




জয়ঢাক,ীত ২০১৪ 
সুচচত্র 

 
চফবাগ লরখা লরখক ছচফ/গ্রাচপক্স 

ম্পাদকীয়  জয়ঢাচক লফার ভীভ লনাচন নয়ার খান ইন্দ্রশখয 
কচভক   চযযফাফ ু এফং বূশতয চচচঠ শ্রী াম্ব শ্রী াম্ব 
কচভক   যাচয়ান কচভক- এক কুঁশেয গল্প আজাযফাইজাশনয রূকথা ইগয ক্রাবশচংশকা 
কচভক   লছাট্ট বূত চশকা নচচশকতা নচচশকতা 
গল্প প্রচতশমাচগতা প্রথভ স্থান- লুঁশচায াত শতশযা অচনরুদ্ধ লন শ্রী াম্ব 
গল্প প্রচতশমাচগতা চিতীয় স্থান- াচরশয় প্রকল্প বট্টাচাময চয়াচর ফযানাচজয 
গল্প প্রচতশমাচগতা তৃতীয় স্থান(১) ঐযাফত ঐ আশছ লতশে যঞ্জন যায় চভুর যকায 
গল্প প্রচতশমাচগতা তৃতীয় স্থান(২)- ফাউটভযাশনয ফাংশরা শুেন ভণ্ডর ংখ কযশবৌচভক 
গল্প  বয়ংকয চফংকয বট্টাচাময চফংকয বট্টাচাময 
গল্প  অজুযন দযায চচয চফশ্বা চফংকয বট্টাচাময 

গল্প  লল চচচঠ লভাোঃ াভীভ চভঞা চফংকয বট্টাচাময 
গল্প  লই অদ্ভুত লরাকচট ূমযনাথ বট্টাচাময ংখ কযশবৌচভক 
গল্প  কাশরা বূত তরুণ যশখর চভুর যকায 
গল্প  ভ ু দীক দা ভধুশ্রী ফসু 
গল্প  চচুঁশে াচয়া গাঙ্গুচর   
গল্প  লঝারাগুশেয াুঁচে ভৃতুযঞ্জয় লদফনাথ চভুর যকায 

গল্প  চটরাযী যাভকৃষ্ণ বট্টাচাময 
স্যান্যার 

লৌচবক আচাময 

গল্প  যাজুশত্রয ভন খাযা যতনতনু ঘাটী ঙ্ঘচভত্রা 
ফশ্যাাধযায় 

গল্প  একচট লদাশয়শরয গল্প এান ায়দায চয়াচর ফযানাচজয 
ভ্রভণ াাচে গ্রাশভয গশপা- জাশতাচর ইন্দ্রনাথ   
ভ্রভণ খাচতন লভশভাচযয়ার জয়শ্রী লগাস্বাভী   
ভ্রভণ চন্ডাচয লেচয়ায লেচকং ান্তনু ফশ্যাাধযায়   

বূশতয আড্ডা বূশতয গল্প- গযাচিশয়র আশনযস্ট ভাশশ্বতা লভৌসুভী 
বূশতয আড্ডা বূশতয ফাচে- জাচভরা- কাচভরা,  চদচি ইন্দ্রশখয ংগৃীত 
বূশতয আড্ডা লদচফশদশয বূত-  লচাযাচচুি , বযানশটা ংচতা ংগৃীত 
চফচচত্র রৃচনয়া বারুশকয খপশয অচয্ভ লদফনাথ ংগৃীত 

বালা লখফায আয লফাভ লপশরশছ জাাচন লদাশয়র ফশ্যাাধযায় ংগৃীত 
চফশদী গল্প এক লকাশচায়াশনয গল্প-- আথযায লকানান 

ডশয়র 
অনুফাদ অচভত লদফনাথ চভুর যকায 

চফশদী গল্প জাান  ইশয়ডয শটাশকাশডশটয গল্প 
চিতীয় ফয 

ফােযাভ চিভযান চভটশপাডয 
অনুোঃ ংচতা 

ংগৃীত 

চফশদী গল্প যাচয়ান    লতচযা- আশরশক্সই 
তরস্তয়। অনুোঃ ইন্দ্রশখয 

ংগৃীত 



বফজ্ঞাচনশকয দপ্তয অংশকয চফচচত্র জগত বফজ্ঞাচনক ংগৃীত 
বফজ্ঞাচনশকয দপ্তয ভাশথ লভ চেক-  ূমযনাথ বট্টাচাময ংগৃীত 
বফজ্ঞাচনশকয দপ্তয গশল্প চফজ্ঞান-- অফাক চা ান যচফ লাভ   
বফজ্ঞাচনশকয দপ্তয ভাচফশশ্ব ভাকাশ- ধ্রুফতাযা ধ্রুফ নয় কভরচফকা 

ফশ্যাাধযায় 
  

বফজ্ঞাচনশকয দপ্তয চফজ্ঞাশনয ছো অচভতাব প্রাভাচণক ইন্দ্রশখয 

বফজ্ঞাচনশকয দপ্তয লটকশনা টুকটাক- লযর কাভ ঝভ ঝভ চকশায লঘালার ংগৃীত 

বফজ্ঞাচনশকয দপ্তয বাযশতয বফজ্ঞাচনকোঃ অভর কভায 
যায়শচৌধুযী  

ংচতা ইন্দ্রশখয 

বফজ্ঞাচনশকয দপ্তয চফচচত্র জীফজগত- জশরয নীশচ চতয্াজ বফজ্ঞাচনক ংগৃীত 
বফজ্ঞাচনশকয দপ্তয প্রচতশফী গাছ- চউচর অূফয চশট্টাাধযায় ংগৃীত 
ফশনয ডাশয়চয বাযশতয ভানুল  না ভানুলশদয গল্প 

(চফস্ট অযান্ড লভন ইন ইচন্ডয়া)- য 
ফঙ্গানুফাদ 

চয়ারী চক্রফতযী,  ( ভূর 
লরখাোঃ জন রকউড 
চকচরং) 

ভূর সু্তক 

ফশনয ডাশয়চয লকৌখার স্বপ্না রাচেী ংগৃীত 
ফশনয ডাশয়চয বাযশতয ফনাঞ্চর- লভঘারয় ংচতা ংগৃীত 
ছোয াতা াুঁটশত াুঁটশত াুঁটশত--  আফ ু লাশন ইন্দ্রশখয 
ছোয াতা চুযভযু প্রকল্প বট্টাচাময ইন্দ্রশখয 
ছোয াতা লচাশখয জশর ঙ্গীতা াভন্ত ইন্দ্রশখয 
ছোয াতা লফাশঝা ান্তনু ফশ্যাাধযায় ংঙ্ঘচভত্রা 

ফশ্যাাধযায় 
ছোয াতা ভাশঠয ভাশঝ চতনচট খচয তরুণ যশখর ংঙ্ঘচভত্রা 

ফশ্যাাধযায় 
ছোয াতা চগটাযরা লছাকযাটা অচচন্তয সুযার ংখ কযশবৌচভক 
ছোয াতা ভযাচজক যাচনয ফন্ধু চফ? ভধুশ্রী ফসু ভধুশ্রী ফসু 
ছোয াতা প্রজাচতয কার ভীভ লনাচন নয়ার খান অভৃতা ফসু 
ছোয াতা ফযাঙাশফচঙয কথা লখয যায় ংঙ্ঘচভত্রা 

ফশ্যাাধযায় 
ধাুঁধা ভজা যস্য ধাুঁধা ইন্দ্রশখয   
ধাুঁধা ভজা যস্য কইজ ইন্দ্রশখয ংগৃীত 
ধাুঁধা ভজা যস্য জাশনা চক ইন্দ্রশখয   
ধাুঁধা ভজা যস্য ড্রুড র ইন্দ্রশখয   
ধাুঁধা ভজা যস্য কীশয পশটা ইন্দ্রশখয   
ধাুঁধা ভজা যস্য আশ্চময উরচক ইন্দ্রশখয   
ধাুঁধা ভজা যস্য অচফশ্বাস্য ইন্দ্রশখয   
ধাুঁধা ভজা যস্য গত ংখযায উত্তয ইন্দ্রশখয   
ধাযাফাচক উন্যা অচন্তভ অচবমান চটায চফশ্বা লভৌসুভী 
ধাযাফাচক উন্যা ঞ্চা নাশভ বারুকচট চচত্ত লঘালার লভৌসুভী 
কাতুকত ু াফুর কাফুশরয কথাফাতযা যচকরার দা ইন্দ্রশখয 
চরচখফ লখচরফ আুঁচকফ সুশখ আকাচ লনৌশকা আচদতযচফক্রভ   
চরচখফ লখচরফ আুঁচকফ সুশখ অ ু রৃগযা তান   



চরচখফ লখচরফ আুঁচকফ সুশখ চদগন্ত চিচতজ   
চরচখফ লখচরফ আুঁচকফ সুশখ বূশতযা বাশরা য় ঋচিক ঋচিক 
যুাণ কথা বনচতক ভস্যা ংচতা ইন্দ্রশখয 
জাতক কথা লচযফান জাতক নচ্নী চশট্টাাধযায় ংগৃীত 
যুাতনী ফীযবদ্র করদাযঞ্জন   
স্মযণীয় মাুঁযা বাযতফন্ধ ু চফপ্লফী াংফাচদক চনযভযান উভা বট্টাচাময ংগৃীত 
সুযঢাক এশা গান রৄচন প্রদী ভুশখাাধযায় লরখক 
টাইভ লভচন বাযতভ্রভণ দীন ভম্মদ (অনুোঃ ান্তনু 

ফশ্যাাধযায়) 
ইন্দ্রশখয 

টাইভ লভচন ীভাশন্তয অন্তযাশর ভশযন্দ্রনাথ রাচেী চফংকয বট্টাচাময 
টাইভ লভচন ঠচগয আত্মকথা অরচফরুণী লভৌসুভী 
ফই ো আজফ ফন সু্যফন ভাশরাচনাোঃ তা 

লভৌচরক 
ভূর প্রচ্ছদ 

ফই ো যাজা ভুশখা যাচন ভুশখা ভাশরাচনাোঃ লদফশজযাচত ভূর প্রচ্ছদ 
লরাককথা তুপান ( ইনুযইট লরাককথা) প্রথভ ফয ভাশশ্বতা লভৌসুভী 
চফশশ্বয জানারা াভাযশস্টান িীশয কাচনী উভা বট্টাচাময ংগৃীত 
লই লভশয়যা কভরা- চৃথফীয প্রথভ ভচরা বালা চদ উভা বট্টাচাময লদফশজযাচত বট্টাচাময 
আভায য লপশর আা করকাতা সুজয় যায় ংগৃীত 
জয়ঢাশকয চকশচন চফতাশনয করাকচক ইন্দ্রশখয লরখক 
লদ  ভানুল নীরকয চফশযাধী দচযদ্রফন্ধু চফশ্বনাথ দযায উভা বট্টাচাময ংগৃীত 
চশনভা র াভায লডজ উইথ ক ভাশশ্বতা ংগৃীত 
লখরায াতা এবাশযস্ট এচযক চটন। অনুোঃ 

ফাফ চশট্টাাধযায় 
ংগৃীত 

লখরায াতা অিণূযা ভচয াযজগ অনুোঃ 
তা লভৌচরক 

লরখক 

কযাশভযায লছশন য়ান টু চি চিক ম্পা গুভজুভদায লরখক 

তুুরশখরা তুুরনাশচয াতকান রৄব লজায়াযদায রৄব লজায়াযদায 
 



জয়ঢাকি বফার 

ফাাংরা আভায ফন্ধু প্রাণেয, ির িথায ই, 
ফাাংরা ব াোঁণে আোঁিণে ধণয দাই বফোঁণে যই। 
ফাাংরা বালায় াণে ককি, ফাাংরা বালায় িাোঁকদ, 
এই বালাণেই দু’বোি জুণে যকিন স্বপ্ন ফাোঁকধ। 
 
কিন্তু বকদন াকিস্তাকন দদেয এর ঘণয, 
এণকির ফাাংরাণি বভায কিকনণয় বনওয়ায েণয। 
ফাাংরা বপণর বদণফ নাকি উদুু উায, 
এোই নাকি অকধি বাণরা ফরণি ফাযাংফায। 

 

বাণরা- ভন্দ ফুকি না বাই, বভাণদয ফাাংরা োই, 
ফাাংরা বেণয় যাজণথ োই বনণভকিরাভ বাই। 
ফাাংরায েণয বির কিোঁণেকি, ভুকি িণযকি ক্ত, 
ফাাংরা ভাণয়য জন্য আভযা কদরাভ ফুণিয যক্ত। 
 
াকিস্তাণনয দদেযগুণরায বণেই র বয়, 
এই ফাাংরায ফুণি বণল ঘের বভাণদয জয়। 
ফাাংরা আজও বরণে আণি বভাণদয ব াোঁণে- ভুণি, 
ফাাংরা ভাণি ফুণি বেণই আভযা আকি সুণি।  

 
আণি একুণ বপব্রুয়াকয ২০১৪। আন্তজুাকেি ভােৃবালা কদফ কণণফ স্বীিৃে এই কদনকেণে ফাাংরা বালায 
ম্মান যক্ষা িযণে কেণয় প্রাে কদণয়কিণরন, কফণেয ফৃত্তভ ফাাংরাবালী যাষ্ট্র ফাাংরাণদণয অণনি ভানুল। 
োোঁণদয বই মুদ্ধণি স্মযে িণয এই াংিযায জয়ঢাকি বফার। করণি াক ণয়ণিন ফাাংরাণদ বথণি বোভাণদয 
ফন্ধু ভীভ বনাকন নাওয়ার িান। বাণরা বথণিা ীণেয কদনগুণরা। আনন্দ িণযা ফাই কভণর। কনণজয 
ভােৃবালাণি বুণরা না। 

বাণরাফাায় , 
বোভাণদয জয়ঢাকি দাদাযা।  
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জয়ঢাক গl pিতেযািগতা’২০১৪ 
pথম েসরা 

 
 

eেসা, িডেটকিটভ েপঁেচার সেঙ্গ েতামােদর পিরচয় কিরেয় িদi। সােথ সােথ তার 
েযাগয্ সহকারী, মােন – েহঁেহঁ – ei aধেমর সেঙ্গo। 

আচ্ছা, ডাকসাiেট েগােয়nােদর কীিতর্কলাপ পড়েত পড়েত িক কখনo েতামােদর 
মেন p  জােগিন েয যাঁরা রহsেভেদ aমন েচৗকশ তাঁেদর কলম ধরেত aত কীেসর 
aনীহা? েকন তাঁরা েলখািলিখর কাজটা বরাবরi সহকারীেদর হােত েছেড় েদন? eেত িক 
মেন ei সেnহ হয় না েয েসাজাsিজ িনেজেদর gণকীতর্েনর লjাটা eড়ােতi তাঁরা 
খােমাকা ঐ কাlিনক সহকারীর বকলম সৃি  কেরন? 

সিতয্ বলেত কী, আিমo eযাবৎ েতমনটাi ভাবতাম। িকnt কপাল দয্ােখা – েশষ aিb 
আিমi বসলাম েপঁেচার েকচ্ছাকীিতর্র িববরণ িলখেত! 

েপঁেচা আমার sুলেবলার বn।ু িলকিলেক শরীর। তার oপের বসােনা aয্ােtা বেড়া 
eকটা মাথা, িঠক েযন খয্াংড়াকািঠেত গাঁথা আলুর দম। আর সr সr হাত- পা চািলর্ 
চয্াপিলেনর ঢেঙ ছুঁড়েত ছঁুড়েত eমনভােব পথ চেল েযন েকান েপঁেচায় পাoয়া েরাগী ধড়ফড় 
করেছ। eiজেni েবাধহয় oর sুেল ‘েপঁেচা’ েখতাবটা জুেট িগেয়িছল। তারপর কেলজ-
iuিনভািসর্িট ছািড়েয়o নামটা েফিভকেলর মেতা গােয় েলেp রiল। সmpিত o 
sয্ািটিsকাল iনিsিটuট েথেক ভয়ঙ্কর সব aঙ্ক কেষ িপ eiচ িড হেয়েছ। আর েজয্ািতমর্য় 
বেল oর eকটা বাহাের নামo রেয়েছ। তব ুeখনo সবাi িচিঠপেt oেক ‘ডkর িপ চkবতর্ী’ 
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বেলi সেmাধন কের। হতাশ হেয় েপঁেচা বেল, “েতারা eভােব আমার কয্ািরয়ারটারi বােরাটা 
বািজেয় িদিল!” হয়েতা তাi। েপঁেচার যা jানবুিd, তােত সmবতঃ o eকিদন aেঙ্কর ে  
সmান ‘িফl aয্াoয়াডর্’- eর জno লেড় েযেত পারত। িকnt oi নাম িনেয়? 

বুঝেতi পারেছা, sুেল থাকেত েপঁেচা aঙ্ক- টঙ্ক কেষ sােরেদর েপাষা িছল। aমন 
েছেলেক ছুেতায়- নাতায় eকটু- আধট ুরগেড় েদবার জেn কার না হাত িনশিপশ কের! িকnt 
d- eকবার েচ ার পর আমরা বুেঝ িগেয়িছলাম, e বেড়া কিঠন ঠাiঁ। ঐ খয্াংড়াকািঠ eকা 
eকটা বয্ােটিলয়ােনর মহড়া িনেত পাের। জুেডা- কয্ারােট- kংফ ু িকsয্ নয়। েsফ বয্ােঙর 
মেতা হাত- পা ছঁুেড়, পােয়র ফাঁক গেল, আঁচেড়- কামেড়, কাতুkতু িদেয়, ঢঁুিসেয়, ঘাড় েবেয় 
uেঠ েযন েতন pকােরণ pিতপkেক িবধব্s করাi হেচ্ছ oর নমনীয় রণেকৗশল। aমন 
পােnাভূেতর মেতা িফগােরi েবাধহয় eসব িজমnািsকস সmব। আমরা েsহ কের নাম 
িদেয়িছলাম – েপঁেচার পাঁচন। 

েশেষ eকিদন শয়তািন কের iন্টার kাস ফুটবল ময্ােচ েপঁেচার নাম ঢুিকেয় িদলাম। 
eিদেকর sTাiকার আনেকারা েপঁেচা আর oিদেকর িডেফেn kাস নাiেনর ‘খুেন’ ভূপাল। 
েভেবিছলাম বাছাধন eবার জb হেব। িকnt েকাথায় কী – uলেট েদিখ মেkল বেগর মেতা 
ঠয্াং েফেল, েকালাবয্ােঙর মেতা লািফেয় দৃি কট ুভঙ্গীেত pিতপেkর িডেফn তছনছ কের 
চেলেছ। লাজলjা েছেড় েশেষ ভূপাল oর িশন েবান লk কের হাঁকড়াল eক রামলািথ। আর 
তারপর aবাক কাN – েদিখ ভূপালi uেl পা েচেপ বেস পেড়েছ! “বয্াটার ঠয্ােঙ েযন 
দধীচীর হাড়, গাঁেট গাঁেট iেndর বj!” কাতেরািk করেত করেত d’জেনর কাঁেধ ভর িদেয় 
মাঠ ছাড়ল েছাঁড়া। eরপর আর েপঁেচােক পায় েক! aনায়ােস hাটিTক কের জনতার কাঁেধ 
েচেপ েস ঘের িফরল। 

uৎসাহ েপেয় েপঁেচা eরপর pায়i েখলেত আসত। িকnt আরo d- িতনজন চাজর্ 
করেত িগেয় জখম হবার পর েকান িডেফNার আর oর ধােরকােছ েঘঁেষ না। েবগিতক েদেখ 
কয্ােpন মিহম েশেষ oেক ঢপ িদল েয aমন েফ্লিkবল শরীর িনেয় o eকিদন িপটার 
িশলটন বা িডেনা জেফর মেতা েগািল হেত পারেব। সরল িবশব্ােস েপেঁচাo পরিদন েথেক 
েগােল েখলেত শুr করল। 

d- eকিদন েযমন- েতমন, েsফ হাত- পা ছঁুেড়i বল আটকাবার েচ া। ধীের ধীের 
িকnt েগােলo েপঁেচা aেজয় হেয় দাঁড়াল। েকান pথা- pকরণ তার ধােত েনi। িকnt বল 
আঁচেড়, খামেচ, চড়চাপটা েমের েয কের েহাক েগাল েস rেখ েদেবi। pায়i বেল, কাদায়, 
েপঁেচায় িমেল eক কদাকার িপেNর সৃি  হয়। িকnt েসi িপেNর েথেক বল আলগা কের কার 
বাবার সািধয্! 

েশেষ aবsা eমন দাঁড়াল েয ‘নেরnd sৃিত টুনর্ােমন্ট’- eর জn sুল িটম বাছেত িগেয় 
েগম িটচার sধীরবাবুর মুেখ আর বািকয্ সের না। 

“তাহেল েগােল, কী বেল, ঐ p - p - পঞ্চiু –” aেনক কে  েপঁেচার নামটা িকছুটা 
েগৗরবািnত করার েচ ায় েতাতলােত থােকন ভdেলাক। 

েপঁেচা িনেজi েসিদন আমােদর ei িবপদ েথেক udার কেরিছল। “না না sার, তা 
বেল eক দঙ্গল বাiেরর েলাকজেনর সামেন –” বেল লjায় ঘামেত ঘামেত সের দাঁিড়েয় 
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েসিদন o সবাiেক eক uটেকা asিsর েথেক েরহাi িদেয়িছল। িকnt আজ ভািব – েক জােন, 
েসিদন যিদ আমরা oেক েজার কের ধের রাখতাম তেব েতামরা হয়েতা eকিদন eিশয়া কাপ 
ফুটবেলর লাiভ েটিলকািsংেয় ভারেতর েতকািঠর নীেচ েপঁেচােকi বল আঁচড়ােত েদখেত। 

ধান ভানেত িশেবর গীত aেনক হল, eবার আসল বয্াপাের িফের আিস। বলা বাhলয্, 
েছেলেবলার েসসব ঈষর্া- িববাদ বhিদন আেগi েকেট েগেছ। sুেলর পর eকসােথ কেলেজo 
পড়ার সূেt আিম আর েপঁেচা eখন হিরহরাtা। ei বntুেক আেরা গভীর কের তুেলেছ 
আমােদর dজেনর শেখর েগােয়nািগিরর pিত েঝাঁক। আর sাভািবকভােবi, বুিdর জাহাজ 
েপঁেচা রহs িবে ষেণo ‘grেদব’ আর আিম তার িবশব্s েচলা – েপঁেচা েsহ কের ডােক 
‘গব’ু। 

যdূর মেন পেড় utরবেঙ্গর eক শহেরi আমােদর সিতয্কােরর েগােয়nািগিরর pথম 
হােতখিড়। িনরাপtার কারেণ শহরটার নাম বলা যােব না। oখােন আিম eক দূর সmেকর্র 
িদিদর আমntেণ েবড়ােত িগেয়িছলাম। শহর তখনo েছােটাখােটা, ধীের ধীের বাড়েছ। িকnt 
েসi বৃিd মূলত েনপাল আর বাংলােদশ েথেক েচারাচালােনর gেণ। েচার থাকেল পুিলশo 
থাকেব। eমনিক জামাiবাবoু তােদরi eকজন। তেব িতিন েয aমন u ঁচ ুডােলর েলাক তা 
আেগ জানা িছল না। 

pথম িদনdেয়ক েবশ েকেটিছল। িদিদ আর ভােg- ভাgীেদর সােথ শহর আর 
আেশপােশর পাহাড়-  জঙ্গল েদেখ কলকাতার eকেঘেয়িমর মুেখ ভােলাi লাগিছল। জrির 
কােজ বয্s জামাiবাব ুেতমন সময় িদেত পােরনিন। তেব বাজার করার বয্াপাের িতিন eকিট 
িশlীিবেশষ। তার সােথ িদিদর রnনৈশলী িমেল – আঃ, িজেভ েযন aমৃেতর sাদ eেন িদত। 

িদিবয্ িছলাম, ছnপতন হ’ল তৃতীয় িদন কাকেভাের। কয্াঁচ কের eক ভgদূত িজপ 
দরজায় eেস দাঁড়াল, কঁ কের েবল বাজল আর গmীরমুেখ ধরাচুেড়া পের েবিরেয় েগেলন 
জামাiবাবু। সারািদন আমােদর uৎকNায় েরেখ সেnেবলা আবার েঝােড়া কােকর মূিতর্েত 
িতিন ঘের ঢুকেলন। 

“সির, eকটা িবিচ্ছির বয্াপার ঘেট যাoয়ায় –” জুেতার িফেত খুলেত খুলেত বলেলন 
জামাiবাবু। 

“িবষয়টা িক খুবi েগাপনীয়?” েপঁেচা িজেjস করল। 
িকছুkণ তােক পযর্েবkণ করার পর জামাiবাব ুবলেলন, “েগাপনীয় েতা বেটi। তেব 

েতামােদর যখন েগােয়nািগিরর nাক আেছ, নাহয় েরেখেঢেক িকছুটা বলা যােব। তেব 
েদেখা, eসব েযন পাঁচকান না হয়। 

“জােনা িন য়i, ei শহরটা sাগলাের sাগলাের েছেয় েগেছ। তাছাড়াo eকটা 
িবেদিশ gpচর চk iদানীং eখােন সিkয় হেয়েছ। তােদর েমাকািবলায় সরকার আমােদর 
eকটা বাছাi দলেক eখােন পািঠেয়েছ। েখেটখুেট oেদর aেনক হাঁিড়র খবরi আমরা 
েজাগাড় কেরিছলাম। িবেশষ কের আমােদর সবেচেয় uৎসাহী কমর্ী িবমান সরকার d-
eকিদেনর মেধয্ eক েগাপন আDার সnান পােব বেল আশা করিছল। িকnt েস আশায় ছাi 
পেড়েছ। কাল মাঝরােত eকটা ি - নট- ি  বুেলট eেস িবমােনর ফুসফুস ফুেটা কের 
িদেয়েছ।” 
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“েশষ?” rdিনঃশব্ােস িজেjস করলাম। 
িবষN জামাiবাব ুবলেলন, “hা,ঁ তেব সােথ সােথ নয়। gিলর আoয়াজ আর িবমােনর 

আতর্নােদ পড়িশরা ছুেট eেসিছল। তখনo িবমান জীিবত। েলাকজন েদেখ েস কী েযন বলার 
েচ া কেরিছল। িকnt শুধ ু “মিlক, মিlক –” বা oরকম eকটা িকছু বলার পর িচরিনdায় 
লুিটেয় পেড়িছল। আেশপােশ ছিড়েয়- িছিটেয় িছল eকরাশ কাগজপt। রাত েজেগ কীসব 
েযন জিটল িহেসবপt করিছল িবমান।” 

“মিlক বেল কাuেক েচেনন নািক?” েপঁেচা নেড়চেড় বসল। 
eকটু িdধার পর জামাiবাব ুবলেলন, “আমােদর sিজত মিlক ঐ গিলেতi থােক। 

েশষ সমেয় হয়েতা িকছু বলার জn তােক খুঁজিছল।” 
েপঁেচা েভেবিচেn িজেjস করল, “খুনী েকান িচh েরেখ েগেছ?” 
“নাঃ!” জামাiবাব ু হতাশ ভঙ্গীেত বলেলন, “েখালা জানালা িদেয় gিল eেসিছল। 

েবাধহয় বািড়র েচৗহিdর বাiের েথেকi েকu েটিলেsািপক রাiেফল িদেয় ফায়ার কেরেছ। 
তেব বয্ািলিsক িরেপাটর্ েপেল বয্াপারটা s  হেব।” 

“বািড়টা কdুর? eকবার যাoয়া যােব?” 
“দূর েবিশ নয়, কেয়কটা গিল ছািড়েয় িসkিটনথ েরােড। তেব েসখােন েতা eখন 

েযেত পারেব না – পুিলিশ িনেষধ আেছ।” 
েপঁেচা eকটু মনঃkুN হেয় বলল, “েযেত পারেল হয়েতা d- eকটা kু খুঁেজ েবর করা 

েযত। যাক, an েকান সাহােযয্র দরকার হেল বলেবন।” 
oর িপঠ চাপেড় জামাiবাব ু বলেলন, “দয্ােখা, গেlর পুিলশেদর মেতা aতটা 

হাবােগাবা আমরা নi। আর িবমান চেল িগেয়o eেকবাের হীনবল হiিন। তেব চাo েতা 
eকটা েছাT uপকার করেত পােরা। aবশয্ যিদ নজর রাখার কােজ েতামােদর আপিt না 
থােক। eকটা েলাক, মখুটা pায় হরতেনর সােহেবর মেতা েচৗেকা। েগাফঁ সাধারণত রােখ না। 
হাiট ছ’ফুেটর কাছাকািছ, রঙ মাঝাির ফসর্া। eসবi খুব সাদামাটা বণর্না, ছdেবেশ েহরেফর 
করা যায়। তেব oর কানটা eকটু adুত, েগাল না হেয় েচৗেকা ধাঁেচর। eটা সহেজi নজের 
পেড়। রাsাঘােট কখনo যিদ দয্ােখা –” 

“েলাকটা েক?” েপঁেচা িজেjস করল। 
“oেদর ‘kিরয়ার’, েযাগােযাগ রাখার েলাক। oেক িচেন েফলার পরo আমরা ধরিছ 

না, েপছু িনেয় যিদ anেদরo হিদশ পাi েসi আশায়। তেব েলাকটাo েসয়ানা, আমােদর 
‘oয়াচ’েদর িচেন েফেলেছ। সময় বুেঝ তাi সের পেড়। েতামােদর o েচেন না, েচােখ পড়েল 
গিতিবিধ লk করেত পােরা। তেব েsফ েদেখ যােব আর পের eেস জানােব। পাবিলক বুথ 
েথেক েফান করার েচ া েকােরা না, েক শুেন েফলেব। আর খবরদার – িনেজরা চালািক কের 
িকছু করেত েযo না, িবপেদ পড়েব। মেন েরখ, oরা েপশাদার খুিন।” 

e গেpা যখনকার, তখন পেকেট- পেকেট aমন েমাবাiল ঘুরত না। 
eরপর জামাiবাব ু েলাকটার দূর েথেক েতালা eকটা ফেটা েদখােলন। নানা েমক-

আেপ তােক েকমন েদখেত হেত পাের, eমন কেয়কিট ছিবo আিটর্sেক িদেয় ৈতির করােনা 
হেয়েছ। সব িমিলেয় েবশ eকটা uেtজনার ভাব eেস েগল। তেব েপেঁচা চুিপচুিপ বলল, 
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“েকান ফল হবার আশা কম। aয্ািdেন েবাধহয় েগাটা শহরi আমােদর েমাহন দাশgেpর 
শালা বেল েজেন েগেছ।” 

পরিদন সকােল aিভযােন েবিরেয় পড়লাম। সবেচেয় জমজমাট eলাকা নতুন বাজার, 
েসিদেকi pথম হানা িদলাম। 

সূচনাটা aিবিশয্ sিবেধর হ’ল না। pথেমi eকতাল েগাবেরর oপর চার হাত- পা 
তুেল আছাড় েখল েপঁেচা। তাi েদেখ পােশর েতেলভাজাoয়ালা িনতাiেয়র েস কী ভুঁিড় 
dিলেয় খয্াঁকেশয়ােলর মেতা হািস! েপঁেচা মমর্াহত হেয় িবড়িবড় কের, “হােসা – েতামােদর 
েতা আর েলখাপড়া, চাকির- বাকির, পুিলশ, sাগলার িনেয় মাথা ঘামােত হয় না!” oেক 
আবার িকছুটা ভds কের তুলেত আমােক েবশ েবগ েপেত হয়। 

eবার আমরা দূরপাlার বাস টািমর্নােসর িদেক eেগালাম। হঠাৎ আমার েচাখ টয্ারা 
হেয় েগল। েদিখ, িঠক েচৗেকামাথা ছ’ফুট লmা eকটা েলাক েসখােন দাঁিড়েয়। মাথায় 
মাফলার েপিঁচেয় েরেখেছ বেল কানটা িঠক েদখা যােচ্ছ না। িকnt ei েমালােয়ম আবহাoয়ায় 
মাফলার জড়ানটাi িক সেnহজনক নয়? েলাকটার হােত eকটা সাধারণ েফািলo বয্াগ। 
বােসর aেপkায় দাঁিড়েয় পায়চাির করেছ। eমন সময় eকi রকেমর বয্াগ হােত eক 
িহndsািন েসখান িদেয় েযেত েযেত েলাকটার গােয় ধাkা েখল। ধাkার েচােট d’জেনর হােতর 
বয্াগi মািটেত পেড় েগল। েচৗেকামাথা েরেগ গাল িদেয় uঠল, নীচ ুহেয় বয্াগটা তুেল িনল। 
িকnt আমার নজর eড়ায়িন – ei ফাঁেক বয্াগdেটা বদল হেয় েগল! 

জেলর মেতা s  েকস! sাi, sাগলাররা েয eভােব িজিনস হাতবদল কের তা েতা 
কত গেl পেড়িছ, িসেনমায় েদেখিছ। িকnt হতচ্ছাড়া েপঁেচার িক েসিদেক নজর আেছ! েস 
nালাকয্াবলার মেতা কখনo েশা েকেসর পুতুল, কখনo রাsার পােশর গাছপালা, আবার 
কখনo বা িবsুেটর বয়ােমর িদেক জুলজুল কের তািকেয় আেছ। আমার েগাটাকতক কnেয়র 
gঁেতা েবকার যায়। েশষ aবিধ o eকমেন িমি র েদাকােন গরম িজিলিপ ভাজা েদখেত 
থােক। 

oর hাংলােমা েদেখ গা jেল েগল। বেলi েফললাম, “কী হাভােতর মেতা েচেয় 
আিছস, oিদেক ঐ বাসsয্ােNর কােছ –” 

“আের চুপ, চুপ, েক শুেন েফলেব!” েপঁেচা ts হেয় আমায় থািমেয় িদেয় বলল, 
“েদেখিছস তাহেল! িকnt তােলেগােল eক থাডর্ পািটর্ েয পাচার হoয়া বয্াগটা েbড েমের ফাঁক 
কের িদিবয্ সের পড়ল, তা েবাধহয় েতার েচােখ পেড়িন। ঐ েয gঁেফাটা, েদাকােন বেস 
েpমেস িজিলিপ খােচ্ছ।”      

  বুঝুন! ei েপঁেচার কােছ িকনা ঘয্াম েদখােত িগেয়িছলাম! লjায় আর oর মুেখর 
িদেক চাiেত পাির না। iিতমেধয্ gঁেফা পেকটমারটার খাoয়া হেয়েছ। পয়সা চুিকেয়, েঢঁkর 
তুেল ধীেরsেs েস েবিরেয় eল। eকটা িনরালা জায়গা েবেছ েপঁেচা তার মুেখামুিখ হ’ল। 

“তারপর দাদা, কাকাবাবুর বয্াগটা ফাঁক কের িক কাজটা ভােলা করেলন?” 
gঁেফা চমেক uঠল। েপঁেচা গmীরমুেখ বেল চলল, “েদখলাম, শুধ ুপাঁচজেনর সামেন 

লjা পােবন েভেব তখন িকছু বললাম না। চুির িবদয্া বেড়ািবদয্া – তেব িকনা, যিদ ধরা না 
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পেড়! যাক, জানাজািন হবার আেগ eখনo েবাধহয় eকটা রফা করেত পােরন। যা হাতােলন 
তার েথেক টাকাকিড়gেলা নয় আপিনi রাখুন – িকnt an িজিনসgেলা আমার চাi!” 

েলাকটা eতkণ jলn দৃি েত তািকেয় েপঁেচার jান শুনিছল। হঠাৎ েস পেকট েথেক 
eকটা েপটেমাটা oয়ােলট েবর কের আমােদর িদেক ছুঁেড় িদল। তারপর েপঁেচার কােছ eেস 
িহসিহিসেয় বলল “পাকা েছেল!” আর েগাদা েগাদা হােত আচ্ছােস oর কান মেল িদেয় 
গটমিটেয় চেল েগল। 

gঁেফার েপছেন ছুটেত যািচ্ছলাম, েপেঁচা বাধা িদল। eকটু কrণsের বলল, “েছেড় 
েদ, eo নয় eকরকম রফাi হল! আমারo থাকল, oরo। চল eখন বািড় িগেয় েদিখ, বয্ােগ 
কী আেছ।” 

ভাবিছলাম, যিদ েকান েগাপন িচিঠ- িফিঠ পাoয়া যায়। িকnt েস gেড় বািল! িকছু 
খুচেরা টাকাপয়সা, d- eকটা পুেরােনা বাস িটিকট, খািনক তামােকর gঁেড়া। oয়ােলেটর বািক 
জায়গা জুেড় রেয়েছ eকটা ‘িকuট’ িবেদিশ কয্ালkেলটর। 

“তাহেল বলেত চাস, ei কয্ালkেলটরটা হাতবদল করার জেni eত কাN!” eকটু 
হতাশ হেয় বলল েপঁেচা। 

বললাম, “নাo হেত পাের। হয়েতা আসিল িচজ েফািলoর েকােনা ভাঁেজ রেয় েগেছ।” 
“হেব।” দীঘর্শব্াস েফেল েপঁেচা কয্ালkেলটরটা তুেল িনল। ধীের ধীের তার মুেখর 

েরখাgিল নরম হেয় eল। বলল, “দাrণ েতা!” 
আিম ঝুঁেক পড়লাম। েদিখ, eকটা িঝনচাক সােয়িন্টিফক কয্ালkেলটর। সাির সাির 

ফাংশন- িক, তার aেধর্কo আমার জানা নয়। iিতমেধয্ েপঁেচা কয্ালkেলটরটা ‘aন’ কের 
িদেয়েছ। eল- িস- িড িডসেpেত কােলা akেরর মালায় ফুেট uেঠেছ eক সাির সংখয্া। 
েসিদেক েচেয় বুঝেত পারলাম, ei কয্ালkেলটরটা বােরা aেঙ্কর সংখয্া aবিধ িহেসব-
িনেকশ করেত পাের। ভােলা কের েদেখ বললাম “eকটু adুত িজিনস, বাজাের েদেখিছ বেল 
মেন পেড় না।” 

েপঁেচাo মন িদেয় যntটা েদখেছ। েশেষ বলল, “তেব তার েচেয়o adুত কী জািনস – 
িডসেpর ঐ সংখয্াটা।” 

oর কথা শুেন িডসেpর সংখয্াটা পেড় েফললাম – ৩৮৩৮৯১৫৫৯৩৫৩। eকটু েভেব 
বললাম, “hা,ঁ siচ aন করেল িডসেpেত িজেরা আসা uিচত।” 

“েস েকান েকান কয্ালkেলটের আেস না, তখন যােহাক eকটা িকছু সংখয্া, মােন 
‘র য্ানডম নাmার’ ফুেট oেঠ। িকnt adুত বয্াপার ei েয ei র য্ানডম নাmারটার আিম েকান 
সহজ uৎপাদক, মােন ফয্াkর পািচ্ছ না! di, িতন, পাঁচ, সাত, eগােরা, েতেরা – েকানটা 
িদেয়i ভাগ যােচ্ছ না।” 

কাম সারেছ! ‘নাmার িথoির’ হেচ্ছ aঙ্ক gেল খাoয়া েপঁেচার িpয় িবষয় o বািতক। 
eকবার মেনামত eকটা সংখয্া েপেল ঘNার পর ঘNা তার িপিN চটেক তেব ছাড়েব। ভেয় 
ভেয় বললাম, “ছাড় না – না হয় না- i েপিল ফয্াkর। সংখয্াটা েতা েমৗিলকo হেত পাের।” 

“বলেলi েতা হেব না যাd, pমাণ কেরা। আর বােরা aেঙ্কর eকটা র য্ানডম নাmার – 
েসটা হঠাৎ েমৗিলক হেল বয্াপারটা িক asাভািবক নয়?” েপঁেচা রহsময় হািস েহেস বলল। 
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হ’ল – eবার মাথায় uঠল নাoয়া- খাoয়া, েগােয়nািগির। তব ু েশষ েচ া িহেসেব 
বললাম, “িঠক আেছ, পের েদিখস ‘খন। eখন হােত কত কাজ –” 

“ei পাঁচ িমিনট।” লাজুক েহেস বলল েপঁেচা, তারপর কাগজ- েপিnল িনেয় বেস 
পড়ল। sাi- ফাi চুেলায় েগল। চারপােশ জেড়া হেত লাগল েযাগ- িবেয়াগ- gণ- ভােগ ভরা 
খN কাগেজর stপ। 

  সেnেবলা জামাiবাব ু িফরেল তাঁেক আমােদর aিভযােনর বtৃাn জানালাম। শুনেত 
শুনেত িতিন uেtজনায় খাড়া হেয় uঠেলন। বলেলন, “iস, েবাধহয় eকটুর জn িপছেল 
েগল! আমরা জানেত েপেরিছ েয ei শহের খুব িশগিগরi ঐ gpচরেদর eকটা ‘টপ েলেভল’ 
িমিটং হেত চেলেছ। যিদ kিরয়ােরর বয্ােগ েস বয্াপাের েকান হিদস িমলত –” 

“আর eকবার েচ া কের েদখেল হ’ত।” eকটু uেtিজত হেয় বললাম, “িকnt eিদেক 
িতিন েতা আবার eক জেmশ aেঙ্কর ধাঁধা িনেয় বেস পেড়েছন।” 

“তাi নািক!” েকৗতুহলী জামাiবাব ুeবার েপঁেচার কােছ িগেয় বলেলন, “তারপর িমঃ 
শালর্ক – বয্াপারটা েবশ হাi- ফাi মেন হেচ্ছ?” 

“n - না, েতমন িকছু নয়।” েপঁেচা আমতা আমতা কের বলল, “েsফ eকটা সংখয্ােক 
ফয্াkর করার েচ া করিছলাম। আর মােন, eকবার েরাখ েচেপ েগেল –” 

“ফয্াkর – eতkণ ধের?” 
িচিnত েপঁেচা বলল, “েসটাi েতা ঝােমলা – িকছুেতi হেচ্ছ না! সংখয্াটা aবশয্ বেড়া, 

আর বD েবয়াড়া!” 
মৃd েহেস জামাiবাব ু বলেলন, “েতামায় েদেখ আমার হঠাৎ িবমােনর কথা মেন 

পড়েছ। েশষ সমেয় েসo eরকম –” 
আচমকা িতিন েথেম েগেলন। ঘের হঠাৎ েকমন থমথেম আবহাoয়া, কারo মুেখ কথা 

েনi, শুধ ুআিম আড়েচােখ পােশর েখালা জানালাটার িদেক তাকািচ্ছ। েশেষ জামাiবাব ুeকটু 
লিjত sের বলেলন, “dর ছাi, কথাটা কীভােব বললাম! কােজর চােপ মাথারi িঠক েনi।” 

“েমাহনদা!” লk কিরিন েপঁেচা কখন uেঠ দািঁড়েয়েছ। uেtজনায় তার েগাঁেফর 
েরাঁয়াgিল খাড়া হেয় uেঠেছ। িফসিফিসেয় বলল, “েসিদন িক িবমানদার কাগজপtেরর মেধয্ 
eমন eকটা কয্ালkেলটর পাoয়া িগেয়িছল?” 

যntটা ভােলা কের েদেখ জামাiবাব ুবলেলন, “hা,ঁ hা,ঁ তাi েতা মেন হেচ্ছ। েকন 
েহ?” 

“েক জােন, তাহেল হয়েতা আমার ei aেঙ্কর েখলাটা শুধ ু েখলাi নয়।” েপঁেচা 
sগেতািkর মেতা কের বেল তারপর আবার গভীর িচnায় তিলেয় েগল। 

আিম ভয্াবলার মেতা তািকেয় ভাবেত লাগলাম কী বলা যায়। জামাiবাবুর মুেখ 
iিতমেধয্ িচnার েরখা ফেুট uেঠেছ। বলেলন, “থাক, oেক eখন িবরk েকােরা না।” 

েসিদন aেনক রাত aবিধ েপঁেচা আঁকেজাক কেষ েগল। আেলা িনিভেয় েশাবার পর 
শুিন েস িবড়িবড় ক’ের আoড়ােচ্ছ িবমান সরকােরর েসi েশষ uিk, “মিlক, মিlক –” 
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েপঁেচার ধয্ান ভাঙল পরিদন সকাল আটটা নাগাদ। জামাiবাব ুতখন েবেরাবার জn 
ৈতির হেচ্ছন। হঠাৎ খাতা- েপিnল েছেড় হাঁফােত হাঁফােত eেস েপঁেচা বলল, “পাঁচ িমিনট 
সময় হেব, েমাহনদা?” 

আড়েচােখ ঘিড়র িদেক তািকেয় জামাiবাব ুসেsেহ বলেলন, “সমাধানটা েপেয় েগেল 
বুিঝ?” 

“সমাধান নয়, সমাধােনর পdিতটা।” uেtিজত েপঁেচা বলল, “কী েবাকা আিম, 
eতkণ মাথায় আেসিন। আচ্ছা, ধােরকােছ েকান েডটা pেসিসং েসন্টার হেব?’ 

মেন কিরেয় িদিচ্ছ – e গl যখনকার, তখন ঘের ঘের লয্াপটপ বা েডsটপ আর 
েমােড় েমােড় সাiবার কােফ িছল না। েকান মফsল শহের েতা েস p i oেঠ না। sতরাং 
কিmuটার বয্বহার করেত হেল পাবিলেকর পেk eকমাt ভরসা ঐ েডটা pেসিসং েসন্টার। 

জামাiবাব ুতাi eকটু েভেব বলেলন, “eh , যিদ কাল রােতo বলেত! িবমােনর পর 
আমােদর িটেম কিmuটার ekপাটর্ হেচ্ছ sিজত মিlক। েস- i েতামার কী দরকার, সব 
েদিখেয় শুিনেয় িদেত পারেতা। িকnt o আজ eকটু শহেরর বাiের েগেছ। তেব নতুন 
বাজােরর কােছ ‘জয় মা তারা i- িড- িপ েসন্টার’ আেছ, েচ া কের েদখেত পােরা। িকnt 
েকসটা কী, বল েতা? েতামার ঐ ফয্াkরটা করেত কিmuটার লাগেব নািক?” 

“eগজয্াকটিল! আমার eক িদেনর গাধা খাটিনর েবিশ কাজ কিmuটার কেয়ক 
িমিনেট নািমেয় েদেব। eকটা েছাT েpাgাম লাগেব, েস আিম িনেজi িলেখ েনব। িকnt 
sাiেদর কয্ালkেলটের eমন eকটা সংখয্া, যা ফয্াkর করেত কিmuটার লােগ – েমাহনদা, 
দাল েম জrর kছ কালা hায়!” 

“েবs aফ লাক! তেব েদির করেত পারিছ না, জrির িমিটং আেছ। eেস েদখব’খন”, 
বেল েমাহনদা েবিরেয় েগেলন। 

‘জয় মা তারা’র ময্ােনজার aবশয্ েবশ eকটু েবগ িদেলন। বলেলন, “সির, আমােদর 
eমন েকান বয্বsা েনi। েsফ eকটা েpাgাম রান করােনার জn আমরা কিmuটার ভাড়া 
িদi না। আপনােক হাজার টাকা িডেপািজট আর eকমােসর িডs েsেসর aয্াডভাn পাঁচেশা 
িদেয় aয্াকাuন্ট খুলেত হেব। তারপর pাণ ভের েpাgাম চালান না েকন!” 

“বুঝলাম sার, তেব সব েতা আপনারi হােত। ei, েবড়ােত eেস eকটা uটেকা 
সমsায় েফঁেস েগিছ। যিদ eকটু েমেহরবািন কেরন –” েপঁেচা হাত কচলায়। 

ময্ােনজার কী েযন েভেব তারপর বেলন, “আপনার েকাবল েpাgািমং আেস?’ 
“gেল েখেয়িছ মশাi। চান েতা িশিখেয়o িদেত পাির”, িবপেদ পেড় েপঁেচা eকটু 

বাড়াবািড় হিmতিm শুr করল। 
ময্ােনজার েচাখ িপটিপট কের বলেলন, “েভতের আsন। আমােদর েpাgামােরর আজ 

সকাল েথেক দশবার দাs হেয়েছ। aথচ কতgেলা খুচেরা কাজ পেড় আেছ। েদখনু, যিদ 
চটপট েসের েফলেত পােরন েতা আপনােক eকটা ি  েগs aয্াকাuন্ট কের েদoয়া যােব।” 

বয্াজার মুেখ েপঁেচা েভতের েগল। ময্ােনজােরর ‘খুচেরা’ কাজ সারা হেত হেত 
aিবিশয্ িবেকল গড়াল। তারপর গলদঘমর্ েপঁেচা চটজলিদ eকটা েpাgাম িলেখ কিmuটাের 
চাপাল। 
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িকছুkেণর মেধয্i কিmuটার েরজাl িদল। গিবর্ত েমারেগর ভঙ্গীেত েপঁেচা eকটা 

িpন্ট- আuট িনেয় েবিরেয় eল – ঝকঝেক akের টাiপ করা dিট সংখয্া ৫৩৬২৬৭ আর 
৭১৫৮৫৯। 

“aথর্াৎ ৫৩৬২৬৭ iন্টু ৭১৫৮৫৯ হেচ্ছ ঐ িবখয্াত সংখয্া ৩৮৩৮৯১৫৫৮৩৫৩। 
aমন ছ’aেঙ্কর dেটা েকঁেদা েকঁেদা েমৗিলক ফয্াkর কিmuটােরর সাহাযয্ ছাড়া হােত কেষ 
েবর করা িক চািTখািন কথা!” িনঃশব্াস েফেল বলল েপঁেচা। 

আিম মাথা েনেড় বললাম, “েস নয় হ’ল – িকnt aত কের ফল হ’ল েকান কাঁচকলা?” 
েপঁেচা গmীরমুেখ বলল, “েস েদখা যােব ‘খন। eখন বািড় েতা চল।” 
বািড় িফের েপঁেচার আর তর সiেছ না। ধা ঁকের Dয়ার েথেক কয্ালkেলটরটা েবর 

কের ‘aন’ করল। 
“দাঁড়া, gণটা আেগ িমিলেয় িনi”, বেল খটাখট কয্ালkেলটের ৫৩৬২৬৭, তারপর 

gণিচh, তারপর ৭১৫৮৫৯ িটপল েপঁেচা। তারপর েযi না ‘iেকায়াল টু’ চািব িটেপেছ, 
aমিন eক aবাক কাN। টুং টুং কের কতgেলা ঘNা েবেজ uঠল যntটার েভতর েথেক। আর 
gণফেলর বদেল িডসেpেত ফুেট uঠল eকসাির iংেরিজ akর। ধীের ধীের ডান েথেক বাঁেয় 
সের, aথর্াৎ ‘skল’ কের েদখা িদল চkু চড়কগাছ করা eক বাতর্া। বাংলা করেল তা দাঁড়ায়, 
“েগালবািড় বাসsপ েথেক পি েম gনেত gনেত eিগেয় যাo। বাঁিদেকর সাত নmর গিলর 
েততলা বািড়েত ১৫i aেkাবর িবেকল ছ’টায় জrির িমিটং।” 

 
“e েসi sাiেদর িমিটংটা নািক?” েচাখ বেড়াবেড়া কের বললাম। 
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“তাছাড়া আবার কী! uঃ, খবর পাঠাবার কী aিভনব েকৗশল!” েপঁেচা েযন uচ্ছব্ািসত 
হেয় uেঠেছ। 

aসহায় মুখ কের বললাম, “ঢুকল না,  eকটু gিছেয় বুিঝেয় িদিব?” 
েপঁেচা uেঠ দাঁিড়েয় বলল, “পের গবুচnd, পের! eবার কয্ােলন্ডাের দয্াখ, আজ 

পেনেরা তািরখ। আর ঘিড়েত দয্াখ –” 
“ছ’টা বাজেত পাঁচ িমিনট বািক!” বেলi আিমo তড়াক কের লািফেয় uেঠ পড়লাম। 

তারপর hড়মুিড়েয় d’জন রাsায় েনেম eলাম। 
“েদির হেয় েগেল িচিড়য়া uেড় যােব।” েপঁেচা ছটফট করেত করেত বলল, “eক কাজ 

করা যাক। আমােদর মেধয্ eকজন িগেয় ঐ বািড়টার oপর নজর রািখ, আেরকজন 
েমাহনদােদর খবর িদেয় েফাসর্ েডেক আিন। েফােন- েটােন চলেব না – েক ঘরশtr িবভীষণ 
আেছ েক জােন! িনেজ েযেত হেব।” 

“তেব তুi- i যা, gিছেয় সব বলেত পারিব। পট কের eকটা িরকশা ধের েন। আিম 
ততkেণ ধীেরsেs ঐ েততলা বািড়টার সnােন eেগাi। হাঁটাপেথi পড়েব িন য়i। কdুর 
আর – ঐ েতা েগালবািড় বাসsপ। oখান েথেক gেণ gেণ সাতটা গিল েপেরােলi –” 

“েগানারi বা দরকার কী!” েপঁেচা মুচিক েহেস বলল, “ei শহের গিলর নmর সব 
পরপর। ঐ দয্াখ নাiনথ েরাড। তার সােথ সাত েযাগ করেলi –” 

বুেঝিছ – িসkিটনথ েরাড। আিম মেন মেন আরo eকবার েপঁেচার aেঙ্কর মাথার 
তািরফ কের হনহিনেয় হাঁটা িদলাম। েপছন েথেক শুিন o uিdg জয্াঠামশাiেয়র ভঙ্গীেত 
বলেছ, “সাবধােন যাস। বািড়টার সামেন হা ঁকের দাঁিড়েয় না েথেক আলেগােছ পায়চাির কের 
েবড়াস।” তারপরi েদিখ িরকশা- িটকশার পেরায়া না কের িনেজর পা- গািড়েক টপ িগয়াের 
তুেল িমলখা িসংেয়র মেতা uড়েত শুr কেরেছ। 

িসkিটনথ েরােড েপৗঁেছােত আমার পাঁচ িমিনটo লােগ না। েছাT রাsা, eকটাi 
েততলা বািড়, েসিদেকi েজারকদেম eিগেয় চিল। কাছাকািছ eেল েনমেpেটর নামটা েচােখ 
পেড় – ‘eস মিlক।’ হঠাৎ আমার hৎsnন েযন eক লহমার জn বn হেয় যায়। 

eস মিlক – মােন জামাiবাবুেদর কিmuটার ekপাটর্ sিজত মিlক না? তাঁর 
বািড়েত gpচরেদর িমিটং – িকছু ভুল করিছ নািক? তারপর আমার মেন পড়ল – ei 
িসkিটনথ েরােডi খুন হেয়েছন িবমান সরকার, gিল eেসেছ আেশপােশর েকান বািড় েথেক। 
eবার মেন পড়ল িনহেতর aিnম uিk – মিlক, মিlক! হঠাৎ েযন সব খােপ খােপ িমেল 
যােচ্ছ। ঐ aিভনব কয্ালkেলটেরর েপছেনর iিঞ্জিনয়ািরং েbনিটেক েযন eবার িচনেত 
পারিছ। 

হায় ের, েশেষ সেষর্র মেধয্i ভূত! েক জােন জামাiবাবুর aিফেস িগেয় েপঁেচা eবার 
কার খpের পড়েব! আমার হাতপােয়র বল েযন চেল েগল। eকটু িচnা করবার জn 
uেlািদেকর eকটা পানিবিড়র েদাকােন দাঁিড়েয় eকটা িমেঠ পােনর aডর্ার িদলাম। 

eমন সময় েদিখ, uেlািদেকর ফুটপাথ ধের হনহিনেয় চেলেছ eক িহndsািন। hম, 
eর সােথi না েসিদন েচৗেকা- কান েফািলo বদল করল? তাহেল িন য়i িমিটংেয় eেসেছ। 
িকnt o মিlক- বািড়েত েতা ঢুকল না? তেব িক an েকান কােজ eেসেছ? eখন আিম 
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েকানিদেক নজর রািখ? eকটু েভেব িঠক করলাম – e বািড়টা যখন আমােদর েচনাi হেয় 
েগেছ, তখন eখােন পেড় না েথেক বরং মহাpভুর িপছু িনেয় েদিখ আর েকান েঠক েবর 
করেত পাির িকনা। sতরাং মুেখ যথাসাধয্ িনিলর্িpর ভাব ফুিটেয় িহndsািনর িদেক আড়েচােখ 
েচেয় পান িচবুেত িচবুেত হাঁটা িদলাম। 

iিতuিত চাiেছ েলাকটা, iেচ্ছ কেরi eঁেকেবঁেক চেলেছ। কখনo d’বািড়র ফাঁক 
িদেয়, কখনo পাঁিচেলর েফাকর গেল েশষ aবিধ েস পােশর রাsার eকটা েততলা বািড়র 
েপছেন হািজর হ’ল। তারপর aেkেশ েদয়াল টপেক েভতের ঢুেক পড়ল। বািড়েত েকu থােক 
বেল মেন হয় না। eরা েবাধহয় েসi sেযােগ েভতের ঢুেক নরক gলজার করেছ। 

েস যাক, eখন কির কী? eেগাi, না িফের যাi? েশষ aবিধ েকৗতুহলi জয়ী হেলা। 
aিতকে  হাঁচেড়- পাঁচেড় পাঁিচল িডেঙালাম। সােথ সােথ েসi িহndsািন “েকােল আয়, 
েসানার চাঁদ” বেল আমােক জাপেট ধরল। েদখেত না েদখেত আরo গNাখােনক ষNা 
েকােtেক eেস চড়াo হ’ল। চয্াঁচােনারo ফুরসত না িদেয় তারা পাঁজােকালা কের আমােক 
বািড়র েভতর িনেয় েফলল। 

“ছুঁেচাটা aেনকkণ ধের আমার েপছু িনেয়িছল।” িবজয়গেবর্ আমােক সভাsেল েপশ 
কের বলল িহndsািন। 

eতkেণ আিম সামেন তাকােনার sেযাগ েপলাম। eক মs হলঘর। িমটিমেট আেলা 
jলেছ। eকটা বেড়া েটিবল িঘের বেস েগাটা দেশক ভীষণদশর্ন েজায়ান। তােদর মধয্মিণ 
eক জমকােলা মুেখাশধারী। 

তাহেল িক ei oেদর টপ- েলেভল িমিটং? eমন েতা কথা িছল না। বািড়টা েততলাi 
বেট, তেব রাsাটা েতা িসkিটনথ েরাড নয়! 

“েমাহন েখাচঁেড়র শালা না তুিম?” আমার িদেক িফের বলল মুেখাশধারী। 
িপেঠ dেটা ঠাNা নল েঠকােনা, তাi বয্েঙ্গািkটা হজম কের িনঃশেb ঘাড় নাড়লাম। 
“জােনন বস, ei মেkলi কাল eকটা েখঁkেড়- মাকর্া েছাকরার সােথ বাসsয্ােN 

ঘুরঘুর করিছল। মেন হয় eরাi আমার বয্াগ ফাঁক কেরেছ।” িহndsািন বলল। 
“িছঃ, ভdেলােকর েছেল!” বস eক লহমায় আমােক েমেপ িনেয় িজেjস করল, 

“আমােদর কয্ালkেলটরটা তাহেল েতামরাi েগঁিড়েয়ছ?” 
থতমত েখেয় বেল েফিল, “iেয়, িঠক তা নয় – মােন, ঐ গাঁটকাটার কাছ েথেক –” 
মুেখাশধারীেক িচিnত েদখায়। বেল, “রােজন, িমচেকটা আমােদর েগাপন সেঙ্কত 

udার কেরi eখােন eেস হািজর হয়িন েতা?” 
রােজন aথর্াৎ িহndsািন বলল, “না না, ঘেট aত বুিd থাকেল েসাজাi eখােন আসত। 

e েছাঁড়া েতা িসkিটনথ েরােড দাঁিড়েয়িছল। ৈদবাৎ আমায় েদেখ েপছন েপছন eেস 
পেড়েছ।” 

“তাi নািক?” বস হঠাৎ িনরীহ ভঙ্গীেত িজেjস করল, “বল েতা েখাকা, নাiনথ 
েরােডর সাতটা গিল পের েকান রাsা?” 
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“েকন, িসkিটনথ েরাড।” আিম 
িবনা িdধায় বেল িদলাম। আর আচমকা 
সারা শরীর কাঁিপেয় হাহা কের েহেস 
uঠল মুেখাশধারী। সেঙ্গ সেঙ্গ আেরা 
ডজনখােনক দােনা িহিহ, েহােহা, hhেত 
ঘর কাঁিপেয় তুলল। 

“aমন খাটােশর মেতা হাসার কী 
হল? িঠকi েতা বেলিছ।” ভুr kঁচেক 
বললাম। আর মেন করার েচ া করেত 
লাগলাম – aমন ভুঁিড় নািচেয় হাসেত 
েযন েকাথায়, কােক েদেখিছ? 

বস আমার িপেঠ হাত েরেখ িমি  
েহেস বলল, “না বাছা, eকটা েছাT ভুল 
কের বেসছ। কয্ালkেলটেরর েকাড-
েফাড ভাঙা aবিধ সব িঠকi িছল। িকnt 
তারপর তাড়াhেড়ায় েতামরা েবাধহয় 
েখয়াল কেরািন েয েতেরা সংখয্াটা aপয়া 
েদেখ e শহের েকান েতেরা নmর রাsা 
েনi। sতরাং নাiনথ েরােডর সাতটা 
গিল পর িসkিটনথ নয়, েসেভনিটনথ 
েরাড। ভােলা ভােলা, ei ভুলটার জেn 
তাহেল তুিম পােশর রাsায় আিড় 

েপেতিছেল আর পুিলশেকo আশা কির oখােন েযেত বেল eেসছ।” 
oের সবর্নাশ – েকেলাটা তেব ei! হঠাৎ েবজায় রাগ ধের েপঁেচার oপর। oর 

েপঁেচািমর জেni kেল eেস তরী ডুবল। কী দরকার িছল oi নয় আর সাত েযােগর শটর্কাট 
করার! সাতটা গিল িক আর gেণ gেণ আসা েযত না! eখন o িনেজo িন য়i পুিলশ িনেয় 
পােশর গিলেত sিজতবাবুর বািড় হািজর হেব। oিদেক ভdেলাক apstত aবsায় পড়েবন 
আর eিদেক ei dবরৃ্েtর দল িপছেল েবিরেয় যােব। eেদর হােত পেড় আমারi বা কী দশা 
হেব েক জােন! 

ভাবিছ, eমন সময় মুেখাশধারী uেঠ দাঁিড়েয় বলল, “বn ুগণ, বুঝেত পারেছা েকস 
েকেরািসন। শুধ ুei েছাঁড়ার সামাn oপর- চালািকর জn হােত eখনo বালা পরেত বািক 
আেছ। তেব eবার মােন মােন িমিটং মুলতুিব েরেখ েকেট পড়াi ভােলা। aবশয্ যাবার আেগ 
eকটা জrির কাজ সারেত হেব। ei শালাবাব ুআমােদর সmেn বD েবিশ েজেন েফেলেছ, 
eর eকটু oষুধ- পিথয্র বয্বsা করেত হেব। oর sাঙাতটার েpসিkপশন নয় কাল েলখা 
যােব।” 



  
  
  

13 
 

বিল  হােত আমার d’কাঁধ ঝাঁিকেয় বস বলল, “আgন িনেয় েখলা করার ফল ভােলা 
হয় না। আমােদর েপছেন যারা লােগ, তারা েকu আর থােক না। িবমান েনi, তুিম থাকেব না, 
েতামার জামাiবাবুর দলবেলর বয্বsাo d- eকিদেনর মেধয্ হেচ্ছ। তেব েতামার eকটা েছাT 
‘চেয়স’ আেছ। eমন হােতর িচিড়য়ােদর েশষ বগর্iিঞ্চ aবিধ চামড়াo আমরা জয্াn aবsায় 
ছািড়েয় িনেয় থািক। িকnt কথা িদিচ্ছ, েতামার েশষটা তুিম েটরo পােব না – শুধ ুযিদ আমার 
eকটা েছাT েকৗতুহল েমটাo।” 

আমার রkশূn মুেখর িদেক েচেয় বস বেল চলল, “েকান কােজ লাগেব না, শুধু 
ৈবjািনক েকৗতুহল েমটাবার জni িজেjস করিছ – কীভােব আমার কয্ালkেলটেরর েকাড 
েভেঙ েতামরা েমেসজ udার করেল? কী হ’ল, বল – utর দাo!” 

“বলিছ, eকgাস জল।” d’হােত কপােলর ঘাম মুছেত মুছেত বললাম। বেসর iশারায় 
eক েচলা েদৗেড় েভতেরর ঘের েগল। আর eভােব পাoয়া বাড়িত িমিনটটােক যথাসাধয্ 
uপেভাগয্ কের েতালার েচ ায় আিম মেন মেন আশার ফাnস oড়ােত লাগলাম।  

আচ্ছা, যিদ জামাiবাব ুেপঁেচার ভুল শুধের েদন? aথবা যিদ ৈদবাৎ টহল িদেত িদেত 
oরা eিদেক eেস পেড়? eiসব রিঙন কlনা করেত করেত আিম বাiের তাকােনার েচ া 
করলাম। সব জানালা বn, শুধ ুeকটার শািসর্ ভাঙা। তার ফাঁক িদেয় েদখলাম, eকটা ঝাঁকড়া 
গাছ রাsার oপর েথেক বািড়র িদেক ঝঁুেক পেড়েছ। আর তার পাতার আড়াল েথেক u ঁিক 
মারেছ eকটা adুত আকৃিতর বাঁদর। 

anকাের ভুল েদখিছ না েতা? ভােলা কের তাকালাম, তারপর আমার anরাtা পুলেক 
তাৈথ তাৈথ েনেচ uঠল, e েয েপঁেচা! খুিশেত আtহারা হেয় েগেয় uঠলাম, “েভেঙছ dয়ার, 
eেসছ েজয্ািতমর্য়!” 

“কী িবিচ্ছির িচৎকার, কী জঘn লাs uiশ!” মুেখাশধারী েরেগেমেগ বলল। িকnt 
তার কথা েশষ হেত না হেতi চারিদক কাঁিপেয় েজেগ uঠল েপঁেচার hiসেলর মেতা তীk 
কNsর, “ঘাবড়াস না গব,ু আিম eেস েগিছ- i- i- i- i!” েদখেত না েদখেত েস রেকেটর 
মেতা শা ঁকের uেড় eেস ভাঙা জানালা িদেয় ঘের েসঁিধেয় েগল। তারপর আর কী – েসi 
আিদ eবং aকৃিtম েপঁেচার পাঁচন! কােরা বগেলর ফাঁক গেল, কােরা চুল েটেন, আঁচড়-
কামড়- কাতkুতু- রdার বnা বiেয় িদেয় েকu িকছু বুেঝ oঠার আেগi েস পলেক pলয় 
ঘিটেয় িদল। 

সােথ সােথi বাiের ভাির আেgয়ােstর আoয়াজ। কােজর কাজ েপঁেচাi eকরকম 
gিছেয় eেনিছল। িমিনটখােনেকর মেধয্ পুিলশ িনেয় eেস হাতকড়া- টড়া লাগােনার বািক 
ফমর্ািলিটgিল জামাiবাব ুসারেলন। 

“শুধ ুপােলর েগাদাটা তােলেগােল সটেকেছ।” জামাiবাব ুবলেলন। 
eতkেণ আমার মেন পেড় যায়। েচঁিচেয় বললাম, “পালােত িদo না, জামাiবাবু। o 

হেচ্ছ নতুন বাজােরর েতেলভাজাoয়ালা িনতাi। aমন ভুঁিড় dিলেয় খয্াঁক খয্াঁক েপেটন্ট হািস 
েদেখi oেক িচেনিছ। মেন আেছ েপঁেচা, েসi যখন তুi েগাবের আছাড় েখিল?” 
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eভােব বুক হাlা কের িদেয় বুঝেত পাির, আমার শরীর- মন আর িনেত পারেছ না। 
ধীের ধীের সব েধাঁয়া েধাঁয়া হেয় িমিলেয় যায়। তার আেগ মেন পেড়, জামাiবাব ুaিবশব্ােসর 
ভঙ্গীেত মাথা নাড়েছন আর েপঁেচা হাত- পা ছঁুেড় তাঁেক কী েযন েবাঝােচ্ছ। 

“ি  িচয়াসর্ ফর েপঁেচা- গব ু–” েক েযন েচঁিচেয় বলল। 
“িহপ- িহপ- hরের!” aেনকgিল ফুিতর্বাজ গলার আoয়ােজ ঘর থরথিরেয় েকঁেপ 

uঠেলা। জামাiবাবুর দলবল। আজেকর তাক লাগােনা কাNকারখানার পর েগাটা iuিনটটাi 
আমােদর aিভনnন জানােত চেল eেসেছ। 

eকটু আেগ আমার jান িফেরেছ, তেব eখনo েযন েচােখ ঝাপসা েদখিছ। গােয় 
বয্থা, দাঁত কনকন, মাথা টনটন, কান েভাঁেভাঁ। aথচ দkযেjর েহাতা েপঁেচা িনেজ কীভােব 
েযন পdপেt জেলর মেতা িনেটাল েবিরেয় eেসেছ। িদিবয্ েহেস েহেস সবার সেঙ্গ কথা 
বলেছ। 

“সব ধরা পেড়েছ?” kীণ sের িজেjস করলাম। 
“স- ব। িহndsািন রােজnd েচৗেব, েচৗেকাকান দীপক চতুেবর্দী, eমনিক েতামার 

‘েতেলভাজাoয়ালা’ িনতাio eখন হাজেত েগাড়ািল ঠাNা করেছ। েলাকটা আসেল িবেদিশ 
িডিgধারী iিঞ্জিনয়ার, আদত নাম হীেরন সামn। o- i িছেলা চেkর ‘েbন’। জােনা, oরা 
আমােদর aিফসটা আর- িড- ek িদেয় uিড়েয় েদবার ফিn eঁেটিছল আর তার aয্াকশন 
pয্ােনর জni ei িমিটং”, জামাiবাব ুবলেলন। 

“িকnt ei aঙ্ক- িবশারদ েগােয়nার aসামাn কৃিতেt আমরা আপাতত েবঁেচ 
েগলাম।” eকটা থাবার মেতা িবশাল হাত েপঁেচার িপেঠর oপর েনেম eল। sিজত মিlক, 
জামাiবাব ুপিরচয় কিরেয় িদেলন। 

েপঁেচা িমuিমu কের বলল, “n - না, েতমন িকছু নয়, কতকটা ঘটনাচেki –” 
“নাo নাo, ৈব ব িবনয় ছােড়া।” ধমেক uঠেলন েpৗঢ় শচীনবাব,ু “েতামার ঐ 

কয্ালkেলটর রহsেভেদর বtৃাn শুনেবা বেল কখন েথেক বেস আিছ। eবার েঝেড় কােশা।” 
সিতয্i গলাটলা েঝেড় িনেয় েপঁেচা শুr করল, “িনতাni ছাড়েবন না যখন তেব 

বলিছ। dেটা বেড়া েমৗিলক সংখয্ােক gণ করা েসাজা, িকnt gণফেলর uৎপাদক কের সংখয্া 
dেটা আবার udার করা সহজ নয়। আজকাল ei তtt gpিলিপিবদয্া বা িkেpাgািফেত খুব 
বয্বহার করা হেচ্ছ – িবেশষত কিmuটার- iন্টারেনেট grtপূণর্ আিথর্ক- বয্বসািয়ক তথয্ 
েলনেদেনর েগাপনীয়তা রkার জেn। 

বয্াপারটা eকটু সহজ কের বলিছ। ধrন, আপিন eকটা েমেসজ আমােক পাঠােবন। 
েমেসজটা sরিkত করেত pথেমi তােক eকটা সফটoয়য্ার sরkার ‘বােk’ ভরেত হেব। 
ei বােkর ‘চািব’ হেব dেটা িবশাল, ধrন েচৗষিT aেঙ্কর েমৗিলক সংখয্ার gণফল। 
সংখয্াdেটা আমার িনজs, শুধ ুআমার কিmuটারi জানেব। িকnt তার gণফেলর ‘চািব’টা 
eকটা পাবিলক ডাiেরkিরেত থাকেব, যা েথেক েসটা িনেয় েয েকu আমােক sরিkত 
েমেসজ পাঠােত পারেবন। eবার েমেসজ আমার কােছ eেল ‘sরkা’র বাk খুেল তা udার 
করার পালা। তার জn েয চািব লাগেব, তা হেচ্ছ আলাদা আলাদা ঐ dেটা েমৗিলক সংখয্া, 
যা eকমাt আমার কােছi আেছ। gণফলটা েভেঙ dেটা িবশাল েমৗিলক uৎপাদক udার 
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করেত আধুিনক কিmuটােররo বছর ঘুের যােব। তাi আমার েমেসজ আিম ছাড়া an েকu 
পড়েত পারেব না।” 

“বলেল েয সহজ কের বলছ, িকnt –” 
“ছঁুেয় েবিরেয় েগল?” শচীনবাবুর asিs েদেখ sিজত মিlক মুচিক েহেস বলেলন, 

“যা েবাঝার আিম বুেঝিছ। আপনারা শুধ ুশেটর্ বুেঝ রাখুন, o েছাঁড়া aেঙ্কর জাহাজ। নাo, 
eবার তুিম কয্ালkেলটর pসেঙ্গ eস।” 

েপঁেচা আবার শুr করল, “কিmuটার gpিলিপর ei পdিতটােকi eকটু েছােটা 
েsেল কােজ লািগেয়েছ oi িবেদিশ িডিgধারী হীেরন সামn। আমার হােতর ei েছাT যntটা 
pচিলত কয্ালkেলটর নয়, eকটু আলাদা। eেক বেল ‘েpাgােমb ল কয্ালkেলটর’, খুেদ 
কিmuটার বলেলo িবেশষ ভুল হয় না। হীেরন ei যntেক কােজ লািগেয়েছ েগাপন সংবাদ 
আদান- pদােনর জn। েছাT েমেসজটা eর ‘েমমির’েত ভরা থােক আর কয্ালkেলটরটা 
eমনভােব েpাgাম করা েয ‘siচ aন’ করেল dেটা ছয় aেঙ্কর েমৗিলক সংখয্ার gণফল 
িডসেpেত েদখা যােব। েসটােক ‘ফয্াkর’ কের কয্ালkেলটের gণফল েবর করার েচ া 
করেলi েমেসজটা আp েস েবিরেয় আসেব। তেব বাiেরর েকান েলাক gণফলেক ফয্াkর 
কের সংখয্াdেটা েবর করেত পারেব বেল হীেরন কlনাi কেরিন। তাi েস িনি ত িছল েয 
ৈদবাৎ েকান যnt েবহাত হেলo েগাপন কথািট েগাপনi থাকেব।” 

“oরা েতা আর িডেটকিটভ েপঁেচােক িচনত না!” হািসমুেখ sিজত মিlক বলেলন, 
“িকnt oরাi বা ফয্াkর dেটা েবর করত কী কের? সবার িন য়i কিmuটার েনi?” 

“েবাধহয় ছ’aেঙ্কর কতgেলা েমৗিলক সংখয্ার eকটা িলs বািনেয় হীেরন oেদর 
িদেয় েরেখিছল, ঘুিরেয়- িফিরেয় তার েথেকi uৎপাদক dেটা েনoয়া হ’ত। িলsটা হােত 
থাকেল কয্ালkেলটের বেড়ােজার kিড়- িতিরশটা ভাগ কের েকানটা লােগ েদেখ িনেলi কাজ 
হািসল।” 

“িকnt তুিম কখন anমান করেল েয কয্ালkেলটেরর ঐ সংখয্াটার মেধয্ eতসব 
মারপয্াঁচ লুিকেয় আেছ?” জামাiবাব ুp  করেলন। 

“সংখয্াটােক ফয্াkর করেত না েপের pথম েথেকi আমার eকটু েকমন- েকমন 
লাগিছল। তারপর যখন আপিন বলেলন েয িবমানদার কােছo oরকম eকটা কয্ালkেলটর 
িছল, আিম বুঝেত পারলাম েয েsফ বুেনা হাঁেসর েপছেন ছুটিছ না। িন য়i uিন aমন eকটা 
যnt হােত েপেয় আমারi মেতা িহেসব- িনেকেশ বেসিছেলন। oঁর েশষ uিkর তাৎপযর্o তখন 
জেলর মেতা s  হেয় েগেলা।” 

“েশষ uিk – মােন, ঐ ‘মিlক, মিlক’?” eকটু aবাক হেয় িজেjস করলাম। 
“মিlক নয় ের, েমৗিলক – aথর্াৎ েমৗিলক সংখয্া! ei iিঙ্গত িদেয়i ভdেলাক নীরব 

হেয় িগেয়িছেলন।” 
“আিম িকnt eক সময় েভেবিছলাম ঐ কথার মােন হেচ্ছ –” আমার মুখ ফসেক 

েবিরেয় েগল। 
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“েয ei মিlক বয্াটাi হেচ্ছ আসল কালিpট, ঘরশtr িবভীষণ?” হাহা কের েহেস 
uঠেলন sিজতবাবু। সােথ সােথ জামাiবাবুর anাn কিলগরাo গলা েমলােলন। eভােব 
েসিদেনর আসর ভাঙেলা। 

“আমারi anায় হেয়িছল, গবু। েতােক oভােব িবপেদর মুেখ েঠেল েদoয়া েমােটi 
uিচত হয়িন।” কাঁচুমাচ ুভঙ্গীেত বলল েপঁেচা। 

গরম dেধ চুমুক িদেত িদেত মুেখ বীরt o মহাnভবতার হািস ফুিটেয় তুেল বললাম, 
“যাক েগ, েশষরkা েয করেত েপেরিছস –” 

“েতােক েততলা বািড়টার সামেন েদখেত না েপেয় বুকটা ছয্াঁৎ কের uঠল। মেন হ’ল 
– িন য়i ফােঁদ পেড়িছস, আেগ েতার েখাঁজ করা দরকার। তাi জামাiবাবুেক eকটু aেপkা 
করেত বেল aেনক কে  oেদর েচাখ eিড়েয় গােছ চড়লাম। হলঘের কমেজােরর আেলা 
jলিছল। তাi েসখােন তুi আিছস িকনা িঠক বুঝেত পারিছলাম না।” 

খুিশ হেয় বিল, “তারপর আমার গান শুেনi ধের েফলিল, তাi না?” 
eকটু iতsতঃ কের েপঁেচা বলল, “iেয় – hাঁ। মােন মাt eকটা লাiন, তার মেধয্ 

eতgিল sর আর তােলর ভুল করা িক যারতার কেmা! তkুিণ বুেঝ িনলাম, িনঘর্াৎ e 
আমােদর গব!ু” 

oর sের eমন eকটা আnিরকতার েছাঁয়া িছল েয pিতবাদ করেত িগেয়o েথেম 
েগলাম। বললাম, “তব ু ভােলা েয আমার মেতা ভুল কের েতারা পােশর গিলেত sিজত 
মিlেকর বািড় হািজর েহাসিন।” 

“ভুল – কীেসর ভুেলর কথা বলিছস?” 
েপঁেচার েচাখ িপটিপটািন েদেখ হঠাৎ আমার eকটা গভীর সেnহ হ’ল। বললাম, “তা, 

eকটা রাsা েছেড় েসেভনিটনথ েরােড িক তুিম চাdঁ েযাগবেল হািজর হেয়িছেল?” 
“েযাগবল েকন!” েপঁেচা aবাক হেয় বলল, “নাiনথ েরােডর পর সাতটা গিল – নয় 

আর সােত সেতেরা – e েতা েসাজা িহেসব!” 
হায় aেঙ্কর জাহাজ েপঁেচা – নয় আর সােত সেতেরা ei েতামার েযাগ- বল আর 

তােতi েশষ aবিধ আমার pাণরkা! হঠাৎ মাথা ঘুের েগল, গা পাক িদেয় uঠল – আবার 
মুেচ্ছা েগলাম। 

ছিবঃ ী শাm 
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জয়ঢাক গl pিতেযািগতা’২০১৪ 
িdতীয় েসরা 

 
pকl ভTাচাযর্ 

১ 
আমার আজ মনটা খুব খারাপ। eকটু আধটু মন খারাপ আমার আেগo হেয়েছ িঠকi, 

তেব আজেকরটা ভীষণ েবিশ। eতটাi েবিশ, েয িটিফেন মােয়র বািনেয় েদoয়া িডম 
পাuঁrিটটাo আমার েখেত iেচ্ছ করেছ না। 

েবিশ মনখারাপ হেল সাধারণত আিম আয়নার সামেন দাঁিড়েয় িকছুkণ িনেজেক মুখ 
ভয্াঙাi। িকnt iশkেল েতা েসটা করা যায় না, তাi ভাবলাম রাhেলর সেঙ্গ eকটু ঝগড়া করা 
যাক। িকnt eমনi কপাল, েদখলাম রাhেলর মন আজi িবিচ্ছিররকেমর ভােলা। 

“ei রাhল, eরকম গrর মেতা মুখ কের বেস আিছস েকন ের?” 
জবােব রাhল শুধ ুহাসল। 
“রাhল, েদ েতা েতার েপিnলটা?” o মা, eক কথায় িদেয়o িদল। 
ধুেtির, eভােব ঝগড়া করা যায়! েমজাজটা আেরা খারাপ হেয় েগল। িটিফন িপিরয়ড 

েশষ হেলi পূজা িমস- eর kাশ, িতিন আবার শk শk p  কেরন, না পারেল কানমলা আর 
িনল ডাuন। সবর্নাশ! 

তখনi িঠক করলাম েয পািলেয়i যাi। 

পািলেয়
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পালােনা বয্াপারটা শুনেত যেতাটা শk, েদখলাম আসেল তেতাটা নয়। eiেতা, 
েকমন েবচারা েবচারা মুখ কের েগট িদেয় েবিরেয় eলাম, দােরায়ানদাদা েখয়ালi করল না! 
িকnt asিবেধ হল তার পের। পািলেয় নাহয় েগলাম, িকn পািলেয় েলােক যায় েকাথায়!   

২ 
রাsা েপেরােনা খুব সহজ। aেতা লাল সবুজ িসগnালo েদখেত হয় না, েজbা িজরাফ 

kিসং- eরo দরকার পেড়না। eকটা গr খুঁেজ বার করেত হয়, তারপর তার পােশ পােশ 
আরােম রাsা েপেরােনা যায়। যিদ েকানoিদন না পালাতাম, তাহেল িক ei সহজ uপায়টা 
আিম জানেত পারতাম? কkেণা না! eiসব কারেণi সকেলরi eক আধবার পালােনা 
uিচত। 
 রাsা েপিরেয় িকছুদূর েহঁেট িগেয় েদিখ েবশ aেচনা aেচনা লাগেছ সবিকছু।  তার 
মােন িঠকমেতা পালােনা হেচ্ছ। িকnt েহঁেট আর কতদূরi বা যাoয়া যায়! আর িখেদo পােচ্ছ। 
নাঃ, িডম পাuঁrিটটা েখেয় েবেরােলi হত! 
 আরo িকছুদূর িগেয় েদখেত েপলাম eকটা পাকর্।  ভাবলাম, eকটু বেস িজিরেয় 
েনoয়া যাক। eকটা েবঞ্চ- eর eকিদেক বসলাম। েশষ েরাdুের েবশ গরমাগরম কাঠ। 
pাণপেণ eিদক oিদক, গাছ, kkর েদেখ িখেদটা েভালবার েচ া করিছ, তখনi েলাকটা তার 
ঝুিল িনেয় eেস েবঞ্চটার an পাশটায় বসল। 
 oiরকম ঝুিলকাঁেধ েলােকরা সাধারণত েছেলধরা না হেয় যায় না। বুঝলাম েয 
আমােক eকা েদেখ eেসেছ ধরেত। তা আিম েতা পািলেয়i যািচ্ছ, েকu যিদ ধের িনেয় যায় 
তাহেল sিবেধi হয়! eiসব েভেবিচেn েলাকটােক বললাম, “দাদা শুনেছা?” 
 েলাকটা eকবার তাকােলা, েকমন uদাস uদাস দৃি , তারপর েযন আপনমেনi 
বলেলা, “কী েয বিল, আজ মনটা eত খারাপ...”  

ei কথা শুেনi আমার েছেলধরাদা- র oপর েকমন েযন মায়া হল। বললাম, 
“মনখারাপ েকন েগা েতামার? কী হেয়েছ?” 
 পা dেটা েবিঞ্চর oপর তুেল, েঝালাটা েকােলর oপর েফেল বলল, “বলিছ সব। তার 
আেগ eেসা িকছু েখেয় িনi। িখেদ েপেল আবার আমার কথাবাতর্া gিলেয় যায়।” 
 তারপর তার েঝালার েভতর েথেক ফ্লুিরর েকক েবেরাল, আেপল েবেরাল, eকটা 
েডয়াির িমl চকেলেটর বারo েবেরাল। েবিঞ্চর oপর েসgেলা সািজেয় eকটু লjা লjা মুখ 
কের েছেলধরাদা বলল, “আজ আমার eক বnরু জnিদন িছল, তাi egেলা েপেয়িছ। েরাজ 
িক আর েজােট? মােঝ মােঝ েতা িকছুi থােক না খাবার!” 
 শুেন eকটু ক i হল। আহাের, িখেদ পায়, িকnt েখেত পায় না!  

ভাগাভািগ কের dজেন েখেয়, পােশর কেলর জেল হাত মুখ ধুলাম। eকটু চাঙ্গা হেতi 
েদিখ েছেলধরাদার মুেখ হািস ফুেটেছ। আমােক বলল, “েতা তুিম েতা পালাচ্ছ। পািলেয় 
েকানিদেক যােব িকছু িঠক কেরছ?” 
 ei ের, eবার েবাধহয় আমােক ধিরেয় েদেব! িকnt আর eিড়েয় যাi বা কী কের! না 
ঘাবেড় বললাম, “নাঃ, েতমন িকছু ভািবিন।” 
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িবেjর মেতা মাথা েনেড় েছেলধরাদা বলল, “h,ঁ েসটাo ভাল। আিমo pথমবার 
পালাবার সময় েতমন িকছু না েভেবi েবিরেয় পেড়িছলাম।” তারপর েকমন uদাস sের 
বলল, “িকnt েসiবার েয মজাটা েপেয়িছলাম, েতমনিট আর েকানoবােরi েপলামনা।” 
 েবশ েটর েপলাম েয আমার েচাখdেটা েগাল েগাল হেয় uেঠেছ। “তুিম বুিঝ aেনকবার 
পািলেয়ছ?” 
 “a- েন- ক বার! পালােত আিম eতi ভালবািস, েয িকছুিদন anর না পািলেয় 
থাকেতi পাির না! আের আিম েতা শুধ ুeiজেni িফের আিস যােত আবার পালােত পাির!” 
 eতkেণ েদখলাম আমার মনখারাপ ভাবটা কাটেত আরm কেরেছ। “তা েতামার মনটা 
েয বলেল খারাপ, তা েকন?” 
 “eকটা বাচ্চা েমেয়র খুব asখ কেরেছ, খায় না দায় না, িদন িদন শুিকেয় যােচ্ছ। 
ডাkাের বেলেছ, েকবলমাt হাuiপািখর িডম খাoয়ােলi েস ss হেয় uঠেব। কী েয কির!” 

“হাui পািখ! aমন পািখ আবার আেছ নািক!” 
“আেছ, আেছ! বািদয্পাহােড়র িপছেনর বেনi তােদর বাসা। িকnt eকটা asিবেধ 

আেছ, আর মনখারাপটা েসiজেni।” 
“কী asিবেধ, রাs েচেনা না বুিঝ?” 

 ei কথাটা শুেন েছেলধরা খুব eকেচাট হাসল। pথেম d’ হােত েপট েচেপ ধের েহা-
েহা কের, তারপর মুখ বn কের েফা-ঁ েফা ঁকের, তারপর েচাখ বুেজ েগা-ঁ েগা ঁকের। েশেষ তার 
েচােখ জলi eেস েগল। uেঠ িগেয় কেলর জেল মুখ ধুেয়, নাক েঝেড় eেস েস বলল, “আিম 
িচনব না রাsা! নীলিগির েথেক ৈনিনতাল, কানপুর েথেক কাটমাNু সব ঘুের eলাম, আর 
বািদয্পাহােড়র রাsা িচনব না! না েহ, asিবেধটা হল an জায়গায়। েসi বেন pচুর 
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সাপেখাপ, আর আিম েয সােপ ভীষণ ভয় পাi!” 
 আিম আবার সােপর েথেকo েবিশ ভয় পাi িটকিটিকেত। িকnt েসটা বলেল আবার 
যিদ েছেলধরাদা ঐ িবকট হািসটা হাসেত আরm কের! তাছাড়া েদখলাম আবার েছেলধরাদার 
েচাখমুখ েকমন uদাস uদাস হেয় uেঠেছ। তাi তাড়াতািড় বেল িদলুম, “আচ্ছা, আমােক 
িনেয় েযেত পারেব? আিম িনেয় আসব েতামার হাui পািখর িডম!”    
 ei কথা শুেন েছেলধরাদার মুখটা েসi েয হা ঁহেলা, eখনo েবাধহয় েসটা পুেরাপুির 
বn হয় িন! 

 
৩ 

আিম aেনক জায়গায় েবড়ােত েগিছ, কখেনা বােস, কখেনা েTেন। গািড় চেড়o েগিছ। 
েযভােবi যাi না েকন,  জানালার ধাের না বসেল আমার ভাল লােগ না। কান েঘেঁস h- h 
কের হাoয়া বiেব, জানলায় নাক েঠিকেয়, মােন যেতাটা মাথা বার করেল anরা বকাবিক 
েচঁচােমিচ শুr করেব না, তেতাটাi বাiের ঝুঁেক কেতা কীi েদখেত েদখেত যাoয়া যায়! 
েসiজেni েছেলধরাদার সেঙ্গ বােস uেঠ আিম জানলার ধােরi বসলাম। েছেলধরাদা বসেলা 
পােশর িসেট। 

“আমরা কখন েপৗঁছেবা?” 
“তা বলেত পািরনা। কালo হেত পাের, পরশুo হেত পাের। িনভর্র করেছ Dাiভার 

েকমন চালায়, তার oপর।” 
“e বাবা, ei বাসটা েতা নড়বেড়া করেছ, মাঝপেথ েভেঙ পড়েব না েতা?”   
আমার ei কথাটা eকটু েজাের বলা হেয় েগিছল েবাধহয়। বাসভিতর্ েলাক gনgন 

কের কথা বলিছল, হঠাৎ সবাi চুপ কের েগল। আর বুেড়ামত েয েলাকটা িটিকট কাটিছল, 
ভীষণ েরেগেমেগ বেল uঠল “েক, েক বলল কথাটা? কার eত সাহস েদিখ?” 

েছেলধরাদা আমােক iশারা কের বলল ঘুেমাবার aিভনয় করেত। মাথা নীচ ুকের 
বললাম, “কী েগা, আমােদর নািমেয় েদেব না েতা?” 

“বুঝেত পারেল নািমেয় িদেতo পাের। বুেড়া খুব বদেমজািজ। তেব eকটাi রেk, 
েচােখ o eেকবােরi েদেখ না।”   
 “েসিক! েচােখ না েদখেল িটিকট িদেচ্ছ কী কের?” 
 “িটিকট আর িদেচ্ছ েকাথায়! egেলা েতা ফুিরেয় যাoয়া টয্াবেলেটর পাতা! egেলাi 
আমরা oর কােছ পাস বেল চািলেয় আসিছ গত দশ বছর ধের। নাo, আর কথা নয়, ঘুেমাo 
েতা চুপচাপ। কাল যিদ বাসটা েপৗঁেছ যায় তাহেল aেনক খাটাখাটিন হেব।” 
 কী মুশিকল! eখন েতা সেব সেn। eখনi িক ঘুেমােনা যায়! তব ু েছেলধরাদার 
কথামেতা চুপ কের বেস রiলাম। সারা বােসর সব েলাক েদখলাম িঝেমােচ্ছ, েছেলধরাদার 
েতা িদিবয্ ফুরফুর কের নাকo ডাকেছ। জানালার বাiের anকার েনেম আসেছ। েকবল বুেড়া 
কন্ডাkরটা শুনলাম তখেনা গজগজ কের চেলেছ, “ কী সাহস, aয্া!ঁ বেল িকনা বাস নড়বেড়া 
করেছ! েভেঙ যােব! aয্া,ঁ aয্াtবছর ধের বািদয্পাহােড়র বাস চালািচ্ছ, বিল eকিদনo 
েভেঙেছ, েয আজ ভাঙেব? aেতা নড়বেড়র ভয় েতা বােস চড়া েকন বাপ?ু” 
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 eiসব শুনেত শুনেতi কখন েয ঘুিমেয় পেড়িছ িনেজo জািননা। sp েদখিছলাম েয 
পূজা িমস বােস ঘুের ঘুের সকেলর েহামoয়াকর্ েচক করেছ। আমােদর িসেটর কােছ eেস 
বলল, “eকদম পড়েশানা কেরা না, িডসগািsং! হাui পািখর েsিলং জােনা? সাপ হাu 
েমিন টাiপস জােনা?” 
 আেরা কী কী সব েযন জানেত চাiিছল, তার আেগi েছেলধরাদার ঝাঁকািনেত ঘুম 
েভেঙ েগল। “নােমা, নােমা িশগিগর, েপৗঁেছ েগিছ!” 

 
৪ 
 

“গাংফিড়ং- eর রােজয্ ের ভাi গান ধেরিছ আজ েয! 
খাi দাi আর বগল বাজাi, েনi েতা েকােনা কাজ েয! 
খাবার দাবার aেঢল েপেল 
িদন েতা ভালi যােচ্ছ চেল 
িদন ফুেরােল নােকর ডােক তাi েতা সানাi বাজেছ!!”   
aেনকkণ বুঝেত পািরিন েয গানটা েছেলধরাদা- i গাiেছ! বািদয্পাহােড় েনেমi 

েদখিছলাম তার িদিবয্ ফুরফুের েমজাজ, eখন আবার gনgন কের sরo ভাঁজেছ! শুনেত 
ভােলাi লাগিছল, িকnt oi aেঢল খাবারদাবােরর কথাটা শুেন হঠাত েকমন িখেদ িখেদ েপেয় 
েগল। 

“o দাদা, েকাথায় েতামার হাui পািখর বাসা?” 
“আের, তােদর বাসা েকাথায় তা আিমi িক ছাi জািন! বেনর মেধয্ খুঁজেত হেব।” 
 “েসিক েগা, e েতা িবরাট জঙ্গল! eর েকাথায় পািখর বাসা খুঁজব আমরা! আর আমার 
েয eখনi িখেদ পােচ্ছ!” 
িখেদর কথায় েছেলধরাদা েযন hেঁশ িফরল। “তাi েতা, িখেদ েতা আমারo েপেয়েছ! 

চেলা, েদিখ কী ফল- টল পাoয়া যায়!” 
ফল িজিনসটাi আমার d চেkর িবষ। েস আেপলi েহাক বা কলা, েমােটi পছn হয় 

না আমার। িকnt eমন েবখাpা জায়গা eটা, eখােন না েদখিছ েকানo েদাকানবাজার না 
েকানo বািড়ঘর। িক মুশিকল, eকটা েলাক o েনi েয ধােরকােছ, েয িজেগয্স করব! আের 
oi েতা! শুঁটেকা মেতা েক েযন eকটা eiিদেকi আসেছ না? যাক, eকটা িকছু হিদশ েতা 
িদেতi পারেব।  

ডাকলাম, “o শুঁটেকাদাদা, শুনেছা?” 
েলাকটার েবাধহয় আমার েদoয়া নামটা পছn হেলা না। েকমন eকটা মুখ কের 

তাকােলা আমােদর িদেক,তারপর ঘড়ঘেড় গলায় বলল “কী? চাi টা কী শুিন?” 
“আমরা হাui পািখর বাসা খুঁজেত eেসিছ, িকnt িখেদ েপেয়েছ খুব। eখােন েকাথাo 

িকছু খাবারদাবার পাoয়া যােব?” 
eিদেক েছেলধরাদা িফসিফস কের বলেছ, “েকন ডাকেল? েলাকটােক েতা িঠক 

sিবেধর মেন হেচ্ছ না!” 
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“রােখা েতা েতামার sিবেধ asিবেধ! eিদেক পািখর বাসা েখাঁজবার নাম কের eমন 
জায়গায় িনেয় eেল েযখােন জনমিনিষয্ েনi...”  

eত পযর্n আিম িফসিফস করেত করেতi শুঁটেকা েলাকটা আমােদর কােছ চেল eল। 
“খাবার েতা eখােন িকছুi পােব না। তা হঠাত হাui পািখর বাসা কী হেব?” 

“খাবার পাব না? গােছর ফল টল o নয়?” আমার বুক শুিকেয় আসিছল। 
“ei জঙ্গেল সব গােছর ফলi িবষাk, েখেলi মাথা ঘুের যােব, ভুলভাল sp েদখেব, 

নাচেত iেচ্ছ করেব, মেন হেব uড়েছা। খবদর্ার েখo না! িকnt হাui পািখর বাসা েকন?” 
eতkণ েছেলধরাদা েগাজঁ হেয় দাঁিড়েয়িছল, হঠাৎ েকমন েখঁিকেয় uেঠ বলল, “েস 

েজেন আপনার কী মশাi? খাবার িকছু পাব না বলেলন, বয্াস চুেক েগল। eখন আপিন যান 
েতা িনেজর কােজ!” 

eরকম ধমক েখেয় শুঁটেকাদাদা eকটু হকচিকেয় েগল। “না, মােন, হাui পািখ েতা 
বািদয্পাহােড়র eকদম oপের বাসা বাঁেধ, oঠা খুব শk। জঙ্গেলর িভতর aবশয্ d- eকটা 
েপেলo েপেত পােরা। িকnt ei জঙ্গেল pচুর সাপ, জােনা েতা? যাi তাহেল, শুনেত আর 

চাiছনা যখন...” o মা, সিতয্ চেলo েগল! 
েকাথায় আিম hেতাশ করব, তার আেগi েছেলধরাদা আমােক বলল, “ei ের, তাহেল 

eখন কী হেব!” 
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গতকাল iশkল েথেক েবিরেয় আসার পর ei pথম আমার খুব মেন পড়েত লাগল 
বািড়র কথা, মােয়র জেn মনটা েকমন কের uঠল। 

o মা েগা, তাহেল eখন কী হেব! 
            ৫ 
সবাi বেল খািলেপেট ঘুেমােত েনi, ভয়ংকর সব sp েদখেত হয়। eকদম ভুল কথা। 

িদিবয্ ঘুম হল, আর sেp েদখলাম মা কেতা কী রাnা কেরেছ আমার জেn! সিতয্ বলেত কী, 
েজেগ uেঠ মনটা eকটু খারাপ লাগিছল, িকnt িখেদটা েবশ কম েটর পািচ্ছলাম। পােশ 
েদখলাম েছেলধরাদা হাঁ কের ঘুেমােচ্ছ, eকটা মািছ বার বার oর মুেখ েঢাকার েচ া করেছ 
আর নােকর ডােক ভয় েপেয় uেড় পািলেয় যােচ্ছ। 

নাঃ, েভেবিচেn েদখলাম েয ei েছেলধরাদাটা েকােনা কেmর নয়। যিদ িকছু হিদস 
িদেত পাের েতা oi শুঁটেকাদাদাi পারেব। যাi শুঁটেকাদাদার েখাঁজ কির েগ। জয় মা বেল 
জঙ্গেল ঢুকলাম। গাছপালাgেলা সব েযন েকমন েকমন, যেতা েভতের ঢুকিছ, তেতা ঘন হেয় 
আমােক িঘের েফলেছ মেন হেচ্ছ! eখন েতা সকাল, িকnt সূেযর্র আেলা eত কম ঢুকেছ, েয 
মেন হেচ্ছ সেnয্ নামেলা বেল! 

আর েসi সেঙ্গ চারিদেক কী সব িফসিফস শb! oেরবাবা, ogেলা কী ের! সাপ! 
eতkণ েখয়ালi কিরিন, eখন েদখিছ গােছর ডােল ডােল জিড়েয় কেতা রকম সাপ, েযgেলা 
ঝুির ভাবিছলাম েসgেলাo লকলক কের িজভ বার করেছ, িশকড়gেলাo মােঝ মােঝ ফনা 
তুলেছ, আর... 

...আর সবক’টা eকমেন আমােকi েদখেছ আর িহস িহস কের িনেজেদর মেধয্ কী 
সব েযন বলাবিল করেছ!! 

আমার পা dেটা েযন আটেক েগেছ... বুেকর িভতর eত েজাের িঢপ িঢপ করেছ েয 
s  িনেজর কােনi শুনেত পািচ্ছ... o বাবা, o মা, o পূজা িমস, েকu eেস আমােক বাঁচাo 
েগা!! dচ্ছাi, oেদর কােরা মুখটাi ভাল কের মেন পড়েছনা েতা নাম... তাছাড়া oরা eখােন 
আসেবi বা কী কের... hা ঁআসেত পাের eকমাt শুঁটেকাদাদা! দাদা েগা! ডাকলাম িক? না, 
ডািকিন, গলা িদেয় আoয়াজ েবেরােচ্ছনা েয... eবার কী হেব!!  

কতkণ eiভােব কাটেলা জািননা। হঠাত মেন হল aেনক দূর েথেক েকu েযন িকছু 
বলেছ আমায়। hা,ঁ oi েতা শুঁটেকাদাদা, েবশ িকছুটা দূের, বলেছ, “সাবধােন eিগেয় চেল 
eস, oরা িকছু বলেবনা েতামায়!”  

যাক, িকছুটা ভরসা েপলাম, িকnt সাবধােন eেগাব কী কের! ভুত তাড়ােত শুেনিছ রাম 
নাম জপ করেত হয়, সাপ তাড়ােত কার নাম জপ করব? গrড়? েতা তাi েহাক, গrড় গrড় 
বলেত বলেত  eেগােত থাকলাম শুঁটেকাদাদার িদেক। o মা, সাপgেলা েযন সের সের 
আমােক জায়গা কের িদেত লাগেলা। eকটু eকটু কের আমার ভয়টা েকেট েযেত থাকেলা। 
eiভােব েপৗঁেছo েগলাম শুঁটেকাদাদার কােছ, মেন হল েযন ধেড় pাণ eল! 

“সাপেক aেতা ভয় পাo েকন? জােনা, oেদর মেতা ভীতু pাণী খুব কম আেছ? oরাi 
আমােদর ভেয় লুিকেয় থােক, আর ভীষণ ভয় েপেলi তখনi কামড়ায়। আেরা মজা হল, 
eখােন যতgেলা সাপ েদখছ, oেদর eকটারo িবষ েনi। কামড়ােল িকছুi হেব না েতামার!” 
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শুঁটেকাদাদা বেল িক! ঐ ভয়ঙ্কর সাপgেলা নািক ভীতু, আর িবষo েনi! আিম েতা হা!ঁ 
আর তখনi মেন পড়েলা েছেলধরাদা েবাধহয় eতkেণ হা ঁবn কের েজেগ uেঠ আমােক 
খুঁজেছ, তাড়াতািড় কাজটা েসের েফলেত হেব। 

“o শুঁটেকাদাদা, বেলা না, হাui পািখর িডম িনেয় িফরেবা েকমন কের? oi িডম 
খাoয়ােল তেবi েতা বাচ্চা েমেয়টা সারেব!” 

“েতামার েবান বুিঝ?” 
“েবােনর i মেতা। আিম তােক িচিননা যিদo, েদিখ িন েকানoিদন, তেব েছেলধরাদা 

বেলেছ তার কথা, তাi eেসিছ।” 
“েতামার সেঙ্গ oi েলাকটা েছেলধরা?” 
“হেব হয়েতা। েসiরকমi েতা েদখেত। তেব িনেজi েতা িকছু জােননা, েছেল ধরেব 

কী! বাচ্চা েমেয়টা oর বn,ু তাহেল আমারo েবান i েতা হেলা। তােক সািরেয় তুলেত হেব 
না?” 

 “oেহা, oiজেni বুিঝ হাui পািখর বাসা খুঁজিছেল! তা িডম দরকার আমােক 
বলেলi পারেত!” 

“েতামার কােছ আেছ? েদেব তুিম?” 
“আেছ ৈবিক! কেতা রকেমর িডম চাo, সব আেছ!  আিম েতা সােপর িডম, পািখর 

িডম ei সবi খুঁেজ খুঁেজ িবিk কির!” 
“সােপর িডম? েস আবার েকমন?”  
আমার কথা শুেন শুঁটেকাদা oiখােনi বেস তার েকামেরর ঝুিড়টা খুলল। ঊিরbাস, 

কেtা রকম িডম রেয়েছ পাতায় েমাড়া েমাড়া! আকাশী, েগালাপী, চকরাবকরা কাটা... 
“ei আকাশী gেলা সােপর। েদেখছ কী snর! আর eigেলা...” 
“হাui পািখর বুিঝ?” 
“না, হাui পািখর িডম েসানালী রেঙর, ei েয।” 
েদখলাম। কী adুত snর েদখেত, েয কী বলব! ei কম আেলােতo মেন হেচ্ছ েযন 

jলjল করেছ !  
“দাদা, তুিম ei িডম েপেল েকাথা েথেক?” 
“বািদয্পাহােড় চেড়, aেনক খুঁেজেপেত eেনিছ! h ঁh ঁবাবা, ei জেni েতা aেনক 

দাম!” 
আমার মাথায় বাজ। দাম েদব কী কের, িকছুi েতা েনi পয়সাকিড়! তাহেল িক... 
আমার মুখ শুিকেয় েগল েদেখ েবাধহয় শুঁটেকাদাদার দয়া হল, “না না, েতামােক দাম 

িদেত হেব না। তুিম েছেল ভাল, কার না কার asখ সারাবার জেn aেচনা eকটা েলােকর 
সেঙ্গ ei জঙ্গেল চেল eেসছ, আিম েতামায় ei চারেট িডম uপহার িদলাম। eবার চেলা, 
েতামােক ঐ েছেলধরার কােছ েপৗঁেছ িদেয় আিস।” 

“তুিম রাsা িচনেত পারেব?” 
জবােব শুঁটেকাদাদা শুধ ুহাসল, তারপর আমার হাতটা ধের eেগােত লাগল। 

 



  
  
  

25 
 

৬ 

“বািদয্পাহাড় বািদয্ বাজায়, হাui পািখ নােচ, 
সাপেখােপরা কামেড় েদেব আিসস েন েকu কােছ! 
বদমাশটা সাতসকােল 
িডম েপেড়েছ গােছর ডােল, 
eখন যাব পাড়েত েসটা, েতার িক সময় আেছ?” 
oমা, েকাথায় ভাবিছলাম েছেলধরাদা আমােক খুঁেজ না েপেয় িচnািটnা করেব, তা 

েদিখ িদিবয্ গান বািনেয় নাচেছ! আমার হািসi পািচ্ছল, িকnt শুঁটেকাদাদা বলল, “েবচারা 
িনঘর্াত েকােনা গােছর ফল েখেয়েছ তাi ei aবsা!” 

“ei ের, তাহেল কী হেব?” 
“িকছুi না, েসের যােব কালেকর মেধয্। তুিম oেক িনেয় িফের যাo, জল ছাড়া িকচ্ছু 

েখেত িদo না যােত সব িবষ েবিরেয় যায়।” 
“িকnt আিমi বা যাব েকমন কের?” eখন আমার সিতয্ সিতয্ কাnা েপেত লাগল। 
“আিম েতামােদর বােস তুেল িদিচ্ছ। জায়গামেতা নামেত পারেব না?” 
“তা েবাধহয় পারব।” 
“বয্াস, তাহেল asিবেধ েনi। নাহয় আিম an কন্ডাkরেকo বেল রাখিছ...” 
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িখেদ েত ার কথা তখন মাথায় uেঠেছ। হাui পািখর িডম চারেট সাবধােন পাতায় 
মুেড় পেকেট পুের, eকহােত েছেলধরাদার হাত an হােত শুঁটেকাদাদার হাত ধের চললাম 
বাস রাsার িদেক। কখন েয বাস আসেব, আবার েসi বদরাগী কন্ডাkর, েছেলধরাদা কাল 
েসের েগেল হাui পািখর িডম িনেয় যােব েমেয়টার কােছ, তেব েস সারেব। আর আমােক 
আবার েসi sুল, বািড়... 

িবশব্াস কেরা, আমার িকnt ততkেণ েসi মনখারাপটা eেকবাের েসের েগেছ, পূজা 
িমেসর oপর রাগটাo কেম েগেছ। আর মা’র জেn মন েকমন করেত শুr কেরেছ, ভীষণ, 
ভীষণ!!   

 
ছিবঃ িপয়ালী বেnয্াপাধয্ায় 
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জয়ঢাক গl pিতেযািগতা’২০১৪ 
তৃতীয় েসরা (১) 

 

 
রঞ্জন রায় 

      
ঘন জঙ্গেলর মােঝ িতরিতর কের বiেছ নাম না জানা নদীিট; িকnt oর পুবপােরর 

gােমর নামিট আমারা জািন; মুknপুর। gামিট ঝাড়খেন্ডর লােগায়া ছিtশগেড়র সরgজা 
েজলায়।  
     শরেতর সকাল। srজ িতরিকর বািড়র দাoয়ায় eকটা চেটর টুকেরা পাতা, তােত িচৎ-
uপুড় হেচ্ছ oর েছােটা বাচ্চািট। eখেনা নামটাম হয় িন। oর বেড়া ভাi সাতবছুের দdiয়া 
েছাT ভাiিটর েদখাশুেনা করেছ। মা নদীর েথেক কলিস ভের জল আনেব বেল oেক বিসেয় 
েগেছ। মা েয কী কের! oর মন চাiেছ eকছুেট িবরাম িকs kর বািড় চেল েযেত।  

িবরাম oর েথেক d’বছেরর বেড়া, িকnt ভােলা বn।ু িবরােমর বাবা মেনাহর িকs k 
মুknপুর গাঁেয়র ‘েমাকরদম’ বা েসনাপিত েগােছর। oেদর বািড় গাঁেয়র েশষ pােn, pায় 
জঙ্গেলর গা েঘঁেষ। আর লখনেদর বািড়টা গাঁেয়র মাঝখােন, সরকাির পাতেকা’র পােশ।oর 
বাবা sরজ িতরিক হল েগ e গাঁেয়র ‘িসয়ান’ বা েমাড়ল। 
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িকnt কাল রােত িবরামেদর বািড়েত িকছু eকটা হেয়েছ। ঘুেমর মেধয্ েটর পািচ্ছল 
পটকা ফাটার শb। বািড়েত েবশ িকছু েলাকজেনর uেtিজত কথা, বাবার েদৗেড় েবিরেয় 
যাoয়া। আর তারপর মা o দাdর মুেখ বারবার মেনাহর িকs kর নাম। oেক কাঁথা সিরেয় 
মাথা েবর করেত েদেখ মা েচাখ পািকেয় ঘুমুেত বলল। 

eখন সকােল আেs আেs সব মেন পড়েছ। বাবা বািড়েত েনi। মা মুখ ঝামটা িদেয় 
েছাT ভাiেক েদখেত বেল নদী চেল েগল। ভাiটাo েকান কেmর নয়। েকাথায় চটপট ঘুিমেয় 
পড়েব, তা না, eর মেধয্ d’dবার কািন িভিজেয়েছ। 
   আচ্ছা,দাd েতা আেছ। দাdেক ধরেল েকমন হয়? 

“দাd,o দাd?” 
“কা বাত hায় নািত? ভুখ লািগs  কা?” 
“নািহ দাদািজ, দাi েমালা বাসী িখলা েক গঈs ।” 
না েগা দাd, মা আমােক পাnাভাত খাiেয় তেব েগেছ।) 
“তব কা েহাiস? কা বাত?” 
“eকটু েলাির- েটাির শুিনেয় বাচ্চাটােক ঘুম পািড়েয় দাo না! o আমার কথা েশােন 

না।” 
দাd িsত েহেস শুr কেরন। 
“হািত! হািত! হািত! 
তুিম েকান পাহােড়র নািত? 
আিম? গেণশদাদার ভাi, 
কলাবuেক পড়ল মেন 
কলাবনেক যাi।” 

     e বছর েবশ বৃি  হেয়েছ। তাi েkতgেলা সব সবুজ। আিশব্েনর েশষ, ধােনর ‘বািল’ বা 
শীষ পুr  ুহেয়েছ। eiবার শরেতর েরােদ েপেক েসানার রং ধরেব। দরকার আর eক পশলা 
বৃি র,বয্াs । তারপর রািtের েহমেnর িহম আর িদেন পাকা ধান কাটার মরশুম।গত েসামবাের 
দশহরার িদন রাবণবধ হেয় uৎসব েশষ, eবার েkেতর ফসল ঘের েতালার পালা। তেব কাল 
রােত িকেসর েচঁচােমিচ হিচ্ছল? 

ঘুিমেয় পড়ল েছাT ভাi। 
“কাল রােত?হািত eেসিছল েয!” 
“হািত eেসিছল? তুিম েদেখছ দdা? েকমন েদখেত, েসi পাহােড়র মত u ঁচ?ু kেলার 

মত কান, মুেলার মত দাঁত? আিমo েদখব।” 
“হািতর সেঙ্গ েদখা না হেলi ভাল দাdভাi। েতামার বাবা কাল েদৗেড় েগল না? 

eকটা নয়, eকটা েগাটা হািতর পাল! কাল d’dবার গাঁেয় ঢুেকিছল। েkত মািড়েয় েগালার 
ধান ন  কের তেব েগেছ। আর েবশ ক’টা বািড়র চাল, মােন oi টািল- খাপড়ার ছাদ 
েভেঙচুের eকসা।” 

“o! তা oরা িক িনেজর েথেক চেল েগল?” 
“তা িক যায়? িটন বািজেয় পটকা ফািটেয় তেব oেদর তাড়ােনা েগল।” 



  
  
  

29 
 

“কাল রািtের বাবা িক পটকা ফাটােত েগছল? আর িকs k কাকা? িটন বাজােত?” 
“িটন বাজােব িক, সবেচেয় েবিশ েলাকসান েতা oেদরi হেয়েছ। ধােনর মরাi gঁিড়েয় 

িদেয়েছ, শাকসবিজর বাগান তছনছ,আর eকটা দাঁতাল হািত েতা মাতাল হেয়- - ” 
“হািত কী কের মাতাল হয়? oরা িক বাবা আর মেনাহর কাকার মত েগলােস কের 

হাঁিড়য়া খায়?” 
“েসi কথাi েতা বলিছ। িকs kেদর েগায়াল ঘেরর পােশ খেড়র গাদার িনেচ eক 

কলিস মhয়া রাখা িছল,চারমােসর পুরেনা। eকটা হািত eমন রিসয়া েয গেn গেn eেস খুঁেজ 
েপেত িঠক েবর কের েফলল।” 

“তারপর দাd? 
“তারপর বয্াটা বjাত শুঁড় ডুিবেয় েচা ঁেচা ঁকলিস খািল কের িদল। eরপর oরা কলিস 

েখাঁেজ, েশােঁক আর আসল িজিনস না েপেয় যত মািটর হাঁিড় সমােন ভােঙ। েশেষ aেনক 
হাঙ্গামা কের দলটােক তাড়ােনা েগল।” 

“aয্াi দdয়া, েতার aত কথায় দরকার কী, আর আপিনo বাবুিজ, oiসব গl করার 
আর েলাক েপেলন না!” 
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নদী েথেক িফের eেসেছ মা; মাথা েথেক নািমেয়েছ েপতেলর কলিস dেটা। eেসi 
দdয়ােক ফয্াঁশ কের uেঠেছ। আর দাdo বhিজ বা েছেলেবৗেয়র ei aভািবত িখঁিচেয় oঠায় 
েকমন েযন িমiেয় েগেছ। 

দdয়া aবাক হেয় মােক েদখেত থােক। মা সকাল সকাল নদী েথেক eকবাের চানটান 
েসের কাপড় ধুেয় eেসেছ। কলিস ভের eেনেছ খাবার জল। ঘেরর সামেনর সরকাির 
পাতেকা’র জল বD খারা; oেত খািল বাসন েধায়া, ঘর সাফ করা-  eiসব হয়। মার গােল 
িভেজ চুল েলপেট রেয়েছ, eখনo চুেল িচrিন পেড় িন, েকমন an রকম েদখােচ্ছ। 

িকnt দাd aমন চুপ েমের েগল েকন? 
“মা, eকটু িবরামেদর বািড় যাi?” 
মা িক না  বলেত eকটু সময় িনল? 
“েবিশ েদির করব না, eকটু েখেলi ঘের eেস যাব।” 
“না বেলিছ েতা!” 
“েকন মা ? কাল oেদর বািড়েত হািত eেসিছল, aেনকgেলা।” 
মা eকিদেক ঘাড় কাত করেলা। 
“তাহেল যাi? oেক eকটু েদেখ আিস?” 
মা d’িদেক ঘাড় নাড়ল। 
“কাল েতা oেদর ধােনর মরাi, তিরতরকািরর বাগান সব তহস-  নহস হেয় েগেছ। 

দাd বেলেছ।” 
মা আর দাd িক েচােখ েচােখ িকছু বলল? eবার মা রাnাঘের ঢুেক েগল। 
“বাবা কখন আসেব, দাd?” 
“বাবা েগেছ বনিবভােগর aিফেস, িফরেত েদির হেব।” 
“েকন েগেছ?” 
“বেনর হািত eেস ঘর ভাঙেল, ফসল তহস-  নহস করেল, মাnষ মারেল আমােদর 

েলাকসান হয়। তখন নািলশ করেল সরকার বাহাdর আমােদর টাকা েদয়, তাi।” 
“হািতgেলা খুব খারাপ, িমিছিমিছ েকন েলাকসান কের? েকন েবােঝ না েয aমন 

করেত েনi?” 
“oরা েরেগ আেছ। রাগেল েতা কােরা hশঁ থােক না;হািতর কী েদাষ!” 
“েকন েরেগ আেছ?” 
“তাহেল eকটা গl েশান, েখয়াল েরেখ, ভাi না uেঠ পেড়!” 
দdয়া eকনজর ভাiেয়র িদেক তাকায়। েছাT ভাiটা েকমন ঘুমুেচ্ছ। বুকটা ধীের ধীের 

uঠেছ নামেছ। হাঁ-  মুেখর পােশ গােল নাল শুিকেয় রেয়েছ। eকটা মািছ uেড় uেড় বসেছ।  
দdয়ার মনটা েছাT aেবাধ েবাকা ভাiটার জেn েকমন িভেজ যায়। o মািছটােক তািড়েয় 
েদয়। তারপর গেlর কথা মেন পড়েতi দাdর িদেক তাকায়। দাdo মুেখ eক চুটিক ৈখিন 
ঠুেস শুr কের। 
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“েস aেনক কাল আেগর কথা। তখন ei eলাকা জুেড় িছল শুধ ুবন, বন আর বন। 
না িছল েলােকর বসিত, না মাnষজেনর আনােগাণা। eখােন িছল হিরেণর পাল, হািতর দল 
আর পািখ। আর ei বেন িছেলন eক েদবী, eেদর সবার েদবী। বনেদবী। 

“পরমাsnরী েসi েদবীেক েকu েদেখিন, মােন েকান মাnষ। িকnt বেনর পশুপািখরা 
সবাi জােন িতিন খুব snর। তাঁর কথা ছিড়েয় পের বন েথেক বেনর বাiের, েলাকালেয়, 
জনপেদ। েসi খবর ধীের ধীের েপৗঁেছ েগল রাজদরবাের। রাজা uতলা। aমন পরমাsnরী 
নারী েকন বেন থাকেবন? তাঁর uপযুk sান হল রাজpাসাদ। েসখােন ৈতির হল eক 
মিnর,েসানার পােত েমাড়া। েদবীর আবাস, েদবী থাকেবন তাi।  

“িকnt েদবী েকাথায়? 
“রাজার তরফ েথেক eকদল েগল বেন ফল- ফল-  পাদয্- aঘর্য্ িনেয়। তারা বনেদবীর 

থােন পুেজা িদল। pাথর্না করল—মাতঃ! আপিন বন েছেড় রাজpাসােদ চলুন। রাজা 
েডেকেছন। েসখােন আপিন খুব যতেন থাকেবন, খুব আরােম। 

“িকnt েকাথাo েকান সাড়াশb েনi। গােছর পাতা নড়ল না। ফুল টুপ কের খেস পড়ল 
না। েদবী েকাথায়? 

“দলটা িফের িগেয় জানাল েয েদবী রাজার পুেজা gহণ কেরন িন। 
“রাজা েরেগ েগেলন। পরমাsnরী নারীর eত aহংকার! রাজা হেলন ভগবান, তাঁর 

আেদশ aমাn করা! বিn কের িনেয় আয় oi জঙ্গেলর রািনেক। 
“eবার েধেয় eল eক দল েসনা। তারা খুঁজেত লাগল জঙ্গেলর আনাচকানাচ। 

তেলায়ােরর েকােপ uিড়েয় িদল গােছর ডাল, লতাপাতা। খুঁেড় েফলল েদবীর থান, েকাথায় 
লুেকােবন িতিন? 

“িকnt েদবী uধাo। রাজার েসনা েখাজঁ েপল না। 
“তা বলেল হেব? িফের িগেয়  রাজােক কী বলেব? তাi oরা ঝাঁিপেয় পড়ল হিরেণর 

পােলর oপর, হতয্া করল পািখর ঝাঁক। েকন বলেছ না oরা েদবী েকাথায়? eiবার েখেপ 
uঠল হািতরা।দেল দেল শুঁড় তুেল ডাক িদল ভাi েবরাদরেদর।শাঁেখর আoয়ােজর মত েসi 
ডাক ছিড়েয় পড়ল বন েথেক বনাnের। আর েসi ডােক সাড়া িদেয় দেল দেল েধেয় eল 
হািত। তােদর পােয়র চােপ িপেষ েগল রাজার ৈসn। তােতo থামল না oরা। হামলা করল 
রাজধানীেত, রাজার েখাঁেজ।  

“eমন আজব লড়াiেয়র জেn ৈতির িছল না রাজার েফৗজ। eকটু পেরi oরা রেণ 
ভঙ্গ িদল।রাজা িনেজ পািলেয় বাঁচেলন। মntী- পাt- িমt- aমাতয্র কথা নাi বললাম।িকnt 
হািতরা খুেন নয়। oরা শুধ ুরাজােক চায়। oরা েজেন েগেছ েয রাজার জেni েদবী eখন 
aদৃশয্ হেয়েছন। রাজা সের েগেল িঠক েদখা েদেবন। 
   “তাi oরা আজo রাজােক খুঁেজ েবড়ােচ্ছ। েসজেn মােঝ মােঝ েলাকালেয় হানা েদয়। ঘর 
েভেঙ্গ ধােনর মরাi িপেষ েদখেত চায় “-  েকাথায় লুিকেয় আেছ েসi d  ুরাজা!” 

“- দdা! িকs kচাচার বািড়েত হািতরা েকন হামলা করল? oরাo িক রাজােক লুিকেয় 
েরেখিছল?” 
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দাd utর েদবার আেগ খড়খড়- ঝরঝর করেত করেত eকটা িজপগািড় eেস oেদর 
বািড়র সামেন থামল।তার েথেক নামল eকজন টুিপ মাথায় েকাটপয্ান্ট পরা গmীর মত 
েলাক। সেঙ্গ বndকধারী dজন বনরkী। শুধ ুতাi নয়, িজপগািড়র েপছনিদক েথেক নামেছ 
বাবা আর িকs kচাচা। বারবার ধুিতর খুঁট িদেয় েচােখর জল মুছেছ চাচা। 

েকাটপয্ান্ট পরা েলাকটােক সবাi সােহব- সােহব করেছ। uিন খািটয়ায় বেস গmীর 
মুেখ িকছু কাগজপtর েবর কের সামেন রাখেলন। 

“হািতর হামলায় আহত বাচ্চািটর নাম?” 
“িবরাম িকs k সােহব।” 
“বােপর নাম? সািকন?” 
“বাপ মেনাহর িকs k। সািকন- মুknপুর। েজলা”সরgজা। রাজয্-  ছিtশগড়।” 
pথেম িকs kচাচা তারপর বাবা তােত বুেড়া আঙুেলর িটপছাপ িদল।uিন বলেলন, “যা 

হবার তা হেয় েগেছ। েছেলটা pােণ েবঁেচেছ ei যেথ । হািতর পােয়র িনেচ না পড়েলo 
ঘরচাপা পেড় কম েলাকi বাঁেচ। েতামার েছেলটা েবঁেচ েতা েগেছ। সাতিদন পের হাসপাতাল 
েথেক েছেড় েদেব। বনেদবীর কৃপা! েসামবার আমার aিফেস eেস টাকাটা িনেয় েযo। আর 
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ফেরs গাডর্ d’জন eক সpাহ েতামােদর বািড় থাকেব। মােন হািতর দলটা চেল না যাoয়া 
aবিধ। আর আজ eেল eকটু দূর েথেক পটকা ফাটােব িটন বাজােব।” 

দdয়া চমেক oেঠ। িবরাম িকs k! oর বn?ু হাসপাতােল! তাi আজ েখলেত 
আেসিন? মা লুিকেয়েছ! দdয়ােকo oেদর বািড় েযেত েদয় িন। 

সােহেবর িজপ চেল েযেতi হাu হাu কের েকঁেদ oেঠ িকs kচাচা। বাবা oর িপেঠ 
হাত বুেলায়, “িকছু ভািবস না। সব িঠক হেয় যােব। সাতিদন েদখেত েদখেত েকেট যােব। 
িবরাম ঘের িফের আসেব। iেয় হািত শাঁেলা েকা aগেলবার েনিহ েছােড়েঙ্গ।” 

মেনাহর িকs k হােতর uেlা িপঠ িদেয় েচাখ মুেছ, েফাঁৎ েফাঁৎ কের নাক 
টােন।তারপর লািঠ হােত uেঠান েপিরেয় েযেত েযেত বলেত থােক, “িমেছ গাল িদিচ্ছস, 
oেদর েকান েদাষ েনi ের! সব েদাষ আমােদর। তুi আর আিম েসবার িঠেকদােরর দালালেক 
িতন গািড় কাঠ েবেচ িদiিন? আমরাi েতা জঙ্গল েকেট সাফ কের িদিচ্ছ। হািতেদর েঠক 
েভেঙ িদেয়িছ, েতা oরা যােব েকাথায়! তুi আমার ঘর ভাঙেল আিম েতােক েছেড় েদব? 
েভেব দয্াখ।” 

ছিব- িশমুল 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

34 
 

 
 

f¤−×fe jäm 
 

(HL) 
 

WLÚ WLÚ ..... WLÚ WLÚ ..... WLÚ WLÚ ..... 
A¢l¾c−jl O¤jV¡ −i−P −Nmz j−e j−e hmm, “Eg HC Bh¡l öl¦ qm!”  

Na ¢ae¢ce d−l HV¡ Qm−Rz fË−aÉL¢ce l¡−œ R¡−cl Ef−l Aá¥a HLV¡ BJu¡S, −LE 
−ke q¡a¥¢s W¥L−Rz fËbj¢ce  −i−h¢Rm h¡w−m¡l −Lu¡l−VL¡l hwn£ h¤¢T −L¡e L¡l−Z 
R¡−cl O−l ¢N−u ¢LR¥ −W¡L¡W¥¢L Ll−Rz ¢L¿¹¥ e¡xz HLV¡ qy¡L ¢c−aC nëV¡ hå q−u −Nmz 
f−ll¢ce pL¡−m hwn£−L hm−a −p BL¡n −b−L fsmz h−m, “B¢j h¡h¤ eV¡l j−dÉ 
ö−u f¢s, −i¡l q−m a−h O¤j i¡−Pz B¢j −Le l¡a¢h−l¡−a I O−l k¡hz a¡R¡s¡ J 
Ol−a¡ −L¡e ¢ce −M¡m¡ que¡z”   

f−ll ¢ce l¡−a Bh¡l HLC BJu¡Sz A¢l¾cj ¢hR¡e¡ −b−L E−W fsmz VQÑ 
¢e−u Q¥¢fp¡−l ¢p¢ys ¢c−u Ef−l −Nmz BJu¡SV¡ O−ll ¢ial −b−LC Bp−Rz ¢L¿¹¥ h¡C−l 
−b−L a¡m¡ −cJu¡z f¤l¡e¢c−el −hn h−s¡ a¡m¡z jl−Q f−s −N−Rz −cM−mC −h¡T¡ k¡u 
A−eL¢ce −M¡m¡ qu¢ez a¡q−m ¢L AeÉ −L¡e l¡Ù¹¡ B−R HC O−l −Y¡L¡l? H−Lh¡−lC 
Apñh euz L¡lণ HC Cw−lS Bj−ml h¡w−m¡V¡l HjeC −k HLC O−l −Y¡L¡l c¤-¢ae−V 

বাuটময্ােনর 

বাংেলা 

জয়ঢাক গl pিতেযািগতা’২০১৪ 
তৃতীয় েসরা (২) 
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l¡Ù¹¡ B−Rz h¡¢sl ¢ial ¢c−uC ph Ol −b−L ph O−l k¡Ju¡ k¡uz ¢e−Ql am¡u −j¡V 
Q¡l−V h−s¡ −n¡u¡l Ol, fË−aÉL¢Vl h¡C−ll ¢c−L HL¢V L−l fËd¡e clS¡ l−u−Rz HR¡s¡J 
l−u−R −Lu¡l−VL¡l b¡L¡l Bm¡c¡ Olz −L¡e Cw−lS p¡−qh e¡¢L HC h¡w−m¡V¡ °a¢l 
L¢l−u¢R−mez ¢nL¡−ll SeÉz c¡¢j c¡¢j −jqN¢e Bl Bhm¤p L¡−Wl Bph¡−hl f¡n¡f¡¢n 
h−s¡ h−s¡ h¡O, ¢Qa¡, h¡Cp−el ØV¡gÚJ S¡uN¡ L−l ¢e−u−R ph LV¡ O−lCz ¢fR−eC Oe 
S‰mz h¡w−m¡l ¢e−Q Bh¡l −Q¡lL¥W¥¢lJ B−Rz hýL¡m −p clS¡ a¡m¡håz  

A¢l¾cj clS¡u c¤jÚ c¤jÚ L−l c¤h¡l d¡‚¡ ¢c−aC ¢ia−ll BJu¡SV¡ hå q−u 
−Nmz,  

“¢ia−l −L? −L?“ c¤h¡l ¢QvL¡l Llmz −L¡e në f¡Ju¡ −Nm e¡z R¡−c HLV¡C 
h−s¡ Olz h¡¢L R¡cV¡ f¤−l¡ gy¡L¡z VQÑ O¤¢l−u f¤−l¡ R¡cV¡ −c−M ¢em −pz L¡¢eÑ−nl d¡−l 
¢N−u h¡w−m¡l ¢fR−e B−m¡ −gmmz S‰−ml j−dÉ p−¾cqSeL ¢LR¥C −Q¡−M fsm e¡z −hn 
¢LR¥rZ −c−M ¢e−Q H−p O−l ö−u fsmz 

f−ll¢ce pL¡−m hwn£−L −X−L A¢l¾cj hmm, “L¡m l¡−a −L¡e në ö−e¢R−m?” 
“e¡ h¡h¤z” 
“Bh¡l −pC BJu¡S q¢μRm Ef−ll O−lz L£ B−R J O−l?” 
“¢LR¥ −eC h¡h¤z L¡−Wl Bph¡h B−R LV¡z Q¥q¡ BJu¡S Ll−a f¡−lz” 
“Cyc¤l Aa −S¡−l L£ L−l BJu¡S Ll−h ? OlV¡ HLh¡l −M¡m¡ k¡−h?” 
“e¡ h¡h¤, JO−ll Q¡¢h −a¡ Bj¡l L¡−R −eCz h−s¡h¡h¤l L¡−R b¡−Lz” 
“j¡−e …ç¡h¡h¤l L¡−R?” 
“B−‘ qy¡ h¡h¤z” 
“a¥¢j La hRl BR HC h¡w−m¡−a?” 
“a¡ fË¡u cn hRlz NË¡−jl −m¡L h−m H h¡w−m¡−a e¡¢L  ïa B−Rz B¢j N¢lh 

Bc¢jz −f−Vl c¡−u L¡S L¢lz a−h Ha¢c−e −L¡e i−ul ¢LR¥ −c¢M¢ez Bj¡l B−N −k 
mRjeÚ e¡−j h¤s¡ Bc¢j b¡La −p −c−n Q−m k¡Ju¡l pj−u h−m¢Rm, ‘I Ef−ll Ol 
−L¡e ¢ce M¤m¢he¡z’ ” 

A¢l¾cj i¡h−m¡, h−s¡h¡h¤l p¡−b ay¡l pÇfLÑ −a¡ M¤hC i¡−m¡z A¢gp −b−L −gl¡l 
pj−u Q¡¢hV¡ −Q−u ¢e−u Bp−hz HL pç¡q qm −p HC h¡w−m¡−a E−W−Rz −R¡– HLV¡ 
¢Vm¡l j¡b¡u, S‰−m −Ol¡z c¡l¦Z f¢l−hnz −p Bl hwn£ R¡s¡ H−a¡ h−s¡ h¡w−m¡−a −LE 
b¡−Le¡z fË¡u HLn hR−ll f¤l¡−e¡ h¡¢sz plL¡¢l A¢gp¡l Bl Ce¢S¢eu¡ll¡ j¡−T j¡−T 
H−p b¡−Le h−m pwú¡lV¡ quz c¤ ¢L−m¡¢jV¡l c¤−l HLV¡ hÉ¡−lS B−R −pQcç−llz 
O¤j¢pf¡q¡sz −pV¡ −jl¡j¢al L¡S Qm−Rz a¡C j¡pR−u−Ll SeÉ HM¡−eC b¡L−a q−h 
a¡−Lz h−s¡h¡h¤ AhnÉ −l¡S HM¡−e B−pe e¡z H S¡uN¡V¡ −R¡Ve¡Nf¤l j¡mi¨¢jl j−dÉ 
fs−Rz f¤−l¡V¡C S‰−m −j¡s¡z EyQ¥¢eQ¥ f¡q¡−sl p¡¢lz H−Lh¡−lC ¢eSÑez Sehp¢a M¤h 
c¤−l c¤−lz S‰−ml j−dÉ B¢ch¡p£l¡J ¢LR¥ b¡−Lz  
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hÉ¡−lSpwmNÀ A¢g−p ¢N−u S¡e−a f¡lm h−s¡h¡h¤ BS Bp−he e¡z −Ll¡¢Z fËp¡c 
hmm, “f¤l¡−e¡ h¡w−m¡l ph Q¡¢h h−s¡h¡h¤l −cl¡−Sl j−dÉ b¡−Lz −cl¡−Sl Q¡¢h h−s¡h¡h¤l 
L¡−Rz −Le pÉ¡l ¢LR¥ q−u−R?”  

“Na c¤¢ce d−l j¡Tl¡−œ Bj¡l Ef−ll Ol −b−L ¢LR¥ BJu¡S q−μRz a¡C 
i¡h¢Rm¡j I OlV¡ HLh¡l M¤−m −cMhz”  

“−L¡e Q¥q¡ ¢h¢õ eu −a¡ ? −L¡mL¡š¡l h¡P¡¢ml¡ Bh¡l HLV¥ −h¢nC Xl−f¡L quz 
q¡x q¡x q¡x”     

“e¡ e¡, a¡ euz −hn −S¡l BJu¡Sz q¡a¥¢s ¢c−u −ke −LE −j−T−a W¥L−R ....... 
WLÚ WLÚ L−lz”  

“−p L£ ! üfÀ −c−Me¢e −a¡ ? Bjl¡ Ha¢ce L¡S Ll¢R HM¡−e −L¡e¢ce ö¢e¢e 
¢LR¥z La h¡h¤l¡ JM¡−e −b−L −N−Rez −LE ¢LμR¥ h−me¢ez” 

A¢l¾cj Bl Lb¡ e¡ h¡¢s−u Ju¡LÑ p¡C−V Q−m −Nmz h¡w−m¡u ¢gl−a ¢gl−a 
¢hL¡m N¢s−u p¡−s fy¡QV¡ RV¡ h¡Smz −qy−VC k¡a¡u¡a L−l Jz p¡l¡¢c−el L¡−Sl j−dÉ 
Lb¡V¡ j−eC ¢Rm e¡z  

l¡−œ Bh¡l HL hÉ¡f¡lz öl¦ qm −pC BJu¡Sz l¡¢œ c¤−V¡ −b−L ¢ae−Vl j−dÉ 
nëV¡ q−μR fË¢a¢cez HMe O¢s−a c¤−V¡ f−elz L£ −b−L HlLj BJu¡S q−a f¡−l? 
j¡e¤o R¡s¡ −L¡e fË¡ণ£l f−r HV¡ Ll¡ pñh euz ¢L¿¹¥ −L¡e −Q¡l X¡L¡−al L¡SJ HV¡ 
euz a¡l¡ Q¥¢l Ll¡l pju BJu¡S L−l −m¡L X¡L−h −Le? hÉ¡f¡lV¡ M¤hC lqpÉSeLz  

A¢l¾cj E−W fsmz VQÑ Bl HLV¡ −m¡q¡l lX ¢e−u Ol −b−L −hl qmz BS−L 
hwn£−L B−N X¡L−a q−hz clS¡u c¤h¡l c¤j c¤j L−l d¡‚¡ ¢c−aC clS¡ M¤−m −h¢l−u 
fsm −p, “h¡h¤, BS−L B¢j −S−NC ¢Rm¡jz BJu¡SV¡ ö−eC E−W f−s¢Rz Qm¤e−a¡ 
−c¢M কী hÉ¡f¡lz” 

c¤S−e িসঁ¢s ¢c−u Ef−l E−W O−ll clS¡u L¡e −f−a −n¡e¡l −Qø¡ Llmz ¢ial 
−b−L HLV¡ d¡ah në Bp−Rz −L¡e q¡a¥¢s h¡ −R¢e ¢c−u −m¡q¡l Ef−l BO¡a Ll−m 
−kje në quz f¤l¡−e¡ L¡−Wl clS¡l gy¡L−g¡Ll ¢c−u ¢LR¥ −cM¡ k¡u ¢Le¡ −Qø¡ Llmz 
¢ialV¡ N¡ঢ় AåL¡lz S¡e¡m¡…¢mJ ¢ial −b−L håz A¢l¾cj mr Llm f¡−nl ¢c−L 
HLV¡ S¡e¡m¡l Ef−ll L¡Q i¡P¡z hwn£−L Q¡f¡ Nm¡u hmm, “Bj¡−L HLV¥ Q¡¢N−u 
dl−a f¡l−h? I i¡P¡ S¡e¡m¡ ¢c−u HLh¡l B−m¡ −g−m −c¢Mz” 

a¡−L Q¡¢N−u dl−a VQÑp−ja X¡eq¡aV¡ ¢ia−l Y¥¢L−u ¢cmz B−m¡ fs−a −cM¡ 
−Nm Q¡¢l¢c−L Af¢l×L¡l −e¡wl¡ T¥−m i¢aÑz −L¡−el ¢c−L HLV¡ M¡V, −a¡oL N¢c −eC, 
c¤−V¡ −Qu¡l, HLV¡ h−s¡ −cu¡m Bmj¡¢l, HLV¡ h¤L−pmgÚ, h−s¡ HLV¡ L¡−Wl −V¢hm Bl 
HLV¡ −hn h−s¡ mð¡−V h¡„ O−ll ¢WL j¡TM¡−e l¡M¡ l−u−Rz BJu¡SV¡ aMeJ q−μRz 
pñha I h¡„V¡ −b−LCz ¢L−pl h¡„ JV¡? L¡−Wl e¡ d¡a¥l? A−eLV¡ ¢h−c¢n L¢g−el 
jaz q¢mE−Xl R¢h−a A¢l¾cj HlLj L¡l¦L¡kÑ Ll¡ L¢ge −c−M−Rz L£ B−R JV¡l 
¢ia−l ? BJu¡SV¡  L£i¡−h q−μR ? h¡„V¡ j−e q−μR q¡ó¡ es−Rz 
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qW¡v ‘h¡h¡−N¡' h−m hwn£ h−p fsmz p−‰ p−‰ A¢l¾cjJ f−s −Nm cs¡j L−lz 
i¡P¡ L¡−Q −m−N q¡aV¡J −L−V −Nmz Bl VQÑV¡ pn−ë f−s−R O−ll ¢ia−lz f−sC 
¢e−i −N−Rz Bl −pC ম§ুý−aÑ BJu¡SV¡J −b−j −Nmz hwn£ ö−u f−s f¡V¡ −Q−f d−l 
j¤MV¡ ¢hL«a L−l, “E−l h¡h¡−l ! j−l −Nm¡j −l!” h−m ¢QvL¡l Ll−a m¡Nmz 

“L£ qm?” 
“¢h...¢h−R .....!” 
“−L¡b¡u?” hm−ahm−aC A¢l¾cjJ ¢RV−L E−W fsmz BhR¡ AåL¡−l i¡−m¡ 

L−l −Mu¡m L−l −cMm −cu¡−ml N¡−u h−s¡ h−s¡ g¡Vmz H…¢m ¢eÕQয় ¢h−R−cl A−eL 
f¤l¡−e¡ দNুÑz hwn£−L d−l d−l ¢e−Q e¡¢j−u Bemz k¿»ণ¡u কাতরােচ্ছ −pz O−l f¡e 
M¡Ju¡l Q¥e ¢iS¡−e¡ ¢Rm j¡¢Vl M¤¢l−a, A−eLV¡ Q¥e raÙÛ¡−e ¢c−u −hy−d ¢cmz pL¡m 
q−m X¡š²¡−ll L¡−R ¢e−u −k−a q−hz  

HLV¥ d¡aÙÛ q−a A¢l¾cj ¢e−Sl O−l Hmz hÉ¡f¡lV¡ HMeJ j¡b¡−aC Y¥L−Re¡z  
 

(c¤C) 
 

h¤h¤e −Qy¢Q−u EWm, “C−u.............. C−u............ Bh¡l HLV¡ ............” 
“Q¥f.. Q¥f.. A−a¡ −S¡−l −QyQ¡−m JV¡ E−s k¡−hz JV¡ −NËV C¢äu¡e qeÑ¢hm,”l¦â 

hmm, “p¡hd¡−e Bu,p¡j−e Ly¡V¡ N¡Rz” 
f¡¢MV¡ −hn h−s¡ Hhw lPQ−Pz j¡b¡l Ef−l −ke qm¤c l−Pl Smcp¤¤É−cl ja 

mð¡−V V¥¢fz −Wy¡VV¡J −hn mð¡z N¡−ul lP p¡c¡L¡−m¡ −jn¡−e¡z −W¡LÚ .....−W¡LÚ .....−W¡LÚ 
.......L−l X¡L−R j¡−T j¡−Tz 

l¦âl q¡−a HLV¡ h−s¡ −V¢m −m¾p m¡N¡−e¡ LÉ¡−jl¡z −hn ¢LR¥rণ d−l R¢h a¥mm 
f¡¢MV¡lz S‰−m −O¡l¡ Jl HMe −en¡ q−u −N−Rz Hh¡−l h¤h¤−el ú¥m R¥¢V, a¡C −S¡l 
L−lC l¦âl p¡−b H−p−Rz h¤h¤e LÓ¡p ¢p−„ f−sz H¢c−L S‰−ml j−dÉ HLV¡ h−s¡ ¢Tm 
B−Rz −hn ¢LR¥ f¢lk¡u£ f¡¢M Hpj−u HM¡−e Oy¡¢V N¡−sz a¡l p−‰ H−cn£u f¡¢Ml¡J 
b¡−Lz  
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i¡−m¡ ¢LR¥ R¢h a¥m−a f¡l−m HL¢V f¢œL¡u R¡f−hz B−NJ −hn L−uLh¡l 
−R−f−Rz jÉ¡f −c−M −c−M H−N¡−μR Jl¡z S‰mV¡ −hn Oe Bl f¡b¤−lz l¡Ù¹¡ hm−a −aje 
¢LR¥C −eCz −c−M j−e qu p¡d¡lণ j¡e¤−ol f¡ H¢c−L M¤h HLV¡ f−s e¡z LMeJ Qs¡C 
LMeJ Evl¡Cz j¡−T j¡−T c¤-HLV¡ ¢Vm¡J fs−Rz f−b HLV¡ −R¡– f¡q¡িড় TZÑ¡ ¢Rmz 
nÉ¡Jm¡u −j¡s¡ f¡bl, a¡l f¡−n e¡j e¡ S¡e¡ q−lL l−Pl −b¡L¡ −b¡L¡ g¥mz L£ c¡l¦ণ! 
¢WL −ke ¢hi¨¢ai¨o−Zl BlণÉL-Hl mhV¥¢mu¡ °hq¡−ll plüa£ L¥ä£z S‰−ml j−dÉ −n¡e¡ 
k¡−μR ¢h¢iæ f¡¢Ml A−Qe¡ X¡Lz HLV¡ ¢j¢ø g¥−ml Nåz  

মােঝ Jl¡ eকবার HLV¥ ¢S¢l−u ¢emz l¦â f¡b−ll Efl ¢fW ¢c−u ö−u i¡h¢Rm, 
La k¤N −L−V −N−R HCM¡−e, HC f¡bl, HC fË¡Q£e hªr, HC TZÑ¡, HLC lLj l−u −N−Rz 
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j¡e¤o HL pj−u fª¢bh£−a H−p−R, S‰m −L−V NË¡j, NË¡j −b−L nql h¡¢e−u−Rz piÉa¡ 
H¢N−u−R ý ý L−lz HL pj−u dlণ£ ¢Rm k¡−cl cM−m a¡l¡ HMe ¢hfæ, j¡e¤−ol L¡−R 
q¡l −j−e ¢eÕQ¥f cy¡¢s−u nql −b−L hý c§−l ¢e−S−cl mr −L¡¢V hR−ll C¢aq¡p−L 
S¢s−uz  

f¤L¥l¦LÚ.... f¤L¥l¦LÚ.... f¤L¥l¦LÚ..... L−l HLV¡ X¡L −n¡e¡ k¡¢μRm ¢LR¥rণ d−lz HLV¡ 
h−s¡ hV N¡−Rl f¡a¡l Bs¡−mz h¤h¤e−L h¡C−e¡L¥m¡l −Q¡−M m¡¢N−u −cM−a hmm l¦âz 
h¤h¤e i¡−m¡ L−l mr Llm fË¡u jue¡l BL¡−ll f¡¢M¢Vl j¡b¡l Ef−ll lP m¡m, −Q¡−Ml 
Ef−l L¡−m¡, Nm¡ J j¡b¡l f¡nV¡ e£m Bl nl£l ph¤Sz “ভােলা কের েদখ,” rd 
বলিছল, “Hl e¡j e£mLã hp¿¹−h±¢l, Cwl¡S£−a hÔ¥ −bË¡−VX h¡l−hVz H−cl ¢fËu M¡cÉ 
hVgmz”  

Bh¡l qy¡V−a öl¦ Llm Jl¡z B−l¡ ¢LR¥c§l k¡h¡l fl qW¡v HLV¡ ¢hn¡m ¢M¢ln 
N¡−Rl f¡n −b−L HLSe −l¡N¡ L¡−m¡ −m¡L −h¢l−u ¢QvL¡l L−l EWm, “i¡−N¡...... 
i¡−N¡........ Ed¡l ja k¡Jz” 

Jl¡ Qj−L E−W ¢f¢R−u emz েবঁেটখােটা j¡Thuিস −m¡LV¡l q¡−sl Efl öd¤ 
Q¡js¡V¡ −m−N B−Rz −L¡ট−l −Y¡L¡ −Q¡Mz fl−ণ HLV¡ jum¡ na¢Ræ L¡fsz   

“−L a¥¢j?” l¦â −Qy¢Q−u EWm, “Bj¡−cl l¡Ù¹¡ R¡−s¡z” 
“J¢c−L −kJ e¡z jl−h.....ph¡C jl−hz” h−mC N¡−Rl Bs¡−m Q−m −Nm েসz 

h¤Lpj¡e −T¡−fl j−dÉ ¢c−u pl£pª−fl ja Ed¡J qm z 
“কী hÉ¡f¡l h−m¡ −a¡ l¦âc¡? −m¡LV¡ −L?” 
“−c−MC −h¡T¡ k¡u f¡Nmz J ¢e−u j¡b¡ O¡j¡p e¡z Qm H−N¡Cz” 
“l¡Ù¹¡ ¢Q−e ¢gl−a f¡l−h? H S‰−m B−N H−pR LMeJ?” 
“e¡z HC fËbjz a−h ¢Q¿¹¡ L¢lpe¡z jÉ¡f Bl LÇf¡p ¢WL b¡L−m −L¡e Ap¤¤¢hd¡ 

q−h e¡z” 
B−l¡ HL O¾V¡ Qm¡l fl l¦â hmm, “কী hÉ¡f¡l hm −a¡? Har−ণ −a¡ ¢TmV¡l 

−cM¡ −f−u k¡h¡l Lb¡z q¡¢ah¡¢sl heh¡w−m¡ −b−L −p¡S¡ Ešl-f¢ÕQj −L¡e hl¡hl 
qy¡V¡f−b c¤-O¾V¡ h−m¢Rmz HMe fË¡u p¡−s-¢ae O¾V¡ q−a Qmmz ¢TmV¡ −a¡ −cM¡ 
k¡−μRe¡!” 

“l¡Ù¹¡ a¡q−m i¥m q−u−R?” 
“LÇf¡p d−l d−l Ešl-f¢ÕQj ¢cL hl¡hlC q¡yV¢R Bjl¡z i¥m q−h −Le?” 
“HMe Ef¡u ?” 
“HLV¡ M¤h EyQ¥ N¡−Rl j¡b¡u E−W −cM−a q−h ¢Tmটা L¡R¡L¡¢R B−R ¢Le¡z e¡ 

q−m −gl¡l l¡Ù¹¡ dlhz ¢hেক−ml B−m¡ b¡L−a b¡L−a heh¡w−m¡u −f±y−R k¡hz iu 
f¡Ju¡l ¢LR¥ −eCz” 

“−L¡e N¡−R EW−h?” 
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“−hn EyQ¥ AbQ নী−Qর িদ−L X¡mf¡m¡ B−R HlLj N¡−R JW¡C p¤¤¢hd¡SeLz Qm 
−c¢M p¡j−ez” 

HLV¥ H−N¡−aC HLV¡ mð¡ N¡R −Q¡−M fsmz l¦â hmm, “−j¡qeQ¨s¡, H−a uW−a 
M¤h HLV¡ Ap¤¤¢hd¡ q−he¡, A−eL X¡m-f¡m¡ l−u−Rz a¥C ¢e−QC cy¡s¡z h−m ¢f−Wl 
l¦LpÉ¡LV¡ M¤−m−l−M c¤l¢heV¡ Nm¡u T¥¢m−u X¡mf¡m¡ M¡j−Q d−l d£−l d£−l E−W −Nmz 

h¤h¤e f¡−nC HLV¡ h−s¡ f¡b−ll Ef−l hpmz pL¡m −b−L A−eL qy¡V¡qy¡¢V q−u−Rz 
HLV¥ hp−a −f−l i¡−m¡C m¡N−m¡z HC S‰m−L i¡−m¡ m¡N¡l −en¡V¡ œ²−j J−LJ NË¡p 
Ll−Rz mr Llm f¡b−ll Efl ¢c−uC h−s¡ h−s¡ m¡m ¢fyf−sl p¡¢l Q−m−Rz Ap¡hd¡−e 
f¡−ul ¢e−Q −hn L−uLV¡ ¢fyf−s Q¡f¡ fsmz H…−m¡l ¢eÕQuC M¤h ¢hoz Q¡lf¡−nC −R¡V 
h−s¡ N¡−Rl R¡Ju¡u T¥f¢p AåL¡l q−u B−Rz −L¡b¡ −b−L HLV¡ Ty¡T¡−m¡ Nå Bp−R 
e¡−Lz  

qW¡v ¢fR−e plpl L−l 
HLV¡ BJu¡S q−aC Qj−L E−W 
¢fR−e O¤−l −cMm fË¡u ¢exn−ë 
S‰m gy¥−s −h¢l−u H−p−R L−uL¢V 
Adু̈a fË¡ণ£z −cM−a A−eLV¡ 
¢fyf−sC jaz ¢L¿¹¥ আকাের A−eL 
hেড়াz j¡¢V −b−L EμQa¡ fË¡u Q¡l-
g¥Vz Q¡l f¡−u qy¡V−Rz f¡−ul 
BP¥m…¢m A−eLV¡ j¡e¤−ol jaz 
j¤ä¥V¡ −N¡m Bl −hn h−s¡z c¤−V¡ 
শুsঁ B−Rz ¢f−Wl Efl HLV¡ 
LμR−fl ja Y¡mz lP p¡c¡z 
S£h−e HlLj fË¡ণ£ −L¡e¢ce 
−c−M¢e h¤h¤ez Hje¢L ¢V¢i−aJ euz  

কােছ eেসi হঠাৎ a¡l¡ ¢fR−el c¤-f¡−u M¡s¡ q−u cy¡s¡mz a¡lfl িশেসl ja 
HLV¡ në Llmz Bl h¤h¤e f¡bl −b−L T¥f L−l N¢s−u f−s −Nmz       
 

(¢ae) 
 

A¢l¾cj f−ll ¢ce A¢gp −b−L −gl¡l pj−u HLSe ÙÛ¡e£u huú L¡j¡l−L −X−L 
¢e−u Hmz hেড়াh¡h¤ −p¢ceJ B−pe¢ez AaHh a¡m¡l Q¡¢h f¡Ju¡ k¡u¢ez L¡j¡l a¡m¡V¡ 
i¡Pm A−eL Lø L−lz 

বেল, “h¡h¤ C−u a¡m¡ −a¡ hýa f¤l¡e¡ qÉ¡uz” 
“Lae¡ f¤l¡e¡?” 
“L¢lhe সo-−csসo p¡m f¤l¡e¡z” 
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¢hL¡−ml B−m¡ aMe L−j H−p−Rz O−ll ¢ialV¡ HLV¡ iÉ¡fp¡ fQ¡ Nåz R¡−cl 
L¢sL¡W −b−L ¢ae−V h¡c¤s T¥m−Rz −N¡V¡ OlV¡ T¥m Bl −e¡wl¡u i¢aÑz Bl−n¡m¡, Cyc¤l, 
¢h−R .... H−clC l¡SaÆz 

“hwn£, B−N S¡e¡m¡…−m¡ M¤−m c¡J,” A¢l¾cj বলল। 
h¡C−ll q¡Ju¡ Y¥L−a iÉ¡fp¡ NåV¡ HLV¥ L¡Vmz A¢l¾cj H¢N−u −Nm j¡−Tl 

L¢geV¡l ¢c−Lz L¡−m¡ d¡ah f¡−a −j¡s¡ −hn hেড়াpেড়া L¢gez Mª াel¡ pj¡িধ −cJu¡l 
pj−u H’dরেণl L¢ge hÉhq¡l Lla A−eL L¡m B−Nz Hl N¡−uJ HLV¡ Sy¡c−lm a¡m¡ 
m¡N¡−e¡ l−u−Rz েস আরo mr Llm L¢g−el N¡−u ¢LR¥ By¢Lhy¥¢L L¡V¡ B−Rz HV¡ 
Bh¡l −L¡e i¡o¡?  

“HV¡ i¡−P¡,” A¢l¾cj −m¡LV¡−L hmmz 
“e¡ h¡h¤¢Sz B¢j H a¡m¡ i¡Ph e¡,” মাথা নাড়ল েলাকটা। 
“−Le?” 
“Bj¡l W¡L¥lc¡ hma H h¡w−m¡−a h¡EVjÉ¡−el ভূa B−Rz HC L¢g−el Lb¡ 

Bjl¡ −R¡V−hm¡ −b−L S¡¢ez” 
“ভূa h−m ¢LR¥ qu e¡¢L ? কী ö−eR −R¡V−hm¡u?” 
“Bj¡l S−eÈl A−eL B−Nl Lb¡z h¡EVjÉ¡e e¡−j HL p¡−qh ¢Rmz M¤h nua¡ez 

hý −m¡L−L SÉ¡¿¹ f¤¢s−u −j−l¢Rmz HC h¡w−m¡V¡ JlC °a¢lz p¡−qh fË¡u Bpa HM¡−e 
¢nL¡−ll SeÉz HL¢ce HC ¢fR−el S‰−m ¢nL¡l Ll−a ¢N−u ¢hfÔh£−cl …¢m−a j¡l¡ 
k¡uz a¡lf−l S‰−m jsL m¡−Nz S¿¹¥ S¡−e¡u¡l, NË¡−jl fl NË¡j jq¡j¡l£েত ES¡s q−u 
k¡uz  

“েশেষ ¢qj¡m−ul HL p¡d¤ H−p নািক j¿»h−m −pC ভূa−L HC L¢g−el j−dÉ h¢¾c 
L−l ¢c−u¢R−mez L¢g−el a¡m¡ i¡P−mC phÑe¡nz h¡EVjÉ¡−el ভূa L¡E−L R¡s−he¡z” 

“HC c¤q¡S¡l h¡−l¡ p¡−m H−p ভূ−al NÒf öe−a i¡−m¡C m¡N−Rz ¢L¿¹¥ ¢hnÄ¡p 
que¡z k¡C −q¡L a¡m¡V¡ i¡−P¡z −l¡S l¡−a ¢hcঘু−V BJu¡S Bj¡l O¤j i¡P¡−μRz Hl 
¢ia−l কী B−R −cM−aC q−hz” 

“e¡ h¡h¤¢Sz B¢j f¡lh e¡z Bf¢e nq−ll Bc¢j B−Rez Bf¢e ¢hnÄ¡p Ll−a 
e¡ f¡−le, Bjl¡ S¡¢e H nua¡e ভূaz  

“a¡q−m q¡a¥¢sV¡ Bj¡−L c¡Jz B¢jC i¡P¢Rz” h−m A¢l¾cj −S¡l L−l h−s¡ 
q¡a¥¢sV¡ −L−s ¢e−u cs¡j cs¡j L−l a¡m¡V¡u BO¡a Llmz hwn£ Bl L¡j¡l c¤S−eC 
A−eL L−l মানা Llm, ¢L¿¹¥ A¢l¾cj −L¡e Lb¡C L¡−e ¢em e¡z 

h¡lc−nL BO¡a Ll−a a¡m¡V¡ −i−P −Nmz q¡a¥¢sV¡ e¡¢j−u −l−M L¢g−el 
Y¡Le¡l qÉ¡−äm d−l p−S¡−l HLV¡ V¡e ¢cm A¢l¾cjz ¢Lছুi হm e¡z hý¢ce d−l hå q−u 
f−s B−Rz pñha jl−Q f−s SÉ¡j q−u −N−Rz  

−hn ¢LR¥rণ d−l −Qø¡ L−lJ m¡i qm e¡z −O−j −N−R A¢l¾cjz HLV¡ n¡hm ¢e−u 
H−p Y¥¢L−u M¤h −S¡−l Q¡f ¢cmz a¡J M¤mm e¡z HL¡l f−r HV¡ −M¡m¡ pñh euz h¡¢L 
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c¤Se −a¡ i−uC Bdjl¡ q−u −N−Rz h¡C−l −h¢l−u ¢N−u l¡je¡j Sf Ll−Rz a¡l¡ 
¢LR¥−aC q¡a m¡N¡−he¡z  

ANaÉ¡ −Qø¡ R¡s−a qmz A¢l¾cj j−e j−e hmm, L¡m−L hÉ¡−l−Sl L¡R −b−L 
py¡Ja¡¢m j¤ä¡−cl −X−L ¢e−u Bp−a q−hz Jl¡ fup¡ −f−m nua¡e−LJ iu f¡ue¡z  

কথাটা মেন মেন িঠক কের িনেয় েস ¢hlš² q−u O−ll h¡C−l −b−L clS¡ hå L−l 
¢cmz 
 

(Q¡l) 
 

l¦â −j¡qeQ¨s¡ N¡RV¡l j¡b¡u kac§l pñh Ef−l EWmz a¡lfl c¤l¢he −Q¡−M 
m¡¢N−u −cMm −L¡b¡J −L¡e Sm¡nu h¡ ¢Tm ¢LR¥C −eCz a¡q−m ¢eÕQuC l¡Ù¹¡ i¥m 
q−u−Rz a¡q−m ¢L jÉ¡fV¡C i¥m e¡ LÇf¡p L¡S Ll−R e¡? jÉ¡f i¥m eu, L¡lণ 
q¡¢ah¡¢sl heh¡w−m¡l −Lu¡l−VL¡l HC l¡Ù¹¡l Lb¡C h−m¢Rmz Ahশয্ p−‰ HJ h−m¢Rm 
−k H l¡Ù¹¡u −LE k¡u e¡z −Le k¡u e¡ −pV¡ AhnÉ h−m¢ez Bl −pC f¡NmV¡ ......... −k 
S‰−ml j−dÉ −QyQ¡¢μRm ....... i¡N k¡J .....i¡N k¡J .....  

hÉ¡f¡lV¡ −Lje −ke −N¡m−j−m m¡N−Rz LÇf¡p k¢c L¡S e¡ L−l a¡q−m ¢gl−h 
কী L−l ? HM¡−e −j¡h¡C−mlJ V¡Ju¡l −eCz i¡h−a i¡h−a N¡R −b−L −e−j H−m¡ l¦âz 

¢L¿¹¥ ¢e−Q h¤h¤e −eCz m¡−NS c¤−V¡ f−s B−Rz −L¡b¡u −Nm −p? 
A−eLrণ d−l −Qy¢Q−u −Qy¢Q−u h¤h¤eেক X¡Lm েস। −Qy¢Q−u Nm¡ d−l −Nmz িকnt 

−L¡e p¡s¡ −eCz BÕQkÑ! j¡b¡ ¢Tj¢Tj Llিছল rdরz −p HMe কী Ll−h? Hahেড়া 
S‰−ml j−dÉ −L¡b¡u My¥−S f¡−h বুবুনেক? a¡−L e¡ ¢e−u কী L−l h¡¢s ¢gl−h?  

e¡xz Bl i¡h−a f¡l−R e¡ l¦âz 
“h¤h¤e............ h¤h¤e...........”  
f¡িখl¡ BJu¡S ö−e ¢L¢Ql¢j¢Ql L−l E−s f¡m¡−μRz Ecï¡−¿¹l ja S‰−ml j−dÉ 

−c±−s −h−s¡¡−μR l¦âz ¢cL¢h¢cL ‘¡e −eCz  
qW¡v HLV¡ …mÈma¡u f¡ S¢s−u V¡m p¡jm¡−a e¡ −f−l েস িছটেক fsm cs¡j 

L−lz j¡b¡V¡ ¢N−u m¡Nm HLV¡ f¡b−ll Eflz AåL¡l −e−j Hm −Q¡−Ml p¡j−ez Tl¡ 
f¡a¡l j−dÉ qs−L HLV¡ h−s¡ N−aÑl j−dÉ িদেয় নীেচর িদেক পড়েত লাগল েস। 

****** 
A¢l¾c−jl O¤jV¡ Bfe¡ −b−LC −i−P −Nmz AåL¡l O−ll j−dÉ −ke cjhå q−u 

Bp−Rz h¡¢m−nl f¡−nC VQÑ l¡M¡ b¡−Lz −pV¡J −eCz  
dsg¢s−u ¢hR¡e¡ −b−L E−W fsm −pz jn¡¢l −b−L −h¢l−u S−ml S−Nl ¢c−L q¡a 

h¡s¡mz BÕQkÑ! −pV¡J −eCz Nm¡ ö¢L−u L¡W q−u −N−Rz clcl L−l O¡j−R তখন 
aিরnম।  

হঠাৎ clS¡V¡ Bfe¡ −b−L M¤−m −Nmz HLV¡ e£m B−m¡ ছিড়েয় পেড়েছ ঘেরর 
েভতর। q¡a-f¡ Ahn q−u Bpিছল aিরnেমরz  
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হঠাৎ েখালা দরজাটা িদেয় HLSe −L¡VfÉ¡¾V fl¡ mð¡ p¡−qh Y¥Lmz L¡V¡L¡V¡ 
hª¢Vn EμQ¡l−ণ hmm, “AÉ¡j Se h¡EVjÉ¡e...........z ý Bl iE ?” 

A¢l¾c−jl N¡−u −m¡j ph M¡s¡ q−u −N−Rz Nm¡ ¢c−u BJu¡S −hl q−μRe¡z 
“iE i¡mN¡l −e¢Vi, q¡E −Xu¡l CE −ØV ¢qu¡l? BC শয্াল িকল iu,” 

বলেতবলেতi সােহব েকাj−ll েহালsার −b−L ¢li¡mh¡l −hl L−l gিল চািলেয়েছ। 
…s¥jÚ L−l L¡e g¡V¡ BJu¡Sz  

p−‰p−‰i pায়, O¤jV¡ −i−P −Nm A¢l¾c−jlz VQÑV¡ h¡¢m−nl f¡−nC B−Rz তুেল 
িনেয় SÆ¡mmz l¡a aMe Bs¡C−Vz ¢hR¡e¡ −b−L −h¢l−u OV OV L−l Sm −Mm েস খািনক। 
Ex! ¢L iuˆl üfÀ ! p¡l¡ nl£l −O−j −N−Rz তািকেয় েদেখ, মাথার oপর f¡M¡টা O¤l−R 
e¡z C−mকিTিসিট −eC j−e quz HM¡−e fË¡uC েলাডেশিডং quz  

qW¡v L¡e M¡s¡ L−l A¢l¾cj öem Ef−ll O−l HLV¡ BJu¡S q−μRz B−Nl 
¢c−el ja −S¡−l −S¡−l euz Q¡f¡ …jÚ …jÚ L−lz AeÉ −LE Y¥−L−R Ef−ll O−l?  

eকটু বােদi nëV¡ hå q−u িগেয় ¢LR¥rণ বােদ Bh¡l öl¦ qmz HMe −L¡e 
j¡e¤−ol −qy−V −h−s¡¡−e¡l në q−μRz A¢l¾cj Q¥¢fp¡−s VQÑ Bl −m¡q¡l X¡ä¡V¡ ¢e−u 
−h¢l−u Hেস িসঁ¢s ¢c−u Ef−l EWm d£l f¡−uz  

Ef−ll O−ll clS¡ −M¡m¡z ¢ia−l B−m¡ −gmm েসz −LE −eCz Ol gy¡L¡z 
L¢g−el Y¡Le¡ −M¡m¡z H¢N−u িগেয় কিফেনর মেধয্ u ঁিক িদল aিরnম। ¢ia−l ¢LR¥C 
−eCz  
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qW¡v ¢fR−e HLV¡ BJu¡S q−a েস O¤−l −cেখ, HLSe −m¡Lz V−QÑl B−m¡u 

mr Llm, −m¡L¢V M¤h mð¡, nÉ¡jm¡ N¡−ul lP, hেড়া hেড়া p¡c¡f¡L¡ n−ণl ja Q¥m-
c¡¢sz fl−ণ p¡c¡ d¤¢a Bl B−m¡u¡ez V−QÑl −S¡l¡−m¡ B−m¡ −Q¡−M fs¡u −Q¡M d¡y¢d−u 
−N−Rz a¡l −L¡−m HL¢V HN¡−l¡ h¡−l¡ hR−ll −R−mz  

খািনক বােদ −O¡l L¡¢V−u েলাকটা Cwিরিজ−a hmm, “f¤V X¡Ee cÉ m¡CVz”  
A¢l¾cj B−m¡V¡ নী−Q e¡j¡−m¡z 
“ý Bl iE?” ¢S‘¡p¡ Llm −m¡LV¡z 
“A¢l¾cj i–¡Q¡kÑz” 
eবাের িতিন পির ার বাংলায় বেল uঠেলন, “i–¡Q¡kÑ ....... h¡P¡িল?”  
“−L Bf¢e ? HM¡−e ¢Li¡−h H−me ? h¡μQ¡¢V −L ? J ¢L j¡l¡ −N−R?” 
“e¡ .....e¡ j¡l¡ k¡u¢e, A‘¡e q−u B−Rz HLV¥ Sm ¢c−a f¡l−h?”  
“qyÉ¡z Bp¤¤e Bj¡l p−‰z h−m A¢l¾cj a¡−cl ¢e−Sl O−l ¢e−u Hmz S−ml 

SNV¡ H¢N−u ¢cmz 
−R−m¢V−L ¢hR¡e¡u öC−u ¢c−u −Q¡−M j¤−M Sm ¢R¢V−u ¢c−aC d£−l d£−l −Q¡M M¤−m 

Q¡Cmz তারপর চারিদেক েদেখ িনেয় বলল, “B¢j −L¡b¡u ? c¡c¡ −L¡b¡u ?” 
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ভdেলাক তার মাথায় হাত বুিলেয় িদেয় বলেলন, “Bp−R Bp−Rz −p-J Bp−Rz 
sড়েঙ্গ ঢুেকেছ খািনক আেগ। আিম িঠক েটর েপেয় েগিছ। ¢Q¿¹¡ −L¡−l¡e¡z”   

hm−a hm−aC হnদn হেয় l¦â eেস O−l Y¥L−m¡z তার সারা গােয় কাদা মািট মাখা। 
H−p eিদকoিদক তািকেয় বুবুেনর িদেক েচাখ পড়েত তােক েস S¢s−u dlmz 

******* 
খািনক বােদ সবাi eকটু ধাতs হেত aিরnম ভdেলাকেক িজjাসা করল, “কী 

hÉ¡f¡l hm¤e −a¡ ? ¢LR¥C −a¡ j¡b¡u Y¥L−R e¡z HC −R−m c¤¢V −L ? Bl Bf¢e HM¡−e 
কী L−l H−me? Bl Ef−ll O−ll L¢geV¡J gy¡L¡z Se h¡EVjÉ¡−el m¡শV¡ −L¡b¡u 
−Nm? 

“কী hm−m? Se h¡EVjÉ¡e? q¡.... q¡...... q¡...... −pC −Se¡−lmz −p −a¡ HLn hRl 
B−NC f¤−s R¡C q−u −N−Rz” 

“a¡q−m L¢g−e কী ¢Rm ? 
“Jl ¢ia−l HLV¡ ýl¦L¥ ¢Rmz” 
“ýl¦L¥ ! −pV¡ কী?” 
“fª¢bh£ −b−L fË¡u Q¡l B−m¡LhoÑ c¤−l HL¢V NË−ql e¡j ýl¦। aবশয্ oখানকার 

বািসnােদর ভাষায় oর uচ্চারণটা AeÉlLj, Bj¡−cl f−r −pV¡ hm¡ pñh euz −pC 
NË−ql েলাকজন qm ýl¦L¥z −cM−a A−eLV¡ h−s¡ আকােরর ¢fyf−sl jaz 

“qyÉ¡, B¢j −c−M¢R,” হঠাৎ h−m EWm −R¡V −R−m¢Vz 
“Bj¡l j¡b¡l j−dÉ ¢LR¥C Y¥L−R e¡z Bf¢e ¢L Bj¡l p¡−b jশLl¡ Ll−Re? −L 

Bf¢e?” A¢l¾cj ¢S‘¡p¡ Llmz  
“hm¢R। −p A−eLL¡m B−Nl Lb¡z i¡lah−oÑl ü¡d£ea¡l −hn ¢LR¥ hRl B−Nz 

−N±−l¾cÊe¡b চেTাপাdÉ¡u e¡−j h¢ln¡−ml HL Bঠা−l¡ hR−ll X¡e¢f−V −R−m ¢hfÔh£ c−m 
e¡j −mM¡mz S‰−ml j−dÉ −N¡fe −Xl¡u öl¦ qm h¾c¥L েছাঁড়বার তািলম। a¡l 
L−uLhRl f−lC েনতািজ kMe ¢p‰¡f¤−l ¢N−u BS¡c ¢q¾c h¡¢qe£ °aির Ll−me aMe 
−pM¡−e ¢N−u েস −k¡N ¢cmz öl¦ qm Cw−lS−cl p¡−b k¤Üz a¡lfl fyua¡¢õ−n ¢àa£u 
¢hnÄk¤−Ül −n−o S¡f¡e BaÈpjfÑZ Ll¡l fl ¢h−cn −b−L pjÙ¹ lpc Bp¡ hå q−u 
−Nmz j¢Zf¤−l BS¡c ¢q¾c −g±−Sl BaÈO¡a£ h¡¢qe£l −no ms¡C−u A−e−L j¡l¡ −Nmz 
−hn L−uLSe dl¡J fsmz a¡l j−dÉ −pC −R−m¢VJ ¢Rmz HC S‰−ml j−dÉ −Se¡−lm 
h¡EVjÉ¡−el HL L¥MÉ¡a L¡l¡N¡l ¢Rm, HMeJ qua a¡l iNÀ¡h−no My¥−S f¡Ju¡ k¡−hz e 
বািড় তারi eকটা aংশ। েছেলিট সহ েমাট fy¢QnSe k¤Üবিnেক HM¡−e H−e l¡M¡ quz 

“SOeÉaj AaÉ¡Q¡l L−l ¢hfÔh£−cl j¤M −b−L Lb¡ h¡l Ll¡ qa eখােনz ALbÉ 
AaÉ¡Q¡−l a¡l¡ H−L H−L ph¡C j¡l¡ −Nmz ¢L¿¹¥ −pC h¡P¡িল −R−m¢V Bl c¤Se f¡ঞ্জাh£ 
p‰£ ei েজলখানা েথেক eকটা p¤¤s‰ ৈতির L−l f¡¢m−u িগেয়িছmz”  

HaV¡ h−m hªÜ iâ−m¡L HLV¥ Q¥f L−l L¢sL¡−Wl ¢c−L a¡¢L−u lC−me ¢LR¥rণz 
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“BμR¡, −p e¡ qu h¤Tm¡jz ¢L¿¹¥ Hl j−dÉ HC ý‚¥l¦ .... e¡ কী- −pV¡ Hm কী 
L−l? Bl I L¢geV¡ ?” 

“ý‚¥l¦ eu, EμQ¡lণV¡ A−eLV¡ ýl¦L¥z Hl¡ fª¢bh£l A¢dh¡p£ eu, Hl¡ Hj¢e−a 
M¤hC n¡¢¿¹¢fËu fË¡ণ£, ¢L¿¹¥ H−cl k¢c −LE Bœ²jণ L−l a¡q−m Hl¡ a¡−L f¤¢s−u ¢e−jেষ 
R¡C L−l ¢c−a f¡−lz Jl¡ k¡¢¿»L ¢h‘¡−e Bj¡−cl −b−L q¡S¡l hRl H¢N−uz ¢L¿¹¥ fË¡u 
fy¡Qn hRl B−N JC NË−ql −h¢nl i¡N N¡Rf¡m¡C j−l েযেত −hy−Q b¡L¡l a¡¢N−c Jl¡ 
−pC pj−u ¢h−no jq¡L¡nk¡−e L−l fª¢bh£−a H−p¢Rm E¢ác pwNËq Ll−az বাuটময্ােনর 
েজলখানা েথেক িবpবীরা পালাবার পরপরi OVe¡Q−œ² HC S‰−m eেস −e−j¢Rm Jl¡z 
¢hfÔh£−cl খুSঁ−a Cw−lS °peÉ aMe S‰−m l¡a¢ce aõ¡¢শ Ll−Rz −no j§ý−aÑ d−lJ 
−g−m¢Rm তা−clz  

“¢L¿¹¥ ýl¦L¥l¡ −Se¡−lm h¡EVjÉ¡−el p¡j−e f−s k¡Ju¡u h¡EVjÉ¡e J−cl HL 
pঙ্গী−L …¢m L−lz BaÈlr¡ Ll¡l SeÉ Jl¡J f¡ÒV¡ ast বয্বহার করেত h¡EVjÉ¡e p−ja 
f¤−l¡ Cw−lS °peÉদল R¡C q−u যায়।  

“ýl¦L¥l¡ −i−h¢Rm J−cl pঙ্গী¢V j¡l¡ −N−Rz L¢g−e i−l Jl¡ তােক j¡¢V−a পু−ঁa 
−cuz J−cl f−l qu−a¡ Cw−lSl¡ I L¢geV¡ M¤y−S −f−u থাকেব,  ¢L¿¹¥ M¤m−a না েপের 
HM¡−e েরেখ িদেয়িছল।” 

“িকnt- - Bf¢e Hph S¡e−me কী L−l? Bl −l¡S l¡−a I BJu¡SV¡ L¢g−el 
¢ial −b−L ¢Li¡−h Bp−a¡ ? 

“আের oiSeÉC −a¡ Jl¡ Bj¡−L fª¢bh£−a ¢g¢l−u ¢c−u −Nmz HC ýl¦L¥−cl 
S£he Bj¡−cl −b−L A−eL −h¢n লmা। Jl¡ −i−h¢Rm −k J−cl p ী j¡l¡ −N−R, ¢L¿¹¥ 
Bp−m −p Ha¢ce A‘¡e q−u¢Rm I L¢g−el ¢ia−lz ‘¡e ¢g−l−R fª¢bh£l ¢qp¡−h fË¡u 
L¥¢s hRl B−N, aMe −b−LC J −V¢mfÉ¡¢bl j¡dÉ−j ýl¦ NË−q Mhl f¡W¡−μRz Jl¡ Bj¡−L 
¢g¢l−u ¢c−u −Nm Bl J−cl p ী−L ¢e−u −Nmz” 

“j¡−e ? Bfe¡−L ¢g¢l−u ¢c−u −Nm j¡−e?” 
“j¡−e, B¢jC ¢Rm¡j pšl hRl B−Nl −pC h¡P¡m£ ¢hfÔh£z Jl¡ fË¡ণী ¢qp¡−h M¤hC 

i¡−m¡z cu¡j¡u¡ B−Rz Bj¡−cl fË¡ণ hy¡Q¡−e¡l SeÉ J−cl p¡−b i¡h q−u −Nmz Jl¡ 
k−¿»l j¡dÉ−j ph i¡o¡−aC Lb¡ hm−a f¡−lz Bj¡−cl ¢ae S−el j−dÉ Bj¡l h−up 
¢Rm ph −b−L Ljz a¡C Bj¡−L oরা বেলিছল J−cl p¡−b −k−az Bj¡l −L¡e ¢fR¥V¡e 
Hj¢e−aC ¢Rm e¡z a¡l ofl HX−i’¡−ll −en¡z Q−s hpm¡j jq¡L¡nk¡−ez −k−aC pju 
m¡N−m¡ fË¡u BV hRlz JM¡−e h−p −l¢XJ al−‰l j¡dÉ−j fª¢bh£l ph MhlC −fa¡jz”       

“öe−m j−e qu NÒf Lb¡z ¢L¿¹¥ HC h¡EVjÉ¡−el OVe¡V¡ −a¡ hý hRl B−Nlz 
Bl Bfe¡l hup −a¡ f’¡n-f’¡æ hR−ll −h¢n j−e qu e¡,” hmm A¢l¾cjz 

“e¡.... e¡..... Bj¡l hup HMe fË¡u HLn hRlz Jl¡ ¢h−no fÜ¢a−a Bj¡l hup 
h¡s−a −cu¢ez” 
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ei বেল মাথা নাড়েত নাড়েত dঃখী গলায় ভdেলাক বলেলন, “Ha¢ce f−l 
fª¢bh£−a H−p i¡−m¡C m¡N−R, ¢L¿¹¥ i¡h¢R −L¡b¡u k¡h? −cn i¡−Nl fl h¡¢sOl −a¡ Bl 
−eCz” 

“c¡c¤ a¥¢j Bj¡l p¡−b Q−m¡z a¥¢j Bj¡l h¡¢s b¡L−hz B¢j −a¡j¡l L¡R −b−L 
ýl¦ NË−ql ph NÒf öehz” h−m h¤h¤e S¢s−u dlm a¡l ea¥e c¡c¤−Lz 

ছিবঃ শংখ করেভৗিমক 

 
 



 
 

ফাাঁদযছানাযা গুছছয়ে ফয়য়ছ ফটগায়ছয ভগডায়র। তায়দয থুত্থছয ফুছি ঠাকুভা ফায 
ভাঝখানছটয়ত ফয় একটা একটা কয়য ছানায়দয টটয়ন অনয়ছ অয টাট তায়দয গা টথয়ক 
উকুন টফয়ছ ভুয়খ চারান কযয়ছ। এআ ছানা ক’টায়ক টদয়খরৄয়ন যাখায কাজ তায। দয়রয 
ফাছকযা টগয়ছ চিাে। ভায়ন ফন জঙ্গয়র, এ ফাগান ট ফাগান অয াফধান টগযস্তফাছিয 
য চিা য়ে খাফায ছনয়ে অয়ত। ছপযয়ফ াযাছদয়নয য টআ য়েয়ফরাে। এয়কফায়য 
রৃধয়খয়কা, টগারাীভুয়খা কছচ ছানাগুয়রা টগয়ছ ভা ফায়য য়ঙ্গ ফুয়কয টরাভ অাঁকয়ি ঝুরয়ত 
ঝুরয়ত। একটু টফয়ি ঠা রৃধ ছািা ছানাগুয়রা জঙ্গয়রয ফাাে টথয়ক টগয়ছ ফুছিয ছজম্মাে। 
এগুয়রায়ক টদয়খ রৄয়ন যাখা ফয়িা জ কাজ নে! ফুছিয যাণ ষ্ঠাগত। টপাকরা দাাঁয়ত 
ছখাঁছচয়ে ছখাঁছচয়ে অয াযা মাে না! ফাাঁদযছানা ফয়র কথা। 

একটা অফায এযআ ভয়ধে টকান টগযস্ত ফাছি টথয়ক াতাপাআ কয়য অনা টছাট্ট টন্টরু 
বুর জােগাে যয়ত ছগয়ে গরাে পাাঁ রাছগয়ে ফয়ছছর। টকান ভয়ত তায়ক উদ্ধায কয়য রৃআ 
থাপ্পয কছলয়ে ফুছি াাঁাছির।য়আ পাাঁয়ক ছতনয়ট ছানা ছভয়র ঠাকভায়ক ধয়য নতুন ছফয়দে উকুন 
ফাছা ভক য়া কযয়ত ছগয়ে সুিসুছি ছদয়ে থাকয়ফ, চভয়ক উয়ঠ ফুছি ছফলভছটলভ টখয়ে য়ি মাে 
অয ছক! উঃ। ছক রৃষ্টু ছক রৃষ্টু! গুছছয়ে ফয় কায়ছ ডাকর গুয়রায়ক, ‘অে টতায়দয বেংকয়যয 
গল্প টানাআ।’ 

গুছট গুছট ঠাক ভায কাছ টঘাঁয় এয় ফর ফাআ। ছানাযা গুণছতয়ত ছঠকঠাক অয়ছ ছকনা 
একফায টদয়খ ছনয়ে টচাখ ছট ছট কয়য খানরৃয়েক রম্বা াআ তুয়র তুছি ছদয়ে টদাল কাছটয়ে 
ছনর ফুছি, তাযয ফরয়ত রৄরু কযর। 

‘ফন টজানায়কয’ নায়ভআ ভারুভ ে থানছট টকভন! ফন টতা ফন, টঘায জঙ্গর মায়ক 
ফয়র। ফয়িা ফয়িা গায়ছযা টঠায়ঠছ কয়য দাাঁছিয়ে াজায ডারারা ফাছিয়ে অকা টঢয়কয়ছ 
টতা ফয়টআ, তায়দয ায়েয কায়ছ গছজয়ে ঠা টছাটখায়টা গায়ছযা াতায কয়ি অঙ্গুর 
ফাছিয়ে অছি কয়যয়ছ সুছমেভাভায ায়থ। পয়র ছদয়নয অয়রা অয ভাছটাঁ টছাাঁে না। ছদয়নয 
টফরায়তআ ঘন অোয, টযয়ত টতা কথাআ টনআ। যাছিয়য ছদয়ন েকায ঘুযঘুছট্ট। ফয়নয এয়খয়ন 
খায়ন ফন য়জানায়কয ফুয়নাঠাকুয ক্ষুয়দ ক্ষয়ুদ াজায- রায়খা- টকাছট অয়রোয রন্ঠন জ্বারান 
াাযাদাছযয কাযয়ণ। টআ অয়রোয দর ছুয়ট টফিাে, এআ জ্বয়র, এআ টনয়ব টজানায়কয 
ভয়তা। ফয়নয ফাআয়য ঘয টফাঁয়ধ থাকা জনভছনছি ট অয়রা টদখয়র ডযাে। ছদয়ন যায়ত 
ছনয়জযা ফয়নয ছদয়ক অয় না, ন্য কায়যায়ক টঘাঁলয়ত টদে না এছদয়ক। নানান যকভ 



উদ বুছট্ট গয়প্পা টতায়েয কয়য ফুয়নাঠাকুয়যয নায়ভ, ুয়জাটুয়জা টদে। ফয়নয খাস্  াাযাদায 
টোরয়দয কাছ টথয়ক এফ খফয টয়ে খুছ থায়ক টকউ টকউ। তাযা ফন য়জানায়কয 
ফাছয়ে। অকা াতারয়জািা গাছারা রতাাতা টকি- ফাকয়িয ঘনফুনুছনয ভয়ধে 
াজায়যা জন্তু- জায়নাোয়যয টঠক। 

‘কাযা থায়ক এখায়ন?’ অয গা টঘাঁয়ল ফর ছানাগুয়রা। 



টাকাভাকি, ায়খা, রৄাছখ, আাঁরৃয ফাাঁদয,ফনয়ফিার, ফনকুিা, ফনরুআ, 
খোাঁকয়োয়রযা ফন য়া যম্পযাে ফনয়জানায়কয ফাছয়ে।  

‘অভযা টকন থাছক না টগা?’ ফচাআয়ত কছচ ফাাঁদযটা রৃঃখী রৃঃখী ভখু কয়য ফরর। 
াে ছদয়ে ভাথা নাির অয ক’জন।        

‘অয়য টান  না চু কয়য! টতা টআ ফনয়জানায়কয ভছধেখায়ন কয়েকখান রাজুক 
যকয়ভয গুরফাঘা থায়কন ছানায়ানা আতোছদ ছনয়ে ছযফায়য। টদখায়টখা কভ টদন তাাঁযা। 
টতনায়দয ফাঘ ফয়র ডাকয়র ফনয়ফিায়রয ফাচ্চাযা টচাখ টটাছটছ কয়য াাাছ কয়য। 
কয়ফ নাছক ােনায তািা টখয়ে ঢুয়ক য়িছছর এ ফয়নয ভয়ধে। অয অয়ছ টগাটাকতক 
ায়খা, জারু, টভয়ছায়ফিার, গেয়গাকুর, ফারৃি আতোছদ। টরাক ছয়য়ফ টফজাে বায়রা 
ফাআ। যাগাযাছগ টনআ, কাউয়ক ছকিু ফয়র না তাযা। তা ফাঘাআ টাক অয আয়েআ টাক ফাআ 
এখায়ন এক জরায ভাছ টখয়েআ ভানুল। টখয়োয়খছে টনআ ছনয়জয়দয টবতয ছফরকুর। 

টকফর একজন ছছর ফায টথয়ক অরাদা। টমভন াায়িয ভত টচাযা টতভছন 
ফদয়ভজাজ। ভয়স্তা ফয়িা ফয়িা করাগায়ছয ভয়তা দাাঁত। যয়েয ভয়তা টুকটুয়ক রার টচাখরৃয়টা। 
ারগায়ছয গুাঁছিয ভয়তা টভাটা চাযখানা া। এক ধাক্কাে গাছ উয়ি টপরয়ত ায়য এভন 
ছে। য এরাকাে া যাখায রকুভ ছছর না কায।’ 

‘আস্ ! অভায়দয ঠাকুযদাদায চাআয়ত টফছ গায়েয টজায! ছফশ্বা ে না টম!’ রাছপয়ে 
উঠর ফাাঁদযছানাগুয়রা। ছফশ্বায় গায়ে কাাঁটা ছদয়ি য়দয। 

ফাাঁদয ঠাকুভা ভুখ টফাঁকার, ‘অয়য রৃ- উ- উ- য। টতায়দয ঠাকুদ্দা। ঢক  ঢক  কযয়ছ ফুয়িা, 
ভাথাে টাক ! য কায়ছ টতায়দয ঠাকুদ্দায ঠাকুদ্দা নছি! য রৄাঁয়িয এক পুাঁয়ে উয়ি মায়ফ! 
অয়য ফাু য নাভ বেংকয। টদখা দূয়য থাক নাভ রৄনয়রআ প্রাণ ঠান্ডা’। 

‘াছত াছত! খুফ ফুয়ঝছছ রৄাঁি রৄয়নআ।’ রাপারাছপ রৄরু য়ে টগর ফকটায। ফটগাছ 
উয়কা- খুয়কা য়ে উঠর ছনয়ভয়লয ভয়ধে। 

‘টান টয ভুখয়ািায দর অয ফছর য কথা। টআ একটা ফুয়না রৄয়োয ছছর। টমভন 
টভাটায়াটা টচাযা টতভনআ ফাাঁকা দাাঁয়তয ফাায, টতভনআ টদভাক! য ছচৎকায রৄনয়র দাাঁয়ত 
দাাঁয়ত কটকছট রায়গ, টরজ কাাঁয়ত থায়ক ফায। কথাে কথাে এয়ক ভায়য ,তায়ক ভায়য। 
গুরফাঘায়দয কততাযা টতা ভায- গুাঁয়তা টখয়ে টখয়ে কাাঁরৃয়ন য়ে  উঠর। বে টত তায়ক ফাআ। 
টগর একছদন বেংকয়যয এরাকাে। িছফ টতা ি এয়কফায়য ভুয়খাভুছখ। এক রাছথয়ত 
ছডগফাছজ টখয়ত টখয়ত ফয়নয ফাআয়য। এখন ছায়ালা ংাযী য়ে টগযস্ত ফাছিয়ত পাআপযভা 
খায়ট, অয এভুয়খা েছন। 

‘তাযয?তাযয?’ 
‘একছদন ফয়ন অগুন রাগর। টফায়য টফায়খ- জছষ্ট ভায় ফন য়জানাক রৄছকয়ে খট খট  

কযয়ছ। জরা মতন্ত রৄছকয়ে কাঠ। ঠাৎ যায়তয টফরা ররুস্থুর! টঝায়িা াোে গায়ছ  গায়ছ 
ঘলা টরয়গ অগুন ধয়য টগয়ছ। ফয়িা ফয়িা গায়ছয ভাথা ছাছিয়ে অগুন অকা ছুাঁয়েয়ছ। 
দাফানর!দাফানর! কায়রা টধাাঁোে দভ অটয়ক অয়। ফয়নয টবতয টথয়ক ছুয়ট অা অগুয়নয 
রংকায রৄয়ন যীয ঠান্ডা টভয়য মাে। দয়র দয়র  ফন য়জানায়কয ফাছয়েযা ছানায়ানা  টকায়র 
কয়য ছুয়ট চরর ফয়নয ফাআয়য। বয়ে ফাআ ছদয়াযা। টখারা ভায়ঠ এয় ফর টম মায 
ছানায়দয ছয়ফ কয়ি। গুনছত কয়য টদখা টগর ফ অয়ছ ছঠকঠাক, টকফর ফাাঁদযয়দয 
ফচাআয়ত টছাট অয টফজাে রৃষ্টু টভয়ে ফাচ্চাটা ছক কয়য টথয়ক টগয়ছ ফয়নয ভয়ধে। অয 
একজয়নয কথা টকউ জায়ন না , ট র বেংকয। 



কান্নাকাছট ররুস্থুর য়ি টগর ফায ভয়ধে! টবয়ফ দোখ্ । ফাাঁদয ভায়েয রৃঃয়খ টকাঁয়দ 
বাায়ি ফনকুয়িা। তায়ক ান্ত্বনা ছদয়ত এয় ছবছভত খায়ি গুরফাঘা। টোরছানায টছাঁকা 
খাো ঘা টচয়ট ছযষ্কায কয়য ছদয়ি ভোর া। ােনায়ক টকউ অটয়ক যাখয়ত াযয়ছ না, 
ট মায়ফআ মায়ফ অগুয়নয ভয়ধে টথয়ক টআ কছচ ফাাঁদযীটায়ক উদ্ধায কয়য অনয়ত। কান্নাকাছট 
ছকছচযছভছচয হ ট্টয়গায়র ট এক ছফছতছকছিছয ফস্থা। ুয়যা ফনয়জানাক তখন জ্বরয়ছ দাউ 
দাউ কয়য।’ 

ফুছি ঠাকুভা দভ ছনয়ি। টচাখ ফুয়জ অয়ছ। ভুয়খ কথা টনআ। টমন ভয়ন ভয়ন টদয়খ ছনয়ি 
একফায টছদনকায ফোাযটা। ছানাযা তায়ক থাভয়ত টদয়ফ টকন! ভছন ঝটাছট রাপারাছপ 
রৄরু য়ে টগর। 
  ‘ ঠাকুভা তাযয ছক র ফয়রা ফয়রা। কছচ ফাাঁদযভছনয কী র টগা?’ 

ঠাক ভা টচাখ টভয়র চাআর। তায টঘারা টচায়খয টকানাে জর। ছপস্  ছপস্  কয়য 
ফরর,‚ফাাঁদযীয কথা ফরছছ টয। টআ রৃষ্টু াছতটায কথা টকউ রৄনয়ত চা না?‛ 



‘না না ট ফোটা অগুয়ন ুয়ি ভরুক। টফ ে তায়র। কছচ ফাাঁদযীয কী র ফয়রা?‟ 
টপাকরা দাাঁত ফায কয়য টখাঁছকয়ে উঠর ফাাঁদযয়দয ফুছি ঠাকুভা, „ফন টজানায়কয ফাছয়েযা 
টভায়টআ ভন ছছর না। তাযা ফায কথাআ বাফয়তা রৄধু ছনয়জযটুকু নে। টতাযা ভন । 
ভা! রৄধু ছনয়জয জাতটাআ ফ নাছক? অয টকউ ফুছঝ ভানুল নে!‟  

রোজটোজ গুছটয়ে বদ্র য়ে ফর অফায ফাআ। টগারাী টচায়খয াতা ছট  ছট  
কযয়ছ, ভাথাে টানারী টরাভ খািা খািা। টচয়ে অয়ছ ঠাকুভায ভুয়খয ছদয়ক। ফুছি রৄরু কযর, 
‘ঠাৎ ফয়নয ভয়ধে ভিভি অোজ। বূছভকম্প ভয়তা ভাছট কাাঁছয়ে কী টমন একটা টছাটাছুছট 
কয়য টফিায়ি ফয়নয ভয়ধে। ভট ভট  কয়য ডার বাঙ্গয়ছ উয়ি িয়ছ গাছ। তায ায়থ কায়ন 
তারা রাগায়না ছচৎকায! টগারয়গার টচাখ কয়য তাযয ফাআ ছক টদখর জাছন?’  

‘কী, কী টগা ঠাকুভা? কী টদখর ফাআ?’ 
‘ফুয়িা রৃষ্টু াছত বেংকয ফয়নয অগুন ছনছবয়ে ধীয়য ধীয়য ফাআয়য টফছযয়ে অয়ছ। 

তায ভাথায য রতাাতাে জিায়না টছাট্ট টআ রৃষ্টু ছানাটা।  ফাাঁদযয়দয কায়ছ এয় রৄাঁি 
ছদয়ে মত্ন কয়য ভায়েয ছানা ভায়েয টকায়র ছপছযয়ে ছদয়ে টকাথাে টম চয়র টগর টক জায়ন! 
ফয়নয ফাছয়েযা জর টবজা টচায়খ উফু য়ে নয়ভা কযর ফাআ। বেংকযয়ক কয়র রৃষ্টু ফয়র 
জানত, তায টবতয টতা বায়রা ছছর। টবতযকায বায়রাগুয়রা ছফয়দয ছদয়ন ফাআয়য টফছযয়ে 
অয়।’ 

‘তাযয টআ ছানা ফাাঁচর?’ 
‘ফাাঁচর হফছক! ফাাঁচর, ফয়িা র, ফুয়িা র। এখন টতায়দয কায়ছ গল্প ফরয়ছ।’   

ছছফঃ ছফংকয বট্টাচামত 
 
 
 
 
 
 



জুতন দতায 
                        ছছয  ছফশ্বা 

টযায়দ টািা ারকা- াতরা টছয়রটায য়ঙ্গ প্রথভ টদখা াতয়জছরোয দিয ঘায়ট। 
টগািাে রৄরুটা কয়যছছর টনারদা। সুয়মাগ টয়রআ কাউয়ক ছনয়ে একটু ভকযা কযা য 
স্ববাফ। তায উয টভজাজ টভায়টআ বার টনআ তখন। সুেযফয়ন টফিায়ত এয় টনৌয়কাে টঘাযা 
য়ে টগয়ছ ছদন রৃয়েক। থচ টম জন্য অা তায ছকছুআ েছন। টনারদায টভজাজ তাআ তখন 
একটু চয়িআ যয়েয়ছ।  অয়র ুয়জায য়য টফায সুেযফয়ন টফিাফায এআ অয়োজয়নয 
উয়দোো টগৌয য়র টনারদায অগ্রটা কভ ছছর না। কাযণ ছছর। য ছযছচত টক 
নাছক সুেযফয়ন টফিায়ত এয় একায়থ টজািা ফাঘ টদয়খ টগয়ছ। টআ টথয়ক ফোাযটা ঢুয়ক 
যয়েয়ছ তায ভাথাে। কায়জয ভানুল টগৌয ছকন্তু য়নক টখাাঁজ- খফয কয়যআ অয়োজন কয়যছছর। 
সুেযফন টঘাযফায টযা ভে ুয়জায য়য এআ য়টাফয। চভৎকায ান্ত নদী। যায়ত বোনক 
ছভ ফা টবায়যয কুোা থায়ক না। যায়ত পুটপুয়ট টজোৎস্দায অয়রাে ভ- ভ কয়য চাযা। 
এয়ফয খাছনকটা অাঁচ টয়ে ছগয়েছছরাভ টআ প্রথভ ছদনআ। টগাাফা য়ে রু এক খার 
রৃগতায়দাোছন ধয়য বটবছট টগাভছদ নদীয়ত এয় িয়তআ টদছখ াভয়ন ছফস্তীণত নীর জরযাছ। 
একছদন ফায়দআ টকাজাগযী ূছণতভা, ছফয়কয়রয ভযা অয়রাে ছদগয়ন্তয কায়ছ ুফ অকায় থারায 
ভয়তা ফয়িা একটা চাাঁদ। ায়য টআ অকাছঙক্ষত  সুেযফয়নয জঙ্গর। ফাআন, গযান, গজতন 
প্রবৃছত যকভাছয গায়ছয ঘন যণে। রৄধু ফুজ অয ফুজ। খাছনক ফায়দ বটবছট মখন ায়য 
জঙ্গয়রয ধায টঘাঁয়ল চরয়ত রৄরু কযর, টদছখ টছাট এক ছযয়ণয ার। ছংোরা ফয়িা একটা 
ছযণ ছদছফে রৃ‛ায়ে বয ছদয়ে গাছ টথয়ক াতা ছছাঁয়ি খায়ি। তাযয রৃ‛ছদন ায য়ে 



টগয়ছ, টঘাযা য়ে টগয়ছ সুেযফয়নয য়নক গছরঘুাঁছজ। রু খার, নদী, ছকন্তু অর ফোাযটা 
ছদ্ধ েছন। থতাৎ ফায়ঘয টদখা। সুতযাং টনারদায টভজাজ অয বার েছন। এআ ভেআ 
টদখা টআ টছয়রটায য়ঙ্গ। অভায়দয বটবছট তখন একটু টফরায ছদয়ক এয় ছবয়িয়ছ দিয 
ঘায়ট। াভয়ন ছফার দিয গাঙ। ছতনয়ট নদী এয় ছভয়রয়ছ এখায়ন। টছদয়ক তাকায়র মতদূয 
টচাখ মাে রৄধু জর অয জর। ফয়িা- ফয়িা টঢউ অছয়ি এয় িয়ছ গযাণ কায়ঠয নিফয়ি 
টজছটয গায়ে। াভান্য াটফাজায াযয়ত উয়য গ্রায়ভয ছদয়ক টগয়ছ কয়েকজন। ফাছকয়দয 
গুরতাছন চরয়ছ টনৌয়কাে। ঘায়টয একধায়য ফা টছয়রটায ছদয়ক নজয ির ফায। ফে 
ফয়িায়জায টতয। একভাথা উয়কাখুয়কা চুয়র টতর য়িছন য়নক ছদন। টযাগা খছিঠা 
যীয। খাছনক অয়গ কায়জয তাছগয়দ নদীয কাদাে নাভয়ত য়েছছর েয়তা। াাঁটু মতন্ত টআ 
ুরু কাদা রৄছকয়ে াদা য়ে যয়েয়ছ। একটু ভজা কযয়তআ টনারদা টছয়রটায়ক রক্ষে কয়য 
ফরর, ‚দারুণ টভাজা য়যছছ টতা!‛  

অনভয়ন ফয় ছছর টছয়রটা। ভুূয়তত খযখয়য য়ে উঠর টচাখ রৃয়টা। একটু অয়গয 
রৄকয়না ভুখ ে য়ে উঠর ক্রভ। ধাযায়রা গরাে ফরর , ‚ফাদাফয়নয কতটুকু জায়নন ফাফু 
?‛  

টখাাঁচাটা টম এভন রর য়ে ছপযয়ফ বাফয়তআ ায়যছন টকউ। চাাঁআ টনারদা ফশ্য 
দভফায াত্র নে। তছিৎ গছতয়ত উিয ছুাঁয়ি ছদর, ‚তুআ জাছন ফুছঝ? তা ফাঘ টদখায়ত াযছফ 
অভায়দয?‛ 

‚রৄধু ফাঘআ টদখয়ফন ফাফু? অয ছকছু নে?‛ একটু না দয়ভ ফরর টছয়রটা। 
‚অয ছকছু নে ফরছছ কী টয? ফাঘ, কুছভয, কাভট এফ টদখয়তআ টতা এয়ছছ।” 
‚াযছফ টদখায়ত?‛ 
‚াযফ না টকন ফাফু? তয়ফ ফোাযটা কী জায়নন, অনাযা অয়ন ফাঘ টদখয়ত। অয 

এখায়ন গাাঁয়েয ভানুল ফয়ন মাে আ প্রাণীছটয য়ঙ্গ মায়ত টদখা না ে টআ প্রাথতনা ছনয়ে। 
ফনছফছফ কখন টায়নন , কখন টায়নন না। ভানুলগুয়রায কার টায়ি তখন।‛ 

‚ফাঃ ! টফ কথা ছয়খছছ টদখছছ! টকান ক্লায় ছি?‛ একটু চভৎকৃত য়েআ ফরর 
টনারদা। 

‚ফররাভ না, ফাদায ছকছুআ জায়নন না।‛ ভৃরৃ ার টছয়রটা। ‚পূছণতভায টগান চরয়ছ। 
কছদন ভায়ছয ভযসুভ এখন। ক্লায় মাোয ভে টকাথাে ফাফু?‛ 

ূছণতভায বযা টজাোয়য ফাদায নদীয়ত ভায়ছয ভযসুভ। য়ে টনআ, টছয়রটা টল যাত 
টথয়ক টরয়গ ছছর টআ কায়জ। ায়েয রৄকয়না কাদা টআ ভয়েয। ছকন্তু টছয়রটায ভুয়খয আ 
ফাাঁকা াছ তখন টনারদায ভাথাে টফাধ ে অগুন ধছযয়ে ছদয়েয়ছ। ফরর, ‚তা টতা 
ফুঝরাভ। ছকন্তু একটু অয়গয কথা বুয়র মাছন টতা?‛ 



‚বুরফ টকন ফাফু?‛ টছয়রটা দভর না একটু। “ছকন্তু তায়র টম একটু টদছয কযয়ত 
য়ফ অনায়দয। টআ টল যায়ত টফছযয়েছছ, ফাছি টময়ত য়ফ একফায।‛ 

টছয়রটায নাভ জুতন দতায। টনারদা ম্মছত ছদয়ত এযয  চয়র ছগয়েছছর ফাছিয 
ছদয়ক। য়নয়কআ ফশ্য বায়ফছন, টল মতন্ত ছপয়য অয়ফ ট। এভনকী, টনারদা।অয 
ছতেআ তাআ। ক্রভ ভে গছিয়ে চয়রয়ছ, থচ টদখা টনআ টছয়রটায। কতক্ষণ অয ভে নষ্ট 
কযা মাে। তয়ফ ফেছতক্রভ টগৌয।  অয়গ এছদয়ক এয়য়ছ। য়নক ছকছুআ টচনাজানা। 
ঘটনায ভে টকনাকাটা কযয়ত গ্রায়ভয ছদয়ক ছগয়েছছর। ফ রৄয়ন টখাাঁজ ছনয়ে ফরর, ‚ 
টছয়রটায ফাছি কায়ছ নে। ভাআর ছতয়নক দূয়য। উছচত ছছর বোন ছযকায বািাটা ছদয়ে 
টদো। তা মখন েছন, ছকছুক্ষণ য়ক্ষা কযয়তআ য়ফ।‛ 

টনারদা ছনয়জআ অছি তুরছছর এযয ছকন্তু টনারদায য়নক ছকছু টভয়ন ছনয়র 
এআ ফোাযটাে াে টদেছন টগৌয। রৄধু ফয়রয়ছ , ‚টছাট টছয়র। ত দযূ টথয়ক এয় টদখয়ফ 
অভযা টনআ, টটা ছঠক য়ফ না টনারদা।‛ 

টগৌয টদয়খছন টছয়রটায়ক। কীয়য টজায়য একথা ফয়রছছর, তা ট- আ জায়ন। তয়ফ 
টটা টম টনারদায য়ঙ্গ অভায়দয ছফয়িয়দয কাযণ য়ে দাাঁিায়ফ বাফয়ত াছযছন। ছকন্তু ট 
টতা য়যয কথা। ফযং অয়গয কথাআ ফছর এখন। 

প্রাে ঘন্টা রৃআ য়য জুতন ছকন্তু ছতে এয় াছজয র ঘায়ট। প্রাে ছুটয়ত- ছুটয়ত। 
ায়ত একটা টছাট ুাঁটুছরয়ত রৃ‛ একটা জাভাকাি। ততক্ষয়ণ কভয়ফছ ফায ভয়ধে প্রাে 
ছফয়ক্ষাব রৄরু য়ে টগয়ছ। টছয়রটায়ক টদয়খআ প্রাে রঙ্কায ছদয়ে উঠর টনারদা, ‚ টতায এত 
টদছয য়ফ ফছরছন টতা টছাাঁিা! ছদনটা নষ্ট কয়য ছদছর।‛  

জুতন ফশ্য দভর না। একগার টয় াাঁায়ত- াাঁায়ত ফরর, ‚ট কথা টতা তখন 
রৄধানছন ফাফু। অছভ ছকন্তু ফাছিয়ত ছগয়ে টদছয কছযছন। ছুয়ট টগছছ অয এয়ছছ।‛ 



টছয়রটা টম ছফয়ল ফাছিয়ে ফয়রছন টটা টফাঝা মাছির টফ। াযা গা জফজফ কযয়ছ 
ঘায়ভ। াাঁায়ি যীছতভয়তা। টভাক্ষভ জফাফ টয়ে টনারদা তাআ অয কথা ফািার না। অন 
ভয়ন গজগজ কযয়ত রাগর। বটবছট টছয়ি ছদর।  

একটা ছদন টকয়ট টগয়ছ তাযয। টঘাযা য়ে টগয়ছ অয য়নকটাআ। জুতয়নয কথাে 
বটবছট টঢাকান য়েয়ছ কয়েকটা রু খায়র। ছকন্তু উয়দ্দশ্য ছদ্ধ েছন। 

টনারদা টতা ফয়টআ, আছতভয়ধে য়নয়কআ ছটপ্পনী কাটয়ত রৄরু কয়যয়ছ য়ক। তয়ফ 
দযকায়য পাআপযভাটা বারআ খাটয়ছ টছয়রটা। এযআ ভয়ধে দারুণ একটা কাজ কয়য টপরর 
। বাটা রৄরু য়েয়ছ। কয়েক জয়নয আয়িে ভাছঝ টনৌয়কা ঢুছকয়ে ছদয়েয়ছ একটা খায়র 
রৃ‛ছদয়ক ঘন জঙ্গর। ফয়িা- ফয়িা গায়ছ টছয়ে যয়েয়ছ অকা। এআ রৃুয়য ছভছয়ভ েকায। 
খাছনক ঢুকয়তআ জুতন ঠাৎ জয়রয ছদয়ক তাছকয়ে টচাঁছচয়ে উঠর, ‚জয়রয মা টান, এ ভজা 
ছস্ - খার ফাফু। এআ বাটাে অয ছবতয়য টগয়র ছফদ য়ে মায়ফ। টনৌয়কা টপযান।‛ 

রৄয়ন টয় উঠর ফাআ। ফয়চয়ে টফছ টনারদা। ধভক ছদয়ে ফরর, ‚থাভ টছাাঁিা। 
ফাঘ টদখাছফ ফয়র ছনয়ে এয় বে টয়ে টগছর এয ভয়ধেআ!‛ 

এআ প্রথভ দয়ভ ছগয়েছছর জুতন। কথা ফািােছন অয। ছযণাভটা টটয াো ছগয়েছছর 
ছচয়যআ। খারটা রু য়ে অছছর ক্রয়ভআ। খাছনক ফায়দ ভাছঝ ছনয়জআ ফোাযটা অাঁচ কয়য 
ফরর, ‚ এ ভজা ছস্ - খারআ ফাফু। অয ছবতয়য টগয়র ছফয়দ িয়ত য়ফ।‛  

ছকন্তু ছফয়দয তখন টম অয ফাছক টনআ, ফুঝয়ত ায়যছন টকউ। টপযফায জন্য 
তািাতাছি বটবছট টঘাযায়ত ছগয়ে ঠাৎ তায তরা ভাছটয়ত অটয়ক টগর। রৄধ ু তাআ নে 
বটবছটয ছছয়নয ছদয়কয খাছনকটা ঢুয়ক টগর ায়ি ঘন এক টাঁতারঝায়িয ছবতয। মথাাধে 
টচষ্টা কয়য ভাছঝ যায়ত াযর না। 

ফোাযটা টম কতখাছন বোনক তখন ফুঝয়ত অয ফাছক টনআ কায। নদীয ভায়ঝ 
ছনযায়দ টনৌয়কাে ফয় জঙ্গর টদখয়ত টফ রায়গ। ছকন্তু টআ জঙ্গয়র মখন টনৌয়কায গরুআ 
অটয়ক মাে, তখন অয ভজা নে, রৄরু ে ন্য ছজছন। তায উয , খাছনক অয়গ খায়রয 
ধায়য এক গায়ছয ডায়র ফাাঁধা টছাঁিা একটা গাভছা টদয়খ এয়ছছ। ছদন কয়েক অয়গআ নাছক 
খায়ন ফায়ঘ ভানুল টভয়যয়ছ। এআ জঙ্গয়র টম ফাঘ অয়ছ টটা ন্যয়দয জাছনয়ে টদোয 
জন্যআ আ ছনান।ফোায টদয়খ কায ভুয়খ টকান কথা টনআ। ফেছতক্রভ নে টনারদা। 
এছদয়ক বাটাে দ্রুত জর টনয়ভ চয়রয়ছ তখন। মত টদছয য়ফ, টনৌয়কা অয ফয় মায়ফ। টপয 
ুয়যা টজাোয না অা মতন্ত এআ বোনক জঙ্গয়রয ভয়ধে টনৌয়কাে য়ি থাকয়ত য়ফ 
ফাআয়ক। 

এআ ফস্থাে অয ভে নষ্ট না কয়য তাগাদা ছদয়ে ভাছঝয়দয একজনয়ক য়ঙ্গ ছনয়ে 
জুতন টনয়ভ ির টআ টাঁতারঝায়িয ছবতয। টঠয়র টফয কয়য ছদর টনৌয়কা। প্রাে ঘাভ ছদয়ে 
জ্বয ছাির ফায। 

ফেয় টছাট য়র টছয়রটা টম ফাদায য়নক ছকছুআ জায়ন এযয ভানয়ত ফাধে 
য়েছছর ফাআ। ছজজ্ঞাা কযয়ত ফোাযটা াপ কয়য ছদয়েছছর । ভজা ছস্ - খার, থতাৎ 
টম খায়রয ন্য ভুখ জঙ্গয়রয ছবতয ক্রভ রু য়ে  ফে য়ে টগয়ছ, টআ খায়র বাটায জর 
নায়ভ দ্রুত। টরায়তয টান তাআ খুফ টফছ। অয টপািন- খার, থতাৎ টম খায়রয রৃয়টা ভাথাআ 
জঙ্গর পুাঁয়ি রৃআ ছদয়ক টকান ফয়িা নদীয়ত ছভয়য়ছ,টআ খায়র বাটায জর নায়ভ রৃআ ভুখ 
ছদয়েআ। তাআ টরায়তয টান টতভন টফছ ে না। এভনকী  য়নক ভে টদখা মাে, খায়রয রৃআ 
ছফযীতভখুী টরাত চয়রয়ছ রৃআ ছদয়ক। 



ফোাযটা জয়রয ভয়তাআ জ েয়তা। ছকন্তু জয়রয টান টদয়খ টটা টফাঝা টম টভায়টআ 
জ কাজ নে তা ফরাআ ফাররে। জুতয়নয খাছতয তাআ এযয টফয়িছছর খাছনকটা। ফশ্য 
ফাঘ টদখায়ত ায়যছন ফয়র  ছনয়জআ দয়ভ ছগয়েছছর একটু। টনারদা টখাাঁচাছির 
ভায়ঝভয়ধে। এয খাছনক ফায়দআ ঘটর টআ ফোাযটা। 

জুতয়নয ছনয়দতয় বটবছট তখন একটা টপািন খায়র ঢুয়কয়ছ। টফ চিা খার। বাটা 
য়র ময়থষ্টআ জর যয়েয়ছ। রৃ‛ছদয়কআ ছনছফি ঘন জঙ্গর। ফয়িা- ফয়িা গাছ। এআ রৃুয়য 
ভযা অয়রাে ছঝভছঝভ কযয়ছ চাযা। টআ খায়রয ছবতয খাছনক এছগয়ে একটা াখা 
টফছযয়েয়ছ ফাাঁ ছদয়ক। টআ ফাাঁয়কয কায়ছ বটবছট টৌাঁয়ছায়ত াত টদছখয়ে চাা গরাে টচাঁছচয়ে 
উঠর জুতন, ‚ আ টদখুন ফাফু কুছভয।‛ 

একায়থ ফ কেটা টচাখ ভুয়ূতত ছগয়ে ির জুতয়নয াত রক্ষে কয়য। ফাাঁছদয়কয 
খারটা খাছনক ছগয়ে ফাাঁক ছনয়েয়ছ। টআ ফাাঁয়কয ভুয়খ উাঁচু ায়িয উয ছদফাছনদ্রা াযয়ছ ভস্ত 
এক কুছভয। তািাতাছি টনৌয়কা টঘাযান র টআ খায়রয ছবতয। ত ফয়িা কুছভয টদয়খ 
ততক্ষয়ণ যীছতভয়তা আচআ য়ি টগয়ছ। টগািাে দূয টথয়কআ প্রাণীছটয়ক টদখা ছির। ছকন্তু 
া ফািয়ত ধীয়য- ধীয়য খাছনক কায়ছ টনো র টনৌয়কা। টনানা জয়রয ত ফয়িা কুছভয 
অয়গ টদয়খছন টকউ। নাক টথয়ক টরয়জয ডগা মতন্ত প্রাে পুট কুছি রম্বা। াাঁ কয়য তাছকয়ে 
অছছ ফাআ। বটবছটয আছিন থাছভয়ে টদো য়েয়ছ। প্রাে ছভছনট দয়ক টকয়ট টগয়ছ। ছফার 
প্রাণীটায ছকন্তু ািাব্দ টনআ। টচাখ ফে। প্রাে ভিায ভতআ য়ি যয়েয়ছ নদীয উাঁচু ায়িয 
উয। 

টদয়খ টক টমন ফরর, ‚এটা ভযা কুছভয নেয়তা?‛ 
টনারদা হতছয য়েআ ছছর টফাধ ে। াে ছদয়ে ফরর , ‚ তাআ টতা ভয়ন য়ি টয। 

একটু নয়ি টতা না। কী টয জুতন, ফাঘ টদখাছফ কথা ছদয়ে টয়ল এক ভযা কুছভয়যয কায়ছ 
ছনয়ে এছর!‛ 

উিয়য জুতন নীযয়ফ একটু তাকার টনারদায ছদয়ক। ছঝছরক ছদয়ে উঠর টচাখ রৃয়টা। 
ফরর , ‚ তা য়ফ ফা। টনৌয়কা অয কায়ছ টনয়ফন নাছক ফাফু?‛ 

া টয়ে টনারদা এফায ভাছঝয়দয টনৌয়কা অয কায়ছ ছনয়ত ফরর। অয়দ 
টয়ে টপয চারু র আছিন। চরয়ত রৄরু কযর বটবছট। ছকন্তু াভরায়ত াযা টগর না। ভাছঝ 
গছত কভাফায অয়গআ টনৌয়কা এছগয়ে টগর য়নকটা। প্রাে ায়িয কায়ছ। তাযয়যআ ঘটর 
এক বোনক  ফোায। উয়য কুছভযটা জাগ য়ে উঠর ভুয়ূতত। নয়ি উঠর টরজ। তাযয 
িাৎ কয়য ঢার টফয়ে টনয়ভ এর নীয়চয ছদয়ক। ততক্ষয়ণ বটবছট গছত াভার ছদয়ত না টয়য 
অয াভয়ন এয় য়িয়ছ। পয়র মা ফায তাআ ঘটর। ত ফয়িা কুছভযটা রিভুি কয়য এয় 
ির এয়কফায়য টনৌয়কায উয। কাত য়ে  টগর টনৌয়কা। াভয়ন ছছর খাোয ফয়িা 
ড্রাভটা। টরয়জয ধাক্কাে উরয়ট টগর টটা। বাছগে, নীয়চ টকউ টআ ভুয়ূতত ছছর না। ফাআ 
ছায়দয উয।তাআ ফয়িা ছফদ র না। ছকন্তু মা র, তা কভ নে। টছাট বটবছট টনৌয়কা। 
ত ফয়িা কুছভযটা আ বায়ফ তায উয এয় িয়ত ভুূয়তত কাত য়ে টগর একছদয়ক। 
ততক্ষয়ণ রয়িারছি য়ি টগয়ছ ফায ভয়ধে, ছচৎকায চোাঁচায়ভছচ। ছদয়ক কুছভযটা তখন 
টফজাে ঘাফয়ি ছগয়ে প্রাে দাাদাছ জুয়ি ছদয়েয়ছ টনৌয়কাে। ছফজ্জনক বায়ফ রৃরয়ত রৄরু 
কয়যয়ছ বটবছট। দাাদাছয়ত াটাতন টবয়ঙ কুছভযটা একফায টনৌয়কায টখায়রয ছবতয ঢুয়ক 
টগয়র অয টদখয়ত ত না। ছকন্তু তায অয়গআ প্রাণীটা খাছনক াভয়র ছছটয়ক ছগয়ে ির 
নদীয জয়র। টদখা টগর না অয। ুয়যা ফোাযটা ঘটয়ত টদি- রৃআ টয়কয়ন্ডয টফছ রায়গছন। 
ছকন্তু তায়তআ দারুণ অতয়ঙ্ক প্রাে কাঠ য়ে টগয়ছ ফাআ। তায ভয়ধেআ ঠাৎ টখোর র, টার 



াভরায়ত না টয়য টখাদ টনারদা কখন য়ি টগয়ছ জয়র। াাঁতায না জানাে াফুডুফু টখয়ত 
টখয়ত টরায়তয টায়ন টবয় টগয়ছ খাছনকটা। অভায়দয ভয়ধে াাঁতায জায়ন য়নয়কআ। ছকন্তু 
একটু অয়গ ত ফয়িা কুছভয টদখায য়য টক নাভয়ফ জয়র! ফাআ াে াে কয়য উঠয়র 
তাআ জয়র নাভয়ত া ায়ি না টকউ। আতস্তত কযয়ছ ভাছঝযা। টআ ভে জুতন একাআ 
রাছপয়ে ির জয়র। ছতযয়ফয়গ ছগয়ে ির টনারদায কায়ছ। ছকন্তু ছফদ অয ফাির 
তায়ত।  কায়ছ টময়তআ াফুডুফু টখয়ত- টখয়ত টনারদা রৃ‛ায়ত জছিয়ে ধযর তায়ক। ত 
ফয়িা টচাযায ভানুলটা আ বায়ফ জায়ট ধযয়ত াভরায়ত াযর না জুতন। জিাজছি কয়য 
একায়থ ডুয়ফ টগর রৃ‛জয়নআ। 

ফোায টদয়খ তখন ফাক য়যাধ য়ে টগয়ছ ফায। রৃজয়নয কায়যাযআ অয ফাাঁচায অা 
টনআ, মখন বাফয়ত রৄরু কযয়ছ ফাআ, টআ ভে টপয টবয় উঠর রৃ‛জন। টনারদা ভিায 
ভয়তা টনছতয়ে য়িয়ছ তখন। াি টনআ যীয়য। জুতন আ ফস্থাে তায়ক দ্রুত টটয়ন অনর 
টনৌয়কায কায়ছ। ধযাধছয কয়য টতারা র উয়য। নাক ছদয়ে যে গিায়ি। ফোায কী, মখন 
বাফয়ছ ফাআ, তখন জুতনআ টখারা কযর টটা। ততক্ষয়ণ ট-  রাছপয়ে উয়ঠ য়িয়ছ 
টনৌয়কাে। ‚বাফয়ফন না ফাফু। উছন তখন এভন জছিয়ে ধয়যছছয়রন টম, টগাটা কয়েক ঢুাঁয়া 
অয ঘুছ ভাযয়তআ র। নআয়র ডুয়ফ ভযতাভ রৃ‛জয়নআ।‛ 

টনারদায জ্ঞান ছপযয়ত ফশ্য টফছ ভে রায়গছন। তয়ফ ট- ছদনটা অয কায 
টয়ট ছকছু য়িছন। খাোয জর টনআ এক টপাাঁটা। যান্না ফে। কাছাকাছছ গ্রায়ভয ঘায়ট 
ছপযয়ত যাত প্রাে এগায়যাটা। াযা ভেটা টনারদা প্রাে গুভ য়ে যআর। এভনকী 
করকাতাে ছপয়য কায য়ঙ্গ টমাগায়মাগ যায়খছন। ফরয়ত টগয়র এক যকভ ছািাছাছিআ য়ে 
টগয়ছ।  

ছছফঃ ছফংকয বট্টাচামত 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

†kl wPwV 

‡gvt kvgxg wgqv 

 

MÖvg Avgw`i cvov| Pviw`K mey‡R †Niv, Avgv‡`i cvov| gv‡V, gv‡V, ivLv‡ji 

evuwk evRv‡bv myi, P‡j hvq MÖvg †cরি‡q eû`yi| Mv‡Q, Mv‡Q n‡iK iKg dzj, dj,cvwLi 

WvK| iv‡Z †RvbvwK †cvKvi wgUwgU Av‡jv,Avnv Lye my›`i jv‡M †`L‡Z fvj|  
GB MÖvg‡K †K›`ª K‡i Av‡Q GKUv eUMvQ| eUMvQUvi eqm cÖvq, GKkZ eQi 

n‡e| GB eUMvQUvi Pviw`K w`‡q M‡o D‡V‡Q Rbc`| eUMv‡Qi দছক্ষয়ণ hgybv b`x, Ges 

cwð‡g ev½vjx b`x| eUMv‡Qi Av‡k cv‡k †ek K’Uv †`vKvb Av‡Q| দছক্ষয়ণ Rygvievwo 

evRvi, DË‡i mvNvUv _vbv, K‡qK wK‡jvছভটায দূy‡i MvBevÜv †Rjv| eUMv‡Qi wb‡P e‡m 

A‡bK kªgRxwe †jvKRb wekªvg †bq| eUMvQUv _vKvi Kvi‡ণ f¨vbPvjK fvB‡qiv I MÖv‡gi 

†jv‡Kiv Gi bvg w`‡q‡Q eUZjx| eUZjx bv‡gB GB RvqMvUv eZ©gv‡b cwiwPZ| GB 

eUMv‡Qi BwZnvm eছর|  

1971 mv‡ji K_v e‡j‡Qb Avgv‡K Avgvi `v`v| GB eUMvQ †_‡K cÖvq `yBkZ MR 

cwð‡g _vKZ mvw`Kiv| Zvi evev GKRb gyw³‡hv×v| gv-evevi Av`‡ii GKgvÎ mšÍvb 

wQj mvw`K| mvw`K co‡Zv cÂg †kªYx‡Z|  
eUMv‡Qi wb‡P wQj cvwK¯Ívbx‡`i g~j Av¯’vbv| Zviv GLv‡b e‡mB wVK KiZ 

†Kv_vq AvµgY Ki‡e| mvw`Kiv wQj Mwie| Zvi evev gyw³‡hv×v n‡jI wQj GKRb 



K…lK| cov‡kvbv wKQyB RvbZ bv mvw`‡Ki evev mv‡`K Avjx| XvKv †_‡K †Kvb wPwV G‡j 

evev mv‡`K Avm‡Zv mvw`‡Ki Kv‡Q|  
mv‡`K cÖvq †`o gvm a‡i iv‡Z evwo‡Z Av‡m bv w`‡bI Av‡m bv| hw` cvwK¯Ívbxiv 

Zv‡K †`‡L Zvn‡j Zvi cÖvY nviv‡Z n‡e| mvw`K evevi Kv‡Q wM‡q gv‡S g‡a¨ UvKv wb‡q 

এয় evRv‡i wM‡q অনাজ Av‡b| gv †Q‡j ivbœv evbœv K‡i Lvq| †hw`b evev UvKv †`q, 

†mB w`b Lvevi †Rv‡U Zv‡`i| Avevi †Kvb †Kvb w`b †L‡Z cvq bv| evevi Kv‡Q †Zv me 

mgq UvKv _v‡K bv! evev Avevi me mgq _v‡K bv|  
†mw`b mvw`K Avm‡Q Zvi evevi KvQ †_‡K| mvg‡b coj cvwK¯Ívbx evwnbx| 

mvw`K‡K Zviv wRÁvmv Kij, ‚†Kv_vq hvIqv n‡qwQj?‛ mvw`K ejj, ‚Avwg Avgvi 

evevi Kv‡Q wM‡qwQjvg UvKv wb‡q Avme e‡j| N‡i †Zv Pvj †bB| AvMvgxKvj hvIqvi 

K_v wQj evevi Kv‡Q| Avwg AvRB wM‡qwQjvg wKš‘ evev‡K †Zv †cjvg bv| Pvj †Kbv eywS 

AvR Avi nj bv| AvRI g‡b nq bv †L‡q _vK‡Z n‡e|‛  
GK cvwK¯Ívbx ejj, ‚†Zvgvi evev Kx gyw³‡hv×v ? ‛  
াছকস্তাছনয়দয য়ঙ্গ থাকা এখানকায টছয়র ারুণ টছন টথয়ক ভাথা টনয়ি আাযা 

কযর, ‚ewjm bv|‛ mvw`K ey‡S Pzc K‡i _vKj| Gw`‡K Ab¨ MÖv‡gi ¸wji AvIqvR ïb‡Z 

†cj cvwK¯Ívbxiv| mvw`‡Ki DËi bv wb‡q Zviv QyUj †mLv‡b| ারুণ, Avi GKজন 

cvwK¯Ívbx যয়ে টগর টLv‡b| mvw`K ejj, ‚Avwg Zvn‡j Avwm?‛ cvwK¯Ívbx ejj, ‚bv, 
Zzwg †h‡Z cvi‡e bv|‛  

GB K_v nviæb ï‡b ফুঝ‡jv, Iiv hy× Ki‡Z †Mj ছপয়য G‡mB mvw`K‡K ¸wj 

Ki‡e| ট cvwK¯Ívbx‡K ejj, ‚fvB G‡K †Q‡o †`b|‛  
cvwK¯Ívbx ejj, ‚bv G‡K Qvov hv‡e bv| wb‡q এ‡mv Avgv‡`i Av Í̄vbvq| G ছনশ্চে 

gyw³‡hv×vi †Q‡j| Avgv‡`i Lei wb‡q hvIqv Avmv K‡i|  
nviæb g‡b g‡b fvej mvw`K‡K GBLvb †_‡K we`vq w`‡Zআ n‡e। Zv bv n‡j Iiv 

†g‡i †dj‡e mvw`K‡K| াছকস্তাছনয়দয Av¯Ívbvq wM‡q nviæb †`Lj †mLv‡bI †Kউ †bB| 

cvwK¯Ívbx nviæb‡K ejj, ‚Avwg cv‡ki iæ‡g AvwQ| Zzwg eন্দুKUv cwiষ্কাi Ki|‛  
nviæb ejj, ‚ wVK Av‡Q|‛  
cvwK¯Ívbx iæ‡g †h‡Z nviæb mvw`K‡K ILvb †_‡K cvwj‡q †h‡Z ejj| mvw`K 

cvjv‡jv| Zvi eyKUv Kv uc‡Q| †m †`Š‡o †Mj evwo‡Z| gv gv e‡j WvK‡Q mvw`K| gv 

bvgv‡R| †Kvb K_v ej‡Z cvi‡Q bv| mvw`K g‡b Kij Zvi gv‡K nq‡Zv cvwK¯Ívbxiv wb‡q 

†M‡Q| Av‡¯Í Av‡¯Í †m N‡i XyKj| G N‡i I N‡i †Kv_vI bvB| তাযয টদয়খ gv ivbœv N‡i 

bvgvR co‡Q| mvw`‡Ki ধয়ি †hb cÖvY G‡jv| Rj QjQj †Pv‡L gv‡qi w`‡K ZvwK‡q 

Av‡Q| gv ejj, ‚evev mvw`K, Kx n‡q‡Q †Zvi? Avgv‡K ej|‛ mvw`K ejj, ‚gv Avwg 

AvR cvwK¯Ívbx‡`i nv‡Z aiv c‡owQjvg|‛ gv‡qi eyKUv †Ku‡c DVj। ejj, ‚Kxfv‡e? 

Avi াছরয়ে GwjB ev Kx K‡i?‛ mvw`K Zvi gv‡K me Ly‡j ejj|  
Gw`‡K nviæb c‡oটছ wec‡`| wKQy¶Y ci cvwK¯ÍvbxUv ছপয়য G‡m †`টখ mvw`K 

†bB| nviæb‡K wRÁvmv Kij, ‚IB †Q‡jwU †Kv_vq?‛ 
nviæb ejj, ‚Avwg †Q‡o w`‡qwQ|‛ রৄয়ন cvwK¯Ívbx nviæb‡K gvi‡Z PvB‡jv wKš‘ 

†mB my‡hvM nviæb w`j bv| m‡½m‡½B cvwK¯Ívbx‡K Zvi e›`yK w`‡q ¸wj Kij| †mLv‡b 



cvwK¯Ívbx‡`i K‡qKUv e›`yK wQj| nviæb †m¸‡jv wb‡q IB Av¯Ívbvq Av¸b R¡vwj‡q ছদয়ে 
চয়র টগর ev½vjx b`xi cv‡k gyw³evwnbxi Av¯Ívbvq| e›`yK w`‡q mv‡`K‡K ejj Zvi †Q‡j 

mvw`‡Ki K_v| KgvÛvi iwdK ejj, ‚nviæb Zzwg †h mvw`K‡K evuwP‡q GK cvwK¯Ívbx‡K 

nZ¨v K‡i Zv‡`i Av¯Ívbv cywo‡q w`‡q‡Qv, hw` Iiv Rvb‡Z cv‡i Zvn‡j?‛  
nviæb ejj, ‚iwdK fvB Avcwb GKUv eyw× †`b, hv‡Z Iiv eyS‡Z bv cv‡i|‛  
GK gyw³‡hv×v ejj, ‚Zzwg Avi †hI bv ILv‡b| GLv‡bB _v‡Kv| Avgv‡`i mv‡_ 

cÖKv‡k¨ hy× K‡iv|‛   
iwdK ejj, ‚bv| Avgv‡K fve‡Z `vI Kx Kiv hvq|‛  
mv‡`K ejj,‚iwdK fvB nviæb ILv‡bB _vK, KviY nviæ‡ণi ØvivB Avgiv Rvb‡Z 

cvwi cvwK¯Ívbxiv †Kv_vq AvµgY Ki‡e| Zzwg hv‡e nviæb,Z‡e hw` †`‡L †Zvgvi Mv‡q 

AvNv‡Zi †Kvb `vM bvB তায়র তুছভ ভুছকয়র িয়ফ। ZvB Zzwg †Zvgvi Mv‡q AvNvZ 

K‡i hv‡e| ILv‡b ej‡e gyw³‡hv×viv Avgv‡K †g‡i GB Ae¯’v K‡i‡Q| ‛ 
kvnRvnvbI নায়ভ GKRb gyw³‡hv×v ejj,‚Zv Kx K‡i nq? wb‡Ri Mv‡q wb‡R 

AvNvZ Ki‡e Kxfv‡e?‛  
iwdK ejj,‚kvnRvnvb Avgiv kc_ wb‡qwQ| Avgv‡`i gvZ…fywgi Rb¨ Rxeb †`e| 

nviæb ejj, ‚হ্াাঁ fvB Avwg ivwR|‛  
mevB Lywk n‡q ejj,‚wVK Av‡Q| Zvn‡j Zzwg এ‡mv| Avi Lei w`I cvwK¯Ívbxiv 

†Kv_vq KLb AvµgY Ki‡e|‛  
cvwK¯Ívbx Av¯Ívbvq      nviæb †`Lj, wZbkZ MR `~‡i cvwK¯Ívbxiv Avm‡Q| 

nviæb wb‡R Mv‡qi A‡bK RvqMvq AvNvZ Kij wb‡RB| Ges eyw× K‡i kix‡i Kv`v †g‡L 

eUMv‡Qi wb‡P GKUv Rwg‡Z ï‡q coj|  

cvwK¯Ívbxiv `~i †_‡K †`L‡Z †cj Zv‡`i Av¯Ívbvq Av¸b †j‡M‡Q| Zviv g‡b Kij 

gyw³evwnbx G‡m‡Q| ZvB ILvb †_‡K cÖ¯‘wZ wbj hy× Kivi Rb¨| `y'GKUv ¸wj Quyoj 

AvKv‡ki w`‡K|       Kv‡Q f‡q f‡q G‡m †`Lj gyw³‡hv×v †bB| Zv‡`i    I †bB| 

nviæb            ।  Zviv mevB G‡jv nviæ‡ণi Kv‡Q| nviæb              
K_v¸‡jv ejj| mvw`‡Ki K_v Avi wRÁvmv Kij bv cvwK¯Ívbxiv|  

****** 

cvuP w`b ci †Mvjv¸wj Avevi ïiæ nj| eUZjvq      kwn` n‡jb KgvÛvi iwdK 

I Av‡iv `yBRb gyw³‡hv×v| Zv‡`i m¤§v‡bi mv‡_ Kei †`Iqv nj| Zvici wVK Kiv nj 

mv‡`K n‡e KgvÛvi| ZvB nj| Zvic‡ii w`b mv‡`K G‡jv evwo‡Z| G‡m †`Lj Zvi ¿̄x 

I †Q‡j ¶zavi R¡vjvq wVKfv‡e K_v ej‡Z cvi‡Q bv|  

mv‡`K †Pv‡Li cvwb †d‡j ejj,‚mvw`K evev †Kgb AvwQm? mvw`‡Ki gv Zzwg 

†Kgb Av‡Qv? ‛  
mvw`K Avi mvw`‡Ki gv ejj,‚fvj AvwQ| Zzwg †Kgb AvQ?‛  
mvw`‡Ki evev mvw`K‡K wKQy UvKv w`‡q ej‡jb,‚hvI evev| evRvi †_‡K Pvj-Wvj 

wK‡b Av‡bv|‛  
     ,mv‡`‡Ki evwoi cv‡k _vKZ Av‡bvqvi bv‡gi GK ga¨eqwm †jvK| †m wQj 

GKUv ivRvKvi| Zvi ab-m¤ú` A‡bK| cvwK¯Ívbx‡`i Av¯Ívbv cy‡o hvIqvi ci †_‡K 



cvwK¯Ívbxiv Av‡bvqv‡ii evwo‡Z _v‡K| Av‡bvqvi hvw”Qj mv‡`‡Ki evwoi cvk w`‡q| ZLb 

†m mv‡`‡Ki KÚ ïb‡Z †cj| mv‡`‡Ki mv‡_ Zvi Av‡M †_‡KB kÎæZv wQj Rwg wb‡q| 

Av‡bvqvi m‡½ m‡½ Lei w`j cvwK¯Ívbx‡`i †h mv‡`K evwo‡Z G‡m‡Q| nviæb 

cvwK¯Ívbx‡`i cv‡ki    B wQj| †m me ïb‡Z †c‡jv| cvwK¯Ívbxiv wVK `k wgwbU ci 

                          hv‡e e‡j cȪ ‘wZ wbw”Q‡jv|  

                                             ।  cvwK¯Ívbx‡`i dvuwK 

w`‡q nviæb †cQ‡bi `iRv w`‡q evB‡i G‡jv| cvwK¯Ívbxiv Gi g‡a¨ mv‡`‡Ki evwo‡Z 

iIbv w`j|       nviæb wb‡R †`Š‡o          †Mj gyw³‡hv×v‡`i K¨v‡¤ú| m‡½m‡½ 

gyw³‡hv×vivI G‡jv mv‡`‡Ki evwo| G‡m †`Lj cvwK¯Ívbxiv mv‡`‡Ki evwo wN‡i 

†d‡j‡Q| mv‡`K     wPšÍv Ki‡Q Zvi ¯¿xi K_v, †Q‡ji K_v|  

ïiæ nj    jv¸wj| G‡m   ‡Q gyw³‡hv×vivI| mv‡`‡Ki g‡b GKUz mvnm G‡jv| 

mv‡`KI ¸wj Ki‡Z jvM‡jv| GiB g‡a¨ evRvi †_‡K      G‡jv mvw`K| G‡m Ae¯’v 

†`‡L evwoi mvg‡bi gmwR‡`i Avov‡j jywK‡q _vKj|  

   jv¸wji      mv‡`K Zvi ¿̄x‡K wb‡q Gcvk †_‡K Icv‡k †h‡ZB ¸wj jvM‡jv 

mvw`‡Ki gv‡qi cv‡q| Zvici Zvi evevi nv‡Z| gv-evevi wPrKvi ï‡b mvw`K Avi 

_vK‡Z cvi‡jv bv jywK‡q| QyU‡Z jvM‡jv gv-evevi Kv‡Q|        ,      mvg‡b G‡m 

   ovj  nviæb| nviæ‡ণi nv‡Z A¯¿| ejj,‚evev mvw`K, Lvwj nv‡Z bq, GB e›`yKUv      
         ।‛  

mvw`K GKevi e›`y‡Ki w`‡K ZvwK‡q     ।                      nv‡Z 

Zz‡j wbj A¯¿| QyUj ¸wj    o‡Z    yo‡Z gv-evevi w`‡K| aŸsm K‡i w`j cvwK¯Ívbx‡`i 

Avgw`i cvov MÖvg †_‡K|  

GB hy‡× kwn` nj mvw`‡Ki gv mn cv uPRb| mvw`K gv‡qi mv‡_ †Kvb K_v ej‡Z 

cvi‡jv bv| evevi hvq hvq Ae¯’v| evev‡K        wb‡q †Mj gyw³‡hv×v K¨v‡¤ú|  

mvw`‡Ki g‡bi g‡a¨     A‡bK Kó| gv‡K nvwi‡q †m GKv n‡q †M‡ | gv wQj 

mvw`‡Ki me‡P‡q Avcb gvbyl|  

    Kv‡Q G‡m kvnRvnvb ejj,‚evev mvw`K, Avwg Rvwb †Zvgvi g‡bi Ae¯’v| 

ZviciI ejwQ evev Zzwg       bv| eis Zzwg evsjv‡`‡ki Rb¨ wKQy K‡iv|‛ mvw`K 

ejj,‚Avwg †QvÆ †Q‡j| Avwg Kxfv‡e hy× Kie?‛ mv‡`K Amy¯’ nIqv‡Z kvnRvnvb GLb 

KgvÛvi| ejj,‚evev mvw`K Zzwg hy× Ki‡Z cvi‡e bv Zv wVK wKš‘ Zzwg †LvuRLei Avbv 

†bIqv Ki‡e|‛  
mvw`K ejj,‚bv bv, Zv †Kgb K‡i nq? ‛  
kvnRvnvb ejjGB evsjv‡`k GKw`b ¯̂vaxb †nvK Zv wK Zzwg PvI bv? Zzwg  wK 

PvIbv hviv †Zvgvi gv‡K nZ¨v K‡i‡Q Zv‡`i Ici cÖwZ‡kva wb‡Z? ‛  
              ।        nVvr    e‡j DVj,‚n¨uv Avwg ivwR|‛  
        evev cv‡ki Ni †_‡K     ,‚kvnRvnvb, mvw`K‡K wb‡q G‡mv Avgvi 

Kv‡Q|‛  
kvnRvnvb Avi mvw`K         ejj,‚Avwg †`‡ki Rb¨ cÖvY w`‡Z †P‡qwQjvg| 

wKš‘ cÖvY †Mj bv| Avgv‡K c½y n‡q _vK‡Z nj| nq‡Zv Avwg Avi fv‡jv n‡Z cvi‡ev bv| 



ZeyI Avwg Avgvi gvZ…fywgi cZvKv gvwU‡Z     ‡Z †`‡ev bv| GK nvZ †M‡Q †Zv Kx 

n‡q‡Q? Av‡iKUv nvZ Av‡Q Avgvi| GB nvZ w`‡q Avwg hy× K‡i hv‡ev|‛  
evevi †Pv‡L cvwb QjQj Ki‡Q| kvnRvnv‡bi †Pv‡L cvwb Avi mvw`K †Zv Kvu`‡Q 

Avi Kvu`‡Q| mv‡`K      ejj,‚nq‡Zv mvw`‡Ki gv‡qi bvg BwZnv‡m †jLv _vK‡e bv 

Z‡e kwn‡`i LvZvq       wn‡m‡e _vK‡e mvw`‡Ki gvI|‛  
mvw`K ZLb wPrKvi w`‡q DVj gv I gv e‡j|            K¨v‡¤ú _vKv 40 Rb 

gyw³‡hv×v Qy‡U G‡jv mv‡`‡Ki iæ‡g| Zviv g‡b Kij nq‡Zv KgvÛv‡ii wKQy n‡q‡Q| 

mv‡`K mevB‡K j¶ K‡i ejj,‚†Zvgiv mevB G‡m‡Qv Lye fv‡jv n‡q‡Q| Zvn‡j       ।  
Avgvi mvw`K AvR †_‡K n‡e †Zvgv‡`i g‡Zv GKRb gyw³‡hv×v| †m hy× Ki‡e bv| 

mvw`K Avgv‡`i‡K Ab¨vb¨ Lei G‡b w`‡e| †Kvb evwo †_‡K Kv‡K ai‡jv? †Kvb gv‡K 

a‡i wb‡q †Mj cvwK¯Ívbxiv? †Kv_vq wb‡q hv‡e Zv‡`i? GBme Lei ivLvB mvw`‡Ki cÖ_g 

KvR|‛  
GKRb gyw³‡hv×v ejj,‚fvB, nviæb †Zv Av‡Q Gi Rb¨|‛  
mv‡`K ejj,‚nviæb A‡bK mgq Avgv‡`i‡K Lei w`‡Z cv‡i bv| ZvB nviæb Avi 

mvw`K wg‡j GB KvR Ki‡e| Avi GKUv evowZ KvR Ki‡e mvw`K|  Avgv‡`i 

gyw³evwnbxi g‡a¨ †_‡K ‡KD cvwK¯Ívbx‡`i mvnvh¨ Ki‡Q bv wK GB Z_¨ mvw`K †b‡e| 

†m¸‡jv KvD‡K bv e‡j mvw`K GKUv KvM‡R wj‡L KgvÛvi‡K Rgv w`‡q hv‡e| KgvÛvi 

Zvi wePvi Ki‡e|‛  
    kvnRvnvb ejj,‚evev mvw`K Zzwg ivwR †Zv? ‛  
mvw`K ejj,‚PvPv, ivwR †Kb n‡ev bv? Avgvi gv Rxeb w`‡q‡Q †`‡ki Rb¨| 

evevI g„Zz¨ h¨vq| GLb Avwg hw` †`‡ki Rb¨ wKQy bv Kwi Zvn‡j       , ejyb? Avwg 

GKv mvw`‡Ki cÖvY †M‡j hw` j¶ j¶ mvw`K evu‡P Zvn‡jB Avgvi Rxeb mv_©K|‛  
evev mvw`‡Ki K_v ï‡b evu nvZUv evwo‡q ejj,‚Avq evev Avgvi ey‡K Avq|‛ ey‡K 

Rw ‡q Av`i Kij mvw`K‡K Ii evev| nVvr ¸wji kã          | kvnRvnvb 

gyw³‡hv×v‡`i •Zwi n‡Z ejj| Acv‡ik‡b †h‡Z n‡e| Zviv mevB ev ‡i G‡m †`Lj kã 

     hgybv b`xi Icvi     |                    ।  Zviv mevB wVK Kij 

Nygv‡e| ivZ     ev‡ivUv| 10 Rb †R‡M _vK‡e `yB N›Uv| Avi 30 Rb Nygv‡e `yB N›Uv 

ci| Avev‡iv 10 Rb cvnviv †`‡e 10 Rb Nygv‡e| GBfv‡e ivZ KvwU‡q w`j Zviv|  

******* 
c‡ii w`b mKv‡j mvw`K †ei nj তায কায়জ। কাছাকাছছ ন্য একটা গ্রায়ভ ছগয়ে 

টৌাঁয়ছ †`Lj এক evwo‡Z Kvbœv টাbv hv‡”Q| wM‡q †`‡L GKUv †g‡qi jvk| mvw`K 

ejj,‚†K †g‡i‡Q? GB †g‡q Kvi †K nq? ‛ 
জফায়ফ GK e„× ejj,‚G Avgvi †g‡q| Avwg Avgvi †g‡q‡K i¶v Ki‡Z cvijvg 

bv evev|‛  
mvw`K ejj,‚PvPv cvwK¯Ívbx‡`i Av¯Ívbv †Kv_vq?‛ 
e„× ejj,‚IB †h cÖvBgvwi ¯‹z‡ji cv‡k GK euvkSv‡oi g‡a¨| তুছভ টক ফাফা?‛  
‚PvPv,Avwg gyw³‡hv×v KgvÛvi mv‡`‡Ki †Q‡j| MÖvg Avgw`i cvov| Avcbv‡`i 

MÖv‡g G‡mwQ MZKvj|‛  



রৄয়ন e„× ejj,‚evev AvwgI hy× Ki‡Z PvB| iæ‡L `vuov‡Z PvB H cvwK¯Ívbx 

nvbv`vi evwnbxi me Ab¨vq AZ¨vPv‡ii weiæ‡×|‛  
mvw`K ejj,‚wVK Av‡Q| Avcwb Avgvi mv‡_ Avmyb Avgvi evevi K¨v‡¤ú|‛ e„× 

•Zwi nj hy‡× hvIqvi Rb¨|  

nVvr †cQ‡bi evwoi এক ভছরা এয় e„×‡K ফয়র,‚evev Avgv‡`i evuPvb|‛  
‚†Kb gv Kx n‡q‡Q?‛ ফৃদ্ধ প্রশ্ন কযর।  
ভছরা ejj,‚evev Avgvi টভয়ে gwiq‡gi eqm 17 eQi| Zv‡K bvwK AvR iv‡Z 

cvwK¯Ívbx nvbv`vi kqZvb evwnbx ফছে কয়য wb‡q hv‡e|‛  
e„× gv_v wbPz K‡i _vKj KviY MZKvj তায †g‡q‡K cvwK¯Ívbxiv nZ¨v K‡i‡Q| 

ছকন্তু ট wKQy ejvi Av‡M mvw`K ejj,‚gv Avcwb evwo hvb| Avcbv‡`i †Kvb ¶wZ n‡e 

bv|‛  
gv ejj,‚Zzwg †K evev? ‛  
mvw`K ejj,‚Avwg mvw`K| Avgvi evevi bvg KgvÛvi mv‡`K|‛  
gww`jv ejj,‚ evev, mv‡`K fvB Lye fv‡jv gvbyl| wZwb GLb †Kv_vq? ‛  
‚evev GLb Amy¯’| Z‡e ZvovZvwo †m‡i DV‡eb| Avcwb hvb| Avcbv‡`i `vwqZ¡ 

GLb gyw³‡hv×viv wb‡q‡Q| Avcbvi ¯^vgx A_©vr gwiq‡gi evev wK †eu‡P †bB? ‛  
gv ejj,‚না ফাফা।gyw³hy‡× †hvM`v‡bi K‡qKw`b ci gwiq‡gi evev kwn` nb|‛   
mvw`K ejj,‚wVK Av‡Q। Avcwb wKQy fve‡eb bv| Avgiv Avwm|‛ 
wKQy `~i wM‡q mvw`K gv‡V em‡jv Ges wPwV wjL‡jv Zvi evevi কায়ছ-  

GB e„×‡K অভায়দয ঙ্গী কয়য টনয়ফন।Avi AvR iv‡Z এখানকায এক evwoটত 

cvwK¯Ívbxiv ানা টদ‡e| Avcbviv hw` cv‡ib GKUz তািাতাছি Avm‡eb| ট ফাছিয †g‡qi 

bvg gwiqg| Zvi evevI GKRb gyw³‡hv×v Z‡e kwn` n‡q‡Qb| AvR GB ch©šÍ| Avjøvn& 

nv‡dR| 

 তাযয ট ছচছঠ য়ঙ্গ ছদয়ে ফৃদ্ধয়ক ায়দয়কয কায়ছ াঠায়রা। e„× Zv‡`i K¨v‡¤ú 

G‡m   mv‡`K‡K GB wPwVUv w`j| mv‡`K Ab¨ GKRb‡K w`‡q wPwVUv c‡o wbj| Zvici 

ফৃদ্ধয়কI Zv‡`i m½x K‡i wbটে `ycyi `y‡Uvi w`‡K টআ গ্রায়ভ টৌাঁয়ছ  hy× K‡i i¶v Kij 

gwiqg‡K| মুয়দ্ধ `yBRb cvwK¯Ívbx হন্য ভাযা টগর।  
GBfv‡e †K‡U টগর cÖvq `yB gvm| GB `yB gv‡m mvw`‡Ki †`qv †Lvu‡R gyw³evwnbx 

11wUiI †ewk MÖvg i¶v K‡i তাযয এয় টৌাঁয়ছার কচুো গ্রায়ভয cÖvBgvwi ¯‹z‡ji gv‡V| 

†mLv‡b wQj cvwK Í̄vbxi ২৫০ জয়নয ফয়িায়িা দর| উয়টাছদয়ক ভুছেফাছনীয ফাঙাছর 
gvÎ 37 Rb|  

mv‡`K তখন টচাট টথয়ক টয়য উয়ঠয়ছ। GK nvZ w`‡qB ট hy× K‡i এখন। 
KgvÛv‡ii `vwqZ¡ cvjb K‡i kvnRvnvb| cvwK¯Ívbxiv GL‡bv Rv‡b bv gyw³‡hv×viv GLv‡b|  

ভুছেফাছনীয টৌাঁয়ছাফায c‡ii w`b mvw`K G‡jv KPzqv| G‡m gyw³v‡hv×v‡`i খুাঁয়জ †ei 

Kij| evev mv‡`‡Ki mv‡_ †`Lv K‡i P‡j hv‡e, Ggb mgq kvnRvnvb এয় ejj,‚evev 

mvw`K, AvR একফায Rygvievছিয়ত Avgv‡`i evwo টম| Avgvi †g‡q Pvu`bxi K_v Avgvi 

Lye g‡b co‡Q|‛ kvnRvnv‡bi †PvLUv f‡i †Mj †hb cvwb w`‡q| mvw`K ejj,‚†Kvb w`K 

w`‡q hv‡ev e‡jb| Avwg †LvuR wb‡q †`L‡ev Zviv †Kgb Av‡Q|‛  



kvnRvnvb Zvi evwo †Kvb w`K w`‡q †h‡Z n‡e e‡j w`j| টআভত mvw`K G‡jv 

kvnRvnv‡bi evwo‡Z| G‡m এছদকছদক fv‡jv K‡i †`L‡Q,এভনভে GK e„× gv †Pv‡L 

cvwb wb‡q G‡m ejj,‚evev Zzwg †K? ‛  
mvw`K ejj,‚`v`x Avwg gyw³‡hv×v KgvÛvi mv‡`‡Ki †Q‡j|‛  
e„× gv ZLb ejj,‚evev Avgvi †LvKv kvnRvnvb †Kgb Av‡Q? I †Kv_vq? ‛  
mvw`K ejj,‚Avcbvi †LvKv fv‡jv Av‡Q|‛  
gv ejj,‚Avwg Rvwb Avgvi †LvKviv evsjv‡`k ¯^vaxb bv K‡i †Kv_vI hv‡e bv|‛  
mvw`K প্রশ্ন কয‡jv,‚kvnRvnvb PvPvi †g‡q I ¯¿x †Kv_vq?‛  
e„× gv ejj,‚Av‡Q H N‡i|‛  
mvw`K N‡ii `iRvq wM‡q †`Lj gv †g‡q `yB R‡b wg‡j PvPvi Qwe wb‡q gvwU‡Z 

e‡m Kvu`‡Q| mvw`K AevK n‡q †Mj| G‡Zv fv‡jvev‡m Zviv kvnRvnvb PvPv‡K| Avi 

wZwb তায়দয টছয়ি hy× Ki‡Qb GB †`‡ki Rb¨| Avgv‡K Rvb‡Z n‡e †K cvwV‡q‡Q 

kvnRvnvb PvPv‡K hy× Ki‡Z| †m ডাক‡jv,‚PvwP|‛  
Pg‡K D‡V ছপয়য তাকায়রা gv I †g‡q| mvw`K ejj,‚Avwg Avgw`i cvov MÖv‡gi 

mv‡`K gyw³‡hv×v KgvÛv‡ii †Q‡j| Avgvi bvg mvw`K| Avwg G‡mwQ Avcbv‡`i †LvuRLei 

wb‡Z| Avcbviv †Kgb Av‡Qb?‛  
kvnRvnv‡bi ¯¿x ejj,‚evev †`L‡QvB †Zv Avgiv †Kgb AvwQ|‛ Zvi †Pv‡L cvwb 

QjQj Ki‡Q| mvw`K ejj,‚eySjvg| Z‡e Avcwb e‡jb †Zv kvnRvnvb PvPv‡K 

অনায়দয টছয়ি hy‡× †K cvwV‡q‡Q?‛  
জফায়ফ kvnRvnvb PvPvi ¯¿x PvPvi gv‡qi Qwe G‡b †`wL‡q ejj,‚GB gww`jv|‛  
mvw`K ejj,‚Bwb †Zv PvPvi gv|‛  
PvwP ejj,‚n¨vu evev| Zvi Av`‡ii kvnRvnvb‡K Zvi gv-B hy× Ki‡Z cvwV‡q‡Q| 

evsjv‡`k‡K ¯^vaxb Ki‡Z| GB †`k †_‡K kqZvb cvwK¯Ívbx‡`i Zvwo‡q w`‡Z| AvRI 

Avgvi kvïwo eviv›`vq e‡m _v‡K weR‡qi cZvKv wb‡q, KLb Zvi †LvKv Avm‡e wd‡i|  

nVvr †cQ‡bi w`‡K একটা অোজ টয়ে mvw`K ZvwK‡q †`Lj kvnRvnvb PvPvi gv 

bZzb GKUv kvwo c‡i দাাঁwo‡q Av‡Q| ejj,‚ kvnRvnvb‡K ej‡e Avgiv fv‡jv AvwQ| 

Avgv‡`i gbUv Zv‡K †`Lvi Rb¨ e¨Kzj| wKš‘ Lvwj nv‡Z bq, weR‡qi cZvKv nv‡Z| Avwg 

Avgvi mšÍvb‡K †`L‡Z PvB exi‡kªô gyw³‡hv×v wn‡m‡e|‛  
mvw`K †Pv‡Li cvwb gy‡Q Kvucv Mjvq ejj,‚wVK Av‡Q Avwg eje| Z‡e kvnRvnvb 

PvPv Pvu`bx‡K wb‡q †h‡Z e‡j‡Q|‛ রৄয়ন চাছচ Pvu`bx‡K ejj,‚gv Pvu`bx, †Zvi evev †Zv‡K 

†h‡Z e‡j‡Q| ZzB hvwe? †M‡j hv|‛  
****** 



iIbv w`j Pvu`bx Avi mvw`K| iv¯Ívi g‡a¨ Pvu`bx mvw`K‡K ejj,‚Rv‡bv 

 

Avgvi gv Avi `v`xi iv‡Z Nyg Av‡m bv GK wgwb‡Ui Rb¨| Zviv eviv›`vq e‡m _v‡K K‡e 

Avm‡e KLb Avm‡e evev| jvj meyR i‡Oi †mB cZvKv wb‡q| `v`x bvgv‡R e‡m †ivR 

evevi Rb¨ †`vqv K‡i| eveviv †hb hy× K‡i wQwb‡q Av‡b nvbv`vi‡`i nvZ †_‡K Avgv‡`i 

†mvbvi evsjv‡`k|‛  
mvw`K ejj,‚Rv‡bv, †Zvgvi gv-evevi Zzjbv nq bv|‛  
GBবায়ফ K_v ej‡Zej‡ZB KPzqv cÖvBgvwi ¯‹z‡ji mvg‡b G‡m †Mj Zviv| Pvu`bx 

Lywk n‡q †`Š‡o †Mj Zvi evevi Kv‡Q| kvnRvnvb Pvu`bx‡K †`‡L ejj,‚gv ‡i ZzB †Kgb 

AvwQm?‛  
Pvu`bx ejj,‚Avgiv fv‡jv AvwQ|‛   
mvw`K এফায়য mewKQy kvnRvnvb‡K ejj| me ï‡b kvnRvnv‡bi `y ‡PvL w`‡q cvwb 

Si‡Z jvM‡jv| kvnRvnv‡bi cv‡k _vKv 37 Rb gyw³‡hv×v ïb‡Q kvnRvnv‡bi gv‡qi, ¿̄xi 

ejv K_v¸‡jv| mevi †Pv‡L cvwb f‡i hvq|  

ঠাৎ kvnRvnvb ejj,‚†Kvb †Zvgiv, AvR Avi Avgiv Kvu`‡ev bv| Gevi ïiæ n‡e 

†mB hy×| gyw³i hy×| †Zvgiv Kx e‡jv?‛  
mevB ejj,‚n¨vu| ZvB n‡e|‛ kvnRvnvb Lywk n‡q mvw`K‡K ejj Pvu`bx‡K evwo 

†cŠ‡Q w`‡Z| ZvB Kij mvw`K|  

***** 

ïiæ n‡q †Mj hy×| K…lK, gRyi, QvÎ, wk¶K, Ziæণ, cÖexY, M„wnYx, Kg©Pvix 

mK‡jB iv¯Ívq †b‡g coj †møvMvb wb‡q| Rq evsjv evsjvi Rq me©Î evZv‡m wgwkªZ nj| 

GK mZ¨ GKK_v mevB ej‡Q PvB evsjvi ¯^vaxbZv| Avgv‡`i gnvgvbe gnvb †bZv, 

RvwZi wcZv ¯^vaxbZvi WvK w`‡q‡Qb| e‡j‡Qb- †Zvgv‡`i hv wKQy Av‡Q bvI nv‡Z Zz‡j, 

Zv w`‡qB kÎæ †gvKv‡ejv Ki‡Z n‡e| nviv‡Z n‡e cvwK¯Ívbx evwnbx‡`i|  



evsjvi hyeK †hb n‡q DVj `vgvj| †KD wbj Svoy, †KD wbj jvwV, †KD wbj 

†Kv`vj| ej‡Q Zviv Avgiv evsjvi hyeK `vgvj, nvbv`viiv _vK‡e bv Avi AvMvgxKvj|  

mviv evsjv‡`‡ki gyw³‡hv×viv †R‡M DVj| AvR‡Ki hy× n‡e †kl hy×| mvw`K 

AvR wM‡q‡Q gaycyi K¨v‡¤ú| †mLv‡b টৌাঁQ‡Z Zvi ivZ n‡q †Mj| Pviw`K †_‡K ¸wj 

QyU‡Q| mvw`K f‡qi g‡a¨ c‡o hvq| K¨v‡¤úi KgvÛvi gybZvR gyw³‡hv×v‡`i 

ejj,‚†Zvgiv Rxe‡bi Avkv K‡iv bv| AvR i¶v bq cÖvY, i¶v Kie †`kUv‡K|‛  
†Mvjv¸wj K‡i ফয়য়ল ভুনতায়জয ফাছনী Rq Kij gaycyi GjvKv| mvw`K 

gybZv‡Ri KvQ †_‡K GB খফয টরখা wPwV wb‡q কচুো যনা র| ivZ ZLb ev‡R wVK 

ev‡ivUv| mvw`K Av‡¯Í Av‡¯Í Avm‡Q| f‡q f‡q gyw³‡hv×v‡`i Av¯Ívbvq G‡m †Mj| 

†mLv‡b Kv‡iv mv‡_ Zvi †`Lv nj bv| Zviv mevB hy× Ki‡Q| mvw`K evB‡i †ei n‡Z 

cvi‡Q bv| Pviw`‡K ïay ¸wji kã| mvw`K wKQy¶Y Pzc K‡i e‡m _vKj| nVvr wPrKvi 

w`‡q DVj †K †hb| evg w`‡K KzÏy‡`i evwo টথয়ক ছচৎকায উঠয়ছ| KzÏy kwn` 

n‡q‡Q|  

Wvb cv‡k KzÏy‡i PvPvi evwo| HLvb †_‡K কান্নাi kã টাbv hv‡”Q| কাাঁদwQj 

KÏy‡i `vw`| KviY Zvi †Q‡j Lqei wQj GKRb ivRvKvi| †`‡ki cÖwZ wQj bv Zvi 

GKUzI fv‡jvevmv| `vw` ej‡Q,‚ZzB †`‡ki m‡½ †Zvi gvZ…fywgi m‡½ †eCgvwb K‡iwQm| 

Avwg †Zvi gv n‡q e‡jwQjvg hv ZzB †`‡ki Rb¨ jovB Ki, i¶v Ki †Zvi gvZ„fywg| Avi 

ZzB nwj ivRvKvi|‛  
GB K_v¸‡jv ïb‡Q mvw`K Avi fve‡Q Zvi gv‡qi K_v| gv hw` †eu‡P _vKZ 

Zvn‡j Zv‡KI ejZ, hv evev mvw`K †Zvi gvZ„fywg i¶v Ki| †PvL w`‡q SY©vi g‡Zv 

cvwb Si‡Q mvw`‡Ki| AvR †Kb টমন g‡b co‡Q Zvi gv‡qi K_v| KzÏy‡mi `vw` me‡k‡l 

ejj,‚†Zvi GB AcweÎ Mv‡q Avwg ¯úk© Kie bv| Avwg nvZ †`eB bv| †Zv‡K Lv‡e 

evsjvi KzËv-kKz‡biv|‛  
Gw`‡K 37 Rb wb‡q hy× Ki‡Q mv‡`K Avi kvnRvnvb 250Rb cvwK¯Ívbx‡`i 

mv‡_| Gi g‡a¨ gviv †Mj cvwK¯Ívbxi 150 Rb Avi kwn` nj ভুছেয়মাদ্ধায়দয gvÎ 5 Rb| 

mv‡`K GK nvZ w`‡qB hy× Ki‡Q| kvnRvnv‡bi g‡b GKUz fq nj| cvwK¯Ívbxiv Av‡iv 

GKkZ R‡bi g‡Zv Av‡Q| Avi Zviv gvÎ 32 Rb|  

ফস্থা টদয়খ nviæb KvD‡K ছকছ ুbv e‡j †Mj gybZv‡Ri Kv‡Q gaycyi| wM‡q ejj 

Zv‡`i mvnv‡h¨i cÖ‡qvRb GB K¨v‡¤ú| gybZvR Zvi evwnbx‡`i wb‡q QyUj KPzqv| Zviv 

mevB hy× ïiæ Kij nviæb mn| GK mgq kwn` nj nviæb Av‡iv K‡qKRb| cvwK¯Ívbx‡`i 

Av‡iv gviv †Mj 50 Rb| ZL‡bv cvwK¯Ívbxiv hy× eÜ K‡iwb| KPzqv ¯‹zj gvV n‡q‡Q 

i‡³i b`x| mvw`K Rvbvjv w`‡q †`L‡Q KvD‡K †Pbv hv‡”Q bv| mvw`‡Ki g‡b nj nVvr 

Pvu`bxi K_v|  

AÜKvi ivZ| Pviw`K a~ a~ Ki‡Q| gv‡qi Kvbœv, evevi Kvbœv Avi ¸wji kã Qvov 

Pviw`‡K Avi wKQyB †kvbv hv‡”Q bv| kvnRvnvb mvw`‡Ki mvg‡b †_‡K hy× Ki‡Q| 

kvnRvnv‡bi cv‡kB wQj mv‡`K| Zv‡KI †Pbv hv‡”Q bv|  

ফয়য়ল াছকস্তাছন ফাছনী ায ভানর। cvwK¯Ívbx evwnbxi K¨v‡Þb AvZ¥mgc©Y 

Ki‡e| nVvr vছদয়কয টচায়খ ির Zvi mn‡hvMx cvwK¯Ívbx ¸wj Kiটত মায়ি mv‡`K‡K| 



AvKv‡ki SjKvwbi Av‡jvq তাআ †`Lj mvw`K| অয †`Š‡o G‡m av°v ছদয়ে evev‡K 

ছযয়ে ছদয়ে eyKUv †c‡Z ছদর ফন্দুয়কয াভয়ন|  

cvwK¯Ívbx mvw`‡Ki Dci ¸wj Pvjvj| wZbevi ¸wj Kij| এফায়য টপয iæ‡L দাাঁovj 

kvnRvnvb, mv‡`K evwnbx Avi gybZv‡Ri evwnbx| aŸsm K‡i w`j cvwK¯Ívbx‡`i| Zvici 

Zv‡`i gyw³evwnbx `j Qy‡U G‡jv mvw`‡Ki Kv‡Q| nviæ‡ণi g„Z‡`‡ni cv‡k| mvw`K 

g„Zz¨kh¨vq| †PvL `y‡Uv †g‡j Gw`K Iw`K ZvKv‡”Q| ïb‡Q weR‡qi evRbv| mv‡`K 

†Pv‡Li cvwb Siv‡”Q| cvwbi †dvuUv mvw`‡Ki Mv‡q co‡Q| mvw`K i³gvLv gy‡L Zvi evevi 

w`‡K ZvwK‡q ejj,‚evev Zzwg Kvu‡`v †Kb? AvR †Zv Kvu`vi w`b bq| AvR Avb‡›`i w`b| 

evev Zzwg Avi Kvbœv K‡iv bv| Avwg †Zv †`‡ki Rb¨ cÖvY w`jvg|‛  
evev Kvu‡` Avi e‡j,‚mvw`K ZzB Avgv‡K †Kb evuPvwj? AvwgB g‡i †hZvg †`‡ki 

Rb¨|‛  
mvw`K ejj,‚evev †Zvgvi bvg †Zv Av‡Q gyw³‡hv×vi KgvÛv‡ii LvZvq| Avgvi 

bvg bvB †Kv_vI| Avwg cÖvY w`‡q kwn‡`i LvZvi cÖ_g c„ôvq Avgvi bvg †jLv‡Z PvB|‛  
GB cÖ_g ev‡iv eQ‡ii GKUv wkï †`‡ki Rb¨ cÖvY w`‡q‡Q| kvnRvnvb, mv‡`K, 

gybZvR Ges Zv‡`i mncvVxiv Kvu`‡Q Avi †Pv‡Li cvwb co‡Q KPzqv cÖvBgvwi ¯‹yj gv‡V| 

`~i †_‡K mygayi K‡Ú wgwQj Avm‡Q kwn` I gyw³‡hv×v‡`i cÖwZ kª×v Rvbv‡Z| GB wgwQ‡j 

Av‡Q kvnRvnv‡bi †g‡q Pvu`bx, ¯¿x, Zvi gv Ab¨vb¨ gyw³‡hv×v‡`i AvcbR‡biv| Zviv 

mevB †møvMvb w`‡”Q Rq evsjv, evsjvi Rq| wgwQj G‡jv ¯‹zj gv‡V| G‡m †`Lj GLv‡b 

†Kvb Avb›` dzwZ© n‡”Q bv| cÖvBgvwi ¯‹zj gv‡V G‡m †_‡g †Mj Zviv| mvw`‡Ki Kv‡Q G‡jv 

mevB|  

kvnRvnv‡bi gv G‡m ejj,‚mvw`K evev Zzwg Ggb Ki‡Qv †Kb?‛  
mvw`K ejj,‚`vw`‡Mv I evev †Mv Avgv‡K GKUz Zz‡j emvI| Avwg †`L‡Z PvB 

evsjvi gvbyl‡`i Zviv †Kgb K‡i R‡qi Avb›` Ki‡Q|‛  
mvw`K‡K Zz‡j emv‡bv nj| †m †`Lj Pvu`bxI Kvu`‡Q| †m Zvi c‡KU †_‡K wb‡Ri 

nv‡Z AvuKv jvj meyR i‡Oi cZvKv †ei K‡i Pvu`bx‡K w`j| w`‡q ejj cZvKvUv †Zvgvi 

Kv‡Q †i‡Lv memgq| †k‡l c‡KU †_‡K mvw`K GKUv wPwV †ei Kij| mevB ZvwK‡q 

Av‡Q wPwVi w`‡K|  

mvw`K ejj,‚evev GUvB Avgvi †kl wPwV| G‡Z †jLv Av‡Q এতছদন ধয়য অভায 
টজাগাি কযা Avgvi †`‡ki †eCgvb ivRvKvi‡`i bvg|‛  

evev wPwV nv‡Z wb‡q Kvu`‡Q| mvw`K ejj,‚evev Zzwg Avi †Ku‡`v bv| Avwg †Zvgvi 

GKv mšÍvb bv| mviv †`‡ki `vgvjiv Ges wkï hviv Zviv mevB †Zvgvi mšÍvb| Avwg 

†Zvgv‡`i j¶ j¶ evi mvjvg Kwi| mvjvg RvbvB RvZxq cZvKv‡K|‛  
ZLb nvRvi nvRvi wgwQ‡ji †jvK GKmv‡_ mvw`K‡K mvjvg w`j| mvw`K P‡j †Mj 

GB my›`i c„w_ex †Q‡o| mvw`‡Ki jvkUv kª×vi mv‡_ `vdb Kiv nj H ¯‹zj gv‡VB|  

GL‡bv Avgiv mevB wek¦vm Kwi mvw`‡Ki g‡Zv †`k‡cªwgK Av‡Q †mvbvi 

evsjv‡`‡k| I Avgv‡`i †`k †mvbvi evsjv‡`k †Zvgv‡K RvbvB nvRvi nvRvi evi mvjvg| 

†Zvgv‡K wb‡q †jLv †KD Ki‡Z cvi‡e bv †kl| I Avgvi †mvbvi evsjv‡`k|   

 
ছছফঃ ছফংকয বট্টাচামত 



 

টআ দ্ভতু টরাকছট 
সূর্যনাথ ভট্টাচার্য 

 

য়েয ছঠক ভুখটায়ত এয় নুজ অছফষ্কায কযর ট থ াছযয়ে টপয়রয়ছ। গাছিটায 
ছস্ধড কছভয়ে এছদক- ছদক চাআয়ত রাগর,  কাউয়ক টদখা মাে ছকনা। কাউয়ক না টয়ে 
ফয়য়ল ট গাছি থাভার। এআ য়য নতুন এয়য়ছ নুজ। ুযয়না কয়রয়জয ফেু চারু এআ 
য়যআ থায়ক। ুছর ছপায। তায য়ঙ্গ টদখা কযয়তআ অা। টপায়ন কথা য়েয়ছ,  
চারুয ছঠকানা নুয়জয কায়ছ অয়ছ। এআ এরাকায়তআ এভায়যল্ড এনয়ক্লব ফয়র টকান এক 
টাাআছটয়ত চারুয ফ্ল্োট। য়যয একটু ফাআয়য নতুন গয়ি ঠা তোধুছনক অফান 
প্রকল্প। াছয াছয এক ধাাঁয়চয একতরা টদাতরা ছছভছাভ ফাছি  ফাংয়রা। টখারায়ভরা 
ফাগানয়ঘযা ফাছিগুয়রা টদখয়রআ টফাঝা মাে টগুয়রা ভাঘত। একটু দূয়য য়নকগুয়রা ফরতর 
টাোয টদখা মায়ি। চারুয ফ্ল্োট াাঁচতরাে,  সুতযাং ঐ টাোযগুয়রাযআ টকানটাে য়ফ 
ছনশ্চে। এভন জােগাে নুজ য়জআ ছঠকানা খুাঁয়জ ছনয়ত াযয়ফ টবয়ফছছর। ছকন্তু জােগাটা 
টম এতটা জনীন য়ফ ফুঝয়ত ায়য ছন। 

অন্ন য়েয অয়রাঅাঁধাছযয়ত খাছনক ঘুযাক টখয়ে নুজ টদখর ট ঐ ফরতর 
ফাছিগুয়রায়ত ছকছুয়তআ টৌাঁয়ছায়ত াযয়ছ না। একআযকভ টদখয়ত চিা যাস্তাগুয়রায়ত ভয়ন 
যাখায ভত টকান ছচহ্ন টনআ। এআ ঞ্চর টথয়ক টফয়যাফায যাস্তা টদখা মায়ি না। টকান ফাছিয়ত 
ঢুয়ক যাস্তা ভারুভ কযাটা ছঠক ভীচীন টফাধ কযর না নুজ। তাছািা টফছয বাগ ফাছিয়ত 
এখন টকউ অয় ছন। রৃ‟একখানা গাছি র কয়য টফছযয়ে টময়ত টদয়খয়ছ ফয়ট,  ছকন্তু 
এতক্ষয়ণ থচাযী একজন টদখা মাে ছন।  



গাছি থাছভয়ে চারুয়ক টপান রাগার নুজ। চারু থানাে ছছর। ফরর, ”অয়য,  তুআ 
টকাথাে?"  

নুজ টম টকাথাে তা কী কয়য ফরয়ফ? অয়ায়য ছকছু ফাছিঘয়যয ফণতনা ছদয়ত চারু 
ফরয়র,  “ভয়ন য়ি ছফ- ব্লয়কয আছদকটাে চয়র টগছছ। এছদয়ক অছভ অফায একটু টপাঁয় 
টগছছ। অভায ছডউছট টল,  ছকন্তু এক উয়িা টপায়ন এআভাত্র টকউ জানায়রা এপ- ছড 
টাোয়য—অভায ফাছি টথয়ক খাছনকটা অয়গ— একটা ভাডতায না সুআাআড ছক য়েয়ছ। 
টআটাযআ টক টনাট কয়য,  অয একজনয়ক চাজত ফুছঝয়ে অয়ত একটু টাআভ রাগয়ফ। তুআ 
টমখায়ন অছছ টখায়নআ য়েট কয। অছভ ঘন্টাখায়নয়কয ভয়ধেআ টতায়ক ছঠক খুাঁয়জ টনফ।” 
 

এক ঘণ্টা! নুজ ঘছি টদখর, াতটা দ। তায ভায়ন চারুয অয়ত অটটা- ায়ি 
অটটা ফাজয়ফ। একটু তাবায়ফআ ছয়টয টছয়ন ভাথাটা এছরয়ে ছদয়েয়ছ নুজ,  এভন 
ভয়ে টদখর উয়কা- খুয়কা চুর এক ভাঝফেী বদ্রয়রাক নন কয়য তায ছদয়কআ অয়ছ। 
টাজা টানটান য়ে ফয়তআ টরাকটা তায গাছিয কায়ছ এয় টগর। নুজ তািাতাছি 
অোজ ছদর,  “এআ টম িায,  অভায়ক একটু াামে কযয়ত ায়যন? এক ঘন্টা অয়গ 
এক ফেুয ায়থ টদখা কযায কথা ছছর অভায,  ছকন্তু থ াছযয়ে টপরাে অছভ ফুঝয়ত াযছছ 
না টকাথাে এয়ছছ।”  
 

টরাকটায রম্বা একাযা টচাযা। ঝাাঁকিা চুয়রয জয়ন্য ভাথাটা যীয়যয তুরনাে টফ 
ফয়িা। যয়ন াাঁটুমতন্ত একটা অরখাল্লা ভত ািাফী,  অয কায়রা োন্ট। ছকন্তু ফয়চয়ে 
অশ্চমত তায টচাখরৃয়টা। টচায়খয ভছণটা তায াল্কা ফুজ,  এআ ভয়ে রোম্পয়ায়েয অয়রাে 
প্রাে াদাআ টদখায়ি। ভছণয ভাঝখায়ন একটা কয়য কায়রা ছফন্দু। কটা টচায়খয ভানুল য়নক 
টদয়খয়ছ নুজ,  ছকন্তু এভনটা ছঠক কখয়না টদয়খয়ছ ফয়র ভয়ন কযয়ত াযর না। টরাকটা এক 
দৃছষ্টয়ত চাআয়তআ নুয়জয গা‟টা টমন ছযছয কয়য উঠর। 

টরাকছট খখয় গরাে জফাফ ছদর, “তুছভ যয়েছ এক ভাঘত চতুচতক্রমায়ন মা আয়িভত 
ঘন্টাে ১২০ ভাআর গছতয়ত টদৌয়িায়ত ায়য ছকন্তু দযকায িয়র ফেুয ছঠকানাে টৌাঁছয়ত ায়য 
না। টতাভায শ্চায়দ্দ জছভ টথয়ক ২৫ আছঞ্চ উাঁচুয়ত। টতাভায ভছস্তষ্ক ক্লান্ত,  ভাত্র ২৮ োট 
ক্ষভতাে কাজ কযয়ছ। তুছভ উছিগ্ন,  টতাভায রদমন্ত্র প্রছত টয়কয়ন্ড গয়ি ৮৮ ফায স্ধছেত 
য়ি।” 

“অছভ টকাথাে এয়ছছ ফরয়ত ায়যন ছক?” 
“ছনশ্চে। টতাভায ফস্থান এখন ৪৫ টথয়ক ৫০ ছডছগ্র উিয ক্ষাং এফং ৭০  ৭৫ 

ছডছগ্র ছশ্চভ দ্রাছঘভাংয়য ভয়ধে।” 
নুজ টফ তবম্ব য়ে টগর। টরাকটা ছক াগর? ছঠক টযকভ টতা ভয়ন য়ি না। 

তায ভুখ ছদয়ে টফছযয়ে টগর,  “এফ অছন কী কয়য ফরয়ছন?” 
এফায টরাকটা টম ভুখবছঙ্গ কযর তা ছনশ্চে াছয। ছকন্তু ট াছ ছনঃব্দ। তাযয 

ফরর,  “অছভ টতা অয য়নক ছকছু ফরয়ত াছয। ছকন্তু তায়ত কায কী রাব?” 
“অছন ছক ভোথয়ভছটছোন?” নুজ জানয়ত চাআর। 
“হ্াাঁ, তা ফরয়ত ায। তয়ফ অছভ এভন য়নক ছকছু জাছন মা টতাভায টকান 

ভোথয়ভছটছোনআ ফরয়ত াযয়ফ না।” 
নুজ ফুয়ঝ টগয়ছ,  াগয়রয াল্লাে য়িয়ছ। ছকন্তু টরখািা জানা াগর। 

নফারুণদায ভয়তা। নফারুণদা ছছর এভএছয়ত পােত ক্লা পােত,  ঙ্কাগর। পুরমোয 



যায়ত টফৌছদয়ক ভাছটর আছন্টয়গ্রন ছনয়ে টরকচায ছদয়েছছর। ছকন্তু নফারুণদা এভছনয়ত 
টফ াছখুছ।  

এআ টরাকটা একটু ন্যযকভ। নুজ তায়ক একটু উয়ক টদফায জয়ন্যআ প্রশ্ন কযর,  
“টমভন?” 

“এআ টমভন ধয,  ঐ গাছটায নীচ টথয়ক াাঁচ নম্বয ডারটাে কটা াতা অয়ছ ছকংফা 
এখান টথয়ক য়নয়যা টেয়যছডোন ছরড োয়ঙ্গয়রয ভয়ধে ভাকায় কত নক্ষত্র অয়ছ,  
থফা...” 

“অনায এআফ জানা অয়ছ?” নুজ আয়ি কয়যআ ফেয়ঙ্গয স্বযটা চাফায টচষ্টা 
কযর না। 

“তা অয়ছ। ছকন্তু ফরফ না। টকননা টতাভায এফ জানা টনআ। কায়জআ টবছযপাআ 
কযয়ত াযয়ফ না। এফং অছভ মাআ ফরফ,  বাফয়ফ গুর ভাযয়ছ।” 

“রাঁ ফুয়ঝছছ, ” নুজ াগরয়ক অয টফছ না ঘাাঁছটয়ে জফাফ টদে,  “অছন টদখছছ 
য়নক ছকছু জায়নন। ছকন্তু অছভ প্রথয়ভ অনায কায়ছ মা জানয়ত টচয়েছছরাভ,  তায জফাফ 
টতা টরাভ না। অনায উিয েত ভোথয়ভছটকাছর কায়যট,  ছকন্তু এফ তথে অভায কী 
কায়জ রাগয়ফ তায়তা ফুঝরাভ না। অছভ এখন অয়গয ভয়তা থ াছযয়েআ অছছ। কীবায়ফ 
ফেুয ফাছি টৌাঁছফ,  এখন জাছননা। টাজা কথাে এখয়না মতন্ত অছন অভায টকান 
উকায়যআ এয়রন না।” 

ছথক একটু টথয়ভ তায কটা টচায়খ নুয়জয ছদয়ক কটভট কয়য চাআর। চাউছনয়ত 
টফাঝা টগর ট চয়টয়ছ,  ছকন্তু ঠাণ্ডা গরায়তআ ফরর,  “তুছভ ছনশ্চেআ টকায়না টকাম্পাছনয 
ভোয়নজায,  এভছফএ?” 

“হ্াাঁ, ” এফায নুয়জয ফাক ফায ারা,  “ছকন্তু অছন কীবায়ফ ফুঝয়রন?” 
টরাকছট উিয ছদর,  “খুফ জ। তুছভ জান না তুছভ টকাথাে যয়েছ ফা টকাথাে মাি। 

ফেুয কায়ছ তুছভ এভন প্রছতজ্ঞা কয়যছ মা যক্ষা কযায উাে টতাভায জানা টনআ,  ছকন্তু অা 
কযছ টতাভায ভিা টতাভায ম্পূণত ছযছচত অছভ ভাধান কয়য টদফ। বার কয়য টবয়ফ 
টদখ অভায ায়থ াক্ষায়তয ূয়ফত তুছভ টমখায়ন ছছয়র,  টখায়নআ অছ,  অছভ টতাভায 
টকায়না ছতছযে ছনষ্ট কছযছন। ছকন্তু তুছভ টম টকানবায়ফআ টাক অভায়ক টদালী াফেস্ত কয়য 
ছদয়র। োঃ...এয়েয়রন্ট টকাোছরছটজ প অ গুড ভোয়নজায, টটন উট প টটন।” 

এআ ফয়রআ টরাকটা নছনয়ে টছন ছদয়ক চয়র টগর। নুজ টদখর, াগর টাক 
ছাগর টাক, এআ অাঁধায়য তায একভাত্র বযা চয়র মায়ি। তািাতাছি গাছিয দযজা খুয়র 
ভুখটা ফাছিয়ে টল টচষ্টা ছয়য়ফ একটু গরা তুয়র ফরর, “ ভাআ,  রৄনয়ছন? এভায়যল্ড 
এনয়ক্লবটা টকানছদয়ক য়ফ জায়নন ছক?” 

টরাকটা ছছন না ছপয়যআ ডানাতটা ভাথায ায় টনয়ি যাগতস্বয়য “জাছননা” ফয়র 
একআবায়ফ চরয়ত রাগর। নুজ তা য়ে গাছিয দযজা ফে কয়য অফায ছয়ট গা এছরয়ে 
ছদর। এখন চারুয জয়ন্য য়ক্ষা কযা ছািা অয টকান উাে টনআ। চারু কতক্ষয়ণ অয়ফ 
বাফয়ত বাফয়ত ছগায়যয়টয োয়কয়টয ছদয়ক াতটা ফাছিয়েয়ছ,  ঠাৎ টদয়খ জানরাে একটা 
ভুখ! টআ ঝাাঁকিা চুর,  টআ াদা টচাখ! নুজ অাঁতয়ক উয়ঠছছর। টরাকটা তায ছদয়ক টচয়ে 
চাাস্বয়য ফরর,  “দোয়খা টছাকযা,  অছভ জাছন,  ছকন্তু ফরফ না।” ফয়রআ টমছদক টথয়ক 
এয়ছছর অফায টআ ছদয়ক চয়র টগর।  

নুয়জয রদমন্ত্র অকছিক চভয়ক টফ ধিপি কযছছর,  স্বাবাছফক য়ত ভে 
রাগয়ফ। ছকন্তু এটুকু ফঝুয়ত াযর, টরাকটায টফাধে যাগ একটু য়িয়ছ। তািাতাছি গাছি 



টথয়ক টনয়ভ নুজ টদখর টরাকটা টফ খাছনকটা চয়র টগয়ছ। ছক্ষপ্রগছতয়ত তায কায়ছ ছগয়ে 
াাঁপায়ত াাঁপায়ত ফরর,  “রৄনুন না ভাআ,  ছকছু ভয়ন কযয়ফন না। একটু এভায়যল্ড 
এনয়ক্লয়বয যাস্তাটা ফয়র ছদন না।” 

টরাকটা একফায নুয়জয অাদভস্তক টদয়খ ছনর। তাযয ছজয়জ্ঞ কযর,  “কয়তা 
নম্বয?” 

“ছড- ৫৩।” 
টরাকটা ান্তস্বয়যআ ফরর,  “অছভ আছদয়কআ মাছি। অভায়ক য়ঙ্গ ছনয়ত চাআয়র 

টতাভায়ক টদছখয়ে ছদয়ত াছয।” 
নুয়জয একফায ভয়ন র,  এ ভে নে। তাযয়যআ বাফর,  টরাকটায ভছতগছত 

বায়রা টতা? গাছিয়ত দাছভ ছজছন ছফয়ল ছকছু টনআ ফশ্য। ছকন্তু একরা গাছিয়ত টয়ে মছদ 
টছাযাছুছয ফায কয়য? 

“বে টনআ,  এআ দোয়খা অভায ায়থ স্ত্রস্ত্র ছকছু টনআ, ” টরাকটা টমন নুয়জয 
ভয়নয কথা য়ি ছনর। রৃায়ত ছনয়জয জাভাটা টঝয়ি টদছখয়ে ফরয়র,  “অয়র জােগাটা 
খুফ দূয়য না য়র এআ যায়ত ছচয়ন টময়ত াযয়ফ না। তাআ ফরছছরাভ। ফশ্য টতাভায অছি 
থাকয়র ফছর টায়না...।” 

এযয অয নুজ না ফয়র াযর না, “না না কী টম ফয়রন, অছি ছকয়য? অছন 
অসুন না, তায়র টতা খুফ বায়রা ে।” 

রৃজয়ন গাছিয়ত ফয় টরাকটায কথাে নুজ গাছিয ভুখ ঘুছযয়ে ছনর। তাযয চরর 
টরাকটায ছনয়দতভয়তা। ছনয়দত াো মায়ি ায়তয আাযাে। টরাকটা গাছিয়ত ঠফায য়য 
অয টকান কথা ফরয়ছ না। নুজ তায ায়তয ছদয়কআ নজয যাখছছর,  ভুয়খয ছদয়ক 
তাকাছির না। খাছর ভয়ন ছির,  তাকায়রআ মছদ টদয়খ একয়জািা াদা টচাখ তায ছদয়ক 
টচয়ে অয়ছ! 

ছভছনটাাঁয়চক চরায য়যআ তাযা টআ টাোযগুয়রায কায়ছ এয় টগর। এতক্ষণ ঘুয়য 
নুজ খুাঁয়জ ােছন টকন টক জায়ন। ফয়িা ফয়িা ফাছিগুয়রায ভাঝ ছদয়ে টফ য়নকগুয়রা 
ভয়কাণী ফাাঁক টছযয়ে তাযা চরর। ভায়ঝ ভায়ঝ নুয়জয টচায়খ িছছর ব্লয়কয নম্বয টরখা 
াথয়যয পরকগুয়রা। ফয়য়ল টরাকটা গাছি থাভাফায আছঙ্গত কযর। স্ধষ্টবায়ফ নুয়জয 
ভয়ন র টল টম ব্লয়কয নাভটা টদয়খছছর টটা এপ- ছড। ছকন্তু ছঠক ভয়ন কযয়ত াযর না। 
গাছি টথয়ক টনয়ভ টরাকটা াভয়নয উাঁচু ফাছিটা টদছখয়ে ফরর,  “ঐ টম এপ- ছড ৫৩। 
চারুদি টচৌধুছয টতা? ুছর ছপায? াাঁচতরাে।” 

নুয়জয ছযষ্কায ভয়ন অয়ছ ট ছড- ৫৩ ফয়রছছর। তয়ফ ছক ট ছঠকানা বুর জানত? 
টরাকটায কথাে টতা ভয়ন য়ি,  চারুয়ক ট বায়রা কয়যআ টচয়ন। একটু য়েয় ট ছছয়ন 
টরাকটায ছদয়ক চাআর। টরাকটা ভাথা টনয়ি ফরর,  “অয়য অছভ টতা ফরছছ, এআ ফাছি। 
একফায টদয়খআ এয়া না ফাু। অছভ না ে দাাঁিাছি এখায়ন।” 

নুজ তাআ ছঠক কযর। ছরপয়ট চয়ি াাঁচ তরায টফাতাভ ছটয় ছদয়ে বাফয়ত 
রাগর, চারু মখন তায়ক ছঠকানা ছদয়েছছর, ট ছনশ্চে রৄনয়ত বুর কয়য থাকয়ফ। টরাকটা মখন 
চারুয়ক এয়তা বায়রা কয়য টচয়ন-  

ছরপয়টয দযজা খুয়র টময়ত নুজ টফছযয়ে এর। াভয়ন প্রস্ত রোছন্ডং- এয রৃ’ায় 
রৃয়টা দযজা। একটাে নায়ভয পরক,  টরখা “ছজ যািয়”। ন্যটাআ তায়র চারুয। ফোটা 
এখন টনভয়েট রাগাে ছন?  



চারু টতা ফাছিয়ত টনআ, নুজ একটু টবয়ফ যািয়য়দয দযজায়তআ নক কযর। একটু 
য়যআ টআ বাযী টভগছন কায়ঠয দযজা খুয়র টগর। ছফরাফরর ছবজাত একছট ঘয়যয এক 
টুকয়যা নুয়জয াভয়ন উয়মাছচত র। দযজা ছমছন খুয়রয়ছন ছতছন ভধেছতছযয়য এক ম্ভ্রান্ত 
ভছরা। ছভয় যািয়আ য়ফন ছনশ্চে। ভছরায ছজজ্ঞাসু দৃছষ্টয উিয়য নুজ ছছেয়তআ প্রশ্ন 
কযর, “ছকছু ভয়ন কযয়ফন না, চারুদি টচৌধুছয ছক াভয়নয ঐ ফ্ল্োয়ট থায়কন?” 

“না,  টা টতা ডটয টখাোয়তয। তয়ফ ভয়ন ে উছন এখন টনআ।” 
“এটা ছড...ভায়ন এপ- ছড ৫৩ টতা?” 
“হ্াাঁ...?” 
“অছভ রৃঃছখত,  টবয়ফছছরাভ,  অভায ফেু এআ ছফছল্ডঙয়ে থায়ক,  ছপপথ টফ্ল্ায,  

এপ- ছড- ৫৩। ভয়ন য়ি টা টফাধে ছড- ৫৩ য়ফ।” 
ঝাাঁকিা চুর,  কটা টচায়খয য বাছয যাগ র নুয়জয। টজয়নরৄয়ন বুর জােগাে 

ছনয়ে এয়য়ছ। চয়রআ অছছর,  বদ্রভছরা ফরয়রন,  “অছন ছপপথ টফ্ল্ায়য একফায টদয়খ 
ছনন না। অয়র অভযা এখায়ন অিাআ ভা র এয়ছছ,  ফায ায়থ টতভন অরা 
টনআ...।” 

“এটা ছপপথ টফ্ল্ায নে?” তফাক নুয়জয ভুখ ছদয়ে টফছযয়ে টগর। 
“না,  এটা টতা টপাযথ। ঐ টদখনু না...” ভছরা ছাঁছিয ায়আ তরায পরকটা 

টদছখয়ে ছদয়রন,  ছতেআ টখায়ন জ্বরজ্বর কযয়ছ টরখা,  টপাযথ টফ্ল্ায।  
তায়র ছক ছরপয়টয টফাতাভ ছটয়ত বুর র নুয়জয? প্রস্তুতবায়ফ রৃঃখপ্রকা 

কয়য নুজ অফায ছরপয়টয কায়ছ এছগয়ে টগর। ছরপট টখায়ন ছছর না,  কছরং টফাতাভ 
ছটয়ত য়নক নীয়চ মন্ত্রদানফ টমন ছক্রে য়ে উঠর। ছভয় যািয় ছছয়ন দযজা ফে 
কযয়রন।  

একটাআ টতা তরা,  টাঁয়টআ উয়ঠ মায়ফ ছকনা বাফয়ত বাফয়তআ ছরপট এয় টগর। 
নুজ তায়ত চয়ি খুফ টখোর কয়য ৫ নম্বয টফাতাভ ছটর। ছরপট একটা টফ্ল্ায উয়ঠআ থাভর। 
ছরপট টথয়ক টফছযয়ে এয়আ নুজ অফায একটা ধাক্কা টখর। াভয়নয দযজাে টরখা “ছজ 
যািয়”,  তরায পরয়ক টআ টপাযথ টফ্ল্ায। থচ ছরপটটা টতা একটা তরা উয়ঠয়ছ? না 
ছক য়ঠছন? মাছন্ত্রক টগারয়মাগ? 

কুছিতবায়ফ ট অফায যািয়য়দয দযজায়তআ নক কযর। এফায একটু টফছ ভে 
রাগর। তাযয ছভয় যািয় অফায দযজা খুরয়রন। এফায টচায়খ তাাঁয ছফিে। 

“অফায অনায়ক একটু ছফযে কযছছ ফয়র খুফ খাযা রাগয়ছ। ছকন্তু ছরপয়ট ছক 
টকান প্রফয়রভ অয়ছ?” নুজ ছজয়জ্ঞ কযর। 

“না। টকন ফরুন টতা?” 
“অছভ অয়গয ফায অনায ায়থ কথা ফয়র ছরপয়ট ছগয়ে য়য উঠরাভ। ছকন্তু 

টদখছছ টআ একআ টফ্ল্ায়য যয়ে টগছছ।” 
“অছন কী ফরয়ছন ছঠক ফুঝরাভ না, ” বদ্রভছরায ভয়নয ছফযছে নুয়জয কায়ছ 

টগান যআর না তাাঁয কিস্বয়যয দৃঢ়তাে,  “নতুন ছরপট,  টকান প্রফয়রভ টনআ। অনায 
ছনশ্চে বুর য়েয়ছ।” 

নুজ জায়ন তায টফাতাভ ছটয়ত টকান বুর ে ছন। ভাথাটা ছকযকভ গুছরয়ে টগর। 
অফায ছছন ছপয়য চয়র অছছর,  রৄনয়ত টর ছভয় যািয় ফরয়ছন,  “অছন ছাঁছি 
ছদয়ে উয়ঠ মান না ে। অয টদখুন,  কার অভায টছয়রয যীক্ষা। একটু ফেস্ত অছছ,  রৄধুরৄধু 
ফাযফায ছডোফত না কযয়র বায়রা ে...।” 



না,  অয নায়ক ছফযে কযয়ফ না নুজ। উছন ছঠকআ ফয়রয়ছন,  ছরপট নে,  এফায 
ছাঁছি ছদয়েআ মায়ফ ট। 

তযতয কয়য ছাঁছি ছদয়ে নুজ উয়ঠ এয়রা যতরাে। অয়গ টদখর তরায পরকটা। 
ফয়িাফয়িা টচাখ কয়য টদখর,  টচাখ কচয়র অফায টদখর। টখায়ন টরখা টআ টপাযথ টফ্ল্ায! 
াভয়নয দযজাে টআ যািয়য টনভয়েট!  

এফায টমন ছনয়জয টচাখয়ক অয ছফশ্বা কযয়ত াযছছর না নুজ। এখন ছাঁছি 
ঠায ধকয়র ল্প াাঁপায়ি ট। এআ ফাছিয ফ তরায়তআ ছক টপাযথ টফ্ল্ায টরখা? ছকন্তু 
যািয়য ফ্ল্োট? ট ছক ফ টফ্ল্ায়য? 

ভযীো য়ে অফায একটা তরা উয়ঠ টগর নুজ। টআ টপাযথ টফ্ল্ায, টআ 
যািয়য়দয ফ্ল্োট! রৃদ্দাি কয়য টনয়ভ এয়রা নুজ। টআ একআ ছছফ। অফায উঠর, অফায 
নাভর। টফ কয়েক তরা কয়য। এতফায ঠানাভা কয়য তায দভ পুছযয়ে এয়য়ছ। রৃ’াাঁটুয 
য াত টযয়খ ায়যয ভয়তা াাঁপায়ি। ভাথা টথয়ক দযদয কয়য ঘাভ ঝযয়ছ। চাযতরায 
টগারকধাাঁধা টথয়ক টফয়যাফায থ ায়ি না! 

এ কী র? টকাথাে এয় ির ট? অফায ছভয় যািয়য়ক ছফযে কযয়ফ? 
একটা বয়েয নুবূছত এফায ছযছয কয়য তায টভরুদন্ড টফয়ে নাভয়ত রাগর। এআ 
ছনঝুভুযীয়ত একছট ভছরায়কআ ট টদয়খয়ছ। ট ছভয় যািয়,  নাছক...? 

যািয়য দযজায ছদয়ক া ফাছিয়ে অফায টথয়ভ টগর নুজ। এতক্ষণ টখোর কয়য 
ছন,  টখাোয়তয ফ্ল্োয়টয দযজায তরা ছদয়ে একটা াল্কা অয়রায অবা টদখয়ত টর 
ট। তয়ফ ছক ডটয টখাোত ছপয়য এয়য়ছন? ছকন্তু কখন? টকান য়থ? 

ছববূয়তয ভয়তা নুজ টখাোয়তয দযজাে ছগয়ে চা ছদর। দযজা তারাফে ছছর 
না, খুয়র টগর ছনঃয়ব্দ। ঘয়যয ছফযীত ছদয়ক একটা ারকা অয়রা জ্বরয়ছ। তায অয়রাে 
নুজ টদখর, ফাাঁছদয়কয টদোয়র একটা টটছফয়রয াভয়নয টচোয়য একটা টরাক ফয়। ছঠক 
ফয় নে, এছরয়ে অয়ছ। ভাথাটা টচোয়যয াতয়রয য ছদয়ে ছছয়নয ছদয়ক ঝুয়র অয়ছ। 
টরাকটায একভাথা ঝাাঁকিা চুর অয টচাখ রৃয়টা টখারা,  টাজা নুয়জয ছদয়ক টমন টচয়ে 
অয়ছ। াদা রৃয়টা টচায়খয তাযায ভাঝখায়ন ছস্থয য়ে অয়ছ রৃয়টা কায়রা ছফন্দু। হ্াাঁ,  
টদখয়রআ টফাঝা মাে বেঙ্কয ট টচায়খয দৃছষ্টয়ত প্রায়ণয টকান ছচহ্ন টনআ!  
 

ছছফঃ ংখ কযয়বৌছভক 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               তরুনকুভায যয়খর 
 
ভুিরু গ্রায়ভয বয়ফ ায়ন্ড টরাকছট টভায়টআ সুছফয়ধয নে। তায উয যয়েয়ছ তায াত 

টায়নয টদাল। এয ফাছিয ভুয়রা, য ফাছিয ছভ মখন মা াে তাআ পতুোয য়কয়ট ঢুছকয়ে 
টনে। পতুোয য়কট রৃ- খাছন টমন রৃয়টা ফাজায়যয থছর। একয়ঙ্গ য়নক ছকছু ছজছন 
টঢাকায়না মাে। 

বানু অয বয়ফয়য াাাছ ফাছি। ফাছিয টছনছদয়ক যয়েয়ছ রৃজয়নযআ ফছজ টক্ষত। 
তাযয একটা ফয়িা ফাাঁফন। এআ ফাাঁফনটা ছছর বানুয়দয। টআ কয়ফ বানুয ফাফা ছনয়জয 
ায়ত একছট রাছঠ- ফাাঁয়য টপাাঁি এয়ন এখায়ন ুাঁয়তছছর। টআ টছাট্ট চাযায়থয়কআ এখন 
ফাাঁফন। এআ রাছঠ- ফাাঁ গুয়রা খুফ টফছ রম্বা েনা। তাছািা রাছঠ- ফাাঁয়য টবতযটা পাাঁায়রা 
ে না ফয়র ফাজায়য এআ ফাাঁয়য চাছদা থায়ক। টতা টআ ফাাঁফনটা এখন বয়ফয়য দখয়র। 
বানুয ফাফা ভাযা মাফায য়য বয়ফ ফাাঁগায়ছয একছট াতা বানুয়ক ছছাঁিয়ত টদে না। 

গ্রায়ভয টল প্রায়ন্ত ছফভছেয। ভছেয়যয য়যআ িয়যয টক্ষত। তায া ছদয়ে য়য 
মাফায কাাঁচা যাস্তা। বানু এআ থ ছদয়েআ খুফ কায়র য়য কাজ কযয়ত মাে। ছপয়য অয় 



টআ য়েয়ফরা। বানু য়য ছগয়ে একযকভ কাজ কয়য না। টমছদন টমযকভ কাজ াে টআ 
কাজআ কয়য। টকানছদন যাজছভছস্ত্রয়দয দয়র ছবয়ি মাে টকানছদন যাস্তা টভযাভছতয কায়জ টরয়গ 
য়ি। য়য এখন ফাআা যাস্তায কাজ চরয়ছ ুয়যাদয়ভ। বানুযা ায়ত ায়ে চয়টয ফস্তা টফাঁয়ধ 
ীচ টঢয়র যাস্তা ফানাে। ভাথা টথয়ক া মতন্ত কায়রা ীয়চ ভাখাভাছখ য়ে মাে। 

টছদন বানু াযাছদন ধয়য যাস্তা হতছযয কাজ কয়য মখন ছুছট টর তখন াাঁচটা টফয়জ 
টগয়ছ। ীয়তয ছদন তাআ াাঁচটা ফাজয়তনা ফাজয়তআ ঝু কয়য েকায টনয়ভ ির। য়যয 
যাস্তাে যাস্তাে হ্ায়রায়জন ফাছত গুয়রা জ্বয়র উঠর। তায গ্রাভ ভুিরু য টথয়ক াক্কা দ 
ছকয়রাছভটায। এআ এতটা থ বানু টাঁয়টআ মাো অা কয়য। টফচাযা এখয়না একটা াআয়কর 
ছকনয়ত ায়য ছন। বানু ন্যছদন ায়ত ায়ে ফাাঁধা চয়টয ফস্তা খুয়র ছটউফয়েয়র ছগয়ে যগয়ি 
যগয়ি ভুখ টথয়ক কাছর ধুয়ে টপয়র। ছকন্তু অজ টদছয য়ে টগয়ছ ফয়র ট টাজা গ্রায়ভয থ 
ধযর। কায়রা টছাঁিা টুছটা ভাথাে একআবায়ফ টাঁয়ট যআর। টচাঙা পুরোয়ন্টয য চয়টয ফস্তা 
চাায়না অয়ছ ফয়র বানুয ীতটা কভ কযয়ছ।  তয়ফ সুছফয়ধ য়ি এটাআ টম, মখন তখন 
যাস্তায টনছি কুকুযগুয়রা তায়ক টদয়খ বীলণ টচাঁচায়ভছচ রৄরু কয়য ছদয়ি। বাফয়ছ বানু বুত- টুত 
ছকছু য়ফ েয়তা। টকননা ভানুল টতা এযকভ ীয়চয ভত কায়রা য়ত ায়য না। 

গ্রায়ভ টঢাকায টফ ছকছু অয়গ যয়েয়ছ একছট ফয়িা ুকুয। ুকুয ায়িয উয়য ভাঠ বয়য 
অয়ছ এক যকভ টক পয়রয গায়ছ। গ্রায়ভয ছদয়ক এআ পরগুয়রায়ক ফয়র কুদরুভ। কুদরুয়ভয 
পর  াতা যান্না কয়য খাো মাে। টফ টক টক রায়গ। বানু মখন ুকুিায়ি এয় দাাঁিার 
তখন ারকা চাাঁয়দয অয়রা কুোা টবদ কয়য ভায়ঠ ঘায়ট ছছিয়ে য়িয়ছ। অয ঐ ভৃরৃ চাাঁয়দয 
অয়রাে বানু টদখর বয়ফ কুদরুয়ভয টক্ষয়ত ঢুয়ক ির। বয়ফ ছনঘতাত কুদরুভ পর ছছাঁয়ি 
ছনয়ে মায়ফ ফয়র এয়কফায়য টক্ষয়তয ভায়ঝ ছগয়ে াছজয র মায়ত টকউ তায়ক টদখয়ত না াে। 
ছকন্তু বানু টতা তায়ক টদয়খ টপয়রয়ছ। বানুয ভাথাে রৃষ্টু ফুছদ্ধয ফীজ পটা কয়য টপয়ট টগর। 
এখন ট ভাথা টথয়ক া মতন্ত কাছর ভাখা জোন্ত রৃ- টয়ে বূত! 

বানু কুদরুয়ভয টক্ষয়ত ঢুয়ক ির। তাযয এক ভানুল রম্বা গায়ছয পাাঁয়ক পাাঁয়ক খুফ 
াফধায়ন া টপরয়ত রাগর। বয়ফ রৃ- াত ছদয়ে রার টক পর ছছাঁয়ি পতুোয য়কয়ট 
বযয়ছ। এভন ভে বানু তায়ক টছন টথয়ক জায়ট ধযর। ফোাযটা এতটাআ ছনঃয়ব্দ  
দ্রুততায য়ঙ্গ ঘয়ট টগর টম বয়ফ এয়কফায়য ায়ত নায়ত ধযা য়ি টগর। তাযয বয়ফ 
মখন টদখর তায়ক একটা  ছভছভয় কায়রা বূয়ত ধয়যয়ছ তখন টতা অয ছকছু ফরাযআ থাকর 
না। বূয়তয টপারা টপারা াতরৃয়টা টদয়খ ট এয়কফায়য া- ভা কয়য কাাঁদয়ত রৄরু কয়য 
ছদর। বানু বয়ফয়য কান্না রৄয়ন টফ ভজা টয়ে টগর। বয়ফয়ক অয়যকটু যগয়ি টদোয 



জন্য ট নাছক সুয়য ফরর, ‚চর অাঁজ টতাাঁয়কআ চাাঁটছন ফাাঁছনয়ে টখাঁয়ে টপছর। টযাাঁজ টযাাঁজ চুছয 
কাঁযায পাঁর অাঁজয়কআ টটাঁয টয়ে মাাঁছফ‛। বয়ফ কাাঁয়ত কাাঁয়ত ফরর, ‚এআ কান ধযছছ অয 
টকানছদন কায়যা ছকছু চুছয কযফ না‛। ফশ্য ট কান ধযায সুু্য়মাগআ টর না, টকননা বানু 
তায ীচ ভাখা কায়রা াত ছদয়ে তায়ক ে কয়য ধয়য টযয়খয়ছ। 

বানু ফরর, ‚অাঁছভ টকাঁ জাছন? অছভ টতাাঁয খাাঁভায ফাছিয ফাাঁফাগায়নয বুাঁত। বানুয ফা 
টআ কয়ফ অাঁভায়ক ফাাঁফাগায়ন অশ্রে ছদয়েয়ছ। ফাাঁফাগায়নয ফাাঁ টকাঁয়ট টকাঁয়ট তুাঁআ পাাঁকা কয়য 
ছদাঁয়েছছ। বানুয ফায়য রাগায়না ফাাঁ গায়ছ বানুয টকান ছধকায টনাঁআ? অজ টতাাঁয়ক  অছভ 
ছাাঁিছছ না‛। 

বয়ফ ঠক ঠক কয়য কাাঁয়ছ। কাাঁয়ত কাাঁয়তআ ট ফরর, ‚ফাাঁফনটা টতা বানুযআ। কথা 
ছদছি অজ টথয়ক ঐ ফাাঁফয়নয একছট ফাাঁয় অছভ াত টদফ না। অছন খায়ন অযাভ কয়য 
া ঝুছরয়ে ফয় থাকয়ফন। রৄধু অভায়ক টছয়ি ছদন‛। 

এত য়জআ বয়ফ ফাাঁফয়নয ছধকায টছয়ি টদয়ফ বানু বাফয়তআ ায়যছন। অয়র বীতু 
বয়ফ তায়ক একটু য়ে কয়য ছন। তাআ বানুয গরাটা ছচনয়ত ায়যছন। বানু বয়ফয়ক 
টছয়ি ছদয়ে ফরর, ‚মাাঁ একছুয়ট ফাাঁছি চয়র মাাঁ, টতাাঁয়ক টছাঁয়ি ছদরাভ‛। 

ছনয়ভয়লয ভয়ধে কুদরুভ টক্ষয়তয টবতয টথয়ক টফছযয়ে বয়ফ দৃশ্য য়ে টগর। টফচাযা 
এযকভ কায়রা বূয়তয াল্লাে টকানছদন য়িছন। অয বানু ুকুয ায়ি এয় ছনছশ্চন্ত ভয়ন ীচ 
ভাখা চট গুয়রা াত- া টথয়ক খুয়র টপরর। তাযয টচাঙা োয়ন্টয য়কট টথয়ক এক টুকয়যা 
াফান টফয কয়য ুকুয়যয ঘায়ট ফয়িা চাতার াথযটাে এয় ফর। ুকুয়যয ঠান্ডা জয়র াত 
া  ভুখ বায়রা কয়য ধুয়ে টপরর। একটু একটু ীত কয়যয়ছ। তা করুক তায টভজাজটা টফ 
পুযপুয়য য়ে টগয়ছ। বয়ফয়ক ট বারআ কিয়ক ছদয়েয়ছ। 



বানু ছনয়জআ ছনয়জয ফুছদ্ধয তাছযপ কযয়ত রাগর। বয়ফটা এয়কফায়য বীতুয ছডভ। তা না 
য়র এভন া ভা কয়য কান্না জুয়ি টদে। বানু েকায যাস্তাে একা একা ছনয়জয ভয়নআ 
ায়ত রাগর। 

ছছফঃ ছভুর 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ভু 

                দীক দা    
 
ঝুরফাযাোে দাাঁছিয়ে টভৌজ কয়য চায়ে চুভুক ছদয়েয়ছন ছক টদনছন, একটা ট্টয়গার 

রৄনয়ত টয়রন রুণফাফু। ট্টয়গারটা ভাঠ টথয়ক অয়ছ। ভায়ঠ একটা জটরা য়েয়ছ। জটরায 
টফছযবাগ টছয়রআ য়চনা। কয়েকজন ািায। উয়িছজত বায়ফ কী ফ অয়রাচনা কযয়ছ। 
রৃ’একজন তাাঁয়দয ফাছিয ছদয়ক তাকায়ি। কারয়ফরা য়চনা টছয়রয়দয ছকয়য জটরা 
ভায়ঠ? 



টবয়ফ টকান ছদ্ধায়ন্ত অায অয়গআ তাাঁয স্ত্রী বাযতীয়দফী এয়রন। ছকছু ফরয়ত 
মাছিয়রন। ভায়ঠয জটরায ছদয়ক তাছকয়ে টথয়ভ টগয়রন। তাযয অততনাদ কয়য উঠয়রন, 
‚ফতনা! ভু অফায ছকছু কয়য ফয়ছন টতা?‛  

বাযতীয়দফীয এআ এক টদাল। টকাথা টকান গন্ডয়গার য়রআ তাাঁয ভুয কথা ভয়ন 
য়ি। গত যরৄ টকয়তায়দয ফাছুযটা দছি ছছাঁয়ি ছুট রাছগয়েছছর রৄয়নআ বাযতীয়দফীয ভন্তফে, 
‚ভু দছি টকয়ট টদেছন টতা?‛ 

একফায অধীযদারৃয ফাাঁধায়না দাাঁয়তয াছট কায়ক ছনয়ে াছরয়েছছর। বাযতী টদফীয 
ছস্থয ছফশ্বা, টা ভুয কীছতত। 

ফশ্য বাযতী টদফীয এযকভ বাফনায জন্য টদাল টদো মাে না। তাাঁয টছয়র মা ছফিু! 
ফাছি- ািা- আকুর ফ জােগা টথয়ক নাছর রৄয়ন রৄয়ন েযান য়ে মান। ািাে কায 
ফাছিয়ত টগর টদখর যান্না য়ি, খাৎ কয়য  এক খাফরা নুন ছদয়ে ছদর। টআ টনানা তযকাছয 
ছনয়ে রৃুযয়ফরা ফাছিয়ত াছজয প্রছতয়ফী। ছনয়জয়দয তযকাছযটা য়দয ছদয়ে ছদয়ত র। 
ছনয়জয ফাছিয়ত কখন জয়রয টফাতয়র ছবছনগায টঢয়র টযয়খ ছদয়েছছর। টতষ্টায টচায়ট টআ 
ছবছনগায টখয়ে ঠাকুভা ছতনছদন অয রোছিন টথয়ক টফয়যায়ত ায়যন না। মখন আকুয়র টগর 
তখন আকুর টথয়ক ছবয়মাগ অয়ত রাগর, ভু ফায ছটছপন টকয়ি টখয়ে টনে। না ছদয়র 
ভাযধয কয়য। ছভছর ফাছিয়ত ফয়র টদোয়ত ফোাযটা জানাজাছন য়ে ছগয়েছছর। 

টডিায ভুয ভায়ক টডয়ক াছঠয়ে রৃ’চায কথা রৄছনয়ে ছদয়েছছয়রন। ভায়ন ভাথা 
তুরয়ত ায়যনছন বাযতীয়দফী। রুণফাফু ছপ টথয়ক ছপযয়তআ ঝাাঁছয়ে য়িছছয়রন, ‚এআ 
টতাভায নীরযে! টছয়র টম টরায়কয খাফায  টকয়ি খাে।‛ 

ভুযা একভে াছতার গ্রায়ভয জছভদায ছছর। তাআ সুয়মাগ টয়রআ বাযতীয়দফী 
নীরযয়েয টখাাঁটা টদন। রুণফাফু ফরৄয়ন ছভছষ্ট টয় ফরয়রন নীর যয়েয ভানুয়লয ভয়তাআ টতা 
কাজ কয়যয়ছ অভায টছয়র। এ গ্রায়ভয ফাআ অভায়দয প্রজা। আ ছভছরয ঠাকুযদায ঠাকুযদায়ক 
অভায ূফতুরুলযা রগছর টথয়ক এয়ন জােগা ছদয়েছছর গ্রায়ভ, ভু খাজনা অদাে কযয়ছ। 

ভ ু মত ফয়িা য়েয়ছ তত ফদভায়েছয ধযণ ায়টয়ছ। একফায গুরছত হতছয কয়য 
টরায়কয ফাছিয অয ছফরৃেৎস্তয়েয অয়রাগুয়রায়ত ছনানা বো কযত। একছদন ভুয ফিদা 
সুজে য ভাথাে একটা কা ফছয়ে াতরৃয়টা ছছয়ভািা কয়য টফাঁয়ধ মায়দয অয়রা টবয়ঙছছর 
তায়দয ছনানা রাগায়ত ফয়রছছর। ফশ্য অয়গ টথয়ক টখায়না ছছর। ছফুকাকা গুরছত তাক 
কযয়তআ ভু টকাঁয়দয়কয়ট একা। অয একফায র কী, িয়ত ফয়রআ চাছযছদয়ক যে টদখয়ত 
রৄরু কযর ভ,ু িয়ত চাে না। বাযতী টদফী সুজেয়ক ছদয়ে রৃয়টা ছচয়ফাডত কাছটয়ে ভুয 
টচায়খয রৃ’ায় অটয়ক ছদয়রন। টঘািায টচায়খয ঠুছরয ভয়তা। তাযয াভয়ন একটা ফআ খুয়র 
ছদয়ে ফরয়রন টাজা তাছকয়ে থাক, টদখছফ যে- টে ফ াো। 

মাাঁয টছয়রয এত গুণ তাাঁয ফভে ছচন্তা োযআ কথা। তফু রুণফাফু ান্ত্বনায স্বয়য 
ফরয়রন, ‚ফ ভে য়তা ছচন্তা কয টকন? ভু টকাথাে ?  টতা কায়র উয়ঠআ টকাছচং ক্লায় 
চয়র টগয়ছ। তা’য়র অফায ছচন্তা কীয়য?‛  

ভুয়খ ফরয়রন ফয়ট ‘ছচন্তা কী’, ছকন্তু ছচন্তাে ছকন্তু কার কুাঁচয়ক টগর তাাঁয। টছয়রগুয়রা 
তাাঁয়দয ফাছিয ছদয়কআ অয়ছ। ভুয ভা টটা রক্ষ কয়য প্রাে ছচৎকায কয়য উঠয়রন, 
‚ফতনা! অভায়দয ফাছিয ছদয়ক অয়ছ টম!‛  

রুণফাফু ফরয়রন, ‚ঘাফিাি টকন? জছভদায ফাছিয়ত ঝায়ভরা টরয়গআ থায়ক। 
তাছািা যা অভায়দয ফাছি না অয়ত ায়য।‛ 



রুণফাফুয অা ছতে র না। জটরায য়ঙ্গ অা ািায টছয়রযা ‘রুণকাকা’ ফয়র 
াাঁক ছদর। ডাক রৄয়নআ ঠাকুয়যয নাভ কযয়ত রৄরু কযয়রন বাযতীয়দফী। 

রুণফাফু নীয়চ টনয়ভ টছয়রয অয এক কীছততয কথা রৄনয়রন। জগৎফল্লবুয়যয গ্রায়ভ 
গ্রায়ভ োছেয়কয ফর ছুাঁয়ি ছুাঁয়ি একধযয়ণয ছক্রয়কট টখরা ে। ছভছন ছক্রয়কট নায়ভ ছযছচত 
টখরাছট দারুণ জনছপ্রে। ফয়িা ফয়িা টুনতায়ভন্ট ে। বার বার ুযকায থায়ক। ছট- ২০ 
ছক্রয়কয়টয ভয়তা এয টস্ধাছরে টখরোি অয়ছ গ্রায়ভ গ্রায়ভ। তাযা বাযীযকভ ভোচ ছপ ছনয়ে 
টখ টখয়র। ভু নাছক একটা ছভছন ছক্রয়কট টুনতায়ভয়ন্টয অয়োজন কয়যয়ছ। দ টাকা এছন্ি ছপ। 
টলারটা দয়রয টখরা। টখরা টনো দরগুয়রা ভায়ঠ এয় টদয়খ ভাঠ পাাঁকা। যা ািায 
টছয়রয়দয ফয়র। টছয়রযা রৄয়ন ফাক। এআ টুনতায়ভন্ট ভুয একায য়ক্ষ অয়োজন কযা 
েফ। ািায টছয়রয়দয াামে ছনয়তআ য়ফ। তাছািা টখরা য়ফ টকাথাে? ািায়ত একটাআ 
ভাঠ। ট ভাঠ টপ্রায়ভাটাযয়ক ছফছক্র কয়য ছদয়েয়ছ য়য থাকা ভাছরক। ভায়ঠ ফয়িা ফয়িা ফ্ল্োট 
য়ফ। ফিগাছছো াছতার ছপডায টযাড াকা য়ি। যাস্তায ায় ছফার টটছরয়পান এেয়চি 
য়ি। য়ি ছপ কাছাছয। টরাক থাকায ফাছি চাআ। ভাঠ ছফছক্র ছনয়ে টপ্রায়ভাটায়যয য়ঙ্গ 
টছয়রয়দয টফ ঝায়ভরা য়েয়ছ। টছয়রযা তায়দয একভাত্র টখরায ভাঠ ছফছক্র কযয়ত চােছন। 
যা গুরছত ছদয়ে টপ্রায়ভাটায়যয গাছিয কচ টবয়ঙ ছদয়েছছর। ফাছি হতছযয জন্য টপরা টোনছচ 
খায়রয জয়র টপয়র ছদয়েছছর। দরটায টনতৃয়ে ছছর ভু। ধযা য়ি টপ্রায়ভাটায়যয টরায়কযা 
টভয়যছছর ভুয়ক। থানাুছর  য়ে মাোয ভয়তা ফস্থা। 

এছদয়ক টখরয়ত অা দরগুয়রায দাছফ,ে টখরা রৄরু কয, নে টাকা টপযত দা। 
ভুয ফাফা ফরয়রন, ‚ছনশ্চে টপযত টদফ। তায অয়গ ভুয য়ঙ্গ একটু কথা ফয়র ছনআ। অিা 
ক্লা টয়বয়ন িা একটা ফাচ্চা টছয়রয কথাে কীবায়ফ টতাভযা টাকা ছদয়র?‛ যা জানার ভু 
ছভছন ছক্রয়কয়টয ফয়িা তাযকা। য়ক ফাআ টচয়ন। 

রুণফাফু ভুয টকাছচং িাযয়ক টপান কয়য জানয়ত াযয়রন ভু িয়ত মােছন। 
ছচছন্তত য়রন ছতছন। একটা ঘটনা ভয়ন ির তাাঁয। একফায কুয়র ঠাৎ রয়জন্স- ছফকুয়টয 
ফোফা রৄরু কয়যছছর ভু। ছটছপয়ন ক্লায় ঘুয়য ঘুয়য র- টজ- ন- স্  চাআ, ছফ- - কু- ট চাআ টাঁয়ক 
টফিাত। ফেুয়দয টভয়যধয়য টকনাত। টডিায জানয়ত টয়য রুণফাফুয়ক টডয়ক ছভছষ্ট কয়য 
ফয়রছছয়রন, ‚অনায টছয়র টফাধে ফয়িা য়র টাটা- ছফিরা য়ত চাে। ছকন্তু, অভায়দয কুর 
টতা ছফজয়ন ভোয়নজয়ভন্ট কুর নে।‛ রুণফাফু ান্ত স্বয়য জফাফ ছদয়েছছয়রন, ‚অয়গ 
উচ্চভাধেছভকটা এআ কুয়রআ িুক। তাযয়য অনায যাভত িযণ কযফ।‛ ছকন্তু ভু টফাধে 
টাটা- ছফিরা নে, ক্রীিাংগঠক য়ত চাে। তাআ ছক্রয়কট টুনতায়ভয়ন্টয অয়োজন রৄরু কয়যয়ছ। 
টছয়রগুয়রায়ক ছতছন ছফয়কয়রয ছদয়ক অয়ত ফরয়রন। 

ঘয়য ঢুকয়তআ বাযতীয়দফী ফেঙ্গ কযয়রন, ‚টতাভায নীরযয়েয খফয কী? ছফযাট এক 
ংগঠকয়ক টদখয়ত াছি। না য়র এআটুকু ুাঁচয়ক টছয়রয কথাে টলারটা ছটভ এছন্ি ছপ অগাভ 
টদে? ংগঠক না াছত। দোয়খা ছগয়ে টাকা ছনয়ে অরুটর টফচয়ছ। ফয়িা ফেফােীয রক্ষণ 
অয়ছ ফয়রছছয়রন না টডিায?‛  

‚অিা তাআ নে র। য়ক একটা ছভঘযআ ছকয়ন টদফ।‛  
‚ছকন্তু টছয়রটায়ক টতা টখাাঁজা দযকায।‛  
‚টকাথাে অয মায়ফ? খাফায ভে ছঠক ছপয়য অয়ফ।‛  



ছকন্তু, রৃুয রৃয়টা মতন্ত ভু এর না। এফায বাযতীয়দফী ছস্থয য়ে উঠয়রন। রুণফাফু 
ফাআয়য ান্ত ছকন্তু ভয়ন ভয়ন ছঙ্কত। টছয়রটা ছনশ্চে ফয়িা ছকছু ঘছটয়েয়ছ। না য়র রৃুযয়ফরা 
ফাছি ছপযত। সুজেয়ক ফাআক ছনয়ে একফায টফয়যায়ত ফরয়রন। ছনয়জ টফয য়রন ািাে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

অজ যছফফায ািায ফেুয়দয য়ঙ্গ কার টথয়ক ভুয টদখা েছন। সুজে ছপয়য এয় 
জানার আকুয়রয ফেুয়দয ফাছিয়ত ভু টনআ। রৄয়ন বাযতীয়দফী টকাঁয়দআ টপরয়রন। রুণফাফু 
ছচন্তা কযয়রন, ভু াাঁতায জায়ন। জয়র টডাফায বে টনআ। ছকন্তু টকানবায়ফ অত য়ত ায়য। 
সুজেয়ক অিায়র টডয়ক ছনয়ে াাতায়র টখাাঁজ ছনয়ত ফরয়রন। জগৎফল্লবুয াাতায়র 
সুজয়েয ফেু অয়াক খাাঁিা ডাোয। ডাঃ খাাঁিা না ফরয়রন। ছনয়জ টচনাজানা  
নাছতংয়াভগুয়রায়ত টখাাঁজ ছনয়রন। সুজয়েয ফাফা যাভত ছদয়রন, এফায থানাে খফয টদো 
উছচত। সুজয়েয ফাআয়ক টফছযয়ে িয়রন রুণফাফু। 

ছফয়কয়রয ভয়ধে খফয ছছিয়ে ির ভু ছনয়খাাঁজ। ফাছি ছবয়ি ছবিাক্কায। ততক্ষয়ণ 
থানাে ছনয়খাাঁজ ডায়েছয কয়য সুজে অয রুণফাফু ছপয়য এয়য়ছন। ািায ফেুযা ভুয নানা 
আয়িয কথা ফরয়ত রৄরু কযর। রৄব ফরর, ‚ভু একটা টভাফাআয়রয টদাকান খুরয়ফ ফয়রছছর। 
টদাকান টথয়ক আয়িভয়তা টপান কযয়ফ াযাছদন।‛ ছরাছদতে ফরর, ‚ভু কছম্পউটায টকনায 
জন্য টাকা জভাছির। কছম্পউটায়য য়নক য়নক টগভ টোয কয়য যাখয়ফ।‛ ছভতয়ক নাছক 
ভু ফয়রছছর ফোট- োড- টরয়ভট ছকনয়ফ ছক্রয়কট টখরায জন্য।  

রুণফাফু বাফয়রন, টমগুয়রা কযয়ত ফাধা টদো ে ভু টআগুয়রাআ কযয়ত টচয়েয়ছ। 
এআ আয়িূযণ কযয়ত চাআয়র বয়েয ছকছু টনআ। েয়তা টদাকানদায ঠছকয়ে টাকা াছতয়ে ছনয়ত 
ায়য। ছকন্তু, ন্য ছকছু মছদ ে? ফিগাছছো থানা টকান টখাাঁজ টয়রআ জানায়ফ ফয়রয়ছ। 
কায়রয টআ দরগুয়রা এয় টগয়ছ টাকা ছনয়ত। ছকন্তু ছবিবাট্টা টদয়খ ছকছু একটা য়েয়ছ 
নুভান কয়য চুচা অয়ছ। এফায একটু যাগ য়ত রাগর রুণফাফুয। টছয়রয়ক টকানছদন 
ভাযধয কয়যনছন। অজ ভয়ন র, ভায়ঝ ভায়ঝ রৃ’চায ঘা রাগায়না উছচত ছছর। ছপয়য এয়র ঘা 
চায়যক রাগায়ফন ছঠক কয়য ছনয়রন। 

ছফয়কর গছিয়ে প্রাে য়ে য়ে এর। কী কযয়ফন ফুঝয়ত না টয়য ফয় য়িয়ছন 
রুণফাফু। বাযতীয়দফী ছফছানা ছনয়েয়ছন। টআ ভয়েআ টপানটা এর ‚থানা টথয়ক ফরছছ। 
অছন ফাছিয়তআ থাকুন অভযা অছছ।‛  

‘অছন ফাছিয়তআ থাকুন’ কথাটা খাযা রাগর রুণফাফুয। ভুয়ক মছদ াো টমত 
তায়র টতা থানাে ছগয়ে ছাছিয়ে অনয়ত ফরত ুছর। ুছর ফাছিয়ত অয়ত চাআয়ছ টকন? 
তয়ফ ছক--  টকাঁয় উঠয়রন রুণফাফু। টভাফাআরটা াত টথয়ক য়ি টগর। ছকছু একটা য়েয়ছ 
নুভান কয়য সুজে টচয় ধযর কাকায়ক। 

ছকছুক্ষয়ণয ভয়ধেআ থানায ছজটা এয় দাাঁিার ফাছিয াভয়ন। চভয়ক উয়ঠ দাাঁছিয়ে 
িয়রন রুণফাফু। ছজ টথয়ক নাভয়রন থানায ছ অয রৃজন কনয়েফর। ছঠক তখনআ 
ছজটায ছছয়ন এয় দাাঁিার ছফার গাছিটা। গাছিটা ািায টরায়ক টচয়ন। টপ্রায়ভাটায়যয 
গাছি। রুণফাফুয ফুকটা ভুচয়ি উঠর জানা অঙ্কাে। সুজে অয টজঠু ে কয়য ধযর 
রুণফাফুয়ক। ািায টরাক টবয়ঙ য়িয়ছ ফাছিয াভয়ন। রৃ’রৃয়টা গাছিয অোজ টয়ে 
টদাতরাে ছবি কয়যয়ছ টভয়েযা। বাযতীয়দফী জ্ঞান য়ে টগয়রন অফায। 

ফয়িা গাছিটা টথয়ক টনয়ভ টপ্রায়ভাটায াতটা ফাছিয়ে ছদয়রন গাছিয ছবতয। ভু টনয়ভ 
এর। খুছয়ত রাছপয়ে উঠয়ত ছগয়ে অফায ফয় িয়রন রুণফাফু। সুজে তািাতাছি উয়ঠায়ন 
টচোয়যয ফেফস্থা কয়য টপরর। ছ ফয়আ ভুয়ক কায়ছ টটয়ন ছনয়ে ফরয়রন, ‚একটু ফকয়ফন 



না টছয়রয়ক।  অজ মা টখয়ত চাে খাোন।‛ ভুয ফাফায ছজজ্ঞাসু দৃছষ্ট টদয়খ ছ ফরয়রন, 
‚ফ কথা অছন ছরয়ফাফুয ভুয়খ রৄনুন।‛ 

ছরয়ফাফু থতাৎ 
টপ্রায়ভাটায বদ্রয়রাক প্রথয়ভআ 
ফরয়রন,‚ভাপ কযয়ফন 
রুণফাফু। ভুয ফদভায়েছয 
জন্য অভায টরাক য়ক 
টভয়যছছর। তখন ফুঝয়ত াছযছন 
য ফদভায়েছয ছছয়ন কাযণ 
কী ছছর। ফুঝরাভ অজ কায়র। 
টডাযয়ফয়রয অোয়জ দযজা 
খুয়র টদছখ ভু দাাঁছিয়ে। প্রথয়ভ 
খুফ ফাক য়েছছরাভ। ফেঙ্গ 
কয়যআ ফররাভ, ‘কী ফোায? 
এআফায অভায ফাছিয কাচ 
বাঙয়ফ নাছক?’ ভু ভাথা টনয়ি 
জানার,  অভায য়ঙ্গ ছকছু 
কথা ফরয়ত চাে। ঘয়য ডাকরাভ 
য়ক। ঘয়য ঢুয়কআ য়কট টথয়ক 
একটা টনায়টয ফাছন্ডর ায়ত 
তুয়র ছদয়ে ফরর, ‘চাযাজায 
অট টাকা অয়ছ। অছন 
যাখুন। টখরায ভাঠটা অভায়দয 

ছদয়ে ছদন।’  
‚বীলণ ফাক য়ে ছগয়েছছরাভ। অভায়ক চু কয়য থাকয়ত টদয়খ ভু অফায ফরর, 

ভায়ঠয ুয়যা দাভটাআ  ছদয়ে  টদয়ফ অয়স্ত অয়স্ত। মছদ অছভ ীতকারটা আ ভায়ঠ ছকছু কাজ 
না কছয অয য়দয ছভছন ছক্রয়কয়টয অয়োজন কযয়ত ছদআ। অভায ছফিয়েয ভাত্রাটা ফািছছর। 
একটা ফাচ্চা  টছয়র জায়নআ না আ ভাঠ অছভ কত টাকাে ছকয়নছছ। কত টাকা রাব কযফ আ 
ভাঠ টথয়ক। টাকায ছযভাণ না ফুয়ঝআ টুনতায়ভন্ট কয়য ভুয়দ্র ফাছর টপরায ভয়তা ছযভায়ণ টাকা 
টজাগাি কয়য ভাঠটা ছনয়জয়দয দখয়র যাখায টচষ্টা কযয়ছ। য এআ েফ টচষ্টা টকন টটা 
ছনশ্চে ফুঝয়ত াযয়ছন? অনায়দয এআ গ্রাভ অয গ্রাভ থাকয়ফ না। যাস্তাটা হতছয য়রআ ছবি 
ফািয়ত থাকয়ফ। ছপ কাছাছয হতছয য়ি। অয য়ফ। ফাআয়যয টরাকজন ফািয়ফ। 
ধানজছভগুয়রায়ত ফাছি হতছয য়ত রৄরু কয়যয়ছ। ভাছরকযা টাকায জন্য অয ভাঠ- টাঠ ফাছয়ফ 
না। থচ এরাকাে একটাআ টখরায ভাঠ। ভু বছফিয়তয ছছফটা টদখয়ত টয়েছছর। তাআ 
টফাধে য এভন ভছযো টচষ্টা। ভনটা বাছয য়ে উঠর।‛ 

ছরয়ফাফু চু কয়য যআয়রন। উছস্থত কয়রআ চু। ছকছুক্ষণ য অফায ফরয়ত রৄরু 
কযয়রন বদ্রয়রাক, ‚ছদ্ধান্তটা অছভ ছনয়েআ টপররাভ। তখন রৃুয ভুয়ক চান- টান কযয়ত ফয়র 
এখানকায থানাে টপান কযরাভ। অছভআ যাছয ছনয়ে অয়ত াযতাভ। ছকন্তু অভায়ক ািায 
য়নয়কআ ছে কয়য না। এতক্ষণ য ফাছি ছপযয়ছ। ঠাৎ প্রছতছক্রোে বুর ফুয়ঝ ািায 



টছয়রযা অক্রভণ কযয়র ফোাযটা খাযায়য ছদয়ক গছিয়ে টমত। তাছািা অনাযা এতক্ষয়ণ 
থানাে খফয ছদয়েয়ছন নুভান কয়যছছরাভ। তাআ থানায াামে ছনয়ত র।‛ 

ছরয়ফাফু থাভয়রন। তাযয য়কট টথয়ক একটা টনায়টয তািা টটছফয়রয য টযয়খ 
ফরয়রন, ‚অগাভী যছফফায ছভছন ছক্রয়কট টুনতায়ভন্টটা য়ফ। মাযা ছগ্রভ ছদয়েয়ছ তাযা ফাছক 
টাকা ছনয়ে টছদন চয়র অয়ফ। অছভ াাঁচাজায টাকা ছদরাভ। জেী দরয়ক ছতনাজায অয 
যানাতয়ক রৃ’াজায টাকা প্রাআজ ভাছন টদো য়ফ। টুনতায়ভন্ট টথয়ক টম রাব  য়ফ তা ছদয়ে 
ফোট- োড- টরয়ভট ছকয়ন ছতেকায়যয ছক্রয়কট টখরা য়ফ ভায়ঠ। অয হ্াাঁ ভাঠটা টতাভায়দযআ 
থাকয়ছ। ভাছরয়কয য়ঙ্গ অছভ কথা ফয়র টনফ।‛ 

রৄয়ন টছয়রয দর ছচৎকায কয়য উঠর। তাযয ভুয়ক কাাঁয়ধ ছনয়ে নাচয়ত নাচয়ত চয়র 
টগর। ছরয়ফাফু াছ াছ ভুয়খ টছদয়ক তাছকয়ে যআয়রন। 

ছরয়ফাফু অয ুছরযা ছভছষ্টভুখ কয়য ছপয়য টগয়ছন। কথা ছদয়েয়ছন পাআনার টখরায 
ছদন অয়ফন। ফাছি পাাঁকা। ঝুরফাযাোে দাাঁছিয়ে ভুয ভা- ফাফা ভায়ঠয ছদয়ক তাছকয়ে 
অয়ছন। েকায়য টদখা না টগয়র টফাঝা মায়ি ভুয়ক ছঘয়য তখন জটরা চরয়ছ। রুণফাফু 
বাযতীয়দফীয ছদয়ক তাকায়রন। টমন ফরয়ত চাআয়রন, টদয়খছ অভায়দয নীরযয়েয উদাযতা? 

বাযতীয়দফী ায়রন। 
ছছফঃ ভধুশ্রী 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

াছো গাঙ্গছুর 
 

কুয়র গযয়ভয ছুছট, াযাছদন ফাছিয়ত পুযন্ত ভে। খা দা, টখয়রা, ফআ ি – টদদায 
অনে। এআ ছুছটয ভে ছযছঙ্ক ঠাকুভা দারৃয কায়ছ থায়ক,      অয়যা ভজা। না ফকা, না 
ঝকা। 

এক ছফযাট টল্লাে ফাছিয টদাতরায ুয়যাটা ছনয়ে তায়দয ফা। টচৌয়কা ফাছিটায 
একায় রম্বা ফাযাো য়ভত য়নকগুয়রা ঘয অয অয়যক ায় ুয়যাটা ছাদ।  

এআ ছাদ র টছাট্ট ছযছঙ্কয ফয়চয়ে ছয়েয জােগা। এআ ছায়দ প্রথভ ফৃছষ্ট টবজা, ছর 
কুয়িায়না, অচায খাো, য়েয়ফরা ছচত য়ে রৄয়ে তাযা টগানা এফ নানা ঘটনা। ফাছিয 
ছনয়চ একটা টঘযা জােগা অয়ছ। ফাগান নাভক জংরা জােগাটা। য ুতুর টখরায ফাজায 
কযায জােগা এটা। 

ছযছঙ্ক একছদন, ছাদ, ছনয়চয ফাগানটা টর ছদয়ে এয় স্দানখাো কয়য একটা আন্দ্রজার 
কছভক ছনয়ে, দারৃয ঘয়যয টভয়ঝ টথয়ক য মতন্ত জানরায ধায়য ফয় একভয়ন িছছর। 
জানরায য ায়য ছছর াদা াথয়যয ঢাকা ফাযাো। ছদকটা ফে থাকত। ফাযাোে 
টাঙায়না থাকত য়নক ছছফ। এভছন একটা ছছফয টছয়ন চিাআ ফাা টফাঁয়ধয়ছ। রক্ষে 
কয়যছছর য়নকছদন ধয়য রৃয়টা চিাআ ছক হধমত ছনয়ে, একটা একটা কয়য রৄকয়না াতা, খি 
ছনয়ে এয় ঘয ফাাঁধছছর। 

টছদন ফআ িয়ত িয়ত ছযছঙ্ক ঠাৎ রৄনর ফেস্ত চিাআ এয ছকছচযছভছচয। টদখর ফাা 
টথয়ক ছানা ভাছটয়ত য়ি গরা তুয়র ডাকয়ছ। উিয়ত টয়খ ছন তখন। অয তায ভা ফাফা 
তায়ক ছঘয়য ছকছচয ছভছচয কযয়ছ। 

ছযছঙ্ক ছনয়ভয়ল টবয়ফ টপরর, াছখয ফাচ্চাটায়ক উদ্ধায কযয়ত য়ফ। নায়র ছনশ্চু ঘুয়য 
টফিায়না াদা টফিারটা ছনঘতাত টখয়ে টপরয়ফ। ফাযাোয ায়য ছায়দ রাছপয়ে নাভয়ত 
টদয়খয়ছ ট তায়ক। 

ছকন্তু জানরা টথয়ক য়নক দয়ূয াছখটা! টছায়টা ছযছঙ্ক নাগার ায়ফ কী কয়য 
ফাচ্চাটায? রম্বা টকর ছদয়ে টচষ্টা কযর। রম্বা রাছঠ ছদয়ে। নাঃ, নাগার ায়ি না। উউপ!! 
কাছনতয় টফিারটায াদা টরজটা ঝুরয়ছ। এখুছন না এক রায়প ফাযাোে অয়। 

অআছডো! একছুয়ট ছযছঙ্ক ছনয়ে এর ঝুরঝািু। চিাআ ভা ফাফা একভয়ন টদখয়ছ ছযছঙ্কয 
কান্ড অয উয়ি উয়ি ছচৎকায কযয়ছ। ছযছঙ্ক অধা রৄয়ে ঝরুঝািু ছদয়ে ফাচ্চা চিাআটায়ক 

ছচাঁয়ি 



ায়তয নাগায়র এয়ন ট কয়য তুয়র ছনর। গযভ গযভ বাফ ায়তয তারুয়ত, নযভ নয়খয 
সুিসুছি। নফযত ভা ফাফা চিাআয়েয ছকছচয ছভছচয। 

ছযছঙ্ক তায ুতুরয়খরায ঘয টথয়ক ুতুয়রয খাট, গছদ ছনয়ে এয় চিাআছানায়ক রৄআয়ে 
ছদর। ড্রায়য কয়য জর, রৃধ টদো র। এক ভে চিাআছানায়ক ভাথায কায়ছ টযয়খ 
ছযছঙ্ক ঘুয়ভয টদয়। 

ছছফঃ টভৌসুভী 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
ভৃতুেিে টদফনাথ 

‘কোাঁক’ কয়য ছন্দুয়কয দযজা খুয়র টবতয়য টয়চতয অয়রা টপরয়তআ চক্ষ ুচিক। হ্াাঁ, 
জগা ছভছিয়যয কথাআ ছঠক। ঐ টতা জ্বরজ্বর কযয়ছ দ- কুছি অয ঞ্চায়য ফাছন্ডর। অনয়ে 
ফুয়কয টবতযটা তিাক কয়য উঠর নেয। তাযয এয়ক- এয়ক ফকটা ফাছন্ডর ছকছু টোাঁয়ক, 
ছকছু ুাঁটছরয়ত গুাঁজর ট। ছকন্তু কার র ছন্দুয়কয নীয়চ যাখা ঐ টঝারাগুয়িয াাঁছিটা। আশ্ , 
টকন টম টা ভাথাে তুরয়ত টগর!. . .  

নে ভায়ন, নোটাছযয কথা ফরছছরাভ। থায়ক আ বান্ডাযছটকুছয আছেয়নয উিুয 
টকায়ণয কদভুকুয়যয ধায়য। টাে টচায। টা য নাছক ছতন ুরুয়লয ফোফা। ফা কযত, 
ঠাকুদতা। তা - আ ফা ন্যথা কয়য টকন ? টছাটয়ফরাে টরখািা টতভন র না। আ 
কয়ষ্টৃয়ষ্ট টকরা ছথছয। তা, আ ছফদো ছদয়ে চাকছয ছভরয়ফ, না ফেফা কযয়ত াযয়ফ? 
গতো অয কী কয়য, ায়তায়ে জফজয়ফ যয়লয টতর টভয়খ ‘জে ভা’ ফয়র ফা- ঠাকুদ্দায 
ফেফায়তআ ঝাং। 

তা ফছয কুছি য়ে টগর এ রাআয়ন। বাফয়ত টগয়র এখয়না টকভন ছযণ রায়গ 
নেয। ফাব্বা, কুছি ফিয! কভ রছন টতা! এফায়য একটু টফশ্রাভ ছনয়র টকভন ে? টমআ না 
ভুখ পুয়ট ফরা, ভছন ফউ কভরাফতীয কটা কয়য উিয, ‚তাআ না না, ািভা জুয়িাক। 
ব্বায়য ফা! এ জীফয়ন গারভে অয রাছথঝাাঁটা টতা কভ টখয়র ছন।  তায উয়য ুছরয়য 
ডান্ডায ফাছি। ছতে- ছতে ছায়িা ছদছন এফায। একটু  কাভকাজ কছয খা। কটা ছদন াছন্ত-
স্বছস্তয়ত ফাাঁছচ। 

দীঘতশ্বা টপয়র নে, ‚তাআ টতা বাফছতছছ টয কভর। ছকন্তু ভন সুয়খয ফেফা ছাছি 
কযফটা কী ফর ছদছক? ফে টতা কভ র ছন। তা অভায জছন্য টকান  কাজটা টক টজাগাি 
কছয টযয়খয়ছ রৄছন?‛ 



অফায ভুখ ঝাভটা ভায়য কভরাফতী, ‚গতয অয়ছ খাছট খা ছদছন। ভাঠ অয়ছ, ঘাট 
অয়ছ-  টখাাঁজ না, কাভকায়জয ছক বাফ অয়ছ দোয়? টতাভায আ ফজ্জাছত  ফেফা এফাছয 
ছািান দা।‛ 

ভা কারীয ভতন ছজব কাটর নে, ‚ভন কতা ফছর ছন টয। ফছর, এআ ফেফায 
টজায়যআ না এখয়না টফাঁয়চফয়ি অছছ। নআয়র ছক াো টখতভু রৄছন?‛ নেয গরাে ঝাাঁজায়রা 
সুয। 

ায় এয় ফয় কভরাফতী। টচায়খয ছদয়ক তাছকয়ে ছয়ঠ াত যায়খ। তাযয 
ছফছানাে টাো একযছি টছয়রটায ছদয়ক তাছকয়ে একটা দীঘতশ্বা টপয়র ফয়র, ‚অিা, তুছভআ 
ক ছদছক, অভায়দয টখাকাটা অজ না ে টছাট, কার টতা ফয়িা য়ফ, আকুয়র মায়ফ, 
টনকািা ছখয়ফ। তা,  ফয়িা য়ে মছদ জায়ন য ফাফা টচায, তা ছক য বায়রা রাগয়ফ 
রৄনয়ত?‛ 

কভরায কথাে টোাঁ- পুাঁ কযর না নে। কথাটা ভয়ন ধয়যয়ছ েয়তা। াুয়িয ভন্ত্রিা 
ায়য ভয়তা টকভন একটা ছঝভুছন বাফ এর টমন। কভরাফতীয ছদয়ক একফায ফয়িা টকাভর 
দৃছষ্টয়ত তাকার ট। তাযয ফাছরটা টটয়ন ছনয়ে া ছপয়য রৄয়ে ির। 

জছভ ছনয়িন ছদয়ত- ছদয়ত নে বাফর, এআ- আ টফ বায়রা অয়ছ ট। টকায়না ঝছক্ক 
টনআ, ঝায়ভরা টনআ, থানা-  ুছর টনআ, জফজয়ফ যয়লয টতর ভাখায়না ডান্ডায ফাছি ফা 
গারভে টনআ। এয়কফায়য ছফো জীফনমান মায়ক ফয়র। রৄধু কাজ কয়যা, অয খা। কাজ 
না থাকয়র একটু কষ্ট ফয়ট। তা টাক, রৃ’ভুয়ঠা না ে কভআ খাো টগর এক- রৃ’টফরা। তায়ত 
টদায়লয কী! টকউ টতা অয টদখয়ত অয়ছ না? 

এবায়ফ ছদন টফ বায়রাআ কাটছছর নেয। কখয়না কায়যা জছভয়ত ধান- াট ছনয়িন 
ছদয়ে, কখয়না জংরা াপ কয়য, কখয়না ফা কারুয ঘয়যয চারাে তাছপ্প টভয়য। ছকন্তু ুয়যায়না 
টযাগটা অফায চাগাি ছদয়ে উঠর ািফজ্জাত আ জগা ছভছিয়যয কথা রৄয়ন। 

জছভ ছনয়িন ছদয়ত- ছদয়ত জগা- আ ফরছছর টছদন ািায ছযদ ফাাঁিুয়জ্জয ফোঙ্ক 
টথয়ক কুছি াজায টাকা টতারায কথা। াভয়নয প্তায় টভয়েয ছফয়ে। টানাগেনা ফানায়নায 
জন্য তাআ অগাভ প্রস্তুছত। ছকন্তু একয়ঙ্গ িগুয়রা টাকায কথা  রৄয়ন ছদনকয়েয  জন্য ৎ 
য়ে িা নে াটাছযয অফায টরায়বয অগুন দাউদাউ। থতাৎ ভছতভ্রভ। এফং রৃনতায়ভয 
টফাঝা ফো টআ ুয়যায়না ফেফাে ুনযাে ঝাং।  

বাফগছতক টদয়খ  কভরাফতীয টকভন য়ে র টমন। এযয,  কয়য গায়ে 
যয়লয টতর ভাখায দ্দ টদয়খ ছফলেটা অয়যা ছযষ্কায য়ে টগর। 

‚ফোায কী, গায়ে ভন টতর ভাকায়চ্চা টম?‛ 
কভরাফতীয কথাে উিয কয়য না নে। একফায কটভট কয়য তাকায়রা রৄধু। অফায়যা 

প্রশ্ন কয়য কভরা, ‚কী টগা, কতা কআয়ছা না টম?‛  
‚চু কয ছদছক। ফ কতা টতায ত জানায দযকাযটা কী রৄছন?‛ গরা টখাঁছকয়ে ফরর 

নে। 



‚ফুজয়ত টয়যছচ। ছনশ্চে অফায টআ ফজ্জাছত ফেফাে- ‛                       
কথা টল কযয়ত ায়য না কভরাফতী। াত ছদয়ে ভুখ টচয় ধয়য নে, ‚চু, একদভ 

চু! ফা- ঠাকুদ্দায ফেফায়ক গারভে কযছফয়ন ফয়র ছদছচ্চ।‛ 
‚রাঁ, গারভে কযফ না ? তয়ফ ছক পুর এয়ন ুয়জা কযফ?‛  নেয অয়যা একটু কাছ 

টঘাঁয়ল দাাঁিার কভরাফতী।  তাযয সুয নযভ কয়য ফরর, ‚অফায কী র ক ছদছক? এআ টতা 
টফ কাজকম্ম কয়য ো উাে কযছছয়র। ঝুট টনআ, ঝায়ভরা টনআ। কটা ো জয়ভয়ছ 
ঘয়য।‛  

কভরায ছদয়ক তাছকয়ে একগার ায় নে। ‚ো? অয়যা জভয়ফ। ছচন্তা কছযছন টয 
ফউ। টফ ফয়িা একটা দাাঁ ভাযছত মাছচ্চ। মছদ টকল্লা পয়ত কযছত াছয, তয়ফ অয টতায ছচন্তা 
টনআ। টানায রৃর, নাকছাছফ – ফ গছিয়ে টদফ’খন।‛ 

নেয ভন টরাব টদখায়না কথাে একদভ টবায়রছন কভরাফতী। ভুখ ঝাভটা টভয়য রৄধু 
ফয়রয়ছ, ‚ছনকুছচ কয়যয়চ টতাভায রৃর অয নাকছাছফয়ত! চুছযয োে অভাে গ য়গ মাফায 
টনাব টদখায়চ্চা?‛ 

কথাটা রৄয়ন ফয়িা যাগ র নেয। তফু চু থাকর। রৄব কায়জ নাভায অয়গ টভজাজ 
ছফগয়ি ায়ছ অর কাজটাআ ণ্ড ে! টতয়রয ছছটা াত টথয়ক টযয়খ  একটা বাঙায়চাযা 
ছছফয াভয়ন এয় দাাঁিাে ট। টা য ফাফায ছছফ। আশ্ , ধুয়রা জয়ভ একা য়ে অয়ছ। 
গাভছায খুাঁট ছদয়ে ছছফটা ভুছর নে। টচাখ ফুজর। তাযয ভয়ন- ভয়ন ফা- ঠাকুদ্দায়ক টন্নাভ 
কয়য ছনর একফায। ফউ কভরাফতী ততক্ষয়ণ টকায়রয টছয়রছটয়ক ছনয়ে ছফছানাে। একফায 
ছছন ছপয়য তাকার নে। তাযয দযজা খুয়র পুিুৎ। 



ছভছনট দয়য়কয ভয়ধেআ ছয ফাাঁিুয়জ্জয ফাছিয াভয়ন এয় টৌাঁছর নে। ধীয়য- ধীয়য 
য়কট টথয়ক ফায কযর তায টভাক্ষভ মন্তযছট। থতাৎ ছনয়িাছন। দযজায াভান্য পাাঁক গছরয়ে 
ঢুছকয়ে ছদর তা ছবতয়য। তাযয ডানায়ত াল্কা টভাচি ভাযয়তআ ছচছচং পাাঁক। ফুয়কয 
টবতয়য বে অয অনয়েয উথাছরাথাছর টঢউ নেয। ছনশ্বা প্রাে ফে কয়য ছকাছয 
টফিায়রয ভয়তা এয় দাাঁিার টাকাবছতত ছন্দুয়কয াভয়ন। ছয ফািুাঁয়জ্জ তখন গায়ে াতরা 

একটা কম্বর চাছয়ে নাক ডাকয়ছন। নে ছত ন্ততয়ণ য়কট টথয়ক ফায কযর তাভায টভাটা 
তাযছট। তাযয ছন্দুয়কয ভস্ত তারাে রৃ- এক টখাাঁচা ভাযয়তআ চক্ষ ুচিকগাছ! টচায়খয াভয়ন 
জ্বরজ্বর কয়য উঠর রৄধু টাকা অয টাকা! এয়ক- এয়ক রুছঙ্গয টকাাঁচি, থয়র- ফ বছতত কয়য ছনর 
নে। থতাৎ ছভছনট াাঁয়চয়কয ভয়ধে কাজ াছর। ছকন্তু টঝারা গুয়িয ভন ছভছষ্ট গেটাআ মত 
টগার াছকয়ে ছদর। 

ছন্দুয়কয নীয়চআ যাখা ছছর গুয়িয াাঁছিটা। নে অয টরাব াভরায়ত াযর না। 
বাফর, াাঁছিটা য়ঙ্গ ছনয়র টতা ভে ে না। একটু-  অধটু রুছট- ভুছি ভাছখয়ে খাো 
মায়ফ। অফায াভয়নয ভায়য টালাফতয়ণ কখান ছয়ঠুছর য়ে মায়ফ। ঠাৎ- আ ভনশ্চয়ক্ষ 
ফউ কভরাফতীয ভুখটা টবয় উঠর তায। অা, কী খুছআ না য়ফ ট। টখজুযগুি টখয়ত ফড্ড 
বায়রাফায় । ছকন্তু গছযফগুয়ব্বা নেয ত ো কআ টম, ছকয়ন খাোয়ফ! গুয়িয াাঁছিটা 
ভাথাে চাায়তআ ভনটা খুছয়ত বয়য উঠর নেয। মাক, গছতয়ক যথ টদখা করা টফচা রৃআ- আ 
র। 

নে ছতে- ছতেআ টম কায়নয রৃর গছিয়ে অনয়ফ, তা টক জানত? অয ভছন 
কভরাফতী গয়র জর। রৃর রৃছট কায়ন য়য একফায অেনায াভয়ন এয় দাাঁির ট। নাঃ, 



টফ ভাছনয়েয়ছ তায়ক। ফউটায াছভুখ টদয়খ নে মাযযনাআ খুছ। ফাজায টথয়ক ছগয়ে 
ছকয়রারৃআ চারগুাঁয়িা ছনয়ে এর। টৌলছয়ঠয ফাছক অয ছতনছদন। তফু রৃ- এক দ ছয়ঠ 
ক’ছদন অয়গ য়ে টগয়রআ ফা ভে কী! কভরাফতী ফাছনয়ে টপরর টাট।  

ছকন্তু গুি ভাছখয়ে ছচতরছয়ঠে কাভি ফছয়ে াভয়নয ফয়িা যাস্তায ছদয়ক তাকায়তআ 
রৃ’টচাখ ছানাফিা নেয। এয়কফায়য ছবযছভ খাফায দা মায়ক ফয়র। এ কী টদখয়ছ  ? এভন 
ছফছিছয ছদছযশ্যটা অফায়যা টদখয়ত র তায়ক! ফুয়টয খটভট ব্দ টতারা ুছররৃছট টান তায 
ঘয়যয াভয়ন এয়আ দাাঁিার। তাযয ফাজখাাঁআ গরাে টআ টচনা ছচৎকায, ‚নে, এআ নে!‛ 
থানায ফয়িাফাফুয ছং গজতন। নে টকাঁয়চায ভতন কাাঁচুভাচু কয়য াভয়ন এয় দাাঁিার। ায়তয 
াকাছটভাকতা অঙুয়র ধযা তখয়না একটুকয়যা ছয়ঠ। অয ছয়ঠয গা- টফয়ে টট কয়য ঝয়য 
িয়ছ সুগছে টঝারাগুি। 

‚এআ টদয়খয়ছন, টদয়খয়ছন ফয়িাফাফু, এআ টআ টঝারাগুি। াযাভজাদা অভায ফাছি 
টথয়ক... ‛ ছবি টবদ কয়য নেয াভয়ন এয় প্রাে রাছপয়ে িয়রন ছয ফাাঁিুয়জ্জ। 

ছবযছভ টখর নে াটাছয। গায়ছয ডার টথয়ক াকা অভছট খায ভয়তা ায়ত ধযা 
ছয়ঠয টুকযছট ভাছটয়ত ুটুস্ । 

‚াযাভজাদা, অফায চুছয কযা ধয়যছছ?‛ চুয়রয ভুছঠ টচয় ধযয়রন ফয়িাফাফু। 
 টযাগা ছটংছটয়ঙ নে াটাছয ভছন ফয়িাফাফুয ায়ত ায়ে ধয়য গিাগছি, ‚ছতে ফরছচ 

ছোয, অছন টতা অভায়য টচয়নন। টজফয়ন ছভয়তে ফছরছন। ভাআছয ফরছচ, অছভ চুছয কছযছন।‛ 
‚চুছয কছয ছন?‛ 
‚েোাঁয়জ্ঞ না।‛ 
‚কছয ছন? ছতে ফরছছ?‛ 
‚েোাঁয়জ্ঞ, ছতনছতে। ভা কারীয ছদছফে।‛ 
‚টচা! অফায ভা কারীয ছদছফে!‛ ভুখ বোংচায়রন ফয়িাফাফু, ‚ফআ মছদ ছতে 

ফরছছ, তয়ফ ভাঠবছতত এত টপাাঁটায়পাাঁটা টঝারাগুি এর টকায়ত্থয়ক রৄছন?‛   
‚গুি?‛ নে াটাছযয ফাক প্রশ্ন। 
‚হ্াাঁ- হ্াাঁ, গুি,‛ ফয়র িি কয়য টানয়ত- টানয়ত ছনয়ে টপরয়রন এয়কফায়য ভায়ঠয 

ভয়ধে। টখায়ন তখয়না াক্ষাৎ প্রভাণ য়ে জ্বরজ্বর কযয়ছ রৄকয়না টঝারা গুয়িয টপাাঁটা। 
টচাখরৃ’ছট জয়র বয়য এর নেয। ফুঝয়ত সুছফধা র না, গুয়িয াাঁছিটা ছনশ্চেআ পাটা 

ছছর। অয তায়তআ য কার পাটর। থতাৎ াযা অরথ জুয়ি রৄধু আ টঝারাগুয়িয 
টপাাঁটায়পাাঁটা িছৃতছচহ্ন। 

 নে য়নক ায়তায়ে ধযর ফয়িাফাফুয। ফউছট। ছকন্তু না, ফয়িাফাফু ছািফায াত্র 
নন। ফয়য়ল টরাায াতকিা ছযয়ে ূফতস্থরী থানাে।…  

ুছরয়য য়ঙ্গ টময়ত- টময়ত জরয়চায়খ একফায ফউ অয একযছি ছানাছটয ছদয়ক 
তাকাে নে। 
          তাযয প্রছতফায়যয ভয়তাআ, অয়যা একফায ভয়ন- ভয়ন ভা জগদম্বায ছদছফে টকয়ট 
প্রছতজ্ঞা কয়য, ‚নাঃ, অয না, এআ টল। এভন ফজ্জাছত ফেফাে  নে াটাছয অয টনআ।‛              

ছছফঃ ছভুর 
 
 
 



 

ছটরাছয 
যাভকৃষ্ণ বট্টাচামতে ান্যার 

 
টচম্বায়য রুছগ টনআ। াধাযণত,  

য়ে ৭ টায য  অয টযাগী টদয়খ না 
চেন। অড্ডায জন্য প্রস্তুছত টনে 
ভানছক বায়ফ। ছকছুক্ষণ য়যআ ফ 
অড্ডায়নায টরায়কযা এয় িয়ফ। 
তে কম্পু ভায়ন তে কম্পাউণ্ডায 
মাফ মাফ কযয়ছ! 

এআ ভয়ে এক ভছরা এয় 
াউভাউ কয়য কাাঁদয়ত রৄরু কযয়রন, 
“অভায়য একডু টদআখো টদন 
ডাোযফাফু।” 

চেন ছজয়জ্ঞ কযর, “কী 
য়েয়ছ অনায?” 

“দোয়ন না, ছযশ্ কা ছথকো 
আিা টগছ। টকায়ভায়য রৃঃখ াআছ 

অয কনুআ ছআিা একাক্কায। ভয়ন রে, অয উঠয়ত ারুভ না,‛ ভছরা কাঁছকয়ে কাঁছকয়ে 
কথাগুয়রা ফরয়রন। 

“ কম্পুদা,  ছদছদয়ক একটা টবায়বযান এ অয়যয ছি, একটা ছটছট, ছয়ি মাো 
জােগাটা ভাযছকউয়যায়ক্রাভ ছদয়ে টড্রছং কয়য ছদন। মান খায়ন তেদা ছদয়ে টদয়ফ। বে টনআ 
ফোথা টয়য মায়ফ,‛চেন ফরর। 

“ ডাোযফাফু অছভ ছটছট ছদো কী করুভ? টো টতা অভায টারাে খোয়র। টআডা 
টটছফর টটছন টতা? অয াছি টতা আযাআ অছচ। টড্রছং এয কী দযকায? 

“প! এআ ছটছট টআ ছটছট না! এটা ছটয়টনা টেয়েড। ধনুষ্টঙ্কায টফায়ঝন? টটা 
মায়ত না ে, তাআ এআ আনয়জক্ান। টড্রছং ভায়ন, ঐ ছয়ি মাো জােগাটা ফোয়ণ্ডজ কয়য 
টদয়ফ। ফুঝয়রন টতা? অয হ্াাঁ! ফোথা না কভয়র কারয়ক একটা টকাভয়যয এেয়য কছযয়ে 
অনয়ফন। টপ্রছক্রায়ন ছরয়খ ছদরাভ।” 

ভছরা, ভাথা টছরয়ে খুফ কষ্ট কয়য টগয়রন তে কম্পুয কায়ছ। তেদায আংয়যছজ 
ফরায বোয়য জন্য চেন একটু বয়ে বয়ে থায়ক। তেদায আংয়যছজ রৄয়ন ফাআ থযথয 
কয়য কাাঁয়ত রৄরু কয়য ফয়রআ নাভ তে কম্পু! এআ ভছরায়ক অফায তেদা আংয়যছজয়ত ছকছু 
ফয়র না ফয়! 

আনয়জক্ানটা ভছরা টকাভয়যআ টনয়ফন। াঁয ধাযণা, টমখায়ন ফেথা টরয়গয়ছ, টখায়ন  
ছটছট আনয়জক্ান ছনয়র তািাতাছি ফেথা াযয়ফ। 



চেয়নয  অঙ্কা ছতে কয়য রৄনয়ত টর,  তেদা আংয়যছজয়ত ভছরায়ক ফরয়ছ: 
“ায়ত আনয়জক্ান  is better than টকাভয়য আনয়জক্ান।‛  

ভছরা কী ফুঝয়রন টক জায়ন! আনয়জক্ান ছনয়ে ছবছজট অয লুয়ধয ো ছদয়ে 
টখাাঁিায়ত টখাাঁিায়ত টফছযয়ে টগয়রন। 

উছন টফছযয়ে টময়তআ কছফ ফদযী ান্যায়রয কছফতায খাতা ায়ত প্রয়ফ। তে কম্পু 
ফরর,  “চেন, অছভ  Exit কযছছ। টরাকজয়নয  Entrance য়চ্চ, অছভ  cut। 

“কাট কয়য অফায টে কযয়ফন না‛চেয়নয উিয। 
  ভুচছক টয় তে কম্পু টফছযয়ে টগয়রন। 

চেনয়ক একা টয়ে ফদযী ফরয়রন, “একটা ণুকছফতা 
রৄনয়ফ? ন্যযা এয় টগয়র অয চান্স ায়ফা না!” 

“টানান”,  ফোজায ভুয়খ উিয ছদর চেন। 
ফদযীফাফু গরা টঝয়ি রৄরু কযয়রন: 
”ছটরায জাাঁদয়যর  
খাে ফয় কৎয়ফর  
ঝারনুন,  রঙ্কাে ছবছজয়ে  
মুয়দ্ধয ফাজায়য 
ভাছছ টভয়য াজায়য 
টযয়খ টদে টটছফয়রয়ত াছজয়ে 
ছকন্তু,  ফদযীদা,  এটা অভায টানা টানা ভয়ন য়ি! 

টপফুয়ক অভায এক ফেু ,  এটা টফাধে টেটা টভয়জ 
ছদয়েছছর। 

“টতাভায টতা ফআ টানা ভয়ন ে! এটা অছভ ছনয়জ 
ছরয়খছছ! 

“কী জাছন,  য়ফ েয়তা‛চেয়নয উিয! 
“য়ত ায়য চেন!  য়নক ছজছনআ জানা থায়ক!”- টক্ষতুদা কখন টম ঢুয়ক 

য়িয়ছন,  টটা রৃজয়ন টখোর কয়য ছন। ফদযীফাফু টকভন টমন ছাঁছটয়ে টগয়রন। টক্ষতুদা 
অজ টকভন টমন ন্যভনক। 

“টতাভায কছফতাটা রৄয়ন অজ য়নক ুয়যায়না কথা ভয়ন য়ি টগর ট ফদযী  !! 
চেন অশ্চমত য়ে প্রস্তযীবূত য়ে টগর। টক্ষতুদা, ফদযীফাফুয কছফতা রৄয়ন খছচতং 

য়রন না, এটা ৃছথফীয দভ অশ্চমত। 
“তাযক টকাথাে ট?‛টক্ষতুদায প্রশ্ন। 
“তাযকদা টযন অনয়ত টগয়ছন,‛ফদযীফাফু ফরয়রন। 
“এআ যাত ায়ি অটটায ভে টযন? ফ টদাকান টতা ফে।‛ 
“অা! আ যায়ত খাফায জন্য রুছট অনয়ত টগয়ছন। টযন টাভতটা টকাড টনভ।” 
“রভ! ছক্রয়টাগ্রাছপ!‛টক্ষতুদায গেীয জফাফ। 
“টা অফায কী?” 
“তথেগুছপ্তছফদো, ফুঝয়র ট! ফদযীয কছফতা রৄয়ন ভয়ন ির। প্রথভ ছফশ্বময়ুদ্ধয ভে 

টথয়কআ এয ফেফায। তয়ফ ফোাযটায়ক তুয়ঙ্গ ছনয়ে টগছছর ছটরায। জাভতান টরায়যন ৎ 
াআপায টভছন ছদয়ে, ছিতীে ছফশ্বমুয়দ্ধ টজনায়যর োপ ফাততা টগান কযায জন্য ফেফায 
কযা য়তা,‛টক্ষতুদা ছগায়যট টফয কযয়রন। 



তাযক ছভছিয ঢুয়ক য়িয়ছন,  ফগয়র রুছটয টাাঁটরা ছনয়ে।  
“কী টমন ফরছছয়রন টক্ষতুদা! আ ছক  গাছপ!” 
“ফরছছ, তয়ফ তুছভ টতা বাত খা! অজ টম রুছট?” 
“টক্ষতুদা! ভুয়খয স্বায়দয  ফদর চাআছছ!  ছজয়বয য ফদরা !! ‚ 
‚রভ! ফদরা টতা ছটরায ছনয়েছছর,  তায ভৃতুেয খফয যছটয়ে ছদয়ে!” 
“অআ ফো,  ফয়রন কী! ছটরায তায়র, ১৯৪৫ ায়রয ৩০ ট এছপ্রর অত্মতো 

কয়য ছন?‛চেন উয়িছজত। 
“না ট! অছভ ছনয়জ াক্ষী!” 
“এঃ! টক্ষতুদা! অছন ছকন্তু, ঘনাদা ভায়ন ঘনশ্যাভ দায়ক ছাছিয়ে মায়িন,‛তাযক 

ছভছিয ছভউ ছভউ কয়য ফরয়রন। 
“টাোট ননয়ন্স!‛টক্ষতুদা রংকায ছদয়রন, “ঘনাদা ছক ছভয়থে ফরয়তন নাছক! আন 

পোট,  ঘনাদা, অআ ছভন ছভঃ ঘনশ্যাভ দাআ টতা এআ অোআনয়ভন্টটা অভায়ক বাো 
অোয়ভছযকান গভ য়ভন্ট ছদয়েছছয়রন। অয তুছভ টম ছনয়জয়ক স্বয়দী ফয়রা, তায টফরা! এছদয়ক 
টতা ভাত্র ২০০৩ ায়র ছযটাোয কয়যছ। গোাঁজা ভায়যা, খফয যাছখ না নাছক?‛টক্ষতুদা 
ছবসুছবো! 

অড্ডায টভজাজ নষ্ট য়ি টদয়খ চেন ফরর, “অয়য টক্ষতুদা! অনায কথা চাছরয়ে 
মান টতা! অনায ফোকগ্রাউণ্ড অছভ জাছন! এযা টতা ায়র অড্ডাে এয়য়ছ! অয়য ছয, চা 
ছদয়ে মা! ‚ 

‚জায়না ছটরাযয়ক কৎয়ফর খাো টক ছছখয়েছছর?”টক্ষতুদায প্রশ্ন! 
“টক?” 
“টক অফায! স্বেং ছভঃ ঘনশ্যাভ দা! ছটরায টক টখয়ত বারফাত টতা  তাআ ঘনাদা 

এআ নুন রংকা অয কৎয়ফয়রয টযছছটা “এবা”টক  ছদয়েছছয়রন। ছটরায টল ায়ত টখয়ত 
টখয়ত আরছদ ভাযায ছক কযয়তা! ঘনাদা টতা টআ রৃঃয়খআ ফাািয নম্বয ফনভারী নকয টরয়নয 
টভয় টয়ঙয ঘয়য টস্বিা ছনফতান ছনয়ে ছনয়েছছয়রন।” 

“এবা টক?‛কয়রআ উৎকছিত ! 
“এবা ছছয়রন ছটরায়যয স্ত্রী ! ” 
“উছযব্বা! অভায কছফতা টরখা াথতক!‛ফদযীফাফু উয়িছজত। 
“াথতক ছকনা জাছন না,  তয়ফ কছফতায ভয়ধে ছতেটা রুছকয়ে অয়ছ।” 
“কীযকভ, কীযকভ?” 
“আ টম, ‘ভাছছ টভয়য াজায়য‟। াজায়য াজায়য আরছদ টভয়যছছর টতা।” 
“ছতে, ভানুল কত নৃং য়ত ায়য,  তাআ না?” 
“১৯৩৩ ায়র নাগছযকয়দয ছচছহ্নত কযায কাজ রৄরু য়েছছর ছটরায়যয জাভতাছনয়ত। 

তখন অধুছনক কছম্পউটায মুগ রৄরু ে ছন ছঠকআ,  তয়ফ অছদ কছম্পউটায়যয াামে ছনয়ে 
আরছদয়দয ছচছহ্নত কযায কাজ রৄরু কযায জন্য এছগয়ে এয়ছছর, আনটাযন্যানার ছফজয়ন 
টভছন ফা ৃছথফী খোত অআছফএভ টকাম্পাছন। কীবায়ফ তাযা প্রছতছট আরছদ ছযফায়যয তথে 
ংগ্র কযত, তা এখন ফর অয়রাছচত। ছটরায়যয ান কায়র ভস্ত আরছদযা য়ে উয়ঠছছর 
এক একছট নম্বয। তায ায় টরখা থাকত নাভ ছঠকানা। টদখা টগয়ছ, টম ঞ্চয়র এআ কাজটা 
বায়রা বায়ফ কযা য়েছছর, টখায়নআ আরছদ ছনধন টফছ য়েছছর। ফছর ফুঝয়র ছকছু?” 

“োাঁ! অেয়ভছযকায টকাম্পাছন াামে কয়যছছর? ছটরাযয়ক?” 



“তয়ফ অয ফরছছ কী? অয এআ অেয়ভছযকান যকাযআ টতা াামে কয়য ছটরাযয়ক 
াছরয়ে টময়ত। টখায়ন অভায়কআ  টফয়ছ টনে অেয়ভছযকা।” 

“একটু খুয়র ফরয়ফন? ঘনাদাআ ফা টকন অনায়ক ফাছয়রন আ কায়জয জন্য? 
চেন ছফনীত বায়ফ প্রশ্ন কযর, টক্ষতুদায়ক। 

“ফরছছ,  ফরছছ! অয়গ চা খাআ! ছজব রৄছকয়ে টগয়ছ। ফনভারী নকয টরয়ন টগয়র 
পাউর কাটয়রট খাোয়তন ঘনাদা! য়ঙ্গ কছপ! টকাথাে টম টগর, টআ ফ ছদন ! ‚ 

“অছন ছচয়কন টযার খায়ফন? অছনয়ে ছদছি!” 
‚দা! তয়ফ অভায জন্য রৃয়টা অছন।‛ কৃা কয়য ফরয়রন টক্ষতুদা। 
খাো য়ে টগয়র, টক্ষতুদা রৄরু কযয়রন: 
“টফ কয়েক ফছয অয়গ াংফাছদক টজযায উআছরোভ এয়ছছর বাযয়ত। 

য়ঙ্গ, ভয ঐছতাছক াআভন ডানোন।” 
“টকন?” 
“ভূয়খতয ভত প্রশ্ন কয়যা না টতা তাযক! টকন অফায? অভায য়ঙ্গ টদখা কযয়ত।” 
“তাআ  !! তা কী ফরয়রন য়দয?” 
“কী অয ফরফ? একটা াক্ষাৎকায ছনর। তাযয একটা ফআ টছয়িয়ছ ভায়কতয়ট 

আদানীং! ফশ্য অভায নাভটা টদে ছন যা। অভাযআ নুয়যায়ধ। টফছ নাভটাভ ছে ে না 
অভায। 

“ফআয়েয নাভ কী?” 
“টগ্র উরফ্, ছদ এয়ক প অডরপ ছটরায, ফা ধূয টনকয়ি অডরপ ছটরায়যয 

ছনগতভন।” 
“টা নে য়য য়ি টনফ অভযা, এখন একটু গয়প্পাটা ংয়ক্ষয় ফরয়ফন অভায়দয?” 
“গয়প্পা কী ট! ছতে ঘটনা! এয়কফায়য জ্বরন্ত আছতা। এটা োয়নকয়ডাটার নে। 

য়নক ছযাচত, অয অভায কাছ টথয়ক রৄয়ন, কষ্ট কয়য ছরয়খয়ছ যা।” 
“োয়নকয়ডাটার?‛ 

“হ্াাঁ! োয়নকয়ডাটার। ভায়ন ছরছখত আছতা। টমটা গাাঁজাখুছয ফয়র ভয়ন য়ত ায়য 
য়নয়কয।” 

‚ফরুন ! ফরুন! রৄনছছ!‛ভস্বয়য ছচৎকায কযর ফাআ। 
“ফরয়ফা, তয়ফ ফাধা টদয়ফ না ছকন্তু!” 
“অভযা াগর নাছক! ফয়র মান!” 
টক্ষতুদা রৄরু কযয়রন:  
“প্রথয়ভআ ফছর, ঘনাদায়ক তখন বাযয়তয স্বাধীনতা ংগ্রায়ভয একটা টগান কায়জ 

ছপয়য 



টময়ত য়েছছর। ছটরাযয়ক য়নক ফুছঝয়েছছয়রন ঘনাদা, মায়ত আ ফ জঘন্য কাজ না কয়য। 
ছটরায কথা ছদয়েছছর। অভায তখন কভ ফয়ে। ঘনাদা বযা কয়য, অভায়ক টযয়খ 
ছগয়েছছয়রন ছটরায়যয কায়ছ। ফয়ে কভ য়র অভায ফুছদ্ধয য বযা ছছর ঘনাদায। 
াগয়যছদ কযছছ তখন নায। 

“তখন ছক অয জাছন, অেয়ভছযকায ত লিমন্ত্র!  ১৯৪৫ ার! ছদনটা খুফ বার কয়য 
ভয়ন অয়ছ অভায। াতায় এছপ্রর। একজন টগোয়া এয় অভায়ক একটা টগান খফয 
ছদর।  ছটরায়যয টদাস্ত,  ভুয়াছরছন, য়ঙ্গ স্ত্রী ক্লাযা টিাছচয়ক য়ঙ্গ ছনয়ে আতাছর টছয়ি 
ারায়নায ভে  জনতায ায়ত ধযা য়ি ছগয়েয়ছ। ছভরায়নয ছফয়দ্রাী দয়রয রৃজনয়ক খতভ 
কযা াযা। তায়দয রৃজনয়ক ায়ে ায়ে টফাঁয়ধ ভাথা নীচু কয়য ঝুছরয়ে টযয়খয়ছ প্রকাশ্য স্থায়ন। 
উমি জনতা ভৃতয়দ রৃছটয য ময়থি থুতু টছটায়ি, রাছঠ ভাযয়ছ, াথয ছুাঁয়ি ভাযয়ছ। ট 
এক ফীবৎ ফস্থা। 

“খফযটা ছটরায়যয কায়ন তুয়র ছদরাভ। এআ প্রথভ য়ক বে টয়ত টদখরাভ। ফরর, 
„টকতুউউ! কী য়ফ অভায?‟ 

“অছভ টাজা ফররাভ, „টতাভায ায়য ঘিা বয়য টগয়ছ। এফায ছনয়জ ভযায জন্য 
হতছয ।‟ 

“ ‘একটা উাে ফয়রা না!‟ 
“ ‘টদখ তায়র, ভযা কী বেংকয ছজছন।‟ ফয়র ভয়ন কষ্ট ছির। াংঘাছতক 

প্রছতবা ছছর টরাকটায। একজন যাজননছতক টনতায ভযনােক োয ঘটনা আয়যায় 
প্রথভ। অভায়দয টনতাছজ ফশ্য তাআ ছছয়রন,  তয়ফ ছতছন একদভ ন্যযকয়ভয একজন 
ভাুরুল। 

“অছভ তখন ফুঝয়ত াযছছ, রার টপৌজ প্রাে ুয়যাটা ছঘয়য টপয়রয়ছ ছটরাযয়ক। ভাো 
র। ফছুদ্ধ ছদরাভ, „তুছভ প্রথয়ভ একটা টেটয়ভন্ট দা।‟ 

“ ‘কী যকভ?‟ 
“ „ফয়রা, অছভ ফুয়রট ছদয়ে অত্মতো কযছছ। ফরয়ফ, এবা টাছোভ াোনাআড 

কোসুর টখয়ে অত্মতো কয়যয়ছ। অভায নুগাভীয়দয ফরছছ, অভায়দয ভৃতয়দটা টয়িার 
টঢয়র ুছিয়ে ছদয়ত। এবায়ক টভয়য টপরায  গল্পটা ছছিয়ে দা।‟ 



“ „ছঠক অয়ছ,‟ জফাফ ছদর ছটরায। তায অয়গ,  একটা ভন্তফে কয়যছছর। ছদনটা 
ছছর ২৭ট এছপ্রর। ার ১৯৪৫। ফয়রছছর, ‘ টগাটা রৃছনো মছদ অভায়ক ভৃত ফয়র বায়ফ,  
তয়ফআ বছফিয়তয অা কযয়ত ায়য জাভতাছন।’ তাআ ফুছদ্ধটা অভায ভাথাে এয়ছছর। 

“টরায়যন ৎ াআপায টভছন ছদয়ে খফয াঠান র অয়ভছযকায গবয়ভন্টয়ক। ছটায 
ফভগাটত নায়ভ একজন ধুযেয অয ছবজ্ঞতা ম্পন্ন াআরটয়ক অভায জানা ছছর। তায়কআ 
াঠায়ত ফররাভ। টছয়রটা অভাযআ ফয়েছ ফা একটু টফছ য়ফ। টগানীেতা যাখয়ত জানত। 
টেন ছনয়ে াছজয র ছটায ফভগাটত। চুছায়ি টফছযয়ে িরাভ ছটরায অয এবায়ক 
ছনয়ে। ছটায টতা টদয়খ থ। টচাখ অয টপযায়ত াযয়ছ না। অছভ টজায ধভক ছদরাভ। ছম্বৎ 
ছপয়য টয়ে টেন উছিয়ে ছদর ছটায। 

“ ! একটা কথা ফরয়ত বুয়র টগছছ। তখন ছটরায়যয একান্ত ছচফ ছছর ভাছটতন 
ফযভান। ১৯৪৩ ার টথয়কআ এআ ছকটা য ায়থ অভায কযা ছছর। ছটরাযয়ক আয়ি কয়যআ 
ফছরছন। টবয়ফছছরাভ  অয আরছদয়দয ভাযয়ফ না। ছফছধয ছফধান, খণ্ডায়ফ টক? 

“অকায় উয়ি টডনভায়কতয টনডয়য নাভরাভ অভযা। তাযয টপয ছপয়য টগরাভ 
জাভতাছনয িায়বভুণ্ডায ছফভানফাছনীয ঘাাঁছট,  রুফ্ৎোয়প। এআ টঘাযাটা আয়ি কয়যআ েোন 
কয়যছছরাভ অছভ। 

“ছটাযয়ক টছয়ি ছদরাভ। এফায়য অয একটা টেয়ন ছদ্ময়ফয় উঠরাভ অভযা। ছগয়ে 
নাভরাভ ফায়তয়রানায দছক্ষয়ণ াভছযক ঘাাঁছট ছযেয়। টজনায়যর ফ্রায়ঙ্কায়ক টরায়যন ৎ াআপায 
টভছন ছদয়ে খফয াঠান ছছর। ফ্রায়ঙ্কা অয়গ টথয়কআ অয একটা টেন টযছড কয়য টযয়খছছর। 
অভযা ছগয়ে নাভরাভ কোনাছয িীুয়িয পুয়েযয়তয়ফনতুযাে। খান টথয়ক আউ টফায়ট চয়ি 
ফাআ ঢুয়ক িরাভ তরাছন্তক ভাাগয়যয গবীয়য। রার টপৌজ ফাঙ্কায়য টৌাঁয়ছ টদয়খ াছখ 
পুরুৎ। টস্ধন টছয়ি ছতপ্পান্ন ছদন ফায়দ টৌাঁছরাভ অয়জতছন্তনায উকূয়র ভায টডর োতায 
দছক্ষয়ণ ছনয়কাছচোে।” 

 “টক্ষতুদা, একটা প্রশ্ন।” 
“ফর!” 
“আউ টফাট কী?” 
‚টতাভযা টতা টদখছছ ছকসুে জায়না না! টা র াফয়ভছযন। ছিতীে ছফশ্বময়ুদ্ধ খুফ 

ফেফায য়েছছর।” 
“ ! ছঠক অয়ছ। অছন ফয়র মান।” 
“তাযয অয কী? অছভ টতা বাযয়ত চয়র এরাভ, ঘনাদায ডায়ক স্বাধীনতা ংগ্রায়ভ 

ং ছনয়ত।” 
“য়য অয টকায়না খফয ান ছন?” 
“রাঁ! টয়েছছরাভ।” 
“কী? কী?” 
“আ অছেয়জয াদয়দয় এক গণ্ডগ্রায়ভ টকয়টছছর ছটরায়যয টল জীফন। রৃয়টা 

টভয়ে য়েছছর। তয়ফ এবায য়ঙ্গ ছািাছাছি য়ে মাে ১৯৫৩ টত। টলয়ভল ছটরায ভাযা 
মাে,  ১৯৬২ য ১৩ আ টপব্রুোছয টফরা ছতনয়টয ভে। এযয অয কী য়েয়ছ অভায জানা 
টনআ।” 

টক্ষতুদা অয একটা ছগায়যট ধযায়রন। 
তাযক ছভছিয ফরয়রন, “একটা টল প্রশ্ন টক্ষতুদা।” 
“ফর ট, ফর!” 



“অনায ভয়ন অয়ছ? ভাখায়নক অয়গ,  অছন টর টপায়নয ছভ কায়ডতয জন্য 
একটা পভত বয়য অভায়ক ছদয়েছছয়রন জভা কযয়ত!” 

“হ্াাঁ! তায়ত কী র?” 
“না! ভায়ন আ পয়ভতয ায়থ অনায টবাটায কায়ডতয টল প োয়টয়েড টপায়টাকছ 

ছছর। অয টায়ত অনায জম তাছযখ টরখা ছছর, ১৯৪৫ ায়রয ৮ আ নয়বম্বয।” 
টক্ষতুদা অগুন ঝযা টচায়খ তাযক ছভছিয়যয ছদয়ক তাছকয়ে নন কয়য টফছযয়ে টগয়রন 

চেয়নয টচম্বায টথয়ক। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



যাজুয়ত্রয ভন খাযা 
যতনতনু ঘাটী 

 
   ছনছফতঘ্নুয়যয যাজুত্র ছফনছতফােয়ফয মখন তখন ফয়িা একটা ভন খাযা ে না। 

কখন ভন খাযায়য বাফ এয়র, যাজুত্র ভন টথয়ক তাছিয়ে টদে। যাজয়মাগাচামত ভন খাযা 
না োয জয়ন্য একটা উাে ছছখয়ে ছদয়েয়ছন। ছদফা- যাছত্রয ছেক্ষয়ণ ছযণ চয়ভতয অয়ন 
ফয় মতক্ষণ াযা মাে, শ্বা ফে কয়য ধোন কযয়ত ে। তা য়র অয ভন খাযা ে না।   

   একছদন যাজছণ্ডত ফয়র ছদয়েয়ছন, ‚ভন খাযা বীলণ টছাাঁোয়চ রক্ষণ। 
যাজাযাজিায়দয ভন খাযা য়ত টনআ। ভন ে কযয়ত ে।‛  



   ভন খাযা মায়ত না ে, যাজনফদে তায জয়ন্য াাঁচন হতছয কয়য ছদয়েয়ছন। 
যাজুত্রয়ক কায়র খাছর টয়ট টআ াাঁচন টখয়ত ে। ঘুভ টথয়ক উঠয়রআ যাছন াাঁচন ছনয়ে 
দাাঁছিয়ে থায়কন ছফনছতফােয়ফয েনকয়ক্ষয দযজাে।  

   ত ফয়িা প্রাাদ। প্রাায়দয চাযায় নীর জয়রয ছযখা। কতখাছন চিা। প্রাে 
নদী ফরয়রআ ে। য়নকটা কণ্ব ভুছনয অশ্রয়ভয তয়াফয়নয ায়য টআ ভাছরনী নদীয ভয়তা 
টদখয়ত। তায়ত যাজাাঁ টবয় টফিাে াযাছদন। ছতযছতয কয়য টছাট- টছাট টঢউ য়ঠ জয়র। 
তায়ত ূয়মতয অয়রা য়ি ছচকছচক কয়য। দ্ম পুয়ট থায়ক। নীর অয াদা। ারুক? হ্াাঁ, তা 
টপায়ট।  

   যাজপ্রযীয টভয়েটা। তায বার নাভ ছগ্নকা। যাজাভাআয়েয নাভ ছফনেফােফ। 
ছতছনআ তায এ নাভ টযয়খয়ছন। তায কত অয ফে? যাজুয়ত্রযআ ভয়তা। অট ছক দ। 
কায়র জুাঁআ পুয়ট ঝয়য িয়র ট কুছিয়ে অয়ন। ফ্রয়কয টকাাঁচি বয়য। যাজপ্রাায়দয চাতায়র 
ফয় ভারা গাাঁয়থ। ছনয়জয ভয়ন কী ফ কথা ফয়র। যাজুত্র া ছদয়ে মাোয ভে কান 
টয়ত রৄয়নয়ছ। টফ র রূকথায গল্প। যাজুত্র বায়ফ, টভয়েটা  ত রূকথা ছখর 
টকাথা টথয়ক? একটু টফরা য়র ছগ্নকা ছনয়জ ছযখা াাঁতয়য ারুক তুয়র অয়ন। তাযয 
ছযখায ায়ি এয় ফয়। টবজা জাভাে। য টতা কআ জ্বয ে না? তাযয ুটু- ুটু 
কয়য ারুক ডাাঁটা টবয়ঙ- টবয়ঙ ভারা গাাঁয়থ। ভারা টগাঁয়থ কী কয়য?    

   টগাারছজউয ভছেয়য ছগয়ে ুরুতভাআয়ক টদে। ারুক পুয়র ছক টগাারছজউয 
ুয়জা ে নাছক? তফু টদে। 

   কারয়ফরা। টঘািায ছয়ঠ চয়ি যাজুত্র ছফনছতফােফ  যাজভেদায়ন মুদ্ধছফদো ছয়খ 
প্রাায়দ ছপয়য অয়। তখন ছগ্নকা ছংদযজায াভয়ন দাাঁছিয়ে থায়ক টযাজ। ট াত তুয়র 
যাজুয়ত্রয টঘািাটা থাভাে। নাছক টঘািাটা এভছন- এভছন থায়ভ? টক জায়ন! ছগ্নকা তখন 
একটা জুাঁআ পুয়রয ভারা যাজুত্রয়ক ছুাঁয়ি টদে। যাজুত্র টঘািায উয়য থায়ক ফয়র ছগ্নকায 
াত কুয়রাে না। ভারাটা ায়ত ছনয়ে যাজুত্র ায়। ছকন্তু ছগ্নকা ভারাটা ছফনছতফােফয়ক টদে 
টকন? টগাটা যাজপ্রাায়দ তায ফেছ অয টম টকউ টনআ। তাআ! 

যাজুয়ত্রয তখনআ রয়কয জয়ন্য ভন খাযা ে। টকন ভন খাযা ে? ছগ্নকায়ক 
টকান কাজ কযয়ত ে না ফয়র। ট টকভন অন ভয়ন থায়ক। ঘুয়য টফিাে। ছকন্তু যাজুয়ত্রয 
ট উাে কআ? তফু ভন খাযা তাছিয়ে টদে যাজুত্র। 

ছগ্নকায়ক যাজছণ্ডয়তয কায়ছ ছগয়ে িয়ত ফয়ত ে না। ুযাণ- উছনলদ রটায়ত 

ে না। াস্ত্র ছখয়ত ে না। জুতয়নয ক’টা নাভ, তা ভয়ন যাখয়ত ে না। স্বয়গত ক’টা পুয়রয 
গাছ অয়ছ, তা না। স্ত্র ধযা ছখয়ত ে? না। মুদ্ধছফদো? তা না। টঘািাে চিা? তা না। 
ট াযাছদন যাজপ্রাায়দয চাযায় ছদছঘয ায়ি, ফাগায়ন ঘুয়য টফিাে।  

একটু টফরা য়র ট াছখ ছনয়ে টভয়ত য়ঠ। একটা টয়র- িা ডুভুয গাছ অয়ছ 
যাজপ্রাায়দয হনঋত টকায়ণ। টআ ডুভুয গায়ছয ডায়র গতত ফাছনয়েয়ছ একটা টফয়নফউ াছখ। 
কার টথয়ক টুক- টুক টুক- টুক কয়য ব্দ কয়য টডয়ক চয়র। ছগ্নকা টফয়নফউয়েয ফাায 
কায়ছ ছগয়ে উাঁছক ছদয়ে দোয়খ। াদা যয়ঙয ছতনয়ট ছডয়ভয ছদয়ক তাছকয়ে থায়ক রক না 

টপয়র। রৃ’ প্তা য়য ছডভ পুয়ট াছখ য়ে উয়ি মাো মতন্ত, টযাজ মাে ছগ্নকা। টকউ 
তায়ক ছকছুআ ফয়র না। ফরয়ফ টকন? যাজাভাআ টম তায়ক বারফায়ন। যাজাভাআ 
ছফনেফােফ তায়ক বারফায়ন টকন? যাজাভাআয়েয টম একছট টভয়ে টনআ! 

অয- একফায যাজুত্র ছফনছতফােয়ফয ভন খাযা ে। মখন যাঙা য়ে ূমত স্তাচয়র 
মাে। কত টম যং ছছিয়ে য়ি! অয কী তায টচাখ জুিয়না রূ! যাজুয়ত্রয ভন খাযা ে ূমত 



ডুয়ফ মাে ফয়র, তা নে। য়েয য়য ভন্ত্রী- ভাতেয়দয ছনয়ে যাজছংান অয়রা কয়য ফয়ন 
যাজাভাআ। চাযছদয়ক জ্বাছরয়ে টদো ে যং- টফযংয়েয ঝািরিন। টম টরাকটা ঝািরিন 
জ্বারায়নায কাজ কয়য, তায াযাছদয়ন টুকুআ কাজ। ফাছক ছদনটা ফয়- ফয় ঘুয়ভ ঢুয়র য়ি। 
া ছদয়ে টকউ টগয়র ধিপি কয়য টচাখ টভয়র তাকাে। বায়ফ, ফুছঝ যাজাভাআ মায়িন। 
যাজাভাআয়েয নাগযা জুয়তায ভভ ব্দ টনআ। যাজয়াায়কয জছযয ছভছভ টনআ। কৃায়ণয 
ঝনঝনাৎ টনআ। তা য়র ছক যাজা অয়ন? টরাকটা কী বায়ফ টক জায়ন? তাযয অফায টম 
টক টআ। ঘুয়ভ ঢুরঢুুরু! 

ঝািরিন জ্বয়র ঠায য ঝরভর কয়য য়ঠ যাজদযফায। তখন ডাক য়ি যাজুত্র 
ছফনছতফােয়ফয। যাজুয়ত্রয জয়ন্য একটা টছাট যাজয়ফ ফাছনয়ে অনা য়েয়ছ। যাজ- দযছজয 
কাছ টথয়ক। কত যয়ঙয জছযয কাজ তায়ত। তায়ত ছয়য- ভাছনক কভ ফায়না টনআ। টফ 
গুয়ন টল কযা মায়ফ না। ভাথায ভুকুটটা টদখফায ভয়তা! যাজুয়ত্রয অন যাজাভাআয়েয 
ছংায়নয ছঠক ায়। এআটুকুছন একটা ছংান। য়েয়ফরাে ছফনছতফােফয়ক অয়ত ে 
টকন যাজদযফায়য? যাজে- ছযচারনা টখায জয়ন্য। 

তখনআ টতা ভন্ত্রীভাআ নতনু যাজেজয়েয যাভত টদন যাজাভাআয়ক। যায়জেয ীভান্ত 
যক্ষায ছপছকয ফাতরান। ভাতেযা ফয়- ফয় ভাথা নায়িন। হন্যফাছনী ফািায়না য়ফ ছকনা 
ট কথা যাজাভাআয়েয কায়ন টতায়রন যাজয়নাছত। তখন যাজাভাআ ভাথা নািয়ত 
থায়কন। যাজুত্র ফয়- ফয় টায়ন ফ কথা। টচাখ টভয়র দোয়খ। 

তাযয যাজাভাআ তাাঁয ছদ্ধান্ত জানান। এফ ছখয়ত ে যাজুত্রয়ক। ফয়িা য়ে 
যাজে ছযচারনা কযয়ত য়ফ টতা! যাজুয়ত্রয ভয়ন ে, এ কাজটা মুদ্ধছফদো টখায টচয়ে টফ 

কছঠন। ভয়ন ে, এয টচয়ে রৃ’- একটা রূকথায গল্প রৄনয়ত টয়র দারুণ ত। আ কথাটা 
তায ভয়ন টগাঁয়থ থায়ক, যাজাযাজিায়দয ভন খাযা য়ত টনআ। 

ছংদযজায ায় যাজপ্রযীয থাকায ঘয। য়েয়ফরা ছগ্নকা ঘয়যয ছনবু- ছনবু 
অয়রাে তায ঠাকুযভায ভুখ টথয়ক রূকথায গল্প টায়ন। ছনবু- ছনবু অয়রা টকন? দূয়য মখন 
ছবন যায়জেয হন্য এয় িয়ফ, তাযা ঠায কযয়ত াযয়ফ না, টকান ঘযটা যাজপ্রযীয, তাআ। 
অক্রভণ কযয়ত এয় তাযা থ বুর কযয়ফ। ভায়ঝ- ভায়ঝ ছগ্নকা য়ে টময়ত আয়ি কয়য 
যাজুয়ত্রয। ছকন্তু উাে কী? 

   যায়ত টানায ারয়ঙ্ক টাে যাজুত্র। ভাথায উয ভেূয়যয ারয়কয যাজঙ্খা। 
ঘয়যয ফাআয়য য়নক দূয়য ফয় একজন ঙ্খাফাছয দছিয়ত টান ছদয়ত থায়ক। াযাযাত। ট 
ছকন্তু ঝািরিন জ্বাছরয়ে টরাকটায ভয়তা ঘুয়ভ টঢায়র না। তখন যাজুত্র ছফনছতফােফ যাছনভায়ক 

ফয়র, “ভা, অভায়ক একটা রূকথায গল্প ফয়রা না!” 
   যাছনভা যাজুয়ত্রয ভাথাে াত ফুছরয়ে ছদয়ত- ছদয়ত ফয়রন, “এখন যাজাভাআয়েয 

ঘুয়ভয ভে টম! ছতছন াযাছদন যাজকামত টয়য এখন ক্লান্ত! এখন একছট কথা ফরয়ত টনআ 

ফাফা!” 
   টদখয়ত- টদখয়ত টগাটা যাজপ্রাাদ ছনঝুভ য়ে মাে। রৄধু ছংদযজায ভাথায 

উয়যয ক্ষীণ অয়রাটা ছটভছটভ কয়য জ্বরয়ত থায়ক। ছফনছতফােয়ফয টচায়খ অয ঘুভ অয় না। 
ঝু- ঝু কয়য চাাঁদ য়ঠ টছাট- টছাট াদা পুয়র বযা টতররৄয গায়ছয ভাথাে। তাযয টআ 
পুয়রয ভাোভে গয়ে যাজাভাআয়েয নাক ডাকয়ত রৄরু কয়য। তখন যাছনভায টচায়খ াত 
ভুদ্র টতয়যা নদী ায়যয ঘুভ! ছকন্তু তখন ঘুভ অয় না যাজুয়ত্রয।  



    প্রছত প্রয়য- প্রয়য যাজপ্রাায়দয চায টকাণ টথয়ক ‘ট- ট- ট রআ- রআ’ কয়য ডাক 
টবয় অয়। যাজপ্রযীযা টম টজয়গ অয়ছ, যাজেফাীয়ক জানান টদে। অয যাজাভাআয়ক 
জানান টদে, ‘ভাযাজ, অনায যাজপ্রাাদ সুযছক্ষত!’ তখন ছংদযজা টথয়ক প্রযীয দর 
ািা টদে, ‘উ- আ- আ- আ াঃ!’ জানান টদে, তাযা টজয়গ অয়ছ! 

যাজুয়ত্রয অয রূকথা টানা ে না। ভন খাযা য়ত রৄরু কয়য তখন। যাজুত্র ভন 
খাযায়ক তািায়ত- তািায়ত কখন ঘুছভয়ে য়ি টানায ারয়ঙ্ক। 

ভন খাযা ে ছক না তায যীক্ষা ছদয়ত ে যাজুত্রয়ক। এ ফছয়যয যীক্ষা তখন 
েছন। যাজাভাআ যাজগণৎকাযয়ক টডয়ক াঠায়রন। যাজগণৎকায দযফায়য এয় াছজয 
য়ত যাজা ছফনেফােফ ফরয়রন, ‚যাজুয়ত্রয এখন ভন খাযায়য যীক্ষা টনো েছন 
টকন? কারআ ফেফস্থা করুন!‛ 

টআ ভয়তা য়যয ছদন কায়র ঘুভ টথয়ক উয়ঠ যাজুয়ত্রয রৄধু াাঁচনটুকু খাো র। 
তাযয না র মুদ্ধছফদো ছক্ষা। না র টঘািাে চিা। টছদন যাজপ্রাায়দয একদভ টকায়ণয 
একটা ঘয়য ছনয়ে মাো ে যাজুত্রয়ক। ট ঘয়য ভুছন- ঋছলয়দয ভূছতত াজায়না। তাযয 
একটু য়য এয় াছজয য়রন যাজয়মাগাচামত। প্রথয়ভ ছতছন যাজুয়ত্রয ভাথাে াত টযয়খ 
যীক্ষা কযয়রন। তাযয রৃ’- একটা টছাটখায়টা প্রশ্ন কযয়রন। টআ যীক্ষাে যাজুত্র া 
কযয়ত াছ ভুয়খ চয়র টগয়রন যাজয়মাগাচামত। 

এয য এয়রন যাজভাছণ্ডত। তাাঁয ায়ত ভস্ত ভস্ত অঠায়যাখানা উছনলদ। ছতছন 
শ্বয়ভধ ময়জ্ঞয য়শ্বয ফণতনা কযয়ত- কযয়ত রক্ষ কযয়রন যাজুত্রয়ক। কী রক্ষ কযয়রন 
ছতছনআ জায়নন। এক- অধটা প্রশ্ন কযয়রন। যাজুত্র যীক্ষাে উিীণত য়ত ছতছন ছফদাে 
ছনয়রন। 

এয য এয়রন যাজনফদে। তাাঁয টঝারাে যাখা য়চনা গাছগাছিায গয়ে ভ ভ কযয়ত 
থাকর ঘযছট। ছতছন ছঝনুয়ক কয়য কী একটা গায়ছয াতায য খাআয়ে ছদয়রন যাজুত্রয়ক। 
াাঁচ ছভছনট চু কয়য ফয় থাকয়ত ফরয়রন ছনছফষ্ট য়ে। তাযয খুছ ভয়ন যাজনফদে চয়র 
টগয়রন। এয য ভন খাযায়য যীক্ষাে া কযর ছফনছতফােফ। এছদয়নয ভয়তা ছুছট য়ে 
টগর তায। 

ভন খাযায়য যীক্ষায য়য- য়যআ যাজুত্র রৄনর, ছগ্নকা তায ফাফায য়ঙ্গ 
যাজপ্রাাদ টছয়ি চয়র টগয়ছ। টকন, চয়র টগয়ছ টকন? হ্াাঁ, ভয়ন িয়ছ ফয়ট! কার মুদ্ধছফদো 
ছক্ষায য যাজুত্র ছপয়য অছছর প্রাায়দ। ভন ভে ছংদযজায কায়ছ ছগ্নকা জুাঁআ 

পুয়রয ভারাটা তায ছদয়ক ছুাঁয়ি ছদয়েছছর, টমভন কয়য প্রছতছদন টদে। তাযয ফয়রছছর, “কার 

টথয়ক অয ভারা ায়ফ না!” 
তখন যাজুত্র ত ভন ছদয়ে টায়নছন ছগ্নকায কথাটা। যাজপ্রযীয চয়র মাোয 

কথা রৄয়ন ভয়ন য়ি টগর যাজুয়ত্রয। যাজুত্র ছফনছতফােফ রৄনর, কার গবীয যায়ত 
যাজপ্রযী তায ঘয- ংায ছনয়ে চয়র টগয়ছ। টকন, চয়র টগয়ছ টকন? টকাথাে টগয়ছ? 
য়নকটা থ টছযয়ে, কয়েকটা াাি ছডছঙয়ে, রৃয়টা নদী টছযয়ে অয একটা টম যাজে 
অয়ছ, টখায়ন। ট যায়জেয যাজা ভাআয়ন ছয়য়ফ য়নক টফছ টভায টদয়ফন। যাজপ্রযীয়ক 

টআ যাজা ফয়রয়ছন, “টতাভায টভয়েয়ক ছফদোাঠ টখাফ। মুদ্ধছফদো টখাফ। যাজপ্রযীয 

টভয়ে মুদ্ধছফদো ছখয়ফ না টকন?” 
এ কথা রৄয়ন টছাট- টছাট য়নকগুয়রা ভন খাযা এয় ছবি কযর যাজুত্র 

ছফনছতফােয়ফয ভয়ন।  



একটা ভন খাযা, যাজপ্রযীয টভয়ে ছগ্নকায য়ঙ্গ তায অয টদখা য়ফ না।  
রৃয়টা ভন খাযা, মুদ্ধছফদো ছয়খ যাজপ্রাায়দ ছপয়য অায ভে ছগ্নকা অয জুাঁআ 

পুয়রয ভারা টদয়ফ না।  
ছতনয়ট ভন খাযা, ছগ্নকা অয টফয়নফউ াছখয ছডভ টদখয়ত মায়ফ না।  
চাযয়ট ভন খাযা, ছগ্নকা অয ছযখা াাঁতয়য ারুক তুয়র এয়ন ভারা গাাঁথয়ফ না।  

   াাঁচটা ভন খাযা র, য়েয়ফরা ছগ্নকায অয রূকথা টানায ভে য়ফ না।  
এআ এতগুয়রা টুকয়যা- টুকয়যা ভন খাযা ঠাৎ টভঘ য়ে টগর। তাযয টগুয়রা 

একয়ঙ্গ জুয়ি- জুয়ি য়ে টগর একটা ফয়িা ভন খাযা!  
ছছফঃ ঙ্ঘছভত্রা 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GKwU †`v‡q‡ji Mí 

Gnmvb nvq`vi 

 
evছিUv cyi‡bv Avi Rsjv aiv| GiB †`qv‡j †`v‡q‡ji evmv| †QvÆ ev”Pv Avi gv 

†`v‡qj _v‡K| MZ S‡o ev”PvUvi evev nvwi‡q †M‡Q| A‡bK †LuvRvLuywR K‡i‡Q †`v‡qj, 

†KvÌvI †bB| ZLb Aek¨ GLv‡b evmvUv wQj bv| IB †h gj evছিi †`v-Pvjv N‡ii 

jv‡Mvqv GKUv bvi‡Kj MvQ IB Mv‡QB Iiv _vKZ|  

nVvr GKw`b Kv‡jv †g‡N f‡i †Mj AvKvk Avi eB‡Z jvMj S‡ov nvIqv। ভা 
টদায়ের ejj, Avwg GLv‡b _vKe bv| fq jvM‡Q, P‡jv Ab¨ †Kv_vI| 

ছকন্তু †K †kv‡b Kvi K_v; eiUv GKUz GKগুাঁ‡q ¯^fv‡ei wQj ZvB টলয়ভল তায়ক 
nviv‡Z nj| ZLb ev”PvUvI †QvÆ|  

ciw`b mKv‡j MvQUvi Av‡kcv‡k ফযয়ক Lyu‡R bv †c‡q †k‡l ev”PvUv‡K wb‡q evmv 

†eu‡a‡Q GB cyi‡bv evছিi †`qv‡ji †fw›U‡jU‡i| GKmgq evছিi gvwjK kg‡mi Avছর  
ভাোয MÖv‡gi nvB¯‹z‡j PvKwi KiZ| ZLb mevB GLv‡bB wQj| ভাোয়যয †Q‡j†g‡qiv 

cov‡jLv †kl K‡i য়য PvKwievKwi Ki‡Q| তার নিজের kixiI †ewk fv‡jv bv| 

PvKwi †_‡K Aemi wb‡q †Q‡j-†g‡qi mv‡_ _v‡K| 

†`v‡qj ev”PvUvi mv‡_ Mí K‡i-bvbvb iK‡gi| I‡`i evmvi wVK cv‡ki 

†fw›U‡jU‡i Po–Bটেi Ni| Iiv ei-eD Avi `yB †Q‡j-†g‡q| cÖvqB Iiv evB‡i †eov‡Z 

hvq| ZvB G‡m eDUv Mí K‡i wKwPiwKwPi K‡i| তায়দয ev”Pviv e‡j, ‚gv, Avgv‡`i 

K‡e wb‡q hv‡e? AvgivI hve| ‛ 



gv e‡j, ‚nu¨v †Zvgiv †Zv hv‡eB, †Zvgiv বজ া nI| †`L‡e GB N‡ii evB‡i K‡Ëv 

বজ া GKUv c„w_ex| Kx my›`i bxj AvKvk| IUv nj c„w_exi Qv`| Zvici i‡q‡Q gv‡Vi 

ci gvV, dm‡ji †ÿZ| †m evQv e‡j †kl Kiv hvq bv| 

†`v‡q‡ji ev”PvUv GB K_v †`qv‡j Kvb †c‡Z †kv‡b| Avi fv‡e AvR gv এ‡j Zvi 

Kv‡Q  ïb‡e|  

টছদন ভা অয়তআ ফাচ্চাটা Qz‡U wM‡q gvi ey‡K gyL jyটকার। e‡j, ‚gv gv Rv‡bv 

Iiv †ivR evB‡ii K_v e‡j| Po–B Kvছক e‡j‡Q-Iiv বজ া n‡j Z‡e I‡`i evB‡i †eov‡Z 

†b‡e| Av”Qv gv Avgv‡K Zzwg evB‡ii K_v e‡jv bv †Kb? AvgviI †Zv ïb‡Z B‡”Q K‡i|‛ 
-evB‡i Kx nq gv?   

-evB‡i †`L‡Z †Kgb? 

-†Kv_vq †mB evB‡iUv? 

gv †`v‡qj e‡j, ‚nu¨v evev; evB‡i Avi GKUv c„w_ex Av‡Q| Zvi iO Avjv`v| বজ া 
বজ া evছি, MvQ-MvQvwj, b`-b`x, dj-dzj Avi AmsL¨ gvbyl Av‡Q| GZwKQzi Dc‡i 

GKUv AvKvk Av‡Q, AvKv‡ki iO bxj| †mB AvKv‡k m~h© I‡V w`‡b Avi IB AvKv‡k 

Av‡jv R¡vjvq †Zvgvi Puv`gvgv| ‛ 
‚gvgvi Kv‡Q Avgv‡K wb‡q hvI bv †Kb? ‛  
‚gv e‡j, Av‡i Av‡i cvMj †Q‡j Zzwg বজ া n‡j gvgv †Zvgvq WvK‡e| Zzwg wb‡RB 

gvgvi Kv‡Q hv‡e, তায mv‡_ K_v ej‡e, jy‡KvPzwi †Lj‡e|‛ 
gv †`v‡q‡ji K_v ï‡b ev”Pv †`v‡qjUv Lywk‡Z †b‡P I‡V| e‡j, ‚K‡Ëv gRv n‡e|‛ 
Zvici gv †`v‡qj e‡j, ‚Zzwg Kvj †_‡K Avgvi Kv‡Q Iov wkL‡e| Do‡Z cvi‡jB 

Zzwg wb‡RB †R‡b hv‡e GËবজ া nvZxi gZb Zz‡jv Zz‡jv †gN iv‡R¨i Mí| Zvici e„wó 

gvLv mKvj `ycyi eÜz‡`i mv‡_ KvbvgvwQ †Ljv †m wK gRv ‡i! ‛ 
gvi GBme Mí ï‡b AvMÖn AviI †e‡o hvq ev”Pv †`v‡q‡ji| Kvj †_‡K †m Iov 

wkL‡e| Do‡Z Do‡Z A‡bK `~‡i wM‡q †ewo‡q Avm‡e| ZLb gv‡K G‡m ej‡e, Rv‡bv gv- 

AvR Avwg IB †h `~‡ii Muv †`Lv hvq ILv‡b wM‡qwQjvg| ILv‡b eÜz‡`i mv‡_ †L‡jwQ Avi 

gRvi eiewU †Ljvg| Kx †h Avb‡›` gv ZLb ej‡e, Avgvi ev”PvUv eo n‡q‡Q|  

টআ ছনয়ে KZ ¯^cœ †`L‡Z _v‡K ট Ny‡gi †fZ‡i! †fv‡i gv †`v‡q‡ji Wv‡K Nyg 

fvটঙ ev”PvUvi| 

‚I‡Vv। AvR Zzwg Do‡e|‛  

gvi K_v ï‡b GKUz fq cvq ev”Pv †`v‡qj| Wvbv w`‡q †PvL KP‡j gvi gy‡Li w`‡K 

ZvKvq| gv m‡½ m‡½ Av‡¯Í K‡i av°v †`q, ev”PvUv c‡o †h‡Z _v‡K| gv e‡j, ‚evev 

Wvbv †g‡jv, bvo‡Z _v‡Kv, bv‡ov bv‡ov.. ‛. 
cv°v GK N›Uv gvi Kv‡Q GB Iov wk‡L খুফ ছখয়দ †cj ev”PvUvi| gv Zv‡K `kUv 

Mg LvB‡q †i‡L †Mj Lvev‡ii mÜv‡b| ZLb ev”PvUv fvej, Avwg wb‡RB †Zv Do‡Z 

cvie| wKš‘ GKeviI fv‡ewb †h c‡o †M‡j Avi GKv GKv DV‡Z cvi‡e bv|  
একা একা উিয়ত ছগয়ে তখন ট c‡o †Mj bx‡P; Avi cv‡ki iv¯Ív w`‡q hvw”Qj 

GK cvwL wkKvwi| ev”Pv †`v‡qj Zv‡K ejj, ‚Avgv‡K GKUz Zz‡j †`‡e? ‛  



wkKvwi †`Lj Kx my›`i †QvÆ †`v‡qj| wgwó K‡i K_v 

e‡j, G‡K †Zv nv‡U wb‡q †M‡j A‡bK `v‡g †ePv hv‡e|  

wkKvwi hLb GK_v fvewQj ZLb †Kv_v †_‡K D‡o 

G‡m †VuvU w`‡q wb‡q †Mj gv †`v‡qj ev”PvUv‡K| Zvici 

ejj, GKev‡i Do‡Z bv wk‡L KL‡bv Avi bx‡P bvg‡e bv| 

AvR †Zv †Zvgv‡K †e‡P w`Z IB wkKvwi|          

ছছফঃ ছোরী ফয়েোাধোে         
 





 
 

জাততালর 
 

ফর ফছয আতগ সুন্দযড ুংগায তথ শল গ্রাভ জাততালরতত লগতেলছরাভ একফায। 
রূদাদায কথা ফতরলছ লক এয আতগ? রূ লুং দাতনা তরন লন্ডালয সুন্দযড ুংগা 
অঞ্চতরয অন্যতভ প্রলদ্ধ গাইড। তায ফালিই জাততালর গ্রাতভ। আভযা শফাতয তায 
ফালিততই অলতলথ তেলছরাভ। খালত গ্রাতভয কথা শতা এয আতগই শতাভযা রৄতনছ, 
তিওতছা। খালত শথতক সুন্দযড ুংগা নদী ফযাফয কার কার যওনা লদতর, লফতকতরয 
আতগই শ ৌঁতছ মাওো মাতফ জাততালর গ্রাতভ। ডান াতত নদী যইর তি, ফাৌঁলদতকয ঢার 
ধতয উতে এতরই দারুণ একটা ছলফয ভততা ান্ত লনলযলফলর জাততালর। ফতিাতজায দ 
ফাতযা ঘয শরাতকয ফা। এখন েততা শফতিতছ আতযা লকছ । 



শতা ভজায কথাটা র জাততালরতত শমফায আভযা রূ লুং –এয ফালিতত অলতলথ 
লততফ উলে, তখন লকন্তু তায ুংতগ বাতরা কতয আরাই েলন। অফাক চ্ছ শতা? 
াালি প্রতযন্ত গ্রাতভ এভনটাই স্বাবালফক। ত লভ েততা শ গ্রাতভ লগতে শ ৌঁছতর। রৄধ  
শখানকায কাতযা একজতনয নাভট কু জাতনা। টান তায ফালিতত লগতে অনুতযাধ কযতরই 
র। শতাভায থাকা খাওোয ফযফস্থা একটা তে মাতফই মাতফ, তা শই নাভ- জানা শরাকলট 
থাক ফা না থাক। প্রথভফাতয আভাতদযও তাই তেলছর। তয অফশ্য রূ লুংলজ আভাতদয 
রূদাদা তে উতেলছতরন। শ অন্য গল্প।  
 

শফাতয াথযফাৌঁধাতনা শদাতরা একটাই ফালি শদলখতে গ্রাতভয এক ফারক 
আভাতদয ফরর ওই শম ওইটা র রূ লুং এয ফালি। আভযা লগতে অনুতযাধ কযততই, 
ফাইতযয লদতকয একটা শদাতরায ঘয খ তর লদতে এক ভলরা ফরতরন আনাযা এখাতন 
থাকুন। রূ লুংলজ লদন চায য লপযতফন। লফতকতরয আতরা লনতব আতছ তখন। আভযা 
ফাইতয ফত আতরা লনতব আা শদখতত শদখতত চা শখতত শখতত গল্প কযলছরাভ। াভতন 
অতনকটা যাভদানায শখত। শতক রার তে আতছ। যাভদানা লতল আটা ে আয তা 
শথতক রুলট ততলয ে। এলদক ওলদক অতনকগুতরা লিয শখত। শকাথাও আর , শকাথাও 
কল, শকাথাও শকাো চাল তেতছ। সুন্দয ড ুংগায াতি তর লক তফ, নদী এভনবাতফ 
গ্রাতভয কাতছ এত শফৌঁতক লগতেতছ আয গ্রাভ নদী শথতক এতটা ওতয শম নদীয গজজন গ্রাভ 
অফলধ শ ৌঁছে না। পতর আশ্চমজ যকভ ান্ত এই গ্রাভটা। এখান শথতক শদি রৃলদতনয থ 
শফতে ভাইকততালর, থাযতকাট, রৃগজাতকাট এই ভস্ত চূিায াদতদত শ ৌঁছতনা মাে। মাযা 
ফজতাতযাণ কতযন, এই ৃঙ্গগুলরতত চিফায জন্য এই তথই তাতদয শৌঁতট শমতত ে। 
শই তথয াত গ্রাতভয একভাত্র চাতেয শদাকাতনয াথতযয শফতঞ্চ আভযা ফত ফত 
গল্প কযলছরাভ, এভনভে শদাকালন উতে এতরন। শচাতখ ঝাা কাচ ফাতনা চভা। 
গাতে একটা আলদযকাতরয ঝ র শকাট।  

“আনাযা শকাতেতক আতছন?” 
“করকাতা।” 
“করকাতা, দালজজলরুং, এইচ এভ আই............” 



শরাকলটয লফিলফি কযা ব্দ রৄতন আভাতদয শক তূর র। প্রতযন্ত গ্রাতভ একটা 
অখযাত গ্রাতভ ফত এভন শালাতকয একজন চা শদাকালনয ভ তখ ঝ কতয এই নাভগুতরা 
শভাতটও ভানানই নে। 

খালনক আগ্র প্রকা কযততই জানা শগর ইলন এ অঞ্চতরয একদা নাভডাকওোরা 
গাইড শজায লুং। এখন ফতেতয বাতয নুযি। ওই অঞ্চতরয শন শকান ৃঙ্গ শনই মাতত 
লতলন চতিনলন। ফর শদল লফতদল দতরয াতথ কযাম্প ওোন, কযাম্প ট  কযাম্প লি ালভট 
কযাম্প তে চূিায লদতক অলফচর রতযয ঙ্গত কতযতছন। 

“তখন আভায লফশ্বস্ত ঙ্গী লছর এটা”, ফতর বদ্রতরাক চা শদাকাতনয শছতনয কুে লয 
শথতক ফস্তা শভািা একটা লজলন ফায কতয আতরাে এতন খ তর শপরতরন। শদলখ, শটা 
একটা চভৎকায আই অযাক্স। াতত লনতে এ ওয ভ খ চাওোচাওলে কলয।  তযাতনা 
তন্দ শনই, ততফ ভজফ ত, ইতালরতত ততলয।  

“এখন শতা ফতে তেতছ আয াাতি শমতত ালয না। এখন এই শদাকাতন ফত 
থালক। আয শতাভাতদয ভততা শকউ এতর াাতিয গল্প কতয একট  আনন্দ াই।” 

শজায লুং- এয তঙ্গ গতল্প গতল্প যাত শনতভ আত, োন্ডা জাৌঁলকতে তি। অল্প 
অল্প াওো শদে নদীখাততয লদক শথতক। আভযা খালনক ফাতদ উতে আভাতদয শডযাে 
এত ঢ লক। 

এভলনতত বাযতফতলজয এত প্রতযন্ত গ্রাতভয ফালিতত তখন াকা শ চারে চট কতয 
শদখা শমত না। লনভজর গ্রাভ শমাজনায আতগকায ভে শটা। লকন্তু জাততালরতত ফ ফালিতত 
না তরও লুংবাগ ফালিততই  াকা শ চারে। শ জন্য রূ লুং। খ ফ শবাতয উতে শদলখ, 
এক শপ্র ঢ় ভানুল, খাতটা উচ্চতায, ঝাৌঁটা ফারলত াতত লনতে শ চাগাযলট াপসুততযা 
কযতছন। শকননা ফালিতত শভভান আতছন, তাছািা কাতরই ফযফাতযয প্রতোজন তত 
াতয। জানা শগর, ফালিতত থাকতর প্রলত কাতরই এ কাজলট উলন লনতজয াততই কতযন। 
শক উলন? 

“আতয ওই শতা আভায দাদা রূ লুং।” 
তায আতগয লদনই শফ যাত কতয এক অলবমাত্রী দতরয াতথ লপতযতছন। কার 

ততই ফালিয কাতজ শরতগ তিতছন। অলতলযক্ত লফ্াভ শনফায শমন শকান প্রতোজনই শনই। 
এযয ফরফায রূদাদায ুংতগ াাতি মাওো তেতছ। কতলদন এভলন ওয ফালিতত 
শদখা কযতত মাওো তেতছ। রূ লুং অলফকর একই যকভ আতছন। ভালটয ভানুল। 
লফনীত, বদ্র, নম্ম, ভৃরৃবালী এফুং অলভত লক্তধয। াযীলযক ও ভানলক। াাতিয ভস্ত 
আতদ লফতদ াত থাকতফন লনিঃব্দ, যভ অলববাফতকয ভততা।  



জাততালরয শই শবাযতফরা লনতজয াতত চা কতয খাওোতরন রূদাদা। তাযয 
শদখাতত লনতে শগতরন ওয শখলতফালি। যাভদানা পতর আতছ। শগালফ আয লকছ  আর । 
আযও উত্তযলদতক শমখাতন সুন্দযড ুংগা নারা আয ভাইকততালর নারা এত শভতর, শখাতন, 
কাৌঁোলরোে, রূদাদা লনতজয াতত াথতয ফানাতনা একটা ঘয ত তরতছন, মাতত াাতিয 
গতন াতে শৌঁতট শফিাতত আা ভানুলতদয যাততয ভততা ভাথাতগাৌঁজায োৌঁই শভতর। শখান 
শথতক ভ খ উৌঁচ  কতয ভাইকততালরয লদক শথতক শবত আা ফযতপয াওোয গন্ধ শটয 
াওো মাে। শানা মাে ভাইকততালর নারায করযফ। তায ওতয শল্লাে এক াথতযয 
খন্ড। শটাই শত য কাজ কতয।  আাত শবি ফকলযওোরাযা তাতদয ছাগর শবিা 
লনতে চিাে। রূদাদায ফালিয শরাতকযাও লকুংফা রূ লুং কখতনা খতনা লনতজও মান। 
জাততালর শল গ্রাভ ফতর তায উত্ততয এই বূলভও জাততালরয শরাতকযা লনতজতদয ফতরই 
ভতন কতয। তাই ফতর তযয ভততা অভন াৌঁলচর শতারায ফযাায শনই লকন্তু। ত লভ 
চাইতরই শখাতন লগতে থাকতত াতযা। মখন খ ল মতলদন খ ল। 

বাযালযয কাতছ ুং ফতর একটা জােগা আতছ। ফে তে মাওোতত রূদাদা এখন 
ওখাতন একটা ফালি ফালনতে থাতকন যমূয াত। শখাতন নালত নাতলন শছতর শভতে  
রূদাদায বযা ুংায। লকন্তু ফালিতত ফত থাতক শক? একফায শখাৌঁজ কযতত লগতে রৄলন 
লতলন শগতছন াাতি। ভততরয শকান ক তরয শছাতটা শছাতটা শছতরতভতেতদয লনতে। 
ভাস্টাযভাইযা লনলশ্চন্ত। মাক রূলজ আতছন ুংতগ। ফাতগশ্বয শজরা দতয অতনক 
গণযভান্য শরাকতক শদতখলছ, রূলজতক অম্ভফ ্দ্ধা কযতত। মত শদতখলছ তত শজতনলছ 
ওই ভানুললটয ভতধয অুংকাতযয লছৌঁতটতপাৌঁটাও শনই। ভস্তফতিা লভারে তায ন্তানতক তায 
ভততাই লষ্ণ  ও ভৎ কতয ত তরতছন। আয আভযা বাতরাতফত শপতরলছ জাততালর গ্রাতভয 
রূদাদাতক। 

 



খালতন শভতভালযোর 
শফরারু 

জে্ী শগাস্বাভী 

গত জ রাই ভাত এই রৃিঃখজনক ভারতেলোন লফভান রৃঘজটনায খফতয 
িরাভ, শম শেনলটতক উতেতনয শযণাস্ত্র লদতে ভাযা তেতছ। এই খফযটা তিই 
একটা জােগায কথা ভতন তি শগর। শই গল্পই ফরফ।  

আভযা ১৯৯১এয নতবম্বয ভাত শালবতেত ইউলনেতন শফিাতত লগতেলছরাভ। 
প্রথতভ ভতকা, শখান শথতক শরলননগ্রাদ,  াযাতব এফুং তাযয লকতেব। আভযা 
লকতেব শথতক লভন ক, ও শখান শথতক লবতেব স ক তে ভতকাে শপযত মাফ। 
জােগাটা লভন ক ও লবতেব স তকয ভাঝাভালঝ। শফ োণ্ডা তিতছ তখন। ভাতঝ ভাতঝ 
ত তরায ভতন নযভ ফযপ িা রৄরু তেতছ। আভযা কাতর জরখাফায শখতেই 
শফলযতে িরাভ লভন ক শথতক লবতেব স তকয  এয তথ।  

এই রৃলট জােগাই তি শফরারুত। প্রাে ঘন্টালততনতকয যাস্তা। যাস্তায 
রৃ’লদতক প্রচ য ফাচজ আয াইতনয ালয। যাস্তাটা খ ফ সুন্দয এৌঁতকতফৌঁতক শগতছ, ততফ 
তখন খ ফ একটা চওিা যাস্তা লছর না কাযণ শরাতক ওখাতন গালি খ ফ একটা 
চিত না। আভাতদয গালিতত আভাতদয ুংতগ কতেকজন যালোন লছতরন। তাৌঁতদয 
ভতধয একজন খ ফ লভরৄতক বদ্রতরাক লছতরন নাভ লছর লভস্টায শকান্দ্রাব,  লতলন 



শভাটাভ লটবাতফ ইুংলযলজ ফরতত াযততন ফতর তাৌঁয তঙ্গ শফ বাফ তে লগতেলছর। 
ফালকতদয কাতছ ইুংলযলজ,  ফাুংরা ফা ললন্দ ফ একই লছর।  

গালিটা প্রাে ৪৫ লভলনট চরায য োৎ লভস্টায শকান্দ্রাব গালিয 
চারকতক ফরতরন াতই একটা শছাতটা যাস্তা আতছ শটাতক অনুযণ কযতত 
এফুং আভাতদয ফরতরন শম চর শতাভাতদয একটা নত ন জােগাে লনতে মাই। 
প্রাে লভলনট দতক য আভযা োৎ একটা শখারা জােগাে এত িরাভ,  
শটা শদতখ ভতন র জুংগর শকতট একটা লফার শখারা জােগা ততলয কযা 
তেতছ। লকছ টা শৌঁতট শমততই থভতক দাৌঁিারাভ,  াভতন একটা লফযাট াথতযয 
ভলূতজ,  একলট ফৃদ্ধ একটা ১২- ১৩ ফছতযয শছতরয ভৃততদ রৃাতত লনতে দাৌঁলিতে 
আতছ--  

ভলূতজলটয নাভ Unbowed man। এখান শথতকই একটা াতরা যাস্তা রৄরু 
ে মায একলদতক প রগাছ ও অন্যলদতক যতেতছ শছাতটাফতিা লভলতে াথতযয 
ভালধ,  ুংখযাে ১৮৬ এফুং মখন আভযা ওখান লদতে শৌঁতট মালচ্ছরাভ লকছ যণ 
যযই খ ফ আতস্ত ঘন্টায আওোজ ালচ্ছরাভ আয এই ঘন্টায ফাজফায ভেগুতরা 
আরাদা লছর। শইতঙ্গ খ ফ আতস্ত একটা লকছ  চরায আওোজ ালচ্ছরাভ- দপ্-
দপ্- দপ্। 

অতনক ভালধয ওতয প তরয গুচ্ছ যাখা যতেতছ। জােগাটা ভনতক খ ফ 
বাযাোন্ত কতয শদে। লনশ্চে এয শকান ইলতা আতছ। লজজ্ঞাা কযততই জানতত 
াযরাভ শই ইলতা। 

এই জােগাতত স্মৃলতত ধ ফানাতনা ে এফুং এটা ফর গ্রাতভযই কফযখানা। 
আভযা শম ভালধগুতরা আতগ শদতখলছরাভ,  শই এক একটা ভালধ শফরারুতয 
শম গ্রাভ গুতরা, তাতদয ফালন্দাতদয ুংতগ  লিতে শদো  তেলছর, শইফ 
ফালন্দাতদয স্মৃলতত ধ। ঘন্টাগুতরা প্রততযক ৩০ শতকন্ড ফাতজ। তায ভাতন 
প্রততযক ৩০ শতকতন্ড শফরারুতয একলট কতয জীফন শল ে লিতীে 
লফশ্বম দ্ধতত। আভযা শম একটা দ- দ আওোজ ালচ্ছরাভ শটা তাতদয 
রৎস্পন্দন। এখন অফশ্য শটা লযতে শদওো তেতছ। 

এই জােগালটয নাভ খালতন। এই জােগাতত ২২শ ভাচজ, ১৯৪৩ তালযতখ 
২৬লট ফালিয ১৫৬জন ভানুলতক এক জােগাে জতিা কতয  লিতে ভাযা ে। 
মাৌঁযা ওখাতন লছতরন তাৌঁতদয ভতধয রৄধ  একজন শফৌঁতচ লছতরন। নাভ ইে লজপ 
কালভনলক। লতলন তাৌঁয ভৃত ন্তানতক লনতে দাৌঁলিতে আতছন-- শই াথতযয   লতজই 
র  Unbowed man। লিতীে ভাম তদ্ধ নালজতদয এযকভ নৃুংতায ঘটনা ফর 
শানা মাে লকন্তু এ যকভ শভতভালযোর শদখা মােনা। 

এখন এই শভতভালযোর এয অতনক ফদর তেতছ। নাভ খালতন স্মৃলতত ধ। 
এলট শফরারু এ তি। মখন লপযলছ তখন শদলখ ক তরয শছাতটা শছাতটা ফাচ্চাতদয 
লনতে লযকযা এততছন শদখাতত ও তাতদয লনতজতদয শদতয ইলতা জানাতত,  
মাতত তাযা অতীততক না ব তর মাে। 



 



 



 
 

হক্টয হউ ভানরযা (াহি) 
বালান্তযঃ ভারেতা 

 
হেরন মাওয়ায রথ 

হল্পী িাহনিংহ্যাভ ফরর, 
“হতাভারদয এই জঙ্গরর হিন্তু 
এিটা হিংস্র জারনায়ায 
আরছ।” হ াটা যাস্তায় এটা 
তায এিভাত্র ফক্তফয হছর, 
হিন্তু বযান হচররয অন গর িথা 
ফরর মাওয়ায় তায নীযফতা 
রক্ষ িযা য়হন।   

“দু‟এিটা হয়ার আয 
হিছু অরনি হদরনয হফহজ। এয 
হথরি হিংস্র আয হিান 
জারনায়ায হনই,” বযান হচর 

তায উত্তরয ফরর। হল্পী হিান উত্তয হদর না। 
“হিংস্র জারনায়ারযয ফযাারয িী ফরহছররন?” হিছুক্ষণ য প্ল্যাটপরভগ দাাঁহিরয় বযান হচর 

িাহনিংহ্যাভরি প্রশ্ন িরয। 
“হিছু না। আভায িল্পনা। মাি, আভায হেন এর হ রছ।” িাহনিংহ্যাভ এই ফরর চরর 

হ র। 
হই হফরিরর বযান হচর প্রতযরয ভতই তায জঙ্গরর ঢািা এরেরটয হবতরয াাঁটরত 

হফরযার। বযান হচররয িায ঘরয এিটা োপ িযা ফি হছর ও হ অরনি ধযরণয জিংহর পুররয 
নাভ জানত, অতএফ তায হহও তারি এি হফার প্রিৃহতহফদ ফররত হিরুহক্ত িযত না। আয 
মাই হাি, হ প্রচুয াাঁটরত াযত। প্রায় অবযাফতই হ াাঁটরত াাঁটরত মা হদখত তা ভরন 
যাখত, হফজ্ঞারনয উিারযয জন্য না ররও রয  ল্প িযায ভয় িারজ রা রফ ফরর। 
চাহযহদরি ব্লু হফর হপাটা শুরু রর হ ফাইরি হফরলবারফ তায িথা জাহনরয়হছর। অফশ্য ফায 
হ ম্বরে হিছু ধাযণা হছর, িাযণ ফাইরযয ঋতুটা িী তা ফাই হদরখরছ হিন্তু এ হফলরয়ও ফাই 
এিভত হছর হম বযান হচর তায ফক্তফয এরিফারয ভন হথরি িরযহছর। অতএফ হিউ তারত হিান 
আহত্ত জানায়হন। 

হিন্তু এই হফরল হফরিরর বযান হচর মা হদখর তা তায হযাজিায অহবজ্ঞতায হথরি 
এরিফারযই আরাদা। ওি  ারছয এিটা ঝারিয ভরধয এিটা  বীয জরায়, তায ওয ঝুাঁরি 
থািা ভৃণ াথরযয  ারয় াত- া ছহিরয় শুরয় হছর হলার- রতরযা ফছয ফয়রয এিহট হছরর। 
হফরিররয হজাযাররা ূরমগয আররায় আযাভ িরয তায তাভারট যীযটারি শুরিাহির হ। ভরধয 
হথরি হচযা তায হবজা চুর ভাথায় হররে হছর। তায ারিা ফাদাহভ হচাখগুররারত হিভন হমন 
এিটা ফাঘসুরব চভি হছর। হ বযান হচররয হদরিই অর অথচ জা  দৃহিরত তাহিরয় হছর।  

 যাহিরয়র আরনগে 



এরন অপ্রতযাহত ভূহতগরি হখারন হদরখ বযান হচর হনরজয অজারন্তই হচন্তা িযরত 
রা র। এই জিংহর হছররহট হিাথা হথরি এররা এখারন? ভাদুরয়ি আর  খুফ িারছই িাযখানায 
এি শ্রহভরিয ফাহি হথরি তায ফাচ্চাহট উধাও রয় মায়। তখন আন্দাজ িযা রয়হছর হম 
িাযখানায ার নারায জরর হবর হ রছ ফাচ্চাহট। হিন্তু হ হতা এরিফারয রদযাজাত ফাচ্চা, 
আয এ হতা এিটা হিরায!   

“এখারন তহুভ িী িযছ?” হ হছররহটরি উরেশ্য িরয হচাঁচার। 
“হদখরছন না,  ারয় হযাদ রা াহি।” হছররহট উত্তয হদর। 
“তুহভ হিাথায় থারিা?” 
“এখারনই থাহি, এই জঙ্গররয ভরধয।” 
“না, তুহভ হতা এই জঙ্গরর থািরত ায না।” 
“জঙ্গরটা হফ বারই হতা।” হছররটা ফরর, তায  রায় এিটা অহবজ্ঞ অহবজ্ঞ বাফ। 
“হিন্তু যারত্র হিাথায় হাও তুহভ?” 
“আহভ যারত্র ঘুরভাই না হম! তখনই হতা আভায ফরচরয় হফহ িাজ।” 
বযান হচর এফায হফযক্ত র। ফযাাযটায ভরধয যস্য হিছু এিটা আরছ। হিন্তু হটা হম িী 

তা হ হিি ধযরত াযহছর না।  
“তুহভ িী খাও?” হ হছররহটরি হজরজ্ঞ িযর। 
“ভািং।” হ িথাটা হিভন হমন যহরয় যহরয় ফরর, হমন হই ভুহুরতগ ভািংরয স্বাদ হ 

তায হজরব াহির। 
“ভািং! িীরয ভািং?” 
“আনায মখন এতই হিৌতুর, তখন শুনুন। খযর া, ফনরভায , এভহন হভায , 

হিিিাি আফওয়ায় হবিা, আয ভানুলয ফাচ্চা মহদ াই িখনও। মহদও এভহনরত যারত্র ওরদয 
ঘরযয হবতয আটরি যারখ। আয তখনই আহভ হিায িরয থাহি। হল ভানুরলয ফাচ্চায ভািং 
হখরয়হছ তাযয ভাদুরয়ি হতা রয়ই হ রছ।” 

তায এই হফদ্রুর ারছয ভন্তফযহটরি অগ্রাহ্য িরয বযান হচর হছররটারি হচাযাহিারযয 
হফলয়হটয হদরি হটরন আনায হচিা িযর। 

“খযর ারয ফযাাযটা হিন্তু তুহভ ফাহিরয়ই ফরছ। আভারদয এই াাহি খযর া শুধু 
ারত ধযা অত জ নয়।” 

হছররটা এয হফ এিটা যস্যভয় উত্তয হদর ,“যারত হতা আহভ চায ারয়ই হিায 
িহয।” 

“তুহভ হফাধয় ফরায হচিা িযছ হম তুহভ কুকুয হনরয় হিায িয, তাই না?” বযান হচর 
ফরর। 

হছররটা এফায হনচ ু রায় এিটা অদ্ভুত াহ হর  হিরয় হনরয় হচত রয় শুররা। াহটা 
চাা ররও হিছুটা জান্তফ  জগরনয ভত হানার। 

“যারত হিান কুকুযই আভায ারথ থািরত হফরল ইিুি রফ ফরর ভরন য় না।” 
বযান হচররয এফায ভরন রত রা র হম এই অদ্ভুত হচাখ- ওয়ারা, অদ্ভুত িথা ফরা 

হছররহটয ভরধয এিটা ফিই অস্বহস্তিয ফযাায যরয়রছ। 
“হতাভারি এই জঙ্গরর হতা আহভ থািরত হদরত াহয না।” হ এফায িতৃগত্ত্বূণগবারফ 

ফরর। 



“আভায হতা ভরন য় আনায ফাহিরত থািায চাইরত আভায এই জঙ্গরর থািাটাই 
আনায রক্ষ হফহ সুখিয রফ।” 

হতযই, তায সুন্দয, াজারনার াছারনা ফাহিরত এই ফন্য হিরাযহটয থািাটা এিদভই 
সুখিয রফ না, বযান হচর হবরফ হদখর। 

“হিন্তু তুহভ মহদ হনরজ হথরি এখান হথরি না মাও, তারর হতাভারি হজায িরয তািারত 
আহভ ফাধয ফ।” 

হছররটা তিাি িরয ঘুরয, জরায়হটরত ঝাাঁ হদরয় ির, আয যভুহুরতগই বযান হচর 
জরারয়য হম ধারয দাাঁহিরয় হছর, হখারন তায জরর হবজা চিচরি যীযটা হনরয় হফরয় উরি 
ির প্রায় হফদুযত হতরত। এিটা উদরফিাররয রক্ষ এটা অাধাযণ হিছু নয়, হিন্তু হলার 
রতরযা ফছরযয এিটা হছরররি এযিভ িযরত হদরখ বযান হচর হিিংিতগফযহফভূঢ় রয় হ র। হ 
হনরজয অজারন্তই হছু টরত হ রয় িাৎ িরয হছরর রি হ র জররয ধারয হবজা, আ াছা 
ঢািা ভাহটরত। আয হই ফারঘয ভত, রুদ হচাখদুরটা ক্রভ তায হদরি এহ রয় আহছর। প্রায় 
প্রহতফতগ হক্রয়ারতই হ াত দুরটা হদরয় তায  রাটা ঢািরত হ র।  হছররটা আফায হর উির, 
এফায হই াহরত াহয হচরয়  জগরনয হযভাণই হফহ। তাযয আফায হই হফদুযত হতরতই 
হঝারয আিারর হভহররয় হ র। 

“হি অদ্ভুত! ফন্য জন্তু এরিফারয!” বযান হচর ভাহট হথরি উিরত উিরত ভন্তফয িযর। আয 
তাযরযই তায িাহনিংহ্যারভয িথা ভরন রি হ র, “হতাভারদয এই জঙ্গরর হিন্তু এিটা হিংস্র 
জারনায়ায আরছ।” 

ফাহি হপযরত হপযরত বযান হচর এি এি িরয  ত িরয়ি ভা ধরয এই অদ্ভুত ফন্য 
হছররহটয ারথ মুক্ত িযা হমরত ারয এভন ভস্ত ঘটনায িথা হনরজয ভরন নািাচািা িযরত 
রা র। 

ইদাহনিং এই জঙ্গরর হিায িযায ভত শু িরভ হ রছ প্রায় িাৎ িরযই, আারয 
চাহলফাহি হথরি ভারঝ ভারঝই ভুযহ  চুহয মারি, খযর া হতা আয প্রায় হদখাই মায় না, আয 
হবিায ছানা নাহি াাি হথরি তুরর হনরয় মাওয়া রি, এভন নাহরও তায িারছ এররছ। 
হতযই হি হছররটা তারর হিান চতুয হিাহয কুকুরযয াারময এই এরািায় হিায িরয 
হফিারি? হ যারত্র „চায ারয়‟ হিায িযায িথা ফরররছ, আফায এও ফরররছ, হম যারতয হফরা 
হিান কুকুয তায িারছ হঘাঁলফায া ারফ না। ফিই যস্যভয় িান্ডিাযখানা।  

ভাদুরয়ি ধরয চররত থািা এইফ রুটারটয িথা বাফরত বাফরত আচভিা হ দাাঁহিরয় 
ির। দু ভা আর  িাযখানা হথরি ফাচ্চাটা চুহয হ হছর-  ফাই হবরফহছর নারায জরর হবর 
হ রছ ফাচ্চাটা, হিন্তু তায ভা রপ িরয ফররহছর হম, হিি হই ভয় হ এিটা হচৎিারযয ব্দ 
শুরনহছর নারায উরটা হদরি াারিয হথরি। ফযাাযটা এরিফারযই অহচন্তযনীয়, হিন্তু হছররটায 
দু ভা আর  ভানুরলয ফাচ্চায ভািং খাওয়ায িথাটা বযান হচররয ভাথায় ঘুযরত রা র ক্রভা ত। 
হছররটা এফ না ফরররই াযত। এযিভ িথা িাট্টা িরযও ফরা উহচৎ নয়।  

প্রায় অবযারয হফরুরেই বযান হচর ফাহিরত জঙ্গররয হই হছররটায িথা িাউরি ফরর 
না। হ হম দু ভা ধরয  তায হনরজয এরেরটই এযিভ ক্ষহতিাযি এিজনরি আশ্রয় হদহির তা 
এরািায িাউহিরয ও হফচাযি হররফ তায দভমগাদারি হফদগ্রস্ত িযরত ারয। তাছািা চুহয 
মাওয়া হবিা, ভুযহ য দাভও হতা হরারি তায িারছই চাইরত ারয। অতএফ হ যারত্র তারদয 
হডনায অস্বাবাহফিযিভ নীযরফ ম্পন্ন র। 

“িী হয, িথা ফরহছ না হিন?” হহ তারি প্রশ্ন িযর, “ফাঘ হদরখহছ ভরন রি!” 



বযান হচর এই প্রফাদটা আর  িখনও হারনহন। শুরনও তায খুফ হফািারফািা রা র, 
হতযই মহদ ফাঘ হদরখ থারি তারর এতক্ষণ এ‟যিভ চু িরয থািায াত্র হ নয়। 

যহদন িারর হিিপাে হখরত হ রয় বযান হচর হটয হর হম  ত হফরিররয ঘটনা হনরয় 
তায অস্বহস্ত ুরযাুহয িারটহন। হ হিি িযর হ হেরন িরয ারয রয মারফ, হখারন 
িাহনিংহ্যাভরি খুাঁরজ হফয িযরফ ও হজরজ্ঞ িযরফ হহদন হই হিংস্র জন্তুয িথা হ হিন হজরজ্ঞ 
িরযহছর। এই হোন্তহট হনরয়, হ তায আর য াহখুহ হভজাজ হিছুটা হপহযরয় আনরত ক্ষভ 
র। গুনগুন িরয এিটা আনরন্দয  ারনয িহর বাাঁজরত বাাঁজরত তায িাররয াওনা 
হ ারযটখানা খুাঁজরত হ র হ তায ফায ঘরয। ঘরয ঢুরি অফশ্য  ারনয িহরয ফদরর  রা হথরি 
তায ব ফারনয নাভ হফহযরয় এর। তায হাপায ওরয িভনীয়বারফ  া ছহিরয় অহত আযারভ 
শুরয় যরয়রছ  ত হফরিররয জঙ্গররয হই হছররটা। আর য হচরয় তায  া অরনি শুিরনা, হিন্তু 
আয হিান ফদর ঘরটহন তায হচাযায়। 

“হিান ার তহুভ এখারন এরছ?” বযান হচর যার  হচৎিায িরয উির। 
“আহনই হতা আভায় জঙ্গরর থািরত ভানা িরযহছররন।” হ িান্ডা  রায় উত্তয হদর। 
“হিন্তু এখারন আরত হতা ফহরহন! আভায হহ হতাভায় হদখরর- ” আয হই ভুহুরতগই 

হহ হই ঘরয ঢুরি ির। 
বযান হচর হিানভরত ফযাাযটারি ঢািরত ফরর, “আা হয, হফচাযা হছররটা যাস্তা াহযরয় 

হপরররছ- আয স্মৃহতও। ও হি, হিারেরি এররছ ভরন িযরত াযরছ না হিছুরতই।” আয 
যভুহুরতগই হছররটায ভুরখয হদরি এিফায হদরখ হনর ারছ হ তায ফন্য চহযরত্রয হিান 
অপ্রতযাহত নভুনা হদহখরয় হদয় হহরি। তা অফশ্য র না, আয এই অনাথ, থ াযারনা 
হছররহটরি, হিান হভহি হফিারছানা ফা কুকুযছানায ভতই ভরনয আনরন্দ িারছ হটরন হনর হহ। 
ফরর, “ওয জন্য মতটকুু িযরত াহয আভযা, িযফ।”  

হিছুক্ষরণয ভরধযই এিজন হরািরি ারয াহিয ফাহিরত াহিরয় হখানিায 
অল্পফয়হ এি িভগচাহযয ফাহিরত যায জাভািাি হনরয় আা র আয তায রঙ্গ জুরতা, 
িরায, াটগ – এই ভস্তও। হযষ্কায ও বি জাভািাি হযহত অফস্থায় হছররহটরি হদরখও 
হিন্তু বযান হচররয ভরন র তায ওই অস্বহস্তিাযি ফযাাযটা এি চুরও মায়হন। হিন্তু হহয তারি 
ফিই ভরন ধযর। 

“ওয আর নাভ জানা অফহধ ওরি এিটা সুন্দয নাভ হদরত রফ,” হহ ফরর, 
“ যাহিরয়র- আরনগে, হ্যাাঁ, তাই বার। হফ হিিিাি, সুন্দয নাভ।” 

বযান হচর ায় হদর ফরট হিন্তু ভরন ভরন তায অস্বহস্তটা যরয়ই হ র। ফযঞ্চ আযও হফরি 
হ র মখন জানা হ র হম তারদয ফৃে, ান্ত স্ধযাহনরয়রটা হছররটা আা ভাত্রই দযজা হদরয় টান 
হদৌি রাহ রয়হছর ফাইরযয হদরি। হ এখন ঘরয ঢুিরত নাযাজ। প্রায় হজদ িরযই হ পররয 
ফা ারনয অন্য হিারণ ফর িাাঁরছ আয কুাঁই কুাঁই িযরছ। হালা িযানাহয াহখটা, হম বযান হচররয 
ভতই ফাচার, হও আজ িরয়িটা বীত আওয়াজ ছািা আয হিছু ফররত াযরছ না। তায পরর 
মত তািাতাহি ম্ভফ িাহনিংহ্যারভয ারথ িথা ফরাটা আযও জরুহয ফরর ভরন িযর বযান হচর। 

মখন হ হেরনয রথ যওনা হদর তখন হহ রেরফরায় তায ানরড স্কুররয হশু 
দস্যরদয রঙ্গ  যাহিরয়র আরনগরেয আরা িযায ফযাফস্থা িযরছ। 

 
******* 



িাহনিংহ্যাভ প্রথরভ িথা ফররত যাহজ হির না। ফরর, “আভায ভা ভাথায  ন্ডর ারর ভাযা 
হ হছররন। অতএফ তুহভ ফুঝরত াযরছা আহভ হিান অফাস্তফ, অম্ভফ, আজগুহফ হজহন হদরখ 
থািররও তা হনরয় ভাথা ঘাভারত এিদভই ইিুি নই।” 

“হিন্তু তুহভ হদরখছটা িী?” বযান হচর তায হছরন হরর  যইর। 
“আভায মা হদরখহছ তা এভনই অফাস্তফ হম হিান সুস্থ ভানুল তা হদরখ থািররও তা িখনও 

স্বীিাযও িযরফন না। হতাভারদয ওখারন আভায হল েযায় আহভ পররয ফা ারনয ধারয এিটা 
হফ ঝাাঁিিা হঝারয আিারর দাাঁহিরয়হছরাভ, আরস্ত আরস্ত হভহররয় মাওয়া ূমগারস্তয যঙ 
হদখহছরাভ আিারয  ারয়। িাৎ আহভ এিটা হছরররি হখয়ার িযরাভ। এিহট হিরায। দযই 

স্দান িরয উরিহছর হফাধয়। ারই হতা কুুয। াারিয ওয দাাঁহিরয় ূমগাস্ত হদখহছর হ। 
তারি হদরখ হৌযাহণি  রল্পয াতা হথরি উরি আা হিান ফন্য হদফতায িথা ভরন হির 
আভায। তাই তারি আহভ আভায ছহফয ভরডর ফানাফ ফরর হিি িরয হপররাভ। যভুূরতগই 
য়রতা আহভ তারি ডািতাভ। হিন্তু িাৎ িরযই ূমগ এরিফারয ডুরফ হ র, হ ারাহ ও িভরায 
ফদরর চাহযহদরি তখন রেয িাররা ও ছাইযিং। আয হই রঙ্গ আরযিটা আশ্চমগ হজহন ঘটর। 
হছররটা হভহররয় হ র।” 

“অযাাঁ! এরিফারয বযাহন?” বযান হচর উৎাহত  রায় হজরজ্ঞ িযর। 
“না, আয হটাই ফরচরয় বয়ঙ্কয ফযাায।” উত্তয হদর হল্পী, “াারিয ওয হমখারন 

হছররটা এি ভুূতগ আর  দাাঁহিরয়হছর হখারন তায জায় ায় াহজয র এিটা হফার ফরিা 
িাররচ যরঙয হনিরি ফাঘ। ঝিঝরি েদন্ত আয হনষ্ঠযু, রুদ দুরটা হচাখ। তহুভ বাফরফ-- ” 

হিন্তু হচন্তা িযায জন্য আয হথরভ থাির না বযান হচর। হ তখনই নন িরয হেরনয 
হদরি াাঁটা রা ার। হটহরগ্রাভ িযায হিান প্রশ্নই হনই।  

 যাহিরয়র- আরনগে এিটা হনিরিভানফ! এভন িথাটা িাৎ হিউ শুনরর ফযাাযটায 
গুরুত্ব হ হতা ফুঝরফই না, ফযিং ারফ। হহ শুনরর য়রতা হবরফ ফরফ বযান হচর তায রঙ্গ 
যস্য িযরছ। শুধু এিটাই আা হছর তায, হ ূমগারস্তয আর  য়রতা ফাহি হৌাঁছুরত াযরফ।  



ফাহিয হেরন হৌাঁরছ হ  াহিরত িরয তািাহুরিা িরয যওনা হদর। গ্রারভয আাঁিাফাাঁিা 
যাস্তা হমন হলই য় না। হফযক্ত রা হছর তায। আয হইরঙ্গ এিটা হযহরয বয় িাজ িযহছর 
ফুরিয হবতয। হ রয় হৌাঁরছারত হৌাঁরছারত হদখা হ র, ূমগারস্তয আররায় চাহযহদি যহঙন রয় 
উরিরছ। অফররল রেয ভুখভুখ মখন হ হ রয় ফাহি হৌাঁরছার, হহ তখন হটহফর হথরি না 
খাওয়া হিি ও জযাভ ফয়ারভ বরয যাখহছর। 

“ যাহিরয়র আরনগে হিাথায়?” হ এিযিভ হচাঁহচরয় উির।  
“ও টু‟হদয হছারটা হছররটারি ফাহি হৌাঁরছ হদরত হ রছ।” হহ ফরর, “এত হদহয রয় 

হ র, বাফরাভ ফাচ্চাটারি 
এিা ািারনাটা হনযাদ 
রফ না। ূমগাস্তটা িী 
সুন্দয, না?” 

সুমগারস্তয ফযাারয 
অহফহদত না থািররও, 
বযান হচর আয  তায 
হৌন্দমগ হনরয় আররাচনা 
িযরত দাাঁিার না। মত 
দ্রুত ম্ভফ হ ছুটরত 
রা র টু‟হদয ফাহিয 
হদরি। যাস্তাটায এিধারয 
িাযখানায হই নারা 
আয অন্যহদরি খািা 
াাি। আিার তখনও 
ূমগারস্তয রাররচ আবায 
হিছুটা হরর  যরয়রছ। 
এয রযয ফাাঁিটা হনররই 
ফাহিটারি হদখরত াওয়া 
মারফ— 

- আয তাযরযই 
িাৎ ভস্ত আররা চরর 
হ রয় চাহযহদি িাররা ও 

হনষ্প্প্রাণ রয় হ র আয দূয হথরি হবর এর বয়াতগ এি হচৎিায। বযান হচর হছাটা ফে িরয 
দাাঁহিরয় ির। 

 যাহিরয়র- আরনগে আয টু‟হদয হই ফাচ্চাটারি আয িখরনা হদখা মায়হন। হিন্তু 
 যাহিরয়র- আরনগরেয হপরর হদওয়া জাভািাি যাস্তায ধারয াওয়া হ হছর। অতএফ হরারি 
হবরফহছর ফাচ্চাটা হিানবারফ জরর রি হ হছর ও  যাহিরয়র আরনগে তাই জাভািাি খুরর 
হযরখ তারি ফাাঁচারত জরর হনরভহছর, হিন্তু ারয হন।  

বযান হচর ও আার িভগযত িরয়িজন িভগচাযী রয ফররহছর হম রে নাভায ভয় 
তাযা ওখান হথরি আা এিটা ফাচ্চায হচৎিায শুনরত ায়। ম্ভফত হচৎিাযটা জাভািাি 
হমখারন াওয়া হ রছ হখানিায আা হথরিই িযা রয়হছর। টু হ ন্নীয আযও এ ারযাখাহন 
ন্তানাহদ হছর, তাই দুঃখ ররও হতহন তা খুফ হফহ হদখানহন। হিন্তু হহ ভরন ভরন তায হই 



অনাথ ফাররিয চরর মাওয়া হনরয় খুফ দুঃখ হরয়হছররন। তাই তাাঁয উৎারই এরািায চারচগ 
 যাহিরয়র- আরনগরেয নারভ এিটা হতররয স্মাযি ফারনা রয়হছর। হটা উৎ গ িযা 
রয়হছর, “ যাহিরয়র আরনগেরি, এি অজানা হিরায, হম অন্যরি ফাাঁচারনায জন্য ারয 
ারথ হনরজয জীফন হফজগন হদরয়হছর।” 

বযান হচর অন্য ফ হিছুরত হহয িথা হভরন হনত, হিন্তু  যাহিরয়র- আরনগরেয স্মাযরিয 
জন্য য়া হদওয়ায হফরায় এি িথায় না ফরর হদরয়হছর। 

ছহফঃ হভৌসুভী 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
বুতুরি ফাহি 

জাভাহর িাভাহর 
 

 
হদহিরত থারিা মাযা ফা মাযা িখরনা হখারন হফিারত হ রয়ছ তাযা ফাই প্রায় কুতফ 

হভনারয হ ছ হনশ্চয়।  
এই কুতফ হভনারয হঢািফায প্রধান দযজাটায হথরি আধা হিররাহভটায াাঁটররই হভরযৌহর 

প্রত্ন ারিগ হঢািফায দযজা। হফযাট ফরিা াজারনা ািগ। হবতরয ফুরজয ভারযারয ভধয 
এখারন ওখারন ছহিরয় যরয়রছ নানান প্রত্ন হনদগন। ঢুিরত য়া রা রফ না।  

ারিগয এরিফারয এিরটরযরত এিটা ুরযারনা , বাঙা ভহজদ দাাঁহিরয় থািরত হদখরফ। 
হফজায় দুদগা তায। হখাাঁজ িযরর জানরত াযরফ ১৫২৮ ারর ততহয এই ভহজরদয নাভ হই 
ভয়িায দুই সুহপ রন্তয নারভ যাখা রয়রছ জাভাহর- িাভাহর ভহজদ। জাভাহর হছররন হফখযাত 
িহফ। এভন হছর তাাঁয নাভডারিয দফদফা হম হরারি ফরর স্বয়িং সুরতান হিন্দয হরাহদ নাহি 
হনরজয হরখা িহফতা তাাঁরি হদরয় িংরাধন িহযরয় হনরতন। ১৫৩৬ ারর হুভায়ুরনয রঙ্গ 
গুজাযাত অহবমারন ঙ্গী রয় মাফায ভয় তাাঁয ভৃতুয রয়হছররা। িাভাহর হছররন তাাঁয ঙ্গী, মহদও 
তাাঁয হফলরয় হফরল হিছু জানা মায় না। হিউ ফররন হতহন জাভাহরয স্ত্রী, হিউ ফররন হষ্য, আফায 
হিউ ফররন হতহনই আরর জাভাহরয হরখা িহফতাটহফতায আর ছায়াররখি।  

এ ভহজদটায ইহতার অরনি গুরুত্ব আরছ। হমভন ধরযা, অরনরিই অনুভান িরযন 
ভুঘর স্থারতযয হবহত্তস্থান য় এই ভহজদ হদরয়। এখারনই প্রথভ ঝরযািা েহত চারু িযা য়।   
হিন্তু াধাযণ ভানুরলয ভরধয এ ভহজদটায আরযা এিটা খযাহতয ফা কুখযাহতয িাযণ যরয়রছ। 
হটা ররা, এইখারন হজরনয ফাা। 

হজন ফযাাযটা জারনা ত? উাঁহু, ওয ভারন ভুরভান বূত হভারটও নয়। এই ধরভগয ভানুল 
ফররন, আিা নাহি দুরটা দুহনয়া ফাহনরয় তায এিটারত ফাহর হদরয় ততহয ভানুল আয অন্যটারত 
আগুন হদরয় ততহয হজনরদয যাজত্ব হদন। হই ভান্তযার হজনজ ত হথরি হিউ হিউ এই জ রত 
ভারঝ ভারঝ ঢুরি আর। আভযা তারদয হচারখ হদহখ না হিন্তু তারদয উহস্থহত হটয াই। 



এই জ রত ঢুরি আা হজরনযা হিউ হিউ আফায এখান হথরি হপরয হমরত চায় না। 
এরদয হনরয়ই মরতা ভুহির। ভাঝযারত হিউ বাররা দযফাহয িানািা  াইরর তায ার এর 
শুরয় শুরয় শুনরফ, িাউরি হদরখ ছন্দ রর উহিরয় হনরয় মারফ, এভন ফ িাণ্ড ফাহধরয় চররফ 
তাযা। এযা থািফায জন্য হফরছ হনয় হিান হনজগন , হযতযক্ত জায় া। হখারন ভানুরলয মাতায়াত 
রর এযা হফযক্ত য়। 

তা, জাভাহর িাভাহর ভহজদ হতা ফহুহদন হযতযক্ত অফস্থারত রিই হছররা। 
আহিগওরহজিযার ারবগ অফ ইহন্ডয়া হতা এই হহদন তারি ারত হনরয়রছ। অতহদন পাাঁিা 
থািফায ভয় হখারন হফ হিছু হজন এর ফাা িরযরছ ফরর াধাযণ ভানুরলয হফো। ওয 
িাছািাহছ এরািায় হ রয় খুাঁজরর এভন অরনি ভানুল ারফ তুহভ হমহন াহক্ষ হদরফন, যারত 
ওইখারন অদ্ভুত ফ আররা হদখা মায়, হানা মায় জন্তুয যা ী  রায  য য ব্দ। াী হিউ 
িাছািাহছ হ রর হদরখরছ হিউ হমন াাঁত িরয রয হ র তায বাঙা হদয়াররয া হদরয়, অথফা 
খরখর িরয এি ভুরূতগয জন্য হর উরিই হথরভ হ র হিউ।  

অেিায ফায য, হিিংফা হনজগন হিান দুুরয হখারন হ রর অরনরিযই অনুবূহত রয়রছ 
হম হিি হছরন দাাঁহিরয় হিউ হরভর হনঃো হপরররছ তায ঘারি, হিিংফা হিি াভরন এিটু 
দূরযয হিান হরারযয আিারর হিউ দাাঁহিরয় তারি হদখরছ। ঘাি হঘাযাররই অফশ্য ফ হবাাঁ বাাঁ। 
হিছু ভানুল হতা ফররন হখারন এিা এিা ঢুরি অদৃশ্য ারতয ফজ্র থাপ্পি হখরয় ভাথাভুন্ডু ঘুরয 
হ রছ তাাঁরদয। 

তা, মারফ নাহি এিফায ওখারন? হফরির হফরির ারিগ ঢরুি রেটা ওইখারন খাহনি 
ফর হদরখ আরত ারযা হজরন ধরয হি না। অফশ্য ভহজরদয াাযাদায হতাভায় রেরফরা 
হখারন হঢািফায াযহভন হদরর তরফ হতা!  
 
 
 
 
 
 



হদহফরদরয বূত 

হচাযাচহুন্ন ও বযানরটা 

টুুয 

 
 

বযানরটা  
হযাভাহনয়ায হভরয় বূত। এরদয নাহি 
হিযাভহত ররা ধুররাঝি ততহয িযায় 
আয হঝারিা াওয়া ফানারনায়। এযা 
থারি জরর জঙ্গরর এভনহি 
াওয়ারতও। জরর ভারন হফ ফরিা 
হঝরর থারি। অহফোস্য ররও এযা হিন্তু 
ঢািা হদওয়া  াহিরত মাতায়াত িরয। 
অহফোস্য িাযণ এযা হতা াওয়ারত 
থারি! এযা নাহি ফাচ্চারদয আক্রভণ 
িরয। আয এরদয াত হথরি ফাাঁচরত 
রর এিভাত্র উায় ররা “ফাতারয 
যস্যভয় ঘা”। তরফ হিউ হিউ ফররন 
এযা নাহি ঈেরযয হযচাযি। 
  
 

 

হচাযাচুহন্ন ররা হচারযয বূত। 
াধাযণত হম হভরয়যা হচায হছর তাযা 
ভরয এই বূত য়। এযা হফ াহজ এফিং 
ভানুরলয অহনি িযায হঝাাঁি এরদয 
প্রফর। এরদয ছরন্দয যাত ররা 
ূহণগভায যাত। হ যারতই এযা ভানুরলয 
ফাহিরত হঢারি আয মাফতীয় অহনি 
িযায হচিা িরয। ঘরয যাখা াহিজাভা 
মা ায় চুহয িরয। এরদযরি তািারত 
 ঙ্গাজর রার । হমফ এরািায় এরদয 
উিফ হদখা মায়, হখারন প্ররতযি 
ফাহিরত ঘিায় িরয  ঙ্গাজর যাখা 
থারি। 
 



 

 
মখন জঙ্গলর – জঙ্গলর বফড়ালত বগলর জন্তু জালনায়ালযয ভলুখাভখুখ ওয়া িস্বাবাখফক নয়। ব 
যকভ খকছ ুভলুখাভখুখ ফায ঘটনা শুখনলয়লছন িখযন্দভ বদফনাথ। 
 

প্রায় াভাড়িখড় খদলয় খফদজনক বয়াফ াাখড় ঢারটা বফলয় িঈলে, একপাখর ভতর 
জায়গাটায় দাাঁখড়লয়, শুকলনা বোাঁটটা খজব খদলয় খবখজলয়, যীযটা ফাাঁখকলয় এর এয ভত কলয, 
াাঁটুটা দু ালত ধলয দাাঁখড়লয় একটু খজখযলয় খনখির কযাথখরন। খাড়ািআ থটা ধলয বনলভ া 
দুলটায় ফযথা লি খুফ। কার বথলক ঘাভ ঝলয ড়খছর, ভালয়য কাছ বথলক দয িঈায 
াওয়া কাাঁধ বথলক বঝারান কযালভযাটায ওয। কযাথখরন িযাডাভ িঅয তায দুিআ ফন্ধু 
ভাদালরিআলন ওলয়ফায ও বভখরা দালবলয ালথ ভাখকিন মুক্তযালেয িযাখযলজানা প্রলদলয 
যাযাডািআ বযাখরয খকিং কযাখনয়ন ন্যানার ালকিয সুলচ খিক বেিআর ধলয  বেক কযখছর। 
ফায ফয় ১৮য িঅলাল। ািআস্কুলরয গখি ায লয় িঈচ্চখক্ষা খনলত মাফায িঅলগ চুখটলয় 
ঘুলয খনখির খতনজন।  

কলয়ক খকলরাখভটায াাঁটায য তাযা িঅধা যাস্তা বথলক খপলয িঅায খদ্ধান্ত বনয়,  
কাযণ কযাথখরলনয  খফলকর খতনলটয ভয় িঅধা ভলয়য কাজ াওয়ায জলন্য একটা 
িআন্টাযখবিঈ বদফায কথা। ুলযা বেরটা বেক কযলর িআন্টাযখবিঈ বদফায জলন্য খেক ভয় 
ব াঁছলনা মালফ না। প্রথভ চাকখযয িআন্টাযখবিঈ, াতছাড়া কযায বকান িআলি বনিআ কযাথখরলনয।  

িদ্ভুত সুন্দয এিআ যাযাডািআ বযাখর। ফযপ ঢাকা াাড়, ভাছ বযা নদী, ঘন জঙ্গর, 
জরপ্রাত। তাখযখ, ২০০৬ এয ৭ জুন। দারুণ িঅফাওয়া। বযাদ ঝকঝলক িঅকা, পুযপুলয 
াওয়া ... কার বথলক দুুয মিন্ত চুখটলয় িঈলবাগ কলযলছ কযাথখরন। এখন বপযায ারা।  

খতনখট বভলয়িআ ফড় লয়লছ ভন্তানালত।ৃখথফীখফখযাত িআলয়লরালটান ন্যানার ালকি 
বঢাকায ভুলখ লড় জায়গাটা। িঅলাল াাড়, জঙ্গর, ফন্যজন্তু িঅয খভফা বদলখ এযা 
িবযস্ত। তফুও ভয় বলর িঅলাল একটু িযাডলবঞ্চায কলয িঅলত ভুখখলয় থালক 

ভালুকের খপ্পকর 
 



কযাথখরন। বারুক িঅয খযণ যফখত বদলখ  তাযা। জালন িঅচভকা বারুলকয ভুলখাভুখখ লড় 
বগলর ারালনায লযক কায়দা। জঙ্গর লথ চরলত তািআ এযা খুফ বজালয কথা ফলর, িঅওয়াজ 
শুলন বারুকও ধালযকালছ চযাচয বঘাঁলল না। তুলাযঝড় িঅয তুলাযাত এখানকায খনতযঙ্গী।  

সুলচ খিক বের ধলয এয িঅলগও কলয়কফায বেক কলযলছ কযাথখরন। জঙ্গরথখট এত 
ভলনাযভ বম একটু ভয় বলরিআ কািঈলক না কািঈলক লঙ্গ জুখটলয় কযাথখরন চলর িঅল 
এখালন। খকন্তু এিআ প্রথভ ফায ঘটর দুঘিটনাটা।  

াাখড় ঢার বফলয় বনলভ ক্ষখণক দাাঁখড়লয় খফশ্রাভ বনফায ভয় কালন এর জঙ্গলরয 
গাছারা বাঙায িঅওয়াজ। পুট ৫০ দূলয ওটা কী? ‘ও িইশ্বয!’ ফলর িঈের কযাথখরন। 
খচৎকায কলয তকি কযর দুিআ ফান্ধফীলক। খফারলদী খিজখর বারুক ড়িখট ড়িখট ালয় এখগলয় 
িঅলছ। এত ফড় বারুক িঅলগ কখলনা বদলখখন ওযা।  

এত াভলন বথলক এত ফড় বারুক বদখায িঈলেজনায় ওযা একটা ফলড়া বুর কলয 
ফর। কযালভযা বচালখ রাখগলয় খচাখচ ছখফ তুরলত শুরু কযর। ওখদলক খকন্তু বারুকখট 
কযাথখরনলদয রক্ষ কলয এখগলয় িঅখছর দ্রুত। কযালভযায খবিঈপািআন্ডালয বারুলকয 
ভুখলচালখয খিংস্র বাফ বদলখ কযাথখরন ফুঝর খফদ। ফন্ধুলদয ফরর ‚বে বডড‛! খতন ফন্ধু 
ভাখটয খদলক ভুখ কলয ভাথা াত খদলয় িঅড়ার কলয রািআন বফাঁলধ ভড়া ভানুললয বান কলয শুলয় 
ড়র, বারুকটালক বয়ঙ্কয বফলগ িঅলত বদলখ বচাখ ফন্ধ কলয খুফ ধীলয ধীলয খনিঃশ্বা ছাড়লত 
রাগলরা। যীয বমন একদভ না নলড়। কালছ এল ঝাাঁখলয় ড়লরা বারুকটা-- 

. জঙ্গর ফন্য জন্তুলদয জন্য। ভানুল বখালন িফাখিত। ভানুললয জলন্য য িাভ... 
থাকায জায়গায িবাফ বনিআ, তফুও ভানুল বখালন মালফ। কী িঅয কযা মালফ। জঙ্গলর বমলত 
বগলর কতড়িলরা কথা মখদ িঅভযা ভলন যাখখ, তা লর খকন্তু িলনকটািআ খফদ এড়ালনা মায়। 
খফললত মখদ বজলন মািআ বমখালন মাখি বখালন ফন্যজন্তুয ালথ বভাকাখফরা ফায ম্ভাফনা 
প্রফর। কী কযফ, িঅয কী কযফ না এটা ম্পূণি খনবিয কলয, কী কাযলণ মাখি তায ওলয। 
তলফ জঙ্গলর বকান কাযলণ জন্তুজালনায়ালযয ভুলখাভুখখ লর একটা িঅপ্তফাকয ভলন যাখা িঈখচৎ। 



ফন্যজন্তু িঅয ভানুললয ালথ দূযত্ব, wildlife plus distance equals safety, এটা মত 
বফখ খফলদয ম্ভাফনা তত কভ। বকান জন্তু খফলদয িঅাঁচ না বলর লজ িঅিভণ কলয না। 
িঅয ফ জন্তুিআ ভানুললয বথলক দূলয থাকলত চায়। িঅয বিআ জলন্য জঙ্গলর জন্তুয লঙ্গ িংঘলি 
এড়াফায জলন্য,খফললজ্ঞযা ফলরন বজালয কথা ফরুন, াল্কা াযখপিঈভ ফযফায করুন। এলত 
কলয ভানুললয িঈখিখত বটয বলর, জন্তুজালনায়ায াধাযণত দূলয লয মায়। তা লেও 
ভানুললয ালথ জন্তুয িংঘলি ঘলট। িখধকািং ভয় বদখা মায় , মখন িংঘলি লয় খছর , তখন 
ফড় জন্তুয ালথ ফাচ্চা খছর। খফললজ্ঞযা ফলরন,  এ বক্ষলে ফুলনা জন্তু মখদ িঅিভণ কলয তলফ 
ফুঝলত লফ ফাচ্চালক যক্ষা কযায জলন্য জালনায়াযখট িঅিভণ কলযখছর। একফায এিআ 
প্রখতলফদক াখতয খপ্পলয লড়খছর কলয়কজন ঙ্গীয ালথ। জঙ্গর লথ াাঁটলত াাঁটলত 
একদভ াভনাাভখন াখতয ভুলখাভুখখ। াখতটা জঙ্গলরয ভালঝ এক াালড়য ঢালরয াল 
যাস্তা িঅটলক দাাঁখড়লয় খছর। িলনক খদন িঅলগয ঘটনা। তখন খডখজটার কযালভযা িঅলখন। 
একটু লয একটা বছাট্ট াখত খশু এল ফলড়া াখতয ালয়য ভালঝ দাাঁখড়লয় খুনসুখট কযলত 
শুরু কযর। পুট ৫০ দূলয দাাঁখড়লয় িলনক ছখফ বতারায য খপল্ম বল, িন্ধকায বনলভ িঅখছর 
দ্রুত। াখতটালক তাড়াফায জলন্য ভুখ খদলয় িঅওয়াজ কলযখছরাভ। পর লয় খছর খুফ খাযা। 
িঅযও বফ  কলয়কটা াখত খছর িঅলাল ফলড়া ফলড়া গালছয িঅড়ালর, বমটা িঅভযা বটয 
ািআখন।  িঅভালদয িঅওয়াজ কালন বমলত হুড়ভুড় কলয গাছ ারা ববলঙ িঅভালদয খদলক বতলড় 
িঅল িলনকড়িলরা াখত। তালদয কলয়কটা ফাচ্চাটালক িঅড়ার কলয দাাঁখড়লয় লড়। িঅভযা 
াাখড় ঢার বফলয় প্রায় গখড়লয় বনলভ বদ লড় াখরলয় ফাাঁখচ। াখত ঢার বফলয় দ্রুত নাভলত ালয 
না বটািআ ফাাঁলচায়া খছর, িঅয িঅভযা এটা জানতাভ। 

ফুলনা জন্তুয িঈখিখত বটয বলর ফায িঅলগ বমটা কযা িঈখচৎ তা র মত তাড়াতাখড় 
ম্ভফ লয ড়া । শুধুভাে খফললজ্ঞযা জালনন কী কলয খনযালদ ফুলনা জন্তুয কাছাকাখছ বথলক 
তালক বদখা িঈখচৎ। খকন্তু াধাযণ মিটকযা বতা িঅয খফললজ্ঞ নন, িখধকািং ভয় তাাঁযা 
িখত িঈৎাল চলর মান ফুলনা জন্তুয  কাছাকাখছ। খফদটা িঅল তখনিআ।  

িলনক ভয় বদখা বগলছ বম মিটকযা বমলচ খফদ ঘখটলয়লছন। বারুকলক দূয বথলক 
চযলত বদলখ বমলচ এখগলয় বগলছন কালছ, য় ছখফ তুরলত িথফা খাফায খদলত, পলর মা ফায 
তািআ লয়লছ , বারুলকয িঅাঁচলড় ভৃতুয িথফা নাক কান ক্ষতখফক্ষত লয়লছ। ওয়ািআল্ডরািআপ 
াকিড়িলরালত ফ জায়গায় বনাখট রাগালনা থালক ফুলনা জন্তুলদয খফযক্ত না কযলত িথফা 
কালছ না বমলত, এভন খক মিটকলদয কী কযা িঈখচৎ তাও ফরা থালক। তফুও দুঘিটনা ঘলট 
প্রায়িআ। িখধকািং বক্ষলে িখত িঈৎা দুঘিটনায ভূর। ফরগা খযণ, ফািআন ,াখত, বারুক ... 
ফ  দুঘিটনায খছলন বদখা বগলছ ওিআ একিআ কাযণ। িখত িঈৎা।  

শুধু খক িখত িঈৎা? িলনকভয় িলনক িখবজ্ঞ বরাকও ভাযাত্মক বুর কলয ফল। 
বমযকভ ঘলটখছর একফায খচখড়য়াখানা খফললজ্ঞ তথা দূযদিলন ফন্য প্রাণী খফলয়ক িনুষ্ঠান 
ঞ্চারক জযাক ান্নায ালথ। জযাক মখখন বকান ফন্য প্রকখৃতয ভালঝ মায়, তখন প্রস্তুত লয় 
মায়। লঙ্গ খফয়ায বরপ্র িন্তত থাকলফিআ। খফয়ায বরপ্র র, বক লটা বখতি বগারভখযলচয ড়িাঁলড়া। 
িলনকটা িঅভালদয ফখড বরপ্রয ভত। বক লটায ওলযয বফাতালভ চা  খদলর বগারভখযলচয 
ড়িাঁলড়া ছখড়লয় লড় চায খদলক। িঅয একফায তা বচালখ ভলুখ বগলর িঅয বদখলত লফ না। ব 
ভানুল ফা জন্তু মািআ ক না বকন !  



জযাক ও তায স্ত্রী সুখজ একফায খিলনর বেখয়ায বের বড বথলক খিলনর িঅখছর। 
যওনা লত একটু বদখয লয় বগখছর। বারুক িধুযখলত িঞ্চলর, এিআ ড়ন্ত  বফরায় এতটা 
াাঁটালথয ঝুাঁখক াধাযণত বকিঈ বনয় না। বনয়া িঈখচতও নয়। ালড় াাঁচটা নাগাদ খিলনর 
ব াঁলছ িঅধঘণ্টা খালনক খফশ্রাভ খনলয় িঅফায াাঁটলত শুরু কযর জযাকযা। ওলদয খফগপকি- এ 
একটা ফাখড় িঅলছ। একটু এলগালতিআ বদলখ একখট তরুণী বদ লড় বদ লড় িঅলছ, িঅয তায 

খছলন িঅযও কলয়ক জন  – াভলন বারুলকয একখানা দর। ারাও ারাও...  
বম জায়গায় ঘটনাটা ঘটখছর বটা খতযিআ খলটাভলটা জায়গা। জায়গাটা াালড়য 

একখট ফাাঁক। তায একখদলক খাড়া াালড়য বদওয়ার িঅয িন্যখদলক প্রায় াাঁচলা পুট গবীয 
খাদ। ারালনায জায়গা বনিআ। িখবজ্ঞ জযাক জালন াালড়য এ’যকভ ফাাঁলক বদ লড় ারালনা 
মালফ না। একটু এখদকওখদক লর িন্যযকভ খফদ ঘটলফ। ব ব্বািআলক খনলয় াালড়য 
বদওয়ালরয াথলয খে  খদলয় দাাঁখড়লয় বগর। ‚---  ফ একদভ চু কলয থাকলফ। খনিঃশ্বাও 
বমন না লড়,‛ জযাক খপখপ কলয ফরর। ব জালন বারুলকয দর এখগলয় মালফ বকান খদলক 
না তাখকলয়।  

ফ খাফ খেকিআ খছর। ভা বারুলকয খছন খছন তায ছানালানা খদখফয বাঁলট চলর 
বগর, ঘুলযও বদখর না বম াাঁচাাঁচটা ভানুল াল দাাঁখড়লয় িঅলছ। খকন্তু বগার ফাধার জযাক এয 
বফ  সুখজ। একদভ নালকয ডগা খদলয় খফারলদী খিজখর বারুক ছানালানা খনলয় চলর মালফ 
িঅয একটা ছখফ থাকলফ না! কযালভযা বফয কলয খিক খিক ...  

-- িঅওয়াজ বলত একটা বারুকছানা দাাঁখড়লয় ড়লরা, জুরজুর কলয তাকালত 
রাগলরা এখদক ওখদক। ভা বারুক খছলন ফাচ্চা দাাঁখড়লয় লড়লছ বটয বলয় ঘুলয বদলখ 



াথলযয গালয় বরান খদলয় কলয়কটা ভানুল। িঅয মায় বকাথায়! ফাচ্চা দুলটালক বছলন িঅড়ার 

কলয বতলড় এর জযাকলদয খদলক।  
‚ফিনা কলযলছ,‛ বচাঁখচলয় িঈের জযাক, ‚বকিঈ নলড়া না,‛ 
লকট বথলক বফয কলয খফয়ায বরপ্রয ঢাকনা খুলর, বফাতালভ চা খদর জযাক। খছটলক 

বফয র এক কযান বগারভখযলচয ড়িাঁলড়া। কাজ র না। িঅয একটাও কযান খছর জযালকয 
কালছ, বারুক তখন চলর এললছ ১০ পুলটয ভলধয, খিতীয় কযানটাও বরপ্র কযর জযাক। 
এফালয কাজ র। যলণ বঙ্গ খদলয় ফাচ্চালদয খনলয় াখরলয় বগর বারুক ভা। জযাক লয এক 
িআন্টাযখবিঈলত ফলরখছর, সুখজ ওিআযকভ ভাযাত্মক একটা বরু কী কলয কলযখছর তায বকান 
ফযাখযা বনিআ, িঅলর এিআড়িলরািআ র  িযাকখলডন্ট। জালনায়াযলক তায চরায জায়গা ছাড়লতিআ 
লফ িঅয বিআ লথ বকান খফঘ্ন ঘটলর ব িঅঘাত ানলফ, এটািআ স্বাবাখফক।  
 

বগাড়ায গলে বপযা মাক। কী লয়খছর কযাথখরন িযাডাভ িঅয তায দুিআ ফন্ধু 
ভাদালরিআলন ওলয়ফায ও বভখরা দালবলজয? খিজখর বারকুটা ঝাাঁখলয় ড়র খতনজন 
বভলয়য ওয, বভলয়ড়িলরা ভযায ভলতা শুলয়, বারুকটা খাখনকটা খতনজনলক শুাঁলক খাখনক 
িঅাঁচলড় খাখনক খচৎকায কলয চলর বগখছর। প্রায় ঘণ্টা দুলয়ক ভযায ভলতা লড় বথলক তাযয 
িঅতখঙ্কত খতনজন ভাখট বছলড় ওলে। খাখনক াত া বনলড়লচলড় খফশ্বা কযলত ালয না বম 
বারুকটা বকফর িঅাঁচলড় খাখনক জাভাকাড় খছাঁলড় চলর বগলছ। প্রায় দু ঘণ্টা ধলয ভড়ায 
িখবনয় কযলত লয়লছ তালদয। বারুলকয িঈৎকট গলন্ধ ফখভ লয় মাফায িঈিভ লয়খছর, 
বিআ ফখভ প্রায় খগলর খনলত লয়লছ। দু ঘণ্টা ধলয এযা এিআ িঅতলঙ্ক খছর বম  বারুকটা বফাধয় 
এিআ িঅফায খপলয এর, কেনায় বদলখলছ ওলদয স্কুলর ওলদয স্মযণবা লি, ফাফা ভা, ফন্ধুযা 



কাাঁদলছ, কাগলজ ওলদয ছখফ বফখযলয়লছ – বারুলকয িঅিভলণ খনত খতন খকলাযী। তৃষ্ণাতি, 
খফধ্বস্ত, িঅতখঙ্কত িফিায় বকালনাযকলভ এযা জঙ্গরথ ায লয় খনলজলদয গাখড়য কালছ 
ব াঁছয়।  
 
ওলা, ফরলত বুলরখছ। কযাথখরন চাকখযটাও  বলয়খছর! 
 
 
 
  



ভাা শলখবার আর 

শবাম শেললে জাপানি! 
শ ালে বলন্দযাপাধ্যাে 

প্রথম পবব 
 

এইলর! কী 
মুলনক! শখার শুরুলেই 
িাম শ লখ ঘাবলে একা 
লে ভাবে এই বুনি 
ঘালের কালে দুম কলর 
একখািা শবাম পে?  

িা শর বাপু। এে 
ভে পাওোর নকেু শিই। 
এ লে ভাার 
শবাম...অলিকটা ওই 
ঠাঠা শুলি খটকা 
াগার মে। বযাপারটা 
লে, জাপানি একনট 
অনে মজার ভাা। আর 
শই মজার েুিুনরলে 
শোমাল র মলি শরালিাই 
করলেই আমার এে 
শকরামনে।  

জাপানি ভাার নকন্তু একনট শবল জমজমাট শপালানক িাম আলে। আল এটালক বা 
ে “নিলগা (Nihongo) ”। আলর বাবা োলো লবই। জাপাি শ লটার আ িামটাই শয 
নিপ্পি বা নিি। আর ‘শগা’ (go)  মালি জাপানিলে  ভাা। এই দুলে নমলই  নিলগা।  

বার মে যাই বা শাক িা শকি শখার মে নকন্তু জাপানিরা ভারী শোিা। েখি 
োরা নেি ধ্রলির ননপ বযাবার কলর। শযমি নরাগািা,  কাোকািা ও কানি।  

ওই শ খ! কনঠি- কনঠি লব্দ শুলি ভলেই শগ। নরাগািা  জাপানিল র আ 
ননপ। নকন্তু কাোকািা  নবল লী লব্দ শখার জন্য। শযমি ধ্লরা আনম বলে চাইনে, “আনম 
টাই পনর িা।”  

এখালি টাই লব্দটা লব কাোকািা লব্দ। কারণ টাই বা tie জাপানি ংস্কনৃের অংল 
িে। নঠক শরকম ভালবই জাপাি শ ললর বানন্দা োো প্রলেযক শ ললর বানন্দাল র িাম 
কাোকািালেই লব। এই শয শকািও এক নমনি শোট্ট বন্ধুর িাম শকালে,  কাোকািা ননপ 
আর জাপানি ভাাে োর িাম লে যালব শকালেরু! ো, শকালে এর ‘’ শকাথাে শগ? 
শোমাল র চুনপচুনপ বল রানখ জাপানি ননপলে শকািও ‘’ শিই। োই শো ণ্ডি লে যাে 
রি ি,  ননবো ে নরনবো! মালি ওই রুমালর নবো ওোর মে বযাপার আর কী!  

 



োল বানক থাক কানি (kanzi)  ননপ। এ লে জাপানিল র ললখর ননপ। কারণ 
কানি বা ানি(নচিা ভাাে) শই সু ূর চীি শ ল শথলক আম ানি করা। বযাপারটা লে কানি 
আল নপকলটাগ্রানেক ননপ অথবাৎ েনবর মে লব্দ। অলিকটা নমললরর াোলরানিনেক্স- এর 
মে। এমি শকািও মাথার ন নবয শ ওো শিই শয কানি শোমালক নখলেই লব। নকন্তু োও 
জাপানিরা ন নবয শগুলা শলখ। ওই শয বুম ললখর ননপ। োল র ইলে ে োই শলখ 
োলে আমাল র কী! ি ী,  পাাে,  গ্রন্থাগার,  েু,  পাো ব নমনলে এরকম প্রাে ালে 
নেি াজার ললব্দর কানি আলে। শগুলা মলি রাখা ভারী শগালমল বযাপার। কারণ ভু 
কানি নখল োর মালিও ব ল নগলে শ এক নবনেনকনেনর কাণ্ড! 

েলব এরকম মজার মজার কাণ্ড জাপানি ভাাে আকোর লেই থালক। জাপািলক শয 
ূলযবা লের শ ল বা land of the rising sun বা ে শটা শো শোমরা জালিা। এই াি 
লব্দ নকন্তু জাপানি কৃনির লগ ওেলপ্রাে ভালব জনেে। জাপানি বলে শগল অন্তে পঞ্চাল 
বার াি বলে ে!  

শকি? 
ই...! ব নক এখিই বল শ ব িানক? াি নিলে লাণ শ ব পলরর পলবব। এখি 

েলব ালোিারা! 
 



               অমভত দদফনাথ 
 

হ্যাভাযমিথ দথকে আকরেজান্ড্রা যাকর মায়ায জন্য, ছুমি োিাকতই অফশ্য, এেিা 
ফক াক া ঢাোঢুমে দদয়া দ া ায গাম  দনয়াই মিে েযরাভ। োযণ আোকয বাফাফ 
দদকে মদনিা মফকল সুমফকধয মাকফ ফকর ভকন মির না, আয মবকজ এো কয় ছুমি োিাকনা 
রৄরু েযািা দোন োকজয েথা নয়। মফকলত মেন েমদন আকগই পযামন রমিং োম দথকে 
উকিকছ। মেন্তু মেন দদেরাভ আভায স্ত্রী, তায দফান, িমভ, পযামন, জযাে ফাই মভকর দবতযিা 
একেফাকয গাদাগামদ কয় দগকছ, তেন আভাকে জন মগরাকযয গল্পিা ভকন দযকে, 
দযনকোিিা মনকয় দোক ায়াকনয াক ফকতই র। 

আভায ফযাফকযয ধাযণা রন্ড্ডকনয দোক ায়ানযা র ভনুষ্যপ্রজামতয ভকধয  তুযতভ। মেন্তু 
এই দোক ায়ানকে দদকে ভকন র  তায ভকধয আকযে োমি কয। দপ্রৌঢ় ভানুল। প্রান্ত 
ভুকে মযক্কতায ছা। এেকজা া াদা দগাোঁপ। আমভ আড্ডা ভাযকত ছন্দ েময। োকজই 
আমভ এয কে দই দ ষ্টা েযকত দগরাভ। মেন্তু রৃুঃকেয মফলয় রোঁ াোঁ ছা া এয ভুে মদকয় আয 
মফকল মেছু দফকযাকতই  াইমছর না, মতক্ষণ না আমভ কে এেিু মজন মদকয় আযাময়ত 
েযরাভ। দদেরাভ একত   ি েকয কথ এক দগর। েথা দফকযাকত রাগর পুযপুকয 
দভজাকজ। 

‚তা স্যায, এই গাম  দথকে দযাজগায আভায বাকরাই য়,‛ আভায েী এেিা েথায 
জফাকফ ফরর দ, ‚গাম িা দদেুন এেফায! এ মে অন্য গাম য ভত এমরকতমর গাম  নামে? 
ফ গাম  ফাচ্চা দছকর  ারাকত াকয। আভায এই গাম  র দস্তুযভত বদ্দযকরাকেয গাম , 
এ গাম  দম  ারায় দ  বদ্রকরাে। আমভ দতা ফরফ স্যায, য়া মদকয় দরাকেয মফ ায য় না, 
তা দ দরাে মাই েরুে না দেন।‛ 

 ‚দ দতা মিেই!‛ আমভ ফররাভ। 



 ‚মেছু য়ােম  জমভকয়মছ স্যায। অকনে ফয় কয়কছ আভায, এ ফয়ক আয নতুন 
মেছু েযা মায় না, আয েযফ না। এই োজ মদকয় োজ রৄরু েকযমছ। এই মদকয় দল েযফ। 
ফরকর য়ত মফশ্বা েযকফন না, এ রাইকন আভায াত মি ফছয কয় দগর।‛ 

‚তাই নামে?‛ 
 ‚হ্যাোঁ স্যায, আভাকদয রাইকন িা অকনে ভয়,‛ ফরর দ, “আয দোন োকজই এত 

োিুমন দনই, দ ফৃমষ্টই দাে ফা িান্ড্ডা ফা ভাঝযাত। এই গাধায োিুমনয জন্য এ রাইকন দেউ 
দফমমদন দিোঁকে না।‛ 

‚তা কর দতা দতাভায মনশ্চয়ই ফর অমবজ্ঞতা কয়কছ?‛আমভ ফররাভ,‚নানা ধযকনয দরাে  
গাম কত কি দতা!‛ 

‚অমবজ্ঞতা!‛ দ া ািাকে এে  া  াফুে েমলকয় ফরর দ, ‚এত অমবজ্ঞতা কয়কছ দম 
আমভ এেন ক্লান্ত কয় ক মছ। এ জীফকন দম েত মেছুই দদেরাভ! এভনমে  ভৃতুয মযন্ত।‛ 

 ‚ভৃতুয!‛ আমভ ফকর উিরাভ। 
 ‚হ্যাোঁ স্যায, ভৃতুয,‛ দ ফরর, ‚আমভ মা দদকেমছ, তা মমদ মরেকত াযতাভ! তকফ তা 

রন্ড্ডকনয দেউ মফশ্বা েযত মেনা কন্দ। অফশ্য মেছু গাক ায়াকনয েথা আরাদা। এেফায 
আমভ ভাঝযামিকয এেিা ভ া বা া মনকয় দগমছরাভ।  ভোকফন না স্যায, এিা দই গাম  
নয়।‛  

‚ফযাাযিা েী কয়মছর?‛ আমভ মজকজ্ঞ েযরাভ। গল্প দানফায দরাকব েুম কর 
বাফমছরাভ ভামিরডা মনশ্চয়ই মেছু রৄনকত াকফ না। 

‚অকনেমদন আকগয ফযাায স্যায,‛ রাইবায োমনেিা কু কুক  োকরা তাভাে ভুকে ুকয 
ফরর, ‚ফছয কুম  দতা কফই, তকফ এ  িনা ভন দথকে ভুকছ মায়ায নয়। এেমদন, তেন 
অকনে যাত কয়কছ, আয দ মদনিায় আভায দযাজগাযামত মফকল য়মন--  এত যামিকয, 
মথকয়িায বাঙায কয স্ট্র্যাকন্ড্ডয ধাকয যাত এেিা নাগাদ োমনেক্ষণ গাম   ামরকয় এেিা 
আকিকযা দমনয দফম বা া াইমন, তাই মেন বাফমছরাভ ফাম  মপকয মাফ, তেন িাৎ েকযই 
আভায ভকন র আকযা োমনেিা  ুকয মায়া মাে, দদো মাে  আয মেছু য় মেনা।  

োমনেক্ষণ ফাকদই আমভ এে বদ্রকরােকে অক্সকপাডয দযাড অফমধ দছক  মদরাভ। তাযয 
দন্ড্ি জন উড মদকয় ফাম য মদকে  ররাভ। তেন যাত দদ িা কফ। যাস্তা একেফাকয পাোঁো। 
আো দভ রা। ফৃমষ্ট নাভকফ নাভকফ েযকছ। ক্লান্ত দ া ািাকে মদকয় মত দজাকয াযা মায় গাম  
দছািামিরাভ, োযণ রৃজকনযই মেকদ দকয়মছর মকথষ্ট। মিে তেনই রৄনরাভ এে ভমরায 
গরা। যাস্তায া দথকে আভাকে ডােকছ।  ুকয তামেকয় দদমে, যাস্তািা দমোকন একেফাকয 
অন্ধোয কয় আকছ দোকন রৃই বদ্রভমরা --  হ্যাোঁ স্যায, রৃই োোঁমি  বদ্রভমরা--  অন্ধোয 
কর দদেকত আভায বুর য়মন--  দাোঁম কয় আকছ। এেজন ফয়স্ক আয দাই, আকযেজন 
েভফকয়ম, ভুকে এেিা দফাযো ঢাো। তাকদয রৃজকনয ভাঝোকন ইবমনিং দর যা এে 
বদ্রকরাে এেিা রযাম্পকাকে দিান মদকয় যকয়কছ আয রৃজন রৃমদে দথকে তাকে ধকয আকছ। 
দদকে ভকন র মনকজ দথকে দাোঁম কয় থাোয দোন ক্ষভতাই য দনই। োযণ ভাথািা ফুকেয 
োকছ ঝুোঁকে ক কছ। দমন যা দছক  মদকর দ ক  মাকফ ধ েকয। 

  “‘দোক ায়ান,’ দাই ভমরামি েুফ োোঁাোোঁা গরায় ফরর, „েুফ মফকদ ক মছ, 
আা েময তুমভ াাময েযকফ।‟ গরা রৄকনই ভকন র এয ভকধয অকনে মেছু রুকোন আকছ। 



 

„মনশ্চই ভযাভ,‟ আমভ ফররাভ, োযণ ফুঝকত াযমছরাভ দফ মেছু ভারেম  আায ম্ভাফনা 
আকছ। „এই তরুু্ণী আয আনায জন্য েী েযকত াময ফরুন।‟ তরুণী ভমরা দম দপাোঁামির, 
দিা তায দফাযোয আ ার দথকে দফাঝা মামির। 

 ‚ ‘দো য়ান,‟ ভমরা ফরর, „এই বদ্রকরাে আভায বগ্নীমত। যা দয মফকয় েকযকছ। 
আভযা োছাোমছ এে ফন্ধুয ফাম  মামিরাভ। মেন্তু বগ্নীমত আ ভো অসুস্থ কয় ক কছ। 
আভযা এেিা গাম য দোোঁজ েযমছ মাকত কে ফাম  ািাকনা মায়। এ অফস্থায় দতা োকন 
মায়া মায় না! তুমভ মমদ কে ফাম  দৌোঁকছ দা, তাকর েুফ বার য়। আভযা তাকর ফন্ধুয 
ফাম  দমকত াময।‟ 

“আশ্চময ফযাায কন্দ দনই। তকফ আমভ যামজ কয় দগরাভ, আয ফরকত না ফরকতই যা 
রৃজকন মভকর গাম য দযজা েুকর দরােিাকে দবতকয ুকয মদর। আমভ াত না রাগাকতই। 

‚‘দোথায় মাফ?‟ আমভ মজকজ্ঞ েযরাভ।                                            
   ‚‘াত মি অকযঞ্জ দরাব, ক্লযাাভ,‟ ফরর ভমরা, „এয নাভ পভযান।  ােযকদয দডকে 
তুকর মনকয়া  ুভ দথকে।‟ 

‚‘বা া েত দদকফন?‟ আমভ মজকজ্ঞ েকযই দপররাভ, োযণ মনকয় মায়ায য 
তাকরকগাকর মমদ বা া না াই!   



‚ ‘এই না,‟ ফকর তরুণী ভমরামি আভায াকত দমিা গোঁকজ মদর আভায ভকন র দিা 
এেিা বমযন আয দিা দদয়ায ভয় আভায াকত এভন এেিা  া মদর, মাকত ভকন র 
আমভ দমোকন েুম দমকত াময, রৄধু এই উৎাত দথকে ভুমি দকরই  েুম। 

“মাই দাে, আমভ দতা যনা রাভ। যা দাোঁম কয় যইর দোকনই। দ া া দছািাকত বার 
যেভ  াফুে েলাকত র। দল অফমধ মিোনািা েুোঁকজ ায়া দগর। ফাম িা ফক াক া, আয 
একেফাকয মনস্তব্ধ। অত যামিকয দতা তাই কফ, ফুঝকতই াযকছন। দফর ফাজাকত ফাজাকত দল 
অফমধ এেিা  ােয দনকভ এর। 

‚‘ভামরেকে মনকয় একমছ,‟ আমভ ফররাভ। 
‚ ‘োকে?‟ 
‚ ‘দতাভায ভামরে- মভুঃ পভযানকে,উমন গাম কত আকছন, যীযিা োযা। এিা 

াত মি নম্বয দতা?‟ 
‚ ‘াত মি নম্বয মিেই আকছ, মেন্তু আভায ভামরকেয নাভ েযাকিন মযম  আয উমন 

এেন বাযকত আকছন। দতাভায বুর কয়কছ।‟ 
 ‚ ‘মেন্তু যা দতা ই নম্বযিাই ফরর,‟ আমভ ফররাভ, „আিা, এেন য়কতা োঁয জ্ঞান 

মপকযকছ, উমন আভাকদয য়কতা মেছু ফরকত াযকফন।  ন্ড্িাোকনে আকগ ভদ দেকয় োঁয রোঁ 
মছর না।‟                                    

“আভযা রৃজকন মভকর গাম য দযজািা েুরকতই দরােিা  দবতয দথকে  া েকয ফাইকয 
এক ভামিকত ক  দগর। 

‚ ‘উিুন স্যায,‟ আমভ দজায গরায় ফররাভ, „আনায মিোনািা ফরুন।’                   
“দ দোন উয মদর না। 
“আমভ তাকে ঝাোঁোরাভ, „জাগন স্যায,আনায নাভ মিোনা ফরুন।’ 
“মথাযীমত দোন উিয দনই। এভনমে দোন শ্বা- প্রশ্বাকয আয়াজ ামিরাভ না। 

আ ভোই আভায েী ভকন র, াত ফাম কয় তায ভকুে াত দফারারাভ। একেফাকয িান্ড্ডা 
ীকয ভত। 

‚ ‘এ দতা ভকয দগকছ,‟ আমভ ফররাভ।  
“ ােযিা এেিা দদরাই জ্বারাকত আভযা রৃজকন মভকর দরােিাকে দদেরাভ। েভফয়ী 

এে মুফে। সুদযন, মেন্তু তায ভুকে এেিা মন্ত্রণায ছা, ভুেিা াোঁ কয় যকয়কছ। মনমশ্চতবাকফ 
ভাযা দগকছ তকফ অকনেক্ষণ আকগ। 

‚ ‘এেন েী কফ?‟  ােযিা ফরর। দদেরাভ তায ভুে াদা কয় দগকছ, বকয়য দ াকি 
ভাথায  ুর ো া কয় দগকছ। 

‚ ‘আমভ  এেনই থানায মাফ,‟ আমভ ফররাভ, আয গাম  ছুমিকয় মদরাভ দমদকেই। 
 ােযিা পুিাকথ দাোঁম কয় োোঁকত রাগর। দই আভায তাকে দল দদো। 
 ‚এ ফযাাকয আয মেছু দানমন মনশ্চয়ই?‛ আমভ মজকজ্ঞ েযরাভ। 
‚রৄমনমন আফায! ডািায ফকরমছর গাম কত দতারায ভয়ই দ ভকয দগমছর। 

ইনকোকয়কেয মিে আকগ আমফষ্কায র গরায এোক  াযকি দছাি দছাি নীরক  দাগ, 
অন্যাক আকযা  াযকি। ফরা র দম, দোন ভমরায াতই গরায় বাকফ মপি েযকত াকয, 
োকজই দফাঝা দগর এিা এেিা মযেমল্পত েুন। মেন্তু বাফুন স্যায , দগািা ফযাাযািা যা 
এভনবাকফ েকযমছর দম যা ভাকন ঐ ভমরাযা দম োযা দিা ধযাই দগর না, দরােিা দে 
দিা দফাঝা দগর না, োযণ কে দ নায ভত ফ মেছুই যা য কেি দথকে মযকয় 
মনকয়মছর। ুমর একেফাকয দফাো ফকন দগমছর। আমভ ভাকঝ ভাকঝ বামফ, বামগয বা ািা 
আকগ মনকয় মনকয়মছরাভ, না কর দতা িা দমত।‛   



 এই ভয় আভায ফন্ধু রাইবাকযয গরািা এেিু    ক  কয় দগর, আয গাম য গমতিা 
িাৎ দ েফুই েমভকয় মদর। এেিা মফযাি ফাম য াভকন মদকয় মামিরাভ তেন। বাফরাভ 
কে আকযে াত্র মজন োয়াকনা মাে। ফরকতই উৎপুি কয় উির দ। দবতকয ভমরাকদয 
োকছ েমনেিা য়াইন মছর। আমভ বাফরাভ এে ুভুে মজন োয়ায েথা । োকজই দফ 
 াো কয় িা দগর। 

।২। 
‚ুমর আয আভাকত দফ মভ দেকয় দগমছর,‛ফরর আভায রাইবায ুকযাকনা িৃমত 

 াোঁিকত  াোঁিকত, ‚আভায দযা েকদ্দযকে তাযা এেফায ধকযমছর, আয েিা মদন বাকফ 
 ারাকত াযকর ফক াকরাে কয় দমতাভ স্যায।‛ 

এই ভয়, রাইবায এেিু এমদে মদে তামেকয় আফায়া মনকয় ভন্তফয রৄরু েযর। 
আকর  ফুঝকত াযমছর আমভ আর মনকয় য েথা রৄনমছ, তাই এেিু দয ফা াকরা 
আযমে। 

‚দতাভায েকদ্দয আয ুমরকয গল্পিা েী?‛আমভ মজকজ্ঞ েযরাভ। 
 ‚দযেভ মেছু নয়,‛ ফরর দ আফায োমনীকত মপকয এক।  
‚এেমদন োকর আমভ বক্সর মব্জ মদকয় মামি,রৄমন এেিা দরাে,ফুক া ভত, াভকন 

দঝাোঁো,  ভা যা, াকত এেিা মফযাি  াভ ায ফযাগ,মভডরককক্সয মদকে দাোঁম কয় আভায় 
ডােকছ।  

‚ ‘আভাকে এেিু দ াযাকত াযকফ দ?’ ফরর দ, „দতাভায দমমদকে েুম, রৄধু দফম 
দজাকয দম না, া কগা  বাঙকফ তাকর এই ফুক া ফয়ক,‟ ফকরই দ ত াে েকয গাম কত 
উকি জানারাগকরা ফন্ধ েকয মদর। আমভ গাম   ারাকত রাগরাভ মতন  ন্ড্িা ধকয। মতক্ষণ না 
দ ফরর মকথষ্ট কয়কছ। তাযয দ দফমযকয় এর দবতয দথকে াকত দই মফার ফযাগিা 
ধকয। 

 ‚ ‘দান দ,‟ ফরর দ আভায় বা ািা মদকয়। 
 ‚ ‘হ্যাোঁ স্যায,‟ ভাথায় িুমিা ছুোঁকয় আমভ ফররাভ।  
‚ ‘দতাভাকে দতা দফ বাকরাই ভকন কি, অন্যগকরায ভত অত র ুভ র ুভ েকয গাম  

 ারা না। তাকর দতা দতাভাকে এই োজিা দদয়াই মায়। ডািায দযাজ আভাকে এইযেভ 
ফযায়াভ েযকত ফকরকছ। আভাকে দযাজ এইোন দথকেই তুরকফ।’ 

 ‚মাই দাে, েথািা র দম তাযয দথকে দরােিাকে আমভ দই জায়গা দথকে দযাজই 
গাম কত তুরতাভ, াকত দই মফযাি োকরা ফযাগ,তাযয মতন ন্ড্িা দ াযায য আভাকে বাকরা 
যেভ বা া মদকয় দনকভ দমত দরােিা।  াযভা ধকয এই োন্ড্ড  রর, এেমদকনয জন্য 
োভাই য়মন। দভািা আভদামন য়ায পকর আমভ নতনু ফাায় উকি দগরাভ, দ া ায জন্য 
নতুন াজ মেকন দপররাভ। অফশ্য আমভ এিা ফরফ না দম দরােিায ই ডািাকযয যাভকয 
গাম কত গযকভয মদকন জানারা ফন্ধ েকয ফক থাোয গল্পিাকত আমভ মফশ্বা েকযমছ। মেন্তু 
দফম দেৌতুর বার নয় দজকনই, এয দছকনয গল্পিাকত আমভ নাে গরাকত মাইমন। এেমদন 
াযা োর দ াযায য- তেন আমভ এেই যাস্তাকতই  ুযতাভ-  মেন দরােিাকে নাভাকত 
মামি, দদেরাভ এেিা ুমর দাোঁম কয় আকছ, াফবাফ এভন দমন দ ফক া দোন এেিা োজ 
েযকত মাকি। আয দযজা েুকর ফযাগ াকত দরােিা রাপ মদকয় দনকভই একেফাকয দাজা 
েনকেফকরয াকত। 

‚ ‘দতাভায় দরপ্তায েযরাভ, জন ভযাকরান,‟ ফরর ুমরিা। 
‚ ‘েীকয জন্য?’ দরােিা িান্ড্ডা গরায় ফরর। 
‚ ‘দনাি জার েযায জন্য,‟ ফরর েনকেফর। 



‚ ‘মা, দেরা দল,‟ দ োঁম কয় উির দরােিা, তাযয দ তায  ভা েুকর দপরর িান 
দভকয, োভক  তুকর দপরর তায য ুরা আয দগাোঁপ দফমযকয়  র এে                           
 ারাে তুয তরুকণয দ াযা। 

‚ ‘রাইবায, ররাভ,‟ ফরর দ। দই আভায তাকে দল দদো, রৃজন তাকে ধকয মনকয় 
মাকি রৃমদে দথকে, দছকন আকযেজন ফযাগ াকত।” 

‚গাম কত   ত দেন?‛ আমভ ফররাভ। দফ দেৌতুর মির। 
‚আকয, ঐ ফযাকগই দতা য ফ দনাি জাকরয মন্ত্রামত মছর।  মমদ য  কযই াযাক্ষণ 

দযজা ফন্ধ েকয োজ েযত, তাকর দরােজকনয কন্দ ত। তাযয তাযা জানারা ফা  ামফয 
পুকিা মদকয় উোঁমে ভাযত মেনা ফরা মায় না। আফায মমদ আস্ত এেিা ফাম  মনত, দমোকন দোন 
োকজয দরােকিাে দনই, তাকর দিা অদ্ভুত রাগত। োকজই  এই প্ল্যানিাই েকযমছর। 
ফন্ধ দোন গাম য দবতকযই োজ েযকফ। আয আভায ভকন য় না য ফুমিিা োযা মছর। 
ভুমেরিা র, ুমর দমবাকফই দাে ফযাাযিা দজকন দপকর কে ধকয দপকর। এই দদেকরন 
বযানিায োন্ড্ড! এক্ষমুন ধাক্কা  রাগামির!‛ 

 
।৩। 

‚ফুঝকরন স্যায, আমভ মমদ ফেিা দ ায মছনতাইফাজ, এভনমে েুকনগকরায গল্প 
আনাকে ফমর, দমগকরায ফেিাই দোন না দোন ভয় আভায গাম কত উকিকছ, তাকর 
আমন বাফকফন আমভ দফাধয় দগািা মনউকগি েযাকরন্ড্ডাযিাই তুকর আনমছ আনায জন্য। 

 ‚আকযেিা  িনা ফমর স্যায, দিা ফরকত দগকর ফক কয় োযা। মেনই দই  িনািা 
বামফ ভনিা বাযী কয় মায়। বামফ ফযািায েরাযিা আকগই দ ক ধযরাভ না দেন, তাকর দতা 
অকনে ক্ষমত ফাোঁ াকনা দমত।  িনািা স্যায ফছয দকে আকগয, আভায আফায ন তামযে অত 



ভকন থাকে না। আভায গাম কত উির এেিা দিাকনা দ াযায নামফকেয ভত দরাে, ডকে 
মাকফ ফকর।  

“এেিু আকগ দম  িনািায েথা ফররাভ, তাযয দথকেই গাম য দবতকয উকি দম দেউ 
মাকত মা েুম েযকত না াকয, তায জন্য াভকন এেিা ো  ফমকয় মনকয়মছরাভ ঐ দম দদেুন, 
আনায দোোমি মাকত এেন নাে দিমেকয় ফক আকছ। মাকত ভকন করই দবতকয েী কি 
আমভ দদকে মনকত াময।  

‚এ দরােিা িায যই আভায দেভন কন্দ য়ায় আমভ এেঝরে তাোরাভ, 
দদেরাভ দরােিা মকি ফক আকছ, দোকরয ভকধয এেগাদা েয়রা মনকয়। এেদৃকষ্ট তামেকয় 
যকয়কছ দমদকে। এেন স্যায দদেকতই াকিন, আভায জানারািা দফম ফক া নয় আয এিা 
মদকয় দবতযিা দমযেভ দদো মায়, দবতয দথকে ফাইকযিা   দযেভ নয়। দ এেিা ম্প্রিং ফা 
ঐযেভ মেছু িানমছর, আয দদেরাভ েয়রায গাদায এেমদেিা রামপকয় উিকছ। তাযয 
দদেরাভ দিা এেিা পাোঁা ফাক্স, োকরা যঙ েযা, আয এেদভ াদাভািা। মাইকাে আমভ 
দতা য ভাথাভুন্ড্ডু মেছুই ফুঝকত ামযমন।  

“ফযাাযিা মেন প্রায় বুকরই দগমছ, তেনই দব্কভযাকবকনয মফকফাযকণয েফযিা এর, 
আয দরােজকনয ভুকে দানা দগর দোর িকযকডায েথা। তেন আভায ভকন র এিা দই 
দরােিায োজ না দতা?‛ ফযাাযিা ুমরকে ফকরমছরাভ মেন্তু যা ািাই মদর না। দোর 
িকযকডা েী জাকনন দতা? জাকনন না? হ্ ! এেফায ফুঝকরন, এেিা দরাে তায জাাজিায মা 
দাভ, তায দ কয় দফম দাকভ দিা মফভা েকযমছর। তাযয দ এেোনা ফাক্স ফানার, দমিা 
দদেকত েয়রায ফাকক্সয ভত, তাযয দিা মডনাভাইি ফা ঐযেভ মেছু মদকয় দিক বমতয েকয 
অন্য েয়রায গাদায ভকধয দযকে মদর, মেন জাাকজ ভার বযা  মির। তাযয মেন অন্যান্য 
ফাকক্সয কে ঐ ফাক্সিা েয়রায ফাক্স দবকফ পাকনযকয ভকধয দঢকর দদয়া র, তেন জাাজ 
রৄিু উক  দগর। েত জাাজ স্যায এবাকফ তমরকয় দগকছ।‛ 

‚দতাভায দতা দারুণ ফ অমবজ্ঞতা কয়কছ!‛ আমভ ফররাভ। 
‚েী ফরকছন স্যায,‛ ফরর রাইবায, ‚আমভ দতা এেন রৄরুই েমযমন, আয আনায 

জায়গা এক দগকছ। এযেভ েত  িনা আমভ আনাকে ফরকত াময, দগকরা ফ মতয। োোঁমি 
মতয। গককরয ভতই। আফায মমদ েেকনা আনায বদ্রভমরাকদয এেিু ায়া োয়ায 
ইকি য়, আভায দোোঁজ েযকফন োয মস্ট্র্কি-  ুযানব্নই নম্বয- আয তেন মমদ আমন আভায 
াক ফকন, আমভ আনাকে এভন ফ  িনা দানাফ দম  ভকে মাকফন। মেন্তু এেন দতা আয 
ভয় দনই, ঐ দদেুন আনায দছাট্ট দোো াগকরয ভত েযকছ,  আনায স্ত্রী ফাইকয দফকযাকত 
 াইকছ, আকযেজন আফায ছাতা মদকয় জানারা িুেকছ। আকস্ত, আকস্ত স্যায! াফধাকন নাভুন হ্যাোঁ 
মিে আকছ। নম্বযিা বুরকফন না স্যায-   ুযানুব্নই। গড দড ভযাভ! গড দড স্যায!‛  

তাযয দই দোক ায়ান তায গাম  মনকয় যাস্তায মবক  মভক দগর, আয তাকে দদেকত 
দরাভ না। 

ছমফুঃ মভুর 
 
 
 
 
 



 
(দগাভাম   দোভুযাামেয গকল্পয এেমি মযমষ্ট) 

িংমতা 
মিতীয় ফয 

 এেমদন,  মেন দাজাকয়ভন ফাম য ফাইকয,  তাোঁয ুত্র দাকনাসুকে সুকনকইকে 
দডকে ফরর,  “তুমভ দতা জাকনা ফাফা ফর দেরকত েী বাকরা ফাকন;  দেরািা দারুণ। আজ 
দতা ফাফা দনই,   র না য় তুমভ আয আমভই দেমর?”  
 “তকফ দতা দফ অমবনফ দেরা কফ দদেমছ!” ফরর সুকনকই, “দফ তকফ, প্রবু ফাম  
দপযায আকগই আভযা এেক াি দেকর মন, জরমদ আসুন।”  
 তাযযই দছকররৃমি ফাগাকন মগকয় ফকর রামথ রাগাকনায দ ষ্টা রৄরু েযর। মেন্তু মতই 
েযৎ েরুে না দেন ফর মেছুকতই ভামি দথকে ায়ায় তুরকত াযর না। দকল দাকনাসুকে 
েকল এে রামথ রাগাকত ফরিা ভামিয দথকে রামপকয় উির;  মেন্তু তায রক্ষভ্রষ্ট য়ায় ফরিা 
াোঁম কর দিাক্কয দেকয় াকয ফাগাকন মগকয়  র। ফাগানিা মছর মকোাো দজম্পাম  নাকভ 
এে ািং ামতে যগ িা তকরায়ায মক্ষকেয।  

“বাই দয! এেন েী কফ? ফাফায অনুমস্থমতকত ফাফায ফর াযারাভ! এেন আভাকদয 
অবদ্র প্রমতকফময দথকে ফরিা দপযত  াইকত দগকর অকল রাঞ্ছনা গঞ্জনা জুিকফ।” 

“এেদভ মেিু বাফকফন না”, ফরর সুকনকই, “আমভ ফযিং মগকয় আভাকদয 
অাফধানতায জন্য ক্ষভা  াইফ আয ফরিা দপযত আনফ।” 
 “দফ,  মেন্তু তাকত তুমভ বীলণ মতযস্কৃত কফ। আয দিা আমভ  াই না।” 
 “মেিু বাফকফন না, আমভ োঁয িযাযাফযাোঁো েথায ধায ধাময না।”  

আয তাই সুকনকই াকয ফাম  মগকয় ফর দপযত  াইর। মেন দছকর রৃমি াকয 
ফাগাকন ফর মনকয় দেরমছর, দেোঁকুকয দজম্পাম  তেন ফাগাকন ায় াময েযমছকরন । মতমন মেন 
তাোঁয ফাগাকনয  ন্দ্রভমিোগকরা দেভন সুন্দয কয়কছ দবকফ ভকন ভকন ভােুম কয় 
উিমছকরনতেনই াোঁম র িকে ফরিা মকধ এক তাোঁয ভুকে রাকগ।  ািুফােয দোাকভাকদ 
অবযস্ত দজম্পাম য ভুকেয য ফর এক  ািা েুফই অনমবকপ্রত মছর। পকর মতমন বয়ানে 
দযকগ দগকরন  িনািায়।  

মেন মতমন ভকন ভকন বাফকছন দম দমই দেউ ফরিা দপযত  াইকত আকফ তেন েী 
েকয উমুি প্রমতকাধ দনয়া মায়, মিে তেনই সুকনকই দজম্পাম য ফাম কত ঢুের আয তাোঁয 
এে বৃতযকে ফরর, “আমভ েুফই রৃুঃমেত দম আভায প্রবুয অনুমস্থমতকত আমভ তাোঁয ফর মনকয় 
দেরমছরাভ। একরাকভকরা রামথ রাগাকত রাগাকত ফরিা াোঁম র মডমঙকয় আনাকদয ফাগাকন 

ইয়েয়েোর ওয়েোয় োয়েয়ের গল্প 



মগকয় ক । আভায অাফধানতা দয়া েকয ভা েরুন, আয আভাকে ফরিা দপযত মদকয় 
েৃতাথয েরুন।”  
 বৃতযমি দজম্পাম য োকছ মগকয় জানার সুকনকই- এয ফিফয। দজম্পাম  দযকগ িিং কয় 
ফকমছকরন। মতমন সুকনকইকে তাোঁয াভকন ামজয েযকত ফরকরন। সুকনকই ামজয কর 
ফরকরন,  “েী দ দছােযা, দতাভায নাভ মে সুকনকই?”  
 “হ্যাোঁ, আমভ েুফই বকয় আমছ দম আমন য়কতা আভাকে আভায অাফধানতায জন্য 
ক্ষভা েযকফন না। দয়া েকয আভাকে ক্ষভা েরুন আয ফরিা দপযত মদন।” 
 “আমভ বাফমছরাভ দতাভায প্রবু দাজাকয়ভকনয দদাল। মেন্তু এেন দদেমছ তুমভই ফরিায় 
রামথ েমলকয়মছকর। ” 
 “হ্যাোঁ,  তাই- ই,  
আমভ মতযই রৃুঃমেত মা 
েকযমছ তায জন্য। দয়া েকয 
মমদ ফরিা দপযত মনকয় 
মায়ায অনুভমত দদন 
আভায়।”  

ভাথা মন ু েকয 
মভনমত েযর সুকনকই। 
 রৄকন দজম্পাম  
োমনেক্ষণ  ু েকয 
থােকরন। তাযয ধীকয 
ধীকয ফরকরন,  “জামন 
তিা া,  দতায জ ন্য 
পুিফরিা দাজা আভায ভুকে 
এক দরকগকছ? আভায 
উম ৎ দতাকে এইোকন 
এক্ষমুণ দভকয দপরা,  দমিা 
আভায অমধোয ফকি। 
তকফ দতায প্রাকণয য 
আমভ দয়া েযরাভ। দতায পুিফরিা দন আয দূয !” তাযয মতমন সুকনকই- এয োকছ মগকয় 
তাকে ভাযধয েযকরন,  তায ভাথায় রামথ েলাকরন আয তায ভুকে থুথু মদকরন। 
 এতক্ষণ দম সুকনকই পুিফর দপযত ায়ায আায় দফ মফনয়ী আ যণ েযমছর,  
এফায দ যাকগ রামপকয় উির। ফরর, “আভায অাফধানতায জন্য মকথষ্ট ক্ষভা দ কয়মছ 
এতক্ষণ, আয তুমভ আভাকে অভান েযকর আয আভায গাকয় াত তুরকর! তুমভ ভা পারতু 
দরাে দতা দ! মনকয় দন ফর ,  আভায এফ মেিু  াই না।” ফকরই দ মনকজয দছাযা ফায 
েযর আয পুিফরিা ম কয আধোনা েকয ছুোঁক  মদর দজম্পাম য মদকে। তাযয  কয মপকয 
একরা। 
 মেন্তু দজম্পাম  একত আয  কি দগর। এে বৃতযকে দডকে ফরর,  “এই সুকনকই 
দছােযা দতা ভা উিত। াকয ফাম  মা, দদে দাজাকয়ভন আকছ মেনা। থােকর ফর 
সুকনকইকে আভায এক্ষমুণ  াই, ফযািাকে আমভ দভকযই দপরফ।”  
 এযয বৃতয  রর েফয মনকয়।  



 সুকনকই এয ভকধযই মপকয মগকয়মছর প্রবুয ফাম কত। তাকে দদেকত দকয় দাকনাসুকে 
ফরর,  “দতাভায াকথ দম মাকিতাই ফযফায েকযকছ দিা দদো মাকি। মেন্তু তুমভ মে 
পুিফরিা দপযত দকয়ছ?” 
 “দজম্পাম য োকন মগকয় আমভ ফাযফায ক্ষভা  ায়ায কয দ আভাকে দভকযকছ,  
আভায ভাথায় রামথ েমলকয়কছ, আভায ভুকে থুথু দপকরকছ। বীলণ অম্মান েকযকছ আভাকে। 
ফজ্জাতিাকে আমভ তেনই দভকয দপরকত াযতাভ। মেন্তু আমভ জানতাভ দম আনাকদয ফাম য 
োকজয দরাে কয় দজম্পাম কে ভাযকর আনাযা ফাই ঝাকভরায় জম কয়  কফন। 
আনাকদয েথা দবকফই আমভ দজম্পাম য ফ রৃফযযফায ভুে ফুকজ হ্য েকযমছ। মেন্তু এেন 
আভায এই প্রাথযনা দম আভাকে দযাই মদন, আমভ স্বাধীন দমািা যমনন কয় মাই মাকত আমভ 
এই অভাকনয প্রমতকাধ মনকত াময।” 
 “েুফ বাকরা েকয ম ন্তা েকযা দম মা েযকফ বাফছ তায আকদৌ দযোয আকছ মেনা। 
োযণ আভযা এেিা পুিফর েুইকয়মছ ভাত্র, তায জন্য ফাফা আভাকদয ফেকফন না।” ফরর 
দাকনাসুকে। 
 মেন্তু সুকনকই দফ দানায দছকর নয়। দ অভাকনয ফদরা দনয়ায জন্য ভুমেকয় 
মছর। একদয েথাফাতযায ভকধযই এক ামজয করা দজম্পাম য বৃতয সুকনকই- এয ভযকণয 
দামফ মনকয়। োযণ মককফ দ জানার দম সুকনকই নামে দজম্পাম কে অভান েকযকছ। তাকে 
দাকনাসুকে ফরর দম তায ফাফায অনুমস্থমতকত দ মেছুই েযকত াযকফ না।  
 অফককল দাজাকয়ভন ফাম  মপযকরন। ফ রৄকন মতমন দফ রৃুঃে দকরন এফিং 
মেিংেতযফযমফভূঢ় কয়  করন মেন আফায দজম্পাম য োছ দথকে আকযেজন একরন 
সুকনকই- এয ভযকণয দামফ মনকয়। মতমন রৃই মেকাযকে দডকে ফরকরন,  “এই দজম্পাম  
দরােিা দনাতই রদয়ীন মনষ্ঠুয। তুমভ মমদ মা োকন,  আমভ মনমশ্চত দম  দতাভাকে 
দভকযই দপরকফ। সুতযািং এই ঞ্চা মযকয়া না আয াো মেিংফা মেকয়াকিা  কর মা। 
দোকন মগকয় মনযাকদ মনকজয স্বাধীন ফযফা রৄরু েযকত াযকফ।”  

প্রবুয দয়া 
বযা েথা রৄকন 
েৃতজ্ঞতায় দ াকে জর 
এক দগর সুকনকই-
এয। দ ফরর,  
“প্রবু,  আভায 
আন্তমযে ধন্যফাদ 
জানকফন। মেন্তু আমভ 

অভামনত,  
রামঞ্ছত। দজম্পাম য 
য প্রমতকাধ 
দভিাকনায জন্য আমভ 
ভযণণ দ ষ্টা েযকত 
 াই।” ,   

“দফ,  
প্রমতকাধ মেন 
প্রকয়াজন দতাভায,  
মা,  র াই েকযা। 
আা েময দম পর 



কফ। তকফ দতাভায তকরায়াযিা দফাধ য় দতভন দজাযদায নয়। আমভ দতাভাকে এেিা 
তকরায়ায মদমি।” এই ফকর দাজাকয়ভন মনকজয তকরায়াযিাই সুকনকইকে মদকত  াইকরন। 

“না,  প্রবু।” জফাফ মদর সুকনকই। তাযয ফরর, “আভায োকছ যাই কুমনকতাময 
ফানাকনা এেিা মফেযাত তকরায়ায আকছ। আভাকে আভায ফাফা মদকয়মছকরন। দিা আমভ 
আনাকে েেন দদোই মন ফকি,  তকফ দিা আমভ মকে তুকর দযকেমছ আভায  কয।” 

দাজাকয়ভন সুকনকই- এয তকরায়াযিা াকত মনকয় দদকে েুফই প্রিংা েযকরন 
দিায। আয ফরকরন, “এই তকরায়াযিা দফ বাকরা। তুমভ এিায য মনবযয েযকত 
াকযা। এিা না আয ম্ভ্রকভ রক া। রৄধু ভকন দযে দজম্পাম  এেজন ধূতয তকরায়াযফাজ। 
তেয দথকো।”  

প্রবুকে তাোঁয অাভান্য দয়ায জন্য অিংেয ধন্যফাদ মদকয় সুকনকই মফদায় মনর। ামজয 
র দজম্পাম য দডযায়। তাোঁয বৃতযকে ফরর, “ভকন য় দতাভায প্রবু আভায াকথ েথা ফরকত 
 ান। আভাকে দয়া েকয তাোঁয োকছ মনকয়  করা।” 
  
( রকফ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



আলেলেই তেস্তয় 
রগা াৎযক- য ইিংমযমজ অনুফাদ  
দথকে ফািংরা বালান্তযুঃ ইন্দ্রকেয  

অকনেোর আকগ এে দদক থােত এে ফুক া আয তায ফুম । তাকদয দোন 
দছকরমকর মছর না। তাই তাকদয বাযী রৃুঃে। এেমদন ফুক া এেিা োকিয রম্বা িুেকযা েুকদ 
এেিা ভানুল ুতুর ফামনকয় তাকত োোঁথা জম কয় মদর আয ফুম  তাকে দোকর মনকয় দফজায় 
আদয েযকত রৄরু েযকত েযকত গান ধযর, 
দতমযা দ াে দফাোঁকজা না, 
 ুকভায় আভায রক্ষ্মী দানা 
গাকছয ামে, জকরয ভাছ 
ে, দয়ার, ফকনয গাছ 
ফাই দগর  ুকভয দদক 
দ ােমি দফাোঁকজা এেিু দক 

অভমন র মে, এেিু এেিু েকয দই োকিয ুতুর ফদকর কয় দগর দছাট্ট এেিা 
মতযোকযয দছকর। দদকে ফুক াফুম য েুম আয ধকয না।  

দদেকত দদেকত দতমযা এেিু ফক া র।  বাযী ফুমিভন্ত দছকর দ। ফুক া তেন 
তাকে এেিা দনৌকো ফামনকয় মদর। তায াযা গাকয় ধফধকফ াদা যঙ আয তায রার িুেিুকে 
দাোঁ । দতমযা দই দনৌকোয় উকি ফক ফরর,  

দছাট্ট মডমঙ, দছাট্ট মডমঙ এেিা েথা যাে 
 র দবক  র দই দমোকন মফযাি ভাকছয ঝাোঁে 

তেররওশো 



দছাট্ট দনৌকো অভমন তায েথা রৄকন তযতয েকয দবক দগর নদীয গবীকয। এে দফাঝা 
ভাছ কে েকয মপকয এর দতমযা। 

তায য দথকে দতমযা দযাজ মডমঙ মনকয় ভাছ ধযকত মায়। রৃুয কর তায ভা 
োফাকযয ুোঁিুমর মনকয় নদীয ধাকয এক ডাে দদয়, 

মপকয আয় দতমযা দেকয় মা দয রৃমি 
রৃধ আকছ, ভধু আকছ, আকছ দই, রুমি 
দূয দথকে ভাকয়য গরা দকতই দতমযা রার িুকুিুে দাোঁ  দফকয় দফকয় নদীয াক  

এক মায়। ভা তেন তায ভাকছয দফাঝা নামভকয় মনকয়, তায ভুে াত ধুইকয়, জাভাো  
ারকি, তাকে োইকয় িাইকয় আফায ামিকয় দদয় ভাছ ধযকত। 

এেিা ডাইমন মেন্তু এই ফমেছু দদেত রুমেকয় রুমেকয়। এেমদন দ েযর মে, নদীয 
ধাকয এক েযানকেকন গরায় দডকে ফরর,  

মপকয আয় দতমযা দেকয় মা দয রৃমি 
রৃধ আকছ, ভধু আকছ, আকছ দই, রুমি 
দতমযা দতা রৄকনই ফুঝকত াকয দগকছ এ তায ভাকয়য গরা নয়। দ বয় দকয় তায 

দনৌকোকে ফরকতই দনৌকো তাকে এে ছুকি জকরয আকযা গবীকয মনকয় ামরকয় দগর। ডাইমন 
তেন োভাযফাম  মগকয় ফকর, “আভায গরািাকে এেিু রু েকয দদ দদমে, মাকত দতমযায 
ভাকয়য ভতন দানায়-- ” 

োভায দতা মতিকুু াকয তায গরািাকে রু েকয মদর। তেন ডাইমন দপয নদীয 
ধাকয এক ডাে মদর,  

মপকয আয় দতমযা দেকয় মা দয রৃমি 
রৃধ আকছ, ভধু আকছ, আকছ দই, রুমি 
এইফায দতমযা দফাো ফকন দগর। বাফর ফুমঝ মতযমতযই ভা তাকে দেকত ডােকছ। 

এই দবকফ দমই না দ াক  এক িা, ডাইমন তাকে ধকয এেিা দঝারায় বকয মনকয় মগকয় 
উির িান তায ফকনয 
দবতকযয কুোঁক  কয। 
দোকন দৌোঁকছ দঝারা 
নামভকয় দযকে ডাইমন তায 
দভকয় আমরনোকে দডকে 
ফকর, ‚মগমগয উনুন জ্বকর 
দছকরিাকে দোঁকে আন, 
আমভ আকযা মেছু োযা 
োযা োজ েকয আমছ 
ততক্ষণ।‛ 

আমরনো উনুকন 
আোঁ  মদর। আগন গণগকণ কয় উিকত দ দতমযাকে এেিা দফর ায কয ফমকয় মদকয় 
ফকর, “দন, এোকন িানিান কয় রৄকয়   দদমে।” 

দতমযা মেন্তু তায েথা দভাকিই রৄনর না।  াযমদকে াত া ছম কয় দফর ায কয 
গযাোঁি কয় ফক যইর। আমরনো মতই দফর া দিকর, তাকে আয উনুকনয ভকধয দঢাোকত 
াকয না। তেন দ দফজায় দযকগ মগকয় ফকর, ‚দতাকে না ফররাভ, দফর ায য িানিান কয় 
রৄকত? ফক যইমর দম ফক া?‛ 



দতমযা বাকরাভানুকলয ভতন ভুে েকয ফরর, ‚দ আফায দেভন েকয েকয? জামন 
না দতা! দদমেকয় দা না। ‛ 

‚আকয দমবাকফ কুকুযযা  ুকভায়, দমবাকফ দফ ারযা  ুকভায় দইবাকফ রৄকয়   না।‛ 
‚উোঁর। তুমভ আভায় দদমেকয় দা,‛ দতমযা দজদ ধকয ফরর। রৄকন আমরনো দমই 

না তাকে দফর ায কয রৄকয় দদোকত দগকছ দতমযা অভমন তা াতাম  দফর া উনুকনয 
দবতকয দিকর মদকয় উনুকনয দযজা মদকয়কছ ফন্ধ েকয। দই েযকতেযকতই দাকন ফাইকয 
ডাইমনয াকয়য ব্দ। দ তেন তা াতাম  ফাইকয দফমযকয় এেিা ফুক া েগাকছয ভাথায়  ক  
ফর। 

ডাইমন ফাম  মপকয উনুকনয দযজা েুকর আমরনোকে গফগফ েকয দেকয় দপরর 
প্রথকভ। তাযয বযা দকি ফাইকয এক  াক গ াগম  মদকয় ভােুমকত গান ধযর,  

দতমযায ভািং দেকয় দিমি বকয 
এফায তকফ  ুমভকয় দনকফা আযাভ েকয 
ে গাকছয ভাথা দথকে দতমযা মপমপমকয় জফাফ মদর, “আমরনোয ভািং দেকয় 

দিমি বকয—” 

ডাইমন বাফর, ফুমঝ কে গাকছয াতায় ায়ায ব্দ র। দ তেন দপয গাইকত 
রাগর,  

দতমযায ভািং দেকয় দিমি বকয 
এফায তকফ  ুমভকয় দনকফা আযাভ েকয 
গাকছয ভাথা দথকে দতমযা দপয ফরর, ‚আমরনোয ভািং দেকয় দিমি বকয—” 

এইফায ডাইমন যমদকে তামেকয় দদকে গাকছয আগায় দতমযা ফক আকছ। দ 
দদৌক  এক কে গাকছয দগা ািা োভক  ধযর। ে গাছ ি েভ নয়। োভ াকত 
োভ াকত ডাইমনয দতা াভকনয রৃকিা দাোঁতই েকুর একরা দলকভল। তেন দ োভাযফাম কত 
দদৌক  মগকয় ফকর, “রৃকিা দরাায দাোঁত ফামনকয় দদ দদমে  িি—” 

োভায দতা রৃকিা িকাি দরাায দাোঁত ফামনকয় মদর তাকে। দই দাোঁত কয মপকয 
এক ডাইমন দপয এেফায োভ  ফাকরা েগাকছয দগা ায়। এইফায আকযা রৃোনা দাোঁত 
েুকর এর তায। দপয ডাইমন োভাকযয োকছ মগকয় আকযা রৃোনা দরাায দাোঁত ফামনকয় মনকয় 
এর। এইফায  াযোনা দরাায দাোঁকতয োভক  েগাকছয গোঁম  িুেকযা িুেকযা ফায দা। 
গাছ তেন এমদে দকর আয মদে দকর। তায ভাথায় ফক দতমযা তেন েকয েী? িাৎ 
দ দদকে আো মদকয় এেদর যাজাোঁ উক  মাকি। দদকে দ তাকদয দেোঁকদ দেোঁকদ ফরর,  

কয আভায ফন্ধু াোঁকয দর 
আভায় মনকয় ভাকয়য োকছ  র 
রৄকন দযায াোঁ জফাফ মদর, ‚আভাকদয দছকন আয এেদর াোঁ আকছ। তাকদয গাকয় 

দজায েভ। যা দতাভায় মনকয় মাকফ’েন।” এই ফকর দ তায দরকে মনকয় উক  দগর। নীক  
দথকে ডাইমন দই রৄকন যমদকে এেফায দদকে মনর, তাযয দিাোঁি ভুকছ মনকয় দপয ে 
গাকছয দগা ায় োভ  ফাকরা। কযয দরিা আকত দতমযা দপয দেোঁকদ দেোঁকদ ফকর, 

কয আভায ফন্ধু াোঁকয দর 
আভায় মনকয় ভাকয়য োকছ  র 
দযায াোঁ জফাফ মদর, ‚আভাকদয দছন দছন োমনে দূকয এেিা ফাচ্চা াোঁ উক  

আকছ। দ দতাকে মনকয় মাকফ’েন।” এই ফকর দ তায দরকে মনকয় উক   কর দগর। 
ডাইমনয োভক  েগাছ তেন ক াক া। এভন ভয় দই দছাট্ট াোঁিা উক  এর। 
দতমযা তাকে মভনমত েকয ফরর, 



দতাভায ফুকেই দয়াভায়া এেিু কর আকছ 
প্রাণিা ফাোঁ া, আভায় মনকয়  র ভাকয়য োকছ। 
দছাট্ট াোঁকয প্রাকণ েুফ দয়া র। মনক  দনকভ এক দ দতমযাকে মকিয কয 

ফার, তাযয উক  মগকয় নাভর দাজা দতমযাকদয ফাম য জানারায াক। 

মদকে ফুক াফুম  দতা দতমযা ামযকয় দগকছ দবকফ দেোঁকদকেোঁকদ দ াে পুমরকয় 
দপকরকছ। রৃমদন ধকয  কয যান্নাফা া োয়াদায়া ফ ফন্ধ। দমদন অকনে েকষ্ট ফুম  রৃোনা  
ামিািা ফামনকয় কফ ফুক াকে দডকে ফকরকছ, ‚এই না, এেিা দতাভায আয এেিা 
আভায,‛ ভমন জানারায া দথকে দে দমন ফকর উির, ‚আয আভাযিা?‛ 

ফুম  ফুক াকে ফরর, ‚দদকে একা দতা দে ামিািা  াইকছ?‛ 
ফুক া দফমযকয় এক দদকে এ দতা দতমযা!! 
তেন দতা ফাম কত েুময ধুভ। দতমযাকে তায ফাফা ভা মভকর মা আদয েযর দ 

আয ফরফায নয়। দছাট্ট াোঁকয ছানা দর বাকরা বাকরা োফায আয জর। তাযয দ মেছুমদন 
দতমযাকদয ফাম কতই দথকে মগকয় বাকরা বাকরা োফাযদাফায দেকয় েমদকনয ভকধযই কয় 
উির এেজন বাযী রূফান আয মিারী যাজাোঁ। 

এেন তায মনকজয এেিা াোঁকয দর কয়কছ। তাকদয আকগ আকগ নীর আোক ডানা 
ছম কয় ক  দই দয়ারু যাজাোঁ, আয ভাকঝভাকঝই ভকন েকয তায ফন্ধু দতমযায েথা। 
 
 
                                                                                   



 

 
ব্রাহ্মী ংখ্াাঃ স্থানীয় ভান(প্লে ব্ারু) এফং ূন্য 

 
বাযতীয় ংখ্া, স্থানীয় ভান আয ূন্যন্যয আবফবভাফকান্যরয কথা না ফরন্যর অংন্যকয বফবচত্র 

জগন্যতয গল্প ম্পূণভ ন্যফ না প্ল কথা ফরা ফারর্। আন্যযা বিক কন্যয ফরন্যত প্লগন্যর, বান্যরা কন্যয 
রৄরু কযা মান্যফনা অংন্যকয ইবতাটান্যক ফরা, মবদ না এই বতনন্যট ফ্াায বনন্যয় খাবনক 
আন্যরাকাত কন্যয প্লনয়া মায়।  

দবববিক গণনা বাযন্যত বছর ফরকার আন্যগ প্লথন্যকই। আজ আভযা প্লম ধযন্যণয 
ংখ্াটংখ্া বনন্যয় কাজকভভ কবয তায রৄরুটা ন্যয়বছর ৩০০ খৃস্টূফভান্যে, ব্রাহ্মী ংখ্াভারায ভন্যধ্ 
বদন্যয়। তন্যফ এই ংখ্াভারা বকন্তু স্থানীয় ভান দ্ধবত (ভান্যন একক, দক, তক এই দ্ধবত) 
অনুযণ কযত না। এয আবফবভাফ ৪০০ খসৃ্টাে নাগাদ। 

৬০০ খসৃ্টাে নাগাদ প্লদখা প্লগর, এই স্থানীয় ভানমুক্ত দবভক দ্ধবতয ফ্ফায বাযতফন্যলভ 
বান্যরাবান্যফই ছবিন্যয় ন্যিন্যছ।  ফ্াাযটা ংন্যেন্য ফরন্যর এইযকভ দাাঁিায়— 

স্থানীয় ভান দ্ধবতন্যত প্লকান ফন্যিা ংখ্ান্যক বরখন্যত প্লগন্যর এই দ্ধবতন্যত প্লই ংখ্াটান্যক 
কন্যয়কটা প্লছাট অংন্যকয ভবি বন্যন্যফ প্লরখা য় আয ভবিয প্রন্যত্কটায বনজস্ব ভানটান্যক না 
বরন্যখ তায ভানটান্যক ধযা য় ংখ্ায ভন্যধ্ প্লকান জায়গায় প্ল যন্যয়ন্যছ প্লইটায বন্যন্যফ। 

ধন্যযা বরখফ একন্যা াঁয়তাবি। এন্যক প্লরখা ন্যফ ১০০ আয ৪০ আয ৫ এইবান্যফ, বকন্তু 
(১০০) (৪০) (৫) না বরন্যখ বরখন্যফা ১৪৫। প্লন্যলয প্লথন্যক বতন নম্বয জায়গায় প্লম এক যন্যয়ন্যছ তায 



ভান ন্যফ  বতন অংন্যকয ং খ্া (১০০), প্লন্যলয প্লথন্যক বিতীয় জায়গায় প্লম ৪ টা যন্যয়ন্যছ তায ভান 
ন্যফ রৃই অংন্যকয ফা ৪০ আয প্লন্যলয প্লথন্যক এক নং জায়গায় প্লম ৫ যন্যয়ন্যছ তায ভান ন্যফ এক 
অংন্যকয , ফা ৫। 

এয প্লম পরটা ঘটর প্লটা প্রায় ভ্াবজন্যকয ভতন। মতফন্যিা ংখ্াই প্লাক না প্লকন, এই 
দ্ধবতন্যত তান্যক ০,১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ এই ক‟টাভাত্র বচহ্ন বদন্যয় খুফ কভ জায়গান্যতই বরন্যখ 
প্লপরা ম্ভফ র।  

এই প্লম স্থানীয় ভান্যনয ফ্ফায কন্যয ংখ্ান্যক প্লরখা এয একটা দ্ধবত প্রাচীন 
ফ্াবফরবনয়ানন্যদয জানা বছর। তন্যফ তাযা গণনাটা কযত ৬০ এয বববিন্যত, আয ূন্যন্যয ফ্ফায 
না জানায় ফন্যিা ফন্যিা ংখ্ান্যক বাযতীয় দ্ধবতয ভতন এত ন্যজ প্রকা কযন্যত াযত না । 
বাযতীয়যা ূন্যন্যয ফ্ফায কন্যয প্লগাটা দ্ধবতটান্যক দ বববিক কন্যয বদন্যয় অংক কলান্যক অন্যনক 
জ ফাবনন্যয় প্লদয়। 

ফ্াাযটা বনন্যয় এ প্লরখায এন্যকফান্যয প্লগািান্যতই ফন্যরবছ একফায। এইফান্যয প্ল 
ফ্াাযটান্যত বাযতীয় অংকয়ারান্যদয বফন্যল অফদানটা প্লকানখান্যন প্লইন্যট একটু প্লবন্যঙ ফরফ। 

গুনন্যত ফন্য ফাই ফন্যর রৄরুন্যত আন্যছ এক। বাযতীয়যা ভস্যাটান্যক অন্যবান্যফ ধযর। 
তাযা ফরর, এক- এয আন্যগ কী? রৄরুটা য় প্লকান্যেন্যক?  

এক এয আন্যগ কী তুবভই ফন্যরা? উিযটা ভজায। এক- এয আন্যগ—বকচ্ছু প্লনই। তান্যর 
ফরন্যত য় রৄরুটা য় কীন্যয প্লথন্যক?  

“বকচ্ছু না” এই প্লথন্যক।  
একটা করব আন্যছ খাবর। তান্যত কী আন্যছ? উিয র, বকচ্ছু না। এইফান্যয তান্যত এক 

বরটায জর বযরাভ। এইফান্যয তান্যত কী এর? না, ১ বরটায জর।  
বফন্যেয রৄরুন্যত কী বছর? বকচ্ছু না। তাযয কী র? না একটা বফে। 
তান্যর এই প্লম রৄরুয বকচ্ছু না, এন্যক বন্যফ প্লথন্যক ফাদ না বদন্যয় বাযতীয়যা ফরর,  

বনন্যজই একটা ংখ্া। প্লমন্যতু তায প্লকান ভান প্লনই, (প্ল প্লম বকচ্ছু না) তাই তান্যক তাযা ফরর, 
“ূন্য” আয তায বচহ্ন বদর ০। 

এইখান প্লথন্যক রৄরু কন্যয ান্যতয দটা আঙুর বন্যন্যফ দটা আরাদা আরাদা ংখ্াবচহ্ন 
ততবয কযা র—০,১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯। 

এয ন্যযয ংখ্াটায জন্যন্য বাযতীয় গবণতজ্ঞ কযন্যরন কী, নতনু আয প্লকান বচহ্ন না এন্যন 
প্লপয ১ প্লথন্যক প্লগাণা রৄরু কযন্যত ফরন্যরন, তন্যফ তপাতটা র, এইফান্যয প্রথন্যভ বরখফ ১ আয তায 
ন্যয প্লপয ০ প্লথন্যক ৯ ফবন্যয় ফবন্যয় মাফ। 

তান্যর ৯ এয য প্রথন্যভই আন্যফ প্লক? আন্যফ ১ আয তায ন্যয একটা ০। ফা ১০। 
এন্যক ফরা র দ। এখান্যন ১ এয স্থানীয় ভান র দ। আয তায ন্যয ফর একটা ূন্য। 

এফান্যয প্লক আন্যফ?  প্রথন্যভ ১ আয তায ন্যয ১। তান্যক ফরফ এক- দ ফা একাদ। 
এখান্যন প্রথভ ১ টায স্থানীয় ভান র ১০ আয বিতীয়টায র ১। তাযয আন্যফ ১  তায বন্যি 
২। ফরফ রৃই –দ ফা িাদ। এখান্যন প্রথন্যভয ১ টায স্থানীয় ভান র ১০ আয তায ন্যযয ২ টায 
স্থানীয় ভান র ২। 

এভবনবান্যফ মখন ১ এয বন্যি ৯ প্লত প্ল াঁন্যছাফ তায য আফায প্রথভ ংখ্াটান্যক ফদন্যর ২ 
কন্যয বদন্যয় প্লপয তায বন্যি ০ প্লথন্যক ৯ এন্যকয য এক ফবন্যয় ন্যযয ংখ্াগুন্যরা ততবয কন্যয 



মাফ। ৯৯ অফবধ প্ল াঁছুন্যর ন্যয প্লপয একফায বপবযন্যয় আনফ রৄরুন্যত ১ প্লক, তায বন্যি রৃন্যটা ূন্য 
ফবন্যয় প্লপয চারু কন্যয প্লদফ ১০০,১০১,১০২ এইবান্যফ। এখান্যন অংকগুন্যরায স্থানীয় ভান আফায 
ই একইবান্যফ বিক কযা ন্যফ।  

ূন্য ততবয কযফায য তা বদন্যয় প্লমাগ বফন্যয়াগ গুণ কযফায কাজটা যপ্ত ন্যর তান্যক বদন্যয় 
প্লম বাগ কযা মায় না প্লটা ফুঝন্যত বকন্তু গবণতজ্ঞন্যদয অন্যনক কার ভয় প্লরন্যগ বগন্যয়বছর। 

আবফষ্কায ফায য আযফন্যদয াত 
ঘুন্যয ূন্যন্যয ইউন্যযান্য প্ল াঁছন্যত বকন্তু 
অন্যনকগুন্যরা তাবে প্লরন্যগ বগন্যয়বছর। 

আন্যর দবববিক গণনায একটা 
ুন্যযান্যনা দ্ধবত বচন্যন বছন্যরা বকন্তু। তন্যফ 
প্ল প্লদন্যয প্লরান্যকযা বরখত ছবফ এাঁন্যক। 
পন্যর দবববিক গণনাদ্ধবত থাকন্যর 
ূন্যটান্যক ফ্ফায কন্যয ন্যজ অংক কলায 
ন্যে তা অচর বছন্যরা। প্লকন, তা ন্যেয 
ছবফটা প্লদখন্যরই ফুঝন্যফ। 

প্লখয়ার কন্যয প্লদন্যখা, দন্যক বকন্তু 
তাযা ১ আয ূন্যন্যয বচহ্ন াবজন্যয় ততবয 
কযন্যছ না। ২০ বরখন্যছ (২)(১০) 
এভবনবান্যফ।  

আফায ১০০ বরখন্যত প্লপয নতুন 
বচহ্ন ফান্যচ্ছ।  

অথভাৎ ১০ বববিক গণনা থাকন্যর 
তাযা ংখ্া বরখন্যত বগন্যয় প্লে ব্ারু ফা 
স্থানীয় ভান দ্ধবত ফ্ফায কযন্যছ না। 

 
 

 

তান্যর প্লদখা মান্যচ্ছ, ১০ বববিক একটা গণনা দ্ধবত বচন্যনন্যদয বছর, স্থানীয় ভানবববিক 
একটা গণনাদ্ধবত ফ্াবফরবনয়ানন্যদয বছর। বকন্তু এই দবববিক আয স্থানীয় ভানবববিক রৃ‟খানা 
গণনাদ্ধবতন্যক একন্যে ফ্ফায কন্যয প্লম আদভ এফং প্লফজায় বক্তারী গণনাদ্ধবত ততবয য়, 
মা আজ একু তন্যকয রৃবনয়ান্যত াযা ৃবথফী প্লভন্যন চন্যর তায উদ্ভাফন আভান্যদয প্লদন্য। 

ক্রমশ 

 

 

 

 

 



 

প্রন্যপয ট্ানন্যজন্যটটয য ্াবড বথবকং 
ূমভনাথ বট্টাচামভ 

 
 

প্রন্যপয ট্ানন্যজন্যটটয ভাথায বছট ক্রন্যভ রংক্লন্যথয আকায বনন্যচ্ছ। একবদন 
ফরন্যরন, “একটা ফ্ান্যযাবভটান্যযয াান্যম্ কী কন্যয একটা দতরা ফাবিয াইট ভান্যফন 
ফরুন প্লতা?” 

আবভ প্রভাদ 
গুনরাভ। বন্যয় বন্যয় ফরন্যত 
র, “প্রন্যপয, আবন বিক 
কী ফরন্যত চাইন্যছন প্লটা 
প্লতা প্লফাধগভ্ র না। 
ফাই জান্যন ফ্ান্যযাবভটায 
বদন্যয় ফায়ুভটডন্যরয চা 
ভাা য়।” 

“আয ফাই মা 
জান্যন না, আভায কাযফায 
আফায তাই বনন্যয়ই, ” 
প্রন্যপয একটা েভায 
াব বদন্যয় ফরন্যরন, ”এখন 
মা বজন্যজ্ঞ কযরাভ ফরন্যত 
াযন্যফন বক?” 

এই প্লরাকটায 
াগরাবভ প্লদখন্যর যাগ ধন্যয আফায প্লক তূর মায় না। ন্যজ জে না ফায জন্যন্য 
ভাথা- টাথা চুরন্যক ফররাভ, ” হ্াাঁ হ্াাঁ, ফুন্যঝবছ। এন্যতা খুফ জ। দতরা ফাবিয নীন্যচ 
আয ন্যযয ায়ায চান্যয াথভক্ প্লথন্যক বনশ্চই ফাবিটায াইট ফায কন্যয প্লনয়া 
মান্যফ।” 

“র না, ” আভান্যক দবভন্যয় বদন্যয় প্রন্যপয ফরন্যরন, “একটা দতরা ফাবিয মা 
উচ্চতা তায জন্য ফায়ুভটডন্যরয প্লপ্রান্যযয াথভক্ াধাযণ ফ্ান্যযাবভটান্যয ধযা িন্যফ না। 
তাছািা ফায়ুভটডন্যরয চা আয উচ্চতায ভন্যধ্ এভন প্লকান যররযবখক ম্পকভ প্লনই। 
তাভাত্রা, ফায়ুপ্রফান্যয গবত, তায ঘনত্ব এইফ অন্যনক বকছু প্াক্টয আন্যছ মায য 
এই ম্পকভ বনবভযীর। সুতযাং র না।” 

আবভ আয খাবনক প্লবন্যফ ফররাভ, ”ফুন্যঝবছ। ফ্ান্যযাবভটান্যয প্লতা একটা প্লের 
আন্যছ, তাই বদন্যয়ই—” 



প্রন্যপয প্লা প্লা কন্যয প্লন্য ফরন্যরন, ‚তাই বদন্যয় বটকবটবকয ভন্যতা প্লদয়ার 
প্লফন্যয় প্লফন্যয় দতরা ফাবি প্লভন্য প্লপরন্যফন, প্লকভন!  া া া া—। ফ নয়, একটু 
তফজ্ঞাবনকবান্যফ বচন্তা বাফনা করুন।” 

এফায প্লফজায় যাগ র। ফররাভ,  “আবন প্লতা ভস্ত তফজ্ঞাবনক। আবনই ফরুন 
প্লদবখ?” 

“তাই ফরবছ। রৃ‘বান্যফ এটা কযা মায়, ” প্রন্যপয ট্ানন্যজটট এফায বনন্যজয 
এবযয়ায় এন্য অনুকম্পাবন্যয ফরন্যরন, “প্রথভটা র প্লডস্ট্রাবক্টব প্লভথড। বকছুই 
না, ফ্ান্যযাবভটাযটা ফাবিয ছাদ প্লথন্যক বনন্যচ প্লপন্যর বদন, আয জবভন্যত এন্য িফায 
ভয়টা প্লভন্য বনন। ফ্া, বনউটন্যনয পভুভরায় প্লপন্যর াইট ফায কন্যয বনন।” 

আবভ ান্যফা না কাাঁদন্যফা না ফুঝন্যত প্লন্যয তফুবদ্ধ ন্যয় ফররাভ, ”আয বিতীয় 
প্লভথড?” 

“হ্াাঁ, প্লটা প্লফটায কাযণ নন- প্লডস্ট্রাবক্টব, ” প্রন্যপয প্রাঞ্জর কযন্যরন, ”একটা দবি 
প্লফাঁন্যধ ফ্ান্যযাবভটাযখানা ছাদ প্লথন্যক বনন্যচ মভন্ত ঝুবরন্যয় একটু রৃবরন্যয় বদন। এটা প্লমন্যতু 
এখন একটা প্লটডুরাভ, তায অবন্যরন্যনয বিন্যকান্যয়বন্ফ প্লথন্যক পভুভরায াান্যম্ তায 
প্লরংথ ফায কন্যয বনন।” 

প্রন্যপন্যযয তফজ্ঞাবনক ফ্াখ্ায় াি- ববি জ্বন্যর প্লগর। ফন্যর প্লপররাভ,  “তায প্লচন্যয় 
ই প্লম দবিটায় প্লঝারান্যরন প্লটায রম্বাইটা প্লভন্য বনন্যরই প্লতা য়?” 

প্লদখরাভ এই জ ফ্াাযটা প্রন্যপন্যযয ভাথায় আন্যবন ফন্যর বতবন বফরেণ 
অপ্রস্তুত। বকন্তু ায ভানন্যফন না। ফরন্যরন, “প্লদখনু আবভ ফ বজবনই তফজ্ঞাবনক 
বববিন্যত—” 

আভান্যদয এই আন্যরাচনা টর রৄনবছর প্লকাথা প্লথন্যক। িাৎ প্লফবযন্যয় এন্য 
ফরন্যর,  ―এয প্লচন্যয় জ একটা থ আন্যছ স্যায।‖ 

প্রন্যপয বফযক্ত ন্যয় ফরন্যরন,  ―প্লটা কী?‖ 
―প্লটা র, ফাবিটা প্লম কট্্াক্টয ততবয কন্যযন্যছ, তাাঁন্যক ই ফ্ান্যযাবভটাযটা ঘুল 

বদন্যয় প্লজন্যন বনন্যরই র। ব ব…‖ 
প্রন্যপন্যযয জে য়া ভুখটা প্লদন্যখ ভন্যন ভন্যন ফররাভ, প্লফ ন্যয়ন্যছ। বতবন 

তািাতাবি উন্যি ন্যি ফরন্যরন,  ―অফভাচীন অরফজ্ঞাবনকন্যদয ন্যে আয থাকা প্লগর না। 
কত ভাথা খাবটন্যয় এই ফ প্রশ্ন ফানান্যত য়, ভূন্যখভযা ফুঝন্যর প্লতা। নাাঃ চবর, আভায 
আফায প্লদবয ন্যয় মান্যচ্ছ।” 

আবভ প্লেলবন্যয ফররাভ,  “তা চরন্যরন প্লকাথায়?” 
“ফ আবন ফুঝন্যফন না। অবখর প্লগাফযডাো য ্াবড বথংবকং কবম্পবটন্যনয 

প্রশ্নগুন্যরা আবভই প্লতা ততবয কযরাভ, প্ল াঁন্যছ বদন্যয় আন্যত ন্যফ না?” 

এই ফন্যর ন্যকট প্লথন্যক একন্যগাছা কাগজ ফায কন্যয প্লদখান্যরন।তাযয আফায কী 
প্লবন্যফ ফরন্যরন,  ‚প্লদখন্যফন নাবক তফজ্ঞাবনক দৃবিবেী বনন্যয় একটু অন্যবান্যফ বচন্তা কন্যয? 
প্লদখুন, কদ্দূয কযন্যত ান্যযন—” 



আবভ বকছু ফরায আন্যগই একখানা কাগজ আভায ান্যত ধবযন্যয় বদন্যয় নন কন্যয 
প্লফবযন্যয় প্লগন্যরন। কাগজটায় প্লচাখ ফুবরন্যয় প্লদবখ একটা প্লকান্যশ্চন প্লায। প্রশ্নগুন্যরা প্লফ 
অদ্ভুত প্লিকন্যরা, ভাথা ঘাভান্যত রৄরু কন্যয বদরাভ। প্লতাভযা প্লদন্যখা না--  

 
 

অবখর প্লগাফযডাো দ্রুত- ভনন প্রবতন্যমাবগতা 
ফ প্রন্যশ্নয চট কন্যয উিয বদন্যত ন্যফ।প্রন্যত্ক উিন্যযয জন্যন্য গন্যি দ প্লন্যকন্যটডয 

প্লফব ভয় প্লনয়া মান্যফ না। 
( ক্ারকুন্যরটয ফ্ফায বনবলদ্ধ)  

 
১।দটা ফর বতনন্যট থন্যরয ভন্যধ্ কীবান্যফ বযন্যফন, মান্যত প্রন্যত্ক থবরন্যতই অমগু্মংখ্ক 
ফর থান্যক? 
২।নয় প্লথন্যক এক ংখ্াগুবর উন্যটাবদক প্লথন্যক বরখুন প্লদবখ। 
৩।বিক ফাগ্মী র্াবযঞ্জাইবটন্যয জন্ধ খৃিূফভ বত্র ান্যরয ৪িা জুরাই। বতবন ভাযা মান 
বত্র খৃস্টান্যেয ৪িা জুরাই। বতবন কত ফছয জীবফত বছন্যরন? 
৪।প্লকান রৃ‘বট ূণভংখ্ায গুণপর ১৩? 
৫।একবট ফাচ্চা একটা ফইন্যয়য ৬, ৭, ৮৪, ১১১  ১১২ ংখ্ক ৃষ্ঠাগুন্যরা বছাঁন্যি 
প্লপন্যরন্যছ। প্ল প্লভাট ক‘টা াতা বছাঁন্যিন্যছ?  
৬।কাগজ প্লথন্যক করভ না তুন্যর এফং একই প্লযখায় দাগা না বদন্যয় বনন্যচয নয়টা বফন্দু 
চাযন্যট যরন্যযখা িাযা বকবান্যফ মুক্ত কযন্যফন—? 
           
          
          
৭।কাগজ প্লথন্যক করভ না তুন্যর এফং একই প্লযখায় দাগা না 
বদন্যয় ান্যয রৃই ভান্তযার াবযন্যত যাখা ছ‘টা ভুদ্রা রৃ‘প্লটা 
যরন্যযখা িাযা বকবান্যফ মুক্ত কযন্যফন—? 

 
৮।ান্যয কাগন্যজয টুকন্যযাটায় প্লরখা ফান্যযাটা ংখ্ায ভন্যধ্ প্লকান 
ছ‘টা ংখ্ায প্লমাগপর ২১? 
৯।একটা ফৃিাকায বৎজান্যক বতনফায যরন্যযখায় ছুবয চাবরন্যয় 
ভান আট টুকন্যযা বকবান্যফ কযা মায়? 
১০।এক বদ্রন্যরাক কাউটটান্যয প্লচকটা প্লদফায আন্যগ তায বছন্যন 
একটা বত্রবুজ এাঁন্যক তায ান্য বরন্যখ বদন্যরন ১৩২২৬। প্লচকটা 
বনন্যয় ক্াবয়ায ফরর,  “ধন্যফাদ ডাক্তাযফাফু।” প্ল কীবান্যফ 

জানন্যরা, বদ্রন্যরাক ডাক্তায? 



১১।একটা বাঁন্যি একটা প্লেন্যরয ১২ ইবি দাগ প্লথন্যক মাত্রা রৄরু কন্যয ৬ ইবি দান্যগ 
এন্যরা ১২ প্লন্যকন্যটড। একই গবতন্যত চরন্যত থাকন্যর আয কতেণ ন্যয প্ল ১ ইবি দান্যগ 
প্ল াঁন্যছান্যফ? 
১২।ূন্য প্লথন্যক নয় মভন্ত ংখ্াগুন্যরা কী বফন্যল বনয়ভ প্লভন্যন এইবান্যফ াজান্যনা 
ন্যয়ন্যছ? 8- 5- 4- 9- 1- 7- 6- 3- 2- 0 ? 
১৩।এক ডজন্যন মবদ ১২টা াাঁচ য়ায স্ট্াম্প য়, তান্যর ক‘টা কুবি য়ায স্ট্াম্প 
ন্যফ? 
১৪।ান্য প্লদখান্যনা ছবফয ভন্যধ্ প্লম প্লকান একটা ভুদ্রা বযন্যয় বকবান্যফ 
যাখন্যর রৃ‘প্লটা ভন্যকাণী যরন্যযখায প্রন্যত্কবটন্যত চাযন্যট কন্যয ভুদ্রা 
থাকন্যফ? 
১৫।এক ন্যয ভবরায ংখ্া ১৪, ৭০, ৩৪০। তান্যদয ভন্যধ্ ৩% 
ভবরা এক কান্যন রৃর ন্যয। ফাবকন্যদয অন্যধভক রৃ‘কান্যনই রৃর ন্যয। 
আয ফাবকযা প্লকান কান্যনই রৃর ন্যয না। প্লভাট তাযা ক‘টা রৃর 
ন্যয? 
১৬।এই প্রন্যশ্ন নীন্যচ প্লদয়া বফফবৃতগুবরন্যত বতনবট বুর আন্যছ। কী কী?— 
ক)  ২ + ২  ৪ 
খ)  ৮  ১

২
   ৪ 

গ)  ৭  ( ৪)   ১১ 
ঘ)  ১০( ৬- ৬)   ১০ 
১৭।একজন টাইবস্ট চাযন্যট বচবি টাই কন্যয চাযন্যট খান্যভ গন্তন্যফ্য বিকানাগুবর বরখর। 
এফায বুরফত বচবিগুন্যরা চাযন্যট খান্যভ এন্যরান্যভন্যরাবান্যফ ঢুবকন্যয় প্লপরর। রৄধুভাত্র একটাই 
বচবি বুর বিকানায় মাফায ম্ভাফনা কত? 
১৮। একটা ফৃিাকায প্লগারন্যকয উয প্লমন্যকান্যনা বতনবট বফন্দু প্লগারকবটয একই অন্যধভ 
িায ম্ভাফনা কত? 
১৯।াাঁচটা প্লদরাই কাবি বদন্যয় একটা ঘন ফা বকউফ বকবান্যফ ফানান্যনা মায়? 
২০।বব্রজ প্লখরায় তা বফবর কন্যয প্লদয়ায ন্যয প্লকান ম্ভাফনাটা প্লফব? আনায  
আনায াটভনান্যযয াত বভবরন্যয় প্লকান একটা যন্যঙয ফক‘টা তা ায়ায, নাবক 
প্লই যন্যঙয প্লকান তা না ায়ায? 
২১। যাভ একটা প্লদ ি প্রবতন্যমাবগতায় অং বনন্যয়ন্যছ।ফরুন প্লতা— 
ক)  প্ল মখন বিতীয় প্রবতন্যমাগীন্যক অবতক্রভ কন্যয প্লগর,তখন প্ল প্লকান বজন্যন এন্যরা? 
খ)  প্লল প্রবতন্যমাগীন্যক অবতক্রভ কযন্যর তায বজন কী ন্যফ? 
২২। এক াজান্যযয ন্যে ৪০ প্লমাগ করুন। এফায আয এক াজায প্লমাগ কন্যয 
তাযয ৩০ প্লমাগ করুন। এযয আয এক াজায প্লমাগ কন্যয তায ান্যথ ২০ প্লমাগ 
বদন। প্ললকান্যর আয এক াজায প্লমাগ করুন  ন্যে আয ১০। প্লভাট কন্যতা র? 

আনাযা ততেণ প্লচিা করুন।আবভ প্লতা ভাথা ঘাবভন্যয় উিযগুন্যরা ফায কন্যয প্লপন্যরবছ। 
ম্পাদক ভাইন্যক াবিন্যয় বদরাভ। উবন মথাভন্যয় জাবনন্যয় প্লদন্যফন না য়। 
 



 

অফাক চা- ান 
                                                                            যবফ প্লাভ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
কন্যরন্যজ আভান্যদয এক ফছন্যযয ববনয়য বছর দবজভরদা। বপ্রবন্ফার প্লথন্যক রৄরু কন্যয 

দান্যযায়ান্যনয প্লালা কুকুয মভন্ত কন্যরযই দারুণ বপ্রয়াত্র বছর প্ল। ড:  তরাাত্র বাঁবিন্যত বকংফা 
কবযন্যডান্যয দবজভরদায ান্যথ প্লভারাকাত ন্যরই দাাঁবিন্যয় িন্যতন, খুাঁবটন্যয় প্লখাাঁজখফয বনন্যতন 
িান্যানায ফ্াান্যয । আয টবভ ? প্রফরবান্যফ প্লরজ আন্যন্দাবরত কন্যয প্রকা কযত লভ ।  

দবজভরদান্যক প্লদন্যখ টবভয প্রফর প্লরজ- নািা প্লপ্রযণা মুবগন্যয়বছর একজনন্যক। িযভান 
প্লরন্যজয এনাবজভন্যক কান্যজ রাবগন্যয় বফরৃ্ৎ কীবান্যফ ততবয কযা মায় তা বনন্যয় বপবজক্স বডাটভন্যভন্যটটয 
প্লবাম্বর প্রচুয বাফনা- বচন্তা কযন্যছ ফন্যর কন্যরন্যজ যন্যট বগন্যয়বছর। আভান্যদয ভন্যতা াধাযণ ছাত্রযা 
তাই প্লবাম্বরন্যক খুফই ভী কন্যয চরতাভ। যফতভীন্যত প্লবাম্বন্যরয গন্যফলণা কতদূয পরফতী 
ন্যয়বছর তা  অফশ্য জানা মায়বন।  

মাই প্লাক, দবজভরদায ফভফ্াী জনবপ্রয়তায কাযণ কী প্লটা ফরা দযকায। খুাঁজন্যর 
দবজভরদায ভন্যতা বদরদবযয়া, আভুন্যদ প্লছন্যর বনশ্চয়ই ায়া মান্যফ,  বকন্তু বভরন্যফ না দবজভরদায 
ভন্যতা প্লম প্লকান্যনা ভস্যায জ  চটজরবদ ভাধান কযায রৃরভব েভতাম্পন্প ফ্বক্ত।  

প্লফোরুরুন্যত একই প্লকাম্পাবনন্যত চাকবয াফায য ক্লান্যভট সুবজত  আবভ 
কৃষ্ণযাজাুযভ এরাকায একবট কন্পি বযফান্যয প্লবয়ং প্লগস্ট বন্যন্যফ আস্তানা প্লগন্যিবছরাভ। 
গৃস্বাভীয তভ বছর , ঘন্যয যান্পা- টান্পা কযা মান্যফ না , ফাইন্যযয আবভল খাদ্ ঘন্যয এন্যন খায়া 
চরন্যফ না। তন্যফ ছাি বছর চা- কবপ ততবযন্যত বকংফা ফাইন্যয প্লথন্যক বকন্যন আনা বনযাবভল খাফায 
গযভ কন্যয বেণ কযায ফ্াান্যয।  



দবজভরদা প্লম প্লফোরুরুন্যত ফ্াফা কযন্যছ প্ল খফয যাখন্যর বিকানা জানা না থাকায় প্লখাাঁজ 
কযন্যত াবযবন। গণন্যফাধ্ বফজ্ঞান্যনয একবট ফাংরা ই- ভ্াগাবজন প্লথন্যক আভায প্লভর আইবড প্লন্যয় 
প্লমাগান্যমাগ কন্যযবছর দবজভরদাই। ুরায ান্যয়ন্ফ বনন্যয় আবভ প্লম বকবিৎ প্লরখাবরবখ কবয তা জানা 
থাকায় রৄধু নান্যভই আভান্যক বচন্যন বনন্যত অসুবফন্যধ য় বন। প্লপান কযরাভ। আবভ  সুবজত 
ফ্াোরুরুন্যতই আবছ প্লজন্যন দবজভরদা মাযযনাই খুব র। দবজভরদা থান্যক ফনয়াবয অিন্যর। 
আভান্যদয বিকানা রৄন্যন ফরর, জায়গাটা প্ল বফরেণ প্লচন্যন। প্ল াঁছন্যত প্লকান্যনা অসুবফন্যধ ন্যফ না। 
বিক র, ন্যযয প্লযাফফায কার আটটা নাগাদ দবজভরদা প্লদখা কযন্যত আন্যফ ।  

ন্যযয প্লযাফফায মথাভন্যয় াবজয র দবজভরদা। ন্যযয বফখ্াত যকাবয স্তবল্প 
াভিীয বফবণ কান্যফযী  প্লথন্যক এন্যনবছর রৃন্যটা বগপট্। বফন্যদবফবুাঁই- প্লত ফর ফছয ফান্যদ 
প্লদখা ন্যর স্মৃবতন্যভরৃয বযন্যফন্য মা মা য় তায ফবকছুই ংঘবটত র আভান্যদয ঘন্যয। 
বকছুেন্যণয জন্য প্লমন টাইভ প্লভবন্যনয য়ায ন্যয় ফাই প্ল াঁন্যছ প্লগরাভ কন্যরজ- জীফন্যনয 
প্লপন্যর- আা ধূয অতীন্যতয বদনগুন্যরান্যত !   

প্রাতযান্যয আন্যয়াজন্যন খাভবত বছর না। প্লববজন্যটফর ্াবট , বচজ স্যাটডউইচ , প্লকক, 
আন্যর,করা , বভবি , ্ান্যকটজাত পন্যরয য ফবকছুযই বছর ফ্ফস্থা । একরন্যক ফ বকছুয 
য প্লচাখ ফুবরন্যয়   দবজভরদা  ফরর,  ‚বূন্যতয যাজা  প্লতান্যদয ফয- টয বদন্যয়ন্যছ নাবক !  ফ বিক 
আন্যছ , তন্যফ িুট জু চরন্যফ না। চরন্যফ ব্ল্্াক বট । আবভ দারুণ প্লেবান্যযয বান্যরা াতা- চা বনন্যয় 
এন্যবছ প্লতান্যদয জন্য। প্লটা বদন্যয়ই রৃধ- ছািা চা চটট ফাবনন্যয় প্ার প্লদবখ।” 

“চা!”  আভযা রৃ‛জন্যনই প্রায় আতভনাদ কন্যয উিরাভ।  

দবজভরদা বীলণ অফাক র । ফরর , আাঁতন্যক িায কী র , ফবরবন প্লতা ফাই বভন্যর 

উন্যচ্ছয য খাফ !   
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আন্যর..ভান্যন... , প্লিন্যক প্লিন্যক প্লকান্যনাক্রন্যভ কথাটা ফন্যরই প্লপরর সুবজত, আভান্যদয 
ফান- টান প্লতভন প্লনই। আন্যছ রৄধু একটা প্লছান্যটা প্লডকবচ , প্লগাটাকন্যয়ক চাভন্যচ, ডজনরৃন্যয়ক 
কাগন্যজয কা আয ডজনখান্যনক কাগন্যজয প্লেট। ফন্যচন্যয় ফন্যিা কথা, প্লনই চা- ছাকবন। তাই 
ইন্যচ্ছ ন্যর চা কযন্যত াবয না, কবপ াউডায বদন্যয় কান্যরা কবপ প্লখন্যয়ই খুব থাকন্যত য়।  

প্লা প্লা কন্যয প্লন্য উির দবজভরদা,  াবত- প্লঘািা নয়,  ভস্যায ভূন্যর তান্যর 
াভান্য একটা চা- ছাকবন ! তন্যফ এটা পাাঁন্যি িায ভন্যতা ফ্াাযই নয়। াতা- চা ন্যর ছাকবন 
ছািা চা ফানান্যনা মায় স্বচ্ছন্যন্দ। আজ প্লতান্যদয ববখন্যয় প্লদফ কায়দাটা। সুবজত, বতন কান্যয 
প্লচন্যয় াভান্য প্লফব জর প্লডকবচন্যত ফবন্যয় প্লদ।  

অন্য প্লকউ ন্যর আভযা এভনধাযা আজগুবফ ফক্তফ্ প্লভন্যন বনতাভ না, তকভ 
জুিতাভ বনঘভাত। বকন্তু দবজভরদায কথায দাভই আরাদা। তন্যফ ভন্যন প্লম একটু ধন্ন যন্যয়ই 
বগন্যয়বছর প্লকথা অস্বীকায কযফ না। 

প্লডকবচন্যত জর প্লভন্য প্লটা বটান্যয চাার সুবজত। পুটফায উক্রভ ন্যতই 
দবজভরদা এবগন্যয় প্লগর চা ফানান্যত। আভযা ভন্যনান্যমাগ কান্যয দবজভরদায  কভভকাণ্ড রে 
কযন্যত থাকরাভ। ন্যযয ঘটনাক্রভ ংন্যেন্য এইযকভ :  



জর বান্যরাবান্যফ পুটন্যত রৄরু ন্যতই বটান্যযয সুইচ অফ্ কন্যয আন্দাজভত চা 
াতা প্লদয়া র প্লডকবচয জন্যর। াতাগুন্যরা রৄরু কযর বফবচত্র নৃত্- াভান্য ডুফন্যছ ,  
যেন্যণই প্লবন্য উিন্যছ, াাঁ কন্যয প্লদ ি রাগান্যচ্ছ, ঘুযাক খান্যচ্ছ- - ভান্যন  এযকভ প্লেন্যত্র 
প্লমভন য়, প্লতভনটাই।  

বভবনটখান্যনক ন্যয প্লডকবচটা বটায প্লথন্যক ভাবটন্যত নাবভন্যয় যাখা র। অবচন্যযই 
াতায গবতবফবধ েথ ন্যত থাকন্যরা। ভন্যয়য ান্যথ রৄরু র বথবতন্যয় িায প্রফণতা। 
এক বভবনট কাটর না, ফ াতাই এন্য জন্যিা র বনন্যচ। অত: য বতনবট কাগন্যজয 
কান্য সুগায বকউফ প্লযন্যখ াফধান্যন প্লডকবচন্যক কাত কন্যয বরকায ঢারা র কান্য। 
মৎাভান্য বরকায  বথবতন্যয় িা াতাগুন্যরা যন্যয় প্লগর প্লডকবচন্যতই। এবান্যফ ছাাঁকবন 
ফ্ফায না কন্যযই ততবয র গযভা- গযভ চা।  

বফষ্মন্যয়য প্লঘায কাটায য প্রথভ কথা ফররাভ আবভ,  কী াংঘাবতক কাণ্ড!  

দবজভরদা , তুবভ বক ভ্াবজক জান্যনা ?  

বস্মতান্যস্য উদ্ভাবত র দবজভরদায ভুখ। উিয বদর , ভ্াবজকই ফন্যট!  তন্যফ বানুভতীয 

প্লখল্ নয়,  বফজ্ঞান্যনয ভ্াবজক !  

চা াতাগুন্যরা প্রথন্যভ বকছুেণ প্রচুয নাচানাবচ কযন্যর একটু ন্যযই প্লমন 
ন্যতাদ্ভ ন্যয় বথবতন্যয় ির। খুফই আশ্চমভ ফ্াায! এই প্লবার াটান্যনায কাযণটা জ 
কন্যয ফুবঝন্যয় দা না দবজভরদা।  অনুন্যযাধ কযর সুবজত। 

খুফই প্লাজাাটা ফ্াায,  ফ্াখ্ান রৄরু কযর দবজভরদা, গযভ প্লডকবচয ংস্ধন্যভ 
এন্য বনন্যচয জর গযভ ন্যত থান্যক। িাণ্ডা জন্যরয তুরনায় গযভ জর ারকা। তাই বনন্যচয জর 
ন্যয ন্যি , আয প্লই ূন্যস্থান ূণভ কযন্যত ন্যযয অন্যোকৃত বাযী জর ভাধ্াকলভন্যণয টান্যন 
নান্যভ বনন্যচ। এই প্রবক্রয়া, বফজ্ঞান্যনয বালায় মায নাভ বযচরন , চরন্যত থান্যক আয এবান্যফই 
ুন্যযা জরটা গযভ ন্যত থান্যক এফং অফন্যন্যল পুটন্যত রৄরু কন্যয।  

বটায ফন্ন কযায ান্যথান্যথই বযচরন ফন্ন য় না। তন্যফ বটায প্লথন্যক ভাবটন্যত 
নাভান্যনায য িাটডা প্লভন্যঝয ংস্ধন্যভ এন্য এই বক্রয়া প্লথন্যভ মায়। পুটন্ত জন্যর চা 
াতা প্লপরায ভয় বযচরন প্লরান্যতয ঊর্ধ্ভভুখী প্লিরা  ভাধ্াকলভন্যণয  বনম্নভুখী টান্যন 
ন্যি টারভাটার অফস্থা য় াতাগুন্যরায। প্রথভবদন্যকয াতায নান্যচয কাযণ এটাই। 
ন্যযয বদন্যক প্লিরা না থাকন্যর টানটা প্লথন্যকই মায়। তাই ন্যি বথবতন্যয়। াতাগুন্যরা 
বথতু য়ায য াত্রটান্যক ন্তভন্যণ কাত কন্যয ন্যযয াতাীন বরকাযন্যক কান্য 
ঢারন্যত অসুবফন্যধ য়না। দ্ধবতটায প্লাাবক নাভ আরাফণ। নাভ গারবযা ন্যর খুফই 
জ ফ্াায, তাই না?” 

“তুবভ চা প্লখন্যত প্লজদ ধযন্যর ফন্যরই আজ অন্যনকবকছু বখন্যত াযরাভ,” অকন্যট স্বীকায 
কযরাভ আবভ।  

“রৄধু বখন্যরই কী প্লট বযন্যফ ? বদন্যক চা প্লতা জুবিন্যয় যফত ন্যত চরর!” 
দবজভরদায কথায় ফাই প্লন্য উিরাভ। 



‘ধ্রুফতাযা’ ধ্রুফ নয় 
কভরবফকা ফন্যন্দ্াাধ্ায় 

 
     ীভাীন ভাবফন্যে যন্যয়ন্যছ অংখ্ তাযাজগত। এক একবট তাযাজগন্যতয ভন্যধ্ 
আন্যছ রে প্লকাবট নেত্র। এযকভই একবট তাযাজগন্যতয নাভ ছায়াথ ফা আকাগো। 
এখান্যন নেত্র ফা তাযা আন্যছ দ াজায প্লকাবট। আভান্যদয ূমভ তায ভন্যধ্ একবট। 
ছায়ান্যথয এক প্রান্যন্ত থাকা ূমভন্যক বঘন্যয ৃবি ন্যয়ন্যছ আভান্যদয প্ল যজগত। এই 
প্ল যজগন্যতয একবট ি ৃবথফী প্লমখান্যন আভান্যদয ফা।  
     ূন্যমভয আন্যরায় বদন্যন আকান্যয বদন্যক তাকান্যনা মায় না। ূমভ অস্ত প্লগন্যর,  যাত 
প্লনন্যভ এন্যর,  আকান্যয প্লচাযা ান্যট মায়। ঝরভর কন্যয ন্যি ি,  উি আয রে 
রে তাযা-  প্লমন কান্যরা প্লবরন্যবন্যটয উয ফান্যনা ভবণভুক্তা। বভট্ বভট্ কন্যয জ্বরা দূয 
আকান্য এন্যদয প্লদখন্যত বান্যরাফান্য না এভন ভানুল খুাঁন্যজ ায়া মান্যফ না। 
     তাযাযা আভান্যদয ফন্নু। মখন কম্পা বছর না তখন এযাই কম্পান্যয কাজ 
কযত। আবদ্কান্যর নাবফন্যকযা যান্যতয অন্নকান্যয এই তাযান্যদয প্লদন্যখই থ খুাঁন্যজ প্লত। 
ঋতুয বযফতভন,  চালফান্যয ভয় ইত্াবদ ফুঝন্যত প্রাচীনকান্যরয ভানুন্যলযা আকান্যয 
তাযান্যদয উয বনবভয কযত। ক্ান্যরটডায আবফষ্কান্যযয আন্যগ আকান্য এন্যদয অফস্থান 
প্লদন্যখই ভন্যয়য বন্যফ যাখা ত। 
     বদন্যন ূন্যমভয উজ্জ্বর আন্যরায় তাযান্যদয প্লদখা মায় না। তাই ন্ন্া প্লথন্যক প্লবায 
য়ায আন্যগ মভন্ত আভযা এন্যদয প্লদখন্যত াই। তন্যফ আকান্যয ফ তাযান্যক আভযা 
একন্যে প্লদখন্যত াই না। আফায ফ তাযান্যক ফ ভয় প্লদখন্যত াই না। ৃবথফীয 



উিয প্লগারান্যধভ আভযা মাযা থাবক তান্যদয ন্যে দবেণ প্লগারান্যধভয আকা প্লদখা ম্ভফ 
নয়। বিক প্লতভবন দবেণ প্লগারান্যধভয ভানুল উিয প্লগারান্যধভয আকান্যয তাযান্যদয প্লদখন্যত 
ায় না।  

রে কযন্যর প্লদখা মান্যফ প্লম ফ তাযাই ূফভ প্লথন্যক বশ্চভ বদন্যক ন্যয ন্যয মায়। 
রৄধু একবট তাযা আন্যছ প্লমটা কখন নিাচিা কন্যয না। ন্ন্ায আকান্য এন্যক প্লমখান্যন 
প্লদখা মায় প্লবাযযান্যত প্লখান্যনই দাাঁবিন্যয় থান্যক। উিয প্লগারান্যধভয এই বস্থয তাযাবট 
‘ধ্রুফতাযা’ নান্যভ বযবচত।  
     ফ তাযা নিাচিা কযন্যর এই তাযাবট নন্যি না প্লকন? এয কাযণ তাযাবটয 
অফস্থান। ৃবথফী ূন্যমভয চাযবদন্যক প্লমভন ঘুযন্যছ প্লতভন বনন্যজয অন্যেয উয রাট্টুয ভত 
াক খান্যচ্ছ। ৃবথফী াক খান্যচ্ছ বশ্চভ প্লথন্যক ূফভ বদন্যক। প্লই ন্যে আভযা বশ্চভ 
প্লথন্যক ূফভ বদন্যক ঘুযবছ। তাই আকান্যয তাযান্যদয প্লদন্যখ ভন্যন য়,  যা ূফভ প্লথন্যক 
বশ্চন্যভ ন্যয মান্যচ্ছ। প্রকৃতন্যে যা যন্যছ না,  যবছ আভযা। ধ্রুফতাযা আন্যছ 
ৃবথফীয অে ফযাফয। ফরা মায় ৃবথফীয ছান্যদয উয। আভযা প্লকান্যনা ঘন্যযয ভাঝখান্যন 
দাাঁবিন্যয় মবদ বনন্যজয চাযান্য ঘুযন্যত থাবক তান্যর এক একফায ঘন্যযয এক একবট 
প্লদয়ার প্লদখন্যত াফ। বকন্তু ভাথায উয ঘন্যযয ছান্যদ প্লম প্ানটা ঝুরন্যছ প্লটা ফ 
ভয় প্লদখন্যত াফ। ধ্রুফতাযায প্লেন্যত্র এই একই ফ্াায ঘটন্যছ। 



     যান্যতয আকান্য তাকান্যর ভন্যন ন্যফ বকছু তাযা বভন্যর প্লমন এক একবট ছবফ 
এাঁন্যক প্লযন্যখন্যছ। প্লকানটা ভানুন্যলয ভত,  প্লকান্যনাটা জীফজন্তুয ভত আফায প্লকান্যনাটা ফা 
অন্য ধযন্যনয।  

এযকভই বজজ্ঞাা বচন্যহ্নয ভত একবট ছবফ আকান্য প্লদখন্যত ায়া মায়। াতবট 
তাযান্যক বনন্যয় এই ছবফ ততবয ন্যয়ন্যছ। এন্যক আভযা ফবর প্তবলভভণ্ডর (Constellation 

Ursa Major)  তাযান্যদয প্লচনায জন্য প্রাচীনকান্যরয ভানুল আান্যয বকছু তাযান্যক 
কাল্পবনক প্লযখা  বদন্যয় জুন্যি নানা াবথভফ আকৃবতয ন্যে বভর প্লখাাঁজায প্লচিা কন্যযন্যছ। 
এক একটা আকৃবত- বফবি তাযান্যদয একন্যে ফরা য় ভণ্ডর (Constellation)। 
আকান্য এযকভ ৮৮টা ভণ্ডর আন্যছ। বজজ্ঞাা বচন্যহ্নয ভত প্তবলভভণ্ডন্যরয ভাথা ফযাফয 
একটা কাল্পবনক প্লযখা মবদ টানা মায় তন্যফ প্লটা বগন্যয় ধ্রুফতাযান্যক স্ধভ কযন্যফ। তাই 
অংখ্ তাযায ঝাাঁন্যকয ভধ্ প্লথন্যক ধ্রুফতাযান্যক খুাঁন্যজ ায়া আন্যদ  কবিন ফ্াায নয়।  
     ধ্রুফতাযান্যক প্লযাজই প্লদখা মায়। ন্ন্া প্লথন্যক প্লবাযযাত-  প্রবতবদনই প্ল দাাঁবিন্যয় 
থান্যক উিয প্লভরু ফযাফয। িাৎ মবদ প্লটা ব্াবন ন্যয় মায়,  প্লকভন ন্যফ? মত উদ্ভট 
কথা। তা আফায য় নাবক? প্লই প্রাচীনকার প্লথন্যক ধ্রুফতাযান্যক প্লদন্যখ আবছ,  এখন 
প্লদখবছ,  ববফষ্যন্যত প্লদখফ। হ্াাঁ,  ববফষ্যন্যত ধ্রুফতাযা প্লদখফ তন্যফ এই তাযাবটন্যক 
নয়। এখন ধ্রুফতাযা নান্যভ প্লম তাযাবটন্যক আভযা প্লদবখ তায প্রকৃত নাভ ―প্লারাবয‖। 
প্তবলভভণ্ডন্যরয ভত আকান্য আয একবট াতবট তাযায ভণ্ডর আন্যছ। এয নাভ রঘু 
প্তবলভভণ্ডর ফা বরৄভায ভণ্ডর(Constellation Ursa Minor)। এই ভণ্ডন্যরয ফন্যচন্যয় 
উজ্জ্বর তাযা প্লারাবয। এই তাযাবট ূন্যমভয তুরনায় িা গুণ ফি। স্বাবাবফকবান্যফ 
এয আন্যরা প্লফব। ূন্যমভয তুরনায় আিাই াজায গুণ প্লফব আন্যরা প্লদয় এই তাযাবট। 
ৃবথফী প্লথন্যক অন্যনক দূন্যয( ৪৩০ আন্যরাক ফলভ)  থাকায় াধাযণ উজ্জ্বর তাযায ভত 
প্লদখায়। 
     প্রায় রৃ‘াজায ফছয আন্যগ প্লারাবয ধ্রুফতাযায আন দখর কন্যয। অথভাৎ,  
এই তাযাবট ৃবথফীয অন্যেয কাছাকাবছ চন্যর আন্য। ফতভভান্যন এবট অন্যেয গা প্লঘাঁন্যল 
দাাঁবিন্যয় আন্যছ। বিক অে ফযাফয অথভাৎ,  অন্যেয উয আন্যত তাযাবটয আয প্রায় 
৮৮ ফছয ভয় রাগন্যফ। অথভাৎ,  আগাভী ২১০০ ান্যর প্লারাবয বিক উিয প্লভরুয 
উন্যয আন্যফ। তাযয আফায রৄরু ন্যফ একটু একটু কন্যয ন্যয মাফায ারা। এখন 
প্রশ্ন র,  প্লারাবযন্যয আন্যগ ধ্রুফতাযায জায়গাবট কায দখন্যর বছর? নাবক ধ্রুফতাযা 

ফন্যর বকছু বছরই না? তান্যর প্লতা 
প্লারাবয ন্যয প্লগন্যর ধ্রুফতাযা আফায 
ব্াবন ন্যয় মান্যফ? না,  প্লারাবয ন্যয 
প্লগন্যর ধ্রুফতাযা থাকন্যফ। যাজায 
বংান্যন প্লমভন যাজা ফদর য়,  প্লতভন 
বনবদভি ভয় অন্তয ধ্রুফতাযায স্থান বফববন্প 
তাযায দখন্যর মায়।  
কান্যরয় নেত্রভণ্ডন্যরয(Constellation 

Draco) ফন্যচন্যয় উজ্জ্বর তাযায নাভ 



‗থুফান‘। প্লারাবযন্যয আন্যগ এই তাযাবটই ধ্রুফতাযা নান্যভ বযবচত বছর। বতন াজায 
ফছন্যযয ুযান্যনা বভন্যযয বযাবভন্যডয গান্যয় থুফান্যনয কথা উৎকীণভ আন্যছ। আভান্যদয 
প্রাচীন িন্থ ঋন্যেন্যদ এই তাযাবটন্যক প্রন্যচতা ফা ধ্রুফ নান্যভ উন্যিখ আন্যছ। বিস্ট জন্যন্ধয 
রৃ‘াজায আট ফছয আন্যগ থুফান উিয প্লভরুয বিক উন্যয বছর। তাযয একটু একটু 
কন্যয যন্যত থাকন্যর প্রায় বতন াজায ফছয প্ল তায ধ্রুফ অফস্থান ফজায় প্লযন্যখবছর। 
তাযয প্লারাবযন্যক প্ল তায বংান প্লছন্যি প্লদয়। প্লারাবয এখন আয রৃ‘াজায 
ফছয যাজত্ব কযন্যফ। অথভাৎ,  প্ল ৪০০০ বিস্টান্যেয কাছাকাবছ ভয় মভন্ত আভান্যদয 
কান্যছ ধ্রুফতাযা ন্যয়ই থাকন্যফ।  
তাযয তান্যক ধ্রুফন্যত্বয আন প্লছন্যি ন্যয দাাঁিান্যত ন্যফ। এতবদন্যনয যাজ্াট ফ তুন্যর 

বদন্যত ন্যফ ফলভফভ ভণ্ডন্যরয(Constellation 

Cepheus) তাযা ‗আরযাই‘- এয(Alrai) 

ান্যত। এই তাযাবটয যাজত্বকার অফশ্য 
প্লফববদন্যনয ন্যফ না। াজায রৃই ফছয 
ন্যযই তায জায়গায় চন্যর আন্যফ একই 
নেত্রভণ্ডন্যরয তাযা ‗অবিভ‘(Alprik)। 
এখন প্লথন্যক প্রায় ফান্যযা াজায ফছয 
ন্যয ফীণাভণ্ডন্যরয(Constellation Lyra) 
তাযা ‗অবববজৎ‘(Vega) ন্যফ ধ্রুফতাযা। 
ধ্রুফতাযান্যদয ভন্যধ্ এই তাযাবটই ফন্যচন্যয় 

উজ্জ্বর। এইবান্যফ চরন্যত থাকন্যফ ারা ফদন্যরয ারা। 
     ফতভভান্যনয তাযাবট অথভাৎ,  প্লারাবয আয বক বপন্যয আন্যফ ধ্রুফতাযায আন্যন? 
আন্যফ। প্রায় াঁবচ াজায আট ফছয ন্যয। উিয প্লভরুয আকান্য মতগুবর ভটডর 
আন্যছ তান্যদয একটা চক্র ূণভ কযন্যত ঐ ভয় রান্যগ। 
     প্লকন এভন য়? ধ্রুফতাযা ধ্রুফ য় না প্লকন? প্লভরু আকান্যয ভটডরগুবর প্লকন 
ন্যয ন্যয মায়,  আয বফববন্প ভন্যয় বফববন্প তাযা ধ্রুফতাযা য়?  

এয জন্য দায়ী বকন্তু আভান্যদয ৃবথফী। উিয প্লভরুয আকান্যয ভণ্ডরগুবর বস্থয 
ন্যয়ই আন্যছ। অল্প অল্প কন্যয ন্যয মায় ৃবথফীয অেন্যযখা। অেন্যযখায এই ন্যয 
মায়ায গবতন্যক ফরা য় ‗ূক্ষ্মগবত‘(precession)। এই কাযন্যণই ধ্রুফতাযা বস্থয ন্যর 
বচযবস্থয নয়। তাই বনবদভি ভয় য য নতুন প্লকান্যনা তাযা ধ্রুফতাযায স্থান দখর 
কন্যয।  
     ৃবথফীয অেন্যযখায় এই ূক্ষ্মগবত য়ায কাযণ িবটয আকৃবত এফং এয উয 
ূন্যমভয আকলভণ। াাাব অফশ্য চাাঁদ  অন্যান্য িন্যয টান যন্যয়ন্যছ।  
     প্লকান্যনা প্লকান্যনা ভানুন্যলয প্লন্যট চবফভ জন্যভ বুাঁবি ন্যত প্লদখা মায়। ৃবথফীয প্লন্যট 
অথভাৎ,  বনযেীয় অিন্যর অবতবযক্ত বয জন্যভ প্লযকভই বুাঁবিয ভত ততবয ন্যয়ন্যছ। একু 
বকন্যরাবভটায ুরু এই অবতবযক্ত বয ৃবথফীন্যক প্লফিন কন্যয আন্যছ। এই কাযন্যণই 
ৃবথফীয প্লভরুন্যদ রৃবট বকছুটা চাা আয বনযেীয় অির বকছুটা প্লভাটা। এই ফািবত 
বন্যযয জন্য ৃবথফী তায বনন্যজয অন্যেয উয একটু প্লন্যররৃন্যর প্লঘান্যয। এই প্লন্যররৃন্যর 



প্লঘাযায দরুনই ূক্ষ্মগবতয ৃবি। ৃবথফীয এই প্লন্যররৃন্যর প্লঘাযায কাযণ ঐ ফািবত বন্যযয 
প্লফন্যটয উয ূন্যমভয আকলভণ। ূমভ মখন বনযেীয় প্লযখা(equator) ফযাফয ( ২১ ভাচভ 
এফং ২১ প্লন্যেম্বয)  থান্যক তখন আকলভণ রম্ববান্যফ এই প্লফন্যটয উয ন্যয। পন্যর 
প্লভয় প্লকান্যনা ভস্যা য় না। বকন্তু মখন ককভটক্রাবন্ত(Tropic of cancer) ফা 
ভকযক্রাবন্তন্যত (Tropic of Capricorn) থান্যক তখন প্লফন্যটয উয এই টান প্লতযচা বান্যফ 
ন্যি। আয তখনই ভস্যায ৃবি য়। ২১ জুন ূমভ ককভটক্রাবন্তন্যত আন্য। এই ভয় 
ূমভ প্লফটবটন্যক প্লতযচাবান্যফ টানন্যত থান্যক। আভযা জাবন ভাকলভ ফর দূযন্যত্বয ফন্যগভয 
ন্যে ফ্স্তানুাবত। প্লমন্যতু প্লফন্যটয উিয প্রান্ত  দবেণ প্রান্যন্তয ভন্যধ্ াভান্য ন্যর 
দূযন্যত্বয একটা াথভক্ থান্যক তাই রৃই প্রান্যন্ত ূন্যমভয আকলভন্যণয তাযতভ্ ঘন্যট। এয 
পন্যর ৃবথফীয অেন্যযখা খুফ ধীন্যয ধীন্যয কাাঁন্যত থান্যক। এই কাাঁন্যনয পন্যরই ততবয য় 
ূক্ষ্মগবত। ৃবথফীয এই প্লফন্যটয উয ূমভ,  চাাঁদ এফং অন্যান্য িন্যদয বিবরত 
আকলভন্যণয পন্যর ৃবথফীয ূক্ষ্মগবতয ভান দাাঁিায় ফছন্যয ৫০. ২৯ প্লন্যকটড অপ আকভ। 
এই ূক্ষ্মগবতয দরুন ৃবথফীয অে ধীন্যয ধীন্যয ন্যয মায় এক ভণ্ডর প্লথন্যক আয এক 
ভণ্ডন্যরয বদন্যক। অেন্যযখায ূক্ষ্মগবত খুফ কভ য়ায় এই ন্যয মায়া কাজবট ১- ২ 
বদন্যন য় না। দীঘভ ভয় রান্যগ। আয মখন প্লম ভণ্ডন্যরয প্লম তাযা ফযাফয ৃবথফীয 
অেন্যযখা থান্যক তখন প্লই তাযাবটই আভান্যদয কান্যছ ধ্রুফতাযা নান্যভ বযবচত য়।  
     আন্যগই ফন্যরবছ,  ফতভভান ধ্রুফতাযা ‗প্লারাবয‘ বরৄভায নেত্রভণ্ডন্যরয একবট 
তাযা। এই ভণ্ডরবটন্যক প্রাচীনকান্যরয বটডতগণ াাঁট ু বাাঁজ কযা ভানুল রূন্য কল্পনা 
কন্যযবছন্যরন। আয এই কল্পনা প্লথন্যকই প্রাচীন বাযন্যত জন্ধ প্লনয় যাজা উিানান্যদয ুত্র 
‗ধ্রুফ‘- য বংান রান্যবয কাবনী। আাত দৃবিন্যত এন্যক আলান্যে গল্প ভন্যন ন্যর এয 
বছন্যন যন্যয়ন্যছ প্লজ্াবতবফভজ্ঞান্যনয কথা। এই গন্যল্পয ‗ধ্রুফ‘ প্রকতৃন্যে প্লারাবয তাযা। 
আয ধ্রুফ- য বংান রাব র থুফান্যনয জায়গায় প্লারাবযন্যয প্লভরুতাযকা য়া। এই 
কাবনী প্লথন্যক ফরা মায় প্লম প্রাচীন বাযন্যতয বটডন্যতযা জানন্যতন প্লম ধ্রুফতাযা ধ্রুফ নয়। 
বফববন্প ভন্যয় বফববন্প তাযা ধ্রুফতাযায স্থান প্লনয়। একথা ঋন্যেন্যদ উন্যিখ আন্যছ। রৄধু 
আভান্যদয প্লদন্যই নয়,  ৃবথফীয বফববন্প প্লদন্য ধ্রুফতাযা বনন্যয় বফববন্প কাবনী আন্যছ। 
বপবনীয়ন্যদয ‗ান্যম্পা অযণ‘ কাবনী প্রকৃতন্যে এক ধ্রুফতাযা প্লথন্যক অন্য ধ্রুফতাযায 
বযফতভন্যনয কথা।  
     ভানুন্যলয প্লরখা গল্পগুবরন্যত মুদ্ধ- বফি,  ছর- চাতুবযয কথা প্লরখা থাকন্যর 
ভাকান্য বকন্তু এভন প্লকান্যনা ঘটনা ঘন্যট না। প্লখান্যন মা বকছ ু ঘন্যট প্রকৃবতয বনয়ন্যভই 
ঘন্যট। প্লারাবযন্যয আন্যগ থুফান বছর ধ্রুফতাযা। প্রাকৃবতক বনয়ন্যভই বনবদভি ভন্যয়য ন্যয 
প্ল ন্যয প্লগন্যছ,  এন্যন্যছ প্লারাবয। ভয়কার ূণভ ন্যর প্লারাবয ন্যয মান্যফ। তখন 
ধ্রুফতাযা ন্যফ আরযাই। এই বান্যফই চরন্যত থাকন্যফ ৃবথফীয অেন্যযখায ূক্ষ্মগবতয চক্র। 
একবট চক্র ূণভ ন্যত ভয় রান্যগ ২৫৮০০ ফছয। তাই ফরা মায় একফায ধ্রুফতাযায 
আন াফায য প্রবতবট তাযান্যক বিতীয়ফায ধ্রুফতাযায আন প্লন্যত াঁবচ াজায 
আট‘ ফছয অন্যো কযন্যত য়। ফতভভান ধ্রুফতাযা প্লারাবযন্যক তাই কযন্যত ন্যফ। 
 
 



          

ায়ন – এক 
অবভতাব প্রাভাবণক 

 

 
াইন্যরান্যজন্যনয াই ন্যি,  তাই রাবথ ভান্যয বরবথয়াভ। 
প্লাডা প্লখন্যরা প্লাবডয়াভ,  পুরান্যচ্ছ প্লটটা টাবয়াভ। 

রুবফবদ যন্যয়ন্যছ রুবফবডয়ান্যভ প্লতা,  ববজয়াভ ন্যি বজায – 
িান্ফ ঘুন্যয এন্যরা িাবন্ফয়াভটা,  ভস্তন্যক প্লনই বঘ মায! 

 
এই ফ এবরন্যভটটযা যন্যয়ন্যছ ববযয়বডক প্লটবফন্যর 

পাস্টভ রেন্য ফ একন্যজাট ন্যয়,  ভুখস্ত কন্যয বনন্যর? 
একটা ইন্যরক্ন উন্যি প্লগন্যর খাবর ন্যয় মায় ট্াাঁক 

ফাইন্যযয প্লন্যর,  তাই প্লতা এন্যদয প্লমাজ্তা ফ এক। 
 

াইন্যরান্যজন্যনয ন্যফধন ঐ ইন্যরক্নটা ছািা 
যন্যয়ন্যছ প্লকফর একটা প্লপ্রাটন। তাই প্ল ফভাযা 
ন্যয় মায় ঐ ইন্যরক্নটা প্লকানবান্যফ প্লগন্যর চন্যর। 

তখন প্ল রৄধু একটা প্লপ্রাটন,  ডাকা য় তাই ফন্যর। 
 

অ্াবড প্লমগুন্যরা,  তান্যদয ভন্যধ্ ঘন্যট প্লতা এই ফ্াাযই। 

 
চিত্রে চিচিওচিক 



প্লভাটাভুবট ফ অ্াবন্যডই আন্যছ াইন্যরান্যজন। আয তাযই 
ইন্যরক্নটা প্লছন্যি মায় তান্যক প্লমই য় প্লপরা জন্যর – 
বকরবফর কন্যয প্লপ্রাটনযা ফ চাবযবদন্যক দন্যর দন্যর। 

 
জন্যরয অণুযা বঘন্যয ধন্যয প্লই প্লপ্রাটনন্যক এই প্লফরা। 

ততবয য় এক নতুন বজবন বফবচত্র প্লই প্লখরা! 
ইন্যরক্ন্যনয প্লনন্যগবটব চাজভ,  প্লমই প্লটা য় দূয,  
বজবটব চাজভ বনন্যয় প্লপ্রাটনযা খুব খুব বযুয। 

 
াইন্যরান্যজন্যনয বম্বর জান্যনা? প্লটা প্লতা এইচ। ফা,  
প্লনন্যগবটব চাজভ চন্যর প্লগন্যছ,  তাই প্লপ্রাটন এইচ ো। 
এইচ টু য ান্যথ বভন্যর বগন্যয় এইচ -বি  ো ন্যত 
াইন্যরাবনয়াভ আয়ন নান্যভন্যত ঘুন্যয ভন্যয প্লই প্লরান্যত। 

 
অ্াবড ফং প্লছাটখাট নয়,  অন্যনন্যকই তায বযক। 
াকস্থবরয যন্য যন্যয়ন্যছন শ্রীভান াইন্যরান্যক্লাবযক;  
নাইব্ক,  ারবপউবযক এযা বভনান্যযর প্রজাবতয। 
জীফজগন্যত এযা কভন্যফব কন্যয আন্যছ প্লফ ববি। 

 
মা মা প্লখন্যত টক,  তায অন্দন্যয উাঁবক প্লভন্যয প্লদন্যখা,  বঝবরক 

ভাযন্যফ প্লম ফ অ্াবড,  তান্যদয আন্যছ কাফভবক্সবরক 
নান্যভ এক রে,  ব   এইচ,  ফুঝন্যত ন্যচ্ছ বক প্লরট? 

জন্যর গুন্যর বগন্যয় এযাই প্লপ্রাটন আয কাফভবক্সন্যরট। 
 

দইন্যয় র্াকবটক অ্াবড যন্যয়ন্যছ,  প্লতাঁতুন্যর টাটভাবযক;  
কাাঁচা আন্যভ আন্যছ ভ্াবরক অ্াবড,  প্লরফুটান্যত াইব্ক। 

প্লকানটা অ্াবড কীবান্যফ ফুঝন্যফ? না না,  পুবর না গার – 
খুফ প্লাজা,  এযা ফগুন্যরা কন্যয নীর বরটভা রার। 

 
অ্াবড ন্যয়ন্যছ? প্লচাাঁয়া প্লঢকুন্যযয প্লফন্যি প্লগন্যছ খুফ বস্ধড? 
ঘাফবি না প্লতা,  গান্যর প্লপন্যর দা একটু অ্াটটাবড। 
তাযা কী যকভ? কী প্লম ন্যগ থান্যক অ্াটটাবন্যডয স্মাযক? 
উিয ান্যফ প্লনক্সট ইসু্টান্যত। রৄধু প্লজন্যন যান্যখা – োযক! 

 

 

 

 

 

 



 

প্লটকন্যনা টকুটাক 

প্লযর কাভ ঝভাঝভ 
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ভািবযা কাপুর ায়ায় এন্যরান্যভন্যরা রৃরন্যছ। 
বদন্যক দূন্যয ভান্যিয ান্যয কান্যরা প্লধাাঁয়া ছািন্যত ছািন্যত 
ছুন্যট মান্যচ্ছ প্লযরগাবি। আয প্লযরগাবি প্লদখন্যফ ফন্যর ভান্যিয 
ভন্যধ্ বদন্যয় প্লদ ন্যি চন্যরন্যছ বদবদ রৃগ গা আয তায বাই অু। 
ত্বজৎ যান্যয়য ‘ন্যথয াাঁচাবর’ বন্যনভায এই অতুরনীয় 
দৃশ্য মাযা প্লদন্যখছ, তাযা বনশ্চয় বুরন্যত াযন্যফ না প্লই 
প্লযরগাবিয কথা।  

১৯৬৮ ান্যর আবভ মখন প্লতাভান্যদয ভন্যতা বকংফা 
প্লতাভান্যদয প্লচন্যয় প্লছাট্ট বছরাভ ফায রৃন্যয়ক ঐ যকভ প্লযরগাবিন্যত চন্যিবছরাভ, করকাতা প্লথন্যক 
কারনা মাফায ভয়। প্ল প্ল্ন্যনয নাভ বছর ফাজাযাউ ্ান্যঞ্জায। প্লযরগাবি ফরন্যতই আভান্যদয 
প্লম ‘কুউউউ- বঝক- বঝক’ কথাটা ভন্যন আন্য, প্লই প্ল্নটা বছর 
বিক তাই। প্লফজায় ে কন্যয ধীন্যযসুন্যস্থ এবগন্যয় চরত প্লই 
প্ল্ন। খুফ গবিভব, আরন্য ধযন্যনয তায চারচরন। প্রন্যত্ক 
প্লস্টন্যন দাাঁিান্যনায য আফায চরন্যত প্লমন তায ইন্যচ্ছই ত 
না। ইবঞ্জন্যনয ফয়রান্যয প্লফরচা কন্যয কয়রা বন্যয বদন্যতন 
রাইবাযভাই, ভাথায যটা বন্যয উিত কয়রায প্লধাাঁয়ায়, 
ন্যে থাকত কয়রায গুাঁন্যিা। ফাফা ফরন্যতন, ন্যয তাকা 
না, প্লচান্যখ কয়রায গুাঁন্যিা িন্যফ। তাযয প্লপাাঁ প্লপাাঁ ে 
কন্যয ইবঞ্জন্যনয তরা প্লথন্যক প্লফবযন্যয় আত ফাষ্প, প্লযরগাবি 
খুফ অবনচ্ছায় নন্যি উিত াভন্যনয বদন্যক। ভান্যঝ ভান্যঝই ক্লান্ত ন্যয়, ফন্যিা ফন্যিা জাংান প্লস্টন্যন 
দাাঁবিন্যয় প্লই প্লযরগাবি ঢকঢক কন্যয বফস্তয জর প্লখত, প্লযর প্লকাম্পাবনয রম্বা গরা বজযান্যপয ভন্যতা 
উাঁচু াই প্লথন্যক। আয চরায ন্যথ ভান্যঝ ভান্যঝ প্লডন্যক উিত 
কুউউউউউ...। প্লই প্লযরগাবি ঘণ্টায় ৩০/৪০ বকবভয প্লফব 
প্লদ িন্যত াযত ফন্যর ভন্যন য় না। 

বাযতফন্যলভ ১৮৫৩ ান্যর ভুম্বাই প্লথন্যক থান্যনয ভন্যধ্ 
প্রথভ প্লম প্লযন্যরয য চাকা গিান্যনা রৄরু ন্যয়বছর, প্লই 
চাকা গিান্যত গিান্যত বফন্যেয ভন্যধ্ ফৃিভ  ফ্স্ততভ প্লযর 
বযন্যলফায় বাযত আজ অন্যতভ। ফয়রান্যযয ভন্যধ্ কয়রায 
আগুন্যন জর গযভ কন্যয, তায বস্টভ ভান্যন ফাষ্প বদন্যয় 
প্লযরগাবি চারান্যনায বস্টভ ইবঞ্জন ফা বস্টভ প্লরান্যকান্যভাবটব বাযতফন্যলভ প্লল ফানান্যনা ন্যয়বছর ১৯৭০ 

‘পথের পাাঁচালী’র সেই ঐতিহাতেক দশৃয 



ান্যর, তায নাভ বছর ‘অবন্তভ বতাযা’ ফা ‘প্লল তাযা’। তায আন্যগ প্লথন্যকই রৄরু ন্যয় বগন্যয়বছর 
বডন্যজর ইবঞ্জন্যন টানা প্লযরগাবিয মুগ। এই প্লযরগাবি অন্যনক ছটপন্যট, প্লচ খ এফং অন্যনক প্লফব 
েভতাারী। এই চটন্যট বডন্যজর ইবঞ্জনন্যক বছন্যন প্লপন্যর বদন্যয় প্লফ অন্যনকবদন র এবগন্যয় 
এন্যন্যছ তফরৃ্বতক ইবঞ্জন,  আন্যযা প্লফব চটন্যট আয বযন্যফফান্নফ। কয়রা বকংফা বডন্যজন্যরয 
ভন্যতা প্লধাাঁয়া ছবিন্যয় কান্যরা কন্যয প্লদয় না আকান্যক বকংফা ফাতান্যক।   

বাযতফন্যলভ প্রথভ বডন্যজর ইবঞ্জন চারু ন্যয়বছর ১৯৩৩ ান্যর। বকন্তু তবিৎ- চুম্ববকয় 
দ্ধবতয (EMU)  তফরৃ্বতক প্ল্ন চারু ন্যয় বগন্যয়বছর ১৯২৫ ান্যরয ৩যা প্লপব্রুয়াবয, প্রথভ বডন্যজর 
ইবঞ্জন চারু য়ায প্লফ বকছুবদন আন্যগই। প্লভয় রৄধু যতবরয কভ দূযন্যত্বয ভন্যধ্ই এই 
তফরৃ্বতক প্ল্ন চারু ন্যয়বছর। 

তফরৃ্বতক প্ল্ন চারু কযায ফ্াান্যয ফন্যচন্যয় ফন্যিা অসুবফন্যধ র, এয বফারযকভ 
প্রাথবভক খযচ। বফরৃ্ৎ উৎাদন প্লকন্ প্লথন্যক প্লযররাইন মভন্ত বফরৃ্ৎ বযফণ, প্লযন্যরয রাইন 
ফযাফয প্ল্ন্যনয ভাথায য বফরৃ্ন্যতয বনয়বভত ংন্যমাগ এফং তায াজযঞ্জান্যভয ফ্ফস্থা কযন্যত 
ভয় রান্যগ, আয খযচ য় বফুর। তন্যফ প্রথভ বদন্যকয এই ফ্য় একফায কন্যয প্লপরন্যত াযন্যর, 
তফরৃ্বতক প্ল্ন্যনয তুরনাভূরক খযচ অন্যনকটাই কভ এফং সুবফন্যধ অন্যনক। বাযন্যত এই 
তফরৃ্বতকযন্যণয কাজ প্লজাযদাযবান্যফ রৄরু ন্যয়বছর স্বাধীনতায য। বাযন্যতয প্লভাট প্লযর রাইন্যনয 
বযভাণ প্রায় ৬৫,৪৩৬ বকবভ, প্লখান্যন ২০১৪ ান্যরয ভাচভ মভন্ত প্লভাট ২৪,৮৯১বকবভ প্লযর রাইন্যন 
তফরৃ্বতকযণ ম্পূণভ ন্যয়ন্যছ।  

আধুবনক প্লযরমাত্রায রৄরু ন্যয়বছর ১৮২০ ান্যর ইংর্ান্যণ্ড। আন্যগই ফন্যরবছ আভান্যদয প্লদন্য 
১৮৫৩ ান্যর প্রথভ প্লযরমাত্রা রৄরু ন্যয়বছর এফং ১৯৪০ ান্যরয ভন্যধ্ বাযত বফন্যে চতুথভ স্থান্যন 
প্ল াঁন্যছ বগন্যয়বছর প্লযরন্যথয তদন্যঘভ। বকন্তু প্লই তুরনায় প্লযর বযন্যলফায উন্পবত ঘন্যটন্যছ খুফই ধীয 
গবতন্যত। আজ বাযন্যতয দ্রুততভ প্ল্ন্যনয গবত গন্যি ভাত্র ৯০বকবভ প্রবত ঘণ্টায আন্যান্য। 
বাযন্যতয দ্রুততভ প্ল্ন বনউবদবি- বূার তাবে গন্যি ৯১.৮২বকবভ প্রবত ঘটটায় প্লদ ন্যিায়। 
আভান্যদয বিতীয় দ্রুততভ প্ল্ন ভুম্বাই- বনউবদবি যাজধানীয গবত গন্যি ৯১.৪২ বকবভ প্রবত ঘটটায়। 
আয বয়ারদা- বনউবদবি রৃযন্ত বাযন্যতয তৃতীয় দ্রুততভ 
প্ল্ন, মায গবত গন্যি ৯১.১৩ বকবভ প্রবত ঘণ্টায়। াযা বফন্যেয 
তুরনায় আভান্যদয প্লযর বযন্যলফায উন্পবতয ফয প্লফ ভন্থয, 
প্ল গবতয বদক প্লথন্যকই প্লাক, মাত্রী বনযািায বদক প্লথন্যকই 
প্লাক, বকংফা ৃঙ্খরা ফা ভয়ানুফবতভতায ফ্াাযই প্লাক। 

এখন বফন্যে প্লকাথায় প্লকান প্ল্ন কীবান্যফ প্লদ িন্যচ্ছ 
তায একটু প্লখাাঁজখফয বনন্যরই, ফ্াাযটা বযষ্কায প্লফাঝা 

মান্যফ।  
আভান্যদয প্লথন্যক প্রায় প্রায় ৫৫ ফছয ন্যয,  বচন্যন 

১৯০৮ ান্যর াংাই প্লথন্যক নানবজং প্রথভ প্লযরমাত্রা রৄরু 
ন্যয়বছর এফং স্বাবাবফকবান্যফই প্লই প্ল্ন বছর বস্টভ 
ইবঞ্জন্যনয। প্লই বচনন্যদন্যই ২০১১ ান্যরয জানুয়াবয ভান্য 
উান য প্লথন্যক গুয়ানঝাউ য মভন্ত ৯২২ বকবভ থ 
াবি বদন্যয়বছর প্লম প্ল্নবট তায গবত বছর গন্যি ৩৮০ বকবভ 

জাপাথের বথুলট 
সেে 

তচথের েুপারফাস্ট 
সেে 



প্রবত ঘটটায়, মবদ যীোয ভয় এই প্ল্ন্যনয ন্যফভাচ্চ গবত বছর ৪৮৭.৩ বকবভ প্রবত ঘণ্টায়।  এই 
প্ল্নবটই এখন্যনা মভন্ত বফন্যেয দ্রুততভ ফাবণবজ্ক প্ল্ন। এই প্ল্ন্যনয ইবঞ্জনবট তবিৎ- চুম্ববকয় 
দ্ধবতয (EMU)  তফরৃ্বতক ইবঞ্জন, মবদ আভান্যদয প্লচন্যয় প্লম অন্যনক উন্পত প্রমুবক্তয, প্ল কথা 
ফরাই ফারর্। 

বফন্যেয বিতীয় দ্রুততভ প্ল্নবট চরন্যছ জাান্যন, এই প্ল্নবটয নাভ বংকানন্যন, মান্যক 
আভযা ফাই ফুন্যরট প্ল্ন ফন্যরই জাবন। এই প্ল্নবটয যীবেত গবত ৪৪৩ বকবভ প্রবত ঘটটায়, 
মবদ াধাযণবান্যফ গন্যি ৩২০বকবভ প্রবত ঘণ্টায় এই প্ল্নবট প্লদ ন্যি থান্যক।       

বফন্যেয তৃতীয় দ্রুততভ প্ল্নবট চরন্যছ িান্যন্ফ, এই প্ল্নবটয নাভ বট বজ বব রুরৄ এই প্ল্ন্যনয 
ন্যফভাচ্চ গবত ৩৮০ বকবভ প্রবত ঘটটায় ন্যর, াধাযণতাঃ এই 
প্ল্ন গন্যি ৩২০ বকবভ প্রবত ঘণ্টায় চন্যর। ১৯৯৬ ার প্লথন্যক 
এই প্ল্ন মাত্রী বযন্যলফা বদন্যয় চন্যরন্যছ, এই প্ল্ন ৩৭৭ জন 
মাত্রী ফন কযন্যত ান্যয।    

এই গবতন্যত বকন্তু প্লথন্যভ প্লনই বচন্যনয এফং অন্যান্য 
প্লদন্যয প্রমুবক্তবফন্যদযা, আন্যযা দ্রুত আন্যযা উন্পত প্লযর 
বযন্যলফায জন্যন্য তাাঁযা কাজ কযন্যছন ভ্াগন্যরব ্্াক এফং  
ভ্াগন্যরব প্ল্ন বনন্যয়। ভ্াগন্যরব কথাটা রৃন্যটা ে প্লথন্যক 
ফানান্যনা-  ভ্াগন্যনবটক প্লরববন্যটান (Magnetic Levitation) । প্লতাভযা বফজ্ঞান্যন ন্যিছ, চুম্বন্যকয 
বফযীত প্লভরুন্যত আকলভণ য় আয ভন্যভরুন্যত য় বফকলভণ,  ভান্যন রৃন্যটা চুম্বন্যকয একই প্লভরু 
কাছাকাবছ আনায প্লচিা কযন্যর, তাযা এন্যক অন্যন্যক দূন্যয প্লিরন্যত থান্যক।  
এই প্ল্ন প্লম রাইন্যনয য চন্যর (ছবফন্যত প্লদখ) প্লটা 
াধাযণ প্লযর ্্াক নয়, বফন্যলবান্যফ ফানান্যনা চুম্বন্যকয 
াত ফরন্যত ান্যযা। প্ল্ন্যনয তরান্যত এইযকভ একবট 
ধাতফ াত থান্যক। বনয়বিত বফরৃ্ন্যতয প্রফান্য প্ল্ন্যনয 
তরায ধাতফ ান্যত ্্ান্যকয চুম্বন্যকয ভন্যভরুয প্লচ ম্বক 
প্লেত্র ততবয কযন্যর, চুম্বন্যকয ধভভ অনুমায়ী, ুন্যযা প্ল্নটা 
্্াক প্লছন্যি াভান্য প্লবন্য ন্যি এফং প্ল্ন গবত ায়। 
একফায এই গবত প্লন্যয় প্লগন্যর, বফরৃ্ন্যতয প্রফান্যক 
বনয়িণ কন্যয প্ল্ন্যনয গবত ফািান্যনা বকংফা কভান্যনা চন্যর।      

াংাই ুডং আন্তজভাবতক বফভানফন্দয প্লথন্যক ুডং ন্যযয প্লকন্ মভন্ত প্লম ৩০.৫০ বকবভ 
প্লযরথ প্লই প্লযরন্যথয নাভ াংাই ভ্াগন্যরব টয ্্াক এফং প্ল্নবটয নাভ াংাই ভ্াগন্যরব 
প্ল্ন। ২০০৪ ান্যরয য়রা জানুয়াবয প্লথন্যক ফভাধুবনক 
প্রমুবক্তয এই প্ল্নবট যীোভূরক বান্যফ ৫০১ বকবভ প্রবত 
ঘটটা গবতন্যত চারান্যনা ন্যয়বছর ফন্যর দাবফ কযা য়।  মবদ 
ফাবণবজ্কবান্যফ এই প্ল্ন্যনয গবত গন্যি ৪৩১ বকবভ প্রবত 
ঘটটায়।   

োাংহাই মযাগথলভ সেে 

ফ্রাথের TGV রুশু 

সেে 

জামমাতে মযাগথলভ সেে 



জাভভাবন ভ্াগন্যরব প্ল্নবটয ন্যফভাচ্চ গবত ৪৫০বকবভ প্রবত ঘণ্টায়, বকন্তু বনযািায কাযন্যণ 
৪২০ বকবভ প্রবত ঘণ্টায় চারান্যনা য়। 

াযা বফন্যে অন্যনক প্লদন্যই খুফ ীবভত বযন্যয, এই প্রমুবক্তয প্ল্ন চারু ন্যয় প্লগন্যছ বকংফা 
যীো বনযীো চরন্যছ। এই ফ প্লদন্যয ভন্যধ্  জাান, কানাডা, আন্যভবযকায নাভ বফন্যলবান্যফ 
উন্যিখন্যমাগ্।  

ভ্াগন্যরব প্ল্ন্যনয সুবফন্যধ অন্যনক। প্লমন্যত ুএই প্ল্ন্যনয ন্যে রাইন্যনয প্লকান ম্পকভ থান্যক না 
ফযং ূন্যন্য প্লবন্য প্লদ ন্যি চন্যর, প্লই কাযন্যণ প্লকান ে য় না, প্লকান যকভ ঝাাঁকুবন ছািাই ভৃণ 
এয গবত। াধাযণ প্ল্ন্যন প্লযন্যরয য প্ল্ন্যনয চাকায রৃযন্ত গবতয পন্যর প্রচণ্ড ঘলভন্যণ প্ল্ন্যনয চাকা, 
মিাবত এফং প্লযর বীলণ েন্যয় মায়, েবত য় বফস্তয। তায জন্যন্য প্রায়ই কাযখানায় ািান্যত য় 
প্লভযাভবতয জন্যন্য। আয প্লযর প্লভযাভবতয জন্যন্য বনয়বভত রে যাখন্যত য়। ভ্াগন্যরব প্ল্ন্যন এই 
েয়েবত এফং এই যকভ প্লভযাভবত প্লনই ফরন্যরই চন্যর। বকন্তু প্লমন্যতু এই প্ল্ন ুন্যযাুবয ূক্ষ্ম 
প্রমুবক্ত এফং কবম্পউটায বনবভয, তাই াভান্য বকছু বুরত্রুবট প্লথন্যক ভাযাত্মক রৃঘভটনা ন্যয় মায়। 
এযকভ রৃঘভটনা ঘন্যট প্লগন্যছ জাান্যন এফং জাভভাবনন্যত। তাই ফন্যর বফজ্ঞানীযা বকন্তু প্লভান্যটই ার 
ছািন্যছন না, কভ খযন্যচ আন্যযা দ্রুত প্লদ ন্যি চরায বনযাদ বযফণ বযন্যলফায রন্যে্, তাাঁযা 
বনযন্তয প্লদ ন্যিই চন্যরন্যছন।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

আন্যবেকতা  দাথভবফজ্ঞানী অভর কুভায যায়ন্যচ ধবুয 
ংবতা 

 
একজন বাযতীয় 
তফজ্ঞাবনন্যকয াধনায 
থ ফভন্যয়ই 
রৃরূ। ডক্টয অভর 
কুভায যায়ন্যচ ধুবযয 
াধনায কথা জানন্যর 
প্ল কথা আয প্লফব 
কন্যয ভন্যন য়। ডাঃ 
যায়ন্যচ ধুবযয অন্যন্বলণ 
বছর আন্যবেকতা 
বনন্যয়। তাাঁয গন্যফলক 
জীফন্যনয ঊলাকান্যর 
তাাঁন্যক এ ফ্াান্যয 
মন্যথি আন্যরাবকত 
কযন্যত প্লতভন ভানুল 
প্রায় প্লকউই বছন্যরন 

না। প্লকফর বছন্যরন ন্যত্ন্নাথ প্লফা। তা বতবন নাযাজ বছন্যরন দাথভবফজ্ঞানী অভর কুভান্যযয 
গন্যফলণা বনন্যয় আন্যরাচনা কন্যয তাাঁয গন্যফলণায় াাম্ কযন্যত। দীঘভকার প্রায় একরন্যফ্য ভন্যতা 
অভর কুভায াধনা কন্যয প্লগন্যছন। পর প্লন্যয়বছন্যরন। মবদ বতবন প্রফান্য দীঘভকার কাটান বন, 
তফু বফন্যদন্যয তাবিক দাথভবফদ্া জগন্যত তাাঁয প্লফ নাভডাক ন্যয়বছর। প্লচন্যন বন তাাঁন্যক তাাঁয 
প্লদন্যয ভাবটই, মতেণ না বফন্যদ প্লথন্যক স্বীকৃবতয প্লঢউ এন্য প্লদন্যয ভাবটন্যক কাাঁবন্যয় বদন্যয়ন্যছ। 
 ফ্াাযটা ভজায প্লানান্যর খুফ ভজায নয়। বস্টন্যপন বকং বাযন্যত মতটা বযবচত, অভর 
কুভায যায়ন্যচ ধুবয তায এক দভাং বযবচত নন। অথচ অভর কুভান্যযয তি  ভীকযন্যণয 
ন্যযই অন্যনকাংন্য বনবভযীর ভাজগৎ ম্পন্যকভ বকং- এয তি। াধাযণ আন্যবেকতা  
ভাবফেতি বনন্যয় তাাঁয গন্যফলণা খুফই প্লভ বরক এফং প্রায় বথকৃৎ। তাাঁয তন্যিয আতায় আন্য 
ভাবফন্যেয ফৃাদাকায ফস্তুভূন্যয উৎবি। ১৯১৭ ান্যর দাথভবফদ অ্ারফাটভ আইনস্টাইন 
ভাবফন্যেয প্লম গাবণবতক ফ্াখ্া প্লযন্যখবছন্যরন, তান্যক বযণবতয বদন্যক ম্প্রাবযত কন্যযবছন্যরন 
তাবিক দাথভবফদ অভর কুভায। 
 বাযতীয় আন্যবেকতাফাদীন্যদয অন্যতভ অভর কুভায যায়ন্যচ ধুবযয জন্ধ অধুনা 
ফাংরান্যদন্যয ফবযান্যর ১৪ই প্লন্যেম্বয, ১৯২৩ ান্যর। প্লকান্যর ফবযান্যর িান্যানায ফ্ফস্থা খুফ 
বান্যরা বছর না। প্লমন্যতু অভর কুভান্যযয ফাফা করকাতায একটা ইকুন্যর গবণত বেক বছন্যরন, 



প্লন্যতু খুফ অল্প ফয়ন্যই অভর কুভান্যযয িান্যানা রৄরু য় করকাতান্যত। ম্ভফত অন্যকয প্রবত 
তাাঁয প্লম গবীয বান্যরাফাা তা তাাঁয ফাফায প্রবান্যফই। বতবন বনন্যজই জাবনন্যয়বছন্যরন প্লম যীোয 
খাতায় তাাঁয কলা অন্যকয দ্ধবত প্লদন্যখ প্রধানবেক এভন ভুগ্ধ ন্যয়বছন্যরন প্লম প্লই দ্ধবতন্যত কলা 
অকবট বতবন ইকুন্যরয ভ্াগাবজন্যন ছাবন্যয় বদন্যয়বছন্যরন। তন্যফ একথা বত্ প্লম অভর কুভান্যযয 
বযফান্যয তাাঁয প্রজন্যন্ধয অন্যনন্যকই গবীয  উচ্চতয িান্যানা এফং গন্যফলণায অনুন্যপ্রযণা 
প্লন্যয়বছন্যরন তাাঁন্যদয বতৃফ্ খ্াতনাভা ঐবতাবক  করকাতা বফেবফদ্ারন্যয়য কাযভাইন্যকর 
অধ্াক প্লভচন্ যায়ন্যচ ধুবযয প্লথন্যক। 
 ইকুন্যরয য প্লপ্রবন্যডবন্ফ কন্যরন্যজ িান্যানা কন্যযবছন্যরন অভর কুভায যায়ন্যচ ধুবয। 
তাযয করকাতা বফেবফদ্ারয় প্লথন্যক দাথভবফদ্ায় স্দাতন্যকািয িান রাব কন্যযবছন্যরন। তাযয 
প্লমাগ বদন্যয়বছন্যরন ইবটডয়ান ইন্ফবটউট অপ কারবটন্যবন অপ ান্যয়ন্যন্ফ। প্লখান্যন বতবন চায ফছয 
গন্যফলণা কন্যযবছন্যরন এক্স- প্লয বক্রস্টান্যরািাবপ বফলন্যয়, মা ভূরত যীোভূরক চচভায প্লেত্র। বকন্তু 
তাাঁয আবত্মক তৃবপ্ত বছর তাবিক দাথভবফদ্ায় মায চচভায় গবীয গাবণবতক ফু্ৎবি বনতান্ত 
আফশ্যক। আয বতবন বছন্যরন গবণন্যত খুফই াযদভী।  
 ১৯৫০ ান্যর বতবন আরৄন্যতাল কন্যরন্যজ বেক ন্যদ প্লমাগ প্লদন। ন্যয ১৯৬১ ান্যর বতবন 
প্লপ্রবন্যডবন্ফ কন্যরন্যজ প্লমাগ প্লদন দাথভবফজ্ঞান্যনয অধ্াক বন্যন্যফ। তাাঁয জ ফ্খ্া আয তীক্ষ্ণ 
যন্যফান্যধয জন্য বতবন ছাত্রভন্যর জনবপ্রয় বছন্যরন। উচ্চতয গবতবফদ্া বনন্যয় বতবন াি্ুস্তক 
বরন্যখবছন্যরন ফাংরায়। ভাবফেতি বনন্যয় তাাঁয ফইবট প্ল তন্যিয ান্যথ এই বফলন্যয়য গন্যফলকন্যদয 
প্রাথবভক বযচন্যয় অবযামভ। এছািা নাতন ফরবফদ্া, তবিৎচুম্বক প্লেন্যত্রয নাতন তি এফং 
াধাযণ আন্যবেকতাফাদ  প্লজ্াবতবফভদ্া  ভাবফেবফজ্ঞান বনন্যয় বতবন ফই বরন্যখন্যছন। 
ফন্যচন্যয় বফস্ময়কয অফদান বতবন প্লযন্যখন্যছন ১৯৫১ ার প্লথন্যক ২০০৪ ার মভন্ত বনয়বভত 
াধাযণ আন্যবেকতাফাদ  ভাবফেবফজ্ঞান বনন্যয় গন্যফলণাত্র প্রকা কন্যয। 
 তাাঁয দীঘভ গন্যফলক জীফন্যন বফববন্প আন্তজভাবতক প্লেন্যত্র বতবন িাবনত ন্যয়ন্যছন ফরফায। 
বতবন ইটটাযন্যানার কবভবট পয প্লজনান্যযর বযন্যরবটবববট অ্াটড ি্াববন্যটন্যনয বনফভাবচত দস্য 
বছন্যরন ১৯৭৪ ার প্লথন্যক ১৯৮৩ ার মভন্ত। আন্যবেকতাফাদ চচভায বফববন্প প্লকন্ প্লথন্যক বতবন 
ফরফায বনভবিত য়া ন্যি ভাত্র এক ফছয কাবটন্যয়বছন্যরন প্লভবযর্াটড বফেবফদ্ারন্যয়। ্ান্যভ 
প্লচন্য প্লপ্রবন্যডবন্ফ কন্যরজ মাতায়াত  প্লপ্রবন্যডবন্ফ কন্যরন্যজয কান্যছ তাাঁয বপ্রয় চানাচুযয়ারায 
প্লথন্যক চানাচুয বকন্যন খায়ায অন্যব্ তাাঁয ফন্যিা বপ্রয় বছর। আবয দন্যক জাতীয় প্লেন্যত্র বতবন 
প্রবূত িাবনত ন। ১৯৮২ ান্যর বতবন বাযতীয় বফজ্ঞান আকান্যদবভয প্লপন্যরা বনফভাবচত 
ন্যয়বছন্যরন। ১৯৮৭ ান্যর প্লপন্যরা বনফভাবচত ন্যয়বছন্যরন বাযতীয় জাতীয় বফজ্ঞান আকান্যদবভয। 
১৯৮৮ ার প্লথন্যক ১৯৯১ ার মভন্ত বতবন বছন্যরন আইএনএএ ংস্থায ববনয়য ান্যয়বটটস্ট। তা 
ছািা ইবটডয়ান অ্ান্যাবন্যয়ন অফ প্লজনান্যযর বযন্যরবটবববট এটড ি্াববন্যটন্যনয বাবত 
বছন্যরন বতবন ১৯৮০ ার প্লথন্যক ১৯৮২ ার। অধ্াক প্লজ এ রইরান্যযয বফন্যল প্রংা 
প্লন্যয়বছন্যরন বতবন করকাতা বফেবফদ্ারয় প্লথন্যক ডক্টন্যযট উাবধ অজভন্যনয ভয়। তাছািা বতবন 
ািাবনক ডক্টন্যযট উাবধ প্লন্যয়বছন্যরন ফধভভান বফেবফদ্ারয়, কর্াণী বফেবফদ্ারয় এফং 
বফদ্াাগয বফেবফদ্ারয় প্লথন্যক। অধ্ানা প্লথন্যক অফয বনন্যর বতবন বক্রয়বান্যফ ািাবনক  
অধ্ানা কযন্যতন মাদফুয বফেবফদ্ারন্যয়য প্লটটায পয প্লজনান্যযর বযন্যরবটবববট অ্াটড 
কন্যভারবজন্যত। 



 ১৮ই জুন ২০০৫ ান্যর রদন্যযাগাক্রান্ত ন্যয় তাাঁয জীফনাফান য়। বকন্তু বক্রয় গন্যফলণায 
প্লম ভান দীবখাবট বতবন জ্বাবরন্যয়বছন্যরন তা অম্লান যন্যয় প্লগন্যছ তাাঁয ন্তান  ছাত্রন্যদয বনযন্তয 
আন্যবেকতা  ভাকাবফদ্া চচভায়। 
  
ম্পাদকীয় ংন্যমাজনাঃ এই বফজ্ঞানাধন্যকয ন্যয একবট ডকুন্যভটটাবয প্লদখন্যত চাইন্যর তা ান্যফ 
বনন্যচ প্লদয়া বরংকবটন্যতাঃ 
https://www.youtube.com/watch?v=i9_hm2qe34s 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

জন্যরয নীন্যচয বতযন্দাজ 

 
প্লাকাটা প্লফ বনবশ্চন্যন্ত ফন্য বছর গান্যছয বনচ ু ডান্যর। চাযান্য ঝুব ঝুব গাছারা 

বনন্যচয প্লনানতা জরাববূভয ন্যয ঝুাঁন্যক আন্যছ। গান্যছয প্লগািায় ফন্যিা ফন্যিা রৄন্যরা ভান্যন োভূর 
কাদা প্লথন্যক নাক উাঁবচন্যয় বনাঃো বনন্যচ্ছ। এইখান্যন প্লকান্যনা ফদভা াবখ টাবখ ঢুন্যক এন্য তান্যক 
খুাঁন্যট প্লখন্যত াযন্যফ না। 

প্লফচাযা জানত না, আকা প্লথন্যক নয়, তায জন্য মভদূত এন্য াবজয ন্যয়ন্যছ তায ান্যয়য 
বনন্যচ, জরায টরটন্যর জন্যরয তরায়। 



প্লভাটাভুবট প্লবটটবভটায দন্যক ভাছটায চারচরন 
বাযী ান্ত। বনন্যজন্যদয ভন্যধ্ ভান্যঝভন্যধ্ খাবনক ভাযবট 
কযন্যর জরায অন্যন্য ভান্যছযা তান্যক বদ্রন্যরাক ফন্যরই 
জান্যন। জন্যরয এন্যকফান্যয ন্যযয বদন্যক বনাঃন্যে বান্যত 
বান্যত প্ল তীক্ষ্ণ প্লচান্যখ নজয কযবছর প্লাকাটায বদন্যক। 
যান্যরা খাফায। পকান্যর চরন্যফ না। প্লচাখটান্যক ঘুবযন্যয় 
এভনবান্যফ প্ল ধন্যযন্যছ মান্যত প্লাকায ছবফটা িন্যফ তায 
অবেন্যটয একটা বফন্যল এরাকায় মান্যত জন্যরয জন্য 
ছবফয প্রবতযণ তায বনানা বস্থয কযফায ন্যথ ফাধা না 
য়।এইফায াফধান্যন প্ল ভুখটান্যক একটু প্লফয কযর জর 
প্লথন্যক। তাযয বজবটান্যক রু কন্যয তারুন্যত প্লিবকন্যয় 
ততবয কন্যয বনর তায ফন্দুন্যকয নর। এইফান্যয তান্যত জর 
প্লটন্যন বনন্যয় পুরকায প্রফর চা বদর প্লই জন্যরয য। 
িাৎ তায ভুখ প্লথন্যক জন্যরয একটা রু ধাযা তীক্ষ্ণরা 
বতন্যযয ভতই ছুন্যট প্লফবযন্যয় প্লগর। 

জরটা প্লফন্যযাফায ভয় প্লচায়ার বদন্যয় ফর রে ফছন্যযয অন্যব্ন্য যপ্ত কযা কায়দায় একটা 
ভৃরৃ চা বদন্যয়বছর প্ল। পন্যর ছুটন্ত জন্যরয প্লতান্যযয প্লছন্যনয বদন্যকয জরটায গবত তায পরায 
বদন্যকয জন্যরয গবতয প্লথন্যক প্লফব ন্যয় প্লগর। ছুটন্যত ছুটন্যতই জন্যরয বতযটায প্লছন প্লথন্যক গুবটন্যয় 
বগন্যয় ন্যয় প্লগর একটা ছুটন্ত জন্যরয প্লগারা। 

পন্যক প্লগন্যছ প্লগারাটা—প্লাকায 
একা বদন্যয় প্লফবযন্যয় বগন্যয় গান্যছয 
ডান্যর প্লরন্যগন্যছ। প্লপয একটা তীয ছুাঁন্যি 
বদর বকাযী—তাযয প্লপয 
আন্যযকটা—এইফান্যয বনানায় প্লরন্যগন্যছ 
তায জরকাভান্যনয প্লগারা—ছুটন্ত জন্যরয 
প্লগারা এন্য বঘন্যয ধযর তায বকাযন্যক। 
তায ধাক্কায় ছ‟ান্যয়য ফাাঁধন বছাঁন্যি 
প্লাকা বছটন্যক ির জন্যর।তাযয 
প্লফাভার ন্যয় াফুডুফু প্লখন্যত প্লখন্যতই 
তায কান্যছ এবগন্যয় এন্যরা ভূবতভভান 

ভৃতু্য ভত াাঁ কযা একটা ভুখ। তীযন্দাজ ভাছ তায বকাযন্যক বগন্যর প্লখন্যয় প্লপয প্লবন্য প্লগর ন্যযয 
বকান্যযয প্লখাাঁন্যজ। 

বাযত প্লথন্যক অন্যস্ট্রবরয়া অফবধ বফস্তীণভ এরাকায প্লনানা জন্যরয জরাবূবভন্যত এই তীযন্দাজ 
ভাছ ফা আচভায বপন্যয ফা। াতটা প্রজাবতয এই বযফাযন্যক বফজ্ঞানীযা ডান্যকন “টন্যক্সাবটডা” 
নান্যভ। প্লভাটাভুবট ৫ প্লথন্যক ১০ প্লবটটবভটায মভন্ত রম্বা ন্যর তান্যদয এক দস্য , টন্যক্সাবটডা 
ক্াটাবযয়া, ১৬ প্লবটটবভটায মভন্ত রম্বা ন্যত ান্যয।  



বতযন্দাজ ভান্যছয ফাচ্চাযা আিাই প্লবটটবভটায রম্বা য় মখন তখন প্লথন্যকই তাযা 
জরকাভান ছুাঁিন্যত রৄরু কন্যয প্লদয়। বকন্তু তখন তান্যদয বট বান্যরা থান্যক না। পন্যর তাযা প্লছান্যটা 
প্লছান্যটা দন্যর প্লঘান্যয, আয বকায প্লদখন্যরই একন্যে বতয ছুাঁিন্যত রৄরু কন্যয প্লদয় মান্যত একজন্যনয 
তাক পকান্যর অন্যজন্যনযটা বগন্যয় বনানায় রাগন্যত ান্যয। বফজ্ঞানীযা প্লদন্যখন্যছন প্লম এই প্লছান্যটাযা 
আফায দন্যরয ফন্যিান্যদয বকায প্লদন্যখ প্লদন্যখ বনন্যজন্যদয বনানা বিক কযন্যত প্লন্যখ একটু একটু 

কন্যয। বিক কন্যতা প্লকাণ কন্যয ছুাঁিন্যত ন্যফ জরকাভান, কন্যতাটা দূযত্ব প্লথন্যক ভাযন্যর তা বকান্যযয 
গান্যয় বিকিাক রাগন্যফ প্লই ফই তায প্লন্যখ অন্যন্যদয প্লদন্যখ। 

ভান্যছন্যদয ভন্যধ্ এভন ইকুন্যর িায ফ্াাযটা জীফজগন্যত খুফ প্লফব প্লচান্যখ ন্যি না। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

প্লপাবরকা ফা বউবর 

অূফভ চন্যট্টাাধ্ায় 
 

রৃগভাুন্যজায বকছুবদন আন্যগ মখন প্লযাদ্দুন্যযয প্লতজ প্লফ খাবনকটা কন্যভ মায়, প্লই ভন্যয়য 
কারন্যফরাটা খুফ ভন্যনাযভ। কান্যর ঘুভ বাঙায য বকছুেণ বফছানান্যতই এা া কযন্যত 
ইচ্ছা কন্যয, প্লই ভয় জানারা বদন্যয় ববযন্যবজা বউবরপুন্যরয গন্ন এন্য বযন্যফটান্যক ফন্যিাই 
ভধুয কন্যয প্লতান্যর। বফছানা প্লছন্যি উন্যিই তাই জানারা বদন্যয় বউবরগান্যছয বদন্যক অজান্যন্তই প্লচাখ 
চন্যর মায়।  

রৃগভাুন্যজায কন্যয়কটা বদন ন্যযই কারীুন্যজা। এই ুন্যজায আন্যগ আয ন্যয ফ বভবরন্যয় 
দফান্যযাটা বদন িান্যভয ফাবিন্যতই কান্যট। বনন্যত য় ুন্যজায প্রস্তুবত। কান্যর ঘুভ প্লথন্যক উন্যিই 
ফাযান্দায় এন্য প্রথন্যভই প্লচান্যখ ন্যি বউবরপুন্যরয কান্যভট প্লভািা উন্যিানটায বদন্যক। অজর টাটকা 
পুর েি কন্যয করাাতায উন্যয যাখা য় িাকুযঘন্যযয াভন্যন। প্ল এক অাধাযণ ভুূতভ। 
বউবর পুর ছািা যৎকারটা তাই বাফন্যতই াবয না।  



প্লছাট্টন্যফরা প্লথন্যকই বউবর গাছ প্লদন্যখ আবছ। ফাবিয গাছটা প্লমন একইযকভ যন্যয়ন্যছ। 
উচ্চতায় ১২- ১৪ পুট। কান্যণ্ডয প্লফি ৮ প্লথন্যক ১০ ইবি, ধূয ফন্যণভয। তন্যফ অন্য গান্যছয ভত 
কাণ্ডটা প্লগার নয়, একটু ট্াযাফ্াাঁকা। ববতন্যযয অংটা খাবনক উন্ধুক্ত। রু,রম্বা ডারগুবর প্রথন্যভ 
ফুজ, ন্যয যঙ ারন্যট ধূয ন্যয় মায়। 

াতাগুবর ককভ, াত বদন্যর খখন্য প্লফাধ য়। প্লছাট ান াতায ভত প্লদখন্যত। াতায 
উন্যযয বদন্যকয যঙ ফুজ, নীন্যচয বদন্যকয যঙ াদান্যট। াতাগুবরয প্লগািায বদন্যকয ধাযটা 
কযান্যতয দাাঁন্যতয ভত খাাঁজ কাটা। প্লকান প্লকান াতায ধায বফন্যলত প্লছাট াতায, নু্যযাটাই ভৃণ 
ফা দাাঁতবফীন।  

পুরগুবরয াবিয যঙ প্লেতরৄভ্র, প্লগারাকাযবান্যফ বিত। প্লফাাঁটা নরাকায, যক্তাব 
বযদ্রাফন্যণভয। সুন্দয গন্নমুক্ত পুরগুবর প্লপান্যট প্ললযান্যত এফং প্লবাযন্যফরা প্লগুবর ঝন্যয ন্যি। প্লকান 
প্লকান গান্যছ াযা ফছয রৃ চাযবট কন্যয পুর প্লপান্যট। তন্যফ যৎকান্যর গাছ পুন্যর পুন্যর বন্যয ন্যি।  

বফজ্ঞানীযা প্লপাবরকা ফা বউবর গান্যছয নাভকযণ কন্যযন্যছন NYCTANTHES 

ARBORTRITIS 
যফীন্ ুযষ্কাযপ্রাপ্ত বফখ্াত প্লরখক আয়ুন্যফভদাচামভ বফকারী বট্টাচামভ তাাঁয প্লরখা „বচযঞ্জীফ 

ফন্যন লবধ‟য তৃতীয় খন্যণ্ড প্লপাবরকা ফা বউবর গাছ ম্বন্যন্ন সুন্দয একবট বকংফদন্তীয উন্যিখ 
কন্যযন্যছন। বতবন বরখন্যছন, াবযজাত নান্যভ নাগযান্যজয একবট কন্যা বছর। তাযনাভ বছর 
াবযজাতক। ূমভন্যদফ তান্যক অবতয় বান্যরাফান্যতন।ন্যয ূমভন্যদফ অন্য একবট নাযীয প্লপ্রন্যভ ভুগ্ধ 



ন্যয় তান্যক বযত্াগ কন্যযন। এই রৃাঃন্যখ নাগযাজকনয়া াবযজাতক প্লদত্াগ কন্যযন। 
প্রাণত্ান্যগয ঘটনাটায স্থান্যনই এই পুন্যরয গাছবট জন্যন্ধবছন্যরা। তাই ূমভন্যদন্যফয প্রবত অববভান্যন তাাঁয 
উদন্যয়য ন্যফভই প্ল ঝন্যয ন্যি মায়। 

বউবর গাছ উকাযী প্লবলজ ফন্যর বযবচত। এই গান্যছয াতা প্লথন্যক প্লাবভ্াথ লুধ 
ততবয য় মা জ্বয  ায়াবটকা াযান্যত ফ্ফরত য়। 

গান্যছয াতায য ফরফধভক, জ্বয  আভফাত দভন্যন ফ্ফায কযা য়। কন্যয়কবট কবচ 
াতায এফং আদায যন্যয বভশ্রণ জ্বন্যয উকাযী। রফনবভবশ্রত বউবরাতায য কৃবভনাক। 

 
 

 

 



 
 

 নুবাদঃ পিয়াী চক্রবর্তী 
 

বাবআু 
পিয়ািাপির থেকে ভাকা োকেৌল জানা িাপি 
থোনিা ব থর্া? এআ িাপি পেন্তু এেিা পিয় 
থিাষ্য অর একে িপলক্ষণ পদক িুুঁকজকিকর্ পনকয় 
অবার থিায় িিু কর্ িাকর। এআ থছাট্ট িাপির 
নাম বাবুআ।  
 
অমার এে বন্ধুর এে িপরপচর্ কয়িার পছ,  যার 
এেিা বাবুআ িাপি পছ। যাকে বকআ থ গাকছর 
এেিা ফু বা িার্া পিে থিাুঁি পদকয় র্ুক অনর্। 
এরা কনেিা আউকরাপিয়ান থগাল্ডপফকের মর্ য়,  
যারা থেউ থেউ পনিুণ দক্ষর্ায় বাা বাুঁকে,  অর 
থেউ জ,  বীজ পনকয় অক একদর জন্য। র্কব 
বাা বাুঁোর দক্ষর্ায় অর বুপিকর্ বাবুআ,  
থগাল্ডপফেকে ার মানায়। বাবুআ এর এআ িপর্ভা,  
অর অশ্রয়ীন ায় বাুঁদরকদর পনকয় এেিা চপর্ 
ছড়া অকছ। থযব থছককমকয়রা ভাপর কুঁকড় য়,  
োজেমত থমাকিআ েকর না,  র্াকদর এআ উদারণ 

থদয়া য়,  থয বাবুআ থেমন থিাুঁি পদকয় বাা থবাকন,  পেন্তু বাুঁদকরর রৃকিা ার্ িা োো কে 
পেছুআ েকর উিকর্ িাকরনা।  

বাবুআকয়র বাা থেমন থদিকর্ মকন অকছ? কনেিা গা ম্বা েকর োো মুরপগর মর্ 
না? অর বাবুআ িাপি বাায় অকা জ্বাাকনার জন্য পনকয় অক থজানাপে অর থরকি থদয় বাার 
িকরর পদকে। ঘা,  র্া,  িার্ার র্ন্তু পদকয় দর্পর থদয়াকর াকে অিকে। মাপির 
িুেকরা,  থজানাপে এআব রাকি বাবুআ র্ার বাায়।  

অর যিন র্ারা বাা বানায়,  থিার জন্য অকরেিা বাা বাপনকয় রাকি অ বাায় 
থ াোর মুিিায়। থযিাকন িাপিরা থিক অর িুরু িাপিরা বক গান গায় স্ত্রী িাপিকদর উকেকে। 
থেউ থেউ বক এগুকাআ নাপে িােপমে পলক্ষা বাা দর্পর েরার।  
 

িাুঁচার গায়ে িাপিরাঃ  
উত্তর ভারকর্র পদকে থয মস্ত মানু কনেক্ষণ এে জায়গায় বক োজ েকরন,  এআ 

থযমন ের থেউ থাআ েকরন,  োিকড়র ির সুকর্ার োরুোযত েকরন,  বা জুকর্া দর্পর 
েকরন,  র্াকদর িাকল রািা িাুঁচায় যপদ বুবু,  চন্দনা,  োমা,  ময়না গান থলানায়,  র্কব 



োজ েরার মজাআ অাদা। র্াআ এআব িাপিরা গান রৄপনকয় মানুকর মন িুপল রািকর্ িাকর। 
আংযাকডের মানুকর মর্ অমাকদর ভারর্ীয় েমতী মানুকরা যার যার সুকরা িাপির িাুঁচা থোন 
গাছর্াকর্ এেজায়গায় থরকি চারিাকল থগা কয় বক র্াকদর গান থলাকন। িুপষ্যরা র্ীক্ষ্ণ 
সুকরা গায় গান জমায়।  

এরেম এেিা েো িচপর্ অকছ থয িাপিকদর ন্ধোকর রািক নাপে র্ারা অর ভা গান 
গায়। এে িক্ষীকিপমকের োকছ রৄকনপছাম,  থ নাপে িপর্ বছর র্ার িাপির িাুঁচা নর্নু োিড় 
পদকয় মুকড় থদয়,  পেন্তু িুরকনা োিড়িা থিাক না। এ পেন্তু ভাপর ন্যায়,  মানপবে,  র্াআ 
না ব?  

অবার িাাপড় ময়না,  বকচকয় সুন্দর েো বক,  গান গায়,  র্াকে পেন্তু এআ  াো 
িাুঁচায় রািা য় না।  

েবা মুপনয়া িাপি,  থআ থছাট্ট যাজ থয িাপিিার,  র্াকদর কনেজনকে এোকে 
িাুঁচার মকেয থরকি থদয়া য় যাকর্ থদিকর্ ভাপর সুন্দর াকগ। রৄেু রাকে ছাড়া একদর পেন্তু থ কে 
রািা য়না। রাকে মলার উৎিাকর্ যাকর্ কদর েষ্ট না য়,  র্াআ োিড় পদকয় মুকড় রািা য়।   

পদল্লীকর্ যারা িাপি থিাক,  িাপির থিা থদিায় র্াকদর িায়আ থদিা যায় এেিু আংকরপজ 
ক্ষর আউ এর অেৃপর্র পির্কর দাুঁকড় িাপি পনকয় থযকর্। এআ এেআ দৃে থদিা থগকছ পিপেং 
লকর,  এেকলার থবপল চীনা মানু থিাকন দ থবুঁকে াুঁির্,  িকর্যকের াকর্ এেিা েকর 
থছাি িাপি। অবার মেয আংযাকডের পেছু থদকল পকনি,  বু পফে িাপিকদর এ’রেম দাুঁকড়র 
াকে থবুঁকে রািা র্ অর একদর বা র্ ‘থেে বােত’।  

মারককি িাপি:  
এআ িাপিগুকাকে পনকয় থােজন িুব মজা েকর। বুবু,  থোকয়,  পর্পর্র,  অর 

থছাকিা মুপনয়ািাপিগুকাকে িুব উৎা থদয়া য় মারপিি েরার জন্য। এেিা ভাকা পড়কয় 
থোকয়কর দাম াকমলা িুঁপচল িাো কি। অর পনজাকমর রাজোনী ায়দ্রাবাকদ থর্া এেিা 



োনপিকি িাপির জন্য িায় ১৫০ িাো পদকর্ রাপজ েক। েূর পর্পর্র িাপি,  মাকন বকচকয় 
মারককি িাপি,  চকোর এমন পে োকা পর্পর্রকে থিাষ্য পাকব রািা য়।  

একদর যারা মারামাপর েরকর্ থলিায়,  র্ারা ো ো বা কন্ধর পদকে িাুঁচািা পনকয় 
থবকরায় অর থোকনা বাগান বা থিাা জায়গায় পগকয় িাুঁচািা িুক থদয়। অর মপন পর্পর্র িাপি 
োনািা চাপরপদকে ছপড়কয় গুপিগুপি িাুঁচা থেকে থবপরকয় থদৌড় াগাকআ মকন য়,  থযন সুন্দরী 
এে েন্যা িরকনর ঘাগরািা থবল এেিু উুঁচু েকর র্ুক থদৌকড় অকছ।র্াআকর্া এিানোর 
থছকরা র্াকদর সুন্দরী থিয়ীকদর িলংা েকর বক র্ারা থযন পর্পর্রিাপির মর্ থদৌকড়ায়। 
র্াছাড়া এআ িাপির ের্ সুনাম,  ের্ েপবর্ায় চাুঁদ, িদ্মফু একবর াকে এআ িাপির েো 
থিা অকছ। অবার চকোর ম্পকেত বা য় এআ িাপি নাপে অগুন থিকর্ িাকর। 

ভারর্ীয় গৃবেূরা বাপড়কর্ থোকয় িাপি থিাা এেদম িছন্দ েকরনা। বক এরা নাপে 
রৄভ। র্কব পর্পর্র িাপি মারককি ক ঘকর র্ার জায়গা থমক,  োরণ থাকে পবশ্বা েকর 
র্াকে িুপষ্য রািক থ বুপঝ ংাকরর ব রৄভ র্ার পনকজর ির থিকন থনকব। অক 
ভারর্বকত ঘকর িরৄিাপি থিাবার িোন োরণআ পেন্তু এআ পবশ্বািা।  

পদল্লী,  মৃর্র,  াকার,  ায়দ্রাবাদ,  অগ্রা,  োনিুর এব জায়গায় থোকয় 
অর পর্পর্করর ড়াআ িুব পবিযার্,  পিে থযমনিা আংযাকডে মুরপগর ড়াআ পছ। 

 
িাপির বাজার 

ডেকনর থডিমাপিতন থকনর িাপির বাজার নাপে অর বক না। র্কব িনউ লকর 
পনয়পমর্ বক িাপিকদর বাজার। অর েী থনআ র্াকর্? মারামাপরর জন্য পর্পর্র,  থোকয়,  

থমারগ,  োয়া েরার জন্য 
বাজিাপি,  এছাড়া িায়রা,  ের্ 
রংকবরকঙর গান গায়া অর েো বা 
িাপি থয থোন আউকরাপিয়ান িাপির 
বাজারকে ার মানায়। 

র্কব থদল যাআ থাে,  িাপির 
বাজারুকদর চপরে পেন্তু মূর্ এেআ 
রেম। আউকরাকির িাপি বাজাকরর 
স্পাআিাপফল্ড উআভার পেংবা 
স্ট্যাকফােতলায়ার িিার িাপিরা যপদ 
একদপল ভাা  জানর্ র্াক মকন য় 
একদকলর িাপিরপেকদর াকর্ মাপনকয় 
পনকর্ র্াকদর থোন মস্যাআ র্ না। 
িাপি পনকয় নাড়াচাড়া েরা,  র্াকদর 
িায়াকনা,  িাপির দরদস্তুর,  

দবদ--  িাপি পবকয় এমন মস্ত বযািাকরআ পে একদকল পে আউকরাকি,  রপেকদর 
চাচন এেআ জাকর্র কয় োকে।  
 
 



স্বপ্না াপড়ী 
 

ো থবায় ঘুম থেকে উকি বাআকর থদানায় বক এেিু এেিু থদা িাপিাম। 
থভাকরর ূযত থানা থরােুর ছপড়কয় পদকি অোকল,  বার্াক। র্ার িির কয় উিকর্ এিকনা থ র 
থদপর। চারিাকল ের্ িাপি োেকছ, হুকিািুপি েকর থবড়াকি এ োক থেকে  োক,  এ গাছ 
থেকে ঐ গাকছ, থবল াগপছ।  

িাৎ থদপি এেিা থেৌিা িাপি থদানা থেকে এেিু দূকর িুব মকনাকযাগ োকর, মাপি 
থেকে েী ব িুুঁকি িুুঁকি িাকি। বােআ কয় থগাম এেিু। অজ  েী িাপিিার? একর্া োকছ 
থর্া েিকনা অক না? রৃকিা চারকি বাুঁলঝাকড়র থভর্কর বাআকর ঘুর ঘুর েকর বকি, র্কব োকছ 
থগক িাুঁপচকর িকর বা অম গাছিার োক র্ড়াে েকর উকড় বক। অজ এর্ োকছ, থেয়ারআ 
েরকছ না!  

ভাবাম এর্ মন পদকয় িাকি , পনশ্চআ অমাকদর পঙাড়া পজপপি বা অুর চকির মর্ন 
মুিকরাচে পেছু কব। িাপিিা মুি ঘুপরকয় অমার পদকে র্াপেকয় বক উিকা, “থমাকি নয়। র্ার 
থেকে সুস্বারৃ। থর্ামাকদর রকগাল্লার মর্ন, ”  বকআ মুি নাপমকয় থিাুঁি পদকয় এেিা 
থমািাকািা াদা রকঙর থিাো র্কু েিাা্ৎ েকর পগক থফকা। 

অপম নাে কুঁচপেকয় বক উিাম, “পছঃ।” 

িাপিিা পবরক্ত কয় বকা, “পছঃ মাকন েী, যাুঁ? থর্ামাকদর থফক থদয়া 
পঙাড়া, েচুপর, পবস্কুকির গুুঁকড়াগুকাকে থর্া অমরা থবল স্বাদ পনকয়আ িাআ, েক্ষকণা পছঃ বপ না,  
অর র্ুপম পেনা অমার থিাোিাকে পছঃ বক? থর্ামাকদর মানু জাকর্র এআ থদা। কবকর্ 
পছপছধার।” 

অপম থরকগকমকগ বাম, “িবরদার জার্ র্ুক েো বকব না বক পদপি।”  
থেৌিািা েিমি েকর অমার পদকে র্াপেকয় ব, “র্া, থর্ামরা মানু বক পে িাপিরা 

মানু নয়?” 

থেৌিা 



অপম থা থা েকর থক বাম, ”িাপিরা অবার মানু! থোন উজবুপেস্তাকন জন্ম 
থর্ামার, থয উজবুকের মর্ন েো বকছা?” 

থেৌিা থিাুঁি থবুঁপেকয় ব, ”বুকড়া বয়ক রৄেু থদানায় না রৃক, এেিু িড়াকলানা 
েরকআ থর্া িাকরা! জ্ঞানগপময বাড়কব। জ্ঞানআ মানুকে মানু বানায়, িাপিকে িাপি। অমাকদর 
রৃজকনর উৎ এে র্া জাকনা?” 

বাম, “পেছু পেছু পম অকছ বকি, র্া বক অমরা থমাকিআ এে নআ। রৃজকনরআ লরীকর 
গরম রক্ত বআকছ এআ যা পম।”  

িাপি পেছু না বক উকড় পগকয় বকা রাোচূড়ািার োক। ভাবাম, যাে অিদ থগকছ। 
মা, এেিু বাকদআ থফর থলাুঁ েকর থনকম এক ব,  “েী বযািার, চা িা িায়া কব পে কব 
না? থবা থয গপড়কয় যাকি, থ থিয়া অকছ? যা যা চা েকর অকনা।”  

একেবাকর েমে! র্াড়ার্াপড় উকি পগকয় এে থগা চা, এেিা পবস্কিু পনকয় এাম। ঘাড় 
উুঁচ ু েকর অমাকে থদকি বক উি,  “নাঃ, বড়আ পেিকি র্ুপম। এেিামাে পবস্কিু অনক। 
অমারিা েআ?” 

অপম অমারিাআ পদকয় পদাম কে। পবস্কিুিা থিকয় রুমাক েতাৎ িাকলর গাছিার 
থগাড়ায় মুি মুকছ অোকলর পদকে র্াপেকয় োেকা থ িাপনেক্ষণ 
উদা নয়কন,  র্ারিকর একধবাকর োকছ এক রাগ রাগ স্বকর ব,  “বপ থোন অকধক 
থর্ামরা অমার থেৌিা নাম পদকয়ছ রৄপন? না অপম োকের মর্ন থদিকর্, না অপম োকের িা 
জপড়কয় ঘুকর থবড়াআ। থদকিকছা অমার গাকয়র রঙ ের্ মৃণ োকা? থমাকিআ োকের মর্ন 
িিক নয়। রৃকিা োনায় েী সুন্দর িকয়পর রকঙর থছাি। থজিা থেমন থিিকমর মর্ন। থিাুঁি 
রৃকিা পপিপস্ট্ে ছাড়াআ  চেচে েরকছ অর যিন কব কব েকর গান েপর র্িন স্তাদ রাপলদ 
িাুঁ-  মাো থনকড় অা বক কিন। ” 

র্ারির অমার িায় ঘাকড়র োকছ এক পফে েকর থক ব, “অা েী রূকির পছপর 
থর্ামার, রঙ থদিক থর্া োে জ্জ্বা িাকব, অবার থযিান থিান থমদ জপমকয়কছা থবল। 
রূকির গাকঙ রূি থভকস্য যাকি।  

অপম থরকগকমকগ উকি দাুঁড়াকর্আ , োনা থমক উড়কর্ উড়কর্ থেৌিািা ব, “অা 
চকিা থেন? আ থয বাম, িড়াকলানািা চাপকয় যা অর িাপিকদর ক্লাপপফকেলকন 
পগকয়, অমার নকমংকক্লচর িাকে থদকব।” 

অপম ঘকর থযকর্ থযকর্ ভাবাম এর্িাপন া িাপিিার, অমাকে জ্ঞান পদকয় থগ ?  
ক না ! ! ! ক না....... 

 
 
 
 
 
 
 



 

থমঘায় 
 

 থমঘায় ভারর্ মায়ানমার ীমাকের 
থেকে থবল দূকর। পেন্তু েহ্মিুে নকদর 
দপক্ষকণ। র্াআ এআ এাো আকন্দা- মায়ানমার 
বাকয়াপিয়ার পরজাকভতর ংল কর্আ িাকর। 
পেন্তু থোন নপেকর্ র্ার  স্পষ্ট উকল্লি থনআ।  

থমঘাকয়র নাকমর মকেযআ অকছ 
থমকঘর বাপড়। র্াআ এিাকন বৃপষ্ট িকড় 
িৃপেবীর মকেয ব থেকে থবপল। থচরািুপি, 
থমৌপনরাম অর থমৌসুমাআ জায়গাগুকা এ 
রাকজযআ। বৃপষ্টর মািকজাি পনকয় থদিা থগকছ 
থয এিাকন ারা বছকর ৪০০০ (চার াজার) 
থেকে ১১,৪৩৬ (এগার াজার চারকলা 
ছপেল) পমপপমিার মকর্া বৃপষ্ট িকড়। 

র্ািমাো মর্ এাোয় ১২ পেপগ্র থপডিকগ্রে থেকে ৩৩ পেপগ্র থপডিকগ্রকে অর থেন্দ্রীয় 
মাভূপমকর্ ২ পেপগ্র থপডিকগ্রে থেকে ২৪ পেপগ্র থপডিকগ্রকে থঘারাকফরা েকর।  

র্কব থমঘাকয়র গাছিাা অর জীবজন্তু থর্া অর রৄেু বৃপষ্টিাকর্র  উষ্ণর্ার উির 
পনভতরলী নয়। র্াকদর পস্তত্ব কনোংকল পনভতর েকর ভূিেৃপর্, মাপি অর িােকরর উিকর। 
থমঘাকয়র উত্তকর েহ্মিুকের িপ  াো মভূপম োেক থেন্দ্রীয় েক পলং মাভূপমর 
িাচীন অকেয় অর রূিােপরর্ পলার (আগপনয়া  থমিামরপফে রে) রাজত্ব। মাপি িপনকজ 
ভরিুর। অবার আকন্দা- বামতা বাকয়াপিয়ার পরজাকভতর দবপলষ্টয থয োস্ট্ত থিাকিাগ্রাপফ বা 
গুা/েন্দরময় াআমকস্ট্ান বা চুনািােকরর এাো থিা পেন্তু থমঘাকয় িায়া যায়।  

থমঘাকয়র ৯,৪৯৬ বগত পেকাপমিার এাো বকন  াো। এআ এাো রাকজযর ম্পূণত 
ভূিকডের ৪২.৩৪% যার মকেয পরজাভত ফকরস্ট্ দি েকর ১১.৭২%, থিাকিকনে ফকরস্ট্ 
০.১৩%, বাপে ৮৮. ১৫% বনােকে থোন দকআ থফা য় পন এিন। এর মকেয জার্ীয় 
উদযান রৃপি – নেকরে জার্ীয় উদযান  বািােরাম জার্ীয় উদযান। এর মকেয নেকরে জার্ীয় 
উদযান ম্প্রপর্ বাকয়াপিয়ার পরজাকভতর মযতাদা থিকয়কছ। র্ার োরণ এিানোর থবু গাকছরা, 
যারা পচপির্ কয়কছ িাুঁপি ভারর্ীয় থবুর িজাপর্ পককব। র্াছাড়া অকছ পর্নপি ভয়ারণয। 

জীবববপচকেযর পনপরকি নেকরে গুরুত্বিূণত মূর্ এআ জঙ্গ িুব ল্প ংিযে থরে িাণ্ডার 
বাস্থান বক। র্াছাড়া এআ েক িযুতদস্ত পস্তকত্বর স্ট্াম্পে থিে মযাোে নামে বাুঁদকরর 
বা। র্াছাড়া পবিন্ন পস্তকত্বর াপর্ োকে। র্কব এআ েক াপর্ ংিযায় িচুর।  



বনপবদ চযাপম্পয়ন  থলকির থশ্রপণপবভাগ নুাকর িাুঁচ রেকমর বন থদিা যায় থমঘাকয়। 

থগুকা  ক্রােীয় অদ্রত পচরপরৎ বন,(ট্রপিেযা কয়ি এভারপগ্রন) ক্রােীয় িায় পচরপরৎ 
বন,(ট্রপিেযা এভারপগ্রন) পনরক্ষীয় অদ্রত িণতকমাচী বন(আকোকয়কিাপরয়া কয়ি থেপেুয়া) , 
গ্রীষ্মমণ্ডীয় িেপবপলষ্ট িাবতর্য বন এবং গ্রীষ্মমণ্ডীয় িাআন বন। 

থমঘাকয়র বকনর িপরমাণ উত্তকরাত্তর হ্রা িাকি। র্ার মূ োরণ ঝুম চা। িুকরাকনা 
চাকর জপমর ফন েকম থগক থআ জপম থফক থরকি বকনর থেকে নর্ুন জপম াপ েকর 
চাকর োকজ াগাকনা কি। ফক নর্নু েকর বন বাড়কছ না। বরং বকনর িপরমাণ যাকি েকম। 
পবিন্ন িজাপর্র গাছ অর িরৄকদর স্বাকেত ঝুম চাক পনয়ন্ত্রণ অনা জরুপর। র্াকআ এ রাকজযর 
পবিু বনম্পদ ংরপক্ষর্ য়ার ম্ভাবনা অকছ। 
 

 
 
 



 াঁটতত  াঁটতত  াঁটতত— 

 
আফু হ তন 

 
চর হয মভমন  াঁটতত ম ই 
ফ াঁতে চ ই, ড ইতন চ ই 

এমদক নদী ফইতছ হজ তয 
একূর কূর ঝ   কতয 
মদক   ড় তুরতছ  ই 
চরতয মভমন  াঁটতত ম ই 
মভতুন, আমভ, টুকরু ব ই 
 াঁটতত  াঁটতত অতনক দূয 

 য ণগঞ্জ ন য ণুয 
হছ ট্ট হদ ক ন এক ফুমড় 
হফচতছ হছ র , গুড় ভুমড় 

মনঝুভ রৃুয ত য দ ে ে 
ঘ ভ ঝয তন  মঝভ  ে ে 

আয ভ কতয একটু খ ই 
খ ফ য তয আফ য  মড় 

ফ মজতে মমট হর  য গ মড় 
ভ তেয ফুতক হর  য হযর 

ম তে ছুতট হফ তে হভর 
 াঁটতত  াঁটতত হদখতফ  ত ই 

চর ন  মভমন  াঁটতত ম ই 
 াঁটতত  াঁটতত রৃুয হল 
ভ তেয হতল নতুন হদ 
আতভয ফ গ ন কর য ফন 
হেত ুকুতয ভ নুলজন 

গ তছয ভ থ ে মটতেয ঝ াঁক 
জ্বরতছ  য ঘুযতছ চ ক 
একট  ফুতড়  কে হডতক 
আতছ  ফতর  হক তেতক 
ফরফ থ মক  মকভুয 

এখ ন হথতক অতনক দূয 
ফরতফ হ আে আভ য ঘয 
য তট  খ মনক আয ভ কয 
কুতে য জতর আয ভ স্ন ন 

উতে ন হজ ড়  চ াঁতদয ফ ন-- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
একতদত এক য জ য কথ  ফরমছ হত তদয, হ ন। 
ত য হত  মছর হতটয ফয য ভ,বুগত  য েণ। 
ফমদয  মকভ ঝ য  ফ আত হম দরতফাঁতধ, 
লুধ মদত, মফলুধ মদত, মথয মদত হযাঁতধ। 
অসুখ তফু হফতড়ই চতর, ময  মনতরন হতল, 
য জ য ফযথ ে হ তকয ছ ে  ন ভর  য  হদত। 
এই  ড় যই  ফুর তড় য জ য হছতরয ক্ল ত, 
কথ ে কথ ে একমদন ত য এ ফ ক তন আত। 
‚আতয , ফ হতটয অসুখ অতনক হদখ  আতছ! 
আভ য এভন লুধ জ ন ,  যতফ হক ত য ক তছ!‛ 
রৄতনই কথ  য জ য হছতর চভতক উতে ফতর, 
‚কীত লুধ?ন ভট তত  ফর,মকনফ হম ত তর!‛ 
 ফুর ফতর, ‚ঐ হভ তড় হম পুচক ে র  আতছ, 
চুযভযু চ ট দ রুণ ফ ন ে, কী র তগ ত য ক তছ! 
ত যই স্ব তদ জ্বযজ ময ফ  হটফযথ  ে দূয, 
য জ ভ ই ম তফন হতয হখতরই হ চুযভযু।‛ 

ত য কথ তত য জ য হছতর হদৌতড় হগর চতর 
পুচক ে র য হদ ক নট তক য খতফ মচতন ফতর। 
ভ , হক থ ে পুচক ে র !  ড় য ক্ল তফ ুতজ , 
য তেতর ত ই য স্ত  বয ট। ‘তযয ভ ত খুাঁতজ ’ 
এই ফতর ফ  ন্ত্বন  হদে।  মকন্তু য জ য হছতর 
 র ন  হছতড় একট  নতুন উ ে খুাঁতজ হর। 
য জ য  তথ ুতজ য কমদন ভস্ত ভেত 
গমরয হভ তড়, ফ জ য মবতড়, মকে  কমপ ত 
মতত ই  তফ পুচক য স্টর, চ খতফ ফক’ট ই, 
হম ব তফ হ ক, হয গমফন ক চুযভযু ত য চ ই! 
এফ য ুতজ ে পুচক  হত ভয  খ তফ হত  মনশ্চেই, 
হদখতত েত হতত  তয  মবতড়য ভতধয ঐ 
হটতয গ  হই য জ ভ ই  র ত   তততত 
হ াঁ- হ াঁ কতয ফযস্ত ফুমঝ হতাঁতুরজরট  হখতত। 
‚রঙ্ক  একটু কভ;আতয ব ই,প উট  মদতর ন  হত ?‛ 
হয গমফন ক হই  চুযভুয এখন অজ্ঞ ত। 

 

চুযভুয 
প্রকল্প বট্ট চ ময 

 



 
 

 

হচ তখয জতর 
ঙ্গীত   ভন্ত 

হচ খ ঝর তন  হযৌতেয ত ত ুড়তছ ভ তেয ঘ  
মতনতক ণ  ত উফ ী ভুতখ উেতছ ন মবশ্ব  
ভ মটতক রৄধ ই, ‚ফর ন  কীব তফ হত য ঋণ হদফ হ ধ?‛ 
‚একট  টুকতয  হভঘ হডতক আতন  এইটুকু অনুতয ধ।‛ 
অব গ  ভ তেয তৃষ্ণ  হভট ফ মছর ন  হতভন  ধয 
হক ন হক তণ হভঘ ফ   হফাঁতধ আতছ জ মন ন  হ উ দয 
মদত য  তে ক জতরয ট তন হভতঘয প্রমতভ  গতড় 
হচ তখয  ত ে আন হততমছ মততন ভ দতয 
ঘুমড় তে হই হভতঘয প্রমতভ  ছড় র য গ্র ভ 
তঙ্গ মনতেতছ নীরযঙ  এক দৃপ্ত মচমেয খ ভ 
মচমেয  ত ে হরখ , ‚তয হভঘ,ফ াঁচ তফ  এ ধয তর 
আভ যই অশ্রু প্ল ফন ড কতফ আতছ হই ের।‛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

হফ তঝ ! 
 ন্তনু ফত্য  ধয ে 
 
মকফ রু  ত য জুর হচ তখ ক হভতন ক র ন 
গ টুন ফতর কখ মন হকৌতয দূতয হভর ন 
মকন ভ মন হকভন ফ ণী চ  নধুময আদর 
 রুন  য হফ ঝ নফ  য গযগ মন টর 
আ নফ মট দ ভনঘ াঁমট য গুতন দয 
 তথযমমন  মভমনটুমন রেয ফুনন দয 
হক তরযমমট জমটটমকমট টনপ্রখয স্বপ্ন 
য ডুমফ  র নকবু মছমছক্ক তয ফন্য 
 মনফুমঝ  মরনতত ভ   নবূমভ য জ র 
ব র নখুী ভ  যভমণ ফুকজতর চ ত র 
ব টুমন ক রুন  টুমন ফ রুন আতর য ভ র  হত তয 
প্রজ ন ভযণ হ মভয হছ াঁে ে ফ াঁচতছতয হয জ হব তয।  

ছমফ ইন্দ্রতখয 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ভ তেয ভ তঝ মতনমট খময 
তরুণকুমার সরখেল 

 

হমদন ভ তে হখরতত মগতে খুফ ক্ক র হফর , 
হদখর  রু মতনমট খময ভন মদতেতছ হখর ে। 
ভ তেয ভ তঝ  রু তখন দযদমযতে ঘ তভ, 
হক ফ াঁচ তফ এফ য ত তক হদখতছ ড তন- ফ তভ। 
 
মেক তখনই মনত ই ভুমদ ভ তেয ভ তঝ এত 
ফরর, খময হদখ  ভ তনই ফয  য ব্বতনত। 
ত যয কী র ফমর ংতেততত আমভ  
ছুতট এত আট ফছতযয ফ গমদ ড় য ব মভ 
 
ধযর টুাঁমট মতনমট  তয এফং মদর ছুাঁতড়। 
ত ই ন  হদতখ মনত ই-  রু আনত্ ন চ হজ ো্তয।  

 
 

ছব িঃ সঙ্গবিত্রা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

মগট যর   হছ কয ট  
অমচন্তয সুয র 

 

হছ কয ট  দয খ মগট য  তত 
এভন ফয ট   ড় ব তত 
ন্তন ফ  ফইতভর তত 
মবড় জভ তত গ ন ধতয 
ইতে কতয গ ন ব মঙ ত য          
ক ড়তত  ময  ততয মগট য 
পম্ আাঁতট গ ন হ ন ফ য 
আনতব র য ব ণ কতয! 
ম্প্রমত হ আমপ ড় ে 
ঘুযতছ হয জই  মগট য ছ ড় ই 
কী হম হখ াঁতজ কীতয ত ড় ে 
মফযফদন রূ ধতয ! 
 
 

ভুখতজ ড়  ত য মফলণ্ণত  
স্পষ্ট তর আভ য কথ - 
ম  স্ব ব মফক ত য অন্যথ  
ভ নফ হকন চু কতয 
হছ কয ট  ব ই মতয ন্য ক  
হমদন ে ৎ হর ভ হদখ  
 তকয ফত একর  এক  
আভ য হচ তখ হচ খ য তখ 
মযতে হযতখ অফজ্ঞ তক  
হদখতত মগতে হদতখমছ ত তক 
মগট য ছ ড়  মফশ্রী র তগ 
ঝ াঁকড় চুতরয হছ কয তক 
 

ছমফিঃ ংখ কযতবৌমভক



                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   মচতর ভ তছয ভুইেয  হযাঁতধ ন ভ হযতখমছ চচত মরক,  
      ত ঘুতয তরই েদ  তফ টুময ভতধয রৃই  মরক। 

ব তগয মমদ রৃমফয ক,  
অভমন  াঁকমর ক মডযে ক!  

   কী মখমর ছ ই ঢতয হখর  হফদভ ঐন্দ্রজ মরক? 
 ন          সু ময হবট মদতর র র কযতত  ময  দ তয - -  

ত        ই হদতখ তুই ঘ ফতড় হডতক আনমর হভতজ দ দ তয!  
এ-  মমদ অস্বমস্তকয,  

আভ য তঙ্গ হদ মস্ত কয,  
হব তজয ফ মজ হফচতত  মফ প্ত ফ জ তয। 

এভন ভন্ত্র ড়ফ,  হম ভুখ হদখমফ অণুফীেতণ। 
ভয মজক য মন ভমে আমভ আভ য ক তছ মে  হন। 

আন মরতখ এক দযখ স্ত,  
ছর হখ ফ জফযদস্ত,  

হর ক চয মফ তখন - -  হবক ফদতর প্রমতেতণ। 
আজ প্রব তত একর - মচত্ত কটকট তে ফড্ড মক? 

 ে য  েয  ঘুাঁতটয কুকুয হকফর তে  েয মক? 
মমদ আমভ পম্ফ জ,  
চর  ত ফ মি আজ,  

মকনমফ মমদ  প্ প্র ইত ম রৃয মপমকয প াঁমক। 
ছমফিঃ হরখক 

 
 
 
 
 

মযাজিক 
রাজির 

বনু্ধ হজব? 

 

 

ভধুশ্রী ফসু 



 

প্রজ মতয ক র 
ভীভ হন মন ন ে র খ ন  

 
 

ক র র ঝরভতর খুফ, 
 ত য হবতয ঘতয, 

প্রজ মত  জতছ ফত, 
হফয তফ ত যতয। 

যমঙন  খ ে ভ খর বীলণ 
জুাঁই পুরতদয ঘ্র ণ, 

ভ খর গ তর পুতরয হযণু, 
আজ খুম খুফ প্র ণ। 

যর  তে পুর-  মড়, 
জুতত য ভ ত ক ট , 

র গতছ হকভন হদখতত আফ য 
একটুখ মন  াঁট ।  

 ত য উয মময কণ , 
আেন  র হফ, 

হইখ তনতত মনজতক হদতখ, 
 জট  র হল। 

প্রজ মত হভরর ড ন , 
 ত য ঘযট  ছ মড়, 

মদর উড় র, ঘুযতত ম তফ 
মউমর পুতরয ফ মড়।  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ফয ঙ তফমঙয কথ  
হখয য ে 

 
হভঘ ঘন তর আাঁধ য কতয 

ফৃমষ্ট ন তভ ভুলরধ তয 
গমন ক তর  মদঘীয  তড় 
ত তরয  ময ভ থ  ন তড়। 
ব ফতছ ফত ফয ঙ  হফমঙ 

আক ট  মক র পতুট  ? 
জুটতফ আ য হকভন 

কতয রৃ’হফর  রৃ’ভুতে  ! 
ম  মছর ঞ্চে ব াঁড় তয 

জতর ধুতে  প আ  হয ! 
এভন ভে হদতখ ফয ঙ  
ফ ড়তছ জর ডুফতছ ডয ঙ  

হক থ ে ডয ঙ  , হক থ ে তর 

হু –হু কতয ফ ড়তছ জর 
 তথ ছ ন ত ন য দর। 
ফতর হফমঙ ফুঝমর ফয ঙ  

 ময মমদ ভয ঘতয েয ঙ  
এত ফৃমষ্ট হদে কয ন 
ফুমিরৄমি ন ই কয ন? 

রৄতন ফয ঙ  ফতর-  আাঁই 
এফ কথ  কইতত ন ই 

ভয ঘ –ফৃমষ্ট দয ফত  
জ মন তদয েভত  ? 

তর তুষ্ট হভট ে  ধ 
কতযন ত য  আীফয দ । 

ছমফ ঙ্ঘমভত্র  
 
 
 
 
 



ধাাঁধা 
ধাাঁধা ১ 
তুমভ একটা গগভ গা গত গগছ। গাস্ট গতাভাকক ক, খ, গ গরখা মতনকট ফন্ধ দযজায াভকন মনকে 
মগকে ফরর এয গছকন একটা প্রাইজ রুককান আকছ। তুমভ একটা দযজা ছন্দ ককযা। 
প্রাইজওোরা দযজা ছন্দ কযকরই গতাভায মজত। তুমভ ফরকর "ক"। গাস্ট তখন ' খ'  গরখা 
দযজাটা গতাভাে খুকর গদমখকে মদর গম গটা খামর। তাযয গ গতাভাকক একটা সুকমাগ মদর 
গতাভায ছন্দটা ফদরাফায। তুমভ কী কযকফ? 
 
ধাাঁধা ২ 
ফুঝমর,  গযকয শুরুকত মছরুভ রাস্ট গামজাকন। তাযয একক একক একগাকত একগাকত রাস্ট 
রযাকয শুরুকত থার্ড ভযানকক গমযকে গগরাভ। তাযয মপমনমিং রাইকন গ াঁকছাফায মিক আকগ 
গককন্র্ ভযানটাককও টকক পাস্টড কে গগরাভ। আা কী উকেজনা! 
- মভকথয গফাকরা না গতা!  
- মভকথযটা আফায ফররুভ গকাথা? 
 
গইকটই গতা ধাাঁধা। 
 
ধাাঁধা ৩ 
ছটা গ্লা এক ামযকত যাখা। প্রথভ মতনকটকত জর বযা,  গল মতনকট খামর। একটা গ্লা 
নাড়াকত াযকফ একফাযই। তায পকর কে মাকফ--  জর- খামর- জর- খামর- জর- খামর--
এইযকভ জ্জা। াযকফ? 
 
ধাাঁধা ৪ 
- - গছকরমকরয যীক্ষায পর গকভন র? 
- - আয ফরকফন না ভাই। দুকটা ফাকদ ফামকগুকরা অিংকক গপর,  দুকটা ফাকদ ফামকগুকরা বূকগাকর 
গপর আয দুকটা ফাকদ ফামকগুকরা ফািংরাে গপর। 
- - গ কী? কটী গছকরকভকে আনায? 
- - ধুত,  মনকজই মকফ ককয মনন না। জ্বারাকফন না গতা। 
 
 
 

 



কুইজ 
১। গযর্ গর্টা ফুকক কীকয খফয থাকক? 
২। ৃমথফীয গছাকটা মকযয তকযা ৯০ বাগ গকাথাে ামর ে? 
৩। ূমডাকরাককয গকান তযঙ্গদদঘডয ফুজ াতা গালণ ককয? 
৪। মভকরট কাকক ফকর? 
৫। বাযকতয প্রথভ ন্যানার াকড গকানটা? 
৬। গরামত কণীকা ফধযবূমভ গকানটা? 
৭। HOOCCOOH গকান অযামকর্য নাভ? 
৮। াদা গানা কাকক ফকর? 
৯। গজব্রামপকয ভাতৃবূমভ গকাথাে? 
১০। মপকর কায নাভ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



জাকনা মক 
 

১। দুমনোয ফকেকে দামভ গাাক র ‘নাইমটিংকগর অফ 
কুোরারাভুয’। একটা ৭০কযাযাট মকয আয ৭৫১ খানা 
কসৃ্টার ফাকনা গাাকটায দাভ কড়কছ ৩০ মভমরেন র্রায। 
 
২। দুমনোে মতন নম্বয ফকেকে দামভ গাাক র গে সুযট। 
একককটায দাভ কড় গভাটাভুমট ১১ মভমরেন র্রায ককয। 
গাউনটায দাকভ প্রাে মতনখানা গেসুযট কে মাকফ। 
উমযব্বা। 
 
৩। ফাজাকয মগকে গদকখা, গভাটাভুমট দুকা টাকা দাকভ একটা 
বাকরা ামড় গকনা মাে। অকনক গমযফ ভানুল একটা ামড়  
গকর াযা ফছয োমরকে গদন। ওই ফকেকে দামভ গাাকটায 

ফদকর গ টাকা মদকে ামড় মককন গমযফ ভানুলকদয মদকর কতজন গমযফ ভানুল একটা ককয নতুন 
ামড় াকফন ফর গদমখ? – এক গকামট আট রক্ষ ঞ্চা াজায জন। 
৪। এখন অফমধ দুমনোে ফকেকে গফম দাকভ গম খাফায মফমি কেকছ গটা র একটা ইটামরোন 

গাোট আরফা ট্রাপর। (মফে, 
রায এইফ গাকছয গককড় 
একধযকণয ছত্রাক ে, তাকদয 
কন্দই র ট্রাপর। ) এক রক্ষ 
লাট াজায র্রায মদকে গমট 
খাফায জন্য মককনমছকরন িংকিং-
এয এক ফযফােী। 
৫। দ টাকাে মতনকট রুমট আয 
একথাফা তযকাময াওো মাে 
আভাকদয গদক। তাইকত 

একজন গরাককয এক গফরায খাফায কে মাে। তাকর ফর গদমখ ওই একটা ট্রাপর না মককন ও 
টাকাটা মদকে মমদ গমযফ ভানুলকক খাওোকনা ত তাকর ককতাজন ভানুল এক গফরায খাফায 
গকতা? ন রক্ষ মফযানব্বই াজায জন। দারুণ, নে? 
 
 
 
 



ড্ররু্রঃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

কীকয পকটাঃ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

অমফশ্বাস্য 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

আশ্চমড উরমক 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



গত িংখযায উেয 
 
ধাাঁধা- য উেয 
 
এক: zer o,  one,  t wo,  t hr ee,  f our ... ni net y- ni ne (এই এক’টা কেয 
ভকধয এ, মফ, ম, মর্ গনই!) 
 
দুই: ৩০ মকমভ মাে ১ ঘন্টাে 
১ মকমভ ১/৩০ ঘন্টাে 
গপযায ভে  
১ মকমভ ১/৬০ ঘন্টাে  
 
মমদ দযূত্ব গক “x” মক.মভ. ধময,  
তাকর ২x  মক. মভ.  মাে = (x /৩০ + x /৬০) ঘন্টাে 
১ ঘন্টাে মাে = (২x) / (x /৩০ + x /৬০) মক. মভ.  
সুতযািং, গড় গমতকফগ = ৪০ মক.মভ. প্রমত ঘন্টা (৪৫ নে!) 
 
মতন: ফর গ্লাকয ফাইকয এইবাকফ... 
 

 
 
 
কুইকজয উেযঃ  
মভকথযফাদী 
গ,গ,গ,খ,খ,খ,ক,গ,খ, 
মতগুকরা না মভরকফ তাকক দ মদকে গুণ ককয ১০০ গথকক ফাদ দাও। তুমভ তত াকডন্ট মভথুযক 
াী 
খ,ক,খ,গ,গ,ক,গ,খ,ক 



মতগুকরা না মভরকফ তাকক দ মদকে গুণ ককয ১০০ গথকক ফাদ দাও। তুমভ তত াকডন্ট াী 
াফধানী 
খ,খ,ক,ক,ক,গ,খ,ক,গ 
মতগুকরা না মভরকফ তাকক দ মদকে গুণ ককয ১০০ গথকক ফাদ দাও। তুমভ তত াকডন্ট াফধানী 
 
ড্রুর্করয উেয 
একটা কাকিয াওোরা জরদসুয ভুযমগয াকেয ছা 
 
কীকয পকটাঃ 
ভাকেয ভাথাে গভকমন্দ গভকখকছ। 
 
েকখরা 
জাভা ইফাফু  কভ রা গরফু একরাকখওনা 
াকতয গতকরাে বাকতয পযান 
ভাদুগডা ুকজা 
আকফারতাকফার 
গবীয অন্ধকায 



।৫। 
যাত গবীয য়য়ছ। ভানুলদুজন জরধাযাটিয ায় শুয় ঘুয়ভা। বফ টিছুটদন ধয়য 

ক্রভাগত ভতৃুুয য়ে াঞ্জা রড়য়ত রড়য়ত াটরয় চরা ভানুলদুটিয বচায়ে টনটিন্ত ঘুভ টছর না। 
আজ অফয়য়ল ভস্ত টযটচত ত্রুয বচায়েয আড়ায়র টনটিন্ত আশ্রয় এয় তাযা আয তিকতা 
ফজা যােয়ত ায়য টন। টজষ্ণুয়ি ঘুভ াটড়য় বযয়ে প্রয়পয বফা তায ায় ফয় তিকবায়ফ 
বজয়গ থািফায বচষ্টা িয়যটছয়রন টিছুক্ষণ। আয়রা টনটবয় টদয়য়ছন। এই গুায যাজয়ে  অন্য 
ভানুয়লয উটিটতয বম ইটেত টদয়য়ছ টজষ্ণুয েুুঁয়জ াা াথয়যয অস্ত্রিা,  তা বদেফায য 
টফশ্রায়ভয ভয় আয়রা বেয়র বযয়ে টনয়জয়দয উটিটত জানান টদয়ত া  টন প্রয়পয 
বফায়য।  

বই টনটিদ্র অন্ধিায়যয আড়ায়র িেন বম তাুঁয বচােদুয়িা জুয়ড় এয়য়ছ টনয়জই বিয 
ানটন টতটন। ঠাৎ বই অন্ধিায়যয ননৈঃব্দ ববয়ঙ বছাট্ট এিিা নুটড়াথয এয় িু িয়য ড়র 
তাুঁয ায়। ক্ষীণ ব্দিুকু তাুঁয ঘুয়ভ বিান ফুাঘাত ঘিার না। তাযয আয়যা িয়িিা নুটড় াথয 
এয় ড়র চাযায়। অফয়য়ল,  তাুঁযা বম ঘুটভয় যয়য়ছন ব ফুাায়য টনটিত ফায য আয়স্ত 
আয়স্ত অন্ধিায়যয ভয়ধু বথয়ি িতগুয়রা ছাাছাা যীয এটগয় এর তাুঁয়দয িায়ছ। জীণক বচাযায 
এিটি অফফ ঝুুঁয়ি য়ড় ভানুলদুজনয়ি যীক্ষা িযর টিছুক্ষণ। ততক্ষয়ণ তাুঁয ইাযা আয়যা 
িয়িজন ভানুল এয় ায় য়ড় থািা টজটনয়েয ুুঁিুটরগুয়রায়ি টযয় টনয় বগয়ছ। 

এইফায ফৃদ্ধ তাুঁয বিাভয়যয বছাি এিটি ুুঁিুটর বথয়ি এিটি দু তুয়র আনা ছোয়িয 
িন্দ বফয িয়য আনয়রন। ায়তয বতয়রা টনৈঃয়ব্দ বটিয়ি বথুঁয়তা িয়য টনয় তা এটগয় ধযয়রন 
ঘুভন্ত ভানুলদুটিয নায়িয িায়ছ। 

টভটনিোয়নি বটি বইবায়ফ ধয়য থািফায য টনচ ুয় এিফায তায়দয টনৈঃশ্বা যীক্ষা 
িয়য টনয় উয়ঠ দাুঁটড়য় ইাযা িযয়রন ফৃদ্ধ। এিিা ভার েয়র উঠর িায়ছই বিাথা। তায 
টধটিটধটি আয়রায়ত িাঠ  রতাাতা টদয় নতটয দুটি রু ভাচা টনয় এটগয় এয়রা এিদর 
ভানুল। টনৈঃয়ব্দ, সুৃৃংের দক্ষতা টনৈঃাড় ভানুলদুটিয বদ ভাচাদুটিয য শুইয় টনয় তাযা 
এটগয় বগর বই জরধাযায উজায়নয টদয়ি।  

গুভগুভ ব্দিা ক্রভই স্পষ্ট য় উঠটছয়রা। এইোয়ন াতার জরধাযাটি অয়নি উুঁচুয়ত 
থািা এিটি পুয়িা বফয় এয় প্রফরয়ফয়গ টনয়চ আছয়ড় য়ড় নদী য় ফয় চয়রয়ছ।  বই 
আছয়ড় ড়া জরধাযায টদয়ি িান এটগয় টগয় তায ভয়ধু ঢুয়ি ড়র ভানুয়লয দরিা। 



জরধাযায উয়টাটদয়ি এিিা গবীয সুড়য়েয ভুে। এিিায়র এই য়থ ত ফয় আত  বিান 
জরয়রাত। আজ বূপ্রিৃটতয ফদয়রয য়ে য়ে ব জরধাযা শুটিয় বগয়ছ। য়ড় আয়ছ তায 
াতার োতটি।  

বই সুড়য়েয ববতয ঢুয়ি য়ড় দ্রুতায় এটগয় চরর দরিা। আয়স্ত আয়স্ত জয়রয ব্দ 
বথয়ভ আিমক এিিা ননৈঃব্দ এয় বছয় বপরর তায়দয। গটরথিা অৃংেু াোপ্রাো ববয়ঙ 
ছটড়য় বগয়ছ চাযটদয়ি,  বই অটতিা াায়ড়য বশ্রণীয বয়িয ববতয। দীঘকটদয়নয অবুায় 
অনাায় তায়দয ভয়ধু বথয়ি টঠি থগুটর বফয়ছ টনয় তাযা এটগয় চরর বই বগারিধাুঁধায 
য়থ- - - -  

* * * * * * * *  
 - - ঠাণ্ডা ঠান্ডা বঠিটছর টজষ্ণুয। গায়য চাদযিা িেন বমন য়য টগয়য়ছ ায়য য 
বথয়ি। ভাথায টনয়চ নযভ ফাটরয় ভুে গুুঁয়জ বচাে ায়য য চাদযিা বপয বিয়ন টনয়ই চভয়ি 
উয়ঠ ফর ব। াথয়যয ািায য াতা এিিা নযভ টফছানা শুয় আয়ছ ব। বছায়িাভতন 
এিিা ঘয। ঘয না ফয়র বছায়িা এিিা গুাই ফরা উটচত য়ফ। তায বদারগুয়রা আফছা আয়রা 
উজ্জ্বর য় আয়ছ। আয়রায উৎ টঠি বিাথা বফাঝা মা না। তাড়াতাটড় াথয়যয ািািায 
বথয়ি বনয়ভ আয়ত টগয়টছর ব এভন ভ এিিা াত এয় তায়ি ফাধা টদর,  “উয়ঠা না 
টজষ্ণু।” 

“ফাফা-আভযা- ” 
“ব বয়া না। ব ভানুয়লয ফয়চয় ফয়ড়া ত্রু টজষ্ণু। আভায়দয অজ্ঞান িয়য বিউ ধয়য 

এয়নয়ছ এোয়ন- - ”  
স্বল্প আয়রা ততক্ষয়ণ বচাে য় এয়য়ছ টজষ্ণুয। প্রয়পয বফায়য ান্ত ভুেিা বচায়ে 

ড়টছর তায। তাুঁয টদি বথয়ি ভুে ঘুটযয় বদায়রয টদয়ি বচাে বপয়র ব এিিু অফাি য়ই 
ফরর, “আয়রা েরা বদার!  টিন্তু ব িী িয়য- ” 

বটদয়ি বচাে বপয়র এিিু ায়রন প্রয়পয বফা, “আা! ুায়নরা টিটিিা! 
ভানুয়লয উদ্ভাফনী ক্ষভতায বিান বল বনই টজষ্ণু। বিান উন্নত বিিয়নারটজ ন, এ এিধযয়ণয 
ছোি। আয়রা বদা এ জায়তয ছোয়িয চাল িয়যয়ছ এযা গুায বদার জুয়ড়। তায়তই আয়রায 
ভস্যা টভয়িয়ছ। ম্ভফত এয়দয বগািা ফটতয বদার জুয়ড়ই এ ফয়ন্দাফস্ত যয়য়ছ।” 

টজষ্ণু উয়ঠ এয় বদায়রয িায়ছ টগয় দাুঁড়ায়রা। বগািা বদার জুয়ড়ই েণ্ড েণ্ড ববজা 
িায়ঠয িুিয়যা আিিায়না যয়য়ছ। তায য়য গটজয় ঠা ছোয়িয দর আয়রা ছড়টির। 
বইটদয়ি বদেয়ত বদেয়তই অন্যভনস্কবায়ফ ব ফরর, “টিন্তু আভায়দয এবায়ফ ধয়য এয়ন- ” 

প্রয়পয বফায়য ক্তয়াক্ত াতিা টজষ্ণুয িাুঁয়ধ  এয় বঠির, ‚ফুঝয়ত াযটছ না। তয়ফ 
এযা ভয়ন  বিান ক্ষটত িযয়ত চানা আভায়দয। নইয়র ধয়য এয়ন এইবায়ফ নযভ টফছানা 
আযাভ িয়য শুইয় যােয়তা ফয়র ভয়ন  না। তাছাড়া, আভায়দয টজটনে টিছুই বোা মা 
টন। ই বদয়ো।” 

প্রয়পয়যয আঙুয়রয ইাযা অনুযণ িয়য টজষ্ণু বদের,  তায়দয টজটনয়েয 
ুুঁিুটরগুয়রা ময়ে ঘযটিয বভয়ঝয য়য যাো যয়য়ছ।  
 “টিন্তু- বিন- ” 
 “জাটন না টজষ্ণু। তয়ফ আভায়দয আিয়ি বম যাো য়য়ছ বিা টযষ্কায,” ফরয়ত ফরয়ত 
ায়ত ধযা িয়চকয আয়রা বপয়র ঘয়যয এিায় বদোয়রন প্রয়পয বফা। বোয়ন গুাভুেিা 
এিিা াথয়যয চাুঁই টদয় ফন্ধ িযা আয়ছ, “আটভ িা ধাক্কা টদয় বদয়েটছ। ক্ত িয়য 
আিিায়না।” 



“টিন্তু এযা মটদ আভায়দয বিান ক্ষটতই না চাইয়ফ তায়র এইবায়ফ আভায়দয আিয়ি 
যােফায প্রয়াজনিা িী?” 

“বিা এয়দয য়ে িথা না ফরয়র বফাঝা মায়ফ না। আয তায জন্য বফটক্ষণ  অয়ক্ষা 
িযয়ত য়ফ না আভায়দয, ” ফরয়ত ফরয়ত ায়ত ধযা এিিা বছাট্ট ময়েয দকািা টজষ্ণুয টদয়ি 
ঘুটযয় ধযয়রন প্রয়পয বফা,  “দকািা বদয়ো টজষ্ণু। জীফনৃংয়ফটদ এই মেিা ুরু াথয়যয 
আফযয়ণয অন্যটদি বথয়ি এিয়া টভিায ফুাায়ধকয ভয়ধু বম বিান জীফন্ত ফস্তুয উটিটত ধযয়ত 
ায়য।” 

দকায ফুয়ি তেন ফুজ আয়রায িবূটভয়ত িয়িটি আয়রািটফন্দু ধীয়য ধীয়য ফয়ড়া য় 
উঠটছয়রা। 

“এিদর ভানুল। এটদয়ি আয়ছ। নতটয  টজষ্ণু, ” ফরয়ত ফরয়ত এিটি বছাি বরজায 
ফন্দুি বফয িয়য টজষ্ণুয টদয়ি এটগয় ধযয়ত ধযয়তই প্রয়পয বফা াফধানফাণী টদটিয়রন,  
“মতিকুু বফাঝা বগয়ছ এযা াটন্তটপ্র ভানুল। আভযা এয়দয এরািা ঢুয়ি এয়টছ টিন্তু তফু 
আভায়দয ধয়য এয়ন অটতটথয ভয়তাই আচযণ িয়যয়ছ এতক্ষণ। এয়িফায়য টনরুা না য়র 
অয়স্ত্রয ফুফায িযয়ফ না। আটভ য টক্ত ভৃদু আঘায়ত বফুঁয়ধ টদয়টছ। আভায টনয়দক  না াা 
অফটধ য়ি িেনই ভাযণ আঘায়তয জন্য ফাুঁধয়ফ না। মতক্ষণ না আটভ ৃংয়িত টদই অস্ত্রিা 
য়িয়িয ফাইয়য বফয িযয়ফ না, ” ফরয়ত ফরয়তই টনয়জয ায়ত ধযা বরজায ফন্দুিিায বফাতাভ 
টিয় বটিয়ি ভৃদু আঘায়তয জন্য নতটয  িয়য টনয় বিাভয়য গুুঁয়জ যােয়রন প্রয়পয। 
আয়রািটফন্দুু্গুটর ততক্ষয়ণ ফয়ড়া য় ময়েয দকা বছয় বপয়রয়ছ প্রা। ভৃদু গুভগুভ ব্দ উঠটছয়রা 
াথয়যয দযজা। তাযয তা আয়স্ত আয়স্ত এিায় গটড়য় বময়ত শুরু িযর- - - -  

দযজায াভয়ন বম ভানুলটি এয় দাুঁটড়য়য়ছন তাুঁয ফ আন্দাজ িযা জ ন। জীণক 
যীযটি , অথচ বভরুদণ্ড এয়িফায়য িানিান। বিাভয়য জড়ায়না এিেন্ড াদা িাড় ছাড়া যীয়য 
আয বিান বাাি বনই। দযজায াভয়ন দাুঁটড়য় াত দুটি াভয়ন িয়য টনচু গরা ফয়র উঠয়রন, 
“টন ইন ন, টিাউি—” 

ফরয়ত ফরয়ত রম্বা রম্বা ায় ঘয়যয ববতয়য ঢুয়ি এয়রন ভানুলটি। দযজায ফাইয়য তাুঁয 
বছয়ন আয়যা অয়নি ভানুয়লয ায়য ব্দ াা মাটির। ম্ভফত তাযা ফৃয়দ্ধয আয়দয়য 
অয়ক্ষা ফাইয়য দাুঁটড়য় আয়ছ। 

প্রয়পয বফা টনচ ু য় তাুঁয ুুঁিুটরয বথয়ি এিিা বছাি মে বফয িয়য এয়ন বটিয়ি 
াভয়ন ফাটড়য় ধয়যটছয়রন। ততক্ষয়ণ তাুঁয এয়িফায়য াভয়ন বচায়ে বচাে বযয়ে দাুঁটড়য়য়ছন ফৃদ্ধ। 
ব দৃটষ্টয়ত বিান যাগ ফা ব টছয়রা না। বপযটতটন ফয়র উঠয়রন, ‚টন ইন ন, টিাউি বভইি 
বায়—‛ 

প্রয়পয়যয ায়তয ব্দৃংয়ফটদ মেটিয দকা ততক্ষয়ণ বালাটিয টযচ ববয় উয়ঠয়ছ। 
ফাটভকজ বালা িথা ফরয়ছন ফৃদ্ধ। বইটদয়ি এিনজয বদয়ে মেটিয়ি এিটি টনয়দক টদয় 
প্রয়পয ান্ত গরা ফাৃংরা ফরয়রন, ‚আভযা ফন্ধু। বিান ব বনই—‛ 

মেটিয বথয়ি এয়িফায়য তাুঁয ভত এিটি গরা ফয়র উঠর, ‚বডাৈঃ বভইি বায়। টন 
ইন ন—‛ 

ফৃদ্ধ টফটিত বচায়ে মেটিয টদয়ি এিফায বচয় বদেয়রন। আয তায যই তাুঁয বচােদুটিয়ত 
াট টঝরটভর িয়য উঠর। াত ফাটড়য় প্রয়পয বফায়য বথয়ি মেটি টনয় ছুুঁয় বদেয়রন 
এিফায। তীক্ষ্ণটধ ভানুলটি ধয়য বপয়রয়ছন মেটি িী িযয়ছ। বটিয়ি ভুয়েয িায়ছ তুয়র ধয়য বপয 
ফয়র উঠয়রন, ‚হ ান বত।‛ 



মে বথয়ি এইফায ফাৃংরা বালা তাুঁয জযাজীণক টিন্তু টযষ্কায গরাটিই ববয় এর—
‚অদ্ভতু মে।‛   

তাযয প্রয়পয বফায়য টদয়ি তাটিয় টজজ্ঞাা িযয়রন, ‚ফাইয়যয ৃটথফীয ভানুল, 
আভায়দয ন্ধান বয়র িীবায়ফ?‛ 

‚টনতান্তই ঠাৎ িয়য ভান্যফয,‛ প্রয়পয বফা উত্তয টদয়রন, ‚আনায়দয অটস্তয়েয িথা 
আভযা আয়গ বথয়ি জানতাভ না।‛ 

ফৃয়দ্ধয ভুে গম্ভীয র, ‚টভথুা ফরয়ফ না মুফি। এই াতারয়দয় টভথুা ফরায াটস্ত ফয়ড়া 
বৃংিয। আফায প্রশ্ন িযটছ, আভায়দয ন্ধান তুটভ বয়র িী িয়য?‛ 

প্রয়পয বফা ান্ত ভুয়ে জফাফ টদয়রন, ‚আটভ টভথুা িথা ফটরনা ভান্যফয, আভযা টতুই  
আনায়দয অটস্তয়েয িথা আয়গ বথয়ি জানতাভ না। টনতান্তই থ বুর িয়য-- ‛ 

“থ বুর িয়য? বতাভায বাাি আাি, বচাযা বথয়ি অনুভান িযা মা বতাভযা বিান 
দূয য়যয ফাটন্দা। বোন বথয়ি এই জেয়র বিন এয়র? দুগকভ থ ায য় এই াায়ড় 
এয় ব ুঁয়ছায়র—ব-  টি বুর িয়য?” 

প্রয়পয তুব্রত বফা টনৈঃয়ব্দ ভানুলটিয টদয়ি বচাে তুয়র তািায়রন। ফৃয়দ্ধয াটভাো 
বচােদুটিয়ত গবীয অটফশ্বায়য স্পক বরয়গয়ছ। োটনিক্ষণ চু িয়য বথয়ি ভাথা বনয়ড় ফরয়রন, 
‚আনায য়ন্দ িযফায ময়থষ্ট িাযণ যয়য়ছ ভান্যফয। আনায জাগা য়র আটভ এই 
এিই য়ন্দ িযতাভ। টিন্তু অনুয়যাধ িযফ, আটন আভায়দয য টফশ্বা যােুন।‛ 

‚বিন টফশ্বা যােফ?‛ 
‚যােয়ফন, তায িাযণ, আভযা ইিা িযয়র আনায়দয ভস্ত ফািানটিয়ি ধ্বৃং িয়য 

বদফায ক্ষভতা যাটে। টিন্তু তা আভযা িটযটন, িযয়ত চাই না। এয াভান্য এিিু প্রভাণ আভায 
য়েয এই ফারিটি আনায়ি বদোয়ফ। ভান্যফয, আনাযা আভায়দয এই ঘয়য ফটন্দ বযয়েয়ছন 
এয দযজা এিটি টফযাি াথয়যয েণ্ড চাটয়। বিান এিা ভানুয়লয য়ক্ষ তা বোরা অম্ভফ। 
আটভ অনুয়যাধ িযফ, আনায য়ে আা নন্যয়দয ই াথয়যয দযজাটি ফন্ধ িয়য টদয় তায়দয 
টনযাদ দূযয়ে য়য মাফায আয়দ টদন।‛ 

ফৃদ্ধ প্রয়পয বফায়য ভুয়েয টদয়ি তাটিয় িী এিিা বাফয়রন, তাযয বঠাুঁয়ি ভৃদু াট 
পুটিয় ফাইয়যয টদয়ি তাটিয় আয়দ টদয়রন, ‚িাৃং  টি, ববতয়য এয় ফটন্দয়ি ফাইয়য টনয় 
মা। এই ঘয়য এেন আটভ আয ই ফারিটি থািফ। তাযয দযজা ফন্ধ িয়য িয়র টনযাদ 
দূযয়ে য়য দাুঁড়া।‛ 

‚ফুটদ্ধভায়নয ভতই টদ্ধান্ত টনয়য়ছন ভান্যফয,‛ ফরয়ত ফরয়তই প্রয়পয বফা য়িি 
বথয়ি বছাট্ট বরজায ফন্দুিটি বফয িয়য এয়ন তাুঁয়ি বদটেয় ফরয়রন, ‚এই বছাট্ট মেটি আভায 
য়ে থাির। এ’যিভ আয়যিটি মে আভায বছয়রয িায়ছ যইর।‛ 

ততক্ষয়ণ ফাইয়য বথয়ি দুজন বমাদ্ধা ঘয়যয ববতয এয় প্রয়পয বফায়ি  দু া বথয়ি 
ধয়য ফাইয়যয টদয়ি যনা টদয়য়ছ। চরয়ত চরয়তই টজষ্ণুয টদয়ি এিফায ঘুয়য বদেয়রন 
প্রয়পয। তাযয ফরয়রন, ‚ব ায়ফ না টজষ্ণু। এত ুরু াথয়যয স্তয়যয টনয়চ বথয়ি বরজায়যয 
টফিুযণ বিয ায়ফনা ফাইয়যয দুটনা। আভযা এোয়ন টনযাদ। বইয়ে বোর যােয়ফ বিান 
প্রাণাটন না । এটি এিটি প্রদকনীভাে। িায়যা প্রাণ বনা আভায়দয উয়েশ্য ন।‛ 

ঘযঘয য়ব্দ দযজা ফন্ধ য় বগর বপয। টজষ্ণু য়িি বথয়ি বছাট্ট ভাযণাস্ত্রটি বফয িয়য 
এয়ন তায বফাতাভ টিটছর এিভয়ন। য়ফকাচ্চ টক্তয়ত ফাুঁধয়ত য়ফ এয়ি এইফায। এিিু য়য 



বেরনায ভত বদেয়ত মেটি ায়ত িয়য উয়ঠ দাুঁটড়য় ব ইাযা য়য দাুঁড়ায়ত ফরর ফৃদ্ধয়ি। 
তাযয ঠাৎ তায ায়ত ধযা মেিা বথয়ি টছিয়ি বফয য় এর গনগয়ন রার এিিা আয়রায 
বযো। ভুূয়তক টফিি ব্দ িয়য ববয়ঙ বচ টচয য় উয়ড় বগর গুায াথয়যয দযজা। 

***** 
 ‚ভান্যফয, এভন ফহু অস্ত্রই আভায়দয য়ে আয়ছ। অথচ ববয়ফ বদেুন, আনাযা আভায়দয 

ফটন্দ িয়য এয়নয়ছন, তুি াথয়যয েণ্ড টদয় আভায়দয আিয়ি বযয়েয়ছন, টিন্তু আভযা এিফায 
তায প্রটতফাদ িটয টন। ক্ষভতা থািয়র আনায়দয িাযাগায বথয়ি বফয য় মাই টন।‛ 

প্রস্ত বাগুাটি ফটন্দিয়ক্ষয ভতই ছোয়িয আয়রায়ত ভৃদু আয়রাটিত। িথা বল িয়য 
াভয়ন াজায়না াথয়যয াে বথয়ি এিেণ্ড ছোি তুয়র ভুয়ে টদয়রন প্রয়পয। ফয়ড়া সুস্বাদু 
এই ছোিগুটর। এয়িিটি ায়তয ভুয়ঠায ভয়তা ফয়ড়া ফয়ড়া, গাঢ় িভরা যয়ঙয পয়রয ভত 
বদেয়ত। 

 ‚বফ। বতাভায মুটক্ত আটভ বভয়ন টনরাভ,‛ ফৃদ্ধ ভাথা নাড়য়রন। োটনি আয়গ ঘয়ি মাা 
ঘিনাটিয িৃটত তেয়না তাুঁয বচায়েয াভয়ন বায়ছ, ‚অফশ্য অিাযয়ণ আভযা টৃংা িটয না।‛ 

 ‚আনায এই িথাটিয়ত আটভ টফশ্বা িটয ভান্যফয। আভায়দয ফটন্দ িযয়র , অটতটথয 
ভতই আুান িয়যয়ছন আনাযা।‛ 

ফৃদ্ধ এিিু ায়রন। তাযয ফরয়রন, ‚এফায়য ফয়রা, বিন এয়য়ছা বতাভযা এোয়ন? 
থ বুয়র য বথয়ি বম আয়া টন তা বতা টযষ্কায। তায়র?‛ 

‚না ভান্যফয। আভযা বিান য বথয়ি আটটন।  শুধু ফরয়ত াটয বম বৃংিয টফদ 
ভাথা টনয় আটভ এই অযয়ণু এয় আশ্র টনয়টছ তা শুধু আভায়দয এিায ন। ব টফয়দ 
আনায়দয অটস্তে এিইযিভ বায়ফ টফন্ন য়ত চয়রয়ছ।” 

ফৃদ্ধ ভাথা নাড়য়রন, ‚ফৃথাই টচন্তা িযছ মুফি। বায়না, আজ বথয়ি ফহুিার আয়গ 
ঐযাফতি নদীয ভাপ্ররয় ৃটথফী জননূ্য য় বগয়র আভায়দয ূফকজযা তায তীয টযতুাগ 
িয়য ৃটথফীয এই গবকয়দয় আশ্র বনন। স্বৃং ৃটথফী ভাতা আভায়দয যক্ষািেকী। মতটদন আভযা 
এই প্রস্তযদুয়গক আটছ, বতাভায়দয দুটনায বিান টক্তই আভায়দয বিান ক্ষটত িযয়ত াযয়ফ না।‛ 

এিিুক্ষণ চু িয়য বথয়ি প্রয়পয বফা ফরয়রন, ‚না ভান্যফয। বম দুয়মকায়গয ৃংফাদ 
টনয় আভযা এোয়ন এয়টছ, তা এিফায ঘিয়র এই াথয়যয আফযণ আনায়দয যক্ষা িযয়ত 
াযয়ফ না। তায িায়ছ আনায ঐযাফতি নদীয ভাপ্লাফন তুি য় মায়ফ।‛ 

ফৃয়দ্ধয বচায়ে অটফশ্বায়য ছাা ড়টছর। বটি রক্ষ িয়য প্রয়পয বফা দৃঢ় গরা 
ফরয়রন, ‚আভায়ি এিিা সুয়মাগ টদয়র আটভ আনায়ি তায প্রভাণ বদোয়ত াটয।‛ 

‚িী প্রভাণ বদোয়ফ তটুভ?‛ 
‚অিািু চাক্ষুল প্রভাণ ভান্যফয। টিন্তু তায জন্য আভায়দয টিছু মোটদ াজাফায প্রয়াজন 

য়ফ। আটন টি তায অনুভটত বদয়ফন আভায়দয?‛ 
‚িী িযয়ত চা?‛ 
প্রয়পয বফা টনচু য় তাুঁয িায়ছ যাো ুুঁিুটরটিয বথয়ি এিটি বছাট্ট মে বফয িয়য এয়ন 

ফরয়রন, ‚এই মেটি ফহুদূয অফটধ দৃটষ্টয়ক্ষয়ণ ক্ষভ। এই গুায়ক্ষয়েয ফাইয়য বোরা আিায়য 
টনয়চ এটিয়ি টনয় টগয় িান িযয়ত আয়দ টদন আনায নটনিয়দয। মেটি ফুটদ্ধভান। আভায 
টনয়দক বভয়ন এয বছয়ন ৃংমুক্ত ধাতফ যজ্জুটি টদয় এ আভায প্রয়াজনী দৃশ্যগুটরয়ি এই ঘয়য 
াটঠয় টদয়র আর ঘিনাটি আনায়ি বফাঝায়ত সুটফয়ধ য়ফ আভায়দয--- ‛ 

ক্রমশ 



 

 

 

  তাযয ভাভা- বাগয়নয বই নািি। শুরুয়তই জয়ভ বগর বেরা। ভাভা এিা বফয়যায়র বতা 
এই নািিিা িযা মা না। আভায়দয িথাফাতকা শুয়ন ফাচ্চায়দয িী াট িী াট। ফয়ড়াযা ব্দ 
না িয়য ায়ছ। বঝারায়গাুঁপারা ফুয়ড়াভয়তা এিিা বরায়িয শুধু বচােদুয়িা ায়ছ, আটভ রক্ষ 
িযরাভ। 
 তাযয শুরু র আর বেরা। দারুণ জয়ভ বগর। প্রয়তুিিা বেরায য়য ভাভা দারুণ 
দারুণ ফ ভজায িথা ফয়র। বারুয়িয গল্প বানা। ঞ্চায়ি লুধ োায়নায বই গল্প শুয়ন 
ব্বাই বতা বয় কুটিকুটি। আটভ দু’চায িথা ফটর। সুটফয়ধ িযয়ত না াযয়র ভাভা য়ে য়ে 
ধয়য বন। অদ্ভুত জভাটি বেরা চরর বদড় ঘন্িা ধয়য। 
 বেরায ভায়ঝ ভায়ঝ দু’চায জনয়ি বদেরাভ া না টদয় চয়র বময়ত। বিউ বিউ টদয় 
বগর। ফাচ্চাযা ফাই বতা ফয়িই, বফটযবাগ ফয়ড়াযা টিন্তু বল মকন্ত বেরা বদের। 
 বেরা বল য়ত বফ া ড়র। অয়নয়ি ায়ত টদর। ছুুঁয়ড় টদর বিউ বিউ। এিা 
আভায বায়রা রাগর না। বিন ফাফা, আভযা টি টবটেটয নাটি? া ছুুঁয়ড় টদয় ািকা বদেয়ত 
ায়যা তুটভ?  
 বই বঝারায়গাুঁপরা ফুয়ড়া বরািিা ভাভায়ি বডয়ি ফরর, ‚য় বছািযা, বতাভায বয়ি 
বায়রাই টফয়দু আয়ছ ভয়ন । িতদূয বরোড়া িয়যছ?‛ 
 ‚আয়জ্ঞ টফ.  এ.  া।‛ 

‚তা, এ রাইয়ন বিন?‛ 
‚চািটয বরাভ না। অন্য বম ি’িা রাইন ধযফায বচষ্টা িয়যটছ ফ বফরাইন য় বগর। 

তাই এই রাইনিা বদেটছ বচষ্টা িয়য। বিায়না িাজই আভায িায়ছ বছাি ন, মটদ ৎবায়ফ িযা 
মা।‛ 

‚গুড, ববটয গুড,‛ ফরয়ত ফরয়ত বঝারায়গাুঁপরা য়িি বথয়ি এিোনা দ িািায বনাি 
বফয িয়য ভাভায়ি টদর, ‚এই না।‛ 

চিত্ত ঘ োষোল 



এিিা ফাচ্চা বছয়রয়ি ছুয়ি চয়র বময়ত বদয়ে আটভ ববয়ফটছরাভ া টদয়ত য়ফ ফয়র 
ারায়ি। আভযা টজটনে গুটছয় বপযফায জন্য নতটয টি, ব বদটে াুঁায়ত াুঁায়ত এয় 
াটজয। ায়ত এিোনা াুঁচিািায বনাি। আভায ায়ত িািািা টদয় ফরর, ‚আভায িায়ছ িািা 
টছর না বতা, তাই ফাটড় বগটছরাভ আনয়ত।‛ 

‚তুটভ বাটয বায়রা বছয়র,‛ ফয়র আটভ য াত ধয়য ঞ্চায িায়ছ টনয় টগয় ফররাভ, 
‚ঞ্চা ‚এয়ি আদয িয়য দা।‛ 

ঞ্চায আদয টনয়ত প্রথয়ভ এিিু ব বয়র িী বম েুট র বছয়রিা টি ফরফ!  টনি 
বিানটদন এই ঘিনািা বুরয়ফ না। য ফ ফন্ধুয়দয ফরয়ফ। 

ই াড়ায়তই আয়যা এি জাগা বেরা বদটেয় আভযা ফাটড় টপযটছ। ভন েুফ েুট। 
বফ বায়রা বযাজগায য়য়ছ আজয়ি। 

যাস্তায ধায়যয এিিা বদািায়ন আরুয চ বাজটছর। দু’োনা িয়য গযভ গযভ আরুয চ 
বেরাভ ভাভা আয আটভ। দারুণ বেয়ত। বদািাটন বরািিা বফ বায়রা। অয়নি গল্প- িল্প িযর 
আভায়দয ায়থ। আভায়দয বদ্রয়রাি- বদ্রয়রাি বচাযা বদয়ে প্রথভিা বতা টফশ্বাই িযয়ত 
ায়যটন বম আভযা বারুয়িয বেরা বদোই। ফয়র বপরর বিথা। ভাভা তায়ি ফরর, ‚দুায়ো 
বাই, বিায়না িাজই বছাি না। আটভ পুচিায ফুফা িয়যটছ, চারায়ত াটযটন। আভায এই 
বাগয়ন ফয়রটছর বতয়রবাজায বদািান টদয়ত। আটভ যাটজ না য় বম বায়রা িয়যটছরাভ ব 
বতাভায আরুয চ বেয়ই ফুঝয়ত াযটছ। এই বিি আটভ টিছুয়তই আনয়ত াযতাভ না। ফ 
িায়জই দক্ষতা রায়গ বাই।‛ 

প্রৃংা শুয়ন েুফ েুট বদািাটন, ‚ব আটন বাফয়ফন না, আফায মটদ িেয়না 
বতয়রবাজায বদািান টদয়ত চান চয়র আয়ফন আভায িায়ছ। আটভ ফ টটেয় বদফ।‛  

বতয়রবাজায দাভ টভটিয় আভযা ফাটড়য যাস্তা ধযয়ত মাটি, ঞ্চায গরায দটড় ধয়য আয়স্ত 
িান টদরাভ, ব টিন্তু উঠর না, ফয় যইর বমভন বি বতভন। 

‚ ভাভা, ঞ্চা বম নড়য়ছ না,‛ আটভ ফররাভ। 

‚ব িী!‛ 
ভাভা এফায িানর দটড় ধয়য, তফু নয়ড় না ঞ্চা। বায়রা ভুটির। ঞ্চা বভায়িই অফাধু 

বারুি ন, তয়ফ এ যিভ িযয়ছ বিন? বফাড়া স্ববাফ তায ন বভায়িই। আদয িয়য িত 



ডািরাভ আটভ, িত ফরর ভাভা। বি বায়ন িায িথা? গুাুঁি য় ফয় আয়ছ বতা আয়ছই। 
এটদয়ি বতয়রবাজা টিনয়ত আা বরায়িযা ভজা বদেয়ত টবড় জভায়ি। 

ঠাৎ িথািা এয় বগর ভাথা, ভাভায়ি ফররাভ ‚ভাভা, দুয়িা বতয়রবাজা টিয়ন দা না 
য়ি, আভায ভয়ন য়ি...‛ 

‚ফরটছ? বদটে।‛ ভাভা ফুঝয়ত ায়য আভায ভতরফিা। 
ভাভা দুয়িা আরুয চ টিয়ন এয়ন ঞ্চায াভয়ন যাের। চিি বেয় টনয় উয়ঠ দাুঁড়ার 

ঞ্চা। বায়রা বছয়রটিয ভয়তা াুঁিয়ত শুরু িযর আভায়দয য়ে। এই িান্ড বদয়ে বরায়িযা বতা 
বয় েুন। 

াুঁিয়ত াুঁিয়ত ভাভা ফরর ‚দা, তইু ঞ্চায স্ববাফিা োযা িয়য টদয়টছ বায়রা বায়রা 
োইয়।‛ 

বটদন ঞ্চায জন্য িচুটয এয়নটছর ভাভাই, আটভ আটনটন। বযাজই বদটে চাযটি বাত বফট 
যাুঁয়ধ টদয়নয বফরা, যাটত্তয়য রুটি িয়য োনি বফট। ফুঝয়তই াযছ বফট বাতরুটি ঞ্চায 
জয়ন্যই। অথচ এেন বদাল চাায়না য়ি আভায ঘায়ড়! 

আটভ বয় ফররাভ ‚িথািা টঠি ফরয়র ভাভা? ববয়ফ দুায়ো বি ফাটড়য় টদয়য়ছ ঞ্চায 
বনারা।‛ 

ভাভা চু িয়য থাির এিিুক্ষণ, তাযয রাজুি রাজুি ার, ‚িী িযফ ফর, য বতা 
নানাযিভ োফায বেয়ত, ভুে ফদরায়ত ইয়ি িয়য। য়ি না টদয় োই িী িয়য?‛ 

ভাভায অফিা বদয়ে আভায ভাা , ফটর ‚তা টঠি। ঞ্চা বতা আভায়দয টযফায়যযই 
এিজন। য়ি না টদয় বেয়ত আভায বায়রা রায়গ না। বতাভায ভয়নয িথা আভায ভয়নয 
িথা।‛ 

এই য়ি আভায ন’িটড় ভাভা। ভনিা দাভাা এয়িফায়য থইথই িযয়ছ। 
োটনি দূয বময়ত না বময়ত আভায়দয ক্লায়য অটবভনুুয ায়থ বদো। ফয়ড়ায়রায়িয বছয়র। 

বদভাি েুফ। য়ি বিউ বতভন ছন্দ িয়য না। ভাভা আভায়ি ফয়র টদয়টছর ইস্কুয়র িাউয়ি 
ঞ্চায িথা না ফরয়ত। আটভ ফটরটন।  

এেন বারুি টনয় বময়ত বদয়ে অটবভনুু বীলণ অফাি। 
‚এ িী বয দা! বারুি বিাথা বটর? বতায়দয বারুি? ফটরটন বতা বতায়দয বারুি 

আয়ছ।‛ 
‚িী আয ফরায িথা বাই,‛ াুঁিয়ত াুঁিয়তই ফররাভ আটভ, ‚বতাভযা অুারয়টান 

কুকুয বাল, আভযা বারুি ুটল, এই আয িী।‛ 
‚মাৈঃ। বারুি আফায বিউ বায়ল নাটি?‛ফয়রই বচাে বিাুঁচিার অটবভনুু ভাভায ায়তয 

ডগুডুটগিা বদেয়ত বদেয়ত ‚বারুয়িয বেরা বদো নাটি বতাযা? বতাযা বারুিরা!‛ 
অটবভনুুয নাি- উুঁচু িথাফাতকা াফবাফ আভায এিদভ ছন্দ  না।স্পষ্ট গরা বজায 

টদয় ফররাভ ‚হ্াুঁ, আভযা বারুিরা, বারুয়িয বেরা বদোই। ঞ্চা িািা টদয়র বতায়দয 
ফাটড়য়ত টগয় বেরা বদটেয় আফ।‛ 

‚দূয,‛ টফটিটয িয়য বঠাুঁি বফুঁিার অটবভনুু, ‚আভযা বায়রা বায়রা ািকা বদটে, 
আয়জফায়জ বারুয়িয বেরা বদেয়ত মাফ বিন?‛ 

ঞ্চায়ি আয়জফায়জ ফরা! যায়গ আভায াযা গা টচড়টফড় িয়য উঠর। ইয়ি িযটছর টদই 
এিিা থাপ্পড় িটলয়। বিযটি ায়ফ ননীয়গাার। 



ভাভা বফাধ আভায ভয়নয অফিা ফুঝয়ত াযটছর, তায টনি যাগ টির, ফরর 
‚বায়না বোিা, আভায়দয বারুয়িয বেরা বতাভায়দয বদেয়ত য়ফ না। ফুাটফরয়নয ূয়ন্যাদুায়ন 
েুফ ফয়ড়া ািকা ফয়য়ছ, ফাটড়য়ত বফায়রা, বতাভায়ি টনয় মায়ফ বদোয়ত।‛ 

‚বিাথা ফরয়রন?‛ অটবভনুু টজয়জ্ঞ িযর। 
‚ফুাটফরয়নয ূয়ন্যাদুায়ন। ভয়ন থািয়ফ বতা?‛ 
‚ফুাটফরয়নয ূয়ন্যাদুান, ফুাটফরয়নয ূয়ন্যাদুান‛ টফড়টফড় িযয়ত িযয়ত অটবভনুু ছুি 

রাগার। বফ বফাঝা বগর ফাটড় টগয় এক্ষুটন আফদায ধযয়ফ টনয় বময়ত। 
আটভ বয় ভটয। আটভ বতা জাটন ফুাটফরয়নয ূয়ন্যাদুানিা িী। ফাগদায়দয দটক্ষয়ণ 

ইউয়েটত নদীয ধায়য বনফুিাডয়নজায নায়ভ এি যাজা এিা নতটয িয়যটছর। ভাটি বথয়ি দু’বা 
পুি য়য। ভাভা ায়য ফয়ি। 

আফায আভযা াুঁিটছ। ভাভা গম্ভীয। িী বমন বাফয়ছ। 
এিভ ভাভা ফরর ‚ফুঝটর দা, বতায়ি টনয় বেরা বদোয়ত বফয়যায়না টঠি টন। 

িথািা বিন বম আভায ভাথা আয়গ আয়টন। মািয়গ, তুই আয বফয়যাটফ না বেরা বদোয়ত।‛ 
‚বিন ভাভা?‛  
ভাভা বিান উত্তয টদর না। চুচা াুঁিয়ত রাগর। 
ফাটড় টপয়য গুয়নয়গুঁয়থ বদো বগর আজয়িয বযাজগায এিয়া এিটতটয িািা ঞ্চা 

া। বিায়নাটদন বিায়না ফুফা এিটদয়ন এত রাব টন। ভাভা াট াট ভুয়ে ফরর 
এিথা। 

বটদন বি ুয়য ভাৃংবাত বেরাভ আভযা। ঞ্চায়ি বদা র বযার িয়য আিোনা রুটি 
আয আরুয দভ। বাটগু ভাৃং োায বজদ ধয়যটন! 

অটবভনুুিা ভা াটজ। ক্লায় যটিয় টদর আভযা বারুিরা, বারুয়িয বেরা বদটেয় 
বফড়াই। 

বছয়রযা অয়নয়ি এয় আফদায ধযর তায়দয বারুি বদোয়ত য়ফ। আটভ তায়দয 
বফাঝারাভ, ‚এিটদয়ন বতা ফাইয়ি টনয় মাা মায়ফ না বাই। আভায়দয বছাট্ট ঘয, এিজন 
দু’জন িয়য টনয় মাফ। বদেটফ িী চভৎিায বারুি আভায়দয, বিভন আদয িযয়ফ বতায়দয।‛ 

এযা বায়রা বছয়র। তাযি বাভনাথ ফাফরুয়দয এি এি টদন ফাটড়য়ত এয়ন ঞ্চায়ি 
বদটেয় টদরাভ। ঞ্চা য়দয আদয িযর আটভ ফরয়তই। দু’এিিা বছায়িাোয়িা বেরা বদটেয় 
টদরাভ। যা েুফ ভজা বর। 

টিন্তু অটবভনুুয়দয এিিা দর আয়ছ আি- দ জয়নয, য়দয িাজই য়ি দুষ্টুটভ িয়য 
বফড়ায়না। যা আভায়ি বারুিরা বারুিরা ফয়র েুাায়ত েুাায়ত রাগর। আটভ ক্লায়য 
পািক ফ, হুি িয়য ঝগড়া ভাযাভাটয বতা িযয়ত াটয না, ভয়ন ভয়ন মতই যাগ আয দুৈঃে বাি 
চু িয়য থাটি। ভাভায ভয়ন িষ্ট টদয়ত চাই না, তায়ি ফটর না টিছু। 

টিন্তু িত আয হ্  ভানুয়লয। 
এিটদন অটবভনুু আভায়ি শুটনয় শুটনয় ফয়যনয়ি ফরর ‚বম ইস্কুয়র বারুিরা পািক 

 ব ইস্কুয়র না ড়াই বার।‛ 
‚মা ফয়রটছ,‛ ফয়যন তার বভরার। 
আয হ্ র না আভায, বযয়গয়ভয়গ ফররাভ ‚মা না, ছাগররায়দয ইস্কুয়র টগয় বযটত 

, এোয়ন বতা া িযয়তই টজফ বফটযয় মা বতায়দয, োয়ন পািক- বয়িন্ড য়ত াযটফ।‛  
‚িী ফরটর?‛ বতয়ড় এর অটবভনুু। 



‚মা ফররাভ শুয়নটছ,‛ আটভ বডুঁয়ি ফররাভ। 
অটবভনুু ফরর ‚জাটন আভায়দয গাটড় আয়ছ?‛ 
‚বতায ভাথা বগাফয বাযা তা জাটন।‛ 
‚াফধান দাু্ ‛ অটবভনুু চুাুঁচার। 
‚াফধান অটব! আটভ চুাুঁচারাভ। 
ফয়যন িভ মা না। ‚আভায়দয টতনোনা ফাটড়, দুয়িা বতরির, জাটন তুই?‛ 
‚বতায িায়র দুয়িা টৃং থািয়র ভানাত, ফয়র ফাই,‛ আটভ নায়ছাড়ফান্দা। 

‚তয়ফ বয- ‛ ফয়রই অটবভনুু স্কুয়রয ফুাগিা ছুুঁয়ড় বপয়র জায়ি ধযর আভায়ি।আয 
ফয়যন দুভদুভ িয়য আভায টয়ঠ টির ভাযয়ত রাগর। 

টিন্তু াযয়ফ বিন আভায য়ে। আভায়ি অয়নি িাজ িযয়ত । াত- া ক্ত ক্ত। 
য়দয ভয়তা আরুয়দ্ধভািকা যীয ন আভায। এি ঝিিা ভাযয়তই টছিয়ি য়ড় বগর অটবভনুু। 
প্রথয়ভই ঘুয়য ফয়যয়নয ভুয়ে বভাক্ষভ এিোনা ঘুটল িটলয় টদরাভ। ‘ফা বয’ ফয়র  ভুে বচয় 
ফয় ড়র। টদয়ি অটবভনুু উয়ঠ দাুঁটড়য়য়ছ। আটভ বতয়ড় বময়তই  ারাফায বচষ্টা িযর। 
টদরাভ য বছয়ন এিোনা জব্বয বগারটিি! 

ঘিনা ঘয়িটছর ইস্কুর ছুটিয য যাস্তা। 
যটদন ইস্কুয়র টগয় বদটে অটবভনুু, ফয়যন বিউ আয়টন। 
বয়িন্ড টটযড বল য়তই বফাযা তাযাদ এয় ফরর ‚দিটড়, বডভািাযফাফু 

বতাভায়ি বডয়িয়ছন। মা।‛ 
‚বিন?‛ 
‚মা না, বগয়রই বদেয়ত ায়ফ।‛ ফয়র তাযাদ চয়র বগর। 
বয় বয় অটপ ঘয়যয টদয়ি এয়গাটি আয ভয়ন িযায বচষ্টা িযটছ িী বদাল িয়যটছ 

আটভ। বদাল ফরয়ত এি িারয়িয ই ভাযাভাটয। য়ত আভায বদাল বিাথা? 
আটভ ফাযান্দা। এিিু দূয়যই অটপ ঘয়যয দযজা। দযজািায টদয়ি তািাটি, আয ব 

ব িযয়ছ। া বমন বাটয য় আয়ছ। বডস্যায মা গম্ভীয।  
ছটফৈঃ বভ সুভী 

  
 



১। কম্পিউটারওয়ালা সমুদ্রে 
ড াববার সময় কী বদ্রল 
ডিেঁম্পিদ্রয়ম্পিল? 
উত্তরঃ F1- - - - F1- - -  
 
২। ম্পমসঃ কাবুল, তুই এক াদ্রয় 
লাল আর অন্য াদ্রয় সবুজ ডমাজা 
দ্ররম্পিস ডকন? 
কাবুলঃ কী করব? সকালদ্রবলা ডেম্পি 
বাদ্রে ডে দু’ডজাড়া ডমাজা আদ্রি 
তাদ্রের দুদ্রটাই এইরকম। 
 
৩। ম্পমসঃ হাবুল, ডবাদ্র ে ম্পিদ্রয় মযা 
ডেদ্রক উত্তর আদ্রমম্পরকাটা িুেঁদ্রজ ডবর 
কর। 
হাবুল ডেিাল। 
ম্পমসঃ গু । কাবুল, উত্তর আদ্রমম্পরকা 
ডক আম্পবষ্কার কদ্ররম্পিল? কদ্রব। 
কাবুলঃ হাবুল। ম্পিক দু ম্পমম্পনট 
আদ্রি। 
 
৪। ম্পমসঃ হাবুল, কাবুল, ডহামটাদ্রে 
ডে আমার ুম্পি রিনা ম্পেদ্রয়ম্পিলাম 
তাদ্রত দুজদ্রনর িাতায় হুবহু এক 

ডলিা কী কদ্রর হল? 
হাবুল, কাবুলঃ আমাদ্রের বাম্পড়দ্রত একটাই কুকুর ডতা! 
 
৫। আজ ভ্যালু এ ুদ্রকশদ্রনর িাতা ডবম্পরদ্রয়দ্রি। কাবুল ডবজায় মার ডিদ্রয়দ্রি। প্রশ্ন ম্পিল এইরকমঃ 
“আম্পম রাস্তায় ডেম্পি একটা ডলাক একটা িাধাদ্রক ডবজায় মারদ্রি। আম্পম ম্পিদ্রয় তাদ্রক োমালাম। 
এদ্রত আমার ডকান গুদ্রের ম্পরিয় প্রকাম্পশত হল? 
কাবুল তার িারিানা উত্তর ডেদ্রক ডবদ্রি ম্পনদ্রয়ম্পিল “ভ্রাতৃদ্রপ্রম।” 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আদদতযদিক্রমের ন ৌম ো 

সোত িছুমর আদদতযদিক্রে পমে নসন্ট মরন্স হোই স্কুমর ক্লোস ট ু–এ। িমো নদদি 
তোর ন ৌম োিো ো যোমে ন োথো দদমে? তুদে িমি  দী নিমে। জেঢো  দ ন্তু দি  
িুমঝমছ আদদতযর ে  পিম র ন ৌম োটো উমে যোে আ োমল দোাঁে নিমে। আদদদতয 
 ী িমছো ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তোম র অপদুুর্গো 

আেোমদর তো িোি ুএইিোমর িমেো হিোর পমথ। ো েোদটগদ েোর িমেজ এর ক্লোস 
ন োমরর ছোত্র। পমথর পোাঁচোদর ছদি এাঁম  পোিোম  দতদ  জেঢো ম । 

 

 



 

দিদতমজর দদর্ন্ত 

 দট ফ্লোওেোর অযো োমেদের ক্লোস ওেোম র দিদতজ জেঢোম র জন্য এই ছদিটো 
পোিোমো। ন ে  োর্মো নতোেোমদর নিোমো। 

 

 

 

 



 

ভূমতরোও ভো হে 

নিো ও ছদিিঃ ঋদি  
এদপমজ স্কু  
ক্লোস  োইভ 

নহোমট নথম  যি  নিমরোোে জঙ্গমর দদম  তি  সূযগটো নিল চ চ   রদছ। 
এ টুিণ পর যো িৃদি শুরু হ তো নতো িোর  ে। নহোমট নথম  অম   দূর এমস নর্দছোে 

তোই আর ন ো  উপোে  ো নপমে জঙ্গমর পোমল এ টো  োমির িোদে দছ নসটোমতই উিোে। 
 মে টো নো  দছ,ওরো আেোে ঢু মত দদ।সমে হমে নর্মছ,িৃদি আর থোমে  ো। 

আর ওমদর  োমছ এ টো ছোতো আমছ দ ন্তু নসটো এ টু নপোেো।তোই ওিোম ই শুমত হ। 
রোদিমর নিমত দদ,দ ন্ত নস- ও সি নপোেো। নদেোমও  ী সি নপোেোর দোর্। অদত 

 মি নিোে, ঘুমেোোে। 
পমরর দদ  নহোমটমর নো  এ।িোইমর নথম  েো , “স্যোর স্যোর, ওিোম  ন   

আমছ ? িোইমর আসু  আর নহোমটম চু ।” নহোমটম নযমত নযমত ওরো ি, “ওিোম  
 ী  মর রোত  োটোম ? ৩০ িছর আমর্ এিোম  এ টো পদরিোর জঙ্গমর আগুম  পুমে 
েমরদছ!” 
 



ননতিক ংকট 
ংতিা 

 

 প্রহ্লাদ তিলরন নদিয 
কুরতি। িাাঁয ুলেয নাভ 
তফলযাচন। তফলযাচন তফফালমাগয 
লর এক কন্যালক িাাঁয কলন 
কযলি চান।  
 যাজা অতিযলয ুে 
সুধন্বন সই একই কন্যায 
াতিপ্রার্থনা কলযতিলরন। পলর রৃই 
ফীয তফলযাচন আয সুধন্বলনয ভলধয 
িুভুর তফফাদ সফলধ মায়। রৃজলনই 
এলক অলযয প্রাি সনওয়ায ি 
কলযন।  
 তফলযাচন ভলন কযলিন সম 
তিতনই সযা ুরুল িাাঁয ভলয়। 

তিতন মর্ার্থই কাতিি কন্যালক অজথন কলয িাাঁলক ত্নীরূল গ্রি কযলি ালযন। তকন্তু সুধন্বন 
ভলন কযলিন সম তিতনই িাাঁয ভাভতয়ক মুফকলদয ভলধয সেষ্ঠিভ। সলিু তিতন ভলন কযলিন 
সম কাতিি কন্যায াতিীড়লনয প্রর্ভাতধকায িাাঁযই ওয়া উতচৎ।  
 রৃজলনয কর মখন ভীভাংায ম্ভাফনা িাতড়লয় জতটরিয লয় উঠর িখন রৃজলনই 
সগলরন নদিযযাজ প্রহ্লালদয কালি। নদিযকুরতি প্রহ্লাদলক িাাঁযা তফচাযক লি ফরলরন িাাঁলদয 
িলকথয। িাাঁলদয উবলয়যই একটাই দাতফ, “আভালদয রৃজলনয ভলধয সক সেষ্ঠিয? তভলর্য ফরলফন 
না।” 
 এই প্রচন্ড করল বয় সলয়তিলরন নদিযাতধতি প্রহ্লাদ। প্রশ্ন রৄলন প্রহ্লাদ সুধন্বলনয ভুলখয 
তদলক িাতকলয়তিলরন। প্রচণ্ড সরালধ সুধন্বন িখন প্রায় মলভয ভুললরয ভলিা অতিফিথ। তিতন গলজথ 
উলঠতিলরন, “আতন মতদ তভর্যা উত্তয সদন আভালদয প্রলশ্নয তকংফা উত্তযই না সদন, িলফ  
ফজ্রফাহুয ফজ্রাঘালি আনায তয িখলন্ড খতন্ডি লফ।”  
 ডুভুয গালিয ািা সমভন তিযতিয কলয কাাঁলি র্ালক াযাক্ষি সিভনই সুধন্বলনয কর্া 
রৄলন আিলে র্যর্য কলয কাাঁলি রাগলরন নদিযযাজ প্রহ্লাদ। তভর্যা ফরা া, আফায 
লিযাচ্চাযলি িাাঁয প্রািাতধক ুলেয অতবভান আি ওয়ায ম্ভাফনা প্রফর। ুে রৃুঃখ ালফ 
বাফলরও তিা লয় িাাঁয ভন মন্ত্রিায় কািয য়। তিধায়, োয় অতিয নদিযকুরতি সগলরন 
ভাজ্ঞানী ঋতল কাশ্যলয কালি। কাশ্য ভুতনলক তিতন ফরলরন, “স তদফযজ্ঞ, তেকালরয 
ন্যায়নীতিলি আনায অায জ্ঞান, সদফ, যাক্ষ, নয, ব্রাহ্মি ফাই আনায কালি নীতিয প্রশ্ন 
তনলয় উতিি য়, কাযি আতনই নীতিজ্ঞালন তেবুফলন সেষ্ঠিভ। আভালক ফলর তদন আভায কী 
তযিতি লফ মতদ আতভ সকালনা প্রলশ্নয তঠক উত্তয জানা র্াকলরও িা না ফতর ফা তভলর্য ফতর?”  



কাশ্য ভুতন উত্তয তদলরন, “সম উত্তয জানা লেও সরালব, যালগ তকংফা বলয় িা উচ্চাযি 
কলয না িালক ফরুলিয অঙ্কু স্র ালক ফাাঁলধ। আয সম চক্ষকুিথলগাচয ঘটনায াক্ষী সর্লকও 
সই ঘটনায তফফযি সদয় অমলত্ন, অমর্ামর্ স তনলজই ফরুলিয অঙ্কু স্র ালক লড়। এলকক 
ফিয কাটলর লয স ফাাঁধন এলকক কলয ততর্র য়। সুিযাং সম জালন, িায অকলট িয ফরাই 
উতচৎ। াতফদ্ধ ধভথ মখন সকালনা বায াভলন আল ংলাধলনয অতবপ্রালয় াাময তনলি 
িখন বাি ব্বায কিথফয ালয ূর ধভথ সর্লক িাতড়লয় সনওয়া, নালর িাাঁযা তনলজযাই সই 
াূলর তফদ্ধ লফন। একটা বায় মতদ মর্ার্থ তনন্দাথ কামথকরা তিযস্কৃি না য়, িলফ 
কভথকালন্ডয সদাললয অলধথকটাই ফিথায় বাতধতিয ওয, একচিুর্থাং ফিথায় কুকলভথয কভথীলদয 
ওয আয ফাতক একচিুর্থাং ফিথায় বায় উতিি ফাতক কলরয ওয। তকন্তু সকালনা বায 
তনন্দাথ কামথকরা মতদ মর্ার্থ তিযস্কৃি য়, িলফ বাতধওতি ও অন্যান্য দস্যযাও াভুক্ত 
র্ালকন। কৃিকলভথয া িখন ফিথায় সকফরভাে াাচাযীয উয। স প্রহ্লাদ, মাাঁযা ননতিকিায 
প্রলশ্ন তভর্যা উত্তয সদন িাাঁযা াি ূফথিন ুরুল আয াি উত্তযুরুললয মাফিীয় উৎকলথ 
জরাঞ্জতর সদন। ঈশ্বলযয কালি ধনীন, ায় ম্বরীন, স্বজনীন, প্রািীন, ভানীন ফায রৃুঃখই 
ভান এফং এক। সকফরভাে তভলর্যফাদীই ফায রৃুঃখলক আরাদা আরাদাবালফ সদখালনায সচষ্টা 
কলযন। সচালখ সদলখ, কালন রৄলন, তফচায তদলয় ফুলে একজন ভানুল সকালনা ঘটনায াক্ষী য়। 
িাই াক্ষীয ফ ভয় তিয ফরাই উতচৎ। িযফাদী াক্ষী কখলনাই ধভথফুতদ্ধ তকংফা তফললয় ফতিি 
ন না।” 
 কাশ্য ভুতনয 
যাভথ রৄলন প্রহ্লাদ 
িাাঁয ুেলক ফরলরন, 
“সুধন্বন সিাভায সচলয় 
সেয়িয। কাযি িযই 
িাাঁয তিা অতিয 
আভায িুরনায় 
সেয়িয। সুধন্বলনয ভা-
ও সিাভায ভািায 
িুরনায় সেয়িয। 
সুিযাং, তফলযাচন, এখন  
সুধন্বনই জীফলনয 
অধীশ্বয।”  
 প্রহ্লালদয ভি 
প্রকাল ভুগ্ধ লয় 
সুধন্বন ফরলরন, “স 
নদিযযাজ, সমলি ু আতন ন্তালনয প্রতি সোন্ধ লয় তভর্যা কর্লন প্রফৃত্ত নতন, িাই আভায 
আতল আনায এই ুে িায়ু লফন।” 



 

                   নন্দিনী চট্টোোধযোয় 
 
স অট্নককোর আট্গয কথো। এক গ্রোট্ভ থোকত এক ফুন্দি আয তোয নোতন্দন। সফজোয় 

গন্দযফ তোযো, আয সতভনই দু:খী। ন্দতনকুট্র সক- উ ন্দছর নো তোট্দয।  
অথচ আট্গ এভনন্দি ন্দছর নো। তখন তোট্দয সগোরোবযো ধোন, সগোয়োট্র দুট্ধর 

গরু, সরোকজট্ন ফোন্দি এট্কফোট্য গভগভ কযত। তোযয এট্ক এট্ক ফ ভট্য সগর, িোকোকন্দি 
একন্দদন পুন্দযট্য় সগর। থোকোয ভট্ধয এখন আট্ছ একিো প্রকোণ্ড বোঙো ফোন্দি, ন্দকছু ুট্যোট্নো আফোফ 
আয ফোনত্র। োিোয সরোট্কয ফোন্দি িুকিোক কোজ কট্য ন্দদট্য় মো দু- চোয য়ো সজোট্ি তোই 
ন্দদট্য় ফুন্দি আয তোয নোতন্দনয এখন ন্দদন চট্র। 

একন্দদন সন্দযফো নোট্ভ এক সপন্দযয়োরো এর তোট্দয গ্রোট্ভ।  ট্যকযকভ ন্দজন্দন তোয 
ঝুন্দিট্ত। “চুন্দি- ফোরো- োয- দুর চো-- ই, ুতুর চো-- ই, সখরনো চো—ই”—োাঁকট্ত োাঁকট্ত স 
মোন্দির গ্রোট্ভয থ ন্দদট্য়।  

সছোট্টো সভট্য়ন্দিয খুফ ইট্ি র একট্গোছো নতুন চুন্দি োট্ত যট্ত। স ঠোকুভোয কোট্ছ 
ফোয়নো ধযর। ন্দকন্তু সফচোযো ঠোকুভো! তোয কোট্ছ সন্দদন চুন্দি সকনোয ভট্তো একিো য়ো ন্দছর নো। 

সন্দযফোন জোতক 



তখন নোতন্দন এক উোয় ঠোযোর—“ন্দচট্রট্কোঠোয় সম ফোনগুট্রো আট্ছ গুট্রোট্তো সকোট্নো কোট্জ 
আট্ নো।য ফদট্র চুন্দি সকনো মোয়নো?” 

ঠোকুভো বোঙো ফোট্নয স্তূ সথট্ক একিো থোরো সফয কট্য সন্দযফোট্ক সদখোর। অট্নকন্দদন 
ট্ি সথট্ক সথট্ক সিোয যঙ ট্য়ট্ছ সকট্রকুন্দি। সন্দযফো থোরোিোয ন্দছনিো একিো ট্ি থোকো 
োথট্যয িুকট্যো ন্দদট্য় ঘলট্তই থোরোয আর যঙ পুট্ি সফট্যোর। 

আট্য এ সম সদন্দখ সোনোয থোরো! সন্দযফো ভট্ন ভট্ন চভট্ক উঠর।  
ন্দকন্তু ফুন্দি মখন ফুঝট্ত োট্যন্দন তখন এট্ক ঠকোট্ত ট্ফ। এই নো সবট্ফ স ফুন্দিট্ক 

ফরট্রো, “সতোভোয এ থোরোয দোভ কোনোকন্দি নো, এ আন্দভ সনফ নো।” 

ফট্র স োাঁিো রোগোর। তোয আর ভতরফিো ন্দছর অন্যযকভ। স বোফর একিু ফোট্দ ঘুট্য 
এট্ ঐ থোরোিোয ট্ে আট্যো ন্দকছু দোন্দভ ফোন প্রোয় ন্দফন্দনয়োয় োতোট্ফ। 

ঠোকুভো, নোতন্দন দুজট্নযই ভনিো খোযো ট্য় সগর। এভন ভয় সন্দযফোন নোট্ভ আট্যকজন 
সপন্দযয়োরো “চুন্দি চো-- ই, সখরনো চো—ই” োাঁকট্ত োাঁকট্ত সই ট্থ এর। নোতন্দনয 
সিোট্ন্দিট্ত ঠোকুভো এট্ক থোরোখোনো সদখোর। 

“এ সোনোয থোরো সকনোয ভট্তো অত িোকোকন্দি সম আভোয কোট্ছ সনই ভো,” সন্দযফোন 
ফরর। 

“স কী ফোফো, এক্ষনু্দি একজন এিো সদট্খ ফট্র সগট্রো সম এয দোভ কোনোকন্দি নয়।তুন্দভ 
আভোয কোট্ছ বগফোন। তুন্দভ মো সদট্ফ তোই আভোয কোট্ছ মট্থি। আন্দভ এিো সতোভোট্কই সদফ,” 
ফুন্দিয গরো কোন্নোয় ফুাঁট্জ আট্। 

সন্দযফোট্নয কোট্ছ তখন ’োাঁট্চক কোন ন্দছর। কোন কোট্ক ফট্র জোট্নো সতো? তখনকোয 
িোকোট্ক কোন ফরত। মোকট্গ স কথো;  সন্দযফোন তোয সই োাঁচ কোন আয ঝুন্দিট্ত মত 
ন্দজন্দনত্র ন্দছট্রো ভস্ত ফুন্দিট্ক ন্দদট্য় ন্দদর। শুধুভোত্র নদী োযোোট্যয জন্য কিো য়ো ফুন্দিয 
সথট্ক সচট্য় ন্দনর। 

সন্দযফোন চট্র মোফোয খোন্দনক ফোট্দই সন্দযফো আফোয এট্ োন্দজয- “কই সগো ফুন্দি; দো 
সতোভোয বোঙো থোরোিো। আয মন্দদ ন্দকছু থোট্ক সতো তো দো, চুন্দিক’িো ন্দদট্য়ই মোই। ফোচ্চো সভট্য় 
চুন্দি যট্ত সচট্য়ট্ছ। আভোয নোয় একিু সরোকোনই র। ফভয় ন্দক আয রোব সদখট্র চট্র?” 

“অত কি কট্য সতোভোয দযকোয সনই ফোু,” সন্দযফোট্ক সদট্খই ফুন্দি এই ভোট্য ন্দক সই 
ভোট্য, “এই সতো আট্যকজন এর। স িো সোনোয থোরো ফট্র দোভ ন্দদট্য় ন্দকট্ন ন্দনট্য় চট্র সগট্ছ।” 

“এযোাঁ! সকোনন্দদট্ক সগট্ছ স?” আাঁতট্ক উঠট্রো সন্দযফো। 
“সদট্খো এতক্ষট্ি স য়ত নদীয োট্য চট্র সগট্ছ।” 
ফুন্দিয কোট্ছ এিুকু শুট্নই সন্দযফো সদৌট্িোর নদীয ন্দদট্ক। সন্দযফোনট্ক ন্দনট্য় সনৌট্কো তখন 

ভোঝনদীট্ত। 
“সনৌট্কো সপযো, সনৌট্কো সপযো,” োত - ো ছুাঁট্ি সন্দযফো োগট্রয ভট্তো সচাঁচোট্ত 

রোগর। সনৌট্কো আয ন্দপযর নো। সন্দযফো তখন যোট্গ, দু:সখ ফকু সপট্ি ভোযো সগট্রো। 
 

সই জট্ে ফুদ্ধট্দফ ন্দছট্রন সন্দযফোন আয তোাঁয খিুতটু্তো বোই সদফদত্ত, সম 
ন্দকনো ফযোফয তোাঁয ত্রুতো ক’সয এট্ট্ছ , স ন্দছট্রো সন্দযফো। 



ুযাতনী 

ফীযবদ্র 
কুরদাযঞ্জন যায় 

 
সকালর একভয়  সদফতাযা কশ্য 

আতযাদদ ভুদনদদগলক রআয়া সাকয নাভক এক 
যভসুন্দয ফবলত সফড়াআলত দগয়াদিলরন। সআ 
ফবলত ভুদনঋদলদদলগয অশ্রভ ও ফাসুলদলফয এক 
ভদন্দয দির। সদফতা ও ঋদলগণ ফাসুলদলফয ূজা 
কদযয়া দগদযদখলযয দনকলে উদিত আলর ঠাৎ 
দত বয়ংকয ও ফহুদফস্তৃত এক দিদখা অদয়া 
তাাঁাদদগলক দঘদযয়া সপদরর এফং সদদখলত 
সদদখলত কলর বস্ম আয়া সগলরন। সআভয় 

দলফয নুচয ভালতজস্বী ফীযবদ্রও সআ ফবলত সফড়াআলতদিলরন। দতদন ঠাৎ াাকায ব্দ 
রৄদনয়া বাদফলরন, “সরাক দফলদ দড়লরআ এআরূ দফরা কদযয়া থালক অয ফদালয গন্ধও 
াআলতদি। ফযাাযখানা কী?” এআ বাদফয়া দতদন গ্রয আয়া সআ অগুলনয দনকলে সগলর য 
সদফতা ও ঋদলদদলগয দা সদদখলত াআলরন। তখন সআ বীলণ অগুন ফীযবদ্রলকও সাড়াআলত 
অদর।  

দক্ষমজ্ঞ ধ্বংলয ভয় ভালদফ তাাঁায ভাথায একগাদি জো দদয়া এআ ফীযবদ্রলক প্রস্তুত 
কদযয়াদিলরন। তাাঁায কৃায় ফীযবলদ্রয ক্ষভতাও দির াধাযণ-- সমন দিতীয় ভালদফ। আদন 
দক্ষমলজ্ঞ আন্দ্র প্রবৃদত সদফতাদদগলক ভাদযয়া মজ্ঞ রণ্ডবণ্ড কযাআয়া সদন। এভন দক, কৃষ্ণলক মবন্ত 
আাঁায দনকলে যাস্ত আলত আয়াদির। সুতযাং অগুন তাাঁায কী কদযলফ? জর দড়লর তৃলণয 
অগুন সমভন ীতর আয়া মায়, ফীযবদ্রলক সদদখয়া এআ প্রচন্ড অগুনও সতভনআ ান্ত বাফ ধাযণ 
কদযর। তখন ফীযবদ্র বাদফলরন, “এআ অগুন ফড় জ সদদখলতদি না, ভুলূতবয ভলধয ৃদি 
সাড়াআয়া না কদযলফ। তএফ আালক অদভ ান কদযফ।”  

এআ বাদফয়া দতদন চলক্ষয দনলভলল এআ বয়ানক অগুন ান কদযয়া সদফতা ঋদলদদলগয নাভ 
ধদযয়া ডাদকলত রাদগলরন। দকন্তু কলরআ ুদড়য়া িাআ আয়ালিন, উত্তয দদলফ সক? তখন দতদন 
কদযলরন দক, দনলজয যীয আলত দকদিত বস্ম রআয়া তাালত ঞ্জীফনী ভন্ত্র দড়লরন। তাযয 
সআ ভন্ত্রূত বস্ম ভৃত সদফতা ও ঋদলদদলগয বলস্ম যাদখফাভাত্র কলরআ যীয ধাযণ কদযলরন 
এফং তাাঁাদদলগয প্রাণ দপদযয়া অদর।  

জীফন াআয়া সদফতাদদলগয অনলন্দয ীভা যদর না। তাাঁাযা ফীযবদ্রলক লনক ধন্যফাদ 
কদযয়া লয সফড়াআলত সফড়াআলত মখন ফবলতয ন্যদদলক সগলরন তখন ঠাৎ প্রকান্ড একো 
া অদয়া করলক দঘদযয়া সপদরর। এআ দ্ভুত ফযাায সদদখয়া ফীযবলদ্রয সতা যাগ আফায 



কথাআ; দতদন সআ ালয দত মুদ্ধ অযম্ভ কদযলরন। ক্রভাগত এক ফৎযকার রৃআজলনয দত 
বীলণ মুদ্ধ আর। তাযয ভাফীয ফীযবদ্র রৃআ ালত ালয ভুখ ধদযয়া তাালক দচদযয়া রৃআ বাগ 
কদযলরন ও সদদখলরন ালয সলেয ভলধয কলরযআ ভৃতলদ যদয়ালি। দতদন তখনআ ঞ্জীফনী 
ভন্ত্র িাযা করলক ুনযায় জীদফত কদযলরন। তখন কলর ভা ন্তুি আয়া ফীযবদ্রলক কত সম 
ধন্যফাদ কদযর তাা অয কী ফদরফ! 

এআরূল দিতীয়ফায জীফন াআয়া তাাঁাযা ুনযায় চদরলত চদরলত খাদনক দূলয দগয়া 
সদদখলরন, ম্মুলখ ভা বয়ংকয এক যাক্ষ। তাায দো াত, াাঁচো া ও অেো ভাথা। 
ক্ষধুাতব যাক্ষ উদয ূণব কদযলফ বাদফয়া ফানযযাজ ফারীয দত মুদ্ধ কদযলতলি। দফষ্ণু মখন 
ফযারূ ধদযয়াদিলরন তখন তাাঁায যীলয মতো ফর দির ফারীয যীলয তাায দিগুণ ফর। 



আায উয অফায তাায সিালো বাআ সুগ্রীফ তাায ায়। দকন্তু তফু সআ রৃদবান্ত যাক্ষ ফারীয 
দত ভুদিমুদ্ধ কদযলত কদযলত ঠাৎ সুগ্রীফলক ধদযয়া দগদরয়া সপদরর। এআ অশ্চমব ফযাায 
সদদখয়া ফারী বাদফলতদির কী কদযয়া রৃি যাক্ষলক ভাদযয়া বাআলক যক্ষা কদযলফ। এআ ফলয 
যাক্ষ ফারীলকও সলেয ভলধয ুদযর। এআ বয়ংকয কান্ড সদদখয়া সদফতা ও ঋদলগণ প্রালণয বলয় 
ঊধ্ববশ্বাল িুদেলরন।  দকন্তু ায়! তাাঁাদদগলক অয দধক দূয মাআলত আর না—দ াত ফাড়াআয়া 
সআ বীলণ যাক্ষ করলক দগদরয়া সপদরর।  

ভাত্মা ফীযবদ্রও এআ ফযাায সদদখলরন। দতদন অয হ্য কদযলত াদযলরন না। যালগ 
তাাঁায ফবাঙ্গ পুদরয়া উদঠর। এফং দনলভলল িা সমাজন এক াথয রআয়া যাক্ষলয ভাথাগুদরয 
দঠক ভধযখালন অঘাত কদযলরন। সআ দারুণ অঘালত তাায একদে ভাথা চূণব আয়া সগর।  

ফীযবদ্র তৎক্ষণাৎ একদে ফবলতয চূড়া রআয়া যাক্ষলক ুনযায় অঘাত কদযলর স 
নায়াল ফবলতয চূড়াদে ধদযয়া সপদরয়া ফদরর, “এতক্ষণ সতাভায ফর সদদখরাভ, এখন একফায 
অভায ফর সদখ।” এআ ফদরয়া রৃআখাদন তলরায়ায রআয়া একখাদন ফীযবলদ্রয ালত দদয়া ুনযায় 
ফদরর, “অআ অভযা তলরায়ায মুদ্ধ কদয।” 

এ কথায় ম্মত আয়া ফীযবদ্র তলরায়ায গ্রণ কদযলর য রৃআজলন ভা বয়ংকয মুদ্ধ 
অযম্ভ আর। রৃযন্ত যাক্ষ অশ্চমবয সকৌলর ফীযবলদ্রয গরায় অঘাত কদযয়া যক্তাত কদযর। 
তখন দতদন দনতান্ত ক্রুদ্ধ আয়া দারুণ এক অঘালত যাক্ষলয রৃআো ভাথা কাদেয়া এভনআ এক 
দংনাদ কদযলরন সম সআ লব্দ দত্রবুফন কাাঁাআয়া দদলরন। এআরূল উবলয় ক্রভাগত দতন ফৎয 
মুদ্ধ কদযলরন দকন্তু কাাযও জয় আর না। ফললল ভাফীয ফীযবদ্র দতয় ক্রুদ্ধ আয়া 
াঙ্ঘাদতক এক অঘালত যাক্ষলয ফগুদর ভাথা কাদেয়া সপদরলরন। তাযয তাায সে দচদযয়া 
সদফতা, ঋদল ও ফানয রৃআদেলক ফাদয কদযলর য ম্মুলখয দদলক চাদয়া সদদখলরন, সদফী ার্ব্বতী 
দূলয দাাঁড়াআয়া তাাঁায সআ দ্ভতু মুদ্ধ সদদখলতলিন।  

ার্ব্বতীয লঙ্গ সদফদলব নাযদও দিলরন। তখন দতদন ব্রহ্মা, দফষ্ণু ও ভালদলফয দনকে দগয়া 
এআ ফযাায ফণবন কদযয়া কদলরন, “এআ রৃর্দ্বান্ত যাক্ষলক ফধ কদযয়া ফীযবদ্র অজ দত উত্তভ 
কাজ কদযয়ালি। এআ যাক্ষলয ফৃত্তান্ত ফড়আ দ্ভুত। অদভ ফদরলতদি। রৄনুন। 
 সুযযাজ দযণযকদুয যাজলে এক ভা ক্ষভতাারী যাক্ষ সদফতাদদলগয দত এক 
ফৎযকার মুদ্ধ কদযয়াদির। ওআ যাক্ষ মুলদ্ধ ফহুফায ত আলরও দদতযগুরু রৄক্রাচামবয তাালক 
জীদফত কলযন। তখন স রৄক্রাচামবযলক ফদরর, “প্রবু, ফাযফায ভদযয়াও অনায কৃায় অদভ 
ুনর্ব্বায জীফন াআ। অভায ভলন অলি একফায মলভয দত অভায মুদ্ধ আয়াদির। অয 
তখনও অদন অভালক ফাাঁচাআয়াদিলরন। তাআ অদভ ভলন কদযয়াদি সম এখন আলত মাালক 
দগদরফ, স অভায সলে দগয়াআ মাালত ভদযয়া মায় সজন্য অদভ কলঠায তস্যা কদযয়া ফয রাব 
কদযফ। অদন দয়া কদযয়া উলদ দদন।” 

এ কথায় গুরু রৄক্রাচামবয ফদরলরন, “তুদভ ভন্ত িক তীলথব দগয়া ব্রহ্মা, দফষ্ণু দকংফা 
ভলশ্বলযয অযাধনা কয। তলফআ সতাভায আচ্ছা ূণব আলফ।”রৄক্রাচালমবয উলদভত সআ রৃি 
যাক্ষ ভন্ত িলক দগয়া চাদযদদলক অগুন জ্বারাআয়া িয়ভাকার দত দারুণ তস্যা কদযর। 



দকন্তু তফু সকান সদফতা ন্তুি আলরন না সদদখয়া স সম উায় ফরম্বন কদযর তাা দতয় 
বয়ংকয। একদে একদে কদযয়া দনলজয ভাথা কালে অয অগুলন অহুদত সদয়---  

তাযয কী র? জানলত লর নজয যালখা লযয ংখযায এআ াতায়— 
ভরূ গ্রন্থঃ ুযালণয গল্প—কুরদাযঞ্জন যায়। ১৯৩৬। (ফানান দযফদতবত) 



স্মযণসয় মশাঁযশ 

বশযতফন্নহ ষফপ্লফস শাংফশষদক বফঞ্জশষভন গশাআ ষনিভযশন 
উভশ বট্টশচশমি 

 
         ১৯০৫ শলরয ১৬ 
ালটশফয। কশজিন ফশাংরশলক 
ববলঙ রৃ টহকলযশ কযলরন। 
প্রষতফশলদ গলজি উঠর 
ফশঙশষরযশ। যফসন্নশথ উবয় 
ফলঙ্গয ষভরলনয ষচহ্নস্বরূ 
ষন্দু- ভহরভশন,শষি, ষিস্টশন 
ষনষফিললল ফশাংরশয ফ 
ভশনুললক ‘যশখসফন্নন’ উৎফ 
শরন কযশয াঅহ্বশন 
জশনশলরন।   
 ‘যশখসফন্নন’ উৎলফয 
লয ফশাআ উদশত্ত কলে 
কষফগুরু যষচত ‘যশখসঙ্গসত’ 
‘ফশাংরশয ভশষট ফশাংরশয জর’ 
গশনষট গশাআলত গশাআলত ষভষছর 
রৄরু কযর। ষভষছলরয  
শভলনয শষযলত বদখশ বগর 
ধহষত লয, খশষর গশলয়,শলত 
যশখস বফাঁলধ, ভহলখ ানবযস্ত 
ফশাংরশয় যশখসফন্নলনয গশনষট 
গশাআলত গশাআলত াঅশভয 

ফশঙশষরয শলথ  লথ শাঁটলছন ৩২ ফছয ফয়স এক াআাংলযজ শলফ, নশভ তশাঁয ‘বফঞ্জশষভন গশাআ 
ষনিভযশন’। াঅজসফন বশযতফন্নহ াঅয চযভ ষিষটষফলযশধস এাআ াআাংলযজ শাংফশষদক হষরলয ষনললধ 
াভশন্য কলয ষভষছর এলগশফশয জন্য হষরলয রশষঠচশজি ভশথশ বলত ষনলরন। তফহ থশভলরন নশ শথস 
প্রষতফশদস ফন্নহলদয বছলে।  
         বফঞ্জশষভন গশাআ ষনিভযশন বশযলত এলষছলরন াআাংযশষজ কশগজ ‘ষদ বস্টটভযশন’ ষিকশয ম্পশদক 
লয়। বশযলতয স্বশধসনতশ াংগ্রশলভয াআষতশল ষতষনও একজন স্বশধসনতশ াংগ্রশভস াষবধশ বলয়লছন তশাঁয 
াশভশন্য াংগ্রশভস বরখশয ভলধয ষদলয় স্বশধসনতশ াংগ্রশভলক  বজশযশলরশ কযশয জন্য। বশযতফশসলদয 
শল দশাঁেশফশয জন্য তশাঁয শষতয়শয ষছর করভ াঅয তসক্ষ্ণ প্রষতফশদস বশলশ, াঅয তশাঁয াঅক্রভলণয 
একভশি রক্ষ ষছর ষিষটলয াতযশচশযস শনফযফস্থশ াঅয বাআ শলকযশ। উলেশ্য ষছর বশযত বথলক 
ষিষট শলনয াফশন ঘটশলনশ। ষতষন নশ থশকলর য়ত ১৯১৯ শলরয জশষরয়শনওয়শরশফশলগয নাং 
তযশরসরশয ছষফ াঅয খফয এত দ্রুত জশনলত শযত নশ  বশযতফশস, ষিলটলনয  প্রগষতন্থস দর তথশ  
শযশ ষফশ্ব।     



     যকশযসবশলফ বযলখলঢলক জশষরয়শনওয়শরশফশলগয তযশকশলেয খফয প্রকশলয াঅলগাআ ষতষন কেশ 
বন্ফযষলয বঘযশলটশ বথলক ষছষনলয় াঅনলরন এাআ ঘটনশয ষচি ষফফযণ।এভনাআ ষছর তশাঁয বগশলয়ন্দশ 
বনটওয়শকি। লঙ্গ লঙ্গ বাআ াংফশদ ষফরৃযত তযলঙ্গয  ভত ব াঁলছ বগর ষফশ্বফশসয কশলছ  তশাঁয বরখশ 
প্রফলন্নয  ভশধযলভ। কশলজয ফযশশলয তশাঁয ষছর শভষযক  তৎযতশ াঅয াংফশদ াংগ্রলয বগশনসয়তশ 
যক্ষশয বক র ষছর াঅশ্চমিজনক।     
       ১৮৭৩ ষিাঃ ভধয াআাংরযশলডডয শললেয এক বনশষযফশলয জন্ধ। ফশফশ উাআষরয়শভ ষছলরন 
াআাংরযশলডডয যয়শর বনষবয দস্থ াষপশয, াঅয ভশ শযশয ষতশ টভশ পযস্টশযও ষছলরন ষগ্রক 
বন ফশষনসয একজন ভহখয াআষঞ্জষনয়শয। এক াষবজশত ধনস ষযফশলযয ন্তশন ষশলফ তশাঁয ব বশগয 
লয়ষছর প্রথলভ বশটিভশউলথয গ্রশভশয স্কহলর েফশয। লয বমশগ ষদলরন ষভষরটশষয াযশকশলডষভলত। 
ষকন্তু শ কলয শভষযক ষফবশলগ বমশগ বদওয়শয াআচ্ছশ রনশ তশাঁয, ফযশফশ কযশয ষচন্তশ কযলরও বটশ 
তশাঁয কশলছ ছলন্দয রশগর নশ।  ১৮ ফছয ফয়ল ষঠক কলয বপরলরন ষতষন শাংফশষদক লফন। 
         াআাংরযশলডডয বশটিভশউলথয ‘শদশনি বডষর বভর’ষিকশয় বরখশলরষখ ষদলয় রৄরু র তশাঁয 
শাংফশষদক জসফন। এলক এলক  কশজ কযলরন ‘ষদ বডষর এেলপ্র’, ‘ষদ বডষর ক্রষনকর’, ‘ষদ 
ভযশনলচস্টশয গশষডিয়শন’ প্রবষত ষিকশয়। শম্রশজযফশদস ষিলটলন ফল কশজ  কযলত কযলতাআ বশযলত 
ষিষট যকশলযয নশনশ কুকসষতিয াঅয বশযতসয়লদয উয নশনশ  াতযশচশলযয খফয বলতন। াআচ্ছশ ত 
বশযলত াঅশয।  
 বশযলত াঅফশয সুলমশগও এর শাংফশষদকতশয লি। াআাংরযশলডডয ‘ষদ াআাংষরভযশন’ ও ‘ষদ 
বেডড াপ াআষডডয়শ’ ষিকশয প্রষতষ্ঠশতশ যফশটি নশাআট ১৮৭৫ শলরয জশনুয়শষয ভশল ‘ষদ 
বস্টটভযশন’াঅয ‘ষনউ বেডড াপ াআষডডয়শ’ নশলভ রৃষট াআাংলযষজ ষিকশ প্রকশ কযলরন বশযলত। একষট 
াংস্থশয শলতাআ ষছর এাআ কশগজ রৃষট ষযচশরনশয বশয। প্রথভ বথলকাআ  ‘ষদ বস্টটভযশন’ ষিকশয 
করকশতশ াষপলয ষনউজ এষডটয, ও কশযস এষডটয ষশলফ বমশগ বদফশয ডশক বলরন ষনিভযশন। 
এাআ তশাঁয প্রথভ বশযলত াঅশ ।  
      কশজিলনয ‘ফঙ্গ- বঙ্গ’ ষফলযশধস াঅলন্দশরলন শযশ করকশতশ মখন উত্তশর বাআ ভয় ষতষন এলষছলরন 
করকশতশয়। ফঙ্গবলঙ্গয প্রষতফশদ জশনশলত রৃাআ ফশাংরশয ভশনুল একশত্ম লয় াঅলন্দশরন রৄরু কযর। ষভষটাং 
ষভষছর রৄরু র। ষভষছলর াাং ষনলরন ষনিভযশন,করকশতশয বস্টটভযশন ষিকশয নফষনমহক্ত শাংফশষদক।  
াঅয তশযয করকশতশয় ফলাআ রৄরু র তশাঁয ষিষট ষফলযশধস ‘করভমহদ্ধ’। এাআ কশলজয ভশধযলভাআ তশাঁয 
ষযচয় ও ফন্নহত্ব র ফশাংরশয নশনশ ষফখযশত ষফপ্লফসলদয লঙ্গ। উলেশ্য একটশাআ। ষিষট শকলদয 
ষফলযশষধতশ। বশযতসয়লদয উয তশলদয াতযশচশয, বদলয শষন্ত ঙ্খরশ ফজশয় যশখলত তশলদয 
ফযথিতশ,তশলদয শলন এলদলয ভশনুললয াফণিনসয় রৃাঃলখয কথশ ভভিস্পিস বশলশয়, তসক্ষ্ণ ফয়শলন ষরলখ 
ফযষতফযস্ত কলয তহরলরন শকলদয।  স্বশধসনতশ ভলে দসষক্ষত লরন ষতষন।  
 ১৯১১শলর ফঙ্গ- বঙ্গ যদ ফশয য যশজধশনস ষদল্লসলত চলর বমলত এফশয তশাঁয ষকছহষদন কভিলক্ষি 
র ষদষল্লয ষিকশ াষপ। এযয সুলমশগ এর বফশলে  বথলক কশজ কযশয। বাআ ভয় ষপলযশজ শ 
বভতশ নশলভ একজন শিস ফযফশয়স ষযফশলযয ন্তশন তশাঁয াঅাআনল য পর বশ বছলে ১৯১০ শলর 
‘ফলে ক্রষনকর’ নশলভ একষট জশতসয়তশফশষদ ষিকশ প্রকশ কলযলছন। ১৯১৩ শলর তশাঁয াঅভেলণ বাআ 
ষিকশয ম্পশদক ষশলফ বমশগ ষদলরন ষনিভযশন। নতহন উদযলভ ফিবশযতসয় স্তলয তশাঁয কশজ রৄরু র। 
তশাঁয ম্পশদনশয় এক তসি জশতসয়তশফশদস ষিকশ ষশলফ াঅগুনঝযশ ষফপ্ললফয ফশণস প্রচশয কযলত রৄরু 
কযর ফলে ক্রষনকর।  
 বশযতসয়লদয উয বশলণ  াঅয াতযশচশলযয ষফফযণ তশাঁয বরখশয় ভশধযলভ ব াঁলছ বমলত রশগলরশ 
ষফলশ্বয দযফশলয। বশাআযয় বথলক রৄরু কলয ফষট শণতলেয কশউলকাআ বছলে কথশ কাআলতননশ 



ষনিভযশন। দষক্ষণ াঅষেকশয প্রফশস বশযতসয়লদয প্রষত বশ্বতশঙ্গ প্রবহলদয রৃফিযফশলযয ষফরুলদ্ধ বম ষফস্তত 
ষফফযণ াঅয কষঠন ভন্তফয বরখশ র ফলে ক্রষনকর  ষিকশয়, তশলত বলদলয বশযতসয়যশ প্রষতফশদ াঅয 
প্রষতলযশলধয শ বর। গশন্নসষজয দষক্ষণ াঅষেকশয় ালমশগ াঅলন্দশরন রৄরু কযফশয বছলন বজশয 
জহষগলয়ষছর তশ।   
 াআষতভলধয াআাংলযজ যকশয বশযতসয়লদয ষিষট ষফলযশধস ফযকভ কশজকভি বথলক ষফযত  যশখশয 
জন্য কুখযশত যশউরশট াযশট শ কযলরন ১৯১৯ শলর। এয ফলর ষিষট যশজলত্ব ফফশকশযস বম 
বকশলনশ বশযতসয়লক ষফনশকশযলণ, লন্দফত লরও  াঅটক কযশ বমলত শযলতশ। াঅটক ফযষক্ত ভহষক্তয 
াঅলফদন কযলত শযলফ নশ, বকশলনশ উষকর শলফনশ, বকশনও ষফচশযও লফনশ তশয। কশযশফশ, পশাঁষ, 
দ্বসশন্তয  মশ খহষ শজশ লত শলয।  
 এাআ ভশনষফক াঅাআলনয  ষফরুলদ্ধ গলজি উঠলরন ষনিভযশন। এাআ াঅাআলনয ষফরুলদ্ধ তযশগ্রলয ডশক 
ষদলরন তশাঁয ষিকশয় বরখশ প্রফলন্নয ভশধযলভ। ষনলজও তযশগ্র াঅলন্দশরলনয াাংসদশয লরন।   
াআষতভলধয ‘াআষডডয়শন ষথয়ষপকযশর বশশাআষটয’ প্রধশন াযশষন বফশন্ত ‘বশভ রুর  ষরগ’ স্থশন কযলরন 
১৯১৬ শলরয ১১াআ এষপ্রর। এাআ ষরলগয চযভ রক্ষয ষছর বশযলতয স্বশন রশলব ণিভশিশয় 
লমশষগতশ কযশ। ষনিভযশন এয দস্য লয় বগলরন।  
 ষকছহকশর লযয কথশ। ষদনটশ ষছর ১৯১৯ শলরয ১৩াআ এষপ্রর। বষদন ঘলট বগর 
জশষরয়শনওয়শরশফশলগয নাং তযশকশডড। বজনশলযর ডশয়শলযয বনতলত্ব শঞ্জশলফয নফফললিয ষদন বঘযশ 
ভশলঠ বফশখস উৎলফ ভলফত ষনযস্ত্র জনতশয উয চরর ষফনশ প্রলযশচনশয় গুষর।  যকশয তশয খফয 
চশশ বদফশয বচষ্টশ কলযষছর, ষকন্তু তযশকশলডডয ষকছহ ছষফ ঘটনশয ষফফযণ প্রকশষত লয় বগর ‘ফলে 
ক্রষনকলর’। াষিফলিস বশলশয় ষনিভযশন াঅক্রভণ কযলরন াতযশচশযস ঔষনলফষক ষিষট শকলদয। 
বজনশলযর ডশয়শলযয ষনষ্ঠহযতশয খষতয়শন ষদলয় ষরখলরন,‘দয াযশলগশষন াপ াভতয’ াঅয ‘াভতয 
এে াঅওয়শয ষডউষট টহ াআষেয়শ’,নশলভ রৃষট ভভিস্পিস প্রফন্ন। 
      বশযত শযশ ষথফসলত দ্রুতগষতলত ছষেলয় ের বাআ ফসবৎ তযশকশলেয ষচি  ষফফযণ। 
তশাঁয বরখশ ফলেয নশগষযকলদয ভলন স্বশধসনতশ স্পশয় াষিফুলহষরলঙ্গয কশজ কযলরশ। প্রষতফশদস 
াঅলন্দশরন াঅয উলত্তজনশ রৄরু র ফলেলত। গলজি উঠর শযশ বশযত। 
 এাআ ভলয় গশন্নসষজ বদল এললছন। ষতষনও ডশক ষদলরন গণ- ালমশগ াঅলন্দশরলনয। 
ষনিভযশনও প্রতযক্ষবশলফ এাআ াঅলন্দশরলন াাং ষনলরন - বশষত ষশলফ। বমখশলনাআ তযশগ্রলয 
ভথিলন বশ লতশ, বখশলনাআ ষতষন াাং ষনলতন াঅয ফক্ততশ  ষদলতন। তশাঁয ষিষট ষফলযশধস 
কশজকলভিয জন্য ালনকফশয যকশয তশাঁলক তকি কলযলছ ,এভনষক কলয়কফশয জষযভশনশও ষদলত লয়লছ 
তশাঁলক। ষকন্তু ষকছহাআ তশাঁলক তযথ বথলক ষনযস্ত কযলত শলযষন। 
 ষনিভযশলনয ষযলশটি বথলক জশষরয়শনওয়শরশফশলগয  াভশনষফক ঘটনশয তয উলন্ধশষচত ’বর, 
ষিষট শরিশলভলডট এাআ াতযশচশলযয  ষফরুলদ্ধ বরফশয শষটি  বশচ্চশয  ’বয় উঠলরশ। শধশযণ সুধস ষিষট 
নশগষযকযশও ষনন্দশয় যফ ’র। ষফষবন্প বদলয কশগলজ ভশলরশচনশয ঝে ফলয় বগর । ষিষট যকশয 
ানুন্নশন  কলয  জশনলরন যকশযসবশলফ জশষরয়শনওয়শরশফশলগয   খফয ষরষফদ্ধ াঅয প্রকশষত ওয়শয 
াঅলগাআ রৃাঁলদ শাংফশষদক ষনিভযশন তশাঁয  বরশক ভশযপৎ  াআাংলযজলদয কলঠশয শশযশয ভলধয বথলক ঘটনশয 
টশটকশ খফয ও নাং তযশদলশ্যয বফ ষকছহ ছষফ চহষয কলযলছন। লঙ্গ লঙ্গাআ বগুষর বছল ষদলয়লছন 
তশাঁয কশগলজ। এাআ খফয াঅয ছষফ াংগ্রলয াযশলধ ষনিভযশলনয একজন ফশতিশাংফশক বগশফধিন দশ 
বগ্রপ্তশয লরন, বনশ াঅদশরলতয ষফচশলয তশাঁয  ষতন ফছলযয বজর র। 
 ষনিভযশলনয বরখশ াাংখয ষিষট- ষফলযশধস প্রফন্ন ও ষনফন্ন, ষফষবন্প বশয় বশযতসয়লদয লক্ষ 
তশাঁয প্রদত্ত ফক্ততশ ষিষট যকশলযয ষফলদয কশযণ লয় উঠলছ বদলখ  তশাঁযশ ষচষন্তত লয় েলরন । 



যকশযস কশলজয প্রষতফন্নক লয়  উঠলছন বদলখ ,ষনিভযশনলক ষিলটলন শষঠলয় বদফশয জন্য বশাআযয় 
‘বলক্রটশষয াপ বস্টলটয’ কশছ ষচষঠ ষরলখ ানুভষত চশাআলরন। তশাঁয বরখশ ষফষবন্প াঅষটিলকলরয নভহনশ 
শঠশলনশ র ষফলরলতয দয াষপল। ষফলরলতয কভিকতিশযশ বাআফ বরখশলক াতযন্ত উলত্তজক, াঅয 
ষিষট শলনয লক্ষ ভ ক্ষষতকয ষফলফচনশ কলয ষনিভযশনলক বগ্রপ্তশয কলয রডডলন বপযৎ শঠশলনশয 
ানুভষত ষদলরন। কত্তিক্ষ ষতরভশি বদষয কযরনশ। 
 ষনিভযশন তখন প্রফর জ্বলয বফহাঁ। ষকন্তু হষর তশাঁলক  াসুস্থ ফলর  বযয়শৎ কযলরশ নশ। বটলন 
ষাঁচলে ষফছশনশ বথলক তহলর তশাঁলক বগ্রপ্তশয কলয ষনলয় বগর। াঅয াসুস্থ াফস্থশয়াআ তশাঁলক রডডলন শষঠলয় 
বদওয়শ র। তশাঁযশ ষনষশ্চন্ত লরন। শভষয়কবশলফ ফলে ক্রষনকর ষিকশষট ষকছহ  ষদলনয জন্য ফন্ন যশখশ 
’র। 
 তলফ াঅগুন কখনও ছশাআচশশ ষদলয় বনবশলনশ মশয়নশ। ষনিভযশলনয বদ রডডলন থশকলরও াঅত্মশ 
লে ষছর বশযলত। প্রশয় প্রষতষদনাআ ষতষন রেলনয ষফষবন্প কলরলজ বমলতন, বশযতসয় ছশিলদয শলথ কথশ 
ফরলতন, তশলদয বশনশলতন ব ভয় বশযলতয কষঠন াফস্থশয কথশ,শধশযণ বশযতসয়লদয রৃদিশয কথশ, 
জশনলত চশাআলতন জশষরয়শনওয়শরশফশলগয তযশকশে ষনলয় তশলদয ভতশভত। ষফলদলাআ তশলদয াংগষঠত 
কযলত রশগলরন বশযলতয স্বশধসনতশ মহলদ্ধয জন্য।  
 স্বলদল ও ষফলদল থশকশ ফ বশযতসয় ফহষদ্ধজসফস,াঅয ষষক্ষত বভধশলক াংগষঠত কযলত ষিলটলন 
ফলাআ ষতষন তশাঁয ভস্ত জসফষনষক্ত ষনলয়শগ কযলরন। রেলন ফলাআ ষফষবন্প শভষয়ক িষিকশয় 
ষরখলত রশগলরন ষিষট যকশলযয ষফরুদ্ধ ভশলরশচনশ। বশযলত ঔষনলফষক যকশলযয ষফরুলদ্ধ 
‘শাংফশষদলকয ধভিমহদ্ধ’ চশরশলত রশগলরন। রডডলন ষনফিশষত থশকলতাআ ১৯২০ শলর ষরখলরন  ‘ষিষট 
াযশডষভষনলেন এডড দয াভতয ভযশশকশয’ নশলভ একষট ফাআ । 
 

াঅফশয বশযলত নশটকসয়বশলফ ষপলয াঅশ 
 ষনিভযশলনয বপয বশযলত বপযশয কশষনসষট বযশভশঞ্চকয। কশউলক ষকছহ নশ জশষনলয় একষদন 
করলেশগশভস  একষট জশশলজয ফশথি ফহক কলয বপরলরন। ফহষকাং ক্লশকি ফশধশ ষদলরন, কশযণ তশাঁয ওলয 
কেশ ষনলদি ষছর ষনিভযশন াংক্রশন্ত বম বকশনও খফয বশযলতয ষিষট যকশযলক জশনশলত লফ। ষতষন 
তশাঁয কভি কযলরন প্রশণ ফশাঁচশলত। ষনিভযশন মথশযসষত ষনষফিকশয। জশশজ শ্রসরঙ্কশ ব াঁছহলর ষনিভযশন বনলভ 
েলরন জশশজ বথলক শ্রসরঙ্কশয ভশষটলত। বখশন বথলক একষট  বফশট- বেলন কলয ব াঁছহলরন বশযলত, 
বখশন বথলক একষট বভর- বেলন চলে এল নশভলরন ফলেয ষবলটশষযয়শ টশষভিনশল। ষনিভযশন প্লশটপলভি 
বনলভ কলয়ক শ ভশি এষগলয়লছন, লঙ্গ লঙ্গ তশাঁলক বগ্রপ্তশয কযশ ’র। 
 লযয ষদন তশাঁলক াঅদশরলত ষফচশযলকয শভলন শষজয কযশ র। শন্ত াঅয ষনষফিকশয ভহলখ 
ষতষন ষফচশযলকয শভলন দশাঁষেলয় তলতশষধক ষনবিসক াঅয প্রতযয়স স্বলয তশাঁলক লেশধন কযলরন ষনিভযশন। 
বকশলটিয কশজ রৄরু র। ষফচশযক শলফ প্রশ্ন কযলরন, ষতষন কস কশযলণ বশযলত ষপলয এললছন? 
তশছশেশ ষতষন ষপলয াঅশলত তশাঁলক রেলন ষনফিশলনয বম াঅলদ বদওয়শ লয়ষছর বাআ ষনয়ভ ষতষন 
ববলঙলছন। এজন্য তশাঁয শষস্ত লত শলয।  
 ষনিভযশন তশাঁয বস্থমি ফজশয়  বযলখাআ উত্তয ষদলরন, ষতষন বম বদলক ষনলজয বদ ফলর বশলফন 
াঅয বশলরশফশলন ব  বদল ষপলয এল ষতষন বকশনাআ াযশধ কলযনষন। ফযঞ্চ ষফনশ বদশলল তশাঁলক 
বগ্রপ্তশয কলয হষরাআ াযশধ কলযলছ। ষফচশযকশলফ তফহষদ্ধ লয় ষকছহক্ষণ তশাঁয ষদলক তশষকলয় 
যাআলরন, তশযয ষজ শশ কযলরন, ‚াঅষন ষক াঅনশয ষনফিশলনয াঅলদষরষষট লেন ষন?‛  
 লঙ্গ লঙ্গ ষনিভযশন উত্তয ষদলরন , ‚হ্শাঁ স্যশয, লেষছ বতশ। াঅলদষরষষটলত বরখশ াঅলছ বম, 
াঅষভ বশযতফললিয বকশনও জশয়গশয় ‘রযশডড’ কযলত শযলফশ নশ ;াঅয াআাংযশষজলত ‘রযশডড  কযশ’ ফরলত 



বফশঝশয় জশশজ বথলক ফশ ষফভশন বথলক যশষয বকশনও বদলয ভশষটলত শ যশখশ। ষকন্তু াঅষভ বতশ এাআ 
রৃলটশয ভলধয বকশনটশাআ কষযষন। াঅষভ শ্রসরঙ্কশ বথলক বফশট- বেলন কলয বশযলত এলষছ, তশযয ফলে 
ব াঁলছষছ একষট বভর- বেলন কলয। বকশনও ভশনুল ষক বেন বথলক রযশডড কযলত শলয, বেন বতশ রযশডড 
কলযনশ,তশাআ বেন বথলক রযশে কযশ য়  নশ ,াফতযণ কযশ য়(বগট ডশউন)‛।  
 এাআ াকশটয মহষক্ত রৄলন ষফচশযকশলফ বতশ ‘থ’। এ  মহষক্ত বতশ াআাংযশষজ গ্রশভশয ানুমশয়স 
এলকফশলয ষঠক। ষনিভযশন ছশেশ বলয় বগলরন, বশযলত থশকশয় তশাঁয াঅয বকশন  ফশধশ যাআলরশ নশ। ষতষন 
াঅফশয ফলে ক্রষনকযশর ষিকশয এষডটয লদ বমশগ ষদলরন ,াঅফশয রৄরু র তশাঁয বশযলতয স্বশধসনতশয 
জন্য করভমহদ্ধ,ষিষট শকলদয ষক্রয়শকরশলয ষফরুলদ্ধ ক্রভশগত তসক্ষ্ণ াঅক্রভণ।  
 ফলে ক্রষনকর ও ান্যশন্য ষিকশয় তশাঁয বরখশ বথলকাআ স্বশধসনতশ াংগ্রশলভয বাআ াঅগুনঝযশ 
ষদনগুষরয াআষতশ াঅয বশযতসয় যশজনসষতয ষফফতিলনয ধশযশফশষক াআষতশ শওয়শ মশয়। তশাঁয বদওয়শ 
ফক্ততশগুষরলতও যলয়লছ ব ভলয়য ালনক তথয।  
 স্বশধসন বশযতলক বদখশয স্বপ্ন তশাঁয পর লয়ষছর। বশযলতয স্বশধসনতশ রশলবয লযয ফছয 
১৯৪৮ শলর এাআ াংগ্রশভস শাংফশষদলকয ভতহয য়। 
 

বফঞ্জশষভন গশাআ ষনিভযশলনয ান্যশন্য কশজ--- 
    ১৯২৯ শলর ষতষন ষনলজ ‘াআষডডয়শন ন্যশনশর বযশল্ড’ নশলভ একষট বদষনক ষিকশ াঅয ‘উাআকষর 
বযশল্ড’ নশলভ একষট শপ্তশষক ষিকশ প্রকশ কলযষছলরন। ফলে ক্রষনকযশর ষিকশ ছশেশয য ‘ফলে 
বষডটলনর’ নশলভ একষট শন্নযষিকশ প্রকশ কলযষছলরন। এযয ১৯৪১ শলরয ১রশ বপব্রুয়শষয ‘ষিৎজ 
ষিকশ’, টযশফরলয়ড ষশলফ প্রকশ কলযন রুষ কশনশষজয়শ নশলভ ষফখযশত বশয ফযশযন াঅয ষদনকয 
নশদকশষনি নশলভ শাংফশষদলকয লঙ্গ। 
 ‘টযশফরলয়ড ষনউজ বশয’  এক নতহন ষদগলন্তয ন্নশলন মশিশ কলযষছর তশাঁলদয শত ধলয। বশনশ 
মশয় বম কষপয বদশকশলন ফল ষফ াঅয াঅলেদকয বশযতসয় াংষফধশলনয প্রথভ খেশ রৄরু কলযষছলরন , 
বাআ কশলপলত ফলাআ ষতন ফন্নহলত ষভলর ষিৎলজয ষযকল্পনশ কলযষছলরন চশলযয দলক।     
    বশযতসয় স্বশধসনতশকশভস াঅয াংগ্রশভসলদয কথশ ফশাআ জশষন, ষকন্তু াঅভযশ ালনলকাআ বফশধ য় 
ষনিভযশলনয বশযলতয স্বশধসনতশয জন্য জসফন উৎলগিয কথশ ষকছহাআ জশষননশ। একজন প্রকত ষনাঃস্বশথি 
বশযতফন্নহলক এাআ বরখশয ভশধযলভ শ্রদ্ধশ জশনশরশভ।  



 

http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug ততোভোদদয ভত কদেকজন তেদরদভদে একটো 
দোরুণ ভবউ- দেদটট  দোাঁভ়িদে। োভদনয অোভোন্য সুন্দয দৃশ্য তদদে উচ্ছোদ এ ওয গোদে দ়ি, তদ, উদ্দোভ 
তনদে দোরুণ ভজো কযদে।  

 

নযভ তযোদদ স্নোন কযো ফজু উতযকো, কোদেদটয ভত কদয ফদজ ভস্  ভফেোদনো োোদ়িয ঢোর, 
এাঁদকদফদক েরো কোদেয ভত স্বচ্ছ োোভ়ি নদীয ভতযভতয কদয ফদে েরো োন্নো যংএয জর, োন্ত ধযোনদমোগী ভডোয 
োইদনয োভয, তঢউ তেরোদনো ভদগন্তদজো়িো নীর োোদ়িয ভোথোে োদো ভুকুট আয নীদরয তেদেও তফভ নীর 
আকো। 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ভকন্তু তোদদয টুকদযো টুকদযো তবদ আো কথো তথদক তফোঝো মোদচ্ছ োো়ি আয গোে, ভোঠ আয ফন, ভোভট 
আয আকো, োোদ়িয ফজু আয আকোদয নীর - এগুদরোয তকোনটোই তোযো আরোদো কদয ভেনদত োযদে নো -  
জোদনই নো একটোয োদথ আয একটোয কী তপোৎ- এভন আজফ তফোকো তফোকো একটো ফযোোয তম ঘটদত োদয, 
এভনটো বোফোই প্রোে অম্ভফ -  তোই নো? 

  

ভকন্তু ভঠক এভনটোই ঘদট েদরদে ঙ্গীদতয তেদে। 
 

ঙ্গীদতয, অথেোৎ গোন, ফোজনো, নোদেয উোদোনগুভরয ভফভবন্নতো, োভয- বফলভয ফো একটো তথদক 
আদযকটোদক আরোদো কদয তফোঝোয েভতো নো ওেো মেন্ত ঙ্গীদতয ভূর উোদোনগুভরদকই তফোঝো ম্ভফ নে। এয 
কোযণটো েফু তোজো তকন নো রৄধুভোে তকোন একভটভোে ব্দ ফো স্বয ভদদে ফো  নোদেয একভট ভুদ্রো ভদদে ততো আয 
ঙ্গীত ে নো! আযও জ কদয ফরদর, ধয, ' ক' আয ' ে', এই রৃদটো অেদযয তপোৎগুদরো নো জোনদর ' কোভর' 
আয ' েোভর' এই রৃদটো কথোই ততো একইযকভ তোনোদফ !  

 

তনভয এডওেোডে তেহ ভফদেদরয ' োউ টু ভরন্  টু ভভউভজক' ়িদর তদেদফ ওাঁয ভদত তম ফ ঙ্গীত 
ভল্পীয ভঠকবোদফ ঙ্গীত তোনোয, তদেোয, তফোঝোয েভতোটোই তনই, তোদদয গোন, নোে, ফোজনোে মতটো নো ঙ্গীত 
প্রভতবোয প্রভোণ থোদক, তোয তেদে তঢয তফভ থোদক তোদদয ভদধয মোযো ভঠকভত ঙ্গীত ফুঝদত োদয। 

 

ঙ্গীদত রৃদটো ত্তো ভভদরভভদ থোদক -  একটো ত্তো জোগভতক, আয একটো যভোভথেক ফো আধযোভিক। 
জোগভতক ত্তোটো আভোদদয তেতনোে ত াঁেে কোন, তেোে অথেোৎ ইভিদেয ভোধযদভ -  আয তই তোনো, তদেোয 
তথযগুদরো গৃীত ে আভোদদয ফুভিফৃভত্ত ভদদে। ত্তোয ভিতীে অংভটয আদফদন আভোদদয কল্পনোয োদথ, 
আদফদগয কোদে।  

 

ঙ্গীত মতেণ রৄধুভোে তকোভযওগ্রোভপ (নোদেয তেদে) ফো সুরভরত ব্দজ্জো (গোন- ফোজনো)' য ভদধয 
আফি ততেণ তোদক অঙ্ক ফো অনুীরদনয তমোগপর ভদদে তফোঝো ম্ভফ ুদযোুভয।  

 
     
    

 

http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug
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ভকন্তু ঙ্গীদতয তম রূজ্জো আভোদদয কল্পনো ফো আদফদগয দযজো রৃ- োট কদয েুদর ভদদত োদয, তোদক 

ফুঝদত দর তদেো আয তোনোটো ফুভিফৃভত্ত আয তই ভফশ্ব- েভফ (the big picture)ফো আধযোভিক তেতনো ভদদেই 
অনুবফ কযদত দফ। 

 

ভৃথফীদত ঙ্গীতেেেো ে অন্যোন্য ফভকেযু তেদে তফভ-  আয ঙ্গীদতয েেেো ফো ঙ্গীত ভনদে বোফনো ে 
ফেোইদত কভ। ঙ্গীত ফ়ি ভধুয যদে তভো়িো। ত তকফর োভরদে তফ়িোে, দভৃি এ়িোে, ধভযদর ততো ধযো তদদফ 
নো তগোদেয। 

 

েোয এডুইন তনভয রযোটডভেোয ভূরত রৄ- প্রোণীয েভফ আাঁকোয জন্য ভফেযোত। তোাঁয ভফেযোত বোস্কদমেয 
ভদধয অভত ভযভেত রটডদনয ট্র্যোপোল গোয তস্কোেোদযয ভং ভূভতে। এাঁয একটো অন্য েভফ ম্পদকে তোাঁয এক তদোভত 
ভোদরোেদকয বেোনক আভত্ত ভের এই তম রৄদেোযগুদরোয একটোযও ো তোদদয েোফোদযয োেটোয ভদধয ভের 
নো! তই ূকয- োরকদক তদোল ভদদে রোব তনই, কোযণ  ফোস্তদফ প্রকৃভতদত ত এযকভটোই তদদে অবযস্ত। 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                     ভগস্  অযোট দয ট্র্ফ্  (১৮৮৪) 
 

ঙ্গীদতয তেদে প্রকভৃতদত এভন তকোন আদদেয নভুনো তনই মোয তথদক োধোযণ ভোনুল ঙ্গীত ভোদরোেনো 
কযোয ফো তফোঝোয তকোনযকভ একটো ভোনদটড তদত োদয। তোই ফুভিফৃভত্ত প্রদেোজন ঙ্গীদতয তেদে। 

 

ততোভোদদয ভদধয মোদদয 'দিো কথোে কদিো তনই' তোযো েত বোফে গোন ফোজনো রৄনফ, ে বোর রোগদফ 
নে রোগদফ নো। এয ভদধয আফোয ফুভিফভৃত্ত ভপভত্তয ঝোদভরো তকন? ঝোদভরো নো থোকদর ভতযই ফদ়িো বোদরো ত। 
ভকন্তু আভোদদয বোদরোরোগোটো কেন তম ভফশ্ব ফোজোয ফযফস্োয কোদে ভফভে দে তগদে আভযো ভনদজযোই জোভন নো। 
নইদর তদে অোধোযণ গুণী তফরভেদকও আজ ফোজোভয ভগভভদকয প্রদেোজদন কদেক ঢোদকয করযদফ ভনদজদক 
প্রকো কযদত ে, ভফযর প্রভতবোয অভধকোযী গোেকদক সুে যোগদোভয তেদ়ি েটুর ভদনভোয গোন কদয অভস্তত্বযেো 
কযদত ে। তোই তকোন বোদরোরোগোটো ঙ্গীত বোদরোরোগো আয তকোনটো করযফ বোদরোরোগো, তই তপোৎটুকু 
ফুঝদতও ওই ফুভিফৃভত্তয প্রদেোজন।    

 

ভকন্তু কতটো ফুভিফৃভত্ত প্রদেোজন ঙ্গীত ফুঝদত? এ জন্য ফোইদক ভক ঙ্গীতজ্ঞ ওেোয ভত ভভেত দত 
দফ? জ ও ভযষ্কোয উত্তয -  নো। মোযো ঙ্গীত বোরফোদ, তোদদয দে ঙ্গীদতয উোদোনগুভর আরোদো কদয 
ভেদন তনওেোয েভতো অজেন কযোয জন্য ভটডত ওেোয প্রদেোজন তনই। এই তফোধ ঙ্গীতদপ্রভীয কোদে 
স্ববোফগতবোদফই এদ মোদফ।  

 

ঙ্গীদতয ভদধয রৄধু গোন- ফোজনোয তপ্রভেদত ফরো মোে কদেকভট স্বয রৄদন স্বযগুদরোয নোভ ফো তোদরয নোভ 
ফরদত নো োযদরও তোদদয তীব্রতো আয ভদেয ভনভযদে এদকয োদথয অদযয তপোৎ মোযো ফুঝদত োদয তোদদয 
দে গোন- ফোজনোয ভতনভট ভূর উোদোন -  সুদযরো ধ্বভন(Melody), স্বয- ঙ্গভত(Harmony) ও েন্দ(Rhythm) 
তফোঝো কভঠন দফ নো।     
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ত্র ৭ 
পুরয়াযা ছাড়ায ১৫ দদন ফাদদ কভমনাায় প ৌঁদছারাভ। গঙ্গায াদড় তাৌঁফু পপরা র। 

আভযা প ৌঁছদত পভাযাটযা াদরদয় পগর। কভমনাা একটা প ারা ভতর জায়গা। একটা পছাদটা 
নদী, গঙ্গায় দগদয় দড়দছ। এ ানকায ান্ত দযদফদই তাৌঁফু পপরা র।   

চাযাদয গ্রাদভয পাবা পদদ  দদন পকদট মাদির দদদফি। কদয়কভা এ াদন থাকায য 
কদনমর ভযগিান আয গডাডম এয কাছ পথদক আদদ এর ভুদঙ্গদযয দদদক পমদত দফ। সন্যদদরয 



আদগ পবাযযাদতই সন্যফাদনীয ভারত্র দনদয় পফদযদয় ড়দত দফ ভদদয়ৌঁ পফকায, স্কট আয 
পফনাডমদক। দঙ্গ পগারাফারুদদয দাদয়দে দমদন আদছন তাৌঁদক।  

পটা ১৭৭১ াদরয ভাঝাভাদঝ ভয়। ভা াদনক চরায য ভুদঙ্গদযয কাছাকাদছ, আন্দাজ 
৩০ দকদরাদভটায দফ, গঙ্গায ভাঝফযাফয াথদযয য ফানাদনা এক ানা চভৎকায ুদযাদনা 
ফাদড় নজয পকদড় দনর। পদদন ন্ধ্িায় কাছাকাদছই আস্তানা পপরা র। যদদন কাদর দভস্টায 
পফকায, দভস্টায পফনাডম আয অন্যান্য বদ্রদরাকদদয দঙ্গ দকাদয পগরাভ। রৃুয নাগাদ পপযা 
র। প াড়াগুদরা নদীয কাছাকাদছ এদর আভযা ই একরা প্রাাদটা আদযা কাছ পথদক পদদ  দিক 
কযরাভ নদী পদযাদনা দফ।  

প াড়াগুদরাদক দদদয দজম্মায় পযদ  আভযা ভাছধযা পন দকায় পচদ ফরাভ াদয 
মাদফা ফদর। পদকদযয থানটাদত পরাকজন পফ পফড়াদত আদ। আভাদদয কাছাকাদছ আদত 
পদদ  পদকযফাফা তাৌঁয পডযা পছদড় পফদযদয় এদরন। তাৌঁয যদন া অফদধ পগরুয়া ভদরদনয 
আর াল্লা। প ারা াতা। আয ভাথায় দভটায াদনক াদা ভদরন কাদড়য াগদড়। ফুক অফদধ 
াদা দাদড়দত পফ ম্ভ্রভূর্ম তাৌঁয পচাযা। ফদয়দয কাযদর্ ভাথায চুদর াক ধদযদছ। 
এদরাদভদরা চুর কাৌঁধ অফদধ এদ পনদভদছ। দকন্তু তাৌঁয যীয স্বাস্থ্ি পদ ফায ভদতা। পফ একটা 
উৎপুল্ল বাফ তাৌঁয পচাযায়।  

তাৌঁয পবতদয ভদনয অদ্ভুত প্রাদন্ত, ভুদ  দযতৃদিয ছা। আভাদদয দতদন আদতথিগ্রর্ 
কযদত ফরদরন। ফরদরন তাৌঁয মতটুকু াভথম তাই দদদয় দতদন  ুদ ভদন আভাদদয পফা কযদফন। 
কথা ফরদত ফরদত তাৌঁয দচন্তাদচতনায় ঈশ্বদযয বাফনা  ুদয  ুদয আদছর। ভাদঝভাদঝই দতদন 
আকাদয দদদক ভু  তুদর চাইদছদরন। াদত একটা রম্বা জদয ভারা। পকাভদয ফাৌঁধা 
আদযক ানা। আভযা তাৌঁয আস্তানায়  ুকরাভ। এত দযষ্কায দযিন্ন জায়গা আদভ  ুফ কভই 
পদদ দছ। পচ দকা একপাদর জায়গা, পকানাকুদন াৌঁচ গদজয ভদতা। পফ উৌঁচু জায়গাটা, চাদচময 
ভদতা অদনকটা, ছাতটা ভতর আয াৌঁদচরদ যা। প াদন িায জন্য ভই যদয়দছ। দদদনয ভদধি 
দফদল দফদল ভদয় এক ানা রৄচাভড়ায য টানটান দয় ফদ পদকযফাফা অতিন্ত প্রপুল্লভদন 
পকাদনা পর দকয ফই দড়ন।  দযয এক পকাদর্ আগুন জ্বরদছ দধদক দধদক। দতনদদদক ইৌঁট দদদয় 
দ দয তাইদতই যান্না কদযন উদন। যান্না ফরদত পেপ বাত  পপাটাদনা। তায াদথ গাদছয পরভূর। 
দকন্তু অদতদথদদয জন্য দযজায ফাইদয ফদড়া উনুদন ফিফস্থ্া কযা। আভযা ম ন পক তূরবদয তাৌঁয 
আস্তানা পদ দছ, উদন আভাদদয আভ  অন্যান্য পর এদন দদদরন। পপযফায ভয় তাৌঁয 
আদতদথয়তায প্রংা পতা কযা রই াাাদ তায আস্তানায দযিন্নতায এফং পরফাগাদনয 
প ন্দদমময মদথষ্ট সু িাদত কযা র।   

পদকদযয পন দকা পচদই এাদয পপযত এরাভ আভযা। কর ভানুলদদয াযাাদযয 
জন্যই এই ফিফস্থ্া। ফদদর গ্রাভফাীযা পদকযফাফায প্রদয়াজনীয় দজদনত্র দদদয় আদন।  

সন্যদর যদদন ভুদঙ্গদয প ৌঁছর। ইউদযাীয়যা একটা ফদড়াদড়া প ারাদভরা ফিাযাদক 
দগদয়  ুকর। স্থ্ানীয় পাইযা রৃদগময ভদধি তাদদয দনদদমষ্ট আস্তানায়। রৃদগময দযদধ রৃ ভাইর। 
গঙ্গায াদড় পচ দকা কদয সতদয কযা। রৃদগময াভদনয আয াদয পদয়ার প্রায় জর পথদক উদি 
আা। গঙ্গায াড় ফযাফয দূয অফদধ পদ া মায়।  

অদপাযদদয থাকায ফিফস্থ্া াভদনয দদদক। চভৎকায বাদফ সতদয পটা। সন্যদদয 
থাকায জায়গাটা একরদি একটা এরাকায ভদধি, ফাদড়গুদরা দৃশ্যত পফ পকতারৃযস্ত। ভৃর্বাদফ 
কাটা চকচদক াথয দদদয় াজাদনা। রৃদগময পবতদযয অংদ দভয কাদভ আদর  াদনয ুদযাদনা 



প্রাাদদ কদনমর গ্রাদটটয জন্য ফিফস্থ্া র। ভয় ত দনা থাফা ফায়দন প প্রাাদদ। চাযদট চড়া 
দযজা দদদয় রৃদগম প াকা মায়। অতিন্ত দক্ষতায দঙ্গ ফানাদনা পগুদর। চাযদদদক চাযদট।  ুদকই 
ফিাযাদকয াভদনয ভাি। নফাফদদয আভদর সতদয দর কম্পাদনয াদত আায য পনা াৌঁদট 
দদদফই প্রকৃতদক্ষ এই রৃগম ফিফরত দত থাদক। এভন আয দিতীয়দট পনই এ তল্লাদট। 
ভাইরটাক দূদয একায জীর্ম কুটীয (বাযদতয পমদকাদনা প্রাদন্তই াধাযদর্য ফাস্থ্ান, পমভনটা 
পদ া মায় আয দক!)। এই ফাদন্দাযা পযভ ফানায়। আয  াদনকটা দূদযই ফা কদযন নানান 
দজদনদয উৎাদনকাযীযা। এ ানকায পরাদকদদয ফানদকান ফানাদনায দক্ষতা এভন পম 
আাদয যগুদরয ফাজাদয একদচদটয়া ভার যফযাদ এদদয জুদড় পনই। এভনদক করকাতা 
 ফাংরায দফদবন্ন প্রাদন্ত। এ ানকায ভানুলদদয ম্পদকম কদথত পম এৌঁযা ফংযম্পযায় এই 
ফৃদিারন কযদছন এফং ফাজাদয দজদনত্র পজাগান দদদয় চদরদছন।  

ক্রভ 
 

(দঙ্গ ভুদঙ্গয রৃদগময ছদফদট দফকদপয আৌঁকা)_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ীভাদন্তয অন্তযার 
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সীমান্তের অেরান্তে 

ভদযন্দ্রনাথ রাদড়ী 

াদত পর া ভরূ াণ্ডদুরদ পথদক ংকরন  ম্পাদনা—শ্রীভতী স্বপ্না রাদড়ী 



 
 
শ্রী ভদযন্দ্রনাথ  রাদড়ী উিযপ্রদদদয র নউ 

দযয ভকফরুগদে ১৯০৯ াদর পদাযা জানুয়াদযদত 
জন্মগ্রর্ কদযন। তাৌঁয সফ পকদটদছর যাদনদ দতয কাদছ 
নাগাদনদত। 

পছাটদফরা পথদকই অভ াী এই ফারকদট তায 
দপ্রয় প াড়া পযদফয দদি চদড়  ফিাঘ্র অধুিদলত  ন জঙ্গদর  ুদয 
পফড়াদতা। গাদছয দঙ্গ দনদজদক পফৌঁদধ গাদা ফন্দুক পছাৌঁড়া 
অবিা কযা প্রায় াৌঁচ ছ ফছয ফদয় পথদক তায একটা 
প রা দছর। অিাডদবঞ্চায তাৌঁয যদে দছর। অজানাদক জয় 
কযায পনা তাৌঁদক টানত।  
অতুরনীয় পভধা  স্মৃদত দেয অদধকাযী পর ক ফরবালাদফদ 
দছদরন। ভাতবৃালা ফাংরা,  ইংযাদজ,  দদন্দ ছাড়া উরৃম  
কুভাউদন বালা তাৌঁয দিতীয় ভাতৃবালায ভদতাই দছর। দতদন 
াোফী  ুত ু ফা  দতা বালা(া তুনদদয বালা) 
অনগমর ফরদত াযদতন। প্রথাগত দক্ষা ছাড়াই ফাংরা 
, ইংযাদজ  উরৃম াদদতি তাৌঁয দ র  পর ায সরী অনফদি 
 আধুদনক দছর। স্বাধীনদচতা এই ভানুলদটয ,  স্বাধীনতা 
পপ্রভী জাদতয প্রদত অগাধ  শ্রদ্ধাই য়দতা তাৌঁদক া তনুদদয 
স্বাধীনতা ংগ্রাভ দনদয়  “ীভাদন্তয অন্তযাদর” দর দত 
অনুপ্রাদর্ত কদযদছর। ফাংরা বালা পর া,  ড়া  ফাংরা 
াদদতিয প্রদত আনুযাগ দতদন তাৌঁয দফফাদয  দয , তাৌঁয স্ত্রী 

শ্রীভতী াদন্ত রাদড়ীয াচদমম পদয়দছদরন। তাৌঁয স্ত্রী তাৌঁয দঙ্গ প্রায় ফ জায়গায় দগদয়দছন। া তুদনস্তাদন 
দতদন পিাদভদর পস্টন াযাদচনায রৃদগম তু্রকন্যা দনদয় থাকদতন। প াদন তাৌঁয দনজস্ব রৃদট পদযক্ষী থাকত,  
আয থাকত আত্মযক্ষায জন্য একদট ফন্দুক। পর ক প াদন িাাদন্ত একফায পমদতন ।  
পর দকয ইংযাদজদত “ Pakhtoon “ ীলমক পর দট আনুভাদনক ১৯৫৩- ’৫৪ াদর Statesman দত্রকাদটদত 
ধাযাফাদকবাদফ প্রকাদত দয়দছদরা ।   
দিতীয় দফশ্বমদুদ্ধ ফভমা ীভাদন্তয রড়াইএয য দতদন আদভময দভদরটাদয ইদেদনয়াদযং াদবম দফবাদগ মুে ন  দুন 
দভদরটাদয এদেদনয়াদযং কদরজ পথদক AMIE যীক্ষায় দিতীয় স্থ্ান অদধকায কদযন ।   
১৯৬৭ াদর  দতদন Commander works engineers দ পথদক অফয পনন। চাকুদযকাদর দতদন প্রাক 
স্বাধীনতায মদুগ অদফবে বাযদতয ফূম পথদক দিভ, উিয পথদক দদক্ষর্ ,  দয পগাটা বাযত  ুদয  
পফদড়দয়দছদরন। দকন্তু াাড় জঙ্গর তাৌঁয অদতদযে দপ্রয় দছর তাই পল জীফনটা দতদন াাদড়য পকাদর পদযারৃদন,  
পরপুদরয ফাগান প যা ছদফয ভত কদটজ  ফাদড়দত  কাদটদয়দছদরন।  
“ীভাদন্তয অন্তযাদর” পর াদট দতদন ১৯৬১ াদর রৄরু কদযন   ফু ম্ভফত ১৯৬৫ াদর পল কদযন । ১৯৮৫ 
াদরয  ২যা দডদম্বয দতদন পল দনিঃশ্বা তিাগ কদযন ।  

 
 
 
 
 
 



ংকরদকয ফেফিিঃ 
 

আভযা পছাট পথদক ফাফায কাদছ তাৌঁয  অিাডদবঞ্চাযা জীফদনয গল্পগুদর রৄদন রৄদন ফড় 
দয়দছ । ক ন া তুদনস্তান,  ক ন ফভমা ফডমাদয মুদ্ধ আফায ক ন ফা যাদনদক্ষত , নাগাদনয  ন 
জঙ্গদর যাদতয অন্ধ্কাদয কাৌঁদধ ফন্দুক  াদত দটভদটভ কদয জরদছ পছাট্ট একটা রটিন দনদয় 
াকদদণ্ড ধদয একা ফাদড় পপযা,  ভাদঝ ভাদঝই দূদয পানা মাদি ফাদ য ডাক । এ ন ভদন 
কদয পই পযাভাঞ্চ  অনুবফ কদয। জয় াদকয ািকদদয কাদছ ফাফায পর া া তুদনস্তাদন তাৌঁয 
অদবজ্ঞতায কথা তুদর ধযায পম সুদমাগ পদয় আদভ আনদন্দত। 

স্বপ্না রাদড়ী  
২৫.৯.২০১৪ 

 
 
 
 
 
 
 
 



        
ফন্ধ্ুফয প  আফরৃর আদজজ ফরদতন, “বাইজান, চাকুদযয ংকটভয় দথ িদন্দ 

চরদত দর ভানুদলয  একদট দফদল গুর্ থাকা আফশ্যক। পই গুু্র্দট মদদ আয়ি কযদত াদযা 
তাদর  পদ দফ ভস্ত ভুদকর আান দয় পগদছ, চাকুদযয চড়াই যাস্তায় তযতয কদয এদগদয় 
চদরছ। প গুর্দটয নাভ র সফগুর্।  

নফাফ ফাদাদদয দযফায াধাযর্ত যাদতয পফরাদতই ফদ। এভদন এক দন্ধ্য দযফাদয 
নফাফাদফ তাৌঁয প্রধানভন্ত্রীদক ফরদরন, “য়াদজয াদফ ভিায়দন  আজ সফগর্ কী ফদজ  াঈ।  
সফগর্ এক পফতদযন ফদজ  স। ভিায়দন পতা ইতনা উভদা ফদজ কদব  াদয় নদ। য়াদজয 
াদফ সফগর্ পক ভুতল্লক আকা কিায়া   য়ার স?”   

ভন্ত্রী ভায় উিয দদদরন, “জাৌঁানা পফক্ রৃযস্ত পযভাদত স। জিায়দ  রজুয ভ ফ 
পরাদগাদক ফাদা স, অয়দ সফগুর্ াদয ফদজৌঁকা ফাদা দগর্া মাতা। ইস কা দজস্মকা যঙ 
কিায়া চভকতা যতা স! দফভায ইদকা  াদয় পতা তনদরুস্ত পা মাদত স। রজুয সফগুর্ পতা 
এক াী ব্জী স।”  

দকছু দদন দয, নফাফ াদফ আফায দযফাদয ফদ আদছন। আজ নফাফ াদদফয 
পচাযাটা পফ ফিাজায, ভদন য় দকদঞ্চত অসুস্থ্ আদছন , পফগুদনয  তযকাদয কদয়কদদন ভাদন   
প দয় তাৌঁয যীয পফ  াযা।  



দতদন ভন্ত্রীদক ফরদরন “য়াদজয াদফ সফগন পকাই অদি দচজ নদ স। ভিায় পতা আজ 
াযাদদন পট পক দদম প পফচচন থা।” 

য়াদজয াদদফয উিয “রজুয দফরকুর রৃযস্ত পযভাদত স , ইদভ কিায়া ক্ দক সফগন 
ফতই  যাফ চীজ স । ভুদঝ পতা ইকা নাভ প দ নপযত স । তন্দুযস্ত আদদভ ইদ  াদনদ 
দফভায পা মাতা, রজুয সফগুর্ আ যদগজ ন  াইদয়গা।”  

ফাদা ফরদরন, “ভগয আদন পতা কর সফগুর্ দক ফরত তাদযপ দক দথ। ভন্ত্রীয জফাফ,  

“রজুয ভিায় পতা রজুয কা পন কয র সফগুর্ কা নদ।”  
ফা বাইজান, এদন য়াদজদযয চাকুদযয আন টরায় পক?  
চাকুদয জীফদনয প্রাযদম্ভ মদদ প  আফরৃর আদজজ াদদফয দঙ্গ পদ া ত আয মদদ 

সফগুর্ গুর্টা ভয়ভদতা যি কযদত াযতাভ তাদর াযা চাকুদয জীফনটা পাৌঁচট প দত প দত 
চরদত ত না, দদদফি গড়গড় কদয এদগদয় পমতাভ।  
        ইংযাদজ ১৯২১ ার। আদভ ত ন র নউদত চাচম দভন ফাদকমট স্কুদর ক্লা দদে দড়। 
ািীদদয কাদছ রৄনরাভ ইংযাজদদয যাজে আয  ুফ পফদদদন পনই। ভাত্মা গান্ধ্ী নাদভ এক 
ভুকুটদফীন যাজা ইংযাজদদয দফরুদদ্ধ মুদ্ধ প ালর্া কদযদছন। কদয়কদদন য র নউ কংদগ্র 
গ্রাউদটড দফযাট বায় ভাত্মা গান্ধ্ী  তাৌঁয রৃই কভমী পভ রানা ভম্মদ আদর  কত আদর 
উদস্থ্ত দরন।  

গান্ধ্ীদক পদদ  ভনটা দদভ পগর। ভাথায় ভকুুট পনই, যদর্ যাজদফ পনই, পকাভদয 
এক ানা তরয়ায মমন্ত পনই! ইদতভদধি কদয়কজন যাজচনদতক পনতা প াদন উদস্থ্ত দরন। 
তাৌঁযা  ুফ গযভ গযভ পরকচায দদদরন, ফরদরন আভযা মদদ ইংযাজদদয দঙ্গ নন পকাঅদযন 
কদয  তাদদয স্কুর পছদড় দদই, তাদর বাযতফদলময স্বাধীনতা এদকফাদয চট কদয এদ মাদফ। 
আভায প্রস্তাফটা  ুফ ছন্দ র, কাযর্ স্কুদরয দতনজন ভাস্টায, উরৃময পভ রদফ াদফ, অদেয 
ভাস্টাযভাই  ংস্কৃদতয দণ্ডতভাইদয়য দঙ্গ আভায ম্বন্ধ্টা  ুফ প্রীদতকয দছর না। তাৌঁদদয 
কথা ভদন ড়দতই আয ফ ড়ুয়াদদয াদথ পগাভতী নদীয জর স্পম কদয থ কদয 
পপররাভ, মতদদন বাযত স্বাধীন না য়, ততদদন আয স্কুদর মাফ না। ত ন এ ফুদদ্ধ দছরনা পম 
ফঙ্গন্তানদদয চাকুদয ছাড়া গদত পনই আয তায  জদন্য দনদদন ভিাদিক া না কযদর 
পকযাদনদগদযয থ ফন্ধ্। প ারা থাকদরা রৄধু কাদয়ক শ্রদভয যাস্তা মা ত নকায ভধিদফি ফাঙাদর 
দযফায ভদন কযদত রজ্জা পদতন । 

এযয দকছুকাদরয জদন্য চরর আাত ভধুয পফদযায়া অফয আয তাযই  ভদধি  টনা 
চদক্র দগদয় প ৌঁছরাভ প্রকৃদতয রীরাবূদভ কুভাউন ফমতাঞ্চদরয পছাট্ট াাদড় য যাদনদ দত। 
এ াদন একটা চাকুদয জুদট পগর যাদনদ ত কিাটটনদভদটটয য়াটায য়াকমস - এ। এই য়াটায 
য়াকমদট য পথদক পফ দূদয, গডদণ্ড দদদয় ছ’ভাইর আয গাদড়য যাস্তায় নয় ভাইর। গাদড়য 
যাস্তাদট অফশ্য য়াটায য়াকমস  মমন্ত প ৌঁছয়দন। পদলয ভাইর দতদনক াদয় াৌঁটা গডদণ্ড।  

যাদনদ ত পথদক গডদণ্ড দদদয় দতন ভাইর যাস্তায় প্রায় রৃ াজায দপট উদি আয একদট 
াাদড়য  ভাথায় পচ ফাদটয়ায পগাযা ফিাযাক । প ান পথদক পায  ক গাদছয  ন জঙ্গদরয 
ভদধি দদদয়  ুদয  ুদয দতন ভাইর গডদণ্ড যাস্তা দদদয় আফায প্রায় ছ াজায  পুট  পনদভ পগদর 
য়াটায য়াকমস - এ প ৌঁছদনা মায়। 



াাদড়য গাদয় াইন আয যদডাদডনড্রন (কুভাউদন বালায়  ফুযানাঞ্চ)  ফদনয ভদধি 
য়াটায য়াকমস , তায প্রায় রৃদা গজ দূদয এক াদন পছাট্ট ফাংদরা ধযদনয ফাদড় আয ৌঁদচ গজ 
দূদয  ান ফাদযা পছাট পছাট এক  দযয পকায়াটমায, ড্রাইবায, পিায়াযভিান পদয জদন্য।  

ফাংদরা ফাদড়দট পছাট দর আভায পফ বার পরদগদছর, কাযর্ আভায পাফায  দযয 
জানরা পথদক দভারাদয়য ধফধদফ  াদা দতনদট ৃঙ্গ ফ ভদয়ই পদ দত ায়া পমদতা। য়াটায 
য়াকমস  পথদক যাদনদ ত  পচ ফাদটয়া কিাটটনদভদটট জর াম্প কযা দতা দস্টভ ইদেন দদদয় আয 
জ্বারাদন দাদফ ফিফায কযা দতা াইন যদডাদডনড্রন , ক প্রবৃদত গাদছয কাি। ফয়রাদযয 
যাক্ষুদ ক্ষধুা পভটাফায জদন্য াজায াজায ভর্ কাদিয পমাগান দদত গবনমদভদটটয পদযস্ট 
দডাটমদভটট।  

কাি ফইফায জদন্য ভজুয আত সুদূয পনাদরয কযদ যাজি ফজাং পথদক। এযা ফজাং পক 
ফদর পডাদট আয দনদজদদযদক ফদর পডাদটয়ার। এযা জঙ্গদরয ভদধিই গাছারা পকদট দনদজদদয 
জদন্য কুৌঁদড় য সতদয কদয পনয় আয াতা দদদয় ফাদনদয় পনয় ছাদ মা ছাদ না ফদর ছাদদয প্রন 
ফরা বার।  

জাগদদয জঙ্গর পথদক াদয় াৌঁটা একদট রু থ চদর পগদছ নাগাদনয য়াটায 
য়াকমস  মমন্ত। পই রু াথ ধদয পডাদটয়ারযা দদি আড়াই পথদক দতন ভর্ পফাঝা দনদয় , াদত 
একটা রাদি , এদকফাদয নুদয় দড় াাদড় নদীনারা পদযদয় প ৌঁছত নাগাদনদত, ভজুদয ভর্দছু 
আড়াই আনা। ফড় গদযফ দছর যা।  

যাদনদ ত কিাটটনদভদটটয ফাড়দত জদরয চাদদা পভটাফায জদন্য নাগাদন য়াটায য়াকমস  
পথদক দতন ভাইর দূদয বারু দডয পছাট্ট াাদড় নদদদত একটা ফাৌঁধ সতদয কযা দয়দছর। 
আভাদদয যয়ারা ফদড়াাদফ এদরন ফাৌঁধ উদিাধন কযদত। ফাৌঁদধয জর দযষ্কায যা ায 
জদন্য ফড় াদফ আভাদক রকুভ কযদরন  ফড় দকছু ভাদছয পানা পজাগাড় কদয জদর পপরদত। 
রকুভ রৄদন আভায পতা ভাথায় াত। াদফ মদদ পগাটাকতক ফাদ য ছানা পজাগাড় কযদত 
ফরদতন, প কাজটা ফযং অদক্ষাকৃত জাধি ত। কুভাউদনয জঙ্গদর ফাদ য অবাফ 
পনই, দজভ কযদফট তাৌঁয „ভিান ইটাম অপ কুভাউন‟ফইদটদত কুভাউদনয ফিাঘ্রকূরদক অভয কদয 
পযদ  পগদছন। দকন্তু পছাট পছাট াাদড় নদীদত ফদড়াজাদতয ভাছ য় ফদর রৄদনদন।  

তদফ ফদড়াাদদফয কথা! এই অাধিাধন কী কদয কযা মায় তাই দচন্তা কযদত 
রাগরাভ। কদয়কদদদনয ভদধিই ভাছ পজাগাদড়য একটা সুযাা দয় পগর।  গবনমদভদটটয এক 
বূতূফম দিকাদায  অধুনা কংদগ্রদয াণ্ডায পছাট বাইদয়য দফফা উরদক্ষ ফযমাত্রী মাফায 
দনভন্ত্রর্ পরাভ। দফফা দফ ৌঁদচ ভাইর দূদয  দয়যনাদযয   কাদছ। একভাত্র াদয় াৌঁটা গ ডদণ্ড 
ছাড়া দভদর গ্রাভ পথদক  দয়যনা মাফায অন্য পকান থ পনই। পফরা একটা নাগাদ ফযমাত্রী 
দদরয দঙ্গ মাত্রা রৄরু কযরাভ। ফ চাইদত আদগ একটা দফযাট রদদ যদঙয দনান, তায দঙ্গ 
নাকাড়া , যাভদঙা  তায দছদন রড়কাদন নতমকদদয দর। এদদয দছদন ডাদটডদত চদড় ফয  
তায য চরর ফযমাত্রীয দর।  

দঙ্গ দছর রৃদট বুদটয়া প াড়া। দকন্তু াাদড়য গাদয় চড়াই উতযাই দথ প াড়ায য়াদয 
কযাটা দফদল দনযাদ ফদর ভদন র না। কাদজই আদভ ফাইকায দঙ্গ পৌঁদটই চররাভ । 
গ্রাদভয ীভা ছাদড়দয় ফয পৌঁদটই চরর। াাদড় চড়াই উতযাই ধদয জঙ্গদরয দবতয দদদয় থ। 
প্রচুয রার যদঙয পগাছা পগাছা যদডাদডনড্রন, জংদর পগারা  ফন্য পচদয পুদর ত ন পগাটা 
জঙ্গরটা আদরা কদয পযদ দছ। 



দথ রৃ জায়গায় দফশ্রাভ দনদয় আভযা পয কা ডাৌঁড়া নাভক ফিাঘ্রংকূর াাড়দটদত ম ন 
প ৌঁদছদছ ত ন ূমম ডুফুডুফ।ু দছদন ফর দূদয রৃ’াদয পফগদন যদঙয াাদড়য ভাঝ াদন দভারদয়য 
একদট ৃঙ্গ ড়ন্ত ূদমময আদরায় ত ন টুকটুদক রার দয় উদিদছ। াৌঁটায দযশ্রদভ আভযা ফাই 
ক্লান্ত, দকন্তু পয কা ডাৌঁড়া পদযদয় পমদত দফ অন্ধ্কায ফায আদগই। কাদজই আয দফশ্রাভ কযা 
র না। াাদড়য গা পফদয় নাভদত আযম্ভ কযরাভ।  

ন্ধ্িায আদরাআধাৌঁদযদত কদনয ফাদড়দত প ৌঁছরাভ আভযা। কদনদক্ষয কদয়কজদনয দঙ্গ 
পফ আরা দয় পগর। দযয দদন ফয  ফযক্ষ দফদায় পনফায ভয় যা আভাদক একদদন 
পথদক পমদত দনভন্ত্রর্ কযদরা। ফরর “আদন ফাঙাদর, ভাছ প দত দনিয় বারফাদন। এ াদন 
পকাী নদীদত ফদড়া ফদড়া ভাছ ায়া মায়, আনায জদন্য ভাছ ধযায ফিফস্থ্া কদয পদদফা।”  

রৄদন আদভ পতা রাদপদয় উিরাভ। ভাছ  াফায পরাদব নয়, বারু  দডয ফাৌঁদধয ফদড়া ভাদছয 
পানা াফায আায়। গ্রাদভয পরাক রাদগদয় ফদড়া ভাদছয পানা ধযা র  দযয দদন পগুদর 
দনদয় এদ বারু  দডয ফাৌঁদধয জদর পছদড় পদয়া র । 
 

( ৩) 
দ দভ  পততারায় চাকুদয জীফদনয কদয়কফছয এভদন কদয পকদট পগর। ইদতভদধি ফদদর 

দয় যাদনদ ত পথদক পফদযদর  প ান পথদক গাদড়ায়ার অঞ্চদরয াফমতি পনাদনফা 
রিান্সডাউদন এদ প ৌঁদছদছ। প াদন আভাদদয নতুন ফদড়াকতমা আভায কাদছ নতুন দর 
ূফমফতমী াদদফয ভদতা ভাত্র াৌঁচ ফছদযয টুিদয দফদরত পথদক আদন দন, ইদন ইদটডয়াদত কাজ 
কদয  ভাথায চুর াদকদয়দছন। কাদজই ঝানু াক্কা াদদফয ভদতা তাৌঁয ফিফায।  

পফরা দটায ভয় াদদফয অদপ কম্পাউদটড প াড়া দনদয় ায দদদয় দাৌঁড়াদত দফ। 
আভায কভমীদদয প াড়া দছদরানা দকন্তু প াড়ায অদস্তদেয াদটমদপদকট দদদয় তাৌঁযা প্রদতভাদ 
বাতা দনদয় মাদিদরন। প াড়ায দযফদতম তাৌঁযা দনদজযাই ায পফৌঁদধ দাৌঁড়াদরন। আদভ আভায 
প াড়াদটদত ম ন প াদন প ৌঁছরাভ ত নই াদফ প াদন এদ উদস্থ্ত দরন। 

আভায প াড়াদফীন কভমীযা পকাভয পথদক যীযটা নুইদয় পরাভ কদয ফরদরন, “গুড 
ভদনমং।”  

আদভ প াড়া পথদক রাদপদয় পনদভ দনদফমাদধয ভত টুদটা াভান্য তুদর “গুডভদনমং ায” 
ফররাভ।  

দতদন তায উিয না দদদয় চদর পগদরন। দয রৄনরাভ াদদফয াভদন, আু্ভায প াড়া 
পথদক রাদপদয় নাভা  টুদ তুদর অদবফাদন কযাটা পফয়াদদ। দফরাদত াদদফয দক্ষ এযকভ 
অদবফাদন চদর দকন্তু কারা আদদভযা ভাথা দনচ ুকদয ফ দকছু হ্য কযদফ পটাই দতদন প্রতিাা 
কদযন।  

সফগুর্ গুর্দট যি না থাকায়  এ দফড়ম্বনায াত  এড়াদত াযরাভ না। াদদফয দঙ্গ একটু 
কথা কাটাকাদট দয় পগর। এযয াদফ  ন  ন রিান্সডাউদন আদত থাকদরন  আভায 
দফরুদদ্ধ অদমাগিতায প্রভার্ ফাড়দত থাকর। 

ফুঝরাভ াদফ আভায চাকদযদট  তভ কযদত ফদ্ধদযকয। পই  ভয় জানদত াযরাভ 
পম উিয দিভ ীভাদন্ত ( North West Frontier ) মাফায জদন্য  বরাদটটয়ায প াৌঁজ কযা দি। 
রৄনরাভ প অতিন্ত দফদংকুর জায়গা, প াদন পগদর নাদক প্রার্ দনদয় দপদয আা  ুফই বাদগিয 
কথা। দকন্তু চাকদয ম ন পমদত ফদদছ ত ন প্রাদর্য ভায়া কদয আয কী দফ।  াদন চদর পমদত 



াযদর াদদফয াত  পথদক চাকদযটা অন্তত যক্ষা াদফ। কাদজই ীভাদন্ত ফদদরয জদন্য দয াস্ত 
কযরাভ আয পটা ভেুয দয় পগর। 

প্রাক- স্বাধীন বাযদতয উিয দিভ ীভান্ত এক পাদর অনুফময জায়গা। প ানকায ািান 
ফাদন্দাযা প পদটাদক ফদর া তুদনস্তান, আয দনদজদদয ফদর া তুন জাদত। কীই ফা য় প 
পদদয ভাদটদত! রৄধু গাছারাদফীন াাদড়য াদয। উতিকাগুদরদত াভান্য ধাদনয পর। 
ভাদঝ ভাদঝ দ্রাক্ষাকুে , আ দযাট, আদর প্রবৃদতয পছাট পছাট ফাগান। এই পদর া তুন 
জাদতয ফছদয রৃ ভাদয অন্ন ংস্থ্ান য় দকনা দন্দ। প পদদ গযদভয ভয় ভদন য় ূমম 
তায ভস্ত উিা প দর পদফায জদন্য এই পদটাদক পফদছ দনদয়দছ। ীতকাদর পতভনই িাণ্ডায় 
পগাটা পদটা জদভ মায়। ফন্ত তায দকযর্ভা া া া পভদর  পদদক নতুন পুদর বদযদয় পদয় না,  
ফদন্তয াদ  ভধুয সুদয গান পগদয় ঋতুদক আহ্বান জানায় না। 

ািান পদদয টুদকটাদক  ফয দড় ভদন ভদন ফানা দছর ঐ পদটা পদ ফায  
জানফায। অতএফ এইবাদফ  সুদমাগটা পদয় প পদদ দগদয় প ৌঁদছারাভ ১৯৩৭ াদরয নদবম্বয 
ভাদ। ািান  ফরদত বাযদতয এ াদন প াদন দং দপদয কযা কাফুদরয়ারাদদযই পদদ দছরাভ। 
এদদয যদন াৌঁটু মমন্ত ঝুদরয দ দর কাদভজ,  দ দর রয়ায , জদযয কাজ কযা ভ ভাদরয 
দয়স্টদকাট,  জদযয কুল্লায য াগদড় আয পচাদ য পকাদর সুযভা। প দ ন পফবূলা আয 
পচাযা পদদ  ভদন ত, পম পদদ  গুরফাদগচায় ফুরফুদরযা াযা দদন গান গায়, পম পদদ পুদরয 
প যব  আকা- ফাতা ভাদতায়াযা কদয যাদ , এভনই পকান পদদয পরাক পফাধ য় ািানযা। 

পকাাদট প ৌঁদছ পদদ  া তুদনস্তাদনয রুক্ষ দনভমভ  কদিায আফায়ায় াদরত ািান 
তায পদদয ভদতাই রুক্ষ, দনভমভ  কদিায। চাযদদদক গাছারাদফীন অজে রুক্ষ াাড় দদদয় 
প যা পকাাট য আয  কিাটটনদভটট। দূদয একটা াাদড়য ফুক পথদক পনদভ এদদছ একদট 
ফদড়া ঝনমা। তাযই পদ রদত যদট ফুজ। কিাটটনদভদটট ফৃদট সন্য পভাতাদয়ন আয চাযদদদক 
ফৃদট াৌঁদজায়া গাদড় টর দদদয় পফড়াদি। আদাদয াাড়গুদরয যদে যদে ফৃদট দদকট 
ফমদা জাগ দৃদষ্টদত াাযা দদদি, মাদত আদিদদযা অতদকমদত ানা দদদয় পকাাট কিাটটনদভটট 
তছনছ না কদয দদদয় মায়।  

পদ রাভ পিদনয দঙ্গই রৃ’ ানা ছাত প ারা ভারগাদড় রাগাদনা, ভারগাদড়য দবতয এক 
াদয ফস্তা াদজদয় ফুদরট প্রুপ কযা আয তায ভদধি পভদনগান  যাইদপর দজ্জত িদটটয়ায 
কনদস্টদফউরাদযয রৃদট পিনযদক্ষদর। পিন যক্ষায এই পতাড়দজাড় পদদ  ভদন র চাকদযয ভায়া না 
কদয  দযয পছদর  দয দপদয মাই । 

এই কথা বাফদত বাফদত ক ন পম পিন পছদড় দদদয়দছ ফুঝদতই াদযদন। িাৎ জানরায 
ফাইদয পচদয় পদদ , পকাাদটয ফুজ ফাগফাদগচা দূদয দভদরদয় মাদি আয পযর রাইদনয রৃ ধাদয রৃ 
দতন গজ অন্তয একজন কদয ািান দাৌঁদড়দয়। াদত তাদদয যাইদপর, পকাভদয কাতুমদজয পফল্ট। 
ফুকটা ধ্বক কদয উিদরা। বাফরাভ ািাদনয দর পিন রুটদত এদ দড়দছ। আভায বয়টা 
পফাধয় পচাদ  ভুদ  পুদট উদিদছদরা, কাযর্ মাত্রী এক াোফী বদ্রদরাক আভায ভুদ য দদদক 
পচদয় ফরদরন, “বাইাফ আদন পফাধয় এদদদ এই প্রথভ আদছন।  াফড়াদফন না। এই 
ািানযা গবদভমদটটয ভাইদন কযা  াাদায। এযা দনদজদদয এরাকায ভদধি অন্য উজাদতদদয 
আক্রভর্ পথদক পিন যক্ষা কযায জন্য পিদনয ভয় রাইদনয ধাদয এদ দাৌঁড়ায়। অফশ্য এযা 
দনদজযা পম পিন রুট না কদয ক ন তা নয়, তদফ পতভন  টনা দফযর।” 



পিন চদরদছ এৌঁদক পফৌঁদক, ধীদয ধীদয, ফাদাদভ যদঙয গাছারাদফীন পছাদটা পছাদটা 
াাদড়য ভদধি দদদয়। মতদূয দৃদষ্ট মায় রৄধু একটায য একটা াাড় , এয ফুদঝ আয পল 
পনই। ভাদঝ ভাদঝ পদ া মায় ভাঝাদয গাদছয পঝা আয তায আদাদ রৃম্বা পবড়ায দর দনদয় 
যাইদপর কাৌঁদধ ািান ফারক।  

আভায মাত্রী াোফী বদ্রদরাকদট দনদজয কথায প ই ধদয ফরদরন, “ফভদয়ই পম 
পিনযক্ষায এভন জফয ফিফস্থ্া থাদক তা নয়। আজকার দতযা এয উজাদত ািানযা 
গবনমদভদটটয য বীলর্  াপ্পা , তাই এই ফিফস্থ্া। স্বাবাদফক অফস্থ্ায় পিদনয দঙ্গ যদক্ষদর থাদক 
না, রৄধু দদকট পাদস্টয পাইযাই পিদনয দনযািায জদন্য মদথষ্ট। ই পম দূদয াাদড়য 
ভাথায় একটা পছাট্ট ফাদড় পদ দছন দট র পযররাইন আয পভাটদযয যাস্তায দনযািায জন্য  
িদটটয়ায কন্সদটদফউরাদযয দদকট। এ’যকভ দদকট পাস্ট কদয়ক ভাইর  অন্তয াাদড়য ভাথায় 
পদ দত াদফন। ভাদঝ ভাদঝ াাদড়য ভদধি দদদয় রৄকদনা নারা পনদভ এদদছ, ই নারাগুদরাই 
দফজ্জনক স্থ্ান। উজাতীয় ািানযা এই ফ নারাগুদরদত  াদট পভদয ফদ থাদক আয সুদফদধ 
পদরই পিন দকম্বা পভাটযগাদড় ফা ফাদয য ঝাৌঁদদয় দড় রুটাট আয  ুন াযাদ কদয নারায 
ভদধি গা  াকা পদয়। দদকট পাদস্টয পাইযা উদয়াস্ত পচাদ  রৃযদফন রাদগদয় নারাগুদরয য 
নজয যাদ  আয এদদয পভদনগান ফ ভয় প্রস্তুত থাদক ঝাৌঁদক ঝাৌঁদক গুদরফৃদষ্ট কযায জদন্য।” 

কুযাভ দগদযফদতময ভুদ ই থার পপাটম। আধুদনক ধযদর্য একদট দফযাট রৃগম, ুদযা এক 
দিদগড ফৃদট আয বাযতীয় সন্য থাদক এই রৃগমদটয দবতদয। রৃদগময উৌঁচু  প্রস্ত পদয়াদরয 
য প্রায় ঞ্চা গজ অন্তয একদট কদয য়াচ টায়ায, প ান পথদক „পনা ভিান্স রিাদটডয‟ 
য নজয যা দছ পারজাযযা।  

পভদনগান  কাভান,  গান এভদেদভটটগুদরদত ফ ভয় প্রস্তুত। এ ছাড়া দূযরৃযাদন্তয 
ফৃদট  াৌঁদটগুদরয দঙ্গ দদরগ্রাদপ  ফয আদান প্রদান কযা য় ঐ ফ  য়াচটায়ায পথদক। 

(দদরগ্রাপ—ফদড়া ফদড়া আয়নায় ূদমময আদরা প্রদতপদরত কদয পই দদদয়  ফয 
আদানপ্রদাদনয ুদযাদনা দ্ধদত—ম্পািঃ) 

 কুযাভ দগদযফদতময াাড়গুদরয এ াদন প াদন ফৃদট  াৌঁদট ছদড়দয় আদছ ডুযাটড রাইন 
(বাযত আপগান ীভান্ত) মমন্ত।  াৌঁদটগুদরয ভদধি ম্পকমাধন য় াধাযর্ত এইফ 
দদরগ্রাদপয ভাধিদভ। কাযর্ ফৃদট কতৃমে ীভাফদ্ধ এই ফ  াৌঁদটগুদরয চায পদয়াদরয ভদধি। 
এয ফাইদয ফ „পনা ভিান্স রিাটড„, অথমাৎ া তুন উজাদত অধুিদলত এরাকা  প াদন 
তাদদযই আদধতি।  

কুযাভ অঞ্চরদক ফৃদট গবদভমটট প্রথদভ দফদল গুরুে পদন দন দকন্তু ১৯১৯ াদরয মুদদ্ধয 
য তাৌঁযা এ অঞ্চদর জায়গায় জায়গায় দনদজদদয  াৌঁদট  গড়দত রৄরু কযদরন। থার পস্টনদট ঐ 
অঞ্চদরয অন্যান্য পস্টদনয ভদতা পছাদটা াদটা একদট রৃদগময ভদতা কদয গড়া। পভাটা পরাায 
াত দদদয় সতদয একদট ভাত্র কাট দনদযট াথদযয ইভাযদতয দঙ্গ গাৌঁথা। কাটদটদত পছাদটা 
পছাদটা  ুর ুদর, তায ভদধি দদদয় পস্টনযদক্ষ পাইদদয যাইদপদরয নর উৌঁদক ভাযদছ। পিন এদর 
কাটদট প ারা য় আয পিনদট চদর পগদরই পদদনকায ভদতা ফন্ধ্ কদয পদয়া য়। 

ভাইর  াদনক দূদয াাদড়য দনদচ থার গ্রাভ। নদীয ধাদয ধাদয আ দযাট আয আঙুদযয 
ফাগান। গ্রাভদটদত প্রায় এক াজায কুযাভ উজাদত া তুনদদয ফা, কদয়ক য দন্দু ছাড়া 
ফাদফাদক ফাই ভুরভান ধভমাফরম্বী। 



গ্রাদভ  ুকদত প্রথদভই পচাদ  দড় ফদড়া। উৌঁচু দায়ায য  দড়য ছাদদয আস্তানা। তায 
দনদচ ফদ পযদস্তাযাৌঁয ভাদরক। পকাভদয কাতুমদজয পফল্ট আয নাগাদরয ভদধি যা া যাইদপর। 
এভন পদ পম পযদস্তাযাৌঁয ফিফাদয়য ভদয় যাইদপদরয প্রদয়াজন দত াদয। াভদন একদট ফড় 
াদভাবাদয ফুজ চা সতদয দি আয কতকগুদর দফযাটকায় থারায় াজাদনা দফযাট কদরফদযয 
তন্দুদয রুদট , ভুদগম পযাস্ট, রৃম্বা পযাস্ট আয দফদযয়াদন। একদট পচাঙাদায গ্রাভাদপাদন ফাজদছ “ইদয় 
কুযফা আ আ আন”। 

ফদড়ায ম্বর পফাধয় ভাত্র ই এক ানাই পযকডম , তাযই ুর্যাফৃদি দয় চদরদছ ফায 
ফায। দায়ায নীদচ যাস্তায ধাদয  ানরৃই কাদিয পফদঞ্চ াতা, পই পফদঞ্চদত ফদ আপগাদনস্তান 
পথদক আগত দাগদযযা চা ভাং রুদট  াদি আয ভাথা পনদড় পনদড় ইদয় কুযফ আ আ আন 
উদবাগ কযদছ। 

গ্রাদভ  ুকফায পম চাযদট থ আদছ পগুদরয প্রদতিকদটয ভুদ ই এই একই ধযদর্য পযদস্তাযাৌঁ 
আয প াদন উদয়াস্ত পফদজ চদরদছ ঐ একই ধযদর্য গান ।   

কাফুর আয জারারাফাদদয দদক পথদক পম ফ দাগদযযা আদ, তাযা  াইফায া দদদয় 
পাজা পয়ায মায়, দকন্তু গজদনয দদক পথদক মাযা আদ, তাযা পয়াড় া অদতক্রভ কদয 
য়া  দজদযস্তাদনয কুযাভ উতিকা দয় পকাাট আয প ান পথদক দযমা দগদযফত্মম দয় পয়ায 
মায়। গজদনয দাগদযযা তাদদয কাদপরা দনদয় পয়ায মাফায দথ কদয়ক দদন থার গ্রাদভ 
পথদক মায়। এ াদন তাদদয র্ি দফদল দফদক্র য় না,  ান কদয়ক াদময়ান কাদমট, পাদস্তন  
(পবড়ায ছাদরয পকাট ), আয ফড় ফড় রৃ চায ফস্তা দং ফা রৄকদনা পর য়ত দফদক্র য়। থার গ্রাদভ 
পডযা কদয এযা াধাযর্ত থশ্রাদন্ত দূয কযা এফং ভুদ্রা দফদনভদয়য জন্য। বাযদত  ুকফায দথ 
থার গ্রাভ পথদক তাযা ফৃদট বাযতীয় টাকা দনদয় পনয় আপগাদন টাকায দফদনভদয়। এই টাকা 
দফদনভদয়য রাবজনক ফিাফা ম্পূর্মবাদফ থাকত গ্রাদভয দন্দুদদয াদত। ভুরভান া তুনযা চা 
রুদট আয পগাস্ত দফদক্র কদযই ন্তুষ্ট থাকত। 

  
ক্রভ                                                                 

ছদফিঃ দফংকয বট্টাচামম 
পদটাগ্রাপিঃ ংকরদকয প জদন্য  অনুভদতক্রদভ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



।১৯। 
রৃদটা কাজ ফাদক যদয় দগদয়দছর আভায। পজাযাদক  ুৌঁদজদদত পফয কযা, আয 

কুভর দং- এয রদটডগুদরায একটা দগদত কযা। প্রথভটায ফিাাদয আভায দফদল 
আা দছর না। তাদদয ফাদড়য াভদন ফভদয়য জন্য আদভ একজন চয রাদগদয় 
পযদ দছরাভ। দনদজ ভদধিভদধিই পদদদক াক পভদয এদদছ। দকন্তু পকান রাব য়দন। 
প দনদয় আভায ভদনয ভদধি রৃিঃ  দছর  ুফ,  দকন্তু কাজকদভময উদিজনায় প রৃিঃ   ুফ 
পফদ বাদয পিকদছর না আভায কাদছ। 

যপযাজদদয উদ্ধাদযয যদদন দদরয ভাথাযা দভদর একটা আদরাচনা কদয দিক 
কযা র,  তায দযয রৃ’দতনদদন ধদয পগাটা দরটা পছাদটা পছাদটা দদর বাগ দয় 
য পছদড় দফয- এয যাস্তা ধযদফ।দথ ুটুনদচরুদত দগদয় ফাই পপয একত্র য়া 
মাদফ।  

আভায াদত ভয়  ুফ কভই দছর। অতএফ যদদন রৃুদয ফদ্রীনাথ আয আদভ 
রৃজদন দভদর রদটডগুদরা দনদয় চাযদভনাদযয চেদয াদজয রাভ। দগদয় পদদ  আদগয 
যাদতয রৃিঃাদক ডাকাদত দনদয় পগাটা দয গুজদফয ফন্যা চরদছ। ডাকাদতয ফর 
াদক্ষ াদজয দয় পযাভলমক ফ ফর্মনা দদদয় মাদি। তায পকাদনাটায দঙ্গ পকাদনাটায 
পকান দভর পনই। পই দনদয় ভজা দির দিকই দকন্তু আভাদদয াদত ত ন ফ দনদয় 
ভাথা  াভাফায ভয় পনই পফদ। একটা দবদ দযয ভত পদ দত পরাক াগদড়দত করভ 
আয পকাভদয কাদরয পদায়াত দনদয় প াযা ুদয কযদছর,  তাদক পডদক আদভ দজজ্ঞাা 
কযরাভ,  “গুজযাদট ড়দত াদযা?” 

“াদয ভাদন রজুয?  পতা আভায দনদজয বালা। দর দত াদয। রকুভ করুন।” 
“এই রদটডটা দড় দা পদদ , ”ফদর আদভ একটা রদটড তায দদদক ফাদড়দয় 

ধযরাভ। 
প কাগজটা দড়টদড় ফরর, “এ রজুয আনায নাদভ, ভাদন কুভর  াদনয নাদভ 

নাদন্দয- এয দফাদয ভদরয দস্ত ত কযা রদটড। পফগভ ফাজাদযয পগাারচাৌঁদ- দফষ্ণুচাৌঁদদয 
গদদদত পগদর টাকা পদয় মাদফন। চাযদা টাকা।” 

“কাগজটা দিকিাক আদছ পতা?” 
প আফায ফটা উদল্টাদল্ট পদদ  ফদর, “ভদন পতা য়।তা রজুদযয দক পকান 

দন্দ দি?” 
“বগফাদনয পদাাই, এভন কথাদট পফার না। আভায কাদছ এযকভ আদযা পফ 

দকছু রদটড আদছ। জার পফদযাদর আভযা পফদ াদয ভাযা ড়ফ, ” আদভ উদিদজত গরায় 
ফররাভ। 



“এটা পতা দিকই আদছ, কই ফাদকগুদরা পদ ান পদদ ।” 
ফকটা রদটড উদল্টাদল্ট পদদ  প ভাথা পনদড় ফরর, “নািঃ দিকই আদছ ফ। 

আনায দচন্তা পনই। দগদয় পদ াদরই টাকা পদয় মাদফন।” 
“পম গদদয নাদভ কাটা পটা দক ফাই পচদনজাদন?” 
“হ্যাৌঁ। ফদড়া ফদড়া গদদয ভত অত নাভডাক না দর রদটডয ফাজাদয এদদয 

পফ নাভডাক আদছ। তা রজুয দক প াদন মাদফন? আদভ দনদয় পমদত াদয।” 
“হ্যাৌঁ। চদরা। কাজ দয় পগদর বাদরা ফ দ াদফ।” 
চাযদভনায পথদক দদদল্ল পগট দদদয় পফয দয় আভযা ভূর দযয ফাইদয এদ 

ড়রাভ। তাযয নদী ায দয় পম জায়গাটায় এরাভ পটা পফ ম্পন্ন যতরী 
এরাকা। পগাারচাৌঁদ- দফষ্ণুচাৌঁদদয গদদটা এই াদনই। পগাটা যাস্তাটায় রৄধু ফদড়া ফদড়া 
দেয ফস্তা আয ভার ফয়া গরুয গাদড়য দবড়।  

 ভারত্র জন 
কযফায াৌঁকডাক,  জন্তুদদয 
আয়াজ,  আদযা াজাদযা 
দে পগাটা এরাকাটা 
যগযভ। পই দবদড়য 
ভদধি ধাক্কাধাদক্ক কদয 
পকাদনাভদত আভযা 

পগাারচাৌঁদ- দফষ্ণুচাৌঁদদয 
গদদদত এদ প ৌঁদছারাভ। 
ফাদড়টা পফ ফদড়াদড়া। 
যঙ ঙ পদদ  পফাঝা মায় 
ভাদরদকয য়া আদছ। 
পবতদয দগদয় গদদয রৃই 
অংীদাদযয ভদধি 
একজদনয দঙ্গ আরা 
ফায য আদভ তায 
াভদন এক ানা রদটড ধদয 
দদরাভ। প াগদড়য পথদক 
একটা চভা পফয কদয 
এদন  ুফ  ুৌঁদটদয় রদটডটা 
ফাযংফায পদ র। পদ দত 
পদ দত ভাদঝভাদঝই চভায 
য দদদয় আভায দদদক 
দন্দদয পচাদ  পদদ  
দনদির প। একা থাকদর 
য়ত এদত আভায  াদনক 
অস্বদস্ত দত াযদতা। দকন্তু 



আভায দঙ্গ ত ন রৃজন পরাক। াদথ অস্ত্র আদছ। অতএফ ফ তাকাদনাটাকাদনাদত 
আদভ দফদল গুরুে দদরাভ না।  াদনক ফাদদ ারকায ফদর, “াদয  দয আসুন 
একফায। আনায দঙ্গ ক’টা কথা দছর।” 
 াদয  দয পমদতই প উদিদজত গরায় আভায় দজজ্ঞাা কযর, “এই রদটড তুদভ 
পকাথায় পদর? তুদভ পক?”  

“তাদত আনায দযকায কী ফরুন পতা?রদটডটা পম নকর নয় প পতা পদদ দছন। 
এযকভ আদযা অদনকগুদরা আদছ আভায কাদছ। এই পদ ুন, ” ফদর আদভ তাৌঁদক ফাদক 
রদটডগুদরা পফয কদয পদদ দয় ফররাভ, “এ ন আনায কাজ রদটড দনদয় আভায টাকা 
আভায় ফুদঝদয় পদয়া। পটাই করুন পদদ ! ” 

“আিমম ফিাায। এ রদটড অন্য পরাদকয াদত এর কী কদয? দ পছাকযা,  এ 
রদটড বাঙাফায এ দতয়ায পতাভায় দদর পক?” 

“মাৌঁয নাদভ রদটড কাটা দয়দছ দতদনই দদদয়দছন।” 
“তাৌঁয নাভ কী? পম ারকায রদটড পকদটদছ তায নাভ কী?” 
“সয়দ ভুম্মদ আদর,  যদপ কুভর  ান। ারকাদযয নাভ দফাযীভর।” 
“প নাভ পতা তুদভ পম কাদযা পথদক পজদন পমদতই াদযা। তুদভ পম পজাদচায 

ন প কথা আদভ ফুঝদফা কী কদয ফদরা পতা?” 
“এই আংদটটা পথদক পফাধ য় আনায কাদছ ফিাাযটা একটু দযষ্কায দফ। 

দযচয় দদদফ ৌঁয দরদভাদযয আংদটটা সয়দাদফ আভায াদত াদিদয়দছন, ” 
ফরদত ফরদত আদভ সয়দদয আঙুর পথদক  ুদর আনা পই আংদটটা পফয কদয 
ারকাদযয াদত দদরাভ। 

আংদটটা বাদরা কদয পদদ  দনদয় ারকায পবতদয দগদয় একদগাছা কাগজ দনদয় 
দপদয এদরা। তাযয তায াতা রটাদত রটাদত একজায়গায় পথদভ দগদয় ফদর,  
“পদয়দছ। সয়দ ভম্মদ আদরয দরদভায। এ দনা পবদফ ফদরা,  পতাভায এই 
আংদটটায ছা দনদয় পভরাদফা, না ভাদন ভাদন পকদট ড়দফ? মদদ না পভদর তাদর পতা 
ফুঝদতই াযদছা! ” 

দরদভাদযয ছাটা একঝরক পদদ ই আভায ফ রৃদিন্তা দূয দয় দগদয়দছদরা। 
আংদটয নকাটা আদভ আদগ  ুৌঁদটদয় পদদ দছ। কাগদজয দরদভাদযয ছাটা তায 
দঙ্গ এদকফাদয একযকভ। আদভ পফ াী গরায় ফররাভ,  “দনিয়,  দনিয়। ছা 
পভদয পদদ  দনন বাদরা কদয।” 

কাগদজয দয আংদটটা দদদয় ছা পভদয বাদরা কদয দভদরদয় পদদ  ভু টা 
উজ্জ্বর দয় উিদরা ারকাদযয। ফদর,  “নািঃ দিক পভায দনদয়ই এদছা তুদভ। সয়দ 
াদদফয আর আয ছদ্মনাভ রৃদটা দিকিাক ফদরদছা। দকন্তু এই রদটড পতা ৌঁয 
দনদজয াদত এদ বাঙাদনায কথা। দনদজ না এদ পতাভায় ািাদরন পম?” 

আদভ গম্ভীয দয় ফররাভ,  “সয়দ াদফদক আদন বাদরাই পচদন পফাঝা 
মাদি। কাদজই দতদন পকন আদত যীদয াযদছন না পটা আনায পফাঝা উদচৎ। 
উদস্থ্ত দতদন আত্মদগান কদয আদছন। দনযভূদরয  াজনা দনদয় যকাযী ঝাদভরা পকদট 
পগদর দনদজই দপদয আদফন। আদভ ৌঁয পগান দূত।”  

“সয়দাদফ এ ন আদছন পকাথায়?” 



আদভ ভাথা নাড়রাভ,  “প কথা আদভ জানাদত ফাধি নই। এফাদয টাকা দদদত 
দর দদন,  নাদর কাগদজ দরদ  দদন টাকা দদদত াযদফন না। আদভ সয়দাদফদক 
দগদয় পদদ দয় পদদফা।” 

“আদয দছ দছ,  তাই দক ফদরদছ?” ারকায ভাথা নাড়র,  “টাকা আদভ এক্ষদুন 
দদদি, ” এই ফদর একজন পকযাদনদক ডাদকদয় কাগজদত্রয ফ কাজ তাড়াতাদড় 
দভদটদয় আভায় ফ টাকা ফুদঝদয় দদর ারকায। 

পপযায দথ আভযা দতনজন টাকায থদরগুদরা বাগবাগ কদয ফদয় আনদছরাভ। পম 
পরাকটা আভাদদয ারকাদযয গদদদত দনদয় দগদয়দছদরা,  প-  একটু পফদ ফ দদয 
পরাদব াজায রৃদয়ক টাকায একটা থদর দনদজ ফইদছর আভাদদয দঙ্গ।  াদনকদূয এদ 
আদভ ফদ্রীনাথদক যাভাদ ( িদগদদয দনজস্ব বালা) পত ফররাভ, “ারকায ফিফায়ী ভানুল। 
প কাউদক দকছ ু ফরদফ না। দকন্তু এই পরাকটা একজন াদক্ষ দদদফ পথদক মায়াটা 
বাদরা ফিাায নয়।” 

“দিক আদছ, ” ফদ্রীনাথ ফরর, “ াদনক এদগদয় একটা গবীয কুদয়া আদছ। 
কাদর  াদন আদভ স্নান কদযদছ। পভদয দত পপদর দদদরই দফ।” 

ফররাভ, “তুদভ তাদর দিক জায়গায় এদর দঝযদনটা দদদয় দদ।” 
কাৌঁদধ টাকায থদর থাকায় পরাকটায গরায় রুভার জড়াদত একটু অসুদফদধ 

দয়দছর আভায। পদর দঙ্গ দঙ্গ না ভদয প একটু ঝটাদট কদযদছর। দকন্তু 
পলদভল ভাযাই ড়র প। একটা ফদড়া াথয তায কাদড়য াদথ পফৌঁদধ আভযা 
যীযটাদক কুদয়ায় পপদর দদদয় দপদয এরাভ। ভজায ফিাায র, পরাকটা মতই 
দনদজদক গদযফ টদযফ ফরুক, তায পগৌঁদজ পথদক আভযা পততাদল্ল টাকা পদয়দছরাভ। 

 াৌঁদটদত দপদয ফাফায াদত টাকাগুদরা দদদত প এত  ুদ র পম তকু্ষদর্ তায 
পথদক াৌঁচ টাকা পফয কদয আভায় ুযষ্কায দদদয় দদর। 

টাকাটা াদত পদয় আদভ বাফরাভ একফায পজাযাদদয ফাদড়য দদদক  ুদয আা 
মাক। য পছদড় মাফায আদগ একটা পল পচষ্টা কযাু্। মদদ পকান পর য়। 

পজাযাদদয ফাদড়য াভদন প ৌঁদছ পদদ  ফাদড়য দযজা প ারা। পদদ  আদভ টান 
কাউদক দকছু না ফদর পবতদয  ুদক এরাভ।  ুদক পদদ  দজনত আয তায ভা ফদ 
আদছ। পজাযায পদ া পনই। আভায়  ুদক আদত এদ  প ফুদড় তদড় দড় উদি এদ 
আভায ভাথায় ভুদ  াত ফুদরদয় দদদয় ফদর, “এই পম, পই ভযদভয যাদতয দয আয 
পদ া পনই পম ফদড়া! ” 

আদভ এত অফাক দয় পগরাভ পম  াদনকক্ষর্ ভুদ  কথা যর না আভায। 
তাযয একটু ইতস্তত কদয ফদর পপররাভ, “না ভাদন দযয ফাইদয একটু কাজ দড় 
পগদছর। তা পজাযাদক পদ দছনা  পতা- - ”  

“এই পদদ া পফাকা পছদর। এ দনা পই পজাযায বূত পতাভায ভাথা পথদক নাভর 
না, ” ফুদড় একগার পদ ফরর,  তাযয ফদর,  “পকন, এই পম আভায দজনত! এ দক 
কভ সুন্দযী নাদক?তায য পতাভায পপ্রদভ পদদন যাত পথদকই এদকফাদয াগর দয় 
আদছ পফচাযা। ই ফা আভায কভ দকদ?”  

ফররাভ, “পদ ুন ফুদড়ভা, দজনত আভায় বাদরাফাদ পদতা আভায দক্ষ বাদয 
ম্মাদনয কথা। দকন্তু আদভ পতা পজাযাদক দফদয় কযদত চাই, তাই ফরদছরাভ- - ” 



“ফুঝরাভ।তুদভ পকান ছভদফী যাজুত্র- টুত্রই দফ।পজাযায দদদক নজয দড়দছ,  
তাদক পম পকান ভূদরি আদায় কদয দনদতই এদছ। পতাভায় যীক্ষা কদযদছরাভ ফাফা 
পদদন। দকছ ু ভদন পকায না। তা কত  যচ কযদত াযদফ তুদভ আভায পজাযায 
জন্য?” 

ফররাভ,  “নগদ াৌঁচদা টাকা পদদফা। যাদজ থাদকন পতা আদভ এক্ষুদন দগদয় 
টাকা আয পভ রদফ রৃ- ই দনদয় আদ দগদয়।” 

রৄইদন ফুদড় আয তায পভদয় পদই কূর ায়না। ফদর,  “এ পছাকযা াগর না 
ভাতার?” 

আদভ পযদগ দগদয় ফররাভ,  “ফ ফাদজ কথা পফারনা ফরদছ।” 
তাদত তাযা আদযা পজাদয পজাদয পদ ফরর,  “াগর ফা ভাতার না দর পকউ 

াৌঁচদা টাকা দদদয় পজাযায ভত সুন্দযীদক দফদয় কযদত চায়?য দগুদর্য দগুর্ দাভ 
দদদর পতা ই রূদয জন্য কভ ড়দফ। প টাকা আদছ পতাভায কাদছ?” 

এইফাদয আভায বীলর্ যাগ দয় পগর। ফররাভ,  “পতাযা পদ দছ রৃদটা াক্ষাত 
য়তাদনয ফাচা! পভদয়টাদক আদভ কত কষ্ট কদয ফাৌঁদচদয় দপদযদয় আনরাভ। তায ফদদর 
পদদন আভায় কুকুদযয ভত তাড়াদর, আয আজ আভায় দনদয় যঙ্গযদকতা কযদছ?” 

ফুদড় উদল্টা যাগ পদদ দয় ফদর, “পফ কদযদছ তাদড়দয়দছ। আফায তাড়াদি এ ন। 
বাদরা কথায় বাগ এ ান পথদক নইদর পরাক পডদক এভন ভায  ায়াদফা পম জদন্ম 
বুরদফ না। ফিাটা কুকুদযয ফাচা কুকুয! ” 

আদভ আঙুর তুদর ফররাভ, “ ফযদায আভায ফাফায নাদভ দকছ ু ফরদফ না।” 
“ফরফ না ভাদন? প পাড়াযভুদ ায ভুদ  আগুন।” 
আদভ আয থাকদত না পদয পদ দড় দগদয় আভায চপ্পরটা াদত তুদর এদন 

ফররাভ, “আয একটা কথা ফরদর জুদতাদটা কযফ দকন্তু- - ” 
জফাদফ ফুদড়য গারাগাদর আদযা পফদড় পগর। এইফাদয পফজায় পযদগ দগদয় আদভ 

তায চুদরয ভুদি ধদয ভুদ  থুতু দদদয় রৃ গাদর পফ পগাটাকয় জুদতায  া ভাযরাভ। 
তাই পদদ  দজনত দগদয় জানারায াদ দাৌঁদড়দয় দচৎকায রৄরু কদয দদর। ফদর,  
“কাদভ বাই,  ভম্মদ আদর পতাভযা পকাথায় পগদর পগা!  ফাদড়দত পচায  ুদকদছ।  ুন 
 ুন—তদরায়ায দনদয় এদা—ফাৌঁচা—ফাৌঁচা- ” 

ফুদড়দক পফ কদয জুদতাদটা কদয আভায ভাথাটা একটু িাটডা দয়দছদরা। 
তাড়াতাদড়  য পথদক পফয দয়ই পদদ  প ারা তদরায়ায াদত একটা পরাক এদগদয় 
আদছ পদদদক। আভায় পদদ ই তদরায়ায উৌঁদচদয় প পকা ভাযফায তার কযর। আদভ 
টান তায াতটা পচদ ধদয ছুৌঁদড় দনদচয দদদক পপদর দদরাভ। তাযয তায য 
দদদয়ই দফযাট একটা রাপ পভদয যাস্তায় এদ পনদভ ছুট দদরাভ। পমদত পমদত 
আনভদনই াদছরাভ আদভ। পজাযাদক ায়া পগর না ফদট,  দকন্তু ফদ্রীনাথদক ফরফায 
ভত পভাক্ষভ একটা গল্প পতা ায়া পগর। জুদতাদটায গল্প রৄদন ফদ্রীনাথ পকভন 
াদফ পটা আদভ ভনিদক্ষ প ান পথদকই পদ দত াদিরাভ। 

 
 
 



 
।২০। 

পপযায দথ একটা ফদড়া ফাদড়য দয দযজায া দদদয় আদছ এভন ভয় 
িাৎ রৄদন একদট পভদয় বাদয দভদি গরায় ডাকদছ, “বগফাদনয পদাাই, আভায 
ভারদকনদক ফাৌঁচান।” 

“এ পদদ  নতুন অদবমান রৄরু র,” ভদন ভদন এই পবদফ আদভ তায দদদক দপদয 
ফররাভ,  “তুদভ পক?” 

“আদভ পমই ই তাদত আনায দযকায পনই। এ ান দদদয় আদন আনায রৃই 
ফন্ধ্ুদক দনদয় একফায পৌঁদট মাদিদরন, না? ত ন দফদকর দফদকর দফ।” 

“হ্যাৌঁ। তাদত র কী?” 
“আভায চাৌঁদদয পচদয় সুন্দযী ভারদকন প ভয় আনাদক পদদ  ইস্তক 

এদকফাদয াগর দয় উদিদছ।” 
“তা আদভ তায কী কযদত াদয?” 
“াদযন। আদনই াদযন। চরুন তাদয দঙ্গ পদ া কযদফন। আদভ আনাদক 

দনদয় মাফ।” 
আদভ একটু ইতস্তত কযদছরাভ। দযফাজাদয এজাতীয় িগ- পজাদচাদযয  অবাফ 

পনই। সুদমাগ পদর ফমস্বান্ত কদয পদদফ। দকন্ত তাযয দনদজদকই ফররাভ, একটু া 
কদয ফিাাযটা পদ দর পদাল কী? কার িাৎ কদয  ুদর পমদত পতা াদয!  
পভদয়টাদক ফররাভ,  “পান প। এই আভায দঙ্গয াদতয়ায পদ দছা পতা? পকান ফদ 
ভতরদফ আভায় পাৌঁাফায পদন্দ কদয থাদকা মদদ তাদত পতাভাযই দফদ দফ এই ফদর 
যা রাভ।” 

“পকান বয় পনই। ফাদড়য ভাদরক ফ পরাকজন দনদয় ফাইদয দগদয়দছন। ফাদড়দত 
ভারদকদনয দঙ্গ আভযা কদয়কজন দাী আয রৃদতনদট ফুদড় ছাড়া আয পকউ পনই। ” 

“চদরা পদদ  তদফ, ” ফদর আদভ তায দছুদছু চররাভ। 
দয পদযদয় একটা উদিাদনয অন্যাদড় প আভাদক একটা  দয দনদয় পগর। 

প াদন একটা পভদয় ফদ দছর। তায াদথ ফদদছর এক ফুদড়। পভদয়টায গাদয় দাদভ 
পাাক। পদ দত বাদয সুন্দয। দকন্তু আভাদক  ুকদত পদদ ই প তাড়াতাদড় দনদজয 
ভু  ানা প দক পপদর ফরর,  “ইদনই দক পই?” 

“হ্যাৌঁ।” আদভ জফাফ দদরাভ, “আদন একফায ভুদ য ড়নাটা দযদয় আভায় আয 
একফায পদ দত পদন পতা আভায জীফন ধন্য য়।” 

রৄদন প রজ্জা পদয় ভৃরৃ ফদর, “আ- আদন চদর মান- - ” 
“ফরদছন ম ন ত ন চদর পতা মাদফাই, দকন্তু তায আদগ মদদ আয ভাত্র একফায 

ই ভু টা পদ দত দদদতন তাদর- - ” 
ফুদড় পদদ  আভায় ইাযায় পভদয়টায ভুদ য ড়না দযদয় দদদত ফরদছ।আদভ 

উৎা পদয় এদগদয় এদ তায ভু  পথদক ড়নাটা দযদয় দনরাভ। প দফদল ফাধা 
দদর না। ড়না দযদয় দনদত দযদর্য পচাদ য ভত রৃদট ফদড়াফদড়া বীরু পচা  তুদর 
আভায ভুদ য দদদক তাদকদয় যইর। আদভ এদগদয় এদ তাদক রৃ াদত জদড়দয় 
ধযরাভ। 



ফুদড় তাই পদদ  আদস্ত আদস্ত  য পথদক পফয দয় আড়াদর চদর মাদির। তাই 
পদদ  পভদয়টা একটু বয় পদয়দছ ভদন র। তায কাদছ এদ ফদ ফররাভ, “আভাদক 
বয় পদয়ানা।” 

পভদয়টা ত ন আদস্ত আদস্ত ফদর, “দফদকদর আনাদক প্রথভ পদদ ই আভায  ুফ 
বাদরা পরদগ দগদয়দছর। ফুদড় দাই আভায দা পদদ  ফরর আনায জন্য নজয 
যা দফ। ঈশ্বদযয অীভ দয়া পম প আনাদক  ুৌঁদজ আনদত পদযদছ।” 

আদভ জফাফ দদরাভ, “আদভ পতাভায দা। ফদরা পতাভায জন্য কী কযদত াদয?” 
প ফরর, “আদভ গদযফ  দযয পভদয়। রূ পদদ  আভায় আভায ফয দকদন এদন 

দফদফ ফাদনদয়দছর। পরাকটা ফুদড়া। রদয়ীন। ভাদঝভাদঝই আভায় ধদয জুদতাদটা কদয। 
আয হ্য কযদত না পদয আদভ আজ দিক কদযদছরাভ পম য ফাদড় পছদড় ারাফ। 
ত নই ঈশ্বয আনাদক পদদ দয় দদদরন। এফায ফরুন,  আভাদক আদন উদ্ধায কযদফন 

পতা? না কযদর কারদকয ূমম আভায ভৃতদদ পদ দফ।” 
পদ রাভ এই সুদমাগ। তায াত ধদয ফররাভ,  “আভায দঙ্গ এক্ষদুর্ ারাদত 

াযদফ? পতাভায় আদভ ফর দূদযয পদদ দনদয় চদর মাদফা। যাদজ?” 
“এ- এক্ষদুর্?” 
“হ্যাৌঁ। যাদজ থাকদর ফর।” 
“আভায বয় রাদগ রজুয। মদদ ধযা দড় মাই তাদর এভন ফিাাদয 

পভদয়ভানুদলয কাদর পম কী রৃদবমাগ য় প পতা আদন জাদনন! ” 
“তাদর আদভ আয কী কযদত াদয ফদরা? এ দয আদভ নতুন। অন্য পকান 

ফুদদ্ধ আদভ পতাভাদক পদফ কী কদয?” 
প একটু পবদফ ভাথা পনদড় ফরর, “কুরুদক ডাদক। মা বাদরা পফাদঝ পইভত 

ফদন্দাফস্ত করুক।” তাযয ভু   ুদযদয় ডাকর,  “কুরু?” 



তায ফুদড় ধাই কাছাকাদছই পকাথা রুদকদয় দছর পফাধ য়। ডাকদত না ডাকদতই 
পদদ  চদর এদদছ। ফদর,  “রকুভ করুন।” 

ফররাভ,  “পাদনা। আদভ এ দয নতুন। আজই আভায য পছদড় দদন্দাস্তাদন 
দপদয মাফায কথা। পতাভায ভারদকনদক আদভ উদ্ধায কদয দঙ্গ দনদয় পমদত চাই।” 

“পকী? আদজভা তুদভ দক াগর দর? পচনা পনই,  পানা পনই পকাথাকায পক 
একটা পরাক,  আদভ পবদফদছরাভ তায াদথ রৃদট দভদি কথা ফদর এই ালার্ুযীদত 
পতাভায প্রার্ জুদড়াদফ,  তাই পডদক এদন জুদটদয় দদরাভ। দকন্তু তাই ফদর—না। এ 
আদভ াযদফা না। আভায ভত পনই।” 

আদভ ফুদড়য দদদক  ুদয ফররাভ,  “রৄনুন ভা। আদভ িগ পজাদচায নই। আভায 
ফাফা ফিফাদায। টাকায়া বাদরাই আদছ। আদভ তাৌঁয একভাত্র পছদর। কার আভযা 
এ ান পথদক চদর পদদ দপদয মাদফা। আনায ভারদকনদক আদভ সুদ  যা দফা, কথা 
দদরাভ। আদন ফ ফিফস্থ্া কদয দদন, আদভ আনাদক একদা টাকা ুযষ্কায পদদফা।” 

আদজভা িাৎ উদি ফুদড়য া জদড়দয় ধযর। ফদর, “তুদভ পতা আভায় পছাদটাদফরা 
পথদক পদ ছ কুর।ু আভায় প্রাদর্য পচদয় পফদ বাদরাফাদা। ফদভাটা আভায় ম ন 
জুদতাদটা কদয তুদভ পদ দন? ম ন ফররাভ এ ফাদড় পথদক চদর মাদফা,  তুদভ আভায় 
াামি কযদফ ফদর কভ  া দন?” 

“দকন্তু আদভ ফুদড় ভানুল,  আদভ কী কদয- - ” 
িাৎ আদজভা ফরর,  “আিা কুরু,  পগরফায ম ন আভায অসু  দয়দছর, ত ন 

তুদভ রদন া য়াদরয দযগায় নজযানা পদফায ভানত কদযদছদর না?” 
ফুদড়য পচা  ঝরদ উির। ফদর,  “দিক দিক। বুদরই দগদয়দছরাভ। এই পতা যাস্তা 

পফদযদয়দছ। াদফ, আদন কার রৃুদয ই দযগায় আভাদদয দঙ্গ পদ া কযদত 
াযদফন?” 

ফররাভ, “াযদফা। ফ মদদ দিকিাকবাদফ য় তাদর, একদা ফদরদছরাভ, তায 
ফদদর পদড়দা টাকা নজযানা পদদফা আদভ আনাদক ভা।” 

“ঈশ্বয পতাভায বাদরা করুন ফাফা। তাৌঁয ইিাদত ফ দিক দয় মাদফ পদদ া, ” 
ফুদড় জফাফ দদর।  

আদভ দনদিন্ত দয় ফররাভ,  “আজ তদফ আদভ মাই। নইদর ফাফা রৃদিন্তা 
কযদফন। আয একটা দদন কষ্ট কদযা আদজভা। তাযয ঈশ্বয চাইদর পতাভায় রৃদনয়ায 
ভস্ত সু  এদন পদফায দজম্মা দনরাভ আদভ।” 

িাৎ আদজভা ান্ত গরায় ফরর, “কার আদন দিক আদফন পতা? নাদর দকন্তু 
আদভ দফল প দয়- ” 

ফুদড় তাদক তাড়াতাদড় চু কদযদয় দদদয় ফদর, “ফ দিক দয় মাদফ, ” তাযয 
আভায দদদক দপদয ফরর, “নাদগম দফশ্বস্ত ভানুল। প পজদগ আদছ। ফাদকযা  ুদভদয়। 
পতাভায আায  ফয তাযা পকউ ায়দন। নাদগম পতাভাদক থ পদদ দয় ফাইদয প ৌঁদছ 
পদদফ এ ন।” 

ফুদড়য ডাক রৄদন পম পভদয়টা আভাদক দঙ্গ কদয দনদয় এদদছর প- ই আফায 
এদ আভায় দঙ্গ কদয দনদয় ফাইদয যাস্তায় প ৌঁদছ দদদয় এর। চদর মাফায ভয় 



দভনদতবযা গরায় ফদর,  “পতাভায ফাভাদয়য দকদয াদফ, আভায ভারদকনদক তুদভ 
বাদরা পযদ া।” 

“পবদফা না ফদন। পতাভায ভারদকন এ ন পথদক আভায জানভাদরয ভারদকন 
দয় যাজে কযদফ, ” এই ফদর তাদক দনদিন্ত কদয আদভ পপযায থ ধযরাভ। 

দপদয এদ পদদ  ফাফা  ুদভদয় দড়দছ। আদভ তায াদ দগদয় রৄদয় ড়রাভ। 
দকন্তু  ুভ এদর পতা!  দফছানায় রৄদয় ছটপট কযদত কযদত ভয় কাটদত রাগদরা 
আভায। ফাযফায ভদন য়, পকন আদজভাদক পযদ  এরাভ এইবাদফ। পকন আজ যাদত্রই 
দঙ্গ কদয দনদয় চদর এরাভ না। মদদ তায ফয যাদত্র দপদয আদ—মদদ— 

এইফ াতাৌঁচ বাফদত বাফদত পচা রৃদটা একটু পরদগ এদদছদরা এভন ভয় 
ফাফায ডাদক  ুভ পবদঙ পগর। পদদ  ফরদছ, “পতায ফিাাযটা কী আভীয?  দুভয ভদধি 
ছটপট কযদছ। ভদধি ভদধি আদজভা আদজভা ফদর দচৎকায কদয উিদছ!  আদজভাটা 
পক? পকান ফুদনজ পদয়দছদর নাদক কার যাদত?”  

আভাদদয যাভাদ বালায় িদগয দকাযদক ফদর ফুদনজ। আদজভা আভায ফুদনজ 
দয়দছ ফিাাযটা বাফদতই গা দউদয উির আভায। ফররাভ, “না না। ফ কথা থাক 
এ ন। আদভ আদগ দগদয় নাভাজ দড় দনই। পদদয দয় পগদছ। তাযয ফ কথা 
পতাভায় গুদছদয় ফরফ।”  

নাভাজটাভাজ ড়া দর আদভ পজাযায ভাদক জুদতাদটা কযফায গল্পটা ফাফাদক 
পফ গুদছদয় ফররাভ প্রথদভ। রৄদন ফাফা পফজায় আনন্দ পদরা। ফদর, “দিক কদযদছ। 
য ই াদস্ত ায়াটাই উদচৎ দছর।” দকন্তু তাযয আদভ ম ন আদজভায কথাটা  ুদর 
ফররাভ, ত ন পদদ  ফাফায ভুদ য বাদফয ফদর দয় পগদছ। ফ কথা ফদর আদভ ফাফায 
াদয় জদড়দয় ধদয ফররাভ, “তুদভ আদি পকাদযানা ফাফা।” 

ফাফা ভাথা পনদড় দচদন্তত গরায় ফরর, “মদূ্দয এদগদয়দছ তাদত দদছদয় আায 
প্রশ্ন পনই। পভদয়টা তাদর দন মাৎ দফল  াদফ। পইজদন্য আদভ পতায এই কাদজ ম্মদত 
দদরাভ। আভায আয পফদদদন পনই। ভযায আদগ পতাদক ংাযী কদয পযদ  পমদত 
াযদর আভায আয পকান রৃিঃ  থাকদফ না। দন্দুস্তান ছাড়ায আদগ প পচষ্টা আদভ 
কদযদছরাভ একফায, দকন্তু দয় দিদন। তুই পভদয়টাদক দনদয়ই আয়। পভদয়টা পতা  ুফ 
সুন্দযী ফরদছ!  বাদরা। আয তায ফুদড় ধাইদক মত দদদফ ফদরদছ তায দয আভায 
তযদপ আদযা ঞ্চাটা টাকা দদ। দঙ্গ দকছু পানা দনদয় মা।” 

“দিক আদছ ফাফা। পতাভযা পতা য পছদড় যনা দয় মাদিা। তাদর আজ 
দন্ধ্দফরা আভযা এদকফাদয ুটুনদচরুদত পতাভায দঙ্গ এদ দভরদফা।” 

“দিক আদছ। দঙ্গ কদয়কটা পরাক দনদয় মা ফযং। ক ন কী দফদ আদ য়! ” 
“প পতা দনদয় মাদফাই। আভায বযায পরাক কদয়কজন দিক কদযই পযদ দছ, ” 

ফরদত ফরদত আদভ উদি দাৌঁড়ারাভ। 
 াদনকক্ষদর্য ভদধিই আদভ আয আভায পরাকজন সতদয দয় দনরাভ। আদজভায 

জন্য একটা ফদন্দাফস্ত কযা দযকায দছর। পজাযাদক মদদ পদয় মাই পই আায় আদভ 
আদগ পথদকই প্রদতদফী এক গাদড়য়ারায দঙ্গ ফদন্দাফস্ত কদয পযদ  গাদড়টা দফদয 
অফদধ বাড়া দনদয়ই পযদ দছরাভ। দগদয় তাদক পডদক ফররাভ,  “চদরা পদজর। ভয় 
দয়দছ।” 



প ভুচদক পদ ফদর, “পভদয়টা?” 
“প-  সতদয। এ ন তাড়াতাদড় চদরা। নষ্ট কযফায ভত ভয় এদকফাদয পনই 

াদত।” 
“কুদড়টা টাকা পদদফন। ভাদয়য াদত দদদয় মাফ। গাদড়য ভদধি গদদটদদগুদরা 

পঝদযঝুদয দনদয়ই আদভ আদছ। ” 
তায াদত টাকাটা গুৌঁদজ দদদয় ফররাভ,  “এইফাদয তাড়াতাদড় কদযা। আয পদদয 

নয়।” 
কদয়ক ভুূদতময ভদধিই গাদড় সতদয কদয দনদয় পদজর পফয দয় এদ 

ফদর, “পকাথায় পমদত দফ? দযয ভদধি পকাথা?” আদভ ফররাভ, “না। রদন া 
য়াদরয দযগায় চদরা তাড়াতাদড়। আভযা প াড়ায় পতাভায পছন পছন আদছ। 
জায়গাটা দক পফগভফাজায ফা কাদযায়ান দয় পমদত য়?” 

গাদড়দত উিদত উিদত প জফাফ দদদরা,  “রৃদটা জায়গাই ায দয় পমদত দফ 
আভাদদয।” 

“গুদরা এদড়দয় আয পকাদনা যাস্তা আদছ?” 
“আদছ। তদফ অদনকটা  ুযথ দফ দকন্তু। পগাযাদদয থাকফায জায়গায া 

দদদয় দগদয় পগাৌঁা ভর পদযদয় পমদত দফ।” 
“ দদক দদদয়ই চদরা তদফ।” 
“দফদভল্লা—”ফদর াৌঁক দদদয় পদজর তায ফরদরৃদটায পরজ ভুদড়দয় দদদতই তাযা 

 টা ট কদয পদ ড় রাগাদরা গাদড় দনদয়। 
ক্রমশ 

ছব িঃ মমৌসুমী 
 



ফছয রৃই আগগ রঞ্চ বাড়া কগয তিতযজন তভগর হ হ কগয বফড়াগি বগতছরাভ সুন্দযফন। 
কযাতনিং বেগক যওনা তিগে, তিনতিন ধগয নিীয জর বিারাড় কগয ঘুগয, কাগর তফগকগর এরাত 
খাওোিাওো কগয বগাাফা, াতখযারে, ঝড়খাতর, জগনখাতর, বিাফাাঁতক ইিযাতি সুন্দযফগনয 
নাভকযা জােগাগুগরা ফই ঘুগয বপররাভ। ফাঘ তক বিগখতছরাভ? নাহ্। ফাই তভগর এি হচচ 
কগযতছরাভ বম ফাঘ বকন, ডাইগনায োকগর িাযাও তিীভানাে বঘাঁলি না। ফাঘ নে নাই 
বিখরাভ, ব আয ক’জগনয বাগগয োগক, তকন্তু সুন্দযফন তক বিগখতছরাভ? উত্তয র – 
‘কচুগাড়া’। 

 সুন্দযফগনয তকছুই বম বিতখতন, তকছুই বম ফুতঝতন, বটা ফুঝগি াযরাভ ক’তিন গয 
করকািা ফইগভরা বেগক বকনা শ্রী অতবতজৎ বনগুগেয বরখা আজফ ফন সুন্দযফন  ফইতট গড়। 

 ‘সুন্দযফন ফরগি আভযা াধাযণি ফুতঝ বরানাজর, খাাঁতড়, ফািাফন, ফাঘ, কুতভয আয মাযা 
ভধু বাগঙ, কাঠ কাগট িাগিযই। তকন্তু সুন্দযফন বিা আয এটুকুই রৄধু নে, এয ফাইগযও যগে বগগছ 
এক অন্য সুন্দযফন বম- সুন্দযফন আভাগিয নজয এতড়গে মাে। বখাগন কিযকগভয ভানুল, কি 
তফতচি কাণ্ড, বছাগটাখাগটা কি তফস্মে –’ 



 

 এ ফইটা না ড়গর কল্পনাই কযগি াযিাভ না বই বভগেতটয কো, বম িতড় তিগে ফাাঁধা 
ডারারা আয ািায বফাঝা বাতগে বল কাতিিগকয গযযয অযকাগয বেঙ্কয কুতভয- কাভগট 
বযা  তভঠান্ডা খাাঁতড় াাঁিগয তনজিন কাাঁকড়াভাতযয চয বেগক অন্যাগয বঠগর তনগে চগরগছ। 

 ডারারা তনগে চগরগছ বকন? 

 ওই তিগে বম ওগিয যাগিয যান্না গফ। ওগিয বিা বকগযাতন বকনায ো বনই। 

 যাগিয অযকাগয বজাোগযয জর বঠগর বকন? তিগনয বফরা কী কযতছর? 

 ফনতফবাগগয আইন অনুমােী এই জঙ্গর বেগক ডারারা ফা কাঠ কাটা বম ফাযণ। মতি 
যকাতয বরাগকগিয নজগয গড় মাে! গাছ কাটগর ভাতট আরগা গে ধ্বগ মাগফ, চয ডুগফ মাগফ। 

 তকন্তু, ডারারায বফাঝায ওগয একটা িরাগভাচড়া কযা কাড় তকগয? 

 ওটা ওয যগনয কাড়। ওয বিা এই একটাই কাড়। জগর তবগজ বগগর এই ীগিয 
যাগি বফচাতয যগফ কী? 

 ফইতটয ািাে ািাে এবাগফই তযচে ে সুন্দযফগনয এই অবাগা ভানুলগুগরায গঙ্গ, 
আয িায ক্রভহ্রাভান প্রাকৃতিক ম্পগিয গঙ্গ, মাযা এগক অযগক প্রাণগণ আাঁকগড় ধগয 
এতগগে চগরগছ এক অগভাঘ তফমিগেয তিগক। 

 জগরয এগকফাগয ধায বঘাঁগল বঘাঁগল ঈলৎ বফগুতন যগঙয আবা বভাগনা ফুজ বঝাগুতর 
বিখগি াচ্ছ? বকভন বভৌতযিানায ভগিা বভাটা টটগ ািা। বিখগর ভগন ে বফ যাগরা 
ািাগুগরা। এগক ফগর বরানাাক। িাাঁি তিগে কাটগর বরানা য বফগযাে। এই াক যান্না কগয 
খাে গ্রাগভয বরাগকযা। 

 বকন? বখগি বাগরা ফগর? 

 বখগি বাগরা ফগর খাে িা নে। তকন্তু তকছু বখগে বিা এগিয ফাাঁচগি গফ। এগিয 
অগনগকযই না আগছ বকানও জতভজভা, না জাগন এযা বকানও াগিয কাজ। োকায ভগধয আগছ 
রৃ’একটা খযারা জার। ভাছ না ে নিীগি জার তিগে ধযর, তকন্তু ব ভাছ কী তিগে খাগফ িাযা? 
বাগিয জন্য বিা চার রাগগফ, আয চার বকনায ো এগিয বনই। অগিযা বাগিয তফকল্প 
তগগফ ওই বরানা াকই বাগিয ভগিা পুতটগে খাে িাযা। বিখগি বিখগি নিীয াগয াগয 
বরানাাগকয বঝা ফ বল গে মাগচ্ছ। বগটয িাগে তনগজগিয াগে তনগজযাই কুড়ুর ভাযগছ 
এযা। 

 বকন? বরানাাগকয বঝা বল গে বগগর কী গফ? 



 এই বছাগটা বরানাগাছ, ধানীঘা ফা বিাযায জঙ্গর জীফচফতচিয যক্ষা কগয। নিীয জগরয 
গঙ্গ নানা যকগভয ক্ষুদ্রাতিকু্ষদ্র উতিিকণা ফা প্রাণীকণা ববগ এগ এফ বঝাঝাগড় জগড়া ে। 
িায টাগন আগ নানা জরজ বাকাভাকড়, িায টাগন নানাযকভ ভাছ। ভুগদ্রয ফাগিা তচিংতড় 
এফ বঝাঝাগড় এগই তডভ ছাগড়, তডভ পুগট বফগযাে বছাট বছাট ফাচ্চা মাগক এগিগ ফগর 
‘ভীন’। এই ভীন ধগয ববতড়গি চারান বিওোও এখানকায ভানুগলয একটা জীতফকা। িাই, 
বরানাাগকয বঝা বরা বগর ফাগিা তচিংতড় তডভ াড়গফ বকাোে? ভাগছযাই ফা িাগিয খাফায 
াগফ বকাোে। িাগিয িংখযাও িাই কভগি োকগফ। 

 এভনই কি কি অফাক কগয বিওো িেয, ঘটনা, কিযকভ ভানুল, কিযকভ িাাঁগিয বফাঁগচ 
োকা। আন্ন ীগিয ড়ন্ত বফরায নযভ বযাগি তফস্তীণি নিীগি অরবাগফ ববগ চরা বনৌগকায 
ভি অতবতজৎফাফুয ান্ত, তিগ্ধ গগিয বরখা এ ফই ড়া এক অাধাযণ াঠ- অতবজ্ঞিা। গঙ্গ 
তল্পী মুধাতজৎ বনগুগেয আাঁকা ািাগজাড়া ফ ছতফ। বমখান বেগক াগযা বজাগাড় কগয গড় 
বপর। ঠকগফ না। 

িা বভৌতরক 

 

 

ফইঃ আজফ ফন সুন্দযফন 

বরখকঃ অতবতজৎ বনগুে 

প্রচ্ছি ও অরঙ্কযণঃ মুধাতজৎ বনগুে, ষৃ্ঠািংখযাঃ ৪৮ 

প্রকাকঃ ারুর প্রকানী, ৮/৩ তচন্তাভতণ িা বরন, করকািা ৭০০০০৯ 

িাভঃ ৩০ টাকা 

 

 

 

 

 

 

 



ব তছর এক যাজা ভুগখা আয 
িায যাতন ভুগখা। ািতভি ফাঘ- তিং-
যাক্ষ- অসুয ভুগখাগিয তনগে িায ফা 
এক ভুগখা তভউতজোগভ। একতিন যাজা 
খফয বর একজন বছাট্ট ভানুল িাগিয 
ছতফ আাঁকগফ ফগ আাঁগকা কতম্পতটাগন--  

িাযয? গল্প ফগে মাে 
িযিতযগে। গল্প? নাতক তিয গল্প? 
িগফ বকভন বফ একটা “গল্প গল্প গয 
ববগ আগছ বমন? তঠক বমন ফন্তকাগর 
তরচ ুপুগরয গগযয ভগিা”। 

এয ভুগখা, িায ভুগখা 
বছাগটাগিয ভুগখ ফগড়াগিয ভুগখ নানান 
ভুগখাগয গল্প চরগি চরগিই 
ভুগখাগুগরা বকভন বমন জযান্ত গে ওগঠ 
ািাে ািাে—ভুগখাগযা সুখরৃঃগখয 
কোয ভগধযই কখগনা ফগর ওগঠ, “আয 
ওই রার পতড়িংটা?ও একা অভন যঙ 
বভগখ ফাতড় তপযগি াযগফ বিা? নাতক 
ে াতযগে ফগন ফগন ঘুগয বফড়াগফ?ওগক 

আভাগিয বকউ তগগে বৌাঁগছ তিগে এগর ি না?” 
গল্প চরগি চরগি ধীগয ধীগয খুগর মাে ভুগখাগিয ফুগকয কাট। বখাগন ফগড়া রৃঃখ—

ভানুগলযা তভগেয ভুগখা গয বকন িাগিয অভান কযগফ?  
িাযয-- ? 
জানগি গর এক্ষতুণ গড় বপরগি গফ যিনিনু ঘাটীয বরখা একু িগকয রূকো—

“যাজা- ভুগখা যাতন- ভুগখা।” 
একফায াগি ধযগর আয ছাড়গি াযগফ না। প্রতভ। 

 
ফইঃ যাজা- ভুগখা যাতন- ভুগখা 
বরখকঃ যিনিনু ঘাটী 
প্রকাকঃ উিোরুণ 
৬ মরৃবট্ট যতণ, কর- ৯ 
িাভঃ ২৫০ টাকা 

বিফগজযাতি বট্টাচামি 



লরোককথো 

 
ফব ১ 

 
নুফোদঃ ভোশ্বেতো 

 
ল শ্বনককোর অশ্বেয কথো। এক ফুড়ি অয তোয নোড়ত ড়ভশ্বর একটো কুঁশ্বি ঘশ্বয 

থোকত। রৃড়নয়োয় ওআ এক নোড়ত ছোিো লকউ ড়ছর নো তোয। ড়কন্তু ফুড়িয ফয় শ্বয়ড়ছর,  
অশ্বেয ভত কোজ টোজ কযশ্বত োযত নো অয ল। তোআ তোযো ড়ছরও ফি েড়যফ। এতআ 
েড়যফ লম যোয ভত বোর লকোন জোভোকোিও ড়ছর নো তোশ্বদয কোশ্বছ। লছশ্বরটোয েোশ্বয়য 
জোভো ফোনোশ্বনো ত তোশ্বদয োশ্বত ফোনোশ্বনো পোুঁশ্বদ ধযো লদওয়ো োড়িয ছোর ড়দশ্বয়। তোআ 
লিরশ্বত লফশ্বযোশ্বরআ লছশ্বরটোশ্বক লদশ্বি ন্য ফোচ্চোযো ড়চৎকোয কশ্বয উঠত, ওআ োড়ি এশ্ব 
লেশ্বছ। এ োড়ি তুআ উশ্বি মো! এআ ফশ্বর তোয জোভো ড়নশ্বয় টোনোটোড়ন কযত। ফশ্বিোযোও 
তিন তোশ্বক ড়নশ্বয় োত। 
 িোড়র একজন লরোকআ লছশ্বরটোয োশ্বথ বোর ফযফোয কযত অয ন্যশ্বদয 
োড়ঠোট্টোয লথশ্বক তোশ্বক ফোুঁড়চশ্বয় যোিোয লচষ্টো কযত। লআ লরোকটোয নোভ ড়ছর ড়কব- আ-
উং। ড়কন্তু তোশ্বত ড়ফশ্বল লকোন রোব ত নো। োড় ঠোট্টো চরশ্বতআ থোকত। লছশ্বরটো 
শ্বনক ভয় কোুঁদশ্বত কোুঁদশ্বত তোয ঠোকভোয কোশ্বছ ড়পশ্বয অত। ঠোকভো তিন তোশ্বক 
োন্ত্বনো ড়দশ্বয় ফরত তোশ্বক ল অযও ছোর লশ্বরআ অশ্বযকটো নতুন জোভো ফোড়নশ্বয় লদশ্বফ। 
 ড়নশ্বজ ফোআশ্বয লফশ্বযোশ্বর ফুড়ি গ্রোশ্বভয লছোশ্বটোফশ্বিো ফোআশ্বক নুশ্বযোধ কযত মোশ্বত 
তোযো লছশ্বরটোশ্বক ও’যকভবোশ্বফ নো লেোয়। ড়কন্তু তোশ্বত তোযো ফুড়িশ্বক ড়নশ্বয়আ োোোড় 



রৄরু কযত। একড়দন ফযোোযটো ফুড়িয শ্বেয 
ীভোনো ছোড়িশ্বয় লের। ল ফোড়ি ড়পশ্বয নোড়তশ্বক 
ফরর,  “লতোশ্বক মোযো লেোয়,  অড়ভ তোশ্বদয 
উড়চৎ োড়ি লদফ,  লদিড়ফ। অড়ভ এভন একটো 
জোরৃ কযফ নো! ” ফুড়িয জোরৃ কযফোয েভতো 
ড়ছর ড়কন্তু ল কথো ল অয নোড়ত ছোিো অয 
লকউ জোনত নো। 
 ফোড়িয লভশ্বঝয় ফুড়ি একটুিোড়ন জর 
লপশ্বর নোড়তশ্বক ফরর,  “এআ জরটোয় এশ্ব 
দোুঁড়িশ্বয় থোশ্বকো দোরৃবোআ। অয মতআ বয় 
রোগুক,  এিোন লথশ্বক নিশ্বফ নো,  লকভন?”  
 নোড়ত জরটোয় এশ্ব দোুঁিোর। অয শ্বে 
শ্বে লেোটো জোয়েোটো বয়ঙ্কযবোশ্বফ কোুঁশ্বত 
রোের অয অশ্বি অশ্বি লছশ্বরটোয োশ্বয়য 
তরোয ভোড়ট লপশ্বট রৃ' বোে শ্বয় লের। অয 
ল লআ েশ্বতব শ্বি ড়ভড়রশ্বয় লের। ড়কন্তু তোয 
ড়কছুেণ শ্বযআ ল একটো ড়র ভোছ শ্বয় গ্রোশ্বভয কোশ্বছ ভুদ্র লথশ্বক উশ্বঠ এর োশ্বি।  
 ভুদ্রতশ্বট ওআ ড়র ভোছটোশ্বক ড়কছ ু লরোক লদিশ্বত লর। ওযকভ সুন্দয ড়র ভোছ 
এয অশ্বে লকউ লদশ্বি ড়ন। চকচশ্বক,  টোনটোন চোভিো,  েবীয ড়দঘীয ভত রৃশ্বটো লচোি। 
লরোকগুশ্বরো ন্যোন্যশ্বদয উশ্বেশ্বে ড়চৎকোয কশ্বয উঠর। তোশ্বদয ডোক রৄশ্বন গ্রোশ্বভয ফোআ 
এশ্ব একত্র র লিোশ্বন। তোযয তোশ্বক ধযশ্বত লম মোয লনৌশ্বকো লফশ্বয় জশ্বিো র 
ড়রভোছটোয চোযধোশ্বয। ড়কন্তু ভোছরূী লছশ্বরটো ক্রভ োুঁতশ্বয োরোশ্বত রোের,  ড়ঠক 
লমভনটো তোয ঠোকভো তোশ্বক ড়ড়িশ্বয়ড়ছর। অয লরোকগুশ্বরোযও লজদ লচশ্ব লের। তোযো 
তোশ্বক নুযণ কযশ্বত থোকর। মিনআ তোশ্বদয েড়ত একটু কশ্বভ লমত,  ফো তোযো ক্লোন্ত 
শ্বয় িত,  ড়রভোছটো োুঁতশ্বয লনৌশ্বকোগুশ্বরোয তরো ড়দশ্বয় ড়েশ্বয় তোশ্বদয লছশ্বন লবশ্ব 
উশ্বঠ ঝোুঁোঝোুঁড় কশ্বয জর লছটোত। তোশ্বক এত কোশ্বছ লদশ্বি লনৌকোশ্বযোীশ্বদয ক্লোড়ন্ত লকশ্বট 
লমত,  তোশ্বদয ভশ্বন ত এআ লমন ভোছটোশ্বক ধশ্বয লপরশ্বফ। ড়কন্তু লমআ নো বোফো ওভড়ন 
ড়রভোছ োুঁতশ্বয ড়েশ্বয় তোশ্বদয োভশ্বন শ্বনক দূশ্বয ড়েশ্বয় ভোথো তুরত। লরোশ্বব শ্বি 
লরোকগুশ্বরোও থোভত নো,  তোয ড়ছু ড়ছু লমশ্বতআ থোকত। এযকভ কযশ্বত কযশ্বত লরোশ্ববয 
ফশ্ব তোযো লম কিন েবীয ভুশ্বদ্র চশ্বর এর তো তোশ্বদয লিয়োরআ যআর নো। ভুদ্রতট 
অয লিোন লথশ্বক লদিো মোয় নো। চোযড়দশ্বক রৄধু েোঢ় নীর জর। 
 এআফোয ঠোকভো রৄরু কযর তোয জোরৃ। ঠোৎ কশ্বযআ একটো বীলণ দোুশ্বট ঠোন্ডো 
োওয়ো ফআশ্বত রোের। ভুদ্র েশ্বজব উঠর,  ড়ফোর ফশ্বিো ফশ্বিো লঢউ উঠশ্বত রোের। 
চোযড়দশ্বক ফোজ,  ড়ফরৃযৎ। লঢউশ্বয়য ধোক্কোশ্বত ড়কছুেশ্বণয ভশ্বধযআ োতরো কোশ্বঠয োরকো 
লনৌশ্বকো উরশ্বট লের অয ভোনুলগুশ্বরো এক এক কশ্বয ফ তড়রশ্বয় লের ভুশ্বদ্রয জশ্বর। 
তোশ্বদয একজনও অয লফুঁশ্বচ যআর নো।  



 তোশ্বদয ডুশ্বফ মোওয়ো ভোত্রআ লছশ্বরটো 
ড়রভোছ লথশ্বক অফোয ভোনুশ্বল ড়যণত র,  
ড়কন্তু অশ্চশ্বমবয ফযোোয এআ লম ল তীশ্বয 
ড়পযর ভুশ্বদ্রয জশ্বরয ওয লুঁশ্বট লুঁশ্বট,  
থচ তোয োশ্বয়য একটো অঙুরও ড়বজর 
নো। গ্রোশ্বভ তিন তোশ্বক ড়ফযক্ত কযোয জন্য 
অয লকউ ফড়ষ্ট ড়ছর নো। ফোআ প্রোণ 
ড়দশ্বয়ড়ছর ভোঝভুশ্বদ্র। 
 ড়কব- আ- উং,  লম লছশ্বরটোশ্বক কিশ্বনো 
জ্বোরোয়ড়ন,  লও ড়কন্তু লনৌশ্বকো চশ্বি লেড়ছর 
ড়র ভোছ ধযশ্বত,  ড়কন্তু তোয লনৌশ্বকো লআ 
ফীবৎ ঝশ্বিও উরশ্বট শ্বিড়ন। ল োেশ্বরয 
ভত দোুঁি লফশ্বয়,  োত ো ছুুঁশ্বি লকোনও 
ভশ্বত ঠোকভোয জোরৃয এরোকো লথশ্বক লফড়যশ্বয় 
লমশ্বত লশ্বযড়ছর,  তোআ প্রোশ্বণ লফুঁশ্বচ লেড়ছর 
নয়শ্বতো ন্যশ্বদয োশ্বথ োশ্বথ তোযও ড়ররভোড়ধ শ্বয় লমত। 

 
শ্বযয ংিযোয়- ড়কব আ উং- এয যোডশ্ববঞ্চোয 

আনুযআটশ্বদয লরোককথো 



বফশ্বেয জানারা              

াভাযশ্বটান দ্বীশ্বয কাবনী 
উভা বট্টাচাময 

         

আবন শ্বরন উআবরয়ভ 
ভাযটায। অয এআ ’র 
াভাযশ্বটান দ্বী। ীভ, নন্ত 
প্রান্ত ভাাগশ্বযয ফুশ্বক, বনযক্ষীয় 
ঞ্চশ্বরয ঝঞ্ঝাফরর এরাকায 
ভাঝখাশ্বন,এআ দ্বীবট ভশ্বন য় 
ৃবথফীয শলপ্রাশ্বন্ত ফবিত। 
একভাত্র জরশ্বথআ এখাশ্বন অা 
মায়।  

এআ দ্বীশ্বয  কাববন রৄরু কযশ্বত শগশ্বর তাআ এঁয গল্প বদশ্বয়আ রৄরু কযশ্বত শ্বফ। এআ রৃঃাী, 
যাডশ্ববঞ্চাযবপ্রয় ভানুলবট তাঁয বরশ্বনবয়ান স্ত্রী, অয স্ত্রীয রৃআ  শফানশ্বক শ্বে বনশ্বয় বরশ্বনবয়ায 
ভযাশ্বনায়া দ্বী শথশ্বক ১৮৬৩ বিটাশ্বেয ৮আ  জুরাআ এশ্ব উশ্বেবছশ্বরন  দবক্ষণ প্রান্ত ভাাগশ্বযয ফুশ্বক 
এআ প্রতযন্ত অয ক্ষুদ্র দ্বী াভাযশ্বটান- এ।  

প্রায়  ীযকাকৃবতয এক প্রফার প্রাচীশ্বযয উশ্বয ফবিত ৬বট শছাট দ্বীশ্বয ভশ্বধয একবট র  
াভাযশ্বটান। ফগুবর দ্বীআ ভনুষ্যীন, বনজযন বছর। এখন একভাত্র াভাযশ্বটান দ্বীশ্বআ  অশ্বছ 
ভনুষ্যফবত, অয ফবত িাশ্বনয ুশ্বযা কৃবতত্বটাআ এআ উআবরয়াভ  ভাযটায- এয। তাঁয গল্প রৄনশ্বত 
রৄনশ্বতআ জানা শ্বয় মাশ্বফ বনঃে এআ দ্বীশ্বয আবতা অয বূশ্বগার।     

বয জগশ্বতয স্পয শথশ্বক শ্বনক শ্বনক ভাআর দূশ্বয প্রান্ত ভাাগশ্বযয ভাশ্বঝ ফবিত াদানয 
কুক অআরযাশ্বডডয নয়বট দ্বীশ্বয ভশ্বধয একবট শ্বে াভাযশ্বটান,শমবট শ্বক্ষাকৃত উন্নত দ্বী 
যাশ্বযাশ্বটাোা্য ৩১০ ভাআর উত্তয- বিশ্বভ ফবিত। কযাশ্বেন কুক ১৭৭৪ বিটাশ্বে তাঁয বদ্বতীয় 
ভুদ্রাববমাশ্বনয ভয় প্রথশ্বভ দ্বীবট শদখশ্বত ান।  ১৭৭৭ বিটাশ্বে তাঁয তৃতীয়ফাশ্বযয ববমাশ্বনয ভয় 
বতবন দ্বীশ্বয বকছুটা কাশ্বছ মান, অয বিবট শনৌবফবাশ্বগয রডয াভাযশ্বটাশ্বনয নাশ্বভ দ্বীবটয নাভকযণ 
কশ্বযন।  



বফদঙ্কুর দ্বীবটয চাবযাশ্বয উত্তার তযে বফক্ষবু্ধ জরযাব শদশ্বখ কুক বনশ্বজ শম দ্বীশ্ব কখশ্বনা 
দাযণ কশ্বযনবন,  অয ১৯৬৯ বিটাশ্বেয অশ্বগ মযন্ত ভানবচশ্বত্র শম দ্বীশ্বয বেক িান বচবিত য়বন, 
শআ দ্বীশ্ব এশ্ব উেশ্বরন উআবরয়াভ ভাযটায,তা অফায বতন ভবরাশ্বক শ্বে বনশ্বয়। তাববত দ্বী শথশ্বক 
শনৌকায় শ দ্বীশ্ব অশ্বত তখন রাগশ্বতা ৮ শথশ্বক ৯ বদন।     

উআবরয়াশ্বভয ভাযটাশ্বযয জন্ম ১৮৩১ াশ্বরয ৬আ নশ্ববম্বয  আংরযাশ্বডডয বরশ্বচটাযায়াা্শ্বয,ফড় শ্বয় 
ো বভডরযাণ্ডশ্ব। শখানকায িানীয় উচ্চাযশ্বণ উআবরয়াভ ‘ভাটায’ শ্বয় মান, উআবরয়াভ ‘ভাযটায’। 
শানা মায় আংরযাশ্বডডয যাজবযফাশ্বযয শ্বে নাবক তাঁয বযফাশ্বযয যশ্বেয ম্পকয বছর। তাআ শফাধ য়, 
তাঁয স্ববূবভ আংরযাডড শথশ্বক ফাশ্বযা াজায ভাআর দূশ্বয ফা কশ্বয বনশ্বজয বালাা্য ঐবতহ্য বুরশ্বত চানবন। 
উআবরয়াভ ভাযটায তাঁয প্রথভ জীফশ্বন শখা ুযশ্বনা চাশ্বরয আংশ্বযবজ  বালাশ্বতআ  কথা ফশ্বর শগশ্বছন 
অভৃতুয, অয বযফাশ্বযয কর দস্যশ্বদয ববখশ্বয়শ্বছন শআ বালাশ্বতআ কথা ফরশ্বত। শমৌফশ্বন রৃযন্ত 
যাডশ্ববঞ্চাশ্বযয শনায় জন্মবূবভ শছশ্বড় অা  ভানুলবট য়শ্বতা এবাশ্বফআ স্মযণ কশ্বযশ্বছন ভাতৃবূবভশ্বক। 
অজ প্রায় ১৫০ ফছয শ্বয দ্বীশ্বয ফাবন্দাযা শআ বালাশ্বতআ কথা ফশ্বর,  মবদ ভশ্বয়য প্রশ্বয়াজশ্বন 
ন্য বালা তাযা বখশ্বছ।    

একজন আংশ্বযজ ববমাত্রী বাশ্বফআ বযবচত এআ ফযবতক্রভী অয াী ভানুলবট ঘয 
শছশ্বড়বছশ্বরন বতবভ বকাযী শ্বফন ফশ্বর। জাাশ্বজ ভাছ বকাশ্বযয শ্বে কযশ্বতন নাবফশ্বকয কাজ, ছুশ্বতায 
বভস্ত্রীয কাা্ জ, কাশ্বেয নানা প্রশ্বয়াজনীয় বজবনত্র, ফযাশ্বযর আতযাবদ ততবয কযশ্বতন, অফায জাাজ  
শকান ফন্দশ্বয ববড়শ্বর ফযাফা কযশ্বতন। উনবফং তােীয চাশ্বযয দশ্বক  ‘কযাবরশ্বপাবণযয়া শগাল্ড 
যাশ্ব’য   ভয় শানা ংগ্রশ্বয উশ্বেশ্বে াবড় শদন কযাবরশ্বপাবনযয়া ঞ্চশ্বর। বকছুকার  শ্বয শখান 
শথশ্বক ার তুশ্বর শদন শ্বচনা প্রান্ত ভাাগয ঞ্চশ্বরয  উশ্বেশ্বে। ১৮৫৬ াশ্বর শখাশ্বন শৌঁশ্বছ 
থাকশ্বত রৄরু কশ্বযন কুক অআরযাশ্বডডয ন্তগযত ‘শনবযন’ দ্বীশ্ব। শখাশ্বনআ বরশ্বনবয়ান এক 
যাজকভযচাযীয (প্রধাশ্বনয) কন্যা অকাকাআনাগারু- শক বফশ্বয় কশ্বযন। ১৮৬২ াশ্বর ভযাশ্বনায়া দ্বীশ্ব বগশ্বয় 
ংায াশ্বতন।   

এআ ভয় উআবরয়াশ্বভয বযবচত, ‘িানশ্বডনায’ নাশ্বভ এক ফযফায়ী তাববত শছশ্বড় শদশ্ব  বপশ্বয 
মাশ্বফন ফশ্বর বিয কশ্বযন। তাঁয নজশ্বয বছর ‘এক টুকশ্বযা স্বশ্বগযয ভত’ দ্বী  জনবফীন াভাযশ্বটান। 
দ্বীবটয শদখবাশ্বরয জন্য একজন শকয়াযশ্বটকায খুঁজবছশ্বরন। শ কাজ কযশ্বত যাবজ শ্বয় শগশ্বরন 
উআবরয়াভ ভাযটযায।  

উআবরয়াভ অশ্বগ জাাশ্বজ ছুশ্বতাশ্বযয কাজ কশ্বযশ্বছন। নানা কাশ্বেয বজবন ততবয কযশ্বত দক্ষ 
বছশ্বরন। বনঃে দ্বীশ্ব শৌঁশ্বছ ডুফন্ত প্রফার প্রাচীশ্বযয গাশ্বয় ধাক্কা শরশ্বগ ডুশ্বফ মায়া এক বাো জাাশ্বজয 
কাোশ্বভায কাে, শরাা ংগ্র কশ্বয শগুবর বদশ্বয় ফানাশ্বরন কুবড়  পুট উঁচু এক ঘয, মা সুনাবভশ্বত 
বাঙশ্বত াশ্বযবন। এআ  ফাবড়বট এখন  শ্বস্যয গুদাভ অয াআশ্বলাশ্বনয ভশ্বয়য বনযাদ অশ্রয়িান 
বাশ্বফ ফযফরত য়।  

দ্বীশ্বয ীভানায এরাকায  ববতশ্বযয বদশ্বক ফৃত্তাকাশ্বয াভ অয নাযশ্বকর গাশ্বছয চাযা রাগাশ্বরন। 
শফাধ য় জীবফকায উায় কযায জন্য গাশ্বছয চাযাগুবর তাঁশ্বক শদয়া শ্বয়বছর,  তয বছর শতর উৎাদন 
কযশ্বফন বতবন, ভাশ্ব ভাশ্ব িানশ্বডনাশ্বযয জাাজ এশ্ব শআ শতর  বকশ্বন শনশ্বফ অয বযফশ্বতয বদশ্বয় মাশ্বফ 
তদনবন্দশ্বনয প্রশ্বয়াজনীয় যদ।  

তশ্বফ বকছুবদন ফাশ্বদআ শআ  জাাশ্বজয অা কভশ্বত রাগর, শ্বয জাাশ্বজয অা এশ্বকফাশ্বয ফন্ধ 
শ্বয় শগর। তাঁযা তখন বনশ্বজশ্বদয প্রশ্বয়াজনীয় বকছু খাদযস্য উৎাদন কশ্বয অয ভাছ ধশ্বয খাশ্বদযয 



বাফ শভটাশ্বত রাগশ্বরন। অয ন্যান্য উৎাবদত বজবন বনশ্বয়, তায বফবনভশ্বয় প্রশ্বয়াজনীয় বজবনত্র 
শশ্বত শ্বক্ষা কযশ্বতন কশ্বফ দ্বীশ্বয কাছ বদশ্বয় চরভান শকান জাাজশ্বক শদখশ্বত াশ্বফন। তাছাড়া কশ্বফ 
দ্বীশ্বয াশ্ব ডফুন্ত প্রফার প্রাচীশ্বযয গাশ্বয় ধাক্কা শরশ্বগ জাাজডবুফ য়, তায জন্য শ্বক্ষায় থাকশ্বতন 
বতবন। শ্বত প্রশ্বয়াজনীয় ফর বজবন বতবন াশ্বতয কাশ্বছ শশ্বয় শমশ্বতন। ততবদশ্বন তাঁয ংায অয়তশ্বন 
শফশ্বড়শ্বছ। শভাট বতনজন স্ত্রী তাঁয। াবযফাবযক বফশ্বযাধ এড়াশ্বত প্রফার প্রাচীয ম্পূণয দ্বীবটশ্বক 
বতনবাশ্বগ বাগ কশ্বয বদশ্বয়শ্বছন তাঁয বতন স্ত্রীয অয তাঁশ্বদয ন্তানশ্বদয ভশ্বধয।  

ক্রশ্বভ এক বফার বযফায র তাঁয। ফাআ বভশ্বর বভশ্ব থাকশ্বতন, কাশ্বযা ঘশ্বয বকছু না থাকশ্বর 
ন্য ঘয শথশ্বক াাময বনশ্বয় প্রশ্বয়াজন শভটাশ্বতন তাঁযা। ক্রশ্বভ দ্বীশ্ব মত ভানুল র তাশ্বদয ফাআ যশ্বেয 

ম্পশ্বকয উআবরয়াভ ভাযটাশ্বযয উত্তযুরুল।  
ক্রশ্বভ শছশ্বরশ্বভশ্বয়শ্বদয শরখাড়ায জন্য শছাট্ট একবট স্কুর কযশ্বরন বতবন। প্রথশ্বভ বনশ্বজআ 

ড়াশ্বতন। তাযয একবট চাচযফাবড় িান কযশ্বরন াপ্তাবক উানায জন্য। এশ্বদয বযফাশ্বযয 
শরাকজনশ্বদয ধভযীয় নুানগুবর কশ্বোযবাশ্বফ ভানশ্বত ববখশ্বয়বছশ্বরন উআবরয়াভ।শ্বযয প্রজশ্বন্ময 
দ্বীফাীযা শআ নুান এখন একআ বাশ্বফ শভশ্বন চশ্বর। উানা প্রবতবদন ত অয যবফফাশ্বয 
শ্বনকফায তাশ্বদয উানায় শমাগ বদশ্বত ত,মা অজ চশ্বর অশ্বছ। শবদন কশ্বর  সুন্দয শাাক 
শ্বয অয াযাবদন একাশ্বথ কাটায়। উআবরয়াভ শরখাড়ায শ্বে   শছশ্বরশ্বভশ্বয়শ্বদয শখরাধুরা, যীযচচযা 
ফাধযতাভূরক কযশ্বরন। প্রফার প্রাচীশ্বযয শঘযায ভশ্বধয ফবিত স্বে নীর জশ্বরয শরগুশ্বন তাযা াঁতায 
কাটত, ভাছ ধযত। মবদ ফশ্বড়াযা ফবঃভুশ্বদ্রয জশ্বর ভাছ ধযশ্বত শমশ্বতন অয বফশ্বদী জাাশ্বজয শ্বে 
ফযাফা কযশ্বতন ।  



       উআবরয়াভ শরগুশ্বনয ধাশ্বয ভাবটশ্বত উৎাবদত া অয 
ভাছ বফবক্র কযশ্বতন চীনা ফযফায়ীশ্বদয কাশ্বছ। ফাআশ্বযয জগশ্বতয 
শখাঁজখফয জানশ্বত অয নতনু ভানুলশ্বদয ে শশ্বত উআবরয়াভ 
চারু কশ্বযবছশ্বরন দ্বীশ্বয া বদশ্বয় চরভান জাাশ্বজয ভানুলশ্বদয 
দ্বীশ্ব অভন্ত্রণ কশ্বয অনা, বতবথ ৎকায কযা।অফায তাশ্বদয 
শছাট শনৌকায় কশ্বয জাাশ্বজ শৌঁশ্বছ শদয়া। শআ ঐবতহ্য 
এখশ্বনা দ্বীফাীযা ারন কশ্বয অশ্বছ। তাঁয জীবফতাফিায়আ 
তাঁয শ্বনক ন্তান  নাবত নাতবন ভাযা বগশ্বয়বছর। শানা মায় 
১৮৯৯ াশ্বর ৭৮ ফছয ফয়শ্ব তাঁয ভৃতুযয ভয় তাঁয বযফাশ্বয 
বছর বনশ্বজয ১৭জন ন্তান অয ৫৪ জন নাবত নাতবন। 
       ফতযভাশ্বন ৃবথফীয প্রায় ফ শদশ্বআ ফা কযশ্বছ  তাঁয 
ফংধশ্বযযা। শফবয বাগ অশ্বছ যাশ্বযাশ্বটাো দ্বীশ্ব। এছাড়া 
অশ্বছ শ্বেবরয়া , বনউবজরযাডড, অশ্বভবযকা, আংরযাডড, 
তাববতশ্বত ।১৯৭৩ াশ্বর এআ বযফাশ্বযয প্রায় াজায খাশ্বনক 

দস্য ফা কযশ্বতন যাশ্বযাশ্বটাো দ্বীশ্ব। ফতযভাশ্বন াভাযশ্বটাশ্বন ফা কশ্বযন প্রায় ৬০/৬২  জন দস্য। 
১৮৯১ াশ্বর আংরযাডড দ্বীবট বনশ্বজশ্বদয দখশ্বর শনয়। দ্বীশ্বয বধকায বনশ্বয় উআবরয়াশ্বভয শ্বে দীঘয 
ফাদানুফাশ্বদয য যাবন বনশ্বজশ্বদয শদশ্বয এআ ভানুলবটশ্বকআ ২১ ফছশ্বযয জন্য বরজ শে্ন দ্বীবট। 
উআবরয়াভ ভাযটায- এয ভৃতুযয শ্বয ১৯৫৪ াশ্বর বনউবজরযাশ্বডডয ারযাশ্বভশ্বডটয া কযা এক অআশ্বনয 
ফশ্বর উআবরয়াভ ভাযটাশ্বযয উত্তযূবযযাআ াভাযশ্বটান দ্বীশ্বয ূণয বধকায রাব কশ্বয।  
 
 
 
 
 

এক নজশ্বয াভাযশ্বটাশ্বনয বকছ ুতথযঃ— 
 

ফিান 
ভশু্বদ্রয তরশ্বদ শথশ্বক প্রায় ৪ াজায বভটায ( ১৩,১২৩পুট )উঁচু এক অশ্বেয় াাশ্বড়য চূড়ায় গশ্বড় ো 
একবট যাটর শ্বে াভাযশ্বটান দ্বী। এআ যাটশ্বরয ফশ্বচশ্বয় উঁচু িানবট ভুশ্বদ্রয জশ্বরয উশ্বয 
৪বভটায ভত শজশ্বগ থাশ্বক। চাযবদশ্বক ভুশ্বদ্রয উত্তার তযশ্বেয জন্য খুফ কাশ্বছ না শগশ্বর দ্বীবট শ্বজ 
নজশ্বয অশ্বনা। ঝড়জশ্বরয ভয় শতা নয়আ।  
জরফায় ু
বনযক্ষীয় ঞ্চশ্বর উত্তয- ূফয ফাবণজয ফায়ুয প্রফা ফরশ্বয়য ভাশ্বঝ ফবিত  দ্বীবটয জরফায়ু বনযক্ষীয় 
প্রকৃবতয। রৃবট ঋতু-  ফলযাকার চশ্বর বডশ্বম্বয শথশ্বক এবপ্রর মযন্ত। শভ শথশ্বক নশ্ববম্বয মযন্ত চশ্বর রৄষ্ক 
ভয়- ীতকার। ীশ্বতয ভয় তাভাত্রা ১৫- ১৬বডবগ্র শবডটশ্বগ্রশ্বডয ভত থাশ্বক,অয ফলযায ভয় 
তাভাত্রা থাশ্বক শভাটাভুবট ৩০ বডবগ্র শবডটশ্বগ্রশ্বডয কাছাকাবছ। ভুদ্র বদশ্বয় শফবিত য়াশ্বত াযা ফছযআ 
অযাভপ্রদ ভুদ্রফায়ু ফয়, অদ্রযতা শভাটাভুবট ৯০% থাশ্বক। তশ্বফ িরকুরীন ভুশ্বদ্রয ভাশ্বঝ ফিাশ্বনয 
জন্য ফাশ্বযফাশ্বযআ দ্বীশ্বয ভানুলশ্বদয াআশ্বলাশ্বনয তাণ্ডশ্বফয ম্মুখীন  শ্বত য়। ঘযগুবর তাযা বছশ্বনয 



গাশ্বছয শ্বে যব বদশ্বয় শফশ্বধ যাশ্বখ। ১৮৮৩ ার শথশ্বক ২০০৫ মযন্ত ৯১০বট াআশ্বলাশ্বনয ধাক্কা াভশ্বর 
বটঁশ্বক অশ্বছ দ্বীফাীযা। 

খাদয  
ভাছ এঁশ্বদয প্রধান খাদয। এছাড়া বচশ্বকন,যাশ্বযারুট অয নাযশ্বকর বদশ্বয় ততবয একবট সুস্বারৃ দ এযা 
বাশ্বরাফাশ্বন। শঁশ্ব একবট বনতয খাশ্বদযয তাবরকাবুে। নাযশ্বকর,শঁশ্ব অয যাডডাভা নাশ্বভ এক 
প্রকায পর প্রচুয উৎাবদত য়। ফআ য় প্রফার প্রাচীশ্বযয ববতশ্বযয বদশ্বক নীর জশ্বর বযা শরগুশ্বনয 
চাযা বঘশ্বয জবভশ্বত। এআ জবভশ্বত অজকার প্রচুয বভবিকুভশ্বড়া পরাশ্বনা য়। 
 
অয়শ্বযাজগায 

ভাছ এঁশ্বদয প্রধান থযাগশ্বভয উায়। প্রচুয বযভাশ্বণ যাযট বপ ধশ্বয শগুবরশ্বক োডডায় জবভশ্বয়  
যাশ্বখন অয শগুবরয বফবনভশ্বয় বফশ্বদব ফবণকশ্বদয কাছ শথশ্বক ংগ্র কশ্বয চার, জ্বারাবন অয ন্যান্য 
তযাফেক দ্রফয। অয প্রফার প্রাচীশ্বযয ফাআশ্বযয বদশ্বক ধায শঘঁশ্বল াঁটশ্বত থাকশ্বর ফা বডবঙ কশ্বয চরশ্বত 
থাকশ্বর ায়া মায়  প্রচুয স্কুআশ্বযর বপ, অয শর বপ। যাশ্বযাশ্বটাোশ্বতআ ফশ্বচশ্বয় শফব ভাছ যপ্তাবন 
য়, পশ্বর ভাছ বফবক্র শথশ্বক শফবয বাগ থযাগভ য়। ভাশ্বছয চাবদা ভাশ্বঝ ভাশ্বঝআ শমাগাশ্বনয শথশ্বক 
শফব য় ,তাআ দাভ বাশ্বরা ায়া মায়।  
প্রফারপ্রাচীশ্বযয ফাআশ্বযয বদশ্বকয রূারী চকচশ্বক ফারুকাশ্বফরায় অশ্বছ নানা জাশ্বতয গাছ, দীঘয শভগবন 
গাশ্বছয যণয। এঁযা নাযশ্বকশ্বরয শছাফযা শথশ্বক নানা সুদৃে াভগ্রী , হ্যাডডফযাগ এফ ততবয কশ্বয  
বফশ্বদব শক্রতাশ্বদয বফবক্র কশ্বয থযাগভ কশ্বযন। 
   
বক্ষা  

ভাযটায প্রথশ্বভআ ন্তানশ্বদয শরখাড়া শখাশ্বনায জন্য শম স্কুরবট িান কশ্বয বক্ষায ূচনা 
কশ্বযবছশ্বরন, শবট অজ অয শনআ। ১৯৪০ এয প্রথশ্বভ িাবত য় ‘াভাযশ্বটান রাবক সু্কর’। শবট ুশ্বড় 



মায়ায় শখাশ্বন ২০০১ াশ্বর এশ্বকফাশ্বয অধুবনক অয একবট স্কুরফাবড় ততবয শ্বয়শ্বছ। বনকটফতযী 
যাশ্বযাশ্বটাো দ্বী শথশ্বক বক্ষক বনশ্বয় অা য় , এছাড়া দ্বীফাীশ্বদয ভশ্বধয মাযা ববক্ষত তাঁযা  
উআবরয়াভ ভাযটাশ্বযয উত্তযূবযশ্বদয বক্ষাদাশ্বনয দাবয়ত্ব ারন কশ্বযন শ্রদ্ধায শ্বে। াভাযশ্বটাশ্বনয  
ফতযভাশ্বন প্রফাী নাগবযকযা, অয টুবযটযা স্কুশ্বরয শছশ্বরশ্বভশ্বয়শ্বদয প্রশ্বয়াজনীয় ফআত্র, শটনাবয 
াভগ্রী, শাাক এফ বজবনশ্বয শমাগান শদন। ােয বফলয়গুবর ’র আংযাবজ, বফজ্ঞান, ভাজবফজ্ঞান, 
গবণত ,েগেন অয ফানান বক্ষা। ফতযভাশ্বন স্কুশ্বর ৫ শথশ্বক ১৮ ফছয ফয়ী ২৫ জন ড়ুয়ায কশ্বরআ 
াবতয অয গবণশ্বত খুফআ দক্ষ। াবযফাবযক জীফশ্বনয ভত এখাশ্বন াযস্পবযক শ্বমাবগতা অয 
অবতশ্বথয়তায াে বনশ্বত য় বাফী নাগবযকশ্বদয।কাযণ বনঃে দ্বীশ্ব ফাবণজয তযণীয অা একটা 
অীফযাদ।  
অবতশ্বথয়তা 

দূযদযী উআবরয়াশ্বভয ভয় শথশ্বকআ অবতশ্বথয়তায ঐবতহ্য চশ্বর এশ্বশ্বছ এআ দ্বীশ্ব। শছাট শছাট 
শনৌকা বনশ্বয় এঁযা যাটশ্বরয ফাআশ্বযয ভুশ্বদ্র ভাছ ধশ্বযন অয শ্বক্ষা কশ্বযন ববনশ্বদী জাাশ্বজয জন্য । 
থআ ভুশ্বদ্র শকান জাাজ শদখশ্বত শশ্বরআ এবগশ্বয়  মান জাাশ্বজয বদশ্বক,  জাাশ্বজয অশ্বযাীশ্বদয 
বযথযনা জানান, তাঁশ্বদয দ্বীশ্বয বতবথ কশ্বয বনশ্বয় মান।  
শনৌকা  কশ্বয তাশ্বদয বনশ্বয় অশ্বন বনশ্বজশ্বদয ফাবড়শ্বত, বফশ্রাভ অয অাশ্বযয ফযফিা কশ্বযন,  অনশ্বন্দয 
জন্য ভায়াফী নীর শরগুশ্বনয জশ্বর াঁতায কাটায ফযফিা কশ্বযন, শখরাধরুা য়। তাছাড়া যভপ্রাবপ্ত য় 
সুদূশ্বযয উন্নত অয বয অধুবনক ভাশ্বজয অশ্বরাকস্পয ায়া, বফববন্ন শদশ্বয ভানুলশ্বদয শ্বে  
বযচয় য় অয নানা বফলশ্বয় জানা মায়। তাঁশ্বদয শ্বে বকছুবদন কাটাশ্বনায জন্য বতবথশ্বদয তাঁযা 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কযশ্বত শবাশ্বরন না। এছাড়া শকনাশ্বফচা শতা য়আ।    
 
ফন্যপ্রাণী  

এখাশ্বন কুক অআরযাশ্বডডয ভত বকছু ফ্লাআং পক্স অশ্বছ ফশ্বর শানা মায়। ৫/৬ যকশ্বভয িানীয় াবখ 
অশ্বছ। বকছু াভুবদ্রক াবখ  শদখা মায়। একভাত্র স্তন্যায়ীয ভশ্বধয অশ্বছ  একশ্বশ্রণীয ফারৃড়। বকছু 
ফুজ কে ায়া মায়।  
 
জনংখযা, ানফযফিা  ন্যান্য অধবুনক সুবফধা 

ফতযভাশ্বন এখাশ্বন উআবরয়াশ্বভয বতন স্ত্রীয ফংশ্বয বতনবট বযফাশ্বযয ফা- অকাকাআনাগারু 
বযফায,ভাটাববয়া বযফায,অয শত উ বযফাশ্বযয - শভাট ৬০/৬২ জন  ভানুল ফা কশ্বযন। উআবরয়াভ 
ভাযটাশ্বযয ভৃতুযয য এঁশ্বদয কর বযফাশ্বযয প্রধান শ্বয়বছশ্বরন ফফ ভাযটায। বযফাশ্বযয বধকাং 
ভানুলআ এখন বক্ষা   চাকবযয জন্য ফা কশ্বযন যাশ্বযাশ্বটাো দ্বীশ্ব। ফতযভাশ্বন ৃবথফীয প্রায় ফ ফশ্বড়া 
ফশ্বড়া শদশ্বআ অশ্বছন ভাযটাশ্বযয ফংধয াভাযশ্বটাশ্বনয নাগবযকযা। বকন্তু শদশ্বক তাঁযা শবাশ্বরন বন। 
যকাযীবাশ্বফ দ্বীবট বনউবজরযাশ্বডডয শপ্রাশ্বটক্টশ্বযট। ফতযভাশ্বন এখানকায ানফযফিা চশ্বর একবট 
াবযফাবযক কাউবিশ্বরয ভাধযশ্বভ। বতনবট বযফায শথশ্বক বযফাশ্বযয কতযাফযবেযা কাউবিরায বনমুে ন, 
তাঁশ্বদয ভশ্বধযআ একজন ‘শভয়য’ বনফযাবচত ন চায ফছশ্বযয জন্য। এছাড়া কর বযফাশ্বযয বম্মবরত 
ছশ্বন্দয একজন চতুথয দস্য বনফযাবচত ন শম শকান একবট বযফায শথশ্বক। চায ফছয যয 
কাউবিশ্বরয বনফযাচশ্বন বতন বযফায শথশ্বকআ মযায়ক্রশ্বভ একজন কশ্বয ‘শভয়য’ বনফযাবচত ’ন।  
 



ফতযভাশ্বন এখাশ্বন একবট শটবরশ্বপান শটন িাবত শ্বয়শ্বছ। ফবজযগশ্বতয শ্বে শমাগাশ্বমাশ্বগয 
প্রধান ভাধযভ শ্বয়শ্বছ শটবরশ্বপান। ফছশ্বয কশ্বয়কফায বফশ্বদী জাাজ অশ্ব তযাফেকীয় াভগ্রীয 
শমাগান বনশ্বয়।আডটাযশ্বনট বযশ্বলফা চারু শ্বয়শ্বছ বদশ্বন চায ঘডটায জন্য। অশ্বগ শজনাশ্বযটাশ্বযয াাশ্বময 
বদশ্বন কশ্বয়ক ঘডটা বফরৃযৎ ায়া শমত। এখন দ্বীশ্ব অশ্বছ একবট প্রধান শজনাশ্বযটায। অয ঘশ্বয ঘশ্বয 
অশ্বছ শাভ শজনাশ্বযটায,মা ভাছ জবভশ্বয় যাখফায োডডামন্ত্র চারাফায  কাশ্বজ রাশ্বগ। ফ ফাবড়শ্বতআ 
বফরৃযশ্বতয ফযফিা, বিজ, বটবব অশ্বছ।  শছাট শছাট টুবযট শনৌশ্বকা অশ্ব, তাযা শপযায ভয় শ্বনক 
দযকাবয বজবন বদশ্বয় মায়। ভজায খফয র, দবক্ষণ শগারাশ্বধয ভাথাবছু ফশ্বচশ্বয় শফবংখযায় বিজ 
ফযফাযকাযীয ংখযা াভাযশ্বটাশ্বনআ শ্বফযাচ্চ।  
 

প্রায় ১৫০ ফছশ্বযয অশ্বগ শম ভানুলবট এক জানা, জনভানফীন দ্বীশ্ব উবনশ্বফ গশ্বড়বছশ্বরন 
অজ তা ৃবথফীশ্বত যীবতভত বফখযাত, াযা ৃবথফীশ্বত ছবড়শ্বয় অশ্বছ তাঁয উত্তযুরুশ্বলযা বনশ্বজশ্বদয ঐবতহ্য 
ফজায় শযশ্বখ। 
 



 “থৃথফী য প্রথভ ভথ রা   ফাাংরা বালা ীদ , মা াঁকে াঅজ বুকর গেথি 
াঅভযা,  গফাঁকে াঅকি রৄধু তাভায পরকে তাাঁয িথফ  , ফযাে  উতযোয়” 

 
েভরা বট্টাোকমেয েথা 

 উভা  বট্টাে ামে 
 

“াঅভা য বাাআকয়য যকে যাঙা কনা   
একুক গপ ব্রুয়া থয          
াঅথভ থে  বুথরক ত া থয !”  
ফাাংরাকদক য বালা  াঅকদারক নয ম্মাকন েথ ফ াঅব্দু র  

েপ পয গেৌধুথযয গরখা  েথফতায রাাআন রৃথিয  কে েক রাআ 
থযথেত।   

১৯৫২ াক রয ২১ গ   গপ ব্রুয়াথয ফাাংরাকদক য বালা 
াঅকদারক নয থদকদয উকেকে েী ত এাআ থফখ যাত রৃথি রা াআন 

ৃথথফী য  গমখাকন মত ফাঙা থর াঅক ি ফাাআ স্ম যণ েকয  প্রথ ত ফিয ২১ গ   গপ ব্রুয়াথয থদনথি কত ।  
যোযী বালা  থাকফ ভাতৃবালা  ফাাংরায স্বীেৃথতয দাথফকত গথদন থন্দুভুরভান  থনথফেক কল  
াঅ াভয ফাাংরাকদী  মাাঁ যা প্রা ণ  থদকয় থিক রন, তাাঁকদয ম্মান  জানাকত াআ উকনককা গ াআ থদনথি কে  
“াঅন্তজোথত ে ভ াতৃবালা  থদফ” থ াকফ স্বীেৃথ ত  থদকয়কি ১৯৯৯ াকর । 

 ফাাংরাকদ,  থিভফ ে, তথা বা যকতয থফথব ন্ন প্রকদক য ফাঙা থরযা, এভনথে প্রফ াী ফ 
ফাঙরাবাল ী ভানুল নানা ানুষ্ঠাকনয  ভকধয থদকয়  গাআ থদকনয ীদকদয  স্মৃথততে ন েকয।  থেন্তু  
স্বাধী ন বাযকতয “থিতীয়  ফাাংরা বালা  াঅকদারকনয” থদনথিয েথা  গতভনবাকফ  জাকনা থে 
ফাাআ? ১৯ ৬১ াক রয  ১৯ গ   গভ- য বালা  াঅকদারক ন াাং থনকত তাাঁযা ভকফ ত কয়থি করন  
াঅাকভয থ রেয গে কন। া ন্তব াকফ াফকযাধ  াফস্থাকনয  থযে কয়থ িকরন া ভ ীয়া য জায়োয় 
ফাাংরাকে থনকজকদয ভাতৃবালা  থককফ ধক য  য াখফা য দ া থফকত। এ াআ প্রথতফাকদয া যাকধ ১১থ ি  
তাজা প্রা ণ ুথরকয ফুকরকি ঝাাঁ ঝযা  কয় ঝকয থ েকয়থির ধথ যত্রীয ফুে গ থকে। তাাঁকদয াঅত্মদা কন য 
থদনথিকে থে  াঅভযা  গ তভনবাক ফ স্মযণ  েথয?  

গথদকনয গাআ বালা  ীদকদয ভকধয থ ি করন গল ার ফিকযয থেকা যী  েভরা-  েভরা  
বট্টাোমে,  তাাঁয েথাাআ থরখথি এাআ কফে।  াঅাকভয থর েকযয া ফথরে  কুকর য ো  গ াঁ কল   ী দ 
েভরা বট্টা োমে গযাড নাকভ এেথি  যাস্তা াঅকি তাাঁয নাকভ।  এাআ যাস্তা য  া কাআ বাড়া ফাথড়ক ত  
থােকতা ে ভ রাকদয উিা স্তু থযফায।      

েভরা থির াথফবে ফাাংরায শ্রীকট্টয, াথো ৎ থকর কিয গভকয়।  জন্ম ১৯৪৫ াকর ।  
১৯৫০ াক র স্বাধী ন খথডডত বায কতয ভাথিক ত া  গযকখথির েভ রাযা।  থফধফা ভা াঅয িয়  



বাাআকফা কনয  কে উিা স্তু কয় থরে কয বাড়া  ফাথড়কত এ ক উকেথির মখ ন, তখন েভরায ফয়  
ভাত্র ৫ ফিয ।   

শ্রীকট্ট ূফেুরুকল য  
থবকি কতাআ স্বাভী  যা ভযভণ  
বট্টাোকমেয  ভৃতুযয ক য  
সুপ্রফাথনী  গদ ফী াতথি  
গিকরকভ কয়য াত ধকয  েকর 
াঅকন বাযকতয ভাথ িকত।  
ানাথা থফধফা থিভফক ে  না  
এক থেকয়থ ি করন ূফে বায কতয  
থরেকয, গমখানো য ভাথিয  
ে ন্ধ, প্রে ৃথতয েন্ধ াঅ য  
থযকফ  থির তাাঁকদয  
াঅ শ   ফ গেনা।  ো যণ 
থরেয থ ির প্রা েীন াথফবে  
ফাাংরায থকরি ফা শ্রীকট্টয াআ  
াাং।    থিথি াঅ ভকর  
ুফেফাাংরায গম াঞ্চর সুভে া  
উতযো ফা সুভো থডথবন  
ফকর থ যথেত থ ির,  
গখা নোয ভানুল এে 
তাব্দী য ভকধয রৃ‟ফায  
যাজশনথতে  থফবাজন  কত  

গদ কখকি তাকদ য াকধয জন্মবূথভয। গও এে ফ ঞ্চনায  াঅয থ ফকেকদ য েরুণ াআথতা । প্রথভফায  
 া ণ ো কমেয সুথফধায  াজুাকত থ িথি া কে যা গজায েকয তা কদয জন্মস্থা নকে াঅাকভ য  
ান্তবুেে েক যকি। গম থফবা জকনয প কর গাআ ভানুকলযা েোথ ফকধৌত ফকে য কে তাকদ য সুপ্রােী ন 
না থড় য গমাে  থিন্ন েয কত ফাধয কয়কি ।  

১৯৪৭ া কর স্বাধী নতা  রাকবয ভূ রয থদকয় কি এাআ জায়ে াথি াঅয এ েফায থফবা জকন য  
থো য কয় । এফায ূ ফোথে স্তান ত তথযয  ভয়  এাআ উত যে াকে গিাঁকি  গিাি   েকয থকরি  ফা 
শ্রীট্ট গজ র ায া াঁেথি াফথডথ ব  কনয ভ কধয োযথিকে থ িথনকয় থ নক য় গমাে  েযা কয় থির  
ূফো থে স্তা কনয (এখ নোয ফাাংরাক দকয )  কে।  পকর  সুভো থডথবন থফরু প্ত র, াঅ য  
াাআরাো থদ, ো িাড়, াঅয েথযভ েঞ্জ  নাকভ থ তনথি  গজরা  থনকয় ৃথি র „ফযাে  উতযোয‟।  
স্বাধী নতায য গ থকে থ রেয াঅা কভয াাং   কয় গে র । 



থফবাজক নয পকর মাযা ফযাে উতযোয ফাথ দা  যাআ করা মাযা,  তায া াঅশ ফ ানুবূ ত  
থযকফ কে গ র।  এথদকে থন্দু থফতা যকণয জন্য  ১৯৫০ াকরয ুফোথে স্তা কন কুখযাত নযক ভধ 
মকে য াঅহু থত র থ করকিয  কয় কয় থন্দু  ফ া ঙাথর । প্র া ণ ফাাঁোকত াঅ যও া কনে থ ন্দু থযফায  
ূফোথে স্তা ন গিকড় েকর াঅ কত রােকরা ফযাে  উ তযোয়।  এযা একরা  ফাস্তুাযায ত েভা  থন কয়।  

এাআ নতুন গ দা ন্তযী ভানুকলযা রৃ যথতক্র ভয াথেশনথতে ভ স্যায ভু কখাভুথখ র, এে থ বন্ন  
াাংকৃথতে থযকফকয ভকধয, েযভ দাথযদ্র্য, াথনিয়তায থফরুকে থনয় ত াংগ্রাভ র তাকদয াথী ।  
তাকদয াকন ে থনেি াঅত্মীয় মাযা যকয় গে র াঅাআনত া নথতক্র ভ ণ ী য় এে াঅন্তজোথতে ীভা কযখায  
ওাকয তা কদ য কে গমা ো কমাকেয জন্য ফযাকু র  ত তাযা , থেন্তু তা যা থনরুায়।  এ াআ গফদনা স্ধে 
েকযথির উিা স্তু কয় থরেকয াঅা ৫/ ৬ ফিকয য েভরাকে ও।  েত গখরা য াথীকে াথযকয়থ ির গ   
গথদন।   

াংখযাগুরু ফাঙরা বালা বা ল ী  াধূযথ লত ূফোথে স্তান াঅয  ফযাে উ তযো য ফা ঙ া থরকদ য  
ভ কন নানা থ ফলয় থনকয় গম গষাব জভথির তা য প্রথভ াং ফে প্রে া  কিথির ১৯৫২ াক রয 
ুফোথে স্তা কনয বালা  াঅকদারক নয ভধয থদকয়।  এাআ াঅকদ ারকনয াঅি ফিয কয ফাাংরা বালায 
স্বীেৃথতয জন্য  াঅকদা রন রৄরু েয করা বাযকতয াঅাকভয ফ যােফা ী ফা ঙ া থরযা। 

১৯৬০ াক রয এথপ্রর ভাক “াঅ াভ প্রকদ োংকগ্র  েথভথ ি” াভীয়া  বালা কে াঅাকভয 
এেভা ত্র  য ো থয  বালা  েযায প্রস্তাফ যাখর। াঅাকভ ত খন ফাাংরা বা ল ী য াংখযা থফুর। এ াআ  
প্রস্তা কফ ফযা ে উতযোয াংখযাগুরু  ফা ঙ া থরকদয  ভকধয উকে জনায ৃথি র। া য স্ধথযে াঅূয়া 
ফাড়কত াঅ াভ গথকে ফা ঙ া থর গখদ াকনা রৄরু র।  রৄরু র জা থতদাো। দাো যফতেী এে যোথ য 
থযকা কিে গদ খা গে র ওাআ ফিকযয জুরাাআ গথকে গকেম্ব য ভাক য ভকধ য ো ভরূ  গজরাকতাআ ফা ঙা থ র  
থন্দুকদ য ৪ ০১৯ থি কুাঁকড়  য াঅয ৫৮ থি ফাথড় ুথড়কয়  াঅয গব কঙ  গদ য়া কয়কি,  ৫০, ০০ ০  
ফাঙা থর থিভফক ে া থরকয় গে কি,  ৯, ০০০  ফাঙা থর  উ ে য- ূফে বা যকতয  ান্য  যাকজয থেক য়  
াঅশ্রয় থনকয় কি। ২৫থি গ্রাভ ম্পূণে ধ্বাং কয় গে কি,  ৯ জন ফাঙা থর  থন্দু থনত  কয়কি াঅ য  
এে যও গফ থ জন াঅ ত কয় কি। 

এাআ া থিেবে থযথ স্থথতয ভকধ যাআ ১ ০াআ া কটাফ য  াঅাকভ য ভুখযভন্ত্রী াভীয়া  বালা কে  
যাকজযয প্রধ ান ও এেভা ত্র যোযী বালা  েযায প্রস্তাফ থন কয় থফধানবায়  এেথি থফর াঅনকরন ।  
াকনে প্রথত ফাদ কেও গ াআ থফর া  কয় গের ২৪ গ  াকটাফয । াঅাকভয জন াংখযায থতন  
বাকেয এে বাে ভানুকলয ভাতৃবালা  াভীয়া  বালা কে োথকয় গদ ওয়ায গেিা র থতন বাকেয রৃ াআ 
বাে (াংখ যােথযষ্ঠ ) ফাাং র াবাল ী ভ ানুকলয উয। 

এাআ থযথ স্থথ তয  ফ খফ যাআ  যা খকত া ফাঙা থর  িাত্রিা ত্রীযা।এ কদযাআ এেজন থ ির ে ভরা 
বট্টাোমে। ে ভরা তখন দভ  গশ্র ণ ী য িাত্রী। াবা ফ ানিকনয াংায,  থ দনযাত গদ কখকি থদথদ-
দাদ াকদয াঅয ভাকয়য া থ ফযাভ াবা কফয থফরুক ে  াংগ্রাভ।  ভ কন ভ কন  ে াঅয রড়াকু  কয় উে কি 
গ।  াআো ত ায গ্রাজুকয়ি  গ কফাআ, াঅয োে থয েকয াং া কযয েি দূয  েকয গদ কফ। স্বপ্ন গদ কখ  
ভাধ যথভে থদকয়াআ গ থ কখ গনকফ িা াআযাাআথিাং, গে যা থনয ো েথয এেিা  ান্তত জুকি গমকত া কয  
এাআ থ ফকদযি া জানা থাে কর।  থখকদ গ কর খাফা য  না গ করও  থখকদ গে ক  যাকখ, াকি ভা াঅয 



থদথদকদয েি য় তাকদ য ভুকখ মকথ ি খাফা য তুকর না থদকত া যায জন্য।  ফাআ গনাআ, তাকত ষথ ত  
গনাআ। ান্য ােী কদ য  ো ি গথকে  ফাআ গেকয় থ রকখ থ নকয় কড় গ।  এেভা ত্র গে িা েী  েকয 
াংাকযয বা করা ে যকফ। থেন্তু ভ কন ভ কন  থফপ্লফী কয় উে থির  গ  যোক যয বালানীথ তয থফরু কে। 

যোযী বা লা নীথতয থফরুকে  প্রথতফ াদ জানাকত ১৯৬১ াক রয ৫ াআ গপ ব্রুয়া থয থর েকয  
স্থাথত  র  „ো িাড় েণ- াংগ্রাভ  থযলদ‟। তখন া ভকনাআ েভ রায ভাধ যথভে  যীষা।  
ড় াকানায পা াঁকোআ খফয যাকখ  দয  েকড় ওো  বালা  াঅকদারক নয নানা খফয। গাকন গনত া 
গনতৃকদ য ফ েৃতা, ভকন ভকন াঅকদা রকনয াাংীদ ায কয়  ও কে গ। ১৪াআ    এথপ্র র ফ যাকেয ভানু ল  
এে „ঙ্ক ল্প থদফ‟ উ দ  মান েকয া থাং  প্রথতফাদ জা না র  যো থয বালা  থ োকন্তয থফরু কে।  
তাকতও াাং  থনকরা  গ ।  

২৪ গ  এথপ্রর থযলদ  বা লা  াঅকদারকনয ক ষ ে নকেতনা ফ াথড় কয় জনভ ত েকড় গতা রায 
জন্য ১৫ থদ ন ধকয এে  দমাত্রা রৄরু েকয ফ যাে উতযোয গজরাগুথ র  থ কয।  ২০ ০ ভাাআর থ 
থযক্রভা য কয তযাগ্র ীযা ২যা গভ গ ৌাঁিায় থরেকয।   ১৩াআ এথপ্রকরয ভকধ য বালা- থফর  
প্রতযাায না  কর ১৯ গ  গভ ২৪  ণ্টা যতা করয েথা াঅকোআ গ াল ণা েকযথিক রন াঅকদারক নয  
গনতাযা। ত তথদকন েল্প নায ভাধ যথভে  যীষা গল। থনথিকন্ত ধণো , থকেথিাং- এ া াং থনকত াঅ য 
ফাধা  গনাআ । ভা ফাআ জাকনন। ফাধা  গদ ননা, ে া যণ ৃথথ ফী কত ফাাঁেকত কর তাাঁয গিক রকভ কয়ক দ য  
াংগ্রাভ েক য াআ ফাাঁেকত কফ এেথা  জা কনন েভ রায রড়া কু, াী ভা । 

েভরায ো কি ভাকয়য  রৃাঃকখয  কে বালা  জননীয াফভ াননায রৃ াঃখ ও ভান । াঅাভ 
েবণেকভডি থ ফর া  েকয বুথর কয় থদকত োাআকি ভাতৃবালা  ফাাংরাকে, াঅয োথকয় থদকত াভীয় া  
বালা,  গ থফল য় থনকয় তায ভকন মকথ শ্ত গ ষাব। গম বালা য় প্রা কনয াঅ নদ,  াঅকফে,  রৃাঃখ  
থেিুাআ থেে  প্রে া েযা মাকফনা, গাআ বালা  গে ভন েকয তায থনকজয  বালা  কফ ? গ ফুকঝ কি এ য  
প্রথতফাদ েযকতাআ কফ,  তাযা থনকজকদয গদ  গিকড় থদকয়কি যা জনীথ তয থো য কয়,  াকন ে 
াবাফ াঅয েকিয ভকধ য থদকয় ো িাকে তাযা,  এখন ভুকখয থপ্রয় বালািাও িাড়কত  কফ গে ন? 
তাাআ ফাাংরা বালা কে থষায ভাধ যভ যাখায জন্য, াঅয  যোযী  বালা থাকফ স্বী েৃথতয দাথফ কত 
মখন া ফস্থান তযাগ্র কয ডাে  থদক রন গন তাযা,  থেকাযী েভরাও তা কত া থভর র।  

ফযাে উতযোয থফখযা ত াঅয প্রব াফা রী েদ থযফাকযয  থথষতা,  ভাজ  কেতন  
ভথরা গজ যা ৎস্দা েকদয ডাকে াড়া  থদকয় াফস্থ ান তযাগ্রকয থদ ন েভরা াঅযও ২০/ ২২ জ ন  
গভকয়কে কে থনকয় েরর থরেয গে কন থক েথিাং- এ গমাে  থদকত। কে থনর ত ায ফেষকণ য  
েী ১১ ফ িকযয গফা ন  ভেরা কে ।  াঅধ কিা খাওয়া  ী ণে গিাি খাকিা গোযায  যীকযয গভকয় থি  
থকে থিাং- এ মাফায ভয় থেিু গখকত গেকয়থির,  থেন্তু  কয থির না থেিুাআ। থদন াঅথন থদন খাাআ 
াফস্থা তাকদ য।  খাথর গ ি জর গখকয়  বকয গ  ে রর গেক নয থদ কে।  

গজথদ প্রথ ত বা থিকর ন কুর থথষে া, মাাঁয াঅকয়  াংাযিা গ িকনিুকন েকর। থদথদয  কুক র  
মাফায জন্য যাখা া থড়- ব্লাউজ  কযাআ েভরা  েরর থ কেথি াং- এ। ভায ো ি গথকে গেকয় থনর এ ে  
িুেকযা গিাঁড়া  োড়,  „ো াঁরৃকন েযা‟ িুাঁড়কর  গাআ  োড় থবথজকয় থনকয় নাকে ভুকখ ো া 
গদ ফায জন্য।  গ থে তখন ফুঝকত গ কযথ ির গম  াঅজ তায ীদ  ফায থদন ? ভাক য়য ভন য়ত 



াঅঙ্ক া েকযথির থেিু , তাাআ এেফায রৃুকয গে কন এ কথি করন গভকয়কদয গদ কখ গম কত।  কে  
থির ে ভরায  বাাআ ফকুর াঅয থফধফা ফড়থদয গিক র ফাপ্পা । েভরা তাকদয থনকয় থ নথিকন্ত ফাথড় গমকত 
ফরর ভাকে।   

এয এেিু কযাআ রৃুয  ২গি া নাোদ থকেথিাং েযকত াঅা  তযাগ্র ীকদ য গে ন গথকে  
তুকর গদ ফায  জন্য এর ুথর।  তায  াঅকেয থদ ন ১৮ াআ গভ াঅকদারক নয থতনজ ন থফখ যাত গন তা-
নথরনী ো ন্ত দা,  যফীন্দ্রনাথ গ ন, াঅয „াপ্তাথে মুে থে‟  থত্রোয  ম্পাদে  থফধুবলূ ণ  
গেৌধুযীকে গগ্রপ্তায েকযকি ুথর।  গগ্রপ্তাকয য প্রথতফাক দ গথদন  তাাআ থফথবন্ন  যোযী   
াথপ, গে ািে, গযরকে  কনয াভ কন থকেথি াং েযথির তযা গ্রী াঅকদারনে াযীযা।  গথদন  
থরেয গ ে ন থদকয় এেথি  গে নও া  েকযথন, এেথিও থিথেি থফথক্র য়থন গ েকনয 
ে া উ ডিা কয।  

রৃুকযয  কযাআ াঅাভ যাাআকপর ফাথ নী য গ নায া াথজয র গে কন। ে াকে গফা ঝাাআ েকয 
গনতাকদয  ফথদ  েকয থনকয় মাফায োজ রৄরু র।  জনতা ো ে াফকযাধ েকয গনতাকদ য নাথভকয়  
থনকত গেিা  েযকর  রৄ রু র াঅধা-  াভথযে ফা থ নী য এ করা াথাথয রা থে ো জে।   

গিাি কফান ভ েরাকে রাথ েয  া  গথকে ফাাঁোকত তায উকয  ঝাাঁথকয় কড় তাকে াঅড় ার 
ে যথি র েভরা ।  রাথেোমে েরাো রীন , ুথর গুথর েযকত রৄরু েযর জনতাকে র ষ েকয। থফনা  
প্রকযােনায় ১৭ যাউডড গুথর েরর।  েকরয ভু কখ গলা ো ন, “ফাাংরা বা লা  থজদাফাদ, ভাতৃবালা  
থজদাফাদ”।  

রৃুয ২গি া ৪৫ থভথ নি নাো দ াত  
থভথনি ধক য  যাাআকপকর য গুথর ফলেণ  েরর 
িাত্র, মুফে,  জনতাক ে রষ ে কয। 
রুথিকয় ড় করা াকনে গুথর তা জা প্রা ণ। 
১১ জন গাআ খাকনাআ ভাযা  গ েকরন।   

এাআ এোক যা জকনয এেজন থি করন  
১৬ ফ ি কযয  থেকাযী েভরা।  এেথি  গুথর 
তায গো খ থদকয় ঢুকে ভাথা পুাঁকড় গফ থযকয়  
থেকয়থির। রুথিকয়  কড়  যাআর তায যোে  
যীয , াঅত গফা ন ভেরা য া ক। 

স্বাধী ন বাযকতয ভাথিক ত ফাাংরা 
বালা য স্বীেৃথতয াঅকদ ারকন ীদ  র 
স্বাধী ন বাযকতযাআ এেথি  যাকজযয ফা থদা 
সুদয , স্বে র জীফকনয স্বপ্ন গদ খা 
থেকাযী থি  । ভাতৃবালা য জন্য “জান 
গদ ফ,  জফা ন গদ ফনা” এাআ গলা ো নকে 
তয ে কয তুরর  গিা ট্ট গভকয়থি।  গ কয়  



গে র বালা  াঅকদারক নয াআথতাক  থ ফকেয প্রথ ভ  ভথরা বালা- ীদ। [ গমভন া থ েতায ো জ 
েকযকি এ াআ  এেথফাং তা থব্দকত ( গভকয়কদয থ ষায দাথফকত ) া থে স্তা কনয এে  াী থেকাযী  
„ভারারা  াআউসুপমাাআ‟। মথদও গ গ ফাঁকে াঅ কি াঅযও প্রথত ফাদী  কয়] ।  

স্বাধী ন বাযকতয াআথতা ক ১৯ গ  গভ এে যোে  থদন থাকফ থেথি ত র। যথেত র  
“এোকযা  ীকদয াঅখযা ন”। াভয  কয় যাআক র ন েভরা বট্টা োমে।  

এাআ াঅ ত্মদান ফৃথা মায়থ ন, তাকদয প্রা ণ দান াঅাকভ  ফাাংরা বালা কে স্বীেৃত যোয ী বালা য  
ম্মান একন  থদর । াঅয এাআ রৃাঃস্বকপ্ন য  িনায াষী েভরায গফা ন ভেরা থেযথদকন য জন্য কয়  
গে করন াপ্র েৃ থতস্থ।   

োে থয েযা াঅয তায রনা েভরা য । ভাধ যথভে  া  েকযথির গ থি তীয় থফবা কে । গ 
গযজাল্ট ফুকে  থনকয় তায ভা নাথে েীৎে ায েকয গে াঁকদথিকরন াঅয াথ বা  থদকয়থিকরন স্বাধী ন 
গদ কয যা জা- বায কতয প্র থভ প্র ধা ন ভন্ত্রী গনকরুকে-- “াঅভা য গভকয়য ভ ত স্বাধী ন গদ ক য 
ভানুকলয াকতাআ প্রা ণ  মাকফ গ ো  গ তাভায ন্তাকনয ।” 

েল্পনা  এোকযা ীকদয াঅফষ ভূথতে  এে থি গিা ঞ্জ পরে রাো কনা াঅকি থরেকয য  
এে ীদ গফথদ য উয ।  াঅজোর াঅাভ ান্য জা য়ো য থেিু ফাঙা থরযা স্মযণ েযকি তাাঁকদয  
এাআ াঅত্মদা কনয থদ নথি কে ।  াঅাকভ  ীদ েভরা বট্টাোমে ভুথতেস্থান েথভথি য উক দযাকে থরে কয  
েভরায প্রথ ভ কুর,  „গিাকিরার গ ে াআনথেথ িউি‟, প্র া েকণ  ২০১১ াকর তাাঁয এেথি াঅফ ষ 
গিা ঞ্জ ভ ূথতে স্থাথ ত কয় কি। 
     বালা য জন্য ীদ থ েকাযী  েভরা বট্টাোমেক ে এাআ গরখা য ভাধ যকভ জানাাআ ান্ত কয য শ্রো াঅ য 
েৃতেতা।                     
           
     

ম্পাদেী য় াংকমাজ ন— 
থরেকযয গ াআ থদভ থদকয েভ রা বট্টাোকমেয ভাথধ পরকে পুর  থদকয় াঅফ া য  
গৌবােয  কয়থির জয়ঢা কেয  ম্পাদকেয।  কে গাআিথফগু করা যাআর-- ম্পাাঃ 
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বফতাননয ফাফায বুনরা ভন বননে মা কান্ড ঘনে এক একখানা স আয ফরফায নে। সফায 

সই ফাজানয বগনে কায নে গল্প কযনত বগনে সবেবক ভানেয বপনর ফাবননে দাভোভ বদনে 
তাযয েনরয সদাকানন সপনর সযনখ চনর এনবের। অবপ চনর মাফায য দুুযনফরা ফাবিয 
সদানয কবরিং সফর ফাজর। সুবতবদবদ তাই শুনন কাজ সেনি সফবযনে এন সদনখ একো ভুনকা 
সরাক ানত একো প্লাবিনকয যানকে বননে দাাঁবিনে আনে। কী ফযাায বজনে কযনত স 
যানকেো ফাবিনে বদনে ফনর , ফাফু আভায সদাকানন ভাে সপনর এনবেনরন। বদনে সগরাভ। 
সুবতবদবদ সরাকোনক চা বফস্কুে খাইনে বদর আয তাযয ভায অবপন সপান কনয ফ ফনর বদর। 
  

এভন বুনরা সরাকনক বননে সম ভানেভানেই নানান কান্ড ঘেনফ স আয আশ্চময কী? 
 

করাকুবক 



সবদন যানতয সফরা ফাফা ফাবি বপযনত ফাধর আনযক গন্ডনগার।  ভা ফাফানক ইই 
কনয ফনর বদনেবের বফতাননয বেবপননয জনে বকেুবভেু বননে আনত। ফাফা মথাযীবত ফাবিনত 
ঢুনকই এই অযানতাফনিা বজব সফয কনয সঘালণা কনয বদর, “এনেফানয বুনর সগবে।” 

ভা কেভে কনয তাবকনে ফনর, “তানর ও কার বেবপনন বননে মানফো কী? আবভ এখন 
বকচ্ছু ফানানত াযফ না স আনগই ফনর বদরাভ। াযাবদন সখনেখুনে এনবে।” 

ফাফা সেবফনরয ওযো একনজয তাবকনে সদনখ বননে ফরর, “সকন? ওই সতা ুরুষ্টু 
ভতযভান করা সদখা মানচ্ছ একেিা। মা ফাাঁদয সেনর! দুনো করা বননে চনর মাক না! বানরা 
খানফ।” 

বফতাননয খুফ যাগ নে সগর। ফাাঁদযযা বক অিংনক দন নে াে? সতাভযাই ফনরা? তায 
ওয ভা- ও সঘালণা কনয বদনেনে সম বকচ্ছু ফানানত াযনফ না। 

যাগ কনয বফতান ফরর, “বিক আনে। করাই ই। ও সফগুনীভাী, তুবভ আভাে একেু 
াাময কয সতা!” 

এই ফনর বফতান সদৌনি বদবদবাইনেয ঘনয ঢুনক কভবউোযো চাবরনে বদনরা। ইন্োযনননে 
অননক সযবব াওো মাে। বফতান বক কানযা ধায ধানয নাবক? 

সোনোখানো ক’ো বজবননয দযকায বেনরা। ভাী সগুনরা সজাগাি কনয আনর। 
বজবনগুনরা র, সগাো দুই াকাকরা, একেু ভাখন, খাবনক ভেদা, খাবনক নাযনকর সকাযা, বচবন, 
খাবনক সযার কযা ওে  (ওো বদবদবাইনেয বজবন। ওই বদনে স একো দারুণ খাফায ফানাে। স 
গল্প নয কখননা নফ।) 

বভবিনত প্রথনভ ভাখন আয বচবন বভবনে খাবনক সঘাঁনে বননে করাো চেনক তায ভনধয বদনে 
বদর বফতান। তাযয সোনক সফ সজানয সজানয চারার সফ খাবনকক্ষণ। ব্দ শুনন ফাফা ফাথরুভ 
সথনক সফবযনে আনত আনত ফনর, “কী ফানানচ্ছা? বফতাননয বেবপন?” 

বফতান বভবিয ভাথাো সচন ধনয সযনখই জফাফ বদর, “আবভ বননজই ফানাবচ্ছ। করা বননত 
ফনরবেনর, করা বদনেই বেবপন ফানাবচ্ছ। ও সফগুনীভাী ভাইনরাওনেবো চাবরনে দাও সতা! ২৩০ 
বডবিনত গযভ সদনফ বকন্তু।” 

“ওনয ব্বাফা। তুই এফও জাবন? আবভ সতা বকচ্ছুই জাবন না,” ফরনত ফরনত ফাফা বেবব 
সদখনত ফর বগনে। কথাো অফশ্য বতয। ফাফা বননজয জনে এক কা চা- ও ফানানত ানয না।  

ওনবননয একো সে বননে তানত একনপাাঁো ভাখন ফুবরনে বনর বফতান। তাযয সোনক 
সযনখ বদনে বভবিনত যাখা করাফাোোয নে ভেদা, নাযনকর সকাযা আয ওে বভবনে সপয 
খাবনক ঘযঘয কনয সোনক ঘুবযনে বননে সফ একো ভন্ড ফাবননে সপরর। এইফানয চাভনচ বদনে 
তায সোে সোে দরা কনয সেয ওয সফ পাাঁকপাাঁক কনয াবজনে সপরর স। 

“নাও, সতাভায ওনবন সযবড। কী কযনফ কনযা,” সফগুনীভাী াাঁক ািবেনরা। বফতান সেো 
বননে সখানন বগনে সফগুনীভাীনক ফরর, “দাও, এই সেো ওনবনন ঢুবকনে দাও সদবখ।” 



দ বভবননেয োইভায সে কনয বদনে বেবব সদখনত চনর সগনরা বফতান। দ বভবনে নয 
ওনবন সম বাঁই কনয ডাক বদনরা, ওভবন সদৌনি বগনে সো খুনর সেো সফয কনয আননত সদনখ 
তায ওনয কী সুন্দয সুন্দয সুগন্ধী একযা কুবক। 

বেববয ঘনয গন্ধো 
সমনত ফাফা উনি এন সই 
সদনখ সতা বজব বদনে জর 
িফায অফস্থা। ফনর, 
“একো সদ না!” 

বফতান একো 
গযভগযভ কুবক ানত বননে 
ভুনখ সঢাকাফায আনগ পুাঁ 
বদনত বদনত ফরর, “উাঁহু।” 

  

 



দদ  ভানুল 

নীরকয বফরযাধী দবযদ্রফন্ধ ুবফশ্বনাথ দদায 
 

উভা বট্টাচামদ 
 

উনবফিং তাবিয দলাধদ এ দদরয িআবতার এক ক্রাবিকার। 
িতযাচাযী বিবি ারকয বফরুরে বফরদ্রা দানা ফাধরছ তখন ভারজয নানা 
স্তরয িঅয বফরদ্রাীরদয ভথদরন গরে উঠরছ নানা িংগঠন। বফববন্ন প্রবতফাদী 
ত্র- বত্রকা প্রকানা রৄরু করযরছন বকছু ভাজ রচতন ভানুল।  

রাীয মুরেয য দথরকিআ রৄরু রেবছর ফািংরায ফুরক িআিংরযজরদয 
িথদননবতক দালণ, পরর ফািংরায ফুরক ঘরিবছর ‘বছোত্তরযয ভন্বিয (িআিং  ১৭৮৭, ফািংরা ১১৭৬ার)।’ 
প্রাে এক দকাবি ফাঙাবরয ভৃতুয রেবছর রৃববদরে। ১৮০৭ বিস্টারিয ভরধযিআ  বরফ করয দদখা দগর, 
রাীয মুরে ফািংরারদ দখররয য দথরক বত্র ফছরযয ভরধযিআ বাযরতয ভানুলরক দালণ করয প্রাে 
এক াজায ঁচাব দকাবি িাকা চরর দগরছ বফরররতয  বাঁোরয। ফািংরায চাবল রেরছ তদবযদ্র, ববেুরকয 
ভরগাত্রীে।    

উত্তয ২৪ যগনায উফদয জবভরত ধারনয ফদরর নীরচাল কযায জন্য চাবলরদয উয িভানুবলক 
িতযাচায রৄরু করযবছর িআিংরযজযা। ফািংরায উৎাবদত দমফ বজবনরয ফযাফা করয িআিংরযজ ফযফােীযা 
বফুর রাব কযত ,তায ভরধয নীর বছর িন্যতভ প্রধান। 

ফদনারয  ূত্রাত ঘিান ‘রুিআ ফরন্না’ নারভ একজন পযাব। বতবন ১৭৭৭ বিস্টারি প্রথভ 
ফািংরারদর নীররয চাল রৄরু কযররন। দিআ র ফািংরায চাবলরদয রৃবদারগযয ূত্রাত। রযয ফছরযিআ  
কযারযর ব্লুভ নারভ একজন  িআিংরযজ ারফ  একবি নীরকুবঠ স্থান করযন  নীররয চাল রৄরু করযন। 
নীরচারল রারবয দভািা িঙ্ক দদরখ িআস্ট িআবডিো দকাম্পাবনরক জানাররন বতবন। িঅয ১৭৮৮ বিস্টাি 
দথরক ফযাকবারফ নীরচাল িঅযম্ভ ’র ফািংরায ধারনয দেরত।  

প্ররোজনীে রেয উৎাদরনয বযািুবফ র, িঅকাররয বদন দদখর চাবল িঅয িগবণত দবযদ্র 
ভানুল। নীরকয ারফ নারভ এক দস্যযরেণী ৃবি র, তারদয রে দমাগ বদররন ফািংরায জবভদারযযা। 
ফযাকবারফ নীর চাল রৄরু ’র নদীো, খুরনা, মরায, উত্তয চবি যগনাে বফস্তীণদ উফদয ধানরেত, 
িন্যান্য পররয দেতগুবর দখর করয।      

নীরচারল জবভদাযযা বছররন ভধযস্বত্বরবাগী। নীরকয ারফযা জবভয ত্তবন বনরতন জবভদাযরদয 
কাছ দথরক,জবভদায িাকা দরে দমরতন। নীরকযযা চালীরদয চারলয জন্য িঅগাভ িাকা ধায বদরতন িঅয 
চুবিফে কযারতন। চারলয ুরযা দাবেত্ব থাকত চালীয ারত, পর উঠরর ারফযা চুবিভত বাফ ফুরঝ 
বনরতন। খযা ,ফন্যা প্রবৃবত দম দকান কাযরণ উৎাদন কভ রর চালীরদয চুবিভত বাফ দভিারত 
ত, না রর কারর জুিত বেঙ্কয  িতযাচায। চাবলয ারত বনরজরদয িঅয বযফারযয বযণরালরণয 
িাকা থাকরতা না। থাকত দাদন দারধয বচিা, িঅফায রযয দপায নীর চারলয বচিা। উবয ানা 
বছর জবভদারযয যাজস্ব দদফায দাে।  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ফািংরাে নীর চাল—ঊবন তরকয ছবফ দথরক 



কদদকূণয চাবলযা রৃিআ তযরপয াঁোব িঅক্রভরণ ভৃতপ্রাে রর িতযাচায ফন্ধ ত না। ফর 
চাবল দদনায দারে িঅয খাজনা  বদরত িেভ রে জবভ াযাত। নীর চারল িঅবত্ত কযরর চরত াযীবযক 
বনমদাতন, কাযাফা, স্ত্রী- দছরররভরেরদয ধরয বনরে মাো। নীর চারলয চুবিরত্র িআ কযা বছর 
িঅজীফরনয দাখত বররখ দদো।  

প্রথভ বদরকয তবম্ব িফস্থা কাবিরে উরঠ ঊনবফিং তািীয রৄরু দথরকিআ কৃলকযা রৄরু করয 
াল্টা িঅক্রভণ। িআিংরযজ রুডঠনকাযীরদয ভািযারর ফািংরায গ্রারভ গ্রারভ ধীরয ধীরয গরে রঠ এক 
িাকাতরেণী। এিআফ িাকাতরদয িরনরকিআ বছর িঅফায স্থানীে জবভদাযরদয দালা, তারদয দররঠর, 
ািআক। দফবয বাগিআ বছর ফাগ বদ ম্প্রদারেয বিারী দররঠর, মাযা ািআরকয কাজ, ারবকয 
দফাযায কাজ  কযত।  

চাবলযা দিআ িাকাতরদয দনতৃরত্ব এিআফায াল্টা িঅক্রভণ রৄরু কযরত রাগররা নীরকুবঠরত। দিআ 
িাকাতরদযিআ একজন বফশ্বনাথ দদায যরপ ‘বফর িাকারতয’ গল্প বরখবছ এফারয।  

এিআফ িাকাতরদয ভরধয বকছু িাকাত বছর মাযা বনরজরদয বযণরালরণয িরথদয জন্য  িাকাবত 
কযত। জবভ াযারনা বনরুাে ভানুল বছর এযা। িঅফায এরদয ভরধযিআ করেকজন বছর যবফনররিয ভত 
িাকাত-  মাযা রৃরিয ম্পবত্ত রুি করয, জবভদায িঅয নীরকযরদয িতযাচায করয,িতযাচাবযত াধাযণ 
ভানুল িঅয চাবলরদয ফন্ধু,বযত্রাতা রে উরঠবছর।  

জবভদাযরদয দফবয বাগিআ নীরকযরদয ভথদন করযবছর। ফযবতক্রভী বছররন েীযাভুরযয 
তারুকদায বফনাথ দঘাল, দচৌগাছা গ্রারভয বফষ্ণুচযণ বফশ্বা িঅয বদগম্বয বফশ্বা প্রভুখ িল্পিংখযক 
জবভদাা্য,তারুকদাা্য  িঅয দদোন। বকন্তু তাঁরদয িংখযা কভ বছর। জানা মাে,স্বেিং যাভরভান যাে, 
জবভদায দ্বাযকানাথ ঠাকুযযা নীরকযরদয এরদর প্রবতষ্ঠা কযায ফযাারয ভথদন জাবনরেবছররন।  

১৮৩৩ বিিঃ দথরক নীরকযরদয এরদর জবভ দকনায িবধকায দদো রর, পরর িরনক নীরকয 
জবভদারযয ৃবি ে।  

বফববন্ন ত্রবত্রকা, িঅয বফববন্ন িংগঠন নীরন্ত্রারয বফরযাবধতা রৄরু কযায িরনক িঅরগিআ 
নদীোে প্রবতফাদী রে রঠন ‘বফর িাকাত’,মারঁক মরভয ভত বে দত জবভদায, ভাজন িঅয নীরকয 
ারফযা। তাঁরক িাকাত নাভ বদরে কুখযাত করয বদরেবছররন ভারজয তথাকবথত উঁচুতরায দরারকযা।  

িরনক গল্পকায িঅয দরখরকযা ফািংরায িাকাতরদয বনরে িরনক গল্প বররখরছন, মারত বফর 
িাকারতয নৃিংতায বফফযণ িঅয িাকাবতয গল্প ফািআ ভজা করয রে। বকন্তু এিআ িাকারতয 
ভানফদযবদ বদকবি প্রথভ ভানুরলয াভরন িঅর িঅনন্দফাজায  ফস্যভতী বত্রকাে (ফািংরা ১৩৬৮ ১০িআ 
বফাখ,িঅয ১৩৬৯ িঅলাঢ় িংখযাে) দরখা  ‘বফরদ্রাী বফশ্বনাথ’ নাভক প্রফন্ধয ভাধযরভ, বররখবছররন  তাঁয 
জীফনীকায াযাধন দত্ত।    

প্রফন্ধকায বররখরছন,‚নীরকযরদয িতযাচারয দকাররয ফািংরারদ ত্রস্ত রে 
উরঠবছর।........বফশ্বনারথয উত্থান- বুবভরত, বফরল করয চনূদী নদীয তীরয তীরয– াঁখাবর, ভন্নুযাি, 
কৃষ্ণুয, যানীনগয, চন্দননগয, দচৌগাছা,খাররফবরো,দগাবফন্দুয, িঅাননগয,প্রবৃবত গ্রারভ স্যফৃৎ 
িট্টাবরকাভে নীরকুবঠয বগ্নাফরল িঅজ দচারখ রে......।এিআ নীরকযরদয  বফরুরে প্রবতফাদ কযায 
ভত দকউিআ দখারন বছর না। ঙ্ঘফে িঅরন্দাররনয িবস্তত্বিআ দখারন বছর না।  

‚বফশ্বনাথ দদাযরক ফািংরারদর নীর- িঅরন্দাররনয িন্যতভ ুরযাধা  বথকৃৎ ফরর িঅবভ 
িবববত কযরত চািআ। ঊনবফিং তরকয প্রথভ দক। দকারর ঐকযফে িঅরন্দারন এক প্রকায িফাস্তফ 
বছর। বফশ্বনাথ এককবারফ দকাররয এিআ রৃধদলদ িপ্রবতত নীরকযরদয বফরুরে দণ্ডােভান রেবছররন 
এফিং ভৃতুযফযণ করয ‘নীর িঅরন্দাররনয’ প্রথভ ীদ ন...িাকাত  বারফ দম বফশ্বনারথয গল্প িঅভযা 



রৄরন এরবছ,উবন তরকয প্রথভ দরকিআ বতবন নানা দেরত্র ফািংরারদরয রাবিত ভানুরলয প্রবতবনবধত্ব 
করযন এফিং িআিংরযজ যকাযরক নানাবারফ ফযবতফস্ত করয দতাররন। বফশ্বনাথ ফািংরায নীর িঅরন্দাররনয 
িগ্রবথক—এ বফলরে ভতািয  োয িফকা দনিআ। বফশ্বনারথয জীফরনয দেষ্ঠ কীবতদ— বফশ্বনাথ 
বফরদ্রাী‛। 

বফর িাকারতয রৄরু কযা এিআ প্রবতফারদয ধাযা বফরদ্রারয িবযুত্থারন মদফবত রেবছর িঅয 
বকছুকার রয । চাবলরদয বফরোব ১৮৬০  ারর ‘নীরবফরদ্রার’ বযণত োয  য দথরক ধীরয ধীরয 
নদীো দজরা, তথা াযা ফািংরারদ দথরক নীরকুবঠ বফরপু্ত রত থারক।  

 জাবতরত ফাগ বদ বফশ্বনারথয জন্মস্থান নদীো দজরায ছাযা থানায গাদো-  বাতছারা নারভ এক 
গ্রাভ। ীনজাবত ফরর ভারজ তাঁরদয স্থান নীরচিআ বছর ,ফাফা- ঠাকুদদায জীবফকা বছর প্রধানত চালফা। 
রাবঠরখরায এিআ জাবত খুফ দে ফরর জবভদারযয দররঠর ফা ািআক বারফ ভারঝ ভারঝ কাজ জুিরতা। 
িথদননবতক িফস্থা াধাযণ চাবলরদয ভতিআ বছর, াভাবজক িতযাচায, জবভদারযয দালণ বছর ,তায 
রয রৄরু রেবছর নীরফাঁদরযয িতযাচায। বফশ্বনাথ দছাি দথরকিআ এফ বতি িববজ্ঞতায ভরধয বদরেিআ 
ফরো রে উঠবছররন। চাবলয িান, রজিআ ফুঝরতন দবযরদ্রয কি, তাঁয ভন কাঁদরতা গবযরফয জন্য।  

চারলয জীবফকা  তাঁয ছন্দ  র না। িতযাচাযীরদয বফরুরে িতযাচাযী রত বগরে রে উঠররন 
িাকাত-  িাকাত দদায। কাজ র িাকাবতয উাজদন দথরক িকাতরয গবযফ ভানুলরক  াাময কযা। 
রুরিয ভার  এরন রুবিতরদয ভরধয বফতযণ কযািআ বছর তাঁয উরেশ্য। ক্ররভ কৃণ, িনুদায জবভদাযরদয 
বতবন রে উঠররন মভ। জবভদারযয ফা ধনীয গৃর িাকাবতয িরথদ তাঁয কারজয বফস্তীণদ এরাকাে ফর না 
দখরত াো বযফারযয ভুরখয  িন্ন জুরিরছ বদরনয য বদন, কত দম কদদকীন ভানুরলয দভরেয বফরে 
রেরছ তাঁয িংখযা িগুণবত।  

বফশ্বনারথয দচাযা বছর স্যন্দয, ফুবে িঅয দদরয বি বছর িাধাযণ। উদায স্ববাফ, ফীরযয 
ভত স্যন্দয গঠন িঅয িকৃণ দারনয জন্য দরারক তাঁয নাভ বদরেবছর ‘ফাফু  বফশ্বনাথ’। তরফ জবভদায, 
ভাজন, িঅয িআিংরযজরদয কারছ তাঁয বযচে বছর কুখযাত ‘বফর িাকাত’। প্রজারদয প্রবত ানুবূবতীর 
দকান জবভদায ফা ধনীয ফাবে বতবন িঅক্রভণ কযরতন না।   

বফশ্বনারথয বনরজয চারচরন বছর ফাফুয ভতিআ । তাঁরক ফরনয জন্য ারবক বছর, মবদ যণা- ে 
মাতাোরত িতযি দ্রুতগবত বছর তাঁয। এক যারত বফ দক্রা থ বগরে িঅফায বপরয িঅরতন যণা-
ে।  দে বছররন তরযাোর িঅয রাবঠচারনাে।  

িকস্মাৎ কায ফাবে িঅক্রভণ কযা বছর তাঁয  যীবত বফরুে। িঅরগ দথরক বচবঠ বদরে বদনেণ 
জাবনরে তরফ িাকাবত কযরত দমরতন,এতিািআ বছর তাঁয িঅত্মবফশ্বা। তরফ বচবঠরত স্পি বনরদদ থাকরতা 
দকারতাোবররত না জানারত। এয িন্যথা রর নৃিংতাে দম কতখাবন রদেীন বছররন তা প্রকা ত 
তাঁয প্রবতরাধ দনফায করঠাযতা দথরক।  িাকাবত কযরত দগরর গৃস্বাভী তাঁরক বনবফদফারদ প্রাবথদত িথদ  
াভগ্রী বদরে বদরর ফাবেয কায গারে একবি িঅঁচে কািরতা না তাঁয দর। দকান গবযফ ভানুল ফা 
থচাযীয উয বতবন কখরনা িতযাচায করযনবন । তাঁয দরর াজাযখারনক িরাি িাকাত মুফক 
বছর। প্ররতযরক রাবঠ, তরযাোর চারারনাে দে বছর। 



তাঁয রমাগীরদয ভরধয ফরফান িঅয বফশ্বস্ত 
বছর দভঘা, কৃষ্ণদদায, ন্নযাী, নরদা। এরদয এক 
একজন এক এক বফলরে াযদদী বছর। দমভন ধরযা 
নরদা-- দ দীঘদভে জররয তরাে িুফ বদরে 
থাকরত াযরতা।  

দররয প্রাে ফ ফরফান দেিআ ফদদা স্ত্র 
রে প্রস্তুত থাকরতা ,দমন  দকাথা দকান 
িতযাচারযয কথা জানরত াযরর রে রেিআ  
দখারন দৌঁরছ দমরত ারয, িতযাচাযীয াত দথরক 
াধাযণ ভানুলরক যো কযরত।  দররয দেরদয 
উয তাঁয করঠায িঅরদ বছর, দকউ দমন কখন 
বরৄ, ভবরা, ফৃে িঅয দগাভাতায প্রবত দকান   
িতযাচায না করয। তারদয স্পদ না করয। দ 
বনরদদ াযা জীফন করর ারন  করযবছর। 
বফশ্বনাথ রুবডঠত িথদ বফতযণ ছাো রৃিঃখী ,বনিঃস্ব 
ভানুলরদয াযা ফছরযয করিয জীফরন একিু 
িঅনরন্দয দছাঁো বদরত  প্রবত ফছয ফাঙাবরয প্রধান 
উৎফ রৃগদাূজায িঅরোজন কযরতন। এিআ উররে 
াধাযণ ভানুলরদয খাোরতন, বনরজ ারত 
ফৃে,ে,ুবরৄ, িঅয রৃগদত ভানুলজনরক নগদ িাকা 
,িঅয ফস্ত্র বফতযণ কযরতন। একফায কারীূজাে 
গবযফ ভানুলরদয খাোরনা িঅয াাময দদফায জন্য 
িাকায িবাফ ’র। এভন  ভে তাযঁ গুপ্তচরযয ভুরখ 
খফয দররন দম,কারনায গবদরত দিআবদন ারয 
গ্রারভয বফদযুরযয নন্দীযা  দ াজায িাকা জভা 

বদরেরছ। রে রে জনাকরেক েী বনরে দনৌকাে কারনাে দৌঁরছ দগররন। প্রথরভ দগররন স্থানীে 
দারযাগায কারছ,দারযাগারক ধরয বনরে গবদরত াবজয রে  দারযাগায াভরন দিআ গবদ রুি করয িাকা 
বনরে বপরয বগরে দবযদ্র নাযােরণয দফা ম্পন্ন কযররন। দারযাগারক বদরে বরবখরে বনররন দম, দারযাগায 
উবস্থবতরত তাঁযিআ রমাবগতাে এিআ গবদ রুি কযা রেরছ একবি বাররা কারজয জন্য। পরর তাঁয 
িনুষ্ঠারনয ভে দকান দগাররমাগ উবস্থত েবন, ভানুলজন াবিরত দখরেরদরে িঅনন্দ করয দগরছ িঅয 
তাঁয কীবতদ প্রকা েবন।  

   এিআভে রৄধু নীরকয ারফযা চালীরদয িতযাচায কযত তা নে, নদীো াবিুরযয তাঁতীরদয 
িফস্থা বছর করুণ। তাঁরদয বনরজরদয তাঁরত দফানা উৎকৃি কাে িআিংরযজ ফযফােী কুবঠোরযা দজায 
করয িবত িল্প দারভ বনরে বনত ,িঅয দগুবর বনরজরদয দদর বফবক্র করয প্রচুয রাব কযরতা। ভরূধরনয 
িবারফ তাঁতীযা বনিঃম্বর রে কাজ ফন্ধ  কযরর তারদয ফাধয কযরতা দাদন বনরে তাঁত ফুনরত, পরর 
তাঁতীযা ঋরণয জারর জবেরে রে িবাফ িঅয দাবযরদ্রযয বকায রত রাগর। দদনায দারে তারদয 
জবভ চরর দমরত রাগর কুবঠোর িঅয জবভদাযরদয ারত। াবিুরযয তাঁত প্রাে ধ্বিং রত চরররা 
দদরখ িঅয  তাঁতীরতয রৃদদা দদরখ বতবন িতযাচাযী িআিংরযজ ারফরদয উয প্রবতরাধ বনরত রৄরু 



কযররন। বফশ্বনাথ যয করেকবি কুবঠ রুি কযররন,িঅয দিআ রুরিয িথদ িাে তাঁতীরদয ভরধয  
বফবররে বদররন। কুবঠয িতযাচাযী ফাঙাবর কভদচাযীরদয ধরয এরন াবস্ত বদররন। এিআ ঘিনায পরর কুবঠয 
ভাবরক  কভদচাযীরদয ভরধয দারুণ িঅতরঙ্কয ৃবি র।  

এযয নীরকযরদয িতযাচারযয াত দথরক নদীো দজরায চাবলরদয ফাঁচাফায জন্য বনজস্ব 
উারে, বনরজয দরফর বনরে দচিা রৄরু কযররন।এয িঅরগ বফববন্ন জােগায কুবঠোররদয িঅক্রভণ িঅয 
কুবঠয ঞ্চে রুডঠরনয ভরধযিআ ীভাফে বছর তাঁয কামদকরা। এফায বঠক  কযররন নীরকয ারফরদয 
জি কযরত রফ,কাযণ নীরকযরদয িতযাচায উত্তরযাত্তয দফরেিআ চররবছর।    

দিআ ভে নদীো দজরায ভযাবজরেি বভিঃ িআবরেরিয ফািংররায ারিআ বছর িতযাচাযী নীরকয 
ারফ োভুরের দপবিয কুবঠ। দপবি ারফ তাঁয এক  ািআরকয াারময বফশ্বনারথয দররয একজনরক 
ধরয ুবররয ারত বদরেবছররন। দররয দেরক ছাোরত না  দরয , দিআ ািআরকয দখাঁজ করয 
জানরত াযররন ািআক বনযারদ িঅরছ দপবিয  কুবঠফাবেরত। দিা ১৮০৭/১৮০৮ াররয ঘিনা।এক 
যারত দিআ ািআরকয দখাঁরজ বফশ্বনাথ দপবিয কুবঠ িঅক্রভণ কযররন  রুি কযররন। দপবিয করেকজন 
কভদী বনত র। বভর দপবি ুকুরযয জরর দনরভ কাররা াঁবে ভাথাে বদরে জীফন ফাঁচাররন। বফশ্বনাথ 
বভর দপবিয মারত দকান েবত  না ে তাঁয ফযফস্থা কযররন। বফশ্বনারথয ভুরভান িনুচয দভঘা 
দপবিরক ফবন্দ করয বনরে এর ফাগ দদফীয খার ফ’দর এক খাররয ারয জেরর । দখারন দপবিয 
বফচায রফ। দররয ফািআ একভত ,দপবিরক ভৃতুযদডি দদো দাক। 

দপবি প্রাণববো চািআরত রাগররন। বফশ্বনাথ িমথা নযতযা কযায োতী   বছররন না। দপবিয 
বযফারযয কথা বচিা করয দো করয, দররয কররয িভরত দপবিয প্রাণযো কযররন। দপবি প্রবতজ্ঞা 
কযররন দম এিআ ঘিনায কথা দকাথা প্রকা কযরফন না। দপবিয বফশ্বারমাগযতা বনরে ফািআ রন্দ 
প্রকা কযরর দপবি ছাো দররন এফিং দখান দথরক দফবযরেিআ দজরা াক িআবরেরিয কারছ 
বফশ্বনারথয বফরুরে িববরমাগ কযররন  বফশ্বাঘাতকতা করয বফশ্বনাথরক ধবযরে বদররন।  

বকছুবদন রয দজর দথরক ছাো দরেিআ বফশ্বনাথ বফশ্বাঘাতকতায প্রবতরাধ বনরত উরঠ রে 
রাগররন। নদীো দজরায বিবিক্ট দগরজবিোয দথরক জানা মাে,দম বফশ্বনাথ ১৮০৮ বিিঃ ২৭দ দরেম্বয 
দল যারত দপবিয কুবঠ িঅক্রভণ করযন। ফন্দুরকয রি বভিঃ দপবিযা দজরগ দদরখন তাঁরদয ফািংররা 
িাকারতযা বঘরয দপরররছ। প্রফর প্রবতরযারধয ভরধয দরর ফািংররায ভরধয ঢুরক যররন বফশ্বনাথ , 
ফবন্দ কযররন দপবিরক। দপবিয েী বভিঃ দরবিোিদরক ফল্লরভয িঅঘারত িঅত করয তাযা দপবিয দম 
ািআক তারদয দররয একজনরক ধবযরে বদরেবছর তাঁরক দফয করয বদরত ফরররন  দপবিরক বদরে 
দকালাগায খবুররে িাকাো রুি কযররন। প্রাে াতরা িাকা িঅয বকছু িস্ত্রস্ত্র রুি করয বনরে দবারযয 
িঅররা পুিরতিআ িঅত দপবিরদয দপরর চরর দগররন।   

াবিুরযয কুবঠ িঅয দপবিয কুবঠ রুি োয রয িঅতরঙ্ক িবস্থয রে,বীত ন্ত্রস্ত্র ারকযা 
বফশ্বনাথ িঅয তাঁয দরফররক দগ্রপ্তায করয তাঁয দররক দবরঙ দদফায নানা পবন্দ কযরত রাগররা। ফািংরা 
যকায ব্লযাকোয নারভ এক িআিংরযজ দনাবতয দনতৃরত্ব একবি  িআিংরযজ বন্যদর িঅয বকছু দদীে 
দািআ াঠাররন নদীোে। তাঁযা গুপ্তচয রাগাররন বফশ্বনারথয দখাঁরজ। এিআভে একবদন এক ধনী 
ফযবিয ফাবেরত িাকাবত কযরত বগরে তাঁয বকছু চয ফবন্দ ররন িআিংরযজ দনায ারত। তারদয ভরধয 
বছর িুত্রক বফশ্বনারথয াবরত ুত্র বফদযনাথ। দ ুবররয চার,িঅয ুযস্কারযয দরারব বফশ্বনারথয 
দগান িঅস্তানায খফয ফরর দদে ুবররক।  

দিআ খফরযয স্যরত্র ুবরফাবনী নদীো দজরায কুবনোয বনকরিয এক জেরর বফশ্বনাথ  িঅয তাঁয 
িনুচযরদয িফরুে ক’দয তারদয ধরয দপরর। াী বফশ্বনাথ দররয দেরদয ফাঁচাফায জন্য  তাঁয 



দররয ফ কারজয দাবেত্ব বনরজয কাঁরধ বনরে তারদয  ভুবি  দদফায িঅরফদন কযররন। িনুচযরদয বনজ 
বনজ িঅত্মযোয বনরদদ বদরে বফশ্বনাথ দজরাারকয কারছ িঅত্মভদন কযররন। তরফ দপবিয াভরন 
াবজয রে দপবিরক বতযস্কায করয ফরররন, ‘ারফ তুবভ  প্রবতজ্ঞা বে করয এক জঘন্য িযাধ 
করযছ। বকন্তু িঅবভ দকানবদন দকান িন্যারেয দালকতা কবযবন। িঅবভ িঅজ মদি মা করযবছ,তা িগবণত 
িতযাচাবযত ভানুরলয করযারনয জন্যিআ করযবছ।এিআ করযাণকয কারজয জন্য দম দকান াবস্ত িঅবভ  
ারে ভাথা দরত দনফ’। (তাঁয এিআরূ ততায কথা জানা দগরছ েী বফভররন্দু কোররয দরখা ‘বফর 
িাকাত’ প্রফন্ধ দথরক।)  

ফরাফাররয, বফশ্বনাথ িঅয তাঁয ফারযাজন েীয প্রাণদরণ্ডয িঅরদ র। ফাঁরফবেো কুবঠয 
দবেরণ গোয তীরয, নদীো দজরায ঠকফরগয খাররয ধারযয  ভারঠ,প্রকারশ্য ফিগারছয িারর তারদয 
পাঁব দদো ’র। তারত তৃপ্ত েবন িআিংরযজযা। তাঁরদয ভৃতরদ  দরাায খাঁচাে ুরয ফিগারছয িারর 
করেকবদন  ঝুবররে যাখা রেবছর, ফ প্রবতফাবদ ভানুরলয কিরযাধ কযায জন্য। দানা মাে ুত্ররারক  
াগর বফশ্বনারথয ভা ৎকারযয জন্য দছররয কঙ্কারবি ববো দচরেবছররন। স্যবয িআিংরযজ যকায 
ভারেয দিআ িঅকুর িঅরফদন গ্রাহ্য করয ভৃরতয প্রবত ম্মান দদখারনায ািুকু করযবন।  

 দবদন াযা ফািংরায দবযদ্র িঅয উকৃত িাে ভানুরলযা তারদয বযায ভানুল বফশ্বনারথয 
জন্য দারক ভূহ্যভান রে রেবছর।বকন্তু প্রকা কযরত ারযবন,উৎীেরনয বরে।  এিআবারফিআ দল 
রে বগরেবছর ফািংরায ‘প্রথভ নীরকয বফরযাধী ীদ’ বফশ্বনাথ দদারযয জীফন- মাঁরক ফািআ জানরতা 
কুখযাত ‘বফর িাকাত’ ফরর ।        

            
            
 



সননভা র 

াভায ডেজ উইথ কু 
ভানেতা 

জাাসন অ্যাসননভননয ছসফ ফরনতই প্রথভ ডম নাভটা 
ফায ভাথায় আন, ডটা র ায়াও সভয়াজাসি। তাাঁয 
ফানাননা ‘ভাই ডনইফায ডটানটানযা’, ‘সিসযনটে 
আওনয়’ অ্থফা ‘াউর ভুসবিং িানর’ –এনদয ডিান 
তুরনা ডনই। ডমভন সফসচত্র তানদয যঙ, ডতভন সুন্দয ও 
ভানসফি তানদয গল্প। এিই নে সফননাদনও ডিান 
সদি ডথনি িভ নয়। সিন্তু অ্যাসননভনটে ছসফয এই 
ডেনত্র সিন্তু রৄধু সতসন এিা নন। আযও অ্নননি 
যনয়নছন মানদয ততসয ছসফ জাাননয ফাইনয খুফ ডফস 

জনসপ্রয় নয় ওনেসন। এযিভই এিসট ছসফ র ‘াভায ডেজ উইথ কু’। 
বাযতীয় ডটসরসবনন ডফ িনয়ি ফছয আনগ এই ছসফসট ডদখাননা নয়সছর। তখনই সিছু অ্িং 
ডদনখসছরাভ। ুনযাটা ডদখায তধময য়সন। সিন্তু ভনন সছর গল্পসটয আাত াযরয ও 
অ্যাসননভননয ডজানযয জন্য। এতসদন য আফায ডদনখ বীলণ বার রাগর। এসট এিসট িাপ্পায 
গল্প। িাপ্পা জাননা ডতা? জাাা্সন এি ধযনণয বূত। ফযািং ও িচ্ছ সভসনয় সদনয় মসদ রৃই ানয় 
দাাঁড় িসযনয় ডদওয়া মায়, তানর ডমটা দাাঁড়ানফ ডটা িাপ্পায ভত ডদখনত নফ। এযা উবচয। খুফ 
বার াাঁতযায়। আয ভাথায় তানদয এিটা ফাসট। মানত জর থািনর এযা বার থানি। মাই ডাি, 
এই িাপ্পাটায নাভ কু। িনয়িনা ফছয আনগ এিটা সফযাট বূসভিনে ভাসটয তরায় পসর নয় 
আটনি সছর ড। অ্ননিসদন য এিটা ডছাট্ট ডছনর তানি নদীয ানড় আসফষ্কায িনয। তাযয 
ফাসড় সননয় এন জনর ডপনর সদনতই আফায ড চাো! উনে ফন, াাঁনট চনর, িথা ফনর। প্রথনভ 
ফাসড়য ডরাি ঘাফনড় ডগনরও নয তানদয ানথ বাফ নয় মায় কু- এয। ফাই তানি ফাসড়য ডছনর 
সননফই ডভনন ডনয়। সিন্তু ফ ডচনয় ডফস ফন্ধুত্ব তায য় ফাসড়য ডালা কুকুয ওান- এয নে।  

প্রায় - খাননি ফছয য ভাসটয তরা ডথনি ডফসযনয় চাসযসদি ডদনখ ডতা অ্ফাি কু। 
ডিাথায় তায ুনযান ডই জরাবসূভ ডমখানন এি ভয় তায ফাফায ানথ থািত ড? চাসযসদনি 
এখন রৄধু ইাঁট ও িিংসিনটয জের। খুফ রৃুঃখ য় তায। সিন্তু তানতই তায িনেয ডল নয়। আনে 
আনে মখন তায ফযাানয জানাজাসন নয় মায়, চাসযসদি ডথনি সভসেয়া, খফয িাগনজয ডরানিযা 
ডছাঁনি ধনয তানদয ফাসড়টানি। চা আনত থানি ফাফায িভযনেত্র ডথনি-  তানদয ডালা 
িাপ্পাটানি সটসবনত ডদখাননা ডাি, তানি িনয ডতারা ডাি ফাসণনজযয এিটা উিযণ। ভানুনলয 
অ্সযীভ ডরানবয ম্মুখীন য় ড। ফাাঁচায ইচ্ছা চনর মায় তায। াসরনয় সগনয় ডিানযিনভ উনে 
নড় এিটা অ্েণূয ডরাায টাওয়ানয। মখন ড ভনয মাওয়ায িথা বাফনছ, তখসন োৎ আিা 
জুনড় ছসড়নয় মায় অ্দ্ভুত এি িানরা ডভঘ আয রৄরু য় ফৃসে। তায ভনধয সদনয় 



উনড় আন এি অ্দ্ভুত, আশ্চময ড্রাগন। প্রিৃসতই ডমন এই ড্রাগননয রূ সননয় ডদখা সদনয় ান্ত্বনা 
সদনত চায় এই িাপ্পা সরৄসটনি। দৃশ্যসট ডদনখ আভায গানয় িাাঁটা সদনয়সছর। 

সিন্তু এনতই ডল নয়। এযয কু নানভয িাপ্পাসটয ও তায আশ্রয়দাতা সযফানযয িী য় 
তা জাননত এই ছসফটা ডদনখ ডপর। খুফ বার রাগনফ। সযনফ নচতনতায ফাতযা ডম এত 
সুন্দযবানফ ডদওয়া মায়, তা এই ছসফসট না ডদখনর সফো িযা মানফ না। ফড় ভযভী ছসফসট। সিন্তু 
ডল মযন্ত ডদখনর খুফ আনন্দ য়। ডতাভযা ডদনখ জাসনও জয়ঢািনি িীযিভ রাগর। 
 
সিছু তথযুঃ 
নাভুঃ Summer Days with Coo  ( জাাসননত- Kappa no ku to natsu yasumi) 
সযচারনাুঃ ডিইসচ াযা 
ারুঃ ২০০৭ 
ডযসটিং- িনয়িটা জায়গা ফাফা ভানয়য ানথ ডদখনরই বার 

    



 াাড়েয দুটি ৃষ্ঠতড়রয একটি 
অযটি থথড়ক চায পুি উঁচু। এখাড়নই 
ঞ্চভ টটফয স্থান কযা র। দুটি 
তড়রই অড়নকখাটন জায়গা থাকায়  
অটবমাত্রীযা অনায়াড়ই দুটি তাঁফু  
থপরড়রন। থলাড়রা াউন্ড জড়নয এই 
তাঁফুগুটরয এক একটিয উচ্চতা 4 পুি, 
দদড়ঘযে 6’6’’, প্রড়স্থ 4 পুি। 
 থই যাটত্র এফং যফতযী 
অটধকাং টদন তুলাযঝড়েয কফড়র 
ড়ে অটবমাত্রীড়দয অগ্রগটত ম্ভফ র 
না। এভনকী অড়ক্ষাকৃত কভ উচ্চতায় 
থনড়ভ আা ম্ভফ র না। সুক্ষ 
ফযড়পয কণা তাঁফুয াতরা আচ্ছাদন 
থবদ কড়য থখারা টিটং ফোড়গয 
টবতড়য প্রড়ফ কযড়ত থাকর। 
টগটযটযায ীড়লয তখন আভযা প্রফর 
ঝড়েয ম্মুখীন। ধাযাফাটক ফাতাড়য 
গজযন আয আঘাড়ত তাঁফু থবড়ঙ েফায 
উক্রভ র। দড়রয একজন তাঁফুয 
একপ্রান্ত দটে টদড়য় থফড়ঁধ যাখা ড়ে 

তাঁফুটি থবড়ঙ মাফায উক্রভ র।  
ফাইড়য স্মাইথ আপ্রাণ রোই কড়য এই অফস্থায াড়থ মুঝড়ত চাইড়রন। তাঁফুয টবতড়য 

দাঁটেড়য় থই ভুূড়তয অতফে তাঁফু ধড়য যাখাড়ত আটভ টদড়াযা। স্মাইথ কড়য়ক টভটনড়িয জন্য 
তাঁফুয ফাইড়য থমড়তই তায াত এফং াড়য়য আঙুড়র যক্ত চরাচর প্রায় ফন্ধ ফায উক্রভ র। 
তাঁফুড়ত টপযড়তই স্মাইড়থয অাে আঙুরগুটরড়ত াে আনড়ত আভযা আপ্রাণ থচষ্টা কযড়ত 
থাকরাভ।  

২৪ তাটযড়খয ন্ধোয় থই থঝাড়ো ায়া ফন্ধ র। স্তব্ধ ান্ততা টফযাজ কযড়ছ তখন 
চাযটদড়ক। আভযা তাঁফুয দযজা খুড়র ফাইড়য তাকারাভ। থভড়ঘয দর আভাড়দয ঙ্গ থছড়ে থফ 
টকছুিা নীড়চ। আভাড়দয থথড়ক ীড়লযয দূযত্ব ক্রভ কভড়ত থাকর। স্মাইথ এফং আটভ আড়রাচনা 
কযরাভ ঞ্চভ টটফয থথড়ক ীলযাড়যাড়ণয টদ্ধান্ত থনয়া টিক ড়ফ না। আফায অটতউচ্চতায 
কাযড়ণ টফরড়ে অগ্রয য়া আভাড়দয অটবমাড়নয াপড়রে ফাধা ড়য় দাঁোড়ফ। এই ভুূড়তয 
আভাড়দয টদ্ধান্ত কী ড়ফ তা ভুরতুটফ যাখরাভ; আভাড়দয উটচত এখনই ফাটনয, ফউস্টাডয এফং 
ভারফাকড়দয টনড়য় অগ্রয ড়য় লষ্ঠ টটফয স্থান কযা এফং টনড়জড়দয ভানটক, াযীটযক 



অফস্থা ফুড়ঝ যফতযী টদ্ধান্ত থনয়া। আভযা অনুবফ কযরাভ থম যাভয আভযা টনড়জড়দয ভড়ধে 
কড়যটছ তা র্ফযফ তাাজনক প্রস্তাড়ফয টনদযন। 
 টকন্তু ড়যয টদন থবাড়য আভযা অগ্রয য়ায প্রস্তুটত টনড়তই ুনযায় প্রফর ঝে শুরু র। 
প্রকৃটতয কাড়ছ আভযা কতিা অায়, তাঁফুয ফাইড়য দাঁোড়তই তুলায ঝড়েয দাড়ি তা থিয 
থরাভ। অনড়ন্যাায় ড়য় ফাটকযা তখন ঞ্চভ টটফড়য টতন যাত কাটিড়য় থপড়রড়ছন। তুলাযঝড়ে 
থযাযা অকল্পনীয় ক্লাটন্তড়ত টফধ্বস্ত এফং তাড়দয থকউ থকউ তুলাযক্ষড়ত (Fr ost bi t e) 
ক্ষতটফক্ষত। আড়দৌ এই আফায়া কড়ফ ান্ত ড়ফ, এই ফোাড়য অটবমাত্রীড়দয ভড়ধে মড়থষ্ট 
ড়েড়য অফকা টছর। ঞ্চভ টটফড়য ভারফাকড়দয আয একিা টদন থাকড়ত ফরড়ত আভযা 
মড়থষ্ট টিধায় েরাভ; থমখাড়ন আভযাই এই টটফড়য যাত কািাড়না টনযাদ ভড়ন কযটছ না। এই 
তীক্ষ্ণ থঝাড়ো ফাতাড়য কাভড়ে প্রটত ভুূড়তয টক্তক্ষয় কযড়ত থাকরাভ। এফং আভযা থকউই 
যফতযী দড়ক্ষড়য জন্য সুস্থ টছরাভ না। 

 থই ভুূড়তয নথয কড়র তুলাযাত শুরু র। তুলাযধ্বড় টনভটিত ড়য় চতুথয টটফয তখন 
টফিনক। ঐ টদনই, ২৬ থ থভ তাঁফু এফং মাফতীয় অটবমাড়নয াজযঞ্জাভ কড়রয চূোয় 
স্থানান্তটযত কড়য অটবমাত্রী যািড়রজ, টগ্রটন, ক্রপডয এফং ব্রুকরফোঙ্কড়দয তোফধাড়ন অফন্ন 
ভারফাকড়দয তৃতীয় টটফড়য নাটভড়য় আনা র। এড়দয ভড়ধে থকউ থকউ াযীটযকবাড়ফ এতই 
দুফযর থম প্রটত দড়ক্ষ অটবমাত্রীড়দয ড়মাটগতা ফেটতত অফড়যাণ প্রায় অম্ভফ। 
 ভারফাকড়দয াড়থ ংড়মাগ যক্ষা এফং তাড়দয টনয়ন্ত্রড়ণয দাটয়ড়ত্ব টছড়রন ফাটনয। টকন্তু 
থই ভূুড়তয ফাটনয খুফই কটিন ভস্যায ম্মুখীন। ফাটনযয তখন সুস্থ ফর অড়নকজন ভারফাক 
প্রড়য়াজন। মাঁড়দয ড়মাটগতায় লষ্ঠ টটফয স্থাড়নয জন্য ভস্ত গুরুত্বূণয কাজ ম্পূণয কযা ম্ভফ 
ড়ফ। থযাড়দয ভড়ধে আংতাড়ক এফং টকা াটকতা এফং আনুগড়তেয চযভ উদাযণ 
যাখড়রন। উচ্চতয টটফড়য থমড়ত ম্মত ড়য় অটবমাত্রীড়দয টদড়ক ড়মাটগতায াত ফাটেড়য় 
টদড়রন। তেই আভাড়দয থযাড়দয ভড়ধে ফাস্তড়ফ মা প্রতোটত টছর না, তাই কড়য থদখাড়রন ঐ 
অীভ াী দুই থযা। ভারফাক এফং আভাড়দয কাড়ছ টছর মা দৃষ্টান্তভূরক অনুড়প্রযণা। 



 ২৮ তাটযখ ৮জন ভারফাক ফাটনয, রংরোন্ড, ড়য়গায এফং ড়য়ন হ্যাটয ঞ্চভ 
টটফড়যয উড়েড় যয়ানা ড়রন। আটভ এফং স্মাইথ ২৯ তাটযখ তাঁড়দয অনুযণ কযরাভ। ঐ 
ভূুড়তয ায়ায থফগ তুরনায় কভ টছর। াঁচ ঘন্িা আড়যাড়ণয য আভযা ঞ্চভ টটফড়য 
থৌঁছরাভ। থটদড়নয টযকল্পনা ুঙ্খানুুঙ্খ পর য়ায় আভযা টনটিন্ত রাভ। াভড়নয টদড়ন 
ঞ্চভ টটফয থথড়ক ীলযাড়যাণ মযন্ত অটবমাত্রীড়দয মাড়ত ভারফাক ংক্রান্ত থকান ভস্যায় না 
েড়ত য় –এই অতেন্ত গুরুত্বূণয অথচ অপ্রাণীয় প্রংায কাড়জয জন্য ফাটনযড়ক দাতকয 
থাকড়ত র।  

ক্রভ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          অন্নপূর্ণা 
                          ভরয াযজগ 
                              অনুফাদ: তা মভৌররক 

 

 

       উচ্চতায রসসফ অন্নূণণা (৮০৯১ রভটায) রফসেয ১০ নম্বয ফণতঙৃ্গ। ১৯৫০ াসর ৮০০০ রভটাসযয মচস 
উঁচু প্রথভ ঙৃ্গ রসসফ অন্নূণণা জ কসয ভরয াযজসগয মনতৃসে এক পযার অরবমাত্রী দর। আটাজারয 
ঙৃ্গগুররসত মভাট ২২রট  রফপর অরবমাসনয য তাসদয এই াপরয াযা রফসে ইচই মপসর মদ। 
       মই অরবমাসনয কারনী রনস াযজসগয মরখা „অন্নূণণা‟ ফইরটসক ফরা  ফণতারবমাসনয ইরতাস 
ফসচস প্রবাফ রফস্তাযকাযী ফই। ন্যানার রজওগ্রারপক রফেসযা ১০০রট অরবমান কারনীয ভসধয „অন্নূণণা‟- মক 
ছ‟নম্বসয স্থান রদসসছ। ৃরথফীয ৪০রট বালা অনুফাদ ওা ফইরট রফরি সসছ ১ মকারট ২০ রসেযও মফর কর। 
       „জঢাক‟- এয াতা ধাযাফারকবাসফ চরসছ মই রুদ্ধো কারনী। এফায রিতী ফণ। 

ীলণরচত্রঃ অন্নূণণা দরেণগাত্র, মপাসটাঃ তা মভৌররক 



 

 দুই দসর বাগ স আভযা তানরিং ছাড়রাভ। রযাসচনার আয মটসযয „অযাডবান্স ারটণ‟ 
একরদন আসগ যওনা র। যরদন যওনা সরছ, দুুয নাগাদ মদরখ উসটারদক মথসক একটা 
জিংররভসতা মরাক রম্বা রম্বা া মপসর এরগস আসছ। কাসছ আসত অফাক স মদরখ মটসয। খারর 
গা, যসন শুধু একটা াপযান্ট, একগার দারড়য াসথ ন্যাড়াভাথা, ভুখসচাখ ঘাসভ জফজফ কযসছ। 
প্রচণ্ড মযসগ আসছ ভসন র, এত মজাসয আইঅযাক্সটা ভারটসত ঠুকসত ঠুকসত আরছর মম ফাই 
ম্ভ্রসভ যাস্তা মছসড় রদর। ফযাাযটা কী? মকানও রফদ- আদ র নারক? রযাসচনাসরয জন্য ঠাৎ 
খুফ রচন্তা র। মটসযসক ফররাভ, “কী র? রযাসচনার মকাথা?” 
 “রযাসচনার রঠকই আসছ। কুররযা স্ট্রাইক কসযসছ।” 
 “ম কী! ভারসত্রয কী অফস্থা?” 
 “াাযা রদসে রযাসচনার। ম ফ রনস রচন্তা মনই, কুররযা মকানও েরত কযসফ ফসর ভসন  
না। ওসদয আযও া চাই, ওসদয . . বগফান জাসন আয কী কী চাই, কথাফাতণা মতা একরফন্দু ফুরঝ 
না ছাই! ওসগায কাসছ যাস্তায ধাসয ফ ফস সড়সছ। এক া- ও মাসফ না ফরসছ আয। ভারত্র ফ 
নারভস রদসসছ। এ মতা যীরতভসতা রফোঘাতকতা, ব্ল্যাকসভর!” 
 “এ ফ রজ রফ‟য ফযাায। ও রগস াভরাসফ।” 
 “রজ রফ? ম রকছু কযসত াযসফ ফসর মতা ভসন  না।” 
 “মদখা মাক না। কুররসদয ওয ওয কতৃণে কতটা মটা মতা 
মফাঝা মাসফ।” 
 সঙ্গ সঙ্গ যওনা রদরাভ আভযা। মল রফসকসর ধভণঘটী 
কুররসদয মদখা মরাভ। দা ারখুর রযাসচনার মদখরাভ খুফ 
রফভলণবাসফ ফস আসছ। রজ রফসক মদসখ কুররযা একাসথ জসড়া 
স তুভুর রচৎকায চযাঁচাসভরচ কসয তাসদয দারফদাওা জানাসত আযম্ভ কযর। আভযা আযাভ কসয 
ছাা ফস খাফাযদাফায ফায কযরাভ, মমন রফন্দুভাত্র রফচররত ই রন। মত আভাসদয রচরন্তত মদখসফ 
তত ওসদয দারফদাওা ফাড়সফ। তাই সচতনবাসফ অসনকটা ভ রনস জুসতা- টুসতা খুসর া ছরড়স 
ফরাভ। 
 তাযয রজ রফ‟য মখর মদখরাভ। প্রা আধঘণ্টা ধসয কথায মতাসড় মমবাসফ রজ রফ কুররসদয 
বারস রদর তা জীফসন বুরফ না। ও কী ফরসছ মটা মরদও আভাসদয সে মফাঝা ম্ভফ রছর না। 
প্রথসভ খুফ ান্তবাসফ শুরু কসয ধীসয ধীসয ওয গরা চড়সত রাগর, তাযয ঠাৎ এসকফাসয ঘূরণণঝড়। 
মল রফসকসরয মই প্রাগগরতারক রগরযখাত তায কণ্ঠস্বয রদসক রদসক প্ররতধ্বরনত কযসত রাগর। 
কুররসদয মাচ্চায দারফদাওা ভযারজসকয ভসতা আসফদন রনসফদসন রযণত র। নাঃ, রজ রফ‟য কতৃণে 
রনস মকানও সে মনই। ঠাৎ একজন কুরর রকছু একটা ফরর, গাররগারাজ মগাসছয রকছু সফ, 
আয আভযা অফাক স মদখরাভ রজ রফ তৎেণাৎ তায ওয চড়াও স মভসযধসয তাসক ভারটসত 
মসড় মপরর। কাজ র। এসক এসক কুররযা তাসদয মফাঝা তুসর রনস াভসন যওনা র। 
 ১৬ই এরপ্রর, মযাফফায, ফাগরুিং মৌঁছরাভ। উচ্চতয উতযকা মৌঁছসনায সথ ফাগরুিং এ 
যাস্তা মল গ্রাভ। তুকুচা আয রতন- চায রদসনয থ। রকন্তু এই রদনচাসযসকয যাস্তাই ফসচস করঠন, 
কাযণ প্রা ২০০০ রপট মথসক আভাসদয উঠসত সফ ৮০০০ রপট উচ্চতা। 
 
 যরদন কাসর মনাসসরয রচৎকাসয ঘুভ বাঙর, “আসয মদসখা মদসখা, মধৌরারগরয।” 
 মধৌরারগরয? রতয! াসতয কাসছ মা াওা মা তাই গাস জরড়স ফাই হুড়ভুড় কসয তাঁফুয 
ফাইসয মফরযস এরাভ। মকউ মকউ মতা রিরিং ফযাগ শুদ্ধ স্যাক মযসয ভত রম্ফ রদসত রদসত মফসযার। 

    রাসাসনর মটসয 



 

মদরখ ূসমণয আসরা স্ফরটসকয ভসতা ঝকভক কযসছ এক অবাফনী উচ্চতায ফযসপয রযারভড, তায 
চূড়াটা আভাসদয মথসক ২৩০০০ রপসটযও মফর উঁচুসত, মবাসযয আসরা আয কুাা তায অারথণফ 
নীরাব দরেণগাত্র আভাসদয াভসন। আভযা ফাকরুদ্ধ স মগরাভ। মধৌরারগরয রনস আভযা প্রচুয 
আসরাচনা কসযরছ, প্রচুয কথাফাতণা ফসররছ, রকন্তু ফাস্তসফ মখন তায াভসন দাঁড়ারাভ তখন আভাসদয 
কাযও ভুসখ আয মকানও কথা যর না। তাযয . . ভস্ত আসফগ আয নােরনক প্ররতরিা ছারস 
ধীসয ধীসয আভাসদয ভসন ড়র, আভযা কী কযসত এখাসন এসরছ! আয মই দদতযাকৃরত ফস্তুরটসক 
আভযা ফণতারবমাত্রীয দৃরিসত খুঁরটস খুঁরটস মদখসত শুরু কযরাভ। 
 “ূফণরদসকয রগরযরযাটা শুধু একফায মদসখা, ডানরদসক।” 
 “হুভ, মদসখরছ, ওটা রনস মবসফ মকানও রাব মনই।” 
 দৃশ্যটা মম অাধাযণ তাসত কাযও সে মনই, রকন্তু ফণতারবমাত্রীয মচাসখ মদখসর এই 
দরেণগাসত্রয রদক মথসক চূড়া ওঠায মকানও ম্ভাফনাই মনই। ফাই মফ গম্ভীয স মগরাভ। 
রঠকভত না মজসনশুসন এ মকান অরবমাসন আভযা মফরযস সড়রছ! আইজযাক ফরর, “ফ রঠকঠাক 
চরসর দু‟রদসনয ভসধয মতাভাসদয অন্নূণণা মদরখস মদফ।” 

 এযয কসকটা রফার প্রাচীন ফটগাসছয ছাা ফস াযারদন ধসয চরর কুররসদয ভাইসন 
মদফায ারা। প্রসতযক কুরর মর ছ‟টাকা আয এক যাসকট কসয „মযড স্টায‟ রগাসযট। রন্দু যীরত 
অনুমাী কযসজাসড় নভস্কায কসয তাযা টাকা রনর আয রজ রফ যাণায ররসস্ট নাভই কযর। নাভই 
ভাসন অফশ্য রটই; এসদয কাযও অেযজ্ঞান মনই। রম্বা ররসস্টয এক একটা নাভ মদরখস এসদয 
ফরা , „এই দযাসখা মতাভায নাভ‟, আয তাযয তায ফাঁ াসতয ফুসড়া আঙুরটা কাররসত চুরফস 
মখাসন মচস ধযা । ররস্ট মত রম্বা , রনসচ এক এক কসয নতুন কাগজ মজাড়া সত থাসক। ফ 
মখন মল র, ররস্টটা তখন চায গজ রম্বা। 
 কুররসদয ভসধয ভারত্র বাগাবারগ কসয মদওায ভ মটসয প্রসতযসকয াসতয ফাইস, 
াসয গুরর আয ফুসকয ছারত রটস রটস যীো কসয মদখর, রঠক মমভন ওয পাভণাউস কযত। 
মযাযা মটসযয নাভ রদসসছ „বীভ‟। ম রনসজ ফভ ফসচস বাযী মফাঝাটা রনত, অনাাস, 
আয কুররসদয ম্ভ্রভ আদা কসয রনত। ভার ওজন কযায ভ কুররযা দাঁরড়াল্লায কাঁটা প্রা নাক 

মধৌরারগরয   ছরফঃ উইরকররডা 



 

মঠরকস দাঁরড়স যইর। এযয এসক এসক তাযা এরগস এর, রনসজয রনসজয মফাঝা যখ কসয মত 
না মদখর অন্যসদযগুসরা মদখর তায মচস মফর, তাযয ফাঁ আয দরড়দড়া রদস রকছুেসণয ভসধযই 
মফাঝা ফইফায জন্য খাঁচা ফারনস মপরর। ভার রসঠ মনওায জন্য ওযা মফাঝায দরড়টাসক কাসর 
ফযাসন্ডয ভত ঘুরযস ঘাসড়য মজাযটাসক ফযফায কসয, আভাসদয ভত কাঁসধয মজায ন। এবাসফই 
আভাসদয ছ‟টন ভারত্র আয যঞ্জাভ ১২০ ভাইর াফণতয থ ারড় রদসসছ। 
 অফসসল তুকুচায রদসক যওনা রদরাভ। আভাসদয াভসন কারী গণ্ডরক নদীয তীয ধসয মতদূয 
মচাখ মা, কুররযা রাইন রদস চসরসছ। দুুয নাগাদ ভাারে মখারা ফসর একরট মফ ফড় নদীয ধাসয 
এস ারজয রাভ মমটা কারী গণ্ডরকসত এস রভসসছ। আইজযাক খুফ আশ্চমণ স ফরর, “ফযাাযটা 
কীযকভ র? ভাারে মখারা মতা মদখরছ প্রা কারী গন্ডরকয ভসতাই ফড়। এ নদীয উৎ মরদ শুধু 
মধৌরারগরযয দরেণগাত্র মধাা জর , তসফ মতা এটা একটা মছাট্ট ধাযায ভসতা ওায কথা।” 
 ফাস্তরফক, ভযা অনুমাী আভাসদয ফ ু মফকযাম্প তুকুচা মথসক মধৌরারগরযয যাস্তা একটা 
উতযকা ফযাফয মতভন ফাধারফঘ্ন ছাড়াই মাজা াাড়টায উত্তযগাসত্র উসঠ মগসছ। রকন্তু মই 
উতযকারট মরদ তুকুচায রদসক না মনসভ রশ্চভরদসক নাসভ? ভাারে মখারা এত জর মদসখ মতা 
এখন তাই সে সে! মসেসত্র রনশ্চই তুকুচা আয মধৌরারগরযয উত্তযগাসত্রয ভাসঝ একটা 
রগরযরযা আসছ, মমটা ভযাস মদখাসনা মনই। আয তা মরদ রতযই মথসক থাসক, তাসর মটা সফ 
তুকুচা মথসক আভাসদয মধৌরারগরয ৃসঙ্গ আসযাসণয রযকল্পনা একটা ফড়ড় ফাধা। “রঠকই 
ফসরছ,” আভা ভানসত র, “ফলণায আসগ ভাারে মখারা এত জর মতা থাকায কথা ন!” 
 “ভসন সে ফযাাযটা ধযসত মসযরছ,” আইজযাক ফরর, “দরেণগাসত্রয াাার ুসযা 
উত্তয আয রশ্চভগাত্র মধাা জরও এই নদী রদসই নাভসছ।” 
 “ভযাস মতা মযকভ ফরসছ না!” 
 “ভযাটা বুর আসছ, মকানও সে মনই।” 
 আইজযাসকয কথা মুরি আসছ ফসট। তসফ প্রথসভই ভযাসক সে কযায আসগ আযও 
রনরশ্চত মকানও প্রভাসণয জন্য আভাসদয অসো কযা উরচত। ম প্রভাণ আভযা মসরছরাভ, এক 
ভা য। 
 যরদন, এরপ্রসরয ২০ তারযখ, দানা ফসর একটা জাগা রদস মাওায ভ অন্নূণণা 
ফণতভারায মছাটখাসটা ৃঙ্গ ও রগরযরযাগুরর নজসয এর। “কই, মতাভায অন্নূণণা মকাথা?”, 
আইজযাকসক ভসন করযস রদরাভ। অন্নূণণা মদখসত মরাভ না, তসফ আভাসদয রঠক উসটারদসক, 
নদীয ওাসয, রভরযরস্ত মখারা নদীয গবীয রণর উতযকা ধীসয ধীসয মচাসখয াভসন উন্মুি র। 
আভাসদয ভযাস এই রভরযরস্ত মখারায রগরযখাত ফযাফয রতররসচা া অফরধ একটা রযষ্কায যাস্তা 
মদখাসনা আসছ, আয রতররসচা া মথসক একটা মছাট রগরযরযা মাজা অন্নূণণায ৃসঙ্গ উসঠ মগসছ। 
 শ্যাজ ফরর, “এই রভরযরস্ত উতযকাটা মদসখ মতা খুফ জযর ভসন সে না।” 
 “ভযাস মতা এয ভসধয রদস একটা যাস্তা মদখাসনা আসছ!” 
 মনাসর মগরছর স্থানী রকছু রকারযসক রজজ্ঞাাফাদ কযসত। রপসয এস রফভলণফদসন জানার, 
“রতররসচা াসয নাভই মকউ মাসন রন। ওই মঘাড়ায রডসভয ভযাসয কথা ছাসড়া।” 
 মযফুপত ফরর, “অতটা আা কযাই মতা অন্যা! ১৯০০০ রপট উচ্চতা একটা া, মমখাসন 
মাফায সুেয যাস্তা আসছ, আয মখান মথসক াসতয নাগাসর একটা ২৬০০০ রপট উঁচু ফণতৃঙ্গ! 
আভযা রক গুরফারগচা মফড়াসত এসরছ?” সয মখন এই অঞ্চসরয মবৌসগাররক রফন্যাসয সঙ্গ 
রযরচত সরছরাভ, তখন মজসনরছরাভ মম রভরযরস্ত নদীয বঙ্কয রগরযখাত ধসয মাওাটা একটা 
অম্ভফ ফযাায, আয রফখযাত রতররসচা া ভযাস মমখাসন মদখাসনা আসছ মখাসন ন। 



 

 আভযা মম মফ উচ্চতা উসঠ এসরছ মটা দসরয ফায বাযী দসে আয ধীযগরত মদসখ 
ভারুভ সে। খযসরাতা কারী ফা কৃষ্ণা গণ্ডরক নদীসক মঝাঝাসড়য পাঁক রদস অসনক রনসচ মদখা 
মাসে; ভাসঝ ভাসঝই চুনাাথসযয াাড়গুরর মথসক তীব্রসফসগ মনসভ আা ঝনণাযা সথয ওয রদস 
হুড়ভুড় কসয রনসচ কারী গণ্ডরকয রদসক মনসভ মাসে। ঘাা মৌঁসছ মফ ঠাণ্ডা অনুবফ কযরাভ। 
স্বাবারফক, মকননা আভযা প্রা ৬৫০০ রপট উচ্চতা উসঠ এসরছ। তুকুচা আযও ১৬০০ রপট উঁচুসত। 
করাগাছ ফা ধান চাল এই উচ্চতা আয মনই, াভান্য রকছু ফাররণয চাল মচাসখ সড়। আযও রকছুটা 
এরগস মধৌরারগরযয ফযপনীর ওসযয ঢার নজসয এর। াাসড়য দরেণূফণ রগরযরযাটা মাজা 
আভাসদয রদসক মনসভ এসসছ, ছুরযয পরায ভত তীক্ষ্ণ। অতযন্ত দীঘণ ও রফদিংকুর যাস্তা সরও 
চূড়া ওঠায ম্ভাফয থ রসসফ এই রগরযরযাটা আভাসদয ভসন তফু রকছু আায ঞ্চায কযর। 
দদতযাকৃরত ফণতটা আভাসদয ভাথায প্রা চায ভাইর ওসয উসঠ মভঘ আয আকাসয সঙ্গ রভস 
মগসছ, ঘাড় উঁরচস মদখসত মদখসত ঘাড় ফযথা স মগর। তায প্রস্তযগাত্র গাঢ় ফাদাভী, ফযপ ঘন নীর, 
ফ রভররস এসকফাসয মচাখধাঁধাসনা ফযাায। 

একফায মদসখই ৃঙ্গাসযাসণয ম্ভাফয থ ফায কযায মচিাটা একটু ফাড়াফারড় ফসট, রকন্তু 
আভাসদয ভসনয খুরটা মগান কযসত াযরাভ না। তুলাযযাসজযয মদাযসগাড়া মৌঁসছ এত বার 
রাগসছ! আযও বার রাগসছ এই মবসফ মম অফসসল অরবমাসনয আর রসেযয রদসক আভযা ভন 
রদসত াযফ। আভাযও বার রাগসছ, মকননা এতরদন আভায বূরভকা রছর রনছক একজন ভযাসনজাসযয 
ভত, মটা মছসড় এফায রতয রতয একটা ফণতারবমাসনয মনতায বূরভকা কাজ কযসত াযফ। 
 মরসট ফসর জাগাটা মৌঁসছ অদ্ভুতবাসফ আভাসদয মদসয াাসড়য কথা ভসন সড় মগর। 
রঠক মযকভ াইন ফন, ছরড়স রছরটস থাকা গ্রানাইট াথয, ফুজ ভস ঢাকা। তখনও জারন না এই 
অাধাযণ সুেয জাগারট দু‟ভা সয আভায অনী মন্ত্রণায ােী স থাকসফ। 
 

 
                                           কারী গণ্ডরক নদীয রগরযখাত     ছরফঃ তা মভৌররক 

 

এযয আভযা ঠাৎ একরট রফস্তীণণ াথুসয ভতসর এস উরস্থত রাভ। তর ফছয ধসয 
ফস চরা কারী গণ্ডরকয রযফতণনীর ধাযা এই রফার ও গবীয রগরযখাসতয জন্ম রদসসছ। কারী 
গণ্ডরকয উৎ রতব্বসত। রভার মবদ কসয ভতসরয গাসঙ্গ উতযকা মনসভ আায সথ নদীরট 



 

ৃরথফীয গবীযতভ রগরযখাত ৃরি কসযসছ, মায গবীযতভ অিং ১৮০০০ রপসটযও মফর গবীয। ম 
রগরযখাসতয একাস মধৌরারগরয, অন্যাস অন্নূণণা, দুই ৃসঙ্গযই উচ্চতা ২৬০০০ রপসটয ওয। 
এখাসন মম কারী গণ্ডরক রযা- উরযায জাররকা যচনা কসয দু‟রতন ভাইর চওড়া ভতর 
রগরযখাসতয রফস্তাসয যাজকী বাসফ ফস চসরসছ, তাই রকছুটা রনসচ রগস একরত্রত স এক ঙ্কীণণ 
রগরযখাত ধসয প্রচণ্ড মফসগ কানপাটাসনা সে ঝাঁ রদসসছ। 
 রতব্বসতয রদক মথসক মধস আা প্রফর ঠাণ্ডা উত্তুসয াওা আভাসদয ভুখসচাসখ ধাক্কা ভাযর। 
পাসনসরয ভত এই রগরযখাসতয সথ াযাফছয ারযসকসনয মফসগ প্রচণ্ড াওা চসর, মায পসর 
মকানও গাছারা মঝাঝাড় জন্মাসতই াসয না। াওায ঘূরণণসফসগ এখাসন ওখাসন ধুসরায কুণ্ডরী 
উঠসছ, দু‟াসয াথুসয মদওাসর ধাক্কা মখস মখস ম াওা া া া া কসয ছুসট আসছ। 
াওা মথসক ফাঁচসত আগাাতরা ভুরড় মদওা আইজযাক আভায কাসনয কাসছ ভুখ এসন রচৎকায 
কসয ফরর, “এয মচস কাযাসকাযাভ বার রছর।” খারর াস চরা কুররযা অসনসকই দু‟জন দু‟জন 
কসয াত ধযাধরয কসয এরগস চরর। ফারকযা রনযাত্তায জন্য মছাট মছাট দসর ঙ্ঘফদ্ধ স চরর। 
ফাযই বীলণ তাড়া, মত তাড়াতারড় তুকুচা মৌঁছসনা মা আয রক! 
 আিং থাযসকসক মদসখ ভসন র ম মমন ফহুরদন য ফারড় রপযসছ। আিং থাযসক মফৌদ্ধ, খুফ 
ধারভণক ভানুল। দূয মথসক ম মফৌদ্ধ গ্রাভ রাযজিুং মদখসত মসসছ। গ্রাসভয ফারড়গুসরায ভাথা খাটাসনা 
মফৌদ্ধসদয রফত্র তাকা াওা উড়সছ। নানা যসঙয এই তাকাগুররয রতব্বতী নাভ রুিংদায, এসত 
মফৌদ্ধসদয ভন্ত্র মরখা থাসক। গ্রাসভ মঢাকায যাস্তা, মফৌদ্ধ ভঠ, ফারড়য ছাদ – এভরন ভস্ত জাগা এযা 
রুিংদায উরড়স মদ। এসদয রফো াওা বয কসয রুিংদাসয মরখা ওই রফত্র ারন্তয ভন্ত্র াযা রফসে 
ছরড়স ড়সফ। 
 দূসয, রকছুটা ওসয, মই াথুসয ভরুবূরভয অয প্রাসন্ত, একটা ধূয গ্রাসভয ছরফ মদখা মগর, 
মযাসদয তাসত গযভ স ওঠা াওা রতযরতয কসয কাঁসছ। ফারড়গুসরায ভাথা মথসক ওড়াসনা স 
স তাকা গ্রাভটাসক দুগণনগযীয ভত রাগসছ। আিং থাযসক ফরর, “ফড়া ারফ, তুকুচা।” আভযা 
দ্রুতাস এরগস চররাভ। তুকুচা মঢাকায আসগ দাম্বু মখারা ফসর একরট মরাতরস্বনী নদী মসযাসত 
র, মায কথা সয আযও ফরসত সফ। 
 অফসসল তুকুচা! মা আা কসযরছরাভ তায মথসক তুকুচা মরাক অসনক কভ। গ্রাসভ মঢাকায 
সঙ্গ সঙ্গ মনািংযা, মাটঁাগড়াসনা ফাচ্চা মছসরসভসয দর আভাসদয রঘসয মপরর, আয আভাসদয 
প্ররতরট দসে ও নড়াচড়া অতযন্ত মকৌতূসরয সঙ্গ জরয কযসত কযসত চরর। গ্রাসভয ভাঝাভারঝ 
একটা ফাসযাারয জসরয জাগা, কাছাকারছ মকানও ঝনণা মথসক ফাঁসয নসর কসয মখাসন জসরয 
যফযা রনস আা সসছ; ফাচ্চাযা মখরসছ, ভররাযা ফান ভাজসছ, কাড় কাচসছ, চাসয জন্য 
জর িংগ্র কযসছ। ফৃদ্ধ ুরুলভানুসলযা রনসজয রনসজয ফারড়য দযজা াঁটু ভুসড় ফস যইর, আয খুফ 
সেসয মচাসখ গ্রাসভয যাস্তা রদস আভাসদয এরগস মমসত মদখর। কসক রভরনসটয ভসধযই আভযা 
গ্রাভ মরযস একটা মখারা জাগা উরস্থত রাভ। াস একটা মফৌদ্ধ ভঠ, চাযাস মগারার যসঙয 
মদওার, চড়ূা মথসক অসনক রুিংদায ফাতাস তত কসয উড়সছ। 

ভাঠটা মম আভাসদয খুফ ছে র তা ফরসত ারয না। ভাসঠয াসই একটা খাড়া াথুসয 
মদওার ওসয উসঠ মগসছ, রফসল কসয মটায জন্যই জাগাটা মকভন চাা চাা। উা মনই, তাঁফু 
খাটাসনায উমুি এটাই নারক একভাত্র জাগা এখাসন। 

আভাসদয দমাত্রা ফা মেরকিং ফণ মল র। আজ ২১ম এরপ্রর, তায ভাসন দরেণ মথসক 
উত্তসয প্রা ম্পূণণ মনার াস মঁসট অরতিভ কযসত আভাসদয ভ রাগর ভাত্র দু‟প্তাসয ভত। 
 



 

 

৩ 

গুপ্ত উতযকা 
 
 মফ কযাম্প ফাসনায কাজ শুরু র। তাঁফু খাটাসনা, যারকিং মখারা, ররস্ট কযা, যঞ্জাভ আয 
খাফাযদাফায আরাদা কসয গুরছস যাখা। যফতণী আটচরল্ল ঘণ্টা কায কী দারে বাগ কসয মদওা 
র। ফাই মায মায কাসজ ই ই কসয ঝাঁরস ড়র। রকছুেসণয ভসধযই কযাম্প এরাকা তুভুর 
কভণমজ্ঞ শুরু স মগর। আইজযাক তায কযাসভযা আয রপসেয বাণ্ডায রনস ড়র, অডট ডুসফ মগর 
ওলুধত্তয আয তুসরা- ফযাসন্ডসজয স্তূসয ভসধয। মযাযা তাঁফু খাটাসরা, রকসচন মটন্ট রাগাসরা আয 
াসফসদয ভারত্র মগাছাসনা াাময কযসত রাগর। 
 যরদন, মফকযাসম্প আভাসদয প্রথভ কারটা, রভার অাধাযণ আফাওা উায রদর। 
চাযরদসক ূসমণয আসরা ঝকঝক কযসছ তুলাযৃসঙ্গয দর। রশ্চসভ মধৌরারগরয ফণতুঞ্জ আয ুসফ 
অন্নূণণা ফণতুঞ্জসক ভাঝখান রদস রচসয ফস চসরসছ গবীয গণ্ডরক উতযকা। উতযকায গবীসয 
জসভ থাকা কুাা দু‟াসয দুগণভ ফযপাফৃত ফণতগাত্রগুররসক আযও যাজকী কসয তুসরসছ। 
ুফরদসক অন্নূণণায াভসন অাধাযণ সুেয নীররগরয ফণতভারা তুকুচা আয অন্নূণণায ভসধয দুরণঙ্ঘয 
খাড়া াঁরচসরয ভসতা আভাসদয ভাথায ওয প্রা ১৫০০০ রপট উসঠ মগসছ। তুকুচা মথসক অন্নূণণা 
ফণতভারা মৌঁছসত মগসর এই নীররগরযসক এরড়স এয দরেসণ রনসচ রভরযরস্ত মখারা ধসয ফা উত্তয 
রদক রদস ঘুসয মাওা ছাড়া গরত মনই। উত্তয রদসক আকা আযও রযষ্কায, ঘন নীর। আয 
মরদসক, ভাসন রতব্বসতয রদসক, মতদূয মচাখ মা মদসখ ভসন র ফুজ এসকফাসযই কভ। 
 তুকুচা রু রু গররয মগারকধাঁধা 
বযা একটা জাগা। ভাসঝ একটা উসঠান মযসখ 
চাযাস ঘয মতারা এয ফারড়গুসরা মছাট মছাট 
দুসগণয ভত। এগুসরা প্রা ফই যাইখানা, 
ভুরিনাসথয সথ চরা ুণযাথণীসদয যাসতয 
আশ্র। গ্রাসভয াঁচসা অরধফাীয অরধকািংই 
মফৌদ্ধ। মটা মফাঝা মা ভূর যাস্তা ঞ্চা গজ 
রম্বা একটা মদওার মদসখ, মায গাস ারয 
ারয জমন্ত্র ফাসনা। জমন্ত্রগুররয গাস 
রফত্র মফৌদ্ধ ভন্ত্র মখাদাই কযা। মাওা আায 
সথ আভাসদয মযাযা প্রসতযসক একফায 
কসয জমন্ত্রগুররসক ঘুরযস মাসফই। একটা 
জমন্ত্র মকউ একফায মঘাযাসরা মতা মসন্ত্র 
মখাদাই ভন্ত্রগুসরা নারক তায একফায ড়া স 
মগর; রম্বা রম্বা দাঁতবাঙা প্রাথণনাভন্ত্র উচ্চাযসণয 
মচস অসনক সুরফসধয সে মনই। 
 মফরা ফাড়ায সঙ্গ সঙ্গ ভজা মদখায 
জন্য কযাসম্পয চাযরদসক মফ একটা রবড় জসভ 
মগর। াভসন করচকাঁচায দর, তাসদয মছসন 
করকর কসয কথা ফসর চরা ভররাযা। মদসখ ভসন র রতব্বতী মকানও মামাফয মগাষ্ঠীয মরাকজন। 
মভসসদয ফায যসন অযাপ্রসনয ভসতা মদখসত যিংচসঙ মাাক। ারখুর মভাঙ্গরসড ধযসনয ভুখ, 

তুকুচা   ছরফঃ ভাসণর আইজযাক   



 

এযা দু‟গাসর াউডায রাগাসনায ভসতা কসয শুকসনা মগাফসযয গুঁসড়া রারগস াসজ। প্রাণপ্রাচুসমণ 
বযুয, আত্মরফোী এই মভসসদয রখররখর ারয আয রফযাভ মনই। রবড় আসযকটু জভায য ঠাৎ 
তাযা নাচ শুরু কসয রদর। শুভ্র তুলাযাফৃত ফণতভারায মপ্রোসট যরঙন প্রজারতয ভত তাসদয মই 
সুরনরন্ত্রত নাসচয রফলফস্তু, মতটকুু ফুঝরাভ, মই রচযন্তন দুঃখসুখ আয জীফন- ভৃতুযয মুগরফেী। ম 
নাসচ বযতায মভরক ারর সড়রন, তায মৌেমণ আরদভ, তায ছে াারড় ঝনণায ভত। নাচ মদসখই 
মকানও জারতয প্রাণরিয রযচ াওা মা। 
 ঠাৎ কসয তাযা ফাই মথসভ মগর। এক রতব্বতী ভররা রবসড়য ভাঝখাসন একটা তাভায থারা 
যাখর। তাযয নতণকীযা একফায আভাসদয রদসক চা, একফায মই থারায রদসক। অগতযা অতযন্ত 
ম্ভ্রান্তবাসফ ফড়া ারফ মই থারা রকছু মযৌযভুদ্রা রনসে কযসরন। এই াপসরয অনুপ্রারণত স 
তৎেণাৎ মভসযা আফায নাচসত শুরু কযর। এফায আযও উদ্দাভবাসফ। রকছুেণ য আফায তাযা 
ঠাৎ কসয মথসভ মগর। ফড়া ারফ আফায তাঁয ফদান্যতা প্রদণন কসয ফারধত সরন। 
 
 তুকুচা মৌঁছসনায আসগ অফরধ আভযা ফাই ভসনয মকাসণ একটা মগান আা মসে রারন 
কসয এসরছ মম এখান মথসক রনশ্চই একটা জ ও রনযাদ রগরযরযা মস মাফ মমটা ধসয মাজা 
মধৌরারগরয রকিংফা অন্নূণণায চূড়া মৌঁসছ মাওা মাসফ। ফাগরুিং মথসক মদখা মধৌরারগরযয দরেণূফণ 
রগরযরযায দৃশ্য মই আা রকছুটা ইন্ধন মুরগসরছর, তসফ আভযা মকউই রনরশ্চত রছরাভ না। 
এছাড়াও আসছ উত্তয রগরযরযা। মটা মরদও ুসযাটাই ফযসপ ঢাকা, মধৌরারগরযয আকৃরত মদসখ ভসন 
 রগরযরযাটা খুফ খাড়াই সফ না। ওই সথও একটা মচিা কযা মমসত াসয। এখান মথসক যওনা 
রদস ভাসঝ কসকটা কযাম্প রাগাসত সফ, ফযা, তাযসযই চূড়া। আয অন্নূণণা মতা রতররসচা া 
মথসক এসকফাসযই নাগাসর, তাই ফণতাসযাীয দৃরিবরঙ্গসত ওটা আভাসদয কাসছ খুফ একটা আকলণণী 
ভসন  রন। 
 যরদন মকারজ আিং থাযসকয সঙ্গ মধৌরারগরযয রদসক মযরক (reconnaissance) কযসত 
মফসযার। তুকুচায কাসছ ১৩০০০ রপট উঁচ ু একটা রবউ সন্ট আসছ। মখান মথসক 
চাযরদক খুফ রযষ্কায মদখসত াওা উরচত। এগাসযাটায ভ মকারজসক মযরডও ধযরাভ। 
 “মকারজ ফররছ, এইভাত্র রবউ সসন্ট মৌঁছরাভ। অাধাযণ দৃশ্য। মধৌরারগরযসক ম্মাসটয ভত 
রাগসছ। তসফ দরেণূফণ রগরযরযা একটা বিংকয ফযাায, চূড়া ওঠায সে অম্ভফ দীঘণ থ, 
ভাসঝ অিংখয আই টাওায, তাঁফু মপরায মতভন জাগা মনই।” 
 “আয উত্তয রগরযরযা?” 
 “ুসযা ফযসপ ঢাকা। প্রচণ্ড খাড়াই। খুফ করঠন যাস্তা, ফসচস ফড় ফাধা ভাঝসথ। আসযকটা 
ফযাায, রযসজ উঠফ কী বাসফ? ভযা মদসখ ভসন  দরেণূফণ আয উত্তয রগরযরযায ভাসঝ ূফণ 
রভফাটা ওই দুই রগরযরযা ওঠায স্বাবারফক যাস্তা, রকন্তু এখান মথসক মা মদখরছ, রভফাটা অম্ভফ 
বাঙাসচাযা। খুফ রফজ্জনক।” 
 “াাসড়য উত্তযরদসকয ঢারটা মদখসত াসো?” 
 “অতযন্ত রফজ্জনক। খাড়া ফযসপয মদওার। ওয মগাড়া একটা মভাটাভুরট মাজা ঢার আসছ, 
মমখান মথসক উত্তযরশ্চভ রগরযরযা ওঠা ম্ভফ সরও সত াসয। রকন্তু, এখান মথসক বার মদখা 
মাসে না।” 
 “নীররগরয মদসখ মতাভায কী ভসন সে?” 
 “এসকফাসয খাড়া উসঠ মগসছ। এরদক মথসক মকানও ম্ভাফনাই মনই।” 



 

 মকারজয এই প্রথভ াসবণ খুফ একটা আা জাগাসত াযর না। সন্ধসফরা চা মখসত মখসত ওয 
আঁকা মস্কচগুসরা রনস আসরাচনা ফরাভ আভযা। “মধৌরারগরযয ভাথা মম রযারভসডয ভত চূড়াটা, 
মম কসয মাক ওটায রনসচ আভাসদয মৌঁছসত সফ,” মযফুপত ফরর। এ রফলস কাযও ভসন মকানও 
রিভত মদখরাভ না, রকন্তু ওখাসন মৌঁছফ কী কসয মই রনসই মতা মত মগারভার! ওই বাঙাসচাযা 
রফজ্জনক ূফণ রভফাসয সথই এসগাফ? নারক, তুকুচা ৃসঙ্গয উত্তযরদক রদস ঘুসয মধৌরারগরযয 
উত্তয রগরযরযাসক এরড়স তায উত্তয রভফা উতযকা ধসয এসগাসনায মচিা কযফ? 
 “ফ রদসকই প্রথসভ আভাসদয অনুন্ধান চারাসত সফ,” ফররাভ আরভ, “আয তায জন্য 
কসকটা দসর বাগ স এসগাসত সফ। দু‟জন দু‟জন কসয দর কযা মাক।” 
 শ্যাজ ফরর, “অন্নূণণায রদকটাও একফায মদখা উরচত। ভযা মম ফরসছ প্রা ২০০০০ রপসট 
একটা া, আয মখান মথসক মাজা চূড়া …” 
 “রঠক, মধৌরারগরযটা ফাসজ, 
আরভও অন্নূণণায দসর,” ফরর 
মকারজ। 
 “মফ, কারই মফসযাসনা 
মাক। রযাসচনার আয মযফুপত 
মধৌরারগরযয ূফণ রভফাসয রদকটা 
অনুন্ধান কসয মদসখা। অডট আয 
শ্যাজ দুসটা মঘাড়া রনস নাও, 
মরসট অফরধ রপসয রগস মখান 
মথসক ওসয উসঠ মদসখা রতররসচা 
া ফা অন্নূণণায মদখা াও 
রকনা। আরভ আয আইজযাক দাম্বু 
মখারা ফযাফয মতটা ারয এরগস 
মাই, ম্ভফত মধৌরারগরযয উত্তয 
রদকটা মদখসত াফ।” 
 “আয আরভ?”, মকারজ 
প্রচণ্ড তা স ফরর। 
 “তুরভ কযাসম্প রফশ্রাভ নাও। 
রচন্তায রকছু মনই, ফায জন্যই 
প্রচুয কাজ অসো কযসছ। আজ 
২৩ম এরপ্রর। ফলণা নাভসফ জুসনয 
প্রথভরদসক। াসত মসথি ভ আসছ। মটসয, তুরভও তাড়াতারড় রপট স ওঠায মচিা কসযা।” 
 “আয একদভ ারকা খাফায খাসফ এখন,” ডািায অডট মমাগ কযর। মটসয মফচাযায মট 
খাযা। একটু কসভসছ, তাও খুফই দুফণর। 
 “আয আরভ রক ফস ফস ফুসড়া আঙুর চুলফ?”, মনাসর ফরর। 
 “মনা স্যায, আরন তুকুচায মাভযাসচাভযা মভাড়র- ভুরখাসদয সঙ্গ আরা রযচ করুন, 
বাফাফ জভান। আয মকারজয সঙ্গ রভসর মফকযাম্পটাসক গুরছস মপরুন।” 

(এযয আগাভী িংখযা) 

মফকযাসম্প ভরয াযজগ  ছরফঃ ভাসণর আইজযাক   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ম্পা গুহভজুভদায 
 
 
ুজজাজে অজনক পজ া েুজরছ তো? োয ভাজন আউ জ ায শুট িং ফা টি  পজ াগ্রাটপ 

কজয তপজরছ টকন্তু। ছটফগুজরা কটম্পউ াজয মত্ন কজয  াউনজরা  কজয যাজ া। এফায তো 
আফায তজাযকদজভ ড়াজানা চারু হর? ভা তো আয একদভ ফাটড়য ফাইজয তফজযাজে টদজে 
না টনশ্চয়ই? চজরা আজ ঘজয ফজেই অন্য যকভ টকছু কযা মাক। আজ আভযা ওয়াইল্ডরাইপ 
পজ াগ্রাটপ কযফ। 

চভজক উঠজর তো? ঘজয ফজে ওয়াইল্ডরাইপ  পজ াগ্রাটপ? এও টক েম্ভফ? ফাটড়জে 
মটদ কাজযা পজ াগ্রাটপয তনা থাজক েজফ এক ু বাজরা কযাজভযা আয ত টরপজ া ফা জুভ তরন্স 
থাকজরও থাকজে াজয, আয তনা া মটদ এক ু তফট হয় োহজর ট্রাই ও াওয়া তমজে 
াজয। কাযণ ওয়াইল্ডরাইপ তপাজ াগ্রাটপজে ট্রাই  চাইই চাই। মাযা এইেফ কাজজয টজটনে 
াজফ োজদয আটভ ফরফ টক বাজফ এই ইকুইজভন্  ফযফহায কযজফ। 

েজফ েফায কাজছ তো এেফ থাকজফ না! ধজয টনরাভ তোভাজদয কাজছ একদভ োধাযণ 
কযাজভযাই আজছ। অজো মন্ত্রাটে টকছু তনই। োহজর কী কযজফ? প্রথজভ ফটর ঘজযয ভজধয ফজে 
ওয়াইল্ডরাইপ পজ াগ্রাটপ কী কজয েম্ভফ। একেরা তদােরা  ফা আযও উঁচুেরায় মাযা থাজকা, 
প্রটে ফাটড়জে এক া ফাযান্দা থাজক। অজনক েভয়ই কাজচয জানারায ফাটড়জে  টগ্রর টদজয় 

ফাড়াজনা থাজক। ফাটড়য 
াজ গাছারা থাকজর 
তো কথাই তনই। 
ফাযান্দাজে দুচাযজ  গাছ 
থাকজরও বাজরা হয়।      
েফ ফাটড়জে ুযাজনা 
প্লাটিজকয ফারটে ফা 
তছা  গাভরা থাজক, 
টভটিয হাঁটড় হজর  ুফ 
বাজরা হয়। এক াজে 
জর আয এক াজে 
চার,গভ, তছারা এই 

ধযজণয  াফায াাাট যা জে হজফ। কাক চড়াই, াটরক ায়যা েফ ফাটড়য ফাযান্দাজেই  
আজে।  

 



 
আজাজ এক ু গাছারা থাকজর কাঠজফড়াটর ফা অন্য দুচায যকভ াট ও আেজে 

াজয। এযা টকন্তু েফাই ওয়াইল্ডরাইপ এয আওোজেই জড়।     
এইফায ফটর পজ া কীবাজফ েুরজফ। তোভাজক টকন্তু কাজচয াল্লা ফা যদায আড়াজর 

থাকজে হজফ। ফাযান্দায টগ্রজর  ঝুরন্ত জ য ভজধযও  াফায যা া মায়। হাে মাজে না কাঁজ 
োই কযাজভযা া এক া কাজঠয ফা টচজফাজ েয ফাজেয ওজয যা জে হজফ। মে া াজযা কাজছ 
টকন্তু তফজায় তগান কজয রুটকজয় কযাজভযা যা জে হজফ। কাযণ তোভায উটিটে ত য তজর 
তকান াট  আয আেজফ না। েফ তথজক বাজরা হয় কাজচয াল্লায আড়াজর কযাজভযা যা জর। 
দো ত জন এক ু পাঁক কজয তে াজন কযাজভযায তরন্স া ফায কজয যা জে াযজর বাজরা হয়। 
কযাজভযাজে  তচা  তযজ   তোভায় ফেজে হজফ ভাট জে। 

এফায কে যকভ কান্  াই না ঘ জফ। ধজয টনরাভ ছাোজযযাই প্রথভ এর। ওযা  টনজজজদয 
ভজধয  াফায টনজয় ভাযাভাটয ঝগড়া কেটকছু শুরু কযজফ। তোভাজক টকন্তু  ুফই েজচেন থাকজে 
হজফ। ভুহূেেগুজরা ধযায জন্য  ুফ োড়াোটড় া ায ট জে হজফ। 

প্রথভ কটদন েটঠক ভুহূেেগুজরা ধযজে াযজফ না। টকন্তু ক’টদন মেজফক্ষণ কযজরই 
াট জদয চটযত্র ফুঝজে াযজফ। ওজদয অযাকনগুজরায এক া ধাযাফাটহকো থাজক। 
অটবজ্ঞো তথজক তফাঝা মায় ওযা এফায কী কযজে চজরজছ। োই েটঠক ভুহজূেে টিক কযা 
মাজফ। 

মাযা ত টরজপাজ া ফা জুভ তরন্স কযাজভযা াজফ োযা এই তক্ষজত্র ট্রাইজ  কযাজভযা 
তযজ  া ায টি  প্রায়টযট জে তপাকাে কযজফ। এ া এক ু জট র ফযাায, মাযঁ কযাজভযা 
োঁজকই োহাময কযজে ফরজে হজফ। দাটভ ও জট র মন্ত্রগুজরা ধযফায আজগ  ফড়জদয তথজক 
োঁজক চারাফায তগাড়ায কায়দাগুজরা তজজন তনয়া প্রজয়াজন। 

কাজযা ফাটড়জে ছাে থাকজর জর আয  াফায তযজ  এক া আড়াজর ফেজে হজফ, 
কযাজভযা তকানও  ুর ফা ফাজেয ওয যা জে হজফ। ভধয ফা উত্তয তকারকাোয ভেন 
ইঁ কাজঠয জঙ্গজর মাযা থাজকা হো হফায টকছু তনই। ুযাজনা ফাটড়গুজরায পাঁজকজপাজকাজয 



ায়যাজদয অফাধ টফচযণ। এক ু ত য়ার যা জরই এজদয কান্ কায ানা টনজয়ই  কুজভন্ াটয 
ফাটনজয় তপরজে াযজফ। 

তভাফাইরজপাজনয কযাজভযাজেও এইেফ ছটফ েুরজে াজযা। তে তক্ষজত্র অফশ্য  ুর ফা 
ট্রাই  নয়, কযাজভযা হাজে ধজযই েুরজে হজফ। মাজে হাে তকঁজ না মায় তে া  ুফ ত য়ার 
যা জে হজফ। 

মাজদয ফাটড়জে তরন্স তচটজিং কযাজভযা ও ট্রাই  আজছ, োযা ফড়জদয োহাময টনজয় 
তজজন তনজফ কযাজভযা কী তভাজ  ফযফহায কযজফ। োধাযণে ত টরজপাজ া তরন্স থাকজর ছটফ 
বাজরা হজফ। কাযণ োফজজক্ট ম ন াট  ে ন অজনক দূজয ফজে টিক কযজে হজফ। ট্রাই  
হারকা হজর বাযী টকছু ফযাগ ট্রাইজ য নীজচয হুজক  ানাজে হজফ।  

েজঙ্গয পজ াগুজরাজে আভযা কাঠজফড়াটর আয অন্য াট জদয তম ছটফ েুজরটছ েফই 
টকন্তু কাজচয াল্লায ভজধয টদজয়। আভাজদয ফাটড়য চাযটদজক হজযকযকভ গাছারা। ত ারা 
ফাযান্দাজে দুজ া ভাট য াজত্র জর  াফায তযজ টছ। োযাটদজন কে যকভ তম ভজা তদট । টকছু 
পজ া  তোভাজদয েজঙ্গ বাগ কজয টনরাভ।  

এজদয কান্ কায ানা তদ জে তদ জে প্রাণীজগজেয প্রটে এক া আরাদা  আগ্রহ তেটয 
হজয়জছ। এ ন াট জদয েম্বজে এক ু আধ ু ড়াশুনাও আযম্ভ কজযটছ ওয়াইল্ড রাইপ 
পজ াগ্রাটপয ফযাাজযও চচো শুরু কজযটছ। তোভাজদযও তদ জফ বাজরা তরজগ মাজফ...... েভয় া 
টকছু কযায তনই ে ন ট টব তদজ  না কাট জয় এক ু অন্য বাজফও কা াজনা তমজে াজয । এই 
বাজফই তকউ হয়ে তোভযা ফড় হজয় নাভ কযা ওয়াইল্ড রাইপ পজ াগ্রাপায হজয় উঠজফ। ছুট য 
টদজন ভর- এ না টগজয়  টচটড়য়া ানাজে ছটফ তোরা তমজে াজয। 

 
জযয েিং যায় চজরা 

আভযা কযাজভযাওয়ারা 
তভাফাইর তপান ফা োধাযণ 
কযাজভযা টনজয় মাই হয তছজড় 
তেই  ফেুজদয ফাটড়জে মাজদয 
ফাটড়য কাছাকাটছ ভাঠঘা  ুকুয 
আজছ। তেই াজন ওয়াইল্ড 
রাইজপয ছটফ তোরফায গল্প 
হজফ জযয েিং যায়।   



 

ুতুরনাচচয াতকাণ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
দাাঁত ফপাকরা নাতত ফথচক দন্তীন দাদু- ুতুরনাচচয নাভ শুনচরাআ ব্বাাআ 

াঅনচে াঅটখানা য়। এচা তচফ ফাআ ুতুরনাচচয গল্প ফানা মাক।গল্প 
ফরচছন ভকাচরয এক ফযা ুতরুনাটয গচফলক,তচত্রী  ছড়াকায শুব 
ফজায়াযদায ভাাআ। ৃতথফীচত কত জাচতয ুতুর, ফাাংরাচতাআ ফা তায ফকানটা 
ফকানটা ফকাথায় প্রচতরত, ুতুর ফকন নাচচ, ক’তদন ধচয নাচচছ, ফকভন কচয ফকান 
জাচতয ুতুর তততয য়—এভন াজাচযা প্রচেয তনখুাঁত জফাচফ করচভ, ছড়াচত, 
ছতফচত ফতাভাচদয জন্য জয়ঢাচকয াতায় তনয়তভত াতজয থাকচফন তততন। এাআ 
াংখযা ফথচক জয়ঢাচকয াতায় ুতুরনাচচয গল্প শুরু চয় ফগর।   



                কাচরাআ যাভদ এচ জুচটচছ াঅভায ফারুাআুচযয য়াকক কাভ াঅস্তানাচত। 
যাভদ একজন ফাগত ফরাকতল্পী। াচট- ভাচে- ঘাচট ুতুরনাচ ফদখাচনাাআ তায জীতফকা। 
াঅয এক প্তা চযাআ  ুতুরনাচচয যা তনচয় উচড় মাচফ াআাংরযান্ড, ফখানকায একটা 
ভুচখানাচ াআকুচরয াঅভন্ত্রচণ। াঅভায তযকল্পনা র তায এাআ ুতুর তফচদ মায়ায 
খফযটা ফছাট্ট একটা তবতড াক্ষাতকায  াআউতটউফ াঅয ফপফুচক ফাস্ট কচয ফদফ। 
                 াঅভায চে  কথা ফরচতফরচতাআ দুচটা াচত তেক দস্তানায ভচতা দুচটা ুতুর 
ুচয তনচয় ত- াচকয সুচযরা কচে গান ধযর যাভদ----  
                         ‚াঅলাচেয ফভঘ কচযচছ, ভাতটচত ঢর ফনচভচছ 
                          ফটাঁতয ভা রাঙর তনচয় ভাচে তুতভ চচরা না!‛ 

ভুচখ গায়া গাচনয চে চে কব তজচত গরাচনা ফছাট ফছাট াতুতুর দুচটায তফতচত্র 
ােবতেচত ফকাভয দুতরচয় ফ তক াাধাযণ নাচ! যাভদয গরা শুচনাআ দুদ্দাড় কচয াতজয 
দুাআ বাাআচফান—তকাাআ াঅয ছুট তক। এযা াঅভায প্রততচফী ফদচফনফাফুয নাততনাততন। মথাক্রচভ 
ঞ্চভ াঅয াষ্টভ ফেতণচত চড়। চদয ফচাখভুখ ফদচখাআ ফুঝচত াযতছরাভ ক্কারচফরায় 
এভন ফাম্পায একটা ফযাায ফদচখ যা খুতচত ডচগাভচগা। াঅভায নাতত বুজুাং মাদফুচয 
াআতিতনয়াতযাং চড়। ফ মত্ন কচয াআন্টাযতবউ াঅয নাচচয তবতড ডকুচভচন্টন কযতছর। ফ 
তায যিাভত্র গুতছচয় তনচয় ফবতচয ফমচতাআ যাভদ তায ফঝারায ভচধয ুতুর বচয 
মায়ায জন্য তততয।  

াঅতভ প্রচয়াজনীয় তকছু কথাফাতকা ফচয দয াফতধ চক এতগচয় তদচয় ফছন ঘুযচতাআ 
ফদতখ তকাাআ াঅয ছুটতক তখচনা ফচ াঅচছ। াঅভায় ফরচরা, “দাদু, তুতভ ফতা ুতুর ফানা। 
কচতা ভানুলজনচক ফখা। াঅজ াঅভাচদয ছুতট; এফ তনচয় একটু ফচরা না, তিজ।” 

াঅতভ ফতর, “ফ ফতা াচনক কথা। ুতুরচদয জাত- ঘযানা, াআততা- বূচগার তনচয় 
নানানযকভ ফযাায স্যাায াঅচছ। ফ ফ তক াঅয একতদচন ঝপ্  কচয ফরা মাচফ? না জভ 
চফ ফতাচদয?” মাাআ ফাক, তকাাআ াঅয ছুটতকয াঅগ্রচ শুরু কযরাভ। মা চদয ফরতছ, 
ফটাাআ হুফহু তুচর ধযতছ জয়ঢাচকয াতায়, ফতাভাচদয জন্য।  

াঅজ ফরফ ফাাংরায 
নাতন দস্তানাুতরু ফা ‘ফফচণ 
ুতুর’ তনচয় াল্প দু’চায কথা। 
ফদচখা, ুতরু মখন াঅভাচদয 
ঘযফাতড়য াঅরভাতয, ফা- ফক 
ফা কুরুতে- তাচক থাচক, তখন 
তাযা তনতান্তাআ ঘয াজাফায 
উকযণ াথফা ফছাটচদয ফখরনা 
ভাত্র। াঅয ফমাআ ভানুচলয ফুতিচত 
াচতয ফকৌচর নাচচ- গাচন-
াংরাচ ােবতে কচয ভতন ফ 
‘নাচচয-  ুতুর’। ুতুর  নাচচয 
শুরু এচদচ তা প্রায় াাঁচ াজায 
ফছয াঅচগ। াআততাচয 
গবীযতায় ঢুকফ মথাকাচর, 



এখন ফাচনা ফাাংরায ুতুরনাচচয নানানতকতভ, ঘযাণায কথা। তনচচয তত্ত্ব- তাতরকায 
ক্রভানুাচয চদয ফানাচনায, নাচাচনায ফকৌর, তল্পীচদয রুতটরুতজয সুতফধা- াসুতফধা 
াআতযাতদ তফলয় তনচয় দযকাযী তথযতরা ফদফ। 

 
নাতন ুতরুনাচ 

 
দস্তানা/ফফচণ (gloves)    সুচতা/তায টানা(Marionette)    দন্ড/ডাাং(Rod) 

  ূফক ফভতদনীুয(দ্মতাভাতর)      নদীয়া(ভুড়াগাছা)         ( দতক্ষণ ২৪ যগনা) 
 

  
         দুাআ বাাআচফাচনয ভচধয ছুটতকাআ ফচড়া। ফরচর, “ফাতক কথা চয চফ। তুতভ াঅচগ এাআ 
যাভদ কাকু ফম ুতুর নাচাচরা তাচদয কথা ফচরা।”  

“তাাআ ফতা ফরতছ—” ফচর াঅতভ াঅফায শুরু কতয-  
“বাযচত াঅচযা একতট ঘযাণায ুতুর ফদখচত ায়া মায়। এযা র ছায়া ুতুর ফা 

Shadow puppet। তচফ ফাাংরাচত এযা ফতভন ফরায ভচতা জায়গায় াঅচতন। এযা াঅদচত 
প্রচতরত  দতক্ষণ বাযচত।”  

মাক, দস্তানা ফা ফফচণ ুতুচরয গল্প কথায় াঅত। াঅতভ ফাআচয়য তাক ফথচক একটা 
ভানতচত্র ফটচন াভচন তফচছারাভ। ফজরা ানুমায়ী নানা যচঙ যতঙন াাংগুচরা ফদতখচয় ফতর, 
“এাআ ফদচখা, তিভফচেয দতক্ষণ- তিভ প্রাচন্ত ভুচেয ধায ফঘাঁা ূফক ফভতদনীুয ফজরা। 
এখাচন নযঘাট ফতুয কাচছ াঅচছ াঅভাচদয যাভদয দ্মতাভাতর গ্রাভ। এাআ াঞ্চচরয 
গ্রাভগুতরচত একদা থাকচতন ফফ কচয়কচা ঘয ফফচণ ুতুর তল্পী। মতদূয জানা ফগচছ 
ফতকভাচন ভাত্র ফগাটা তততয এাআ ধযচণয যম্পযায ফফচণ তুুর তল্পী ফকাচনাভচত ফফাঁচচফচতক 
াঅচছন।”  

ছুটতক ফরচরা, “াঅচ্ছা এাআ  ঘযাণায  ুতুরচক ফফচণুতুর ফচর ফকন?”  
াঅতভ ফতর, “ফফচণ চেয ভাচন র ফতণক, মাযা ফাতণজয কচয। এাআ ধযচণয ুতুর 

তনচয় তল্পীযা ফভাটাভুতট ফাতণজয কচয। তাাআ এযা ম্ভফত ‘ফফচণ’- ুতুর নাচভ তযতচত।”  
তকাাআ ফরচর, “দাদু চদয নাচ তনচয় এফায ফচরা না!”   

াঅতভ ফররাভ, 
“াঅচয নাচচফ ফতা াত, 
া, াঅয ভাথা ফকাভয 
তদচয়। ফকভন কচয 
ফগুচরা তততয চফ ফান 
াঅচগ। ুতুচরয ভাথাটা 
য় ফাড়াভাতটয। াত 
দুচটা য় কাচেয, াচনকটা 
নচরয ভচতা। এয ভচধয 
তল্পী তনচজয দুতট াঅয 
তায ভাথায ভচধয একতট 
াঅঙুর ঢুতকচয় ুতুরচদয 



নাচায়, ভুচখ কখচনা গায় গান, কখচনা ফা ভজায াংরা ফচর াতচয় কুতটাতট কচয উচোচন 
জচড়া য়া ফগযস্থফাতড়য ফউতঝ াঅয কতচকাাঁচাচদয। াঅজ ফভতদনীুচযয গ্রাভযচভরায়, 
উচোচন ফা োকুযদারাচন ঘচযায়া দককচদয াভচন উফু চয় ফচ, তেক ফতাভযা ফমভন 
ফদখচর, ফাআ বাচফাআ ুতুরনাচায় যাভদযা। নাচ ফদতখচয় াভান্য ক’টা টাকা ায়। কখচনা 

কখচনা চার ফা যান্নায জন্য 
ফতজ ফদয়া য় এচদয 
াতযেতভক তচচফ। 
‘ভাধুকযী’য ভচতা গৃচস্থয 
ফদাচয ফদাচয াচনকটা দান 
প্রতযাায় তল্পচচকায ভাধযচভ 
এযা তদন গুজযান কচযন। 
াতধকাাং দকক চরন নাযী 
াঅয তশুযা। তফলয় তাচফ 
ফাছা য় ুযাণ, যাভায়ণ, 
ভাবাযত ফা ভূরত 
নাযীচতযত্র াঅেয়ী ফকাচনা 
ফরাককাতনী। াঅতেচক ফতা 
ফচটাআ, তফলয় তনফকাচচন 
াংরগ্ন ফা প্রততচফী যাজয 
তড়ায ‘তখকুোাআ’—এয 

চে এচদয াঅিমক তভর। 
“নাচাচকাাঁদা ে ফথচকাআ ‘তখকুোাআ’ নাভটা ফম এচচছ তাচত ফকাচনা চে ফনাআ। 

এাআ বাচফাআ ফফচণুতুর তল্পীযা তদন প্রতত ৩০ ফথচক ৫০টাকা াংগ্র কচয। াচনক ভয় গ্রাভ 
ফাাংরায াভাতজক দুাঃখকষ্ট তনচয় গান ফফাঁচধ ুতুর নাচান এযা। সুচযয াঅদচর থাচক প্রধানত 
ফরাকাংগীত, কখচনা কখচনা জনতপ্রয় তচনভায গাচনয সুয। যাভদয ভুচখ এখুতন ফম গানটা 
শুনরাভ, তায সুযটা তকন্তু ঞ্চাচয দচকয সুাযতট ‘াঅজ তক যাত তয়া তদর না ফতাচড়া, 
াঅজতক যাত তয়া ভান ফরা’----   একটা ততে গাচনয সুয। যাভদ তখচনা জন্মায় তন। 
কাচজাআ, এটা তনিয় তায ফাফা প্রয়াত াঅশুচতাল ঘড়াাআ—এয ফথচকাআ ায়া। াচতয কাচছ 
ায়া ফ গ্রাভয উকযচণয ুতুর ফাতনচয়, শুধুভাত্র একটা ফঢার াথফা ডুগডুতগ, তনচজয 
গরায় গান াঅয জাত ফাং যম্পযায তল্পটুচে বযা কচয এাআ গ্রাভীণ তপতরী 
ম্প্রদাচয়য  ফরাচকযা ুযচনা কার ফথচক াঅভজনতায ভচনাযিন কচয াঅচছন। াচনক 
াুচড় ফফচদযা এাআ ুতুরনাচ ফদতখচয় থাচক। ফভতদনীুচযয একতট াঞ্চচর এচক ‘ফখাঁতদয 
নাচ’ ফচর।” 
        এতক্ষচণ তকাাআ পুট কাচট, “এত ভজায তজতনটা াতযচয় ফমচত ফচচছ ফকন দাদু?” 
াঅতভ ফতর, “শুধু ফফচণুতুর নয়চয, ফ ধযচনয যম্পযায ুতুরনাচাআ াআদানীাং প্রায় 
াাতাচরয াঅাআতাআউচত। কাযণ র াথকনীতত, কাযণ র, াধাযণ ভানুচলয এয প্রতত 
াঅগ্র াযাচনা। াঅগ্র াযাচনায কাযণ? াযা ৃতথফীয কারচায এখন ফঘাঁচট এক চয় ফগচছ। 
াঅচভতযকায তনউজাতকচত এখন ফম গান, ফম তচনভা চরচছ, তেক ফটাাআ চরচছ ফতাচদয 



ফারুাআুচযয পুরতরাচত। দুতদন াঅচগ াঅয চয। াঅয এত স্তায় ঐ যকভ চকচচক কারচায, 
ভাচন চযয চে ফপচর ফকউ তক াঅয গ্রাভয গুড়—ফাতাা খাচফ? 

“তল্পীযা এচক ফতা াঅয়—উায়ীন তাছাড়া কচরাআ প্রায় বূতভীন। পচর তাযা গ্রাভ 
ফছচড় াচনচকাআ ান্য রুতটরুতজচত 
ফা তনচয় চয চচর াঅচছ। এাআ 
যাভদয কথাাআ ধয। দুচাযফায 
তফচদচ াঅভতন্ত্রত াঅন্তকজাততক ভাচনয 
তল্পীয ফকান দাভ ফনাআ। পচর 
করকাতায় এচ তাচক তফশ্বতফদযারচয়য 
তয়চনয চাকতয তনচত চয়চছ। দুবকাগয 
ফাআ ফদচয, ফম ফদচয তফশ্বখযাত 
তল্পীচক ফচটয তাতগচদ চতুথক ফেতণয 
কভকী চয় সুখী চত য়।” 

তযচফ থভথচভ। তকাাআ াঅয 
ছুটতক ভাথা নীচু কচয ফচ। োৎ 
তকাাআ ভুখ তুচর ফচর, “এফায 
কভকতক্ষায যীক্ষায় ফানাফ ফফচণ 
ুতুর। দাদু তুতভ াঅভায় ততখচয় ফদচফ 

ফতা?” 
দুুয ফাচযাটায  নব্বাআ তডতগ্র ফযাচদ দীঘক জারুরগাচছয ছায়াটা রাগচছ তরতরুচটয 

ভচতা। াঅজ এাআ াফতধ। চযয তকতস্তচত ান্য গল্প ফরফ ফতাভাচদয। 
 
তকছ ুযম্পযায ফফচণুতরু তল্পীচদয তযচয় 
 
১.  যাভদ ফঘাড়াুআ ৩৬ ফফাুকুয াততূড় কচরাতন 
ফকারকাতা—৭০০০৪২। 
২.  ফন্ত ফঘাড়ুাআ, দ্মতাভারী ফাাঃডভুুদাতড়, ূফক 
ফভতদনীুয। 
৩. াতন্তদ ফঘাড়ুাআ , দ্মতাভারী ফাাঃডুভুদাতড়, ূফক 
ফভতদনীুয।    
৪. াজয় ফঘাড়াুআ, দ্মতাভারী ফাাঃডুভুদাতড়, ূফক 
ফভতদনীুয। 
৫. গচন ফঘাড়ুাআ, পুরফাতড় ব্রজরারচক ূফক ফভতদনীুয।  
৬. তফষ্ণুদ ফঘাড়াুআ পুরফাতড় ব্রজরারচক ূফক ফভতদনীুয। 
৭. ফমাগভায়া ুতুর তথচয়টায প্রমচত্নাঃ তিদ প্রাভাতণক, 
ফাাঃ নযঘাট ূফক ফভতদনীুয। 
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