওদঢা। এ ঙািা ফীভা ামুেহ্মগদয়ফ, 

চালাদাভা গগেওী এদতভ ভঘদা দচভ ওভাভ ফদঢা। ঞ্জী ঘদটাধাথযায় হু পূদঢভ 

কে গমদঔদঙদ বাভ ফদথয "ধাভখাঝ" গদযর পাদ উদিঔয।  

 

যীদরিনু্দ ফুদঔাধাথযায় প্রথাদঢ ঢােঁভ পূদঢভ কদেভ চদদযই নঙাঝদতভ ওাদঙ আতভডীয় 

লদয় ণাওদদ হুওাম। আফাদতভ নঙাঝদমা নওদঝদঙ এইফি পূদঢদতভ াগন্নদথযই। 

এই পূঢগুদমা আাভ িই ফচাভ। ঢােঁভ নমঔা প্রগঢগঝ উধদযাদ অণিাৎ অদু্ভঢুদি 

গগভদচভ উধদযাদ প্রঘুভ পূদঢভ নতঔা নফদম। ঢাদতভ ফদথয প্রায়  নওউই েগঢওাভও 

দয়। ঢাভ নণদও নগয েগঢওাভও লদমা ফাদুর। বাই নলাও দা নওদ ঢাভ কদেভ ফদথয 

"কন্ধঝা ি দন্দলচদও" তারুড নমঔা।  

 

এদওাদভ আথুগদওওাদম অদদদওই পাদমা কে গমঔদঙদ। ঢাভ ফদথয এওগঝভ ওণা 

আমাতাপাদ উদিঔ ওভদঢ ঘাইদা। ওাভড গলদদ মদঢ ধাগভ কেগঝ আফাভ গদদচভ 

ঔু অদযভওফ নমদকদঙ। তুুঃদঔভ দে চাদাগে নমঔদওভ দাফ ফদদ নদই, এগঝ 

শুওঢাভাভ এওগঝ াম্প্রগঢও ংঔযায় নগভদয়দঙ। এও নমঔও ঔু নতভী ওদভ নযরগতদদ 

দন্ধযদমায় এওগঝ ধগিওায় নমঔা চফা ওদভদ। নমঔও পূদঢভ কদেভ গঔযাঢ যগি। 
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এভধভ ম্পাতদওভ ওাদঙ ঔভ আদ নব দন্ধযদমায় নমঔদওভ ধদে নমঔা নতয়া 

অম্ভ যাধাভ, ওাভড গদওম নমাদঢই নমঔদওভ "চে" লদয় নকদঙ। অণিাৎ কেগঝভ 

নওাদদা ঘগভিই ফাদুর দয়। াই পূঢ। ধগিওাগঝ পূদঢদতভ চদযই। ম্পাতও ফাদুর 

দদ, নমঔও  দদ। নমঔও টাও নধদয় গদওদম চদে নকদঙদ। অণঘ গও এও নপৌগঢও 

(দাগও ফাদুগরও!) প্রগক্রয়ায় ঢাভধদভ গদদচ এদ ম্পাতও নও ঢাভ নযর নমঔা গতদয় 

বাদ। কেগঝ অগপদ। এই গভপাি ধেগঢগঝ ঔু আমাতা ভওদফভ নমদকদঙ। 

  

    ঢদ ইতাগদং াংমা পূদঢভ কে অদদও তদম নকদঙ। ঢাভ প্রওৃগঢ তদমদঙ। চাতু 

ািঢা া ফযাগচও গভয়াগমগঝভ যাধও যলাভ লদয়দঙ কে গুগমদঢ। এাভ তুচদ 

ফলাদ ভঘদাওাভদতভ নমঔা গদদয় আদমাঘদা ওদভ াংমা াগলদঢয পূঢ নযর ওভদা।  

 

পূঢ ম্পদওি এওগঝ য়াদ বঢভী ওভা বায় আফাভ ফদঢ। নওাদ িাদ বগত ঢাভ ঘগভি 

লাগভদয় ননদম ঢালদম তদম বায়া দঢুদ ঘগভদিভ দে ঢাভ ধুদভাদদা ঘগভদিভ দ্বন্দ্ব 

বঢভী লয় বা গওদা নপৌগঢও আদলভ ূিধাঢ খঝাদঢ ধাদভ। নওাদ ধুভদদা গদফিাড 

ধ্বং লদয় নকদম (দধাদিাাগি া নপদগ বায়া ধ্বংস্তুধ) ঢাভ অঢীদঢভ দে 

ঢিফাদদভ দ্বন্দ্ব অগদাবি, বা গদগশ্চঢ পাদ নপৌগঢও আল বঢভী ওদভ।  

 

এগযয়াগঝও নাাইগঝভ চাদিাদম চধদওা দাকদঘৌথুভী এফদঝাই নতগঔদয়গঙদমদ নব 

গওপাদ "দলাফ", "নলাফগমদদ" প্রপৃগঢ গরদয় আফাদতভ থাভডা দািা ঔায় বঔদ আফভা 

এফদ নওাদদা অিাভ ফদথয ধগি।  নবফদ মীমা ফচুফতাভ এভ ভগঘঢ "দঘঢমায়" কদে 

আফভা নতগঔ নব াগিভ নপঢদভ ণাওা কাদঙ এও েহ্মধতদঢযভ উধগিগঢ মেয ওভা 

নকদঙ। বা "াগি" ম্পদওি  থাভডাই ধাদে গতদয়দঙ। " পুঢুদি" দাফও মীমা 



87 

ফচুফতাদভভ পুদঢভ কে ংওমদদ আফভা এওই থভদডভ প্রঘুভ কে ধাই। নবফদ 

"দধদদঝীদঢ", "আগলভীদঝামাভ নই াগি" , গওংা নই তুই ঢুদঢা পাইদয়ভ গদদচদতভ 

াগি ঔুেঁচদঢ গকদয় এওচদদভ ঞাওুভতাভ পূঢ  আমগদদা "দযয়াদমভ" (ফাদদ পূদঢভ) 

নতঔা ধায়া, গওংা ঔাদগযদতভ গদদচদতভ াগি  ঢাদতভ ুদিা ঘাওভ  তূভ 

ম্পগওিঢ পাই নব ফযাগচও নতঔাদঢা এই কে। এইই আদম এই থভদডভ ভঘদা 

বা াংমা াগলদঢয চাতু-ািঢাভ আগপিাদভ টো গঙম।  মীমা ফচুফতাভ এ যাধাদভ 

ধগণওৃৎ।  

 মীমা ফচুফতাদভভ পাইদধা ঢযগচৎ ভায় এ যাধাদভ নভা ওাচ গুগম ওদভ গকদয়দঙদ। 

"অদাণাুভ পয়" কেগঝ মেয ওভদম এই যাধাভ 

নতঔা বাদ। "গিৎ" এদেদি   নণদও উধবুি 

উতালভড। ওাভড আফভা নতদঔগঙ এই কদে ননদম 

আা ফদয়ভ সৃ্ভগঢ নণদও নদভাদদা ূি গও প্রওাদভভ 

আঢে  আওরিদ বঢভী ওদভদঙ। চাতু ািঢাভ আভ 

এওগঝ উদিঔদবাকয প্রদয়াক লদমা "াতুি গপীগরওা"। 

"োউদ াদলদভ াগি" এওই ভওদফভ পয় মাকাদদা 

কে। "ওাকঢািুয়া", "আগফ পূঢ" া   "দঝগমদনাদ"এ এওই ভওদফভ নপৌগঢও আদলভ 

ৃগষ্ট ওভা লদয়দঙ চাতু-ািঢাথফিী আদলভ ফাথযদফ। আাভ ইগঢলাদভ াদণ এই 

চাতু ািঢাভ আল দণদও নগয ঔাধ ঔায়। "দীম আঢে" কদে আফভা ঢা 

নতঔদঢ ধাই। "দঔদমায়াি ঢাগভডীঔুদিা", "মঔদদৌদয়ভ টুদয়ম" এই ঢাগমওায় ধদি। 

ফচাভ যাধাভ মীমা ফচুফতাভ ফাদছ ফাদছ ধাগভাগভও ইগঢলাদভ আল বঢভী ওদভ 

এই এওই থােঁঘ আদদঢদ। ঢযগচৎ ভায় প্রদনভ যেুভ কদে পূদঢভ আগপিা 

খগঝদয়দঙদ। এফদ গও ননমুতাভ কদে "পূস্বকি পয়েভ" এ পূদঢভ নতঔা ধাই আফভা।  
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      ওমওাঢাভ পূদঢভ ধভ এওগঝ অফূময কদরডা ওদভদ দযাযদাম মাইদেগভভ 

প্রািদ ওফিী ুপার ফাচতাভ। নঔাদদ গঢগদ ওণা প্রদে নকফ চদদদও গদদয় 

আদদ। ফলাদশ্বঢা-গচদ ধুি দারুড পটাঘাবিয ঢােঁভ "ওাগাম ফামাঝ" উধদযা  

ঢৎধভঢিী "দফাদাগময়াফ" এং "ফমদক দদপম" কদে এই ঘগভদিভ পূঢ এদদ এং 

পগত ভওাভ (দব দাগও আত্মাভাফ ভওাভ দাদফ এও ধুদভাদদা চাতুওদভভ ংযথভ)  

দ্বাভা দাফাদদা পূদঢদতভ গদদয় নযাঢািু  তন্ড াদয়া বা ওদভদ ঢা চাতু ািঢাভই 

য়াদ বা গওদা পীরড পাদ া-অোদি পারয বঢভী ওদভ। 

 

    এ পাদই বুক বুদক এগকদয় ঘদম পূঢ, নপ্রঢ, নধত্নী, ফাফদতা, যােঁঔঘুগন্ন, নয পূঢ, 

নফদঙা পূঢ, নধেঁঘাদধেঁগঘ, নকদঙা পূঢ, ফাফদতা, েন্দওাঝা (দাফ শুদদমই ওগদদষ্কভ ওণা 

ফদদ ধদি),াখ পূঢ, টাইগদ, গযওম ুগি, গদগয, পুম পূঢ(ওাদা মা), আদভা ওঢ পূঢ 

নই প্রাঘীদওাম নণদও গফগঙম ওদভ এগকদয় ঘদমদঙ। গঞও নবফদ ঘবিযাধত নণদও আচ 

অগথ প্রওাগযঢ গমঝমফযাদকভ াগাগম ওগভা নলেঁদঝ ঘদমদ, লাচাভ লাচাভ ঙভ থদভ। 
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প্রগঢফ তা 

MRS. DAVENPORT’S GHOST  

Frederick F Schrader 
 

গবগদ এই ওাগলদী ধিদঢ শুরু ওভদমদ ঢাভ ওাদঙ চাদদঢ ঘাই  আধগদ গও 

লযাফদমদঝভ াদণ এওফঢ? আধগদ গও গশ্বা ওদভদ নব এই চকঢ এং স্বকি ঙািা 

আভ অদদও গওঙু আদঙ বা আফাদতভ বুগি ঢদওিভ ীফাদাভ াইদভ অিাদ ওদভ ?  

     

এঝা গও  আধদাভ ধদে ম্ভ ফদদ লয় নব মন্ডদদভ এওগঝ নলাদঝদম এমীনা নমগপ 

গওঙু এওঝা ফযাগচও ওদভ ফযাকীভ গঔযাঢ পাাতী ঝায়াদাভ অযাদধাদমাগদয়া আভ 

ফলাদ ঋগর উইগময়াফ কু্রক্সদও লাগচভ ওভদমদ। ঢাভা প্রায় এও ফা থদভ ঔাদদ 

এওাদণ ণাওদমদ। তুচদদ প্রগঢগতদ ওাদম এওাদণ নেও নাস্ট ওভদমদ। আভ ই 

পাাতী ফগলমা ফাদুদরভ রূধ থাভদ ওদভ াতা গমদদদদভ ধাকগি ফাণায় ধদি এগতদও 

গতদও খুদভ নিাদমদ, এঝা গও ম্ভ? 
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 পাদঙদ গদশ্চয় গও  আদামঢাদাম প্রমাধ ওগঙ। লাগ ধাদে নাথ লয়। 

লাদদ দা ! িগম্ভঢ লঢপগম্বঢ লদয় নকদম াথাভদ ফাদদভ আঢেদও  আধদাভ 

অগঢগভি ফািাভ দম ফদদ লদ।  গঞও নবফদ আগফ লাদঢ ধাগভগদ কঢ ভাদঢ গদউ 

ইয়ওি এভ এওগঝ ংাতধদি এওঝা নমঔা ধিাভ ধভ। 

এও ননৌচতাভী গঘাদভভ গভড নবঔাদদ অগপবুিভ ফৃঢুযতন্ডই লদ ম্ভঢ। বা 

ুছমাফ ফাফমাভ নধঙদদ আদঙ এও তুুঃঔচদও খঝদা। গশ্বা ওভদদ গওদা চাগদদা 

আফাভ যভীদভ এওঝা ওােঁধুগদভ অদুপ লদে নলাদঝম দয়ঝাদভভ নতয়া ােযঝাভ 

ওণা গমঔদঢ গকদয়। তুচদ ফাদুদরভ ওদণাধওণদ বা ন শুদদগঙম তভচায় ওাদ নধদঢ।   

এঙািা আদভা ঘগিয চদ ােী এও এও ওদভ চাগদদয়গঙম ঢাদতভ স্বঘদে নতঔা 

অগপজ্ঞঢাভ ওণা। 

 

আগফ পাগঙ আফাভ গও অিা লদঢা বগত নতঔদঢ নধঢাফ এও ুন্দভী ফগলমা ঔুদ 

লদয়দঙদ, আখাঢ ওভা লদয়দঙ ঢাভ ুদও। নঔাদ নণদও কম কম ওদভ নগভদয় আদঙ 

ভি, আভ নই ভদি আগুম ঘুগদয় ফগলমাগঝ ঔুদীভ ওধাদম পুরুদঢ মাগকদয় গতদেদ! 

 

।। ১ ।। 

৩ভা ননব্রুয়াগভ গদওম প্রায় গঢদদঝ, 

প্রদনভ টযাদপদদধাঝি এং গফ ইটা নাদঘাদট গদউইয়ওি এভ এও নলাদঝদমভ খদভ 

ঢাদতভ ঔায়া তায়া াভদমদ। গফ নাদঘাদটভ কাদয়ভ ভং অঢযগথও নযাওাদয। ঢদ 

নতঔদঢ বদণষ্ট ুন্দভী এঝা মদঢই লদ। ওদয়ও ঙদভভ চদয অথযাধও টযাদপদদধাঝি 

দাভ গযেও গঙদমদ। 
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অথযাধও নঞ্জাগফদ টযাদপদদধাঝি এওচদ ‗ঔযাঢদাফা‘ ফাদুর। ঢদ লায়ায় এওণা 

নপদ নিায় নব এই ঔযাগঢ উগদ গওঙুঝা দন্দলচদওপাদ অচিদ ওদভদঙদ। 

নদঢৃিাদীয় আথযাগত্মওঢাাতীভা প্রওাদযয ঢাদও নই ম্মাদ নতঔাদঢদ দা বা ঢাভা 

নতগঔদয় ণাদওদ উইগময়াফ কু্রও া টযাগদদয়ম টকমা নলাদফভ উদেদযয। 

―গস্পগভঘুয়াগমচফ অন আদফগভওা‖ভ নমঔও ফদদ ওদভদ, "নমাপী  অাথয  

গফগটয়াফভাই আদম নতারী বাদতভ চদয আফাদতভ দাদাদ ভওফ গঢি আক্রফড লয 

ওভদঢ লয়। বঔদ ািগওপাদই আভ গওঙু ওভাভ েফঢা দতভ লাদঢ ণাদও দা ঢঔদ 

ধগভগিগঢভ প্রদয়াচদ অদুাদভ ভা প্রঢাভডা এং চাগময়াগঢভ আশ্রয় নদয়। 

গদদচদতভদও ােঁঘাদদাভ চদয! " 

 

অথযাধও নঞ্জাগফদ টযাদপদদধাঝি এই "হুফুঔী" গফগটয়াফদতভ ফদথয এওচদ। 

ফাদুরঝাভ ম্পদওি নয ওদয়ওগঝ ঘফওপ্রত কে ঙগিদয় ধদিগঙম। উগদ দাগও তগেড 

আদফগভওা লাইদয়ভ টাওাগঢভ দে নকাধদদ চগিদয় ণাওাভ তাদয় অগপবুি। 

াদিাগন্সদওাভ কযাম্বগমং লাউদ ঢা নঔমায় গঘগঝংাগচ ওভাভ দাগও প্রফাড আদঙ েঁভ 

গরুদে। এঙািা এওচদ গদভধভাথ ফাদুদরভ ধভ গুগম ঘামাদদাভ অগপদবাক দাগও 

আদঙ টযাদপদদধাদঝিভ গরুদে। ঢাঙািা প্রায় নঔামাঔুগমপাদই আদমাঘদা ওভা লদয় 

ণাদও নব প্রদনদভভ স্ত্রী ফাভা গকদয়দঙদ ঢাভ াদণ লয়া গশ্বাখাঢওঢা, তুিযলাভ 

এং ওদষ্টভ ওাভদদ। 

 

 গওন্তু এই গুচ ঘামু ণাওা দত্ত্ব গফুঃ টযাদপদদধাঝি ঢাভ "চাগময়াগঢ"ভ তেঢায় 

এওচদ প্রাঘয নতযীয় নগওভ রূদধ গদদচদও নধয ওদভ ঢাভ ওাচ ঘাগমদয় বাগেদমদ। 

আভ ঢাভ প্রপাদ াথাভদ ভম ফদদভ অদদও ফাদুর ঢাদও গশ্বা ওভদঢা। এঢঝাই 
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গশ্বা ওভদঢা নব ঢাভা ফদদ ওভদঢা প্রদনভ টযাদপদদধাঝি ঢাভ গস্ভয়ওভ অঢীগন্দ্রয় 

েফঢাভ ালাদবয ািগও ধদেই ঢাদতভ ফদভ বায়া পাই, ফা া নাদদদতভ দে 

নবাকাদবাক ওভদঢ ধাদভদ। টযাদপদদধাদঝিভ নধযাকঢ ানদময ালাবয ওদভগঙম যযাফমা 

ভগা নফগনদস্টা তৃয ফুঔ, কপীভ জ্বমজ্বদম তৃগষ্টভ অগথওাভী তুদঝা নঘাঔ, ি ােঁওা দাও। 

এভ াদণই গঙম ঢাভ ফুদঔভ ভলযফয় অগপযগি এং প্রপা ৃগষ্ট ওভদঢ েফ এফদ 

যব্দ ঘয়দ  চাতুওভী াঘদ পেী। 

 

***************************************************************** 

চাদন্দী অদুাদভ নযরাদভভ ফদঢা তভওাগভ গচগদর নধৌদঙ গতদঢ দয়ঝাভগঝ 

টযাদপদদধাঝিদতভ খদভ বায় এং নগভদয় এদ তভচাভ ওাদঙই তােঁগিদয় ণাদও বগত আভ 

গওঙুভ তভওাভ লয় নঝা চাদাভ চদয। ই ফদয়ই ভ ওাদদ নপদ আদ গদম্নগমগঔঢ 

ওদণাধওণদ : 

 

'আচ গফদ লাগটিং এভ াগিদঢ দন্ধদমায় অগপদয় ওভদঢ লদ', ঔযাঢদাফা 

গফগটয়াফ মদমদ। 'নয ওদয়ওচদ প্রপাযামী যগি নঔাদদ ণাওদদ। বাদতভ নপঢভ 

তু- গঢদচদ আাভ গফগমদদয়াভ। নঢাফাভ োঝি এভ নপঢদভ নাদামী ঘুদমভ উইকঝা 

মুগওদয় ভাঔদ আভ দে গদদয় নদদ প্রদয়াচদীয় গচগদরধি বা বা এওঝা আত্মা 

াচদঢ তভওাভ লয়।‖ 

'াুঃ! পাদমাই যাধাভ!' ইটা নাদঘাদট ঢাগেদমযভ ুদভ মদমা। 

এভধভ দয়ঝাভ যব্দ শুদদ ুছদঢ ধাদভ গফ নাদঘাদট নঘয়াভ নঙদি উদঞ ধায়ঘাগভ 

ওভদঙদ। ঔাগদওেদ াদত উগদ গচজ্ঞাা ওভদমদ, 'ঢা আচদওভ ন্ধযায় আধগদ ওাভ 

আত্মাদও দাগফদয় আদদঢ ঘদমদঙদ গফুঃ নঞ্জাগফদ?' 
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প্রদনভ টযাদপদদধাদঝিভ গশ্রী ভওদফভ এওঝা উচ্চগওঢ লাগ এং নঘয়াদভভ নফদছদঢ 

খরদঝ বায়াভ গভগিওভ যব্দঝা এাভ শুদদঢ ধায় দয়ঝাভগঝ।    

'অদুফাদ ওদভা নতগঔ।' 

'আগফ গও ওদভ চাদদা?' 

'আগফ আফাভ ফৃঢ স্ত্রীভ আত্মাদও দাগফদয় আদদা পাগঙ।' 

এাদভ আাভ এওঝা যয়ঢাদী গঔমগঔদম লাগদঢ পদভ নকম খভঝা। এ লাগ ইটা 

নাদঘাদটভ। ঢাভধদভই নঝা তদম নকম আেঁঢদও ঞাভ ফদঢা এওঝা  যদব্দ।  তভচায় 

ওাদ নধদঢ ণাওা দয়ঝাভ এাভ ুছদঢ ধাভম গফ নাদঘাদট  আদি আদি নলেঁদঝ 

এগকদয় নকদমদ।  

গফ ইটা নাদঘাদট ই ফয় প্রদনদভভ ধা নঘদধ থদভ ওােঁতদঢ ওােঁতদঢ মদমদ, 

'নঞ্জাগফদ! গপ্লচ নঞ্জাগফদ! এই ওাচঝা ওভদদ দা..' 

'নওদ ওভদা দা? ভা দম নিাদে আগফই দাগও গফদ টযাদপদদধাদঝিভ বাঢীয় 

তুুঃদঔভ ওাভদ। আগফ দাগও দও ঙুগভ নফদভ ঔুদ ওদভগঙ। এই কামকে আফাভ 

ঔযাগঢভ ধদে েগঢওভ। আভ এই কেগুদমা ণাফাদদাভ এওঝাই উধায়। খভ পগঢি 

নমাদওভ ফাদছ স্বয়ং আফাভ স্ত্রীভ আত্মা উধগিঢ লদয় চাদাদ নতদ নব আগফ নফাদঝই 

নওাদ ঔাভাধ ওাচ ওগভগদ। আভ এই যাধাভঝা খঝাদঢ ঢুগফ লদবাগকঢা ওভদ। গও 

ওভদ নঢা ইটা?' 

 

'দা দা, আধগদ তয়া ওদভ এই ওাচঝা ওভদদ দা নঞ্জাগফদ। এভওফ গওঙু ওভাভ ওণা 

পাদদই দা। আফাভ ওণা শুদুদ, নভ কট নও। কঢ ঘাভ ঙভ থদভ আগফ আধদাভ 

াদণ আগঙ। গশ্বিপাদ বা দমদঙদ  নফদদ গদদয়গঙ। আভ ঢাভ চদয অদদও পুকদঢ 

লদয়দঙ আফাদও। আগফ আধদাভ ফদঢা গফদণয মদঢ গযদঔগঙ। ফাদুরদও ঞগওদয়গঙ। 
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নবফদঝা দমদঙদ গঞও নঢফদপাদ দম্মাগলঢ লদয় খুদফভ অগপদয় ওদভগঙ। আধগদই 

মুদ এভ আদক আগফ নওাদদা গতদ আধদাভ নওাদদা যাধাদভ দা দমগঙ? অগপদবাক 

ওদভগঙ? আধগদ বঔদ আফাভ ওােঁদথ ঙুেঁঘ ঠুগওদয় গতদয়দঙদ দম্মালদদভ অগপদয় ওভাভ 

ফয় আগফ এওঝা ঝু যব্দ ওদভগঙ নওাদদাগতদ?' 

 

প্রদনদভভ গতও নণদও নওাদ উত্তভ নদই। 

  

'নঞ্জাগফদ, ঢাভ নঘদয় ঔাভাধ ওাচ ওদভগঙ আধদাভ ওণায়। ধতিাভ গধঙদ নণদও 

তূভঢিী ওণ্ঠস্বভ নপদ আাভ  অদুওভড ওদভ আধদাভ ওাদঙ আা তুুঃঔী ফাদুরদতভ 

আধদাভ ওণায় গশ্বা ওভাদঢ ালাবয ওদভগঙ। দতভ গশ্বা ওভদঢ াথয ওদভগঙ নব 

ঢাদতভ গপ্রয়চদদভা অদয চকঢ নণদও এদ ঢাদতভ াদণ ওণা মদঙ। ওঢ যঢ াভ 

স্বোদমাদও গধজ্জদওপাদ আমঔািা ধদি া াতা ফগমদ কাদয় ঘাগধদয়  অযভীভীভ 

অগপদয় ওদভগঙ। বা নতদঔ আধদাদও গশ্বা ওভা লঢপাকয ফাদুদরভ তম ঘভফপাদ 

প্রঢাগভঢ লদয়দঙ। ঢু প্রগঢাত ওগভগদ। আধগদ ুছদঢ ধাভদদ দা গও অলয এই  

ওাচ। ুছদদ দা গও ফাদগও ধীিদ আগফ নপাক ওগভ এ ওভাভ ধভ। আধগদ 

অদন্তওাম া অদন্ত চীদদভ ভলযদও উধলা ওদভদ। আভ আগফ ফয় এও 

আন্ন যাগিভ জ্বামা নপাক ওগভ।' 

 

নওাদদা যব্দই শুদদঢ ধায়গদ দয়ঝাভগঝ গফুঃ টযাদপদদধাদঝিভ ঢভন নণদও গফ 

নাদঘাদটভ ওণাভ চাদ। 

গফ নাদঘাদট দমই ঘদমগঙদমদ 'ল কট! গও লদ বগত আগফ চাগময়াগঢ ওদভ নব 

আত্মাভ অগপদয় ওভগঙ ন বগত নওাদদা ওাভদড গঢয গঢযই আফাভ াফদদ  এদ 



95 

তােঁিায় ঢাভ ফি অগপযাধ গদদয়! এই আঢে গদদয় আগফ গতদ ওাঝাগে নঞ্জাগফদ... 

এওগতদ এই পদয়ই আগফ ফাভা বাদা। প্রগঢগদয়ঢ এই ফাদগও ঘাধ আফাদও অুি 

ওদভ গতদয়দঙ। আধগদ গও মেয ওদভ নতদঔদঙদ আগফ গতদ গতদ নভাকা লদয় বাগে, 

শুগওদয় বাগে। চীদদভ ভং এওঝু এওঝু ওদভ গতায় গদদে আফাভ ওাঙ নণদও।  গওন্তু 

গওঙু ওভাভ নদই ওাভদ আধদাভ ােঁথদ নওদঝ নদভাাভ েফঢা আফাভ নদই। আগফ 

আধাদাভ গদয়ন্ত্রদডভ ধুঢুম লদয় গকদয়গঙ। আধগদ আফাভ দে বা ঔুগয ওরুদ গওেু 

মদা দা। আধদাভ গদয়ন্ত্রদ ণাও আফাভ ধদভ নঝাই আগফ ঘাই। মুদ দা এ 

গদদয় আদক নওাদদাগতদ গওঙু দমগঙ?' 

 

নঞ্জাগফদ টযাদপদদধাদঝিভ নওাদদা উত্তভ এাদভ নযাদদগদ দয়ঝাভগঝ।  

 

'গওন্তু আচ তয়া ওরুদ আফাদও এ ওাচ ওভদঢ াথয ওভদদ দা, নঞ্জাগফদ। নব ফি 

ঔাভাধ ওাচ ওদভ আগফ আচ পুকগঙ ঢাভ চদয আফাদও তয়া ওরুদ। আচদওভ এই 

ওতবি অগপদয়ঝা আফাদও গতদয় ওভাদদাভ নঘষ্টা ওভদদ দা গপ্লচ। তয়া ওদভ আফাদও 

াথয ওভদদ দা আধদাভ ফৃঢ স্ত্রী পূগফওায় অগপদয় ওভাভ নদাংভা নঔমাঝা নঔমদঢ। 

আগফ চাগদ নই ফগলমা ওঢ ুন্দভ এং দভফ ফদদভ ফাদুর গঙদমদ। চাগদদা এই 

চখদয পাদাঝা গও পাদ আধদাভ ফাণাভ ফদথয এদমা? এই অগপদয় ওভা নণদও 

আফাদও তূদভই ভাঔুদ  আগফ আধদাদও অদুদভাথ ওভগঙ!' 

এওঝাদা এঢগুদমা ওণা শুদদ প্রদনভ এাভ আভ লাদমদ দা। যব্দ শুদদ তভচায় 

ওাদ নধদঢ ণাওা দয়ঝাভ নবঝুওু ুছদঢ নধদভগঙম ঢা লদমা ওাদভাভ ফাণা নফদছদঢ 

দচাদভ ঞুদও বায়।  থদভ নদয় প্রদনভ টযাদপদদধাঝি লয় মাগণ ফাদভদ অণা লাঢ 
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গতদয় আখাঢ ওদভদ গফ নাদঘাদটদও। এভধদভ দয়ঝাভ খদভ নঠাদওগদ ওাভদ ঢাদও 

নঢা নওউ টাদওগদ।  

  

।। ২ ।। 

নই ন্ধযায় ঘগিযচদ ফাদুর  গফদ নচায়াদ লাগটিংদয়ভ পদদভ লমখদভ এওগিঢ 

লদয়গঙদমদ। ওদমভ দচভ গঙম নই ধতিাভ গতদও নবঔাদদ এওগঝ আত্মাভ আগপিা 

লদ। খদভভ এও নওাদড ভাঔা গঙম এওঝা  ওােঁদঘভ ধভ ওাদমা ভং ওভা স্বে আদমাভ  

মণ্ঠদ। বাভ আদমায় খভঝা নবদ আভ নযী অন্ধওাভেন্ন ফদদ লগেম। নকাঝা খদভ 

গভাচ ওভগঙম গদুঃীফ দীভঢা। অদদদওই প্রায় তফন্ধ ওদভ তােঁগিদয় গঙদমদ মা 

বায়।  লারৃা লায়াভ ফাদছ ফাদছ দিদঢ ণাওা আগুদদভ গযঔা নব ঙায়াভ ৃগষ্ট ওভগঙম 

নগুদমাদওই আত্মা নপদ অদদদও ফাদছ ফাদছ আেঁঢদও উঞগঙদমদ। খদভভ নপঢভ ণাওা 

নঘদা আাধিগুদমাদও গওভওফ নবদ অদঘদা দম ফদদ লগেম।  

 

প্রদনভ টযাদপদদধাঝি এই ন্ধযায় নবদ ঢাভ নভা নদফি গঙদমদ। আত্মাদতভ চকঢ ঢাভ 

ওণা অদুকঢ ঙাদিভ ফদঢা গদা গদ্বথায় নফদদ গদগেদমা। ফদদ লগেম গঢগদ নবদ ই 

চকদঢভ ভাচওুফাভ। ঢাভ গদদতিয নফদদ নওাদ এও অতৃযয লাঢ নুমতাদী নণদও ঢুদম 

গদদয় এদমা নুম। গধয়াদদাদঢ নদচ উঞদমা অাথাভদ ুদভভ ঙন্দ। খদভভ 

আাধিগুদমা প্রদনদভভ ইদে ফদঢা দদি ঘদি নিাগেম। স্বয়ং প্রদনভ 

গদদচদও যূদদয পাগদয় ঢুমদমদ অন্তঢ গঢদ নুঝ উচ্চঢায়, চাগদদয় গঙদমদ গফদ 

লাগটিং। ধাক্কা ধদদদভা গফগদঝ এপাদ নপদ গঙদমদ এং জ্বমন্ত ওয়মা ঔাগম লাদঢ থদভ 

ঢাভ েফঢাভ অদযঢফ গদতযিদ নধয ওদভদ। 
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।। ৩ ।। 

এভধভ এম নই ফুলূঢি। আচদওভ ন্ধযাভ  দঘদয় আওরিডীয়  ঘভফ তৃদযযভ, বা 

ওদভ নতঔাদদাভ প্রগঢশ্রুগঢ গতদয়গঙদমদ প্রদনভ টযাদপদদধাঝি। গফদ আভদমা 

টযাদপদদধাদঝিভ আত্মাদও লাগচভ ওভদদ অগঢগণদতভ াফদদ।    

 

'ফয় লদয় নকদঙ', "ঔযাঢদাফা" গফগটয়াফ গঘৎওাভ ওদভ উঞদমদ। 

উধগিঢ ওগঝ ফাদুদরভ  হৃতগধন্ড  উদত্তচদায় থিা ওদভ মাগনদয় উঞদমা। অচাদা 

অজ্ঞাঢ চকদঢভ ংস্পদযি আাভ নভাফাদঞ্চ। ধমও দা ননমাভ ওষ্ট লয ওদভ ওদমই 

ঢাগওদয় গঙদমদ প্রগঢশ্রুঢ আত্মাভ আকফদদভ এং রূধ ধগভগ্রল ওভাভ ফুলূঢিঝা নতঔাভ 

চদয।  

  

নঞ্জাগফদ টযাদপদদধাঝি তােঁগিদয় গঙদমদ ধতিাভ াফদদ। আদমাঙায়াভ ফায়ায় ুতযিদ 

নঘলাভাভ ফাদুরঝাদও ঢাভ যয়ঢাগদ ফুঔায় এং অগদযি ি ি ঘুম দফঢ  

গঢযই পয়াদও নতঔাগেম। 

  

গুরু কম্ভীভ ওণ্ঠস্বদভ আভ এওাভ উধগিঢ চদঢাভ যভীদভ ওােঁধুগদ থগভদয় উগদ 

আদতদযভ স্বদভ মদমদ 'আভাদমা! আফাদতভ াফদদ এদা!' 

মাচাভাদভ ওদভভ াফদদ তােঁগিদয় নওাদ এও ফদয় নব পগেফায় ঢাদও উদঞ আাভ 

চদয দম গঙদমদ এও ফলাধুরুর এদওাদভ নবদ নই পেী।    

াই অদধোভঢ।  
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লাই ধতিাভ গধঙদ নণদও এও উচ্চগওঢ ওান্নাভ যদব্দ খদভভ গদিব্ধঢা পে লদমা - 

এও নভাফওূদধ গযলভদ চাকাদদা, গযভতােঁিা নদয় যীঢম চদমভ নস্মাঢ ইদয় নতয়া 

এও ঢীক্ষ্ণ গওঝ নই গঘৎওাভ, নবদ নওাদ এও ইলচকদঢভ নফয়াত নযর লদয় বায়া 

আত্মাভ আওুগম গওুগম।  

 

উধগিঢ ওদমই অদুপ ওভগঙদমদ যভীভ চুদি আঢদেভ ঞওঞওাগদ। গফদ লাগটিং 

প্রায় অজ্ঞাদ। এফদ গও স্বয়ং অদুোদ ধগভঘামও গদদচ লঢাও। 

 

বগত নঞ্জাগফদ গদদচদও াফদম গদদমদ ঔু ঢািাঢাগি বঔদ নতঔদঢ নধদমদ ধতিাঝা 

দিদঙ, আগপিা লদঢ ঘদমদঙ আত্মাভ। 

 

আঙা আদমায় ধতিাভ াফদদ বাভ আগপিা লদমা ন এও ঢরুডী। ফাণায় নাদামী 

ঘুম। ুন্দভী। কাদয়ভ ভং াফাদয নযাওাদয গওংা াতা ভদগভ ওাভদদ ভওফ নতঔাদে। 

ুদওভ নধাযাও অদদওঝাই দভ আদঙ।  ােঁ গতদও নতঔা বাদে এওঝা ঙুগভ আফুম ঠুদও 

আদঙ, ওােঁধদঙ গণভ গণভ ওদভ। েঢিাদ নণদও ভি ছদভ ধদি গপদচ নকদঙ নধাযাও।   

 

আঢেগ্রি তযিওভা নঘয়াভ নঙদি উদঞ গধগঙদয় নবদঢ ণাওদমদ নতয়াদমভ গতদও। বাভা 

প্রদনভ টযাদপদদধাদঝিভ ফুদঔভ গতদও ঢাগওদয় গঙদমদ ঢাভা নতঔদঢ নধদয়গঙদমদ এও 

ফাভাত্মও পদয়ভ ঙাধ ঔাদদ স্পষ্টপাদ নুদঝ উদঞদঙ। পয় নবদ দও তুলাদঢ চগিদয় 

থদভদঙ। উগদ ওােঁধদঙদ ণভণভ ওদভ।  
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দাভ াফদদ উধগিঢ লদয়দঙ আম গফদ আভাদমা টযাদপদদধাঝি। ই ফুঔ ই 

যভীভ ই নঘাঔ গও ওদভ পুমদদ গফুঃ টযাদপদদধাঝি। ঢাভ টাদও ািা গতদয় গঢয 

গঢযই ফভচকদঢভ কগন্ড নধগভদয় এদ লাগচভ লদয়দঙ আভাদমা! এগকদয় আদঙ ভ 

গতদও! অডিদীয় আঢদে গফুঃ টযাদপদদধাঝি নঘাঔ ন্ধ ওদভ ননমদমদ। ই দাভওীয় 

তৃযয নতঔাভ েফঢা ঢাভ নদই। গওঝ এওঝা গঘৎওাভ নঙদি মুওাদদাভ নঘষ্টা ওভদমদ 

আাধদিভ গধঙদদ।    

 

গতদও নই ঢরুডী ঢাভ রু লাদঢভ আগুম টুাদমা েঢিাদ নণদও ছদভ ধিদঢ 

ণাওা ভদি, এগকদয় নকম অজ্ঞাদ লদয় ধদি ণাওা "ঔযাঢদাফা" গফগটয়াদফভ ওাদঙ। 

ঢাভধভ মাগকদয় গতদমা গফুঃ টযাদপদদধাদঝিভ ওধাদম এওঝাই ওণা গন গন ওদভ 

মদঢ মদঢ মদঢ, বা ই গদিব্ধঢায় প্রগঢধ্বগদঢ লগেম। থাভাদমা ঙুগভভ ফদঢা 

ঠুদও বাগেদমা তযিওদতভ ওাদদ, 'ঢুগফই আফাদও ঔুদ ওদভদঙা! ঢুগফই আফাভ ঔুদী!' 

জ্ঞাদ গনদভ আদ গফুঃ টযাদপদদধাদঝিভ। ঝদমাফদমা ধাদয় উদঞ তােঁিাদদাভ নঘষ্টা ওদভ 

ফাগঝদঢ মুগঝদয় ধদিদ উগদ। ইগঢফদথয নওাদদা এওচদ খদভভ আদমাঝা জ্বাগমদয় নতয়।    
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দে দেই গফদ টযাদপদদধাদঝিভ আত্মা অতৃযয লদয় বায়। 

ধতিাভ নধঙদদ ধায়া বায় গফ ইটা নাদঘাদটভ অস্বাপাগও পয়াদওপাদ গওৃঢ লদয় 

বায়া যভীভ। উধগিঢ তযিওদতভ নপঢদভ গঙদমদ এওচদ গঘগওৎও। ধভীো ওদভ 

চাদাদ নতদ গফ নাদঘাদট ফৃঢ।  ফৃঢুযভ ওাভদ নরাও। 

 

আভ এই ওাভদডই ঘাভ ঙভ আদক াদ িাগন্সদওাদঢ গদউইয়দওিভ নওাঝিরুদফ   

প্রদনভ নঞ্জাগফদ টযাদপদদধাঝি এওা উধগিঢ গঙদমদ ঢাভ স্ত্রীদও লঢযা ওভাভ 

অগপদবাদকভ ফাফমাভ শুদাগদভ ফয়। ােীভা ধুদভায় ই ন্ধযাভ অগপজ্ঞঢা নযাদাভ া 

মাভ াল নতঔাদঢ ধাদভদ গদ। 
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গিগিমা 
ফথুগফঢা নদগুপ্ত 

 

ুযান্ত লাঢ াগিদয় গ্লাঝা ঢুদম গদদয় এওাদভ কমায় ঠাদম। নঘাঔ ফুঔ ওুেঁঘদও 

ছােঁচঝা লয ওদভ ঘাদঝভ নঙামা ফাঔাঝা ফুদঔ গতদয় ওােঁঘা মোয় এওঝা ওাফি গতদয় 

পাদমা ওদভ গঘগদয় নদয়। ফাণাঝা পাদমা ওাচ ওদভদা আচওাম নদযা দা লদম। উদঞ 

তােঁগিদয় গ্রীম দা াদদা চাদামাভ াফদদ গকদয় তােঁিায়। গদফিীয়ফাদ ফ্ল্যাঝ াগিভ ধােঁঘ 

ঢমাভ উধভ নণদও ঢাওাদম তূদভ লািাভ েীদচভ ফাণাঝা নতঔা বায়। দীদঘ ওঢগুদমা 

অে য়ী নঙদম এওঝা নফাাইদমভ উধভ হুফগি নঔদয় গও নকফ নঔমদঙ। ভাচু আদঢ 

নভাচ নতগভ ওদভ। এভধভ নগয ঔায়া লদয় নকদম ওাদচভ ওণা মা লদ দা। নদযা 

ঘিদঙ। দা লদম ভ নওদ ইো লদে এঔাদ নণদও লাঢ াগিদয় নফাাইমঝা নওদি 

গদদঢ! পূদঢভ লাঢ দাগও ঢাভ! গদদচভ তুলাঢ উদেধাদে নতদঔ ুযান্ত। এওঝা গগি 

ধদি আদঙ ধদওদঝ। নঝা াভ ওদভ ওাদদভ ওাদঙ এদদ তু আগুদম খুগভদয় ঝাঝওা 

গওদা যব্দ শুদদ নতযমাইদয়ভ াদক্সভ উধভ নকাম ফাণাঝা ঞুদও গদদয় ফুদঔভ াফদদ 

এদদ নুেঁ গতদয় থুদমা ভায় ন। ঢাভধভ ফুদঔভ এও নওাদদ গুেঁদচ নতযমাই ঞুদও গগি 

থভায় এওাদভভ নঘষ্টায়।  ওাচ গুদমা অপযা ফঢ ধভধভ গদঔুেঁঢ পাদ ওদভ ঢৃগপ্ত 

ধায় ুযান্ত। এঝা প্রফাড ওভদমা ঢাভ নদযা ঢাদও নঢফদ ওাু ওদভগদ এঔদদা। 

 

ভাচু এদম দও প্লযাদঝা পাম ওদভ তুাভ গুগঙদয় দম ুগছদয় নতয় ন। 

আকাফীওাম ন ধাগঢধুওুদভভ বযদমদ াুভ াগি ড্রাইপাভ লদয় ঠুওদ। তু-গঢদ গতদ  
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াদত ঢাভ ালাদবয ভাচু িেদডভ ওাদচভ নমাও লদয় ঠুওদ। ভান্নাভ ওাচ  াফদম 

নতদ। বযদমদ াু গদুঃন্তাদ।তয স্ত্রী গদয়াক লদয়দঙ। াগিদঢ যবযাযায়ী য়ো ফা। 

এও পাইদধা আভ এও পাদগ্নভ ফদথয গযাম াগি, ম্পগত্ত, যাংও অগনাদভভ চফাদদা 

ধুেঁগচভ এওফাি ফাগমও লয়াভ ঞান্ডা মিাই শুরু লদয়দঙ। পাইদধা ঢাদও গদদচভ গশ্বি 

নমাও গলদদ ই াগিদঢ নঠাওাদ বাদঢ গধঢুদঢা তাতা ঠুওদমই ন চাদদঢ ধাদভ।  

ন গদদচ ই াগিদঢ ঠুদও নতদঔ এদদঙ। প্রঘুভ ঝাওা ণাওদম ফাদুর নঝা 

নমাওদও দা নতগঔদয় ধাদভদা। াভা াগি চুদি নতগয গদতগয নৌগঔদ গচগদদভ প্রাঘুবি 

নঘাঔ থােঁগথদয় নতয়। াগিদঢ িেদদভ এওচদ দাি আদঙদ। াগিভ তয প্রয়াঢ গকগন্ন 

নযনামীদতী ড্রাইপাদভভ উদও গতদয় াগি ধগভষ্কাভ ওভাদঢদ। গদদচ তাগফ গচগদ 

ধগভষ্কাভ ভাঔদঢদ। ধুদভাদদা  ওাদচভ নমাওদও ঢাগিদয় গতদয়দঙ বযদমদ াুভ পাদগ্ন 

ভকঘঝা ওফুগেভ ফিাভ। গওন্তু ন দঢুদ নমাও আদাভ আদকই িাঢা লদয় পাইদধা 

বযাম লাগচভ লদয়দঙ। বযদমদ অগনদ নকদম তাগফ গচগদগুদমা থীদভ থীদভ গভদয় 

গতদমই লদ। পাদমা আয় লদ নঘাদভভ উধভ াঝধাগভ ওদভ। বযাম গদদচ চাদদদা 

ওাদতভ  াগিদঢ নঠাওাদে।  

 

গতদ াদঢও াদত ুযান্ত  ভাচু গতদভাঢ নঔদঝ পদ্র আঘভড ওদভ বযদমদ 

াুদও ফুে ওদভ গতম। বযদমদ পাইদধাদও ধগভাদভ নটদও গদদচভ ওৃঢজ্ঞঢা 

চাদাদমদ। গটদাদভভ ধভ নযনামী নতীভ এওদচািা নাদাভ ামা গতদমদ পাইদধা 

নৌদও। নটরুদফভ আমফাভী ঔুদম ামা াভ ওভদমদ নঝা ভাচু মেয ওভদমা।   

 

গঢদগতদ াদত ওাদম উদঞ গেঁগিভ গদদঘভ নঙাট খভ নণদও নগভদয় াইদভভ 

ওমখদভ নবদঢ গকদয় পীরড ঘফদও নকম ভাচু। এঔাদদ ওাদচ আাভ ধভ নওাদদাভওফ 
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নদযাভ গচগদ ন ঙুেঁদয় নতদঔগদ। ঢাই পুম ওভাভ প্রশ্নই দঞদা। মম্বা াভান্দাভ 

এওথাদভ ি নঝগদমভ উধদভ ভাঔা রুদধাভ দাইঝ ফূগঢিঝা গদতগয গচগদ দম নগয 

তাফ ধায়া বাদ ফদদ ওদভ ন ওাধদি ফুদি গদদচভ চাফাওাধদিভ ুঝদওদ নভদঔ 

ঘাগ গতদয়গঙম ওাম তুধুদভ। আদযধাদযভ নযা গধগুদমা এওঝু অিাদ ধাদে ফূগঢিভ 

যূদয চায়কাঝা পভাঝ ওদভ গতদয়গঙম। গওন্তু ফূগঢিঝা বণািাদদ গও ওদভ এম! প্রাওৃগঢও 

টাও উদধো ওদভ গদদচভ খদভভ নঘৌগওভ ঢমা নণদও ুঝদওঝা াভ ওদভ ঘাগঝা 

নঢারদওভ ঢমা নণদও গদদয় ওােঁধা লাদঢ মও নঔাদম ভাচু। নদই ! ফূগঢিঝা নদই। এঔদই 

ধামাদঢ লদ। বযদমদ াু গদশ্চয়ই নঝভ নধদয়দঙদ। এই গদদয় গঢদগঝ তাগফ গচগদ ন 

গভদয়দঙ। গওন্তু ঘাগ নঢা ঢাভ ধদওদঝ গঙম। ঢাভধভ নঢারদওভ ঢমায় নভদঔগঙম 

ভাদঢ খুফাদদাভ আদক। খদভভ তভচা গপঢভ নণদও ন্ধ গঙম। ঢালদম !  

 

বযদমদ াুভ যলাভ অদয গতদদভ ফদঢাই স্বাপাগও। ঢােঁদও অগনদ নধৌঁদঙ 

গতদয় এদ ুযান্ত াচাদভভ যাক লাদঢ উধগিঢ। এই ফয় ভাচুভ নতয়া াচাদভভ 

নতি গদদয় ন াচাভ এদদ নতয়। এই ুদবাদক ঘুগভভ ফাম নধৌঁদঙ বায় ধুদভাদদা তাগফ 

গচগদদভ ঔদেভ গওদযাভ াুভ ওাভঔাদায়। নঔাদ নণদও ঘিা তাদফ াইদভভ নতদয 

নঘাভা ঘামাদ লদয় বায়। আচ ঘুগভভ গচগদ ঘুগভ নকদঙ শুদদ ন পীরড ঔাপ্পা লদয় বায়। 

গচগদঝা গগক্র ওদভ লাচাভ তুই ঝাওা নধঢ। গদদচভ পাদকভ লাচাভ ঝাওা দে দে 

চুয়াভ আদভভ ওুডাম তাভ ওাদঙ গতদয় আাভ ওণা। থাভ ওদভ চুয়া নঔদমগঙম ওাম 

ভাদঢ।   

 

ভাচুভ াদণ গপঢদভ ঠুদও চায়কাঝা নতদঔ নদয় ুযান্ত। আচ ন ফগভয়া। গওঙু 

নঢা এওঝা গচগদ আচ নঘদঢই লদ। নাচা নতাঢমাভ নট রুদফ উদঞ বায় ুযান্ত। 
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নড্রগং নঝগদমভ উধভ এওগঝ াক্স। ঢাভ গপঢদভ গওঙু ফুদিাভ তুম আভ তুগঝ রুদধাভ 

ওােঁঝা। রুদধাভ ওােঁঝা তুগঝ ঢুদম নদয় ুযান্ত। খদভ ধাযাধাগয তুগঝ গযাম ধুদভাদদা 

ওাদঞভ আমফাভী। ােঁ গতদও নতয়াদম আঝওাদদা গঝগপ। ঢাভ ধাদয নযনামী নতীভ 

মাম নদাভী ধদভ কয়দা নফািা নঘলাভাভ নঘয়াদভ া গযাম ঙগদঢ ঝাঝওা 

ভচদীকন্ধাভ ফামা। ি চীন্ত ঙগ। ফগলমা ঔু ভাকী গঙদমদ নাথলয়। লাগ নদই ভং 

নয ভাকী ঘালগদ নবদ। ণফণদফ ফুঔ। এভওফ ঙগ নওউ খদভ ভাদঔ দাগও! ওণাঝা ভাচু 

নও মদঢই ন নলদ দম, 'াঢ ওাদম ঘগিদয় দ আগঙ দাগও? এওকাম লাগ 

ফুঔ ঙগদও ভাকী মাকদঙ নঢাভ। ঘমঘম এভধভ নওউ এদ নকদম নও ঔাগ।  রুদধাভ 

ওােঁঝা তুদঝাভ এওঝা গদদয় ঘাগভ কদঢি ঠুগওদয় নঘাঔ ন্ধ ওদভ খাঝগুদমাভ অিাদ 

নাছাভ নঘষ্টা ওভদঢ ণাদও ুযান্ত।এওফয় নঘাঔ ঔুদম ােঁ গতদও তােঁিাদদা ভাচুদও 

দম, 'হু ধুদভাদদা ফদটম। ঔুমদঙ দা', মদঢ মদঢই নঘাঔ ধিদমা নযনামী নতীভ 

ঙগভ গতদও। ভি ঞান্ডা লদয় নকম গদদফদরভ ফদথয। পীরড কু্রে ফুদঔ ভ্রুওুগঝ ওদভ 

নযনামী নতীভ ঙগভ টাদ লাঢ উধদভ উদঞ ঢচিদী তুগতদও দাগিদয় ঢাদও াভড 

ওভদমা। ঢাভধভ আাভ লাঢগঝ লাঢদমভ উধভ আদকভ চায়কায় গনদভ নকম ।  

ফাণা গছফগছফ ওদভ দঞ ুযান্তভ।  গচগদ এওঝু আদক দা নঔদমই নলাঢ। 

ঘদি নকদঙ নদযা। ভাচুদও দম, 'াইদভভ নণদও গওঙু গদদয় বাই আচ। যগভমঝা চুদঢভ 

মাকদঙ দা।' খভ নণদও নভ লদঢ গকদয় টাদগতদও নঘাঔ বায়। আাভ দা ঘাইদঢ নঘাঔ 

ধিদমা ঙগদঢ। এাভ নবদ ফুদঔ গদ্রুদধভ লাগ। 'আফাদও ঔু ওিা ওদভ নমু ঘা 

ঔায়া নঢা' দম ুযান্ত। 

ধভগতদ ুযান্ত এওঝা খুদফভ রুদথভ গযগয এদদ ভাচুভ লাদঢ গতদয় ওঢঝা 

ধগভফাদড বযদমদ াুভ ভাদঢ ঔায়াভ তুদথভ গ্লাদ নফযাদঢ লদ ুগছদয় নতয়। ভাদঢ 

বযদমদ াু অদখাদভ খুগফদয় ধিদম দাভ যাক নণদও ঘাগভ নকাঙা াভ ওদভ 



105 

আমফাগভভ ঘাগভ ঙাধ গদদয় ভাঔদঢ লদ। ঢাভধভ াগও ওাচ ন াফদম নদদ। 

ধভগতদ াগিদঢ টািাভ টাওদঢ লয়। বযদমদ াু নভাচ ভাদঢ খুদফভ রুথ ঔাদ। ঢাভ 

উধভ ভাচুভ রুথ নফযাদদা তুথ নঔদয় ওাদম কপীভ খুফ পাদগদা। ভাচু পয় নধদয় 

ুযান্তদও ননাদ ওদভ। ুযান্তভ ওাদঙ ঔভ নধদয় বযাম টািাভ গদদয় ঙুদঝ আদ। 

টািাভ নতদঔ দমদ খুদফভ রুদথভ পাভদটাচ লদয় নকদঙ। এাভ নণদও খুদফভ রুথ 

ন্ধ।  

টািাভ াুদও গদদয় বযাম খভ নণদও াভ লদঢই ভাচু খদভভ ি আদমা 

গদগপদয় নঙাঝ আদমা জ্বাগমদয় নতয়। দীম লামওা আদমায় ুযান্ত ধগভষ্কাভ নতদঔ বযদমদ 

াুভ ফাণাভ ধাদয নযনামী নতী া। ঢাভ গতদওই নবদ ঢাওাদদা নই অযভীভী 

আঙা অয়। ভাদক ীপৎ নঘাঔ তুদঝা নবদ জ্বমদঙ। খভ নণদও গঙঝদও নগভদয় এদ 

নতৌদি গদদঘভ গতদও দাফদঢ ণাদও ন। এঢ পয় ন চীদদ ধায়গদ। 

গদদঘ নদদফ াভ াফদদ ন গদদচদও াফদম নদয় । ঝয়দমদঝ বায়াভ দাফ 

ওদভ নওাফদভ নকােঁচা নঙাঝ নাঢদমভ ঢভম কমায় ঠাদম। এওঝু াদত গদদচদও ঘাো 

আভ নুভনুদভ মাদক ুযান্তভ। কাগিভ তভচা ঔুদম গদদচভ চায়কায় দ কাগি ঘামু 

ওদভ । টািাভ াুভ দাগিং নলাফ নমও ঝাউদদ। নঔাদদ দাদও দাগফদয় কাগি খুগভদয় 

নদয় ুযান্ত। লঞাৎ নফাাইমঝা নদচ দঞ। নৌগতভ ননাদ। ঢাভ প্রাদডভ নঘদয় গপ্রয় 

পাইদধা াইদওদম ওদভ েুদম বাগেম। এদ এইদঘভ উধভ মগভ থাক্কা নফদভদঙ। 

গুরুঢভ চঔফ অিায় লাধাঢাদম পগঢি ওভা লদয়দঙ। নচাদভ কাগি নঙাঝায় ুযান্ত 

লাধাঢাদমভ গতদও।  

লাধাঢাদমভ এও ওফিঘাভীদও খুর গতদয় আই গ ইউ এভ ওাদঞভ তভচায়  

ওােঁদঘভ নঘৌদওা নঙাঝ নঔাদধভ াইদভ নণদও পাইদধাদও এওাভ নতঔাভ ুদবাক ধায় 

ুযান্ত। নৌগত াভ াভ অজ্ঞাদ লদয় বাদে। ঢাদও তাতাভ ওাদঙ নভদঔ মম্বা ওগভদটাভ 
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নতৌদি ধাভ লদয় বায় ন। টািাদভভ দে ওণা দা মদম পাইদধাভ প্রওৃঢ অিা 

নাছা বাদেদা। ওােঁদঘভ উধদভ প্রায় হুফগি নঔদয় পাইদধাদও নতদঔ উগদ্বগ্ন ুযান্ত ।  

গঢদধাদয পাভী ধতিা ঝাদা । লামওা আদমাদঢ পাইদধাভ কাদয় অদদও বন্ত্র ধাগঢ 

মাকাদদা নতদঔ ওান্না াফমাদঢ ধাদভ দা ুযান্ত। ফুদঔ ঘাধা গতদয় গদদচভ ওান্নাভ 

লালাওাভ আঝওাদদাভ নঘষ্টা ওদভ ন। এওচদ নমগট টািাভ নঠাদওদ ধতিা নঞদম। গঢগদ 

গও ধভীো ওদভ নগভদয় আদদ াইদভ। নঘাদঔভ চদম ঘাভধায ছাধা লদয় বাদে 

ুযান্তভ। নমগট টািাদভভ াফদদ নচাি লাঢ ওদভ ফাণা গদঘু ওদভ তােঁগিদয় ন পাগা 

কমায় অদুদভাথ ওদভ, 'ভাচগরি নও ােঁগঘদয় গতদ টািাভ ফযাটাফ..' 

-'দও আগফ গদদঢ এদগঙ। ােঁঘাদঢ দয়।' গলংস্ম কমায় গলগলগদয় দঞদ 

টািাভ।  

আেঁঢদও উদঞ পাদমা ওদভ ঢাগওদয় নতদঔ ুযান্ত। টািাদভভ মম্বা াতা অযাপ্রদদভ 

দীদঘ মাম নদাভী ধভা গলংস্ম নযনামী নতীভ ফুঔ। ধভেদডই গধঙদ গনদভ নবদ 

াঢাদ পভ ওদভ ওগভদটাভ থদভ তূদভ ঘদম বায় নই ফূগঢি।  

ঢীে গঘৎওাদভ ঘাভধায ওােঁগধদয় ুযান্ত আই গ ইউ ভ গপঢদভ ঠুদও ধাকদমভ 

ফঢ গঘৎওাভ নতয়, 'আগফ আভ নওাদদাগতদ ই াগি ঠুওদা দা নওাদগতদ নঢাফাভ 

ধগভাদভভ নওাদদা েগঢ ওভদা দা। দও গদ দা আফাদও দা।' ি এওঝা ধতিা 

থদভ ছুদম ধদভ গঙেঁিদঢ ণাদও ুযান্ত।  

ওঢিযভঢ টািাভ দািদতভ গঘৎওাদভ গগওউগভগঝভ নমাওচদ এদ ুযান্তদও 

াইদভ গদদয় বায়। ঢাভ তাতাভ ওাদঙ ঢাদও ঘযাং নতামা ওদভ এদদ গদয় গতদয় বায় । 

আভ এওাভ এভওফ ধাকমাগফ ওভদম ধুগমদয নতয়া লদ দম হুফগও নতয় ঢাভা।  

ফাগঝদঢ কগিদয় লাউলাউ ওদভ ওােঁতদঢ ণাদও ুযান্ত। ওাভ উদেদযয লাঢ নচাি 

ওদভ দম বায় নবদ, 'আভ নওাদদাগতদ ফুদঔা লদাদা ফা। শুথু আফাভ পাইদধাভ চীদ 
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গতদয় বা ফা। ফাদকা ােঁগঘদয় তা নকা। নঢাফাভ ফঢ গকগন্নফা নব াগিভ ধালাভাতাভ 

নঔাদদ নওউ নওাদদা েগঢ ওভদঢ ধাভদ দা ফা। েফা ওদভা ফা...'। 

ধা গতদয় এওতম দাি ঘদম বায় নফইদ নকদঝভ গতদও। এওঝা া আদ। 

াই উদঞ বায়। নযদরভ দাি ুযান্তভ গতদও ঢাগওদয় লাঢ নদদি নলদ াদ উদঞ 

বায়। ুযান্ত আাভ গঘদদঢ ধাদভ ঢােঁদও। নযনামী নতী ঘদম বাদেদ। ন অদুপ ওদভ 

এবািা গধত নওদঝ নকম। তুগশ্চন্তা ফুি লদয় এাভ ন আদদন্দ লাউফাউ ওদভ নওেঁদত 

দঞ। 

গভি লদয় ঢাভ নৌগত কচকচ ওদভ দঞ, 'ই গর গুদমা নঔদয় লচফ ওভদঢ 

ধাদভাদা ঢু ঔা নওদ ুগছদা াা! এদ নণদও নওত্তদ শুরু ওদভদঙ। নঙদমঝাভ চদয 

এওঝু গঘন্তা ওভদা ঢাভ উধায় নদই! ঙযা ঙযা!' অদয নভাকীদতভ আত্মীয় ধগভচদভা 

গভি লদয় ঢাগওদয় ণাদও ঢাদতভ গতদও। যি ভওাগভ লাধাঢাদম ওঢ লাগ ওঢ 

ওান্না চফা লদঢ ণাদও প্রগঢ ফুলূদঢি। ঢাভ নওাদদা গমগঔঢ গলা ণাদওদা। ফয় ধাভ 

লদয় বায়। 
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ভূয ভূতুত্ে ভ ৌহযক 
ভচঢ ঘক্রঢিী 

 

াভা ধৃগণীদঢ এফদ গওঙু চায়কা আদঙ নবগুদমাদও "পূঢুদি" দম নতদক 

নতয়া লয়। অদদদওই লয়দঢা ন চায়কায় গকদয় অস্বাপাগও গওঙু নতদঔদঙদ া 

অদুপ ওদভদঙদ। নদম াথাভড নমাদও ন চায়কাদও এগিদয় ঘদম। এইপাদ এও 

এওঝা চায়কা লদয় দঞ ওুঔযাঢ, বাভ দাফ শুদদম কা ঙফঙফ ওদভ। ধাভঢধদে নওউ 

নঔাদদ নবদঢ ঘায়দা। স্বপাঢই এই ফি চায়কাভ দে চগিদয় ণাদও দাদাদ 

নপৌগঢও ওাগলদী। অদদও ফদয়ই এ কে লয় িাদীয় ফাদুরদতভ ফগিষ্কপ্রূঢ। ঢদ 

াথাভডঢ এ কদেভ ঢযাঢয বাঘাই ওভদঢ নওউ বায় দা। আফাদতভ নতদয এফদ 

হু চায়কা ভদয়দঙ নব চায়কা ম্পদওি দাদাদ পূঢুদি ওাগলদী নমাদওভ ফুদঔ ফুদঔ 

নখাদভ। পাভঢরি এওগঝ ভলযফয় নতয, অন্তঢ গদতযীভা ঢাই ফদদ ওদভদ। গঢযই 

আচ এ নতয ওুংোভােন্ন গশ্বা  কদে ঞাা। ঢাভ চদয অগযো া অজ্ঞাদঢা 

নবই তায়ী লদয় ণাওুও, এ কেদও অস্বীওাভ ওভা বায়দা। ভং এদঢ ওদভ 

চায়কাগুদমাভ আওরিড আদভা নবদ নদি বায়। 

 

এই ফি পূঢুদি া অস্বাপাগও গক্রয়াওমাধ নব শুথুফাি কদেই খদঝ নঢফদ 

দয়, াি চীদদ এভ মু্মঔীদ লদয়দঙদ দম অদদদওই তাগ ওদভদ। বগত নওউ 

ঢাভ গদচস্ব কগন্ডভ নণদও নগভদয়  লাি-গলফ ওভা অগপজ্ঞঢা অচিদ ওভদঢ ঘাদ ঢালদম 

ঢগে-ঢো গুগঙদয় বথবি থদভ ুদ। এই প্রগঢদতদদ গওঙু ঢণাওগণঢ পূঢুদি চায়কাভ 



109 

দাফ নতয়া লদমা নবগুগমদও অগঢপ্রাওৃঢ উধগিগঢভ ওাভদড ধবিঝদ ীফাদাভ াইদভই 

ভাঔা লদয়দঙ। বগত াল নণদও ণাদও নঢা এেুগদ উদ্ঘাঝদ ওভদঢ নগিদয় ধিুদ। 

 

১. পাদকি তুকি, ভাচিাদ 

ধৃগণীভ অদযঢফ এওগঝ পূঢুদি িাদ। পাদকভ তুকি শুথুফাি পাভদঢভ দঘদয় 

নপৌগঢও চায়কাই দয় াভা গদশ্বভ ফদথয এগঝ নপৌগঢও িাদগুদমাভ যীদরি ভদয়দঙ। 

এই তুকি ভাচিাদদ অগিঢ, পাভঢ 

ভওাদভভ ধে নণদও আদুোগদওপাদ 

এই তুকিদও নপৌগঢও দম নখারডা ওভা 

লদয়দঙ। এই তুদকি প্রদদযভ চদয 

ওঢৃিধদেভ আদতয  গদয়ফ ঔু ওদঞাভ 

এং বাভা এঔাদদ ফয় ওাগঝদয় 

নকদঙদ, ঢাভা অস্বাপাগও 

গক্রয়াওমাদধভ ওণা ডিদা ওদভদঙদ।   

 

২. ৃচভাচ পদ প্রাাত, নওাঝা, ভাচিাদ 

এঔাদদ গফ. াঝিদ  ঢাভ 

ধুিদও ঔুদ ওভা লদয়গঙম। 

ভাচিাদদভ নওাঝাভ ৃচভাচ পদ 

লদমা এওগঝ গযাম ভাচওীয় 

িাদ। এঔাদদ প্রদয গদগরে। 

এঔাদওাভ ভেীভা পূঢুদি 
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গক্রয়াওমাধ ম্পদওি অগপদবাক চাগদদয়দঙদ। গেগঝয আফদম চধদও াঝিদ এং ঢাভ 

নঙদমদও এঔাদদ ঔুদ ওভা লয়। এঔাদওাভ অগথাী  ভেীাগলদীদতভ নণদও এই 

িাদদভ গগপন্ন নপৌগঢও অগপজ্ঞঢাভ ওণা কডফাথযদফভ ুদি চাদা গকদয়দঙ।   

 

৩. টুফা ীঘ, গুচভাঝ 

গুচভাদঝভ দঘদয় ুন্দভ ীঘ, এঔাদদ এওচদ ফাদুর ভাঢ ওাঝাদদাভ চদয 

নকগঙদমদ,গওন্তু আভ 

ননদভদগদ।গুচভাদঝভ টুফা 

বওঢ লদমা অদযঢফ ুতৃযয 

বওঢ গওন্তু চায়কাগঝ নফাদঝই 

উধদপাকয দয়। ওাভড পাভঢীয় 

ভওাভ িাদগঝদও পূঢুদি িাদ 

গলদদ নখারডা ওদভদঙদ। 

ুভাদঝভ িাদীয় াগন্দাদতভ ফদঢ 

নওাদদা যগি বগত এই ফুদ্র 

বওঢ ধগভতযিদদ এদ এও ভাঢ ওাঝাদ, ঢালদম গঢগদ আভ ওঔদই গনদভ আদদ 

দা। এই িাদদ আদক এওগঝ গলনু্দ শ্মযাদ গঙম। 

 

৪. ওুতলাভা (ওুমথাভা), ভাচিাদ 

ভাচিাদদভ এওগঝ নপৌগঢও গ্রাফ। ভাচিাদদভ গদ্বঢীয় পয়েভ চায়কাগঝ লদমা 

ওুতলাভা, ১৯৯০ াম নণদও এই গ্রাফ নপৌগঢও গ্রাফ গলাদ ধগভগঘঢ। এওগঝ উধওণা 

অদুাদভ, আঝ যঢাব্দীভ অগথও থদভ নঔাদদ ণাওা গ্রাফাীভা লঞাৎ এও ভাদি গমুপ্ত 
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লদয় বায় এং আভ গনদভ আদগদ। নওাদদা যগি এই গ্রাদফ চগফ  ম্পগত্ত তঔদমভ 

নঘষ্টা ওভদম গ্রাদফ উধগিঢ আত্মা ঢাদও নফদভ ননদম, এফদ নযাদা বায়। 

 
 

৫. গট‖ুচা গি, ফুম্বাই, ফলাভাষ্ট্র  

ফলাভাদষ্ট্রভ িাগথও নপৌগঢও িাদ। ফুম্বাইাীভা ফাগলদফভ গট‖ুচা গিভ দে 

ঔু পাদমাপাদ ধগভগঘঢ ওাভড এগঝ ফলাভাদষ্ট্রভ নধাদিা চাকাগুগমভ ফদথয দণদও 

পয়াদও চায়কা। িাদীয় নমাওদতভ 

ফদঢ এই চায়কায় এওগঝ ফগলমাভ 

আত্মা আদঙ, গবগদ ওুদয়া নণদও 

চম ঢুমদঢ গকদয় ফাভা বাদ। গঢগদ 

ওাদভা েগঢ ওদভদ দা গওন্তু নওাদ 

ফাদুরদও এই এমাওাভ ওাদঙ 

নখেঁরদঢ নতদ দা।  
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৬. ৃন্দাদ নাাইগঝ, 

ণাদদ, ফলাভাষ্ট্র 

ণাদদভ িাগথও 

নপৌগঢও িাদ, নবঔাদদ 

এও অতৃযয আত্মা 

ভেীদতভ ঘি ফাদভদ। 

ৃন্দাদ নাাইগঝদও 

ণাদদভ দঘদয় নপৌগঢও 

িাদ দম কদয লয়, 

নবঔাদদ এওচদ ফাদুর অদদও ঙভ আদক ঢাভ চীদ লাগভদয়দঙদ। ভেীভা ঢাদতভ 

য়াদদ চাগদদয়দঙদ নব ভাদঢ ঢাভা প্রলভাভঢ অিায় নওউ নঘাদঔভ ধাঢা ুছদম নই 

ফয় নওউ এওচদ এদ দাগও ঢাদতভ দচাদি ণাপ্পি ফাদভ! 

 

৭. ঢাচফলম প্রাাত নলাদঝম, ফুম্বাই, ফলাভাষ্ট্র 

মূ্পডি াভান্দা চুদি পূঢুদি আদাদকাদাভ ওণা নযাদা বায়। লযােঁ এঝা গঢয! মা 

লদয় ণাদও নব, ঢাচফলম প্রাাদতভ 

িধগঢ ওাঞাদফা অদুাদভ নলাদঝম 

বঢগভ দা ওভাভ চদয নলাদঝদমভ 

গপঢদভ ঔুদ লদ। অদদদও নলাদঝদমভ 

াভান্দাভ প্রদযদ্বাদভ ঢােঁভ পূঢ 

নতদঔদঙদ দম চাগদদয়দঙদ। নঔাদদ 

দা বায়া অগথ আধদাভ ধদে এভ 
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ঢয উতখাঝদ ওভা ম্ভ দয়। 

 

৮. চাগঝো ভলয, আাফ 

ধাগঔদতভ আত্মলঢযাভ চদয এই িাদ গঔযাঢ। আাদফভ চাগঝো ধাগঔদতভ চদয 

এওগঝ ুন্দভ চায়কা। অফাগথঢ 

ধাগঔ আত্মলঢযাভ ওাভদড চায়কাগঝ 

গশ্বচুদি গঔযাঢ। খঝদা ঔাভাদধভ 

গতদও বায় বঔদ মেয ওভা লয় 

ধাগঔভা নদিম্বভ  অদক্টাভ ফাদ 

দন্ধয ৬.৩০ নণদও ৯ ঝাভ ফদথয 

ফাভা বায়। এই খঝদাগঝ ুছদঢ 

গগপন্ন কদরডা লদয়দঙ, গওন্তু গওঙুই 

ুভালা ধায়া বায়গদ।   

 

৯. ভাচ গওভড নলাদঝম, ফুম্বাই, ফলাভাষ্ট্র 

ফুম্বাইদয়ভ অগঢপ্রাওৃঢ খঝদাভ চদয প্রঔযাঢ এও িাদ। নলাদঝমগঝদঢ অগঢপ্রাওৃঢ 

গক্রয়াওদফিভ ওাভদড আধদাদও 

আধদাভ গদদচভ ছুেঁগওদঢ এই নলাদঝম 

নতঔাভ অদুফগঢ গদদঢ লদ। নলাদঝদমভ 

অগথাীকড প্রঘন্ড ওম্পদদভ 

অগপজ্ঞঢাভ ওণা চাগদদয়দঙদ এং 

গঙাদাভ ঘাতভ গদদচ নণদওই তূদভ 
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দভ বায় দম চাগদদয়দঙদ। নধাদিা রুফগঝ অপযণিদা ওদেভ গধঙদ গতদও এওগঝ 

গদগভগগম নওাদড অগিঢ।   

 

১০. গচ.গধ. ব্লও, গফভাঝ, উত্তভ প্রদতয 

গফভাদঝ অগিঢ এওগঝ িাদ নবঔাদদ ঘাভ চদ ধুরুরদও ুভাধাদ ওদভ আদফাত 

ওভদঢ নতঔা বায়। ফীভাদঝভ গচ.গধ. ব্লদও বাভা নণদওদঙদ ঢাভা দমদ নব ঢাভা দাগও 

ঘাভদঝ নঙদমদও ুভা নদ ওভদঢ  আড্ডা ফাভদঢ নতদঔদঙদ! বাইদলাও, গওঙু ফয় 

ধভ ধগভগিগঢগঝ আভ পূঢুদি লদয় বায় এং ঢাদতভ ওাউদওই নতঔা বায় দা। ঢাই 

চায়কাগঝ অগঢপ্রাওৃঢ ওাবিক্রফ ধবিদেওদতভ ওাদঙ তযিদীয় লদয় উদঞদঙ।  
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১১. আদময়া নপ্রঢাত্মা তীগপ্ত, ধগশ্চফে 

নব ফৎযচীগভা এই তীগপ্তদও অদুভড ওদভদঙদ ঢাভা আভ গনদভ আদদগদ। 

ধগশ্চফদেভ নপ্রঢাত্মা আদময়া, ফাযিাম নপ্রঢাত্মা দাদফ ধগভগঘঢ। ফাযিাম মাইঝ দ্বাভা 

অদদও নচদম গভ্রান্ত লদয়দঙদ এং এঝা গশ্বা ওভা লয় নব, নওউ বগত নই আদমা 

নও অদুভড ওদভ, ঢাভ গধত খগদদয় আদ। নব নচদমভা অন্ধপাদ ফাযিাম 

মাইদঝভ ধণ অদুভড ওদভদঙদ ঢাভা ওঔদদা গনদভ আদদ গদ। 

 
 

১২. তাগচিগমং এভ টাউদ গলম, 

ধগশ্চফে 

গগঘি অপ্রাওৃগঢও গক্রয়াওমাধ 

এং ফিওলীদ ামদওভ ভ্রফদদভ চদয 

ধগভগঘঢ। তাগচিগমদেভ ওুদিং-এ 

অগিঢ টাউদ গলম, নিাাভ চদয 

এগঝ এওগঝ ুন্দভ চায়কা।  গওন্তু 
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এগঝদও নতদযভ দঘদয় নপৌগঢও িাদ গুদমাভ ফদথয এওগঝ দম কডয লয়। টাউদ 

গলম-এভ ওাদঙ নফদয়দতভ এওগঝ গতযাময় অগঢপ্রাওৃঢ  অস্বাপাগও ওাচওদফিভ 

প্রঢযে ােী এং অদদওই ধাশ্বিঢিী চেদম ফুন্ডলীদ এওগঝ নঙদমদও   ঘমাদনভা 

ওভদঢ নতদঔদঙ। এভ যাঔযা গতদঢ গকদয় মা বায় নব টাউদ গলম-এভ দদ অংঔয ঔুদ 

লদয়দঙ এওওাদম। নঔাদ নণদওই এই পূদঢভ কে ঙগিদয়দঙ নমাওফুদঔ।   

১৩. ঞ্জয় পযাদ, গদউ গতগি 

ঞ্জয় পযাদ গদউ গতগিভ এওগঝ গযাম দপূগফ। ফাদুর এঔাদদ এওগঝ মাম যাগি 

ধগভলঢ ফগলমা নও নতদঔদঙদ গবগদ লঞাঢই তৃযযফাদ লদ এং নঔাদওাভ ফাদুরচদ 

আঢগেঢ লয়া ফািই আাভ অতৃযয লদয় বাদ।

 
 

১৪. ভাদফাগচ গনল্ম গগঝ, লায়দ্রাাত, অন্ধ্রপ্রদতয 

লযােঁ, এঝা এওঝা দাফওভা ( দাফ দয়, তদাফ মুদ) পূঢুদি চায়কা। ভাদফাগচ 

গনল্ম গগঝ অদদও অস্বাপাগও গক্রয়াওমাদধভ ােী। মা লদয় ণাদও নব, এঔাদওাভ 

আদমা গদদচ নণদওই ন্ধ লদয় বায় এং এওাভ অন্ধওাভ লদম গদদচ নণদওই গনদভ 
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আদ। াগঢ লাদঢ 

ধালাভাতাদভভা আলঢ 

লয় এং অগযষ্ট ঔাাভ 

গদদচভ ফদঢা গগেপ্ত 

অিায় ধায়া বায়। 

১৫. আগ্রাদদ গও 

াগম, গতগি  

এগঝ বন্তভ-

ফন্তদভভ গদওঝ এওগঝ 

ঐগঢলাগও সৃ্ভগঢিম্ভ। 

এঝা গতগিভ এওঝা ঐগঢলাগও গদতযিদ এং বন্তভ ফন্তভ নণদও লােঁঝা ধদণভ তুভদত্ব। 

গওন্তু চদশ্রুগঢ অদুবায়ী 

নওাদদা যগি ধােঁঘ গফগদদঝভ 

নগয এঝাভ গতদও নতঔদম 

গঢগদ আত্মলঢযা ওদভদ এং 

এভ নওাদদা বজ্ঞাগদও যাঔা 

ধায়া বায়গদ। 

 

১৬. যগদপাভয়ািা তুকি, 

ধুদদ, ফলাভাষ্ট্র 

ধুদদভ প্রঔযাঢ এওগঝ নপৌগঢও িাদ এই তুকি। এগঝ ফলাভাদষ্ট্রভ প্রাঘীদঢফ 

তুকিগুগমভ ফদথয এওগঝ। অন্ধওাভ লদয় বায়াভ ধভ এই তুদকি বায়া গঞও দয়, ওাভড 
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মা লয়  তুকিগঝদঢ নওাদ গওদযাভ য়ী বুভাদচভ আত্মাভ ওান্না নযাদা বায় বােঁদও 

ঢােঁভ গদদচভ ঔুিঢুদঢা পাইদাদ  ধগভাদভভ তযভাই ঔুদ ওদভগঙম। নপৌগঢও 

ওাবিওমাধ দাগও প্রদঢযও ধূগডিফাভ ভাদঢ আদভা নগয ওদভ নতঔা বায়। 

 
ঢণযগুদমা আগফ গতদয় গতমাফ। এাভ এই ফি চায়কায় বগত নিাদঢ নবদঢ 

ঘাদ ঢালদম নগভদয় ধিুদ গদদচভ তাগয়দত্ব। বগত গনদভ আদদ ঢালদম আধদাভ 

অগপজ্ঞঢাভ কে নযাদাদঢ গওন্তু পুমদদ দা। আভ গনদভ দা এদম ঔভতাভ নঢদাদতভ 

দম নতদদ দা আফাভ এই প্রগঢদতদ ধদিই আধগদ েঁদতভ াোৎপ্রাণিী লদয়দঙদ। 

আগফ শুথু গুকম াাচীভ ালাদবয ঢণয ংগ্রল ওভমাফ, দাদতভ দে যগিকঢ 

ধগভঘয় নদই। 
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বৈকুণ্ঠ মল্লিকের খাতা 
নতভাচ নকাস্বাফী 

 
।। ১ ।। 

―নওাণায়, আধদাভ ােঁিুদজ্জ ফযাইদয়ভ নঢা নওাদ ধাত্তা নদই নতঔগঙ। প্রায় ধােঁঘঝা 

াচদঢ ঘমম‖। লাঢ খগিভ গতদও ঢাগওদয় এওঝু গভি লদয়ই মম ননমুতা।   

―ঢাইদঢা নতঔগঙ, অণঘ কঢওাম পদ্রদমাও দমগঙদমদ ঘাভদঝ দাকাত ওদমচ 

নোয়াদভভ নপঢদভ অদধো ওভদঢ‖। মামদফালদাুদও গওঙুঝা গেঢ দম ফদদ লম।    

আফভা তুধুভ গঢদদঝভ ফদথযই আচ ওদমচ রীদঝ নধৌঁদঙ নকগঙ। কাগিঝা 

নফগটওযাম ওদমদচভ ওাদঙ এওঝা চায়কায় লগভধতাুভ গচম্মায় নভদঔ নুঝধাদণ 

খন্টাঔাদদও ধুভদদা ই খােঁঝাখােঁগঝ ওদভ ঢাভধভ ওদমচ নোয়াদভভ এদ ঠুদওগঙ। 

নুঝধাদঢ ধুভদদা ই খােঁঝদঢ খােঁঝদঢ ননমুতাই এওঝা ই আগোভ ওভদমা। ইদয়ভ 

দাফ ‚ওোদমভ ওমভ‘। নমঔও শ্রী মামদফালদ কদোধাথযায়। ইঝা নতদঔ 

মামদফালদাু নয উদত্তগচঢ লদয় ধিদমদ। 

― ফযাই, এঝা নঢা আফাভ নমঔা প্রণফ ই! প্রায় ঘগিয ঙভ আদক। ঢঔদ 

আগফ চঝায়ু ঙদ্মদাদফ নমঔা শুরু ওগভগদ‖। 

তয ঝাওা গতদয় গওদদ ইঝাভ প্রণফ ধাঢা মঝাদঢই আভ এও ঘফও। দীম 

নাউদন্টদ নধদদভ ওাগমদঢ স্পষ্ট লিােদভ নমঔা ―শ্রদেয় গযেও শ্রীবুি বওুণ্ঠ ফগিও 

ফলাযদয়ভ ওভওফদম গদদতদ– ইগঢ আযীিাতপ্রাণিী শ্রী মামদফালদ কদোধাথযায়‖। দীদঘ 

ঘগিয ঙভ আদকভ এওঝা ঢাগভঔ।  
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―এ নব নঝগমধযাগণভ ঞাওুভতাতা ফযাই‖! দম উঞদমদ মামদফালদাু।  

 

।। ২ ।। 

এঔাদদ ধাঞওদতভ চদয যাধাভঝা এওঝু গিাগভঢ মা তভওাভ। কঢওাম দন্ধয 

াদি ঙঝা দাকাত আফাদতভ ওগমং নমঝা নদচ উঞদমা। আগফ নঢা দঝই ননমুতা 

নতঔমাফ নয এওঝু অাও লদয়দঙ। আচ এইফয় নঢা নওাদ ফদক্কম আাভ ওণা 

দয়! তভচা ঔুদম গতদঢই উদত্তগচঢ লদয় খদভ ঠুওদমদ মামদফালদাু। পদ্রদমাও 

াথাভডঢ ওাদমভ গতদওই আদদ আফাদতভ াগি, নদম আন্দাচ ওভদঢ অুগদথ 

লম দা নব এই আকফদদভ গদযর নওাদ ওাভড ভদয়দঙ।  

―শ্রীদাণদও এওঝু ঘা ওভদঢ মঢ পাই ঢদধয‖, দম ধদওঝ নণদও রুফাম 

নভওদভ খাফ ফুদঙ নানায় দ ধিদমদ চঝায়ু।    

―গও যাধাভ মুদ নঢা, আধদাদও নয উদত্তগচঢ দম ফদদ লদে?‖, প্রশ্ন 

ওভদমা ননমুতা।    

―অদু্ভঢ যাধাভ ফযাই।‖ মদঢ শুরু ওভদমদ চঝায়ু। ―আচ ওদমচ রীদঝভ 

গতদও গকদয়গঙমাফ ধাগমযাভ নলফাুভ ঔাদদ। ঢা প্রুদনভ ঢািা নছামায় ধুদভ ভািায় 

নগভদয়গঙ এফদ ফয় নতগঔ এও য়ে পদ্রদমাও আফাভ গতদওই এগকদয় আদঙদ। 

নঘাদঔ ঘযফা, কাদম তু গতদদভ দা ওাফাদদা তাগি এং আগুদমভ নােঁদও জ্বমন্ত গগি। 

পদ্রদমাও আফাভ াফদদ এদ গদঘু কমায় মদমদ – ―গওঙু ফদদ ওভদদ দা, আধগদ 

গও গঔযাঢ ভলযদভাফাঞ্চ ধদযাগও চঝায়ু?‖ এই প্রদশ্ন আগফ ঔু এওঝা অাও 

লইগদ নওদদা ইধািায় এভ আদক অদদও পি ধাঞদওভ দে আফাভ নতঔা লদয়দঙ, 

ঢাদতভ নওদা দঢুদ ইদঢ অদঝাগ্রান গতদঢ লদয়দঙ। গওন্তু এই পদ্রদমাদওভ দয় া 

নঘলাভা নতদঔ ফদদ লম দা ইগদ ঢাদতভ তদমভ। পদ্রদমাও মদমদ – ―বগত অুগদথ দা 
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ণাদও আফাদও গফগদঝ তদযও ফয় গতদ। এওঝা চরুভী গরদয় এওঝু ওণা আদঙ। 

নঝা এইপাদ ভািায় তােঁগিদয় মা নঢা ম্ভ দয়, ঘমুদ ওদমচ নোয়াদভভ  নপঢদভ 

এওঝা নগঞ্চদঢ এওঝু দঢ লদ।’ াফদদই নপঢদভ নঠাওাভ নকঝঝা নতঔা বাগেম। 

আফভা গকদয় এওঝা ঔাগম নগঞ্চদঢ মাফ। এইাভ আগফ মমাফ- ―আধদাভ 

প্রদয়াচদঝা বগত দমদ?‖ পদ্রদমাও এওঝু নলদ মদমদ –―প্রদয়াচদঝা গঞও আফাভ 

দয়। আধদাভ প্রািদ ফাস্টাভফযাই শ্রী বওুণ্ঠ ফগিও ফযাই আফাদও এওঝা ওাদচভ 

পাভ গতদয়দঙদ। নই ওাভদডই আধদাদও ঔুেঁচগঙমাফ।‖ 

এই ওণা শুদদ ঔু স্বাপাগও পাদই আগফ আশ্চবি লদয় নকমাফ। বওুণ্ঠাুভ 

দে আফাভ নযর নতঔা লয় আচ নণদও ঘগিয ঙভ আদক। আফাভ নমঔা প্রণফ 

ইদয়ভ এওঝা ওগধ েঁভ লাদঢ ঢুদম গতদঢ গকদয়গঙমাফ এগণগদয়াদফ। উগদ নই ঙদভই 

গভঝায়াভ ওদভদ এং নতদযভ াগি ঘুেঁঘদিাদঢ গনদভ বাদ। গভঝায়াভ ওভাভ ধভ নব েঁভ 

গলফামদয়ভ গগপন্ন চায়কায় খুদভ নিাাভ ইদে গঙম নঝা উগদ নযর াোদঢই 

আফাদও দমগঙদমদ। গওন্তু ঢাভধভ েঁভ আভ নওাদ ঔভ ধাই গদ। গওন্তু আচ এই 

পদ্রদমাদওভ ফুদঔ েঁভ ওণা শুদদ ফদদ ধিদমা ঢঔদই বওুণ্ঠাুভ দয় রাদঝভ 

ওাঙাওাগঙ, ঢালদম এঔদ নেঁদঘ ণাওদম দয় লয়াভ ওণা প্রায় এওদযা ঙভ! উগদ 

গও নেঁদঘ আদঙদ? প্রশ্নঝা ওভদঢ আমাধী পদ্রদমাও মদমদ –―নঝা আগফ গঞও 

মদঢ ধাভদা দা, ঢদ েঁভ এওগঝ গদযর ম্পগত্ত উগদ আফাদও গতদয় দম নকদঙদ 

ঝা নবদ আধদাভ লাদঢ ঢুদম নতয়া লয়। গচগদঝা লদে এওঝা ঔাঢা। বওুণ্ঠাুভ 

ওগঢাভ ঔাঢা। বওুণ্ঠাু দমগঙদমদ এই ঔাঢাভ ওতভ বগত নওউ ওভদঢ ধাদভ নঢা 

মামদফালদই ধাভদ। প্রণফঢ  গঙম আফাভ ওগঢাভ এওগদে পি, ঢাভধভ গদদচ 

নমঔও। ওাদচই এই ঔাঢা আগফ মামদফালদদওই উধলাভ গতদঢ ঘাই। নই ঔাঢাঝা 

আধদাভ লাদঢ ঢুদম গতদঢ ধাভদমই আফাভ ঙুগঝ।‖ 
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ুছদঢই ধাভদঙদ ননমুাু এই ওণাগুদমা শুদদ আফাভ ফদদভ গও অিা লম। 

গওন্তু আগফ বণাম্ভ নঝা নকাধদ ওদভ পদ্রদমাওদও মমাফ, ওই, এদদদঙদ নই 

ঔাঢাঝা? উগদ খাি নদদি মদমদ  

-―দা, আচ ঝা দে আগদগদ আকাফীওাম বগত গঞও গদওম ঘাভদঝ দাকাত 

এইঔাদদ, ফাদদ এই নগঞ্চভ ওাদঙ ঘদম আদদ ঢালদম ঝা আগফ আধদাভ লাদঢ ঢুদম 

গতদয় গদগশ্চন্ত লদঢ ধাগভ।’ মাই াহুময আগফ ভাচী লদয় নকমাফ। ঢাভধভ েঁদও 

চাদামাফ আফাভ কাগি আদঙ, ঘাইদম াগিদঢ নধৌঁদঙ গতদঢ ধাগভ। উগদ মদমদ  

-―থদযাত। আফাভ ািী াগমকদঞ্জভ গতদও, ঢদ এঔদ আগফ াগি বা দা। এই 

নদদদঝামা নমদদ আফাভ ধগভগঘঢ ওদয়ওচদ নু্ধ ভদয়দঙ, ঢাদতভ দে গওঙুঝা ফয় 

ওাগঝদয় ঢাভধভ গনভদা। আধগদ এদকাদ।’ 

-‘আধদাভ দাফঝা.. আগফ চাদদঢ ঘাই।’ 

-― লযােঁ আফাভ দাফ ােঁিুদজ্জ। ঢাগভডী ােঁিুদজ্জ। আগ দফোভ!‖ এই দম 

পদ্রদমাও নদদদঝামা নমদদভ গতদও ঘদম নকদমদ। 

আগফ আভ ফয় দষ্ট দা ওদভ নাচা ঘদম এমুফ আধদাভ ওাদঙ। ফলাত্মা কান্ধী 

নভাদট নচায় চযাফ, ঢাই আদঢ গওঙুঝা নতগভ লদয় নকম।‖ মদমদ মামদফালদাু।    

-―ঢা আধদাভ এই ােঁিুদজ্জ ফযাইদয়ভ দে বওুণ্ঠ াুভ নওাণায়, গও পাদ 

আমাধ লম নঝা গচদজ্ঞ ওদভদ গদ‖? ননমুতা চাদদঢ ঘাইম। 

―আদভ গচদজ্ঞ ওভাভ নোধ নধমুফ নওাণায়, ঢাভ আদকই নঢা উগদ লায়া 

লদয় নকদমদ। ঢদ পদ্রদমাওদও নওফদ নঘদা নঘদা ফদদ লম। নওাণায় নতদঔগঙ ফদদ 

ওভদঢ ধাভমুফ দা। গওন্তু নবঝা মদঢ আধদাভ ওাদঙ আা, ওাম আফাভ দে 

আধদাভা ঘমুদ দা ওদমচ রীদঝ। পদ্রদমাদওভ দে আমাধ লদয় বাদ আভ 

আধদাভ প্রদশ্নভ উত্তভ নচদদ নদয়া বাদ‖।  
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গও নবদ নপদ ননমুতা এও ওণায় ভাচী লদয় নকম। গঞও লম ওাম 

মামদফালদাু আফাদতভ াগিদঢই তুধুদভভ আলাভ াভদদ, ঢাভধভ তমদম ওদমচ 

রীঝ বািা। ননমুতা নওম মম ―ইগতদও অদদওগতদ বায়া লয়গদ নভ নঢাধদ। 

নতগঔ ধুভদদা ইধি গওঙু ধায়া বায় গওদা‖।  

 

।। ৩ ।। 

নইফঢই আচ তুধুদভ আফভা ওদমচ রীদঝ এদগঙ। কঢওাম ভাদিই 

নতদঔগঙমাফ ঔায়াভ ধভ আফাভ ইদয়ভ ঢাও নণদও ―ঢাগভডীঔুদিাভ ওীগঢিওমাধ‖ 

ইঝা নভ ওদভ গদদয় ননমুতা নযায়াভ খদভ ঠুদও তভচা ন্ধ ওদভ গতম। আফাভ 

ঢেুগদ ফদদ ধদি নকম- ঢাইদঢা ঢাগভডী ােঁিুদজ্জ, ঘযফা, গগি, নদদদঝামা নমদ 

এই নঢা ঢাগভডীঔুদিাভ গতদওই ইগেঢ ওভদঙ। মামদফালদাু ম্ভঢ েঁদও গঘদদঢ 

ধাদভদ গদ, গওন্তু ননমুতা গঞও ুদছ ননদমদঙ।   

 আচদও আফভা প্রায় গদওম ধােঁঘঝা ধবিন্ত গদগতিষ্ট বায়কায় অদধো ওদভ বঔদ 

পদ্রদমাদওভ নতঔা নধমাফ দা ঢঔদ মামদফালদাুদও তৃযযঢই গভ্রান্ত ফদদ লগেম।  

ননমুতা মম ―ঘমুদ নদদদঝামা নমদদভ গতদও গকদয় ঔুদিাভ নঔােঁচ ওভা বাও।‖ 

―ঔুদিা!‖ চঝায়ুভ পুরু ওুেঁঘদও নকম। 

‘লযােঁ মামদফালদাু, আধগদ ঢাগভডীঔুদিাভ ওীগঢিওমাধ ইঝা ধদিদ গদ? বগত 

পুম দা ওদভ ণাগও ঢালদম আধদাভ এই ােঁিুদজ্জফযাই লদমদ নই ঢাগভডীঘভদ 

ােঁিুদজ্জ।’ 

ওণাঝা শুদদ চঝায়ুভ নঘাঔ ওধাদম উদঞ নকম। ―অযােঁ, দমদ গও ফযাই, ইগদই 

নই ঢাগভডীঔুদিা! এদল নল ড্ড পুম লদয় নকদঙ নঢা। এঔদ ইদয়ভ প্রেদত েঁভ 
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ফুদঔভ ঙগঝা ফদদ ধিদঙ দঝ। দয় লয়ঢ নদিদঙ গওন্তু এ ফুঔ নঢা নই ফুঔ। 

এদওাদভ গঞও থদভদঙদ।‖ 

আফভা কাগিদখািাভ গপি ােঁগঘদয় ফলাত্মা কান্ধী নভাট নধগভদয় নদদদঝামা নমদদ 

এদ ঠুওমাফ।    

গওঙুঝা এগকদয় এওঝা ভদওভ াফদদই ঙভ ধেঁয়গিদযভ এও পদ্রদমাওদও মুগে 

ধদভ তােঁগিদয় ণাওদঢ নতঔা নকম। নাছা বায় ইগদ এঔাদওাভই িাদীয় াগন্দা। ননমুতা 

এওঝু এগকদয় গকদয় প্রশ্ন ওভম, 

―আো আফভা এঔাদওাভ ওদয়ওচদদভ নঔােঁচ ওভগঙমাফ। পাম দাফ চাগদ দা, 

গওন্তু টাও দাফ পুমু, ঘঝধগঝ, ুদন্দ, দযাধমা ইঢযাগত। এদতভ দে আধদাভ ধগভঘয় 

আদঙ গও?‖ 

পদ্রদমাও এওঝু ইঢিঢ ওদভ মদমদ ―নওদ মুদ নঢা? আফাভই দাফ 

নদধামঘন্দ্র তত্ত, টাও দাফ দযাধমা।‖ 

এওঝা দফোভ ওদভ ননমুতা আফাদতভ ধগভঘয় গতদয় মামদফালদাুভ খঝদাঝা 

ংদেদধ মম। নদধামাু নয উদত্তগচঢ লদয় ধিদমদ। নঝা ননমুতাদও অগদ্বঢীয় 

নকাদয়ন্দা দম গঘদদঢ ধাভাভ তরুদ গওদা চাগদ দা। উগদ আফাদতভ েঁভ াগিভ 

বঞওঔাদায় গদদয় গকদয় াদমদ। ঘা আাভ ধভ আফভা নধয়ামায় ঘুফুও গতগে আভ 

নদধামাু মামদফালদাুভ গতদও ঢাগওদয় ভদয়দঙদ। অদদওেড ঘুধ ওদভ দ নণদও 

ঢাভধভ মদমদ – ―গঞও গও মদা ুছদঢ ধাভগঙ দা। ঔুদিা এই ফা গঢদদও আদক 

ধবিন্ত এঔাদদ বাঢায়াঢ ওদভদঙদ। দয় লদয় গকদয়গঙম। লােঁঝদঢ ওষ্ট লঢ। ঢু 

আদঢদ। ঢাভধভ কঢ নদিম্বভ ফাদ েঁভ ঔু যভীভ ঔাভাধ লম। ব্লাট নঝস্ট ওদভ 

নতঔা নকম নটেু। তু গতদদভ ফদথয হু হু ওদভ নপ্লঝদমঝ ওাউন্ট াঢলাচাদভ নদদফ নকম। 
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ঢাভধভ ফাগেধম অকিাদ ননগমদয়াভ লম। আগযভ ধভ দয় লদয়গঙম নঢা। আফভা 

অদদও নঘষ্টা ওদভগঙমাফ, গওন্তু েঁদও ভাঔদঢ ধাভমাফ দা।‖ 

নদধামাুভ ওণা নযর লদঢই ধায নণদও এওঝা গওগিং ওদভ যব্দ নধমাফ। 

নঝা লম মামদফালদাুভ নধয়ামা আভ গধগভদঘ নঞাওাঞুগও মাকাভ নদম।  

―অদয নওউ এই ওণা মদম আগফ গশ্বা ওভঢাফ দা, গওন্তু আধদাভা 

স্বদাফথদয ফাদুর, াগি দয় গফদণয ওণা মদঢ আদদ এফদ পাাভ নওাদ ওাভডই 

নদই। যাধাভঝা আফাদও অাও ওদভ গতম। ঔুদিা গদদচ বগত আফাদতভ অংঔয 

পূদঢভ কে শুগদদয়গঙদমদ। উগদ মদঢদ এ েঁভ যগিকঢ অগপজ্ঞঢা। গওন্তু আফভা 

ফয় েঁভ ওণা গশ্বা ওভঢাফ দা। ঢদ আচ মামদফালদাুভ অগপজ্ঞঢাভ ওণা বা 

শুদমাফ নঝাদও নলদ উগিদয় গতদঢ ধাভগঙ দা। আগফ আচই ুদন্দ, পুমু, ঘঝধগঝদও 

যাধাভঝা মগঙ। ইগঢফদথয দঢুদ নওাদ অগপজ্ঞঢা লদম তয়া ওদভ আফাদতভ চাদাদদ।‖ 

  

।। ৪ ।। 

নদদদঝামা নমদ নণদও নগভদয় নলেঁদঝ নলেঁদঝ আফভা নফগটওযাম ওদমদচভ গতদও 

আগঙমাফ। ওাদভাভ ফুদঔই নওাদ ওণা নদই। প্লযাদ ওভা লদয়গঙম াগি ননভাভ আদক 

দন্ধযদমা ন্ত নওগদদ ওগভাগচ ওাঝদমঝ আভ ঘা ঔায়া লদ। মামদফালদাুভই 

প্লযাদ গঙম এঝা। গওন্তু এঔদ েঁভ ফদদভ বা অিা ঢাদঢ নদভ আভ প্রশ্নই দঞ দা। 

কাগিদঢ দ এওঝা তীখিশ্বা ননমদমদ মামদফালদাু। ঢাভধভ মদমদ ―াদথ গও 

আভ দম ফযাই েুণ ইচ রোভ তযাদ গনওযাদ। নতয়াভ আভ নফাভ গণং ইদ নলদপদ 

এন্ড আণি।‖ 

―আফাভ নবঝা অদু্ভঢ মাকদঙ নঝা লম বওুণ্ঠাুদও উধলাভ নতয়া ইদয়ভ 

ওগধঝা আশ্চবিপাদ আচদওই ঔুেঁদচ ধায়া নকম।‖ – মম ননমুতা।  
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―নতদঔদঙদ, ঝাভ ওণা নঢা পুদমই গকদয়গঙমাফ।‖ এই দম নছামাভ ফদথয লাঢ 

ঠুগওদয় ইঝা নভ ওভদমদ মামদফালদাু। কাগিভ নপঢদভভ আদমা দা জ্বমদম 

আযধাদযভ ভািাভ আদমায় আফভা স্পষ্ট নতঔদঢ নধমাফ ঝা ই দয়। মাম যামুভ 

ফমাঝ নতয়া হু ধুভদদা এওঝা ােঁথাদদা নঔদভাভ ঔাঢা। বওুণ্ঠ ফগিদওভ ওগঢাভ 

ঔাঢা। মামদফালদাু ঢেুগদ নঘাঔ ওধাদম ঢুদম ংজ্ঞা লাভাদমদ। ঔাঢাঝা েঁভ লাঢ 

নণদও ছধ ওদভ ধদি নকম। কাগি ণাগফদয় নঘাদঔ ফুদঔ চদমভ ছাধঝা গতদঢ এওঝু 

ধদভই েঁভ জ্ঞাদ গনদভ এম অগগযয। ইগঢফদথয আগফ ঔাঢাঝা ঢুদম গদদয় ননমুতাভ 

লাদঢ ঘামাদ ওদভ গতদয়গঙ। ননমুতাভ গদদতিদয লগভধতাু কাগিভ গপঢদভভ আদমাঝা 

জ্বাগমদয় গতদঢই নতঔদঢ নধমাফ নবঔাদদ ঔাঢাঝা ধদিগঙম নঔাদদ আভ এওঝা াতা 

ওাকদচভ ঝুওদভা ধদি আদঙ। আগফ নঝা ঢুদম মামদফালদাুভ গতদও এগকদয় গতদঢ 

উগদ ওােঁধা লাদঢ ননমুতাদও নতগঔদয় গতদমদ। ননমুতা ওাকচঝা ঔুদম মম, 

'এগও, এ নব ওগঢা! দীদঘ আচদওভ ঢাগভঔ আভ বওুণ্ঠ ফগিদওভ ই!' 

ননমুতা ওগঢাঝা নচাদভ নচাদভ ধদি নযাদাদমা - 
‚ওদম নমঔও দয়, ঘাই ালাতুগভ, 

নলাওদা ঘিাদদা ভগ, নলাও কােঁচাঔুগভ।  

মামদফালদদভ নমঔা অগঢ উধাদতয়, 

পাগদা লচ ঢালা, ওগভদা নলয়।  

ঙাদিভ ানদময ঢাই কগিঢ আগফ, 

মামদফালদদভ ঔযাগঢ নলাও ঊথিকাফী।  

ওুগণ্ঠঢ দই আগফ, এ হৃতয় পগভ- 

বওুণ্ঠ লদঢ ঢাদভ আযীিাত ওগভ।‘ 
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নেঘ - তীধেভ ফচুফতাভ 

‗নঢাফভা নঢা াই পূদঢভ ভাচাভ কে শুদদদঙা। আভ নই গুধী াখাভ দে ােঁয 

াকাদদ পূদঢভ ভাচাদও নতদঔদঙা। গওন্তু চাদদা গও দাভ ধােঁঘচদ ভাডী আদঙদ? 

আদক লগভড-ঝগভদদভ ফাং নভেঁদথ গতদঢদ। গওন্তু পূদঢভ ভাচা ড্ড তয়ামু। ভওাভী 

গদদতিদয বঔদ গযওাভ-গঝওাভ ন্ধ লদয় নকম (উগদ গওন্তু ঢুগি গতদয় এই আইদদও 

মটো নতঔাদঢই ধাভদঢদ), উগদ এদওাদভ দয প্রাডী ঔায়াদঢ তােঁগি নঝদদ গতদমদ। 

ঢাই ভাডীভা দাভ চদয নভয়াগচ ঔাগভ ফাং ভান্না ওভদঙদ।‗ 
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ভূতের-গল্প বলার গল্প 
যগফঢা ছা 

 

পূঢদও আগফ পয় ধাই। এ ি নওাদদা ওণা দয়। আগফ নওদ, পূঢদও অদদদওই 

পয় ধায়। ঢদ যাধাভ লম এই নব, আগফ পূদঢ গশ্বা ওগভ নদ। শুদদঢ নাওা নাওা। 

গওন্তু এঝাই াি। পকাদ আভ পূঢ তুদঝাদঢই আফাভ ফাদ এমাগচি আদঙ। গরয়ঝা 

এফদ, দাভা আফাভ াগিদঢ নওাদগতদ নতঔা ওভদঢ আদদ গদ, আভ আগফ আচ 

অগথ দাদতভ নতঔা গতদঢ বাই গদ। ফাদদ ফাদদ। গনটু।  

 

বাও ন ওণা। আম যাধাভ লম, ঢু পূঢ মদমই পয় যাধাভঝা ণাদও। ংোদভভ 

ফদঢা। নঙাট নণদও শুদদ আগঙ গও দা। ফজ্জায় ফজ্জায় পূদঢভ পয়। নই ফগন্দদভভ 

দাফ শুদদই নওাদ নতঢা অগথোদ ওদে দা শুদদই গধগফাভ ওধাদম লাঢ উদঞ বাাভ 

ফঢ গভদফ্ল্ক্স অযাওযদদ, আগফ পূদঢ পয় ধাই। আভ নঢফগদ ফাভাত্মও পামাগ 

পূদঢভ কে। ইদনযাক্ট ই কে গুদমাভ চদযই পূদঢ গশ্বা ওভদঢ ঔু প্রাড ঘায়। াভা 

ধৃগণী চুদি বঢ গঢয পূদঢভ কে আদঙ, ঢাভ াদি ধােঁঘ ধাভদন্ট পূঢ ণাওদম, 

ফাদুদরভ চদয ণাওাভ চায়কা আদতৌ ণাওদঢা ওী দা দন্দল আদঙ। ঢদ মা লয় ঢােঁভা 

অযভীভী। ঢােঁদতভ ণাওাভ চদয চায়কা মাকাভ ওণা দয়। বাও, এ আাভ গাদতভ 

গরয়। নওদদা অদদদওই পূদঢ গশ্বা ওদভদ। আগফ গশ্বা ওরুদ, পীরডপাদ পূদঢ 

গশ্বা ওভদঢ ঘাই। নবফদ থরুদ, ধািা প্রগঢদগযভ খদভ নওউ কঢ লদম, ভাফদাফ চধ 

ওভদঢ ওভদঢ ইদয় ওদত্ত বাই ভাঢগদভদঢ। নঘাঔঝা চভতগি ন্ধ ভাগঔ, বগত গওঙু 
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পুমপাম নতদঔ ননগম! চাফা দিদঙ, ধতিা তুমদঙ, নিাম, ইেঁতুভ ঔুঝ ওদভ তভচাভ 

গধঙদদ ঘদম নকম, নিাদমভ াচ্চাভ ওান্না, ছদিভ যব্দ, নঔামা ধৃোভ িদি 

আয়াচ.... ইঢযাগত, প্রপৃগঢ , অঅ গওঙুদও পূঢ দম ঘামাদ নতাভ বাঢীয় 

নঘষ্টা এবাৎওাম অগথ ওদভ নতদঔগঙ। দাহ্, নঢদাদতভ নতঔা ধাই গদ। ফাদছফদথয ফদদ 

লয়, আফাদও নঢদাভা নঢফদ ধঙন্দ ওদভদ দা। গনগমং তুঔঔু তুঔঔু। আফাদও পয় 

নতঔাদদাভ নঘষ্টা ঢাদতভ ঢভদন গওঙু আদঙ দম নঢা নতগঔ গদ! লয়দঢা নঢদাভা ফুঔ 

নেঁগওদয় পাদদ, ―হুফফ! নওাদ লগভতাী ধাম ঢাদও আাভ ওষ্ট ওদভ...!‖ লদঢ ধাদভ, 

লগঢই ধাদভ। ঢণাগধ, ধভন্তু, ঢু আগফ পূদঢ পয় ধাই। নয পাম ভওদফভ পয় ধাই। 

 

নঙাঝদমায় পূঢ ঘঢুেযীভ ভাদঢ ঞাওুফা গও গখ-গঝ মাগকদয় ঢুমী ধাঢা ওধাদম 

মাগকদয় গতঢ। ধইধই ওদভ ুগি দম গতঢ, ―নযামাগ দা ওধাম গণইওযা। আইচ নপ্রঢ 

আইত্মাভা গদদঘ দাইফা আইদ!‖ ঞাম্মাভ ফদদ আখাঢ দা গতদয় মাগকদয় গদঢাফ গঞওই। 

গওন্তু এওঝু ধদভই ঘঝঘদঝ স্তুঝা ননদম গতঢাফ ওধাম নণদও। নতঔদঢ নধদম ভো গঙম 

দা বগত। ঢদ নই গদযর গঢগণদঢ, ভোওঘ ননদম গতদম ঢাভা আদগদ। বগত 

পূঢ ঘঢুেযীদঢ নই ুদিাফাদুরঝাভ ওণা আচ ফদদ ধদি। ঢদ গদদচ পূঢধূি 

লদয়, আফায় গশ্বা ওভাদঢ আচ আদদ গদ গঢগদ! গওম্বা নওাদদা ংদওঢ-

ঝংদওঢ ধাঞাদ গদ ওঔদদা। পভা অফাযাদঢ ঢােঁদতভ নতঔা আচ নফদম গদ! বাও 

নওণা। এওাভ এই পূঢ ঘঢুেযীভ ভাদঢ, আফভা পামাফ ঞাম্মাদওই পয় নতঔা। 

ঞাম্মা ঢািাঢাগি শুদয় ধিঢ। আভ ধািাভ ওাগম ধুদচায় আফভা তম নেঁদথ ভাঢ 

চাকঢাফ। ভািাভ ধাদযই গঙম ঞাম্মাভ চাদমা। আফভা তুঘাভচদদ এওঝু নগয ভাদঢ, 

নই ন্ধ চাদমায় ঔুঝঔুঝ যব্দ ওভগঙ, গতখুদঝ কমাভ স্বভ ওভগঙ। গপঢদভ নওাদ যব্দ 

নদই। এওতফ নদা গভপ্লাই! নয ঔাগদও নওদঝ বাাভ ধদভ, আফভাই পয় নধদয় নকমাফ। 
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গও চাগদ ঞাম্মাভ গওঙু লম দাগও। ধা গঝদধ গঝদধ াগিদঢ ঠুওমাফ। খদভভ তভচা 

নপচাদদা গঙম। নঞদম ঠুদও নতগঔ ঔাঝ নােঁওা। ফযাগভভ ফদথয নওউ নদই! আফাদতভ নঢা 

পদয় কমা শুগওদয় নকদঙ। লঞাৎ নতগঔ নও এওঝা নঘৌগওভ গদদঘ নণদও ফাণা নভ 

ওভদঙ। অিা পয়াদও আফাদতভ। ঢঔদ ুছমাফ, ঝা ঞাম্মা। দাভ নঘৌগওভ গদদঘই 

গঙম অদথিও ংাভ। নয নকাঝা ওদয়ও ইেঁঝ গতদয় নঘৌগওঝা উেঁঘু ওদভ গদদয়গঙদমদ 

গঢগদ। াভাগতদ ই ঔাদঝভ ঢমাদঢই গি, গুি, দািু গদদয় দািাঘািা ওভদঢদ আভ 

ওী! বাই নলাও, ঞাম্মা ফাণা নভ ওদভ অন্ধওাদভই দমগঙদমদ, ―গঞওই ুচগঙ, ঢ'ভা! 

নগভতধুদভভ ফাইয়াদভ পয় নতঔাইগ?‖ 

 

এওফদয় ওফিূদি আফভা (ফাদদ, আগফ আভ ওত্তা) প্রাী গঙমুফ। আাফী গঙমুফ 

এওঘুয়াগম। ওত্তাভ ঝুগভং চ। ফাদছফদথযই আফায় এওা ণাওদঢ লঢ। ঢা ভাগত্তদভ 

প্রাওৃগঢও টাও এদম, কা ঙফঙদফ অদুপুগঢ লঢ। ঢাই এওঝা ুগে াভ ওদভগঙমাফ 

আগফ। (এঝাভ অপা নদই, নয স্বপাকঢ পাদই, অদাহুঢ লদয়ই এথভদদভ ুগেভা 

আফাভ ওাদঙ আদ)। অন্ধওাভদওই উদেযয ওদভ দম গদঢাফ, দল এদা নঢা াঙা! 

এওঝু ঝয়দমদঝভ তভচাভ াফদদ তােঁিা নঢা! ফাদছফাদছ ফদদ লঢ, নওউ গঢয ুগছ...! 

গওন্তু নওাদদাগতদ নতগঔ গদ ওাউদও। গদদতদধদে এওঝা ঙায়াফদঢা দভ নকম নকাদঙভ 

গওেু নতগঔগদ। চাগদ দা, বগত াফদদ এদ মদঢা," গও গতগত এঢ নভদঢ গটস্টাি নওদ 

ওদভদ!" দা, ন গওঙুই লয় গদ নওা। ভা আফাভ ভমফগঢ নতদঔ লয়দঢা নলদই 

উগিদয় গতদয়দঙ। নও চাদদ!  

 

ঢাই পূঢ ম্পদওি প্রঢযে অগপজ্ঞঢা আফাভ নদই। ঢদ পুদঢভ কে াগদদয় মাভ 

প্রগঢদপ আফাভ চেকঢ। নবঔাদদ নঔাদদ, বঔদ ঢঔদ তুদয়ওগঝ ঘাভাকাদঙভ ফঢ কপ্প 



131 

আফাভ নভগটই ণাদও। নগুদমা এধায ধায ওদভ ঘামাদঢ আফাভ চুগি নদই। গদদচভ 

ফুদঔই এ ওণা মদঢ আফাভ মজ্জা ওভদঙ দঝ, গওন্তু এ এওতফ গঢয। এফদগঝ 

ওঢাভ গঢয- পূদঢভ কে ননেঁদতগঙ, পাদম মজ্জাই ওদভ। নঙদমদও, ঙািদতভ, নু্ধদতভ 

এফদ ওত্ত দমগঙ ঢাভ ইয়ত্তা নদই। গতগতভ নফদয়ভা, ধািাপ্রগঢদগযভ াচ্চাওাচ্চা াই 

আফায় এওচদ পূদঢভ কপ্প গদযরজ্ঞ দমই চাদদ। অদু্ভঢ, গওমূ্ভঢ গদদয়ই আফাভ 

ওাভাভ। নঙাঝঔাদঝা ভলযদভাফাঞ্চ ঝাইধ, পুঢুদি খঝদা বঢগভ ওদভ নঙাঝদতভ পাঢ 

নকভা কধাকধ গকগমদয় ননমা বায়। গওম্বা পুঢু গগভয়াদমভ ফঢ গফগষ্ট পূদঢভ কে দম, 

দতভ ফদথয ািা ননদম নতয়া আফাভ নভাচওাভ ওাচ। 

 

এফদ এও চফাগঝ আড্ডায়, ফূমঢ ঙাি ঙািী ধগভদগষ্টঢ ধগভদদয, ঘমদঙ পুদঢভ কে। 

চধদও ঙাি কদেভ ফাছঔাদদ াভ াভ মদঙ, 'গধগ, গলগ ওভদঢ বা, গধগ, গলগ 

ওভদঢ বা!‖ এঝা ই ঙাদিভ নভাক। াভাভ গফদণয অচুলাদঢ াইদভ খুদভ আা। ঢা 

নগতদ কেঝা এফদ চদফদঙ নব, দও ািা নতয়াভ গতদও ওারুভ ফদই নদই। ঢা, 

লঞাৎ াচ্চাগঝ দম দঞ ―গধগ,ধযাঔাদা ওভদঢ বা!‖ 

 

 এওঝু অদয ওণা মায় আফভা াই ভ গতদও নঘদয়গঙ, এং াদণ াদণই এওঝা 

গগশ্র কন্ধ খদভ নধদয় াই এওাদণ খাি ওাঢ ওদভ দম উদঞগঙ, ―বা! গযকগকভ বা! 

গওন্তু াচ্চাঝা এভ উত্তদভ দম ―গধগ ধযাঔাদা ওদভ ননদমগঙ!‖ ঢঔদ তুোি, তুফতাফ 

যদব্দ ঙাি, গধগ, পাই, নাদ, পূঢ  নব বাভ গতদও নতৌি! 

 

আফাভ ওত্তাগঝ আাভ আফাভ উধদভ। গঢগদ ৃগষ্টভ ন্ধযায়, গওংা ওুয়াযা ঠাওা 

ধালাগি াংদমাভ আড্ডা গতয চগফদয় গতদঢ ধাদভদ, ওােগদও পূদঢদতভ গদদয়। ঘা, ফুগি 
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নঢদমপাচা আভ পূঢ....  এই ওগম্বদদযদঝাই আমাতা! গঝগধওাম াগাগম এঝফগনয়াভ। 

াচ্চাওাচ্চা গুদমা পদয় ওােঁঝা লদয় ফাদয়ভ কাদয়ভ ফ নদয়। ওম্বদমভ াইদভ নভ লদয় 

ণাওা ধা তুদঝা অদলঢুও ঞান্ডা লদয় আদ। আভ মোভ ছাম ওাফি পুদম টযাদটদ 

নঘাদঔ কপ্পওণদওভ ফুদঔভ গতদও ঢাগওদয় ণাওদঢ নওফদ কা গযভগযদভ অদুপুগঢ লয়। 

নফাফাগঢভ আদমায় আঙায়া খভঝাভ গঞও গধঙদদই তােঁগিদয় ণাদও আি পূদঢভ তম, 

নবদ গধঙদ গনভদমই াতা ওাধদিভ আিাম নণদও দম উঞদ ―গওেঁ নভেঁ আেঁফাভ ওেঁঢা 

েঁমগঘ দােঁগও!‖ গঘুদয়যদ ধুদভা চদফ েীভ! 

 

ঢা নাভ তাগচিগমং এভ ধদণ গফগভদওভ ওাঙাওাগঙ আফভা এওভাঢ গঙমাফ ধালাদিভ 

নওাদম এও নলাফদস্ট নঢ। গদগভগগম। ছাউ কাদঙ নখভা। ওফমা দদভ কা নখেঁদর। নফদখ 

ঠাওা ওাঞ্চদচঙ্ঘা উেঁগওছুেঁগও নতয় াফদদভ আওাদয। ধালাগি ঠাদম ঘা াকাদদভ ুচ 

নঠউ। ধগভদযঝা নভাফাগন্টও। ওগঢাই নগয আা উগঘৎ। নপ্রফ ধায়া উগঘৎ নগয। 

অণঘ ই নব ুগে! ঝা আাভ আফাভ নয নগয। ান্ধয ঘাদয়ভ আড্ডায় ঔােঁগঝ 

তাগচিগমং গঝ লাদঢ গফুঃ গুরুং ঠুওদঢই ঢােঁদও ধাওিা ওভমাফ। গঢগদই কৃলস্বাফী। ৃে 

গমষ্ট, ফচুঢদতলী। নৌে থফিামম্বী। গফষ্টপারী। আফাভ গশুে গলগন্দদঢ মমাফ, 

"ইঢদা শুদযাদ চায়কা লযায়। ইলা পূঢ নদগল লযায়?" উগদ এই ওণাভ ধগভদপ্রগেদঢ নব 

কেঝা দমগঙদমদ, ঢা নঙাঝ ওদভ আগফ মাভ নঘষ্টা ওভগঙ। াংমাদঢই। আফাভ গলগন্দ 

আাভ...  

‘এঔদ নবঔাদদ ওফমাদ নতঔদঙদ, আদক নঔাদদ চেম গঙম, আভ গঙম, আফাভ 

ঞাওুতিাভ ওাদঞভ খভঝা। আফভা ধিাশুদদা ওদভগঙ তাগচিগমং যলদভ। এঔাদদ ণাওঢ, 

আফাভ ফা, আভ ঞাওুতিা ঞাওুফা। াা ওাচ ওভদঢদ গযগমগুগিদঢ। প্তালাদন্ত, ফাদ 

তুদয়ওাভ াা গনভঢ বঔদ, আফাদতভ গদদয় আা লঢ। ঢঔদ ফাদছফাদছই আফভা 
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'ঢােঁদতভ' নতঔঢাফ। িাদীয় ঘা াগকঘায় আত্মলঢযা ওভা শ্রগফওদতভ অঢৃপ্ত আত্মা এই 

ধালাদিভ ঠাদম আচ কাদ নকদয় নকদয় ঘা ধাঢা নঢাদম। ঢদ এঔদ আভ নগয নতঔা 

বায় দা। ওঔদদা ভাদঢভ গতদও লয়দঢা... ।’ 

পদ্রদমাও নভাগত্তদভ ঘদম বাাভ ধভ, কভফ রুগঝ আভ নমাওযাম ফুভগকভ ঞযাং ঝা 

আফায় গদযর ঝাদদঢ ধাদভগদ। ঘা াকাদদভ গতদওভ চাদমাঝাভ পাভী ধতিাঝা পাদমা 

ওদভ নঝদদ নঙাঝ মাইঝ নজ্বদম ন ভাদি শুদয়গঙ। এগতদও ওত্তাভ দাও টাওা আভম্ভ। 

নঞদম গুেঁগঢদয় ঢুদম মমাফ, 

‘আগফ পদয় ফভগঙ, আভ ঢুগফ নপােঁদপােঁ ওদভ দাও টাওঙ!‖ 

উত্তভ নতয় দা  নতদঔ আদভা নঞদম গম, ―নঢাফাভ পয় ওদভ দা?‖ 

এাভ খুদফভ নখাদভ উত্তভ নতদ, ― আফাভ অদয লদয় নকদঙ!‖  

‘গও আদামঢাদাম ওদঘা?‖ গভগিপদভ গম, ―গও অদপয লদয়দঙ? পূদঢদতভ াদণ 

ণাওা?‖ 

গঢগদ উত্তভ নতদ, ―লযােঁ...ঢদ নদওন্ড ধাভদ, গংগুমাভ দাম্বাভ!‖ 

দমই খখিভ ওদভ ঢাভ দাও নটদও দঞ। আগফ উত্তভঝা ুদছ উঞদঢ উঞদঢ, আভাদফ 

ওম্বদমভ ঢমায় গনও ওদভ নলদ, ধায গনদভ শুই। 
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পচাশ বরষ 
শুপফয় 

 
অদদও গতদদভ ধদভ এ ওাদচভ নবাকাি 

পূদঢভ ফাদছ ঢগমদয় নতদঔা ুঔ 

ঠাউ গঝগপদঢ ফুঔ তুই ঔাগদ নভাকাভ  

ব্লযাও এন্ড নলায়াইঝ এপাভগ্রীদডভ মুও 

 

এফদ কে নওউ নতদঔগদ আদক 

নযাদাই গঙম ঢঔদ তুধুভ খুফ 

তুচদ নাওা পাকয ভাদঔ াদক 

নবফদ েগন াগচদয় ভাদঔ রুফ 

 

তু নঘাঔ নফদম দয়দ পদভ নতগঔ 

চীদ নওাণা ণাফদঢ ওদভ ফাদা? 

ওাভ ধদভ গও লদই চাদদ নও গও? 

পগরযঢ পূদঢভই আিাদা 
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ুচদ নমাদওভ যাগি ঙািায় গ্রাফ 

এদওভ ধভ এও গধত এদ থদভ 

অুঔ নওাণায় নমাওাদ ংগ্রাফ 

অঢীঢ ভাচা ােঁগঘদয় ভাদঔদ দভ 

 

বাভ বা ধায়া পাদকয ণাদও পাই 

নঢফদ ওদভ ন নধদয় বায় গঞও 

দঢুদ ওণা এভ ফাদছ গও ধাই 

আম নঔমা মেয ভাঔা গতও 

 

তুচদ ফাদুর গঢদদঝ নফাদঝ ভ 

নধঝ পদভ ঔায়, কাদ নকদয় বায় যা  

চুদঢায় ধাঝা কগমদয় নিায় ঘভ 

ফূমথদ নফাঝ ঢঢাভ এদওযায 

 

এাভ কে এঔাদ নণদওই শুরু 

নবঔাদ নণদও যাগন্তদঢ ণাওা নবদঢা 

প্রগঢদভাথ নাথ এদাদতভ দাঝ গুরু 

চগঝমঢা বগত গওঙু ওগফযদ নধদঢা 

 

নবঔাদদ অপা,তুগিদীঢ নস্নল 

ভাচাভ মুদঞভ প্রপা পীরড নযী 
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ঘাুদওভ কাদয় প্রচাভ গদধুড নতল 

গুধী াখা শুথু ওােঁদথ দয় বাদ নতযই 

 

এভ ধদভ নঢা এদওভ ধভ এও মিাই 

াদখভ নণদও গঙগদদয় আদা চয় 

নতঔদঢ নতঔদঢ লাঢঢাগম নতয়া িাই  

ধঘায ভর তযিগও অগপদয় 

 

এফদ ঙগভ চদয কি ণাওা 

ভাচাভ পুদমভ যাগি নফঝায় নাইদ 

তযিও  প্রচা দাফ  পূগফওায় ভাঔা 

যামুঝ ণাওদমা গুধী কাইদ, াখা াইদ 
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গল্প হলেও সত্যি 
দেঢ গফি 

 
পূঢ গদদয় ওঔদদা নপদ নতগঔগদ। গওন্তু ফযাকাগচদদভ চদয নমঔা গতদঢ লদ। 

ঢাই ঢািা নঔদয় পাদঢ মাফ। পাদঢ গকদয় নতঔমাফ তুদঝা কে ফদদ ধদি নকম। 

তুদঝাই নঙাঝদমায় নযাদা আফাদতভই াগিদঢ। ঢালদম নই তুদঝাই নযাদাই ভং, গঢয 

পূদঢভ কে। 

 

তগেড ওমওাঢাভ ুতূভ প্রাদন্ত অগিঢ "দচাওা"; এঔদ এঔাদদ কদি উদঞদঙ 

ঔযাঢদাফা গওঙু হুঢম। গওন্তু এওফয় চায়কাগঝ গদচিদ দ্বীদধভ নঘদয় গওঙু ওফ 

গঙমদা। চায়কাগঝদঢ লাদঢ নকাদা গওঙু িাদীয় াগন্দা ঙািা নভওফ নমাওফাকফ 

ঢঔদ নদই মদমই ঘদম। 

ওাদচই, গদছুফ ভাদি "দঢদাদতভ" আদাদকাদা ঔু এওঝা অস্বাপাগও গঙম দা। 

খঝদাগঝ খদঝ আচ নণদও প্রায় ঙভ ওুগি আদক। প্রঢযেতযিী আফাভ চযাঞা।  দাভ 

ফুদঔই ধুদভাঝা নযাদা। গতদঝা গঙম দদপম্বদভভ ফাছাফাগছ। ঢঔদ গতদও ই ফয় 

ঞান্ডাঝা গঙম নয নচাভাদমা; প্রঘুভ কাঙধামা আভ নােঁওা নােঁওা চায়কা। নগতদ প্রায় 

আঝঝা নদচ নকগঙদমা চযাঞাভ অগন নণদও নদভাদঢ। াদ উদঞ ঘভাঘভ খুদফাদদা; 

গওন্তু াইদভভ চফাঝ ঞান্ডা নবদ এও আশ্চবি ঢন্দ্রা এদদ গতদয়গঙদমা দাভ তু'নঘাদঔ। 

বঔদ খুফ পাগদমা, ুছদমদ নই পুমঝাই ওদভদঙদ! লযােঁ, স্টদধচ গফ ওদভদঙদ। ঔাগম 
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াদ চযাঞা এওাওী দ। া তােঁগিদয় "দচাওা" স্টযাদন্ডভ ফুদঔ। ওন্ডাওঝভ লােঁওদমদ, 

'নদদফ ধিুদ! কাগি গটদধাদঢ ঠুগওদয় নত এাভ, নওাণায় বাদদ আধগদ ?'  

চযাঞা লওঘগওদয় গকদয়, 'দা ফাদদ.....দঘৌভািায় বাদা.....স্টদধচ গফ ওদভগঙ....'। 

ওন্ডাওঝভ মদমদ, 'অ... গঞওাদঙ.. ফাঞ নধগভদয় ই নুদঝ ঘদম বাদ, কাগি নধদয় 

বাদদ'। 

া ঘদম নকম। নচাওাভ নােঁওা ফাদঞ ঢঔদ চযাঞা এওা ; নওাণা চদফাদ নদই। 

খগিভ ওােঁঝা ঢঔদ তযঝা ঙুেঁই ঙুেঁই। লঞাৎ চযাঞা নতঔদমদ এওগঝ ঙায়াফূগঢি ঢােঁভ গতদও 

এগকদয় আদঙ। গরঝ মাইদঝভ েীড আদমায় নতঔদঢ নধদমদ এও নওাঝ-ধযান্ট ধিা 

এও পদ্রদমাও। নতদঔ নয ৃে দমই ফদদ লয়। ফাদদ অে আদমায় নতঔদঢ ধায়া 

টাদ লাদঢভ মাগঞ,  নওােঁঘওাদদা ঘাফিা এং দুদয় ধিা নঘলাভা নই ওণাই দম। 

চযাঞাভ াফদদ এদ থীভ ওদণ্ঠ গচদজ্ঞ ওভদমদ, 'ওঝা াদচ?' 

চযাঞা খগি নতদঔ  মদমদ, 'তযঝা াচদঙ'। 

পদ্রদমাও, 'ল আো....'দমই নবগতও নণদও এদগঙদমদ নগতদওই লােঁঝদঢ মাকদমদ। 

নওৌঢূলমযঢ চযাঞা গওঙুেদ তােঁগিদয় ণাদওদ পদ্রদমাদওভ কগঢগগথ নতঔাভ চদদয। 

লঞাৎ পদ্রদমাও গনদভ এদমদ। চযাঞাভ গতদও ঢাগওদয় মদমদ, 'আধগদ নওাণা নণদও 

আদঙদ? এঢ ভাদঢ এঔাদদ তােঁগিদয় গও ওভদঙদ? এ এমাওা পাম দা। াগি 

বাদ।'  

চযাঞা ওােঁঘুফাঘু ফুদঔ মদমদ, 'আভ মদদ দা। াথ ওদভ গও আভ তােঁগিদয় আগঙ 

আগফ! নঘৌভািায় দাফদঢ লদঢা, খুগফদয় ধদি স্টদধচ গফ ওদভগঙ। এঔদ আাভ 

উদোগতদওভ া থদভ গনভদঢ লদ। ওঔদ া ধাদা নও চাদদ!'  
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পদ্রদমাও লঞাৎ নবদ এওঝু প্রন্ন লদয় মদমদ, 'এ নঢা প্রায়ই লয়। অদদদওই ঘদম 

আদদ এঔাদদ এপাদ। এঔদ গও আভ া ধাদদ, ঢাভ নঘদয় আফাভ দে আফাভ 

াগি ঘমুদ ভং। ওাম ওাদম গনভদদ এদওাদভ।'  

চযাঞা যি লদমদ, 'দা দা নগও, আধদাভ াগি বা নওদ! আগফ ননভাভ া নধদয় 

বা গঞও..'। 

পদ্রদমাও এাভ এওঝু নচাভ গতদয় মদমদ, 'এঢ ভাদঢ আধদাদও এপাদ নঙদি আগফ 

ঘদম বাই গও ওদভ মুদ নঢা, এই নঢা ওাম এওচদ এভওফ আঝদও নকগঙদমদ। 

আফাভ াগি নণদও নকদমদ। আচ ওাদম গনভদমদ। আফাভ গকগন্ন আাভ ঔায়াদঢ 

ঔু পামাদদ। ওঢগওঙু নভেঁদথ ঔায়াদমদ অঢ ভাদঢ।'  

চযাঞা মদমদ, 'নতঔুদ আধগদ যি লদদ দা। আগফ গঞও া নধদয় বা। বঢ ভাঢই 

নলাও াগি দা গনভদম আফাভ াগিদঢ াই গঘন্তা ওভদ নঢা, নব ওদভ নলাও াঝা 

নধদঢই লদ আফাদও। আগফ এদকাই ভং গতদও। আধগদ াগি ঘদম বাদ।'  

পদ্রদমাও লঞাৎ ওঝফঝ ওদভ ঢাগওদয় মদমদ, 'আধগদ বাদদ দা ঢালদম? মমাফ 

আফাভ গকগন্ন পাদমাফন্দ ভান্না ওদভ ঔায়াদদ ঢা আধগদ বাদদ দা? বাদ ঢালদম 

া থদভ াগিই বাদ আধগদ। আগফ ঘমমাফ।'  

এভওফ অদু্ভঢ আঘভদড চযাঞা অাও লদয় পদ্রদমাদওভ বাাভ গতদও ঢাগওদয় ভইদমদ। 

পদ্রদমাদওভ ফাণায় গও এওঝু গঙঝ আদঙ দাগও! এই যীদঢভ ভাদঢ এওা নগিদয়দঙদ 

ঢা এই দয়দ, আভ অদঘদা নমাওদও াগি গদদয় বাাভ চদয ভীগঢফদঢা ঘাধ 

গতগেদমদ। অদু্ভঢ নঢা! 

গওঙুতূদভ অদদওঝা উেঁঘু ঝাদা ধােঁগঘম, পদ্রদমাও নগতদওই বাদেদ। ধােঁগঘদমভ ধাদভ 

নওাদ ি লাউগচং প্রদচদক্টভ ওাচ ঘমদঙ। ধাদযভ নফদ নভাদটভ গরঝ মাইদঝভ 

আদমাঝা নয নচাভাদমা পাদ ধদিগঙম ধােঁগঘদমভ াফদদ। চযাঞা স্পষ্ট নতঔদমদ, 
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নঘাদঔভ গদদফদর তয নুদঝভ ধভ মম্বা ধােঁগঘম প্রায় লাই চাম্প লওাদভ ঝধদও ধাদভ 

অতৃযয লদয় নকদমদ নই রাদঝাধ্বি ৃে। 

 

চযাঞাভ জ্ঞাদ ননদভ ধদভভগতদ, া গটদধাদঢ। াফদদ তােঁগিদয় এওতম িাদীয় 

নমাওচদ; ঢাভাই চযাঞাদও উোভ ওদভদঙদ। এওঝু ুি লয়াভ ধভ এওচদ মদমদ, 

'ঔু ােঁঘাদ নেঁদঘ নকদঙদ ফযাই। ুদিাভ ঔপ্পদভ ধদিগঙদমদ নঢা! ই ুদিা প্রায় ঙভ 

ধােঁদঘও লদমা ফাভা নকদঙ াগিভ ঙাত নণদও ধদি। ঈশ্বভ আধদাদও ভো ওদভদঙদ। 

ওদয়ওফা আদক এও পদ্রদমাও দাভ দে নকগঙদমদ। ধদভভগতদ ঢাদও ভািায় 

অজ্ঞাদ অিায় ধায়া বায়। লদচ জ্ঞাদ ননভাদদা বায়গদ। লাধাঢাদম গঙদমদ 

অদদওগতদ। শুদদগঙ নঢা ধুদভাধুগভ ুি লদগদ। ফাণায় দাগও নকামফাম নতঔা গতদয়দঙ। 

আধদাভ ওধাম পাম মদঢ লদ।' 

দতভ ফুঔ নণদওই চাদা নকম ধােঁগঘদমভ ধাদভ নবঔাদদ লাউগং বঢভীভ ওাচ ঘমদঙ, 

নঔাদদই গঙম পদ্রদমাদওভ বধঢৃও গপদঝ। ফৃঢুযভ ধদভ াগিভ ফায়াঝা ঢযাক ওভদঢ 

ধাদভদগদ পদ্রদমাও। 

 

গদ্বঢীয় খঝদাঝা এও তূভ ম্পদওিভ নুমফাফাভ ওাদঙ নযাদা। নুমফাফা ঢঔদ প্রায়ই 

আফাদতভ াগিদঢ আদঢা অগন ননভঢ। আভ এদম াা ফা আফভা াই গফদম 

আঝদও গতঢাফ নগতদ। ফাফা এদমই ভাদঢ ঔায়াতায়াভ ধভ আফাদতভ আড্ডা 

দঢা। ফাফাভ গঙম নিাাভ যঔ। দাদাদ চায়কায় নিাদঢ বাাভ কে মদঢা 

নুমফাফা। ঝাই গঙম ফাফাদও আঝদও ভাঔাভ ফূম আওরিড। তারুড  কে নযাদা 

নবঢ। এঝা বগত কে দয়, ফাফাভ গদদচভ চীদদভ ওণা। ঢদ এঝা এভওফ 
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এওগতদ ভাদঢ আফাদতভ াগিদঢ দই দমগঙম নুমফাফা। খঝদাঝা ফাফাভ য়াদদই 

গমঔগঙ।  

 

খঝদাঝা বঔদ খদঝ, য় আফাভ ঢঔদ াইয। গ্রযাচুদয়যদ নযর ওদভ এফ.দঝও ধিদঢ 

ধাগি গতগেমাফ ঔড়্গধুভ; কন্তয আই.আই.গঝ। ভাদঢভ নেদ, নস্টযদদ াা-ফা ঙািদঢ 

এদমা। স্বপাঢই ওদমভই ফদঔাভাধ। ফাদয়ভ নঘাদঔ চম। আগফ গদদচদও 

নওাদদাভওদফ াফমাগেমাফ। চীদদ প্রণফাভ ফা-াা নও নঙদি াগিভ াইদভ ধা 

গতগে। ঢদ আচদওভ এই নকৌভদভ গতদদ তােঁগিদয় বাভ ওণা দঘদয় নগয ফদদ 

ধিদঙ ন লদমা আফাভ তাতা। তাতা ফাভা নকদঙ প্রায় তু'ঙভ লদমা, নেদ এগক্সদটদন্ট। 

বাতধুভ গশ্বগতযামদয়ভ  ইংদভগচ গপাদক স্নাদওাত্তদভভ নফথাী ঙাি গঙম আফাভ 

তাতা। তাতাভ ধভাফদযিই আফাভ এই মাইদদ আা। তাতা গঙম আফাভ বাদও দম 

নিন্ড, গনদমাচনাভ এন্ড কাইট। 

নেদ ঙািদমা। াা-ফা ক্রদফই গধগঙদয় নবদঢ ণাওম আভ আগফ এওতৃদষ্ট ঢাগওদয় 

ভইমাফ ক্রফয তূদভ ঘদম বায়া নঘদা কগন্ডঝাভ গতদও। 

ভাঢ অদদও লদয়গঙম ঢাই আগফ আভ নতগভ দা ওদভ  গদদচভ াদণি শুদয় ধিমাফ। 

গওঙুদঢই খুফ আগঙদমা দা। ফাদদই ফদদ লগেদমা এও দঢুদ চকদঢ ধা গতদঢ বাগে, 

গওভওফ লদ ঔাদওাভ ঘাভধায, নু্ধান্ধ নও চাদদ! াগিভ ওণা ফদদ ধিগঙদমা 

ঔু। ফদদ ধিগঙদমা তাতাভ দে ওাঝাদদা ফুলূঢিগুদমা। তাতা নব আফাভ হৃতদয়ভ 

ওঢঝা চুদি ভদয়দঙ ঢা নাথলয় নওাদদা গনদঢদঢই ফাধা বাদদা। 

নেদদভ তুমুগদদঢ ওঔদ নব তুদঘাদঔভ ধাঢা এও লদয় নকদঙ নঝভ ধাইগদ।  লঞাৎ শুদদঢ 

নধমাফ নও নবদ আফাভ ওাদদভ ওাদঙ এদ গনগন ওদভ ক্রফাকঢ দম ঘদমদঙ, 
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'পাই...এই পাই......দদদফ ধভ.... প্লযাঝনফি এদ নকদঙ....আভ ওঢ খুদফাগ.....গযকগকভ 

ঞ ...গযকগকভ.....'। 

আগফ থিফগিদয় উদঞ মাফ। লযােঁ, নেদঝা নঢা গঢয এওঝা প্লযাঝনদফিই তােঁগিদয় 

আদঙ। আগফ ঢািাঢাগি ফামধি গদদয় নদদফ ধিমাফ। নেদ নঙদি ঘদম নকম। 

গওন্তু এঝা নঢা ঔড়্গধুভ দয়! াইদ নাদটি স্পষ্ট নমঔা আদঙ "চওধুভ"। লদমাঝা গও 

আফাভ! স্বি নতদঔ এ গও ওদভ মাফ! এদওই অদঘদা চায়কা ঢাভধভ এভওফ 

গভ্রাগন্ত, গদদচভ ধভ প্রঘন্ড ভাক লদমা ঢঔদ। গঞওঞাও গঝগওঝ নওদঝ ফাছভািায় 

নদদফ ধিমাফ। এঔদ গওপাদ নধৌঁঙ নও চাদদ! 

 

নস্টযদদভ াইদভ নগভদয় নতঔমাফ এওঝা া তােঁগিদয়। গচদজ্ঞ ওভদঢ মদমা 

ঔড়্গধুভ বাদ। শুদদ নবদ স্বগি নধমাফ। গদগশ্চদন্ত াদ উদঞ মাফ। ঔড়্গধুভ 

নধৌঁঙমাফ বঔদ ঢঔদ প্রায় ওাম দ'ঝা। াস্টদধভ ওাদঙই এওঝা নঝগমদনাদ ুণ 

নতঔদঢ নধদয় নঔাদ নণদও াগিদঢ ননাদ ওভমাফ। ফা ননাদ থভদমা। কমাঝা নওফদ 

নবদ মাকদমা ফাদয়ভ। আগফ মমাফ, 'ফা, এইফাি ঔড়্গধুভ দাফমাফ....', 

ধায নণদও নবদ আঢিদাত শুদদঢ নধমাফ , 'াুউউউউ.........ঢুই গঞও আগঙ নঢা? 

আগফ পামাফ  নযর লদয় নকম.....'। 

আগফ নবদ লওঘগওদয় নকমাফ, 'গও লদয়দঙ, এভওফ ওভদঙা নওদ ফা?' 

'ওামদওভ নেদঝা নঢা চওধুদভভ ধভ গযাম দিা এগক্সদটন্ট ওদভদঙ! াঢদযা নমাও 

ফাভা নকদঙ...ওাদম ঔভ ঔুদমই নঢা নঢাভ াা প্রায় অজ্ঞাদ লয়াভ নচাকাি...ঢুই 

নব ননাদ ওভগ ন নঢা পাগইগদ!' 

চওধুদভভ ধদভভ নস্টযদদ নেদঝা এগক্সদটন্ট ওদভদঙ! আফাভ ওাদঙ নবদ ফিঝা 

গুগমদয় নকম আাভ ধগভষ্কাভ লদয় নকম। গদদচদও ঔাগদও াফদম গদদয় মমাফ, 
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'আগফ চওধুদভভ আদকই নেদ নণদও নদদফ নকগঙমাফ। াদ ওদভ নধৌঁঙমাফ এঔাদদ। 

াাদও দম তা গঘন্তাভ নওাদদা ওাভড নদই আভ ঢুগফ গঘন্তা নওাদভা দা। ধদভ  

মদা। এঔদ ঙািগঙ।' 

আচ গশ্বা লয়দা পাদম, তাতা আফাদও আদকভ নস্টযদদ নটদও গতদয়গঙদমা! 
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কত কাল পরে মমাো এলাম আবাে :  
গুপী বাঘাে চিঠি 
তীধাগিঢা পটাঘাবি 

 
গপ্রয় নশ্রাঢা  ধাঞও নু্ধকড, 

 

গঢয হুগতদ ধদভ আফভা গনদভ এমাফ আধদাদতভ ওাদঙ। ঢদ এইাদভ নওাদ 

ফযাভ ফাথাদদভ উদেদযয দয়, এমাফ সৃ্ভগঢঘাভড ওভদঢ। লযােঁ, আফভা গুধী াখা, 

বাদতভ দে  আধদাদতভ ঘােুর আমাধ লদয়গঙম প্রায় ঙভ ধঞ্চাদযও আদক। আফভা 

তুচদদই এঔদ য়দভ গদগভদঔ নপ্রৌেদতভ ঢাগমওায় দগণপুি। গওন্তু অন্তদভ এঔদ 

চীঢা আভ দীদঢাভ নঙােঁয়া। শুগণ্ডভ গংলাদদ এঔদ আফাদতভ তুই নধামাধাদ। 

যাদওাদবিভ ফি তাগয়ত্ব ঢাদতভ উধদভই অগধিঢ। আফভা এঔদ শুথুফাি নতযভ্রফড 

ওগভ আভ অভ ফদয় সৃ্ভগঢভ ফুদদ্র নপদ বাই। কাদদ কাদদ আদক অদদওাভ নঢা 

দমইগঙ 'গুধী াখা নফাভা ফাগদওদচাি', ঢাই সৃ্ভগঢভ ভডী থদভ ভাদভভ ফঢ 

আাভ আফভা এওদে বািা শুরু ওভমাফ। 

 

ঢদ এাদভ আফাদতভ ওমফ থভাভ অদুদপ্রভডা লম 'ফকচাস্ত্র ৩' -এভ পূঢ ংঔযাভ 

উতবাধদ। ওাভড আফাদতভ এই ঢিফাদ অিাভ গপগত্তই লম পূদঢভ ভাচাভ নতয়া 

'চভ চভ গঢদ ভ'। 
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নগতদদভ আফমওী আভ লভঢুওী গ্রাফ নণদও গঢাগিঢ ঘামঘুদমালীদ গুধী কাদয়দ আভ 

াখা াদয়দদভ 'লাচাভ পূদঢভ ভাচা'ভ নতয়া ভপ্রাগপ্ত দা খঝদম ঢাদতভ পগরযৎ দতী 

নওাদ গতদও প্রাগলঢ লঢ ঢা ওেদাভ অঢীঢ। আফাদতভ এই তুই 'াথাগথা ফাগঝভ 

ফাদুর'- এভ নই ওরুড অিা নণদও গঢগদই আফাদতভ উোভওঢিা। ঢােঁভ প্রতত্ত দভ 

আফাদতভ ঔাতযংিাদ লয়, নতযগদতয ভ্রফদডভ ইোধূভড লয়, আভ দিাধগভ 

আফাদতভ কমাভ ুভ আভ নঠাদমভ নাদমভ চাতুদঢ ওমদও আদগন্দঢ এং নফাগলঢ 

ওভদঢ েফ লয়। ধদভ অদদওাভ নপদগঙ নব আফাদতভ প্রগঢ ঢােঁভ এই অদুওম্পাভ 

ওাভড গও? আফাদতভ ঢঢা আভ াভময লয়ঢ ঢাদও ফুগ্ধ ওদভগঙম। এই নচাভদও 

েী ওদভই আফভা লািা আভ লীভও ভাদচয যি লাদঢ তুষ্টতফদদ ফণি লদয়গঙমাফ। 

গঢগদ শুথু আযীিাততাঢাই দদ, আফাদতভ ধণপ্রতযিও। আদন্দকি নওিাভ আঘাগবি 

ফযাইদয়ভ ওণায় প্রদমাগপঢ লদয় ঢাভ ওুপ্রিাদ আফভা বঔদ ম্মগঢ গতই, ঢঔদ 

গঢগদই ফফিালঢ লদয় আফাদতভ স্বদি আগপূিঢ লদয় প্রশ্ন ওদভদ 'নঢাভা ােঁওা ধদণ নওদ 

বা?' বগত ঢাভ আদক আফভা বঔদ দঢুদ কােঁদয়ভ ােঁযদদ ঢােঁভ দে াোদঢ বাই 

গঢগদ আফাদতভ ঢওি ওদভদ, 'গতদওাম পাম দয়, নাচা ধদণ ণাওা ঘাই'। ঢু 

আফভা অজ্ঞাদঢাযঢ তুগঝ অদযায় ওাচ ওদভ ননগম, গওন্তু ঢঔদ গঢগদ আফাদতভ 

েফা ঘায়াভ উধায় াঢদম নতদ। ঢােঁভ ওাদঙ আফাদতভ ওৃঢজ্ঞঢা অন্তলীদ। 

 

'পূঢ' যব্দঝা শুদদম াভ ফদদ পদয়ভ উদদ্রও লয়, গওন্তু আফাদতভ প্রণদফই স্ভভদড 

আদ 'পূদঢভ ভাচা'নও, গবগদ আফাদতভ চীদদ পকাদদভ ফঢ আগপূিঢ লদয় চীদদও 

গঞও ধদণ ঘাগমঢ ওদভদঙদ, অদভঢ ধাদয নণদওদঙদ ওগঞদ অিাদঢ। আফভা 

'পূদঢভ ভাচাভ দভভ নচাদভই ধদভভ পূঢ' ঙাগিদয়গঙ। আভ গঞও এইপাদই আফাদতভ 

ওাদঙ পূঢ আভ পকাদ নওাণা চাগদ এও লদয় নকদঙ। 
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ণাও, আচ এইঝুওুই। গওঙু সৃ্ভগঢ ঢঢই ফথুভ, ঢা নভাফেদ ওভদঢ িতাই পাম 

মাদক। ধদভ নওাদফয় ওদমভ দে আাভ সৃ্ভগঢঘাভড ওভ। আচ আগ। ঢদ, 

'নঢাফভা নব নবঔাদদই ণাও নফাদতভ পুদমা দাদওা, নঢাফভা ভদ নফাদতভ ফদদ ওাম 

নণদও ােঁছ।' 

 

ইগঢ 

ওদমভ গপ্রয় গুধী  াখা 
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গুনমত্ের গুনকীযত ন  
ফময় ভাদয়ভ াোৎওাভ 

স্বাঢী ঘযাঝাচিী নপৌগফও 
 

গদঙওই ননুওীয় আমাধ। ওদয়ওফা 

আদক বঔদ নিন্ড গভদওাদয়স্ট ধাঞাই ঢঔদ পাগগদ 

উগদ এওদি ওভদদ।গওন্তু ওভদমদ। ঢাভধভ 

এঢগতদ থদভ েঁভ দাদাদ ঙগ নতদঔ এদগঙ 

ননুদও। অদযদর ফযাকাগচদ নদভাাভ 

ফাঔাদদও আদক াল ওদভ ইদদক্স এওঝা 

নফদচ ওদভই গতমাফ। গও আভ লদ, িদচাভ 

উত্তভ নতদদ দা। গওন্তু আফাভ ফি থাভডাদও পুম 

প্রফাগডঢ ওদভ এওখন্টাভ ফদথয উত্তভ গতদমদ 

আফাভ নঙাঝদমাভ প্রণফ নতঔা গটগল্ডাভ "গশ্বশ্রী গুডফয় াকঘী" ভদন ফময় ভায়। 

নয ঔাগদওঝা কে ওভদমদ। আফাভ ঢঔদ গশ্বা লদে দা। নযদর াল ওদভ 

দমই ননমমাফ আফাদতভ ফযাকাগচদদভ ওণা। মমাফ 'ওদয়ওঝা প্রশ্ন ওভদা 

আধদাদও, বগত আধগদ উত্তভ নতদ.. নগয ফয় নদদা দা।' এওওণায় ভাগচ লদয় 

নকদমদ। এঢ লদচ াোৎওাভ নদয়া বায় আফাভ চাদা গঙম দা। ননাদ দম্বভ গতদমদ, 

ফয় দম গতদমদ। এগতদও আগফ ননাদ ওদভ ধাইদা। গওঙুদঢই ননাদ বাদে দা। 
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ইদদক্স ন ওণা মদঢই গদদচই আফাদও ননাদ ওদভ মদমদ, 'আগফ ফময় ভায় 

মগঙ। গও গও প্রশ্ন আদঙ ওদভ ননদমা..'। অকঢযা নঠাও গকদম আগফ প্রশ্ন ওভা শুরু 

ওভমাফ। াোৎওাভ নযদর গদদচই গওঙু ঙগ ধাঞাদমদ, নগুদমা দে ভইম।  

FCFF : প্রণফ নণদওই যভীভঘঘিা পাম মাকদঢা দাগও াাভ ইদেদঢ ওভদঢদ? 

ফময় ভায় : াাদও নতদঔগঙ নঙাঝ নণদওই। াাভ গুরু গষু্টঘভড নখার আদঢদ 

আফাদতভ াগিদঢ। এদাদতভ নতদঔই আফাভ ইদে লয়। 

FCFF : গুডফয় াকঘীভ াইদধ 

আভ োইদদধভ ফাধ নঢা আচ 

আফাদতভ ফুঔি। ঙগদঢ ই 

ফাধগুদমা বা মা লদয়গঙম ঢঔদ গও 

আধদাভ গঢযই ঢাই গঙম? 

ফময় ভায় : লযােঁ ঢঔদ ঢাই গঙম 

আফাভ। উগদ নচদদ গদদয়গঙদমদ 

ফাধগুদমা। 

 

FCFF : ঢযগচঢ ভাদয়ভ দে 

নবাকাদবাক লদমা গওপাদ?  

ফময় ভায় : নৌগফিদও যায়াফ ওভাদঢদ আফাভ াা ফদদাদঢার ভায়। নৌগফিতা 

এওগতদ মদমদ এওচদ গটগল্ডাভ তভওাভ, ঢযগচৎ ভাদয়ভ গদদফাভ চদয। ঢঔদ 

াা আফাভ দাফ ওদভদ। নৌগফিতা আফাদও গদদয় নকদমদ গযধ নমিয় নভাদট।  

 



149 

FCFF : প্রণফ অিায় ওযাদফভাভ াফদদ টায়মক মদঢ অস্বগি লদয়গঙম দাগও লচ 

গঙম যাধাভঝা? 

ফময় ভায় : দা ঔুই অস্বগি লদয়গঙম। আগফ নঢা নওাদগতদ এ ওগভগদ আদক। আগফ 

দাদও তুদঝা গচগদ মমাফ। এও, 'আধগদ আফাভ াাভ য়ী, আগফ গওন্তু 

আধদাদও নচযঞু মদা। আধদাভ আধগত্ত নদই নঢা?' উগদ মদমদ নওাদ আধগত্ত 

নদই। আভ নবঝা মমাফ নঝা লদমা 'আগফ নওাদগতদ দাঝও ওগভগদ। ঢাই আফাভ পুম 

লদঢ ধাদভ। আধদাদও গওন্তু ফাগদদয় গদদঢ লদ। গযগঔদয় নতদদ। পুম লদম নভদক 

বাদদ দা।' দা, নভদক 

বাদগদ উগদ। মদমদ 

'আগফ বা ওভদা নই 

নতদঔ ঢুগফ ওভদ, 

ঢালদমই লদ'। আগফ 

নইপাদই ওভঢাফ। 

 

FCFF : নৌগফি দাগও 

দন্তার তত্ত নও নযী 

ালাবয ওভদঢদ অগপদদয়ভ ফয়? 

ফময় ভায় : ওদমই ালাবয ওভদঢদ। ওযাদফভা অন ণাওদম অদদদওই নতগঔদয় 

গতদঢদ গওপাদ ওভদঢ লদ গদঝা। নৌগফি তা নতগঔদয় গতদয়দঙদ। দন্তার তা। 

ঢদ দন্তার তত্তদও আফাভ যগিকঢপাদ ঔু পাম মাকদঢা। ঔু লচপাদ অগপদয় 

ওভদঢদ উগদ। ওঔদদাই পয় ওভদঢা দা।  
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FCFF : গওপাদ গদদতিয গতদঢদ ঢযগচৎ ভায়? আধদাভ ধভ নঙদি গতদঢদ দাগও 

উগদ দম গতদঢদ গওপাদ ওভদঢ লদ গদঝা? 

ফময় ভায় : উগদ ধুদভাঝা গদদচ ওদভ নতগঔদয় গতদঢদ। নঢাফাদও আগফ ঙগ নতঔাদা। 

গওপাদ ফাম নতঔাদঢ লদ নঝা আফাদও নতগঔদয় গতদয়দঙদ। উগদ গদদচ ওদভ 

নতঔাদঢদ ধুদভা গদঝা। ঢাভধদভ আগফ ওভঢাফ। পুম লদম গওন্তু ভাকদঢদ দা ওঔদদা। 

আাভ ওভদঢ মদঢদ। 

 

FCFF : ওঢগতদ ঘদমগঙম 

আধদাদও গদদয় "চয়াা"ভ 

শুযগঝং? 

ফময় ভায় : ঢা ই ২০-২২ 

গতদ ফদঢা লদ। 

 

FCFF : আধদাভ নঢা গদদচভ 

গচফ আদঙ। আধগদ গও 

এঝাদওই নধযা গলদদ নদঙ 

গদদয়গঙদমদ?  

ফময় ভায় : দা দা, আগফ নঢা ঘাওগভ ওভঢাফ। আগফ ইদওাফ ঝযাক্স গটধাঝিদফদন্ট 

ঘাওগভ ওদভগঙ। ঢাভধদভ ইঙাধুভ ভাইদনম নযাক্টগভদঢ গঙমাফ। এঔদ গ গঝ নভাদট, 

টাদমদধভ ওাদঙ আফাভ গচফ আদঙ। নঝা গদদয়ই ণাগও।  

 

FCFF : "চয়াা ননমুদাণ"- এভ ধদভ আভ নওাণা আধদাদও নতঔা নকম দা নওদ?  
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ফময় ভায় : নঝা আগফ গঞও চাগদ দা। আফাভ গওন্তু ওাচ ওভাভ ইদে গঙম। 

গওঙুগতদ ঝাগমকদঞ্জ নখাভাখুগভ ওদভগঙমাফ। গওন্তু নওাদ ধগভঘামওই নঢফদ ধাত্তা 

গতদমদ দা। নওদ নঝা আগফ চাগদদা। লয়দঢা বঢঝা নঢম গতদঢ লদঢা নঝা আগফ 

গতদঢ ধাগভগদ।  

 

 

FCFF : আধদাদও এদওাদভই মাইফমাইদঝ নতঔা বায় দা। ঢযগচৎ ভাদয়ভ দে 

াফাদয ওাচ ওভা অদদওদওই অদদও অদুোদদ নতগঔ।  আধদাভ "গুডফয় াকঘী"ভ 

ঘগভিঝা আচ স্ভভডীয় লদয় ভদয়দঙ ওদমভ ওাদঙ। ঢু ঢযগচৎ ম্পগওিঢ নওাদ 

অদুোদদ আধদাদও নতঔা বায় দা নওদ?  
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ফময় ভায় : এঝা আগফ চাগদ দা। এওাভ ঢযগচৎ ভায়দও গদদয় এওঝা অদুোদদ 

অদদদও এদগঙদমদ। নৌগফি তা এদগঙদমদ। আফাদও নওউ টাদওগদ। আগফ 

াুতাদও ননাদ ওদভ মমাফ নব আফাদও টাওা লদমা দা নওদ, উগদ মদমদ আফাভ 

ননাদ দম্বভ গঙম দা দাভ ওাদঙ। ঢঔদ দাদও আফাভ ননাদ দম্বভ গতই। ঢদ 

ঢাভধদভ নওাদ চায়কা নণদও টাও ধাইগদ আগফ। 
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সনুন্দা 
ফুলাম্মত আবু্দম ফুওঢাগতভ 

 
"দদীম ঔাফাভাগি"দঢ আফাভ ওাচ ওভাভ ধােঁঘ ঙভ লদয় নকম। আফাভ ওাচ 

প্রথাদঢ গলাগদওায ওভা। গঙফঙাফ,গদচিদ ধগভদদয ওাচ ওভদঢ পামই মাদক 

আফাভ। াভাগতদদভ ওম ছাদফমা নযর ওদভ ভাদঢভ নমা বঔদ াভান্দায় দ 

এওয কচ তূদভভ ইউওযাগমধঝা দদভ কাঙগুদমা নতগঔ ঢঔদ তারুদ মাদক। ঘােঁতগদ 

ভাদঢভ আদমায় তূদভভ ঐ দঝাদও নওফদ নবদ ভলযফয় ফদদ লয় আফাভ ওাদঙ। 

ভাদঢভ নমা ঐ ইউওযাগমধঝা কাদঙভ গযাম দঝাদঢ এওগঝ প্রাডী ণাদওদা। ফদদ 

ফদদ পাগ ধৃগণীঝা এঢ গদচিদ লয় গওপাদ! ওাদচভ ঔাগঢদভ আফাদও ফাদছ ফাদছই 

ঔাফাভাগিদঢ ণাওদঢ লয়। নওাদ নওাদগতদ ঘােঁতগদ ভাদঢ নমাটদযগটং এভ ওাভদড 

ঔাফাভাগিভ াইদভ অন্ধওাভ লদয় বায়। ঢঔদ ঘােঁদতভ আদমা ধগভদযঝাদও নওফদ নবদ 

ফায়াী ওদভ নঢাদম। াভাগতদদভ ওাদচভ ধদভ এভওফ ফায়াফয় ভাদঢ গদচিদ িাদদ 

দ ণাওাভ অগপজ্ঞঢা বাভ নদই ঢাদও দম নাছাদদা ফুযগওম। এপাদ াভাগতদ 

ওাচ ওভা আভ নওাদ নওাদগতদ ভাদঢভ নমা গদচিদ প্রওৃগঢভ নৌন্দবি অদুপ ওদভ 

নয গতদ ওাঝগঙম আফাভ। 

কঢ ওদয়ওগতদ আফাদও ঝাদা ভাদঢ এঔাদদ ণাওদঢ লদয়দঙ। ও'গতদ লদমা মেয ওভগঙ 

ঘােঁতগদ ভাদঢ ঐ ইউওযাগমধঝা কাদঙভ দ নণদও কাদ নপদ আদঙ। কাদঝা গও 

ফাদওদন্ঠভ, দা মাউট স্পীওাদভভ ঢা ধগভোভ নাছা বাদেদা এঢঝা তূভ নণদও। 
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দাভীওদন্ঠ কাদ নপদ আদঙ -'ঘােঁদতভ লাগ ােঁথ নপদগদঙ.... উঙদম ধদি আদমা....'। 

যাধাভঔাদা গও! আগফ গও নওাদ খুদফভ নখাদভ আগঙ? দাগও অগঢ ওেদা ওভদঢ ওভদঢ 

ঢন্দ্রােন্ন যভীভ স্বি নতঔদঢ শুরু ওদভদঙ? গদচিদ দদ ভাদঢভ নমা নওাদ দাভী 

গদশ্চয়ই কাদ কাইদ দা। লয়দঢাা তূদভভ নওাদ মাউট স্পীওাদভভ কাদ দদভ গপঢভ 

গতদয় প্রগঢধ্বগদঢ লদে। গওন্তু আগফ তােঁগিদয় ধিদঢই নঝভ নধমাফ আগফ ধূডি চাগ্রঢ 

অিায় আগঙ এং কাদঝা ধগভষ্কাভ শুদদঢ নধদয়গঙ। ঢদ মাউট গস্পওাদভভ কাদ ফদদ 

ওদভ যাধাভঝাদও গুরুত্ব দা গতদয় আগফ কাদঝা উধদপাক ওভদঢ মাকমাফ। ভাদঢভ 

নমা দাভীওদন্ঠভ ভীন্দ্রেীঢ পামই মাকগঙম আফাভ। প্রায় আথখন্টাভ ধভ কাদ 

শুদদঢ নধমাফ। কাদ ণাফদম আগফ খদভ এদ শুদয় ধিমাফ। 

 

ধদভভগতদ ঔাফাভাগিভ াকাদ ভেও দচরুম আফাদও মদমা, ―পাই, গ্রাদফ আাভ 

উৎধাঢ শুরু লদ। ফাদুর আঢদে আদঙ।' 

আগফ অাও লদয় মমাফ, ―নওদ?‖ 

-―ঐ টাইগদ আাভ এদদঙ।‖ 

-―নওাদ টাইগদ?‖ 

-―ুদন্দা টাইগদ।‖ 

-―আদভ গও প্রমাধ ওদঙা? নও ুদন্দা? ধগভষ্কাভ ওদভ মদঢা..।' 

আগফ নতঔমাফ দচরুম লঞাৎ ওদভ পয় নধদয় নকম। ন মদঢ শুরু ওভম, 

-―ফাভা গকদয়গঙম পাই। ন পূঢ লদয় আাভ ঐ ইউওযাগমধঝা দদ আদ।' 

-'ঢুগফ নতদঔঙ ঢাদও ঐ দদ আদঢ?' 

-'আগফ নতগঔগদ পাই, ঢদ গ্রাদফভ নঙদম চাফাম নতদঔদঙ! ভাদঢ দাগও গঘৎওাভ ওদভ। 

আধগদ নবদ ভাদঢ ঐ দদ দা বাদ।‖ 
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-―নওদ, নকদম গও লদ?‖ 

-―দমদ গও পাই! চাফাদমভ াধ চগলভ এওগতদ ভাদঢ দদভ ধায গতদয় বাাভ ফয় 

গও নতদঔ চাগদ পয় ধায়। াগি এদ অুদঔ ধদি। াদধভ ফুদঔ চাফাম ঐ ওণা শুদদ 

াল নতঔাদঢ দদ গকদয় গদদচই নতদঔদঙ আফাদতভ গ্রাদফভ অফদভদযভ উ ুদন্দা 

গঘৎওাভ ওভদঙ! ঐ টাইগদঝাদও াই পয় ধায়। আভ আধগদই দমদ,ভাদঢভ নমা 

গদচিদ ঐ দদ ওাদভা ধদে কাদ কায়া ম্ভ?‖ 

আগফ দচরুমদও ফুদঔ গওঙু দা মদম যাধাভঝাদও গ্রাদফভ ফাদুরদতভ ভ্রান্ত 

গশ্বা দম থদভ গদমাফ। দচরুদমভ ওওাগদ শুদদঢ ঘাগেমাফ দা। ঢাদও গতায় 

ওদভ গতদয় আফাভ গলাদভ ওাদচ মাফ। 

     াভাগতদদভ ওাচ নযর ওদভ ভাদঢভ ঔাাভ নঔদয় ঔাফাভাগিভ ঘাভধাযঝা এওঝু 

নগিদয় এদ বণাভীগঢ নতাঢমাভ াভান্দায় মাফ। কভদফভ ফয় ভাঢ কপীভ দা লদম 

খুফ আদদা। ভাঢ াদি একাদভাঝাভ গতদও কাদ নপদ আদঙ নই ইউওযাগমধঝা 

কাদঙভ দ নণদও, 'এ গও মাদডয ধূডি প্রাড প্রাদডয নল......আদন্দ ন্ত ফাকদফ......'। 

গও অধূি, অদূ্ভঢ, গস্ভয়ওভ ুদভমা ওন্ঠ! ফদদ লম ওদন্ঠ নওাদ প্রওাভ চিঢা দাই। 

এফদ দাভী বগত কাদ দা নকদয় শুথু নওাদ ওণা দম ঢদ াই ঘুধ নণদও ঢাভ ওণা 

শুদদ। আফাভ ফদদ ধিম াকাদ ভেও দচরুদমভ ওণা। ঢদ গও ুদন্দাই ভাদঢ 

কাদ কায়? 

 

ধদভভ গতদ আগফ আগ্রল ওদভ নকমাফ ঔাফাভাগিভ াকাদদভ গতদও। দচরুমদও নটদও 

ধাদয ামাফ--- 

-―আো দচরুম পাই, ঢুগফ ওাম নব ুদন্দাভ ওণা মদম, ন নও?‖ 

-― ুছগঙ, আধগদ ঢাভ কাদ শুদদদঙদ। অযয ঔাফাভাগি নণদওই ঢাভ কাদ নগয 
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নযাদা বায়। গ্রাদফভ নমাওচদ নঢা ন্ধযাভ ধদভ ইউওযাগমধঝা দদভ ধায গতদয় লােঁঝা 

ন্ধ ওদভ গতদয়দঙ।‖ 

-―আদভ ুদন্দা নও ঢাই ম।‖ 

-―আগফ নঢা গঞও চাগদদা। আফাভ াা মদঢ ধাদভ। ঔাগম চাগদ ুদন্দা এওঝা 

টাইগদ।‖ 

আগফ ুছমাফ দচরুদমভ াাভ ওাদঙই আফাদও নবদঢ লদ। নগতদ াভাগতদ ওাদচভ 

ঘাধ ণাওায় ভাদঢ যভীদভ ক্লাগন্ত পভ ওদভগঙম। নঔদয়দতদয় ঢািাঢাগি খুগফদয় ধিমাফ। 

নগতদ আভ ুদন্দাভ কাদ শুদদঢ ধাভমাফ দা। 

 

ধদভভগতদ গদওদম ওাচ নযর ওদভ নকমাফ াকাদভেও দচরুদমভ াগিদঢ। 

দচরুদমভ াা আফাদও নতদঔ ঔু অাও লদমদ। গঢগদ এওঝা নঘয়াভ নভ ওদভ 

আফাদও দঢ গতদয় মদমদ, ―আধগদ আচদও আদদ, নঙদমঝা আফাদও দমগদ!' 

আগফ মমাফ, 'আগফ দচরুমদও দা চাগদদয়ই এদগঙ।‖ 

-― আো..।‖ 

-―আগফ আদম আধদাভ ওাদঙ ুদন্দা ম্পদওি চাদদঢ এদগঙ।' 

-―নওাদ ুদন্দা?‖ 

-―ঐ নব দচরুম মগঙম, ঔাফাভাগিভ এওয কচ তূদভভ ইউওযাগমধঝা কাদঙভ দদভ 

গপঢভ ুদন্দা দাগও ভাদঢ কাদ ওদভ।' 

-―আধগদ ঢাভ কাদ শুদদদঙদ দম ফদদ লদে াাচী' লাগফুদঔ মম দচরুদমভ 

াা। 

-―গচ, ঢাভ কাদ আফাভ ওাদদ আদ।‖ 

-―নওউ কাদ নযাদদ,নওউ নযাদদ গঘৎওাভ।‖। 
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-―ঢাভ ফাদদ?‖ 

-―াাচী,নমাওচদ ন্ধযাভ ধদভ ঐ দদভ ধায গতদয় বায়দা। লঞাৎ ওাদভা গ্রাদফ 

গনভদঢ নতগভ লদম াথয লদয় দদভ ধায গতদয়ই নবদঢ লয়। নফয় নওউ নযাদদ ঢাভ 

কাদ, নওউ নযাদদ ঢাভ গঘৎওাভ।' 

-―ুদন্দা নও? এওচদ দাভী লদয় গ্রাদফভ াগলদভ গকদয় গদচিদ দদ ভাদঢ কাদ ওদভ 

নওদ?‖ 

-―ন অদদও তু:দঔভ ওণা াা!‖ 

-―আগফ নঝাই শুদদঢ এদগঙ ঘাঘা।‖ 

-―ুদন্দা গঙম অফদভয ঘদন্দ্রভ স্ত্রী। এই গ্রাদফই গঙম াগি। ৭১ াদম বুদেভ ফয় 

অফদভয ফাভা নকদম আদদায়াভ নচাভ ওদভ অফদভদযভ ঢাগি তঔম ওদভ।‖ 

-―আদদায়াভঝা নও ঘাঘা?‖ 

-―আদদায়াভ ঢঔদওাভ ফদয় থদী নমাও গঙম। ন তাগ ওদভ বুদেভ ফয় অফদভয 

ঢাভ ওাদঙ ঢাগি গগক্র ওদভ পাভঢ বাাভ ধগভওেদা ওদভ। ুদন্দা আদদায়াদভভ 

তাগদও দা ফাদদম াগিদও তঔদমভ লাঢ নণদও ভো ওভদঢ ধাদভগদ। আদদায়াভ 

নচাভ ওদভ ুদন্দাদও াগি নণদও উদেত ওদভ। ধদভ নযাদা বায় নঢাফাদতভ 

ঔাফাভাগিভ এওয কচ তূদভভ ঐ ইউওযাগমধঝা াকাদদ ঢাভ মায ধদি আদঙ। ঢদ 

নমাদওভ থাভডা আদদায়াভই ঢাদও নফদভ ননদমদঙ।‖ 

-―আদদায়াদভভ যাধাদভ নওাদ ঢতন্ত লয়গদ ঘাঘা?‖ 

-―ঢঔদ বুেধভঢিী ফদয় গঘাভযিা এঢ যি গঙমদা। ঢাঙািা ঢঔদওাভ ফদয় 

গ্রাফ নণদও ণাদায় বায়া ওগঞদ যাধাভ গঙম। অফদভদযভ ম্পগত্ত প্রঢযাযী গওঙু স্বচদ 

গঙম। ঢাভা চগফ উোদভ আইগদ ালাদবযভ প্রগঢশ্রুগঢ গতদয়গঙম। গওন্তু আদদায়াদভভ 
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ঝাওাভ ওাদঙ ঢাভা লাভ নফদদ বায়। আদদায়াভ ঝাওাভ নচাদভ লদচই অফদভদযভ 

ঢাগিভ ৫৮ যঢও চগফ তঔম ওদভ নভদঔদঙ।‖ 

-―আদদায়াভ গও নেঁদঘ আদঙ ঘাঘা?‖ 

-―ন ফাভা নকদঙ। ঢদ ঢাভ নঙদম নগভত ঐ ৫৮ যঢও নপাকতঔম ওভদঙ।‖ 

-―আো ঘাঘা, অফদভদযভ নঙদমদফদয় নওউ গঙমদা?‖ 

-‖ুদন্দাভ ফৃঢুযভ ধদভ অফদভদযভ নঙদম গ্রাফ নণদও ধাগমদয় বায়। ঢাভ ঔভ এঔদ 

নওউ চাদদদা।‖ 

আফাভ বা চাদাভ তভওাভ ঢা চাদা লদয় গকদয়গঙম। ঢাই দচরুদমভ াাদও মমাফ,  

আো ঘাঘা,অদদও কে লম,আচ ঢদ আগ।‖ 

আগফ দচরুদমভ াাভ ওাঙ নণদও গতায় গদদয় ঔাফাভাগিদঢ গনদভ এমাফ। 

ভাদঢ আাভ শুদদঢ নধমাফ দাভীওদন্ঠভ কাদ, 'নল েগডদওভ অগঢগণ.....এদম প্রপাদঢ 

ওাদভ ঘাগলয়া....'। 

কাদ শুদদ আফাভ ফদ দম এ নঢা নওাদ ফাদুদরভ ওন্ঠ দয়! এ এও অধাগণি ওন্ঠ! 

 

ধদভভ গতদ এওঝা গোন্ত গদদয় ননমমাফ। প্রওৃঢ খঝদা নচদদ আফাভ ফদদ গওঙুঝা 

াল এদদঙ। আগফ ভাদঢভ নমা ঐ দদ বাাভ ধগভওেদা ওভমাফ। আফাভ 

ভলযগপ্রয় এও নু্ধদও নফাাইদম ুদন্দাভ খঝদাঝা দম ঢাদও ঔাফাভাগিদঢ আদঢ 

মমাফ। তুগতদ ধদভ আফাভ নু্ধ এদমা। নগতদ গদওমদমা আফাভ ওাচ নযর ওদভ 

আফভা ভাদঢভ অগপবাদদভ ওভডীয় গতওগুগম গদদয় আদমাঘদা ওভমাফ।আফাভ নু্ধ 

মম, ―ঢালদম ঢুই মগঙ অফদভয ঘদন্দ্রভ স্ত্রী ুদন্দা ঐ ইউওযাগমধঝা কাদঙভ দদ 

কাদ ওভদঙ?‖ 
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-―আগফ প্রাণগফওপাদ থাভডা ওভগঙ ঢাই। ঢদ দদ দা নকদম নাছা বাদদা অদয 

নওাদ ওাভড আদঙ গও দা।‖ 

-―অদয ওাভড ফাদদ?‖ 

-―নতঔ এ অযভীভীভ গুচ ভগঝদয় অদদও ফয় ওুওফি খদঝ ণাদও। নঝা নব 

আফাদতভ ঔাফাভাগিভ স্বাণিলাগদ খঝাদ দা ঢাভ গও গদশ্চয়ঢা আদঙ? ওাদচই নঔাদদ 

গকদয় নতঔা উগঘঢ আম যাধাভঝা গও?‖ 

 

আফভা ভাঢ তযঝাভ গতদও ঔাফাভাগিভ বদযপ্রলভীদও চাগদদয় ঘদম এমাফ এওদযা 

কচ তূদভভ ইউওযাগমধঝা দদ। াদণ আত্মভোভ চদয ওাদঞভ বঢগভ মাগঞভ ফাণায় 

নমালাভ ম াদদা গদযরপাদ বঢগভ আফাভ যগিকঢ মাগঞগঝ গদমাফ। আফাভ মাগঞঝা 

নতদঔ নু্ধ মম, 'পামই নঢা কদেভ অস্ত্রদও াি রূধ গতদয়গঙ ঢুই।' উত্তদভ আগফ 

নওম লাগ গতমাফ। 

বাই নলাও আগফ নগয গধদতভ আেঁঘ ওভগঙ দা। নঢফদ গওঙু ুছদম ধুগম ঙািা কগঢ 

দাই। বদযপ্রলভীদও মা লম ইউওযাগমধঝা দদভ গতদও ফাদছ ফাদছ মেয ভাঔদঢ 

আভ গদদচভ নফাাইম াণরুদফ নকদম ওাদঙ ভাঔদঢ। গওঙু গধত ুছদম 

ঔাফাভাগিভ নমাওচদ গদদয় নঔাদদ আক্রফদডভ প্রস্তুগঢ গদদয় নবদঢ মা লম। ঢদ 

আদকই ওাউদও দা চাদাদঢ দম গতমাফ। নওদদা নগয চাদাচাগদ লদম নকাধদদ ওাচ 

ওভা বায়দা। ন  শুদদ পয় নধদয় নকম। ন মম, ―াথাদদ ওাচ ওভদদ।‖ 

 

আফভা ইউওযাগমধঝা দদভ গপঢভ গকদয় নতঔমাফ দঝা নােঁওা নােঁওা। এওচদ ফাদুর 

মুওাদদাভ ফঢ নওাদ চায়কা দাই। আযধাদয আফাদতভ ঔাফাভাগি ঙািা নওাদ 

ঢাগি নদই দম চায়কাঝা এফদ গদচিদ। আফভা দ নণদও নভ লদয় এওঝু তূদভ 
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গভাঝ ওােঁঞামকাদঙভ আিাদম মাফ। ঔাফাভাগিভ াভান্দা নণদও ভাদঢভ গদচিদঢা 

নাছা নকদম এঔাদদ এদ ফদদ লদে আফভা প্রাঘীদওাদমভ গযওাগভ চীদদ নধৌঁদঙ 

নকগঙ। ফাদছ ফাদছ নচাদাগও জ্বদম জ্বদম ধগভদযঝাদও আদভা পূঢুদি ওদভ ঢুদমদঙ। 

ভাঢ আদুফাগদও াদি তযঝা াচদম ঔাফাভাগিভ নধঙদদভ গতদওভ চেম নণদও 

গযয়াদমভ গঘৎওাভ নযাদা নকম। গযয়াদমভ টাও ধগভদযঝাদও আদভা ুদদা, ভলযফয় 

ওদভ ঢুমদমা। ফয় নবদ ফদদ লদে ওাঝদঙ দা। আফাদতভ দ ণাওদঢ ণাওদঢ 

গছফুগদভ ফঢ আগঙম। এফদ ফয় দাভী ওদন্ঠভ কাদ নপদ এদমা, 'ঢুগফ গও নওগম 

ঙগ শুথু ধদঝ গমঔা......ঐ নব ুতূভ দীলাগভওা....'। 

আফাভ লাঝিগঝ নদি নকম। এগও যাধাভ! গও লদে এ! অতৃযয িাদ নণদও কাদ 

আদঙ নওদ? গজ্ঞাদদভ বুদক তুচদ গযগেঢ ফাদুর কাদ শুদদ পয় ধাগে নওদ? 

চদফাদলীদ চায়কায় অতৃযয িাদ নণদও কাদ শুদদ আফাদতভ ইগন্দ্রয়গুদমা নবদ 

অদুপূগঢলীদ লদয় নকম। আফভা নবদ নচদক নণদও নওফদ খুদফভ নখাদভ আগঙ। নু্ধভ 

গতদও ঢাগওদয় নতঔমাফ ন ধুদভাধুগভ অদি অিায়। গওঙুেড দ নণদও  গদদচদতভ 

গওঙুঝা স্বাপাগও ওদভ গদমাফ। ঢাভধভ থীদভ থীদভ দদ প্রদয ওদভ গওঙুঝা কমা 

ঘগিদয় মমাফ, ―নও কাদ কাইদঙদ এঔাদদ? আধগদ বগত ুদন্দা লদ ঢদ আফভা 

আধদাভ নু্ধ লদঢ ধাগভ?‖ এভধভ কাদ নণদফ নকম। গওন্তু নওাদ ওণা দাই। আগফ পয় 

নধদয় নকমাফ। নওাদ গধত আদঙ দাগও? তু'গফগদঝ ধদভ আগফ আাভ এওই ওণা 

মমাফ। এভধভ নতঔমাফ দদভ উত্তভ গতও নণদও এও ঙায়াফূগঢি নলেঁদঝ আদঙ বাভ 

অয়দ নাছা বাদে ধেঁগঘয-গঢগভয ঙভ য়ী ফগলমা। আফাদতভ ওাঙ ওাঙাওাগঙ 

এদ ন নণদফ নকম। অন্ধওাদভ ধগভষ্কাভ নতঔা নকম দা নঘলাভাঝা। শুথু অয়ঝা নাছা 

নকম, নই অয় মম,―নঢাফভা ওাভা?‖ 

আগফ মমাফ,―আগফ ঔাফাভাগিভ গলাভেও আভ  আফাভ নু্ধ।‖ 
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ঙায়াফূগঢি মম, ―লযােঁ আগফ ুদন্দা। গওন্তু নঢাফভা এঔাদদ নওদ?‖ 

-―আধদাভ কাদ শুগদ প্রগঢগতদ। আফাভ পাম মাদক।‖ 

-―নঢা কাদ নযাদাভ চদয এঔাদদ আদঢ লদ নওদ? কাদদঢা ঢুগফ ঔাফাভাগি নণদও 

শুদদঢ ধা।‖ 

-―আধদাদও নতঔাভ ইো গঙম। আধদাভ খঝদা শুদদগঙ আগফ। আফাভ ঔু ওষ্ট লদয়দঙ 

আধদাভ চীদওাগলদী শুদদ।‖ 

আগফ নতঔমাফ আফাভ ওণা শুদদ ুদন্দা নওফদ ঘুধঘাধ লদয় নকম। গওঙুেড ঘুধঘাধ 

ণাওাভ ধভ ন মম, ―আগফ আফাভ াগি ঙািদাদা। আদদায়াভ চাম তগমম, ঝাওাভ 

নচাভ আভ আফাভ তূিমঢাভ ুদবাদক াগি তঔম ওদভ নভদঔগঙম। ঢাভ নঙদমভ তঔদম 

ভদয়দঙ এঔদ ।' 

-―আধগদ নভাচ এঔাদদ কাদ ওদভদ, আধদাভ এ দঝা ুগছ ঔু গপ্রয়?‖ 

-―লযােঁ অফদভয নেঁদঘ ণাওদঢ আফভা ঘােঁতগদ ভাদঢ ফাদছ ফাদছ এঔাদদ আঢাফ। 

অফদভয মঢ নঔামা দদ আফাভ কমাঝা দাগও ঔু ুদভমা নযাদায়।‖ 

―আধদাভ স্বাফী পুম দমদগদ। আগফ নঢা আধদাভ কাদ শুদদগঙ।‖ 

-'অফদভয ফাভা বাাভ ধভ এঔাদদ আঢাফ। ঘঢুভ আদদায়াভ এওগতদ ুদবাক নধদয় 

আফাদও এঔাদদ কমা গঝদধ নফদভদঙ।‖ 

ুদন্দাভ ওণা শুদদ আফাদতভ নঘাদঔ ধাগদ এদ নকম। আগফ প্রে ধাোাভ চদয 

মমাফ, ―আফভা আচ বাই ুদন্দা। আযা ওগভ আধগদ প্রগঢ ভাদঢ কাদ ওভদদ। 

আগফ ঔাফাভাগিভ াভান্দা নণদও শুদদঢ ধাভ।‖ 

ুদন্দা মম, ―কাদ নঢা আগফ কাই। ঢদ নঢাফভা নবদলঢু আফাদও নতঔদঢ াল 

ওদভ এদদঙা, নঢাফাদতভ আফাভ শুপাওাঙ্ক্ষী দম ফদদ লদে। ঢাই মগঙ আফাভ 

এওঝা অফাপ্ত ওাচ আদঙ। নঝা আফাদও নযর ওভদঢ লদ।‖ 
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আগফ মমাফ, ―নঝা গও আফাদতভ মা বায়?‖ 

ুদন্দা মম, ―আফাভ নঙদমভ ঢাগিঝা প্রদয়াচদ। ঢাগিঝা আফাদও উোভ 

ওভদঢ লদ।‖ 

আগফ মমাফ, ―আধদাভ নঙদমভ নঔােঁচ নধদয়দঙদ?‖ 

ুদন্দা মম,―ন গ্রাদফ আদঙ। বগত আদদায়াদভভ নঙদম ঢাগি ননভঢ গতদঢ ভাগচ 

লয় ঢদ পাম। দা গতদম আফাদও ওাচঝা ওভদঢ লদ।‖ 

ঢাভধভ নতঔমাফ ুদন্দা নলেঁদঝ নলেঁদঝ দদভ উত্তভ নওাদড গকদয় অতৃযয লদয় নকম। 

আফভা তুচদদ গওঙুেড তােঁগিদয় নণদও যাধাভঝা লচফ ওভমাফ। ঢাভধভ থীদভ থীদভ 

ঔাফাভাগিদঢ আফভা গনদভ এমাফ। এভধভ প্রগঢ ভাদঢ আগফ ুদন্দাভ কাদ শুদদঢ 

নধমাফ। 

 

এই খঝদাভ গঞও দঢদভা গতদ ধদভ দচরুম চাদাম অফদভদযভ নঙদম অয়দ গনদভ 

এদদঙ। ুদন্দাভ নঙদম ঢাভ াা ফা ফাভা বাাভ ধভ দাগও ধাগমদয় এও আত্মীদয়ভ 

াগি গকদয়গঙম। নঔাদদ ন ি লদয়দঙ। এঔদ বধঢৃও াগিভ তঔম ুদছ গদদঢ ঘায়। 

এওগতদ ওামদমা নতগঔ ঙাগিয-াঢায ঙভ ফদঢা য়দভ এও নঙদম ঔাফাভাগিভ 

নকদঝ তােঁগিদয় আদঙ। আগফ মমাফ, 'গওঙু মদদ?' 

ন মম, 'আগফ অদদওগতদ ধদভ গ্রাদফ এদগঙ। শুদমাফ গ্রাদফভ াইদভ দঢুদ 

ঔাফাভাগি লদয়দঙ বা দাগও নতঔাভ ফঢ। ঢাই নতঔদঢ এমাফ।' 

-'গঞও আদঙ নতদঔদ, যলদভ ওাচ ওদভদ দাগও?' 

-'দা, গ্রাদফভ নঙদম গওন্তু ধাগমদয় গঙমাফ।' 

-'নওদ!' 
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-'আধগদ ফদদ লয় আফাভ ফাভ ওণা নযাদদদগদ। আগফ অয়দ ঘন্দ্র। াাভ দাফ অফদভয 

ঘন্দ্র।' 

আগফ ওণাঝা নযাদাফাি গতুু্ৎযও নধমাফ। মমাফ, 'নঢাফাদতভ ওণা শুদদগঙ আফাদতভ 

াকাদভেও দচরুদমভ াাভ ওাঙ নণদও। নঢাফাভ াদণ গওঙু ওণা গঙম। ফয় লদ 

নঢাফাভ?' 

-'গও নব দমদ আধগদ,গ্রাদফ নঢা অদদও নমাও আফাদও ধাত্তাই গতদে দা। নাথলয় 

গঘদদঢ ধাভদঙ দা। আধদাভ ে নঢা নৌপাকয, দমদ ওঔদ আদা?'  

-'গঞও আদঙ গদওদম এদা।' 

গদওদম অয়দ এদ লাগচভ। আগফ ঢাদও মমাফ,'নঢাফাদতভ াগি নঢা তঔম লদয়দঙ। 

গ্রাদফ ণাওদঙা নওাণায়?' 

-'ণাওাভ চায়কা মদঢ ঢিফাদদ গ্রাদফ ফীভ ওাওাভ াগি। নঔাদদ আগঙ। াাভ তূভ 

ম্পদওিভ পাই।' 

-'নঢাফাভ ফা ফাভা বাাভ ধদভ নওাণায় গঙদম?' 

-'ফাফাভ াগি ধাগমদয় নকঙমাফ যাভ।' 

-'নঢা নঢাফাভ গ্রাদফ আাভ উদেযযঝা গও আফাদও মা বায়?' 

-'উদেযযঝা ধূভড ওভা ি ওগঞদ। াাভ ফয়ওাভ তগমম। অদদও ফয় নধগভদয় 

নকদঙ। এঔদ ঢাগি উোভ ওভদঢ ধাভদা গওদা ুছগঙ দা। ঢু ফাফা াগিদঢ 

ওঢগতদ আভ ণাওদা, নঘষ্টা ওদভ নতগঔ বধঢৃও াগিঝা ধাই গওদা?' 

-'নঢা আদদায়াদভভ নঙদমভ াদণ নতঔা ওদভগঙদম?' 

-'ওদভগঙ, গওন্তু নগভত গধঢাভ চগফ ঙািদঢ ঘাইদঙ দা। ন াাভ তগমম নভ ওদভ 

নতঔাদমা। মম, াগিভ ফাগমও এঔদ ন। নগয নঢগিদগি ওভদম আফাভ ধগভডগঢ 

দাগও ফাভ ফঢ লদ!' 
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অয়দ ঘদম বাাভ ধদভ আফাভ ুদন্দাভ ওণা ফদদ লম। ন আফাদতভ দমগঙম ন 

ঢাদতভ াগিঝা উোভ ওভদ। নতঔা বাও ুদন্দা গওপাদ অয়দদও ালাবয ওদভ? 

 

ভাঢ প্রায় গঢদদঝ াদচ। িাদ আদদায়াদভভ াগি। নগভদতভ নৌ ঈগযঢা উদঞদঙ, 

গওদভ নবদ যব্দ শুদদদঙ। িদমাদওভ নৌ ন। ভাদঢ নঘাভ টাওাদঢভ উৎধাঢ লদঢই 

ধাদভ। ঢাভ উগঘঢ স্বাফীদও ালাবয ওভা। এই নপদ ন াইদভ এদ নতঔদমা 

ভান্নাখদভভ ধাদযভ ি আফকাদঙ নও নবদ যব্দ ওভদঙ। ঝদঘিভ  আদমা নগতদও 

ননমাফাি নতঔদঢ নধম কাদঙভ ওাদঙ এও ফগলমা ফূগঢিভ ফঢ অদি লদয় ভদয়দঙ। 

মদঙ, েঁ ঈেঁগয নেঁগভতদও টােঁও দােঁ নভেঁ......' ফগলমাভ নঘাঔ ফুঔ পয়েভ। ঈগযঢা ুছদমা 

ন লােঁঝদঢ ধাভদঙদা। গভাঝ গঘৎওাভ গতদয় ন ফাগঝদঢ দ ধিদমা। গঘৎওাভ শুদদ 

নগভত নভ লদয় নতদঔ উ ফাগঝদঢ দদঙ ঢদ দিদঙদা! ন নকাঝা াগিঝা ঔুেঁদচ 

নতঔদমা,ঢদ গওঙু নধমদা। ধভগতদ নকাঝা গ্রাফ আঢদেভ ফাদঞ ধগভডঢ লম। 

ঈগযঢা াাভ াগি ঘদম নকম। দমদঙ ুদন্দাভ উৎধাঢ ন্ধ লদম ঢদ গনভদ। 

নফদয়ভা দন্ধ দাফা ফাি খদভ ঠুদও ধিম। ওফিচীী নমাদওভা ঢািাঢাগি াগি গনভম। 

গ্রাদফভ আড্ডাভ িাদ ফুগত,ঘাদয়ভ নতাওাদ নবঔাদদ ভাঢ তযঝা ধবিন্ত আড্ডা লঢ ন 

ভাঢ মাকা ফাি নােঁওা লদয় নকম। নওম বাভ াথাদ লাভ তভওাভ নগয ন নগভতই 

নওম মদঙ  অয়দঘদন্দ্রভ ওাভাগচ। এপাদ ওদয়ওগতদ নওদঝ নকম। 

 

এও ভাদঢ আদদায়াদভভ নঙদম নগভত আাদভা খদভভ াইদভ গওদভ যব্দ নধদয় উদঞ 

ধিদমা। ন আচ এওা। ঈগযঢা ুদন্দাভ পদয় াগি নঙদিদঙ। ঢাদওই নতঔদঢ লদ 

যব্দঝা গওদভ। লদঢ ধাদভ নঘাভ টাওাঢ। ঢদ নগভদতভ ফদদ দঘদয় নগয দন্দল 

চাকদমা অয়দ আাভ ুদন্দাভ নদয ঢাদও পয় নতগঔদয় ণাওদঢ ধাদভ। ন পীরড 
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নভদক ঢাভ গভাঝ তুই নুদঝভ লাুয়াঝা গদদয় নভ লম। আচ অয়দদও নযর ওদভ 

গতদ। নভ লদয় নতঔদমা আগগদাভ ভান্নাখদভভ ধাদয ুদন্দা ফূগঢিভ ফঢ তােঁগিদয়। ঢাদও 

মদঙ,'ােঁগিঝা নঙেঁদি নতেঁদভ, ােঁাভ ধােঁধ গদেঁদচভ খােঁদি গদেঁদা'। ওণাগুদমা মাভ ফয় 

ুদন্দাভ নওম নঞােঁঝ দিদমা গওন্তু নঘাদঔভ ধাঢা া নকাঝা যভীভ এওাভ দিদমাদা। 

নগভদতভ লাঢ ধা নওফদ নবদ অাি লদয় নকম। ন গওঙু মদঢ া ওভদঢ 

ধাভদমাদা। ঢদ ুছদঢ ধাভদমা ন গিভ লদয় আদঙ আভ ুদন্দা ওণাগুদমা দম থীদভ 

থীদভ ঘদম নকম। ুদন্দা বায়া ফাি নগভদতভ নঘঢদা গনদভ এদমা। ন ফদদ ফদদ 

মম, স্বীওাভ ওভমাফ ঢুই অগপদদয় চাঢ গযেী। 

 

ধদভভগতদ ন অয়দদও যাগদয় এদমা, 'এপাদ পূঢ নদচ পয় নতঔাদদা ন্ধ দা 

ওভদম গ্রাদফ ণাওদঢ ধাভগদা।' আফাভ ফদঝা ঔঘঔঘ ওভদঢ ণাওদমা অয়দদও 

নওাদপাদ ালাবয ওভদঢ ধাভগঙদা। 

এভ তু'গতদ ধদভ ফাছভাদঢ গঘৎওাভ নঘেঁঘাদফগঘদঢ আফাভ খুফ নপদগ নকম। াভান্দায় 

নভ লদয় নতগঔ এওদযা কচ তূদভভ নই ইউওযাগমধঝা দদ ওাভ নবদ ফভদ গঘৎওাভ 

নযাদা বাদে।আগফ,বদযপ্রলভী এং াঢ-আঝচদ ঔাফাভাগিভ শ্রগফও গকদয় নতগঔ এও 

ইউওযাগমধঝা কাদঙ আদদায়াদভভ নঙদম নগভদতভ মায ছুমদঙ। আফভা ঢািাঢাগি 

নঔাদ নণদও গ্রাদফ গকদয় ধুগমদও ঔভ ধাঞাাভ যিা ওভমাফ। ধুগম এদ 

মাযদও নধাস্ট ফদঝিদফভ চদয ধাঞাম। গ্রাদফভ গওঙু নমাওদও গচজ্ঞাাাত ওভাভ ধভ 

ঢাভা আফাদতভ ঔাফাভাগিদঢ এদমা। খঝদাঝাভ ােী গলদদ আফভা বাভা গঘৎওাভ 

শুদদ দদ গকদয়গঙমাফ ঢাদতভ ওমদও গচজ্ঞাাাত ওদভ ধদভ আফাভ ওাদঙ এদ 

প্রশ্ন ওভদমা, ―আধগদ নঢা ঔাফাভাগিভ গলাভেও?‖ 

-―গচ লযােঁ।' 
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-―বদযপ্রলভীভ ওাদঙ শুদমাফ আধগদ দাগও ওগতদ আদক ভাদঢ ঐ দদ গকদয়গঙদমদ?‖ 

-―লযােঁ।' 

-―নওদ?‖ 

-―নতদঔদ, গ্রাদফভ ফাদুর গও গশ্বা ওদভ া দা ওদভ আগফ ঢা নতঔদা। পূদঢভ গুচ 

ভগঝদয় নওউ ঔাফাভাগিভ স্বাণিলাগদ খঝাদঢ ধাদভ গওদা ঢা ঔগঢদয় নতঔা আফাভ ওাচ।‖ 

-―নঢা আধগদ গও নতঔদমদ?‖ 

-―ফাদুর ওাউদও নতগঔগদ‖, আগফ এওঝু নলদ মমাফ। 

-―আচদও গকদয় গও নতঔদমদ?‖ 

-―গঘৎওাভ শুদদ আফভা এঔাদওাভ গওঙু নমাও এওাদণ গকদয় নতগঔ আদদায়াদভভ নঙদম 

কমায় তগি ােঁথা অিায় কাদঙ ছুমদঙ।‖ 

-―ন আধদাদতভ ওাদঙ ালাবয ঘায়গদ?‖ 

-―ন নেঁদঘ গঙম দা।‖ 

ঢাভধভ ধুগময মায গদদয় নকম। ধভগতদ নকাঝা গ্রাদফভ আদমাঘদাভ গরয়স্তু নগভত। 

নওউ মম এঝা নগভদতভ যাগি,নওউ মম গ্রাদফ গফমাদতভ যিা ওদভ ুদন্দাভ 

পূঢদও ঢািাদঢ লদ। গঢদ-ঘাভগতদ ধভ ধুগমদভ টািাভ যাধাভঝাদও আত্মলঢযা দম 

গভদধাঝি গতম। যভীদভ নওাদ াগলযও আখাদঢভ গঘহ্ন ধায়া বায়গদ। আগফ ফদদ ফদদ 

মমাফ ুদন্দা ঢাভ নঙদম অয়দদভ কগঢ ওদভ নকম দঝ। 
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অভূতপূবব 
যঙ্খতীধ নদগুপ্ত 

 
'ঢুই ওঔদদা পূঢ নতদঔগঙ?' 

প্রশ্ন শুদদ ঘফদও উঞম যাভদ। ফৃতু স্বদভ আাভ, 'মদা, নতদঔগঙ ওঔদ?' 

'নওদ নদযাঝা ফাগঝ ওভগঙ ফাইগভ? নঙাি দা। ফুট গঞও দগল লযায়' যাভদ মম। 

'গঞও আদঙ, ঘম আফাভ াদণ। ফুট গল ওভাভ তায়াই আদঙ।' 

 

ভাঢ ঢঔদ আিাইদঝ। নযাপাাচাভ খাদঝভ নচগঝদঢ দগঙম ভা তুচদ। ফথযবাদফভ 

দীভ ংমাধ। অদু্ভঢ যান্ত  কা ঙফঙদফ পা ঘাভধাদয। অতূদভ, নঔাম লদবাদক 

লগভদাফ, থূধওাগঞভ গফশ্র কদন্ধ, াঢা পাভী।  

 

'আগুদ লদ?' গদদ ঢৃঢীয় ধুরুদরভ প্রদয। ভা ঢাগওদয় নতঔম, এওচদ মম্বাদঝ 

কিদদভ গঙধগঙদধ ফাদুর, ফাণায় ঝুগধ। ফুঔ ধগভষ্কাভ নতঔা বাদেদা। ফাদুরগঝ গদুঃযদব্দ 

ওঔদ এদ তােঁগিদয়দঙদ নওউ নতঔদঢ ধায়গদ। গুমনাফ গচদজ্ঞ ওভম, 'যাভ, 

আধগদ গও পূদঢভ নঔােঁদচ? দা অদয নওাদদা যাধাভ?' 

-'হুফফ, অপূঢধূি অদুন্ধাদ মদঢ ধাদভা। ঢাই নঢাফাদতভ নদক্সঝ প্লযাদ গও? ঘাওগভঝা 

নঢা নকদঙ।' 

ভা তুচদদই ঘফওাম।  

-'আধদওা গওদদ নপচা ইথাভ, উস্ নওুন নদ াু নদ?' যাভদদভ ওণ্ঠস্বভ ওগঞদ। 
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-'আফায় নওউ ধাঞায় গদ', ইস্পাঢ যীঢম ওদণ্ঠ উত্তভ। 'আগফ  চাগদ।' 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

যাভদ এওচদ নপাওাগমস্ট া কায়ও, আভ গুমনাফ গকঝাগভস্ট। ভা এওঝা যান্ড 

াদাদদাভ নঘষ্টা ওভগঙম। গওন্তু গওঙুদঢই ুগথা ওদভ উঞদঢ দা নধদভ াথয লদয়ই 

ঘাওগভ গদম, এও অদাফী ধাদযামায়। রূগচ-রুগঝভ যিা লম গঞওই, গওন্ত দতভ গও 

আভ ঢাদঢ ফদ ফাদদ? নভদিাভােঁভ ফায়াী ধগভদদয াই ঘায় ঘঝুম কাদ। ফদদভ গঔদত 

নঘদধ, ভা কায় াচায়।  গতদঝা গঙম Phil Collins এভ চেগতদ। ভা দ 

"Another Day In Paradise" থদভদঙ; এও ফতযধ বুদওভ ফন্তয 'আদভ গও  

ননু্টফাওিা কাদ ওভঙ ায়া, এঔদ এ ঘদমদা। Sing some peppy numbers.' 

যাভদ ফাণা গঞও ভাঔদঢ ধাভদমা দা, ওাদঙ গকদয় ওমাভ থদভ মম, 'Hey buddy, I 

think you are stoned, wanna give a try?' 

ঘাওগভঝা গঝওমদা। আাভ দতভ লঢাযাভ গতদ শুরু লম। অঢুঃধভ এই অগপবাদ। 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

'নযাদদা' নমাওগঝ মম, 'গতওপুম ওভা চালাদচভাই দঢুদ নতয আগষ্কাভ ওদভ। 

নঢাফাদতভ ঘমাভ ধণ, নঢাফাদতভদওই াদাদঢ লদ। একটা ট্যালেন্ট হান্ট ইভেন্ট 

আছে সামনে, দাফ SARABANDE...try your luck.' 

'আগুদ ঝা নতগঔ এওঝু।' নথােঁয়াভ আিাম ভদঢই, ফাদুরগঝদও আভ নতঔা নকম দা।  

ভা প্রগঢদবাগকঢায় অংয গদম। ধুভষ্কাভ গঙম এওঝা অযামাফ াদাদদাভ ওদেযাক্ট। 

ভা গচঢদঢ ধাভম দা, গওন্তু দতভ কাদ ঔু চদগপ্রয়ঢা নধম। ভা গঞও ওভম এাভ 

নণদও গদদচদতভ ওদম্পাগচযদই কাইদ। ঔাাভ চুঝুও া দা চুঝুও।  
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এওগতদ ধাওি রীদঝভ চদাওীডি নুঝধাদণ ভা নতঔদঢ নধম নই ফাদুরগঝদও। ভা 

আগ্রল গদদয় এগকদয় নকম। 'Sorry নওাণা পুম লদে আধদাদতভ, we never met 

before',নমাওগঝ মম।  

 

এভধভ আভ নওাদদা গতদ নই ভলযফয় ফাদুরগঝভ নতঔা ভা ধায়গদ। ভা ুছদঢ 

ধাভম, আভ ওঔদদা ধাদদা। গশ্বাদ গফমায় স্তু।  

 

গুমনাফ কাউ আভ যাভদ ল্ডউইদ এঔদ নগমগেগঝ। াই দতভ ফচা ওদভ গুকা 

াা দম টাদও। যলদভভ লায়ায় দতভ কাদ পাদ। নওউ চাদদদা, শুথু ভা চাদদ, 

আচদওভ গতদদ নওাদদা গুকা াা গধদত ধিদম, পূদঢভ ভাচা এদ লাগচভ লদ। 

এগকদয় বায়াভ ভািা নতঔাদ। অযয নঝাই স্বাপাগও। যহুদভ বুগিাতী ফদ, গুকা 

াা আভ পূদঢভ ভাচাভ নযান্টাগ ুছদ দা। ঢদ ঢাদঢ পূদঢভ ভাচাভ ভ নতয়া 

আঝদও ণাদও দা, আভ গুকা াাভ ধণঘমা নযর লয়দা। 
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নেঘ - নশ্বঢা ু 
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অগপগচৎ ুওুম 

 
'নব ফৃঢ, এওফাি ন-ই িজ্ঞ। ঢাভই ওাদঙ অচাদা গওঙু নদই। আফাদতভ 

চীগঢওাদম অচস্ম অান্তভ গচগদ আফাদতভ জ্ঞাদ  অদুপূগঢভ ধদণ াথাভ ৃগষ্ট 
ওদভ। ই নব চাদামা নঔামা ভদয়দঙ – ন চাদামা গতদয় আফভা তুদভভ ধালাি নতঔদঢ 
ধাগে, আওাদয নফখ নতঔদঢ ধাগে। এ লম অান্তভ গচগদ – গদদপিচাম জ্ঞাদদভ 
ধদণ এ তৃযয াথাস্বরূধ। অণঘ চাদামা বগত ন্ধ ওদভ গত ঢালদম গও নতঔ? খদভ 
আদমা বগত দা ণাদও, ঢালদম াইদভভ আদমাভ ধণ ন্ধ ওদভ গতদম ওী ণাদও? 
অন্ধওাভ। চীদ লম আদমা, আভ চীদ লম ই চাদামা গতদয় নতঔা তৃযয, বা 
আফাদতভ প্রওৃঢ জ্ঞাদদভ ধণ নণদও তুদভ গভদয় গদদয় বায়। আভ ফৃঢুয লম ন্ধ 
চাদামাভ নদম নব অন্ধওাভ, নই অন্ধওাভ।এই অন্ধওাদভভ নদম আফাদতভ অন্ততৃিগষ্ট 
ঔুদম বায়। ফৃঢুযই লম অন্ধওাদভভ ঘভফ অিা।' 
― কযাংঝদও কন্ডদকাম, ঢযগচৎ ভায় 

 

ফৃঢুযভ ধদভ নব এওঝা চকৎ আদঙ ― ন গশ্বা ফাদুদরভ হুগতদদভ। আভ নই 

চকৎ ম্পদওি চাদাভ আগ্রল ফাদুদরভ অধগভীফ। ইউএন নঘদধ আা 
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গপদগ্রলীদতভ ফদঢাই "ধাদভভ" ফাদুদরভা নওফদ ণাদওদ, ওী ওদভদ ঢা চাদাভ নঘষ্টা 

হুগতদ থদভই ওদভ এদদঙ ফঢিদমাদওভ অগথাীভা। প্রায় রাঝ লাচাভ ঙভ আদকওাভ 

গদয়াদটভণাম ফাদুরদতভ ওদভ ধায়া নকদঙ রুথ ফাঔাদদা নুম। আয়াভমযাদন্ড ধায়া 

নকদঙ প্রিভ বুদকভ ফাদুদরভ ধাণভগদগফিঢ ফাগথ, বাদঢ আত্মাঢদত্ত্বভ অগিত্বই ুস্পষ্ট 

লয়। দমাফদ দ্বীধধূদঞ্জভ নমাদওভা গশ্বা ওভদঢদ ফৃঢুযভ ধভ আত্মাভ এও অংয স্বদকি 

(া দভদও) বায় আভ এও অংয খুভদঢ ণাদও ধৃগণীভ আযধাদয l ঘাইদমই াোৎ 

নফদম "দঢদাদতভ"। প্রাঘীদ গফযভীয়ভা গশ্বা ওভঢ ফৃঢুয -ধভঢিী চকদঢ। 

নাভাদতভ ফাগথ ঢাই ঢাভা পদভ গতঢ উধলাভ, গমাাদ আভ প্রাঢযগলও চীদদভ 

দাদা উধওভদড। 

 

আদফগভওাভ প্রাঘীদ অগথাীদতভ গঙম অদুরূধ গশ্বা। ঢাভা আদয়াচদ ওভঢ দাদা 

আঘাভ-অদুোদদভ, বাদঢ ফৃঢুযভ ধভ আত্মাভ বািাধণ ুকফ লয়। প্রায়  নেদিই 

অদুোদদভ ধুদভাপাদক ণাওদঢদ ধুদভাগলঢ নশ্রগডভ ফাদুদরভা। আত্মাভ দে নবাকাদবাক 

িাধদদ এেঁভাই গঙদমদ ফাথযফ। ংেৃঢ াগলদঢয ৃলতাভডযও উধগদরদত পূদঢভ 

উদিঔ আদঙ l ধদভ পযঢা বঔদ গুগঝগুগঝ ধা ননদম নয গওঙুঝা এগকদয়দঙ, ফাদুর 

উৎালী লদয়দঙ নপ্রঢঘঘিায়।  

ংকগঞঢপাদ গদযর নওাদ ধেগঢ নফদদ নবাকাদবাদকভ নঘষ্টা ওদভদঙ নপ্রঢদমাদওভ 

দে। এই নব প্রদঘষ্টা, ঢাভ নধাযাগও দাফ "গেঁয়া" ( seance) l নভাগ এই যব্দগঝভ 

আেগভও অণি াভ চায়কা।  গওন্তু ইংদভগচ পারায় বঔদ এভ যহৃঢ লয় ঢঔদ 

ঢাভ ফাদদ তােঁিায় - গওঙু ফাদুর বঔদ এও চায়কায় গফগমঢ লদয় ফদঢ নঘষ্টাভ 

ফাথযদফ আত্মাদতভ দে নবাকাদবাদকভ ভািা নঔােঁদচদ। আভ আত্মা া ফৃঢ যগিভ দে 

ওদণাধওণদদভ ওাদচ ফথযিঢা ওদভ 'গফগটয়াফ' া ফাথযফ। আভ গয়ােঁদভ এওগঝ 
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অদযঢফ ধেগঢ লম প্লযাদদঘঝ া ধােঁদয। এ যাধাদভ আদমাঘদায় ধদভ আগঙ। ঢাভ 

আদক ভং এওঝু নঘাঔ াগওদয় নদয়া বাও গয়ােঁদতভ ইগঢলাদ। 

 

গয়ােঁদ নফমায় "দঢদা"দতভ 

 

াইদদমভ "ল্ড নঝস্টাদফন্ট" -এ মা আদঙ নব আত্মাভ দে নবাকাদবাদকভ নঘষ্টা, 

টাগওগদগতযাভ ঘঘিা া পাকযকডদা গিস্টাদ থদফিভ প্রণাগরুে। প্রপু এদঢ রুষ্ট লদ। 

"গদউ নঝস্টাদফন্ট" -এ অযয এওগঝ চায়কাদঢ নতঔা বায় নব ভাচা ম এওগঝ 

ফযাভ ফাথাদদভ চদয ঢােঁভ ফৃঢ ফন্ত্রী যাফুদয়দমভ ালাবয ঘাইদঙদ এং এ ওাদচ 

এন্ডভ দাদফভ এও ছাভ ালাবয গদদেদ। ফথয বুদকভ দাদা কদে িীষ্টথফি প্রঘাদভভ 

চদয ধৃগণীদঢ শুপ আত্মাদতভ আগপিাদভ ওাগলদী ধায়া বায়। আথুগদও বুদক প্রণফ 

গয়ােঁদভ নভওটি ধায়া বাদে ১৬৫৯ াদম, গওন্তু এ যাধাদভ গিাগভঢ ঢণয গদযর 

নফদমগদ। এভ নয গওঙুগতদ ধভ ইফাদুদয়ম ুইদটদাকি দাদফভ এও ুইগটয গজ্ঞাদী 

নপ্রঢঘঘিাভ যাধাদভ নচাভতাভ য়াম ওদভদ। পদ্রদমাও তাগ চাদাদ নব গঢগদ নঘাদঔভ 

াফদদ  দাদা অদমৌগওও খঝদাপ্রাল নতঔদঢ ধাদেদ এং অদদও ফৃঢ যগিভ আত্মাভ 

দে ওণাাঢিা দমদঙদ। গঢগদ আভ দমদ নব ঢােঁভ যভীভ থভাথাদফ ণাওদম, ঢােঁভ 

ফদ েহ্মাদণ্ডভ দাদা গ্রদল খুদভ এদদঙ এং নভওফই নওাদ এও গ্রদল গঢগদ প্রপু 

গবশুভ নতঔা নধদয়দঙদ। ুইদটদাকি চাদাদ, গঢগদ প্রফাড নধদয়দঙদ, পকাদ এং 

চীগঢ ফাদুদরভ ফাদছ ণাদও আত্মাভা। দশ্বভ ফাদুরদতভ দে ওণা মাভ চদয 

পকাদ ফাদছফদথযই আত্মাদতভ ালাবয নদদ। এওই দে গগপন্ন খঝদাভ ফদথয গতদয় 

ঢােঁভ অগঢদমৌগওও যগিভ প্রফাড নতদ ুইদটদাকি। স্টওদলাফ নণদও প্রায় ঘাভদযা 

গওদমাগফঝাভ তূদভ নকাদণফাকি যলদভ দ স্টওদলাফ যলদভ আগুদ মাকাভ ঔভ আকাফ 



174 

চাগদদয় নতদ গঢগদ! আত্মাভ ালাবয গদদয় অদদদওভ লাভাদদা দাদা গচগদ ঔুেঁদচ নতদ। 

ভাগযয়াভ চাভ ঢৃঢীয় গধঝাদভভ লঢযাভ পগরযদ্বাডী ওদভদ হু তূদভ দ। এ থভদডভ 

দস্ত্রাতাফুদাগঘঢ ঘঝওতাভ ওাচওদফিভ নদম ঢােঁভ পিওুম চুদঝ নবদঢ গদযর ফয় 

মাদকগদ। 

ভাচধগভাদভভ তযভা ঢােঁভ ধৃেদধারওঢা ওভদঢ শুরু ওদভদ। ুইদটদাদকিভ 

পিভা তাগ ওদভদ নব গঢগদ গদয়গফঢপাদ ফৃঢ নু্ধ, ধগভাদভভ ফৃঢ তয এং 

লওফিীদতভ দে ওণা দম ঘদমদঙদ। ুইদটদাদকিভ নােঁও  নােঁগও গদদয় অদদও ঘঘিা 

লদয়দঙ, গওন্তু ন অদয প্রে। 

ধভদমাওঘঘিায় এভধভ নব দাফগঝ অঢযন্ত গুরুত্বধূডি, নগঝ লম িান্স নফফাভ। ঢােঁভ দাফ 

নণদওই ‚নফদফগভচফ‛ যব্দগঝভ উৎধগত্ত। নফদফগভচফ া দম্মালদগতযাদও ওাদচ 

মাগকদয় ১৮৩০-৮০-এভ তযদও হু ফাদুর আত্মাদতভ দে ওণাাঢিা ঘামাদঢ েফ 

লদয়দঙদ দম তাগ ওদভদ। ফাথযফদও দম্মাগলঢ ওদভ ঢােঁভা আত্মাভ দে ওদণাধওণদ 

ঘামাদঢদ। এভওফ নয গওঙু ওদণাধওণদ ঙাধাদদা লদয়গঙম ন ফদয়ভ ‚চাদিাম তু 

ফযাকদদগঝচফ‛-এ। প্রায় এই ফদয়ই আদভ দাফদঢ নতঔা বায় নক্স নাদদদতভ। গদউ 

ইয়দওিভ লাইদটগপদমভ ওাদঙ াা-ফাদয়ভ নাফিলাউদ ণাওদঢদ গঢদ নাদ – গময়া, 

ফাকিাদভঝ আভ নওঝ। নঝা ১৮৪৮ াদমভ খঝদা। এ াগিদঢ ণাওাভ ফয় ঢােঁভা 

অদুপ ওদভদ নব ঢােঁভা ধােঁঘগঝ প্রাডী ঙািা াগিদঢ আভ এওচদ ঢােঁদতভ দে 

া ওদভদ। ঢদ ঢােঁদও নঘাদঔ নতঔা বায় দা। ক্রদফ নই অযভীভীভ দে আমাধ 

লয় নাদিয়ীভ। গদদচভা ওণাাঢিা ঘামাদঢদ গগপন্ন আাদ নঝাওা নফদভ আয়াচ 

ওদভ। এং ন পারাভ অণি এওফাি গঢদ নাদদই ুছদঢদ। এেঁদতভ ঔযাগঢ ক্রফয 

ঙগিদয় ধদি অঢমাগন্তদওভ তু’ধাদভই। এেঁদতভ নতদঔ হু ফাদুর আওৃষ্ট লদ 

ধভদমাওঘঘিাভ প্রগঢ। ধদভ অযয নওউ নওউ অগপদবাক ঢুদমগঙদমদ নব ফাকিাদভঝ ঢােঁভ 
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যভীদভ তুই লাদিভ নঞাওাঞুগওভ ফাথযদফ নঝাওা নতয়াভ আয়াচ ওদভ াইদও 

পােঁঢা গতদঢদ। 

 

প্লযাদদঘদঝভ ওণা 

 

নভাগ যব্দ প্লযাদদঘঝ-এভ অণি ‚নঙাঝ ঢিা‛। গদযরপাদ বঢগভ এই ঢিাদও 

ফাছঔাদদ নভদঔ ঘাভথাদভ নকাম লদয় দ ধভদমাদওভ অগথাীদতভ দে নবাকাদবাদকভ 

নঘষ্টা া গয়ােঁ ওভা লঢ। ওামক্রদফ এই প্রণাগঝভই দাফ লদয় তােঁিাম প্লযাদদঘঝ। এ 

নবদ অদদওঝা নই ননাদঝাওগধয়াভ নফগযদদভ ফদঢা। প্রণফ নচভক্স নওাম্পাগদ এই 

নফগযদ বঢগভ ওদভগঙম, নমাওফুদঔ ঢাই ননাদঝাওগধয়াদভভ দাফ লদয় তােঁিাম নচভক্স! 

প্লযাদদঘঝ –এভ নেদি যাধাভঝা অদদওঝা ঢা-ই। এভ ফূম আেঁওাভ গঙম হৃতয় া 

ধাদধাঢাভ ফদঢা। গঢদ ধা-য়ামা এই ঢিাভ এওগতদও মাকাদদা ণাওঢ তু’গঝ ঘাওা 

আভ এওগতদও ণাওঢ ওমফ নকােঁচাভ গঙদ্র। ঘাওা মাকাদদা ণাওাভ নদম আত্মা লদচই 

এই ঢিাদও দগিদয় গদদচভ িয চাদাঢ এং ঢিা দিদম ওমদফভ ালাদবয নমঔা 

ধিঢ। গপদক্টাভীয় বুদক ধভদমাওঘঘিায় প্লযাদদঘঝ নয চদগপ্রয় লদয় উদঞগঙম। 

ধভঢিীওাদম প্লযাদদঘদঝভ আওৃগঢদঢ দাদা তম আদ। নই দে তমায় 

গদফিাডদ্রয। ওাঞ ঙািা যি ভাভ, ওাঘ প্রপৃগঢ দাদা গচগদ গতদয় প্লযাদদঘঝ 

াদাদদা শুরু লয়। প্রণফ গতদও প্লযাদদঘদঝভ যলাভ ীফাে গঙম নক্স নাদ া গট গট 

নলাফদভ ফদঢা নধযাতাভদতভ ফদথযই। গওন্তু ধদভ াথাভড ফাদুরভা আত্মাভ দে 

নবাকাদবাদকভ ভািা গলদদ প্লযাদদঘঝদওই নদঙ নদদ। এদঢ গধত নকাদদদ 

নধযাতাদভভা। ঢােঁভা পয় নতঔাদঢ শুরু ওভদমদ নব এপাদ অগপজ্ঞ নমাদওদতভ ালাবয 

ঙািা আত্মাদতভ টাওাটাগও শুরু ওভদম ঢাদঢ গধত লদঢ ধাদভ। গওন্তু ঢাদঢ ঔু 
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এওঝা ওাচ লয়গদ। প্রণদফ ওুগঝভ গযে গলদদ শুরু লদম এপাদ প্লযাদদঘদঝভ ঘাগলতা 

ািদঢ ণাওায় ি ি ওাভঔাদা বঢগভ লয় শুথুফাি প্লযাদদঘঝ াদাদদাভ চদয। 

দদিঘদি দদ গজ্ঞাদ  বুগিাতী গফগঢভ নমাদওভা। ১৮৬৮ াদম াদয়গন্টগনও 

আদফগভওাদ ধগিওাদঢ প্লযাদদঘঝ গদদয় এওগঝ নমঔা নদভায়। ঢাদঢ মা লয়- ‘...the 

phenomena of table-tipping, spirit-rapping so called, and the 

various manifestations which many have claimed to be the effect of 

other wills acting upon and through the medium of their persons, 

are exerting an immense influence, good or bad, throughout the 

civilized world.‖ খঝদাগুগমভ ঢযঢা গদদয় ধভীোগদভীো শুরু লয় অদদও 

চায়কায়। প্রণফ গশ্ববুে  ধভঢিী ফদয় আভ ভফভফা ািদঢ ণাদও প্লযাদদঘদঝভ। 

বুদে হু ফাদুর প্রাড লাভাদ। ধগভাদভভ বােঁভা নেঁদঘ ণাওদমদ, ঢােঁভা ফৃঢ গপ্রয়চদদতভ 

দে ওণা মাভ উধায় গলদদ গয়ােঁ-এভ যভডাধন্ন লদঢ ণাদওদ। ঢদ এ ফয় 

াচাদভ এদ নকদঙ উইচা নাটি। এই নাটিগঝদঢ ইংদভগচ ডিফামাভ  অেভ; যূদয 

নণদও দয় ধবিন্ত  ংঔযা; লযােঁ, দা, লযাদমা, গতায়-এভ ফদঢা যব্দ  গওঙু গঘহ্ন আেঁওা 

ণাওঢ। এগুগমভ ধভ ওমফ া ই চাঢীয় গওঙু থদভ ণাওদম আত্মা ধভধভ অেভ 

ঙুেঁদয় যব্দ  ক্রফয াওয কঞদ ওদভ ঢাভ িয চাদাঢ। উইচাভ চদগপ্রয়ঢা ািাভ 

দে দে আগতফ  আম প্লযাদদঘদঝভ ফৃঢুযখণ্টা নদচ বায়। ঊদগংয যঢদও 

চদগপ্রয় লয় ‚অদঝাদফগঝও ভাইগঝং‛ ধেগঢভ ফাথযদফ ধভদমাদওভ াগন্দাদতভ দে 

নবাকাদবাদকভ নঘষ্টা। এই ধেগঢদঢ এওচদ গফগটয়াফ া ফাথযফ নখাভ মাকা অিায় 

আমদঢা ওদভ এওগঝ ওমফ ওাকদচ ঙুেঁদয় ণাদওদ। নই ওমফ গদদচ নণদওই (অণিাৎ 

আত্মাভ দ্বাভা) এওফয় ঘমদঢ শুরু ওদভ  গমদঔ ঢাভ িয চাদায়। 
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১৯৭০ – এভ তযদও ফযাণু ফযাগদং দাদফ এও ইংদভচ এই ধেগঢভ ালাদবয আত্মাদতভ 

দে ম্পওি িাধদ ওদভ নয গঔযাঢ লদ। ফযাগদং এভ টাদও ািা নতয়া আত্মাভা 

ইংদভগচ ঙািা নভাগ, চাফিাদ , গগ্রও, মযাগঝদ, রুয, আভগ  ফথয বুকীয় অচাদা 

াদেগঢও পারাদঢ ঢাদতভ িয চাদাদঢদ। এেঁদতভ নওউ নওউ আাভ নমঔা নঙদি 

ঙগ আেঁওাভ ভািা গদদয়গঙদমদ। 

 

গফগটয়াফ া ফাথযফ 

 

নক্স নাদদদতভ ফদঢা নধযাতাভ নপ্রঢঢাগত্ত্বওদতভ দাদফভ দে দে নব যব্দগঝ 

অথাগভঢপাদ এদ ধদি, নঝা লদমা গফগটয়াফ া ফাথযফ। ধভদমাদওভ াগন্দাভা 

আফাভ আধদাভ ফদঢা ফাদুদরভ দে ওণাাঢিা ঘামাদদাভ চদয নওাদ গদযর যগি 

নদঙ নদদ। এই ফাথযদফভা গয়ােঁদভ ফয় নখাভ মাকা এও অিায় ঘদম বাদ। এেঁদতভ 

ফদথয নওউ নওউ আাভ আত্মাদতভ ওণা শুদদঢ ধাদ এং ঢা আফাদতভ নযাদাদ। 

ওাভ ওাভ নেদি এওগঝ গদযর া গদগতিষ্ট ফদয় আত্মাভা যভীদভভ ফদথয প্রদয 

ওদভদ এং ঢাদতভদও গতদয় ওণা গমদয় নদদ া অদয নওাদ ওাচ ওগভদয় নদদ। 

 

ফাথযফদতভ অগথওাংযভ ফদথযই ঔু নঙাঝদমা নণদওই এ থভদদভ েফঢা প্রওায ধায়। 

াথাভড ফাদুদরভ নঘাদঔ বােঁদতভ উধগিগঢ থভা ধদি দা , অমীমায় ঢােঁভা নই 

ঙায়াযভীদভভ উধগিগঢ নঝভ ধাদ া ঢােঁদতভ গনগনাগদ  শুদদঢ ধাদ। অদদও ফয় 

নতঔা নকদঙ নব নওাদ তুখিঝদা, গদযর ওদভ ফাণায় আখাঢ, া তীখি নভাকদপাদকভ ধভ, 

া প্রম ফাদগও আখাদঢভ ধদভ  নওউ নওউ এ থভদদভ েফঢাভ অগথওাভী লদয় 
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উদঞদঙদ। অদদদওই গদদচভ ফদথযভ এই গদযর েফঢাদও অদদযভ পাদমা ওাদচ 

মাকাদ। 

 

এাদভ গঔযাঢ ওদয়ওচদ গফগটয়াদফভ ওণা চাদাদদা বাও। গদউ ইয়ওি যলদভ 

ধযাভাাইদওামগচ নাউদন্ডযদদভ প্রগঢো ওদভগঙদমদ এগমদ কযাদভঝ দাদফ এও আইগভয 

ফগলমা। প্রণফ গশ্ববুদেভ ধভ বঔদ গয়ােঁদভ ভফভফা শুরু লয়, ন ফয় উৎালী 

ফগলমাদতভ এওগঝ তদম নবাক নতদ এগমদ। আত্মাদতভ দে ংদবাকিাধদদভ ফয় গঢগদ 

নখাদভ ঘদম নবদঢদ। গদযর ওদভ ইউপাগদ দাদফ এও পদ্রদমাদওভ আত্মাভ দে ঢােঁভ 

গদযর ঔয কদি উদঞগঙম। ন ফদয়ভ অদযঢফ চদগপ্রয় গফগটয়াফ লদয় উদঞগঙদমদ 

এগমদ। আদভও গফগটয়াফ গমদদাভা ধাইধাদভভ ফদথয গফগটয়াফ লয়াভ মেড ঔু নঙাঝ 

য় নণদওই প্রওায নধদঢ শুরু ওদভ। ১৮৮৯-৯০ াম দাকাত ইংমযাদন্ডভ বুগিাতীভা 

ঢাদও ুচরুও আঔযা নতদ। এেঁদতভ দে প্রায় গঢভাগযগঝ গেঁয়াদ দগঙদমদ 

গমদদাভা। নযরদফয ঢাভা নফদদ গদদয়গঙদমদ নব গমদদাভাভ ফদথয "অদযভওফ" প্রগঢপা 

আদঙ। ১৯০৯ াম দাকাত লঞাৎ ওদভ গদদচভ অদমৌগওও েফঢা লাগভদয় ননদমদ 

গমদদাভা। গওঙুগতদ ধদভ গঢগদ বঔদ েফঢা গনদভ ধাদ, ঢঔদ নমঔাভ ফাথযদফ 

আত্মাদতভ াদণ ওণা মদঢদ। এগমদ নবফদ ইউপাগদ দাদফ এও আত্মাভ ালাবয 

গদদঢদ, গমদদাভাভ "গস্পগভঝ কাইট" গঙদমদ গনদউইঝ দাদফভ এও নভাগ টািাভ। 

এই ফাথযফ ফাদছ ফাদছই ঢাও মাকাদদা  খঝদাভ ওণা দম নমাওচদদও ঘফদও 

গতদঢদ। নযাদা বায়, এদিম ভাঝি দাদফ এও ফাথযফ ধদযাগও াভাভা 

ওাঝিমযাদন্ডভ ফা নফগভ ওাঝিমযান্ডদও ঢােঁভ তুই ধূি নভাদাল্ড  নঝাগদভ আকাফ ফৃঢুযভ 

ঔভ শুগদদয়গঙদমদ। ন ফয় নঝাগদ বুেন্দী গঙদমদ। প্রায় এও ঙভ াদত নফগভ 

চাদদঢ ধাদভদ নব গঢয গঢযই গঢগদ ঢােঁভ তুই নঙদমদও এওগতদদভ যাথাদদ 
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লাগভদয়দঙদ! এভওফই টগভ নস্টাও দাদফ এও গেগঝয ফগলমা আত্মাদতভ ফাথযদফ 

ধুগমযদও লঢযাভলয ফাথাদদ ালাবয ওদভগঙদমদ। 

 

গয়ােঁ ধেগঢ 

 

প্রণদফই দম নদয়া বাও, অগশ্বাী ফদ গদদয় গয়ােঁদ ানময ধায়া বায় দা। 

নধযাতাভ নপ্রঢঢাগত্ত্বওভা মদঙদ, প্লযাদদঘঝ া অদয নব ধেগঢদঢই গয়ােঁ ওভা নলাও 

দা নওদ, গওঙু গচগদ এ ওাদচ আযযও। াথাভডপাদ ভাদিভ গতদও গয়ােঁ 

আদয়াচদ ওভদম ঢাদঢ ানময ধায়াভ ম্ভাদা নগয। এওগঝ নঝগদমভ ঘাভথাদভ ঘাভ 

া ঙয়চদ নমাও ( প্রপু বীশু ধােঁঘগঝ েঢগঘহ্ন গদদয় ফাভা গকদয়গঙদমদ দম ধােঁঘচদ 

নমাও দঢ গদদরথ ওভা লয় ) নকাম লদয় দ নঝগদমভ ধভ তুই লাঢ নধদঢ 

ভাঔদদ। ধভস্পদভভ লাদঢভ ওদি আেুম নবদ ঙুদয় ণাদও। বগত প্লযাদদঘদঝভ ফাথযদফ 

ওভা লয়, ঢালদম ফাথযফ স্পযি ওদভ ণাওদ প্লযাদদঘঝদও। নঝগদমভ ফাছঔাদদ 

নফাফাগঢ, চদমভ ধাি ভাঔা নবদঢ ধাদভ। এভ ধভ ওদম এওফদদ গঘন্তা ওভদদ 

নই ফৃঢ যগিভ ওণা, বােঁদও ঢােঁভা আহ্বাদ ওভদঢ ঘাদ। গদযরজ্ঞভা মদঙদ, আত্মাভ 

উধগিগঢ  অদুপ ওভা বায় দাদাপাদ। ওঔদ কদন্ধভ ফাথযদফ , ওঔদ া ফাথযফ 

ঢােঁভ যভীদভ যীঢম স্পযি অদুপ ওদভদ, আাভ ওঔদ া নযাদা বায় লামওা যব্দ। 

নফাফাগঢভ গযঔা ওােঁধদঢ ওােঁধদঢ দীম ডি থাভদ ওদভ, এভওফ দমদঙদ নওউ 

নওউ। াগিদঢ ওুওুভ ণাওদম ঢাভা রদেগন্দ্রয়ভ ালাদবয ুছদঢ ধাদভ আত্মাভ 

উধগিগঢ। ওরুড ুদভ নটদও দঞ ঢাভা। আত্মাভ উধগিগঢ গরদয় গদগশ্চঢ লদয় ঢাদও 

প্রশ্ন ওভা নবদঢ ধাদভ। ি নযদর আত্মাদও থদযাত চাগদদয় ইগঢ ঝাদদঢ লয় গয়ােঁদ। 

নওাদ ফুহুদঢি নওাদ গধদতভ ম্ভাদা ুছদম ঢৎেডাৎ গয়ােঁ নযর ওদভ নতয়াঝা 
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উগঘঢ। ফলাভাগদ গপদক্টাগভয়া গদদচ গয়ােঁদ অংযগ্রলড ওদভগঙদমদ। গঢগদ গশ্বা 

ওভদঢদ নব ধভদমাদও ঢােঁভ নতঔা লদ  গপ্রয়চদদভ দে। গদযর ওদভ স্বাফী গপ্রন্স 

অযামাদঝিভ দে, গবগদ ১৮৬১ াদম ফাভা বাদ। আোলাফ গমেদদভ স্ত্রী নফগভ ঝট 

গমেদ গশ্বা ওভদঢদ ধভদমাদও। ঢােঁভ তুই ধুি এগট আভ উইগমভ দে ওণা মাভ 

চদয গঢগদ নলায়াইঝ লাউদচ গয়ােঁদভ আদয়াচদ ওদভগঙদমদ। গমেদ নঔাদদ 

উধগিঢ গঙদমদ। ফাগওিদ াংাগতও নলাদভ গগ্রদম, ইংদভচ গজ্ঞাদী এ আভ য়াদম 

এং যাভ উইগময়াফ ক্রও গশ্বা ওভদঢদ নপ্রঢঘঘিায়। আফাদতভ নতদয তীদনু্ধ 

গফি, শ্রীযঘন্দ্র গতযাভত্ন, ঞ্জীঘন্দ্র ঘদটাধাথযায় গয়ােঁদ দঢদ। "আমাদমভ খদভভ 

তুমাম"ঔযাঢ ধযাভীঘােঁত গফি গঙদমদ দাফচাতা নপ্রঢঢত্ত্বগত। স্ত্রীভ ফৃঢুযভ ধভ নণদও 

গঢগদ এ যাধাদভ উৎালী লদয় দঞদ। স্ত্রীভ উধগিগঢ গঢগদ অদুপ ওভদঢ ধাভদঢদ 

দম নয গওঙু নমঔা নণদও চাদা বায়। আভ ভীন্দ্রদাদণভ প্লযাদদঘদঝভ ওাগলগদ নঢা 

িচদগগতঢ। নঙদমদমায় এওাভ প্লযাদদঘদঝ উঞাদদভ আত্মাদও আগদদয়গঙদমদ ভগ। 

উঞাদ প্রণফ নব যব্দগঝ গমদঔগঙদমদ, ঢা গঙম – 'নঔাওদ , ঢুগফ নব গও ওদভা?' 

 

(প্রণফ প্রওায "ফাফগয়ও" ধগিওায়। নমঔদওভ অদুফগঢদঢ ধুদুঃপ্রওাগযঢ লদমা।) 
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ভাদঢিা ুভ 

 
।। ১ ।। 

 

পয় নধদয়া দা, পয় নধদয়া দা, 
নঢাফায় আগফ ফাভদা দা। 
গঢয মগঙ, ওুগি ওদভ, 
নঢাফাভ দে ধাভ দা।। 

 

আভ ধিদঢ ধাভম দা ধূিা। ঢাভ তু নঘাঔ ছাধা লদয় এম। ‗ুওুফাভ ভঘদা 

ফগ্র‘ ইগঝ ন্ধ ওদভ ুদও চগিদয় থদভ ওােঁতদঢ মাকম ন। ওােঁতদঢ ওােঁতদঢই 

স্বকদঢাগিভ ঠদগ দম উঞম, 'ঢুই এঝা নওদ ওভগম পাই? নওদ ওভগম ঢুই এঝা? 

আফাভ এওঝা নঙাট পুদমভ এঢি যাগি গতগম ঢুই? আগফ নব গঘভওাম গদদচভ ওাদঙ 

অধভাথী লদয় ভইমাফ', দম আাভ ন ওােঁতদঢ মাকম। ুওুফাভ ভাদয়ভ এই ওগঢাগঝ 

ঢাভ পাই নভৌদদওভ ঔু গপ্রয় গঙম। এঔদদা নঘাঔ ুচদম ধূিাভ নঘাদঔভ াফদদ নপদ 

দঞ নভৌদদওভ প্রাদডােম ফুঔঝা। 
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ঝুমুভ াা ভগঞ্জঢাুভ অদদওগতদদভ ইদে াগিদঢ তুকিাধুদচা ওভদদ। গওন্তু 

ওভ ওভ ওদভ আভ ওভা লদয় উঞগঙম দা। অদযদর গঢগদ ফদগিভ ওভদমদ নব 

এই ঙভই গঢগদ তুকিাধুদচা শুরু ওভদদ।  শুদদ ঝুমু আভ ঢাভ ফা ীগণওাদতী 

ঔু ঔুগয। ঝুমু নঢা আদদন্দভ নঘাদঝ গমস্ট াদাদঢ শুরু ওদভদঙ, ওাদও ওাদও গদফন্ত্রড 

ওভদ। গমদস্ট াভ উধদভ বাভ দাফ ণাওদ, ন লম ঝুমুভ গধগেগতগত। গধগে অযয 

ঝুমুভ গদদচভ গতগত দয়। গধগেভ াা তীধেভাু লদেদ ভগঞ্জঢাুভ চযাঞঢুদঢা 

তাতা। ঝুমুভ গদদচভ নওাদদা গতগত নদই দম ঝুমু নঙাদঝাদমা নণদও গধগেভ ঔু 

দযাঝা গঙম। ফাছঔাদদ অদদওগতদ নবাকাদবাক গঙম দা দঝ, গওন্তু ঙভধােঁদঘও আদক 

ঝুমুভ ঞাওুভতা ফাভা বায়াভ ধভ ঢােঁভ শ্রাোদুোদদ আাভ তুই পাইদাদদ নতঔা লম। 

য, এদও অধদভভ ননাদ দাম্বাভ গদদয় নততাভ কেগুচ ওভদঢ মাকম।  

ঝুমুভ ননাদ নধদয় যাধাভঝা শুদদ গধগে নচায় ঔুগয লম।  

-'আদভ াুঃ! এ নঢা তারুড ঔভ। নঢাদতভ াগিদঢ তুকিাধুদচা লদ? উনন, আগফ নঢা 

পাদঢই ধাভগঙ দা।' উিগঢ ওদণ্ঠ মম গধগে। 

-'শুথু তারুড মদম লদ দা, নঢাদতভ আদঢই লদ। এঢ ঙদভ নঢাভা নওাদদাগতদই 

আফাদতভ াগিদঢ আগগদ।' মদমা ঝুমু। 

-'নয, নঢাদও ওণা গতমাফ, আগফ বাই।' উত্তভ গতম গধগে। 

 

নতঔদঢ নতঔদঢ ধুদচা এদ নকম। ঝুমুদতভ াগিদঢ ধঞ্চফী নণদওই অগঢগণ 

ফাকফ শুরু লদয় নকদঙ। গওন্তু ঝুমু অথীভ আগ্রদল অদধো ওভদঙ ঢাভ গধগেগতগতভ 

চদয। ধঞ্চফী নধগভদয় রেী, প্তফী ধাভ লদয় নকম, গধগেভ নতঔা নদই। ঢদ গও গতগত 

নস্মন গুম ফাভম?  গও আদই দা? ফদদ ফদদ পাম ঝুমু, আভ এওগতদ নতগঔ, 

ঢাভধভ নতঔাদা ফচা। 
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অষ্টফীভ গতদ ওামদমা বঔদ ধুষ্পাঞ্জগমভ নঢািদচাি ঘমদঙ, ঢঔদ লঞাৎ ঝুমু 

মেয ওভম ধুচা ফণ্ডদধভ াফদদ ভাঔা নঘয়াভগুগমভ এওঝাদঢ এওগঝ নফদয় দ 

আদঙ। নিা, ুশ্রী, নকামকাম ফুঔ। ধভদদ এওঝা গখদয় ভদগভ যাগি। নঘাদঔ ঘযফা। 

নফদয়গঝদও নতদঔ ঝুমু পাম, এই নফদয়ঝা নও? এদও নঢা নওাদদাগতদ এই ধািায় 

নতদঔগঙ দম ফদদ ধদি দা। নঘদা নঘদা মাকদঙ, গওন্তু গঞও গঘদদঢ ধাভগঙ দা। ঢাভধভ 

নফদয়গঝভ ধাদয দ ণাওা নঙদমগঝভ গতদও নঘাঔ ধিদঢই ঝুমুভ ফদদ ধিম, আদভ 

ামুতা দা? লযােঁ, ামুতাই নঢা। নঙাঝগধগভ নঙদম। াগমকদঞ্জ ণাদও। নাভ তাতুভ 

শ্রাদেভ ফয় নদফন্তন্ন ওভদঢ গকদয় আমাধ লদয়গঙম। হুেঁ, ফদদ ধদিদঙ। ঢাভ ফাদদ এই 

নফদয়ঝা গদশ্চয়ই ফাগম্পগত। গঞও আদঙ, অঞ্জগম নযর লদম ওণা ম গকদয়। অঞ্জগম নযর 

লয়াভ ধভ ধাদযভ াগিভ গেুতাভ াদণ নতঔা লম ঝুমুভ। ঢাদও নতদঔ গেুতা 

মম, 'গও নভ, শুদমাফ নঢাভ ওগম্পউঝাদভ ইন্টাভদদঝ মাগকদয়গঙ?' 

-'লযােঁ, অদযদর াা মাগকদয় গতদয়দঙ।' এওকাম নলদ মম ঝুমু। 

-'ঘম নঢা, এওাভ নতগঔ নঢাভ ইন্টাভদদদঝভ স্পীট নওফদ গতদে।' গেুতা মম।  

ঝুমু গেুতাদও দে গদদয় নতাঢমাভ গতদও ধা ািাম। নতাঢমায় উদঞ খদভ নঠাওাভ 

ফয় ঝুমুভ ওাওা টাও গতম, 'এই, এদও নঢাদতভ দে গদদয় নদ দা।' 

ঝুমু খাি খুগভদয় নতঔম ামু ওঔদ নবদ নতাঢমায় এদ নানায় দ নফাাইম 

খােঁঝদঙ। লাগফুদঔ ঢাদও নটদও গদম ঝুমু। ওণায় ওণায় চাদা নকম, ামু আভ 

গেু তুচদদই প্রায় ফয়ী। নদম তুচদদভ ফদথয নয পাদমাই নু্ধত্ব লদয় নকম। 

ঝুমুভ ওগম্পউঝাদভ ইন্টাভদদদঝভ স্পীট নতদঔ তুচদদই লােঁ। ধঝাধঝ গদদফা 

টাউদদমাট ওভদঢ মাকম তুচদদ। 
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-'গও নভ, নঢাভা এঔাদদ গও ওভগঙ?' আয়াচ শুদদ ঝুমু ঢাগওদয় নতঔম ফাগম্পগত 

তভচাভ ওাদঙ এদ তােঁগিদয়দঙ। -'আদভ এদা গতগত। নাদা, নাদা।' দম ঝুমু 

ফাগম্পগতদও খদভ এদদ াম। খদভ এদ যাধাভ-যাধাভ নতদঔ ফাগম্পগত ফদচ নকম। 

এইপাদ দাদা নঔাযকে ওভদঢ ওভদঢ গতদঝা নওদঝ নকম। দন্ধযদমা গধগ, 

তাতা আভ গতগতদও গতায় চাগদদয় ঝুমু খদভ ঠুওদঢই ঢাভ নফাাইমঝা নদচ উঞম। 

নফাাইম লাদঢ গদদয় ঝুমু নতঔম গিদদ নুদঝ উদঞদঙ গধগেভ দাম্বাভ। নফাাইমঝা ওাদদ 

গতদয়ই ঝুমু দম উঞম, 'দভ টামপাচা। এঢেদড নঢাভ ননাদ ওভাভ ফয় লম?' 

গতদও ননাদদভ ধাদভ গধগে নয ুছদঢ ধাভম ঢাভ পাই ঔু ভাক ওদভদঙ। 

নঙাঝদমা নণদওই ঝুমু বঔদই গধগেভ উধভ ভাক ওভঢ, ঢঔদই ঢাদও টামপাচা দম 

টাওঢ। পাইদয়ভ ফাদ পাগাদঢ গধগে ওাঢভ ওদণ্ঠ মম, 'গভ নভ পাই। আচদও 

এওতফ ফয় লয়গদ। আগফ ওামদওই বাদা। আো, ওীপাদ বাদা এওঝু ম নঢা।' 

গধগেদও াগিভ ধণগদদতিয দম গতদয় ঝুমু মম, 'ওামদও বগত দা এদগঙ ঢালদম 

চদেভ ফঢ আগি ওদভ নত, এই দম ভাঔমুফ।' 

দাল, ঝুমুদও আগি ওভাভ ফঢ নওাদদা ুদবাক নতয়গদ গধগে। দফীভ গতদ 

ওামদমা ঝুমুভ খুফ পাগম নফাাইদমভ আয়াদচ। খুফ নঘাদঔ নফাাইম ওাদদ 

গতদঢই ধাভ নণদও নপদ এম গধগেভ ওণ্ঠস্বভ, 'লযাদমা, গুট ফগদিং। নঢাদতভ াগিভ 

া স্টদধ এদ নকগঙ। এাভ গও নলেঁদঝ বাদা, দাগও গভওযা থভদা?'  

ঢিাও ওদভ গঙাদায় উদঞ ম ঝুমু। নঘাঔ ভকিাদঢ ভকিাদঢ নওাদদাফদঢ 

গধগেদও ুগছদয় গতদয়ই ন এওদতৌদি াণরুদফ ঠুওম। ঝুমু বঔদ স্নাদ নদভ াণরুফ 

নণদও নদভাম, ঢঔদ শুদদঢ নধম াগিভ াফদদ এওঝা গভওযা এদ তােঁগিদয়দঙ। 

ঢািাঢাগি দঢুদ ধায়চাফা ধাঞ্জাগ ধদভ দীদঘ দাফম ন। গধগেদও নতদঔ এওতফ 

নঘদাই বাদে দা। নকামাগধ গঝ-যাঝি আভ দীম গচদ ধদভ এওতফ অদযভওফ নতঔাদে। 
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ধূচা ফণ্ডদধভ াফদদ তুদঝা নঘয়াদভ গধগে আভ ঢাভ ফা অণিাৎ ঝুমুভ নচগঞফা দ 

আদঙ। ঝুমু এগকদয় গকদয় ঢাদতভ ধাদয ম। 

-'ঢালদম অদযদর আফাদতভ াগিদঢ নঢাদতভ ধাদয় থুদমা ধিম।' লাম ঝুমু। -

'আচদও াভাগতদ নঢাভ দে আড্ডা ফাভদা। অদদও ওণা চদফ আদঙ।'  

-'লাদঢ নগয ফয় নদই নভ।' নলদ মম গধগে, 'গদওদমই নগভদয় বাদা আফভা।' 

-'অযােঁ!' ঘফদও উঞম ঝুমু,'ঢাভ ফাদদ? নঢাভা আচদও ণাওগ দা?' ওােঁঘুফাঘু লদয় গধগে 

উত্তভ গতম, 'দা নভ। াগিদঢ অদদও ওাচ ধদি আদঙ।' ঝুমু ফুঘগও নলদ মম, 'গঞও 

আদঙ। ঘদম বা।' ঝুমুভ এই লাগঝাভ অণি প্রণদফ ুছদঢ ধাদভগদ গধগে। ুছম বঔদ 

ঢাভা াগিভ উদেদযয ভদা নতয়াভ চদয বঢগভ লদে। নকাঙকাঙ ওভদঢ গকদয় গধগে 

নঝভ নধম নব ঢাভ আভ ঢাভ ফাদয়ভ ধাি, নফাাইম, চুদঢা-গঢদদঝই উথা। ঝুমুদও 

গচদজ্ঞ ওভদঢ ঝুমু মম, 'গঢদ তুগুদদ ঙ'ঝা গচগদ ঙ'চায়কায় নভদঔগঙ। নঢাভ ঔুেঁদচ 

নভ ওভদঢ ওভদঢ তুকিাধুদচা নধগভদয় ওামীধূদচা ঘদম আদ।' দম ঔযােঁও ঔযােঁও 

ওদভ লাদঢ মাকম। 

ঝুমুভ ওণা শুদদ গধগে আওায নণদও ধিম। নঠাও গকদম ন মম, 'পাই গপ্লচ 

ইয়াগওি ফাগভ দা। গচগদগুদমা গতদয় নত। আফাদতভ নতগভ লদয় বাদে।' ঝুমু গদগিওাভ 

ওদণ্ঠ উৎি গতম, 'নবদঢ দাগল গত।' গধগে বঢই অদুদয় গদয় ওদভ, ঢঢাভই ঝুমু 

ফাণা নদদি দম, 'নবদঢ দাগল গত।' গওঙুদঢই ঝুমুভ ফদ কমাদঢ দা নধদভ নযদর পযােঁ 

ওদভ নওেঁদত ননমম গধগে। ওােঁতদঢ ওােঁতদঢ টাও ঙািম, ' ফা!' গধগেভ গঘৎওাভ শুদদ 

াই নতৌদি এম। গধগে ভগঞ্জঢাুদও যাধাভঝা ঔুদম মম। 

 শুদদ ভগঞ্জঢাু গধগেভ ফাদয়ভ উদেদযয মদমদ, 'নযাদদা নৌগত, এওঝা 

ওণা মগঙ। ঝুমু বঔদ এওাভ নচত থদভদঙ, ঢঔদ  আচদও গওঙুদঢই নঢাফাদতভ 
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নবদঢ নতদ দা। ঢাভ নঘদয় আগফ গম গও, আচ ভাগত্তভঝা এঔাদদ নণদও বা। নঢাফভা 

ভং ওাম ওাদম নব। আগফ তাতাদও ননাদ ওদভ দম গতগে।' 

অকঢযা ভগঞ্জঢাুভ প্রিাদই ভাগচ লম ওদম। ঝুমু ফুঘগও নলদ মম, 

'ওামদও নদলাঢ প্রণফ আমাধ গঙম ঢাই, দালদম ওামদও ওভঢুফ।' ওণাঝা শুদদ 

গধগে মম, 'ওামদও আাভ ওাদতভ আঝওাগঢ?' ঝুমু মম, 'ই নব াগমকদঞ্জ 

নঙাঝগধগ আদঙ, নই গধগ ঢাভ তুই নঙদমদফদয়দও গদদয় এদগঙম ওামদও। ামুতা 

আভ ফাগম্পগত। দতভ ওণাই মগঙ।' ওণাঝা মাভ ফয় ঝুমু এঢঝাই উৎনুি গঙম 

নব মেযই ওভম দা, ামু আভ ফাগম্পভ দাফ নযাদাফািই গধগে আভ ঢাভ ফাদয়ভ 

ফুঔগুদমা গদদফদর ওাদমা লদয় নকম। 

আঘফওা নফাাইদমভ গভংদঝাদদ খুফঝা নপদগ নকম ধূিাভ। পাইদয়ভ ওণা পাদঢ 

পাদঢ ওঔদ নব ন খুগফদয় ধদিদঙ, ঢা নঔয়ামই ওদভগদ। ুদওভ ধভ নণদও 

‗ুওুফাভ ভঘদা ফগ্র‘ ইঝা গভদয় নফাাইমঝা ওাদদ গতদঢই ন বা শুদম, ঢাদঢ 

ঢাভ ুদওভ ভি গলফ লদয় এম। 

 

।।২।। 

 

-'লযাদমা।' 

-'লযােঁ, নধৌঁদঙঙ?' 

'এই নঢা গভওযায় উঞমাফ।' 

-'আো. মগঙ, ঢুগফ গও আচদও ণাওদ ঔাদদ?' 

'মদঢ ধাভগঙ দা নকা। ণাওদঢ ধাগভ, দা ণাওদঢ ধাগভ। ঢদ ঢুগফ গঘন্তা নওাদভা 

দা। আগফ দা গনভদম গও ওভদঢ লদ,  আগফ গফদুভ ফাদও দম এদগঙ।' 
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'আো, গঞও আদঙ। াথাদদ নণদওা। আভ গনভঙ গও দা নঝা এওাভ চাগদদয় গত। 

ভাঔগঙ।' 

'গঞও আদঙ। ভাঔগঙ।' 

স্বাফী নতাঞ্জদদভ াদণ ওণা দম গদদয় নফাাইমঝা যাদক ভাঔম ধৃণা। আচ 

পাইদনােঁঝা। ধৃণা আচ াদধভ াগিদঢ বাদে পাই ধৃথ্বীযদও ননােঁঝা নতয়াভ চদয। 

গদয়ভ ধভ এঝা ঢাভ প্রণফ পাইদনােঁঝা। ধৃথ্বীয ওগম্পউঝাদভ নকফ নঔমদঢ ঔু 

পাদমাাদ, ঢাই ঢাভ চদয ধৃণা অদমাইদদ এওঝা পাদমা নতদঔ নকগফং ওদরামাভ 

গওদদদঙ। 

গওন্তু আশ্চদবিভ গরয়, কঢওাম অগথ পাই ঢাদও ননাদ ওদভ ওদভ ধাকম ওদভ 

গতগেম। অণঘ আচ এওাভ গতগতদও ননাদ ওদভগদ ধৃথ্বীয। গদশ্চয়ই নতঔদঙ আগফ 

গঞও ফদয় আগ গও দা। ফদদ ফদদ পাম ধৃণা, গকনঝঝা নতদঔ পাই এওতফ ঘফদও 

বাদ! 

াগিভ ওাঙাওাগঙ এদ ধৃণা নতঔম এওঝা নঙাঝ কাদঙভ াফদদ ওদয়ওচদ 

ফাদুর চঝমা ওদভ তােঁগিদয় গও নবদ মাগম ওভদঙ। পাদমা ওদভ ওাদ ধাঢদঢই ন 

শুদদঢ নধম ঢাভা মদঙ, 'আদভ ওামদও ভাদঢ নঢা গতগয ুি গঙম। লঞাৎ ওদভ এ 

আাভ গও লম।' 

-'নওউ গও ফাটিাভ ওদভ ননদম নভদঔ নকদঙ দাগও? ঢালদম নঢা ধুগমদয ঔভ গতদঢ 

লদ।' 

-'আদভ দা দা, এঝা ধুগময নও দয়। গটভ অিাঝা নতদঔগঙ? এ গদশ্চয়ই পূদঢভ 

ওাণ্ড।' 

-'ভ গতগতভ নঢা আচদও আাভ ওণা। ওামদও মগঙম পাইদনােঁঝা নদদ।' 

-'লযােঁ, আফাদও দমদঙ। আো, ভ াগিদঢ নওউ ঔভ গতদয়গঙ?' 
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ওণাগুদমা শুদদ ধৃণাভ াভা কাদয় ওােঁঝা গতদয় উঞম। এওঝা অচাদা আঢদে গযউদভ 

উদঞ ন প্রায় নঘেঁগঘদয় উঞম, 'এই নভাওদও, নভাওদও!' 

গভওযাঝা ণাফদঢই প্রায় মান গতদয় দাফম ধৃণা। এগতদও ঢাভ গঘৎওাভ শুদদ 

চঝমাভ ফাদুরগুদমা গধঙদ গনদভ ঢাওাম। উধগিঢ ওদমই ধৃণাদও নতদঔ িগম্ভঢ 

লদয় নকম। গস্ফাগভঢ নঘাদঔ াই নঘদয় ভইম ঢাভ গতদও। 

ধৃণা নওাদদাগতদও দা ঢাগওদয় গপি নঞদম এগকদয় নকম। এদও দও নঞদম 

গভদয় াফদদ নবদঢই নতঔদঢ নধম, কাদঙভ দীদঘ লাঢ ধা ঙগিদয় ধদি আদঙ 

ধৃথ্বীদযভ ফৃঢদতল। নগতদও ঢাগওদয়ই ধাণদভভ ফদঢা গিভ লদয় নকম ন। বঢ দা 

গস্ভদয়, ঢাভ নঘদয় গদ্বগুদ আঢদে। ওাভদ এফদ পয়েভ ফৃঢদতল ািদ নঢা তূদভভ 

ওণা, গঝগপদঢ গওংা ঙগদঢ ওঔদদা নতদঔগদ ধৃণা। 

গঘৎ লদয় শুদয় ণাওা ধৃথ্বীদযভ নঘাঔতুদঝা প্রায় গঞওদভ নগভদয় এদদঙ। ঢাভ 

নঞােঁদঝ এওভওফ উোদতভ লাগ। নঞােঁঝ তুদঝা প্রায় ওাদ অগথ ঙিাদদা। নঞােঁদঝভ নােঁদও 

নতঔা বাদে ধৃথ্বীদযভ তুধাগঝ তােঁঢ ধভস্পদভভ াদণ আঝদও আদঙ। গঞও নবপাদ 

নমাদও তােঁঢ ফাচাভ চদয তােঁঢ চদিা ওদভ, নভওফপাদ চুদি আদঙ ঢাভ তােঁঢগুদমা। 

আভ দিাধগভ, ধৃথ্বীদযভ কাদয়ভ ভগ এদওাদভ নশ্বঢীভ ফদঢা থথদ াতা।  

গফগমদয় এও ীপৎ আওাভ থাভড ওদভদঙ ফৃঢদতলগঝ। 
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 নতদঔশুদদ ধৃণাভ ফাণাঝা গছফগছফ ওভদঢ মাকম। ঢাভ ধা তুদঝা ঝমফম 

ওভদঢ মাকম। ঢাভ ফদদ লম নবদ ঢাভ নকাঝা ধৃগণীঝা দদ ওদভ খুভদঙ। আভ গঞও 

নই ফুলূদঢি ঢাভ ওাদদ এম এওঝা নযানযাদ ওণ্ঠস্বভ। নবদ গঞও ঢাভ ওাদদভ 

ধাদযই নওউ তােঁগিদয় আদঙ, এফদপাদ নই ওণ্ঠস্বভ দম উঞম, 

'পয় নধদয়া দা, পয় নধদয়া দা, 

নঢাফায় আগফ ফাভদা দা। 

গঢয মগঙ, ওুগি ওদভ, 

নঢাফাভ দে ধাভ দা।।' 

শুদদই ঘফদও উঞম ধৃণা। গদদচদও আভ াফমাদঢ ধাভম দা ন। ঢৎেডাৎ 

জ্ঞাদ লাগভদয় ফাগঝদঢ মুগঝদয় ধিম ন। জ্ঞাদ গনভদম ধৃণা নতঔম ন ঢাভ গদদচভ 

খদভভ গঙাদায় শুদয় আদঙ। খভ পগঢি নমাওচদ। ঢাভ ধাদয়ভ ওাদঙ ঢাভ াা 

প্রওাযাু ওধাম ঘাধদি ওােঁতদঙদ। আভ ঢাভ ফাণাভ ওাদঙ দ ঢাভ ফাণায় লাঢ 

ুদমাদঢ ুদমাদঢ ওােঁতদঙদ ধৃণাভ ফা গযঔাদতী। ফাদও নতদঔই গঘৎওাভ ওদভ নওেঁদত 

উঞম ধৃণা, ' ফা!' দম ফাদও চগিদয় থদভ লাউলাউ ওদভ ওােঁতদঢ ওােঁতদঢ ন মম, 

-'এ গও লদয় নকম ফা? পাই এপাদ আফাদতভ নঙদি নওদ ঘদম নকম?' 

-'গও আভ ওভগ নভ, ফা? গযঔাদতী মদমদ, 'ই অতৃদষ্টভ গমঔদ।' 

-'অতৃষ্ট দয়, ফা।' উদঞ দ মম ধৃণা, 'নভৌদও। এঝা নভৌদদওভ ওাচ।' 

প্রওাযাু আভ গযঔাদতী তুচদদই ঘফদও উঞদমদ, 'নভৌদও? ঢাভ ফাদদ?' 

ধৃণা মম, 'আগফ বঔদ ই কাদঙভ দীদঘ প্রণফ পাইদও ই অিায় নতগঔ, ঢঔদ 

অজ্ঞাদ লয়াভ গঞও আদক আগফ গদদচভ ওাদদ নভৌদদওভ মা নই ওণাগুদমা স্পষ্ট 

শুদদঢ নধদয়গঙমাফ াগধ। এঝা নভৌদও ঙািা আভ নওউ লদঢ ধাদভ দা।' 
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গস্ফাগভঢ নঘাদঔ এওাভ স্ত্রীদয়ভ গতদও ঢাওাদমদ প্রওাযাু। ঢাভধভ নঠাও গকদম 

ধৃণাদও মদমদ, 'পয় ধা দা। গওেু লদ দা। আগফ এওাভ ঞাওুভফযাইদয়ভ দে 

ওণা গম। ধৃথ্বীদযভ নতলঝা ৎওাদভভ যিা ওভদঢ লদ।' দম স্ত্রীদও ইযাভা 

ওভদমদ। 

ইযাভাঝা ুছদঢ নধদভ গযঔাদতী ধৃণাদও থদভ গঙাদায় শুইদয় গতদমদ। ঢাভধভ 

ঢাভ কাদয় এওঝা ঘাতভ গতদয় গতদমদ। ঘাতভঝাদও পাদমাফদঢা কাদয় চগিদয় গদদয় 

এওধাদয ওাঢ লদয় শুম ধৃণা। ঢাভধভ আদফদদই গিগি ওভদঢ মাকম, ' 

আফাদতভ নযর ওদভ নতদ।  আফাদতভ াইদও নযর ওদভ নতদ।' 

ধৃণাভ আযো নব অফূমও দয়, ঢা নাছা নকম ওদয়ওগতদ ধভ। ধৃথ্বীদযভ 

পয়াল ফৃঢদতল নতঔাভ ধভ নওাদদা ধুদভাগলঢই ঢাভ ৎওাভ ওভদঢ ভাগচ লম দা। 

াই পদয় ধামাম। নযদর এও অগঢৃে ধুদভাগলদঢভ াদণ নবাকাদবাক ওদভ 

নওাদদাফদঢ ভাগচ ওগভদয় ঢােঁদও গতদয়ই ধৃথ্বীদযভ ৎওাভ ওভাদমদ প্রওাযাু। 

পাইদয়ভ ফৃঢুযভ ধভ নণদও ধৃণা নওফদ নবদ ঘুধঘাধ লদয় নকদঙ। ওাদভা াদণ 

গঞও ওদভ ওণা দম দা। অগনদ গঞওফদঢা বায় দা। নতাঞ্জদ  নযাদাভ ধভ 

এওাভ এদগঙম ঢাদও দে গদদয় নবদঢ, গওন্তু ধৃণা ঢাভ াদণ গঞও ওদভ ওণা 

দমগদ। 

নযাও াফমাদঢ ফয় মাকদ নপদ ধৃণাভ ফা-াা নতাঞ্জদদও অদুদভাথ ওদভ 

ওভদমদ বাদঢ ধৃণা ওদয়ওগতদ াদধভ াগিদঢই ণাদও। ঢােঁদতভ ওণা নফদদ গদদয় 

নতাঞ্জদ াগি গনদভ নকম। আভ গঞও ঢাভ ধদভই খঝম তুখিঝদাঝা। 

 

পাই ঘদম বায়াভ ধভ নণদও ধৃণা নভাচ ওামদমা খুফ নণদও উদঞ গদদচভ 

নফাাইদম পাইদয়ভ ঙগগুদমা নতদঔ। এই ঙগগুদমাভ ফদথযই ন ঢাভ পাইদও ঔুেঁদচ 
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ধায়। নগতদ ন ঢাই ওভগঙম গঙাদায়। এফদ ফয় ঢাভ ওাদদ এম গযঔাদতীভ 

আঢিদাত, ‗আেঁ-আেঁ-আেঁ-আেঁ-আেঁ-আেঁ‘ 

থিফি ওদভ উদঞ ম ধৃণা। নফাাইমঝা গঙাদায় ঙুেঁদি ননদম গতদয় মান গতদয় 

গঙাদা নণদও দাফম ন। ঢাভধভ নতৌদি গকদয় াণরুদফভ গতদও গকদয়ই গযউদভ উঞম 

ন। নতঔম ঢাভ ফা াণরুদফভ নফদছদঢ শুদয় ঙঝনঝ ওভদঙ। নবঝা নতদঔ ধৃণা 

াওরুে লদয় নকম নঝা লদমা, গযঔাদতীভ ফুদঔভ ঘাফিাঝা নদই। 

যাধাভঝা নতদঔ ধৃণা এঢঝাই িগম্ভঢ লদয় নকম নব গওঙুেড নওাদদা ওণাই 

মদঢ ধাভম দা। ঢঢেদড স্ত্রীদয়ভ আঢিদাত শুদদ প্রওাযাু লাগচভ লদয়দঙদ। 

াণরুদফভ গতদও ঢাগওদয় গওঙু নতদঔ গঢগদ নঘেঁগঘদয় উঞদমদ, 'িদায! এ গও লম?' 

াাভ গঘৎওাদভ ধৃণাভ হুেঁয গনভম। তুচদদ গফদম থভাথগভ ওদভ গযঔাদতীদও খদভ গদদয় 

গকদয় গঙাদায় শুইদয় গতম। ঢঔদ ঢাভস্বদভ গঘৎওাভ ওদভ ঘদমদঙদ গযঔাদতী। ঢােঁদও 

ান্ত্বদা গতদঢ গতদঢ ধৃণা মম, 'যান্ত ল ফা। এওঝু যান্ত ল। আফাদও ম নঢা গও 

ওদভ লম এঝা?' নঘেঁঘাদঢ নঘেঁঘাদঢ গযঔাদতী বা মদমদ, ঢাভ াভফফি লম এই – 

ওামদমা খুফ নণদও উদঞই গযঔাদতীভ ফদদ লম ঢােঁভ ফুদঔ নওফদ নবদ ঝাদ থভদঙ। 

নঘাদঔফুদঔ চম গতদম লয়দঢা গঞও লদয় বাদ, এই নপদ গঢগদ াণরুদফ বাদ। 

নগদদভ ওম ঔুদম আেঁচমা ওদভ চম গদদয় ফুদঔ নঙঝাদঢই ফুদঔভ ধুদভা ঘাফিাঝা 

ফুদঔাদযভ ফদঢা ঔদ ধদি ঢােঁভ লাদঢভ উধভ। গস্ভদয়, আঢদে, বন্ত্রডায় ধগভিাগল 

গঘৎওাভ ওদভ দঞদ গঢগদ। 

 শুদদ গস্ফাগভঢ নঘাদঔ াাভ গতদও ঢাওাম ধৃণা। নঠাও গকদম উগদ্বগ্ন ওদণ্ঠ 

মম, 'াগধ, ঢুগফ এেুগদ টািাভাুদও ননাদ ওদভা। আগফ ঢঢেড নতগঔ নওাদদা 

ফমফ-ঝমফ চাঢীয় গওঙু ধাই গও দা।' দমই ন গদদচভ খদভভ গতদও ঙুঝম। খদভ 
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ঠুদওই ফমদফভ নঔােঁদচ যাক, ড্রয়াভ খােঁঝাখােঁগঝ ওভদঢ মাকম। এফদ ফদয় ঢাভ ওাদদ 

এম নই নযানযাদ ওণ্ঠস্বভ, 

'পয় নধদয়া দা, পয় নধদয়া দা, 

নঢাফায় আগফ ফাভদা দা। 

গঢয মগঙ, ওুগি ওদভ, 

নঢাফাভ দে ধাভ দা।।' 

ণফদও নকম ধৃণা। এং এঝা নঔয়াম ওভম নব আঘফওা ঢাভ ফাদয়ভ 

গঘৎওাভঝা নণদফ নকদঙ। যাধাভঝা ুছদঢ নধদভ ঢাভ িাদে ওােঁঝা গতদয় উঞম। ঢাভ ধা 

তুদঝাদও নওউ নবদ ফাগঝভ দে নকেঁদণ গতদয়দঙ। ঢু নওাদদাফদঢ যগি ঞ্চয় ওদভ ধৃণা 

ঙুদঝ নকম ঢাভ ফাদয়ভ খদভ। গকদয় নতঔম ন বা আযো ওদভগঙম, গঞও ঢাই খদঝদঙ। 

গঙাদায় গদণভ অিায় ধদি আদঙ গযঔাদতীভ ফৃঢদতলঝা। ফৃঢুযভ থভডঝা হুহু 

ধৃথ্বীদযভ ফদঢা। নই গঞওদভ নগভদয় আা তুদঝা নঘাঔ। নই ওাদ অগথ ঙিাদদা 

উোদতভ লাগ। নই তােঁঢওধাগঝ নচািা। এং নকাঝা যভীভঝা থথদ াতা। ফুদঔভ 

ঘাফিাঝা দা ণাওাভ নদম ফৃঢদতলঝা আদভা পয়াল নতঔাদে। 

তৃযযঝা নতদঔ ধৃণা িব্ধ লদয় তােঁগিদয় ধিম। নওাদদাভওদফ াওযগি গনদভ 

নধদয়ই ন গঘৎওাভ ওদভ উঞম, ‗ফা-আ-আ-আ-আ!!‘ কমাভ ওাদঙ ওান্না তমা ধাগওদয় 

এম ঢাভ। চমপভা নঘাদঔ থীভধাদয় ন ফাদয়ভ ফৃঢদতদলভ এদকাদঢ মাকম। ঢঔদই 

গধঙদ নণদও এওঝা ‗গলেঁও!‘ যব্দ শুদদ গধঙদ গনদভ ঢাওাম ধৃণা। ঢাগওদয় নতঔম 

প্রওাযাু ুদওভ ােঁগতওঝা ঔাফদঘ থদভ াফাদয ছুেঁদও তােঁগিদয় আদঙদ। বন্ত্রডায় ঢােঁভ 

ফুঔঝা গওৃঢ লদয় নকদঙ। যাধাভঝা ুছদঢ ফয় মাকম দা ধৃণাভ। স্ত্রীদয়ভ এদলদ ফৃঢুয 

নতদঔ প্রওাযাু স্বপাঢই ি আখাঢ নধদয়দঙদ। নতৌদি গকদয় াাদও চাধদঝ থভম 

ধৃণা। জ্ঞাদ লাগভদয় ধৃণাভ ওােঁদথভ ধভ এগমদয় ধিদমদ প্রওাযাু। 
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।।৩।। 

তযফীভ ওামদমা ঝুমুদতভ াগি নণদও গতায় গদম গধগে আভ ঢাভ ফা। ঢাভা 

ঘদম বায়াভ ফয় ঝুমুভ এওঝু ফদ ঔাভাধ লদয় নকগঙম। নঝা নতদঔ গধগে মম, 

'ফদ ঔাভাধ ওগভ দা পাই। ওামদও নঢা াভাগতদ নঢাভ াদণ আড্ডা ফাভমাফ। আাভ 

ধদভ আদা আফভা। প্রগফ।' 

গতগত আভ নচগঞফাদও গতায় চাগদদয় ঝুমু খদভ ঘদম এম। নধাযাও ধাদে ধূচা 

ফণ্ডদধ এম ন। াই ঢঔদ তযফীভ ধূচাভ নবাকািবন্ত্র ওভদঢ যি। ঝুমু ঢাদতভ 

াদণ লাঢ মাকাম। ধূচা নযর লদম গদওমদমা াই গফদম দাঘদঢ দাঘদঢ ফাদও 

গচিদ গতদঢ াুখাদঝ ঘমম। গচিদ নদভ াগি গনদভ ভাদঢভ নমা ঔায়াভ 

নঝগদম ভগঞ্জঢাু মদমদ, 'ঝুমু, নঢাদও এওঝা ওণা মদম ঢুই মাগনদয় উঞগ। 

নঢাভ গধগেগতভ াা, আভ ধভশুগতদ নব এদগঙম, নই ফাগম্পগতভ ফা, এভা তুচদদ 

আধদ পাইদাদ।' 

ঝুমু মম, 'ঢাই দাগও? ইযযয, গধগেগতভা অষ্টফীদঢ এদম তুচদদভ নতঔা লদয় 

নবঢ।' 

-'নতঔা লদম ঢুই নবঝা আযা ওভগঙ, নঝা লঢ দা।' মদমদ ীগণওাদতী। 

-'নওদ?' গচদজ্ঞ ওভম ঝুমু। 

-'তুই ধগভাদভ ফুঔ নতঔাদতগঔ ন্ধ।' উত্তভ গতদমদ ভগঞ্জঢাু। 

-'ফাদদ?' ঝুমু লঢাও, 'ওাভডঝা গও?' 

-'গঞও ওাভডঝা আফাভ চাদা নদই।‗, মদমদ ভগঞ্জঢাু, 'আগফ অদদওাভ দতভ 

গচদজ্ঞ ওদভগঙ। নওউই গঞওঞাও উত্তভ নতয়গদ। ঢাই আগফ আভ গচদজ্ঞ ওগভদা।' 

'হুেঁ, ুছমুফ।' ফাণা দািম ঝুমু, 'গঞও আদঙ। নতগঔ আগফ গওঙু তমাদঢ ধাগভ গও দা।' 
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'নঝা ম্ভ লদ দম নঢা ফদদ লয় দা।' মদমদ ভগঞ্জঢাু, 'ঢু নঘষ্টা ওদভ নতঔদঢ 

ধাগভ। অম তয নস্ট।' 

ধভগতদ নণদওই ঝুমু ওাদচ নমদক ধিম। ফদদ ফদদ ন এওঝা ঙও ওদর গদম। 

প্রণদফই বগত এওচদদভ ওাদঙ আদভওচদদভ ওণা গম, ঢালদম নকামফাম লদঢ ধাদভ, 

পাম ঝুমু। ঢাই থাদধ থাদধ এদকাদঢ লদ। াফদদই নঢা মক্ষ্মীধুদচা। ইগতদ ভং 

গধগেগতভ াগিদঢ খুদভ আগ। ওণায় ওণায় নঙাঝগধগভ ওণা ঢুমদা। নতগঔ দতভ গও 

প্রগঢগক্রয়া লয়। 

নবই পাা নই ওাচ। মক্ষ্মীধুদচাভ গতদ ওাম ওাম ঝুমু গকদয় লাগচভ লম 

গধগেদতভ াগিদঢ। পাইদও নতদঔ গধগে পীরড ঔুগয লম। আধযায়দ ওদভ ঢাদও খদভ 

এদদ াম। ঢাভধভ াগিদঢ াদাদদা দাভদওম দািু এদদ গদদচভ লাদঢ পাইদও 

ঔাইদয় গতম ন। াভাগতদ নয ফচা ওদভই ওাঝাম তুই পাইদাদদ। ভাদঢভ নমা 

নঔদঢ দ ঝুমু মম, 'ফাগম্পগত আভ ামুতাভ াদণ এঔদ ননুদও নয ওণা লয় 

চাগদ। পাগঙ এওগতদ ফয় ওদভ গধগভ াগি খুদভ আদা। নয ফচা লদ।' 

গধগে গওঙুেড ঘুধ ওদভ ভইম। ঢাভধভ শুওদদা লাগ নলদ মম, 'নয নঢা। 

খুদভ আগ।' 

ঝুমু ুছদঢ ধাভম ভন কমদঢ অদদও ফয় মাকদ। ওাদচই ন আভ ওণা 

দা াগিদয় ঔায়ায় ফদদাগদদয ওভম। ধভগতদ ওামদমা স্নাদ, ঔায়াতায়া নদভ 

নচঞুভ াগি নণদও গতায় গদম ন। ননভাভ ধদণ ঝুমু ফদদ ফদদ পাম এ নঢা ধুদভা 

ইগন্ডয়া ধাগওিাদ নও! অদদও ছগক্ক আদঙ নতঔগঙ। গঞও লযায়। নওাই াঢ নদগল। 

এগতদওভ লামঘাম নঢা ুদছ নকমাফ। এাভ ইগতওঝা নতঔদঢ লদ। ঢদ াথাদদ 

নঔমদঢ লদ। লযাদন্ডম উইণ নওয়াভ। 
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ধগভওেদাফাগনও ওদয়ওগতদ ধদভ ধগভাদভ নঙাঝগধগভ াগি নকম ঝুমু। 

নঔাদদ গকদয় আমাধঝা আদভওঝু চগফদয় গদম ন। ঢাভধভ গওঙুগতদ থদভ ামু আভ 

ফাগম্পভ াদণ ননুদও চগফদয় আড্ডা ফাভদঢ মাকম। এাভ ঝুমু ঢাভ গদ্বঢীয় ঘামঝা 

ঘামম। তুই গতগতদও ন নফদচ ধাঞাম, ―এঢগতদ নঢা আফাভ নওাদদা গতগত গঙম দা। 

এাভ গতগত নধদয়গঙ। ঢালদম এই ঙভ গও আগফ পাইদনােঁঝা নধদঢ ধাগভ?‖ 

গধগে নওাদদা উত্তভ নতয়গদ। ঢদ ফাগম্প নয ঔুগয লদয়ই ঢাদও াগিদঢ আাভ 

আফন্ত্রদ চাদাম। 'ফাফা-ফাগফদও চাগদদয় ওাম ওাম ঘদম আগ।' মম ফাগম্প। 

'আগফ ঢালদম নগতদ অগন নণদও ঙুগঝ গদদয় নদ।' 

 

নইফদঢা পাইদনােঁঝাভ গতদ ওাম ওাম ঝুমু নধৌঁদঙ নকম নঙাঝগধগভ াগি। 

ননােঁঝা নদয়া লদয় নকদম পাইদাদদ গফদম আড্ডা ফাভদঢ দ নকম। দাদাদ ভওদফভ 

কেগুচ ওভদঢ ওভদঢ ঝুমু ন ওদভ গচদজ্ঞ ওভম, 'আো ফাগম্পগত, মগঙ নব 

গধগেদতভ াদণ নঢাফাদতভ নবাকাদবাক গও এদওাদভই নদই?' 

প্রশ্নঝা শুদদই ফাগম্পভ ফুদঔভ পা তদম নকম। ভ্রুওুগঝ ওদভ গওঙুেড ঢাগওদয় 

ভইম ঝুমুভ গতদও। ঢাভধভ কম্ভীভ কমায় গঘগদয় গঘগদয় মম, 'দা। আভ আফভা 

ভাঔদঢ ঘাই দা।' 

'বগত গওঙু ফদদ দা ওদভা, ঢাভ ওাভডঝা চাদদঢ ধাগভ গও?' বণাম্ভ যান্ত 

কমায় মম ঝুমু। 

'নঙাঝদমাও!' তােঁদঢ তােঁঢ নঘদধ মম ফাগম্প, 'বাভা আফাভ ফা-াাদও অধফাদ 

ওদভদঙ, ঢাদতভ াদণ নওাদদাভওফ ম্পওি ভাঔাভ ইদে আফাভ নদই।' 
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উত্তভঝা শুদদ ঝুমু নয অাও লম। ওাভড ওদয়ওগতদ আদক ন গধগেদও 

এওই প্রশ্ন ওদভগঙম। এং গধগে গঞও এই উত্তভই গতদয়গঙম। টাম নফ ওুঙ ওামা 

লযায়। পাম ঝুমু, গওঙু এওঝা ভলয আদঙ। নঝা ঔুেঁদচ নভ ওভদঢ লদ। 

াগি গনদভ ঝুমু নতঔম ফাগম্প ননুদও ঢাদও ব্লও ওদভ গতদয়দঙ। নতদঔই 

আওায নণদও ধিম ঝুমু। দে দে ফাগম্পদও ননাদ ওভম ন। ঝুমুভ ননাদ নধদয় 

ফাগম্প গদগিওাভ ওদণ্ঠ মম, 'আদভ নঢাদও নফদচ ধাঞাদা দম ননুওঝা ঔুদমগঙ, 

আভ ঢেুগদ ওাদভন্ট ঘদম নকম। ঢািাহুদিা ওদভ যাঝ টাউদ ওভদঢ গকদয় পুম ওদভ 

ব্লও ওদভ ননদমগঙ। গঘন্তা ওগভ দা, আদব্লও ওদভ নত।' 

ফাগম্প নব ধুদভাধুগভ ঠধ ফাভম নঝা ঝুমু নয ুছদঢ ধাভম। কণ্ডদকাম, গিভ 

কণ্ডদকাম। ফদদ ফদদ পাম ঝুমু, এই ভলদযভ ফাথাদ আফাদও ওভদঢই লদ। ঢদ 

ঢাভ চদয আফায় তুই ধগভাভদও এও ঙাদতভ দীদঘ আদদঢ লদ। নঝা গওপাদ ম্ভ 

লদ নঝাই ফাণায় আদঙ দা। 

 

নগতদদভ ধভ নণদও ঝুমু মেয ওভম নব ামু আভ ফাগম্পভ যলাভ থীদভ 

থীদভ ধাদে নবদঢ মাকম। ননুদও ঝুমুদও আদব্লও ওদভগদ ফাগম্প। গচদজ্ঞ ওভদম 

মদঙ, 'নগতদ আঘফওা নমাটদযগটং লদয় বায়ায় ওগম্পউঝাদভভ LAN Card-ঝা 

ঔাভাধ লদয় নকদঙ নভ। ইন্টাভদদঝ ঘমদঙ দা। নদঝঝা গঞও লদয় নকদমই আদব্লও ওদভ 

নত।‗ 

াভওদয়ও অদুদভাথ ওদভ নম লদে দা নতদঔ ঝুমু নযদর লাম নঙদি গতম। 

'ননুদও দা নলাও, াফদাাফগদ নঢা ওণা লদে।' এই নপদ ঝুমু আভ নওাদদা 

উচ্চাঘয ওভম দা। এই ধবিন্ত  গঞওঞাওই ঘমগঙম। গওন্তু কণ্ডদকামঝা ােঁথম ধদভভ 

ঙভ তুকিাধূচাভ ফয়। আদকভ ঙদভভ ফদঢা এই ঙভ নঙাঝগধগভা অষ্টফীভ গতদ 
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ঝুমুদতভ াগিদঢ এদ উধগিঢ লম। ঢাভা আাভ ধদভ ঝুমু শুদম নব নঙাঝগধগ 

আভ ফাগম্পগত ভাদি ণাওদ, ঢদ ামুতা দন্ধদমায় াগি গনদভ বাদ। ধদভ অযয 

গও নঔয়াম লদঢ ামু আভ াগি গনভম দা। ন ভাদি নণদও নকম।  নতদঔ শুদদ 

ঝুমু পীরডই ঔুগয লম। 

ধভগতদ ওামদমা বঔদ ামু আভ ফাগম্প াগি ননভাভ চদয বঢগভ লদে, গঞও 

নই ফদয় াগিদঢ ঠুওম গধগে আভ ঢাভ ফা। ধভস্পদভভ াদণ নঘাঔাদঘাগঔ লদঢই 

তুই ধগভাভ তুদঝা আমাতা আমাতা খদভ ঠুদও ধিম। 

এগতদও তুই গতগতদও এওাদণ নধদয় ঝুমু ফদদ ফদদ পাম, এইাভ ুদবাক 

নধদয়গঙ। আচদও আগফ এই ভলদযভ ফাথাদ ওভদাই। গওন্তু ঝুমুভ ফি ধগভওেদা 

নপদি নকম। তুই ধগভাদভভ নওউই ধভস্পদভভ াদণ ওণা মদঢ ভাগচ লম দা। 

গিভ ওাওুগঢগফদগঢ ওদভ বঔদ নওাদদা মাপ লম দা ঢঔদ ঝুমু গদদচভ 

ধুদভাদদা তায়াই ওাদচ মাকাম। ঢাভ ফদদ ধিম নব ামুভ নবদলঢু ভাদি ণাওাভ 

ওণা গঙম দা, ঢাই ন ািগঢ নওাদদা চাফাওাধি আদদগদ। নদম ঢাদও ঝুমুভ এওঝা 

চাফা আভ ধযান্ট ধদভ ভাদি খুদফাদঢ লদয়দঙ। ওণাঝা ফাণায় আদঢই ামুভ াইদভ 

ধভাভ চাফা ধযান্ট গদদয় মুগওদয় নভদঔ গতম ঝুমু। 

এফগদদঢই গধগেদতভ নতঔাভ ধভ নণদওই ামু আভ ফাগম্প াগি ননভাভ চদয 

ভীগঢফদঢা উঔু ওভদঙ। ঢাভ উধভ ঝুমুভ এই ওাণ্ডদঢ আগুদদ নবদ গখ ধিম। 

পীরডপাদ নভদক নকম ামু আভ ফাগম্প। ঝুমুদও পীরড ওাগও ওভদঢ মাকম। গঞও 

ঢেুগদ ভগঞ্জঢাু এদমদ।  শুদদ গঢগদ ঝুমুদও মদমদ, 'ছাদফমা ওগভ দা। চাফা 

ধযান্টঝা গতদয় নত।' াাভ আদতয অফাদয ওভদঢ ধাভম দা ঝুমু। ঘাগ গতদয় আমফাগভ 

ঔুদম চাফা ধযান্টঝা নভ ওদভ গতম ন। ামুভা নগভদয় নবদঢই ঝুমু ফদদ ফদদ 
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প্রগঢজ্ঞা ওভম, 'ফাগম্পগতভ াদণ আভ নওাদদাভওফ নবাকাদবাক ভাঔ দা আগফ। আফাভ 

গধগেগতই নঠভ পাদমা।' 

গওন্তু ওণায় দম, অপাকা নবগতদও ঘায়, াকভ শুওায় বায়। ধুদচাভ ধদভই ঝুমু 

শুদদঢ নধম নব ফাঘাদভও ধদভই গধগেভ গদয়। ঝুমুভ ফাণায় নবদ াচ ধিম। 

'গধগেগত আফাভ ওাঙ নণদও তূদভ দভ বাদ?' পাদঢই ঝুমুভ ুও নওেঁদধ উঞম। 

প্রায় প্রগঢগতদই ন নচঞু, নচগঞফা, গওংা গতগতদও ননাদ ওভদঢ মাকম। 

দাদাপাদ ঢাদতভ অদুদয় গদয় ওভদঢ মাকম। গওন্তু গওঙুদঢই গওঙু নম লম দা। গধগে 

এওগতদ ঢাদও ননাদ ওদভ মম, 'এভওফ ওভগঙ নওদ পাই? আগফ নঢা াভাচীদ 

নঢাভ ধাদয ণাওদা। মক্ষ্মী নাদা পাই আফাভ, ফদ ঔাভাধ ওগভ দা। আগফ ফাদছ 

ফাদছই আদা নঢাভ াদণ নতঔা ওভদঢ।' নভদক গকদয় ঝুমু গঞও ওভম ন গধগেভ 

গদয়দঢ বাদই দা। ঢঔদ ভগঞ্জঢাু ঝুমুদও মদমদ, 'তযাঔ ঝুমু, ঢুই বগত এই 

গদয়দঢ দা বা, ঢালদম আাভ ওদ নব গতগতভ াদণ নতঔা লদ ঢাভ নওাদদা গঞও 

নদই। আভ বগত বা, ঢালদম গতগতভ াদণ নতঔা লদ, আাভ গদয়াগিভ আদন্দ 

লদ।' 

অকঢযা ঝুমু ভাগচ লম। গদয়ভ আদকভগতদ ধগভাদভ গতগতভ াগিদঢ লাগচভ 

লম ন। ওাওু, ওাগওফা আভ পাইদও নতদঔ গধগে প্রায় আদদন্দ আত্মলাভা লদয় নকম। 

ওাভড ন আযাই ওদভগদ নব ঝুমু ঢাভ গদয়দঢ আদ। 

নয চােঁওচফও ওদভই গধগেভ গদয় লম। প্রণফ প্রণফ ঝুমুভ এওঝু ওষ্ট লগেম 

গঞওই, গওন্তু গতগতদও ঔুগয লদঢ নতদঔ ঢাভ আভ নওাদদা ওষ্ট ভইম দা। ওদদ গতাদয়ভ 

ফয় এও এও ওদভ াইদও গতায় চাগদদয় গধগে পাইদয়ভ ওাদঙ এদ চমপভা 

নঘাদঔ থভা কমায় মম, 'াথাদদ ণাগও পাই।' 
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।।৪।। 

-'ভাগয!' গভি লদয় মম নতাঞ্জদ, 'বঢ আচগুগ ওণাাঢিা। এভওফ আাভ লয় 

দাগও?' 

-'এগুদমা আচগুগ দম ফদদ লদে নঢাফাভ?'  উৎওণ্ঠাভ ুদভ প্রশ্ন ওভম ধৃণা। 

-'শুথু আগফ নওদ? নব শুদদ নই আচগুগ মদ।' উত্তভ গতম নতাঞ্জদ। 

গিভ নঘষ্টা ওদভ ধৃণা গওঙুদঢই নতাঞ্জদদও গশ্বা ওভাদঢ ধাভম দা নব ঢাভ 

ফা এং পাইদয়ভ ফৃঢুযঝা স্বাপাগও নঢা দয়ই, ভং অদমৌগওও। নগতদ প্রওাযাু 

অজ্ঞাদ লদয় নবদঢই াাদও গঙাদায় শুইদয় টািাভদও ননাদ ওদভগঙম ধৃণা। ঢাভধভ 

ননাদ ওভম নই ৃে ধুদভাগলঢফযাইদও, গবগদ ধৃথ্বীদযভ ৎওাভ ওদভগঙদমদ। 

 টািাভাু এদ ধভীো ওদভ মদমদ, 'পদয়ভ গওঙু নদই। স্ত্রীদয়ভ 

ভওফ দৃযং ফৃঢুয নতদঔ ফাণা খুদভ নকদঙ েঁভ। ঢাই অজ্ঞাদ লদয় নকগঙদমদ। েঁভ লাঝি 

ঔু রং। অদয নওউ লদম লাঝিদনম ওভঢ।' দম গওঙুেড ঘুধ ওদভ নণদও মদমদ, 

'গওন্তু ধভধভ এওই াগিভ তুচদদভ তদযভ ফৃঢুয, ঢা হুহু এওইভওফ দৃযং 

পাদ, এফদ নঢা ওঔদদা লদঢ নতগঔগদ। এভ নওাদদা গদযর ওাভড ণাওদঢ ধাদভ দম 

গও আধদাভ ফদদ লয়?' 

আম খঝদাঝা নঘদধ গকদয় ধৃণা মম, 'আগফ নঢা গওঙুই ুছদঢ ধাভগঙ দা।' 

টািাভাু আভ ওণা দা াগিদয় গতায় গদদমদ। গঢগদ ঘদম বায়াভ গওঙুেড ধদভই 

ধুদভাগলঢফযাই আদদ। গযঔাদতীভ ফৃঢদতল নতদঔই গঢগদ দম দঞদ, 'দা! এ 

ফৃঢদতদলভ ৎওাভ আগফ ওভদঢ ধাভ দা।' 

প্রওাযাুভ ঢঢেদড জ্ঞাদ গনদভ এদদঙ। ধুদভাগলঢফযাইদও নতদঔ গঢগদ উদঞ 

দগঙদমদ। এঔদ ঢােঁভ ওণা শুদদ গচদজ্ঞ ওভদমদ, 'নওদ ধুদভাগলঢফযাই?' 
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ধুদভাগলঢফযাই মদমদ, 'নঢাদতভ াগিদঢ অধদতঢাভ প্রদওাধ ধদিদঙ। এ 

াগিদঢ নওাদদা ফৃঢদতদলভ ৎওাভ আগফ ওভদা দা।' প্রওাযাু  ধৃণা তুচদদ 

ধুদভাগলঢফযাইদও অদুদভাথ ওদভ দম, 'এভওফ মদদ দা, ধুদভাগলঢফযাই। আধগদ 

ফুঔ গনগভদয় গদদম আফভা ওাভ ওাদঙ বাদা?' ধুদভাগলঢফযাই মদমদ, 'নঢাভা নওাদদা 

ৎওাভ গফগঢভ াদণ নবাকাদবাক ওভ। আগফ গওেু ওভদঢ ধাভদা দা। ঢদ এইঝুওু 

মদঢ ধাগভ, নব অধদতঢাভ প্রদওাধ াগিদঢ ধদিদঙ, ন গওন্তু লদচ োন্ত লদ দা। 

ফদদ ভাগঔ।' দম গঢগদ লদলদ ওদভ নগভদয় নকদমদ। 

উধায়ান্তভ দা নতদঔ ধৃণা এওঝা ৎওাভ গফগঢভ াদণ নবাকাদবাক ওভম। ঢাভা 

এদ গযঔাদতীভ ফৃঢদতল গদদয় ঘদম নকম। ধৃথ্বীদযভ ফৃঢুযভ ধভ এফগদদঢই 

ধািাপ্রগঢদযীদতভ ফদথয এওঝা ঘাধা গুঞ্জদ শুরু লদয় নকগঙম। এই খঝদাভ ধভ নঝা 

আদভা ি আওাভ গদম। াই ধৃণাদতভ এগিদয় ঘমদঢ মাকম। এগতদও ঔভ নধদয় 

নতাঞ্জদ ঘদম এম। এদই ন প্রওাযাুদও মম, 'নতঔুদ াা, গওঙু ফদদ ওভদদ 

দা। আগফ চাগদ এই ফয় ওণাঝা মা উগঘৎ দয়, ঢু আগফ ধৃণাদও ওদয়ওগতদদভ 

চদয াগি গদদয় নবদঢ ঘাই। অদয ধগভদদয ণাওদম ভ ফদঝা গওঙুঝা পাদমা লদ।' 

প্রওাযাু ভাগচ লদম ধৃণা গওঙুদঢই ভাগচ লম দা। ন গঘৎওাভ ওদভ মদঢ 

মাকম, 'আগফ বাদা দা াগধ! আগফ এঔাদ নণদও ঘদম নকদমই  নঢাফাদও নযর ওদভ 

নতদ!' 

-'নযর ওদভ নতদ ফাদদ?' অাও লদয় মম নতাঞ্জদ, 'গও মদঢ ঘাইঙ ঢুগফ?' 

-'ঢুগফ ভ ওণায় ওাদ গত দা াা।' ঢগিখগি দম উঞদমদ প্রওাযাু, 'ভ 

যভীভঝা পাদমা নদই। ঢুগফ ভং দও গদদয়ই বা।' ধৃণাভ পীরড ওান্নাওাগঝ দত্ত্ব 

ঢাভ ওণা নওউ শুদম দা। নতাঞ্জদ ঢাদও গদদয় ঘদম এম ঢাদতভ তু'ওাফভাভ ফ্ল্যাদঝ। 
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নগতদ ভাদঢ ঔায়াভ নঝগদম দ ন ধৃণাদও গচদজ্ঞ ওভম, 'এাভ গঞও ওদভ 

দমা নঢা, নও ওাদও নযর ওদভ নতদ?' ধৃণা ঢঔদ গিাদভ ধুদভা খঝদাঝা মম। 

-'ঢুগফ গও পাঙ নঢাফাভ ই পাইদয়ভ আত্মা এ ওভদঙ?' নতাঞ্জদদভ গভগি 

এঔদদা ওদফগদ, 'আদভ নঔােঁচ গদদয় নতঔদম চাদদঢ ধাভদঢ নব তুচদদভই লয়দঢা 

নওাদদা নভাক গঙম।' 

-'নতু, ঢুগফ ুছদঢ ধাভদঙা দা।' ক্লান্তস্বদভ মম ধৃণা, 'এঝা নভৌদদওভই ওাচ।' 

-'আো ফুযগওম নঢা..' নতাঞ্জদ নভদক নকম, 'নওাণাওাভ নওাদ ধাকম ঙাকম ুইাইট 

ওভম, আভ ঢাভ পদয় ঢুগফ গও খদভ গঔম এেঁদঝ দ ণাওদ দাগও?' ধৃণা আেঁঢদও উদঞ 

মম, 'নতালাই নঢাফাভ। আভ বাই ওদভা, এইপাদ ভ ম্পদওি ওণা নাদমা দা।' 

-'নওদ? ঢাদঢ গও লদ?' ফুঔ নেঁগওদয় প্রশ্ন ওভম নতাঞ্জদ, ' গও আফাদও নফদভ 

নতদ? ঢা ফারুও দা। নতগঔ ভ ওঢ াল। আগফ দও ঘযাদমঞ্জ ওভগঙ, েফঢা 

ণাওদম আফাভ াফদদ এদ আফা..' মদঢ মদঢই নতাঞ্জদদভ ওণা আঝদও নকম। 

নঘাঔতুদঝা গস্ফাগভঢ লদয় নকম। ফুঔঝা ধুদভা লােঁ লদয় নকম। নই অিাদঢই গিভ লদয় 

দ ভইম ন। গঞও ধােঁঘ নদওদন্ডভ ফাণায় অজ্ঞাদ লদয় নঘয়াদভভ ধভ এগমদয় ধিম 

নতাঞ্জদ। 

ধৃণা এঢেড ধাণদভভ ফদঢা গিভ লদয়  নতঔগঙম। এাভ ন আঢিদাত ওদভ 

উঞম, 'নতু!' মাগনদয় উদঞ নতাঞ্জদদভ যভীভঝা থদভ ছােঁওাদঢ মাকম ন। নঘাদঔফুদঔ 

চদমভ ছাধঝা গতদঢ মাকম। গওন্তু গওঙুদঢই নতাঞ্জদদভ জ্ঞাদ গনভম দা। ছািা গঢদ 

গফগদঝ ধভ নঘাঔ ঔুমম নতাঞ্জদ। নঘাঔতুদঝা ঢঔদ গস্ফাগভঢ। নই নঘাদঔভ গতদও 

ঢাওাদঢই ধৃণাভ গযভতােঁিা নদয় এওঝা গলদফম নস্মাঢ দয় নকম। নতাঞ্জদদভ নঘাদঔভ 

তৃগষ্টঝা হুহু ধৃথ্বীয আভ গযঔাদতীভ ফদঢা। ঢনাঢ শুথু এওঝাই। ঢাভা গঙম ফৃঢ, আভ 

নতাঞ্জদ এঔদদা চীগঢ। গস্ফাগভঢ নঘাদঔ ধৃণাভ গতদও ঔাগদওেড নঘদয় ভইম 
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নতাঞ্জদ। ঢাভধভ আঘফওা ধাকদমভ ফদঢা অটলায ওভদঢ মাকম, 'লা! লা! লা! লা! 

লা!' লাদঢ লাদঢ তু'লাদঢভ ফুদঞায় ঢাভ াফদদ ধদি ণাওা পাদঢভ ণামা নণদও পাঢ 

ঢুদম গদদয় াভা কাদয় ফাঔদঢ মাকম। যাধাভযাধাভ নতদঔ আঢিদাত ওদভ গঙঝদও দভ 

নকম ধৃণা। গঞও ঢেুগদ নতাঞ্জদ মাগনদয় উদঞ তােঁিাম। ঢাভধভ এওধাদয় মানাদঢ 

মানাদঢ াগিভ াইদভ নগভদয় নকম। ধৃণা ঢাদও আঝওাদদাভ চদয এদকাদঢই ছুধ 

ওদভ নমাটদযগটং লদয় নকম। আভ অদু্ভঢপাদ ধৃণাভ তু নঘাঔ খুদফ চগিদয় নবদঢ 

মাকম। নওাদদাভওদফ ঝমদঢ ঝমদঢ নযায়াভ খদভ গকদয় থধ ওদভ গঙাদায় শুদয় 

ধিম ন। ওামদমা খুফ নণদও উদঞ ধৃণা গওঙুদঢই কঢভাদঢভ খঝদা ফদদ ওভদঢ 

ধাভম দা। ফদদ ওভাভ নঘষ্টা ওভদমই ফাণায় অলয বন্ত্রডা লদে। ফাণায় এওঝু চম 

নতদ দম াণরুদফ নকম ন। নগদদভ ওমঝা ঔুমদঢই গঘৎওাভ ওদভ গধগঙদয় এম। 

ওদমভ নপঢভ নণদও চদমভ তদম নগভদয় আদঙ ঢাচা ভদিভ থাভা! প্রাণগফও 

থাক্কাঝা াফদম উঞদঢই ঢাভ ওাদদ নদচ উঞম নই নযানযাদ ওণ্ঠস্বভ, 

'পয় নধদয়া দা, পয় নধদয়া দা, 

নঢাফায় আগফ ফাভদা দা। 

গঢয মগঙ, ওুগি ওদভ, 

নঢাফাভ দে ধাভ দা।।' 

 

গতুযৎছমদওভ ফদঢা কঢভাদঢভ খঝদা ফদদ ধদি নকম ঢাভ। ওম ন্ধ ওদভ 

এওদতৌদি াভ খদভ এম ধৃণা। নতয়াদম নছামাদদা ঘাগভ গুে নণদও ঙাদতভ নকদঝভ 

ঘাগঝা গদদয়ই ঢীভদদক ঙাদতভ গতদও নকম ন। ঘাগ গতদয় ঢামা ঔুদম ঙাদত উদঞই 

চদমভ ঝযাদেভ গতদও এদকাম ন। ঠাওদাঝা ঔুদম নপঢদভ ঢাওাদঢই িগম্ভঢ লদয় নকম 

ন। ঝযাদেভ নপঢদভ চদমভ তদম ভদয়দঙ ভি! এং ঢাভ ফদথয পাফাদ লদয় ভদয়দঙ 
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নতাঞ্জদদভ ফৃঢদতল! ফুদঔভ পা হুহু ধৃথ্বীয আভ গযঔাদতীভ ফদঢা! আঢদে নঘাঔ 

ুদচ ননমম ধৃণা। ঝযাদেভ ঠাওদা ন্ধ ওদভই নদদফ এদ খদভ ঠুদও ধিম। ঠুদও যাক 

নকাঙাদঢ শুরু ওভম ন। খদভভ ফি তভচা চাদমা ন্ধ ওদভ াগি নণদও নগভদয় 

ধিম ধৃণা। ঢাভ ফদদ এওঝাই পয়, ঢাভ অদুধগিগঢদঢ ঢাভ াাভ নওাদদা েগঢ দা 

লদয় বায়। ঝযাগক্স ওদভ াগি নধৌঁদঙই ওগমংদম গঝধম ধৃণা। নওউ নওাদদা ািা গতম 

দা। আাভ ওগমংদম গঝধম ন। এাভ নওাদদা ািা নদই। ধৃণাভ ফদঝা ওু কাইদঢ 

মাকম। যাক নণদও াগিভ টুগপ্লদওঝ ঘাগঝা নভ ওভম ন। াইদভ নণদও লাঢ াগিদয় 

অগঢওদষ্ট নকদঝভ ঢামা ঔুদম খদভ ঠুওম। 

াাভ খদভভ গতদও নবদঢই ণফদও তােঁিাম ন। প্রওাযাুভ ফৃঢদতল ধদি 

ভদয়দঙ গঙাদাভ ধভ। নই এওইভওফ ফুদঔভ পা। নতদঔই নঘাঔ ুদচ ননমম ধৃণা। 

নঞােঁঝ ওাফদি ওান্নাভ তফও াফমাদঢ নঘষ্টা ওভম ন। ঢাভধভ ওােঁধা লাদঢ ননাদ ওভম 

ৎওাভ গফগঢদও। 

গতদও ফ্ল্যাদঝভ নমাওচদ ঢঢেদড নতাঞ্জদদভ ফৃঢদতল আগষ্কাভ ওদভ 

ননদমদঙ। ঔভ নধদয় নতাঞ্জদদভ ফা-াা ঘদম এদদঙদ। ধৃণাদও নওাণা নতঔদঢ 

দা নধদয় ঢাদও ননাদ ওভদমদ নতাঞ্জদদভ াা। ই অিায় নতাঞ্জদদভ ফৃঢদতল 

ননদম ঘদম বায়াভ চদয বাদেঢাই পাদ অধফাদ ওভদমদ ঢাদও। দে এ দম 

গতদমদ নব, ধৃণা নবদ ঢােঁদতভ াদণ আভ নওাদদা নবাকাদবাক দা ভাদঔ, এং বগত চাদা 

বায় নব নতাঞ্জদদভ ফৃঢুযভ গধঙদদ ধৃণাভ লাঢ আদঙ, ঢদ ধৃণাদও গঢগদ ধুগমদয 

নতদদ দম যাগদয় ভাঔদমদ। 

ধৃণা ননাদ থদভ এওঝা ওণা মম দা। শুথু ঘুধঘাধ শুদদ নকম। নতাঞ্জদদভ 

াা ননাদ নঙদি গতদম ন থীভধাদয় গদদচভ খদভ গকদয় গঙাদায় শুদয় ধিম। গওঙুেড 

ধদভ ঢাভ ননাদঝা আাভ নদচ উঞম। ননাদ লাদঢ গদদয় ন নতঔম ঢাভ ফাঢুদঢা 
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তাতা প্রতীপ্ত ননাদ ওদভদঙ। ওম গভগপ ওদভ ওাদদ গতদঢ প্রতীপ্ত দম উঞম, 'ঔভ 

শুদদগঙ? অফভ আচ ওাদম াইও অযাওগদটদন্ট ফাভা নকদঙ।' 

তাতাভ ননাদ নধদয় লাউলাউ ওদভ নওেঁদত ননমম ধৃণা। ওােঁতদঢ ওােঁতদঢই মম, 

-'এাভ শুথু আগফই নেঁদঘ আগঙ নভ তাতা। আফাদও নযর দা ওভা ধবিন্ত ভ যাগন্ত 

নদই।' 

-'ঢাভ ফাদদ?' প্রতীপ্ত অাও লদয় মম, 'গও উদোধাো মগঙ ঢুই?' 

ওান্না াফদম প্রতীপ্তদও গিাগভঢ পাদ ফি খঝদা ঔুদম মম ধৃণা। ঝা নযাদাভ 

ধভ প্রতীপ্ত পয়াঢি ওদণ্ঠ মম, 'ঢালদম আগফ বা শুদদগঙমাফ ঢা ই গঢয?' 

'দও নগতদ ইপাদ অধফাদ ওভা উগঘৎ লয়গদ নভ।' মম ধৃণা, ‗নই অধফাদদভ 

প্রগঢদযাথ নব এইপাদ নদদ ঢা আগফ পাদঢই ধাগভগদ।' 

-'ঢুই মাদঢ এওঝা ওণা ফদদ ধিম।' মম প্রতীপ্ত, 'পাই, ফাগ আভ নফদাভ ফৃঢুযভ 

নবই ডিদা ঢুই গতগম, অফভ ফাভা বায়াভ ধভ ঢাভ ফুদঔভ পা দাগও নভওফই 

লদয়গঙম।' 

-'লয়াঝাই নঢা স্বাপাগও।' মম ধৃণা, 'নভৌদওই নঢা ওভদঙ এ।' 

-'ঢুই নওাদদা ছা-নঝাছাভ ালাবয গদদঢ ধাগভ নঢা।' মম প্রতীপ্ত। 

-'নওাদদা মাপ নদই নভ।' ধৃণা মম, 'মমাফ দা, আফাদও নযর দা ওভা ধবিন্ত ভ 

যাগন্ত নদই। ঢদ আফাদও  ফাভদ দা। এইঝুওু আগফ ুদছগঙ, নব আগফ বঢেড দা 

গদদচদও নযর ওদভ গতগে, ঢঢেড  এও এও ওদভ আফাভ  ওাদঙভ ফাদুরদতভ 

এইপাদ নওদি গদদঢ ণাওদ। আগফ আভ ওাউদও লাভাদঢ ঘাই দা নভ তাতা। ঢাই 

আগফ গঞও ওদভগঙ নব আগফ আচই গদদচদও নযর ওদভ নতদা।' 
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-'ফাদদ!' প্রতীপ্ত ঘফদও উঞম, 'গও আদচাদচ ওগঙ ঢুই? ধাকমাদফা ওগভ দা, 

ফাগম্প। আফাভ ওণাঝা এওাভ নযাদ। এপাদ ওঔদদা....' প্রতীপ্তদও ওণা মাভ আভ 

নওাদদা ুদবাক দা গতদয় ননাদঝা নওদঝ গতম ধৃণা। 

 

।।৫।। 

ওগমংদম গঝদধ অদধো ওভদঢ মাকম ধূিা। গদয়ভ ঙভগঢদদও ধদভ আচ 

ওাওাভ াগিদঢ এদদঙ ন। ঢাভ স্বাফী শুপফ অযয দে আদঢ নঘদয়গঙম, গওন্তু 

ধূিা াভড ওভম। 'গওায ওাদদাগচয়া ঢ নধদঢ ভদয়দঙদ।' মম ধূিা, 'আফভা 

তুচদদই দভ নকদম ভ ওাচঝা অদদও লচ লদয় বাদ। ঢাই মগঙ, ঢুগফ এঔাদদই 

ণাদওা। আগফ খুদভ আগঙ।' 

অকঢযা স্ত্রীদয়ভ ওণা নফদদ নদয় শুপফ। ধূিা ওাওাভ াগিদঢ এদই শুপফদও 

ননাদ ওদভ ন ওণা চাগদদয় গতদয়দঙ। 'পাই গদশ্চয়ই আফাভ উধভ ঔু নভদক আদঙ।' 

ফদদ ফদদ লাম ধূিা, 'আচদও পাইদয়ভ  ভাক পাগগদয় নতদা আগফ।' 

তভচা ঔুদম আমুণামু নদয নগভদয় এদমদ ীগণওাদতী। ধূিাদও নতদঔই গঢগদ 

নওেঁদত ননমদমদ, 'দভ গধগে নভ!' দম ধূিাদও চগিদয় থদভ লাউলাউ ওদভ ওােঁতদঢ 

মাকদমদ। ীগণওাদতীভ ফাণায় লাঢ ুদমাদঢ ুদমাদঢ ধূিা মম, 'নওেঁদতা দা ওাগওফা। 

আগফ চাগদ আফাভ আদভা আদক আা উগঘৎ গঙম। গওন্তু আগফ ধাগভগদ নকা। নপঢদভ 

ঘদমা,  মগঙ।' ওান্না াফদম ধূিাদও খদভ গদদয় এদমদ ীগণওাদতী। নানায় 

দঢ দম গচদজ্ঞ ওভদমদ, 'এাভ ম, নঢাভ আদঢ এঢ নতগভ লম নওদ?' 

-'আভ নাদমা দা নকা ওাগওফা।' মম ধূিা, 'ঢুগফ নঢা চাদদা আফাভ ভ এওঝা 

লাইেুদমভ গঝঘাভ।  নব েুদম ধিায়, নই েুদমভ চগফঝা গওায ওাদদাগচয়া দাদফ 
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এও নপ্রাদফাঝাভ গওদদ গদদঢ ঘাইদঙ। আফভা াই গফদম নওাদদাফদঢ ঢাদও নঞগওদয় 

নভদঔগঙ। ঢদ ওঢগতদ ধাভদা ঢা চাগদ দা।' 

-'আো, ুছমাফ।' মদমদ ীগণওাদতী, 'গঢযই ঔু গঘন্তাভ গরয়।' 

-'বাওদক,  ওণা াত তা।' মম ধূিা, 'পাই নওাণায়? দও টাদওা নঢা।  

গদশ্চয়ই আফাভ উধভ...', মদঢ মদঢ নতয়াদমভ গতদও নঘাঔ ধিদঢই ধূিাভ ওণা 

আঝদও নকম। গস্ফাগভঢ নঘাদঔ ন নঘদয় নতঔম, নতয়াদম ছুমদঙ নভৌদদওভ ফামা 

ধভাদদা ঙগ। 

-'এ গও ওদভ লম, ওাগওফা?' টুওদভ নওেঁদত উঞম ধূিা। 

-'নঝাই নঢা মগঙ..' ওােঁদতা ওােঁদতা স্বদভ মদমদ ীগণওাদতী, 'ঢুই অদদও নতগভ 

ওদভ ননদমগঙ।' 

-'আফাদও  ঔুদম দমা ওাগওফা।' ওােঁতদঢ ওােঁতদঢ ধূিা মম, 'পাই গও ওদভ ঘদম 

নকম?' 

-'ঢদ নযাদ।' দম ীগণওাদতী মদঢ শুরু ওভদমদ, 'নঢাভ ঢাধী গধগদও গঘগদ 

নঢা? নই ঢাধী গধগভ নঙদম প্রতীপ্তভ গদয় গঙম নগতদ। নৌপাদঢ আফাদতভ 

গদফন্ত্রড ওদভগঙম ভা। বণাভীগঢ তুধুভ দাকাত আফভা নধৌঁদঙ নকমাফ। গকদয় নতঔমাফ 

নঔাদদ দ আদঙ নঢাভ গযঔাগধগ, ঢাভ াদণ ধৃণা আভ ধৃথ্বীয, ফাদদ নঢাভ ামুতা 

আভ ফাগম্পগত। আভ ঢাদতভ দে ভদয়দঙ নঢাভ গলফাগদ্র নচঞুভ নঙদম, অফভ। 

-'ঝুমু, ফাদদ নঢাভ পাই অযয ঢাদতভ াদণ ওণা মদঢ ঘায়গদ। ভাই নবদঘ এদ 

ওণা মদঢ শুরু ওভম। ঢঔদ ঝুমু দতভ াদণ নঔাযকদে নফদঢ নকম। ন্ধযাদমা 

আফভা াই নৌপাদঢভ আদভ বায়াভ চদয বঢগভ লমাফ।' 
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-'ধৃণা নগতদ ঔু ুন্দভ এওঝা যাগি ধদভগঙম। ঢাই ঝুমু পাম গতগতভ াদণ এওঝা 

নমগন ঢুমদ। গওন্তু ধৃণা গওঙুদঢই ঝুমুদও ঙগ ঢুমদঢ গতম দা। ভাক ওদভ ঝুমু 

আভ নওাদদা আগ্রল প্রওায ওদভগদ। গঞও ঢাভ ধদভই খঝম অখঝদঝা।' 

-'ধৃণা লঞাৎ নঝভ নধম ঢাভ যাক নণদও এওঝা ধােঁঘয ঝাওাভ নদাঝ উথা লদয় নকদঙ। 

অদদও নঔােঁচাঔুেঁগচ ওদভ ধায়া নকম দা। এফদ ফয় অফভ মম নব  দাগও 

ঝুমুদও ধৃণাভ যাদক লাঢ গতদঢ নতদঔদঙ।' 

-'য আভ বায় নওাণায়। ধৃথ্বীয আভ অফভ তুচদদ গফদম ঝুমুদও ফাভদঢ মাকম। 

ঝুমু বঢই দম, 'আগফ গওঙু চাগদ দা..আগফ ঘুগভ ওগভগদ..'ঢঢই ভা ফাভদঢ ণাদও।' 

-'আফভা ঢঔদ খঝদািদম গঙমাফ দা। ঝুমু আফাদতভ আদকই দম গতদয়গঙম নব  

ামুতা আভ ফাগম্পগতভ াদণ নঔদঢ দ। ঢাই আগফ আভ নঢাভ ওাওু নঔদঢ দ 

নকগঙমাফ। নঔদয়দতদয় এদ নতগঔ এই অিা। আফাদতভ নতদঔই ভা ফাভদথাভ ণাগফদয় 

গতম। ঝুমু দে দে নতৌদি গকদয় কাগিদঢ উদঞ দ ভইম। 

-'নঢাভ গযঔাগধগভ ফুঔ নণদও  নযাদাভ ধভ আফভা নই ফুলূদঢিই ই াগি নঙদি 

ঘদম আগ। ধদভ অযয চাদা নকগঙম নব ঝাওাঝা নগতদ ই যাদক গঙমই দা। নঝা 

গঙম ধৃণাভ অদয যাদক। ভা ধদভ আফাদতভ ননাদ ওদভ েফা নঘদয়গঙম। আফভা 

েফা ওগভগদ।' 

-'এই খঝদাভ ধভ নণদও ঝুমু নওফদ নবদ ঘুধঘাধ লদয় নকম। ওাভ দেই ওণা 

মদঢা দা। এওগতদ আগফ ভান্নাখদভ ওুঝদদা ওুঝগঙ, এফদ ফয় এওঝা থুধ যব্দ শুদদ 

চাদমা নণদও দীদঘ ঢাগওদয় নতগঔ ঝুমু ঙাত নণদও ছােঁধ গতদয়দঙ।' 

-'দে দে নতৌদি দীদঘ দাফমাফ আফভা। ঝুমুভ নতদল ঢঔদ গওঙুঝা প্রাড গঙম। 

আফাদতভ গতদও ঢাগওদয় ন অগঢওদষ্ট মম,  

'পয় নধদয়া দা, পয় নধদয়া দা, 
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নঢাফায় আগফ ফাভদা দা। 

গঢয মগঙ, ওুগি ওদভ, 

নঢাফাভ দে ধাভ দা।।' 

দমই ফৃঢুযভ নওাদম ঠদম ধিম ঝুমু।' ণাফদমদ ীগণওাদতী। 

-'গঙ গঙ গঙ!' গথক্কাভ গতদয় মম ধূিা, 'এভা গও ফাদুর? এদতভ চাদদায়াভ মদম 

চাদদায়াদভভ অধফাদ লয়।' 

-'ঢা নঢা দতভ মজ্জা নদই।' মদমদ ীগণওাদতী, 'এঢগওঙুভ ধদভ ধৃণাভ 

গদয়দঢ আফাদতভ গদফন্ত্রড ওভদঢ ননাদ ওদভগঙম। আগফ শুথু ঝুমুভ ফৃঢুযভ ঔভঝা 

চাগদদয় ননাদঝা নওদঝ গতদয়গঙ।' 

-'নয ওদভদঙা।' মম ধূিা, 'গওন্তু পাই ফাভা বায়াভ আদক ই ওণাগুদমা নওদ 

মম? ঝা নঢা ুওুফাভ ভাদয়ভ ওগঢা।' 

-'ই ওগঢাঝা নঢাভ পাইদয়ভ ঔু গপ্রয় গঙম নঢা।' মদমদ ীগণওাদতী, 'ঢাই লয়দঢা 

ফভাভ এওাভ নঝা আদি গদদয়গঙম।' 

-'পাইদয়ভ খভঝা এওাভ নতঔ ওাগওফা?' গচদজ্ঞ ওভম ধূিা। 

-'বা, নতদঔ আয়। নবভওফ নভদঔ নকদঙ, নভওফই ধদি আদঙ।' মদমদ ীগণওাদতী। 

আদি আদি পাইদয়ভ খদভ ঠুওম ধূিা। ইদয় ঞাা ুওদযমদনভ গতদও এগকদয় 

নকম। ননমুতা, নযাফদওয, ওাওাাু, খদাতা ইঢযাগত প্রঘুভ ই ভদয়দঙ ঢাদঢ। নঔাদ 

নণদও ‗ুওুফাভ ভঘদা ফগ্র‘ ইঝা নভ ওদভ গঙাদায় শুদয় "পয় নধদয়া দা" 

ওগঢাঝা ধিদঢ মাকম। 

খুফ পাগম নফাাইদমভ যদব্দ। ধূিা নতঔম প্রতীপ্ত ননাদ ওদভদঙ। ননাদ ওাদদ 

গতদঢই প্রতীপ্ত মদঢ শুরু ওভম ধৃথ্বীয, প্রওাযাু, গযঔাদতী, নতাঞ্জদ  অফদভভ 

ফৃঢুযভ ইগঢলা। শুদদঢ শুদদঢ ধূিাভ াভা কাদয় ওােঁঝা গতদয় উঞম। ফন্ত্রফুদগ্ধভ ফদঢা 
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শুদদ নবদঢ মাকম ন। প্রতীপ্ত ণাফাভ ধভ ন মম, 'ফাগম্পগত এঔদ নওফদ আদঙ?' 

প্রতীপ্ত মম, 'ফাগম্প আফাভ ননাদঝা নওদঝ নতয়াভ দে দে আগফ যগফিমা, ফাদদ 

নঢাভ নৌগতদও দে গদদয় কাগি ওদভ নগভদয় ধগি। খণ্টা তুদয়ও ধদভ ফাগম্পভ াগিদঢ 

নধৌঁদঙ নতগঔ তভচা নপঢভ নণদও ন্ধ। নমাওচদ নটদও তভচা নপদগ ঠুদও নতগঔ ফাগম্প 

কমায় িদা নেঁদথ ছুমদঙ।' দম নঠাও গকদম আাভ মম, 'আফাভ নঢা লাঢ ধা ঞাণ্ডা 

লদয় আদঙ নভ গধগে। এাভ গও ঝুমু আফাদও ফাভদ দাগও?' 

'দা, দা। ঢুই গঘন্তা ওগভ দা।' মম ধূিা, 'আগফ এঔদ ওাওুভ াগিদঢই আগঙ। 

নগতদদভ  খঝদা শুদমাফ। ঢুই নঢা নই ফয় ঔাদদ গঙগমই দা। ওাদচই আফাভ 

ফদদ লয় দা ঝুমু নঢাদও গওঙু ওভদ।' দম ননাদঝা নভদঔ গতদয়ই ওাওু ওাগওফাদও 

গতায় চাগদদয় নগভদয় ধিম ন। 

নগভদয় ধূিা প্রণদফ শুপফদও ননাদ ওদভ চাদাম নব ঢাভ গনভদঢ এওঝু নতগভ 

লদ। ঢাভধভ াচাভ নণদও গওঙু নুম গওদম ন। ঢাভধভ এওঝা ঝযাগক্স থদভ নাচা 

কোভ খাদঝভ গতদও নকম ন। তু'লাদঢ আেঁচমা ওদভ নুমগুদমা গদদয় খাদঝভ গেঁগি নদয় 

দাফদঢ মাকম ধূিা। গওঙুঝা নদদফ গকদয় নুমগুদমাদও চদমভ ধভ পাগদয় গতদয় 

নুেঁগধদয় নওেঁদত উঞম ন, 'আফাদও েফা ওদভ নত পাই। আগফ বগত নঢাদও এওঝু ফয় 

গতঢাফ ঢালদম ঢুই এপাদ আফাদও নঙদি ঘদম নবগঢ দা। নঢাভ এই অিাভ চদয 

আগফ গওঙুঝা তায়ী। নবঔাদদই ণাগও, পাদমা ণাগও পাই।' 

ঢঔদই এওঝা অদমৌগওও খঝদা খঝম। ধূিাভ ঙগিদয় নতয়া নুমগুদমা আদি 

আদি এওদচাঝ লদঢ মাকম। ঢাভধভ ফি নুম এদ চদিা লম ধূিাভ ধাদয়ভ ওাদঙ। 

যাধাভঝা নতদঔ ধূিাভ ফুদঔ লাগ নুদঝ উঞম। গদঘু লদয় এওঝা নুম ঢুদম গদদয় ঢাদঢ 

ঘুফু নঔদয়, নুমঝাদও যাদক পদভ াগিভ ধদণ লােঁঝা মাকাম ন। 
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**************************************************** 

-'ইম্পগম! এ লদঢ ধাদভ দা!' দম উঞম ধূিা। 

-'নলেঁ নলেঁ নলেঁ নলেঁ। গও নব নাদমদ নফটাফ।' কু্রভ লাগ নলদ মদমদ গওায ওাদদাগচয়া, 

'দাফুফগওদ নওাদদা ওাফ নঢা লাগফ ওগভ দা।'  

ওণা লগেম গওায ওাদদাগচয়াভ অগনদ দ। শুপফদতভ েুদমভ প্রায় ওদমই এই 

প্রদচদক্টভ গরুদে গঙম। গওন্তু ওাওাভ াগি নণদও খুদভ আাভ ধভ ধূিা নতঔম ঢােঁভা 

াই এই প্রদচক্টদও ম্মগঢ চাগদদয় ই ওদভ গতদয়দঙদ। াগও ভদয়দঙ নওম শুপফ। 

-'আধগদ গদশ্চয়ই াইদও পয় নতগঔদয় ই আতায় ওদভদঙদ।' উগদ্বগ্ন ওদণ্ঠ মম 

ধূিা।  

-'আদভ ভাফ ভাফ ভাফ ভাফ!' এওলাঢ গচপ ওাঝদমদ গওায ওাদদাগচয়া, 'আধগদ নঢা 

আফাভ উধভ কমঢ ইমচাফ মাকাদেদ। নঢাা, নঢাা, নঢাা, নঢাা।' দম তু লাদঢ 

ওাদ থভদমদ গঢগদ। 

শুপফ এগকদয় এদ ধূিাভ ওােঁদথ লাঢ নভদঔ মম, 'ঘদম এদা গধগে। অিা আফাদতভ 

লাদঢভ াইদভ ঘদম নকদঙ। আভ গওেু ওভাভ নদই।' 

তু'নঘাদঔ চম গদদয় উদঞ তােঁিাম ধূিা। শুপদফভ লাঢ থদভ ওাদদাগচয়াভ অগন নণদও 

নদভাদঢ নদভাদঢ আঘফওা ণফদও তােঁগিদয় ধিম ন। ঢাভ ফুদঔ এওঝা অদু্ভঢ লাগ 

নুদঝ উঞম। গধঙদ গনদভ গওায ওাদদাগচয়াভ উদেদযয লাগফুদঔ মম, -'গঞও আদঙ, 

গওাযগচ। ই চগফঝা আফভা আধদাদওই গতদয় নতদা। ঢদ আচ দয়, াঢগতদ 

ধদভ।' দম লদলদ ওদভ নগভদয় নকম ধূিা। শুপফ গওঙু ুছদঢ দা নধদভ ধূিাভ গধঙদ 

গধঙদ ঘদম নকম।  
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প্রগঢগতদ ভাদঢ ঔায়াভ ধদভ এওঝু নচায়াদ নঔদয় খুদফাদঢ বাদ গওায 

ওাদদাগচয়া। নগতদ গঢগদ নচায়াদ ফুদঔ গতদয় দ াগমদয ফাণা গতদয়দঙদ, এফদ 

শুদদঢ নধদমদ এওঝা নযানযাদ ওণ্ঠস্বভ, 

'পয় নধদয়া দা, পয় নধদয়া দা, 

নঢাফায় আগফ ফাভদা দা। 

গঢয মগঙ, ওুগি ওদভ, 

নঢাফাভ দে ধাভ দা।।" 
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নধাস্টাভ - শুপতীধ নযঞ 

Background Image Courtesy: নঔদভাভ ঔাঢা, Ray Society, NDL 
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উদধন্দ্রগওদযাভ ভায়দঘৌথুভী 

 
"গুগধ কাইদ াখা াইদ" এফদ এওঝা ঙগ নবঝা াগাগম ফাদিই নঙাঝদমাদঢই নতদঔ 
নদয়। গওন্তু ঙগ নতঔাভ আদকই আফভা, ফাদদ এঔদ বাভা ফাছদয়ী ঢাভা, 
উদধন্দ্রগওদযাভ ভায়দঘৌথুভীভ নমঔা "গুগধ কাইদ াখা াইদ" কেঝা ধদি া শুদদ 
ননদমগঙমাফ। ঙগ  কদেভ ফদথয অদদও অগফম ণাওদম গফমঝা লদমা ফচাভ। 
তুদঝাদঢই নই নঙাঝদমাভ ফচাঝা ধায়া বায়। গওন্তু নঢাফভা বাভা এঔদওাভ ধাঞও 
ঢাভা নঢা অদদদওই আম কেঝা ধদিাগদ। ঢাই নই ধাঞওদতভ চদয ণাওদমা 
আম গুগধ াখাভ কে। আফাদতভ গশ্বা এঝা িাভ ঔু পাম মাকদ। নওদদা, 
আফভা নঢা নওউই ি লইগদ। 
 

নঢাফভা কাদ কাইদঢ ধাভ? আগফ এওচদ নমাদওভ ওণা ম, ন এওঝা কাদ কাইদঢ 

ধাভঢ। ঢাভ দাফ গঙম গুগধ ওাইদ, ঢাভ াাভ দাফ গঙম ওাদু ওাইদ। ঢাভ এওঝা 
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ফুতীভ নতাওাদ গঙম। গুগধ গওদা এওঝা কাদ কাইদঢ ধাভঢ, আভ ন গ্রাদফভ আভ নওউ 

গওঙু কাইদঢ ধাভঢ দা, ঢাই ঢাভা ঢাদও ঔাগঢভ ও‖নভ মঢ, গুগধ ―কাইদ‖। 

 

গুগধ বগত এওঝা ই কাদ চাদঢ দা, গওন্তু নই এওঝা কাদ ন ঔু ও‖নভই কাইঢ। 

নঝা দা নকদয় ন গঢদমও ণাওদঢ ধাভঢ দা, ঢাভ তফ আঝদও আঢ। বঔদ ন 

খদভ দ কাইঢ, ঢঔদ ঢাভ াাভ নতাওাদদভ ঔদেভ  ঙুদঝ ধামাঢ। বঔদ ন ফাদঞ 

গকদয় কাদ কাইঢ, ঢঔদ ফাদঞভ বঢ করু  তগি গঙেঁদি পাকঢ। নযদর আভ ঢাভ পদয় 

ঢাভ াাভ নতাওাদদ ঔদেভই আদ দা, ভাঔাদমভা ফাদঞ করু গদদয় নবদঢ ধাদভ দা। 

ঢঔদ এওগতদ ওাদু ওাইদ ঢাদও এই ি ােঁয গদদয় ঢািা ওভদঢ ন ঙুদঝ ফাদঞ ঘ'নম 

নকম। নঔাদদ ভাঔাদমভ তম মাগঞ গদদয় আদঢ দদভ গপঢভ গকদয় ঔু ও‖নভ কমা 

পােঁচদঢ মাকম। 

 

গুগধদতভ গ্রাদফভ ওাদঙই আদভওঝা গ্রাদফ এওচদ নমাও ণাওঢ, ঢাভ দাফ গঙম ধােঁঘু 

ধাইদ। ধােঁঘুভ নঙদমগঝভ ড্ড নঠামও াচাাভ যঔ গঙম। াচাদঢ াচাদঢ ন গরফ 

ঠুমদঢ ণাওঢ, আভ ধা দািঢ আভ নঘাঔ ধাওাঢ, আভ তােঁঢ গঔেঁদঘাঢ, আভ ভ্রুওুগঝ 

ওভঢ। ঢাভ গ্রাদফভ নমাদওভা ঢা নতদঔ লােঁ ও‖নভ ণাওঢ আভ মঢ, ―আলা! আ-আ-

আ!! অ-অ-অ-ল-ল- ল!!!‖ নযদর বঔদ ―লাুঃ, লাুঃ, লা-লা!‖ দম াদখভ ফঢ নঔেঁগওদয় 

উঞঢ, ঢঔদ ওদম ধামাাভ নােঁও দা নধদয় গঘৎধাঢ লদয় ধদি নবঢ। ঢাই নণদও 

ওদম ঢাদও মঢ ―াখা াইদ।‖ ঢাভ এই াখা দাফই ভদঝ গকদয়গঙম। আম দাফ নব 

ঢাভ গও, ঢা নওউ চাদঢ দা। 
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াখা নঠামও াচাঢ আভ নভাচ এওঝা ও'নভ নঠামও পাগঢ। নযদর আভ ধােঁঘু ঢাভ 

নঠামদওভ ধয়া গতদয় উঞদঢ ধাদভ দা! গওন্তু াখাভ াচদা ন্ধ লদ, ঢা গও লয়? 

গ্রাদফভ নমাদওভা ধােঁঘুদও মম, ―ঢুগফ দা ধাভ, দা লয় আফভাই ওদম ঘােঁতা ওদভ 

নঠামদওভ ধয়াঝা গত। আফাদতভ গ্রাদফ এফদ এওঝা িাত লদয়দঙ, ঢাভ াচদাঝা ন্ধ 

লদয় বাদ!‖ নযদর গঞও লম নব গ্রাদফভ ওদম ঘােঁতা ওদভ াখাদও নঠামও গওদদ নতদ, 

আভ নই নঠামওগঝ আভ ঢাভ ঙাউগদ ঔু ফচুঢ লদ, বাদঢ াখাভ লাদঢ নঝা 

আভ লদচ দা নঙেঁদি। 

 

ন বা নঠামও লম! ঢাভ ফুঔ লম াদি-গঢদ লাঢ ঘিা, আভ ঙাউগদ নফাদরভ ঘাফিাভ। 

াখা নঝা নধদয় বাভ ধভ দাই ঔুগয লদয় মম, ―আগফ তােঁগিদয় াচা।‖ 

 

ঢঔদ নণদও ন তােঁগিদয় তােঁগিদয় নই নঠামও মাগঞ গতদয় াচায়। নতি ফা গতদভাঢ 

াগচদয় াখা নঝাদও গঙেঁিদঢ ধাভম দা। ঢঢগতদদ ঢাভ াচদা শুদদ শুদদ ঢাভ াধ 

ফা ধাকম লদয় নকম, গ্রাদফভ নমাদওভ ফাণা খুভদঢ মাকম। আভ গতদওঢও এইপাদ 

ঘমদম গও লঢ মা বায় দা। এভ ফদথয এওগতদ গ্রাদফভ ওদম গফদম নফাঝা নফাঝা মাগঞ 

গদদয় এদ াখাদও মদম, ―মক্ষ্মী, তাতা! নঢাফাদও তয লােঁগি গফঞাই গতগে, অদয 

নওাণা ঘদম বা, দইদম আফভা াই ধাকম লদয় বা!‖ 

 

াখা আভ গও ওদভ? ওাদচই ঢঔদ ঢাদও অদয এওঝা গ্রাদফ নবদঢ লম। নঔাদদ তুগতদ 

দা ণাওদঢ নঔাদওাভ ওদম গফদম ঢাদও গ্রাফ নণদও াভ ওদভ গতম। ঢাভধভ নণদও 

ন নবঔাদদই বায়, নঔাদ নণদওই ঢাদও ঢাগিদয় নতয়। ঢঔদ ন ওভম গও, াভাগতদ 
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ফাদঞ ফাদঞ খুদভ নিায়, েুথাভ ফয় ঢাভ গদদচভ গ্রাদফ গকদয় নঠামও াচাদঢ ণাদও, 

আভ গ্রাদফভ নমাও ঢািাঢাগি ঢাদও গওঙু ঔাাভ গতদয় গতায় ওদভ দম, ―ােঁঘমাফ!‖ 

 

ঢাভধভ এফদ লম নব আভ নওউ ঢাদও নঔদঢ নতয় দা। আভ ঢাভ নঠামদওভ আয়াচ 

শুদদমই আযধাদযভ ওম গ্রাদফভ নমাও মাগঞ গদদয় আদ। ঢঔদ নঘাভা পাম, ―আভ 

দা! ফূঔিদতভ ওাদঙ ণাওাভ নঘদয় দদ ঘদম বায়াই পাম। দা লয় াদখ ঔাদ, ঢু 

আফাভ াচদা ঘমদ!‖ এই দম াখা ঢাভ নঠামওগঝদও খাদি ও‖নভ দদ ঘ‖নম নকম। 

 

এঔদ াখাভ নয ফচাই লদয়দঙ। এঔদ আভ নওউ ঢাভ াচদা শুদদ মাগঞ গদদয় আদ 

দা। াদখ ঔাদ তূদভ ণাও, ন দদ াখ-পামুও গওঙু নদই। আদঙ ঔাগম এওঝা পয়াদও 

চাদদায়াভ। াখা আচ ঢাদও নতঔদঢ ধায় গদ, শুথু তূভ নণদও ঢাগভ টাও শুদদ পদয় 

ণভণগভদয় ওােঁদধ আভ পাদ, ―াা নকা। ঝা এদমই ঢ নঠামও-ুে আফাদও গকদম 

ঔাদ!‖ 

 

ন পয়াদও চাদদায়াভ গওন্তু নওউ দয়, ন গুগধ কাইদ। াখা নব লাও শুদদ ওােঁদধ, ন 

গুগধভ কমা পােঁচা। গুগধ াখাভ াচদা শুদদঢ ধায়, আভ াখাভই ফঢ পদয় ওােঁদধ। 

নযদর এওঝু পাম, ―এ দদ ণাওদম ওঔদ প্রাদঝা বাদ, ঢাভ নঘদয় এই নমা এঔাদ 

নণদও ধামাই।‖ এই নপদ গুগধ ঘুগধঘুগধ দ নণদও নগভদয় ধিম। নগভদয়ই নতদঔ, 

আভ-এওগঝ নমাও এও গযাম নঠাম ফাণায় ও‖নভ নই দদভ গপঢভ নণদও আদঙ। 

ঢাদও নতদঔই পাগভ আশ্চবি লদয় গুগধ গচজ্ঞাা ওভম, ―ঢুগফ নও নল?‖ 

 

াখা মদম, ―আগফ াখা াইদ; ঢুগফ নও?‖ 
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গুগধ মদম, ―আগফ গুগধ কাইদ; ঢুগফ নওাণায় বাে?‖ 

 

াখা মদম, ―নবঔাদদ চায়কা নচাদঝ, নইঔাদদই বাগে। গ্রাদফভ নমাওগুদমা কাথা, 

কাদাচদা নাদছ দা, ঢাই নঠামগঝ গদদয় দদ ঘদম এদগঙমাফ। ঢা পাই, এঔাদদ নব 

পয়েভ চাদদায়াদভভ টাও শুদদগঙ, ঢাভ াফদদ ধিদম আভ প্রাডগঝ ণাওদ দা। ঢাই 

ধাগমদয় বাগে।‖ 

 

গুগধ মদম, ―ঢাই ঢ! আগফ নব এওঝা চাদদায়াদভভ টাও শুদদই ধাগমদয় বাগেমাফ। 

দমা ঢ, ঢুগফ চাদদায়াভঝাদও নওাণায় দ টাওদঢ শুদদগঙদম?‖ 

 

াখা মদম, ―দদভ ধূিথাদভ, ঝকাদঙভ ঢমায়।‖ 

 

গুগধ মদম, ―আো, ন নব আফাভই কাদ শুদদঙ। ন নওদ চাদদায়াদভভ টাও লদ? 

নই চাদদায়াভঝা টাদও দদভ ধগশ্চফ থাদভ, লভঢুওীঢমায় ‖ন।‖ 

 

াখা মদম, ―ন ঢ আফাভ নঠামদওভ আয়াচ, আগফ নব ঐঔাদদ ণাওঢাফ।‖ 

 

এঢেদড ঢাভা ুছদঢ ধাভম নব, ঢাভা ঢাদতভ গদদচদতভ কাদ আভ াচদা শুদদই পদয় 

ধাগমদয় বাগেম। ঢঔদ নব তুচদাভ গও লাগ! অদদও নলদ ঢাভধভ গুগধ মদম, ―পাই, 

আগফ নবফদ কাইদ, ঢুগফ নঢফগদ াইদ! আফভা তুচদদ চুঝদম গদশ্চয় এওঝা গওঙু 

ওভদঢ ধাগভ।‖ 
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এ ওণায় াখাভ ঔুই ফঢ লম। ওাদচই ঢাভা ঔাগদও ওণাাঢিাভ ধভ গঞও ওভম নব, 

ঢাভা তুচদায় গফদম ভাচাফযাইদও কাদ নযাদাদঢ বাদ। ভাচা ফযাই নব ঢাদঢ ঔু ঔুগয 

লদদ, ঢাদঢ ঢ আভ পুমই নদই। ঘাই গও অদথিও ভাচয া নফদয়ভ দে গদয় গতদয় 

ননমদঢ ধাদভদ। 

 

গুগধভ আভ াখাভ ফদদ এঔদ ঔুই আদন্দ, ঢাভা ভাচাদও কাদ নযাদাদঢ বাদ। তুচদদ 

লাদঢ লাদঢ আভ দাঘদঢ দাঘদঢ এও প্রওাণ্ড দতীভ থাদভ এদ উধগিঢ লম। নই 

দতী ধাভ লদয় ভাচাগি নবদঢ লয়। 

 

দতীদঢ নঔয়া আদঙ, গওন্তু নদদয় ধয়া ঘায়। নঘাভাভা দ নণদও এদদঙ, ধয়া 

নওাণায় ধাদ! ঢাভা মম ―পাই, আফাদতভ ওাদঙ ঢ ধয়া-ধয়া‖ নদই, আফভা দা লয় 

নঢাফাদতভ নকদয় াগচদয় নযাদা, আফাদতভ ধাভ ওদভ তা।‖ ঢাদঢ নঔয়াভ 

ঘিদতাদভভা ঔু ঔুগয লদয় নদদয়দও মম, ―আফভা ঘােঁতা ও‖নভ এদতভ ধয়া নত, ঢুগফ 

এদতভ ঢুদম দা।‖ 

 

াখাভ নঠামগঝ নতদঔই নদদয়ভ াচদা শুদদঢ পাগভ াথ লদয়গঙম, ওাদচই ন এও 

ওণায় আভ নওাদদা আধগত্ত ওভম দা। গুগধদও আভ াখাদও ঢুদম গদদয় নদৌদওা নঙদি 

নতয়া লম। নদৌদওা-পভা নমাও, ‖ন াচাাভ চায়কা নওাণায় লদ? অদদও ওদষ্ট 

ওদমভ ফাছঔাদদ ঔাগদওঝা চায়কা লদঢ লদঢ নদৌদওা দতীভ ফাছঔাদদ এদ ধিম। 

ঢাভধভ ঔাগদওঝা এওঝু গুদগুগদদয় গুগধ কাদ থভম, াখা ঢাভ নঠামদও মাগঞ মাকাম, 

আভ অফগদ নদৌদওাুে ওম নমাও গরফ ঘফদও গকদয় কিাকগি আভ চিাচগি ওদভ 

গতম নদৌদওাঔাদাদও উমদঝ। 
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ঢঔদ ঢ আভ গধদতভ অন্ত নদই। পাগকয াখাভ নঠামওগঝ এঢ ি গঙম, ঢাই 

আেঁওদি থদভ তুচদাভ প্রাডভো লম। গওন্তু ঢাদতভ আভ ভাচাগি বায়া খঝম দা। 

ঢাভা াভাগতদ নই দতীভ নস্মাদঢ নপদ নযদর ন্ধযাদমায় এও পীরড দদভ গপঢভ 

গকদয় ওূদম নঞওম। ন দদ গতদদভ নমায় নকদমই পদয় দয় প্রাড উদি বায়, ভাগিভ 

ঢ আভ ওণাই নদই। ঢঔদ াখা মম, ―গুগধতা, িই ঢ গরফ গতঔগঙ! এঔদ গও ওগভ 

মঢ।‖ গুগধ মম, ―ওভ আভ গও?‖ আগফ কাই, ঢুগফ াচাদ। গদঢান্তই বঔদ াদখ 

ঔাদ, ঢঔদ আফাদতভ গদতযাঝা ঢাদও দা নতগঔদয় ঙাগি নওদ? 

 

াখা মম, ―গঞও দমঙ তাতা। ফভদঢ লয় ঢ িাতদমাদওভ ফঢদ ফগভ, ধািাদকেঁদয় 

পূদঢভ ফঢ ফভদঢ ভাগচ দই!‖ 
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এই ‖নম তুচদায় নই গপচা ওাধদিই প্রাড ঔুদম কাদ াচাদা শুরু ওভম। াখাভ 

নঠামগঝ নগতদ গওদা গপচা গঙম, ঢাইদঢ ঢাভ আয়াচগঝ লদয়গঙম বাভ ধভ দাই 

কম্ভীভ। আভ গুগধ পাগঙম, এই ঢাভ নযর কাদ, ওাদচই ঢাভ কমাভ আয়াচগঝ 

ঔুই কম্ভীভ লদয়গঙম। ন কাদ নব গও চফাঝ লদয়গঙম, ন আভ গও ম? এও খণ্টা 

তু খণ্টা ও‖নভ তুধুভ ভাঢ লদয় নকম, ঢু ঢাদতভ ন কাদ ণাফদঙই দা। 

 

এফদ ফয় ঢাদতভ তুচদাভই ফদদ লম, নবদ ঘাগভগতদও এওঝা গও ওাণ্ড লদে। ছাধা 

ছাধা ওাদমা ওাদমা, এই ি ি গও নবদ  কাদঙভ উধভ নণদও উেঁগও ফাভদঢ 

নমদকদঙ। ঢাদতভ নঘাঔগুদমা জ্বমদঙ নবদ আগুদদভ পােঁঝা, তােঁঢগুদমা নরুদে নবদ 

ফুদমাভ াভ। ঢা নতদঔ ঢঔদই আধদা লদঢ াখাভ াচাদা নণদফ নকম, ঢাভ দে দে 

তুচদাভ লাঢ-ধা গুগঝদয়, গধঝ নেঁদও, খাি দ, নঘাঔ নগভদব ফুঔ লােঁ ওদভ এম। 

ঢাদতভ কাদয় এফগদ ওােঁধুগদ আভ তােঁদঢ এফগদ ঞওঞগও থ‖নভ নকম নব, আভ ঢাদতভ 

ঙুদঝ ধামাাভ নচা ভইম দা। 

 

পূঢগুগম গওন্তু ঢাদতভ গওঙু ওভম দা। ঢাভা ঢাদতভ কাদ াচদা শুদদ পাগভ ঔুগয লদয় 

এদদঙ, ঢাদতভ ভাচাভ নঙদমভ গদয়দঢ গুগধভ আভ াখাভ ায়দা ওভদঢ। কাদ ণাফদঢ 

নতদঔ ঢাভা দাগওুদভ মম, ―ণাফগম নওদ াধ? াচা, াচা, াচা!‖ 

 

এ ওণায় গুগধভ আভ াখাভ এওঝু াল লম। ঢাভা পাম, ―এ ঢ ফন্দ ফচা দয়, 

ঢদ এওঝু নকদয়ই নতগঔ দা।‖ এই ‖নম নবই ঢাভা আাভ কাদ থদভদঙ, অফগদ পূদঢভা 

এওচদ তুচদ ও‖নভ কাঙ নণদও নদদফ এদ ঢাদতভ গখদভ দাঘদঢ মাকম। 
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ন নব গও ওাণ্ডওাভঔাদা লদয়গঙম, ন গও দা নতঔদম নাছাভ নচা আদঙ! গুগধ আভ 

াখা ঢাদতভ চীদদ আভ ওঔদদা এফদ ফচতাদভ নতঔা ধায় গদ। ন ভাঢ এফগদ 

পাদই নওদঝ নকম নপাভ লদম ঢ আভ পূদঢদতভ াইদভ ণাওাভ নচা নদই, ওাদচই 

ঢাভ এওঝু আদকই ঢাভা মম, ―ঘল্ াা নফাদতভ নকাতাভ নঝাভ ন‖নঢ! নঢাদতভ ঔুগয 

ও‖নভ গত।‖ 

 

গুগধ মম, ―আফভা নব ভাচাাগি বা! পূদঢভা মম, ―ন বাগ এঔদ, আদক নফাদতভ 

াগি এওঝু কাদাচদা শুগদদয় বা! নঢাদতভ ঔুগয ওদভ গত!‖ ওাদচই ঢঔদ ঢাভা 

তুচদদ নঠাম গদদয় পূদঢদতভ াগি ঘমম। নঔাদ কাদ-াচদা বা লম, ন আভ দম 

ওাচ নদই। ঢাভধভ ঢাদতভ গতায় ওভাভ ফয় পূদঢভা মম, ―নঢাভা গও ঘাস্? 

 

গুগধ মম, ―আফভা এই ঘাই নব, আফভা নবদ নকদয় াগচদয় ওমদও ঔুগয ওভদঢ 

ধাগভ।‖ পূদঢভা মম, ―ঢাই লদ, নঢাদতভ কাদাচদা শুদদম আভ ন কাদ নযর 

লয়াভ আদক নওউ নঔাদ নণদও উদঞ নবদঢ ধাভদ দা। আভ গও ঘাস্? 

 

গুগধ মম, ―আফভা এই ঘাই নব আফাদতভ নবদ ঔায়া-ধভাভ ওষ্ট দা লয়।‖ এ ওণায় 

পূদঢভা ঢাদতভ এওগঝ ণদম গতদয় মম, ―নঢাভা বঔদ বা নঔদঢ া ধভদঢ ঘা, এই 

ণদমভ গপঢদভ লাঢ গতদমই ঢা ধাগ। আভ গও ঘাস্?‖ 

 

গুগধ মম, ―আভ গও ঘাই, ঢা ঢ ুছদঢ ধাভগঙ দা!‖ ঢঔদ পূদঢভা লাদঢ লাদঢ 

ঢাদতভ তুচদদও তুদচািা চুদঢা এদদ গতদয় মম, ―এই চুদঢা ধাদয় গতদয় নঢাভা 

নবঔাদদ নবদঢ ঘাইগ, অফগদ নঔাদদ গকদয় লাগচভ লগ।‖ 
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ঢঔদ ঢ আভ নওাদদা পাদাই ভইদমা দা। গুগধ আভ াখা পূঢদতভ ওাদঙ গতায় লদয় 

নই চুদঢা ধাদয় গতদয়ই মম, ―ঢদ আফভা এঔদ ভাচাগি বা।‖ অফদদ নই পীরড 

দ নওাণায় নবদ গফগমদয় নকম গুগধ আভ াখা নতঔম, ঢাভা তুচদদ এওঝা প্রওাণ্ড 

াগিভ নঝদওভ াফদদ তােঁগিদয় আদঙ। এঢ ি আভ ুন্দভ াগি ঢাভা ঢাদতভ চীদদ 

ওঔদদা নতদঔ গদ। ঢাভা ঢঔদই ুছদঢ ধাভম নব, এ ভাচাগি। 

 

গওন্তু এভ ফদথয পাগভ এওঝা ফুযগওম লল্ ভাচাাগিভ নঝদও বফতূদঢভ ফঢ 

ওঢওগুদমা তাদভায়াদ তােঁগিদয় গঙম, ঢাভা গুগধ আভ াখাদও নই নঠাম গদদয় আদঢ 

নতদঔই তােঁঢ গঔেঁগঘদয় মম, ―এইদয়া! ওােঁলা বাঢা লযায়?‖ গুগধ ণঢফঢ নঔদব মম, 

―াা, আফভা ভাচাফযাইদও কাদ নযাদাদঢ এদগঙ।‖ ঢাদঢ তাদভায়াদগুদমা আদভা গরফ 

ঘদঝ গকদয় মাগঞ নতগঔদয় মম, ―পাদকা গলেঁয়াদ।‖ গুগধ ঢঔদ দাও গেঁঝগওদয় মম, 

―ঈস্! আফভা ঢ ভাচাভ ওাদঙ বাই।‖ মদঢই অফগদ নই চুদঢাভ গুদড, ঢাভা 

ঢৎেডাৎ গকদয় ভাচাফযাদয়ভ াফদদ উধগিঢ লম। 

 

ভাচাগিভ অন্দভ ফলদম ভাচাফলাযয় খুগফদয় আদঙদ, ভাদী ঢােঁভ ফাণাভ ওাদঙ দ 

ঢােঁদও লায়া ওভদঙদ, এফদ ফয় ওণা নদই াঢিা নদই, গুগধ আভ াখা নই 

িদদদয নঠাম গদদয় লঞাৎ গকদয় উধগিঢ লম। চুদঢাভ এফগদ গুড, তভচা চাদামা  

 ভদয়দঙ, ঢাদঢ ঢাদতভ এওঝু আঝওায় গদ। গওন্তু আাভ নমা আঝওাও, আভ 

দাই আঝওাও, আাভ ধদভ ঔুই আঝওাম। ভাদী ঢাদতভ নতদঔ গরফ পয় নধদয়, 

এও গঘৎওাভ গতদয় ঢঔদই অজ্ঞাদ লদয় নকদমদ। ভাচাফযাই মাগনদয় উদঞ ধাকদমভ 
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ফঢ ঙুঝাঙুগঝ ওভদঢ মাকদমদ। ভাচাগিফয় হুমিুম ধদি নকম। গধাই ান্ত্রী  ঔােঁিা 

ঠাম গদদয় ঙুদঝ এম। 

 

নকগঢও নতদও গুগধ আভ াখাভ ফাণায় নকাম নমদক নকম। ঢাভা বগত ঢঔদ শুথু দম, 

―আফভা এঔাদ নণদও অফুও চায়কায় ঘদম বা, ―ঢদই ঢাদতভ চুদঢাভ গুদড ওম 

মযাঞা ঘুদও বায়্ গওন্তু ন ওণা ঢাদতভ ফদদই লম দা। ঢাভা নকম ঙুদঝ ধামাদঢ, আভ 

তু-ধা নবদঢ দা নবদঢ দা নবদঢই নঘাভাভা নব ফাভঝা নঔম! চুদঢা, মাগঞ, ঘাুও, গওম, 

ঘি, ওাদফমা- গওঙুই ঢাদতভ াগও ভইম দা। নযদর ভাচাফযাই হুওুফ গতদমদ, 

―নঝাদতভ গদদয় গঢদ গতদ লাচদঢ ননদম ভাদঔা। ঢাভধভ গঘাভ ওদভ, লয় এদতভ ফাণা 

ওাঝ, দা লয় ওুত্তা গতদয় ঔায়া।‖ 

 

লায় গুগধ! লায় াখা! নঘাভাভা এদগঙম ভাচাদও কাদ শুগদদয় ওঢই ওগযয ধাদ 

নপদ, ঢাভ ফদথয এগও গধত? নধয়াতাভা নেঁদথ ফাভদঢ ফাভদঢ এওঝা অন্ধওাভ খদভ 

গদদয় ননদম ভাঔম। নঔাদদ ধদি নঘাভাভা এওগতদ আভ কাদয়ভ যাণায় দিদঢ ঘিদঢ 

ধাভম দা। ঢাদঢ নঢফদ তুুঃঔ গঙম দা, গওন্তু াখাভ নঠামগঝ নব নকম, নই লম 

িদাদযভ ওণা! াখা ুও ফাণা ঘাধগিদয় নপউ নপউ ও‖নভ ওােঁতদঙ, ওােঁতদঙ আভ 

মদঙ, ― গুগধতা।-ুঃ-ুঃ-ল-ল-ল-অ-অ! আদভ  গুগধতা! ফাভ নঔমাফ, প্রাড বাদ, 

ঢাদঢ তুুঃঔ নদই গওন্তু তাতা, আফাভ নঠামওগঝ নব নকম!‖ 

 

গুগধভ গওন্তু ঢঢেদড ফাণা ঞাণ্ডা লদয় নকদঙ। ন াখাভ কায় ফাণায় লাঢ ুগমদয় মম, 

―পয় ওা তাতা? নঠাম গকদয়দঙ, চুদঢা আভ ণদম নঢা আদঙ। আফভা গদঢান্ত নওু, ঢাই 

এঢগুদমা ফাভ নঔমাফ।‖ বা নলাও, বা লাভ লদয় গকদয়দঙ, এঔদ এভ গপঢভ নণদও 
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এওঝা ফচা ও‖নভ গদদঢ লদ।‖ াখা এ ওণায় এওঝু যান্ত লদয় মম, গও ফচা লদ 

তাতা?‖ গুগধ মম, আদক ঢ ঔাাভ ফচাঝা ও‖নভ গদই, ঢাভধভ অদয ফচাভ ওণা নপদ 

নতঔ এঔদ। 

 
এই ‖নম নই পূদঢভ নতয়া ণগমভ গপঢদভ লাঢ গতদয় মম, ―তা ঢ নতগঔ, এও 

লােঁগি নধামা।‖ অফদদ এওঝা ুকন্ধ নব নরুম! নঢফদ নধামা ভাচভা ঘভাঘভ 

নঔদঢ ধাদ দা। আভ ন গও গযাম লােঁগি! গুগধ গও নঝা ণগমভ গপঢভ নঢদও ঢুদম 

আদদঢ ধাদভ? বা নলাও, নওাদফদঢ নঝাদও াভ ও‖নভ এদদ ঢাভধভ ণগমদও মভ, 

―পাচা যঞ্জদ, ঘাঝগদ, গফঞাই, তই, ভাগি, যভঢ। গযকগকভ তা।‖ নতঔদঢ নতঔদঢ 

ঔাাভ গচগদদ আভ নাদা-রূদধাভ াদদ প‖নভ নকম। তুচদ নমাদও আভ ওঢ ঔাদ? 

ন অধূি ঔাাভ নঔদয় ঢাদতভ কাদয়ভ যণা নওাণায় ঘদম নকম ঢাভ আভ গঞও নদই। 
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ঢঔদ াখা মম, ―তাতা ঘদমা এই নমা এঔাদ নণদও ধামাই, দইদম নযদর ওুত্তা গতদয় 

ঔায়াদ? নতঔাই বাও-দা, গও লয়।‖ এ ওণায় াখা ঔু ঔুগয লম। ন ুছদঢ ধাভম 

নব, গুগধতা এওঝা-গওঙু ফচা ওভদ। 

 

তুগতদ ঘ‖নম নকম, আভ এওগতদ ধদভই ভাচা ঢাদতভ গঘাভ ওভদদ। গঘাদভভ গতদ 

ভাঢ ণাওদঢ উদঞ গুগধ ণদমভ গপঢভ লাঢ গতদয় মম, ―আফাদতভ তুচদদভ 

ভাচদধাযাও ঘাই।‖ মদঢই ঢাভ গপঢভ নণদও এফদ ুন্দভ নধাযাও নরুম নব, নঢফদ 

নধাযাও নওউ ঢদয়ভই ওভদঢ ধাদভ দা। নই নধাযাও ঢাভা তুচদদ ধদভ ঢাদতভ 

ধুভদদা ওাধি আভ াদ ওঔাগদ ধুেঁঝগম নেঁদথ গদদয় চুদঢা ধায় গতদব ঢাভ মম, 

―এঔদ আফভা ফাদঞ লায়া নঔদঢ বা।‖ অফগদ নতদঔ, ভাচাগিভ াইদভভ প্রওাণ্ড ফাদঞ 

ঘ‖নম এদদঙ। ন ফাদঞভ এও চায়কায় ঢাদতভ ধুেঁঝুগমগঝ মুগওদয় নভদঔ, ঢাভা নিাদঢ 

এদভ ভাচাগিভ াফদদ উধগিঢ লম। 

 

তূভ নণদও ঢাদতভ আদঢ নতদঔই ভাচাভ নমাও ঙুদঝ গকদয় ঢােঁদও ঔভ গতদয়গঙম নব, 

―ফলাভাচ, তুচদ ভাচা আদঙদ।‖ ভাচা ঢা শুদদ ঢােঁভ নঝদওভ াফদদ এদ 

তােঁগিদয়গঙদমদ। াখা আভ গুগধ আদঢই গঢগদ ঢাদতভ বাভ ধভ দাই আতভ নতগঔদয় 

াগিভ গপঢভ গদদয় নকদমদ। ঘফৎওাভ এওগঝ খদভ ঢাদতভ াা নতয়া লম। ওঢ 

ঘাওভ, াফুদ, নধয়াতা, ধাইও ঢাদতভ নাদঢ নমদক নকম, ঢাভ অন্ত নদই। 

ঢাভধভ গুগধ আভ াখা লাঢ-ধা থুদয় চমদবাক ওদভ এওঝু ঞাণ্ডা লদমই ভাচাফযাই 

ঢাদতভ ঔভ গদদঢ এদমদ। ঢাদতভ নধাযাও নতদঔ অগথই গঢগদ নপদ গদদয়দঙদ নব, 

―দা চাগদ এেঁভা ওঢ ি ভাচাই লদদ।‖ ঢাভধভ নযদর বঔদ গঢগদ গুগধদও গচজ্ঞাা 
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ওভদমদ, ―আধদাভা নওাদ নতদযভ ভাচা?‖ ঢঔদ গুগধ লাঢ নচাি ও‖নভ ঢােঁদও মম, 

―ফলাভাচা! আফভা গও ভাচা লদঢ ধাগভ? আফভা আধদাভ ঘাওভ!‖ 

 

গুগধ ঢয ওণাই দমগঙম, গওন্তু ভাচাভ ঢাদঢ গশ্বা লম দা। গঢগদ পাদমদ,―গও পাম 

ফাদুর, নওফদ দভফ লদয় ওণা দম। নবফদ ি ভাচা, নঢফগদ পদ্রদমাও নতঔগঙ!‖ 

গঢগদ ঢঔদ আভ গদযর গওঙু দা দম ঢাদতভ তুচদদও ঢােঁভ পায় গদদয় এদমদ। 

নঔাদদ নগতদ ন তুদঝা নমাদওভ গঘাভ লদ-গঢদগতদ আদক বাভা গকদয় ঢােঁভ নযাাভ 

খদভ ঠুদওগঙম। গঘাদভভ ফয় উধগিঢ, আাফী তুদঝাদও আদদঢ নধয়াতা গকদয়দঙ। 

গওন্তু ঢাদতভ আভ নওাণায় ধাদ? এ গঢদ গতদ ঢাদতভ খদভ ঢামা ন্ধ গঙম, নই ঢামা 

ঔুদম নতঔা লম, নঔাদদ নওই নদই, ঔাগম খভ ধ‖নি আদঙ। 

 

ঢঔদ ঢ পাগভ এওঝা ঙুদঝাঙুগঝ লােঁওালােঁগও ধদি নকম। তাদভাকাফযাই গরফ নেদধ গকদয় 

নধয়াতা গুদমাদও ওদঢ মাকদমদ। নধয়াতাভা ঢাল নচাি ওদভ মম, ―হুচুভ! আফাদতভ 

নওাদদা ওুভ নদই। আফভা ঢামা গতদয় নভদঔগঙমাফ, ঢাভ উধভ আাভ আকাদকািা 

তভচাভ াফদদ তাগিদয়গঙম।  তুদঝা ঢ ফাদুর গঙম দা,  তুদঝা গঙম পুঢ; দইদম এভ 

গপঢভ নণদও গও ও'নভ ধামাম?‖ 

 

এ ওণায় ওদমভই গশ্বা লম। ভাচাফযাই প্রণদফ তাদভাকাভ উধভ নভদক ঢাদও 

নওদঝই ননমদঢ গকদয়গঙদমদ, নযদর ঐ ওণা শুদদ মদমদ, ―গঞও,  তুদঝা গদশ্চয় পূঢ। 

আফাভ খভ ঢ ন্ধ গঙম, ঢাভ গপঢভ এঢ ি নঠাম গদদয় গও ওদভ ঠুদওগঙম?‖ 
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ঢা শুদদ ওদমই মম, ―লােঁ লােঁ, গঞও গঞও,  তুদঝা পূঢ!‖ মদঢ মদঢই ঢাদতভ 

যভীভ গযউদভ উঞম, কা নদয় খাফ ধিদঢ মাকম। ঢঔদ ঢাভা াখাভ নই নঠামওগঝভ 

ওণা ফদদ ওদভ মম, ―ফলাভাচ! পূদঢভ নঠাম ি িদদদয গচগদ! ঝাদও ওঔদদা 

আধদাভ খদভ ভাঔদদ দা। ঝাদও এঔুগদ ধুগিদয় ননমুদ।‖ 

 

ভাচাফযাই মদমদ, ―াপ্ নভ! পূদঢভ নঠাম খদভ ভাঔ? এেুগদ ঝাদও এদদ 

নধািা! নবই এ ওণা মা, অফগদ াখা তুলাদঢ নঘাঔ নঠদও ―লাউ- লাউ-লাউ-লাউ-লাউ‖ 

ও‖নভ নওেঁদত কিাকগি গতদঢ মাকম! 

 

নগতদ াখাদও গদদয় গুগধভ গও ফুযগওমই লদয়গঙম। নঠাম নধািাাভ দাফ শুদদই াখা 

ওােঁতদঢ আভম্ভ ওদভদঙ, নঠাম এদদ ঢাদঢ আগুদ থগভদয় গতদম দা-চাগদ ন গও ওভদ। 

ঢঔদ, নঝা নব ঢাভই নঠাম, ন ওণা গও আভ াখা াফদম ভাঔদঢ ধাভদ? িদায! 

এঔদ ুগছ থভা ধ‖নি প্রাডঝাই লাভাদঢ লয়। 

 

গুগধভ িই ইো লগেম নব াখাদও গদদয় ঙুদঝ ধামায়। গওন্তু ঢাভ ঢ আভ নচা নদই। 

পায় াভ ফয় নব নই চুদঢাগুদমা ধা নণদও ঔুদম ভাঔা লদয়দঙ। 

 

এগতদও গওন্তু াখাভ ওাণ্ড নতদঔ পাফয় এও গরফ হুমুিুম ধ‖নি নকদঙ। াই 

পাদঙ, াখাভ গদশ্চয় এওঝা পাগভ অুঔ লদয়দঙ, আভ ন ােঁঘদ দা। ভাচাগিভ 

গতযঞাওুভ এদ াকাভ দািী নতদঔ বাভ ধভ দাই কম্ভীভপাদ ফাণা দািদমদ। াখাদও 

ঔু ও‖নভ নচামাদধভ রুথ ঔাইদয় ঢাভ নধদঝ নদমিাভা মাগকদয় নতয়া লম। ঢাভধভ 
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গতযঞাওুভ মদমদ, ―এদঢ বগত নতদা দা াদভ, ঢদ গধদঞ আভ-এওঝা, ঢাদঢ দা 

াভদম তুধাদয আভ তুদঝা নদমিাভা মাকাদঢ লদ।‖ 

 

এ ওণা শুদদই াখাভ ওান্না ঢৎেডাৎ নণদফ নকম। ঢঔদ ওদম ামম নব, গতযঞাওুভ 

গও ঘফৎওাভ রুথই গতদয়দঙদ, গতদঢ নতদা নদভ নকদঙ। 

 

বা নলাও, াখা বঔদ নতঔম নব ঢাভ ওান্নাদঢ নঠাম নধািাাভ ওণাঝা ঘাধা ধ‖নি 

নকদঙ, ঢঔদ নই নদমিাভাভ নতদাভ গপঢদভই ঢাভ ফদঝা ওঢও ঞাণ্ডা লম। 

ভাচাফযাই ঢঔদ ঢাদও ঔু বদত্নভ গলঢ ঢাভ খদভ শুইদয় নভদঔ এদমদ। গুগধ ঢাভ 

ওাদঙ ‖ন ঢাভ নদমদিাভায় লায়া ওভদঢ মাকম। 

 

ঢাভধভ ওদম খভ নণদও ঘদম নকদম গুগধ াখাদও মম, ―গঙ পাই, নবঔাদদ-নঔাদদ 

গও এফদ ওদভ ওােঁতদঢ আদঙ। নতঔ নতগঔ, এঔদ গও ফুযগওমঝা লম।‖ াকা মম, 

―আগফ বগত দা ওােঁতঢুফ, ঢা লদম ঢ এঢেদড আফাভ নঠামওগঝ ধুগিদয় নযর ওদভ 

গতঢ। এঔদ দা লয় এওঝু জ্বমুগদ ইদঢ লদে, গওন্তু আফাভ নঠামওঝা ঢ নেঁদঘ নকদঙ!‖ 

 

াখা আভ গুগধ এফগদ ওণাাঢিা মদঙ। এগতদও ভাচাফযাই পায় গনদভ এদম 

তাদভাকাফযাই ঢােঁভ ওাদদ ওাদদ মদমদ, ―ফলাভাচ, এওঝা ওণা আদঙ, অদুফগঢ লয় ঢ 

গম।‖ ―ভাচা মদমদ, ―গও ওণা?‖ তাদভাকা মদমদ, ―ফলাভাচ, ঐ নব নমাওঝা কিাকগি 

গতদয় ওােঁতম, ন আভ ঢাভ দেভ ঐ নমাওঝা নই তুই পূঢ। আগফ গঘদদঢ নধদভগঙ।‖ 

ভাচা মদমদ, ―ঢাই ঢ নল, আফাভ এওঝু নবদ নইভওফ নঞওগঙম। ঢা লদম ঢ ি 

ফুযগওম নতঔগঙ। দমা ঢ এঔদ গও ওভা বায়?‖ 
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ঢঔদ এ ওণা গদদয় পাভ পাগভ এওঝা ওাদাওাগদ শুরু লম। নওউ মম, ―নভাচা 

টাদওা,  তুদঝাদও ঢাগিদয় গতও।‖ আভ-এওচদ মম, ―নভাচা কগত ঢািাদঢ দা ধাদভ, 

ঢঔদ ঢ ন তুদঝা নও ধুগিদয় ফারুদ দা।‖ 

 

এ ওণাঝা ওদমভই ঔু ধঙন্দ লম, গওন্তু এভ ফদথয এওঝু ফুযগওম এই নতঔা নকম 

নব, পূঢদতভ নধািাদঢ নকদম ভাচাগিদঢ ঢঔদ আগুদ থদভ নকদত ধাদভ। নযদর 

অদদও বুগিভ ধভ এই গিভ লম নব, এওঝা াকাদাগিদঢ ঢাদতভ াা নতয়া লদ। 

াকাদাগি ধুদি নকদম গদযর েগঢ লদ দা। ভাচাফযাই মদমদ, ―নই 

নঠামওঝাদও ঢা লদম নই াকাদাগিদঢ গদদয় ভাঔা বাও। াকাদাগি নধািাাভ 

ফয় এওদে ওম আধত ঘুদও বাদ।‖ 

 

াকাদাগি বাাভ ওণা শুদদ গুগধ আভ াখা ঔু ঔুগয লম। ঢাভা ঢ চাদদ দা নব এভ 

গপঢভ গও পয়াদও নগন্দ ভদয়দঙ। ঢাভা ঔাগম পাম নব নয আভাদফ গদগভগগম ণাওা 

বাদ, ংকীঢ ঘঘিাভ ুগথা লদঢ ধাদভ। চায়কাগঝ ঔুই গদগভগগম আভ ুন্দভ। াগিগঝ 

ওাদঞভ, গওন্তু, নতঔদঢ ঘফৎওাভ। নঔাদদ গকদয় নতঔদঢ নতঔদঢ াখা পাম লদয় নকম। 

ঢঔদ গুগধ ঢাদও মম, ―পাই, আভ এঔাদদ নণদও ওাচ গও? ঘদমা আফভা এঔাদ 

নণদও ঘ‖নম বাই।‖ াখা মম, ―তাতা, এফদ ুন্দভ চায়কায় ঢ আভ ণাওদঢ ধা দা, 

তুগতদ এঔাদদ ভইমাফই া। আলা, আফাভ নঠামওগঝ বগত ণাওঢ!‖ 

 

নগতদ াখা াগিভ এখভ-খভ খুদভ নিাদে, গুগধ াকাদদভ এও চায়কায় ‖ন 

গুদগুদ ওভদঙ, এফদ ফয় লঞাৎ াখা পয়াদও নঘেঁঘাদফগঘ ও‖নভ উঞম। ঢাভ ওম 

ওণা নাছা নকম দা, ঔাগম ― গুগধতা।  গুগধতা!‖ লাওঝা ঔুই নযাদা নবদঢ মাকম। 
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গুগধ ঢঔদ ঙুদঝ এদ নতঔম নব, াখা ঢাভ নই নঠামওঝা ফাণায় ও‖নভ ধাকদমভ ফঢ 

দাঘদঙ, আভ বা-ঢা আদাম-ঢাদাম মদঢ মদঢ ―গুগধতা গুগধতা নঘেঁঘাদে! নঠামও 

নধদয় ঢাভ এঢ আদন্দ লদয়দঙ নব, ন আভ গওঙুদঢই গিভ লদঢ ধাভদঙ দা, গুগঙদয় 

ওণা মদঢ ধাভদঙ দা। এফগদ ও‖নভ প্রায় আথখণ্টা ঘদম নকদম ধভ াখা এওঝু যান্ত 

লদয় মম, ―গুগধতা, নতঔঙ গও, এই খদভ আফাভ নঠামওগঝ-আভ গও ফচা-লাুঃ-লাুঃ‖ দম 

আাভ ন গফগদঝ তদযও ঔু নদদঘ গদম। ঢাভধভ ন মম, ―তাতা, এঢ তুুঃদঔভ ধভ 

নঠামওগঝ নধদয়দঙ। ঔায়া তায়াভ ধভ ভাদি াভান্দায় ‖ন তুচদায় ঔু ও‖নভ 

কাদাচদা ওভা বাদ।‖ 

 

ভাচাফযাই গওন্তু গঞও ওদভদঙদ, নই ভাদিই ঢাদতভ ধুগিদয় ফাভদদ। তাদভাকাভ উধভ 

হুওুফ লদয়দঙ নব, নগতদ ন্ধযাভ ফয় নই াকাদাগিদঢ ফি নপাদচভ আদয়াচদ 

ওভদঢ লদ। তাদভাকাফযায় ধঞ্চায-রাঝ চদ নমাও গদদয় নই নপাদচ উধগিঢ 

ণাওদদ। ঔায়াতায়াভ ধভ গুগধ আভ াখা খুগফদয় ধিদম, ঢােঁভা ওদম গফদম 

এওদে নই ওাদঞভ াগিভ ঘাভগতদও আগুদ গতদয় ঢাদতভ ধামাাভ ধণ ন্ধ 

ওভদদ। 
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নগতদওাভ ঔায়া নয পামফঢই লম। গুগধ আভ াখা পাম নব, নমাওচদ ঘ‖নম 

নকদমই ঢাভা কাদ াচদা আভম্ভ ওভদ। তাদভাকাফযাই পাদমদ নব গুগধ আভ াখা 

খুদফাদমই খদভ আগুদ নতদদ। গঢগদ ঢাদতভ খুফ ধিাাভ চদয িই যি লদয় 

উঞদমদ। ঢােঁভ পা নতদঔ বঔদ স্পষ্টই নাছা নকম নব, ঢাভা দা খুদফাদম গঢগদ নঔাদ 

নণদও বাদদ দা, ঢঔদ গুগধ াখাদও গদদয় গকদয় গঙাদায় ধ‖নি দাও টাওাদঢ মাকম। 

 

এওঝু ধদভই গুগধ আভ াখা নতঔম নব নমাওচদ  ঘ‖নম নকদঙ, আভ ওারু ািাযব্দ 

নদই। ঢাভধভ আভ এওঝু নতদঔ বঔদ ফদদ লম নব, াকাদ এদওাদভ ঔাগম লদয় নকদঙ, 

ঢঔদ ঢাভা তুচদদ াভান্দায় এদ নঠাম াগচদয় কাদ চুদি গতম। 

 

এগতদও তাদভাকাফযাই ঢােঁভ নমাওদতভ দম গতদয়দঙদ, ―নঢাভা প্রদঢযও তভচায় নয 

পাম ও‖নভ আগুদ থভাগ। ঔভতাভ, আগুদ পাম ও‖নভ থভদম ঘ‖নম বা গদ নবদ!‖ 

গঢগদ গদদচ গকদয়দঙদ গেঁগিদঢ আগুদ থভাদঢ। আগুদ নয পাম ফঢই থদভদঙ, 

তাদভাকাফযাই পাদঙদ, ―এই নমা ঙুদঝ ধামাই‖। এফদ ফয় াখাভ নঠাম নদচ উঞম, 

গুগধ কাদ থ‖নভ গতম। ঢঔদ আভ তাদভাকাফযাই া ঢােঁভ নমাওদতভ ওারু নঔাদ 

নণদও কিাভ নচা ভইম দা, ওদমই ধুদি ফভদঢ লম। ঢঢেদড গুগধ আভ াখা 

আকদ নতঔদঢ নধদয় ঢাদতভ চুদঢাভ নচাদভ, ঢাদতভ নঠাম আভ ণদমগঝ গদদয় নঔাদ 

নণদও ঘম্পঝ গতম। 

 

নগতদওাভ আগুদদ তাদভাকাফযাই ঢ ধুদি ফাভা গকদয়গঙদমদ, ঢােঁভ তদমভ অগঢ অে 

নমাওই নেঁদঘগঙম। নই নমাওগুদমা গকদয় ভাচাফযাইদও এই খঝদাভ ঔভ গতদঢ ঢােঁভ 

ফদদ িই পয় লম। ধভগতদ আভ তু-ঘাভ চদ নমাও ভাচপায় এ মম নব, ঢাভা 



232 

নই আগুদদভ ঢাফাযা নতঔদঢ নঔাদদ গকদয়গঙম। ঢাভা ঢঔদ পাগভ আশ্চবিভওদফভ 

কাদ-াচদা শুদদদঙ, আভ পূঢ তুদঝাদও যূদদয উদি ধামাদঢ স্বঘদে নতদঔদঙ। ঢঔদ বা 

ভাচাফযাদয়ভ ওােঁধুগদ! নগতদ ঢােঁভ পা ওভা লম দা। ঢুগদ ঢািাঢাগি াগিভ গপঢদভ 

এদ পূদঢভ পদয় তভচা এেঁদঝ নমধ ফুগি গতদয় শুদয় ভইদমদ, এও ফাদভ গপঢদভ আভ 

াইদভ এদমদ দা। 

 

এগতদও গুগধ আভ াখা নই আকদদভ গপঢভ নণদও ধাগমদয় এদওাদভ ঢাদতভ ািীভ 

ওাদঙভ নই দদ এদ উধগিঢ লদয়দঙ, নবঔাদদ প্রণদফ ঢাদতভ নতঔা লদয়গঙম। 

ঢাদতভ ি ইো নব এঢ খঝদাভ ধভ এওাভ ঢাদতভ ফা-াধদও নতদঔ বায়। দদ 

এদই াখা মম, ―গুগধতা, এইঔাদদ দা নঢাফাভ আফায় নতঔা লদয়গঙম? গুগধ মম, 

―লযােঁ!‖ াখা মম, ―গুগধতা, ―ঢদ এফদ চায়কায় এদ গও এওঝু কাদ-াচদা দা ও' নভ 

ঘদম নবদঢ আদঙ?‖ গুধ মম, ―গঞও দমঙ পাই, ঢদ আভ নতগভ নওদ? এই নমা 

আভম্ভ ও‖নভ তা।‖ এই দম ঢাভা প্রাড ঔুদম কাদ-াচদা ওভদঢ মাকম। 

 

এভ ফদথয এও আশ্চবি খঝদা লদয়দঙ। এও তম টাওাঢ লািাভ ভাচাভ পাণ্ডাভ মুদঝ, 

ঢাভ নঙাঝ নঙদম তুগঝদও ুে ঘুগভ ওদভ গদদয় ধাগমদয় এদগঙম। ভাচা অদদও বদয 

গদদয় ঢাদতভ গধঙু গধঙু প্রাডধদড ঙুদঝ থভদঢ ধাভগঙদমদ দা। গুগধ আভ াখা বঔদ 

কাদ থদভদঙ, গঞও নই ফদয় নই টাওাঢগুদমা নই দদভ গপঢভ গতদয় বাদে। গওন্তু 

ন কাদ এওাভ শুদদম ঢ আভ ঢাভ নযর অগথ দা যদদ ঘ‖নম বাাভ নচা নদই। 

ওাদচই টাওাঢদতভ ঢঔগদ নঔাদদ তােঁিাদঢ লম। াভা ভাদিভ গপঢদভ আভ ন কাদ-

াচদা ণাফম দা, টাওাঢদতভ নঔাদ নণদও বায়া খঝম দা। ওাদম লািাভ ভাচা 

এদ অগঢ লদচই ঢাদতভ থ‖নভ ননমদমদ। ঢাভধভ বঔদ গঢগদ চাদদমদ নব, গুগধ 
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আভ াখাভ কাদদভ গুদডই গঢগদ টাওাঢ থভদঢ নধদভদঙদ, ঢঔদ আভ ঢাদতভ আতভ 

নতদঔ নও? ভাচওুফাদভভা মদমদ, ―াা, এফদ আশ্চবি কাদ আভ ওঔঔদদা নযাদ গদ। 

এদতভ দে গদদয় ঘদমা!‖ ওাচই ভাচা গুগধ আভ াখাদও মদমদ, ―নঢাফাভা আফাভ 

দে ঘদমা! নঢফাদতভ ধােঁঘদযা ঝাওা ও‖নভ ফাইদদ লম।‖ 

 

এ ওণায় গুগধ নচািলদঢ ভাচফযাইদও দফোভ ও‖নভ মম, ―ফলাভাচ, তয়া ও‖নভ 

তুগতদদভ ঙুগঝ গতদঢ আজ্ঞা নলাও। আফভা আফাদতভ গধঢা- ফাঢাদও নতদঔ ঢােঁদতভ 

অদুফগঢ গদদয় আধদাভ ভাচথাদীদঢ গকদয় উধগিঢ ল।‖ ভাচা মদমদ, ―আো, এ 

তুগতদ আফভা এই দদই গশ্রাফ ওভগঙ। নঢাফাভা নঢাফাদতভ ফা-াধদও নতদঔ তু‖গতদ 

ধদভ এদ এই ঔাদদই আফাদতভ ধাদ।‖ 

 

গুগধদও ঢাগিদয় অগথ ঢাভ াা ঢাভ চদয িই তুুঃগঔঢ গঙম, ওাদচই ঢাদও গনদভ 

আদঢ নতদঔ ঢাভ ি আদন্দ লম। গওন্তু াখা নঘাভাভ পাদকয ন ুঔ নফদম গদ। ঢাভ 

ফা-াধ এভ মদম, ―ঐ নভ! নই াখা নঝা আাভ আফাদতভ লাি জ্বাগমদয় ফাভদ। 

ফাভ নঝাদও!‖ াখা গদয় ও‖নভ মম, ―আগফ ওাগম আফাভ ফা-াাদও নতঔদঢ 

এদগঙ, তুগতদ নণদওই ঘ‖নম বা, ভাচা-ঝাচা দা।‖ ন ওণা গও ঢাভা নযাদদ? ঢাভা 

তােঁঢ গঔগঘদয় ঢাভ ফা-াদধভ ফৃঢুযভ ওণা দম এই ি মাগঞ গদদয় ঢাদও ফাভদঢ এম। 

ন প্রাডধদড ঙুদঝ ধামাদঢ ধামাদঢ ইেঁঝ নফদভ ঢাভ ধা নপদে ফাণা নাগঝদয় ভিভগি 

ও‖নভ গতম। 

 

গুগধ ঢাদতভ খগভভ তায়ায় ‖ন ঢাভ াদধভ দে ওণা মগঙম। এফদ ফয় ন 

নতঔদ নব, াখা ধাকদমভ ফঢ লদয় নঔােঁিাদঢ ঙুদঝ আদঙ। ঢাভ ওাধি গঙেঁদি নাগম 
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নাগম আভ ভদি মাম লদয় নকদঙ। অফগদ ন ঢািাঢাগি াখাভ ওাদঙ ঙুদঝ গকদয় 

গচজ্ঞাা ওভম, ―গও লদয়দঙ? নঢাফাভ এ তযা নওদ?‖ গুগধদও নতদঔই াখা এওকাম 

নলদ ননদমদঙ। ঢাভধভ ন লােঁধাদঢ লােঁধাদঢ মম, ―তাতা, ড্ড নেঁদঘ এদগঙ! 

ফূঔিগুদমা আভ এওঝু লদমই আফাভ নঠামগঝ নপদগ গতদয়গঙম! গুগধদতভ াগি এদ 

গুগধভ বদত্ন আভ ঢাভ ফা-াদধভ আতদভ াখাভ তুগতদ বঢঝা ম্ভ ুদঔই ওাঝম। 

তুগতদ ধভ গুগধ ঢাভ ফা-াদধভ ওাঙ নণদও গতায় নদাভ ফয় ‖নম নকম, ―নঢাফভা 

ঢদয়ভ লদয় ণাওদ। আগফ আাভ ঙুগঝ নধদমই এদ নঢাফাদতভ গদদয় গদদয় বা।‖ 

 

ঢাভধভ ওদয়ও ফা ঘ‖নম গকদয়দঙ। গুগধ আভ াখা এঔদ লািাভ ভাচাভ াগিদঢ ধভফ 

ুদঔ া ওদভ। নতয গদতদয ঢাদতভ দাফ ভদঝ গকদয়দঙ- ―এফদ িাত আভ ওঔদদা 

লয় গদ, লদ দা।‖ ভাচাফযাই ঢাদতভ পাগভ পাদমাাদদ; ঢাদতভ কাদ দা শুদদ 

এওগতদ ণাওদঢ ধাদভদ দা। গদদচভ তুুঃঔ ুদঔভ ওণা  গুগধভ ওাদঙ দমদ। 

এওগতদ গুগধ নতঔম, ভাচাফযাদয়ভ ফুঔঔাগদ িই ফগমদ। গঢগদ ক্রফাকঢই নবদ গও 

পাদঙদ, নবদঢােঁভ নওাদদা গধত লদয়দঙ।নযদর এওাভ গঢগদ গুগধদও মদমদ, ―গুগধ, 

ফুযগওদম ধদিগঙ, গও লদ চাগদ দা। শুণ্ডীভ ভাচা আফাভ ভাচয নওদি গদদঢ আদঙ।‖ 

 

শুণ্ডীভ ভাচা লদেদ নই গঢগদ, গবগদ গুগধ আভ াখাদও ধুগিদয় ফাভদঢ নঘদয়গঙদমন্ 

ঢােঁভ দাফ শুদদই গুগধভ ফদদ এওঝা ঘফৎওাভ ফঢম এম। ন ঢঔদ ভাচাফযাইদও 

মম, ―ফলাভাচ! এভ চদয নওাদ গঘন্তা ওভদদ দা। আধদাভ এই ঘাওভদও হুওুফ গতদ, 

আগফ এ নণদও লাগভ ওাণ্ড ও‖নভ নত। ভাচা নলদ মদমদ, ―গুগধ, ঢুগফ কাইদয় 

াগচদয় ফাদুর, বুদেভ থাভ থাভ দা, ঢাভ গওঙু নাছ দা। শুণ্ডীভ ভাচাভ ি পাগভ 

ননৌচ, আগফ গও ঢাভ গওঙু ওভদঢ ধাগভ?‖ গুগধ মম, ―ফলাভাচ, হুওুফ নধদম এওাভ 
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নঘষ্টা ও‖নভ নতঔদঢ ধাগভ। েগঢ ঢ গওঙু লদ দা।‖ ভাচা মদমদ, ―নঢাফাভ বা ইো 

ঢাই ঢুগফ ওভদঢ ধাভ।‖ এ ঔণায় গুগধ বাভ ধভ দাই ঔুগয লদয় াখাদও নটদও ধভাফযি 

ওভদঢ মাকম। 

 

গুগধ আভ াখা নগতদ অদদওেড থদভ ধভাফযি ওদভগঙল্ াখাভ ঢঔদ ওঢই উৎাল! 

ন মম, ―তাতা, এাদভ আফভা তুচদদ গফদম এওঝা গওঙু ওভই ওভ। আফাভ শুথু 

এও ওণায় এওঝু পয় লদে। লঞাৎ বগত প্রাড গদদয় ধামাাভ তভওাভ লয়, ঢদ লয়ঢ 

আগফ চুদঢাভ ওণা পুদম গকদয় াথাভড নমাদওভ ফঢ ওদর ঙুঝ গতদঢ বা, আভ ফাভ 

নঔদয় াভা ল। এফগদ ওদভ নতঔ-দা নাদভ আফাদতভ কােঁদয় ফূঔিগুদমাভ লাদঢ আফাভ 

গও তযা ল‖ম!‖ 

 

বা নলাও, গুগধ ওণায় াখাভ ন পয় নওদঝ নকম, আভ ধভগতদ নণদওই ঢাভা ওাদচ 

মাকম। গতদওঢও থদভ নভাচ ভাদি ঢাভা শুন্ডী ঘদম বায়, আভ ভাচাগিভ আদযধাদয 

খুদভ নঔাদওাভ ঔভ নদয়। বুদেভ আদয়াচদ বা নতঔদঢ নধম, ন িই পয়েভ। এ 

আদয়াচদ গদদয় এভা লািায় গকদয় উধগিঢ লদম আভ ভো নদই। ভাচাভ ঞাওভাগিদঢ 

নভাচ ফলাথুফথাদফ ধুদচা লদে। তয গতদ এফগদঢভ ধুদচা গতদয়, ঞাওভদও ঔুগয ও‖নভ 

ঢাভা লিায় ভদা লদ। 

 

গুগধ আভ াখা এভ ই নতঔম, ঢাভধভ এওগতদ ঢাদতভ খদভ ‖ন,তভচা এেঁদঝ,নই 

পুদঢভ নতয়া ণগমগঝদও মম, ―দঢুদ থভদদভ গফঞাই ঘাই, ঔু দভ।‖ ন ওণায় 

ণগমভ গপঢভ নণদও গফঞাই বা নরুম, ন আভ মাভ দয়। নঢফগদ গফঞাই নওউ ওায় 

গদ, নঘাদঔ নতদঔ গদ। নই গফঞাই গদদয় াখা আভ গুগধ শুন্ডীভ ভাচাভ ঞাওুভািীভ 
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গযাম ফগন্দদভভ ঘূদিায় গকদয় ম দীদঘ ঔু ধুদচাভ থুফ-থূধথুদদা যঙ্খখন্টা 

নওামালদমভ ীফা নদই, আগগদায় নমাদও নমাওাভডয। নই  নমাদওভ ফাণাভ উধদভ 

ছিাৎ ও'নভ গফঞাইগুদমা নঠদম গতদয় াখা আভ গুগধ ফগন্দদভভ গপঢভ গতদয় ঘুদিা 

আেঁওদি থদভ ঢাফাযা নতঔদঢ মাকম। অন্ধওাদভভ ফদথয নই থূধথূদা আভ আদমাভ 

নথােঁয়ায় নওউ ঢাদতভ নতঔদঢ নধম দা। 

 

গফঞাইগুদমা আগগদায় ধিদঢই অফগদ নওামালম নণদফ নকম। অদদদওই মাগনদয় 

উঞম,নওউ নওই নঘেঁগঘদয় ঙুঝ গতম। ঢাভধভ তু-ঘাভ চদ ালী নমাও ওদয়ওঝা গফঞাই 

ঢুদম, আদমাভ ওাদঙ গদদয় পদয় পদয় নতঔদঢ মাকম। নযদর ঢাদতভ এওচদ নঘাঔ ুদচ 

ঢাভ এওঝু ফুদঔ ধুদভ গতম। 

 

গতদয়ই আভ ওণাাঢিা নদই-ন তুলাদঢ আগগদা নণদও গফঞাই ঢুদম ঔাগম ফুদঔ গতদে 

আভ দাঘদঙ আভ আলাদত নঘেঁঘাদে। ঢঔদ নই আগগদা-ুে নমাও গফঞাই ঔাাভ চদয 

ধাকদমভ ফঢ ওািাওাগি আভ গওগঘভগফগঘভ ওভদঢ মাকম। 

 

এগতদও ওদয়ওচদ ঙুদঝ গকদয় ভাচাফযাইদও মদঙ, ―ফলাভাচ! ঞাওুভ আচ ধুদচায় ঢুষ্ট 

লদয় স্বকি নণদও প্রাত ধাগঞদয় গতদয়দঙদ। ন নব গও অধূি প্রাত, ন ওণা আফভা 

মদঢই ধাভগঙ দা।‖ ন ওণা শুদাফািই ভাচাফযাই প্রাডধদড ওাঙা গুেঁচদঢ গুেঁচদঢ 

ঊধ্বিশ্বাদ এ ঞাওুভাগিদঢ উধগিঢ লদমদ। 

 

গওন্তু লায়! ঢঢেদড  প্রাত নযর লদব গকদয়গঙল্ ফি উদঞাদ ছােঁঝ গতদয় 

ভাচাফযাইদয়ভ চদয এওঝু প্রাদতভ গুেঁদিা ধায়া নকম দা। ঢঔগদ গঢগদ পাগভ ঘদঝ 
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গকদয় মদমদ, ―নঢাফাদতভ গও অদযায়। ধুদচা ওগভ আগফ,আভ প্রাত নঔদয় নযর ওভ 

নঢাফভা! আফাভ চদদয এওঝু গুেঁদিা ভাঔ দা! নঢাফাদতভ ওমদও থ‖নভ শুদম ঘিা।‖ 

এ ওণায় ওদম পদয় ওােঁধদঢ ওােঁধদঢ নচািালাদঢ মম, ―নতালাই ফালভাচ! আধদাভ 

প্রাত গও আফভা নঔদয় নযর ওভদঢ ধাগভ? াপ্ নভ! আফভা নঔদঢ দা নঔদঢই ছােঁ 

ওদভ নওাদঔাদ গতদয় নুগভদয় নকম।! আচ আফাদতভ প্রাতগুদমা আধগদ ফাধ ওরুদ; 

ওামঢদওভ বঢ প্রাত,  ফলাভাচ এওাই ঔাদদ।‖ ভাচা ঢাদঢ মদমদ, ―আো 

ঢাই লদ। ঔভতাভ ! ফদদ ঢাদও নবদ।‖ 

 

ধভগতদ ভাচাফযাই প্রাত ঔাদদ, ঢাই এওপ্রলভ নমা ণাওদঢই গঢগদ ঞাওুভাগিভ 

আগগদায় এদ আওাদযভ ধাদদ ঢাগওদয় দ আদঙদ। আভ ওদম পদব পদয় এওঝু 

তূদভ দ ঢােঁদও গখদভ ঢাফাযা নতঔদঙ। আচ ধুদচাভ খঝা অদযগতদদভ নঘদয় যঢগুণ্ 

াই পাদঙ, নতঢা ঢাদঢ ঔুগয লদয় ভাচাফযাইদও আদভা পাম প্রাত নতদদ। 

 

ভাঢ-তুধুদভভ ফয় গুগধ আভ াখা আদভা আশ্চবিভওদফভ গফঞাই গদদয় এদ ফগন্দদভভ 

ঘুদিায় ম। আচ ঢাদতভ ধভদদ ঔু চফওাদমা নধাযাও, ফাণায় ফুওুঝ, কমায় লাভ, 

লাদঢ ামা, ওাদদ ওুণ্ডম। ঢাভা নতঢা নদচ এদদঙ। নথােঁয়াভ চদয গওঙুই নতঔা 

বাদে দা, গওন্তু ঢু ভাচাফযাই আওাদযভ ধাদদ ঢাগওদয় আদঙদ। এফদ ফয় গুগধ 

আভ াখা লাদঢ লাদঢ ঢােঁভ উধদভ নই গফঞাইগুদমা ননদম গতম। ঢাদঢ ভাচাফযাই 

প্রণদফ এওঝা গঘৎওাভ গতদয় গঢদ লাঢ মাগনদয় উঞদমদ, ঢাভধভ ঢািাঢাগি াফগমদয় 

গদদয়,লাদঢ গফঞাই ঢুদম ফুদঔ গতদঢ মাকদমদ, আভ নথই নথই ও'নভ দাঘদঝা নব 

দাঘদমদ! 
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এফদ ফয় গুগধ আভ াখা লঞাৎ ফগন্দদভভ ঘুদিা নণদও নদদফ এদ ভাচাভ াফদদ 

তােঁিাম। ঢাদতভ নতদঔ ওদম ―ঞাওুভ এদদঙদ‖ দম নও আদক কি ওভদ নপদ গঞও 

ধায় দা। ভাচাফযাই ঢ মম্বা লদয় ফাগঝদঢ ধদিই ভদয়দঙদ, আভ ঔাগম ফাণা ঞুওদঙদ। 

গুগধ ঢােঁদও মম, ―ফলাভাচ! নঢাফাভ দাঘ নতদঔ আফভা িই ঢুষ্ট লদয়গঙ। এদা 

নঢাফাভ দে নওামাওুগম ওগভ।‖ ভাচা ঢা শুদদ নবদ লাদঢ স্বকি নধদমদ। নতঢাভ দে 

নওামাওুগম, ন গও ওফ নৌপাদকযভ ওণা? 

নওামাওুগম আভম্ভ লম। ওদম ―চয় চয়‖ দম নঘেঁঘাদঢ মাকম। নই অদভ গুগধ 

আভ াখা ভাচাফযাইদও ঔু ও‖নভ চগিদয় মম, ―এঔদ ঢদ আফাদতভ খদভ বা!‖ 

মদঢ মদঢই ঢাভা ঢােঁদও ুে এদওাদভ এদ ঢাদতভ গদদচভ খদভ উধগিঢ। 

ঞাওুভাগিভ আগগদায় নই নমাওগুদমা অদদওেদ থদভ লােঁ ওদভ আওাদযভ ধাদদ নঘদয় 

ভইম। ঢাভধভ ঢঔদ ভাচাফযাই আভ গনভদমদ দা, ঢঔদ ঢাভা নব বাভ খদভ এদ 

মম, ―গও আশ্চবিই নতঔমাফ! ভাচাফযাই যভীদভ স্বদকি নকদমদ! নতঢাভা গদদচ ঢােঁদও 

গদদঢ এদগঙদমদ!‖ 

 

এগতদও ভাচাফযাই গুগধ আভ াখাভ নওাদম অজ্ঞাদ লদয় গকদয়গঙদমদ, ঢাদতভ খদভ 

এদ অদদওেড ঢােঁভ জ্ঞাদ লয় গদ। নপাদভভ নমায় গঢগদ নঘাঔ নফদম নতঔদমদ নব, 

নই তুদঝা পূঢ ঢােঁভ ফাণাভ ওাদঙ ‖ন আদঙ। অফগদ গঢগদ ঢাদতভ ধাদয় ধ‖নি 

ওােঁধদঢ ওােঁধদঢ মদমদ, ―নতালাই াা! আফাদও নঔদয়া দা! আগফ তুদযা নফার নফদভ 

নঢাফাদতভ ধুদচা ওভ।‖ 
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গুগধ মম, ―ফলাভাচ, আধদাভ নওাদদা পয় নদই। আফভা পূঢ দই, আধদাদও 

নঔদঢ বাগে দা।‖ ভাচাফযাইদয়ভ গওন্তু ঢাদঢ এওঝু পভা লম দা। গঢগদ আভ 

নওাদদা ওণা দা ‖নম ফাণা গুেঁদচ দ ওােঁধদঢ মাকদমদ। 

 

এগতদও াখা এদ লািাভ ভাচাদও মম, ―ওাভ ভাদি আফভা শুণ্ডীভ ভাচাদও থ‖নভ 

এদদদঙ। এওদ গও আজ্ঞা লয়?‖ লািাভ ভাচা মদমদ, ―ঢােঁদও গদদয় এদা!‖ 

 

তুই ভাচাভ বঔদ নতঔ লম, ঢঔদ শুণ্ডীভ ভাচা ুছদঢ ধাভদমদ নব ঢােঁদও থ‖নভ এদদদঙ 

। লািা চয় ওভা ঢ ঢােঁভ পাদকয খঝমই দা, এঔদ প্রাডগঝ বাদ। গওন্তু লািাভ ভাচা 

ঢােঁদও প্রাদড দা নফদভ শুথু ঢােঁভ ভাচযই নওদি গদদমদ। ঢাভধভ গঢগদ গুগধ আভ াখাদও 

মদমদ, ―নঢাফভাই আফাদও ােঁগঘদয়ঙ, দইদম লয়ঢ আফাভ ভাচয নবঢ, প্রাড নবঢ। 

শুন্ডীভাদচযভ অদথিও আভ আফাভ তুগঝ ওদযা নঢাফাদতভ তুচদদও তাদ ওভমাফ‖। ঢঔদ 

ঔুই এওঝা থুফথাফ লম। গুগধ আভ াখা লািাভ চাফাই লদয় আভ শুণ্ডীভ অদথিও ভাচয 

নধদয় ধভফ আদদন্দ েীদঢভ ঘঘিা ওভদঢ মাকম। গুগধভ ফা- াদধভ ফাদয আভ ুঔ 

ঢঔদ নতদঔ নও? 

 

(কদেভ দাফােদগঝ ঙািা অদয নেঘগুগম উদধন্দ্রগওদযাভ ভায়দঘৌথুভীভ ফূম ঙগ অমম্বদদ 
এেঁদওদঙদ ঢযগচৎ ভায়। নৌচদদয দন্দয ১ রি ৬ ংঔযা) 
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বন্ধু 
গঘভঞ্জী ফচুফতাভ 

 
ধূদচা এদ নকদমা প্রায়। ভাঢুম আভ চীদদভ াদণ গওঙুদঢই নবাকাদবাক 

ওভদঢ ধাভগঙ দা। ওদয়ওগতদ থদভই ভাঢুদমভ ননাদঝা ুইঘট অন মদঙ।চীদ গতদ 

াদঢও লদমা যলভ তদমদঙ,দঢুদ দম্বভ নদয়গদ এঔদদা। ফাদ, শুদপনু্দ, অদমাদওয 

আভ ঋদওভ দে ওণা লদয়দঙ। ওদমচ চীদ নযর ওদভ ওফিচীদ এ ঠুদওগঙ নয 

গওঙুগতদ লদমা, গওন্তু ওদমদচভ গতদগুদমাভ ওণা গওঙুদঢই পুমদঢ ধাগভ দা। আফভা 

াঢচদ গঙমাফ মদঢ নকদম লগভলভ আত্মা। াই ফচা ওদভ মদঢা নঢাদতভ গ্রুদধ 

এওঝা নফদয় ণাওদমই নঢাদতভ াঢ পাই ঘম্পা দাফ নতয়া নবদঢা। 

 

ওদমচ নযর ওভাভ ধদভ াই ঘাওগভ গদদয় যি লদয় ধদিগঙ। ওমওাঢায় আগঙ 

আগফ, অদমাদওয আভ ফাদ। শুদপনু্দ ফুম্বাই আভ ঋও নওভামাদঢ। ভাঢুম আভ চীদ 

ঘদম নকদমা গদতদয। ভাঢুম ণাদও গদউইয়ওি আভ চীদ চাফিাগদ। এদতভ ফদথয আগফ 

আভ ভাঢুম নঙাঝদমাভ নু্ধ। আদক এও ধািাদঢই ণাওঢাফ। এওই েুম গঙদমা 

আফাদতভ। াা দঢুদ ািী ওদভ েদমও ঘদম আাভ ধভ ভাঢুদমভ াদণ আাভ 

নবাকাদবাক লয় ওদমদচ। পাকযক্রদফ এওই ওদমদচ পগঢি লই আফভা। ঢাভধভ আভ 

নু্ধদত্বভ নঙত ধদিগদ  গদতদয ঘাওগভ নদাভ আদক ধবিন্ত। ফাদছ ফাদছই ননাদদ 

ওণা লয়। ঢদ ি ঘাওগভ ওদভ, আভ ঝুযদভ নবদঢ লয় ঔু দও, ঢাই ফাদছ ফাদছই 
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নবাকাদবাক নওদঝ বায়। নবফদ এঔদ নবাকাদবাক দা ওভদঢ নধদভ ফদঝা ঔাভাধ লদয় 

আদঙ। 

 

নব নবঔাদদই ণাগও দা নওদ, ধূদচাদঢ ওমওাঢায় আদই। আাভ ঘমদ এওাদণ  

দভও গুমচাভ। এাভ প্লযাদ ঘমদঙ। াওীদতভ াদণ ওণা লদয় নকদঙ, গঞও ফদয় 

ঘদম আদ াই। শুথু ভাঢুম আভ চীদদওই থভা বাদে দা। গওন্তু গঘন্তা নদই 

নওাদদা। ভা চাদদ ওঔদ আদঢ লদ। গঞও ঘদম আদ। 

 

আফাদতভ এওঝা ফচাভ যাধাভ আদঙ। আফভা এওাদণ লদম নব নওাদদা এওঝা নভম 

নস্টযদদ গকদয় ওুগি-ধেঁগঘয ঝাওা তাদফভ গঝগওঝ ওাগঝ, ঢাভধভ নেদদ নঘদধ গ। 

অদঘদা নব নস্টযদ পাদমা মাদক, নদদফ ধগি। াভাগতদ ওাগঝদয় ভাদঢ গনদভ আগ। তু 

এওাভ ভাদঢ নণদও নকগঙ চায়কা পাদমা মাকাদঢ। ঢদ দাফওভা নস্টযদ এগিদয় 

বাই আফভা। অদঘদা নস্টযদ লদম দঢুদ চায়কা নতঔাভ ফচা ধায়া বায়। 

 

নু্ধদতভ ফদথয দঘদয় ালী লদমা ঋও আভ ভাঢুম। ঋদওভ তুচিয় াল। আভ 

ভাঢুম পীরদ ালী এং দাগিও। পুঢ এং পকাদ নওাদদাঝাই গশ্বা ওদভ দা। 

এই গদদয় প্রায়ই ঢওি লয় ভ াদণ।দঘদয় পীঢু লদমা শুদপনু্দ। আগফ ঢাভ ধদভই। 

গওন্তু ফদদ ফদদ চাগদ, আগফ শুদপনু্দভ নঘদয় নযী পীঢু, শুথু দতভ ুছদঢ গতই দা। 

াওীভা াল আভ পয় যামান্স ওদভ ঘদম। 

 

ধূদচাভ আভ ফাি গঢদগতদ াওী। চীদ ওাম এদ নধৌঁঙদ। াওীভা  ঘদম আদ 

ধূদচাভ আদক। গওন্তু ভাঢুদমভ ঔভ নদই। আদভা তুগতদ নওদঝ নকদমা। ওাম ধঞ্চফী। 
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গঞও ওভমাফ আচ অগন নণদও নগভদয় এওাভ ধুভাদদা ধািায় বাদা ভাঢুমদতভ 

াগি, বগত নওাদদা ঔভ ধায়া বায় প্রগঢদযীদতভ ওাদঙ। ভাঢুম ঘাওগভ ধাাভ ধভ 

ভ াা ফা নও  গদদচভ ওাদঙ গদদয় নকদঙ। ঢাই াগি ঢামা ন্ধই ণাদও। ঢু বগত 

নওাদদা ঔভ ধাই নপদ অদমাদওযদও ননাদ ওদভ আফাভ অগনদ আদঢ মমাফ 

ঙুগঝভ ধভ। লাদঢভ ওাচ চমগত নযর ওভদা দম ফুঔ গুেঁদচ নাইম নতঔগঙ, লঞাৎ 

ওাদদভ ওাদঙ "হুেঁ" যব্দ শুদদ ঘফদও উঞমাফ। ঢাগওদয় নতগঔ ফূগঢিফাদ ভাঢুম তােঁগিদয় 

তােঁঢ নভ ওদভ লাদঙ। মদমা, 'গওদভ, নওফদ ঘফদও গতমাফ?' আগফ নঢা প্রায় 

মাগনদয় উদঞ চগিদয় থভমাফ দও। মমাফ,  

-'উফ্, এগম নযর ধবিন্ত! আগফ নঢা পামাফ.....।' 

-'গও পাগম? আদা দা নঢাদতভ ওাদঙ? গও ওদভ পাদঢ ধাভগম এঝা? তভওাভ লদম 

ঘাওগভ নঙদি নতদা ঙুগঝ দা নধদম,ঢু নঢাদতভ ে গফ ওভদা দা গওঙুদঢই। ঢদ 

ঔু ছাদফমা ুছগম? দঢুদ চায়কায় গযনঝ ওদভগঙ, নঔাদ নণদও এঢতূদভ হুঝ ওদভ 

আা ঔুই ওষ্টওভ। অদদও ছাদফমা ওভদঢ লদমা এাভ আাভ চদয। আভ াা-

ফাদও গদদয় এমাফ াদণ, অদদওগতদ ওমওাঢা আদ দা, ফদ ঝাদগঙদমা ঔু। ঢদ 

আঢাফ গঞওই, ফদভ নকদম পুঢ লদয় আঢাফ নঢাদতভ াদণ নতঔা ওভদঢ....', 

দমই আাভ ঢাভ গঔযাঢ পুদদপামাদদা লাগ লাদঢ মাকদমা। মমাফ, 'ঢুই  

গযনঝ ওদভগঙ, চাদঢাফ দা নঢা? চীদ দঢুদ যলদভ নকদঙ চাগদ।' ভাঢুম মদমা, 

'আদভ দা, গদউইয়দওিই আগঙ, ঢদ এঝা আদকভ াগিঝাভ নঘদয় এওঝু তূদভ। চায়কা 

ধাোদঢ লদমা ওাদচভ ুগথা লদ দম।' মমাফ, ', ঢাই ম।' 

 

ধঞ্চফী আভ রেী নওদঝ নকদমা আড্ডা আভ কদে। কে নবদ নুদভাদঢই ঘায়দা 

আফাদতভ। দঢুদ চীদদভ কে নঢা আদঙই, গওন্তু গওঙুেদ ধভধভ ওদমদচভ ওণা 
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গনদভ গনদভ আদ। প্তফীভ গতদ ফাদদভ ািীদঢ আড্ডা দদঙ। ওণায় ওণায় 

আাভ গনদভ এদমা ওদমচ। ফাদ মদমা, 'ফদদ আদঙ শুদপনু্দ আভ ওৃদষ্ণনু্দ গও পীঢু 

গঙদমা? নাযযাদমভ গতদ ভাদঢ ঙাদতভ খদভ তুদঝাদও তভচা ন্ধ ওদভ াইদভ পূঢুদি 

আয়াচ ওদভগঙমাফ, ঢাদঢ তুদঝাভ গও লাম লদয়গঙদমা? নওেঁদত নওদঝ এওা...!' 

ফাদদভ ওণায় নলা নলা ওদভ নলদ উঞদমা াই। আগফ প্রগঢাত ওভমাফ, 'নফাদঝই 

ওােঁগতগদ আগফ, শুদপনু্দ নওেঁদতগঙদমা।' অদমাদওয মদমা, 'দা দা ঢুগফ ওােঁদতাগদ, শুথু 

নঢাফাভ নঘাঔ গতদয় চম ধদি ঙাত নপদ বাগেদমা ঘােঁতু....!' আাভ এওদঘাঝ লাগভ 

ননায়াভা ঙুঝদমা। ঋও মদমা, 'আদভ নঢাভা এদঢা পীঢু নওদ? পূদঢভ গও তােঁঢ আদঙ? 

নব নঢাদতভ গঘগদয় ঔাদ? ভাঢুম মদমা, থুভ থুভ, পূঢ আাভ গও? পূঢ দম গওঙু 

নদই চাস্ট।' 

 

ফুঔ নকাফিা ওদভ শুদপনু্দ মদমা, 'নঢাদতভ এ ওণা আফাভ পাদমা মাদক দা, 

গওঙু গদদয় ইয়াগওি ওগভ দা। নবগতদ ধিগ ঔপ্পদভ,নগতদ ুছগ।' ঢওি চুিদমা 

ভাঢুম, 'গওদভ ঔপ্পদভ শুগদ? পূদঢভ? ঢালদম নঢা পাদমাই লয়, আফাভ অদদওগতদ 

এওঝু েহ্মতগঢয িাই আভ গঘগম-পূঢ ঔাাভ যঔ!' এাভ ভাঢুদমভ ওণায় আগফ দা 

নলদ ধাভমাফ দা। গওন্তু শুদপনু্দ দাদঙািান্দা, পূঢ নব আদঙই, ন গরদয় ন এওয 

পাক গদগশ্চঢ। ন প্রফাড ওদভ গতদঢ ধাদভ দম তাী ওভদমা। ঋও, চীদ আভ ভাঢুম 

নঘদধ থভদমা ঢাদও, প্রফাড ঘাই ঢাদতভ। শুদপনু্দ মদমা ঢাভ ফাফাাগি 

উতয়দাভায়দধুদভ এওঝা নধাদিাাগিদঢ পুঢ আদঙ। এমাওাভ অদদদওই নতদঔদঙ। 

ওণাঝা শুদদই মাগনদয় উঞদমা ভাঢুম, 'লদয় বাও গফযদ উতয়দাভায়দধুভ', মদমা ন। 

আফাভ এ যাধাভ পাদমা মাকগঙদমা দা, গওন্তু মদঢ মজ্জা ধাগেমাফ, ধাদঙ পীঢু 

গযদভাফগড উধাগথঝা শুদপনু্দভ নণদও আফাভ ফাণায় ঘাদধ, এই পদয়। গওন্তু শুদপনু্দ নস্মন 
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দম গতদমা, ন এদ নদই। আগফ াদত াই লইলই ওদভ উঞদমা, 'দা দা, ঢা লদ 

দা, প্রফাড নঢাদও ওভদঢই লদ।' অদদও ঝামালাদাভ ধভ নযর ধবিন্ত গঞও লদমা 

বায়া লদ উতয়দাভায়দধুভ, গওন্তু শুদপনু্দ পূঢুদি ািীদঢ ঠুওদ দা, এই লদমা ঢাভ 

যঢি। 

 

দফীভ গতদ ওাদমই তু'গতদদভ ফদঢা যাক গুগঙদয় নগিদয় ধিমাফ শুদপনু্দভ 

ফাফাাগিভ উদেদযয। দতভ ফাফাাগি ঝা নয ি। ণাওাভ নওাদদা অুগথা লদমা 

দা। পাদগ্ন ফুম্বাইদঢ ণাদও, অদদওগতদ ধদভ নু্ধান্ধ গদদয় নিাদঢ এদদঙ দম 

নচায় ঔুগয ঢাভা। ধুওুভ নণদও ফাঙ থদভ, ফাং-ঝাং লদবাদক, এমাগল ঔাদাগধদা 

লদমা। ঢাভধভ শুদপনু্দভ ফাফাদতভ মা লদমা আাভ আম উদেযযঝা। ঢাভা শুদদ ঔু 

কম্ভীভ লদয় নকদমদ। মদমদ, 'নতদঔা াা, নঢাফভা আথুগদও বুদকভ নঙদম, গওঙুই 

ফাদদা দা। গওন্তু গওঙু গদদয় ফেভা ওভদঢ নদই। নখারামাগিদঢ গওন্তু গঢযই পূঢ 

আদঙ। এই অঞ্চদম াগিঝা পীরদ ওুঔযাঢ। ভাদঢ নঢা দঝই, গতদদভ নমাদঢ এওা 

এওা নওউ বায় দা ই াগিভ থাদভ ওাদঙ। নঢাফাদতভ দা বায়াই পাদমা। নিাদঢ 

এদদঙা, নঢাফাদতভ গওঙু লদয় নকদম, নঢাফাদতভ াা ফাদয়ভ ওাদঙ গও চা নতদা 

দমাদঢা?' 

 

ঋও মদমা, 'ফাফা গওেু পাদদ দা। গওঙুই লদ দা আফাদতভ। আফভা শুথু ই 

াগিদঢ এওঝা ভাঢ ওাগঝদয়ই গনদভ আদা, আভ প্রফাড ওদভ নতদা পূঢ দম গওঙু 

নদই।' শুদপনু্দভ িফাফা নবদ আওায নণদও ধিদমদ! আেঁঢদও উদঞ মদমদ, 'ভাঢ 

ওাঝাদ ফাদদ? দা দা, গওঙুদঢই আগফ নঝা ওভদঢ নতদা দা নঢাফাদতভ।' শুদপনু্দ নঢা 

দঝই, আগফ ফদদ ফদদ নচায় ঔুগয লমাফ ফাফাভ এদলদ আধগত্তদঢ। নযর ধবিন্ত 
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অদদও ুগছদয় অদমাদওয, ঋও আভ ভাঢুম অদুফগঢ নধদমা শুথু এওাভ ই াগি 

নণদও খুদভ আাভ। ভাঢ ওাঝাদদাভ প্লযাদ াগঢম ওভদঢ লদমা। 

 

ভাঢ দ'ঝা দাকাত আফভা নগভদয় ধিমাফ নখারামাগিভ উদেদযয। াদণ শুথু তুদঝা ঝঘি, 

ওদয়ওঝা নফাফাগঢ আভ চদমভ নাঢম। গওন্তু গঞও ওভা লদমা গদঢান্ত প্রদয়াচদ দা 

লদম ঝঘি জ্বামা লদ দা। নখারামাগিভ বদঢা ওাদঙ নবদঢ মাকমাফ, িাদীয় নমাওচদদভ 

দে নতঔা-াোৎ ঢদঢাই ওফদঢ ওফদঢ এদওাদভ যূদয লদয় নকদমা। নযর আথ 

গওদমাগফঝাভ এদওাদভই চদফাদ যূদয। তূভ নণদও ধূদচা ধযাদন্ডদমভ ফাইদও কাদদভ 

আয়াচ নপদ আগঙদমা,আদি আদি নঝা আভ নযাদা বাগেদমা দা। ণফণদফ 

দীভঢাভ গপঢভ গতদয় ঘদমগঙ আফভা াঢচদ। ুছদঢ দা গতদম আফাভ নয অস্বগি 

লদে, ফদঝা শুথুই ওু টাওদঙ। ধা নবদ ঘমদঢই ঘাইদঙ দা। ঋও গও এওঝা গলগন্দ কাদ 

থদভদঙ, ভাঢুম ঢাভ াদণ গযর গতদয় েঢ ওভদঙ। াওীভা ঘুধঘাধ ঘদমগঙ। দফীভ 

ভাঢ, নওাচাকভী ধূগডিফাভ নযী নতভী নদই, ঢাই নচযাৎস্নায় নপদ বাদে ধুদভা 

অঞ্চমঝা। চায়কাঝা এওঝু গ্রাফয দম আদভা পাদমা মাকদঙ। পূদঢভ ািী লাদা নতাভ 

আতযি ভাঢ এঝা দয় বগত, ঢু আফভা ঘমদঢ ঘমদঢ এদ ধিমাফ নখারামাগিভ 

উঞাদদ। নধিায় াগি গঙদমা এওফয়। এঔদ ধুদভা নতাঢমা াগিঝাই চেম আভ 

কাঙধামায় গকদম গদদয়দঙ। াগিভ ওাঙাওাগঙ নব নওউ আদদা,নঝা নছাধছাি ফাগিদয় 

নবদঢ নবদঢ নয ুছদঢ ধাভমাফ। এঔাদদ নয ঞান্ডা ঞান্ডা ধদি নকদঙ ঢাই, দালদম 

এাগিদঢ ভাদঢ ঠুওদম পূঢ দাদলাও, াদধভ নঙাম নওউ আঝওাদঢ ধাভদঢা দা। 

াগিঝা চগিদয় থদভ এদঢা ি ি কাঙ কগচদয় নকদঙ নব ঘােঁদতভ আদমা ওাদঙ 

আদঙ দা। তূভ নণদও াগিঝা নতঔদম ফদদ লয় নচযাৎস্নাভ গপঢভ এও ঝুওদভা অন্ধওাভ 

চফাঝ নেঁদথ আদঙ। 
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াগিঝা এওঝু ওাঙ নণদও নতঔদা দম াই এগকদয় নকমাফ,বগত আগফ এওঝু 

গধগঙদয়, আভ শুদপনু্দ আফাভ গধঙদদ। গছেঁগছেঁ নধাওাভ এওঝাদা টাও ঙািা আভ 

নওাদদা যব্দ নদই। বদযব্দ নব ুদও ওােঁধুগদ থভাদঢ ধাদভ, এই প্রণফ ুছমাফ। ঋও 

এগকদয় গকদয় তভচায় এওঝু থাক্কা নতাভ াদণ াদণই খদঝ নকদমা খঝদাঝা। নওাদদা 

ফন্ত্রদম নবদদা নচদক উঞদমা াগিঝা। ভি গলফ ওভা এওঝা আয়াচ আফাদতভ 

চগফদয় গতদমা। ঢাভাদণ গও নবদ এওঝা থাক্কা গতদমা ঋওদও। ঝাম াফমাদঢ যি 

ঋদওভ থাক্কায় ভাঢুম আভ চীদ গঙঝদও নকদমা। আফাভ ওাদদভ ধাদয নচাভাদমা 

তফওা লায়াভ ছাধঝা অদুপ ওভমাফ। তুলাদঢ ওাদ নঠদও গদদচভ অচাদন্তই ভাফ 

দাফ চধ ওভদঢ মাকমাফ। শুদপনু্দ আভ নতগভ দা ওদভ উমদঝা গতদও গনদভ নতৌি 

গতদমা, নই াদণ 'াাদকা... ফাদকা...' দম নতফ গঘৎওাভ। গওন্তু অন্ধওাদভ অদন্ধভ 

ফদঢা নতৌি নতাভ নম নধম লাদঢদাদঢই। এওঝা কাদঙভ টাদম াগি নঔদয় গঘৎধঝাং 

লদমা। ফাগঝদঢ ধদি ঢাভস্বদভ নঘেঁগঘদয় ঘদমদঙ শুদপনু্দ। ভ গও লদমা নতঔাভ চদয 

আফভা ঢািাঢাগি ওাদঙ নধৌঁদঙ ঝঘি নজ্বদম নতগঔ কমকম ওদভ দাও গতদয় ভি ধিদঙ। 

তুলাদঢ দাও নঘদধ নঘাঔ ন্ধ ওদভ নকাগাদে ন। ফাদ শুদপনু্দদও ঢুদম চদমভ 

নাঢম নণদও চম গদদয় ফুঔঝা থুেঁইদয় গতদঢ ভি ন্ধ লদমা, গওন্তু গগেগভ পাদ নুদম 

আদঙ দাওঝা। ই অিায় ন শুথু মদঙ, 'আগফ আদকই দমগঙমাফ, দা আদঢ, 

এঔদদা ফয় আদঙ গনদভ ঘম। নঢদাভা ওাউদও লয ওদভ দা ঢােঁদতভ নটভায়, নতঔগম 

নঢা?' 

 

ঋও মদমা, 'গও নতঔমাফ? দভ লাভগওউগমদভ নঙাঝ দাগঢ, ঝা পূঢ দা, ধযােঁঘা। 

আয়াচ নধদয় উিাম গতদয়ই আফাভ াদণ থাক্কা নঔদয়দঙ।' দমই এওঝা াতাফী 

ধামও শুদপনু্দভ ফুদঔ ুগমদয় গতদমা। ঝদঘিভ আদমা ধামওঝাভ উধদভ ননমদঢই ঋও 
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মদমা, 'আফাভ াদণ থাক্কা মাকায় ধযােঁঘাভ কা নণদও ঔদ ধদিদঙ,ওুগিদয় গদমাফ।' 

গঢয গঢযই ধামওঝা নতদঔ আফাভ ুদওভ থিনিাগদ অদদওঝা ওদফ এদমা। গওন্তু 

শুদপনু্দ দাদঙািান্দা,অন্ধ বুগি ঔািা ওভদঢ ঘাইদমা। মদমা, 'নঢদাভা নঢা এভওফ 

নওাদদা গওঙুভ রূধ থদভই াফদদ আদ।ঝা ধযােঁঘা দয় নভ, নঢদাদতভ ঙদ্মদয।' 

এাদভ কমা নঙদি নলদ উঞদমা ভাঢুম। নই আগথদপৌগঢও ধগভদদয ভাঢুদমভ লাগ 

নবদ অধাগণি ফদদ লদমা আফাভ। ইদে ওভগঙদমা এেুগদ গনদভ বাই শুদপনু্দভ 

ফাফাাগিদঢ। ভাঢুম ফচা ওদভ মদমা, 'নঢাভা আভ ফাদুর লগম দা। ুদিা লদঢ ঘমগম, 

এঔদদা পূদঢভ পদয় ওােঁধগঙ। আদভ আগফ লমাফ পূদঢদতভ ম্রাঝ। আগফ ণাওদঢ 

আফাভ নু্ধদতভ পয় ধায়ায়, এফদ পূঢ আচ অগব্দ চোয়গদ। পয় বগত ধায়াদঢ লয় 

নঢা আগফই নঢা আগঙ, নওাদ পূঢ নদই.... ঘম ঘম উদঞ ধি  পীঢুভ গটফ', দমই 

আাভ লাদঢ মাকদমা। এওঝা কাদঙভ দীদঘ মাফ াই, াগিঝা নণদও গিয কচ 

ফদঢা তূদভ। ঋও মদমা, 'নতঔ, এ াগিভ াই নব নওাদদা ওাভদডই নলাও, নওউ 

নেঁদঘ নদই। আভ উত্তভাগথওাভী নওউ নদই, ঢাই নয়াগভয লদয় ধদি আদঙ। 

নমাওাময় নণদও এওঝু তূদভ, নই ওাভদড নমাওচদদভ আা বায়া ওফ। আকাঙা আভ 

চেদম গখদভ ননদম াগিঝাদও এওঝা নপৌগঢও রূধ গতদয়দঙ। াওীঝা ফাদুদরভ উিভ 

ফগিদষ্কভ ভঘদা। পূঢ দম গওঙু নদই, ণাওদঢ ধাদভ দা, গও গম ভাঢুম?' এওঝুেদ 

ঘুধ ওদভ নণদও ভাঢুম মদমা, 'পূঢ আদঙ গও নদই, আভ নও ওদঢাঝা ালী, প্রফাড 

ওভদমই লয়! এও ওাচ ওভা বাও, ই নব নতাঢমাভ খদভভ পাগা চাদমাঝা নতঔগঙ, 

আফাদতভ প্রদঢযওদও ই খদভ এওা ঠুদও এওঝা নফাফাগঢ জ্বাগমদয় চাদমাভ ওাদঙ 

এদ নতঔাদঢ লদ। ঢাভধভ নফাফাগঢ গদগপদয় গনদভ আদঢ লদ এঔাদদ, ভাগচ?' 

শুদদই শুদপনু্দ মদমা, 'নতঔ নঢাভা আফাদও বাই দম টাও, আগফ নদই এই নঔমায়। 

এই চায়কা নঙদি আগফ দিগঙ দা।' ঋও মদমা, 'ন আফভা চাগদ নকাভ কদদদযভ 
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পাইদধা, নঢাফাদও াত গতদয়ই গচদজ্ঞ ওভগঙ।' াওী াই ভাগচ লদমা নতদঔ আগফ 

গওন্তু গওন্তু ওদভ গদফভাগচ লদয় নকমাফ। 

 

গঞও লদমা, প্রণদফ বাদ ঋও, ঢাভধদভ ফাদ, ঢাভধদভ অদমাদওয, ঢাভধদভ চীদ, 

ঢাভধদভ আগফ এং দযদর ভাঢুম। ঋও নওাদদা গদ্বথা দা ওদভই ঘদম নকদমা 

গপঢদভ। াদণ এওঝা মাগঞ গদদমা, প্রণদফ বাদে দম। াধদঔাধ গওঙু বগত ণাদও ঢাই 

যব্দ ওভদঢ ওভদঢ বাদ। আগফ উৎওণ্ঠা গদদয় ঋদওভ অন্ধওাদভ লাগভদয় বায়া 

নতঔদঢ মাকমাফ। নয গওঙুেড নওদঝ নকদমা নওাদদা ািা যব্দ নদই ভাঢুদমভ। 

চাদমায় আদমা নতঔমাফ দা। ুদওভ ফদথয গঠধগঠধঝা শুরু লদমা আাভ। ফদ মদঙ 

এদঢা াল নতঔাদদাভ নওাদদা তভওাভই গঙদমা দা। াই বঔদ দম, গদযর ওদভ 

শুদপনু্দভ ফাফাভা বঔদ গদদরথ ওদভগঙদমদ, ঢালদম অশুপ গওঙু গদশ্চয়ই আদঙ 

ঔাদদ। গফগদঝ ধােঁদঘও নওদঝ বাাভ ধদভ বঔদ ঋদওভ নওাদদা ািা নদই, আগফ 

আভ ঘুধ ওদভ ণাওদঢ ধাভমাফ দা। মমাফ, 'আফভা নাথলয় ািাাগি ওভগঙ, 

এইঝুওু নবদঢ ঋদওভ এদঢা ফয় নওদ মাকদ? গদশ্চয়ই  নওাদদা গধদত ধদিদঙ। 

আফাদতভ উগঘৎ াই গফদম এগকদয় নতঔা।' শুদপনু্দ মদমা, 'আগফ আদকই গদদরথ 

ওদভগঙমাফ, শুদগম দা নঢাভা। এঢ ফয় মাদক দাগও এইঝুওু ধণ নবদঢ?' ভাঢুদমভ 

কমায় এাভ দন্দদলভ নঙােঁয়া, মদমা, 'ঢাই নঢা, এঢ ফয় নওদ গদদে ঋও? ঘম 

গকদয় নতগঔ।' 

 

গঞও ঢঔগদ আফাদতভ  উৎওন্ঠাভ অাদ খগঝদয় চাদমায় নতঔা গতদমা নফাফাগঢভ 

আদমা। এওাদণ াই নবদ নঘদধ ভাঔা গদশ্বা ননমমাফ। ভাঢুম নঘেঁগঘদয় মদমা, 

'াা নফদভ নযভ!' ঋও নফাফাগঢ গদগপদয় এওঝু ধদভই গনদভ এদমা আফাদতভ 
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ওাদঙ। মদমা, 'গপঢভঝা এদক্কাদভ চেম লদয় আদঙ। ঠুওদঢই ওষ্ট লগেদমা। মাগঞ 

গতদয় বদঢাঝা ধাগভ নঢাদতভ চদয এওঝু ধণ ওদভ এমাফ, ঢাই নতভী লদমা। ঢদ 

নওাদদা পূঢ-ঝুদঢভ াদণ নতঔা লদমা দা, এই বা আনদা', দমই ফুঘগও ফুঘগও 

লাদঢ মাকদমা। 

 

ঋও গদভাধদত গনদভ আদঢই আফাদতভ াভ াল নদি নকদমা। এাদভ ফাদদভ 

ধামা। ন তু-এও াভ মম্বা শ্বা গদদয় ভদা লদয় নকদমা, এং ওাচ নযর ওদভ 

গনদভ এদমা লাগফুদঔ। ঢাভধদভ অদমাদওয আভ চীদ  খুদভ এদমা নখারামাগি 

নণদও। এাদভ আফাভ ধামা। াাইদও ধভীোয় ধায ওভদঢ নতদঔ আফাভ পয় ঘদম 

বায়া উগঘৎ গঙদমা, গওন্তু নওদ চাগদ ফদদ লদমা পুদঢভা আফাভ চদযই অদধো ওভদঙ 

এঢেড। আগফ নকদমই খাি ফঝগওদয় নতদ। গওন্তু গওেু ওভাভ নদই, এঔদ দা নকদম 

ওমওাঢায় গনদভ নঝওা তায় লদয় বাদ নু্ধদতভ গঝঝগওগভদঢ। ঢাই অকঢযা উঞদঢই 

লদমা। গুগঝ গুগঝ ধাদয়, লাদঢ নফাফাগঢ আভ নতযমাই থদভ, এগকদয় নকমাফ গদদচদও 

াল নবাকাদঢ নবাকাদঢ। পাগা তভচাভ গতদয় গপঢদভ ঠুওদঢই নবদ ফি ধৃগণী 

নঙদি আমাতা লদয় নকমাফ আগফ। ফদদ লদমা ফলাযূদদয তােঁগিদয় আগঙ। ঘাগভগতদও 

নওাদদা যব্দ নদই, এফদগও গছেঁগছেঁদধাওাভা ওদণাধওণদ ণাগফদয় অংঔয নঘাদঔ নতঔদঙ 

আফায়। 

 

াথাদদ, ঔদ বায়া ইদঝভ গেঁগি গতদয়, উদঞ এমাফ নতাঢমায়। অন্ধওাদভই আন্দাদচ 

ঔুেঁদচ গদমাফ খভঝা। উফ্ গও খুঝখুদঝ অন্ধওাভ নভ াা! ঙঝনঝ ওভগঙ ওঢেদড 

নফাফাগঢ জ্বাগমদয় এওঝু আদমাভ নতঔা ধাদা। তু'আগুদমভ নােঁদও নফাফাগঢঝা থদভ 

ওষ্ট ওদভ ঞুদও ঞুদও নতযমাই জ্বামামাফ। ঢাভধভ নফাফাগঢঝা জ্বামদঢই নবদ লাচাভ 
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নপাদেভ ইদমগিও যও নঔমাফ আগফ। আফাভ নঘাদঔভ াফদদই ীপৎ নণেঁঢদম বায়া 

ভিাি এও ফুঔ নতঔদঢ নধমাফ নফাদফভ আদমাদঢ। আফাভ গতদও ঢাগওদয় লাদঙ 

নই নপৌগঢও ফুঔায়। ফি ংাভ ঝদম উঞদমা আফাভ ধাদয়ভ দীদঘ। লাঢ নণদও 

ঔদ ধিদমা নফাফাগঢ। জ্ঞাদ লাভাাভ আদক শুথু ফুঔ নণদও এওঝা অস্পষ্ট আঢি 

গঘৎওাভ নগভদয়গঙদমা ফদদ ধিদঙ.... ঢাভধভ আভ গওঙু চাগদদা আগফ। 

 

জ্ঞাদ গনভদঢই নতগঔ শুদয় আগঙ শুদপনু্দভ ফাফাাগিভ ঔাদঝ। াই পীি ওদভ ছুেঁদও 

আদঙ আফাভ ফুদঔভ উধভ। াভ নঘাদঔ উৎওণ্ঠা। ুছমাফ এদঢাঝা ধণ দয় এদদদঙ 

আফাদও আফাভ নু্ধভা। ফদঝা ওৃঢজ্ঞঢায় পদভ নকদমা। ঢঔদই শুদমাফ শুদপনু্দভ 

িফাফাভ কমা, 'এঝা ওভা নঢাফাভ নফাদঝই উগঘৎ লয়গদ ভাঢুম। নঘাভা পীঢু ফাদুর, 

পাদ পয় নতঔাদদা নঢাফাভ এদওাদভই গঞও লয়গদ। আদভা ঔাভাধ গওঙু লদঢ 

ধাভদঢা পয় নধদয়।' াওীভা ায় গতদমা িফাফাভ ওণায়। অধভাথীভ ফদঢা ফাণা 

দীঘু ওদভ তােঁগিদয় আদঙ ভাঢুম। আগফ গওঙু ুছদঢ দা নধদভ নযামনযাম ওদভ ঢাগওদয় 

আগঙ নতদঔ চীদ মদমা, 'দভ ওৃদষ্ণনু্দ, পূঢ দয়, নঢাদও পয় নতগঔদয়দঙ ভাঢুম। 

ঢুই এগকদয় নবদঢই ভাঢুম মদমা, 'এওঝু আগঙ নভ', পামাফ ঝয়দমঝ ওভদঢ বাদে 

নাথলয়। গওন্তু  কাঙ নদয় চাদমা গতদয় ঠুদও নঢাদও পয় ধাইদয় গতদঢ বাদে, 

ুগছগদ।' আগফ গফদগফদ ওদভ মমাফ, 'গওন্তু.. গওন্তু... অঢ ভি গঙদমা নব ফুঔঝায়?' 

ফুদঔ গওঙু দা দম, ফাণা দীঘু ওদভ, ধদওঝ নণদও এওঝা ঝদফঝ দভ ধাউঘ নভ 

ওদভ নতঔাদমা ভাঢুম। ঢাভধদভ শুদপনু্দভ িফাফা নও উদেযয ওদভ মদমা, 'ফাফা 

ভা আফাভ ঔু গপ্রয়। দতভ নণদও আমাতা লদয় এঢ তূদভ ণাওদঢ লয় এঔদ, 

আফাদও বাদঢ পুদম দা বায় ঢাই পয় ধাইদয় দতভ ফদদ আফাভ চায়কা ধাওা ওদভ 

ভাঔমাফ।' 
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ধভগতদ আভ ননভা লদমা দা। ফাফাভা গওঙুদঢই ঙািদমদ দা। াভাগতদ কেগুচ ওদভ, 

খুদভ নগিদয় গ্রাফ নতদঔ, পাদমাফন্দ নঔদয় ওাগঝদয় গতমাফ, গওন্তু পুদম আভ 

নখারামাগিভ গতদও নকমাফ দা। আদম াই ঘাইগঙদমা নবদ আগফ ওাম ভাদঢভ 

অগপজ্ঞঢাভ ওণা পুদম বাই। ঢাভধভগতদ গনদভ এমাফ ওমওাঢা। চীদ নতদয ণাওদ 

আদভা প্তাল ঔাদদও, গওন্তু ভাঢুম নও ঘদম নবদঢ লদ ধদভভগতদই। অগনদভ ঙুগঝ 

নযর, ঢাই অগনদ নবদঢই লদমা আফাদও। গওন্তু ফদ ধদি ভইদমা ভাঢুদমভ ওাদঙ। 

প্রাদডভ নু্ধভ াদণ ঙদভ এওাভ নতঔা লয়, ফদ পদভ দা। দও দমগঙমাফ অগনদভ 

ধদভ দতভ াগি বাদা। আফাভ াউণ-এ অগন আভ ভাঢুমদতভ াগি দণি 

ওযামওাঝায়। এওঝা ঝযাগক্স গদদয় ঘমমাফ। ভাঢুমদতভ াগিঝা এওঝা গঝগধওাম দণি 

ওযামওাঝাভ কগমভ গপঢভ। অদদওঝা তূদভই ঝযাগক্স ঙািদঢ লদমা।  

 

তগেদদভ ফদঢা উত্তভ ওমওাঢা এদঢা তমায়গদ। নম াচাদঢ গওঙুেদ ধদভ তভচা 

ঔুমদমদ ভাঢুম এভ াা। 'নওফদ আদঙদ নফদাফযাই', দম প্রদাফ ওভদঢ উগদ 

গওঙুেদ আফাভ ফুদঔভ গতদও ঢাগওদয় মদমদ, 'ওৃদষ্ণনু্দ দা? এদা াা.. অদদওগতদ 

ধদভ এদম।' মমাফ, 'এই ওাদচভ ঘাদধ আভ আা লয়দা, ফাগফা নওফদ আদঙদ?' 

উগদ মদমদ, 'আভ আফাদতভ ণাওা দা ণাওা... এদা গপঢদভ এদা।' 

 

নানাদঢ ফাগফা দ ছুেঁদও গওঙু এওঝা ওভগঙদমদ, আফাদও নতদঔ লাদমদ। াা ফা 

নওফদ আদঙ, ঘাওগভ নওফদ ঘমদঙ, গদয় ওদভগঙ গওদা... এ গচজ্ঞাা ওদভ ঘদমদঙদ 

তুচদদ, আফাভ নঘাঔ শুথু ভাঢুমদও ঔুেঁচদঙ। এও ফয় ণাওদঢ দা নধদভ গচদজ্ঞ 

ওভমাফ, 'ফাগফা ভাঢুম নওাণায়, দও নতঔদঢ ধাগে দা,  গও াগিদঢ নদই?' তুচদ 

য়ে ফাদুর এও াদণ ফুঔ ঢুদম ঘাইদমদ আফাভ গতদও। নওউ নওাদদা ওণা মদমদ 
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দা। ঢাভধভ লঞাৎ ফাগফা আেঁঘদম ফুঔ নঠদও টুওদভ নওেঁদত উঞদমদ। এওঝা লচ 

প্রদশ্নভ এফদ প্রঢুযত্তভ আযা ওগভগদ, ঢাই লঢাও লদয় গচদজ্ঞ ওভমাফ, 'গও লদমা 

ফাগফা? আগফ নঢা ভাঢুদমভ ওণা গচদজ্ঞ ওভমাফ, আধগদ ওােঁতদঙদ নওদ?' 

 

থভা কমায় উত্তভ গতদমদ ভাঢুদমভ াা.... 'ঢুগফ গও গওঙুই চাদদাদা াা? গতদ 

ধদদদভা আদক এওঝা কাগি অযাগক্সদটদন্ট ভাঢুম নঢা আফাদতভ াইদও নঙদি ঘদম 

নকদঙ অদদওতূদভ। আভ নওাদদাগতদ গনদভ আদ দা।' খদভ াচ ধিদম  এঢঝা 

ঘফদও উঞঢাফ দা। 'গও? গও মদঙদ এ?' নওাদদাভওদফ কমা গতদয় আয়াচ 

নভদমা আফাভ। 'নতদয আাভ আদক নফগটদওম নঘও আদধভ চদয গদদচভ কাগিদঢ 

টািাদভভ ওাদঙ বাগেদমা ভাঢুম। লঞাৎ এওঝা োও গকদযাম নপদগ এদ থাক্কা ফাদভ 

ভ কাগিদঢ। ফুহুদঢি  নযর। নঙদমঝা আফাদতভ নওাদদা ফয়ই গতদমা দা..। উনন 

নই ীপৎ ভিাি ফুদঔভ ওণা ফদদ ধিদম.....', ওণা নযর ওভদঢ ধাভদমদ দা 

ভাঢুদমভ াা। ওান্নায় নপদগ ধিদমদ। দে দে আফাভ ফদদ ধিদমা নখারামাগিদঢ 

নতঔা নই ভি ফাঔা ফুদঔভ ওণা। ঢদ গও ভাঢুম আফাদও ইলচকৎ এ ঢাভ নযর 

অিাঝা নতগঔদয় নকদমা? গওন্তু এ গওপাদ ম্ভ! ধূদচাভ ও'ঝা গতদ আফভা নু্ধভা 

াই এওাদণ এঢ ফচা ওভমাফ, ওঢ আদন্দ ওভমাফ,  গও স্বি? 

 

ওণাঝা নফদাফযাই নও মদঢ, গঢগদ মদমদ, 'ই ম্ভ াা, ই 

ম্ভ।দঢাফাদও আভ নু্ধদতভ প্রাদদভ নঘদয় নযী পাদমাাদঢা ভাঢুম। ঢাই তূদভ 

গকদয় নঢাফাদতভ নণদও তূদভ ণাওদঢ ধাদভগদ। গনদভ এদদঙ নু্ধদতভ ওাদঙ। আফভাই 

শুথু লঢপাকয, এ চীদদ আভ আফাদতভ এওফাি ন্তাদদও ওাদঙ ধাদাদা।ভাঢুদমভ 
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অগন নণদও আফাদতভ নতদয ননভাভ যিা ওদভ গতদমা। তুই অলায় ৃে ৃোভ 

নযর অমম্বদঝুওু গঙগদদয় গদদমদ পকাদ।' 

 

আফাভ ফাণা ভীগঢফদঢা গছফগছফ ওভদঙ।ভাঢুদমভ গদদচভ াা ফা ঢাদতভ এওফাি 

ধুদিভ ফৃঢুয ংাত গতদেদ, ঢা দা লদম পাঢাফ নওউ আফাভ াদণ এওঝা পয়েভ 

নদাংভা ভগওঢা ওভদঙ। ভাঢুম, নব গও দা াভাচীদ অগঢপ্রাওৃগঢও, অদমৌগওও 

গরদয় গদদয় আফাদতভ যে ওদভ এদদঙ, নযদর নই গওদা পূঢ লদয় এদ আফাদতভ 

নতঔা গতদমা? আফাভ স্বাপাগও গঘন্তাযগি ক্রফয নমাধ নধদঢ ঘদমদঙ ফদদ লদে। 

 

এভধদভ আভ গও গদদয় ওণা ঘামাদদা বায় ঔুেঁদচ নধমাফ দা। ফাগফা নফদযাফযাইদও  

আফাভ ননাদ দম্বভ গতদয়, বঔগদ নওাদদা তভওাভ ধিদ চাদাদঢ দম, আভ ফাদছ 

ফাদছ এদ নতঔা ওদভ বাদা, ওণা গতদয় নগভদয় এমাফ ভাঢুমদতভ াগি নণদও। গনদভ 

ঢাগওদয় নতগঔ ফাগফা ওােঁধা ওােঁধা লাদঢ তভচা ন্ধ ওদভ গতদমদ।  

 

গদদচদও নাথ যূদয চি ধতাদণিভ ফদঢা মাকগঙদমা। ওঢেড তােঁগিদয় গঙমাফ চাগদ দা, 

লঞাৎ ওাদভা কমায় আফাভ দাফ শুদদ গম্বৎ গনভদমা। 'ওৃদষ্ণনু্দতা দা?' এওঝা নঙদম 

এদ তােঁিাদমা আফাভ াফদদ। নখাদভভ গপঢভ গতদয় গঘদমাফ ঢাদও, নপাম্বম। এই 

ধািাদঢই ণাদও। আফাদতভ নঘদয় ঙভ ধােঁদঘদওভ নঙাঝ লদ। নঙাঝদমায় গঘদঢাফ। 

গচদজ্ঞ ওভদমা আগফ এঔাদদ তােঁগিদয় নওদ? মমাফ, 'ভাঢুদমভ ঔভ চাদঢাফ দা, 

নতঔা ওভদঢ এদ ফাগফা নফদাফযাইদয়ভ ওাদঙ  চাদমাফ।' নপাম্বম মদমা, 'গও 

আদাম ঢাদাম মদঙা? ফাগফা নফদাফযায়দও নধদম নওাণায়? কাগি অযাগক্সদটদন্ট 

গঢদচদই নঢা স্পঝ নটট। াা ফাদও টািাদভভ ওাদঙ গদদয় বাগেদমা ভাঢুম তা। 
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ঢঔগদ খদঝ তুখিঝদা। গঢদচদই ই চায়কায় নযর। আফভা াই নঢা চাগদ, ঢুগফ 

চাদদঢ দা? দতভ াগিদঢা নই ওদ নণদওই ঢামান্ধ ধদি আদঙ।' 

 

নপাম্বদমভ ওণাগুদমা উতয়দাভায়দধুদভভ নখারামাগিভ গছেঁগছেঁদধাওাভ ফদঢা গুঞ্জদ ঢুমদঙ 

আফাভ ওাদদ। খাি খুগভদয় গধঙদ গনদভ ভাঢুমদতভ াগিভ গতদও ঢাওামাফ। তভচাভ 

ওিাভ াদণ ছুদম ণাওা চগ থভা ঢামাঝা নযরাদভভ ফদঢা নতঔদঢ নধমাফ কদঢা 

ঘাভগতদদ গদ্বঢীয় াদভভ ফদঢা জ্ঞাদ লাভাাভ আদক। নঘঢদা মূ্পডি গমুপ্ত লাভ আদক 

শুদমাফ নপাম্বদমভ কমা, 'ওৃদষ্ণনু্দতা... গও লদমা নঢাফাভ? যভীভ ঔাভাধ দাগও?  

ওৃদষ্ণনু্দতা?.... ওৃদষ্ণনু্দতা......।' 
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ফেলুদার অস্ত্র 

উজ্জ্বম তত্ত 
 

।। ১।। 

আফভা াই চাগদ নব ননমুতাভ অস্ত্র গঙম .৩২ নওাে গভপমপাভ। গওন্তু এই 

অস্ত্রগঝ ম্বদন্ধ অদদদওভই গঞও থাভডা নদই। পাভদঢ অস্ত্রগজ্ঞাদ া ‗দয়ধদদামগচ‘ 

গদদয় াথাভড ফাদুদরভ ঘঘিা প্রায় নদই। শুথুফাি গটদনন্স াগপিদই অস্ত্র গজ্ঞাদদভ ঘঘিা 

লয়। ঢাই এঔদ আফভা অদদদওই গধিম  গভপমপাদভভ ফদথয ঢনাৎ গও ঢা চাগদ 

দা। অদদদও ফদদ ওদভদ নব .৩২ নওাে গভপমাভ নাথলয় নওাদ গদযর েযাদন্ডভ 

গভপমাভ। ঢাই নদদঝ এই গদদয় াঘি ওভদম অদদও ভওফ উদ্ভঝ নঘলাভাভ 

গভপমপাদভভ ঙগ  ঢণয ধায়া বায়। ন নতদঔ অদদদওই নগুদমাদওই ননমুতাভ 

অস্ত্র দম ফদদ ওদভদ। এই গদদয় অদদও নধাস্টই ননুদওভ ননমুতা ম্বন্ধীয় গগপন্ন 

নধদচ  গ্রুদধ দচদভ ধদি। গওন্তু নগুদমা এওঝা ননমুতাভ অস্ত্র লদঢ ধাদভ দা। 

নওদ লদঢ ধাদভদা, নঝাই বুগিঢওি গতদয় এই নমঔায় নাছাদদা লদয়দঙ। ননমুতাভ 

অস্ত্রগঝ গঞও গও গঙম ঢা প্রফাড ওভাভ নঘষ্টা ওভা লদয়দঙ। 

                

.৩২ নওাে গভপমাভ মদঢ গওন্তু নওাদ গদযর থভদডভ গভপমপাভ নাছায় দা। 

এভ ফাদদ লম এই নব, নওাে নওাম্পাগদভ বঢগভ এফদ  গভপমপাভ বাভ নণদও .৩২ 

ওযাগমাদভভ ওাগঝিচ নায়াভ ওভা বায়। নওাে নওাম্পাগদভ বঢগভ অদদও ভওফ 
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গভপমপাভ নণদওই গওন্তু .৩২ ওযাগমাদভভ ওাগঝিচ নায়াভ ওভা বায়, ঢাভ ফদথয মম্বা, 

নেঁদঝ, ফাছাগভ দাদা থভদডভ  দাদা আওাদভভ গভপমপাভ আদঙ। ঢালদম ঢাভ ফদথয 

নওাদগঝ গঙম ননমুতাভ গভপমপাভ? 

নঝাই এওঝু নাছাভ নঘষ্টা ওভা বাও। অযয এ যাধাদভ  নণদও চভতি 

ূিগঝ নধদয়গঙ গওন্তু ননমুতাভই ওাগলদী নণদও। 

  

।। ২।। 

ওণা বঔদ উঞমই ঢঔদ এওাভ নতদঔ নদয়া বাও গধিম  গভপমপাদভভ 

ফদথয ধাণিওয গও।  

গধিম  গভপমপাভ তুই-ই ‗লযান্ডকাদ‘ নশ্রডীদঢ ধদি। গওন্তু াথাভডপাদ 

গধিম, গভপমপাদভভ নণদও নঝওগদওযাগম নগয উন্নঢ অস্ত্র।  

গভপমপাদভ াথাভডঢ এওাদণ ঙ‖ঝাভ নগয ওাগঝিচ পভা বায় দা। গওন্তু 

গধিদমভ নঘম্বাদভ অদদও নগয ুদমঝ পভা বায়। নেি গদযদর ১৮ঝা ধবিন্ত ুদমঝ া 

ওাগঝিচ পভা বায়। 

প্রণফাভ নায়াভ ওভদঢ গধিদম গেকাভ নপ্রযাভ ওফ মাদক  গেকাভ নঝদদ 

ভাঔদম গধিম নণদও ক্রফাকঢ নায়াভ লদয় ণাদও। বাদও দম ‗ভ যাগধট নায়াভ‘। 

গতদও গভপমপাদভ গেকাভ নপ্রযাভ নগয মাদক  এওাভ নায়াভ ওভাভ ধভ, ধভঢিী 

নায়াগভং এভ চদয গেকাভ গভগমচ ওদভ ননভ গেকাভ ঝাদদঢ লয়। 

গধিদমভ নফওাগদচফদও মা লয় গভওদয়ম নফওাগদচফ। এওঝা ুদমঝ া 

ওাগঝিচ নায়াভ লদমই গরং এভ নপ্রযাদভ ধভঢিী ওাগঝিচ নায়াগভং নপ্লদ ঘদম আদ  

ধূিঢিী নায়াভ লদয় বায়া ঔাগম ওাগঝিদচভ নঔামঝা নগভদয় বায় া ‗ইদচক্ট‘ লদয় 

বায়। গেকাভ নঝদদ ভাঔদম ‗ভ যাগধট নায়াভ‘ লদয় নবদঢ ণাদও। গভপমপাভ ওাচ ওদভ 



257 

লযাফাগভং ধেগঢদঢ। গেকাভ ঝাদদম লযাফাভ গধগঙদয় আদ। ঢাভধভ গেকাদভভ উধভ 

নগয নপ্রযাভ গতদম লযাফাভ, গভপমপাদভভ গগমন্ডাদভ ণাওা নব ওাগঝিচ যাদভদমভ ফদথয 

ণাদও ঢাদও গলঝ ওদভ  নায়াভ লয়। ঢাভধভ আাভ গেকাভ গভগমচ ওভদঢ লয়। 

ঢঔদ গগমন্ডাভ খুদভ বায়  ধভঢিী ওাগঝিচ যাদভদমভ নধঙদদ আদ। ঢঔদ আাভ 

ধুদভা গেকাভ ঝাদদঢ লয় নায়াগভং এভ চদয। যহৃঢ ওাগঝিদচভ নঔামঝা গওন্তু ‗ইদচক্ট‘ 

লয় দা, নঝা গগমন্ডাদভভ ফদথযই নণদও বায়। 

গধিদমভ নঘম্বাভ ঔাগম লদম অঢযন্ত দ্রুঢকগঢদঢ ঔাগম নঘম্বাভ ঔুদম ননদম ওদয়ও 

নদওদন্ডভ ফদথয দঢুদ পভা নঘম্বাভ পদভ ননমা বায়। অধভগতদও গভপমপাভ ঔাগম লদম 

আদক গগমন্ডাভ ঔুদম যহৃঢ ওাগঝিদচভ নঔামগুগম াভ ওভদঢ লদ। ঢাভধভ এওঝা 

এওঝা ওদভ ওাগঝিচ গগমন্ডাদভ পভদঢ লদ। এদঢ অন্তঢ ওদয়ও গফগদঝ ফদয়ভ 

প্রদয়াচদ। 

গধিমদও আক্রফডাত্মও অস্ত্র ফদদ ওভা লয়। ঢাই গটদনন্স াগপিদ গধিদমভ 

প্রঘমদ নগয। অধভগতদও গভপমপাভদও আত্মভোফূমও অস্ত্র ফদদ ওভা লয়। 

 

 ।। ৩।। 

গধিম গটদনন্স াগপিদ হুম প্রঘগমঢ লদম ধুগময  গটদঝওগঝপদতভ প্রণফ 

ধঙন্দ লম গভপমপাভ। নওদদা ধুগময  গটদঝওগঝপদতভ ফূম উদেযয গওন্তু অধভাথীদও 

লঢযা ওভা দয়। ভং গভপমপাদভভ ালাদবয অধভাথীদও পয় নতগঔদয় া ঔু নগয লদম 

আলঢ ওদভ ঢাদও ন্দী ওভা। এঙািা ওঔদদা ওঔদদা গদদচভ আত্মভোভ ঔাগঢদভ 

গভপমপাভ যলাভ ওভা। গপদিভ ফদথয গফদয ণাওা অধভাথীদও পয় নতঔাদঢ া আলঢ 

ওভাভ চদয গভপমপাভই উধবুি অস্ত্র। এওঝা নায়াভ ওভাভ ধভ ঢাভ নম নতদঔ 

আদভওঝা নায়াভ ওভা বায়। 
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এ নেদি গধিম যলাভ ওভায় গধত লদঢ ধাদভ। গেকাভ নপ্রযাদভ এওঝু 

পুমঘুও লদমই ‗ভ যাগধট নায়াভ‘ লদয় নবদঢ ধাদভ। আভ ঢাদঢ গপদিভ ফদথয গফদয 

ণাওা অধভাথীভ আদযধাদয ণাওা গদভীল নমাদওভা আলঢ া গদলঢ লদঢ ধাদভ। 

যাফুদয়ম নওাে (চে : ১৯ চুমাই ১৮১৪ – ফৃঢুয : ৩০ চাদুয়াভী ১৮৬২) -এভ 

চে লয় আদফগভওাভ ওাদদগঝওাঝ প্রদতদযভ লাঝিদনাদঝি। ফাি এওুয ঙভ দয়দ 

গভপমপাভ আগষ্কাভ ওদভদ গঢগদ  ঢাভ নধদঝন্ট নদদ। 

প্রেঢ চাদাই নব আথুগদও গধিম বঢগভ ওদভদ গস্টদপদ ফযাগক্সফ ১৮৮৫ াদম। 

১৮৫৫ াদম যাফুদয়ম নওাে আদগ্নয়াস্ত্র বঢগভ ওভাভ চদয এওগঝ নওাম্পাগদ 

নঔাদমদ। নওাম্পাগদভ দাফ গঙম ‗নওাে 

নধদঝন্ট নায়াভ আফি ফযাদুনযাওঘাগভং 

নওাম্পাগদ‘। ধদভ এই নওাম্পাগদভ দাফ ধাদে 

বায়  দঢুদ দাফ লয় – ‗নওাে 

ফযাদুনযাওঘাগভং নওাম্পাগদ‘। এই নওাম্পাগদদঢই 

চকৎ গঔযাঢ দাদা থভদডভ নওাে গভপমাভ 

বঢগভ লয়া শুরু লয়। এঙািা দাদা থভদডভ 

অদয আদগ্নয়াস্ত্র এঔাদদ বঢগভ লঢ। 

২০১৩ াদম আদফগভওাদ গফগমঝাগভ বাভা গওদা হু ঙভ থদভ গঙম এই 

নওাম্পাগদভ ি গ্রালও, ঢাভা এই নওাম্পাগদ নণদও আদগ্নয়াস্ত্র নওদা ন্ধ ওদভ নতয়। 

ঢাভ নদম নওাম্পাগদভ প্রপূঢ নমাওাদ লদঢ ণাদও। 

১৫ চুদ ২০১৫-য় নওাম্পাগদ গদদচদতভ নতউগময়া নখাগরঢ ওদভ। এভ ধদভ 

২০১৬-য় নওাম্পাগদদও আাভ দঢুদপাদ কঞদ ওভা লয়। নওাে নওাম্পাগদ আাভ 

গওঙু গওঙু ঔদেভ নধদঢ শুরু ওদভ  নতউগময়া অিা নণদও নগভদয় আদ। 
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 ।। ৪।। 

স্বাপাগওপাদই প্রণফ গতদও নওাে নওাম্পাগদ নব  গভপমপাভ বঢগভ ওভঢ, 

নগুদমা গঙম নয ি আওাদভভ  চদদ পাগভ। এই থভদডভ গভপমপাভ 

‗নলামস্টাভ‘ া ঘাফিাভ ঔাদধ লদ ওভদঢ লঢ। এই নলামস্টাভ নওাফদভভ নদে 

ােঁথদঢ লঢ। াতা নধাযাদওভ ধুগময  গটদঝওগঝপদতভ এভ নদম ঔুই অুগথা লঢ। 

ঢাই নওাে নওাম্পাগদ ১৯২৭ াম নণদও গদযর ওদভ ধুগময  গটদঝওগঝপদতভ চদয 

গদযর থভদডভ  নঙাঝ আওাদভভ লামওা গভপমাভ বঢগভ ওভা শুরু ওভম। এই 

গভপমাদভভ দাফ নতয়া লম – ‗নওাে গটদঝওগঝপ নস্পযাম গভপমপাভ‘। 

অগমদম্ব এই গভপমপাভ াতা 

নধাযাদওভ ধুগময, গটদঝওগঝপ  

গটকাটিদতভ ফদথয অপূঢধূি 

চদগপ্রয়ঢা মাপ ওভম। াথাভড 

নমাদওভা আত্মভোভ চদয এই 

গভপমাভ গওদদঢ শুরু ওভম। ঙগ 

নতঔদমই নাছা বাদ নব এই গভপমাদভভ আওাভ গও ভওফ গঙম। 

এই গভপমাদভভ নঝওগদওযাম গটদঝমগুগম এই ভওফ : 

ঝাইধ :    গভপমপাভ 

নপ্ল অন অগভগচদ : ইউদাইদঝট নস্টঝ 

ফযাদুনযাওঘাভাভ : নওাে 

প্রগটউট : ১৯২৭-১৯৮৬ / ১৯৯৩-১৯৯৫ 



260 

দয়ঝ : ২১ আউন্স 

নমংণ : ৬+৩/৪ ইগঞ্চ 

যাদভম নমংণ : ২ ইগঞ্চ – ৩ ইগঞ্চ 

ওাগঝিচ : .৩২ / .৩৮ 

অযাওযদ : টাম অযাওযদ 

গনট গদস্টফ : গক্স ভাউণ্ড গগমন্ডাভ 

াইঝ : গনক্সট দধদ াইঝ 

এই থভদডভ গভপমপাভ ১৯২৭ নণদও ১৯৮৫ ধবিন্ত বঢগভ ওভা লয়। ঢাভধভ 

আাভ ১৯৯৩ নণদও ১৯৯৫ াম ধবিন্ত বঢগভ ওভা লয়। এই তীখি ফদয় এই 

গভপমপাদভ এওঝু আথঝু ধগভঢিদ এদম ফূম আওাদভ প্রওাদভ নওাদ ধগভঢিদ ওভা 

লয়গদ। ধদভ নওাে নওাম্পাগদ দাদা ওাভদদ ১৯৯৫ াদম এই থভদডভ গভপমাভ বঢগভ 

ওভা ন্ধ ওদভ নতয়। ঢদ এঔদ দাদা নতদযভ ধুগমযদনাি এই থভদডভ গভপমাভ 

যলাভ ওদভ। পাভদঢভ প্রগঢদযী নতয ফায়দাফাভ লম ঢাভ অদযঢফ। 

 

।। ৫।। 

ননমুতা নব ফদয় ওফিচীদদ প্রদয ওদভদ  বঔদ ওফিচীদ নযর ওদভদ 

(ঢােঁভ স্মষ্টাভ ফৃঢুযভ াদণ) ঢঔদ এই গভপমপাভ বঢগভ লদে। নফয় এই গভপমপাভ 

ঔু চদগপ্রয় গঙম। ঢাই ননমুতাভ ধদে এই গভপমপাভ নচাকাি ওভা ফুযগওম গঙম 

দা। 
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ই ফদয় নওাে নওাম্পাগদ নব  .৩২ নাদভভ গভপমাভ বঢগভ ওদভদঙ 

নগুদমা ই মম্বা যাদভদমভ পাগভ গভপমাভ বা গওদা ‗নলামস্টাভ‘ ঙািা লদ ওভা 

ম্ভ দয়। এওফাি যগঢক্রফ লম এই গভপমাভগঝ। 

আভ এভ ধদে নফােফ বুগি নঢা ননমুতাভ ওাগলদীদঢই আদঙ। ননমুতা 

গভপমাভ ভাঔদঢদ নওাদঝভ ধদওদঝ। আভ এই ফদটমগঝ ঙািা ন ফদয়ভ নওাে 

নওাম্পাগদভ বঢগভ ওভা অদয নওাদ .৩২ ওযাগমাদভভ গভপমাভ নওাদঝভ ধদওদঝ লদ 

ওভা ম্ভ গঙম দা। 

 

 
 
 
 

(প্রগঢদতদদভ 
ফঢাফঢ আফাভ যগিকঢ। 

নওউ বগত গপন্নফঢ নধারড ওদভদ ঢদ ঢা চাদাদম ঔুগয লদা। এই গদদয় এওঝা 
গটদঝ লদঢ ধাদভ, ধগিওাভ ম্পাতওফণ্ডমীভ অদুফগঢক্রদফ।) 

 

 

 

নওাে নওাম্পাগদভ বঢগভ গটদঝওগঝপ নস্পযাম গভপমাভ 
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ছ োটল োক 
শুপাঞ্জদ নপৌগফও 

 
নাফধুভ গযোঞ্চম, আভ ধােঁঘঝা গযোঞ্চদমভ ফদঢাই ওাভঔাদা, নভম নস্টযদ, 

নওায়াঝিাভ আভ নওায়াঝিাদভভ নােঁদও নােঁদও প্রঘুভ চায়কা। ওােঁঝা নছাধ, আকাঙা, চঞ্জাদম 

পগঢি ই চায়কায় আভাফদ নুঝম, গক্রদওঝ নঔমা নবঢ।  ঙদভ তুাভ নদিা নধািা 

ওভদমই াদভা ফাদভ চদয ফাঞ বঢগভ। 

 

এইভওফই গঙম আফাদতভ ওদমাগদভ নঔমাভ ফাঞ। আদ ধাদযভ ঘাভ ধােঁঘঝা 

নওায়াঝিাদভভ াগধ, ভাচু, গধনু্ট আভ অদদদওভ াদণ আগফ নঔমঢাফ নঔাদদ। 

কভফওাদম নুঝম আভ যীঢওাদম গক্রদওঝ। আভ নঔমঢ গওরড, ঢদ ন নওায়াঝিাদভ 

ণাওঢ দা। ণাওঢ নভম মাইদদভ থাদভ শ্রগফও ওদমাগদদঢ। াা ফা মদঢা ভ াদণ 

নগয দা গফযদঢ। ভা দাগও গঞও পদ্র পয দয়। এগিদয়ই ঘমঢাফ গওরডদও, গওন্তু গও 

ওভ,  প্রগঢগতদ এদ ফাদঞভ ধাদয তােঁগিদয় ণাওঢ। ঢা ণাওুও, নঝা নঢা াভড 

ওদভগদ নওউ। যীঢওাদম লান ধযান্ট, কাদয় এওঝা ধাঢমা ফয়মা নঙাধ-নঙাধ নকগঞ্জ, 

ভাভ এই ধদভই আঢ। লাঢ ধাদয়ভ ঘাফিা াতা াতা, ঔগি ঞা। কগভ নঢা, 

নঢম া গক্রফ ফাঔদ ওী ওদভ। গওন্তু নবগতদ নতগঔ, আফাদতভ তু তম পাক ওভদঢ গকদয় 

এও তদম এওচদ নগয আভ-এওচদ ওফ ধিদঙ, ওী ওভা বায়, 'এই গওরড, 

নঔমগ?' অফগদ নতৌদি ফাদঞভ নপঢভ এদ ধিদমা। 
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 ফা, তু'গতদ নঔমায় গদদঢই আফভা দা ফাদদঢ ঘাইদম এঝা ুদছ নকমাফ, 

নঔমায় গওন্তু  আফাদতভ নঘদয় অদদও পাম। প্রণফগতদও দও নকামগওধাভ ওদভ তুই 

কাদঙভ ফাদছ তােঁি ওগভদয় ভাঔঢাফ আফভা। গওন্তু ভ ওাদঙ ম নকদমই, ওাউদও ধা 

দা ওদভ এওাই ওাগঝদয় ম গদদয় ঙাগিদয় নবঢ নন্টাভ মাইদ। ভীগঢফদঢা থফও গতদয় 

দও ম ধা ওভাদদা লঢ। এভধভ আভ নঢা গওরডদও ফাদঞভ াইদভ গদয় ভাঔা 

বায়দা। ঢঔদ াই দও ঘায়। তম পাকাপাগকভ ফয় তুই ওযাদিদদভ ফদথয ঝ 

লদঢা। নব গচঢদ ন প্রণফ নঔদমায়াি টাওাভ ুদবাক ধাদ। আভ ুদবাক নধদমই 

প্রণফ টাও গওরদডভ। আফাদতভ তদমভ লদয় অদয ধািাভ ফযাঘ নঔমম গওরড, গচঢমাফ 

২–০ নঢ। তুদঝা নকাম ওভম গওরড।  

 

ভ দয় ঢঔদ ওঢ, াদভা গও নঢদভা। আফভা াই ক্লা নাইপ নণদও 

নদপদ-এভ ফদথয, ভ গদশ্চয়ই ই ভওফই লদ। শ্রগফও েুদম ধিদঢা, ঢাই আভ 

গচদজ্ঞ ওগভগদ। আথা াগমা আথা গলগন্দ গফগযদয় মঢ ওণা, গচদজ্ঞ ওভাদঢ 

চাদমাফ নগুাভাইদঢ াগি। াা মদমা নঝা গলাদভ। নই গওরড নঔমদঢ নঔমদঢ 

তাতাদতভ গঝদফ ুদবাক নধদয় নকম এওগতদ। লযােঁ, তাতা ফাদদ ক্লাদ বাভা আড্ডা 

ফাভঢ, ওামী ধুদচা ওভঢ, গলগন্দ কাদদভ াদণ দাঘঢ। তাতাদতভ ক্লাদভ লদয় গওরড 

াভা নাফধুভ নুঝম নঔদম নিাদে। আফাদতভ াদণ আভ নঔদম দা, উদে আফভা 

ভ নঔমা ক্লাদভ ফাদঞ নতঔদঢ বাই। গওরদডভ দাফ লম, াইদওম লম আভ আফাদতভ 

কি লম।  নঢা আফাদতভই নু্ধ, নকাম ওভদম আফভাই নঢা দও ওােঁদথ ঢুদম দাগঘ।  

 

নাভ আফাদতভ ধািাভ নঘৌভেী ক্লাদভ াদণ নগফ নাইদাম নঔমা ধিদমা 

টায়দাদফা ক্লা এভ। ি ফযাঘ, টায়দাদফা ক্লাদভ ঔু দাফ টাও। দতভ ক্লা খভ গযল্ড 
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আভ ওাদধ ঞাা। প্রযাগক্ট ঘমদঙ, গওরড নঔমদঙ আভ পামই নঔমদঙ। নঔমাভ গতদ 

গদওম াদি ঘাভদঝ, ফাদঞভ ঘাভ ধাদয নমাও ঞাা। ফাইদও কডেীঢ, ফাদছ ফাদছ 

থধ থধ ওদভ আইগক্রফয়ামাভ টামা নঔামা দন্ধভ আয়াচ। ফাদঞভ তুই প্রাদন্ত তুই 

তম চদিা লদে, নঘৌভেী  টায়দাদফা, আফভা নঘৌভেী তদমভ গধঙদদ। তাতাদতভ ফদথয 

উদত্তচদা। পামাফ ি নঔমা, নযর ফুলূদঢিভ আদমাঘদা, গদদতিয। ফা! এ নঢা শুগদ 

গওরদডভ দাফ থদভ লাোফা লদে! গওরড ওই, দও ধায়া বাদে দা। চাদমাফ, আচ 

গদওদম দও নওউ নতদঔগদ। এগতদও ফাদঞ নভনাগভ নদদফ ধদিদঙ, ক্রফাকঢ ােঁগযদঢ 

নুেঁ। বল বল ওদভ টায়দাদফা নদদফ ধিম। নঘৌভেী তম  দাফম, ঢদ গঞও বল বল ওদভ 

দয়। নদদফ তযিওদতভ গতদও উৎুও দচভ চয়তাভ (আফাদতভ নকামগওধাভ), ঢাভস্বদভ 

গওরড গওরড দম টাওাটাগও। দাুঃ, নওাদদা ািা নদই। আফাদতভ ফদঝা ঔাভাধ আাভ 

এওঝু গঘন্তা লদে, গওরড নকম নওাণায়? 

 

গওরড দা ণাওদম ওী লদ, আফাদতভ নঘৌভেী ক্লা আপ্রাড মিাই ওদভ 

ঝাইদেওাদভ ফযাঘ গচদঢ নকম! নঔমা নযদরভ ধভ ফাদঞই তাতাদতভ উচ্ছ্বা, গলগন্দ কাদদভ 

াদণ উোফ দৃঢয। কডেীঢ ন্ধ। আভ ঢাভ াদণ শুরু লম গওরদডভ দাদফ 

কামাকাগম। 'নঝা নঙাঝদমাও, াভাঙভ নঔদম আচ ছুগমদয় গতম!  এদতভ ধভ পভা 

ওভাই উগঘঢ দা। ঘম নঢা শ্রগফও ওদমাগদ, যাঝাদও আো ওদভ নছদি আগ।' তযঝা 

াইদওম গদদফদর ভদা গতদমা নভম মাইদদভ গতদও। াদণ আদভা ধােঁঘঝা নঙাঝ মাম 

নভগং াইদওম, আফাদতভ। শ্রগফও ওদমাগদ নঢা নধৌঁদঙ নকমাফ, গওন্তু নওউ নঢা ভ 

াগি নঘদদ দা। নওউ আদইগদ এভ আদক এথাদভ! অণঘ এঢগতদ থদভ  আফাদতভ 

াদণ নঔমদঙ। াগি মদঢ এওঢমা নওায়াঝিাভ, এওগঝ নওায়াঝিাদভ তুগঝ খভ, তুগঝ 

াণরুফ, এওগঝ ওদভ ভান্নাখভ আভ াফদদ এওঝু ওদভ নঔামা উদঞাদ। এইভওফই 
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নকাঝা গদযও খভ। প্রঘুভ ওুওুভ, শুদয়াভ, ফুভগক আভ করু। দন্ধভ উদুদ জ্বামাদদাভ 

নথােঁয়া আভ কন্ধ। নতয়ামগুদমা খুেঁদঝদঢ ঞাা। গচদজ্ঞ ওভদঢ চাদমাফ গওরড 

লাধাঢাদম। ভ ধগভাভ নঔাদদ। নেদ মাইদদ দাগও ভ এওঝা ধা ওাঝা নকদঙ। 

শুদমাফ াই, ভাক চম লদয় নকম। াগি গনদভ এমাফ। নওউ গওন্তু নকমাফ দা 

লাধাঢাদম। শ্রগফও গিদঢ এভওফ তুখিঝদা লদয়ই ণাদও, নতঔদঢ বায়াভ ওী আদঙ। 

 

এও প্তাল াদত, ভগাভ। আচ নাইদাম নঔমা। নঘৌভেীভ াদণ অদয ইস্পাঢ 

ওদমাগদভ গস্টম ১১। প্রযাগক্টদ গওরড আদগদ, আাভ ওণা দয়। ধা নদই ন আাভ 

নুঝম নঔমদ গও। মাম ধঢাওাভ স্টম বঢগভ, ভাগযয়াদ ইদয়ভ ম্ভাভ গদদয়। নঘাগায় 

কডেীঢ। নযাদধাধগি, ছামফুগি, আইগক্রফ, াইদওদমভ গপি, নমাদওভ ফাণা  

প্রস্তুঢ। ফাদঞ চম নতয়া লদয় নকদঙ, নভনাগভ নদদফ নকামদধাদস্টভ চাম ধভীো ওদভ 

গদদে, লওাভীদতভ াদণ ওণা দম গদদে। তুই তম তুই গতদও কা খাফাদে। এফদ 

ফয় এওগঝ াইদওম এদ ণাফম, নঘদা ওাদমা াইদওম। আদভ এঢ গওরড! 

াইদওম ঘাগমদয়? ভ দা ধা ওাঝা নকদঙ!  দাফদঢই তাতাভা গখদভ থভম। প্রদশ্নভ ধভ 

প্রশ্ন। াভফফি, গওরদডভ দাগও ধাদয় নমদকগঙম নভম মাইদদভ নােঁদও ধা আঝদও, লাদি 

গঘি থদভগঙম। এভ নগয গওঙু দা। আদম ধাদয় গঘি থদভদঙ শুদদই কােঁদয়ভ ফদথয 

দাগও ভদঝ গকদয়গঙম নব ভ ধা ওাঝা গকদয়দঙ। লদঢই ধাদভ, আফভা নঢা আভ নওউ 

নতঔদঢ বাইগদ গঢয ভ ওী লদয়গঙম। তাতাদতভ ফদথয ঢঔদ ঘঝচমগত আদমাঘদা, 

গওরড নঔমদ গও নঔমদ দা। দও ঙািা তম দাফাদদাভ াল নওউই নতঔদঢ ধাভম 

দা। নাইদাম ফযাঘ দম ওণা, গওরদডভ ফদঢা নঔদমায়াি ওঝা আদঙ? ন বঢই 

প্রযাগক্টদ দা ণাওুও। ঢগিখগি ধগচযদ তম, নভনাগভভ ওাদঙ দঢুদ দাদফভ ঢাগমওা, 

গওরড নঔমদঙ, ফাছফাদঞ। 
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ােঁগযভ যদব্দ নঔমা শুরু লম, গভগঢ লম, নযর লম। নঘৌভেী গচঢদমা 

প্রঢযাগযঢ পাদই। ৩–১! তুদঝা নকাম গওরদডভ। ফযাঘ ফাগপ্তদঢ গওরডদও ওােঁদথ ঢুদম 

ন ওী দাঘ ওদমভ। ফাগঝদঢ ধদি বায়, আাভ ঢুদম দাদঘ। তয গফগদঝ ধভ ফাইদও 

নখারডা লদমা, এাভ ধুভোভ গঢভডীভ ধামা। তুই তমদও ফদঞ্চভ াফদদ আাভ 

আহ্বাদ। খাফ ফুদঙ, ফুদঔ নঘাদঔ চম গতদয় তুই তমই লাগচভ। প্রণদফ ধভাগচঢ তদমভ 

লাদঢ নফদটম ঢুদম গতদমদ ধািাভ ভাচধদগঢও গগযষ্ট ওাওু। এভধভ টাও নঘৌভেীভ। 

গি গঘয়াি ভদ এদও এদও ধাদযভ গেঁগি গতদয় নঘৌভেী ক্লা ফদঞ্চ। আফভা দীদঘ, ওাধ 

লাদঢ নতঔ আফাদতভ ধািাভ ক্লাদও। গঘৎওাদভ ফাদঞ ওাদ ধাঢা তায়। এদও এদও 

টাওা লদে তাতাদতভ দাফ, এদও এদও ধভাদদা লদে নফদটম। গওরদডভ টাও ধিম, 

এওাভ, তুাভ, গঢদাভ, গওরড ওই? এাভ তাতাভা লােঁওালােঁগও শুরু ওভম, ফদঞ্চভ 

দীদঘ আফভা। গওন্তু গওরড ওই? এম দা। আচ নঙদম নঢা! ক্লাদভ ওযাদিদ 

দানু্টতাভ লাদঢ ওাধ উঞম, 'গি গঘয়াি নভ নঘৌভেী ক্লা....গলধ গলধ হুভদভ'। এভধভ 

পারড, এদও অধভদও চিাদদা, গধঞ ঘাধদি নতয়া, গওন্তু গওরড নদই। ঢঔদ াদচ 

াদি ঙঝা, অন্ধওাভ লদ লদ। নও এওচদ মদমা 'ঘম নঢা শ্রগফও ওদমাগদ, নতগঔ 

যাঝা নওাণায় নকম। আশ্চবি নঙদম নঢা!' নওউ এওঝা মদমা 'কগভ নঢা, নাথ লয় 

ফদঞ্চ উঞদঢ মজ্জা নধদয়দঙ।' াঢঝা াইদওম বঢগভ লদয় নকম গদদফদর, াদণ ধােঁঘঝা 

নঙাঝ নভগং াইদওম, আফাদতভ। তয গফগদদঝ শ্রগফও দকভ। গওরদডভ াগি এাভ 

নঘদা। খভ অন্ধওাভ, াইদভ নস্টাপ জ্বমদঙ দা। ঔাগঝয়ায় দ আদঙ ঔাগম কাদয় াতা 

ঔাদঝা থুগঢ ধভা এওঝা নমাও। আভ নওউ নদই। দানু্টতা গচদজ্ঞ ওভদমা 'গওরড 

গওথাভ লযায়।' উত্তভ এদমা, ধাক্কা তু গফগদঝ ধদভ, 'ল নঢা ফভ কয়া।' ফাদদ? াভফফি, 

গওরড ঘাভ গতদ আদক ফাভা নকদঙ, ধা ওাঝা নকগঙম নভম মাইদদ। নধগঝও ঙগিদয় 

বায়। আচ ভ াা তাতা কয়ায় গকদয় গধণ্ডতাদ ওদভদঙ, গদওদম। গওন্তু নাইদাম 
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ফযাঘঝায় তু নকাম ঢালদম ওভম নও? নঙাঝদমাও নঙদমঝা ফদভ গকদয় আফাদতভ মজ্জা 

গতদয় নকম। 
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যঙ্খশুভ্র ঘদটাধাথযায় 

 
-'ঘগম ঘগম ঘগম ঘগম ধদণভ নব দাই যযার'– "গুধী কাইদ াখা াইদ" ঙগভ 

এই মাইদগুদমা মদঢ মদঢই ধণ লােঁঝগঙম গুধী। দা, উদধন্দ্রগওদযাভ-ঢযগচদঢভ 

নই গুধী কাইদ দয়, এই কদেভ গুধী লম গুধীদাণ গশ্বা। গদা ছােঁঝাদধঝাধুভ, 

ংদেদধ বাভ দাফ ছােঁঝাদধঝা। 

  গদছুফ ভাগত্তদভ নু্ধ যাঘ্রভাচ যফিা ভদন াখাভ চেগতদদ পভদধঝ নঔদয় াগি 

ননভা নব এঢ ছওফাগভ লদ ঢা গও চাদঢ গুধী! নই গঘংগিকঞ্জ নণদও ছােঁঝাদধঝা-প্রায় 

গয ফাইম ভািা! গও তভওাভ গঙম এই গটদম্বদভভ যীদঢভ ভাদঢ আচ াগি ননভাভ 

িাগত ওভাভ? াখা ওঢ ওদভ নণদও নবদঢ দমগঙম! গদদচদওই গদদচ নতারাদভাধ 

ওদভ গুধী। গদচিদ ভািা,চদপ্রাডী নঘাদঔ ধিদঙ দা। া,অদঝা া গভক্সা নঢা তূদভভ 

ওণা!  

নই ওঔদ নণদও লােঁঝগঙ,বা ক্লান্ত মাকদঙ,এই কগঢদঢ লােঁঝদম ওাম নপাভ নওদ 

তুধুভ লদয় নবদঢ ধাদভ। যঝিওাদঝ শুন্ডীধুদভভ ভািা গতদয় এদ নঢা নওাদ মাপ লম 

দা! 
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এই মদঢ মদঢ ভািাভ ধাদয এওঝা ি পাগাদঘাভা নকঝ গঙম নঝায় ঠুদও 

ধিম গুধী। নপঢদভ নছাধছাদিভ নােঁদও াতা াতা ধাণদভভ ি ি ঝুওদভা ঙগিদয় 

গঙগঝদয় আদঙ। ঢাভই এওঝাদঢ দ ধিম ন। গুধীভ নফাাইম াাগচভ ঘাচি ঔঢফ, 

ঢাই গঢগদ এঔদ গদদ্রায়। এগতদও ওদওদদ লায়া। ফাণায় ফানমাভঝা পাম ওদভ নেঁদথ 

গদদয় লাদঢভ খগি নতঔাভ চদয গুধী নবই নতযমাই নজ্বদমদঙ অফগদ নতদঔ লায়া নণদও 

আগপূিঢ লম এও যগি।  

-―ফলাযয় গও ধণ লাগভদয়দঙদ?‖  

-―দা,দা এওঝু গশ্রাফ গদগে। নওাদ অুগথা আদঙ আধদাভ?‖ 

-―দা ফলাযয়, অুগথা গওদভ? আধদাদও নতদঔ ফদদ লম গদঢান্ত অলায় এও 

যগি। 

আভ এ ওণা নঢা িচদগগতঢ নব আদঢিভ লায়ঢা ওভাভ ফঢ লায় িতা 

উধগিঢ লয়। িিই ঈশ্বভ গভাগচঢ গওদা!‖ 

এঢেদড পাম ওদভ আকন্তুদওভ ফুদঔভ গতদও ঢাওাম গুধী। ফুদঔ অফাগয়ও লাগ, 

ঙভ ঘগিদযদওভ নযী য় দম নঢা ফদদ লয় দা। ন উত্তভ গতম, ―গওন্তু,আধগদ 

এওঝু পুম ওভদঙদ, আদম এই ফুলূদঢি আফাভ নওাদ লায়ঢাভ প্রদয়াচদ নদই―, 

দমই এই গদশুঢ ভাদঢ গুধী এওঝু ভগওঢা ওদভ মম,  

-'নবপাদ "লায়ঢা","লায়", "িি ঈশ্বভ" যব্দগুদমা উচ্চাভড ওভদমদ,আগফ 

গও "ফলাযয়"দও দিশ্বভ লায় দম টাওদঢ ধাগভ?' 

-―অযযই ধাদভদ! আদম এওাওী অলায় যগি নতদঔ আধদাভ দে গওগঞ্চৎ 

াওযামাধ ওভদঢ ইদে লম। ওভদঢ ধাগভ?‖ 

গুধী এভ ফদথযই নতযমাইদয়ভ আগুদদ খগিদঢ নতদঔদঙ ভাঢ তুদঝা াদচ। 
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-―এঔদ নপাভ লদঢ নতভী আদঙ। ঢঢেড দা লয় আধদাভ কে শুদদ ওাগঝদয় 

নত।― 

নমাওগঝ ঢাভ কে শুরু ওভদমা। 

-―আদম এই িাদ, এই ফুলূঢি আফাভ ঔু পাম মাকদঙ, চাদদদ। বগত এই 

িাদ আফাভ গধালী গদদ্রাদলভ ফয় নণদওই প্রাডাগথও গপ্রয়। ন ফদয়ভ তৃযয আচ 

আফাভ ঘেুভ মু্মদঔ প্রসু্ফগঝঢ লদয় দঞ!― 

গধালী গদদ্রাদলভ ওণা মদঙ! গদদচ দাগও নতদঔদঙ! এ ধাকম দা লদয় বায় দা! 

গুধী এ পাদঢ পাদঢই নতদঔ দিশ্বভ মদঢ শুরু ওদভদঙ, 

-―আগফ গঙমাফ এই শুন্ডীধুভ ভাদচযভ গধাই। আফাদতভ ভাচা িজ্ঞদফালদ 

গঙদমদ অঢযন্ত হৃতয় যগি। ন গঙম ফদদাভফ ফয়। ইংদভচদতভ দে ভাচাভ 

ম্পওি পামই গঙম, অযযই াগরিও ৃলৎ নাদাভ নফালদভভ গগদফদয়! ঢু, ুদঔই 

গঙমাফ আফভা। গওন্তু এভই ফাদছ নতদয শুরু লম গধালী গদদ্রাল! ঢাভ আেঁঘ আফাদতভ 

যান্ত ভাদচয ধিম। ফলাযয়, শুদদঙদ গও?‖ 

-―লযােঁ, লযােঁ, নয মাকদঙ, আধগদ ঘাগমদয় নবদঢ ধাদভদ।' 

-―গওন্তু, ভাচা গদ্বথাগ্রি গঙদমদ গদদ্রাদল াগফম লদদ দাগও গদতযী যাদওভ 

দে আধদ পাভঢীয়দতভ প্রাড ংলাভ ওভদদ। 

গওন্তু, আফভা, অণিাৎ নদাধগঢ প্রদতারওুফাভ, দযবুও নদা ঢদধযভঞ্জদ এং 

আগফ ভাচাদও নাছামাফ নব অদযাদয়ভ ালাবয ওভাভ নণদও নতযফাঢৃওাভ চদয গমতাদ 

নকৌভযামী!‖   

-―নঢা, ভাচা নযদর ুছদমদ?‖ 
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-―ুছদঢ ধাভগঙ, আধদাভ পাম মাকদঙ। লযােঁ, ভাচা গঙদমদ জ্জদ, গঘেড। 

গঢগদ ুছদমদ। নদচ উঞম ওািা-দাওািা!অদস্ত্রভ ছদছদাগদদঢ ছেৃঢ লম এই প্রােদ! 

গঞও এই িাদদ, ুছদমদ ফলাযয়, গঞও এই িাদদ..।― 

-―গও? এই িাদদ গও?‖  

দিশ্বভ এওঝু ম্লাদ লাম। 

-―এই িাদ অগঢ প্রাঘীদ নকাভিাদ। নকাভা নদাভা এইঔাদদ মুগওদয় আফাদতভ 

উধভ লাফমা ঘামাগেম। ন ংাত আফাদতভ ওাদঙ গঙম। এওগতদ ভাদি ঢাদতভ উধভ 

নকাধদদ আক্রফড ওভাভ চদয অে ংঔযও নদাভ াদণ এই নকাভিাদদ উধগিঢ লমাফ 

আগফ এং ভাদচযভ এও যায়ী, ভাচাভ গশ্বি ফকদমাম। গওন্তু..', 

-―গওন্তু?‖ গুধী গচজ্ঞাা ওভদমা। 

-―আদম বা নপদগঙমাফ, লম ঢাভ গধভীঢ। পয়াদও বুে লম এই নকাভিাদদ। 

আগফ ধভদমাদও বািা ওভমাফ, গওন্তু ইংদভচদতভ ওাদঙ ফৃঢুযভড দয়, আফাভ 

ফৃঢুয লম ফকদমাদমভ লাদঢ!  

ন নকাধদদ আফাদতভ ভাচাভ গরুদে গদতযীদতভ াদণ রি ওদভগঙম, ঢা গঙম 

আফাদতভ অচাদা।  ঢদ আফাদও লঢযা ওভদম ন নভলাই ধায় গদ!‖ 

-―আধগদ ধভদমাদও বািা ওভদমদ, আাভ ঢাভ ধদভভ খঝদা চাদদদ! 

আধদাদও নঢা ওাগেদপঝ ওভদঢ লদঙ ফযাই! আধগদ ভগও নমাও!‖ 

-―এদঢ নওাদ ভগওঢা নদই! আফাদও লঢযা ওভদম নদাধগঢ প্রদতারওুফাভ 

ঢাদও ংলাভ ওদভগঙদমদ। আভ ফূমঢুঃ নদাধগঢভ ীভদত্বই শুন্ডীধুভ ফুি লদয়গঙম 

ইংদভচযাদ নণদও। এভ ধদভ নকাঝা নতয ধভাথীদ লদম আফভা গঙমাফ স্বাথীদ! 

আলা! পাদঢ আদন্দ লয়!―  
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নওাণা গতদয় ফয় নওদঝ নকদঙ, গুধী নতঔম আওাদযভ ধূি নওাদড ূবি ঞাভ 

স্পষ্ট আপা।   

-―ঔু পাম মাকম আধদাভ দে আমাধঘাগভঢা ওদভ। আফাভ গতাদয়ভ ফয় 

আন্ন। আদম আফাভ ওাদঙ আচদওভ গতদঝা গঙম গদযর গতদ। গতায় গুধীাু!‖ 

-―আধগদ আফাভ দাফ চাদদদ?‖ গুধীভ ওণা নযর লদঢ দা লদঢই দিশ্বভ 

পযাগদয! 

ঘফদও উদঞ গুধী নতঔম ধাদয ধদি ণাওা পাগা ধাণদভভ স্তুদধভ এওঝায় গও 

নবদ নমঔা, নছাদধভ নােঁদও নতঔা বাদে। 

মঢা-ধাঢা ভাদঢই গুধী নতঔম নঝা এওঝা নমদওভ অংয। ঢাদঢ নমঔা 

 

—দিশ্বভ লায় 

চেুঃ (নমও নণদও ন নমঔা অতৃযয!)  

ফৃঢুযুঃ ১৫ই গটদম্বভ ১৮৫৭  

গধালী গদদ্রাদলভ যঢঢফ দরি প্রাঘীদ শুন্ডীধুভ ভাদচযভ ীভ নদাদী অগঢগদয়ী 

দিশ্বভ লাদয়ভ সৃ্ভগঢদঢ এই নমও গদগফিঢ লম।   

এই নকাভিাদদ ১৮৫৭ গিস্টাদব্দভ ১৫ই গটদম্বভ, ভাঢ তুই খগঝওায় ইংদভচদতভ 

গরুদে এও বুদে গঢগদ ীদভভ ফঢ ফৃঢুযভড ওদভদ। 

আদভ! আচ নঢা ১৫ই গটদম্বভ ২০১৭! এই খঝদাভ গঞও ১৬০ ঙভ ধভ! 

এভধভ গুধী আদভা ঘফওাম! নপাভ লয়াভ উধক্রফ লদম গুধীভ লাঢখগিভ ওােঁঝা ন্ধ 

লদয় নই ভাঢ তুদঝাদঢই আঝদও আদঙ! ঢঔদ াঢাদ নবদ াচদঙ দিশ্বদভভ 

ওন্ঠস্বভ -―গতায় গুধীাু!‖ 
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বাাংলা ছায়াছববর ভূত 

ুগফঢ কােুমী 
 

াংমা ঙায়াঙগভ ইগঢলাদ নপৌগঢও ওাগলদী গঘি ঔু নগয লয়গদ। ঢদ ঔু 

এওঝা ওফ লয় গদ। আদম ফূম যাধাভঝা লদমা াথাভড ওাগলদী গদদয় ঙগভ  ংঔযা 

বঢ পূঢ া নকাদয়ন্দা ঢাভ নণদও ওফ। ঢাঙািা গদদফাভ এওঝা গদচস্ব পারা আদঙ। 

ঢাভ চদয ঢাভ গদচস্ব ওাগলদীই নগয গুরুত্বধূডি। নমঢ: বগত াগলঢয গদপিভ ঙগ লয় 

(দবফদঝা আদক লদঢা,নব ওাভদড এও গযাম ফয় চুদি এং এঔদ 'ঙগ' া 

'গদদফা'-নও 'ই' মা লয়) ঢালদম ঙগভ প্রদয়াচদদ ঢা াফাদয ধাোদঢ লয়। 

াথাভড ওাগলদীদঢ তযিও ঢা নফদদ গদদম নকাদয়ন্দা া পূদঢভ নেদি বগত ঙগ 

াগলঢয গদপিভ লয় ঢালদম এই ধগভগঢিঢ রূধ অদদও ফয় তযিও ধঙন্দ ওদভ দা।  

ঢাঙািা পুঢ া নকাদয়ন্দা গদপিভ ওাগলদী চদগপ্রয় লয়া া গলঝ ওভাদও অদদদও 

গদদফা চকদঢভ 'ক্রাইগ' দম ফদদ ওদভদ। ওাভড ঙায়াঙগ াগলঢযদও গদপিভ ওদভ 

বঢভী লদম, গদযরঢ এফদ াগলঢয বাভ ফদথয াগলঢয ফূময অদদও ওফ ণাদও ঢাভ 

ফাথযদফ বঢভী লদম এফদ গও ঙায়াঙগ গলদদ ঢা ঔু এওঝা উচ্চ ফাদদভ লয় দা 

দমই অদদদও ফদদ ওদভদ। এওণা শুদদ আাভ নওউ নওউ ভাক ওভদঢ ধাদভদ। 

নকাদয়ন্দা া নপৌগঢও াগলদঢযভ াগলঢয ফূময নদই এফদ দাও উেঁঘু ওণা এফদ নওাদদা 

ধাঞও -ধাগঞওাভ ধদে নফদদ নদয়া অম্ভ বাভা ফূমঢ নকাদয়ন্দা  নপৌগঢও 

াগলঢযই নগয ধদিদ আভ প্রেঢ ফদদ ওগভদয় গতই আফাদতভ এই 'ফকচাস্ত্র' আদম 

গও থােঁদঘভ ধগিওা ঢা ধাঞওভা াই চাদদদ। এঔাদদ গম আগফ এওণা এদওাদভই 
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ফদদ ওগভ দা নব নকাদয়ন্দা া নপৌগঢও াগলদঢযভ াগলঢয ফূময নদই, আগফ শুথু বাভা 

দমদঙদ ঢাদতভ ফঢ ঢুদম থভগঙ। আগফ ফদদ ওগভ এই থভদডভ নমঔাভ াগলঢযফূময 

গদদয় প্রশ্ন নঢামাভ থৃষ্টঢা আফাভ নদই। আভ বাভা নঢাদমদ ঢাদতভ নদই। 

 

বাই নলাও, গমউট া লগমউট-এ নব ধগভফাদদ 'লভভ গনল্ম' বঢভী লদয়দঙ নই 

ধগভফাদড াংমায় লয়গদ। লয়দঢা এই থভদডভ াংমা ঙগভ তযিও ংঔযায় ওফ দমই 

লয়গদ। বগত আগফ এঔাদদ াংমা মদঢ এওান্তপাদ 'ধগশ্চফদেভ' ওণা মগঙ।  

ওাভড াংমাদতদযভ পূদঢভ ঙগ আফাভ ঔু নগয নতঔা লদয় দঞগদ।  আভ লযােঁ, তয়া  

ওদভ আফাদও নওউ 'গনল্ম গক্রগঝও' পাদদ দা। আগফ অঢ ুগছ দা। শুথু নতগঔ।  

ম্পাগতওা দা মদম এচাঢীয় তুরূল ওাচ ওভাভ নওাদদা নঘষ্টা আগফ  ওঔদদাই 

ওভঢাফ দা।   

 

এই ওাচ শুরু ওভাভ ফয় আগফ নব ওঝা 

ঙায়াঙগ ঢাগমওাপুি ওদভগঙমাফ  ঢাভ ফদথয 

নয গওঙু নকাদয়ন্দা কে ঠুদও বায়, নবগুদমাদও 

ধুদভাধুগভ পূদঢভ ঙগ মা বায়দা। ঢদ  

ঙায়াঙগভ ঢাগমওা আগফ ধাইগদ, নদম 

ধভঢিীওাদম নওউ এই গদদয় আদমাঘদা ওভদম 

লয়দঢা মূ্পডি ঢাগমওা ধায়া বাদ।  

 

াংমায় প্রণফ পূদঢভ ঙগ নওাদগঝ ঢা আফাভ ধদে চাদা ম্ভ লয়গদ। ঢদ 

দাফওভা পদয়ভ গওঙু ঙগ নবফদ ১৯৪৮ াদম প্রওাগযঢ "ওাদমাঙায়া" এং ১৯৫২ 



275 

াদম প্রওাগযঢ "লাদাাগি", এই তুদঝাভ এওঝা পূদঢভ গদদফা দয়। তুদঝাই 

নকাদয়ন্দা কে। এই ঢাগমওায় াভ আদক নব গনল্মগঝদও গদদয় আদমাঘদা ওভা উগঘঢ 

নগঝ লদমা "ওোম"। ১৯৫০ াদম প্রওাগযঢ এই ঙায়াঙগভ ধগভঘামও গঙদমদ দদভয 

গফি। অগপদয় ওদভদ থীভাচ পটাঘাবিয, চীদদ ু, ভগ ভায় এং গযগযভ ঝযাম। 

"ওোম" এওগঝ ধুদভাতস্তুভ পূদঢভ ঙগ। নব ফগলমাদও ওোম-এ ধগভডঢ ওভা লদয়গঙম 

নযর তৃদযয ন ঢাভ প্রগঢদযাথ নদয়, এঝাই ফূমঢ কে। এভ নণদও অদদও পয়েভ 

পূদঢভ ঙায়াঙগ বঢভী লদয়দঙ। গওন্তু অদুন্নঢ প্রবুগি  অগঢ স্বে গদদাতদদভ বুদক 

"ওোম" গভাঝপাদ নম লদয়গঙম।  

 

এভধভ ১৯৬০ াদম আদ ঢধদ গদলাভ ঙায়াঙগ "েুগথঢ ধারাদ"।  

ভীন্দ্রদাণ ঞাওুদভভ  নঙাঝ কে "েুগথঢ ধারাদ" নণদও অদুপ্রাগডঢ লদয় াদাদদা এই 

গনল্ম-এ অগপদয় ওদভদ নৌগফি ঘযাঝাগচি, ঙগ গশ্বা, ভাথাদফালদ যাদাগচি, গতমীধ 

ভায়, ভগদ যাদাগচি, অরুন্ধগঢ নতী, ধদ্মা নতী, গদা ঘােঁত  অদযাদয গযেীভা। এও 

ওভ ংগ্রালও ওভ ংগ্রল ওভদঢ এদ এওগঝ প্রাাদত আশ্রয় নদদ বাদও িাদীয়  

নমাদওভা ফদদ ওভদঢা পুদঢভ াগি। নঔাদদ এও 

ুন্দভী ফগলমাভ নপ্রদঢভ াদণ ই ওভ ংগ্রালদওভ 

ম্পওি বঢভী লয়। এঝাই কে। ুভওাভ গঙদমদ আমী 

আওভ ঔাদ এং গনল্মগঝ নয চদগপ্রয় লয়। বগত 

ফূম ভীন্দ্রদাদণভ কদেভ দে ঢাভ ঔু নগয গওঙু 

ভাগভ গফম নদই, গওন্তু ফূম কদে এভ ূি  ম্ভাদা 

গঙম। 
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১৯৬১ াদম ঢযগচৎ ভায় ধগভঘাগমঢ "গঢদওদযা" দাদফ গঢদগঝ ঙায়াঙগ 

এওদে প্রওাগযঢ লয়। এগুগম গঙম "দধাস্টফাঝাভ", "ফগদলাভা"  "ফাগপ্ত"। এভ 

ফদথয গদ্বঢীয় কেগঝ পূদঢভ, অণিাৎ "ফগদলাভা"। গঢদগঝ কেই ভীন্দ্রদাণ ঞাওুদভভ 

নমঔা। "ফগডলাভাভ" ফূম কে গঙম নব যায়ী নগডপূরড নও ঢাভই ওাগলদী নযাদাদেদ 

এও েুম ফাস্টাভ। এং কদেভ নযদর নগডপূরড ওাগলদীভ ঢযঢা অস্বীওাভ ওদভদ 

এং েুম ফাস্টাভ চাদাদ গঢগদ ঢা আন্দাচ ওভদঢ নধদভদঙদ। ফাস্টাদভভ কেগঝ 

পূদঢভ গঙম। ভায় াদল এই নযর অংযগঝদঢ এওঝা নফৌগমও ধগভঢিদ ওদভদ নব 

বঔদ নগডপূরড আত্মপ্রওায ওদভ ঢঔদ নতঔা বায় ন এওগঝ ওোম অণিাৎ পূঢ এং 

ই েুম ফাস্টাভ ঢঔদ আঢদে ধামাদেদ। কে  ঙগ উপদয়ই প্রম চদগপ্রয়। 

 

ম্ভঢুঃ িাদধো চদগপ্রয় পূদঢভ গদদফা বাদঢ পূদঢভ িাগথও ধগচগঝপ 

পূগফওা নতঔা নকদঙ, এঢঝাই ধগচগঝপ নব ই পূদঢভ নতঔা নধদঢ াই আগ্রলী, 

ধাভদম পকাদদও ননদম ই পূঢদও নতঔদঢ ঘায়, ঢা লদমা "গুধী কাইদ াখা  

াইদ"। ঢযগচৎ ভায় ১৯৬৯ াদম ফুগিপ্রাপ্ত এই ঙায়াঙগ বঢভী ওদভদ ঢােঁভ গধঢাফল 

উদধন্দ্রগওদযাভ ভাদয়ভ ওাগলগদ অমম্বদ ওদভ। ঢযগচৎ 

ধত্নী গচয়া ভাদয়ভ ভঘদা নণদও চাদা বায় নব ঙগগঝ 

গঢগদ নইফয় ঢােঁভ গযশু ধুি, ঢিফাদ াংমা ঙগভ 

ধগভঘামও ন্দীধ ভাদয়ভ অদুদভাদথ ধগভঘামদা ওভাভ 

গোন্ত নদদ। বণাভীগঢ  গদদচভ অদযাদয ঙগগুদমাভ ফদঢা 

এভ গঘিদাঝয, ুভ, ওণা  ঢযগচৎ ভাদয়ভ নমঔা।  

অগপদয় ওদভদ ঢদধদ ঘদটাধাথযায়, ভগ নখার, দন্তার 

তত্ত, লভীন্দ্রদাণ ঘদটাধাথযায়, চলভ ভায়, যাগন্ত 
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ঘদটাধাথযায়, গঘেয় ভায়, তুকিাতা দন্দযাধাথযায়, নকাগন্দ ঘক্রঢিী, প্রাত ফুদঔাধাথযায় 

প্রফুঔ। 

"গুধী কাইদ াখা াইদ" ঙায়াঙগভ ঘগভি গুগমদও গপগত্ত ওদভ আদভা তুগঝ 

ঙায়াঙগ বঢভী লয়। এওগঝ লম "লীভও ভাচাভ নতদয" (ধগভঘামদা ঢযগচৎ ভায়), 

অধভগঝ 'গুধী গখা গনদভ এদমা' (ধগভঘামদা ন্দীধ ভায়)। তুগঝদঢই পুদঢভ ভাচাভ 

উধগিগঢ গঙম। বাই নলাও এভফাদছ নপাদ আভ নওাদদা ভওফ পুদঢভ ঙগ াংমায় 

লদয়দঙ গওদা ঢা গদদয় দন্দল আদঙ। ফচাভ যাধাভ অদদদওই াংমায় পূদঢভ ঙগ 

মদঢ "ওুদলগম" ঙায়াঙগভ ওণা দমদ। গওন্তু "ওুদলগম" ভলয া গিমাভ গদদফা। 

ঢাদও আভ বাই নলাও পূদঢভ গদদফা মা বায় দা। 

 

অদযদর ধুদভাতস্তুভ পূদঢভ গদদফা গলদদ প্রওাগযঢ লয় "গদগযঢৃষ্ণা" 

(১৯৮৯)। প্রদদগচঢ ঘদটাধাথযায়  ফুদফুদ নদ অগপদীঢ এই ঙায়াঙগদঢ আেদা 

নকাস্বাফী, অরুড ফুদঔাধাথযায়, ুগফিা ফুদঔাধাথযায় ঙািা ধগভফম পটাঘাবি, নযঔভ 

দন্দযাধাথযায় (ইগঢলাগত দদ, অগপদদঢা) প্রপৃগঢভা অগপদয় ওদভদ। াংমা পারায় 

গদগফিঢ প্রণফ 'পযাম্পায়াভ' গদদফা গঙম এই গদগযঢৃষ্ণা। আল েীঢ গঙম গপ 

ামাভাভ। কিঘম্পা দাদফ এওগঝ চায়কায় গওঙু নু্ধভা খুভদঢ বায়, নবঔাদদ 

ভিগধধাু গওঙু অগঢপ্রাওৃঢদতভ ািািন্ত গঙম।  ফূমঢ এই লদমা ওাগলদী।  

 

 ১৯৯৮ াদম প্রওাগযঢ লয় ভগ গওদাগকভ "ধুঢুদমভ প্রগঢদযাথ"। গগদ দাদফ 

এওগঝ নফদয় অগদায দাফ এওগঝ নঙদমদও গদয় ওদভ এং ঢাভধদভ শ্বশুভওুদমভ 

দ্বাভা ঔুদ লয়।  ঢাভ আত্মা প্রগঢদযাথ গদদঢ এদ প্রণদফ শ্বশুভ, শ্বাশুগিদও লঢযা ওদভ 

 অদযদর স্বাফী লঢযাভ নঘষ্টা ওভদম ঢাভ ঢীদ অণিাৎ অগদাদযভ গদ্বঢীয় ধদেভ স্ত্রী 
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নযর ধবিন্ত এওগঝ ধুঢুদমভ ফদথয ণাওা 

গগদভ আত্মাদও প্রগঢদভাথ ওদভ  

ধুঢুমগঝ দষ্ট ওদভ ননদম।  ভঘদা যাদাগচি 

 গোণি এই ঙায়াঙগদঢ অগপদয় 

ওদভদ। বঢতূভ ফদদ ধদি ঙগগঝ 

গদ্বপাগরও, গিয়া পারাদঢ লদয়গঙম।  

 

এভধভ হুওাম াংমায় নওাদদা পূদঢভ ঙায়াঙগ বঢভী লদয়দঙ দম ফদদ ধিদঙ 

দা।  নাথলয় গপক্টভ যাদাগচি অগপদীঢ এওগঝ পূদঢভ ঙায়াঙগ লদয়গঙম বাভ দাফ ফদদ 

ওভদঢ ধাভগঙদা। ঢদ ২০০৭ াদম াংমাদতদয "ভিগধধাা" এং ২০০৮ াদম 

"টাইদীুগি" আভ ২০১৪ াদম "দগতদ ৃগষ্ট গঙম" দাদফ গঢদগঝ ঙগভ ওণা ধাগে। 

"ভি গধধাা"ভ এওগঝ অংদয পুঢুদি দাঘ নতদঔ াগও গনল্মঝা  অদয গনল্মগুদমা 

নতঔাভ ইদে আভ চাদকগদ। 

অদযদর , ২০০৩ াদম "ধাঢামখভ" ঙগগঝ বঢভী লয়। নঔাদদ এওগঝ তৃদযয 

'অদখাভ নদদভ' পূঢ নও নতঔা বায়। ঢদ গও ধাঢামখভদও 

গঞও পূদঢভ ঙগ মা ঘদম দা। এগঝ ধুদভাতস্তুভ নঙাঝ-ি 

ওদমভ চদয াদাদদা এওগঝ নযান্টাগ ঙগ।  

 

     ১৯৯৩ াদম ফামায়ামফ পারায় বঢভী লদয়গঙম 

"ফাগদগঘিণাচু"। ফূমঢ ফদিত্বগতযা পূঢ, পভ লয়া প্রপৃগঢ 

গরয়দও গওপাদ নতদঔ ঢাই গদদয় ঙগগঝ। ২০০৪ াদম 

ওন্নি পারায় "অধণগফি" দাদফ ঢাভ গভ-নফও লয়। ২০০৫ 
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াদম ঢাভ ঢাগফম গভদফও "ঘন্দ্রফুঔী" প্রওাগযঢ লয়। বাভ নঢদমগু 'টাব্ড' পাযিদ 

নদভায় ই ঙভই।  ই এওই কে গদদয় ২০০৫ াদম াংমায়  'প্রদদগচৎ' 

অগপদীঢ "ভাচফলম" ঙগগঝ প্রওাগযঢ লয় বা ২০০৭ াদম গলগন্দদঢ "পুমপুমাইয়া" 

দাদফ ফুগি ধায় এং ঙগগঝ প্রম চদগপ্রয়ঢা মাপ ওদভগঙম। এভ কে াভই চাদা। 

ঢাগফম আভ নঢদমগুভ এওঝা গলগন্দ টাব্ড পািদ ধায়া বায়। নফালদমাম নব ৃত্ত 

শুরু ওদভগঙদমদ ঢা গষু্ণথিদ, ভচদীওান্ত, প্রদদগচৎ লদয় অেয়ওুফাভ দ্বাভা মূ্পডি 

লদয়দঙ।   

 

যীদরিনু্দ ফুদঔাধাথযায় এভ ওাগলগদ অমম্বদদ ২০১১ 

াদম নগভদয়গঙম "দকােঁাই াকাদদভ  পূঢ"। ঔু নগয 

চদগপ্রয়ঢা দা নধদম নঙাঝভা আদন্দ ওদভই নতদঔগঙম 

নঢাদচা কােুগম, ধভাদ দন্দযাধাথযায়, গঝদু আদন্দ, গপক্টভ 

যাদাগচি, গদ্বদচদ যাদাগচিদতভ অগপদয়।  

২০১২ াদম আফভা তুগঝ পাম পূদঢভ ঙগ ধাই। 

ন্দীধ ভাদয়ভ "দবঔাদদ পূদঢভ পয়" গনল্মগঝ আদম 

গঢদঔাদা ধৃণও কে গদদয় বঢভী গঢদগঝ আমাতা ঙগ। ঢযগচৎ ভাদয়ভ "অদাণ াুভ 

পয়"  "োউদ াদলদভ াগি"  যভগতনু্দ দন্দযাধাথযায়-এভ কে "পূঢ পগরযৎ" 

এই গঢদগঝ ওাগলদী গদদয় গনল্মগঝ বঢভী লয়। 
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অধভ ঙগগঝদও 

াংমা গনদল্মভ ইগঢলাদ 

ফাইমদস্টাদ মা ঘদম। 

"পূদঢভ পগরযঢ" 

গদগশ্চঢপাদ মদঢ ধাগভ 

ফি ধাঞও 

এওাগথওাভ নতদঔদঙদ ঢাই এই গনল্ম গদদয় দঢুদ গওঙু মাভ নদই। ধুদভাদদা 

ওমওাঢাভ াগিগুগম এদও এদও নপদগ গতদয় ফ্ল্যাঝাগি বঢভী লয়াভ নব াি গঘি 

নই ঐগঢদলযভ ঝাদাদধাদিদদওই লাগভ  নফািদও া মা বায় পূদঢভ নফািদও 

দঢুদপাদ আফাদতভ ওাদঙ ধগভদযদ ওভদমদ ধগভঘামও অদীও তত্ত। ঙগভ প্রদঢযও 

ওমাওুযমী নবফদ ধভাদ দন্দাধাথযায়, স্বগিওা ফুদঔাধাথযায়, ুগফঢ ফাোভ, ফুফঢাচ 

ভওাভ, ফতযিী তত্ত, 

যাশ্বঢ ঘদটাধাথযায়, 

যাঘী ঘক্রঢিী, ঔভাচ 

ফুঔাচিী, ফীভ আনভ 

আমী প্রদঢযদও অদতয 

অগপদয় ওদভদ। 

 

এভধভ ২০১৩ াদম প্রওায নধদয়গঙম তুগঝ গনল্ম। যীদরিনু্দ ফুদঔাধাথযাদয়ভ 

ওাগলদী অমম্বদদ "ঙায়াফয়" আভ অধডিা নদদভ ধগভঘামদায় "কয়দাভ াক্স"। 

গদদফাভ বগত গঢয গদদচভ পারা ণাদও ঢালদম গদুঃদন্দদল এই নযদরাি ঙগগঝ াংমা 

গদদফাভ গদচস্ব পূদঢভ ঙগ এং ম্ভঢ: এওফাি। ঙগদঢ নফৌুফী ঘযাঝাগচি, ওেদা 
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নদযফিা, যাশ্বঢ ঘদটাধাথযায়, ধীবুর কােুমী, ধভাদ দন্দাধাথযায়ভা অাথাভড অগপদয় 

ওদভগঙদমদ।  

 

২০১৩ য় আদভা এওগঝ পূদঢভ ঙগ আদ। ধগভঘামও ায়ন্তদ ফুঔাচিীভ ঙগ 

"অদু্ভঢ"। এওগঝ যঢাব্দী প্রাঘীদ াগি, ন াগিভ াগন্দাভা, ধূিধুরুদরভ পূঢ  

গুপ্তথদ গদদয় বঢভী নঙাঝদতভ ফচাভ ঙগ গঙম "অদু্ভঢ"। নৌগফি ঘদটাধাথযায়, ধভাদ 

দন্দাধাথযায়, ঔভাচ ফুদঔাধাথযায়, গশ্বদাণ ু, অদাগফওা ালা, অঞ্জদা ু, ধদ্মদাপ 

তাগুপ্ত ওদমই পাম অগপদয় ওদভগঙদমদ।  

 

২০১৩ াদম ধগভঘামও চুগঝ গযপ্রাত  দগন্দঢা ভাদয়ভ "অমীও ুঔ" ফুগি 

ধায়। এদও গঞও পূদঢভ ঙগ দা মা নকদম চগঝম ফদিাগত্বও ফীওভদডভ দে 

চগিঢ গওঙু অদু্ভঢ তৃযয নতঔাদদা লদয়গঙম, নবগুদমাদও হু তযিও নপৌগঢও দমই ফদদ 

ওভদদ।  

 

২০১৪ াদম নবদ পূদঢভ গদদফাভ গলগিও ধদি 

বায়। ন্দীধ ভায় বঢভী ওদভদ "ঘাভ"। ধভাদ দন্দাধাথযায়, 

যাশ্বঢ ঘদটাধাথযায়, ভচঢাপ তত্ত  আগভ ঘযাঝাগচি নও 

গদদয় বঢভী ওভা লয় ঢযগচৎ ভাদয়ভ নমঔা "তীদনু্ধ" এং 

"ওাকঢািুয়া" দাদফ তুগঝ কে নণদও তুগঝ ঙগ এং 

ধভশুভাদফভ "দঝশ্বদভভ অতাদ"  যভগতনু্দভ নমঔা 

"ধভীো" দাফও কে নণদও আদভা তুগঝ গনল্ম গদদয় 

এওাদণ ঘাভগঝ গনল্ম।  ঢাই দাফ "ঘাভ"।  
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২০১৪ ভ দঘদয় নম াংমা ঙগ নাথলয় গঙম ৃগচঢ ফুঔাচিীভ "ঘঢুদষ্কাড"। 

বগত ঙগগঝ পূদঢভ দয়, াইদওামগচওাম গিমাভ। গদদফায় ঘাভচদ ধগভঘামও এওগঝ 

ঙগ াদাদঢ ফদি ওদভদ বাদঢ ঘাভগঝ কে ণাওদ। প্রদঢযওগঝ কদেভ ওফদ গণফ লদ 

ফৃঢুয। নই ূদি আফভা গঢদ ধগভঘামদওভ ফুঔ নণদও গঢদগঝ নয পয়েভ পূদঢভ কে 

শুদদঢ, ণুগি নতঔদঢ ধাই। এই কেগুদমাভ নভয থদভ আগফ এই ঙগদও পূদঢভ ঙগভ 

ঢাগমওাপুি ওভমাফ। ঙগদঢ অধডিা নদ, নকৌঢফ নখার, গঘভগঞ্জঢ ঘক্রঢিী  

ধভফেঢ ঘদটাধাথযায় ঘাভচদ ধগভঘামদওভ পূগফওায় গঙদমদ। মাাহুময এভা 

প্রদঢযদওই পাম অগপদদঢা। এঙািা নওৌগযও কােুমী এওগঝ নঙাঝ ঘগভদি অাথাভড 

অগপদয় তেঢাভ ধগভঘয় নতদ। 

 

ই ঙভ নদভায় গভা তাযগুপ্তভ "অগপযপ্ত দাইগঝ"। পূদঢভ উদিঔ ণাওদম 

এই গনল্মদও গঞও নপৌগঢও মা ঘদম দা। ধাগম তাফ, ইন্দ্রদীম নদগুপ্ত, ধভফেঢ 

ঘযাঝাগচি, ঢদুশ্রী ঘক্রঢিী, পাস্বভ যাদাগচি, মাদী ভওাভ, ধভাদ দন্দাধাথযায়, ভাহুম 

যাদাগচি, গপ্রয়াো ভওাভ, দীম ফুঔাগচি নও দা গঙম গনদল্ম!  

 

২০১৪ াদম নবদ পূঢুদি ঙগভ মাইদ ধদি গকদয়গঙম। এভ ফদথয নওৌগযও 

কােুগমভ ঙগ "ঔাত" গঙম এওঝু অদয থভদডভ। ম্পদওিভ ঝাদাদধাদিদ, বাদতভ দে 

গতদদভ ধভ গতদ আফভা ওাঝাই ঢাদতভ দে আপযন্তভীদ নাছাধিা, চীদদও নতঔাভ 

আমাতা আমাতা তৃগষ্টপেী এ গদদয়ই গঙম ঙগভ গরয়। পূদঢভ যাধাভঝা এদওাদভ 

নযদর আদ ঔু লামওা পাদ। নঝা দম নতয়া ফাদদ ঙগভ আম ফচাঝাই দষ্ট। 

অদদদওই লয়দঢা এঔদদা নতদঔ উঞদঢ ধাদভদগদ। ঢদ াথাভডঢ পূদঢভ ঙগ মদঢ 

বা নাছায় এ ঙগদও নই ঢাগমওায় ননমা বাদ দা। গমগম ঘক্রঢিী, ওফদমশ্বভ 
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ফুঔাচিী, অদথিনু্দ যাদাগচি, গফগফ ঘক্রঢিী, াদল ঘদটাধাথযায়, রুদ্রদীম নখার, পভঢ ওম 

ওদমই বণাবণ অগপদয় ওদভগঙদমদ। 

 

গভা তাযগুপ্তভ আভ এওগঝ গনল্ম "কে লদম গঢয" ই ঙভই নদভায় বা 

গঙম আদম ২০১২ াদম প্রওাগযঢ ঢাগফম গনল্ম "গধৎচা"ভ গভ-নফও। গদ:দন্দদল 

াংমায় বঢভী লয় নব গনল্ম ঢাভ থােঁঘ নণদওই এগঝ মূ্পডি ধৃণও। ফযাগচও গভয়াগমগঝ 

নও পুঢুদি নপ্রোধদঝ ননমাভ তুরূলঢফ ওাচ বাদঢ আদঙ। নালফ ঘযাঝাগচি  গফগফ 

ঘক্রঢিী পাম অগপদয় ওদভদ।  

 

২০১৪-ভ পূদঢভ ঙগভ ঢাগমওায় আভ এওগঝ ঙগ ধাগে অন্তচিাম ফদঢ। ঙগভ 

দাফ "পূঢ পুঢুদি ফুেুদভ"। ঙগদঢ ধভাদ দন্দাধাথযায়, পাস্বভ ঘদটাধাথযায় প্রফুঔভা 

গঙদমদ দম চাদা বায়। বগত ঙগগঝ আফাভ নতঔা লদয় দঞগদ। ঢদ এগঝ 

গিমাভথফিী ঙগ, পূদঢভ যাধাভঝা ঔু এওঝা ি ওদভ নতঔাদদা লয়গদ দমই ফদদ 

লয়। 

 

২০১৫  াদম নপ্রগেঢ লয় ৯০ গফগদদঝভ গনল্ম "মুদটা"। আন্ডাভগ্রাউন্ড গনদল্মভ 

ঢাগমওায় এগঝ ধদভ। ধগভঘামও গওউ া নওৌগযও।  

 

২০১৬ াদম পাদমা ওাচ ওদভগঙদমদ দীদমাৎধম গংলভায়। ঢাভ ২৭ গফগদদঝভ 

যঝি গনল্ম "দভাতা  হুরূধী" নয পাদমা ওাচ গঙম। বগত ঙগগঝ ি ধতিায় 

এদগঙম গওদা আফাভ চাদা নদই ঢু ঙগগঝ নয পাম নমদকগঙম ফদদ আদঙ, ঢাই 

উদিঔ ওভমাফ। 
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২০১৭ াদম নগভদয়দঙ গভা তাযগুপ্তভ " পূঢুদি"। নাগলদী ভওাভ, 

আগভ ঘযাঝাগচি, গশ্বগচঢ ঘক্রঢিী অগপদীঢ ঙগভ কে ংাতধদি বা নচদদগঙ ঢা 

পাদমাই। ুদবাক নধদম নতদঔ নদদা। এই ঙভ আভ এওগঝ পূদঢভ ঙগ নগভদয়দঙ।  

দাফ লদমা "ওাঝুিদ"। ঢদ নঝা লভভ দয় গগভচ ঢাই আদমাঘদা ওভমাফ দা।  

 

দম ভাগঔ াংমাদতদয অদদও পূদঢভ ঙগ 

আচ অগথ এদদঙ। ফি ঙগভ ঔভ আগফ ভাগঔ 

দা। ঢাভ ফদথয 'ইোথাভী দাক' থােঁদঘভ গওঙু ঙগ 

আদঙ নবফদ "ওাম দাগকদীভ নপ্রফ", "গরাি দাগকদ", 

"গদর পভা দাগকদ", "াণীলাভা দাগকদ" ইঢযাগত 

ঙগভ দাফ শুদদ ণাওদম ইউগঝউদ গওঙু তৃযয 

নতঔাভ ধদভ আভ ঙগ নতঔাভ ইদে ণাদও দা। ঢাই এই ঙগগুগমদও আদমাঘদাভ 

াইদভ ভাঔমাফ। 
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নেঘ - নশ্বঢা ু 
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ভূতের ববত়ে 
দীম নলফমও 

 
লঞাৎ শুগদ ভাঢ াদভাঝায় 

উমুভ ধ্বগদ লম 

খুদফভ ফদথয, খুফঝা নবদ 

লঞাৎ নপদগ নকম। 

 

নমকাদঙভ ই েহ্মতগঢয 

নঝাধভ ফাণায় ভ 

নৌ নদচদঙ যােঁওঘুগন্ন 

টুফুভ কাদঙ খভ। 

 

এদদঙ , ওভদঢদঙ ভ 

েন্দওাঝা, ফাফদতা পুঢ 

াগতয ঢাদম নধত্নী ঘাদম 

দাঘদঙ বঢ পূদঢভ ধুঢ। 
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াগফয়াদাভ ঢমায় ঘদম 

এমালী  নপাচ, 

আদদন্দ ঢাভা আত্মলাভা 

নও ভাদঔ ওাভ নঔােঁচ! 

 

েহ্মতগঢয, গঢয গঢয 

াঢ ধাদওদঢ ােঁথদমা 

যােঁওঘুগন্ন থগদয লদমা 

াধ-ফাভ ঢদভ ওােঁতদমা। 

 

পূদঢভ নৌভা উঞম দম 

নদই নওাদদা ধণ ােঁঘাভ 

ফাদদঢ লদ গদয়ভ গদয়ফ 

ফি স্ত্রী আঘাভ। 

 

ওামভাগিভ ওাম ভাদঢ ঞােঁই 

আমাতা ভ-থুভ 

ধভগতদ গফম লদ আাভ 

গফমদ লদ ফথুভ। 

 

পদয়দঢ আগফ, ণফদও ণাগফ 
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ন্ধ আফাভ শ্বা! 

আঙা আদমা, লঞাৎ ওাদমা 

তফওা এও াঢা। 

 

ঢাগওদয় নলাম, গতগয ওাম 

নাদাগম নভাদতভ ছােঁও! 

নওাণায় নকম, পুদঢভ গদয় 

ই গঘগঘং-নােঁও! 
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জং োদিদির হোত োদি 
নশ্বঢা ু 

 
।। ১ ।। 

দাহ্ , বঢঝা ঔাভাধ নপদগঙম অগতগঢ, চায়কাঝা ঢঢঝা ঔাভাধ দয়।ঘাভধায 

ুদচ নখভা, প্রাডপদভ গদুঃশ্বা নদয়াভ অনুভাদ ুদবাক এঔাদদ। দীম আওাদযভ গদদঘ 

খদুচ যযামাপভা চদম যাোগঘভ নঔমা নতঔদঢ নতঔদঢ এঝাই পাগঙদমা অগতগঢ। 

তুধুভদমা এগতওঝায় নঢফদ নওউ আদদা, ঘাভধাদযভ গদিব্ধঢায় গদদচভ ফদদভ ফদঢা 

ওদভ এই ফয়ঝাদও উধদপাক ওদভ ন। াভা তুধুভঝা এঔাদদই ওাঝায়। েুদমভ 

ক্লাগন্ত,ধিাদযাদাভ ঘাদধভ ফাদছ এই চদমভ থাভঝা ঢাভ যাগন্তভ চায়কা, ঢাভ গদক্রঝ 

নপ্ল এঝা। এই চায়কাঝাভ ওণা ওাউদও দমগদ ন, এফদগও ঢাভ ফাদও দা। 

চাদদম আভ আি ভাঔদঢা দা ফা ঢাদও। চদম ি পয় ফাদয়ভ, ঢাভ উধভ অগতগঢ 

আাভ ােঁঢাভ চাদদদা। ফাদুতাভ ফুদঔ এই চায়কাঝাভ ওণা শুদদগঙদমা অগতগঢ, 

াগিভ গধঙদদভ াকাদ গতদয় তগেড গতও ভাভ ধােঁঘ লাঢ নকদমই ধদি "চংমাগতগখ"। 

দঢুদ াগিদঢ এদ ফাদুতাভ াদণ ধগভঘয় লদয়দঙ অগতগঢভ। ঢাভ আভ পাইদয়ভ 

নতঔাদযাদা ওভা, াাভ অগনদভ নাইম, তভওাগভ ওাকচ গঘগঞধি দয় নতয়া, াগিভ 

ওাদচ ফাদও ালাবয ওদভ ফাদুতা ভদন ফেণ। হুগতদ থদভ এঔাদদ আদঙ ন, য়ে 

ফাদুর, ওণা ওফ দম। গওন্তু আগতগঢভ াফদদ ন পাগভ ফদদঔামা ফাদুর, অদদও কে 

ওদভ, াগি নণদও আঘাভ, দািূ, আফত্ত্ব, নফাভিা ওদঢা গওঙু এদদ নতয় অগতগঢদও। 
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গওন্তু ওণাভ নােঁদওই ফাদছ ফাদছ উতা লদয় ধদি ফাদুতা, ঢাভ নঘাঔ ঙমঙম ওদভ 

দঞ, নঝা নঘাঔ এিায়দা অগতগঢভ। গওন্তু ন গওঙু চাদদঢ ঘাইদম গওঙু দমদা 

ফাদুতা, এগিদয় বায়, মেয ওদভদঙ অগতগঢ। 

 

এই "চংমাগতগখ"-ভ ওণা এওগতদ ফুঔ নদও দম ননদমগঙম ফাদুতা, গওন্তু 

ধভেদডই গদদচদও াফদম গদদয় দমগঙম, 'ঔভতাভ গত'ফগদ, গতদও পুদম 

বাদদদা, ই গতগখ াইদও গকদম নদয়...দঢাফাদও নদদ..।' 

ওণাঝাভ ফাদদ ুছদঢ ধাদভগদ অগতগঢ, "চংমাগতগখ" দাফঝাই পাগভ অদু্ভঢ 

নমদকগঙদমা ঢাভ। ফাদও ওণাঝা মদঢ ফা দমগঙদমা, '  ওণা চাগদদা,ঢদ ফা 

ঞাওুফাদতভ ফুদঔ শুদদগঙ অদদও ধুভদদা গতগখদঢ, ধুওুদভ যযামা তাদফভ নঘাভাচাম 

ণাদও। এওাভ দাফদম ধাদয় চগিদয় আভ ফাদুর উঞদঢ ধাদভদা...টুদ বায়। ঢুগফ 

গওন্তু ঔভতাভ গতদও বাদদা, এই দম গতগে আগফ', পয় নধদয় দমগঙদমা ফা। 

গওন্তু অগতগঢ নই াভড নযাদদগদ, গদঙও নওৌঢূলদমই এওগতদ তুধুভদমা 

ঘুগধঘুগধ নকগঙদমা ন। ঢাভধভ নণদওই ঢাভ পাদমাাাভ চায়কা লদয় উদঞগঙদমা 

চংমাগতগখ। গও ুন্দভ চায়কাঝা, নওদ নব নমাদও শুথু শুথু পয় ধায় নও চাদদ! নভাচ 

তুধুদভ াই খুগফদয় ধিদম এঔাদদই ঘদম আদ ন। ওঔদ লাদঢ ণাদও আঘাভ, 

ওঔদ া কদেভ ই, ওঔদ া কে নমঔাভ ঔাঢা। এঔাদদ এদমই অগতগঢভ ফদদভ 

ভগগদ পাদাগুদমা পারা ঔুেঁদচ ধায়, এইপাদ নব ওঔদ তুধুভ কগিদয় গদওম লদয় বায় 

নঝভ ধায়দা অগতগঢ। 

 

 

।। ২ ।। 
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অগতগঢভ াা প্রওাযাু ওগভফকদঞ্জ দঢুদ তগম লদয় এদদঙদ গ.গট. 

লদয়।এভ আদক াাভ ঘাওগভূদি হু চায়কায় নখাভা লদয় নকদঙ অগতগঢভ। প্রণফ 

প্রণফ ঔু পাদমা মাকদঢা অগতগঢভ, ওঢ দঢুদ দঢুদ চায়কায় খুভদঢ নধঢ। গওন্তু 

আদি আদি নই পাদমামাকা নওদঝ গকদয় এওঝা ভাক, গভগি, তুুঃঔ ঢাভ ফদদ াা 

ােঁথদঢ শুরু ওভম। বাবাদভভ ফদঢা এও চায়কা নণদও অদয চায়কায় নবদঢ গধঙদদ 

নঙদি আদঢ লঢ ধুভদদা েুম, নু্ধান্ধদতভ।দঢুদ চায়কায় গকদয় ফাগদদয় গদদঢ দা 

গদদঢ এদ নবঢ আদভও চায়কায় বায়াভ ধামা। 

 

ওগভফকদঞ্জ আাভ আদক এই গদদয় ফা াগধভ াদণ ঔু ভাকাভাগক লদয়গঙদমা 

অগতগঢভ, ন দমগঙদমা পাদীধুদভ ফাফাাগিদঢ নণদও ধিাশুদা ওভদ। গওন্তু ধদভ 

গদদচই গদদচভ গোন্ত তম ওদভ।াগধ, ফা, পাইদও নঙদি ন গওঙুদঢই এওা ণাওদঢ 

ধাভদ দা। ঢাই াথয লদয় আাভ ওদমভ াদণ এঔাদদ আদঢ লদয়দঙ। ঙয়ফা 

লদয় নকদঙ ওগভফকদঞ্জ এদদঙ ঢাভা। এঔাদদ াগধ এওঝা দঢুদ েুদম পগঢি ওদভ 

গতদয়দঙ অগতগঢদও, ঔু ি েুম দা লদম এই অঞ্চদম নয দাফটাও আদঙ েুমঝাভ। 

তমীভ ধভ প্রওাযাু প্রণদফ এদ গ.গট. নওায়াঝিাভঝা পাদমা ওদভ গুগঙদয় গদদয় 

অগতগঢ,ভ ফা ফহুয়াদতী আভ পাই ফু ভদন ুফন্ত্রদও গদদয় এদদঙ। াাভ 

ওাদচভ ূদি দঢুদ েুদম অযাটগফযদ নধদঢ নওাদ অুগথা লয়গদ অগতগঢভ। 

 

অগতগঢভ নঙাঝ পাই ফুভ আদন্দ দঘদয় নগয দঢুদ চায়কায় এদ, ঔু 

নঔামাদফমা ুন্দভ চায়কা। দাফ শুদদ প্রণদফ অগতগঢ নপদগঙদমা লয়দঢা নওাদদা অচ 

ধািাকােঁদয় ণাওদঢ লদ। গওন্তু এঔাদদ এদ নতঔদমা চায়কাগঝ আদম ফনুঃস্বম। 
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আথুগদও ুঔ স্বােদন্দযভ াদণ গ্রাফয ধগভদদয গস্নগ্ধঢা,গদফিমঢাভ গফশ্রদদ এও অদু্ভঢ 

ফাথুবিয ফুহুদঢি ফদ চয় ওদভ গদদয়গঙদমা অগতগঢভ। 

 

।। ৩ ।। 

দঢুদ েুদম দঢুদ ধগভদদয প্রণফ প্রণফ ফাদাদঢ এওঝু অুগথাই লদয়গঙদমা 

অগতগঢভ। ধুভাদদা েুম,নু্ধান্ধদতভ ওণা ঔু ফদদ ধিঢ, নই াদণ দঢুদ ধগভদদয 

ফাগদদয় নদয়াভ গঘন্তায় গতদভাঢ নওদঝ নবঢ। গওন্তু গওঙুগতদ নবদঢ দা নবদঢ ঢাভ নই 

পয় নওদঝ নকদমা।ধিাদযাদায় ভাদভভ পাদমা যান্ত স্বপাদভ অগতগঢভ নমঔাভ লাঢ 

ঔু পাদমা গঙম। অেফদয়ভ ফদথয দঢুদ েুদম াভ ঔু আতদভভ লদয় উঞদমা 

অগতগঢ।দঢুদ নু্ধদতভ ফদথয ন নধদমা ুঢধাদও।ুঢধা ক্লাদভ নাস্টিকামি, অম্ভ 

ুন্দভ ঢাভ কাদদভ কমা, এই েুদমভ িগতভ নফদয় ন। অদদদওই ফদদ ফদদ ঈরিা 

ওভঢ ঢাদও, গওন্তু অগতগঢদও প্রণফ গতদ নণদওই দঢুদ ধগভদদয ফাগদদয় গদদঢ ঔু 

ালাবয ওদভগঙদমা ুঢধা। গফশুদও,ঙঝনদঝ স্বপাদভ ুঢধা নতঔদঢ নতঔদঢই 

নস্টদিন্ড লদয় উদঞগঙদমা অগতগঢভ। ঢাভ াদণ ফদদভ  ওণা নযয়াভ ওভঢ 

অগতগঢ। ঢাই এওফাি ুঢধাই চাদদ অগতগঢভ এই গদক্রঝ নপ্লদভ ওণা। 

ওণায় ওণায় অগতগঢ ঢাদও দমগঙম এই চায়কাঝাভ ওণা। ুঢধাভা বগত 

এঔাদদভ ধুদভাদদা াগন্দা, ঢা ইদে ণাওদম াল ওদভ নওাদদাগতদ বায়গদ ন 

ই চংমাগতগখদঢ। ঢাভ াগিদঢ নওাদদা এও অচাদা ওাভদড নঔাদদ বায়া গদদরথ, 

শুথু ঢাই দয় এই এমাওাভ নওউই গও গতদদ গও ভাদঢ ই চংমাগতগখভ থাভ ফািায় 

দা। গওন্তু নওদ,নঝা ুঢধা গঞও চাদদদা। ঢদ শুদদদঙ এঔাদদ প্রায়যই গওঙু দা 

গওঙু গধত খদঝ, ঢাই াই এগিদয় ঘদম চায়কাঝা। গওন্তু অগতগঢভ ফুদঔ কে শুদদ 

ই চায়কায় বায়াভ নমাপ াফমাদঢ ধাদভগদ ুঢধা,ঢাই গঞও লদয়দঙ আচ তুই নু্ধ 
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গফদম াভা তুধুভঝা ঔাদদই ওাঝাদ।ুঢধাভ ফাদয়ভ েুম নদভ াগি গনভদঢ গনভদঢ 

গদওম কগিদয় বায়, ই ফয়ঝা াগিদঢ এওাই ওাঝাদঢ লয় ঢাদও নভাচ।ঢাই আচ 

ফাদও দম ভাচী ওগভদয় গদদয়দঙ ুঢধা, তুধুদভ েুম ঙুগঝভ ধভ অগতগঢভ াদণ ভ 

াগি বাদ। ঙুগঝভ খণ্টা ধিদম ঢাই তুই নু্ধ গফদম নগভদয় ধিদমা দতভ কন্তদয। 

 

।। ৪ ।। 

আচ তুধুদভ বা খঝদমা লয়দঢা াভাচীদদ পুমদঢ ধাভদ দা 

অগতগঢ।েুমঙুগঝভ ধভ ুঢধা অগতগঢদতভ াগি এম। ুঢধাদও নতদঔ নঢা অগতগঢভ ফা 

ফহুয়াদতী ঔু ঔুগয। অগতগঢভ ফুদঔ ঔু প্রযংা শুদদগঙদমা ুঢধাভ। দঢুদ বায়কায় 

দঢুদ নু্ধ নধদয় ফদঝা অদদও পাদমা লদয় বাদ, অগতগঢভ ফা ফদদ ফদদ ঔুগয লদমদ। 

তুচদদ গফদম ঔু ফচা ওভম, ফহুয়াদতী ফুগিখণ্ট নভেঁদথ ঔায়াদমদ ুঢধাদও। দতভ 

েুম ওাদম, আিাইদঝভ ফয় ঙুগঝ লয়। তুধুদভ াই এওদে ঔায়াভ ধভ তুই 

নু্ধদঢ তুাগঝ নঢেঁঢুদমভ আঘাভ গদদয় াভান্দায় দমা।াভান্দাঝা ঔু নঔামাদফমা, 

ঘাভধাদযভ তুধুদভভ গদিব্ধঢাদও ঔাদঔাদ ওদভ াফদদভ ওৎদম কাঙঝা নণদও এওঝাদা 

খুখুভ টাও নপদ আদঙ। এওঝাদা নটদও ক্লান্ত লদয় েগদদওভ গভগঢ, ঢাভধভ আাভ 

শুরু ওভদঙ টাওা। অগতগঢদতভ নওায়াঝিাভঝা ঔু ুন্দভ। ঘাভধাদয আফ, ওােঁঞাম, 

নধয়াভা, দাভদওম কাদঙ নখভা।াকাদদভ গধঙদগতদও নণদও নপদ আা চংমাগতগখভ 

নুভনুদভ লায়ায় গফগষ্ট গপদচ গপদচ নােঁতা কন্ধঝা গদদফদর যভীদভভ  ক্লাগন্তঝুওু শুদর 

নদয়। উদঞাদদ পুদমা শুদয় আদঙ এওঝা ওাদ ফাগঝদঢ নভদঔ,আদভওঝা ওাদ ঔািা। ঢাভ 

নমচঝা গদদয় নঞাওভাদে তুদঝা ুমুগম, ঢাদঢ ন আভাফ ধাদে দা গভি লদে ঢাভ 

ফুঔ নতদঔ নাছা বাদেদা। ফাদুতা এঔদ াগিদঢ নদই, নভাচ তুধুদভ এই ফয়ঝা 

গওঙুেদদভ চদয গদদচভ াগি বায় ন। ভাদঢ অগতগঢদতভ াদণ এঔাদদই ণাদও 
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ফাদুতা। গপঢদভভ খদভ ফহুয়াদতী ফুদও খুফ ধািাগেদমদ কাদ নকদয়,নই কাদ 

আদি আদি ন্ধ লদয় নকম। এই ফয়ঝাভই অদধো ওভগঙদমা তুচদদ, অগতগঢ ধা 

গঝদধ গঝদধ গপঢদভ গকদয় নতদঔ এদমা ফা খুগফদয় ধদিদঙ পাইদও গদদয়।তভচাঝা পাদমা 

ওদভ নপগচদয় গতদয় ঘুগধাদভ ঢাভা তুচদদ ঘদম এদমা াকাদদভ গধঙদদভ গতদও। 

উদত্তচদা নভাফাদঞ্চ এও অদু্ভঢ গযলভড নঔদম বাদে ঢাদতভ যভীদভ। াঢা পাভী ওদভ 

ঞা চংমা নােঁতা কন্ধঝা নবদ চাদাদ গতদে-'ফন্ গচম অ তূভ নদলী'। 

 

। ৫।। 

যাদােঁথাদদা তীগখভ ধাদিভ পাগা গেঁগিদঢ দ চদম ধা টুগদয় দ আদঙ 

তুচদ।ঞাণ্ডা যীঢম খদ ুচ নঠউ লায়াভ াদণ ঢাম গফগমদয় ধা থুদয় গতদয় 

বাদে।দঢেঁঢুদমভ াগঝঝা াদণই গদদয় এদদঙ, নঢেঁঢুদমভ এওঝা ওদভ তাদা ফুদঔ ধুদভ 

নঔদয় চদম গঝধ ওদভ ননমদঙ তুচদদ, ওাভঝা ওঢ নযী তূভ বায়। তাদাগুদমা চদমভ 

ুদও েগডও আদমািদ ঢুদম গদদফদর গফগমদয় বাদে কপীদভ। 

 

লঞাৎ অগতগঢ প্রশ্নঝা ঢুমদমা, 

-'আো ুঢধা, ঢুইই ম...চায়কাঝা গও ুন্দভ দা? ঢু নওউ এঔাদদ আদঢ 

ঘায়দা...পয় ধায়...দওদ মদঢা?' 

-'গও চাগদ, আগফ ফাভ ওাদঙ অদদওাভ চাদদঢ নঘদয়গঙ, ফা গওঙু মদঢ 

ঘায়দা...শুথু দম এঝা দাগও নঘাভাগতগখ...এঔাদদ বাভা বাভা নদদফদঙ নওউ আভ নেঁদঘ 

ননদভগদ...বাভা াভড দা শুদদ নচত ওদভ নকদঙ ঢাভা এই গতগখভ চদম টুদ ফদভদঙ। 

নঙাঝ নণদও শুদদ আগঙ...আভ আগফ নঢা ােঁঢাভ চাগদদা, ঢাই ফা পদয় চদমভ 

থাদভ.....', 
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লঞাৎ ওণা মদঢ মদঢ ঘুধ ওদভ নকদমা ুঢধা, ফদ গতদয় গও নবদ এওঝা 

শুদদঙ। ঢাভধভ অগতগঢদও নটদও মম 

-'এই অগতগঢ, নযাদ ......দও নবদ কাদ কাইদঙ...গও গফগষ্ট কমাঝা’...নও মদঢা?' 

অগতগঢ অাও লম ুঢধাভ ওণায়। এগতদও নঢা ন ঙািা আভ নওউ 

আদদা।এঢগতদ আদঙ এওঝা চদপ্রাডী নঘাদঔ ধদিগদ আভ আচ নও া কাদ 

কাইদ।ঢা ুঢধাভ ওণায় পাদমা ওদভ নযাদাভ নঘষ্টা ওভদমা ন। 

-'ওই দা, গওঙু শুদদঢ ধাগে দা নঢা' পাদমা ওদভ শুদদ অগতগঢ মম। 

ুঢধা ফাণা নদদি মম, 'দা,এঔদদা কাইদঙ নঢা...গও গফগষ্ট কমা...ঢুই শুদদঢ 

ধাগে দা! এওঝু পাদমা ওদভ নযাদ...।' 

-'এই ুঢধা...আগফই নঢাদও এঔাদদ গদদয় এমাফ আভ এই পভতুধুদভ ঢুই 

আফাদওই এওমা নধদয় পয় নতঔাদদাভ নঘষ্টা ওভগঙ? নযাদ,  পয়ঝয় আগফ 

ধাইদা...দধদম গও আভ নভাচ তুধুভদমা এওমা এঔাদদ আঢাফ?' এাভ নভদক নকদমা 

অগতগঢ। 

ুঢধা আভ গওঙু মম দা, অদু্ভঢ এওঝা তৃগষ্টদঢ অগতগঢভ ফুদঔভ গতদও নঘদয় 

ভইদমা। ধগভদযঝা লঞাৎ নওফদ ণফণদফ লদয় নকম। অগতগঢভ নওফদ নবদ এওঝা 

ঔঝওা মাকদঙ, ুঢধাদও এঢগতদদ ন নবঝুওু গঘদদদঙ ঔাদফাঔা গফদণয ওণা মাভ নফদয় 

ন দয়। ঢালদম ুঢধাভ ওণা বগত গঢয লয়, ঢদ ন গওঙু শুদদঢ ধাদে দা নওদ? 

এ ওণা পাদঢ পাদঢ লঞাৎ ঢাভ নঘাঔ ধদি নকদমা চদমভ গতদও, ন আভ 

ুঢধা ধাদিভ নই গেঁগিঝাদঢ চদম ধা টুগদয় দগঙম। চদম ঙায়া ধিদঙ তুচদদভ। 

গওন্তু এগও! ঢাভ গদদচভ ঙায়াঝা এফদ অদু্ভঢ নঞওদঙ নওদ? ওাদদভ তুধাদয মম্বা গনদঢ 

ােঁথা তুদঝা নডী ছুমদঙ, ধভদদ খগঝলাঢা িও, নভা তুদঝা লাঢ গতদয় ুদওভ ওাদঙ 

ওাদমা ইদয়ভ ফদঢা গওঙু এওঝা থভা আদঙ। আশ্চদবিভ গরয় লম খদ ুচ নখামা 
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চদম নই ঙায়াভ ফুঔঝা স্পষ্ট নতঔদঢ ধাদে অগতগঢ,  ঙায়াঝা ঢাভ গতদও নঘদয় 

লাদঙ। নঘাদঔ গদেুভঢাভ অদু্ভঢ এও তৃগষ্ট নঔমা ওভদঙ।অগতগঢ গদদচ ধদভ আদঙ 

এওঝা ঝধ আভ নমগকং। ঢাভ ঘুম নঔামা, ওােঁথ অগথ নঙাঝ ওদভ ওাঝা আভ ন 

নঢা লাদঙ দা।ঢদ গদদচভ ঙায়ায় এ ওাদও নতঔদঙ ন!ঙযােঁৎ ওদভ উঞদমা অগতগঢভ 

ুও,ফদদ লম নবদ আয়াদাভ াফদদ তােঁগিদয় অদয ওাউদও নতঔদঙ। দ ুঢধাদও 

নটদও নতঔাদ গঞও ওদভদঙ এফদ ফয় ুঢধাভ টাদও ঘফও পাগম অগতগঢভ। 

-'এঝা গও নভ..এঔাদদ নওাণা নণদও এদমা এঝা?' 

 

।। ৬ ।। 

টাও শুদদ অগতগঢ উদঞ নকদমা ুঢধাভ ওাদঙ। ঢাভ লাদঢ ওাদমা নঘৌদওা ফঢদ 

গওঙু এওঝা থভা ভদয়দঙ, নঝা লাদঢ গদদয় নদদিদঘদি নতঔদঙ ুঢধা। গচগদঝা 

নতঔাভ চদয আঘফওাই অগতগঢভ ফদদভ গপঢভ এওঝা নঢামধাি শুরু লদয় নকম,ফদদ 

লদঢ মাকদমা নবদ নঝা নবদ ঢাভই। ুঢধা আদভা গওঙু চাদদঢ ঘায়াভ আদকই 

অগতগঢ ছধ ওদভ ুঢধাভ লাঢ নণদও নওদি গদদমা গচগদঝা গদদচভ অচাদন্তই। লাদঢ 

গদদয়ই এওঝা গতুযৎ ঢভে নঔদম নকদমা অগতগঢভ াভা যভীদভ। পাদমা ওদভ লাদঢ 

গদদয় নতঔদমা নঝা, অদদওগতদ চম চদফ নঝাভ উধভ এওঝা যযামাভ আিভড ধদি 

নকদঙ।ধভফ আতদভ নগুদমা ধগভষ্কাভ ওদভ গচগদঝা ঔুমদঢই অগতগঢ ুছদঢ ধাভদমা 

নঝা আদম এওঝা টাদয়গভ। ওাদমা ওপাদভভ উধভ ুন্দভ উজ্জ্বম নাদাগম টিাভ 

নতয়া এওগঝ টাদয়গভ। এঢগতদ অদাতদভ ধদি নণদও গওন্তু নই নাদাগম ভদগভ 

উজ্জ্বমঢা এঢঝুওু ম্লাদ লয়গদ।গপঢদভভ ধাঢাগুদমা নওফদ নবদ লমদতদঝ আভ গপদচ 

গপদচ, ফদদ লদ নবদ ঙুেঁদমই লাঢ গপদচ বাদ। গওন্তু অদু্ভঢ যাধাভ অগতগঢ টায়গভভ 

ধাঢাগুদমাদঢ লাঢ নামাদম নগুদমা এঢঝুওু গঙেঁিম দা া ঢাভ লাঢ এঢঝুওু 



297 

গপচদমা দা। টাদয়গভভ ধাঢা চুদি অংঔয আঙা আঙা নমঔাভ ঙাধ স্পষ্ট। নবদ তয 

নমঔাভ ওাগমগুদমা চদম থুদয় নকদঙ গওন্তু ঢাভ ঙাধ নভদঔ নকদঙ। নই ঙাধগুদমাভ 

উধভ াভাভ লাঢ নামাদঢ মাকদমা অগতগঢ। 

-'এঝা আগফ আদক নতদঔগঙ, এঝা গওন্তু আফাভ' –ফুদঔ এওঝা নওৌঢুদওভ লাগ 

এদদ মম ুঢধা। 

'দা দা...এঝা আফাভ...দওউ নওদি গদদঢ ধাভদ দা আফাভ নণদও.....দওউ 

দা....ঢুই দা...' –ফুদঔভ নঘলাভা তদম নকদঙ অগতগঢভ, নঘাঔতুদঝা নওফদ নবদ জ্বমদঙ। 

গদঙও ফচা ওদভই ওণাঝা দমগঙম ুঢধা ঢাদঢ নব অগতগঢভ এই প্রগঢগক্রয়া লদ 

আযা ওদভগদ ুঢধা।ভাদভভ যান্ত ,ঘুধঘাধ স্বপাদভ অগতগঢভ এই ফূগঢি নওাদদাগতদ 

নতদঔগদ ুঢধা। এই অগতগঢ ঢাভ ওাদঙ মূ্পডি অদঘদা। পয় নধদয় নকদমা 

ুঢধা,আফঢা আফঢা ওদভ মম, 'গঞও আদঙ,এঝা নঢাভ ওাদঙই ণাও,আফভা নঢা 

নস্ট নিন্ড... নঢাভ ওাদঙ আভ আফাভ ওাদঙ ণাওা এওই যাধাভ। এঔদ ঘম াগি 

গনগভ...ওাগওফা এঢেদদ উদঞ নকদঙদ...আফাদতভ াগিদঢ দা নধদম নঔােঁচাঔুেঁগচ শুরু 

ওদভ নতদদ',  ফুদঔ নচাভ ওদভ আমকা লাগ আদাভ নঘষ্টা ওভদমা ুঢধা। 

-'ঢুই বা, আগফ ধদভ বাদা' নচাভ কমায় দম উঞদমা অগতগঢ। নঘাদঔ ঢাভ এও 

অদু্ভঢ নমাপাঢুভ গলংস্ম তৃগষ্ট, াভাভ টাদয়গভঝাভ কাদয় লাঢ নামাদে নবদ হুগতদ ধভ 

ঢাভ নওাদদা লাভাদদা গুপ্তথদ লাদঢ এদদঙ। 

আভ ওণা দা াগিদয় পদয় পদয় াগিভ ধদণ ধা ািাদমা ুঢধা এও অদঘদা 

অগতগঢদও গধঙদদ ননদম। 
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।। ৭ ।। 

দন্ধযদমা াগি ননভাভ ধভ এও অদু্ভঢ ধগভঢিদ গপঢদভ অদুপ ওভদঢ 

মাকদমা অগতগঢ। দন্ধয ওদভ াগি ননভাভ চদয ফা ঔু ওদমা এওদঘাঝ। অদযগতদ 

লদম ফাদও গভ মদঢা অগতগঢ গওন্তু আচ নওাদ াওযযয় দা ওদভই গদদচভ খদভ 

ঘদম এদমা অগতগঢ। ধিাভ নঝগদম দ নঝগমমযাম্পঝা জ্বাগমদয় টাদয়গভঝা পাদমা ওদভ 

নতঔদঢ মাকদমা ন। টাদয়গভভ উধদভ নাদাগম ভদগ নমঔা ২০০৭। এঔদ ২০১৭ 

ঘমদঙ, ফাদদ তয ঙভ আদকওাভ টাদয়গভ এঝা। টাদয়গভঝাভ প্রগঢ নওফদ এওঝা অদু্ভঢ 

ঝাদ অদুপ ওভদঙ ন গপঢদভ গপঢদভ। প্রণফ ধাঢাঝা ঔুমম ন। ঔুমদঢই আাভ 

নই গপদচ গপদচ পাঝা, গওন্তু অদু্ভঢপাদ ঢাভ লাঢ গওন্তু এাদভ গপচদমা দা। 

গদদচভ দাফ নমঔাভ চদয নঝগম নণদও এওঝা নধদ গদদমা ন,প্রণফ ধাঢায় ি ি 

ওদভ গদদচভ দাফ গমঔদমা ন "অগতগঢ"। গওন্তু এগও! অগতগঢভ চায়কায় নুদঝ উদঞদঙ 

অদয এওঝা দাফ "চয়ী"। এই দাফঝা নঢা ন নমদঔগদ গমদঔগঙদমা গদদচভ দাফ। 

ঢালদম এই দাফঝা গও ওদভ এদমা, লয়ঢ পুম ওদভ গমদঔ ননদমদঙ। নধদ গতদয় 

নমঔাঝা ওাঝদঢ নকম,গওন্তু নধদ নণদও নওাদ ওাগম নভ লম দা। অদদওাভ ধাঢায় 

খদর খদর নওাদ নম দা লয়ায় নই নধদঝা নভদঔ নঝগম নণদও আদভওঝা দঢুদ 

নধদ ঢুদম গদদমা অগতগঢ, নঝাভ এওই লাম। নযদর গভি লদয় ধাঢাভ অদয এওঝা 

চায়কায় দঢুদ ওদভ দাফ নমঔাভ নঘষ্টা ওভদমা ন। এইদঢা নমঔা ধিদঙ।গওন্তু আাভ 

নই এও ওান্ড, "অগতগঢ" গমঔদঢ গকদয় াভাভ নমঔা লদে "চয়ী"। এাভ পয় নধদয় 

নকদমা অগতগঢ, াভাভ নধদ তদম "অগতগঢ" নমঔাভ নঘষ্টায় াভা ধাঢা চুদি "চয়ী" 

নমঔাঝা ঢাভ ধগভশ্রদফ উধলাদ ওাগম নমদধ জ্বমজ্বম ওভদঢ মাকদমা। অদযদর ক্লান্ত 

লদয় নঘষ্টা নঙদি গতদয় লাদঢভ নধদঝা নঝগদমভ উধভ দাগফদয় নভদঔ ধাঢাঝাভ গতদও 

ঢাগওদয় নতঔদমা ন। াভা ধাঢা চুদি অংঔয "চয়ী" ধাযাধাগয দ এওঝা দঢুদ 
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আমধদা এেঁদওদঙ ধাঢা চুদি। নই আমধদাভ দওযায় নুদঝ আদভা ি লদয় নুদঝ 

উদঞদঙ এওঝা দাফ –"চয়ী।" 

 

।। ৮ ।। 

গওঙুগতদ নবদঢ দা নবদঢ টাদয়গভঝা নবদ প্রাড লদয় উঞদমা অগতগঢভ। নই 

নপচা,লমুত,অস্পষ্ট ঙাধবুি ধাঢায় নভাচওাভ চীদদভ নঙাঝ ি খঝদা নযয়াভ ওভঢ 

ন। ঢাভ যূদয, গদিভে চীদদ এও নু্ধভ চায়কা ওদভ গদদয়গঙদমা নই টাদয়গভ। 

গদদচভ গপঢদভভ  নঙাঝ ি অদুপূগঢ ফদ ঔুদম উচাি ওদভ গতঢ নই ধাঢা চুদি, 

অদদওঝা লামওা মাকদঢা অগতগঢভ। নইগতদদভ ধভ নণদও ুঢধা নওফদ নবদ তদম 

নকদঙ, নঔয়াম ওদভদঙ অগতগঢ। নওফদ নবদ পদয় পদয় ণাদও, এগিদয় বায় অগতগঢদও। 

ফাদছ ফাদছ অদু্ভঢপাদ ভ গতদও নঘদয় ণাদও, অস্বগি মাদক অগতগঢভ। ন ুঢধাভ 

ওাদঙ হুাভ চাদদঢ নঘদয়দঙ ঢাভ এই যলাদভভ ওাভদ, উত্তদভ ুঢধা এওাভ 

'নঢাভ নঘাঔতুদঝা নওফদ নবদ...' দম ঘুধ ওদভ নকদঙ। ঢাভধভ লাচাভ নঘষ্টা ওদভ 

ওণাভ নযর অংযঝা চাদদঢ ধাদভগদ অগতগঢ। াগি গনদভ আয়দায় গদদচভ নঘাঔতুদঝা 

নতদঔ গওঙুই আমাতা ঔুেঁদচ ধায়গদ অগতগঢ। ঢদ ুঢধা এইওণা মম নওদ? 

বাইদলাও, এঝা গদদয় আভ নযী ফাণা খাফায়গদ অগতগঢ। 

এওগতদ দন্ধযদমা গমঔদ দম টাদয়গভঝা গদদঢ গকদয় নঝগদম ঔুেঁদচ নধমদা 

অগতগঢ। ঢন্ন ঢন্ন ওদভ গদদচভ খভ ধাকদমভ ফদঢা ঔুেঁচদঢ শুরু ওভম, ধিাভ নঝগম, 

আমফাগভ, ঔাদঝভ ঢমা গওঙুই াত নকম দা। তধ ওদভ আগুদ জ্বদম উঞদমা ফাণায়, 

অচাদা আযোয় ফদঝা নঢামধাি ওভদঢ শুরু ওদভ গতম। নভদক গকদয় ফাদও গচদজ্ঞ 

ওভদঢ ফহুয়াদতী মদমদ, 

'নঢাভ গচগদ ঢুই নওাণায় নভদঔগঙ নতঔ, ঢুই বা গুদঙাদদ নফদয়......।' 
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ফাদয়ভ উধভ ঔু ভাক লম অগতগঢভ, ফয় দষ্ট দা ওদভ গদদচই াভা াগি 

ঔুেঁচদঢ শুরু ওদভ গতদমা ন। ঔুেঁচদঢ ঔুেঁচদঢ ফাদয়ভ খদভ এদমা অগতগঢ বগত ফাদয়ভ 

ধিাভ ইদয়ভ াদণ ঘদম আদ। ফহুয়া নতীভ কদেভ ইদয়ভ ঔু যঔ, ঢাই অগতগঢ 

েুম ঘদম নকদম প্রায়ই ঢাভ কদেভ ইদয়ভ ভ যাও নণদও ই দাগফদয় এদদ ধদিদ নােঁওা 

ফদয়। আচ লয়দঢা নইপাদই ইদয়ভ াদণ ঘদম এদদঙ।ফাদয়ভ খদভ এদ 

গঙাদাভ ফাণাভ থাদভ াগচদয় ভাঔা কদেভ ইগুদমা ঔুেঁচদঢ ঔুেঁচদঢ লঞাৎই গঙাদায় 

নঘাঔ নকদমা অগতগঢভ। অগতগঢভ নঙাঝ পাই ফু গঙাদায় শুদয় ধদি আধদফদদ নবদ 

গওদভ উধভ আেঁও ওাঝদঙ নধদ গতদয়।অগতগঢ ওঔদ এদদঙ ন নঔয়াম ওদভগদ, ঢাভ 

 ফদদাদবাক ঢঔদ ঙগ আেঁওায়। 

'আদভ!এই নঢা আফাভ টাদয়গভ', এঢেড থদভ ধাকদমভ ফদঢা াভা াগি ঔুেঁচদঙ 

আভ ফু ঢাদও দা চাগদদয়ই এঝা গদদয় এদ আেঁও ওাঝদঙ এভ উধভ। প্রঘণ্ড নভদক 

গলংস্মপাদ এদমাধাণাগি ওদয়ওঝা ঘি ণাপ্পি আভ গওম গদয় গতদমা ফুভ গধদঞ, 

টাদয়গভঝা এওপ্রওাভ গঙগদদয়ই গদদমা পাইদয়ভ লাঢ নণদও। আঘফওা আক্রফদড প্রণদফ 

গওঙুঝা ঘফদও নকদম ধদভ নখাভ ওাঝদঢই গঘম গঘৎওাভ চুদি গতদমা ফু। ভান্নাখভ 

নণদও নঙদমভ কমা নধদয় ভান্না ননদম ঙুদঝ এদমদ ফহুয়াদতী।ঝা চাদদঢ ধাদভ 

অগতগঢদও ঔু ওদমদ, 'নঙাঝ পাই দা লয় এওঝু নঔমগঙদমাই নঢাভ গচগদ গদদয়, ঢা 

দম নওউ এইপাদ ফাদভ ইঝুওু াচ্চাদও! বগত গওঙু এওঝা লদয় নবঢ? ঢুই নঢা 

এফদ গঙগমদা...গতদ গতদ টাদয়গভঝা গদদয় নবদ ধাকম লদয় বাগে। ননভ এফদ গওঙু 

নতঔদম ঝাদ নফদভ ঝা আগফ াইদভ ননদম নতদা...এই দম ভাঔমাফ...।' 

ওণাঝা শুদদ ফাদয়ভ গতদও এও চমন্ত তৃগষ্ট নলদদ গদদচভ খদভ ঘদম এদমা 

অগতগঢ।ওগচ নণদও লাঢঝা নওফদ নবদ জ্বামা ওভদঙ ফদদ লদে, নয বন্ত্রডা লদে 

লাদঢ। বাও নক, বা ধাদভ নলাও। আচ পাইদয়ভ চদয শুথু শুথু ফা ওদমা। ফা আভ 
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আদকভ ফদঢা পামাদদা দও, শুথু পাইদওই পাদমাাদ। গপঢভঝা অচাদা ওদষ্ট 

ধুদি বাগেদমা অগতগঢভ, ভাদকভ ফাণায় গদদচভ অচাদন্তই টাদয়গভভ ধাঢাঝা ঔুদম ন 

গমঔদমা, 'পাই বগত দা ণাদও ঢালদম নওউ আভ আফাদও ওদ দা, াই শুথু 

আফাদওই পামাদ...ঔু পাদমা লয় বগত পাই আফাদতভ ওাদঙ আভ দা 

ণাদও...আফাদতভ চীদ নণদও অদদও অদদও তূদভ ঘদম বায়...ফা াগধ ঢঔদ শুথু 

আফাদওই পামাদ।' 

নঘাঔ নণদও ঝধ ওদভ ধিা চদমভ ননােঁঝাঝা টায়গভভ ধাঢায় নমঔাভ নযদরভ 

তােঁগিদঢ ধদি ফুলূদঢি গফগমদয় নকদমা, নবদ নওউ গদুঃযদব্দ শুদর গদদমা। 

 

।। ৯ ।। 

ধদভভ গতদ ওাদম নভাচওাভ ফদঢাই েুদম নকদমা অগতগঢ,াদণ টাদয়গভঝা 

গদদয় নকম। ক্লাদ দ পাগঙদমা ওাম নবদ এওঝু নযীই নভদক নকগঙদমা ন।পাইদও 

এপাদ ফাভাঝা গঞও লয়গদ, নঙাঝ পাই দা লয় এওঝু তুষু্টগফ ওদভ গমদঔই ননদমদঙ 

টাদয়গভদঢ। ই ধাঢাঝা াত গতদয় অদয ধাঢায় গমঔদমই লদ।টাদয়গভঝা ঔুমদমা 

অগতগঢ, গওন্তু গও আশ্চবি াভা টাদয়গভদঢ নওাণা নওাদদা আেঁগওুেঁগও নঘাদঔ ধিম দা 

অগতগঢভ।দওাণায় নকদমা তাকগুদমা! নপাচাগচভ ফদঢা গফগমদয় নকদমা দাগও? টাদয়গভভ 

ধাঢা উমদঝাদঢ উমদঝাদঢ নঘাঔ ধিদমা গদদচভ ওগচদঢ, ওগচ পগঢি আেঁঘদিভ 

মামদঘ ওাদমা তাক,নবদ নওাদদা গওঙুদঢ ওগচ চুদি আেঁঘি নওদঝ গতদয় নকদঙ। 

তাকগুদমাভ ঘাভধাদয এঔদদা মাম লদয় আদঙ। ঢদ এই চদযই ওাম ভাদঢ লাদঢ এঢ 

জ্বামা ওভগঙম, গওঙুঝা পয় নধদয় নকদমা অগতগঢ। েুদম াগও ফয়ঝা ঘুধ ওদভ ওাগঝদয় 

গতম, ওাউদও গওঙু মম দা ,এফদগও ুঢধাদও দা। গওন্তু তুধুভদমা েুম নণদও 

াগি গনদভ এদ শুদদমা এও পয়াদও ঔভ। ওাদম ফা ভান্না ওভগঙদমা আভ ফু 
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াইদভ নঔমগঙদমা। ঔায়াভ ফয় ঢাভ নঔােঁচ ধদি, গওন্তু াভা াগি ঢন্নঢন্ন ওদভ 

ঔুেঁদচ ঢাদও ধায়া বাগেদমা দা।অদযদর ফাদুতা ফুদও গেঁগিভ দীদঘভ এওঝা ন্ধ 

গনু্দদও অদঘঢদ অিায় ঔুেঁদচ ধায়। টািাভ এদ নতদঔ দমগঙদমা আভ এওঝু নযী 

নতভী লদম লয়দঢা ফুদও ােঁঘাদদা নবদঢা দা। গওন্তু গও আশ্চবি, এঢ ি এওঝা 

তুখিঝদাভ ঔভ শুদদ ফদদ নওাদ ওষ্ট নধম দা অগতগঢ। ভং এওঝা আনদাদভ 

অদুপূগঢ ফদ চুদি নখাভাখুগভ ওভদঢ শুরু ওভদমা নবদ ঢাভ। যাকঝা যান্তপাদ ধিাভ 

নঝগদম দাগফদয় ফাদয়ভ খদভ নকদমা ন, ফু খুদফাদে এঔদ আভ ফহুয়াদতী ঢাভ 

ফাণাভ থাদভ দ আদঙ।দওেঁদত নওেঁদত নঘাঔ তুদঝা মাম লদয় আদঙ।ুঢধা নওাণা 

নণদও ঔভ নধদয় নতঔদঢ এদদঙ, ঔাদঝভ এও ধাদয দ আদঙ।অগতগঢদও নতঔদঢ 

নধদয় এওঝু অপ্রস্তুঢ লদয় মম, 'ঔভঝা নধদয় নতঔদঢ ঘদম এমাফ নভ।' অগতগঢ নই 

ওণায় নওাদ ওডিধাঢ ওভদমা দা, ঘুধঘাধ পাইদয়ভ ফাণাভ থাদভ এদ দ ঢাভ ফাণায় 

লাঢ ভাঔদমা। স্পযি নধদয়ই খুফ নপদে নকদমা ফুভ, গওন্তু অগতগঢদও নতদঔ নওাদম 

আা নঢা তূভ পদয় গডি লদয় নকদমা ফুভ ফুঔ। লঞাৎ প্রঘণ্ড গঘৎওাভ ওভদঢ শুরু 

ওভম ন। গতগত অন্তুঃপ্রাড ফুভ এদলদ আঘভদদ লঢপম্ব লদয় নকদমা খদভভ াই। 

ফহুয়াদতী ঢািাঢাগি ফুদও নওাদম ঢুদম ঘুধ ওভাদঢ মাকদমদ। অগতগঢ যাধাভঝা 

গও লম গঞও ুদছ উঞদঢ ধাভদমা দা, গওন্তু পাই পয় ধাদে নতদঔ াথয লদয় গদদচভ 

খদভ ঘদম ঘদম এম। খদভ এদ েুমযাক নণদও টাদয়গভঝা াভ ওদভ আদকভ গতদ 

ভাদঢ গদদচভ লাদঢ টাদয়গভভ ধাঢায় নমঔা ওণাগুদমা নতঔদঢ মাকদমা এওতৃদষ্ট। 

 

।। ১০ ।। 

এভধভ নণদও প্রায়ই গওঙু অদু্ভঢ খঝদা অগতগঢভ চীদদ খঝদঢ শুরু 

ওভম।দগতদ ক্লাদ অে ধভীো, অদে ঔু পয় অগতগঢভ। আদক ঢা াা নলে 
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ওভঢ, গওন্তু দঢুদ চায়কায় এদ ওাদচভ ঘাদধ এওতফ অগতগঢদও ফয় গতদঢ 

ধাভদঙদ দা। আচ ধভীো গওন্তু নওাদদা প্রস্তুগঢ ঙািাই েুদম এদদঙ অগতগঢ। গদখিাঢ 

ননম ওভদ ন। অদেভ ফযাফ গফঢাগমগত ঔু ওিা, ুঢধাভ নলে গদদঢ ধাভদ দা 

ন। পদয় লাঢ ধা ওােঁধদঙ, াফদদ অেঔাঢাভ নঔামা ধাঢাগুদমা উিদঙ।এইঝুওু ফদয় 

গওই া প্রস্তুগঢ নদদ আভ? 

লঞাৎ গও নবদ ফদদ লম অেঔাঢা ন্ধ ওদভ যাক নণদও টাদয়গভঝা নভ ওভদমা 

ন।ধাঢা ঔুমদঢই নই গপদচধাঢাগুদমাভ নঘদা স্পযি, গও অদু্ভঢ এঢগতদ লদয় নকদঙ 

অণঘ ধাঢাগুদমা এঔদদা এওইভওফ গপদচ। গপদচ ধাঢায় গমঔদম নতদঔদঙ ধাঢা 

গঙেঁদি বায়দা া ওাগম নখেঁদঝ বায় দা। ফদদ লয় নবদ ওাগমভ াদণ ঢাভ নমঔাভ 

গপঢদভভ অদুপূগঢগুদমা শুদর নঝদদ নদয় এই চীন্ত ধাঢাগুদমা। টাদয়গভভ ধাঢায় 

অগতগঢ গমঔদমা, 'আচ ধভীোঝা দা লদমই পাদমা।' এভ ফদথযই খণ্টা ধদি নকদমা 

ক্লাদভ, গফঢাগম ফযাফ ঔাঢা আভ প্রশ্ন গদদয় ক্লাদ ঠুদওদঙদ। দা আচ আভ নওউ 

ােঁঘাদঢ ধাভদদা অগতগঢদও, তুুঃঔ দাঘদঙ ওধাদম। নঘাঔ ন্ধ ওদভ আন্ন গধদতভ 

প্রস্তুগঢ গদদঢ শুরু ওদভ গতদমা ফদদ ফদদ। ঔাঢা গতদঢ শুরু ওদভ গতদয়দঙদ গফঢাগমগত। 

অগতগঢভ নদঞ্চ এদ দ ঢাভ লাদঢ ঔাঢাঝা গতদয়দঙদ এফদ ফয় িগত এদ 

ঠুওদমদ ক্লাদ, 'গফঢাগম ঢুগফ ঢািাঢাগি এ আফাভ াদণ...দঢাফাভ াগি নণদও ননাদ 

এদদঙ... নঢাফাভ নঙদম নঔমদঢ নঔমদঢ ঙাত নণদও ধদি নকদঙ...এেুগদ নবদঢ লদ 

নঢাফাদও...।' 

গফঢাগমগত াদণ াদণ নগভদয় নকদমদ, নগতদদভ ফদঢা ধভীো াগঢম লদয় 

নকম।গওন্তু অগতগঢভ ফদদ এও অচাদা আগষ্কাদভভ আদন্দ উেঁগও গতদঢ মাকম।ঢাভ  

ইদেধুভদদভ ঘাগওাগঞ এঔদ ঢাভ লাদঢভ ফুদঞায়। নগতদদভ ধভ নণদওই চীদদভ 

নঙাঝি ফযায় টাদয়গভভ যভডাধন্ন লদঢ ণাদও অগতগঢ আভ নম নধদঢ ণাদও 
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লাদঢ লাদঢ। আদি আদি চকদঢভ  ম্পওি নণদও গদদচদও গভদয় গদদয় টাদয়গভ 

গদদয়ই ধদি ণাওদঢা অগতগঢ। েুদম ওাদভা াদণ নযী ওণা মদঢা দা, ুঢধাদও 

তূদভ গভদয় গতদয়গঙম। েুম নণদও গনদভ খণ্টাভ ধভ খণ্টা চংমাগতগখভ ধাদি 

ওাঝাদঢা।াগধ,ফা,পাই াভ নণদও আমাতা লদয় টাদয়গভভ াদণই গদদচভ চকদঢ ফগ্ন 

ণাওদঢা ন। নদম এওফদয় ক্লাদভ অমভাউন্ডাভ অগতগঢ ক্রফযই  গতদও গধগঙদয় 

ধিদঢ শুরু ওভম। ঢাভ এই অদু্ভঢ ধগভঢিদদ ঢাভ াগিভ  েুদমভ াই ঔু 

গঘগন্তঢ লদয় ধিদমা। 

।। ১১ ।। 

নগতদ ঔু ৃগষ্ট লদে তুধুভ নণদও, েুম নণদও াগি গনদভ নঔদয়গতদয়ই 

চংমাগতগখভ ধাদি ফয় ওাঝাদদাঝা অগতগঢভ অপযাদ ধগভদঢ লদয়দঙ।াভাগতদদ ঢাদও 

অন্তঢ এওাভ নঔাদদ নবদঢই লদ, দালদম ফদঝা আদঘাদ শুরু ওদভ নতয়। গওন্তু 

আচ ফুরমথাদভ ৃগষ্ট লদে। তুধুভ কগিদয় গদওম লদঢ ঘমম,অণঘ ৃগষ্ট ণাফাভ নওাদ 

দাফ নদই।াভান্দায় দ ৃগষ্টঝা ণাফাভ অদধো ওভদঙ অগতগঢ, লঞাৎ অগতগঢভ ওাদদ 

এদমা াভান্দাভ ধায নণদও নওউ ঢাভ দাফ থদভ টাওদঙ। দাল, ফাদয়ভ কমাভ আয়াচ 

নঢা দয়, ঢদ! এঢ ৃগষ্টদঢ নও ঢাদও টাওদঢ আদ? পদয় পদয় উদঞ এদমা অগতগঢ 

াভান্দাভ ধাদয, নতঔদমা াভান্দাভ গধঙদদভ গতদওভ াকাদদ নধয়াভা কাঙঢমায় ঢাভ 

দয়ী এওঝা নফদয় তােঁগিদয় আদঙ। নফদয়গঝভ ধভদদ খগঝলাঢা নকামাগধ ভদগভ িও, 

ফাণাভ তুধাদয মম্বা ঘুম গদুগদ ওদভ ােঁথা। এঢ ৃগষ্ট ধিদঙ গওন্তু নফদয়ঝা এঢঝুওু 

গপচদঙ দা। অগতগঢভ গতদও লাগফুদঔ এওতৃদষ্ট নঘদয় আদঙ, ই নঢা ননভ ভ দাফ 

থদভ টাওদঙ, 'অগতগঢ...অগতগঢ..।' আদি আদি অয লদয় বাদে অগতগঢভ ধুদভা 

যভীভ, গদদচভ উধভ  গদয়ন্ত্রদ লাভাদে ন। টাওঝা নবদ নঝদদ গদদয় বাদে ঢাদও, 

ণাফদঢ ধাভদঙ দা অগতগঢ। এঢ ৃগষ্টভ ফদথয াভান্দা নঙদি নদদফ াকাদদ এদ 
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ধদিদঙ ওঔদ, এওাভ ফাদও টাওদঢ গকদয় কমা গতদয় এওদনােঁঝা আয়াচ নভম দা 

অগতগঢভ। গুগঝ গুগঝ ধাদয় নই টাওদও অদুভড ওদভ এগকদয় ঘমম ন। 

দন্ধযদমা বঔদ াগি গনভদমা, গপদচ ঘাদ লদয় নকদঙ অগতগঢ। এঢ ৃগষ্টদঢ 

নদভাদদাভ চদয ফহুয়াদতী ঔু ওাগও ওভদমদ অগতগঢদও। অগতগঢ গও আভ বুগি 

নতদ নওদ ন নগভদয়গঙম, আভ গঢযঝা মদম ফা গশ্বা ওভদ দা। ঢাই ঘুধঘাধ 

গদদচভ খদভ এদ গপদচ চাফাওাধি নঙদি ধিাভ নঝগদম দমা। যাক নণদও 

টাদয়গভঝা নভ ওদভ আচ তুধুদভভ ধুদভা খঝদাঝা গমঔদঢ শুরু ওভম।এভ ফদথযই ওঔদ 

ফহুয়াদতী তুথ গদদয় ঢাভ খদভ এদদঙ নঔয়াম ওদভগদ অগতগঢ।দন্ধযদমা ধিাশুদদা 

নঙদি টাদয়গভ গমঔদঢ নতদঔ আদভা নভদক নকদমদ ফহুয়াদতী, 'গতদভাঢ শুথু টাদয়গভ 

আভ টাদয়গভ...আচই িগত েুম নণদও ননাদ ওদভগঙদমদ...ক্লাদঝস্ট-গুদমাদঢ ক্লাদ 

াভ নঘদয় ওফ নধদয়দঙা ঢুগফ...ক্লাদ দাগও অফদদাদবাকী লদয় গকদয়ঙ...দলাফয়াওি 

ওদভ গদদয় বা দা...গঝঘাভভা ওফদপ্লদ ওদভদঙদ... নঢাফাভ চদয আফায় শুদদঢ লম 

আফভা দাগও নঢাফায় াগিদঢ গওঙু নতগঔ দা!'  

-'......গও লম...ওণাগুদমা ওাদদ বাদে দাগও আগফ এওাই ধাকদমভ ফদঢা দও 

ঘদমগঙ......?' গঢয ওণাগুদমা শুদদ নওাদ পাান্তভ লগেদমা দা অগতগঢভ, ন ফাণা গদঘু 

ওদভ টাদয়গভদঢ গমদঔই বাগেম।ফহুয়াদতী আভ ণাওদঢ ধাভদমদ দা। দচাদভ 

অগতগঢভ লাঢ নণদও টাদয়গভঝা গঙগদদয় গদদমদ, 'আচই যিা ওভগঙ টাদয়গভঝাভ', 

দম ভান্নখদভ ঘদম এদমদ।কযাদ ওিা াদদা গঙদমা, ওিাঝা দাগফদয় নফ্ল্ফঝা াগিদয় 

টাদয়গভঝা থভদমদ আগুদদ আভ ঢঔগদ খঝদমা পয়াদও ওাণ্ডঝা। টাদয়গভদঢ আগুদ নঢা 

থভমই দা, ভং নঘাদঔভ ধমদও আগুদদভ নমগমলাদ গযঔা লাদঢভ আওাভ গদদয় টাদয়গভ 

নঙদি লাঢ নঘদধ থভম ফহুয়াদতীভ। নঘাদঔভ াফদদ প্রণদফ এই নপৌগঢও খঝদাভ 

ােী লদয় গদদচভ নঘাঔদওই গশ্বা ওভদঢ ধাভগঙদমদ দা ফহুয়াদতী। ধদভ নই 



306 

নখাভ ওাঝদঢই বন্ত্রদায় গঘৎওাভ ওদভ উঞদমদ গঢগদ, আপ্রাড নঘষ্টা ওভদঢ মাকদমদ 

নই লাঢ ঙািাাভ। গওন্তু নই লাঢ নঢা ঙািমই দা,ভং লাঢ থদভ ফহুয়াদতীদও 

নঝদদ আদদঢ মাকদমা আগুদদভ আদভা ওাদঙ। গঘৎওাভ শুদদ ফাদুতা ঙুদঝ এদদঙ 

ভান্নাখদভ, এই খঝদা নতদঔ ন িগম্ভঢ।ঢািাঢাগি ওদভ কযাঝা গদগপদয় টাদয়গভঝা 

গদদয় ঙুেঁদি ননদম গতদমা তভচাভ াইদভ।াদণ াদণ আগুদদভ লাঢঝা নপাচাগচভ 

ফদঢা নঘাদঔভ গদদফদর াঢাদ গফগমদয় নকম। ফহুয়াদতী নধািা লাঢঝা ঢািাঢাগি 

গদেভ চদমভ গদদঘ নভদঔ গও ফদদ লম পদয় পদয় তভচাভ াইদভ ঢাওাদমদ। 

নতঔদমদ টাদয়গভঝা ুদও গদদয় অগতগঢ তভচাভ াইদভ তােঁগিদয় আদঙ, এওঝা খগঝলাঢা 

নকামাধী িও ধভদদ, ফাণাভ ঘুম তুধাদয মম্বা নডী ওদভ ােঁথা। এওতৃদষ্ট ফহুয়াদতীভ 

গতদও নঘদয় আদঙ ন। নঘাদঔ এও জ্বমন্ত তৃগষ্ট, ফুদঔ এওঝা গলংস্ম লাগভ নভঔা গছগমও 

গতদে। গযউদভ উঞদমদ ফহুয়াদতী। 

 

।। ১২ ।। 

প্রওাযাু াগি ননভাভ ধভ ফহুয়াদতী ঢােঁদও ধুদভা যাধাভঝা চাদাদমদ, গওন্তু 

গঢগদ গশ্বা ওভদমদ দা। মদমদ, 'আফাদতভ অগতগঢ এফদ নফদয়ই দয়,নঢাফাভ 

নওাণা এওঝা পুম লদে।' ফহুয়াদতী আভ ঢওি ািাদমদ দা, গওন্তু আযোঝা ঢাভ 

ফদ নণদও নকদমা দা। ফু তুখিঝদাভ গতদ অগতগঢদও নতদঔ নঘেঁগঘদয় উদঞগঙম আভ 

আচ ঢাভ াদণ এফদ খঝদা, গদঙও ওাওঢামীয় লদঢ ধাদভদা। এভধভ নণদও গঢগদ 

অগতগঢভ নণদও তূদভ ণাওদঢ শুরু ওভদমদ, টাদয়গভ গদদয় আভ গওঙু মদঢদ দা। 

অগতগঢ ফদদ ফদদ ঔুগয লম, ঢাভ আভ ঢাভ গপ্রয় টাদয়গভভ ফদথয আভ নওউ আদ 

দা। 
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নগতদ েুদমভ গঝগনদ গধগভয়দট দ অগতগঢ টাদয়গভ গমঔগঙদমা। গঝগনদ 

ঔায়াভ হুেঁয নদই, ধাদয দ ুঢধা গঝগনদ নঔদঢ নঔদঢ এওতৃদষ্ট ঢাগওদয় নতঔগঙদমা 

ঢাদও। এইপাদ নওউ ঢাগওদয় ণাওদম স্বপাঢই অস্বগি মাদক,ঢাই গভি লদয় 

অগতগঢ ুঢধাভ গতদও ঢাওাদঢই ন গওঙুই নতদঔগদ এফদ পাদ ওদভ গঝগনদ ঔায়ায় 

ফদ গতম। এফদ ফয় গধদ ক্লাদ এদ অগতগঢদও মদমা িগত ঢাদও টাওদঙ। 

এফগদদঢই িগতভ উধভ ঔু নভদক আদঙ অগতগঢ,ফাদও ননাদ ওদভ ঢাভ দাদফ দাগময 

ওদভদঙদ গঢগদ। নই চদযই ওাম এঢ ওাণ্ড লম। ঢাই অগতগঢ নকদমা দা উদঞ, নকােঁচ 

লদয় দ ভইম। গওন্তু বঔদ িগত গদদচ এদমদ টাওদঢ ,ঢঔদ াথয লদয় অগতগঢদও 

নবদঢই লম। টাদয়গভঝা নঝগদমভ উধভ নভদঔ িগতভ াদণ ঘদম নকদমা ন। 

গঝগনদদভ ধভ ক্লাদ গনদভ এদমা ন, ভাদক কদকদ ওভদঙ ফুঔ। ঢাভ 

নলাফয়াদওিভ ঔাঢায় অদয লাদঢভ নমঔা নতদঔ অগতগঢভ ক্লা গঝঘাভ ওফদপ্লদ ওদভদঙদ 

নব ন অদয ওাউদও গতদয় নলাফয়াওি ওগভদয় এদদদঙ।অগতগঢ াভ াভ মদঢ মাকদমা 

নব ন গদদচই নলাফয়াওি ওদভদঙ। গওন্তু বঔদ ন ঢাভ ঔাঢা নণদও ওভা এওগঝ 

প্রদশ্নভ উত্তভ গতদঢ ধাভদমা দা, ঢঔদ প্রঘণ্ড ওদমদ িগত আভ ঢাভ াা ফাদও 

ধভগতদ েুদম আদঢ মাভ গঘগঞ থগভদয় গতদমদ অগতগঢভ লাদঢ। দাল, এপাদ আভ 

ঘমদঢ নতয়া বায়দা ফদদ ফদদ গঞও ওভদমা অগতগঢ। ক্লাদ ঠুদওই ন নতঔদমা ুঢধা 

ঢাভ যাদকভ উধভ ছুেঁদও গওঙু এওঝা ওভদঙ, অগতগঢ গকদয় াফদদ তােঁিাদঢই পূঢ 

নতঔাভ ফদঢা ঘফদও উঞদমা ন। ঢাভ লাঢ নণদও ঞওা ওদভ গওঙু এওঝা ধদি নকম। 

গদঘু লদয় নঝা ওুদিাদঢ গকদয় অগতগঢ নতঔম ঢাভ টাদয়গভ। িগতভ খদভ বায়াভ 

আদক ন এঝা নঝগদম নভদঔ উদঞ গকদয়গঙদমা। ঢাভ ধাভগফযদ ঙািা ঢাভ টাদয়গভদঢ 

লাঢ গতদয়দঙ ুঢধা! গপঢদভভ গলংস্ম রূধঝা নচদক উঞদঙ আদি আদি। এফদ ফয় 

ক্লাদ ফযাফ ঘদম এদমদ, াথয লদয় ভাকঝা নস্মন ফুঔ ুদচ লচফ ওদভ গদদমা অগতগঢ। 
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জ্বমন্ত নঘাদঔ এওাভ ুঢধাভ গতদও ঢাগওদয় টাদয়গভ আভ যাকঝা গদদয় উদঞ অদয 

নদঞ্চ দমা অগতগঢ। গওন্তু ক্লাঝা নযর লয়াভ আদকই এও পয়াদও ঔভ এদ 

নধৌঁঙাদমা ক্লাদ।অগনরুদফ িগতভ ফাণায় নযাদ নপদে ধদিদঙ, গুরুঢভ আলঢ 

গঢগদ। ফাদয়ভ এফদ ঔভ শুদদই ুঢধা নওফদ এও অদু্ভঢ তৃগষ্টদঢ অগতগঢভ গতদও 

ঢাগওদয় এওঙুদঝ ওােঁতদঢ ওােঁতদঢ ক্লা নণদও নগভদয় নকদমা। ক্লাদভ অদয ঙািীভা 

ঙুদঝ নকদমা ঢাদতভ গপ্রয় িগতভ এফদ ফাভাত্মও তুখিঝদাভ ঔভ শুদদ, নকম দা শুথু 

অগতগঢ। নঘাদঔ ফুদঔ এওঝা অস্বগি নদদফ এদদঙ অগতগঢভ, ঢালদম গও ুঢধা 

......? াফদদ লায়ায় টাদয়গভভ নপচা ধাঢাগুদমা নভনভ ওদভ উদি এও চায়কায় 

এদ ণাফদঙ,ঢাদঢ ওামদওভ ঢাগভঔ গতদয় নমঔা, 'িগতভ গশ্রাদফভ ঔু প্রদয়াচদ।' 

 

।। ১৩ ।। 

িগতভ এঢ ি তুখিঝদাভ চদয েুম ঢািাঢাগি ঙুগঝ লদয় নকম। াগি এদ 

অগতগঢ যাক নভদঔ চাফাওাধি নঙদি ঢািাঢাগি ওদভ নঔদয় গদদয় গতগখভ ধাদি ঘদম 

এদদঙ। চদম ধা টুগদয় দ আদঙ, টাদয়গভঝা নওাদমভ উধভ নঔামা। চদমভ গতদও 

এওতৃদষ্ট ঢাগওদয় ফদদ ফদদ গওঙু গঘন্তা ওভদঙ, লঞাৎ গও ফদদ লম গঘন্তা ণাগফদয় 

টাদয়গভঝা ঔুদম ঔঔ ওদভ গওঙু এওঝা গমঔদঢ শুরু ওভদমা অগতগঢ। নঘাদঔ ফুদঔ 

আাভ নই গলংস্ম পাঝা নুদঝ উঞদঙ ঢাভ। 

-'এ এেুগদ ন্ধ ওভ অগতগঢ, এঔদদা ফয় আদঙ। দালদম গওন্তু আগফ ঝা 

াইদও চাগদদয় নতদা ঢুই গও ওভগঙ...দঢাভ টাদয়গভঝা গওন্তু আগফ ধদি ননদমগঙ'। 

নমঔাভ নােঁদও ওঔদ ুঢধা এদ তােঁগিদয়দঙ ঢাভ ধাদয।  

নমঔা ণাগফদয় ফুঔ ঢুমদমা অগতগঢ। গও অম্ভ যীঢম নই তৃগষ্ট, যভীভ নপত 

ওদভ নাচা হৃতদয় প্রদয ওদভ নই তৃগষ্ট। লঞাৎ নই তৃগষ্ট ধাদে নকদমা পয়াদও 
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অটলাগদঢ, ুঢধাভ গতদও নঘদয় নলদই ঘদমদঙ অগতগঢ। নঘাঔফুঔ মাম লদয় নকদঙ 

ঢাভ। নতঔদঢ নতঔদঢ নঘাদঔভ াফদদ রূধ তদম নকদমা অগতগঢভ। তুধাদয ােঁথা মম্বা 

গদুগদ, ধভদদ খগঝলাঢা নকামাগধ িও, নঘাদঔ নই জ্বমন্ত তৃগষ্ট গনদভ এদদঙ।অগতগঢভ 

এই রূধ আদক নতদঔদঙ ুঢধা, পয় নধদয় নকদমা ন। পয় নধদয় গধঙু লঝদঙ ুঢধা, 

গধঙদদ নব ধুওুভ আদঙ নঝা নঔয়াম নদই ঢাভ। লাদঢ ঢঔদদা টাদয়গভঝা থভা 

অগতগঢভ, নধদ গতদয় অফাপ্ত নমঔাঝা মূ্পডি ওভদমা ন, 

-'অদদও নযী নচদদ ননদমদঙ ুঢধা, এাভ ভ গচিদদভ ফয় এদ 

নকদঙ।' 

 

নমঔাঝা নযর লদঢই নঘাদঔভ গদদফদর তুদঝা স্বে লাঢ নগভদয় এদমা গতগখ নণদও, 

গঞও নবদ চদমভ বঢগভ এধাভ ধাভ স্পষ্ট নতঔা বাদে। লাঢতুদঝা নঝদদ থভম ুঢধাভ 

ধা, লযােঁঘওা ঝাদ ফাভদঢই ুঢধা নাচা চদম। লাুটুু ঔাদে, থীদভ থীদভ চদম টুদ 

বাদে। লাঢতুদঝা নবদ ঢাদও যি ওদভ চদমভ াদণ নেঁদথ নভদঔদঙ। ঙঝনঝ ওভদঢ 

ওভদঢ ালাদবযভ চদয গঘৎওাভ ওভদঙ ুঢধা, গওন্তু অগতগঢভ নওাদ নলমদতাম নদই, 

এওতৃদষ্ট ঢাগওদয় ুঢধাভ টুদ বায়া নতঔদঙ ন। এফদ ফয় চদম "ছধাং" ওদভ 

এওঝা যব্দ লম, ফাদুতা নওাণা নণদও ঙুদঝ এদ চদম ছােঁগধদয় ধদিদঙ। ুঢধাদও 

নওাদম ঢুদম গদদয় আদঙ ধাদিভ গতদও। গেঁগিভ উধভ এদদ শুইদয় গতদমা ুঢধাদও। 

গদুঃশ্বা ধিদঙ এঔদদা,  নযর লদয় বায়গদ। 

গওন্তু দা, আচ নব  নযর লদঢই লদ, নবদওাদদা ফূদময। প্রঘন্ড নভদক নচাদভ 

নচাদভ শ্বা গদদঢ গদদঢ অগতগঢ আাভ টাদয়গভঝা ঔুদম আাভ গমঔদঢ নকম, গওন্তু 

নমঔাভ আদকই ফাদুতা লঞাৎ উদঞ এদ টাদয়গভঝা অগতগঢভ লাঢ নণদও গঙগদদয় গদদয় 

ঙুেঁদি ননদম গতদমা ফাছগতগখদঢ।টাদয়গভঝা চদম ধিাভ াদণ াদণই ঢীে আঢিদাত 
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ঢুদম নওউ নবদ ছধ ওদভ মাগনদয় ধিদমা চদম। ফুহুদঢি নঘাদঔভ াফদদ  অন্ধওাভ 

লদয় নকদমা অগতগঢভ, াদণ াদণ ফাদুতাভ নওাদম ঠদম ধিদমা ন, গঞও আদকভ 

রূদধ। 

।। ১৪ ।। 

নঘাঔ নফমদঢ অগতগঢ নতঔদমা ন গঙাদায় শুদয় আদঙ, ফাণাভ থাদভ ফহুয়াদতী 

আভ প্রওাযাু দ আদঙদ।ঢাভ ধাদয়ভ গতদও ফুঔ গদঘু ওদভ তােঁগিদয় আদঙ ফাদুতা। 

অগতগঢ উদঞ াভ নঘষ্টা ওভদঢই ফহুয়াদতী যি লদয় ধিদমদ, 

'ঢুই শুদয় ণাও, উগঞ দা।' ফাদয়ভ ফুদঔভ গতদও ঢাওাদমা অগতগঢ, নঘাদঔ ঢাভ 

নখামা নখামা তৃগষ্ট নবদ ওঢগতদ ধভ ফাদও নতঔদঙ ন। 

-'আফাভ গও লদয়গঙদমা ফা? নঢাফভা নওাণায় গঙদম এঢগতদ? আভ আগফই া 

নওাণায় গঙমাফ?' 

ফহুয়াদতী নওাদদা উত্তভ নতয়াভ আদকই ফাদুতা হু হু ওদভ নওেঁদত উঞদমা। 

-'আফাভ চদযই আচ নঢাফাভ এই অিা গত‖ফগদ, আফায় ঢুগফ েফা ওদভ 

তা।আফাভ আদকই নঢাফাদতভ াথাদ ওভা উগঘঢ গঙম।' 

-'এ ঢুগফ গও মঙ ফাদু...গও গদদয় াথাদ ওদভাগদ ঢুগফ আফাদতভ?' গস্ভয় 

ফাঔাদদা কমায় দম উঞদমদ ফহুয়াদতী। 

-'মদা...আচ  ওণা ঔুদম মদা আধদাদতভ.....দালদম ঈশ্বভ নব 

নওাদদাগতদ েফা ওভদদ দা আফাদও।' ফুঔঝা দাগফদয় নঘাদঔভ চম ফুদঙ মদঢ শুরু 

ওভদমা ফাদুতা। 

-'আফাভ নফদয় চয়ী নঙাঝ নণদওই ঔু আতদভ ফাদুর, ফা ফভা নফদয় নওাদ 

গওঙুদঢই নওাদ াথা গতঢাফ দা। গওন্তু আফাভ এঢ পামাা নধদয় নঙাঝ নণদওই ঔু 

নচগত লদয় উদঞগঙম চয়ী। ফা ফভা নফদয়ঝাদও গঞওফদঢা যাদ ওভদঢ ধাভঢাফ দা, 
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ভ নঘাদঔভ চম নতঔদঢ ধাভঢাফ দা। ফয় দও আদদন্দ ভাঔাভ নঘষ্টা ওভঢাফ, 

দও গখদভই গঙম আফাভ গওঙু। এগতদও ঢঔদ পাদমা েুম গঙম দা, ঢাই যলদভ 

পাদমা েুদম নলাদস্টদম নণদও ধিঢ চয়ী। ঔু পাদমা কাদ কাইদঢ ধাভঢ, পাদমা কে 

গমঔদঢা।ক্লাদ প্রগঢঙভ প্রণফ লদয় উঞঢ।  স্বি নতঔঢ এওগতদ ঔু ি লয়াভ। 

গওন্তু কভী গতদ আগদ গতদ ঔাই ফাদুর আফভা, নগযতূভ ধিাদঢ াথ ণাওদম াথয 

গঙমদা। ঢাই ক্লা গদক্স ঞাভ ধভ আভ েুদমভ ফাইদদ গতদঢ দা ধাভায় েুম ন্ধ 

লদয় নকদমা চয়ীভ। আগফ ঢঔদ এই াগিদঢই ওাচ ওভঢাফ, ঢঔদওাভ গগট াু 

অগফঢ ভায় ঔু পাদমা ফাদুর গঙদমদ। চয়ীদও ঔু পাদমাাদঢদ ঢাই ঔভঝা নধদয় 

আফায় মদমদ, 'ফাদু,ঢুগফ গওঙু গঘন্তা ওদভা দা......আচ নণদও চয়ীভ  তাগয়ত্ব 

আফাভ...চয়ীদও ঢুগফ আফাদতভ তা......আফাদতভ নঢা নওাদ ন্তাদ নদই ঢুগফ 

চাদদা....দও আফভা গদদচভ নফদয়ভ ফদঢা ফাদুর ওভ.....।' 

আগফ ুদও ধাণভ ঘাধা গতদয় ভাচী লদয় নকমাফ চয়ীভ পগরযদঢভ ওণা 

নপদ।আভ বাই নলাও, অন্তঢ তুদমা নঘাদঔভ াফদদ নতঔদঢ নঢা ধাদা নফদয়দও। 

দাভা ইাুত ওদভ তত্তও গদদমদ চয়ীদও। চয়ী নতঔমাফ নওাদ আধগত্ত 

ওভদমা দা আফায় নঙদি নবদঢ। এওাভ ওােঁতদমা দা আফাদও নঙদি ণাওদঢ লদ 

দম। লাচাভ নলাও এদঢ ভ স্বিধূভদ লদে, আভ গওঙু ঘাইদা ভ। ভং ভ অদদও 

াথ এঢগতদদ ধূভড ওভদঢ দা ধাভায় গপঢদভ গপঢদভ এওঝা ঘাধা ভাক গঙম ভ এই 

অধতাণি াাভ উধভ নঝা আগফ ুছঢাফ ভ যলাদভ।' 

-'দঢুদ ধগভাদভ দঢুদ ফা াাদও নধদয় ঔু ুদঔই গতদ ওাঝগঙম চয়ীভ। েুদম 

আাভ নবদঢ শুরু ওদভগঙদমা, ঙুগঝভ ফয়গুদমাদঢ াগি আদঢা। বঔদ বা ঘাইদঢা 

ফুঔ নুদঝ মাভ আদকই লাগচভ ওভদঢদ অগফঢাু আভ দাভ স্ত্রী।দাদতভ নঘাদঔভ 

ফগড লদয় উদঞগঙদমা চয়ী। আফাদও পুদমই নকগঙদমা ন, পুদম াগিভ ধণ ফািাঢ দা 
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আভ। নওউ চাদদঢ ঘাইদম গগট াদলদতভই গদদচভ ফা াা দম ধগভঘয় গতঢ। 

আফাভ ওষ্ট লদম চয়ীভ ফুঔ নঘদয় ঝা নফদদ গদদয়গঙমাফ। এপাদই নওদঝ বাগেম। 

নগতদ গঙম চয়ীভ চেগতদ। থুফথাফ ওদভ চেগতদ ধামদ লদ, িাইদও 

গদফন্ত্রদ ওদভগঙদমদ গগট াদল, আফাদও ওদভগঙদমদ। আদদন্দ ছমফম ওভগঙদমা 

চয়ীভ ফুঔ,ঢাভ গপ্রয় ুন্দভ নকামাগধ ভদগভ চাফায় ধভীভ ফদঢা মাকগঙম দও।ি 

লদয় ভ স্বি গঙম ি নমগঔওা লদ।গমঔদঢ পাদমাাদঢা দম গগট াদল 

উধলাভ গতদমদ নাদাগম ুদঢায় ােঁথাদদা "চয়ী"  দাফ নমঔা ুন্দভ এও নমঔাভ ঔাঢা 

আভ তাগফ এওঝা ওমফ। ফদদ আদঙ উধলাভঝা নধদয় াভাঝা াগি ঔাঢাঝা ুদও 

চগিদয় খুভগঙম ন আভ াইদও নতঔাগেম ঢাভ উধলাভঝা।' এঢঝা দম গওঙুঝা 

ণাফদমা ফাদুতা, সৃ্ভগঢভ গপদি নওাণায় নবদ লাগভদয় ননদমগঙদমা গদদচদও। 

াফদম গদদয় নঘাঔ ফুদঙ ননভ শুরু ওভদমা ন। 

-'গওঙু পাদমাই ঘমগঙদমা, গওন্তু ফযা শুরু লম বঔদ চয়ীভ চেগতদদভ 

ধভগতদই ুঔভঝা ধায়া নকম –গগট াদলদভ স্ত্রী ন্তাদম্ভা। ঔভঝা ধায়াভ 

ধভ নণদওই নওফদ নবদ ধাদে নকদমা চয়ী।াভাগতদ ফদফভা লদয় ণাওদঢা, টাদয়গভঝা 

লাদঢ গদদয় াভাগতদ ই চংমাগতগখভ ধাদি দ দ গও নবদ পাদঢা। আগফ 

গচদজ্ঞ ওভদম গওঙু মদঢা দা, গুফ লদয় ণাওদঢা। নপদগঙমাফ ফদয়ভ াদণ  

গঞও লদয় বাদ আাভ আদকভ ফদঢা। 

গওন্তু দা... গওঙু গঞও লম দা। ওদয়ওফা ধভ নঙদম লম গগট াুভ, ঢাদও 

গখদভ ঔুগযভ নঠউ দয় নকদমা াভা ধগভাদভ।গওন্তু চয়ী নফাদঝই ঔুগয লম দা, এঢগতদ 

থদভ বা গওঙু শুথু ঢাভ এওাভ গঙম এাভ নণদও  ঢাদও পাক ওদভ গদদঢ লদ এঝা 

ন গওঙুদঢই ফাদদঢ ধাভগঙদমা দা।গদদচদতভ ন্তাদ এদম ঢাভা নব চয়ীভ প্রগঢ 

পামাায় এঢঝুওু ঔাফগঢ ওভদঙদ দা নঝা আগফ স্পষ্টই ুছঢাফ। গওন্তু চয়ী ঢা 
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ুছদমা দা, গলংাদঢ গতদভাঢ জ্বমদঢ মাকদমা। আগফ অদদও ওদভ দও নাছাদদাভ 

নঘষ্টা ওভমাফ গওন্তু  গওঙুই শুদদমা দা। ভাক, গলংা আভ নচদতভ দয এওগতদ এফদ 

এও পয়ংওভ ওাণ্ড ওদভ দমা বা পাদম আচ গযউদভ উগঞ আগফ।' 

-'এওগতদ দন্ধযদমায় ধায়া নকদমা গগট াুভ নঙদমভ গনু্দওন্দী 

মায।চাদা নকদমা তুধুদভ নঙদমদও খুফ ধাগিদয় চয়ীভ ওাদঙ নভদঔ গদফন্ত্রদদ নকগঙদমদ 

গগট াদলদভ স্ত্রী। নই নােঁদওই এই ওাণ্ড খঝায় চয়ী। খুফন্ত তুদথভ গযশুদও 

গনু্দদও পদভ আঝদও নতয় চয়ী, শ্বারুে লদয় ফাভা বায় ন। এভধভ গওঙু নযর 

লদয় নকদমা। শুথুফাি চয়ীভ পগরযদঢভ ওণা নপদ ধুগমযদও গওঙু চাদাদমদ দা 

গগট াদল। গওন্তু চয়ীদও গঘভওাদমভ ফদঢা গদদচদতভ চীদ নণদও গদিাদ গতদয় 

গতদমদ। আাভ আফাভ ওাদঙ গনদভ এদমা চয়ী। নওফদ ধাকদমভ ফদঢা লদয় নকদমা 

ঢাভ ধভ নণদও। গওঙু নঙদি গতদয় াভাগতদ টাদয়গভঝা ুদও চগিদয় ই চংমাগতগখভ 

ধাদি দ ণাওদঢা আভ গদদচভ াদণ ওণা মদঢা। 

এওগতদ দন্ধযদমা লঞাৎ আফাভ ওাদঙ এদ মম, 'াা আগফ বা ওদভগঙ ঢাভ 

চদয নওাদ েফা নদই চাগদ। ঢা নযরাদভভ ফদঢা দতভ ওাদঙ েফা ঘাই...আফাদও 

এওাভ দতভ ওাদঙ গদদয় বাদ াা?' 

পামাফ এঢগতদদ ুফগঢ গনদভদঙ ভ, গকদয় গগট াদলদভ াগি নধৌঁদঙ 

গতদয় এমাফ। ফদদ ফদদ ঔু ঔুগয লদয়গঙমাফ চয়ীভ গোদন্ত। 

ধভগতদ ওাদম গগট াদল আভ দাভ স্ত্রীভ ভিফাঔা নতল উোভ লয় এই 

াগিদঢ। গওপাদ দাদতভ ফৃঢুয লদমা নওউ চাদদ দা। চয়ীদও ঔুেঁচদঢ গকদয় ঢাদও 

নধদয়গঙমাফ চংমাগতগখভ ুদও।চম নণদও বঔদ নঢামা লম ঢঔদ ধভদদ গঙম 

চেগতদদভ নই গপ্রয় নকামাগধ চাফাঝা, ুদও ঢঔদ যি ওদভ থভা গঙম নই নমঔাভ 

ঔাঢাঝা। লাচাভ নঘষ্টা ওদভ অদু্ভঢ পাদ ঙািাদদা বায়গদ নঝা। নদম ঔাঢা দফঢই 
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চয়ীদও নধািাদদা লদয়গঙম।গওন্তু এঢ গওঙুভ ধভ এই াগিভ প্রগঢ ভাক ওদফগদ 

চয়ীভ। আধদাদতভ আদক বাভা বাভা এই াগিদঢ নণদওদঙ াই স্বীওাভ লদয়দঙ চয়ীভ 

আদক্রাদযভ। ফভাভ এঢ ঙভ ধভ আচ ফুগি নতয়গদ আফায় নফদয়ঝা' –এঢঝা দম 

লােঁধাদঢ মাকদমা ফেণ। 

 

।। ১৬ ।। 

এঢেড ঝা ঘুধঘাধ শুদগঙদমদ ফহুয়াদতী, ফেণভ ওণা নযর লদঢই 

প্রওাযাুদও মদমদ, 'আফভা ওামই এঔাদ নণদও অদয াগিদঢ বাদা, তভওাভ লদম 

ওগতদ নলাদঝদম ণাওদা বঢগতদ দা দঢুদ াগি ধাগে। আভ এও ফুহুঢি এ াগিদঢ 

ণাওদা দা আফভা। আভ নওাদদা ওণা শুদদঢ ঘাইদা আগফ', দম অগতগঢদও ুদওভ 

ফদথয যি ওদভ চগিদয় থভদমদ। 

ধভগতদ ওাম লদঢই াগি নঙদি গতদমদ প্রওাযাুভা, নমাওচদ নটদও 

কাগিদঢ ফামধি ঢুমদঢ শুরু ওভদমদ। ওঝাগতদ অগনদভ ওাঙাওাগঙ এওচদ 

ওগমদকভ নােঁওা নওায়াঝিাদভ ণাওদদ ওণা লদয় নকদঙ, দঢুদ াগি নধদয় নকদম নঔাদদ 

গযনঝ ওদভ বাদদ। ঢদ এঔাদদ আভ এও ফুলূঢি দয়। বায়াভ ফয় ফেণভ লাদঢ 

গওঙু ঝাওা নচাভ ওদভ গতদয় গতদমদ প্রওাযাু, ন গওঙুদঢই গদদঢ ঘাইগঙম দা। 

ফহুয়াদতী অগতগঢ আভ ুফন্ত্রদও গদদয় াফদদ ঝযাগক্সদঢ দ আদঙদ গধঙদদ এওঝা 

ি নঝদম্পাদঢ নমাওচদ ফাম ঢুমদঙ। প্রওাযাু গকদয় ঝযাগক্সদঢ দঢই কাগি নঙদি 

গতদমা। নঝদম্পাঝা ঝযাগক্সভ গধঙদদ আদ নদমা ওদভ। নঝদম্পাঝা নঙদি গতদমা। 

গওঙুঝা নবদঢই এওঝা নচাভ ছােঁওুগদ ,াদণই ছধা ওদভ এওঝা আয়াচ লম গধঙদদ। 
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গও যাধাভ! কািী ণাগফদয় নঝদম্পা ড্রাইপাভ গধঙদদ এদ নতঔদমদ কাগিভ 

ছােঁওুগদদঢ এওঝা াক্স তগি নণদও আমকা লদয় ফাগঝদঢ ধদি নকদঙ, ঢাভ নণদও 

অদদওগুদমা ই নগভদয় ফাগঝদঢ ঙগিদয় ধদিদঙ। 

'এই বাহ্ ! আাভ  ঔুদম ােঁথদঢ লদ...গওন্তু এঢ যি ওদভ ােঁথা তগি 

আমকা লম গও ওদভ?' 

গতদও ঝযাগক্স অদদওঝা এগকদয় নকদঙ।াথয লদয় ড্রাইপাভ ইগুদমা এওাদণ 

গুগঙদয় গদদয় কাগিদঢ উঞম,ননভ বগত ধদি বায় আাভ ঔাদফাঔা তােঁিাদঢ লদ। ঢাই 

ইগুদমা ধাদয গদঝ দাগফদয় নভদঔ কাগি স্টাঝি ওভদমা ননভ। 

কাগি ঘমদঢ শুরু ওদভদঙ ননভ, গুদ গুদ ওদভ গলগন্দ কাদদভ ওগম পােঁচদঙ 

ড্রাইপাভগচ। ধাদযভ ীদঝ ভাঔা কদেভ ইদয়ভ ফদথয গতদয় উেঁগও গতদে নাদামী টিাভ 

নতয়া ওাদমা ভদগভ এওঝা গওঙু।কািীভ উইন্ডিীদ নপত ওদভ ূদবিভ আদমা ধদি গলংস্ম 

লাগভ ফঢই গছগমও ফাভদঙ নই নাদাগম ভগঝা, বাভ প্রণফ ধাঢাঝা ঔুমদম নতঔা বাদ 

ুন্দভ লাদঢভ নমঔায় জ্বমজ্বম ওদভ নমঔা ভদয়দঙ এওঝা দাফ –"চয়ী"। 
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অশরীরী গন্ধ 
ুধডিা গফি 

 
তাতুয়া নবগতদ ফাভা নকম শ্রীঢফা প্রণদফ গওঙু চাদদঢ ধাদভগদ, শুথু নতঔম ফা 

প্রঘন্ড খৃডা গদদয় াাভ গতদও ঢাগওদয় আদঙ আভ ওােঁতদঙ। তাতুয়াভ নটটগটঝা গদদয় 

বাাভ ফয় ফা ঔু বত্ন ওদভ এওঝা ফানমাভ তাতুয়াভ কমায় চগিদয় গতম আভ ওগঞদ 

কমায় মম, 'আচ এও নফদয় নলদভ নকম এও ঔুগদভ স্ত্রী'ভ ওাদঙ।' াই ঘদম বাাভ 

ধদভ ফা শ্রীঢফাদও খভঝা ধগভষ্কাভ ওদভ গনদাইম গতদয় ফুদঙ গতদঢ দম গততুদও গদদয় 

ধাদযভ খদভ দ ভইম।  ওাচ াভাভ ধদভ ক্লান্ত লদয় শ্রীঢফা তাতুয়াভ ঔাদঝ দ 

পাগঙম গও ওদভ লঞাৎ এফদ পাদ ঘদম নকম ফাদুরঝা, ন গঝউযদ বাাভ আদক নঢা 

ওণা দম আতভ ওদভ নকম। নঘাঔ পগঢি চম গদদয় ঔাদঝ লাঢ নামাদঢ গকদয় লাদঢ গও 

এওঝা নবদ নঞওম ঢাভ। এওঝা নফাঝা ওাদমা নভােঁয়া ঞা তগি, এঝা আদক ওঔদদা 

াগিদঢ নতদঔগদ শ্রীঢফা। আদভা এওঝা গচগদ ন নধম, এওঝা নতাফভাদদা ধােঁঘ মাঔ 

ঝাওাভ নঘও, ফাদয়ভ দাদফ। অযয ঢাদঢ নওাদ ই ওভা গঙমদা। ফাদও এই অিায় 

আভ গওঙু প্রশ্ন ওদভগদ শ্রীঢফা। চাদমা গতদয় তগিঝাদও ধাদযভ চেদম ননদম গতদয়গঙম 

আভ নঘওঝা বত্ন ওদভ আমফাগভদঢ ঢুদম নভদঔগঙম ন। খভ নণদও নদভাাভ আদক 

শ্রীঢফা পীরডপাদ তাতুয়াভ কাদয়ভ কন্ধ নধম, নবদ ফাদুরঝা এঔদদা খুদভ নিাদে াভা 

খদভ। এওঝু ণফওাদমা ন। ঢাভধভ পাদমা, গও চাগদ ই ফদদভ পুম লয়দঢা। 
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এও ঙভ নওদঝ নকদঙ তাতুয়া ঘদম নকদঙ, ফা আচওাম আভ গদযর ওণা 

দমদা।শুথু াা নবগতদ ফত নঔদয় ঘূিান্ত ািাাগি ওদভ নগতদ গঘৎওাভ নঘেঁঘাদফগঘ 

লয়, আাভ  ঘুধঘাধ যান্ত। এভ ফাদছ শ্রীঢফাভ এও ছমও অগক্সদচদ লম নতগপ্রয় 

যাভ। ঢাভ  ফযা আভ বন্ত্রডাভ পাকীতাভ। প্রাদধদ নঘষ্টা ওভগঙম শ্রীঢফা বাদঢ 

পাম নভচাে ওদভ গদদচভ ধাদয় তােঁগিদয় ফাদও এই দভওওুন্ড নণদও াভ ওদভ গদদয় 

নবদঢ ধাদভ। এভ ফদথয ন হুাভ তাতুয়াভ ই নঘদা কন্ধঝা নধদয়দঙ ঢদ ফাদও গওঙু 

চাদায়গদ, ঢাভ ি গপ্রয় আভ আধদ গঙম কন্ধঝা। ফদদ লঢ তাতুয়া াভােড ঢাদও 

গখদভ ভদয়দঙ। নগতদ ওাম নণদও অদছাদভ ৃগষ্ট ধিদঙ, াা বণাভীগঢ ঢাভ নু্ধদতভ 

গদদয় আভ গদয়দঙ। ফাদও অদদও ুগছদয় যান্ত ণাওদঢ দম শ্রীঢফা ওদমচ নকম 

ফদদ এওঝা অস্বগি গদদয়। গনদভ এদ নতঔম ফাভ নঘাদঔভ গদদঘ ওামগযদঝ ধদি আদঙ, 

াা াগিদঢ নদই। ফাভ নঘাদঔ এও ননােঁঝা চম নদই, শুথু এওভায যূডযঢা। শ্রীঢফা 

আন্দাচ ওভম গও খদঝদঙ গওন্তু ফাদও আভ গওঙু মদমা দা। ভাদঢ নযাাভ ফয় ফাদও 

চগিদয় থদভ মম, 'আভ ওঝা গতদ ফয় তা ফা  গঞও ওদভ নত'। নপাদভভ গতদও 

খুফ পাগদমা াাভ টাদও। নতঔদমা ধাদয ফা নদই আভ ঢাভ ফাণাঝা পাগভ লদয় 

আদঙ, খদভ এওঝা গফগষ্ট কন্ধ। কন্ধঝা ঢাভ নঘদা। মযাদ এঝা যালাভ ওদভ ঢাভা, 

নক্লাদভানফি। ধাকদমভ ফঢ ধাদযভ খদভ নতৌদি নকম শ্রীঢফা, ফা এওঝা চাদমাভ ভদটভ 

াদণ নঞ গতদয় দ আদঙ, নঘাঔঝা গঞওদভ নগভদয় আদঙ, কমায় নধেঁঘাদদা আদঙ 

এওঝা ওাদমা নভােঁয়া ঞা নফাঝা তগি। এভধদভভ খঝদা গুদমা গদয়ফফাগনও ধভ ধভ 

খদঝ নকম। শ্রীঢফা গদিাও লদয় নতঔম াা আভ ঢাভ ধগভাদভভ নমাওচদ  

ধুগমদযভ গদমিজ্জঢা। এাদভ নওুভ ঔামা লদয় নকম ঢাভ াা। আদভা এওাভ 

এওঝা ঔুদদভ দাফ নতয়া লম আত্মলঢযা, শুথু ফাদয়ভ ফুঔাগগ্ন ওভাভ ফয় ফাভ ওাদদভ 
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ওাদঙ গকদয় শ্রীঢফা মম, 'নগতদ এও নফদয় নলদভ নকগঙম এও ঔুগদভ স্ত্রীভ ওাদঙ আভ 

আচ এও ফাদয়ভ নফদয় নলদভ নকম ধগভগিগঢভ ওাদঙ।' 

 

এভ তুগতদ ধদভ শ্রীঢফা ভাদঢ গঙাদায় ফা'ভ নদঝাঝা চগিদয় থদভ ওােঁতদঢ 

ওােঁতদঢ ওঔদ খুগফদয় ধদিগঙম, লঝাৎ ফদদ লম ঢাভ গদুঃশ্বা ন্ধ লদয় আদঙ। ঙঝনঝ 

ওদভ ফুদঔভ ধভ নণদও াগমযঝা ভাদঢই ঢাভ াাভ মাম নঘাঔ তুদঝা নতঔদঢ নধম, 

নদওদিভ ফঢ জ্বমগঙম।  যা আভ গওঙু ফদদ নদই ঢাভ, শুথু জ্ঞাদ লাভাাভ আদক ঢাভ 

দাদও এদগঙম নই নঘদা তাতুয়াভ কাদয়ভ কন্ধঝা। বঔদ জ্ঞাদ  গনভম নতঔম খভ পগঢি 

নমাও আভ শ্রীঢফাভ াাভ প্রাডলীদ ছুমন্ত নতলঝা ধুগময উোভ ওদভ  নযাদ নণদও 

দাফাদে। কমায় গঙম নই ওাদমা নভােঁয়া ঞা নফাঝা তগিঝা। আভ এওঝা গস্ভয় 

অদধো ওভগঙম শ্রীঢফাভ চদয, এওঝা নধধাভ দয়ঝ গতদয় ঔু বত্ন ওদভ নই 

নতাফিাদদা নঘওঝা ভাঔা গঙম ঔাদঝভ ধাদয, ঢদ এাভ ঢাদঢ তাতুয়াভ ই ওভা, 

ঢাগভঔঝা ঢঔদওাভ বঔদ তাতুয়া নেঁদঘ গঙম। দা, এভ ধভ নণদও শ্রীঢফা আভ নওাদগতদ 

ঢাভ তাতুয়াভ কাদয়ভ কন্ধঝা ধায়গদ। 
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হীরে রাজার দেকে 
দেঢ গফি 

 

গুকাাাভ ধঞ্চায ঙদভ গুগধ াখাদও গদদয় নঢা অদদও নমঔাদমগঔ লদমা, গওন্তু লীভও 

ভাচাভ ওণা নঢা নওউ মদঙ দা। ঢাই লীভও ভাচাদও স্ভভড ওদভ ভইম ধুরুগময়াভ 

চয়ঘন্ডী ধালাদিভ ঙগ, নবঔাদদ শুযগঝং লদয়গঙম লীভও ভাচাভ নতদযভ নই উতয়দ 

ধগন্ডদঢভ নকাধদ নটভাভ। 

নদঝাগ্রাগন: দেঢ গফি 
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ভুে জেব িং জেন্টার 
নওৌগযও পূেঁইয়া 

 

ধাদন্তাপুদঢভ চযান্ত ঙাদা, ফথযভাদঢ যাক ঢুদম 
চদমভ নাঢম ছুগমদয় ওােঁদথ ভদা গতম ইেুদম। 
পূযগণ্ডভ ই ধাঞযামাদঢ রিাওাদম আরাে ফা 

নঢগঝ লাদঢ ফাফদতা পুদঢ পয় নতঔাদদাভ নদয়দব ক্লা। 
নওফদ ওদভ লাদঢ লদ, ওান্নাদঢ ঘাই নওফদ ুভ 

নওাদ থফদও টভায় ফাদুর, ছা ধামায় অদদও তূভ। 
নওফদ ওদভ ভাদঢভ নমায় লাঢ াগিদয় চাদমাদঢ 

এও ইযাভায় দাঘদ ওাধি াগচদয় ভাঔা আমদাদঢ। 
নওফদ ওদভ ভান্নাখদভ ফাদঙভ ফুদিা লয় লাগধ 

গকন্নীফাদও পয় নতঔাদদা, ওঢিা বঔদ বায় আগধ। 
নওফদ ওদভ জ্বমদ আগুদ ঔাদমভ চদম ফাছভাদঢ 
নওফদ ওদভ খুদফভ নখাদভ ঔুেঁগঘদয় নতদ ধােঁচভাদঢ। 
পুদঢভ ফঢদ পুঢ লদঢ ঘা?গযঔদঢ লদ এ ঢাই 
পুদঢভ নকাভ ঔাঝদ দালয়, গযো ঙািা ভো দাই। 
ক্লাদভ নযদর এক্সাদফদঢ দঢ লদ ওভদঢ ধা 

পীরড ওগঞদ গযো এ, নচায় ওগঞদ গদমা।। 
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সময়য়র অয়েক্ষা 

উৎ তত্ত 

 
চাদমা গতদয় ওুওুভ টাওাভ আয়াচ আদঙ ক্রফাকঢ। এঔদ ভাঢ নধৌদদ 

তুদঝা। এঔদ ফাণাঝা ঝমদঙ। গওপাদ নব গও লদয় নকম। তুফ ওদভ ফাণাঝা এফদ 

কভফ লদয় নকম। গদদচ পাগগদ এঝা আফাভ দ্বাভা নওাদগতদ ম্ভ লদ। ঢদ যাগন্ত। 

ওাম নণদও এওদখদয় খযাদ খযাদ নযাদাভ নণদও ফুগি। এঔদ গও ঢদ এওঝু খুফদা?  

গটঝাভ গও লদ ঢালদম? গটঝা গমগধভ। গমগধ আফাভ স্ত্রী। দও আচ আগফ গঞও 

এওঝু আদকই ঔুদ ওদভগঙ।  খুদফাগেম আফাভ ধাদযই। আগফ াগমযঝা গদদয় ভ 

ফুদঔভ ধভ নঘদধ থদভগঙমাফ গফগদঝ তদযও। প্রণদফ এওঝু ণঢফঢ নঔদয় ঙঝনঝ 

ওভগঙম আফাভ নকগঞ্জঝা থদভ ঝাদাভ নঘষ্টা ওভগঙম গওন্তু গওঙুেদডভ ফদথযই ভ লাঢ 

ধা নঙােঁিা ন্ধ লদয় এদমা। ফুঔ নণদও াগমযঝা ঢুমদঢ নতগঔ নঘাঔতুদঝা ওধাদম উদঞ 

নকদঙ, ফুঔঝা লােঁ ওদভ আদঙ। দও নফদভ ননমদঢ আফাভ ফাি তয গফগদঝ মাকম।  

 

আগফ গওন্তু গমগধদও পামাঢাফ। গদয়ভ আদক আফভা স্বি নতঔঢাফ। গওন্তু ফি 

গওঙু মঝ ধামঝ লদঢ শুরু ওভম ভ অগনদ নপ্রাদফাযদ লয়াভ ধভ নণদও। ভাঢ 

ওদভ াগি ননভা । অগন ঝুযভ নমদকই ণাওদঢা। গওঙু মদঢ নকদমই উত্তভ, 

―ংাভঝা ওাভ ঝাওায় ঘদম?‖  
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গদয়ভ আদকভ স্বিগুদমা আদি আদি ফগমদ লদঢ শুরু ওভম। নভাচ নভাচ অযাগন্ত 

পাদমা মাকদঢা দা। বথদবিযভ ােঁথ পাগম কঢ ধভশু। গতগিদঢ অগন ঝুযভ নদভ দ 

গনভদমা। আাভ দাগও নদভাদঢ লদ াফদদভ প্তাদল। এগতদও ভ ধাদি ফন্দাভফগদ 

গভদঝিভ ুগওং গিধ। তু'ভাঢ গঢদ গতদ। আভ ণাওদঢ ধাগভগদ। বা ওদভগঙ নয 

ওদভগঙ। লযােঁ, নয ওদভগঙ। 

খুদফাদম ঘমদ দা। নটটগটঝাভ এওঝা গওঙু যিা ওভদঢ লদ। পয় ওভদঙ এঔদ। 

ুদওভ ওাদঙ নওফদ যণা ওভদঙ এওঝা। আদম পদয়, ওাম ওাম লদমই াই 

চাদদঢ নধদভ বাদ!  

দাল, এওঝু হুইগে ঔায়া বাও। ফাণাঝা ঔুমদ। গওন্তু..গওন্তু এগও! গমগধভ যভীভঝা 

দদি উঞদমা নওদ?  নচদক উঞদঙ, আফাভ গতদও এগকদয় আদঙ! আফাদও থাক্কা 

গতদে নওদ?  

-'গও নকা গও লদয়দঙ, গও নব স্বি নতদঔ নভাচ ওও ওদভা। গও 'নয ওদভগঙ, নয 

ওদভগঙ' মদঙা নই নণদও? দঞা দা, নঢাফাদও এওঝা াভপ্রাইচ নতদা পামাফ, 

মা লয়গদ ওাম। খুগফদয়ই ধিমাফ। দঞা দা নতঔাদা, আফাভ ধাদি আদঙ।'  

গও মদঙ গমগধ, আগফ গওঙু ুছদঢ ধাভগঙ দা। গও াভপ্রাইচ? আগফই া  শুদদ 

ঘুধ ওদভ আগঙ নওদ? উঞগঙ দা নওদ?  

-'গও নকা ঢুগফ উঞদঙা দা নওদ এঢ ওদভ টাওগঙ...এই গতয দঞা দা। 

গতয...এই..এভওফ যি লদয় ভদয়দঙা নওদ? গতয..এগও.. ঢুগফ..ঢুগফ আভ উঞদ দা? 

এই নঢা স্বি নতদঔ গিগি ওভগঙদম, আভ এঔদ ওণাই মদঙা দা..গতয গপ্লচ ািা 

তা...।' ওান্নায় নপদগ ধদিদঙ গমগধ।  
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আগফ নাথলয় এওঝু এওঝু ুছদঢ ধাভগঙ এাভ। আগফ গঙাদা নণদও উদঞ এমাফ। 

গওন্তু আফাভ গটঝা ঔাদদই শুদয় আদঙ এঔদদা। গও লদয় নকম এঝা! গও ওদভ লদমা? 

আগফ নঢা গমগধদও ফাভদঢ নঘদয়গঙমাফ। আগফ গদদচই গও ওদভ..? ঢালদম গও এঢগতদ 

বা গওঙু নপদ এদগঙ ভ ম্পদওি  পুম? গওন্তু ঢা গও ওদভ লয়! ভ ননাদদভ ই 

নফদচগুদমা ঢালদম গও গঙম? দা, নলদভ নকদম ঘমদ দা। দা লয় আদকভাভ ধাগভগদ। 

ঢাদঢ নঢা গওঙু গফদণয লদয় বায়দা। 

ওাম নণদও আাভ দঢুদ ওদভ পাা। দঢুদ ধগভওেদা। প্রস্তুগঢভ ধামা। নেঁদঘ নণদও 

বা ওভদঢ ধাগভগদ ফদভ গকদয় গঞও ওভদা এওগতদ। আভ ফাি ওদয়ওঝা গতদ..এঔদ 

শুথু ফদয়ভ অদধো...। 
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অদু্ভতুড়ে 
অরুগডফা ওভ 

 

এঔদদা ধবিন্ত ধৃগণীদঢ প্রঘুভ পূঢুদি া 

লভভ ঙগ লদয়দঙ –গগপন্ন পারায়, গগপন্ন ফদয়। 

ঢাদতভ ফদথয নয গওঙু বাদও দম ওাে ফুগপচ। 

শুদদম অগশ্বায মাকদ, ঢদ এফদ ওদয়ওগঝ 

গঔযাঢ পূদঢভ ঙগভ দে চগিদয় আদঙ নয গওঙু 

ভলযফয় খঝদা। ওঔদদা নই খঝদা খদঝদঙ ঙগ 

বঢভীভ ফয় শুযগঝংদয়ভ নদঝ গওংা ঢাভধদভ, 

এফদগও অগপদদঢা-অগপদদিীদতভ এং ঙগভ দে 

চগিঢ ওমাওুযমীদতভ চীদদ খদঝদঙ অদু্ভঢ  

খঝদা। আচ নইভওফই ওদয়ওঝা অগশ্বায খঝদাভ ওণা আধদাদতভ চাদাদা। 

 1. The Exorcist (1973): এই ঙগভ াদণ প্রঢযেয  ধদভাে পাদ চগিঢ নফাঝ 

ঙ'চদদভ ফৃঢুয খদঝ। গদদফা গভগমদচভ আদকই Burke Dennings এং Mrs 

Karras ঘগভদি অগপদয় ওভা তুই গযেীভই অওস্ভাৎ ফৃঢুয খদঝ। নঢফগদ ফাভা বাদ 

Max Von Sydrow (গবগদ গওদা গদদফায় Father Merrin -এভ ঘগভদি অগপদয় 

ওদভদ)-ভ পাই এং Linda Blair -এভ তাতু। ঙগভ নপ্রাটাওযদ ঘমাওামীদ এওচদ  

কু্র নফম্বাভ এং নঝওগদগযয়াদদভ অজ্ঞাঢ ওাভদড ফৃঢুয খদঝ। এঙািা শুযগঝং ঘমাওামীদ 

গদদফায় নতঔাদদা াগিগঝদঢ পয়াল অগগ্নওান্ড খদঝ। গওন্তু অদু্ভঢপাদ াগিগঝভ 
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নযায়াভ খভ ঙািা গওঙু ধুদি পস্ভীপূঢ লদয় বায়। ওাওঢামীয়পাদ নই খভগঝ  

গঙম গদদফাভ ফুঔয ঘগভদিভ, অণিাৎ Regan-এভ। শুযগঝংদয়ভ ফয় Linda Blair 

(Regan ঘগভদিভ অগপদদিী) এঢঝাই ফাদগওপাদ গগেপ্ত গঙদমদ নব, এওঝা তৃযয 

ঘমাওামীদ গঢগদ ঢােঁভ অদ-গিদ ফা Ellen Burstyn -নও এফদ নচাদভ ঙুেঁদি ফাদভদ 

নব ঢােঁভ এওগঝ permanent spinal injury লদয় বায়। এই খঝদা ঙািা, 

গভগমদচভ ধভ গদদফা ঘমাওামীদ এঢ তযিও আঢদে অুি  অজ্ঞাদ লদয় ধদিদ নব, 

প্রগঢগঝ গদদফা লদমভ াইদভ আধৎওামীদ গঘগওৎাভ যিা ওভা লদয়গঙম। 

2. The Omen (1976): এই ঙগভ দে চগিঢ আদঙ ওদয়ওগঝ অস্বাপাগও ফৃঢুয 

 খঝদা। এওগঝ গদযর গতদদভ শুযগঝং নযর লাভ ধভ ঙগভ নস্পযযাম এদনক্ট 

গটাইদাভ John Richardson এং ঢােঁভ ান্ধী াগি ননভাভ ধদণ ঢাদতভ কাগি ধণ 

তুখিঝদাভ গযওাভ লয়। John নওাদদাক্রদফ নেঁদঘ নকদম ঢােঁভ ান্ধী ফাভা বাদ গঞও 

নইপাদ নবপাদ ই ঙগভ এওগঝ গুরুত্বধূডি ঘগভদিভ ফৃঢুয খদঝ –থি নণদও ফাণা 

আমাতা লদয় গকদয়! আভ নগতদ ই গদগতিষ্ট তৃদযযভই 

শুযগঝং লদয়গঙম। তুখিঝদাগঝ খদঝ ৬ ঢাগভঔ, শুক্রাভ 

এং অদু্ভঢপাদ নবঔাদদ তুখিঝদাগঝ খদঝ নঔাদদ 

এওগঝ াইদ নাটি গঙদমা, বাদঢ নমঔা গঙম 

"Ommen, 66.6 km"; আভ াইদম অদুাদভ 666 

-নও যয়ঢাদদভ ংঔযা থভা লদয় ণাদও। এই পয়াল 

খঝদা ঙািা আদভা এওগঝ খঝদা খদঝ। ঙগভ দায়ও 

Gregory Peck-এভ শুযগঝং ঘমাওামীদ নওাদদা এওগঝ 

চায়কায়  বায়াভ ওণা গঙম; গওন্তু নওাদদাপাদ গঢগদ 

ঢােঁভ ফ্ল্াইঝগঝ গফ ওদভদ। ধদভ ঔভ  আদ নই 
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নপ্লদগঝ ক্রযায ওদভ এং এওচদ বািী  নেঁদঘ ননদভদগদ। এফদগও গদদফাভ  শুযগঝং 

শুরু লাভ তু-ফা আদক ঢােঁভ নঙদম অজ্ঞাঢওাভদড আত্মলঢযা ওদভ। এই ঙািা 

আভ খঝদা আদঙ। নপ্রাটাওযদ ঘমাওামীদ ধগভঘামও Richard Donner নব 

নলাদঝদম গঙদমদ ঢাদঢ IRA লাফমা ঘামায়; 

শুযগঝংদয়ভ চদয নব ওুওুভগুদমাদও পািা ওভা 

লদয়গঙম ঢাভা গদা ওাভদডই ঢাদতভ প্রগযেওদতভ 

আক্রফড ওদভ। এওগঝ গদযর তৃদযযভ শুযগঝং 

লদয়গঙম িাদীয় ানাগভ ধাওিাভ নুদদতভ গদদয়, 

শুযগঝং নযর লাভ ধভগতদই আঘফওা ই ধাদওিভ 

গংলগঝ ঔাদওাভ ধশু প্রগযেওদও আক্রফড ওদভ 

ঢােঁদও চীগঢ অিায় পেড ওদভ। এঙািা 

শুযগঝংদয়ভ প্রণফগতদদই ওদয়ওচদ ফুদঔাফুগঔ কাগি 

তুখিঝদাভ গযওাভ লদ, গওন্তু নৌপাকযক্রদফ নওউ 

চঔফ লদগদ। 

3. Rosemary‖s Baby (1968): এই ঙগভ গঔযাঢ লাভ গধঙদদ এভ াদণ খদঝ 

বায়া গগপন্ন অদমৌগওও ওাণ্ডওাভঔাদাভ বদণষ্ট অতাদ আদঙ; এভ ফদথয ওদয়ওগঝ 

উদিঔদবাকয ফৃঢুযভ খঝদা চগিঢ। ঙগগঝ বঢভী লাভ এও ঙভ ধভ ঙগভ  ংকীঢ 

ধগভঘামও Krzysztof Komeda brain clot লদয় ফাভা বাদ, আভ ওাওঢামীয়পাদ 

গঞও এইপাদই ফৃঢুয লদয়গঙদমা ঙগভ এওগঝ গদযর ঘগভি Hutch (Rosemary -ভ 

নু্ধ) -এভ। এভ নণদও পয়াদও ফৃঢুয খদঝ ধগভঘামও Roman Polanski -ভ আঝ 

ফাদভ অন্তুঃত্ত্বা স্ত্রী Sharon Tate এং ঢােঁভ ঘাভ নু্ধভ। ঔুদগুদমা ওদভগঙম এওগঝ 

Mass-Murdering Group বাভা গঙম নধযাতাভ ঔুদী। ঢাভা Sharon -নও 
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নরাদমাাভ ঙুগভওাখাঢ ওদভ এং ঢােঁভ ফৃঢুযভ ধভ এওগঝ নঢায়াদম ঢাভই ভদি   

গপগচদয় ঢাভ াগিভ ফূম প্রদযদ্বাদভ ছুগমদয় নভদঔ বায় আভ ঢাদঢ িি ওদভ নমঔা 

গঙম "PIG"। William Castle, গদদফাভ প্রদবাচও, গদদফা গভগমচ লাভ এওঙভ 

ধদভ ফৃঢুযভ হুফগও ধাদ। এইওম হুফগওভ নচদভ ঢােঁভ kidney failure ধবিন্ত লয় 

এং ঢােঁদও লাধাঢাদম পগঢি ওভা লদম নইঔাদদ গঢগদ ঔাদঝ শুদয় আঢগেঢ লদয় 

গঘৎওাভ ওভদঢদ, 'Rosemary, for God‖s sake, drop the knife!' ধদভ heart 

attack -এ ঢােঁভ ফৃঢুয খদঝ। নযদর আদভা এওগঝ ঢণয গতই, নব Dakota Building -

এ ঙগভ শুযগঝং লদয়গঙম নঔাদদই গুগম ওদভ লঢযা ওভা লয় Beatles ঔযাঢ John 

Lennon -নও। 

4. The Conjuring (2013): ত্তদভভ তযদও 

RhodeIsland -এ Perron ধগভাদভ খদঝ বায়া 

ঢয খঝদা অদুাদভ গদগফিঢ এওগঝ গঔযাঢ ঙগ এগঝ। 

শুযগঝং ঘমাওামীদ ধগভাদভভ নয ওদয়ওচদ তয 

শুযগঝং নতঔদঢ আদদ, শুথুফাি Carolyn Perron 

ঙািা, গঢগদই লদমদ ই ধগভাদভভ ওিিী। নগতদ বঔদ 

ধগভাদভভ াগও ওদম শুযগঝং স্পদঝ উধগিঢ, লঞাৎ 

কু্র নফম্বাভভা মেয ওদভদ এওঝা তফওা লায়া শুথুফাি 

ই ধগভাদভভ নমাদওদতভ গখদভই আগঢিঢ লদে, 

অণঘ ঢাদতভ উদোগতদও অগিঢ কাঙগুদমাভ এওগঝ 

ধাঢা দিদঙ দা। ধদভ চাদা বায় গঞও নই ফুলূদঢিই Carolyn - আঝমান্টাদঢ 

গদদচভ াগিদঢ এও পূঢুদি  অস্বাপাগও নওাদগওঙুভ উধগিগঢ নঝভ  ধাদ। 

নমস্বরূধ গঢগদ অজ্ঞাদ লদয় বাদ  ঢােঁদও লাধাঢাদম পগঢি ওভদঢ লয়। এই খঝদাভ 
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তুগতদ ধদভই নব নলাদঝদম ঙগভ ওমাওুযমীভা গঙদমদ ঢাদঢ আগুদ মাদক, বগত 

নৌপাকযক্রদফ খঝদায় নওউই আলঢ লদগদ। ধগভঘামও James Wan ধভঢিীওাদম 

সৃ্ভগঢঘাভডা ওভদঢ গকদয় এওগঝ খঝদাভ উদিঔ ওদভদ, এওগতদ দন্ধযদমা গঢগদ বঔদ 

অগনদ দ ওাচ ওভগঙদমদ, লঞাৎ নঔয়াম ওদভদ ঢােঁভ নধারা ওুওুভগঝ গওঙু এওঝা 

নতদঔ কভকভ ওভদঙ, অণঘ গঢগদ উদঞ পাদমা ওদভ ঔুেঁদচ নতদঔদ নঔাদদ গওঙুই নদই ; 

গওন্তু ঢা দত্ত্ব গঢগদ ওুওুভগঝদও গওঙুদঢই যান্ত ওভদঢ ধাদভদগদ। Vera Farmiga, 

গবগদ গওদা ঙগভ এওগঝ ফুঔয ঘগভদি গঙদমদ (as paranormal investigator) গঢগদ 

গওঙুদঢই গঘিদাঝয াগি গদদয় নবদঢদ দা, ওাভড গঢগদ নওাদদা অজ্ঞাঢ ওাভদড অস্বগি 

নাথ ওভদঢদ। এফদগও গঢগদ এই গঘিদাঝযগঝ ভাদঢ ধিদঢদ দা, ওাভড বঢাভ 

নঘষ্টা ওদভদঙদ ঢােঁভ স্নায়ু পদয় অয লদয় নবঢ। এফদগও এওগতদ ভাদঢ গঘিদাঝয 

ঔুমদঢই গঢগদ নঝাভ গিদদ গঢদদঝ রু আেঁঘি 

নঔয়াম ওদভদ, গঞও  নবদ নওাদদা ধশু ঢাভ দঔ 

গতদয় আেঁঘি নওদঝ গতদয়দঙ। 

5. The Amityville Horror (1979 & 2005): 

আদভওগঝ ঢয খঝদা অমম্বদদ গদগফিঢ গঔযাঢ 

গদদফা। বণাভীগঢ এই নেদি খদঝ গওঙু 

অদমাগওও খঝদা। ঙগভ দায়ও James Brolin 

এই ঘগভদি অগপদয় ওভা গদদয় বদণষ্ট গদ্বথাগিঢ 

গঙদমদ। গওন্তু এওগতদ এই কেগঝ ধিাওামীদ 

লযাোদভ ঝাগাদদা ঢাভ এওগঝ ধযান্ট আঘফওাই ধদি 

বায় আভ খঝদাভ এই আওগস্ভওঢায় গঢগদ এঢঝাই ঘফদও বাদ, নব নঘয়াদভ দ গঢগদ 

ধিগঙদমদ নঔাদ নণদও মাগনদয় ধদিদ। এই খঝদাভ ধভই ঢােঁভ ফদদ লয়, কেঝাদঢ 
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গওঙু এওঝা আদঙ, আভ নই ওাভদডই গঢগদ 

অগপদয় ওভদঢ ভাগচ লদ। 2005 -এ  ঙগভ 

ধুদুঃগদফিাদডভ ফয় ওদয়ওগঝ অদু্ভঢ খঝদা 

খদঝ। এই গদ্বঢীয় ঙগগঝদঢ গবগদ দায়ও গঙদমদ, 

Ryan Reynolds, ঢােঁভ এং াতাগও 

ওমাওুযমীদতভ গঞও  ভাঢ ৩:১৫ -য় খুফ নপদগ 

নবঢ। আভ ওাওঢামীয়পাদ ধুগমদযভ নভওটি 

অদুবায়ী গঞও এই ফদয়ই Ronald DeFeo 

(গবগদ গঙদমদ আম ঔুগদ) ঢাভ ধগভাদভভ 

তযদতভ গুগম ওদভ লঢযা ওদভদ। শুথু এই দয়, ঙগ শুরু লয়াভ গওঙুগতদ আদক, নব 

ফুদ্র বওদঢ ঙগভ চদয নঝ াদাদদা লদয়গঙম, নই বওদঢ এওচদ অজ্ঞাঢ 

ধগভঘয় যগিভ মায নপদ দঞ।  

এই ধােঁঘগঝ ঙািা আভ অদদও লভভ ঙগ আদঙ বাভ দে চগিঢ আদঙ নয গওঙু 

লািগলফ ওভা অদু্ভঢুদি খঝদা। নবফদ- "Poltergeist" (Part - I , II & III), "The 

Crow", "The Ghost", "The Twilight Zone", "The Exorcism of Emily 

Rose", "The Innkeepers", "Ghost", "Behind the Candelabra" ইঢযাগত। 

নতভী দা ওদভ নব ঙগগুগম এঔদদা নতঔা লয়গদ ছঝধঝ নতদঔ ননমুদ এং নই দে 

খঝদাগুদমাভ যাধাদভ নচদদ ননমুদ। 

 

 



331 

ভূয়তর সাতকাহন 

গুঞ্জদ(গ) কােুমী 

 
আফাভ পূদঢভ পয়  

নঙাঝদমায় তাতু মঢ এ াগিদঢ দাগও পূঢ আদঙ। াগিভ এওঢমাভ ঙাত 

বঢগভভ ফয় গফগস্ত্রভা তু'ভাঢ গঙম, ঙাদত ওাদভাভ ঘমাভ আয়াচ শুদদ ধাগমদয়গঙম। 

ঞাম্মা শুদদ মম, 'নঢাদতভ তাতু গদদচই পূঢ'। পয় ধায়া নণদও আযালঢ লয়াঝা 

ই য়দ নয ওদষ্টভ গঙম। 

ঢঔদ গঝগপ গঙমদা আফাদতভ। তুদঝা াগি ধদভ নু্ধ অডিদভ াগিদঢ গঙম। ভ 

ফা আভ আফাভ ফা নু্ধ। যগদাভ াংমা গদদফা "লাদাাগি" লদে দম ঔভ গতম 

অডিদভ ফা। আগফ আভ ফা নকগঙমুফ। ফদদ আদঙ াভা গদদফাই নঘাঔ ুদচ ফাদও থদভ 

দগঙমুফ। াগি এদ াা ফাদয়ভ ফাদছ শুদয় দা ধাভগঙ খুদফাদঢ দা ধাভগঙ 

ঢাওাদঢ। আফাভ নাচাুগচ চাদমা। 

উত্তভধািা কপদিদফন্ট লাই েুদম ধিঢুফ আগফ। আফাভ পাই ভাচা ধিঢ। 

এওগতদ তুধুদভ াগি ননভাভ ফয় তুচদদভই নঘাদঔ ধিদমা নই পয়েভ তৃযয,  

গঢদঢমায় িদতভ ক্লাদ ওোম! য, তুচদদই নত নতৌি। 
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ভাদঢ নওাণা নণদও াাভ াইদওদম নঘদধ া াা ফাদয়ভ দে গভক্সায় নঘদধ 

ননভাভ ফয় গতগখভ নফাি খুদভ এওঝু এগকদয় নঘাদঔ ধিদই "ফগদাগঝ"। এওতফ 

নই লাদাাগিভ ওগধ নধস্ট। আভ ই চায়কাঝাভ ভািাঝা আাভ এওঝু উেঁঘু। গভক্সাভ 

ওাওু নদদফ ঝাদদই আভ ভািা,পয়,নওৌঢুলম  এওদে আদি আদি ঘমদ। 

চায়কাঝা নধগভদয় নকদম যাগন্ত। এওগতদ এওঝা গচগদ নতদঔ আগফ নঢা দঝই াা 

ফা লােঁ, ঐ নধাদিাাগিদঢ এওঝা খদভ লযাগভদওদদভ আদমা! য, আাভ ভাদঢ খুফ 

নদই। ধদভ চাদমুফ আফাদতভ ধািাভ পাভী (চম গতঢ াগিদঢ), ন দাগও ঔাদদ 

ণাওাভ অদুফগঢ নধদয়দঙ াগিভ ফাগমদওভ ওাঙ নণদও। 

আলা পূঢ ালা পূঢ! 

এওঝা াগি গঙম "পুদগপমা", আফাদতভ ধাদযভ ধািায়। ফা নচযগঞফাভ ফুদঔ 

নযাদা ঔাদদ এওগঝ নফদয় ওাচ ওভঢ আন্নাওাগম। নফদয়ঝাদও ভা ফাভদথাভ ওভঢ 

প্রায়ই। এওগতদ নফদয়ঝা ফাভা নকম। ভা আইদদভ লাঢ নণদও ােঁঘদঢ দও কমায় 

তগি গতদয় ছুগমদয় গতম আভ এও টািাভাু (দাফ ওভ দা), ঝাওা নঔদয় ুইাইট 

দম গমদঔ গতম। আইদদভ লাঢ নদও ভা নেঁদঘ নকম গওন্তু ােঁঘম দা নই 

টািাদভভ চমচযান্ত ুি ম স্বাপাগও নফদয়। এও ফাদভ ফদথয তুগতদদভ অচাদা 

জ্বদভ ফাভা নকম নফদয়ঝা। গও চাগদ গও লদমা ভা াগি নঙদি াই ওমওাঢা ঘদম 

নকম। শুদমুফ আন্নাওাগমভ অঢযাঘাভ। ঐ াগিভ নধঙদদ আফাভ নু্ধভ াগি গঙম ভা 

মঢ াভাভাঢ আয়াচ লয় চম ধিাভ, াদ ফাচাভ, ামগঢ ভাঔাভ l অদদদও 

গওদদঢ ঘাইম ঐ গঢদগতদও াকাদ ওভা ছওছদও নতাঢমা াগি। আগফ এওাভ 

ঠুদওগঙমুফ ম ওুদিাদঢ। মাম গদফদন্টভ নফদছদঢ ফুঔ নতঔা বায় এঢ ঘওঘদও, নই 

াগি নব ও'চদ গওদম ঢাভা নওউ গওন্তু গঝওদঢ ধাভম দা। এওচদ নঢা অওাভদড 
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কমায় তগি গতদমদ, গঢগদ গঙদমদ আফাভ এও নু্ধভ চযাঞা। এঔদ নওউ চাদদ দা গও 

ওাভড। আচ নই াগি অফদপাদই ধদি আদঙ। 

আভ আদঙ ফামীভ াকাদ, গঞও কোভ থাদভ ুন্দভ াচাদদা ফদদাভফ নতাঢমা 

ওাদঞভ াভান্দা নতয়া াগিঝা। গতদদভ নমা  গঞও আফভা অদদওাভ নকগঙ, গওন্তু 

ন্ধযায় নওউ ণাদও দা। শুদদগঙ এওাভ তুদঝা নঙদম দাগও াগচ থদভ ঔাদদ গঙম। 

ধদভভ গতদ ঢাদতভ মায কোয় পাদঢ নতঔা বায়। ঢঔদ গওন্তু এঔদওাভ ফঢ ফত 

ঔায়াভ ঘম গঙম দা। নঙািতা এ ফাদঢ দা। নই নঙািতা তাগয়ত্ব গদম আফাভ আভ 

ভাচাভ পূদঢভ পয় পাগাদদাভ, গফযদ নই ফামীভ াকাদ। ঢদ াভাভাঢ দয়। ঢাদঢ 

নঙািতাভ নচযঞুভ লাদঢ উত্তফ ফথযফ ঔায়াভ পয় আদঙ, দে আফাদতভ। ঢাই গঞও 

লম ভাঢ আঝঝা অগথ। াগিদঢ নঙািতা গও দম ফযাদদচ ওদভগঙম চাগদ দা। 

াইদওম ওদভ লাগচভ লমুফ ফামীভ াকাদ। তুকিাধুদচাভ তযফীভ ধদভ মক্ষ্মীধুদচাভ 

আদক। ঢঔদ নয ঞাণ্ডাভ আদফচ ঘদম আঢ আভ অন্ধওাভ ঢািাঢাগি লঢ। নকঝ 

ন্ধ, ঢাই এওথাদভভ ধােঁগঘম ঝধদও নপঢদভ প্রদয। শুথু কোভ চদমভ ঙমাৎ ঙমাৎ 

আয়াচ ঙািা আভ নওাদ যব্দ নদই। আফভা আদি আদি কোভ থাদভভ ােঁথাদদা নকাম 

ঘত্বদভ এদ মুফ। াগিভ গতদও গধঞ ওদভ। উদোগতদও ধাগদলাগঝভ আদমা নতঔা 

বাদে। গওঙুেড াভ ধভ ওযাদিদ নঙািতা মম াগিঝা এওঝা ঘক্কভ গতদয় আদ। 

ভাচা শুদদ শুদয় ধভম ই ঘাঢাদমই।  বাদ দা। আগফ এওঝু নঙািতাভ দযাঝা 

গঙমুফ দে নকমুফ। াগিঝা আদমাআেঁথাগভদঢ গঢয নই ওুদলগম গদদফাভ াগিঝাভ ফঢ 

মাকগঙম। শুথু মঢা ফদেযওদভভ কমায় "আদঙ ন আদঙ" কাদঝাই বা গঙম দা। 

বাইদলাও অদথিও প্রতগেড লয়গদ লঞাৎ ভাচাভ গঘৎওাভ, নতৌি নতৌি, নওাদ ভওদফ 

নই ধােঁগঘম ঝধদও গঢদচদ ভািায়। ভাচা ভািাদঢই দ ধিম। গচদজ্ঞ ওভাদঢ 

মম  শুদয় শুদয় কোভ গতদও ঢাগওদয়গঙম এফদ ফয় এওচদ নওউ ই াগিভ 
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গদচস্ব কোভ খাঝ নণদও ঘাদ ওদভ ঞাভ ফঢ উদঞ বায়াভ ফয় ভ গতদও ঢাগওদয় 

গঙম। নঢফদ ঢাওাদদা দাগও  আদক ওঔদদা নতদঔগদ। াগি গনদভই ভাচাভ প্রঘণ্ড 

জ্বভ। আগফ নঢা দঝই নঙািতা নয খাদি নকগঙম। প্রায় গতদ ধােঁদঘও ধভ ভাচা ুি 

লদঢ শুরু ওভম যযাফঞাওুদভভ চমধিা নঔদয়। যযাফ ছা দম গতম ঐ ফামীভ াকাদদ 

বায়াভ ওণা। আচ চাগদ দা গও ওদভ চাদম, ভাচা দমগদ। 

তাতুভ এওঝা েুম গঙম, ফাদদ এঔদ আদঙ, "নাদথাতয়",এং নয দাফওভা। 

নই েুম বঢগভ লদয়গঙম আফাভ চদেভ আদক, আভ আফাদতভ াগিভ াইদয়ভ 

ঔাদদই লচধাদঞভ শুরু। নধঙদদ গঙম চেম নখভা ধুওুভ। অদদওঝা যীদরিনু্দাুভ 

গওদযাভ উধদযাদভ ফঢ। ই েুদম তুচদ ণাওঢ, নওয়াভদঝওাভ ফদঢা।  ফাদছ ফাদছই 

ঢাভা অগপদবাক চাদাদঢা তাতুদও, ভাদঢ খুদফাদঢ ধাদভ দা দম। মঢ াভাভাঢ 

তীখিশ্বাদভ আয়াচ াভা েুম গখদভ খুদভ নিায়। ফা তাতুদও এওগতদ গচদজ্ঞ 

ওভাদঢ তাতু দমগঙম ঐ গপদঢ দাগও ওামীভ ণাদ গঙম। ঔাদদ দভগম লদঢা 

এওফয়। ধদভ নই নমাও তুচদদভ এওচদ ঔু অুি লদয় াগি ঘদম বায়। 

শুদদগঙমুফ ধযাভামাইজ্ট লদয় নকগঙম। ঔাদদ ধদভ আফাভ িচযাঞা াগি ওদভদ। 

ঢাভ  ঢঙদঙ লদয় বায়। াফদদভ চগফদঢ আফাদতভ াগি লয় নঝা নঝদওগদ। 

এফদগও িদচযঞুভ াগিদঢ গদদঘ নবঔাদদ নাদথাতয় গঙম নঔাদদ বঢ পািাদঝ 

এদগঙম ঢাদতভ ওদমভই িি েগঢ লদয় নকদঙ এওতফ অপাদীয় পাদ। 

আগফ আভ নঙািতা কভদফভ ঙুগঝদঢ নধঙদদভ চেদম খুদভ নিাঢুফ টাহুও ধাগঔ 

ফাভদঢ। আভ ধুওুদভ ফাদছফদথয আা লােঁ ফাভদঢ। এও তুধুদভভ অগপজ্ঞঢায় আাভ 

তুচদদই নই যযাফঞাওুদভভ চমধিা নঔদয় নঘাঔ ঔুগম। এঔদ ফদদ আদঙ ধুওুভ ধাদি 

আফভা নধৌঁদঙগঙ। ঔু নভাত নগতদ। এওঝা আফিা কাদঙভ গদদঘ মাফ আফভা। ই 
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ধুওুভঝা গওন্তু নওউ যলাভ ওভঢ দা, ঢু চম ঝমঝদম ধগভষ্কাভ; লয়ঢ চেদমভ 

কাঙকাঙাগমভ চদয। এওঝা খাঝ গঙম অযহৃঢ ি ি খাদ ঠাওা। লঞাৎ নতগঔ 

এওঝা উ াদ ফাচদঙ, পামাফ দঢুদ নওউ লদ। আফভা ঢঔদ টাহুও ধাগঔভ 

নঔােঁদচ অঢ নও গও ওভদঙ ফয় নওাণায় দচভ ওভাভ! নঙািতা লঞাৎ আফাদও ঔাফদঘ 

থভম আগফ ফুঔ দাগফদয় নতগঔ উঝা আফাদতভ াফদদ তােঁগিদয়। গওন্তু ধুওুদভভ নওাদ 

ধাি গতদয় আাভ নওাদ ভািা গঙম দা। নই ফুঔ ডিদা ওভদঢ ধাভদা দা। তুচদদই 

অজ্ঞাদ লদয় নকগঙমাফ। 

পূঢ আফাভ ধুঢ 

ঢঔদ এওাতয ক্লাদভ ঙাি। দারুড ক্লাদভ ঔাদদ ঢাধাুভ নওাগঘং-এ 

ধিদঢ বাই ন্ধযায়। ঢঔদ "গঝউযদ" মাভ ঘম লয়গদ। ফাদছ আথ খন্টা গভগঢদঢ 

আফভা ফাদঞ দ আড্ডা গতঢুফ। ফাদঞভ ধদভই তু-গঢদদঝ াগি ঢাভধভ এওঝা লাই-

নড্রদ ঢাভধভ ওভাগঢ ধািাভ ওভিাদ। লঞাৎ এওগতদ েুদম গঝেু মম ধািায় পূদঢভ 

উধদ্র, ভাদঢ দাগও গঠম ধিদঙ। আফভা নওাগঘংদয়ভ গভগঢদঢ ফাদঞ লাগচভ। ধািাভ 

নফাঝাফুগঝ াই তভচা চাদমা ন্ধ ওদভ খদভ। লঞাৎ গঢয গঢয গঠম উদি আদঢ 

মাকম ওভিাদদভ গতও নণদও। াই ধােঁগঘদমভ আিাদম ফাণা ােঁঘাদঢ দ নকমুফ। 

নয গওঙুগতদদভ চদয আঢে ধািায় নঘদধ ম। দন্ধভ ধভ দারুড শুদযাদ। ধদভ 

নঘদধ থভদঢ চাদা নকম গঝেু আভ ভ পাইদয়ভ ওান্ড। ধামা ওদভ গকদয় গঠম ঙুেঁিঢ 

নদম দতভ তুচদদভ নবদওাদদা এওচদ আফাদতভ দে ণাওদঙ। আভ পূঢ গঠম ঙুেঁিদঙ 

দম ওণা ঢা আাভ ওভিাদদভ গতও নণদও, নও অঢ নঔয়াম ভাঔদ, এফদ ধাগচ 

গঙম ই তুদঝা! 
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গওা পূঢ? গওমু্ভঢ! 

'দভ গ, নমঔাঝা ফযাকাগচদদ বাদ আভ নঔাদদ আভ অদদদওভ নমঔা, ঙগ 

আভ অদদও গওঙুভ চদয চায়কা ভাঔদঢ লদ, ঢুই এওা গমদঔ নকদম লদ?' ফাদদ 

গদদচদও মমুফ আভ গও। ঢা আফাভ পূঢ দয়, গদও মম, 'গঞও লযায় এাভ 

িদমাভ তুদঝা পয়াল অগপজ্ঞঢাভ ওণা গমদঔ ণাফগঙ।' 

আফাদও গযগমগুগি নণদও প্রায়যই তাগচিগমং নবদঢ লদঢা ওাদচভ চদয। 

ফাদছফদথয গদওদম নদভাদঢ লঢ। াইও গদদয়ই নবঢুফ, গদদচভ ঔুযীফদঢা ঘমাভ 

ইদে। পািা কাগিদঢ নকদম নঝা ণাদও দা। এওাভ ওামীধূদচাভ ধভধভ নগিদয়গঙ 

তাগচিগমংদয়ভ উদেদযয। গযগমগুগি নণদও কাগিথুভা অগথ ফঢম ঢাভধভ নণদও ধালাগি 

ােঁও; চেম ছদিা দফঢ ধাঙ্খাাগিভ ভািা। ন্ধযায় ভািাঝাভ তদাফ আদঙ গওন্তু দে 

াইও ণাওদম আগফ ঢঔদ গলদভা, ঘামা ধাদগ! এদওভ ধভ এও ােঁও গদদঢ গদদঢ 

প্রায় নগযভপাক ভািা ঘদম এদগঙ, ফওাইাগিভ আদক এওঝা চায়কায় লঞাৎ আফাভ 

াইদওভ নলটমাইঝ ধিদমা এওচদদভ ফুদঔ। এঔদ ফদদ আদঙ, ওধাম ননদঝ ভি 

ছভদঙ, দীম গচদ আভ গগেঝ ওামাদভভ চযাদওঝ। নমাওঝা তােঁগিদয় গঙম, আগফ ভ 

াফদদ গতদয় ঝাদি গদদয় ধদভ উঞাভ ধভ ফদদ লদমা আদভ এঝা গও নতঔমুফ? নয 

ঔাগদওঝা নধঙদদ এওঝা কাগি আগঙম। কাগিঝা বঔদ ঐ চায়কাঝায় এদমা ঢঔদ গওন্তু 

ওাউদও নতঔদঢ ধাইগদ। কাগি আফাভ ধাদয এদ তােঁিাদমা। ড্রাইপাভ কম্ভীভপাদ 

গচদজ্ঞ ওভম গও লদয়দঙ, এঔাদদ তােঁগিদয় নওদ? চাদামুফ খঝদাঝাভ ওণা। ড্রাইপাভ 

নঙদমঝা মম ধাঙ্খাাগিভ ভািায় ভাদঢ ঘমদম এফদ অদদও গওঙু নতঔা বায়। গওন্তু 

ওঔদ তােঁিাদদ দা বঢ অস্বাপাগও গওঙু নতঔুদ দা নওদ। ঢু ফদদ দন্দল বাদে দা 

আগফ ধগভষ্কাভ নতদঔগঙ ঢা এওতফ ঘাভ ধােঁঘ লাঢ তূভদত্ব। অদদও ফয় ধালাদি ধাদয় 
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ঘমাভ যঝিওাঝ ণাদও, ধাওতগণ্ড মা লয় াংমায়। আগফ এওঝা ধাওতগন্ডভ াফদদ 

নমাওঝাদও নতদঔগঙ ফদদ আদঙ। ধদভভগতদ ননভাভ ফয় ঔাদদ তােঁগিদয়গঙমুফ গওন্তু 

ঔাদদ নওাদ ধাওতগণ্ড গঙম দা। এঔদ চাগদ দা গও নতদঔগঙমুফ নগতদ গওন্তু 

আচ নই তৃযয স্পষ্ট ফদদ আদঙ। 

আদভওঝা অগপজ্ঞঢাভ ওণা দম নযর ওভদা। আফভা ঘাভ নু্ধ গফদম 

গকদয়গঙমুফ নফৌঘুগঔ, াফগং-এভ ওাদঙ। আগফ, ভাচা, তীধেভ আভ ুগতা। ভাচা 

ঝুযগভচদফভ ওাচ ওদভ; ভ গওঙু নকস্ট আদ ঢাই চায়কাঝা দভচগফদদ ঢতন্ত 

ওভদঢ বায়া। চায়কাঝা পাদমা লদম অগঢগভি ভওদফভ গদগভগগম। ঢদ প্রঘুভ ধাগঔ, 

াভােডই গওগঘভগফগঘভ ঘমদঙ।  আফভা যগদাভ নকগঙ। ভগাভঝা নণদও নাফাভ 

নেওনাস্ট ওদভ ওাম ওাম গযগমগুগি ননভাভ প্লযাদ। ফয়ঝা ফাদঘিভ ফাছাফাগছ। 

নওয়াভদঝওাভ গবগদ গঙদমদ গঢগদ ন্ধযাভ আদকই ঔাাভতাাভ নভগট ওদভ গতদয় ঘদম 

নকদমদ ঢাভ াগি। বায়াভ ফয় দম নকদমদ নগয ভাদঢ তভচা চাদমা দা ঔুমদঢ 

নধাওাভ উধদ্রদভ চদয। আফভা াইদভ মুফ চগফদয় আড্ডা ফাভদঢ। আওাদয 

এওঝু ধদভ িদয়াতযীভ ঘােঁত উঞম। ঢভম নচাৎস্না আফাদতভ ঢভমীফাভ দে দ্রীপূঢ 

লদয় ফগিদষ্ক এও স্বগিম ফায়াচাম ৃগষ্ট ওভদঙ। দে ুগতাভ কমায় ফান্না নত। ভাঢ 

ািাভ দে দে গওঙুই নওফদ নবদ অধাগণি লদয় উঞদঢ শুরু ওভম। লঞাৎ এওঝা 

ুন্দভ কন্ধ নবদ ফদ নতল অয ওদভ গতদঢ মাকম। নঘয়াভ নঙদি উদঞ বায়াভ যগি 

লাগভদয় ননদমগঙ। গওন্তু কন্ধঝা ওদফ নকম লঞাৎ, আভ আফভা নবদ গম্বৎ গনদভ 

নধমুফ। ুগতা ঔু ওগঞদ পাদ মম, 'াই নপঢদভ ঘদমা'। গও এওঝা গঙম ুগতাভ 

কমায়, আফভা এওওণায় উদঞ নপঢদভ ঘদম এমুফ াই।  খদভ ঠুদও তভচা ন্ধ ওদভ 

গতদয়গঙ গওন্তু গও চাগদ নওদ নওউ নঔদঢ ধাভমুফ দা নগতদ। ভাঢ ািদঢ মাকম, 

আফাদতভ এওঝাই আদমাঘদা কন্ধঝা গওদভ? নুদমভ া কাদঙভ কন্ধ লয় এওঝা, ভাদঢ 
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ধায়া বায় গওন্তু এ কন্ধ নবদ গওঙুভ দেই নফমাদদা নকম দা। বাই নলাও শুদয় ধিা 

নকম অকঢযা।  ঢঔদ ওঢ ভাঢ চাগদ দা আফাভ খুফ পাগম এওঝা অস্বাপাগও আেঁযদঝ 

কদন্ধ। নচদক নতগঔ তীধেভ আভ ুগতা আদকই উদঞ দ আদঙ। ঢাভধভ শুরু লদমা 

গওঙুদঢ আেঁঘিাদদাভ যব্দ। গঞও নবদ নওাদ চাদদায়াভ চাদমা ঔুদম ঠুওদঢ 

ঘাইদঙ।এওাভ এগতদওভ চাদমায় নঢা আদভভাভ তভচাভ গতদও। গওন্তু নওাদ 

ধাদয়ভ আয়াচ নদই। াভা াগি খুদভ খুদভ এঝা লদঢ ণাওম। আফভা নওউই ঔু 

পীঢু দই, গওন্তু ওাদভাভ াল লদমা দা গকদয় চাদমা ঔুদম নতঔাভ। লাঢ ধা নবদ অয 

লদয় গকদয়গঙম আফাদতভ। াভা ভাঢ ঐ আঢগেঢ অিায় ওাঝম। াদি ঘাভদঝ দাকাত 

আয়াচ ন্ধ লদমা। আদি আদি আওায ধগভষ্কাভ লদঢ শুরু লদঢই আগফ আভ ুগতা 

তভচা ঔুদম নদভামুফ। াভা াগিভ  চাদমা তভচা ঔুেঁদচ নওাণা নওাদ তাক 

ধায়া নকম দা।দওয়াভদঝওাভ এদমা এওঝু নমায়।  শুদদ ন ঘুধ ওদভ ভইম, 

এওঝা ওণা মম দা আভ শুদদ অাও লদমা দা। আফভা ুছমুফ   চাদদ 

গওন্তু ফুঔ ঔুমদ দা। আফাদতভ াভাভাঢ খুফ লয়গদ। যভীভ ঔাভাধ মাকদঙ। গঞও 

ওভমাফ নেওনাস্ট ওভদা দা। আধাঢঢ এঔাদ নণদও নদভাদঢ লদ। কাগি স্টাঝি 

ওভগঙ এফদ ফয় নঘৌগওতাভ নঙদমগঝ এদমা। পামুফ ওগযদযভ চদয এদদঙ। ঝাওা 

নভ ওভদঢই মম, 'ণাও াু, ঝাওা গতদঢ লদ দা। শুথু এওঝা ওণা মদঢ ঘাই। 

এই ওাভদদই এঢ ুন্দভ চায়কায় এঢ ুন্দভ াংদমা ঔাগম ধদি ণাদও, ওাভড 

গচজ্ঞাা ওভদদ দা। ই নঢা ুদছদঙদ আধদাভা।' এঔাদদই ইগঢ ঝাগদ আচ। নতঔা 

বাও আফাভ পূদঢভ পগরযৎ গও মদঙ। 
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সতযজিৎ ও রেলভূত 

প্রুে গদদয়াকী 
 

াংমা, ফাদদ ৃলত্তভ েদতদযভ দে পূদঢভ নবাকাদবাক এদওাদভ আগত্মও। 

াগাগম "পূঢ" স্তুগঝদও ি পামাদ। ঢাভা পূদঢভ কে ধিদঢ পামাদ, পূঢুদি 

ঙগ নতঔদঢ পামাদ, এফদগও নপৌগঢও ধগভদদয পূদঢভ কে নযাদা ঢাদতভ ওাদঙ 

নব নওাদ অযাটদপঞ্চাদভ বাাভ ফদঢাই গপ্রয়। এ নলদ াগামী বগত নওাদপাদ ঔভ ধায় 

নওাদ গদযর চায়কায় পূদঢভ উধদ্র নযাদা নকদঙ ঢালদম লইলই ওদভ তম নেঁদথ 

নঔাদদ নিাদঢ ঘদম বায়। পূঢ বগত নণদও ণাদও ঢালদম ই াগাগমভ পদয়ই আভ 

ই ঢিাদঝ ণাদও দা। এদওাদভ লাদমভ খঝদাই থভা বাও। নয ওদয়ও ঙভ থদভই 

নযাদা বাগেম ধুরুগময়াভ নগুদদওাতভ নভম নস্টযদদ দাগও নঢদাদতভ বাঢায়াঢ। 

নওাদ এও নস্টযদ ফাষ্টাভ  ঢাভ স্ত্রীভ ঔুদদভ ধভ নই নস্টযদদ দাগও নওাদ নেদ 

তােঁিায় দা। ঢিফাদদ গুদেভ ফলাধীঞ ইন্টাভদদদঝ নগুদদওাতভ গদদয় ওফ নমঔাদমগঔ 

লয়গদ। হু নমাদও পূঢ নতঔাভ আযায় নঔাদদ অগপবাদদ গকদয় যণি লদয়দঙদ, নওউ া 

নওাদ যব্দ শুদদদঙদ লয়দঢা। ঢদ ঢয খঝদা াফদদ আদঢ ফয় মাদকগদ। এও 

ংাতফাথযফ অদুন্ধাদ ঘাগমদয় চাদদঢ ধাদভ নগুদদওাতদভ পূদঢভ নওাদ অগিত্বই 

নদই। নােঁওা নস্টযদ ঘত্ত্বভ ন্ধযা দাফদমই ঘদম বায় ফাচগদভাথীদতভ তঔদম। পূদঢভ 

কে ঢাদতভই অধপ্রঘাভ। গদগিদে গওঙু অাফাগচও ওাবিওমাধ ওভাভ নঞও লদয় 

উদঞগঙম নগুদদওাতভ। 
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াি নণদও গনদভ আগ কদে। ঢযগচৎ ভাদয়ভ নঙাঝকদে নভমপূদঢভ 

উধগিগঢ খদঝদঙ নয ওদয়ওাভ। নবফদ ১৯৬২ াদম প্রওাগযঢ "অদাণাুভ পয়"। 

এই কদেভ ওণও নেদদ নঘদধ ভখুদাণধুভ বায়াভ ধদণ আমাধ লয় অদাণনু্ধ গফিভ 

দে। আথুগদও পাভঢদরি অদাণাুভ নধাযাও নয নদওদম থভদডভ। ঢযগচৎ 

গমঔদঙদ, 'পদ্রদমাওদও লঞাৎ নতঔদম ফদদ লদ গঢগদ নবদ ধঞ্চায ঙদভভ ধুভদদা 

নওাদদা দাঝদওভ ঘগভদি অগপদয় ওভাভ চদয নদচগুদচ বঢগভ লদয় এদদঙদ। ভওফ 

নওাঝ,  থভদদভ যাদঝিভ ওমাভ, ই ঘযফা, আভ গদযর ওদভ ই ুঝ চুদঢা —এ 

আভ আচওামওাভ গতদদ নওউ ধদভ দা।' অণিাৎ, কদেভ শুরুদঢই ঢযগচৎ এওগঝ 

নপৌগঢও আলায়া বঢগভ ওদভ নতদ। অদাণাুভ নদযাগঝ অদূ্ভু্ঢ —াভা নতয খুদভ 

গগপন্ন ধুভদদা াগিদঢ পূঢ ঔুেঁদচ নিাদদা এং গদভায লয়া। ধদভ আদভা চাদা বায় 

নব নমাওগঝ এওচদ পূঢ গদযরজ্ঞ। ঢাভ গদদচভ পারায়, 'শুথু পূঢ নওদ –পূঢ, নপ্রঢ, 

গধযাঘ, টাগওদী, নবাগকদী, পযাম্পায়াভ, য়যাভউমন, পুটুইচফ ইঢযাগত বা গওঙু আদঙ 

ঢাভ ম্বদন্ধ ইদয় বা নমদঔ ঢাভ প্রায় ই ধদি ননদমগঙ।' এ চাদা বায় নব গঢগদ 

পাভঢদরিভ প্রায় গঢদদযাগঝ ঢণাওগণঢ "পূদঢভ াগি"-নঢ ভাঢ ওাগঝদয়দঙদ, বাভ 

ফদথয ঙাপ্পান্নগঝ টাও াংদমা  গিযগঝ দীমওুগঞ আদঙ। বগত প্রগঢাভই ঢাদও 

গদভায ওদভদঙ পূদঢভ তম। এই কে নণদও আদভা এওগঝ গদযর গচগদ আফভা 

চাদদঢ ধাগভ। নঝা লদমা পূদঢভ কন্ধ। ফাদ্রাগচ থূধ, ফাদঙভ নঢম, আভ ফিাদধািাভ 

কন্ধ নফযাদদা এওঝা কন্ধ –এই লদমা অদাণাুভ ফদঢ পূঢ ণাওাভ গঘহ্ন। পুম গঢগদ 

ওদভদগদ, ওাভড এই ভখুদাণধুদভ এদই অদযদর অদাণাু পূদঢভ নতঔা ধাদ এং 

কদেভ নযদর গঢগদ গদদচই পূঢ লদয় বাদ। বগত নেদদ পূঢ নতঔাভ খঝদা খদঝগদ, গওন্তু 

নেদদই আমাধ লয়া অদাণাু নমাওগঝভ নদওদম নযপূরা  ঘামঘমদ এং 
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দিাধগভ নমাওগঝভ অদু্ভঢ যঔ,  গফগমদয় কেগঝদঢ শুরু নণদওই এওঝা ণফণদফ 

যাধাভ এদদ নতয়। 

ঢযগচদঢভ নঙাঝকদে নভমপূদঢভ গদ্বঢীয় উধগিগঢ ‗নাস্টি ক্লা ওাফভা‘ কদে। 

গদমঢ ননভঢ  াদলদভ ধা ঘাঝা ভঞ্জদ ওুণু্ডভ নফচভ টযাদপদদধাদঝিভ দে 

নফামাওাঢ এং ঢাভ তুুঃল অগপজ্ঞঢাভ কে নাথলয় এওফাি ঢযগচদঢভ ওমদফই 

ম্ভ। াতা ঘাফিাভ গুডওীঢিদ ওভা ভঞ্জদাুদও নযরদফয নঔাত এও াদলদভ 

লাদঢই মাগিঢ লদঢ লয়। ধদভ অযয চাদা বায় ধুদভা খঝদাঝাই ভঞ্জদাুভ নু্ধ 

ধুমদওয ভওাদভভ ফগিষ্কপ্রূঢ, ঢাভ ইংদভচপ্রীগঢ গদফূিম ওভাভ চদয। নাচা ওণায় 

মদম মদঢ লয় এগঝ আদতৌ পূদঢভ কেই দয়। গওন্তু ঢু নেদ আভ পূঢ এই 

তুদঝাদও এওদে পাদঢ নকদম এই কেঝাভ ওণা ফদদ আদই। নেদদভ নােঁওা 

ওাফভায় ভাদঢভ অন্ধওাদভ এওা এওা বািা ওভদঢ নকদম বদণষ্ট াল তভওাভ। গওন্তু 

ভঞ্জদ াুভ যাধাভ আমাতা। গঢগদ াদলী নফচাদচভ ফাদুর। ঢাই অঢযন্ত ধুমগওঢ 

লদমদ এফদ এওঝা ওাফভা নতদঔ, নু্ধভ অপাঝা ঢঔদ ঢাভ আভ কাদয় মাকদমা দা। 

নেদদভ নােঁওা ওাফভা গঢগদ নয উধদপাকই ওভগঙদমদ বঢেড দা ঢাভ াদল 

লবািীগঝ এদ ঢাভ আভাদফভ াদভাঝা াগচদয় গতদমদ। ক্রফাকঢ ঢাদও "গদকাভ" 

দম দম্বাথদ এং তাী ওভা নব নতয এঔদদা স্বাথীদ লয়গদ, ভঞ্জদ াুদও নয গভি 

ওদভ নঢাদম। ঔাগদও ধদভ ঢাভ নঔয়াম লয় নফচভ টযাদপদদধাঝি আদম ফাদুর লদঢ 

ধাদভদ দা। ঢাভ ফাদদ ইগদ টযাদপদদধাদঝিভ পূঢ। ধুদভাদদা আফদমভ নাস্টি ক্লা 

ওাফভা, আভ ১৯৩২ াদম ফদভ বায়া াদলদভ পূঢ, এই গওঙু এাভ ভঞ্জদ াুভ 

নাথকফয লদঢ শুরু ওদভ আভ লাঢ ধা অয লদয় আদ ক্রফয। পয় নধদঢ নধদঢ 

খুগফদয় ধিাভ আদক গঢগদ শুদদঢ ধাদ নফচদভভ কমায় 'টাগঝি গদকাভ' দম থফও। 

এই আদমাআেঁথাগভ, াদল পূদঢভ লাদঢ অধতি লয়া  াভা ভাদঢভ এই পয়েভ 
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অগপজ্ঞঢাভ নদম ভঞ্জদ াুভ ফদ নণদও উগ্র াদলপ্রীগঢ ফুদঙ বায় গঘভওাদমভ ফদঢা, 

নবঝা ধুমদওয াু নঘদয়গঙদমদ। প্রায় তয ঙভ ধদভ খঝদাঘদক্র চাদা বায় ধুমদওয 

াুই ধুদভা ওান্ডঝা খগঝদয়গঙদমদ, আভ নঝা শুথুফাি নু্ধভ পুম থাভডা পাগাভ 

চদদযই। ওাদভাভ পুম থাভডা বঔদ েফূম লদয় বায় ঢঔদ ঢাদও পাগাভ চদয এফদ 

অদু্ভঢ  অগপদ ধেগঢ অমম্বদদভ আইগটয়া নাথলয় এওফাি ঢযগচৎ ভাদয়ভ 

ফাণাদঢই আা ম্ভ।  

ঢদ ঢযগচদঢভ নশ্রে নভমপূদঢভ কে ‗ভঢদাু আভ নই নমাওঝা‘ বগত 

এগঝ নই অদণি পূদঢভ কে দয়। ভং অদদওঝা ইংদভগচ াগলদঢযভ াইদওামগচওাম 

গিমাদভভ খভাদায় নমঔা। নিাদঢ গকদয় আমাধ লয়া ফগডমাম লদমা ভঢদাুভ 

doppelganger া বাদও দম প্রায় এওইভওফ নতঔদঢ  বাভ ওণাাঢিা,স্বপা 

ঘগভি ভঢদাুভ দে হুহু গফদম বায়। গওন্তু এফদ এওগঝ ফফদে ফাদুরদও দে 

নধদয় ভঢদাু ঢাদও নগযেড লয ওভদঢ ধাভদমদ দা। ঔুদ ওদভ দমদ নেদদভ 

াফদদ ননদম গতদয়। গও গগঘি ফাদুদরভ ফদদভ কগঢগগথ! নওউ ঢাভ গরুোঘভড 

ওভদম ফাদুর ঢাদও ধঙন্দ ওদভ দা, আাভ নওউ বগত হুহু ঢাভ ফদঢাই আঘভড ওদভ 

ঢালদম ফাদুর নগযেড ঢাদও লয ওভদঢ ধাদভ দা। ফগডমাম াুভ উধগিগঢ 

ভঢদাুভ ধদে এঢঝাই অস্বগিওভ লদয় উঞদমা, বাভ চদয গঢগদ ঔুদদভ ফদঢা 

তুুঃালগও ওাচ ওভদঢ গধঙধা লদমদ দা। কদেভ ক্লাইফযাক্স অদযগতদও নফাি নদয় 

বঔদ ধদভভগতদ ফগডমাম াুভ পূঢ ই এওই চায়কায় এওই পাদ ভঢদাুদও 

নেদদভ াফদদ নঞদম ননদম গতদয় ঔুদ ওদভ। শুথু কদেভ অদমৌগওওঢা দয়, ফাদুদরভ 

ফদিদত্ত্বভ গওঙু অদু্ভঢ গতও এই কদেভ নণদও ধায়া বায়। 
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ঢযগচদঢভ নভমপ্রীগঢ াভাভ থভা ধদিদঙ ঢাভ ঙগদঢ  কদে। ঢা ন 

"ধদণভ ধােঁঘামী", "নাদাভ নওিা" া "দায়ও"-এভ ফদঢা ঙায়াঙগ নলাও গওংা 

"াভীদ নপৌগফদওভ যাভাফ", "লবািী" গওংা "াক্স ভলয"ভ ফদঢা কেই নলাও। 

দণদও ি ওণা, নভম লদমা নব নওাদ নপৌগঢও কদেভ আতযি ধঝপূগফ। ভাদঢভ 

অন্ধওাভ, ঔাগম ওাফভা, ফাদছ-ফাদছ ঞাণ্ডা লায়াভ ছমও, এভ নণদও পাদমা পূদঢভ 

কদেভ নগঝং আভ গওই া লদঢ ধাদভ। ঢদ ঢােঁভ নঙাঝকদে অচস্মাভ অচস্ম রূদধ 

পূদঢভ নতঔা গফমদম, ঢযগচৎ নওাদগতদই পূদঢভ কে গদদয় ঙগ ওভাভ ওণা 

পাদদগদ। যাগঢক্রফ অযযই "ফগডলাভা"। "গুগধ কাইদ াখা াইদ" ঙগদঢ পূঢ 

ণাওদম ঢা পদয়ভ পূঢ মদঢ বা নাছায়, ঢা দয়। ভং ন এফদ পূঢ বাভ তযিদ 

নাথলয় াই নধদঢ ঘায়। 

ঢদ গঢয ওণা মদঢ গও, ইংদভগচদঢ বাদও লাটিদয়ল্ড লভভ গনক যদ মা 

লদয় ণাদও, ঢযগচৎ নভওফ কে নওাদগতদই নমদঔদগদ। দাভ কদে কা ঙফঙদফ 

পদয়ভ আলায়াই আম। নভমপূদঢভ কেগুদমা ঢাই। ‗ভঢদাু আভ নই 

নমাওঝা‘ আভ ‗নাস্টি ক্লা ওাফভা‘, এই তুগঝ কে নই অদণি গযোফূমও। প্রণফগঝদঢ 

ভঢদাু ঢাভ পুদমভ প্রায়গশ্চত্ত ওভদঙদ ঢাভ চীদ গতদয় এং গদ্বঢীয়গঝদঢ, 

ধুমদওযাু ভঞ্জদ ওুণু্ডভ পুম পাগাদেদ আদভও নু্ধভ ালাদবয। তুগঝ কদেভ নেদিই 

নেদ এওগঝ অধগভলাবি ঘগভি লদয় উদঞদঙ বাদও ঙািা কদেভ নপ্রোধঝ বঢভী ওভা 

অম্ভ লদঢা। 
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‚ধান্তপূদঢভ চযান্ত ঙাদা ওভদঙ নঔমা নচযাঙদা ভাদঢ‛ 

 

নেঘ - নৌগফ পটাঘাবি 
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েজারু মজারু 
চাদা অচাদা 

দেঢ গফি 
 

১) যূওদভভ যাভীগভও কঞদ এফদই নব ঢাভা ওঔদদা আওাদযভ গতদও ঢাওাদঢ ধাদভদা 

(ঙাগিয ইগঞ্চভ ফগলফা নতঔদমদ নঢা!)। 

২) আফাদতভ উরুভ লাভ ওংগক্রদঝভ নঘদয় যি ( ঢু ধা পাদগ নওদ? )। 

৩) ফচা ধায়াভ আঢে নও "Cherophobia" মা লয় (ফচাভ আাভ আঢে গও?)। 

৪) 'নকাগভমা' ভা নঠওুভ ঢুদম গদদচদতভ আদন্দ চাগলভ ওদভ ("দকাগভমাভ নকাগ্রা" এ 

এভ উদিঔ গঙম ?)। 

৫) লায়াই দ্বীধধুদঞ্জভ গওঙু গওঙু অঞ্চদম চমপ্রধাঢ উেিধদণ কফদ ওদভ (ঢা 

পাদমা, অথুঃধাদঢ  নঢা আভ  বায়গদ)। 

৬) প্রগঢ ঙভ প্রায় নতিদযাভ উধভ ফাদুদরভ ফৃঢুযভ ওাভড "দাগভদওম" (এদঢ গও 

"গপর" আদঙ দাগও ?)। 

৭) ধালাগি প্রচাগঢভ গংলভা গয গতদঢ ধাদভ (ঢদ গও ধদভভ কে 'গংদলভ গয' 

?)। 
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৮) গদ্বঢীয় গশ্ববুে ঘমাওামীদ "ওাদাটা"ভ নচদম ন্দী ওদয়গতদতভ প্রগঢ আগঢদঢয়ণা 

এঢই প্রওঝ গঙম নব বুেদযদর ঢাভা খদভ গনভদঢই ঘায়গদ (এই তুগদয়ায় পাই ই 

লয়!)। 

৯) নধেঁয়াচ ওাঝাভ ফয় "Chewing Gum" গঘদাদম নঘাঔ গতদয় চম ধদিদা (আচ 

গচগদই দঝ !)। 

১০) নৌভফণ্ডদমভ রে তয "যগদ গ্রল" ঢাভ স্বে খদদত্বভ চদদয অদায়াদই চদম 

পাফাদ ণাওদঢ ধাদভ (Water Polo নঔমদদ দাগও ?)। 

 

 

 

 

 



347 

কলকাতার ভূত 

শুপাঞ্জদ নপৌগফও 
 

নতয গদতদযভ অদদও পূদঢভ ওণা চাদমাফ আফভা এই "ফকচাস্ত্র" -নঢই। 

এাভ এওঝু নঘাঔ ননভাদদা বাও আফাদতভ ঔু ওাদঙভ আভ ঔু আধদ ওমওাঢাভ 

পূদঢদতভ গতদও। ধুদভাদদা ওমওাঢাভ নয গওঙু চায়কা ম্পদওি দাদাদ কা ঙফঙদফ 

পূদঢভ কে নযাদা বায়। ঢাভ ফদথয নণদও আঝগঝ প্রগে পূঢুদি চায়কাভ ঙগ  ঢণয 

আধদাদতভ চদয ভইদমা।  

ভাইঝাি গগল্ডং : ওভগদওদতভ ওাদচভ 

এই চায়কায় এফদ খভ দাগও এঔদদা 

আদঙ বা এঔদদা নঔামা লয়গদ। ওগণঢ 

আদঙ গেগঝযদতভ হু অঢযাঘাদভভ ােী, 

নপৌগঢও আদাদকাদা  যব্দ এঔদদা নঝভ 

ধায়া বায়। 

 

নলগস্টং লাউ : আগমধুদভভ এই াগিগঝ গেগঝয কপদিভ নলগস্টংদভ বঢগভ। এঔদ 

নঔাদদ ওমওাঢা গশ্বগতযামদয়ভ ফগলমা ওদমচ। অদদও ঙািীই নঔাদদ দাদা পূঢুদি 
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ওান্ডওাভঔাদা নতদঔদঙদ দম তাগ 

ওদভদ। এও গেগঝয যগিদও দাগও 

অদদদও নতদঔদঙদ এঔাদদ, বাদও 

থায়া ওভদমই গঢগদ কাদয় লদয় 

বাদ। 

াউণ ধাওিগরঝ নকাভিাদ : ১৭৬৭ 

াদম প্রগঢগেঢ এই নকাভিাদদ এও ফদয় গেগঝয নদাদতভ ওভ নতয়া লঢ, এঔদ 

আভ যলাভ লয় দা। নযাদা বায় আত্মাভ 

ধতঘাভডা লদয়ই ণাদও, ঢদ নকাভিাদদ 

খুভদঢ আা ওাদভাভ ধভ নওাদদা ভওফ 

অঢযাঘাভ া প্রপাদভ ওণা নযাদা বায়গদ 

ওঔদদা। 

ভয়যাম ওযামওাঝা ঝানি ক্লা : "দভদভ 

ফাঞ" দাদফ গঔযাঢ এই চায়কায়, চচি 

উইগময়াফ এও ফয় নফদঢ ণাওদঢদ 

নভ  ঢাভ নখািা ধামি নলায়াইঝদও 

গদদয়। হু নভদভ গচয়ী এই নখািা 

অদযদর ুদিা লয়  ফাভা বায়। নযাদা 

বায় যগদাভ ভাদঢ ঘােঁদতভ আদমায় চচি  

ধামিদও আঙা নতঔা বায় এঔাদদ। 
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গদফঢমা ফলাশ্মযাদ : ফথয ওমওাঢাভ 

দঘদয় ধুদভাদদা এই শ্মযাদদ ওগণঢ 

আদঙ ফাদছ ফাদছই অদখাভী 

ঢাগন্ত্রওদতভ আদাদকাদা লয়। 

দাদাভওফ নপৌগঢও খঝদাভ ওণা 

চাদা বায়। 

দযাযদাম মাইদেগভ : আগমধুদভভ এই 

গঔযাঢ াগিগঝ গতদদভ নমায় ইদয়ভ ধীঞিাদ, গওন্তু অন্ধওাদভভ ধদভই এভ রূধ 

তদম বায়। বাভা গদয়গফঢ মাইদেভীদঢ 

বাঢায়াঢ ওদভদ ঢাভা অদদদওই ন্ধযাভ 

ধদভ অস্বাপাগও খঝদা প্রঢযে 

ওদভদঙদ। 

 

 

গঔগতভধুভ টও : চালাচ ঙািা অযভীভী 

আত্মাভ গদয়গফঢ আদাদকাদা এঔাদদ প্রঘগমঢ। 
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নমায়াভ াওুিমাভ নভাট নকাভিাদ : প্রাঘীদ নকাভিাদ, গওন্তু এঔদদা এঔাদদ ফৃঢ 

যগিদতভ ফাগলঢ ওভা 

লয়। ঢাই ম্ভঢ এঔাদদ 

আত্মাভ আদাদকাদাভ কে 

স্বাপাগওপাদই কদি 

উদঞদঙ। 

 

 

 নদঝা - শুপাঞ্জদ নপৌগফও 
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Join Us 

https://www.facebook.com/groups/fcffofficial/ 

 

আদকভ তুই ংঔযাভ গমংও 

প্রণফ ংঔযা : https://drive.google.com/file/d/0B-

HV6F7x73RBSkprLVh1UnFNdWs/view 

গদ্বঢীয় ংঔযা : 

https://drive.google.com/file/d/0B7D5q4dn0hCfNFQzR

mNjdmt4eUE/view

 

 

https://www.facebook.com/groups/fcffofficial/
https://drive.google.com/file/d/0B-HV6F7x73RBSkprLVh1UnFNdWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B-HV6F7x73RBSkprLVh1UnFNdWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7D5q4dn0hCfNFQzRmNjdmt4eUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7D5q4dn0hCfNFQzRmNjdmt4eUE/view

