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 ম্পাদকওর ওকম  
ঔকে দদঔকে দওকে দক এওো বঙর। দআ ললে মযাককর স্বপ্ন দদঔা ওকওো দঙক-দমক লমক এওাকে ছাাঁপ 
লদক দদা মকর দস্মাকে। দযআ দঙাট্ট দঙাট্ট স্বপ্নগুকা লদক শুরু কলঙ ব্লকেক, ো এঔন েুে রককঙ 
অমাকদর বার মকন। শুরুর পাাঁঘ-ঙ চকনর পলরবারো এঔন দবল ঔালনওো বড়। ো লমলক ব্লক দেকও যাত্রা 

শুরু ওকর ব্লকেককর পলরলিো বড় ককঙ প্রলেলদন। কল্প ওলবো প্রবন্ধ লদক শুরু ক, লবললষ্ট বযালিকদর াক্ষাৎওার, নানান 
নুষ্ঠান, কব লমক চকম ঠা এওবঙর। োআ এআ ম্পাদওী শুিু মাত্র অমার ন, এ ব্লকেককর দঔা লককবআ িকর লনকে 
পাকরন। 
 

বড় কে কে দযমন নেুন নেুন স্বপ্ন দচাকর মানুকর াকে দেমলন অর এও নেুন স্বপ্ন যুি  অমাকদর। ব্লকেক মালও 
পলত্রওা। অপােে শুিুআ নাআন, লওন্তু এঔন স্বপ্ন দদলঔ ব্লকেক পলত্রওা এওলদন দদঔা যাকব লবলভন্ন বআকর দদাওাকন, 
ওকচস্ট্রীকে। দআ অলা লনকআ যাত্রা শুরু দম ংঔযার। ব্লক বা দপকচ অপনাকদর ভূেপূবব াড়া দপক, পলত্রওা ওরার া 
রাঔলঙ। অলা রালঔ, এবাকর অপনাকদর পাকল পাব, াকে পাব। 
 

োআ অমরা লঘরওৃেজ্ঞ োওব যলদ অপনারা পড়ার পর, বনু্ধ-বান্ধব, পলরবাকরর মকিয ঙলড়ক দদন অমাকদর এআ পলত্রওা। 
দঔার ঈৎা দদন অর কনও নেুন দঔও-দলঔওাকও। ওারণ প্রলেলদন প্রলেমক ঙুকে ঘার এআ চীবকন বাংা ভাাকও, 
বাংা ালেযকও বাাঁলঘক রাঔার দালত্ব অমাকদর পকরআ বেবা। 
 

এআ অলা দরকঔআ পে ঘা শুরু ওলর অমরা। প্রলেবাকরর মে এবাকর ব্লকেক ক ঈঠুও, প্রওাকলয অত্মপ্রওাকলর খকরাা ূত্র। 
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লবন 
ান রা 

 

দোমার ওাকঙ অলেব লঙ এআ, ছকড়র পকর 

ওরুন াাওার 

েুলম যঔন রবীন্দ্রনাে পকড়া, েুলম েঔন 

ভদ্র াককা দবল।  েুলম এবার 

এআ দঔাো পড়ক, 

পাপ াককব, ওকওমুকঠা পাপ 

ঙলড়ক দদকব পাঠও, অমার কাক। 

অচ অমাকদর কাকর দেকও পাপ 

ঈকত্তচনা লবন ক যা। 

 

 

   

ঙন্দপেন 
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ওমাস্ত্র 
শুভাঞ্জন বু  

১ 
 

ঔন দওমন াককঙ'- লচজ্ঞাা ওরাম অলম। 
যলদ চালন দওঈ দওাকনালদন াপাোক 
শুক বকবনা 'ভাকা দনআ, এওদম ভাকা 

দনআ', েবু লচজ্ঞাা ওরাম। ওকওলদকনর মকিযআ ামকন 
দলাা আওবাকও অমার ভীণ কঘনা াককে শুরু 
ওকরকঙ। দআ দময দচদ, দআ নাকঙাড় স্বভাব, দআ ার 
না মানার ড়াআ বআ দযন ছকর ছকর পড়কঙ এওেু এওেু 
ওকর। অর অলম ওাঙ দেকও দদা ভাগা দদঔলঙ। চালন 
ঘাপা পড়কবা এওেু বাকদআ েবু দাাঁলড়ক দদঔলঙ দঔা ভাগার 
দঔা।  
 

 
আওবাকর লদকও োওাাম। এঔকনা খুকমাকে 
দবকখাকর। কে অেঘলিল খন্টা দুবার মাত্র 
দঘাঔ ঔুককঙ। ওো বকে পাকরলন। র্ািার 

 বক লদককঙন দঘাে গুরুের। বাাত্তর 
খন্টা না ক লওেু বা যাকব না। 
 

আওবা ঈত্তর লদকা না অমার প্রকের। এওবার শুিু 
াকা। মকন কা লরীকরর ব ললি দযন ালকক লদ 
আ ালেুওুর চকনয। দঘাঔ বন্ধ ওকর দফকা। অলম 
োলওক রআাম র লদকও। যলদ লওঙু বক... 
  

 
২ 
 

ওেক্ষন বক অলঙ চালননা। ওী ভাবলঙাম ো মকন 
দনআ। আওবাকর পাকলআ শুক পকড়লঙাম। দু রাে দচকক 
অমার ক্লান্ত াকলঙ ঔুব।  
লিে লফরকা নাকবর র্াকও। বকা বাআকর ওারা দযন 
কপক্ষা ওরকঙ অমার চকনয।  
ওাাঁঘা খুমো কব মাত্র দভকগকঙ। এর মকিযআ এে প্রে এক 
পড়া প্রেমো অলম লদলা ালরক দফাম। ওী দযন 
এওো স্বপ্ন দদঔলঙাম। ফুকর বালড়র মেন। অর এঔন 
মকন পড়কঙ না। শুিু লাদা লাদা লওঙু দৃলয মাো ভাকঙ। 
-'ঘা ঔাকবন?' লচজ্ঞাা ওরকা নাব। 
অলম মাো দনকড় যাাঁ চালনক চানার ামকন এক 
দাাঁড়াাম। াপাোো ভাকা। অমার চানা লঙ না 
ওওাোর বুকও এে ভাকা াপাো অকঙ। যলদ 
রওাকরর োওা আওবাকর লঘলওৎা ঘকঙ এঔন েবু 
ভাকা াককা দবল। আওবাকর লদকও োওাাম। এঔকনা 
খুকমাকে দবকখাকর। কে অেঘলিল খন্টা দুবার মাত্র দঘাঔ 
ঔুককঙ। ওো বকে পাকরলন। র্ািার  বক লদককঙন 

দঘাে গুরুের। বাাত্তর খন্টা না ক লওেু বা যাকব না। 
অলম োআ ঘােও পালঔর মেন োলওক অলঙ র লদকও। 
এওবার খলড় এওবার আওবা অর মাকছ মাকছ র্ািার, 
এআ ভাকবআ দওকেকঙ অমার কে দুলদন। চালননা ওী কব!  

―এ 

গল্পেয ভতন 

 

          ০২ 

 

          ০২ 
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লঘরওাীন নালস্তও অমরা দুচনআ। অলস্তওোর লবরুকি 
কড় দকলঙ প্রা দল বঙর িকর। অচ েবু মাকছ মাকছআ 
মকন কে ওাঈকও পাকল ঔুব দরওার। যাকও এওেু দদা 
দদা যা, ভরা ওরা যা। যলদ যেবারআ মাো 
অকঙ েেবারআ অলম দফক লদলে ঙুাঁকড় লওন্তু েবু 
বদচকমর দেওুকড়র মকো ঈকঠ অকঙ বারবার। আওবা 
এওবার চানকে পারক কো ঔুন ওকর দফকো অমা। 
াল দপক দক ঠাৎ পুকরাকনা লওঙু কল্প মকন পড়া। 
ভারেবকব অলস্তওোর প্রকাচনীো লনক ওে রাে েকওব 
দওকেকঙ অমাকদর। 
-'যার, বাআকর কদর লও কপক্ষা ওরকে বকবা?'- ঘা 
লদকে লদকে বকা নাব। 
-'ওাকদর দও?' 
-'বাম না, দুচন এককঙ অপনার াকে দদঔা ওরকে।' 
 

 
'রা লওন্তু আওবা যাকরর খেনাোকও 
অবার লনু্দ-মুলম আুযকে প্রলেপন্ন 
ওরকঙ। যাকে মানু লওঙু দবাছার অককআ, 
অপনাকদর ব্লক পড়ার অককআ লবভালচে ক 
যা। দদলর ক এরপর লওন্তু ব াকের 
বাআকর ঘক যাকব।' 
 
মকনআ লঙ না এওদম। কদর বকে বক অলম বােরুকম 
ঘক এাম। মুঔ িুক দল ঘা েুওু দঔক োওাাম 
আওবাকর লদকও। খুকমাকে। খুকমাও। দবলরক এাম 
বাআকর।  
দরচার বাআকর অকেআ দদঔকে দপাম লবকে বক অকঙ 
দুচন। লঘনকে পারাম না। এওচন ঈকঠ একা অমার 
ামকন। াে বালড়ক বকা- 'লভলচৎ বু?' 
অলম মাো নালড়ক বাম - 'যাাঁ' 

-'যার লওঙু ওো অকঙ অপনার াকে। এওেু ম যলদ 
লদকে পাকরন ঔুব ভাকা ।' 
-'ওে ম দরওার?' 
-'এও খন্টা' 
-'অআ এম লর, অলম প্রঘন্ড োার্ব। এঔন বালড় লফকর 
এওেু লবশ্রাম লনকআ অবার অকে কব এঔাকন। ওা 
দদঔা ওরা যাও।' 
 
দমকলে এবার এলকক একা ামকন। এক াে দচার ওকর 
বকা- 'যার লিচ। এো শুিু অমাকদর চকনয না 
অপনাকদর চকনয ঔুব চরুলর দরওার। লিচ এওেু যলদ 
ম দবর ওরকে পাকরন। অপলন দযঔাকন বকবন দঔাকন 
অমরা ঘক অকে পালর।' 
অলম বাও ক দমকলের লদকও োওাাম। আওবা বাকদ 
অমার অর দওাকনা লওঙুআ এঔন দরওালর বক মকন কে 
না। ওা দেকওআ াংবালদওকদর দফান অলঙ বক অলম 
দমাবাআো ফ ওকরআ দরকঔলঙ। এঔন আ এও বযাপাকর 
ওো বকে অমার দমাকে আকে ওরলঙ না। দরওাকরর 
ম একদর ওাকও পাকল পাা যানা। লওন্তু অচ যঔন 
এওো আুয পাা দককঙ েঔন একদর হুকিাড় পকর দককঙ 
আওবাকও লনক। এআ দনাংরালমোআ অর লনকে পারলঙনা 
অলম।  মাো দনকড় এওবার শুিু লর বক অলম পাল 
ওালেক ামকন এলকক দকাম। 
দপঙন দেকও দুচনআ দদৌকড় একা অমার ওাকঙ। 
-'যার লিচ। এওবার চাস্ট এওবার। অমাকদর বাো 
দুচকনর পকক্ষআ মান ভাকব চরুলর' 
 
অমার অর ভাকা াকলঙকা না ওো গুকা। দরচা ঔুক 
বাআকর দবকরাকে যাকবা এমন ম দআ দমকলে অবার 
বকা- 'রা লওন্তু আওবা যাকরর খেনাোকও অবার 
লনু্দ-মুলম আুযকে প্রলেপন্ন ওরকঙ। যাকে মানু লওঙু 
দবাছার অককআ, অপনাকদর ব্লক পড়ার অককআ লবভালচে 
ক যা। দদলর ক এরপর লওন্তু ব াকের বাআকর ঘক 
যাকব।' 
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অমার অবার মকন পকড় দক দুলদন অককর খেনাো। 
নযালনা াআকেলরর বাআকর অমরা দুচন দাাঁলড়ক অলঙ 
ওযাকবর চকনয। অর রাস্তার ঈকটাপা দেকও এওো াদা 
কালড়র দভের দেকও দওঈ এওচন গুল ওরকা 
আওবাকও।  
কালড়ো এরপর হু ওকর দবলরক দক বাংাকও েযা 
ওরকে। 

৩ 
 

'পাাঁঘ বঙর অককর ওো। আমভ মাদফুল্পয তুরনাভূরক 
ামল্পতে আয ইকফার ঢুকল্পরা ইমতা মনল্পে। 
যাজনীমত মনল্পে তুল্প াড় জ্ঞান। মকন্তু যাময ককাল্পনা 
দল্পরয াল্পথ মুক্ত ল্পত চােমন। আমভ একটু ফাভন্থী 
ক েঁলা মিরাভ ফযাফযআ লওন্তু েকপ্রােভাকব দওাকনালদনআ 
চড়া লন। মকন দনআ েকব আওবাকর াকে পলরঘ 
কলঙ দওাকনা এও ওমন দেকন্ডর ূকত্রআ। অলম েঔন 
ললেমযাক ঘাাআ। দঔাকনআ আওবা এওবার এওো প্রবন্ধ 
লকঔলঙ। দআ দেকওআ পলরঘ, খন্টার পর খন্টা অড্ডা 
েওব কল্প। োরপর  অর অলম এও দমকআ ললফে ক 
দকাম। অর েঔন দেকওআ শুরু কা অমাকদর ব্লককর 
যাত্রা। েঔন দবাি দকওন্ড আাকর অমরা। োর অকক 
আওবাকর অর এওো দঙাট্ট পলরঘ লদক রালঔ। র ফুফা 
গুচরাকের দাঙ্গা মারা দকলঙকন। ুেরাং অলম বার 
মকোআ িকরআ লনকলঙাম  এওেু লনু্দ লবকেী কব। 
ো'না দাও ন্তে দকাড়া মুলম।  

 
আ এওলো বআকর মকিয নব্বআচন 
বআোকও নয ওাকচ াককব অর দল চন 
পড়কব। দআ দলচকনর মকিয পাাঁঘচন ঔুব 

ভাকা ওকর পড়কব। অর এআ পাাঁঘচনআ 
োরপর অকস্ত অকস্ত পাকট দদকব বালও 
এওলচনকও। 

োরপরআ দবাওা ক দকাম দলদন দযলদন  অমা 
কীোর লবমূেবো লনক বুলছকলঙ। চাে-পাে দো দঙকড়আ 
দা ামানয লনু্দ মুলম শুনকআ দর-দর ওকর দেকড় 
অকো।'- দক দফাম অলম। ঘাক এওো ঘুমুও লদক 
বাম- 'র শুিু এওোআ পে চানা লঙ দো কা 
ললক্ষা। ওওাোর লবলভন্ন বলস্তকে লকক লেঈললন পড়াকো 
লবনামূকয। চস্ম প্রবন্ধ লঔকো ওম ঔরকঘ দঙাে দঙাে 
লবদযা কঠন ওকর ওী ভাকব বাচ্চাকদর ললক্ষা দদা যা। 
শুিু লেলর ন, প্রালিওযাল দ ব ব ওকর লভলর্ 
অপকার্ ওরকো আঈলেঈকব। অলম শুিু ঙাা ক োওোম 
এআ প্রাণবন্ত দুরন্ত দঙকোর। অমরা লবলভন্ন ঈপা ঔুাঁকচ 
বার ওরলঙাম যাকে এআ াম্প্রদালওোর দরাক দেকও দঙাে 
দঙাে বাচ্চাকদর দূকর রাঔা যা। যাকে রা মানু ক কঠ 
বার অকক, লনু্দ বা মুলম ন। 
অমরা লনকচরাআ োওা পা বাাঁলঘক দঙাে দঙাে বআ বালনক 
লদক অোম বলস্তকে বলস্তকে। যলদ দব দবললর ভাকআ 
এঔন বাদাম বা দঙাার পাকত্র পলরণে ককঙ। েবু 
অমরা দেকম োলওলন ওঔকনা। অমার মাকছ ঔারাপ 
দককলঙ ঔুব। লদনরাে এও ওকর এওো প্রবন্ধ লকঔলঙাম 
অলম 'আলোকর ভলবযৎ' বক। একমদন ওই ফমি 
কথল্পকই মড়ল্পে মপযমি। মিল্পদ কল্পেমির ফল্পর দজুল্পন 
চ ভুমড় মকনরাভ। আয কদ রাভ আভায ওই 
প্রফন্ধটাই ঠাই ল্পেল্পি ভুমড়য।'- অমার ালর াকে 
দযাক লদ রা দুচন। এওেু চ দঔক অলম অবার শুরু 
ওরাম- 'যাআকাও প্রঘন্ড মন ঔারাপ। লওন্তু আওবা এওো 
ওো বকলঙ দলদন।  বকলঙ- আ এওলো বআকর 
মকিয নব্বআচন বআোকও নয ওাকচ াককব অর দল চন 
পড়কব। দআ দলচকনর মকিয পাাঁঘচন ঔুব ভাকা ওকর 
পড়কব। অর এআ পাাঁঘচনআ োরপর অকস্ত অকস্ত পাকট 
দদকব বালও এওলচনকও। এআ অলা বুও দপকে অমরা 
লদকনর পর লদন ওকচ দলক দকক োওোম ওাকচ। রাকে 
বালড় লফকর ঘকো ব্ললকং। এওো ওকর লব দবকঙ প্রেকম 
দুচন ঘাাোম প্রঘন্ড লরাঘব োরপর অলম লকঔ দফোম 
ারংকক্ষপ। দঔাকন যুলি অর দর্ো বাকদ অর লওঙুরআ 
স্থান লঙ না। ওে দেে ও, ওে মযাকচ ওে দয মার 
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দঔকলঙ োর দওাকনা লকব দনআ। লওন্তু যেবার এব 
ককঙ েেবার অমরা বুছকে দপকরলঙ এওদম লঠও পকে 
অলঙ। 
লওন্তু অমাকদর মকিয প্রঘন্ড ছাকমা দকক দক দলদন। 
এওো প্রবন্ধ লঔলঙাম দুচন লমক বকআ, লব লঙ- 
'রাম: নাও দেকও ভকবান'। বাআ বাহুয দঔাোর 
পলরমালপ্ত লঙ েোওলেে লনু্দ লবকরািী। োআ লনোন্তআ 
আওবাকর ওো দভকব অলম বকলঙাম এআ প্রবন্ধো অমার 
নাকম প্রওাল ওরকে। অমার মকন কলঙ যেআ বাগালরা 
লনকচকদর দলওঈার বুও দল পযবন্ত িমব এঔন লওঙুো 
ক মকনর দওাকণ বাাঁিার ৃলষ্ট ওকর। 
এআ লবো যলদ দওঈ আওবা অকমকদর নাকম পকড় 
োক যেো গ্রনকযাকয কব োর দেকও কনও দবলল 
গ্রণকযাকয কব যলদ দওঈ লভলচৎ বুর নাকম পকড়। 
অথথাৎ কই চল্পর আল্পফ মন্দ ু ফনাভ ভুমরল্পভয 
ং াত। কম মায মনল্পজয িত মনল্পে ফরল্পত াল্পয 
মকন্তু ককউ অল্পনেয িত মনল্পে ফরল্পরই আভাল্পদয 
গ্রণ কযল্পত একটু অুমফধাই ে। ভুমরভ ফরকু 
ককাযান আল্লা মনল্পে, লনু্দ বুও রাম কীো লনক। একও 
পকরর িকমব নাও না কাকনাআ দশ্র। অর এআঔাকনআ 
অেকও অকঙ বাগালরা। আওবা মানকে নারাচ। অমা 
যা ন োআ বক কাাকাল ওরকা, যা আকে োআ বকা। 
অলম লওেুক্ষণ যুলির ড়াআ ওকর দলক লনরুত্তর 
রআাম। আওবাকর দচদ দঘকপ দক। অমাকও লনওৃষ্টেম 
বাগাল বক  লনকচর নাকমআ দপাস্ট ওরকা ব্লকক। অর 
বকলঙ দদঔকে বাগালরা ওেো এলকক অকঙ বালওকদর 
দেকও। ওেো গ্রণকযাকযো এঔকনা অকঙ বাগালকদর 
মকিয।'- ঘুপ ক দকাম। ওো বকে আকে ওরলঙ না 
অর। ামকনর দুচন  ঘুপ ওকর বক রআকা ঔালনওক্ষণ। 
োরপর দঙকো বকা- 'অর োরপকরআ লও?' 
অলম বাম- 'হুম। োরপকরআ বাআ অমার মকো বাগাী 
ক দক, আওবাকর বাগাী অর দওঈ কে পারকানা।' 
 

অকরা ঔালনওক্ষণ নীরবো। ঘুপ ওকর োলওক লঙাম 
যাপেকপর লদকও। লেনলদন অকক অমরা এওাকে বক 
ওাচ ওকরলঙ এঔাকন।  

দমকলে ঠাৎ ঈকঠ একা ামকন। অমার ামকন এক 
বকা- 'ঘা ঔাকবন? বানাআ?' 
 

 
অমার মকন কলঙ যেআ বাগালরা 
লনকচকদর দলওঈার বুও দল পযবন্ত িমব 
এঔন লওঙুো ক মকনর দওাকণ বাাঁিার 
ৃলষ্ট ওকর। 
 
অলম মাো দনকড় কও রান্না খরো দদলঔক লদাম। ামকন 
দঙকো বক।  োলওক অকঙ বারান্দার লদকও। লও চালন 
ওী ভাবকঙ!  
অমাকদর মকিয ওো কা না দওাকনা। রান্নাখর দেকও েুং 
োং অাচ পালে। অর অমার মকন কে এআ বুলছ 
প্রখন্টা দবকচ ঈঠকা বাংার। এআ বুলছ লনককির 
রাচনীলে শুরু কা অবার। 
 
ঘা একন রাঔকা ামকন দমকলে। অমার লদকও োলওক 
বকা- 'এওো ওো বল?' অলম োওাাম র লদকও।  
 দক বকা- 'কো আওবা যাকরর ওোআ লঠও। 
কো বাগাীরা পাটাকে শুরু ওকরকঙ ব। নআক অমরা 
ব দঙকড় দওন ঙুকে এাম অপনার ওাকঙ? কো 
অমরাআ আ পাাঁঘচন। যারা এবার দবাছাকব, পাটাকব বালও 
এওলচনকও।' 
 
এেলদন বহু েওব ওকরলঙ আওবাকর াকে। লওন্তু অচ 
প্রেমবার কও লেয প্রমান ওরার দাো ভীণ ভাকব 
নুভব ওরাম। 

৪ 
'লওঙু আমু্প্রভ কা?'- লচজ্ঞাা ওরাম র্ির ঘযাোচবীকও। 
র্ির ঘযাোলচব বকন- 'এঔকনা দো ন। ব্লার্ াওুবকলন 
বন্ধ ক যাকে ওকওো চাকা। ম্ভব য ক্ষমো 

 

          ০৫ 



 
 

_______________________________________________________________________ 
দঙকোর,  নআক এআ বস্থা মযালিমাম দাকওর বলর্ ঘাপ 
লনকে না দপকর দঙকড় দদ।' 
লচজ্ঞাা ওরকে অমার আকে ওরলঙ না েবু চালননা 
দওন লচজ্ঞাা ওকরআ বাম- ' বাাঁঘকব দো?' 
র্ির ঘযাোলচব দঙাট্ট ওকর বকন- 'দদঔা যাও।' 
 

 
লভলচৎ রাকও যঔন ঔুন ওরা  
বাংাকদকলর বআকমা েবা শ্রীচাের 
দফবুও যঔন বন্ধ ক যা েঔন মকন  
এ এওো পে। োকদর লনকচকদর মেন 
ওকর এওো পে। দেকম োওার দঘক বরং 
ঘকে োলও এ পকে। 
 
অলম দবলরক এাম াপাোকর বাআকর। এওো লকাকরে 
িলরক োলওক োওাম রাস্তার লদকও। লওেু ভাকা াককঙ 

না, লওেু না। লবশ্বাো লও এেোআ ঠুনকওা লচলন? এে 
কচ দভকগ যা? যলদ প্রে ওলর ওাকও লবশ্বা? লওক 
লবশ্বা? ওার পর লনভবর ওকর এে যুি এে ঔুন?  
িমব? দযআ িমব াল দফক লদকে মানুকর, বালড়কে েুকও ঔুন 
ওরাকে লনরপরাি মানু দও, জ্বালক দল ওকর লদকে 
লর, গ্রাম দদল দআ িকমবর প্রলে লবশ্বা?  
বুনকো অপলন দও? লবকদকল অপলন ভারেী, ভারকে 
অপলন বাগাী, বাংা অপলন লনু্দ বাগাল, লনু্দ বাগালর 
মকিয অপলন োহ্মণ, ক্ষলত্র , ববলয বা লূদ্র। 
দওাো লকক লও অপলন মানু? এআ কু্ষদ্রালেওরকণর 
রাচনীলে অর ওেলদন? ওেলদন মারা যাকব দরালে 
দভমুারা, ওেলদন ললরাকে দবাি পড়কব লা ুলন্নর 
ড়াআকর চকনয,ওেলদন এআ োহ্মণযবাদ দওকড় দনকব 
ললক্ষার লিওার? 
এআ অপনার িমব? এআ িকমবর অলা অপলন বুও ঠুকও যান 
রাে লদন? 

অচ অপলন বদাকবন না, ওা বদাকবন না লওন্তু পরশু 
অপনাকও দো মরকে কব এআ মৃেুয ঈপেযওা। অগুকন 
ছাাঁপ দদা পেঙ্গ ক েকব দওন দবাঁকঘ অলঙ অমরা? 
 
ছাপা ক একা অলপাল। ব স্পষ্ট দদঔলঙ। লওন্তু 
দঘাকঔর চ মুকঙ দফক দওাকনা াভ দনআ। ছাপাআ 
দেকও যাকব ব।  
অমা দলদন দও দযন এওো লচজ্ঞাা ওকরলঙ-'ওী কব 
এওো দফবুকও দপাস্ট লদক বা বড় দওাকনা ব্লক লকঔ? 
মাচ লও এভাকব পাটাকে পাকর? োর চকনয নামকে  
রাস্তা' 
 
রাস্তা দো এেওা িকর নামকঙ মানু েবু লও পাকট 
দক ব? োরমাকন রাস্তা নামা বাকদ অকরা রাস্তা অকঙ 
প্রলেকরাি ককড় দোার। অমার অপনার বার এওো 
দফবুও দপাস্ট যলদ এওচনকও পাটাকে পাকর োক 
দ দো কব লনকচকদর মেন ওকর লওঙু এওো ওরা। 
বাআকও এওলদকন পাটাকনা যানা। এও এও ওকর এওেু 
এওেু ওকরআ পাকট যা ভাবনা, পাকট যা মোদলব।  
অর নযভাকব বক লবশ্বা ওরুন লভলচৎ রাকও যঔন 
ঔুন ওরা  বাংাকদকলর বআকমা েবা শ্রীচাের 
দফবুও যঔন বন্ধ ক যা েঔন মকন  এ এওো 
পে। োকদর লনকচকদর মেন ওকর এওো পে। দেকম 
োওার দঘক বরং ঘকে োলও এ পকে।  
 
াকে করম করম ওী দযন এওো াককা। দদঔাম 
লকাকরেো ওঔন দযন পুড়কে পুড়কে অগুকর ওাকঙ ঘক 
এককঙ দেরআ পালন। োড়াোলড় দফক লদাম নীকঘ। 
ঙ'ো বাচকে পাাঁঘ। লভলচোব অার ঙ'ো দেকওআ। দদৌড় 
াকাম আওবাকর দওলবকনর লদকও। 
 

৫ 
আওবা এঔকনা কভীর খুকম মগ্ন। মুকঔর দচৌু কনওোআ 
ওকম দককঙ দুলদন প্রা লওঙুআ না দঔক। লওন্তু দআ াল 
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াল ভাবো র ওাঙ দেকও এঔন দওঈ দওকড় লনকে 
পাকরলন।  
অলম পাকলর দঘারো এক বাম র। াকে াে 
রাঔকেআ দঘাঔ ঔুকা । অলম ঘমকও ঈঠাম। অমাকও 
দদকঔ দক দফ । এওেু লব্দ কা। ওী দযন এওো 
বকা লফলফ ওকর অলম বুছকে পারাম না। লওন্তু দবল 
ভাকা াককা কনওক্ষন পর। লচজ্ঞাা ওরাম- 'দওমন 
াককঙ এঔন?' 
এবার অর ঈত্তর না লদক শুিু মাো নাড়কা আওবা। 
বুছকে পারাম দঘাঔ ঔুক রাঔকে পারকঙ না েবু দচার 
ওকর োলওক অকঙ অমার লদকও। অমার চকনয? নালও র 
ভাকা াককঙ বক? লও চালন! লওঙু লওঙু ঈত্তর না দপক 
ভাকা াকক দবল। 
 
অলম র লদকও োলওক বাম- 'ওাক দোর দুকো ফযান 
একলঙ বালড়কে। দোর নাকম ব ভাকা ভাকা ওো 
বাম চীবকন প্রেম বার। বাপকর! এে লমকেয ওো 
এওলদকন বা যা?' 
আওবা অবার াকা এওেু অমার লদকও োলওক। বা, 
মানু াাকে দো ভাকাআ াকক। 
 

 
র্ির ঘযাোলচব নাবকও দর্কও রালর ঘক 
একন আওবাকর দওলবকন। েেক্ষকন 
কনওোআ রি দবলরক া ক দককঙ 
কাকর ঘাদর।  
র্ির ঘযাোলচব কঙ্গ কঙ্গ আওবা দও .লে 
দে পাঠাকে বক লনকচর দে ওরকে 
াককন। 
 

অলম বুছাম  লওঙু বকে ঘাআকঙ লওন্তু ললি চবন ওকর 
ঈঠকে পারকঙ না ওোগুকা বার। ভারেবাীর মেন। 
অলম োআ র াে ো দঘকপ িরাম অবার। বাম-
'র্ািাকরর াকে ওো কা দোকও অর ওকওলদকনর 
মকিযআ দঙকড় দদকব। মাআনর লওঙু আনচুলর অকঙ। ারকে 
ম াককব না। অর বকঘক দু্ভে ওোো চালন ঈলন 
দোর দঔা পড়কঙ। ঈলন দো কযারালন্ট লদক বককঙ যে 
োড়াোলড় ম্ভব দোকও লঠও ওকর েুকব। অর দুপুকরর 
লদকও পা পাড়ার লমলর বাবু দফান ওকরলঙ বুছল। আ 
অচ সু্ক কব লওনা দআ চকনয। দোর নাকম কনও ওো 
বকা। রা দোর আ দওঘারো শুনকে ঘাআকঙ বলস্তকে। 

দারুন লরলভঈ পালে ব চাকা দেকও। েুআ োড়াোলড় ুস্থ 
ক ঠ। কনও ওাচ পকর অকঙ। অলম যেো পারলঙ 
ওরলঙ, লওন্তু েুআ না এক লওঙু ওাচ এওদম চখনয ভাকব 
অেকও যাকে। শুনকে পালে দো েুআ? অর শুক শুক 
ম নষ্ট ওলর না। লওঙু লওঙু েলপও ভাব। লফকরআ অমরা 
দঔা শুরু ওরকবা।' 
আওবা দক ঈঠকা অবার। োওাকা অমার লদকও। আ 
দুবব দঘাকঔ পলরষ্কার দযন দঔা অকঙ- 'োও না। অর 
ওে লমকেয বলব?' 
অলম েবু বাম- 'আ দদঔ। অলম চানোম লবশ্বা 
ওরলব না।' 
আওবা লওঙু এওো বার দঘষ্টা ওরকা অর েঔনআ 
ভঙ্কর ভাকব দওকল ঈঠকা ঠাৎ। লব্দ ওকর। অলম 
ঔালনওক্ষকনর চকনয লওংওেববযলবমূঢ় ক পড়াম বুকছ 
ঈঠকে পারাম না লও ওরকবা। তাযয কদ রাভ 
ইকফার আল্পি আল্পি মনল্পিজ ল্পে ড়ল্পি আয ভ ু 
কথল্পক কফমযল্পে আল্পি যক্ত। 
অলম দদৌকড় দবলরক এাম বাআকর। লঘৎওার ওকর র্াওাম 
নাব অর র্ািার দও। র্ির ঘযাোলচব পাকলর দওলবকনআ 
লঙকন। দদৌকড় দবলরক একন বাআকর। অলম দওাকনা ভাকব 
বাম- 'চলদ ঘুন। রি রি....' 
 
র্ির ঘযাোলচব নাবকও দর্কও রালর ঘক একন 
আওবাকর দওলবকন। ততিল্পন অল্পনকটাই যক্ত কফমযল্পে 
রার ল্পে কগল্পি গাল্পেয চাদয।   
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র্ির ঘযাোলচব কঙ্গ কঙ্গ আওবা দও .লে দে পাঠাকে বক 
লনকচর দে ওরকে াককন। নাবরা আওবা দও লনক 
দবলরক দক বাআকর। দকাো খর রকি রকি ভলেব। র্ির 
ঘযাোলচব দবকরাকন খর দেকও। অলম কনও লওঙু লচজ্ঞাা 
ওরকবা দভকবলঙাম লওন্তু ঔুব ওষ্ট ওকর শুিু দুবার র্ািার 
বাবু র্ািার বাবুআ বকে পারাম। র্ির ঘযাোলচব .লে দে 
দোওার অকক শুিু বকন- 'অআ ঈআ ট্রাআ মাআ দকভ 
দবস্ট।' 

৬ 
রাকক দক্ষাকভ ভক কন্ধর মকো াকলঙ লনকচকও। নাবরা 
াে িকর অমাকও লনক একা বাআকর। দঘাকঔ মুকঔ চ 
লদক ঔালনওো িােস্থ ওরাম লনকচকও। রাকক লঠও রাঔকে 
পারলঙনা অর। মকন কে এক্ষলন যলদ অগুন ালকক দল 
ওকর লদকে পালর এআ পৃলেবীকও োকআ দবাি বকঘক 
লালন্ত দপোম অলম। দরওার দনআ ওাকরার দবাঁকঘ োওার। 
দল ক যাও ব।  
লওন্তু রাক ওকর অলম োওকে পালরনা দবললক্ষণ। যুলিবাদী 
ার ঈপওালরো না পওালরো বুকছ ঈঠকে পারলঙনা 
লওন্তু অমার বারবার মকন কে এক্ষলন লওঙু এওো ওরার। 
আওবাকর চঔকমর প্রলেবাদ ওরার। যাকে অমাকদর 
মকোআ, অমরা নালড়ক লদকে পালর োকদর। লওন্তু 
যেবারআ ভাবকে দঘষ্টা ওরলঙ ঘরমপন্থী লওঙু েেবারআ 
দঘাকঔর ামকন ভাকঙ আওবাকর ওোো- 'ওঔকনাআ লনকচর 
মোদলবকও অকবককর ওাকঙ ারালব না। অকবক এঔকনর, 
মোদলব চীবকনর।' 
অলম লওঙুকেআ ভুকে পারলঙনা আওবাকর প্রলেো ওো। 
দঙকো লও মকর দঘক ভাকা নালও অমরা ভীণ রওম 
ঔারাপ! ঈত্তর দদার দওঈ দনআ।  
 

বাআপাকর পর লদক এওো বা দবলরক যাকে 
কন্তাপুকরর লদকও। অলম দদৌকড় লকক দঘকপ বাম। 
প্রঘন্ড লভড়।  
 
লভকড়র লদকও োলওক অমার মকন কা- এআ মানু গুকা 
দওাকনালদন চানকে পারকব না কদর চকনয ড়কে লকক 
প্রাণ ারাকা ও'চন। 

 

 
'ওী অর বকব। আ এও ওো। মুুমান 
ক কীোর নাম দওন েুলঙ, রাম লনক 
দওন ওো বলঙ আেযালদ আেযালদ আেযালদ। 
অলম নালও পালওস্থাকনর ঘর। ঔাকনআ 
অমার বালড়। অওাকদা দেকও পালঠককঙ। 
পদােবগুকার এেুওুন জ্ঞান দনআ 
অওাকদা অর নাচ ললরকফর মকিয 
পােবওয লও।' 
 

৭ 
দফানোকও ঘাচব দেকও ঔুক ুআঘ ন ওরাম কনওক্ষন 
বাকদ। চালন কনওগুকা মযাকচ, লমর্ ও এাকেব বযস্ত 
ক ঈঠকব দফান। োআ দরকঔ লদাম দূকর। 
বারান্দা এক বাম এওেু। ললরললকর এওো া 
অকঙ এঔন। এওেু লান্ত োওকে আকে ওরকঙ ঔুব। মকন 
কে ঠাৎ যলদ লমকেয ক যা ব েবা খুমালে এঔন। 
অমরা এঔকনা ললঔলন আ প্রবন্ধো। এঔকনা আওবা দপাস্ট 
ওকরলন লওঙু। 
লওন্তু বারবার দকর যালে লেযর ওাকঙ। দ এক চানান  
লদকে লমকেযর দওাকনা স্থান দনআ পৃলেবীকে। ওারণ এবং 
ফাফ। এর বাকদ অর লওঙু দনআ দোমার অমার। 
ওাকা বাআকও ওকর দঙকো এক েুওকা ফ্ল্যাকের 
পালওবংক। দলদন এমন মক একলঙ দফানো। অল্পচনা  
নম্বয। তুল্পরমিরাভ আমভ। কপান তুরল্পতই উল্পটাা 
কথল্পক আওোজ এল্পরা- 'আওবা?' 
অলম বাম- 'না অলম লভলচৎ বলঙ। অপলন দও?' 
-'আওবা দও লদন।' 
 
আওবাকও দফানো লদক অলম বারান্দা এক বকলঙাম। 
োরপর পাাঁঘ লমলনে নকব ওো বক দকলঙ ঈকটাপাকলর 
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দাওো। আওবাকও যাাঁ অর না ঙাড়া লওঙুআ বকে 
শুলনলন। দফান দরকঔআ আওবা বকা- 'রাকস্ক'। 
অলম দক লচজ্ঞাা ওরাম- 'এবার দওান দ দেকও দেে 
একা?' 
-'আ লনু্দ ঐওয দেকও।'  
-'ওী বকা?' 
-'ঙাড়।' 
-'অকর বনা।' 
-'ওী অর বকব। আ এও ওো। মুুমান ক কীোর 
নাম দওন েুলঙ, রাম লনক দওন ওো বলঙ আেযালদ 
আেযালদ আেযালদ। অলম নালও পালওস্থাকনর ঘর। ঔাকনআ 
অমার বালড়। অওাকদা দেকও পালঠককঙ। পদােবগুকার 
এেুওুন জ্ঞান দনআ অওাকদা অর নাচ ললরকফর মকিয 
পােবওয লও।' 
-'িুর েুআ ঘেলঙ দওন এে! এব দো কোআ। অলম 
অককআ বকলঙাম।' 
-'না কোআ ো দওাকনা মািান ন, ওোো কা লওকর 
দেকও কদর এে রাককর ঈকদ্রও? েুআ বুছকে পারলঙ দো 
এো ভঙ্কর এওো দরা। রা দওমন ভাকব ফযালকনে 
ওরকঙ আ অঠাকরাল লেকওর বাংা। দনো মন্ত্রী দদর 
দমালেভো না  অমরা বুছকে পারলঙ রা দওন লনু্দ রাষ্ট্র 
লনু্দ রাষ্ট্র ওকর দঘাঁলঘক মরকঙ। শুধু ফুঝল্পত াযমিনা 
াধাযণ ভানুল ককন এত উগ্র ল্পে উঠল্পি মদল্পনয 
য মদন।' 
-'মকচ দিাাআ ভাআ মকচ দিাাআ। যাআকাও দোকও অর 
লওঙু বকা?' 
-'যাাঁ। াবিাকন োওকে। অর রাকমর ওম এর পকর লনু্দ 
লবকরািী দওাকনা দঔা লদকআ অমাকও শুে ওরা কব'। 
 
অমার এওেু দওমন দযন াককা। এআ দাওগুকাকও 
লবশ্বা দনআ। এরা দনোকদর এও ওো মানু মারকে 
রালচ ক যা লনলেবিা। অর োনা পুলল যঔন লনকচর 
াকে েঔন মানু ভ পাাো লেনােুকও ক দাাঁড়া।  
অলম দলদন োআ লঠও ওকরলঙাম পকরর ওকওলদন 
দঔাগুকা অমার নাকমআ ঙাড়কবা। অর এআ ঔাকনআ বাাঁিকা 

কন্ডককা। আওবা দবাঁকও বকা ভীণ ভাকব। বকা- 
'ভ দপক দপঙকন যাা মাকন কদর প্রশ্র দদা। অর 
ন। 
 

 
লরীরো দওাঁকপ ঈঠকা ঠাৎ। লও ভঙ্কর 
লনকিাজ্ঞার রাচনীলের দানবী রূপ দদঔলঙ 
অমরা। ব দচকন অকক দরকঔলঙ 
লনকচকদর, ব বুকছ দেকম যালে বারবার। 
 
রা অুও, অমরা এলকক যাআ। বাওস্বািীনো দওকড় 
দনার লিওার কদর ভারেী কণেন্ত্র দদলন এবং 
বাংার আলোক মানু  দওাকনালদন দমকন দনলন। 
ওাকচআ এবার এককাআ দু পা।' 
 
আওবা অর দওাকনা ওো দলাকনলন দলদন। বাংার মানু 
দয এঔন কনও প্রকলেলী ো দবাছাকনার চকনযআ লনকচর 
নাকমআ দপাস্ট ওকরলঙ ব্লকো। 
োরপর লদন লবকওকআ খেনাো খকে যা নযালনা 
াআকেলরর ামকন।  
লরীরো দওাঁকপ ঈঠকা ঠাৎ। লও ভঙ্কর লনকিাজ্ঞার 
রাচনীলের দানবী রূপ দদঔলঙ অমরা। ব দচকন 
অকক দরকঔলঙ লনকচকদর, ব বুকছ দেকম যালে বারবার। 
 
াপাোক এওবার দফান ওরা দরওার। ঈকঠ লকক 
দফানো াকে লনক দদলঔ ৩৮৭ ঔানা মযাকচ। দওকে লদাম 
ব। র্ির ঘযাোলচবর নির র্াা ওরাম দফাকন। 
ওকওবার লরং ার পর ঈলন দফান িকর বকন- 
'যাকা' 
-'যাাঁ র্ির ঘযাোলচব অলম লভলচৎ বলঙাম' 
-'যাাঁ বকা লভলচৎ' 
-'আওবাকর লওঙু ঔবর যলদ চানাকে পাকরন' 



 
 

_______________________________________________________________________ 

 

          ১০ 

-'দবাঁকঘ অকঙ যুি ওকর। বুছকে পারলঙ দভের দেকও প্রঘন্ড 
ওষ্ট কে র লওন্তু ফাআে ওকর যাকে এঔকনা। এঔকনা 
লওঙু ললরলে লদকে পারলঙ না বাে ঈআ অর ট্রাআং অার 
দকভ দবস্ট।' 
অর আকে ওরলঙ না দফানো িকর রাঔকে। চালননা অর 
ওে যুি ওরকে কব দঙকোকও। দফানো লনকআ বক 
পড়াম ঔাকে।  লওেু ভাবকে আকে ওরকঙ না অর। 
মযাকচ খাো শুরু ওরাম। দবললরভাকআ দেে মযাকচ। 
দখন্না ওরকঙ এঔন এব দদঔক। এওো মযাককচ ঠাৎ 
দঘাঔ অেকও দক। কঘনা নির দেকওআ এককঙ 
মযাকচো। দঔা অকঙ- 'ওা বাকরাো দেকও অমরা 
রবীন্দ্রদকন চমাকে ওরকবা আওবা যাকরর দ্রুে 
অকরাকয ওামনা ওকর এবং াম্প্রদালওোর লবরুকি এওলে 
লমলঙ দবর ওরকবা ঔান দেকও লপো লব্দ। অপনার 
ঈপলস্থলে ভীণ ভাকব ওামনা ওলর।' 

 
াল দপক দক অমার। লও কব এব ওকর? এব লও 
লঠও ওকর লদকে পারকব দঙকোকও। পারকব না লওেু 
পারকব না লঠও ওকর লদকে ব। দফানো পাকল দরকঔ 
বালকল মাো দরকঔ শুক পড়াম অলম।  
নীকঘ বাআওো পাওব ওকর দঙকো বালড় েুকওআ কান ঘালক 
লদককঙ দচাকর। োআ শুনকে পালে লনকচর খকর বক। 

কানো প্রঘন্ড দঘনা দঘনা াককা ঠাৎ ওকর। মন লদক 
শুনাম ওলবর ুমন কাআকঙ-  
 
'বনু্ধ দোমার ভাকাবাার স্বপ্নোকও দরকঔা 
দবকঙ দনার স্বপ্নোকও অাঁওকড় িকর দরকঔা 
লদন বদকর স্বপ্নোকও ালরক দফকা না 
পাকট দদার স্বপ্ন অমার এঔকনা দক না 
 দঙকড়ানা বনু্ধ, বরং ওন্ঠ ঙাকড়া দচাকর' 
‘আওবা েুআ এঔাকনআ দওাো অলঙ না?‖ 

৮ 
খুম দেকও ঈঠাম এওেু দবা ওকরআ। ওঔন দয খুলমক 
পকড়লঙাম দও চাকন! দফানো ন ওকর দদঔাম াকড় 
একাকরাো বাকচ। ঈকঠ দেল ক লনক এওেু ঘা বাম। 
কনওলদন বাকদ ওাচীনো ভুকলঙ। ওাক ঈকঠ নুভব 
ওরাম অমার দওাকনা ওাচ দনআ শুিু লকঔ যাা ঙাড়া। 
দু লেন লদন না লকঔআ দওমন াাঁলপক ঈকঠলঙ মকন কে। 
েঘ লঔকে বকে আকে ওরকঙ না এঔন।  

 
অচওা ঔবকরর ঘযাকন অর ললরাকর 
মকিয দওাকনা ফারাও ঔুাঁকচ পাআনা। ললরা 
গুকার মকোআ লনঈচ ঘযাকনক ঔবর গুকা 
ব এও। প্রলেলদকনর মকোআ। পােবওয 
এওোআ দয ললরা গুকাকে ঘলরত্র এওআ 
োকও অর ঔবর গুকাকে পাকট যা। 
 
 

ঘা বালনক খকর এক বক লেলভো ঘাাাম। অচওা 
ঔবকরর ঘযাকন অর ললরাকর মকিয দওাকনা ফারাও ঔুাঁকচ 
পাআনা। ললরা গুকার মকোআ লনঈচ ঘযাকনক ঔবর 
গুকা ব এও। প্রলেলদকনর মকোআ। পােবওয এওোআ দয 
ললরা গুকাকে ঘলরত্র এওআ োকও অর ঔবর গুকাকে 
পাকট যা। 
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অচ লদলির দমক দরপ ককঙ দো ওা ঈত্তর প্রকদকল 
েবা পরশু বাংা। লওংবা রাচস্থাকন বা ঈত্তরপ্রকদকল ঔুন 
েবা মিযপ্রকদল বা মারাকষ্ট্র ওৃওকদর অত্মেযা।  
েবু লওঙু না ওরার ভক ঘা লনকআ ঔুক বাম এওো 
বাংা লনঈচ ঘযাকন।  
 

াআভ কে ওওাোর দওাো এওো। কনওকাও চকড়া 
ককঙ লমলঙক। ওাকা িযাওার্ব াকে। বাআ ঈেলে 
দলাকান লদকে অলপাল দেকও। 
ঠাৎ ওাকওর দমকো নচকর পড়কা অমার। াঈন্ড 
বালড়ক লদাম। অকর! আ দঙকো অকঙ! 
েকব লও রা এআ লমলঙকর ওোআ বলঙকা? লওন্তু এ দয 
কনও দাও। এে দাও আওবাকর চকনয।  
 

পাপাড়ার মন্ড মলাআ না? যাাঁ ঈলন দো। আ দো নার 
দঙক দৌরভ। কদর অমরা পড়াআ। আ দো রকমল, 
ালফন, লবটু্ট, দওৌললও, মনা'রা। রা অমাকদর ঙাত্র, রা 
আওবাকর ঙাত্র।  
বাআ চানকা দওমন ভাকব! োড়াহুকড়া ওকর চামাো কলক 
লনকআ দবলরক পড়াম রাস্তা। অমার ঔাকন োওা ভীণ 
ভাকব দরওার। এওো েযালি ভাড়া ওকর লনাম োলকঞ্জ 
দমকট্রা পযবন্ত। োড়াোলড় দপৌঁঙকনা যাকব। যাদবপুকরর ওাকঙ 
এক লকনযাক অেকও দক েযালিো।  
লকনযা দঔাার পরআ অলম লঘৎওার ওকর োআভারকও 
বাম- 'ঘকা ঘকা চলদ ঘকা। অমাকও এক্ষলন দপৌঁঙকে 
কব স্বকপ্নর ওাঙাওালঙ'। 

৯ 
 

রবীন্দ্র দকন দাাঁলড়ক অলঙ এঔন। স্বেঃসূ্ফেব লভড় এক 
চকমকঙ শুিু দফবুকওর মািযকম।কওঈ ওাঈকও র্াকও লন, দওঈ 
ওাঈকও বকলন লমলঙক দকক ঔাবার দদকব। এআ লমলঙ বার 
চনয, এআ লমলঙ আওবাকর চকনয।  
অমার দঘাঔ দেকও চ দবলরক একা ঠাৎ। ঔুব অেওাকনার 
দঘষ্টা ওকরলঙাম। লওন্তু পারাম না। আওবা োওক এঔনআ 
মাো ঘালে দমকর বকো- 'নযাওাকমা'। 
 

দাও নযাওাকমা, অলম দঘাঔ ভকর দদলঔ এআ মানকরকও। 
এআ মানুগুকা দও। মন্ড বাবু এলকক একন অমার 

ওাকঙ। াকে দৌরভ। দৌরভ এক লচজ্ঞাা ওরকা- 'আওবা 
যার দওমন অকঙ?' 
অলম ঈত্তর লদকে পারাম না। শুিু বকে আকে ওরকা- 
ভীণ ভাকা অকঙ আওবা। ভীণ ভাকা। 
াম্প্রদালওো রুঔকে এলকক এককঙ মানু। াকে ওাকা 
িযাওার্ব দঔাকন দঔা- 'এআ মৃেুয ঈপেযওা অমার দদল না' 
দঔাকন দঔা-'অলম আওবা যাকরর ঙাত্র' 
দঔাকন দঔা- 'দোকদর ক্ষমো দনআ লভলচৎ রা দও 
অেওাকনার, দোকদর ক্ষমো দনআ দকৌরী কঙ্কলকও 
অেওাকনার, দোকদর ক্ষমো দনআ আওবা অকমদ দও 
অেওাকনার। ওারণ একদর রি বীচ ঙলড়ক অকঙ অমাকদর 
রকে রকে' 
অলম দূকর লরক এাম এওেু। লান্ত দঘাকঔ োলওক দদঔাম 
এআ মানুকর মাভা। দযঔাকন িমব দনআ চাে দনআ মৃেুয দনআ 
দাঙ্গা দনআ। অকঙ শুিু ওকর ভাকা োওার, ভাকাবাার 
লভপ্রা।  
পকওকে দফানো দবকচ ঈঠকা ঠাৎ। র্ির ঘযাোলচব। অলম 
দফান েুাম। ঈলন বকন-'যাাঁ লভলচৎ?' 
-'যাাঁ বুন' 
-'আওবা মারা দককঙ ঔালনওক্ষণ অকক'। 
কার ওাঙো দা পালওক ঈঠকা। কনও ওো বকে 
ঘাআলঙাম লওন্তু বকে পারাম না। ঘুপ ওকর োওকে আকে 
ওরলঙ ঔুব।  

 
পকওকে দফানো দবকচ ঈঠকা ঠাৎ। র্ির 
ঘযাোলচব। অলম দফান েুাম। ঈলন 
বকন-'যাাঁ লভলচৎ?' 
-'যাাঁ বুন' 
-'আওবা মারা দককঙ ঔালনওক্ষণ অকক'। 
ওারণ অলম চানোম াচারো আওবাকর চন্ম লদক  এবার 
মারা যাকব । 
------------------------------------------------------------ 
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ুবণবকরঔা, এওলে নদীর 
নাম  
ঋলেমান ভট্টাঘাযবয  

ড়লব চন লোব্দী এিকপ্র খােললা দপৌঁকঙলঙ 

লঠও ওা ন‖ো পকনকরা। দস্টলন ঘত্বকরআ 

ভারে ুআেক লমলষ্ট মুঔ দকরআ ঘক দকলঙাম 

মা কন্তাল দকষ্ট াঈ। কোকে দল লমলনে ক দকষ্ট 

াঈলে মূ লর দেকও এওেু লনলরলবককে,একেবাকর 

ুবণবকরঔার দওাক। দকস্ট াঈক বযাকপত্তর দরকঔআ ঘক 

এাম নদীর পাকড়। দদাকর লদন,ুবণবকরঔাকও াক্ষী দরকঔ 

অলবর দমকঔ লফকর এাম দকষ্ট াঈক। াকের দমনুকে 

লঙ পাাঁঠার দছা। করম দছা অর ভাে দপকে পড়কেআ 

লছমুলন এ। েকব দবড়াকে এক খুলমক ম নষ্ট ওরাো 

লক্রলমনা কফন্স,এআ লঘন্তাো বকঘেকন োওা লবকও 

কে না কেআ ওযাকমরা ছুলক অবার ঘাম নদীর 

পাকড়। দকস্ট াঈকর দকাালপ দবাককনভযালার ঙাা 

দদলঔ এওো ওাকা অর এওো াদা ওুওুর দদলঔ লবশ্রাম 

লনকে। এওো বড়ড় লকরলকলে অবার লনলিকন্ত র্াক বক 

রগ পাকে দাল দলকেে ওরকঙ অর অলম োর 

এওঔান ঙলব েুক রাঔাম। 

নদীর বুকও পাের গুকা দওমন দঔাাঁঘা দঔাাঁঘা ক ঙলড়ক 

অকঙ অর দআ পাের পাল ওালেক বক ঘককঙ 

ুবণবকরঔা। দওান োড়া দনআ। বও,মাঙরাঔা অর ওে 

পাঔী াঁে দপকে বক অকঙ মাকঙর অলা। প্রচাপলে অর 

ফলড়ংকর ড়ালড় দদঔকে দদঔকে ম দওকে যা। 

অওাকল দদলঔ ন্ধযা নামার দোড়কচাড় ঘকঙ। দবা দলকর 

অকা অওাকল দযমন অনন্দরকির লফনলও দদা া 

দেমনআ দানা কা পড়ন্ত দরাকদ নদীর চ দানার মেন 

লছলমলক কঠ। দআ দানার চক পানল ঘক। বাোক 

ঈষ্ণো লমলক যা,বকন্তর মাো মীরকন। 

 

 

দবা দলকর অকা অওাকল দযমন 

অনন্দরকির লফনলও দদা া দেমনআ 

দানা কা পড়ন্ত দরাকদ নদীর চ দানার 

মেন লছলমলক কঠ। দআ দানার চক 

পানল ঘক। বাোক ঈষ্ণো লমলক 

যা,বকন্তর মাো মীরকন। 

ন্ধযা নামকে দকস্ট াঈকর মাকঠ এক বক পলড় ব্বাআ 

লমক। দদা পূলণবমা লনলল,লনমব অওাকল োার মেন ঘাাঁদ 

ব 

পাকর ো কব 
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ঈকঠ। দানার বরণ োর। কাকন ককল্প রাে বাড়কে োকও। 

ুবণবকরঔা েঔন ঘাাঁকদর অকা দমকঔ খুলমক পকড়কঙ। 

 

পকরর লদন দভার কেআ ঙুকে যাআ অবার নদীর ওাকঙ। 

রাকের ঘাাঁদ েঔন নদীর লরীর ঙুাঁক অকঙ। ললরললকর 

বাোক দভাকরর কন্ধ। পুকবর অওাকল রকগর অাঁঘ না াকা 

বলি বক োলও চক পা রু্লবক। দওালও,লেলে অর 

লালঔ - ঘড়ুআকর লওলঘরলমলঘর কঙ্গ লনক দু পা এলকক 

দককআ এও পুকরাকনা বালড়। দকে বন্ধ। দককের পাকল পাল 

কাকঙ া পাল অর গুকের লো পাঔী।  

 

া কাকঙর ালর দদা পে দবক ঈাঁলও লদক দদলঔ এও 

বুকড়া গুলে গুলে পাক দভের দেকও এলকক অকঙ দককের 

লদকও। বুকড়া বক এআো খােললার রাচবালড়। লনকচআ 

দকে ঔুক লদক দনমেন্ন ওর কু্ষলিে পাাণ খুকর দদঔকে। 

রাচবালড়র বারান্দার পাকল ঘাাঁপা কাকঙর নীকঘ দাাঁড় ওলরক 

বক ঘক রাচার কপ্প। মকন োর বড্ড দুঃঔ। এবার এ 

রাচ বালড় ে লরেব ক যাকব। আলোক নেুন 

যাকক্রলও আমাাকনর দপাাঁঘ াককব। 

কপ্প গুচব দকর লফকর এাম দকষ্ট াঈক। কালড় বাআ 

লঙ। দরলর্ ক ঘাম নকর পলরক্রমকন। রুলিনীর 

মলন্দর,রামওৃষ্ণ লমলন, লনু্দস্থান ওপার ললমকেকর্র ফযািলর 

েু দমকর বকলক কালড় খুর, পুর পকে। আ পকের 

দলক দকৌরী ওুঞ্জ। লবভূলে ভূকণর বালড়। দেমন লওঙু দনআ 

সৃ্ভলে েুওু ঙাড়া। এওো অমকাঙ অকঙ। দো নালও 

দঔকওর ভাআ ালককলঙকন দাদা অম দঔকে 

ভাকাবাকেন বক। দভেকর দঔকওর বযবহৃে দপাাও 

অর লওঙু ঙলব বআ অকঙ। দকৌরী ওুঞ্জ দদকঔ ঘক এাম 

রাে দমানা। এঔাকন দঙাট্ট এওো ছরনা এক লমকলকঙ 

ুবনবকরঔা। পকরর কন্তবয ফুরু্ংলর। এঔাকনআ নালও লবভূলে 

ভূণ অকেন। লোর পকর বক দঔাকলঔ ওরকেন। 

 

আ পকের দলক দকৌরী ওুঞ্জ। লবভূলে 

ভূকণর বালড়। দেমন লওঙু দনআ সৃ্ভলে েুওু 

ঙাড়া। এওো অমকাঙ অকঙ। দো নালও 

দঔকওর ভাআ ালককলঙকন দাদা অম 

দঔকে ভাকাবাকেন বক। 
ফুরু্ংলরর পর ঘাম িারালকলর। পাালড় পে িকর লওঙুো 

দককআ মহুার কন্ধো পাা যা। ঙলবর মেন ুন্দর 

অলদবাীকদর ওুাঁকড়খর গুকা পাকল দরকঔ কালড় দযঔাকন 

নালমক লদ দঔাকন দওব া অর মহুার চঙ্গ। 



 
 

_______________________________________________________________________ 

 

          ১৪ 

মহুার ফ লবলঙক অকঙ পকে। বন্ত মাককম ওলঘ পাো 

কলচককঙ র্াক র্াক। দবাল্ডাকরর পকে লমলনে পকনর 

াাঁেকআ িারালকলর। বকনর মকিয এআ ছরনার া দলাঘনী। 

চ দনআ বকআ ঘক। দাঁকে এক অলাভঙ্গ কব। 

 

অলদবাীকদর ওুাঁকড়খর গুকা পাকল দরকঔ 

কালড় দযঔাকন নালমক লদ দঔাকন দওব 

া অর মহুার চঙ্গ। মহুার ফ 

লবলঙক অকঙ পকে। বন্ত মাককম ওলঘ 

পাো কলচককঙ র্াক র্াক। 

 

অলাভকঙ্গর পর প্রাণো অবার ফুরফুকর ক দক বুরুলর্কে 

এক। লদলল মুরকীর মাং দপকে পরা কাকর দচারো 

লফকর একলঙ। পাাকড়র দওাক পরূপ ুন্দর এআ 

বুরুলর্ দও। স্বে চক লেরলেকর দেঈ। দবালেং ওরা যা 

মন ঘাআক। আকে লঙ অকরা লওঙুক্ষণ ওাোআ দকওর 

িাকর,লওন্তু ঠাৎ ওকর বাচ পড়কে শুরু ওরা ঈকঠ অকে 

 েকব ারালদকনর ফরো দয দবল মিুকরন মাপকে 

কলঙ ো বাআ বাূয। 

 

দুলদকনর দঙাট্ট লট্রকপর লদ এন্ড ক দক,পকরর লদন 

ওাকআ। ুবণবকরঔার ূযবাস্ত,পূলণবমার ঘাাঁদ, ওো ললল্পীর 

বালড়, ফুরু্ংলরর দরাদু্দর,মহুার কন্ধ,বুরুলর্র দেঈ, পাল 

লবঙাকনা রাচবালড়র দআ বুকড়া দওার দেওার —বলওঙু 

রক দক মকনর ঔুব ওাকঙ।  

 
ব ঙলব- দঔও 

------------------------------------------------------------  
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          ১৫ 

 
 
 
 
 
 

রলব যঔন ঠাওুর!  
ন্ব গুপ্ত 

 
মানীল দকাস্বামী োাঁর মচার লভিান ' 
লভিানাআপানাআ' দে ‗Solar cooker‘ এর বাংা 
ওকরলঙকন রলব ঠাওুর!  

 
রবীন্দ্রনাে এওবার োাঁর ভি অর  ঙাত্রঙাত্রীকদর ামকন  
কাআকঙন, ―দ মািবী, লেিা দওন?‖ 
েঔন ভৃেয বনমাী অআলক্রকমর দিে লনক োর খকরর 
ামকন এক দাাঁলড়ককঙ। বনমাী ভাবকঙ খকর েুওকব লও 
েুওকব না। ওারণ রবীন্দ্রনাে কান কাআকঙন, এ ম লবরি 
কবন লওনা দও চাকন। গুরুকদব বনমাীর লদকও োলওক 

কাআকন, ―দ মািবী, লেিা দওন?‖ 
বনমাী অআলক্রকমর দিে গুরুকদকবর ামকন দরকঔ জ্জা 
খর দেকও দবলরক দক। 
 

 
রবীন্দ্রনাে ওলবো দঔা শুরু ওকর শুরু 
দেকওআ ুপারলে লদককঙন। দঙােকবার 

এআ ওলবোো এঔন মর ওারণ এো দো 
ঘমৎওার  কন্ধকমে  এওদমআ লেলর্ এওো 
লঘত্রওল্পআ 

রবীন্দ্রনাে পরক্ষকণআ  বকন, ―বনমাীকও যলদ মািবী 
বা ঘক না। েকব োর লেিা মািবীর মকোআ লঙ। অর 
অআলক্রকমর দিে লনক লেিা ওরা দমাকেআ ভাকা ন।‖ 
 
রবীন্দ্রনাকের অআলক্রম প্রীলে দবাছা যা ' ওমবফ' পড়ক 
- '  েীল, দলান দলান; দোর দমকামলা দোকও 
দপকলের বালড় দেকও অআক্রীম ঔাআক অনকবন, েুআ াঁর 
কঙ্গ যা।' 
 
নালচমঈলদ্দন এর 'রবীন্দ্রনাে এঔাকন ওঔন দঔকে 
অকনলন' লোর ঈপনযাো ম্প্রলে দবস্ট দার ককঙ।  
নামওরকণর ম পনযালও  দওন রবীন্দ্রনাকের নাম আ 
বাঙকন? রবীন্দ্রনাে ঠাওুর এো বা দনআ লঠওআ, েবু ' 
ঔাা' অর ' রবীন্দ্রনাে ' এআ দুআ লব্দ যঔন পালাপালল 
বাকন, েঔন লও লেলন চানকেন দয রলববাবু ঔুবআ দভাচন 
রলও লঙকন?  
ুলঘ লনক কালন্ধচীকও বলি দঔাাঁঘা লদকে ঙাকড়নলন!  
রবীন্দ্রনাে ওলবো দঔা শুরু ওকর শুরু দেকওআ ুপারলে 
লদককঙন। দঙােকবার এআ ওলবোো এঔন মর ওারণ 
এো দো ঘমৎওার  কন্ধকমে  এওদমআ লেলর্ এওো 
লঘত্রওল্পআ  - ' অমত্ত্ব দুকি দফল, োাকে ওদী দল,. 
কন্দল মালঔা লদা োকে—. াপু হুপু লব্দ ঘালরলদও 
লনস্তি,. লপাঁলপড়া ওাাঁলদা যা পাকে।'  
 
োাঁর ' দপকে  লপকঠ',' আাঁদুকরর দভাচ ' ককল্পর লমঠাআকর 
ছুলড়, ' পা নির ' ককল্পর মাকঙর ওঘুলর অর অমড়ার 
ঘােলন ( দযো ঔাআক লনা ঘরম দলাি েুকলঙ), ' লবলন 
পার দভাচ ' এর -  
' লও বল? বাবু দাকে দেকও ঔাবার লওকন অনকে 
দককঙন? বল ওী দর! অচ েকব দো রীলেমে ঔানা! 
লঔকদলে লদলবয চকম এককঙ। মেন-ঘকপর াড়গুল 

একওবাকর পালল ওকর ালের দাাঁকের ঘুলওালঠর মকো ঘক্
ঘকও ওকর দরকঔ দদব। এওো মুলকবর ওালর লবললয 
োওকব— লওন্তু, ওেক্ষণআ বা োওকব! অর দু-রওকমর দুকো 
পুলর্ং যলদ দদ ো ক দঘাঁকঘপুাঁকঘ ঘীকনর বানগুকাকও 

ল 

 াই  াই  
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          ১৬ 

একওবাকর ওাাঁকঘর অনা বালনক দদব। যলদ মকন ও'দর 

র্চন-দুলত্তন য়্স্টার পযালে অকন ো ক দভাচনলে দবল 
পলরপালে রওকমর । অচ ওা দেকও র্ান দঘাঔ 
নাঘকঙ, দবাি  য়্স্টার পযালে অকব।' 
এগুকা দভাা যা?  
ওালবয ওকরকঙন অমত্ত্ব-দুি  অর কন্দল লনক,অর 
দঔকেন লনমপাোর লরবে।েকব শুিু লনমপাোর লরবে আ 

ন.. 
 

 
 
 ১২ বঙর বক রবীন্দ্রনাে প্রেমবার োাঁর বাবা মলব 
দদকবন্দ্রনাে ঠাওুকরর কঙ্গ দদলভ্রমকণ দবকরান। োরপর 
বাওী চীবন িকর বহু দদল খুকরকঙন। অর নানান দদকলর 

ভাকা াকা ঔাবারগুকা ম-ুকযাকমকো ঠাওুরবালড়র 
দাঁকক ঘাু ওকর লদকেন!  আঈকরাকপর ওলন্টকনন্টা 
লর্কলর এওরওম েুে যাার্ ঠাওুরবালড়কে ঘাু 
ওকরলঙকন লেলন। 
 

এওম  ঠাওুরবালড়কে বাআকও লনক ওলবগুরু এওকঙ্গ 
দঔকে বকেন। ওলব চাপালন ঘা পঙন্দ ওরকেন! দওব 

ো-আ ন, কঙ্গ োকদর ঘা ঔাার দরাচ লঙ োাঁর 
পঙকন্দর। োআ লেলন চাপাকন দকক প্রা প্রলেলদনআ োাঁর 
চনয ―লে দলরমলন‖র অকাচন ওরকেন গুণমুগ্ধরা। 
 
১৯১৩ ওলব দনাকব পুরস্কার দপকন। এর অককর বঙর 

১৯১২ াক ন্ডকন ―কীোঞ্জল‖র আংকরলচ নুবাদ প্রওাললে 
।  দলদকনর নুষ্ঠান অকাচন ওকরলঙ আলন্ডান 

দাাআলে, ন্ডন। দলদকনর ঔাদয োলওা কলঙ ওলবর 
পঙকন্দ। 
 

এআ ঔাবাকরর োলওা লঙ : লগ্রন দভলচকেব ুযপ, লক্রম 
ব েকমকো ুযপ, যামন আন যাকন্ডন  এযান্ড 
লওঈওামবার, লপ্র কের্ যাি ঈআে লগ্রন দভলচকেব, 
দরাস্ট লঘকওন, দফে োআ, লগ্রন যাার্  অআলক্রম। 
 

 
দআ ঔামকঔালপনা দেকওআ কো লেলন 
রাে দুকোর ম মৃণালনী দদবীকও খুম 
দেকও দর্কও েুক লওঙু রান্না ওকর ঔাাকে 
বকেন। দলানা যা এআ খেনা প্রালআ 

খেে অর মাছরাকে মৃণালনী দদবী রান্না 
ওকর রবীন্দ্রনােকও ঔাাকেন। 
 
বাআকর এআ িরকনর ঔাবার দঔক বালড়কে লেলন ওম দে-
মলাযুি ঔাবার দঔকেন। 
 

ওলবর স্ত্রী মৃণালনী দদবীর রান্না ঠাওুরবালড়র ন্দরমক 
ঔুব চনলপ্র লঙ। োর াকের রান্না দঔকে বাআ ঔুব 
পঙন্দ ওরকেন, লবকলে দদকবন্দ্রনাে ঠাওুর। লেলন নালও 

েকওর কঙ্গ ছা লমললক দবল নেুন নেুন পদ বেলর 
ওরকেন। 
 
ঠাওুরবালড়কে প্রালআ ঔামকঔাল ভা বে। দআ ভা 
ওলব োওকেন মিযমলণ। দআ ঔামকঔালপনা দেকওআ 

কো লেলন রাে দুকোর ম মৃণালনী দদবীকও খুম দেকও 
দর্কও েুক লওঙু রান্না ওকর ঔাাকে বকেন। দলানা যা 

এআ খেনা প্রালআ খেে অর মাছরাকে মৃণালনী দদবী 
রান্না ওকর রবীন্দ্রনােকও ঔাাকেন। 
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ওলব দদলল ঔাবাকরর মকিয পঙন্দ ওরকেন ওাাঁঘা আলকলর 
দছা, লঘে মাঙ অর ঘাো লদক মুককর র্া এবং 
নারকও লঘংলড়। 
 
এঙাড়া লেলন ওাবাব দঔকে ঔুব পঙন্দ ওরকেন। এর মকিয 

লঙ শ্রুলে লমঠা ওাবাব, লনু্দস্তালন েুলওব ওাবাব, লঘকওন 
ওাবাব দনাল। 
 

ওওাোর ঠাওুরবালড়কে এঔন যকে রলক্ষে অকঙ 
মৃণালনী দদবীর দআ রান্নাখর। ওলব ওাাঁঘা অম দঔকে 
ভাবাকেন। অঘার দঔকেন। ওাদিরী দদবী ওলবকও 
ুলওক ুলওক ওাাঁঘা অম একন লদকেন। 
 

এঔাকনআ দল ন, ওলবগুরু লঙকন পাকনর ভি। োাঁর 

নােচামাআ ওৃষ্ণ ওৃপালনী োাঁকও এওলে ুদৃলয পানদালন বা 
র্াবর ঈপার লদকলঙকন, যা অচ ঠওুরবালড়কে রলক্ষে 
অকঙ। 
 

 
এওো বাচ্চাকও লওঙুলদন চ পাঠ 
পলড়কলঙাম... দ এওো ওোআ বকলঙ - 
' রবীন্দ্রনাে লও দপেুও লঙকা?  শুিু ঔাা 
অর ঔাা!'  
েঔন অলম দক ঈলড়ক লদকলঙাম লঠওআ 
লওন্তু পকর বযাপারো স্ট্রাআও ওকর! অকর!  
লেযআ দো! 
 
ঠাওুরবালড়র রান্না দবলল ওকর লমলষ্ট দদার প্রঘন লঙ। 
করম মলা, বঙ্গ, দারুলঘলন দবলল পলরমাকণ বযবহৃে কো। 
রান্নার োলওা প্রলেলদনআ দীখব পদ োওে। অর োকে 
লনলমে বলযআ োওে ুকিা অর দআমাঙ। 

রবীন্দ্রনাে ঠাওুকরর ভাআলচ প্রজ্ঞা ুন্দরী দদবী ঔুব ভাকা 
রান্না ওরকেন। োাঁর রান্না দঔক গুরুকদব কনও প্রলংা 
ওকরকঙন।  এাঁকঘাড় লদক ঔালর দয মাং প্রজ্ঞা ুন্দরী দদবী 
গুরুকদবকও রান্না ওকর ঔাআকলঙকন। এ ঙাড়া লবলভন্ন মক 

লালন্তলনকওেকনর অশ্রকম োওা ললক্ষওকদর স্ত্রীরা কনওো 
প্রলেকযালকো ওকর োাঁর চনয রান্না ওরকেন।‖ 
প্রলেলদন ওাক ঈকঠ রবীন্দ্রনাে ঠাওুর এও গ্লা 
লনমপাোর র দঔকেন ওলব। অশ্রকমর ললক্ষও লন 
ঘকন্দর স্ত্রী রানী ঘন্দ প্রাআ রান্না ওকর অনকেন োাঁর চনয। 
পাক বা বাদামচােী লমলষ্ট রবীন্দ্রনাে ভাকাবাকেন।   
 
এব লঔকে দকক অস্ত লরাঘব দপপার আ দাাঁলড়ক যাকব! 
বরং এওো মচার লচলন লনকআ অকাঘনা ওরা যাও!  
 
একন দভাচন রলও এওচন বযলির চন্মলদকনর নুষ্ঠাকন  
যেবারআ দকলঙ, েযন্ত ঔারাপ ঔাআককঙন ঈকদযািারা!  
ুলঘ,দবাাঁকদর ঈপকর দপ্রাকমালন আ ' না দওাকনালদন ! 
অচব!  
অমরাআ দবাি দল দচনাকরলন, যারা বুকছলঙ ' চ 
পাঠ ' ওী লচলন!  
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এওো বাচ্চাকও লওঙুলদন চ পাঠ পলড়কলঙাম... দ 
এওো ওোআ বকলঙ - ' রবীন্দ্রনাে লও দপেুও লঙকা?  
শুিু ঔাা অর ঔাা!'  
েঔন অলম দক ঈলড়ক লদকলঙাম লঠওআ লওন্তু পকর 
বযাপারো স্ট্রাআও ওকর! অকর!  লেযআ দো!  ওোো দো 
ভু ন!  ওেবার ঐ বআ পড়কে লকক লঔকদ ঘালকক 
ঈকঠকঙ!  
 

ললক্ষা লনক রবীন্দ্রনাে লকঔকঙন - 'বাযওা আকে 
অমাকদর ললক্ষার লে অনন্দ নাআ। দওব যাা-লওঙু 
লনোন্ত বলযও োাআ ওণ্ঠস্থ ওলরকেলঙ। দেমন ওলরা 
দওাকনামকে ওাচ ঘক মাত্র, লওন্তু লবওালাভ  না। 
াা ঔাআক দপে ভকর না, অার ওলরক দপে ভকর; 
লওন্তু অারলে রীলেমে চম ওলরবার চনয াা ঔাা 
দরওার। দেমলন এওো ললক্ষাপুস্তওকও রীলেমে চম 
ওলরকে কনওগুল পাঠযপুস্তকওর াাকযয অবলযও। 
অনকন্দর লে পলড়কে পলড়কে ললি লক্ষেভাকব বৃলি 
পাআকে োকও; গ্রণললি িারণাললি লঘন্তাললি দবল কচ 
এবং স্বাভালবও লনকম বাভ ওকর।...' 
 

বুিকও লনক এওো কল্প ঘাু অকঙ দয লেলন এওলদন যঔন 
ঈপকদল লদলেকন, েঔন এও ললয দখকমকনক এক লেলন 
েৎক্ষনাৎ োকও লওঙু অার ওকর লনকে বকন!  
 

অর অমাকদর এও লপ্র মাপুরু দো বকআকঙন ঔাল 
দপকে ওী দযন এওো না!  
 

দঙােকবা বহু েীঘাকরর ওাকঙ এমনলও কনকওরআ বালড়কে 
লকক পড়ার লবলঘত্র ব লভজ্ঞো অমার অকঙ। কনও 

ম লদনভর পকড় মুঔ া ওকর বালড়কে লফরক মা 
লচককয ওরকেন- ' লও দর,লওঙু দঔকে দদলন? ' 
 

অর এও েীঘার লঙকন, োাঁকও অমরা যা দবেন লদোম, 
দো লদক অমাকদর নানা দাভনী ঔাবার ঔাআক লদকেন।  
পড়কে পড়কে ঔাা লনক দওঈ দবাওার মকো ঙুাঁৎমাকব 
দদঔান, দওঈ বা ঈদার মকন বকন ঔাা দকর লনক মন 
ভাকা কব, পড়াো হৃষ্ট লঘকত্ত কব, পুষ্ট কব মনো!  
 

 
 

 
অমার দো মকন   রলববাবু দঙােকদর মন 
বুছকেন দারুণ। নআক এওো ' দপকে  লপকঠ' 

দঔা োাঁর পকক্ষ ম্ভব েআ না! লেলন 
বুকছলঙকন ঔাবার দাবাকরর ককন্ধ িবকভাচন 
ক যাকব! বুকও কনওো লনমব াা ভকর 
যাকব! 
 

ঔাা লনকআ দো যাবেী ছাকমার ূত্রপাে!  ওান 
োনক অক মাো!  ঔাবার লদক োনক পাা যা  মন। 
োআ দো লমর্ দর্ লম!  
 

অমরা ঈকটাো ওকরলঙ!  কৃললক্ষকওর মন দপকে দারুণ 
ব ঔাাোম োাঁকও দরাচ!  
 

েযলচৎ রা এর বঙু্কবাবুকও মকন অকঙ দো? দযমস্ত 
ঙাত্রকদর লেলন ভাকাবাকেন, োকদর বালড়কে দর্কও একন 
বালে ভকর মুড়লও দঔকে লদক কল্প বকেন!  
 

অমার দো মকন   রলববাবু দঙােকদর মন বুছকেন 
দারুণ। নআক এওো ' দপকে  লপকঠ' দঔা োাঁর পকক্ষ 

ম্ভব েআ না! লেলন বুকছলঙকন ঔাবার দাবাকরর ককন্ধ 
িবকভাচন ক যাকব! বুকও কনওো লনমব াা ভকর 
যাকব!  
 

এবার দঘাঔ দবাাকনা যাও ' চ পাঠ ' এ! 
 

প্রেম ভাককআ ঔাবাকরর ঙড়াঙলড় - ' হ্রস্ব আ দীখব ই/বক 
ঔা ক্ষীর ঔআ।', ' বালে াকে এ ঐ/  াাঁও দদ দদ বদ।', ' 
র্াও পাকড়   ভাে অকনা বড় দবৌ।', ' ে ে দ ি বক, 
ভাআ /অম পালড় ঘ যাআ।' 
 

প্রেম পাকঠ ' বকন োকও বাখ' ওলবো অকঙ 
'ঐঔাকন দমৌ-ঘাও।/োকে অকঙ মিু ভরা।' 
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োর পকরর ওলবোকেআ অকঙ- 
' পােু পা অকন ঘা'  ,   'ঔুলদরাম     পাকড় চাম ।  ' 

দীননাে রাাঁকি ভাে।' 
 
লেেী পাকঠ অকঙ - 'োা ভরা বও মাঙ,বাো মাঙ। রা 
ভরা লঘলন ঙানা। কালড় কালড় অক লাও াঈ অু ওা। 
ভারী অকন খড়া খড়া চ। মুকে অকন রা ঔুলর ওাপাো। 
 
রাকে কব অকা। া বালে। নী বালে। ওে দাও 
ঔাকব। ' 
অকাচন!  
 
েৃেী পাকঠ অকঙ - ' মামা অকন ঘা র্া। অর দওকন 
লাও। অর দওকন অো। 
 
 দাদা দওকন পাওা অো, াে অনা লদক। অর, অঔ অর 
চাম ঘার অনা। বাবা ঔাকব। ওাওা ঔাকব। অর ঔাকব মামা। 
োর পকর ওাচ অকঙ। বাবা ওাকচ যাকব। 
 
 দাদা াকে যা োওা াকে। ঘার োওা। মা বক, ঔাচা 
ঘাআ, কচা ঘাআ, অর ঙানা ঘাআ। অলাদাদা ঔাকব।' 
 
ঘেুেব পাঠ এ অকঙ পালঔর ঔাবাকরর ওো! ুস্থ রাণীলদলদ 
োকও ঔাা - 
'  এ দয লেক পাঔী।  পাঔী লও লওঙু ওো বক? ওী ওো 
বক?  বক রাম রাম লর লর।  ওী ঔা?  ঔা 
দানা। রানীলদলদ র বালে ভ‖দর অকন দানা।' 
 
োর লঠও পকরর ওলবোকেআ যে ওকর বণবনা দদা রককঙ 
  

- ' লরমুদী বককঙ দদাওাকন। 
ঘা র্া দবকঘ দে নুন, 

 
ঔকর ুপালর দবকঘ ঘুন, 

দোঁলও দপকে িান ভাকন বুড়ী, 

দঔাা দপকে ভাকচ ঔআ মুলড়। 
লবিু কানী মাক দপা 

ওা দবা দকারু দদা। 
অলগনা ওানাআ বাআ 

রালল ওকর লরা ওাআ।' 
 
পেম পাকঠ অকঙ  
- '  অচ বুিবার, ঙুলে। নুেু োআ ঔুব ঔুল। দ যাকব 
ওুবকন। লওঙু মুলড় দনব অর নুন। ঘলড়-ভালে কব। ছুলড় 
লনকে কব। োকে ওু ভ‖দর লনক বালড় যাব। ' 
 

 
প্রেম ভাককও ঈপাকদ ঔাকদযর লববরণ 
দদার লদও লদক দযন এওদম  ালরক 
লদককঙ চ পাঠ এর লেেী ভাক! 
 
প্তম পাকঠ দদঔা যা বলর বপকের অকাচন! 
ঔাাদাার বযবস্থা  ঘকঙ - ' কর বওা বদ ঘাআ। 
ভাকা বভা বদ অর বও মাঙ। বল অচ বঔ লদক বদ 
দমকঔ ঔাকব।' 
 
নবম পাকঠ অকঙ অবার মুঔশুলি র ওো - '  
দকৌর, াকে ঐ দওৌকো দওন? 
 
 ঐ দওৌকো ভ‖দর দমৌলর রালঔ। দমৌলর দঔক ভাকা োলও।' 
 
দল ককঙ অবার ঔাা লদকআ - ' ঘকা, এবার দঔকে 
ঘকা। দৌলরলদলদ ভাে লনক ব‖দ অকঙ।' 
 
দযন পড়কে পড়কে ঔাা!  
 
পেম পাকঠ অকঙ  
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- '  অচ বুিবার, ঙুলে। নুেু োআ ঔুব ঔুল। দ যাকব 
ওুবকন। লওঙু মুলড় দনব অর নুন। ঘলড়-ভালে কব। ছুলড় 
লনকে কব। োকে ওু ভ‖দর লনক বালড় যাব। ' 
 
প্তম পাকঠ দদঔা যা বলর বপকের অকাচন! 
ঔাাদাার বযবস্থা  ঘকঙ - ' কর বওা বদ ঘাআ। 
ভাকা বভা বদ অর বও মাঙ। বল অচ বঔ লদক বদ 
দমকঔ ঔাকব।' 
 
নবম পাকঠ অকঙ অবার মুঔশুলি র ওো - '  
দকৌর, াকে ঐ দওৌকো দওন? 
 
 ঐ দওৌকো ভ‖দর দমৌলর রালঔ। দমৌলর দঔক ভাকা োলও।' 
 
দল ককঙ অবার ঔাা লদকআ - ' ঘকা, এবার দঔকে 
ঘকা। দৌলরলদলদ ভাে লনক ব‖দ অকঙ।' 
 
প্রেম ভাককও ঈপাকদ ঔাকদযর লববরণ দদার লদও লদক 
দযন এওদম  ালরক লদককঙ চ পাঠ এর লেেী ভাক!   
 
একওবাকর রাচওী ঔাা দেকও মালের দাা ঔাা 
ব অকঙ ঘমৎওারভাকব!  
 
দকচন্ড ক যাা ওুকমারপাড়ার দকারুর কালড় ওলবোকে 
দঙাঁড়া দঙাঁড়া লওঙু ঙলব দমক- 
' ঈকে দবগুন পে মূকা ,' 
'কব দঙাা মদা অো ,' লওংবা 'ওল্ল-ভরা একঔা গুকড়'  
 
েৃেী পাঠ এর পঙ্গপা গুকা দবদম দঙাাঁঘা- ওলপর পাো 
দঔক এওদম াফ ওকর লদককঙ!  
 
' ঐঔাকন মা পুওুরপাকড়' ওলবো দদলঔ ঔআ ঔাার দবা 
লরণ অর িান ঔাার দবা ওাঠলবড়ালর একওবাকরআ 
রুলঘ দনআ- ' অাঁঘককে ঔআ লনক েুআ 

 

দযআ দাাঁড়ালব োকর 
মলন যে বকনর লরণ 
অকব াকর াকর।' 

 
লওংবা, ' ওাঠকবড়াল যাচলে েুক 

াে দেকও িান ঔাকব।' 
মকন পকড় ' পালঔর দভাচ ' ওলবো – 

 

 
'পকে যলদ চ নাকম লমশ্রকদর বালড় অশ্র 
দনব। কঙ্গ ঔাবার অকঙ দো? কন্দল অকঙ, 
পাকন্তাা অকঙ, দবাাঁকদ অকঙ। 
 
' দভাকর ঈকঠআ পকড় মকন,  
 

মুলড় ঔাবার লনমন্ত্রকণ 
অকব লালঔ পালঔ। 

ঘাোকওাকণ বক োলও, 
কদর ঔুলল দদঔকে াকক ভাকা। 

লিগ্ধ অকা 
এ ঘ্রাকনর ললললর-দঙাাঁা প্রাকে, 

র দাকভ ঘপ পালঔর ঘেু নৃেয-াকে 
ললশুলদকনর প্রেম াল মিুর ক দমক — 

দঘক দদলঔ ও ওমব দফক। 
 

চাকড়র াা ফুলক র্ানা 
এওেুওু মুঔ দেকও 

লেলেরা দেকও দেকও 
াল্দঘ-ওাকা াদা রকগর পলরেন্ন দবকল 

দদঔা লদকে এক। 
 

ঔালনও পকরআ একও একও দচাকে পারাগুকা, 
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বুও ফুলক দক-দুক ঔুাঁকে ঔুাঁকে িুকা 
ঔা ঙড়াকনা িান। ' 

 
 

 
ষ্ঠ পাঠ এ অকঙ -  
'পকে যলদ চ নাকম লমশ্রকদর বালড় অশ্র দনব। কঙ্গ 

ঔাবার অকঙ দো? কন্দল অকঙ, পাকন্তাা অকঙ, দবাাঁকদ 
অকঙ। অমাকদর ওান্ত ঘাওর লীঘ্র লওঙু দঔক লনক্। োর 
ঔাবার অগ্র দদলঔ দন। দ দভাকরর দবা পান্তা ভাে 
দঔক দবলরককঙ। োর দবান ক্ষান্তমলণ োকও ঔাআক লদক।' 
 
প্তম পাঠ এ দদলঔ দবল অহ্লাদ ওকর রাাঁিার দোড়কচাড় - ' 
শ্রীলকও দবাকা, োর লরীর যলদ ুস্থ োকও দ দযন বন্তর 
দদাওাকন যা। দঔান দেকও ঔাস্তা ওঘুলর অনা ঘাআ। অর 
লওঙু দপস্তা বাদাম লওকন অনকে কব। দদাওাকনর রাস্তা দ 

চাকন দো? বাচাকর এওো অস্ত ওাো মাঙ যলদ পা, 
লনক অক দযন। 

 
অর বস্তা দেকও গুলন্ত ও‖দর লত্রলো অু অনা ঘাআ। এবার 
অু ঔুব স্তা। এওান্ত যলদ না পাা যা, লওঙু  
লনক লনকা। রাস্তা দরাঁকি দঔকে কব, োর বযবস্থা ওরা 

দরওার। মকন দরকঔা— ওড়া ঘাআ, ঔুলন্ত ঘাআ চকর পাত্র 
এওো লনকা। ' 
 

 
ললিবাবু বকন, এআঔাকন এওেু লবশ্রাম 
ওলর। কঙ্গ লঙ ুলঘ, অুর দম অর পাাঁঠার 
মাং। োআ দঔকন। 
 
দনাকো রাচলমস্ত্রীর ওাঠফাো দরাকদ াড়ভাগা পলরশ্রম ওরকে 
ওরকে মন ঘক যা নযলদকও –  

―ুর ও‖দর ঐ াাঁও লদক যা 
অোাা লনক ফকর দছাড়া,' 

 
নবম পাঠ এ লঘর পলরলঘে  বাচ্চাকভাাকনা দওৌল অকঙ - 
' ঞ্জীবকও ব‖দ দদব, দোমার চকনয লমলষ্ট চেু একন 
দদকব।' 
 
দলম পাঠ এর মকো বাগালানা ঔুব ওম চাকা অকঙ - 
'। বাঞ্ছাকও িাো লদক চালকক দা। বাঞ্ছা লীঘ্র অমার 
চকনয ঘা অনুও অর লওলেৎ লবসু্কে।' 
 
রলব ঠাওুর, লবকবওানন্দ, ুভা দবা - দও না ঘাকর ভি 
লঙকন!  
ঘাকর চনয ওে যুি ক দক এ দুলনা!  
 
এওাদল পাঠ লে ঈপাকদ!  ঔাার বণবনা ঘমৎওার 
ক্লাললফকওলন এঔাকন অকঙ।  
এো পড়কআ অমার মকন পড়ে দরাববাকরর ঔাার ওো 
- ললিবাবু বকন, এআঔাকন এওেু লবশ্রাম ওলর। কঙ্গ লঙ 
ুলঘ, অুর দম অর পাাঁঠার মাং। োআ দঔকন। অক্রম 
দঔকা ঘােলন লদক রুলে। ' 
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বকনর মকিয পে ারাকনা ললিবাবু অর অক্রকমর নানা 
লবপদ দপকরাকনার পর যালপ এলন্ডং ো মন ভাকা ওরা - 
' ওাঠুলরারা ললিবাবুকও অক্রমকও যে ও‖দর দঔকে লদক। 
োপাোর দঠাগা একন লদক লঘাঁকড় অর বকনর মিু। অর 
লদক ঙাককর দুি। নদী দেকও ভাাঁকড় ও‖দর একন লদক 
চ।' 
 

ত্রকাদল পাকঠ লনকচর দমকর লবকর চনয মলরা ক 
ঈিব লবলা এও রুআমাঙ িকর দফক! 
 
পকর নানান োনাকপাকড়ন এর  পর ওােযানী দদবীর ওৃপা 
- 'পরলদন দকািূলকগ্ন লনস্তালরণীর লববা। দবা যঔন 

ঘারকে, েঔন, পাাঁঘচন বাও ঈিকবর ওুেীর প্রাঙ্গকণ এক 
ঈপলস্থে। দওঈ বা একনকঙ ছুলড়কে মাঙ, দওঈ বা একনকঙ 
াাঁলড়কে দআ, ওার াকে োা ভরা কন্দল' 
দদঔাম ঔুব ভু বকলন দঙকো! 
 
রলববাবুর লবঔযাে ' ওা লঙকা র্া ঔাল অচ ফুক যা 
ভকর/ ব দদলঔ েুআ মাী  দ দওমন ওকর ' লনক 
এওো মচার কল্প শুকনলঙাম...  
োাঁর ঔাার অকাচকন কেলদন রলববাবু দদকঔলঙকন শুিু 
র্া অর র্া! ঔাল র্া!  পরলদন দদকঔন ফুক ভকর 
দককঙ!  বও ফু, ওুমকড়া ফু আেযালদ!  বাও ক ভৃেয 
বনমাীকও দর্কও লেলন বকন - ' ব দদলঔ েুআ মাী,  
দ দওমন ওকর! 

 
 
 
' 
 

 

এভাকবআ নালও ওলবোোর চন্ম!  এঔন 
এ কল্প লেয লও লমকেয চালন না! 
ককবও রা ঈত্তর লদকে পারকবন! 
------------------------------------------------------------ 
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ওওাো লক্রকঘার  
দৌলমে দদব  
 

দলর লবলভন্ন চাাঁদকর লকরর দনঘার লনক 
মানুকর মকন এওঔানা ালববও চুুচুু 
ঙলব দয অকঙ, এ ওো লমেযা ন। দযমন 
মুিাআ লছওঘযাও স্ভােব, লদিী মারমার 

যকগ্রলভ, বযাঙ্গাকার লিািা চযাম, আেযালদ। লওন্তু 
যেআ লকরর ন্তকরর ন্তকর দাঁকিাকবন, দদঔকবন একবর 
দপঙকন ুলওক অকঙ অল লওন্দর। নয দমচাচ োর। 
 
ওওাো দালড় লালড় আন্টকওঘুা। োআ দো?  
 
অকজ্ঞ না! এ িারণা লচভ দবর ওরা 'যা'মাওবা ভু। 
ওওাো  পযালভ যাকগ্রলভ৷ ওওাো নব্বআ 
লোংল মানু দাচা ওোর দাচা ঈত্তর দদ না। 
ওওাো মানু ক োর দপলা স্টযান্ডঅপ ওকমলর্ ে।  
 

 
ওেো ােবক ক দওঈ যাত্রীর দরচা 
দেকও - 'দাদা দভেকর যান অলম ছুলঙ'-র 
ঈত্তকর বকে পাকর - 'শুিু ছুকআ কব? 
মামলণকও বকা ওমিযান ঔাাকে'  

 
ওওাো ছাকমা  না। ওলবকান ৷  
 
- চানো যা দমরা বাপ দওৌন যা? 
- েুআ লনকচআ চালন না অবার অমার দেকও 
এিকপওকেলন ওীকর? 
 
লব্দঘনঔানা দদঔকন লও ক্ষয ওকর? ওী পূবব নাচুওোর 
াকে ওুাঁলঘর ওাকচর মে চুকড় লদককঙ 'এিকপওকেলন' 
লব্দঔানা। অা পূবব! কেআ াফোর।এওবার লেযআ 
এমন এওো লঘুকলন লনকচর দঘাকঔ দদকঔলঙাম৷ রাস্তা 
দওান ওারকণ ছাকমা। মা যুবও ভাবা দপাড় ঔাা 
লফযাত্রী। 
 
যুবও - চাকনন অলম দও? 
লফ - না দূরদলবনো অচওা অর দদঔা  না দো.. 
 

াোালে কে, দাওচন দেকনেুকন রাকে। দআ 
বস্থাকে 
 

- দমকরআ দফব অচ! 
- লঠও অকঙ ভাআ। লনলরলবলকে দমকরা। কোো পা 
ওরকে পারকঙ না। 
 
ওেো ােবক ক দওঈ যাত্রীর দরচা দেকও - 'দাদা 
দভেকর যান অলম ছুলঙ'-র ঈত্তকর বকে পাকর - 'শুিু 
ছুকআ কব? মামলণকও বকা ওমিযান ঔাাকে'  
 
এঔন এব দো দো কযাকা ছঞ্ঝােে৷ এমলন? 
 
অমার লদিী, মুিাআ, বযাঙ্গাকার ববত্র দোরআ দাওা বনু্ধ 
অকঙ। বনু্ধর বনু্ধ, ওাকচর ূত্র, যানা েযানা আেযালদর 
মািযকম। ওো-ো  মাকছমকিয। োকদর প্রকেযওকওআ 

'ওযাআা া?' লচজ্ঞাা ওরক োরা 'বলড়া', 'ঘ রাা 
া', আেযালদ ঈত্তর দদ। দওঈ দওঈ অবার এত্ত ভা অর 

দদ 

ালর দঠও 
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ভদ্র দয লনকচরাআ দওমন অলঙ লচজ্ঞাা ওকর লনকচরাআ 
অবার ভা োলওক দন।  
- ওযাা যা? ব লঠও? 
 

 
লওন্তু দওান পাাঁড় ওওাোকও লচকজ্ঞ ওকর দদঔুন 
 

- ওীকর ভাআ, ঔবর ওী? 
- আ দওকে যাকে রি পড়কঙ না। 
 

বা 'ওযাকনা ওাক ওাকচ পলড়লন? 
 

অকর! দোকও ওুল লচজ্ঞাা ওকরলঙ, েুআ ওলবো দওন 
বলঙ?  
 

আ 
দওকে যাকে, রি 
পড়কঙ না... 

 
 

এওো দাও ামানয ওুল লচজ্ঞাা ওরা োকও দরাস্ট 
ওকর লদ। দওান দরওার দনআ। দওান প্রালপ্ত দনআ। েবু! 
রাক, লবস্ভ, োলা, ব োকে '' বক। বাআকর দো 
দঙকড়আ লদাম, বালড়কে বলি।  
 
- মা এওেু ঘা দা না।  
- ওযাকনা অচ ি লন? 
 
অকর! ঘা দঘকলঙ। দো এবার দোমার ওাকঙ ঈত্তকরর 
লেনকে পলন অকঙ।  
 

১ েুআ ওকর দন না, অর অমা লদ এও ওাপ। 
২ না। 
৩ যাাঁ। 
 
লওন্তু আ ঈত্তকরর পর দো এো বুছকে পারব না দয 
ঘা'ো অকদৌ লনকচকও ওকর লনকে কব, না কব না।  

 

 

 

 
এো অমার লনকচর ওাকন দলানা। লনকচর 
ওাকন। 
- দাদা এওেু ঘাপুন লদওো। 
- যাাঁ ঘক অুন, এঔাকন যা চাকা লে 
লবএআঘকও দনকম যাকব।  
- দাদা লও দবর্রুকম নালও? 
 
- ভাআ পাঔাো বাড়া না। 
- চালন দো। 
 
বুছকেআ পারকবন না অপনার ওী ওরা ঈলঘে। রাস্তাখাে 
একবর দরা। ওওাো বাওোিার লক্রকলেলভলে দদঔকে 
ঘান? লফ োআকম দমকট্রা ঈকঠ পড়ুন। অমার মাকছ 
মাকছ মকন  এআ দাওগুকার অক দওান ুলবকি 
কে না। দওঈ কদর িাো মাকরলন। ওার গুাঁকো এক 
াককলন কদর লপকঠ। মাকছ মাকছ অমার লেযআ মকন  
এআ দাওগুকা ছাকমাো পাওাআ এআ াআনগুকা বকব 
বক।  
 
- বযাকো লপকঠ না না ওযাকনা? 
- ওী ওরব ওাওু অমার োর াে দনআ। 
 



 
 

_______________________________________________________________________ 

 

          ২৫ 

এো অমার লনকচর ওাকন দলানা। লনকচর ওাকন। 
 
- দাদা এওেু ঘাপুন লদওো। 
- যাাঁ ঘক অুন, এঔাকন যা চাকা লে লবএআঘকও দনকম 
যাকব।  
- দাদা লও দবর্রুকম নালও? 
 

এো লেনকে র যান্ডাম দাকওর ওকোপওেন। এরপর এরা 
াকে াকে এওআ াকে নামকব। বা এওো মূও 
বাোবালে ঘালক যাকব। যে দর্ার ব মুকঔ। ঠিকানা 
িাড়া আয ককানওমকিুয কেট উত্তয আা কল্পযল্পিন 
মক? অর এ লচলন ববত্র। ঈত্তর েু দলক্ষণ ব এও। অর 
কালড় কালড়র ছাকমা ক দো ওোআ দনআ। এওো দঙাকট্টা 
ওললকনর পর কোর দপঙকন বক দলানা ওকোপওেন।  

 

 
 
বাআওঘাও - (এওো ভয চাকা দদলঔক) অ অ 
এঔাকন েুক দদ।  
কোঘাও - না, পযান্টো ওাঘা দনআ।  
 

ভা ঔবর, ঔারাপ ঔবর, ঈিা, ঈৎব, ব োকে। এো 
দলানা খেনা, এ দাকওর বনু্ধর দাদু মারা কযাকঙ। দো দআ 
দাও অকরও বনু্ধকও লকক দো বককঙ। 
 

- এআ ঘ, র দাদু মারা কযাকঙ। শ্মলাকন দযকে কব। 
- (এওেু ঘুপ দেকও) েুআ লও বযপারো ললরাল লনলে? 
 

ক্লা এআে বাকদ ওওাো দআ এমন এও লর যারা 
এঔন রু্ক লমলনং-এ মচা পা। ওওাোর দওাো 

অপলন, 'াকাাম', 'দদব',  'লনকলঙ' এব বক লক্লনলঘে 
লনক দবরুকে পারকবন না।  
 

- দপকরও াকাকে লকক াকে াা এমন াক... 
- ভাআ দলক দপকরও? 
 

বলয এআ দয এে দুলঙ, অলম বা অমার বনু্ধরাআ বা ওম 
ওীক! ওক এও। লেনকে কল্প লদক দল ওলর।  
 

এও, এওবার এও দাওা কলার াকে, োর াকআ 
ওযাাঁঘা কে। দো ঈনার এও লর্কভালে এক দদড়পাোর 
ওকমকন্ট চালনক দককন ঈলন াআকফ ওী ওী ওকরকঙন।  
 

 
বাআওঘাও - (এওো ভয চাকা 
দদলঔক) অ অ এঔাকন েুক দদ।  
কোঘাও - না, পযান্টো ওাঘা দনআ।  
 

লর্কভালে -.... ওঔন ভাবকে পারকবন এও চীবকন এে 
লওঙু ওরার ওো? ওকরকঙন? পারকবন? 
বনু্ধ - দ দো অলম ওযালন্ডক্রাকল বাআলকলা দকভ পার 
ওকরলঙ, অপনাকদর ঈলন ওকরকঙন? 
 

দুআ, দচনাকরল দযঔাকন অড্ডা মালর, দঔাকন অমাকদর 
বার চাকা দেকও দু'াে দূকর এওো মকে মযালকর 
দদাওান অকঙ। দো দঔাকন এওো লর্মিুকা র্বার ওকর 
অবার পর 
 

বনু্ধলন - লওঙু র্বার লদক এল? 
অলম - না, ন্তক্ষরী দঔলঙ দো, কও বক এাম ম লদক 
কা৷  
 

অর দলক অলম যাকদর চীবকনর ভু োকদর মকিয 
এওচনকও লচজ্ঞাা ওকরলঙাম - 'দওমন অলঙ?' 
 

দ ঈত্তকর লকঔলঙ -'এওআ'। 
 

চাদুবাস্তব। 
------------------------------------------------------------ 
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কান কল্প 
ুপ্রেীও ঘক্রবেবী 
 

দনও দঙােকবা েুপ ওকর লদকনর অকাো লনকব 
দকক লদলদর কাকনর লদলদমলন অকেন  ওাকি 
এওো বযাক লনক, বযাকক োওকেন রবীন্দ্রনাে। 

পাকলর খর দেকও শুনোম লদলদ িাকনর দক্ষকের দরৌদ্রঙাা 
দপলরক ুকওাঘুলর দঔা অকে লমললম ঔাকে, লদলদমলন 
মাকছ মাকছআ বক ঈঠকেন এো রবীন্দ্রংকীে", দরদ লদক 
কা রবীন্দ্রংকীে দওন দরকদর দালব ওকর দো  ।"
দবাছার ব েঔন ন, েঔন দো এককবক বললব, 
োলদখীকে দওাপাোর দনৌকওা দুক দুক ঘার দ মক 
চীবকনর ভাব ুন্দর দলবন োনকবনা এোআ স্বাভালবও। 
বালড়কে রবীন্দ্রংকীে বাচকো র, ওাকন অকো 
লদবারাত্র। অমার একঔাকনা মকন অকঙ, মা গুনগুন ওকর 
কাআলঙকন এওলে কান,অলম লও কান লচককয ওরাকে মা 
বকন পকর  ।"....প্রাকনর পকর ঘক দক দও অমার "

asদচকনলঙ রলব ঠাওুর এ কান দচাড়া াাঁকওার ঙাকদ বক 
লকঔলঙকন ওাদিরী দদবীর মৃেুযর নলেওা পকর। অলম 
পুকরা কানো শুকনলঙাম প্রেম ললর্কে। িাো দককলঙকা, 
"....দ দয ঘক দক বক দক না,দ দওাো দক লফকর 
একা নাকলঙকা এওো কাকনর দআ প্রেম মকন ।"....
লব্দ,ুর,ঙন্দ এমন লনঔুে ভাকব দবানা দয না ঘাআক দো 
অপনার দভেকর েুকও যাকব। অলম এঔাকন অমার বযলিকে 
ঈপলির ওোআ বকবা। রবীন্দ্রনাকের কান অলম যকোো 

না অনন্দখন মুহুকেব দপলঙ োর দেকও কনও দবলী 
বাদ গ্রস্ত মক অওকড় িকরলঙ। অমাকও এওো প্রে 
ভাবা দয রলব ঠাওুকরর কাকন লও অকঙ দয এওো দকাো 
চালের ংসৃ্কলেকও বঙকরর পর বঙর িকর প্রলেলনলিত্ব ওরার 
ক্ষমো োকওঈত্তর দপকলঙ কো!!, শুিু প্রলেভ 
অিুলনওো ন, োরকঘক কনওকবলী দালবলনওো। দযো 
েয, দযো ুন্দর দোআ ইশ্বর,এআ ঘরম নুভব রলব ঠাওুর 
োাঁর মস্ত ৃলষ্টকে েুলওক লদকলঙকন। যভাত্মায াল্পথ 
আমত্মক কমাগাল্পমাগ াধনই কম মেীয মে াধনায 
রিে তা কফাঝা মাে ফাল্পযফাল্পয। এ ন অল্পনকটা 
ফড় ল্পেমি, কনও মৃেুয দদকঔলঙ, লঘোওাকঠ যঔন লঘড়লবড় 
ওকর জ্বলঙকা অমার এও বনু্ধ রলব ঠাওুর লঙকন অমার 
াকে,  োাঁর কান লঙকা, "চীবনমরকনর ীমানা ঙাড়াক বনু্ধ 
দ অমার রকঙ দাাঁড়াক ”।  
 

 
 
 প্রওৃলের লবলাোর ামকন রলব ঠাওুর িরা দদন, 
অককাকঙ শুওকনা দুপুকর কান বাকচ "...অমার লনক 
দমকঙ এআ দমা, অমার লা ঘকঙ রকর দঔা...",  
দওাকনা এও ববা রাকে ন্দরমকর চানার দভচা ওাকঘ 
লমকল োকও োাঁরআ কান "....ক ওো শুলনকব না দও 
অর/লনভৃে লনচবন ঘালরিার/দুচকন মুকঔামুলঔ কভীর দুকঔ 
দুঔী/অওাকল চ ছকর লনবার /চককে দও দযন নাল 
অর...." লঘরন্তন দপ্রমকও প্রওাল ওরকে রলব ঠাওুরআ 
লললঔককঙন োাঁর কাকন। রুরা দর্কভপকমকন্টর াকে 
চলড়ে োওার ুবাকদ ছাড়ঔকন্ডর গ্রামগুকা োওকে  
মাকছমাকছ, কন্ধ নাবক গ্রাম ন্ধওাকর রু্ব লদক অওাকল 

 

ঈপলি 

অরিংকযণ – সৌযব মভত্র  
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          ২৭ 

োরা দফাকে, গুনগুন ওকর ঈলঠ "...অিাকরর কাক কাক 
পরল েব/ারারাে দফাোও োরা নব নব..."  দআ 
নাারী, ভাবী গ্রামবাী দদর মুকঔ দযকনা দঔা োকও 
োাঁরআ াআন "...ফুকর বাার নাআকওা যাার,ফ যাার 
ফকা না,শ্রু যাার দফকে াল পা..." কো 
দঔাো োর নযযয পলরীমাকও লেক্রম ওরকব োআ 
অমাকও াবিানী কআ বকে  দয রলব ঠাওুকরর কান 
এওচন রু্বন্ত মানুকর ওাকঙ ঔড়ওুকোর মকো। কন 
চঙ্গক দাও, মুকদ্রর লবলাোর ামকনআ দাও, লবরলনীর 
ভাগা বুকও দাও, ককাঙাকা লবকওকর বললকবআ দাও, এ 
কান দঙকড় পাাকনার ঈপা দনআ।  
 

 
 

অমার মা এওো ওো বকন দয রলব ঠাওুকরর 
এওো কান এওো মন বদক লদকে পাকর। রলব ঠাওুকরর 
ব কান ভাকা না াকক অলম বকে বািয লদকনর দলক 
বাগাীর ংসৃ্কলের দয বব,োর লংভাকআ রলব ঠাওুকরর 
কাকনর দমাড়কও দমাড়া। লবশ্বা ওরুন,অলম দয এঔন 

লঔলঙ, যাপেকপ কান ঘকঙ "বালচ ওাাকরা বীনা মিুর 
স্বকর...." এআ নন্ত,ীমাীন কভীর ঈৎকর দঔাাঁচ 
দচাড়াাাঁকওার ভদ্রকাও ারাো চীবন ওকর দককঙন,োআ 
লেলন পরালচে। োআ লেলনআ বকে পাকরন ‗অলম 
পৃলেবীর ওলব‘। 
 

 
ীমাীন কভীর ঈৎকর দঔাাঁচ দচাড়াাাঁকওার 
ভদ্রকাও ারাো চীবন ওকর দককঙন,োআ 
লেলন পরালচে। োআ লেলনআ বকে পাকরন 
‗অলম পৃলেবীর ওলব‘। 
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স্বীওৃে 
ন্দীপন দত্ত 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

িন্দতন 

অরিংকযণ – সৌযব মভত্র  

এও লর দেকও নয লকর যাার পকে 

মাকছর প্রঘুর গ্রাম  মফস্বক দূরপািার বা োকম না 

েঘ পকের দুিাকর ংঔয মানু 

খর দেকও দবলরক দাাঁড়া 

খকর লফরকে দাাঁলড়ক োকও 

এরম ংজ্ঞাে লঠওানা লনক মানু দাাঁড়া দাাঁলড়ক োকও 

দুচন মানুকর মাকছ মফস্বকর মকো 

লর স্বীওার ওকর না এওলদন গ্রা ওকর 
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দল লভলচলেং ওার্ব 
ওুেুব অকমদ 

া ভলেব বড় খর। েুকওআ বাাঁলদকও 
োওাক রবীন্দ্রনাকের এওো দপিা 
দপাকট্রবে। এওোনা লবরাম অর দু্ভে 

এওকখক অাচ খুকর দবড়াকে খকরর দভেকর। েঘ 
বাআকরর পেঘলে মানুরা োর লওেুলে দের পাকে না।  
            মো দফব্রুালরর মাছামালছ। বওকলার দপলরক 
দয দযৌবকন পা দদা এওলে দঙক বাও ক লককে 
াক ওলফাঈকর মাালবানা। এঔাকন এআ োর প্রেম 
অা। োর ঙ্গী, যার কঙ্গ এক এআ স্বকপ্নর রাকচয পা 
লদককঙ দ, েঔন ঔাল দেলবকর দঔাাঁকচ আলেঈলে দদঔকঙ। 
এ ন মমদও বযদুুয। মকন্তু একটি কটমফরও  ামর 
ল্পড় কনই। 

 
 

             দয যুবও পকরর লদকও োওাকেআ দঘাকঔ 
পড় দঔাকন মানুকর লভড়। কনওক্ষণ দাাঁলড়ক োওার 
পর এওো ঔাল দেলব পাা দক। ঙ্গী যুবওলে কও 
আলারা র্াওকেআ ভীরু পাক দেলবকর ামকন এক দাাঁড়া 
দয যুবও। োরপর এওো দঘার দেকন বকেআ ঙ্গী র 
াকে লকাকরে িলরক লদ। "কন িরা। অকর এে আেস্তে 
ওরার লওঙু দনআ। এঔাকন দওঈ ওাঈকও দঘকন না। অর 
লঘনক ভ দনআ। দওঈ ঔবরদালর ওরকে অকব না।" 
বকআ দদলাআকর ওালঠো জ্বলক োর মুকঔর ামকন 
ির। দবাছা যা ঙ্গী দঙকলে লবকল দপাড়ঔাা। 
             এলদও লদও োলওক লকাকরেো িলরক লন 
দয যুবও। লকাকরে দল ওকর পরপর দু দকা চ 
ঔাা ক দকক কোকরর দওাকনা পাত্তা দনআ। 
ললনবারগুকা এমনআ । কনও মানুকর লভড় োওার 
দরুন কোকররা একওবাকরআ ফুরে পা না। 
 

 
"কওঈ লওঙু এওো লচকজ্ঞ ওরক লঠওুলচ 
পযবন্ত বক দদার কভয অকঙ দদঔলঙ। 
ো দবল দবল। লওন্তু দদকঔ দো ওওাোর 
মা বক মকন কে না।" 
 
              দনলভ বু্ল লচকন্সর পর াদা েপ পকর এককঙ 
এওলে দমক। ব ওুলড় দেকও বাআকলর মকিয। েকব দঔাদ 
ওওাোর দমক বার ুবাকদ লহুকর অেখাে বলওঙুআ 
চানা োর। এঔাকন অার চনয োর দওাকনা ঙ্গী বা 
লঙ্গনীর দরওার লন। লনকচর মলচবমালফও এওাআ ঘক 
এককঙ দ। কর মকিয েুওকেআ োর দঘাঔ দক দওাকণর 
লদকওর এওো দেলবক। দযঔাকন েঔন কোরকও ঔাবাকরর 
র্বার লদকে দয যুবকওর ঙ্গীলে। দওাকনা ভলণো না 
ওকরআ দ রালর ঘক দক দঔাকন। "বকে পালর?" 

দিাাঁ 

গল্পেয ভতন 
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বক ঈত্তকরর কপক্ষা না ওকরআ বক পড় পাকল পকড় 
োওা ফাাঁওা দঘারো। 
                  িরা যাও দয যুবওলের নাম ঈচান। অর 
োর ঙ্গীলে ওব। বকর লদও লদক ঈচাকনর দঘক 
ঔালনওো বড় ওব। দুচকনর এওআ ওকচ। এওচন প্রেম 
বকবর, নযচকনর েৃেী বব। েকব এওআ দমক োওার 
ুবাকদ দুচকনর বনু্ধো কে ম াককলন। 
 

                "োরপর ওী ওরা  মালকদর?"---
  এআভাকবআ দবাি ওো বকে ভযস্থ দমকলে। "অমরা 
এঔকনা পড়াকলানা ওরলঙ।  ঈচান। ফাস্টব আার একচল 
দবা ওকচ। অলম ওব।এওআ ওককচ োর্ব আার।" 
"কওঈ লওঙু এওো লচকজ্ঞ ওরক লঠওুলচ পযবন্ত বক 
দদার কভয অকঙ দদঔলঙ। ো দবল দবল। লওন্তু দদকঔ 
দো ওওাোর মা বক মকন কে না।" ওওাো 
লকরর দমককদর ওোবােবার িরকন দবল ঘমও ঔা 
ঈচান। ওবর বলয এব লওঙু না ক মকন মকন দবল 
লবরি  দ। 
              দমকলের দঘারা এওো বকনলদানার ঙাপ 
রককঙ। মুঔো দবল লমলষ্ট। েকব এওো রাফ যান্ড োফ 
বযাপার রককঙ। লওং াআকচর এওো দকাল্ড দফ্ল্ও িলরক 
দ ঈচাকনর লদকও োলওক প্রে ঙুাঁকড় লদ,"দপ্রম দেম ওরা 
 দো? নালও করলর্ দদবদা ক বক অকঙা?" ওী 
বকব বুছকে না দপকর ওবর লদকও োওা ঈচান। ওব 
দমকলেকও লওঙু এওো বকে দকক দ াে েুক বািা 
দদ। োরপর বক,"দোমাকও যঔন লচকজ্ঞ ওরব েঔন 
েুলম বকব। এে ঘুওুঘুওু ওীকর? ঘুপঘাপ বক োকওা।" 
কভল্পেটিয কথা শুল্পন আযও চুল্প মাে উজান। 
তাযয গরা  ােঁকাময মদল্পে মভনমভন কল্পয কী ফল্পর 
কফাঝা মাে না। "কওন দয এব অবারা এঔাকন এক 
লভড় ওকর বুলছ না বাবা। লাা কার মকিয লও াপ 
েুকওকঙ?লঠও ওকর ওোআ বকে পাকর না দয দঙক োর 
োরা যলদ দপ্রম কো েকব..." ওোো দল ওকর না 
দমকো। পমানো কাক াকক ঈচাকনর। োর দভেরর 
পুরু মানুো দযন দচকক ঈঠকে ঘা দআ পমাকনর 
চবাব দদবার চনয। লওন্তু লওঙুকেআ দ ললি পাকে না 

োকও চালকক দোার। চুেআ চবাকবর চনয মন লস্থর 
ক ঈঠক ওীভাকব দওো বকব বুকছ ঈঠকে পারকঙ 
না। আলেমকিয ঔাবার লদক দককঙ কোর। দমকো লনকচর 
চনয লঘকওন অফকালনর র্বার লদকলঙ। ওলফাঈকর এআ 
এওোমাত্র ঔাবার োর লবকল পঙকন্দর। োর কঙ্গ 
আনলফঈলনো দারুণ চকম। ওব াো ঘা লককঙ 
দকাগ্রাক। ঈচান দঔকে দঔকে বারবার োওাকে দমকোর 
লদকও। এআ মুূকেব দমকোর পর োর অর রাক কে না। 
োকও ভাকা াককে শুরু ওকরকঙ োর। কী এক অদু্ভত 
চটক যল্পেল্পি কমন কভল্পেটায কচাযাে। একঝরক 
কদ ল্পর ল্পজ কচা  কপযাল্পনা মাে না। ঠাৎ 
কচা াল্পচাম  ল্পতই অপ্রস্তুত ল্পে ল্পড় উজান। কভল্পেটা 
ইমিল্পত তাকাল্পনায কাযণ জানল্পত চাইল্পর ভাথা নাল্পড় 
ক। আচভকা ফােঁ াত মদল্পে উজাল্পনয গার টিল্প 
কদে ক। তাযয কা কা কল্পয াল্পত থাদও। 
ভাবো এমন দযন- 'নযাওা, লওুয দবাকছ না।' 

 
 

ঈচান দঔকে দঔকে বারবার োওাকে 
দমকোর লদকও। এআ মুূকেব দমকোর পর 
োর অর রাক কে না। োকও ভাকা 
াককে শুরু ওকরকঙ োর। ওী এও দু্ভে 
ঘেও রককঙ দযন দমকোর দঘারা। 
এওছও দদঔক কচ দঘাঔ দফরাকনা যা 
না। ঠাৎ দঘাঔাকঘালঔ কেআ প্রস্তুে ক 
পকড় ঈচান। 
 
                     ঔাবার পবব লমেক অর লওঙুক্ষণ বক 
োকও োরা। ওব দককঙ নীকঘ লকাকরে অনকে। এওবার 
পু'দার বআকর ওাঈন্টার দেকও খুকর অকব। অকে 
এওেু দদলর কব। এরমকিয দবল ওকওো দফান অক 
দমকোর। ঈচাকনর মকন  দফাকনর ঈকটালদকওর  
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মানুগুকার কঙ্গ দওমন দযন াংকওলেও ভাা ওো 
বকঙ দমকো। এমন ম লবওে অাচ ওকর লবদুযৎ 
ঘমওা। ওাঙাওালঙ দওাো বাচ পড় কো। োরপর 
ছমছম লকব্দ  বৃলষ্ট নাম। ঠাৎ ঈচান অমো অমো 
ওকর দমকোর নাম লচকজ্ঞ ওকর। দমকো খাড় খুলরক 
এমনভাকব ঈচানকও দদঔকে োকও দযন দ ফাাঁলর 
অামী। দবল লওঙুক্ষণ োকও নীলরক্ষা ওরার পর বাআকরর 
লদকও োওা দমকো। োরপর সু্ফকে বক কঠ,"বৃলষ্ট।" 
"না,মাকন অলম অক অপনার নাম চানকে ঘাআলঙাম। 
অর লব-লব-লব বৃলষ্ট কে দ দো দদঔকেআ পালে।" 
দোোকে োকও ঈচান। "অলম বৃলষ্ট। অমার চকন্মর 
অককআ বাবা অমার নাম লঠও ওকর দরকঔলঙকন। বাবা 
দবাি বুছকে দপকরলঙকন োাঁর দমকআ চন্মাকব। 
দঙােকবা দেকও অমাকও দঙকর মকো ওকরআ মানু 
ওকরলঙকন। লওন্তু ওী াভ  োকে! মা মারা যাবার পর 
বলওঙু দওমন পাকট দক। এওো ছড় এক ব 
েপাে ওকর লদ। এআ বক বাআ যঔন ওককচ-
ভালবলেকে লকক পড়াকলানা ওরকঙ অর অলম প্রলেলদন পাাঁও 
খাাঁেকে খাাঁেকে কু্ষলিবৃলত্তর চনয ঙুেলঙ।" এওোনা ওোগুকা 
বক োম বৃলষ্ট। দবাি দম দনবার চনয। ঈচান ক্ষ 
ওর বৃলষ্টর দঘাকঔর দওাণ দুকো দযন লঘওলঘও ওরকঙ। 
 

               দমকোকও যেআ দদঔকঙ েেআ োর প্রলে 
অওৃষ্ট কে ঈচান। দওন োর এমন কে দ লওঙুকেআ 

বুছকে পারকঙ না।  ুফ ইল্পে কযল্পি ফৃমিল্পক একফায 
িুেঁ ল্পে কদ ল্পত। ফুল্পকয কবতয কথল্পক একটা চাা কি 
কমন ফাইল্পয কফমযল্পে আল্পত চাইল্পি। ক মকিুল্পতই 
মিয ল্পে ফল্পত াযল্পি না। তায কথা আযও 
শুনল্পত চাইল্পি। ঠাৎ ফৃমিয াল্পত াত যাল্প  
উজান। না,এও ছেওা ঈচাকনর াে লরক দদ না 
বৃলষ্ট। বরং অকস্ত অকস্ত ঈচাকনর াে দেকও লনকচর ােো 
ঙালড়ক লনক ঈকঠ পকড় দ। োরপর দ্রুে দবলরক যা 
ওলফাঈ দেকও। 

 
ঈচান দভেকর দভেকর ভাগকে শুরু ওকর। 
এ ভাগন প্রেযাঔযাকনর ন। বৃলষ্টকও দপক 
ালরক দফার ওষ্ট দেকও ভাগন। োর 
দভেকরর ওান্না দা পালওক বাআকর অকে 
ঘাআকঙ। 
 

                 ঈচান দভেকর দভেকর ভাগকে শুরু ওকর। 
এ ভাগন প্রেযাঔযাকনর ন। বৃলষ্টকও দপক ালরক দফার 
ওষ্ট দেকও ভাগন। োর দভেকরর ওান্না দা পালওক বাআকর 
অকে ঘাআকঙ। ঘলমার ওাঘ ছাপা ক যাকে ঈষ্ণ 
বাকস্পর প্রকওাকপ। ঠাৎ দেলবকর পর দঘাঔ পড়কেআ 
ঘমকও কঠ ঈচান। এওো াদা লভলচলেং ওার্ব পকড় 
রককঙ দেলবকর পর। োকে নী ওালকে বড় বড় ওকর 
বৃলষ্টর নাম দঔা। এবার লেগুণ অনকন্দ োর ঈকেলে বার 
পাা। োক এঔকনা বলওঙু দল লন। এঔকনা অলা 
অকঙ! অনকন্দর অলেলকযয এওবার ওার্বো ঘুমু ঔা দ। 
োরপর ঘলমা ঔুক ভাকা ওকর দঘাঔদুকো মুকঙ দন রুমা 
লদক। ওার্বো লওঙুক্ষণ বুকওর মকিয দঘকপ িকর দঘাঔ 
দবাা োর পর। োকে দকাো দকাো ওকর আংকরলচ 
রকফ দঔা--- 'বৃলষ্ট দন, প্রকফলনা ওকাব,ও লম: 
৯৮৩০১৫.... ' অর লওঙু দদঔকে পা না ঈচান। পকরর 
লর্লচেগুকা দওমন দযন ছাপা ক অক.... 
___________________________________________  
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চাকৃলের নাম 
জ্ঞানদানলন্দনী দদবী 
শ্রাবস্তী পাঠও 

েম ঘা বাকানআ দাও অর চাাচ বযবা, 

বাগাীর প্রেম লবশ্বাকন ঠাওুর পলরবারআ দো 

দৃপ্ত াে বালড়ক লদকলঙ। ঈলনল লেও লঙ 

অকাওদীলপ্ত চাকরকণর ওা। ভারেবাীর দঘেকন অর 

মনকন নেুন অকাড়ন েুকলঙ এআ লেও, যার ূত্রপাে 

বাংার াে িকর। ঠাওুরবালড় লঙ ঈলনল লেকওর 

দেচেীপ্ত প্রলেলনলিস্বরূপ। এওলদকও ললক্ষা, প্রজ্ঞা দ 

বালড়র পুরুকরা, নযলদকও ন্দকরর নারীরা। 

 

ঈলনল লেও লঙ অকাওদীলপ্ত চাকরকণর 

ওা। ভারেবাীর দঘেকন অর মনকন নেুন 

অকাড়ন েুকলঙ এআ লেও, যার ূত্রপাে 

বাংার াে িকর। ঠাওুরবালড় লঙ ঈলনল 

লেকওর দেচেীপ্ত প্রলেলনলিস্বরূপ।  

        এআ লেকওর এও কলববে প্রলেলনলি জ্ঞানদানলন্দনী 

দদবী, দদকবন্দ্রনাে ঠাওুকরর পুত্রবিূ  রলবর দমচদাদা 

দদকলর প্রেম অআলএ কেযন্দ্রনাে ঠাওুকরর স্ত্রী। 
যকলাকরর ািারণ োহ্মণ পলরবাকরর ক্ষরজ্ঞানীন দমকলে 

এক পকড়লঙ লবপু পালণ্ডেয অর প্রজ্ঞা লখকর োওা 

ঠাওুরবালড়কে। ঈলনল লেও অকা দদলঔকলঙ। লওন্তু কীন 

ন্ধওাকর রু্কব োওা ব ন্দকরআ লও অকা দপৌঁঙকে 

দপকরলঙ! ব হৃদ লও বািা দভকগ ড়াআকর া 

দদঔাকে দপকরলঙ! লববাূকত্র ঠাওুরবালড় অা, োরপর 

স্বামীর াকে োাঁর ওমবস্থক ভারকের নানান চাকা পালড় 

দদা, োাঁর মননকও অকা ওকর েুকলঙ প্রলে মুহুকেব। 
প্রলেবার দযন ললকঔ ঘকলঙকন নেুন লওঙু। নেুন লওঙু! 

দখামো লরীর কিবও দেকও রাঔা বাগাী নারীর দপালাকও 

লনক একলঙকন ঐলোলও পলরবেবন। দবাকিকে 

বস্থানওাক পারী দমককদর লাড়ী পরার লবকল িরণ 

দঘাঔ োকন। লনকচ দো দলকঔনআ, নেুন ―স্টাআ‖ দলঔাকনার 

দময আো বুকওর মকিয দঘকপ ওওাো দফকরন। শুিু 

বালড়র দমককদরআ ন, রীলেমে ংবাদপকত্র লবজ্ঞাপন 

লদকলঙকন বাগাী দমককদর নেুন ওাদা ―োলহ্মওা লালড়‖ 

প্র 

উরমি 
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পরার পিলে দলঔাকনার চনয। লালড় পরাআ শুিু ন, লওঙু 

নারী এওাকে বক অনন্দ ভাক ওকর দনকব, েোওলেে 

অিুলনও ―ঈআকমন্স ক্লাব‖ বেলর ওকরলঙকন। অক 

অকাককাড়া লবললে ললক্ষার অত্তীওরণ ওরকে দঘকলঙকন 

লনকচর ললওড় না ভুক। এআ জ্ঞানদানলন্দনী দো লনঈলক্লার 

পলরবাকরর পলরলঘলে খলেকলঙকন। ঠাওুরবালড়র 

ন্দরমকর নানানরওম অবাার বাআকর এক 

পুত্রওনযার দঔাপড়া দলঔার লনলববগ্ন পলরকবল ঔুাঁকচ 

লনকলঙকন। লনদব নারীআ লঙকন! লনকচর মে ওকর 

বাাঁঘবার লনদব অওাঙ্ক্ষা চকন্মলঙ োাঁর। ওলবর ওো বক 

বকে , ―এমন ওচন দমক যারা ো ওরকে পাকর!‖ 

        চ লঙ না। ন্দর দঙকড় প্রেম এওাওী 

ন্তানবুকও পরভূকম পা রাঔা এআ নারীলে পুনরা যঔন 

ঠাওুরবালড় লফকর এ, োর জ্জ্বয অর দৃপ্তো দঘাঔ 

িাাঁলিক লদকলঙ পালরপালশ্ববকওর। মাকাঘনা লপঙু ঙাকড়লন 

অচ। লওন্তু দওাক লেলন ব মাকাঘনাকও িুকা 

লমললক লদকে দপকরলঙকন। োলত্ত্বওরা বকবন পুরুেকন্ত্রর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েোওলেে ―দফলমলনচম‖ –এর িারণা 

লবশ্ববযাপী ঙলড়ক পকড়লন েঔন। লওন্তু 

লনকচর মে ওকর বাাঁঘার পে ওকর দনা, 

ালেয দেকও রাচনীলে দযকওান অকাঘনা 

লনকচকও মান মযবাদা ঈপস্থালপে ওরার 

মকিয অক নারী চাকরকণর লবকল রূপলে 

স্পষ্ট ।  

দঔা লঙাঁকড় দবকরাকে পাকল দপকলঙকন এও পুরুকওআ, 

স্বামী কেযন্দ্রনাে ঠাওুরকও। লওন্তু জ্ঞানদার   ঐওালন্তও া, 

দময আো অর প্রা লও দওানভাকব কেযন ঠাওুরকও স্ত্রীর 

প্রলে অওুণ্ঠ মেবকনর আোকও ত্বরালন্বে ওকরলন! পুরুকর 

এমন শ্রিা লঙলনক দনার দক্ষো ওচকনর োকও! অচকওর 

ঘলে দঔাপত্র অর প্রঘলে লওঙু লমকে জ্ঞানদা নেুন 

দবৌঠাকনর ববলর ক দবাঁকঘ অকঙন। লওন্তু আলো োাঁর ওাকঙ 

ওৃেজ্ঞ, লেলন অক দভকগ ড়াআ ওকর বাআকর দবলরক 

একলঙকন বকআ না নেুন লওঙুর াক্ষয দপকলঙ অমরা। 
েোওলেে ―দফলমলনচম‖ –এর িারণা লবশ্ববযাপী ঙলড়ক পকড়লন 

েঔন। লওন্তু লনকচর মে ওকর বাাঁঘার পে ওকর দনা, 

ালেয দেকও রাচনীলে দযকওান অকাঘনা লনকচকও মান 

মযবাদা ঈপস্থালপে ওরার মকিয অক নারী চাকরকণর 

লবকল রূপলে স্পষ্ট । অর োর দেকও রদ ংগ্র ওকর 

দন ঈত্তরওনযারা। দপালাকও, স্পষ্ট মে প্রদাকন, বযলিমানু 

লককব লনকচর চনয বাাঁঘকে ঘাা অচকওর জ্ঞানদারা। 

-----------------------------------------------------------
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ফকো দেম 

 

 

 

 

লঘত্র গ্রাও- লওংশুও লং 

কযান কতা্ 
ন্দীন দত্ত 

 

“ ডাকনাট্ভ ডাকায ভানুল পুট্যাট্র 

জীফট্নয ভস্ত যঙ পযাকাট্ 
একা ভযা আট্রায় স্বপ্ন সাড়াট্র 
অফনীয স াঁজ মনট্ত সক আট্?” 

লঘত্র গ্রাও- ংাপ দাল 
 

ব্ ওা বাপ! 
ব্ ওাবাব! 

কযান কতা্ 

লরা দদ 
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লঘত্র গ্রাও- বাুকদব মণ্ড 
 

লঘত্র গ্রাও - লচৎ ঘকট্টাপািযা 
 

“ সপ্রভ নাট্ভ যীট্য 

ট্যযা ঘুট্ভাট্র 
যাস্তাযা সনট্ভ আট্ 
গামড়ট্দয আঁচট্র ” 

কযান কতা্ 
শুবাঞ্জন ফসু 

 

ম অর িমবান্ধকত্বর এলও নলচর, 

দঘাকঔর ামকন নযা দদকঔ 

মানু মূও  বলির। 

কযান কতা্ 
অফমন্ত বট্টাচাম্ 
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 লঘত্র গ্রাও – লআফু আাম 
 

কযান কতা্ 
ন্দী  

 

“ সাক এফায ফ রক্ষ্যট্বদ , 

ভাট্ছয সচা ই তুরুট্য তা 

স্বপ্ন মমদ ফন্ত য় , সজদই 
তট্ফ অভরতা ” 

 

 লঘত্র গ্রাও – ান্তন বু 
 

কযান কতা্ 
সদফট্জযামত 
দা গুপ্ত 

 

“ ফ যস্ত ফাই, সকউ ভন সকউ 

সট বযাট্নায তাড়ায় ; 

মভটট্র অবাফ, দুট্টাই যস্পট্যয 
কাট্ছ দাঁড়ায় ” 
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  ঙন্দ পেন 

ে 
ন্দীপ 

অরিংকযণ – সৌযব মভত্র 

এওো চানা অপন স্বরললপর দঔাাঁচ 

দঘনা রাস্তা দেকও শুরু ক  

কঘনা রাস্তা এক দল কা না । 

দওাো লভড় দদঔক ঙুকে যাআ দলদকও  

োরপর ঔুাঁচকে োলও  

ঘাকর দদাওাকনর ভাাঁড় দফার চাকাো বাদ দনআ  

ওকপবাকরলকনর র্াস্টলবন ােকরলঙ 

দপ্রলমওার লরীকরর লভের ঈাঁলও দমকরলঙ ওকওবার  

দনআ , দওাো দনআ ।  

চকন্মর পর দয দুলে লব্দ অলম ালরকলঙ  

মৃেযর পর এক ঔুাঁকচ লনক যাব । 
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মুকঔামুলঔ 
দওৌস্তভ ঘক্রবেবী 
 

কী দচার বাকড় গ্রাম। দঔাকনআ সু্ককর লদকও 
ঙুকে ঘককঙ দঙাট্ট এও দঙক। বাাঁল বাকাকনর মাকছ 
োর সু্ক, পাকলআ দনৌওা বেলরর সু্টলর্। এওেু 

দাঁকে দককআ আাঁেভাো।  
 
বাককড়র দনৌওার পর দাাঁলড়ক োওা দঙাট্ট দওৌস্তভ 
ঘক্রবেবী, এআ ঙুকে ঘার মকিযআ এঔন 'ওা দা' লককব 
ঔযাে ওওাো েো বাংা। োর পাবাচাকরর বালড়কে 
বা কো ভু কব, বা ভাকা পাবাচাকরর সু্টলর্কে 
অড্ডা মারকে লককলঙাম অমরা ব্লকেক দেকও। ঘালরলদকও 
ওযানভা, রং, েুল, ললে মযাক, ওম, ওাককচর মাকছ 
এওেু চাকা ওকর দনা ঔাে। ভীণ রলগন এআ এও 
খকরর পৃলেবীো। েকব রকগর ককল্প যাার অকক অমরা 
প্রেম প্রেোআ ওরাম নয এও পৃলেবীর। 
 
ব্লকেক- ললল্পী ওা দা'র কল্প দলানার অকক এওেু দচকন 
দনব রাচননলেও ওা দা'র কল্প। েুলম লও পললেওযাল 
এযলিভ? 
 

দওৌস্তভ- এওদমআ এযলিভ নআ। লবিব অমার োরা কো 
না। অলম শুিু দূর দেকও কদর কল্প দদঔকে দযোম। লঙু্গর 
নন্দীগ্রাম াকড় দযোম। ঙত্রির মাাকোর াকে এওোা 
দেকও মুলড় দঔকে দঔকে খন্টার পর খন্টা অড্ডা দমকরলঙ। 
ঘুিু দঔক বালড় লফকরলঙ। লওন্তু অলম দওানলদন চড়াআ লন 

রালর রাচনীলের াকে। বরে অমার ঙলবকও চলড়কলঙ 
বারবার। 

 
দঙাে দেকও অাঁওোম লওন্তু দো অমার 
দোমার বার মকোআ। আ একাকমকা 
নদী। দঔাাঁঘা দঔাাঁঘা পাাড়। োরপর 
দযাকাকযাক লঙ লওন্তু ল্পআ। ঔান লেকনও 
ঘাওলর ওলর,লওন্তু বুছকে পারলঙাম অমার 
োরা কব না। 
 

ব্লকেক- ওীভাকব এআ ঙলবর পৃলেবীকে দোমার প্রকবল? দঙাে 
দেকওআ লও অাঁওকে? 
 

দওৌস্তভ - দঙাে দেকও অাঁওোম লওন্তু দো অমার দোমার 
বার মকোআ। আ একাকমকা নদী। দঔাাঁঘা দঔাাঁঘা পাাড়। 
োরপর দযাকাকযাক লঙ লওন্তু ল্পআ। ঔান লেকনও ঘাওলর 
ওলর,লওন্তু বুছকে পারলঙাম অমার োরা কব না। ঘাওলর 
ঙাড়ার পর দেকওআ মূে ঙলব অাঁওার মকিয দোওা। চীবকন 
দওান ওাচ লঙ না েঔন। শুিু বক বক কাাঁচা দঔোম 
অর ঙলব অাঁওোম। দো মূে যাদবপুকর াল্ডব লভঈকে 

হু 

ওো ওো 



 
 

_______________________________________________________________________ 

 

          ৩৯ 

বক। ঔাকন অলম লমলনমাম দু াচার ঙলব এাঁকওলঙ। 
দবললরভাকআ লবলক লদকলঙ। 
 

 
যাদবপুকর phd ওরকে লকক েঔনআ মূে 
বনীন্দ্রনাে, রামলওঙ্কর, নন্দা একদর 
লবরাে এওো প্রভাব এক পড়কা অমার 
পর। এরপর গুস্তাভ লক্লম্ে, রুকলা, ককণল 
পাআন, দযাককন দঘৌিুরী অকরা কনও যারা 
স্ট্রং াআন লনক ওাচ ওকর, একদর দদকঔ 
প্রঘন্ড আন্সপাার্ব াম। 
 
ব্লকেক- ঙলব অাঁওার আন্সলপকরলন? 
 
দওৌস্তভ- দাল, ভযান কঔকও ঔুব ফকা ওরোম শুরুর 
লদকও। ২০১০ এ ঠাৎ ওকর লওঙুআ না পড়াকলানা ওকর 
অমার দনে দকক যা। মাকন অলম ভাবকে পালরলন 
দো। অমাকও অমার এও বনু্ধ চানা। যাদবপুকর phd 
ওরকে লকক েঔনআ মূে বনীন্দ্রনাে, রামলওঙ্কর, 
নন্দা একদর লবরাে এওো প্রভাব এক পড়কা অমার 
পর। এরপর গুস্তাভ লক্লম্ে, রুকলা, ককণল পাআন, দযাককন 
দঘৌিুরী অকরা কনও যারা স্ট্রং াআন লনক ওাচ ওকর, 
একদর দদকঔ প্রঘন্ড আন্সপাার্ব াম।  
 
ব্লকেক- দওান ফকমব েুলম দবলল ওাচ ওরকে ভাকাবাকা? 
 
দওৌস্তভ - এওনরলঔও ফমব বা লকঙ্গ দস্ট্রাও। যলদ এআ 
মুূকেব এো অমার ওাকঙ এেোআ চ ক দককঙ দয 
অলম অর ওলরনা। এঙাড়া অমার এওো ওযাকরিার অকঙ। 
"নিা" নাম। োর ঙলব মাকছ মাকছ অাঁলও। আনফাআনাআে 
লি লনক ওাচ ওরলঙ এঔন।  

 
ব্লকেক- PhD ওরকে ওরকে ঠাৎ দঙকড় লদকঙ 
মাছপকেআ। দওাকনা ওারণ লঙ? 
 
দওৌস্তভ - যাাঁ অক অলম যঔন রং লনক এেওাচ 
ওরলঙাম েঔন লওঙু লওঙু াকন্স চানবা পকড় চালন দয 
রং বক অক লওঙু দনআ। বোআ কে অকা, অমাকদর 
মলস্তষ্ক অর ংসৃ্কলের দঔা। মাকন দওান ংসৃ্কলে, ওী ভাকব 
রং দদঔকে ললঔকঙ। এলস্ককমাকদর প্রা বাআল রওকমর াদা 
অকঙ,ওারণ রা বঙকরর পর বঙর বরফ দদকঔ াদার 
াকে াদার েফাৎ ওরকে ললকঔকঙ। অমরা দো 
পারকবানা। যলদ েুলম অলব দপআলন্টং দদকঔা োক দদঔকে 
পাকব নী রংো কনও পকর েুকওকঙ। আঈকরাপ মূে নী 
রংো ললকঔকঙ আলচপ্ট দেকও। দামাকরর আলার্ লর্লর 
মুদ্র যাত্রাকে লওন্তু নী রংো দনআ। 'াআন র্াওব ল'- 
বককঙ। ভারেবব দযো প্রেম দেকওআ দপকরকঙ।  
 

 
 
োরপর দেন লনক পড়াকলানা শুরু ওরাম। দদঔাম 
অকাো দেকন দোওার পর, দেন ওী ভাকব দো প্রক 
ওরকঙ দো লবজ্ঞান বযাঔযা ওরকে পারকঙ না। োরপর 
ঠাৎ এআ বআ আ বআ পড়কে পড়কে দদঔাম অমাকদর 
দবৌি দালবলনওরা এআ ওোগুকা কনওলদন অককআ বক 
দফককঙ। েঔন অমার মকন কা অলম োক নেুন ওী 
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ওরলঙ! নেুন দো লওঙুআ কে না। এব দভকবআ phd ো 
দঙকড় লদাম। 
 

 
 

ব্লকেক- অকর বাবা!একো ভঙ্কর বযাপার! যাআকাও দোমার 
লও মকন , ললল্পো ললল্পীর এওদম লনচস্ব এওো লব। 
দঔাকন মাকন ঔুাঁকচ পাার বা বক দদার দওাকনা ওারণ 
দনআ? 
 

 
 
দওৌস্তভ- ললকল্পর মাকনো লওন্তু এওদম লনকচর মেন। 
ললল্পো ললল্পীর শুিু এওার ন। মাকন দয পাঠও, দয দলবও 
বা দয দশ্রাো োর equal engagement দরওার। ললল্পী 

কিবও রাস্তা একা, দলবও কিবও রাস্তা একা। োরপর যলদ 
লমন  দো কা। ললল্পী এওা লওঙু ওরকে পারকব না। 
 

ব্লকেক- দবল। এঔন নেুন এওো ফকমব ঔুব ওাচ কে। 
Digital Painting. েুলম ঙলব অাঁওার াকে প্রযুলি চলড়ক 
পরাো দওমন ভাকব দদঔকঙা? 
 

দওৌস্তভ- ঔারাপ ন দো। বআ দো অক দেওকনালচ। 
এআ অমার বযবাকরর েুলো দো দেওকনালচ। 
প্রযুলিকও বাদ লদক েুলম ওী ভাকব ঘকব? দরওম ভাকব 
ভাবকে দকক দো কাঙ দেকও েুল বালনক, মালে দেকও রং 
বালনক ঙলব অাঁওকে । অলম যঔন দো না ওকর মস্ত 
দেওকনালচগুকা লনকে পালর েকব লর্লচো অেব দওন বাদ 
দদা কব! অলম বযলিকেভাকব কো ওাচ ওলরনা। 
লওন্তু দবল লওঙু ওাচ দদকঔলঙ লর্লচো ফ্ল্যােফকমব। অমার 
ঔুব ভাকা দকককঙ।  
 

 
বআ দো অক দেওকনালচ। এআ অমার 
বযবাকরর েুলো দো দেওকনালচ। 
প্রযুলিকও বাদ লদক েুলম ওী ভাকব ঘকব? 
 

ব্লকেক- Experimental ওাচওমব ভারেবকব ঔুব এওো 
লওন্তু না। দো লও ললল্পীর ক্ষমো নালও দোমার মকন 
 লবকদলী দলবওরা অমাকদর দলবকওর দঘক দবলল 
পলরণে? 
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দওৌস্তভ - এআ বযাপাকর অমার ঔুব এওো লওঙু বার দনআ। 
শুিু বনীন্দ্রনাে ঠাওুকরর এওো াআন বকবা- 'ললল্প 
রস্বেী োর েুলঔালন দঔাীর াকে লদক যান, ভাকা 
ঙাকত্রর াকে ন।' বযা। দা দদলঔ লবলড়র পযাকওে দা। 
 

 
 

আকচকর পাকল রাঔা লবলড়র পযাকওেো এলকক লদাম ওা 
দা'র লদকও। ওা দা ঈকঠ দাাঁলড়ক বকা- 'ঘকা, এও 
ওাপ ওকর ঘা দঔক অল।' রকগর পৃলেবী দেকও অমরা 
অকস্ত অকস্ত লব্দ-লঘৎওাকরর মকিয দবকরাকে যাকবা এমন 
ম ওা দা বকা- 'এআ দাাঁড়া' 
 
োরপর বাআকও এওো এওো ওকর ঙলব ঈপার লদ 
ঠাৎআ। অমরা বাও ক োওাকেআ, বকা- 'বালড়কে 
দযআ অক োকওআ অমার এওো ওকর ঙলব লদ'। আভযাও 
কল্প উঠরাভ ফাই। 
 
লেয। ললল্প রস্বেী দঔাী বাঙকে ভু ওকরন না। 
 
 

 
 

 
 

 
লেয। ললল্প রস্বেী দঔাী বাঙকে ভু 
ওকরন না। 
---------------------------------------------  

ব ঙলব - দওৌস্তভ ঘক্রবেবী 
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