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আমাদের ললটলস্িফ পুদ�া ইস্পিশাল
পৃ্টিবীজে বডাঙডাটলর েংখ্ডা নডাটক টবশ সকডাটির সবটশ। টকন্তু 

ভডাষডািডা আজে বজলই মডালুম হয়নডা। ইংটরট� ওজয়বেডাইি, প্রিম 
দশিডা ভডাষডার েডাটলকডা বডানডাজে ট�জয়, 'অ্ডাাঁ এে সলডাক বডাংলডা বজল 
নডাটক?' বজল আশ্চয্য হজয় পজে। বডাঙডাটলর মডারকডািডাটর খ্ডােনডামডারডা 
টিটভর পদ্যডায় 'বডাটিয়ডা' (অি্যডাৎ টকনডা বডাি ইয়ডাহ) টদজয় বডাক্ 
শুরু কজর 'সকন কী' টদজয় সশষ কজরন। সেটরেশিডা মডাটটিজলেজসে 
টেন েপ্ডাহ চলজলই বডাংলডা টেজনমডা নডাটক েুপডারটহি হয়। বডাঙডাটল 
প্রকডাশক বেজর এক হডা�ডার বই টবটরি হজলই  উদ্ডাহু হজয় সলখকজক 
টমটটি খডাওয়ডাজে সদৌেন। বডাংলডা বইজয়র বডা�ডার সযন সেডাজিডা সেডাজিডা 
দ্ীপ। কলকডােডায় েডাপডা বই সকডাজনডারিজম টশটলগুটেজে দু-চডার কটপ 
সপডাাঁেয়। ঢডাকডার বই এক আধখডানডা কলকডােডায় িপজক পজে। আর 
উত্তরপূজব্য, আেডাম টকংবডা টরেপুরডায় কী েডাপডা হয় সখডাদডায় মডালুম। 
কলকডােডা বডা ঢডাকডাবডােী েডার খবরই রডাজখননডা।

 এই কুজয়ডােদৃশ অদু্ে পটরটথিটে টনজয় টবজ্ঞ�জনরডা যেই 
'সলডাজক আর বই পজেনডা শুধু টিটভ সদজখ' বজল হডাহডাকডার করুন, 
পটরটথিটের দডায় পুজরডািডাই পডাঠজকর নডা। দডায় বন্টনব্বথিডারও। 
অি্যনীটেরও। কলকডােডা টকংবডা আ�রেলডা বইজমলডায় পডাঠক এখনও 
হডামজল পজেন। টবমুদ্ডাকরজের সমডাক্ষম েমজয় সে উদ্ীপনডায় সেমন 
িডান ধজরটন। টিটভ চ্ডাজনল আর ইন্টডারজনজির টরজয়টলটি সশডার 
চক্কজর পডাঠক টনশ্চয়ই টকেু কজমজে, টকন্তু সেিডা অন্ েমে্ডা। এই 
মুহূজে্যও কুটে সকডাটি মডানুজষর মজধ্ অন্তে দুজকডাটি মডানুষ েডাপডা 
অক্ষর পজেননডা, পেজে চডাননডা, এ কিডা ভডাবডার সকডাজনডা কডারে 
সনই। যটদ েব্যগ্ডােী অটিও-টভশুয়ডাজলর টবকল্প টহজেজব বইজক 
দডাাঁে করডাজেও হয়, েডাহজল আশু েমে্ডািডা হল েম্ডাব্ পডাঠকজদর 
কডাজে বই সপঁজে সদবডার। েমে্ডািডা এক অন্তহীন স�ডালচক্কজরর। 



টবটলবন্টন ব্বথিডা ভডাজলডা নয় বজল প্রকডাশকরডা সবটশ বই েডাটপজয় 
শহজরর বডাইজর সবচডার েডাহে পডাননডা। আর শহজরর বডাইজর বই 
যডায়নডা বজল বন্টনব্বথিডাও �জে ওজঠনডা। সেডাজ্ডা একিডা পডাঠক 
এলডাকডার দখল টদজয় চজল কডামেডাকডামটে। টিটভ বডা ইন্টডারজনজির 
এই েমে্ডা সনই। প্রে্ন্ত এলডাকডার সকডাজন সকডাজনও েডাজদর েদপ্য 
উপটথিটে।

 এই অন্তহীন স�ডালচক্কর ভডাঙডার �ন্ই গুরুচন্ডা৯র এই ই-বই 
এর উজদ্ডা�। পডাঠক আজেন েব্যরে। পৃটিবীর অ�ম্ টবটচ্ছটর েব 
সকডানডায় সকডানডায়। েডাপডা বইজয়র টবটলবন্টজনর ব্বথিডা টদজয় েডাাঁজদর 
কডাজে সপঁেজনডা অেম্ব। পটরবজে্য, যটদ টবনডামূজল্ বডা অটে েডামডান্ 
মূজল্ েডাাঁজদর হডাজে সপঁজে সদওয়ডা যডায় েডাপডা অক্ষরমডালডা, বডাংলডা 
বইজয়র দুরবথিডার টকেুিডা েুরডাহডা হজলও হজে পডাজর। আর সলখক-
পডাঠজকর েরডােটর েংজযডা�টভটত্তক একটি গ্ডাহক-প্রকডাশক েম্পক্য 
যটদ �জে সেডালডা যডায়, েডাহজল েমে্ডার থিডায়ী েমডাধডাজনর টদজকই 
এট�জয় যডাওয়ডা যডায়।

 এই ই-বইটি আমডাজদর প্রিম উজদ্ডা� মডারে। এরপর আেজব 
আরও নেুন  ই-বইজয়র েম্ডার। গুরুচন্ডা৯র প্রডািটমক লক্ষ্ টেল 
সলখক-পডাঠক েমবডায় তেটর, সযখডাজন বডা�ডাজরর ধরডাবডাাঁধডা খডাদ্খডাদক 
েম্পজক্যর বডাইজর সবটরজয় সলখকই পডাঠক হজব, পডাঠকই সলখক। 
তেটর হজব অক্ষরটভটত্তক টমজিডা�ীটবেডা, নেুনের এক বডাস্তুেন্ত্র। 
এই ই-বইজয়র উজদ্ডা� সেই টদ�ন্ত খুজল সদজব, আশডা সেমনই।
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সূচীপত্র

মৃিুযুর পদরর স্েন
রস্িশংকর িল

আ� রডাজেই আমডার মৃেু্ হজব।

কীভডাজব, সকডািডা সিজক �ডানলডাম- এেব কিডা ট�জজ্ঞে করজবন 
নডা। েব প্রজনের উত্তর সদওয়ডা যডায় নডা, আটমও পডারব নডা।

এর মজধ্ সকডাজনডা দডাশ্যটনকেডা সনই। মৃেু্ টনজয় দশ্যন কপচডাজনডা 
আমডার ভডাজলডা লডাজ� নডা। েটে্ বলজে কী, মৃেু্ এমন এক �িনডা- 
যডার পজর আর টকেু সনই- এই �িনডা দশ্যজনর বডাইজর সিজক যডায়। 
শুধু সির পডাওয়ডা যডায়, কীভডাজব আটম �ডাটন নডা, শরীজরর টভেজর 
মৃেু্র বী� অঙু্টরে হজচ্ছ, এবডার সে িডালপডালডা সমলজব, টশকে 
েেডাজব শরীর �ুজে। 

সেই অ্ডাকটেজিজন্টর পর সিজক আটম টবেডানডাজেই বট্দ। 
অজনকটদন হডােপডােডাজল িডাকডার পর, সবশ কজয়কিডা অপডাজরশজনর 
যন্ত্রেডা েহ্ ক'সর, িডাতিডাররডা যখন হডাে েুজল টদজয়জে, বডাটেজে 
টিজর এজে টবেডানডাই হজয় ওজঠ আমডার সশষ আশ্রয়। িডাতিডাররডা 
বজলটেজলন, 'এবডার ভ�বডাজনর হডাে। আমডাজদর টকেু করডার সনই।'

িজল আমডার আর ভরেডার �ডায়�ডা রইল নডা, সযজহেু ভ�বডাজনর 
হডাে আমডার কল্পনডার বডাইজর। এইরকম েমজয় অজনজকই 
ভ�বডাজনর ভূটমকডায় টনভ্যরেডা খুাঁজ�। টকন্তু ষডাি বের বয়ে সপটরজয় 
আেডার পর ভ�বডানজক আমডার আর প্রজয়ডা�ন সনই। ভ�বডান যডারডা 
মডাজন েডাজদর আটম কখনও টবদ্রুপ কটরটন, খডাজিডা কজর সদটখটন। 
আমডার কিডা হল, সয সযভডাজব েুজখ িডাজক, সবডারিম্  নডা এজলই 
হল। সবডারিম্  েখনই আজে, যখন মডানুষ টনজ�র ভূটমকডায় টবশ্বডাে 
হডাটরজয় সিজল। 
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আমডাজক েডারডাটদন সদখডার �ন্ দু'�ন আয়ডা আজে। বডাজরডা 
�ণ্ডা ক'সর েডাজদর টিউটি। এক�ন আজে শ্ডামন�র সিজক, েডার 
নডাম আশডা। আর টনয়টে আজে েুভডাষগ্ডাম সিজক। ওজদর মুজখ 
গ্ডাজমর এবং সরেজন আেডার পজির িুকজরডা িুকজরডা �ল্প সযমন শুটন, 
সেমনই আটমও ওজদর �ল্প বটল। েজব আশডা ও টনয়টের �জল্প 
তদনট্দজনর সয উত্তডাপ িডাজক, আমডার �জল্প েডা পডাওয়ডা যডায় নডা। 
বইজে পেডা নডানডা �ল্পই আটম ওজদর সশডানডাই। 

টনয়টে একিু সবটশ কিডা বজল আর আশডার কডা� শুধু সশডানডা 
ও মডাজে মডাজে মুচটক হডােডা; েখন ওর �ডাজল সিডাল পজে। আটম 
েডাই আশডাজক হডাটের �ল্পই বটল, শুধু ওই সিডাল সদখডার �ন্। 
একটদন ওজক ট�জজ্ঞে কজরটেলডাম, 'েুটম �ডাজনডা, হডােজল সেডামডার 
�ডাজল সিডাল পজে।'

আশডা মুচটক সহজে মডািডা টনচু কজর; েডার মডাজন ও �ডাজন। আটম 
আশডাজক সিডাল-এর ইংজরট� শব্দিডা বটল- টিমপল্ ।

- টিমপল্  কডাপডাটিয়ডা?

- েডারও �ডাজল সিডাল পজে। ওই�ন্ই সেডা নডাম টিমপল্ । েুটম 
বটব সদজখে?

- নডা।

- বটব-সে টিমপল্  আমডাজদর পডা�ল কজর টদজয়টেল। আটম 
উজত্তট�ে হজয় বটল। সেডামডার বর সেডামডাজক টকেু বজলটন?

- কী?

- সিডাল সদজখ?

- সে টকেু সদজখই নডা। �ডাাঁ�ডা সপজলই ওর মটতি। 

একটদন টনয়টে এজে বলল, 'আ� সদডালডাজক রডাতিডায় সদখলডাম।'

- সদডালডা সক?

- ও, আপনডাজক বটলটন বুটে?
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টনয়টে েডার সমজয় সদডালডার কিডা বলজে-বলজে িুাঁটপজয়, টবটনজয়-
টবটনজয় কডাাঁজদ। সদডালডা টহ�জর, েডা সে মডানজে পডাজর নডা; সদডালডা 
েডার কডাজে সমজয়। �জমের েমজয়ই টনয়টে বুেজে সপজরটেল। টকন্তু 
সমজয়জদর মে সদখজে ব'সল সদডালডাজক সে ফ্রক পটরজয় রডাখে। 
বডাটের বডাইজর সযজে টদে নডা। টহ�জররডা যটদ সদজখ সিজল। টকন্তু 
বয়ে একিু বডােজেই সদডালডার শরীজর পুরুষডাটল ভডাব সদখডা টদজে 
শুরু করল। খবর সপজয় স�ল টহ�জররডাও। একটদন েডারডা এজে 
িডানডাজহাঁচেডা কজর সদডালডাজক টনজয় স�ল। 

- কেটদন পজর সদডালডাজক সদখলডাম। টনয়টে বজল,- ি্ডাটকিজে, 
সপরডাইজভি �ডাটেজে �ডাইজে। হডােেডাটল টদজচ্ছ। 

- েুটম িডাকজল নডা?

- কী হজব! ও সেডা আর আমডাজদর কডাজে টিরজে পডারজব নডা। 
হয়জেডা এখন আর টিরজে চডাইজবও নডা। 

আটমও আ� মৃেু্র দর�ডা সিজক টিরজে চডাই নডা। আ� 
আমডাজক টনজয় যডাজব ব'সল সে অজপক্ষডা করজে। টদজনর সবলডা 
আশডার টিউটি টেল। টনয়টে এজল ওজদর বললডাম, 'আ� সেডামরডা 
এখডাজনই সিজক যডাও।'

- সকন?

- আ� রডাজে আটম মডারডা যডাব।

- এ কী অলুকু্ষজে কিডা! টনয়টে মুখ েডামিডা সদয়। - সক বলল 
আপনডাজক এই কিডা?

- সকউ নডা। আটম সহজে বটল।- টনজ�ই বুেজে পডারটে। সেডামরডা 
সিজক স�জল আমডার সশষ �ল্পিডা দু�নজকই বলডা সযে। েডার ওপর 
েকডাজল এক�ন মরডা মডানুজষর েটক্ক েডামলডাজে পডারজব নডা।

টনয়টে ও আশডা আর সকডাজনডা কিডা নডা বজল সিজক স�ল। 

আেজল বটনজক কডাল রডাজে আটম স্জনে সদটখটন। চটলিশ 
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বের আজ� বটনর আত্মহে্ডার খবর �ডানডার পর সিজক ও সরডা� 
রডাজে আমডার স্জনে এজেজে, একিডা টদজনর �ন্ও অনুপটথিে 
িডাজকটন। বটন আেজব, আমরডা ওজদর বডাটের �ন্ধরডা� �ডাজের 
টনজচ অন্ধকডাজর শুজয়- আমডাজদর বয়ে েখন নয়-দশ হজব- আমরডা 
এজলডাজমজলডা �ল্প ক'সর যডাব, এই অজপক্ষডাজেই আটম সরডা� রডাজে 
শুজে ট�জয়টে, সবাঁজচ িডাকডার নডানডা �টিলেডা েহ্ কজর টনজয়টে। 
টকন্তু কডাল রডাজে বটন স্জনে এল নডা, আর আমডার মজন হজয়টেল, 
টচরটদজনর মজেডা ও আমডাজক সেজে চজল স�ল। আটম অজনক সচটিডা 
কজরও আর বটনর মুখ মজন করজে পডারলডাম নডা। টনয়টে সযমন 
রডাতিডায় সদডালডাজক সদখজে সপজয়ও িডাকজে পডাজরটন, আটমও কডাল 
েডারডা রডাে অন্ধকডাজর স�জ� সিজক বুজেটে, বটন আমডার �ীবন 
সিজক হডাটরজয় স�জে। 

খডাওয়ডাদডাওয়ডার পর ওরডা এল, টনয়টে ও আশডা। আমডার সশষ 
�ল্পিডা শুনজে। 

আটম ওজদর ট�জজ্ঞে করলডাম, 'সেডামরডা প্রেডাপ ও তশবটলনীর 
নডাম শুজনে? ওরডা এজক অজন্র টদজক েডাকডাল। 

বটঙ্মচন্দ চজ্ডাপডাধ্ডাজয়র 'চন্দজশখর' উপন্ডাজের কিডা ওজদর 
বটল। প্রেডাপ টকজশডার আর তশবটলনী েডাে আি বেজরর বডাটলকডা। 
একটদন দু'�জন �ঙ্ডায় েডাাঁেডার কডািজে-কডািজে প্রেডাপ িুজব স�ল। 
তশবটলনী েডাাঁেজর কূজল টিজর এল। 

বটঙ্ম রচনডাবলী সিজক 'চন্দজশখর'-এর সেই অংশিডা পজে 
সশডানডালডাম টনয়টে ও আশডাজক। বটঙ্মচন্দ কী টলজখজেন সশডাজনডা: 
'বডাল্কডাজলর ভডালবডােডায় বুটে টকেু অটভেম্পডাে আজে। যডাহডাজদর 
বডাল্কডাজল ভডালবডাটেয়ডাে, েডাহডাজদর কয়�জনর েজঙ্ সযৌবজন সদখডা 
েডাক্ষডাৎ হয়? কয়�ন বডাাঁটচয়ডা িডাজক? কয়�ন ভডালবডােডার সযডা�্ 
িডাজক? বডাধ্যজক্ বডাল্প্রেজয়র সৃ্টেমডারে িডাজক, আর েকল টবলুপ্ 
হয়। টকন্তু সেই সৃ্টে কে মধুর।'

পেজে পেজে আটম সহজে সিটল।
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- হডােজেন সকন? আশডা বজল।

- সৃ্টে কে মধুর! বটঙ্মচন্দ টলজখজেন। এেবে টমজি্ আর 
হয় নডা!

- সকন?

সৃ্টে েবজচজয় বে প্রেডারক। আশডাজক এ-কিডা বলডার সকডানও 
মডাজন হয় নডা। সৃ্টের েুজেডা টদজয় আমরডা এমন এক নকশডা 
বুজন েুটল, যডা আমডাজদর �ীবজন কখনও আজেইটন। সযমন, বটন। 
সকন আমডার স্জনে চটলিশ বের ধজর এজেজে? বটন সেডা আমডার 
�ন্ আত্মহে্ডা কজরটন। অজনকটদন সদখডা নডা-হওয়ডার পর আটম 
খবরিডা শুজনটেলডাম মডারে। অিচ বটন স্জনে এমন ভডাজব এজেজে, 
�ল্প কজরজে, সহজেজে সয মজন হয়, আমডাজক েডােডা সবাঁজচ িডাকডা 
ওর পজক্ষ অেম্ব হজয় উজঠটেল। সৃ্টে নয়, �ীবনই আেজল 
প্রেডারেডাময়; সৃ্টে মধুর নয়, টেতিও নয়। েডা শুধু একিডা �িনডা, 
যডার শরীজর আমরডা টনজ�জদর ইজচ্ছ মজেডা রং লডা�ডাই।

হডাই েুজল টনয়টে বজল, 'চডা খডাজবন?'

আটম একিু সভজব বটল, 'সেডামডাজদর �ন্ কজরডা। আমডাজক 
একিু হুইটকি দডাও।'

- এখন আবডার েডাইপডাাঁশ খডাজবন?

- ওভডাজব বজলডা নডা। এিডাই আমডার সশষ পডানপব্য। লডাস্ট 
েডাপডারও বলজে পডাজরডা। 

টনয়টে আমডাজক হুইটকি টদজয় দু'�জনর �ন্ চডা বডাটনজয় আজন। 
-'�ল্প সেডা শুরুই করজলন নডা। েডারডা রডাে বলজবন নডা টক?' 

- েডারডা রডাে সেডা আর আমডার হডাজে সনই। এমনও হজে পডাজর, 
�ল্পিডার মডােপজিই আটম মজর স�লডাম। 

টনয়টে ও আশডা দু'�জনই সহজে ওজঠ। আশডা বজল, 'আ� 
আপনডাজক সেজলমডানুটষজে সপজয়জে।'
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- সকন?

- েডারডাক্ষে মরডার কিডা বজলই চজলজেন।

- েটে্ বলটে।

আশডা চডাজয় চুমুক টদজয় বজল, 'েডা মজর স�জল যডাজবন। এে 
কিডা ব'সল লডাভ আজে?' 

আটম সকডাজনডা কিডা বটল নডা। আশডা আমডার সবলুনিডা টপন িুটিজয় 
িডাাঁটেজয় টদজয়জে। সে বজল, '�জ্ডািডা শুরু করুন। েকডাল সিজক 
আবডার অজনক কডা�। একিু �টেজয় টনজে হজব সেডা। আপনডার 
মজেডা েকডাজল সেডা �ুটমজয় িডাকজে পডারব নডা।'

বটনর সচজয় কজয়ক বেজরর বেই টেলডাম আটম। সযমন প্রেডাপ 
আর তশবটলনী। ওর ভডাজলডা নডাম টেল বনডানী, সেই সিজক বটন। 
পঞ্ডাশ বের আজ� সেডা সেজল-সমজয়জদর েজঙ্ েহ� েম্পক্য তেটর 
হে নডা; দূর সিজক সদখডা মুগ্ধেডাই টেল েম্বল। বটন েু্দরী টেল 
নডা, টকন্তু আটম এজক সদখজল সচডাখ সিরডাজে পডারেডাম নডা। ওর 
কিডা বলডা, হডাে নডােডা, গ্ীবডাভটঙ্জে এমন আশ্চয্য টকেু টেল, যডা 
চুম্বজকর মজেডা িডানে। একটদন েডাহে কজর ওর েজঙ্ কিডা বলজে 
শুরু কজরটেলডাম। েডারপর সিজক ও আমডাজক বডাটেজে টনজয় সযে, 
ওর বডাবডা-মডাজয়র আপটত্ত টেল নডা, েডারডা আমডাজদর সমশডাজমটশ সখলডা 
টহজেজবই সদখজেন। টকন্তু আমরডা সয িডান-ভডাজলডাবডােডায় �টেজয় 
পজেটেলডাম, েডা কডাজরডার মজনও হয়টন। 

বটনজদর বডাটের টভেজর সবশ চওেডা বডারডা্দডা টেল; বডারডা্দডার 
পডাজশ টনম, �ন্ধরডা� �ডাে, রঙ্জনর েডাে। টবজকল সপটরজয় েন্ধ্ডা 
�টনজয় আেে। আমরডা �ন্ধরডা� িুজলর �ডাজের টনজচ বজে �ল্প 
করজে করজে শুজয় পেেডাম। �রমকডাজল �ডাে �ুজে নক্ষজরের 
মজেডা েডাদডা িুল আর েডার �জন্ধর সনশডা। আটম বটনর হডাজে, �লডায় 
নডাক �ষেডাম; ওর শরীজরর �ন্ধ েটেজয় সযে আমডার টভেজর। বটন 
টখলটখল কজর হডােে; ওর শরীর েখনও �ডাজ�টন, টকন্তু সকাঁজপ 
সকাঁজপ উঠে। আমডার কডাজে �ন হজয় আেে, আমডাজক �টেজয় 
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ধরে। 

টকেুটদন পর আমরডা ও-পডােডা সিজক চজল স�লডাম। একেময় 
বটনজকও ভুজল স�লডাম। আমডার বডাল্জপ্রম প্রেডাজপর মজেডাই 
েমজয়র �জভ্য িুজব স�ল। অজনকটদন পর পুরজনডা পডােডায় টিরজেই 
বটনর কিডা মজন হল। ওজদর বডাটেজে সখডাাঁ� করজে যডাওয়ডার 
আজ�ই �ডানজে পডারলডাম, বটন আত্মহে্ডা কজরজে। একটি সেজলর 
েজঙ্ ওর েম্পক্য তেটর হজয়টেল, টকন্তু েডাজক বটনর বডাবডা-মডা সমজন 
টনজে পডাজরটন। েডারপর সিজক বটনজক খুব কমই বডাটের বডাইজর 
সযজে সদওয়ডা হে। বটন ওর বডাবডা-মডাজয়র ওপর সশডাধ েুলল �ুজমর 
ওষুধ সখজয়; হডােপডােডাল সিজক আর বডাটেজে টিজর এল নডা। 

েডারপর সিজকই চটলিশ বের ধজর সরডা� রডাজের স্জনে বটন 
এজেজে। ওজক কখনও স্জনে টবষণ্ণ সদটখটন; টিজর এজেজে �ন্ধরডা� 
�ডাে, আমডাজদর �ল্প, বটনর টখলটখল কজর হডাটে, আমডাজক �টেজয় 
ধরডা। টকন্তু কডাল রডাজে ও যখন এল নডা, আটম বুেজে পডারলডাম, 
টকেু একিডা �িজে চজলজে। সকন সয আমডার মৃেু্র কিডাই মজন 
হল, েডা বলজে পডারব নডা। আমডার শুধু মজন হজয়টেল, বটন আর 
কখনও আেজব নডা, আমডারও অজপক্ষডার টদন সশষ। অজপক্ষডা সশষ 
মডাজনই সেডা-।

বটন আজেটন। আটম েডারডাটদন ধজর সেই উপন্ডােিডার একিডা 
অংশই বডারবডার পজেটে: 'সেই বনলেডা- আমডাজদর পডাজশর বডাটেজে 
িডাকে সে। কুটে-বডাইশ বেজরর আজ�র সে এক পৃটিবীজে; 
বডাবডার েডার লম্বডা সচহডারডা, মডাে-�েজনর মডানুষ- েডাদডা দডাটে, 
টনিগ্ধ মুেলমডান িটকজরর মজেডা সদখজে; বহুটদন হয় টেটনও এ 
পৃটিবীজে সনই আর; কে শীজের সভডাজরর কুয়ডাশডা ও সরডাজদর 
েজঙ্ �টেে সেই �রখডানডাও সনই েডাজদর আ�; বের পজনর 
আজ� সদজখটে, মডানুষ�ন সনই, িমিজম দৃশ্, সলবু িুল সিডাজি, 
েজর যডায়, সহডা�লডার সবেডাগুজলডা উইজয় সখজয় সিজলজে। চডাজলর 
ওপর সহমজন্তর টবজকজল শডাটলখ আর দডাাঁেকডাক এজে উজদ্শ্হীন 
কলরব কজর। �ভীর রডাজে স�্ডাৎনিডায় লক্ষীজপাঁচডা েুপ কজর উজে 
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আজে। খডাটনকিডা খে আর ধুজলডা েটেজয় যডায়। উঠডাজনর ধূের মুখ 
স�্ডাৎনিডার টভের দু-টেন মুহূে্য েিিি কজর। েডারপজরই বনধুাঁধুল, 
মডাকডাল, বাঁইটচ, হডাটেশুাঁেডার অবগুণ্ঠজনর টভের টনজ�জক হডাটরজয় 
সিজল। 

'বের আজটিক আজ� বনলেডা একবডার এজেটেল। দটক্ষজের 
�জরর বডারডা্দডায় দডাাঁটেজয় চডাজলর বডােডায় হডাে টদজয় মডা ও টপটেমডার 
েজঙ্ অজনকক্ষে কিডা বলল সে। েডারপর আাঁচজল সঠডাাঁি সঢজক 
আমডার �জরর টদজকই আেটেল। টকন্তু সকন সযন অন্মনকি নে 
মুজখ মডাে পজি স�ল সিজম, েডারপর টখেটকর পুকুজরর টকনডারডা 
টদজয়, শডামুক-গু�টল পডাজয় মডাটেজয়, বডাাঁজশর �ঙ্জলর েডায়ডার টভের 
টদজয় চজল স�ল সে। টনটবে �ডামরুল �ডােিডার টনজচ একবডার 
দডাাঁেডাল, েডারপর সপৌজষর অন্ধকডাজরর টভের অদৃশ্ হজয় স�ল। 

'েডারপর েডাজক আর আটম সদটখটন।'

- উঠুন, উঠুন, চডা খডাজবন নডা?

আশডার িডাজক �ুম সভজঙ স�ল। �ডানলডা টদজয় সরডাদ এজে 
পজেজে সমজেজে। সবশ সবলডা হজয়জে। আ� আর সভডারজবলডা 
শডাটলখ-চেডাইজদর ে�েডা সশডানডা হল নডা। শুধু পডায়রডাগুজলডার 
বকবকম্  সশডানডা যডায়।

- এে সবলডা অব্ টদ সকডাজনডাটদন �ুজমডান নডা। আশডা সহজে বলল। 

- িডাকজল নডা সকন?

- সরডা�ই সেডা সেই সভডাজর উজঠ পজেন। ভডাবলডাম, িডাক্  আ� 
একিু �ুজমডান। 

টদটব্ সবাঁজচবজে্য আটে। আশডার টদজক েডাটকজয় একিু অস্টতিই 
লডা�টেল। ও টনশ্চয়ই মজন মজন সহজেজে। কডাল রডাজে মৃেু্র কিডা 
বহুবডার বজলও আটম আবডার েকডাজল স�জ� উজঠটে। 

- আশডা-। আটম িডাকলডাম।
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- বলুন।

- আমডাজক একিু সেডা�ডা কজর বটেজয় দডাও। 

আশডা আমডার টপজঠর টদজক বডাটলশ টদজয় বটেজয় সদয়, েডামজনর 
বডারডা্দডায় কজয়কিডা চেুই কী সযন খুাঁজি খুাঁজি খডাজচ্ছ। একিডা শডামুক 
ধীর �টেজে এট�জয় চজলজে। 

আরও একিডা টদন শুরু হজয় স�ল।
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আমপািা ল�াড়াদ�াড়া
স্িপুল োস

এক
এই দৃশ্ েডার সচডাজখর েডামজন একিডা উজ্জ্বল কডাব্যন-ল্ডাম্প 

সবেজল মটতিজকের সকডাজষ সকডাজষ েটবগুজলডা প্রজক্ষটপে কজর চজলজে। 
েডার বুজকর সভেজর একিডা েিিিডাটন শুরু হজয়টেল। প্রিজম 
টকেুিডা এজলডাজমজলডা হজলও, আজতি আজতি একিডা ে্দ পডাটচ্ছল 
ি�ব� শব্দিডা। রিমশ, সে বুেজে পডারটেল, এিডা আেজল একিডা 
মডাটচ্যং-েং-এর েুর। টঠকঠডাক েডাজল বডা�জে শুরু কজরজে। েডার 
প্রিজম মজন হ’ল কদম কদম বঢ়হডাজয় যডা। লয় আরও একিু দ্রুে 
হজল, সেিডা হজয় স�ল হও ধর সমজে ধীর( অটমে অজনক পজর 
�ডানজে পডাজর সয, ওিডা আেজল হও ধজম্যজে ধীর।)

কডাজনর দু’পডাজশ েুেেুটে লডা�জে। হডাে টদজয় সদখল, �ডাজের 
দু’পডাজশ শরজের কডাশিুজলর মে সকশর �ট�জয়জে। শরীজরর 
রতিকটেকডাগুজলডা চনমন কজর উঠল অটমজের। এখন অজপক্ষডা 
করজে হজব। একিডা েংজকজের �ন্ এ েমজয় অজপক্ষডা করজে 
হয়। সবটশ েিিি করজে সনই। রূপডান্তজরর এই েময় একিডা 
রিডাটন্তকডারী লগ্ন। মডানুজষর �ীবজন ঐটেহডাটেক মুহূে্য। েখন ভুল 
করজে সনই। েডা’হজল সেিডা ঐটেহডাটেক ভুল টহজেজব টচটনিে হজয় 
িডাজক। 

অটমজের �ডাজের দু’পডাজশ েলমজল সকশর। মডাটিজে দু’বডার 
পডা ঠুকল অটমে। পডািুজর মডাটির েজঙ্ খুজরর �ষডায় খিখি শব্দ 
উঠল। এই খুর এখনও স্ডাধীন। এখনও চডালডাক মডানুষ কডাাঁিডা 
মডারজে পডাজরটন এই খুজরর েলডায়। মুজখ লডা�ডাম পরডাজে পডাজরটন। 
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শীে-শীে কজর উঠল অটমজের। েডার মজন হ’ল, েডাইজবটরয়ডার 
েুষডারঢডাকডা অঞ্ল সিজক উজে আেজে প্রডাচীন বডােডাে। এখডাজন 
এক ধুের উপে্কডার মডােখডাজন সে দডাাঁটেজয় আজে। সপেজন সিজল 
এজেজে েুন্দডা অঞ্ল। েডামজন রজয়জে গ্ডানডাইি পডািজরর পডাহডাে। 
এই পডাহডাে টিটঙজয় েডার সদৌে শুরু হজব। আটদম পৃটিবীর স�ডােডা 
অটমে দত্ত, উন্ে-নডােডা আয্যজদর টবটস্ে নীল সচডাজখর েডামজন 
টদজয় সদৌেজে শুরু করল। এখনও পৃটিবীর সবটশর ভডা� অংশই 
টন�্যন। কুমডারী অরজে্র �ন েবু� েডাজক সঢজক সরজখজে। আয্যরডা 
এখনও সশজখটন স�ডােডার ব্বহডার। মুতি েে্যডার মে েুজি চজল 
�ডাজন শুধু এই স�ডােডা। অটমজের চডারপডাজশ ধূে্য মডানুজষর সকডানও 
েডায়ডা সনই। অটমজের বুজকর সভেজর আটদম েঙ্ীজের অটবশ্রডান্ত 
লয়। �নপলিবযুতি �ডাজের সভের টদজয় েুষডারেটিকডা বজয় স�জল 
সয শনশন শব্দ ওজঠ, সেই শব্দ পিটিই শুনজে সপল অটমে। 

অটমজের েডামজন অনন্ত পৃটিবী। প্রডাচীন এই পৃটিবীর একপ্রডান্ত 
সিজক েডার সদৌে শুরু হজব। সকডানও দডায় সনই, সকডানও টপেুিডান 
সনই, টপজঠর ওপর ভডার সনই, লডা�ডাম সনই। সনই সকডানও 
টদকটনজদ্যশক কডাষ্ঠিলক। লডািডাজে শুরু করল অটমে। প্রিজম 
ধীরটথির কদম চডাল। আজতি আজতি �টে বডােডায়। ঠডাণ্ডা হডাওয়ডায় 
েডার পশজমর মে সকশর উেজে। পডাজয়র টনজচ, এেকডাজলর 
অনডাহে পডািজরর িুকজরডা টেিজক যডাজচ্ছ েডার পডাজয়র আ�ডাজে। 
মুতি েজ্দ রিমডা�ে এট�জয় সযজে িডাজক অটমে দত্ত। কখনও 
বডা ভূমধ্েডা�জরর সনডানডা বডােডাজে েডার সকশর সদডাজল, কখনও বডা 
কুমডারী বরি েডার পডাজয়র টনজচ গুাঁজেডা গুাঁজেডা হজয় যডায়। স্জনের 
মে নেুন নেুন সদশ আর অজচনডা পডাটখর িডাক শুনজে শুনজে 
স�ডােডা-হজয়-যডাওয়ডা অটমে দত্ত েুিটেল। বন্ধনহীন, স্ডাধীন অটমে 
কডাউজক সেডায়ডাক্কডা নডা কজর লিপ লিপ শজব্দ েুজি যডাজচ্ছ। এই সভডার 
সিজক েূয্যডাতি পয্যন্ত, যেিডা বনভূটম সে পডার হজব, েবিুকু অরজে্ 
েডার েডাব্যজভৌম অটধকডার।

�ডাজম েডার শরীর টচকটচক করটেল। সঠডাাঁজির কজষ সিনডা �জম 
উজঠজে। েৃষ্ডায় �লডা শুটকজয় কডাঠ হজয় স�জলও অটমে িডাজম 
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নডা। মজন হয় এবডার বুটে েডার হৃদটপণ্ শেিুকজরডা হজয় সিজি 
পেজব। শটতি টক টনঃজশষ হজয় এল?! টকেুজেই �টে কমডাজনডা 
চলজব নডা। প্রটেটি সপশীজে সশষ রতিটব্ুদ টদজয় এই �টে ব�ডায় 
রডাখজে হজব। দুরন্ত �টের সনশডায় অটমে েডার সদৌে চডাটলজয় 
যডায়। পডািজরর েজঙ্ েডার খুজরর �ষডায়। আ� টনয়ম ভডাঙডার সখলডা। 
ইটেহডাজের অজমডা� টনয়ম অগ্ডাহ্ কজর মহডাজদজশর এক প্রডান্ত 
সিজক অন্ প্রডান্ত পয্যন্ত েডার পডাজয়র েডাপ সিজল স�ডাষেডা করজব 
�টেময় আর ভডারহীন, লডা�ডামহীন প্রডাজের কিডা। 

দুই
েডামজন দু’পডা েুজল স�ডােডািডা ভয় সদখডাজে চডাইজে সেজলগুজলডাজক। 

ম�ডা সদখজে এে রডাজেও অজনক সলডাক �ুজিজে। অবশ্ অটিমীর 
রডাে। এই আধডা-�ঞ্জ-আধডা-মিসেজলও সলডাক�ন আ�কডাল রডাে 
স�জ� পুজ�ডা সদজখ সবেডায়। রডাে দু’সিডার েময় ভু�ঙ্র সদডাকডাজনর 
েডামজনও টকেু সলডাক রজয়জে। এমটনজে বডাজরডাজমজে চডাজয়র সদডাকডান। 
ক’বের ধজর ভু�ঙ্ পুজ�ডার ক’িডা টদন ট�টলটপ, ��ডা আর সবডাাঁজদ 
রডাখজে। পুজ�ডার মুজখ কডাটর�র পডাটচ্ছল নডা। বডাইপডাজের সমডাজে 
সলডাকনডাি টমটিডান্ ভডাণ্ডাজরর কডাটর�জরর অ্ডাটেস্ট্ডান্ট েনডােনজক 
ভু�ুং টদজয় সিজন এজনজে। সদডাকডাজনর েডামজন সবশ চুজেডা কজর 
েডা�ডাজনডা িডালডা। েডার ওপর হলুদ সেজলডাজিন। টদজনর সবলডায় 
হলুদ সেজলডাজিজনর �ন্ সভেজরর টপাঁপজে এবং মডাটেগুজলডাজক 
অজচনডা সকডানও সপডাকডা মজন হয়। 

অলীক সকডানও দৃশ্ নয়। েডা েডােডা, অটমজের এমন টকেু সনশডা 
হয়টন সয, স�জ� স�জ�ই এমন সখডায়ডাব সদখজব। মহডাটিমীর রডাে 
-- সে বডাবদ আ� সকডািডার সবটশ সখজয়জে বজি, টকন্তু মডািডা টদটব্ 
েডাি আজে। �জর টিজর সপডাশডাক পডালজি লুটঙ্ পজরজে। মডাজলর 
েজঙ্ যডা চডাি সখজয়জে আ�, ওজেই েডার রডাজের খডাওয়ডা হজয় 
স�জে। মডািডািডা একিু টেমটেম করটেল। মডািডার টদজকর �ডানডালডা 
খুজল শুজয় পজেটেল। 



15
সূচীপত্র

েডার �ডানডালডার পডাজশই টপচঢডালডা পি, আর টঠক উজটিডা টদজকই 
ভু�ঙ্র সদডাকডান। মডাজে মডাজে হডাাঁক টদজয় সদডাকডাজনর বডাচ্ডািডাজক 
চডা-এর অি্যডার সদয়। সদডাকডাজনর বডাইজর রডাতিডার ওপর ভু�ঙ্ একিডা 
সবঞ্ সপজে টদজয়জে। পডােডার সেজলরডা ওখডাজনই েময় কডািডায়। 
প্রডাইজভি টিউিজরর মজেডা টকেুক্ষে পরপর সবজঞ্ ব্ডাচ পডাটিডাজে 
িডাজক। বুজেডা, কুিল-কডাটিং সেজল, �ডা-ম্ডা�ম্ডা�-করডা েরুে, 
মডােবয়টে – ভু�ঙ্র চডা টনজয় ওরডা কডালডাধন সিজক রডামরটহম, 
টবদ্ডা বডালডান সিজক টবমল গুরুং – েব টকেুর চুলজচরডা টবজলেষে 
কজর িডাজক। েন্ধ্ডা একিু �েডাজল ওরডা কজয়ক�ন টমজল সবঞ্িডাজক 
একিু আেডাজল টনজয় যডায়। অটমে এখডাজন বজে নডা। বডাটের েডামজনর 
সঠজক েুখ কম, এই টবশ্বডাজে সে যডায় অন্ সঠজক। এখডাজন যডারডা 
আড্ডা মডাজর, েডাজদর েজঙ্ অটমজের সপডাষডায় নডা। যডারডা টদনরডাে 
ভু�ঙ্র সদডাকডান আজলডা কজর বজে িডাজক, আ� অটিমীর রডাজে 
েডারডা একিডা স�ডােডাজক ধরজব বজল উজঠপজে সলজ�জে। 

স�ডােডায় চেডার শখ অটমজের বহুটদজনর। েংকডার হজল একবডার 
মটন্যং-সশডা সদজখটেল। ইংজরট� টেজনমডা। ও েব ভডাষডা সবডােডা যডায় 
নডা বজল অটমে সযজে চডায়টন। দীপক স�ডার কজর টনজয় ট�জয়টেল। 
নডাটক সহটব �রম টেন আজে। �রম টেন টেল। টকন্তু েডার সচজয়ও 
অটমজের ভডাজলডা সলজ�টেল পডাজয়র কডাজে প্ডাজন্টর ওপর টদজয় 
কডাজলডা চডামেডার সমডািডা সমডা�ডা, রুপডাটল সবডােডাম বেডাজনডা( পজর 
�ডানডা যডায় সয, ওগুজলডাজক টব্রজচে বজল)। টপজঠ রডাইজিল েুটলজয় 
�ঙ্জলর সভের টদজয় স�ডােডার টপজঠ চজে েুজি যডাওয়ডা। একিডা 
ইংজরট� �ডাজনর েুর টশে টদজে টদজে। ইজচ্ছিডা টনশ্চয় েডার মজনর 
সভেজর এেটদন ধজর �ডাপটি সমজর লুটকজয় টেল। নইজল, এখন 
সকন েডার লুটঙ্র টনজচ পুরুষডাঙ্ িুজল উঠজব?! স�ডােডািডা হজে হজব 
দুরন্ত সে�ী স�ডােডা। আরটব হজলই ভডাজলডা হয়। নইজল অন্তে 
অজ্রেটলয়ডার। মডািডায় িডাকজব লম্বডা বডারডা্দডাওয়ডালডা িুটপ। দডারুে 
একিডা ব্ডাপডার হ’ে। 

টেন
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শরীর টশরটশর করজে অটমজের। টবেডানডা সেজে �ডানডালডার 
েডামজন এজে দডাাঁটেজয়জে এখন। সে� আজে বজি স�ডােডািডার। 
অেগুজলডা সেজলর �ডাম েুটিজয় েডােজে। প্রিজম সেডা ওিডাজক ধরজে 
সযজেই – হয়জেডা ভয় সপজয়, েডামজন দু’পডা েুজল এমন টচৎকডার 
সেজেজে, সেজলগুজলডা িমজক দডাাঁটেজয় পজেজে। েজঙ্ েজঙ্ই 
অটমজের মজন পজেজে সশডাজল টেজনমডার কিডা। টঠক এ রকমই 
টেল স�ডােডার িডাক। সেজলগুজলডা আবডার একিু এট�জয়জে, স�ডােডািডা 
আবডার ও ভডাজবই দডাাঁটেজয় পজেজে। উজত্তট�ে অটমে লুটঙ্িডায় 
কজষ ট�াঁি মডারল। দর�ডা খুজল বডারডা্দডায় ট�জয় দডাাঁেডাজল ব্ডাপডারিডা, 
মডাজন স�ডােডািডাজক আরও ভডাজলডা কজর সদখডা সযে। লুটঙ্র টনজচ টলঙ্ 
এখনও দপদপ করজে। 

 একিডা সেজল সকডািডা সিজক একিডা দটে এজন মডািডায় 
একিডা িডাাঁে বডাটনজয় সেিডাজক েুাঁজে স�ডােডার �লডায় পরডাজনডার 
সচটিডা করল। অে েতিডা নয়, আনডাটে হডাজে এেব হয় নডা। এবডার 
স�ডােডািডাজক চডারপডাশ সিজক ট�জর ধজরজে সেজলগুজলডা। স�ডােডািডা 
কজয়ক সেজকন্ টথির কী সযন ভডাবল, েডারপর মডারল আচমকডা 
সদৌে। েডামজনর সেজলিডা মডাটিজে শুজয় পজেজে। েলজপজির টনজচ 
সচজপ ধরডায় সবডােডা যডায় অণ্জকডাজষ সচডাি সপজে পডাজর। অন্ 
সেজলগুজলডা হই হই কজর ওিডার সপেজন েুিল। েডারপর সকডািডায় 
সযন হডাটরজয় স�ল স�ডােডািডা। 

চডার
সভডার েখন চডার, েডাজে চডার হজব। পুব আকডাজশর িকিজক 

কডাজলডা টদ�জন্তর টনজচ টিটেজয় পেডায় ওপজর টকেুিডা স্চ্ছেডা সবডােডা 
যডায়। স�ডালডা�জল মডাে ধরডা েমডাপন হজল সযমন কডাদডা েলডায় 
টিটেজয় পজে, ওপজরর �ল আবডার স্চ্ছ হজয় ওজঠ, সেমনই 
পুজবর আকডাশ এখন। অটমে স্নে সদখটেল, প্রডাইমডাটর কুিজলর 
সপেজনর মডাজঠ দডাাঁটেজয় সপচ্ছডাপ করজে। আবডার �ুজমর সভেজরই 
সির পডাটচ্ছল এখনই বডািরুজম সযজে হজব, নইজল লুটঙ্, টবেডানডা 
নটি হজয় যডাজব। স্নেিডা বডাতিজব িডান্য সনজব। 
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 রডােভর স�জ�-িডাকডা মডাইক আর ঢডাজকর শব্দ এখন 
�ুটমজয় পজেজে। বডািরুম সেজর সিরডার পজি েডার নডাজক একিডা 
আ�ব �ন্ধ এজলডা। একিু আজ�ই েডার ইউটরন সিজক েডাাঁেডাজলডা 
সপচ্ছডাজপর �ন্ধ েডােডাও মজদর �ন্ধ বডাষ্প হজয় েডার নডাজক এজেটেল। 
সে সেডা প্রডায় টদনই হয়। মল, মূরে, �ডাম, টনঃশ্বডােপ্রশ্বডাে, হয়জেডা 
সচডাজখর �ল, এমন কী বীয্য সিজকও হয়জেডা মজদর �ন্ধ সবজরডায়। 
টকন্তু এই �ন্ধিডায় অ�ডানডা সকডানও বুজনডা �ন্ধ পডাটচ্ছল অটমে। 
েখনই েডার সমডাবডাইল বডা�ল। �জর এজে অটমে সদখল অজচনডা 
নম্বর।

-“হ্ডাজলডা” – �ুম�েডাজনডা �লডায় অটমে কিডা বলল।

-“নমকিডার। আটম সদ�ঙ্ডা সিজক শডাটহদুল বলটে। শডাটহদুল 
ইেলডাম।”

-“নমকিডার, বলুন।”

-“�ন্ধিডা পডাজচ্ছন ? সিজরডাজমজনর।”

-“হ্ডাাঁ, মডাজন ... আপটন সকমন কজর বুেজলন ? কীজের �ন্ধ 
বলজলন ?”

-“সিজরডাজমন। �ীব�ন্তুরডা �জন্ধর টনশডান পুাঁজে সদয়। এটরয়ডা 
দখজলর সনডাটিে। পডাজচ্ছন নডা ?”

-“আপনডার কিডা টকেু বুেজে পডারটে নডা। এখন আমডার �জর 
সকডািডা সিজক �ীব�ন্তু আেজব। আর, সে সকন আমডার �র দখল 
করজে চডাইজব।”

-“আহডা, েবেময় টক আর বডাইজর সিজক আজে। সবটশর 
ভডা� েময় সভেজরই িডাজক। সকডানও অজকশনিজকশন হজল 
বডাইজর সিজকও আেজে পডাজর। ধরুন পুজ�ডা, ইজলকশন, ইটন্য়ডা-
পডাটকতিডাজনর িডাইন্ডাল।”

টকরটকর শব্দ কজর সিডানিডা সকজি স�ল। নডাজকর পডািডা িুটলজয় 
স�ডাজর বডােডাে িডানল অটমে। আরও উগ্ হজয়জে �ন্ধিডা। েডার �জর 



18
সূচীপত্র

আজলডা বেডাটলজয়ই বডািরুজম ট�জয়টেল। েবু সকমন সযন অন্ধকডার 
হজয় আজে �রিডা। অজ্ডাবজরর মডােডামডাটে। সভডাজরর টদজক েডামডান্ 
ঠডাণ্ডা পজে বজি, টকন্তু একিু সবটশই শীে করল অটমজের। সখডালডা 
�ডানডালডা টদজয় ঠডাণ্ডা বডােডাে এজে িরির কজর উটেজয় টদল টদ 
টনউ সলডাকনডাি বস্তডালজয়র ক্ডাজলন্ডার। সক সয সিডান করল সক 
�ডাজন। পডা�ল বডা মডােডাল হজব। খডাজমডাখডা ভয় ধটরজয় টদজয়জে। 
সকডানও �ন্তু এজে েডার �র দখল কজর সনজব – বলজলই হ’ল। 
েখনই আবডার সিডান এল। অটমে সদখল অজচনডা, টকন্তু অন্ 
নম্বর। আজ�রিডা নয়। আবডার সক। বে রহে্ময় ব্ডাপডার �িজে 
কডাল রডাে সিজক। 

-“হ্ডাজলডা, সক বলজেন ?”

-“আটম ময়নডাগুটে সিজক পজরশ বম্যে বলটে। �ন্ধিডা সপঁজেজে 
? আপনডার শরীর সকমন আজে ?”

কিডা বলজে পডারটেল নডা অটমে। টকেুিডা ভজয়, টকেুিডা আশ্চয্য 
হজয় েডার �লডায় টকেু অদৃশ্ কি �মডা হজয় টেল। একরকম 
�ে�ে আওয়ডা� সবজরডাজলডা েডার �লডা টদজয়।

-“বডাঃ, চমৎকডার হজচ্ছ। চডাটলজয় যডাও গুরু। আমরডা সেডামডার 
েজঙ্ আটে।” 

-“সক আপনডারডা ?” অজনক কজটি কুাঁজি কুাঁজি বলল অটমে। 
�র এখন আরও অন্ধকডার। খুব ঠডাণ্ডা বডােডাে আেজে, সযন বডাইজর 
েুষডার-েে শুরু হজয়জে। আর সেই �জন্ধ ভজর স�জে অটমজের 
�রদুয়ডার। টবেডানডা, বডাটলশ, চডাদর, লুটঙ, মশডাটর, সদওয়ডাজলর 
সপজরজক সেডালডাজনডা �ডামডা ও প্ডান্ট। 

-“আমরডা এজ�টন্র সলডাক। কডাস্টমডার টচনজে আমডাজদর কটি 
হয় নডা। আমডাজদর আলডাদডা িডাওয়ডার, আলডাদডা সপ্রডাভডাইিডার আজে।”

-“কীজের এজ�টন্ ? কী নডাম ?”

-“যডাজদর খুব চেডার হডাউশ, এই ধরুন িবকডা সমজয়জেজলর 
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ওপর, টব এম িডাটলিউ, নডা�রজদডালডা বডা টকেু নডা সপজল পডাশবডাটলজশর 
ওপর – হডাউশ সবডাজেন সেডা, আমডাজদর নি্যজবঙ্জল শখ সবডােডাজে 
হডাউশ বটল, েডাাঁজদর েজঙ্ সযডা�ডাজযডাজ�র এজ�টন্। ‘�ন্ধবটেক’ নডাজম 
একিডা েিট্ওয়্ডার তেটর করডা হজচ্ছ।” 

সকজি স�ল সিডানিডা। েৃেীয় সিডানিডা িডালেু েডার �জর সবজ� 
যডাটচ্ছল। অটমে েখন আটদম পৃটিবীর কুমডারী বরি সভজঙ সভজঙ 
এজ�ডাটচ্ছল। পজির দু’পডাজশই সে েডার উট্রিে টলঙ্ সিজক সিডাাঁিডা 
সিডাাঁিডা �ন্ধ সরজখ যডাটচ্ছল। হজে পডাজর সেিডা েডার এটরয়ডা দখজলর 
সনডাটিশ, আবডার টবপরীে টলজঙ্র �ন্ েংজকেও হজে পডাজর।
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চলস্ি আগামী
মাহিুি লীদলন

হডাে টপেজমডােডা কজর বডাাঁধডা। সঠলজে সঠলজে আমডাজক একিডা 
বডািরুজম সঢডাকডাল েডারডা। বডািরুমিডা সবশ বজেডােজেডা। স্ডাজর 
একিডা কজমডাি। আমডাজক টচৎ কজর শুইজয় কজমডাজির প্ডাজনর 
মজধ্ এক�ন পডা টদজয় আমডার মডািডা সচজপ ধরল। কপডালিডা ট�জয় 
আিজক স�ল প্ডাজনর সভেজরর খডাাঁজ�…

এক�ন পডা টদজয় আমডার বুজক সচজপ ধরল। আর দুই�ন 
সচজপ ধরল দুই পডাজয়। �ডােিডা পজেজে কজমডাজির একিডা পডা-
দডাটনর উপর। মডািডািডা টনজচর টদজক সচজপ সদয়ডায় �লডািডা এজকবডাজর 
িডানিডান হজয় আজে। িডানিডান �লডায় এক�ন বটি দডাওিডা চডাটলজয় 
টদল…

দডাওিডা সমডাজিও ধডারডাজলডা নডা। আর ওই সলডাকিডার সবডাধহয় মুরট� 
কডািডার অটভজ্ঞেডাও সনই। নডা হজল চডামেডার ইলডাটস্টটেটি; চডামেডার 
টনজচ শ্বডােনডালী আর কণ্ঠনডালীর মজেডা দুইিডা টপেলডা পডাইপ; সেডাি 
বে অজনকগুজলডা টশরডা উপটশরডা; এগুজলডার চডাকু টিটরজয় সদবডার 
সকৌশল এবং েডা এেডাজনডার েটরকডা েডার �ডানডা িডাকে…

কডািজে নডা সদজখ সে যে চডাপ সদয় শ্বডােনডালী সভেজর েে 
সিাঁেজল যডায় টকন্তু কডাজি খুবই কম। সলডাকিডা সবডাকডার মজেডা 
একবডার দডাওজয়র টদজক আর আজরকবডার আমডার �লডার টদজক 
েডাকডায়। এই অবথিডা সদজখ টলিডার আমডার মডািডা সচজপ ধরডার দডাটয়ত্ব 
দডাওিডা-ওয়ডালডাজক টদজয় টনজ�ই দডাওিডা বডাট�জয় ধজর বটির সচডাখডা 
মডািডা টদজয় িডানিডান �লডায় একিডা সকডাপ বটেজয় টদল কুেডাজলর 
মজেডা। বটির পুজরডা মডািডািডা ঢুজক স�ল �লডার সভের, এবডার বটির 
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মডািডায় কডািডা �ে্য ধজর টদল প্রিম সপডাাঁচিডা। খেখজের েজঙ্ েডামডান্ 
টকেু কিকি শব্দ কজর কজয়ক সপডাাঁজচর মজধ্ই বটি দডাওিডা ট�জয় 
�ডাজের হডাজে লডা�ল। সে উজঠ দডাাঁেডাজেই এক�ন বলল, “িুকরডা 
কজর সিল।”

এখন িুকরডা করজল বটি সিজক েব রতি সবজরডাজব নডা। রতি 
সবর সহডাক, পজর আলডাদডা করডা যডাজব।

সয দুই�ন আমডার দুই পডা সচজপ ধজরটেল, মজন হজলডা, েডারডা 
শূজন্ লডািডাজচ্ছ আমডার পডাজয়র েডাজি। বুজক সচজপ িডাকডা পডাবটলজকর 
কজয়কবডার পেজে পেজে সঠজে সচজপ ধরজে হজচ্ছ আমডার বুক।

রতি এে টপিজি সবর হয় �ডানডা টেল নডা। শরীজরর অংশ 
সিজক রতি সবর হজয় ট�জয় বডাটে খডাজচ্ছ মডািডার েডাজি সলজ� িডাকডা 
�লডার অংজশ। েডারপর �লডার কডািডা অংজশর খডাদ সবজয় �টেজয় 
পেজে কজমডাজি। মূল স্ডাজের পডাশডাপডাটশ আজরডা টকেু সেডািখডাি 
স্ডাে ট�জয় উজে পেজে এটদক সেটদক। সকডাজনডািডা সদওয়ডাজল। 
সকডাজনডািডা মডািডা সচজপ রডাখডা সেজলিডার পডাজয়।

আজতি আজতি পডা দু’সিডা সিজম স�ল। েডারপর িডামল বুজকর 
সমডাচে। এবডার েবডাই ধরডাধটর কজর আমডার পডা দুজিডা এজন 
সদওয়ডাজল েুজল টদজয় সচজপ ধজর রডাখল, যডাজে রতি েব টনজচর 
টদজক সনজম এজে কজমডাজি পজে।

এর মজধ্ই টেটিজয় িডাকডা রতি সধডায়ডার কডাজ� সলজ� স�ল 
এক�ন। রতি পেডা যখন প্রডায় সশষ, েখন আমডাজক আবডার েুজল 
টনজয় শুইজয় সদওয়ডা হল বডািরুজমর স্ডাজর। শরীর সিজক �ডামডা 
কডাপে খুজল একিডা �ডাজের গুাঁটে পডাজয়র টনজচ ঢুটকজয় এক�ন 
হডাজের মজধ্ সকডাপ লডা�ডাল। টকন্তু টপ্ংজয়র মজেডা টিজর স�জলডা 
দডাওিডা।

টলিডার হডােল, “েডা�জলর বডাচ্ডা। হডাটড্ কডািজে হয় আেডাআটে 
সকডাজপ।”

এবডার সেজলিডা আেডাআটে সকডাপ মডারডায় কডা� হল। টকন্তু 
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িুকজরডািডাজক আলডাদডা কজর টনজে েডাজক মডারজে হল প্রডায় দশিডা 
সকডাপ।

বডাম পডাজয়র িুকজরডািডা আলডাদডা কজর হডাাঁিুর কডাজে সকডাপ বডাট�জয় 
ধরজেই টলিডার েডাজক েটরজয় টদজয় টনজ� বটি দডাওিডা �জষ �জষ 
আমডার হডাাঁিুর স�ডােডার চডারপডাজশর চডামেডা মডাংে আর র� সকজি 
দডাওজয়র মডািডা ঢুটকজয় একিডা চডাে টদজেই হডাাঁিুর অংশিডা আলডাদডা 
হজয় এল। একইভডাজব শরীর সিজক রডাজনর অংশিডা আলডাদডা কজর 
এক�নজক বলল, আজরকিডা দডাওিডা এজন ওিডাজক দুই িুকজরডা 
করডার �ন্।

টেম্পটল বটি দডাওজয়র মডািডা টদজয় ঠুজক ঠুজক স�ডােডায় স�ডােডায় 
সে খুজল সিলজে লডা�ল সবশ দ্রুে। আর িুকজরডাগুজলডাজক মুগুজরর 
উপর সরজখ অন্ একিডা দডাও টদজয় সেডাি িুকজরডা করজে লডা�ল 
সেই আনডাটে সলডাকিডা।

পডাজয়র টদক সশষ কজর �ডােিডা মুগুজরর উপর সরজখ এক পডা 
বুজকর উপর েুজল আজরক পডাজয় একিডা চডাপ টদজলডা মডািডায়। মি 
কজর শব্দ হজলডা। েডারপর বটিদডাও �জষ �জষ মডািডািডাও আলডাদডা 
কজর আমডাজক উপুে কজর টনল। হডাে দুজিডাজক খুজল বটি দডাওজয়র 
মুখ টদজয় সমরুদজণ্র স�ডােডার িডাাঁজক িডাাঁজক সিডাকডা টদজয় পডাাঁচ 
�ডায়�ডায় স�ডােডা খুজল সিজল উজঠ দডাাঁেডাল, “একিডা েডাজমলডা হজব।”

- “কী েডাজমলডা?”

- “সপজির সভেজরর ট�টনেগুলডা এইখডাজনই সিজল সযজে হজব 
নডা হজল গুাঁেডা�ডাটে সলজ� ভুাঁটে সিজি স�জল পডাটন পেজব চুাঁইজয় 
চুাঁইজয়।”

এবডার আমডাজক ধরডাধটর কজর সপজির টদকিডা কজমডাজির কডাজে 
টনজয় সলডাকিডা এক সকডাজপ বটি দডাওজয়র মডািডা আমডার নডাটভর 
একিু উপজর ঢুটকজয় একিডা সমডাচে টদজলডা। েডাজি েডাজি সপি 
সিজক সবশ টকেু েরল সবর হজয় পেল কজমডাজি। এবডার আমডাজক 
েটরজয় টনজয় এজে আলডাদডা করডা সমরুদজণ্র খণ্গুজলডা সদজখ সদজখ 
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বটি দডাওজয়র মডািডা ঢুটকজয় টপঠ সিজক সপি পয্যন্ত পডাাঁ�জরর 
িডাাঁজক িডাাঁজক বটি �ষজে �ষজে পুজরডা পডাাঁচ িুকজরডা কজর সিলল 
শরীরিডাজক।

নডাটেভুাঁটেগুজলডা িুকজরডা নডা কজর শুধু শরীর সিজক সকজি 
আলডাদডা কজর রডাখল এক �ডায়�ডায়। দু’টেনিডা নডাটের মুজখ ট�াঁি 
টদজয় রডাখল, যডাজে সভের সিজক আর সকডাজনডা েরল সবর হজে 
নডা পডাজর।

কেগুজলডা পটলটিজনর প্ডাজকি টনজয় এল এবডার এক�ন। খণ্ 
খণ্ আমডাজক পটলটিজন ভজর বডািরুম সিজক সবর কজর টনজয় এল। 
এখডাজন কজয়কিডা টিটভর কডাি্যন রডাখডা। প্ডাজকিগুজলডা কডাি্যজন প্ডাক 
কজর ধরডাধটর কজর টনজয় একিডা ভ্ডাজন েুজল েডারডা রওনডা টদল।

রজতির েজঙ্ পডাটন, েডার েজঙ্ ওজদর �ুেডার ধুজলডাবডাটল। একিডা 
খেখজের েডাজি িলিজল ভডাব। েডার উপর টপেলডা পটলটিন। যে 
িডাইি কজরই পটলটিন বডাাঁধুক নডা সকন এক ধরজনর টপেলডা সদডালডা 
সকডাজনডামজেই িডামটেল নডা। পটলটিন খডামজচ ধজর সয একিু টথির 
হব েডারও উপডায় সনই। হডাে দুইিডা আলডাদডা আলডাদডা প্ডাজকজি। 
মডািডার েডাজি একই প্ডাজকজি সরজখজে নডাটেভুাঁটেগুলডা। এগুজলডা 
এমটনজেই সবহুদডা লিরপির কজর। এইটদজক সদডাজল সেডা ওই 
টদজক সদডাজল।

ওরডা আমডাজক কডািডার পর পুরডা শরীজর পডাটন মডারজলও মডািডায় 
সকডাজনডা পডাটন মডাজরটন। �ুেডা টদজয় মডািডা সচজপ রডাখডার েময় 
অজনকগুজলডা বডাটল ঢুজক ট�জয়টেল সচডাজখর মজধ্। সেগুজলডা এখনও 
আজে।

�ডাটেিডাজক একিডা কু্টরয়ডার েডাটভ্যজের অটিজের েডামজন িডাটমজয় 
হইচই শুরু কজর টদল টলিডার, “সলডাক কই! আজতি ধজরডা। সভেজর 
টনজয় একপডাজশ রডাখজব।”

�ডাটে সিজক আর সকউ নডামল নডা। কু্টরয়ডাজরর কডামলডারডা 
প্ডাজকিগুজলডা েুজল টনজয় কডাউন্টডাজরর েডামজন েডাট�জয় রডাখল। 
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সমডাি েয়িডা টিটভর প্ডাজকি।

কডাউন্টডার সিজক এক�ন আওয়ডা� টদল, “কী ট�টনে?”

- “কী ট�টনে েডা সেডা সদখজবনই। েডার আজ� সেডা টঠকডানডা 
টলখজে হজব।”

- “মডাক্যডার লডা�জব?”

- “নডা, টঠকডানডা সলখডা কডা�� েডাজি আজে। শুধু একিু সিপ বডা 
�ডাম লডা�জব। আজে?”

- “হ্ডাাঁ আজে।”

- “েডাইজল খডােডান, আটম টঠকডানডার কডা��গুলডা টনজয় আটে।”

কডাউন্টডাজরর সলডাকিডা একিডা সিপ সবর কজর কডাউন্টডাজরর উপর 
রডাখল। টলিডার সবর হজয় স�ল, টঠকডানডার কডা�� আনজে।

 অজনকক্ষে পজর েডাজদর সখয়ডাল হল, টঠকডানডা আনজে ট�জয় 
সকউ আর টিজর আজেটন এবং প্ডাজকিগুজলডাও সপডাস্ট কজরটন 
কুটরয়ডাজর। যডারডা প্ডাজকিগুজলডা �ডাটে সিজক েুজল টনজয় এেটেল, 
েডাজদর এক�ন ট�জয় সদজখ রডাতিডায় সেই �ডাটের সকডাজনডা নডাম �ন্ধ 
সনই।

প্রিজম প্ডাজকিগুজলডা সঠলডা ধডাক্কডা। েডারপর েুজল একিু আেডাে। 
েডারপজর হইচই সিডান এবং পুটলশ এবং প্ডাজকজির মুখ কডািডা।

প্ডাজকি কডািডার আজ� যডারডা এজন সরজখটেল, েডাজদরজক 
পুটলজশর টকেু প্রনে এবং প্ডাজকি সখডালডার পজর আজরডাও টকেু 
প্রনে। েডারপর আবডার প্ডাজকজির মুখ বন্ধ কজর সিলডা। েডারপর 
আজরডা অজনকক্ষে ওয়ডাটকিটক প্রনে এবং আবডার প্ডাজকজির মুখ 
সখডালডা এবং একিডা একিডা কজর িুকরডা সবর কজর েডার বে্যনডা 
সলখডা।

- “েডামজনর দুইিডা দডাাঁে ভডাঙডা। মজন হয় আজ� টকেু �ুেডা�ুটে 
হইটেল।”
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- “সচডাজখর মজধ্ বডাটল। মজন হয় সচডাজখ বডাটল টদয়ডা আন্ধডা 
বডানডাইয়ডা কডাবু করটেল।”

- “মডািডার সপেন টদজক পুরডানডা গু। মজন হয় গুজয়র থিডাজন কুটতি 
হইটেল টকেু।”

সকডান িুকরডা কেিুকু উত্তর টদজক আর কেিুকু দটক্ষে টদজক। 
সকডান প্ডাজকজির উপর সকডান প্ডাজকি। প্ডাজকিগুজলডা কীজের। 
পটলটিন কীভডাজব ট�াঁি সমজর রডাখডা, েব টলজখ-টিজখ আমডাজক 
আবডার প্ডাজকি কজর সেডালডা হল পুটলশ ভ্ডাজন। েজঙ্ কু্টরয়ডাজরর 
সলডাক। েজব এবডার প্ডাজকিগুজলডা করডা হজয়জে যডাজচ্ছেডাইভডাজব। 
টনজ�র মডাংজের েডাজি টনজ� ধডাক্কডা সখজয় টবরটতি লডা�জে। আর 
মডাংেগুজলডাও সকমন সযন টপেলডা।

পুটলশ ভ্ডান ট�জয় িডামল হডােপডােডাজলর মজ�্য। িপডািপ 
সলডাকগুজলডা �ডাটে সিজক সনজম অজনকক্ষে পজর টিজর এজে 
বডাসেগুজলডা টনজয় স�জলডা মজ�্যর সভেজর।

সিডামিডা সবশ কডাজ�র। সে েবগুজলডা প্ডাজকি খুজল শুরু করল 
মডািডা সিজক। মডািডািডা সিটবজলর উপর েডাট�জয় সরজখ একিডা কডাটঠ 
টদজয় কডািডা অংশগুজলডা সনজেজচজে কী কী সযন বজল স�জলডা আর 
এক�ন পডাজশ দডাাঁটেজয় টলজখ স�জলডা বে্যনডা, শ্বডােনডালী সিাঁেলডান। 
কণ্ঠনডালী ধডারডাজলডা টকেু টদজয় কডািডা। টশরদডাাঁেডা চডাপ টদজয় স�ডােডা 
সখডালডা।

টেটরয়ডাটল সে আমডার অংশগুজলডা সিটবজলর উপর েডাট�জয় 
খচডাখচ েুাঁই েুেডা চডাটলজয় আমডাজক আবডার পুজরডািডা বডাটনজয় 
সিলল। েজব সপজির চডামেডা স�ডােডা সদবডার আজ� সপজির মজধ্ 
সে নডাটেভুাঁটের েডাজি হৃৎটপণ্ আর িুেিুেিডাও ঢুটকজয় সেলডাই 
সমজর টদল।

আটম আবডার অখণ্ হজয় স�লডাম। শুধু পডাি্যক্ হল, আমডার 
হৃৎটপণ্ আর িুেিুে দু’সিডাই এখন পডাকথিলীজে।
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ছস্ি: স্চরস্জিি সামন্ত



27
সূচীপত্র

িকস্ের
মুরাদুল ইসলাম

অবশ্ই আপনডাজর ট�ম টিম ইে্ডাটদ করজে হজব, এক�ন 
মডানুজষর েুথিেডার �ন্ এিডা দরকডার। যখন আপটন েডারডাটদন বজে 
বজে কডা� কজরন, েখন শরীজর স্ডাভডাটবক রতি চলডাচজলর �ন্ও 
সেডা ব্ডায়ডাজমর প্রজয়ডা�ন আজে। এেডােডা দডাশ্যটনক ভডাজব সদখজে 
স�জল, আমরডা েজরিটিজের কিডািডা সদখজে পডাটর। টেটন  টবষজয় 
যডা বজল স�জেন েডা ইংরডাট�জে এমন, “সনডা ম্ডান হ্ডা� দ্ রডাইি 
িু টব এন এজমচডার ইন দ্ সমিডার অব টিট�ক্ডাল সরেইটনং। ইি 
ই� এ সশইম ির এ ম্ডান িু সগ্ডা অল্ড উইদডাউি টেটয়ং দ্ টবউটি 
এন্ স্রেংি অি হুইচ টহ� বটি ই� ক্ডাপডাবল”; সেডা এখডাজন 
আবডার অজনজক েজ্দহ করজে পডাজরন ও প্রনে করজে পডাজরন এই 
বজল সয, “েজরিটিে সযই কনজিসেজি কিডাটি বজলটেজলন সেই 
কনজিসেি টক আর আজে?” (আবডার এই বজলও দুজব্যডাধ্ দডাশ্যটনক 
সখডাাঁচডা টদজে পডাজরন সয সদটরদডা বজল স�জেন কনজিসেজির বডাইজর 
সিসেি এর সকডান অি্য নডাই!) এখন আমডাজদর শহর এজিন্জক 
বডাাঁচডাজে যুদ্ধ করজে হজব এবং এর �ন্ টিি িডাকডার দরকডার 
আজে?! অি্যডাৎ, প্রনে করডার টনজয়ে িডাকজল প্রনে করডাই যডায় 
েিডাটপ এই কিডা ধ্রুব েে্ আপনডাজক টিি িডাকজেই হজব এবং 
েডাই বুটদ্ধমডাজনর মে টচন্তডা।

আপনডাজক টকন্তু খডাটল বডাইজেপ বডােডানর টচন্তডা করজল হজব নডা, 
বডাইজেপ, রেডাইজেপ, সল�, সচস্ট, সিডার আম্য, সশডাল্ডডার, ব্ডাক েব 
টদজকই সখয়ডাল টদজে হজব। সখজে হজব সেই অনুপডাজে। পডাউজন্ 
যে ও�ন আপনডার, প্রটে পডাউজন্ একগ্ডাম কজর সপ্রডাটিন খডাইজবন, 
আর সবটশ হডাল্ডা শরীর িডাকজল, কে ক্ডালটর আপনডার লডাজ�, েডা 
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বয়ে উচ্েডা এট্টভটি ইে্ডাটদ েি্ টদজয় অনলডাইন ক্ডালকুজলিজর 
টহেডাব কজর সবর করজবন এবং এর চডাইজে পডাাঁচশ বডা এক হডা�ডার 
ক্ডালটর সবটশ সখজে িডাকজবন। েডাহজল ইনশডাআলিডাহ, আপনডার 
মডােল হজে শুরু করজব। েডাধডারেে এমনই হয়। েজব টনউটরেশন 
বডা পুটটিটবদ্ডা টবষয়টি সবশ টবেটক্যে েডাও মডািডায় রডাখজে হজব 
এবং আজরকিডা কিডা মজন রডাখজবন, েমতি ব্ডাপডারিডা খুব ধীর। 
আহমদ েিডা টলজখটেজলন, টবলেব হল কৃজষ্র �রু চেডাজনডার মে। 
মডােল স�ইনও একইরকম। িজল কুইক সর�ডাজটির আশডা নডা 
কজর সলজ� িডাকুন, এবং সলজ�ই িডাকুন কডারে আপটন েডােজে 
আর পডারজবন নডা, কডারে এটি একটি লডাইিস্টডাইল বডা েু্দর কজর 
বলজল বলজে পডাজরন �ীবনদশ্যন।

�ল্প বলজে এজে আটম এেব সকন বলটে েডা আপটন ভডাবজে 
পডাজরন, এবং এজে টবরতি হওয়ডাও স্ডাভডাটবক, েজব খুব সয 
েম্পক্যহীন কিডাবডাে্যডা বজলটে েডা মজন হয় নডা, কডারে আটম এই 
�জল্পর কিক ও প্রধডান চটররে; িজল আমডার চটরজরের নডানডা বডাাঁক ও 
টদক আপনডার বুেডার �রুরে আজে। েডাজে �ল্প বুেজে েুটবধডা।

সেইটদন রডাে এ�ডাজরডািডার টদজক আটম টকেু সবঞ্ সপ্রে, 
িডাজম্বল সপ্রে, িডাজম্বল ্ডাই সমজর সবর হজয়টে ট�ম সিজক। মজন 
হজচ্ছ, বুজকর েডাটে কজয়ক ইটঞ্ িুজল স�জে।সহাঁজি সহাঁজি আেটে 
বডােডায়। পডাজশ িজলর সদডাকডান, কমলডা আজপল আনডারে ইে্ডাটদ 
িল েডা�ডাজনডা। সঠলডা�ডাটেজে কজর টকেু সলডাক টবটরি কজর হলুদ 
পডাকডা কলডা। আরও আজে, রডাতিডার পডাজশ টবটভন্ ভ্ডারডাইটি� 
সস্টডার। সবটিং সস্টডার সযখডাজন, সলপ সেডাষক ইে্ডাটদ টবটরি কজর: 
নডাম সমৌরী এন্ টমেডা সবটিং। েডামজন এট�জয় ট�জয় রডাতিডার 
একপডাজশ একিডা সেডাি মডা�ডার। ইটন েুদূর ইয়ডামন সদশ হজে 
হযরে শডাহ�ডালডাজলর েডাজি এজেটেজলন এই বঙ্জদজশ, এমনই 
সলখডা আজে িলজক; েজব েডার পডাওয়ডার েম্বে খুব একিডা সবটশ 
টেল নডা, েডাই েডার মডা�ডাজরর শডান সেমন নডাই, সকবল চডারজকডােডায় 
�টরর টকেু কডাপে লডা�ডাজনডা আর উপজর িডানডাজনডা শডালু, যডার কডাপে 
পুরজনডা হজয় উজঠজে। মডা�ডার সপটরজয়ই আটম সদখজে সপলডাম, 
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সেডাি একটি �িলডা মডানুজষর। টকেু টরকশডাওলডা এবং এইমে 
সশ্রেীর সলডাক ট�জর টকেু একিডা সদখজে। আটম একিু এট�জয় 
স�লডাম ও সদখলডাম সয পুরজনডা প্ডান্ট শডাি্য পরডা (শডাি্য ইন করডা) 
এক�ন সলডাক একটি বডাচ্ডা সেজলর কলডার সচজপ ধজর আজে। 
সেজলটির বয়ে হজব সেজরডা বডা সচৌদ্ বের, সেজলটির মুজখ ভজয়র 
েডাপ সদখডা যডাজচ্ছ। 

আটম দডাাঁটেজয় সদখজে লডা�লডাম কী হয়, বুজে ট�জয়টেলডাম সয 
চুটর িডাইজপর টকেু একিডা হজয়জে এখডাজন টকন্তু এই সেডাি সেজল 
কীভডাজব চুটরকডায্য েমডাধডা করল েডা �ডানজে বে আগ্হ হজলডা। েডাই 
এক�ন টরকশডাওলডার টদজক েডাটকজয় সচডাজখর ইশডারডায় ট�জজ্ঞে 
করলডাম �িনডা কী? টরকশডাওলডা �ডানডাল, “এই সপডালডাজর ঐ সলডাক 
েডার সদডাকডাজন রডাখটেল। সদডাকডাজন এক�ন কডাস্টমডার আইজেন। 
একহডা�ডার িডাকডা টদজেন। এক হডা�ডার িডাকডার ভডাংটে নডাই। টেটন 
েখন ঐ সপডালডাজর বলজলন ভডাংটে আনডার �ন্ টকন্তু সপডালডা িডাকডা 
টনয়ডা ভডাই�ডা আেজে।”

এই কিডা শুজন আটম সেজলটির টদজক আবডার েডাকডালডাম, এবডার 
েডার ভয়ডাে্য েডাপ আমডাজক পিশ্য করল নডা সবশী, েডার চডাইজে 
অটধক আমডার মজন হজলডা েডার দুঃেডাহটেক চুটর কম্যিডার কিডা, 
এমন �দ্যভী চুটর সকউ কজর! 

আটম সদখলডাম সেজলটির বডাপ চজল এজলডা, বডাজপর মুজখ কডাজলডা 
দডাাঁটে এবং পরজন খডাটল লুটঙ্, বডাপজক প্ডান্ট শডাি্য পরডা ভদ্জলডাক 
বলটেজলন কীভডাজব েডার সেজল িডাকডা টনজয় সভজ� এজেজে, বডাপ 
উজত্তট�ে হজয় সেজলজক টদল এক চে এবং সেজলটি শব্দ কজর 
সকাঁজদ উঠল আর আমডার মডানটবক েত্তডা স�জ� উঠল। আটম দুই 
ইটঞ্ সবজে যডাওয়ডা বুজকর েডাটে েডামজন সরজখ এট�জয় ট�জয় 
বললডাম, “এই কী হইজে এইখডাজন? মডারডামডাটর সকন?”

প্ডান্ট শডাি্য পরডা বলজলন, “সদজখন ভডাই, এই সপডালডা কডা� 
কজর আমডার সদডাকডাজন টকন্তু করজে কী সদজখন, আমডার সদডাকডাজন 
আইজেন এক কডাস্টমডার, েডাও মটহলডা কডাস্টমডার, টদজেন এক 
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হডা�ডার িডাকডা, ভডাংটে নডাই, আটম টদলডাম ওজর ভডাংটে আনডার �ন্, 
টকন্তু সে িডাকডা টনজয় পলডাইয়ডা আেজে? এইিডা হয়, বজলন?”

আটম বললডাম, “টঠক আজে, টকন্তু এখন ওজর মডারজল সেডা আর 
�িনডা বদলডাইয়ডা যডাইব নডা।”

সেজলর বডাজপর টদজক েডাটকজয় বললডাম, “আপজন টক ওর 
বডাপ?”

সেজলর বডাপ বলল, “ট�।”

আটম বললডাম, “ওজর মডারজবন নডা। উনডাজর উনডার িডাকডা সিরে 
সদয়ডা টক হইজে?”

প্ডান্ট শডাি্য পরডা ভদ্জলডাক বলজলন, “আমডার িডাকডা আটম টনয়ডা 
টনটে ওর কডাে সিজক।”

আটম বললডাম, “েডাইজল সেডা মডামলডা সশষ। এখন আপটন টক 
ওজর আর সদডাকডাজন রডাখজবন?”

প্ডান্ট শডাি্য পরডা বলজলন, “নডা, ও সেডা একিডা সচডার।”

আটম বললডাম, “টঠক আজে। েব টমইিডা স�ল। চুটরর দডাজয় 
আপটন ওজর বডাইর কইরডা টদজলন। এইিডা ওর শডাটতি। চুটরর মডাল 
সিরে পডাইজলন।”

সেজলর বডাজপর টদজক েডাটকজয় বললডাম, “আপনডার সপডালডাজর 
টশক্ষডা সদন যডাজে চুটর নডা কজর। টকন্তু মডাইজরন নডা, মডাইরডা সকউ 
কডাউজর টকেু টশখডাইজে পডাজর নডা।”

উপটথিে েবডাই সদখলডাম আমডার কিডা সমজন টনজচ্ছ, এিডা 
আমডার আত্মটবশ্বডােী ভটঙ্জে কিডা বলডা নডা বুজকর েডাটে কজয়ক 
ইটঞ্ সবজে যডাবডার দরুন েডা টঠক বলজে পডাটর নডা। আটম একবডার 
সেজলিডার মুজখর টদজক েডাটকজয় সদখলডাম, সচডাজখ েডার কৃেজ্ঞ 
দৃটটি; এমনভডাজব েডাকডাজচ্ছ সযন আটম ওজক েডাক্ষডাৎ যমদূজের 
হডাে সিজক বডাাঁটচজয় টদলডাম। আটম ওখডাজন মডামলডা টিশটমশ কজর 
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বডােডার টদজক হডাাঁিডা টদলডাম। �িনডািডা টনজয় ভডাবজে ভডাবজে সহাঁজি 
আেটেলডাম বডােডায়, একিডা �জল্পর লেি হজে পডাজর, সবশ মডানটবক 
ব্ডাপডার আজে, আর মডানটবক ব্ডাপডাজর আজব� িডাজব� টমটলজয় 
টমটশজয় এক টখচুটে যটদ করডা যডায় েডাহজল টমিললিডাে পডাঠক 
বে আন্দ টনজয় পেজব। এইভডাজবই সেডা হয় আেজল, িুকিডাক 
মডানটবক ট�টনে ধজর সিলজে হয় আর বডালটে বডালটে আজব� 
টমশডাজে হয়, টঠক সযমন �রুর দুজগ্ধর ব্বেডায়ীরডা কজর িডাজক, 
আেল মডাল অল্প এক বডালটে দুধ, আর েডাজে পডাটন দুই বডালটে।

আনমজন সহাঁজি আেটে, আর সযইমডারে বডাাঁশিুল অটভ�ডাে 
িুি কনজিকশনডাটরর (টমটটি ��জে এক ধডাপ এট�জয়) েডামজন 
এজেটে, টঠক েখনই আমডার এক বনু্ধ েুষডার চরিবে্যীর আ�মন। 
সে আমডার টঠক েডামজন দডাাঁটেজয় টকেুক্ষে অবডাক হবডার ভটঙ্জে 
দডাাঁটেজয় িডাকল আর আমডার টবরটতি এবং অস্টতি বডােজে লডা�ল 
কডারে আমডার এই বনু্ধ এক �ীবন্ত উৎপডাে।

টকয়ৎক্ষে দডাাঁটেজয় সে মুখ খুলল, “আজর ব্ডািডা, বটি সেডা 
বডানডাইয়ডা সিলেে, আটম ে টচনজেই পডাটর নডাই, ট�জম যডাে নডাটক?”

“হ, এই কয়টদন ধইরডা যডাই।”

“কে কী! কয়টদজনই এই অবথিডা হডালডায় করেে কী! খডাে টন 
টকেু?”

“আজর কী খডামু?”

“আজে নডা কীেব পডাউিডার িডাউিডার ি্ডাবজলি।”

“আজর নডা! ওইগুলডা খডাওয়ডার িডাইম আজে নডাটক! এমটনজেই 
যডাই আটে আর কী।”

“েডাইজল বনু্ধ চল, েজর টকেু খডাওয়ডাই আই�।”

েুষডার আমডার হডাে ধজর বলল একিডা, আমডার অস্টতি আজরডা 
বডােল, কডারে েডার েডাজি স�জল টকেু পরটন্দডা পরচচ্যডা শুনজে 
হজব। এখডাজন আটম বলটে নডা সয আটম দুজগ্ধ সধৌে েুলেী পডােডা 
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সয পরটন্দডা কজর নডা বডা শুজন নডা, দুিডাই আটম কজর িডাটক টকন্তু 
েময় থিডান ও মুি েডাজপজক্ষ। এখন সযই অবথিডা, েডারডা �ডাজয় �ডাম, 
বে্যমডান অবথিডা সপ্রটক্ষজে আমডার মূল কডা� হজলডা বডােডায় ট�জয় 
স�ডােল করডা এবং টকেু খডাওয়ডা। এই অবথিডায় পরটন্দডা শুনব 
সকডান দুঃজখ?!

আটম েুষডারজর বললডাম, “বনু্ধ মডাি কইরডা সদ, এই অবথিডায়, 
এই �ডাম গুম লইয়ডা আটম টক খডাইজে পডাটর? অন্টদন কিডা হজব, 
আই� যডাই।”

“আজর যডাই কী সর ব্ডািডা, বহুে �রুটর কিডা আজে ের লজ�, 
আটম ে মজন মজন েজরই খুাঁ�জেটেলডাম।”

“ভডাই, মডাি কইরডা সদ, সদখজেেে সেডা আমডার কী অবথিডা। 
এই অবথিডায় খডাই সকমজন?! এখন ট�য়ডা স�ডােল করজে হইব।”

“আজর ব্ডািডা, বইয়ডা ঠডান্ডা খডাটব। সেটিডা পডাইজে নডা? কুক িুক 
খডাটব, িডান্টডা খডাটব, চল।”

“নডা সদডাতি আটম কুক িুক খডাওয়ডা েডাইেডা টদটে, েু�ডার সবশী, 
ি্ডাি বডাজে।”

“েডাইজল দই খডাটব, চল। �টরজর টনয়ডা কিডা আজে, আই� 
�টরর টবয়ডা।”

আটম বুেলডাম সয েুষডাজরর হডাে সিজক আ� আমডার টনতিডার 
নডাই ও বডােডায় আ�ডামী এক �ন্টডার মজধ্ যডাবডার সকডান উপডায় 
নডাই সযজহেু েুষডাজরর �জল্পর মুখজরডাচক আইজিম আজে আ�। 
�টর একিডা সমজয় যডার ভডাজলডা নডাম স�টরন। সে সদখজে খুবই 
মডায়ডাময় হওয়ডার কডারজে আমডাজদর বনু্ধকূজলর েবডাই েডার প্রটে 
দুব্যল টেলডাম অল্পস্ল্প এবং েডার েম্পটক্যে আলডাপ আমডাজদর মজধ্ 
প্রডায়ই হজেডা। েবডাই দুব্যল আবডার েবডাই সয একেডাজি আলডাপ 
করজে পডারেডাম েডার েম্পজক্য; এর কডারে টেল �টরর েডাজি 
আমডাজদর কডাজরডারই টকেু হবডার েম্ডাবনডা নডাই এ টবষজয় আমরডা 
টনটশ্চে টেলডাম। িজল েডার প্রটে আমডাজদর প্রজে্জকর অল্পটবতির 
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দুব্যলেডা টনজ�জদর মজধ্ সকডান ধরজনর টবজরডাজধর কডারে হজয় 
দডাাঁেডায়টন কখজনডা। েজব �টরর েডাজি টকেু হবডার েম্ডাবনডা িডাকজল 
অি্যডাৎ সে যটদ নডা�ডাজলর সভেজর িডাকে েখন এমন হজেডা নডা 
টনটশ্চে। যডাইজহডাক, েুষডার সয �টরর টবজয়র কিডা বজলটেল েডা 
শুজন কডাজরডা মজন হজে পডাজর সবডাধহয় �টরর টবজয় আ� টকন্তু েডা 
নয়। সে হুমডায়ূন আহজমজদর উপন্ডাজের নডামটি বজলটেল এবং 
আমডার �ন্ েডা টবভ্ডাটন্তর েৃটটি কজরটন কডারে আ� �টরর টবজয় 
উপন্ডােটি আটম পজেটেলডাম। ঐ উপন্ডাজে সযমন �টরর টবজয় 
আর সশষপয্যন্ত হয় নডা সেমটন েুষডাজরর ম�ডা কজর বলডা কিডািডার 
মজধ্ই টেল আেজল �টরর টবজয় হয় টন টকন্তু ইন্টডাজরটস্টং টকেু 
ট�টনে হজয়জে।

েুষডার আমডাজক সিজন টনজয় স�ল বডাাঁশিুজলর সভেজর। প্রডায় 
�ন্টডা খডাজনক বকবক কজর স�ল এবং সে অটে অেডাধডারে এক�ন 
বডাকপিু সলডাক। আটম শুজনটে অজনক অজনক কডাল আজ�, যখন 
েডাপডাখডানডা আটবকেডার হয় টন, মডানুষ �ডাজের েডাল বডাকজল টলজখ 
রডাখে গুরুত্বপূে্য টবষয়ডাবলী। েখন সলডাজক কৃটষকডা� করে, আর 
টদনডাজন্ত পটরশ্রম সশজষ এক বুজেডা �িডাধডারী বি �ডাজের টনজচ 
�জেডা হজেডা েবডাই। আকডাজশ চডাাঁদ উঠে এবং েহ্ েডারকডারডাট� 
অ�ুে ঈশ্বজরর টনযুে সচডাখ হজয় েডাটকজয় িডাকে ধটররেীর টদজক। 
সেই েমজয় মৃদুম্দ বডােডাে বইে উত্তর টদক হজে, উত্তজর �ন 
�ঙ্ল, �ঙ্জলর েকল েবু� বৃজক্ষর পরেপলিব েুাঁজয় আেে সে 
মধুর �ডা শীেল কজর সদওয়ডা বডােডাে আর বি�ডাজের টনজচ বেডা 
বৃদ্ধ সলডাকটির েডাদডা দডাাঁটে উেে সে বডােডাজে। সলডাকটির সচডাখ 
বেলবেল কজর উঠে। বি�ডাজের পডাজশ সযেব মশডাল রডাখডা হে, 
েডাজে আগুজনর টশখডাগুটল অদু্ে ভডাজব সকাঁজপ সকাঁজপ উঠে আর 
সে কম্পমডান অটগ্নটশখডা সদখডা সযে বৃজদ্ধর দু’সচডাজখ এবং বৃদ্ধ 
�ল্প বজল সযজেন; মডায়ডাবী �ডাদুটবতিডারী এক �ল্প। েডাজে েমতি 
�নপদ সযন তিব্ধ হজয় সযে। আমডার মজন হয় সেই বৃদ্ধ সলডাকটির 
�ল্প বলডার গুে টকেু টকেু মডানুজষর মডাজে অল্প অল্প কজর েটেজয় 
পজেজে। যুজ� যুজ� প্র�মেডান্তজর েডা চজল এজেজে এবং আমডার 
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মজন হয় েুষডারও েডার টেজিজিডাাঁিডা সপজয় িডাকজে পডাজর; িজল �ল্প 
শুনজে শুনজে আমডার সয টবরটতি সলজ�টেল েডা বলটে নডা, এমন 
বলজল টমজি্ বলডা হয়।

েুষডারজক টবদডায় টদজয় আটম বডােডায় টিজর আটে। এজে স�ডােল 
কটর এবং খডাই। অেঃপর কটম্পউিডার অন কজর ইউটিউজব ট�জয় 
�ডান শুনজে শুনজে ভডাবটেলডাম টকেু একিডা করডা দরকডার। এমন 
েমজয় কটলংজবল এর শব্দ আমডার কডাজন আজে এবং আটম �টেজে 
েডাটকজয় সদখজে পডাই �টে বডাজ� একিডা একুশ টমটনি। এমন 
েমজয় সক আেজে পডাজর সভজব আটম টকটঞ্ৎ অবডাক হই এবং 
সহাঁজি ট�জয় দর�ডা খুটল এবং সবর হজয় স�জির কডাজে ট�জয় সদটখ 
টগ্জলর অন্পডাজশ দডাাঁটেজয় ঐ সেজলটি, যডাজক চুটর করডার অপরডাজধ 
ঐ প্ডান্ট শডাি্য পরডা সলডাকটি কলডার সচজপ ধজরটেল এবং েডার বডাবডা 
স�ডাজরর েডাজি একটি চে সমজরটেল। আটম সেজলটিজক সদজখ 
অবডাক হলডাম ও ট�জজ্ঞে করলডাম, “কী সর, কী ব্ডাপডার? এখডাজন 
সকন েুই?”

সেজলটি মুখ কডাচুমডাচু কজর বলল, “বডাপ আমডাজর বডাইর কইরডা 
টদজে।”

টবরতি হজয় বললডাম, “বডাইর কইরডা টদজে সেডা এখডাজন কী?”

সেজলটি মডািডা টনচু কজর রইল। 

আটম ট�জজ্ঞে করলডাম, “নডাম কী ের?”

সেজলটি মুখ েুজল বলল, “েকটদর।”

এমন নডাম আটম আজ� শুটন টন, ট�জজ্ঞে করলডাম, “এখডাজন 
এজেটেে সকন?”

“ে্ডার, আমডার যডাওয়ডার কুনু �ডা�ডা নডাই।”

“�ডা�ডা নডাই েডাই বইলডা এখডাজন চইলডা আেটব? এইিডা সকডান 
কিডা হইল? েডােডােডা ের ক্ডাজর্ডারও সেডা ভডাজলডা নডা, হডােিডাজনর 
অভ্ডাে আজে। হডােিডান মডাজন কী বুেে?”
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সেজলটি মডািডা দুটদজক নডাটেজয় �ডাটনজয় টদল সে �ডাজন নডা। 
েম্বে কুিজল যডায় নডা েডাই বডাংলডা ব্ডাকরজের বডা�ধডারডা পেজে 
হয় টন।

আটম বললডাম, “হডােিডান মডাজন হইল চুটরর অভ্ডাে। ের এই 
অভ্ডাে আজে, বডাজ� অভ্ডাে।”

সেজলটি বলল, “এখন আর নডাই ে্ডার।”

আটম ট�জজ্ঞে করলডাম, “টঠক আজে, অন্ সকডািডাও যডা।”

“ে্ডার, আটম আপনডার এইখডাজন িডাকজে আটে নডাই।”

“েডাইজল কী�জন্ আেটেে?”

“আটম আমডার কিডা আপনডাজর বলজে চডাই। আমডার মজন হইজে 
আপনডাজর বলজল শুনজবন। এমন আর এক�ন মডানুষও আমডার 
সচনডা�ডানডা নডাই।”

সেজলিডার এই কিডা আমডাজক েীব্র আকষ্যে করল। আমডার 
সচডাখ চকচক কজর উজঠটেল টনশ্চয়ই। সয কডা�িডা আটম কজর 
িডাটক, সনশডায় সেই কডাজ�র উপকরে হডাজের কডাজে এজে এমটন 
ধরডা টদজল মজন আন্দ �ডাজ�। আমডার সনশডািডা অটে অবশ্ই 
কুৎটেে: �ল্প সলখডা। অজন্র �ীবন অল্প অল্প চুটর কজর �জল্প টনজয় 
আেডা- অবশ্ই কদয্যেম কডা�গুটলর একটি। স্ডাি্যপর কডা� এবং 
এই কডাজ�র কম্যী টহজেজব অবশ্ই আটম স্ডাি্যপর। �জল্পর ধডা্দডা 
সপজল মডানুজষর েডাজি কিডা বলজে িডাটক। মডানুজষর বডাচন ভটঙ্ 
সখয়ডাল করজে িডাটক এবং মডানুষগুটলজক টনজ�র সলখডার উপকরে 
টহজেজব সদখজে িডাটক সকবলই।

সেজলটিজক আটম বললডাম, “টঠক আজে।”

আটম স�ি খুললডাম। সেজলটি সভেজর এল। আটম েডাজক 
টনজয় এলডাম �জর। সেজলটির পরজন একটি ময়লডা পুরজনডা শডাি্য 
ও পুরজনডা প্ডান্ট। আমডার রুজম সে সমজেজে বজে পেল। টঠক 
েখনই আমডার মজন পেল সয আটম অজনকবডার টলজখটে মধ্টবত্তরডা 
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কডাজ�র সলডাকজদর বেডার সচয়ডাজর বডা খডাজি বেজে সদয় নডা ইে্ডাটদ 
িজল আমডার সভেজর টদ্ধডাদ্ন্দ্ব কডা� করটেল। আটম সেজলটিজক 
বললডাম, “েুই খডাজি বে।”

সেজলটি বলল, “নডা ে্ডার, এইখডাজনই বটে। অেুটবধডা নডাই।”

েডাাঁর যখন অেুটবধডা নডাই েখন আর আটম স�ডারডাজ�ডাটর 
করলডাম নডা। সেজলিডার নডাক টেল খডােডা এবং েডাজে আজলডা পজে 
সযন চকচক করজে, আটম লক্ষ করলডাম।

আটম আমডার কটম্পউিডাজরর েডামজন ট�জয় বেলডাম। 
মডাইজরিডােিি ওয়ডাি্য ওজপন করলডাম। সমডাবডাইজলর সরকি্যডার অন 
করলডাম এবং সেজলটির টদজক েডাটকজয় বললডাম, “কী বলটব? 
বলজে িডাক।” 

সেজলটি ইেতিে করটেল।

আটম বললডাম, “েুই েটে্ই ঐ সদডাকডান সিজক চুটর করেে?”

সেজলটি বলল, “ট� ে্ডার করটে। উটন আমডাজর সবেন সদয় 
নডাই, আটম সবেজনর কিডা বলটে েন্ধ্ডায়, উটন সদয় নডাই। েডাই 
িডাকডা টনয়ডা আটম আেটেলডাম।”

“ের সবেন কে?”

“এক হডা�ডার িডাকডা।”

“েডাইজল টক এই মডাজের সবেন আর পডাে নডাই? সলডাকিডা ে 
িডাকডা টনয়ডা স�ল?”

“ট� পডাই নডাই।”

“ের বডাজপ কী কজর?”

“টরশকডা চডালডায়।”

“মডায় কী কজর?”

“মডায় নডাই।”
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“ভডাই বইন আজে?”

“আপনডা ভডাইজবডান নডাই। েৎ বইন আজে, দুই বের বয়ে।”

“ের েৎ মডা আজে?”

“ট� আজে।”

“ইকুিজল যডাে েুই?”

“আজ� যডাইেডাম, দুই সকলডাে পেটে।”

“েডাইেডা টদটল সকন?”

“েৎ মডা েডােডাই টদজে, বডাজপ কুিল েডােডাইয়ডা টদল।”

“েৎ মডা টক েজর সদখজে পডাজর নডা?”

সেজলটি টনরব হজয় রইল, েডার টনরবেডা হ্ডাাঁ সবডাধক উত্তর 
টদজয় স�ল।

আটম বললডাম, “আমডার ধডারেডা েুই আমডাজর গুরুত্বপূে্য টকেু 
বলজে আইেে টকন্তু সেইিডা কী?”

সেজলটি বলল, “ে্ডার, আটম আই� চুটর কটর নডাই, টকন্তু আজ� 
টকেু চুটর করটে।”

“ধরডা পেে নডাই?”

“ট� নডা।”

“চুটর করে সকন?”

“আমডার বডাজপর বউ আমডাজর খডাইজে সদয় নডা, মডাজর, আমডাজর 
বডাইজর বডাইজর িডাকজে হইে, চুটর করজে হইে।”

“ের আেল মডাজয়র কী হইজে?”

“আজরক সবিডার েডাজি ভডাই�ডা স�জে, আমডার েখন দুই বের।” 

“হুম। কডাটহনী কী ের? এইগুলডা বলজেই টক আইেে?”
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“ট�, আমরডার সয লডাইি, সকডান টকেুই নডাই ে্ডার।”

আটম সদখলডাম সেজলিডার মুজখ হেডাশডা, আটম েডাজক অনুজপ্ররেডা 
টদজে ট�জয় বললডাম, “এইভডাজব ভডাবজে হয় নডা, েবডার লডাইিই 
এইরকম, টকেুই নডাই। এই আমডাজর সদখ, সলইখ্ডা সিইক্কডা টকেু 
করমু বইলডা আইটেলডাম এই শহজর, টকন্তু নডাটিং। েডাও চলজে 
হয় আর কী।”

“আপজনরডা বে মডানুষ।”

“বে মডানুষ আর সেডাি মডানুষ ব্ডাপডার নডা। �িনডা হইল কে 
সলডাক িটকটন্ অবথিডা সিজক বেজলডাক হইজে। হইজে নডা?”

“ট�।”

“েুই ও সচটিডা করজল পডারটব। সচটিডায় কী নডা হয়।”

সেজলিডা দী�্যশ্বডাে সিলল। আটম ওজক ট�জজ্ঞে করলডাম, “আর 
কী আজে ের �ল্প বইলডা যডা।”

সেজলিডা বলল, “আমডার বডাজপর দুই নডাম্বডার বউজয়র লডাইন 
আজে আজরকিডা সলডাজকর লজ�। আমরডার বটতিজে িডাজক। আটম 
েডা �ডাইনডা সিটল।”

“এই�ন্ই টক েজর সদখজে পডাজর নডা?”

“ট�।”

“�ডানটল ক্ডামজন?”

“একটদন রডাইজে সদখটে। বডাপ টেল নডা �জর। েখন কডাজশইম্ম্ডা 
আইেডা পুিটক মডাজর।”

“টনজ� সদখেে েুই?”

“হ, ভডাবজে �ুমডাইটে। আটম �ডা�নডা টেলডাম।”

“এরপর?”
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“এরপর বডাপ আইজল বডাপজর বইলডা সদই। বডাজপ টপিডায়।”

“কডাজর?”

“েডার বউজর।”

“ের বডাজপ বউজর েডাজে নডাই?”

“নডা, আমডার বডাপ হইল আকডাইম্মডা। েডাজে নডাই। উলিডা আমডাজর 
লডাটথি মডাইরডা বডাইর কইরডা টদে।”

“েুই ঐ সদডাকডাজন কডা� পডাইটল ক্ডামজন?”

“ঐ সদডাকডাজনর মডাটলক বটতির লজ�র বডােডায় িডাজক। একটদন 
আমডাজর সদইখডা কইল সদডাকডাজন কডা� করটব? আটম রডা�ী হই। 
টকন্তু মডাে যডায় সবেন সদয় নডা।”

“আর?”

“টবশ্বডাে কজরন ে্ডার ঐিডা চুটর নডা। টনজ�র পডাওনডা সিকডা সনয়ডা 
টক চুটর?”

“নডা।”

“আটম সেইিডাই করটে।”

“েডা এে সলডাক িডাকজে েুই এইেব আমডাজর বলজে আইটল 
সকন?”

“ে্ডার, েবডাই আমডাজর সচডার মজন করজে। খডাটল আপনডার 
চউজখ চডাইয়ডা আটম সদখটে ঐরকম টকেু নডাই। আপনডার চউজখ 
মডায়ডা টেল, সযইিডা আটম এর আজ� সকডানটদন সদটখ নডাই। েডাই 
মজন হইল আপনডাজর এইেব বইলডা যডাই।”

সেজলিডার এই কিডা শুজন আটম টভন্ভডাজব ওর টদজক েডাকডালডাম 
এবং ওর প্রটে এক ধরজনর মমেডা কডা� করল।

আটম বললডাম, “েুই আমডার এইখডাজন িডাইকডা যডা, িুকিডাক 
কডা� করটল।”
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নেমতিজক সেজলটি �ডানডাল, “নডা ে্ডার।”

আটম পডাজশর আলনডায় েুলডাজনডা প্ডাজন্টর পজকি সিজক 
মডাটনব্ডা� সবর করলডাম। মডাটনব্ডাজ�র সভের সিজক একটি একজশডা 
িডাকডার সনডাি সবর কজর সেজলটির টদজক বডাটেজয় ধজর বললডাম, 
“এইিডা রডাখ।”

সেজলটি দৃঢ়ভডাজব বলল, “টনমু নডা ে্ডার।”

েডার দৃঢ় উত্তর শুজন আটম আর টনজে বললডাম নডা; সে উজঠ 
দডাাঁেডাল ও আমডাজক বলল, “কিডা সশষ, এইবডার যডাব ে্ডার।”

“এখন যডাটব কই?”

সেজলটি নীরব রইল। আমডার ইচ্ছডা হটচ্ছল েডাজক আবডার বটল 
িডাকডার �ন্ টকন্তু এিডা বুেজে পডারটেলডাম সয সে রডাট� হজব নডা। 
এই অল্প বজয়জের �ীবজনই সে কটঠন বডাতিবেডার সভের টদজয় 
যডাজচ্ছ িজল েডার মজধ্ দৃঢ়েডা চজল এজেজে এবং সেজলটির আচরে 
অদু্ে টকেুিডা আমডার মজন হটচ্ছল।

আটম দর�ডা খুজল টদলডাম। সে এট�জয় স�ল। আটম স�ি খুজল 
টদজল সে সবটরজয় যডায় এবং ধীজর ধীজর মডািডা টনচু কজর হডাাঁিজে 
হডাাঁিজে অন্ধকডাজর টমটলজয় যডায়। েডার চজল যডাওয়ডা সকমন সযন 
টবষডাদময় মজন হটচ্ছল আমডার কডাজে। রডাজের আকডাজশ েখন সবশ 
বে চডাাঁদ। এটদজক ল্ডাম্পজপডাস্টগুটলজেও বডাটে বেলজে। রডাতিডার 
দু’পডাজশর বয়কি �ডােগুটল চডাাঁজদর আজলডাজক টোঁজে ভডা� ভডা� কজর 
টনজচ সিজল টদজচ্ছ আর েডার সভের টদজয় সকমন অশরীরী ভডাজব 
চজল স�ল েকটদর। আমডার মন খডারডাপ হজয় স�ল।

ট�ম সিজক এজে লিডান্ত টেলডাম। রডাে �ডা�ডা সপডাষডায় নডা। 
েকডাজল সযজে হয় কডাজ�। িজল টবেডানডায় শুজয় অল্পক্ষজের মজধ্ই 
�ুটমজয় যডাই েম্বে এবং সেই �ুজমর মজধ্ হয়ে অদু্ে টকেু স্নে 
সদজখটেলডাম, েডার টকেুই মজন টেল নডা যখন েকডাল ন’িডার এলডাজম্য 
�ুম ভডাজঙ।
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সরটি হজয় অটিজের উজদ্জশ্ সবর হই এবং েকডাল েকডালই 
আমডাজদর টবটল্ডং এর সকয়ডারজিকডার হডাটলম েরকডাজরর েডাজি সদখডা 
হয়। সে পডান খডাওয়ডা লডাল দডাাঁেগুটল সবর কজর সহজে টনজয় বজল, 
“কই যডান ভডাই?”

আটম বটল, “অটিজে যডাই।”

হডাটলম েরকডার বজল, “আপনডার বডােডার লডাইি িডাইি কজমডাজির 
্্ডাশ িডাশ ভডাজলডা সেডা েব?”

উত্তর সদই, “হ্ডাাঁ, হ্ডাাঁ, ভডাজলডা।”

এই েমজয়, এইেব কিডাবডাে্যডার িডাাঁজক আমডার সচডাখ যডায় 
আমডাজদর েডামজনর টবটল্ডং এর বডারডা্দডায়। সেখডাজন সদখজে 
পডাই এে আলম েডাজহজবর েু্দরী স্তী বডারডা্দডার িজব লডা�ডাজনডা 
�ডােগুটলজে পডাটন টদজচ্ছন। েডার পরজন ম্ডাটসে �ডােীয় সপডাশডাক, 
লম্বডা চুল �টেজয় পেজে হয়ে সকডামজর আর টবশডাল টনেম্ব, যডাজক 
চটি স্টডাইজল বলডা যডায় েডানপুরডার মে।

আমডার সচডাখ লক্ষ কজর েডাকডায় হডাটলম েরকডার, এবং এে 
আলম েডাজহজবর স্তীজক বডারডা্দডায় সেও সদখজে পডায় এবং আটম 
টবব্রে হই ও হডাটলম েরকডাজরর টদজক েডাটকজয় কিডায় টিজর আটে 
টকন্তু হডাটলম েরকডার আর কিডায় নডাই, সে সবশ টবকৃে ইটঙ্ে 
কজর আমডার টদজক এবং হডালকডা স্জর �ডায়, “�লডায় রটশ টদয়ডা 
আমডায় আল�ডা েডাটক িডাজনজর, আমডার বনু্ধ মহডা যডাদু �ডাজন।”

আটম হডাটলম েরকডারজক টপেজন সিজল দ্রুে হডাাঁিজে িডাটক। 
টকেু দূর যডাবডার পর একবডার টপেজন টিজর েডাকডাই ও সদখজে পডাই 
হডাটলম েরকডার সলডাভডােুর দৃটটিজে এে আলম েডাজহজবর বডারডা্দডার 
টদজক েডাটকজয় আজে এবং এে আলম েডাজহজবর স্তী িজব পডাটন 
সদয়ডা সশষ কজর এজে বডারডা্দডার সরটলজঙ সহলডান টদজয় েকডাজলর 
পটরজবশ সদখজেন। আটম টবরতি হই মটহলডার আচরজে, আমডার 
মজন হয় প্রভডাে পটরজবজশর চডাইজে পরপুরুজষর দৃটটি টেটন সবটশ 
উপজভডা� কজরন।
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আটম েডামজন একিু এট�জয় যডাই আর কডাকেডালীয়ভডাজবই 
সযন এে আলম েডাজহজবর েডাজি সদখডা হজয় যডায়। �ট�ং করজে 
সবটরজয়টেজলন, টিজর আেজেন। ভুাঁটেওয়ডালডা এে আলম েডাজহব। 
েরকডাটর এটঞ্জটনয়ডার এবং যডার বউ ভডা�্ ঈষ্যেীয় বজলই মজন 
কজরন এলডাকডার পুরুষকূল।

এে আলম েডাজহব হডাটেমুজখ আমডার টদজক এট�জয় আজেন। 
বডাাঁ হডাজের সেডায়ডাজল টদজয় কপডাজলর �ডাম মুেজে মুেজে িডান হডাে 
বডাটেজয় সদন। হডাে সমলডান ও কুশল ট�জ্ঞডােডা কজরন। কুশলডাটদ 
টবটনমজয়র পর আটম হঠডাৎ মুখ িেজক উনডাজক ট�জজ্ঞে কজর 
সিটল, “আপটন টক েডানপুরডা বডা�ডাজে পডাজরন?”

এে আলম েডাজহব �ডানডান, “নডা, আটম খডাটল বডাাঁটশ বডা�ডাজে 
পডাটর। েজব �িনডা হজচ্ছ আপনডার ভডাটব ট�িডার টশখজে চডায়। 
এখডাজন সয �ডাজনর কুিল আজে ওখডাজন টক ট�িডার সশখডায়?”

আটম বটল, “হ্ডা, ওখডাজন সশখডায়। আপটন সখডাাঁ� টনজয় সদখজে 
পডাজরন সকমন ব্বথিডা।”

এে আলম েডাজহব বলজলন, “যডাব- যডাটচ্ছ কজর যডাওয়ডা হজচ্ছ 
নডা। েজব আপনডার েডাজি সযজহেু আ� কিডা বজলই সিললডাম 
েডাহজল আ� আর টমে সদব নডা। অবশ্ই যডাব।”  

এে আলম েডাজহব টবদডায় �ডাটনজয় চলজলন েডার বডােডার টদজক। 
আটম চললডাম অটিজের টদজক। যডাটচ্ছলডাম সেই রডাতিডা টদজয়, সয 
রডাতিডায় কডাল রডাজে ঐ সেজলটির চুটরর টবচডার হটচ্ছল। আ� এখডাজন 
সেমন সকডান �িলডা সনই। অল্প দূজর অবটথিে একটি চডাজয়র 
সদডাকডান। আটম সযজহেু অটিজে যডাটচ্ছলডাম েডাই ওটদজক বডা অন্ 
সকডান পডাজশ েজচেন সচডাখ টেল নডা েডাই প্রিম িডাকিডা শুনজে পডাটর 
টন। টদ্েীয় িডাকিডা এজলডা সবশ স�ডাজরর েডাজি,

“ভডাই, ভডাই, একিু দডাাঁেডান ভডাই!”

আটম �ডাে �ুটরজয় সদটখ সচনডা সনই �ডানডা সনই এমন একটি 
সলডাক। আমডার সচডাজখ ট�জ্ঞডােু দৃটটি টেল টকন্তু ট�জ্ঞডােডার আর েময় 
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পডাই টন, েডার আজ�ই সলডাকটি বলল, “ে্ডার, আপনডাজর িডাজক।”

সলডাকটি আঙু্ল টদজয় ইশডারডা করল চডাজয়র সদডাকডানিডার টদজক। 
আটম ওটদজক েডাটকজয় সদটখ এক�ন পুটলজশর ইউটনিম্য পরডা 
সলডাক। কডাজলডা চশমডা সচডাজখ, খুব ভডাব টনজয় দডাাঁটেজয় আজেন।

আটম এট�জয় স�লডাম। পুটলশ সলডাকটি আমডার টদজক েীক্ষ্ণভডাজব 
েডাকডাজলন বজল মজন হজলডা। এরপর টেটন চশমডা খুলজলন ও 
ট�জজ্ঞে করজলন, “কডাল রডাে আনুমডাটনক এ�ডাজরডািডার টদজক 
এখডাজন একিডা সেজলজক চুটরর অটভজযডাজ� ধরডা হয়। েডার টবচডার 
হয়। েডার উপর টনয্যডােন হয়। আপটন সেডা সদজখজেন?”

প্রজনের ধরে সদজখ আটম একিু িেমে সখজয় যডাই, আমডার 
মজন হয় �লডা শুটকজয় আেজে, সকন এমন মজন হজয়টেল বলজে 
পডাটর নডা, হয়ে আটম ভয় সপজয়টেলডাম।

উত্তজর বললডাম, “ট�।”

“আপটন কী সদজখজেন বলুন।”

“আটম সদজখটেলডাম একিডা সলডাক সেজলিডাজক ধজর সরজখজে। 
চুটরর কিডা বলজে। পজর সেজলটির বডাবডা এজে ওজক চে মডাজর।”

“আপনডার েডামজনই সমজরজে?”

“ট�।”

“সদডাকডাজনর মডাটলক সলডাকিডা টক সমজরটেল?”

“আমডার েডামজন মডাজর টন। আটম পডাাঁচ দশ টমটনি টেলডাম। 
এরপর চজল যডাই।”

পুটলজশর সলডাকটি একটি সনডািবুক এট�জয় টদজয় বলল, 
“এখডাজন আপনডার নডাম টঠকডানডা কনিডা্ নডাম্বডার টলজখ টদন।”

আটম কিডামে টলজখ টদলডাম ও সদওয়ডার েময় ট�জজ্ঞে 
করলডাম, “কী হজয়জে আেজল?”
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পুটলজশর সলডাকটি আমডার প্রনেজক পডাত্তডাই টদলনডা। হডাে টদজয় 
ধুজলডা েডােডার মে ভটঙ্ করল এবং চডাজয়র সদডাকডানিডাজে ট�জয় 
একিডা টে�ডাজরি টনল, ধরডাল এবং টে�ডাজরি িডানজে িডানজে চজল 
স�ল। সলডাকটি চজল যডাবডার েময় আটম ওর ইউটনিজম্য িডাকডা 
সনইমজলেি সদখলডাম, নডাম রটবউল ইেলডাম েরিদডার।

আটম সবশ অবডাক হজয়টেলডাম। চডাজয়র সদডাকডাজন কজয়কটি 
সলডাক �জেডা হজয়টেল এবং পুটলজশর ট�জ্ঞডােডাবডাদ েডারডা সদখটেল। 
সেখডাজন সয সলডাকটি আমডাজক সিজকটেল সেও টেল। আটম এট�জয় 
ট�জয় সলডাকটি বললডাম, “কী ব্ডাপডার?”

সলডাকটি বলল, “ে্ডার আমডাজদর ট��ডাইজেটেজলন কডাইলকডার 
�িনডা টনয়ডা। কডাইল আটম আপনডাজর সদখটে ঐ �ডায়�ডায়। আপটন 
যডাইজেজেন সদইখডা টচইন্ডা সিটল ও ে্ডারজর বটল, আপজন টশটক্ষে 
মডানুষ বুেডাইয়ডা বলজে পডারজবন। আমরডা অটশটক্ষে সলডাক, কী বটল 
নডা বটল েডার নডাই টঠক।”

আটম বললডাম, “টঠক আজে। টকন্তু কডাইল হইজেিডা কী?”

সলডাকিডা বজল, “ক্ডান? আপজন �ডাজনন নডা?”

আটম বটল, “নডা”

সলডাকিডা বজল, “আপজন যডাওয়ডার পজর বডাপ আর সদডাকডাজনর 
সলডাকিডা সপডালডািডাজর সবদম সপিডায়। আর একেময় ও হডাে েুিডাইয়ডা 
সদৌেডাইয়ডা ট�য়ডা রে্ডাজকর টনজচ েডাাঁপ সদয়। েব শ্ডাষ �ডায়�ডাজেই।”

সলডাকিডার কিডায় আটম যু�পৎ হেবডাক ও টবটস্ে হই এবং 
টকয়ৎক্ষে টকংকে্যব্টবমূঢ় অবথিডায় কডালজক্ষপে করডার পরমুহূজে্য 
প্ডাজন্টর িডান পজকি সিজক সমডাবডাইল সিডান সবর কটর। দ্রুে 
সরকটি্যং িডাইলগুটল সদখজে িডাটক। �ে রডাজের িডাইলটিও 
সেখডাজন আজে। আটম েডা বডা�ডাই এবং অবডাক হজয় লক্ষ কটর সয 
সকবল আমডার কন্ঠই সশডানডা যডাজচ্ছ, অন্ সকডান কন্ঠ নয়….।

এই �ল্পটি অজনজকরই মজন হজে পডাজর টমি্ডা টকন্তু েডা 
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কখজনডাই নয়। শপি েমগ্ কটল্পে সদবেডাকূজলর, শপি এই 
ধটররেীর, আজলডা বডােডাে এবং বজয় যডাওয়ডা েব নদীেমূজহর। আটম 
যডা বে্যনডা করলডাম েডা অটেশয় েে্ এবং েডাজে কেডামডারেও টমি্ডার 
সকডান অবকডাশ নডাই। েমগ্ �িনডা, সেজলটির মুখভটঙ্, কিডাবডাে্যডা 
এবং েডার টবষডাদটবতিডার চজল যডাওয়ডা: েকল টকেু আমডার পিটি 
মজন আজে। এমন পিটি সয সচডাখ বন্ধ করজলই আটম এখজনডা েডা 
সদখজে পডাই।
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গুরু�ীিন
েীদতেন

"মুখ িেজক সবটরজয় স�ল কিডািডা। সকন সয বললডাম। টকন্তু 
বললডাম।” সেডার আ� সভডা�ডাটন্ত আজে সর। বললডাম আর মন  খুাঁে 
খুাঁে করজে লডা�ল।

"আপটন েব্যজ্ঞ। আপটন েব �ডাজনন, ঠডাকুর।"

"আমডার আর স্টতি হয় নডা, স্টতি হয় নডা। সশজষ ওজক আবডার 
সিডান কটর। েখন প্রডায় রডাে আিিডা। বটল েু�ন, েুটম বডাটে টির 
নডা। রডােিডা অন্ কডারুর বডাটে কডািডাও।"

"েবই ঠডাকুজরর কৃপডা"

েু�ন বলজলডা, ওর দডাদডার বডাটে সযডাধপুর পডাজক্য। সেখডাজন 
যডাজব। আটম বললডাম, “যডাও।”

"ঠডাকুজরর আশীব্যডাদ"

সেডা আটম বললডাম “যডাও। দডাদডার বডাটেজেই যডাও। আর ও 
েখনই �ডাটে �ুটরজয় দডাদডার বডাটেজে চজল স�ল।"

"েু�ন আপনডাজক বড্ মডাটন্ কজর, ঠডাকুর মডাজন।"

"আর দ্ডাখ, সে রডাজরেই আকডাশ সভজঙ বৃটটি নডামল। েু�জনর 
বডাটে পুজরডা ভডােজে আর সেই সশষ রডাে সিজকই েু�জনর বউ 
টমেডার সপজি ব্ডািডা। এজকবডাজর আেডাটর টপেডাটর। অ্ডাজপনটিসে নডা 
কী �ডাটন বজল? "

"আর েু�জনর দডাদডার বডাটের পডাজশই সেডা নডাটে্যং সহডাম। িডাতিডার 
শশী সচৌধুরী িডাজকন টেনেলডায়। হডা হডা হডা। পডাাঁচ টমটনজি িডাতিডার 
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নডাে্য েব হডাট�র।অটসেজ�ন,ওষুধ।"

েু�ন পজর এজে পডা �টেজয় ধরল। বলজলডা,”ঠডাকুর,আপটনই 
বডাাঁচডাজলন টমেডাজক।” আজর! আটম বটল, “আটম কী সর? টবশ্ব �ুজে 
দডাবডানল বেলজে, আজগ্নয়ট�টর আর আটম একিডা পুাঁচজক সমডামবডাটে 
মডারে।" 

"একিডা �ডােও নজে নডা, ঠডাকুর। একিডা পডােডাও নজে নডা। 
সেডামডার অনুমটে েডােডা �ডােও নজে নডা।"

েবডাই খুব খুটশ খুটশ মুজখ বজে িডাজক। ঠডাকুজরর প্রেডাদ আজে। 
কডা�জ�র সলেজি হডালুয়ডা,নকুল দডানডা। 

সমডািডা মেন মটহলডা েিিি করজেই িডাজকন। েডার পডাজশ বেডা 
শ্ডামলডা রজঙর সমজয়টিজক টনজয় ঠডাকুজরর কডাজে এট�জয় আজে। 
আে্য স্জর বজলন "ঠডাকুর"।

ঠডাকুর বরডাভয় মুদ্ডা সদন। “েমে্ডা সেডা? সমজয়র? টঠক হজয় 
যডাজব, েব টঠক হজয় যডাজব।” �জেডােজেডা  সমজয়টির মডািডায় হডাে 
টদজয় আশীব্যডাদ কজরন। 

"আপটন সেডা েবই �ডাজনন বডাবডা। ঠডাকুর। আমডাজক পডাটঠজয়জেন 
অটধকডারীদডা। দীপক অটধকডারী। �টেয়ডার।"

"ও সহডা। দীপক সেডা ? আমডাজদর টবটুি।”

"হ্ডাাঁ বডাবডা। শ্ডামল দত্ত আমডার ভডাই। পুটলজশর এ টে, েডাউি 
ক্ডালকডািডা।" ঠডাকুর টনিগ্ধ হডাজেন,"েবডাই আজে। কে বে বে 
সলডাজকরডা। পটন্জেরডা। সকন সয আজেন? আটম আর  কীই বডা 
টদজে পডাটর?”

"বডাবডা, আমডার �ডামডাইএর একিডা টকেু করুন। সমজয়িডার সয 
েব্যনডাশ হজয় যডাজচ্ছ।” মটহলডা সবশ উচ্গ্ডাজম কিডা বজলন। �জরর 
েবডাই উৎকে্য হজয় ওজঠ। সমজয়টির টদজক েডাকডায়। বয়ে সেডা 
সবটশ নডা। েমে্ডািডা কী? টনশ্চয়ই ড্ডা�।
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ঠডাকুর মডািডা নডাজেন। "আজর, েব টেটনই কজরন। টকন্তু সেডামডার 
ভডাই,শ্ডামল, টকেু করজে পডারল নডা?"

এবডাজর সমজয়টি কিডা বজল, "ওজক েবডাই টমজল িডাাঁটেজয় 
টদজয়জে। ও এজকবডাজর সেজলমডানুষ। ইজনডাজেন্ট। বডাবডা, খুবই 
েরল। ও টকেু কজর টন, টকেু নডা।” বলজে ট�জয় সমজয়টির 
�লডা বুাঁজ� আজে।সে সিডাাঁপডায়। েডাহজল ড্ডা� নয়। িডাকডা পয়েডার 
ব্ডাপডার ? ধরডা পজে এখন ইজনডাজেন্ট েডা�জে। নডা টক সকডাজনডা 
সমজয় রজয়জে? সেডা পুটলজশ টকেু করজে পডারজলডা নডা? টনশ্চয়ই 
সপডাটলটিকডাল ব্ডাটকং আজে। আ�কডাল সেডা েবজেই পটলটিসে। 
েবডাই সবডাজে।

ঠডাকুর খুব টবষণ্ণ হন। েডার মুখ ম্ডান হজয় আজে। টেটনও 
েলেজল সচডাজখ সমজয়টির টদজক েডাকডান। নডাটে েুশ্রী। টনশ্চয়ই 
ভডাজলডাজবজে টবজয়। পডােডার সকডাজনডা বখডাজি সেডাকরডা। েম্পটত্ত 
িম্পটত্ত আজে টক? নডাঃ! সপডাষডাক সেডা েডাদডামডািডা। 

ঠডাকুজরর সচডাজখ �ল। সেই সদজখ সমজয়টি হডাউ হডাউ কজর 
কডাাঁজদ। ঠডাকুজরর পডা �টেজয় ধজর। "টমলন টকেু কজর টন ঠডাকুর।ও 
সদডাষী নয়। আমডার �ডা েুাঁজয় বজলজে। ও আমডাজক টমজে বজল নডা"। 
সমজয়টি বজল আর কডাাঁজদ।

টব�ন বজল, “ঠডাকুর। ও সক েটেজয় টদন। আহডা, বে দুঃখ।”

"হডাঃ! আটম েডােডাজনডার সক? সক?! যডার েরী টেটনই েডােডাজবন। 
ও সমজয়, অমন সকাঁজদডা নডা। েডাাঁে সবলডাজে কডাাঁদজে সনই। টঠক হজয় 
যডাজব। েব টঠক হজয় যডাজব।"

টব�ন তহ তহ কজর ওজঠ। সচাঁটচজয় বজল, "আর কীজের টচন্তডা? 
ঠডাকুর বজলজেন টঠক হজয় যডাজব। ব্ডাে,ব্ডাে।েব টঠক হজয় যডাজব।"

মডা আর সমজয় দু�জনর মুজখই হডাটে সিডাজি।"েব টঠক হজয় 
যডাজব?"

"হজব সর হজব"। �জর বেডা ভজতিরডা �য়ধ্বটন সদয়। টব�ন 
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বজল, “একিু আজতি, মডাধ্টমক চলজে নডা?”

উঠবডার আজ� সমজয়টি একিু হডাজে। ঠডাকুরও হডাজেন। "সেডার 
নডাম কীজর সমজয়?'

"বন্ডা। 

ভ�জনর পর েবডাই ওজঠ। টব�ন বজে িডাজক। সে ঠডাকুজরর 
িডান হডাে। েডার অজনক কিডা িডাজক। "ঠডাকুর, ঐ বন্ডার হডা�জবন্, 
মডানে টচটিংএর সকজে এজকবডাজর সিাঁজে স�জে। এমনই হডাাঁদডার 
মেন কডা� কজরজে শ্ডামল দত্তও টকেুটি করজে পডারজে নডা। ব্ডািডা 
ইটিয়ি।"

"মডানে? মডানে টমরে ? মডাজন ঐ কল্পেরুর সকেিডা নডাটক? 
কডা�জ� সেডা খুব টদজচ্ছ। েডারপর ঐ বুজেডািডা েুইেডাইি করল, 
েব্যস্ডান্ত হজয়। সেই সকে সেডা? কটঠন সকে, কটঠন সকে।"ঠডাকুর 
বজলন "আটম বলব, মডাজক  বলব। বলব এজকবডাজর সেজলমডানুষ। 
ভুল কজর সিজলজে। ও সক একিডা চডান্ সদ মডাজ�ডা"।

টব�ন বজল,"আ� প্রেডামীিডা খুব কম আেল। এইভডাজব চলজল 
সরডা� আর হডালুয়ডা খডাওয়ডান  যডাজব নডা। হ্ডাাঁ"।

ঠডাকুর একিু দজম যডান। মডাজক কজেডাবডার বলডা যডায়। এজেডা 
সলডাজক আজে। েডাজদর বেডার �ডায়�ডা চডাই। েবলডািডা সিাঁজে স�জে। 
শেরটঞ্িডাও পডাটিডান দরকডার। সরডা� সরডা� কডা�জ�র কডাপ সলেি। 
েবজেই পয়েডা লডাজ�। আজর শুকজনডা ভটতিজে টক েংেডার চজল?

রডাজরে খডাবডার সিটবজল শুভ্ডা বজল,"মডালডা ধজরজে বনু্ধজদর েডাজি 
এসেকডারশজন যডাজব। বুলু, িুম্পডা, েুদত্তডা, ওরডা েবডাই যডাজব। চডার 
হডা�ডার িডাকডা সেডা লডা�জবই। আর �ী�ডারিডাও সেডা আর সিজল রডাখডা 
যডায় নডা। শীে সেডা এজলডা বজল। "

" মডাজক সেডা বটল। সেডা মডা বজল, সবশ সেডা আটেে। খডাটচ্ছে 
দডাটচ্ছে। কীজের অভডাব সেডার?'

"বডাবডা,আটম এবডার যডাবই। আটম েডােডা েব বনু্ধরডা সবেডাজে 
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যডায়। এক আটমই কলকডােডা েডােডা আর টকেু সদটখ টন। সকডাথিডাও 
নডা" বলজে ট�জয় মডালডার কডান্ডা পডায়।

মজনডা� ঠডাকুর মুষজে পজেন। মডাজয়র স্নেডাজদশ সপজয় 
সরলওজয়র চডাকটর েডােজলন। শুভ্ডা সেডা কেবডার বজলটেজলডা, আজরডা 
টেন বের সিজন যডাও, কুটে বেজরর সকডািডািডা কমটলেি কর। েজব 
সেডা সপনশন টমলজব। টকন্তু কী স�ডাজরর মজধ্ িডাকজেডা ঠডাকুর। মজন 
হে সযন ব্দীশডালডায় আজেন। দমবন্ধ হজয় আেে। েহকম্যীজদর 
টবদ্রুপ সবটশটদন চজল টন। েবডাই একিু ভয়ই সপে। মডা কডালীর 
ভতি। সেডা মডাকডালী ঠডাকুরটি সেডা সেমন েডাদডাটেজধ টকেু নন। 
রতিজখজকডা। েখজনডা টকেুিডা টিেিডাে,েজ্দহ, কডাজনর বডাইজর ঠডা্ডা, 
টকন্তু অটিজে েুটির পর টনটরটবটলজে �ডাাঁদজরল অটিেডার সিজক 
স�ডাাঁেডা বডামপন্ী সনেডা, েবডাই আেজেন, চুটপচুটপ।

"এই সয মজনডা� বডাবু, আপনডার মডাজক ট�জজ্ঞে করজবন ? 
আপটন সেডা প্রজে্ক শটনবডারই - ইজয় - কী বজল, মডাজয়র েডাজি 
কিডা বজলন। সেডা একবডার আমডার সমজয়র কিডািডাও -হ্ডাাঁ,ট�জজ্ঞে 
কজর সনজবন? সকমন? আিিডার অল টবজদজশ টবজয় টদটচ্ছ। আর, 
এই পুজ�ডািুজ�ডা লডা�জল বলজবন। খরচডা-িরচডা সেডা আজেই।"

এমটন কজর েবডাই। কে েমে্ডা সলডাজকর।

ইউটনয়ন সনেডা েুবীরদডা কেডা মডাক্যেবডাদীই শুধু নন, দডারুে 
আাঁজেল। টেজনমডা, নডািক, েডাটহে্। এক টবজকজল উটনও এজলন। 
সবশ সযন েডাটচ্ছল্ কজর বেজলন। মজনডা� হডােল,  "মডা বজলটেজলন"

"কী বজলটেজলন?" িেমে খডায় েুবীর।

বজলটেজলন, “এক�ন আেজব। েডার স্তীর েডাজি েম্পক্য ভডাজলডা 
সনই। সে আেজব।"

এজকবডাজর হেভম্ব হজয় যডায় েুবীর। েডার মুজখ আর কিডা 
েজে নডা। পজকি সিজক একজশডা এক িডাকডা বডার কজর সদয়। কডাাঁপডা 
হডাজে মজনডাজ�র হডাজে গুাঁজ� সদয়,"পুজ�ডা সদজবন। আর �ডানজে 
চডাইজবন। মডাজন কী দডাাঁেডাজব। সশষ পয্যন্ত।"



51
সূচীপত্র

২
সপডাশডাটক নডাম মজনডা�, সেই সিজক কডালী মজনডা� আর সশজষ 

শুধুই ঠডাকুর। 

সেডাজিডাজবলডার সিজকই একিু আনমনডা। খুব পেজে 
ভডাজলডাবডােজেন ধম্যগ্ন্। এজকবডাজর বুাঁদ হজয় িডাকজেন। টকন্তু 
ধম্যভীরু বডা আচডারী মডানুষ সেমন টেজলন নডা। মডাজে মডাজে 
দটক্ষজেশ্বজর ট�জয় েুয্য্তি সদখজেন। কখজনডা কখজনডা েডার মজন 
হজয়জে পটশ্চজমর অতিডাচল�ডামী েুয্য্েডাক্ষী বজকর দল েডাাঁজকও 
মুটে্যে করজব, টকন্তু সেমন টকেুই হয় টন। 

টবজয় করজলন। দুটি সেজল সমজয়। মটলিকডা আর েডাি্যক। এই 
সেজলর �জমের পর সিজকই সযমন েডার ধম্য ভডাব আজরডা স�ডারডাজলডা 
হজয় উঠজলডা। রিমশই েডাাঁর মজন হজে িডাকজলডা কডালী সযন েডাাঁজক 
আচ্ছন্ কজর রডাখজে। টদজন রডাজে শয়ন স্পজন এক টনটশর িডাজকর 
মেন। মডাে রডাজে �ুম ভডাটঙজয় কডালী িডাকজেন "আয় আয়"। 

পডাজশ শুজয় শুভ্ডা। পডাজশর �জর মডালডা আর িুবলু। মডািডার উপজর 
�টের অটবরডাম টিক টিক।রডাতিডার ধডাজরই সশডাবডার �র। শুনজে পডান 
�ভীর রডাজেও কডাজদর কিডা বডাে্যডা।�ডােী যডাওয়ডার শব্দ। সির পডান 
খুব েীক্ষ্ণ ভডাজব স�জ� আজেন, েব ইটন্দয় িডান িডান ে�ডা�। সচডাজখ 
�ুজমর সরশ পয্যন্ত সনই। টনশুটে রডাজের েব শব্দ পিশ্য �ন্ধ রূপ 
সির পডান।খডাি সিজক উজঠ বডারডা্দডায় দডাাঁেডান।বে রডাতিডার সিজক 
েডামডান্ দূজর েডাজদর বডােী। বডারডা্দডায় দডাাঁটেজয় সদজখন েম েম 
করজে মধ্ রডাে। েডামজনর ল্ডাম্প সপডাজস্টর পডাাঁশুজি হলুদ  আজলডা 
পজে আজে বন্ধ সদডাকডাজনর পডাজশ।

টশবুর পডাজনর সদডাকডান। েডার পডাজশ সেডাজিডা সদডাকডাজন রুটি আর 
মডাংে তেটর হয়। রডাে বডাজরডািডা পয্যন্ত কী ভীে কী ভীে! েডারপজরই 
হঠডাৎ কজর টনেুম হজয় ওজঠ পডােডা। মডােডাজলরডা �জর সঢডাজক। শুধু 
মডাজে মজধ্ সশডাাঁজশডাাঁ কজর রডাজের ি্ডাটসে েুজি চজল। দুঃস্নে সদজখ 
মডাজে মডাজে ভুক ভুক কজর ওজঠ সনটে কুকুর।
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টে�ডাজরি ধরডাজবন টক নডা ভডাবজেন মজনডা� আর েখন সেই 
েমজয়ই �িনডািডা �জি স�ল। 

আকডাজশর টদজক মুখ েুজল েডাকডাজলন মজনডা� আর েখনই 
আকডাজশর টনটছিদ্ কডাজলডা েডাজক ট�জল সিলল। চরডাচর �ুজে এক 
অেীম আাঁধডার েডাজক িুটবজয় টদজে লডা�ল অেল কডাজলডা েডা�জর।

ভয়ডাে্য মজনডা� প্রডােপে চডাইটেজলন সেই কডাজলডার বন্ডার 
সিজক মুটতি সপজে, টকন্তু েডার সচডাখ মুখ নডাক টদজয় �ল �ল 
কজর ঢুজক পেটেল সেই কডাজলডা। েডার রজতি। েডার সকডাজষ। 
টেটন সির পডাটচ্ছজলন সেই অটবরডাম কডাজলডা েডার ম�জ�র েব 
কটি সকডাষজক আচ্ছন্ করজে।েডার ট�জভও সেই কডাজলডাস্ডাদ। 
েডার শরীজর চডামেডায়,চডামেডার টনজচ সপশী,ধমনী টশরডা,েব্যরে বজয় 
চজলজে কডাজলডার স্ডাে। টবশ্ব��ে সিজক আর টনজ�জক আলডাদডা 
কজর ভডাবজে পডারটেল নডা মজনডা�। সেই চূেডান্ত  সমডাজহর মডাজেও 
খুব ক্ষীে একিডা আজলডা টেল,আজলডার েূক্ষেম টব্ুদ, েডার মজনর 
�হীন। এই টব্ুদেম আজলডাই টিটকজয় সরজখটেজলডা মজনডাজ�র 
অটতিত্ব, মজনডাজ�র সচেনডা। অনুভব করজলন সকউ েডাজক পিটি 
আজদশ করজলন "আয়"। 

েডারপজরই টনজমজষ আর এক ম্ডাট�ক। পলজক েটম্বে টিজর 
সপজলন মজনডা�। আবডার সে টিজর এল েডার পটরটচে দুটনয়ডায়। 
সদখজলডা টনঃেডাে রডা�পজি টকেুিডা  দূজর িডামল একিডা ি্ডাটসে। 
সক সযন নডামল হডাজে েু্িজকে টনজয়। �িডাং কজর ি্ডাটসের টমিডার 
বদজলর  আওয়ডা�। শুনল, �ুম সভজঙ উজঠ বেডা ে�ডা� কুকুজরর 
ট�জ্ঞডােু স�উ স�উ। েডামজনর বডাটের টেন েলডার বডািরুজম আজলডা 
বেজল উঠল। আর একিডা প্ডাাঁচডা উজে স�ল টনঃশব্দ িডানডায়। 

মজনডা� আবডার শুনজলন সেই অজমডা� টনজদ্যশ "আয়"।

মজনডা� প্রটেশ্রুে হন। আেব মডা। আেব। সেডামডার কডাজেই 
িডাকব।  
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৩
নডা, প্রিম টদজক সকউই খুব একিডা পডাত্তডা টদে নডা, েজব ইয়ডাটক্য 

সমজর উটেজয়ও টদে নডা। এক সেডা মজনডাজ�র েেেডা টনজয় কডারুর 
েজ্দহ টেল নডা, েডায় েকজলরই সেডা সেজলপুজল টনজয় েংেডার। নডা 
স�জন বুজে কখন সকডািডায় অপরডাধ হজয় যডাজব। �ডাাঁটিজয় লডাভ সনই 
সর বডাবডা। েডাই মজনডাজ�র েডারডাটদন কডালী টনজয় সমজে িডাকডা খুব 
একিডা বডাধডা পডায় টন। পডােডা প্রটেজবশী, আত্মীয়, েহকম্যী। শুভ্ডাও 
সমজন টনজয়টেল। এমটনজে অেুটবজধ সেডা টকেু সনই। েংেডার সেডা 
টঠকই চলজে। সপ কটমশজনর টরজপডাজি্য মডায়নডা যজিটি সবজেজে। 
েু�লডা েুিলডা শষ্ শ্ডামলডা �ীবন। মদ,�ডাাঁ�ডা বডা সরজের মডাঠ 
নয়। সকডান অভব্ পডা�লডাটম নয়। শুধু পুজ�ডাই সেডা কজর আর 
ধ্ডান। আর কডালী ঠডাকুর বজলও কিডা। একিু েমীহ কজর চলডাই 
সেডা উটচৎ। নডা?

আর টব�ন? সে �র েংেডার কজর টন। অিবডা কজরটেল। প্রনে  
করজল এজকক টদন এজকক উত্তর সদয়। কখজনডা বজল বউ মজর 
স�জে,কখজনডা বজল সকডাজনডাটদন  টবজয়ই কজর টন। একটদন বজলটেজলডা 
মডাওবডাদী রডা�নীটে করজে ট�জয় বহুটদন স�জল টেল। আেজল 
েটে্ আর টমজি্,কল্পনডা আর বডাতিজব টমটলজয় টব�জনর খডাপেডােডা 
বডাউনু্জল �ীবন টঠক ধরডাবডাাঁধডা অেীে,বে্যমডান,ভটবষ্জের নডামেডা 
ধজর চলজেডা নডা। েরকডাটর কডা� কজর, েডাই েমজয়র অভডাব সনই। 
মজনডাজ�র অটিজে প্রডায়ই আেে। সকডান েূজরে? কডার বনু্ধ টেজলডা? 
টব�নও �ডানজেডা টক নডা বডা মজন সরজখটেজলডা টক নডা সক �ডাজন।

মজনডাজ�র উপর প্রটে শুরিবডার রডাজে কডালীর ভর হজয় শুজনই 
লডাটিজয় চজল এজলডা। "দডাদডা,েটে্?"সচডাখ দুজিডা চক চক কজর ওজঠ 
উৎেডাজহ।"এই সেডামডার পডা ধজর রইলডাম। সেডামডাজক আর েডােটে 
নডা"।

টব�ন সেই সিজক টনে্েঙ্ী। বজল, “রডামকৃষ্ ঠডাকুজরর টেজলন 
টবজবকডান্দ, আর আটম হলডাম সেডামডার।”

অটিজের টবশ্বডােদডা খুব চুপচডাপ টনটব্যকডার মডানুষ। পেডাশুনডা 
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কজরন। েডার কডাজে ট�জয় মজনডা� �ডানজে চডাইে সদবীকিডা। 
মডাজক্যজন্য় পুরডাে, সদবী ভডা�বে। কডাটলকডা পুরডাে। কী ভডাজব অটমে 
শটতিধডারী মডােৃজদবীজক টশবঠডাকুজরর েডাজি টবজয় টদজয় েংেডারী 
�ৃটহেী করডা হল। রুদ্ডােী অেুরদলনী সলডালট�হ্ব শটতিমূটে্য হল 
�জরর সমজয়। বডাজপর বডাটেজে আেজেন। নবমীর টদন কডান্ডাকডাটি। 
অটভমডান। ট�টর এবডার উমডা এজল আর উমডা পডাঠডাব নডা। 

টবশ্বডােদডা বজলন অমন ভয়ংকরী মূটে্য আমডাজদর হ�ম 
করডা মুশটকল। েডাই আজতি আজতি আমরডা েডাাঁজক েংেডাজর সবাঁজধ 
সিললডাম। সবশ একিডা ট�টন্বডাটন্  রূপ। 

েডারপর  মজনডাজ�র টদজক েডাটকজয় েডার স্ভডাবটেদ্ধ মৃদু �লডায় 
বজলন "আপটনই খুব লডাটক মশডাই, ভডা�্বডান। এমন টকেুর উপর 
এেিডা টবশ্বডাে রডাখজে পডাজরন!"

মজনডা� েডায় সদয়, “কডালী আমডার েব। েডাাঁর চরজে েব টদজয়টে। 
সযখডাজন পডাটরটন সেইখডাজন এখজনডা হজয় ওজঠটন। সেিডা আমডার 
দুব্যলেডা। সচটিডা কটর। আজরডা কডাজে সযজে। আজরডা। মডাজয়র সকডাজল  
বেজে। এ �জমে নডা সহডাক, সকডাজনডা এক �জমে সেডা পডারজবডাই"।

"েডাহজল আপটন পর�মেও টবশ্বডাে কজরন"?

"নডা। ভডাবজে ইজচ্ছ কজর। েডাই টবশ্বডাে কটর। আেজল আটম 
কডালী েডােডা আর টকেুজেই টবশ্বডাে কটর নডা"।

৪
টব�ন বজল "আমডাজর দীক্ষডা সদন"। 

মজনডা� অবডাক হজয় যডান। সে কী কিডা? আটম কী গুরু নডাটক? 
আটম সেডা এক�ন ভতি। েুটমও েডাই। টকন্তু টব�ন নডাজেডােবডা্দডা। 
নডা, আপনডাজকই গুরু মডাটন। সশজষ হডাউ হডাউ কজর কডাাঁজদ। েডােডান্ 
বের বয়ে হল। সকডািডাও টশকে নডাই। টকেু নডাই। বডাটে আজে, 
�র নডাই। �র আজে সেডা েংেডার নডাই। বডাাঁচজেই ইচ্ছডা কজর নডা। 
গুরুমন্ত্র সপজল েজর যডাই।
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"দডাাঁেডাও। রডাজরে মডাজক ট�জজ্ঞে কজর সদটখ।” বজল মজনডা� 
আর েখনই সচডাখ পজে সদওয়ডাজল েডাাঁিডা নীল রজঙর েডাাঁজচর মডাটির 
কডালীর মুজখর উপর। টনেডান্ত �র েডা�ডাজনডার উপকরে। কডাজলডা 
রংিডা টঠক অেিডা �জম নডা। একিু উগ্ লডাজ�। েডাই নীল রং। 
িুিপডাজি সঢজল টবটরি হয় আজরডা েডাাঁজচর মূটে্যর েডাজি। 

টশউজে উঠজলন মজনডা�। পিটি সদখজলন, দুই সচডাখ ভজর 
পিটি সদখজলন মজনডা�। সদখজলন মডাটির তেটর মডাজয়র মুজখ টস্ে 
েম্মটের হডাটে, সচডাখ দুজিডায় টেটলক টদজলডা সকৌেূক আর সনিহ। 
টমটলজয় স�ল মুহূজে্যই। মজনডাজ�র েডারডা শরীজর সযন টবদু্জের 
এক হলকডা বজয় স�ল। েময় টথির হজয় আজে। রুদ্ধশ্বডাে মজনডা� 
টবস্ডাটরে নয়জন আবডার সদজখ মডাটির সঠডাাঁি সু্টরে হল। অসু্ি 
স্জর বলল "আচ্ছডা"।

টব�ন সচডাখ বুাঁজ� েডার পডাজয়র কডাজে বজে। সে টকেু সদজখটন। 
সে টকেু সির পডায় টন, কীভডাজব মজনডাজ�র েমূ্পে্য অটতিত্ব ির 
ির কজর সকাঁজপ উঠল। হৃৎটপজন্র �হীন সিজক রজতিডাচ্ছডাে উজঠ 
আেল, ধমনীজে বজয় স�জলডা অটবশ্বডাে্ েরঙ্। 

সেটদন েডারডা রডাে মজনডা� স�জ� রইজলন। মজনর মধ্ সিজক 
রিমডা�ে টচৎকডার কজর প্রনে কজর স�জলন, “আমডার সচডাজখর ভুল? 
নডা টক েুটম েটে্ই সদখডা টদজল? আটম ভুজল সদটখ টন সেডা? েটে্ই 
টক এজেজেজল? এজেটেজল?”

টকন্তু আর সকডাজনডা উত্তর পডান টন টেটন।

৫
শুভ্ডা লিডান্ত সবডাধ কজর। "একবডার েংেডাজরর টদজক েডাকডাও। 

সেজলিডার সেডা সলখডাপেডায় সকডাজনডা মন সনই। আর িডাকডাও সেডা 
টকেু আেজে নডা"।

"এিডা সেডা আমডার সকটরয়ডার নয়। প্রজিশন নয়। টবশ্বডাে কটর। 
েডাই কটর। আর িুবডাইএর সেডা এখন সখলডারই বয়ে। আজরকিু 
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বে হজে দডাও। সদখজব পেডায় টঠক মন আেজব"।

“আর পডাাঁচিডা বডাটের মেন স্ডাভডাটবক বডাটে সেডা আমডাজদর নয়। 
আমডাজক একডা একডাই েব করজে হয়। �জরর, বডাইজরর। েব 
কডা�ই। মডালডার সপজরন্ট টিচডার টমটিং’এ টপ্রটন্পডাল সেডা েরডােটর 
বলজলন, আপনডার স্ডামীর যেই প্ডাশন িডাকুক ধম্য কজম্য, টনজ�র 
সমজয়র প্রটে দডাটয়ত্বও সেডা রজয়জে"।

”প্ডাশন?" আত্মগ্ডাটনজে মুখ সবাঁজক যডায় মজনডাজ�র। এই 
অ�ডানডা অজচনডা সনশডার িডাজন েব্যস্ �লডাঞ্জটল টদজয় মডাে দটরয়ডায় 
েডাাঁটপজয়জেন। েুজখর চডাকটর,স্টতির �ীবন, েবই সেজেজেন 
অজলিজশ। এখন সমজয় লিডাে িুজয়লজভ, সেজল সেজভজন। সমজয় যটদ 
িডাইন্ডাল টদজয় ব্ডাঙ্ডাজলডাজর পেজে সযজে চডায় বডা পুজেয়, েডাজক 
কী বলজবন মজনডা�? িডাকডা সনই? এিুজকশন সলডান'ও সনবডার 
ক্ষমেডা সনই? 

কডালীজক প্রনে করজল উটন বজলন, “সকজনডা সর? এজেডা সলডাভ 
কীজের?আটম সেডা রজয়টে সেডার আপজদ টবপজদ। আিকডাজচ্ছ টক 
সকডাজনডা টকেু?”

�ীবন মডাজনই সেডা সলডাভ। ভডাজয়র সিজক ভডাজলডা করব, বডাবডার 
সিজক উাঁচুজে উঠব, েবডাইজক েডাটপজয় যডাব। এই েব সলডাভ। এই 
েব আকডাঙ্ডা। কডালী মডাজয়র চরজে ঠডাাঁই টনজল সলডাভ লডালেডা ব�্যন 
করজে হয়। হয়জেডা। টকন্তু মজনডা� সয েংেডাজরর আঠডায় আিজক 
আজে।  

েন্্ডােীর সেডা নয়, মজনডাজ�র সেডা শহুজর �ীবন। সলডাজক ভটতি 
করুক, শ্রদ্ধডা করুক, ইজলকটরেটেটির টবল টঠক েমজয় নডা সমিডাজল 
লডাইন কডািডা যডাজব। �্ডাজের সদডাকডাজন েডা�ডাদডা নডা টদজল �্ডাে 
টমলজব নডা। বডাটের ট�টনে খডারডাপ হজল ইজলকটরেটশয়ডান, লেডাম্বডার 
আেজেই চডায় নডা। সদডাকডান সিজক প্রডায় সিজন টনজয় আেজে হয়। 
ভজতিরডা েডাটিডাজঙ্ প্রেডাম কজর মজনডাজ�র সমডাবডাইজলর নডাম্বডার চডায়। 
একডাজন্ত প্রনে করজব।
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সশষ রডাজে এখজনডা �ুম সভজঙ যডায় মজনডাজ�র। আেংক। আ� 
�ুজিজে, কডাল কী হজব, ভডাজবর �জর শটন। সেজল সমজয়রডা বে 
হজচ্ছ, েডাজদর চডাটহদডার আর সশষ সনই। েূটয্ উঠবডার আজ�ই 
উজঠ পজেন মজনডা�। ঠডাকুর নমকেডার কজর একবডার �ুমন্ত সেজল 
সমজয়র মুখ সদজখন টেটন। িুলিুল করজে দুটি িুল সযন। মনিডা 
প্রশডাটন্তজে ভজর যডায়। েব েমজয়ই অেহডায় মজন হয় টনজ�জক, 
“পডারজবডা সেডা ওজদর েুখী রডাখজে? �ীবজনর পজি দডাাঁে কটরজয় 
টদজে?” েডারপর েুটি,েুটি। 

সেজল, সমজয়জক েডােডা টনঃশ্বডাে টনজে পডাজর নডা মজনডা�। বডার 
বডার মজন হয় কী মডায়ডার বডাাঁধজন সিজলজেন কডালী েডাজক। অনুজযডা� 
করজল মজন হয়, এই সেডা মডাজয়র পরীক্ষডা।বলজেন সবজে সন। 
একটদজক আটম আর অন্টদজক েব টকেু। আমডার হডাে ধরজল 
সেডাজক সেডানডা হীজর েব টদজে পডাটর আবডার টকেুটিও নডা টদজে 
পডাটর। েডাও, অজহেুটক ভডাজলডাবডােডায় েডাাঁটপজয় পেজে পডারটব? 
সেই েডাহে আজে? আমডাজক ভডাজলডাবডােডার টবশ্বডাে ? সদটখ সেডার 
ভডাজলডাবডােডার স�ডার।

আবডার মডা বজলন, সেডাজক আটম রক্ষডা কটর। েুই আমডার 
েন্তডান। সেডার কীজের ভয় ? আমডার ভতি টপশডাজচরডা সেডার পডাজশই 
িডাজক েব্যক্ষে।

মজনডা� �ডাজনন। সির পডান। �ঙ্ডানিডান করজে ট�জয় টেটন 
সদজখন েডার দুই পডাজধ েুটবশডাল সদজহর দুই পডাশ্যরক্ষী। এও ও 
�ডাজনন, েডাজদর সকউ সদখজে ভডায়। আর সকউ নডা। ভডাবজলশহীন 
মুজখ দুই পডাষডাে খজন্র মেন েুই টপশডাচ রক্ষী। মজনডাজ�র টবপদ 
হজলই বডা েডার অঙু্টল টনজদ্যজশই এই টপশডাজচরডা টোঁজে সিলজব েডার 
শত্রুজদর। সে সযই ই সহডাক।

টকন্তু মন মডাজন নডা। চডাকটর সেজে টদজয় এও সহডালিডাইমডার 
ভতি। সে ও সেডা আ� প্রডায় েয় বেয় হজয় স�ল। �র সভি ও 
দটক্ষেডার িডাকডা যডা আজে সেিুকুই ইনকডাম। ব্ডাংজকর িডাকডা ভডাটঙজয় 
সেডা আর চলজব নডা। সিজন িুজন েংেডার চজল। �মডার ভডাাঁেডার শুন্।
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েবডাই চডায়। েবডাই। এক ভতি এজে প্রনে কজর দুটি �টমর সখডাাঁ� 
সপজয়জে, সেডা সকডানটি টকনজব? সহাঁ সহাঁ সহজে একজশডা িডাকডা পডাজয়র 
কডাজে রডাজখ। "মডাজক একবডার ট�জজ্ঞে  করজবন সকমন? েডারডা 
�ীবজনর েঞ্য়, ভুল টিটেশন সযন নডা টনজয় সিটল"। আজরকবডার 
এক�ন খুব কডাের হজয় প্রনে কজরটেল, “ওজয়টিং টলজস্ট নডাম্বডার 
টেন,চডার,পডাাঁচ,েয় - কনিডাম্যি হজব সেডা?” মজনডা� অবডাক হজয় 
েডাকডাজল প্রনেকত্ত্যডা লজ্ডা পডান, মডািডা নীচু কজর বজলন,আেজল টদলিী 
যডাওয়ডািডা খুবই �রুরী। সলেজনর টিটকি টনেডান্তই কডািজে হজল 
সিজল রডাখজে সেডা পডারব নডা। এইেব।

এমএলএ েডাজহজবর আেবডার েময় হয় নডা। টকন্তু সখডাাঁ� রডাজখন 
টঠকই। মডাজয়র আশীব্যডাজদর �ন্ টেন নম্বর চডামচডাজক েডােম্বজর 
পডাঠডান হডা�ডার িডাকডা টদজয়। 

েডাও, দু এক�ন আজেন যডাজদর সকডাজনডা দডাটব সনই। শুভ্জকশ 
টনম্যলবডাবু টনয়টমে আজেন। প্রডায় সরডা�। কখজনডা প্রনে কজরন নডা। 
এক বডাদলডাটদজনর িডাাঁকডা �জর মজনডা� েডাজকই প্রনে কজরন, আপটন 
টনয়টমে আজেন। টকন্তু টকেু �ডানজেও চডান নডা। আপনডার �ডানবডার 
টকেু সনই?

টনম্যল বডাবু সেডা�ডা েডাপিডা উত্তর সদন। "সেজল পুজল সনই। 
ট�ন্ী েন্ধ্ডা হজলই টিটভ খুজল বজেন। দু�জনর কডারুর মুজখই কিডা 
সনই।সযৌবন কডাটিজয় টদলডাম কডা� পডা�ল হজয়। অবের সনওয়ডার 
েময় সদটখ আমডার নডা আজে েংেডার নডা আজে বডান্ধব। একিডাও 
েন্ধ্ডা কী কজর কডািডাজে হয় সে আমডার �ডানডা সনই।  েডাই আপনডার 
কডাজে এজে বজে িডাটক। কে সলডাক আজে। েডাাঁজদর কিডা শুটন। 
েময়িডাও সকজি যডায়। প্রজিশনডাল মডানুষ। মডাে পজহলডাই দু হডা�ডার 
িডাকডা দটক্ষেডা টদজয় সদন। প্রটে মডাজে। 

মজনডা� মডাজক িডাজক আকুল হজয়। "মডা,মডা, মডাজ�ডা। এরকমই 
টক চলজব? েংেডাজরর খুাঁটি নডাটি কে টচন্তডা, কে আপদ টবপদ। 
সেডামডাজক মডািডায় সরজখ েব সেজেটে। এখন কী ভডাজব টনজ�জক 
সবডােডাব সেই রডাজে যডা �জিটেজলডা, সে েটে্, েটে্, েটে্। সকডাজনডা 



59
সূচীপত্র

হ্ডালুটেজনশন নয়?”

"টবশ্বডাে হয় নডা? আমডাজক টবশ্বডাে কটরে নডা?"

"সেডামডাজক টবশ্বডাে করজে নডা পডারজল টক টনঃশ্বডােিুকুও 
টনজে পডারেডাম? আমডার আর টকেু সদওয়ডার সনই। সযিুকু টেল, 
মধ্টবজত্তর আধুটল আর সোঁেডা কডাাঁিডা - েবই টদজয়টে। েব। েব। 
আর টপেন সিরডার উপডায় সনই। আটম বজেটে ��ৎ স�ডােডা বডাজ�র 
টপজঠ। আর নডামজে পডারব নডা। নডামডার �টমিুকুও সনই।” মডা অভয় 
সদন। বজলন, “আটে,আটম আটে। েুই আমডার সেজল। সকজনডা টচন্তডা 
কটরে?”

মজনডাজ�র েডারডা শরীর কডালীময় হজয় স�জে। মজন হয় েডার েব 
কটি সকডাজষ সবডাধ হয় মডাজয়র নডাম। েডাও কডালী েডা�জর িুব টদজয়ও 
মডাজে মডাজে টব্ুদেম েজ্দহ সিজকই যডায়। সকডাজনডাটদন �ুম স�ডাজর 
অবজচেজনর সকডান �হীন আনডাচ কডানডাচ সিজক এক টনদডারুন রেডাে 
এজে মজনডাজ�র চুল ধজর েডাাঁটকজয় সেডাজল। “মডা,মডা, এেব েটে্ 
সেডা?” মজনডা� আকুল হজয় প্রনে কজর। “এই সয েডারডাটদন সেডামডার 
েডাজি কিডা বটল, এ েব েটে্ সেডা?” মজনডা� শুনজে পডান মডাজয়র 
টখল টখল হডাটে, “সবডাকডা সেজল। এখজনডা আমডায় েজ্দহ কটরে?” 
মজনডা� টনটশ্চজন্ত �ুমডাজে যডান।

৬
টকন্তু েংেডাজরর চডাকডা সেডা আর চজল নডা। েংেডাজরর সিজকও 

এক েন্্ডােী। আর িডাকডা পয়েডা েডােডাও আজরডা কে দডায় সিজক 
যডায়। সলৌটককেডার,েডামডাট�কেডার। সেজল সমজয় চডায় মডা বডাবডার 
েডাজি সবেডাজে সযজে - সযরকম হডা�ডারিডা লক্ষিডা পটরবডাজর যডায়। 
সেজল সমজয় শুভ্ডা চডায় একিু টনটরটবটল েন্ধ্ডা। প্রটে েন্ধ্ডায় শ্ডামডা 
েং�ীে,ভ�ন, আজলডাচনডা, ধুপ,ধুজনডা। েডারডাটদন যখন েখন সলডাক 
চজল আজে। সযন এক পডাটলিক সলেে। যডার যডা খুটশ কডারজে আজে।

েডাাঁকেডা চুজলর সেজলটি পরপর টেনটদন এজল মজনডা� েডাজক 
প্রনে কজরন, কী  �ডানজে চডায় সে। "নডাটিং" সহলডায় উত্তর সদয় 
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েডাাঁকেডা চুজলডা। "এই সয �জি চলজে নডানডান টেনডাটরও। এিডা 
একিডা পডাজে্যডানডাল টিজয়িডার। সেিডাই" মজনডা� অবডাক হজয় েডাটকজয় 
িডাজক। সেজলটি বজল, "এও এক িডাইজপর এসেজপটরজমন্ট। কজেডা 
ক্ডাজরকিডার আজে। সেডা সমটন সস্টডাটরে।আই �ডাস্ট লডাভ টদে।”

মজনডাজ�র অপে্দ হয়। েডার তবঠকখডানডা টক েডাক্যডাজের 
ময়দডান। শ্রদ্ধডা সনই সেডা, আে সকন? অেন্তুটি স্জর বজল, "ভডাই, 
সেডামডার �ীবজনও সেডা টিজয়িডার টকেু কম সনই। সেই �জন্ই সেডা 
পডাটলজয় পডাটলজয় সবেডাও। মডা বডাবডার কডাজে মুখ সদখডাজে পডাজরডা নডা। 
মুহূজে্য সেজলটি উজঠ দডাাঁেডায়, সযন ভূে সদজখজে। সযন েডার েডারডা 
�ডাজয় টবদু্জের চডাবুক। যন্ত্রেডায় মুখ সবাঁজক যডায় সেজলটির। সে 
প্রডায় সদৌজে পডাটলজয় যডায়। টপেন সিজর নডা।

টব�ন হডাজে, "ঠডাকুর, েুটম সেডা েবডার মজনর মধ্িুকুও  সদখজে 
পডাও। কডারুর কিডা স�ডাপন িডাজক নডা। আমডার বুজকর টভেরিডা টক  
দ্ডাজখডা? আটম সেডা আর মডাজক েুাঁজে পডারজবডা নডা, েডাই সেডামডাজক 
ধজরই বজে িডাটক।”

টকন্তু একটেল েজ্দহ সিজকই যডায়। কখজনডা কখজনডা মজনডা� 
ভডাজবন আটম েবডার মজনর কিডা বুেজে পডাটর। েব সির পডাই। 
আবডার চমজক যডান যখন ভডাজবন কী আজে শুভ্ডার মজন? বডা িুবডাই 
কী ভডাবজে? �েবডার বষ্যডায় মডালডা �জল আিজক ট�জয় এক বনু্ধর 
বডাটেজে রডাে দশিডা পয্যন্ত,  সকডাজনডা খবর সনই। মজনডাজ�র সিডাজন 
চডা�্য সনই, েডায় সলডািজশটিং চলজে। টকন্তু সেই দডারুে দুটশ্চন্তডার 
েমডায় মডা কডালী সেডা সকডাজনডা আশ্বডাে পডাঠডান টন। আর অে টচন্তডায় 
েখন মডাজয়র নডাম �প করজেও ইচ্ছডা করটেল নডা মজনডাজ�র।

আজে, ভজতিরডা আজে। টকন্তু েবডাই সেডা েডাজপডাষডা �জরর মডানুষ। 
েডারডা িডাকডা পয়েডা সদয়। ঐ প্রেডামী আর কী। েডার অজনকিডাই 
সেডা খরচডা হয় সরডা� েন্ধ্ডাজবলডার েৎেজঙ্। যডা বডাটক িডাজক েডাজে 
েংেডার চজল টনেডান্ত �ষজি টপষজি। �মডা সেডা টকেু সনই। কখজনডা 
সকডাজনডা টবপদ হজল সকডািডায় হডাে পডােজবন মজনডা�? সেমন নডামকরডা 
বে মডানুষ সেডা সকউ আজে নডা। মডাজে মডাজে সকডাজনডা েুখবর সপজল 
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ভজতিরডা সমডািডা িডাকডা সদন। টকন্তু সেও সেডা অটনটশ্চে। অটনয়টমে।

টনজ�জক বড্ টনব্যডান্ধব, একডাকী মজন হয় মজনডাজ�র। কী 
এক বডাাঁধজন ধরডা পজে েিিি করজেন এই নডা-েংেডাজর। এক 
স�ডােডাটল �জল দডাাঁটেজয় স্নে সদখজেন উ�ডাজন সভজে যডাওয়ডার। মডা 
কডালী শুধু সেিুকু েুজেডাই েডাজেন  যেিুকুজে নডাকিডা �জলর উপর 
রডাখডা যডায়। িডাকডা েডােডাও স্তী-েন্তডাজনর কজেডা চডাটহদডা িডাজক। স্ডামীর 
কডাজে, বডাবডার কডাজে। েডারডা েডাহচয্য চডায়। এও সেডা এক কু্ষধডা। 
িুবডাই েুজি এজে বজল, “বডাবডা, সদজখ যডাও। ইটন্য়ডার কী কডামব্ডাক। 
অজ্রেটলয়ডাজক েডােু কজর টদজচ্ছ। সদখজব এজেডা টিটভজে।” বজলই 
বডাবডার ভডাবজলশহীন মুজখ, কটি কজর এক টচলজে হডাটের টদজক  
টদজক েডাটকজয় “ওজহডা” বজল আবডার টনজ�জদর �জর চজল যডায়। 
টনরুৎেডাহ হজয়।মজনডা� আবডার মম্য সবদনডায় সভডাজ�। পডারটে 
নডা,পডারটে নডা। আটম এক েমূ্পে্য ব্ি্য বডাবডা।

৭
টনম্যল বজলন, “আপটন িডানটদজকর বুজক বডার বডার হডাে 

সবডালডান। লক্ষ্ কজরটে। মজন হয় নডা সেডা মুদ্ডাজদডাষ। সকডাজনডা ব্ডািডা 
সবদনডা আজে টক?”

"নডা। একিু টচনটচজন ব্ডািডা। আ�কডাল সদখটে মডাজে মডাজেই 
চডাে টদজচ্ছ। েজব িডানটদজক সেডা আর হডাি্য িডাজক নডা। আর মডা 
রজয়জেন। টচন্তডা কীজের?"

সেই টনম্যলও হঠডাৎ আেডা বন্ধ কজর টদল। প্রডায় এক মডাে। 
এখন সেডা রীটেমে টনয়টমে হজয় স�জেন। টব�নজক ঠডাকুর বজলন, 
“এক বডার সখডাাঁ� টনও সেডা। েুহডাে গুজপ্রডা ওজদরজক সচজন।”

টব�ন খুব খুটশ হজয় �ডানডায়, বন্ডা, সেই সয শ্ডামল দজত্তর 
সবডানটে। কল্পেরুর সকে। েডার হডা�জবজন্র সকজে সয অ্ডাপ্রুভডার 
টেজলডা সে হঠডাৎ হডাি্য অ্ডািডাজক মডারডা স�জে। এখন সকে অজনকিডাই 
গুবজলি। বন্ডা সিডান কজরটেল। বলল,েবই ঠডাকুজরর কৃপডা।
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রডাজরে কডালীর কডাজে টনম্যজলর সখডাাঁ� চডান মজনডা�। টকন্তু সকডাজনডা 
উত্তর সপজলন নডা। েবু সশষ রডাজে হঠডাৎ �ুম ভডাঙল মজনডাজ�র। 
শুধু মজন িডাকল স্নেিডা টনম্যলজক টনজয়। এবং কী �ডাটন, ভডাজলডা 
টকেু নয়। টকন্তু আর টকেু মজন সনই।

েডাজে আিিডা নডা�ডাদ বডাটকরডা উজঠ স�জল মজনডা� ঐ টনম্যজলর 
েডাজিই, আড্ডা বলজল আড্ডা, টকেু �ল্প েল্প কজরন। যটদ বজলন 
বনু্ধত্ব,সেডা েডাই। দু�জনর টদক সিজকই। েদ্ টরিডায়ডাি্য এই 
মডানুষটি কিডা বজলন টচটবজয় টচটবজয়। মডাজে মডাজে দু একিডা সবিডাাঁে 
বজরিডাটতি  করজেও েডাজেন নডা। বজলন েডারডা �ীবন সকটরয়ডাজরর 
টপেজন েুজি সলডাজকজদর সহনথিডা কজরটে, কেডা সম�ডা� সদটখজয়টে। 
অজনজকর ক্ষটেও কজরটে। টনটব্যবডাজদ। আর এখন চডাকটরও সশষ। 
ভজয় িডাটক বডাটক �ীবজনর �ন্। কী ভডাজব কডািডাজবডা েময়। েময় 
আমডাজক ট�জল খডাজচ্ছ। 

মজনডা� বজল,আপটন ধজম্য মটে টদন।

"পডারব নডা। সকডাজনডাটদনই টবশ্বডাে কটর টন। এখজনডা েময় 
কডািডাজনডার �ন্ মডাকডালীজক টবশ্বডাে করজে পডারব নডা। আপটন সেডা 
খুব লডাটক। আপনডার এজেডা টবশ্বডাে, এজেডা �ভীর টবশ্বডাে।”

এই কিডা আমডাজক আজ�ও বজলটেজলন এক�ন। আটিজের 
টবশ্বডােদডা। বজলটেজলন, “আপটন খুব লডাটক। মডাজয়র উপর এরকম 
আথিডা রডাখজে পডাজরন।"

সেই টনম্যল, আেজে নডা এক মডাজের সবটশ।

৮
সেই টনম্যলজক সদজখ চমজক স�জলন মজনডা�। সচহডারডা সেডা 

একই রকম রজয়জে। টকন্তু মজনডাজ�র মজন হল শুধু শরীরিডাই 
রজয়জে। টভের সিজক সকউ সযন শুজষ টনজয়জে অন্তঃেডার। শুধু 
সখডালেিুকু পজে আজে।

েবডাই চজল স�জল টনম্যল কডাজে আজে। সেই টনটব্যকডার স্জর 
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বজলন, "আমডার স্তী। সেটরব্রডাল। িডাতিডার িডাকডার েময়িুকুও পডাই 
টন। সনডা ি্ডাটমটল, সনডা সফ্রন্ েডাক্যল।সকডাজনডা সনশডা সনই, েখ 
সনই।  সকডাজনডা অ্ডািডাচজমন্টই সনই। আমডার সলডানটলজনে ইে নডাউ 
সিডািডাল।”

"সকন খবর টদজলন নডা আমডায়?"

"কী করজেন? আপনডার কডালী মডাই বডা কী করজেন?"

"টকেু নডা পডাটর,আপনডার হডােিডা ধরেডাম। পডাজশ দডাাঁেডােডাম। 
আপনডার মজন হে পডাজশ সেডা সকউ আজে।"

"একডাই টনজয় স�লডাম শ্মশডাজন। পডােডা প্রটেজবশী, েবডার সিজকই 
দূজর দূজরই িডাকেডাম।পুজরডাজনডা কটল�জদর মজধ্ও সকউ সনই, 
যডাজক খবরিডা টদজে ইজচ্ছও করল। সেডা, ঐ শ্মশডাে সিজক  টিজর 
একডা একডাই বডাটেজে ঢুকলডাম। েডাইজলন্ট অ্ডান্ িডাক্য। 

মজনডাজ�র সচডাজখ �ল আজে। েলেল সচডাজখ সদজখ টনম্যজলর 
সচডাখ শুকে, স্জরও সকডাজনডা টবষডাদ সনই। পিটি উচ্ডারে। 

"এখন মজন হজচ্ছ  িডাটি্যলেডাে বেজরর পুজরডাজনডা বউজকও টমে 
কটর নডা। সযিুক অভডাব সেিডা ঐ সিইটল হ্ডাটবজির। েকডাজল 
কডা�� আেজল ইংরডাট�িডা আটম টনজয় বডাংলডািডা ওজক টদেডাম। 
এইেব। খুবই সেডাজিডাখডাজিডা। একিু দম টনজয় টনম্যল আবডার বজলন, 
"টনজ�র ভটবষ্জের লে্ডান আর অ্ডাজরন্জ্ঞজমন্ট, এইেব করজেই 
টবট� টেলডাম। আইন,আদডালে,উটকল। ব্ডাংক। টচরকডালই সেডা খুব 
েডাবধডানী টেলডাম। েডাই টমটনম্ডাল প্রবজলম হল।"

েডারপর মজনডাজ�র টদজক েডাটকজয় বজলন, "কী সহডাল? আপনডার 
ব্ডািডািডা আবডার সবজেজে? কডােরডাজচ্ছন সেডা শুনটে।”

"ও টকেু নডা। হঠডাৎ কজর ব্ডািডািডা চডা�ডাে টদজয় ওজঠ"

টনম্যল টব�ন সক বজল, “কডালই দডাশগুজপ্র টলিটনজক ট�জয় 
সচস্ট এসে সর কটরজয় টনন। আর হডা�রডাজক খবর টদন। বডাটে 
সিরডার েমজয় একবডার সদজখ যডাজবন। সিজল রডাখজবন নডা"। 
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৯
টব�ন খুব খুটশ। এজকবডাজর টবশ হডা�ডার টদজয় স�জেন ওনডারডা। 

বন্ডা, শ্ডামল দজত্তর সবডানটে। আজরক�ন েডাক্ষীও �ুজিজে। েবই 
মডাজয়র সখলডা। বজলজে মডাজয়র মুকুি �টেজয় টদজে।

মজনডা� খুবই কুটন্ঠে সবডাধ কজরন। এক�ন সলডাক আচমকডা 
মডারডা স�ল, সেও টক মডাজয়র কৃপডা? মজন পজে সদেজশডা বের আজ� 
েডাধজকর পডাজয় পেজলন ভতি �টমদডার। বলজলন, “ঠডাকুর বডাাঁচডাও, 
খুন খডারডাটব হজয় স�জে।” েডাধক টস্ে সহজে আশ্বডাে টদজয়টেজলন। 
সকে সিজকটন।  ও টক মডাজয়র কৃপডা?

েবডাই খুটশ। ইদডাটনং সবশ খডাটনকিডা সবজেজে দটক্ষেডা আর 
প্রনডামীর পটরমডান। শুরিবডাজরর েন্ধ্ডাজে রীটেমেন টভে হয়। 
বডারডা্দডাজেও সলডাজক দডাাঁটেজয় িডাজক। শুভ্ডা বজল, “কে �ডাটে আজে 
সখয়ডাল কজরে?”

টব�ন বজল, “ঠডাকুর একবডার আেুন, হডা�রডা িডাতিডার 
এজেজেন।”

ি্র হডা�রডা হডাে েুজল নমকেডার কজরন। "এই খডাজনই আপনডার 
আশ্রম? সবশ,সবশ। আেজে সযজে সদটখ সেডা সবশ, মডাজন রিডাউি 
হজচ্ছ। আমডার ি্ডাটমটলও কডালীভতি। শ্বশুরবডাটের টদজক এক�ন 
সেডা কডালী�ডাজির সেবডাইে। "

অভ্তি হডাজে এসেজর সলেি টনজয় আজলডার টদজক ধজরন। মুহূজে্য 
িডাতিডাজরর মুখ েডাদডা হজয় যডায়। কপডাল চডাপজে বজলন মডাই �ি।

টনতিব্ধেডা। টব�ন ি্ডােি্ডাজে �লডায় বজল, “ক্ডাজনডা? কী 
সহডাজলডা?”

ি্র হডা�রডা লজ্ডা পডান। েডার এরকম অজপশডাদডাটর 
এসেজপ্রশজন। মজনডাজ�র সচডাজখ সচডাখ সরজখ বজলন, “বটল?” 
মজনডাজ�র েমেটে সপজল বজলন,”ক্ডান্ডার। আপনডার লডাঙে টিজক 
সখজয়জে। এবডার পডাাঁ�রডার হডােগুজলডাজক ধজরজে। ক্ষজয় যডাজে 
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সেগুজলডা। আপনডার সরেশজহডাল্ড অি সপইন খুব হডাই? এজেডাটদন 
সির পডান টন?”

হডা�রডাই বজলন। "েয়মডাে। সিজনিুজন। যটদ লডাটক হন সেডা েডার 
আজ�ই। সকজনডা নডা ব্ডািডা খুব বডােজব। আপটন রডামেুব্রডামডাটনয়ডামজক 
একবডার সদখডাজে পডাজরন। অংজকডালট�স্ট। আটম বজল সদজবডা। 
েডাহজল েডােডােডাটে সদখজবন নডাহজল সেডা সেই মডাে খডাজনজকর 
ওজয়টিংটলস্ট।” েবডাই চুপ। শুধু সদওয়ডাল �টেিডা টিক টিক কজর 
চজল।

১০
নয়, নয় এ মধুর সখলডা। সেডামডায় আমডায় েডারডা �ীবন েকডাল 

েন্ধ্ডাজবলডা। 

�ডানটি বডার বডার মজন পজে মজনডাজ�র। মজন হয় কডালী 
টচরকডালই েডার েডাজি সখলডা কজর স�জলন। সেই সখলডা, যডার প্রকৃে 
অি্য মজনডা� কখজনডা বুজে উঠজে পডাজরন টন। সেই সখলডা, যডার 
আইন কডানুনও মজনডাজ�র �ডানডা সনই। েডাও েডারডা �ীবন কডালীর 
েডাজি সখজল চজলজেন। ভতি ও ভ�বডাজনর সখলডা। 

সযমন েডাহডারডা মরুভূটমর একিডা টপাঁপজেজক টকেুজেই সবডােডাজনডা 
যডাজব নডা মহডােডা�জরর রূপ, বডা �মেডান্ধ মডানুষজক সচনডাজনডা যডাজব নডা 
িকিজক লডাল রং কী রকম, সেমনই মডানুষ আর ভ�বডাজনর মজধ্ 
টচরকডালই একিডা বডাধডা সিজক যডাজব। িডারডাক বডা ব্বধডান। দু�জন 
দু�জনর ভডাষডা সবডাজেন নডা। টকেুিডা সচজনন, টকেুিডা অনুভব করজে 
পডাজরন। টকন্তু ঐ পয্যন্ত্ই। দু�জন দু�জনর অপটরটচেই সিজক 
যডাজবন। 

প্রডায় রডােডারডাটে ও�ন কজম সযজে সলজ�জে। েপ্ডাহ পজরই 
�ডামডা কডাপে টঢজল হজয় যডাজচ্ছ।সচডাখ বজে যডাজচ্ছ সকডািজর।�ডাল 
ঢুজক যডাজচ্ছ। আর বুজকর মজধ্ েটেজয় পেজে ভয়ডানক সবদনডা। 
একিডানডা। আর েডারডা শরীর কডাাঁপডাজনডা কডাটশ। 
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সকডািডাও টক ভুল সিজক স�ল ? এই টক অটন্তম পরীক্ষডা? আর 
কেবডার অটগ্নপরীক্ষডা সদজবন মজনডা� ? কডার �ন্? কীজের �ন্ ? 
মজনডা� ভডাজব আর ভডাজব।

েডার রডা� হয় নডা, বডা অটভমডান। মজনডাজ�র মজন হয় নডা ঠজক 
স�লডাম। বডা বৃিডা স�জলডা টবকীে্য েৃটটির �ডাজল েলনডাময়ীর টপেজন 
েুজি। 

মডালডা কডাাঁজদ আর বডাবডাজক �টেজয় ধজর বজল, বজলডা নডা কডালীজক। 
সেডামডায় েডাটরজয় টদজে। সদজবন সদজবন। মডা কডালী সেডামডায় েুথি 
কজর সদজবন। মজনডা� মডািডা নডাজে। েব অংজকই টক আর দুজয় 
দুজয় চডার হয়? �ীবন অমন েুজখর �্ডাটমটে নয়।

"এখন কী হজব? এখন কী হজব?সেজল সমজয়দুজিডা সেডা 
এজেডা সেডাজিডা। আমডাজদর েংেডার চলজব কী কজর? েডারডা�ীবন 
সেডা অন্জদর েমে্ডা েুটম েলভ কজর টদজল আর এখন টনজ�র 
অেুখিডা েডারডাজে পডারে নডা? িডাক, িডাক সেডামডার মডাজক। েংেডারডািডা 
উটনই েডামলডান। সেডামডার অেুখিডাও েডারডাক"। অেহডায় মজনডা� 
মডাজক িডাজক। মডা অবডাক হজয় বজল, "আটম সেডা রজয়টে সেডার 
পডাজশই, সদটখে নডা ?"

"আমডার অেুখ েডাটরজয় সদও মডা। ব্ডািডািডা সেডা কমডাও।" 
মজনডা� বজল আর এক অটবশ্বডাে্ নীরবেডার মুজখডামুটখ হয়। 
সেই তনঃশজব্দর মডাজে সচডাখ বন্ধ কজর সদজখ েডার দুই পডাজশ দুই 
পডাশ্ব্যরক্ষী টপশডাচ। সেই ভডাবজলশহীন মুখ, অপলক দৃটটি। পডাহডাজের 
মেন শরীর। মুটন্ে মতিক। টনব্যডাক। ে�ডা�।  

টনম্যল পডাজশ এজে বজে। "সকডাজনডাটদন সফ্রন্টশপ হয় টন  
কডারুর েডাজি। কুিল কজলজ�ও নয়। িডাটি্যিডাইভ ইয়ডারজের বউও 
নয়। এই বডাষট্ বের বয়জে, কী অদু্ে, আপনডার েডাজিই যডাএকিু 
- ঐ সফ্রন্টশপ। আপনডার কডাজে টনে্ েন্ধ্ডাজবলডা এজেই যডা একিু 
েুখ সপেডাম। শডাটন্ত সপেডাম। েডা সেিডাও স�জলডা। আপনডার মডা 
কডালীর সবডাধয় আর সেিডা েহ্ হল নডা। যডাকজ�।
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আমডার তপেৃক বডাটে আর টবশডাল �টম পজেটেল বকুলবডা�ডাজন। 
সপ্রডাজমডািডারজদর শে অনুজরডাজধও টবটরি কটর টন। সকজনডা করব? কী 
হজব আমডার িডাকডা টনজয়? 

সেডা, এবডার সেিডাজক সবজচ টদলডাম। সবশ অজনক সকডাটির 
ব্ডাপডার। একটি আশ্রজমর েডাজি কিডা হজয়জে। হটরদ্ডাজরর কডাজে। 
ঐ আশ্রম বলজল আশ্রম, ওল্ড এ� সহডাম বলজল ওল্ড এ� সহডাম। 
সেখডাজন চজল যডাটচ্ছ। কডালজকই সভডাজরর ্ডাইজি টদলিী। সেখডান 
সিজক সরেজন। আপনডার েডাজি েডাই সদখডা করজে আেলডাম। 
আর সদখডা হজব নডা আমডাজদর।” মজনডা� টস্ে হডাজেন, "ভডাজলডা 
িডাকুন,েুথি িডাকুন। মডা আপনডার ভডাজলডা করুক।”

টনম্যল অটবচটলে ভডাজব বজলন "আপনডার সেজল আর সমজয়র 
নডাজম রেডাস্ট কজর টদজয়টে। আ�ডামী দশ বের  প্রটেমডাজে দু’হডা�ডার 
িডাকডা কজর সপজয় যডাজব - দু’�জনই। ওজদর,অ্ডািটলস্ট এিুজকশজনর 
দডাটয়ত্বিডা টনলম।" বজল একিু অপ্রটেভ হন। েডারডা �ীবজন কডারুর 
�ন্ টকেু কজরন টন। আ�জক অযডাটচে ভডাজব কজর একিু লজ্ডাই 
পডান। 

মজনডাজ�র হডাে ধজরন। েডারপর বজলন, “চটল। গুিবডাই।” 
�র সিজক সবটরজয় যডান। টব�ন বজল, “েবই মডাজয়র কৃপডা। মডা 
আজেন। েব সদখজেন। েব ব্বথিডা কজর টদজচ্ছন।”

ভজতির েংখ্ডা টদ্গুন, টরেগুন হজয় স�জে। দটক্ষেডাও সবজে 
স�জে হু হু কজর। এই ই সশষ েুজযডা�। েবডাই যে পডাজর সচজয় 
সনয়। পুে্ কজর রডাজখ। পরীক্ষডার সর�ডাটি, স্ডামীর েুমটে। সেজলর 
চডাকটর। সমজয়র টবজদশ যডারেডা। 

বন্ডা আজে। খুব কডাাঁজদ। বজল, “ঠডাকুর, আমডার স্ডামীর পডাপ 
টনজলন। েডাজেই আপনডার অেুখ হল টক?"

মজনডা� হডাজে। পডাজপর টক অমন টহেডাব টনকডাশ চজল? টমলজনর 
�ুয়ডাচুটরর পডাপ টনজয় নীলকন্ঠ মজনডাজ�র িুেিুজে  বডােডা বডাাঁধল 
কক্যি সরডা�। এজেডা কম পডাজপই এজেডা ব্ডািডা, এজেডা যন্ত্রেডা ? শুধু 
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এক�জনর পডাপ টনজয়? েডাহজল কীজের ঠডাকুর টেটন?  

১১
যন্ত্রেডার হডাে সিজক মুটতি চডাই। আর টচন্তডা করজে পডাজরন নডা 

মজনডা�। বুজক দডারুে ব্িডা আর েডার েডাজি সযডা� হজয়জে কডাটশ। 
দমক যখন আজে েখন েডারডা শরীর কডাাঁটপজয় কডাটশ চজল। মজন 
হয় নডাটভর সিজকই উঠজে। েডাও েডারডাটদন শুধু সলডাজকর পর 
সলডাক। টমটটিজে িুজলজে ভজর যডাজচ্ছ �র। শুভ্ডার হডাে ভজর যডাজচ্ছ 
িডাকডায়। েবডার সঠলডাজঠটল। সশষ আট�্যিডা সকডাজনডারকজম সপঁজে 
টদজে হজব। মহডামডানজবর পডাজয়র দুজলডা। দশ্যন। 

এক কটবরডাট� িডাতিডার টদজয়জে, কী এক আটিম সমশডাজনডা 
ওষুধ। সখজল ব্ডািডা আর সির পডাওয়ডা যডায় নডা। টকন্তু েডারডাক্ষে 
একিডা টেম ভডাব।সচেনডািডাও েমূ্পে্য নয়। আধডা �ুম আধডা �ডা�রে। 
স্জনে অর বডাতিজব, সকডাজনডািডার শুরু সকডানিডার সশষ েডা আর সখয়ডাল 
রডাখজে পডাজরন নডা মজনডা�। শুধু স�জ� িডাকজলই ব্ডািডার েডা�জর 
িুজব িডাজকন। িুব িুব িুব েডা�জর আমডার মন। েডাও সখয়ডাল 
রডাজখন েডার খডাজির পডাজশই দুই টপশডাচ। েডাজক পডাহডারডা টদজয় 
চজলজে। ে�ডা� েডাজদর দৃটটি। পডািজরর মুখ। টকন্তু সকডান শত্রু 
সিজক রক্ষডা কজর এই টপশডাজচরডা? শত্রু সেডা েডার সদজহর টভেজর। 
কুজর কুজর সখজয় চজলজে েডার হডাে,সপশী,মজ্ডা।

মজনডা� আে্য কজন্ঠ বজলন, “মডা,মডা। সকজনডা আমডাজক সেজে 
চজল স�জল?”

মডা পডাজশ এজে বজেন। "এই সেডা আটম রজয়টে সেডার পডাজশই।”

েুটম আমডার ব্ডািডা কমডাজে পডারজল নডা?"

"কে সেজল আমডার। কে ব্ডািডা। েব ব্ডািডাই টক আটম কমডাজে 
পডাটর?"

"েডাহজল একবডার সদখডা দডাও। সযমন সদজখটেলডাম সেডামডায়। 
েুটম সহজেটেজল। েুটম বজলটেজল আচ্ছডা। সেমন ভডাজব এে। আর 
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একবডার। দুই সচডাখ ভজর সদটখ"

"এই সেডা আমডার েডাজি কিডা বটলে। েডারডাটদন মডাজয় সপডাজয় 
কে কিডা হয়।সির পডাে নডা, মডাজে মডাজে সেডাজক েুাঁজয়ও যডাই? 
বুটেে নডা, আমডার পিশ্য?"

"�ডাটন নডা। সির পডাই টক নডা।  নডা হয় আজরকবডার সদখেডাম 
সেডামডায়। েডারপর সচডাখ বুাঁ�েডাম। টচরকডাজলর �ন্। আর একবডার 
সদটখ সেডামডায়"

মডা চুপ কজরন। টচরকডাজলর �ন্। েডারডা �ীবজনর �ন্।

মজনডা� সির পডায় েডার চডাটরটদজক সনজম আেজে টনঃশব্দেডার 
পদ্যডা। সকডাজনডা শব্দ সনই ভুবজন। আর েখনই কুল কুল কজর 
সনজম আজে সেই অনন্ত কডাজলডা মহডােডা�র। েব আজলডা গ্ডাে কজর। 
টনঃেীম। টনটছিদ্। 

"সেডামডাজক ক্ষমডা করলডাম" মজনডা� বজলন আর িুজব যডান সেই 
মহডাকডাজলডার েডা�জর। 
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লিভাগু
প্রস্িভা সরকার

- মডাটে !

- হুাঁ।

-�ল...

-হুই সয সকডােডায় সবডােল।

 সমজয়িডার সচডাপডা সনই, খুব কম কিডা বজল। ভডাজলডা, েডাজে 
বকবক করজে হয় নডা, কডা� কজম। অ�ে্ডা টরেডা সচয়ডাজর বজে 
লম্বডা হডাই সেডাজল। সচডায়ডাজলর বডাাঁধডান দডাাঁজের নীজচ চুমকুটে মজেডা 
হয়।

কডাল এই নেুন সমজয়িডা ধরডা পজেজে রডামবডা�ডাজন। ধরডা টঠক 
নয়, বডাটেউটল টনজ�ই টদজয় স�জে এই এন, ট�,ও-র শি্য সস্ট 
সহডাজম। নইজল হুজজ্ডাটে বডাধডার চডান্ টেজলডা। এজক সেডা মডাইনর, 
েডার অটভজ্ঞ সচডাখ সমজপ সনয় আর একবডার সমজয়িডাজক। েডার 
ওপর আবডার েম্মক েজলিডা �েনটপিন। কডাউটন্লজরর িডানহডােিডা 
সেডানডা�ডাটের রডাটখ উৎেজব সস্টজ� উজঠ বডাজেলডা মডাজর, আবডার 
সরডা� েজন্ধয় এ পডােডায় �ডাাঁটি �ডাজে। ও শডালডার ন�র আবডার কটচ 
লডাউ কুমজেডাজে, মডাচডায় েুলজে সদখজলই হজলডা।

 িডাউ �ুজিজে কডালু গুন্ডা। মডাটের সিডাবেডায় বডায়নডার িডাকডা েুাঁজে 
টদজয় স�জে। টনজল লডাও, নইজল পুটলজশর হুজজ্ডাে েডামলডাও। আর 
পুটলশ সেডা দুপজক্ষর হডাজেই েডামডাক, দুদু দুজিডাই খডায়। েমজে 
চজল একমডারে এই এন, ট�,ও-সক। েডাই িডালেু িডাইম নডা উটেজয় 
বডাটেউটল সরজখ স�ল এইখডাজন। 
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সমজয়িডা �ল খডাটচ্ছল, টরেডা অলে সচডাজখ মডাপটেজলডা ওজক। 
সমডািডা গুটে টবনুটনিডা পডােডািডাজক �েজি আজরডা নীজচ সনজম স�ল, 
কনুই সভজঙ হডাে উজঠ স�ল মুজখর েডামজন, টিয়ডা-লডাল সঠডাাঁি িডাকডা 
কজর েরু ধডারডায় �ল সখজে লডা�জলডা সমজয়িডা। খডাজচ্ছ সেডা খডাজচ্ছই। 
বুকদুজিডা উাঁচু হজয় আজে িুেটন বরডাবর। টরেডার আজ�র বডাবু 
সদখজল উলিডাে করজেডা, টক চুটচ মডাইটর ! সে টনজ�ও এই লডাইজন 
পাঁটচশ বের পডার কজরজে। টঠকঠডাক মডাল সচজন বজল সদমডাক 
আজে। এ সমজয়র দডাম উঠজব।

�ব�ব কজর �ল খডাজচ্ছ দ্ডাজখডা। ভয়,আেঙ্ -যটদও সদশ সেজে 
পডালডাবডার েময় সকডানিডাই টেল নডা। সয বেডালডায় বেজলটেে, আমডার 
মজেডা বুটে হজয় সপশডা েডােডান নডা টদজল েডার মরে সনই। অন্ 
বেডালডাও এজে �ুিজব েখন। েডাও েডারডা িডাতিডাজরর কডাজে সযজে 
সব�ডায় লজ্ডা সপজেডা, এখন এ লডাইজনর সমজয়রডা বুক বডাট�জয় 
যডায়। এন, ট�, ও সিজক পডাজশর সচম্বডাজর িডাতিডার আজে সরডা�। 
আ�ও সেখডাজন লম্বডা লডাইন, আর প্রচুর টখটতি খডাতিডা। সদডােলডার 
�জরও সেেব সদদডার উজঠ আেজে এই ভরদুপুজর।

- মডাটে

- আবডার টক ?

- েুটম সক ?

এইবডার টরেডা একিু িমকডায়। টক বজল এখন সে !  সপশডা 
িুজরডাজনডা এক বুটে সববুজশ্, সয এই এন,ট�,ও-র শি্য সস্ট সহডাজমর 
ইন চডা�্য এখন, েডাজক েরডােটর পটরচয় ট�জ্ঞডােডা করজল একিু 
িডাাঁপর লডাজ� বইটক ! একিু নজেচজে বজে পডাজশর �ডানডালডা টদজয় 
�লডার কডাজে বু�কুটে কডািডা একদলডা কি েুাঁজে সিজল নীজচ �টলর 
টদজক। েেক্ষজে সমজয়িডা এট�জয় এজেজে েডার কডাজে। কডাজলডা রজঙ 
আজরডা কডাজলডার সপডাাঁচ পজেজে মুজখ দুটশ্চন্তডায়,

- টক হজব !

�ডাজয় সবডািকডা �ন্ধিডা আ� একিু কম। কটদ্ন পর নিডান করজে 
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সপল কডাল সক �ডাজন। কডার টক হজব ?  ওর টনজ�র ? একিু 
সহজে সনয় টরেডা,আর হবডার টক বডাটক সরজখজে , নডা�র িুেজল 
এজন দুটদন পর টবটরি কজর টদজয়জে সশয়ডালদডায় এক টবহডাটর 
ি্ডাটসে ড্ডাইভডাজরর কডাজে। েডার কডাে সিজক আর একবডার টকজনজে 
রডামবডা�ডাজনর মডাটে। 

- টক আর হজব, বডাপু ! সেডামডার হডাজের পটরজক্ষ হজয়জে। 
টরজপডাি এজল সবডােডা যডাজব বয়ে কজেডা। আঠডাজরডার নীজচ হজল বডাটে 
টিরজে পডাজরডা। আর ওপজর হজল এ পডােডায় সপশডা করজে পডাজরডা। 
সেডামডার যডা মন চডায়।

--সলজব নডা !

--নডা সলজব সেডা নডা সলজব। িডাকটব এজখজনই। এক বচ্ছর বডাটক 
িডাকজল এক বচ্ছর, ে' মডাে হজল ে' মডাে। েডারপর এিডাটি হজল 
�র ভডােডা টনজয় এ পডােডাজেই সপশডা করটব। এই সয পুজ�ডা এজেজে, 
কজেডা সমজয় সনপডাল, বডাংলডাজদশ সিজক এজেজে। পুজ�ডাআচ্ডায় 
সেডানডা�ডাটে রডামবডা�ডাজন িডাকডা ওজে বুেটল।  শুধু ধরজে �ডানজে 
হয়।

যডাইজহডাক একটদজক অন্তে এই সপশডা করডা কজেডা লডাভ�নক 
এিডা সমজয়িডার েজঙ্ টনজ�জকও সযন বুটেজয় খুটশ হটচ্ছল টরেডা, 
হঠডাৎ সমজয়িডা পটরকেডার �লডায় বলল,

- নডা।

- টক নডা ?  

- সপশডা নডা।

- ওবডাবডা, েুই সয সদটখ েেীমডাজয়র অবেডার। সেডা �র সেজে 
পডাটলজয়টেটল সকন আবডাট�র সবটি ?  �ডানটেে নডা এেব ?  
ন্ডাকডাটম  হজচ্ছ ?

রীেডার সকন এজেডা রডা� হজয় যডায় সে টনজ�ও �ডাজননডা। শি্য 
সস্ট সহডাজম সয ক'টদনই সরটকিউি সমজয়রডা িডাকুক নডা সকন, েডাজদর 
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েজঙ্ ভডাজলডা ব্বহডার করজে হজব পইপই কজর সকডা অটি্যজনির 
টদটদ বজল টদজয়জে। মুখ খডারডাপ করডা চলজব নডাজকডা। এই এন ট� 
ও েডাজদর মডািডা উাঁচু কজর বডাাঁচজে টশটখজয়জে, টনজ�র সপশডাজক 
েম্মডান করজে বজলজে, আপজদটবপজদ পডাজশ দডাাঁটেজয়জে। আর 
টরেডার মজেডা সপশডার বয়ে সপটরজয় যডাওয়ডা মটহলডাজদর �ন্ অন্ 
েংথিডাজনর ব্বথিডা করডারও সচটিডা কজর। েডােডােডা বদ সমজয়ও সেডা 
আজে। এিডার মজেডা ম্ডাদডামডারডা েডারডা নয়জকডা সমডাজিই, সপশডা করজব 
বজলই �র েডাজে, বডাধডা সপজল যডা খুটশ েডাই কজর বেজে পডাজর। 
এই সেডা টকেুটদন আজ� দুজিডা সরটকিউি মডাইনর �ুমন্ত ইন চডা�্য 
কমলডাটদর মডািডা টশলজনডােডায় সিাঁেজল পডাটলজয় ট�জয়টেল। েডাদডা 
িজপ রজতির দডা� সদজখ পুটলশ হডাওেডা সস্টশজনই েডাজদর পডাকেডাও 
কজর। এ সমজয় সেমন খুনচেডা নয়। কিডাই বজল নডা, েডারডাক্ষে 
সব�ডার মুজখ বজে টক েব টচন্তডা কজর। েবু েডাবধডাজনর মডার সনই। 
েডাই সপশডার অপমডাজন সবদম রডা� হজলও সে েুর নরম কজর,

- সকডান কডা�জকই সেডাি সদখজে সনই সর। অজেডা আপটত্ত 
িডাকজল সেডার বডাটে েডােডা উটচৎ হয়টন বডাপু। হ্ডাাঁজর, সেডার নডাম 
সযন টক ?

- সেভডাগু।

- এ আবডার সকডান ঢজঙর নডাম সর !  সেভডাগু !  টেন ভডা� 
কজর খডাজব...নডাটক.... 

আবডার একিডা অলেীল ইটঙ্ে সে হ�ম কজর সনয়। এই সহডাজমর 
ইন চডা�্য সে। পজদর েম্মডান বজল একিডা কিডা আজে নডা। সকডাাঁে 
কজর কিডা স�জল টরেডা। েজঙ্ টকেু সলেষ্ডারও েদ্গটে হয় আবডার। 

টরেডার কিডার �বডাব নডা টদজলও সেভডাগুর মজন অজনক সোঁেডা 
সোঁেডা েটব। মডা কডাাঁঠডাল�ডাে �ুজে �ুাঁজি টদজচ্ছ। ভডাইিডা েডা�জলর 
মুজখ পডােডা ধরজব বজল সদৌেজচ্ছ, সকডামজরর �ুনটেজে বডাাঁধডা �ুঙুর 
মৃদু আওয়ডা� েুলজে ঠুংঠুং। বডাটের েডামজনর সিডাবডািডায় এইেময় 
বডাটল হডাাঁে নডাজম। সলডাজক বডাচ্ডাগুজলডাজক ধজর ধজর সখজেডা বজল সে 
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একটদন বডারে কজর গুপী মডামডার চে সখজয়টেল, 

- সদওয়ডানী হইবু ?

েবু স�ডােনডা পজে �জলর ধডাজর কচুপডােডা চকচক করজল সে 
��ন্ডািজদজবডাজক আকুল হজয় িডাকজেডা, আ�জকর মজেডা সযন 
সবাঁজচ যডায় নরম খুটদ বডাচ্ডাগুজলডা ! আর মডােরডাজে মডা হডাাঁজের কক 
কক আওয়ডা� আর হুজিডাপডাটিজে বুেজেডা পুকুজর আ�ও সলডাক 
সনজমজে। 

আর কখজনডা ওখডাজন সিরডা হজব নডা। পি হডাটরজয় সিলজল সয 
ভয় আেংক েুাঁটি ধজর নডােডা টদজে িডাজক সেমন ভয় নয় েডার। 
বরং �লডাভটে্য সেটিডা টনজয় েডাটকজয় িডাকডা ঠডাণ্ডা �ল ভটে্য সমজি 
কলটের টদজক। ভয়ংকর আপজেডাে, টকন্তু সদডাষ সদজব কডাজক ! 
টনজ�র ইজচ্ছজে �র সেজেজে স�ডাপডাজলর হডাে ধজর। 

গ্ডাজমর সচৌহটদ্ নডা সপজরডাজনডা সেভডাগু প্রিজম স�ল ভুবজনশ্বর, 
সেখডান সিজক হডাওেডা। কে বে সরল�ডাটে চজে মহডানদী সপজরডাজলডা 
েমরেম। নদীর শুখডা বুক �ুজে বে বে চডাকডার দডা�। স�ডাপডালজক 
ট�জজ্ঞে করডায় সে ে্ডাাঁেলডা পেডা দডাাঁে বডার কজর হডাজে,

-- রেডাক বডালু খুদজে আজে। আটম সযমন সেডাজর খুটদ।

এখজনডা �ডাজয় কডাাঁিডা সদয় সেভডাগুর। সেই টনম�ডাজের নীজচ 
প্রিমবডার। হলজদ খে ঢুজক ট�জয়টেল েডার কডাজলডা চুজল, ফ্রক ধুজলডা 
মডাখডামডাটখ।

- েডাটেবু েুই স�ডাপডাল ?

েডার কডাের টমনটের উত্তজর স�ডাপডাজলর হডাে নেুন নেুন 
�ডাদু সদখডাজে শুরু কজর। িুকুে িুকুে সিডাকডা মডাজর েডার কপডাজল, 
িুেটনজে, বুজক সপজি। হডােদুজিডাই স�ডাপডাল হজয় স�জল সেভডাগুর 
শরীর িুজল িুজল উঠজে িডাজক ভরডা নদীর মজেডা। েডােজে সচজয় 
সে আজরডা �ন হজয় সলজটে যডায় স�ডাপডাজলর বুজকর েজঙ্। পউল 
পরজবর �ডাজনর েজ্দর মজেডা ওঠডা পেডা করজে িডাজক েডার নগ্ন 
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টকজশডারী শরীর যেক্ষে নডা স�ডাপডাল এটলজয় পজে  েডার উজদডাম 
বুজকর ওপজরই। দম আিজক এজলও সে টকেু বলজে চডায় নডা, 
এজেডা ভডাজলডা লডাজ� েডার স�ডাপডাজলর �ডাজয়র �ন্ধ !

টকন্তু এইরকমই এটলজয় িডাকডার েময় একটদন আকডাশমুজখডা 
সেভডাগু পটরকেডার সদখজলডা দুজিডা সপাঁচডা উজে স�ল টনম �ডাজের 
সকডাির সেজে, েডাজদর স�ডাল ভডাাঁিডার মজেডা সচডাখ সিজক স�ন্ডার 
আগুন সনজম এজলডা স�ডাপডাজলর টপজঠ আর িডানডা েডাপিডাজনডায় 
আওয়ডা� উঠজলডা টে টে টে। ভজয় সকাঁজপ উঠল সেভডাগু। স�ডাপডাল 
সেই ভয় বুেজে নডা সপজর টনল্যজ্ভডাজব হডােল,

--টক সর, আজরডা চডাই ?

টনম�ডাে খুব পটবরে �ডাে। ধজম্যর �ডাে।  ওষুজধর �ডাে। মডা 
বলজেডা। বহু যুজ�র পর সকডান টনম �ডাজের বডাকজল শঙ্ চরি 
�দডা পদ্ম িুজি সবজরডায়। েখন আর সে �ডাে িডাজক নডা।দডারুব্রহ্ম 
হজয় যডায়।

 পডান্ডারডা আজরডা লক্ষে সমলডায়। সখডাদজল বডাে কজর টকনডা 
শডাবকেহ লক্ষী সপাঁচডা আর স�ডােডায় টবষধর েপ্য। েব টমজল স�জল 
মহডা ধুমধডাজম সেই দডারুব্রহ্ম প্রভুর নবকজলবর টনম্যডাজের কডাজ� 
লডাজ�। �য় প্রভু ��ন্ডাজিডা ! 

বে একিডা টনশ্বডাে েডাজে সেভডাগু। সক �ডাজন টনজমর অটভশডাজপই 
েব এমন েেনে হজয় স�ল টকনডা। কুিজল সযে সেভডাগু। লিডাে 
এইি পডাজশর পরীক্ষডা টদজয়জে। ভূজ�ডাল বই পজে স�জনজে েডাজদর 
এই বডাটন্ধয়ডা�ঙ্ল গ্ডামিডা পূব্য সমটদনীপুজর হজলও, স�ডাপডাল আর 
েডার মজেডা �েডা�টে কজর আজে উটেষ্ডার েীমডানডার েজঙ্। বডাপ 
টেল ভডা�চডাষী, লডাল পডাট্র মডােব্বর। সেইই েডার নডাম সরজখটেল 
সেভডাগু, আর ভডাইিডার নডাম আকডালু। একটদন ওই টনম�ডাজের 
েজলই েডার বলিমজবাঁধডা সদহ টমলল, েডাজ�ডায়ডান শরীরিডা পুজরডা  
রতিশূন্, স�ডাাঁয়ডার মডািডািডা অেডাে সহজল রজয়জে একটদজক। েডারপর 
সিজকই বডাজপর �ডাজয়র �ন্ধ পডাজব বজল মডা পইপই কজর নডা বলডা 
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েজত্বও সেভডাগু কুিল েুটির পর একডা বজে িডাকজেডা �ডােেলডায়। 
নদীর টদক সিজক আেডা শনশন হডাওয়ডা চুজল টবটল কডািজেডা, 
মজন হজেডা বডাজপর চডাষডাজে সমডািডা সমডািডা আঙুল। ভুজে পডাওয়ডার 
মজেডা সেভডাগু সেই আদর টনজে টনজে সদখজে সপে পডাজি বেডা 
েূজয্যর েজষ্যিুজলর সরেুর মজেডা গুাঁজেডা হলুদ আজলডায় কডাজলডাজকডাজলডা 
মডানুষিডা দডাাঁটেজয় আজে মডািডা েমডান পডািজক্ষজের আবেডায়ডায়।

- বডাপ স�ডা !

-হ'  মডা ! 

- অপ�ডাজের মেডা, ভুে হইবডা বডাপ।

বডাবডা উত্তর টদে নডা আর। কডাজেও িডাকজেডা নডা। টবষণ্ণ সচডাজখ 
েডাটকজয় িডাকজে িডাকজে টমটলজয় সযজেডা েন্ধ্ডার অন্ধকডাজর।  

একটদন ঐ পডািজখজের সভের সিজকই উদয় হজলডা স�ডাপডাল। 
সমজয়টল সচহডারডা, িে্যডা, পডােলডা স�ডাাঁজির সরখডা, েজব দডাটে সনই। 
হডাে পডাজয় লম্বডা লম্বডা আঙুল, আর সপাঁচডার মজেডা বডাাঁকডাজনডা নডাক। 
ঠডাকুর �জে সে েী�জন, টকন্তু মডাজে মডাজেই উধডাও হজয় যডায় গ্ডাম 
সিজক। ট�জ্ঞডােডা করজল বজল েুরডাজে কডাপেকজল কডা� করজে 
যডায়। এইরকম যডােডায়ডাজের পর েডার মুজখর ভডাষডা বদজল স�ল, 
সচডাজখর চডাউটন হজলডা েকেজক। সে নডাটক এখন সমজরেডাজরজলর 
ম�ুর হজয় আজে বে শহর কলকডােডায়। মডা হঠডাৎ সভদবটমজে 
মডারডা স�জল সে এজে গ্ডাজম রইল টকেুটদন আর েডার মজধ্ই 
একটদন চক্কর কডািজে কডািজে সেভডাগুর মুজখডামুটখ হল স�ডাপডাল। 
শুকজনডা মুখ, সেলহীন রুক্ষ  চুজলর কডাজলডা সমজয়িডা হডাাঁিুর ওপর 
িুেটন সরজখ বজেটেল।হডাওয়ডায় দু�ডাটে চুল উজে এজে পজেটেজলডা 
সচডাজখর ওপর।  স�ডাপডাজলর সচডাজখ সকমন সনশডা সলজ� স�ল। সে 
েডােডােডাটে হডাজে এজলডাজমজলডা কজর সিলজলডা টনজ�র সিটরকডািডা 
চুল, সচডাখ ভডাজলডা কজর কচজল হেডাশ এজে দডাাঁেডাজলডা সেভডাগুর 
েডামজন, সযন প্রিম সয কিডা সমজয়িডার মজন আজে েডা হজলডা 'আহডা 
সর'!
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হজলডাও েডাই। সেভডাগু শুকজনডা টনমপডােডা হডাজে েটরজয় েডাজক 
বেজে টদল। খুব নরম �লডায় শহুজর উচ্ডারজে স�ডাপডাল শুজধডাল,

- ভডাজলডা আজেডা, সেভডাগু ? 

- ভডালডা আটে।

- ভডাজলডা সনই েুটম। বডাপ ওমন ভডাজব িুাঁজে স�জল ভডাজলডা 
িডাজকডাই বডা টক কজর ! বুটে স�ডা আটম েব বুটে।

- হ।

সচডাখ ভটে্য �ল টনজয় মডািডা নডাজে সেভডাগু,

- ভডালডা নডাই আটম।

স�ডাপডাল পডাজশ বজে অবলীলডায় সেভডাগুর হডাাঁিুর ওপর হডাে 
রডাজখ।

- �ডাটন সর �ডাটন। েব কিডা টক কওয়ডা যডায়, নডা কইজে হয়। 
আয় সেডাজক কইলকডােডা শহজরর �জ্ডা শুনডাই। মন ভডাজলডা হজয় 
যডাজব।

সে �জল্প হডাওেডা ব্রী� আজে, ময়দডান, �ঙ্ডার ধডাজর বজে 
সেজলজমজয়জদর সপ্রম করডা, টেজনমডা সদখডা। বে বে সদডাকডান আর 
সেভডাগুর ম্দ ভডাজ�্র �ন্ বে মডায়ডা। �ুজর �ুজর আজে। একটদন 
ওঠডার আজ�র মূহুজে্য স�ডাপডাল লম্বডা আঙুজল সেভডাগুর িুেটন ধজর 
টনজ�র টদজক সিরডায়,

- নডাকেডাটব নডাই সেডার ?

- নডাই।  নডাকেডাটব রইজল দ্ডাখজে বে ভডালিডাজ�, নডা স�ডাপডালদডা?

- লডাজ�ই  সেডা। এজেডা মডায়ডাদডাটর মুখ !  

এই মডায়ডার কিডায় সেভডাগু সযন স�ডাপডাজলর সপডাষডা সমটন হজয় 
যডায়। েডার েডারডা শরীজর আদর েেডাজে েেডাজে এজেডাটদন পর  
আলহডাজদ স�ডাপডাল টনজ�র ভডাষডায় বকবক করজে িডাজক, 
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- হডাজে টক রইজব ?  সেভডাগুমটের হডাজে টক রইজব? শডাখডা, 
পলডা কেটর। কডাইয়ডা মডাইট� সেডা টক, �লডায় সেডানডার চ্ডান টদজল 
রূপ িডাটি যডাবডা। আমডার েডাজি রইবডা সেডা সেডানডার টরং বটন সদবডা।

সেভডাগুর িডান িডান নিডায়ুজে টঢল পজে। মডাজয়র আর আকডালুর 
কডান্ডা ভুজল সে েমতি শরীর লম্বডা কজর সদয় সমটনিডার মজেডাই। 
নডা সদখডা ল্ডাজ�র ি�ডা মৃদু মৃদু আেেডায় মডাটির ওপর। কডান দুজিডা 
খডােডা কজর �ভীর সচডাজখ েডাকডায় স�ডাপডাজলর টদজক।সপজির সভের 
সিজক আরডাজমর উদ�ডার উজঠ আজে, �ররররর। স�ডাপডাল আজরডা 
�ন হয়, সযন এখটন সকডাজল েুজল সনজব আলহডাদী সমটনিডাজক।

দর�ডায় কেডা নডােডার শব্দ হয়। টরেডা েুজি ট�জয় দর�ডা 
খুজল সদয়। নীজচ দডাজরডায়ডান আেজে টদজয়জে যখন েখন এ 
সকডাঅটি্যজনির টদটদই হজব। েনু�ডা �জর ঢুজক বজল,

- �ল খডাওয়ডাজব টরেডাটদ ?

- এই সয টদটদ।

কডাজচর গ্ডাজে �ল সঢজল টরেডা সিটবজলর ওপর রডাখডা বে 
প্ডাজকিিডা সদখডায়,

- টরজপডাি এজলডা, টদটদ ?

- হ্ডাাঁ।  

আেজচডাজখ সমজয়িডাজক একবডার সদজখও সনয় সে। এক মুখ 
দুটশ্চন্তডা টনজয় �ডানডালডার টশক ধজর ভজয় ভজয় সদখজে েডাজক।

- এটদজক এজেডা।

বডাধ্ সমজয়র মজেডা সেভডাগু এজ�ডায়। লিডান্ত লডাজ� েডার খুব। 
এখুটন সযন সমজের ওপর তূিপ হজয় খজে পেজব সে।

- আজর আজর সমজেজে বেজেডা সকন !  এই সচয়ডারিডা আজে 
সকন েডাহজল !  বজেডা বজেডা। সকডান অেুটবজধ হজচ্ছ নডা সেডা ?

�ুম �ুম ভডাব, েবু সেভডাগু মডািডা নডােডায়। টদটদর কডাটমজ� টক 
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েু্দর িুল িুজি আজে, কডাজনর সেডালডান দুলিডাও টক েু্দর !

- েুটম সেডা পেডাশুজনডা �ডানডা সমজয়। লিডাে নডাইজন উজঠটেজল। 
আমডার কিডা বুেজে সকডান অেুটবজধ হজচ্ছ টক ? এখন টকন্তু আটম 
সেডামডাজক অজনকগুজলডা �রুটর কিডা বলব।

বডাটলহডাাঁজের আে্যনডাদ শুনজে পডায় সেভডাগু। মডাজয়র কডাজে 
সিরে সদজব েডাজক, নডা ঐ পুেনডা রডাক্ষেীর কডাজে সযিডাজক মডােী 
বজল িডাজক েবডাই? েডাে আিটদন �জর েডালডা সমজর সরজখটেল 
েডাজক। দুবডার একিু খডাবডার আর �জলর সবডােল। ভজয় েডার েব 
বন্ধ হজয় ট�জয়টেল, েবু সপচ্ছডাপ সেডা সপে একবডার দুবডার। সেই 
কিু �ন্ধ, অন্ধকডাজর ইাঁদুজরর টকচটকচ, আর �ং ধরডা েডালডার শব্দ 
ট�জর ধরজলডা সেভডাগুজক । মডাজে মডাজে সলডাক এজে সদজখ সযে 
েডাজক। েজঙ্ সদডাতিডার �ন্ধ েেডাজনডা সমডািডা মডাটের টখচুটন, ওঠ মডাট�, 
সঢমটন সকডািডাকডাজর, স�ডাাঁ ধজর বজে আজে। উজঠ দডাাঁেডা বলটে। উঃ, 
মুজে এজকবডাজর িডাটিজয় সরজখজে �জন্ধ !

পডাজশর �র সিজক বটমর হেহে, মডােডাজলর �েডাজনডা কিডা, 
�ডাটল�ডালডা�, হডাটে। 

সেভডাগুর বে কডাজলডা সচডাখ �জল ভজর স�ল।

- এই দ্ডাজখডা, আজ�ই কডাাঁজদ ! টরেডাটদ ওজক সবডােডাওটন আমরডা 
টক ভডাজব কডা� কটর ?

টদটদ েডার হডাে ধরজলডা। নরম স�জমডা হডাে। েডারপর বলজে 
লডা�জলডা,

- একিডা মুশটকল হজয়জে সেভডাগু। সবডান অটেটিজকশন সিজস্ট, 
মডাজন সেডামডার হডাজের সয পরীক্ষডা হজয়জে েডাজে িডাতিডারবডাবু একিু 
কনটিউট�ং, মডাজন স�ডালজমজল টরজপডাি্য টদজয়জেন। এই দ্ডাজখডা 
সলখডা আজে, টশ হ্ডা� সিডারটিন টিি ইন আপডার �'... সেডামডার 
ওপজরর পডাটিজে সচডাদ্িডা, নীজচর পডাটিজে সেজরডািডা দডাাঁে আজে।

গ্ডাজে পজে িডাকডা �লিুকু খডায় টদটদ,
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--হডার হডাইজমন সশডাি ওল্ড টহলি টিয়ডাে্য...আচ্ছডা িডাক,এিডা নডা 
�ডানজলও চলজব। েডারপর, আই িুক হডার এসে সর, মডাজন সেডামডার 
কবট�, কনুই,কডাাঁজধর হডাজের এসেজর টনজয় সদখডা স�জে কনুইজয়র 
�জয়ন্ট ১৩/১৪ বেজরর মজেডা, টরস্ট �জয়ন্ট ই� ইউনডাইজিি 
হুইচ ইউনডাইিে এি দ্ এ� অি 16/17 ইয়ডাে্য, আবডার কডাাঁজধর 
�জয়ন্ট সদখডাজচ্ছ ১৮ বের।

--ও মডা, মডাদডাটরর সখল নডাটক !

টরেডা সিডােন কডািডায় টদটদ টবরতি হয়,

--িডাজমডা নডা টরেডাটদ। সদখজেডা সেডা সকমন নডাভ্যডাে হজয় আজে 
সমজয়িডা...সেভডাগু সশডান, িজল িডাতিডারবডাবু টলজখজেন, আই এম 
অি দ্ ওটপটনয়ন দ্ডাি দ্ এ� অি দ্ �ডাল্য ই� 17/18 ইয়ডাে্য 
উইি মডাট�্যন অি এরর অি টেসে মডান্ে অন আইদডার েডাইি। 
মডাজন সেডামডার বয়ে আঠডার হজে এখজনডা ে মডাে বডাটক। এই ে 
মডাে েুটম এই শি্য সস্ট সহডাজমই িডাকজব।েডারপর বডাটে টিরজে 
চডাইজল টিরজব, সপশডা করজে চডাইজল করজব।

সেভডাগুর সচডাখ বুজ� আেটেজলডা। কেকডাল ভডাজলডামজেডা �ুমডায় 
নডা সে। �লডা শুটকজয় কডাঠ। অজনককডাল আজ� কডাাঁটিজে সদখডা 
কু্ষটদরডাজমর টেজনমডার মজেডা সে সযন স�ডাল পডাকডাজনডা দটের েডামজন 
দডাাঁটেজয় টেল এজেডাক্ষে। হডাে দুজিডা সপেজন আাঁিডা। টদটদর বলডা 
সশষ হজলই টরেডা িডাাঁেিডা আাঁজিডা কজর সদজব। সপশডা সপশডা সপশডা। 
এ কিডািডা কজেডারকজমর হয়!  েডার বডাপ টেল চডাষডা, স�ডাপডাজলর 
বডাপ েডাাঁটে। এখডাজন সপশডা মডাজন মুজখ রঙ সমজখ রডাতিডায় পুরুষ 
ধরডা, বন্ধ দর�ডার পডালিডার িডাাঁজক সচডাখ সরজখ সদজখজে সে এ 
ক'টদন। আর ভডাবজে পডারটেজলডা নডা সেভডাগু। েডার দু সচডাখ ভডাটর 
হজয় স�জে। ে' মডাে অজনক েময়। বডাাঁচডা মরডা টঠক হজয় যডায় ে' 
মডাজে, আর সপশডা টঠক হজব নডা ! 

--টদটদ, �ুমডাই ?

েডার এই হঠডাৎ উজঠ দডাাঁেডাজনডাজে একিু �ডাবজে যডায় টদটদ। 
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--�ুজমডাজব ? এখুটন ?  টরেডাটদ, ওর খডাবডার ব্বথিডা কজর দডাও, 
ও শুজয় পেুক।

সেভডাগু সযন শুনজেই পডায় নডা। পডাজশর �জরর টবেডানডািডা েডাজক 
িডানটেজলডা স�ডাপডাজলর �ডাজয়র �জন্ধর মজেডা। দু স�ডােডা অবডাক 
সচডাজখর েডামজন টদজয় সে প্রডায় সদৌজে যডায় মডাজের দর�ডািডার 
টদজক। ও �জর ধপডাে শব্দ হয় টবেডানডার ওপর।

একিডা হডাে েডার সচৌটকর বডাইজরই েুলটেল। ভয়ডানক 
েডােডাহুজেডায় �ুটমজয় পেজল যডা হয় আর টক ! মডািডার কডাজে মট্দর, 
কডাবডা, চডাচ্য, গুরজদডায়ডারডার েটব টনজয় একিডাই ক্ডাজলন্ডার ি্ডাজনর 
হডাওয়ডায় উেটেল িররির। েডার নডাক বরডাবর েডাদ সিজক েডাটকজয় 
টেল মতি টিকটিটক, ন�জর হলুদ বডালজবর �ডাজয় কডাজলডা িুিটক। 
এেব টকেুই সেভডাগুর �ুজমর ব্ডা�ডাে �িডাজে পডাজরনডা, কডারে 
েডার স্জনে েখন সেই বুজেডা টনম�ডাে আর েডার সেডাি সেডাি েডাদডা 
িুল। গুাঁটের �ডাজয় সযগুজলডাজক মজন হজয়টেল বৃটটি আর হডাওয়ডার 
আাঁক কডািডা, সেগুজলডা আেজল শঙ্ চরি �দডা পজদ্মর আদল। নেুন 
সদহ ধডারে করজবন প্রভু, েডাই দজল দজল পডান্ডা সধজয় আেজে 
বৃক্ষজদবেডার টদজক যডার নীজচ প্রিম টমজলটেজলডা সে আর স�ডাপডাল। 
সেভডাগু স্জনেই হডাাঁকপডাক কজর, েডার মুখ টভজ� যডায় �ডাজম, সে 
েবডাইজক সিজক বলজে চডায় এ �ডােজক েডারডা দু�ন টমজল অশুটচ 
কজর টদজয়জে, এজে নব কজলবর হজবনডা। েডােডােডা টিম িুজি 
েজব সবটরজয়জে প্ডাাঁচডার েডাদডা েুলেুজল বডাচ্ডা, েডাপ সখডালে সেজে 
এখজনডা সবটশদূর যডায়টন, এ েডাজদর আশ্রয়। এর �ডাজয় কুেুল 
মডারজে আজে ! 

টকনেু েডার েব কিডা চডাপডা পজে যডায় অ�্ কলরজব, সঢডাল 
েডানডাই কত্তডাল ��ন্ডাজির �য়�ডান, গ্ডাজমর সবৌ টে, টশকটন পেডা 
ল্ডাংিডা বডাচ্ডা, স�ডায়ডান মরজদর টিেিডাে। েডার েজঙ্ সমজ�র 
হডাাঁকেডাটন, বডােডাজের ��্যন। সকমন �ম্ীর অন্রকম শজব্দর হডাি, 
সযন �ডা েমেম কজর। হঠডাৎ টভজের মজধ্ স�ডাপডাল এজে েডার হডাে 
ধজর। শহুজর ভডাষডায় বজল,
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-- েবডাই ব্তি। চল এই িডাাঁজক পডাটলজয় যডাই।

--- মজ্ নডা।

স�টদ সেভডাগু �ডাে নডাজে। 

খ্ডা খ্ডা হডাজে স�ডাপডাল। লডালডায় সভ�ডা ওর আলট�ভিডা অটব্দ 
সদখডা যডায়। দু হডাজে পডাকজল ধজর ওজক। সেভডাগু সচাঁচডাজে িডাজক,

-- েডাে, কুত্তডার বডাচ্ডা। �ুত্তডা মডাটর ের মুখ িডাটি সদবডা। েব 
সলডাক িডাটক কইবডা, মডাইর খডাওয়ডাইবডা।

--- েডাই নডাটক !  মডাইর খডাওয়ডাইবডা !  �ুত্তডা মডাটর মুখ িডাটি 
সদবডা !  এত্ত েডাহে !  দ্ডাখ কডাইয়ডা মডাইট�, দ্ডাখ...

সেভডাগুর সচডাজখর েডামজন স�ডাপডাল সযন �জল �জল পেজে 
িডাজক। েডার সচডাখ টবশডাল স�ডাল হজয় ওজঠ, িে্যডা চডামেডায় সমজশ 
কডালজচ নীল। হডাাঁিুর নীচিডা �জল পেজে সেভডাগুর সকডামজরর কডাজে 
এজে পজে েডার মডািডা। হডােদুজিডা কনুইজয়র পজর টমটলজয় যডাবডার 
আজ�ই সে খডামজচ ধজর সেভডাগুর বুক,

---- টচলিডা কডাইয়ডা মডাইট� টচলিডা। আজর আটমই ��জের নডাজিডা। 
সেডাজক বডাাঁচডাইজব সক ?

এইবডার িুকজর ওজঠ সেভডাগু,

---- বডাবডা.... বডাাঁচডাও।

পডাজশর �জর সিটবজল ভডাে বডােজে িডাকডা টরেডার কডাজন যডায় 
সেই অসু্ি স�ডাঙডাটন। সকউ শুনজে নডা স�জন টনটশ্চন্ত হজয় সে 
সদদডার মুখ খডারডাপ কজর,

---খডানটক মডাট�র ঢঙ দ্ডাজখডা । নডাং সক মজন পজে কজেডা রঙ্ই 
নডা কজচ্ছ  সঢমটনিডা। 
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ছস্ি: লেিরা� লগাস্ামী
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রক্তমাংসগাছ
শাশ্বি িদ্দযুাপাধযুায়

সখলডামডাজঠর একধডাজর এই �ডােিডা সয সক কজব লডাট�জয়টেল, 
সকউ �ডাজন নডা। পডােডার সেজলর দল �মে সিজক সদখজে, ও আজে 
সেডা আজেই। পডােডাভরডা েডাাঁকেডা �ডাে, েডার েুঠডাম বডাদডাটম কডাণ্, 
�ডাজয় বয়জের টহট�টবট�। ওর িডাল এক সিজক দুই, দুই সিজক 
চডার, এইভডাজব ভডা� হজে হজে হডা�ডার হডা�ডার প্রশডাখডা েটেজয় 
ট�জয়জে আকডাজশর টনজচ। এই �ডাজে মধুিল হয়, েডাই ওজক েবডাই 
‘মধুর’ বজল িডাজক।

গ্ডাজমর নডাম ক্ষীর�টম। সলডাজক বজল এখডানকডার মডাটি মডাে-
টবজয়ডাটন। আ� বী� েেডাও, মডাে পুরজে নডা পুরজেই সদখজব 
িনিটনজয় উজঠজে শে্�ডাে, েডার টচবুজকর কডাজে েুমেুম করজে 
পডাকডা ধডান-�ম, টকংবডা েজষ্যর সক্ষে ভজর স�জে িুিটক িুিটক 
হলুজদ। এমন মডাটি সপজয় মধুরও বেজর দুবডার কজর ভজর ওজঠ 
িজল। প্রিজম ধপধজপ িুল ধজর, কে সদশ সিজক কে ভ্মর 
আজে, সমৌমডাটের হডাাঁকিডাক সশডানডা যডায়, সবডালেডাজদর িডানডার কম্পজন 
টেরটের কজর চডারধডার। েডারপর িুজলর টনচ সিজক একিু একিু 
কজর �মে সনয় স�ডাল িল। বজেডা হজে হজে িুলিডাজক গ্ডাে কজর 
সকবল বুজকর কডাজে একিুখডাটন সকশর �ডাট�জয় হডাওয়ডায় দুলজে 
িডাজক হডালকডা স�ডালডাটপ রজঙর মধুিল। েখন �ডাাঁ-শুদু্ধ সেজলবুজেডার 
উৎেব। িডাজল িডাজলই সবলডা সকজি যডায়। 

মধুজরর চডারধডাজর বহুদূর অবটধ সখডালডা মডাঠ। সকডািডাও সকডাজনডা 
আল সনই, েীমডা িডানডা সনই। টবজকল হজল বনু্ধজদর টনজয় েুকুল 
সখলজে আজে �ডাজে কডাজে। আজলডা মরজল েবডাই যখন টিজর যডায়, 
েুকুল একডা ট�জয় দডাাঁেডায় �ডােেলডায়।
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- “সকমন আে মধুর?”

- “খুব ভডাজলডা। েুটম সকমন?”

- “একিু মনখডারডাপ।”

- “সকন?”

সরডা� কে টকেু �জি বডাটেজে, ইকুিজল, গ্ডাজম। চডাাঁজদর �ডাজয় 
সযমন সেডাপ সেডাপ দডা�, সেমনই েুকুজলর আয়নডার মজেডা মজন 
একিুখডাটন অন্ধকডার সলজ� িডাজক টঠক। সে কিডা ও মধুরজক 
�ডানডায়। মধুর চুপ কজর সশডাজন। েডারপর িডালপডালডা নডাটেজয় এক 
েুটে বডােডাে সদয় সঢজল – সকবল েুকুলজক নিডান করডাজব বজল। 
অশডাটন্ত-উজদ্� ধুজয় ঠডান্ডা হজয় পজে েুকুজলর মন। ওর আাঁ�লডায় 
িুজলর েময় িুল, িজলর ঋেুজে িল ভজর সদয় �ডাে। দুই হডাজে 
মধুরজক �টেজয় আদর কজর েুকুল টিজর যডায়।

২।
একটদন সশষ-দুপুজর মডাজঠ সপঁজে েুকুল সদখল েখনও 

আজেটন সকউ। এই েুজযডাজ� ও একিুখডাটন বেজে স�ল মধুজরর 
েডায়ডায়। টকন্তু কডাজে ট�জয়ই বরি হজয় স�ল েুকুজলর সদহ। এ কী! 
মধুজরর পুবটদজকর একখডানডা বজেডা িডাল কডািডা!

-“সেডামডার একখডানডা হডাে সক কডািল মধুর?”

- “পুব�টমর মডাটলক।”

- “সকন?”

- “সদখে নডা, ওটদজক সবেডা টদজয়জে। ওর �টমজে আমডার 
পডােডা েজর পেজল নডাটক সনডাংরডা হজব, েডাই।”

- “েডা বজল... েডা বজল... সেডামডার একখডানডা হডাে সকজি সদজব?”

- “টদল সেডা।”

টনজমজষর মজধ্ েে উঠল েুকুজলর মডািডায় – সেই হডাওয়ডার 
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েডাণ্ব আর কমজেই চডায় নডা। আর সখলডা হল নডা েুকুজলর। 
এজলডাজমজলডা পডাজয় স�ডািডা গ্ডাম �ুজর বডাটে টিজর এল ও। েখন 
টেমটেম কজর স�ডাধূটল েটেজয় পজেজে আকডাশময়। বনবডাদডাজে 
পিটি হজয় উঠজে টকটির টকটির সপডাকডািডাক। বে করুে ও 
ক্ষে�মেডা সদখডাজচ্ছ মডানুজষর পৃটিবী। �জর ঢুজক েুকুল বডাবডাজক 
বলল, “মধুজরর িডাল সক সকজিজে েুটম �ডাজনডা?”

-“হ্ডাাঁ। বঙু্খুজেডা।”

- “সকন?”

- “�টম ভডা� হজচ্ছ সয। ও মডাঠ আর িডাকজব নডা। পুবধডাজরর 
অজনকখডাটন বঙু্খুজেডা টকজন ট�জর রডাখল। সবডাধহয় চডাষবডাে করজব, 
একিডা �রও েুলজব। ওর মজধ্ শুকজনডা পডােডা িডালপডালডা পেজল 
অেুটবধডা, পটরকেডার করডার সব�ডায় েটক্ক, েডাই সকজি টদজয়জে।”

কী অনডায়ডাজে কিডাগুজলডা বজল টদল বডাবডা। সলডাকিডার মুজখ 
এেিুকু দুঃখ সনই! সচনডা মডানুষিডাজক বড্ অজচনডা লডা�ল েুকুজলর। 
ও বলল,

-“িডাল কডািজল মধুজরর লডাজ� নডা বুটে?”

অবডাক হজয় ওর টদজক েডাকডাল বডাবডা।

-“সকমন হডাাঁদডা সর েুই, �ডাজের আবডার লডাজ� নডাটক?”

- “েজব, কডার লডাজ�?”

- “শুধু মডানুষ আর পশুপডাটখর। �ডাজের ওই নডাজমই প্রডাে আজে। 
ওেব পুাঁটি-টবজদ্। সবদনডা সির সপজে স�জল রতি লডাজ�। মডাংে 
লডাজ�। িডালপডালডায় সবদনডা �ডাজ� নডা।”

- “সকন?”

- “সকন আবডার কী?! এিডাই টনয়ম। িডালপডালডা সযমন ভডা� 
হজে পডাজর, আমডাজদর হডাে-পডা টক পডাজর? পডাজর নডা। সেমটন 
আমডারডা ব্িডা-সবদনডা সির পডাই, �ডাজেরডা পডাজর নডা। যডার সযিডা ধম্য। 
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বী� সিজক চডারডা, চডারডা সবজে সবজে সেডাি �ডাে, েডার শডাখডা সিজক 
প্রশডাখডা – �ডাে শুধু বডাজে। আর…”

- “আর?”

- “আর মডানুষ েডাজক একিডা মডাপ সদয়।”

- “মডাজন সকজি সদয়, েডাই সেডা?”

- “হুম।”

আর কিডা বডােডাল নডা বডাবডা।

মডানুষ সয একিডা খুটন প্র�ডাটে এ কিডািডা মডািডায় টনজয় শুজে 
স�ল েুকুল। টকন্তু �ুম এল নডা। সভডার নডা হজেই ও ট�জয় দডাাঁেডাল 
মধুজরর কডাজে।

-“মধুর।”

- “বল।”

- “েুটম আমডার একিডা হডাে নডাও।”

- “এ আবডার সকমন কিডা?”

- “টঠক কিডা।”

- “েডা আবডার হয় নডাটক?”

- “সকন হজব নডা? বডাবডা বজলজে রতিমডাংে নডা হজল ব্িডা-সবদনডা 
�ডাজ� নডা।”

- “মডানুষ সবডাজে নডা। ওরডা েে্ সিজক বহুদূজর।”

- “এমন সকন?”

- “কডারে মডানুজষরই একমডারে মডাজপর ধডারেডা আজে। আর 
কডাজরডা সনই। যডার মজধ্ একবডার মডাপজবডাধ আর টহজেব-টনজকশ 
ঢুজক পজে, সে সকবল সেডাি করজে �ডাজন। এই অেুখ সিজক েডার 
মুটতি সনই।”
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- “েডাহজল েুটম আমডার হডাে সনজব নডা?”

- “নডা। আটম সেডামডার একখডানডা হডাে সকজি টনজয় টনজল, িডাল 
কডািল সয েডার েজঙ্ িডারডাকিডা রইল সকডািডায়? দুঃখু কর নডা েুকুল, 
এই সয েুটম হডাে টদজে চডাইজল, আর আটম সদখজে পডারলডাম 
সেডামডার বুজকর সভের একখডানডা সম�-ভডােডা আকডাশ রজয়জে, 
এজেই আমডার েব কটি ধুজয় স�ল।”

৩।
দু’টদন পর সখলজে ট�জয় েুকুল সদখল, মধুজরর দটক্ষে িডাল 

কডািডা। ওটদজকর �টমজেও সবেডা টদজয়জে। ওটদজকও িডাল স�জল 
মডানুজষর অেুটবধডা।

বুজক হডা�ডারিডা েুটর বেল েুকুজলর। মধুর সযন শুটকজয় স�জে। 
যটদও এখনও টদনডাজন্ত িুল-িল-বডােডাে সদয়, টঠক টিটরজয় সদয় 
েুকুজলর আদর, টকন্তু যন্ত্রেডা বজেডা থিটবর কজর সিজলজে ওজক। 
টনরন্তর উপডায় ভডাবজে ভডাবজে েুকুল শুরু করল প্রডাি্যনডা। নীল 
আকডাজশর সদবেডাজক িডাকজে লডা�ল টদবডারডাটরে।

একিডা সেডা্ সেজল এে িডাকজে, টদজন খডাজচ্ছ নডা, রডাজে 
�ুজমডাজচ্ছ নডা সদজখ, একেময় েডােডা টদজলন সদবেডা –

-“বজলডা েুকুল।”

- “েুটম টক আকডাশপডাজর িডাজকডা?”

- “হ্ডাাঁ”

- “েুটম টক নীলমডানুষ?”

- “আটম মডানুষ নই, সদবেডা।”

- “সেডামডার রতিমডাংে সনই সেডা?”

- “নডা।”

- “েজব?”
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- “আমডার শরীজর শুধু সম� আর সরডাদু্র। কখনও বডা েে-
টবদু্ৎ, বৃটটি�ল।”

- “েজব সবশ। েুটম বুেজে পডারজব।”

- “কী বুেব?”

-”মধুজরর িডাল একিডা একিডা কজর সকজি সিলজে ওরডা।”

- “ওরডা কডারডা?”

- “�ডাাঁজয়র সলডাক। মডাজন মডানুষ।”

- “আচ্ছডা।”

- “এইভডাজব সেডা একটদন মজর যডাজব মধুর। উধডাও হজয় 
যডাজব।”

- “আমডাজক কী করজে বল?”

- “েুটম মধুজরর �ডাজয় একিু রতিমডাংে দডাও।”

- “রতিমডাংে?”

- “হ্ডাাঁ। েডাহজল সলডাজক ভডাবজব ও’ও ব্িডা পডায়। আর িডাল 
কডািজব নডা।”

- “টকন্তু আজরক রতিমডাংে কটি পডাজব সভজব েডাজক সয ব্িডা 
সদয় নডা মডানুষ, সেমন সেডা নয়।”

- “েজব?”

-“রতিমডাংজের যন্ত্রেডাজক স্ীকডার কজর নয়, রতিমডাংজের 
প্রটেজরডাজধর ভজয় চি কজর েডাজক আ�ডাে কজর নডা মডানুষ। টকন্তু 
অটধক শটতিশডালী মডানুষ আজরক কমজ�ডাটর মডানুষজক মডারজে, এ 
টক েুটম দ্ডাজখডাটন?”

চুপ কজর রইল েুকুল। সদজখজে ও। িেল সেডালডার েময়, মডাে 
ধরডার েময়, েডাাঁটের �জর কডাপে-সবচডা িডাকডা এজল মডানুজষর রূপ 
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বদজল বদজল যডায়। েখন আর সকউ খুজেডা ভডাই মডা মডাটে নয়, 
সকউ দডাদনদডার, সকউ মহডা�ন, সকউ সমডােল। কী সরডায়ডাব েডাজদর!

টকন্তু েুকুল সেডাজিডা সেজল। আর সকডাজনডা বুটদ্ধ এল নডা ওর। 
ও বলল, 

-“সে যডা হয় সহডাক। েুটম মধুরজক একিু রতিমডাংে দডাও।”

- “যডা বলে, সভজব বলে সেডা?”

- “হ্ডাাঁ”

- “আর টকন্তু টিটরজয় টনজে পডারজব নডা।”

- “আটম সভজবই বলটে। েুটম দডাও সদবেডা।”

- “আচ্ছডা। েজব েডাই সহডাক।”

৪।
পজরর টদন স�ডািডা ক্ষীর�টম গ্ডাম সভজঙ পেল মধুজরর 

চডারধডাজর। েুকুল ট�জয় সদখল – �ডাজের শডাখডায় শডাখডায় িুজি 
উজঠজে টশরডা, েডার সভের টদজয় দপদপ কজর রতি চলজে পডােডার 
অগ্ভডা� অবটধ! টেরটের কজর কডাাঁপজে পডােডারডা। আজ�র মজেডা 
আর ঠডান্ডা নয় ওরডা, েডামডান্ উষ্েডা �জমেজে েবু� শরীজর। আর 
কডািডা িডালগুজলডার মুজখ রতি শুজকডাজনডা দডা�। আনজ্দ টশউজর উঠল 
েুকুজলর মন। এইবডাজর ও টনটশ্চন্ত, আর মধুজরর িডাল কডািজব নডা 
�ডাাঁজয়র বজ্ডাে সলডাক�ন।

মডানুজষর হুজেডাহুটে িডামজল, একটদন সখলডা সেজর েজন্ধর মুজখ 
ও ট�জয় দডাাঁেডাল মধুজরর কডাজে – টঠক আজ�র মজেডা।

-“ও মধুর…”

-“বল”

-“�ডান, এখন আটম ভীষে খুটশ।”
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-“সকন?”

- “এখন েুটম রতিমডাংেবডান। আর সকউ কডািজব নডা সেডামডাজক।”

-“হুম”

- “েুটম খুটশ সেডা?”

-“ওই আর কী।”

- “এ আবডার সকমন কিডা? সেডামডার �লডািডা ভডাটর ভডাটর লডা�জে 
সকন মধুর?”

- “কই ভডাটর? ক’িডা টদন কিডা হয়টন সেডা, েডাই অমন লডা�জে। 
আটম টঠক আটে।”

মধুর যডাই বলুক, পুজরডাজনডা েঙ্ীজক টঠক টচনজে পডারল নডা 
েুকুল। সকমন সযন বদজল স�জে ও – একিু ভডাটরক্কী, একিু দূজরর। 
েবু ও দুই হডাজের সবজে আদর করল �ডােজক। অজনকক্ষে ধজর। 
ওর বুজকর মজধ্ চডাটরজয় স�ল মধুজরর টশরডা-ধমনীর টদপটদপ।

টকন্তু আ� আর েুকুজলর আাঁ�লডা িুজল ভজর টদল নডা �ডাে।

৫।
েুকুল সবশ বুেজে পডাজর একিু একিু কজর বদজল স�জে 

মধুর। আ�কডাল আর েডােডা সদয় নডা সেমন। ওর িডাজল আজ�র 
মজেডাই িুল হয়, বরং আরও সবটশই হয়। িলগুজলডাও পুরুটুি হয় 
খুব। টকন্তু সেই আশ্রয়ী বডােডাে আর েুকুলজক সদয় নডা সকউ। 
সকন হল এমনিডা? ও-ই সেডা সদবেডাজক বজল রতিমডাংে এজন টদল 
মধুজরর শরীজর।

আবডার �ুম হডাটরজয় স�ল েুকুজলর। খডাওয়ডা স�ল �ুজচ। ও 
িডাকজে লডা�ল সদবেডাজক। েুকুজলর কডাের আহ্বডাজন আজ�র 
মজেডাই েডােডা টদজলন আকডাশপডাজরর ঈশ্বর –

বজলডা েুকুল।
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মধুর বদজল স�ল সকন?

রতিমডাংে সপল বজল। আটম সেডা সদওয়ডার আজ� সেডামডাজক 
ট�জজ্ঞে কজরটেলডাম েুকুল। 

হ্ডাাঁ... েডা কজরটেল... টকন্তু রতিমডাংে �ডাজয় এজল সয মধুর 
বদজল যডাজব, েডা সেডা বজলডাটন.. ও বদজল স�ল সকন?

রতিমডাংজের মজধ্ টনটহে রজয়জে দূরত্বজবডাধ। অহং। অপ্রডাটপ্র 
আজক্ষপ। সযখডাজন যডাজব েডাজকই দূটষে করজব এই রতিমডাংে। 

আকুল হজয় উঠল েুকুজলর মন। এ কী হল?

“েুটম ওর রতিমডাংে টিটরজয় নডাও।”

-“েডা আর হয় নডা।”

-“সকন?”

-“রতিমডাংে সদওয়ডা যডায়, সিরডান যডায় নডা।”

-“সকন?”

-“রতিমডাংজের মজধ্ একিুখডাটন কজর টমজশ যডায় আমডার আয়ু। 
ওর ওপর আর স�ডার খডাজি নডা আমডার।”

-“েডাহজল উপডায়?”

-“সনই”

এই বজল টিজর স�জলন সম�-বৃটটি-বজ্র-টবদু্ৎ টদজয় �েডা 
সদবেডা।

৬।
পেডায় মন বজে নডা েুকুজলর। পডাঠশডালডা সিজক অটভজযডা� 

আজে। সখলডায় িডাকজে এজে বনু্ধরডা টিজর যডায়। ঋেু বদলডায়। 
মধুজরর িডাজল িল ধজর। �ডাে সোঁজক ধজর সেজলবুজেডার দল। 
সলডাকমুজখ েুকুল খবর পডায় িডাল সিজক দু�নজক আেজে সিজলজে 
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মধুর। কডাজরডা হডাে কডাজরডা বডা পডা স�জে সভজঙ। �ডাাঁজয়র মডানুষ�ন 
বলডাবটল কজর – টনশ্চয়ই সকডাজনডা অপজদবেডা ভর কজরজে মধুজরর 
ওপর। ওই �ডােিডাজকই সশষ কজর টদজে হজব এবডার। টশকে 
সিজক উপজে সদওয়ডা েডােডা আর সকডাজনডা পি সনই।

স�ডািডা ক্ষীর�টম িুজব যডায় হে্ডাকল্পনডায়। ষে চজল। আিচডালডায় 
টভে �জম েজন্ধ হজলই। আর এই েমতি টকেু সিজক একিু 
একিু কজর উজঠ যডায় েুকুজলর মন। একিডা �ুটে উেটেল বহুটদন, 
আ� সে টোঁজে স�জে। লম্বডা েুজেডা টনজয় সে ভডােজে। সভজেই 
চজলজে। হঠডাৎ কজরই অজনক বে হজয় যডায় েুকুল। ওই টেন্ রটশ, 
টঠকডানডাহীন �ুটে, ওর পটরেে মন। 

আবডার একটদন সদবেডাজক িডাকল েুকুল। 

-“বল েুকুল।”

-“আমডার প্রডাি্যনডা মঞু্জর কর। এই সশষবডার।”

-“যডা চডাইজব, সভজব চডাইে সেডা?”

-“হ্ডাাঁ। খুব সভজবটে।”

-“সবশ, বজলডা…”

-“এই গ্ডাম সিজক অজনক দূজর, সযখডাজন মডাজঠর পজর মডাজঠর 
পজর মডাঠ, আমডাজক টনজয় চল, আর সেইখডাজন একিডা �ডাে কজর 
দডাও। মধুিল �ডাে।”

-“রতিমডাংে সদব সেই �ডাজে?”

-“নডা। একিুও নডা। আমডাজক শুধু টশকে টদও। মডাইজলর পর 
মডাইল টশকে। িেলজখজের েলডা টদজয়, মডানুজষর বডাটের নীচ 
টদজয়, নদনদীর েল স�াঁজষ, আটম সযন েটেজয় পটে।”

-“আচ্ছডা, েডাই সহডাক।” 

এই বজল চজল স�জলন সদবেডা।



94
সূচীপত্র

পরটদন েুকুলজক সকডাথিডাও খুাঁজ� সপল নডা সকউ। পৃটিবীর 
প্রে্ন্ত এক মডাজঠ �মে টনল একখডানডা টবরডাি মধুিল �ডাে। �নহীন 
সেই সদজশ মডানুষ আজে নডা েডার কডাজে। েডাজক ট�জর িডাজক 
প্র�ডাপটে, ভ্মর, মি, পেজঙ্র দল। আর পডাটখ আজে, পডাটখ যডায়। 
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পাত্থর

শস্ক্ত েত্তরায় করদভৌস্মক

পডাউলুে, এ পডাউলুে সেডােডা এখডাজন কী করটেে বজিক? েুটরয়ডা 
বুটের েীক্ষ টমটটি িডাক উজে যডায় হডাওয়ডায়। বুটে হডাজের কডালজচ 
দডা� ধরডা ধডােব খডােু বডাট�জয় হডাে েডামজর েডামজর কলডাকুটচ 
নদীজে কডাপে কডাচজে। আধখডানডা বডাংলডা েডাবডাজনর েডাদডা স�ডালিডায় 
সিনডা েুলজে। নদীর টকনডাজর বন্ডার �জল সকডান মট্দজরর পডাজঠর 
টোঁটেিডা সভজে এজে ইকরডা �ডাজের সেডাজপ আিজক স�টেল। ওিডাই 
কডাপে কডাচডার পডাি। এখডাজন বডা�ডাজনর সধডাপডাও কডাপে কডাজচ। ওর 
মজধ্ই সখডাদডাই করডা সকডান ঠডাকুর - হডাজে একিডা চডাকডা, একিডা 
পদ্মিুজলর কটল - সকডান ঠডাকুর সক �ডাজন, েজব দয়ডামডায়ডা আজে। 
এই সয কলডাকুটচ বটতির েব কডাপে আেজে আেজে কডাজচ েবডাই 
- সদবেডা টকন্তু পডাপ সদয় নডা। সকডািডায় কডাচে নডা হজল এরডা? 
দুপডাজে শুধু কডাদডা মডাটি, বে বে �ডাে, কডাাঁিডা�ডাে। েডা  মডাজন নডা 
েডা নয়।  কডাচডার আজ� কপডাজল হডাে সঠকডায়, কডাচডা হজয় স�জল 
নিডান কজর। দুটি লডালপডাটেয়ডার লডাল েডাদডা পডাপটে টোঁজে ঠডাকুজরর 
নূপুর পরডা পডািজরর পডাজয় সদয়। নমন কজর। বুেজে সচটিডা কজর 
ঠডাকুরজিডা �ডাবরু নডা সিকডা? অি্যডাৎ স্তী সদবেডা নডা পুরুষ সদবেডা। 
�জল হডাওয়ডায় সখডালডা আকডাজশর নীজচ বডাজনর �জল সভজে আেডা 
ঠডাকুরজক সদজখ সবডােডা যডায় নডা টকেু। পডািজরর প্রডাচীন সদহ ক্ষজয় 
স�জে। মনেডা পূ�ডার টদজন েবডাই যখন টপটদম বেলডা কলডার সভলডা 
ভডােডায় েখন এই ঠডাকুরজকও কলডা চডাল বডােডােডা তনজবদ্ সদয়। 
�রীব মডানুষ, সয যডা পডাজর। ট�জর ট�জর টেটনটমটন ভডাষডায় কী 
�ডান �ডায়, নডাজচ, ধূপবডাটে সদয়। সেডািজমডাি একিডা সমলডাও বজে। 
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সদবেডা খুটশই হন। অজনক েমজয় উঠটে সেজল সমজয়রডা এই 
পডািজর পডা েুটলজয় বজে �ল্প�ডােডা কজর। সদবেডা েহ্ কজরন, 
শডাপমডাটন্ কজরন নডা। সযজে সযজে সমজয়টি টিজর চডায়, দুহডাে 
কপডাজল সঠকডায়। েুটরয়ডা বুটের মুজখ একিু হডাটে - পুরজনডা ঠডাকুর 
নূেন টদজনর সেডােডােুাঁটেজক টক একিু আকিডারডা নডা টদজয় পডাজরন! 
বুটে আবডার চ্ডাাঁচডায় - এ পডাউলুে, পডাউলুে সর-এ-এ-এ।

পডাউলুজের বজয় স�জে বুটের িডাজক েডােডা টদজে। হ্ডাাঁ, মডা-িডা 
সযবডার মরজলডা সেবডার বুটেিডা খুব মরম কজর ওজক চডালভডা�ডা, 
িলিডা, টমঠডাইিডা সখজে টদে। কডাাঁচডা সপয়ডারডা সখজয় সপি খডারডাপ 
হজল কডাাঁিডাকডাটন ধুজয়ও টদে। টকন্তু এখন ওর বুটের বকবকডাটন 
শুনজল হজবনডা। সেজকডানডা �ডাজল নদীর সখডাাঁদজল লুটকজয় িডাকডা 
দুজয়কিডা কডাঠুয়ডা যটদ ধরজে পডাজর, বে�ুটলর হডাজি টবটরি কজর 
কিডা িডাকডা সপজল সঢটকয়ডা�ুটল যডাজব টেজনমডা সদখজে। একডা  নয়, 
হ্ডাাঁ হ্ডাাঁ, েজঙ্ সকউ যডাজব বইটক, সেকিডা এখন িডাক। পডাউলুে 
সপেন টিজর সদজখ বুটে নিডান সেজর পডাথির সদবেডাজক িুল চটেজয় 
এক বডালটে কডাপে টনজয় কডাে হজয় হডাাঁিজে আর েডামজন দূজ�্যজনর 
বে টবটিিডা �ডান �ডাইজে �ডাইজে চজলজে - কুটি কুটি চডাজয়র পডােডা 
টবটল টবটল টবটল - - - .। কী �ডান, কী হডাাঁিডার টেটর! পডাউলুে 
আবডার �ডাজলর টদজক মন সদয়।  এবডার কিডা েিিজি ভডাঙ্ন মডাে 
উজঠজে �ডাজল - মডায়ডাভজর পডাউলুে দ্রুে হডাাঁজি। এ নডানী - নডানী  - 
নডানী - িুকুে দডাাঁেডা, মডাে কিডা টলজয় যডা -  এ নডানী -। 

মডাে কিডা সেডামডারীর হডাজে, কডাপজের বডালটে টনজয় বুটে 
লডালমডাটি আর পডািজরর পজি কজটি হডাাঁজি। �লজোঁেডা েূটয্য্িডা বে 
েডাপ েডােজে, কপডালিডা �ডামজে, অিচ এখনই িুবচডান টদজয় উঠল। 
বেরডাতিডায় উঠজেই রে্ডা্র চডাটলজয় িডামল চডাবডা�ডাজনর নডাে্যডাটরর 
সরডা�ডাটরও। একপ্ডাজকি িঙ্ডা আ�রবডাটে হডাজে টদজয় বলল - 
একিডা সমডামও টদল - সমৌেী, সমরী�ুজনর নডাজম পডাথিরঠডাকুজরর কডাজে 
একিু সপ্র সকডার। সরডা�ডাটরও সে�পুজরর চডাজচ্য যডায় টি-সরডাববডার। 
ওর �জর যীশুবডাবডার রুিশজবাঁধডা েটব। আহডা, ভ�বডাজনর এে দুখ, 
সেডা মডানুজষর হজব নডা সকজন! সরডা�ডাটরওর দুঃখও েুটরয়ডা �ডাজন। 
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ওর সমজয়দুটি খুব ধলডা।  একিডা বডাজরডা একিডা সচৌদ্। টমেডামডাটরর 
ম্ডািুেডাহডাব সিৌট�েডাহডাব - সেও টখটরতিডান। সলখডাপেডা টশটখজয় 
টবয়ডা টদব বজল সকডাটচন নডা কই টনয়ডা স�ল। �টরব সরডা�ডাটরও বজল 
এংজলডাইটন্য়ডান েডাজহজবর �ডাে। সমজয় দুটি ভডাজলডা খডাজব পরজব 
বজল টদজয় টদল। এখন শুনজে �ুন নডাটক লুটকজয় টচটঠ পডাটঠজয়জে 
েডারডা দুই বটহন বহুে খডারডাপ আজে। �টরব েডাজহব সরডা�ডাটরও 
এখন চডাজচ্য সমডাম সদয়, উদডালগুটে পীজরর মডা�ডাজরও সমডাম সদয়। 
এই চডারহডাে ভ�বডানজক সমডাম ধূপকডাটঠ টদজে চডায় বুটের হডাজে। 
হ্ডাাঁ, েুটরয়ডা কডালজক স�ডালডাপিুজলর মে সমজয়দুটির নডাম কজর টদজয় 
সদজব তবটক ঠডাকুজরর কডাজে।  এিডা চডা বডা�ডান - কডার নডানডা পরনডানডা 
সকডান �ডাে সকডান স�রডাম সকডান স�লডা সিজক সকডান আেকডাটঠর 
েজঙ্ এখডাজন ওখডাজন এজে পজেটেল েডারডা �ডাজননডা। েডাজদর েন্তডান 
েন্তটেরডা েবডাই কুটল। এখন অবশ্ কুটল বজলনডা, সলবডার বজল। 
েডারডা এে �ডাে�জমের সখডাাঁ� রডাজখনডা। �ডাজম শ্রজম হডাাঁটেয়ডার সঠজক 
ওঠডাবেডা একেজঙ্। েডাজদর সদবজদবীরডাও একডাকডার। পডাটে সেডাজল 
বডা�ডাজন টনেডাটন সদয়, চডা�জর িডায়নডাজমডা চজল, ড্ডায়ডাজরর আগুন 
�রম েডাজে খডাজি। দুপুজর একই পডারে সিজক লডাল চডাহডাপডাটন খডায়। 
ওজদর বডামুন শুদু্র নডাই, ওেব আজে বডাবু সকডায়ডাি্যডাজর। িডাতিডারবডাবু 
বডামুন, চডা�রবডাবু শুদু্র, বডা�ডানবডাবু বেজ�ডাাঁহডাই। েডাজদর খডাওয়ডা 
সেডাাঁয়ডা ঠডাকুরজদবেডায় একিু আধিু টনয়ম টনজষধ আজে। সবচডারী 
সরডা�ডাটরও একুল ওকুল সকডান কুজলরই নয়।

সেডামডারী কডা� কজর ম্ডাজন�ডাজরর বডাংজলডাজে। এরডা বজল 
বডাংলডা। ম্ডাজন�ডাজরর মডাটল দূজ�্যন। সেডামডারী শুজনজে ম্ডাজন�ডার 
ধরজচৌধুরীেডাজহব আর িডাকজব নডা, চজল যডাজব টশলচর। বডাঙডাটল 
মডাটলক বডা�ডান সবজচ টদজয়জে সকডান শম্যডাট�র কডাজে। টদটলিওয়ডালডা 
নডা টক বজম্বওয়ডালডা, েজব বডাঙ্ডাটল নডা। েডারডা নূেন ম্ডাজন�ডার আনজব 
- কী নডাম, বডাপজর - হনুমডানপ্রডােডাদ টরেপডাটঠ। কী �ডাটন সকমন হজব 
সম�ডা� সকমন হজব টদল সদমডাক। বডা�ডাজনর বডাবুমহলও শটঙ্ে।  
টব্রটিশ মডাটলকডানডার অে্ডাচডার��্যটরে শ্রটমক মডাজের বেরগুজলডায় 
একিু হডাাঁপ সেজেটেল। এখন আবডার কী হয় সক �ডাজন। টিেিডাে 
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চডাপডা সিনশন চলজেই িডাজক। রডা�ডা পডাটিডায় - প্র�ডার ভডা�্ 
কেিুকু পডাটিডায়? েবু ঊটনশটবশ েডােেজের টচন্তডা সেডা হয়ই। 
ইংজর� মডাটলজকর দয়ডার �ল্প, আবডার অমডানুটষক অে্ডাচডাজরর �ল্প 
- সযমন রডােদুপুজর হর�ুর ঠডাকুমডার সবডানজক েডাজহব ম্ডাজন�ডার 
��্য ওয়ডালডার সিজক পডাটঠজয়টেল েডার বডাংলডায়, সযজে চডায়টন, সশষ 
পয্যন্ত যডায়টন। েডার �জন্ েডার বডাপ ভডাইজক ভডাদু্জর �রজম সরডাজদ 
আর বৃটটিজে পডাটে�জরর েডাজদ টদনভর হডাে টপেজমডােডা কজর সবাঁজধ 
সরজখটেল েডাজহব। বডাপিডার �ডাে েুজল পজেটেল টবজকজলর আজ�ই, 
ট�ভ সবর কজর �ল সচজয়টেল, পডায়টন। দডাাঁটেজয় দডাাঁটেজয় খুাঁটিজে 
বডাাঁধডা অবথিডাজেই মজর ট�জয়টেল। আর ভডাইিডা? টদনভর েুটয্র 
টদজক েডাটকজয় েডাটকজয় আধডাকডানডা হজয় ট�জয়টেল। �ীবনভর 
সচডাজখ প্রডায় সদখজে পডায়টন। হর�ু েডার সবৌজক শুজয়ডাজরর মডাংে 
সকজিকুজি টদজে টদজে পুরজনডা �ল্প আবডার সশডানডায়। আ�ডাটদ হল, 
সকউ বলল এইবডার টদন পডাটিডাজব। চডা মডা�দুর ইউটনয়ন হজলডা, 
েডা পুজরডািডা টক পডাটিডাজলডা? বডাবুজদর বডাটে সব�ডার খডািডা, �ডাটল 
অপমডান েব দুখ টক আর দূর হজলডা? েবু চলটেল একরকম। 
এখন আবডার সকডান পডালডা শুরু হয় সক �ডাজন! টিেিডাে আজলডাচনডা 
চলজে িডাজক। পডাথিরজদবেডা নডাহডার�ডাজের েলডায় শুজয় শুজয় এেব 
দুঃজখর কিডা নীরজব সশডাজনন। েইবডার ক্ষমেডা সদন। রইজে স�জল 
েইজে হয়। 

বটতিজে েুবলমডাস্টডার আ�জক েুলেীদডাে পেজবন। টেটন 
আজেন মডাজে মডাজে, েুর কজর রডামডায়ে �ডান সশডানডান। সভডা�পুরী 
িডান, �লডাটি টমজঠ টমজঠ। শুনজে েকজলই ভডাজলডাবডাজে। পয়েডা িডাকডার 
খডাই সনই, একিডা টপটদম একিডা ধূপটে আর একিডা কডাপেঢডাকডা 
�লজচৌটক হজলই খুটশ। আ�জক আবডার আেজরর সেডােজ�ডাে শুরু 
হওয়ডার েজঙ্ েজঙ্ই বডা�ডাজনর একমডারে পুরুেঠডাকুজরর আ�মন 
পুজরডা সলবডারবটতির সমজয় মরদজক েট্দহডান কজর েুলজলডা। 
মডাজেমডাজে পুরুে একিু লডাজ� তবটক। একিু আধিু ধম্যডাচরে। 
নডাবডাল আেডাজম সক নডা মনেডা মডাইজক ভয় পডায়। দুধ কলডা পদ্মিুল 
েব টনজ�রডাই স�ডা�ডাে কজর, মন্তরিডা টক আর পেজে পডাজর বডামুন 
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েডােডা? েখন এাঁজক িডাজক এরডা। ইটন েুচ্ছেডাটচ্ছল্ েুই সেডাকডাটর 
কজরন। খডাই এাঁরও সবটশ নয়। টকন্তু সলবডাররডা হদ্ �টরব। েডায় 
েলজবর সবটশিডাই যডায় হডাাঁটেয়ডার সনশডায়। এরডা পুরুেঠডাকুরজক 
এটেজয় চজল। 

হটরশ্চন্দ চরিবে্যী অজপক্ষডা কজরজেন কখন আের বজে। 
েুলেীদডাে সশডানডার েময় েডার সনই। টেটন েডাাঁর কিডািুকু বজলই 
টবদডায় টনজে চডান। িডাজকন একিু দূজর, স�ডাষপডােডার কডাজে। এক�র 
বডামুন, স�ডাষপডােডার বডাঙডাটলরডা েডাাঁজক টদজয় শটনপুজ�ডা লক্ষীপুজ�ডা 
করডায়; েতিডা শডাটে ধুটে নডারজকলিডা দটক্ষেডািডা সদয়। অেটময়ডা 
�ৃহথিরডা টনজ�জদর ব্রডাহ্মেজকই িডাজক। টরিু্ট� বডামুজনর কদর 
কজরনডা েডারডা। েজব হ্ডাাঁ, ওাঁর য�মডান বডা�ডাজনর ম্ডাজন�ডারবডাবুর 
মডা। শটন েে্নডারডায়ে লক্ষীপুজ�ডা েজবজে সমডািডা দটক্ষেডা দডান 
ব্রডাহ্মেজভডা�ন  - ওাঁর দয়ডাজেই হটরশচজন্দর চজল সমডািডামুটি। 
বেজর একিডা টদন অটশটক্ষে কুটলজদর পডাথিরঠডাকুজরর পডাজয়ও দুটি 
�বডািুল সবলপডােডা সদন। অংবং কজরন, এরডা চডাাঁদডা েুজল দটক্ষেডা 
সদয়।   

েুবল আেজন বেডার আজ�ই বডামুনঠডাকুর টকেু বলজে চডান। 
েুবল আপটত্ত টক আর করজে পডাজরন! হর�ু েদ্যডার আর েুটরয়ডাবুটে 
সেজলজেডাকরডাজদর ধমকডান। চুপ যডা, িডাম। ঠডাকুরমশডাই কী বজল 
সশডান। অল্পবয়টে সেডাাঁেডােুাঁটেগুজলডা েুলেীদডাজেও মন নডাই। বেরডা 
পডাঠ শুরু হজল ঢুলজব আর এরডা পডাটে�জরর েডাজদ উজঠ নডাচডা�ডানডা 
শুরু করজব। এখন েবডার বকডােকডা সখজয় িডামল। 

পুরুেঠডাকুজরর বতিব্ হল টেটন ম্ডাজন�ডাজরর বডাটে সিজক 
শুজন এজেজেন হনুমডানপ্রেডাদ টরেপডাটঠ নডাজম নেুন ম্ডাজন�ডার এই 
সরডা�ডাপিকডা সবাঁজি মেটলজখডার বডামুনজক টদজয় পূ�ডাপডাঠ করজবন নডা। 
সে�পুর সিজক পটশ্চমডা পুরুে আেজে, লম্বডা চওেডা িকিজক রং 
েংকৃিে �ডানডা পডাশ করডা পুরুে। এেটদজন হটরশচজন্দর ভডাে উঠল 
বজল। পুরজনডা ম্ডাজন�ডারবডাবু আ�জকই �ডাটনজয় টদজয়জেন আ�ডাম 
খবর। এখন এ সেডা এক পুরুে ভডাে মডারজে অন্ পুরুজের - 
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এজে সেডামডারী, দুরজ�ন, পডাউলুেজদর কী? সরডা�ডাটরওরই বডা কী? 
আজে, আজে কিডা। বডাংলডার টবরডাি সচৌহটদ্জে নেুন পুরুজের 
সকডায়ডাি্যডার হজব। আর হজব মট্দর। পডাথিরঠডাকুরজক েুজল টনজয় 
যডাজব মট্দজর। 

শহুজর কিডা বডাবু আর টদটদ এজেটেল নডা সেটদন টলপটস্টক মডাখডা 
চুটেদডার পরডা? পডাথিরজদবেডাজক ওরডা নডাটক বজলজে টবষু্জদবেডা। 
চডার হডাে, হডাজে পদ্ম। নূেন মডাটলজকর মজে এই সদবেডাজক মট্দজর 
নডা রডাখজল পডাপ হজব। নডাটক হজয়ও চলজে পডাপ, বডাজরডা �ডাটের 
সেডাাঁয়ডা লডা�জে। কডাপে কডাচজে, পডািজর চজে বেজে। এ চলজে 
সদজবনডা। প্রবীে শ্রটমক নডারী পুরুষ দডাদডা পরদডাদডার আমল সিজক 
এই বডা�ডাজন কডা� করজে। এই ঠডাকুর েডাজদর েডাজপর কডামে, 
বন্ডা, ম্ডাজলটরয়ডা েডাবৎ উৎপডাজে ভরেডা। এরডা এই সদবেডার 
অটধকডার সেজে সদজব? সকন সদজব? িডাকডা আজে বজল সদবেডাজক 
টকজন সনজব? হয় নডাটক? 

আ�জক েুলেীদডাজে কডাজরডা সযন সেমন মন বেল নডা। 
েুবল মডাস্টডারও সবটশক্ষে পডাঠ করল নডা। শুলিডা দশমীর চডাাঁদ 
মডাে আকডাজশ ওঠডার আজ�ই আের ভডাঙল। েবজচজয় মডািডাঠডান্ডা 
মংলুেদ্যডার েবডাইজক সবডােডাল - সদখডাই যডাক নডা কী হয়। 

টিেিডাে চলজে। ওটদজক বডাংজলডার বডা�ডাজনর ওপডাজশ ইাঁি 
টদজয় িডাটলর চডালডার মট্দর উঠজে ওটদজক ইকরডার সবেডায় টেজমন্ট 
লেডাস্টডার টদজয় পুরুজের সকডায়ডাি্যডার। �রীব সরডা�ডা িডাকমডািডা 
হটরশচন্দ চরিবে্যী দী�্যশ্বডাে সিজল। পুববডাংলডার �রীব বডামুন, 
টভজিিুকু েডােডা আর কীইবডা টেল! েডাওজেডা সেজে আেজে হজয়টেল 
শূন্ হডাজে। এপডাজর এজে ক'টদন টিেু হজয়টেল, এখন আবডার 
এই বডা�ডাজনর কুাঁজে সেজে সকডািডায় খুাঁ�জব নেুন �ীটবকডা নেুন 
আশ্রয়! বুটদ্ধও কজষ। েন্ধ্ডায় েকডাজল সলবডারবটতির বুজেডা স�ডায়ডান 
েদ্যডারজদর েডােডায় - এেটদজনর ঠডাকুরজক সকন সেডাজদর সিজক 
টেটনজয় সনজব? সেডাজদর সকডান েম্মডান নডাই? হলই বডা মডাটলক। এিডা 
আ�ডাদ সদশ টক নডা? এক মংলুই রেতি। বজল - কী করব? হডামরডা 
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টক উয়ডাজদর েজঙ্ লজে পডাটর? েুটরয়ডাবুটে সরজ� আঙু্ল নডাজে 
- সকজন পডারব নডা, পডারজে হজবক। পডাউলুেও বজল, আলবডাে 
পডারব। মডাটলক একলডা টক করজব, আমরডা এে�ন। লেব হডাটম 
েব। টদব নডা সদবেডাজর। 

একটদন হডাটে টনজয় এল সলডাক�ন। ভডারী পডাির, কজবকডার 
সকডান পডািুজর সদবডালয় সিজক সভজে আেডা টখলডান, হয়জেডা 
বডানরডা�ডার প্রডােডাজদরই ভডাঙডা অংশ টক ভরলী মট্দজরর। হডাটে 
টদজয় টশকল সবাঁজধই হয়ে সিজন সেডালডা হজব।    

মট্দর প্রটেষ্ঠডার আজয়ডা�ন চজল। উজত্ত�নডায় েলডায় েলডায় 
বডাজে। আজশপডাজশ টিউটলপ, সবলটেটে, টেরডা�ুটল চডাবডা�ডাজনর 
সলবডাররডাও কডানডা�ুজষডা খবর পডায়। েহডানুভূটে েবডারই। �রীজবর 
পডাথিরঠডাকুর সকডান টদটলিওলডা শম্যডার কিডায় টেজমজন্টর কুঠুটরজে 
বট্দ হজবন। কডালডাকুটচ নদীর েীজর নডাহডার �ডাজের েলডায় েডাাঁর 
এেটদজনর বডাে। শূন্ �ডােেলডায় েডারডা কডার কডাজে দুটি লডালপডাটেয়ডা 
িুল, দুটি টচটনচডাম্পডা কলডা আর আ�রবডাটত্ত টদজয় েুখদুঃজখর কিডা 
বলজব। স�টদ পটরশ্রমী মডানুষগুটলর আাঁজে বে সলজ�জে। হজে 
টদজবক নডাই এই �ুলুম।   

নূেন মডাটলক মহডাবীর শম্যডার আেডাজম আজরডা টেনটি চডাবডা�ডান, 
গুয়ডাহডাটির এিজভডাজকি লডাজখডাটিয়ডা েডার আইটন পরডামশ্যদডােডা। 
েরকডাজরর ওপরমহজল সলডাক আজে, ব্বেডা চডালডাজে স�জল নডা 
িডাকজল চজল নডা, েডায় চডা বডা�ডাজনর ব্বেডা। শম্যডাট� খবর রডাখজেন, 
তেটরও হজচ্ছন। এইেব আজ� বন্ধ করজে হয়। 

েডারডা অঞ্ল �ুজে িডাগুয়ডার ধূম।  রডা�বংশীরডা সঠডাাঁজি পুাঁইটবটচর 
রং সমজখ রডাধডাকৃষ্ সেজ� এজক অপরজক রং সদয়। শ্রটমকরডা 
হডাাঁটেয়ডা সখজয় উদ্ডাম সহডাটল সখজল। েমডা� - টনয়ম - বডাবুভডায়ডা 
কডাজরডার পজরডায়ডা কজর নডা - চডারটদজক সহডাটল হ্ডায়। 

আ�জকর শুভটদজন পডাথিরঠডাকুরজক শুদ্ধ করজবন বটলষ্ঠ িে্যডা 
লম্বডা নেুন পুজরডাটহে। সেডাি মডানুজষর েজঙ্ সিজক ঠডাকুর অশুদ্ধ 
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হজয়জেন সয। অটভজষক হজব সদবেডার। দুই েহকডারী প্রকডাণ্ 
সপেজলর িডালডায় নডাটরজয়ল চ্দন চডাল কুমকুম টনজয় প্রস্তুে। 
বডা�নদডার এজে স�জে। হটরশচন্দ পডাউলুেজক বজল - সেডারডা সেজে 
টদটব পডাথিরঠডাকুরজক? নডা নডা, কটভ সনটহ। পডাউলুে, েডার মডামডাজেডা 
ভডাই টেরডা�ুটলর বুধনও �লডা সেডাজল সনটহ সনটহ। সেডামডারী বজল 
হডাটমরডা টক পডারজবডা উয়ডাজদর েডাজি? পডারজে হজবক। েুটরয়ডাবুটে 
হর�ু েব একমে। সদবেডার অটধকডার টেটনজয় টনজে সদওয়ডা হজব 
নডা।  

পডাথিরঠডাকুরজক ট�জর ভীে �জম যডায় কলডাকুটচর �নজেডাজপ 
স�রডা নডাহডার �ডাজের েজল। সশষরডাে সিজক �মডা হয় বডা�ডাজনর 
সলবডার। নডারী পুরুষ �ডাবরু সিকডা। নডাই েডােজবডা সমডাজদর সদবেডা 
সমডারডা নডাই েডােজবডা। 

 মডাজঠ হডাাঁটেয়ডার বে পডারে, মডাটির �ডামলডায় রং টপচকডাটর। 
উেেজবর আন্দ আর প্রটেজরডাজধর উজত্ত�নডার উমেডাদনডা েেডায়, 
বডাবুপডােডা শটঙ্ে। পুটলশজক খবর সদওয়ডাই টেল। 

পুটলজশর �ডাটে সপঁেজে উজত্তট�ে মডানুষগুটল পডা�ল হজয় ওজঠ। 
পুটলশ মডাইক বডাট�জয় কীেব ভডাল কিডা বলজে চডায়। উৎেব, 
হডাাঁটেয়ডা, অটধকডাজরর দডাটবজে  আচ্ছন্ মডানুষগুটলর টমটলে আজব� 
িুাঁজে ওজঠ -  - টঢল সেডাাঁজে - পুটলশ শূজন্ গুটল সেডাাঁজে। টের 
ধনুক লডাটঠ বলিম িডাটঙ্ সবটরজয় আজে সলবডারবটতির বঞ্নডাপীটেে 
অন্ধকডার সিজক। সেডামডারী েুটরয়ডাবুটে দূজ�্যন হর�ু মংলুেদ্যডার 
সচাঁটচজয় ওজঠ - নডাই টদবডা - হডামডাজদর সদবেডা হডাটমরডা নডাই সেডােব। 
মশডাল বেজল ওজঠ হডাে সিজক হডাজে। 

পুটলশ গুটল চডালডায়। সেডামডারী আাঁকজে ধজর পেন্ত পডাউলুেজক। 

হটরশচন্দ চডা�জরর বডারডা্দডায় দডাাঁটেজয় সকডালডাহল সশডাজনন। 
িডাগুয়ডার চডাাঁদ পটশ্চজমর আকডাজশ ঢজল পজেজে। পডাউলুে 
পডাথিরঠডাকুজরর টদজক পডা কডালডাকুটচর �জল মডািডা সরজখ েুলজে 
- সেডামডারীর আে্যনডাদ ভডাজে নডা নডা, েুই যডাটব নডা, সযজে টদব নডা 
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েুজক। নডাই সেডােজবডা।

লডালপডাটেয়ডার �ডাে ঢজল ঢজল পজে নদীর �জলর লডাজল। 
পডািজরর সদবেডার শয্ডা সবজয় মডানুজষর রতি �েডায়, ঠডাকুর শুজয় 
িডাজকন কডালও সযমন টেজলন। আে্যনডাদ, ��্যন আেজে পজর 
আকডাশ �ুজে, নডাই সেডােব। খরজ্ডােডা নদীর ওপডাজর উৎেজবর 
চডাাঁদ িুজব যডায়।  

দডাউদডাউ আগুন, সেই আগুজনর আভডায় লডাল আকডাশ সদখডা 
যডায় টেরডা�ুটল, সবলটেটর, টিউটলপ চডাবডা�ডাজনর শ্রটমক বটতি সিজক। 
কলডাকুটচ নদীর রতিজমশডা স্ডাে বজয় চজল অন্ �ডাজির টদজক।                               
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কল্প
ইন্দাণী

িুলশয্ডার রডাে অবটধ অহনডার ধডারেডা টেল, েব বডাটেরই টন�স্ 
টকেু পুজরডাজনডা �ল্প আজে। প্রডাচীন বডালডাজপডাষ আর �টরপডাে শডাটের 
েজঙ্ সেইেব কডাটহনী মিবল টদজয় েুজল রডাখডা িডাজক। েডারপর 
সযটদন আত্মীয় বনু্ধ বহু বৎের পজর একটরেে- হয়ে টববডাহ, টকম্বডা 
অন্প্রডাশন, অিবডা শ্রডাদ্ধবডাের- সেই েব �ল্পকিডা আলমডাটরর অ�ম 
েব সকডাে সিজক আলজ�ডাজে সবর কজর এজন সরডাজদ সদওয়ডা হয়। 
এমটন কজর, প্রটপেডামহর খুলিেডাে অিবডা অটেবৃদ্ধ মডােডামহীর 
টপেৃশ্বেডাপটের একটি দুটি আখ্ডান, সব্রডাজকন সিটলজিডান সখলডায় 
সযমন হয় আর টক- মুজখ মুজখ সিজর আর একিু একিু কজর 
বদজল সযজে িডাজক। আেজল, অহনডা এরকম টকেু �ল্প শুজন 
বে হজয়জে; প্রটপেডামহ, অটেবৃদ্ধ মডােডামহী অিবডা টপেৃশ্বেডাপটে 
শব্দগুটল এবং পুজরডাজনডা ভডাটর অলঙ্ডাজরর মে েজরডাট�নী, বডা 
নীলডাম্বর অিবডা েরেীবডালডা নডাজমর প্রটে প্র�ডাঢ় মডায়ডাও েডার 
আশশশব। বস্তুে, অহনডার টনেডান্ত বডাল্কডাজল, টপেৃপজক্ষ,েডার 
স�্ষ্ঠেডাে বডাটেজেই েপ্যজের আজয়ডা�ন করজল, অহনডা �ুম �ুম 
সচডাজখ, সেইখডাজন ট�জয় বেে। আটশ্বজনর সেই েব সভডার-েডাজদর 
বে �জরর লডাল সমজে- সকডাশডাকুটশ েডাম্রপরে-স�্ষ্ঠেডাের �রজদর 
ধুটে চডাদর কপডাজল চ্দন আঙুজল কুজশর আংটি- এেৎ েটেল-
�জঙ্ডাদকং, েৃটপ্মটখলডাং যডাস্তু,অটগ্নদগ্ধডাশ্চ সয �ীবডা - রহে্ময় সে 
েকল শব্দ…প্রটেটি কিডা, েমতি পুরডােন নডাম, প্রডাচীন েম্পক্য 
টনজ�র মজন, টনজ�র স্জনে ঢুটকজয় টনে বডাটলকডা; অবেজর, �ুজম, 
শব্দগুটলর েব্যডাজঙ্ হডাে সবডালডাে পরম মমেডায়-

অহনডাজদর বডাটেজে, সয দু টেনটি �ল্পকিডা �ুজর টিজর সবেডাে- 
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নবীন �ডামডােডা, নববধূ বডা নবলব্ধ কুিুম্বজক সশডানডাজনডা হ'ে, েডার 
মজধ্ দুটি কডাটহনী েডার টপ্রয় টেলঃ অহনডার প্রটপেডামহীর সকডাজনডা 
খুলিেডাে েংেডার ে্ডা� কজর েন্্ডােী হজয় ট�জয়টেজলন -�জল্প 
টেটন েন্্ডােীদডাদু। বলডা হ'ে, েন্্ডােীদডাদু নডাটক এখনও েডাাঁর 
বংশধরজদর সদখডা সদন - �ৃহজথির দর�ডায় দডাাঁটেজয় হডাাঁক সদন 
েন্্ডােী-হডাজে দন্, কমন্লু, মডািডায় পডা�টে, শরীজর টদব্ডাভডা- দু 
দন্ বজেন, েডারপর আশীব্যচন আউজে স্ি হডাওয়ডায় টমটলজয় 
যডান। বস্তুে অহনডার ঠডাকুমডার পুজ�ডার �জর সেই েন্্ডােীর একটি 
েটব টেল-সফ্রজম বডাাঁধডাজনডা হলজদজি েটবজে পডাহডাটে নদী �ডাে 
�রবডাটে সদখডা সযে - েডামজন টেটন হডাজে লডাটঠ টনজয় দডাাঁটেজয়। 
েটবটি অহনডার খুব প্রডাচীন মজন হে নডা। সে কিডা বলজল, ঠডাকুমডা 
দুই হডাে স�ডাে ক'সর মডািডায় সঠটকজয় বলে -'হ্ডার বয়ে বডাজে 
নডা'। অহনডা টবশ্বডাে করে নডা টকন্তু �ল্পিডা ওর ভডাজলডা লডা�ে; েটবর 
েজঙ্ �ল্প বডা �জল্পর েজঙ্ েটব সমলডাজে চডাইে। েটবখডাটন কজব 
সক সকডািডায় েুজলটেল, সে েটব ঠডাকুমডার কডাজে টক কজর এল েডা 
টনজয়ও এযডাবৎ অচটরেডাি্য সকৌেূহল অহনডার।

েন্্ডােী দডাদুর �ল্প ব্েীে বৃদ্ধপ্রটপেডামহী টহরে্প্রভডার কডাটহনী 
অহনডার অেীব টপ্রয় টেল। সশডানডা যডায়, টহরে্প্রভডা টচরে রচনডায় 
েটবজশষ পিু টেজলন- �ৃহথিডাটলর েমতি কডাজ�র মজধ্ও উঠডান, 
েুলেী মঞ্, �ৃজহর মৃৎপডারেগুটলজে টেটন টনরন্তর েটব এাঁজক 
চলজেন- অঙ্নকডাজল শে িডাজকও েডােডা টদজেন নডা। একদডা 
টদ্প্রহজর পুরুজষরডা সভডা�জন রে, সমজয়রডা েন্তডাজনর পটরচয্যডায় 
অিবডা রন্ধজন টকম্বডা পটরজবশজন ব্তি - সবলডা অজনক, অিচ সেটদন 
েখনও েডাজদর নিডানও েডারডা হয় টন-সেই েময় উজঠডাজন এক টবশডাল 
হডাটে এজে দডাাঁটেজয়টেল। হডাটের েব্যডাজঙ্ অলংকরে, হডাওদডাটি 
েুেটজ্ে। উজঠডাজন দডাাঁটেজয় মডাহুেটবহীন েুবৃহৎ সে হডাটে বৃংহে 
কজরটেল। সেই ধ্বটনজে, রন্ধনকক্ষ সিজক টহরে্প্রভডা সবটরজয় 
এজল, হডাটেটি হডাাঁিু মুজে বজে এবং টহরে্প্রভডা সকডাজনডাটদজক নডা 
েডাটকজয় হতিীপৃজষ্ঠর েুেটজ্ে হডাওদডায় অটধটষ্ঠেডা হ'ন। কটিে 
আজে, সে েময় েডাাঁর স�ডামিডা খজে পজেটেল- রুক্ষ সকশদডাম 
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মধ্ডানি েূজয্যর আজলডায় মুকুজির মে সদখডাটচ্ছল।সেই প্রখর সরৌজদ্র 
মজধ্, হডাটেটি েডাাঁজক টপজঠ টনজয় টমটলজয় যডায়। টহরে্প্রভডা আর 
টিজর আজেন টন।

এই �ল্পদুটি, কজল��ীবজন অহনডা ওর প্রডাজের বনু্ধ শডাল্মলীজক 
বলজল, শডাল্মলীও অনুরূপ টকেু �িনডা সশডানডায়- সযমন, সকডাজনডা 
কডাজল, শডাল্মলীর মডামডার বডাটের টদজকর এক বডাল্টবধবডা �ভীর 
রডাজে টন�্যন েডাজদ, দু হডাে আকডাজশ েুজল আপন মজন �ুজর �ুজর 
সনজচ চলে; েডারপর এক স�্ডাৎনিডারডাজে সে িডানডা সমজল উজে 
ট�জয়টেল। শডাল্মলী েডার নডাম বলজে পডাজর টন।

অহনডা বজলটেল, 'নডাম নডা িডাকজল, �ল্প ভডাজলডা লডাজ� নডা। ওর 
নডাম আমডার েজঙ্ টমটলজয় রডাটখ ? অঙ্নডা ?'

-'টঠক। অনডাম্ী অঙ্নডা'। শডাল্মলী সহজেটেল।

বস্তুেঃ এই েব প্রডাচীন কডাটহনীর আদডানপ্রদডান অহনডার টপ্রয় 
টেল। নেুন আত্মীয় পটর�ন, নবলব্ধ বনু্ধজদর এই �ল্প সশডানডাজনডা 
সে বডাধ্েডামূলক মজন করে-সযন এ �ল্প নডা সশডানডাজল েডার পটরচয় 
সদওয়ডা অেমূ্পে্য সিজক যডাজব।

অেএব, অহনডা সয িুলশয্ডায় েডার নবীন স্ডামীটিজক েন্্ডােীদডাদু 
অিবডা টহরে্প্রভডার কডাটহনী বলজব এজে আশ্চজয্যর টকেু টেল 
নডা। �ল্প সশষ কজর েমজরর পটরবডাজরর অনুরূপ প্রডাচীন সকডাজনডা 
�ল্প শুনজে সচজয়টেল অহনডা। েমর বজলটেল, 'সেডামডার মে �ল্প 
সশডানডার িডাইম আমডার টেল নডা। �ল্প ঠল্প টকেু সনই আমডাজদর। ' 
েডারপর টমলজন প্রবৃত্ত হজয়টেল।

অহনডার শ্বশুরমশডাই বহুটদন �ে, শডাশুেী পক্ষডা�ডােগ্তি- প্রডাচীন 
সকডাজনডা কডাটহনী �ডানডা িডাকজলও েডা বলডার ক্ষমেডা েডাাঁর টেল নডা। 
েমজরর বডাটের টচজলজকডাঠডায়, খডাজির েলডার প্রডাচীন সেডারজঙ্ 
সকডাজনডা প্রডাচীন অক্ষর সে খুাঁজ� পডায় টন �ে এক বেজর। সকবল, 
েমজরর মডামডাবডাটেজে প্রেডাম করজে ট�জয়, ঠডাকুর�জর আলমডাটরর 
মডািডার ওপজর নীল মডাটক্যন কডাপজের ঢডাকনডা সদওয়ডা এক বডাদ্যন্ত্র 
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সদজখটেল।

অহনডা বজলটেল, 'এ্ডা�? সক বডা�ডায়?'

েমর আশ্চয্যরকম কটঠন মুখ কজর বজলটেল, 'বডা�ডাজেডা। 
আমডার সেডাজিডামডাটে। ' েডার সয সকডাজনডা মডাটেশডাশুটে আজেন েডাই 
�ডানেনডা অহনডা-সে অবডাক হজয় েডাকডাজল, েমর বজলটেল-'হডাটরজয় 
স�জে'।

-'সকমন কজর? ' অহনডা ট�জ�্ে কজরটেল। এই প্রিম েমজরর 
পটরবডাজর সে একটি �জল্পর সখডাাঁ� পডাটচ্ছল।

েমর বজলটেল-'�ডাটন নডা। হডাটরজয় স�জে, ব্ডাে।সেডামডাজদর মে 
হডােী স�ডােডার �ল্প আমডাজদর সনই।'

-'টক নডাম টেল সেডাজিডামডাটের?'

েমর মুখ শতি কজর বজলটেল-'অনু'।

অনু টক অনুরডাধডা নডা অনুশ্রী নডা অনুটমেডা, অনন্ডা অিবডা অঙ্নডা-
এই েব ট�জজ্ঞে করডার ইজচ্ছ হজয়টেল অহনডার। েমজরর মুজখর 
ভডাব সদজখ সে আর কিডা বডােডায় টন।

টিজেম্বজরর সশজষ, েমজরর টকেু কডা� পেল টেউটেজে। অহনডা 
শডাটন্তটনজকেন যডাজব টক নডা �ডানজে চডাইজল, সে এক কিডায় রডাট� 
হল। সেডাজিডাজবলডায় একবডার শডাটন্তটনজকেন যডাওয়ডা টঠক হজয়ও 
ওর টচজকন পসে হওয়ডায় েব পন্ হজয়টেল। পরবে্যীকডাজলও, 
েঙ্ীেটবদ্ডা টশক্ষডা ও চচ্যডার �ন্ অহনডা সেখডাজন সযজে সচজয়টেল। 
অহনডার �লডায় েুর টেল-সে ভডাজলডা �ডাইে। টকন্তু েেটদজন েমজরর 
েজঙ্ অহনডার টববডাহ টথির- টপেৃজদব এক কিডায় অহনডার ইজচ্ছয় 
নডা বজলটেজলন। এে বের পজর, টিজেম্বজরর রডাজে, আবডার 
শডাটন্তটনজকেজনর কিডা উঠল। অটিে সিজক সিরে েমর েটবজশষ 
উজত্তট�ে টেল সেটদন। বলটেল, শডাটন্তটনজকেজন ওর বনু্ধর বডাটে, 
সেখডাজন িডাকডা যডাজব, সহডাজিল সিডাজিজলর বুটকং এর দরকডার হজব 
নডা।
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টেউটের কডা� সশষ কজর েমর যখন অহনডাজক টনজয় সবডালপুর 
এজলডা, েখন ভডাঙডাজমলডা। সমলডার মডাজঠ েবুও ভীে, নডা�রজদডালডা, 
িুটরস্ট বডাে, শডালপডােডা। ওরডা দুপুজর খডাটনক �ুরল। বডাটিজকর 
লিডাউ�টপে, সপডােডামডাটির �য়নডা, আজপলবীটচর মডালডা -এইেব 
িুকিডাক দরডাদটর করটেল অহনডা।

সেটদন েন্ধ্ডায় খ্ীজটিডাৎেব। টবজকল টবজকল কডাচ�জরর 
বডারডা্দডায় বেজে নডা পডারজল, টহজম দডাাঁটেজয় িডাকজে হজব বডাইজর-
েমজরর বনু্ধর বডাটে সিজক �ডানডা ট�জয়টেল। সেইমে, টবজকল 
পেজেই, ওরডা কডাচ�জরর দর�ডার স�ডােডায় শেরটঞ্জজে বজে পজে। 
সভেজর েখনও েডা�েজ্ডা ও তবদু্টেক েংজযডাজ�র টকেু কডা� 
চলটেল। ভীে রিজম বডােটেল। �র েডাটপজয় টোঁটে, টোঁটে েডাটপজয় 
রডাতিডা অবটধও মডানুষ�ন। চডাদর, �হর সকডাি, সেডাজয়িডার, �্ডাজকি। 
আজলডা কজম আেটেল, টহমভডাব বডােটেল। কডাচ�জরর সভেজর 
�ডায়ক �ডাটয়কডারডা েমজবে-একডাটধক েডানপুরডার শীষ্যদন্ সদখডা 
যডাটচ্ছল। েমর উেখুে করটেল-একবডার বলটেল-বডািরুজম সযজে 
হজব, একবডার বলটেল, ঠডান্ডা লডা�জে, িুটপ আনজে হজব, আবডার 
টে�ডাজরি খডাওয়ডার �ন্ েিিি করটেল-টভেজর উাঁটক টদটচ্ছল-
বডাইজর েডাকডাটচ্ছল-েডার মুজখ রডা� আর অেহডায়েডা সদখটেল অহনডা।

-'কী শডালডা সিাঁজে স�লডাম এখডাজন। এই ঠডান্ডায় এই েব কডাাঁদুটন 
শুনজে হজব এেক্ষে। শুরু হজব কখন েডাও সেডা বুেটে নডা।'

অহনডার অস্টতি হটচ্ছল। বলল-'একু্ষটে হজব, সদজখডা নডা, েবডাই 
এজে স�জে।'

েমর ওর কনুই সিজন বলল-'চজলডা টিজর যডাই। সলজপর েলডায় 
ঢুজক যডাজবডা সেডা�ডা'। বজল েডামডান্ সচডাখ মডারল অহনডাজক।

অহনডা বলল, 'একু্ষটে শুরু হজব। একিু বজেডা। আর হয়জেডা 
সকডানটদন আেডাও হজব নডা'।

-'যডাজব নডা টক রি্দনেঙ্ীে শুনজব? আটম চললডাম।' েমর 
ওর হডাে ধজর হ্ডাাঁচকডা িডান সদয়। েডারপর সবটরজয় যডায়। অহনডাও 
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েমজরর অনু�ডামী হজয় উজঠ দডাাঁেডায়, হডাজের ব্ডা� েুজল টনজয়, শডাটে, 
শডাল গুটেজয়, সবটরজয় আেডার পি সখডাাঁজ�। টঠক েখন কডাচ�জর 
েমতি েডানপুরডার একেজঙ্ েুর সমলডাজনডা শুরু হয়। শীে নডা টক 
আকটস্কেডা- অহনডা আমূল সকাঁজপ উজঠ আবডার বজে পজে। সে 
সযখডাজন বজেটেল, সেখডান সিজক কডাচ�জরর েডােলন্ঠন সদখডা যডাটচ্ছল 
আর েডানপুরডার শীষ্যগুটল- কখনও হডাজের আঙুল-েুর বডাাঁধজে। 
অহনডার মজন হ'ল, সে সযন এক অলীক কজক্ষর সদডারজ�ডােডায় 
-সযখডাজন সকবল েুর সভজে সবেডাজচ্ছ - একটি েডানপুরডার েুর সযন 
অন্ েডানপুরডা েুজল টনজচ্ছ, েডারপর আর একটি েডানপুরডা, সেখডান 
সিজক আর একটি। সশষ েডানপুরডাটি সিজক সবটরজয় একলডা েুর 
অেঃপর সযন ওপজর উঠজে, েডােলন্ঠন েুাঁজয় সভজে সভজে অহনডার 
কডাজে আেজে, এরপর েুজর েুজর �টেজয় ঈষৎ ভডাটর হজয় টনজচ 
নডামজে, আবডার উঠজে।

ধুজপর সধডাাঁয়ডার মে েুজরর এই চলডাচল অহনডাজক ট�জর 
সিলটেল। এক মডায়ডাবরে সযন অহনডার শ্রুটে দৃটটি আর মনজন 
�টেজয় যডাটচ্ছল- আবরে েরডাজলই সযন এক অভূেপূব্য মুহূজে্যর 
েমু্মখীন হজব সে -এরকম েডার মজন হটচ্ছল। েমর এজে আবডার 
ওর পডাজশ বেজে পডাজর, নডাও পডাজর-অহনডার েডা টনজয় আর সকডাজনডা 
দুটশ্চন্তডা টেল নডা-েমজরর কিডা অমডান্ করডার �ন্ সকডাজনডা ভয় 
কডা� করটেল নডা আর- বরং ওর মন েমর, েডাজদর টমল, েডাজদর 
অটমলগুটল সপটরজয় যডাটচ্ছল দ্রুে- �র সদডার েংেডার অপিটি 
হটচ্ছল। ওর মজন হটচ্ছল, েম্বেঃ এই সেই মুহূে্য-যখন মডানুষ 
হডাটরজয় যডায়, হয়ে িডানডা সমজল উজে যডায় ভরডা স�্ডাৎনিডায়। সে 
ভডাবটেল এবং রিমশঃ টবশ্বডাে করটেল। অহনডার মজন হটচ্ছল, 
টকেু একিডা �িজব, খুব বে টকেু, টঠক কী �িজব সে �ডাজন নডা, 
টকন্তু েডার �ন্ আনট্দেটচজত্ত অজপক্ষডা করজে পডারজব। অহনডা 
কডাাঁপটেল, ওর সচডাজখ �ল আেটেল, দু হডাে �জেডা কজর এই 
মুহূে্যটিজক সে আ�জল রডাখজে চডাইটেল আর েমতি শরীর টদজয় 
এই অপরূপ েুর সমলডাজনডা অনুভব করটেল, শুজষ টনটচ্ছল।

�ডান শুরু হজয় ট�জয়টেল। আচডায্য টকেু বলটেজলন। টহম মডািডায় 
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টনজয় অ�্ মডানুষ বডাইজর দডাাঁটেজয় টেল। সমডামবডাটে বেলটেল। 
সমলডার মডাজঠ েম্বেঃ বডাট� সপডােডাজনডা চলটেল। আকডাজশ একটি 
আজলডাক টব্ুদ েহ্ আজলডাক টব্ুদ হজয় েটেজয় পেটেল- �ডাঢ় 
সবগুেী আকডাজশ আজলডার কেডাগুটল কখনও টেংজহর সকশর, 
কখনও েুবৃহৎ অটগ্নপুষ্পর পরডা�জরেু তেটর করটেল, েডারপর েডাই 
হজয় েজর পেটেল টহমজভ�ডা মডাজঠ।

সেই েময়, বলিভপুজরর হটরজের বন সপটরজয় এক টবশডাল 
��রডা� আম্রকুজঞ্জর টদজক ধডাটবে। সে ঐরডাবজের েব্যডাজঙ্ 
অলংকরে, পৃজষ্ঠ েুেটজ্ে হডাওদডা।

প্রডািটমকভডাজব গুরুচণ্ডা৯ র 'হটরদডাে পডাজলরডা' লি�টবভডাজ� প্রকডাটশে
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ছস্ি: স্চরস্জিি সামন্ত



112
সূচীপত্র

মৃিুযুর ের�া লেদল
লমা�াফফর লহাদসন

দর�ডায় আলজেডা কজর কেডা নডােডার শব্দ। সবডােডা যডায় সকউ 
এক�ন সিডাকডা সদজব টক সদজব নডা - মজনর এই সদডা’িডানডা ভডাবনডা 
সিজক েুাঁজয় টদজয়জে। পটশ্চজমর সদওয়ডাজল সোঁজি িডাকডা �টেজে 
েখন েখন রডাে ১২.৪২ টমটনি। টকেুক্ষে আজ� যখন সমজয়টি 
‘গুি নডাইি’ �ডাটনজয় স�ল, েখনও �টের কডািডাগুজলডা এখডাজনই 
টেল। আবডার কী বলজে চডায় সমজয়টি? 

-“গুিনডাইি �ডানডাজে ভুজল স�টে, গুিনডাইি বডাবডা।” 

দর�ডা খুলজেই �জরর সভের এক’পডা সরজখ কিডাটি বজলই 
চজল স�ল টমেু। টকেুক্ষে আজ� টঠক এভডাজবই এই কিডাগুজলডা 
বজল স�জে ও। েজব টক ভুল কজর আবডার এল? নডাটক আমডারই 
ভুল হজচ্ছ? টকন্তু ভুল সেডা হওয়ডার কিডা নয়। েখন ওর পডাজয়র 
টদজক েডাটকজয় বজলটেলডাম, “েবেময় খডাটল পডাজয় িডাটকে সকন?” 
ও সকডান উত্তর নডা কজর চজল স�ল। এবডার আর ওর পডাজয়র টদজক 
েডাকডাজনডা হয়টন। েজব টক েময় আমডাজক টপটেজয় আনল? 

“কই, এজেডা। দর�ডায় দডাাঁটেজয় একডা একডা কডার েজঙ্ কিডা 
বলে?” সভের সিজক নীলু বজল। 

শুজয়টে কেক্ষে হজব মজন সনই। �ুম এজেটেল টক এজেটেল 
নডা?! দর�ডায় সির কেডা নডােডার শব্দ। �টের কডািডা েখন টকেুিডা 
এট�জয়জে। মশডাটরর একজকডােডা উাঁচু কজর েডাবধডাজন নডাটম। নীলু 
�ুমডাজনডার প্রস্তুটে টনজচ্ছ। হডাাঁিজে িডাটক দর�ডার টদজক অজনকিডা 
েময়। �জরর দটক্ষে সকডাে সিজক উত্তজরর েীমডানডা সযন কজয়ক 
মডাইল টবতৃিে। পডাজয়র পডােডা সমজের েডাজি আিজক আিজক 
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যডাজচ্ছ। সেডািজবলডায় যখন কুিজল সযেডাম, খুব কজর যখন বৃটটি 
হে, খডাটল পডাজয় এাঁজিল মডাটির কডাদডা চিজক চিজক আমরডা কুিজল 
সযেডাম। আটম আর রটহম। পজর রটহম কুিল সেজে েব সমৌেুজমই 
কডাদডা চিকডাজনডার কডা� �ুটিজয় টনল; কডাদডা চিজক চিজক �ডাাঁজয় 
�ডাাঁজয় কডাাঁচডামডাটির �র বডাটনজয় সবেডাে। সে অজনক অজনক টদন 
আজ�র কিডা। আ� আটম সমজে সিজক এাঁজিল মডাটির �ন্ধ পডাটচ্ছ। 
ে্ডাাঁেজোঁজে-সনডানেডা �ন্ধ, েডাজি রটহজমর শরীজরর ঘ্ডােিডাও টমজশ 
আজে। 

দর�ডা খুজলই সদটখ খডাটনক দূজর মডা দডাাঁটেজয়। 

“ওহ, মডা! টকেু বলজব?”

“আটম সবডাধ হয়...” - মডা কিডার মডােখডাজন সিজম মজন করডার 
সচটিডা। পুজরডা বডাক্িডা মডা কখজনডাই একবডাজর সশষ করজে পডাজর নডা। 

“েুটম েময় টনজয় বজলডা। ওজেডা েডােডা সনই আমডার” - আটম 
�বডাব টদই। 

মডা অজনকক্ষে সকডাজনডা কিডা বজল নডা। আটমও চুপ কজর দডাাঁটেজয় 
িডাটক। 

“নডা, টকেু নডা। এমটনই এজেটেলডাম।” টকেুক্ষে দডাাঁটেজয় িডাকডার 
পর মডা আমডার টদজক মুখ কজরই সপেজন েজর সযজে িডাকজলন। 
একিডা প্রডাচীন টনতিব্ধেডা গ্ডাে কজর টনল েডাজক।

আটম দর�ডা লডাট�জয় টদই।

“সেডামডার কী হজয়জে বজলডা সেডা?”—নীলু বলল। ও সড্টেং 
সিটবজলর েডামজন বজে। �ুমডাজে যডাওয়ডািডা ওর কডাজে পডাটি্যজে 
যডাওয়ডার মেই গুরুত্বপূে্য। কম কজরও এক�ণ্ডা প্রস্তুটে চলজব 
আয়নডার েডামজন। আটম সদখজে সদখজে লিডান্ত হজয় �ুটমজয় পটে, 
প্রডায় প্রটেরডাজেই। 

আমডার �ুম ভডাজঙ সির, দর�ডায় কেডা নডােডার শজব্দ। খুবই 
অপিটি শব্দ, সযন স্জনের ওপডাশ সিজক সভজে আেজে অটতিজত্ব। 
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উজঠ বটে। নীলু অজ�ডাজর �ুমডাজচ্ছ। েমতি পৃটিবীর েুখ এখন ওর 
টনঃশ্বডাজের পি ধজর একিু একিু কজর েটলজয় যডাজচ্ছ অেজল। 
এমটন কজরই প্রটেটনয়ে েুখ হডারডাজচ্ছ পৃটিবী। মশডাটরর বডাইজর 
এজে সচডাখিডা ভডাল কজর িজল টনই। �টের টদজক েডাকডাই, রডাে 
২িডা ৩৬ টমটনি। দটক্ষজের �ডানলডা সখডালডা। বৃটটির সিডাাঁিডার মজেডা 
স�ডােনডা সপডাকডা এটদক-ওটদক েটেজয় টেটিজয় পেজে। নডাটক বৃটটিই 
হজচ্ছ?—সেডানডাটল বৃটটি? টোঁটোঁ সপডাকডা সিজক যডাজচ্ছ অনবরে। 
মডাজে মডাজে সিজক উঠজে সশয়ডাল। মডােরডাজে পুজরডা শহরিডা সযন 
পটরপূে্য গ্ডাম বজন যডায়! এই শহরিডা সকডাজনডা এক েময় গ্ডাম টেল, 
সশয়ডালগুজলডা েখন সিজকই সিজক আেজে। সশয়ডাজলর িডাজকর 
েডাজি েডাজি মডাজে মজধ্ আটদম মডানুজষর টচৎকডারও সশডানডা যডায়— 
আন্দ টকংবডা সবদনডার। টদজনর আজলডা িুিজল ওরডা ইাঁি-পডািজরর 
েডাজি টমজশ যডায়। েবটকেু একডাকডার হজয় যডায় নীলুর শরীজরর 
প্রটেিডা ভডাাঁজ�। আটম খুব আলজেডা কজর দর�ডার টদজক পডা বডােডাই। 
�জরর িডাটে্যচডারগুজলডার টদজক একবডার সচডাখ বুটলজয় টনই। টঠক 
�ডায়�ডাজেই আজে সবডাধ হয়! মডাজেমজধ্ ওজদর টিেিডাে শব্দ 
আমডার �ভীর �ুম সভদ কজর আমডাজক সেই বডাল্কডাজল টনজয় যডায়। 
ওজদর চলডাচজল আটম কদমিুজলর �ন্ধ পডাই।

“মডা? এখজনডা �ুজমডাও টন?” - দর�ডা খুজল মডাজক সদজখ আটম 
ট�জজ্ঞে কটর। মডা আমডার মুজখর টদজক েডাটকজয় সিজক আমডাজক 
সচনডার সচটিডা কজর। 

“আটম সেডামডার সেজল” - কী সযন নডামিডা? আটম টনজ�র নডাম 
মজন করডার সচটিডা কটর।

“েুই যখন আমডার সপজি টেটল, েখন সেডার সকডাজনডা নডাম টেল 
নডা, বডাবডা!” মডা বজল - “সেডার এখজনডা সকডাজনডা নডাম সনই আমডার 
কডাজে”

-“টকেু বলজব মডা?” - আটম �ডানজে চডাই। 

-“নডা, বডাবডা।”
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-“এজেে সয? সেডামডার টক শরীর খডারডাপ?”

-“আটম কী সযন একিডা সরজখ ট�জয়টে।” মডা উত্তর সদন। 

-“েুটম আবডার কী সরজখ স�জল?”

-“চশমডা?” মডা আমডাজক পডাটিডা ট�জজ্ঞে কজর। 

-“চশমডা সেডা সেডামডার সচডাজখই আজে!”

-“ওহ! েডাহজল অন্ টকেু হজব, মজন করজে পডারটে নডা।”

-“সভেজর এজে সদখজব?”

মডা েডায়ডার মজেডা টনঃশজব্দ দডাাঁটেজয় িডাজক। আমরডা মুজখডামুটখ 
দডাাঁটেজয়: মডােখডাজনর দূরত্ব বডােজে বডােজে কজয়কশ’ বের েডাটেজয় 
যডায় সযন। আটম দডাাঁটেজয় িডাটক েভ্েডার টদজক টপঠ টদজয় ভটবষ্ৎ 
আর অেীে সযখডাজন অনন্তকডাল ধজর বে্যমডান সেই টদজক মুখ 
কজর। মডা কখন চজল যডায়, সির পডাই নডা টকেুই। নীলুর িডাজক 
চমজক উটঠ। 

-“কী হজলডা? ওখডাজন ওভডাজব দডাাঁটেজয় সকন?”

- “এমটন” - আটম টবেটবে কজর বটল।

দর�ডা বন্ধ কজর বডারডা্দডায় যডাই। টে�ডাজরি ধরডাই। টে�ডাজরজির 
সধডাাঁয়ডা কুণু্টল পডাটকজয় অন্ধকডাজর টমজশ যডায়। আরও �ডাঢ় �ন হজয় 
ওজঠ অন্ধকডার। আমডার মজেডা সধডাাঁয়ডা বেডাটলজয় বেডাটলজয় কডারডা সযন 
এই অন্ধকডার তেটর কজর সরডা� সরডা�। সকউ এক�ন আদর 
কজর েডার নডাম টদজয়জে রডাে। খুব টমটটি একিডা নডাম। অন্ 
নডাম হজল অন্ধকডার এে মধুর হে টকনডা েজ্দহ। আটম যখন 
বডাল্কডাজল ইরডার েডাজি সপ্রম করেডাম, েখন আটম ওজক ‘মন্ন’ 
বজল িডাকেডাম। অকডারজেই। শব্দিডা আটম েমুজদ্র েলজদশ সিজক 
কুটেজয় এজনটেলডাম। আমডাজদর বডাটের সপেজনর বদ্ধ �লডাশয়টি 
সিজকও হজে পডাজর। একদল স�ডানডাটকজপডাকডা িচ্য সমজর সমজর 
হন্তদন্ত হজয় রুজমর মজধ্ প্রজবশ কজর। একটি এজে বজে আমডার 
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শডাজি্যর বডাাঁ-কলডাজরর ওপজর, কডাজনর টঠক ইটঞ্ টেজনক টনজচ। 
হয়ে টকেু বলজে চডায় আমডাজক। বলজে চডায়, নীলুর মজেডা ওরও 
টে�ডাজরজির সধডাাঁয়ডা অেহ্ লডাজ�। টকন্তু ও টকেুই বজল নডা। টনঃশজব্দ 
ট�টরজয় সনয় খডাটনকিডা েময়, েডারপর আবডার উজে যডায় শূজন্। 
বডাটকরডা আমডার রুম েন্েন্ কজর েলিডাটশ কজর, কজয়কটি ঢুজক 
যডায় নীলুর সপটিজকডাজির টভেজর, হয়ে আরও �ভীজর; আ�কডাল 
মডানুষজক টবশ্বডাে করডা খুব কটঠন, ওরডাও সেিডা স�জন স�জে হয়ে।

দর�ডায় কেডা নডােডার শজব্দ আবডারও �ুম সভজঙ স�ল। 
বডারডা্দডাজেই �ুটমজয় পজেটেলডাম। �টের টদজে েডাকডাজে আর ইজচ্ছ 
কজর নডা। টবরটতির েডাজি দর�ডার টদজক যডাই। 

-“মডা, েুটম? এখজনডা �ুমডাও টন?” টবরতি টকেুিডা মুজখও িুজি 
ওজঠ। 

-“�ুম আজে নডা, বডাবডা” - মডা উত্তর কজর। 

-“আমডার েকডাজল অটিে, মডা। সভডাজর উঠজে হজব”  -আটম 
শতি কজর বটল।

-“ওহ” - আর কিডা নডা বজল মডা টপেন টদজক পডা বডােডায়। আটম 
এট�জয় যডাই খডাটনকিডা। মডাইজলর পর মডাইল। 

-“মডা, সেডামডার টক শরীর খডারডাপ? কী হজয়জে সেডামডার?”

-“আটম কী সযন পডাটচ্ছ নডা খুাঁজ�!” মডা েজর সযজে সযজে বজল। 

-“কী? বজলডা মডা। আটম সেডামডাজক খুাঁজ� টদটচ্ছ” - আটম টচৎকডার 
টদজয় বটল। 

-“টঠক মজন করজে পডারটে নডা, বডাবডা।” অন্ধকডাজরর ওপডাশ 
সিজক মডা বজল। মডা’র টপেজন হডাাঁিজে হডাাঁিজে আটম েমুদ্ সদজখ 
আটে। সেজলজবলডায় এমটন কজর বডাবডার সপেজন সপেজন আমডাজদর 
দটক্ষে শডাটলজকর মডাজঠর টবল সদজখ সবেডােডাম। একবডার েডাক্যডােও 
সদজখটে। আর একবডার অন্ধ�টলর মজধ্ ঢুজক পজেটেলডাম। 
বডাবডার সখডাাঁজ�। বে হজয় স�জনটে, ওখডাজন সমজয়জেজল সকনডা সযে 
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�ণ্ডাচুটতিজে। বডাবডা টক সেটদন টকজনটেল কডাউজক? বডাবডা সবাঁজচ 
িডাকজল ট�জজ্ঞে করেডাম। একটদন ভরদুপুজর বডাবডা আত্মহে্ডা 
কজর। েডার সবাঁজচ িডাকজে ভডাল লডা�টেল নডা:  প্রডায়ই আমডাজক 
বলজেন সে’কিডা। বে হজয় আটমও একবডার আত্মহে্ডার সচটিডা 
কজরটেলডাম। বডাবডার মজেডা সকডান কডারে েডােডাই। আমডার মৃেু্ 
হজয়টেল টকনডা মজন পেজে নডা। 

খ
আ� আমডার টিরজে সবশ রডাে হজলডা। প্রডায়ই রডাে হজয় যডায়। 

েরু �টল ধজর সবশ খডাটনকিডা হডাাঁিজে হয়। আ� খুব টবটচ্ছটর 
অন্ধকডার। মই সবজয় েডাজদ ওঠডার মজেডা সবশ েডাবধডাজন পডা সিলজে 
হজচ্ছ। সেডািজবলডায় একবডার মডাকডাল িজলর সভেজর এমন অন্ধকডার 
সদজখটেলডাম। বডাবডা আমডাজক আর টমেুজক সবডাকডা বডানডাজনডার �ন্ 
এজন টদজয়টেল িলটি। আমডাজদর পডােডার স�ডারথিডাজন প্রচুর িলজেডা 
এই িল। টমেু আমডার যম� সবডান। বডাবডা নডাটক মডাজক বলজেডা, 
‘আমডাজদর সমজয় হজল নডাম রডাখব টমেু আর সেজল হজল টমিুন।’ 
আমরডা দু�জনই হজয়টেলডাম। আ� টবদু্ৎ সনই টকংবডা িডাকজলও 
আটম েডার অটতিত্ব সির পডাটচ্ছ নডা। মডাজেমজধ্ আটম ভীষে অন্ধকডার 
সদটখ চডারপডাশ। অন্ধকডাজর আমডার বডাটে খুাঁজ� সপজে খুব কটি 
হয়। মজন হয় �টলর েব বডাটেজে নীলু সড্টেং সিটবজল বজে 
�ুমডাজনডার প্রস্তুটে টনজচ্ছ। পদজক্ষপ গুজন গুজন অগ্ের হই। টঠক 
মজন করজে পডাটর নডা, কেিডা এজ�ডাজল আটম �ন্তব্ খুাঁজ� পডাব। 
অন্ধকডাজরর শডাটে পজর প্রটেিডা বডাটে স�ডামিডা টদজয় টদটব্ বজে 
আজে। অন্ধকডাজরর সদবেডা এটরবডাজের েজঙ্ এখন েডাজদর টমলন 
�িজব, �মে হজব অজনকগুজলডা আজলডা এবং টদজনর। আটম ঢুজক 
পটে একিডাজে। নীলু সড্টেং সিটবজল বেডা। নীলুই সেডা? নীলুর 
মেই েবটকেু শুধু �জরর আেবডাবগুজলডা একিু এজলডাজমজলডা। আটম 
সবশ লিডান্ত। নীলুজক সদখজে সদখজেই �ুটমজয় পটে। �ুম ভডাঙল 
দর�ডায় কেডা নডােডার শজব্দ। উজঠ বটে। নীলু টকংবডা নীলুর মজেডা 
নডারীিডা অজ�ডাজর �ুজমডাজচ্ছ। রডাে ১িডা ২৫টমটনি। �টেিডা আ� 
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সদয়ডাজলর উত্তর টদজক। টকংবডা পটশ্চজমর সদয়ডালিডাই উত্তর টদজক 
েজর স�জে। দর�ডায় হডাে পেজেই খুজল যডায়। নীলু সবডাধ হয় 
লক করজে ভুজল স�জে। এই ভুলিডা ওর খুব সবটশ হয় নডা। আ� 
হজয়জে। দর�ডার ওপডাজশ খডাাঁ খডাাঁ শূন্েডা। 

-“মডা?” আটম এটদক-ওটদক েডাটকজয় বটল। সকডািডাও সকউ 
সনই। অজনক েময় মডা এভডাজবই দর�ডায় সিডাকডা টদজয় চজল যডায়। 
আটম দডাাঁটেজয় িডাটক অজনকক্ষে। অন্টদনকডার মেই টনির, 
টনশু্চপ। 

-“কী করে ওখডাজন? এটনটিং রং?” নীলুর কিডায় চমজক উটঠ। 

-“টকেু নডা। এমটন।” দর�ডািডা আাঁিজক বডারডা্দডায় ট�জয় বটে। 
টে�ডাজরি ধরডাই। টে�ডাজরজির আজলডা স�ডানডাটক সপডাকডার মজেডা বেজল 
আর সনজভ। স�ডানডাটক সপডাকডাগুজলডা আ� এেক্ষজে টবশ্রডাজম স�জে। 
সশয়ডালগুজলডা লিডান্ত হজয় �ুটমজয় পজেজে কজবই। টোঁটোঁজপডাকডারডা 
সিজক চজলজে একিডানডা। ওরডা লিডান্ত হয় নডা েহজ�। আরও 
একিডা টে�ডাজরি ধরডাই। বডারডা্দডার েডামজন একিডা �ডাে আজে, 
বৃক্ষ �ডােীয়। নডাম �ডাটন নডা। পৃটিবীর েমতি �ডাে বলজে আটম 
এখন ওিডাজকই বুটে। সযমন নডারী বলজে ইরডা। �ডােটি টনঃশ্বডাে 
সনয় সবশ স�ডাজর স�ডাজর। অজনকিডা বডাবডার মজেডা কজর। �ডােটির 
িডাাঁক-সিডাকর টদজয় খডামচডা খডামচডা আকডাশ সদখডা যডায়। েডারডাগুজলডা 
মজন হয় িডাজল-িডাজল পডােডায়-পডােডায় েুজল আজে। আটম একবডার 
টমেুজক বজলটেলডাম— “সদখ, আমডাজদর �ডােটিজে সকমন েডারডা 
ধজরজে!” টমেু আমডার সমজয়। ওর �মে হওয়ডার কিডাশুজন আ�ডাম 
নডাম সরজখটেলডাম টমেু, আমডার েমডান বয়েী সবডানিডার নডাজম। 
বডাবডার মৃেু্র পর ওজক একটদন �ডাাঁজয়র �ঙ্ল সিজক রতিডাতি 
অবথিডায় উদ্ধডার করডা হয়। একিডা মডাকডাল িল টেল মুটটিবদ্ধ। 
বডাবডার অবে্যমডাজন সেডািচডাচডা আমডাজদর ভডাজলডাজবজে মডাকডাল িল 
এজন টদজেন। �জমের কজয়কটদন পর চজল স�ল আমডাজদর টমেুও। 
এমন অন্ধকডাজর বডারডা্দডাজে বেজল টমেু এজে আমডার পডাজশ বজে। 
সেডাি-টমেু টকংবডা বে-টমেু। টমেু সেটদন আবদডার কজর বজলটেল, 
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“আমডাজক একিডা েডারডা সপজে সদজব, বডাবডা?”

আ� �ুি�ুজি অন্ধকডার, আকডাজশর সম�গুজলডা েডানডাকডািডা 
দুজধর মজেডা টব�জে স�জে— কডারডা সযন চুটর কজর টনজয় স�জে 
েডারডাগুজলডা। িডাকজল আ�ই একিডা সপজে টদেডাম টমেুজক। �টলর 
সমডাজে একিডা কুকুর স�উ স�উ করজে কখন সিজকই। ওর কণ্ঠস্র 
আমডার সেই সেজলজবলডার কুকুরটির েডাজি অটবকল টমজল যডায়। 
ও অদৃশ্ সচডারজদর েন্ধডান সপজয়জে সবডাধ হয়। নডাটক ওই েডাবডাে 
কজরজে েবগুজলডা েডারডা? হডালকডা বডােডাে বইজে, কডারও টনঃশ্বডাজের 
মজেডা সিজম সিজম। বডােডাজে সপডােডা মডাটির �ন্ধ — ভ্ডাপেডা মডাটি 
সরডাজদ পুেজল এমন �ন্ধ হয়। আমডাজদর রডান্ডা�র সিজক এরকম 
�ন্ধ সবর হজেডা। আটম টনঃশ্বডাে সিজন মডার হলুদ-মডাখডা শরীর সিজক 
�ন্ধিডা টনেডাম। রডান্ডা�জর �ন�ন যডাওয়ডা সদজখ মডা ধজর টনজয়টেল, 
আটম েডাাঁজক খুব ভডাজলডাবডাটে। আেজল ভডাজলডাবডােেডাম েখন টভকুর 
মডাজক, েডার মডাংেল বুজকর টদজক েডাটকজয় িডাকজে আমডার ভডাল 
লডা�ে। ভডাজলডাবডােেডাম কলপডাজের সপয়ডারডা �ডােটিজক, �ডােটির 
সপয়ডারডা আমডার ভডাল লডা�জেডা। েডারপর আজরকিু যখন বে হলডাম 
েখন ভডাজলডাবডােেডাম ইরডাজক, ইরডার উজদডাম শরীর আমডার ভডাল 
লডা�জেডা। মডাজক এেজবর বলডা হয়টন টকেুই। 

�ুম সভজঙ যডায় কেডা নডােডার শজব্দ। �ডােটির টদজক েডাটকজয় 
িডাকজে িডাকজে �ুটমজয় পজেটেলডাম। উজঠ দডাাঁেডাই। টমেু আমডার 
পডাশ সিজক উজঠ ট�জয় ওর মডাজয়র বুজক মডািডা সরজখ �ুটমজয়জে। 
শব্দ সিজমজে সদজখ আবডার সচয়ডারটিজে এজে বটে। আরও একবডার 
কেডা নডােডার শব্দ। 
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ডাইস্নিুস্ড়র চুল
লসানালী লসনগুতে

মডাজঠর একপডাশ টদজয় সয সমজঠডা রডাতিডািডা চজল স�জে, সেিডা টদজয় 
টিপকল অটব্দ ট�জয় বডাাঁ টদজক সবাঁজক স�জল উাঁচু পডাম্প হডাউে, েডার 
টপেজনই রঞ্জনমুটদর বডাটে। আর উজটিডাটদজকর রডাতিডা টদজয় পুকুর, 
�লডা বডাাঁশ েডাজের সখডায়ডাকুটচর বডাধডা সপটরজয় সযজে পডারজলই নডাটক 
সে এক িডাইটনবুটের বডাটে, েডার নডাম বডাবডায়ডা�ডা।

এর সবটশ আর �ল্পিডা সে �ডাজন নডা। বডাবডায়ডা�ডার �ল্পিডা।

বডাবডায়ডা�ডার �ল্পিডা একিডা লডাল মলডাি-অলডা বইজয় আজে। সেটদন 
যখন িুকুনদডাদডামশডাই সেডা্ িুটচ-নডােটনজক যেীজনর �ুজেডার 
�ল্পিডা পজে সশডানডাজলন, সেটদন সেও হডাাঁিু-দুজিডা �জেডা কজর বজে 
টেল। সদরী হজয় যডাটচ্ছল, েজন্ধ সপটরজয় যডাটচ্ছল, েবু বজে টেল। 
িুটচ নডােটন এমটনজে খুব দুটুি, টকন্তু �ল্প সশডাজন সচডাখ গুলগুটলজয়, 
পডাজয়র কডাজে লুজিডাপুটি খডায় েুজলডার ভডালুক, আধ-খডাওয়ডা আজপল। 
যেীজনর �ুজেডার �ল্প সশষ হজল, বডাবডায়ডা�ডার �ল্প শুরু হজলডা। �ল্প 
শুনজে শুনজে িুটচ �ুটমজয় পেজল আজপলিডা েুজল িুকুনদডাদডামশডাই 
েডাজক টদজয় টদজলন। বলজলন, ধুজয় সখজয় সন।

ধুজলডা-লডা�ডা আজপল ি্ডাাঁক-সকডামজর কডাপজে সবাঁজধ সে বডােডার 
পডাজন হডাাঁজি। পুকুর, �লডা, বডাাঁশ েডাে, সখডায়ডা-কুটচর রডাতিডা সপটরজয়। 
এইটদজক েডাজদর বটতি।

একটদন-ও বডাবডায়ডা�ডার সদখডা পডাওয়ডা যডায় নডা। িডাইটনবুটের 
বডাটে সকডািডায়, সক �ডাজন?

হু-উ-ই দূজর সরেনলডাইন সিজক সেজল দুজিডা সহাঁজি সিজর। ওজদর 
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দডাাঁে কডাজলডা, সচডাখ বেডা, �ডাজল সেডাপ সেডাপ। ওজদর বজয়ে েডাে 
আর নয়।

ওরডা �ল্প শুনজে চডায় নডা। মটে যেীজনর �ুজেডার �ল্প মজন 
কজর কজর সশডানডাজে ট�জয়টেল ওজদর। সেডািিডা �ুটমজয় পেল, 
বেিডা বলল, মডা, চুপ কর। মডািডা টকলটবল কজর।

টভক্ষডার দজল টভজে সরডা� নডাহক কুটেিডা িডাকডা আজন বে। 
আজরডা একিু পডায়, টকন্তু টবটে খডায়, আঠডার সধডাাঁয়ডা িডাজন। মডািডা সেডা 
টকলটবল করজবই।

আয় বডাবডা, মডািডায় হডাে বুটলজয় টদই।

এক েিকডায় হডাে সিজল সদয় বে। �ুমুজে টদটব টক নডা?

সভ�ডা সভ�ডা সচডাখ হয় মটের। �জরর মডাে বরডাবর শডাটেটি 
সিজন টদজয় সে েডানটকজে েরকডারী সবজে রডাজখ। টনজ� কডাজ�র 
বডাটে সিজক আনডা রুটি টদজয় েরকডারী টদজয় রডাজের খডাওয়ডাটি 
সেজর সনয়। েডারপর মডাদুর সপজে বডাটলশ টনজয় শুজয় পজে। 
�ুটমজয়ও পজে। উাঁচু দডাাঁে দুটি একিু হডাটে হডাটে হজয় কডালজচ 
সঠডাাঁজির উপর স�জ� িডাজক।

রূপকিডার স্নে সদজখ মটে। নীল �জলর পুকুর, িুজলর �ডাজের 
পডাজশ একখডানডা েডাট� টনজয় বজে িুল েুলজে সে, �ডাজে আজপল 
ধজরজে, লডাল রজঙর, েডাজদর �ডাজয় েডাদডা ইটস্টকডার লডা�ডাজনডা। ভডাজলডা 
সখজয় সদজয় রূপকিডার সদজশ সিজক শরীরটিও সকমন শুধজরজে 
েডার, সদখজে। স�ডাল স�ডাল হডাজে ও টকজের চুটে, সেডানডার? হলুদ 
েডাপডা কডাপে, এজকবডাজর সযন িুটচর মডা নেুন বউ। এমন েময় 
টপেনবডাজ�র দুয়ডাজর এজে িডাইটন বুটে বডাবডায়ডা�ডা ঠকঠক লডাটঠ 
সঠডাজক।

�ুম সভজঙ্ উজঠ বজে মুজখ একখডানডা লবঙ্ সপডাজর মটে। 
েডারপর ধীজর েুজথি দর�ডা খুজল সবটরজয় আজে, এজেই একখডানডা 
টখাঁচুটন খডায়। �� �� কজর কডা�লমডাটে।



122
সূচীপত্র

সেডাজর আর খজদ্র টদবুটন। চডারবডার দর�ডা ঠুকজে হয়, বটল 
মডা�নডা সশডাজব নডাটক ভডাজলডামডানজষর সপডা, সয েুটম �ের নডােডাজে 
পডারুটন?

মটে হডাে েুজল সখডাাঁপডা টি টঠক করজে করজে হডাজে, সবডাকডার 
হডাটের মজধ্ নডা-হক খডাটনক স্জনেডাটথিেডা রডা�কুমডারীর হডাটে টমজশল 
খডায়। েডার মুজখর ওপর চডাাঁজদর আজলডা চকচক কজর।

সচনডা সলডাক, অল্পবজয়েী, বডাবুপডােডার ইকুিল মডাস্টডার, সদজখ 
আরডাম পডায় মটে। অজচনডা খজদ্জর েডার ভয়। একমুখ সহজে বজল 
অমডা, মডাস্টডার সয �ডা। অজনকটদন পর!

টেন�র দূজর বডাজপর টঠক টঠকডানডা হীন বে আর সেডাি অজ�ডাজর 
�ুজমডায়। বটতির কজয়ক�জর স�রতিজদর বডাে, েডারডা সমজয়-ব্ডািডায় 
�ের খডাটিজয় খডায়, েডাজদর সেজল সমজয়রডা মুটনটেপ্ডাল ইকুিজল 
পজে। েডারডা আজ� কজল �ল সেডাজল, আজ� মুটনটেপ্ডাজলর 
বডািরুজম যডায়, সেডাাঁয়ডা লডা�ডায় নডা। ে�েডা লডা�জল �ডাল দ্ডায় বজি।

মটে, কটে, েুলেুটল হডাি-স�রতি। কডাজরডার বডাটে ব্ডািডাজেজল 
আর নডাই, কডাজরডার কখনই টেল নডা। পডাাঁচ পডােডার উজপডােী 
ব্ডািডাজেজলরডা বডাটে সিরডার েময় চুটপ চুটপ শুজয় যডায়, বডাাঁধডা সরি 
দুইজশডা িডাকডা, েডার পাঁচডাত্তর কডা�লমডাটের। েবডাই �ডাজন, চুটর নডাই, 
লুজকডােডাপডা নডাই, শুধু �লডা িুজি বলজে মডানডা।

এই সয শরীজরর �জে্য ঢুকজে সবজরডাজচ্ছ বডাবুরডা, এজে টক 
মটের আরডাম নডাই? আজে তবটক, সষডাজলডা আনডা আজে। আর টক 
িডান আজে বজলডা সদটখ এই হডাি-স�রথিডাটলজে?

�ল্প আজে। আজতি আজতি এই সয বডাবুর টপঠিডা মডাটলশ কজর 
টদজচ্ছ মটে, আর বডাবু আরডাজম �ডাে সিডালডাজচ্ছ, আর কে টক 
বলজে। মন টদজয় েব সশডাজন মটে। রূপকিডার মে। এই য্ডামন 
বডাবুর বউ আজে, সেও ইকুিজল চডাকটর কজর, অজনক দূজর, পডাহডাজের 
টদজক ইকুিল, আর বডাবুর চডাকটর এই কটরমপুজরর ইকুিজল। সকউ 
চডাকটর েডাজে নডা, মডাজে একবডার সদখডা সশডানডা, দু�জনই চডাকটর 
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কডােডাকডাটে আনডার সচটিডা কজর, সে আর হয় নডা। ভডালিডাজ� টক?

খুব সির পডায় মটে। সেজলর মে বডাবুর �ডা চুইাঁজয় পজে নডা 
ভডাজলডা-লডা�ডা, সকমন ধূপ ধূপ �ন্ধ েডার। সেই রকম ধুজপর �ন্ধ-
অলডা �ঙ্জলর মজধ্ টদজয় নডাটক বডাবুর বউ েডােডা হডাজে ইকুিজল 
যডায়। সচডাজখ চশমডা, বডাবুর সেজে রডাখডা প্ডান্ট, মডাটনব্ডাজ�র সদওয়ডাল 
সিজক �ম্ীর চশমডা-চটখ বউেটব উাঁটক মডাজর, সদজখজে মটে।

এজকক�জনর �ডাজয়র সিজক �ল্প সিজন সনয় মটে, ভডারী েুখ 
েডাজে। টকন্তু সে কিডা বলজে যডাও সদটখ কটেজক। মুখ সবাঁটকজয় সে 
বলজব, পয়েডা সরডা��ডাজরর কিডা, দুবডার নয় চডারবডার শুটল কডাজ� 
টদজব �ডা। েুই একখডানডা হডাাঁদডা সমজয়, সেডাজর একবডাজরর ভডােডা টদজয় 
দুবডার আরডাম কজর ন্ডায়।

েডা হজব। একিু হডাাঁদডাই আজে মটে, টকন্তু �জল্পর সনশডা আর 
েডাজক েডাজে কই?

বডাবু, েুটম বডাবডাই�ডার �ল্প �ডাজনডা?

টক �ডা বলটল?

বডাবডায়�ডা, লডাল মলডাজির বইজয় আজে-িুকুনদডাদডা পজে সশডানডায়।

ওহ। এক �ডাল সহজে ি্ডাজল মডাস্টডার, সে সেডা সেডািজদর �ল্প, 
আটম ভুজল স�টে। সবটি আাঁিজে আাঁিজে বজল আচ্ছডা, সেডাজক 
বইখডান সদব।

েডার মুখখডানডা সেডাি হজয় যডায় -আটম সেডা পেজে �ডাটনজন।

েডা-ও সেডা।

টবজবচনডা কজর বজল মডাস্টডার, আচ্ছডা, কখজনডা পজে এজে সেডাজক 
সশডানডাব। সনসেি সযটদন আেব।

�জর এজে শুজল সবেডার িডাাঁক টদজয় টচরটচজর চডাাঁজদর আজলডা 
পজে �ডাজয়। সকমন কুাঁকেডাজনডা সদখডায় চডামেডা।

আচ্ছডা, েটে্ িডাইটনবুটে এই বটতিজে িডাজক নডা সেডা? সকমন 
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ভজয় �ডা টশউরয় মটের। পডাজশর �জর চেুি্যবডার কটের গুঙ্জনডার 
আওয়ডা� পডাওয়ডা যডায়, শুনজে শুনজে �ুম আজে সমজ�র মে, চডাাঁদ 
সঢজক।

বডা�ডাজনর �ডােগুজলডাজে েপডাে েপডাে কজর �ল ঢডালজে িডাজক 
নবনীেডা। েদ্ কুাঁটে সবজরডাজনডা �ডােগুজলডা, বষ্যডায় লটেজয় ওঠডা 
লেডাগুজলডা সব�ডায় মুষজে যডায়। বডারডা্দডায় বজে িুকুনদডাদডামশডায় 
িুটচজক সখলডা টদজে টদজে আেজচডাজখ দ্ডাজখন, টকেু বলজে েডাহে 
হয়নডা। সবৌমডা েডাাঁর সব�ডায় রডা�ী, আজরডা সরজ� স�জল িুটচজক 
ঠডােঠডাটেজয় চেিডা্ে সমজর দ্ডায়। েডার সচজয় অজবডালডা �ডােগুজলডার 
উপর টদজয় যডাজচ্ছ যডাক। রডাজে বড্ ে�েডা হজয়জে সেজল-সবৌমডায়, 
িুটচ উজঠ পজে সকাঁজদ উজঠটেল। েখন টিেটিটেজয় েক্যডােটক্য। 
বচেডা অশডাটন্ত টিেটিটেজয় করজলও শুনজে পডাওয়ডা যডায়। সেডা্ 
বডাটে, িডাাঁকডা �ডায়�ডা, চডাাঁজদর আজলডায় সভজে যডায় ইাঁজির েডাদ। 
সে আর লেডাস্টডার করডা হজয় ওজঠটন। ঐখডাজন একটদন সচয়ডাজর 
বুজেডাবুটে মুজখডামুটখ বেজবন ইজচ্ছ টেল। টকন্তু বুটের আবডার ের 
েইল নডা।

কডাজ�ই রডাটত্তর স�জ� সেডা্ সিটবলল্ডাজম্পর আজলডায় 
িুকুনদডাদডামশডায় বই পজেন। আর ে�েডা সশডাজনন। কে রকজমর, 
কে কডারজের ে�েডা। �ডানলডা টদজয় চডাাঁজদর আজলডায় সধডায়ডা সমজঠডা 
রডাতিডা টদজয় অজনক রডাজে কডারডা েব এটদক ওটদক েডাকডাজে 
েডাকডাজে সহাঁজি আজে। েন্ত্রতি পডাজয় ঢুজক যডায় সেডাি সেডাি �জে্য। 
ওটদজক বটতি।

িুটচজক টশটখজয় টদজে হয়, ওটদজক িডাইটনবুটে বডাবডায়ডা�ডা িডাজক, 
েডার সলডাহডার দডাাঁে, েডার হডাজে হডাজে সলজ� শব্দ হয় খিডাখি।

চডাাঁজদর আজলডায় েডার েডাাঁিডা সদখডা যডায়, েডার েডাাঁজে মডাকু সদৌজে 
যডায়। সস্টশজন মডােরডাজের এসেজপ্রে এজে দডাাঁেডায়।

েকডালজবলডা নডা সখজয় সেজল আটপে সবটরজয় যডায়, কপডাজল 
�ভীর ভ্রুকুটি।
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ও সবৌটদ, অে �ল টদচ্ছ সকজনক? �ডাছ্গুটলন মজর যডাজব সেডা।

আাঁচল টদজয় হডাে মুেজে মুেজে মটে এজে দডাাঁেডায়, দুটি দডাাঁে 
উাঁচু, মুজখ টনজব্যডাধ হডাটে। সমজয়িডার মুজখ টক এক ধরজনর মডায়ডা 
আজে।

নবনীেডা আজরডা স�ডাজর এক বডালটে �ল ঢডাজল, সবশ করটে। 
িির িির কটরেনডা। বডােন ধুজয় েুটেজে েুজলটেে? েব বডােন 
মুজেটেে?

েব মুজেটে স�ডা, েুটম ভডাে চেডাজব নডা? দডাদডাবডাবু েকডাল েকডাল 
সবইজর স�জলন বুটে?

হুম।

আজতি আজতি হডাে ব্িডা হজয় আজে নবনীেডার। রডা�-ও টতিটমে 
হয়। বডালটে নডাটমজয় রডাজখ, �জলর কল বন্ধ কজর।

এটদজক কডাজ�র সলডাক পডাওয়ডা খুব মুশটকল। এই িডাজক, এই 
চজল যডায়, সস্টশজনর কডােডাকডাটে বে বে ্ ্ডািবডাটে উজঠজে, সেখডাজন 
েডারডা টদনমডাজনর কডা� কজর। টভেরটদজক টঠজক কডা� সকউ করজে 
চডায়নডা। এই সমজয়িডা একিু কুাঁজে। টকন্তু খুব পটরকেডার েটরকেডার, 
মুজখ কিডাও সেমন সনই, একিু সবডাকডা সবডাকডা হডাটে। যটদও ওর 
সেজলরডা টভজক্ষ কজর শুজন �ডা গুটলজয় উজঠটেল নবনীেডার, টকন্তু 
কডায্যকডাজল সদখডা স�ল ওর সকডাজনডা সেজলই এটদজক আজেনডা, 
সেজলজদর প্রটে ওর িডানও সেমন সনই, মডা টবেডাল সযমন �মে 
টদজয় দুধ খডাইজয় েডারপর েডানডাজদর কিডা ভুজল যডায় সেমটন মটেও। 
সেজলজদর শরীরখডারডাজপর কিডা বজল কডা�িডা� কডামডাই কজর নডা। 
�র মুজে বডাইজরর বডারডা্দডাজে বজে িডাজক, দুপুজরর এক িডালডা ভডাে 
টদজল সখজয় সনয় েৃপ্ মুজখ, প্রজয়ডা�ন মে ভডারী কডা�গুজলডা কজর 
টদজয়, টবজকজল বডােন সমজ� েডারপর যডায়। দুপুজর দডাওয়ডায় শুজয় 
�ুটমজয়ও সনয়। সরডা�ডা-পডােলডা সচহডারডা, ভডারী বুক,চওেডা সপেন, ওর 
টদজক েডাটকজয় েখন সবশ টহংজে হয় নবনীেডার। সে টচরকডাজলর 
সমডািডাজেডািডা মডানুষ, বডাচ্ডা হওয়ডার পর আজরডা সমদ �জমজে �ডাজয়। 
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হডাজে সেডানডার বডালডা এাঁজি বজে, খুজল রডাখজে হয়।

টক খডাে সর মটে, এমন েু্দর সচহডারডা সেডার।

মটে অবডাক হজয় হডাজে, যডা দডাও সবৌটদ, েডাই সেডা খডাই, �জর 
এক কেডার েরকডারী রডাাঁটধ।

নবনীেডা রডাাঁধজে বজে, দডাাঁটেজয় রডান্ডা করজে পডাজরনডা সে, হডাাঁি 
ধজর, কডাজ�ই �্ডাজের উনুন টনজচ নডাটমজয় রডাখডা। একিু সেজকজল 
মেন রডান্ডা�জরর লডাজ�ডায়ডা বডারডা্দডায় বজে কুিজনডা কুজি দ্ডায় মটে।

সেডার সেজলজদর বডাপ সকডািডায় িডাজক?

এ প্রজনের �বডাব সঠডাাঁিথি মটের, সে আমডাজর েডাইজর চজল স�ল।

�্ডাজলডা সেডা �্ডাজলডা, েডা সেডার েডাজক মজন পজে নডা? দুকু্ষ হয় 
নডা?

এই সয টমটে টমটে ে�েডা রডা�ডারডাট� হজয় যডায়, িডাইরজয়ি 
বডােডার �ন্ই হজব, দীজপ্ন রডা� কজর সবটরজয় স�জল েডারডািডা টদন 
নবনীেডা টভেজর টভেজর �জল সযজে িডাজক, েরজলর মে, ওই 
সেডা একিডা মডানুষ েডার, আ� এজল আর রডা� করজব নডা সে। আর 
এই একিডা মডানুষ সেজে টদজয় চজল স�ল, মটের দুকু্ষ হয় নডা? 
এই প্রজনের কুলটকনডারডা পডায়নডা নবনীেডা। সকমন টেল সে সলডাকিডা, 
যডাজক ট�জর সকডাজনডা �ল্প সনই?

মটে ভডারী আেডান্তজর পজে যডায়। কডা�লমডােী যডা টশটখজয় 
টদজয়জে েডাই বজলজে, টকন্তু �ল্প সনই টক স�ডা। কে �্। টকন্তু 
সেেব িুটচর মডা নেুন সবৌজক বলজল েডার কডা�টি টক আর 
িডাকজব? কটের মে চডারজি বডাবু টনজে হজব েখন রডাজে।

েডাই মটে মুখ টনচু কজর েবট� কডাজি। কডািজে কডািজে �জল্পর 
স�ডাজর িুজব যডায়। কেডাই-এ ে্ডাাঁক সেডাাঁক সিডােজনর আওয়ডা� হয় 
েখন।

বের বডাপিডা সয সক, সেিডা সভজবই পডায় নডা মটে। সরল িডানডার 
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সেই পুটলশবডাবু? সেনডার সপজির আর বুজকর মডাজে মতি �রুল 
টেল, ভডারী সমডািডা মডানুষ, সচডাদ্ বেজরর মটে সকমন চ্ডাটেডা মেন 
হজয় ট�জয়টেল, আর ভ্ডাবলডা মে, টকন্তু সেেব েডাটেজয় মটের মজন 
আজে, পুটলশবডাবুর পজকজি িডাকে টকটরম টবকুিি, কডা�কজম্মর পর 
অন্ধকডাজর সিবজে বজে েডারডা টবকুিি সখজয়টেল, আর পুটলশবডাবু 
বজলটেল েডার বজয়েী একিডা সমজয় আজে পুটলশবডাবুর, এই বজল 
ভ্ডাাঁক কজর সকাঁজদ সিজলটেল অে বে সলডাকিডা। মটে ভডারী অবডাক 
হজয়টেল, েডার সেডা লডাজ�টন সেমন, একিু দম আিজকটেল, 
এইিুকুই শুধু। েডার পর একিডা িচ্য বেডাটলজয় পুটলশবডাবু েডার 
মুখখডানডা উাঁচু কজর সদজখটেল, আর টবেটবে কজর বলটেল---কেডার 
দডাাঁেগুজলডা এরকম উাঁচু নয়--নডা নডাহ।

নডাটক সেই গুন্ডা মেন সলডাকিডা, আ:, সে খুব ব্িডা সপজয়টেল, 
টকন্তু বেলুটন-অলডা একরকম আন্দ-ও, সবশ কজয়কবডার এজেটেল 
সলডাকিডা, কডামজে টদে, দডা� হজয় সযে �ডাজয়, েখন মটে সস্টশজনর 
পডাজশ বটতিজে িডাকে। সশষ একবডার সলডাকিডা এজেটেল একিডা 
নুজলডা সলডাকজক েডাজি টনজয়, সে নডাটক েডার ভডাই, িবল িডাকডা 
টনজয়টেল েডার �ন্ ইটস্টশজনর টখলওয়ডানদডাদডা। নুজলডা সলডাকিডা 
যখন সচটিডা করটেল প্রডােপে, টকন্তু পডারটেল নডা, খুব মডায়ডা হটচ্ছল 
মটের। েখন হঠডাে লেডাটস্টজকর পদ্যডা েটরজয় গুন্ডা সলডাকিডা �জর 
ঢুজক এজলডা, আর দুহডাজে যত্ন কজর ধজর রইজলডা নুজলডাজক, একবডার 
েডাজক সখাঁটকজয়ও উঠজলডা। আর েডার পর, যখন েডাইজকজলর 
ক্ডাটরয়ডাজর ভডাইজক বটেজয় চজল স�ল গুন্ডা মে সলডাকিডা, ইটস্টশজন 
হডাওয়ডা উঠজলডা, একিু েজেডা----

নডাইটিিডা পরজে পরজে বডাইজর এজে দডাাঁটেজয় মটে সলডাকদুজিডাজক 
সদখটেল, ভডাবটেল, ওরডা টক আ� একই বডাটেজে টিরজব, এক-ই 
েরকডারী টদজয় ভডাে খডাজব? মডা আজে টক ওজদর বডাটেজে, স�জ� 
এখজনডা, ভডাজের িডালডা সবজে, সযমনিডা টকনডা স�রতি �জর িডাজক 
টকংবডা টেজনমডায়---

সেই গুন্ডা সলডাকিডা একিডা কিডাও সেমন বজলটন েডার েডাজি 
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কখজনডা-কডাে হজয় সশডা' টকংবডা নেজল এক চে মডারব, এই েব 
েডােডা।

বে সখজে বেজল রডাজে বের মুখিডা েুজল সদখডার সচটিডা কজর 
মটে, টচবুজক আঙু্ল টদজয়। েব মজন আজে, টকন্তু সকডান �ল্পিডা 
সনজব সে?

বে এক েিকডা সমজর হডােিডা সিজল দ্ডায় "সখজেও টদটবজন, 
নডাটক!"

�ল্পগুজলডা মটেজক ট�জর স�ডাজর, টকন্তু সবৌটদমটনজক বলডা যডায়নডা, 
অমন েু্দর সবৌটদমটন, িে্যডা, স�ডাল স�ডাল হডাে, এক এক িডাবডা 
মডাংজে ভটে্য �ডাল, লডাল সেডাপ ধরডা, বলজে েডাধ যডায়, টকন্তু উাঁচু 
দডাাঁে দুজিডাজক টদজয় টনজচর সঠডাাঁিিডা সচজপ রডাখজে হয়। এেব বুটে 
সনডাংরডা �ল্প, টকন্তু মটে সেডা কই সবডাজে নডা, সকডানখডানিডা সনডাংরডা, 
অমটনই সেডা, মডানুজষর �ন্ধ, মডাংজের �ন্ধ, ধুপ, বই, টবটে, �ডাজমর 
�ন্ধ, �জল্পর �ন্ধ, ময়লডা নয় সেডা। আরডাজমর কিডাই সেডা েব।

অমন আরডাম, যডা মডাজে মজধ্ হয়, টবটটির �ল �ডাজয় পেজল, 
ইটলশ- কডাাঁিডা সবৌটদমটের কডাে সিজক সচজয় এজন েডাই টদজয় িডাটলর 
লডাউ রডাাঁধজল, বডাচ্ডা বুজকর দুধ িডানজল। েুলজনর রডাজে রডাজের �ডান 
শুনজল, এইরকম কজরই সেডা আরডাজমর �ল্প �মডায় সলডাজক, নডাটক?

টক বৃটটিিডাই নডা হজলডা আ� টবজকজল। রডাতিডার ধুজলডা েব সপথিজম 
কডাদডা হজলডা, েডারপর ধুজয় লডাল �ল হজয় নয়ডান�ুটলজে সনজম স�ল 
েব হুডমুটেজয়। এখন চডাাঁজদর আজলডায় রডাতিডািডা সকমন পডারডা ওঠডা 
আযনডার মে চকমটকজয় উঠজে। টভজ� েু্ুে েব সলডাক�জনরডা 
একিু আজ�ই েডােিডার সলডাকডাল সিজক সনজম কডাদডা সমজখ ভ্ডাজন 
চজে বডাটে টিজরজে। অজনক সদটর হজয় স�জে আ� মটের। 
দডাদডাবডাবু টিরজে সদটর করটেল, সবৌটদমটে ধজর রডাখজলডা, তনজল 
এই টবটটি টভজ� পুকুরধডাজরর রডাতিডা টদজয় টিরজে টক আরডাম, টক 
আরডাম। েডাজধ টক বজল ভজ�ডামডাজনর �ল! �ডাজয় পেজলডা টক পেজলডা 
নডা, টচেটবটেজয় েব �ডামডাটচরডা মজর স�ল, �ডাজের পডােডাগুটলন 
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সেলজেজল েবু� হজয় উঠজলডা, �ুাঁই িুজলর টক সখডাশবডাই। ওটদজক 
টবটটি হজলই আবডার সরেজনর েডার টোঁজে যডায়, েবডার বডাটে টিরজে 
সদটর। দডাদডাবডাবুও এখজনডা টিরজলডা নডা। টিজমর পজরডািডা সমজখ বজে 
সিজক সবৌটদর মুখ হডাাঁটে। মটে সবটরজয় এজেজে।

পুকুরধডাজরর রডাতিডা টদজয় �ল েপেটপজয় হডাাঁিজব এখন সে। 
হডাওয়ডাই চটি হডাজে খুজল টনজয়।

বে আর সেডাি টিরজলডা টকনডা সক �ডাজন। মডাজে মডাজেই ওরডা 
সিজর নডা। টকন্তু েডার পর আবডার টিজর আজে। টবেডাজলর বডাচ্ডার 
মে। খুব টকেু একিডা টচন্তডা হয়নডা মটের, সকন হয়নডা সক �ডাজন। 
ইকুিজল টদজে বজলটেল েবডাই বডাচ্ডাগুজলডাজক। টদজয়ও এজেটেল সে, 
মুটনেপ্ডাটলটির ইকুিজল। টকন্তু ওরডা ইকুিজল স�জলডা নডা। এমনটক 
ইটস্টশডান সেজে যখন মটে এই বটতিজে এজলডা, একখডানডা �র ভডােডা 
করজলডা, ওরডা ইটস্টশজনই সিজক সযজেডা েডারডা টদন। শুধু সখজে 
আেজেডা মডাজয়র কডাজে। এক এক টদন আেজেডা-ও নডা। ইটস্টশজন 
ট�জয় টনজয় আেজে হজেডা। চডাজয়র সদডাকডাজনর সবলডালদডাদডা বজলটেল, 
ইটস্টশজন �মেডাজনডা বডাচ্ডারডা সরললডাইন সেজে সকডািডাও যডায়নডা।

বলজে টক, যটদ্ন বডাচ্ডাগুজলডা বুজকর দুধ সখজেডা, েটদ্ন-ই 
ওজদর �ন্ একিু হজলও হডা-টপজে্শ লডা�জেডা মটের। আর 
সেমন লডাজ� নডা। আর একিডা বডাচ্ডা হজল ভডাজলডা হয়, ভডাজব মটে। 
আবডার সবশ �ডাজয়র মজধ্ বুজকর মজধ্ েুলেুজল ধুকধুজক একিডা 
সেডাজ্ডা বডাচ্ডা।

কটে বজলটেল, শরীজলর েুখ টভন্ টকেু বুটেে নডা েু।

েডা েুখ সেডা শরীজলই হয়। এই টেটপটেটপ টবটটিজে সয �ডাজয় 
কডাাঁিডা হজচ্ছ সরডাাঁয়ডা সরডাাঁয়ডা, �রম ভডাজের িডালডাটি টনজয় বেজল য্ডামন 
েুখ হয়, �ন্ধ েডাবডান �ডাজয় মডাখজল, িুকুনদডাদডার বই সিজক �ল্প 
শুনজল, আর রডাজে �ল্প �ল্প স্নে সিজক উজঠ টপেল �ডাজম সভ�ডা, 
কুেুম-�রম মডানুজষর �ডাজয়র েডাপিডাটন খডাওয়ডা, এই েবই সেডা েুখ, 
েটব শরীজলর বজি সেডা।
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দূর মেডা, সেজলপুজলর মুজখর টদজক েডাটকজয় েুখ, �জর 
পুরুষমডানুষ িডাকজল েুখ, এেব বুটেেজন েু?

সেজলপুজলর মুজখর টদজক েডাটকজয় ে্ডাজমডান েুখ হয়নডা মটের। 
মডায়ডা হয়, মুখিুকু পুাঁটেজয় টদজে ইজচ্ছ কজর, চডান কটরজয় সপডাকেডার 
কজর টদজে ইজচ্ছ কজর। টকন্তু সেজলপুজল সেেজবর ধডার ধডাজর নডা। 
�ল্প সশডানডাজে ইজচ্ছ কজর। সকশবদডাদুর �ল্প, সকশবদডাদু নডাটক 
একেময় মতি চডাকটর করে। েডারপর একটদন, �ডাটেজে ধডাক্কডা 
সলজ�, বডাম হডােটি অজকজ�ডা হজয় স�জলডা। েখন, সকশবদডাদুর 
চডাকটরজি েডার সেজল সপজল, আর সেজল সবৌমডা টমজল েব িডাকডা 
পয়েডা টলজখ টনজয় বুজেডাজক সকবল অপমডান করজে লডা�জলডা। 
অপমডাজনর বেডালডায় নডাটক বুজেডা সদশডান্তরী হজয় এই ইটস্টশজনর 
ধডাজর কজবকডার পুজরডাজনডা সে ভডাঙ্ডা তপটরেক বডাটেজে চজল এজলডা। 
অজনক দূর েডার টনজ�র করডা বডাটে, সেজখজন েবডাই টহট্দজে কিডা 
কয়, সেেব সেজে, টনজ�র সবৌজক সেজে। সবৌ দু একবডার এজলও 
এখডাজন িডাকজে পডারজেডা নডা। েডার পর বুটে সবৌিডা মজরই স�জলডা।

সরডা� েকডাল েজন্ধ্ সবলডায় সকশবদডাদুর বডাটেিডা মুজে টদজয় 
আেজেডা মটে। �র অন্ধকডার কজর একিডা টিমটিজম সমডামবডাটে 
সবেজল বজে িডাকজেডা সকশবদডাদু। মটে ট�জয় বেজেডা সেখডাজন। �ল্প 
শুনজেডা। সরলিডাইন ধজর সেডা�ডা উতু্তমু্যখী স�জল নডাটক সকশবদডাদুর 
টনজ�র হডাজে �েডা বডাটে। সেখডাজন �জমর সখে, সেখডান সিজক 
য্যডাশজন �ম আজে, েডাই টদজয় শ্ডামলী টমজল আিডা হয়।

েখন বজেডািডা সপজি। আজতি আজতি সপজি ভডার আেজে, সরডা�ডা 
বজল সেমন সবডােডা সযজেডা নডা সয মটে সপডায়ডাটে। রডােটবজরজে 
েখজনডা �জর সলডাক সঢডাজক। একটদন সবলডালদডাদডা েডাজক বজলিডা, 
পুাঁিুটল বডাাঁধ।

সেডা�ডা েডাজক টনজয় এজলডা সকশবদডাদুর কডাজে। বলজলডা, 
সমজয়িডাজক িডাকজে দ্ডান দডাদু। আপনডার েব কডা� কজর সদজব। 
সপডায়ডাটে সমজয়জেজল, ইটস্টশজন িডাজক, এ সেডা শ্ডালদডা নয়, 
আমডাজদর মডাজন লডাজ�।
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স�ডালডাজি সচডাখ েুজল একবডার সদখজলডা সকশবদডাদু, চশমডার 
মজধ্ টদজয়। টবেটবে কজর বলজলডা, িডাকজব? েডা িডাক।

অজনক টদন, সকশবদডাদু মজর নডা যডাওয়ডা অটব্দ সেজখজনই রজয় 
�্ডাটেজলডা মটে। বে যটদও টদনদুপুজর, ইটস্টশজনর মজধ্ই নডামজলডা।

একটদন সকশবদডাদু হডাে সরজখটেজলডা েডার সপজি। কডাাঁপডা কডাাঁপডা 
�লডায় বজলটেজলডা, মডানুজষর আেডার আওয়ডা� শুনজে ইজচ্ছ কজর। 
বে েু্দর। েডারপর অজচনডা ভডাষডায় টক একিডা বজলটেজলডা। িডানিডান 
সপজির চডামেডায় কুাঁচকডাজনডা, বুজেডা হডাে বুটলজয়।

কিডািডা বুেজে পডাজরটন মটে। এখন একিু একিু বুেজে পডাজর। 
সশডানডা যডায়, আেডার শব্দ। অটম্। সযমন সরেন আেডার শব্দ। টবটটি 
আেডার আজ� �ম�জম আকডাশ। আজলডা সিডািডার আজ� পডাটখজদর 
আেডার শব্দ।

মডানুজষর আেডার শব্দও আজে টনশ্চই। বই পেজল �ডানডা যডায়। 
ভডাবজে ভডাবজে হডাাঁিটেল মটে।

েজন্ধর সেডাাঁজক পডােডার সিজক �ল পজে িুপিডাপ। কডার পডাজয়র 
আওয়ডা�! ভয় পডায় মটে। এ রডাতিডা টদজয় সেডা সেমন সকউ যডায় 
আজে নডা। েডারপর দ্ডাজখ, ওমডা, এ সেডা দডাদডাবডাবু। �জল, কডাদডায় 
চু্ুে।

দডা'বডাবু এ রডাতিডায় সয!

চমজক েডাকডাজলডা দডাদডাবডাবু। বলজলডা, ও, েুটম!

আটম বডাটে যডাই। সবৌটদমটন আপনডার আেডার সদটর সদজখ টচন্তডা 
কটে্যজলডা সয।

হুাঁ, অন্মনকি �লডায় বজল দীজপ্ন। ও রডাতিডায় �ডাে পজে স�জে।

েডােডােডাটে বডাটের টদজক পডা চডালডায় দীজপ্ন। সদজখ ভডাটর খুটশ 
হয় মটে, এমটন এমটনই। সবৌটদমটনর েডাজি কডাল ে�েডা হজয়টেজলডা 
বুটে। আ� আবডার ভডাব হজয় যডাজব। কডাল েকডাজল আটপে যডাওয়ডার 
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েময় সবৌটদমটন আদুজর মুখ কজর স�জির উপর হডাে সরজখ দডাাঁটেজয় 
িডাকজব, িুটচজক বলজব, বডাবডাইজক িডা িডা কজরডা সেডা মডা!

টবটটি হজল �জল্পরডা অটম্ সবজে যডায়, খজদ্ররডা সকডািডায় সরললডাইজন 
বডা� পজে আিজক ট�জয়টেল সে �ল্প সশডানডায়, িডাটলর চডাজল �ল 
পজে টিপ টিপ, ঠডান্ডা হয় রডাে।

বৃটটি আর �জলর রডাজে িডাইনীবুটেরডাও টনশ্চই �ুজমডায়।

আনমনডা একিডা সম� কজরটেজলডা েডারডাটদন। �রডাদ সদওয়ডা 
�ডানলডার ওপডাজশ ময়লডা সেডায়ডাজলর মজেডা আকডাজশর টদজক সচজয় 
টেল দীজপ্ন, েডারডাটদন। কডা�িডা� টকেু কজরটন, কডা� সেমন টকেু 
�জমও সনই। দুপুরজবলডা একবডার রটঞ্জে টপওন একিডা টলিপ ধটরজয় 
স�জলডা, বেবডাবু সবটরজয় যডাজচ্ছন, দীজপ্ন সযন ে্দডা টেজমজন্টর 
অি্যডার খডােডািডা সদজখ রডাজখ, কডাল টবল আপজিি চডাই।

হডাই উঠটেল দীজপ্জনর, টিটিন নডা আনডায় ক্ডাটন্টজন ট�জয় 
সলডাজভ পজে একজপি টচটলটচজকন আর ফ্রডাজয়িরডাইে েডাাঁটিজয় 
এজেজে, এখন �ুম পডায়। অি্যডাজরর স�ডালডাটপ হলুদ কডা��গুজলডার 
টদজক েডাটকজয় আজরডা। েডারপর ময়লডা সেডায়ডাজল আজরডা ময়লডা 
হজয় উঠজলডা, েডারপর সক এজে কডাচডাকুটচ শুরু করজলডা, আকডাশ 
সভজঙ্ �্ডানজ�জন ময়লডা �ল, রডাতিডায় কডাদডা, সলডাক�ন বডাটে টিরজে 
পডারজব নডা বজল হডা-হুজেডাশ, বডাটেজে টক িডাজক সলডাজকর? েডারপর 
সরেন বন্ধ, টভজে চ্ডাটেডা হজয় সস্টশজন সনজম ভ্ডান সনই েডাই সহাঁজি 
আেডা। এর মজধ্ আকডাশ ধুজয় একিডা চকচজক চডাাঁদ সক িডাটঙজয় 
সরজখজে। পডাজয় কডাদডা লডাজ�, টকন্তু আকডাশ আর হডাওয়ডা সবশ 
পটরকেডার, আরডাম লডা�টেল দীজপ্জনর। আনমনডা, সবভুল একরকম 
আরডাম, সযন সে বটরেশ বেজরর পুজরডাজনডা টনজ�র বডাটেজে যডাজচ্ছ 
নডা, একদম অজচনডা, অন্ কডাজরডা বডাটেজে---হজলও সেডা হজে পডাজর 
এরকম!

এমন েময় হঠডাৎ একিডা সমজয় েডামজন এজে পজে বজল উঠল, 
অমডা, দডাদডাবডাবু সয।
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স�ডার সভজঙ্ যডাওয়ডা মুজখ েডামজন েডাটকজয় ঠডাওর কজর দীজপ্ন 
সদখজলডা। েডাজদর কডাজ�র সমজয়িডা সবডাধহয়। অকডারজে তকটিয়জের 
েুজর টক একিডা বজল হনহন কজর এবডার হডাাঁিজে িডাজক দীজপ্ন। 
নডাঃ, অজনকিডাই রডাে হজয়জে।

আ�জক খডাবডার সিটবজল েবডাই একেডাজি। �লখডাবডাজরর টিজমর 
পজরডািডা টিনডাজর চজল এজেজে, েডাজি আলুর দম, সদজখ রডাজে তখ 
দুধ খডাওয়ডা বডাবডাও আমডায় দুজিডা দডাও সেডা নীেডা, বজল এজে বজে 
পেজলন। নবনীেডার সম�ডা� েিডাকজে ভডাজলডা হজয় যডায়। রডান্ডা 
ভডাজলডা কজর সে,খডাওয়ডাজেও ভডাজলডাবডাজে। িুটচ ঠডান্ডায় েডােডােডাটে 
�ুটমজয় পজেজে, েডাজে দীজপ্নও সকমন কডাাঁচুমডাচু অপরডাধী মুজখ 
বডাটে ঢুকজলডা, সরেজনর েডার টোঁজে যডাওয়ডায় এে সদটর। কে টভে 
হজয়টেল সরেজন। আজরডা দুজিডা পজরডািডা সচজয় খডায়। বড্ মডায়ডা হয় 
নবনীেডার। েকডাজল টকেু সখজয় যডায়টন, দুপুজর খডায়টন হয়জেডা।

আকডাশ �ুজে চডাাঁদ, টঠক মডািডার ওপর। বডারডা্দডায় দডাাঁটেজয় 
িডাকজে িডাকজে একিডা দী�্যজদহী েডায়ডা সদখজে পডায় দীজপ্ন, েডার 
উপর পেজে। চমজক টপেন টিজর সদখজলডা বডাবডা আজতি আজতি চজল 
যডাজচ্ছন, �র সিজক, বডারডা্দডায় দডাাঁেডাজে এজেটেজলন টক? েডায়ডািডা 
�ডাজয়র উপর সিজক েজর সযজে সদজখ সকমন ভয় পডায় দীজপ্ন, 
সিজক ওজঠ " বডাবডা!"

স্রিডা একিু আে্য হজয় ট�জয়টেজলডা টক? বডাবডা দ্রুে টিজর 
বলজলন টক সর!

লজ্ডা পডায় দীজপ্ন, পডাজশর সচয়ডারিডা টনজদ্যশ কজর বজল, এখডাজন 
বেজব, বডাবডা? সবডাজেডা নডা।

সেডার অেুটবজধ হজব নডা সেডা, টিজর আেজে আেজে বজলন 
িুকুন।

বুেজে পডাজর দীজপ্ন, বডাবডা সভজবটেজলন সে এখডাজন দডাাঁটেজয় 
টে�ডাজরি খডাজচ্ছ।েডােডােডাটে বজল, নডা নডা, সকডাজনডা অেুটবজধ হজব 
নডা।
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সচয়ডাজর এজে বজেন বডাবডা। েরডােটর বডাবডার টদজক েডাকডায় 
নডা অজনকটদন দীজপ্ন। সকডাজনডা কডারে সনই, টকন্তু সকমন সযন 
মডােখডাজন টনজ�র বে হজয় যডাওয়ডািডা এজে দডাাঁটেজয় িডাজক, টনজ�র 
বডাবডা হজয় যডাওয়ডািডা--আ�ও েডাকডায় নডা। সমজের েডায়ডািডার টদজক 
েডাটকজয় িডাজক। িডাকজে িডাকজে বজল, টক েু্দর চডাাঁদ উজঠজে।

েডায়ডা �ডাে সনজে েডায় সদয়। খডাটনক পজর বজল, সেডামডার বনু্ধরডা 
আর সকউ আজে নডা সেডা বডাটেজে, দীপু?

বনু্ধরডা? দীজপ্ন টচন্তডা কজর। কডারডা আেে বডাটেজে? রজেন 
আেে, সে এখন সকডািডায় সক �ডাজন, উৎেব একিডা সবেরকডাটর 
ব্ডাজঙ্ চডাকটর কজর, সিডাজন কিডাবডাে্যডা হয়, টকন্তু হ্ডাাঁ, বডাটেজে আর 
সকউ আজে নডা-

অটিজের কটল�জদর সেটদন সিজক খডাওয়ডালডাম সয বডাবডা, িুটচর 
�মেটদজন?

েডারডা সেডা অটিজের সলডাক, দীপু, বনু্ধ টক েডারডা?

একিডা সশডানডা যডায় নডা, টকন্তু দীজপ্ন শুনজে পডায়। আজরডা একিডা 
টকেু শুনজে পডায়, একিডা শ্বডাে, একিডা বজয় যডাওয়ডা হডাওয়ডার টহজমল 
পিশ্য পডায়, সক সযন পডাশ টদজয় েজর স�জলডা। ে্ডাাঁে কজর ওজঠ 
দীজপ্জনর বুক।

বডাবডা উজঠ পজেজেন, একিু হডাাঁি েডােডা ধরডার আওয়ডাজ� সির 
পডায় দীজপ্ন, বডাবডা চজল যডাজচ্ছন। �জর। মজন মজন িডাকজে িডাজক 
দীজপ্ন, বডাবডা, বডাবডা, সযও নডা। এজেডা েু্দর চডাাঁদ উজঠজে আ�। 
আর একিু সদজখডা।

বডাবডার �জর সেডা্ সিটবলল্ডাম্প বেজল ওজঠ।

এে সভডার েকডাজল উটঠটেে সয, মটে?

মটে েডার সবডাকডা হডাটে হডাজে। কডাল েডার িডাাঁকডা রডাে স�জে, েডাই 
েকডাল েকডাল সভজঙ্ স�জে �ুম। কলেলডা সিজক �জলর বডালটেটি 
েডােডােডাটে েটরজয় টনজে টনজে বজল েুটম নডাও স�ডা টদটদমডা, আজ�।
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অন্ কলেলডায় টনজ�র বডালটেটি আজ� সপজে সনন। সেডাাঁয়ডা 
বডাাঁটচজয় অবশ্। �ল এখজনডা আজেটন, েবডাই এজক এজক বডালটে 
সরজখ যডায়। েডাজে পডাাঁচিডায় �ল আেজব মুটনেপ্ডাজলর কজল। 
অেক্ষে সক িডাাঁটেজয় িডাজক।

েডা হ্ডাাঁ লডা মটে, কডা�কম্ম সকমন করটেে বডাবুপডােডায়? সহজেই 
সেডা আটেে েডারডাক্ষে। এ সযন অন্র অনুজযডা�, সকন সয মটে 
সহজেই িডাজক েডা বুজে উঠজে পডাজরননডা টেটন। সশষিডায় টথির 
কজরন দডাাঁেগুজলডা উাঁচু বজলই অটম্ লডাজ�।

মটে অবশ্ অন্র অনুজযডাজ�র েডার পডায় নডা, বজল, ভডাজলডা ই স�ডা 
টদটদমডা। দডাদডাবডাবু সবৌটদমটে েবডাই ভডাজলডা মটেটষ্।

হ্ডাাঁ, সেডার কডাজে সেডা েবডাই ভডাজলডা। এই সভডাজর যডাে, রডাজে 
টিটরে, সেজল টপজল দুটিজক একিু সদটখেও নডা। টভটখটর বজল টক 
টভজক্ষ সমজ�ই সখজে হজব?

এ অটভজযডাজ�র আর উত্তর সদয় নডা মটে। অপরডাধীর মজেডা মুখ 
কজর িডাজক। েডাই সদজখ অন্ আরডাম পডান। কডাউজক সেডা উটচে 
কিডা কইজে হজব, টবেটবে কজরন। েডা েুটম যজেডাই হডাপ স�রতি 
হও নডা, মডা সেডা বজি।

িুটচ বডা�ডাজনর েডামজনর রডাতিডায় িলমল কজর হডাাঁজি। কডাদডা হডাজে 
েুজল টখলটখল কজর হডাজে। দডাদডাবডাবু চডাজয়র কডাপ হডাজে দডাাঁটেজয় 
দডাাঁটেজয় সদখটেল। অন্মনকি সচডাখ। সলডাহডার স�ি সঠজল ঢুকজে 
ঢুকজে সদজখ মটে সচাঁটচজয় সিলজলডা-ও িুটচমটে, মডাটি সখওটন!

সকডািডা সিজক সদৌজে এজলডা সবৌটদমটে, িুটচজক সকডাজল েুজল 
টনল। দডাদডাবডাবুর টদজক েডাটকজয় ভীষে টবরতি �লডায় বলজলডা, সখলডা 
টদজে পডাজরডা নডা, সেডা সদখজে সনওয়ডা সকন? েডামজন মুজখ মডাটি 
টদজচ্ছ, সদখজে পডাও নডা?

দডাদডাবডাবু বজল সদয়টন সেডা মুজখ। আটম সদখটেলডাম। আর একিু 
মডাটি মুজখ টদজল টকেু হয় নডা। ইটমউটনটি বডাজে।
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েজব আর টক, মডাটি খডাওয়ডাও। ধুপ কজর িুটচজক বডারডা্দডায় 
বটেজয় চজল যডায় নবনীেডা। িুটচ স�ডাল স�ডাল সচডাখ েুজল বডাবডার 
টদজক েডাকডায়।

দডাদডাবডাবু নীচু হজয় িুটচর সপজি আঙুল টদজয় েুডেুটে দ্ডায়। 
অটম্ সহজে কুটিপডাটি হজয় যডায় িুটচ। আঙুল ধজর সিজন বজল 
-সখলজব।

টক সখলজব মডা?

বল সখলজব।

দডাাঁটেজয় ম�ডািডা সদখটেল মটে। নবনীেডা টচৎকডার কজর, হ্ডাাঁ, 
েুই-ও ওখডাজন দডাাঁটেজয় আটদজখ্েডা দ্ডাখ, আটম বডােনগুজলডা মডাট�।

ট�ভ সকজি কডাজ� যডায় মটে। ঠডাকুর�র সিজক িুকুনদডাদডামশডাজয়র 
�ন্টডার আওয়ডা� সভজে আজে।

দীজপ্ন টঠক কজর ি্ডাজল, আ� অটিে যডাজব নডা। েডারডাটদন 
বডাটেজেই িডাকজব। সকডাজনডা েই করজব নডা। এিডা টঠক কজর সিজলই 
েডার মজন খুব শডাটন্ত হয়। সচয়ডাজর �ডা এটলজয় বজে।

সোঁকডা পডাাঁউরুটি আর মডাখন হডাজে টনজয় নবনীেডা যখন বডারডা্দডায় 
এজে বজে, েখন দীজপ্ন েডাজক বজল, আ� অটিে যডাজবডা নডা।

শরীর টঠক আজে সেডা? নবনীেডা একিু উটদ্গ্ন হয়।

হ্ডাাঁ হ্ডাাঁ শরীর টঠক আজে, বডাটে িডাকডার সকডাজনডা অ�ুহডাে খুাঁজ� 
পডায় নডা দীজপ্ন, েডারপর হঠডাৎ বজল সিজল, আেজল এক বনু্ধর 
বডাটে যডাজবডা ভডাবটেলডাম টবজকজল, েডাই--

সক বনু্ধ স�ডা?

েুটম টচনজব নডা, সেডাজিডাজবলডার বনু্ধ। আমরডা েখন সস্টশজনর 
ওটদজক ভডােডা িডাকেডাম। যডা সহডাক একিডা টকেু বজল সদয় দীজপ্ন, 
হুডমুটেজয়।

ও আচ্ছডা। আর আগ্হ সদখডায় নডা নবনীেডা। দীজপ্নও সবাঁজচ 
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যডায়।

মটে কুজয়ডার পডাজশ টনচু হজয় সচডাজখ মুজখ �ল টেজিডায়। রডাজের 
বৃটটির পর সরডাদু্রটি উজঠজে দুপুজরর বে কেডা। �ডা টচেটবে কজর। 
আ� দডা'বডাবু বডাটে িডাকডায় খডাওয়ডা দডাওয়ডা েডােডােডাটে চুকজলডা। 
খডাটনক দডাওয়ডায় শুজয় টেজলডা সে, িুকুন দডাদডামশডাজয়র হডাল্ডা নডাক 
িডাকডার শব্দ শুনজে পডাটচ্ছজলডা। এখন আর পডাজচ্ছনডা, দডাদডামশডায় 
বড্ �ুটমজয় পজেজেন। পডা টিজপ টিজপ কুজয়ডার টদজক সযজে ট�জয় 
�ডানলডা টদজয় সদখজলডা সবৌটদমটে দডাদডাবডাবুর �ডাজয় পডা েুজল শুজয় 
�ুজমডাজচ্ছ, সখডালডা, সমডািডা, কলডার সিডাজের মজেডা পডা, েডাদডা। সদজখ 
মটের মুজখ হডাটে এজলডা, েুখ েুখ হডাটে।

টেটনমডায় �ল্প সদখজল এরকম হয়। েুাঁজে হজচ্ছ নডা সেডামডায়, 
চিকডাজে হজচ্ছ নডা, সমজখ সদখজে হজচ্ছ নডা অিচ সদখ টক নডা 
দ্ডাখ রুটি সহডাজলডা, েরকডাটর সহডাজলডা, সেেব সখজয় দ্ডাখডাও স�জলডা, 
কটের �জর সেডাজিডা টিটভ আজে, েডাইজে এেব সদখডা যডায়। আজরডা 
সলডাজকর বডাটেজেও আজে, টকন্তু সে বডাটেজে মটেজক ঢুকজে দ্ডায় 
সক। এবডাটেজেও টিটভ আজে, টকন্তু সে রডাটত্তজর চজল, েখন মটে 
বডাটে যডায়।

েডার সচজয় বই ভডাজলডা। িডাইনীবুটের �ল্পিডা আর সশডানডাই সহডাজলডা 
নডা। িডাইটনবুটে টনটশ্চে দটখমডাজয়র মজেডা হজব, েডাে বুটের এক 
বুটে েডাজক সক ইটস্টশজন সিজল টদজয় ট�জয়টেজলডা, বুটে মরজলডা সেডা 
নডা-ই, টদটব্ব সহাঁজি সবেডাজে লডা�জলডা েুরেুর কজর। েডারপর যখন 
েব্বডাই দটখমডা'সক �র কজর সদজব বজলিডা, েখন একটদন বুটে পুি 
কজর মজর আম�ডাজের স�ডােডায় পজে রইজলডা। েডার হডাাঁ-মুজখর কডাজে 
মডাটে উেটেজলডা, মুটনেপ্ডাটলটির �ডাটে নডা আেডা অবটদ মটে বজে 
বজে মডাটে েডাটেজয় টদজয়টেজলডা। েডারডা সবলডা। স�ন্ডা লডাজ�টন।

এখন মটে মডাজে মডাজে ভডাজব, বজেডািডাজক সবশ কজর েডাবডান 
সমজখ চডান কটরজয় সদজব। ওজক েবডাই স�ন্ডা কজর। খুব সনডাংরডা। 
টকন্তু বজেডা েিকডা সমজর হডাে েটরজয় দ্ডায়। স�ন্ডা সপজল টভটখটররডা 
সবটশ পযেডা পডায়।
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সবশ �রম টদজয়জে। �ুমন্ত নবনীেডার পডা �ডাজয়র সিজক 
আজতি আজতি নডাটমজয় খডাি সিজক নডাজম দীজপ্ন। েন্তপ্যজে সখডাজল 
টেিটকটন। টপেন পডাজনর দডাওয়ডায় সবটরজয় আজে। একিডা টে�ডাজরি 
হজল ভডাজলডা হজেডা। টকন্তু আবডার �জর ঢুকজে হজব, নডাঃ িডাক। 
রডান্ডা�জরর লডাজ�ডায়ডা কুজয়ডােলডার কডাজে কডাজ�র সমজয়িডা সচডাখ 
মুখ ধুজচ্ছ। পুজরডাজনডা ইাঁজির পডাাঁ�ডা, বষ্যডার আ�ডােডায় সঢজক স�জে। 
দডাওয়ডায় রডাখডা একিডা লেডাটস্টজকর সচয়ডার সিজন বজে দীজপ্ন। 
টনজ�র বডাটের টপেনটদকিডা সকমন অজচনডা, আশ্চয্য সেডা! এজেডািডা 
�ডায়�ডা আজে এখডাজন, সবশ ভডাজলডা একিডা বডা�ডান হজে পডাজর। 
েডামজনর টদজক অজনকিডা বডা�ডান কজরজে নবনীেডা, টকন্তু সখজদর 
েজঙ্ মডাজে মডাজেই বজল, ওর হডাজে �ডাে বডাাঁজচ নডা।

চডাকটরিডা সেজে ভডাজলডা কজরটন নবনীেডা। মজন হয় দীজপ্জনর। 
সকমন আিজক স�জে ও, বডাটেিডার েজঙ্, এই মিস্লী একডাটকত্বর 
েজঙ্, আ�কডাল বডাজপর বডাটে ট�জয়ও িডাকজে চডায় নডা, সবকবডা�ডাজনর 
দু-কডামরডার বডােডায় ওর দম আটকডায়। ভডাইও বজেডা হজয়জে, �জরর 
অভডাব।

পেডাশুজনডায় এমন টকেু ভডাজলডা টেজলডা নডা দীজপ্ন, ভডাজলডা 
সর�ডাটিও কজরটন সকডাজনডাটদন, �টেজয় �টেজয় পডাে কজর স�জে, টব 
কম পডাে কজর হঠডাৎ এই সলডায়ডার টিটভশন লিডাজক্যর পরীক্ষডা সলজ� 
সযজে চডাকটর টনজে আর টদ্ধডা কজরটন সে। বরং বডাবডার খডাটনক 
আপটত্ত টেল, মডাস্টডাে্যিডা হল নডা--এ বংজশ েকজলই--

মডাস্টডাে্য করডার টব্ুদমডারে ইজচ্ছ টেল নডা দীজপ্জনর। েডােডােডাটে 
চডাকটরজে ঢুজক এেব পডালডা চুটকজয় টদজয় হডাাঁি সেজে সবাঁজচটেল, 
সরডা�ডা, অটমশুক, সবডাকডাজি, অন্মনকি দীজপ্ন। অবডাক কডান্, 
চডাকটরজে েডার ভডালই উন্টে হজে লডা�ল। সলডাজক েডার 
অন্মনকিেডাজক ভডাটর পডাত্তডাও টদজে লডা�ল-মুহুটরবডাবু বজলন, দত্ত 
আমডাজদর বেবডাবুজক পজকজি পুজর সরজখজে। বেবডাবু ভডাজবন সে 
বুটে অজনক অটিে পটলটিসে বুজে সিজলজে। েডার টমিটমজি হডাটে, 
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অন্মনকিেডা সয আেজলই বুটদ্ধর পটরচডায়ক টকেু নয়, দীজপ্ন সয 
অটম্ই, সে কিডা অ�ে্ডা চডাপডা পজে স�জলডা।

সেমন সকডাজনডা অশডাটন্ত সনই দীজপ্জনর। সকডাজনডা অটভজযডা�ও 
সেমন সনই। বনু্ধরডা অজনজকই সবশ ভডাজলডা ভডাজলডা �ডায�ডায় আজে, 
সে টনজয়ও ভডাজব নডা সে, সে সেডা সেমন একিডা উজ্জ্বল েডারে টেল 
নডা। নবনীেডাও টব এ পডাশ, টকেুটদন চডাকটরও কজরজে, মডাজে মডাজে 
বজন, মডাজে মডাজে েুমুল অশডাটন্ত হয়, টহেটহজে অশডাটন্ত, কখজনডা 
একিডা টেজনমডা সদখডা টনজয়, কখজনডা একিডা টে�ডাজরজির েডাই েডােডা 
টনজয়, টকন্তু এজেডাটদজন স�জন স�জে দীজপ্ন, ঐ অশডাটন্তগুজলডাই 
নবনীেডার শরীজরর চডাটবকডাটঠ। েডার পজরই শরীর-বের সোঁজক ধজর 
েডাজদর, এেডােডা টবজনডাদনিডাই বডা টক?

নডাঃ, �ডাে নডাজে দীজপ্ন। বড্ সচনডা চেুটদ্যকিডা। ভীষে সচনডা। 
েটদ্যজমডােডা ন্ডাকেডার মজেডা, বেজরডা সরডা�ীর �জন্ধ ভজর িডাকডা �জরর 
মে। ভডালিডাজ� নডা।

কডাজ�র সমজয়িডা েডামজন এজে বলল, চডা কটর সদব?

মডািডা নডােল দীজপ্ন। সবশ কজয়কবডার।

সমজয়িডা টকেু বলল নডা। সবডাকডা সবডাকডা মুজখ েডাটকজয় রইল। 
টবরতি হজয় দীজপ্ন মুজখ বলল-নডা। সবশ পিটি উচ্ডারে কজর।

এবডার সবডাধহয় বুেল সমজয়িডা। �ডাে সহটলজয় েজর স�জলডা। 
সবটশ দূজর নয়। রডান্ডা�জরর দডাওয়ডায় ট�জয় বেল। ওখডাজন ওর 
মডাদুর পডােডা আজে।

দীজপ্ন সদখল, অদু্ে শডান্ত মুজখ সমজয়িডা েডামজনর টদজক 
েডাটকজয় আজে। প্রডায় মৃে দৃটটিজে। েডামজন দুজিডা নীল িটেং উজে 
যডাজচ্ছ এজক অন্জক ট�জর, স�ডাল স�ডাল---

িুটচর বডাবডার সকডাজনডা বনু্ধ সনই।

েজন্ধ্র সেডাাঁজক টিটভ খুজল বেজলডা নবনীেডা। েডারপর আটবকেডার 
করজলডা, সকবল এর অজধ্যক চ্ডাজনল আেজে নডা। সম�ডা� টব�জে 
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স�ল েডার। টবরতি হজয় উজঠ পেল, টক কজর এখন। রডাজরের রডান্ডা 
েকডাজলই হজয় স�জে, মটে রডান্ডা�জর বজে রুটির আিডা মডাখটেল, 
সেখডাজন ট�জয় বেল। একিডা পুজরডাজনডা েডাইজকল টনজয় সকডািডায় 
সবজরডাজলডা দীজপ্ন, বনু্ধর বডাটে নডাটক।

মটে, এখন বডাটে ট�জয় টক কটরে?

টিক কজর হডােল মটে, বডাটে সযজে সয এক সপডায়ডা রডাে হয় 
স�ডা। ট�জয় আর টক করব।

অজনকিডা েময় লডাজ� বুটে সযজে? সস্টশজনর কডাজে নয় 
সেডাজদর বটতি?

মটে অপডাজঙ্ একবডার সবৌটদমটেজক সদজখ সনয়। সবডাকডা মডানুষ 
সে, বুজে েুজে উতু্তর টদজে হয়, কডা�লমডােীর সশখডাজনডা।

ইটস্টশজনর কডাজে, টকন্তু সেডামরডা সয রডাতিডা সদ' যডাও, ঐজি নয়, 
হডাাঁিডা পি স�ডা। বে পুকুজরর পডাশ টদজয় সযটে হয়।

ওিডা পুকুর নডাটক, েটেজয় বেজলডা নবনীেডা, ওজেডা পচডা সিডাবডা!

নডা স�ডা, ঐজে মডাে আজে, উজপ্র সশওলডা, টনজচ কজেডা মডাে, 
েডাজদর সচডাখ পুটি পুটি কজর �জল ভডাজে।

মডাে ধটরে বুটে সেডারডা?

আটম? নডা, আটম সদটখ। পুকুর সপটরজয়ও অজনক সযজে হয়, 
কডামডাটলপডােডার মটদ্ টদজয়, আটদ্দডাদডার েডাইজকল রডাখডার সদডাকডান, 
েডার পর স� সহডাজলডা, ইটস্টশজনর টদজক হুই রডাতিডা স�জে, আর 
একটদজক সদখবডা, ভুরুর মজেডা সবাঁজক স�জে রডাতিডা। সেই টদজক 
সযজে হয়।

ভুরুর মজেডা রডাতিডা? নবনীেডার মুজখ হডাটে সিডাজি, সবশ কিডা 
বটলে সেডা েুই, �জল্পর মজেডা।

লজ্ডা পডায় মটে, েডারপর বজল েটে্ অমন।

নবনীেডা ভডাজব, েটে্ কেটদন একিডাও �জল্পর বই পেডা হয় 
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নডা, অিচ কজেডা বই পডে সে, টবজয়র আজ�, টবজয়র পজরও, ভডারী 
বই নয়, সনহডাে �জল্পর বই, প্রটেভডা বেু, আশডাপূে্যডা--

মটে সদখল, সবৌটদমটের সচডাখ দুজিডা অজনক দূর সকডািডায় 
চজল স�জলডা। এরম হয়, �ডাজন সে। সকশবদডাদুর হে। একরডাজে 
েডার উপজর স�ডাঙডাজে িডাকডা মডাস্টডাজরর মুখিডা েুজল সে সদজখটেল, 
সচডাখদুজিডা সকডািডায়, টভেরপডাজন, অজনক টভেজর আজে ধূজপর বন, 
সেইখডাজন েডােডা হডাজে মডাস্টডারনী সহাঁজি যডায়। মডাস্টডার বজলটেল।

আিডার সলটচ সকজি, েডাদডা লেডাটস্টজকর সকৌজিডায় েরকডাটর ভজর 
মটে চজল স�ল। ও�জর িুকুনদডাদডামশডাজয়র েডাজি িুটচ সখলজেই 
লডা�ল, রডান্ডা�জরর সমজেজে বজেই রইল নবনীেডা। �ল পজেজে 
সমজেজে, েডাই আঙুজল কজর টনজয় একজ�ডােডা ভুরু আাঁকল। 
েডাজেই িুটরজয় স�ল �লিুকু।

েন্ধ্ডা �টেজয় সযজে িডাকজল িডাইটনবুটে চক্কর কডাজি এটদক 
ওটদক। েডার েডােুর হডাওয়ডা লডাজ� মডানুজষর �ডায়। চডাাঁজদর �ডাজয়র 
সিজক এক খডাবলডা আজলডা খজে �টেজয় পজে একলডা পিচলটে 
সলডাজকর �ডায়।

চমজক উজঠ মটে সদখল, আ�ও দডাদডাবডাবু ঐ রডাতিডা ধজর 
আেজেজে। আনমনডা সবভুল সচডাখ। েডাইজকল হডাাঁটিজয়।

মটে দডাাঁেডাল। টকেু বলল নডা।

দীজপ্নও দডাাঁেডাল। েডারপর অপ্রস্তুে �লডায় বলল, টনজ�জক 
অবডাক কজর বলল, রডাতিডািডা খুব েু্দর, নডা? �জল্পর মে।

মটেজক উজদ্শ কজরই বলল সবডাধহয়।

মটে টিক কজর সহজে টদল। দুজিডা দডাাঁে আজরডা একিু সবটরজয় 
এল। েডারপর দুজিডা সবডাকডা মডানুষ উজটিডা টদজক সহাঁজি বডাটে টিরজে 
লডা�ল। সয যডার �জল্পর টদজক।

সেই রডাজে মটের সঠডাাঁজির মজধ্ একিডা এজকবডাজর অজচনডা সঠডাাঁি 
যখন িুজব যডাটচ্ছল, েখন আাঁকুপডাকু কজর টনজ�জক সবর কজর 
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এজন মটে হডাাঁি ধরডা �লডায় ট�জ�শ করজলডা, সেডামডার নডাম টক স�ডা 
বডাবু? সেডামডার নডাম?

খেখজে একিডা �লডা উত্তর টদল, কডালু। েডারপর আবডার িুজব 
স�ল।

বডাটলজশ রডাখডা মডািডা একিু কডাে কজর মটে সদজখ, একিডা 
িুজর শডাি্য, পজকি সিজক একিডা স�ডালডাটপ কডা�� সবটরজয় আজে। 
পডানমশলডার �ন্ধ। টবটের। আর িডাটলর িডাাঁক টদজয়, চডাাঁজদর আজলডার 
েজঙ্ �জর সনজম আেজে গুটে গুটে �ল্প। মডাটির মজেডা। িুটচর 
মজেডা। বজেডার মজেডা।

িডাইটনবুটের চুল।

সবডাকডা সবডাকডা সহজে আরডাজম সচডাখ বু�ল মটে।

প্রডািটমকভডাজব গুরুচণ্ডা৯ র িইপত্তজর প্রকডাটশে।
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লল�পুরাণ
আহদমে খান হীরক

�েরডাজের �িনডািডা সয টনেক দুঃস্নে টেল এিডা সভজব সেডামডার 
সভের একিডা স্টতি, এমনটক খডাটনকিডা আন্দও তেটর হয়। সহজে 
সিজলডা েুটম। মডািডার ওপর েডাাঁ েডাাঁ কজর �ুজর চলডা ি্ডাজনর টদজক 
েডাটকজয় সেডামডার মজন হয় একিডা এটে �জর লডা�ডাজনডা �রুরী 
হজয়ই পজেজে। এই ি্ডান শ্রডাবজনর এই েকডাজলও �রিডাজক আর 
ঠডাণ্ডা রডাখজে পডারজে নডা। �ডানডালডার কডাচ আর ভডারী পদ্যডা �টলজয় 
আেডা বডাইজরর েডাপ �জরর সভের এখজনডা বদ্ধ। সেডামডার টপজঠর 
টনজচ এখজনডা রডাজরের �ডাম। আর বুজকর সভের রডাজের ভয়ডানক 
দুঃস্নে।

টকন্তু এখন সেডামডাজক অটিে সযজে হজব। স্ডাি্যজিডাজনর 
েজেডাটধক স্ডাি্য অ্ডালডাম্য সবজ� সবজ� বন্ধ হজয় স�জে। সেডামডাজক 
উঠজে হজব, ব্রডাশ কজর টনজ�জক পটরকিডার কজর, সকেডাদুরতি 
সপডাশডাক পজর সবজরডাজে হজব। আর বডাইজর সবজরডাজলই একেডাাঁক 
হলিডা সেডামডাজক আরিমে করজব। সেডামডার দডাটয়ত্ব হজব সেই হলিডা 
আর টবটবধ গ্ডাটনজক পডাশ কডাটিজয়, টনজ�র সপডাশডাজকর ভডাাঁ� 
এেিুকু নটি হজে নডা টদজয় অটিজে সপঁেডাজনডা। অটিজে সেডামডার 
যেিুকু দডাম, সেডামডার টনভডাাঁ� সপডাশডাজকর দডামও েডারজচজয় কম 
টকেু নডা। মডাজক্যটিং অল অ্ডাবডাউি আজ� দশ্যনধডারী পজর গুেটবচডারী!

েডা সেডামডার গুেটবচডার অবশ্ই হজয়জে। �ে েয়িডা বেজর 
সেডামডার উথিডান সেডামডার বনু্ধজদর ঈষ্যডার কডারে হজয় দডাাঁটেজয়জে। 
এক বনু্ধ, সয ল পডাশ বডা সিল কজর এখন আদডালজে টকেু 
একিডা কজর, সে সেটদনও বলটেল েডার সপশডা পটরবে্যজনর কিডা। 
বলটেল সে সেডামডার সপশডায় চজল আেজব টকনডা ভডাবজে...কডারে 
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পৃটিবী এখন সকবলই বডাটেজ�্র। েুেরডাং, আইন কপটচজয় আর 
আয়-সরডা��ডার কই? েুটম সেমন সকডাজনডা উৎেডাহ সদখডাওটন। নডা 
সদখডাজনডার সপেজন অন্ অজনকগুজলডা কডারজের একিডা এই সয এই 
বনু্ধটি সেডামডার খুবই কডাজের টেল। েম্ডাবনডাও টেল েডার। েুটম 
চডাওটন সেডামডার সপশডাজে বনু্ধটি এজে সেডামডাজক েডাটেজয় যডাক। শত্রু 
উন্টে করজল রডা� হয়, টকন্তু বনু্ধ উন্টে করজল সয বেডালডা হয় েডা 
েডারডা �ীবন বহন করজে হয়। সেই বেডালডা েুটম এমটনজেই বহন 
কজর চজলজেডা উটনশ মডাে ধজর।

উটনশ মডাে আজ� সেডামডারই আজরক বনু্ধ, যডার টেল একিডা 
হেডাশডাপূে্য �ীবন, মডাস্টডাে্য সশষ কজর স্ি বজে টেল �জর, যডাজক 
সেডামরডা ভডাজলডাবডােডার কিডা বলজে ট�জয় সকবলই করুেডা করজে 
শুরু কজরটেজল, যডাজক সিডান টদজয় লডাইি ই� টবউটিিুল বজল 
উৎেডাহ সদয়ডার সচটিডা করজে করজে বুজক বকুল িুজলর েুবডাে 
অনুভব করজে এই সভজব সয আহডা বনু্ধিডাজক কেই নডা সহল্প কজর 
চজলজেডা সেডামরডা...সে হঠডাৎই একটদন দুম কজর কডানডািডা চজল 
যডায়। েডার চডাচডা বডা খডালু বডা িুপডা বডা এরকম সকডাজনডা েূরেেডা ধজর। 
েডারপর আর সকডাজনডা সখডাাঁ�খবর িডাজক নডা েডার। সেডামরডা প্রিম 
টদজক অটভমডান কজরডা--আচ্ছডা সেডা সে একিডা! সকডাজনডা খবরই টনজলডা 
নডা আমডাজদর! সেডামরডা টনজ�জদর আড্ডায় েডার প্রেঙ্ উঠজল সবশ 
�ডালডা�ডাল কজরডা। শডালডা একিডা সবইমডান! শডালডা আমডাজদর কডাউজক 
টকেু নডা �ডাটনজয় সকমন কডানডািডা চজল স�ল!

েডারপর সেডামরডা ভডাবজে শুরু কজরডা মডালজয়টশয়ডায় সযমন হয়, 
মধ্প্রডাজচ্ সযমন হয়, কডানডািডাজেও টক সেমনই হয় বডাংলডাজদশী 
শ্রটমকজদর?েখন সকউ সকউ বজল কডানডািডা দডারুে েুজখর �ডায়�ডা। 
ওখডাজন অজনক কডা�। আর অজনক িডাকডা। কডানডািডার িডাকডার েডাজি 
বডাংলডাজদজশর িডাকডার িডারডাক স�জন সেডামরডা তিটম্ে হজয় পজেডা। 
কডানডািডাজক সেডামডাজদর স্�্য মজন হয়।

িজল সেডামডাজদর সম�ডা� টেটরটক্ষ হজে িডাজক। আর বনু্ধিডা 
সয �ডােীয় সবইমডান এই ব্ডাপডাজর সেডামরডা টনটশ্চে হজে িডাজকডা। 
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এর মজধ্ই একিডা উজেডা খবর আজে সয সেডামডার ওই বনু্ধটি 
কডানডািডায় খুব ভডাজলডা আজে। একিডা শটপং মজল সে এখন কডা� 
কজর। টদনরডাে কডা� কজর। আর েডার ব্ডাংক ব্ডালডান্ টনে্ই 
িুজল সিাঁজপ উঠজে। সে একিডা �ডাটে ইটেমজধ্ই টকজন সিজলজে, 
এবং ্্ডাি টকনজব বজল সখডাাঁ� করজে। বনু্ধটি সিেবুজক সনই 
বজল এেব খবর সপজে সেডামডাজদর সদরী হজয় যডায়। েখন সেডামরডা 
বলজে িডাজকডা সয বনু্ধটি যটদও মডাস্টডাে্য পডাশ েবুও একিডা মূখ্য 
টবজশষ; সকননডা সে সিেবুক চডালডাজে পডাজর নডা। আর েডারডাটদন 
�ডাধডার মজেডা কডা�ই কজর যডায়। এর সিজক সেডামডাজদর �ীবনই 
অজনক েুজখর। েন্ধ্ডায় অন্তে একিডা চডাজয়র আড্ডায় বেজে পডাজরডা 
সেডামরডা আর টনজ�র সদজশর টনজ�র মডানুষজদর েডাজি কিডা বলজে 
পডাজরডা। কডানডািডায় সেডা বডাংলডা বলডার সকউ নডাই। েখন সেডামডাজদর 
হঠডাৎ কজর অজনক সদশজপ্রম স�জ� ওজঠ। আর সেডামরডা ভডাষডা, 
কডালচডার, ঐটেহ্ ইে্ডাটদর টবপরীজে সেডামডার ওই বনু্ধজক সিজল 
টদজয় েডাজক প্রডায় মীর�ডািজর ভূটষে কজরডা।

অবশ্ এর মজধ্ই েুটম সচটিডা কজরডা কডানডািডাপ্রবডােী বনু্ধর েডাজি 
সযডা�ডাজযডা� করজে। েডার এক ভডাজগ্নর কডাে সিজক কডানডািডার সিডান 
নডাম্বডার স�ডা�ডাে কজর সিজলডা েুটম। টকন্তু স�ডা�ডাে করডার পজরও 
সবশ টকেু টদন কডাজি সযডা�ডাজযডা�হীন। কডারে সেই েময়িডা েুটম 
ভীষে ব্তি িডাজকডা সেডামডার অটিজের কডা� টনজয়। একিডা নেুন 
সপ্রডািডা্ বডা�ডাজর নডামডাজে যডাজচ্ছ সকডাজনডা এক মডাটটি ন্ডাশনডাল 
সকডাম্পডাটন। সেই সপ্রডািডাজ্র মডাজক্যটিং টনজয় সেডামডার মডািডার চুল 
সোঁেডার অবথিডা হয়। রডাে-টদন এক কজর সেডামডাজক খডািজে হয়। 
কডারে এমন একিডা অবথিডা তেটর হয় এক েময় সয কডা�িডা 
প্রডায় িেজক সযজে ধজর সেডামডার হডাে সিজক। সেডামডার বে, যডার 
অজনকগুজলডা মডািডা ও পডা এরকমিডাই েুটম টবশ্বডাে কজরডা,টেটন 
সেডামডাজক সিজক পিটি �ডাটনজয় সদন টেন টদজনর মজধ্ প্রজ�্ �মডা 
টদজে নডা পডারজল কডা�িডা সেডামডার �ুটনয়রজক টদজয় সদয়ডা হজব। 
সেডামডার পৃটিবীিডা দুজল ওজঠ আর সেডামডার মজন হয় আেজল টেন 
টদজনর মডািডায় সেডামডাজক িডায়ডার করডার স�ডাষেডা টদজয় সদয়ডা হজয়জে।
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চডাকটর হডারডাজনডার ভয়ডানক একিডা অনুভূটে টনজয় টনজ�র সিজকি 
টিরজে টিরজে সেডামডার সচডাজখর েডামজনর েব আজলডা স�ডালডা হজয় 
আেজে িডাজক। কটম্পউিডার ট্রিন অভডাটবেভডাজব কডাাঁপজে িডাজক। 
আর সেডামডার আঙুলগুজলডা টক-সবডাজি্যর ওপর সনজচ উঠজে পডাজর 
নডা। মজন হয় আঙুলগুজলডা প্ডারডালডাই�ি হজয় স�জে। েুটম প্রজ�্ 
তেটর করজে পডাজরডা নডা, কখজনডা পডারজব এরকম ভরেডাও হয় 
নডা সেডামডার। েন্ধ্ডা সপটরজয় স�জলও েুটম চুপচডাপ অটিজে বজে 
িডাজকডা। এমনটক েডার পজরর টদনও েুটম একইভডাজব বজে িডাজকডা 
অটিজে। আর অটিজের েবডাই টিেিডাে কজর বলজে িডাজক সয 
এই মডাজে অন্তে এক �জনর চডাকটর টনটশ্চে যডাজবই যডাজব! েুটম 
সবটেজনর আয়নডায় টনজ�জক কুয়ডাশডাচ্ছন্ সদখ।

দডারুে ভীটে টনজয় েুটম লডাঞ্ কজরডা। টপ্রয় �রুর মডাংেও 
সেডামডার �লডা টদজয় নডাজম নডা। এমনটক সরডাজদলডার সিডানকলও 
টবশ্রী লডাজ�। সরডাজদলডা বডারবডার �ডানজে চডায় কী হজয়জে? েুটম 
েডাজক �ডানডাও সয েুটম কডানডািডা চজল সযজে চডাও। কডারে এই 
সদজশ চডাকটরর সকডাজনডা টনশ্চয়েডা সনই। েডারজচজয়ও বে কিডা 
মডানুষ টহজেজব সকডাজনডা েম্মডান সেডা সনই-ই এখডাজন! সরডাজদলডা 
সেডামডাজক শডান্ত করডার সচটিডা কজর টকন্তু েুটম শডান্ত নডা হজয়ই েন্ধ্ডার 
রডাতিডায় সনজম পজেডা। এবং �ুরজে �ুরজে হডাাঁিজে হডাাঁিজে টনজ�জক 
আটবকিডার কজরডা বজের ্্ডাজির েডামজন। েুটম অজনকক্ষে বডাটের 
েডামজন অনি্যক স�ডারডা�ুটর কজরডা। েুটম �ডাজনডা নডা ্্ডাজির সকডান 
েলডায় সেডামডার বে িডাজক। টকন্তু সেডামডার মজন হয় েৃেীয় েলডার 
ব্ডালকটনজে বজের সমরুন শডাি্যিডা একলডা েুলজে সদজখডা। েুটম 
সেই শডাি্যিডাজক লক্ষ্ কজর একিডা টঢল েুাঁেজে চডাও, শডাি্যিডাই সযন 
বে এই সভজব েুটম সেিডাজক টোঁজেজিজে সিলজে চডাও, টকন্তু পডাজরডা 
নডা--েডার আজ�ই বজের �ডাটে হুশ কজর সবটরজয় আজে ্্ডাজির 
সপি সিজক। আর বজেরডা পডাটরবডাটরকভডাজব সেডামডাজক সদজখ 
সিজল। আর েুটমও এখডাজন সয এজেজেডা এক বনু্ধর কডাজে ইে্ডাটদ 
বলজে বলজে �জল যডাও। বজের বউজক েুটম ম্ডািডাম ম্ডািডাম বজল 
সকন্র মজেডা সেডাি হজে িডাজকডা। বজের সেডা্ সেজলিডাজক সকডাজল 
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েুজল নডাও েুটম এবং টকেুক্ষজের মজধ্ �ডাজেও। বে এমনটক 
সেডামডাজক েডাজদর েজঙ্ সরতিরডাজে যডাওয়ডার আমন্ত্রে �ডানডাজল েুটম 
েডাজে েডােডা টদজয় সেডামডার কডাল্পটনক বনু্ধজক উটেজয় সিজলডা। আর 
েডাজে সেডামডার অটিজের েৃেীয় টদনিডা আনজ্দ ভজর ওজঠ। কডারে 
সেডামডার �মডা সদয়ডা সপ্রডাজ�্িডা পডাশ হজয় যডায়। �ুটনয়র �ুটনয়রই 
সিজক যডায়, আর নেুন সপ্রডাজ�্ টনজয় েুটম মডাজক্যটিজঙ েডাাঁটপজয় 
পজেডা। সেডামডার মজন হয় সেডামডার কডাজনর পডাশ টদজয় একিডা গুটল 
সবটরজয় স�জে। িজল সবশ টকেু িুল আর চডাাঁপডাই নবডাব�ঞ্জ সিজক 
আনডাজনডা িরমডাটলনহীন আজমর েুটে টনজয় েুটম এবডার েরডােটর 
বজের ্্ডাজি ঢুজক পজেডা। েরজষ-ইটলশ টদজয় মডাটখজয় মডাটখজয় 
ম্ডািডাম ম্ডািডাম বজল ভডাে খডাওয়ডায়। আর পজরর েুটির টদজন 
বজের পটরবডাজরর েডাজি েুটম ি্ডান্টডাটে টকংিম �ুজর আজেডা। 
এভডাজবই সেডামডার অটিে টবভতি হজয় পজে--েকডাজল সিজকি বজেডা 
েুটম আর েন্ধ্ডায় বজের ড্ইজঙ।

সরডাজদলডা সেডামডাজক সিডান টদজয় টদজয় আর পডায় নডা।

অবশ্ টকেু টদন পর সরডাজদলডাজকও েুটম সিডান টদজয় টদজয় 
পডাও নডা। সরডাজদলডা েখন েদ্ একিডা চডাকটরজে ঢুজকজে বজল 
েুটম শুজনজেডা এবং এও শুজনজেডা েডার টবজয়র কিডাবডাে্যডা চলজে 
েডারই অটিজের সকডাজনডা উচ্পজদর েডাজি। েুটম যখন হজন্ হজয় 
সরডাজদলডাজক সখডাাঁ�ডা শুরু কজর ব্ি্য হজয় পজেডা েখন সেডামডার সভেজর 
এক সদশজদ্ডাহী ��্যন কজর ওজঠ--কী হজব এই সদজশ সিজক? এই 
সদজশর েবডাই স্ডাি্যপর েব্বডাই সবইমডান!আর সবইমডান বলডার েডাজি 
েডাজি সেডামডার সেই কডানডািডাপ্রবডােী বনু্ধর কিডা মজন পজে। যডার 
সিডান নডাম্বডার েুটম টনজয় সরজখটেজল সেডামডার স্ডাি্যজিডাজন। সেটি 
খুাঁজ� সবর কজর এক রডাজে েুটম েডাজক সিডান টদজল সে ধজর নডা। 
েখন সেডামডার বুেজে বডাকী িডাজক নডা সয সেডামডার বনু্ধটি আেজলই 
এক ইেজর পটরেে হজয়জে। নডা হজল বনু্ধর সিডান সকন ধরজব 
নডা সে? টকন্তু েুটম সচটিডায় ত্রুটি রডাজখডা নডা সকডাজনডা। সিডানকল আর 
সিসেি ম্ডাজেজ� টদনরডাে ভটরজয় সেডাজলডা। আর এক �ভীর রডাজে 
অ�ডানডা নডাম্বডার সিজক সিডান আজে।
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�ুজমর মজধ্ িডাকডায় সিডানিডা বডা�জে সদজখও সকজি টদজে চডাও 
েুটম...টকন্তু েখনই সেডামডার কডানডািডার কিডা মজন পজে। িজল কডাচডা 
�ুম ভডাঙডার পজরও মধু সঢজল েুটম হ্ডাজলডা বজল ওজঠডা। আর ওপ্রডাজন্ত 
সেডামডার বনু্ধটিও প্রডায় উচ্ছডাজের মজেডা একিডা শব্দ কজর। টকন্তু 
েডার কজণ্ঠ টবজত্তর েনেনডাটন েুটম সির পডাও। িজল মজন মজন 
অনুভব কজরডা একিডা �ভীর টবেৃষ্ডা। অিচ দডারুে ভডাজলডাবডােডার 
সিডাজন েুটম কিডা চডাটলজয় যডাও। আর চডালডাজে চডালডাজে েুটম �ডানজে 
পডাজরডা সেডামডার অন্ডান্ অজনক বনু্ধই আেজল স�ডাপজন স�ডাপজন 
কডানডািডাপ্রবডােী বনু্ধর েডাজি সযডা�ডাজযডা� সরজখ চজলজে। এবং েডারডা 
েবডাই, �ুটরজয়-টিটরজয়, ইটনজয়-টবটনজয় �ডাটনজয়জে েডারডাও আেজল 
কডানডািডা চজল সযজে চডায়। কডারে এই সদশ সবইমডাজনর, এই সদজশ 
টকেু নডাই, এই সদজশ আর মডানুষ িডাকজে পডাজর নডা!

েুটম টনজ�র কিডা আর বলজে পডাজরডা নডা। টকন্তু েুটম আবডার 
সিডান সদয়ডার কিডা বজল সিডানিডা সকজি দডাও। এবং সেডামডার 
অটিেেূটচ বডাটেজয় সিজলডা। সেডামডার অজনক কডা�। অজনক অজনক 
কডা�। অটিজের কডা�। অটিজের বজের বডােডার কডা�। েব কডা� 
েডামলডাজে েডামলডাজে টনজ�জক সেডামডার টরতি মজন হয়। মজন হয় 
েুটম যডা শ্রম টদজচ্ছডা েডার েমডান সেডা দূজর িডাক েডারজচজয় আেজল 
অজনক অজনক কম আয় করজেডা। সেডামডার টকেুই হজচ্ছ নডা। নডা 
�ডাটে হজচ্ছ, নডা বডাটে হজচ্ছ, নডা ব্ডাংজক �মজে টকেু। েুটম হঠডাৎই 
খুব ভীে হজয় পজেডা এই সভজব সয হঠডাৎ যটদ সকডাজনডা দূরডাজরডা�্ 
অেুখ হয় েডাহজল সেডামডার এমন সকডাজনডা েঞ্য় সনই সয েুটম 
টনজ�র টচটকৎেডা চডালডাজে পডাজরডা। সেডামডার মজন হয় সেডামডার অন্ 
সকডািডাও চডাকটর করডা উটচে। টকন্তু অন্ সকডািডায় স�জল েুটম এর 
সচজয় ভডাজলডা আয় করজে পডারজব টকনডা বুজে উঠজে পডাজরডা নডা! 
েুটম েখন টনজ�র টব�জনজের কিডা ভডাজবডা। টকন্তু েডার �ন্ প্রবল 
অি্যকটের দরকডার বজল সে টচন্তডা বডাদ দডাও। আর েুটম আবডার 
কডানডািডাপ্রবডােী বনু্ধজক সিডান টদজয় সিজলডা। সে েখন েডার েুজখর 
কিডা সশডানডায়। �ডানডায় সেখডাজন কডাজ�র সক্ষজরে টমটনি-সেজকন্ 
কডাউন্ট হয়। েুটম দী�্যশ্বডাে সিজলডা। সে �ডানডায় একিডা ্্ডাি সদজখ 
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সরজখজে সে--সয সকডাজনডা টদন ইরডাটন বডান্ধবীজক টনজয় সেই ্্ডাজি 
উজঠ যডাজব। ইরডাটন সমজয়র কিডা শুজন সেডামডার হেডাশডা আজরডা েীব্র 
হয় আর হঠডাৎই সরডাজদলডার সকডামল গ্ীবডার কিডা মজন পজে যডায়। 
েডাজে কিডা সশষ নডা কজরই সিডান সরজখ েুটম সরডাজদলডাজক টনজয় ব্তি 
হজয় পজেডা। টেজনমডায় সদখডাজনডা অেীে �িনডার মজেডা সরডাজদলডার 
েজঙ্ সবেডাজনডার নডানডান সৃ্টে মজন পজে সযজে িডাকজল ওই রডাজেই 
েুটম সরডাজদলডাজক সিডান টদজয় সিজলডা। আর েুটম �ডানজে পডাজরডা 
সেটদনই সরডাজদলডার টবজয় েম্পন্ হজয়জে। টকন্তু সরডাজদলডার েডাজি 
সকডাজনডা কিডা সেডামডার হয় নডা। েডার হজয় কিডা বজল েডার উচ্পজদর 
স্ডামী। যটদও সরডাজদলডার টরনটরজন হডাটের শব্দ সিডাজনর আবজহ 
েুটম সপজে িডাজকডা। স্ডামীটি সেডামডাজক দডাওয়ডাে টদজয় বজে এবং 
�ডানডায় বউজয়র প্রডাতিজনর েডাজি সদখডা করজে েডার নডাটক অজনক 
ভডাজলডা লডা�জব। এজে ওপডাশ সিজক সরডাজদলডা টকেু বজল উঠজল 
েডারডা টনজ�জদর মজধ্ কিডাজকটলজে ব্তি পজে। েুটম েম্বে 
একিডা �ডাটলই টদজয় সিজলডা উচ্স্জর েডাজে ওটদজক হডাটের হুজলিডাে 
ওজঠ। সিডান সিজল বডারডা্দডায় দডাাঁটেজয় আকডাশ সদজখ বডাকী রডােিডা 
েুটম পডার কজর টদজেই পডারজে এর পজর। টকন্তু অ�ডানডা কডারজেই 
হয়জেডা সে রডাজে সেডামডার সবশ �ুম হয়। টকন্তু �ুজমর মজধ্ সেডামডার 
েডাজি একিডা অদু্ে �িনডা �িজে িডাজক। এবং মজন হজে িডাজক 
�িনডাটি সেডামডার �ুম ভডাঙডার পজরও �জি সযজে িডাজক। সেডামডার 
মজন হজে িডাজক সেডামডার টপজঠর টনজচ, টনেজম্বর একিু ওপজর 
�িনডার েূরেপডাে। প্রিজম সেখডাজন মৃদু ব্িডা অনুভব কজরডা েুটম। 
সযন চডামেডার সভের সিজক সকউ ধডাক্কডা টদজচ্ছ বডাইজর সবটরজয় 
আেডার �ন্। সচটিডা কজরও েুটম সেডামডার হডাে সেখডাজন সপঁেডাজে 
পডাজরডা নডা। টবেডানডায় শুজয় শুজয় সেখডাজন সপঁেডাজনডার নডানডা কেরে 
েুটম করজেই িডাজকডা আর সেডামডার মজন হজে িডাজক সেডামডার 
সপেজন চডামেডা সিজি টকেু একিডা সবটরজয় আেজে। েীব্রভডাজব 
সবটরজয় আেজে। আর চডামেডা িডািডার েডাজি েডাজি সেডামডার ব্িডার 
মডারেডা বডােজে িডাকজল েুটম স�ডাঙডাজে শুরু কজরডা। কডািডা মুরট�র 
মজেডা েিিি করজে িডাজকডা টবেডানডায়। আর এরই মজধ্ েপডাৎ 
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ধরজনর আওয়ডা� কজর টকেু একিডা েটে্ সবটরজয় আজে সভের 
সিজক। আর সেখডাজন সপঁেডাজনডা মডারে সেডামডার হডাে একিডা সপলব 
টকন্তু আাঁঠডাজলডা টকেুজক ধরজে পডাজর। একিডা লম্বডাজি েডাপ? নডাটক 
অন্ টকেু? ট�টনেিডাজক ধজর েুটম সেডামডার সচডাজখর েডামজন টনজয় 
আেজে চডাও...সেডামডার দডারুে ব্িডা হয়...টকন্তু েুটম সচটিডা করজেই 
িডাজকডা...আর অবজশজষ সকডামর সিজক বরিডাকডাজর �ুজর ট�টনেিডা 
যখন সেডামডার সচডাজখর েডামজন হডাট�র হয় অন্ধকডাজরর সভেজরও 
েুটম পিটি বুেজে পডাজরডা এিডা একিডা সল�। সেলেজল, আাঁঠডাজলডা, 
�মেমজ্ডা টমটশ্রে একিডা সল�। যডার ি�ডায় একগুচ্ছ টমটহ চুল। 
সেডামডার বুকিডা ধেডাে কজর ওজঠ। েুটম টচৎকডার কজর ওজঠডা। 
সেডামডার হডাজের সভের সল�িডা �ীবন্ত প্রডাজের মজেডা েডার শরীরিডা 
সমডাচেডাজে িডাজক।

আর দুঃস্নেিডার কিডা সভজব শডাওয়ডাজরর টনজচ দডাাঁটেজয় এখনও 
েুটম সহজে ওজঠডা। েরনডা সিজক শীেল পডাটন সনজম এজল েুটম সচডাখ 
বন্ধ কজর সিজলডা আর েখন হঠডাৎই অনুভব কজরডা সেডামডার সপেন 
টদজক একিডা বডােটে প্রে্জঙ্ও েজর যডাজচ্ছ শীেলেডা। এবডার েুটম 
আৎজক ওজঠডা নডা। বরং বডােটে অংশটিজক সেডামডার খুবই টপ্রয় মজন 
হয়। মজন হয় এ অংশিডা এেটদন সেডামডার সভেজর স�ডাপন টেল—
এবডার েডার মুতি হওয়ডার েময় এজেজে। বন্ধ সচডাজখই প্রে্ঙ্িডা 
েুটম একবডার নডােডাজে পডাজরডা, েডারপর রিমডা�ে সেিডা নডােডাজেই 
িডাজকডা, নডােডাজেই িডাজকডা।

েুটম প্রস্তুটে নডাও সচডাখ সখডালডার। ধীর এবং শীেল প্রস্তুটে। 
সযন এই প্রিম টনজ�জক সদখজব। সেডামডাজক এবডার শুধু একিডা 
আয়নডার েডামজন দডাাঁেডাজে হজব...
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ছস্ি: লেিরা� লগাস্ামী
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কােগড়া 
লকৌস্শক েত্ত 

লক আপ সিজক সবটরজয় আেজে ট�জয় বেডাজকর মজন হল 
সলডাকিডাজক আজরকিডা লডাটি মডারডা প্রজয়ডা�ন। অটভজ্ঞ রডাাঁধুটনজদর 
সযমন আ্দডা� িডাজক নুন টমটটি সকডািডায় আজরকিু লডা�জব, দুাঁজদ 
পুটলশ অটিেডারজদরও সেমটন এেব আ্দডা� পডাক্কডা।  একিডা লডাটি 
কম পজে স�জে। ষজষ্ঠটন্দয় বলজে, অবজ্ঞডা করজে সনই। 

অ�ে্ডা টিজর ট�জয় সির পডা চডালডায় বেডাক। যুেেই হল নডা। 
পডাজয়র পডাজশর টদজক লডা�ল। েজব লডাটিিডা খডাবডার পর সলডাকিডা 
ভডাটর েু্দর পট�শজন এজেজে। এই অবথিডায় েডার েলজপি, 
টলঙ্, অণ্জকডাষ একেডাজি কভডার কজর বুজির েলডা টদজয় একিডা 
আগুন সনভডাজনডা স�ডাজের দুরমুশ লডাটি নডা মডারজে পডারডা সপনডাটটি 
টমে করডার মজেডা অপরডাধ। অ�ে্ডা মডারল বেডাক, বডাধ্ হজয়ই 
খডাটনকিডা। সলডাকিডা এবডার আর টচৎকডার করল নডা, কাঁক কজর 
একিডা হডাল্ডা আওয়ডাজ�র েজঙ্ সকাঁজপ উঠল শুধু। সচাঁচডাজল সবশ 
উৎেডাহ টনজয় দুজিডা পডাটিডা টখটতি সদওয়ডা সযে, েডাজি দু-একিডা 
বডােটে লডাটি। আওয়ডাজ�র অভডাজব টরেল তেটর হল নডা। টনব্যডাক 
যুজ�র সকডাজনডা অ্ডাকশন মুটভ সদজখটন, েডাই টকটঞ্ৎ টবমষ্য বেডাক 
সবটরজয় এল লক আপ সেজে। 

সিটবজল চডাজয়র কডাপিডা সরজখ স�টেল সেডািন। দুধহীন, সলবুহীন, 
টচটনজ�ডালডা কডাজলডা চডা, েডার ওপর ঠডাণ্ডা। দুই চুমুজক সশষ কজর 
সম�ডা�িডা আজরডা টখাঁচজে স�ল। শডালডারডা সপজয়জে কী? কডাপিডা েুজল 
আেডাে টদজে ট�জয়ও ঠক কজর সিটবজল নডাটমজয় রডাখল বেডাক। 
মডারে দু’মডাে আজ� পডাওয়ডা সবডান চডায়নডার সেি, প্রজমডাদ সমজহেডা 
টদজয়টেল। সিডাকজি পডাওয়ডা হজলও কজয়দীর উপজথির মজেডা েতিডা 
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নয়, সয ইজচ্ছমজেডা লডািডাজনডা যডাজব। অবশ্ আ�কডাল সেমন সেমন 
আেডামীজদর প্ডাাঁদডাজনডার স�ডা সনই, টহউম্ডান রডাইিেওয়ডালডারডা চজল 
আেজব। সনহডাে এই সলডাকিডার আজদৌ সকডাজনডা ব্ডাকগ্ডাউণ্ সনই 
বজল। পুটলজশর সরকজি্য নডাম সনই, সকডাজনডা রডা�শনটেক কডাজনকশন 
�ডানডা যডাজচ্ছ নডা, বডাটের সলডাকও সকউ সনই। এই সকডাজনডাটকেুই নডা 
িডাকডািডা েবজচজয় অস্টতি টদজচ্ছ েবডাইজক। এরকম হয় নডাটক? সক 
সলডাকিডা? সদে টদন সচটিডা কজরও সকে স�ডািডাজনডার মজেডা টকেু �ডানডা 
স�ল নডা। এটদজক কডাল আবডার সকডাজি্য সপশ করজে হজব। শডালডা 
এর মজধ্ মজর যডাজব নডা সেডা? একবডাজর এে লডািডাজনডা টঠক হয়টন, 
মডাজে টবশ্রডাম টদজয় মডারডা উটচে টেল। 

মঙ্লবডার যিডারীটে টভে �জমটেল হডাটমরপুর মহকুমডা 
আদডালজে। এ�লডাে কিডার েময় বেজব, েডার টনশ্চয়েডা িডাজক 
নডা সকডাজনডাটদনই, েবু দশিডা নডা বডা�জেই  “এই বুটে শুরু হল” 
ভডাব টনজয় পডা�টে বডাাঁজধ স�ডািডা চত্বর। েডামজনর বে দর�ডা টদজয় 
আনডাজ�ডানডা কম, েবডাই সঢডাজক উত্তর টদজকর স�ি টদজয় লম্বডা 
কটরজিডার সপটরজয়। ওটদজকই সমডাতিডার আর উটকলবডাবুজদর 
েডাউটন। অ�্ সবঞ্, সিটবল, কডাজলডা সকডাি, িডাইপরডাইিডার। েডার 
মজধ্ই চডাজয়র সদডাকডান... “অ্ডাই শ্ডামল, চডারজি এটদজক, একিডা 
টচটন েডােডা।“ টবটকিি, সকক, কুরকুজর আর �জলর সবডােল পডাওয়ডা 
যডায় েডাউটনর উত্তরেম সকডােডায়, সস্টশন যডাবডার শি্যকডাি �টল রডাতিডা 
সিজক সঢডাকডার িিজকর পডাজশই। আজরডা অজনক টকেু পডাওয়ডা যডায় 
এই সচৌহটদ্জে, সযমন নডানডা মূজল্র েরকডাটর শীলজমডাহর করডা 
উৎকৃটি বণ্ কডা��, সনডািডাটর করডা অ্ডাটিিডাটভি, টবচডার, আশ্বডাে, 
পরবে্যী শুনডাটনর সিি, ইে্ডাটদ। 

“স্ট্ডাম্প সপপডার এখন সনই দডাদডা, আেজে নডা। আচ্ছডা, সদটখ 
টকেু করডা যডায় টকনডা। ওটদজক চলুন। দশ িডাকডা কজর হজব নডা 
টকন্তু। পডাাঁচিডা আেডাইশ’ লডা�জব। নডা হজল সেজে টদন। আজর, কী 
করব? পডাব সকডািডায়? িডাকজল টদেডাম নডা?” 

(কডাি িু হ্ডাণ্ সহল্ড টমি শি) 
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“সিনশন টনজচ্ছন সকন? ওনডার সবইল হজয় যডাজব আ�। নডা, 
সবটশ কিডা বলডার দরকডার সনই। এগুজলডা অন্ ব্ডাপডার আজে। হজয় 
যডাজব, ব্ডাে। আপটন টনটশ্চন্ত িডাকুন। আপটন আমডাজক েডাজে চডার 
হডা�ডার সদজবন।“ 

(কডাি িু লং শি ) 

“টদটদ, ও টদটদ, ওই সবঞ্িডায় বেজবন নডা। ওধডারিডায় ট�জয় 
বেুন। হ্ডাাঁ, ওিডায়।“ 

আদজে এমন রিমডান্বজয় হয় নডা টকেুই। কডাি সনই, ওভডারল্ডাপ 
আজে। এই মন্তডা� দৃজশ্ একিডা খণ্দৃশ্ সশষ হবডার পর আজরকিডা 
আজে নডা, েব একেডাজি চলজে িডাজক। সিডার গ্ডাউজণ্ টবদ্ধতি 
সমজয়টি সহাঁজি যডাবডার েময় ব্ডাকগ্ডাউজণ্র সমডাির েডাইজকলিডা 
অি সিডাকডাজে আবেডা হজয় যডায় নডা, ন�র পডাবডার �ন্ টনল্যজ্ 
প্রটেজযডাট�েডায় নডাজম েডাবজ�জ্র েডাজি। েডার িজল সকউ আলডাদডা 
ন�র পডায় নডা, েবটকেুই েকজলর ন�র এটেজয় যডায়, েবু �িজে 
িডাজক সচডাজখর েডামজন। সেচটলিশ�ন কুশীলব একেডাজি টনজ�র 
টনজ�র িডায়ল� বজলন। েডামডান্ দূর সিজক েডা সশডানডায় বডাাঁশপডােডার 
েমজবে টেটরটেটরর মজেডা। কডাজরডা কিডা পডাাঁচকডান হয় নডা। 
সদডাকডান-পডাি চলজে িডাজক েডাবলীল। 

এ�ডাজরডািডা পঞ্ডান্র েময় পুটলজশর কডাজলডা �ডাটেিডা সফ্রম ইন 
করজেই দু’�ন্টডাব্ডাপী মন্তডা� সশষ হয়। েডার পজনজরডা টমটনি 
পর আজে টপ্র�ন ভ্ডান, স�ল কজয়দীজদর টনজয়। সদডােলডার �জর 
টেটভল-সদওয়ডাটন শুনডাটন সবডাধহয় শুরু হজয় স�জে একিু আজ�। 
সিৌ�দডাটর মডামলডার শুনডাটনর �ন্ যডাাঁরডা বজে টেজলন, অটভযুতিজদর 
জ্ঞডাটে-গুটটি বডা িটরয়ডাটদপক্ষ, েডাাঁরডা এজবলডা গুটিগুটি কটরজিডার সবজয় 
একেলডার এ�লডাজে সবটঞ্ দখল করজে এজ�ডান। হডাউ�িুল। 
সবজঞ্ থিডান েংকুলডান হয় নডা, �ডাদডা�ডাটদ সলডাক টপেজনর টদজক, 
দর�ডার মুখ যিডােম্ব আিক কজর। সলডাকডাল সরেজনর টনে্যডারেী 
অজনজকই, কীভডাজব দর�ডার কডাজে টনটব্যকডার দডাাঁটেজয় িডাকজে হয় 
আর কীভডাজব গুাঁজেডা সমজর ঢুকজে-সবজরডাজে হয়, েকজলরই �ডানডা। 
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এক�ন সপ্রৌঢ় রুগ্ন কনজস্টবল েমবয়েী এক লডাটঠর ভরেডায় 
“অ্ডাই অ্ডাই সকউ এখডাজন নয়, েব বডাইজর, েব বডাইজর” হুঙ্ডাজর 
দর�ডার মুখ সিজক টভে সখদডাজচ্ছ। েমুদ্েজি দডাাঁটেজয় সঢউ 
েডােডাজনডার মজেডা ঈষ্যেীয় েডািল্ েডার। েডামডান্ টপটেজয় ট�জয় 
�নেডা আবডার টিজর আেজে টনজ�র পুরজনডা �ডায়�ডায়। েডা সদজখ 
টব্ুদমডারে টবচটলে হজচ্ছ নডা অটভজ্ঞ কনজস্টবল। পডাাঁচ-দশ টমটনি 
ঠডাণ্ডা মডািডায় অগ্ডাহ্ করজে েবটকেু, েডারপর সির, “অ্ডাই, েব 
বডাইজর।“ টরিডায়ডারজমজণ্র বের দুজয়ক বডাটক। দী�্যটদন েমুজদ্র 
ধডাজর দডাাঁটেজয় এিুকু �ডানডা হজয়জে সয মডানুজষর বডালুচর সিজক 
সঢউ েরডাজে হয়, সঢউ চজল যডাজব এমন আশডা টনজয় নয়, বরং 
ওিডাই েডার একমডারে কডা� বজল। হয়ে এভডাজব এিুকু �ডাটনজয় 
সদওয়ডা হয়, “এখডাজন ঢুজক পজেে বজি, টকন্তু এিডা থিলভূটম, এ 
আদডালে।“ হয়ে। েজব এেব �ডানডাজনডার টেদ্ধডান্ত েডার নয়, এ 
কডা� েডার উপর এজে পজেজে, েডাই করজে হজচ্ছ, সযমনভডাজব 
মডানুষ �ীবজনর আর পডাাঁচিডা কডা� কজর, করজে হয় বজল। খুন, 
শুনডাটন, টবচডার, েডা�ডা, টমিমডাি, েব এভডাজবই কজর মডানুষ।   

এই সঢউজয় সভজেই এ�লডাজে ঢুজকটেল নীল �ডামডা পরডা 
সলডাকিডা। এ�ডাজরডািডা সিজকই উটকল-েডাাঁবু এলডাকডায় স�ডারডাজিরডা 
করটেল সে। সকডাজনডা সিটবজল কডাজরডা েজঙ্ সকডাজনডা টবষজয় কিডা 
বজলটন, একমডারে চডাজয়র সদডাকডাজন এক কডাপ চডা আর একিডা 
প্র�ডাপটে টবকুিি চডাইবডার েময় েডােডা। ইেতিে �ুজর সবেডাটচ্ছল, 
অজ�ডােডাজলডা পটরচডালজকর খডামজখয়ডাটল ক্ডাজমরডার মজেডা। বলডা 
উটচে, ��জে মডানুষ েডাধডারেে সযভডাজব স�ডাজর, সেইভডাজব। 
�ীবজনর অটধকডাংশ টবচরে, এমনটক আলডাপপব্য বডা কডা�কম্য 
সযমন স্ি �জি যডায় বজলই �জি, সেভডাজবই। েডারপর েকজলর 
েজঙ্ সকডাি্য�জর প্রজবশ কজর সে টনজ�র মজেডা আজরক�নজক খুাঁজ� 
পডায় সরডা�ডা কনজস্টবল অিবডা েডার ক্ষয়�ডাে সপ্রৌঢ়জত্বর মজধ্। 
এই আজরকিডা সলডাক, যডার সকডাজনডা লক্ষ্ সনই; কম্য আজে, টকন্তু 
িজলর আশডা সনই। “অ্ডাই অ্ডাই” েডােডা সখজয় বডারবডার টপটেজয় 
যডায় নীল �ডামডা, টকন্তু টিজর এজে একিু একিু কজর এজ�ডাজে 
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িডাজক আদডালজের টভেরবডাজ�, পুটলজশর টদজক। একিু একিু 
কজর ভডাজলডাজবজে সিজল কনজস্টবজলর সপডাে খডাওয়ডা আধজপডােডা 
উপটথিটেজক।  

সপৌজন একিডা নডা�ডাদ যখন টবচডারক পুরজনডা কডাজঠর সরটলং-
স�রডা িুিখডাজনক উাঁচু মজঞ্র উপর মতি সিটবজলর টপেজন লুকজনডা 
সচয়ডারটিজে এজে বেজলন, েেক্ষজে সলডাকিডা চজল এজেজে অজনক 
সভেজর, বেডার সবঞ্গুজলডার টঠক টপেজনই। ওখডান সিজক মজঞ্র 
দৃশ্ ভডাজলডা সদখডা যডাটচ্ছল। যুবক টবচডারক, মডােডাটর উচ্েডা, 
েু্দর কজর েডাাঁিডা চুল, দী�্য �ুলটি, স�ডাাঁি-দডাটে টনখুাঁে কডামডাজনডা, 
রীটেমজেডা েুদশ্যন। টেজনমডায় সযেব বৃদ্ধ �ম্ীর টবচডারপটে সদখডায়, 
এজকবডাজরই সেরকম নডা, বরং টমি্ডা সকজে সিাঁজে কডাঠ�েডায় 
দডাাঁেডাজনডা নডায়জকর েজঙ্ আকৃটে�ে েডাদৃশ্ সবটশ। 

সরটলং স�রডা টবচডার-মঞ্িডাজক একিডা টফ্র েডাই� কডাঠ�েডা মজন 
হয় সলডাকিডার। সেই স�রডাজিডাজপ আিজক পজেজেন এক�ন েু্দর 
�ুলটিওয়ডালডা েুদশ্যন যুবক। সক সযন েডাাঁজক স�ডার কজর �রডাদ-
স�রডা সিটবল-সচয়ডাজর ব্দী কজর বজলজে, “এই সন, েুই টবচডারক!” 
অিচ টেটন ওখডাজন আেডার �ন্ প্রস্তুে টেজলন নডা, ওখডাজন েডাাঁর 
আেডার কিডাই নয়। টেটন নডায়ক, টনজদনপজক্ষ নডায়জকডাটচে। টেটন 
আেডামীর কডাঠ�েডায় দডাাঁটেজয় ষেযজন্ত্রর টশকডার হজবন, আঙুল 
েুজল “ইনেডাি” বজল টচৎকডার কজর পুটলশ ভ্ডাজনর রক্ষীজক 
কডাে কজর অিবডা স�জলর প্রডাচীর টিটঙজয় দুরন্ত েুজি যডাজবন 
পডাহডাে টপেজন সিজল। েডারপর অজনক যুদ্ধটবগ্হ সপটরজয় সশষ 
দৃজশ্, একদম সশষ দৃজশ্ েু্দরী নডাটয়কডার েজঙ্ েডাাঁর টবজয় হজব 
(সয নডাটয়কডা, টনটশ্চে বলডা যডায়, অেডামডান্ �ুলটিদ্জয়র সপ্রজম 
পজেটেল)। সেই টেটন এভডাজব িডাাঁজদ পজেজেন। এখন েডাাঁজকই 
কডানুজনর বডাাঁধডা �ে সশডানডাজে হজব। একিডা সবখডা্ডা মডাজপর কডাজলডা 
আলখডালিডা �ডাজয় চডাটপজয় সদবডার িজল কডাজঠর সবেডা িপজক টেটন 
পডালডাজেও পডারজেন নডা। এভডাজবই টবচডারকজদর ব্দী কজর সিলডা 
হয়, আলখডালিডায় মুজে। �ুন মডাজের �রজম এমন একিডা সপডাষডাক! 
কডাজলডা েডার ওপর! মডািডার ওপর একিডা পুরজনডা পডাখডা �ুরজে। 
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সবচডারডা এেক্ষজে পডাহডাজের টেজন িডাকজে পডারে সষডাজলডা টিগ্ী 
সেটন্টজগ্জি, স্ি কডাঠ�েডা টিজঙডাজে পডারজল।  

খুব মন টদজয় এবং েজনিজহ যুবক টবচডারকজক টনরীক্ষে কজর 
নীল �ডামডা। টবচডার প্রটরিয়ডা সিজক টকেু পডাবডার নডা িডাকজলই একমডারে 
এে ভডাজলডা কজর টবচডারকজক লক্ষ্ করডা েম্ব। অবশ্ সেই টবষজয় 
সলডাকিডা টকেু ভডাজব নডা, সে সদজখ। দ্টিডা টহজেজব প্রটেটি মুহূজে্য 
েমৃ্পতি িডাকডার েুজযডা� সে নটি কজর নডা। রিমশ টবচডারজকর প্রটে 
েডার েহডানুভূটে �মেডায়, সনিহও। আদডালজে দডাাঁটেজয় টবচডারজকর 
প্রটে আর কডাজরডা েহডানুভূটে বডা সনিহ �জমেজে টক? সকন �মেডায় 
নডা? সক আিজক সদয় সনিহজক? কডাঠ�েডা? কডাজলডা শডামলডা? 

মজঞ্র ওপর টবচডারজকর সচয়ডাজরর বডাাঁটদজক দডাাঁটেজয় আজে 
আজরক পুটলশ। স্ডাথি্বডান, সযৌবন সেজে যডায়টন এবং স�ডাাঁিজ�ডােডায় 
প্রবল সপৌরুষ। সে সরডাল কল শুরু কজরটেল। অজনকগুজলডা সকে 
আজে আ�। সকজের নডাম্বডার ধজর িডাকডা হটচ্ছল টচৎকডার কজর। 
মডাজে মডাজে দু-একিডা নডাজমর উজলিখ। এক-একিডা মডামলডার িডাক 
পেজল টকেু সলডাক, েম্বে সেই সকজের েজঙ্ �টেে, হুেমুটেজয় 
টপেন টদক সিজক েডামজনর টদজক এট�জয় যডাজচ্ছ। েডাজদর েডামডান্ 
হডাাঁ হজয় িডাকডা মুখ আর হডাাঁিডার েীব্রেডা সদজখ মজন হয় েডারডা পুজরডা 
প্রটরিয়ডািডার েজঙ্ �ভীরভডাজব �টেে এবং কডাঠ�েডায় দডাাঁেডাজনডা 
অটভযুতি মডানুষটিজক বডাাঁচডাজে, টিজর সপজে আগ্হী। একিডা 
মডানুষজক মুতি করজে, বডাটে টনজয় সযজে আজরডা টকেু মডানুষ উদ্গ্ীব, 
যডাজদর অজনজকরই আটি্যক অবথিডা ভডাজলডা নয়, বডাটেজে �ডায়�ডা কম 
এবং এক�ন মডানুষ কম িডাকজল গ্ীজষ্র রডাজে হডাে-পডা সমজল 
শুজে েুটবধডা। এই অজযৌটতিক অিচ স্েঃসূ্ে্য ব্ডাপডারিডা সদজখ 
সলডাকিডার হডাটে সপল নডা, বরং ভডাজলডাই লডা�ল খডাটনকিডা। পরপর 
কজয়কিডা দজলর আেডা-যডাওয়ডা সদখল সে। সবটশরভডা� েময় েডারডা 
েডামজন অটব্দ সপঁেজনডার আজ�ই সকে েংরিডান্ত সকডাজি্যর কম্যকডাণ্ 
সশষ। সকডাজনডা আইন�ীবী উজঠ দডাাঁটেজয় টকেু বজল নডা, শুনডাটনর 
বডালডাই সনই। সরডাল কল কজরই সেই পুটলশ টবচডারজকর টদজক টকেু 
কডা�� বডাটেজয় টদজচ্ছ, েডাজে দতিখে হজচ্ছ। 
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বের টেজনক আজ� লডািু�ে গ্ডামীে হডােপডােডাজলর আউিজিডাজর 
সযজে হজয়টেল, মজন পজে সলডাকিডার। এক�ন িডাতিডার, আেডাইশ’ 
রু�ী। অটেমডানটবক দ্রুেেডায় ওষুধ টলজখ টদটচ্ছল �লডায় 
সস্টজিডাজকিডাপ সেডালডাজনডা এক সবাঁজিখডাজিডা ব্টতি, যডার মজধ্ একমডারে 
লক্ষেীয় বস্তু টেল টঠক মডািডার মডােখডাজন চডাটরটদক স�রডা স�ডালডাকৃটে 
িডাক, যডা টনম্যডাজের টনপুেেডায় অেুলনীয়। ওরকম �ডায়�ডায় ইন্দলুপ্ 
অজনজকরই িডাজক, টকন্তু অমন েুজ�ডাল আর টনখুাঁেভডাজব স�রডা হয় 
নডা। েডার মডািডার উপরিডা সকউ সদখজে বডা সদখজে পডাজর, সেই 
টবষজয় এজকবডাজরই েজচেন নডা সিজক টক্ষপ্রেডার েজঙ্ এজকর পর 
এক সপ্রট্রিপশন টলখটেল িডাতিডার। সস্টজিডা �লডাজেই েুলটেল। 
সবটশরভডা� সক্ষজরেই রু�ীজক েুাঁজয় সদখডার সেমন প্রজয়ডা�ন হটচ্ছল 
নডা। েব কিডা সশডানডারও প্রজয়ডা�ন হটচ্ছল টকনডা বলডা মুশটকল। 
লডাইজন দডাাঁটেজয় মজন হজয়টেল িডাতিডার টন�্যডাে টপশডাচটেদ্ধ, আজ� 
সিজক েব �ডাজন। নইজল পডাজর কী কজর এে দ্রুে? বে্যমডান 
আদডালজের টবচডারপ্রটরিয়ডা টক্ষপ্রেডায় সেই িডাতিডারজক পরডাতি 
করজে অনডায়ডাজে। সদজখ সলডাকিডার মজন হল, সেটদন আজরকিু 
দডাাঁটেজয় সিজক েডাহে কজর ওষুধিডা টনজলই হে। আদডালে আর 
টচটকৎেজকর ওপর ভরেডা রডাখডা উটচে। 

দু-একিডা মডামলডায় একিু েময় লডা�জে। পডােডা উজটি সদখডার 
প্রজয়ডা�ন হজচ্ছ। সেই অবেজর পটর�জনরডা সপঁজে যডাজচ্ছ েডামজনর 
টদজক। এমনটক েডারডা শুনজেও পডাজচ্ছ টবচডারক কী বলজেন, যডা 
এে দূর সিজক শুনজে পডায় নডা নীল শডাি্য। দু’ বডার েডামজনর সবঞ্ 
সিজক �নডা দুজয়ক কডাজলডা সকডািজক উজঠ দডাাঁেডাজে সদখডা স�ল। টকেু 
বতিব্ টেল টনশ্চয়, েডা সশডানডা স�ল নডা। কডার �ডাটমন হল, কডার 
টপটে, কডার স�টে, েব সবডােডা স�ল নডা, টকন্তু মডানুজষর উদজব� 
যজিটি উৎেডাহব্ঞ্জক মজন হল সলডাকিডার। শুধু এই দ্রুে েুজি আেডা 
আর মডািডা সনজে গুনগুটনজয় টিজর যডাওয়ডা সদখজে, এক�জনর 
�ন্ এে�জনর দডাাঁটেজয় িডাকডা সদখজেই আদডালজে আেডা যডায়। 
এজককিডা দল এজলই কডাঠ�েডায় ভডা�্বডান আেডামীটিজক সখডাাঁজ� 
নীল শডাি্য, টকন্তু কডাঠ�েডািডা কই?  
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টবচডারমজঞ্র পডাজশ সযখডাজন কডাঠ�েডা িডাকডার কিডা, সেখডাজন 
সেমন টকেুই সনই। এই হল�জরর এক পডাজশ সদওয়ডাজলর বদজল 
একিডা টবরডাি সলডাহডার �রডাদ। েডার ওপডাজশ একিডাটল �র বডা 
কটরজিডার, খডাাঁচডা বলজলও হয়। সেখডাজন পডাশডাপডাটশ কুটে-বডাইশ�ন 
আেডামীজক দডাাঁে করডাজনডা আজে। সক সকডান সকজে অটভযুতি, েডা 
সবডােডার টবজশষ উপডায় সনই। একটদক সিজক ভডাজলডা। টবচডারক 
যটদ আলডাদডাভডাজব আেডামীর মুখ সদখজে নডা পডান, েডার মুজখর 
সরখডাগুজলডা, যডা নমনীয় অিবডা টনষু্ঠর, েডাহজল সেেজবর দ্ডারডা টেটন 
প্রভডাটবে হজবন নডা, শুদ্ধ যুটতি আর প্রমডােডাটদর টভটত্তজে টবচডার 
করজে পডারজবন, মডাজন টমটনিখডাজনজকর মজধ্ যেিডা েম্ব। সে 
সবশ ভডাজলডা কিডা।  

খডাাঁচডার সলডাকগুজলডাজক সদজখ সে মন টদজয়। সে একডা নয়, আজরডা 
অজনজক সদখটেল। 

“ওই সদখ, কডালু সশখ, টগ্ল ধজর দডাাঁটেজয় আজে সদজখটেে? 
টেরডা�পুজরর িডাকডাটের সকজে ধরডা পজেজে।“ টপেন সিজক 
এক�ন বজল। 

“ও সেডা বুজেডা একিডা,” টবস্য় প্রকডাশ কজর পডাজশর েবু� 
সচক �ডামডা �ডাজয় সেডাকরডা। 

“সদখজে ওরম। সহটব্ব সিঞ্জডার িডাকডাে।“ 

নীল শডাি্য খডাাঁচডা খুাঁজ� বুেজে পডাজর কডাজক টনজয় আজলডাচনডা 
হজচ্ছ। ষডাজির ওপজরই বয়ে হজব সলডাকিডার। মডািডার েব চুল 
েডাদডা, টদন দুজয়ক দডাটে কডামডাজনডা হয়টন। লিডান্ত সদখজে, হয়ে 
অেুথি, টকন্তু সচডাখদুজিডা উজ্জ্বল এবং দডাাঁটেজয় আজে সেডা�ডা। েদ্যডার 
স�ডাজের িডাকডাে হজলও হজে পডাজর। এমটনজে পডােডায় সদখজল 
মডাস্টডারমশডাই মজন হে, টকন্তু িডাকডাে বজল �ডানডার পর সবডােডা 
যডাজচ্ছ িডাকডাে হওয়ডা েম্ব, েডা সে যেই বৃদ্ধ বডা অেুথি সহডাক। 

“এই বয়জে িডাকডাটে করজে পডারজে? দডারুে সেডা! এরডা আেজল 
ব্য়ডাম কজর টনয়টমে।“ এেক্ষজে কিডা বজল নীল �ডামডা। 
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“আজর নডা, উটন িডাকডাে নন,” েডামজনর সেডালডা ব্ডা� কডাাঁজধ 
সলডাকটি �ডাে টিটরজয় বজল। 

“আপটন কী কজর �ডানজলন?” 

“আমরডা সেডা ওনডার �জন্ই এেটচ। সদবীপুকুর দীট�রক্ষডা 
কটমটির সলডাক আমরডা। উটন সচয়ডারম্ডান।“ 

“ও! েডাহজল হডা�জে সকন?” 

“আজ্দডালন িডামডাজনডার �ন্ অ্ডাজরস্ট কজরজে। উটন পিজিই 
টেজলন নডা।“ 

“েডাহজল �ডাটমন হজয় যডাজব সেডা আ�ই।“ 

“েডা হজব নডা দডাদডা। িডাকডাে হজল হজয় সযে।“ 

আজরকবডার বুজেডা সলডাকটিজক সদজখ নীল �ডামডা। নডাহ, 
মডাস্টডারমশডাই বজলই মজন হজচ্ছ। িডাকডাে হজেই পডাজর নডা। 
েডারপর সির টবচডারকজক সদজখ। েরুে টবচডারপটে, েকেজক 
কডাজলডা সকডাি এবং েুদৃশ্ �ুলটি। এমন মডানুষ এক�ন বৃদ্ধ 
মডাস্টডারমশডাইজক �ডাটমন সদজবন নডা? হয়ে ওই গুাঁজিডা পুটলশিডার 
ভজয় টনজ�র ইজচ্ছমজেডা রডায় টদজে পডারজে নডা বডাচ্ডা সেজলিডা। 
কডাঠ�েডা আর কডাজলডা শডামলডায় বডাাঁধডা পজে কডােরডাজচ্ছ সভেজর 
সভেজর। একবডার ওখডান সিজক সবটরজয় সকডাি খুজল আেডামী হজয় 
দডাাঁেডাজে টদজলই “ইনেডাি” বজল েডাদডা দডাটেওয়ডালডা বৃদ্ধ মডাস্টডাজরর 
টদজক আঙুল সদটখজয় টদে সে, আর েডাজি েডাজি সভজঙ সযে খডাাঁচডার 
�রডাদ। আদডালজের সেিিডা আেজল টঠকমজেডা েডা�ডাজনডা হয়টন, ভুল 
সলডাকজক ভুল সরডাল টদজয় প্রটেভডার অপচয় কজরজে! টিজর্র সক? 
এে অমজনডাজযডা�ী সকন? 

এইেব সদখজে সদখজে অন্মনকি সলডাকটি চলমডান মডানুজষর 
ধডাক্কডায় এজ�ডাজে টপজেডাজে িডাজক। টবজশষ টবচটলে সবডাধ কজর নডা 
অবশ্, েডারডা�ীবন সে এভডাজবই দুজলজে অজন্র চলজনর েডাজল। 
সে একডাই নয়, অজনজকই, েবডাই েম্বে। মডানুজষর অবথিডা আর 
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অবথিডান, সকডাজনডািডাই েডার ইচ্ছডাধীন নয়, �িনডাচজরির অংশ। এক 
এক েডাাঁক মডানুষ েুজি েডামজনর টদজক স�জল খডাটনক িডাইজন েজর 
যডায়, আর টবপরীেমুখী স্ডাজের সঠলডায় টপজেডায়। এইভডাজব নেজে 
নেজে একেময় একিডা টেনটদজক সরটলং স�রডা সেডাি পডািডােজনর 
পডাজশ সপঁেয় সে। �ডায়�ডািডা িডাাঁকডা আজে সদজখ সেখডাজন উজঠ 
সরটলং ধজর দডাাঁেডায়। এখডান সিজক অজনক ভডালভডাজব আর টনটশ্চজন্ত 
টবচডারপ্রটরিয়ডা সদখডার েুজযডা� পডায় সে। সদখজে িডাজক।  

চডারজি দশ নডা�ডাদ সকডাজি্যর কডা� সশষ হয়। বেডার �ডায়�ডাগুজলডা 
এেক্ষজে িডাাঁকডা। কডা� টমিজে েবডাই চজল স�জে টনজ�র স্ডাি্য 
ব�লদডাবডা কজর। আদডালজের প্রটে কডাজরডা সকডাজনডা আকষ্যে সনই, 
েহডানুভূটে সনই টবজদ্ডাহী নডায়ক হজে নডা পডারডা েরুে টবচডারজকর 
প্রটে। টনজ�র প্রজয়ডা�নিুকু টমিজল বডা টমিজব নডা �ডানজে পডারজলই 
েবডাই চজল যডায় এই কক্ষ আর ব্দী ন্ডায়ডাধীশজক টপেজন সিজল। 
সলডাহডার �রডাজদর ওপডাশ সিজক আেডামীজদর েটরজয় টনজয় স�জে 
পুটলশ। টবচডারক স্য়ং উজঠ যডাজচ্ছন। �ডাজরেডাথিডাজনর মুহূজে্য 
এ�লডাজের টপেনটদজক েডাটকজয় েটবষ্জয় বলজলন, “ও সক? 
ওখডাজন কী কজর? কে নম্বর?” সরডাল কল করডা পুটলশও অবডাক 
সচডাজখ েডাকডায়। হল�জরর টপেন টদজক, সশষ সবজঞ্র সিজক টকেুিডা 
ব্বধডাজন রডাখডা টেল আেডামীর কডাঠ�েডা। েমজয়র অভডাজব আ�কডাল 
আেডামীজদর এক এক কজর সেডালডা েম্ব হয় নডা সেখডাজন। পজেই 
িডাজক অব্বহৃে, প্রডায় পটরে্তি বলডা চজল। আ� সেখডাজন, টনশ্চয় 
টবচডাজরর প্রেীক্ষডায়, দডাাঁটেজয় এক আেডামী। �ডাজয় নীল শডাি্য, উচ্েডা 
েডাজে পডাাঁচ িুজির েডামডান্ সবটশ, বয়ে পাঁেডাটলিশ-পঞ্ডাশ, মডািডায় 
চুল একিু কম, দডাটে-স�ডাাঁি কডাটমজয়জে েম্বে �েকডাল। নডাম 
কী? কে নম্বর সকে?  

কডা��পরে স�াঁজি সদখডা স�ল সকডাজনডা সকে বডাটক পজে সনই। 
সলডাকিডার কিডা সিজকও গুরুত্বপূে্য বডা েজ্দহ�নক টকেু �ডানডা 
স�ল নডা। েডাজে েমে্ডা আজরডা �টিল হজয় উঠল। আেডামী সয, 
সে টবষজয় েজ্দহ সনই, কডাঠ�েডায় দডাাঁটেজয় আজে যখন। অিচ 
নটিজে টকেু সনই। েডার মডাজন অপরডাধ েম্বে এেিডাই �টিল 
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বডা প্রচ্ছন্, সয চডা�্যটশি তেটর সেডা দূর, নটিভুটতিই েম্ব হয়টন। 
সলডাকটি টনজ�ও েডার অপরডাধ ব্ডাখ্ডার সক্ষজরে সকডাজনডা েূরে টদজে 
পডারজে নডা, আেজল টদজচ্ছ নডা। এ সেডা আদডালে এবং রডাজ্রের 
েজঙ্ সদ্ডাহ একধরজের। সকডান িডানডায় টেল? সদখডা স�ল িডানডা 
বডা স�জলর সরট�স্টডাজর নডামই সনই। সকডািডাও টেল নডা সলডাকিডা। 
েডাহজল টেল সকডািডায়? এল সকডািডা সিজক? সগ্প্ডাটর এটেজয় সেডা�ডা 
এজে কডাঠ�েডায় দডাাঁটেজয়জে! এ সেডা পুটলশ-প্রশডােন েিডা আইন 
ব্বথিডাজক েরডােটর চ্ডাজলঞ্জ েুাঁজে সদওয়ডা। আদডালজে সপশ হবডার 
একিডা পদ্ধটে আজে, সেেব অগ্ডাহ্ কজর সয সকডাজনডা অপরডাধী 
টনজ�র ইজচ্ছমজেডা কডাঠ�েডায় উজঠ পেজল সেডা অপরডাধ ব্বথিডার 
ওপর প্রশডােজনর টনয়ন্ত্রেই িডাকজব নডা। 

এেব প্রবেেডা বডােজে সদওয়ডা যডায় নডা। টথির হল, কডাঠ�েডায় 
উজঠ পেডার আজ�ই সলডাকিডাজক সগ্প্ডার করজে নডা পডারডার ভুল 
শুধজর “সবিডার সলি দ্ডান সনভডার” পদ্ধটেজে এখন আিক করডা 
হজব। সলডাকিডা শুরুজে আপটত্ত কজরটেল। স�ডাাঁিওয়ডালডা সরডাল-কল 
পুটলশ দডাবজে সদবডার পজরও প্রনে েুলটেল। েখন টবচডারক, যডাাঁর 
বডাটে সিরডার েডােডা টেল, হডাে েুজল পুটলশজক িডাটমজয় টনজ� 
েরডােটর নীল �ডামডা আেডামীর েজঙ্ কিডা বলজলন। সলডাকিডা অবডাক 
হজয় সদখল, প্রডায় ে’ িুি লম্বডা খডাটক উটদ্য পরডা পুটলশ অে পুরুটুি 
স�ডাাঁি িডাকডা েজ্বেও অল্প বয়েী সেজলিডার ইটঙ্জেই সিজম স�ল, 
শুধু েডার সঠডাাঁি নয়, েডার পুরুষডাটল স�ডাাঁজির নেডাচেডাও বন্ধ হজয় 
স�ল “হ্ডাাঁ ে্ডার” শব্দদুটি বলডা সশষ হওয়ডা মডারে। সনিহভডা�ন েরুে 
টবচডারপটের এজহন অনডায়ডাে �জয় সে েৃপ্ ও �টব্যে সবডাধ করল। 
েখনই মজন মজন টঠক করল, এরপর যডা হজব, েডাই সমজন সনজব।   

েডাজে টেন �ণ্ডায় গুটি পঞ্ডাশ শুনডাটন সশষ করজে ট�জয় 
টবচডারক এেক্ষে েডােডাহুজেডা করটেজলন টঠকই, টকন্তু আদজে টেটন 
ধীরটথির ভদ্জলডাক। প্রডায় আেডাই টমটনি েময় ধজর যত্ন টনজয় 
সবডােডাজলন, সকন এই পটরটথিটেজে আেডামীর, অি্যডাৎ অটভযুজতির, 
মডাজন এজক্ষজরে অনটভযুজতির, সগ্প্ডার হওয়ডা আবশ্ক। আইন 
বডা টবচডারব্বথিডা সকডাজনডা এজলডাজমজলডা অজ�ডােডাজলডা টেজস্টম নয়, 
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ব্টতি�ে আজব� বডা আপটত্ত সমজন এমন একিডা তবজ্ঞডাটনক ব্বথিডা 
চলজে পডাজর নডা। ন্ডায় টবচডার দডাাঁটেজয় িডাজক কেগুজলডা েুটনটদ্যটি 
েংজ্ঞডা আর েি্-প্রমডাজের উপর। বডাই সিটিটনশন, ওিডা আেডামীর 
কডাঠ�েডা। অেএব ওখডাজন সয দডাাঁেডায়, সেই আেডামী। এিুকু ধজর 
টনজে নডা পডারজল টবচডাজরর অনুষ্ঠডানিডাই করডা যডায় নডা। েডা নডা হজল 
হয়ে আেডামী টনজ�জক উটকল বডা টবচডারক বজল দডাটব করজব, 
আর কডাজলডা সকডাি পরডা সকউ হজয় যডাজব অটভযুতি। এই ভয়ডাবহ 
টবশৃঙ্লডা এেডাজনডার �ন্ সিটিটনশন ব্ডাপডারিডা অে্ন্ত গুরুত্বপূে্য। 
সদশ ও �ডাটের বৃহত্তর স্ডাজি্য প্রজে্ক নডা�টরজকর উটচে টবচডাজরর 
পদ্ধটেগুজলডাজক সমজন টনজয় েহজযডাট�েডার হডাে বডাটেজয় সদওয়ডা। 
আপডােে উটদ্টি নীল �ডামডা অনটভযুতি শ্রীযুতি অমুকজক অনুজরডাধ 
করডা হজচ্ছ েহজযডাট�েডার সেই হডাে পুটলজশর টদজক বডাটেজয় সদবডার 
�ন্, যডাজে েডারডা টবনডা বলপ্রজয়ডাজ� সেই হডাজে হডােকেডা পরডাজে 
পডাজর। আেডামীর কী অপরডাধ, েডা হয়ে সে টনজ�ও �ডাজন নডা, 
টবচডারকও �ডাজনন নডা। সেিডা খুাঁজ� সবর করডা এবং প্রমডাে করডার 
দডাটয়ত্ব পুটলজশর। এ টবষজয় পুটলশ টবজশষভডাজব প্রটশক্ষেপ্রডাপ্ এবং 
দক্ষ, েুেরডাং েডাজদর ওপর ভরেডা নডা করডার সকডাজনডা কডারে সনই। 
েডার মডাজন এই নয় সয আেডামীর শডাটতি হজবই। আদডালে েব 
অটভযুতিজক ন্ডায় টবচডাজরর আশ্বডাে সদয়। টবচডাজর টনজদ্যডাষ প্রমডাটেে 
হজল সবকেুর খডালডাে হজব। এমনটক পুটলশ যটদ েডার অপরডাধ 
প্রমডাজে অকডাি্ যুটতি সদখডাজে নডা পডাজর, েডাহজলও সবটনটিি অব 
িডাউজি েডাজক এলটবিডাটলিউ সদওয়ডা হজব নডা। েজব েডার আজ� 
আদডালেজক �ডানজে হজব কে নম্বর ধডারডায়, সকডান অপরডাজধ েডাজক 
শডাটতি বডা মুটতি সদওয়ডা হজচ্ছ। সেই অপরডাধিডা খুাঁজ� সবর করডার 
�ন্ আপডােে পুটলজশর েডাজি েহজযডাট�েডা করডাই একমডারে পি, 
এিডা েডার ভডাজলডার �ন্ই। 

টবচডারক খুব েু্দর বজলন। নীল �ডামডা আজরডা মন টদজয় সদখটেল, 
কিডা বলডার েময় েডাাঁর িডান হডাে টবটভন্ মুদ্ডায় আজ্দডাটলে হয়, 
টকন্তু �ুলটিদ্য় েডামডান্ও নজে নডা। মজন পজে স�ল, অটমেডাভ 
বচ্ন যখন টভজলজনর টপেজন সদৌেজেন, হয়ে কডািডাটর হডাজে, 
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েখন চুল উেে নডা। কিডািডা মজন পেজেই মন ভডাজলডা হজয় স�ল। 
টবচডারক এখন বজে সনই, দডাাঁটেজয় কিডা বলজেন। আদডালে সেজে 
সবটরজয় যডাবডার অটভপ্রডাজয় রওনডা হজয়টেজলন, এখন েডাাঁর টন�স্ 
মঞ্ বডা টবচডারজকর কডাঠ�েডার একদম িডানটদজকর সকডােডায় টেটন 
দডাাঁটেজয়। অজনক সবটশ পিটি সদখডা যডাজচ্ছ েডাাঁজক। �ডাজয়র কডাজলডা 
আলখডালিডািডা খুজল সিলডায় অজনক সবটশ মুতি লডা�জে  েডাাঁজক। 
ওখডাজন দডাাঁটেজয় সযন টেটন আঙুল উাঁটচজয় বলজেন “ইনেডাি”! 
এেক্ষজে চটররেটি পূে্যেডা সপজয়জে সযন। এমন েুদশ্যন যুবজকর 
িডায়ল� শুি করডার েময় সফ্রম সযমন হওয়ডা উটচে, প্রডায় টনখুাঁে।  
টেটন এখন নডায়ক, েডাাঁর কিডায় সকডাজনডা ভুল িডাকজে পডাজর নডা। 
পুটলজশর টদজক েডাহডাজয্র হডাে বডাটেজয় সদয় সলডাকিডা।  

িডানডায় সে এজে পজে েুবীর বেডাজকর ট�ম্মডায়। নডানডাভডাজব 
স�রডা কজরও সকডাজনডা কডাজ�র কিডা �ডানডা যডায় নডা সলডাকিডার কডাে 
সিজক। েব প্রজনেরই উত্তর টদজচ্ছ, েবু সকডাজনডা �রুটর েি্ 
�ডানডা যডাজচ্ছ নডা। এই অটভজ্ঞেডা দুাঁজদ পুটলশ অটিেডাজরর কডাজেও 
টবটচরে। অপরডাধী হয় চুপ কজর িডাকজব, নয় টমজি্ বলডার সচটিডা 
করজব, সযিডা খডাটনক সবডােডা যডাজব, অিবডা েটে্ কিডা িডাাঁে করজব। 
এ সেডা সকডাজনডািডাই কজর নডা। একমডারে ভুল কজর ধজর আনডা 
সলডাজকজদর সক্ষজরে এরকম হজে পডাজর, টকন্তু এজক্ষজরে ভুল হবডার 
সকডাজনডা েম্ডাবনডা সনই, একদম আদডালজের কডাঠ�েডা সিজক এজক 
আনডা হজয়জে। িডানডা হজয় আদডালে যডাবডার বদজল আদডালে হজয় 
িডানডায় আেডার এই টবপরীে টেজকডাজয়ন্িডাও সয বেডাকজদর টকেুিডা 
েমে্ডায় সিজলটন, েডা নয়, েজব সে খুব বে েমে্ডা নয়। পুটলজশর 
সচডাজখ হডা�জে রডাে কডািডাজে আেডা মডানুষমডাজরেই অটেটি, েডাজদর 
আেডার সকডাজনডা টনটদ্যটি টদনক্ষে বডা কডারে িডাজক নডা। তবশডাখী 
বডােডাে হঠডাৎ মডােডাল হজয় সযমন কজর বডাটের বডারডা্দডায় এজন 
সিজল শুকজনডা পডােডা, সেমটন কজর �ুটে্য ওজঠ পডােডায়-পডােডায়,হডাজি- 
বডা�ডাজর, আর কুজিডার মজেডা উটেজয় আজন মডানুষ। 

উজে আেডা মডানুজষর কডাে সিজক হডা�েবডাজের উপযুতি েি্ 
েংগ্হ করডায় েুনডাম আজে বেডাজকর, টকন্তু মডাজে মডাজে েডার 
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মজেডা অটভজ্ঞ নডাটবকও তি পডায় নডা। অিচ সে েডাজরঙ, হডাল 
েডােজে পডাজর নডা। সদডা বডাাঁও ... টেন বডাাঁও সমজল নডা, েবু েডাজক 
�ল সকজি এজ�ডাজে হয়। মডাজে মডাজে সনৌজকডা কিডা সশডাজন নডা, 
নদীজক অজচনডা লডাজ�। েডাজরঙ েখন সরজ� যডায়, তবঠডা েুাঁজে মডাজর। 
সলডাজক বজল পুটলশ অে্ডাচডার কজর, েডারডা সবডাজে নডা বেডাজকর 
অেহডায়েডা।  এই িডানডা েডার কডাঠ�েডা, এই উটদ্য েডার সশকল। এই 
চডাকটর েডাজক করজে হয়। প্রজমডাশজনর সচটিডা করজে হয়, অজন্র 
কিডা শুনজে হয়, হডাে সপজে িডাকডা টনজে হয়, হডাে উপুে কজর 
টদজেও হয়। েবই �িনডাচরি, সযভডাজব আজরডা অ�্ মডানুজষর দ্ডারডা 
অ�্ ভডাজলডা ও ম্দ কডা� হজে িডাজক। আপডােভডাজব অজনজকই 
অজনক কডা� সস্চ্ছডায় কজর, সকউ েডাজদর স�ডার কজর নডা, টকন্তু 
সেিডাই চরম েটে্ নয়। রজমজনর সহডাজিজল ভডাে খডাওয়ডার মজেডা 
একিডা কডা�ও স্ি টনজ�র ইচ্ছডার ওপর টনভ্যর কজর নডা, টখজদর 
েডােনডা ইচ্ছডাজক টনয়ন্ত্রে কজর। নডা, ব্ডাপডারিডা অেিডাও সেডা�ডা 
নয়। সরডা� একইেমজয় একইরকম টখজদও পডায় নডা, েবু সখজে 
হয়, কডারে সেিডা খডাবডার েময়, সেই েমজয় খডাওয়ডািডাই টনয়ম। 
হয়ে টখজদর অজমডা� টনে্েডা েম্বজন্ধ এক পূব্যধডারেডা রজমজনর 
সদডাকডাজনর টদজক মডানুষজক এট�জয় টনজয় যডায় দুপুর দুজিডা নডা�ডাদ। 
দূরটনয়টন্ত্রে সেইেব চলমডান খডাদ্ডাজন্বষীজক সদখজল টকন্তু মজন 
হয় স্য়ংটরিয়। বেডাকও সেমটন। কজয়দীজদর স�রডা কজর, কডারে 
সেিডাই করডার কিডা। �ুষ সনয়, উপরওয়ডালডা এজল উজঠ দডাাঁেডায়, 
প্রজমডাদ সমহেডাজক সচয়ডার এট�জয় সদয়, েডারক েূরেধজরর এি 
আই আর টনজে চডায় নডা, েন্তুজক সদখজলই িডাবেডায়, কডারে এেব 
করজে হয় বজলই সে স�জন এজেজে। আপডাে দৃটটিজে খডাটক উটদ্যর 
সলডাকিডাজক স্য়ংচডাটলে এমনটক স্য়ংশডাটেে মজন হজেই পডাজর। 
এই মজন হওয়ডার কিডা বেডাকও �ডাজন এবং এ�ন্ কডাউজক সদডাষ 
সদয় নডা, কডারে সয েডাজক পডাষণ্ ভডাবজে, সে সবচডারডার দৃটটি আর 
ভডাবনডাও সেমটনভডাজব সিাঁজে স�জে অভ্ডাজের চক্কজর, সযমনভডাজব 
বেডাক আিজক স�জে এই আাঁজিডােডাাঁজিডা উটদ্যজে।  

মডাজেমডাজে েবু তি পডায় নডা বেডাক। এমনটক অভ্ডাে েডাজক 
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রক্ষডা করজে পডাজর নডা। েখন সে অেহডায় সবডাধ কজর। েখন েডার 
রডা� হয়...টনজ�র ওপর, টিএেটপর ওপর, টরিটমনডাল প্রটেটিওর 
সকডাজির ওপর, ঠডাণ্ডা হজয় যডাওয়ডা চডাজয়র ওপর, সমহেডার সদওয়ডা 
নেুন কডাজপর ওপর, পুরজনডা টেটলং ি্ডাজনর ওপর, দুপুর সিজক 
িমজক িডাকডা বডােডাজের ওপর। এজদর কডাজরডা ওপর সে েডাাঁটপজয় 
পেজে পডাজর নডা। টবজস্ডারজে উটদ্য টোঁজে েডাটে সবটরজয় আেডা 
আিকডাজনডার মটরয়ডা সচটিডায় েখন সে সভেজর �জম ওঠডা বডাজষ্পর 
উত্তডাপ েডার শরীজরই সঢজল সদয়, একমডারে যডাজক দগ্ধ করডা যডায় 
বজল সে স�জন এজেজে। আেজল এ েডার আত্মরক্ষডার সচটিডা মডারে, 
টনজ�র হডাে সিজক টনজ�জক বডাাঁচডাজনডার সচটিডা, নইজল সলডাকিডাজক 
সে একবডাজর এেগুজলডা লডাটি মডারে নডা।  

সলডাকিডার কিডাবডাে্যডা ভডাটর আ�গুটব।  

- আদডালজে কী করটেজলন?

- �ুরজে �ুরজে চজল ট�জয়টেলডাম ওটদজক। ট�জয় সদটখ খুবই 
ইন্টডাজরটস্টং �ডায়�ডা। েডাই সদখটেলডাম।  

এরপর সে েডার আদডালে ভ্মে আর টবচডার দশ্যজনর টববরে 
সদয়। সকডাজনডা েুথি মটতিজকের মডানুজষর পজক্ষ এ কডা� েম্ব নয়, 
অিচ সলডাকিডা পডা�ল নয় সে টবষজয় বেডাক টনঃেজ্দহ।  

-সবশ, মডানলডাম আপটন সদখজেই স�টেজলন। দশ্যকজদর �ন্ 
সেডা বেডার �ডায়�ডা আজে, দডাাঁেডাজনডার �ডায়�ডা আজে। সেেব সিজল 
কডাঠ�েডায় কী করটেজলন? 

-উজঠ পজেটেলডাম। েডারপর সদখলডাম, ওখডান সিজকই সদখজে 
েুটবজধ হজচ্ছ। আহডা, টক েু্দর ��েডাজহব! 

-উজঠ পেজলন কী কজর? সকন উজঠ পেজলন ওখডাজন? 

-আনেডাজি্যইনটি টপ্রটন্পল মজে শুনজবন, নডা সকওে টিওটর? 

-মডাজন? 
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-মডাজন হল, এক�ন মডানুষ কখন সকডািডায় অবথিডান করজব এবং 
সকডানটদজক কে �টেজবজ� ধডাটবে বডা টবচু্ে হজব, েডা টনটদ্যটিভডাজব 
বলডা েম্ব নয়। এজক বজল আনেডাজি্যইনটি টপ্রটন্পল। আর 
মডানুষটির অবথিডান বডা টবচু্টে েডার একডার ওপর টনভ্যরও কজর 
নডা, যটদও েডার আপডাে টবশৃঙ্ল �টেটবটধ এজকবডাজর দুজব্যডাধ্ 
নয়। আদডালজে অন্ সলডাজকজদর নেডাচেডা সিজক শুরু কজর 
ব্রডাট�জল প্র�ডাপটের িডানডা নডােডা, অজনকটকেুর প্রভডাজবই সকডাজনডা 
েডাদডামডািডা ভদ্জলডাক কডাঠ�েডায় বডা কজয়দ�জর সপঁেজে পডাজর। 
বুেজে পডারজলন? এজক বজল সকওে টিওটর। অজঙ্র ব্ডাপডার। 
এিডা আেজল... 

এই অটব্দ শুজন সলডাকিডার �ডাজল প্রিম িডা্েিডা সমজরটেল 
বেডাক। পিটি সবডােডা যডাজচ্ছ, সলডাকিডা পুটলশজক টবভ্ডান্ত করজে 
চডাইজে। পডাকডা টরিটমনডাল েডার মডাজন। অ�ে্ডা “আপটন” সেজে 
েুই-সেডাকডাটরজে সনজম আেজে হয়। েডাজেও কডা� হয় নডা। দুই 
ব�জলর েলডায় দটে সবাঁজধ েুটলজয় সদয় রডাটরেজবলডা। িডাক শডালডা 
েডারডারডাে। েকডাজল যখন নডামডাজনডা হল, হডাে নডােজে পডাজর নডা আর। 
েবু মুজখ হডাটে। সলডাকিডার েবজচজয় মডারডাত্মক সদডাষ এই হডাটে। 
পুটলশজক ভয় পডায় নডা! েন্ত্রডােবডাদী নয় সেডা? টিএেটপ েডাজহব 
এেটপর েজঙ্ কিডা বজল আ� েকডাজলই �ডাটনজয়জেন, সলডাকিডাজক 
ইউএটপএ টদজে হজব। েডাজে কজর টনম্ আদডালজে �ডাটমন হওয়ডা 
আিকডাজনডা যডাজব আর েদজন্তর �ন্ অজনকিডা েময় পডাওয়ডা যডাজব। 
েডাজহব সেডা বজলই খডালডাে। ইউএটপএ টদজে স�জলও সেডা সকেিডা 
েডা�ডাজে হজব, অিচ এেক্ষজেও সেডা টকেুই সবডােডা স�ল নডা। আর 
�ডাটমন হজবই বডা কী কজর, সদজবই বডা সক? সকউ সখডাাঁ� টনজেও 
আজেটন, সলডাকিডাও কডাজরডা নডাম টঠকডানডা টদজে পডাজরটন। এমন হয় 
নডাটক? একিডা মডানুজষর সকউ সনই? এজকবডাজর সকউ সনই? যডাজদর 
েংেডার িডাজক নডা, েডাজদর পডাটি্য িডাজক, ইউটনয়ন িডাজক। এ সকডান 
পডাটি্যর সলডাক েজব? সকউ সেডা েডােডাজে এল নডা সকডাজনডা পডাটি্য 
সিজকও! েডাধু-েন্্ডােীও নয়, টদটব্ প্ডান্ট-শডাি্য পজর �ুরজে। সক 
েজব? গুপ্চর? সকডান সদজশর? সকডান েং�ঠজনর? 
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েকডালজবলডা দটে খুজল নডাটমজয় সলডাকিডাজক সচয়ডাজর বেডায় 
বেডাক। একিু মডায়ডা হল। এক কডাপ চডা এট�জয় টদল, আবডার 
একিু নরম কজর শুরু করডা যডাক। হডাে েুজল কডাপ ধরজে পডারল 
নডা সলডাকিডা। হবডারই কিডা, েডারডারডাে চডাপ পজে দুই হডাজের েব 
নিডায়ু অবশ হজয় স�জে। বেডাক চডাজয়র কডাপ েুজল েডার সঠডাাঁজির 
কডাজে ধরল। 

-ি্ংক ইউ। 

-হডােদুজিডা নেজে নডা, েডাই নডা? ব্িডা হজচ্ছ? অকডারজে েুলজলন 
েডারডারডাে। সকন খডাজমডাখডা কিডা লুজকডাজচ্ছন? 

-আপটন খুব লিডান্ত, েডাই নডা? আমডার মজেডা আপনডারও ভডাজলডা 
�ুম হয়টন কডাল রডাজে। েডাই নডা? 

-ও টনজয় আপনডাজক ভডাবজে হজব নডা। আপনডার দজলর নডামিডা 
বলুন। 

-আপনডার স�ডাাঁিিডা ভডাটর েু্দর, �ডাজনন? বডাাঁটদজকর সকডােডািডা 
আজরকিু েডাাঁিজে হে। েকডাজল েডােডাহুজেডায় সবডাধহয়... 

আর িডাকজে নডা সপজর সলডাকিডার মুজখ অবটশটি চডা টেটিজয় 
সদয় বেডাক। সচয়ডার েজমে সঠজল সিজল মডাটিজে। েডারপর লডাটি। 
েডারপর আজরডা লডাটি। একেময় প্রনে করডা বন্ধ হজয় যডায়, মডার 
চলজে িডাজক। �ে পুজ�ডায় সেজলজক একিডা চডাটব সদওয়ডা ড্ডাম 
বডাদক টকজন টদজয়টেল বেডাক। চডাটব �ুটরজয় টদজলই দমডাদম 
দমডাদম, যেক্ষে নডা দম িুজরডায়। সেমটন অজিডাম্ডাটিক পুেুল হজয় 
ওজঠ বেডাক। 

টবস্ডাদ চডাজয়র কডাপ ঠক কজর নডাটমজয় সরজখ সচয়ডাজর বজে আঙুল 
মিকডাজে ট�জয় বেডাজকর হঠডাৎ মজন হয়, এই টবিজকল সলডাকিডা 
েডাজক টনদডারুেভডাজব হডাটরজয় টদল, আর সেই পরডা�য় েহ্ করজে 
নডা সপজরই এে টহং্ হজয় উঠল সে। শুধু সয টবটচরে এক সকজের 
মুজখ দডাাঁে কটরজয় টিপডাি্যজমণ্জক েমূহ টবপটত্তজে সিজলজে সলডাকিডা, 
েডাই নয়, বেডাজকর এক দুব্যল েন্ত্রী েুাঁজয় সিজলজে সে। সেখডাজন 
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েুাঁজেই েঙ্ডার! মডানুজষর ভয়-েম্ভ্রম সপজে অভ্তি বেডাক, এমনটক 
�ৃেডাও। এগুজলডা সচনডা প্রটেটরিয়ডা, প্রে্ডাটশে। স�ন্ডা টনজয়ও েডাই 
েমে্ডা হয় নডা আ�কডাল। এই সলডাকিডা সেই সচনডা পজি হডাাঁিল নডা। 
�ডাটল সখজয়, মডার সখজয়ও েডার মুজখ হডাটে, অিচ সে উমেডাদ নয়! 
েডারডাররডাে েুজল সিজক হডাে নডােজে নডা পডারডা সলডাকিডা বেডাজকর 
টদজক এমনভডাজব েডাকডাটচ্ছল, সযন করুেডায় �জল যডাজব এখনই। 
পুটলশজক এভডাজব সকডাজনডা কজয়দী কখজনডা ট�জজ্ঞে কজরটন সে লিডান্ত 
টকনডা, রডাজে �ুটমজয়জে টকনডা। ভডাট�্ে কজরটন, ভডাট�্ে ট�জজ্ঞে 
কজর নডা সকউ! নইজল েব গুটলজয় সযে এেটদজন। েখন হয়ে 
লক আজপর েডাদ চুাঁইজয় েজর পেে সেই সেডািজবলডার কুিজলর 
পডাজশর েডাটেম িুল-সধডায়ডা টশটশর। সকে েডা�ডাজনডায় স�ডালমডাল হজয় 
সযে। প্রজমডাশন হে নডা, রেডান্িডার হজয় সযে প্রে্ন্ত এলডাকডায়। 
কুিল বদলডাজে বদলডাজে মটলিকবডাবুর সমজয়র মজেডা �ম্ীর, টনব্যডান্ধব 
হজয় সযে েুবীর বেডাজকর সেজলিডা। েব্যনডাশ হজয় সযে। ভডাট�্ে 
সকউ পুটলজশর সচডাজখর টদজক ওভডাজব েডাকডায় নডা! 

টক টনভু্যল েটে্ বজলটেল সলডাকিডা! কডাল েডারডারডাে বেডাজকর �ুম 
হয়টন। উিডালপডােডাল সভজবজে সে, শুধু এই সকে টনজয় নয়, শুধু 
এই সলডাকিডাজক টনজয় নয়, �ীবজনর এজলডাজমজলডা খুাঁটিনডাটি টনজয়। 
টনরডাপদবডাবুর কিডা মজন পেটেল, বডাঙলডা পেডাজেন। কজলজ�র 
সেই সমজয়টির কিডা, েুটমরেডা। বের পডাাঁজচক আজ� বউজক টনজয় 
উদয়ট�টর-খণ্ট�টর ট�জয়টেল, সেইেব কিডা... কেগুজলডা বডাাঁদর 
বজে টেল পজির পডাজশ। েডাজদর েৃপ্ করডার �ন্ সেডালডা আর 
ভয় সদখডাজনডার �ন্ লডাটঠ, এই দুইজয়র ভরেডাজেই পডাহডাে চেডা। 
এজকবডাজর প্রশডােন চডালডাজনডার মজেডা কডায়দডা সেখডাজনও। মডানুষ 
আেজল বডাাঁদর সিজকই সেডা এজেজে, কে আর েিডাৎ হজব? এেব 
ভডাবজে ভডাবজে রডাে সপটরজয় স�জে। েকডাজল েডােডাহুজেডা কজর 
অটিজে এজেজে, েডার আজ� টিএেটপর সিডান। 

িডানডায় এজেই আবডার সেই সলডাকিডা, েডার অেহডায় েুজল িডাকডা 
আর মডায়ডাবী সচডাখ। সেই সচডাখ আর হডাটের মুজখডামুটখ হজয় আেটঙ্ে 
সবডাধ কজরজে বেডাক। েডার আন্তটরকেডাজক টমজি্ প্রমডাে করজে 
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নডা সপজর টবধ্বতি সবডাধ কজরজে। পুটলজশর ঢডাল সভজঙ স�জল, খডাটক 
টোঁজে স�জল পজে িডাজক স�টঞ্জ পরডা বুক। টনজ�জক েহেডা অেম্ব 
দুব্যল মজন হয় বেডাজকর। েডার টবপন্ প্রটেষ্ঠডা আর ভরেডা রডাখজে 
পডাজর নডা েুপুটি স�ডাাঁজির ওপজরও, টবজশষে সেই স�ডাাঁি যখন 
কজয়দীর কডাে সিজক েপ্রশ্রয় প্রশংেডা সপজয় টনজ�র ভয় �ডা�ডাজনডা 
সপৌরুষ অজনকডাংজশ খুইজয় বজে আজে। এইরকম পটরটথিটেজে 
সদওয়ডাজল টপঠ সঠজক যডাওয়ডা আহে সবেডাজলর মজেডা সলডাকিডার 
ওপর েডাাঁটপজয় পজেটেল বেডাক। সহজর স�ল, সহজর স�ল! 

নডা, এবডার �ডানজেই হজব সক এই মডানুষিডা? সকন সে এমন 
ওলিপডালি কজর টদজচ্ছ আদডালে আর িডানডার েব টহজেব? কী 
প্রমডাে করজে চডায় সে? সলডাকিডা সচডার-িডাকডাে নয়, গুপ্চর নয়, 
েন্ত্রডােী নয়, দলীয় ক্ডািডার নয়, এেক্ষজে বুজে স�জে বেডাক। 
সলডাকিডা এই েবটকেুর সিজক ভয়ঙ্র। প্রজহটলকডার মজেডা, 
প্রনেটচজনির মজেডা েবডাইজক টবব্রে করজে চডাইজে সে, হডাটরজয় 
টদজে চডাইজে একডা এে�নজক। সকন? 

আবডার লক আজপর দর�ডা খুজল সঢডাজক বেডাক। সলডাকিডা 
সেমটন শুজয় আজে। বেডাকজক সদজখও নজে নডা, হডাজে নডা? শডালডা, 
হডােজে নডা সকন? বেডাক েুাঁজক েডার �লডার কডাজে নডাটের �টে 
পরীক্ষডা করজে সচটিডা কজর। খুাঁজ� নডা সপজয় সলডাকিডার মুজখর কডাজে 
মুখ টনজয় যডায় বেডাক এবং টেিজক েজর আজে। সযখডাজন সলডাকিডা 
সশষবডার টনঃশ্বডাে সিজলটেল, সেই বডােডাজে েডাটেম িুজলর �ন্ধ! 
ধডাাঁ কজর মজন পজে যডায় টনরডাপদবডাবুর কিডা। “শডাটন্তটনজকেজনও 
আমডাজদর কুিজলর মজেডা েডাটেমেলডা আজে, �ডাটনে? সেই �ডাজের 
টনজচ বজেই সদজবন্দনডাি অনুভব কজরন...” 

খডাটনক বে হজয়ও বেডাক বডাঙলডা েডাটহে্ পেটেল, কটব হবডার 
স্নে সদখে বডাবডা মডারডা যডাবডার আজ�। েুটমরেডা �ডানে েডাটেম �জন্ধর 
কিডা, মডালটবকডা �ডাজন নডা। সে ওটের বউ। 
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আর্য 
রুখসানা কা�ল

অটবশ্বডােী মন টনজয় নদীপডাজরর পডাকডা রডাতিডায় বজেটেল ওরডা। 
ওজদর পডাজয়র টনজচ, টকেুিডা দূজর বহু পদভডাজর ব্বহডাজর ব্বহডাজর 
দীে্য চর। পডাজশই বজয় যডাজচ্ছ মধুমেী। শীে্য, অেু্দর,  অেজে�, 
স্ডােহডারডা, দুঃটখনী বুটে নদী। বয়েী মডাজয়র সচডাজখর মে স�ডালডাজি 
হলজদ েডার �ল।  টদনজশজষ সেই নদীর �ল� বুক সিজক ‘আর 
সেডা পডাটরনডা’ স�ডাজের কডাের কডাকুটে উঠজে সযন !  

চমজক উজঠ ওরডা, নদীও লিডান্ত হয় ! দু’মজন দু�জন একেডাজি 
এক ভডাবনডায় টবষণ্ণটবদুর হজয় যডায়। েজব কী েময় হল টচর 
টবজচ্ছজদর! শে শে অজপক্ষডার রতিডাতি পি সপটরজয় আ�ও ওজদর 
সোঁেডা কটল�ডা এক হজে পডারল নডা!      

ের ের কজর সনজম স�ল আয্য। চজরর সেই আটদ�ন্ত ধূ ধূ 
সচহডারডা আর সনই। মডানুজষর দখলদডাটর সিজক সবাঁজচ যডাওয়ডা েডামডান্ 
সখডালডা �ডায়�ডায় �ট�জয় উজঠজে সেডাপ সেডাপ শে আর কডাজশর 
গুচ্ছ গুচ্ছ �ডাে। েডাজদর লম্বডা টচরল পডােডায়, েূজয্যর সশষজবলডার 
আজলডা পজে  �মডাটি কজর েুজলজে আেন্ েন্ধ্ডাজক। েংকুটচে 
হজয় পটশ্চম আকডাজশর অল্প �ডায়�ডা ট�জর  রজঙর ব�রডা টনজয় 
িুজব যডাজচ্ছ েূয্য। মরডা নদীর করুে �ল উট�জয় সেটদজকই সহাঁজি 
যডাজচ্ছ আয্য।      

গুিডাজনডা ট�জন্র টনজচ ওর খডাটল পডা। সরডামশ, টশর সেডালডা, 
বয়কি, সদৌেপিু সপটশ িুজল আজে নডানডা আাঁটকবুাঁটকজে। একপডাটি 
ে্ডাজন্ল উজটি স�জে। মুখ গুাঁজ� অজচনডা সদজশর মডাটি শুাঁকজে উজটি 
যডাওয়ডা নেুন ে্ডাজন্জলর একপডাটি।
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এশডার বহু পটরটচে খডাটদজমর ে্ডাজন্ল েু। ওর বডাটপর টপ্রয় 
ব্র্ডান্। খুব পরে আজ�। এখন আর পডায় নডা েডাই পজর নডা। বডাটপর 
মজে, খডাটদজমর নডাজম এজদজশ যডা আজে েডার অটরট�ন্ডাটলটি 
নডাটক েজ্দহমূলক। েডাই খডাটদজমর বদজল বডাংলডাজদজশর বডািডা বডা 
এজপজসের ে্ডাজন্ল টকজন সনয় আ�কডাল। চটকজে এশডার মজন হয় 
‘অটরট�ন্ডাল নয়’ এই   কিডাটি বডাটপর বডাহডানডা নয়জেডা? হয়জেডা 
সেজে আেডা টনজ�র �মেভূটমজক এট�জয় রডাখডার এিডা এক আজবট� 
সকৌশল !   

এশডা �ডাজন েডার সমডাহডাজ�র বডাটপ টকেুজেই ভুলজে পডাজরটন 
মুটশ্যদডাবডাজদর সেই মডাটি, বডা�ডান, স�জির উপর েডা�ডাজনডা টেজমজন্টর 
হডাটে মূটে্য, একেলডার �ডািটরকডািডা �ডানডালডা, সমডাহররজমর বডাট� 
সপডােডাজনডা, পুজ�ডার েুটিজে দল সবাঁজধ কলকডােডায় �ুরজে যডাওয়ডা, 
আকবর টময়ডাভডাইজয়র এক্কডা সদডাক্কডা স�ডােডার �ডাটে, স�ডােডার �লডায় 
েুটলজয় রডাখডা সেডানডা রুপডা �টরর মডালডার দুলুটন আর রডাে স�জ� 
�লেডায় �লেডায় �ডান সশডানডা, নডািক সদখডা, টবটরয়ডাটন খডাওয়ডা।         

উজটিডা ে্ডাজন্ল সদজখ এশডার মজন পজে, মডা  কডাটকমডারডা উটিডাজনডা 
�ুেডা ে্ডাজন্ল সদখজলই বজল উঠে, ওজর যডা যডা েডােডােডাটে টঠক 
কজর টদজয় আয়। �ুজেডা ে্ডাজন্ল উলজি িডাকজল নডাটক ে�েডা 
বডাাঁজধ, আপন�নজদর সভের মন কষডাকটষ হয়, দূরত্ব সবজে যডায়।   

এশডার অদম্ ইচ্ছডা কজর ে্ডাজন্লিডা েমডান কজর টদজয় আেজে। 
টকন্তু ও সযন  মডাটির েডাজি স�াঁজি স�জে। মরডা নদীর পডাজর �ডাে, 
লেডাপডােডা, কডাাঁিডােুটল, বুজনডাপডালং, সশয়ডালকডাাঁিডা সেডাজপর েডাজি এক 
অবেন্ �ডাে হজয় বজে িডাজক এশডা। 

দূরজত্বর টশকেগুজলডা মডায়ডাভজর সবজে উজঠ ওর মন সিজক 
পডাজয়, পডা সিজক েমতি শরীজর। আর বুটে সদখডা হজব নডা আয্যর 
েডাজি। সকন মজন হজচ্ছ এই সশষ ?! আয্য আর আেজব নডা, আেডার 
�জন্ পডা�ল হজয় উঠজব নডা, বের হজল, দুঃখ সপজল, েুখী হজল 
যখন েখন আর সিডান সদজব নডা। বডাটপর েডাজি যুটতি কজর মডাজক 
একিডার পর একিডা রডান্ডার  অি্যডার টদজয় বেডালডাজব নডা। 
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নদী চজর পজে িডাকডা ভডাঙডা সনৌকডার মে এশডার ম�জ� সবজে 
উজঠ েমূ্পে্য ক্ষজয়র অজমডা� অজপক্ষডা। খুজল খুজল যডাজচ্ছ এশডার 
হডাে পডা মন।�জল টমজশ যডাজচ্ছ আয্যর কডাজে পডাওয়ডা প্রিম আর 
একমডারে মডােৃজত্বর েুখডানুভূটে। টচৎকডার কজর এশডার বলজে ইচ্ছডা 
কজর, “আটম মজর যডাটচ্ছ আয্য। টলে� েব ভুজল টিজর আয়।”        

রিমশ সেডাি হজয় যডাজচ্ছ আয্য। সবশ দূজর, েবু সদখডা যডাজচ্ছ 
ওজক। েপ েপ  কজর সপটরজয় স�ল হডাাঁিু �ল নদী। পডাজর উজঠ কী 
সযন খুাঁ�জে। একবডার �ুজর েডাকডায়। সচডাখ সদখডা যডায় নডা। সকবল 
চশমডার কডাাঁজচ পেন্ত েূজয্যর শেজকডাটি রটঙন আজলডাকচ্ছিডা বেজল 
বেজল উজঠ টনজভ টনজভ স�ল। 

আয্য টক ওর টহং্ দডাাঁে, নখ ঢডাকজে দ্রুে েজর স�ল ওর কডাে 
সিজক? েহেডা সপটরজয় স�ল �ডাটে, �ডাটে পরম্পরডায় �ৃে্ েুটনটদ্যটি 
শত্রুজক  হে্ডা করডার মহডাপডাপ টচন্তডা সিজক টনজ�জক বডাাঁচডাজে? 
নডাটক প্র�মে সিজক প্র�মে �জম িডাকডা প্রটেজশডাজধর  আগুনজক 
অজশডাক পডাকুে অশথি বজির পডােডায় লুটকজয় রডাখজে চজল স�ল 
ওপডাজর?

এরজচজয় �লডা টিজপ সমজর সিলজলও শডাটন্ত সপে এশডা। সকন 
সয কডাল রডাজে আয্যর শতি দুটি হডাে সশষ মূহূজে্য সিজম স�ল! 
মরজে এশডার সকডান কডাজলই ভয় সনই। পাঁটচশ বের আজ� আয্য 
যখন বজলটেল,  “চল আমরডা একেডাজি মজর যডাই”, সেটদনও খুব 
রডাট� টেল এশডা।      

এশডার সচডাখ সবজয় �ল েজর। সপ্রম; সে সেডা মজর স�জে কে 
আজ�। বডাটক টেল বনু্ধজত্বর এই েুেীব্র িডান, এবডার বুটে েডাও 
স�ল। এে সরিডাধ �জম টেল আয্যর বুজক? এে? 

প্রটেটি টদন েডাটরখ, শডােজকর নডাম ধজর আ�ডাে করটেল 
এশডাজক। “বল্, সেডামনডাজির মট্দর লুি কজরটন মুেলমডানরডা ? বল্, 
সেচটলিজশ সনডায়ডাখডাটলজে টহ্ুদজদর সমজর টক রতি�ঙ্ডা বইজয় টদেটন 
সেডারডা? একডাত্তজর সকন  টহ্ুদজদর িডাজ�্যি কজর হে্ডা কজরটেল 
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সেডার �ডােভডাই মুেটলম পডাটকতিডাটনরডা? সকন পডাটলজয় সযজে  হল 
আমডাজদর? বল্, বল্, সকন স্ডাধীন েডাব্যজভৌম অেডাম্প্রদডাটয়ক 
বডাংলডাজদজশ  িডাকজে পডারলডাম নডা আমরডা ? সকন �র পুটেজয়, 
মট্দর সভজঙ  মডালডাউন বজল েডাটেজয় টদটল সেডারডা? এখজনডা সকন 
আমডাজদরই �র সপডােডাে, মট্দর ভডাটঙে, সকন আমডাজদর �জরর 
সমজয় বউজদর ইজ্ে লুজি টনস্, সেডারডা?”

প্রটেটি প্রজনের েডাজি েডাজি সলডাহডার মে শতি দু’হডাে স�াঁজি 
যডাটচ্ছল এশডার �লডায়। আয্যর হডাে পটরেে এখন। ইপিডাে কটঠন 
চডাজপ টহং্ হজয় উজঠটেল আয্য। পাঁটচশ বের আজ�র েডারুজে্র 
কডাাঁপুটন সনই এই হডাজে। দম বন্ধ হজয় কুাঁকজে যডাটচ্ছল এশডা। েবু 
কী এক খুটশজে ও ভয় পডায়টন। আয্যর হডাে �টেজয়ই টেল। বডাধডা 
সদয়টন একজিডাাঁিডা। 

প্রটেটি দমবন্ধ করডা চডাজপ ওর মজন হজয়টেল এিডাই সেডা 
হওয়ডার টেল। এরকম কিডাই সেডা হজয়টেল ওজদর, আজ� এশডা 
মরজব, েডারপর আয্য। েডাহজল ওজদর আর কডাউজক হডারডাজনডার কটি 
বইজে হজব নডা টদজনর পর টদন। 

    ওপডাজর টকেু বে বে �ডাে, টশমূল, মডা্দডার, অজশডাক, 
কৃষ্চূেডা আর বি, পডাকুে, অশ্বথিরডা �ন মডায়ডা টবটেজয় সরজখজে। 
একটি চওেডা কডাঠ সবটঞ্র মজেডা, �ডাজের েডাজি টিি কজর সদডাকডান 
চডালডাজচ্ছ সকরডামে মুটন্ভডাই। টবটে টে�ডাজরজির িডাাঁজক িডাাঁজক 
�ডাাঁ�ডা, সনশডারু  টে�ডাজরি, সিটন্জিল সেডা নটে্, ইয়ডাবডাও টবটরি 
হয় এখডাজন। ওটদজক িং সদডাকডান কজরজে দত্ত বডাটের টমনু্টদডা। 
আজরডা দু’টি সদডাকডান আজে, টকন্তু েডাজদর মডাটলকজক টচনজে পডারজে 
নডা আয্য।

সকরডামেভডাই আর টমনু্টদডা ন্ডাংজিডাকডাজলর বনু্ধ। আয্য �ডাজন 
টমনু্টদডার এই সদডাকডান এ সকরডামেভডাইজয়র েডাহডাজয্ই করডা। 
টমনু্টদডারডা খুবই �টরব টেল। ওর বেজলডাক স�্ঠুর টমটটির সদডাকডাজন 
কডা� করে ওরডা বডাবডা সেজল। স�্ঠুরডা হঠডাৎ সদশ সেজে স�জে। 
যডাওয়ডার েময় টমনু্টদডারডা �ডানজে পডাজর টভজি সদডাকডান েব, শহজর 
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নেুন আেডা টন�েডা গ্ডাজমর ওদুদ উটকজলর কডাজে  টবটরি কজর 
টদজয় স�জে স�ডাপজন। একবডারও টমনু্টজদর কিডা ভডাজবটন। টকেু 
িডাকডা ধটরজয় স�ঠু বজল স�জে, “সেডাজ�র ওপডাজর বটয় টনটে পডারব 
নডা সর ভডাই। এই টনটয় এজহজন টকেু কটর বডাাঁটচ খডা।”     

সবডাাঁচকডা বুচটক, ভডাঙডা পলডা সেডালডা িডালডা বডােন আর টেন 
টেনজি সমজয় টনজয় �ডামরুল �ডাজের টনজচ টদজশহডারডা বজেটেল 
টমনু্টদডার মডা। টভজিবডাটে দখজলর �জন্ ওদুদ উটকল কডা�� আর 
পুটলশ টনজয় হডাট�র হজয় স�টেল েডাজি েডাজি। পুরডাজনডা মডাটলজকর 
কডাউজক িডাকজে সদজব নডা ওদুদ উটকল। েময় অবশ্ টদজয়টেল 
ওরডা, টকন্তু সকডািডাও আশ্রয় স�ডািডাজে পডাজরটন টমনু্টদডার বডাবডা। সশষ 
পয্যন্ত  মট্দজরর সেবডাইজের কডাজে ট�জয়টেল যটদ মট্দজরর পটেে 
�ডায়�ডায় �র েুজল িডাকজে সদয় টকেুটদজনর �জন্।

সেই েমজয় সকরডামেভডাইজয়র বডাবডা যডাটচ্ছল বডা�ডাজর অই পজি, 
টমনু্টদডা আর  টমনু্টদডার বডাবডা আেডার আজ�ই বডাটে টনজয় স�টেল 
ওজদর। পুকুর ধডাজর এক টচলজে �ডায়�ডা টদজয় বজলটেল, আমডার 
এইিুকুই সদবডার আজে। পডারটল �র েুজল সন িডাক সেডারডা।    

বয়জে বে টেল দু�জনই। একিু েংজকডাচ লডাজ� আয্যর। টকন্তু 
টনজ�জক সয লুজকডাজে হজব।

ে�ডারু কডাাঁিডার মে িুাঁজে িুাঁজে িুজল উঠজে রডা�। এই সেটদন 
ব্রডাহ্মেবডাটেয়ডার টহ্ুদজদর উপর সনজম এজেজে অমডানুটষক হডামলডা। 
টিটভ টনউ� সদখজে সদখজেই সক্ষজপ উজঠটেল সে। েব সকজনডা’র 
উত্তজর এশডাজকই িচ্যডার কজরজে অমডানুজষর মজেডা। এক অক্ষজরর 
একটি শব্দও উচ্ডারে কজরটন এশডা। 

আয্য �ডাজন, ওর হডাজে মরজে এশডার সকডান ভয় সনই। েডাই বজল 
ও কী কজর মডারজে স�ল এশডাজক ? েজব টক ও টনজ�ও টচরডায়মডান 
এক েডাম্প্রদডাটয়ক অমডানুষ ? উপজর উপজর অেডাম্প্রদডাটয়ক, নকল 
উদডারেডার শুকজনডা বতৃিেডা েডােডা অমডানুষ ?  

শুধু �রুর মডাংে খডাওয়ডার অপরডাজধ যখন ভডারজে এক 



176
সূচীপত্র

মুেটলমজক সমজর সিজল, সেজলজক আহে কজর বডা মুেটলম 
নডারীজদর ধষ্যে কজর ও সেডা প্রটেবডাজদ সিজি পজেটেল ! েডামডাট�ক 
সযডা�ডাজযডাজ�র মডাধ্জম যডাবেীয় �ৃেডা উ�জর টদজয়টেল েডাম্প্রদডাটয়ক 
�ৃেডাবডা�েহ েডার সদজশর েরকডাজরর টবরুজদ্ধ।

এশডাও ে লজে যডাজচ্ছ বডাংলডাজদজশ। েংখ্ডাল�ুজদর অটধকডার 
আদডাজয় েুজি যডাজচ্ছ টমটেজল, েডাহডাজয্, সলখডায় প্রটেবডাজদর েরব 
টমটিংএ ! েজব? কী হল েডার ? হঠডাৎ কজর সে সকন এমন উৎকি 
টহ্ুদ হজয় ওঠল?   

সকরডামে ভডাইজয়র সচডাজখ েতিডা দডাজমর পডাওয়ডারিুল চশমডা। 
ভডাজর েুজল আজে। কডাাঁজচর সপেজন রে �ব�বডা টলচুর মে লডাজ� 
সচডাখদুটিজক। অন্ধ হজে সবটশ টদন বডাটক সনই আর। টে্ুদজক 
েুজল রডাখডা েডাে রডা�ডার ধন থিডানীয়  মডােৃভডাষডায় টেজগ্ি সচজয় 
হডাে বডােডায় আয্য। িডাকডািডা হডাজে টনজয় সকরডামেভডাই টেজগ্ি সদয়। 
একবডাজরর �জন্ও েডাটকজয় সদজখ নডা সক টনজলডা টেজগ্ি। সকমন 
�ুবুিুবু হজয় বজে আজে এক েমজয়র শতিজপডাতি মডানুষিডা। সযন 
পৃটিবীর েব টকেু স�জন স�জে সকরডামেভডাই। এবডার মলডাি বজন্ধর 
অজপক্ষডা শুধু।      

“এজহজন এিিু বেলডাম।”

টে�ডাজরি নডা ধটরজয়ই েতিডার সবটঞ্জে বজে পজে আয্য। 
ওপডাজর সরজখ এজেজে এক  টেন্টভন্ মডানটচরে। অজনক আজ�র 
সদশহডারডা সদশেডােডা অই মডানটচরেজক সে সচজন সেজলজবলডা সিজক। 
হডাজের েডালুর মে। শরীজরর প্রটেটি সলডাজমর মে। প্রটেটি 
হডাে, সকডামজরর ভডাাঁ�, মডােৃদডা�, বুজকর সভের �টেজয় িডাকডা 
টনটশ্চন্ত শরীর। টনঃশ্বডাজে এখজনডা ভডাজে ওই মডানটচজরের চুজলর 
�ন্ধ, শরীজরর সস্দ, থিলপজদ্মর মে তনজবদ্র দডান দুটি িুল। সে 
মডানটচজরে সকবল একটি সদশ, েডার নডাম আয্য। 

পুজ�ডার িুল েুলজে ট�জয় পটরচয়। ঠডাকুরজদর বডা�ডানজ�রডা 
বডাটেিডার েডাজি কলকডােডার বডাটে বদল কজর চজল এজেটেল 
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ওরডা পূব্য পডাটকতিডাজন। আয্যজদর সেডাি শহজর এরকম কজয়কটি 
পটরবডার টেল। ভডারে সিজক সমডাহডাজ�র হজয় ওরডা সভজে এজেটেল 
েডােচটলিজশর সদশভডাজ�র ধডাক্কডায়। ওজদর বলডা বডাংলডাভডাষডার েডাজি 
আয্যজদর বডাংলডা টমশ সখে নডা। েবু আপ্রডাে সচটিডা করে ওরডা 
এজদর েডাজি টমজলটমজশ িডাকজে। 

সেটদন এশডাজদর বডা�ডাজন সকডান িুল টেলনডা। আজ�ই কডারডা 
সযন েুজল টনজয় স�টেল। খডাটল েডাট� হডাজে আয্য েডাই একটি 
সেডাি পডািজর লডাটি লডাটি মডারজে মডারজে টিজর যডাটচ্ছল। এশডাই 
সিজকটেল, “এই এই সশডান নডা।”

আয্য অবডাক হয়, “এই সমজয় েডাজক িডাকজে!” 

“িুল সনজব সেডা? এটদজক এজেডা”

েেংজকডাজচ আয্য সেটদন এশডার েডাজি সভের বডাটেজে ঢুজক 
পজেটেল। এই বডাটের সভেজর েডারডা সকডাজনডাটদন ঢুকজে পডাজরটন। 
শুজনজে এই বডাটের ঠডাকুরদডা েকডাল হজলই কলকডােডা সিজক আনডা 
�ঙ্ডার পুে্�ল টেটিজয় মন্ত্র পজে  শুদ্ধ  কজর  টনে বডাটের 
স�ডারডাজনডা বডারডা্দডা। কডায়থি যডারডা, েডারডা েবু টকেুিডা কডাজে সযজে 
পডারে। আয্যর বডাবডা কডাকডারডা অই বডা�ডান পয্যন্ত ট�জয়ই ধন্ হজয় 
সযে। শুদ্ নমঃশূজদ্র আবডার �ডাে কী সর! ঠডাকুরদডা ে্ডা ে্ডা  
করে, “ওজর ও টনবডারে েুাঁজয় টদে নডা টকন্তু বডাবডা। সেডারডা েুাঁজলও 
যডা, ন্ডােডারডা েুাঁজলও েডা। এ বয়জে আর নিডান করডাে নডা, েজর যডা, 
েজর যডা, েিডাে সরজখ দডাাঁেডা বডাপ!”  

সেই সদখডা এশডার েডাজি। েডারপর কে একেডাজি সখলডা, ে�েডা, 
মডারডামডাটর, ভডাব ভডাজলডাবডােডা আর এক েময় েটে্ ভডাজলডাবডােডায় 
দু�ন দু�জনর েডাজি �টেজয় যডাওয়ডা। আয্যর �ীবজন এশডা টেল 
পরী। ভডাটে্যটিজে এরশডাদ টবজরডাধী  আজ্দডালজন একেডাজি চজলজে 
দু�ন। টমটেজল টমটিংএ একেডাজি এক প্রডাে হজয় িডাকে দুটিজে। 

এর মজধ্ �িডা কজর টবজয় কজর সিজলজে মৃনডালদডা টেলটভ 
আপডা। ধম্য অধম্য টনজয় সকউ মডািডা �ডামডায়টন। প্রনেও কজরটন। 
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েবডাই �ডানে এিডা �িজবই। আয্য এশডাও এট�জয় যডাটচ্ছল। েবডাই 
ভডাবে এিডা সেডা �িজবই। শুজভচ্ছডা,  শুজভচ্ছডা সর সেডাজদর। 

বুজক বে ব্ডািডা বডাজ� আয্যর। শুজভচ্ছডার িুজল এে কডাাঁিডা টেল 
! উপুে হজয় শুজয় পজে আয্য। পডাাঁ�জর পডাাঁ�জর এে ব্িডা সকন সয 
সবজ� উজঠ েময় অেমজয়!   

টবটেএজের টপ্রপডাজরশন টনজচ্ছ আয্য এমন েময় ওজদর সেডাি 
শহজর সবজ� উজঠ েডাম্প্রদডাটয়কেডার িঙ্ডা। এক রডাজে লুি হজয় 
যডায় আয্যর বডাবডার সদডাকডান। হুমটক আজে সবডানজক েুজল সনওয়ডার। 

সেটদন পডােডার েবডাই আশ্রয় টনজয়টেল এশডাজদর বডাটে। এক 
েময় পটরটথিটে শডান্ত হজয় স�জলও শুরু হয় এক এক কজর ওপডাজর 
পডাটে �মডাজনডা। সশষরক্ষডা টকন্তু হয়নডা। কডারডা সযন আয্যর বডাবডাজক 
সমজর অধ্যমৃে কজর সরজখ যডায় বডা�ডাজর। অজনজকর েডামজন। টদজন 
দুপুজর। েবডাই সদজখজে টকন্তু সকউ এট�জয় আজেটন েডাহে কজর।  

আয্য শুজনজে এশডার বডাবডাও টেল সেই দশ্যনডাি্যীজদর দজল। সেই 
শুরু ওর রডাজ�র। যটদও �ীবজনর েুাঁটক টনজয় আয্যর বডাবডা, মডা, 
সবডানজক উটনই আ�জল সরজখটেজলন। সশষ পয্যন্ত  বি্যডার পডার কজর 
�জর টিজরটেজলন েবু আয্যর রডা� পজেটন, আবডার ভডাজলডাবডােডাও 
কজমটন। একই নদী পদ্মডা �ঙ্ডার মে আয্যও বডাংলডাজদশ ভডারজের 
হজয় দুজল স�জে। ওর মজন স্জদশ হজয় সকডান সদজশর ঠডাাঁই হয়টন।    

অিচ কী আশ্চয্য ওপডাজর সপঁজেই আয্যর বডাবডা মডা সবডান প্রচন্ 
েডাম্প্রদডাটয়ক হজয় উঠল। মডা সেডা টেনজবলডা পুজ�ডা টদজয় পডােডা 
পেটশজদর েডাজি �ল্প করে, ভডাট�্ে টনজ�র সদজশ  টিজর আেজে 
সপজরটে। 

�মে �মেডান্তজরর পডাশডাপডাটশ িডাকডা, ভডাব ভডাজলডাবডােডা েব টকেু 
ভুজল মডা বডাবডা ধজম্যর ে্বেজক েডাচ্ডা বজল ভডারেজক স্জদশ বজল 
সমজন টনজয়টেল। সবডান বডাঙডালত্ব মুেজে দ্রুে রপ্ কজর টনজয়টেল 
কলকডােডার ভডাষডা আর ওর বয়েী সেজলজমজয়জদর কডালচডার। 

আয্য অবডাক হয়, েজব কী ভডাঙজনর বী� আজ�ই সরডাটপে টেল 
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টহ্ুদ মুেটলজমর মজন? কজব সিজক? সেডামনডাজির মট্দর লুজির 
েময়? পডাটনপজি? আওরঙ্জ�জবর সদৌরডাজত্ম্ ? টেপডাটহ টবলেজব ? 
বঙ্ভজঙ্? সেচটলিজশর সেজটেম্বজর? 

এই সয সদশ, ওর বডাবডা মডা বডা েডাজদর সচৌদ্ পুরুজষর কডাজরডা 
নয়। অিচ মডা কী অম্ডান মুজখ বজল টদল, টন� সদশ ! বডাবডা সবাঁজক 
বেল, কী হজব টবটেএে টদজয় যখন ওই সদজশ আর আমরডা 
িডাকবই নডা! 

মডার মুজখ েলনডা সখজল যডায়, “সদখ বডাবডা েখন বটলটন এখন 
বলটে, এশডাজক ভুজল যডা। সেল �ল সযমন এক হয় নডা টহ্ুদ 
মুেটলমও কখজনডা এক হজব নডা। ওই কডা�জ�র টবজয় টোঁজে 
সিলজলই হল। সক আর �ডানজব এখডাজন!”

আয্য ভডালই �ডাজন, �ডানজলও ওর সকডান ক্ষটে হজব নডা। টকন্তু 
এশডা?  

ওরডা সযটদন টবজয় কজর, এশডার বডাটপ শুধু বজলটেল, সবিডা 
েবডাই টকন্তু েজলডায়ডাজরর ভজয় ইেলডাম গ্হন কজরটন। �ডােজভজদর 
অে্ডাচডার, টনগ্হ, �ৃেডা সিজক বডাাঁচজে অজনজকই মুেটলম হজয়টেল। 
সেডামডার বডাবডা মডা কটি পডাজবন। েডারডা টনজ�রডাই ে �ডােজভজদর 
টন�ূঢ় েংকিডাজর বডাাঁধডা।  মুেটলম সমজয়--- 

আয্য কিডা সশষ করজে নডা টদজয়ই বজলটেল, “কডাকডাবডাবু এই 
েমজয় দডাাঁটেজয়  মডানুজষর �ীবজন ধম্য এক ভুল এসেজিনশন 
মডারে। একমডারে ধম্য টনজয়ই বডাাঁচজে হজব এিডা এখন খুব �রুটর 
নয়। আমরডা আমডাজদর মে িডাকব। কডাজরডা মডানডা আর নডা মডানডায় 
আমডাজদর টকচু্ছ যডায় আজে নডা।”

টবশ্বটবদ্ডালজয়র সশ্রষ্ঠ েডাটক্যক আয্য টবশ্বডাজের কিডার সকডান 
�বডাব টেলনডা এশডার অটে েডাধডারে বডাবডার কডাজে। শুধু বজলটেজলন, 
“সদখ সেডামডার বডাবডা মডার ক্ষমডা সচজয় টনও। আমডার কডাজে আমডার 
সমজয়র েুখই প্রধডান।”

আয্যর মডা কিডা বজলটন। পুজ�ডার �জর টখল েুজল বজেটেল। 
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বডাবডা দু একটি কী বজলটেল মজন সনই। এশডা আয্যর বডাবডার পডা 
েুাঁজয় শুধু বজলটেল, “কডাকু আটম সেডামডার সদবেডাজক পুজ�ডা টদজল 
টেটন টক সনজবন নডা?”     

আয্যর বুজকর ব্িডািডা মডািডায় উজঠ আেজে। �লডা খুজল কডাাঁদজল 
টক ব্িডািডা কজম যডাজব ? টে�ডাজরজি আগুন ধরডাজে দটেিডা সিজন 
সনয়। আর সেই মূহূজে্য সকরডামেভডাই বজল উজঠ, “কজব আইে?”

হডাে িজকি েুজি যডায় দটে। টনভু টনভু ম্ডান আগুন েলজক 
উজঠ হলজদ েীব্রেডায়। গুাঁজেডা গুাঁজেডা হজয় েজর পজে টকেু েুজরডা 
আগুন। টনজচর শুকজনডা পডােডারডা দগ্ধ ট�জভ সিজন সনয় সে আগুন। 
েডােডােডাটে পডা টদজয় সচজপ টনটভজয় টদজয় আয্য বজল, “আদডাব 
সকরডামেভডাই।” 

“আদডাব, এশডার অেুখ শুটন আটেে েডাই নডা? আহডা বে ভডাল 
সমজয় স�ডা আরজজ্ডা। মটর যডাটব শুটন বে দুঃখ লডাট�জচ্ছ  ভডাইটি 
স�ডা।”

টমনু্টদডা কখন পডাজশ এজে দডাাঁটেজয়জে, “একবডার ইটন্য়ডা টনজয় 
যডাও সেডািভডাই। ভডাল িডাতিডার সদখডাজয় সদখ বডাাঁচডাটে পডাজরডা টকনডা 
! কে �নই সেডা বডাাঁটচ সিজর এই অেুজখ! ঈশ্বজরর কে লীলডা!”

কী ? আয্যর শরীজর টবদু্ৎ সখজল যডায়। টেনটদন ! টঠক গুজন 
গুজন টেনটদন হয় বডাংলডাজদজশ এজেজে আয্য। এশডার বডাবডা মডা সকউ 
ে টকেু বজলটন! এশডাজকও ে কখজনডা েডামডান্ উহু আহডা বডা শুজয় 
িডাকজে সদজখটন সে। েডামডান্ সরডা�ডা হজয়জে এই ক মডাজে। সিডাজন 
অবশ্ বজলটেল, িডাজয়ি করজে। 

“কী মুিটক হটচ্ছ �ডাজনডা!” এর মজধ্ দু’টদন সে সিডাজন পডায়টন 
এশডাজক, “কই স�টেটল মুিটক বডা্দটর?” এশডা সহজেটেল, “ট�ম 
করটে। এবডার এজল নডাটয়কডা সদখটব। সেডার বউ  নডাটয়কডা হজয় 
স�জে। প্রডাউি হটচ্ছে নডা?”

আয্য এক �ডাদডা মুখ খডারডাপ কজর �ডালডা�ডাল কজরটেল। এশডার 
সে কী হডাটে। 



181
সূচীপত্র

আয্যর অজনক বডান্ধবী। টবেডানডা বডাটলজশও েডারডা মডাখডামডাটখ। 
টকন্তু সকউ আয্যর অটিজের সিটবল টকম্বডা �জরর সদয়ডাল �ুজে 
স�ডাল�ডাল এশডাজক েরডাজে পডাজরটন। সচটিডা করজলই আয্য েডাজক 
ধুজয় মুজে সিজল সদয়। একবডার বডাবডা মডাও নরম হজয় বজলটেল, 
েবডাই বউমডা নডাটে সদখজে চডায়। এশডা আর েীি্যজক টনজয় আয় 
নডা একবডার বডাবডা। 

নডা,আয্য েডামডান্িুকুও নরম হয়টন। এশডা আর েীি্য এ বডাটের 
সদয়ডাল �ুজে আজে,েডাই িডাকজব। 

ভডাজের িডালডা েুাঁজে সিজল আয্য বজলটেল, আমডার বউ, সেজলজক 
সকবল সদওয়ডাজল সদখজব সেডামরডা। কখজনডা েুাঁজে পডারজব নডা। 
ওরডা শুধু আমডার। সযমন আমডাজক সেডামরডা সভজবে আটম শুধু 
সেডামডাজদর। সকবল সেডামডাজদর সেজল সেমটন।    

প্রডায়ডান্ধকডার সেই েন্ধ্ডায় পডা�জলর মে নডাম্বডার সপ্রে কজর আয্য, 
“েীি্য টপক আপ, টপক আপ মডাই বয়, মডাই এজঞ্জল! েীি্যজর সেডার 
মডা মজর যডাজচ্ছ েুই কী �ডানটেে বডাপ?” 

“হডাই ি্ডািডা! েুটম! কডাজ� েুিটে।” েীজি্যর �লডায় খুটশর 
চকমক, “মডাজক বেডালডাচ্ছ নডা সেডা বডাবডাই?”

হডাাঁিু সভজঙ বজে পজে আয্য... “েীি্য, েীি্য, বডাপ আমডার, আটম 
মজর যডাটচ্ছজর। েুই আয় চজল আয়—”

“ি্ডািডা হডাই ি্ডািডা, বডাবডা বডাবডাই কী হজয়জে?”

আয্য সেডাজি। নদীর �জল েূয্য গুজল যডাজচ্ছ লডাল হজয়। েীি্যজক 
েটে্িডা �ডাটনজয় দ্রুে েুজি যডাজচ্ছ সে �ল সভজঙ সভজঙ। েডার 
পৃটিবী েডার প্রডাে, েডার বডাাঁচডা মরডার সেডানডারূজপডাকডাটঠ, সশয়ডালকডাাঁিডার 
বজন হলুদ িুল হজয় হডােজে। ওই সেডা  উজঠ দডাাঁটেজয়জে। আয্য 
পজে যডাজব নডা সেডা, সেই আশংকডা েমতি সচডাখ মুখ বুক �ুজে।     

েূজয্যর সশষ আজলডা অটনট্দে রজঙ রডাটঙজয় টদজয়জে এশডাজক। 

িডাকুক পজে ভডারে। িডাজকডা পজে সহ বডাংলডাজদশ। িডাক সেডারডা 
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টহ্ুদ মুেটলম। 

একিু পজরই অন্ধকডার আকডাশ েুজর নডামজব পৃটিবীজে। েব 
টকেু কডাজলডা হজয় হডাটরজয় যডাজব এক রজঙ। নডা এশডাজক হডাটরজয় 
সযজে সদজব নডা আয্য। টকেুজেই নডা।
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ছস্ি: স্চরস্জিি সামন্ত
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স্নরুস্দিদটের অদশষ রাত্রা
অমর স্মত্র 

উপন্ডাে এক অজশষ যডারেডা। উপন্ডাজের আেজল সশষ সনই। 
আেজল সলখক সযন একটি উপন্ডােই েমতি �ীবন ধজর সলজখন। 
হয়জেডা টঠক েডা নয়, টকন্তু কখজনডা সযন এমন মজন হয়। নদী 
টনজয় সলখডা িুজরডায় নডা সদজবশ রডাজয়র। টেতিডা পডাজরর বৃত্তডান্ত, 
টেতিডা পুরডাজের পর করজেডায়ডা নদীজক টেটন খুাঁ�জে সবটরজয়জেন 
নদী ও শহজরর ‘যু�ল�ীটে শীষ্য’ নডাজম সলখডা সবশ কজয়কটি 
আখ্ডাজন। উপন্ডাে কডাটহনীকিন নয়, যটদও কডাটহনীকিনই এক 
�ডােীয় পডাঠক পে্দ কজরন সবটশ। কডাটহনীর বৃত্তডায়নই পে্দ 
বহু�জনর। ইচ্ছডাপূরজের কডাটহনী আজরডা সবটশ পে্দ মডানুজষর। 
সযমন টেজনমডায় হয়। টকন্তু পডাঠজকর সেডা রকমজির আজে। সকউ 
টবভূটেভূষে পজেন, সকউ পজেন নীহডার গুপ্। সলখক যটদ পডাঠক 
ধরজে সলখডার কিডা ভডাজবন, েডাহজল টেটন সেই অজচনডা ব্টতিজক 
মডাপজবন কীভডাজব ? সক পে্দ করজব েডাাঁর সলখডা, েডা আ্দডা� 
করডা দুরূহ। েডার সচজয় এমন সেডা হজে পডাজর, টেটন যডাাঁজক সচজনন 
েবজচজয় েডাাঁর �ন্ই টলখজে পডাজরন। সেই ব্টতিটি টেটন টনজ�। 
টনজ�জক মডাপডাও েব েময় হজয় ওজঠ নডা। েবুও একটি কিডা 
টনজ� টনজ� সির পডাই, টনজ�র �ন্ই টলটখ আটম। টনজ� েন্তুটি 
নডা হজে পডারজল সশষ অবটধ সে সলখডা হজয় ওজঠ নডা। কীভডাজব 
েডা হয় বলটে। আটম ১৯৮০ নডা�ডাদ, েখন টেটরজশ সপঁেডাইটন, 
একটি নজভজলি টলজখটেলডাম, টশলডাটদে্ পটরেকডায়। েম্পডাদক 
টেজলন েুধীর চরিবে্যী। ‘টবভ্ম’ টেল সেই নজভজলজির নডাম। 
একটি স�ডােডার �ল্প। দী�ডার েমুদ্েীজরর এক সহডাজিলওয়ডালডার 
একটি স�ডােডা টেল। স�ডােডাটি প্রটে আটশ্বজন পডালডায়। েুবে্যজরখডা 
এবং েমুজদ্র সমডাহনডার কডাজে বে একটি চর টেল। আটশ্বজন 
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সেই চজর চডারটদক সিজক স�ডািক স�ডািকীরডা পডাটলজয় আজে েবু� 
�ডাে এবং সপ্রজমর সনশডায়। মদ্ডা স�ডােডা এবং মডাদী স�ডােডার টভের 
ভডালবডােডা হয় সেই েময়। টকন্তু সেই বের তবশডাজখ সে অদৃশ্ 
হজয়টেল। টনজখডাাঁ� সেই স�ডােডা খুাঁ�জে যডায় সহডাজিলওয়ডালডার 
আটশ্রে ভডানুদডাে। মধ্বয়েী ভডানু টেল হডা’�জর। দুটনয়ডায় সকউ 
সকডািডাও টেল নডা েডার। আটম দী�ডায় ট�জয়টেলডাম শীজের েময়। 
টিজেম্বর মডাে। একটি সহডাজিজল মডাে-চুটতিজে আটম �র ভডােডা 
কজরটেলডাম। সেই সহডাজিজলর মডাটলজকরই টেল স�ডােডাটি। সদখেডাম 
আমডার �জরর �ডানডালডার ওপডাজর টনেুম সবলডায়, টনেুম রডাজে স�ডােডা 
দডাাঁটেজয় আজে। ভডানু সকডািডায় সযে স�ডােডাটির সখডাাঁজ�, েডা �ডানডা 
সযে নডা। রডাহডা খরচ টনে �ডাাঁ�ডােু সহডাজিলওয়ডালডার কডাে সিজক। 
মজন হয় স�ডােডা সখডাাঁ�ডার নডাম কজর সে টনজ�র একিডা ইনকডাজমর 
ব্বথিডা কজরটেল। টকন্তু ভডানু আশ্চয্য েব �ডায়�ডার নডাম করে 
হঠডাৎ হঠডাৎ। মীরজ�ডাদডার �ডাহডা� �ডািডার টদজক সদখডা স�জে নডাটক 
একটি স�ডােডা। রডাটনেডাই গ্ডাজমর এক�ন খবর টদজয়জে সেটদজক 
একটি স�ডােডা সদখডা স�জে। যডাই সহডাক ভডানুর েজঙ্ আটমও স�ডােডা 
খুাঁ�জে ট�জয় নুজনর খডালডাটর সদজখ এজেটেলডাম। টকন্তু সয কিডা 
বলজে চডাইটে, আটশ্বজন যডার পলডায়জনর কিডা সে তবশডাজখ সকন 
পডাটলজয়জে? স�ল সকডািডায় সেই বুজেডা িডা্ু ? ভডানু �ডাজন নডা। 
সলখক �ডানজব কী কজর? 

বডাতিবেডা টেল স�ডােডাটি টনজখডাাঁ� হজয়জে। টকন্তু সকন েডা সকউ 
বলজে পডারজে নডা।

বডাংলডাজদজশর খুব শটতিমডান নবীন কিডা েডাটহটে্ক স্কৃে 
সনডামডান েডাাঁর “কডাল সকউজির েুখ” উপন্ডাজে স�ডাাঁেডা এক টহ্ুদ 
ব্রডাহ্মজের ইেলডাম সনওয়ডার কিডা টলজখজেন। উপন্ডােটি খুব 
েডাহজের েজঙ্ টলজখজেন টেটন। এক�ন েে্ দ্টিডার মজেডা কজর 
সদজখজেন েডাম্প্রদডাটয়কেডার স্রূপ। বডাংলডাজদজশ নীরজব অজনক 
টহ্ুদ পটরবডাজরই সকউ সকউ ধম্যডান্তটরে হজয় যডান। এই প্রবেেডা 
আজে। আটম আমডার একটি �ল্প ‘অলীক রি্দনধ্বটন’ সেও এই 
টনঃশব্দ ধম্যডান্তজরর কিডা টলজখটেলডাম, খুলনডার একটি কম বয়েী 
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সমজয়র কডাজে, েডাজদর পটরবডাজরর �ল্প শুজন। েডার নডানডা মুেলমডান, 
নডানী েনডােন ধম্য পডালন কজরন। ১৯৭১ এর সষডালই টিজেম্বজর 
বডাংলডাজদজশর �জমের পর টহ্ুদ মডানুষটি ইেলডাম সনন সেডাি 
সমজয়টিজক টনজয়। বে সমজয় এবং স্তী টহ্ুদ সিজক যডান। একই 
বডাটেজে দুই ধম্য পডালন হজে িডাজক। আটম �ল্প প্রেজঙ্ যডাটচ্ছ 
নডা। টকন্তু সকন সেই মডানুষটি ধম্যডান্তটরে হজয়টেজলন, েডা সকউ 
খুাঁজ� সবর করজে পডাজরনটন। আ্দডা� করডা যডায় সমৌলবীজদর চডাজপ 
হয়জেডা। আবডার অন্ কডারজেও হয়। টবশ্বডাে বদজল সযজে পডাজর। 
স্কৃে সনডামডাজনর েজঙ্ আমডার কিডা হজয়টেল। আটম বজলটেলডাম 
সকন স�ডাাঁেডা টহ্ুদ মডানুষটি ইেলডাম টনল, েডা েুটম সলখটন। সে 
আমডাজক বজলটেল, বডাংলডাজদজশ এমন �িনডা �জিই যডায়, টকন্তু েডার 
কডারে �ডানডা যডায় নডা। 

আটম বজলটেলডাম, সলখজকর কডা� সেই কডারে খুাঁজ� সবর করডা। 

স্কৃে আমডাজক বজলটেল, সচটিডা করব এবডার সিজক।

�ীবজনর অজনক রহে্ খুাঁজ� সবর করডা যডায় নডা েে্। 
অজনজকই েডা প্রকডাশ কজরন নডা। সলখক সেডা েৃেীয় নয়জনর 
আটধকডারী, টেটন সেই রহে্ টক উজমেডাচন করজে পডারজবন নডা?! 
আটম ভডানুজক কেবডার ট�জজ্ঞে কজরটে, েডার অশ্ব সকন টনরুজদ্জশ 
স�ল। সহডাজিজলর ঠডাকুর বলল, সকউ হয়জেডা চুটর কজর টনজয় 
স�জে। সেডা�ডা কিডা। এজে কজর টনরুজদ্জশর রহে্ সশষ হল। 
টকন্তু ভডানুদডাে আমডাজক বজলটেল, 

-“নডা দডাদডা, বুজেডা স�ডােডাজক সক চুটর করজব?” 

-“েডাহজল সে পডালডাল সকন, এখন সেডা আটশ্বন নয়?”

ভডানু উত্তর টদজে পডাজরটন। পজরর টিজেম্বজর আটম চজল আটে 
দী�ডা সিজক। েখজনডা রডাহডা খরচডা টনজয় ভডানু সেই পলডােকজক 
খুাঁজ� সবেডাটচ্ছল। বদটল হজয় চজল আেডার পর আমডার টভেজর 
প্রনেটি টেল, সে পডাটলজয়টেল সকন তবশডাজখ? আটশ্বজনর বদজল 
তবশডাজখ সকন? উত্তর সনই। আটম উত্তর খুাঁজ� সবেডাটচ্ছলডাম টনজ�র 
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টভেজর। নজভজলি টলখজে আরম্ কজরটেলডাম সেই স�ডােডাটিজক 
টনজয়। সেই েমজয়ই সযন স্জনেডাটথিজের মজেডা, এক সভডাজর আটম 
টলখজে বজে সপজয় ট�জয়টেলডাম পলডায়ন রহে্। সে টেল সযন 
প্রকৃটে এবং �ীবজনর রহে্ উদ্ধডার। 

সেটদন টেল ভয়ডানক তবশডাখ। স�ডােডায় সচজপ স�ডােডার মডাটলক 
টিজরটেজলন গ্ডাম সিজক দী�ডায়। সরডাজদ স�ডােডাটির ট�ভ সবটরজয় 
এজেটেল। সে দডাাঁটেজয়টেল একটি টনম �ডাজের েডায়ডায়। নবীন 
েরুর েডায়ডা টেল নডা সবটশ। িজল তবশডাজখর সরডাজদ পুেটেল। 
�রম বডােডাে বইটেল। বডাটলয়ডাটে সেজে ট�জয়টেল ভীষে। স�ডােডাটি 
ধুাঁকটেল। এরপর দুপুজরর সশজষ আকডাজশর ঈজশন সকডাজে সমজ�র 
েঞ্ডার হয়। ধীজর ধীজর �ন কডাজলডা সম� সেজয় সিজল  েমতি 
আকডাশ। েমুদ্ টদ�ন্ত সিজক সম� উজঠ আেজে িডাজক উপজর। 
স�ডার অন্ধকডার হজয় আজে। েে এল। েডারপরই বৃটটি। প্রবল 
বষ্যজে সভজে যডায় েব। উত্তডাপ অন্তটহ্যে হল। বৃটটি িডাজম �ন্টডা 
সদজেক পর। েজন্ধ হজয় আজে। েবটদক ঠডান্ডা হজয় স�জে। স�ডােডাটি 
বৃটটিজে টভজ�জে কে। ঠডান্ডা হজয়জে শরীর। আরডাম হজয়জে েডার। 
সেটদন টেল তবশডাখী পূটে্যমডা। েজন্ধর পর চডাাঁদ উঠল। আশপডাজশর 
বডাটলয়ডাটের ধডাজরর �জে্য, রডাতিডার সকডািডাও সকডািডাও �ল �জমটেল। 
রডাে হজল চডাাঁদ আকডাজশর মডািডায় উজঠ এজল স�ডােনডা পেল, �মডা 
�জল। আকডাজশ সদখডা স�ল, সপাঁ�ডা েুজলডার মজেডা সম� সভজে 
চজলজে টনরুজদ্জশ। স�ডােডাটি অবডাক হজয় আকডাশ মডাটি সদখল। 
বডােডাজে ঘ্ডাে টনল। েডার মজন হল, আটশ্বন—শরৎকডাল এজে স�জে। 
েকডাল সিজক দুপুর পযন্ত্য টেল ভয়ডানক গ্ীষ্। দুপুজরর সশজষ এল 
বষ্যডা। েডারপর আটশ্বজনর পূটে্যমডা। শরৎকডাল। একই টদজন দুই 
ঋেু পডার কজর আটশ্বজন এজে স�জে সে। েুেরডাং চল টনরুজদ্জশ। 
সেই সয েুবে্যজরখডার সমডাহনডায় চর স�জ�জে েবু� �ডাে টনজয়, 
সেখডাজন এজে স�জে ওটেশডার সভডা�রডাইজয়র  মডাদী স�ডােডা, আজ�র 
বের েডার েজঙ্ সপ্রম হজয়টেল েডার। টমলন হজয়টেল। সে খুজিডা 
উপজে পডালডাল, এই টবভ্জম। েডারডারডাে েুজিটেল সে স�ডােনডার 
টভের টদজয়। েকডাল হজে টিজর এল তবশডাখ। সরডাদ সেজে উঠজে 
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লডা�ল। সে সির সপল আর সিরডার উপডায় সনই। ভয়ডাবহ গ্ীষ্ 
টিজর এজেজে। টবভ্ম হজয়টেল। টবভ্জম সে েমতি রডাে ধজর 
মৃেু্র টদজক েুজিজে। অশ্বচটরে উপন্ডাজের খেেডা টেল এই। 
১৯৮১-র সিব্রুয়ডাটরজে টশলডাটদে্ পটরেকডায় েডাপডা হয় ‘টবভ্ম’ 
নডাজমর সেই নজভজলি। 

এই নজভজলি প্রকডাটশে হজল অজনজকর ভডাজলডা সলজ�টেল। 
অজচনডা সলখজকর সলখডা সেজপটেজলন েুধীরবডাবু, পডানু্টলটপ পজে। 
আমডার েখন একটি দুটি বই সবর হজচ্ছ প্রকডাশজকর �র সিজক। 
টকন্তু টবভ্ম টনজয় আমডার টভেজর টদ্ধডা টেল। মজন হজেডা আজরডা 
টকেু সলখডার আজে। আটম টলখজে পডাটরটন। বের েডাে বডাজদ 
১৯৮৮ নডা�ডাদ আটম আবডার টলখজে আরম্ কটর উপন্ডােটিজক। 
েডামজন সেই নজভজলি। টলজখটেলডাম। এক প্রকডাশজকর হডাজে 
টদজয়টেলডাম প্রকডাজশর �ন্। টকন্তু আমডার দুভ্যডা�্ টকংবডা সেৌভডা�্, 
টেটন পডানু্টলটপ হডাটরজয় সিজলটেজলন। মজন হজয়টেল, টবভ্ম আর 
বই হজয় সবর হজব নডা। আটম আজরডা নজভজলি টলজখটে এই েমজয়, 
‘আেনবটন’ নডাজমর নজভজলি সেডা �জল্পর বইজয় ঢুজক ট�জয়টেল। 
টকন্তু ‘টবভ্ম’ আমডার মডািডার টভেজর একটি কডাাঁকে সিজল 
টদজয়টেল। �জল্পর বইজয় রডাটখটন। আজরডা টলখজে হজব। আটম 
টনটশ্চন্ত টেলডাম নডা নজভজলিটি টনজয়। পজেই িডাকল আজরডা দশ 
বের। ১৯৯৭-এ রডা�থিডাজনর মরুজে পরমডােু সবডামডা টবজস্ডারজনর 
পর আটম আবডার নজভজলিটিজক েডামজন সরজখ নেুন উপন্ডাে 
টলখজে শুরু কটর। টবজস্ডারজের টদন টেল তবশডাখী পূটে্যমডা। 
আমডার স�ডােডাটি পডাটলজয়টেল সেইটদনই। আটম েডা ১৯৮১ েডাজলই 
টলজখটেলডাম। এই ১৭ বেজরর মডািডায় সেই বুদ্ধ পূটে্যমডাই হজয় স�ল 
পি। রডা�পুরে স�ৌেজমর অশ্ব কন্ক হজয় স�ল সেই বুজেডা িডা্ু। 
ভডানু হজয় স�ল স�ৌেজমর েডারটি ে্দক। েডারডা েজপডাবজন টদজয় 
এজেটেল রডা�পুরেজক। টেটন টিরজবন এই টহংেডার পৃটিবীজে। 
ভ�বডান বুদ্ধ টিরজবন। েডারটি ে্দক আর অশ্ব কন্ক অজপক্ষডা 
করজে েডার �ন্ এই েমজয়। েময় ১৯৯৮। রডা�পুরে টিজর এজল 
পৃটিবী টহংেডা মুতি হজব। পলডােক স�ডােডা টবভ্জম পজেটেল। টবভ্ম 
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েডাজক মৃেু্র টদজক টনজয় যডায়। েুিজে েুিজে সে টহজরডাটেমডায় 
ট�জয় পজে। সেখডাজন েখন কডাজলডা বৃটটি। 

একটি উপন্ডাে টলখজে েজের বের অজপক্ষডা করজে হজয়টেল। 
সলখক টনজ�ই সবডাজেন সলখডা হজয়জে টক হয়টন। টেটন টনজ�ই 
টনজ�র পডাঠক। টনজ�র �ন্ই প্রিজম সলজখন। অশ্বচটরজের 
পর টনরুজদ্শ যডারেডাই হজয় ওজঠ আমডার টবষয়। সশষ হয়টন সেই 
সলখডা। ‘ধ্রুবপুরে’ এক টনরুটদ্টি কটবর কিডা। কটব টনরুজদ্শ হজল 
সম�ও অন্তটহ্যে হয় ন�র সিজক। এরপর টনরুটদ্জটির উপডাখ্ডান 
টলটখ এক টনরুটদ্টি �ুিটমল শ্রটমকজক টনজয়। ধনপটের চর 
টনজয়ই টনরুজদ্শ যডারেডা কজর চরবডােী। সেডানডাই টেল নদীর নডাম 
এক টনরুটদ্টি নদীর কিডা। আর অটে েম্প্রটে সলখডা পুনরুথিডান 
উপন্ডাজেও  টনরপরডাধ পুটলশ কম্যী টনরুজদ্জশ যডায় টনজ�জক 
বডাাঁচডাজে, এবং টিজরও আেজে চডায় লক-আজপ হে মডানুষটির 
পুনরুথিডান �টিজয়। ম�্য সিজক সবটরজয় আজে মৃে। চডাপডা পেডা খটন 
সিজক উজঠ আজে টনরুটদ্টি। একটি উপন্ডােই সযন সশষ হজচ্ছ 
নডা। বডারবডার টলখজে হজচ্ছ টনরুটদ্জটির কডাটহনী নডানডা রকজম।  
হ্ডাাঁ, এই  শরজেও বে্যমডান শডারদীয়জে টলজখটে সশষ অবটধ এক 
টনরুটদ্টি কন্ডার কডাটহনী, বটনিলেডা। 
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�দলর মাদুর
সমু্দ্ধ আচার্য

অজনক েকডাজল �ুম সভজঙ স�জলডা বডাবডাইজয়র। অজনক েকডাল 
মডাজন, অজনকিডাই েকডাল। সভডাজরর একিু পজর, যখন আকডাজশর 
লডাল রংিডা টিজক হজয় আজতি আজতি নীল এর েডাজি টমজশ যডায়। 
হডাল্ডা সবগুটন বডা স�ডালডাটপ সিজক আজতি আজতি সেডানডালী হজে িডাজক 
টদনিডা। �টেজে ক’িডা বডাজ�,সেিডা আর সখয়ডাল কজরটন। ওজদর 
বডাইজরর �জর একিডা অ�ন্তডার টমউট�ক্ডাল �টে আজে, প্রটে 
�ন্টডায় েু্দর বডা�নডা বডাজ� ব্ডািডাটরর েডাটক্যজি। েকডাল েডােিডায় 
েডাধডারেে �ুম ভডাজঙ বডাবডাইজয়র। েডাজে আিিডা সিজক প্রডাইজভি 
টিউশটন শুরু হয়। েডারপর দশিডা কুটে সিজক কুিল। প্রটেিডা 
টপটরয়ি হয় পঞ্ডাশ টমটনজির। চডারজি লিডাজের পর আধ�ন্টডা সব্রক, 
েডারপর আবডার চডারজি লিডাে। অজনক েময় সশষ লিডাে িডা হয় 
নডা, যটদ টিট�জসের স্রূপবডাবু বডা সকটমট্রে র েু�য়বডাবুর লিডাে 
িডাজক, েখন দু�জনই েডাধডারেে েুটি টদজয় সদন প্রডাইজভি লিডাজের 
�জন্। কুিজলর অনটেদূজরই েডাধনবডাবুর বডাটে। সেখডাজন একেলডায় 
একিডা সেডাি �জর স্রূপবডাবু আর েু�য়বডাবু প্রডাইজভি পেডান। বহু 
পুজরডাজনডাটদজনর বডাটে। েডার এক সকডাজে ভডারী কডাজঠর কটে ব�্যডা 
বেডাজনডা একিডা সেডাি �র, কডাজলডা আলকডােরডা টদজয় েডার েডাদ, 
দর�ডা �ডানলডা রং করডা। টেজমজন্টর ঠডান্ডা সমজে। আজলডাআাঁধডাটর 
একিডা অদু্ে পটরজবজশ বডাবডাইরডা পজে, বল, ত্বরে, ভ্ডামক, টন:েঙ্ 
ইজলক্ট্রনযু�ল। অজনক েময় �রমকডাজলর সশজষর টদজক েডাাঁটপজয় 
বৃটটি নডাজম, কটেব�্যডার েডাে টদজয় চুাঁজয় চুাঁজয় �ল সনজম আজে। 
েখন পেডা বন্ধ। বডাবডাইরডা �ডানলডা টদজয় বৃটটি সদজখ, অজনক েময় 
ে্ডাররডাও সদজখন। �জরর সভের টমশকডাজলডা অন্ধকডার আজতি আজতি 
েডায়ডার মজেডা ট�জর আজে। েডাধনবডাবুর সবৌ এজে সমডামবডাটে বডা 
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কডাাঁজচর ল্ডাম্প টদজয় যডান। ঠডান্ডা হডাওয়ডার েিকডায় মডাজে মডাজে সেই 
সমডামবডাটে টনজভ যডায়। বডাবডাইজয়র খুব ভডাজলডা লডাজ� এরকম একিডা 
�র। এরকম ঠডান্ডা হডাওয়ডা, সেডাাঁদডা মডাটির �ন্ধ, কনকজন ঠডান্ডা 
টেজমজন্টর সমজে। আর ভডাজলডা লডাজ� শটম্যষ্ঠডাজক। শটম্যষ্ঠডা টেনজি 
�ডায়�ডায় ওর েডাজি একেডাজি টিউশন পজে। েু�য়, স্রূজপর 
কডাজে সকটমট্রে, টিট�সে আর রেন বডাবুর কডাজে �ীবটবজ্ঞডান। 
শটম্যষ্ঠডা পজে ব্র�বডালডা কুিজল। কুিল েুটি হওয়ডার েডাজি েডাজি, একিডা 
লডাল টহজরডা েডাইজকজল সচজপ েডাধনবডাবুর বডাটে টিট�সে সকটমট্রে 
পেজে চজল আজে শটম্যষ্ঠডা। আর শটনবডার েকডাজল সকডাি্যপডােডায় 
রেনবডাবুর বডাটেজে বডাজয়ডালট�। কুিজল যডাবডার েময় লডাল পডাে েডাদডা 
শডাটে  আর েডাদডা সমডা�ডা, সকিে �ুজেডা, মডািডায় লডাল টিজে বডাাঁধজল 
শটম্যষ্ঠডাজক ভীষে ভডাজলডা লডাজ� বডাবডাইজয়র। আর প্রডাইজভি পেজে 
আেডার েময় একিডা টপঙ্ রজঙর চুটেদডার পেজল সচডাখ সিরডাজে 
পডাজর নডা বডাবডাই। যটদও পুজরডািডাই এক েরিডা। 

েকডাজল �ুম সভজঙই বডাবডাইজয়র শটম্যষ্ঠডার মুখিডা মজন পজে 
স�জলডা। পডাশবডাটলশ �টেজয় একিু আদর করল মজন মজন, 
েডারপর উজঠ পেজলডা বডাবডাই। আ� শটনবডার। একিু বডাজদই 
রডােনবডাবুর বডাটে সযজে হজব। সেখডাজনই সদখডা হজব। মশডাটর েুজল 
সনজম �ডানলডার পডাজশ দডাাঁেডাল বডাবডাই। �ডানলডায় হডাল্ডা স�ডালডাটপ রং 
এর পদ্যডা। মডা �ে বের সেল সিজক টকজনটেল; সরলবডা�ডাজরর 
িুজির একিডা সদডাকডাজন। পদ্যডা েুজল বডাইজর েডাকডাজলডা বডাবডাই। 
বডা�ডাজনর �বডা �ডাজে অজনক �বডা িুজি আজে, চডারজি এমটন �বডার 
েডাজি একিডা পঞ্মুখী �বডা �ডাে। রেনবডাবুর কডাজে পজেজে বডাবডাই 
�বডা �ডাে হজলডা গুল্ম প্র�ডাটের। সেই গুজল্মর মডাজে দডাাঁটেজয় ঠডাম্মডা 
েডাট�জে িুল েুলজে। প্রটেটদন েকডাজল সেডাজল।আজ� একিডা 
সবজের েডাট� টেল, কজয়কমডাে আজ� বডাবডা একিডা লেডাটস্টজকর লডাল 
রজঙর েডাট� টকজন এজনজে। সেিডাজেই থিডান হজচ্ছ হডাল্ডা স�ডালডাটপ 
আর �ডাঢ় লডাল রজঙর �বডািুজলর। একিডা হডাই েুজল কলেলডার 
টদজক এজ�ডাজলডা বডাবডাই। সদটর করডা উটচৎ হজব নডা; সকডাি্যপডােডায় 
যডাওয়ডার েময় যটদ েডাইজকজল মুজখডামুটখ সদখডা হয় শটম্যষ্ঠডার েডাজি। 
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পডাজশর বডাটেজে সিজপ েক্কডাল েক্কডাল সক নীলডাঞ্জনডা চডাটলজয়জে। 
�ডান �ডাইজে পডারজল শটম্যষ্ঠডার নডাম টদজয় একিডা �ডান বডাটনজয় �ডাইে 
বডাবডাই।

রডাতিডায় নডামজেই টবশুর েডাজি সদখডা। টবশু বডাবডাইজয়র ভডাজলডা 
বনু্ধ, ভডাজলডা নডাম টবশ্বনডাি ব্ডানডাট�্য। েেকপডােডায় বডাটে। বডাবডা 
নডামকরডা উটকল রডানডা�ডাি সকডাজি্য। কুিজলর মজধ্ মডারটপি, কুিল 
পডাটলজয় টরিজকি, কুিজলর সকটমট্রে ল্ডাজব েব সকটমক্ডাল টমটশজয় 
টবদ�ুজি েডাবজস্টন্ বডানডাজনডা সিজক কুিল বডাংক কজর মটন্যং সশডাজে 
টব সগ্ি টেজনমডা সদখডা, েজবজেই বডাবডাইজয়র েডাজি িডাজক টবশু। 
টবশু েডােডাও বডাবডাইজয়র অজনক বনু্ধ আজে, টকন্তু টবশুর েডাজি 
েম্পক্যিডা মডাটনকজ�ডাজের মেন। দু’বের আজ� টবশুই বডাবডাইজক 
প্রিম স�ডাল্ড স্ক খডাইজয়টেল, বেবডা�ডাজরর মডাজঠ। একিডা স�ডাল্ড 
স্জকর দডাম েখন এক িডাকডা সেইশ পয়েডা। প্রিম সধডাাঁয়ডা সভেজর 
টনজয় ইন করজে পডাজরটন বডাবডাই। কডাশজে কডাশজে সচডাখ লডাল 
হজয় স�টেল। ওজদরজক ট�জর মডাজঠ একিডা সেডাজিডাখডাজিডা টভে �জম 
স�টেল। ভয়ডানক সরজ� টবশু ওজক সবডাকডাজচডাদডা বজল েডাইজকল 
টনজয় চজল স�টেল। আর এখন বডাবডাই টদটব্ টরং েডােজে পডাজর। 
এমটনজেই স�ডাল্ড স্জক সধডাাঁয়ডা একিু সবটশ হয়, আর বডাবডাই আর 
টবশু এখন এসেজপটরজমন্ট করজে কী কজর ইন করডা সধডাাঁয়ডায় টরং 
েডােডা যডায়।

টবশু বডাবডাইজয়র েডাইজকল এর েডামজনর চডাকডায় পডা সরজখ 
দডাাঁেডাল।

-"টনজয়টেে?"

- "কী সনজবডা?"

- " বললডাম নডা কডাল, সদশলডাই একিডা সেজে আটনে, আমডার 
কডাজে শুধু টেজগ্ি আজে, একিডা পয়েডাও খুচজরডা সনই সয সদশলডাই 
টকনব।"

- " সদডাকডান সিজক ধটরজয় সনব।"
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- " মডারডা, রডােনবডাবুর পডােডায় দডাাঁটেজয় টেজগ্ি ধরডাজব, েডারপর 
�ডাজ�্যন কল কজর সেডামডার গুটটির শ্রডাদ্ধ করুক। ওেব হজচ্ছ নডা, 
পেডার সশজষ নদীর ধডাজর যডাব, টেজগ্ি সমজর টিরব। সদশলডাই 
টনজয় সন, যডা।"

শটম্যষ্ঠডার ব্ডাপডারিডা টবশুও �ডাজন নডা। পেডার সশজষ, শটম্যষ্ঠডা 
েডাইজকল কজর সিরডার েময় দু�্যডাদডাে পডাক্য পয্যন্ত অনন্ডা আর 
শেডাব্দী ওর েডাজি িডাজক। েডারপর একডাই সিজর। বডাবডাই ওই 
টদক টদজয়ও বডাটে টিরজে পডাজর, আর সিরডার েময় একলডায় 
ওজক সিজক টকেু বলডার সচটিডা করজেই পডাজর, টকন্তু এই টবশুিডার 
�জন্ হয় নডা। টবশু ওজক ব�লদডাবডা কজর টনজয় যডায় কখজনডা 
টনজচর মডাজঠ, কখজনডা ইাঁিভডািডায়, টেজগ্ি িুাঁকজে। টেজগ্ি সখজয় 
একিডা সলিডাজরডাটমন্ট সখজয় বডাটে সিরডা। সকডানমজে দুজিডা রুটি আর 
আলুর েরকডাটর সখজয় টরিজকি সখলজে সযজে হয় টমলনবডা�ডাজনর 
মডাজঠ। সেখডান সিজক টিরজে টিরজে একিডা। েডারপর টবজকজল 
আবডার টবশুর েডাজি বেবডা�ডার মডাজঠ টেজগ্ি িুাঁজক, যডাওয়ডা হয় 
শুভ্র বডাটে টভটিও স�ম সখলজে। কডাজরন্ট চজল স�জল টব্র� 
সখলডা হয়। বডাবডাইজয়র েবজচজয় ভডাজলডা লডাজ� কন্টডা। শুভ্র েডাজি 
একেডাজি সখজল অজনকবডার ওরডা কটম্পউিডারজক হডাটরজয়জে। েজব 
এিডা কুিল নডা িডাকডার রুটিন। কুিল িডাকজল েব বদজল যডায়। 
আ� শটনবডার, কুিল আজে, যটদও হডাি েুটি। েুটির পজর চডারজি 
অটব্দ কুিজলর মডাজঠই টরিজকি সখজল টিরজব বডাবডাই। অজনক েময় 
ইজচ্ছ কজর শটম্যষ্ঠডাজক কুিজলর পজর ব্ডাপডারিডা বলডার সচটিডা করজব, 
টকন্তু টরিজকজির সনশডা বজেডা খডারডাপ। এখজনডা অটব্দ বডাবডাই কুিল, 
সেটমনডার, পরীক্ষডা েবই বডাংক কজরজে, টকন্তু কুিল এর সশজষ 
টরিজকিিডা বডাংক করজে পডাজরটন।

ব্ডা�ডার মুখ কজর বডাবডাই আবডার বডাটে ঢুকল। রডান্ডা�র সিজক 
সকৌশজল একিডা সদশলডাই হডােডাজে হজব।

আ� বডাজয়ডালট� লিডাজে মন বেটেল নডা বডাবডাইজয়র। শটম্যষ্ঠডা 
আ� সযন একিু সবটশ সেজ� এজেজে; একিডা েবু� রজঙর িপ 
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আর েডাদডা লং কিডাি্য, কডাজন সেডালডা দুল, সঠডাাঁজি হডালকডা টলপটস্টক। 
পদ্যডা েটরজয় পেডার �জর সঢডাকডার েময় ওর টদজক েডাটকজয়ই বডাবডাই 
বুেজে পডারল, হৃৎপি্দন কজয়ক সেজকজন্র �জন্ বন্ধ হজয় 
স�ল। প্রডায় দশ সেজকন্ ওর টদজক েডাটকজয়টেজলডা বডাবডাই। েডারপর 
শটম্যষ্ঠডাও ওর টদজক েডাকডাজলডা, সচডাজখ সচডাখ। অন্ টদন হজল বডাবডাই 
চি কজর ন�র �ুটরজয় টনে, বুেজেই টদজেডা নডা সয, ব্ডাপডারিডা আর 
েডাটের পয্যডাজয় সনই। টকন্তু আ� বডাবডাই সচডাখ সিরডাজে পডারটেল 
নডা। দু’�জন সবডাধহয় আজরডা দশ সেজকন্ েডাটকজয়টেল, পরপিজরর 
টদজক। রডােনবডাবু �জর ঢুকজেই েডালিডা কডািল। সেডা্ একিডা হডাটে 
শটম্যষ্ঠডার সঠডাাঁজির সকডাজে এজে টমটলজয় স�ল সযন, সচডাখ েটরজয় 
টনল বডাবডাই। টঠক সদজখজে সেডা? ওজক সদজখ হডােজলডা শটম্যষ্ঠডা, 
বুেজে সপজরজে টক? বুেজল সেডা ভডাজলডাই, এরকম টদজনর পর 
টদন বুজক সচজপ রডাখডা েহ� নডা। সচডাখ নডাটমজয় খডােডার উপর সপন 
টদজয় �ষটেল বডাবডাই. একদম অব্ি্য ব্রহ্মডাজস্তর মেন রেন বডাবুর 
প্রনে সেই দু:খটবলডাটেেডাজক ক্ষটেজক সভজঙ চুরমডার কজর টদল - " 
শুভদীপ, সেরুজমন কডাজক বজল?" বডাবডাইজয়র ভডাজলডা নডাম শুভদীপ।

বডাবডাইজদর কুিল হল পডালজচৌধুরী উচ্ের মডাধ্টমক টবদ্ডালয়। 
থিডাটপে ১৮৫৩। টেপডাহী টবজদ্ডাজহর আজ� থিডাটপে এই কুিজল 
একেময় রবীন্দনডাি আর নবীনচন্দ সেন এর পডাজয়র ধুজলডা 
পজেজে। কুিজলর পডাজশই বজয় চজলজে চূে্যী নদী। চূে্যীর ধডাজর, 
কুিজলর স�জির বডাইজর একিডা টরসেডা স্ট্ডান্, টকেু চডা এর সদডাকডান, 
আর আজে টকেু আলুকডাবটল, চডািটন, আইেটরিম, সপপটের 
সদডাকডান। সপপটে মডাজন িডাম্বে আপ, সকডাকডাজকডালডা, সপপটে নডা; 
লেডাটস্টক এর লম্বডা প্ডাজকজি ভরডা টবটভন্ রং ও স্ডাদ এর পডানীয়। 
কুিল এর টেনজি টবটল্ডং আর অটিে�জরর একিডা আলডাদডা টবটল্ডং। 
অটিে�জরর েডামজন একিডা সেডাি শহীদজবটদ, আর েডার েডামজনই 
�ডােীয় েং�ীে আর শপি স�জয় কুিল শুরু হয়। িডানটদজকর 
কজল� টবটল্ডং এর সকডাে। মডাজঠর পডাজশ �্ডালডাটর �জর বডাবডাইজদর 
লিডাে হয়।এই �জরর েুটবধডা অজনক; �জরর পডাজশই কুিজলর মডাঠ। 
সকডানটদন সকডান ে্ডার নডা এজল সেডাি কজর মডাজঠ সনজম টরিজকি 
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শুরু কজর সদওয়ডা যডায়। অটিে�র সিজক মডাজঠর মডাজে একিডা 
টবটল্ডং আজে, েডাই সহিে্ডার বডা অন্ টিচডাররডা েরডােটর সদখজে 
পডান নডা লিডাজের েময় সকউ মডাজঠ সখলজে টকনডা। আবডার �জর 
�্ডালডাটরর মজেডা সস্টপ আজে, যডার উপর সবঞ্ রডাখডা। এক সবজঞ্ 
৫ সিজক ৬ �ন কজর বেজে পডাজর। বডাবডাই, টবশুরডা েবেময় 
সপেজনর সবঞ্ দখল কজর, কডারে সহিে্ডাজরর সবডাটরং অংজকর 
লিডাজের েময় সপেজনর সবঞ্ এর পডাজশর �ডানলডা টদজয় আজতি 
কজর, বডাইজর সবটরজয় পডালডাজে পডাজর। লিডাজের পডাজশই কুিজলর 
একিডা স�ি, সযিডার  সকডালডাটসিবল স�িিডা েবেময় েডালডা সমজর 
বন্ধ করডা িডাজক। টকন্তু েডাজে দমবডার পডারে বডাবডাইরডা নয়। পডাজশর 
ভডাঙডা পডাাঁটচজলর উপর টদজয় েডাইজকল টনজয়ই ওরডা কুিল পডালডায়। 
এক�ন সদওয়ডাজলর একটদক সিজক েডাইজকল েুজল অন্পডাজশ 
নডাটমজয় সদয়, আর পডাাঁটচজলর ওটদজক সিজক আজরক�ন েডাইজকল 
টনজয় রডাতিডায় রডাজখ। েডারপর সেখডাজন সিজক টচলজড্ন্ পডাজক্যর মডাঠ 
আর সেখডাজন সলদডার বজল টরিজকি। অজনকেময় বৃটটি নডামজল 
বডাবডাই আর টবশু চজল যডায় বেবডা�ডাজরর মডাজঠ। সেখডাজন �ডাজির 
ধডাজর বজে টেজগ্ি সখজে সখজে নদীজে বৃটটি সদজখ। নদীজে বৃটটি 
পেজল বডাবডাইজয়র মজন হয় একিডা �জলর মডাদুর, আর ওপডাজরর 
েডাপেডা �ডাজের টদজক েডাটকজয় িডাকজে িডাকজে উদডাে হজয় পজে।

আ�ও কুিজলর �ডানলডা টদজয় মডাজঠর টদজক েডাটকজয় উদডাে 
হজয় পজেটেল বডাবডাই। বডাইজর চেডা সরডাদ, কুিজলর মডাজঠ সকডান 
�ডাে সনই, শতি এাঁজিল মডাটি। বডাউন্ডাটর ওয়ডাজলর পডাজশ অজনক 
িেীমনেডার �ডাে আজে, আর আজে ধুেজরডা �ডাে। ধুেজরডা �ডাজে, 
স�ডাল স�ডাল কডাাঁিডাওয়ডালডা িল হয়। সেই িল, হডাে মুজঠডা কজর, 
মুজঠডার উজটিডাটদজক স�ডাজর সমজর হডাে স�ডারডাজল চডামেডা িুজিডা হজয় 
টব্ুদ টব্ুদ রতি সবটরজয় আজে, সেিডার প্ডািডান্যিডা সদখজে ভডারী 
অদু্ে হয়। টবশু এিডা টশটখজয়জে ওজক। প্রিমটদন ভয় সপজয়টেল, 
টকন্তু আজতি আজতি ব্ডািডািডা েহ্ হজয় স�জে। মডাজঠর বডাাঁ টদজক 
আজে বডািরুম �র আর েডার পডাজশ লডাটুিদডা বডাজয়ডালট� ল্ডাজবর 
টিজেকশন করডা ব্ডাঙগুজলডাজক সিজল। পজচ ট�জয় মডাজে মডাজে 
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টবকি �ন্ধ সবজরডায়। েজব ওজদর লিডাে সিজক অজনক দূজর, েডাই 
�ন্ধ িডা আজেনডা।

�ডানলডা টদজয় েডাটকজয় উদডাে হজয় অজনক টকেু ভডাবটেজলডা 
বডাবডাই, েখনই স�ডালজযডা�িডা কডাজন এল। টবশুজক ট�জর ধজরজে 
লিডাজের েব সেজল, টকেু একিডা হজয়জে। বডাবডাই উাঁটক সমজর সদখডার 
সচটিডা করল, টবশু, মডািডা সবজঞ্ িুটবজয় বজে আজে আর টিক টিক 
কজর হডােজে। েব সেজলটপজল ওজক ট�জর ধজর কী টনজয় খুব 
হডােডাহডাটে করজে. বডাবডাই পঙ্�জক সিজক ট�জজ্ঞে করল,

-"এই কী হজয়জে সর?"

-"�ডাটনে নডা? �ডানু্ িডা  িুজব িুজব �ল খডাটচ্ছল, এজক্কবডাজর 
হডাজেনডাজে ধরডা পজেজে এইবডার।"

"কী বলটেে, টিজিল এ বল নডা!"

-"শটম্যষ্ঠডা সক টচটনে সেডা? সেডাজদর েডাজিই সেডা পজে, টবশুবডাবু 
লুটকজয় েডার েডাজি সপ্রম করজেন।"

বডাবডাই এর বুকিডা হঠডাৎ কজর খডাটল হজয় স�ল। কী বলজে 
এরডা!

-"হ্ডাহ, কী বলটেে! আটম �ডানেডাম নডা?"

-"েুটম বডাল টকেুই �ডাজনডা নডা। সবজঞ্ সপন টদজয় শটম্যষ্ঠডার নডাম 
টলখটেল মডালিডা, েখটন ধজরজে টবলেব। একিু সচজপ ধরজেই নেুন 
সবৌ এর মজেডা লজ্ডা! সদখ নডা, ওর ব্ডা� সিজক একিডা বডাি্যজি 
কডাি্য ও সবটরজয়জে। েডাজে সলখডা ফ্রম শটম্যষ্ঠডা িু টবশ্বনডাি ঊটয়ি 
লডাভ। পুজরডা সপজক যডাওয়ডা সকে মডাইটর। সেডারই সেডা সবস্ট সফ্রন্, 
সদখ, সেডাজক ও �ডানডায়টন! েজলেজল কেদূর স�জে সক �ডাজন?"

েজর এল বডাবডাই। লিডাজের েব সেজল টবশুর উপর েডাাঁটপজয় 
পজেজে। ওজক সকউ আর সখয়ডাল করজে নডা। �্ডালডাটর �জরর 
�ডানলডা টদজয় বডাইজর সবটরজয় এল বডাবডাই। বডাইজর চেডা সরডাদিডা সকজি 
ট�জয় সম� করজে, আকডাজশর টদজক েডাকডাজলডা বডাবডাই। দটক্ষন টদক 
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সিজক একিডা টবরডাি কডাজলডা সম� আজতি আজতি েডারডা আকডাশজক 
ঢডাকডার েডাল করজে। মডাধ্টমজকর েময় পজেটেল বডাবডাই, এই সম� 
হজলডা টকউমুজলডাটনম্বডাে সম�, এজে বৃটটি হয়। টকেুক্ষন সমজ�র 
টদজক েডাটকজয় িডাকল বডাবডাই। ওর সচডাজখর েডামজন এখন সম�, 
আকডাশ, িেীমনেডা, শটম্যষ্ঠডার সচডাখ, েবু� িপ, কডাজনর দুল, লডাল 
েডাইজকল েব একেডাজি টমজশ যডাজচ্ছ...হ্ডান্জমি সপপডাজর �লরং 
টদজল সযমন েডারডা কডা�জ� েটেজয় পজে, সেইরকমই। েডাইজকল 
স্ট্ডান্ সিজক েডাইজকলিডা টনজয় একডাই পডাাঁটচল িপকডাল, আ� 
একডাই ভডাজলডা লডা�জে বডাবডাইজয়র। একিু কডাাঁদজে পডারজল হয়জেডা 
ভডাজলডা হজেডা….. 

েডাইজকল টনজয় ন্ডাশনডাল হডাইওজয়জে উজঠ পেল বডাবডাই। এই 
রডাতিডা সেডা�ডা যডায় হটববপুর। চূে্যী সপটরজয়, হডাইওজয়র দু’ধডাজরর 
�ডাজের েডাটর সপটরজয়, রডাতিডা সেডা�ডা চজল স�জে। মডাজে মডাজে দু 
একিডা রেডাক, ম্ডািডাজিডার, ভ্ডান টরসেডা যডায়, টকেু মডানুষ সহাঁজি যডায়... 
বডাবডাই �ডাজন নডা েডারডা সক, সকডািডায় যডাজচ্ছ। েডাইজকল কজর সযজে 
সযজেই বৃটটি নডামল, আকডাশ সভজঙ যডাওয়ডা ধুম বৃটটি। বডাবডাইজয়র 
চশমডার কডাাঁচ সধডাাঁয়ডা হজয় স�জে, টকেুই সদখডা যডাজচ্ছ নডা। েডাইজকল 
িডাটমজয় নডামল বডাবডাই। রডাতিডার ধডাজর একিডা সমজঠডা পি সনজম স�জে 
সক্ষজের মজধ্। দূজর আল এর পডাজশ একিডা পুকুর আজে। আল 
ধজর েডাইজকল হডাাঁটিজয় টনজয় ট�জয় পুকুরপডাজে বেল বডাবডাই। বৃটটি 
পুজরডাদজম চলজে। বডাবডাইজয়র �ডামডাকডাপে, ব্ডা� েব টভজ� চু্ুে, 
সভেজরর বইখডােডাও সবডাধয় টভজ� স�জে পুজরডা। পুকুজরর �জলর 
টদজক েডাকডাল বডাবডাই, বৃটটির সিডাাঁিডা পজে পজে �লিডা সদখজে টঠক 
মডাদুজরর মজেডা লডা�জে। অ�ডানডা সক্ষজের অজচনডা পুকুরপডাজে বৃটটির 
মজধ্ বজে একিডা সেজল �জলর মডাদুর সদখজে িডাকল...
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অটলপাথর
স্কৃি লনামান

কলকডােডার যডাদবপুর টবশ্বটবদ্ডালজয়র ইটেহডাে টবভডাজ�র 
অধ্ডাপক শ্রী অেনু ভ্ডাচডায্য বডাংলডাজদজশ এজেজেন মূলে একটি 
�জবষেডার কডাজ�। বের সদজেক আজ� টবশ্বটবদ্ডালজয়র আি্যে 
ি্ডাকডাটটির পুরজনডা একটি কডাজঠর আলটমরডায় একটি িডাজয়টর খুাঁজ� 
সপজয়টেজলন টেটন। বহু বেজরর অব্বহৃে আলটমরডা। ি্ডাকডাটটির 
টদ্েীয় েলডার টোঁটের সকডােডায় সক কজব আলটমরডাটি সরজখটেল 
সকউ �ডাজন নডা। দর�ডার কেডায় �ংজয়ধরডা েডালডাটির চডাটব কডার 
কডাজে েডারও সকডাজনডা হটদে সনই। টবশ্বটবদ্ডালজয়র প্রটেটি দপ্জর 
চডাটবটির সখডাাঁ� কজরজেন অেনুবডাবু। কডাজরডা কডাজে সনই। সকডািডায় 
আজে, েডাও সকউ বলজে পডাজরটন। টনেডান্ত সকৌেূহজলর বজশ 
েডালডাচডাটবর টমটস্ত সিজক েডালডাটি টেটন সভজঙ সিলজলন।

টেন েডাজকর আলটমরডা। ধুলডায় আকীে্য। উপজরর েডাজক 
একটি সেডায়ডাজল, মডাজের েডাজক সশসেটপয়জরর নডািজকর বই 
িডাইিডাে অ্ডাজড্ডাটনকডাে এবং চডামেডার মলডাজির একটি িডাজয়টর 
েডােডা আর টকেু সনই। ধুজলডা সেজে বই ও িডাজয়টরিডা নডাটমজয় 
টনজলন টেটন। িডাজয়টরিডা বৃটিশ আমজলর। ১২৮ পডােডার। মলডািিডা 
ধুজলডা-ময়লডায় টববে্য। প্রিম ১২ পডােডায় ইংজরট� হতিটলটপ, বডাটক 
পডােডাগুজলডা খডাটল। প্রিম পডােডায় দডাট�্যটলং ভ্মজের িুকজরডা বে্যনডা। 
টনজচ সলখজকর নডাম-সকটভন সব্রনডান। বডাটক ১১ পডােডার সকডািডাও 
সলখজকর নডাম নডা িডাকজলও ধজরই সনওয়ডা যডায় িডাজয়টরটি সকটভন 
সব্রনডাজনরই। ৭ নম্বর পডােডায় সকটভন সব্রনডান টলজখজেন একটি 
হে্ডাকডাজণ্র েংটক্ষপ্ টববরে। ১৭৮৩ েডাজলর ২২ অজ্ডাবর টবজকজল 
পূব্যবডাংলডার শ্রীহজ্র সকডাজনডা এক হডাটেয়ডা�জে রজমন্দ নডারডায়ে ও 
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টনটখল প্রহ্ডাদ নডাজমর দুই েন্্ডােীজক টেটন ব্ুদজকর গুটলজে হে্ডা 
কজর একিডা টশরীষ�ডাজের েলডায় সিজল রডাজখন। দুই েন্্ডােীর 
সচহডারডা ও বেজনর বে্যনডাও সদন েংজক্ষজপ। গুটল করডার আজ� 
কীভডাজব েডারডা টনটব্যকডার দডাাঁটেজয়টেল সেকিডাও টলজখজেন। টকন্তু 
েডাজদর বডাটে সকডািডায়, কী অটভজযডাজ� েডাজদর হে্ডা করডা হজয়টেল, 
হডাটেয়ডা�ে �ডায়�ডািডা শ্রীহজ্র সকডািডায়, টম. সকটভন সেখডাজন সকন 
ট�জয়টেজলন-এেজবর টকেুই উজলিখ সনই।

অধ্ডাপক অেনু ভ্ডাচডাজয্যর সকৌেূহল এখডাজনই। টম. সকটভন 
যখন দুই েন্্ডােীজক হে্ডা কজরন, বডাংলডার পটশ্চমডাঞ্লীয় 
স�লডাগুজলডাজে েখন িটকর-েন্্ডােী টবজদ্ডাহ চলজে। েং�ডাে েুমুল 
আকডারে ধডারে কজর বডাংলডাজদজশর নডাজিডার ও রংপুর অঞ্জল। 
শ্রীহ্ অঞ্জল িটকর-েন্্ডােী টবজদ্ডাজহর কিডা ইটেহডাজে সনই। 
অন্তে অেনুবডাবু সকডািডাও পডানটন। েডাহজল টম. সকটভন শ্রীহজ্র 
হডাটেয়ডা�জে দুই েন্্ডােীজক সকন হে্ডা কজরটেজলন? টবজদ্ডাজহর 
অটভজযডাজ�, নডা অন্ সকডাজনডা কডারজে? টবজদ্ডাজহর অটভজযডা� েডােডা 
একেজঙ্ দুই েন্্ডােীজক সকনই-বডা হে্ডা করজলন? েজব টক শ্রীহ্ 
অঞ্জলও িটকর-েন্্ডােী টবজদ্ডাহ েং�টিে হজয়টেল? 

ইটেহডাজের অনুজলিটখে টবষয়গুজলডা টনজয়ই অধ্ডাপক অেনু 
ভ্ডাচডাজয্যর �জবষেডা। ভডারেবজষ্য েডাম্প্রদডাটয়কেডার েূরেপডাে টবষজয় 
একটি প্রবন্ধ টলজখ কলকডােডার সবডাদ্ধডামহজল রীটেমজেডা টেটন 
টবেজক্যর েে েুজল টদজয়টেজলন। প্রমডাে কজরজেন ভডারেবজষ্য 
েডাম্প্রদডাটয়কেডার টবষবৃজক্ষর চডারডা বৃটিশজদর হডাজে সরডাটপে হয়টন, 
হজয়টেল মু�লেম্রডাি আওরঙ্জ�জবর হডাজে। কীভডাজব আওরঙ্জ�ব 
এই টবষবৃজক্ষর চডারডা সরডাপন কজরটেজলন, বৃটিশরডা কীভডাজব চডারটির 
স�ডােডায় �ল সঢজল বৃজক্ষ রূপডান্তটরে কজরটেল, যুটতি-প্রমডােেহ 
টবতিডাটরে ব্ডাখ্ডা কজরন।

উদ্ধডারকৃে িডাজয়টরজে শ্রীহজ্র হডাটেয়ডা�জে সকটভন সব্রনডান 
কেৃ্যক দুই েন্্ডােী হে্ডাকডাজণ্র সনডাজি টেটন ইটেহডাজের অনুজলিটখে 
অধ্ডাজয়র �ন্ধ সপজলন। শুরু হল েডার অনুেন্ধডান। নডানডা মডাধ্জম 
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�ডানডার সচটিডা করজলন, েৎকডালীন শ্রীহ্ েিডা বে্যমডান টেজলজির 
ইটেহডাে। ঢডাকডা সিজক প্রকডাটশে টেজলজির ইটেহডাে টবষয়ক 
একডাটধক বই েংগ্হ করজলন। সকডািডাও িটকর-েন্্ডােী টবজদ্ডাহ 
বডা হডাটেয়ডা�ে গ্ডাম বডা দুই েন্্ডােী হে্ডার কিডা খুাঁজ� সপজলন নডা। 
টকন্তু েডার সকৌেূহল অদম্। েজর�টমজন এজে �িনডািডা অনুেন্ধডান 
নডা করডা পয্যন্ত েডার স্টতি সনই।

রটবউল সমডারজশদ েডােডা ঢডাকডায় েডার টবজশষ পটরটচে সকউ 
সনই। রটবউজলর েজঙ্ পটরচয় সিেবুজক। প্রডায় পডাাঁচ বেজরর 
ভডাচু্যয়ডাল সফ্রন্টশপ। অেনুবডাবু সিেবুজক সয স্ট্ডািডােই সদন, 
রটবউজলর সচডাজখ পেজল লডাইক ও কজমন্ট নডা টদজয় যডায় নডা। 
ইনবজসে চ্ডাটিংও হয় মডাজেমজধ্। টেতিডার পডাটন চুটতি, মুেটলম 
সমৌলবডাদীজদর প্রটে মমেডা ব্ডানডাট�্যর স�ডাপন েমি্যন, �রু টনজয় 
টহ্ুদ সমৌলবডাদীজদর বডােডাবডাটে, দুই বডাংলডার ভটবষ্ে ইে্ডাটদ টবষজয় 
কিডা হয়। রটবউল একবডার বজলটেল, “বডাংলডাজদজশ এজে একবডার 
�ুজর যডান, দডাদডা।” অেনুবডাবু বজলটেজলন, “হ্ডাাঁ, একিডাই সেডা সদশ 
টেল একেময়। আমডার �মে কলকডােডায় হজলও দডাদডাবডাটে টেল 
বটরশডাল। যডাওয়ডার ইজচ্ছ আজে একবডার। হুি কজর চজল যডাব 
একটদন।”

হুি কজরই চজল এজলন অেনুবডাবু। তমরেী এসেজপ্রজে চজে 
সেডা�ডা ঢডাকডায়। আি টদজনর ভ্মজে। ক্ডান্টনজমন্ট সস্টশজন সনজম 
একিডা টফ্র-সপইি টেমকডাি্য টকজন সিেবুক েডাইন ইন কজর ইনবসে 
করজলন রটবউলজক, সমডাবডাইল নম্বরিডা টদজয় েডার বডাংলডাজদজশ 
আেডার খবরিডা �ডানডাজলন। েজঙ্ েজঙ্ই রটবউজলর সিডান- “কী 
আশ্চয্য! আপটন ঢডাকডায়? আজ� �ডানডাজলন নডা সকন?”

িডাম্যজ�ি এজে অেনুবডাবুর েজঙ্ সদখডা করল রটবউল এবং 
পটিজনর একটি আবডাটেক সহডাজিজল েডাজক উটঠজয় টদল। পরটদন 
েকডাল েডােিডায় পডারডাবডাে এসেজপ্রজে চজে দু’�ন রওনডা হজয় স�ল 
টেজলজির উজদ্জশ। কজলজ�র চডাকটর রটবউজলর। কজল� েখন 
বন্ধ টেল, নইজল েঙ্ সদওয়ডা েম্ব হজেডা নডা। টেজলি শহজর েডারডা 
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দুটদন িডাকল। থিডানীয় েডাংবডাটদক, কটব, সলখক ও বুটদ্ধ�ীবীজদর 
েজঙ্ সদখডা করল, আলডাপ করল, টকন্তু সকউ হডাটেয়ডা�ে গ্ডাজমর 
েন্ধডান টদজে পডারল নডা। স�লডাপ্রশডােজকর দপ্জর ট�জয় টেজলি 
টবভডাজ�র মডানটচরে �ডাাঁিডা�ডাটি করল, েবু হটদে টমলল নডা। 
েৃেীয় টদন চজল স�ল েুনডাম�ঞ্জ। সকননডা েুনডাম�ঞ্জ সেডা টেজলি 
টবভডাজ�রই অন্তভু্যতি, হডাটেয়ডা�ে নডাজম সকডাজনডা গ্ডাম িডাকজেও 
সেডা পডাজর সেখডাজন। টকন্তু নডা, হডাটেয়ডা�জের েন্ধডান টদজে পডারল 
নডা সকউ। েুরমডা নদীজে সনৌভ্মে কজর, মরমী েডাধক হডােন 
রডা�ডার বডাটে�র সদজখ েন্ধ্ডায় আবডার টিজর এল টেজলি শহজর। 
রটবউল বলল, “টেজলি যখন আেডাই হজলডা, আজরডা একিডা টদন 
সিজক �ডািলং সদজখ যডাই। এখন সেডা বষ্যডাকডাল। বষ্যডার �ডািলং 
সদজখ আপটন মুগ্ধ হজবন।” অেনুবডাবু অমে করজলন নডা। পরটদন 
সভডাজর একিডা টেএনট� অজিডাটরকশডা ভডােডা কজর দু’�ন চজল স�ল 
�ডািলং, মুগ্ধেডা টনজয় টিরল েন্ধ্ডায়। রডাজে অেনুবডাবু �ডানজে 
চডাইজলন, “আচ্ছডা এখডাজন সমৌলভীবডা�ডারিডা সকডািডায়?” 

রটবউল বলল, “সে সেডা অন্ স�লডা। বহুদূর।”

-“সমৌলভীবডা�ডার সেডা টেজলি টবভডাজ�রই একটি স�লডা, েডাই 
নডা?”

-“েডা বজি। টেজলি সেডা অজনক বে টবভডা�।”

-“চলুন সমৌলভীবডা�ডার যডাই।”

-“হডাটেয়ডা�ে টক খুাঁজ� পডাজবন ওখডাজন? মজন সেডা হজচ্ছ নডা। 
েডারজচজয় বরং শ্রীমঙ্ল যডাই।”

-“শ্রীমঙ্ল! বডাহ, নডামিডা সেডা সবশ! কী আজে ওখডাজন?”

-“কী সনই েডাই বলুন। সমৌলভীবডা�ডাজরর েবজচজয় টবখ্ডাে 
একটি থিডান শ্রীমঙ্ল। পডাহডাে ও �ন বনডাঞ্ল িডাকডায় সদজশর 
েবজচজয় সবটশ বৃটটিপডাে ও শীে পজে ওখডাজন। রজয়জে প্রডায় 
৩৮টি চডা বডা�ডান। ইপিডাটন, টিনজলর মজেডা টবখ্ডাে েব চডা বডা�ডান 
সেডা ওখডাজনই। রজয়জে লডাউয়ডােেডা �ডােীয় উদ্ডান, বডাইক্কডা টবল। 
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পডাশ্ববে্যী উপজ�লডা কমল�জঞ্জ আজে ন্ডালশনডাল টি �ডাজি্যন, 
মডাধবপুর সলক, হডামহডাম েে্যডা। েবু� কডাজক বজল শ্রীমঙ্ল স�জল 
সবডােডা যডায়। এমন েু্দর �ডায়�ডা বডাংলডাজদজশ খুব কমই আজে।”

রটবউজলর বে্যনডা শুজন শ্রীমঙ্ল ভ্মজে আগ্হী হজয় উঠজলন 
অেনুবডাবু। টেটন ধজরই টনজয়জেন হডাটেয়ডা�ে গ্ডাম খুাঁজ� পডাজবন 
নডা। কে টবশডাল টেজলি টবভডা�! টেজলজির সকডান স�লডার সকডান 
উপজ�লডার সকডান ইউটনয়জন হডাটেয়ডা�ে গ্ডাম-খুাঁজ� সবর করডা 
আেজলই �টিল। এই নডাজম সকডাজনডা গ্ডাম আজদৌ আজে টকনডা 
েজ্দহ। কডাজল কডাজল সেডা �নপজদর নডাম পটরবে্যন হয়। অন্তে 
বডাংলডাজদজশ হয়। কৃষ্ন�র হজয় যডায় রেুলপুর, রডাম�ঞ্জ হজয় 
যডায় নবী�ঞ্জ, ব্রডাহ্মেবডাটেয়ডা হজয় যডায় টব-বডাটেয়ডা। হডাটেয়ডা�ে 
সয রটহম�ে হজয় যডায়টন েডা সক বলজব। েজব টেজলজি সযজহেু 
এজলনই, শ্রীমঙ্ল এে েু্দর �ডায়�ডা, নডা সদজখ টিরজবন সকন? 
�ীবজন টক আর কখজনডা বডাংলডাজদজশ আেডা হজব? বয়ে সেডা কম 
হয়টন। পঞ্ডান্ েুাঁই েুাঁই। কটদনই’বডা আর বডাাঁচজবন। রটবউল 
েডার এক বনু্ধর েজঙ্ সযডা�ডাজযডা� কজর শ্রীমঙ্জল একিডা কজি� 
বুটকং টদজয় টদল। টবকডাশ কজর পডাটঠজয় টদল এক হডা�ডার িডাকডা। 
টনে�্য নীরব কজি�। শ্রীমঙ্ল উপজ�লডা েদর সিজক প্রডায় আি 
টকজলডাটমিডার দূজর, সহডাজিল গ্ডান্ েুলেডাজনর পডাজশ। শজনর েডাউটন, 
বডাাঁজশর সবেডা-এজকবডাজর গ্ডামীে পটরজবশ। ভডােডা পাঁটচশ’শ িডাকডা 
প্রটেটদন।

শ্রীমঙ্ল সস্টশন সিজকই আট�� সলডাকিডা েডাজদর টপেু লডা�ল। 
টেএনট� অজিডাটরকশডা ড্ডাইভডার। মধ্বয়েী। মুজখ েডাদডাকডাজলডা 
চডাপদডাটে। েডারডাক্ষে পডান টচবডায় আর কেক্ষে পর পর টবটে 
ধরডায়। �ডাজয় পজে আলডাপী ধরজনর মডানুষ। সস্টশন সিজক টনে�্য 
নীরব কজিজ�র ভডােডা সদে’শ িডাকডা। দুই’শ িডাকডা সচজয়টেল 
আট��, রটবউল এক’শ কুটে িডাকডা বলজেই রডাট� হজয় স�ল। 
কজিজ� সপঁজে সে অেনুবডাবুজক বলল, “আ�ই সেডা আর বডারইেডা 
নডায় ে্ডার, নডায়টন?”
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উত্তর টদল রটবউল, “েন্ধ্ডা হজয় স�জে, আ� আর সকডািডায় 
যডাব! সকন বলুন সেডা?”

-“আিনডারডার �ডাটে লডা�ে নডায়টন?”

-“�ডাটে সকন?”

-“�ুরেডা নডায়টন আিনডারডা? কেেডা সদখডার আজে শ্রীমঙ্জলডা।”

-“�ুরব সেডা বজিই।”

-“�ডাটে লডা�জল আমডাজর িডাখবডা। আিনডার নম্বরিডা সদইন।”

-“বরং আপনডার নম্বরিডাই টদন, দরকডার হজল আটম সিডান 
সদব।”

পরটদন েকডাজল লডাউেেডা উদ্ডান সদজখ মডাধবপুর সলক 
সদখজে যডাওয়ডার টেদ্ধডান্ত টনল েডারডা। কজিজ�র ম্ডাজন�ডার একিডা 
অজিডাটরকশডার ড্ডাইভডাজরর েজঙ্ সিডাজন কিডা বলল। আি’শ িডাকডা 
ভডােডা চডাইল ড্ডাইভডার। রটবউল সিডান টদল আট��জক। সলডাকিডা 
অনুজরডাধ কজরজে, সদখডা যডাক কে িডাকডা চডায়। আট�� বলল, 
“ে্ডার শ্রীমঙ্জলডা সদখডার বহুত্তডা আজে। েডারডাটদজনডার লডাট� আমডাজর 
সনইনট�। ইচ্ছডামজেডা �ুরবডা।”

-“কে টদজে হজব আপনডাজক?”

-“সদইন সয ে্ডার।”

-“বলুন নডা কে?”

-“�্ডাে পডাাঁশ’শ, মডা’�নর পডাাঁশ’শ আর আমডার সরডা� চডাইর’শ। 
সমডাি েউদ্’শ সিখডা টদবডা ে্ডার।” 

-“অজনক সবটশ। বডাজরডা’শ হজল আেজে পডাজরন।”

“দুই এখ’শ কুজনডা টবষয় নডা ে্ডার। আটম আইয়ডার, আিনডারডা 
সরটি অউক্কডা।”

েডারডাটদনই স�ডারডাল বজি আট��। েকডাল ন’িডায় যডারেডা শুরু। 
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প্রিজম লডাউয়ডােেডা িজরস্ট, েডারপর কমল�জঞ্জর ন্ডাশনডাল টি 
�ডাজি্যন, মডাধবপুর সলক। ওখডান সিজক স�ৌরডাঙ্ তবজদ্র টবখ্ডাে 
েডাে রংজয়র চডাজয়র সদডাকডাজন আেজে আেজে সবলডা সদেিডা। 
শহজরর এক সহডাজিজল দুপুজরর লডাঞ্ সেজর বডাইক্কডা টবজলর উজদ্জশ 
রওনডা। টবল সদজখজিজখ আবডার যখন শহজরর উজদ্জশ যডারেডা করল, 
েখন টবজকল েডাজে পডাাঁচিডা। শহজর সঢডাকডার আজ� আট�� বলল, 
“েব সেডা সদখলডা ে্ডার, এখিডা �ডা�ডা বডাটক িডাটক স�ল।”

-“সকডািডায় সেিডা?” �ডানজে চডাইল রটবউল।

-“সের নম্বর �রমটিলডা।” 

-“�রমটিলডা টক পডাহডাজের নডাম?”

-“ট�অয় ে্ডার।”

-“কী আজে সেখডাজন?”

-“পীজরর আতিডানডা।”

পীর-দরজবশজদর মডা�ডাজরর প্রটে রটবউজলর টবজশষ আগ্হ। 
সদজশ সযভডাজব স�ডাাঁেডা েডালডাটি�জমর টবতিডার �িজে, সে মজন কজর, 
েডালডাটিজদর সমডাকডাজবলডার অন্েম উপডায় হজে পডাজর মডা�ডার-
েংকৃিটে। পীর-দরজবশজদর মডা�ডাজর সকডান সভদডাজভদ সনই, টহ্ুদ-
মুেটলম-খৃস্টডান েবডার �ন্ উমুেতি। মডা�ডারভতিরডা েডাধডারেে 
ধজম্যডামেডাদ হয় নডা। েডারডা েুলনডামূলক েহনশীল। েব ধজম্যর 
প্রটে েহনশীল মজনডাভডাব েডাজদর টবজশষ গুে। সে বলল, “চলুন, 
�রমটিলডার মডা�ডার সদজখ যডাই।”

একিডা েরু রডাতিডায় �ডাটে ঢুটকজয় টদল আট��। প্রডায় দশ 
টমটনি পর একিডা রডাবডার বডা�ডাজনর েডামজন িডামডাল। পডাকডা রডাতিডা 
সিজক একিডা কডাাঁচডা রডাতিডা চজল স�জে পুব টদজক। রডাতিডার মডািডায় 
একিডা েডাইনজবডাি্য। েডাজে সলখডা-

‘টবেটমলিডাটহর রডাহমডাটনর রডাহীম
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ম�ডােেডা ১৩ নং �রমটিলডা

ওটল-আওটলয়ডা�জের আতিডানডা

 সমডাবডাইল: ০১৭৩৪০০৩১৭

আতিডানডা কটমটি।’

আট�� সেডা �ডাজয়পেডা আলডাপী, �রমটিলডার নডাম সকন 
�রমটিলডা েডাজক ট�জজ্ঞে করজে হল নডা। �ডাটেিডা পডাকডা রডাতিডার 
একপডাজশ দডাাঁে কটরজয়, দুই প্ডাজেঞ্জডাজরর েজঙ্ কডাাঁচডা রডাতিডা ধজর 
হডাাঁিজে �রমটিলডার টবতিডাটরে বে্যনডা টদজে শুরু কজর। েখজনডা েডার 
�মে হয়টন, েডার বডাবডা েখজনডা নডাবডালক, ম�ডােেডা গ্ডাজমর আবদুল 
বডাজেন একটদন লডাকটে কডািজে এজে টিলডার মডািডায় মডােডাটর 
েডাইজ�র একিডা পডাির সদখজে পডায়। মডাটির টনজচ অজধ্যক সদজব 
আজে। পডািরিডার উপর কু-টল পডাটকজয় িেডা ধজর বজে আজে মতি 
এক স�ডাখজরডা। িেডায় টবটচরে কডারুকডা�। টবটচরে রং ধডারে কজরজে 
েূয্যটকরজে। এে বে স�ডাখজরডা �ীবজন কখজনডা সদজখটন বডাজেন। 
যু�পৎ ভয় ও মুগ্ধেডায় সে েডাপটির টদজক েডাটকজয় িডাজক। হঠডাৎ 
েডার সচডাজখ বডাটল টক েরডাপডােডার কেডা পেজল পজর খডাটনজকর �ন্ 
সচডাখ বন্ধ কজর। সচডাখ খুজল েডাপটিজক আর সদখজে পডায় নডা। এ 
কী আ�ব কডান্! সচডাজখর পলজক এে বে একিডা েডাপ হডাওয়ডা 
হজয় স�ল!

বডাজেন টেল েডাহেী। টনটশরডাজে বন-বডাদডাজে একডাকী �ুজর 
সবেডাে, খডাজল-টবজল একডাকী মডাে ধরে। একিডা শুকজনডা লডাটঠ 
কুটেজয় বুকভরডা েডাহে টনজয় সে পডািরটির কডােডাকডাটে ট�জয় 
দডাাঁেডায়। েডাপটিজক সদখজে পডায় নডা। �ুজর খডাটনকিডা পুজব ট�জয় 
সদজখ, পডািরটির সপেজন মডানুজষর মডািডার দুটি খুটল েডামজন টনজয় 
িেডা েুজল সিডাাঁে-সিডাাঁে করজে েডাপটি। সকাঁজপ উঠল বডাজেন। 
দরদর কজর �ডামজে শুরু করল। েখন সহমন্তকডাল। শীে স�াঁজক 
বেজে সবটশ সদটর সনই। অিচ বডাজেজনর মজন হজলডা েডার �ডাজয় 
সকউ আগুন লডাট�জয় টদজয়জে। চডামেডা েলজে যডাওয়ডার মজেডা 
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অবথিডা। মডািডার �ডাম দরদর কজর পডাজয় নডামজে। ভয় ও �রজম 
সবটশক্ষে দডাাঁটেজয় িডাকজে নডা সপজর দ্রুে সে টিলডা সিজক সনজম 
বডাটে টিজর যডায়।

রডাজে প্রচন্ বের ওজঠ বডাজেজনর �ডাজয়। বেজরর স�ডাজর সে 
আজবডাল-েডাজবডাল বজক আর খডাটনক পর পর ‘�রমটিলডা �রমটিলডা’ 
বজল হডাাঁক মডাজর। টেিডাজন বজে েডার বডাাঁ�ডা বউ মডািডায় পডাটন ঢডাজল। 
সে সভজব পডায় নডা �রমটিলডা কিডািডা সকডাজথিজক সপল েডার স্ডামী। 
ম�ডােেডায় সেডা এই নডাজমর সকডাজনডা টিলডা সনই। সশষরডাজে বেজরর 
স�ডাজর ‘�রমটিলডা �রমটিলডা’ বলজে বলজে বডাজেন �ন �ন হডাাঁক 
মডারজে শুরু করজল েডার বউ হডাউমডাউ কজর সকাঁজদ ওজঠ। টনশ্চয়ই 
ট�জন আের কজরজে। নইজল এমন করজব সকন সলডাকিডা! কপডাজল 
হডাে টদজয় সে �ডানজে চডায়, “টকেডা অইজে আিনডার?”

“�রমটিলডা �রমটিলডা!” বডাজেন হডাাঁক মডারজে িডাজক। টনশ্চয়ই 
পীর-আওটলয়ডার কবর টেল। নইজল খুটল এজলডা সকডাজথিজক? টনশ্চয়ই 
েডারডা �রম পীর। নইজল আমডার �ডাজয় আগুন লডা�ল সকন? সে কী 
�রম! মডািডার ম�� বলকডাজে শুরু করল। �রমটিলডা �রমটিলডা!

েকডাজল বের পজে স�ল বডাজেজনর। দুপুজর সপি ভজর সখজয় 
আর বজে িডাকজে পডাজর নডা, একিডা সেটন হডাজে চজল যডায় টিলডার 
উপর। পডািরিডার কডাজে ট�জয় সে সেডা অবডাক। েডাপও সনই, খুটলও 
সনই। েডাদডা িুজল সঢজক আজে পডািরিডা। একরডাজে এে িুল এল 
সকডাজথিজক, সে সভজব পডায় নডা। উপজর েডাটকজয় সদজখ একিডা অজচনডা 
�ডাজে ধজর আজে সিডাকডা সিডাকডা েডাদডা িুল। িুপ কজর একিডা িুল 
েডার মুজখর উপর পজে। িুলিডা হডাজে টনজয় সে সনজেজচজে সদজখ। 
অজচনডা িুল। �ডােটিও অজচনডা। েব আ�গুটব কডান্কডারখডানডা। 
এখডাজন সয পীর-আওয়ডাটলয়ডার কবর, েডার আর েজ্দহ িডাজক নডা। 
েডার বুক সিজি কডান্ডা আজে। হডাাঁিুজ�জে নডামডাজ�র ভটঙ্জে বজে 
হডাে েুজল সে সমডানডা�ডাে ধজর- “সহ দয়ডাল বডাবডা, সহ সকরডামজের 
ভডান্ডাটর, আটম টনঃেন্তডান। এখিডা বডাইচ্ডার লডাট� আমডার বউর 
বুকিডা মরুভূটমর মজেডা খডাাঁ খডাাঁ কজরর। আর টকচু্ছ চডাই নডা আটম, 
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খডাটল এখিডা বডাইচ্ডা চডাই। দয়ডা খরইন, আমডাজর দয়ডা খরইন।”

সে’রডাজে বডাজেজনর সযৌবন�ডাজঙ ভরডাকডািডাজলর স�ডায়ডার আজে। 
আজলেজষ, চুম্বজন বউজক সে অটথির কজর সেডাজল। বউ সেডা বজিই, 
টনজ�র মদ্যডাটমর এমন েডাকে সদজখ বডাজেন টনজ�ই অবডাক হয়। 
কখজনডাই সে দু-টমটনজির সবটশ িডাকজে পডাজর নডা। চেডাই পডাটখর 
মজেডা উজঠ আর নডাজম। সে-রডাজে দী�্যক্ষে সমজে িডাকল এবং 
বউজকও মডাটেজয় রডাখল। 

বডাজেন ভডাবজেই পডাজরটন সে’রডাজে �রমটিলডার দুই �রম 
পীজরর সকরডামটেজেই সয েডার সযৌবন�ডাজঙ স�ডায়ডার এজেটেল। 
সির সপল প্রডায় টেন মডাে পর, সযটদন েডার বউ বলল, “আমডার 
েলজপজি টকেডা খডাটল লজের।” বডাজেন সেডা খুটশজে ি�মজ�ডা। 
টনশ্চয় েন্তডান এজেজে েডার বউজয়র সপজি। েহেডা েডার মজন পজে 
যডায় সে-রডাজের কিডা, সয-রডাজে বউজক সে �ীবজন প্রিমবডাজরর 
মজেডা পটরপূে্য েৃটপ্ টদজয়টেল। আর টক সদটর কজর বডাজেন! েকডাজল 
�ডাভীিডার দুধ দুইজয় সরজখটেল। দুই সের। দুজধর পডাটেলিডা টনজয় 
রওনডা হজয় যডায় �রমটিলডার উজদ্জশ। পডাটেজলর েব দুধ টদজয় 
পডািরিডাজক ধুজয় সদয়, চুমু খডায়, হডাে েুজল শুকটরয়ডা আদডায় কজর।

গ্ডাজম হডামডাগুটে টদজে লডা�ল �রমটিলডার �রম পীজরর 
সকরডামটের খবর। টনশ্চয়ই পডািরিডার টনজচ পীর-আওটলয়ডাজদর 
আতিডানডা রজয়জে। নইজল কী কজর পূরে হল, বডাজেজনর মজনর 
বডােনডা? সমডামবডাটে, আ�রবডাটে, স�ডালডাপ�ল আর �টিভরডা দুধ 
টনজয় রওনডা হজয় স�ল গ্ডাজমর নডারী-পুরুষ। টহ্ুদ-মুেলমডান-সবৌদ্ধ-
খৃস্টডান টনটব্যজশজষ। েপ্ডাজহর মডািডায় �রমটিলডার �রম খবর দূর-
দূরডাজন্ত েটেজয় পেল। দজল দজল মডানুষ আেজে িডাজক। দুধ 
টদজয় পডািরিডাজক স�ডােল করডায়, পডািরিডার পডাজশ িুমুর�ডােিডাজে 
মডানজের েুেডা বডাাঁজধ, পরম ভটতিজে পডািরিডা েুাঁজয় মজনর যে 
বেনডা আজে েব ব্তি কজর।

“সভটর ইন্টডাজরটস্টং!” বলজলন অধ্ডাপক অেনু ভ্ডাচডায্য।
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রটবউল বলল, “ইন্টডাজরটস্টং বজি। গ্ডাম বডাংলডায় এমন �ল্প 
আটম আর শুটনটন।”

আট�� বলল, “�ল্প নডায় ে্ডার, হডােডা �িনডা।”

েেক্ষজে েূয্য িুজব স�জে। চরডাচজর আজলডা-আাঁধডাটরর সখলডা। 
�রমপীজরর আতিডানডার েডামজন এজে দডাাঁেডাল টেন�ন। একপডাজশ 
একিডা টিজনর �র। খডাজদমখডানডা। েডারই পডাজশ মতি একিডা পডাির। 
চডারটদজক টেজমজন্টর হডাাঁিুেমডান সদওয়ডাল। পডািরিডার উত্তরপডাজশ 
পডাশডাপডাটশ দুজিডা িুমুর�ডাে। সেডাি �ডােটির িডাজল িডাজল নডানডা 
রংজয়র েুজেডা বডাাঁধডা। েডাল-বডাকল টকেু সদখডা যডাজচ্ছ নডা েুেডার 
কডারজে। একিডা কডাজলডা েডালু কডাপজে পডািরিডা ঢডাকডা। কডাপেিডায় 
আরটব হরজির সলখডা। উপজর লডাল শডাটময়ডানডা িডাঙডাজনডা। সযন েটে্ 
েটে্ সকডাজনডা পীর-দরজবজশর কবর। 

রটবউল িুমুর�ডােিডায় েুেডা বডাাঁজধ, আট�� েডার সপেজন দডাাঁটেজয়। 
অেনুবডাবু েডালু কডাপেিডা একপডাজশ েরডাজলন। সেলডাজপডাকডারডা 
সেডািডােুটি শুরু করল। মতি পডাির। �ডািলংজয় এমন টবতির পডাির 
টেটন সদজখজেন। থিডানীয় এক সলডাক বজলটেল, যে টদন যডায়, 
পডািরগুজলডা ধীজর ধীজর বে হয়। অেনুবডাবু পডািরিডার �ডাজয় হডাে 
বুলডান। টেঙডার আাঁটির মজেডা অিবডা মধুর চডাজকর মজেডা �ডাটল 
�ডাটল। সেেব �ডাটলজে আাঁিজক আজে দুজধর েডাদডা ের। প্ডাজন্টর 
পজকি সিজক স্ডাি্যজিডানটি সবর কজর পডািরটির েটব েুলজলন 
টেটন। সপেন সিজক আট�� হডাাঁক টদল, “েটব েুলডা টনজষধ আজে 
ে্ডার।” অেনুবডাবুর মুজখ মুচটক হডাটে। আট�� বজল, “এখবডার 
ঢডাখডার এক েডারে েটব েুলডার েময় সমডাবডাইজল আগুন ধটর স�টেজলডা। 
আের আঙুল েব আঙ্ডার অই স�টেল। ধরে নডা সকজন? েটব েুলডা 
শরীয়জে টনজষধ, পীর-আউটলয়ডা হখলর অপে্দ। অউ িডাটক েটব 
েুলডা টনজষধ খরজে আতিডানডা কটমটি।”

অেনুবডাবুর হডাটে টমলডায় নডা। আট�� বজল, “বুেলডা ে্ডার, 
পডাথিরিডা আজ� অজনখ েুি আটেল। সখউ চডাইজলই িডাটনয়ডা েুলজে 
পডারে। বডােজে বডােজে অজেডা বে অইজে। েব পীরর সকরডামটে, 
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বুেলডা ে্ডার। হডা, আলিডাহ মডাটলক।’

-“এখডাজন টক ওরে হয়?” �ডানজে চডাইল রটবউল।

-“সকজন অইজেডা নডা? পউষ মডাের েেজরডা েডাটরখ মডা�ডার 
কটমটি টবশডাল ওরে খজর। দূরদূরডান্ত িডাটক শে শে মডানুষ আয়। 
েডােিডা �রু আর পনজরডািডা খটে �জবডা অয়। ই্ুদ-মুেলমডান-বউদ্ধ-
টখস্টডান েব আয়। শ্রীমঙ্জলডা সেডা ই্ুদ-মুেলমডান টিিটি-টিিটি। 
সকউ বডাদ যডায় নডা। হখজল েবডাররক পডায়। সকডান িডান িজে নডা।  
েব েডারডার ইশডারডা।”

সক �ডাজন হঠডাৎ অেনুবডাবুর মডািডায় কী ঢুকল। কডাাঁজধর ব্ডা�িডা 
নডাটমজয় টেটন সকটভন সব্রনজনর সেই িডাজয়টরিডা সবর করজলন। 
িডাজয়টর ৭ নম্বর পডােডাটিজে সচডাখ বুলডাজলন কজয়কবডার। িডাজয়টরিডা 
বুজক সচজপ ধজর উপজরর টদজক েডাকডাজলন। পডািরিডার উত্তজর 
একিডা প্রডাচীন টশরীষ�ডাে। ে�ন পরেটবন্ডাজে েডায়ডাটনটবে টবশডাল 
বৃক্ষ। আ�ডাজ�ডােডায় টেটন সচডাখ বুলডান। েডারপর আবডার িডাজয়টরজে 
সচডাখ রডাজখন। খডাটনক পর সচডাখ েুজল পডািরিডা খুাঁটিজয় সদজখন এবং 
আবডার িডাজয়টরজে সচডাখ রডাজখন। ৭ নম্বর পডােডায় সকটভন সব্রনজনর 
সলখডা েব্যজশষ লডাইনটি বডারবডার পজেন- 

“সশষ টনঃশ্বডােটি েডােডার আজ� দুই েন্্ডােী পরপিরজক �টেজয় 
ধজরটেল। ওই অবথিডাজেই েডাজদর মৃেু্ হয়। দৃশ্টি আমডার কডাজে 
অেহ্ সঠজকটেল। আটম দুই লডাজশর মধ্বে্যী থিডাজন পডািরটি সরজখ 
সদওয়ডার টনজদ্যশ সদই।”

িডাজয়টরিডা বন্ধ কজর আবডারও পডািরিডার টদজক েডাকডাজলন 
অেনুবডাবু। েডাটকজয় িডাকজলন খডাটনকক্ষে। েডারপর আট�জ�র 
টদজক টিজর বলজলন, “আচ্ছডা, আপনডার বডাটে টক আজশপডাজশ 
সকডািডাও?”

আট�� বলল, “সবটশ দূজর নডায়। ইখডান িডাটক মডারে টেন 
টকজলডা।”

“এই �ডায়�ডািডার নডাম কী?”
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েডাইনজবডাজি্য সেডা সলখডা আজে, “সদখেইননডাটন? ম�ডােেডা ১৩ 
নম্বর �রমটিলডা।”

-“�রমটিলডা নডাম হজয়জে সেডা পডািরিডা আটবকেডাজরর পজর, েডাই 
নডা?”

-“ইেডা অবশ্ টঠক খইেইন।” 

-“েডার আজ� �ডায়�ডািডার কী নডাম টেল বলজে পডাজরন?”

আট�� মডািডা নডাজে, “নডা ে্ডার, খে বের আ�র খেডা, আটম 
টকলডা খইমু!”

-“এই েি্িডা আমডার �ডানডা দরকডার।”

-“এখ�জনর খডাজে �ডানেডা পডারবডা। �উরডাঙ্ দডাে। যডাইেডাটন 
েডার খডাজে?”

-“স�ৌরডাঙ্ দডাে! সকডািডায় িডাজকন টেটন?”

-“দুই টকজলডা দূজর, ম�ডােেডার সশষ মডািডাে।”

একিডাজন স�ৌরডাঙ্ দডাজের বডাটের েডামজন এজে �ডাটের সব্রক 
কষল আট��। অন্ধকডার েেক্ষজে আজরডা �ডাঢ় হজয় উজঠজে। 
একিডা মডাটির �র। শজনর েডাউটন। পটরচ্ছন্ সখডালডা বডারডা্দডায় একিডা 
হডাটরজকন বেলজে। �লডাখডাকডাটর টদজয় ‘স�ৌরডাঙ্বডাবু স�ৌরডাঙ্বডাবু’ 
বজল হডাাঁক টদল আট��। খডাটনক পর সবটরজয় এল এক টকজশডারী। 
�ডানডাল, স�ৌরডাঙ্ দডাে অেুথি, সভেজর শুজয় আজেন। আট�� 
সভেজর ঢুজক স�ল। সপেজন অেনুবডাবু ও রটবউল। েডাজদর সদজখ 
সশডায়ডা সিজক উজঠ বেজলন স�ৌরডাঙ্ দডাে। বয়জের ভডাজর নবু্্। 
�ডাজয়র চডামেডা েুজল পজেজে। একিডা দডাাঁেও সনই মুজখ। মডািডার 
েব চুল পডাকডা।

কুশল টবটনমজয়র পর সদটর নডা কজর অেনুবডাবু আেল কিডাটি 
পডােজলন। স�ৌরডাঙ্ দডাে খডাটনকক্ষে কী সযন ভডাবজলন। েডারপর 
সচৌটক সিজক সনজম লডাটঠজে ভর টদজয় সভের�জর চজল স�জলন। 
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প্রডায় পজনর টমটনি পর টিরজলন হডাজে দুজিডা দটলল টনজয়। বহু 
পুরজনডা দটলল। কডাটলেুটলজে টববে্যপ্রডায়। টেন পডােডা কজর েয় 
পডােডা। থিডাজন থিডাজন সপডাকডায় খডাওয়ডা। �লজচৌটকর উপর দটলল 
দুটি সরজখ পডােডা উটিডাজে লডা�জলন। অেনুবডাবু েুাঁজক দটলজলর 
হতিটলটপ পেডার সচটিডা করজলন। েৃেীয় পডােডাটি উটটিজয় স�ৌরডাঙ্ 
দডাে বলজলন, “সশষ �টরি অনুযডায়ী বে্যমডান �রমটিলডার নডাম 
আটেল হডাটেয়ডা�ে।”

সেডা�ডা হজয় বেজলন অধ্ডাপক অেনু ভডা্ডাচডায্য। উজ্জ্বল হজয় 
উঠল মুখখডানডা। পজকি সিজক সমডাবডাইলটি সবর কজর দটলল দুজিডার 
েটব েুজল টনজলন। স�ৌরডাঙ্ দডাজের কডাে সিজক টবদডায় টনজয় সনজম 
দডাাঁেডাজলন উঠডাজন। েখন দমকডা হডাওয়ডা বইজে শুরু কজরজে। 
আকডাজশ সম� কজরজে টবতির। পডাহডাে ও �ন বনডাঞ্জলর সদজশ 
একিু পর বৃটটি নডামজব।
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ধূসর ঘুঘু পাস্খর লেদশ
নস্লনী লিরা

১.
‘�ুজল ভডান্য’ েডাটেজয় ‘এজলকটেক’ অটিেজক িডাইজন সরজখ 

আর টকেুদূর এগুজেই বনেডাে েজর এল। একিডা চমৎকডার 
‘টভলডা’ পেল। টভলডা সেডা নয়, শহজরর অদূজর িডাাঁকডা �ডায়�ডায় 
অবটথিে েুরম্ বডাটে।

শুধুই বডাটে সেডা নয়, েুজশডাটভে বডা�ডানবডাটে। েডাও নয়, সযন 
দূ�্যভবন। চেুপ্যডাজশ্ব্য েুবৃহৎ বৃক্ষডাটদ। লেডাগুল্ম। সকডানিডাই বডা ওক, 
সচস্টনডাি, বীচ, বডাচ্য, ম্ডাপল সকডাজনডা টকেুই সেডা টচটন নডা, �ডাটনও 
নডা।

টভলডা েংলগ্ন সখটেবডাটের প্রডান্ত বরডাবর ‘সরকত্ র টস্ত্ ’ বডাে 
স্টপ ও রেডামস্টজপর টদজক হডাাঁিজে ট�জয় টকন্তু মজন হ’ল – আনডা� 
সখটেিডা সকমন সচনডা সচনডা।

নডালডা কজর েডার েডার বডাাঁধডাকটপ িুলকটপর চডাষ। ‘ে্ডাাঁেডায়’ 
ভজর পডাল �টমজন �ল সদওয়ডার েডা� েরঞ্জডাম। সকয়ডারজিকডাজরর 
�র সিজক েকু্ষটে লুটঙ্র কটশজে ট�াঁি টদজে টদজে সযন সবটরজয় 
আেজব নদীধডাজরর পডাল �টমজনর পডাহডারডাদডার চডাাঁদপুজরর  নীলধ্ব� 
দন্পডাি।

েটবর মজেডা েডা�ডাজনডা টভলডা, সখটেবডাটে েব। অিচ আশ পডাজশ 
সলডাক সদটখনডা। খডাটল সেডা এটদক ওটদক সিজক দুরন্ত সবজ� েুজি 
আেডা �ডাটে আর �ডাটে। কডায্যে সকয়ডারজিকডাজরর �র সিজক  সকডাজনডা 
নীলধ্ব� দন্পডাি কী দডাজরডায়ডান টমজশল সবটরজয় এজলডা নডা।
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‘সরকত্ র টস্ত্ ’-এর  সমডাজে সপঁজে িডাইজন ‘র ্যু দ্ লডা 
বুজ�্যনীজয়র’-এর টদজক কজয়ক পডা হডাাঁিজলই সচডাজখ পেল মরডা 
শডামুক স�াঁটে-গু�টল শুকডা-শুাঁিটকর সদডাকডান। েডারমডাজন আ� টন�্যডাে 
‘টদমশাঁ’। অি্যডাৎ সরডাববডার।

হপ্ডার েুটির টদন। যখন মল, বডা�ডার বন্ধ। েখন  এ বুলভডার 
সে বুলভডাজরর সমডাজে, এ র ্যু সে র ্যুজয়র মুজখ েডাজদর সদডাকডান 
সখডালডা।

আমডাজদর হডাওেডার কডালীবডাবুর বডা�ডার, সবডােবডাবুর বডা�ডার 
কী সবডাটিমপডােডার বডা�ডাজরর শডাকউলী শডামুকউলীজদর মজেডা 
নয়। অনডাহূে রবডাহূজের মজেডা সকডানরিজম বডা�ডাজরর একপডাজশ 
যৎেডামডান্ ঠডাাঁই কজর টনজয় হডা�ডা হডাজে স�াঁটে ভডাঙজে।

রীটেমজেডা ভডারী সদডাকডানদডার। অজনকিডা কলকডােডার 
টনউমডাজক্যজির িল সদডাকডানীজদর মজেডা। ওই যডারডা টস্টকডারআাঁিডা 
আম-আজপল-সবদডানডা সবজচ। মডাজে মডাজে সপ্ সমটশন টদজয় িজলর 
উপর খুশবুর �ল েেডায়।

ঈষৎ সহলডাজনডা আলমডাটর। সচৌজকডা সচৌজকডা সখডাজপর টভের মরডা 
শডামুক �্ডান্ত শডামুক। শডামুজকর শুাঁিটক। �ীবন্ত ও মৃে স�াঁটে 
গু�টল। প্রজে্কিডা সখডাজপই দডাজমর িদ্য আাঁিডা – ‘ল্ টকজলডা’ ২ 
ইউজরডা সিজক ৪-৫ ইউজরডা পয্যন্ত।

বইজয়ই পজেটে ‘সমডালডাকিডা’ অি্যডাৎ সকডামল পব্যভুতি প্রডােী হ’ল 
শডামুক। েডার আবডার কে রকমজির। �ল শডামুক, থিল শডামুক। 
টেনুক, শঙ্। স�াঁটে, গু�টল। সেটপয়ডা, লটলজ�ডা, অজ্ডাপডােও এই 
গ্রুজপর। নডাটক ভুমধ্েডা�রীয় সদজশর মডানুজষর কডাজে অজ্ডাপডাে 
শডামুক  স�াঁটে গু�টল সেটপয়ডা লটলজ�ডা খুবই েুস্ডাদু। েদুপটর ভডাটর 
সপ্রডাটিন েমৃদ্ধ। 

হডাঙর, অজ্ডাপডাে, স�টলটিে আমরডা খডাই বডা নডা খডাই, শডামুক 
টেনুক স�াঁটে গু�টল সেডা হডাজমশডাই খডাই। অটধকন্তু আমডাজদর গ্ডাজমর 
মটলনডাবুেী ও েডার সমজয় শীজের স�ডািডা মরেুমিডায় ‘কুমহডারিুটব’ 
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�লডা সিজক  কডাাঁটে কডাাঁটে  টেনুক েুজল হডাে মডাংে আলডাদডা কজর 
সখডাল পুটেজয় কটলচুন বডানডায়। সবলডা �েডায়। অপরডাজনির রডাঙডা 
ভডাঙডা টেলটেজল  সরৌদ্ও একেময় িুঙ্  কজর খজে যডায়। েবু 
মটলনডা ও েডার সমজয় আঙুরবডালডার টেনুক পুটেজয় কটলচুন বডানডাবডার 
চুলিী সনজভ নডা। েডার অন�্যল সধডাাঁয়ডায় মডাঠ�ডাি গ্ডাম গ্ডামডান্তর আচ্ছন্ 
িডাজক েডায়ডাজনিও।

শডামুক টবজরিেডার গুমটির কডাজে দডাাঁেডাজেই—

-- ‘বাঁ�ুর!’

আটমও বললডাম—

-- ‘বাঁ�ুর!’

েডারপর েডামডান্ হডাটে। আটমও হডােলডাম। ‘লডা োঁে’, ‘রূে দ্ 
শ্ডাজপল্ ’ এর ওটদজক  টব�ে হপ্ডাগুজলডার দু একিডা সরডাববডাজরই 
শডামুক টবজরিেডাজদর সদজখটে। ‘র ্যু দ্ লডা বুজ�্যনীজয়র’ এর স�াঁটে 
গু�টলওয়ডালডাজক এই প্রিম।

‘সশ্র মাঁেীও’ বজল িরডােীজেই কীেব বলজে লডা�ল সে! ‘ভু-
স�ে দু সকল সপই’ নডা ‘পডারজল ভু ফ্রাঁজে’, কী সযন!

আটম পটরকেডার বডাংলডাজেই ট�জ্ঞডােডা করলডাম—

-- এেব স�াঁটে গু�টল সেডামরডা সপজল সকডাজথিজক। সেই ১৭৩১ 
নডা ৩৫ এ সেডামডাজদর দু্জলেজসেজের আমজল চ্দনন�র-চুচাঁেডা-
হু�টলর খডালটবল স�াঁজি এজনটেজল বুটে?

ও সযন কে বুেল! �ে �ে কজর বজল চলল

-- ‘সমরটে বীয়ডাাঁ, ম্টেও, ভু� এত্  টবয়ডাাঁন্  এমডাব্ ল্ । ল্ টকজলডা 
সদ্ডা ইউজরডা।’ বজলই দুজিডা আঙুল সদখডাল।

মডািডামুনু্ টকেু বুটে আর নডা বুটে, দুজিডা আঙুল আর ‘টকজলডা’ 
শুজনই টবলক্ষে বুেলডাম—ব্বেডায়ী টহজেজব সে অে্ন্ত েডানু। 
সবটশ কিডায় কডা� কী, টকনজে হয় সকজনডা, নজচৎ।



215
সূচীপত্র

েৎক্ষেডাৎ একিডা স�াঁটে আটম হডাজের েডালুজে েুললডাম। আশ্চয্য, 
সযন আমডাজদর দটখনজেডাজলর সেডাাঁেডার জ্ঞডানকডাকডার সহাঁেুটবজলর 
কডাদডামডাটি সলজ� আজে েডার �ডাজয়। আমডাজক আজরডা আশ্চয্য কজর 
টকয়ৎকডাজলর মজধ্ই স�াঁটেিডা েডালুর মডােখডান সিজক টববটে্যে হজয় 
�েডাজে �েডাজে চলল আঙুজলর টদজক। একিডাই আঙুল েুললডাম।

েডারমডাজন ‘ল্ টকজলডা’। েজঙ্ েজঙ্ এক টকজলডা স�াঁটে গু�টল 
ইজলকরেটনক বডািখডারডায় সমজপ প্ডাজকজি পুজর সে আমডাজক টদল।

মূল্ বুজে টনজয় �ডাে ঈষৎ নে কজর টস্েহডাজে্ শডামুক 
ব্বেডায়ী বলল—

-- ‘সমর্ টে ব্কু, ম্টেও!’

আটমও

-- ‘ধন্বডাদ! ভডাজলডা িডাকুন।’

২.
একিডা বই, বই সেডা নয় মহডাগ্ন্, পডাঠ কজরটেলডাম। বইটির 

নডাম ‘নয়ডাবডাঙ্াঁলডার স�ডােডাপত্তন’। সলখক, শ্রী টবনয়কুমডার েরকডার। 
কটলকডােডা টবশ্বটবদ্ডালজয়র ধনটবজ্ঞডানডাধ্ডাপক। গ্ন্টির প্রকডাশকডাল 
১৯৩২। েডার উৎেজ�্য—‘ ১৯৩২ েডাজল বডাঙ্ডালীর �জর �জর 
সযেকল টশশুর �মে েডাহডারডা যখন আঠডার বৎের বয়জে পদডাপ্যে 
কটরজব সেই েময়কডার যুবক বডাঙ্ডালডার হডাে-পডা’র স�ডার আর 
মডািডার স�ডারজক উজদ্শ্ কটরয়ডা এই গ্ন্ উৎে�্য কটরলডাম’।

বলডা বডাহুল্ আমডার �মে েৎপরবত্ত্যীকডাজল। েবুও সে গ্ন্ 
পডাজঠ মজনডাটনজবশ কটরটচ। সেখডাজনই পেটে—‘ফ্রডান্ এমন একটি 
সদশ সযখডাজন অজনক টবষজয় কেকগুটল ঐক্ আজে। ফ্রডান্জক  
অজনক টবষজয় আমরডা ঐক্টবটশটি সলডাকেমটটির েুটবতৃিে �নপদ 
বটলয়ডা টবজবচনডা কটরজে পডাটর। কটরজল সবশী ভুল হইজব 
নডা। টকন্তু েবুও বডাতিটবকপজক্ষ, ফ্রডাজন্র ‘�ডাটে�ে’ ঐক্ বডা 
েডামঞ্জে্ নডাই বলডা উটচে। আজে ‘�ডাটে�ে’ তবটচরে। এখডানকডার 
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সলডাকেংখ্ডা ৪০,৭৫০,০০০। এই টকটঞ্দূদ্ধ্য চডারজকডাটি নরনডারীর 
টভের ১,৭০০,০০০ �ডাম্ম্যডান, ১,০০০,০০০ সকটি, ৬০০,০০০ 
ইেডাটলয়ডান, ২৫০,০০০ পি্ডাটনশ। েডাহডা েডােডা অন্ডান্ কুজচডাকডাচডা 
প্রডায় ৬০০,০০০। অটধকন্তু  ফ্রডাজন্ যডাহডারডা আেজল ‘িরডােী’ 
েডাহডাজদর টভেরও অেংখ্ �ডাটে উপ�ডাটে রটহয়ডাজে।’

টবনয়কুমডার েরকডাজরর মজে এজহন ইউজরডাটপয়ডান অশনক্ই 
চডাই ভডারজের উন্য়জনর সক্ষজরেও। এজে ভডারেবডােীর লটজ্ে 
হওয়ডার সকডাজনডা কডারে সনই। সকননডা,  ইউজরডাজপর  সেডাি সেডাি 
টরেশ-বটরেশিডা স্ডাধীন সদজশর মজধ্ সকডানও �ডাটে�ে ঐক্ টক 
ভডাষডা�ে ঐক্ সনই। েব্যরেই টবরডা� করজে টমশ্র বডা সদডাাঁআেলডা 
�ডাটে আর বহুটবধ ভডাষডা।

শ্রীেরকডাজরর ধডারনডা – ইউজরডাজপর সদখডাজদটখ ভডারেজকও 
যটদ স�ডািডা টরেশ-বটরেশ স্ স্ প্রধডান রডাজ্রে ভডা� করডা যডায়, েজব 
মহডাভডারে এমন টকেু অশুদ্ধ হজয় যডাজব নডা। ইউজরডাপ েুলভ 
অশনক্ই চডাই আ� ভডারজে। নয়ডা বডাঙলডার স�ডােডাপত্তজনর �ন্ 
েব্যপ্রিম দরকডার  এই ‘নবীন বস্তুটনটি রডা্রেদশ্যন।’

েডাাঁর আরও ইচ্ছডা, - ‘চডাই টবজদজশ ভডারেীয় সমডােডাটির’। ‘চডাই 
ভডারজে টবজদশী ভডাষডা টশক্ষডার ব্বথিডা’। টেটন টনজ�ই মুেডাটিজরর 
মজেডা �ুজর সবটেজয়জেন �ডাম্যডানী �ডাপডান, টবলডাে, আজমটরকডা, 
ইেডাটল, ফ্রডান্। চডার েপ্ডাজহ ইেডাটলয়ডান, পডাাঁচ েপ্ডাজহ �ডাম্যডানী আর 
টেন েপ্ডাজহ িরডােী ভডাষডা আয়জত্ব এজনটেজলন। দুটনয়ডার কে নডা 
পয্যিন েডাটহে্ পডাঠ কজরজেন স্ স্ ভডাষডায়। পজেজেন ফ্রডাজন্র 
‘সপ্র ল্টে’ – ‘সপ্র ল্টে’র ভ্মেমূলক উপন্ডাজে টপজরনী� 
পডাহডাজের পলিী�ীবন, টব্রিডাটন প্রজদজশর  চডাষী �ীবন, আটফ্রকডার 
�নপদ ও �ন�ীবন টবধৃে আজে।

নডাটক প্ডাটরজে িডাকডার েময় এক�ন িরডােী পটন্ে শ্রী 
েরকডারজক আজরক�ন িরডােী পটন্জের েডাজি আলডাপ কটরজয় 
সদওয়ডার েময় বজলটেজলন, “এ এজেজে ভডারে সিজক কলম্বডাজের 
সচডাখ টনজয়। চডায় আমডাজদর ফ্রডান্  আর পটশ্চম মুলুিক আটবকেডার 
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করজে।”

আহডা আমডারও যটদ শ্রী েরকডাজরর মে সচডাখ িডাকে! আটমও 
যটদ টেনেপ্ডাজহর মজধ্ িরডােীিডা আয়জত্ব আনজে পডারেডাম।

আজরক�জনর কিডাও �ডাটন। রডাহুল েডাংকৃে্ডায়ন। টযটন টবশ্ব 
ভব�ুজর। যডাাঁর কডাজে  ‘পৃটিবীর েব্যজশ্রষ্ঠ বস্তু হ’ল ভব�ুজরটম।’ 
সযটদজক মন চডায় সবটেজয় পে। ‘যদহজরব টবরজ�ৎ েদহজরব 
প্রবজ�ৎ’।

৩.
সরকজেডার টস্ি এবং সবডায়ডাটেজয়র রেডাম স্টজপর মডােবরডাবর 

বুজ�্যনীজয়র রেডামস্টপ। েুটবতৃিে অঞ্ল, র ্যু দ্ লডা বুজ�্যনীজয়র। 
সযখডাজন প্রডায় �ডাজয় �ডাজয় অবটথিে এজকডাল পডাবটলক, সেডািজদর 
কুিল, উ এসেজপ্রে মল, ‘এ�টল� সোঁ ফ্রাঁজে দডাট� ট��্যডা আর 
সখলডার মডাঠ।

ঈষৎ কুয়ডাশডােন্ প্রডােঃকডাল। েদুপটর েুটির টদন। েবু 
েডারডাটদনমডান ব্তিেমতি িডাকডা বুজ�্যনীজয়র অঞ্জল এক্ষজে সলডাজকর 
সেমন বডাহুল্ সনই। ওই বেজ�ডার েমু্মখথি টেজে য়ু্টনজভরটেজে 
র আবডাে থিল সিজক িুেুৎ িডােুৎ কজর এক দু�ন েডারে টক েডারেী 
টনষ্কডান্ত হজয় এটদক সেটদক সহাঁজি যডাজচ্ছ।

একটি দুটি কজর সলডাক �জেডা হজচ্ছ বুজ�্যনীজয়র রেডামস্টজপও। 
েজব সযমন �জেডা হজচ্ছ সেমন চজলও যডাজচ্ছ। �ডার দ্ পাঁ রুজশডা 
কী অরভলে গ্ডাাঁ ভ্ডাল এর টদজক।

এ�টল� সোঁ ফ্রাঁজে দ্ডাট� ট��্যডা আর সবডাধহয় কজয়ক �জ�র 
টভের। হ্ডাি সকডাি পরডা এক িরডােী  সপ্রৌজঢ়র েডাজি মুজখডামুটখ 
সদখডা-

- বাঁ�ু্র।

- বাঁ�ু্র।



218
সূচীপত্র

েৎক্ষেডাৎ হডাে্মুখ। সযন কেকডাজলর সচনডা।

- সশ্র মাঁটেও, কাঁ মাঁেডাজল ভু্? টমল সিডায়ডা সমর্ টে  ভেরএ 
মডাবল আক্ই-

সফ্রঞ্ম্ডানই বজি। মৃদুম্দ কডাাঁধ েডাাঁটকজয় সেই টচটবজয় টচটবজয় 
বলডা। টকন্তু আটম সেডা এর টব্ুদ টবে�্য টকেুই বুেটে নডা। সেকিডা 
বললডামও।

- আই অ্ডাম ইটন্য়ডান। আই সিডান্ট সনডা ফ্রাঁজে।

ল্ ফ্রাঁজে সয িরডােী ভডাষডা- অ্ডােটদজন এইিুকু অন্তেঃ বুজেটে।

সশডানডাইতিক সলডাকিডা উচ্ছটেে হজয় হডাে ধরল। করমদ্যন 
করল। হডাে নডা সেজে  েডাাঁকডাজে েডাাঁকডাজে অন�্যল বজল চলল-

- ভু্ স�ডাে সেডা এ মডাব্ ল, �ুভু সিটলটেে। সয সরে িডাাঁ, �ু্ সন 
পডা আ সে দডাাঁ�� েু সমডায়ডা-

অেহ্, টবরটতিকর। সকডাজনডা টকেুই সয বুেটে নডা। সলডাকিডা 
ইংজর�ী �ডাজন নডা। অ�ে্ডা হডাে েডাটেজয় এগুজে স�লডাম। সলডাকিডা 
েজ�ডাজর েডার বডাাঁ হডাে টদজয়  আমডার হডাে সির আাঁকজে ধজর েডার 
িডানহডাজের গুচ্ছ আঙুল �জেডা কজর মুজখর কডাজে বডার বডার েুজল 
খডাবডার খডাওয়ডার েনডােন ভটঙ্ কজর সদখডাজচ্ছ।

আটম হেচটকে। টকংকে্যব্টবমূঢ়। মুহূজে্যই হডাে চজল 
ট�জয়টেল পজকজি। মুহূমু্যহু আঙুজলর �ষডাও লডা�টেল বেু্যলডাকডার দু 
ইউজরডা এক ইউজরডার কজয়জন। মজন মজন টহজেবও চলটেল এক 
ইউজরডা হজচ্ছ আটশ িডাকডা, দু ইউজরডা-

টভক্ষডাঞ্ টভক্ষজব দদ্ডাৎ অিবডা গ্ডােমডারেডা  ভজবদ্  টভক্ষডা। 
েডাহজল আমডাজদর সদজশর টভখডারীজদর েডাজি এজদজশর টভখডারীজদর 
েিডাৎ টক? নডা েিডাে েটিটস্টজকশজন।

এজদজশ সকউ সকউ শীজের সপডাষডাজক কডানমডািডা মুজে েজঙ্র 
কুকুর টনজয় মল টক সমজরেডা সস্টশজনর মুজখ বজে িডাজক। কিডাও 
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বজল নডা। খডাটল সপডাস্টডাজর টলজখ রডাজখ – ‘সহডামজলে + হডাংটর’।

সকউ সকউ েু্জিি বু্জিি হজয় বডাজে রেডাজম সরেজন েটেজয় যডায় 
টলিজলি। কিডা বলজেও হয় নডা। টচরকুজিই সলখডা িডাজক টভখডারী 
বৃত্তডান্ত ও েটবনয় প্রডাি্যনডা এক টক দু ইউজরডার। টনজদনপজক্ষ 
সরজতিডারডার একিডা টিটকি।

দু ইউজরডা নয়, দু ইউজরডার কজয়নিডা সবর কজরও সির ঢুটকজয় 
রডাখলডাম। সবজে সবজে একিডা এক ইউজরডার কজয়নই েডার হডাজে 
টদলডাম। েৎক্ষেডাৎ সিরে টদজয় েহডাজে্ সে দুজিডা আঙুল সদখডাল। 
অ�ে্ডা দু ইউজরডাই স�ল।

কুয়ডাশডা টক অটধকের �ডাঢ় হ’ল? এ�টল� সে ফ্রাঁজে দডাট� 
ট��্যডার মডাঠ এে েডাদডাজি লডা�জে সকন! পুঞ্জীভূে েডাদডা েডাদডা।  
সকডািডাও �ডাঢ় সকডািডাও হডালকডা।

কুয়ডাশডা নয়, েডারমডাজন এই েকডাল েকডাল েডাাঁবু পজেজে ট��্যডার 
মডাজঠ। নডাাঁে শহজরর স�ডান িডাটি্যজে অ্ডােটদন আটে, কে টদাঁমশ 
অি্যডাৎ সরডাববডারই সেডা প্রেূ্জষ সহাঁজি সবটেজয়টে। ট��্যডার মডাঠ 
সেডা মডাঠ, নডাাঁে সপিডাটে্যক কমজলেসে, টেমটেজয়র সশডাজভটনজয়র, ই 
সেডায়ডাজল দু্ োঁে িুিবল সখলডার মডাঠ, পডাক্য সদ লডা �ূজদটনজয়র,  
পডাক্য দু্ পডাটে পর্ ে, লডা লিজে, টহজ্ডাজড্ডাম েিডা সরেজকডাজে্যর 
মডাঠ –

কই সকডািডাও সেডা এমন েডাাঁবু পেজে সদটখটন। ঢডাকনডাওয়ডালডা 
বৃহৎ ক্ডারডাভডান কী �ে�টেজয় ঢুজক এল এ�টল� সে ফ্রাঁজে্ 
��্যডার মডাজঠ? েডার েডামজন টক ওিডা, স�ডােডা নডা �ডাধডা—

এরডাই টক েজব ইট�পটশয়ডান েিডা ট�পেী? সহডামজলে? 
ভব�ুজর? চুরুমডাজহডা- যডারডা �ুজেডার েলডায় শুকেলডা পরডায়? 
পডােলডাজরডা- যডারডা সযখডাজন সেখডাজন কডামডারশডালডা বটেজয় গ্্ডাটমংজ�ডা 
�ডান সশডানডায়? ক্ডােকডারজবজরডা- যডারডা েু্দর েু্দর মডাটির পডারে 
বডানডায়? কডাটহটরনডাজনডা- যডারডা রংজবরজঙ্র েুটে তেরী কজর?

ইহুদী? কডারডাটকে? রডাাঁজবডায়ডা? টবউরটদনটদ? ক্ডাম্প সভডালডান্ত? 
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নডাটক উঠল বডাই সেডা কিক যডাই,  সদজশ সদজশ �ুজর সবেডাজনডা 
সবডাজহটময়ডান?

নডা নডা, েডাজদর সপডাশডাক পটরজচ্ছদ সদজখ সেডা েডা মজন হয় নডা। 
অবশ্ েু্জিি বু্জিি সদজখও কী আর এজদজশ টভক্ষডাকডারী বজল 
মজন হয়? এইজেডা একিু আজ� �চ্ডা স�ল দু ইউজরডা।

কম কজরও দশ বডাজরডাটি সমডািরকডার। একিডা ক্ডারডাভডান, একিডা 
চেুপিদ স�ডােডা। �ডাধডা বডা খচ্র নয়, স�ডােডাই। এক স�ডাষ্ঠীর সলডাক 
বজলও সেডা মজন হয় নডা।

ঐ সয সপ্রৌঢ়ডা, হলজদ মুখমন্জল, কুাঁচকডাজনডা মুচকডাজনডা অ�্ 
বলীজরখডা-সদজখ সেডা ভ্ম হয় বুটে বডা চীনডা টক �ডাপডানী। টনজদনপজক্ষ 
টেব্বেী, সপডাশডাক আশডাকও পজরজে সেমন। লুং�ী আর সমখলডা।

িুলিরডা সবেডাটে কজর ন�র বডাটহজর। হডাাঁটেয়ডা চডামডার সবজচ চডাটর 
পডাই দজর। �লডায় গুচ্ছ পুাঁটের মডালডা েুটলজয় সপ্রৌঢ়ডা েডার পেরডা 
েডাটজ্জয়জে। কেক কজবকডার প্রডাচীন মুদ্ডা ও টচরেকলডা টদজয়। 
কডা�জ� এক ইউজরডার েডা্ডা েডাাঁিডা। অি্যডাৎ টক নডা যডা টলজব েব 
এক ইউজরডা।

আেল নডা নকল? যটদ চীনডা উম্ডানই ধটর, েজব এেব টক  
তচটনক মুদ্ডা ও েটব? চীজন ঐটেহডাটেক  যুজ�র শুরু সেডা শডাঙ 
বংজশর রডা�ডা টি আংএর আমজল। শডাঙ সচৌ। সচৌ বংজশর সশ্রটি 
রডা�ডা টশ হুয়ডাংটের সশ্রষ্ঠ কীটে্য সেডা চীজনর মহডাপ্রডাচীর।

শডাঙ সচৌ আমজলর মুদ্ডা? কু খডাই টচর েটব িডাং েুং আমজলর 
টচরেকলডা? আেল টক আর, েব নকল নকল।

মটহলডা টক �ডাপডানী? এেব টক �ডাপডাজনর মডাটকজমডাজনডা, 
কডাজকজমডাজনডা,  কডাজনডা, উটকওয়ডা স�ডাজরের েটব? আেুকডা িুট�য়ডারডা, 
কডামডাকুরডা, আটেকডা�ডা, যুজ�র মুদ্ডা?

আর টেব্বে, সপ্রৌঢ়ডা যটদ টেব্বেীয় হয়, েজব সেডা আমডাজদর 
টহমডালজয়র ওপডাজরর সদজশর সমজয়! কুবলডাই খডাাঁ নডাটক েডারও আজ� 
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সশ্রডাঙ বেেং ে�ম সপডাজয়র আমজলর মুদ্ডা টবটেজয় �্ডাাঁি হজয় 
িুজলর ওপর বজে আজে সে।

শুধু কী সে, অনটেদূজরই এক সশ্বেডাটঙ্নী। সচডাজখর েডারডায় 
সবগুনী সিডাাঁিডা। সদডাকডান খুজলজে যেেব পুরডােন িুলকডাটর হডাে�টে 
ও হডােব্ডাজ�র। টবজশষেঃ সমজয়জদর। 

ভডাষডা সেডা বুটে নডা, সশ্রর টলিজয় বজল সে কী সহাঁজক চজলজে 
– মডাদডাম রাঁলডার ভ্ডাটনটি ব্ডা�, মডাদজমডায়ডাজ�ল অাঁটরর হডাে�টে, 
নডাজপডাজলাঁয় সবডানডাপডাজে্যর স�ডােডার নডাল?

েব ট�টনজেরই একদর। এক ইউজরডা। একিডা নীল 
টিজেওয়ডালডা িুলকডাটর হডাে�টে সদজখ সেডা মজন হল নেুনই- টকজন 
সিললডাম। চডারধডাজর সেডানডার বরে আর েডারডার মডালডা, মডােখডাজন 
রুজপডালী আভডা, এক ইউজরডার কজয়নিডা হডাজে টদজেই েু্দরী রমেী 
টস্েহডাজে্—

সমরেী বকু্! ম্েীও—

আটমও বললডাম,

সমরটে বকু্ মডাদডাম!

মডাদডাম রাঁলডার ভ্ডাটনটি ব্ডা�টিও কম সলডাভনীয় টেল নডা। সেিডাও 
িুলকডাটর, নডানডাটবধ নসেডা আাঁকডা। ওেব রাঁলডা-িাঁলডা বডাজ� কিডা।  
হয়জেডা সকডাজনডা িরডােী রমেীরই ব্বহৃে সেজকন্ হ্ডান্।

েজখজদ হডাে কডামেডাটচ্ছ, একিু আজ� দু ইউজরডা �জল স�ল। 
কীই নডা পডাওয়ডা যডাজচ্ছ- শীেবস্তডাটদ, পশজমর িুটপ সমডা�ডা, পুরডােন 
সখলনডা, এয়ডার�ডান। টপয়ডাজনডা �ীিডার। বজনদী আয়নডা। েডাইজকল 
সপরডামু্বজলির। কডাষ্ঠটনটম্যে নসেডাদডার পডারে, পুরডােন মডানটচরে। 
টবটবধ েডাম্রডাজ�্র পেডাকডা। বডাইজনডাকুলডার, ইজলকটরেক ইটতিটর। 
েুটর অস্তডাটদ। টহিডার ইনিডাকশন কুকডার। চুম্বক, চডাক ভডাঙডা হডাটন, 
ওয়ডাইন। বৃহদডাকডার বডাইজবল, অটভধডান ও আধুটনক নজভল।  
টদ�দশ্যন যন্ত্র, টেটম টশকডাজরর েুরপুন। আজরডা কে কী সয!
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হঠডাৎ �জম ওঠডা ট��্যডার মডাজঠর সবচডাজকনডার সভজবটেলডাম আটমই 
আটবকেডারক আর প্রিম খজদ্র। েডা সে আদজপ ভুল, সির সপলডাম 
খডাটনকিডা টিেু হজয়ই। আমডার আেডার আজ�, এমনকী �ডাটে স�ডােডা 
ক্ডারডাভডান সঢডাকডারও আজ� এ�টল� সে্ ফ্রাঁজের মডাজঠ সলডাক �জেডা 
হটচ্ছল দস্তুরমজেডা। 

মডারে এক দুইউজরডার ব্ডাপডার।  ওই সেডা মডািডায় সিট্ বডাাঁধডা 
কডাজলডা মটহলডা এর মজধ্ই ব্ডা� ভটত্ত্য কজর সিজলজে। উাঁটক টদজচ্ছ 
েেপ্ডাজনর কডানডাচ হডােডা খুটন্ত। একিডা রুমওয়ডাজশর যন্ত্র টনজয় 
দরডাদটর করজে। েডারডা বুটে �ডানেই। 

আটম নডােডানডাটে করটে একিডা দূরবীন টনজয়। দূরবস্তুর দশ্যন 
েডাধন যন্ত্রটবজশষ, সিটলজকিডাপ। যডার কডা�ই হ্ দূরটথিে বস্তুজক 
দৃশ্েঃ টনকিথি বডা বটধ্যে করডা। �ডাটলজলওর দূরবীন বজল 
চডালডাজনডার সচটিডা করজে নডাটক টবজরিেডা?

নডা নডা, েডা নয়। আটম যন্ত্রটির গুেডাগুে পরীক্ষডার েজল প্রিজমই 
টবজরিেডা যুবজকর মুজখর ওপর সিডাকডাে টনবন্ধ রডাখলডাম। সে 
আমডার েডামজন অজনক বে হজয় প্রটেভডাে হ’ল।

ঈষৎ লডালজচ দডাটে। দডাটের সলডামকূপগুটল পিটি সদখডা যডাজচ্ছ। বডাাঁ 
সঠডাজির সকডাজে হেজন্তর মে েডামডান্ কডািডা দডা�। সকডািকডার মডানুষ 
সে? ফ্রডান্? �ডাম্যডানী? সপিন? পেু্য�ডাল? বুলজ�টরয়ডা? সরডামডাটনয়ডা? 
হডাজঙ্টর নডা টকরট��থিডাজনর?

নডাটক টেটরয়ডা ইরডাক ইরডান েুরকে আি�ডাটনথিডান টমশজরর? 
ভডারেীয়ও সেডা হজে পডাজর। সকননডা আ� যডারডা ইউজরডাজপর 
ভব�ুজর, ট�পেী, সরডামডানী, এককডাজল েডারডা টেল ভডারেীয়ই।

ভডারেীয় টেরকীওয়ডালডা। েম্বেঃ একডাদশ টক দ্ডাদশ 
শেডাব্দীজে েডারডা ভডারেবষ্য সিজক টচরেজর টবটচ্ছন্ হজয় পজে। 
যডা েডাাঁবু েডাই টেরকী। বডান�ডারডা বডাটদয়ডা টবরজহডােরডা, সেডা এখনও 
গ্ডাম বডা �রবডাটে অি্যডাৎ টেরকী কডাাঁজধ �ুজর সবেডায় সদশ সিজক 
সদশডান্তজর।
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রিজম টবজরিেডা যুবজকর মুখ সিজক দূরবীন েটরজয় সচডাখ 
রডাখলডাম যডাযডাবর যডাযডাবরীজদর সমলডার ওধডাজর মডাজঠর টদজক। 
মডাজঠর �ডােগুজলডার ি�ডাও সযন পিটি সদখডা যডাজচ্ছ। আর রঙ। েব 
�্ডান্ত �ডাে নডা লেডাটস্টজকর?

দূরবীন চলজে। চলজে চলজে। অেঃপর সদখডা স�ল প্রডায় 
টেনিুি উাঁচু একিডা পডাাঁটচল। পডাাঁটচল িপকডাজচ্ছ একিডা সষডাল েজের 
বেজরর যুবেী। সেডানডালী চুল �ডাজয় একিডা েডাদডা স�টঞ্জ আর শি্যে। 
পডাজয়ও েডাদডা রজঙর শু্।

একিডা পডাাঁটচল িপকডাল। দুজিডা। প্রডায় েম উচ্েডার আজরকিডা 
পডাাঁটচল িপজক সে একিডা বডাটের কডাজে স�ল। টচমটনওয়ডালডা 
সদডােলডা বডাটে। বডাটেিডার সপেন টদজক দডাাঁটেজয় সমজয়টি দুহডাজের 
আঙুল মুজখ পুজর টশে টদল। 

�ল্পিডা তেরী হজয়ও হ’ল নডা। সকননডা বডাইজনডাকুলডারিডা আচমকডা 
সকজে টনজয় টবজরিেডা সলডাকিডা এক আঙুল সদখডাল। েডার মডাজন 
মূল্ এক ইউজরডা। সনজব সেডা নডাও। 

েহেডা মজন হ’ল টবজরিেডা যুবক টন�্যডাৎ টকরট��থিডাজনর। নজচৎ 
সযমন কজর সেডাাঁ মডারল। টকরট��থিডান- সেডানডালী ঈ�জলর সদশ, 
সযখডাজন েডাজদর টশকডার উৎেজব, দটেজে বডাাঁধডা সনকজের েডাজি 
টশকডারী ঈ�জলর যুদ্ধ হয়। 

হেচটকে আটম খডাটনক টবমূঢ় হজয় টবজরিেডার মুজখর টদজক 
েডাটকজয় িডাকলডাম। সির যখন মডাঠবরডাবর দূরবীন হীন সচডাজখ 
েডাকডাই টশে সদওয়ডা যুবেীজক আর সদখডা স�ল নডা। �ল্পিডাও পুজরডা 
হ’ল নডা।

সকমন সযন মজন হ’ল �ল্পিডা দূরবীজনই আজে। খডাটল সচডাজখ 
েডা সদখডা যডাজব নডা। েখন এক ইউজরডা টদজয় টকজনই সিললডাম 
দূরবীনিডা। টবজরিেডা টকরট��থিডানী যুবক আমডার েজঙ্ হডাে 
সমলডাজে সমলডাজে েডার ভডাষডায় টক সযন বজল চলল। েজব েডা 
কখনই বাঁ�ুর বডা সমরটে বকু্ নয়। 
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৪.
ক্ডারডাভডান সেডা নয়, ঢডাকনডাওয়ডালডা একিডা �ডাটে, স�ডােডায় িডানডা। 

ওই কজরই সকউ সকউ েডাজদর ট�টনেপরে সবচজে এজনজে। 
ক্ডারডাভডান বডা কডাজিলডাজেডা  টনরডাপত্তডার �ন্ একরে ভ্মেকডারী 
মরুযডারেীদল। েডাজদর েজঙ্ িডাজক কেক পশু উি স�ডােডা আর 
খচ্র। 

েডাজদর কডাে সিজকই �ডামডাকডাপে ইটতিটর করডার একিডা যন্ত্র 
টকনলডাম। মডারে দু ইউজরডা। েুটর কডাাঁিডা চডামচ, পুজরডাজনডা েরবডাটর 
কম্পডােযন্ত্র ময়ুর আর সখ�ুর �ডাজের নসেডা সখডাদডাই করডা বডাসে 
এক িরডােী সেডাকরডা সেডা খডাজপ ঢডাকডা একিডা সেডারডা টনজয় দরদডাম 
করজে। 

সেডারডািডা কডার? অটিডাদশ শেডাব্দীর েমরটবদ েডাকজে, ট�জবর, 
বুজে্য নডা নডাজপডাটলাঁয় সবডানডাপডাজে্যর? সেডাকরডাজক �বরদতি টবজরিেডা 
টক বজল িুটপ টদজচ্ছ?

িুটপ টক আর, অট্রেয়ডা, সগ্ি টব্রজিন, সপিন, �ডাম্যডানী, ইেডাটল, 
টমশর, টেটরয়ডা, আলট�টরয়ডা, টেউটনটশয়ডার টবরুজদ্ধ অটভযডানকডারী 
যুদ্ধবডা� ফ্রডাজন্র বংশধর সবডাধকটর সেডারডার ধডার সদখডাজচ্ছ। 

িুজলর ওপর বেডা প্রডায় সমডানডাটলেডার মজেডা সদখজে এক পেডাটরনী 
েখন সিজক আমডার ন�র কডােজে। বডা বলডা চজল যডা সদখটে েডাই 
টকনটে সদজখ সে বুটে আমডাজক ইশডারডা করজে। স�লডাম—

--বাঁ�ুর মডাদডাম!

--বাঁ�ুর ম্েীও!

িডাাঁই করডা কেক নেুন পুরডােন টিকশনডারী। টদকটেওজনর – 
ফ্রাঁজে অাঁ�জল�, অাঁ�জল� ফ্রাঁজে। অি্যডাৎ িরডােী সিজক ইংটরট� কী 
ইংটলশ সিজক িরডােী। মডাকটে পশ। বৃহত্তম পজকি টিকশনডারী। 

একিডা টিকটেওজনর দরকডার অবশ্ই। এেটদন িডাকজল 
অন্তেঃ উ এসেজপ্রে মজল আর যডাইজহডাক মডাজের মডািডািডা সখডায়ডা 
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সযে নডা। 

উলজি পডালজি সদখটে। ভডাষডা িরডােী হজল টক হজব, প্রডায় 
েবই সেডা ইংজর�ী হরজি। িরডােী শব্দ, ে�্যমডা ইংজর�ীজে 
করডা। আবডার অজদ্ধ্যক বই �ুজে ইংরডাট�, অি্য িরডােীজে করডা। 
পডাবটলশডাে্য ফ্রডাাঁজেডায়ডা� অরল্ডাজ্দডা। 

যডাযডাবরী টকেব বলজে বলজে একিডা ভডাজবর আবহ তেরী 
কজর সিলডাজে টকজনই সিললডাম। দডাম মডারে চটলিশ সেন্ট। খুচজরডা 
পয়েডািডা হডাজে টনজয় গুজেও সদখল নডা। সমডানডাটলেডার হডাটে সহজে 
বলল-

-- সমরেী ব্কু ম্েীও!

মডািডা সনজে ধন্বডাদ �ডানডালডাম আটমও। সখয়ডাল করলডাম 
যডাযডাবর যডাযডাবরীজদর সমলডা খুব �জম উজঠজে। যডাযডাবর যডাযডাবরীই 
সেডা। সকডাজথিজক ভুাঁইজিডাাঁজের মে উজঠ এজেজে। সকডািডাও একিডাও 
সলডাক টেল নডা। েডারপর সকমন কজর সমলডা বজে স�ল। 

বুজ�্যনীজয়র হজয় �ডার দ্ পাঁ রুজশডার টদজক রেডাম চজল যডাজচ্ছ। 
রেডাজমর �ডানডালডায় যডারেী। রডাতিডার ওধডাজর একিডা বৃহদডাকডার সহডাি্যীং, 
ক্ডাবডাজর এপি্ডাটনওল লডা সবডাজদ�ডা —মজন হয় স�ডােডায় চজে নৃে্ 
পটরজবশন।

টিকটেজনওর স�াঁজি সদখলডাম এপি্ডাটনওল শব্দটির অি্য 
পি্ডাটনে। েডার মডাজন সপিন সদশীয়। েজব টক সপিটনয়ডাি্য নৃে্? 
সপিজনর ট�পেী েংকৃিটের সকন্দ গ্ডানডাদডা সিজক আেজে এরডা?

হজবও বডা। একিডা কডাজলডা সমজয়জক সদখলডাম এাঁ�টল� সে ফ্রাঁজে 
দডাট� ট��্যডার দর�ডা খুজল টভেজর ঢুজক স�ল সবডাধহয় প্রডাি্যনডা শুরু 
হজব। আটম আবডার যডাযডাবরজদর সমলডায় মন টদলডাম। 

এবডাজর বইজয়র সদডাকডান। সযন নেুন ও পুরডােন বইজয়র 
প্রদশ্যনশডালডা। েমগ্ কজল� ্রেীি নডা সহডাক ভবডানীদত্ত সলজনর 
মুখিডা বেজ�ডার। টক বই চডাই, টক বই চডাই বজল হডাাঁকডাহডাাঁটক সনই, 
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হডাে ধজর িডানডািডাটন সনই। টবজরিেডা দু�ন টনজ�জদর টভের নীচু 
স্জর কিডা বলজে।

কম আন শ্ভডাল সেডাভডা�...। হডাজের কডাজেই টিকশনটর। খুাঁজ� 
খুাঁজ� মডাজন সবর করলডাম। সযন বুজেডা স�ডােডা। সলখক সব্র্দডা মে। 
প্রচ্ছজদ বন্ �লডাশয়, ধডাবমডান টেনটি অশ্ব, উপজর আলুলডাটয়ে 
কুন্তলডা এক রমনী। চুজলর স�ডাে এজে পজেজে দুই সঠডাাঁজির উপর। 
সচডাজখর েডারডায় সবগুনী সিডাাঁিডা। কভডাজরর রঙ ত�টরক। 

উপন্ডােই বজি। মূল্ আধ ইউজরডা। প্রকডাশক আল্যকডাাঁ। প্রিজম 
প্রতিডাবনডা, েডারপর উপন্ডাজের শুরু শডাটপের ওয়ডান অ্নজেে 
�ুটন্য উ এজেে োঁটে সক্ষজেে স�ডায়ডাইজেজমাঁ সেডাাঁ আটনজভরজের 
কডােটলন রিডাজের...

সক �ডাজন টক মডাজন! বডােডায় টিজর টিকশনরী স�াঁজি ে�্যমডা 
করব। েজব এিুকু ধজর টনজেই পডাটর সবগুনীজিডাাঁিডাওয়ডালডা 
সচডাজখর মডালটকন কডােটলন রিডাজের। এক নম্বর পটরজচ্ছজদ েডার 
টববডাহবডাটষ্যকী উৎেব উদযডাপজন একিডা টকেু অ�িন �জি ট�জয়জে। 

যডা সহডাক বইিডা আধ ইউজরডার টবটনমজয় হতি�ে করলডাম। 
একিডা হডাে�টে একিডা দূরবীন, একিডা ইটতিটর, একিডা টিকেনরী, 
একিডা আধুটনক নজভল সকনডা হ’ল।

আর আর সরিেডারডা হডাাঁটে সিকটচ হডােডা খুটন্ত সপরডামু্বজলির 
একপডাজয়র েডাইজকল সেডাি সেডাি সখডাকডাখুকুজদর সপডাশডাক পডাজয়র 
সমডা�ডা রকমডাটর আয়নডা েুদৃশ্ সফ্রঞ্ উইজন্ডা কে টক টকজন চজলজে। 
মডাদডাম রাঁলডার ভ্ডাটনটি ব্ডা�িডাও সলডাজভ পজে টকজন সিললডাম। 

সকনডা ট�টনেগুজলডা েজঙ্র দুদুজিডা বডা�ডারী িজলর মজধ্ 
সঠজেঠুজে সরকের টস্ি হজয় �ুজলভডাে্য মূজ�র পডাশ টদজয় পডাশ 
টদজয় প্রডায় সদৌেুজে সদৌেুজে য়ু্টনজভ্রডা ল্ োঁটেভ্  এ টিজরটে। 
স�ডারের ইচ্ছডা আজরডা টকেু খুচজরডা সেন্ট ও ইউজরডাজে টনজয় এজে 
আরও টকেু েওদডা কটর। 

টদ্গুে টেনগুে উৎেডাজহ বুলভডার মডাটি্যন লুিডার টকং ধজর দু দুজিডা 
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িজল টনজয় আটম সির সদৌেুজে লডা�লডাম। �ুজল ভডাে্য, এজলকটেক 
অটিে, সরকের টস্ি রেডাম স্টপ সপটরজয় স�ল...আটম সদৌেুজে 
লডা�লডাম

�টল েক সেরী লডায়ডা হজমাঁ শওক 

কাঁহডা েডাকে সক অব টির �ডাজয় �রেক?

আমডার ইজচ্ছই আমডাজক সেডামডার �টলজে সিজন এজনজে। এখন 
আমডার েডাধ্ টক �জর টিজর যডাই। 

মরডা শডামুক স�াঁটে গু�লীর সদডাকডানদডার এখজনডা সদডাকডান সখডালডা 
সরজখজে। দুচডার�ন খটরদ্ডার শুকডা শুাঁিটক সকনডাকডািডা করজে।  রেডাম 
রেডাম রডাতিডায় চজলজে, বডাে বডাে রডাতিডায়। 

েুটির টদন হজলও রডাতিডায় সলডাক চলডাচল সবজেজে। সবলডাও কম 
হ’ল নডা। েজব �টেজে প্রডায় বডাজরডািডা বডা�জলও টদ্প্রহর বলডা চজল 
নডা। সরডাজদর েডাে সে সেডা বডােজব সবলডা দুজিডায়। 

আর ক’ �� দূজরই এ�টল� সে ফ্রাঁজে দডাট� ট�জ্্যডার মডাঠ। 
মডাজঠ যডাযডাবর যডাযডাবরীজদর এেক্ষজে হয়জেডা সলডাক �জেডা হজয়জে 
প্রচুর। হয়জেডা সবচডাজকনডাও সবজেজে পুজরডাদস্তুর। েমেেই বুটে 
িুটরজয় স�ল। সদৌেলডাম,

সদৌে সদৌে—

সকডািডায় কী! একিডা সলডাক সনই। একিডা �ডােীও সনই। স�ডােডায় 
িডানডা ক্ডারডাভডান চজল ট�জয়জে। কখনও সয এখডাজন একিডা সমলডা 
বজেটেল েডার সকডাজনডা টচনি সনই। 

ধূের একিডা �ু�ু এক পডা এক পডা কজর সনজচ সনজচ ট�জ্্যডার 
মডাজঠ কী সযন খুাঁজি খডাজচ্ছ।
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ছস্ি: লেিরা� লগাস্ামী
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ক্ীর নেীর কূল
স্িিাস লিরা

১.
হলুদ এ্লডা মডাটি হইজে হলুদ রঙ আটেল ঐরূজপ চুন খজয়র 

হইজে লডাল ঐরূজপ �বডািুল হইজে সব�নী ও আর েমতিই অই 
অই প্রকডাজর প্রডাপ্ হইল যিডা গুমডা িুল হইজে প্রডাপ্ হইল আকডাশী 
রঙ। ইহডার পর কেক রজঙ কদজবজলর আঠডা টবজশষ েডাহডাজে 
সলপন হইল ও রঙ শুকডাইয়ডা যডাইজল পজর অই রঙ আনুকূজল্ 
েডা�েুটলজে সলপন ও এইরূজপ বে্য হইল ও ইহডান পর েটব হইল। 
এইরূজপ যেরকম েটব হইয়ডাজে সেইগুটলর সযমটন বডাহডার ও 
েদ্রুপ শ্রীযুতি হইল যিডা লক্ষীেরডার উপজর পিটচরে ও পডাাঁচপুেুল 
রডাধডাকৃষ্ দুইপুেুল লক্ষীনডারডায়ে ও একলক্ষী টেনলক্ষী ও ইহডান 
পর পডাাঁচপুেুল ময়ুরও হইল বডাখডান এমটে হইল সযন শ্রীপটে 
পিুয়ডা পি �টেজেজেন।

যখন প্রলয় হয় েৃটটির টনধন অন্তঃপুজর েখন �জরর সকডাে ও 
পডা�ডা টপটদম টপলেু� মটলিকডার মডালডা মডাটিজে শেটেন্ শীেলপডাটি 
বডারমডাে্ডা সক্ষৌম বজস্তর স্তুপ ও েডাটরপডাজশ শ্রীপটে সবৌ উবু হইয়ডা 
কডাাঁিডা বুটনজেজেন সেডা অইিুকুন আজলডায় চডাাঁজদর সকডােডা খডাওয়ডা 
েডাাঁটচ পডান কংকডাবেী শডােী লুিডাইজেজে এখন। চডাটরখন্ কডাপজের 
িুকরডা খডাটনক প্রডান্তিুকুন মুজে েডাটর েডাটর সেলডাই পটেজেজে 
অইখডাজন কডাপজে মুটে পটেজেজে ও পুপিজরেু হডাে সেলডাই 
েূাঁজচর নকশডা বুটনজেজে। মডান �রটবনী অটভমডান কটরয়ডাজেন টকনডা 
সেইজহেু কডাাঁিডা রকমজির হইজেজে বজি এখন সদডাজরডাখডা পত্তনী 
কডাাঁিডা এখন সে কডাাঁিডায় শঙ্লেডা পডাে সে কডাাঁিডার �টমজে ধডাজনর 
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টশষ সঢাঁটকশডাল িডাহুক পডাটখ ও সবেডাল ও সরটের সেল �েডাইয়ডা 
সহাঁজেজলর টনজভডান টচিডা ধডান শডাটন্ত শডাটন্ত শডাটন্ত।

পৃটিবী টবদডার কটর পডােডাল হইজেজে এমন টকবডা পটশ্চমডা বডায়ু 
ও সম���্যন সম� �ুটেয়ডা মুষলধডারডা মডায়ডাদহ এক আাঁধডার �ল 
হইজেজে ও সেই আাঁধডাজর শ্রীপটে সবৌ আনমনডা হইয়ডা ভডাটবজেজেন 
এবং দী�ল সকশ কজন্ সয টকনডা কে কে দূর চটলজেজে ও 
েডাহডার কিডাও ভডাটবজেজেন। নয়ডান�ুটল উপচডাইয়ডা �ল ঢুটকজেজে 
আটঙনডায় েডাটর পডাজশ �টমজে �ডাম�ডাজের িডাল সেইেব টকনডা 
নুইজয় পটেজেজে ওই কী ভীষে েজের সে� নব �লধর উট�জয় 
�ন �র�ন ে�ন দডাদুটরধ্বটন চঞ্ল মন। সদখ টকনডা কজন্ এখন 
মডাটি আকডাশ চন্দ েূয্য িুল পডাটখ টশকডার কটরয়ডা ময়ুরী পডাজয় 
সেপডান্তর উটেজেজে সেডা এখন আিচডালডার সদওয়ডাল েডাইঞ্ডা 
েন্তপ্যজে লহর ওইটদজক খে চুাঁইয়ডা �ল নডাটমজেজে টকনডা মডাটিজে। 
দপ্যভরী হডাওয়ডা এজলডাজমজলডা চডালডািুকুজে আেেডাইজেজে পজর সে 
েডাপি সে� সদটখয়ডা কুাঁদরজখডাজল েডাহডারডা েব িরির। শ্রীপটে সবৌ 
টবনডান কটরজেজেন দুটখনীর কজন্ ওজ�ডা ধীজর যডাইও ধীজর শেডালী 
অজঙ্র বডাে হডাজের কঙ্ে েডাহডা শুটনয়ডা আকডাশী আজলডায় অন্ধ 
সম�রডাট� েুরনদীকূল সদটখজে আটেয়ডাজে। খুটেয়ডা বেুয়ডা শডাজক 
সক্ষে স�ইজে ভটর ভর বটরষডা উ�ডাই নডাট�ল মডাে অই বহুদূজর 
টদকচরিবডাল েডাপেডা কটরয়ডা �লস্র অই সযন টদজনর সবলডায় 
সযন রডাজের আাঁধডার ও সেইমে শ্রীপটে পিুয়ডা সদটখজেজেন কডাজলডা 
আকডাজশ সযন হংে হংেী উটেয়ডা যডাইজেজে অমটন টেটন েব 
েডাটেয়ডা যমপ্টক পি আাঁটকজে বটেয়ডাজেন। এবং এ পি েডাব্তি 
হইল সযন েূয্যজদজবর পি যম টকনডা েূজয্যরই অংশ।

অই েময় েুম েুম্ েুম েুম্ েমর েমর সনপুর বডাট�য়ডা উটঠল 
ও ইহডান পর পিুয়ডা সদটখজলন েদর দজরডায়ডা�ডায় রডামডান্দ স�ডাস্ডামী 
আটেয়ডা দডাাঁেডাইয়ডাজেন। স�ৌরবে্য মুটন্ে মতিক সখডাাঁপডা সেৌম্কডাটন্ত 
অটন্দ্েু্দর আয়ে সচডাখ পটরধডান হইয়ডাজে প্বস্ত েডাট� ধুটে 
কমন্লু লডাটঠ �লডায় েুলেী কডাটঠ কজন্ঠ হটরনডাম। অমটন �ল িডাটমল 
ও কডাজলডা আকডাশ শডান্ত হইয়ডা অই টকবডা সেডানডারঙ সরৌদ্ সদখডা 
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টদল ও সদখডাজদটখ বজন উপবজন শডাটলক সদডাজয়ল টিয়ডা হটরয়ডাল 
�লজকডাির হইজে কে কলরব কে কলরব �ন্ধ তবশ্ মডাটন সেডানডা 
েডাখডাটর পেডাটর স�ডায়ডালডা েডামুটল সেটল েডাটে মডালডাকডার সদখডাজদটখ 
সবজনরডা ব্তিেমতি হইয়ডা পডািদটে লইয়ডা চটলল রডাধডামটের হডাি। 
পিুয়ডা সদটখজলন েডাাঁহডার আটঙনডায় কে সলডাক সলডাজক সলডাকডারে্ 
ও শুটনজলন স�ডাস্ডামী দুইহডাে আপন কটরয়ডা িডাক টদজেজেন সম� 
সয সশষ হইল আইে শ্রীজ�ৌরডাঙ্ সয নীলডাচজল চটলজেজেন এই 
বটলয়ডা ভতিজদর �ডা�ন হটরজবডাজল নম নম করপুজি দূজর অইটদজক 
বনপডাজর টেজরডাটহে হইজলন।

পিুয়ডা সদটখজলন স�ডাস্ডামীর সপেু সপেু কে কে সলডাক 
চটলজেজে মদ্ডা স�ডায়ডান বুজেডা বুেী আগুটর ময়রডা আর নডা�টর 
যজেক �ুট� চডাষডা সধডাবডা চডাষডা তকবত্ত্য অজনক টকনডা এককডাপজে 
েুটিজেজে অই সয যটটি ধটরয়ডা টভকু্ষক বন� ঋটষরডা হডাাঁটিজেজেন 
অজন্ত সিডাম্বীরডা েকজল পডাজয় পডাজয় চটলজেজে সেডাি সেজলজমজয়জদর 
সকডাজল কডাাঁজখ লইয়ডা সকডাাঁচে বডাাঁটধয়ডা সমজয়রডা যডাইজেজে পিুয়ডা 
আশ্চয্য হইয়ডা সদটখজলন পডালটকজে চটেয়ডা নডাজয়বও চটলজেজেন। 
সিৌ�দডার হডাাঁটিজেজে ও হডাাঁটিজেজে পডাইক বরক্দডা� ও মহডা�ন 
হডাাঁটিজেজে ও কডা�ীও হডাাঁটিজেজেন এখন ঐ শে েহ্ সলডাক ও 
লশকর দী�্য পি েডাহডার সশষ সদখডা যডাইজেজে নডা রব উটঠজেজে 
হটর হটর ও েকজল সচডাজখর �জল আকূল হইজেজে।

শ্রীপটে পিুয়ডা পি সিটলয়ডা উটঠয়ডা দডাাঁেডাইজলন সেইজহেু 
যমপ্টক পি অধ্যেমডাপ্ রটহয়ডা স�ল। অমটন আাঁকুপডাাঁকু টভেরপুর 
হইজে শ্রীপটে সবৌ েুটিয়ডা আটেয়ডাজেন েডাাঁহডারও সচডাজখ সয �ল 
ও টেটরটেটর কডাাঁটপজেজেন সদখ সদখ অটথির মন টকনডা টেটন 
পিুয়ডার পডাজয় লুিডাইয়ডা বটলজেজেন যডাইও নডা ধুজলডামডাটিজে 
অঙ্বস্তখডাটন টহজঞ্ পডােডার রজে েডাহডাজে অইিুকুন েবু� সেডাপ 
ধটরয়ডাজে বডা�ডাজনর কলটমলেডা বডা�ডাজলর ধবলী �ডাই কডাাঁটদয়ডা উটঠয়ডা 
বটলজেজে যডাইও নডা আটঙনডার �র দডালডান আিচডালডা টবনয় কটরয়ডা 
বটলজেজে আ� সয পূটন্যমডা যডাইও নডা অিচ শ্রীপটে পিুয়ডা শুটনয়ডাও 
শুটনজেজেন নডা ও েডাাঁহডার মনপ্রডাে সয অন্ বহুদূজর সযিডায় স�ডাস্ডামী 
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িডাক টদয়ডাজেন।

মডানব�টমন লইয়ডা টক কটরটল রডাজধ আর সয েময় নডাই কৃষ্ 
নডাম লও েদর দর�ডা উমুেতি হইয়ডা পটেয়ডা রটহল শ্রীপটে পিুয়ডা 
�র েডাটেয়ডা ঊষৎপুর চটলজলন।

২.
বটরষডার েময় ক্ষীর নদী সযমন হইয়ডা িডাজক িইিমু্বর অইখডাজন 

�জল সিডাবডা টচকটন শডাজ�র সক্ষে অইখডাজন �জল সিডাবডা তবাঁটচ 
�ডাজের সেডাপ ও নদীর ধডার �ুটেয়ডা সবনডা �ডাে ওকেডা �ডাে ও পদ্ম 
শডালুক এখন কেরকজমর উভচর প্রডােী পডাটখ শডামুকজখডাল সকডাাঁচবক 
�ডােপডালডা ও েডাটর পডাজশ �ীে্য ঠডাউর িডান। ঐ দূজর অশ্বথিমূল 
ও পডাশ হইজে খডাটনক কলডা�ডাজের চুজকডার সদখডা যডাইজেজে সেডা 
আদডাে পডাদডাে এাঁজিল পডাাঁজকর েটহে উলুখজের কুটচ খডাটনক 
উলুটি সদওয়ডাল অই দূজর রডা�ডানুগ্জহর টনদশ্যনজহেু �ডাজির পডাাঁ�র 
খটেয়ডা ইটিক নদীজ্ডাে হইল এখন বরডাবর সহটলয়ডা পেডা �ডাজের 
শডাখডা প্রশডাখডা অন্ধকডাজর আর সদখ নদীর পডাে স�াঁটষয়ডা পডাজয় চলডার 
পি ও সে পজির পডাজশ পডাজশ সে এক ভীষে �হীন বন।

সেই পজি শ্রীপটে পিুয়ডা চটলজেজেন ও শুটনজেজেন সযন 
দূর হইজে তহ হ্জ�ডাজলর আওয়ডা� সহেু টকনডা আ� বজনজে 
সোঁদরডা পরব যখন ঐ উটথি হইজে সঢডালক আটেয়ডাজে ও বডাাঁজশর 
বডাাঁটশ এখন মডাদুর ধডামডা কুজলডা েডালপডােডার পডাখডা হইয়ডাজে। সখডাাঁপডায় 
কুটচ্য িুল গুাঁট�য়ডা ও কডাজন শডাজলর েুমজকডা বডাহডার বনবডালডারডা 
নডাটচজেজে ও ইহডারপর েীরধনুক লইয়ডা স্য়ংবর েভডা হইজব ও 
হটরে টশকডার হইজব ও কলডাজবৌ টশকডার হইজব সেইজহেু েকডাল 
হইজেই নদীজে মুখটে পটেয়ডাজে। টচেল সমৌরল সেজিংটর েরপুাঁটি 
চ্ডাঙ বডান মুন্লী পডাবদডা সভিটক। পিুয়ডা সদটখজেজেন অই সযন 
কডাজঠর স�ডােডা েডা�ডাজনডা হইয়ডাজে সে সযন েডাদডা রজঙর স�ডােডা ও 
সদয়ডাশীরডা আটেয়ডাজে সশডাভডাযডারেডা হইজব রিজম রিজম।

চটলে চটলে পি ধন্ সে উত্তরন�র নবদ্ীপ সযন পিুয়ডা 
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আাঁটকজেজেন সদখ সদটখ সচৌটদজক েহর মডাজে মইল রডা�ডার আি 
�ডাি মডাল �টে বটত্ত্যে বডা�ডার সে ন�জর েম্পদ অপটরজময় টথিে 
কে পটন্ে কে েডারেেকল কে ধম্য কম্য সলডাক সভডা� মন্প 
েজরডাবর টচটরেে টবটচরে েুলটলে ন�র এইেবই হইল ও সেইথিডাজন 
�ৃহজথির �জর �জর চডাজল কে েু্দর কলে হইল ও েডাহডাজে কে 
চঞ্ল পেডাকডা েডাট�ল। নি পডাঠশডাল কু্দ েুলেী উদ্ডান �নশ্রুটে 
হডাটেশডাজল হডাটে কে েমতি স�ডােডাশডাজল স�ডােডা সে� বল েকল 
কে দডাে কে দডােী রমডা দৃটটিপডাজে েব্ব্যজলডাজক থিডান মডাহডাজত্ম্ 
েুজখ েবডার বডাে। কে রকজমর পু�ডা অচ্যনডা যডা� যজ্ঞ েডাধন 
কীে্যন তভরব েডাটর মডাজে শচী আইএর �জর �মে লইয়ডাজেন শ্রী 
তচেন্জদব। টেটন িডাক টদয়ডাজেন কৃষ্ ভ� কৃষ্ ভডাজবডা কৃষ্ 
অনুরডা� সমডার �ডাটে সমডার সেবজকর �ডাটে নডাই েডাহডা শুটনয়ডা েমগ্ 
স�ৌেবঙ্ আকূল হইয়ডাজে ও েডাাঁহডারই অনুেরজে েকজল একপ্রডাজে 
নীলডাচজল চটলয়ডাজে সেইজহেু আকডাজশ বডােডাজে অজটিডাত্তর শেনডাম। 
টদজক টদজক েডাাঁহডার টশষ্রডা প্রচডার কটরজেজে ও েকলজক সে কিডা 
�ডানডাইজেজে েডাাঁটে টেটল েডামু্বটল স�ডায়ডালডা তবশ্ শুদ্ হরজয় নমঃ 
কৃষ্ যডাদবডায় নমঃ স�ডাপডাল স�ডাটব্দ রডাম শ্রী মধুেূদন রক্ষডা রক্ষডা 
রক্ষডা। 

চটলে চটলে পি বনপি সে সয রিজম দূ�্যম সে সয বজনর 
টভের চটলজেজে ও সেইপজি েডাাঁজের স�ডানডাটক টমটিটমটি ও 
আজশপডাজশ েপ্যজদবীরডা ও আজিশ্বরডাটদ সদবেডা টথির হইয়ডাজেন 
এখন পিুয়ডা সদটখজলন ঐ সয দূজর বজির েলডায় ধম্ম ঠডাকুজরর 
মট্দর সদখডা যডাইজেজে একমডারে ইটিকডাটদ আিচডালডা �র অই �জর 
পটশ্চমমুখী কডাজঠর দজরডায়ডা�ডা ও ঠডাউর িডাজন ধম্মঠডাকুর উপটবটি 
সযন। কৃষ্বে্য মেৃে টনজিডাল স�ডালডাকডার টশলডামূটে্য ও সপেজলর 
শডালটক পূব্ব্যক দুই খডাটন সচডাখ খডাটনক টেদ্মেন হইয়ডাজে সযমন 
টকনডা পুটিজে টলটখয়ডাজে নডাকডাজরডা তনবরূপং চ ভয় মরজে নডাটতি 
অি্যডাৎ টকনডা ধম্মরডাজ�র সকডাজনডা হডাে নডাই পডা নডাই েডাাঁহডার সকডান 
অবয়ব নডাই তনবরূপং চ েডাাঁর শব্দ বে্য �ন্ধ নডাই �মে নডাই মৃেু্ 
নডাই েডাাঁহডার শুধু ইচ্ছডা রটহয়ডাজে আর রটহয়ডাজে দুইপডাজশ দুইটি 
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চডাকডা লডা�ডাজনডা কডাজঠর স�ডােডা ও সে স�ডােডার েমু্মজখ সরটির সেজলর 
টপটদম টমটিটমটি বেটলজেজে। চডাটরপডাজশ্ব্য সশডালডার অলংকডার সিডাপর 
েডাাঁটপ পঞ্ম চুটে বডা�ুবন্ধ হডাাঁেুটল সকডািডাও বডা টচক কডাজনর েুমজকডা 
মুকুি শবরীবডাটলকডারডা রডাটখয়ডা ট�য়ডাজে টকনডা টপটদজমর আজলডায় 
ধম্মরডা� সেইেব লইয়ডা সখটলজেজেন সদখ সদটখ দডালডাজন নডানডা 
রজঙর েুলি কডা�� সমডাম টবরডাজ�র আঠডা রটঙন মডাজব্যল সঠডাকডাই 
স�ডা�টর ও অইেব ধম্মরডা� দুজচডাখ ভটরয়ডা সদটখজেজেন টেটন 
টকনডা ভ�বন অক্য চম্পক িুজলর মজেডা প্রকডাটশে। টেটন ভজতির 
প্রডাি্যনডায় েডােডা সদন এাঁর এবং কৃজষ্র আত্মডা টকনডা অটভন্। শ্রীপটে 
পিুয়ডা �লবস্ত হইজেজেন চন্দ েূয্য্ ব্দ মুটি েংেডাজরর মডাে অটি 
সলডাকপডাল ব্দ ইন্দ ধম্মরডা� বে্যনং েমূ্পে্য ইটে মটেচ্ছন্ হইয়ডা 
যটদ অক্ষর পটে ভডাজর পটন্জে পডাইজল পুনঃ উদ্ধডাটরজব সমডাজর।  

অমটন চেুটদ্যক সযন আজলডাকময় হইয়ডা উটঠল। পিুয়ডা টবটস্ে 
হইয়ডা সদটখজেজেন ধম্মরডাজ�র বরডাভয় সহেু স্ে্যজরেু কাঁচনডা আজলডা 
অই েব লেডাপডােডা বনরডাট� সভদ কটরজেজে আজরডা সদখ পিচডাজল 
কডাজঠর দেডায় বডাাঁধডা টশকটল �ন্টডাখডাটন আপনডা আপটন দুটলজেজে 
সরডায়ডাজক আপনডা হইজে টশউটল �ল আলপনডা মডােভটত্ত্য পুকুর 
িলন্ত �ডাে িুলন্ত নদী উেন্ত পডাটখ ধডাজনর েেডা মরডাই ও অই েব 
ও আজরডা কে টক। পিুয়ডা মুগ্ধ হইয়ডা সেইেব সদটখজেজেন মধু 
মঙ্ল হডাে্ ও এমটন েময় ধম্মরডা� টনটশ্চন্ত মজন প্রকডাশ হইজলন।

পিুয়ডা স�ডােহজতি বটলজলন সহ ধম্ম সহ �জেশ ঊষৎপুজর 
রডামডান্দ স�ডাস্ডামী আটেয়ডাজেন টকনডা েডাাঁহডার মুজখ সয হটরনডাজমর 
বডারেডা আটম সয েডাাঁহডার কডাজেই যডাইজেটে ও টেটন টকনডা দীক্ষডা 
টদজেজেন েব্যরে। কডাঙডাল দীক্ষডা লটভজেজে চন্ডাল দীক্ষডা লটভজেজে 
কডায়থি দীক্ষডা লটভজেজেন য�মডান দীক্ষডা লটভজেজেন কে কে 
মডানুষ সয েডাাঁহডার কডাজে দীক্ষডা লডাভ কটরজেজে। বে েুমধুর টেটন 
আ� এই ক্ষজে টেটন িডাক টদয়ডাজেন সে িডাজক েডােডা নডা টদজয় 
উপডায় নডাই সহ ধম্ম এই বটলয়ডা পিুয়ডা ঠডাউর িডাজন সরডায়ডাজক 
বটেয়ডা পদ্মিডাাঁিডা লইয়ডা আপন মজন আলপনডার শডালুক আর সপাঁচডা 
আাঁকজে লডাট�জলন। েূক্ষ থূিল সরখডা �ুটেয়ডা নকশডা েটবর বুজনডাি 
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ও অই সে নকশডায় টব্ুদ টব্ুদ �ল ও পিুয়ডা সদটখজলন সেই �জল 
টকনডা খডাটনকিুকুন ধম্মঠডাকুর ধরডা টদয়ডাজেন। ধম্মরডাজ�র মুখ ভডার 
সে মুজখ টবষডাজদর েডায়ডা সে েডায়ডা কে কে দূজর পি উ�ডাইয়ডা 
টহ�ল�ঞ্জ ঢডাটকজেজে। ধম্মঠডাকুর সেখডাজন অনডাটদনডাি হইয়ডাজেন 
সে �জঞ্জ কে সরশমেডাাঁটের বডাে সেইথিজল বডাজন ভডাটেয়ডা নদী 
েডাহডাজদর �রদুজয়ডাজর আটেয়ডা উপটথিে সেইজহেু কডাপডাে েুজলডা 
সবডােডাই কটরয়ডা েডাহডারডা েব এখন পডারডাটের আশডায় �ডাজি হডাট�র 
হইয়ডাজে। অমটন অনডাটদনডাি েপ্টিঙডা লইয়ডা সদখডা টদজেজেন আর 
সে টিটঙর টনশডান বহুদূজর �ুরটষ গ্ডাম হইজে সদখডা যডাইজেজে 
সেইথিজল ধম্মরডা� কডালু রডায় েডাট�য়ডাজেন। পিুয়ডা সদটখজলন 
সে গ্ডাজমর কুটিজরডা�ীর দল কডালু রডাজয়র িডাজন হডা ধম্ম সযডা ধম্ম 
কটরজেজে এমটন কটরয়ডা �ঞ্জ টেয়ডানু্লুজে ধম্মরডা� কমলজলডাচন 
হইয়ডাজেন কুমডারপুজর হইয়ডাজেন দডাজমডাদর রডায় েুপুর গ্ডাজম শমু্ 
রডায় বডাটেকডা গ্ডাজম েু্দর রডায় বডাদুটলয়ডায় রডা�রডাজ�শ্বর আজরডা 
কে এইরূপ। ইহডারডা েকজলই ধম্মরডাজ�র প্র�ডা ও ধম্ম ইহডাজদর 
প্রটেপডালন কজরন আই� েডাহডারডা স�ডাস্ডামীর কডাজে আশ্রয় লটভয়ডাজে 
শুটনয়ডা ধম্মরডা� কটি পডাইজেজেন।

শ্রীপটে পিুয়ডা স্তুটে কটরয়ডা বটলজলন সহ ধম্ম সহ �জেশ হটরনডাম 
সয অটগ্নর ন্ডায় শুদ্ধ সে সয বডায়ুর ন্ডায় সকডামল সে সয �জলর ন্ডায় 
েরল ও ইহডান পূব্ব্যক েমগ্ স�ৌেপ্রজদশ সয আই� হটরভটতিজে 
আকূল। নবদ্ীজপ কৃষ্ডাবেডার �মে লইয়ডাজেন ও েডাাঁহডার িডাজক সয 
েকজল নীলডাচজল চটলজেজে সহ ধম্ম আপটন আমডায় আজ্ঞডা করুন 
এই বটলয়ডা পিুয়ডা স�ডােহতি হইজেজেন। অপডাজঙ্ সদটখজেজেন 
ধম্মরডা� অটভমডাজন রিমশঃ টনপ্ভ সযন মুখ টিরডাইজেজেন ও 
বটলজেজেন পিুয়ডা উহডারডা সয আমডার ভতি আমডার সয সখলডার েডািী 
পিুয়ডা েুটম টিটরয়ডা যডাও পটেেজদর ধম্মকিডা সশডানডাও েুমটে 
সহডাক শপি দটরমডান কর উহডাজদর স�ডাস্ডামীর কডাজে যডাইজে বডারে 
কটরজব। পিুয়ডা সদটখজলন ধম্মরডাজ�র সশডালডার মুকুি কখন সযন 
অদৃশ্ হইয়ডাজে ও সেইথিজল েুবে্য রত্নখটচে টবরিমমুকুি সশডাভডা 
পডাইজেজে। আটঙনডার মডাধবীলেডা স্ে্যমঞ্জটরে হইয়ডা উটঠয়ডাজে 
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�লকুেুম আলপনডাজে ধীজর ধীজর স্ে্যডাটল আভডা ম্দ আজলডায় সে 
চকমটক পিুয়ডার সচডাজখ আজলডা হইজেজে এ সকমন �ডাদু স�ডা এ 
সকমন �ডাদু। অই কখন ধম্মরডা� সকডামল হইয়ডা পিুয়ডার কডাজে 
ধরডা টদজেজেন এই নডাও পিুয়ডা সেডানডাচুটম সবের বডা�ুবন্ধ শডাাঁখডা 
সেডােল এই নডাও স্ে্যকটে এই নডাও স্ে্য নূপুর প্রজলডাটভে হও যডাও 
পিুয়ডা স�জহ টিটরয়ডা ধম্মপুজ�ডা কটরও। 

শ্রীপটে পিুয়ডা আশ্চয্য হইয়ডা সদটখজলন সরডায়ডাজক নডা �ডাটন কে 
স্ে্যডালঙ্ডার হলুদ টনষ্প্রভ আভডায় সে সশডাভডা সচডাখ অন্ধ কটরয়ডা 
সদয়। সে অলংকডার রডাট� লইয়ডা ধম্মরডা� সখটলজেজেন ও কখজনডা 
সেইেব দৃশ্ হইজেজে বটলজেজেন এই নডাও পিুয়ডা এই নডাও কখজনডা 
বটলজেজেন এই সদজখডা পিুয়ডা এই সদজখডা এই েবই সেডামডার হইল। 
কখজনডা হডাটেজেজেন কখজনডা রুিদ্ধ হইয়ডা বটলজেজেন লইটব নডা এ 
েুই লইটব নডা পিুয়ডা মডািডা নীচু কটরয়ডা রটহয়ডাজেন টেটন সয েডামডান্ 
পিুয়ডা ও সরডা� সয টেটন পজি সদবদশ্যন কটরয়ডা িডাজকন সেইজহেু 
অলংকডাজর আচ্ছন্ হইজল সদবেডারডা ধরডা টদজবন সকন এখন সে সয 
পডাপ হইজব এইজহেু এ উপহডার গ্হজে টেটন সয অক্ষম। পিুয়ডা 
বুটেজলন ধম্মরডা� প্রে্ডাখ্ডাজন রুটি হইয়ডাজেন ও রিমশঃ টেটন 
েভজয় সদটখজলন বডাহডারী েপ্টিঙডা মডাটে মডালিডা েজমে কখন সযন 
েডা�জর িুটবয়ডা যডাইল কুটিজরডা�ীর গ্ডাজম সযন মেক লডাট�জলডা েুপুর 
গ্ডাজম িডাকডাজের দল েবটকেু েেনে কটরয়ডা সিটলল বডাদুটলয়ডার 
�টমদডার প্র�ডাজদর কডাাঁদডাইয়ডা বুটে স্�্যযডারেডা কটরজলন ও ইহডার পর 
পিুয়ডা সদটখজলন ধম্মরডা� অটভশডাপ টদজেজেন। ক্ষীর নদীর �জভ্য 
মুন্হীন যক্ষীরডা টথিে ও পডােডালমট্দজর েডাাঁহডারডা টনটদ্ে েডাাঁহডারডা 
সয ধডারেী েডাাঁহডারডা সয টবনডাশ কটরয়ডা িডাজকন েডাাঁহডারডা পডালন কটরয়ডা 
িডাজকন ও েডাাঁহডারডা ধম্মজক রক্ষডা কটরয়ডা িডাজকন। েুটম যডাও পিুয়ডা 
যক্ষীজদর �ডাগ্ে কটরও যডাও সদরী কটরও নডা এই বটলয়ডা ধম্মরডা� 
অন্তটহ্যে হইজেজেন।

অকস্ডাৎ সযন সে স্ে্যডালঙ্ডাজর আগুন বেটলয়ডা উটঠল ও 
সরডায়ডাজকর আলপনডা রিজম বেটলয়ডা উটঠল টকবডা স্ে্যজরেু আভডা যডাহডা 
এইক্ষজে �ডাজের পডােডায় সশডাভডা পডাইজেটেল সেইেব বেটলয়ডা উটঠল 
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রিজম রিজম স�ডািডা বন বিেুটর আিচডালডা িডান ধম্মরডা� েব সযন 
অটগ্নজদজব আশ্রয় লটভজলন। শ্রীপটে পিুয়ডা েভজয় েুটিজেজেন ও 
অনটেটবলজম্ব সে আগুন েব্যরেই বুটে েেডাইয়ডা পটেল। পডাখপডাখডাটল 
বন্ �ীব�ন্তু েকজল সয সযখডান হইজে পডাজর েুটিয়ডা প্রডাজে বডাাঁটচল 
ও যডাহডারডা পডালডাইজে পডাটরল নডা েডাহডাজদর অটগ্ন দংশন কটরজলন 
সদটখজে সদটখজে কডাঠকুজিডা েব চেচে কটরয়ডা পুটেজে লডাট�ল 
িডালপডালডা সযন েব মেমে কটরয়ডা ভডাটঙয়ডা পটেল রিজম মডাটি 
পুটেয়ডা লডাল হইল। দূর হইজে পিুয়ডা সদটখজলন েমগ্ বন সযন 
আগুনরঙডা সহডাটল সখটলজেজে সেই টশখডার আগুন েবটকেু গ্ডাে 
কটরয়ডা েডান্ব নডাটচজেজে ইহডান পর ধম্মরডাজ�র সদউলটিখডাটন সেই 
আগুন বুজক লইয়ডা টির হইয়ডা টধটকটধটক বেটলজেজে।

সহ ধম্ম সহ �জেশ সহ প্রভু আপটন েুটি হউন এই বটলয়ডা সচডাখ 
মুটেয়ডা শ্রীপটে পিুয়ডা সির পি চটলজে লডাট�জলন।

৩. 
প্রডােমুকু্দ সহএএএ আট� শুটননু আচটম্বে কটহজে পরডাে 

যডায় মুজখ নডাটহ বডাটহরডায় শ্রীজ�ৌরডাঙ্ ে্ডাট�জেন নবদ্ীপ সখডাল 
করেডাল েহজযডাজ� পদকে্যডারডা পদ বডাাঁটধজেজেন অই সদখ আটঙনডার 
একপডাজশ রডামডান্দ স�ডাস্ডামী টবজভডার হইয়ডা বটেয়ডা আজেন। মজধ্ 
মজধ্ ধুজয়ডা উটঠজেজে অই সদখ প্রদীজপর আজলডায় কে মডানুষ 
সযন েডাাঁহডাজক েুাঁইয়ডা বটেয়ডা আজে। কুজমডার মডালডাকডার �ন্ধবটেক 
শঙ্বটেক স�ডায়ডালডা েডাাঁটে কম্যকডার েদজ�ডাপ দডাে চম্যকডার মলি 
আজরডা কে সলডাক ও েবডার মুজখ মুজখ হটরনডাম। �ডাাঁ �ঞ্জ ন�র 
উপন�র হইজে কে কে সলডাক েডাাঁহডাজক সদটখজে ও েডাাঁহডার কিডা 
শুটনজে আটেয়ডাজে কডাহডাজরডা �মে সদডা�ডাটেয়ডা কডাহডাজরডা চডাটিগ্ডাজম 
সকহ রডাঢ় উড্জদজশ শ্রীহজ্ পটশ্চজম ও সকহ েপ্গ্ডাজম টবষু্জদ্ডাহী 
আটেল সয যবন েডাহডারডাও পডাদপজদ্ম লইল শরে। আটঙনডার অন্ 
টদজক সমজয়রডা লঙ্ডা সপটষজেজে স�ডাল উখজল আর খলব্ডাে্ডায় 
শব্দ ধটরয়ডাজে তিয়ম তিয়ম। দূজর বিেলডায় ঢডাটকরডা ঢডাজক সবডাল 
েুটলয়ডাজে সেই শুটনয়ডা আরও কে সলডাজক েুটিয়ডা আটেজেজে। 
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কল্পডারম্ সশষ হইয়ডা সভডা�ডারটে আরম্ হইল অই সদখ ঊষৎপুজর 
রডাটরে �ভীর হইজেজে ধীজর ধীজর।

েংজযডা� ও টবজয়ডা� স্য়ং শ্রীহটর কটরয়ডা িডাজকন রডামডান্দ 
স�ডাস্ডামী মধুর কজন্ঠ ভডাব ধটরয়ডাজেন টকনডা। শ্রীপটে পিুয়ডা সদটখজলন 
কে মডানুষ সয স�ডাস্ডামীর পডা েুাঁইয়ডা েডাটিডাজঙ্ প্রটেপডাে ঠুেটব হইজে 
খই মুেটক সকডাাঁচজে লুিডাইজেজে ও স�ডাস্ডামী বডাখডান কটরজেজেন 
প্রভু যখন শ্রীজ�ৌরডাঙ্জক কডাজে িডাটনয়ডাজেন েখন েংেডার ে্ডা� সয 
কটরজেই হইজব টবষম েংেডার পজি েজপডাদ�ম েদডা েডাজি টেটিডাএ 
টপটেে ���জন। েহ� মডানুষ শ্রীকৃষ্ �ডাজে অই সদখ েহ� 
মডানুষ বত্ত্যম গুরু রূপ বে্যমডান এ গুরুরূজপর টথিটে সকডািডা স�ডা অই 
বত্ত্যমডান অই টক স�ডা েহ� মডানুষ টেন প্রকডার টকনডা সযডাটন েম্ব 
অজযডাটন েম্ব আর টকনডা েত্ত টেটদ্ধ এটহ টেন হইল েে্টেটদ্ধ 
স�ডালজক টনে্ বৃ্দডাবজন এই হইল উৎপটে। ইটে শ্রী টবদগ্ধমডাধব 
স�ডারীেীি্য টবলডাজেডা নডাম েপ্জঙ্ নডাম নডািকটমটে টলটখেং শ্রী 
তবষ্জবর দডাে তবদ্নডাি টলখজকডা সদডাষ নডাটতি শুটনজল দুটরে হজর 
দূ�্যটে খন্ন। 

স�ডাস্ডামী বটলজেজেন সলখজেডা সদটখ প্রেজমডাহ নডারডায়ে টবটনি 
টবনডাশন েৃটটি টথিটে প্রলয় যডাহডার কডারে েঅক্ষর টমদং েডাকীম 
ঊষৎপুর পর�জে সেলডামডাবডাদ িডাটে স�ডার�ঞ্জ। এই পুতিক টনজ�র 
তহল সয চুটর কটরজবক সে েডাষুজে হইজবক ইটে েন েডাল েডাটরখ 
এই আষডাঢ় রডাইে এই প্রহর িডাকীজে েডায় তহল। অমটন েকজল 
বটলয়ডা উটঠল েডায় তহল েডায় তহল ও সেইজহেু মুরডাটর গুপ্ েুলি 
কডা�জ� টলটখজলন েডায় তহল অমটন পিুয়ডা সযন সদটখজলন দডাাঁেশডাজল 
নডাচ হইজেজে।

স�ডাস্ডামী বটলজেজেন এই সদজখডা শচী আই কডাাঁটদজেজেন সদটখয়ডা 
স�ৌরডাঙ্ বটলজলন মডা যটদ টনমডাই বটলয়ডা কডা্দ েডাহজল টনমডাইজকও 
পডাইজব নডা কৃষ্জকও পডাইজব নডা যটদ কৃষ্ বটলয়ডা কডা্দ েডাহডা 
হইজল পজর কৃষ্জকও পডাইজব টনমডাইজকও পডাইজব ও সয কৃষ্ 
ভ�নডা কটরজব েডাহডার সকডাজলই সয আটম টবদ্মডান। টবষু্টপ্রয়ডাও 
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নডা �ডাটনজেন টকবডা শচী আইও নডা �ডাটনজেন সয প্রভু �ৃহে্ডা� 
কটরজবন এখন প্রভু শয়ন মট্দজর যডাইজলন আর সদজখডা টবষু্টপ্রয়ডা 
হজতি চ্দজনর বডািী িুজলর মডালডা েডামু্বজলর বডািডা লইয়ডা �ৃজহ প্রজবশ 
কটরজলন। সদবী প্রভুর অজঙ্ চ্দন সলটপয়ডা চ্দজনর টব্ুদর সিডাাঁিডা 
টদজলন েডাহডারপর সদজখডা �লডায় িুজলর মডালডা পরডাইয়ডা টদজলন। 
টবষু্টপ্রয়ডার রূপ সয অমডানুটষক টদবডাকর সকডাজল সযন রটহয়ডাজে ই্ুদ 
েডাাঁর �ডারেবে্য সয স্জে্যর মে টেটন সয েদ্ সযৌবনডা। প্রভু টপ্রয়ডার 
ভুবনজমডাটহনী রূপ সদটখয়ডা বটলজলন আই� সয সেডামডাজক টন� 
হজতি েডা�ডাইব। এই বটলয়ডা কপডাজল টে্ুদজরর সিডাাঁিডা হইল সেই 
সিডাাঁিডার চেুটদ্যজক চ্দজনর নকশডা হইল খঞ্জন নয়জন অঞ্জজনর সরখ 
নব কমটলনী সযন ভু�লেডা সবটে আটলঙ্ন সলখজেডা সদটখ সলখজেডা 
সদটখ সলখ সলখ েডায় তহল টকনডা অমটন েকজল বটলয়ডা উটঠল েডায় 
তহল েডায় তহল েডায় তহল।

অমটন সকন পিুয়ডার মজন আইল �লদ েু্দর বেজন কজলবর 
েহডাে্বদন অঙু্টর বডাম করশডাখ অই সযন শ্রীপটেজবৌ শয্ডা 
রটচজেজেন েুরঙ্ সকশর সযন চডাাঁজদডায়ডার টচে। অমটন মজন আইল 
সযন নডাটরজকল টদয়ডা রডাজন্ধ বুটে শডাক রুই টচিল মৎে্ েটি 
বডাে্যডাকু টেম অই বুটে মুহটর ট�রক টদয়ডা রডাজন্ধ কলডামূল টনম 
ও সদখ বুটে নডাটলেডা কলম্বী পলডা কেডা েডাটর েডাটর কচু কজরল 
কুমুেডা। স�ডাস্ডামী বডাখডাটনজেন টপ্রয়ডা কিডা প্রভু টবহজন েকটল টশজর 
কজর করডা�ডাে পিুয়ডা ভডাটবজেজেন টকনডা টকবডা হইল �জর এবডা নডা 
�ডাটন আষডাঢ়ে্ টদবজে দুঃখ নডাটহ িুজি নডা �ডাটন টক টবটধ দুঃখ 
টলটখল ললডাজি। কদ্্যম শুখডায় বুটে যডাইব সকডান সদজশ কমটলনী 
স্ঙটর পডাাঁ�র ভডাটঙজে সশজষ এইরূজপ। স�ডাস্ডামী �ডাটহজেন �ীে 
কৃষ্ কজহ শুনহ নডারদ েপ ধন পিুয়ডা সদটখজেজেন শচীআই 
টশজর করডা�ডাে কটর কডাাঁটদজেজেন ঈশডান সদখডায় ঠডাটর স�ডারডা স�ল 
নদীয়ডা েডাটেয়ডা ও ইহডান পর পিুয়ডা ভডাটবজেজেন দুটখটন িুলিরডা সহন 
প্রীটেআজশ প্রতির েম কু্ষধডােৃষডাকুল নডা সদটখ নডা শুটন আাঁটখ কডাজন 
শ্রীপটে সবৌ সযন ভ্টমজেন �জর �র। 

অেঃপর পিুয়ডা সদটখজলন আন্দ�ৃজহর বডাটহজর মডাটিজে সযন 
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সষডাজলডা পডাইেডার েক ও কচুর িডািডা কডাজঠর বী� লডাউ কুমুেডার 
বী� এজেক েকল সষডাজলডা খডাটন �ুাঁটি ও একটদজক খুাঁি-বডাংরডা। 
অই সকডাজে পডা�ডা টহজঙ্ডাল বরে েডাইল েডাহডাজে লডাল শডালু শজেক 
আ�ডায় বডাাঁধডা চডামর। টবষহটর ব্রে পটেজেজে েব ব্দনডা�ডান 
হইজেজে ও একপডাজশ েডাম্রহডাটন্জে �ৃজে েন্তটলয়ডা নডাটলেডা শডাক 
ও শুেটন পডােডা। একপডাজশ পডাে পটেয়ডাজে সদখ সনমু্বর আদ্ক 
লবে েটি�ল পদ্মপরে ও হংে�টে পটরজবশ। পিুয়ডা সদটখজলন 
চডালডার একপ্রডাজন্ত টেকডায় সযন ধডান্ বেী মুদ্গ েডাটিন বস্ত ম�ুে 
ও স�ৌেকুলীন�ে ভডাটবজেজেন সকমজন বডাটহটরজব ��ন্ডাজির রি। 
অই দূজর সিডাল মট্দজর টপটদম বেটলজেজে ও চূেডামটনজদব সদখ 
ের�ডা প্রজহলী টবতিডার কটরজেজেন।

অমটন শ্রীপটে পিুয়ডার মজন আইল পডািশডােীটির কিডা। 
সনের কডাাঁচুলী কনে-েডাজ্দ বডাাঁধডা সখডাাঁপডা পডাখডাটলয়ডা চরে শ্রীপটেজবৌ 
পুে্�জল নিডান কটরজেজেন সযন ভ্মর েটন্জবশ। পিুয়ডা অধীর 
হইয়ডা উটঠজলন নদীপ্রবডাজহ ভডােমডান কডাটিখন্ সযমটে কদডাটচৎ 
েিেংলগ্ন হয়্ডা িডাজক েডাংেডাটরক �ীবও েদ্রুপ বুটে কৃষ্ভটতিজে 
উত্তীে্য হইজে েকজল েমি্য নয়।

মডানব�টমন লইয়ডা টক কটরটল রডাজধ ওপডাজর েম্বল বুটে 
একটিমডারে নডাও ঊষৎপুর ভডাজব টবজভডার হইয়ডা রটহল শ্রীপটে পিুয়ডা 
দ্রুে পজদ টনষ্কডান্ত হইজলন।

৪.
যডাইে প্রিম নদী ট�জ্ঞডাটেয়ডা কজর নদী সকডািডা হইজে আইজল 

সকডািডা �র টক �ডাটে টক নডাম ধর শ্রীপটে পিুয়ডা বে ধীর পজদ 
টিটরজেে �র এখন সেইজহেু সযন বনপজি রডারেীকডালীন মৃদু 
আজলডা হইজেজে আর সদখ ক্ষীর নদীর অন্তজর অই সয চডাাঁদ। অই 
সখাঁকটশয়ডাল িডাটকজেজে অই ভডাম অই খিডাশ অই সনউল চটলল 
অই টকবডা বুটে কলডাবডাদুজে িডানডা েডাপিডাইল। পিপডাজশ্ব্য স�াঁে্ডা 
স�াঁে্ডা েটন্ধশডালুক আজরডা যজেক িরৎ �ডাজের পডাজশ নয়ডান�ুটলজে 
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পডাটনিল পদ্ম প্রসু্টিে। টদব্ বডােডাজে আজলডাটেে হইয়ডা সেইেব 
কখজনডা বটলজেজে হডাাঁ যডাও কখজনডা বটলজেজে নডা যডাও। রডাইটে 
পিুয়ডা কডায়ডা মনটেদ্ধ নডাটহ প্রডাে হৃদয় ঠডাটি পডাষডান দুই চকু্ষ 
ভ্জম টনরন্তর ভডাটবয়ডা মটলন মুখ হৃদয় টবদজর বুক প্রডাে বুটে 
কজর িরির। সকডাাঁচজে খই কলডাই গুাঁেডা মধু �ৃে শুটন্ঠখন্নডােু 
সবডাধ হইল সদখ শ্রীপটে পিুয়ডা বুটে েটব ভডাটবজেজেন। ঊষৎপুর 
হইজে কখন অই স�ডাস্ডামী টবদডায় লইয়ডাজেন ও েডাাঁহডার েব্যডাজঙ্ 
সয অগুরু চ্দন িুলমডালডা টেলক প্বস্ত কস্তুরী দুকূল স�ডাস্ডামী 
কডাাঁটদজেজেন হটর সহ আমডার স�ৌরডাঙ্ কই আমডার স�ডালকপটে কই 
আর সদখ ভডাবডাজবশ টবজভডার হইয়ডা েুটিজেজেন টশশু বৃদ্ধ নডারী 
ে�ন দূজ্্যন হটরজবডাল হটরজবডাল শজব্দ সপেু লইয়ডাজে সলডাক�নপদ 
েডাজি কডাট্দজে কডাট্দজে পজি স�ডাস্ডামী িডাজক টনমডাটি বটলয়ডা সহ 
প্রভু সহ শ্রীরূপ �ীব�জে দয়ডা কজরডা।

পিুয়ডা আপনমজন টিটরজেজেন �র ও ভডাটবজেজেন সযন লক্ষী 
প্রডায় দীপ্ টনে্ টে্ুদর ভূষে পিুয়ডা টবহজন বুটে সনরেজকডাজে নীর 
কনক কুন্ল িডাে অঙু্টর পডাশুটল বধূ গুটেজেজে বুটে দন্ টনটশর 
ও েটির কডারজে পিুয়ডার মজন বুটে দডারুে েন্তডাপ। ইহডান বুটে 
ত্বরডা কটরজেজেন সদখ সদখ চন্দপুর আটেল সদখ রডাধডাবন আটেল 
ও সে এক �হীন বন সে বজনর পি উাঁচু পি নীচু। সেই বজন 
অন্তথি হইয়ডাজে টহং্ �ীব�ন্তু টবষধর ভু�ঙ্ অটে ��রডা�। 
শ্রীপটে পিুয়ডা ে্ডাট�জেন ভয় বন� টকরডাে পজদ সেট�জেন টনটশ 
ভডাটবজেজেন সযন টেটমর অন্ধ পজি নবদ্ীপ �ডাট�জেজে ধীজর 
সদটখজেজেন সযন টবষু্টপ্রয়ডা প্রভু অজঙ্ চ্দন সলটপজেজেন অজ�ৌর 
�ন্ধ টেলক টদব্ মডালেীর মডালডা টদল পাঁহু অজঙ্ শ্রীমুজখ েডামু্বল 
কডাচ সযন নডানডা রজঙ্। সদটখজেজেন সযন বুজক বুক মুজখ মুখ 
র�নী স�ডাাঁয়ডায় ও এইরূজপ দুই�জন েুজখ টনদ্ডা যডায়। অজন্ত সকডান 
প্রেু্জষ স�ৌরডাঙ্ �ৃহে্ডা� কটরয়ডাজেন শচীআই সিরটিও পডান নডাই 
ও টবলডাপ কটরজেজেন সদখ স�ৌরডাঙ্ ট�য়ডাজে েডাটে টবষু্টপ্রয়ডা আজে 
পটে শচীআই কডাজ্দ বডাটহর দুয়ডাজর। আটঙনডার সশ্বেধডান্ 
�িবডাটর দুঃজখর রক্ষে কটরজেজে আজরডা সদখ টবষু্টপ্রয়ডা পডাষডােবৎ 
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সযন সচডাজখর �জল সম�িম্বর সনেপডাজিডাল েডাহডার ে্দ হডারডাইয়ডাজে 
শুয়ডাঠুাঁটি সখডাাঁপডার �ডাদ আল�ডা হইয়ডাজে কডা�ল টব্ুদ চ্দন অলকডা-
টেলক কখন মুটেয়ডা ট�য়ডাজে অই বুটে সচেীরডা টচরেজম�ী শডাটে 
আটনয়ডাজে সেইেকল টবষু্টপ্রয়ডা সদটখয়ডাও সদটখজেজেন নডা। 
শ্রী�ৃহ অন্তঃপুজর তচেজন্র মৃ�মদ েুবডাে ভডার নডাটমজেজে শূন্ 
�ৃজহ। পিুয়ডা সদটখজলন টবষু্টপ্রয়ডা স্ে্যপডাশুটল েুাঁটেয়ডা সিটলয়ডা 
মুটে্যে হইয়ডা পটেজলন অমটন সে পডাশুটল কে কে পি উ�ডাইয়ডা 
সদবীদজহ আটেয়ডা পটেল। সদবীদজহর ক্ষীে সরখডাটি অমটন েখন 
ক্ষীর নদীপডাজন যডারেডা শুরু কটরল। অঞ্জে বনপি �ুটেয়ডা েখন 
র�েশুভ্ আজলডাক। শ্রীপটে পিুয়ডা আশ্চয্য হইয়ডা সদটখজলন অংশুক 
আকডাজশ পূে্যচন্দ টেংহরডাটশজে অতি যডাইজেজেন। ষেব�্য অটিব�্য 
েব্ব্য শুভক্ষে। অন্তরীজক্ষ যজেক সদব�ে অটধষ্ঠডান কটরজেজেন। 
ক্ষীর নদীর �ল িুরডাইজেজে ও সেইথিজল �ডাট�য়ডা উটঠজেজে 
রিজম এক �ূঢ়মট্দর। শুকনডােডা টেলক �বডাক্ষ েম্পটেংহ চেুর্ 
�ভ্য�ৃজহ ধডারে হয়্ডাজে উেমঞ্জরী পঙ্ টবটচটরেে সযন ��লক্ষী 
হংেদল স�ডাশকজি রেতি সযন অটিভূ�ডা মডােৃকডা টকন্রডাটদ বলদৃপ্ডা 
কৃপডাে ধনুধ্যডাটরেী ঢডাল দন্ পদ্ম শৃঙ্ হীনমুন্ যটক্ষেী ভূধরজভদী 
অশ্ব ভলি বৃষদলেটজ্েডা। 

পিুয়ডা সদটখজলন সযন সরখ সদউজলর অগ্ভডাজ� নসেডাজেডারে 
বুটেজলন সযন মুন্হীন যক্ষীরডা প্রটেভডাে হইজেজেন ধীজর ও সদখ 
সদখ একটি কৃষ্বে্য প্রতিরমূটে্য অই মট্দজরর চেুপ্যডাজশ্ব সযন 
রিমডা�ে খনন কডাজয্য টলপ্। কিন্ধভডার বীর অই প্রতিরমূটত্ত্যর সচডাখ 
শডালটক টদয়ডা টেদ্ অজঙ্ টনরুপম আভরে েরুে টবভডা লটলে 
টরেভং� ঠডাম হতি পদ সশডাভডা �টমেয়ডাজে প্রটেরজ্রে। সস্দ �ডাট�জেজে 
সযমটে মধুরে �েডাইয়ডা পজে টপত্তল কলজে েুযটন্ত্রে লডাঙ্ল 
কটষ্যজে মৃটত্তকডা দুইহজতি েুবজে্যর অঙ্দ বলয় যুটতি কটরয়ডা বন্ধজন 
�ডাটহজেজে �ীে অই ঢুলুকী �ীে সযন আহ্বডান কটরজেজে ম্দ ম্দ 
বহে পবন টবরটহনী�ন হৃদয় দডাহন ে�ন মত্ত ময়ুর নডাচে যক্ষ 
যক্ষী আজয়রী। সে ঢুলুকী �ীজের বয়ডাটে শীেল মট্দর �র আবহ 
রটচজেজে। সে প্রতিরমূটে্যর চ্দজনর উদ্ধ্য পুড্ টেলক কপডাজল সযন 
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সভৌে জ্ঞডান সলডাপ পডাইয়ডাজে কডাচং টবটচন্বন্টপ টদব্রত্নং সে মুরটে 
সযন কডাটয়ক শ্রজম লডাঙ্ল মডািডায় েুটলজেজে ও ইহডান পর েশজব্দ 
সভটদজেজে সমটদনী ও আহ্বডান কটরজেজে আয় আয় আয়।

শ্রীপটে পিুয়ডা অমু্জি কটহজলন সহ ধম্ম সহ �জেশ ও ইহডান পর 
�ৃে আটন মধু আটন কুশমূজল নডাম সলটখ বনপজি প্রথিডান কটরজলন 
ইটে টকনডা টলখজকডা সদডাষ নডাটতি যিডাটদটিং েিডা টলটখেং হইল। 
এজেক েমজয় সদখ সে প্রতিরমূটে্য খর শজব্দ দডারুে তদব �টে প্রডাপ্ 
হইল। শঙ্ �ন্টডাটদ বডাজ� সভটর মহটর খমক স্ে্যর�েডাটদ ক্ষীর 
নদীর দুই কূজল অই সদখ সযন প্রজহটলকডা ও ঊষডাকডাল রটচজে 
লডাট�ল। নদীখডাজে বটহল টকরে। েম ধ্বটন স�টরল অবনী। এবং 
সে অবনীমন্ল অজন্ত সকৌম �নজ�ডাটিী নমঃশুদ্ বডা�দী বডাউরী 
রুইদডাে সিডাম েদজ�ডাপ অট্রেক দ্ডাটবে আয্য সবৌদ্ধ ত�ন েমডা� 
সযন সেই ঊষডাকডাজল সভডাজরর আজলডার আকডাজশ েূক্ষ মলমজলর 
মজেডা টির হইয়ডা রটহজলন। 

(বডানডান, যটেটচনি অপটরবটে্যে)
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ভাদলা লথদকা ফুল...
রুমা লমােক

যটদও সেটদন িুকিুটকর কডারজে বখডাজিরডা আমডাজক সমজর েতিডা 
বডাটনজয় টদজয়টেজলডা েবুও  েৃেীয়বডাজরর মজেডা সযটদন িুকিুটক 
পডালডাজলডা আর শহরময় টঢ টঢ পজে স�জলডা, আটম টকন্তু ওর উপজর 
সমডাজিও রডা� করজে পডারলডাম নডা। সকননডা সেটদন েন্ধ্ডায় ওর 
মুজখ সয অপডাটি্যব হডাটেটি সদজখটেলডাম, সেটি টেল েডার অপরূপ 
সেৌ্দজয্যর সচজয়ও অটধকের েলমল। সকননডা েডার দু মডাে টেন 
টদন আজ� আটম িুকিুটকজক সমডাবডাইজল এেএমএে পডাটঠজয়টেলডাম, 
ভডাজলডা সিজকডা িুল, টমটটি বকুল ভডাজলডা সিজকডা। আর েডারও কুটে 
বের েডােমডাে আজ� আটম িুকিুটকর সপ্রজম পজেটেলডাম আর 
একমডাে আিটদন আজ� আটম িুকিুটকজক �টেজয় ধজরটেলডাম আর 
পজনর বের নয় মডাে আজ� িুকিুটকজক সদজখটেলডাম শ্রী দু�্যডা 
�ুজয়লডাজে্য টহজরর আংটিখডানডা দরদডাম করজে।

িডাই গ্ডাজের উপর িুল-পডােডার নকশডায় “আপনডার সেৌ্দজয্য 
আজন টশজল্পর সেডাাঁয়ডা - শ্রী দু�্যডা �ুজয়লডাে্য”, প্রটেশ্রুে বডােী েডাটপজয় 
সদডাকডাজনর টভেজর হীরডার দু্টের মজেডা চমজক ওঠডা ঐশ্বডাটরয়ডার 
েডালংকডারডা মুখচ্ছটব টদনমডান েলেডায় মডািডার উপর েডাদ িুাঁজে 
সেজে আেডা আজলডার স�ডায়ডাজর। দুখডানডা দুমূ্যল্ ইটলজশর আাঁশজি 
�ন্ধমডাখডা বডা�ডাজরর িজল হডাজে টনজয়  এক সকট� খডাটের মডাংজের 
�ন্ মডাখন কেডাই এর সিরডার টদজক সযজে সযজে শ্রী দু�্যডা 
�ুজয়লডাে্য এর ঐশ্বডাটরয়ডার বে্যডাঢ্ সেৌ্দয্য্ ম্ডান করডা িুকিুটকর 
সেৌ্দয্য্ সদজখই টক নডা সক �ডাজন, আমডার হুি কজর মজন পজে 
স�ল মডা বজলটেজলন একবডার ে্ডাকরডার �র �ুজর আেজে। �জর যডা 
দু এক ভটর �য়নডা আজে মডাজয়র টবজয়জে পডাওয়ডা, েডার নকশডা আর 
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টি�ডাইন েব হডাজল অচল, পুজরডাজনডািডা বদজল নেুন টনজল সকমন 
দরদডাম পেজব স�জন আেজে। টরসেডা চডালকজক টবদডায় টদজয় 
েডামজনর মুটদ সদডাকডানদডারজক যজিটি অনুনয়-টবনজয় �টলজয় েডার 
সদডাকডাজন বডা�ডাজরর িজলখডানডা সরজখ যখন শ্রী দু�্যডা �ুজয়লডাজে্য ঢুটক, 
েখন অবশ্ পুরজনডা �য়নডা, নেুন �য়নডা ইে্ডাটদ প্রজয়ডা�নেমূজহর 
কিডা সবমডালুম ভুজল যডাই। সদটখ িুকিুটকর েডাজি িডাকডা সেজলিডা 
প্রচুর সখজপ সদডাকডান কম্যচডারীজক মডারজে যডাজচ্ছ। ব্ডািডাও সযমন! 
অজধ্যক দডাম সরজখ ওজদর চডাটহদডামজেডা বডাটকজে আংটিিডা টদজয় 
টদজল ল্ডাঠডা চুজক যডায়, সযখডাজন েজঙ্র সেজলিডা রডাটনং এমটপর 
ভডাটে�ডা, েডায় আবডার পুরেহীন এমটপর পুরেেম, সমডািরবডাইজক 
যডার দডাপি অটবরডাম �ে কজয়ক মডাে ধজর টবস্জয় সদখজে 
এলডাকডাবডােী- টকন্তু ব্ডািডা সদজব নডা। এমটপর ভ্ডােুষু্পজরের উদ্ধে 
�ুটষর মুজখও সে টনটব্যকডার সরকি্য বডাট�জয়ই যডাজচ্ছ- মডাটলজকর 
টনজষধ আজে..., মডাটলজকর টনজষধ আজে..., িুকিুটকর িডানডা হ্ডাাঁচেডায় 
সেজলটি কম্যচডারীর শডাজি্যর কলডার সেজে বডার-দুজয়ক সচটিডা চডালডায় 
মডাটলজকর সিডাজন, অেপর নডা সপজয় িুকিুটক েডার বডাাঁ হডাজের 
অনডাটমকডা সিজক যখন চমকডাজনডা টহজরর আংটিখডানডা খুজল সদয়, 
েখন েডার মুজখ অপমডান-অপ্রডাটপ্-হেডাশডা ইে্ডাটদ টমজলটমজশ সয 
অজচনডা আজলডােডায়ডা সখলডা কজর েডা সদজখ সদডাকডান কম্যচডারী কডা�িডা 
কজেডািডা অন্ডায় হজয়জে ভডাবজে পডাজর টকনডা �ডাটন নডা, েজব আমডার 
কডাজে ির� হজয় দডাাঁেডায় খুজল সরজখ যডাওয়ডা আংটিখডানডা আবডার 
িুকিুটকর অনডাটমকডায় উটঠজয় সদয়ডা। ‘এটসেি’ সলখডা গ্ডাজের দর�ডা 
সঠজল সবর হজয় এমটপর ভ্ডােুষু্পজরের সমডাির বডাইজকর টপেজন বজে 
িুেুৎ কজর হডাওয়ডা হজয় যডাওয়ডার েময় সদখজে নডা পডাওয়ডার সয 
উজপক্ষডািুকু আমডার �ন্ িুকিুটক সরজখ যডায়, আটম েডা সমডাজিও 
�ডাজয় নডা সমজখ কম্যচডারীর গুটেজয় রডাখডা আংটিখডানডা খুব ভডাজলডা 
কজর সদজখ টনই। মজন মজন টহেডাব কটর আংটিখডানডার যডা দডাম, েডা 
টকনজে আমডার কেটদন লডা�জে পডাজর টকংবডা এিডা আটম আজদৌ 
টকনজে পডারজবডা টক নডা সকডাজনডাটদন! আর টকনজলও েডা িুকিুটকর 
অনডাটমকডায় উটঠজয় টদজে পডারজবডা টক নডা, সে কিডা ভডাবজে ভডাবজে 
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টহেডাজবর িডাকডা সিজক দশ িডাকডায় একিডা টিটিডার টে�ডাজরি টকজন 
মুটদ সদডাকডানদডারজক খুটশ করডার সচটিডা কজর আবডার মডাখন কেডাই 
এর সিরডার পি ধটর এক সকট� খডাটের মডাংজের েন্ধডাজন।

আর পরটদন দুই লডাখ িডাকডা কডাটবন, টরেশ�ন বরযডারেী আর দু 
ভটর �হনডার আদডান-প্রদডাজন েবজচজয় বে সবডাজনর টবজয়র পডাকডা 
কিডা সেজর পডারেপক্ষ চজল যডাবডার পর, সশডাজকে সিজক খুজল আনডা 
টচনডামডাটির টপটরজচ সমহমডানজদর সরজখ যডাওয়ডা খডাটের মডাংজের 
েলডাটন সেডাল টদজয় সপডালডাওজয়র সলডাকমডা মুজখ েুজল টনজে টনজে 
বনু্ধ পডাজভজলর কল আজে সমডাবডাইজল। পডাজভল �ডানডায়, িুকিুটক 
এমটপর ভডাটে�ডার েজঙ্ পডাটলজয়জে। েডারডা শহজর রজি যডাওয়ডা 
খবরিডা আমডার কডাজে পডাচডাজর পডাজভজলর সকডাজনডা অেদুজদ্শ্ সনই, 
আেজল পডাজভলই আমডার একমডারে বনু্ধ সয িুকিুটকর প্রটে আমডার 
অেম দুব্যলেডার টবষয়টি �ডাজন। িুকিুটক যখন কুিজল যডায়, েখন 
টরসেডায় ওঠডার েময় পডাজয়র পডােডা েুাঁজয় িডাকডা েডাজলডায়ডারখডানডা একিু 
উপজর উজঠ স�জল ওর ধবধজব িে্যডা পডাজয়র টদজক েডাটকজয় িডাকডার 
বুভুকু্ষ দৃটটিিডা সকবল পডাজভজলরই সচনডা। নডা, আমডার বলজে হয়টন 
টকেুই। েময় সপজল আটম সযমন পডাজভজলর টেটির সদডাকডাজন 
আড্ডা সপিডাই, সেমনই পডাজভলও আমডার উত্তরডাটধকডার েূজরে প্রডাপ্ 
হ্ডাটনম্ডান সহডাটমও টলিটনজক েময় কডািডাজে কডািডাজে টকেু ট�টনে 
টন� বুটদ্ধগুজে বুজে টনজয়জে। টকন্তু পডাজভজলর সিডাজন আমডার 
সপ্রটমক মন যেিডা টবটক্ষপ্ হবডার কিডা, েেিডাই টনপৃিহেডার েুজরই 
সবডাধ কটর পডাজভল কিডা নডা বডাটেজয় সিডানিডা সকজি সদয়।  িুকিুটক 
সকডািডায় স�ল কী বৃত্তডান্ত ইে্ডাটদ �ডানডার সকডাজনডা সকৌেূহলই আমডার 
মডাজে �ডাজ� নডা, যেিডা স�জ� িডাজক অমূল্ টকংবডা দুমূ্যল্ টহজরর 
আংটিটির �ন্ সবদনডা। িুকিুটকর পডাটলজয় যডাবডার খবরটি সশডানডার 
পর আটম সমডািডামুটি টেদ্ধডাজন্ত টথিে হই, ওিডা আটমই টকজন সদজবডা 
িুকিুটকজক। সয কজরই সহডাক, বলডা বডাহুল্ সেই মুহূজে্য এ-ই হজয় 
ওজঠ আমডার আ�ডামী �ীবজনর লক্ষ্। 

িুকিুটকজক আটম সযটদন �টেজয় ধজরটেলডাম, মজন হজয়টেজলডা 
এই মুহূজে্যর পর আমডার আর সবাঁজচ নডা িডাকজলও চজল, টকংবডা 
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এর সচজয় সবটশ টকেু আমডার এক�ীবজন প্রে্ডাশডা টেজলডা নডা, 
হজবও নডা। সেটদন আশডাহে হজলও সকন �ডাটন িুকিুটক খুব বডাধডা 
সদয়টন, আটম দুহডাে বডাটেজয় উমেজত্তর মজেডা ওজক �টেজয় ধরলডাম, 
ওর �ডাজের েু�জন্ধ মুখ �েলডাম, এবং আটম টঠক �ডানেডাম নডা 
কী করজবডা,  এবং সেটদন  িুকিুটকর মডাজে েমপ্যে টেজলডা। 
টকন্তু সেটদনও আমডার টহজরর আংটিখডানডা সকনডা হয়টন। আজ�র 
টদন ব্ডাংজক সখডাাঁ� টনজয় সদজখটেলডাম হডা�ডার েডাজেক িডাকডা পজে 
আজে। অিচ আংটিখডানডার দডাম েডার কজয়কগুে। টনজ�র উপর 
খডাটনক আজক্ষপ স�জ�টেল। টবশটি বের ধজর সচটিডা কজর যডাটচ্ছ 
আটম, অিচ আ� বেজবডাজনর সেজলর খেনডা, সম�জবডাজনর বজরর 
�ললিডািডার সস্টডাজনর অপডাজরশডান, মডাজয়র সচডাজখর েডাটন অপডাজরশডান, 
সেডািজবডাজনর টে�ডার সেডা কডাল রডান্ডা�জরর খুাঁটি পডাটিডাজনডা ব্ডাংজক 
�মডা িডাকডািডা পডাাঁচ অজঙ্র �জর সপঁেডাজনডা মডারেই সকমন তদবপডাজক 
প্রজয়ডা�নগুজলডা েডামজন এজে দডাাঁেডায়। আটম অগ্ডাহ্ করজে পডাটর 
নডা। সবডানজদর মডাজয়র �ীবজনর প্রজয়ডা�জনর সচজয় সপ্রটমকডার 
টহজরর আংটির প্রজয়ডা�নিডাও বে কজর ভডাবজল টনশ্চয়ই আটম 
আর মডানুষ িডাটকনডা, টকন্তু টহজরর আংটির প্রজয়ডা�নিডাও সয কম 
বে নয়, টনজ�জক েডােডা কডাউজক আর সে কিডা সবডােডাজে পডাটর 
নডা, চডাইও নডা। িুকিুটক অবশ্ সে আংটির ইটেবৃত্ত সমডাজিই �ডাজন 
নডা। ও অজপক্ষডায় টেজলডা আর কডাজরডা, ও আমডার বডােডায় এজেটেজলডা 
আর কডাজরডা �ন্। ও েটে্ই সভজবটেজলডা টবজদশ সিরে সকডাজনডা 
নীরব সপ্রটমক েটে্ ওজক টবশ বের ধজর স�ডাপজন ভডাজলডাজবজে 
যডাজচ্ছ। আটম মুজঠডাজিডাজন কু্ষজদবডাে্যডায় ওজক যডা বজলটে বডারংবডার। 
যজেডাবডার বজলটে, ও অবডাক হজয়জে, টবস্জয় তিব্ধ হজয় স�জে। 
সকমন কজর আটম �ডাম্যডাটন সিজকও ওর েম্পজক্য েব �ডাটন। ে-ব। 
অিচ কী অেীম �ভীরেডায় �ভীর প্রেজয়র কিডা এজেডাটদন মুখ 
িুজি প্রকডাশ কটরটন পয্যন্ত। আটম টঠক সিডাজনর অপরপ্রডান্ত সিজক 
সির সপজয়টে আটম যজেডািডা সকৌশজল ওর দুব্যলেডা পিশ্য করটে, 
ও েজেডািডাই েরলেডায় আত্মেমপ্যে করজে। আমডার ষজষ্ঠটন্দয় 
আমডাজক �ডাটনজয়টেজলডা  সয িুকিুটকর দুব্যলেডা কী, আর মডানুজষর 
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দুব্যলেডা পিশ্য করডাই হজলডা েডার কডাজে যডাওয়ডার েবজচজয় েহ�ের 
উপডায়। পরপর দুবডার পডাটলজয় টবজয় করডার পর শহরময় ওর সয 
কুখ্ডাটে, আটম প্রিজমই েডাজে বুটলজয়টেলডাম প্রশ্রজয়র েডান্ত্বনডা। 
প্রিমবডার, বয়ে যখন ওর েজব সষডাল বের েডােমডাে, যটদও সে 
পডাটলজয়টেল এমটপর ভডাটে�ডার েডাজি, েবু িুকিুটকর টবত্তশডালী ও 
প্রেডাপশডালী টপেডা অপ্রডাপ্বয়জকের েডাটি্যটিজকি টদজয় খুব েহজ�ই 
ওজক টিটরজয় আনজে েক্ষম হজয়টেল। কডা�টি আজরডা েহ� 
কজর টদজয়টেল এমটপ েডাজহজবর েহজযডাট�েডা। ক্ষমেডা উপজভডাজ�র 
চেুমু্যখী েুেমজয় পচডা শডামুজক পডা কডািডার েুাঁটক টেটন টনজে চডানটন 
বজল ব্ডাপডারটি নডা �ডাাঁিডা�ডাাঁটি কজর আপজে িুকিুটকজক বডাজপর 
কডাজে টিটরজয় টদজয় ভডাটে�ডাজক টবজদশ পডাটঠজয় টদজয়টেজলন। ওর 
বে্যমডান অেহডায়জত্বর প্রটে আমডার অেীম মমত্ব ওজক যজেডাই 
মুগ্ধ করটেল, আটম েজেডাই েডাবধডান টেলডাম ও এিডাজক দয়ডা বডা 
করুেডা নডা ভডাবুক। যটদও আটম টনটশ্চে �ডানেডাম টহজরর আংটি 
খুাঁজ� সিরডা িুকিুটক আমডার েটে্কডাজরর পটরচয় �ডানজল আমডার 
েুক্ষ টহেডাব-টনকডাশ েব টঢল েুাঁজে সিজল সদজব আমডার �ডানডালডা 
স�াঁজষ দডাাঁটেজয় িডাকডা িলিজল দীট�জে। টকন্তু  আটম সেেব ভয়ডাবহ  
পটরেটে কল্পনডায় নডা এজন ওজক রিমডা�ে বজল স�টে, বজলই 
স�টে। সলডাজক যজেডাই ম্দ বলুক, ওরই বডা সদডাষ কী! টদ্েীয়বডার 
�ৃহটশক্ষজকর েডাজি পডাটলজয় যডাবডার পর �ৃহটশক্ষজকর মৃেু্ নডা 
হজল ওর সেডা আেজল আর টিজর আেডার প্রজয়ডা�ন টেল নডা টপেৃ-
মডােৃহীন ভডাই আর ভডাইবউজদর েডা�ডাজনডা েংেডাজর উিজকডা েডাজমলডা 
হজয়। সয উিজকডা েডাজমলডা এখন উপজে সিলজলই েডাজদর েংেডাজর 
শডাটন্ত সিজর। ওর এখন ভীষে একিডা আশ্রয় দরকডার। মডানটেক, 
শডারীটরক, েডামডাট�ক। কী টনটশ্চজন্ত ও টবশ্বডাে কজর যডায় �ডাম্যডান 
প্রবডােী মডানুষটিজক। সে টবশ্বডাে আমডার মজেডা ন�ে্ সহডাটমওপ্ডাি 
মডানুজষ সমডাজিও নয়  স�জনও আটম হ্ডাটনম্ডান সহডাটমও টলিটনজকর 
বডাজসে আটন্যকডা, িু�ডা েডা�ডাজে েডা�ডাজে কিডার টপজঠ কিডাগুজলডাও 
েডা�ডাজে িডাটক। অেপর রডাে �ভীর হজল দূর সিজক যখন একিডা 
কুকুজরর একিডানডা আে্যনডাদ সভজে আজে টবষণ্ণ অন্ধকডার টচজর 
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টচজর, পৃটিবীজে পুরডাজনডা ি্ডাজনর �ির �ির আওয়ডা� েডােডা আর 
সকডাজনডা েডাক্ষী িডাজক নডা, েখন বডাটলজশর নীচ সিজক মুজঠডাজিডানিডা 
েুজল এজন িডায়ডাল কটর িুকিুটকর নডাম্বডাজর, স্নে বুটন। কজয়কমডাজের 
মজধ্ই আটম আবডার �ডাম্যডাটন চজল যডাজবডা, যডাবডার আজ� টহজরর 
আংটি টবটনময় কজর টবজয়িডা সেজর সিলজবডা, আর ট�জয় মডাে 
কজয়জকর মজধ্ই ওজক টনজয় যডাজবডা, আর টিরজবডা নডা আমরডা এই 
অটবজবচক অেুথি টনদ্যয় েমডাজ�র কডাজে। আটম সচডাখ বন্ধ কজর 
বজল যডাই, মশডাটরর িডাাঁক �জল ঢুজক পেডা কডাজনর কডাজে ভনভন 
করডা মশডািডার ওেডাউটে অগ্ডাহ্ কটর। ক্ষমডা কজর টদই দী�্যকডাজলর 
ব্বহডাজর ক্ষজয় যডাওয়ডা ি্ডানিডার বডােডাে নডা টদজে পডারডার ক্ষমেডা। 
ভ্ডাপেডা �রজম �ডামজে �ডামজে আটম সদটখ টহজরর আংটির টঠকজর 
পেডা ঔজ্জ্বল্, সচডাখ বন্ধ কজর হডাাঁিজে িডাটক েকেজক অজচনডা এক 
শহজরর রডাতিডা ধজর; আমডার হডাজে হডাে সরজখ হডাাঁজি িুকিুটক। স্জনে 
ভডােজে ভডােজে একটদন আটম িুকিুটকজক রডাট� কটরজয় সিটল 
সদখডা করজে। কটল্পে সপ্রটমকটির েডাজি সদখডা করজে আমডার 
বডাটে পয্যন্ত ও চজলই আজে সশষ পয্যন্ত। প্রেডাটরজের েীব্র সরডাজষ 
টেন্টভন্ হজয় যডাজবডা বে্যমডান েহ পুজরডা ভটবষ্ৎ টনজয়, স�জনও 
আটম পটরচয়িডা প্রকডাজশর সলডাভিুকু েডামলডাজে পডাটর নডা। টকন্তু স্নে 
টকংবডা আশডাভজঙ্র সবদনডা টকংবডা প্রেডাটরে হবডার সক্ষডাভ টকেুই 
আটম সদটখনডা িুকিুটকর দৃটটিজে, সদটখ অেহডায়জত্বর অশ্রু। সয 
অশ্রু মুহূজে্যর �ন্ ওজক সিজন টনজয় যডায় আত্মেমপ্যজে। সয 
অেহডায়জত্বর েুজযডা�িুকু আটম টনই। িজরডা িজরডা বুজক, কডাাঁপডা হডাজে 
আটম ওজক �টেজয় ধটর..., আমডার কুটে বের আিমডাজের অজপক্ষডা 
পটরেটে পডায়, এই প্রিমবডার, আটম টনটশ্চে সশষবডারও...।

কুটে বের আি মডাে আজ� সযটদন িুকিুটকর মডা িুকিুটকর 
হডাে ধজর কুিল টিরটে পজি আমডার হ্ডাটনম্ডান সহডাটমও টলিটনজক 
ঢুজকটেল, েখন আটম সদয়ডাজল েডারকডাাঁিডা কিচজিপ েহজযডাজ� 
মহডাত্মডা হ্ডাটনম্ডানজক সকডাজনডারকজম বেডাজনডার সচটিডা করটে। অকডাল 
প্রয়ডাে বডাবডার এই সহডাটমও টলিটনজক এই আপডাে বেডা সয একটদন 
টচরথিডায়ীই হজয় যডাজব আমডার �ন্ েখজনডা সভজব উঠজে পডাটরটন। 
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�জঞ্জর কজলজ� েজব ইন্টডার লিডাজে ভটে্য হজয়টে। �জর অনূঢ়ডা 
টেন�ন কজল��ডামী সবডান আর নডা গ্ডাম নডা শহর এলডাকডায় 
একেলডা বডােডািডা সরজখ সহডাটমওপ্ডাি িডাতিডার বডাবডা যখন হঠডাৎ মডাে 
উঠডাজন মডািডা �ুজর পজেই সনই হজয় যডান, েখন পটরবডারটির উপর 
সকমন অটনটশ্চে অন্ধকডার সনজম আজে, েডা অপটরেে বয়জের 
কডারজে আটম সেমন সির নডা সপজলও আমডার মডা সপজয়টেজলন। 
বডাবডা-ন্ডাওিডা হওয়ডার কডারজে বেজর 'রডাশিসে', সপি ব্ডািডায় 
'নডাসে' এরকম গুটিকয়ওষুজধর  নডাম �ডানডার েীটমে জ্ঞডান েখন 
ভীষে কডাজ� টদজয়টেল। দুজবলডা ভডাে সযডা�ডাজের �ন্ মডা বটেজয় 
টদজয়টেজলন হ্ডাটনম্ডান সহডাটমও টলিটনজকর দর�ডা খুজল। আটম নডা 
�ডানজলও মডা �ডানজেন েজব উন্য়জনর স�ডায়ডার লডা�ডা এই শহরটিজে 
সহডাটমওপ্ডাটি ওষুধ টনজে টকেু মডানুষ আজে টবশ্বডাজে আর টকেু 
স্ল্প খরজচর খডাটেজর। ভুল-ভডাল প্রজয়ডাজ� মহডাভডারে অশুদ্ধ হজব 
নডা খুব। একটি পটরবডার বডাাঁচডাজনডার �ন্ েডাই যৎেডামডান্ জ্ঞডাজন চচ্যডা 
চডালডাজনডা খুব অন্ডায় টকেু নয়।  িুকিুটকর মডা আেজেন প্রিমিডার 
খডাটেজর। নইজল স্ডামী যডার িডাকেডাইজি টঠকডাদডার, বজনটদ ধনী, 
শহরেটলজে একমডারে যডাজদর  টেনেলডা বডাটেটিজকই সমডাবডাইল 
িডাওয়ডাজরর েডাজি পডালিডা টদজয় অজনক দূর সিজক আম�ডাে �ডাম�ডাে 
বডাাঁশ�ডাজের সেডাপ টিটঙজয় মডািডা উাঁচু কজর দডাাঁটেজয় িডাকজে সদখডা 
যডায়, এই শহজর যডাজদরই একমডারে টনটশ্চেভডাজব স�লডা েদর পডার 
হজয় রডা�ধডানীজে বে হডােপডােডাজল টচটকৎেডা করডাজনডার েডামি্য্ 
রজয়জে এবং মৃেু্র আজ� সশষ মুহূজে্য েডাজক টনজয়ও যডাওয়ডা 
হজয়টেল, সে সকন �রডায়ূ টিউমডাজরর টচটকৎেডার �ন্ হ্ডাটনম্ডান 
সহডাটমও টলিটনজকর উপজরই ভরেডা করজব? মৃে টপেডার �ন্ 
সশডাক আর আমডার �ন্ আশ্যীবডাদ বরডাদ্ কজর টেটন প্রিম টদনই 
িুকিুটকজক বডাটেজয় টদজলন আমডার টদজক- সদখেডাইন সব বডাবডা, 
খডাওনঅ রুটে নডাই সকজর। েজব হ্ডাটনম্ডান সহডাটমও টলিটনজক বেডা 
আটম টবজজ্ঞর মজেডা অজ্ঞেডা লুটকজয় িুকিুটকর সমডামরঙডা েুলেুজল 
হডােখডানডা হডাজে টনজয় পডালে গুনজে গুনজে আটম টভেজর হঠডাৎ 
�নপদ সভজঙ গুটেজয় সদয়ডা ভূটমকম্প সির পডাই, বডাবডার কডাে 
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সিজক সশখডা পদ্ধটেজে ট�হবডার রং সদখজে সদখজে ভূটমকজম্পর 
ধ্বংেতূিজপর টভের টনজ�জক হডাটরজয় সিটল �জমের মজেডা। কডাাঁপডা 
হডাজে সচডাজখর রং সদখজে সদখজে ওর দৃটটির টেজপ আিজক যডাই 
মডাজের মজেডা, বুজে টনই আ�ডামী �ীবজনও এই টেজপ আিকডাজনডা 
মৃেু্ই অটনবডায্য পটরেটে। এই অনুভূটের েডাজি আজ� আমডার আর 
পটরচয় হয়টন কখজনডা।

সবডাজনজদর টবজয় হজয় যডাবডার পর, মডাজয়র মৃেু্র পর লক্ষীর 
পিশ্যহীন বডাটেিডা েডােডা বডাটের মজেডা, মধ্রডাজে হ্ডাটনম্ডান সহডাটমও 
টলিটনজকর েডাাঁপ সিজল, বুয়ডার রডান্ডা করডা েরকডাটর টদজয় ভডাে সখজয় 
মশডাটরর টভের পডাজভজলর কডাে সিজক ধডার কজর আনডা সেজকন্হ্ডান্ 
ল্ডাপিপটি টনজয় প্রজবশ কটর একমডারে আশ্রজয়, মুটভ সদখডায়।  
পডাজভজলর টেটির সদডাকডাজন বেজে বেজেই সয সনশডায় সপজয়জে 
আমডাজক। শডাটকব-অপু, সেডাহম- শ্রডাবন্তী, সদব- শুভশ্রীর েজঙ্ 
একডাকীজত্বর ভয়ডাবহ আরিমে সিজক সবাঁজচ যডায় আমডার  রডােগুটল। 
েহ� েমীকরজের নডায়ক-নডাটয়কডা টভজলন এর রেডায়ন েডাটপজয় 
সেটদন হঠডাৎ সচডাখ এবং মন আিজক যডায় টবদ্ডা বডালডাজন, আজলডা-
আাঁধডাটরজে ধীর পডাজয়র েজ্দডাময় পদজক্ষজপ টবদ্ডা বডালডান বলজে 
িডাজক- ভডাজলডা সিজকডা িুল, টমটটি বকুল ভডাজলডা সিজকডা।অবডাক হজয় 
যডাই, আজর এজেডা আমডার মজনর কিডা!  বডারবডার প� অপশন টিজপ 
টিজপ কটবেডািডা িডাইপ কজর সিটল মুজঠডাজিডাজন, ধরডা পজে স�জল 
�ডানডালডা �টলজয় ঐ একলডা দডাাঁটেজয় িডাকডা সিডাবডািডার িলিজল �জল 
টচরেজর িুটবজয় সদজবডা টেমকডাি্যিডা।এর সচজয় সবটশ টকেু আমডার 
আর কী বলডার আজে িুকিুটকজক, ভডাবজে ভডাবজে দুঃেডাহেী হডাজে 
কু্ষজদবডাে্যডািডা পডাটঠজয় সদই িুকিুটকর নডাম্বডাজর। মডারে দু মডাে টেন 
টদন আজ�, আর আমডাজক রডাজ�্র টশহরে েুখ আর টবস্জয় 
িুটবজয় পরটদন িুকিুটক প্রেু্ত্তর পডাঠডায় ‘সক আপটন?’ টহেডাটহে-
পটরেটে ভডাবনডা শূন্ আটম অেঃপর এট�জয় সযজে িডাটক, েে্ 
টনজয়, টমি্ডা টনজয়, সযিুকু ওর �ডাটন েব েটে্, সযিুকু আমডার �ডানডা 
েডার পুজরডািডাই টমজি্। টমজি্িুকু নডা বলজল সয আমডার েকডাজলর 
অজপক্ষডািডা টমজি্ হজয় সযজেডা, ওর দুঃখগুজলডা অজপক্ষডাগুজলডা 



252
সূচীপত্র

অেহডায়ত্বিুকু ওজক আমডার বডােডা পয্যন্ত সিজন আনজেডা নডা সমডাজিই। 
বডাতিজব একখডানডা টহজরর আংটি সকনডায় অক্ষম আটম সয কল্পনডায় 
ওজক টহজরর আংটি টকজন সদয়ডার মজেডা েক্ষম হজয় উটঠ। স্জনের 
মজেডা �জল্পর মজেডা ওজক কডাজে পডাবডার সযডা�্েডার মজেডা েক্ষম।

েডাৎক্ষটেক আজব�-টবহ্বলেডা সকজি যডাবডার পর আমডার অজযডা�্ 
অক্ষমেডাজক ক্ষমডা করজে পডাজরটন িুকিুটক, শুনজে পডাই, উপজ�লডা 
েদজরর হডােপডােডাজলর েদ্ আ�ে এক িডাতিডাজরর সপ্রজম আবডার 
পজেজে িুকিুটক। একটদন হডােপডােডাজলর ব্ডাজচলে্য সকডায়ডাি্যডার 
সিজক সবটরজয় আেডার েময় পি আ�জল দডাাঁেডাজনডা বখডাজি সেজলজদর 
হডাে সিজক িুকিুটকজক বডাাঁচডাজে ট�জয় ওজদর েটম্মটলে হডাজের 
উপুযু্যপটর চে-�ুটষ সখজয় টবপয্যতি লুটিজয় পরজে পরজে আটম 
েডাপেডা সচডাজখ সদখজে পডাই, িডাতিডাজরর হডাজে হডাে সরজখ েটে্ 
েটে্ িুকিুটক টনরডাপজদ হডাটরজয় যডাজচ্ছ বে রডাতিডার পি ধজর.......।

সেটদন েন্ধ্ডায় হডাজে মডািডায় ব্ডাজন্� বডাাঁধডা আটম বডােডায় টিরজে 
টিরজে েডাজদর আটবকেডার কটর শ্রী দু�্যডা �ুজয়লডাজে্যর উজ্জ্বল আজলডার 
নীজচ, েলমল হডােজে িুকিুটক, টঠক ওর সেৌ্দজয্যর মজেডাই মডািডা 
�ুটরজয় সদয়ডা সে েলমজল হডাটে, ভডাটব সবডাধহয় টহজরর আংটিিডা 
এবডার টকনডা হজয়জে ওর।  আবডাজরডা   শহরময় টঢ টঢ পজে স�জলও 
আমডার সমডাজিও ঈষ্যডা �ডাজ� নডা, আটম �ডাজয়র েমতি ব্ডািডা অস্ীকডার 
কজর কটবেডা পটে, ভডাজলডা সিজকডা িুল.....টমটটি বকুল.......।
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ছস্ি: স্চরস্জিি সামন্ত
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এমা�দনর লপঁদপ
একক

একটি সেপডায়ডা সকদডারডা, একটি �রডাগ্তি সচৌপডাই ও সবপিু 
সেডাষক েম্বল কটরয়ডা দুই�জনর েংেডারখডাটন সযটদন েডাজে ১২১ 
নম্বর অরুির দত্ত সলজন আটেয়ডা দডাাঁেডাইল, সকৌেূহলী প্রটেজবশী 
বটলজে �ুটিয়ডাটেল সকবল পডােডার টবেডাল কুেকুটে ও ন্ডা�কডািডা 
কুকুর সভডাদডাই। মধ্ কটলকডােডার েে্ �টলজে, অেিডা আধুটনকেডা 
এখজনডা প্রজবশ কজর নডাই সয নূেন ভডােডাজি আটেজলও পেশীজদর 
সকৌেূহল যৎপরনডাটতি েংবৃে িডাটকজব। এই সক্ষজরে, মডালবডাহী 
সিজম্পডার েজঙ্ একটি মধ্বয়কি পুরুষ ও প্রডায় চলচ্ছটতিহীন 
েত্তজরডাধ্য বৃদ্ধডা ও সেই সেপডায়ডা সকদডারডা, �ীে্য সচৌপডাই ইে্ডাটদর বডা 
েবটকেুর মধ্ টদয়ডা এমন একটি হেশ্রী িুটিয়ডা বডাটহর হইজেটেল, 
সয েকল স্ডাভডাটবক পরচচ্যডায় সেই থিডাজনই সেদ পটেয়ডা যডায়।

প্রিমটদজক মডােডাপুজরের েংেডাজর চেুষ্পদ টভন্ কডাহডাজরডা 
উৎেডাহ নডা িডাটকজলও, অটচজর কডাক -শডাটলখরডা সির পডাইল, সয, 
এমে কলহমুখীন প্রটেজবশী েডাহডারডা দী�্যকডাল প্রে্ক্ষ কজর নডাই। 
বৃদ্ধ বডায়ে রডামডাধীন, দত্ত ট�টন্র সিটলয়ডা সদওয়ডা ম্ডাকটি বডা�্যডার 
�ুৎ কটরজেটেল ভগ্ন পডাাঁটচজল বটেয়ডা। অকস্ডাৎ ধডােব তে�েপরে 
পেজনর টবকি আওয়ডা� ও "মর মর মটরেজন সকন বুটে !! " 
টচৎকডাজর েডাহডার বডা�্যডার টেিকডাইয়ডা পডাশ্ব্যবে্যী নডালডায় পটেে হয়। 
বডায়েকুজল ভূপটেে খডাবডার েুটলয়ডা খডাইবডার সরওয়ডা� িডাটকজলও 
বডা�্যডারটবচু্ে একটি েজে� মডাংেখণ্জক কডাকচকু্ষ নদ্যমডার �জল 
বটহয়ডা যডাইজে সদটখয়ডা বুজক সশল বডাট�ল রডামডাধীজনর। সে প্রটেজ্ঞডা 
কটরল এ পডাাঁটচজল, আর নয়।

কুেকুটে টকন্তু ইের মনুজষ্র ভডাষডা বুটেে, েিডাটপ েডাহডার 
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বডাপ বহুবডা�ডাজরর িডাকেডাইজি হুজলডা এই অটভমডাজন ম্ডাওভডাষডা টভন্ 
উচ্ডারে কটরে নডা। মডােডা ও পুজরের শ্রীহীন েংেডার, মডারমুখী 
েন্তডান, রি্দনরেডা মডা এইেকল অলীক রঙ্ টদন দুই ন্ডা� খডােডা 
কটরয়ডা শ্রবেপূব্যক সে প্রেীে হইল সয, মডানব��জে সনিহ ও 
মমেডার সয েডামডাট�কেডা সে ইটেপূজব্য সদটখয়ডা আটেয়ডাজে েডাহডা 
আর যডাহডাই হউক স্েঃটেদ্ধ নজহ। মধ্বয়কি েন্তডানটি সকডাজনডা 
অজ্ঞডাে কডারজে বডারজবলডা অবটধ টবেডানডা আাঁকেডাইয়ডা পটেয়ডা িডাজক। 
বৃদ্ধডা মডােডা েখন নডাটকেুজর দর�ডায় বটেয়ডা কডাাঁটদয়ডা মজর। টনদ্ডা 
ভডাটঙয়ডাই কুম্কে্য কু্ষধডায় টচৎকডার স�ডাজে ও মডাজক �ডাটল�ডালডা� 
শুরু হয়। বৃদ্ধডার নডাটকেুর উচ্গ্ডাজম উটঠজে উটঠজে পজরর পর 
েপ্ক আজরডাহে কটরজে িডাজক সেইেজঙ্ অনুজযডা� সয ; বডা�ডার 
নডা কটরজল রন্ধন কীরূজপ হইজব, এই বজয়জে হডাে কডাটল কটরয়ডা 
বডা�ডার �র করডা অেম্ব, ঈশ্বর সকন েডাাঁহডাজক মৃেু্র পরম 
আশীব্যডাদ সদন নডা ইে্ডাটদ ইে্ডাটদ ও অেঃপর েন্তডাজনর দ্ডারডা 
মডােডার মৃেু্কডামনডা।

কুেকুটে এই খণ্হর�ীটে একটদন শুটনল, টেনটদন শুটনল, 
অেঃপর সনহডােই ব্ডা�ডার ও টবরতি হইয়ডা ; দত্তট�টন্, সবডাে�ডায়ডা 
প্রমুজখর টদ্প্রডাহটরক আড্ডায় কডান সদওয়ডা অটধক মজনডারঞ্জজনর, 
টবজশষে পডাাঁটচজল পডাাঁটচজল নডা �ুটরয়ডাও পডাাঁচ পডােডার খবর সেডা 
পডাওয়ডা যডায়, এই ভডাটবয়ডা থিডানে্ডা� কটরল।

মডা�্যডারকুলীজনর অলজক্ষ্ টকেু �িনডা �টিজেটেল।

েডাজে ১২১ নম্বজরর বডািীজে বহুকডাল সকডাজনডা ভডােডাজি আজে 
নডাই। মডামলডা ও টিেপুজির সহেু, বডািীর অধ্য অংশ টবলকুল িডাাঁকডা 
ও কডালরিজম মনুষ্বডাজের অজযডা�্ হইয়ডাটেল। কুম্কে্য েন্তডানটি 
একরডাজরে টকটঞ্ৎ অেডাব্তি হইয়ডা আটেয়ডা বডািীর ভগ্নডাংশ বরডাবর 
েডাাঁটক টদজেটেল, উজদ্শ্ পুরডােন পটরে্তি আেবডাব সবটচয়ডা 
টদবডার মজেডা টকেু আজে টকনডা েলিডাশ। এমেডাবথিডায় বডািীর প্রডাজন্ত 
একটি কু্ষদ্ডায়েন �জর এক পডানওয়ডালডার েটহে েডাক্ষডাৎ, অন্তে 
েডাহডার রকম েকম সদটখয়ডা সেইরূপ সবডাধ হয়। েতিজপডাজষ বটেয়ডা 
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টবপুলডাকৃটে িডালডায় �লটেতি লডাল েডালু মুটেয়ডা সে সক বডা কডাহডাজদর 
েটহে দরদডাম হডাাঁকিডাক কটরজেটেল েডাহডা কুম্ ঠডাহর পডায় নডাই। 
অদু্ে শডান্ত এই ভগ্নবডািীর মজধ্ এইরূপ একটি �মকডাজলডা টবপটে 
আজে েডাহডাই সে �ডাটনে নডা ! পীেডাভ অন্ধকডাজর অগ্ের হইয়ডা 
লডাল েডালুর টদজক সে অঙু্টলটনজদ্যশ কটরল। পডানওয়ডালডা কডাপে 
েরডাইযডা যডাহডা বডাটহর কটরল েডাহডা পডান নজহ, সপাঁজপ। �ন েবু� 
নধরকডাটন্ত সপাঁজপর �ডাজরে েজেডাটধক েবুজ� টলটখে "এমডা�জনর 
সপাঁজপ, েুনকডাটরনডারপুল"। একখডাটন কে্যনী লইয়ডা সপাঁজপ চডারিডাটল 
কটরয়ডা কুজম্র হজতি একিডাটল েুটলয়ডা টদল পডানওয়ডালডা। চেুষ্পডাশ্ব্য 
হইজে কডাহডারডা সযন বটলল: "খডাইয়ডা লও", সে টনজদ্যজশ েীব্রেডা 
নডাই টকন্তু েীক্ষ্ণেডা আজে, সযন অনডাটদকডাজলর মডালেডাজভডাজ�র মডাজে 
আটেয়ডা সে ভডা�্রিজম প্রেডাদ পডাইয়ডা ট�য়ডাজে। কুম্ সেই এমডা�জনর 
কডাাঁচডা সপাঁজপ কচকচ শজব্দ চব্যে কটরজে কটরজে ভগ্নডাংশময় ভ্মে 
কটরজে লডাট�ল।

পূজব্য সে কখজনডা সখয়ডাল কজর নডাই এই বডাটেটির সদয়ডাজল 
সদয়ডাজল এজেডা েটব। খুব পিটি নয় আবডার সেইেব ভডাষডা সয বে 
দু�্যম েডাহডাও নজহ। একটি সব�নী সদয়ডাজল �ন নীল বডাাঁটশর শব্দ 
চটলয়ডা ট�য়ডাজে, েডাহডার পডাজশ্ব্য �জলর কুলকুল েটব আর েডাটেমেডাপ 
আইেটকটরজমর �ন্ধ। আজরকিু আ�ডাইজলই মডাটি কডাাঁজপ। ও 
কডাহডারডা করমচডা আাঁটকয়ডাজে �ৃজহর েডাদ �ুজে ? রিজম কুজম্র 
েডামজন দৃশ্ আটেল, অ�টেে অপিটি েবু টনটশ্চে অবয়ব সেটন 
লইয়ডা সদয়ডাল কুটিজেজে আর প্রটেটি আ�ডাজে সদয়ডালময় েটব রং 
আর েটব। হডােুটে পটেজেজে সেটনর উপর িুং ড্ঙ টঢন টেপ টেপ 
িং েু েু। আর রতি। রতি নডা হইজল টক রং হয়। বে প্রীে হইয়ডা 
এটদক সেটদক �ুটরজে লডাট�ল কুম্, কখন সয টনজ�ও একটি সেটন 
ও হডােুটে েুটলয়ডা লইয়ডাজে সির ও পডাইল নডা। সযন এক আন্দ 
সরল�ডাটেজে উটঠয়ডা পেডা ;আর কু্ষধডা নডাই, েৃষ্ডা নডাই, মডা মডা�ীর 
টনটে্ মুখেডামিডা নডাই শুধু িুং ড্ঙ টেপ টেপ েু।

কুম্ আজলডায় িুটবয়ডা স�ল। আর সদয়ডাল কুটিবডার অনডাহে 
শজব্দ। রূপ। ভলজক ভলজক রূপ।
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দুইটদবে পরঃপ্রডাজে কুেকুটে যখন পুনরডায় েজর�টমজন 
আটেল, টবস্য়�নকভডাজব আর টচজলিৌে নডাই। কু্ষধডায় েৃষ্ডায় 
বৃদ্ধডাটি উশচ্ঃস্জর কডাাঁটদবডার অবথিডাজেও টেল নডা। দডাাঁজে দডাাঁে 
চডাটপয়ডা অসু্জি টকেু �ডাল টদজেটেল অদৃজটির উজদ্জশ আর েডাহডার 
কুম্কে্য পুরেটি দুইটদবে যডাবৎ নডাটেকডা ��্যন কটরয়ডা টনটদ্ে, 
খডাইজে চডাজহ নডাই, �ডাটল�ডালডা� কজর নডাই। েডাহডার মডািডার পডাজশ্ব্য 
অধ্যভুতি কডাাঁচডা সপাঁজপর িডাটল এবং সেটন ও হডােুটে রডাখডা।

�ডানডালডা টদয়ডা ব্ডাপডার সদটখয়ডা কুেকুটে বটলল: ম্ডাও। অি্যডাৎ 
�ৃজহ শডাটন্ত টিটরয়ডাজে। বৃদ্ধ বডায়ে রডামডাধীন রডাতিডার উজটিডাবডাজ�র 
কডাটন্যজশ বটেয়ডা সরডাটহেকন্টজক বৃিডাই মৎে্েন্ধডান কটরজেটেল। 
সে বটলল: ক্ব। অি্যডাৎ লক্ষে ভডাজলডা নয়।

সেই প্রিমটদবজে বডা�্যডারটবজয়ডা�জহেু, রডামডাধীন েডাজে ১২১ 
নম্বর বডািীর পডাাঁটচজল আর বজে নডাই টকন্তু েডাহডার প্রডাজ্ঞ ন�জরর 
বডাটহজরও টকেু নজহ। উপরন্তু েডায়ংকডাজল যখন সে সদটখল, কুম্কে্য 
�ডাট�য়ডা উটঠয়ডা সচৌপডাইজে বটেয়ডা কডাাঁচডা সপাঁজপ টচবডাইজেজে, েডাহডার 
আর বুটেজে টবজশষ বডাটক রটহল নডা। ব্ঞ্জনবে্যমডালডার প্রিম অক্ষজর 
েডাহডার অবথিডান, কুলীন বডায়ে ; ম্ডাওভডাষডায় অটভমডানী কুেকুটে 
সমটন কী বুটেজব এ রহজে্র ! বৃদ্ধডা মডােডা কডাাঁটদয়ডা কডাাঁটদয়ডা কডাাঁটদয়ডা 
হীনবল হেআশডা হইয়ডা একবডার প্রবল টচকু্কর টদল: মর মর ! 
পুরুষমডানুষ ভডাে স�ডািডাজে পডাটরে নডা েব সখজয়টেে এবডার মডা 
িডাজরও খডা সখজয় মরে সহডাক সেডার !! রডামডাধীন খডাটনক চমকডাইয়ডা 
িডািকডা সনংটিজে মজনডাটনজবশ কটরল। টকয়ৎক্ষজের মজধ্ই �বডাক্ষ 
হইজে আবডার পরুষ টচৎকডার: "আজলডা, আজলডা, কে রং ! রং খডাজবডা 
! সখজে সদ !!" এবং ভগ্ন টলিটি নডারীকজণ্ঠ একটি অসু্ি আে্যনডাদ। 
রডামডাধীন হলুদ আকডাজশর পডাজন চডাটহল একবডার। একবডার অভুতি 
সনংটির প্রটে।

এই টেন্মুণ্ কডাটহনীজে সভডাদডাই এর সকডাজনডা গুরুদডাটয়ত্ব 
এেদবটধ নডাই। প্রডােীকুল সে েব্যডাজপক্ষডা অকুলীন। শুধু কয় টদবে 
পর েডাহডার টচৎকডার ও অটথির সদৌেডাজদৌটেজে আকটষ্যে হইয়ডা 
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পডােডার কয়টি সচঙেডা সেজল বৃদ্ধডার দু�্যন্ধময় শব উদ্ধডার কজর। কপডাল 
কীলকটবদ্ধ। হডাাঁ মুখ বটহয়ডা টপপীটলকডার পডাল। মু্টনটেপ্ডাটলটির 
শকি আটেয়ডা শবজদহ েংগ্হপূব্যক ধডাপডার মডাজঠ চটলয়ডা যডায়।পুরডা 
েময়িুকু �ডাটের েডামজন টপেজন সদৌেডাইয়ডা,আত্মজ�ডাষেডা কটরয়ডা 
সভডাদডাই েডাহডার েডামডাট�ক কে্যজব্ অটবচল িডাজক।যটদও ন্ডা� 
কডািডা হওয়ডায় এটবষজয় েডাহডার মডানটেক পটরটথিটে ঠডাহর পডাওয়ডা 
যডায় নডাই।

কুেকুটের ব্তিেডা েব্যডাজপক্ষডা সবটশ ট�য়ডাজে কডারে দত্তট�টন্, 
সবডাে �ডায়ডা ও নকুে টমটিডান্ ভডান্ডাজরর েমু্মজখর আড্ডাথিল এই 
পুরডা এলডাকডাটি �ুটরয়ডা পরচচ্যডার দটলল েংগ্হ সেডা সিলনডা কডা� 
নয়। প্রকৃে েে্, সেও বুটে টকেু �ডাটনে।েজব ম্ডাওভডাষডাটভন্ 
অপর �বডান মুজখ নডা লওয়ডার স�ডার প্রটেশ্রুটে বটলয়ডা কিডা !

রডামডাধীন সকডাজনডা চঞ্লেডা প্রকডাশ কজর নডাই। মডা -সেজলর 
�জরর সমজেজে পটেয়ডা িডাকডা অভুতি এমডা�জনর কডাাঁচডা সপাঁজপর 
সশষেম িুকরডাটি চডাটখয়ডা সদটখবডার টকটঞ্ৎ ইচ্ছডা েডাহডার হইয়ডাটেল, 
টকন্তু টরেকডালদশ্যজনর প্রডাজ্ঞেডা সহেু টনজ�জক েংবরে কজর। কুম্জক 
সশষ মুহূজে্য েুটিয়ডা েডাজে একজশডা একুশ নম্বর বডািীর ভগ্নডাংজশর 
টদজক যডাইজে সে সদটখয়ডাটেল। েন্ধ্ডার পীেডাভ আকডাজশ বডার দুই 
িডানডা েডাটেডাইয়ডা রডামডাধীনও সেই পডাজন উটেয়ডা যডায়।

প্রডািটমকভডাজব গুরুচণ্ডা৯ র 'হটরদডাে পডাজলরডা' লি�টবভডাজ� প্রকডাটশে
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একটি অিাস্তি গল্প
লসাদমন িসু

টশরটশজর অনুভূটে �ডাট�জয় একিডা েডাপ েেেে কজর চজল 
স�ল। একিডা সপাঁচডা িডাকজলডা ধডাজরকডাজেই। একিডা কডাকও। 
কডাাঁচডা�ুম সভজঙ্। একিু দূজর মডাজঠর মজধ্ একজ�ডােডা বেলবেজল 
সচডাখ েডাটকজয় আজে। টশয়ডালও হজে পডাজর, ভডামও। রডােচরডা এবং 
টদনচরডা দুদলই সবশ টবরতি হজয়জে সবডােডা যডাজচ্ছ। স্ডাভডাটবক। 
টন�স্ কডা� বডা টবশ্রডাম, দুজয়রই ব্ডা�ডাে �িজল শুধু মডানুষ নয়, 
েমতি প্রডােীই টবরতি হয়।

টকন্তু সেই টবরটতির কডারে যখন অজপক্ষডাকৃে বলশডালী সকউ 
েখন সেই টবরটতি স�ডাপন কজর যডাওয়ডাই বডাঞ্ছনীয়। পুজরডা স�ডাপন 
করডা নডা স�জলও অন্তে েডাজক প্রটেবডাজদর রূপ সেডা সদওয়ডাই সনই। 
এও স্ডাভডাটবক প্রডাকৃটেক টনয়ম। েডাই মডানুষগুজলডাও টকেু বলজে 
নডা। েডাজদরও �ুম সভজঙ্জে। পডােডা �ুজে ইেতিে ক'িডা কুটপর 
আজলডা আর হঠডাে কজর হডাি সেজয় সিলডা টেনজি পুাঁটে ব্ডািডারীর 
দশ িডাকডা দডাজমর কজয়কিডা িজচ্যর হঠডাে হঠডাে বেজল উজঠই টনজভ 
যডাওয়ডা সদজখ মডালুম হজচ্ছ। টবরটতিই উটঠজয় টদজয়টেল। টকন্তু এখন 
েডার �ডায়�ডা টনজয়জে উৎকণ্ঠডা আর ভয়। 

কুকুরগুজলডা সেডা আরও সেয়ডানডা। রডাজে গ্ডাজম সকডানও বডাটেজে 
কুিুম আেজলও সচাঁটচজয় পডােডা মডািডায় করজব। টকন্তু এখন িু শব্দ 
দূজরর কিডা, টিটকটিও সদখডা যডাজচ্ছ নডা একিডারও।

ওরডা বলশডালী। ওরডা পুটলে। ওজদর কডাজে ব্ুদক িডাজক। ওরডা 
এজেজে। এই মডােরডাজে। গ্ডাজম সঢডাকডার সমজঠডা রডাতিডার মুজখ দডাাঁটেজয় 
আজে ওজদর দুজিডা �ডাটে। আজলডা টনটভজয়, চুপ কজর, গুাঁটে সমজর। 
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সকডানও বডাটেজে সঢডাজকটন, সেডা�ডা চজল স�জে গ্ডাজমর উত্তরধডাজরর 
টবতিীে্য এলডাকডা �ুজে অলেভডাজব েটেজয় পজে িডাকডা মডাঠিডাজে। 
টনটদ্যটি করজল, মডাজঠর পটশ্চমপডাজে, সযখডাজন টবরডাি বডাাঁশেডাে আর 
একিডা সেডািখডাজিডা সেডাপ�ঙ্ল রজয়জে, েডার ধডাজর।

সমডাি আি�ন। একিডা সেডাি বৃত্ত। চডারজি বে পডাাঁচ ব্ডািডারীর 
িচ্য। বেলজে। একিডা েডার মজধ্ মডাজেেডাজে একিু পডােডািডা বডা মডাজঠ 
সচডাখ সবডালডাজচ্ছ। সযেব মনুষ্ এবং মনুজষ্ের প্রডােীরডা েডাজদর 
এই কডায্যকলডাপ টনরীক্ষে করজে, েডাজদর মজধ্ সকডানও অবডাটঞ্ছে 
চডাঞ্ল্ �িজে টকনডা সমজপ টনজচ্ছ। আর বডাটক টেনজি আজলডা টথির। 
ঐ বৃত্তিডার সকজন্দ। সকন্দ মডাজন টঠক টব্ুদ নয়। বরং আর একিডা 
বৃত্ত। দু'�ন কনজস্টবল শডাবল টদজয় রিমডা�ে েপডােপ কুটপজয় 
যডার পটরটধ আর �ভীরেডা েমডাজন বডাটেজয় টদজচ্ছ। টেনজি িজচ্যর 
েডাজি পডাাঁচজ�ডােডা সচডাখও ওই টদজকই টনবদ্ধ। বডাটক একজ�ডােডা 
সচডাখ আলডাদডা। সেও সদখজে ওটদজকই। টকন্তু ওই আলজ�ডাজে। 
মডাজেমডাজেই সচডাখ েরডাজচ্ছ। কখনও বু�জে। এই সচডাখজ�ডােডার 
মডাটলক স�ডািডা দলিডার মজধ্ই যডাজক বজল অি ম্ডান আউি। বডাটকরডা 
েবডাই েশস্ত, েবডার কডাজেই টরে নি টরে রডাইজিল, সকবল এই 
দলিডার সনেডা সয, থিডানীয় িডানডার সম�বডাবু, এে আই টদবডাংশু কর, 
সয টে�ডাজরি িডানজে, �ে্য সখডাাঁেডািডা ন�র করজে আর মডাজেমডাজে 
আেজচডাজখ ওই সলডাকিডাজক সদখজে, েডার খডাটল সকডামজর েডাটভ্যে 
টরভলভডার। টকন্তু এই সলডাকিডা টনরস্ত। েুঠডাম সচহডারডা, একিডা সচডাখ 
আর সঠডাাঁজির সকডানিডা িুজল রতি �জম আজে। পরজন একিডা সোঁেডা 
স�টঞ্জ আর আতি লুটঙ্। দুজিডা হডাে েডামজন �জেডা করডা। হ্ডান্কডাপ 
লডা�ডাজনডা। সকডামজরও একিডা সমডািডা দটে বডাাঁধডা যডার খুিিডা সপেজন 
এক কনজস্টবজলর শতি মুজঠডায়।

েুজপন মণ্ল খুব সয দজরর টরিটমনডাল েডা নয়। উত্তর টদনডা�পুর 
স�লডার সয অংশিডা ম্ডাজপ বজকর �লডার মজেডা েরু হজয় উত্তর 
টদজক দডাট�্যটলং স�লডায় ট�জয় আেডাে সখজয়জে, সেই এলডাকডায় 
�রু এবং িডায়ডার আম্যজের সচডারডাকডারবডার অজনজকই কজর িডাজক। 
একপডাজশ বডাংলডাজদশ, একপডাজশ টবহডার। পূটে্যয়ডা, কডাটিহডার, মুজঙ্র। 
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মডাল আমদডাটনর স্�্যরডা�্। এই সয রডায়�ঞ্জ শহজর লুজম্পটন্র 
এে বডােবডােন্ত, প্রডায় েব চ্ডাংেডাপ্ডাংেডার হডাজেই নডাইন এম এম 
সশডাভডা পডায়, সেগুজলডা েবই মুজঙ্টর মডাল। পুটলেকে্যডারডাও এেব 
ভডাজলডাই �ডাজন আর এই য্যডাজকজির সলডাজকজদর েডাজি েডাজদর 
সবশ খডাইখডাটেজররই েম্পক্য হয়। েুজপজনর েডাজিও েডাই। টকন্তু 
�ণ্জ�ডাল পডাকডাজলডা টবজকজল িডানডায় এেটপর সিডানিডা। বেবডাবু 
েুটিজে আজে। িজল জ্ঞডান, টকেু প্রচ্ছন্ হুমটকও, েবিডাই স�ল 
টদবডাংশুর ওপর টদজয়। সম�ডা�িডা খডা্ডা হজয় টেলই। সেইেমজয়ই 
ন�জর পেজলডা িডানডার উজটিডাটদজক বডা�ডাজরর মজধ্ সচডালডাইজয়র 
সদডাকডানিডায় েুজপন ঢুকজলডা। ব্ে, আর যডাজব সকডািডায়! বস্তুে, 
এেব েমজয় েুজপজনর সচজয় েিি িডাজ�্যি সবডাধহয় আর সকউ 
হজেই পডাজর নডা। এমটনজে টদবডাংশু �ডাজন ইদডানীং ওর কডারবডাজরর 
রমরমডা সবজেজে। আর েবজচজয় ভডাজলডা ব্ডাপডার সযিডা, এই ব্ডািডা 
সকডানও সনেডার েডাাঁজব িডাজক নডা। েম্পক্য েবডার েডাজিই ভডাজলডা 
রডাজখ, টকন্তু ওরকম গুরুঠডাকুর সকউ সনই। 

সনশডা �জম ওঠডার মুজখ আকটস্ক েলজবও সলডাজক টবরতি হয়। 
টকন্তু েুজপন সেই স্ডাভডাটবক প্রডাকৃটেক টনয়মিডা মজন রডাজখটন। 
বডাংলডার স�ডাজরই হয়জেডা। িজল েুজল আনডার েময় টকেু বলপ্রজয়ডাজ�র 
টচনি আপডােে শরীজর বজয় সবেডাজচ্ছ। ওইিুকুই। িডানডায় টনজয় 
আেডার পর টদবডাংশু ওজক বুটেজয়ই বজলজে ওপরমহজলর চডাজপর 
�ন্ই ওজক আপডােে একিু সঢডাকডাজে হজচ্ছ। আর েডাজি ওজক 
টকেু মডাজলর হটদশ টদজে হজব। টে�ডার টলস্টিডাও সেডা সদখডাজে 
হয়। েুজপন �ডাজন এগুজলডা। টকন্তু একিু �ডােি্ডারডা কজর বজেটেল 
অজনকক্ষে। আর েডারপর বলজলডা সেডা বলজলডা, এই আেজের 
হটদশিডাই টদজলডা। সকন? বডাংলডা? সে যডাই সহডাক, েব টমটলজয় 
েুজপজনর ভডাবেডাব ভডাজলডা লডাজ�টন টদবডাংশুর। েডাই সকডামজর দটেিডা 
পরডাজে হল। সিডাে্যও একিু সবটশ টনজে হল। বলডা সেডা যডায় নডা! 
যেই স�লডাে ভডা�ডাভডাট� সহডাক নডা সকন, দুইেরজির পডারপিটরক 
েম্পক্যিডা সেডা অটবশ্বডাজের।

সপজয় স�জে। একিডা বেেে লেডাটস্টজকর প্ডাজকি। েু্দর 
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সবাঁজধ প্ডাটকং কজর রডাখডা। সয দু�ন খুাঁেটেজলডা, েডাজদরই এক�ন 
প্ডাটকংিডা খুজল সিলজলডা। েিডা নডাইন এমএম, দুজিডা ওয়ডান শডািডার, 
একিডা অজিডাজমটিক টেসেডার। টকেু বুজলিও আজে। ম্দ নডা, 
ভডাবজলডা টদবডাংশু। টকন্তু ও িচ্য সমজর �জে্যর মজধ্ টক হডােেডাজচ্ছ? 
আজরক�ন সয খুাঁেটেজলডা, সনপডাটল কনজস্টবল েুজদশ িডাপডা, সে? 
টদবডাংশু ওর পডাজশ স�জলডা। উজঠ পজেজে েুজদশ, হডাজে একিডা 
সেডা্ প্ডাজকি। উজঠই েডাকডাজলডা টদবডাংশুর টদজক, টদবডাংশু েুটপজনর 
টদজক, প্ডাজকিিডা টনজে টনজে। েুটপজনর ভুরুদুজিডা টবশ্রীরকম 
কুাঁচজক স�জে। প্ডাজকিিডা খুজল িচ্যিডা সবেজল েডার মজধ্ উাঁটক টদজলডা 
টদবডাংশু। মুখিডা সবর করজলডা কজয়ক মুহূে্য পর। েুটপজনর টদজক 
েডাটকজয় বলজলডা, "এেবও শুরু কজরটেে!"

অন্ধকডাজর সকউ সখয়ডাল করজলডা নডা, প্ডাজকজির সভের সিজক 
মুখিডা বডাইজর আনডার মজধ্ মুজখর টবস্য় আর উজত্ত�নডার সরখডাগুজলডা 
টমটলজয় সদওয়ডার �ন্ এে আই টদবডাংশু করজক প্রডােপে পটরশ্রম 
করজে হল।

২.
সভডাজরর টদজক যখন রত্নডার �ুমিডা �ডাঢ় হজে শুরু কজরজে, 

েখনই এজলডা আরিমেিডা। ওর প্রিজম মজন হজলডা সকডানও �ন্তু। 
হ্ডাাঁচেপ্ডাাঁচে কজর সকডানওরকজম একিু হডাে-পডা েুাঁেজে চডাইজলডা। 
বুেজলডা, েম্ব নডা। েখন, টচৎকডার করজে চডাইজলডা। সেও হজলডা 
নডা। �লডা টদজয় অসু্ি স�ডাঙডাটনর মজেডা টকেু একিডা আওয়ডা� সবর 
হজলডা। ও বুেজলডা, ওর দম আিজক যডাজচ্ছ।

আেজল রত্নডা �ুজমর মজধ্ টেজলডা েডাই, নইজল এই আরিমজের 
েডাজি ও অপটরটচে নয়। সকডানও টকেুজে প্রচণ্ খুটশ হজল বডা 
আন্দ সপজল টদবডাংশু এরকমিডা কজর। �ুমিডা ভডাজলডা কজর কডািডার 
পর েডারডা শরীরময় প্রচণ্ যন্ত্রেডা টনজয়ও ও বুেজে পডারজলডা টদবডাংশু 
সকডানও কডারজে খুব আনট্দে হজয়ই সভডাররডাজে বডাটে টিজরজে।

ব্ডাপডারিডা টমিজলডা একেময়। টদবডাংশু আর েময় নটি করজলডা 
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নডা। েডােডা �ডামডার মজেডা রত্নডার যন্ত্রেডাটলিটি শরীরিডা টবেডানডায় সিজল 
সরজখ েেডাক কজর উজঠ পেজলডা। একিডা টে�ডাজরি ধরডাজলডা। 
সমডাবডাইলিডা টনজয় পডাজশর �জর চজল স�জলডা। দর�ডা বন্ধ করডার 
শব্দ আেজলডা। সকডানও �রুটর ব্ডাপডারই বজি। উজঠ পেজলডা রত্নডা। 
স�ডািডা শরীরিডা িডািডাজচ্ছ। টকন্তু চডা সেডা বেডাজেই হজব।

টকন্তু সিডানিডা কডাজক করডা যডায়? বেবডাবু? অেম্ব! পুজরডা ক্ষীরিডা 
টনজ� সমজর সদজব! এে টপ? হুম... করডা যডায়... টকন্তু...! আচ্ছডা, 
েরডােটর সহডাম সেজরিিডাটরজকই �ডানডাজল সকমন হয়? এিডা সেডা সেই 
সলজভজলরই ব্ডাপডার। টদবডাংশু নম্বর িডায়ডাল কজর।

আর টমটনি দজশজকর মজধ্ই �র সিজক হন্তদন্ত হজয় সবটরজয় 
আজে। পজকি হডােজে প্ডাজকিিডা আর সকডামর হডােজে টরভলবডারিডা 
একবডার অনুভব কজর সনয়। রত্নডা েখন েজব বডািরুম সিজক 
সবটরজয় রডান্ডা�জর ঢুকজে চডা বেডাজনডার �ন্। টদবডাংশু বজল...

"সশডাজনডা, আটম সবজরডাটচ্ছ। কলকডােডা যডাটচ্ছ। টিরজে রডাে 
হজব। নডাও টিরজে পডাটর..."

"চডা সখজয় যডাজব নডা?"

"নডা... েময় সনই..."

টদবডাংশুর পুটলে সলজবল লডা�ডাজনডা েডাদডা িডািডা েুজমডািডা যখন 
সচৌটরেশ নম্বর �ডােীয় েেক ধজর দটক্ষেমুজখ সদৌে টদজলডা েডার টঠক 
টমটনি চটলিজশজকর মজধ্ই আরও একিডা পুটলে সলজবল লডা�ডাজনডা 
�মকডাজলডা মডাহীন্দডা কিরটপও একইমুজখ েুি লডা�ডাজলডা। উত্তরবজঙ্র 
এই কু্ষদ্ �নপজদ এেক্ষজে সভডাজরর আজলডা িুজি যডাওয়ডার কিডা, 
টকন্তু হডাইজরডাজির ধডাজর টনজ�র গুমটি চডাজদডাকডানিডার উনুজন আাঁচ 
ধরডাজে ধরডাজে বুজেডা চডাজদডাকডাটন সদখজলডা আ� আকডাশিডা সকমন 
�ডাটন গুম সমজর রজয়জে।

৩.
সিটবলিডা স�ডাল। আর েডার টঠক মডােখডাজন রডাখডা রজয়জে 



264
সূচীপত্র

ট�টনেিডা। েডার দু্টেজে সিটবলিডা, �রিডা সেডা বজিই, রডা�্ েিডা 
সদশীয় রডা�নীটের অেীে এবং ভটবষ্জের অজনকিডা পয্যন্ত 
আজলডাটকে হজচ্ছ। 

ট�টনেিডা একিডা মুকুি। সেডা্। আক্ষটরক মুকুি নডা বজল 
মুকুজির সরটলেকডা বলডাই ভডাজলডা। খডাাঁটি সেডানডার। হজবই। েখনকডার 
রডা�ডারডা�েডারডা রডা�কীয় ঠডািবডাি েম্বজন্ধ ভডাজলডাই েজচেন টেল। 
আর এ সেডা সখডাদ ইংল্ডাজন্শ্বরীর উপহডার। প্রডাপক সকডাচটবহডাজরর 
মহডারডা�। স�ডাটষেভডাজব মহডারডাজ�র টশল্পেংকৃিটের সচেনডা এবং 
েডার প্র�ডাপরডায়েডাজে মুগ্ধ হজয় রডানী েডাজক এই উপহডার টদজয়টেল। 
টন্ুদজকরডা অবশ্ বজল, ওেব বলডার কিডা। আেল ব্ডাপডার, 
সকডাচটবহডাজরর রডা�ডা টব্রটিশ বশ্েডা স্ীকডার করডার সেডািডাস্রূপ 
এই রত্নখটচে দডান। হ্ডাাঁ, রত্নও আজে বজি! সেডাি মুকুিিডার ওপর 
পডাাঁচখডানডা কুটচ হীজর এই টদজনর সবলডাজেও েলেডাজনডা দীটপ্ েটেজয় 
সে কিডা প্রমডাে করজে।

িজল বস্তুিডার অি্যশনটেক এবং ঐটেহডাটেক মূল্ টনজয় সেডা 
প্রনেই উঠজে পডাজর নডা। টকন্তু, আপডােে সেেবজক েডাটপজয় 
এর রডা�শনটেক মূল্িডাই প্রধডান হজয় উজঠজে। বস্তুটি আপডােে 
একটি টনজভ্য�ডাল সচডারডাই মডাল। ভডাজলডা ভডাষডায় বলজল হডারডাটনটধও 
বলডা সযজে পডাজর। এটি রটক্ষে টেজলডা সকডাচটবহডার রডা�বডােীর 
মহডাজি�খডানডায়। সবশ আাঁজিডােডাাঁজিডা টনরডাপত্তডাবলজয়র মজধ্। টকন্তু 
বজ্রআাঁিুটনর মজধ্ই িেকডা স�জরডা িডাজক গুরু�জনরডা বজল স�জেন। 
আি বের আজ� সেইরকম সকডানও িেকডা স�জরডা টদজয়ই সবপডাত্তডা 
হজয় যডায় মুকুিখডানডা। তহ তহ ওজঠ চডারটদজক। "বডাঙডাটলর আর 
টকইবডা িডাকজলডা!" হডাহডাকডাজর রডাজ�্র বডােডাে ভডারী হজয় ওজঠ। 
েৎকডালীন রডা�্ েরকডার, যডারডা নডাটক েডার দু'বের পজরই �টদচু্ে 
হজব, েডারডা েখন এমটনজেই নডানডান অশডাটন্তজে স�রবডার। েডার 
মজধ্ এই শডাজকর আাঁটিিডাও যখন চডাপজলডা, েডারডা আর টরকি নডা 
টনজয় টেধডা টেটবআইজয়র �ডাজে সঠজল সদয় সকেিডা। েডারপর 
চডারবের ধজর টেটবআইজয়র স�ডাজয়্দডাজদর �ডাটেজে েডােমজের 
সবটশই সেল সপডাজে, �ন�ে নডামক রডাধডা সনজচ েরকডারও উলজি 
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সদয়, টকন্তু মুকুজির হটদশ সমজল নডা। টেটবআই কে্যডারডাও টকেুটদন 
পজর েডাংবডাটদক েজম্মলন কজর সবশ ভডাটর ভডাটর শব্দ বজল সকেিডা 
সিজক হডাে ধুজয় সিজল, বডাঙডাটলও বুেজে পডাজর, েডাজদর অজনক 
টকেুই রজয় স�জে। অেএব একিডা মুকুজির কিডা ভুজল স�জলও 
খুব একিডা ক্ষটেবৃটদ্ধ হজব নডা।

এজহন মুকুিই টকনডা পডাওয়ডা স�জলডা েুজপন মণ্জলর ট�ম্মডায়! 
মডাটির েজল! েযত্ন অবজহজল! ভডাবডা যডায়!

৪.
সিটবল ট�জর আপডােে েডাে�ন। মুখ্মন্ত্রী। স্ডাথি্ ও 

টশক্ষডামন্ত্রী। ক্ষমেডার টবন্ডাজে নডাটক এরডা মন্ত্রীেভডার দুই এবং 
টেন। মুখ্মন্ত্রীর পডাজশ বেডা েডার েু্দরী, যুবেী টপএ। দুই দুাঁজদ 
আমলডা, মুখ্েটচব এবং স্রডা্রেেটচব। এবং এে আই টদবডাংশু 
কর। অি ম্ডান আউি! টকন্তু হজলও আ�জকর তবঠজকর উপলক্ষ 
এবং মধ্মটে এই সলডাকিডাই।

মুখ্েটচব কিডা শুরু করজলডা...

"েুজপন মণ্ল টক কনজিে করজলডা টম.কর? মডাজন ট�টনেিডা 
ওর কডাজে এজলডা টক কজর?"

"বলজে, অজনকটদন আজ�ই নডাটক ওর কডাজে এজেজে ে্ডার। 
যডারডা চুটরিডা কজরটেল, েডারডা সনহডােই সচডার। ইন্টডারন্ডাশনডাল 
স্ডা�টলংজয়র েজঙ্ �টেে নয়। ওজদর সিজক মডালিডা টকজন সনয় 
সকডাচটবহডাজরর এজ�ন্টরডা। সকডাচটবহডার সিজকই হয়জেডা সবটরজয় 
সযে ট�টনেিডা। টকন্তু েখন টেটবআই ইে্ডাটদর উৎপডাজে ওরডা 
ব্ডাপডারিডা টদনডা�পুজরর এজ�ন্টজদর হ্ডান্ওভডার কজর। েখন 
সিজকই এিডা েুজপজনর ট�ম্মডায়। ও মূলে আম্যজের কডা� কজর 
বজল ওর টদজক ন�র পেজব নডা, এরকমিডাই টহজেব টেল। আর 
সেিডা টমজলও স�জে। েজব কডার কডাে সিজক ও এিডা সপজলডা, সেিডা 
বজলটন। আটমও চডাপ টদইটন। দরকডাজর সদজবডা ে্ডার.."
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"হুাঁ... েুজপন মণ্লও েডাই বলজে..." স্রডা্রেেটচব বলজলডা...

"ওনডার ওপর রডা�ডারডাট�ও করজে নডা?" মুখ্েটচজবর সঠডাাঁজির 
সকডােডায় একিু হডাটে সখলজলডা...

"হুাঁ... উটন নডাটক বজলটেজলন এই সকজে ওজক �েডাজবন নডা..." 
স্রডা্রেেটচবও হডােজলডা...

"মডাজন ে্ডার... এগুজলডা... আপনডারডা..." টদবডাংশু েটে্ বুেজে 
পডারজে নডা। পডারডার কিডাও নয়...

"সে বলটে..." স্রডা্রেেটচব আবডার স্ডাভডাটবক �ডাম্ীজয্যর 
স�রডাজিডাজপ, "একিডা ট�টনজে খিকডা লডা�জে টম.কর... সলডাকিডা 
এে েহজ� আপনডাজক �ডায়�ডািডা সদটখজয় টদজলডা সকন?"

"এিডা ে্ডার আমডারও মজন হজয়জে..! আটম ওজক বজলটেলডাম 
টকেু আম্যে টরকভডার... মডাজন ওর কডাজে যডা যডা ইলটল�ডাল আম্যে 
আজে আর কী..."

"হ্ডাাঁ, সে আমরডা �ডাটন... ক্ডাটর অন..."

"হ্ডাাঁ ে্ডার..." সঢডাক ট�লজলডা টদবডাংশু, "ওই এই �ডায়�ডািডা 
বলজলডা। আর সেখডাজন খুাঁেজেই সদটখ এিডা... আলডাদডা কজর রডাখডা 
টেজলডা অবশ্.. আর একিু টিজপ... মজন হয় ে্ডার, সেটদন ওর 
মডািডা টঠক কডা� করটেজলডা নডা.. সনশডা কজরও টেজলডা... হয়জেডা 
মজনও টেজলডা নডা ওখডাজনই ওিডা সরজখজে..."

"ওজয়ল, টম.কর..." মুখ্েটচব সবশ টিটেটেভ ভটঙ্জে 
শুরু করজলডা, "সলিে কডাম িু দ্ পজয়ন্ট। প্রিজমই আপনডাজক 
অটভন্দন �ডানডাই এই সব্রক থ্রুিডার �ন্। আপটন টবষয়িডা 
েরডােটর আমডাজদর �ডাটনজয়ও খুব বুটদ্ধমডাজনর কডা� কজরজেন। 
বডাি ফ্রম নডাউ, ইউ হ্ডাভ নডাটিং িু িু উইি ইি। েুজপন মণ্লজক 
ইটেমজধ্ই আমরডা কলকডােডায় আটনজয় টনজয়টে। রিডাউনিডাও রইজলডা 
আমডাজদর ট�ম্মডাজেই। বুেজেই পডারজেন আশডা কটর, টবষয়িডা কজেডা 
গুরুত্বপূে্য। আপনডাজক আর একিডা কডা�ই করজে হজব, কডা��পরে 
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সিজক েুজপন মণ্লজক �ডাস্ট ওয়ডাইপ আউি কজর টদন। মডাজন কডাল 
ওজক সেডালডার যটদ সকডানও কডা��পরে আপনডাজদর কডাজে সিজক 
িডাজক আর কী। আর পডারজল আপনডার সমজমডাটর সিজকও। নডাউ 
দ্ডািে অল, টম.কর। ি্ডাঙ্ য়ু অ্ডান্ কনগ্্ডাচুজলশনে এজ�ইন... 
ওঃ সহডা সহডা... েটর েটর... আেল কিডািডাই বলডা হয়টন... আপনডার 
প্রজমডাশজনর ব্ডাপডারিডা আমরডা সদখটে...." টমটটি হডােজলডা সলডাকিডা!

"টকন্তু ে্ডার..." আে্যনডাদ কজর উঠজলডা টদবডাংশু! ওর মুখজচডাখ 
িমিম করজে...

"ে্ডার আপনডার সনসেি টমটিংজয়র িডাইম হজয় স�জলডা..." 
মুখ্মন্ত্রীর যুবেী টপএ বজল উঠজলডা। মুখ্মন্ত্রীজকই...

"হ্ডাাঁ, উটঠ... আচ্ছডা, একিডা কডা� করুন। এর �ন্ সয 
টেআইটির সপিশডাল টিমিডা বডানডাজনডা হজব, েডাজে এই ভদ্জলডাকজক 
যডাজে ইনলুিি কজর সনওয়ডা হয়, সেিডা বজল টদন... আচ্ছডা, নমকিডার! 
ভডাজলডা িডাকজবন...!"

প্রিম অংশিডা টপএর প্রটে, মডাজেরিডা মুখ্েটচজবর প্রটে, এবং 
সশষিডা টদবডাংশুর প্রটে বজল মুখ্মন্ত্রী উজঠ দডাাঁেডাজলডা। হডােিডা স�ডাে 
করডা। সঠডাাঁজি অমডাটয়ক হডাটে েুলজে।

েবডাইই উজঠ পেজলডা। স্ডাভডাটবক। অ�ে্ডা টদবডাংশুও। টকন্তু ও 
সবচডাটর মুখ্মন্ত্রীজক পডালিডা নমকিডার করজে ভুজল স�জলডা!

রডাজে যখন টদবডাংশু বডাটে ঢুকজলডা, রত্নডা ড্টয়ংরুজম বজে টিটভ 
সদখজে। একিডা খবজরর চ্ডাজনল চলজে। টদবডাংশু সদখজলডা, সেই 
অমডাটয়ক হডাটে সদওয়ডা সলডাকিডা। সপ্রে কনিডাজরন্ হজচ্ছ। সলডাকিডা 
বলজে...

"সকডাচটবহডাজরর রডা�মুকুি বডাংলডার েম্পদ। আমরডা সেিডা ভুজল 
যডাইটন। প্রিম দিডায় অজনক কডা�কজম্যর মজধ্ আমরডা এটদজক 
মজনডাজযডা� টদজে পডাটরটন। আর েখন টেটবআই সদখটেলও 
ব্ডাপডারিডা। যডাইজহডাক, আটম কডাউজক সদডাষডাজরডাপ করটে নডা। েজব 
এিুকু স�ডার�লডায় বলটে, বডাংলডায় সযডা�্ পুটলে অটিেডার এবং 
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কম্যীর অভডাব সনই। আমরডা সকেটি টরওজপন করডার টেদ্ধডান্ত 
টনজয়টে। এর �জন্ টেআইটির বডােডাই করডা অটিেডারজদর টনজয় 
নেুন টিম করডা হজচ্ছ। সকডাচটবহডাজরর রডা�মুকুি আমরডা সযজকডানও 
মূজল্ টিটরজয় আনজবডাই। বডাংলডার মডানুজষর কডাজে এ আমডাজদর 
প্রটেজ্ঞডা!"

"শুজয়ডাজরর বডাচ্ডা...." �ডােীর চডাটবিডাই টিটভর টদজক েুাঁজে মডারজলডা 
টদবডাংশু। টিটভজে নডা সলজ� লডা�জলডা পডাজশর সদওয়ডাজল বুজক দডাাঁটেজয় 
িডাকডা একিডা টিকটিটকর �ডাজয়। পডালডাজলডা টিকটিটকিডা। সল�িডা 
মডাটিজে পজে কডাাঁপজে লডা�জলডা টেরটের কজর। রত্নডা েডােডােডাটে 
টরজমডাি টিজপ বন্ধ করজলডা টিটভিডা। আর করজে করজেই আঃ বজল 
একিডা অসু্ি আে্যনডাদ কজর ব্িডায় কুাঁকজে সযজে সযজে অনুভব 
করজলডা, েীব্র আন্দ আর েীব্র রডাজ�র অটভব্টতি একইরকম 
হয়।

৫.

টঠক েডােটদন পর সকডাচটবহডাজরর মহডা�্য্, ঐটেহডাটেক 
রডা�মুকুি উদ্ধডার করজলডা টেআইটির টবজশষ েদন্তকডারী দল। 
অটিটেয়ডাটল। মুখ্মন্ত্রী সপডা� টদল, বডাইি টদল, বডাংলডার হৃেজ�ৌরব 
উদ্ধডাজরর পটবরে কে্যব্ সিজক সয েডার েরকডার একমুহূজে্যর 
�ন্ও েজর আজেটন সে কিডা স�ডার �লডায় স�ডাষেডা করজলডা। এই 
উদ্ধডারপজব্য এনকডাউন্টডাজর টনহে হল েুজপন মণ্ল। �ডানডা স�ল, 
সে টেল আন্ত�্যডাটেক সচডারডাচডালডানচজরির চডাাঁই। টেআইটির টবজশষ 
েদন্তকডারী দজলর েদে্ টহজেজব টদবডাংশুও মুখ্মন্ত্রীর েডাজি সদখডা 
কজর অজনক রডাজে বডাটে টিরজলডা। টিজর রত্নডার ওপর চেডাও হল।

েবই েু্দর, মেৃে এবং সমডালডাজয়মভডাজব টমজি স�জলও 
টদনপডাাঁজচক পজর আবডার একিডা লডাশ পডাওয়ডা স�ল। সে সেডা সরডা�ই 
রডাজ�্র সকডািডাও নডা সকডািডাও অমন এক আধিডা পডাওয়ডা যডায়। 
এমন টকেু গুরুের খবর নয়। মুকুিরহজে্র েডাজিও েডার সকডানও 
েম্পক্যও সনই...
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 করুণাধারা 
েীদপন ভট্াচার্য  

১. 
“�ডাজনডা, অমল, আটমখুবঈশ্বরভতিটেলডাম,”টনরঞ্জনদডার 

কিডাগুজলডার মজধ্ যেখডাটন স্ীকডাজরডাটতি টেল, েডার সচজয় সবশী 
টেল লিডাটন্ত।গ্ীজষ্র গুজমডাজি েডাাঁর লিডাটন্ত আটম অনুভব করজে 
পডারটেলডাম। দূজর সকডািডাও কডাক িডাকটেল, গ্ীজষ্র অশডান্ত কডাক। 
রডাতিডার টপচ �জল যডাটচ্ছল টনদডা� কজমডালেডায়। টনরঞ্জনদডার কুকুর 
কডানু কুণ্লী হজয় �ুটমজয় টেল টবেডানডার টনজচ। 

শুজয় টেজলন টনরঞ্জনদডা, েডাাঁরজেডাবেডাজনডা �ডাজলটেনটদন নডা-
কডামডাজনডা দডাটে, অপেৃয়মডান েডাদডা চুল েমজয়র েডাজি রিমশঃই 
কপডালজক উমুেতি করজে, সেই প্রশতিেডায়�মজে সস্দটব্ুদ, �টেজয় 
পেটেল কপডাজলর ধডার স�াঁজষ টবেডানডায়। কপডাজলর টনজচ বেলবেল 
সচডাখ, টকন্তু সচডাখজক ট�জর টন�ু্যম কডাটলমডা। রডাে স�জ� টনরঞ্জনদডা 
�ীবজনর �ঠন খুাঁ�জেন, টকন্তু েডাাঁর �ীবজনর েময় িুটরজয় 
আেটেল। টনরঞ্জনদডা টনজ�জক �ডাম্যডান �টেেটবদ ট�ও�্য ক্ডান্টজরর 
টশষ্ ভডাবজেন। ক্ডান্টর অেীজমর েন্ধডান করজেন, অেীম সিজক 
অেীমের, মজন করজেন অেীজমর ধডারেডা এজেজে ঈশ্বর সিজক, 
ঈশ্বর অেীম, কডাজ�ই সেই ঈশ্বজরর কীটে্যও অেীম হজব।

“টকন্তু সে আমডাজক আশডাহে কজরজে বডারবডার।”কিডািডা উটন 
খুব আজতি বলজলন, অজনকিডা  স্�জেডাটতির মে, বডাইজরর কডাজকর 
শজব্দ চডাপডা পেল।  

“সক আশডাহে কজরজে আপনডাজক টনরঞ্জনদডা, ঈশ্বর?”
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ঈশ্বজরর কডা�ই হল মডানুষজক আশডাহে করডা, টনরঞ্জনদডার এই 
স্ীকডাজরডাটতি আমডাজক টবটস্ে কজর নডা। হজে পডাজর অেীজমর �ঠন 
েন্ধডান করজে ট�জয় টনরঞ্জনদডা আশডাহে হজয়জেন। েেীম �ীবজন 
অেীমজক সশষ পয্যন্ত আয়ত্ত করজে পডাজরন টন। 

েডাাঁর মডািডািডা টবেডানডার ওপর অল্প নজে । েডারপর বজলন,“ইেহডাক 
মডাস্টডারজক সেজে সদয়ডা উটচে হয় টন।”

“ইেহডাকমডাস্টডার সক, দডাদডা?”

“ইেহডাকমডাস্টডার আমডাজদর গ্ডাজমর সমজয়জদর কুিজল পেডাে। 
অঙ্, ভূজ�ডাল, ধম্যটশক্ষডা যখন সযমন লডাজ�। ১৯৭১ েন, আমরডা 
েবডাই মুটতিযুজদ্ধ যডাব বজল বজে আটে। যুদ্ধ করডার �ন্ যজিষ্ঠ 
অস্ত সনই। অস্ত কজব আেজব, েডারপর আমডাজদর িডাক পেজব।”

এিুকু বজল টনরঞ্জনদডার কণ্ঠস্র �জরর বডােডাজের সকডাটি সকডাটি 
অেু পরমডােুজক আর আজ্দডাটলে করডার শটতি রডাজখ নডা, স্রেন্ত্রী 
হডাল সেজে সদয়। েডাাঁর কপডাজল িডান করেল রডাটখ, �ডাজমর টনজচ 
ত্বক আমডার আঙুলজক উষ্ কজর।  

টনরঞ্জনদডার টপটেমডা, েডাাঁর একমডারে �ীটবে স্�ন, একিডা 
�লভরডা সিকটচ টনজয় �জর সঢডাজকন, উটন টনরঞ্জনদডাজক �লপট্ 
টদজে চডান। টপটেমডাজক বলজে চডাই, “কটি কজর লডাভ সনই, �লপট্ 
ওনডার সকডাজনডা কডাজ� আেজব নডা।” টকন্তু আটম বটল, টকেুিডা 
টনজ�জক আশ্চয্য কজরই, ‘ইেহডাক মডাস্টডার কী কজরটেল, টপটেমডা?’

অটমেডা টপটেমডা টনরঞ্জনদডার আপন টপটেমডা নন, টনরঞ্জনদডার 
সিজক বের পজনজরডা হয়জেডা বে হজবন। ঋ�ু মডানুষ। �জলর 
সিকটচিডা নডামডাজে নডামডাজে বলজলন, “যুজদ্ধর েময় ইেহডাক 
মডাস্টডারজক রডা�ডাকডার বজল গ্ডাজমর সেজলরডা ধজরটেল, সে নডাটক 
পডাটকতিডাটন সেনডাজদর বলিডায় পি সদটখজয় টনজয় ট�জয়টেল।” 

েডারপর? ট�জজ্ঞে কটর। 

“সেজলরডা টনরঞ্জনজক েডাটলশ মডাজন। টনরঞ্জনই ইেহডাকজক 
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চডাকটরিডা কটরজয় টদজয়টেল। টনরঞ্জন ট�জজ্ঞে কজরটেল, ‘ইেহডাকজক 
বলিডা সযজে সকউ সদজখজে?’ সকউ নডাটক সদজখ টন, কিডািডা টকেুিডা 
সশডানডা। টনরঞ্জজনর কিডায় সেজলগুজলডা ইেহডাকজক সেজে টদল।”

টনরঞ্জনদডার �লডা সিজক একিডা শব্দ সবর হয়। েডাাঁর মুজখর 
কডাজে কডান পডাটে, টনরঞ্জনদডা টিেটিে কজর বজলন,“ঈশ্বজরর 
কিডায় সেজেটে।”

অটমেডা টপটেমডা বলজে িডাজকন, “দুটদন বডাজদ সভডাজর ইেহডাক 
পডাক বডাটহটনজক টনজয় আমডাজদর গ্ডাজম টনজয় আজে। আমরডা বডাাঁটচ, 
েজব অজনজকই বডাাঁজচ নডা। যুজদ্ধর পজর ইেহডাকজক আর খুাঁজ� 
পডাওয়ডা যডায় নডা।”

টনরঞ্জনদডা আবডার সযন টকেু বলজে চডান। কডান পডাটে। উটন 
বজলন, “ঈশ্বর করুেডা করজে সচজয়টেল।”

দুপুর �টেজয় টবজকল পজে। কুকুর কডানুর �ুম ভডাজঙ। টবেডানডার 
টনচ সিজক সবটেজয় এজে আেজমডােডা ভডাজঙ। কডানুর �ডাজয় কডাজলডা 
চুল, কপডাজল েডাদডা লম্বডা দডা�।টপটেমডা সভেজর যডান, কডানু েডার 
সপেন সপেন যডায়। 

২.
�জর বই-ঠডাাঁেডা পুজরডাজনডা দুজিডা আলমডাটর, কডাজঠর সিটবল, 

কজয়কিডা সচয়ডার, আর এক পডাজশ টবেডানডা। সিটবজলর ওপর চডার-
পডাাঁচিডা বডাাঁধডাজনডা খডােডা। হয়জেডা েডাজে টনরঞ্জনদডা টলজখজেন, েব 
অেীম েংখ্ডা এক নয়। হয়জেডা অেীম সিজক অেীমের েংখ্ডা 
কল্পনডা করডা যডায়। সেইেব খডােডা অপটরটচে �ডাটেটেক েংজকজে 
পূে্য, সেই েংজকজের পডাজঠডাদ্ধডার সক করজব? বডাইজর েরু রডাতিডািডা 
উপজচ পেটেল টরসেডার টভজে। গ্ীজষ্র েৃষ্ডাে্য কডাজকর দল 
েডারস্জর টচৎকডার করজে টবদু্জের েডাজরর ওপর বজে। সেই 
�রজম আটম চডাইটেলডাম একিডা শডান্ত শীেল দুপুর, ঠডাণ্ডা বডাাঁধডাজনডা 
সমজে, বরি-�মডাি �ল। আবহডাওয়ডা েংবডাদ শুজনটেলডাম আ� 
েকডাজল, বৃটটি শুরু হজব কডাল েন্ধ্ডা সিজক। বৃটটির অজপক্ষডায় বজে 
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টেল শুকে শহর বহুমডাে। 

টনরঞ্জনদডা সেই েন্ধ্ডায় সবাঁজচ টেজলন, পরটদন দুপুজরও 
টেজলন। ঐ দুপুজর টকেুক্ষজের �ন্ বেরিডা কম টেল, কজণ্ঠ স�ডারও 
সপজয়টেজলন। বডা�ডার কজর টনজয় এজেটেলডাম, অটমেডা টপটেমডা 
সেগুজলডা টনজয় স�জলন সভেজর।সচয়ডার সিজন টনরঞ্জনদডার পডাজশ 
বেজল উটন অসূ্ি কজণ্ঠ টক সযন বলজলন। ওনডার কডােডাকডাটে মুখিডা 
টনজল শুনলডাম বলজেন, ‘অমল, েুটম আমডাজক একিডা করুেডার �ল্প 
বল, েডাহজল আটম সেডামডাজক একিডা সবদনডার কডাটহটন সশডানডাব।’

টনরঞ্জনদডা মৃেু্র মুজখ দডাাঁটেজয় সকডাজনডা ব্ি্যেডার কিডা ভডাবজেন, 
হৃদজয়র �ভীজর সপ্রডাটিে অেমডাপ্ অধ্ডায় যডা টকনডা সভজে উঠজে 
আপন লেবেডায় েডাাঁর মটতিকেজক সবদনডায় আলুেে কজর। েংখ্ডা টদজয় 
টক করুেডা েৃটটি করডা যডায়? গ্ীজষ্র েকডাজল আমডার রডাজের নডা-
সধডাওয়ডা খডাবডার বডােজন সয টপাঁপেডারডা আজে েডাজদর প্রটে টক আটম 
করুেডা কটর? নডাটক একডাধডাজর তপশডাটচক নরপটে ও ঈশ্বর হজয় 
আটম টেদ্ধডান্ত সনই হডা�ডার টপাঁপেডার মজধ্ কজয়কটি টপাঁপেডাজক 
বডাাঁচডাজে। সেিুকুই আমডার করুেডা, এর সবশী টকেু নডা। 

ব্ি্যেডা েঙ্ী ভডালবডাজে, েডাই টনরঞ্জনদডার প্রজনে সয সৃ্টে মুহূজে্য 
আমডার মজন পেল েডা একডান্তই ব্ি্যেডার। বহু েীক্ষ্ণ সবদনডা েডাটেজয় 
একটি স্ল্প-থিডাটয়জত্বর �িনডা সৃ্টেজে সভজে ওজঠ, বলজে শুরু কটর, 
“আমডার বয়ে েখন কম টেল। এক টভে রডাতিডায় হডাাঁিটেলডাম। 
েডাদডা শডােী-পেডা এক েরুেী সকডাজনডা অন্ধজদর প্রটেষ্ঠডাজনর �ন্ 
েডাহডায্ েুলটেল। েডার কডাজলডা লম্বডা টবনুটন এখজনডা মজন পজে। 
েডারডাটদন সহাঁজি েডার মুখ শুটকজয় ট�জয়টেল। আমডাজক বলল, ‘ভডাই, 
অন্ধজদর �ন্ একিডা িডাকডা সদজবন?’আমডার কডাজে িডাকডা টেল, টকন্তু 
যডা হয়, মুখ টদজয় সবর হল, ‘ভডাংটে সনই।’ সেই েরুেী আকুল 
হজয় বজলটেল,‘ভডাংটে কজর সদব, ভডাই, আপটন টদন।’ আমডাজক 
আপটন কজর েজম্বডাধন কজরটেল, আটম সেডাি টেলডাম টকন্তু েবু 
সে আমডাজক আপটন কজর বজলটেল। টকন্তু আটম িডাটম টন, চজল 
এজেটেলডাম। এরপর ২০ বের পডার হজয়জে, সেই সৃ্টে এে বের 
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পজরও ভুটল টন, সেই সমজয়র আশডাহে মুখ মজনর সকডািডায় স�াঁজি 
আজে। সেটদন একিডা িডাকডা টদজয় ব্ি্যেডার সবেডা�ডাল সিজক মুতি 
িডাকজে পডারেডাম।”

আমডার কডাটহটনিডা করুেডার হল নডা, বরং সবদনডার হল। আটম 
করুেডা করজে পডাটর টন। টনরঞ্জনদডা বুেজলন, মজন হল হডােজলন 
- সবদনডারই হডাটে। েডারপর ভডাঙডা �লডায় বলজলন, “েডার নডাম টেল 
করুেডা। আমডাজক বজলটেল, দডাদডা আমডাজক উদ্ধডার করুন। আটম 
পডাটর টন।”

টপটেমডা ঐ েমজয়ই চডা টনজয় ঢুকজলন। দু কডাপ চডা। সিটবজলর 
ওপর রডাখজলন। উটন টনরঞ্জনদডার কিডা শুনজে সপজয়জেন টকনডা 
বুেজে পডারলডাম নডা। করুেডার কিডািডা েডাাঁজক ট�জজ্ঞে করডা টঠক 
হজব টক হজব নডা এ েব ভডাবজে ভডাবজেই টনরঞ্জনদডা বলজলন, 
“করুেডার বর ওজক সিজল চজল ট�জয়টেল, হয়জেডা টবজয় কজরটেল 
অন্ �ডায়�ডায়। পটরে্তিডা করুেডার বডাবডা-মডা আমডাজক অনুজরডাধ 
কজরটেল সমজয়িডাজক উদ্ধডার করজে, ওজক পডােডায় রডাখডা যডাটচ্ছল 
নডা।”টনরঞ্জনদডার কণ্ঠস্র আবডার পশ্চডােপজির মৃদু সকডালডাহজলর 
েজঙ্ টমজশ স�ল। 

টপটেমডার টদজক েডাকডালডাম, ওনডার দৃটটি �ডানডালডার কটেব�্যডা 
পডার হজয় পডাজশর বডাটের হেশ্রী সদয়ডালিডায় আিজক টেল। উটন 
েব কিডাই শুনজে সপজয়জেন। আবডার আমডার কডান টনজয় আটে 
টনরঞ্জনদডার মুজখর কডাজে। শুটন বলজেন, “করুেডাজক আটম টঠকই 
ঢডাকডায় টনজয় আেেডাম, টকন্তু গ্ডাজমর অন্ সলডাজকরডা আমডাজক ভয় 
সদখডাল। বলল, আনুষ্ঠডাটনকভডাজব টববডাহ টবজচ্ছদ নডা হজল ওজক 
গ্ডাম সিজক সবর হজে সদজব নডা। বলজব, আটম অপহরে কজরটে। 
আর টহ্ুদ ধম্যীয় মজে সেডা টবজচ্ছদ হয় নডা। অটগ্নেডাক্ষী কজর সয 
টবজয় েডাজে টক টবজচ্ছদ হজে পডাজর?” এই বজল টনরঞ্জনদডা সহজে 
ওজঠন - স�ডার কজর অ্হডাটে সযিডা পটরেে হয় দমকডা কডাটশজে। 
েডারপর বজলন, “অটগ্নেডাক্ষী - সে শুধু নডারীর �ন্, করুেডার বর 
আর এক�নজক টবজয় কজর েুজখই আজে। ঢডাকডায় উটকজলর েডাজি 



274
সূচীপত্র

কিডা বজলটেলডাম। সকডাজনডা লডাভ হয় টন।”

“েডারপর?” টনজ�র অ�ডাজন্তই প্রনেিডা মুখ সিজক সবর হজয় 
এল। “েডারপর?” যন্ত্রেডায় টনরঞ্জনদডার কপডাজলর চডামেডা কুাঁচজক 
ওজঠ, দুজিডা ভুরু এক হজয় যডায়। মজন হল এরপর হডােজলন, 
শুকে সিজি যডাওয়ডা সঠডাাঁজির দুটদক প্রেডাটরে হয় কডাজলডা সেডাপ-
ধরডা �ডাজল। “আমডার ওপর ভরেডা কজরটেল করুেডা, টকন্তু ঈশ্বর 
আমডাজক অজপক্ষডা করজে বজলটেল।করুেডা অজপক্ষডাও কজরটেল - 
দশটি বের।েডারপর একটদন বডাটে সিজক পডাটলজয় স�ল।”

“করুেডার সলখডা েব টচটঠ ঐ আলমডাটরিডায় পডাজব।” হডাে টদজয় 
আলমডাটরিডা সদখডাজনডার সচটিডা কজরন টনরঞ্জনদডা, করুেডার ব্ডাপডাজর 
সযমন েডাহে করজে পডাজরন টন, শীে্য হডােিডাও সযন সেমন - 
ঐকডাটন্তক ইজচ্ছর অভডাজব - টবেডানডা সেজে সবশীদূর উঠজে পডাজর 
নডা। টনরঞ্জনদডার যুটতির �টেজে ঈশ্বর টক েরডােটর আটবভূ্যে হজেন 
সয েডাজক করুেডাজক গ্হে করজে টনজষধ কজরটেজলন? সেিডা 
ট�জজ্ঞে করজে ট�জয়ও করডা হয় নডা, সেই প্রজনের েময় সবডাধহয় 
পডার হজয় ট�জয়টেল।  

টবজকজল টনরঞ্জনদডার কজলজ�র দু�ন েহকম্যী আজেন। েডারডা 
কডানুজক �জরর মজধ্ সদজখ �ডাবজে যডায়। কডানু টবেডানডার টনচ সিজক, 
মডািডািডা েডামজনর দু-পডাজয়র মজধ্ সরজখ �ভীর কডাজলডা সচডাজখ েডাজদর 
টদজক েডাটকজয় িডাজক।  দুই েহকম্যী অস্টতি টনজয় সচয়ডাজর বজে 
�রিডাজক টনরীক্ষে করজে িডাজক। আটম বুটে েডাজদর দৃটটি সিটবজলর 
ওপর সনডািখডােডাগুটলজে প্রডায়ই আিজক যডাজচ্ছ। ভডাল সলকচডার 
টদজেন বজল টনরঞ্জনদডার েুনডাম টেল, এরডা ভডাবটেল েডাাঁর মৃেু্র 
পজর যটদ সনডািগুজলডা হডােডাজনডা যডায়। �ডানেডাম ওগুজলডা টদজয় এজদর 
সকডাজনডা লডাভই হজব নডা। ঐ খডােডাগুজলডাজে টনরঞ্জনদডা বডাতিবজক 
েংখ্ডা টদজয় �ঠন করজে সচজয়টেজলন।আটম টনটশ্চে উটন েডাজে 
েিল হন টন, টকন্তু েডাাঁর প্রজচটিডার �ডাটেটেক ভডাষডা এজদর �ন্ 
হজব দুজব্যডাধ্। আটম েডাজদর প্রডায় স�ডার কজর টবদডায় কজর টদলডাম।  

এরপজর টনরঞ্জনদডা আর �ন্টডা দুজয়ক সবাঁজচ টেজলন। খবর 
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সপজয় কুিজলর বনু্ধ সমডাতিডাক হডাট�র, ও এই পডােডাজেই িডাজক, 
টনরঞ্জনদডাজক টচনে, শ্রদ্ধডা করে। আমডাজক বলল, ‘সেডাজক টকেু 
করজে হজব নডা, রেডাজকর ব্বথিডা করটে।   

টনরঞ্জনদডা আচডার-অনুষ্ঠডান নডা করজে বজলটেজলন। টপটেমডা 
শতি মডানুষ, অবশ্ম্ডাবীর �ন্ প্রস্তুে টেজলন, নেুন একিডা কডাপে 
টনজয় এজে বলজলন, “আর টকেু নডা কর, এই কডাপেিডা পটরজয় 
টদও।” আটম বললডাম, “শ্মশডাজন চলুন।” উটন বলজলন, “েুটম 
�ডান সমজয়জদর সযজে সনই।” বললডাম, “চলুন, আমডাজদর েমডা� 
সেডা এই ক’�নই, আপনডাজক েডােডা আমরডা সযজে পডারব নডা।” 
সমডাতিডাক, আটম, টপটেমডা আর পডােডার দু�ন সদহর েডাজি রেডাজকর 
সপেজন উঠলডাম। কডানু বডাটের বন্ধ দর�ডার সপেজন স�উ স�উ 
করটেল।  রেডাক সেজে যডাটচ্ছল, চডালকজক িডামডাজে বললডাম। সনজম 
বডাটের দর�ডা খুজল কডানুজক সবর কজর টনজয় এলডাম, রেডাক যডারেীজদর 
বললডাম, “এও হজব আমডাজদর শ্মশডানবনু্ধ।” সকউ আপটত্ত করল 
নডা, সমডাতিডাক কডানুজক ওপজর েুলজে েডাহডায্ করল। কডানু শডান্ত হজয় 
গুটিশুটি হজয় টনরঞ্জনদডার পডাজয়র কডাজে শুজয় পেল। 

সেই রডাজে টদজনর �রম কজম আেটেল, বডােডাজের আদ্্যেডা 
আমডাজদরজক টকেুিডা শীেল করল। শ্মশডাজন টপটেমডাজক টচেডায় 
আগুন টদজে বজলটেলডাম। উটন বলজলন,“েডা টক হয়, আটম বে 
হজয় এই কডা� করজে পডাটর নডা।”আটম একিডা শলডা টদজয় কডাজঠ 
আগুন ধরডাই। কডানু এবডার সবডাজে টনরঞ্জনদডাজক পুটেজয় সদয়ডা 
হজচ্ছ, ও আগুজনর চডারটদজক সদৌেডায়, স�উ স�উ করজে িডাজক, 
আগুন সয টনরঞ্জনদডাজক টচরেজর অদৃশ্ করজব সেিডা সেও সবডাজে 
। অন্ সলডাজকরডা টবরতি হয়, কডানুজক েডামজল টনজয় দূজর �ডাজের 
ওপর বটে। কডানুর সচডাজখ টচেডা বেজল। 

প্রকৃটে সযন দডাহ-কডায্য েডাঙ্ হবডার �ন্ বজে টেল। বৃটটি নডামডার 
আজ� টকেু েডাই েংগ্হ কটর। আমরডা বডাটে টিটর মুষলধডারডা 
বৃটটির েডাজি। পরটদন স�ল টনরঞ্জনদডার বডাটে খডাটল করজে, েডার 
সনডািখডােডা আর টকেু বই আমডার সেডাি ্্ডািবডাটের আজরডা সেডাি 
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কডামরডায় টনজয় আটে। সমডাতিডাক আেবডাবপরেগুজলডা টবটল কজর সদয়। 
দুটদন পজর একিডা �ডাটে ভডােডা কটর, যটদও �ডাটে ভডােডা করডা টেল 
আমডার �ন্ টনেডান্তই টবলডাটেেডা। অটমেডা টপটেমডাজক েডাাঁর গ্ডাজমর 
বডাটেজে নডাটমজয় টদজে হজব, টনরঞ্জনদডারই গ্ডাম। কডানুজকও শহজর 
রডাখডা যডাজব নডা, আটম সযখডাজন িডাটক সেখডাজন কুকুর রডাখডা যডায় নডা, 
েডাই কডানুও চজলজে আমডাজদর েডাজি, আমডার আশডা কডানুজক ওখডাজন 
সরজখ আেডা যডাজব। অটমেডা টপটেমডা টিজর যডাজচ্ছন েডাাঁর আপন 
ভডাইজপডার বডাটে, েডারডা রডাট� হজয়জে ওনডাজক রডাখজে।আমডাজদর 
েডাজি �জি েডাই টেল, টনরঞ্জনদডার গ্ডাজমর পডাজশ সবেু নদী, সেই 
নদীজে টনরঞ্জনদডাজক েটেজয় সদব বজল। 

৩. 
টনরঞ্জনদডার মৃেু্জে প্রকৃটে সযন েটে্ই দুঃটখে হজয়টেল, 

েডাাঁর চজল যডাবডার পর সিজক সযবৃটটি শুরু হজয়টেল সেিডা িডামটেল 
নডা। সেটদন রডাতিডাজেও সবশ বৃটটি সপলডাম। আমডাজদর চডালক �ুটমজয় 
পজেটেল, আর একটি বে বডাজের েজঙ্ মুজখডামুটখ েং�জষ্যর আজ� 
অটমেডা টপটেমডা টচৎকডার টদজয় উজঠটেজলন, েডাজে চডালজকর �ুম 
ভডাজঙ, সশষ মুহূজে্য সে �ডাটেিডা েডার সলজন টিটরজয় আনজে েক্ষম 
হয়।মডানুজষর কখন মৃেু্ হয় আর কখন হয় নডা সেিডা হয়জেডা 
েম্ডাব্েডা ে্বে টদজয় টবচডার কজর চজল, এই সদজশ বেজর কজয়ক 
হডা�ডার মৃেু্ হয় রডাতিডার দু�্যিনডায়। যেক্ষে নডা সেই েংখ্ডার সকৌিডা 
পূে্য হজব েেক্ষে রডাতিডার রতিটপপডােু সদবেডা দডাটব করজব আজরডা 
মৃেু্র। অটমেডা টপটেমডা ঈশ্বজরর নডাম সনন আর আটম রতিটপপডােু 
সদবেডাজক িডাাঁটক টদজয়টে বজল েৃটপ্ অনুভব কটর। চডালকজক টকেু 
�ডালম্দ কটর, �িনডার আকটস্কেডা েডামলডাজে সে �ডাটে িডাটমজয় 
চডা খডায়।   

গ্ডাজম সপঁেডাজে সপঁেডাজে দুপুর পডার হজয় স�ল। স�ডার বৃটটিজে 
কডাাঁচডা রডাতিডায় কডাদডা �জম �ডাটের চডাকডা আিজক টদটচ্ছল। �ডাটে আর 
সেই ভডাইজপডার বডাটে পয্যন্ত সপঁেজে পডারল নডা। সদৌজে যখন েডাজদর 
বডাটেজে ঢুকলডাম আমরডা দু�জন (এবং কডানু) টভজ� একশডা। বে 
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সদডােলডা পডাকডা বডাটে, বডাইজর উজঠডান। ভডাইজপডা টপটেজক সদজখ খুটশ  
হজয়জে বজল মজন হল নডা। বুেলডাম সেখডাজন সবশীক্ষে িডাকডা যডাজব 
নডা, টকন্তু টকেু কডা� অেমডাপ্ টেল। একিডা েডােডা মডািডায় কজর ঐ 
বডাটে সিজক সবর হজয় নদীর ধডার ধজর হডাাঁিলডাম। টনরঞ্জনদডার সবেু 
নদী বষ্যডায় প্রডাে সপজয়জে, েডাজে সভজে যডাজচ্ছ কচুটরপডানডা, বডালুভটে্য 
�ি�ি-করডা সনৌকডা। একিডা উাঁচু �ডায়�ডা সিজক টনরঞ্জনদডার েডাই 
সঢজল টদই সবেুর স্ডাজে, মুহূজে্য সে টবলীন হজয় যডায় �জলর 
টনজচ। 

অটমেডা টপটের ভডাইজপডার বডাটেজে যখন টিরলডাম েৎক্ষজে 
বৃটটিিডা সিজমজে, েূয্য িুবু িুবু করজে। আটম বললডাম,“যডাই টপটে। 
কডানুজক টক এখডাজন সরজখ যডাওয়ডা যডাজব?” এই প্রিম অটমেডা 
টপটের সচডাজখ সযন �ল সদখলডাম। েডাও েডামজল টনজয় বলজলন, 
“অমল, কডানুজক রডাখজে ওরডা রডাট� হজচ্ছ নডা।” কডানুজক সয ওরডা 
রডাখজব নডা সেিডা আজ�ই বুজেটেলডাম, অটমেডা টপটেজক সয িডাকজে 
টদজচ্ছ এিডাই ভডাজ�্র ব্ডাপডার যটদও এই ভডাইজপডাজক টপটে সকডাজল 
টপজঠ মডানুষ কজরটেজলন। অটমেডা টপটেজক টবদডায় �ডাটনজয় কডানুজক 
টনজয় �ডাটেজে উঠলডাম।�ডাটে েডােল, অল্প টকেুদূর সযজয় চডালকজক 
�ডাটে িডামডাজে বললডাম। েৎক্ষজে রডাজের অন্ধকডারিডা সচজপ বেজে, 
টদ�জন্ত একিডা আবেডায়ডা লডাল আভডা সভজে আজে। আমরডা েখজনডা 
গ্ডামিডা েডােডাই টন। কডানুজক �ডাটে সিজক নডাটমজয় এক �ডায়�ডায় 
বেডালডাম। সে বডাধ্ সেজলর মে বজে রইল।আমডার ওজক ঢডাকডায় 
সনবডার সকডাজনডা উপডাই সনই। বললডাম, “আমডাজক ক্ষমডা কটরে, কডানু। 
সেডাজক ঢডাকডায় রডাখডা আমডার পজক্ষ েম্ব হজব নডা।” কডানু হয়জেডা 
আমডার কিডা বুেল, সেই অন্ধকডাজরও কডানুর �ভীর কডাজলডা সচডাজখ 
মজন হয় সবদনডা সদজখটেলডাম। রডাতিডািডা এখডাজন কডাাঁচডা, এটদক-ওটদক 
বডাটের আজলডা সদখডা যডাজচ্ছ, টনশ্চয় ওর ভডাজ�্ টকেু �ুজি যডাজব। 

�ডাটের চডালক আমডার এই কডাজ� আশ্চয্য হয়, টকেু বজল নডা। 
কুকুজরর েজঙ্ মডানুজষর সয আটত্মক সযডা�ডাজযডা� হজে পডাজর সেিডা 
সে �ডাজন টকনডা �ডাটন নডা। আবডার �ডাটেজে উজঠ বটল, “চজলন।” 
আটম সপেজন েডাকডাই নডা। �ডাটে বে রডাতিডায় ওজঠ, টমটনি দজশক 
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পডার হয়, কডাজচর �ডানডালডার বডাইজর অন্ধকডার টবশ্ব সদখজে সদখজে 
ভডাটব আমডার করুেডার আধডার কেখডাটন। ভডাটব, কডানুর কডাটহটন 
আর একটি সবদনডার কডাটহটন হজয় রজব, টকন্তু এই সবদনডাজক 
মুজে সদবডার টেদ্ধডান্ত সেডা আমডার হডাজে। চডালকজক বটল, “�ডাটে 
স�ডারডান”। টিজর আটে কডানুজক সযখডাজন সরজখ এজেটেলডাম সেখডাজন, 
টকন্তু কডানুজক সদটখ নডা। 

রডাতিডািডার দু-পডাজশ সেডাি সেডাি একেলডা বডাটে, েডাজদর পডাশ 
টদজয় পডাজয়-চলডা �টল ঢুজক স�জে। পডাজশর বডাটেগুজলডা সিজক সভজে 
আেডা টবদু্জের আজলডা সচটিডা করটেলজেই �টলগুজলডার পিজক 
টচটনিে করজে। েডারই একিডাজে ঢুটক, আজলডা-আাঁধডাজর েংশজয় 
পডা সিটল,পডা সিলজে সিলজে কডানুর নডাম ধজর টচৎকডার কটর। 
পডাশ টদজয় দু-এক�ন চজল যডায়, আমডার টদজক েডাটকজয়, েডারডা 
ভডাজব কডানু সবডাধহয় আমডার বনু্ধ বডা আত্মীয়। েডাজদরজক টকেু 
ট�জজ্ঞে করজে পডাটর নডা, কে পজির কুকুরই নডা েডারডা সদজখ। 
এইভডাজব টমটনি পজনজরডা �ুটর, েডারপর বুটে পি হডাটরজয়টে। 
েমজয়র েডাজি েব গ্ডাজমর মডানুষও সযন অদৃশ্ হজয় যডায়। বৃটটি 
মুষলধডাজর নডা পেজলও টবরডাম সদয় নডা সকডাজনডা। েডােডা চুাঁইজয় �ল 
পজে �ডামডায়, প্ডাজন্ট। �টলর কডাদডা �ুজেডা পডার হজয় সমডা�ডাজক 
টভট�জয় আঠডাজলডা কজর সদয়। হঠডাৎ হঠডাৎ �টলগুজলডা সযজয় পজে 
সকডাজনডা সিডাবডার পডাজশ টকংবডা সেগুন বডা�ডাজন। মডাজে মজধ্ টব�টলর 
আজলডা েডাজদরজক পিটি কজর সেডাজল। ধীজর ধীজর একিডা আেঙ্ 
মজন দডানডা বডাাঁজধ, এই গ্ডাম সিজক আমডার আর বডার হওয়ডা হজব 
নডা। মজন হল সযন �ন্টডাখডাজনক এরকম স�ডালকধডাাঁধডায় �ুরলডাম। 
মডাজে মজধ্ দু-একিডা বডাটের সখডালডা �ডানডালডা টদজয় সভেজর মডানুষ 
সদটখ। সেজল-সমজয়রডা �ডাজনর সরওয়ডা� করজে, সকউ পেডাজশডানডা 
করজে, সিটলটভশন চলজে, রডান্ডা�জর পডাজরে সেল িুিজে, মশলডার 
�ন্ধ আেজে। ঐ েন্ধ্ডায় েডাজদর �ীবনজক আটম ঈষ্যডা করটেলডাম। 
ভডাটব, গ্ডাম ধীজর ধীজর শহর হজচ্ছ। ইচ্ছডা করজল এজদর দর�ডা 
ধডাক্কডা টদজে পডাটর, টকন্তু এজদর কী বলব, আমডাজক আশ্রয় টদজে? 
কডানুর খবর �ডাজন টকনডা? আমডার �ডাটে সকডািডায় আজে? এগুজলডার 
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সকডাজনডািডাই সয টঠক করডা যডাজব নডা সেিডা পডাঠক আমডার সিজক 
হয়জেডা ভডাল �ডাজনন। 

অবজশজষ একিডা সখডালডা �ডায়�ডায় এজে পটে। সেখডাজন একিডা 
বে চডােডাল সদখজে সপলডাম, েডাজে বডাাঁধডাজনডা উাঁচু �ডায়�ডা, প্রডায় টরেশ 
িুি বডাই টরেশ িুি। েডার ওপর েডাউটন, টিজনর েডাদ, কডাজঠর তিম্ 
টদজয় ধরডা। একিডা টিমটিজম টবদু্জের আজলডা েডার সিজক েুলজে। 
সেই আজলডায় সদখলডাম স�ডািডা পডাাঁজচক মডানুষ বেডা সশডায়ডা, নডারী ও 
পুরুষ। হয়জেডা বৃটটিজে আশ্রয় টনজয়জে। এজদরজক কডানুর কিডা 
ট�জজ্ঞে করব টক, বেইটদ্ধডায় পেলডাম। একিডা কুকুর হডাটরজয়জে, 
এরকম সবওয়ডাটরশ কে কুকুর বডাংলডার পজি �ডাজি স�ডাজর। 
আমডাজক সদজখ মডানুষগুজলডা সচজয় রইল, আটম অ�ডানডা সলডাক। বৃটটি 
ইজেডামজধ্ আবডার সচজপ বেল। উাঁচু �ডায়�ডািডাজে উঠজে যডাব, 
েখনই সেই টিজমটিজম বডালজবর আজলডায় সদখলডাম সশ্বৎপডািজরর 
িলক, বডাধডাাঁজনডা চডােডাজলরটনচু সদয়ডাজল, েডাজে কডাজলডা সলখডা - 

এইকডানজনরমজেডােুশীেলেডায়ডা

সকডািডাআজেপৃটিবীজে, শ্রডান্তআত্মডাজযিডা

একমুহূজে্যরেজরকটরজবটবশ্রডাম! (রবীন্দনডাি ঠডাকুর) 

শ্রী ঈশ্বর পডাল কেৃ্যক লিডান্ত পটিজকর উজদ্শ্ টনটম্যে, ১৪০৫ 

ঈশ্বর পডাল? “ঈশ্বর পডাল!”হজে পডাজর টক আটম এেটদন যডা 
সভজবটে েডা টঠক নয়?‘ঈশ্বর পডাল’কিডািডা মজনমজনজভজবটেলডাম 
উচ্ডারে কজরটে, আেজল আমডার কিডা বৃটটির শব্দ েডাটপজয় বডারডা্দডায় 
সশডায়ডা-বেডা মডানুষগুজলডার কডাজন সপঁজে ট�জয়টেল। এক�ন বের 
পচডাত্তর বয়জের বৃদ্ধডা শুজয় টেজলন আাঁচল সপজে, টেটন মডািডা েুজল 
বলজলন, “ঐ সয আজলডা সদখডা যডায় ঐিডা উনডার বডাটে।”

সেই বডাাঁধডাজনডা চডােডাজল আর উটঠ নডা। বৃদ্ধডা সয বডাটেিডা সদখডাজলন 
সেখডান সিজক একিডা টিমটিজম আজলডার টবচু্ছটরে টকরেজরখডা 
আমডাজক পি সদখডায়। সদটখ একিডা টিজনর দর�ডা, সেিডা সখডালডা। 
চডােডাল সেজে সেটদজক এজ�ডাই, দর�ডািডা ধডাক্কডা টদজেই খুজল যডায় 
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ক্ডাাঁচক্ডাাঁচ কজর। একিডা সেডাি আটঙনডা, টকেু িুল�ডাে, েডারপজর 
একিডা সেডাি একেলডা �র। সেিডার দর�ডায় সিডাকডা টদই। সকডাজনডা 
েডােডা পডাওয়ডা যডায় নডা। টনরুপডায় আটম স�ডার �লডায় টচৎকডার কটর, 
“ঈশ্বরবডাবু, বডাটে আজেন?” এর সেজকন্ টরেশ পজর দর�ডািডা খুজল 
যডায়, সভেজর সদখজে পডাই দডাাঁটেজয় আজে এক�ন - লম্বডা েডাদডা 
চুল, শ্মশ্রুমটণ্ে, সচডাজখ চশমডা, সেই চশমডার কডাচ পডার হজয় েডার 
সচডাখ সদখডা যডায় নডা। সে বজল, “সক?”

আটম উত্তর সদবডার আজ�ই �জর ঢুজক - েডােডািডা বডাইজর সরজখ 
- আমডার কদ্যমডাতি �ুজেডা টনজয়। বটল, “আটম টনরঞ্জনদডার বনু্ধ। 
টনরঞ্জনদডা মডারডা স�জেন।”

উটন আমডার হডােিডা ধজর টনজ�জক েডামলডাজে চডান, প্রডায় খডাটল 
�জর একিডাই সচয়ডার, ওনডাজক সেই সচয়ডাজর বেডাই। অসু্ি কজণ্ঠ 
বজলন, “টনরঞ্জন চজল স�ল?”বটল, “টনরঞ্জনদডা আপনডার ভতি 
টেজলন। আপনডার কিডা মডানজেন।” উটন আমডার টদজক েডাকডান, 
সেই দৃটটিজে অজবডাধ্েডা। আমডার হডাজে েময় সবশী সনই, যডা 
বলডার এখটন বলজে হজব। বললডাম, “আপনডাজক ঈশ্বরেুল্ জ্ঞডান 
করজেন?”উটন মডািডা নডােডাজলন সযন এই কিডািডা অস্ীকডার করজে 
চডাইজেন। আটম বলজে িডাটক, “আপটনইওনডাজক ইেডাক মডাস্টডারজক 
সেজে টদজে বজলটেজলন?”

ঈশ্বর পডাল অজবডাধ্ দৃটটিজে �জরর এক সকডােডায় েডাকডান, হয়জেডা 
মজন করডার সচটিডা কজরন সেই েুদূর �িনডা, েডারপর বলজলন, 
“আটম করুেডা করজে সচজয়টেলডাম।”

এই হল টনরঞ্জনদডার ঈশ্বর, যডাাঁর কিডা টনরঞ্জনদডা অক্ষজর 
অক্ষজর পডালন করজেন। এই পৃটিবীর ঈশ্বরজক টনরঞ্জনদডা টবশ্বডাে 
কজরটেজলন? যডাাঁর করুেডার িজল এই গ্ডাজমর মডানুষ মডারডা ট�জয়টেল।

ট�জজ্ঞে করলডাম, “আর করুেডা সমজয়টি? েডার প্রটে টক যজিটি 
করুেডা করডা হজয়টেল?” 

করুেডার কিডায় ঈশ্বর পডাজলর মুখ টববে্য হজয় স�ল। টকেুক্ষে 
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চুপ সিজক বলজলন, “করুেডাজক আটম ভডালবডােেডাম, েডাই 
টনরঞ্জনজক নডা কজরটেলডাম।”

এরকমঅকপি স্ীকডাজরডাটতি আশডা কটর টন, েডাহজল করুেডার 
েজঙ্ স্ডাি্যপরেডা �টেে টেল। “েডারপর?”আমডার কজণ্ঠ টেল 
েীক্ষ্ণেডা। 

“আটম করুেডাজক উদ্ধডার করজে পডাটর টন, আটম কডাপুরুষ 
টেলডাম।”সশজষর কিডা কজয়কিডা টমটলজয় যডায় টনতিব্ধেডায়, বডাইজর 
বৃটটি সিজম স�জে।  

“করুেডার সকডাজনডা খবর �ডাজনন?” উটন মডািডা নডােডাজলন, 
�ডাজনন নডা। 

ঈশ্বর পডাজলর কিডা শুজন সরিডাধ হল, েডারপর সরিডাধ প্রশটমে 
হল। বললডাম, “েডাই এখন েমতি করুেডা ঐ েডাউটনর সপেজন 
ঢডালজেন?”

আমডার সলেষ হয়জেডা টেটন ধরজে পডারজলন, বলজলন, “আটম 
�ডাটন করুেডা েবেময় কডায্যকটর হয় নডা, টকন্তু এেডােডা আমডাজদর 
কী আজে বলুন?”

আটম শডান্ত হই, হয়জেডা সরিডাধ ও সলেজষর অি্যহীনেডা বুেজে 
সপজরই। হয়জেডা এই কডাটহটনজে আমডার অংশগ্হজের েীমডাজক 
অনুধডাবন কজর, হয়জেডা পৃটিবীর কডাজ� আমডার অক্ষমেডাজক 
স্ীকডার কজর। টনরঞ্জনদডা অেীমেডার মডাজে ঈশ্বজরর করুেডা খুাঁ�জে 
ট�জয়টেজলন, টকন্তু মডানুজষর �ীবজন করুেডাজক েংখ্ডা টদজয় �েডা 
অেডাধ্। ঈশ্বর পডাল সশষপয্যন্ত সেিডা বুেজে সপজরটেজলন। সদটর 
হজয় স�জে অজনক, আমডাজক সযজে হজব, টবদডায় �ডাটনজয় সবর হজয় 
আটে, বডাইজর েখন বৃটটি টেল নডা। আকডাজশর েডারডা সদখডা যডাটচ্ছল।  

চডােডাজল টিজর এজে সদটখ কডানু বজে আজে সেই বৃদ্ধডার পডাজশ। 
সকন �ডাটন আশ্চয্য হই নডা। কডানু আমডাজক সদজখ উজঠ দডাাঁেডায়, 
সল� নডােডায়, আটম বজে ওর �ডাজয় হডাে রডাটখ। বৃদ্ধডা আমডার টদজক 
েডাটকজয় হডাজেন। সেই হডাটেজে সযন টনটশ্চন্ত হই, ঢডাকডায় কডানুর 
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একিডা ব্বথিডা হজয় যডাজব। আটম আ� - এই কিডাগুজলডা যখন 
টলখটে - বলজে পডাটর ঐ চডােডাজল বজে, সেই মুহূজে্য সয �ভীর 
প্রশডাটন্ত অনুভব কজরটেলডাম সেরকম আর কখজনডা কটর টন। েডারপর 
সচডাজখ পেল, একিডা বে আম�ডােেডাটেজয় , দূজর অন্ধকডাজর, �ডাটের 
আজলডা। আমডাজদর চডালক আজলডা বেডাটলজয় সরজখজে যডাজে আটম পি 
টচজন েডাজক খুাঁজ� পডাই। টদজনর সবলডায় েডার অটবমৃষ্কডাটরেডায় 
মরজে বজেটেলডাম, এখন েডার আজলডাকবটে্যকডা সদজখ েডাজক মজন 
মজন ক্ষমডা কজর টদলডাম। ভডাবলডাম এখন আমডার করুেডাধডারডার 
েময়। েডাউটনর পডাশ টদজয়, আম�ডাজের শডাখডা েডাটেজয় এক টচলজে 
আকডাশ সদখডা যডাটচ্ছল, েডাজে বেলবেল করটেলবৃহপিটে, সেটদজক 
েডাটকজয় রইলডাম অজনকক্ষে - সেই েমজয়র টনিগ্ধেডায়।
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পদ্মিী� 
�য়ন্তী অস্ধকারী

েব টশশুজদরই নডানডাটবধ টবরল প্রটেভডা িডাজক, আমডার েডামডান্ 
মনীষডার টবটচরে সু্রে সদখডা ট�জয়টেল চডারপডাজশর সলডাক�জনর 
নডানডা অদু্ে নডামকরজে-সযমন ভ�ুদডাদু (কডারে অজ্ঞডাে), পডা খডাওয়ডা 
দডাদু(পডাজয় চুমু খডাওয়ডার অভ্ডাে টেল), স�টঞ্জদডাদু, খরখটরটদদডা, 
েুেুকটপেী, আরজশডালডাদডাদু, ভুমু্ব(টনজ�র মডাজক সদয়ডা নডাম, কডারে 
যিডারীটে অজ্ঞডাে), চচ্টেঠডাম্মডা ইে্ডাটদ।

েজব বেজবলডা অবটধ সয নডামটি টিাঁজক স�টেল,েডা হল বইমডাটে।

মজন হয়, বইমডাটেজক চডান করডা ও টোঁটে ওঠডার র েময়িুকু বডাদ 
টদজল বইটবহীন অবথিডায় সকউ সদজখ টন। খডাওয়ডা, চুল আাঁচেডাজনডা, 
টিটভ সদখডা, টোঁটে নডামডা েব টকেুই টেটন কজর সযজেন একহডাজে 
বই ধজর। বুলিুদডা বলে মডাটে নডাটক টেজনমডা সদখজে স�জলও 
ব্ডাজ� বই রডাখে, ইন্টডারভ্ডাজল পডােডা উলজি টনে, টবজয়র সনমন্তজন্ 
ট�জয় কজনর পডাজশ বজে উপহডাজরর বইএর সমডােক টোঁজে একিু 
পজে টনজে মডাটের সকডান কুন্ঠডা টেল নডা। 

টবজ্ঞডাজন মডাটের অনীহডা টেল নডা, কল্পটবজ্ঞডান, েে্ট�ৎএর শঙু্, 
নডারডায়ে েডান্ডাল, মহম্মদ �ডাির ইকবডাল, হুমডায়ুন আহজমদ খুাঁটিজয় 
পজেটেল, ইকবডাজলর "েজমডারিটনক রূপডান্তর"এর প্রশংেডাও 
কজরটেল খুব। েজব ভডালবডােে েডাটহে্ পেজে, ওটেয়ডা, কন্ে 
ভডাষডা টশজখ টনজয়টেল, বডাংলডা সেডা আজেই, অন্ডান্ ভডারেীয় ভডাষডার 
কটবেডা, �ল্প, উপন্ডাে েবই পেে মূল বডা অনুবডাজদ।

বডাংলডা কটবেডা টনজয় কটঠন কটঠন �জবষেডা কজর ি্জরি সপল, 
সবিুন কজলজ� অধ্ডাপনডা কজর �ীবন কডাটিজয় টদল, টবজয়টিজয়র 
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েডাজমলডায় স�ল নডা। আ�ীবজনর েঞ্য় টদজয় দুটি মুজখডামুটখ ্্ডাি 
টকজনটেল, একটি বইজদর �ন্, একটিজে ভডাইএর েংেডার।

মডাটের ভডাই, টকন্তু আমরডা ভডাইজবডাজনরডা মডামডা বলেডাম নডা। 
টদটলি সিজক রডা�ধডানীজে কলকডােডা সিরডার েময় মডাটের েজঙ্ 
অমূল্ মডাজন এই ভডাইটির আলডাপ, সেই আলডাপই আজতি আজতি 
�ডাঢ় হজয় �মেটদন, পুজ�ডায় �ডামডাকডাপে, ভডাইজিডাাঁিডা হজয় এখন সেডা 
পডাশডাপডাটশ ্্ডাি পয্যন্ত �টেজয় এজেজে।

সকডান ষষ্ঠ ইটন্দজয়র ইটঙ্জে আমরডা ভডাইজবডাজনরডা অমূল্ভডাইটিজক 
সেমন পে্দ করজে পডাটরটন। সকমন সেডাম্বডা মুখ, সেডা�ডােুট� 
েডাকডায় নডা, নীচু �লডায় কিডা বজল, পুজ�ডাপডাব্যজে মডাটেজক টবশ্রী 
রংএর �্ডালজ�জল শডাটে সদয়। েডার সেজল অনন্তটি সেডা গুজের 
আধডার, েব্যদডাই বডাইক টনজয় রডাতিডায় চক্কর কডািজে নয় েডারস্জর 
আড্ডা মডারজে।

"বইমডাটে, দুজিডা ্্ডাজিরই েব ইনস্টলজমন্টগুজলডা েুটম টদচ্ছ?"

"আহডা, প্রিমটদজক কজয়কিডা আটম টদটচ্ছ।ওর এখন কে খরচ 
বল, সেজলিডাজক সমটিজকজল পেডাজে চডায়, সকডাটচংএর খরচডাই কে! 

ভডাইজবডানজদর মজধ্ বইমডাটের েবজচজয় টপ্রয় টেলডাম আটম। 
প্রচণ্ বইএর সনশডা, ন্ডালডাখ্ডাপডাজমডা, অজ�ডােডাজলডা স্ভডাব- এর সয 
সকডান একিডা বডা েবগুজলডার কডারজে। পুজ�ডা, নেুন বের, �মেটদজনর 
উপহডাজর েবজচজয় ভডাল বইগুজলডা আমডার, একিু বে হওয়ডার পর 
সেডািখডাি সবেডাজনডাজে েঙ্ী একলডা আটম, বডাবডামডা নডাচ টশখজে সদজব 
নডা টকেুজেই (সক সরডা� সরডা� টনজয় যডাজব?), মডাটে দডাটয়ত্ব টনজয় 
পডাাঁচ পডাাঁচটি বচ্ছর নডাজচর ইকুিজল টনজয় স�ল, সিরে আেডার পজি 
টিটিন খডাওয়ডাল, ব্ডাজ� চজকডাজলি গুাঁজ� টদল।

পরীক্ষডার আজ�র রডাজে মডাটে এজে আমডার েজঙ্ রডাে �ডাজ�, 
মডােরডাজে দুধকটি, সিডাস্ট বডাটনজয় খডাওয়ডায়, মডাটের �ডাজয় সহলডান 
টদজয় পটে, একিু পরপরই বটল পেডা ধরজে, সবচডাটর প্রডােপে 
সচটিডা কজর আমডার বজল যডাওয়ডা সকটমট্রের িরমুলডার েজঙ্ বইজয়র 
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সলখডা সমলডাজে। েক্কডাল েক্কডাল বডাটনজয় সিজল পডােলডা মডাজের সেডাল 
(এই একটি রডান্ডাই �ডাজন), কুিল সলজভল পয্যন্ত পরীক্ষডার হজল 
টনজয়ও স�জে। 

মডাটের সেটমনডার িডাকজল আটম ট�জয় হডাট�র হই, রবীন্দনডাি-
�ীবনডান্দ-টবষু্ সদ-বুদ্ধজদব বেুর কটবেডা টনজয় সলখডা দুজব্যডাধ্ 
খজিডামজিডা সপপডার শুটন চুপচডাপ, কলকডােডায় সেডা বজিই, টদটলি, 
মুম্বডাইজেও েজঙ্ যডাই। িুি পয়�টনং হজয় মডাটে নডাটে্যং সহডাজম, 
আটম ঠডায় বজে আটে দুটদন, সযন আটম স�ি সপজরডাজলই টকেু �জি 
যডাজব। কজলজ� সঢডাকডার পর মডাটের সদডাকডান বডা�ডাজরর সবটশিডাই 
আটম কটর। দু�নডাটর একমডািডা চুল, লম্বডা সচহডারডা, পে্দ, অপে্দ, 
শখ, টবরটতি, এমনটক টিকটিটক সদজখ ভয় পডাওয়ডা -অজনকিডাই 
একরকম।

বইমডাটে আমডার সচজয় সষডাজলডা বেজরর বে। পডাটরবডাটরক টমি 
অনুযডায়ী, মডাটের �ীবজন যডা যডা �িে, অদু্ে েমডাপেজন আমডারও 
টঠক েডাই �িে, সষডাজলডা বেজরর ব্বধডাজন-সযমন টচজকন পসে, 
িডাইিজয়ি, িডান হডাে ভডাঙডা, প্রিম সলখডা প্রকডাটশে হওয়ডা, টপ 
এইচ টি, ইজয়ডাজরডাপ যডারেডা, কজলজ� চডাকটর ইে্ডাটদ, ইে্ডাটদ, 
ইে্ডাটদ। আমডার বডা মডাটের �ীবজন টকেু �িডা মডারে েকজল টহজেব 
সমলডাজে েডাাঁটপজয় পেে। মজন হে মডাটেও সযন অজপক্ষডা কজর 
িডাকে ওর �ীবজনর পুনরডাবৃটত্ত আমডার মজধ্ সদখজব বজল।

টকন্তু আটম চডাইেডাম এই টমি সভজঙ্ টদজে। টব এে টে 
পডাশ করডার পজরই েডাই লম্বডা চুল সকজি সেডাি কজর টনজয়টেলডাম, 
সবডানটে সযন মডাটের সিডাজিডাকটপ -শুনজে শুনজে টেটেটবরতি হজয় 
স�টেলডাম।

    আমডার টবজয়জে মডাটের আন্দ টেল েবজচজয় সবটশ, টকন্তু 
ওর সচডাজখ আটম টনভু্যল সদজখটেলডাম একিু আশডাভজঙ্র সবদনডা, 
সযন এমনিডা নডা হজলই ভডাল হে।

টকন্তু এ েবই এখন বহু পুরজনডা কিডা।
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মডাটে েমজয়র আজ�ই টরিডায়ডার কজরজে, (এখনও কে বই 
পেডা বডাটক!), বডাটে, লডাইজব্ররী, কজল� ্রেীি কজর মহডানজ্দ আজে। 
সেই ভডাই, ভডাইজবৌ নডাটক সদখডাজশডানডা কজর। 

সকডান মন্ত্রবজল মডাটেই �ডাজন, অমূল্র শ্রীমডান িডাতিডাটর পেজে 
ঢুজকজে ! এই সেটদনও মডাটের েজঙ্ আমডার এমে বডাক্ডালডাপ হল-

"বইমডাটে, এখজনডা টদজয় যডাজচ্ডা দুজিডা ্্ডাজির টকটতি?”

"আহডা, অমূল্ সকডািডায় পডাজব বল, সেজলিডা ----”

"সে সেডা দুবের হজয় স�ল। িডাতিডাটর পেডার ব্বথিডাও সেডা 
েুটমই কজর টদজয়ে, শুনজে পডাই।"

"আহডা, সেজলিডা যটদ দডাাঁটেজয় যডায়-"কডাাঁচুমডাচু মডাটে কিডািডা সশষ 
করজে পডাজর নডা। ওজদর �ন্ মডাটের দয়ডার অন্ত সনই, েব বডাক্ই 
শুরু কজর "আহডা" টদজয়।

"অই আহডা সযটদন বডাহডা হজয় যডাজব, সেটদন বুেজব।"

"কী ই সয বটলে, �ডাটনে রমডা বজলজে, আপনডার সেডা পডাটখর 
আহডার, আটম ই দুটি দুটি সরাঁজধ সদডাব, আলডাদডা কজর রডান্ডার সলডাক 
রডাখডার দরকডার কী?"

"বইমডাটে, মডাটে -ই-ই, কেবডার সেডামডাজক বজলটে ওজদর 
সদওয়ডা খডাবডার একদম খডাজব নডা, একদম নডা। কিডা নডা শুজনে সেডা, 
আটম, আটম-----"

"টঠকডাজে, টঠকডাজে, শডান্ত হ, খডাব নডা ওজদর কডাজে, হল সেডা?" 
মডাটে হডাজের বই সরজখ আমডার চুজল সেল টদজে বেল।

আটম পুজরডাপুটর �ৃটহেী, টনজ�র স্ডামীেন্তডান, কজলজ� পেডাজনডা, 
েংেডার, িুকিডাক সলখডাজলটখ ইে্ডাটদ টনজয় ব্তি িডাটক, চটব্বশ 
�ন্টডার টদন কখন সশষ হজয় যডায় সির পডাই নডা। েজব মডাটেজক 
কখনও অবজহলডা কটরটন, টদনডাজন্ত সিডান সেডা বজিই, েপ্ডাজহ 
একবডার ট�জয় খবর টনজয় িডাটক বরডাবরই। ইদডাটনং অবশ্ মডাটে 
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একিু অস্টতি সবডাধ কজর, "সেডাজক এেবডার সদৌজে আেজে হজব 
নডা, েংেডাজর কে কডা�। দরকডাজর আটম সিজক সনব "-অপরডাধী 
মুখ কজর এইেব বজল।

�ে বুধবডার েকডাল দশিডা নডা�ডাদ সিডাজন মডাটের আেটঙ্ে �লডা 
শুজন েডাই অবডাক হজয় স�লডাম ।

"টরটম্ম, টশট�ট�রই একবডার আয়। খুব টবপজদ পজেটে।" ভজয় 
রেডাজে �লডা সযন আিজক আেজে।

কী হল সর বডাবডা, অেুখটবেুজখ ভয় পডাওয়ডার পডারেী নয়,েজব টক 
অমূল্ভডাই ্্ডাি সিজক উৎখডাে কজর টদল গুণ্ডা টদজয়?েডা ও হজে 
পডাজর নডা, সেজক্ষজরে ্্ডাজির বডাটক িডাকডা গুনজব সক?

েডােডােডা এ সযন অন্রকম ভজয়র �লডা, সকডান একিডা প্রচন্ 
টবভীটষকডা অজনকক্ষে সদখজল এমনিডা হয়। টিকটিটক? কডাজলডা, 
টবরডাি, সেডাপজেডাপ? সেজক্ষজরে সেডা আটমও অেহডায়, আমডাজক সিজক 
েুটবজধ হজব নডা ভডালই �ডাজন, েজব?

েডাে পডাাঁচ সেজরডা উটনশ েব ভডাবজে ভডাবজে সেডািবজেডাজম�জে� 
কডাজ�র বজ্দডাবতি কটর, ওলডা ক্ডাব ধটর, শরীর �ডাটনজয় সদয় 
েকডাজল এক কডাপ চডা েডােডা টকেু সপজি পজেটন।

টলিি অচল,প্রডায় েুজি েুজি টোঁটে সভজঙ মডাটের চডারেলডার 
্্ডাজি ঢুটক।

সদটখ, মডাটে সেলজিডাজনর ্রিীজন েডাটকজয় আজে, অেম্ব ভজয় 
সচডাখ টঠকজর আেজে।

"কী-ই সদখে? সদটখ, সদখডাও" করজে করজে সিডান সকজে 
টনই, টকন্তু যডা সদটখ েডাজে আমডাজরডা সকমন �ডা গুটলজয় ওজঠ।

একটি সমজয়র কডাাঁজধর একিডা অদু্ে িজিডা, �ডাজের কডাজে সবশ 
খডাটনকিডা �ডায়�ডা �ুজে �ডা, স�ডাল স�ডাল কডাজলডা িুজিডা,সভেজর সযন 
সপডাকডা টব�টব� করজে।
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হঠডাৎ বটম উজঠ আজে,সদৌজে সবটেজন যডাই।

সচডাজখমুজখ �ল টদজয় টিজর আটে, মডাটে েখজনডা শূন্দৃটটিজে 
েডাটকজয় বজে আজে।" এই টবটচ্ছটর েটবিডা সদখে সকন বজে বজে? 
সকডািডায় পডাও এইেব? ওজঠডা,সখজে দডাও আমডাজক।"

মডাটে সযন শুনজে পডায় নডা।

"আমডার হজয়জে এই রকম,�ডাটনে?"

"সেডামডার? সে টক?" বটল, টকন্তু টপটেজয় দডাাঁেডাই, আবডার সযন 
টববটমষডা হয়।

মডাটে আজতি আজতি টপজঠর কডাপে েরডায়, সদখজে পডায় নডা আটম 
টপটেজয় যডাটচ্ছ, টকন্তু সচডাখ েরডাজেও পডারটে নডা।

আশ্চয্য হজয় সদটখ, কজয়কিডা সেডা্ �ডামডাটচ সকবল, িে্যডা টপজঠ 
লডাল সদখডাজচ্ছ।

"এ টক? কজয়কিডা র ্যডাশ হজয়জে সেডা, মলম লডা�ডাও, সেজর 
যডাজব, এজে ভজয়র কী আজে?"

"ওজর, ওগুজলডাজেই ঐরকম ট�টিট�টি �ডা হজব, েডােটদজনর 
মজধ্। অনন্ত বজল স�ল, এই েটবিডাও সলডাি কজর টদল।"

এবডার টকেুিডা বুেজে পডাটর।

"মডাটেই ই, কেবডার সেডামডাজক বজলটে সেডামডার ঐ আদজরর 
অনন্তভডাইজপডাজক িডাতিডাটর করজে িডাকজব নডা। একবডার 
উজটিডাপডাটিডা অ্ডাটন্টবডাজয়ডাটিক টদজয় সেডামডার কী হডাল কজরটেল, 
ভুজল স�জল?সেজকন্ ইয়ডাজর পজে, পেডাজশডানডা কেিডা কজর েজ্দহ, 
েডাজক েুটম টবশ্বডাে কজরডা?" সকাঁজদ সিটল প্রডায়।

মডাটে সকমন অন্ ��জে চজল স�জে, আমডার কিডা সযন 
শুনজেই পডাজচ্ছ নডা।

"অনন্ত আমডার টপজঠর েটব টনল, েডারপর ইন্টডারজনজি টকেব 
খুাঁজ�িুজ� সদজখ বলল, যডারডা পুজরডাজনডা বইপরে সবটশ �ডাাঁিডা�ডাটি 
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কজর, েডাজদর শরীজর এইরকম হয়। এর ওষুধ সনই সেমন।"

"চজলডা, সেডামডাজক টকিন সপিশডাটলজস্টর কডাজে টনজয় যডাই, ওষুধ 
হয় নডা এমন সরডা� আজে নডাটক আ�কডাল?"

মডাটে সশডানডার পডারে নয়, রডা� কটর, হডাে ধজর কডাাঁটদ, টমটটি 
কিডায় সবডােডাই, টকেুজেই টকেু হয় নডা।

"বই পেডা সেজে টদজে হজব েডাহজল, বল? সে েডােব নডা হয়। 
টকন্তু টরটম্ম, েুই সরডা� এজে আমডাজক সদজখ যডাে, আেটব সেডা?"

মডাটের রডান্ডার সলডাক এজে স�জে, ট�জজ্ঞে কজর, সখজয় যডাজব 
সেডা টদটদ?

উত্তর টদজে পডাটর নডা,বডাটে টিজর আটে। েডারডাটদন সকবল �ুজর 
টিজর মজন পজে, নডা, মডাটের কিডা নয়,ঐ েটবিডা। মডানুজষর টপজঠ 
স�ডাল স�ডাল �ত্ত্য, েডাজে টকলটবজল সপডাকডা। আমডার ভজয় সযডা� হয় 
মডাটের আেংক ভরডা সিডান--

“কী হজব সর, যটদ েডারডা শরীজর ঐরকম স�ডাল স�ডাল সবজরডায়?”

“�ডাটনে, কডাল স্নে সদখলডাম আমডার হডাজে পডাজয় েব্যরে সপডাকডা, 
ট�ট�ট�ট�-”

“�ডাটন, আটম এক�ন টশটক্ষেডা মটহলডা, অধ্ডাটপকডা টেলডাম, 
টকন্তু েব যুটতি বুটদ্ধ সযন সভজে যডাজচ্ছ!!”

টদজন টেন চডার বডার মডাটের সিডান আজে, সযজে পডাটরনডা, যডাব 
কী, টনজ�ই বটম, বেজর শয্ডাশডায়ী, েব্যক্ষে মডািডায় ঐ বীভৎে েটব, 
পডা�ল হজয় যডাব মজন হয় ।

টেনটদন হজয় স�ল, েহকম্যীরডা সিডান কজর। েডাইজকডালট�র 
অধ্ডাটপকডা রঞ্জনডাজক েব খুজল বটল, কডাউজক বলডা খুব দরকডার সয। 
েজব শুধু মডাটের কিডািুকুই বটল, টনজ�রিডা নয়।

আশ্চয্য হজয় সদটখ, পরটদন ল্ডাপিপ টনজয় রঞ্জনডা বডাটেজে 
হডাট�র।
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"দ্ডাখ সেডা, এই েটবিডা?"

"হ্ডাাঁ, হ্ডাাঁ, এই রকমই সেডা! েু তু্তই সকডাজথিজক সপটল?"

রঞ্জনডা হডােজে হডােজে শুজয় পজে-"েডা�ল, েুই একিডা েডা�ল। 
আজর ওিডা একিডা সিডাজিডাশপ করডা েটব, পদ্মবীজ�র েটব মডানুজষর 
�ডাজে সিজল বডাটনজয়জে। ঐ বদমডাে সেজলিডা সেডার মডাটেজক ভয় 
সদখডাজনডার �ন্ সনি সিজক সবর কজরজে।"

পদ্মবী�, পদ্মবী�, পদ্মবী�,!!

রঞ্জনডা চজল যডাওয়ডার পজরও মডািডায় স�ডাজর অনবরে।সনি খুাঁজ� 
খুাঁজ� সবর কটর, হ্ডাাঁ, সেই েটবিডাই সেডা।

সবর কটর -

"Trypophobia-Trypophobia is a proposed phobia 
(intense, irrational fear, or anxiety) of irregular 
patterns or clusters of small holes or bumps."

টবশ্রী, ভয়ংকর েব েটব সনজি-খুব েডাধডারে ট�টনে টকন্তু সেডালডার 
কডায়দডায় ভয়ডানক- সমৌচডাজকর,িুিন্ত দুজধর,পদ্মবীজ�র,�ডাজের 
গুাঁটের। টশটক্ষে মন টদজয়, যুটতি টদজয় বুটে, এ ভয় েমূ্পে্য 
অকডারে, েবু েটব সদটখ, সদজখ যডাই,সচডাখ েজর নডা। সদখজল ভজয় 
সকমন কম্প আজে, হডােপডা কডাাঁজপ, মজন হয় হডামডাগুটে টদজয় খডাজির 
নীজচ লুটকজয় পটে, আর কডাাঁটদ, খুব কডাাঁটদ।

সদখজে সদখজে সকমন সমডাহগ্তি হজয় পটে, েংেডার,কজল� েব 
সকমন ে্ডা� হজয় যডায়। েটবর মে বডাটে ধুটলধূেটরে, কজলজ� েব 
েুটি সশষ, সহডাম সিটলভডাটরর খডাবডার সখজয় সখজয় েকজল টবরতি।

েডারডাটদন, েডারডাক্ষে ঐ ট�টিট�টি েটবগুজলডা সদখজে ইজচ্ছ কজর।

মডাটের সিডান আজে-

“বই পেজে আর ভডাজলডা লডাজ� নডা, বুেটল। কী সয হল, েব্যদডা 
ঐ েটবিডা সদটখ, মজন হয় �ডাজয় সপডাকডা হডাাঁজি, ভজয় সকাঁজদ সিটল 
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টকন্তু নডা সদজখও পডাটর নডা।”

“মজন হয় হডামডাগুটে টদজয় খডাজির টনজচ লুটকজয় পটে, আর 
কডাাঁটদ, খুব কডাাঁটদ।”

টবদু্ৎ চমজক যডায় মডািডায়, Trypophobia, দু�জনটর 
Trypophobia!!

সষডাজলডা বের েময় যটদ কজম আজে?

“হ্ডাাঁজর টরটম্ম, আর আেটব নডা সকডানটদন? স�ন্ডা পডাে খুব? 
আর কডাজক িডাটক বল?"

"নডা মডাটে, েডা নয়। আমডার সয বের খুব। অমূল্রডা সদজখ নডা 
সেডামডাজক?"

“ওরডা সেডা গ্ডাজম স�জে সর। আটম একদম একডা। ভডাজলডা 
কিডা,সযটদন আেটব, ভডাজলডা সদজখ একিডা সলিি আটনে সেডা, �ডাজের 
ঐগুজলডা সচাঁজে সিজল সদব একদম।"

“আনব।"

পরটদন, খুব সভডাজর অন্ধকডার িডাকজে মডাটের ্্ডাজি চজল যডাই। 
চডাটব িডাজক আমডার কডাজে।

সেডািডার ওপজরই পজে �ুজমডাজচ্ছ, �ডাজল �জলর দডা� শুটকজয় 
আজে, কজব এে বুটে হজয় স�ল!

টকন্তু, পদ্মবী� মুজে সিলজেই হজব, সভজঙ টদজে হজব টমি!

ব্ডা� সিজক নডাইলজনর শতি দটেিডা সবর কটর।
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দুম্যটে টেল চডাাঁদ সেডাাঁবডার। একটি ব্ডাজ� পুজরডা সদবডার ইজচ্ছ 
টেল েমূ্পে্য নব্বইজয়র দশকজক। েম্ব নডা হওয়ডায় পটরবজে্য 
প্রকডাটশে হজয়টেল নব্বইজয়র ১৯ �ন কটবর কটবেডা একই েজঙ্, 
একই ব্ডাজ� ১৯৯০। এক ব্ডা� ৯০।

নব্বইজয়র রূপকিডাজদর উদযডাপজনর এই অধ্ডাজয় - একেজঙ্ 
ঊটনশটি কটবেডার বই, টচরটঞ্জে েডামজন্তর প্রচ্ছজদ ধরডা বদলডাজে 
িডাকডা, বদজল যডাওয়ডা েমজয়র েডাক্ষ্ এবং হডাওয়ডার শব্দ। 

সেখডান সিজকই টকেু কটবেডা িডাকজলডা এখডাজন।



কটবেডার পডােডার েব েটব ঋেুপে্য বেুর আাঁকডা
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িাছাই নব্বই

ধরেডাই - িটরদডা
নডা হয় মডানেভ্মে সহডাক এইবডার। সরেজন বডাজে ইজচ্ছমজেডা নডামডা 

ওঠডা হজব, চুপ কজর সদখডা হজব �ডানলডা টদজয় আর দু’পডাজশর রডাতিডা 
ইজচ্ছমজেডা টপেজন েরজব। েজর েজর কেদূর সে রডাতিডাটি? নব্বইজয়র 
দশক মন্জন সকউ টক অমৃে সপজয়টেল? কডার ভডাজ�্ �ুজিটেল সে 
েীব্র �রল - �ডানডা সনই, সে েব বেজলডাটক ব্ডাপডার। উলুখডা�েডার টদল 
সেই নব্বইজয়র েেজক সরডাজদ পুজে বৃটটিজে টভজ� টভজ� সপজয় যডান 
কটবেডার পংটতিগুটল। সকউ সপডাশডাক পরজলন, সকউ েডা টদজয় বডাাঁধজলন 
�র। সকউ েডাজক পডালজকর মজেডা উষ্ীষ কজর �ুজর সবটরজয়জেন। 
েম্পজক্যর টশকজে �েডাজচ্ছন, সকজি উজে যডাজচ্ছন। শডাটন্ত পডাজচ্ছন, 
অশডাটন্তজে িুজি উঠজেন, কডাাঁদজেন অিবডা অটভমডাজন বুাঁদ। ঊটনশ 
কটবর কটবেডার স�ডােডা নব্বই �ুজে ি�ব� করটেল।এই েংকলন 
সিজক খুাঁজ� সনওয়ডা যডাক েডার টকেু েুদ। 

এজকর পর এক বই সিজন সনওয়ডা হয় এজে - যখন �ন্তব্ 
সনই, টঠক টমউট�ক্ডাল সচয়ডাজরর সখলডা নয়, টকেুিডা লুজিডার দডান 
(বুলডা টদ’র �ন্ নয়), হয়ে টকেুিডা সযন একিডা কটবেডায় পডা সরজখ 
কুমীরিডাঙডা সখজল, েডারপজর সচডাখ সবাঁজধ েুজল সনওয়ডা পজরর বইিডা। 
সয সযভডাজব আজে আমডাজদর �ীবজন েচরডারচর টকেুিডা অটনটশ্চে, 
সনৌকডার পডািডােন সকউ সপজয় ভডাজে, সকউ পডায় �ডাজির তপঠডা।

সেডামনডাজির “সরটলং �টেজয় লেডাটস্টক” েম্পজক্য শডাক্ট�ৎ বলজেন 
“সপ্রম ও টবসৃ্টের মজনডারম সমলডাংকটল”। েডা, “সে টেল সকমন” - 
কটবেডায় সেডামনডাি বলজেন - 

“সে টেল সযমন সস্টডাজরজ�র �জর �জম িডাকডা ধুজলডা
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বডােজনর িডাাঁজক সদটখটন �জমজে খেখজে েুলও
ভুল কলেলডা, �মডা নলপি, দলডা করডা চুল
সবটরজয় পজেজে, বডাটের সিজকই আচমকডা ভুল
পডােডার সমডাজে টক মরডা বিেলডা, শটন মট্দজর
সে টেল সযমন টেটক েুাঁজে টদজে েপ্ডা-র টভজে….”

নব্বইজয়র বয়:েটন্ধ�ডাে পিধ্যডার টচনি দী�ডা ভ্মে টদজয়ই যডারেডা 
শুরু সহডাক এই পিচলডা।

েীঘা
লসামনাথ রায় (লরস্লং �স্ড়দয় প্যুাস্টিক) 

সয দী�ডায় মৃেু্ টদজল েডার �ডাজল বট্দ কজর আ�
হঠডাৎ আকডাজশ সম� খুজল টদল েিভূটম ভডাাঁ�-
বডাটলজে আয়নডা টেল, সভডাজ�র উৎজে টবরহীর
কডােডাজন রতি �জম মৃে ইটলজশর মে টথির

সয দী�ডায় মৃেু্ টদজল েডার �ডাজল বট্দ কজর পডােডা
�জরজিরডা হডাইওজয় �্ডাজম খজ্দ রিমডা�ে েডােডা
রিমশঃ টনকজি এজল িটেং-এ সয উৎেব �ডাজ�
এবং পজরর টদনই �ুম ভজর যডায় বীেরডাজ�

সয দী�ডায় মৃেু্ টদজল েডার �ডাজল বট্দ কজর, িডা-িডা
কজরডাটি সয কটি আজে স�াঁজি মডালডা �জল টনজয় হডাাঁিডা
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রতিরডা� বীেপৃিহডা টকেুইজেডা দডাওটন কখনও-
সৃ্টে-টবভ্ম সিজক অটভজযডা� সরজখ যডাই, সশডাজনডা।

সয দী�ডায় মৃেু্ টদজল েডার �ডাজল বট্দ- বডারবডার
টিজর সেডা আেটে আটম কমজরি, প্রটে হে্ডার,
সবডাজক-র সদডাকডান সিজক েডাট�জয় টনজয়টে িুলহডার
দী�ডা সেজে সযজে সযজে ওই রূপ সদজখটে সেডামডার-
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আয্যনীল পরীক্ষডাকটব। এে েহজ� এক�ন কটবজক টচটনিে করডা 
টঠক নয় মডাটন। েজব এিডা েডার অন্েম উৎকজষ্যর �ডায়�ডা, যডা 
েডাজক আলডাদডা কজরজে বডাটকজদর সচজয়, সেিডা সবডােডাজে সচজয়টেলডাম। 
েডাাঁর �লেজলর সিডাজিডাগ্ডাটি হডাজে উজঠ আজে দী�ডা ভ্মজের পজর। 
সদটখ এক  রেবডাদুজরর  রটচে ১২০০ েডাজলর সেটতিনডা ে্দ, যডাজে 
প্রিম েয় লডাইজনর েজরের প্রটে লডাইজনর সশষ শব্দগুটল টিজর টিজর 
আজে পরবে্যী েজরের সশষ শব্দ হজয়। আয্যনীল েডাজক বডানডাজলন েডাে 
লডাইজনর েরে। নডাম টদজলন সহটপ্নডা। টকন্তু কটবেডার কডার�টরর টদক 
অ�ডানডা িডাকজলও সে কটবেডা রেেৃটটিজে েডাি্যক হজয় ওজঠ টনখডাদ 
কডাব্গুজে। 

লসস্স্তনা, লহস্তেনা
আর্যনীল মুদখাপাধযুায় (�লিদলর লফাদটাগ্াস্ফ)

সকউ আজেনডা এ বডাটেজে
েবু েডালডাবন্ধ সকন, খডাটল �রগুজলডা?
টোঁদুরজখলডার মডাজন নডা বুজে সখজলডা নডা সহমজন্ত
��নজভদী িডাকেডােডা ঐ মডারীচ, সেও খুজল পেজে সির পডায়
সযমন মডাজনভঞ্জন গ্ডাজম সকউ বুেজে পডাজরটন আমডাজদর কিডা
সকবল একিডা পডাটখ সদখডাজে সেডাজিডা সমজয়টি বলজলডা -�ংেডাটল, 
�ংেডাটল
েডার টপেু টপেু সেই মুহূজে্য উজে পডাটখিডা

সদটখ পডাহডাজের সপেজন বৃটটি ধুজয় সিজলজে ইজ�জলর �রগুজলডা
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আর এে হডাওয়ডা সেেডাজরর েডার টোঁজে যডাবডারই কিডা
েুটল, ক্ডানভডােও টোঁজে যডাজচ্ছ, কঙ্ডাজল-কডাঠডাজমডাজে ব্িডা পডায়
স�জমডা সমজয়টি পডাজয়র নূপুর সখডাজল েখনও �ডান দুপুজরর 
পডাটখিডা
আমরডা পডাাঁঠডার নটল চুষটে আপ্রডাে আ� এই খডাটল বডাটেজে
সকবল েডাজলবর সেডাি সমজয়িডা কডাজক িডাজক - �ংেডাটল, �ংেডাটল
বইজয়র ভডাাঁজ� রডাখডা সয পডােডা, ভডাঙজলডা টমজশ গুাঁজেডা গুাঁজেডা 
সহমজন্ত
শুজয় শুজয় �নেডার েডাটল শুজন টক একিডা ভয় করজে �ংেডাটল
সেডামডাজক শুনজে পডাইনডা সকন ক্ডাজলন্ডাজর, পডােডার পডায় পডায়
খুজল নেুন ক'সর সবডানডা টশজখটে এ সহমজন্ত
সখডালডা বট�গুজলডা স�ডােডা হজচ্ছ, টঠক েখনই উঠজলডা আমডাজদর 
কিডা
সকবল কডা�� আর কলম টদজয়ই ওটর�্ডাটমর পডাটখিডা
রটচে   যডার রটঙন �ডামডাগুজলডা গুজে, বুজন সেডালডা 
�রগুজলডা
অিচ আ�ও সকউ এজলডানডা ভডােডা পডােডার বডাটেজে
(অটে পুরডােন এক ইপিডাটন কটবেডাকডাঠডাজমডা - সেটতিনডা। যডাজক 

কটব ব্বহডার কজরজেন। েয় লডাইজনর এক এক েরে যডার সশষ 
শব্দগুজলডা এক একিডা �ডাটেটেক প্ডািডাজন্য পজরর েজরে �ুজর টিজর 
আজে। বডাংলডা পয়ডাজরর কিডা মজন সরজখ এই সেটতিনডা েডাজে, িজল 
সহটপ্নডা।)
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কটব টমেুল দত্ত �ডানডাজচ্ছন েডার “অমরজত্বর খডােডার নডাম ‘মডাজয়র 
টদটব্’ “। বলজেন “আ�ও সেই ‘মডাজয়র টদটব্’র সপজির সভেজর িচ্য 
টনজয় অমরত্ব খুাঁ�জে বটে।” আমরডা খুাঁজ� পডাই “উইকএন্” বইটির 
নডাম কটবেডাটি সযখডাজন “েম্পক্য আেজল এক সবেডাজে যডাওয়ডার 
েম্ডাবনডা” বজল শুরু হওয়ডা কটবেডাটি িডানিডান ঋ�ু ভঙ্ীজে উচ্ডারে 
কজরন শব্দগুটল। টনজম্যদ কটবেডায় েম্পজক্যর টদকগুটল কডাজে আজে, 
েজর যডায়, যেক্ষে নডা পিটি উচ্ডারজে চরজম সপঁজে যডায়। 

উইকএন্ড
স্মিুল েত্ত (উইকএন্ড) 

েম্পক্য আেজল এক সবেডাজে যডাবডার েম্ডাবনডা 
দূর পডাহডাজের সদজশ, সযখডাজন কুয়ডাশডা �ন আরও 
েম্পক্য আেজল এক েডারডাটদন টেপ সিজল রডাখডা 
�ভীর �জলর কডাজে, �ভীর মডাজের দুরডাশডায় 

েুটম যডা স�জনে, রডাটরে, েডার সবটশ আটমও ভডাটবটন 
আটমও পডাটরটন এে টদ্ধডাহীন হজয় সবাঁজচ িডাকডা 
এই টদ্ধডা, েজ্দজহর সদডালডাচল েম্পক্য আমডার 
িডাকডা নডা-িডাকডার েীজর সিজম আজে পডারডাপডারহীন 

সকডািডাও িডাকডার কিডা, সকডািডাও যডাওয়ডার কিডা টেল 
যখন সভডাজরর সরেন টিজর যডায় স�ডাধূটলেডাটেে 
যখন আজরডা�্জমজ� টমজশ যডায় কু্ষধডা ও পশম 
েমতি �রুটর কিডা দডাাঁে সিজক উজঠ আজে দডাাঁজে 

েম্পক্য আেজল সেই সেরডাটরে-সপডাহডাজনডা হে্ডাটলটপ 
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কটব সশৌভ চজ্ডাপডাধ্ডায় পডাঠজকর হজয় আজক্ষপ �ডানডান -”শটমে 
রডায় এে কম সলজখন সকন?” শটমে রডাজয়র বই “উহ্” বইটি সিজক 
সচডাখ বন্ধ কজর সয সকডানও কটবেডাই সনওয়ডা সযে। সযজহেু পুজ�ডায় 
সবেডাজে যডাটচ্ছ সবেডাজে যডাটচ্ছ কজর কটবেডা পেডার েময় “লে্ডািিম্য 
শব্দটি টনজয় সলখডা একিডা কটবেডা”য় িডাটম। েডার আজ�রিডায় িডামডা 
সযে। েডাজকও রডাখডা সযে অনডায়ডাজে সযখডাজন বলডা হজচ্ছ “আেজল 
সযজকডানও শব্দ টদজয়ই কটবেডা সলখডা যডায়” - সেই কটবেডায় িডামডা হল 
নডা এ যডারেডা, পডাঠক টিরজেই পডাজরন সেই “রডানওজয়” সে। 

প্যুাটফম্য শব্দটি স্নদয় ললখা একটি 
কস্িিা

শস্মি রায় (উহযু)

লে্ডািিম্য শুনজলই �জে ওজঠ �টের আদল। সদওয়ডাজল
টনপুে েময় েডাটরবদ্ধ েডাদডা ও
কজয়কটি েরু সরখডায় েুজল িডাজক এক
একটি দূর�ডামী ব্ডাজ�জ�র সচনডা সচন; টশকল বডাহডাজর
নুজয় িডাকডা েু্িজকজের টনরি্যক পডা; অিবডা
স�ডািডাজনডা �ডামডা ও কডাপজের শুজয় িডাকডার বডাহডানডাগুটল এইখডাজন
িডািল ব্ডাজ�র টিজে সবজয় সবটেজয় পজে, 
টনজভ িডাকডা বট� আর চডাজয়র সদডাকডাজন মৃদু
টচৎকডাজর কিডা বজল, উশখুশ
কজর। আপডাে টবপন্েডায়
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উটেজয় সদয়, হডাজে হডাে রডাজখ;
টে�নডাজল সচডাখ বডাাঁজধ আর।

আেজল লে্ডািিম্য - এ শব্দটি শুনজলই দ্ডাখডা যডায়
টনপুে েময়। দূরবে্যী টপ্রয়নডাজম সলজ� িডাকডা
অজপক্ষডাটবটধ, অিবডা টনরজপক্ষ টকেুিডা
সযন সনহডােই একটি নডাম ও এি সিডাজয়টন্টজিডার, 
উটনশ আপডাজর; স�জ� িডাজক রডােভর চডাজয়র েন্ধডাজন
সনজম যডায়, সপপডারব্ডাজকর পডােডায়
রহে্ �জম ওজঠ; উজে যডায় আধডা�ুমন্ত
লে্ডািিম্য, কটির চুমুজক রডাখডা
কডা�জ�র কডাপ।
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“যখন িডানুজেরডা ওজে” - কটব েডাম্ব্রে স�ডায়ডারদডাজরর 
বইটিজে কটবেডাগুটলর সবটশরভডাজ�রই নডামকরে সনই। েংখ্ডা টদজয় 
টচটনিে। অজনজক কজরন এমন। একিডা তনব্য্ডাটতিক দূরত্ব রডাজখন, 
েজচেনভডাজবই। হয়ে েডাজে কটবেডা দরকডাটর �ডায়�ডাটি পডায়, হডাে 
পডা েেডাজে, খুটশ হয়। এই কটবেডাটি সযমন “বডাইশ” শীষ্যক কটবেডাটি 
বইটির সশষ কটবেডা, ‘টবজকজল সমজ�র বুজক একটি পডালক সভজে 
বহুদূর স�ল” - প্রিম লডাইনটি সিজকই কটবেডা েডার টবতিডার টনজয় শুরু 
কজর, সকডািডায় সকডািডায় টনজয় ওেডায় পডাঠকজক সে পডাঠকই �ডাজনন। 
আটম েডাজদর এক�ন হজয় সশষ কটবেডার প্রিম লডাইজনর িডানটদজকর 
খডাটল পডােডা সবজয় উজে সযজে িডাটক, “েূয্যডাতি  মুজঠডার সিজক েজর 
পজে…”। এই মডানেভ্মন আকডাশ পজি - যখন িডানুজেরডা ওজে। 

িাইশ
সামযুব্রি ল�ায়ারোর (রখন ফানুদসরা ওদড়) 

টবজকজল সমজ�র বুজক একটি পডালক সভজে বহুদূর স�ল
েব্যস্ হডাটরজয় বজে সির সকডানও দুজয্যডাজ�র টনভ্যর হজয়টে মজন 
হয়
েমুদ্ সযমন কু্ষব্ধ সযভডাজব অটথির শ্বডাে েীজরর টনকজি
বজে আটে সেইেব বডাটল আর েন্তডাজপর েীমডানডাজরখডায়
আয়নডায় মুখ সদটখ– আয়নডার টভেজর এক মডানুজষর মুখ
সকমন মডানুষ েুটম সকবলই টবষডাদ টনজয় ভডাজবডা
েমতি টদ�ন্ত �ুজে আয়নডা পজে েডাটর েডাটর
আয়নডার টভেজর এক ভডাঙডাজচডারডা মডানুজষর মুখ



304
সূচীপত্র

থিডাপে্ মট্দর চূেডা ধুজলডােে টদন ঢজল এখডাজন পটশ্চজম
রটঙন েডালর সদডাজল েজন্ধজবলডা একডা
রি সিজর েুদশ্যন েডার চডাকডায় রতি সলজ� আজে
েূয্যডাতি মুজঠডার সিজক েজর পজে টলখটন আমডার
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�নডাটন্তজক েুমন মডান্ডা টনজ�জক কটবেডার েডারেই বলজে পে্দ 
কজরন। নব্বইজয়র টচনি ধডারে করডা কটবেডাগুটল সবশ দৃশ্টনভ্যর। 
হয়ে আজ�র কটবেডার আকডাশপজি ভ্মজের পজর পডাঠক সনজম 
এজেজেন এক নদীর ধডাজর। এক শীেলডা ঠডাকুজরর মূটে্য যডা ভডােডান 
সদওয়ডা যডায় নডা বজল নদীেীজর ক্ষজয় সযজে িডাজক, বডাহনেজমে। েডার 
কডাজে হয়ে দেুে বদজল যডাওয়ডা নব্বই টকেুর একিডা সদডাহডাই টদজয় 
আিকডান - যডা মডাটি আাঁকজে পজে সিজক সদখজব যেিুকু সদখডা যডায়। 
এমন টকেু একিডা, েখনকডার  মডানুষগুজলডা সযমন, যেই সবখডা্ডা 
লডাগুক - চি কজর সকডানও টকেু সিলজে পডাজর নডা। 

মা লশিলার থান
সুমন মান্া (লফানঘর) 

এইখডাজন আশ্রয় সপজল, নদীটির পডাজশ, ক’টদন রজয়ে বজে
চডাপডা পেডা �ডােগুটল হলজদ হজয়জে রিজম, বডাটকরডা ি্ডাকডাজে
েবু মৃেু্ টনকজি এজল সবাঁজচ িডাকডা শৃঙ্লডাপরডায়ে হয়
েমজয় পেজে বজে প্রটেটি বডালক, েটে�টে অটিজেও যডায়
নদীটির েডােডা সনই, কজয়কজশডা বেজরর পটল বুজক �জম
হডাপজরর মজেডা শ্বডাে সিজন আ�জকও সশষ সখয়ডা পডার কজর 
রিজম।

এখডাজন রজয়ে েুটম, �টরপডাে, রং টকেু রজয়জে এখনও
মডাটি খজে খে বডাাঁশ সবটরজয়জে সরৌজদ্ প্রকডাজশ্ সকডািডাও 
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বডাহজনর সচডাখ স�জে েডাও সদখ একঠডাজয় রজয়জে দডাাঁটেজয় 
কডান খডােডা নদী েডাক কজর, ভডাবখডানডা সকউ বুটে �ডাব এজন 
টদজয়
বজল সদজব – যে খুটশ খডাও। েুটমও টক ভডাবে নডা মজন
েডারডা শহজরর সলডাক হজে্ টদজয়টেল স্ীয় েঙ্ল্পেডাধজন উৎেব 
রডাজে
রডাটশ রডাটশ তনজবদ্ সেডামডার, উপবডােটলিটি েৃষ্ডাে্য ম্ডান মুখগুটল
হীজরর মজেডাই বেজল খডাটল সপি, �ডামডাহীন কডাটঠ শরীজর অ�্ 
মডাদুটল।
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যজশডাধরডা রডায়জচৌধুরী েডার নব্বই উদযডাপন কজরজেন  “েডাক্ষরেডা 
টমশন” টদজয়। “চজলডা পেডাই টকেু কজর সদখডাই” - কিডাগুটল একিডা 
লব্ হজয় ট�জয়টেল। হয়ে এইিুকুই, এই ক’িডা কিডাই সনডাঙজরর 
মজেডা আিজক রডাখটেল বদজল যডায় দ্রুে েময়িডায়। যডাজক যজশডাধডারডা 
বলজেন “টকেুটদন বডাজদ আটম েটে্ই মজন করজে পডারব নডা সকডান 
সলখডা আমডার আর সকডান সলখডা অজন্র। েবিডা টমজল টমজশ আমডার 
মনজন সচেনডায় পজে িডাকজব শুধু নব্বইজয়র টচনিগুটল।”

বইটির নডাম কটবেডার প্রিম লডাইজন সদটখ - “আটম বলডা�ে যডাজবডা, 
েুটম বলডা�জে নডাটমও আমডায়।’ বলডা�ে শব্দিডা কডা�জ� সদজখটে। 
রডা�শনটেক খবজর টেল হয়ে। ২০১৭ েডাজল কটবেডা পেজে ট�জয় 
গুগুল ম্ডাজপ সদটখ হু�টল নদীর বডাাঁজক িডাকডা বলডা�ে ট�জর িডাজক 
েডাটরবদ্ধ পুকুর। পটশ্চজম এক টদট�। কটবেডাটি টিজর পটে সির। 
েডাক্ষরেডা টমশন বুেজে িডাটক। 

সাক্রিা স্মশন
রদশাধরা রায়দচৌধুরী

তচেন্জশ্রষ্ঠেডা, আটম বলডা�জে যডাজবডা, েুটম বলডা�জে নডাটমও 
আমডায়।

নডা আমডার দী�্যপিপটররিমডাকডারী বনু্ধ, হডাে ওইভডাজব বডাটেও নডা

ও ট�পজমডাটহনী রঙ্, েুটম আ� টবটিও আমডার।
েব ধডান শুকে হজয় স�ল এই মডাজে
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েব অস্ত েজর পেল পঞ্ডাজয়জে, �ডাাঁজয়
েব স�ডাপনীয় েডার, কজলর-দডাম-টদজয়-সকনডা �ল
পডাজম্পর চডাটব ও কডাটঠঃ বন্ধ রজয় স�ল ঐখডাজনঃ শুকজনডা অঞ্ল 
আটপজশ

ওরডা েব হডােজে হডােজে েজ্দশ টকজনজে শুধু, মডায়ডাজমডাহী 
সলডাক
ও আমডার টবটিও বডান্ধব, েুটম আমডাজক ও ট�প সদটখও নডা
েডাক্ষরেডা সখলডা আটম �ডাটন, ঐ অক্ষর খজেজে সেডাজপেডাজে…
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সরডাশনডারডা টমশ্র র কটবেডা খুব অল্প আাঁচজে পূে্যডাবয়ব েটব তেটর 
করজে পডাজর। ব্ডাপডারটি এে অনডায়ডাে লডাজ�, আর েটবগুটল এে 
�ীবন্ত, েডাজে পঠন প্রটরিয়ডায় একিডা ম্ডাট�জকর কডা� কজর। েডার 
টপেজনর অনুশীলন, শ্রম এইগুটল একিুও সদখডা যডায় নডা। এে েহ� 
বুটে কটবেডা রচনডা? এমন পটরপূে্য রচনডা েম্ব এে অল্প কিডায়, 
এইিুকু শজব্দ? কডা�� কলম টনজয় টনজ� সচটিডা করজে স�জলই 
সবডােডা যডায়, টকেুিডা। কটবেডার মডানে ভ্মজে আমরডা এ পয্যন্ত েমুদ্ 
তেকে সদজখটে, টশজখটে সহটপ্নডা, িডানুজে উজেটে, নদীপডাজে শীেলডার 
িডান হজয় বলডা�ে গ্ডাম। সেডাি সেডাি অল্প আাঁচজে আাঁকডা েটব, েডাই 
সরডাশনডারডা র ১৯৮৯ বইটি সিজক টেনটি কটবেডা িডাকুক। 

কুকুর
লরাশনারা স্মশ্র (১৯৮৯)

�রু
শডান্ত অচলডা েময়, 
�রুজদর �ডা ধুইজয় টদটচ্ছ
অ�রুও �ন্ধ আজে এক 
মৃেজদহ েডাটপজয় যডাওয়ডার
বডাহ্ে কডাঠ হজয় আজে, 
বডাাঁজি েডার �জম যডাজচ্ছ দই
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লেি
েডােডা করজে লেি, েময় ধীর�ডামী
অজপক্ষডার টকেু সনই, অজপক্ষডাই পজির অটন্তম 
সবটশ কম উেটে েকজল
সক সয কডার পডাজশ সনই সক কজব সে সখয়ডাল সরজখটে
ভডাট�্ে িডানডাও সনই, িডাকজল খুব টবেম্বনডা হে
েডােডােডা েডােডা করজে লেি, েডােডাও সেডা সনই

বেজ�ডার সগ্ডাজবর পৃটিবী
েকজলরই েীমডান্ত ট�জর কুাঁকজে যডাওয়ডার, �জেডা হজয় বেডার, 
খডাাঁজ� খডাাঁজ� টভজ� ঠডাণ্ডা নডাক গুাঁজ� সদওয়ডার – সে সয টক 
আকুটে......
আমডারই বডা েডার সবটশ টক!
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 “েজর দডাাঁেডাজলন সলন্ল” - কটব অংশুমডান কজরর বইটির নডাম 
আমডাজদর চি কজর সপঁজে সদয় সেই টদনগুজলডাজে যখন সিটনজের 
েবক’িডা গ্ডান্ লি্ডাম ট�জে এজে সলন্জলর অশ্বজমধ সিজম সযে 
উইম্বলিন এজল। টবরতি হজয় বজল ওজঠন -�ডাে সেডা �রুর খডাদ্, 
আর পজরর বডার টিজর আজেন নেুন উদ্জম। েডার নডা পডাওয়ডািুকু 
নব্বই েুজল রডাজখ যত্ন কজর। অংশুমডান েডার “টিউে” কটবেডায় 
টলখজেন

“লডাস্ট চডান্, বজয়ে বটরেশ
পজরর েডাজভ্যর �ন্ সবকডার প্রস্তুে
বডাাঁ টদজক একিু েজর দডাাঁেডাজলন সলন্ল।”
টকন্তু সেিডা নয়, সয কটবেডা আমডাজদর েডাটেজয় সবেডাজব েডা “মডাইন” 

- সযখডাজন “শুধুমডারে সবাঁজচ সিজকই সকউ আমডাজদর কটি সদয়…”

সদর োঁড়াদলন ললন্ডল
অংশুমান কর

মডাইন
শুধুমডারে সবাঁজচ সিজকই সকউ সকউ আমডাজদর কটি সদয়। সকডান 
ক্ষটে কজর নডা আমডাজদর, ভয় সদখডায় নডা, চডাকু্ক সদখডায় নডা, 
টভজের সরেজন টোঁজে সনয় নডা বউ-এর লজকি। শুধু সবাঁজচ 
িডাজক। বেজরর পর বের, শীে-গ্ীষ্-বষ্যডা, মডানুজষর উজপক্ষডা, 
সেডাাঁেডা টঢল, �রম �ল হ�ম কজর সবাঁজচ িডাজক। আমরডা ভডাটব, 
সলডাকিডা মরজলও সেডা পডাজর, কডাল সিজক সযন আর নডা সদখজে 
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হয় ওর মুখ। টকন্তু পজরর টদনও আমরডা  সদটখ সমডাজের 
মডািডায়, টশব মট্দজরর পডাজশ, লে্ডািিজম্যর �ডা স�াঁজষ টঠক সবাঁজচ 
আজে। আমডাজদর যডাওয়ডা ও আেডার পজি �ুমন্ত মডাইজনর মজেডা 
সবাঁজচ সিজক অস্টতি েেডাজচ্ছ।
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কল্পটষ্যও েডাাঁর “সয �ডান সশডাজন নডা সকউ” বইজে কটবেডার নডাম 
সদন টন। কটবেডা আত্ম�ীবজনর অংশ - এই কিডা মডানজল কটবেডার 
নডামকরে নডা িডাকডা আলডাদডা কজর মজন পজে নডা। কটবেডার নডাম, 
েডাজক একিডা আলডাদডা তবটশটি্ সদয় বজি, েডাজে হয়ে কটব ভডাজবন 
এজে অন্ টদকটি হয়ে টকেুিডা েডায়ডাচ্ছন্ হল। একটি সেডাি কটবেডায় 
সলখডা হজয়জে 

“ বহুটদন বডাজদ সেডামরডা সবেডাজে স�জল আ� / সেডামডাজদর আ� 
টববডাহবডাটষ্যকী/ টববডাটহে �ীবজনর েডাধ, সকডািডাও রডাজখ টন সকডানও 
খডাদ/ সযৌি �ীবজনর উপটথিটে, নডােডাচেডা, প্রডায় সির পডাও / হডাইজিন 
নজে, হডাইজিন খুজল সযজে চডায়/ যখন রডাটরেজবলডা, উ: …  েডাজেডা, আ:  
…  হল নডা সেডামডার” 

নডাম হয়? নডাজম আাঁজি এই �ীবন - এমন এক অটথির পডাাঁকডাল 
েময়?

অন্ কটবেডা রইল কল্পটষ্যর পডাঠজকর টন�স্ উপলটব্ধ টনজয় ভডাস্র 
হওয়ডার অজপক্ষডায়।

লর গান লশাদন না লকউ
কল্পস্ষ্য িদ্দযুাপাধযুায়  

মডাধবী, েহ� লেডা, িুজলজদর �টিলেডা রিজম
�ীবজন এজেজে
আজরিডাজশ সপ্রজমর বজশ, টোঁজেটে সেডামডার পডােডা
মডাধবী, হে্ডার পর, বৃটের সবদনডা সযন
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আমডাজক টবাঁজধজে
মডাধবী, গ্জহর িডাজন, অজনক ভ্মে হল
এ বেজর সপ্রম হল আমডাজদর, যডার-পর-সনই
টহট্দজে
অটভজ্ঞেডাগুটল, আরব েডা�র �জল
টমজশ আজে
মডাধবী, েহ�লেডা, �টিলেডা সিজক শুধু িুলগুটল
েুজল টনজে চডায়
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অয়ন চরিবে্যী �ডানডান “যখনই অি্যেঙ্ি (অি্যডাৎ অটনশ্চয়েডা) 
এজেজে, কটবেডা সদৌজে এজেজে আমডার কডাজে।” আমরডা েবডাই 
সযমন যডাই টন�স্ ভরেডার কডাজে েমে্ডা সদখজলই। বনু্ধর কডাজে, 
গুরুজদবজদর আ�কডাল সয কডারজে এে রমরমডা। হয়ে কটবেডার 
কডাজে সকউ সেমন যডাজচ্ছন নডা মনন রতিডাতি হজল, হয়ে বনু্ধরডাও দূজর 
সযজে বজেজে। “টবষণ্ণ রূপকিডা” - টঠক সেই কডারজেই অবশ্পডাঠ্ 
বজল মজন হয়। এক �ডায়�ডায় সলখডা হ’ল -

“েবুও সেডামডাজক মজন পজে
সযভডাজব হঠডাৎ দডাাঁে পজে স�জল সকডান,
শূন্থিডাজন বডারবডার ট�ভ চজল যডায়।”

অন্ একটি কটবেডা পেুন পডাঠক। 

স্িষণ্ণ রূপকথা
অয়ন চক্রিিতী

এখডাজনও েূয্য ওজঠ পূব্যটদজক,
এখডাজনও পূটে্যমডায় সবশ স�ডাল চডাাঁদ িডাজক, 
অমডাবে্ডায় িু্টরস্ট আজে কম।
এখডাজনও �ডাজয় গুটল-িুটল লডা�জল রতি েজর
েডার রং আশ্চয্য�নকভডাজব লডাল।
এখডাজনও বরজির ওপর সকউ মৃেু্ টদজয় টলজখ যডায় স্ডাধীনেডা।
আমরডা পটে সদশভডা�, পটে ষেযন্ত্র, পটে �ঙ্ী,
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পটে সদশজদ্ডাহ, পটে েন্ত্রডাে, পটে হে্ডা, 
পটে নডাশকেডা, পটে েতিডায় চডাল, েতিডায় িডাল,
েতিডায় মজর যডায় সকউ সকউ। এমনই অকৃেজ্ঞ।
ভূস্�্য েুজখর হয় সপজলজির গুজে।
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পডারটমেডার কডাব্��ৎ সপডাজয়টিক টভশন আর টভশুয়ডাল সপডাজয়টরের 
মজধ্ স্ডাচ্ছ্দ্ সবডাধ কজর। কটব আরও পিটি কজর ঋে স্ীকডার কজরন 
বডাংলডা কটবেডার অগ্�জদর অকুজণ্ঠ। এইভডাজব সচনডা পটরচয় সবর হজল 
েডার কটবেডার আরও কডাজে সপঁজে যডাওয়ডা যডায়। েডাাঁর “কূম্যডাবেডার” 
বইটির “বশীকরে” কটবেডাটি শুরু হয় এইভডাজব - 

 “ভডাবটে রূপজমডাচন �িডাব। িডাটকনী হব। সেডানডার কঙখল বডাট�জয় 
িুেমজন্ত্র বশ করব সেডামডায়।” 

এই নডারী সযভডাজব চডান েডাাঁর কডাট্ষিে পুরুষজক।  সে টঠক 
আজে, এমন সেডা সদখডা যডায়। টকন্তু টকেুিডা এজ�ডাজে এজ�ডাজে ট�জয় 
সশষ অবটধ কটবেডা অন্ টদজক বডাাঁক সনয়। একটি আদ্ন্ত সপ্রজমর 
কটবেডা, যডা পেডার পর আর একবডার টিজর আেজে বজল পডাঠকজক 
প্রিম পংটতিজে, এমনকী কটবেডার নডামিডায়।  এখডাজন িডাক কটবর 
“দডাম্পে্” কটবেডাটি। পডাঠক টচনজব এজদর। হয়ে �ডানজব, বডা 
�ডানজে চডাইজব আর পডারজব নডা সকডািডায় সয কডাজক “ভডাজলডাজবজে 
সযজে হজচ্ছ, টহজেব টমলজে নডা।”

োম্পিযু
পারস্মিা মুন্ী (কূম্যািিার)

হডাহডাকডাজরর সভের টদজয় সেডামডাজক ভডাজলডাবডােটে, বুেজে 
পডারজেডা নডা?
চেডাই উৎরডাই প্র্বে পডার কজর এজে, লিডান্ত মরুভূটমজে 
দডাাঁটেজয়
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ক্ডাকিডাজের বডালুকডাপ্রীটের মজেডা সেডামডাজক ভডাজলডাবডােটে, 
বুেজে পডারজেডা নডা?
শহর েডাটেজয় আটম হদ্গ্ডাজম বডােডা সবাঁজধটে। েরডাইখডানডায় সয 
যুবক 
সরডা� রডাজে মদমডাংে সখজে আজে, খুচজরডা পয়েডার প্রটে েডার 
আকষ্যজের
মজেডা, আটম সেডামডাজক ভডাজলডাবডােটে, েুটম বুেজে পডারে নডা?
েুটম বুেজে পডারে নডা, এই পি সশষ হজল এক 
নদী পেজব, েডার ওপজর েডাাঁজকডা, সে েডাাঁজকডা সপরজে
আবডার সেডামডাজক আমডারই হডাে ধরজে হজব, নদী সপটরজয় 
আবডার এক নেুন েভ্েডায় সেডামডাজক ঢুকজে হজব আমডার
হডাে ধজর….. এ েহ� েে্ েুটম বুজেও বুেজে চডাইজেডা নডা।
িলেঃ হডাহডাকডাজরর মজধ্ টদজয়, দুঃজখর সভের টদজয়, 
টমজি্ হডাটের সভের টদজয়, কখনও-বডা কল্পদডাম্পজে্র 
সভের টদজয় আমডাজক একেরিডা সেডামডাজক ভডাজলডাজবজে 
সযজে হজচ্ছ, টহজেব টমলজে নডা।
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আজ�র কটবেডাটি যটদ বডাতিব সিজক সোঁজক সেডালডা কটবেডার অবয়ব 
ধটর সেডা পজরর সয বইটি হডাজে আজে েডাজে সদটখ বডাতিব’সক 
মডােরডাতিডায় সরজখ কটব েডাাঁৎ কজর হডাওয়ডা সখজে চজলজেন অন্ের 
��জে। কটব শডান্তনু রডাজয়র “পে শুধু সৃ্টে” বইটির “চুলিী” 
কটবেডার লডাইনটি সযখডাজন বলডা হজচ্ছ -”মডা েূয্য আ� সভডাজর ক 
হডা�ডার উনুন টবজয়ডাজল স�ডা….” 
এই ভডাষডা, এই ��ৎ, আমডাজদর সচনডা নয় খুব। সকউ সকউ কডাজে 

সযজে পডাজরন এইেব ��জের েডাাঁজদর মজধ্ শুধু �নডাকজয়ক অনুবডাদ 
কজরন এইেব আমডাজদর মজেডা মর পডাঠকজদর �ন্। কটবেডার শরীজর 
একিডা েমজয়র েডাপ সদওয়ডা, কজয়কিডা টচনি, যডাজে সেই ��জের 
ভডাষডা, বুেজে, �ডানজে ইচ্ছডা বডােজে িডাজক। েডার একটি িডাক।

মযুাস্�ক লিািাম / ২৫ স্মস্নট
শান্তনু রায় (পড় শুধু সৃ্স্ি)

�টেিডা সখজয় সিলডার পর সিজকই এেব সদখটে....
সেটদন একিডা টিসেনডারী মডািডায় টদজয় শুজেই েডারডারডাে
উপডাজদয় িরডােী স্নে সদখলডাম সিটলজিডান েুলজেই
ওপডাশ সিজক হডাউ মডাউ শুধু কডান্ডা শুধু কডান্ডা
মদ্প সবেডালজদর সরডা� রডাজে অেম্ব হুজলিডাে
আকডাশময় েডারডাজদর ব্রডাউটনয়ডান সচডার সচডার সখলডা
দজল দজল মডারজমইিরডা তেকজে উজঠ আেজে....
পডাখীরডাও সমজ�র সকডাির সেজে েরকডারী ে্ডাটনজিডাটরয়ডাজম
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এইজেডা েৃটটি হল সেলটভটত্তক প্রডাে
সমজের মেৃেেডা আরিমে কজর একেডাাঁক �্ডান্ত মডাজব্যল
েডারপর আমডার সকডাজনডা সৃ্টে িডাকজলডানডা
সেই সেজলজবলডা সিজক অ�্ মডাজব্যল কুটেজয়টে
হডাটরজয়টে ভডা�বডাাঁজিডায়ডারডা কজর েব বনু্ধবডান্ধব
এ শহজর তেন্রডা িুিপডাজি েডাউটন সিজলজে
মডাইক হডাজে টরসেডায় একিডা সলডাক েকলজক সিজক বলজে
ভডাইেব আর টঠক পাঁটচশ টমটনি পর েূয্য অতি যডাজব
আপনডারডা েডাবধডান সহডান    অমরডা দু�ন এই
অ্ডাপডাি্যজমন্ট বডাটেিডাজে দু�নজক খুাঁজ� চটল
িমিজম �রগুজলডায় আবেডা আজলডার পদ্যডা সকডাজনডা একিডা
টোঁটের কডাজে ট�িডার বডা�ডাজচ্ছ সকউ সরটিওজে ভডারী স্র
রডাতিডায় সে সলডাকিডা একিডানডা সিজক যডায়
সেইশ টমটনি আর মডারে সেইশ টমটনি
“আটদম আগুন সবেজল ওরডা আ�ও েডারডারডাে �ডাজ�;
গুহডামডানজবর দল, পডাজশই েডা�ডাজনডা েডাে, অটবশ্বডাে, �ুজয়ডা।…..”
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কটবেডা শুরু হয় এইভডাজব? অন্ধকডার সপ্রক্ষডা�ৃজহ নডািক শুরু 
হজচ্ছ? নডাটক পডাঠক পডােডা উলজি এই দু’লডাইজন আিজক ভডাবজে এ 
কটবেডা সকডািডায় টনজয় যডাজব েডাজক- কেদূর? আচমকডা হডাে সেজে 
অন্ধকডাজর সরজখ দূজর ট�জয় হডা হডা শজব্দ সহজে উঠজব নডা সেডা? এই 
েংশয় তেটর হয় কটব টহজ্দডাল ভ্ডাচডাজয্যর “সলজখডা আজলডা সলজখডা 
অন্ধকডার” বইটির পডাজঠ। কটব টনজ� বলজেন “এর মজধ্ই আমডাজদর 
টদনযডাপন আর সেই েব িুকজরডা িুকজরডা অপ্রে্ডাটশজের েজঙ্ সদখডা 
হজয়  যডাওয়ডা।”

বই সিজক “উৎেব” কটবেডাটি িডাক এই কটবেডার উৎেজব। 

উৎসি
স্হদ্দাল ভট্াচার্য  (ললদখা আদলা, ললদখা অন্ধকার)

চুটপচুটপ আটম েব কডাঠখে সপডােডাই টনজ�র
বে সধডাাঁয়ডা ওজঠ, আটম ঢডাকডা পজে সযজে সযজে ভডাটব
সকন শ্বডােকটি েবু হল নডা এখনও?
েুটম টক �জলর কডাজে বজলটেজল আমডার নডাম কজর?
সেডামডার স�ডাপন স্নে? সযন েডা নডা েটে্ হজে পডাজর
এমন কজরই? ভুজয়ডা �ল্পগুজলডা আেজল টলটখে
হজে হজে েটে্ হজয় যডায়, েডাই চুপ কজর িডাজকডা।
আটম্ম েব কটিগুজলডা �জল ভডাটেজয়টে েডাই
আটম �ডাটন কে ধডাজন কে দুঃখ আজে।
এক মডাঠ শে্ টনজয় কৃষজকর আলপজি
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কজয়কবের িডাজক লডাঙজলর শ্রম সযরকম।
যটদও লডাঙল নয়, িেজলই টখজদ সমজি নবডাজন্ সেডামডার।



323
সূচীপত্র

 “উজ্জ্বল শ্ডামবে্যডা বডান্ধবীজক” বইটির েম্পজক্য কটব প্রেূন 
সভৌটমক �ডানডান কটবেডাগুটলর রচনডাকডাল ১৯৯৫। এও বলজেন 
“েডামডান্ কডািডাকুটি করলডাম। ে্দ, বডাক্�ঠন খুব একিডা পটরবে্যন 
কটরটন। আ� সলখডা অজনক বদজল স�জে, সযমন বদজল স�জে 
�ীবনও। টকন্তু কুাঁটেজবলডার সলখডাগুটল অস্ীকডার করডার উপডায় সেডা 
সনই! ধরডা পজে স�লডাম।” 

েহ� এই স্ীকডাজরডাটতি খুব একিডা েহ� নয় টকন্তু। আ�জকর 
টদজন এিডা সয কেিডা, েডা পডাঠক �ডানজবন। আমরডা এক মডানুজষর 
ড্ইং রুজম ট�জয়টে, সদখটে - “আলমডাটরর িডাজক িডাজক বই, / েডার 
টকেু পৃষ্ঠডা সিজক উাঁটক মডাজর / স�ডালডাপ�ডাজমর ধডাাঁজচ হতিডাক্ষর, টচটঠর 
ইশডারডা / েডারডাটদন সদবদডারু পডােডা সবজয় সনজমজে �জলর ধডারডা” - এই 
ক’টি লডাইজনর ইশডারডায় আজলডা আাঁধডাটরজে এক পডাহডাটে শহজর পডাঠক 
খুাঁজ� পডান টনজ�জক। েডারডাটদন বৃটটির �ন্ েডার সযখডাজন যডাওয়ডার কিডা 
টেল সযজে পডারজলন নডা। কডাজরডার একিডা ড্ইংরুম, সে সকডািডায়, �ডানডা 
যডাজচ্ছ নডা। শুধু একিডা আলমডাটর, যডাজে টন�্যডাে গুপ্ধন আজে। 

এই ��ৎ, টনজভ্য�ডাল েৎ কটবেডার ��ৎ। েডারপর সেই কটবেডায় 
টক হজয়টেল েডা উৎেুক পডাঠক খুাঁজ� টনন। “অধ্যনটমে চডাাঁজদর কডাজে 
েব িডাাঁে কজর সদব” শীষ্যক (নডামহীন) কটবেডাটি এইখডাজন িডাক েডার 
মডায়ডা�ডাল বুজন।

প্রসূন লভৌস্মক (উজ্জ্বল শযুামিণ্যা িান্ধিীদক)

অধ্যনটমে চডাাঁজদর কডাজে েব িডাাঁে কজর সদব,
বহুটদন েহ্ কজরটে!
আমডাজক ভয় সদটখও নডা
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�ডানডা আজে ট�পটের কডাজে সশখডা অেম্ব সপ্রম...

েবু ভয় হয়।
ভয় হয় টনজ�জক টনজয়ই, আটম আজবডালেডাজবডাল নদী
মডাটির বুজক �ল সকজি সস্চ্ছডাচডারী,
ভয় হয় েুটম পডাে টদজয় েুজি েুজি লিডান্ত
কখন সযন কলডা�ডাজের সভলডা হজয় বুজকর ওপর
েডারপর হডাাঁেিডাাঁে শতি ভূটমর �ন্ সির
সির েুটম পডাজের �ন্ েিিি, প্রবডাটেনী

ভয় হয়,
সেডামডায় �ডাপজি আটম শুধু বজয় যডাব
সেডামডাজক েমুজদ্র �ল্প অটনচ্ছডােজ্বেও...
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“হডারডাজনডা �ুজেডার পডাটি” সে আিজক রডাজখন কটব শুজভ্ুদ 
চজ্ডাপডাধ্ডায়। “সয বজয়ে হটরজের নয়” বইটিজে সযখডাজন বলজেন-

“সরজখটে েযজত্ন আজ�ডা একপডাটি �ুজেডা

নডা-িডাকডা অটধক লডাজ� সয আজে েডাহডার সিজক”। 

মজন পজে একপডাটি �ুজেডাগুটল ব্বহৃে নডা হ’সে হ’সে ধুজলডা 
পজে, রিজম শতি হজয় যডায়, শুটকজয়। েখনই সদটখ পজরর লডাইনগুটল 
আজে -

“আটম টক টবটলজয় সদব?

অঘ্ডাজে, সেডামডার �ডাজয়র সিজক হডালকডা শীজের রডাজে সিজন সনব 
েুটের চডাদর?”

কটব এইভডাজব পডাঠজকর হডাজে হডাে রডাজখন, েডাজক সবেডাজে টনজয় 
যডান টন�স্ যডাপন ��জে। নডাম কটবেডাটি থিডান পডায় বইজয়র সশষ 
পডােডায়। পডাঠক আস্ডাদ টনন “সয বজয়ে হটরজের নয়”, েডার। 

লর িদয়স হস্রদণর নয়
শুদভ্ুদ চদট্াপাধযুায় 

সয বজয়ে হটরজের নয় আটম েডার টদজক সচজয় িডাটক 
সয বজয়ে বডাজ�জদর নয় 

�ঙ্জল পডােডায় পডােডায় আজলডা ও আাঁধডাজর মডাখডা 
টভজ� পডাজয় সহাঁজি যডায় �লপডান সেজর 
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আপডাে টনরীহ সকউ 
টবশ্রডাম কডাজল 

 সয বজয়ে সপডাকডা ও মডাকজের , সয বজয়ে পডােডার আেডাজল 
�ডান 
 অটবশ্রডাম মডািডা ভজর িডাকডা েুর , সকবটল বৃটটির মে টপ্রয় 
 েমেম সহজি যডায় 

 টভজ� চুজলর ি�ডায় সিডাাঁিডা সিডাাঁিডা আজলডা েজর 
 আজলডা েজর সচডাজখর পডােডায়
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“পডাটখয়ডাল” এর কটব েডায়ন বলজেন “এখডাজন পডাটখর সকডানও 
�ল্প সনই।” েডা সনই, েজব পডাঠক খুাঁজ� পডান পডাটখটি,  েিিজি 
তকজশডার যডার  কডাজি শহজরর উপকজণ্ঠ, আ�রেলডায়। পডাটখ সেই 
শহরেলী হজয় কলকডােডা, েডারপর  নদীপজি স�ডামেী, বুঢ়ডা লুঈ হু�টল 
হডািেজন উেজে উেজে িডাজকন। সেই উেন্ত কটব পডাটখ খুাঁজি খুাঁজি 
শব্দ েুজল এজন বডােডাটি বডাাঁধজলন েডার এই প্রিম বইটিজে। 

“কীইবডা এমন �রল টেল সেডামডার সদজশ
েডাাঁেজর সবেডাও টমজি্ পডাহডাে শহর নদী
মধ্রডাজে এটদক ওটদক অতি�ডামী
নটি �ুজম আাঁকজে িডাজকডা কূল টকনডারডা”।

আমরডা েডার নেুন বডাাঁধডা ঈষৎ অপুটি বডােডায় শীজে আচমকডা �ুম 
সভজঙ ওঠডা পডাটখটিজক সদটখ মন খডারডাপ করজে আর টনজ�র সিজল 
আেডা শহর হু হু কজর সেজে আজে। এই কটব েহজ� টনতিডার সদন 
নডা।  “আ�রেলডার পদ্” কটবেডাটি িডাকুক এইখডাজন। 

আগরিলার পেযু
সায়ন করদভৌস্মক

সলডাহডার স�িিডা সেমটন আজে, বন্ধ।
বডাটলকডাজশডাভন লডাল েডাইজকল
দরমডা সবেডায় সহলডান সদওয়ডা দুপুরজবলডা
গ্ীষ্প্রধডান শহরেটলর উপকজন্ঠ।
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একপডা দু’পডা টেনপডা কজর ধডাজনর সক্ষজে
সরৌদ্ েডায়ডা একিু যটদ উত্তজর যডাও
পুল সপটরজয়; খরজ্ডােডা এমন সেডা নয়
টনেডান্তই খডাজলর ওপর, সেজচর খডালটি
রডা� আমজলর শহর ট�জর খুব টম্রয়মডান
েখনও টেল।

এইজেডা আবডার উজটিডাপডাটিডা �ুরজে িডাজকডা
সপডাস্টডাটপজের কডাজেটপজঠ সকউ যটদ সির
সচনডা সবজরডায় েজবই স�জরডা। এখন দুপুর
সলডাহডার স�িিডা বন্ধ আজে।
সলজকর �জল মডানে সিজক পডাটখ আজে
সেেব �ডাজন অজনক সলডাকই, যডারডা েখন
বডাে কজরজে বজনর ধডাজর শহরেটলর উপকজন্ঠ
যডারডা েখন মহডান�র টচনজেডা নডা আর
টচটঠ টলখজেডা িডাকটবভডাজ�র নডানডান েুজেডায়
টকন্তু সেেব িডাকুক; সলক সেডা অন্টদজক।
আর কেবডার েডাইজকজল সচন পেজব সশজষ
পডােডার দডাদডা �ডাপটি সমজর েডারও ন�র
গ্ীষ্প্রধডান এই শহজর দুপুরজবলডা সে যডাই বজলডা
সলডাহডার স�িিডা আপদ টবজশষ।
সযমন আপদ কুিজলর েুটি গ্ীষ্ টকংবডা
পুজ�ডার েময় টক প্রজয়ডা�ন টেটরয়ডাজলর
কুিলগুজলডাজে েবডাই সকমন সবেডাজে যডায়
আবডার সযমন অজনক সলডাজকর সিটলজিডানও
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িডাক টদজয় যডায় েুজযডা�মে টকন্তু সেেব
কলকডােডাজে হয়জেডা আজে।
টবজকল হজল অটিে সিরৎ বডাটে টিরজব
েব সলডাজকরডা এই শহজর েবডাই েবডার
সচনডা সবজরডায়, কলকডােডাজে হয়জেডা সেেব
অন্রকম। সলডাহডার স�িিডা বন্ধ িডাজক।
সলডাহডার স�িিডা বন্ধ িডাজক, লডাল েডাইজকল
সহলডান সদওয়ডা দরমডা সবেডায়। এইরকমই
েুচ্ছ মেন কডাব্ িডাজক এই শহজর
একিু যটদ পটশ্চজম যডাও �ডােীয় েেক
অজনক রডাজরে সভডাাঁ সশডানডা যডায় সরজলর বডাাঁটশ।
মহডান�র হয়জেডা অজনক অন্রকম।
সলডাহডার স�িিডা সেমটন আজে, বন্ধ।
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কটব েডাি্যক রডায়জচৌধুরী �ডানডাজলন েডাাঁর “সপশডা েুেঙ্ আটবকেডার। 
সনশডা টশক্ষকেডা। দডায় বে্যডায়। স্নে তেটর কজর সনন। সস্চ্ছডাটনব্যডাটেে 
স্জ�ডাটষে দডাশ্যটনক।” এই পটরচয়িুকু নডা িডাকজলও টকেু আেে 
সযে নডা হয়ে কটবেডা রটেক পডাঠজকর। টকন্তু কিডাগুটল আমডাজক 
কটবেডার টনম্যডােপ্রটরিয়ডা সবডােডানয় েডাহডায্ করজব সভজবও সদটখ সশষ 
অবটধ লডাভ খুব একিডা হয় টন।  কটবেডার যেিুকু টনজ� ধরডা সদয় 
েেিুকুজেই বুাঁদ পটরটচটেিুকুর পজরও। 

“যডারডা টকেু কজর নডা,.....  খডাটল সরডাদু্র সহজে ওজঠ।
একিডা �ডাজনর কিডা সভজব যডারডা গুনগুন কজর ওজঠ েুর,....

শুধু, েডাজদর �ন্ এই টনরডালডা দুপুর।…..”
বইজয়র নডামকটবেডাটি িডাকুক আপডােে। েডাি্যক সহডাক “আত্মডার 

আশ্চয্য সেলটি”। 

আত্ার আশ্চর্য লসলস্ফ
সাথ্যক রায়দচৌধুরী 

অেম্ব শব্দ কজর একিডা ভডারী সমটশন চলজে,...েডার শব্দ 
েডাটপজয় সকউ �ডান স�জয় চজলজে টনরন্তর… ওটদজক পডা�লডা 
িডাতিডার মৃেজদজহর দু'টদজক হৃদযন্ত্র চডালু করডার সমটশন লডাট�জয় 
রিমডা�ে টচৎকডার করজে - ‘চডা�্য, চডা�্য,... চডা�্য...’ - সকাঁজপ 
উঠজে �রবডাটে, েনেন কজর েজর পেজে �ৃহজথির বডােন-
সকডােন আর অন্ধ আকবর বতিডাবট্দ রতিডাতি সদহ হডােজে 
হডােজে - ‘আলিডা,…. আলিডা' বজল কডাাঁদজে….
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কডাল েডারডারডাে বৃটটির েম্ডাবনডা টেল। কডাল েডারডাটদন টেল 
সরডাদু্জরর েম্ডাবনডা, … কডাল টেল েম্ডাবনডাময় প্রতিডাজবর টদন, 
েডাই যডারডা নদীর ধডাজর ক্ডাম্প কজরটেল েডাজদর েমতি  �ডামবুি 
চুটর কজর সেজলরডা �ঙ্জল টপকটনক করজে �্ডাজে আর সয 
সেজলিডা েকডাল সিজক মুরট� কডািটেল আটম েডাজক পডাটখর 
টবষজয় টকেু বলজে বজলটেলডাম….

এক�ন খুটন আমডার রুম-সমি টেল,… এক�ন লিডাউজনর েডাজি 
দু'বের কডাটিজয়টে আটম,… এক েুমহডান টনজস্ডাজমটনয়্ডাক 
রডাটরের েডাজি,…. এক নডাটে্যটেস্ট আকডাজশর েজঙ্,…. একিডা 
সম�ডাজলডাম্ডাটনয়্ডাক সপজনর েজঙ্ প্রডায় একিডা �ীবন,….েডাই 
�ডাটন-েঙ্জমর সশজষ সয - ঈশ্বর, েডার পডাজয়র টচনি পজে নডা 
। েঙ্জমর শুরুজে সয - ভ�বডান, - েডার রজতির সকডাজনডা দডা� 
সনই,… িজল,… আতিডাবজল কডারডা আগুন লডাট�জয়টেল? যখন 
সকশজর আগুন টনজয় সদৌজে সবেডাটচ্ছল স�ডােডাজদর দল,…. েখন 
-’�ল �ল' টচৎকডার নডা কজর সক বজে আাঁকটেল েটব?…. সক 
েখন র�নী�ন্ধডার বডা�ডাজন েেডাটচ্ছল সেল ও িটলিল?… সকন 
সেই আত্মডার আশ্চয্য সেলটি, … েডার বডাাঁ হডাজে করবীর ি্ডািু 
সকউ লক্ষ্ করল নডা….

টনজ�র বডাটেজে আটম েডােবডার হডাটরজয় স�টেলডাম। টনজ�র �জর 
আটম টেনবডার পডা�জলর মজেডা দর�ডা খুাঁজ�টে। অক্ষজরর �ন্ধ 
শুাঁজক শুাঁজক আটম একবডার সবজিলজহম চজল ট�জয়টেলডাম,…. 
একবডার কডাজদ্যডাবডায়… কজয়কিডা হডারডাজনডা সপনটেজলর সখডাাঁজ� 
কডাাঁিডােডার িপজক উপদ্রুে এলডাকডায় টবজস্ডারজে জ্ঞডান 
হডাটরজয়টেলডাম…

‘আগুন যখন লডাজ�, যখন লিডাস্ট-িডা হয়, - েখন সকডািডায় 
টেজলন? কী হল? যখন লিডাস্ট-িডা হয়…’ িডানডা ইন্টডাজরডাজ�শন,… 
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পর পর সরেন চজল যডাওয়ডার শব্দ, যটদ কডাল সিজক হডাওয়ডা নডা 
বয় ! কডাল সিজক যটদ টিজক হজয় আজে েমতি কুয়ডাশডা ! … 
যটদ কডাল সিজক পৃটিবীর েমতি সিটলজিডান রিমডা�ে সবজ� 
সযজে িডাজক !… আটম টশউজর উজঠটে !…
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চটন্দল ভ্ডাচডায্য পিটি। উচ্ডাটরে। যটদও কটবেডা সলখডাজক বজলজেন 
“অেৎপর ও গ্ডাটনময়”। েডাাঁর কটবেডা েডার টন�স্ স্ডােন্ত্র্ টনজয় 
উপটথিে “েরুচডাকটল” বইটিজে। চটন্দজলর সচনডা স্েসু্ে্যেডা, উইি 
এবং টনেডান্ত েহ� উচ্ডারজের ভঙ্ীজে শতি কিডাগুজলডা বজল সদওয়ডা 
িডাজক কটবেডায়। বে েহ� হয়ে চিুল লডাজ� টকেু টকেু �ডায়�ডা, সযন 
উত্তপ্ চডািুর কজয়কিডা �ডায়�ডা সযখডাজন রুটি পুজে যডায়। টকন্তু েডাপ 
আজে। েডাপ িডাজক। েডার কটবেডায়, সলখডা হয় - 

“এ �ীবন েংজকেবহুল
এ সযৌবন পটিমজধ্ ট�টন।
এ হৃদয় বডাটলকডার চুল
এ শরীর টনখডাদ তস্টরেী।” 

এই েংকলজন রডাখডা িডাকুক “সমজ� সমজ�” কটবেডাটি। 

লমদঘ লমদঘ
চস্ন্দল ভট্াচার্য

সমজ� সমজ� আ� রডাাঁজধ আকডাজশর উদডাত্ত নীটলমডা
এমন রবীন্দটদজন বডামচকু্ষ সমজর সেডা টদটল, মডা,
এখন কী কজর সেডাজক েুটল বল, এ সরডা�ডা শরীজর
আজধডায়ডা পৃটিবী বজহ, টবজ্ঞডাপজন রূপদক্ষ যুবডা
দডাটে চডাাঁজে, ঢ্ডাঙডা মদ্ টেটরয়ডাে, রুিশটবদ্ধ কুবডা,
রবডাহূে ব্র�বুজেডা পডাঞ্জডাটবর ন্ডাজ� সমজর ট�াঁি
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টমেটিি বডাাঁটশ েডাজে, খডাাঁ� সপজল অজমডা� টরটপি
আটম পুনঃ বডাজে ধডাাঁ! েবু ব্ডাঙচডািডা হৃটদ ট�জর
�ডাট�ল প্রেয়-কডা�ডা। কী পডাউি! েটচরে কডামি!
লিডাব্য বজল: ওজর ধ্ডাবেডা, সরললডাইন সখডায়ডা ধজর সেডাি!
উগ্-চডািু ে্ডাাঁকডা খডাই সেলচ্ডা চডাউটমন সেন্টডাজর
টিটিটপ-সকডাটচং ধডাজর �েডা�ডাটটে েডাং�ডাটেক বডাজে
টিং সমজর সদটখ, েুই স�ডালিডা-মডারডা সকজন্ডাজক ক্ডারজম
ভডালই েডাইি করটল, েডাহডার পত্নীজক পজমিজম
নখকুটন মৃদু গুটন, কলেলডাময় টেটেটিটভ
িডাঙডাজয় পেডার েুলজল েুই টক লিডাটেক টখটতি টদটব
হলুদ ক্ডাটন্টন যডাই, কচুটরর টশরডার টিজিজল
েুাঁজক সদটখ েরু পজি েুই যডাে পূে্য দুজলজহজল 
হডাাঁিডািডাাঁিডা স্ডাি্য আজে, অধজরও সস্টশজনর আজলডা
�টলিডা িডান্য টনজেই সক প্রডাচীন সরটিও বডা�ডাল
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পুপ�পোর ছবি - ঋতুপর্ণ িসু

পদ্য - ফবরদপো
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মশলডা বডািডা কুিজনডা সকডািডা কডাজ�র সনইজকডা িডাাঁক

পুজ�ডা বডাটের কিডার মজধ্ সবজ� উঠজে ঢডাক।

একটদজক সবশ েক্যডােটক্য অন্টদজক েডােডা

ভরডা সপজি �ুজমডায় সবেডাল পডাটখজদর আশকডারডা।

পডাজচ্ছ হডােন নডাচন সকডাাঁদন মত্ত নরনডারী

টেটদ্ধর গ্ডাে চুমুক, ঠকডাে যডাজচ্ছ �েডা�টে

সকই বডা �ডায়ক মহডানডায়ক কডার সযন সচডাখ লডাল

কজয়কিডা গ্ডাে হজচ্ছ খডালডাে সক ধজর কডার হডাল?
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সবডােল চজে �ডাজনর েুরটি দর�ডায় নডাজে কেডা

উৎেব টদজন অেময় েডাও টশউটলরডা দু�্যডারডা

আেজে  বডারডা্দডায়

টবজশ মডােডাল টকজশডারকণ্ঠী, এমটনজে সবশ িডাট�ল

মদ ট�লজলই ভডাঙজে িডাজক অন্ধকডাজরর পডাাঁটচল

প্ডাজণ্ল সদখডা যডায়।
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বডা�টেল ঢডাক টনজ�র েজ্দ - উৎেব সশষ, েখন েজন্ধ

যডাজচ্ছ ঠডাকুর ভডােডান 

উৎেব টদন টিজর যডাওয়ডার - েব্বডাইজক শুভ টব�য়ডার

টমটটিমুজখই হডােডান।
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পুজ�ডার েুটি পডাওয়ডা েটল্পেল্পডা লিবহজরর

পটশ্চজমজেই যডাওয়ডা

সরল�ডাটেজে চজে �নডা এ�ডাজরডার সেডাি পটরবডার

টদটলি সদখজব �ুজর

েজঙ্ একটি টিয়ডা কডাচডালঙ্ডাও সনওয়ডা হজয়জে

ব্র্ডাণ্ ক্ডাটলজিডাটে্যয়ডা।
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পুজ�ডাজে সবেডাজে যডান টমস্টডার রডায়

এবডারও েপটরবডার শুধু টহমডালয়

ম্ডাজল স�ডারডা�ুটর সেজর

সনহডাৎ কপডালজিজর

সহডাজিজল ে্ডাাঁচেডা বে, সদখডা হজয় যডায়।
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ইবপিশপোপের িপোড়বত ক�পোচ

প্রডায় হডাটরজয় যডাওয়ডা পুজরডাজনডা টকেু সলখডা আর নেুন টকেু 
দমকডা হডাওয়ডা উজঠ এল এখডাজন।

টকেু িডাকল, বডাদও পজে স�ল কেটকেু।

লল
টল

স্ি
ফ
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লপাড়া কযুাম্পাস 
সুমন্ত  

 পুজ�ডা আর পূ�ডা এক নয়। এইিডা শুরুজে টকটলয়ডার কজর 
টদই। পূ�ডা টেজলডা দু�ন। আজরডা টেজলডা, টকন্তু েডারডা টেজনমডা-
টেটরয়ডাজল, আমডাজদর পেডার ব্ডাজচ নডা। টকন্তু পুজ�ডা, অজনক। 
ি্ডাটমটল টনজয় দুগ্ডা, ি্ডাটমটল েডােডা েরস্েী- এই দুজিডা-ই টেজলডা 
েবজচ গুরুত্বপূে্য। সকউ সকউ বলজেডা ইজম্পডাজিন্ট। সেেব অন্ 
কিডা। েখন ক্ডাপ টপতিল িডািডােডাম নডা, বুটেমডা িডাকজেডা পজকজি। 
প্ডান্ট কডাচডার েময় পজকজি সদশলডাই সপজলও মডা টকেু বলজেডা নডা। 
এই টনজয়ও একিডা �জল্পডা আজে। আটম েখন নবম সশ্রেী, আটম 
েখন সষডাজলডা। অঙ্ পেজে স�টে। হঠডাৎ কডাজরন্ট অি। ে্ডার 
ল্ডাম্প-হ্ডাটরজকন টনজয় এজলন, টকন্তু সদশলডাই সনই। সেডা, ে্ডার 
বজলিন, সেডাজদর কডাজে সেডা আজে �ডাটন, একিু সবর কজর সদ নডা, 
ভয় সনই, এখন অন্ধকডার, সক টদটচ্ছে সদখজে পডাজবডা নডা। সেডা, 
ে্ডাজরর সিটবজল সদশলডাই পেজলডা। ে্ডার আজলডা বেডালডাজলন। েখন 
সদখডা স�জলডা েব টমটলজয় খডান েডাজেক সদশলডাই �মডা হজয়জে 
সিটবজল। েডা্র, ে্ডার বজলন, আর সেডা দরকডার সনই, এবডার 
যডার যডার ট�টনে টনজয় সন। েখনই সকজলডা। অন্ধকডাজর সদওয়ডা 
হজয়জে, সিরৎ সেডা টনজে হজব আজলডাজে! সকউ আর হডাে বডােডায় 
নডা। অজনক েডাহে কজর সশষজমষ এক�ন বজলিডা, ে্ডার, আপটন 
আজলডািডা একবডার নডা সনভডাজল টক কজর সদশলডাইগুজলডা সনজবডা! যডাই 
সহডাক, পুজ�ডার কটদন গুটেজয় সমজয় সদখেডাম। পডােডার সমজয়রডা 
সেডা �লদডা টচংটের মজেডা। পডােডায় খডাজব, পডােডার িডাংশডাজন �ডান 
স�জয়, �ুজর �ুজর সনজচ েব্বডার ব্িডা ধরডাজব, েডা্র সবপডােডার হ্ডানু্ 
সেজলর েডাজি সবডাাঁ কজর চজল যডাজব। মডাইটর বলটে, এিডা আমডার 
কিডা নডা, আমডার পডােডায় খুব ভডাজলডা সেজল বজল ইজম� টেজলডা টক 
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নডা! সেিডাও অন্ কিডা। আেল কিডািডা হজলডা, এখন আর এেব 
টকেুই নডাই। ধু্স্!

কুিল সপটরজয় যদুপুর। সেই সপডাজ্িডাম বডার পুজ�ডািডা সবডাটরং হজয় 
স�জলডা। পডােডার যডারডা খ্ীশ্চডান কজল� আর েটম্মলনী কজলজ� ভটত্ত 
হজয়টেজলডা অনডাে্য আর পডাে টনজয়, েডাজদর �ল্প আর আমডার �ল্প 
আলডাদডা হজয় �্ডাজলডা :( বডাংলডার শ্রীজলখডা সক আটম সদটখটন, আর 
আটক্যজিকচডাজরর সদয়ডালীজক ওরডা। আটম ইংজরট� পডাজের লিডাজে 
প্রটসে টদই টন, আর ওয়ডাক্যশজপর ভডাইভডায় চডাি খডায় টন ওরডা। 
পি সবাঁজক �্ডাজলডা। বডাাঁকজেই লডা�জলডা। ওটদজক, শহজরর যডারডা 
আমডার েডাজিই পেজেডা, েডারডা আবডার েব মডাধ্টমক-এইচএজের 
পর টিটভজে েটব সবজরডাজনডা সেজল। যটদও েডারডাও বদলডাজলডা সমে 
এ িডাকজে িডাকজে, টকন্তু েটদ্জন আটম সহডাজস্টজল চজল এজেটে। 
টকন্তু, শুধু যদুপুর নডা, টশবপুর-�লু-কল্ডােী সিজক সিকজনডা-
সহটরজি� হজয় হলটদয়ডা-মলিভূম, যডারডাই ইটঞ্জটনয়ডার হজে স�েজলডা, 
েডারডা আবডার আড্ডা মডারডার �ন্ পডানু, ক্ডাম্পডাটেং আর সপ্রডাজ�্ 
আইটিয়ডা েডােডা অন্ সকডাজনডা কিডা পডায় নডা। আটম সেখডাজনও 
অচল। বডাটক রইজলডা হবু িডাতিডাজররডা। ঐ সঠকিডাই সবাঁজচ রইজলডা। 
একিু টমটস্ি হজলও, চজল যডাটচ্ছজলডা। েডাই, পুজ�ডার েুটিজে পেব 
বজল চডারজি বই েুজল এজনটেলডাম লডাইজব্ররী সিজক, সেগুজলডা ব্ডা� 
সিজক সবজরডাজলডা নডা। টিজর এলডাম অন্ ব্ডা� টনজয়। পজররবডার 
বডাটে ট�জয় বই এজন �মডা টদলডাম, িডাইন হজলডা টেটরশ িডাকডা। 
িডাইন �মডা সদওয়ডার টদন টেজলডা সেডাম, বুধ আর সবপিটে। সেডাম 
আর বুধ ল্ডাব িডাজক, েডাই এ হপ্ডায় সদজবডা, পজরর হপ্ডায় সদজবডা 
করজে করজে লিডাে সিস্ট এজে �্ডাজলডা। ঐ বইিডা সেডালডা টেজলডা 
নডা, টকচু্ছটি নডা পজে পরীক্ষডা টদলডাম, পাঁটচজশ টেন। অধ:পেজনর 
শুরু আর টক! পজররবডার সিজকই পুজ�ডার েুটিিডা বজড্ডা লম্বডা মজন 
হজে লডা�জলডা।

সবটেক্ডাটল, সরডা� ক্ডাম্পডাজে ট�জয় আশীব্যডাজদ এক ভডাাঁে চডা 
নডা সখজল টকরম সযন লডা�জেডা একিডা। বডাটেজে সক আর আধ�ন্টডা 
পরপর চডাজয়র সযডা�ডান সদজব :( সেই দু:খ কডািডাজে সবটরজয় 
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পেেডাম। টিট�ক্ডাম টকজনটেলডাম একিডা। েজঙ্ই িডাকে, সবরে 
কম। পুজ�ডার েুটির কিডা টদন েডাইজকজল কজর সবশ কজয়কিডা 
গ্ডাজম স�টেলডাম সেবডার। নদীর এপডাজর বডাাঁটশ, ওপডাজর আেবডাাঁটশ। 
এই কজম্বডািডা স�ডালডা সলজ�টেজলডা। টকন্তু পুজ�ডার টে�টনটিক্ডান্িডা 
মজর স�েজলডা সেবডার সিজকই। েজন্ধ্জবলডায় একবডার পডােডার 
পুজ�ডায় সযেডাম, টকন্তু িডাকজে ইজচ্ছ করজেডা নডা। হডাাঁটিজয় উঠেডাম। 
সেডা, েখন টিটভজে টক েব সযন হজেডা, পুজ�ডার সেরডা েু্দরী 
নডা টক সবশ নডাম টেজলডা সেিডার। একটদন খুব দু:খু দু:খু মন 
টনজয় (মডাজন সযরম হজল রডাবটে সখজে ইজচ্ছ কজর আর টক!) 
টিটভর টরজমডািিডা টনজয় একবডার সমৌটলক েংখ্ডার (পডাঠক, লক্ষ্ 
করুন, প্রডাইম নম্বর নয় টকন্তু, এ সিজক সবডােডা যডায় কটব বডাংলডা 
বজয়� কুিজলর) নম্বরওলডা চ্ডাজনলগুজলডা সদখটে, একবডার সযৌট�ক, 
হঠডাৎ সদটখ সকডান একিডা চ্ডাজনজল ঐ সপ্রডাগ্ডামিডা হজচ্ছ। টক কডান্! 
কম্প্ডারডাটিভ টলিডাজরচডাজরর (পডাক্কডা যদুবংশীয়রডা বজল "কম্প্ টলি') 
সেই খুটক! উটরত্তডারডা! 

 এইখডাজন একিডা ্্ডাশব্ডাক লডা�জব। িডাস্ট্য ইয়ডাজর একবডার 
কটপ্লেজির িডাস্ট্য ইয়ডাজরর লিডাজে স�টে টক টনজয় সবশ একিডা 
ক্ডাজম্পন করজে (খুব টেটরয়ডাে টকেু একিডা হজব, েডা নয়জেডা 
আমরডা ইটঞ্জটনয়ডাটরং সিজক আি্যজে সযেডাম নডা)। েডার আজ� টেটনয়ডার 
লিডােগুজলডা কভডার কজর সিজলটে, ভডাজলডা সরেপন্। সপডাচুর কনটি 
টনজয় ঐ লিডােিডায় ঢুজক বলজে শুরু করলডাম, টকেুক্ষে পজর সদটখ 
সেজকন্ নডা িডাি্য সবজঞ্ বজে দুজিডা সমজয় খুব মন টদজয় সনলপডাটলশ 
লডা�ডাজচ্ছ! বলজে সনই, দু�জনই সবশ ইজে িডাইজপর েু্দরী। েব 
টকেু স�াঁজি �্ডাজলডা। আটম আর ক্ডাজম্পন চডালডাজে পডাটর টন, হৃদজয় 
সপডাচুর সচডাি সখজয়টেলডাম। ও, আজরকিডা সকে আজে, আি্যজে 
যডােডায়ডাে হওয়ডার আজ� আমডার ধডারেডা টেজলডা সকবলমডারে �ন্তুজদর 
সল� িডাজক, বডা সকউ সকউ কজলজ� ঢুকজল েডাজদর সল� ��ডায়, 
টকন্তু স�ডািডা ইংজরট� টিপডাি্যজমন্টিডারই সয একিডা সল� িডাকজে 
পডাজর, সেিডা সযটদন �ডানলডাম, সেটদন সেডাজিডাজবলডার টবশ্বডাে সভজঙ্ 
যডাওয়ডায় খুব দু:খ সপজয়টেলডাম, টকন্তু অবডাক হই টন। েডার আজ�ই 
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স�জন স�টেলডাম সেডাজিডাজবলডায় আমরডা যডা যডা টশটখ, েডার অজনকিডাই 
অটেেরলীকৃে, িজল ভুল। সযমন সেডাজিডাজবলডায় �ডানেডাম আজলডা 
সেডা�ডা যডায়, পজর �ডানলডাম সেিডা টঠক নডা। এইরকম আর টক। 
যডাই সহডাক, সেই "ইংটলজশর সল�'-এ একটদন বজেটেলডাম, টবশ্বডাে 
করুন, এমটনই; সেই খুটকটি এজে টে�ডাজরি সচজয়টেজলন, এবং 
হডায়! আমডার সপ্রটমকডার কডাে সিজক টে�ডাজরজির কডাউন্টডার টনজয় 
টিজর ট�জয়টেজলন। টে�ডাজরি নডা খডাওয়ডার �ন্ এর সচজয় সবশী 
অনুেডাপ আর কক্ষজেডা হয়টন, গুরুচন্ডা৯র টদটব্!

যডাই সহডাক, এেব মজন পেজলই েটব্যজরেি লডাজ�। ওেব িডাক। 
েডাজচ্জয় পুজ�ডার সেরডা েু্দরীর কিডা বটল। সেই সদখজে শুরু 
কলিডাম। সেই খুটক টক েেু টক েেু! টক টক েব কজরটেজলন মজন 
সনই, েজব হুলিডাি েটেজয় সেই টদনই ইজম্প্রশজনর গুটটি উদ্ধডার কজর 
টদজয়টেজলন এিুকু মজন পজে। েডারপর সিজক মডাজে মডাজেই ঐ 
সপ্রডাগ্ডামিডা সদটখ, আর মডা ষষ্ঠীর কৃপডায় ভডাজলডা সখডারডাকও স�ডাজি। 
পুজ�ডািডা এইেব কজরই সকজি যডায় আর টক। এর ওপর আজে 
শডারদীয়ডাগুজলডা। দহন পজে টেনুজকর সপ্রজম পজে স�েলডাম। টকন্তু 
সে সবশীটদন সিজকটন। �জ্র বইজয়র কিডায় মজন পেজলডা, 
আটম েমজরশবডাবুর েডােকডাহন পজেটেলডাম সকডাজনডা এক পুজ�ডার 
েুটিজে। সেই হ্ডালু অজনকটদন টেজলডা। েডার আজ�ই উত্তরডাটধকডার-
কডালজবলডা-কডালপুরুষ আর �ভ্যধডাটরনী পজে সিজলটে। িজল 
একডাধডাজর নডারীবডাদী আর নকশডাল হজয় উঠটেলডাম। (ভডাট�্ে 
স�ৌেমবডাবু বডাটকগুজলডা টনজয় টেজনমডা বডানডান টন!) টকন্তু আমডার 
কডালজবলডা টেজনমডািডা টনজয় আবডার একিডা কিডা মজন পজে �্ডাজলডা। 
উফ্! টক মুটকিল বলুন সেডা! টলখজে হজব পুজ�ডা টনজয়, আর খডাটল 
অিেডাইজি চজল যডাটচ্ছ! টঠকডাজে, এিডাই সশষ। েটে্ বলটে। 
কডালজবলডা সবজরডাজনডার পর মডাজক্যজি খুব উৎেডাহ। েটে্ বলজে টক, 
এই মরডা েমজয়ও বডামপন্ী েডারে রডা�নীটে করজে যডারডা আজে, 
েডাজদর সবশীরভডাজ�রই সমডাটিজভশজনর একিডা বজেডা �ডায়�ডা �ুজে 
িডাজক েমজরশ ম�ুমদডাজরর ঐ টরেলট�। সেডা, টেজনমডািডা সদখজে 
যডাওয়ডা হজব দলজবাঁজধ, ন্দন, িডাস্ট্য সি, সেজকন্ সশডা। হজল শুধু 
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"আমরডা' আর "ওরডা'। টেজনমডািডা এজ�ডাজে সদখডা �্ডাজলডা আমডাজদর 
মজনডামে নডা ব্ডাপডারিডা, সস্টডাটরলডাইজনর েডাজি �জল্পর টমল সকডািডায় 
সেিডা কু্ইজ�র সপডাজনেডা হজে পডাজর। "আমরডা' উশখুে করটে, 
টকন্তু সবটরজয় সযজে পডারটে নডা। সশষপয্যন্ত আর েহ্ করডা �্ডাজলডা 
নডা। "আমডাজদর' এক অেু্ৎেডাহী কমজরি আর নডা িডাকজে সপজর 
সচাঁটচজয় উঠজলন "ন্দীগ্ডাম ট�্দডাবডাদ'! েডা্র প্রডায় �নডা পাঁটচজশক 
টমজল লডাইন টদজয় সবটরজয় এলডাম হল সিজক!

এবডার অন্ একিডা এটপজেডাি। সবেডাজে যডাওয়ডার। বডাটক �ল্প 
পজর কখজনডা হজব, একিডা সরেলডার টদজয় রডাটখ। আমডাজদর এক 
বনু্ধর দডাদডা েুটি পেজলই সবেডাজে যডায়, আর সবজরডাজনডার টদন 
যডাদবপুর সস্টশন সিজক খডানকেক পডানু বই স্টক কজর সনয়। 
প্রজে্কবডার। েডার প্রটেটদন খুব সভডাজর ওঠডার ওজভ্ে। সবেডাজে 
ট�জয়ও সেিডা েডাজে নডা। সভডাজর উজঠ চডান-িডান কজর ব্রডাহ্মমুহুজে্য এক 
স�লডাে মদ টনজয় বজে। েডারপর, "উদডাত্তকজন্ঠ', পডানুগুজলডা "পডাঠ 
কজর'। সেডা, েডার কডাে সিজক সশডানডা একিডা পডানুর সস্টডাটরলডাইন 
সশডানডাই। এক যুবক,টবজয়র পর, িুলশয্ডার রডাজে েডার সবৌজয়র 
েডাজি টনজ�র পুরজনডা অটভজ্ঞেডা ভডা� কজর টনজচ্ছ। এই �ডােীয় 
�ল্পগুজলডায় েডাধডারেে যডা হয়, পটরবডাজরর টবটভন্ সলডাজকজদর 
মজধ্ পডামু্যজিশন-কটম্বজনশন কজর নডানডা েম্পক্য তেটর হয়। সেডা, 
সেই �ল্পিডায় আমডাজদর নডায়ক েডাাঁর স্তীজক সশডানডান টকভডাজব েডার 
মডাটে েডাজক টবটভন্টকেু টশটখজয়জেন ইে্ডাটদ ইে্ডাটদ। েব শুজন, 
সেই েদ্টববডাটহেডা স্তী বজলন "এেব শুজন সেডামডার মডাটের ওপর 
আমডার শ্রদ্ধডা সবজে �্ডাজলডা!'  সেই �জল্পই, এই মডাটের কিডা যখন 
অন্ সকডাজনডা এক কটম্বজনশজনর মজধ্ টদজয় আমডাজদর নডায়জকর 
বডাবডা �ডানজে পডারজলন, েখন টেটন বলজলন "যডাক! আমডার শডালী 
অ্ডাজেডাটদজন একিডা কডাজ�র কডা� করজলডা'! বলজল হজব, এেব 
�জ্ডা টলখজে খচ্ডা আজে :) যডাবেীয় বুজ�্যডায়ডা মূল্জবডাধজক েেনে 
কজর প্রবল পরডারিডান্ত টবলেবীয়ডানডার এমন এক মূে্য রূপ সশষ 
পডাওয়ডা স�েজলডা চডারুবডাবুর দটললগুজলডাজে।

পুজ�ডার েুটি পেডার টঠক আজ� আজরকিডা ট�টনে হজেডা, 
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ইনএটভজিবটল। পেডাজে যডাওয়ডার টফ্রজকডাজয়টন্ সবজে সযজেডা। 
সরডা�ই ভডাবেডাম, আ� যটদ িডাকডািডা টদজয় সদয়, েডাজল কডালীপুজ�ডার 
আজ� আর আেটে নডা। এই করজে করজে পঞ্মী সপটরজয় 
সযজেডা। কখজনডা হডাজে খডাম টনজয়, আবডার কখজনডা বডা খডাম নডা সপজয় 
টিজর আেেডাম। সেই পেডাজনডার কিডাই যখন উঠজলডা, এক�জনর 
কিডা বটল। সেজলটি লিডাে ইজলজভন েখন। আেজল সেই বেরই 
এইচএে সদওয়ডার কিডা টেজলডা, টকন্তু টপ্রপডাজরশন ভডাজলডা হয় টন 
বজল ড্প টদজয়জে। ভডাজলডা কিডা। টিট�সে পেডাজে স�টে। প্রিম 
এনকডাউন্টডারিডাই েুপডারটহি। ম্ডায় হুাঁ নডা-সে শডারুজখর এটন্টটর 
েীজনর মেন। আটম ট�জ�্ে করলডাম, "কেদূর ওটব্দ পেডা আজে, 
মডাজন, সকডাজথিজক শুরু করজবডা?' সে বজল, "দডাদডা, আটম সেডা এইি 
সিজক টকেুই পটেটন, েুটম ওখডান সিজকই শুরু করজে পডাজরডা'! 
সব্ডামজক স�লডাম পুউজরডা! আজ� সিজক সশডানডা টেজলডা সয সেজলিডা 
এইরকমই, েডা নয়জেডা ভডাবেডাম খুব েডাাঁ* বুটে! যডাই সহডাক, 
প্রডািটমক ধডাক্কডা েডামজল শুরু করলডাম পেডাজে, প্রিম চ্ডাটেডার, সব�-
দ্রুটে এইেব। খুব এনু্ টনজয় সবডােডাটচ্ছ, অ্ডাটরস্টিজলর মজিল 
আর টনউিজনর মজিজলর পডাি্যক্, সরিডাজরন্ সফ্রম ব্ডাপডারিডা টক 
এইেব হডাটব�ডাটব। প্রডায় �ন্টডাখডাজনক সবডােডালডাম, সেজলটিও খুব 
উৎেডাহ টনজয় বুেজলডা। েডারপর অঙ্ করজে টদলডাম, টে আর টি 
ট�-র। প্রিম অঙ্, "একটি বস্তু পডাাঁচ টমটনজি একজশডা টমিডার যডায়, 
বস্তুটির �টেজব� কজেডা?' সবডােডালডাম টক কজর করজে হজব, েডা্র 
সেজলটি টনজ� করজে শুরু করজলডা। টলখজলডা খডােডায় 

  "বস্তুটি  ৫ টমটনজি যডায় ১০০ টমিডার

 ১  ''     '' ........ 
বজে আজে।  আটম বলিডাম, "টক, এক টমটনজি সবটশদূর যডাজব, নডা 
কম যডাজব? কম যডাজব, েডাই সেডা?' সে বজলিডা, "ও, কম যডাজব?' 
বজল উত্তর টলখজলডা ১০০-৫= ৯৫ টমিডার। টনজ�র অ-পদডাি্যেডায় 
খুব লজ্ডা সপজয় আটম আবডার শুরু সিজক েব সবডােডালডাম, ঐটকক 
টনয়ম শুদু্ধ। সে প্রিম অঙ্িডা টঠকঠডাক কজরও সিজলিডা। পজরর 
অঙ্। "একটি বস্তু চডার টমটনজি আটশ টমিডার যডায়, বস্তুটির 
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�টেজব� কজেডা?' আবডার েডাহডায্ করলডাম, বললডাম "এিডা সেডা 
আজ�রিডার মেনই'। সে উত্তর সবর করজলডা ১০০/৫= ২০ 
টমিডার/টমটনি! টবশ্বডাে করুন, একিুও বডাটেজয় বলটে নডা! এই 
সেজলটিজক আটম সশষপয্যন্ত পটেজয়ও টেলডাম। মডাজে মডাজেই 
েডাজক পটেজয় সবর হেডাম যখন, প্রবল ইজচ্ছ করজেডা সদওয়ডাজল 
টনজ�র মডািডািডা ঠুকজে। টকরকম পডা�ল পডা�ল অবথিডায় 
সহডাজস্টজল টিরেডাম :(

আপনডাজদর পডােডায় পুজ�ডায় খডাওয়ডা-দডাওয়ডার সকডাজনডা িডান্ডা 
আজে? হুাঁ হুাঁ, আমডাজদর আজে! দ্ডাদশীর টদন। টখচুটে, আলুরদম, 
চডািটন, টমটটি। একদম বডাংলডা খডাবডার। পুজ�ডামন্জপর মজধ্ই লডাইন 
টদজয় বজে খডাওয়ডা। টকন্তু, টনয়মিডা হজলডা, ওখডাজন সখজে স�জল 
হয় খডাটল পডাজয় সযজে হয়, টকম্বডা, পুরজনডা চটি পজর। েটে্ কিডা 
বলজে টক, টক পজর যডাজবন, সেিডা টনজয় কেডাকটে সনই, টক 
পজর টিরজবন, সেিডা টনজয় আজে :) আপটন নেুন চটি পজর 
সযজেই পডাজরন, টকন্তু টিরজবন খডাটল পডাজয়, বডা পুরজনডা চটি পজর। 
পুজ�ডামন্জপ খডাওয়ডার ব্বথিডা হয় বজল চটি খুজল উঠজে হয়, আর 
ওখডাজনই সেই ম্ডাট�কিডা হজয় যডায়! খুব রে্ডাট�ক একিডা �িনডা 
বটল, সকডান বেজরর মজন সনই। আমরডা েখন টনজ�রডাই টনজ�জদর 
সবশ সকউজকিডা ভডাবজে শুরু কজরটে, খুব কনটি, আমডাজদর 
�ুজেডা আবডার সক সনজব! েবুও একিু লুটকজয়ই সরজখটেলডাম নেুন 
সকনডা চডামেডার পডাদুকডা। খডাওয়ডার পর একিডা পডাাঁটচজল বজে বজে 
আড্ডা মডারটে, সদখটে সখজয় টিরজে যডারডা, েডাজদর অজনজকই 
�ুজেডােংরিডান্ত টনয়মিডা অজনজকই �ডাজন নডা। ম�ডাজে সলডাক�নজক 
আওয়ডা� টদটচ্ছ। সকউ সকউ সদখটে টনজ�র পডাজয়র সিজক দু-ইটঞ্ 
সেডাজিডা চটি পজর টিরজেন। সদজখ খুব মটতি টনটচ্ছ আমরডা। এবং 
বডাটে সিরডার েময় সদখলডাম,যডা হওয়ডার টেজলডা, েডাই! আমডার �ুজেডা 
ভ্ডাটনশ! সহটব্ব খজচ ট�জয় খুাঁ�জে শুরু করলডাম আমডার পডাজয়র 
মডাজপ ভডাজলডা সকডানিডা আজে। আমডাজদর মজধ্ এক�ন পে্দ কজর 
টদজলডা একিডা,একদম নেুন; বজলিডা, েডার দডাদডা সেবডার ঐরকমই 
একিডা টকজনজে, পজর খুব আরডাম ইে্ডাটদ ইে্ডাটদ। আটম সেডা 
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সেিডা পজরই টিরলডাম। টবজকজল সখলজে সবজরডালডাম, �ডানলডাম, 
আটম সযিডা পজর টিজরটে, সেিডা ওর দডাদডারই, মডাজন, ওর দডাদডারও 
দু�্যডামন্প সিজকই �ুজেডা হডাটরজয়জে :( সেই �ুজেডা সিরৎ টদজয়, 
খডাটল পডাজয় টিজর এলডাম।  

পুজ�ডােংখ্ডাগুজলডার কিডায় টিজর আটে। (এপ্রেঙ্-ওপ্রেঙ্ 
লডাটিজয় সবেডাটচ্ছ বজল েডাল রডাখজে পডারজেন নডা? পডাঠক, টধক 
আপনডাজক! ) সেডাজিডাজবলডায় পুজ�ডা শুরু হজেডা হডাটপয়ডাটল্য সশষ হজল। 
েডার আজ� টকচু্ছটি নডা। সশষ পরীক্ষডার টদন বডাটে টিজর সদখেডাম 
সিটবজলর ওপর আন্দজমলডা, শুকেডারডা বডা টকজশডার জ্ঞডান টবজ্ঞডান 
নডামডাজনডা আজে। আমডার মটে্যং কুিল টেজলডা টেসে অবটধ, েডাই টদটদজদর 
সিজক আজ�ই আমডার পরীক্ষডা সশষ হজেডা েডাধডারেে, আটম সশষ 
নডা কজর েডােেডাম নডা বইগুজলডা। েডাই টনজয় টদটদজদর েডাজি সয 
েব বজেডা বজেডা যুদ্ধ হজয় স�জে, সেেব ইটেহডাজের টেজলবডাজে 
িডাকজল আপনডাজদর আর মডাধ্টমক সপটরজয় কজর সখজে হজেডা নডা, 
এখজনডা লিডাে এইজির লডাস্ট সবজঞ্ই সিজক সপডাস্ট বডানডাজন একিডা 
টি হজব নডা দুজিডা েডা টনজয় সিটনদডার েডাজি েক্যডােটক্য কজত্তন! 
শুকেডারডার একিডা বজেডা আকষ্যন টেজলডা বডাবু-রডা�ডা-টমউরডা। আর 
আন্দজমলডায় একটদজক বডাবলু, অন্টদজক েন্তু। ওরডা সযখডাজনই 
সযজেডা, সেখডাজনই টকেু নডা টকেু হজেডা! আটম সকডািডাও স�জলই 
টকেু হয় নডা! এমন টক, আমডার কেটদজনর শখ টেজলডা তবটদক 
টভজলজ�র মজেডা �ডায়�ডাগুজলডায় ি্ডােডােুবৃটত্ত কজর আেডার, সেও 
আমডাজক নডা টনজয়ই কজর টদজলডা! এ্র সকডাজনডাটদন সদখজবডা েডাউি 
টেটিজেও টকেু একিডা কজর সিলজব আমডাজক নডা টনজয়ই :(

(এইখডাজন একিডাটবটধেম্মে েেক্যীকরে আজে, এই 
সলখডািডা স্ি ভ্ডােজভটেজয় সলখডা পডাজচ্ছ বজল টলজখটে, সকডাজনডা 
সকডাজনডা �ডায়�ডায় আপনডার আপটত্ত িডাকজে পডাজর, পটলটিক্ডাল 
কডাজর্জনজের অভডাব সেডা আজেই! টকন্তু আপনডার বতিব্ আটম 
শুনজে পডাজবডা নডা, কডারে, এই সলখডািডা যখন সবজরডাজব (যটদ আজদৌ 
সবজরডায়) েখন আটম বডাটেজে বজে টেজনমডা সদখটে,(হীজরর আংটি 
টেজনমডািডা িডাউনজলডািডালডাম সে�ন্ই, সেই কজত্তডাটদন আজ� টিটি 
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সেজভজনর (টিটি মডাজন দূরদশ্যন, সকডাজনডা টকচডাইন কজব্যন নডা) েুটি 
েুটিজে সদজখটেলডাম)

 এবডার সশষ কটর। পডাই টদটদ বজলটেজলডা সেডাজ্ডা কজর টলখজে, 
সশষ নডা করজল সকটলজয়ই সদজব। �েবের মহডালয়ডায় লিডাে 
হজয়টেজলডা রডাে দশিডা ওটব্দ, পরীক্ষডা চজলটেজলডা ষষ্ঠী ওটব্দ। এবডার 
টেচুজয়শন অজনক ভডাজলডা। মহডালয়ডার পজরই েুটি পজে স�জে 
ধরডা যডায়। েুটি নডা, টিটপ হটলজি�। কডাশিুল িুজিজে, এমনটক, 
এই সপডােডা ক্ডাম্পডাজেও। প্ডাজন্ল হজচ্ছ সদখজে পডাটচ্ছ। খবজরর 
কডা�জ� টিজমর খবর, কটম্পটিশজন নডাম সলখডাজনডার েডা�ডাদডা। টকন্তু 
পুজ�ডা সনই। হডাটরজয় স�জে। সকডািডায় স�জে আটম অন্তে �ডাটন নডা। 
পুজ�ডািডাজক আবডার সপজলও খুব খুশী হেডাম টক? �ডাটন নডা। পুজ�ডািডা 
যটদ হডাাঁিজে হডাাঁিজে সপঁজে যডায় েু্দরবজন, লডাল�জে, টেঙু্জর, 
ন্দীগ্ডাজম, সখ�ুটরজে, এনডাজয়ৎপুজর, স�ডাখ্যডাল্ডাজন্, মঙ্লজকডাজি, 
নেুন �ুজেডায় সিডাকিডা পজে যডাজচ্ছ বজল একিু দডাাঁটেজয় যডায় ওখডাজন, 
সেিডাই সবডাধয় ভডাজলডা।
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ঢাদকর স্েদন ঢুকুঢুকু 
ঋদিন স্মত্র 

পুজ�ডার �ন্ধ, নডাজক ভক কজর লডা�ে, এক রতিচকু্ষ �্ডাঠডার 
আ�মন বডাে্যডা হজয়। হডাজের ভডাাঁজে কষডা মডাংে। েখন হ্ডান্ টরিজকি 
বয়ে , েডাই মডা-মডা-মডা ( মডা মডাটি মডানুয নজহ) র মডা একিডা- 
এই ধডারনডাই টেল। এজেডাটশজয়েন েূজরে টশশুমন �ন্ধটিজক আমুল 
ভ্ডাটনলডার েজঙ্ মনবডাজসের একিডা কুঠুটরজে সরজখ টদজয়ই টনটশ্চন্ত 
। পজর েপ্মীর টদন বডাটের বহুটদজনর কডাজ�র সলডাক রডামকডাকডা 
েডা্ডার বডাটষ্যক অটধজবশন সিজক টিজর রডান্ডা�জর খুব িডাইটলউি 
সপ্রপডাজরশডান বডাটনজয় রডাখজেন। সখেডাম । এরও পজর ১১, ১২ 
�মডানডায় ি্ডাটসে কজর ম্ডািসে যডারেডাকডাজল হডাজে হডাজে সকডাজকর 
সবডােল ধটরজয় সদয়ডা হল,টকন্ত সবডােজলর সভের ভূেটি খুব সচনডা। 
েখন সনশডার মডাজঠ অন্ টিম ও রমরটমজয় নডামজে, মনবডাসের 
খডাপজখডাপ স�জি �ুজি গুবজলি,টচনটচজন ব্িডা মটতির েদর রডাতিডা 
খুজে চজল স�জে যেদূর "লডাল টিজে েডাদডা সমডা�ডা' সদর সদখডা যডায় 
। েখন উটন �ডাাঁটকজয় বেজলন আজরডা। 

েডার আজ� প্রপডার ম�টলশ বলজে একিডাই। যখন নি্যজবঙ্ল 
সবেডাজে স�লডাম বডাবডা ও েডার বনু্ধজদর েডাজি। টশটলগুটেজে 
আমডাজদর িডাকডার �ডায়�ডা সেডাজমনদডার শ্বশুরবডােী। বডাবডার বডাল্বনু্ধ 
টবনয়দডার �েডাজনডা �লডায় স�ডাষেডা, "আ� িুমে সি ,আ� টবনয় 
দডাই আউি।' বডাটে সঢডাকডার মুজখ হঠডাৎ সেডাজমনদডা অ্ডাবডাউি িডান্য 
টনজয় টিশটিশ কজর বলজলন, "এখন, এখন েবডাই সস্টটি।' 
৫০- ঊধ্ব্য বডাবডা ও েডার বনু্ধরদল টিন-এ� ট�টি আরিডান্ত ভডাব 
এজন েন্তপ্যজন পডা সিজল সিজল এজ�ডাজচ্ছন, টিন-এ�ডারটি মহডা 
আনজ্দ টিমটির েডামজন েডামজন। উজদ্শ্ সকডানরকজম বডারডা্দডা 
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সপটরজয় সদডােলডায় চজল যডাওয়ডা। সে হল টন। বডাটেজে েখন স�্টঠ 
কডাটক বউটদ একিডা �জর রটব ঠডাকুজরর �ডাজনর আের নডাটমজয়জেন, 
বডাবডারডা মন্ত্রমুগ্ধ হজয় ঢুজক পেজলডা। প্রিজম সশ্রডােডা হজয়, েডারপর 
েডারডা রডাে ধজর েকজল টমজল �ডান- অবডাক হজয় বডাবডাজক প্রিম 
�ডাইজে সদখলডাম আর কখন সয টবনয়দডার মুখ সিজক রুমডাল (�ন্ধ 
প্রটেজরডাধকডারী) েজর স�ল, সখয়ডাল কটরটন। 

কজলজ� পেজে পুজ�ডার টদজন সহডাজস্টজলর েডাজদ। বডা সদডােলডার 
সেই টবখ্ডাে সিরডােিডাজে। দুটদজক সখডালডামডালডা ইস্ট উইং ,ওজয়স্ট 
উইং আর মডাজের টিটভ লডাউঞ্জ সিজক সিরডাে সপি বডার কজর 
েডামজনর পুকুর পডাজে েডায়ডা টদে খডাটনকিডা। েডাল�ডাে। িুরিুজর 
হডাওয়ডা। ওটলপডাব, ম্ডা�ে, সেডাঃ। এরকম অ্ডাটম্ব িডাকজে টবকল্প 
অবথিডান ভডাবডা যডায় ? �টমদডারজদর বডা�ডানবডাটে টেল , আমডাজদর 
টেল সহডাজস্টলটি । এধডার ওধডার সিজক ধডার কজর সকডানরকজম 
দু একিডা ওল্ড মঙ্ এর খডাম্বডা দডাাঁে হে বডা টেন চডার পডাইি। 
সেডাে্য ঊজটিডাটদজকর ভডাটি, সেখডাজনও অজহেুক সরডামডাঞ্ স�ডা�ডাজেন 
মডাটলক। খুব রহে্ কজর চডাপডা �লডায় প্রনে আেে "টক চডাই' 
। (মুজখ রুমডাল িডাকজলও আশ্চয্য হেডাম নডা) েডারপর সচডাজখর 
ইশডারডায় একিডা কম্যচডারীজক বলডা হে, সে ে্ডাি কজর হডাজে ধটরজয় 
টদে।) রডাটত্তরজবলডা ভডাটি বন্ধ িডাকজল টব টি সরডাজির টনঃশব্দ রডাতিডা 
(হু হডা রেডাজকর শব্দ বডাজদ) ধজর টরকশডা কজর দটক্ষজেশ্বর । একিডাই 
সঠক সখডালডা িডাকে। টিম টিম আজলডা। েডারপর দডাজরডায়ডান আর 
প্রি সকডায়ডাি্যডাজরর েডামজন টদজয় যডাওয়ডার েময়, টনপ হজল শডাি্য এর 
সপজির সবডােডাম খুজল গুাঁজ� সদওয়ডা, েডারপর শডাি্য সিজক সবর কজর 
সিরডাজে অজপক্ষডারে টেটনয়রজদর েডামজন িপ কজর রডাখডা। আর 
েব্যডাজন্ত দডাাঁে সকটলজয় ে�ব্য স�ডাষেডা , "এজনটে'। 

টবজদশ সিজক টেটনয়ররডা এজল দডাটম হুইটকি বডা ওয়ডাইন চডাখডা 
হে। আর স�ডায়ডা িু্জরর বেজর টেল সিটন। ম্দডার বডা�ডাজর ( সমে 
টবল টিউ, উদডার দডাদডাজদর স্টডাইজপন্ কডাি, ইে্ডাটদ) "পটশ্চমবঙ্ 
েরকডার কেৃ্যক... ' স্ট্ডাম্প মডারডা েডাদডা সবডােলই টেল ভরেডা। 
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িডাি্য ইয়ডাজর সিজক আমডার সকমন কজর একিডা নেুন নডাম 
হল। "েভডাপটে'। েজব েখন সিজক মডাল-পডাটি্যগুজলডাজক একিডা 
্রেডাকচডার সদওয়ডার সচটিডা করেডাম। প্রিজম একিডা উজদ্ডাধনী টপিচ 
। েডারপর এনডাউন্জমন্ট হে আধ�ণ্ডা অন্তর। "এবডাজর পডানু পডাঠ 
কজর সশডানডাজবন' এই রকম আর টক। বডাইজর টেটকউটরটি বেডার 
পর আমডার রুজম সভনু্ টশিি হল, টে�ট� সিলডার �ন্ আলডাদডা 
রেডাজশর দরকডার হে নডা, কডারন স�ডািডা রুমিডাই টেল সমডািডামুটি 
েডাই। আর টেল আমডার একখডান সপিশডাল লডাল ব্ডা� । কডাাঁজধ 
সেডালডাজনডা। এই ব্ডা�িডা কজর সনডাংরডা �ডামডা কডাপে টনজয় শটনবডার 
বডাটে টিরেডাম আর বডাটে সিজক কডাচডা �ডামডা টনজয় আেেডাম। ঐ 
ব্ডা� টনজয়ই সবজরডােডাম মডাল টকনজে। ঐ ব্ডা�িডাও সকমন কজর 
�ডাটন সলজ�ণ্, একরকজমর প্রেীক হজয় স�ল। ঐ লডাল সদখজলই 
মডাল পডােডায় উজত্ত�নডার েঞ্ডার। টদটবিটদজক খুটশর সেডায়ডা। "আ�জক 
হজচ্ছ নডাটক, আমডাজদর সেডা আ�কডাল িডাটকে নডা' । একিডা টবশ্বতি  
অ্ডাটেস্টডান্ট টেল, যডার অ্ডােডাইন্ �ব টেল সেডািডা ও চডাি স�ডা�ডাে 
কজর রডাখডা । রডাটত্তজরর েজঙ্, েভডােদজদর �ডাজনর �লডাও েুজঙ্ 
ঊঠে। কখজনডা কখজনডা সপেজনর বটতি সিজক সবৌটদজদর টচল 
আে্যনডাদ সভজে আেে "রডাে দুজিডায় টকজশডার কুমডার হজয়জে 
েব...****' । স্ডাভডাটবক টরএকশডান। ঐ সিটেজবজল। একটদন ইাঁি 
সেডাাঁেডা শুরু হল। লডাইি টনটবজয় টিটবজয় আমরডা িডাক কজর বজে 
রইলডাম টকেুক্ষে। েডারপর অন্রুম। অন্প্রডাজন্ত । আবডার �ডানলডা 
সবজয় ইাঁি। সশষ আশ্রয় টিটভ �জর। 

বডাবডার েজঙ্ একিডা সকডাজিি কটমউটনজকশডান চডালু টেল। 
"েডামজন পরীক্ষডা আেজে, এই পুজ�ডার কটদন শরীজরর একিু যত্ন 
টনে, ধকল টনে নডা' । সেটম আউি টবধ্বতি অবথিডাই বডাটে টিরজল 
বলডা হে " প্রচুর ধকল স�ল এই েপ্ডাজহ েডাই নডা, পজরর েপ্ডাজহ 
েডােডােডাটে বডাটে আটেে' । 

মডালপডাটি্যর চটররেজদর টনজয় বলজে স�জল হডাজমশডাই যডাজদর ভুজল 
যডাওয়ডা হয়, েডাজদরজকও একিু সৃ্টেজে আনডা যডাক- সেই টনরডােতি 
পডাটলিক,একডাধডাজর ব্ডাকজস্ট� ও দশ্যক, যডাবেীয়  কডান্কডারখডানডা 
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সদখজে সকডাক টনজয় বজে িডাকজেডা আর কনটেজস্টন্টটল টনরলে 
ভডাজব এক এক কজর �নেডা সক �জর সপঁজে টদজেডা। কডারে রুম 
সেডা ভুল হে আকেডার। (টরেডাচ্য কিলডার মডামু সযমন টঠক গুটি গুটি 
পডাজয় একেলডার "১৭' নম্বর রুজম ট�জয় খডাজি েিডান �ডা এটলজয় 
টদজলন, সযমন ৫ বের ধজর কজর এজেজেন, শুধু "১৭' সকন এখন 
সকডান রুমই আর মডামুর নয়, এটি সবমডালুম ভুজল সমজর।) 

কটবেডার মেই প্রটেিডা মডাল পডাটি্যর একিডা টন�স্ টরদম িডাকে। 
বডা বলডা যডায় প্রজে্ক মডাল গ্রুজপর। বনু্ধজদর অন্ কজলজ�র বনু্ধরডা 
এজল সযিডা সির পডাওয়ডা সযে। এমনটক একই সহডাজস্টজলই দুজিডা 
এসেটরেম। িডাস্ট্য-সেজকন্ ইয়ডাজর মুখ্ সখজলডায়ডােরডা বলে কম। 
শমু্বক �টেজে টে�ডাজরজির সখডাজল �ডাাঁ�ডা ঠুেজে ঠুেজে বেজ�ডার 
দুজিডা একিডা কজমন্ট। আবডার অজনকক্ষে চুপ। ভডালই লডা�ে। 
আবডার পজরর টদজক হুপ-হডাপও, ( এক সিবুজিন্ট সেডা স�ডািডা েডাদ 
টি�বডাট� সখজয় সহডাজস্টল শুদু্ধ েবডাইজক ে্ডালুি করজে করজে 
টনব্যস্ত হজলন,আবডার আর এক�ন মডাল সখজলই চুেডান্ত উলিডাজে 
প্রজে্ক কিডার �বডাব টপজঠ অ্ডায়েডা চডাপে সমজর টদজেন, সয 
ব্ডা� টনজয় সবরজনডার েময় েডাজক এনজ�� কজর রডাখডা হে, যডাজে 
সদখজে নডা পডায়) ম্দ লডা�ে নডা। কডান্ডাকডাটি, লডাঠডালডাটঠ, হঠডাৎ 
সপ্রটমকডা দূজর চজল যডাজচ্ছ ঠডাউজর রডাে দুজিডায় েডাজক সিডান কজর 
েুজল হডাই টপচ সবদনডাটে্য সশডানডাজনডা যডা েডাজক শ্ডামবডা�ডাজরর টপ ট� 
সিজক ি্ডাটসে কজর টনজয় আজে বরডান�জর। আবডার পেডা সবডােডার 
�ন্ আঊি হওয়ডা বনু্ধজক ইন টক কজর করজে হজব সভজব নডা 
সপজয় েরডােটর বনু্ধর বডাবডাজক সিডান কজর "কডাকু, টবটক আউি হজয় 
স�জে, ওজক টক খডাওয়ডাব বলুন সেডা'। কডাকু আবডার ওটদক সিজক 
সস্টপ বডাই সস্টপ ইন্রেডাকশডান টদজলন। হ্ডাাঁ, কনটিউশডান টেল। 
অটভমডানও টেল সপডাচু্র। েভডাপটে হজয় যডাজদরজক িডাকজে ভুজল 
সযেডাম। লডালব্ডা� টনজয় িডানলজপ সদখডা হ'সল একিডা ম্ডান হডাটে 
সঠকডাে শুধু। অিচ ব্রডাে্ টেল নডা সকউই। 

একবডার দশমীর টদন সিরডার কিডা। টকন্তু েকডাল সিজক �ুম। 
স্নে টক টেল মজন সনই, েজব একিডা সম�ডাজকিল টবজস্ডারে টেল 
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সশজষ। �ুম সিজক উজঠ বুেলডাম দর�ডা ধডাক্কডাজচ্ছ। খুজল সদটখ বডাবডা। 
েকডালজবলডা টপটেজদর আেডার কিডা, বডাটেজে, আমডাজরডা। সহডাজস্টল 
ভটে্য মডােডাল বটম ও সবডােল, এটদক ওটদক েটেজয় টেটিজয় । 
চডািুদডা ( যডার আবডার শুজনটেলডাম সেটদনই নডাটক শ্বশুরমশডায় 
এজেটেজলন) "টক সর টঠক আটেে' বজল স্খটলে চরজে রুজম ঢুজক 
একিডা স্�্যীয় হডাটে সেজেই েুজি বডািরুজম। 

বডাবডা ি্ডাটসে কজর সযজে আজতি আজতি বলজলন, "�ডাটন খুব 
ধকল স�ল কডালজক।' 

আটমঃ "হ্ডাাঁ এই,েডারডারডাে স�ডারডা'। 

পুজ�ডার েময় সহডাজস্টল টদনগুটলজে এরমই পডাকথিলী সবজয় 
েজন্ধ্ নডামে। আর সব্রজনর টবজশষ টবজশষ �ডায়�ডায় �মডাি কজর 
েডায়ডা �নডাে। টিেকটন্টনুয়ডাে এবজেডা সখবজেডা কডাজভ্যর মডাজে 
একিডা সু্ি ইনজ্কশডান পজয়ন্ট। টদনিডাজক কুটচ কুটচ কজর সকজি 
কডাাঁিডা চডামচ েহকডাজর সখজয় টনেডাম েকজল, আর েডার অলেীল 
সঢাঁকুর ধ্বটন েডারডা রডাে। েডাইন্ডাপটিক �ডাংশডাজন রেডাটিক �্ডাজমর 
মন্রেডা, আর টনউরনগুজলডার চডাইমজের মে িুং িডাং িুং িডাং। 

এভডাজবই টনজ�জদর সভেজরই ��ৎ তেটর হে। 

ভডা� হে। 

সেই েময় মজন হে আ�ীবন কডাটন্যভডাল । 
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 দু-পযুাদন্ডদলর মাঝখানটায়
লসামনাথ রায় 

 দুজিডা পুজ�ডার মডােখডাজন এক অটনবডায্য টন�্যনেডা িডাজক। 
রডাটত্তজর সযখডাজন এক প্ডাজন্জলর আজলডা সশষ হয় আর, আজরকিডার 
আজলডার সরশ সবশ খডাটনকিডা দূর সিজক দ্ডাখডা যডাজচ্ছ, পডােডার সেই 
অংশিডায় স্ডাভডাটবকভডাজবই অন্ধকডার �মডাি সবাঁজধ ওজঠ, সেখডানকডার 
সদডাকডানগুজলডায় অটিমীর েজন্ধ্জেও একিডাকডা চডারআনডায় চডাটম্যনডার 
পডাওয়ডা যডায়, টিমটিম কজর হলজদ বডাল্ব বেজল, বুজেডা সদডাকডানদডাজরর 
েজঙ্ ভডাবজলশহীনমুজখ দু চডার�ন রডাজ�্র ভটবষ্ে টনজয় ব্ডা�ডার 
আড্ডা মডাজর। রডাতিডার পডাজশ সকডানও একিডা বডাটে সিজক চলটে 
সম�ডা টেটরয়ডাজলর �ডান সভজে আজে। এমনটক খুব টনটশ্চেভডাজব 
বলডা যডায়, ঐ বডাটের লিডাে সেজভজনর কন্ডাটি সেই েজন্ধ্জেও 
�ঙ্ডানদীর উৎপটত্ত বডা সেডািনডা�পুজর অ্ডালুটমটনয়ডাম খটনর নডাম 
মুখথি করজে। আর এক পডােডা সিজক আজরক পডােডার প্ডাজন্জল 
যডাওয়ডার মুজখ পডাটলিক খুব দ্রুেপজদ রডাতিডার এই অংশিডা সপটরজয় 
যডাজচ্ছ। অিবডা একিু আেডাল খুাঁজ� টনজয় সদখজবডা এক�ন দু�ন 
সদশলডাই-এর টপেন টদজয় টে�ডাজরজির েডামডাক খুাঁটচজয় �ডাাঁ�ডার 
পডােডা ভরজে, অিবডা সকডািডাও চডাপডাস্জর ে�েডা চলজেঃ পুজ�ডার 
মডাজক্যজি গ্রুজপর অন্জকউ যিডাজযডা�্ েম্মডান নডা সদওয়ডায় বেজরর 
বডাটক টদনগুজলডা কীভডাজব েডাজক সদজখ সনওয়ডা হজব সেই েংরিডান্ত 
আষ্ডালন। আবডার ওরকম-ই একিডা রডাতিডায় েন্তু টমটন্ত ও টমটন্তর 
সবডাজনর টপেন টপেন হডাাঁিজে; টকম্বডা টমটন্তর সবডান সনই, েন্তু খুব 
ভয়দুরুদুরু বজক্ষ অবজশজষ বজলই সিলজে- টমটন্ত, সেডার েজঙ্ 
একিডা দরকডাটর কিডা টেজলডা। আধ�ন্টডা পজরই বডাপী আর িুবলূ 
এই রডাতিডা টদজয় বলজে বলজে টিরজব, েন্তুজেডা লুজি �্ডাজলডা সর, 
টমটন্তর নেুন টশকডার �ুিজলডা। 
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আবডার, মিস্ল সেজে শহর কলকডােডায় ঢুকজল এইেব �ডায়�ডায় 
সকডানও সবচডাটর সহডাম�ডাি্য-সক টিউটি টদজে সদখজবন, সয চ্ডাংেডািডা 
একু্ষটে ট�জ�ে কজর �্ডাজলডা মডামডা, �গুবডা�ডাজরর অজিডা সকডানখডান 
সিজক পডাজবডা? েডার উজদ্জশ্ দডাাঁজে দডাাঁে সচজপ বলজে  আটম সেডার 
মডাজয়র ভডাই হই এই �্ডারডান্টী সকডাটদ্য় সপটল শুয়ডারকডা। একিডা 
েবডাই �ডাজন ঐ ভদ্জলডাজকর কডাজে তখটন আজে এবং অজিডা সকডান 
রডাতিডায় যডায়, েডা টেটন �ডাজনন নডা। েজব অনুরূপডা এবং েডার �ডাল্যে 
কজল� দলিডা ওনডাজক সদজখ বজেডা ভরেডা সপজয়জে, এেব রডাতিডায় 
পুজ�ডার টদন হজলও সকমন �ডা েমেম কজর টকনডা, সপিশডাটল 
কজয়কিডা সহডাজস্টল কডাটিং সেজল পদ্মপুকুজরর লডাইন সিজকই সয 
ভডাজব অ্ডাজিম্পি টনটচ্ছজলডা। আপডােে সবডাটধস্্বে এইখডান টদজয় 
হনহটনজয়, রডাদডার বলডা ভডাজলডা সদৌজেই যডাজচ্ছ, ম্ডািজসে সলডাক�ন 
স�ডাল হজয় বেজব, অলজরটি এক�ন্টডা সলি, েুদীপ্ডা কডার েজঙ্ 
�জ্ডা �ুজে টদজলডা সক �ডাজন, আর উলজিডা টদক সিজক েুমুল 
ে�েডা করজে করজে সেৌটমেডা-রডােডা সহাঁজি আেজে; সেৌটমেডা হয় 
এই সশষ কিডা বললডাম বজল েুমুল সচাঁচডাজচ্ছ (সহডাম�ডাি্য েডাজহব 
সবশ আজমডাদ পডাজচ্ছন এজে) অিবডা �ডাস্ট সকডানও কিডাই বলজে 
নডা, রডােডা-সক সেডা বজলই টদজয়জে, আটম আলডাদডা আর েুই আলডাদডা 
�ুরটে, এর পর আর কিডা বলডারও টকেু সনই। আর প্রিম 
নডাইি আউি করজব বজল অটনব্যডােরডা পজি সবটেজয়জে, েুজযডাজ�র 
েদ্্বহডার কজর ে্দীপন অলজরটি দুজপ� সমজর টদজয়জে, সবডােলিডা 
টদজব্্ুদর ব্ডাজ�, এখন টকেুজেই সবর করডা যডাজবনডা, সভডাররডাজের 
টদজক একিডা পডাক্যমেন �ডায়�ডা সদজখ উলিডাে করজে হজব টকনডা! 
টকেু মডামটে, যডাজদর সদজখ এই পডােডার-ই মজন হজলডা, েলমজল 
শডােী পজর সহাঁজি যডাজচ্ছ, টবভডাে বুজে উঠজে পডারজলডানডা এজদর 
সিটিজকি কজর দু লডাইন �ডান �ডাওয়ডা টরটকি হজয় যডাজব টকনডা! 
এেজবর মজধ্ সদখজবন একিডা প্রডাইজভি কডার টবশ্রী হে্য বডাট�জয় 
সবমক্কডা স�ডাজর সবটরজয় �্ডাজলডাঃ কডাকু কডাটকমডা ভডাই-সবডানজদর 
টনজয় েডারডারডাে ঠডাকুর সদখজে সবটরজয়জেন। �্ডাম এেডাজনডার �জন্ 
ড্ডাইভডার এই রডাতিডায় ঢুকজলডা এবং ওয়ডান ওজয় সদজখ আবডার 
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সবটরজয় যডাজচ্ছ- কডাটকমডা সচাঁটচজয় �ডাটে দডাাঁে করডাজলন, টমনডাজরল 
ওয়ডািডার টকনজবন। পুজ�ডার টদনগুজলডায় সযজহেু টনয়টমে বৃটটি হজয় 
িডাজক আর এইেব রডাতিডা খডানডাখজ্দ �লেঞ্য় করজে অভ্তি, 
এই েব ে্ডাজন্টডা বডা ইটন্কডার সিজক একিু দূজর িডাকডাই ভডাজলডা; 
নইজল দশডািডা হজব সদশটপ্রয় পডাজক্য সঢডাকডার েমজয় শটম্যষ্ঠডার নীলজচ 
চুটেদডাজর কডালজচ কডাদডার সেডাপ-সেডাপ। আর টকেু আরটবি মডাল 
আজে, যডাজদর পুজ�ডার েময় স�ডারডার সলডাক�ন সনই, এটদজক বডাটে 
বজে িডাকডা বডা ভীজের প্ডাজন্জল সঢডাকডার ধকও সনই, েডারডা এইেব 
টন�্যনেডায় যশষংভশি ঢ়বাঁেনরপ করজে িডাজক, এজদর েজঙ্ এই 
েমজয় পডােডার পডা�ল-পডা�টলজদর আচরে�ে টমল পডাওয়ডা যডায় 
যটদও সপডাষডাজকর িডারডাক েহ্ সযডা�ন। েুেরডাং এইেব রডাতিডাজক 
আটম আপটনও টবজশষ পডাত্তডা টদই নডা, মডাজের কডাাঁিডার মজেডা েযজত্ন 
অটেরিম কজর যডাটচ্ছ।

যটদ উত্তর কলকডােডার টদজকর এই সিডাাঁকরগুজলডাজে ঢুজক পটে, 
সেখডানকডার টন�্যনেডা আবডার অন্রকম, �ীটবকডার েন্ধডাজন েডায়ডামূটে্য 
আর সদহডাে সিজক আেডা কূম্ম্যডাবেডাজরর কডাজে পুজ�ডািুজ�ডার 
সেরকম মডাজন সনই হয়জেডা। িজল দুজিডা পুজ�ডার মডােখডান বজল 
আপটন সযিডাজক সদখজবন সেিডা বেজরর বডাটক ৩৬০ টদন ঐরূজপই 
িডাজক, পডাি্যক্িডা হজলডা েম্বেঃ ঐেব �টলপজি সেইটদনগুজলডায় 
এই রডােদুপুজর আপটন হডাাঁজিন নডা। শুধু আ�জকর টদনিডায় এক 
প্ডাজন্জল িটেলে আর আজরক প্ডাজন্ল সিজক স্ে্যযুজ�র �ডান 
এই মডােখডাজনর খডাাঁ�িডায় এজে েডাইজকডাজিটলকডাটল টমজল যডাজচ্ছ, 
েডাই আমডার-আপনডার ও হঠডাৎ প্রটেমডা এবং �্ডান্ত দু�্যডা দ্ডাখডার 
বডােনডাগুজলডা হডাটরজয় সযজে বজেজে, টন�্যনেডািডা সচজপ বেজে মডািডার 
সভের, সনশডার মেন, আর এই ঠডাকুর দ্ডাখডার দল সিজক আলডাদডা 
হজয় ট�জয় �ঙ্ডার পডাজরর টদজক হডাাঁিডা লডা�ডাজে ইজচ্ছ করজে। যটদও 
আপনডার েডামজন উৎেবময়ী কলকডােডা এই মুহূজে্য বডাতিবেডার 
আদল টনজয় টনজয়জে  এই পুজ�ডার মডােখডাজনর টন�্যনেডায় সয 
বডাটক বেরিডা কডািডাজেই হজব, সেই সভজব স্টতি সবডাধ করজেন নডা? 
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মাদকাদ্দায় দুগ্যাপূ�া 
ইন্দনীল লঘাষেস্স্তোর

দুগ্ডাপূ�ডা টনজয় অে বলডাবটলর বডা টক আজে, অে আনজ্দরই 
বডা টক আজে। 

শুধু সেডািজবলডায় একবডার লডাল �ডামডা টকজন সদওয়ডা হয় টন বজল 
�টেজয় �টেজয় সকাঁজদটেলডাম। নডাজলজেডাজল সমজখ, মডাটি সচজি , 
সমজের শডাজন ঠডাাঁই ঠডাাঁই কজর মডািডা ঠুজক গু�লু বডাটনজয় েজব ক্ষডান্ত 
টদইটে। আর ক্ডাপ সিডািডাজনডার একিডা ব্ডাপডার টেল। ক্ডািজকজি 
কডাজলডা টপতিলগুজলডা েব, নডারজকল সেজলর �ন্ধমডাখডা। েডায় আবডার 
সরডাল ক্ডাপগুজলডা টকেুজেই িডািজে চডাইে নডা। আর সেবডার সক 
সযন একিডা টেনচ্ডাক রূজপডালী টপতিল টকজন টদল। সদবদূে-
সিবদূে টকেু একিডা সভজবটেলডাম, সলডাকিডাজক। 

গুল মডারলডাম সবডাধ হয়। সদবদূে টক, েখন টক বুেেডাম টকেু? 
মরুকজ�। টকন্তু সলডাকিডার নডাম টকেুজেই মজন পেজে নডা। আমডার 
বডাবডাও হজে পডাজর। 

টপতিল এজল যুদ্ধ সেডা আেজবই। মডারেডাস্ত বজল কিডা। স্য়ং 
দুগ্ডা ঠডাকুর যুদু্ধ কজচ্ছন। একবডার সবপডােডার টকেু বডাচ্ডার দজলর 
েজঙ্ ভয়ডানক মডারটপি হল আমডাজদর। গুটল িুটরজয় স�জল �ুটষ-
লডাটি। কুং িু স্টডাইল। রতি সমজখ , স�জম বডাটে টিরলডাম। েব 
টমটেটমটে। টকেুটদন আজ�ই পদ্মডা হজল "টরিডাে্য দ্ ড্ডা�ন' এজে 
টিজর স�জে। 

দডাাঁেডাও, আজরডা মজন কটর। আর একবডার পডােডার ঠডাকুজরর 
েটব আাঁকজে বজেটেলডাম কডা��-সপটন্ল-সবডাি্য-সবডাি্য টলিপ টনজয়। 
লডাইন ড্টয়ং, শ্ডালদডা সস্টশজন করজে সদজখটে আাঁকডার কজলজ�র 
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সমজয়-সেজলজদর। েবডাই স�ডাল হজয় ট�জর সদখজে, টবজ্ঞ সখডাকডা 
বজল এমটনজেই বহুে েম্ভ্রম করে। আমডাজরডা সবশ সবলুন-সবলুন 
ভডাব,অল্প লজ্ডা। ওটদজক দুগ্ডার মুটন্িডা শরীজরর েুলনডায় বে হজয় 
যডাজচ্ছ, কডাটত্তজকর সমৌজরর ন্ডা� কডা�� েডাটেজয় দু ইটঞ্ সবটরজয় 
স�ল। টভে সদজখ পডােডার জ্ঞডানদডা বুজেডা এজে সনিহভজর জ্ঞডান টদজে 
বজে স�ল। ""কমডাটশ্যয়ডাল আি্য কডাজক বজল �ডাজনডা?'' কডা��-
সপটন্ল সিজন টনজয় বুজেডা টেনজি আাঁটকবুটক সকজি টদজে টদজে 
বলজে-"" এই সয কে কম লডাইজন একিডা হডাাঁে এাঁজক টদলডাম। 
এইরকম। কমডাটশ্যয়ডাল আি্য।'' 

এরকম সকজলঙ্ডাটর আর একিডা মজন আজে, সেডািমডাজপর। 
টি েন অটিমীজে যডাদবপুর টব�য়�ে সযেডাম বডাটেশুদ্ধ েবডাই, 
সমজ�ডাটপটের বডাটে; ওিডা টরচু্য়ডাল টেল। টব�য়�জে ভডারেমডােডার 
একিডা পূজ�ডা হয়, �ডাজনডা সবডাধহয়। পূজ�ডািডা নজমডা নজমডা কজর, 
টকন্তু টবজকল হজলই টবরডাি িডাংশন। আটম সেডা টশশুকডাল সিজকই 
টবশডাল সপেনপডাকডা, �ম্ীরভডাজব বজলটেলডাম-একদম শব্দ বডাই শব্দ 
মজন আজে-"" লক্ষ্িডাজক উপলক্ষ্ সয কেদূর েডাটেজয় সযজে 
পডাজর !'' সকলডাশ সিডার-িডাইজভ পটে েখন। টপেেুজেডা দডাদডা-
টদটদরডা সহজে খুন। বডাজ� সখডারডাক হজয়টেলডাম। 

এেডােডা বডাদবডাটক েব �জের। বীজরন্দকৃষ্ ভদ্, টশউটলিুল, 
েেীশ পডাজলর ঠডাকুর। আজরকিু বে হজল লডাল শডালুজে সমডােডা 
বইজয়র স্টল, েডাজে "কটমউটনস্ট ইজতিহডার', "টক কটরজে হইজব' 
, "রডা্রে ও টবলেব'-এর পডাশডাপডাটশ " চজলডা সেডাটভজয়ে সদশ সবটেজয় 
আটে',"ইপিডাে', "�য়ডা-শুরডার কিডা'। মডােখডাজন ""সমজ� ঢডাকডা 
েডারডা''-র আ�মনী �ডান ঢুজক পজে একিু স�াঁজি টদল। ""আয় 
সলডা উমডা সকডাজল লই''। মন খডারডাজপর একিডা ি্ডা্র চজল এল। 
েজন্ধ্য় েডাটেম িুল িুিজল �ডা গুজলডাজনডা টবষডাদ েেডাে। 

এেবই কমনজলেে। আটম খুব েুশীল আম�নেডার মে টনয়ম 
সমজন দুগ্ডাপূ�ডা সদটখ। বডাবডা-মডা-সবৌ টনজয় কলকডােডায় ঠডাকুর সদখজে 
সবজরডা ই, এবডার হয়জেডা সেজলও যডাজব। পডাজির মন্প, সেডালডার 
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দটে, কুজলডা, হডাে-পডাখডা, �ডাাঁ�ডার কজল্, আয়নডাভডাঙ্ডা-এেজবর মন্প 
সদটখ। শডালবনী, ময়ূরভঞ্জ, সঢংকডানল, স�টন্যকডার ঠডাকুর। এটশয়ডান 
সপন্টে এজে পূজ�ডািডাজক বদজল টদজয়জে। পূজ�ডািডা শীেকডাজল হজল 
ভডাজলডা হে। 

�ৎ চলজে, চলজব। আটম উত্তর কলকডােডার ট�টঞ্জ েরু �টল টদজয় 
বডা�বডা�ডার-আটহরীজিডালডার ঠডাকুর সদখজে যডাই; টবকডাশ ভিচডাজ�র 
েটবর টবষণ্ন বয়থিডা কুমডারী সমজয়রডা উত্তর কলকডােডার টবষণ্ন েডাজদ 
শুকজনডা কডাপে েুলজে যডায় হয়জেডা, টচজলজকডাঠডার সিডাকে টদজয় 
রডাতিডা সদজখ টনশ্চয়ই। আটম েডাজদর সদখজে পডাই নডা। ট�নে-
টিশডাি্য পরডা েলমজল সমজয়জদর কপডাজল টেন নম্বর সচডাখ িডাজক 
হয়জেডা মুটদয়ডাটল-সশডাভডাবডা�ডাজর; আটম সদটখ টন কখজনডা। একবডার 
পূজ�ডায় উজটিডাটদজকর সরেজন সচজপ বজেটেলডাম আটম আর সেডানডালী-
সভডারজবলডা। সেডানডালীর কডাাঁজধ ক্ডাজমরডার ব্ডা�, ও িজিডাগ্ডািডার। 
আমরডা পে্দেই সকডাজনডা একিডা দূজরর স�াঁজয়ডা সস্টশজন সনজম 
পেব- সেখডাজন একিডা নডা একিডা রডা�বডােী টকংবডা �টমদডারবডাটে 
টক আর িডাকজব নডা, যডাজদর উাঁচু উাঁচু েডাদডা েডাদডা িডাম-টখলডান আর 
কটেবর�ডার নডািমট্দর-খুব ধূমধডাম কজর পডাটরবডাটরক দু�্যডাপূ�ডা 
হজচ্ছ,পূজ�ডার অ্ডাজি সযমন সদখডায়। সেডানডালী েটব েুলজব। 
েটন্ধপূ�ডার, কলডাজবৌ নিডান করডাজনডার, েজন্ধর আরটের, ধুনুটচর 
আাঁকডাবডাাঁকডা সধডাাঁয়ডায় লিডাি্য হজয় যডাওয়ডা প্রটেমডার। ধুনুটচনডাটচজয়র 
আাঁকডাবডাাঁকডা শরীজরর টশলু্জয়ি। হডাটেমুখ অনডাবডােী মডানুজষর টচকে 
েডা�জ�ডা�, পডািভডাঙডা ধুটে-পডাঞ্জডাটব, �রদ-�ডামদডানী। টোঁদুরজখলডা। 
ঢডাকীর েডামডাজি সপ্রডািডাইল। ঢডাজকর বডাহডারী পডালজকর েডা�, 
সিটলজে। 

স�লডামও। স�ডায়ডাটে কৃষ্ন�র নডা টক সযন নডাম, ভুজল স�টে। 
টকন্তু সেই নডািমট্দর আর খুাঁজ� সপলডাম নডা। 

আেজল আপডাদমতিক ঢপবডাট�। আমরডা সকডাজনডাটদনই ওরকম 
সকডাজনডা সভডাজরর সরেজন উজঠ বটেটন। অিচ কেবডার সভজবটে, যডাজবডা। 
যডাজবডা ই। হয়জেডা সখডাাঁ� টনজল সদখডা সযে, ওরকম সকডাজনডা সভডাজরর 
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সরেনই েডাজে নডা, পূজ�ডার কলকডােডা শহর সেজে। উজটিডাটদজক। 

�ৎিডা সিজি স�ল �েবডার। এিডা েটে্কিডা, ঢপ নয়। পূজ�ডার 
েময় বডান্যজল টেলডাম। পুজরডা শরৎকডালিডাই। আমরডা কজয়ক�ন 
একিডা ভডােডাবডাটেজে িডাকেডাম। আমরডা ভডারজের নডানডান �ডায়�ডা 
সিজক ট�জয় �ুজিটে। আমডাজদর সম�ডা� খুব খডারডাপ িডাকে,এজক 
অজন্র েজঙ্ সেজে ে�েডা করেডাম। আমডাজদর চডাকটর হয় টন, 
পয়েডা িুটরজয় আেজে হুেমুটেজয়। েডাদ টদজয় �ল পেজে; কডাজপ্যজি 
�মডাি ময়লডা। ব্ডাঙ্ডাজলডাজরর খচ্র সেজলিডা সভডার হজে নডা হজেই 
সেজেিুাঁজে অেহ্ েব টহট্দ �ডান চডাটলজয় সদয়। 

সরজ�জমজ� আটম চডাকটরর দরখডাতিগুটল ব�জল টনজয় সপডাস্ট 
অটিজের টদজক হডাাঁিডা টদই। সপডাস্ট অটিে দূজর, সহাঁজি সযজে 
টমটনি কুটে লডাজ�। একিডা �ডায়�ডায় েরু বনপজির মে আজে, 
দুপডাজশ অ�্ নডাম-নডা-�ডানডা িুল। গুচ্ছ গুচ্ছ লডাল-কডাজলডা-নীলজচ 
সবটরর মে িল ধজর আজে। ঐ পিিডা সপজরডাজল �ডােিুজল ঢডাকডা 
একিডা েবু� সমজিডা। শডাটলজখর মে সদখজে পডাটখরডা �লডার টশর 
িুটলজয় ে�েডা করজে। 

সমজিডািডা পুজরডা সশষ হওয়ডার আজ�ই সদখজে পডাই। লডাল 
রংজয়র বডাটেিডার পডাজশ মটলন েডাদডা অিবডা েডাই েডাই রংজয়র অ�্ 
িুল িুজিজে। টঠক কডাশ নয়। কডাজশর মে। 

""অজরটলয়ডাজনডা,''-সকডাজনডা এক অ�ডাস্ট-টবজকজল সিটলগ্ডাজির 
মডাজকডাজ্দডা-প্রডাজন্ত বজে টবষণ্ন কজন্যল স�টরজনজল্ডডা মডাজক্য� সমজে� 
পডাঠডাটচ্ছল-""মডাজকডাজ্দডায় এখন বৃটটি পেজে।'' 

আমরডা েবডাই সয যডার টন�স্ মডাজকডাজ্দডা বজয় টনজয় সবেডাটচ্ছ 
আ�ীবন। সযখডাজন বডাজরডামডাে বৃটটি পজে। অিবডা টশউটলিুল। 
কডাশবন। েবু� নডাটল�ডাে। 

মডাজকডাজ্দডার টনয়ম এইরকম।
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 স্ডস্ডর ডায়স্র
েীদতেন

েপ্মী
রডাে বডাজরডািডা সবজ� �্ডাজে,েজব এখন টক বলডা যডায় এিডা 

অটিমীর েকডাল ?

সমডািকিডা েপ্মীর েন্ধ্ডাও পডার কজর টদলডাম। েডারডাটদন শুধু 
সমজয়জদর েডা� স�ডাজ�র টেন টেন আওয়ডা�। আর ঠডাকুর সদখজে 
যডাওয়ডা।

সরটুিজরজন্ট চ্ডাংব্ডাং খডাওয়ডাজনডার প্রজলডাভজন মত্ত পুজরডা সিটমটল 
আর পডােডার নডানডাটবধ অপ�ন্ - এইেব টনজয় বুটে নডা বুটে নডা 
কজর দু সপ� হুইটকি উটেজয় টদজয় বডােীজে এজে শুদ্ধ টচজত্ত েৃেীয় 
সপ� টনজয় বটেটচ।

কডালজক মহডাটিমী। ব্ডািডা আজে। েকডাল সিজক রডাে পজজ্্ডাজন্তডা 
সদৌে।

এই আনজ্দর বডানভডাটেজে আটম এক মুটত্তমডান মডাট�্যনে্ 
মডাট�্যন। আমডার ব্ডািডা সক সবডাজে ? সকউ সবডাজে ?

অটিমী
যডাক। অটিমীও কডাটিজয় টদলডাম। েকডাল সিজকই ঠডাকুর দ্ডাখডার 

ধুম। আর েডারডাটদন েডা�ুগু�ুর েনেনডা। কপডাল গুজন এক 
প্ডাজন্জল টখচুটে সভডা� সপলডাম এক �ন্টডা হডাটপজে্শ কজর বজে 
সিজক সবলডা টেনজির েমজয় লডাস্ট ব্ডাজচ। সেলজিডাজন সেলজিডাজন 
বডাে্যডা েুিজে - টখচুটে েব প্ডাজন্জলই িুটরজয় �্ডাজে।
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টবজকজল এ্ু টবশ্রডাম কজর আবডার সদৌে। শংকরজকিডাপ মডাজন 
টেজনমডা,নডাচ,পডাজপটরে টমটলজয় একিডা নৃে্নডাি্ চন্ডাটলকডা সদখলডাম। 
রডাে এ�ডাজরডািডায় টন�ডাজমর ফ্র্ডাঞ্ডাইটের অেম্ব বডাজ� সরডাল টদজয় 
টিনডার। সশষ পডাজে েডামডান্ রডাম - এই বডাটে এজে।

কডাল দুপুজর একিডা ে-টবয়ডার খ্ডাাঁি আজে - শুধু েন্ধ্ডাজবলডািডা 
সকডাজনডা প্ডান্ডাজল সযজে হজব। ব্ডাে।

নবমী
সপডাহডাইজয়জে! সপডাহডাইজয়জে!! নবমীও সপটরজয় এলডাম। বডাব্বডাঃ। 

�ডাম টদজয় বের েডােজলডা!!!!

কডাল েকডাজলর ে-টবয়ডার লডাঞ্ �েডাজে �েডাজে সেই েজন্ধ্। 
েডাও েন্ধ্ডাজবলডায় েডা�ুগু�ু কজর েপটরবডাজর েবডান্ধজব আজরডা 
সপডাটেমডা দশ্যন। এ�ডাজরডািডায় বে বে হডাই েুজল েবডাই রজে ভঙ্ 
টদজল আটম যৎপজরডানডাটতি খুটশ হলডাম।

অন্তেঃ বের খডাজনজকর েুটি। আর সেই কডাশ �ডাে লেডাটিপডাে, 
ঢডাকীর নডাচ,কলডা�ডাে,টশউটলর িুল টবউটলর িডাল .... এজদর হডাে 
সিজক পটররেডাে।

আহডা সেৌটদ আরব। পুজ�ডার এ টদন কিডা বজড্ডা টমে কটর 
সেডামডায়।

টবেজ্ন
সশষ হজয়ও হজলডা নডা সয সশষ।

সেই মডাে সদজেক আজ� সিজক সেই সয চজলজে পুজ�ডা পুজ�ডা 
পুজ�ডা। সশষ আর হয় নডা। নবমী সপডাহডাজলডা। দশমীও। েব ঠডাকুর 
টবেজ্ন। ভডাবলডাম ল্ডাঠডা চুজকজে। সেডা সকডািডায় টক? টশকডারী 
টবেডাজলর মেন এজলডা লক্ষী পুজ�ডা। েন্ধ্ডাজবলডা আজদ্ডাপডান্ত 
টনরডাটমষ সখজয় এলডাম এক বডাটেজে। টে টে। আমডার আবডার 
টনরডাটমজষর সেডাাঁয়ডাজেই সকমন �ডা গুলডায়।
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আর টব�য়ডার আটদজখ্েডা ও আর িডাজম নডা। শটন রটব হজল 
আর কিডাই সনই। শুকু্কর বডার রডাজেও। েজব টমজে সবডালজবডা নডা, 
খ্ডাাঁি ভডাজলডা ই �জম। পডানীয়ও িডাজক। এ্ু সকডালডাকুটল কজত্ত হয় 
- এই যডা।

আ� আমডার বডাটেজে। রডাাঁধলডাম স্টডািি ক্ডাপটেকডাম , পনীর 
পে্দ, মু�্য মুেলিম  আর টকমডা আর কটল�ডার একিডা লডাবেডা।

আপজনজদর টব�য়ডার সমডাজচ্ছডাব সকমন চলজে ? রডান্ডাবডান্ডা 
টঠকঠডাক সেডা?

টিটির টকচডাইন
 বলজেন যখন েখন িডাক একিডা সরটেটপ। এই বঙ্ভূজম 

একটি টমি খুব প্রচটলে সয পুজ�ডার েময় রডান্ডা বডান্ডার পডােডায় 
কজয়কটি  অটে ইলডাজবডাজরি রডান্ডা টদজে হয়। েবডাই দ্ডায়। সকউ 
রডাাঁজধ নডা। েডাহজল সরডাল সক খডাজব? চীনডা িডাটল? িুচকডা? আজর, 
পুজ�ডায় সকউ সরাঁজধ খডায়? আপুটন টক এটকিজমডা? নডা হজিনিি?

েডাও টদটচ্ছ। ঐ মু�্য মেলিজমর ই। নডা হজল আবডার ওয়ডাজ�দ 
আটল রডা� করজবন।

 মু�্য মুেলিম

১. চডাই একটি সপি কডািডা আজতিডা মু�্যী।

২. েডার সপজি টদন ঃ টচজকন টকমডা/ অজনকিডা অ্ডামন্,অল্প 
টপতিডা/ টকেটমে/�ডাজয়রেীর গুাঁজেডা/রিীম/আদডা/রেুন/কডাাঁচডা লংকডা/ 
কটনআক। এগুজলডা সমজখ সপস্ট কজর টদন।

অ্ডামন্ ,টপতিডা সবজিও টদজে পডাজরন,স�ডািডাও টদজে পডাজরন। 
কটনয়ডাক নডা পডাজরন সেডা পডাটে রডাম টদজয়ন।

সেলডাই কজর ভডা�ুন। ভডাজলডা কজরই ভডা�ুন। েটরজয় রডাখুন।

এইবডার েে তেরী হজবন। ঐ মু�্যী ভডা�ডা সেজল ভডা�ুন প্ডাাঁ�, 
টদন আজতিডা �রম মশলিডা, লেডাে �রম মশলিডা গুাঁজেডা, সপডাজতিডা বডািডা 
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(সবশী), নডাজক্যডাল বডািডা(অন্তেঃ এক কডাপ), কডা�ু বডাদডাজমর সপস্ট। 
ট�জর। আর অল্প সমৌটর বডািডা। দই। �ডায়িল। �রম �ল সঢজল 
একিু সেডাল সেডাল করুন। বডার বডার বলটে, যজেডা পডাজরন টঢজম 
আাঁজচ রডাাঁধজবন। সমডাজিই েডােডাহুরডার রডান্ডা নয়।

এইবডার ই কটঠন কডা�। ঐ েজের উপর মু�্যীিডা টদজয় ঢডাকনডা 
চডাপডা টদজয় খুব কম আাঁজচ রডাধজে হজব। যজেডা মন টদজয় (অন্তেঃ 
আধ �ন্টডা,পডারজল আজরডা সবশী) েশে সখজে ভডাজলডা হজব।

নডামডাবডার আজ� টদন �ডািরডান আর এ্ু সকওরডার �ল।

িীকডা ঃ িডাবুর সকডাম্পডানী সকওেডার �ল সবডােজল টবরিী কজর। 
টদটব্ব।

আর সদখুন, যজেডা ই সচটিডা করুন, মু�্যীর সপি সেলডাইএর েুজেডা 
একিু আপনডার সপজিও চজল যডাজব, যডাজবই।

নডা, বলটে নডা, টেন টদন সিিজল সকজচ শুটকজয় েজব ব্বহডার 
করুন, টকন্তু এক সেডা স�জস্টর েডামজন টচৎকডার কজর বলজবন নডা 
"যডাঃ, স�াঁজি �্ডাজলডা, অজেডা বে েুজেডািডা টকরম মশলিডার েডাজি টমজশ 
�্ডাজলডা।" আর দুই নম্বর একিু ভডা�ডা েুজেডা সখজেও েজেডা টকেু 
খডারডাপ হয় নডা।
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িযুস্ক্তগি পুদ�া
সস্ম্ি িসু

আমডার সকডান পুজ�ডা সনই। দী�্যটদন সদশেডােডা। েডােডােডা এই 
কবেজর বজয়েও সবজে স�জে টঠক েেবেরই। পুজ�ডায় নেুন 
�ডামডাকডাপে সকনডা হয়নডা। সদওয়ডারও সকউ সনই, কডারুর সিজক 
পডাওয়ডারও সনই। সমজয়জদর �জন্ও পুজ�ডা উপলজক্ষ টকেু টকটননডা। 
অবশ্ ভডাবজবন নডা সযন েডাজে সকডান দু:সখর টমজশল আজে। 
েডারডাবেরই েডাজদর নেুন �ডামডা হজচ্ছ।

আেজল উজত্ত�নডা-িুজত্ত�নডা েবই একধরজনর সেডাাঁয়ডাজচ সরডা�। 
অজন্র সিজক ধীজর ধীজর চডাটরজয় যডায় টনজ�জদর মজধ্। বডাইজরর 
আওয়ডা� নডা এজল মন িুম সমজর িডাজক িডাাঁকডা বডাটের মেন। 
হডাওয়ডায় কডাশিুজলর সদডালডায় ঢডাটকজদর নডাচ সদখজে পডাওয়ডা; নীল 
আকডাজশ েডাদডা সমজ�র সভলডা সদজখ মন উচডািন করডা;  অনুকূল 
েমীরে সবজয় পরবডােীর �জর চজল যডাওয়ডার িডাক মজনর মজধ্ শুনজে 
পডাওয়ডা - এ েবই প্রটেবে্য টরিয়ডার সখলডা। সেডাশডাল কটন্শটনং। 
কডাজ�ই সয েমডাজ� পুজ�ডা সনই, কডাশিুল সনই, শরজে েডাদডা 
সমজ�র সভলডা আজে টক সনই সবডােডা যডায়নডা - সেখডাজন সেই সেডাশডাল 
কটন্শটনং-ও সনই। টকন্তু, েবুও সেডা প্ডাাঁচডা �ডাজ�। সেজটেম্বর-
অজ্ডাবজর সদজশ-টবজদজশ বডাঙডালী টহ্ুদর মন পুজ�ডা-পুজ�ডা কজর। 
এই অজমডা� েে্জক এটেজয় সযজে চডাই নডানডারকম প্ডাাঁচপয়�ডার 
কজষ। আ� ওবডামডার সহলি সকয়ডার টিজবি সেডা কডাল সরি েসে। 
আ� বজের ধডাাঁেডাটন সেডা কডাল আইটপওর টনটশর িডাক। বুটে। 
এক�ডােডা দটে হডাজে অশ্বথি �ডাজের টদজক গুটিগুটি যডাওয়ডা েডােডা 
আর সকডানভডাজবই এই অজমডাজ�র হডাে েডােডান অেম্ব।

েডা বজল ভডাবজবন নডা সযন সয এই প্রবডাে ধুধু মরুভূটম। 
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পুজ�ডা-িুজ�ডার নডাম�ন্ধহীন এক অলীক টবজদশ, সযখডাজন শুধু 
েডাজহব-সমজমরডা �ুজর সবেডায়, �রু খডায় ও ট��্যডায় যডায়। সকে 
টকন্তু কমটলেিটল আলডাদডা। আটম সযখডাজন িডাটক সেখডাজন সকডানটদন 
রডাতিডায় একটপে েডাজহব বডা সমম - সে কডাজলডা সহডাক টক ধজলডা - 
সদখডা স�জল পজরর টদন সলডাকডাল কডা�জ� খবর সবজরডায়। ভডারেীয় 
ও টচজন-সকডাটরয়ডান-টভজয়েনডামীরডা টনজ�জদর মজধ্ হডাহুেডাশ কজর 
েডাজহব- সমম কজম যডাজচ্ছ বজল। পডােডার টহ্ুদ মট্দজর পুজ�ডার 
েমজয় �ডাটের টভজে এে রে্ডাটিক �্ডাম হয় সয টেটি সিজক 
স�লবডার শডািল বডাজের ব্বথিডা কজরজে। সক বজল বডাঙডালী হীন? 
আমরডা সহলডায় রডামচজন্দর দডাদুর বডাবডার েজঙ্ িডািডািডাটি লেডাই 
টদইটন? (বডাজের ব্বথিডা শহজরর সিজক কজরজে টকনডা �ডাটননডা। 
বজল সেডা টদলডাম। কডারে পজয়ন্টিডা স�ডারদডার হয়। েজব রে্ডাটিক 
�্ডাম এেডাজে শডািল বডাজের ব্বথিডা হজয়জে সেিডা এজকবডাজর টন�্যলডা 
েটে্। আপন �ি।) সেই মট্দর প্রডাঙ্জে িুচকডা-েডালমুটের স্টল 
বজে। বডাংলডা �ডাজনর টেটি েডাট�জয় বজে িডাজকন েজ্ন কল্পেরু। 
বডাংলডা টিটভটি সবজচ েুমন খডান। বই-িইজয়র স্টলও িডাজক। 
মটহলডারডা দডামী-দডামী শডাটে পজর টনজ�রডাই টনজ�জদর টচজত্ত চুলবুটল 
�ডা�ডান। পুরুষরডা স্রেডালডার সঠজলন। যডাাঁজদর সে পডাি চুজকজে, েডাাঁরডা 
হডাই সেডাজলন আর অজপক্ষডা কজরন আজদজশর �জন্, "শুনজেডা, 
�ডাটেিডা একিু েডামজন আনজব?' এমটন কজর রডাটরে নডাজব ব্দজর 
ব্দজর।

আর সেই �নডায়মডান রডাজরে পুরুষটি ভডাজবন, এই মটহলডার 
�জন্ই টক পাঁটচশ বের আজ� সবপডােডার সেজলজদর রতিচকু্ষ উজপক্ষডা 
কজর েপ্মীর েজন্ধ্র উদ্ডাম ঢডাজকর সবডাল বুজক েুজল অন্ধকডাজর 
আকডাশমটন �ডাজের টনজচ ল্ডাল্ডাকডাটত্তজকর মেন দডাাঁটেজয় টেজলন, 
হ্ডাঙ্ডাজর মডাে-সদওয়ডা পডাঞ্জডাবী হজয়, একডা! আর মটহলডা ভডাজবন 
এই ইনজেটন্টিভ, আনকুি সলডাকিডার �জন্ই টক টদটদর েজঙ্ 
ে�েডা কজর �ীবজন প্রিমবডার পুজ�ডার সেরডা শডাটেিডা পজরটেলডাম, 
সেিটিটপজনর সদডাকডান সেজ�!

েডা েজত্বও আমডার পুজ�ডা হয় নডা। আটম প্রটেমডা সদখজে 
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যডাইনডা। স�জলও নজমডানজমডা কজর একবডার দডায়েডারডা সদজখ আটে। 
মডার মুজখর বদজল সবটশ সচডাজখ পজে িডাজকর েডা� নডা সশডালডার 
েডা�। একচডালডা ঠডাকুর নডা আলডাদডা আলডাদডা। ঠডাকুজরর েডামজন 
বডাচ্ডারডা ঢলঢজল নেুন প্ডান্ট একহডাজে ধজর ক্ডাপ িডািডাজে 
িডািডাজে শত্রুদমজন েুজিডােুটি কজর নডা। এখডাজন সিকজরিজরর 
সচয়ডার �জেডা কজর স�ডাল হজয় বজে লিডাজবর সেজলজদর গুলেডাটন 
সনই। এখডাজন দলবদ্ধ টকজশডারীর আপডােকডারেহীন হডাটের হররডায় 
�ডাে স�ডারডাজনডার মেন টকজশডারকুজলর অভডাব। সযরকম অভডাব 
কডারে অকডারজে সবপডােডার টকজশডারজদর েডাইজকল সচজপ প্ডাজণ্জলর 
আজশপডাজশ �ুর�ুর। পঞ্মীর টদন ঠডাকুর আনজে যডাবডার উজত্ত�নডা 
সনই, দশমীর টদন ঠডাকুর নডাবডাজনডার েমজয় সঠলডাজঠটলর দমবন্ধ 
সনই। �ডাাঁ�ডা সখজয় ভডােডাজনর উত্তডাল নডাচ সনই, �ডাজি টবে�্যজনর 
পজর টেটদ্ধ সমশডাজনডা কুলটপ বরি খডাওয়ডা সনই। �ডাি সিজক সিরডার 
পর পডােডার মডাটেমডাজদর মুজখ রেজ�ডালিডা েুজল সদওয়ডা সনই।

আেজল, আমডার সকডান পুজ�ডা সনই।
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পুদ�ার আস্ম , আমার পুদ�া
পারস্মিা চযুাটা�তী

ষষ্ঠীর েজন্ধ্ -
সমডাহন কুজমডার মডাজয়র মুখ আাঁকজে ব্ডাতি। কুজচডা-কডাাঁচডাজদর 

�জন্ কেডা আজদশ , খবরদডার বডাাঁজশর এটদজক সকউ আেজব 
নডা।আমডাজদর আেজে বজয়ই স�জে। পুেুল দুগ্ডা আর সক 
ভডাজলডাবডাজে। দডাদু সেডা বজলই টদজয়জেন মডা দুগ্ডার প্রডাে প্রটেটিডা হয় 
েপ্মীর েকডাজল।

আমরডা প্ডাজন্জলর এটদক ওটদক লুজকডাচুটর সখটল। টরেপল -বডাাঁজশর 
�ঙ্জল হুেমুটেজয় পটে আর টহটহ হডাটে। েডারমজধ্ সঢজকডারডাও 
এজে স�জে। িডাড্ডা িুিূম িডাড্ডা িূিূম।এবডার লুজকডাচুটর সেজে 
আমরডা ঢডাজকর েডাজল েডাজল দু হডাে েুজল নডাটচ।এই সর স�ঠু। হজয় 
স�ল েমতি আন্দ মডাটি। এর পর আবডার বডাটেজে ট�জয় বডাবডার 
রডামবকুটন "েুটম দুগ্ডাজমলডায় ঢডাকীজদর েডাজি নডাচটেজল, লজ্ডা কজর 
নডা বডাাঁদর সমজয়"। চুপ চুপ বডাটেজে ঢুজক সদটখ বডাবডা মহডা ব্তি। 
ষষ্ঠী পুজ�ডার টক সযন উপডাচডার পুরুেদডাদু সিজল এজেজে। এটদজক 
েময় বজয় যডায়।কডাজ�ই সনডা বকুটন নডাটিং।

সেডাি সেডাি।আমডাজদর েুলটেেলডায় ষটিীপুজ�ডা। পডােডার েময় 
সমজয়-সবৌ-বডাচ্ডারডা উজঠডাজন �জল্প মশগুল। মডা চডাজয়র সরে টনজয় হডাটে 
হডাটে মুজখ।এই েজন্ধ্িডা আমডার খুব টপ্রয়। পুজ�ডা হজচ্ েডাব্য�নীন, 
ষষ্ঠীপুজ�ডা টকন্তু শুধু আমডাজদর বডাটেজে। রুনু-মটনমডালডা-চুটম-
েীমডা কডাজরডার বডাটেজে নয়। আমডার এই টনজয় খুব অহংকডার। 
আটম েবডাইজক সিজক সিজক সবডােডাই "�ডাটনে অজনক আজ� 
মজনডাহরেলডাজে সকডাজনডা পুজ�ডা ই টেল নডা ,পডােডার েবডাই পুজ�ডা 
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সদখজে সযে নীলবডাটেজে েডাই আমডার দডাদু টনজ� খরচডা কজর 
পডােডায় পুজ�ডা শুরু কজরটেজলন , সেই �জন্ই সেডা ষষ্ঠীপুজ�ডা 
আমডাজদর বডাটেজে হয়"। রুনুজদর সদটখ �্ সশডানডার মন ই সনই 
, হডাে ধজর িডাজন "চল চল , সচডাখ আাঁকডা সদখটব নডা"। েব সয 
হজয় স�ল।

দুগ্ডাজমলডায় েব �ডাজল হডাে সরজখ হডাাঁ কজর েুটলর িডান সদখটচ , 
এমন েময় বডাবডা সপেজন।"বডাটে চল, পুজ�ডা বজল টক েডাজে েডােিডা 
পয্যন্ত রডাতিডায় �ুজর সবেডাজব"।

েলেল সচডাজখ বডাটে।

অবশ্ বডাটেজেও টক কম আন্দ। সেডানডাটপটেরডা এজে স�জে। 
িুলটপটে এল বজল।বডাটে �ম�মি।এবজর সেডা টদটদও আেজে 
ভডা�লপুর সিজক। মডাজন আজরডা টেনখডাটন �ডামডা।সহ ভ�বডান সকউ 
সযন একিডা স�ডালডাপী �ডামডা আজন। মডাজক এেবডার সবডাললডাম 
স�ডালডাপী �মডা টকজন টদজে মডাজয়র সেই এক কিডা স�ডালডাপী সেডা 
আজেই। আজরডা নডা হয় একিডা হল। মডা টকেুজেই সবডাজেনডা।

কডাল আবডার েপ্মীর সদডালডা আনজে যডাজবডা। েক্কডাল 
সবলডায়।এবডাজর আর পটুিদডাদডার বডাইজক সচজপ নয়। রুনু-েীমডাজদর 
েডাজি �ল্প করজে করজে হডাাঁিজবডা সেই শডালীনদী পয্যন্ত। সিরডার 
েময় শ্মশডানকডালীর মট্দর। উফ্ ি পুজ�ডা সয সকন প্রটে বের 
দু-টেনবডার হয় নডা।

েপ্মীর েকডাল -
�ুম সভজঙ্ স�জে কডাকজভডাজর। পডাজশ টদদডা অজ�ডার �ুজম। 

টদদডার �ডাজয় টক েু্দর টমটটি পডাজনর �ন্ধ।টদদডাজক আটম খুব 
ভডাজলডাবডাটে।বডাবডা-মডার সচজয়ও সবটশ।নডা নডা সবডাধহয় একই রকম। 
সক �ডাজন। এক এক েময় এক এক কিডা মজন হয়।

টদদডাজক ওঠডাই সঠজল সঠজল , সদডালডা আনজে েবডাই চজল স�ল 
সয। টদদডার �ুমন্ত ধমক "েডাজে আিিডায় সদডালডার েময় , এখন 
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েিডাও বডাজ� টন , �ুজমডা আজরডা একিু"। আহডা �ুজমডা বলজলই 
সযন �ুম আজে। বডাবডা বডা�ডার কজর টিজর আেডার আজ�ই সেডা 
আমডাজক সবটরজয় সযজে হজব। বডাবডা সদখজলই সযজে সদজব নডা নদী 
পয্যন্ত।উফ্ ি আ�ই েবডাই �ুম সিজক উঠজে সদরী করজে।

বডাবডা চডা সখজয় বডা�ডার সবটরজয় সযজেই আটম েডাদডা ফ্রকিডা 
�টলজয় রুনুজদর বডাটে।রডাতিডায় সদখডা রডানুটদ-স�ডাপডাটদ-বুটেটদ র 
েডাজি। েব সকমন েু্দর লডাল পডাে েডাদডা শডাটে পজরজে।েবডার 
হডাজে শডাাঁখ।আটম সয কজব শডাটে পরডাঅর মে বে হব।

েডাজে আিডািডা কজবই সবজ� স�জে। এখজনডা সদডালডা পডােডা সিজকই 
সবরয় টন।ওহ এই সবরল।টক েু্দর সয লডা�জে।েব টদটদরডা লডাল-
েডাদডা শডাটেজে আর েব দডাদডারডা েডাদডা পডাঞ্জডাবী আর ধুটে।সমজয়জদর 
হডাজে েব শডাাঁখ আর িুজলর িুকটর। েজব েব �জল্পই ব্ডাতি , 
িুল েেডাজনডা ও সনই আর শডাাঁখ বডা�ডাজনডা ও সনই। �য়দডা আর 
চুটমটদ েবডার সপেজন।টমিটক টমিটক সহজে এ ওর �ডাজয় িুল েুাঁজে 
টদজচ্ছ। ওটদজক েডাকডাজেই রুনুর কনুই টদজয় সঠজল বল "�ডাটনে 
ওজদর নডা ভডাব আজে"।

ওমডা ভডাব সয আজে েডাজেডা সদখডাই যডাজচ্ছ। আটে িডাকজল সকউ 
আমন সহজে সহজে একেডাজি হডাাঁজি নডাটক। রুনুিও সযমন সবডাকডা। 
শুধুই টক অংজক সকবল সিল কজর।

শডালী নদী সপডাাঁউজেই স�লডাম। একিডা সবাঁজি পুজলর েলডা টদজয় 
কুলকুল �ল।প্রুেঠডাকুর আর ক�ন সদডালডা টনজয় সেডা�ডা �জলর 
মজধ্ সনজম ট�জয় মন্ত্র পজেই যডাজচ্।েলডায় ধপধজপ বডাটল।জু্জেডা-
সমডা�ডা খুজল �জল সে দুপডা সনজমটে ওমটন টপজঠ পটুিদডাদডার িডাবডা। 
উফ্ ি সকন সয আমডার এে দডাদডা-টদটদ।

�ল সিজক উজঠ ট�জয় উাঁচু বডাটলর চজর। পডােডার দডাদডারডা েব 
পিকডা সিডািডাজচ্।েডা�রদডার খুব েডাহে। চকজলি সবডাম হডাজে 
বেডাটলজয় ধডানজক্ষজের মজধ্ েুাঁজে েুাঁজে টদজে।িডাাঁকডা মডাজঠ সে টক 
আওয়ডা�।আজরডা কে পডােডা সিজক এজেজে সদডালডা টনজয়। টকন্তু 
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মজনডাহরেলডা েবডার সেরডা। েবডাই একরকম �ডামডাকডাপে। েবডাই 
শুধু আমডাজদরজকই সদখজে।এর মজধ্ সদটখ িডানডাজ�ডােডার পডাটি্যর 
েডাজি েডািীশ্রী এজেজে। সদৌজে ট�জয় হডাে ধরলডাম।েডািী আেজব 
মনহে্যলডার ঠডাকুর সদখজে নবমীর েজন্ধ্জে। ওর েবজচজয় ভডাজলডা 
�ডামডািডা পজর। আটমও সেটদন টেজল্র ফ্রকিডা পরজবডা।ওমডা এর 
মজধ্ই সদটখ সদডালডা টনজয় সঢজকডারডা উজঠ যডাজচ্ রডাতিডার টদজক। সদৌে 
সদৌে।ট�জয় রুনুর �ডাজয় এক ঠ্ডালডা। চজল যডাটচ্ছটল সয।

পডােডায় সঢডাকডার মুজখই সদটখ বডাবডা দডাাঁটেজয়।সদজখই িমজক 
স�টে।সদখটে বডাবডার িমিজম মুখ। ও মডা কডাজে ট�জয় সদটখ িম্ িজম 
সকডািডায় বডাবডা সবশ সহজে সহজে রডাম�্ঠডাজক টক বলজে। আটম 
সদৌজে ট�জয় হডাে ধরজেই প্রশন" টক সর অদু্র হডাাঁিজে পডারটল ? 
পডাজয় ব্ডািডা কজর টন?" বডাবডািডা নডা আমডাজক এজখডাজনডা সেডাজিডা সমজয় 
ভডাজব।বডাবডার হডাে ধজর একবডার মন্জপ ট�জয় মডা দুগ্ডাজক প্রেডাম 
কজর টনজয়ই বডাটে।

যডা: পুজ�ডার েবজচজয় আনজ্দর েময়িডা সশষই হজয় স�লডা। 
এবডার সেডা সেই আরটে আর সভডা� খডাওয়ডা।অবশ্ আজরডা একিডা 
ম�ডার ট�টনষ বডাটক আজে। অটিমীর খ্ডান।

অটিমীর দুপুর-
মন্জপ দডাাঁটেজয় �ন�ন রডাতিডার টদজক েডাকডাই। মডা সেডা এখজনডা 

এলই নডা। েবডার মডা রডা মন্জপ। আবডার িডাকজে সযজে হজব। 
কেটদজক সয আটম েডামলডাই। েুজি আবডার বডাটে। "েটন্ধ পুজ�ডা 
সয শুরু হজয় স�ল। দডাদু টক েু্দর ধপ্ ধজপ টেজল্র ধুটে পজর 
আরটে করজে , সদখজব নডা। চল চল , েব সেডা সশষ হজয় স�ল। 
খ্ডান ও চজল আেজব এখুটন"।মডা েজখডাজনডা রডান্ডা�র স�ডােডাজচ্। 
আটম যখন আন্দ কটর েখন মডা কডা� কজর একডা একডা। মডাজয়র 
টনশ্চয় খুব দু:খ।আটম িডাতিডার হজয় মডাজক টকেুজেই কডা� করজে 
সদডাজবডা নডা। মডা ক টমটনজির মজধ্ একিডা শডাটে সকডাজনডামজে �ডাজয় 
�টেজয় টনল। আজর দডাজমর টস্টকডার সেডা সখডাজলডা।মডািডা এক্ দম 
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পডা�ল। আটম আর মডা দ্রুেপডাজয় মন্জপর টদজক। মডাজয়র নেুন 
শডাটেজে খেখ্ ে আওয়ডা�, মডাজয়র সেডাজ্ডা িরেডা কপডাজল লডাল 
িুকিুজক টিপ , মডাজয়র বডাাঁটশর মে নডাজক �ডাজমর পুাঁিটক , মডাজয়র 
স�ডাল িে্যডা হডাজে শডাাঁখডা-পলডা-বডাউটির েুমেুটম।আমডার মডা একদম 
দুগ্ডা ঠডাকুজরর মে সদখজে।

মডাজয়র হডাে ধজর মন্জপ এজে দডাাঁেডাই। েব সবৌরডা মডাজক সদজখ 
কডাজে এজে দডাাঁেডায়।শুধু এই েটন্ দ্ ধপুজ�ডার েমজয়ই েবডার মডা রডা 
মন্জপ িডাজক। নইজল শুধু দডাদডা-টদটদরডা আর আমরডা সেডাজিডা রডা। 
মন্প সধডাাঁয়ডায় সধডাাঁয়ডা , ধুপ-ধুজনডার টমটটি �ন্ধ , ঢডাজকর আওয়ডা� 
এে স�ডাজর হজচ্ সয মজন হয় সযন টনজ�র বুজকর টভেজরই ঢডাক 
বডা�জে।

েটন্ধপুজ�ডা সশষ।মডা প্রদীজপর ওপজর হডাে টনজয় আমডার মডািডায় 
বুটলজয় সদয়। দু সচডাখ বন্ধ। সঠডাাঁজি টবেটবে।

আটম িডান টদ মডাজয়র হডাজে। চল �ডায়্ �ডা সদটখ, খ্ন আেজব 
এখুটন। সপেজন দডাাঁেডাজল সদখজবডা টক কজর।

কডাল রডাজে সখজে সখজে বেজ�ঠু আমডাজদর েব ভডাইজবডানজক 
ক্ডাজনর �্ শুটনজয়জেন।েবডাই সবডাকডার মে নডাটক খ্ডান বজল। 
আেল কিডা নডাটক ক্ষে মডাজন মুহুে্য। অপভ্ংশ হজয় নডাটক খ্ডান 
হজয় স�জে। অপভ্ংশ। টক েু্দর কিডািডা , টক স�ডারডাজলডা। স�ঠু্ 
েডার মডাজনও বুটেজয়জে। ভডাজলডা কিডা নডাটক বজল বজল মুজখ মুজখ 
খডারডাপ হজয় অপভ্ংশ হয়।সে শুজন আটম ভডাইজক বটল " সেডাজক 
আটম অপভ্ংশ কজর সদজবডা"।ভডাই সবডাজনরডা েব শুজন সহজে এ ওর 
�ডাজয় লুটিজয় পজে আর স�ঠু আমডাজক টমটে টমটে �ডাাঁ্ডা মডাজর।েজব 
আেল �ল্পিডা খুব ম�ডার। অজনক আজ� যখন সেডানডামুখী টবষ্ নুপুজরর 
মলিরডা�ডার টেল েখন এক মলিরডা�ডা পুজ�ডাজে বটল সদওয়ডা মডানডা 
কজর টদজয়টেল।েডাই বটলর েময় শুরু হবডার আজ� নডাটক েব 
পডােডার কত্তডারডা েব বটলর অস্তশস্ত রডা�ডার কডাজে ট�জয় �মডা কজর 
টদে।সেইিডাই মজন রডাখডার �জন্ এখন েব পডােডার সলডাজকরডা অস্ত 
টনজয় িডানডায় �মডা টদজয় আজে।েডাজে প্রচুর ম�ডা হয়।
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মডাজয়র কডাে স�াঁজষ দডাাঁেডালডাম বুেুকডাকীমডাজদর বডারডা্দডার ওপজর। 
ঐ একিডা খ্ডান আেজে। তর তর কজর েুজি েুজি।হডাজে কডারুর 
খডাাঁেডা , মরজচ ধরডা েজরডায়ডাল। সবটশরভডাজ�রই �ডাজের িডাল। েব 
দজলর েডাজি একদল ঢডাকী। টক নডাচ টক নডাচ। কিডা মডােডালও 
আজে দজল।ধুপধডাপ পজেই যডাজচ্ সকবল।আটম সহজে আর কুল 
পডাই নডা।

েবজচজয় বে দল আজে সচৌধুরীপডােডার। সপডাচুর সলডাক আর 
একজশডা আিিডা ঢডাক। দু হডাে কডাজন সচজপ আটম লডািডাই।

েব পডােডা সপটরজয় স�জল েজব আমডাজদর পডােডার খ্ডান। দডাদডা 
সদটখ েবডার আজ�। কপডাজল টে্ুদর। চুপচডাপ হডাাঁিজচ।নডাচডানডাটচ 
নডাই। েবডাই বজল দডাদডা নটক খুব ভদ্ সেজল। দডাদডার সপেজনই 
মতি েজরডায়ডাল হডাজে েডা�রদডা।ওমডা েবডাই সদটখ েক্কডাদডাজক টনজয়ই 
পজে আজে। েক্কডাদডার মডািডায় লডাল সিটি আর হডাজে একিডা মতি 
েডামডা পডাির। আর �ডাজয় সচিডাজনডা একিডা কডা�জ� বে বে কজর 
সলখডা "সস্টডানম্ডান"। "মডা সস্টডানম্ডান টক মডা"। মডা বজল �ডাটনে 
নডা সকডালকডােডার রডাতিডায় একিডা সলডাক পডাির টদজয় েব সলডাকজদর 
সমজর সিলজে। পুটলশ ধরজেও পডারজে নডা।েক্কডা েডাই সেজ�জে। " 
মডা বডাবডাজক েডাইি সিজক েডােডােডাটে টিজর আেজে বলজব মডা "। 
"ধুর সবডাকডা সমজয় , সেডানডামুখীজে ওেব হয় নডা"।

এক এক কজর েব খ্ডান চজল স�ল। বডাবডা ওটদক সিজক 
ইশডারডা কজর মডাজক বজল টখজদ সপজয়জে। আমরডা গুটি গুটি বডাটে 
টিটর। বডাবডা অজনকিডা আজ� ভডাই আর কটপজলর হডাে ধজর। 
মডাজে আটম লডািডাজে লডািডাজে। আর মডা েবডার সপেজন। এর ওর 
দর�ডায় দডাাঁটেজয় একিু কজর �্ কজর টনজচ্ছ।হজয়ই স�ল পুজ�ডার 
দুটদন।আর মডারে একিডা টদন। দশমীর েকডাজলই সেডা আবডার 
দডাদুভডাই আর টদদুজক টব�য়ডার প্রেডাম করজে।

মডামডাবটে সবেডাজে চজল যডাজবডা।

নবমীর েন্ধ্ডা -
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নবমীর েডারডা টদনিডা এমটনজে সকমন সযন সবডাটরং সবডাটরং। 
বডাবডা আবডার সবডাটরং বলজলই খুব সরজ� যডায় "বডাচ্ডাজদর আবডার 
সবডাটরং টক , সেডাজদর সেডা েজবজেই আন্দ পডাওয়ডার কিডা"। 
হুাঁ।যডাজগ্ বডাবডা বজলি সেডা আর েক্ক করডা যডায় নডা।মডা হজল েবুও 
চজল।েজব নবমীর দুপুরিডা কডািজলডা ভডাজলডা।এবডাজর েকডাল সিজক 
টমটেটমটে কডান্ডা কডান্ডা ভডাব কজর �ুজরটে , সশজষ বডাবডা সমজনই টনল 
" যডাও সদজখডা ঐ কডাাঁকে সদওয়ডা টখচুটে সখজয় কে ম�ডা।ওেব 
সেডাজিডা সলডাজকরডা খডায়, ভদ্ বডাটের সলডাক�ন ওভডাজব রডাতিডায় বজে 
খডায় নডা , এই বডার ই সশষ"। আহডা টক কিডা। রুনু-মটনমডালডারডা 
েব সযন সেডাজিডাজলডাক। " েডাই সেডা , মটনমডালডার দডাদডা একিডা সচডার 
, েডাইজকল চুটর কজর ধরডা পজেটেল"।এইবডার আমডার এইেডান 
রডা� হজয় যডায় বডাবডার ওপর।চুপচডা রডান্ডা�জর মডাজয়র কডাজে।েডাও 
শুটন বডাবডা লম্বডাটপাঁজে সে বজে ����ডাজচ্" পডােডার সবটরজয়ই 
সমজয়িডা নটি হজয় যডাজব। পেডাজশডানডার সকডাজনডা পটরজবশ আজে নডাটক 
এখডাজন।রিেলডাজে একিডা বডাটে করজেই হজব"।ওমডা রিেলডাজে 
আমরডা টক কজর বডাটে করব।দডাদু সয বজলন এইিডাই আমডাজদর 
টভজি।আর রিেডালডাজে আজেই বডাটক। বডাটে সিজক সবজরডাজলই 
শুধু রডাতিডা আর অজনক দুজর দুজর একিডা কজর সেডাজ্ডা বডাটে।আটম 
সেডা কডাউজকই টচটন নডা। সখলজবডা কডার েডাজি। আর লডাইজব্ররী 
ই বডা যডাজবডা টক কজর। �লডার কডাজে সকমন একিডা কটিডা হয় 
আমডার।দুবডার সকজশও টঠক হয় নডা।রিেলডায় স�জল বডাবডা একডাই 
যডাজব। আটম িডাকজবডা দডাদু-টদদডা-স�ঠু-বেমডার কডাজে। এমটনজেও 
আটম দডাদু-টদদডা আর বডাবডা-মডাজক েমডান েমডান ভডাজলডাবডাটে।

নবমীর সভডাজ� আমডার টক আন্দিডাই নডা হল। মটন-আটম-
রুনু আর স�ডারডা পডাশডাপডাটশ।স�ডারডািডা একিডা গুন্ডা।আমডার টখচুটের 
েব বডাদডামগুজলডা েুজল টনল।সখজয়জেও দুম দুম কজর টপজঠ টকল। 
বডাবডা টক বডাজ� কিডা বজল। সকডািডায় কডাাঁকে , টকচু্ছ সনই। শুধু 
একিু সপডােডা �ন্ধ। সেিডা এমন টক খডারডাপ।আবডার সখজে বজে 
অনু�দডা টক ম�ডা করল , পডাজে বডাদডাম সদজখ টচৎকডার কজর বজল 
"কজরটেে টক সর এ এ , টখচুটেজে বডাদডাম সয সর এ এ"।টহ 
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টহ টহ টহ।সভজবটেলুম সখজয় পজর মজনডাহে্যলডার মট্দজরর সভের 
সেডাাঁয়ডােুাঁটয় সখলজবডা চডার�ন। সহডাজলডা নডা দুজিডা কডারজে, দুজিডা ই 
িডালেু কডারে। এক- রুনু-মটন বলজলডা ওজদর বডাটের �ন্ টকেু 
টখচুটে টনজয় সযজে হজব রডাজে খডাওয়ডার �জন্। েডাজি বডাটিও 
এজনজে সদখডাজলডা।

দুই-বডাবডা টঠক িডাকজে চজল এজেজে দুপুজর �ুজমডাজনডার �জন্। 
পুজ�ডার েমজয়ও। ওফ্ ি ভ�বডান।

েজন্ধ্জবলডাজে সবটরজয়টে খুব সেজ�। েডা� মডাজন ঐ আর টক। 
মডানডাটপটের সদওয়ডা টেজল্র ফ্রক আর ম্ডাটচং টরবন চুজল।েডাজি 
সবগুনীরজঙ্র পডাম্প শু।মডা টক সবডাকডা। বজল সমডা�ডা পর। স্টডাইল 
করজে হজল শুধু �ুজেডা পরজে হয়।সেডাটহনী আজমটরকডা সিজক 
যখন আজে েখন টক সমডা�ডা পজর নডাটক।েডারপর একিু সেন্ট 
মডাখলডাম আর হডাল্ডা কজর মডাজয়র টলপটস্টক।বডাবডা টঠক সদখজে 
সপজয়জে। "টলপটস্টক মুজে সযখডাজন যডাজব যডাও"।

আ� মজনডাহরেলডায় টক ভীে টক ভীে। সশষ টদন নডা। কডাল 
সেডা েবডাই টনজ�জদর বডাটেজেই িডাজক টব�য়ডা বজল। এবডাজর 
েব টপটেরডা বজল মডামডাবডাটে যডাওয়ডাও টপটেজয় টদজয়জে।সপডাশ্ শু 
টদন মডামডাবডাটে। ভডাজলডা ই হল। মডামডাবডাটেিডা বড্ গ্ডাম।অজনক 
পুকুর আজে , সেিই যডা ম�ডার।সকডালকডােডা সিজক নুপুররডা এজল 
আবডার সেডানডামুখীজকও গ্ডাম বজল। আমডার প্রচন্ রডা� হয় েডাজে। 
েজক্ক সহজর বডাবডাজক বলজেই বডাবডা টশটখজয়টেল " সেডানডামুখীর 
টমউটনটেপডাটটি আজে , কডাজ�ই সেডানডামুখী শহরই। েজব মিস্ েল 
বলজলই টঠক।" সদৌজে ট�জয় বললুম নুপুরজক। সহজরডা সহজরডা। আর 
মুজখ কিডা সনই। হুাঁ সকডালকডােডাই সযন একমডারে শহর পৃটিবীজে।

আ� কত্ত বনু্ধ এল মজনডাহরেলডার ঠডাকুর সদখজে।েব্বডাই 
টলপটস্টক পজর আজে। কডারুর বডাবডাই মুেজে বজল টন।মডােখডাজন 
আবডার দডাদডাজক বজল এক সলেি �ু�টন আর একিডা কডাটঠ আই্রিীম 
সখলডাম।আিিডা বডা�জলই বডাবডা বজলজে ঠডাকুর সদখডাজে টনজয় যডাজব।
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সেলি্ডাংজকর ওপর ভডাই আর বডাবডার সকডামর �টেজয় আটম 
সপেজন।একিডা একিডা ঠডাকুর সদখটে, প্রেডাম করটে আর একিডা 
ট�টনষই চডাইটে" সহ মডা সযন এবডার পরীক্ষডায় েরলিডা নডা ভুল 
কটর।" প্রডায় প্রটেবডার আটম েরলিডা ভুল কজর আটে। সযডা� কজে্য 
ট�জয় টবজয়ডা� নডা টক একিডা কজর টদই।বডাবডা টঠক স�ডাপডালে্ডাজরর 
বডাটেজে ট�জয় খডােডা সদজখ আজে আর টিজর রডামবকুটন। মডাজে 
মডাজে কডানও মজল সদয় আচ্ছডাজে। "অংকজে পাঁচডাশী?? এিডা 
একিডা নডাম্বডার হল। এখন যটদ এই পডাও েডাহজল মডাধ্টমজক স�ডালিডা 
পডাজব।িডাি্য টিটভশনও পডাজব নডা। িডাতিডার হজব। িডাতিডার হজে 
স�জল অংকজে একজশডা সপজে হয়"।" সহ মডা এবডার সযন আটম 
একজশডা পডাই"।

বডাবুপডােডার ঠডাকুর এবডাজর টক ভডাজলডা টক ভডাজলডা। সকডালকডােডার 
সিজক নডাটক সলডাক এজে �জেজে।সেডানডালী রজঙ্র দুগ্ডা। আর 
মুখিডাও টক টমটটি।সমলডাও বজেজে। আটম একিডা পুেুল, বডাাঁশী আর 
সবলুন টকনলডাম। ভডাই টকনজলডা দুজিডা �ডাটে , একিডা পুটলজশর 
�ীপ আর একিডা লডাল িুকিুক মডারুটে �ডাটে। টঠক সেডাজিডামডামডার 
�ডাটেিডার মে।আমডাজদর অ্ডাম্বডােডািরিডা বডাজ�। বডাবডাজক বলজেই 
" িডাতিডার হজল টকজন টদটব"।"ও মডা েুটমই সয বল আটম িডাতিডার 
হবই নডা"। বডাবডা এখন হডাজে" সে সেডা রডা� কজর বটল, েুই ভডাজলডা 
একিডা টকেু হটবই হটব। আটম টঠক �ডাটন"।আটম বডাবডাজক আজরডা 
শতি কজর �টেজয় ধটর। বে হজয় বডাবডাজক আটম মডারুটে �ডাটে 
টকজন সদডাজবডা ই সদডাজবডা।

ঠডাকুর সদজখ সেডা�ডা বডাটেজে খডাওয়ডা। নবমীর টদন সপিশডাল 
সমনু। লুটচ , সেডালডার িডাল , মডাংে, েডানডার পডাজয়ে।"সরডা� এমটন 
রডাাঁদ্জে পডাজরডা নডা।সকডািডাও পলং শডা� আর সকডািডায় এই"।

টপটেরডা হডাজে।"কুচুমনডা আমডার দডাদডার অে পয়্ েডা নডাই বডাবডা"। 
আটমও হডাটে। "সেডামরডা কচু �ডাজনডা। বডাবডার অজনক পয়্ েডা।েব 
ব্ডাংজক আজে।"খডাওয়ডা হজেই েুজি আবডার মজনডাহরেলডায়। 
িডাংশডান আজে। আটম একিডা কটবেডা বলব। এই সর সমডােডা 
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আনজে ভুজল স�টে। ভডাজলডা �ডামডা পজর টক আর ধুজলডাজে বজে 
সদখডা যডায়। এক েুজি বডাটে সিজক একিডা সমডােডা এজন রুনুজদর 
েডাজি সবডােলডাম।প্রিজমই সেডাজিডাজদর �ডান , নডাচ আর কটবেডা। 
পডাপু বলজে উজঠ ভুজলই স�ল। রডামজবডাকডা। আটম িক িক কজর 
উজঠ সবশ বজল এলুম সেডানডাটপেী যডা টশটখজয় টদজয়টেল "নমকিডার, 
আমডার নডাম পডারটমেডা চ্ডািডাজ্্যী। আটম বলজবডা েুকডান্ত ভ্ডাচডাজ�্যর 
সভ�ডাল।

সভ�ডাল সভ�ডাল সভ�ডাল সর ভডাই ........... "

েব্বই টক হডােেডাটল টদল।রুনু ও বলল আমডারিডাই নডাটক েবডার 
সবস্ট হজয়জে।আমডার টকন্তু সবস্ট লডা�জলডা টবলুদডাদডার কটবেডা। টক 
েু্দর কজর বলল "কডামডাল েুজন কডামডাল টকয়ডা ভডাই"। আটম ওিডা 
টবলুদডাদডার কডাে সিজক টঠক টশজখ সনজবডা।এবডার নডাচ-�ডান-কটবেডা 
সশষ। আেল ট�টনষ এই শুরু হজব। নডািক। মডাজকও সদখটে 
ভীজের মজধ্ , টপেীজদর েডাজি এজে বজেজে। এবডাজরর নডািক 
শ্ডামডা। সস্টজ�র একপডাজশ সেডাজিডাটপেী আর েক্কডাদডা হডারজমডাটনয়ডাম 
টনজয়।প্রিজমই েডাপেদডা আর পজরশদডা েকমজক সপডাশডাজক।আর 
একদল কডাজলডা সকডাজলডা সলডাক।

েডারপজরই টশখডাটদরডা এল সস্টজ�। টক েু্দর সেজ�জে। আর 
সেডাজিডাটপেী এবডার একিডা সচনডা �ডান �ডাইজে

" িডাক িডাক টন� মজন দুজরজে

আটম শুধু বডাাঁশরীরও েুজরজে

পরশ কটরব ওর প্রডােমন

অকডারে .................. "

রডাে সবজেই চজলজে। বডাবডা আমডাজদর িডাকজে এজেও দডাাঁটেজয় 
স�জে। আমরডা েবডাই সদখটে েডাপেদডা কখন েডাপেদডা সিজক 
বজ্রজেন হজয় স�জে আর টশখডাটদ শ্ডামডা।

নবমীর রডােও সশষ হজয় এল।
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দশমীর েজন্ধ্-
টঠক যডা সভজবটে েডাই।বডাবডাটকেুজেই সযজে টদল সদডালডা 

ভডােডাজে।বজল "সবডাকডা, সদডালডা আনজেই আন্দ , ভডােডাজে শুধু 
কটি। সদডালডা ভডােডাজনডা মডাজনই সেডা পুজ�ডা সশষ"।েডা টঠকই বজলজে 
বডাবডা।সদখলডাম ক-�ন টমজল কলডাজবৌ ভডােডাজে স�ল সেই শডালীনদী 
আবডার। সবটশ সলডাক সনই।েবডাজয়র সবডাধহয় পুজ�ডা সশষ বজল 
মনখডারডাপ।

দুপুজর আ� টপটেমটনর বডাটেজে েবডার সনমন্তন্।টপটেমটনর 
বডাটেজে টশবদু�্যডার পুজ�ডা।েডাই েকডাল সিজকই বডাটেজে খুব �ল্প। 
মডা-বেমডার আ� রডান্ডা সনই। েকডাজলর টিটিন কজরই েুটি। আজয়শ 
কজর বে�জরর টপাঁজেজে বজে টপেীজদর েডাজি সখডাশ্ �ল্প হজচ্ছ 
েডাই। বডাবডাও সযডা� টদজয়জে আ�। এমটনজে বডাবডা ইট�জচয়ডাজর 
বজে বজে েডারডাটদন শুধু কডা��ই পজে।

দুপুরজবলডা সখজয় এজে আবডার �ল্প। এখন ওপজরর হল�জর। 
মডাদুর সপজে েডাটর েডাটর টদজয় েবডাই শুজয়। েবডার মডািডার চুপ 
বডাটলজশর ওপর টদজয় সপেন টদজক েেডাজনডা।আটম েবডার চুল টনজয় 
সখলডা কটর।মডাজয়র চুল েবজিজক নরম ,রডাঙ্ডাটপেীর চুল েবজচজয় 
লম্বডা। আর সেডানডাটপেীর েবজচজয় ভডাজলডা , কডাজলডা সকডাাঁকেডাজনডা 
সিডাপডা সিডাপডা।

টেনজি বডা�জে নডা বডা�জেই েব দুপদডাপ কজর নীজচ সেডাজি। 
আ� টব�য়ডা নডা, বডাটেজে কত্ত সলডাক আেজব। রডাঙ্ডাটপেী হডাাঁক্ িডাক 
কজর "টমটটিগুজলডা এজখডাজনডা আনডাও টন , চডার রকম টমটটির অি্যডার 
সদওয়ডা আজে , যডা রডা�ু েুজি যডা"।

স�ঠু টনজয় এল এক েুটে টোঁটের নডােু। আজ� বেমডাই 
বডানডাজেডা। এইবডার বডাইজর সিজক আনডাজনডা হজচ্।

মডা সেডানডাটপেী টনমটক ভডা�জে আর �ু�টন সেদ্ধ হল টকনডা মডাজে 
মডাজে সদজখ টনজচ্ছ।সেডাজিডাটপেীর ইজচ্ছ টেল মডাংের �ু�টন সহডাক, 
আমডাজদর েব সেডাজিডাজদরও।দডাদু শুজনই এমন টচৎকডার করল 
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"এেব পয়্ েডা খরচ কজর সমজয়জক শডাটন্তটনজকেজন �ডান সশখডাজে 
পডাঠডাবডার িল। এখজনডা এম-টমউ� পডাশ হল নডা এটদজক মুজখ টিম 
মডাখডা , �ু�টনজে মডাংে সদওয়ডা এেব সশখডা হজচ্ছ"।সেডাজিডাটপেী 
দডালডানকুঠুরীর সভেজর মুজখ আাঁচল চডাপডা টদজয় হডাজে। আটমও।

সলডাক�ন আেজে শুরু কজর টদজয়জে এক এক কজর। দডাদু 
বজে আজে ইট� সচয়ডাজর আর টদদডা পডাজশর সবজের সমডােডাজে।আটম 
প্রেডাম করজে এজে দডাদুজক সদটখ। দডাদুজক প্রেডাম কটর।দডাদু দু 
হডাে টদজয় আমডার মুখ ধজর কপডাজল চুমু খডায়।�টেজয় ধটর দডাদুজক। 
দডাদুর �ডাজয়র �ন্ধ টনই।বুক ভজর টনই, মন ভজর টনই।

েডারপর বডাটে �ুজর �ুজর েব্বইজক প্রেডাম কটর আটম, ভডাই , 
কটপল, িুিুটদটদ। েবডাইজক।

এর মজধ্ই আেজে িডাজক টপলটপল কজর এক�ডাদডা সেডাজিডা 
সেডাজিডা সেজল। বডাউরীপডােডা , িমপডােডা সিজক। হডাজে েডাজদর 
লেডাটস্টজকর প্ডাজকি। প্ডাজকি ভজর টমটটি সনয় েবডার বডাটে সিজক। 
ওরডা আবডার লেডাটস্টক বজল নডা, বজল "টেটের"।আটম টপেীজদর 
কডাজে ট�জয় ওজদর নকল কটর " ও স�ডা টবজ�ডায়ডার দুজিডা টমটটি 
দডাও স�ডা , আজরডা দুজিডা দডাও স�ডা , টেটেরিডা সয আজদ্কিডাও ভজর 
নডাই"। েবডাই সহজে খুন। বেমডা শুধু এজে বজল "অমন বলজে 
সনই মডা আমডার , ওজদর বে কটি"। আমডার মডা ওজদর টেটের ভটে্য 
কজর টমটটি সদয়।

এটদজক বডাটেজে সলডাক আেডা সবজেই সচজলজে।েব্বইজক টদদডা 
টমটটি খডাওয়ডাজে চডায়। "িডাক মডােীমডা কে টমটটি আর খডাজবডা , 
আপনডাজদর আশীব্ব্যদ সপজলই হজচ্ছ।টদদডা েডাজে নডা "বেরকডার 
টদজন টক আর শুকজনডা মুজখ সযজে হয় বডাব টঠক আজে টমটটি সখজে 
হজব নডা , সনডানেডা খডাও , এক সলেি �ু�টন বডা টনমটক"।

এর মজধ্ই সদটখ পডাাঁচু গুন্ডা সঢডাজক আমডাজদর বডাটেজে। 
েবেমজয়র স�ন্ �ী আর �ীন্ নয়। সবশ গুটেজয় ধুটে আর 
পডান্ �ডাবী পজর।আটম েুটি বডাবডার কডাজে , এক টন:শ্বডাজে খবরিডা 
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টদই "বডাটেজে গুন্ডা এজেজে বডাবডা, েডােডােডাটে চজলডা , ঠ্ডাং সভজঙ্ 
দডাও সমজর"। বডাবডা মডািডায় হডাে সদয় আমডার "চুপ চুপ , টব�য়ডার 
প্রেডাম করজে এজেজে সবডাধহয়।�ডাজনডা নডা টব�য়ডার টদজন শত্রু-টমরে 
েব এক হজয় যডায়,েব রডা�-েগ্ েডা-সদ্ষ ভুজল সযজে হয়।" "সদ্ষ 
মডাজন টক বডাবডা"। বডাবডার আর উত্তর সদওয়ডার েময় হয় নডা। পডাাঁচু 
এজে প্রনডাম কজর বডাবডাজক।বডাবডাও সদটখ সবশ সহজে সহজে কিডা 
বজল। সকমন আজে , বডাচ্ডািডার শরীর সকমন। আটম একধডাজর 
দডাাঁটেজয় টশজখ টনই , টব�য়ডার টদজন েবডাইজক ভডাজলডাবডােজে হয়, 
েব রডা�-ে�েডা ভুজল সযজে হয়।

রডাে দশিডা পয্যন্ত সলডাক আেজেই িডাজক। মডােখডাজন মডা আমডাজক 
আর টদটদজদর প্রেডাম করজে পডাঠডায় েবডার বডাটেজে।আমরডা টহজেব 
কটর কডাজদর বডাটেজে �ু�টন হজয়জে , সবজে সবজে সেই বডাটেজে 
প্রেডাম কজর বডাটে টিজর আটে। শুধু-টমটটি বডাটেগুজলডা েব কডাল 
হজব। মডা বজল লক্ষীপুজ�ডা পয্যন্ত টব�য়ডা িডাজক। একিু সদরী হজল 
সদডাষ সনই।

ঢডাজকর আওয়ডা� শুজন বডাটের েবডাই েবডাইজক িডাজক। মডা 
দুগ্ডাজক টবে�্যজনর �ন্ মন্প সিজক সবর করডা হজচ্ছ। চল েবডাই 
, েডােডােডাটে।আমরডা েবডাই টমজল েুটি। এক এক কজর সবর করডা 
হজচ্ছ েবডাইজক ।প্রিজমই কডাটে্যক , �জনশ।হুজেডাহুটে কজর েব পডা 
েুাঁজয় েুাঁজয় প্রেডাম কজর। মন্জপ সেডা সকউ আর ঠডাকুর েুাঁজে পডায় 
নডা। আটমও কটর। মডা দুগ্ডা আর েরস্েীজক একিু সবটশ কজর 
প্রেডাম কটর আটম। মজন কটরজয় টদই অংজক একজশডা সদবডার কিডা 
, টনজদন্ পজক্ষ েরলিডা সযন টঠক হয়।

মডা সদটখ টোঁদুর সখলজে। েব সবৌরডা এক অপরজক টোঁদুর 
মডাখডায়। আমডার মডা হডাজে। েডারডা মুজখ টোঁদুর।মডাজক আজরডা েু্দর 
লডাজ� আমডার। এর মজধ্ই রুনু এজে আমডার কপডাজল টোঁদুর 
লডাট�জয় সদয়।আটম মুেজে ট�জয়ও সিজম যডাই , মডা বজল টোঁদুর 
নডাটক মুেজে সনই।অমঙ্ল।

এবডাজর সলডাক সবজে যডায়।আটম মজদর �ন্ধ পডাই। টদটদ আমডাজক 
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মজদর �ন্ধ টচটনজয় টদজয়জে। আটম টঠক এখন বুেজে পডাটর।

েবডার আজ� এক দল সঢজকডা , েডারপর মডা দুগ্ডাজক সেডালডা হয় , 
পজর লক্ষী আর কডাটে্যক। েবডার সশজষ �জনশ আর েরস্েী।সশজষ 
ব্ন্পডাটি্য আর পডােডার েব সলডাজকরডা। একিডা ভ্ডাজন চডাপডাজনডা 
হজয়জে একিডা ভুিভুজি স�নডাজরির।চডারটদক আজলডায় আজলডা। মডা 
রডা �লডায় আাঁচল টদজয় স�ডােহডাজে মডা দুগ্ডার মুজখর টদজক েডাটকজয়ই 
আজে। আমরডা ব্ডাজন্র বডা�নডার েডাজল েডাজল লডািডাই।েুবটে 
বেজল ওজঠ এধডার ওধডার। মডা ইশডারডায় বজল েজর সযজে।বডাট� 
িডািজেই িডাজক। হঠডাৎ সচডাখ পজে যডায় আিচডালডার মন্জপ , েুপটে 
অন্ধকডার। শুধু একটি প্রদীপ বেলজে একডা একডা।কডাল ওখডাজন 
েডা�ল-কুকুর �ুজর সবেডাজব , যটদ্ন নডা পডাঠশডালডা সখডাজল। আমডার 
হঠডাৎ সকমন কডান্ডা সপজয় যডায়।পুজ�ডা সশষ , পুজ�ডা সশষ। মডা 
এজে সপেন সিজক ঠ্ডালডা মডাজর আমডায় " প্রেডাম কর , প্রেডাম কর 
, উজটিডাটদজক েডাটকজয় দডাাঁটেজয় আজেডা সকন , মডা দুগ্ডা সয চজল 
যডাজচ্ছন"। আমডার এবডার বডাটে সযজে ইজচ্ছ কজর।আটম হডােজ�ডাে 
কজর সদটখ েব আজলডা , েব ভীে দুজর চজল যডাজচ্ছ। আমরডা ক�ন 
দডাাঁটেজয় িডাটক ল্ডাম্পজপডাজস্টর টিমটিজম আজলডার েলডায়। ভীজের 
আওয়ডা� পডােলডা হজে িডাজক। েডাও আমরডা শুনজে পডাই -

আআেজে বে অ অর

আআবডাআআর হজব এ এ।

অটম বে হই , হজেই িডাটক। কখন সযন কুচুমনডা সিজক 
পডারটমেডা হজয় যডাই। পুজ�ডা টকন্তু টঠক আজে। আটম হয়জেডা 
সচেজন - অবজচেজন অজপক্ষডাও কজর িডাটক। মজনর টভের িুিুম 
িুিুম বডাটদ্িডা শুধু সেমন কজর বডাজ� নডা। েবু পুজ�ডা আজে। 
আমডার পুজ�ডা।

েপ্মীর েকডাল
এক দল সেজলজমজয়রডা সেজ�গুজ� যডায় সদডালডা আনজে। আটম 

ঢডাক আর শডাাঁজখর আওয়ডা� সপজয় বডারডা্দডায় এজে দডাাঁটেজয় সদটখ। 
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আটম যডাই নডা। ইজচ্ছ কজর নডা।

ভডাই স�ডার কজর বডাইজক বেডায়।ভডাই সশষ পয্যন্ত টনজয়ই যডায় 
আমডায়। টনজ�জকও। শ্মশডানকডালীর মট্দর। আমডার বডাবডাজক সশষ 
সদজখটে এখডাজনই। আমডার েু্দর বডাবডাজক।টেরটেজর হডাওয়ডাজে 
ঠডান্ডা চডােডাজল বজেই পটে আটম।বডাবডা আমডার হডাজে রডাজখ হডাে। 
আটম �ল্প �ুটে মজন মজন । আজবডাল েডাজবডাল �ল্প। আমডার বডাবডার 
েডাজি। �ল্প সশষই হয় নডা।অজনক পজর আমরডা দু ভডাইজবডাজন 
বডাটে টিটর একেডাজি।হডােজে হডােজে।আমডাজদর বডাবডার �ল্প বলজে 
বলজে। হডা�ডারবডার সশডানডা �ল্পগুজলডা। আমরডা প্রটেবডার নেুন কজর 
বটল। আর হডাটে।

অটিমীর দুপুর
যীষু্ হডাে ধজর িডানডািডাটন কজর "ও টমটটিমডােী , েটন্ধপুজ�ডা সয 

সশষ হজয় স�ল।খ্ডানও এজে স�ল। কখন টনজয় যডাজব আমডায়।চল 
চল"। আটম ওজক সকডাজল েুজল ধীরপডাজয় যডাই মন্জপর টদজক । 
মডাজক আর িডাটক নডা। সবজরডাবডার েময় মডা যীষু্র �ডাল টিজপ আদর 
কজর। আটম মডাজয়র মুজখর টদজক েডাটকজয় সদটখ মডাজয়র মুজখ টক 
সযন একিডা হডাটরজয় স�জে , টনজভ স�জে। যীষু্ আমডাজক েডােডা 
টদজেই িডাজক।

মন্প সেই সধডাাঁয়ডায় সধডাাঁয়ডা। বুক ভজর ধুপধুজনডার টমটটি �ন্ধ টনই 
আটম। আরটের প্রদীজপর ওপর হডাে টদজয় যীষু্র মডািডায় বুটলজয় 
টদই।সদটখ মডা এজে কখন দডাাঁটেজয়জে আমডার পডাজশ। মডা হডাজে। 
মডাজয়র সচডা্ িরেডা কপডাজল একিডা কডাজলডা টিপ। আটম হডাাঁ কজর 
মডাজক সদটখ। আমডার মডাজক কডাজলডা টিজপও টক চমৎকডার লডাজ�। 
দুগ্ডা ঠডাকুজরর মেন।মডা সচডাখ বন্ধ কজর টবেটবে কজর টক সযন 
বলজেই িডাজক।আটম মডাজয়র হডাে ধজর িডাটন , চল খ্ডান চজল এল 
সয। ঢডাজকর আওয়ডাজ�র েডাজল যীষু্ দু হডাে েুজল নডাজচ।সদজখ 
আটম মডা সহজে উটঠ।শব্দ কজর , সখডালডা হডাটে। ঢডাজকর আওয়ডা� 
েটপজয়ও সশডানডা যডায়।
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নবমীর েজন্ধ্ -
আটম মডাজক টনজয় এজেটে িডাংশন সদখজে। প্রিজমই 

সেডাজিডাজদর �ডান-নডাচ-কটবেডা। বডাদলকডাকুর সমজয় চকমজক �ডা�রডা 
পজর নডাচজে "টদজলডায়ডাজলডা টক টদলটক করডার লুিজন ...... "। আটম 
মডার হে ধজর িডাটন "টখজদ সপজয় স�জে কখন সিজক "। ক-পডা 
এজ�ডাজেই মডাইজক একিডা সেডাজ্ডা মডানুজষর �লডা। সচনডা �লডা , সচনডা 
িডান। "নমকিডার , আমডার নডাম .... আটম বলব েুকন্ত ভ্চডাজ�্যর 
সভ�ডাল। সভ�ডাল সভ�ডাল সভ�ডাল সর ভডাই। "আটম মডাজক এজ�ডাজে 
বজল েুটি সস্টজ�র টদজক। টদশডাহডারডা হজয়।কুজচডািডা সস্ট� সিজক 
নডামজেই চিজক মিজক আদর কজর টদই। কুজচডার মডা নডা টপেী সক 
সযন আমডাজক অবডাক হজয় সদজখ বজল "পডারটমেডা নডা , কেটদন 
সদটখ টন সেডামডাজক , ভডাজলডা সেডা"। এক �ডাল হডাটে আটম। টঠকই 
সেডা। কেটদন সদটখ টন আটম টনজ�ই টনজ�জক। এই সদখডা হজয় 
স�ল। ভডাজলডা।খুব ভডাজলডা আটে আটম। কুজচডািডার চুলগুজলডা স�াঁজি 
টদজয় আটম বডাটে টিটর। চপল পডাজয়।

দশমীর েজন্ধ্ -
কটপলজক েকডাজল বডা�ডাজর পডাটঠজয় এক�ডাদডা বডা�ী টকজন 

আটনজয়টে। যীষু্জক লুটকজয়। ওর �জন্ েডারপ্রডাই�। ওর আ� 
বডাট�জে হডাজেখটে হজব। মুটেপিকডা আর েডারডাচচ্টে এজনজে 
সবটশ সবটশ।কিডা েুবটেও আজে।

এবডাজরও চডাররকজমর টমটস্টর অি্যডার আজ�ই সদওয়ডা হজয় 
স�জে। অটম েদডারটক কটর েজবর। মডা গুটেজয় রডাজখ ভুট�য়ডা , 
চডানডাচুজরর প্ডাজকি। সকউ টমটটি নডা সখজে চডাইজল সদওয়ডা হজব। 
েজন্ধ্ হজেই সলডাক�ন আেজে শুরু কজর। টদদডা ধপধজপ েডাদডা 
শডাটে পজর বজে িডাজক সেডািডাজে। আটম েবডাইজক সিজক বেডাই। 
খবর টনই। খবর টদই।

সিডামপডােডা-বডাউরীপডােডার কুজচডাগুজলডা ও আজে। টেটের হডাজে। 
আটম ভডাই হডাটে। টমটটি চডাইজেই ভডাই প্রনে কজর
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"টমটটি সকন সর"

"�ডাজনডা নডা টক , আ� সয টবজ�ডায়ডা"

"টবজ�ডায়ডা যটদ সেডা প্রেডাম কর , েজবই সেডা টমটটি পডাটব"

কুজচডাগুজলডা এবডাজর টবরতি।

" অে সপডানডাম-সমডানডাম করজে পডারজবডা নডাই। দুজিডা টমটটি সদজব 
েডায় এে কিডা। টদজব সেডা দডাও নইজল পডালডাটচ্"

আটম বজে বজে আর হডােজে পডাটর নডা। "ওজর দডাাঁেডা দডাাঁেডা , 
টমটটি আনটে।সকডান টমটটিিডা টনটব বল"

ওরডা টেটের ভরডা টমটটি টনজয় অন্ বডাটে যডায়।

এবডার যীষু্ সক টনজয় আমর েবডাই দুগ্ডাজমলডায়। ওটদজক 
সলডাক�ন ঠডাকুর সবর করজে আর আমরডা যীষু্র হডাজে টদজয় 
যডাটচ্ একিডার পর একিডা েডারডাচচ্টে। নডাম শুজন যীষু্ সহজেই 
কুটিপডাটি। টোঁদুরজখলডাও চলজে পুজরডাদজম। স�ডারডার সবৌ এজে বজল 
"েডােডােডাটে মডািডা িডািডাও ,সেডামডাজকও একিু টোঁদুর মডাখডাই"।

মডািডা িডািডাও ?

স�ডারডার সবৌ চজল সযজে সযজে বুজেডা আঙু্ল টনজ�র টোঁটি 
বরডাবর চডাটলজয় হডাজে।

চডাটরটদক আজলডায় আজলডা। হ্ডাজলডাজ�জনর আজলডায় সদটখ আমডার 
অনডাটমকডার এনজ��জমন্ট টরংিডা েকেক করজে। আটম আলজেডা 
হডাজে েুাঁজয় টনই একবডার। বুটে একিু টোঁদুজরর রং এজে লডাজ� 
আমডার মুজখও। ভীে দুজর েজর সযজে িডাজক। আওয়ডা�ও হডালকডা 
হজে িডাজক। ল্ডাজম্পডাজস্টর টিউজবর েডাদডা আজলডায় আজলডায় সদটখ 
ভডাই বডাটে যডাবডার �জন্ িডাকজে এজে স�জে। হডাাঁিজে হডাাঁিজে হঠডাৎ 
মজন হয় ভডাই টঠক বডাবডার মে সদখজে হজয় যডাজচ্ছ। সেই েু্দর 
মুখ , সেই েু্দর হডাটে , সেই বডাাঁটশর মে নডাক। আমরডা একেডাজি 
বডাটে টিটর।ভডাই , কটপল আজ� �ল্প করজে করজে। মডােখডাজন 
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যীষু্ লডািডাজে লডািডাজে।েবজশজষ আটম। েবডার েডাজি একিু �ল্প 
কজর টনটচ্ছলডাম। েদর দর�ডার স�ি খুলজে খুলজে আটম প্রিম 
লডাইনিডা বটল আর যীষু্ েুর ধজর

আেজে বের ???

আআআঅবডার হজব এ এ এ।।
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আমার পুদ�ানামচা
�াস্রফা �াহান

সভডাকডা্ডা: নীল পডািভডাঙডা শডাটে পজর, টমটহ টশউটলর েডাদডা টিপ 
কপডাজল, �ডাজয় কডাজশর �ন্ধ টনজয় সেই সয টবশ্বকম্যডা পুজ�ডার েডাজি 
েডাজি শরজের 'পুজ�ডা আেজে'র আইভটর আজম�- সে আমডার 
বষ্যডা পরবে্যী টচরকডালীন 'উৎেব অনুভূটে'র প্রডাক টনম্যটল।

এই ঋেুকডালীন হুজলিডাে: কডাজলডা কডাজলডা সমজ�র েটে স�ডারডাজনডা 
হঠডাৎ সিজম ট�জয় আকডাজশর টনঃশ্বডাে সিলডার দু'দন্ িুরেৎ, 
পুকুজরর �জলর শডাপলডা-পদ্ম টনজয় েবজ�জি স্নে সদখডার খুব ধুমধডাম, 
রডাতিডা�ডাজি-টপজচ �মডা পুরু কডাদডার পরে ধুজয় ট�জয় শ্ডাওলডাহীন 
মুখ সবর করডার খুটশ সমহনে, সখডালডা মডাজঠ একগুচ্ছ কডাজশর ধীর 
লজয় সরডাজদ লুজকডাচুটর - এেজবই সকডািডাও পুজ�ডার তনজবদ্, প্রেডাদ, 
নেুন �ডামডা, আরটে, ধুনুটচ নডাচ, ঢডাজকর বডাটদ্র আ�মন েমডাচডার, 
অদৃশ্ টিজে সকজি সদয় সযন প্রকৃটে শডারদডা�জমর।

'পজির পডাাঁচডালী'র সরললডাইজনর ধডাজর কডাশিুল টকংবডা '�য় 
বডাবডা সিলুনডাি'এ "পরশু সেডা ষষ্ঠী, আপনডার কডা� পরশুর মজধ্ 
সশষ হজব?" বডাঙডাটলর ল্ডাজ� েুেেুটে-সেনু্টজে িুকু্কটে কডািডার বহু 
আজ� সিজকই মডা দু�্যডা আমডাজদর ওপর টবজশষ প্রেন্, আমডাজদর 
�জরর সমজয়, েডাই সভ�-ননজভজ�র টপ্ু 'চু-টকৎ টকৎ' সিজল এ 
পুজ�ডা 'পুজ�ডা'র রীটে েটেজয় উৎেজবর সিটিটনশনজক নডাভ্যজিল 
কটরজয় সেজেজে এক েক্কডায়। অেএব �ডাটে টহজেজব এই 'পুজ�ডা-
পুজ�ডা ইজয়' ই আমডাজদর ধরডাধডাজম িুটে্য - হুজলিডাে �ুেটে।

েডা এই আমডাজদর মজধ্ও িুিডাজকিডাপ টদজয় সোঁজক পডাওয়ডা 
'আমরডা', যডারডা টবশুদ্ধবডাটদ কচকচডাটনজে ধজম্যর পটরেংখ্ডান সমজপ 
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'েংখ্ডাল�ু' আওেডায় পটে, হ্ডাাঁ, েডাজদর কডাজেও এিডা উৎেব 
- টভজে �ডাজমর �ন্ধ হ�জম - পডাজয়র সিডাকিডা মলজম হডাউমডাউ 
প্র�ডালভেডার আমুজদ সেটলজব্রশন বচ্ছরকডার এই চডারজি টদন এবং 
েডা আটম পুজ�ডা েংখ্ডার বষ্যডাকডালীন িুটক মডারডারও বহু আজ� 
সিজক আশডায়-অজপক্ষডায় আঙুল গুটন। সযজহেু ল�ু-গুরুর প্রেঙ্ 
হডাাঁটি-হডাাঁটি-পডা-পডা কজর এজে সিবজে বজেই পেল, েখন বজলই 
সিটল, অটিে- কডােডাটরজে একিডা টদনও সয ঈজদর �ন্ বরডাদ্ 
সনই (স্টসে আজে খডাটল) - এইিডা েডারডারডাে পুজ�ডায় �ুজর সরডাল-
টবটরয়ডাটন-আইেটরিম-চডাউটমন-িুচকডা একেডাজি হ�ম করডার 
সিজকও েটে্ সবশ কটিকর। শুধু এিুকুই 'অটভজযডা�' সভজব সযেব 
চরমপন্ী হনুর আাঁজে হওয়ডা �ডা'সয় কজয়ক টচমজি নুন পজে স�জে 
বজল সর-সর করজে আেজবন সভজব আটতিন গুিডাজচ্ছন, েডাজদর 
বটল, বডাংলডাজদজশ এই ল�ু-গুরুর টহজেবিডা এ বঙ্জদজশর মডাজপ 
এজক্কজর লুজিডার গুটি - েক্কডা আর পুাঁজির মডাপজ�ডাখ: সেখডাজন 
পুজ�ডার বদজল েডাই ঈদেংখ্ডা সবজরডায়, টেনটদন েুটি বরডাদ্, েডাজি 
টিটভজে টবজশষ অনুষ্ঠডান এবং 'দ্ কডাউন্টিডাউন টবট�ন্' �ডাস্ট 
লডাইক বঙ্জদজশর পুজ�ডা। টকন্তু েবুও ঈদ, দু�্যডাপুজ�ডার মজেডা 
'েডাব্য�নীন' হজয় উঠজে পডাজরটন ধম্যীয় সবেডা�ডাজল অটসেজ�ন 
সলজভল কটমজয়।

ঈজদর েকডাজল বডাটের সেজলরডাই শুধু নডামডা� পেজে যডায় (টকেু 
'প্র�টেশীল' ঈদ�ডাজহ সমজয়রডা অবটশ্ হডাল আমজল নডামডা� পজে 
েজব ওই আর কী, 'পদ্যডা সমজন')। আবু্ব মেট�জদ রওনডা হওয়ডার 
আজ� আটম্ম টমটটিমুখ করডাজে সভডার সভডার উজঠই ( নডামডা� সমডািডামুটি 
৭-৮ িডা নডা�ডাদই শুরু হজয় যডায়) টেমডাই-লডাচ্ছডা বডাটনজয় রডাজখ। 
এরপর বডাটেজে বনু্ধ-বডান্ধব-আত্মীয় আেডার পডালডা, েুেরডাং একিু 
টবশ্রডাম টনজয়ই শুরু হয় টবটরয়ডাটন-চডাপ বডানডাজনডার সেডােজ�ডাে। 
আমরডা সেজলপুজলরডা িুকিডাক িডাই-িরমডাশ সখজি টদই আর ভডাটব 
নেুন �ডামডা কখন পরব। টকন্তু েডারপর আর কেদূরই বডা যডাব, 
অ�ে্ডা িজিডাজেশন সশষ হজল দু'এক বডাটে �ুজর এজে বনু্ধজদর 
েডাজি আটম্মর বডানডাজনডা টবটরয়ডাটনর ওপর হডামজল পেডা আর সঢাঁকুর 
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সেডালডার িডাাঁজকই ঈদ সকমন িুটরজয় যডায়।

পুজ�ডায় ঠডাকুর সদখডা - নডা সদখডার লে্ডান আপজিজিি সহডাক বডা 
নডা সহডাক বডাটের েবডাই একটদন-বনু্ধরডা একটদন- পডােডায় আড্ডা 
একটদন-টমটটি টনজয় আত্মীজয়র বডাটে একটদন: এই অটলটখে 
স�ডালকধডাাঁধডা, ম্ডারডাপ বডাাঁধডার বহু আজ� সিজকই শরজের খুটশ খুটশ 
সরডাদু্রপডালজক আাঁকডা হজয় যডায় মরশুটম পীটরে।

কলকডােডার টভেভডা্ডা সিজক সয বের পডালডাজে মন চডায়, 
পডােেডাটে গুটিজয় চজল যডাই েু্দরবজনর কডাজে সকডাজনডা এক 
গ্ডাজম। সমকমডাইটরেজপ সিনশনজক মুটে-বডােডােডা খডাইজয় �লপট্ 
সদওয়ডার টরকি কডািডাজে নয়, টশমলডা-মডানডাটল-স�ডায়ডার সয বহুচটচ্যে 
'ভ্মেটপপডােু' েডাইজকল, সযখডাজনই যডাইজব বডাঙডাটলই পডাইজব - 
ধডারেডাজক এজবলডা স্ি সবরটেক দজশরডার েুবটেবডাট� সিজক কডাজন 
েুজলডা টদজয় মনজক সলবু�ল খডাওয়ডাজেই বডাংলডায় িডাকডা। একিডা 
সেডা্ গ্ডাম: টহ্ুদ-মুেটলম টমজল গুটিকজয়ক বেে, েজন্ধ্ কডাজি 
সযখডাজন চডাাঁজদর আজলডায়, পুজ�ডার চডারটদন সেজলজমজয় েব দল 
সবাঁজধ নেুন �ডামডা পজর গ্ডাজমর সেডা্ বডাাঁজশর প্ডাজন্জলর েডামজন 
�জেডা হজচ্ছ, টকজশডার কুমডার এই হডাটন টেং এর গুাঁেডাজনডা িপজক 
এ কটলকডাজলও টদটব্ �ডাইজে পডারজেন 'টশং সনই েবু নডাম েডার 
টেংহ' - এই হল বডাংলডায় দু�্যডা মডাজয়র মডাহডাত্ম্।

বডারডােজের সমজয়, েডাই পুজ�ডাপ্রেজঙ্ মডা কডালীজক নডা িডানজল, 
অটভশডাজপ, কডাজন টবরডাটশ টেক্কডার চজের �ন্ এবডার সিজক সিটনদডা 
প্ডালডারডাজমর বদজল আমডাজক িডাজ�্যি করজেই পডাজর, অেএব সে 
টবষজয় বটল, সবশ ধুপধুজনডা - টিম - লডাইটিং - �ডা�রমডাক্যডা েুবটে 
- উৎেডাহ টভে, আজয়ডা�জন সকডািডাও এেিুকু কমটে নডা িডাকজলও 
এিডা আমডার কডাজে স্ি পুজ�ডা: ঠডাকুর সদখডা - �ুজর সবেডাজনডা 
পুজ�ডা। দু�্যডাপুজ�ডার মজেডা এমন টদলদডার িুটে্য আাঁচজল টনজয় 
'উৎেব' হজয় ওজঠটন, উঠজে পডাজরটন, সযভডাজব ঈদ েডাব্য�নীন 
উৎেব হজয় উঠজে পডাজরটন আপডামর বডাংলডায়।

উৎেব িুজরডাজলই ইটেবৃজত্তর শুরু। একই রুটিন, একই 



394
সূচীপত্র

একজ�জয়টম। টবে�্যজনর আজ� এে সয টশউটল, এে সয মুহূজে্যর 
আন্দমডাখডা, নবমীর রডাে সিজকই সেেব সকমন টবষণ্ণ হজে শুরু 
কজর - স�্ডাৎনিডায় অন্ধকডার ধুজয় স�জলও সয মজনডা�ে আাঁধডার 
সেডাাঁয়ডাজচ সলজ� িডাজক সচডাজখ: টঠক সেমটন এক টনির মনখডারডাটপয়ডা, 
টবষডাদ- আহ্ডাদী গুিেডাগু বুজক টনজয় শুরু হয় আরও এক 
অজপক্ষডার; টনিগ্ধ, বেরভর, প্রহর স�ডানডা এক আ�মনী উৎেজবর।
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হারামপূ�া এিং মজুিভাইদয়রা
মুহাম্মে সাদেকুজ্ামান শরীফ

সেডািজবলডায় হঠডাৎ মডািডায় প্রনে আেটেল েব প্রটেমডার মুখ 
দটক্ষেমুখী হয় সকন? েমবয়েী যডাজক ট�জ্ঞডাে কজরটেলডাম সে 
উত্তর টদজয়টেল এিডা টনয়ম, সেডাজদর সযমন নডামডা� পেজে হয় 
পটশ্চমমুখী হজয় এিডাও সেমন। ওর জ্ঞডান টবেজরে সশষ হজলডা নডা, 
বলল টখ্স্টডানরডা প্রডাি্যনডা কজর পুবমুখী হজয় আর সবৌদ্ধরডা উত্তর। 
আটম সমজন স�টেলডাম। ভডাবটেলডাম টঠকই সেডা আজে, চডার ধম্য 
চডারিডা টদক। সেডািজবলডািডা ভডাল টেল, আমডার পটশ্চম টদক সপজয় 
আটম খুটশ টেলডাম আর অন্রডাও সয টঠকটঠক একিডা টদক সপজয় 
স�জে েডা সভজবও স্টতি সপজয়টেলডাম। বে হলডাম আর টশখলডাম 
েব টদকই আমডার, অজন্র �ন্ সকডান েডাে সনই। আর েব ভুয়ডা 
আমরডাই শুধু েটঠক। �ডানলডাম দু�্যডা পূ�ডার েময় আটম সয আনজ্দ 
সমজে উঠেডাম েডা নডা �ডাজয়�, টবলকুল হডারডাম। আমরডা েডাচ্ডা 
মুেলমডান হজয় উঠলডাম টদজন টদজন।

েজব সেডািজবলডািডা আমডাজদর আেজলই রটঙ্ন টেল। েপ্ডাহখডাজনক 
কুিল েুটি সেডা আন্দ বটেজয় টদেই। েজঙ্ টেল মণ্জপ মণ্জপ �ুজর 
�ুজর সবরডাজনডার ম�ডা। েডারডা শহর সযন সমলডা বজে সযে পূ�ডার 
েময়। িু�িুট� িডাইপ একিডা �ডাটে পডাওয়ডা সযে সমলডায়। ি� ি� 
কজর শব্দ হে �ডাটে িডানজল।দু�্যডা পূ�ডার েডাজি এই শব্দিডাও সকমন 
সযন টমজশ স�জে মজনর মডাজে। দু�্যডা পূ�ডা স�জে আর আমরডা এই 
�ডাটে টকটন নডাই এমন মজন হয় হয় নডাই সকডান বডার। আর টচটনর 
হডাটে স�ডােডা পডাওয়ডা সযে পূ�ডার সমলডায়। আমরডা বলেডাম এগুলডাজক 
েডা�। এই েডা� সকনডা হে অজনক গুজলডা, েডারপর েকডাল টবকডাল 
টিটনশ করডা শুধু। েলমজল আজলডাক েজ্ডা আমডাজদর সেডাি মডািডা 
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�ুটরজয় টদে। কয়িডা টদন আমডাজদর সকজি সযে স্জনের মে। নডা, 
সেই েময় সকউ আমডাজদর বজল নডাই এই টশরটক কডা� করডা যডাজব 
নডা। সকউ টনজষধ কজরটন আমডাজদর পূ�ডার আনজ্দ সমজে উঠজে। 
আমডার সয সবডান এখন েডার দুই বডাচ্ডা টনজয় প্রটেিডা মণ্জপ মণ্জপ 
�ুজর সে একটদন আমডাজদর টনজয়ও �ুরে। েখন আমডাজদর সক 
সকউ এই অপরডাজধ অপরডাধী কজরটন টকন্তু এখন কজর। েমডাজ� 
আর যডাই সহডাক, ধম্যীয় টশক্ষজকর সেডা আর অভডাব সনই!! অভডাব 
সেডা শুধু মডানুজষর।

সকডান পূ�ডা মণ্প সকমন, কডাজদর স�ৌলুে সবটশ, কডারডা শুধু 
িডাকডাই খরচ কজরজে শুধু টকন্তু েডা� েজ্ডা ভডাল হয়টন, কডাজদরিডা 
দডারুে হজয়জে, এই ধরজনর মূল্ডায়ন আমরডা এই সেটদনও 
করেডাম।পূ�ডা সশজষ স�লডা পূ�ডা উদযডাপন পটরষদ সিজক 
স�ডাষেডাও করডা হে কডাজদর মন্প েব সচজয় েু্দর হজয়জে। আমরডা 
টমটলজয় টনেডাম আমডাজদর টহজেজবর েডাজি। টমলজল টমলল নডা 
টমলজল সবডােডার সচটিডা করেডাম সকন ওজদর টদল, পডাি্যক্ কী 
টেল। এই স�ডাষেডা আ�ও সদয়ডা হয়। বডাংলডাজদজশর পটরবে্যন হজয় 
স�জে। এখন পূ�ডার শুরুজেও একিডা স�ডাষেডা সদয়ডা হয়। আর 
এিডা সদয় প্রশডােন সিজক। বজল সদওয়ডা হয় অমুক মণ্প েুাঁটক 
পূে্য, মণ্জপর দডাটয়জত্ব যডারডা আজে েডাজদরজক ক'সর সদওয়ডা হয় 
েেক্য।যডাজদর মণ্প এই েডাটলকডায় পজে যডায় েডাজদর পূ�ডা আর 
�জম উজঠ নডা। েব্যক্ষে উৎকণ্ঠডা, একিু চ্ডাাঁচডাজমটচ হজলও কটল�ডা 
সকাঁজপ উজঠ েডাজদর আর প্রটেবডার পুটলটশ েলিডাটশজে মুখ িুবজে 
পজর আমডার তেটর টবশ্বডাে নডামক সেেু। কেডা পুটলটশ েৎপরেডায় 
সকডািডায় �ডাটন হডাটরজয় যডায় টচর সচনডা সেৌ্দয্য, আবহমডান বডাংলডা 
আর বডাংলডার ঐটেহ্।

আমডাজদর সেডাি শহর। েডাই প্রডায় প্রটেিডা পূ�ডা কটমটিজে 
আমডাজদর বনু্ধ বডান্ধব, সচনডা �ডানডা মুখ। বনু্ধজদর সদটখ কী দডারুে 
ব্তি এজকক �ন। েবডাই টকেু নডা টকেু দডাটয়ত্ব �ডাজে টনজয় �ুরজে। 
আজ� কডাজের বনু্ধজদর েডাজি টমজশ সযেডাম আমরডা। খুব কডাজের 
বনু্ধজদর সয মন্ব সেিডা হজয় সযে আমডার মণ্প। ব্তিেডার �ন্ 
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এখন আজ�র মে মণ্জপ যডাওয়ডা হয় নডা। �ে বের যখন েময় 
সপজয় স�লডাম আমডার বনু্ধ আমডাজক সদজখ খুটশজে ি�ম� হজয় 
স�জলডা আর েডারপরই বলল ওর নডা বলডা কিডা, ও বলল েুই 
আইেে, অিচ সদখ পূ�ডা সশষ হজয় যডাইেডাজে একিডা পুলডাপডান 
আইজলডা নডা!! কডারডা আজে নডাই আটম �ডাটন, ওজকও নডাম বজল 
বলজে হজলডা নডা। বুেলডাম সদশ এট�জয় স�জে বহুদূর, খডাজদ পেজে 
আর সদটর নডাই।

দু�্যডা পূ�ডা সদডারজ�ডােডায়। একিডা উৎেব সয আেজে েডা সবডােডা 
যডায় দু�্যডা পূ�ডার আজ� আজ�।উৎেজবর সয আলডাদডা রঙ আজে 
েডা সদখডা যডায় দু�্যডা পূ�ডায়। দডারুে রজঙ সেজ� উঠজে চডারপডাশ। 
কে কে বডাটে লডা�ডাজনডা হজচ্ছ। হডাে লডা�জচ্ছ সেজল বুজেডা। 
সকউ টনটশ্চজন্ত বজে জ্ঞডান েডােজে। সকউ সেই জ্ঞডান ট�লজে। 
সচডাজখ সচডাজখ ঠুকডা ঠুটক হজচ্ছ।নডানডান পটরকল্পনডা তেটর হজচ্ছ 
পূ�ডা ট�জর। কডাজ�র সলডাকরডা কডা� কজর যডাজচ্ছ ধম্য সক টহজেজব 
নডা টনজয়ই।সযমন ধরুন মঞু্জ ভডাই। সিকডাজরশজনর কডা� কজরন 
টেটন। এই মঞু্জ ভডাইজয়র কডা� েডােডা পূ�ডা মণ্প সযন তেটরই হয় 
নডা। েবডাই চডায় মঞু্জ ভডাই ওজদর মণ্জপ কডা� করুক। আর মঞু্জ 
ভডাইয়ও হজয়জে একিডা মডানুষ, আিিডা দশিডা মণ্জপর কডা� টনজয় 
পূ�ডার কয়িডা টদন পডা�জলর মে �ুজর। আটম একবডার ট�জ্ঞডাে 
কজরটেলডাম, খুব কডামডাজচ্ছন? উটন হডাটে টদজয় বলজলন, আজর নডাহ, 
িডাকডার �ন্ নডা, ধম্যীয় কডাজ� িডাকডার টহেডাব করজল চজল!! পজর 
সখডাাঁ� টনজয় সদখলডাম, আেজলই েডাই। সয মঞু্জ ভডাই সক টবজয়র 
সপ্রডাগ্ডাজমর �ন্ সদন দরবডার কজর সপজে হয় আমডাজদর েবডার, 
সেই মঞু্জ ভডাই অনডায়ডাজে েকজলর েডাজিই আজে, িডাকডা পয়েডাও সয 
যে যখন পডারজে টদজচ্ছ। মঞু্জ ভডাইজদর �ন্ই এখজনডা সদশ টনজয় 
আশডা করজে পডাটর। খডাদ সিজক হয়ে সবাঁজচও সযজে পডাটর আমরডা।
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ছস্ি: শঙ্খ কর লভৌস্মক
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