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মুক্তগদয 

 

নকুল রায়                চুপ শব্দ  ুকল দনকিা                                   
 
১  
আসম আর আমার িীিন । দিশ সছলাম। 
এই  পরমোত্মীয় সম্পলকে ভোগ বসোলে এল ো কখবেো। একখিন নয় , প্রখেক্ষণ। যে যেরকম স্বভোলবর , েোলক যস-
ভোলবই খচখন বল  আমোর অহংকোর খিল ো । যভলে যগ  একখিন। আখম দুল ো কথো খ লি যে  োম এভোলব-----
   
‘আমার হৃদকয়র  ান্না আঁচকল পকড়— 
মুসছকয় সদকলা মাকয়র দচাক র হাসস।' 
 
এই  প্রশ্রলয় আখম প্রথম নোরীলক খচন োম। মো-যক যিলিই প্রথম বুঝলে পোর োম মোলয়র কোলি আখম কখবেো। 
রচনো। সৃখি।    
িািা হাসকছন সন ট দূর দিক । 
আসমও এ সদন িািা হলাম। দুই সতাকনর িািা।  
এরা আমার  সিতা। রচনা। সৃসি।  

স্ত্রীক  দপলাম সতনসট  সিতায় – িননী ,  ন্যা এিিং িনু্ধ। 
র্া িলসছলাম। 
আসম আর আমার িীিন । দিশ সছলাম। 
এরমলযে এেগুল ো খবষয়-চখরত্র ঢ ুলক যগল ো, েোর িোখয়ত্বভোর অনুভূখের। অনুভলবর এলেো যরোে, অপ্রখেলরোযে 
যবগ আমোর জীবলনর বেখিলক আক্রমণ কলর, মোলঝ মোলঝ চঞ্চ  কলর যেোল । চোরখিক যথলক িুল  আসলি 
অজোনো শলের অথেহীন যরোে। আসল , যকোন শলেই অথে থোলক নো , থোলক শলের অনুভব। যসই অনুভলব খবলের 
সক  শেই স্ব স্ব যক্ষলত্র স্বোযীন। েোলক এক ো অথে বো মোলন িো াঁড় করোলে হলব আলরকখ  বো একোখযক শলে, 
যেিোলন মূ  শেখ র একখ  খনক  অথে িো াঁড়োয়। িৃিোন্ত খিখি। জীবন, বৃক্ষ, মৃে, আকোশ, ভোল োবোসো , মৃখিকো।   
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িীিন 
জীবন আসল  কী ? খচমখ  যকল  অনুভব করো, নোখক খনলজর হৃৎখপলে েু াঁ য র পোওয়ো ? আমোর জীবন আমোর 
কোলি যব াঁলচ থোকো। এিন  প্রশ্ন, আমোর কোলি েো যব াঁলচ থোকো অন্য কোলরোর কোলি েো মলর থোকোও হলে পোলর। 
হোে-পো-মোথো- খি ু- খ ঙ্গ-যচেনো সবই  েিন  আমোর, েলব যেো এরো আমোরই আলিশ পো ন করোর কথো। খকন্তু 
নো। হেেোকোরী যে-হোলে হেেো কলর যস আবোর যসই হোলেই িোয়, যপোশোক পলর এবং রি মুলি চল  েোয় খনজস্ব 
বেোরোলক। খবজ্ঞোন যচেনোর দ্বোরো, বুখি ও যকৌশ  দ্বোরো এবং শো েক যহোমলসর মলেো অনুভূখেশী  প্রখেভোযর 
যগোলয়ন্দোলির মলেো যকউ যকউ যসই হেেোকোরীলক খচখিে করলে পোলর, খকন্তু সোযুর জীবন হেেোকোরীর জীবন , 
যব াঁলচ যথলকও েোরো আ োিো। স্বেন্ত্র যমযোর য োক।  
এ সট সশশুর দ ৌতূহল ও দ লা  রার প্রিণতা দিঁকচ িা ার অিত দিাঝার দচকয়ও দস দিসশ দিাকঝ তার দচতনার 
রকে। তাই, আসম দর্ আমার িীিকন দিঁকচ িা ার অকিত িললাম , উসিস ত সিষয়গুসলর সকগ না সমলকলও আমার 
সনকির  াকছ আমার িীিন স্বািতপর। এই স্বািতপর অিতপূণত িীিকনর িহু মূলয িান বিসশিয আমার স্বল্প দমধ্ার 
 ারকণই শুধু্মাত্র স্বািতপর। পরািতপরতার  ািসট শুরু হয় সৃসি দচতনা দিক । অকন  মাধ্যকমর মকধ্য  সিতা এ সট 
সশল্প কমতর , সৃসিদাকসর আজ্ঞািাহ  মাত্র , আর  যস ো বো যসই সৃি-কখবেো কখবর জীবন ও অনুভব --- যচেনোর 
উপর  খনভ ের কলর। 
িীিন র্া তাই। 
স ন্তু িযসক্ত ? দছাট হয় িড় হয় স্ব াকি। 
 
িৃক্ষ 
আমোর কোলি অবোক  োলগ, বৃক্ষ এমন  এক  প্রোণস্বর যে এর  জীবলন যকোনখিন যকোনখকি ু হেেো নো-কলর, জীবহেেো 
নো-কলর কী সুন্দর িো াঁ খড়লয় আলি। যসোজো রোস্তোর দু’পোলশ িো াঁড়োলনো বৃলক্ষর সোখর , সবেিোই মলন হয়  --- এই  পথ  
যলর েোওয়ো-আসোর সময়  নীরলব আমোলক যস োম জোনোলি। আখম যে মোনুষ! পৃখথবীর যশ্রষ্ঠ প্রেোরক। অথবো এই  
পৃখথবীর যশ্রষ্ঠ প্রজোখের অন্যেম যশ্রষ্ঠ মোনব সন্তোলনর পখরচয়ও কোলরো কোলরোর জীবলন যিিো পোওয়ো যগলি, 
সংিেোয় এলেো কম  যে, বৃলক্ষর সলঙ্গ েু নো করল  েো দুবে  যেলক।   
আমোর বোখড়র উলেোন জুলড় যে কোমরোেো গোিখ  েোর শশশব যথলকই েোর পখরচয় োলভ আখম যন্য যথলকখি; ভোই-

ভোই  ড়োই কলর একখিন গোিখ লক অন্যোয়ভোলব হেেো করো যহোল ো েোর যেৌবলনই। ির  উেলব। জখম ভোগ 
যহোল ো। েোলক হেেো কলর েোর জোয়গোয় একখ  একচো ো ির  বোখনলয়  ুনো খন ির  বো াঁয োম। 
দ ান িৃক্ষ,  রাত িা কুঠার সনকয় দ াপ িসাকলও , দসই িৃক্ষ তার দ াকনা ডালপালা-পাতা সদকয়  ুসনক  িসড়কয় ধ্কর 
িাধ্া দদয় না।   
মানুষ সহকসকি অকন  পরািকয়র দ তর এ সট পরািয়। দ ান দ ান সনরীহ মানুষ দশাষক র দ্বারা  ুকনর রকক্ত রসিত 
হয়। িৃকক্ষর এই আত্মতযাকগ আমার দচাক  িল আসার  িা। আকস না। দস াকনও আমার দুিিুসি র িল। দচতনার 
অশ্রুিাহী চক্ষু নয়।  সিতা সলক  আসম আমার প্রসতকশাধ্ জ্ঞোপন  সর। 
 
মৃত 
পৃসিিীর প্রিম মানুষসট মকরসছকলা , এটা এ ন দিঁকচ দিক  িাস্তি িীিকনসতহাস দিক ই িানা র্ায়।  
পৃখথবীর প্রথম মোনবী , আমোলির মহোন মো, খেখন অকোেলর মলর যগলিন পরবেেী মোনুলষর জন্ম খিলয়। খেখন কী 
যিলেন কীভোলব শুলয়-বলস এিনকোর আমোলির যব াঁলচ থোকোর সমস্ত আিলরর আলয়োজন কলর যগলিন, জোখন নো। 
যসই মৃেলক প্রণোম। যসই মৃে ুেলক জীবলনর প্রণোম।   



8 
 

            

 
আ াশ 
যসই নী  মহোশূন্য। অন্তরীক্ষ। েোর যেিোলন িো াঁ খড়লয় যিিোর অলভেস েোর মোথোয়ই যস বোস কলর। েে  নক্ষত্র-
গ্রহ-উল্কো-িোয়োপথ থোকুক, আমোর খনজেনবোস জোনো োর পিেোর েোাঁক খিলয় েে ুকুই যিিো েোক --- যসই যিিলে-
পোওয়ো সীমো আমোর আকোশ।   
 
ভোল োবোসো 
 ো ন েখকর বল লিন , ‘আমোর আপন  িবর  আপনোর হয়  নো।‘ আবোর আলরকখ  গোলন বল লিন, ‘আপন  িলরর 
পলরর আখম।‘ এ সমস্ত ভোবনোর বেোিে ো আমোলির বোউ -িশেলন আলি। ভোল োবোসোর যকোন শে যনই। খনিঃশে 
যচেনোর যে কখবেো এই  মহোখবলের আখবষ্কৃে জীবন েোর অথেহীন ক্রন্দন ও হোস্য-ক লরোল ই যব াঁলচ ওেোর 
হোেিোখন। ভোল োবোসো মূ েিঃ স্বোথেপর। 
 
মৃসি া 
েোর উপর  বো খপলে আমোলির এলেো অহংকোর যস খকন্তু এর  িোম চোয় নো। যস জোলন, মোনুষ েলেো খবশো  
শচেলন্যর অখযকোরীই যহোক, সোলড় খেন-হোে জোয়গো েোর থোলকই। মহোখবলে েোর জোয়গো মোে ৃজেলরর মলেো। 
জীবন এবং মৃে ুের যশ্রষ্ঠ প্রহরী মোখ । 
২ 
আসম আর আমার িীিন। দিশ সছলাম । 
খকন্তু আমোর জীবলনর পঞ্চোশ যপখরলয় েোওয়োর পরও , একিলম আলরকখ   োে যিয়োর অলপক্ষোয়, যভেলর যভেলর 
প্রস্তুে হখি। 
কখবেোর শরীর যথলক শেগুখ  িুল  খনল ও , ----- আশ্চেে, কখবেোখ  নগ্ন যহোল ো নো! এ ো ভোবলে ভোবলে কে  
সূে ে োস্ত যপখরলয় েোখি – আলরকখ  মলনর যভোর যরলবো বল ।     
 

                                   

                                            সূচীপত্র  
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মুক্তগদয  

 

শুক শ দচৌধ্ুরী               সদকনর আকলায় 
 
বোরবোর যিলিখি, খিলনর আল োয় েো প্রকোখশে হয়  রোখত্র েো  ুখকলয় যেল । মুলি যেল  খকি ু িোম, রি, পোপ। 
আমরো জোখন যেো যসই খিনগুখ র যভের যেিোলন মোথো যথলক যবখরলয় পলড় হোজোর হোজোর ট্রোক্টর। চলষ যেল  
মোইল র পর  মোই  জখম। হোে দুল ো ক্রমোগে িোগ বসোয়, আাঁক কলষ, আেু  খিলয় যচলপ যলর খকলবোর্ে । আর  
হোজোর হোজোর শলের  োইন খিলয় শেখর হয়  শলের বোখহনী। পো দুল ো অখভকলষের সোলথ কসরৎ  কলর শেখর কলর 
যনয় যসৌয , খমনোর আর  স্তম্ভ। 
 
যকোনগুখ  খমথেো ? এই  স্বপ্ন ? নো , জোগরণ ? িুম যেো জোখন েোাঁ খক , এক  অে  গহ্বর, এক  কোল ো রোখত্র। 
স্বপ্নলক যিিো েোয় নো। স্বপ্ন কোচ খিলয় ঢোকো এক  জীবন্ত প্রোণ। নলড়চলড় নোনো ভখঙ্গলে ইশোরো কলর আলন্দোখ ে 
কলর, হোসোয় , মুিখরে কলর যেোল  িুমলক। িুম যভলে েোয় , শুরু হয়  বো াঁচো। শুরু হয়  ভুল র, ক্রমশ যমোহবখন্দ 
হলয় পলড় কমে। 
কমে য োহোলক কোল । আগুন জ্বো োয়, যনভোয়। কমে হলয় পলড় একখ  জীবলনর উলেশ্য। যমে , সৃখির। কিলনো শে 
কলর েখ লয় েোয় পোলড়র মোখ ।   
আখম খক খবেোস করলবো েেসব  ভোেোর গোন, পোথর ভোেোর শ্রম সব  যসৌয খনম েোলণর পলক্ষ ? অখবেোস করোও েোয় 
নো। পুলরোলনো বোখড় যভলে পলড়লি, যসিোলন যপোষোক বি  কলর আবোর িো াঁ খড়লয় যগলি নয়ো ইমোরে। 
আখম শুযু এক  প্রব  খবলফোরলণর মুলি এই  কোলচর আবি স্বপ্ন। নো , খবলফোরলণর পরও  যব াঁলচ থোকলব স্বপ্নখ । 
বহু েুগ পলর েোর মখমখ  আখবষ্কৃে হলব। আর  যসখিনও সবোইলক স্বীকোর কলর খনলে হলব যস খি  জীবন্ত, 
গখেময় খি  েোর শুরু ও যশলষর মযেবেেী যসাঁে ু খ । েোর খনম েোলণ যস খি  মুিে খশল্পী।   
 
আখম েখ লয় যেলে যিলিখি বহু। েোরো খক হোখরলয় েোয় ? প্রশ্ন কলর মন। আখম যিখি েো েো , সব  সেে। েো 
যচোলির বোইলর চল  েোয় সব  খমথেো। আমোলক প্রশ্ন কলরন কখব --- আজ  ও কোল র মলযে েোরো নবোগে েোরো 
যসখিন যকোথোয় খি  ? বো েোরো প্রবীণ খিল ন েোরো আজলক কজন  বোখড় খেলর যগলিন ? যেোমোর খনমন্ত্রলণ আজ  
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েোরো সোড়ো খিলয়লিন েোরো যেমন সেে , ঐ েোরো খনমন্ত্রণ রক্ষো কলরনখন েোরোও অঙ্কখ র বোইলর নন। এইগুখ  
বোখড় নো যমৌচোক, যকোেোয় যকোেোয় জমো কলরলি রসি , ঔষয । সোরোখিন েোলির েু  আর  যোলনর সোলথ 
কলথোপকথন। সোরোখিন বোগোন আর  অখেস। খহলসব কলর কে ো এলগোলনো েোয়, খপখিলয় আসো েোয়, েবু খ লক 
থোকোর যচিোয়, ভোল ো থোকোর যচিোয় এলগোলে হয়  খপখিলয় পড়লে হয় । 
যকোনবোর েখি বেথ ে হলয় পখড় , খহলসলবর ভু  হয়  বো যি ো ো সম্বলে যকোন পূব ে যোরণো িোড়ো যি লে আসো হয় , 
হো াঁ ু যভলে পলড়, মোথো খনচু হলয় েোয়। হোে দুল ো শরীর যথলক আ োিো হলয় ঝুল  পলড়, যচোি দুল ো হেোশ 
যিিোয়। 
এেসব  ব োর আলগ ব লে হয়  স্কুল র ব্ল্েোকলবোলর্ে আলি খক, বণেমো োর মো ো গো াঁথো হলয়লি খক যসিোলন , িক  
যকল  সংিেোরো যসিোলন চ োচ  করলি খক, যসসব যিিলে হয় ।   
কোরো জোখন ব োবখ  কলর কোলন কোলন, আমোলির যনই। যনই ব লে ভোে যনই, যপোষোক যনই, হোে যনই। ব লে 
যগল  যহই পোখি চল্ --- এই  বল  যর্লক উলে বসব  এমন  জীবনেখর যনই। কী কখর বল্ , খিখনলয় যনব,  ুল  
যনব এমন  খক্রয়ো হোলমশোই সংগখেে হলয় পলড়। 
 
কী ব ব , রোজে ব লে সীমো , আর  েোর উপখশরো, রি চ োচ । হৃৎখপেখ লক আিোে খিল  স্বভোবেই রোজে 
নোলমর মোনুষখ  যহলর েোয়। হোখরলয় েোয় যিশ নোলমর ভোষোখ । িরখ লে খনজেনেো এলস বোসো বো াঁলয।   
 
নোমহীলনর একখ  নোমকরণ যেোমোর কোি যথলক আশো করখি। বহু নোলমর খভলড় আরও  অসংিে মোনুষ নোমহীন 
কমেহীন েশহীন খবিহীন হলয় আলি। নোম িোও েোলক। যর্লক উেুক  ক্ষ মোনুষ যসই নোলম। গ্রোম যথলক শহ যর, 
শহর  যথলক নগলর , নগর  যথলক যিলশ। যিশ যথলক খবলে িখড়লয় পড়ুক েোর নোম। নোহল  কীভোলব হলব 
খবেোয়ন। নোমহীনলক েুখম কীভোলব একখ  কুলয়োে ো যথলক আহ্বোন জোনোলব সমুলে ? খচনলব আকোশ, যচোি 
িু াঁজলব মুখি, িৃখি বোযো পোলবনো। জগলে আনন্দেলজ্ঞ , যেোমোর খনমন্ত্রণখ  েুখম স্বীকোর কলর খনও। যে েু খ  
েুখম আখবষ্কোর কলরি যেোমোর পথ  চ োয় , পলথর পোলশ িোলস, যবগুনী নী  সোিো েু  যস যেোমোলক সলজোলর 
চুম্বন কলর আর  বল  ভোল োবোলসো আমোলক। আখম যকোন নোরীর যথলকও সুন্দর , যকোন খবি যথলকও যমোহময়, 
যকোনও মন্ত্র যথলকও অনন্য এক  উচ্চোরণ হলয় উেব  যেোমোর কোলি। েুখম ভোল োবোলসো , েুখম পোশ খেলর িো াঁড়োও 

খহংসো আর  যক্রোয যথলক। খশশুখ  যি লি, েু খ  যি লি িোলস। শেহীন েবু এক  ভোষোময় ভোল োবোসোলক েুখম 
স্বীকোর কলর নোও।   
খহংসো খক যকোলনোখিন সুন্দর হয় , িৃখিনন্দন হয়  একখ  আিোে ? েবু আিোে হলি, সমপক্ষ হোেেোখ  খিলি। 
এলক খক বল , পোখ েজোন অনুভব ? সমস্ত আিোে সলয় যনয় বো ুভরো বস্তোখ । আিোলের পর  আিোে আলস। 
একবোর গড়ো হয় , আলরকবোর ভোেো হয় । আবোর গড়ো হয় । েোহল  খহংসো পলর যনয় ভোল োবোসোর যপোষোক। 
ভোল োবোসোলক অস্বীকোর করল  যজলগ ওলে খহংসো। এক  হোলে অভয় , আলরক হোলে অস্ত্র --- এই  যেোমোর চখরত্র। 
বুঝলে পোরখি, আখম একো নই। আখম দুইখ  ভোলগ খবভি। আখম একখ  জন্ম যথলক শুরু কলরখি োম। আজ  
যিিলে পোখি পূলব ে আরও  বহু জন্ম সংিখ ে হলয়লি। আখম একখ  ‘এক ’- যক যভলবখি োম শূন্য পরবেেী ি নো। 
খকন্তু হোয়, ‘এক ’ বহু ‘এক ’-যক খনলয় গড়ো একখ  ‘এক ’। েোহল  আমোর জন্মখ  যকোনও একক  ি নো নয়। বহু 
ি নোর সোলথ েুি একখ  ি নো। বৃ খিযোরোর একখ  বোখরখবন্দু। আখম গখবেে যেোমোর সোলথ খনলজলক েুি কলর। 
যহ জীবন , যেোর সোলথ আজও  একখ  অক্ষর হলয় ঝুল  রলয়খি, একখ  শে হলয় ওেোর জন্য। 
খিনোলন্ত পেেবো খসে শ্রলমর েু নোম ূ ক খবচোর হয় । আহ্বোন করব  এই  সেেোয় যকোনও রোলের েোরোলক, যে আল ো 
হোলে আসন্ন রোখত্রর কোল ো অেকোলর খনলজলক উলন্মোচন কলর আমোলক েোর আল োলে অে কলর যিলব। আমোর 
কোলি িৃশ্য হলব সুর। স্পশে পোলব যিলহর। যিহ কোাঁিলব, হোসলব , মন  হোখরলয় েোলব ঐ শরীলর। যকল  েোলব 
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আাঁযোলরর পর  আাঁযোর। একখিন ঐ আাঁযোলরর যশলষ খনসগে মুখির গোন গোইলব। যচোি দুল ো ঐ খনমী খ ে আাঁযোলরর 
পর  দুল ো পোেোর েোাঁলক প্রভোলের েুল র মলেো েুল  উেলব। সূে ে হলব িৃশ্য। আর  আখম ব ব , এই  েোলপ 
শুখকলয় যে  যেোমোর রোখত্র-যভজো মনলক। েপ্ত কলর গখ লয় নোও শরীরলক। যোর কলর নোও যেোমোর যোরণ কলর 
রোিো অস্ত্রসমূহলক।   
এইভোলব খিন ও রোখত্রর যি োয় কোল ো ও রং-এর  মোলঝ, সোিো আর  কোল োর মলযে ---- খনলজলক িু াঁ খজ শ্রম আর  
অবকোলশর মোলঝ। গোন আর  গোনহীনেোয় সুর আর  সুরহীনেোয় জন্ম ও মৃে ুের মোলঝ স্বপ্ন আর  বোস্তবেোয় যব াঁলচ 
আখি।   

 
 
 
 
 

                                      
 
                                                সূচীপত্র 
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গল্প  

 

নকুল রায়         আকলা সিকর আকস 
যহমলন্তর সলে। খিগন্ত-যিো াঁয়ো খবশো  মোলের ওপোলর যিোল ো যিোল ো চো োিলরর েোাঁলক মোখ  িু াঁলয় কুয়োশো 
যযো াঁয়োশোর মলেো জ  ো যব াঁলয আলি।   
খেখমরলক শহলরর বোলস েুল  খিলয় আল ো খেলর আলস। ওর  দু’যচোলি অশ্রু, সুলেোর মলেো যনলম এলস গ ো 
যথলক বুলক খমলশ েোয়। বোলস েু লে েোওয়োর সময়  এক ু অেকোলর হেোৎ খেখমর দু’হোলের েো ুলে শঙ্খধ্বখন 
করোর মলেো আল োর মুি য লন খনলয় যেো াঁল  চুম্বন কলর। 
আল োর শরীর যক াঁলপ উলে, খেখমর য র পোয়। এই  প্রথম যপ্রলমর খচি পলড় দু’জলনর যেো াঁল । েোরপর দু’জলনর 
দু’ খিলক খেলর চ ো। 
খেখমর বোলস ওলে। আল ো পোলয় যহ াঁল । 
 
দু’বিলরর যপ্রম। খেখমর এবির  খশক্ষকেোর চোকখর যপলয় সোব্রুম যপোখটং। রোলে খবশো গড় খনজ বো খড়লে 
থোকলব। পরখিন চল  েোলব সোব্রুম। আল োর সলঙ্গ সোরোখিন যথলক যসই সলেয় ওলির জীবলনর দু’বিলরর প্রথম 
চুম্বলনর সোড়ো ও িোগ। এই  সম্পি খনলয় খেখমর বোলস ওলে। 
 
বহুিূর যথলক যিিো েোয় মোে। র্োনখিলক আখিগন্ত মোে , যোলনর জখম; বো াঁ খিলক যসোজো চল  যগলি খপলচর সড়ক  
ক েোণীর খিলক। ক েোণী আগরে োর শহরেখ । শহর  এিন  ক্রমশ বড়  হলি। আলগ যেসব জোয়গোয় যশয়ো  
র্োকে রোখত্রখনশীলথ , এিন  ইয়োমোহ-যহোন্র্োর গজেন যশোনো েোয়। যমলয়রো হোে  ং পেোন্  খজলির, হো াঁ ুর খেক 
খনলচ ভো াঁজ করো বো যস্বিোকৃে যি াঁড়ো টোইল  এবং হোওয়োই শো ে অথবো হোে শো ে পলর ক েোণীর খপচঢো ো রোস্তো 
জুলড় সকো -সলে ক ক  কলর যহ াঁল  চল ।   
যপৌরোখণক রোস্তো যলর আযুখনক হো াঁ োচ ো ও যপোশোক, খচরকো ই েোরুলণের আযুখনক জয়েোত্রোয় েেোশোন সূ খচে 
কলর।   
আল ো মলন আযু খনক হল ও যপোশোলক সোযোরণ। কল লজ এবোর থোর্ে ইয়োর। যগো োখপ সোিো সোল োয়োর কোখমজ 
কল লজর যপোশোকখ  িোড়ো অন্য সবসময়  শোখড়। েো াঁলের হল ই খবলশষ পিন্দ। 
মোলের উপর  খিলয় মৃদু েোন্র্ো বোেোস মসখ ন কোপলড়র মলেো েোর নোলকমুলি উলড় এলস িু াঁলয় যগ  হেোৎ। 
খেখমলরর সর  মুি ো মলন মলন যবোযহয় হৃিয় েন্তুজোল  বুলন চ খি ; হেোৎ বো াঁ খিক যথলক এক ো মোরুখে এলস 
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েোর শরীর যি াঁলষ, মুি যচলপ শি কেগুখ  হোে চ খে গোখড়র িরজো যথলক যবখরলয় েোলক য লন েুল  খনলয় দ্রুে 
রোস্তো ো যপখরলয় যগ । পলথ যকোন মোনুষ খি  নো অেকোলরর এই  ১০০ হোে জোয়গোখ লে; যকোনও খবদুেলের 
িু াঁ খ ও যনই এিোলন; যকোনও যটশনোখর বো চো-পোন- খসগোলরল র ট  যনই , এবং আশ্চলেের বেোপোর পোলশর 
বোখড়গুখ লে আল ো জ্ব লি। প্রোচীর যিয়ো দুল ো বো খড়র য োহোর যগ  পোশোপোখশ যেন শয়েোলনর মলেো খনশ্চুপ 
দুিোখমর িোেো িুল  িো াঁ খড়লয় আলি; অথেোৎ অন্যখিন দুজন প্রহরীও থোলক সবসময়  এই  দুল ো খবলশষ ে কওয়ো ো 
বোখড়র সোমলন; আজ  শুযু বসোর  ু  দুল ো পলড় আলি যসিোলন; খনজেন দুই  ু  যেন পোেেবে ে ী পলড়োখশলির 
আসোর অলপক্ষোয় খনলজরোই মসৃণ কোলের যসেু খনলয় িো াঁ খড়লয় আলি মূক। 
 
২ 
গেবিরই  যহমন্তকোল  রোে িশ োয় আগরে োয় এক  ভয়োনক যরোমহষেক ি নো িল খি । চোরল  েরুণ 
বোইকলচোরলক শে  শে  মোনুষ সমলবেভোলব যোওয়ো কলর খপখ লয় যমলরখি  যেলহেু েোরো একখ  যমো র বোইক 
বোখড়র খগ্র  যভলে যবর করোর মুহ ূলে ে বোখড়র মোখ ক যজলগ খচৎকোর কলর যেো পোড় কলরখি  পোড়ো; এবং বহু 
মোনুষ জোনে এই  বোখড়র মোখ কখ  িুষলিোর  ম্প  মোেো , েো সলেও খচৎকোলর পোড়োর মোনুলষর মলন সোযুেোর 
উিয়  হলয়খি  যবোযহয় এবং যসইসলঙ্গ েোলির যভের সুপ্ত খজিোংসো প্রবৃখিও একই  সলঙ্গ যজলগ উলেখি  যবোযহয় 
---- শে  শে , এমখন যিিলে খনরীহ হল ও েোরো যে সমলয় ি বিভোলব খপ খ লয় মোনুষ িুন করলে পোলর; েো 
এই  আগরে ো শহলরর কোলরোরই জোনলে আর  বো খক থোক  নো। 
একখ  যচোর যসখিন যসই িল  যেোগ খিলয়ও আর  যশষপেেন্ত খগ্র  ভোেোর সময় ুকুলে থোলকখন; যস খিগন্ত খবস্ত ৃে 
ওই  মোলের একযোলর বলস; িূর যথলক শে  শে  মোনুলষর খচৎকোর আর  প্রহোলরর অনুবোি েোর মখস্তষ্ক ও বুলকর 
মলযে জমো হখি ।   
যস খেলর েোলব এই  মোে যপখরলয় অেকোলরর যভেলর; যস মোলের যভের খিলয় চুল র খসাঁ খথর মযেো পোলয় চ ো 
পথখ র আবিো িোলগর উপর  পো যেল  পলক  যথলক একখ মোত্র চোরখমনোর খসগোলর  যবর কলর র্োন পলকল র 
যভের যিশ োইলয় হোে রোলি, খকন্তু যিশ োইখ  যবর কলর নো। 
েোর কোলন যঢোলক যমৌমোখির গুঞ্জলনর মলেো খকি ু শে; এই  খনজেন খনিঃশে প্রোন্তলরর অিূলর যঝোলপর সলঙ্গ য লগ 
থোকো উড়ন্ে অসংিে যজোনোখকর আল ো, যেন যে  েুখরলয় আসো যপলট্রোমেোক্স  োইল র মৃদু সোিো আল ো িখড়লয় 

থোকলে যিলিও আ োিোভোলব কিনও  যমৌমোখির গুঞ্জন, েোরপর কিনও  যভোমো গুখির মলেো বহুিূর রোলের 
আকোশ যথলক যনলম আসো শে-েরঙ্গ মলন হলি; যস থমলক িো াঁড়োয়।   
এই  েরুণ বোইক যচোরখ র মন  এক্ষণ, খেক যেভোলব খগ্র  যভলে খবলশষ পিখেলে যবোবো বোইলকর েো ো যিোল  
অথচ  গৃহকেেোর খনিঃেোস-প্রিঃেোলসর শেও যেসময় শুনলে অভেস্ত, যসই মুহ ূে ে খ র যচলয়ও েীক্ষ্ণ অনুভব ক্ষমেোর 
যজোলর যস শলের উৎস  িু াঁজলে থোলক। এবং এই  মুহ ূলে েই েোর খসগোলর খ  িোওয়োর খপপোসো যপ । খকন্তু যস 
যিশ োই পলক  যথলক যবর কলরও জ্বো   নো। েোর মলন হ , যিশ োই জ্বো োল  িূর যথলক আগে  যচোর 
যোওয়োকোরী মোনুষগুল ো যকউ নো যকউ েোর অখস্তত্ব য র যপলে পোলর; অথবো যস যে অপরোযী, একজন  মোকেোমোরো 
বোইকলচোর , খবলশষ কলর থোনোয় েোর িখব আলি, হয়লেো বো আলরক রকলমর ভয় , েোর যচহোরো যস এিলনো 
যিলিখন , একথো যভলব যস খসগোলর  যরো  নো। আগুনহীন খসগোলর খ  যস যেো াঁল  ঝুখ লয় বেথ ে যযো াঁয়ো  োনোর মলেো 
কলর  োনলে  োনলে শলের উৎলসর খিলক এখগলয় যগ । 
যস এরকম  যসলিখ ভ েরুণ যমো রবোইক যচোর, েোর সলঙ্গ েু নো চল  একজন  প্রির েীক্ষ্ণ অনুভূখেসম্পন্ন 
বুখিমোন যগোলয়ন্দো অথবো গুপ্তচলরর। েোর চখরলত্রর প্রযোন শবখশিে হ , যস মলন মলন খেক করলে পোলর, েেই  
বুখিমোন যহোক প্রখেপক্ষ বোইক চো ক, েোর বোইকখ  যস চুখর করলবই েখি ইলি কলর। েোরপর যসই যমো র 
বোইলকর ইখঞ্জনখ  েলথি িোলম বোং োলিলশ পোচোর কলর যিলব। বোং োলিলশ যমো র চো খ ে যনৌলকোর জলন্য 
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ইয়োমোহ বো এলিলশর যমো র বোইলকর ইখঞ্জন অেেন্ত জুৎসই। এর  জলন্য েোর পোরোপোলরর য োক আলি।   
এিন  যস বুঝলে পোরলি, িূর যথলকই যস অনুভব করলে পোরলি যে, যে চোরজনলক রোমনগলরর বোখড়লে যস খগ্র  
যভলে বোইক চুখর করলে পোেো , েোরো হয়লেো নোও খেরলে পোলর। পোখ লয় আসোর সময়  চল  যগলি। হয়লেো 
চোরজনলকই পোড়োর মোনুষ যলর খপখ লয় যমলর যেল লি ; রোমনগলর িনবসখে অঞ্চল  েোর সম্ভোবনো যবখশ।   
যস চোরখমনোরখ  অবলশলষ আল ো আড়ো  কলর যরো । মুি ভখেে যযো াঁয়ো নোক খিলয় িোড়লেই যস য র যপ , 
সোমলন একখ  মোনুষ পলড় আলি। যস দুহোে হো াঁ ুলে ভর  কলর মোথো ো যনোয়ো । েোরোভরো যহমলন্তর আকোশ 
যথলকও যে খিগন্ত খবস্ত ৃে মোলের ওপর  আল ো পলড় , েোলেই যস চমলক ওলে। 
যমরুিে যবলয় নোম  যকোন ভলয়র যরোে নয় , এক ো দুিঃলির নিীর যরোে যেন ইল কখট্রক েোলরর যভের খিলয় 
খবদুেলের মলেো যনলম যগ  সহসো। শরীরখ  নোরীর। খচৎ , দুই হোে বো াঁযো , দুই যিো ো ঊরুর উপর  দুই হোলের 
েো ু খিলয় যঢলক যরলিলি েোর যেোখন। শোখড়র প্রোন্ত মোখ -িোলসর উপর  বহুিূর মলন হয়  যকউ য লন খনলয় যগলি। 
খেক , একখ  কুকুর। 
যস কুকুরখ লক মোখ র যঢ ো িু াঁলড় েোড়ো কলর। 
যচোি দুল ো বো াঁযো। মোথোর খপিলন খগ াঁ । দুই যিো ো স্তন যথলক যে আল ো আসখি  েো যহমলন্তর েোরোভরো 
আকোলশর খনলচ যে যকোনও মোংস খবলক্রেো বো স্বভোব কসোইলকও প্র ুব্ধ করলব। খকন্তু যস ঝরঝর  কলর যক াঁলি 
যেল । কোরণ েোর যিোল ো যবোনখ ও গে  বির  িশমীর রোলে এমখন কলর এই  মোলেই যখষেেো হলয়খি ; দুখিন 
বোলি যস আত্মহেেো কলর।   
 
বহুিূর যথলক েিনও  যভলস আসখি  আেে খচৎকোর, হৃিয় খবিোরক খচৎকোর ‘বো াঁচোও বো াঁচোও!’ ‘যর  মোর, যমলর 
যে ।‘ খঢ   োখেলসো োয় প্রহোলরর এক  নোরকীয় যকোরোস। মোনুষ মোরোর যকো োহ  এে  ককেশ হয় , এ ো যেন যস 
এই  প্রথম য র যপ ।   
যস যেল  যিওয়ো খসগোলরল র জ্ব ন্ত যশষ অংশ ো িু াঁজখি । এখিক ওখিক যকোথোও িু াঁলজ যপ  নো যস। যস এক ু 
যভলব খন  যিো ো যজোড়ো নগ্ন স্তলনর খিলক েোখকলয়। খেক েিন ই দুল ো ইখিলয়র কোজ একই  সলঙ্গ যস অনুভব 
কর । খেখমর… খেখমর… খেখমর… বল  র্োকলি মৃদু কলন্ে, শেগুল ো খিগলন্তর খবিোলনো প্রোন্তর যথলক যভলস 
আসলি, আর  খদ্বেীয়খ  হ  যপোড়ো গে। যস কোলনর কোলি ঝু াঁলক খজলঞ্জস করলে েোলব --- কী নোম , যকোথোয় 

থোলক, যস সমলয়ই খসগোলরল র যশষ অংশ ো যস যিিলে যপ  েোর দুই স্তলনর মোঝিোলনর উপেেকোয় শুলয় আলি। 
যস স্তলনর যিো াঁয়ো বো াঁ খচলয় খসগোলরল র  ুকলরো ো খনলয় যের যেো াঁল  যরলি জ্বো ো , আর   ক্ষ কর  এবং বুঝলেও 
পোর  যে আগুনখ  খনলভলি েোর বুলকই , েোর িোলম।   
যস খেক কলর যেল  খসগোলরল  ক’ োন খিলয়ই। যশষেম অংশখ  েো আেু  সহ্য কলরলি নো আর , যেল  খি ।িুব 
দ্রুে নরম  স্পলশে মোথো ো যলর ব ল , খিখি , আপলন আমোলর খবেোস কলরন।   
এই  বল  যস মোথো ো কোে কলর যচোি বো াঁযো কোপলড়র খগ াঁ  যিোল । যহমলন্তর রোে, েোরোর আভোয় যস যিিলে 
পোয়, যমলয়খ  েোর খিলক অপ লক েোখকলয় আলি। 
যস এবোর খজলজ্ঞস কলর, আপলন থোলকন কই  ? 
আল ো দুই বো াঁযো হোে উপলর েুল  িখক্ষণ যকোলণর খিলক যিিো । ব   বোখড় ও খেকোনো। 
যস খচনলে পোলর। যবখশিূলরর রোস্তো নয়  আল োর খেকোনো। িুব আলস্ত আলস্ত ব  , আমোর নোম আল ো। কল লজ 
থোর্ে ইয়োলর পখড়। আপখন যে ভোল ো, আপনোর হোলের যিো াঁয়োলেই যবোঝো যগলি।   
অেকোলর যস আল োর মুি েে ো ভোল ো পড়লে যপলরলি, এর  যচলয় যবখশ পখরমোলণ যস খনলজলক পড়লে খশি  
যে, জগলে এমন  নোরীও আলি, েোর কোলি খবেোস হোরোলনো পোপ। 
--- আপখন আমোলক এক  বো খে জ  এলন যিলবন? আখম সব  যুলয় যনব েোরপর বোখড় েোব 
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আল ো খচৎ হলয় আলগর মলেোই শুলয় থোলক খনজেন মোলের উপর । যস যিলি, আকোশ এে  খনম ে , ধ্রুবেোরো খ  এে  
উজ্জ্ব  যিিোখি  ---- ওইখিলক মন  ভোল ো নো থোকল  েোখকলয় যথলকো খকি ুক্ষণ, স্বখস্ত পোলব--- খেখমর ব ে । 
আখম কী কলর মুি যিিোব খেখমলরর কোলি --- বল ই যস শে কলর যক াঁলি ওলে এবং উপুড় হলয় মোখ লে মুি 
গুাঁলজ খজভ খিলয় য লন খনখি , মোখ র খনলচ  ুলকোলনো জ । যস মোলয়র যকো  িু াঁজখি । যস খেখমলরর পদ্মপোেোর 
মলেো দুল ো হোলের েো ুবন্দী সুি িু াঁজখি । 
 
যস, বো খে এবং জ  এ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                              সূচীপত্র 



16 
 

            

গল্প 

 
 
খগরখগখ  ো হোে পো াঁলচক িূলর িো াঁ খড়লয় পথ  আ লক িোড় েুল  খনস্পৃহ খকন্তু খির যচোলি েোখকলয় রলয়লি । 
রলমলনর এক ু ভয়  হয়  । কোমড়োলব নোখক ? যস খেক জোলন নো খগরখগখ রো কোউলক কোমখড়লয়লি খকনো । খকন্তু 
কোলি যগল  ও ো খনশ্চয়ই কোমড়োলব । যস হয়লেো ও োলক খঢ  যমলর েোখড়লয় খিলে পোরলেো । হয়লেো এ ো নো 
করোলেই ও ো েোলক যকোন যেোয়োক্কো নো কলর এক ো হোই যেোল  রোজকীয় ভখঙ্গমোয় । েোরপর েোর সোমলন 
খগরখগখ  ো এক  আশ্চেে যভ খকবোখজ শুরু কলর । রলমন আশ্চেে হলয় যিলি, খগরখগখ  ো যপিলনর বো াঁ পো- োলক 
েুল  প্রথলম এক ো যঢউ শেরী কলর । েোরপর আলস্ত আলস্ত ও ো সোরো শরীর োলক রখিমোভ কলর যেোল  । 
খকি ুক্ষণ পর  যপিলনর র্োন পো- োলক েুল  আবোর আলরক ো যঢউ শেরী কলর । আলস্ত আলস্ত ও োর সোরো শরীর 
এবোর সোিো যযো াঁয়োল  মে  হলয় েোয় । এইভোলব সোমলনর বো াঁ পো- োলক নোখচলয় হ ুি বণে এবং সোমলনর র্োন পো-
 োলক নোখচলয় রুলপোখ  বণে শেরী কলর রলমনলক েোক  োখগলয় যিয় । েোরপর রলমলনর খিলক এক ো যভংখচ 
যকল  অেলে ভরো বোগোলনর আগোিোর মলযে যসাঁ খযলয় েোয় । 
রলমন অবোক হলয় িো াঁ খড়লয় থোলক । এই  খগরখগখ লির এেোলেো ক্ষমেো ! মুহ ূলে ে খকভোলব রং পো খ লয় যগ  ! 
ভোবনোর যকোন কূ খকনোরো নো যপলয় যস েোর খনলজর িলরর খিলক চল  েোয় । 
রলমন নোমক যে েুবকখ র কথো এেক্ষণ ব ো হলয়লি এবোর েোর এক ু পখরচয় যিওয়ো েোক । ভোরেবলষের 
অন্যোন্য যিল র মলেোই রলমন একজন  সোিো খসলি েুবক । বয়স  েোর পাঁয়খত্রশ চ লি । আর  খকি ুখিন পলরই 
সরকোখর চোকুখর পোওয়োর যে বয়সসীমো যোেে করো আলি যস োলক িোখড়লয় েোলব যস । চোকুখর পোওয়োর জলন্য 
র্োলনর রোজলত্ব র্োনপোখ ে এবং বোলমর রোজলত্ব বোমপোখ ে কলর যগলি, খকন্তু চোকুখর আর  হয়খন । যসও জোলন 
সরকোর সব  যবকোরলির সরকোখর চোকুখর খিলে পোরলবনো যকোনখিনই । বোবো খিল ন এক  সরকোখর অখেলসর 
বড়বোব ু , এিন  অবসরপ্রোপ্ত । অবসর  যনওয়োর সময়  বোবো যবশ খকি ু  োকো যপলয়খিল ন, খকন্তু একমোত্র যমলয়র 
খবলয় খিলে খগলয় প্রোয় সব  যশষ । েো খকি ু অবখশি খি  েো খেখন যিো লিল  অলশষলক খেলকিোখরর কোজ করোর 
জলন্য খিলয় যেল লিন । যিো ভোই অলশষ রলমলনর যথলক বির  িলশলকর যিো , খব.কম . পোশ কলর খেলকিোখরলে 
যনলমলি । বোং োয় এম .এ. রলমলনর এিলনো ক্ষীণ আশো চোকুখর হল ও হলয় যেলে পোলর । হয়লেো েোর বোবোরও 
এরকম  এক ো আশো আলি । খকন্তু হবোর সম্ভোবনো িুবই কম  । যবশ কলয়ক ো খ উশোখন কলর খনলজর হোে িরচ ো 
অবশ্য চোখ লয় যনয় যস । এমন  খকি ু কেোখপল  ও যনই েোর েোলে এক ো বেবসো আরম্ভ করো যেলে পোলর । 
কেোখপল   ব লে েোর খকি ু ইখন্দরো খবকোশ পত্র আলি । র্োন-রোজলত্ব র্োনপোখ ে করো বোবি বেোঙ্ক যথলক পো াঁচ 
হোজোর  োকোর ঋণলম ো যপলয়খি  । ঐ  োকো ো যপলয় যস সলঙ্গ সলঙ্গ বুখি কলর ইখন্দরো খবকোশ পত্র খকলনখি  । 
সোলড় পো াঁচ বির  পর  যময়োি যশলষ  োকো ো খদ্বগুণ হল  আবোর যস ইখন্দরো খবকোশ পত্র খকলনখি  । েোরপর 
আবোর যময়োি যশলষর পলর যস ন্যোলশলন  যসখভংস সোখ ে খেলক  খকলন পুণখব ে খনলয়োগ কলরখি  । এখিলক বেোঙ্ক 
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যথলক খচখে এলসখি  । পোিো যিয় খন যস । েখিও যস জোলন ঋণলম ো শে োর মলযে যেলহেু ঋণ  কথো ো আলি 
যসলহেু ঐ  োকো ো যকোন একখিন সুিসহ েোলক যেরৎ খিলে হলব । বেেমোলন েোলির বোখড়লে যকোন খেলক খঝ-ও 
যনই । িলরর সমস্ত কোজ মো-ই কলরন । যকোন যকোন সময়  মো খেখেখবরি হলয় বল  ওলেন, আর  ভোল ো  োলগ 
নো । সব  যিলড় একখিন চল  েোব যকোথোও । রলমন জোলননো , মো আসল  খেক যকোথোয় যেলে চোন ! েলব 
মোলয়র কি যস যবোলঝ । চোকুখর যপল  এক ো খেলক খঝ হল ও যস যরলি খিে । অলশষলকও েখি এক ো খবলয় 
কখরলয় যিওয়ো যেলেো । খনলজর খবলয়র কথো এিন  খচন্তোই করলে পোলর নো যস । চোকুখর নো যপল  যকোনখিন েোর 
পলক্ষ েো সম্ভব বল ও মলন হয়  নো । এমখনলে যস খনলজর মো এবং যবোন বোলি অন্য মখহ োলির কোি যথলক 
িশহোে িূলর িূলরই যথলক এলসলি এেখিন । এক ু  োজুক প্রকৃখের মোনুষ যস । কল জ এবং ইউখনভোখসে খ লে 
পড়োর সময়  যকোনখিন যকোন যমলয়র কোলি খগলয় খনলজ যথলক কথো ব লে পোলর খন । অবশ্য যস মুখিলয় থোকলেো 
েখি যকোন যমলয় েোলক যর্লক কথো বল  । যস সুলেোগ অবশ্য েোর জীবলন যকোনখিন আলসখন । েলব রোস্তোয় 
হেোৎ মুলিোম ু খি যিিো হলয় যগল  েিন  যকোন সহপোখেনী বল  উেলেো, ‘রলমনবোবু যকোথোয় েোলিন ? ভোল ো 
আলিন ?’ েিন  েোর বুক ো যে িুখশলে েুল  উেলেো েো আর  ব োর অলপক্ষো রোলিনো । যকোন যমলয়র সলঙ্গ 
অন্তরঙ্গেো নো থোকল ও যস যস ো পুখষলয় খনলেো খিবোস্বপ্ন যিলি যিলি । এই  খিবোস্বলপ্নর মোযেলম বহু যমলয়র সলঙ্গ 
--- যস পোড়োর যমলয়ই যহোক, সহপোখেনী খকংবো মোযুরী িীখক্ষেই যহোক, কলেোবোর কলেোভোলব আ োপ যথলক 
আরম্ভ কলর কলেোখকি ু যে যস কলরলি েো যস খনলজও ব লে পোরলবনো । ইিোনীং যস যসোনো খ  বল  এক ো 
যমলয়লক মলন মলন ভোল োবোলস । যসোনোখ রো েোলির পোড়োয় নেুন এলসলি এবং ও িুব সুন্দর নোলচ । েোর সোলথ 
যসোনো খ র এিলনো আ োপও হয়খন । হবোর সম্ভোবনোও যকোনখিন আলি খকনো সলন্দহ । েলব বলয়স যবলড় 
েোওয়োলে যবোযহয় রলমলনরও এক ু সোহস যবলড়লি । আলগ যস যমলয়লিরলক আড়লচোলি যিিলেো । এিন  যস 
যসোজোসুখজই অলনক ো হ্যোং োর মলেো যমলয়লির খিলক েোখকলয় থোলক । যসোনো খ লক যিিল  যস হো াঁ কলর যচলয় 
থোলক এিন  । খকন্তু যসোনো খ  যকোনখিন েোর খিলক একপ লকর িৃখিলেও েোকোয়খন । এইসব  যিলি হয়লেো 
যসোনো খ র খেন বোেবী শ্যোম ী, ই ো ও খমে ু একখিন েোলক শুখনলয় বল খি , েীলথ ের কোক । বল ই যস খক খহ 
খহ হোখস েোলির । িুব িোরোপ  োলগখন েোর । মলন মলন বল খি  যস, েীলথ ের কোক হল  কোকই । 
এিোড়োও রলমন অলনক েেোন্ োখসলে যভোলগ । খেক েেোন্ ো খস নয় , বরং ব ো েোয় েোর যরোমোখন্ ক খচন্তোযোরোগুখ  
একমোত্র েেোন্ ো খসর মোযেলমই রূপোখয়ে করো সম্ভব । দুল ো উিোহরণ যিওয়ো েোক । (এক ) একখিন রোখত্রলব ো যস 

রোস্তোয় হো াঁ খি  । এমন  সময়  েীব্র যবলগ এক ো মোরুখে ভেোন খকনোর খিলয় যবখরলয় যগ  । যবখরলয় েোবোর সময়  
এক ো ঢোউস সুে লকস ভেোন োর যভের যথলক যেল  যগ  । সলঙ্গ সলঙ্গ পুখ লশর এক ো জীপগোখড়ও মোরুখের 
যপিলন যোওয়ো করলে করলে িুল  যগ  । যস সুে লকস োলক বোখড়লে খনলয় এলস যিিল ো যভেলর পো াঁচশ  োকোর 
সোখর সোখর বোখন্র্ , প্রোয় এক  যকোখ   োকো । যস েিন   োকোগুখ  সুে লকসসহ থোনোয় জমো খিলয় এ  । েোরপর 
একখিন পুরষ্কোর স্বরূপ খবশ  োি  োকোর এক ো যচক সরকোলরর কোি যথলক যপ  েো খকনো এক  যকোখ   োকোর 
কুখড় শেোংশ । অবশ্য পুরষ্কোলরর মূ ে ো সরকোখর আলিশ যমোেোলবক িশ  নো কুখড় শেোংশ যস খেক জোলননো । 
েলব কুখড় শেোংশ বল  ভোবলে ভোল ো  োলগ । ( দুই ) একখিন েোলির বোখড়লেই মোখ  িু াঁড়লে িু াঁড়লে এক  
ক স  স্বণেম ুেো যস যপলয় যগ  । ইেেোখি ইেেোখি । উিোহরণ খিলয় যশষ করো েোলবনো । েলব রলমলনরও খকি ু 
ভোল ো খিক আলি । যস যকোনখিন অপরোযী কোলজকলম ে খনলজলক জড়োয়খন । আর  স্বোমী খবলবকোনন্দলক েোর িুব 
ভোল ো  োলগ । এিোড়ো ইিোনীং এক  এন . খজ .ও .-র পক্ষ যথলক বখস্তর মোযেখমক এবং উচ্চমোযে খমক পরীক্ষোথ েীলির 
এক  যকোখচং ক্লোস পখরচো নো কলর । এ যহন রলমনলক এবোর যবশ খচন্তোয় যেল  খিলয়লি খগরখগখ  ো । 
যিো লব োয় যস ভোবলেো খপ খস সরকোরলক গুরু খহলসলব যপল  যসও েোদুকর হলয় েোলব । েোলেো আর  হয়খন 
।েলব এিলনো মোলঝ মোলঝ খনলজলক েোদুকর বল  ভোবলে েোর ভোল োই  োলগ । অন্তে েোদু যিখিলয় খক 
যসোনো খ লক জয়  করো সম্ভব হলেো নো ? আর  খগরখগখ র মলেো রং পোল্টোলনোর েোদু েখি পোরলেো ! েোহল  যসও 
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খনশ্চয়ই  খবিেোে হলয় যেে । অলনক কলি যস অলনক েোলসর যি ো আয়ত্ব কলরখি  । হেোৎ েোর মলন হয় , 
খগরখগখ র মলেো যচিো কলর যিিলে যিোষ খক ? যিিো েোক নো যস খগরখগখ  হলে পোলর খকনো । ভোবো মোত্র যস 
েোর খনলজর িলরর িরজো বে কলর যিয় । েোর িলর খবরো  আয়নো সহ  এক ো যসলকন্র্ হ্যোন্র্ যেখসং য খব  
আলি । খবজ্ঞোপন যিলি যস ও ো এক  খমখ  োখর কেোলেলনর কোি যথলক খকলনখি  । অবশ্য ঐ কেোলেলনর িলর 
স্কু োর, খ খভ, খিজ , খটখরও ইেেোখি আলরো অলনক খবখক্রর খজখনস খি  । সোলযের মলযে খি  নো বল  যস শুযু 
যেখসং য খব  োই খকলনখি  । যস এবোর যেখসং য খবল র সোমলন হোমোগুখড় খিলয় িো াঁড়োয় । সলঙ্গ সলঙ্গই যস 
এক ো খবরো  পোথেকে  ক্ষ কলর । খগরখগখ র য জ আলি, েোর যনই । 
এবোর রলমন েোর বো াঁ পো- ো েুল  যঢউ যি োলনোর যচিো করলে থোলক । খকি ুক্ষণ যচিো করলেই েোর মলন হয়  
আয়নোয় েোর যচহোরো ো যেন রখিমোভ হলয় ওলেলি আলস্ত আলস্ত । আনলন্দ েোর শরীর ো যনলচ উেলে থোলক । 
হোমোগুখড় খিলয় যস সোরো িরময়  যিো োি ু খ  কলর । েোরপর আয়নোর সোমলন িো াঁ খড়লয় খগর খগখ  োর মলেো অন্য পো 
এবং হোেগুখ  নোখচলয় যসও পরপর  সোিোল , হ ুি এবং রূপোখ  বণে শেরী কলর খনলজই আশ্চেে হলয় যেলে থোলক 
। খনলজলক মলন হলে থোলক একজন  ক্ষমেোবোন বেখির মলেো । ভয়  খজখনস ো েোর মখস্তলষ্কর সমস্ত যকোষ যথলক 
খনখশ্চি হলে থোলক েিন  । িলর থোকলে আর  ইলি হয়নো েোর । যচহোরো োলক রখিমোভ কলর রোস্তোয় যনলম আলস 
যস । 
ভরদুপুর । রোস্তোয় য োকজন কম  । সূলেের যেজ োও যবখশ যেন মোথোর যভের োলক যগো মো  কলর খিলে চোয় । 
েীব্র যকৌে ূহ  রলমলনর, েোলক যকমন িোসো যিিোলি ! যচনো য োকজলনরো েোলক খকভোলবই বো যনলব ? এইসময়  
যস যিলি রোস্তোর উলল্টোখিক যথলক েোর যিো ভোই অলশষ আসলি । যস িুখশ হয়  । েোক এবোর েোহল  পরীক্ষো 
করোর সুলেোগ এক ো পোলি । েোর যকবখ  মলন হয়  অলশষ েোলক খচনলেই পোরলবনো । প্রোয় মুলিোম ু খি হবোর 
পরও  একসময়  অলশষ েোলক পোশ কোখ লয় যবখরলয় যেলে থোলক । যস আলরো িুখশ হয় , অলশষ েোহল  েোলক 
খচনলেই পোলরখন ! যস যপিন খেলর অলশষলক র্োলক, এেোই অলশষ, েুই আমোলক খচনলে পোখরস খন ? িেোখ্ যেো 
আমোর যচহোরো ো রলির মলেো  ো  যিিোলি খকনো ? অলশষ িুলর িো াঁড়োয় । খকি ু ো অবোক হলয় অলশষ বল , 
যেোলক আখম খচনলে পোরলবো নো যকন ! হ্যোাঁ, যরোলি হো াঁ োহো াঁ খ  করোর জলন্য যেোর যচলহরো ো এক ু  ো  যিিোলি 
। আমোর এক ু েোড়ো আলি । এক  জুখনয়র ইখঞ্জনীয়োরলক খনলয় এক্ষুখন এক  রোস্তোর মোপলজোি করলে হলব । 
েোখি । অলশষ প্রোয় িুল ই যবখরলয় েোয় । অলশলষর বেস্তেোলক েোর যমোল ই ভো   োলগনো । যকব  মোপলজোি, 

খহলসব , খব  আর  যরোযখর । অসহ্য । 
রলমন এলগোলে থোলক । এক ু এলগোলেই যস যিলি যসোনো খ  আর  েোর খেন বেু শ্যোম ী, ই ো , খমে ু রখেন 
র্োনো যমল  প্রজোপখের মলেো এখগলয় আসলি কখবেোর িলন্দ । খি খি  হোখস, মোথোর ওপর  রখেন িোেো, খেক 
যেন আকোশ যথলক যনলম আসো যকোন পরীর ি  । যস িো াঁ খড়লয় পলড় এবং হো াঁ কলর যসোনো খ লির খিলক েোখকলয় 
থোলক আর  ভোবলে থোলক রখিম বলণে রখঞ্জে বল  েোলক খনশ্চয়ই ওরো এিন  খচনলেই পোরলব নো । এই  েোাঁলক 
যস যসোনোখ র যসৌন্দেে চো লব । যস যসোনো খ র পো দু’য োয় নুপুর যিো াঁজোর যচিো কলর । েোরপর েোর দু’যচোি পো 
যথলক হো াঁ ু , হো াঁ ু যথলক যকোমর, যকোমর যথলক যপ , যপ  যথলক বুক, যশলষ বুক যথলক যসোনোখ র দু’যচোলি 
খগলয় েিন  েোর যচোি পলড় েিন  যস যিলি যসোনোখ র দু’যচোি যথলক আগুন খেকলর যবরুলি । এই  প্রথমবোর 
যসোনো খ  েোলক যিিলি মুলিোম ু খি এবং েো আগুন িৃখিলে । পোশ যথলক আওয়োজ আলস, েীলথ ের কোক এবং 
যসোনো খ র বেুলির খহ খহ হোখস । যস যবশ বুঝলে পোলর ওরো েোহল  েোলক খচনলে যপলরলি । সলঙ্গ আয়নো যনই, 
েোই যস বুঝলে পোলরনো রখিম আভো ো হোখরলয় যগলি খকনো । যসোনো খ  খকন্তু হোলস নো , যস রলমলনর ওপর  যথলক 
দু’যচোি সখরলয় যনয়, েোরপর রোস্তোয় একলকোলণ থুিঃ কলর থুে ু যেল  । দুম কলর যেন রলমলনর যব ুন ো যেল  
েোয় । যস কুাঁকলড় চুপলস যেলে থোলক । যসোনোখ  খক েোলক যিন্নো কলর ? অপমোলন েোর কোলি খিন ও রোখত্রর 
প্রলভি এইমুহ ূলে ে এক  হলয় েোয় । যরণী েখি েোাঁক হলেো েোহল  যসও হয়লেো সীেোর মে  আত্মখবসজেন খিলয় 
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যে লেো । খকন্তু যরণী আর  েোাঁক হয়নো । েল  যস অলনক ো হোেখড়লয় েোওয়োর মলেো কলর েোর িলরর খিলক 
খেলর েোবোর যচিো কলর । যসোনোখ রো কিন  যে চল  যগলি যস য রই পোয় নো । েোর মোথোর খভেলর এিন  
কুলমরুর বরে  । যস খচন্তোশখিরখহে । 
িলর খেলর যস বহুক্ষণ খঝম যমলর বলস থোলক । িখড়র কোাঁ োর খিলক েোর আর  যিয়ো  থোলক নো। ক্রমশ েোর 
সমস্ত খচন্তো রোগ হলয় যবখরলয় আসলে থোলক । েোলক যকন যিন্নো করলব যসোনো খ  ? যকন ? যকন ? যকন ? 
যসোনো খ র ওপর  েোর সমস্ত রোগ আিলড় পলড় । েোর যকব  মলন হলে থোলক যসোনোখ লক এক ো শোখস্ত যিওয়ো 
িরকোর । হ্যোাঁ , এমন  শোখস্ত েো যস জীবলন যকোনখিনই ভু লে পোরলব নো । যস খেক কলর রোলে সবোই িুখমলয় 
পড়ল  যস খগরখগখ র মলেো হলয় েোলব । খনলজর রং পো ল  যনলব । েোরপর যসোনো খ লির বোখড়র কোিোকোখি 
খগলয় যকোন গোলি উলে েোলব । গোি যথলক িোলি । িোি যথলক যসোনো খ র িলর । যসোনোখ র খনজস্ব ির  যকোন ো 
যস জোলননো , খকন্তু খেক িু াঁলজ যবর কলর যনলব যস । েোরপর যসোনো খ র িরজো যভলে যস যভেলর ঢ ুকলব । ঢ ুলকই 
যস যসোনোখ র হোে-পো-মুি সবই  যব াঁলয যে লব । েোরপর এক োলন ওর  সমস্ত কোপড়-যচোপড় খি াঁলড় যেল  ওর  
ওপর  পোশব অেেোচোর চো োলব । আর  েখি খচলন যেল  ? েোহল  ওলক দু’হোলে গ ো খ লপ --- 
--- রলমন । েুই আজ  পড়োলে েোস খন ? পো াঁচ ো বোলজ যে । মোলয়র গ ো শুলন চমলক ওলে রলমন । যস যিলি 
েোর সমস্ত শরীর ো িোলম খভলজ যগলি । --- ও খক , েুই এমনভোলব চমলক উেখ  যকন! শরীর োও যিিখি িোলম 
খভলজ যগলি। খকি ু হলয়লি ? --- নো নো মো । খকি ুই হয়খন । এক ু অন্য খচন্তোয় বেস্ত খি োম । আখম এক্ষুখন 
যবখরলয় পড়লবো । এক ু চো কলর যিলব মো ? বল ই রলমন এক ো কোষ্ঠ হোখস হোসোর যচিো কলর । --- বোলজ 
খচন্তো একিম  কখরস নো । আখম চো কলর আনখি । মো চল  েোন । 
রলমন যীলর যীলর আবোর খবিোনোর ওপর  বলস পলড় । সখেেই এেক্ষণ যস বোলজ খচন্তোই যেো করখি  । শুযু বোলজ 
খচন্তোই নয় , জিন্যেম । এবোর খনলজর ওপরই  যিন্নো যলর েোয় েোর । যস খকনো এক  পশুলে পখরণে হলে েোখি  
! যস খকনো একজন  িুনীলে পখরণে হলে েোখি  ! খিিঃ খিিঃ । যস খকনো এক  অমোনুষ হলয় েোখি  ! খনলজলক 
এিন  খগর খগখ  বল  ভোবলে েোর যিন্নো হয়  । যসই খগরখগখ  োর ওপর  েোর সমস্ত রোগ খগলয় পলড় । েোর মলন 
হলে থোলক ঐ খগর খগখ  োর জলন্যই েে  সব  গন্র্লগো  । যস এক ো িো খনলয় খগরখগখ  ো যেিোলন  ুখকলয় 
পলড়খি  যসিোলন খগলয় আগোিো সোে করলে থোলক । আলস্ত আলস্ত সমস্ত আগোিোই সোে হলয় েোয় । খকন্তু যস আর  
খগরখগখ  োলক িু াঁলজ পোয় নো । ক্লোন্ত হলয় হো াঁপোয় যস । িলর যঢোলক । যচয়োলর বসলে খগলয় েোর যকব  মলন 

হলে থোলক েোর মোথোর যভের োও যেন আগোিোলে ভখেে । যস েিন িো খিলয় যচাঁলি যচাঁলি মোথোর যভেলরর 
আগোিোগুখ ও সোে করলে থোলক । সোে করলে করলে যস খবড়খবড় কলর ব লে থোলক, যসোনো খ , আখম য োক ো 
খেক িোরোপ নই  । খনলজলক আখম একজন  ভোল ো য োক বল ই মলন কখর । হয়লেো অলনলকই কলরন । েলব আখম 
এক ু আ োিো যরলনর । আখম এক  খবেজনীন খচন্তোযোরোয় খবেোস কখর । আখম খবেোস কখর ভ্রোেৃত্বলবোলয । 
মোনবেোলক আখম ভোল োবোখস । গভীরভোলব । বুঝলে চোই বোস্তবেোলক , সখেকভোলব । েোই, আর  েোই যেোমোলক 
আখম ক্ষমো কলর খি োম যসোনো খ  । হয়লেো আমোর এই  ক্ষমোর যকোন গুরুত্বই যনই যেোমোর কোলি । েবু েুখম 
যব াঁলচ থোলকো হোজোর বির  । 
    

 
 
 
                           সূচীপত্র    
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গল্প 

 

মীনাক্ষী দসন       দতামাকর িসধ্কছ দর্ 

 
যসখিন শ্রোবণসেেো। 
কিমেুল র গলে আকু  বোেোস। মো খে েু  েুল লি। মোযবী েোয় দু লি নেমুিী মোযবী। কনকচো াঁপো , েূথী 
আর  যকেকীর সুবোস জ কণোর সলঙ্গ খমলশ িখড়লয় পড়লি চোরযোলর। দু লি নোগলকশলরর যকশর, নবমখিকো েুল  
িুলর িুলর গুঞ্জন করলি মযুকর। কিনও  খগলয় বসলি অলশোক, কুন্দ, খকংশুক বো খশখরষেুল । র্োখ মগোলি ঝু লি 
সুপক্ক র্োখ ম। কোমরোেো গোি েল র প্রোচুে ে খনলয়ও হোওয়োয় েোর শরীর যিো োলি। য বু, জ পোই, চো েো আর  

যে াঁে ু গোলির পোেোর মৃদু সঞ্চো লন জ কণো ভরো বোেোস খশরখশরোখন জোগোলি সবেোলঙ্গ। নোরলক  আর  
েমো গোলির পোেোরোও দু লি। চন্দনগলে ভলর উলেলি চন্দনবন। বৃন্দোবলনর কুসুখমে  েোকুলঞ্জ রোযোর অলপক্ষোয় 
বলস রলয়লিন বনমোখ  শ্রীকৃষ্ণ। যে গোখভগুখ লক খনলয় খেখন যগোচোরলণ এলসখিল ন সকো লব ো , েোরো চোরযোলর 
িুলর িুলর ক্ষুযো যম োলি বৃন্দোবলনর নরম  েৃণিল । যীলর যীলর অপরোহ্ণ যনলম আসলি পৃখথবীলে।    
এইসমলয় মো েলশোিো বেস্ত রলয়লিন েোর দুগ্ধবেী গোখভগুল োর আহোেে প্রস্তুখের েিোরখকলে। কোনোই িলর খেরলব 
যগোযন খনলয়। েোরপর আহোর করলব েোরো। েলবই শুরু হলব শবকোখ ক দুগ্ধলিোহন পবে। িোসীরো যগোহো  পখরষ্কোর 
কলর যুনোর যযো াঁয়োয় মশো িূর করলি। গোখভলির েযের সমস্ত আলয়োজন প্রোয় সম্পূণ ে। এমন  এক  শোখন্তভরো মোয়োময় 
অপরোি হেোৎ সচখকে হলয় উে  বৃহিোকোর রলথর িিের শলে।   
--- এই  অসমলয় বখহরোগে যক এ  যগোকুল  রলথর আলরোহী হলয় ? 
খদ্বপ্রোহখরক খবশ্রোম যশলষ মহোরোজ নন্দ েোর সোেে মজখ লশ েোবোর জন্য প্রস্তুে হখিল ন। খেখন এখগলয় যগল ন 
বখহিেরজোর খিলক।   
--- রলথর শে যেন আমোর িলরর িরজোয় এলস থোম  ! 
নন্দ বোইলর এল ন। নন্দ-গৃলহর সোমলন এলস যথলমলি খবশো  রথ । েোর মোথোয় উড়লি মথুরোখযপখে কংলসর 
পেোকো। রথ  যথলক খনলচ যনলম এলস িো াঁ খড়লয়লিন সোর খথ অক্রুর। শশবেলস্ত এখগলয় যগল ন রোজো নন্দ। অক্রলরর 
অভেথেনোয় ত্রুখ  থোকল  চ লব নো। যক নো জোলন, ব িপেী , মহোলক্রোযী মহোরোজো কংলসর যমজোজ-মখজের কথো। 
েোর িূে হলয় খনশ্চয়ই এলসলি অক্রুর। কংলসর িূেলক েথোলেোগে মেেোিো যিওয়ো হয়খন --- এমন  কথো কংলসর 
কোলন উেল  মহোখবপি ি লব। 
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ইখেমলযে েলশোিোও এলস িো াঁ খড়লয়লিন আখেনোয় , নন্দর পোলশ। 
--- েলশোমেী, মহোমোনী অক্রুর এলসলিন। পিপ্রক্ষো লনর জ পোত্র পোেোও। 
নন্দ ব ল ন স্ত্রীলক। েোরপর এখগলয় খগলয় স্বোগে জোনোল ন অক্রুরলক। 
--- আসুন সোরখথবর। মহোরোজ নলন্দর গৃহ আপনোলক স্বোগে জোনোলি। 
অক্রুর মৃদু হোসল ন যসৌজলন্য। যেন বোখযে হল ন এমন  মুলির ভোব কলর প্রলবশ করল ন নন্দ-গৃলহর আখেনোয়। 
ইখেমলযে খনজ হোলে জ পোত্র খনলয় এলসলিন েলশোিো। িোসিোসীর হোলে নো পোখেলয় খনজ হোলে যসবো কলর 
অক্রুরলক সম্মোখনে করলে চোইল ন খেখন। 
--- আসুন মোন্যবর। হোে-পো প্রক্ষো ন করুন। 
েলশোিো অক্রুরলক র্োকল ন আখেনোর একযোলর। অক্রুর সখবনলয় েলশোিোর হোে যথলক জ পোত্র গ্রহন করল ন। 
--- অপরোযী করলিন এই  অযমলক। 
বল  হোে-পো ও মুি জল  যুলয় পখরষ্কোর করল , রোজো নন্দ খনজ হোলে এখগলয় খিল ন শুষ্ক গোত্রমোজেনী। অক্রুর 
সংকুখচে খবনয়-হোলস্য েো গ্রহন কলর হোে-পো মুলি প্রলবশ করল ন নলন্দর গৃলহ। 
--- আসন  গ্রহন করুন। 
নন্দ খনজ আস যন বলস অক্রুরলকও বসোল ন আরোম আসলন। েলশোিোও িলর প্রলবশ কলরখিল ন। অক্রুর আলগর 
যচলয়ও যবখশ খবনীে হলয় ব ল ন , --- খনভ ৃলে আপনোর সলঙ্গ খকি ু কথো আলি মহোরোজ। 
যকোথোয় বল , বুখিমেীর জন্য ইশোরোই েলথি। েলশোিো রেনশো ো অখভমুলি চল  যগল ন অক্রুলরর আহোলেের 
বেবিো করলে। যগল ন, িোসিোসীলির আলিশ খনলি েশ খিলয় অক্রুলরর জ পোলনর বেবিো শুরু কলর খিল ন , খকন্তু 
যকোলনো কোলজ মন   োগখি  নো েোর। কী এক  অশুভর সংলকেধ্বখন শুলনখিল ন খেখন অক্রুলরর রলথর িিেলর। 
আশঙ্কোয় ভলর উলেখি  েোর মন  আশঙ্কোর কোরণ নো যজলনই। 
--- কোনোই ! আমোর কোনোই যকন িলর খের  নো এিনও  ? অেকোর হলয় এ  ! 
বল  একবোর খেখন িুল  যবর হল ন আখেনোয় , আবোর এলস ঢ ুকল ন রেনশো োয়। 
--- যকন এ  এই  য োক ো ? ওই  অক্রুর ! কংলসর অনুচর। 
খেখন অক্রুলরর জ পোলনর জন্য িোিে প্রস্তুে করলে করলে অক্রুরলকই অখভসম্পোে করলে চোইখিল ন যেন। 
ওখিলক অক্রুর েিন  মহোরোজ নলন্দর সোমলন পূব েবৎ খবনয়-বচলন নে। 

--- মহোরোজ অপরোয যনলবন নো এ অযলমর। মহোমখহম কংলসর আলিলশই কোনোই ও ব োই দুইজনলকই মহোরোজ 
কংলসর িরবোলর খনলয় যেলে এলসখি আখম। 
ইেমলযে যগোযূ খ  অবসোলন রোে যনলম এলসলি পৃখথবীলে। িোসীরো িলরর কু ুখঙ্গলে কু ুখঙ্গলে জ্বোখ লয় খিলয় 
যগলি খপে -প্রিীপ। যস আল োর েে  উজ্জ্ব েো, েোর যপিলন জলমলি েেই  আাঁযোর। িোয়োরো কোাঁপলি 
এল োলমল ো, নন্দ-গৃলহর সুখচখত্রে যিওয়োল  যিওয়োল ।   
অক্রুলরর কথো শুলন মহোরোজ নন্দ খকন্তু অবোক হল ন নো , চমলক উেল ন নো। বরং এসময়  েোর যচোি যিলি মলন 
হ  যেন যস িৃখিপোলে যকোলনো সুিীি ে প্রেীক্ষোর অবসোন হ । হয়লেো আশঙ্কো খি  যসই যচোলি , খি  যেহদুবে  
খপেৃহৃিলয়র কোেরেো, খকন্তু খবস্ময় খি  নো যস যচোলি। যেন সবই  জোলনন , েবু খজলজ্ঞস করলে হলব েোই কর , 
এমন  অবলহ োয় খেখন অক্রুরলক ব ল ন --- খকন্তু এমন  আলিশ যকন খিল ন মহোরোজ কংস, জোনলে পোখর খক ? 
--- খনশ্চয়ই। 
অক্রুর খনলজর অজোলন্ত িৃখি নোখমলয় খনল ন। যেন খেখন এক  অপরোযী। 
--- মহোরোজ কংস যনুমেয় েজ্ঞ করলবন। েজ্ঞিল  নোনো আলমোি-প্রলমোলির বেবিো করো হলয়লি। মহোব ী কংলসর 
িরবোলর রলয়লি দুই মহোবীর মিলেোিো মুিেক আর  চোনুর। েোরো নোখক অপরোলজয়। অথচ  কোনোই-ব োই-এর  
বীরলত্বর িেোখে যগোকু  িোখড়লয় মথুরোয় পখরবেপ্ত। মহোরোজ েোই চোন কোনোই-ব োই-এর  সলঙ্গ মুখিেক ও চোনুলরর 
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মিেুি যহোক। েোরো খজেলব, েোলির যসোনোয় মুলড় যিলবন মহোরোজ কংস। 
--- আমরো সোমোন্য যগোপো ক। যসোনোয় আমোলির কী প্রলয়োজন ? 
একথো বল  মহোরোজ নন্দ যেন যবোঝোলে চোইল ন , কংস রোজোখযরোজ হল ও খেখনও রোজো। অথেল োভ েোলক 
যিিোলনো খনরথেক। অক্রুর বুঝল ন শবখক একথোর অথে। খেখন িৃখি নে  করল ন। নন্দ ব ল ন --- েলব মোন্যবর 
একখ  কথো। কৃষ্ণ েোলব আপনোর সলঙ্গ, এ অনুমখে আখম খিখি। আখম েোর অখযকোরী। খকন্তু ব োই েোলব খকনো , 
যস খবষলয় অনুমখে যিবোর আখম অখযকোরী নই। যস যরোখহনী-বসুলিলবর সন্তোন। েোলক মথুরোয় খনলে হল  
আপনোর েোলির অনুমখে খনলে হলব।   
--- বসুলিব জোলনন সব। েো াঁর অনুমখে আলি। 
অেেন্ত খনচু গ োয় কথোখ  ব ল ন অক্রুর। নন্দ শুনল ন , যেন অলনকখকিু বুলঝ খনল ন , খকন্তু অক্রুরলক বুঝলে 
খিলে চোইল ন নো। অক্রুর আবোর ব ল ন, 
--- খেখনই চোইলিন , কোনোই-ব োই দুজলনই আসুক কংলসর িরবোলর। 
নন্দ একথোর সরোসখর যকোলনো উির খিল ন নো। অক্রুর েোর কোলি কংলসর িূে। বসুলিলবর নয়। কোলজই 
বসুলিলবর সলঙ্গ নলন্দর কে ুকু যেোগোলেোগ ও সম্পলকের িখনষ্ঠেো কী পেেোলয় েো বুঝলে নো খিলয়ই খেখন ব ল ন 
--- যবশ যেো, খপেোর অনুমখে থোকল  ব োইও েোলব। কো  প্রোলে আপনোর সলঙ্গ মথুরোর রোজিরবোলর েোবোর 
জন্য আখম প্রস্তুে থোকলে বল  যিব কোনোইলক। 
নন্দ েিন  একথো ব লিন, েিন  িোসীলির হোলে িোিেপোত্র সোখজলয় িরজোয় এলস িো াঁ খড়লয়লিন েলশোিো। কোনোই 
কো  প্রোলে মথুরোর রোজিরবোলর েোলব অক্রুলরর সলঙ্গ --- নলন্দর এই  কথোগুল ো যেন আগুলনর শ োকোর মলেো 
খবি কর  েোর হৃিয়লক। খচৎকোর কলর উেলে েোখিল ন খেখন। প্রব  যচিোয় আত্মসংবরণ করল ন। িলর ঢ ুলক 
নেমস্তলক অখভবোিন জোনোল ন অক্রুরলক। েোর সোমলন সোখজলয় খিল ন িোিেপোত্র , সুগেী জ । েখিও যসই 
মুহ ূলে ে অক্রুরলক রোক্ষলসর িূে এক  পরস্ব-অপহরণকোরী িোড়ো অন্য খকি ু মলন হখি  নো েোর।েবু রোখনর উপেুি 
আত্মমেেোিোয় খনলজলক যলর যরলি খেখন ব ল ন 
--- আপনোর েখি অনুমখে হয় , েলব আখম মহোরোলজর সলঙ্গ দুখ  সোংসোখরক কথো বল  খনলে চোইখি। 
--- অবশ্যই মহোরোখন । যসজন্য এই  অযলমর অনুমখে যচলয় খবড়খম্বে করল ন মোত্র। অক্রুলরর কথোয় স্পি যে, 
খেখন জোলনন এ সম্মোন েোলক যিিোলনো হলি নো। এ সমীহ যিিোলনো হলি রোজো কংলসর িূেলক। নন্দও এবোর 

উলে িো াঁড়োল ন। ব ল ন, 
--- হ্যোাঁ আপখন আহোেে গ্রহন কলর সোমোন্য খবশ্রোম করুন। আমোরও যেো খকি ু কোজ আলি। িোখ  হোলে যেো আখম 
কোনোইলক পোেোলে পোরব নো মহোরোলজর িরবোলর। যগোকু বোসীলক িবর  পোেোলে হলব েোরো যেন েোর েো সোমথেে , 
খনলয় আলসন আমোর গৃলহ। আপনোর সলঙ্গ যস সওগোে পোখেলয় যিব মহোরোজোর িরবোলর। যস কোলজ যেলে চোইখি 
আখম।, আবোর আমোলির মলযে যিিো হলব রোলের আহোলরর সময় ।   
অক্রুর পূব েবৎ খবনলয় মোথো নোড়ল ন। খেখন ক্ষুযোে ে হলয়খিল ন। আহোলেের সুগে েোলক আকষেণ করখি । আহোলর 
মন  খিল ন খেখন। িোসীরো বেজন করলে  োগ । েোলির হোলে চুখড়লে আওয়োজ উে  খরখনখেখন খেন।   
--- মহোরোজ। 
যক্রোলয, যক্ষোলভ যেল  পড়ল ন েলশোিো শেেোকলক্ষ। 
---আপখন কী কলর রোখজ হলে পোলরন কৃষ্ণলক মথুরোয় পোেোলে ? আমোর ওই  নবনীে যকোম  বো লকর সলঙ্গ 
মিেুলির কী সম্পকে ? 
--- রোজো কংলসর এমনই  যেো আলিশ েলশোমেী। কংলসর আলিলশর উিঙ্ঘলনর পখরণোম েুখম জোন নো?   
--- যস পখরণোলমর ভলয় েুখম যেোমোর সন্তোনলক েুল  যিলব এক  িোেলকর হোলে ? কোনোইলয়র খশশুকো  যথলক 
েোলক হেেো করোর জন্য কী নো কলরলি কংস --- এিন  কৃষ্ণলক েুল  যিলব যসই কংলসর থোবোর যভেলর ? েোলক 
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খবপলির মলযে যেল  খিলয় খনলজলক খনরোপি করলে চোইি েুখম মহোরোজ ? 
--- রোখন , আমোর খবপলির কথো নয় , কংলসর আলিশ নো মোনল  যস দুি খবপন্ন করলে পোলর পুলরো যগোকু লক।   
--- আমোর কৃলষ্ণর জন্য সমস্ত যগোকু  বুক যপলে যিলব, েবু েোরো যেলে যিলব নো কৃষ্ণলক কংলসর িরবোলর। 
একথো ব োর সময়  ফীে হলয় উে  েলশোিোর মোে ৃহৃিয় কে  নো গলবে। েোর পুত্রলক যগো ো যগোকু  প্রোণোখযক 
ভোল োবোলস। এ যগোকুল র যস নয়নমখণ , একথো ভোবলে যকোন্ মোে ৃহৃিয় নো ফীে হলব ! 
--- এে  ভোল োবোসোর প্রখেিোলন খক যেোমোর কৃষ্ণ খবপন্ন কর যব েোলির জীবন ? নন্দ ব ল ন। েোরপর নোখমলয় 
খনল ন গ ো। িোখনক চুপ যথলক ব ল ন --- েোিোড়ো কৃলষ্ণর যেলে হলব কোরণ বসুলিলবর যেমনই ইিো। 
--- েোর ইিোয় আমোর কৃষ্ণ মথুরোয় েোলব যকন ? 
েলশোিো েীব্র, েীক্ষ্ণ হল ন। 
--- সখেে বল  যস যেোমোর অন্তর। সিো। খকন্তু আমোর কৃষ্ণলক মথুরোয় যেলে ব োর যস যক ? আখম েোর মো, 
েুখম খপেো। আমরো েোলক যেলে যিব নো।   
নন্দ যচোি বে কলর যে ল ন। হোে মুলেো কলর চুপ কলর রইল ন। কে  সময়  পোর হ , েো ব ো েোয় নো। 
এইসব  সমলয়র পখরমোপ িখড়র কোাঁ োর িূণ েন যিলি খনণ েয় করো অসম্ভব। একখ  মুহ ূে েও এে  িীি ে হলয় ওলে 
এসময় । যচোি বে কলর নন্দ যেন হৃিয়-মলযে শুনলে যপল ন ঝড়খবক্ষুব্ধ যস দুলেেোগ-রোলের উিো  েমুনোর প্র য় 
ক কলিোল র শে। েোরপর একসময়  যচোি িু ল ন। হোলের মুলেো িুল  প্রসোখরে করে  দুখ  িোপন করল ন 
খপ্রয়েমো স্ত্রীর দুই কোাঁলয। েোরপর যীলর যীলর ব ল ন --- আখম নই  েলশোমেী। যস যেোমোর কৃলষ্ণর জন্মিোেো 
খপেো। কৃষ্ণ শিবকী-বসুলিলবর সন্তোন।   
--- কী প্র োপ বকি  উন্মলির মলেো ! েোহল  যকব  আখম নই , েুখমও ভয়  যপলয়ি কংলসর আলিশ শুলন। নো 
হল  এ প্র োপ যকন ? রোখনত্ব ভুল  খচৎকোর কলর উেল ন েলশোিো। 
--- প্র োপ নয়  রোখন। আখম সেে ব খি। কৃষ্ণ শিবকী গভেজোে। 
--- অসম্ভব ! অসম্ভব মহোরোজ ! 
েলশোিো েোর দুখ  হোে িোখপে করল ন খনজ উিলর। েোরপর ব ল ন --- অসম্ভব ! এ উির  যেো শূন্য খি  নো 
মহোরোজ ! আখম পূণ েগভেো খি োম। প্রসবলবিনো অলচেন কলর যেল খি  আমোলক। জ্ঞোন খেলর যপলয় যিখি , কৃষ্ণ 
এলসলি আমোর যকো  আল ো কলর।   

মহোরোজ যচোি বে কলর যেন যিিল ন যসই প্র য়-গজেন-মি অলশোকোিমীর কৃষ্ণজন্মরোত্রখ লক। মহোরোজ নন্দ খক 
অজোনো কোরলণ যসখিন সমস্ত িোসিোসীলির িুখ  খিলয় বোখড় পোখেলয়খিল ন – অথচ  যসই খিনখ লেই প্রসবলবিনো 
যিিো খি  েলশোিোর – সলঙ্গ এ  প্র য়। ঝরঝর  বৃখিযোর , িন  িন  খবদুেেপোে , আর  েমুনোর প্রব  গজেন – 
প্রসববেথোয় খববশ হেলচেন েলশোিো জ্ঞোন খেরলে যিলিখিল ন বোখড় ভলর যগলি মোনুলষ। প্র য় যথলম যগলি। 
সমস্ত বোখড়লে জ্ব লি মঙ্গ িীপ। সবলচলয় উজ্জ্ব  আল োখ  জ্ব লি েোর যকোল র কোলি। হোে মুলেো কলর যসিোলন 
িুলমোলি খশশু কৃষ্ণ। েোলক িশেনমোত্র েলশোিোর স্তন যথলক িুল  এলসখি  দুলযর যোরো।   
--- আহোলর েুখম ব ি  যস আমোর নয়  ! েলব আমোর গলভের সন্তোন যকোথোয় যগ  ? আখম খক েলব মৃেবৎসো ? 
হোহোকোর করল ন েলশোিো , রোলজিোণী খভিো খরখন হল  যেভোলব আেেনোি কলর যেমনই সব  হোরোলনোর েীব্র 
বেথোয়। আশংকোয়।   
--- নো েলশোমেী। েুখম মৃেবৎসো নও। সবে োঙ্গসুন্দরী এক  সবেসু ক্ষণো কন্যোর জন্ম খিলয়খিল  যসই রোলে। েিনই  
বসুলিব েমুনো পোর হলয় খনলয় এলসখি  সলিেোজোে কৃষ্ণলক। েুখম যেো জোনই, িয়খ  সন্তোনলক এর  আলগ হেেো 
কলরখি  পোষন্র্ কংস। বসুলিব কৃলষ্ণর জীবন খভক্ষো যচলয়খি  আমোর কোলি। েোই আমোলির কন্যোলক আখম 
সমপেণ কলরখি োম েোর হোলে। আর  কৃষ্ণলক েুল  খিলয়খি োম যেোমোর যকোল । পোপী কংসলক হেেো করোর জন্য 
কৃলষ্ণর জীবনরক্ষোর প্রলয়োজলন। েলশোিো খনিঃেোস বে কলর খবফোখরে যচোলি চোইল ন নলন্দর খিলক --- েোরপর 
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? 
--- েোরপর পোখপষ্ঠ কংস যস খশশুকন্যোলক পোষোলণ আিোড় যমলর হেেো কলর।   
--- কন্যো ! হোয় আমোর অভোখগনী কন্যো ! প্রব  ক্রন্দলন আল োখড়ে হ  েলশোিোর পূণ ে শরীর --- আমোর কন্যো, 
আমোরই গভেজোে। নয়মোস আমোর এই  উিলর েোলক পো ন কলরখি, েোলক মৃে ুের হোলে সমপেণ করোর আলগ েুখম 
আমোলক খকিু জোনোলনোর িরকোর মলন করল  নো ! এই  েলব যেোমোর কোলি আমোর মূ ে। এক  কোনোকখড়ও নয়।   
--- েলশোমেী অকোরলণ পীখড়ে যকোলরো নো খনলজর হৃিয়। যস কন্যো থোকলে আলসখন। যস খি  সোক্ষোৎ 
মহোমোয়ো।   
--- যস েখি মহোমোয়ো, মখহষোসুরমখি েনী , েলব কংস বলয কৃলষ্ণর কী প্রলয়োজন খি  ? েখি হেভোগে শিবকী আর  
বসুলিব কৃলষ্ণর জীবনরক্ষো করলেই যচলয়খি , েোহল  আমোর কন্যোলক আমোর যকোল  যরলিই কৃষ্ণলক েুল  খিলে 
পোরলে আমোর যকোল । যস দুবৃ েি যেো জোনেই, েোর খবনোশ েোর হোলে বলড়ো হলি যস যগোকুল ই। েোই যেো 
পুেনো , েোই যেো বকোসুর।   
--- যস কন্যো যে বল  যগ  েলশোমেী। মৃে ুে-মুহ ূলে ে যসই অল ৌখকক কন্যো কংসলক বল  যগ  – ‘যেোমোলর 
বখযলব যে, যগোকুল  বোখড়লি যস’ – েোইলেই কংস সেোন যপ  কৃলষ্ণর। 
--- হোয় যর পুরুষ ! েবু বুঝল  নো খনজ কন্যোর খেরষ্কোর ? েোর জীবন ধ্বংস কলর কৃষ্ণলক রক্ষো করোর 
যেোমোলির দুই পুরুষ-প্রবলরর খসযোন্ত যে কে  অকোরণ, েো বল  যগ  যস। খবদ্রুপ কলর যগ  যেোমোলির।   
--- েলশোমেী শোন্ত হও ।   
--- শোন্ত হব  ? শোন্ত হব  খকলস ? আমোর কন্যোর জন্ম যগোপন রোিল  আমোরই কোলি --- শোন্ত হব  একথো জোনোর 
পর  ? আখম যেোমোর িরণী, আর  অপর  এক  পুরুলষর সলঙ্গ মন্ত্রণো কলর আমোর কন্যোলক মৃে ুের হোলে েুল  খিল , 
শোন্ত থোকব একথো শুলনও ! আসল  নোরীজীবলনর যকোন মূ েই যনই যেোমোলির কোলি মহোরোজ। েোই পিিখ ে 
কলরি আমোর মোে ৃলত্বর অখযকোর আর  খনজ কন্যোলক সমপেণ কলরি মৃে ুের করো  থোবোয়। কন্যো হন্তোরক মহোরোজ 
–-- খযক্ , যেোমোলক খযক্।   
 

                                 

                                          সূচীপত্র 
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গল্প 

 
১ 
এ  ািরী ---  াঁহা দগইল  ালমুহী ---!  াো  াঁসর আছড়ায়। আশপাশ সচস ত হয়। 
রূপছায়া সসকনমার উকটাসদক । রাস্তার পাকশ ইট-সুরস র দছাকটা াকটা স্তূপ। অতরাল দিক  ধ্ানসশষ-রো চুনসরর 
প্রাতটা ওকড়। সুরস র উপকরই িসা আধ্গণ্ডা দমকয়মানুষ। তাকদর হাকতর হাতুসড় ওকঠ-নাকম। ইকটর িাঁক  গাঁিা লম্বা 
িাঁকশর আগায় ছাতা।  াকলা রিং পুকড় ছাই রো। ছাতার সনকচ িসা দদহগুকলায় গলগল ঘাম। ইকটর লালকচ গুঁকড়া 
ত্বক  িিিি। বিযষ্ঠর সদ্বপ্রহর। সনদাঘতপ্ত হাওয়ায় আগুন। আগুন দমকয়মানুষগুকলার দমিাকিও।  াকির িাঁক  দিাঁস 
দিাঁস। সহস সহস। দাঁকত উগরাকনা সিষ। 
ধ্নুক র সছলার মকতা টানটান উকঠ দাঁড়ায় দমকয়কলা সট। সসন্ধৎসু দচাক  িিািুল।  মতী হাকত আগ্রাসী িািা। হ্াঁচ া 
টাকন উড়সন মুকঠায়। মাসল হীন চুনসর স লস লায়। 
--- হারামিাদী ! পান ষা দঠাঁকট হুিং ার। দৃসি রূপছায়া চত্বর। 
---  যা দ ইলিা  ািসর স  মাঈ ? দ ািপুসর টাকন দিহুদা প্রশ্ন।  ািসরর মাকয়র ঢ্যাো দদহটা ঢ্ুক  র্ায় ছাতার 
আশ্রকয়। দতিহীন মুক  তার দিদনা।   
--- এ দছা সর  তম হই র্াকি । ওর হাত দিারকস ওঠানামা শুরু  কর। 
 ািসরর সহরসন িুক ও ওঠা আর নামা। গাকের পাসনকত দিায়ার- াটা।  াটার টাকন িুক  চরা। সাগর দ কয়কছ পাসন। 
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রামচন্দর আিও একলা না। 
রূপছায়ার  াউন্টাকর লম্বা লাইন। দমকয়-মি- িুঢ্ঢ্া-িওয়ান। ‘ কে ধ্াকগ’- দত িাঁধ্া সব্বাই। ইয়া ঢ্াউস দপাস্টাকর 
অিয় দদিগণ-মনীষা।  ািসরর দচাক র  ািকল রামচন্দর অিকয়র মুক  দলকে র্ায়। মনীষার আসির ওড়াকনা চুনসর 
 ািসরর দিপদতা িওয়াসনটার গায়। ‘ সদল পরকদশী দহা গযয়া’------ সুরময় পল া িাতাস আঁচলায় সিরান িু । 
পরকদশী হৃদয়টা দর্ এ ন সঠ  দ ািা  ািসর িাকন না। সপয়াসী  ািসরর সামকন রসগলা দুপহাসরয়া দশা। ওর দচাক  
শুধু্  িুতর- িুতরী। আর িাকুম িাকুম। সতসরা সসগন্যাল িাকি ---  ািসরর টাটাকনা দচা   রা- র ম শাওন। 
ছলাৎছল গাকের পাসন টানকছ িারদসরয়া। রামচন্দর না িাসন দ ান চুলায়।  
 
২ 
দগালচক্ককরর এসদ টায় অকন  ঝুপসড়। দ াকনা দ াকনাটা রাস্তার গা দঘঁকষ িকড়া নদতমাগুকলার িু  দছাঁয়া। স ছু আিার 
এসদ -দসসদ  দচাসরছু সপ। গদতান দহলাকনা লাল িকলর টযািংস টার সপঠ-সপকছ  ািসরকদর ঝুপসড় ঘরটা। এ টা ডানা-
 াো মুরসগর মকতা  াত। পাকশ আকর টা। দছাকটা। শহুকর িািুকদর িািুয়ারা িকল ঝুপসড়র িাো। িাোটা আিার 
িিুিিু িুসড়র মকতা িকস। রসুই ঘরটা তিু  ািসরর  াকলাই লাকগ। সামকন  াঁকচসল িসিসশ া। রিংদার ছায়া ঘকরর 
পদতা। পদতায় ত ন  ািসরর সহকরা। ‘দটরা ’  ালাস  রা রামচন্দর নয় দস, স্বকের স্বেনীল আসমাকনর দরাকদল 
তার া। রূকপাসল পদতার অিয়, সইি আসলর মকতা দপ্রমাতত। সিরহী। সদওয়ানা।  
সি  সি   কর হাকস  ািসর। পলাশ দিাকট দঠাঁকট। দসসদনও িুকটসছল। অিস্র। ইট দসাসলিং পি, িাঁক  গাছটা 
জ্বলসছল। পলাশ দিাটা গাছ না দদক  রামচন্দর দদ সছল পলাশ রাো দঠাঁট। দিা া দিা া হাসস। লাকলর িাহার। 
রাসশ রাসশ। রামচন্দকরর দুহাকত দুকটা চারক াণা ইট। তাকতও রক্তপলাশ গুঁকড়া। 
আকর টু হকলই দিঁতকল দর্ত সিশ্বম্ভকরর হাত। রামচন্দকরর ছুঁকড় দদওয়া ইট দসািা ওর সদক …। 
--- িদ্তসমি, দি --- স সস্ত  রসছল সিশ্বম্ভর। 
চুনসরর ঘুিংঘকটর আড়। অিাধ্য চুকলর উদযত িণা। তার মধ্য দিক  দচাক র দ াকণ  িা িুটসছল  ািসরর --- 
দিদরসদ! রামচন্দর ট্রা  দিক  পড়কত পড়কত দিঁকচ সগকয়সছল।  ািসর দতা দহকসই কুসটপাসট।  
লছসম, আসতত ওর দুই সকহসলও ইকটর গাদায়। ওকদর দচাক ও িালযস লয দুিু হাসস। রামচন্দররা সিকর সগকয়সছল 
ট্রাক   কর। দসই সিরানীয়া দমাহনপুকর। লছসম িকলসছল --- রাধ্া স  দমাহন, দমাহনপুরকম।  ািসর দুম  কর স ল 

িসসকয়সছল।  পট রাকগ ওর নাক র পাটা  াঁপসছল।  াঁপসছল দস সনকিও দ তকর দ তকর। দিতসপকত্রর মকতা। 
দর্মন এ ন  াঁপকছ। শুধু্ই দ তরটা। উপরটা দিমালুম সনস্তরগ। সহল-দদাল সহকন্দাল স চ্ছুসট দনই। 
---  ািসর ---- এ সিসটয়া রাসন!  
িাপু মকদর দঠ  দিক  সিরল। হরব্ক্ক্ত দনশায় টিং হকয় িাক ।  ািসরর  াকলা লাকগ না। সস্রি দিাতল হকলও সঠ  
সছল। সাি সাি সসসি- াে সি চকল। িডতারটা ওই দতা, সরক্শাটা দুসদন ঠযাোকল পাঁচসদন সনকিই ঠযািং  াো। মাতাল 
স ন্তু দিতাল নয়। সদসব্বকস আকয়সী মিসলশ। দগালচক্কর িািার --- িুলুসর স  আন্ডা াসি আর --- 
মা দচঁসচকয় গলা  াকে ---  ন  াম- াি নাসহ হ্ায়  া ? হরিক্ত  াসল দারু ঔর ি র্ ি র্। দিশরম্ 
 াঁসহ া।   
িাপুটা হাকস। পাক্কা দিশরকমর মকতা। গলায় উপুড়  কর ঢ্াকল --- ঢ্ক্ ঢ্ক্ ঢ্ক্ ---।  াইদুকটা পঢ়াই  রকত 
 রকত ছট্টুর  ালা দেকট  ী সি সচি আঁক । দমাকছ। গা দটপাকটসপ  কর হাকস। িকড়া  াইটার নীলকচ দরাঁয়া ওঠা 
নাক র সনচটায় ঘাকমর দছাকটা দছাকটা দানা দদক   ািসর।  াইটাক  িকড়া অকচনা লাকগ তার। ওক  এ ন দচাক  
দচাক  রা া দর ার --- দ ন দর্ন মকন হয় তার। এিছর পাশ সদল না। 
 ািসরর শ্রিকণসন্দ্রয় হঠাৎ সচস ত হয়। শুকু্করিার সচত্রাহার চলকছ। মনটা দদৌকড় দর্কত চায়। স ন্তু মা দদকি না 
দর্কত। ও দর্ াকন দরাি দ াকর িল দদয়, দস িাসড়কতই সটস  চলকছ। গান  ুউি  াকলািাকস দস। এ গান   কনা 
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হাসায়   কনা  াঁদায়,   কনা মনক  স সিকয় দদয়। আিার   কনা ঘর ছাড়া সিিাগী  কর দদয় তার মনটাক । লছ্
সম, িাসতীরা িকল--- পাগসল। নইকল গান শুকন দ উ উদাস হয় ? মন  ারাপ  কর মরকত চায় ? আরও এ টা 
 াি দর্ আি াল  রকত ইকচ্ছ  কর  ািসরর, ওরা তা িাকন না।  াউক  দর্ িকড়া  াকছ দপকত ইকচ্ছ  কর তার। 
 ুি ইকচ্ছ  কর। এই দর্মন এ ন  াউক  দদ ার প্রিল ইকচ্ছ ওর িুক র গ ীরটায়। ওঃ!  ািসর  াকন হাত চাপা 
দদয়। দরািই দতা আসকছ ট্রা । ও দ ন আসকছ না ?  ািসরর দিিা  িাঁ া সদলটা ধ্ড় ায়। দগালাপ কুঁসড়টা 
এ নও সর্তকন দরক কছ  ািসর। ছুপকত ছুপাকত  াসল ট্রাক র ওধ্ার দিক  ওর িুক  একস আছকড় পকড়সছল দসটা। 
শুস কয় দগকছ দস  সলটা।  ািসরর িুক  দিদম দঢ্উ। দিধ্রক্ নাচকছ গাকের পাসন…। 
 
৩ 
চুপক  চুপক  আসততই িকল --- স ষাকণায়া দ  হাত্দম তুহার সচট্ সঠ।  
 ািসরর মুক  লাল সূর্ত। দতমসন রাো। দতমসন উজ্জ্বল। কুকহসলস্নাত। সসঁকদল িাততায় উচাটন মন। 
ছড়াকনা ছাতার তকল শ্যামশ্রী  ািসর, দচাক র পিি দনায়াকনা। তাকত অলস স্বে। সুসনসিড়  করাষ্ণতায় সিলজ্জ 
দদহলতা। হাতুসড় ওঠাকত সগকয় চম ায় --- স ষাণ। স কলর অলকক্ষ  ািসরর পদতলকঘঁষা  াগিটা উকড় আকস। 
স ষাকণর দঠাঁকট দ ৌতু । ‘িক্কর’ ---  তসদন িলা  িাটা আি মুক  দর্াগায় না  ািসরর। হাকতর দিকড় িাহাকর 
স্বে। এই সি সিক  িায়গায় স্বে গ --- না না। িুক র সনরালা দ াকণ চালান হকয় র্ায় সচসঠটা। িুকলল দছাঁয়া 
লাকগ। 
এ টু দূকর স ষাণরা। ভ্রূ কুঁচ ায়  ািসরর। ওরই সচসঠ নয়কতা?  তসদন দ ৌসসস  করকছ  ীসি িলার। পািা দদয়সন 
 ািসর।  ী দদকি, সিকচল এ টা। আি দ ানও িাঁদরাসম  করকছ স না দ  িাকন !  ািসরর িুক  দলপটাকনা 
 াগিটা  চমচ  কর। মদালস সদনটায় মকদাগন্ধ।  ািসর আতঙ্কগ্রকস্তর মকতা স্বকের সিনুসন দ াকল, দ াকল প্রায়। 
দশষত  সচসঠটা দ াকল। স ন্তু আকন্ধরা। 
উষ্ণচাকলর  াকতর গন্ধ দম ায়। রসুইটার চা সন্দনী রাত সডগিাসি  ায়।  -সছসলম গাঁিা দ কয়ও দপকট হাতুসড়কপটা 
চলকছ িকল িাপু না  কুঁচক  স ছুর উৎস দ াঁকি। ঘর উিলাকনা িাস--- তসন্দ্রত  াইদুকটাক  দহঁচ া টাকন। 
আড়কমাড়া  াকে ওরা। সশ াসর কুকুকরর মকতা মা না  টাকন, দশাঁক  আর চুল্িুল  কর। চুলহায় হাঁ সড়। িলঝরা শু া 
িাসলগুসল সঝ সম ায় সাসর সাসর। 
 ািসর মন আর দপকটর দূরত্ব মাকপ।  াঁচা মাছ  াো এনাকমকলর িাসটটায়। দুসদন িব্বর িৃসি। নালা ছাসপকয় িল 
ঘরিাকর।পকিঘাকট। দঘালা িকল মাকছর িািার।  াই দুকটা ধ্করকছ দসই স ালকিলা। পচাকট গন্ধ মাছগুকলার গায়। 
 াগুকি গন্ধটা দতমন দিারাকলা নয়।  াঠগুঁকড়ার উনুকনর সদক  তাস কয় উস ুস  কর  ািসর। দ করাসসকনর সঢ্সিটার 
তলাসনকত এ  দিাঁটা দতল।  াওয়ার সমকয়র আকলাটুকুর িন্য। এ ন অিশ্য আকলার দর ার। মাছই কুটু  স িংিা-
-। আঁশকট গন্ধটায় দ তকরর স কদটা চাগায়। িুক র কুঠুসরকত সর্ত্ন রসক্ষত  াগিটা দপাড়ায়। তিু িাসটটাই দটকন 
দনয় দস।  
ম্ছসলর সুরুয়াটায় সনমক র  সম  ঁুকি পায়  ািসর।  াগসি-িু তার চািাকর। স ন্তু আকলা— সঢ্সির মুক  দধ্াঁয়ার 
দিায়ারা সনঃকশষ। তলাসন ঠনঠন।  ািসরর মুক ও দধ্াঁয়ার  াসলমা। দি ািু মনটা দ াকরর আশায় িু  িাঁকধ্।  
 
৪ 
কুকলা উপুড়  কর দরাদ ঢ্ালকছ দ উ। সিিণত ছাতায় হািার িুকটা। ঝাঁঝসরর মকতা।  ািসর দঘকম দতকত এ সা। 
হাকতর হাতুসড় দিসুকরা। দিতাল। মুহূমুতহূ ছন্দপতকন টালমাটাল। হাত াকন  দূকর এ কিাড়া  িুতর- িুতসর। এ ান 
দিক  রূপছায়াটা আর দদ া র্ায় না। দসারকগাল িাকি। ঝট া দমকর  ািসরর  াকন িাকি অন্যস ছু---  
প্রিমসদকনর দসই দু-চারকট  িা। পাশাপাসশ িকস ধ্ীকর ধ্ীকর ঘাকমর দিায়াকর সসনান। রামচন্দর িকড়া অকগাছাকলা। 



28 
 

            

গুসছকয়  িা িলকত দশক সন। শুধু্ িকলসছল--- গানকঠা দ ইসা হ্ায় ? পদতায় িািসছল --- ‘দতকর গাকলা দপ দর্া 
 ালা সতল হ্ায়, ওসহ দমরা সদল হ্ায়…’।  ািসর দুহাকত মু  দঢ্ক সছল। রক্তা  গাকল, কুতলচূকণতর িাঁক  উঁস  
মারসছল এ টা  াকলা সতল। রামচন্দর দৃসি দিরায়সন। ওর দচাক  মুগ্ধতার দাগ। দঠাঁকট  ত াকলর সপয়াস।  ািসর 
দদ সছল। আেুকলর িাঁক   ীরু দচা । ডকরাডকরা িুক  িকরা িকরা  াঁপন।  ম্পমান হৃদয়- াঁচায় লাব্ক্ডুব্ক্ শব্দটা 
আিও িািকছ  ািসরর  াকন, আর রামচন্দকরর মনকচারা শানদার হাসসর অনুরণন – তার  িালাপ, দসই অধ্তস্ফুট 
অসিংলগ্ন  িা, স-ি।  
দমকয় দুসট চকল র্ায় সসকনমা হকলর সদক । দগালমকতা দছকলসটর হাকত িব্ক্ াট দমকয়সটর হাত। ওকদর দাসম িুকতার 
হাই সহল সপচ ঢ্ালা পকি পকি আওয়াি দতাকল---  ট্  ট্…। 
 ািসরর িুক র উপতয া  ট্ কট। সিল্কুল শু া। সচট্ সঠটাকত দল া --- সশগসগরই আসকি। স ন্তু  কি,  ািসর িাকন 
না। ও এও িাকন না সিহার দদশটা সঠ  দ ািায়। দ ািায়-ই িা পাটনা। শুকনকছ দস দদশ  ািসরকদরও। র্ায়সন 
  কনা। িাপুই দদক সন। িনম  রম সি এ াকন। িাপু িকল িহুত্ দুকরর দদশ। পরকদশই িলা র্ায়। রামচন্দর 
পরকদশী িকন দগকছ। 
 ািসরর হাতুসড় ওকঠ নাকম , ধ্ীর লকয়। ইকটর গুঁকড়ায় ওর টুটা-িুটা স্বেরা দ কেচুকর রক্তাক্ত হয়। রক্ত দ িা িাতি 
শব্দ --- ইকতিার। ওর িন্য অকপক্ষা  রকত িকলকছ দস।  ািসরর মন দ ঁকদ িকল---  রি, িরুর  রি। 
--- দলস ন স ত্দন সদন ? আসততর সওয়াল অমূল  নয়।  ািসরও ধ্কন্দ। উিরহীন ধ্াঁধ্া মগিটায়। দূরাশায় 
স্পসধ্তত অ ীপ্সা মন িুকড়। সামকন অকূল দসরয়া--- পাল াো দনৌক া সদশাহীন। আনমনা িযাকুল িুক  স কসর 
মধু্সিংক ত। আিার দহন-জ্বালাও। সিংশকয়র িাঁধ্ দঠকল স্বে সিক ার  ািসর হাতুসড় দঠকল। মকনর সদগকত পরকদশী 
সুর। িীিত স্মৃসতর ঝাঁ  সমটসমটায়। মনক   ামচায়। িাতাস একলাকমকলা। মন অকগাছাকলা। ইকটর গুঁকড়া ওকড়। 
 াকলািাসার পরিাসী রকের মকতা মকন  াঁদন িাগায়। অশ্রুর দ ান রিং দনই  ািসর িাকন। ইট গুঁকড়ার অশ্রুিল 
লাল লাল লাকগ। দঠাঁকটর স নাকর সনমক র দসায়াদ। ািসর দচাক র িকল রকক্তর প্লািন দদক ।  
 
৫ 
রূপছায়া চত্বকর অনুসন্ধানী দচা  এ ন র্ায় না আর। চুনসর আর লুক াচুসর দ কল না মাকয়র সকগ। মা তিু ি ি ায়-
-- দলড়স কঠা  তম হই দগইল। তন্বী  ািসরর  াো দদহ িসরপ  কর  কর পকড়াসন মওসস শাসদর  িা পাকড়। 
 ািসর দচা  দিাকি।গাকের পাসন আট ায় না। মরমী দ ান পরশ আ াঙ্ক্ষায় তড়পায়  ািসর।  
লছসম আসততরা ইটক ালায় চকল দগকছ। িাপুটাও দর্কত চায়। মাও অরাসি নয়। দঠস কয় দরক কছ  ািসরই তালিাহানা 
 কর  কর। ওর হৃদকয়র প্রতযত প্রকদকশ এ নও আশার িাসা। নীরি দছাট্ট এ টা পাস র দ াঁড়ল। নীড় িাঁধ্া স্বকের 
আসেনা হা হা। শুনশান। তিু স্বোলু িাসর সািাকনার অকপক্ষা…। 
শহকরর প্রাতসীমায় আর এ  পরকদশ সমসলকয় র্ায় তমসায়। 
দিানাস র টুপটাপ জ্বলাকন া। আশ্চর্ত সিিুসর নাচন।  ািসরর িাঁধ্নহারা  াকলািাসা জ্বকল দনক । দনক  আর জ্বকল। 
এ সময় দিানাস র আকলা-আঁধ্াসর দ লা দছকড় চাসন্দনী রাত িকন র্ায়। সমকঠ দিাছনায় উদাসী সন্ধযা দ ামল রাকগ 
গান ধ্কর। সিরহ সিকচ্ছকদর  রুণ সুকর  ািসর ডুকি র্ায়।  
ওর হাতুসড় দপটা হাতটায়  াগকির  স স। িকড়া দমালাকয়ম। িকড়া মধু্র। সাঁকঝর সিরহগীসতকত  াকন িাকি দসই 
দচনা সুর --- ‘ সদল পরকদশী দহা গায়া…’।  ািসরর িুক  গাকের পাসনর  াঁটার টান। সাগর দ কয়কছ পাসন ---- 
রামচন্দর সিকর আসকি দতা ! 
 ািসর দিায়াকরর প্রতীক্ষা  কর…। 

 
                                                                   সূচীপত্র 



29 
 

            

গল্প 

 
 

হসর ূষণ পাল            সসঁদুকরর  াষা 
ডাক্তাকরর দচম্বার দিক  দিসরকয় দুিন চুপ  করই িা ল অকন টা সময়। পাশাপাসশ হাঁটকছ, স ন্তু  াকরা মুক  দ ান 
 িা দনই। দর্ন িলার মকতা দ ানও  িা  ঁুকি পাকচ্ছ না দ উ। অিচ  িার পাহাড় িকম আকছ দুিকনর িুক । 
সরক্সায় উকঠ প্রিম  িা িলল মনীষা --- এই এ  িযাশন হকয়কছ আি াল। সাধ্ারণ স ছু হকলও িকল দদয় 
িাকয়াপ্সস  রাও। ডাক্তার না দঘাড়ার সডম। র্কিাসি হাতুকড়! 
মনীষা  িা  - সট িলল িকট, স ন্তু তার  ণ্ঠস্বকরর  ৃসত্রমতা সনকির  াকনই দিসুকরা দঠ ল। দস সনকিও িাকন 
অতনুর অসু টা দমাকটও সাধ্ারণ স ছু নয়। আি ডাক্তাকরর  াকছ আসার আকগও সকন্দকহর দিশ  কয় সট দঢ্উকয়র 
ঝাপটায় দ তকর দ তকর দ ঁকপ উকঠসছল তারা দুিকনই। মকনর  িা হয়কতা দ উ  াউক   ুকল িকলসন, স ন্তু দুিকনই 
িুকঝসছল, ডাক্তারিািু দশষপর্তত এমন স ছু এ টা িকল দদকিন। এই সতন-চারমাকস  ম টযািকলট- যাপসুল  ায়সন 
অতনু,  ম ডাক্তার দদ ায়সন। স ন্তু তার গলার িযিাটার দ া-ন-ও পসরিততন দনই। আিও ডাক্তারিািু সি দদক শুকন 
দপ্রসসক্রপশন সল কত সগকয়ও সল কলন না। গম্ভীর হকয় িকস রইকলন দচয়াকর দহলান সদকয়।  পাকল  াঁি পড়ল। 
হাকতর  লমটা দু-আেুকল স ছুক্ষণ নাড়াচাড়া  কর দশষপর্তত িকলই সদকলন, 
--- ওষুধ্ দতা আর  ম সল লাম না। স ছুকতই দ ান দরসপন্স দনই ! এ ন দতা মকন হকচ্ছ এ টা িাকয়াপ্সস 
 রাকনা দর ার।  নিামত হকয় র্াওয়া  াকলা।  
অতনুর সদক  নয়, ডাক্তারিািু  িা  - সট সামকনর দচয়াকর িসা মনীষার সদক  দচকয়ই িলকলন। অতনু িুকঝ র্ায়, 
ডাক্তারিািু এ ন তাক  আর ধ্ততকিযর মকধ্য গণয  রকছ না। দস এ ন  রকচর  াতায়। তিু এ িার িযা াকস গলায় 
িলল,--- আপসন স  অন্যস ছু সকন্দহ… 
ডাক্তার দর্ন তার মুক র  িা দ কড় সনকলন। িকল উঠকলন , 
--- সকন্দহ দর্  রকতই হয়। এতসি পাওয়ারিুল  যাপসুল, তিুও দ ান দরসপন্স দনই। এ অিস্থায় স ছুটা সকন্দহ 
দর্  রকতই হয়। আর দলাক শনটাও দর্  ুি দসকন্সসট । 
অতনু আর মনীষা দুিকনর দচাক র সদক  তাস কয় ডাক্তারিািু তাঁর দুকচাক   রসার এ  হাল া দমঘ  াসাকত দচিা 
 করন। িলকলন,--- িাকয়াপ্সস মাকনই স ন্তু  ারাপ স ছু নয়। সরকপাকটত দনকগসট ও আসকত পাকর। দস র্াই দহা , 
এ টা  নিারকমশন দর ার। হাসপাতাকলই  সরকয় দনকিন। আসম সি সলক  সদসচ্ছ। 
এিারও ডাক্তারিািু  িা  - সট মনীষার সদক  দচকয়ই িলকলন।হাকতর  াগিটাও এসগকয় সদকলন তার সদক । দর্ন 
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মনীষাই এ ন অতনুর গাসিতয়ান। তার  াকলা-মন্দ সনকয়  ািনাসচতার দায়দাসয়ত্ব এ ন দিক  মনীষার। অতনু শুধু্ 
রুসগ। তাও দর্মন দতমন রুসগ নয় , িাকয়াপ্সস পর্তত দপৌঁকছ র্াওয়া এ  অসহায় রুসগ। 
ডাক্তাকরর  িা শুকন অতনু আর মনীষার মকনর দগাপন সকন্দহটা িিমূল হকয় র্ায়। দুিকনই িুঝকত পাকর, 
ডাক্তারিািু মুক  র্াই িলু , িাকয়াপ্সসর সরকপাটত দনকগসট  হকি না। দস সম্ভিনা দনই। এ  -মাস  ম ডাক্তার 
দদ ায়সন অতনু,  ম ওষুধ্  ায়সন। চার িকণতর দসই মারাত্ম  দরাগটার নাম সরাসসর দ উ উোরণ না  রকলও 
সকন্দহ সিার মকনই সছল। আি ডাক্তাকরর মুক  িাকয়াপ্সসর  িা শুকন তাই দ উ চমক  ওকঠসন। শুধু্ এ  িু  
নীরিতা সনকয় দিসরকয় আকস ডাক্তাকরর দচম্বার দিক । চুপচাপ পাশাপাসশ হাঁটকত িাক , দর্ন িলার মকতা  িা  ঁুকি 
পাকচ্ছ না দ উ। দমিন্ধ নীরিতার দসই ঘন কুয়াশাক  স ছুটা হাল া  রকতই মনীষা িকল ওকঠ, 
--- এই এ  িযাশন হকয়কছ আি াল। সাধ্ারণ স ছু হকলও িকল দদয় িাকয়াপ্সস  রাও। ডাক্তার না দঘাড়ার সডম। 
র্কিাসি হাতুকড় ! 
অতনু সারাক্ষণ চুপ  করই সছল। এ িার শুধু্ মনীষার সদক  দচকয় িলকত দচিা  কর, 
--- তুসম দদক া, িাকয়াপ্সসর সরকপাটত দনকগসট  হকি না। আমার মন িলকছ…  াসশর দমক  অতনু তার  িাও দশষ 
 রকত পাকর না। শুকন মনীষা গলায় ধ্মক র ঝাঁি একন িকল ওকঠ --- হ্াঁ, দনকগসট  হকি না ! িকলকছ দতামাক  ! 
আকগই সি দিকন িকস আকছা ! ও স  ? তুসম গলার মািলারটা দাওসন দ ন ?  ঠাণ্ডা দলকগ আিার  ী দিক   ী 
হয় !  ই, দদস  মািলারটা। 
অতনুর গলায় মািলার পসরকয় দদিার সুকর্াকগ মনীষা  িা দঘারায়।  
অতনুর গলার এই িযিাটার পর দিক  মনীষার িয়স দর্ন এ  ধ্াকপ অকন টাই দিকড় র্ায়। প্রিম সদক  র্াই দহা , 
দু- সতনিন ডাক্তার দদস কয়ও র্ ন স ছুকতই স ছু হল না , ত ন দিক ই এ  পািরচাপা গাম্ভীর্ত িুক  দচকপ সদা 
চঞ্চল হাসস ুসশ মনীষা তাকদর দুিকনর দছাট্ট সিংসারটাক  ধ্ীকর ধ্ীকর  াঁকধ্ তুকল সনকত িাক । প্রািসম  আতঙ্ক আর 
অসহায় অিস্থা  াসটকয় উঠকত হয়কতা স ছুটা সময় সনকয়কছ, স ন্তু এ ন, সিিাসহত িীিকনর দুিছকরর মকধ্যই, মনীষা 
এ  রাশ ারী ঘরসন, রূঢ় িাস্তকির মুক ামু স  এ  গৃহ ত্রতী, অসুস্থ অতনুর উসদগ্ন অস  াসি া। অতনু অিা  হয়। 
 াকি, দুঃসময় মানুষক   -ত িদকল দদয়।  কলি িীিকন এই মনীষাই সছল আকিগ-উচ্ছ্বাকস  রপুর এ  সাতরো 
প্রিাপসত। সিংসাকরর  সঠন মাসটকত তার মকতা  াঁকচর ঘকরর এ টা দমকয়  তটুকু মাসনকয় চলকত পারকি, তা সনকয় 
অতনুর সদ্বধ্াও  ম সছল না। তাকদর দীঘত চার িছকরর দপ্রকমর অধ্যাকয় এটাই সছল তার সিকচকয় িকড়া দুঃসশ্চতা। 
অিচ এ সনকয় দ ান  িা উঠকল মনীষা সি স ছু  াসসকয় সদত আকিকগর িন্যায়। িাস্তি িীিনটাক ও দস  ািত 
সটস র পদতায় দ কস ওঠা  াসহসনর মকতাই সনকটাল আর মসৃণ।  
িাসড় সিকর মনীষা িলল, --- তুসম দর্ন এক্ষুসন আিার সিছানায় গড়াকত দর্কয়া না। আকগ স্নান  কর নাও। 
--- এই অকিলায় আিার স্নান দ ন ? হাতমু  ধু্কয় সনকলই হকি। 
--- না, শুধু্ হাতমু  নয়, স্নান  কর নাও। ডাক্তাকরর ও াকন  ত ধ্রকনর দরাগী র্ায় তার স ছু সঠ  আকছ ? আসম 
িল গরম  কর সদসচ্ছ।  াকলা  কর স্নান  কর নাও। 
িারান্দায় দচয়াকর দহলান সদকয় িকস িকস  ািসছল অতনু। এতসদন স ছুটা সকন্দহ িা কলও মকনর দ াণায় ক্ষীণ 
এ টা আশার আকলাও সছল। আি ডাক্তাকরর  িা দশানার পর চাসরসদক  অন্ধ ার দদ কত শুরু  কর। অথি সমুকদ্র 
ডুিত মানুকষর মকতা আঁ কড় ধ্রার দ ান অিলম্বন  ঁুকি পায় না। স্বা াসি  সচতা- ািনার সি ক্ষমতা হাসরকয় দিকল। 
সিস ছু দর্ন িট পাস কয় র্াকচ্ছ। সি একলাকমকলা।  ািনার দ ান এ সট সূত্র ধ্কর এগুকত পাকরনা স ছুকতই। তার 
অসু  – িাকয়াপ্সস সরকপাটত – মৃতুয য় – মনীষা টা া-পয়সা, এমন অসিং য টু করা টু করা ঝাপসা দৃশ্য দ কস 
উঠকত িাক  দচাক র সামকন। এ ন টা া-পয়সা সনকয়ই তার সিকচকয় িকড়া  ািনা। এ  -মাকস অকন  টা াই 
দিসরকয় দগকছ িকলর মকতা। সামকন আরও দর্  ত টা ার িযাপার, তার দ ান ধ্ারণাও অতনুর দনই। সিক্সড দপ-র 
চা সরটা পািার পরই সিকয়র ঝুঁ স টা মািায় দনয়। তার স ছুটা দদানামনা  াি িা কলও  রসা রু্সগকয়সছল মনীষা। 
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সাহস সদকয় িকলসছল, 
--- এর দচকয়  ম দিতকনর মানুষও সিকয়  কর, সিংসার  কর। তাছাড়া সিসময় স  আর এমন সিক্সড দপ িা কি? 
নাহয়  িই  রলাম দু-এ  িছর। আর তুসম দদক  সনকয়া, চা সর আসমও এ টা সঠ  দর্াগাড়  কর দনি।  
মনীষার দুকচাক  দতা ত ন শুধু্ স্বে  াসত। দীঘতশ্বাস চাকপ অতনু।  াকি, শুধু্ দু-এ  িছর নয়, হয়কতা সারাটা 
িীিনই তাক   ি  রকত হকি। আিার অতনুক ই সিকয়  রকি িকল দগাঁয়াতুত সম  কর িাসড় দিক ও দিসরকয় একসকছ। 
এ ন দর্ িাকপর িাসড়র দরিাও তার  াকছ িন্ধ।  
স্নান দসকর অতনু ঘকর একস দদক  সি পসরপাসট  কর দগাছাকনা। সিছানার চাদরটাও ধ্পধ্কপ পসরষ্কার। সামকনর 
দটসিকলর সিসনসপত্র সি গুসছকয় রা া। তার টযািকলট- যাপসুল সি রা া আকছ  াকটর পাকশ দছাকটা দটসিলটাকত। 
আি অকন টা সময় সনকয় স্নান  করসছল অতনু। আসকল স্নান  রকত সগকয় স ছুক্ষণ এ া িা কত দচকয়সছল। সময় 
দপকয় মনীষা তাই ঘরকদার সি গুসছকয় দরক কছ। হাকতর  াি মত দছকড় এিার দসও দগল স্নাকনর ঘকর। অকন টা 
সময় সনকয় স্নান  রা মনীষার এ  ধ্রকনর সিলা সসতা। আকগ দতা স্নাকনর ঘকর গানও গাইত গুনগুসনকয়। িলত, স্নান 
মাকন দতা শুধু্ শরীর দ িাকনা নয়, মনটাও দ িাকনা। অতনু িুঝকত পাকর, আিও মনীষা স্নান  রকত অকন টা সময় 
দনকি। স্নাকনর সুকর্াকগ দসও স ছুক্ষণ এ লা িা কত চাইকি। হয়কতা দু-দিাঁটা দচাক র িল দিকল হাল া  রকত 
চাইকি সনকিক । সি িুঝকত পাকর অতনু। িুঝকত পাকর, তার সামকন মনীষা মুক  হাসস দিাটািার দচিা  রকলও 
িুক  িকম আকছ িরকির পাহাড়। স্নাকনর ঘকরর সনিতনতায় তাই এ টু হাল া হকত চাইকি। সনকিক  দাঁড়  রাকত 
চাইকি সনকির সামকন। সি িুঝকত পাকর অতনু। শুধু্ তার সনকির  িা নয়, মনীষার  িা দ কিও িু টা  ারী হয়। 
দীঘতশ্বাস চাকপ।  
আিার মকন মকন এমনই এ টা সকর্াকগরর অকপক্ষায় সছল দস। মনীষার দচাক র আড়াকল দস এ টা  াগি  ঁুকি 
দদ কত চায়। মনীষার সামকন স ছুকতই দসই  াগিটা  ঁুিকত পারকি না অতনু। তাই ঘকর মনীষার অনুপসস্থসতর 
সুকর্াগ  ঁুিসছল মকন মকন।  াগি মাকন ইসন্সওকরন্স-এর সপ্রসময়াকমর এ সট রসসদ।  কয় টা সদন দিক ই মকন মকন 
দ কি দরক কছ  িাটা। দছাট্ট দস রসসদটা  ঁুকি সনকয় র্ত্ন  কর গুসছকয় রা কত হকি। স ন্তু মনীষার দচাক র আড়াকল 
দ াঁিার মকতা সুকর্াগ এ নও দপকয় ওকঠসন। আি ডাক্তাকরর দচম্বার দিক  দিরার পকি দ কি দরক কছ, সময় সুকর্াগ 
 কর আিই  ঁুিকত হকি রসসদটা। িযাপারটা হয়কতা দগাপন স ছু নয়, তিু মনীষার সামকন  ঁুিকত দগকল তার িু টা 
দর্ আরও  ারী হকয় র্াকি। এমসনকতই দতা িুক  পাির দচকপ িাক  সিসময়। তার মুক  দর্  কি হাসস দদক কছ, 
তাও  ুকল দগকছ অতনু। তার অসু , ডাক্তাকরর িাকয়াপ্সসর  িা িলা সি সমসলকয় এমসনকতই দতা সদশাহারা। আিার 
তার সামকনই ইসন্সওকরকন্সর রসসদ  ঁুিকত দগকল হয়কতা দিচাসর দ ঁকদই দিলকি। অতনু  াকি, আি দতা মনীষা 
স্নাকনর ঘর দিক  দিসরকয় আসকত অকন টা সময় দনকি। এ সুকর্াকগই  ঁুকি দদ কত হকি রসসদটা। ইসন্সওকরকন্সর 
 িাটা মনীষাও িাকন। তাক ই নসমসন  রার  িা শুকন দচা  দুকটা িকড়া িকড়া  কর িকলসছল,  
--- িালাই ষাট ! তুসম না িা কল ও টা া সদকয় আমার স  হকি !  ালই সগকয় িরিং সি পালকট একসা। পসলসসটা 
দহা  আমার নাকম, আর নসমসন িা কি তুসম। চাসরসদক  দর্র ম িধূ্ হতযা চলকছ, তুসম নসমসন িা কলই দতা  াকলা 
হকি। 
সিক্সড দপ-র চাকুসরটা পাওয়ার পর, এ  পসরসচত একিকন্টর পািায় পকড় প্রায় িাধ্য হকয়ই ইসন্সওকরন্সটা  করসছল 
অতনু। িছকর দুিার সপ্রসময়াম। দমাটামু সট  াকলা টা াই সদকত হয়। সিসময় দপকরও উকঠ না।  কয় িার দতা একিন্ট 
সনকিই টা া িমা সদকয় সদকয়কছ। ধ্ীকর ধ্ীকর সমসটকয় সদকয়কছ অতনু। দ ান দ ান মাকস সপ্রসময়ামটা সদকত হয়, তাও 
সঠ  মকন িাক  না তার। একিন্টই সি মকন  সরকয় দদয়। এতসদন দতা এসি সনকয় তার দ ান মািািযিা সছল না। 
স ন্তু এই অসু টার পর দিক  ইসন্সওকরন্স-এর  িাটাই মকন আকস সিার আকগ।  াকি, দতমন স ছু ঘকট দগকল, ঐ 
টা া  সট স ছুটা হকলও সহায় হকি মনীষার।  
স্নাকনর ঘকরর সদক  আকর িার দচা  িুসলকয় অতনু দতাষক র দ াণটা এ টু তুকল ধ্কর।  ঁুিকত িাক  রসসদটা। 
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দতাষক র সনকচই দতা এর ম টু টা   াগি রাক  দস। প্রিকম এ িার হাকতর  াকছ দতাষক র সনকচ, পকর সময় 
 কর প্রকয়ািনমকতা গুসছকয় রাক  আলমাসরকত। তার অসুক র আকগ দতা আর রসসদটাক  দতমন স ছু গুরুত্বপূণত মকন 
 করসন। নইকল অন্য দ ািাও গুসছকয় রা ত। 
স ন্তু অকন   ঁুকিও পাওয়া দগল না রসসদটা। সিস ছুই রকয়কছ, ডাক  আসা সচসঠ রকয়কছ দু- সতনকট, ইকল সট্রক র 
সিল রকয়কছ, পসরসচত দু-এ িকনর সিকয়র সচসঠ রকয়কছ, তার পুকরাকনা দপ্রসসক্রপশন রকয়কছ, শুধু্ সপ্রসময়াকমর 
রসসদটাই দনই। দ ািায় দর্ দরক কছ তাও অিশ্য পুকরাপুসর মকন  রকত পারকছ না। ডাক্তাকরর মু  দিক  ওই  িাটা 
দশানার পর সঠ ঠা   ািনাসচতার ক্ষমতাও দর্ হাসরকয় দিকলকছ। দতাষক র দ ানাটা আরও এ টু তুকল ধ্কর দদ ল 
অতনু। না , দসসদক ও দনই। আর  াগিটা অতটা দ তকর র্ািার  িাও নয়। তাহকল স  দস সনকিই আলমাসরর 
িাইলটাকত গুসছকয় দরক কছ ? সঠ  মকন  রকত পাকর না। আর মনীষার দতা এসি সদক  দ ানও নির দনই। দস 
আকছ তার ঘর সািাকনা সনকয়। স ন্তু এ ন দর্ আলমাসরটা  ুকল দদ ার সময় হকি না। হয়কতা মনীষা এ ুসন স্নান 
দসকর দিসরকয় আসকি। মনীষা ঘকর আসার আকগই অতনু আিার সনকিক  এসলকয় দদয় সিছানায়।  াকি, সুকর্াগ  কর 
 ালই আলমাসরটা  ুকল দদ কি এ িার। 
আরও এ টু পকর স্নান দসকর ঘকর আকস মনীষা। হাল া হলুদ শাসড় পকরকছ এ টা। সগকয় দাঁড়াল লম্বা আয়নাটার 
সামকন। সারা সপকঠ ছসড়কয় আকছ লম্বা চুকলর দগাছা। শরীকর দলকগ আকছ সস্নগ্ধতার দছাঁয়া।  াকট শুকয়ই অতনু দচকয় 
িাক  মনীষার সদক । মুগ্ধ হকয় তাস কয় িা ার মকতা সুন্দরী হয়কতা নয়, স ন্তু দচাক -মুক  এ  অনন্য সিসশিতায় 
উজ্জ্বল। দছাট্ট সুন্দর মু  াসনকত দর্ টলটকল লািকণযর আ া, তা সচরাচর নিকর পকড় না। টানা টানা দচা  দুসটকত 
সিসময় দ কস িাক  এ  স্বসেল আকিশ। দচকয় দচকয়  ািকত িাক  অতনু। অসু টার পর দিক  এমন মকনাকর্াগ 
সদকয় আর   নও তাস কয় দদক সন মনীষার সদক । মনীষাও অতনুর অপল  তাস কয় িা া দটর দপকয় র্ায়। 
আয়নার সদক  তাস কয়ই িকল ওকঠ, 
--- অমন  কর  ী দদ ছ ? 
--- দদ সছ। অকন সদন দতামাক   াকলা  কর দদস সন। 
--- ছ-িছকরও  াকলা  কর দদ া হয়সন ? 
--- ছ-িছর দ ন, সারা িীিকনও দতামাক  দদ া দশষ হকি না। 
স কি চুকল সচরুসন চালাসচ্ছল মনীষা। সচরুসনটা এ পাকশ দরক  এিার হাত িাড়ায় সসঁদুকরর দ ৌকটার সদক । অতনুর 
 িা শুকন দঠাঁট দুসটকত ক্ষীণ এ   ুসশর দর া  াসসকয় তুলকত দচিা  রকলও, অতনু িুঝকত পাকর, িু   রা সিষাকদর 
সমুদ্র দঠকল  ুসশটা সঠ  দ কস উঠল না। হঠাৎই  াট দিক  দনকম আকস অতনু। িকল। 
--- এ টু দাঁড়াও দতা। এ ুসন সসঁদুরটা সদও না। 
--- দ ন ? 
মনীষা অিা । তার দু-আেুকল সসঁদুকরর দ ৌকটা। 
---  পাকল সসঁদুর না িা কল দতামায় দ মন দদ াকি, এ টু দদস । 
 িাটা শুকন িু টা দ ঁকপ অকঠ মনীষার। সি িুকঝও  িা দঘারায়। ছদ্মসিস্মকয় িকল, 
---সসঁদুর দদিার আকগ তুসম দর্ন আমায় দদ সন। 
---আকর দতমন দদ া নয়, আসম না িা কল সসঁদুর ছাড়া দতামাক  দ মন দদ াকি---- তাই এ টু দদ কত ইকচ্ছ 
 রকছ।  
অতনু এসগকয় র্ায় আয়নার সদক । চমক  উকঠ মনীষা িকল, 
---  ীসি অলুক্ষুকণ  িা ! সঠ   র সকন্ধকিলায় এমন  িা িলকত দতামার এ টুও আট াকলা না ?  
সামকন সগকয় দাঁড়ায় অতনু। মনীষাক  তার সদক  দঘারাকত দু-হাত িাড়ায়। অসািধ্াকন মনীষার হাত দিক  সসঁদুকরর 
দ ৌকটাটা পকড় র্ায় দটসিকল। সছটক  পড়া সসঁদুকর লাল হকয় র্ায় সারা দটসিল। হত ম্ব মনীষা িকল ওকঠ, 
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---  ী  রকল িকলা দতা ! দতামার হঠাৎ দ ন দর্ এমন দিয়াড়া ইকচ্ছটা হকত দগল ! িাকনা , হাত দিক  সসঁদুর 
পকড় র্াওয়া অমগকলর লক্ষণ । 
ঘটনার আ সস্ম তায় অতনুও সিমূঢ়। সামকল সনকয় িকল, 
--- লক্ষণ আিার  ী ! অমগকলর আর স ছু স  িাস  আকছ ? হয়কতা আর দিসশসদন সদকত হকি না িকলই দ ৌকটাটা 
সনকি দিক ই পকড় দগল। 
সনরুির মনীষা র্তটা সম্ভি সসঁদুর আিার তুলকত িাক  দ ৌকটাকত। তার দু-হাকতও দছাপ দছাপ সসঁদুকরর লাল দাগ। 
মািা সনচু  কর আকছ িকল দিাঝা র্াকচ্ছ না, তিু অতনুর মকন হল, তার দু-দচাক  িল। হয়ত তাই এ িারও মু  
তুকল তা াকচ্ছ না অতনুর সদক ।  
সন্ধযার এ টু পকর মনীষা দগল রান্নাঘকরর সদক । এ ন দস দু- াপ চা  রকি। িল ািারও  রকি স ছু এ টা। 
সুকর্াগ িুকঝ অতনু আিার  ঁুিকত দগল সপ্রসময়াকমর রসসদটা। ত ন তাড়াতাসড়র মািায় হয়কতা সিস ছু দদ া হয়সন। 
এ ন তার মকন হকচ্ছ দতাষক র সনকচই দরক সছল  াগিটা। আলমাসরটা দ ালার আকগ দতাষক র সনকচ আর এ টু 
 াকলা  কর দদ া দর ার। মনীষার চা- সটসিন বতসরর সুকর্াকগ অতনু আিার সগকয় তুকল ধ্রল দতাষক র দ ানাটা। 
এ টু তুকল ধ্রকতই দদ ল, প্রায় সামকনই পকড় আকছ দসই  ামটা। িীিনসিমার আরকশালা রিং-এর  ামটা দতা 
দদ কলই দচনা র্ায়। সঠ ানার িায়গাটাকত আিার িানলার মকতা  ুপসর  াটা। অিা  হল অতনু। সামকনই 
পকড়সছল, অিচ ত ন এ িারও দচাক  পকড়সন। তাড়াতাসড়  ামটা হাকত সনকয় দ তকরর রসসদটা দির  রকত সগকয় 
সদ্বতীয়িার অিা  হয় দস। দদক ,  কয়সর রিং-এর  ামটার গাকয় দলকগ আকছ সসঁদুকরর দু-এ সট হাল া লাল ছাপ। 
দদ কলই দিাঝা র্ায়, সসঁদুর লাগা হাকত দ উ  ুকলসছল  ামটা। দ তকরর রসসদটাকতও আিছা  য়সট লাল ছাপ। 
সনকির অিাকতই অতনুর দচা  দিাড়া ঘুকর র্ায় রান্নাঘকরর সদক । দদক  উনুকন িল িুটকছ, আর মনীষা অিন 
পটুয়ার ছসির মকতা িানলা ধ্কর তাস কয় আকছ দূকরর আ াকশর সদক । 
 
 
 

                                     
                                              সূচীপত্র 
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গল্প 

 

সিশ্বদীপ দদ     এ সট অিাসিত দকৃশ্যর িন্ম 
 

ঐ দর্ দলা টা, দলাহালক্ককড়র মাকঝ িকস , ঐ দর্, দশাসই দচহারা, সমস্ত শরীর িুকড় চঁুইকয় নামকছ ঘাম, ঝাঁ ড়া 
চুল , হলকদকট দচা , মু ময় সচকিাকত িা া পানমশলার সুিাস, সমস্ত মন সনকয়াগ  কর দরক কছ  ুকল রা া 
সটউিঅকয়কলর অগ-প্রতযকগর সদক , ওর নাম সনিারণ মন্ডল। আর, সামান্য দূকর দাঁ সড়কয় আকছ ঐ দর্ দমকয়সট, 
মসৃণ সর্ত্নলাসলত গম রকের ত্ব , উজ্জ্বল দচা , এ মািা দ াঁ ড়া চুল , হলুদ ফ্র  পরা দমকয়সট, ওর নাম সমৃ্পক্তা 
চযাটাসিত। ডা নাম মুসনয়া।  ল াতার এ  নামী দামী স্কুকলর ক্লাস নাইকনর ছাত্রী। আিই দিড়াকত একসকছ এ াকন। 
এই অি পাড়াগাঁকয়। দমকয়সট িাকনও না আর আধ্ঘন্টা িাকদই তাক  ধ্ষতণ  কর  ুন  রকি ঐ দলা টা।  াসসকয় 
দদকি এ টু দূকর িকয় চলা  াকলা  াকলর িকল। দলা টাও স  িাকন, অিসশি িীিন িুকড় এ সদকনর িন্যও দস 
 ুলকত পারকি না ঐ সদয স কশারীর মু চ্ছসি। অিশ্য িানকিই িা  ী  কর!  সিষ্যৎ, আমাকদর স কলর  সিষ্যৎই 
দতা লুক াকনা আকছ এ  অিানা দ াঁদকলর অন্ধ ার আিতকত। দ মন  কর তার দ াঁি আকগ াকগ দপকত পাসর আমরা 
? সুদূর মহা াকশর িুক  দর্ ঘটনা ঘটকি তার অসগ্রম পূিতা াস  রকত পাকরন সিজ্ঞানীরা। ঘটনা ঘটিার িহু আকগই 
ঘটনার সময় – সন, তাসর  এমনস  পল, অনুপল অিসধ্ িকল সদকত পাকরন তাঁরা। স ন্তু সামান্য নশ্বর মানুকষর 
িীিকন  কি দ ািায়  ী অঘটন ঘটকি তা তাঁরা িলকত পাকরন  ই ? আমাকদর  সিষ্যৎ তাই এ  অিানা দ ৌকটার 
মকধ্য সিসময় দহকস চকলকছ এ  তীব্র, কুসটল িযাকগর হাসস। 
এ নও সনিারণ লক্ষযই  করসন দমকয়সটক । এ মকন সটউিঅকয়ল সারাইকয় িযস্ত সনিারণ হাত সদল লুসগর দ াঁচকড়। 
দির  কর আনল সিসড়র পযাক ট। সিসড় ধ্সরকয় সু টান সদকত সগকয় এিার তার নির পড়ল দমকয়সটর সদক । এই 
দমঘলা, সনিতন দুপুকর, আকশপাকশ দ উ দনই, শুধু্ দস আর এ সট স কশারী – এ  িা  ািকত সনিারকণর  াল 
লাগল। িযাস্। এর দিসশ স ছু না। সনিারণ আিার মন সদল  াকি। অিচ মাত্র আধ্ঘন্টা িাকদই দস ঐ দমকয়সটক  
সনকয় র্াকি পাকশর িাঁশঝাকড়। মুহূকততর সক্ষপ্রতায় গামছা সদকয় দিঁকধ্ দিলকি দমকয়সটর মু । ততক্ষকণ দমকয়সট জ্ঞান 
হাসরকয়কছ দচাক র সামকন এ  মি দানিক  দদক । দমকয়সটর িুক র আড়াল সছন্ন  রকতই সনিারণ দদ কত পাকি 
দস ান দিক  দিসরকয় আসকছ এ  ঝাঁ  হলুদ প্রিাপসত। মুহূকতত প্রায়-উন্মাদ অিস্থা দিক  পূণত উন্মাকদ পসরণত হকি 
সনিারণ। তার সমস্ত শরীর িুকড় গসিকয় উঠকি সিশ্রী , ধূ্সর দলাম। ধ্ীকর ধ্ীকর লম্বা হকয় উঠকি  ান। দীঘত হকয় 
উঠকি দাঁত ও ন । হরর সসকনমার মতন দচাক র পলক  দস হকয় র্াকি এ সট মানুষ দন কড়। এিিং তাড়া  রকি ঐ 
প্রিাপসতর ঝাঁ ক । স ছুক্ষকণর মকধ্যই গ্রাস  করও দিলকি সি  ’ সট হলুদ, দ ামল, িণতাঢ্য প্রিাপসতক । আর 
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সনকির তীক্ষ্ণ শ্বদত সদকয় কুসটপাসট  কর সনকির লালারকসর সাকি দমক , দিঁতকল, চটক , সপকষ অতস্থ  করও দিলকি 
দ্রুত। তারপর এ সময় দ ািনকশকষ সনকিক  আসিষ্কার  রকি এ া, উলগ অিস্থায়, অসহায় মৃতা এ  স কশারীর 
পাকশ, িাঁশঝাকড়। স ন্তু দস ঘটনার দদরী আকছ। এ নও আধ্ঘন্টা। এ নও সনিারকণর মকধ্য অকঘাকর ঘুকমাকচ্ছ দসই 
সহিংস্র শ্বাপদ। তার ঘুম  ােকত এ কনা দদরী আকছ। 
গত দু’ সদন ধ্কর টানা িৃসি হকয় আি স াল দিক  দিকমকছ। এক িাকর দর্ দিকমকছ তা নয়। মাকঝ মাকঝ হাল া 
িৃসি হকচ্ছ। সঝরসঝর  কর। অিশ্য এ ন হকচ্ছ না। স ন্তু সমস্ত আ াশ িুকড়  ারী দমঘ। দসই দমঘ াকর চারপাশ 
দ মন ময়লা, আিছা িণত ধ্ারণ  করকছ।  
সিসড়টা  াল  কর ধ্করসন। সনক  দগল। সনিারণ সিরক্ত হকয় দদশলাই িার  রল। স ন্তু দসটার অিস্থা  ুিই  ারাপ। 
আকগর িাকর অকন   কি দস আগুন জ্বালাকত সমিত হকয়সছল। এিার পারল না। দশকষ আধ্কপাড়া সিসড়টা ছুঁকড় দিকল 
সদকয় আিার  াকি মন সদল। দমিািটা দতকতা হকয় দগকছ তার। মকন মকন গালাগাল সদল সনিারণ। তারপর সপচ্ 
 কর িুতু দিলল। িুতু নয়। সপক্ । পানমশলার। 
 
এ টু দূকর দাঁ সড়কয় মুসনয়া এ মকন লক্ষ  রসছল সনিারণক । আর  ািসছল তার সপসতুকতা সদসদ দপৌলমীসদর  িা। 
 কয় সদন আকগ তাকদর িাসড়র ছাকদ িকস দস দপৌলমীসদক  িকলসছল অ ী দার  িা। অ ী দা ওর িান্ধিী সটনার 
দাদা। ক্লাস টুকয়লক  পকড়। সব্রসলয়ান্ট স্টুকডন্ট। অ ী দা ওক  দস াকি পািা দদয় না। স ন্তু মুসনয়া ওর িন্য 
পাগল। সটনার  াছ দিক  অ ী দার এ টা ছসিও দিাগাড়  করকছ মুসনয়া। দসটা দপৌলমীসদক  দদ াকতই দপৌলমীসদ 
না  সসঁটক সছল, ‘এঃ । এ দতা পুকরা িু  ওয়ামত।’ তারপর সসিস্তাকর িুসঝকয় িকলসছল আদশত পুরুষ দ মন হওয়া 
উসচত । দপৌলমীসদর িয়কফ্রন্ড বস তদাক  দচকন মুসনয়া। স ন্তু দসও দতা অ ী দার মতনই চশমা পরা গুডিয়। 
িযাপারটা গুসলকয় দগসছল মুসনয়ার।  িাটা শুকন দিশ স ছুক্ষণ দহকসসছল দপৌলমীসদ, ‘দনা দনা। বস ত ইি নাসিিং িাট 
এ টাইমপাস। ওক  দ  সিকয়  রকি ? আমার ির মাস্ট সি এ মাকচা মযান। ইউ দডান্ট সস শাহরু  ইন ওম শাসত 
ওম ? সঠ  ওর ম। িুঝসল? দাঁড়া দতাক  এ টা সিসনষ দদ াই।’ 
তারপর সনকির দমািাইল দিাকন এ  আশ্চর্ত সিসনষ দদস কয়সছল মুসনয়াক । এ টা সনকগ্রা দলা  আর এ  সুন্দরী 
ইউকরাসপয়ান রমণীর পকনতাগ্রাসি। এমসনকত পকনতাগ্রাসি সিসনসটা নতুন নয় মুসনয়ার  াকছ। িান্ধিী পুনকমর িাসড়কত 
 সম্পউটাকর সডস সড চাসলকয় এ িার দদক কছ দস। স ন্তু এই সসকনমাটা তার দারুণ দলকগসছল। দদ কত দদ কত 

দপৌলমীসদ সিসসিস  কর ওর  াকনর  াকছ িকলসছল, 'দদক সছস ?  ী সুপািত সিগার ! আ মযান সুযড সি লাই  
সহম।’  
এ ন সনিারণক  দদ কত দদ কত দসই সনকগ্রাটার  িাই মকন পড়সছল মুসনয়ার। এই দলা টা অিশ্য ততটা মাকচা 
নয়। আর িড্ড দনািংরাও। দ মন সিশ্রী াকি গুট া  াকচ্ছ আর সপক্ দিলকছ। আিার সিসড়ও  ায়!  াসগযস সিসড়টা 
ধ্রাকত পাকরসন। সিসড়র গন্ধ সহ্  রকত পাকর না মুসনয়া। ওকদর ড্রাই ার অসিনাশদা সিসড় দ ত।  ী সি ট গন্ধ! 
ওঃ । গন্ধটা দর্ন ঝাপটা মারল মুসনয়ার নাক ।  
‘িাট, সস্টল … সহ ইি দ সর মযানসল।’ মকন মকন সনকিক  সনকিই িলল মুসনয়া। প্র ৃতপকক্ষ সনিারণ সমাকির দর্ 
স্তকর িাস  কর দসই স্তকরর দ ানও মানুষক ই এত  াল  কর লক্ষ  রার সুকর্াগ   নও হয়সন মুসনয়ার। তাকদর 
িাসড়কত দর্  াকির দলা  আকছ তারা সনিারকণর দিক  অকন  পসরষ্কার পসরচ্ছন্ন হকয় ওকঠকছ শহুকর িলহাওয়ায় 
দিক । এমন গ্রাময পসরকিকশ সমূ্পণত গ্রাময দচহারার এ  িসলষ্ঠ মানুষক  দদক  তাই এতটাই আশ্চর্ত হসচ্ছল 
মুসনয়া।দলা টা, দলা টার সপছকন সামান্য দূকর িাঁশঝাড় , মািার ওপকর ধূ্সর আ াশ, দ ািাও দ ানও শব্দ দনই, 
শুধু্ সামান্য পকর পকর সটউিঅকয়ল সারাকনার র্াসি  ধ্াতি শব্দ, মাকঝ মাকঝ দম া হাওয়া – সমস্তটা এ টা মস্ত 
 যান াস হকয় আ ৃি  কর রা সছল মুসনয়াক ।  
এই সময় হঠাৎ দিশ দিাকর হাওয়া সদল। সনিারকণর দচা  দঢ্ক  দগল অসিন্যস্ত চুকল। ডান হাত সদকয় চুল সরাকত 
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সগকয় সনিারকণর দচা  চকল দগল মুসনয়ার িসতা পাকয়র সদক । হঠাৎই। সনিারণ আশ্চর্ত হকয় লক্ষ  রল মুসনয়ার িাঁ 
পাকয় হাঁটুর সামান্য নীকচ এ  কুসচ রেীন সুপুসর আটক  আকছ। সনঃসকন্দকহ তা সনিারকণরই মু সনঃসৃত। সপক্ 
দিলকত সগকয় সছটক  ও াকন আটক  সগকয় িা কি। মুহূকতত সনিারকণর দচা  দটসলকস্কাপ হকয় দপৌঁকছ দগল দসই িসতা 
সনকলতাম পাকয় আটক  িা া সুপুসরর এক িাকর  াকছ। তারপর  ুি দ্রুত দস ান দিক  লাসিকয় উকঠ সমস্ত শরীর ছুঁকয় 
দপৌঁছল দমকয়সটর মুক র সদক । দদক  দর্ন সনিারকণর প্রাণ িুসড়কয় দগল। সদয স কশারীসটর সনসনতকমষ চাউসন , এ মািা 
দ াঁ ড়া চুল সনিারণক  মুগ্ধ  কর রা ল দিশ স ছুক্ষণ। িযাপারটা সঠ  হকচ্ছ না মকন হওয়ার সাকি সাকিই দচা  
নাসমকয় সনিারণ আিার  াকি মন সদল। 
 
স ন্তু ততক্ষকণ র্া হওয়ার হকয় দগকছ। মুহূকতত মুসনয়া িুঝকত পারল তার এ ান দিক  চকল র্াওয়া উসচত। দলা টার 
দচাক র মকধ্য দস দদ কত দপকয় দগকছ এ  দলা ী পুরুষক । এ দৃসি এরই মকধ্য তার দচনা। শসপিং মকল, সডস সড 
পালতাকর সিস ন্ন িায়গায় অকনক রই দচাক  দস এই দলা  দদক কছ। 
চারপাকশ ক্রমশ  কম আসা আকলায় িকস িা া  াকলা, সন ষ  সিপািকর গড়া দলা টার সদক  তাস কয় হঠাৎ গা 
ছমছম  কর উঠল মুসনয়ার। চারপাকশর সনিতনতায় দলা টাক  দর্ন এ টা দপ্রত িকল মকন হল। রক্তমািংসহীন। 
অযািসসলউটসল আনকহাসল। নাহ্।এিার চকল র্াওয়া উসচত। তাছাড়া িাসড়কত র্সদ এরই মকধ্য  ারও দ য়াল হকয় 
সগকয় িাক  দস তার ঘকর দনই, তাহকল এতক্ষকণ সনশ্চয়ই দ াঁি পকড় দগকছ। অিশ্য সদিাসনদ্রা  গ  কর দ উ এই 
মুহূকতত তাক   ঁুিকি িকল মকন হয় না। স ন্তু, র্সদ দ উ দিকগ র্ায় তাহকল দর্  পাকল প্রচুর দ াগাসত আকছ তা 
এ দম সনসশ্চত। মুসনয়া িাসড়র সদক  পা িাড়াল। 
 
সনিারণ দচিা  রসছল  াকি মন সদকত। স ন্তু পারসছল না। আসকল দমকয়সটর মুক র মকধ্য সনকির দিৌকয়র স কশারী 
মুক র ছায়া দদ কত দপকয়কছ দস। আহ্। দ ািায় দগল তার দসই  সচ দিৌটা! এ ন ার এই সতন দছকলকমকয়র মা’র 
মকধ্য দসই স কশারী দিৌটাক  স  আর  ঁুকি পাওয়া র্াকি? মুহূকতত সনিারকণর মািার মকধ্য দ  দর্ন এ টা প্রকিক্টর 
দমসশন চাসলকয় সদল। আর সাদা পদতায় িুকট উঠল তার এ র্ািৎ স্মৃসতর এ  প্রসতসনসধ্ত্ব ারী দ ালাি, র্ার মকধ্য 
সমকশ রইল তার সিকয় , সিকয়র অিযসহত পকরর দসই সি দসানাসল সদন, পাশাপাসশ িুটল তার িততমাকনর সদনর্াপন – 
সমস্ত দপ্রম,  লহ, দক্রাধ্, দশাক র এ  সমশ্র প্রদশতনী হকয়। দচাক র সামকন সনকিক  আর তার দিৌক  তারুণয দিক  

মধ্য িয়কসর সদক  ক্রকম দহঁকট দর্কত দদ ল সনিারণ। সনকির অিাকতই তীক্ষ্ণ এ টা দীঘতশ্বাস দিসড়কয় এল দর্ন। 
 ী াকি সি হাসরকয় দগল। স ন্তু এই দমকয়টা, সনিারণ িাকন এ   নও হাসরকয় র্াকি না। এ র্ ন তার দিৌকয়র 
িয়সী হকি ত নও এর মু  দিক  এই ঢ্লঢ্কল  াঁচা িয়কসর লািণয র্াকি না। 
র্াকিই িা দ ন ! সনকির মকন দরকগকমকগ িকল সনিারণ। এরা স  আর তার দিৌকয়র মতন ঘুঁকট দদকি, িাসন 
মািকি,  াপড়  াচকি, দ কট মরকি সদনরাত। হুঃ! এরা দতা, দদক ই দিাঝা র্ায়, শহকরর িড়কলা  িাসড়র দমকয়, 
গাসড় চকড় ঘুকর দিড়ায়। 
দসই সচর ালীন ধ্নী সম্পস তত দসরকদ্রর সচতা! ধ্ীকর ধ্ীকর তা গ্রাস  কর দিলল সনিারণক ও। অকচনা এই দমকয়সটর 
প্রসত এ টা রাগ িন্ম সনল শরীকর। মকনর গ ীকর অিকচতকন দমকয়সটর দ ামল দসৌন্দর্তক  দিঁতকল দদওয়ার এ টা 
িাসনা দর্ন িন্ম সনল। এ স  তাৎক্ষসণ  প্রসতসক্রয়ায় িন্ম দনওয়া সহিংসা নাস  সিন দিক  সিকনকত িিংশানুক্রসম  াকি 
চলকত িা া দাসরদ্রিসনত ঈষতাকস্রাকতর নিিাগরণ? দ  তার িযা যা  রকি? 
 
রাকগর দচাকট দস দিাকর দিাকর হাতুসড় ঠু কত লাগল। দ ন দাঁ সড়কয় আকছ দমকয়টা এ নও ? দ উ দ ািাও দনই – 
এ া এ া,  ী চায় দমকয়টা? সটউিঅকয়ল সারাকনা দদ কত এত আগ্রহ ? সনশ্চয়ই নয়। তকি ? দাঁ সড়কয় আকছ দ ন। 
চকল র্া  এক্ষুসন। চকল র্া  দচাক র সামকন দিক । রাগী দচাক  দমকয়টার সদক  তা াকতই চমক  উঠল সনিারণ। 
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দমকয়টা সসতযই চকল র্াকচ্ছ ! মুহূকতত পাকট দগল সনিারকণর মকনর  াি। তার মকন হল দমকয়টা চকল দগকল দস  ুি 
এ লা হকয় র্াকি। এই দমঘলা দুপুকরর স্াঁতস্াঁকত আিহাওয়ায় এ সট স কশারীর ওম দিক  সিচুযত হওয়ার 
আশঙ্কায় দর্ন সশউকর উঠল দস। তসড়ঘসড় দমকয়সটক  আট াকত তাই  িা িকল উঠল,‘সদসদমসণ চলকলন িুসঝ ? তা 
এ াকন  ার  াকছ আসা হকয়কছ ?’ 
- ঐ ওসদক । সিযসাচী দসকনর িাসড়। উসন আমার আঙ্কল হন। সামার  যাক সকন।  
- ও। তা এ াকন দ মন লাগকছ? 
-  াল।  ালই। 
 
এ পর্তত উির সদকয় সকর পড়কত চায় মুসনয়া। দলা টার হাি াি তার এ দমই  াল লাগকছ না। স ন্তু সনিারণ 
তাক  দস সুকর্াগ দদয় না।  িা িকল চকল অনগতল। অিাতর সি  িা। মুসনয়া িুঝকত পাকর এ সিই তাক  আটক  
রা ার ছল। তিু  িার মাঝ াকন উকঠ দর্কত পাকর না। আর এই  কিাপ িকনর সমাতরাকল আরও এ   কিাপ িন 
চলকত িাক । র্া িাতাকস দ ানও ধ্াক্কা দদয় না। স কলর অকগাচকর র্া অদৃশ্য হকয় িুকট িাক  মহা াকলর ডায়রীর 
পাতায়। 
 
- দ ন তাস কয় আকছন আপসন ও াকি ? হলুদ , দঘালাকট দচা  দমকল ? আমার  য়  রকছ। 
- িাসন না। আসম সসতযই িাসন না। শুধু্ িুঝকত পারসছ তুসম চকল দগকল আসম  ুি এ া হকয় র্াি। এর ম দুপুকর, 
িাসড়কত িা কল আসম আমার দিৌকয়র সাকি  ী  সর িান দতা ? 
- এসি আমায় িলকছন দ ন? আপসন আমার দচকয়  ত িড়, লজ্জা  রকছ না আপনার ? স্কাউকন্ড্রল! ইসডয়ট। আসম 
র্াসচ্ছ। আই অযাম দগাসয়িং।  
- না দর্ও না। এই িাঁ া রাস্তায়, এমন দুপুকর …  
- শাট আপ । 
- আমার  ী ইকচ্ছ  রকছ িান ? ঐ দর্ িললাম না দিৌকয়র সাকি র্া  সর … 
 
অদৃশ্য  িামালা ছসড়কয় পকড়। িাতাস উকিসিত হকয় ওকঠ। দস িুঝকত পাকর সনিারকণর শরীকরর স তর এ টা িন্তু 
ঘুম দ কগ উকঠ দাঁ সড়কয় দলি নাড়কছ। সি  চাটকছ। ধ্বিংসপ্রিণতা আর  াম দর্ন সমকলসমকশ র্াকচ্ছ তার স তর। 
 িা িলকত িলকত ক্রমশ উকিসিত হকয় ওকঠ সনিারণ। মুসনয়ার সরনসরকন  ন্ঠস্বর, সরলতা ও  য় দমশাকনা দৃসি 
দ তকর দ তকর তাক  উন্মি  কর তুলকত িাক । দস সি স ছু  ুকল দর্কত িাক । ধূ্সর আ াশ, সনিতন দুপুর ও 
এ সট সুন্দরী স কশারী ধ্ীকর ধ্ীকর তার সমস্ত দচতনাক  দছকয় দিকল। তার গলা শুস কয় আকস। প্রিল ইকচ্ছ িাগকত 
িাক  শরীকরর দ তর। এ গুঁকয় সামুসদ্র  িাতাকসর মতন তা দগাঁ দগাঁ  কর িইকত িাক  শরীরময়। 
 
মুসনয়া িুঝকত পাকর দলা টা ক্রকমই অপ্র ৃসতস্থ হকয় উঠকছ। দস সঠ   কর দলা টার  িার মাঝ াকনই তাক  চকল 
দর্কত হকি। দসই মত ‘আসম আসস’ িকল দস সপছন সিরকত চায়, স ন্তু সনিারণ হঠাৎ ‘ সদসদমসণ , আপনার হাটুঁকত 
সুপুসর’ িকল এ লাকি তার পা টা িসড়কয় ধ্কর। তারপর মুহূকতত তাক  পাঁিাক ালা  কর ছুটকত িাক  িাঁশঝাকড়র 
সদক । 
 
এইসময় এ টা হাওয়া ওকঠ।  ুি দিাকর। িাতাস দর্ন তার সিতশসক্তকত আততনাদ  কর ওকঠ, ‘না সনিারণ , না। 
এমন দ াকরা না। তুসম স  দদ কত পাচ্ছ না দতামার শরীর দিক   কস  কস পড়কছ মনুষ্যধ্কমতর সমস্ত বিসশিয। তুসম 
… তুসম এ িারও দ কি দদ ছ না … ঐ দমকয়সট র্াক  ধ্ষতণ  কর, হতযা  কর তুসম  াসসকয় দদকি  াকলর গাঢ় 
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 াকলা দশাক র মতন িকল, তার মৃত শরীকরর দ কস চলা দদক  দতামার মকন পকড় র্াকি, দতামার দমকয়র  িা … 
দসও দতা ওই দমকয়সটরই িয়সী … তুসম হত ম্ব হকয় র্াকি … তারপর সমস্ত অিসশি িীিন দচাক র পাতা িন্ধ 
 রকলই দতামার স্ত্রী নয়, দমকয় নয়, দছকল নয়, িািা-মা- াই-দিান  ারও না … দতামার সিকচকয় আকগ মকন 
পড়কি ঐ দমকয়সটরই  িা …  ারাগাকরর প্রগাঢ় অন্ধ াকর িকস দসসদন র্তই আকক্ষপ  র … ঐ দমকয়সটর গাঢ় 
িাদাসম  য়াতত মু  দতামাক  এ টু এ টু  কর ধ্বিংস  রকি …  রকিই … সনিারণ … পশু হকত সদও না সনকিক  
… না সনিারণ, না … দছকড় দাও ওই দমকয়সটক  … আর সনকিও মুক্ত হও, সারািীিকনর মতন ঐ মু শৃঙ্খল 
দিক  … ’ 
 
হায় । প্র ৃসতর  াষা মানুষ আিও িুঝকত পাকর না !  

 

 

 

                                 

                                          সূচীপত্র 
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অনুিাদ গল্প 
 

 

লমািম দগাকিন্দ্র            উপহার 
[ মসণপুরী দিক  অনুিাদঃ সদানন্দ সসিংহ]  
 
সিকয় দশষ । রাত দিকড় র্াকচ্ছ িকল বহথচ- ারীরা শাত হকয় দগকছ । দিসশ িয়কসর সিকয় হকলও উপরু্ক্ত পাকত্রর সকগ 
উপরু্ক্ত পাত্রীর সিকয়। এমন িাঁ িম পূণত এিিং দচা  ধ্াঁধ্াকনা সিকয় আর এসদক  হয়সন।  সিষ্যকত হয়কতা গল্প 
হকয় িা কি । পাত্র প্রকিসর মসণিািু এিিং পাত্রী ইকিকতাম্বী দদিীর দ ান  ঁুত দির  রা র্ায় সন । ইকিকতাম্বী দদিী 
এ িন সিদুষী মসহলা এিিং চসরকত্র  লঙ্ক দলপন  রা র্ায় এমন দ ান  াণ্ড িা ঘটনা ইকিকতাম্বীর দনই । 
পাসরিাসর  সম্বকন্ধর মাধ্যকমই এই সিকয় । শাতসশি মসণিািুর সকগ সিকয় হওয়াকত ইকিকতাম্বী  ুি  ুসশ এিিং গসিতত । 
একতাসদন এ িন  াকলািাসার মানুকষর অ াি সছল, এিার তাও পূরণ হকয় দগকছ ইকিকতাম্বীর । 
পাত্র-পাত্রীর িনু্ধিান্ধি এিিং আত্মীয়স্বিনকদর দদওয়া উপহাকর ঘরটা  সতত হকয় দগকছ । মসণিািু এ টু িাইকর দগকছন 
। ঘকর এ া ইকিকতাম্বী দদিী । ইকিকতাম্বী ওর নরম আেুলগুসল সদকয় উপহারগুসল এ টু দটকন িা দঠকল ওর 
িনু্ধিান্ধিকদর উপহারগুসল  ঁুিকত িাক  । িনু্ধিান্ধিকদর নাম দল া অকন  উপহার এক  এক  দদ কত পায় দস । 
এরমকধ্য তার িান্ধিী অরুসণমা সদলিাকনর নাম দল া এ টা পযাক ট দস দদ কত পায় । দিনারকস ও র্ ন এম . এ . 
পড়সছল ত ন অরুসণমা সছল ওর রুমকমট । সিকয় সনকয় ওর সকগ অরুসণমার দর্সি  িািাততা হকয়সছল মকন পকড় 
র্ায় তার ।  
--- ইকিকতাম্বী, দতামার সিকয়র  িা স ন্তু আমাক  অিশ্যই িানাকি । আসম দতামাকদর ও াকন র্াকিা । দতামার সিকয় 
এিিং মসণপুর -  দুকটাই দদ কিা । --- পাগসল দ ািা ার । দতামার আমার মকধ্য  ার আকগ সিকয় হকি িান তুসম ? 
--- আমার সিকয় র্সদ আকগ হয় তাহকল আসম আমার িরক  সকগ সনকয় মসণপুকর আসকিা । আর দতামাক ও স ন্তু 
আমার সিকয়কত আসকত হকি । --- র্াকিা , দতামার সিকয়কত অিশ্যই র্াকিা । সময় আসু  । আমার সিকয় স ন্তু 
অকন  দূর । --- তা দপ্রকমর সিকয় না পাসরিাসর  সম্বন্ধ  কর সিকয় --- এই দুকটার মকধ্য দ ানটা দতামার পছন্দ ? 
--- সম্বন্ধ  কর সিকয় । এটাই আমার পছন্দ । আসম হসচ্ছ বিরাসগনীর মকতা । দপ্রম সিসনসটা স  আসম দ ানসদন 
িুসঝই সন, আর দিাঝারও ইকচ্ছ দনই । তকি আমার ির হকি হািার দলাক র মকধ্য এমন এ িন র্ার িযসক্তত্ব হকি 
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দশ্রষ্ঠ । দ ান অধ্যাপক র মতন । --- তাই-ই ? --- তকি দিকন দরক া, আসম ইসতমকধ্য সিকয়ই  রসছ না । 
 সিষ্যকতও সম্ভি না হকল সিকয়ই  রকিা না । আমার অকন  দছাট াই আকছ; ওকদরক  আকগ মানুষ  রকত হকি দর্ 
। --- সঠ  আকছ । দতামাক  ির সদসচ্ছ মকনর মত ির দর্ন তুসম  ঁুকি পাও । --- দতামার ির মািা দপকত সনলাম 
। এিার আসমও দতামাক  ির সদসচ্ছ তুসমও দর্ন দতামার মকনর মানুষটাক  তাড়াতাসড়  ঁুকি পাও । 
তারপর দুিকনর স  সহ সহ হাসস । ইকিকতাম্বীর এ ন মকন হয়, অরুসণমার দদওয়া িরটা সনষ্ফল হয় সন দমাকটই । তা 
দিকন অরুসণমাও সনশ্চয়ই  ুি  ুসশ । এইসময় প্রকিসর মসণিািু আকস্ত আকস্ত ঘকর দঢ্াক ন । ইকিকতাম্বীর  াকছ 
 াকছ একস িকসন । তারপর ইকিকতাম্বীর নরম আেুলগুসলক  মুকঠায় ধ্কর সিকজ্ঞস  করন, স   ািছ ? লজ্জায় লাল 
হকয় র্ায় ইকিকতাম্বী । হৃৎসপকণ্ডর স্পন্দন দিকড় র্ায় । স  দর্ উির দদকি দ কিই পায় না । তাই চুপ দিক  র্ায় । 
আিার প্রশ্ন আকস,  ার  িা  ািছ ? এিার ইকিকতাম্বীক  উির সদকতই হয় । দস িকল, িনু্ধিান্ধিকদর দদওয়া 
উপহারগুসল দদ সছলাম । িনু্ধিান্ধিকদর  িাও  ািসছলাম ।  
--- স  ধ্রকনর িনু্ধিান্ধি ? মকনর মানুষ ? স িংিা িযিত দপ্রসম  ?  
প্রশ্নগুসল শুকন এ টু  যািাচযা া দ কয় র্ায় ইকিকতাম্বী । িাসরঘকর এসি স  ধ্রকনর প্রশ্ন ! এক িাকর দছকলমানুকষর 
মকতা ! এরপকরই ইকিকতাম্বীর মকন হয়, জ্ঞানীকলাক রা দিাধ্হয় এ টু দছকলমানুষই িাক ন । তাই দস উির দদয়, 
আমার িনু্ধরা শুধু্ িনু্ধই । আপসনই আমার িীিকনর প্রিম পুরুষ ।  
--- আর মসণপুকরর িাইকর ?  
এিার ইকিকতাম্বীর মকন হয়, তার প্রকিসর স্বামীসট স  ধ্রকনর মানুষ ! প্রিম  িািাততাকতই শুধু্ উকটাপাটা প্রশ্ন 
 কর র্াকচ্ছন ! দসও দ ন দছকড় দদকি ? এিার দসও িলকত আরম্ভ  কর, সসতয িলসছ , ওধ্রকনর দলা  আমার দ উ 
সছল না। এিার আপনার  িা িলুন, আপনার দ ান দপ্রসম া সছল স না।  
--- িাব্বা । এই দতা  িা িুকটকছ দদ সছ । আমার সদক  তা াও দদস  । আসম দতা দ কিসছলাম চুপ িা া এ িন 
পাগসল ।  
--- আপসন র্সদ আমার  িা সিশ্বাস না  করন তাহকল দিনারকস দহাকস্টকলর আমার রুমকমকটর  াকছ দ াঁি সনকত 
পাকরন । আমার রুমকমট সছল মসহলাই , নাম অরুসণমা । এই দর্ দদ ুন এটা ওর দদওয়া উপহার ।  
--- তাই নাস  ? দিশ সুন্দর উপহার দতা ।তা একতাগুসল উপহাকরর মকধ্য অন্য আর  ারুর উপহার স  িা কত 
পাকর না ? ঐ দর্, ঐ িড় পযাক টটা। ওটা হয়কতা দতামাক  দদওয়া তার উপহার হকতও পাকর।  
--- সঠ  আকছ ।  ুকলই দদ া র্া   ার দদওয়া । 
এ টু দরকগই হয়কতা ইকিকতাম্বী িড় পযাক টটাক  দটকন দনয় এিিং  ুলকত শুরু  কর । প্রকিসর সাকহি মুচস  মুচস  
হাসকত িাক ন । উপহারটা  াগকির পর  াগি সদকয় পযাঁচাকনা । ইকিকতাম্বী  াগকির পর  াগিগুসল  ুলকত িাক  
।  
প্রকিসর সাকহি দহকস ওকঠন,  কয়র িযাপার মকন হকচ্ছ । দ তকর দ ান  াটা হাত দনই দতা ?  
এিার ইকিকতাম্বীও এ টু দহকস ওকঠ, স  িাসন । এসপ্রল িুলও হকত পাকর ।  
--- আসম স ন্তু দশষ না দদক  ছাড়সছ না ।  
--- আসমও আপনাক  দশষ না দদস কয় ছাড়সছ না । 
সমস্ত  াগিগুসল দ ালার পর এিার এ টা  াগকির পুঁটসল দিসরকয় আকস । পুঁটসলর ওপকর এ টা  াগি লাগাকনা। 
তাকত দল া, ‘আপনার শু সদকন আমার এ ক্ষুদ্র উপহারটুকু সদলাম । গ্রহণ  রকিন’।  
দল াগুসল পকড় ইকিকতাম্বী িকল ওকঠ, এটা দতা আমার উপহার না । আপনাক ই পাসঠকয়কছ দ উ । আচ্ছা দদস  
দ তকর স  আকছ । পুঁটসলর  াপড়টা দটকন  ুলকতই ইকিকতাম্বী  ীষণ চমক  র্ায় । দ তকর এ টা অপসরণত সশশুর 
মৃতকদহ ।  য় দপকয় ‘ও মাকগা’ িকল ইকিকতাম্বী দুহাকত মু  দঢ্ক  দিকল । 
স ছুক্ষণ পর দস র্ ন মু  দিক  দুহাত সরায় ত ন দস দদক , সামকন পযাক টটা দনই, প্রকিসর সাকহিও দনই।  
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( লমািম দগাকিন্দ্র মসণপুকরর এ িন গল্প ার । দপশায় অধ্যাপ  । ইদানীিং সতসন নাটযচচতার সদক  ঝুঁক  পকড়কছন 
। নাট  মঞ্চস্থ  রকছন। স ন্তু গল্প দল া এক িাকরই দছকড় দদন সন। দুকটা গল্পগ্রন্থ প্র াসশত হকয়কছ । উপহার 
গল্পসট তাঁর সদ্বতীয় গল্পগ্রন্থ দিক  দনওয়া ) 
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অনুিাদ গল্প 

 

সুধ্ীর নাওকরাইিাম     হাসসহীন মস্করা 
[মসণপুরী দিক  অনুিাদঃ সদানন্দ সসিংহ]  
 
এ  
দসই দ াকর দপকট স ছু এ টা দানাপাসন সদকয় দিসরকয় র্ািার পর দতায়াইমা এইমাত্র সিকরকছ । আি চারসদকনর 
মকতা হল দস  াগচাসষ সহকসকি িসম চাকষর িকন্য িসম  ঁুকি  ঁুকি ঘুরকছ । স ন্তু দঘারাটাই সনষ্ফল । 
ওক  দদক  ওর স্ত্রী সিকজ্ঞস  কর, তুসম স  নাওকরমদার  াকছ সগকয়সছকল ? শুকনসছ ওনাকদর িসম নাস   াগচাকষর 
িকন্য দদকি । উির দদয় না দতায়াইমা । তার সিষণ্ণ মু টাই হয়কতা উির িাসনকয় দদয় । এ টা সিসড় ধ্রায় দস । 
আ াকশর  াকলা দমঘগুসলক  দদক  । মু টা আকরা সিষণ্ণ হকয় র্ায় । সমস্ত আশাগুসল তার দ কে র্াকচ্ছ ক্রমশ । 
 াগচাসষ সহকসকি স ছুসদন আকগও দস এ িকনর িসম চাষ  রকতা । িসমটার মাসল  িলকত দগকল এ প্র ার দ কড় 
সনকয়ই িসমটা সিসক্র  কর সদকয়কছ । এর ম দর্ হকি দস আশাই  রকত পাকর সন । িকল দস িসমটাক  লােল সদকয় 
মই লাসগকয় ধ্ান লাগাকনার িকন্য প্রস্তুত  কর দরক সছল । িৃসি হকয় দক্ষকত িকল  কর র্ািার পর এিার দস স  
িাকতর ধ্ান লাগাকি এইসি সচতায় মশগুল সছল । স ন্তু িসমর মাসল  হঠাৎ দর্ন ধ্াক্কা দমকর তাক  মাসটকত দিকল 
সদল । আর দস দর্ন সচৎ হকয় পকড় দগল । প্রসতিাদ  রার দ ান সুকর্াগই দপল না । 
অিশ্য এই াকি িসম সিসক্রর ইকচ্ছ িসমর মাসলক রও সছল না হয়কতা । দছকলটাক  এ টা চাকুসরকত ঢ্ুস কয় দদিার 
পসরকপ্রসক্ষকতই তাক  এই িসম সিসক্র  রকত হকয়কছ । ি ি   করসছল িসমর মাসল , “আি াল ার দছকল সি 
সডসগ্র-সটসগ্র সনকয় সর াসর চাকুসর ছাড়া অন্য স ছুই  রকত চায় না । আর আমারই হকয়কছ মুশস ল” । উির দদিার 
মকতা স ছুই সছল না দতায়াইমার । মাসল  আকরা িকলসছল , “রাগ  করা না । এছাড়া আমার দ ান উপায়ই সছল না 
। আসম িাসন তুসম  ুি  কি পকড় র্াকি । দসটা শুধু্ সামসয়  াকলর িকন্য । আসম িাসন অদূর  সিষ্যকত তুসম 
সিস ছু  াসটকয় উঠকি, তুসম শুধু্  াি  কর র্াও” ।  
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তারপর আর স   রকত পাকর দতায়াইমা ?  াঁকদা  াঁকদা মুক  সিকর একসসছল । দছকলক   াকি দঢ্া াকি িকল িসম 
সিসক্র ইকচ্ছ  রকল সি িসমর মাসল   রকতই পাকর । এটা দতায়াইমাও িাকন । তিু এতসদন ধ্কর িসম চাষ  কর 
আসার পর হঠাৎ তাক  স ছু না িাসনকয় িসম সিসক্র  রাটা অপরাধ্ িকল দস মকন  কর । মাসল  িকল র্া  ুসশ তা 
দস  রকত পাকর ? দিশ রাগ হয় দতায়াইমার । িকল স না আিার ---  াি  কর র্াও । স   াি ?  লুর িলকদর 
মকতা ? শুধু্ দ কট র্াকি আর র্াকি । আসকল  ািক   াকলািাকস দতায়াইমা । তাই  াি দিক  দূকর িা কত চায় না 
দস ।  লুর িলকদর মকতা সনকিক  মকন হয় না তার । সনকিক  মকন হয় এ টা  সনর মকতা ।  াকির  সন । এই 
 সনর মাধ্যকমই তার সমস্ত অন্ন, িস্ত্র সি দিসরকয় আকস । 
রাকত ঘুম আকস না দতায়াইমার । রাত  ত হল দস িুঝকত পাকর না । দমকয়টা অকন  রাত  কর পড়াশুনা  রকতা । 
স ন্তু আি হাসরক কন দদওয়ার মকতা দ করাসসন ঘকর দনই িকল অন্ধ ার ঘকর দমকয়টার আওয়াি পায় না দস । 
দমকয়টার পাকশ িকস ওর মাও মাছ ধ্রার চাঁই িানাকতা অন্যসদন । দছাট দছকলটারও আওয়াি পায় না দস । সিাই 
আি স াল স াল ঘুকমাকত সিছানায় চকল দগকছ । ঘকরর দ তরটা আি  ুি নীরি । পসরিাকরর দলা সিং যা ওকদর 
চারিন মাত্র । সর াকরর দঘাষণা মত দস পসরিার পসর ল্পনাক  আপন  কর সনকয়সছল । স ন্তু ‘দছাট পসরিার সু ী 
পসরিার’-এর মমতটা দস দ ানসদনই িুঝকত পাকর সন । অকন্যর িসম চাষ  কর দস র্া দপকতা তা দস টু   কর 
দ ানসদন সগকল দিলকত পাকর সন । স ছু স ছু  কর  রচ  কর িছরটা  াসটকয় দদিার দচিা  কর দগকছ আিীিন । 
তার এ ন মকন হয়, দস এ টা দিা া পতগ । একতাসদন দস অকন্যর িসমক  সনকির িসম মকন  কর চাষ  কর 
দগকছ । তার িলটা দস এ ন হাকড় হাকড় দটর পাকচ্ছ । স  অক্ষম এিিং এ টা শসক্তহীন িীি দস ।      স ন্তু স  
আর  রকত পারকতা দস । সনকির িলকত তার স ছু দনই িকলই িারিার তাক  পতগ হকত হকচ্ছ দরশম দপা ার 
মকতা --- র্ার শরীর দিক  পাল প্র ুরা সসকের গুঁসট দির  কর চলকি সারািীিন । তাকতও দস রািী । স ন্তু এ ন 
দস স  দর্  কর । এই আ াকলর সদকন দ  তাক  চাষ  রার িকন্য িসম দদকি ? দ  তার সদক   াকলািাসার হাত 
িাসড়কয় দদকি ? িুঝকত পাকরনা দতায়াইমা ।  
 
দূকর দ ািাও দুকটা কুকুর ঝগড়া দলকগকছ ।  ান তুকল দস দশাকন । ঝগড়া চলকছই । দস সিছানা দিক  আকস্ত আকস্ত 
দনকম আকস । এ টা কুসপ জ্বাসলকয় রান্নাঘকর দঢ্াক  । ধ্ান রা ার িায়গাটায় সগকয় দদক   তটুকু ধ্ান রকয় দগকছ 
এ কনা । দপছন দিক  দমকয়র গলা দশানা র্ায় হঠাৎ , িািা । চমক  সগকয় দতায়াইমা কুসপটা সনস কয় দদয় । 
তসড়ঘসড়  কর দস িকল ওকঠ, ঘুকমাস্ সন এ কনা ?  
 
দুই 
 ুি িৃসি পড়কছ । পুকুর-ঘাট-দক্ষত-মাঠ সি িকল  কর দগকছ । চাসরসদক  শুধু্ িল আর িল । মাছ ধ্রার আনকন্দ 
অকনক  মি  ুি । রাত দনই, সদন দনই , শুধু্ িাল দটকন র্াকচ্ছ তারা । ধ্াকনর দক্ষত ডুকি দগকছ িকল অকনক  
আিার  ুি সচসতত । স ন্তু দ উ  ারুর িকন্য সচসতত নয় । দর্ র্ার সনকির  াি  কর চকলকছ । দর্ মাছ ধ্রকছ দস 
শুধু্ মাছ ধ্করই চকলকছ । আর দর্ চাসষ সচসতত তার দক্ষকতর িকন্য, দসও ি ি  এিিং অনিত  দদৌড়াকদৌসড়  কর 
চকলকছ । চাসরসদক  বহথচ আর বহথচ । দতায়াইমা দনৌক া  কর স াকল দিসরকয় র্ায় । গরুর িকন্য ঘাস সনকয় আকস 
। সকগ সনকয় আকস চাঁইকয়র সাহাকর্য ধ্রা মাছ ।  ুি দিসশ নয় অিশ্য । রাকতও দস দিকরায় চাঁইকয়র মকধ্য মাছ 
ধ্রা পড়ল স না দদ কি িকল । দিসরকয় দছাট দছাট গুঁকড়া মাছ সনকয় আকস । দসই গুঁকড়া মাছ সিসক্র  কর সদকন টা া 
দকশক র মকতা দপকয়ও র্ায় দস । মাকঝ মাকঝ দিসশ গুঁকড়া মাছ দপকল চসিশ-পঞ্চাশ টা ার মকতা দপকয় র্ায় । তকি 
িড় মাছ দস আনকত পাকর না । তার চাঁইগুসল সি দছাট মাছ ধ্রার । সি তার স্ত্রীর িানাকনা । িড় মাকছর িকন্য 
চাঁই িাসনকয় পয়সা  রচ  রকত চায়না দস ।  ারণ িড় মাছ  ুি  মই ধ্রা পকড় । তিুও মাকঝ মাকঝ িড় মাছও 
আটক  র্ায় তাকদর চাঁইকয় । ত ন মাকছর ঝটপটাসনকত তাকদর চাঁই দ কে র্ায় । দমাকরর বতরী শক্ত চাঁই দ নার 
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মত পয়সাও দনই তাকদর । তারওপর তাকদর দতা দ ান সনিস্ব  াল-পুকুরও দনই দর্ াকন দামী চাঁই পাতকি । 
 
এ সময় িল আকস্ত আকস্ত  মকত িাক  ।  ালগুসল সরু হকত িাক  । িসমগুসল আিার মু  তুকল দাঁড়ায় । িসমর 
মাসল কদর দাপাদাসপকত চাঁই পাতার িায়গা দশষ হকত িাক  । িল  মকত  মকত  াকল আর দনৌক াও চকল না । 
এ  স াকল দতায়াইমা দিশ িড় এ টা মাছ দপকয় র্ায় । চাঁইসহ মাছটাক  ঘাকসর দিাঝার দ তর ঢ্ুস কয় দস 
িাসড়কত সনকয় আকস । িড় মাছটার সকগ স ছু দছাট মাছও রকয়কছ । িাসড়র সিাই  ুি  ুসশ । দতায়াইমা এ টা সিসড় 
ধ্সরকয় িারান্দায় িকস টানকছ । স ছু এ টা  ািকছও ।  
এমন সময় দমকয়টা িকল ওকঠ, িািা , এটা স  আমাকদর চাঁইকয় ধ্রা পকড়কছ ? তাহকল দতা চাঁইটা দিাধ্হয় নি হকয় 
দগকছ ।  
--- দহা  নি । প্রসতসদন নি দহা , প্রসতসদন এমন মাছ ধ্রা পড়ু  ।  
--- তকি মাছটাক   াকলা  কর আনকত পারকল না ? িযত হকল আকরা  াকলা হত । সনকির স্ত্রীর  িাগুসল শুকন 
দতায়াইমা উির দদয়, িযতই দতা । চার-পাঁচসদন আকগর ধ্রা মাছও দতা িািাকর সিসক্র হয় । তারপর দতায়াইমা 
ঘকরর দ তর ঢ্ুক  এ টা িসল সনকয় দিসরকয় আকস । মাছটাক  িসলর দ তর দঢ্া ায় । এ টু দহকস আিার িকল, 
িসলটা দ নার পর এতিড় মাছ আর আকগ দঢ্া াইসন । িািাকর দগকল  কম দিাধ্হয় শ’ াকন  টা ার মত পাওয়া 
র্াকি ।  াগয সহায় িা কল  কতা িড় মাছও দর্ ধ্রা পকড় ।  গিান দর্ দনই তা নয় ।  
--- তকি তুসম স ন্তু আিার গ্রাকমর দ তকর সিসক্র  কর িকসা না । িাস কত সনকয় দনকি তাহকল ।  
--- না, না , আসম িািাকর সগকয়ই সিসক্র  রকিা ।  
এমন সময় িাইকর দিক  িাঁি াই এ টা গলার আওয়াি দ কস আকস, দতায়াইমা দ ািায় ? মহাপাপী দতায়াইমা 
দ ািায় ? চমক  ওকঠ দতায়াইমা । শুধু্ দতায়াইমা নয়, িাসড়র সিাই চমক  ওকঠ । দুমদাম পা দিকল এ িন 
িয়স্ককলা  িাসড়র মকধ্য একস দাঁ সড়কয়কছন । িয়স্ককলা টা হুঙ্কার  কর িকল িাক ন, অকন্যর িসমকত একস ঘাস 
দতালার সময় মাছ চুসর  কর সনকয় র্াচ্ছ দ ন দহ মহাচণ্ডাল ? গত াল  লামুকদর চাঁই হাতাকত সগকয় ধ্রা পকড় দর্ 
মার দ কল তা এর মকধ্যই  ুকল দগকল ? দচহারাটা দতা হকয়কছ রুসগ দিড়াকলর মকতা । ইদানীিং  ীসি আরম্ভ  রকল 
তুসম ?  
িয়স্ককলা টা দতায়াইমার িসলর দ তর হাত ঢ্ুস কয় টু   কর মাছটা দির  কর আকনন । মাছটাক  তুকল ধ্কর দদক ন 
। এ টু দর্ন স্বসস্তর সনঃশ্বাস দিকলন । তারপর দতায়াইমার সদক  তাস কয় ভ্রূকুসট  কর িলকত িাক ন, সছ সছ সছ । 
মাছটাক  দতা ঘাকসর দিাঝার দ তকর ঢ্ুস কয় চু সর  কর একনছ, দসই সকগ আমার চাঁইটাক ও নি  কর একসছ । 
দমাকরর বতরী দু’শ পঞ্চাশ টা ায় দ না চাঁই ওটা । চুসর  রকত সগকয় সি নি  কর সদকয়ছ । মহাপাপী তুসম, 
মহাচণ্ডাল .... .. । মাছটা সনকয় িয়স্ককলা টা চকল র্ান । িুকনা দিড়াকলর মুক  পড়া পায়রার মকতা দ ান উির 
দদওয়ারও সময় পায়না দতায়াইমা । শুধু্ এ টা দীঘতশ্বাস দিকল । দশষ সন ত সিসড়টাকত আিার টান মারকত িাক  । 
তারপর মু  তুকল তা াকতই দস দদক  --- তার স্ত্রী , দছকলকমকয় সিাই তার সদক  এ টা অদু্ভত দৃসিকত তাস কয় 
আকছ । মু টাক  অন্যসদক  দঘারায় দস । শব্দহীন এ টা মরা হাসস হাকস । িীিকনর সমস্ত ঘটনাগুসলই দর্ন তার 
 াকছ এ টা হাসসহীন মস্করা হকয় দাঁ সড়য়াকছ এ ন ।  
 
( গল্প ার সহকসকি মসণপুকরর এ ন ার গল্প ারকদর মকধ্য সুধ্ীর নাওকরাইিম এ িন অসত পসরসচত নাম । এ 
র্ািৎ তাঁর দিশ স ছু গল্পগ্রন্থ প্র াসশত হকয়কছ । মস্করা গল্পসট দল ক র ‘বম চিংলিা দচ ’ গল্পগ্রন্থ দিক  দনওয়া ) 
 
 
                                                                                   সূচীপত্র 
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সনিন্ধ 

 

অকশা ানন্দ রায়িধ্তন 
সত্রপুরার দলা  াসহনীঃকমৌস   প্রত্ন িার সিশ্বিনীন রূপ (এ ) 
 
িনপরম্পরাক্রকম মুক  মুক  প্রচসলত সিস ন্ন মকনাগ্রাহী  াসহসনক  িলা হয় দলা  িা িা দলা  াসহসন। তকি এই 
দলা  িা িা দলা  াসহসনগুকলা হল িনশ্রুসতমূল । আধু্সন  িা পূিত আধু্সন  রু্কগরও িহু আকগ এইসি  াসহসন 
মানুকষর সচিিয়  কর একসকছ। প্রাণীিগকত উন্নত মানুষ দর্ আিয়ি র্কির িকন্য, দসই িা র্িক  মানুষ আহার্ত 
গ্রহণ ছাড়া  াি- সিসনমকয়র মাধ্যম সহকসকিও গ্রহণ  কর। পরিততী সমকয় এই শারীরর্িক  তার িনসচিিকয়র মাধ্যম 
সহকসকিও গ্রহণ  রল। আিক র অতযাধু্সন  সমসডয়ার দর্ এ চ্ছত্র আসধ্পতয তারই দ ৌমরূপ দস াকলর িা র্কির 
িযিহার। দস াকল মানুষ িাচসন  িযিহারক  সশকল্পর পর্তাকয় উন্নীত  কর। দসটা হল দলা সশল্প। দলা  িাও 
দলা সশকল্পরই অগ। অিতাৎ এসট িা সশল্প। অনাসদ অতীত াল দিক  মানুষ সামাসি  প্রকয়ািকন, ধ্মতীয় 
অপসরহার্ততায় এিিং সনছ  আনন্দ সৃসির লকক্ষয দলা  িা িা দলা  াসহসন সৃসি  কর চকলকছন। পৃসিিীর সমস্ত আসদম 
িনকগাষ্ঠীর িীিনচচতায় সছল দলা  িার উপসস্থসত। অসত দীঘতায়ু এই সািংস্কৃসত  মাধ্যমসট আিও পৃসিিীর অিস্র ঘাত-
প্রসতঘাত, অিতথনসত  ও সামাসি  প্রসতকূলতা ও সিিততকনর মকধ্য দিঁকচ আকছ। অপসরসীম তার িীিনশসক্ত। এই 
িনশ্রুসতমূল  গল্পসমূহ পৃসিিীর দর্ প্রাকতরই দহা  না দ ন, তার অতিতয়কনর মকধ্য এ  িা এ াসধ্  সনিস্ব ঐসতহ্ 
প্রায় সিতত্র িিায় িাক । এক ই দলা সিজ্ঞানী সস্টি টমসন ‘মসটি’ সিংজ্ঞায় আ যাসয়ত  করকছন। সস্টি টমসন 
‘মসটি’-এর সিংজ্ঞা সদকত সগকয় িকলকছন, “A motif is the smallest element in a tale having a 

power to persist in tradit ion. In order to have this power it must have something 

unusual and striking about it .” [Stith Thompson, The folktale. Page -415] . অিতাৎ 
‘মসটি’ হল গকল্পর ক্ষুদ্রতম এমন এ সট অিংশ র্া পরম্পরাক্রকম দিঁকচ িা ার ক্ষমতা রাক । তার এই শসক্তর মকধ্য 
স ছু অসাধ্ারণ এিিং আ ষতণীয় উপাদান িাক । লক্ষয  রা দগকছ দর্ এই ‘মসটি’-এর দক্ষকত্র পৃসিিীর দূরতম দুসট 
প্রাকতর মকধ্যও অদু্ভত সমল দদ া র্ায়। তারই  ারকণ দলা  িাক  সিতিনীন স্বী ৃসত দদওয়া হকয়কছ। িলা হকয়কছ 
দলা  িা সিশ্বিনীন। দদশসিকদকশর দলা  িা সিশ্বকলা  িারই অগ। শুধু্  ঁুকি দনওয়া, তাকদর মকধ্য পারম্পাসর  
ঐসতহ্  ী পসরমান।  
পৃসিিীর দলা  িার সিশাল ও সিস্ময় র  াণ্ডার রকয়কছ। দমৌস   ঐসতকহ্ দিঁকচ িা া এই সিপুল পসরমান 
দলা  িার  ুিই সামান্য অিংশ সিংগৃহীত হকয়কছ। এ নও িহু দলা সমাি পাদপ্রদীকপর আকলায় আকসসন , র্াকদর 
দলা  িা আিও প্র াশ হয়সন।  কি দিক  দলা  িার প্রচলন হকয়কছ তার উৎসমূকল এক িাকর আক্ষসর  অনুসন্ধান 
 রা সম্ভি না হকলও তার অসত প্রাচীনতা সম্বকন্ধ এক িাকর সনসশ্চত হওয়া র্ায়। তারই সনদশতন সহসাকি আমরা আিও 
গাঁকয়র িটতলায়, পাসরিাসর  বিঠ ী আসকর , ঠাকুমা- সদসদমার িুক র উষ্ণতার মকধ্য, আষাঢ়-শ্রািকণর ঝরঝর িষতার 
সদকনর  মতহীন অলস িীিন-র্াপকনর  াকল, দলৌস   ব্রত পালন ালীন সমকয় ব্রত িার রূপক  দলা  াসহসন চকল 
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আসকত দদস । এ সচত্র আমাকদর িাোসল িীিকন শুধু্মাত্র নয়, দলা সিংস্কৃসতর প্রাজ্ঞ গকিষ  সস্টি টমসকনর মকত, 
“In villages of central Africa, in outrigger boats in the Pacific, in Australian  bush, 

and within the shadow of Hawaian volcanoes, tales of the present and of the 

mysterious past, of animals and Gods and heroes, and of men and women like 

themselves, holds their listeners in their spell or enrich the conversion of daily 

life”. [Stith Thompson, The folktale] . এই উিৃসতসট দিক  স্পি হয় দর্, পৃসিিীর সমস্ত দলা সমাকির 
মকধ্য দলা  াসহসন প্রচসলত সছল। স যতার অগ্রগসতর সাকি সাকি স ছু স ছু প্রাচীন স য িাসতর দলা  িার সলস ত 
রূপও প্র াশ দপকয়কছ। আমাকদর দদকশ দিদ ও পুরাণ  াসহসনসমূহ , সিষু্ণশমতার সিং লকন, গ্রীকসর মহা ািয ইসলয়াড-
ওসডসশকত , রাসশয়ার সপ্রন্স ইকগাকরর  াসহসনমালায় , ঈশকপর দলা  িা সিংগ্রকহ, আরিয-পারস্  াসহসনকত এসি 
দলা  িা  ালক্রকম গ্রসিত হকয়কছ। পরিততী সিস ন্ন সমকয় সিস ন্ন দলা  গকিষ  ও উৎসাহী িযসক্তিগত দলা  াসহসন 
সিংগ্রকহ মকনাকর্াগ দদন, র্ার িকল সিশাল দলা  িার সিংগৃহীত  াণ্ডার বতসর হয়। তিুও পৃসিিীর সিস ন্ন অিংকশর 
সিস ন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র িনকগাষ্ঠীস কলর মকধ্য সগকয় সিংগ্রকহর  ািসট এ নও রকয়কছ অপূণত --- অকনক র সিংস্পকশত এ নও 
আসা সম্ভিপর হকয় ওকঠসন।   
 ারতিকষতর উির-পূিতাঞ্চকল অিসস্থত ক্ষুদ্র রািয সত্রপুরা। অসত প্রাচীন এই পািততয িন ূসমসট প্রায় সনিতকনই তার িুক  
অিুরত দলা ি সম্পদ সনকয় অিস্থান  রকছ। তার  ির িসহ তারকতর তিা সিকশ্বর  াকছ এ নও প্রায় অনাকলাস তই 
রকয় দগকছ। এই রাকিয সত্রপুরী, িমাসতকয়, দনায়াসতয়া, সরয়ািং, গাকরা, চা মা, উচই, মগ, স ল, ওঁরাও, হালাম, 
লুসাই, মুন্ডা, সাঁওতাল প্র ৃসত 
প্রায় ১৯সট আসদিাসী িনকগাষ্ঠীর িসিাস। এছাড়া রকয়কছ সমৃি িাোসল িনকগাষ্ঠী। অরণযকঘরা এই রািযসটর 
িনকগাষ্ঠীর সনিস্ব সািংস্কৃসত  ঐসতহ্ রকয়কছ। রকয়কছ শ্রুসত সাসহতযও। দলা -সািংস্কৃসত  সিস ন্ন উপাদাকন সমৃি 
এ ান ার সিস ন্ন উপিাতীয়কদর সম্বকন্ধ সিস্তৃত আকলাচনা িা গকিষণা এ নও অকপক্ষমান। দ ৌম িনিীিকনর অকন  
বিসশিযই আিও সত্রপুরা রাকিযর অকন  উপিাসত সমাকির মকধ্য সিদযমান। স ন্তু অতযাধু্সন  িীিনর্াত্রার দ াগিাদী 
প্র াি ইসতমকধ্য এই িীিনধ্ারার মকধ্য িািা িসসকয় দিকলকছ। র্সদ এ নও র্া স ছু স ছু সূত্র রকয়কছ, দসগুকলা 
সিংগ্রহ না  রা হয়, তাহকল অসচকরই দসগুকলা  ালগক ত হাসরকয় দর্ র্াকি দস সিষকয় সনসশ্চত।   
সত্রপুরা দর্ দলা  িার সিশাল  াণ্ডার তার এ সট সিসশি উদাহরণ হল দর্, এই রাকিযর নাম রকণর দপছকন রকয়কছ 
স িংিদতী এিিং পুরাণাসশ্রত  াসহসন। দলা  াসহসনর দশ্রনী রকণর মকধ্য দলা পুরাণ িকল এ সট সিষয় আকছ, তার মকধ্য 
স িংিদতীক  রা া হকয়কছ। তাছাড়া সিস ন্ন প্রাচীন ধ্মতাসশ্রত গ্রন্থসমূহক  পুরাণ নাকম আ যাসয়ত  রা হয়। দ ানও 
িাসতর দলা -সািংস্কৃসত  উপাদাকন পুরাণ  াসহসন প্রসচি হকয় র্ায় দসই অঞ্চকলর প্রচসলত ধ্মতকচতনার প্র াকি। 
দতমনই একদকশ আর্তরা আসার পর অকন  স্থানীয় প্রাচীন ও ব্রাতয দদিকদিী আর্তী রকণর িকল দলৌস   দদিকদিীকত 
রূপাতসরত হকয় দগকছ। সমশ্রণ-সিংসমশ্রকণর এই পর্তাকয় দতমসন অকন  দলা  াসহসন অিতাৎ স িংিদতীও তার সনিস্বতা 
হাসরকয় আর্তাতসরত হকয় দগকছ। এই আকলাক ই সত্রপুরা নাকমর দপ্রক্ষাপকট িসড়ত স িংিদতী ও পুরাণ াসহসন দুসট 
সিকেষণ  রা দর্কত পাকর। 
‘ সত্রপুরা’ নাকমর িুযৎপসিগত িযা যা প্রসকগ ব লাসচন্দ্র সসিংহ এই রাকিযর নাম রকণর এ সট সূত্র উদ্ভািন  করকছন। 
এ ান ার অসধ্িাসী ‘ির ’ িাসতকদর শব্দ ‘তুইপ্রা’ দিক  সিকেষণ  কর ‘তুই’ অকিত িল এিিং ‘প্রা’ অকিত সসন্নসহত 
 ূ ণ্ড দিাঝায়। একত প্রাচীন সত্রপুরার  ূ কণ্ডর দ ৌকগাসল  সীমা সনকদতশ  কর। এ  াকল সত্রপুরা রাকিযর সীমা 
িকগাপসাগর তীরিততী পর্তত সিস্তৃত সছল িকল  সিত আকছ। সত্রপুরার সিসশি দলা গকিষ  ডঃ রনসিৎ দদ এ প্রসকগ 
িকলন, ‘মকন হয় চট্টগাম , দনায়া াসল প্র ৃসত অঞ্চলসমূহ সমুদ্র গ ত দিক  উকঠ আসার পূকিত সমুকদ্রর সিস্তার এই 
পিততময় সত্রপুরার পাদকদশ পর্তত সছল।‘ (রািন্যশাসসত সত্রপুরা ও চট্টগাম--- ডঃ রণসিৎ দদ, পৃ ৪)। র্ারই 
উিরশ্রুসত হল দমঘনা- সততাস অধু্যসষত অিিাসহ া সিলা সত্রপুরা ও িকগাপসাগর দিক  উসিত নিপলল ূসম িাইশসট 
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পরগণা সনকয় গসঠত চা লা-দরাশনািাকদর সত্রপুরা রাকিযর অগী ূত হওয়া। এ প্রসকগ সত্রপুরার রািমালায় উসিস ত 
সত্রপুরা সীমাত সম্বন্ধীয় িহু আকলাসচত পিংসক্তগুকলা স্মরণ  রসছ --- 
 
‘ সত্রকিগ স্থকলকত রািা নগর  সরল 
 সপল নদীর তীকর রািযপাট ব ল 
উিকর বতউগ নদী দসক্ষকণ আচরগ 
পূকিত দম সল সীমা পসশ্চকম  াচরগ’ 
 
 াকিই এ টা  ূ ণ্ড ও িাসতকগাষ্ঠীর পসরচকয়র সকগ দর্ স িংিদতীসট িসড়ত আকছ দলা  াসহসনর উপাদান সহকসকি , 
তাও  ম মূলযিান নয়। স্থাননাম দিক  ঐ স্থাকন িসিাস ারী িনকগাষ্ঠীর নাম হওয়ার উদাহরণও প্রাচীন িনকগাষ্ঠীর 
মকধ্য দদ া র্ায়। আকলাসচত স িংিদতী ‘ সত্রপুরা’ িা ‘ সতপ্রা’ িা ‘তুইপ্রা’ িাসতর প্রাচীন দ ৌকগাসল  অিস্থানক  
সনকদতশ  রকছ। 
সত্রপুরা নাকমর উৎস সহকসকি সলস ত দর্ সাসহসতয  উৎসসট পাওয়া র্ায়, তা মহা ারতীয় প্র াকি প্র ািাসন্বত। সত্রপুরা 
অসত প্রাচীন রািয। মহা ারকতও এই রািয স রাত ূসম সহকসকি সচসিত আকছ। সত্রপুরার রািা ধ্মতমাসণক যর আকদকশ 
সত্রপুর রািিিংকশর আ যান রািমালা সলস ত হয়। শ্রুসত  াসহসনক  আশ্রয়  কর এই রািমালা রসচত হয়। মহা ারকতর 
চন্দ্রিিংশীয় রািা র্র্াসত সছকলন এ িন প্রিল পরাক্রাত রািা। তাঁরই তৃতীয় পুত্র দ্রুহুয হকলন সত্রপুর িিংকশর 
আসদপুরুষ। মহা ারতীয় পুরা াসহসনকত দদ া র্ায়, শুক্রাচাকর্তর অস শাকপ মহারািা র্র্াসত অসমকয় িরাগ্রস্ত হকয় 
পকড়ন। মহারািা শুক্রাচাকর্তর  াকছ িারিংিার অনুকরাধ্ িানাকলন এমন  সঠনতম শাসস্ত না সদকত। স ন্তু দর্কহতু 
সনয়সত। অস শাপ সিসরকয় দনওয়া র্াকি না। দসই  ারকণ শুক্রাচার্ত এ সট উপায় দির  রকলন। মহারািা র্র্াসত র্সদ 
তাঁর এই িরা ার  াউক  অপতণ  রকত পাকরন, তাহকল সতসন শাপমুক্ত হকিন। দসই অনুর্ায়ী সতসন তাঁর পুত্রকদর 
এই দুঃসহ িরা ার গ্রহকণর িন্য আহ্বান িানাকলন। তাঁর পাঁচপুকত্রর মকধ্য এ মাত্র  সনষ্ঠ পুত্র পুরু এই িরা ার 
গ্রহকণ সম্মত হয়। অন্য দর্ চারপুত্র তাঁর িরা ার গ্রহণ  রকত রাসি হনসন , সতসন তাঁকদর শাসস্ত সদকয় দূর-দূরাত 
প্রকদশসমূকহর দাসয়ত্ব ার অপতণ  কর পক্ষাতকর সনিতাসন দণ্ডই সদকলন। দসইমত দ্রুহুয ‘ স রাতকদশ’-এর অসধ্পসত হন 
এিিং ‘ সত্রকিগ’ নাম  স্থাকন রািয স্থাপন  করন। দ্রুহুযর পুত্র সত্রপুর স রাত ূসমর রািা হন। সতসন এত অতযাচারী 
সছকলন দর্ প্রিাগণ সিকদ্রাহী হকয় তাঁক  হতযা  কর। আিার এ সট স িংিদতীকত দদ া র্ায় দর্ সত্রপুর দ্রুহুযর পুত্র নন। 
িথন  বদতয িা অসুকরর পুত্র সত্রপুর। তাঁর অতযাচাকর িিতসরত প্রিাকদর আকুল প্রািতনায় মহাকদি সত্রপুরক  িধ্ 
 করন।  সিত আকছ, এই দ্রুহুযর পুত্র িা বদকতযর পুত্র অহঙ্কারী সত্রপুকরর নাম অনুসাকর সত্রপুরা নাকমর প্রচলন হয়। 
দলা  িায় স্থাননাম প্রসগ অন্যতম সিষয়। এ প্রসকগ দসামকদকির  িাসসরৎসাগকরর পাটসলপুত্র নগকরর নাম রণ 
সম্বকন্ধ এ সট দলা  িা স্মততিয। 
লক্ষ  রার সিষয় দর্, এ সট িাসতর আকলাচয প্রাচীনতম উৎসসটর সকগ দলা  াসহসন দর্র ম এ াসধ্  াকি সিিসড়ত 
রকয়কছ, তাকত এটাও উপলসি  রা র্ায় দর্, এই িাসতকগাষ্ঠীর দলা  াসহসনরও এ সট সিশাল  াণ্ডার লুস কয় আকছ। 
দলা  াসহসন শুধু্মাত্র মকনারি   াসহসন নয় , এই  াসহসনর মধ্য সদকয় এ টা িাসতকগাষ্ঠীর প্রাচীন ইসতহাকসর 
উপাদানও অকন ািংকশ প্রচ্ছন্ন দিক  র্ায়। দসইর মই দলা শ্রুসত িা  ল্প াসহসনসন তর রািন্য ইসতহাস হকলও সত্রপুরা 
িাসতর প্রাচীন াকল স্থান দিক  স্থানাতকর সিচরকণর তিযও সনসহত রকয় দগকছ।  সপল নদীর তীকর সত্রকিগ নাম  স্থান 
(িততমাকন আসাকমর নওগাঁও দিলা), িরিক্র নদীর তীকর  লিংমা নাম  স্থান (িততমান  াছাড়), মনু নদীর তীকর 
শাম্বলনগর (িততমাকন উির সত্রপুরা দিলা), রাগামাসট (িততমান পািততয চট্টগ্রাম) ইতযাসদ স্থাকন সিস ন্ন সমকয় িসসত ও 
রািযপাট স্থাপকনর ইসতহাসক  অিশ্যই স্মরণ রা কত হয়। 
সিস ন্ন স্থাকন িা সিস ন্ন  াষায় দলা  াসহসনক  সিস ন্ন নাকম আ যাসয়ত  রা হকয় িাক । ইিংকরসিকত দর্মন 
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‘দিা কটল’ দতমসন  ারতিকষতর সিস ন্ন  াষায়ও ‘দটল’ িা  িা শব্দসট দর্ দ াকনা াকিই িযিহৃত হকত দদ া র্ায়। 
দর্মনঃ 
িািংলায় --- রূপ িা, উপ িা, দাঁত িা, রাত িা, পরন িা, স চ্ছা , দশাকলা , হরস্তাপ (প্রস্তাি > পরস্তাি), গল্প 
ইতযাসদ। অসকম --- সাধু্ িা। ওসড়য়ায় ---  িা। সাঁওতাসল  াষায় ---  িা ( ািা)। সহসন্দ াষী অঞ্চকল --- 
 হানী , স স্সা ,  হািৎ ইতযাসদ।   
দতমসন সত্রপুরা রাকিযও স্থানীয়   ির  াষীরা (এঁরা িৃহির দিাকড়া িাসতর অিংশ) এক  িকল িাক ন ‘দ করিং 
 িমা’। সত্রপুরা রাকিযর   ির   াষার সনরলস গকিষ  সত্রপুরার দলা  িার সিং লন ‘দ করিং  িমা’-র প্রিম 
সিংস্করকণর  ূসম াকত এর িুযৎপসিগত িযা যা  করকছন সনম্নরূপ াকি। 
‘ সত্রপুরী রূপ িাক    ির   াষায় িকল ‘দ করিং  িমা’। ‘দ করিং’ শব্দসটর িুযৎপসি সম্ভিত এরূপঃ   +একরে ( 
সমী িকনর িকল দ করিং),   িরক  ‘  ’ অিত ‘ িা’ এিিং ‘একরে’ অিত ‘অলী ’। তাহকল ‘দ করিং’-এর অিত 
দাঁড়ায়  িা-অলী  (দর্মন-  গ-ির । সিকশষণ সিসময় সিকশকষ্যর পকর িকস) --- িািংলায় অলী   িা। 
‘দ করিং’-এর পকর দর্ ‘ িমা’ শব্দসট আকছ, তার িুযৎপসি সম্ভিত   +িিমা। এিিং   -িিমা-র ‘ িমা’-য় 
রূপাতর হকত পাকর এ াকি---   -িিমা >   -িমা >  িমা। ‘িিমা’-র  গির  অিত হল মূল দিক  সিস্তৃত 
সশ ড়-িা ড় অিিা দ ান স ছুর সসন্ধস্থল। এ াকি ‘দ করিং  িমা’-র পুকরা অিত দাঁড়ায় ‘অলী   িার সসন্ধস্থল িা 
উৎসমু ’। তহকল এ াকনও অন্যান্য অঞ্চকলর মকতা সত্রপুরার আরণয  িনিীিকনও দর্ গল্প িলার এিিং গল্প দশানার 
স্বা াসি  প্রিণতা সছল দস  িাসট তার নাম রকণর মকধ্যই স্পি হকয় র্ায়। পূকিই উকি   করসছ, গল্প িলা িা 
দশানার প্রিণতা মানূকষর প্রাচীন। দসসদ  সদকয় সত্রপুরার দলা  িাও অসত প্রাচীন াল দিক ই টিংঘকরর মাচার ওপর , 
িুমক কতর পাকশ, গৃহপাসলত পশুচারণ ূসমকত,   নও িা গ ীর অন্ধ ার িনাঞ্চকলর তকতাসধ্  অন্ধ ার রাসত্রকিলায় 
িন্য পশুর হাত দিক  রক্ষা পাওয়ার িন্য রাতিাগা ালীন স িংিা শীকতর রাকত জ্বালাকনা ধু্সনর পাকশ িকস দশানা হত 
এইসি দলা মুক  িসণতত ‘ িা’ িা ‘দ করিং’। দলা চারসণ  আশরাি সসসি ী তাঁর ‘দলা সিংস্কৃসত’ প্রিম  কণ্ড 
প্রসগক্রকম উকি   করকছন, ‘ঢ্া া সা াকরর  ারতচন্দ্র রায় নাম  এ   িািযিসায়ী এই দসসদনও সত্রপুরার 
রািস ায় রািা, রািপুত্র ও রািপসরিাকরর স লক  সনসদতি সমকয় গল্প দশানাকতন।‘ 
সত্রপুরার দলা  িা সিংগ্রকহর ইসতহাস দতমন প্রাচীন নয়। এ সময় তা মুক  মুক ই প্রচসলত সছল। অধু্না সিস ন্ন 
দৃসিক াণ দিক  এগুকলা সিংগ্রকহর এ টা প্রকচিা চলকছ। তার সিং যা এতটাই নগণয দর্ দসগুকলা সনকয় সিকেষণাত্ম  

আকলাচনাও দতমন দিসশ হয়সন। র্ার িকল িক্ষযমান প্রিকন্ধও স ছু স ছু প্রচসলত দলা  িাসমূহ এিিং কুমুদ কুন্ডু 
দচৌধু্রীর সিংগৃহীত সত্রপুরার দলা  িার সিং লন প্রাগ্উক্ত ‘দ করে  িমা’ গ্রকন্থর সিস ন্ন দলা  াসহসনক  সিকেষণাত্ম  
আকলাচনার অত ুতক্ত  রার প্রয়াস পাসচ্ছ। একক্ষকত্র দর্ সিষয়গুসলর উপর দৃসি সনিি রা া হকি, তার মকধ্যঃ 
প্রিমত, দলা  াসহসনগুকলাকত সনিস্বতার প্রমাণস্বরূপ দ ানও দলা  উপাদান পাওয়া র্ায় স না দস সিষকয় লক্ষ রা া 
হকি। 
সদ্বতীয়ত, সত্রপুরী দলা  িা সমূকহর সকগ সমাতরাল াকি অন্য দ ান দলা  িার সাদৃশ্য পাওয়া র্াকচ্ছ স না িা 
দসইসি সাদৃকশ্যর দপছকন প্রচ্ছন্ন  ারণসমূহ অনুসন্ধাকনর প্রকচিা িা কি।  
তৃতীয়ত,  াসহসনসমূকহর সিশ্বিনীনতা সন্ধাকনর িন্য  াসহসনগুকলাকত মসটি প্ররু্ক্ত রকয়কছ স না তা সিকেষণ  কর 
দদ া হকি। 
সিকশকষ , দলা  িা সমূকহ সমািসচকত্রর , দশ্রণীকচতনার ও প্রাচীন রীসতনীসতর দ ানও সন্ধান পাওয়া র্ায় স না দস 
সিষকয় আকলা পাত  রা হকি। 
উপকরর দর্ সমস্ত সিষকয়র আকলাচনার অিতারণা  রা হকয়কছ, িস্তুতপকক্ষ স্বল্পপসরসকর প্রিকন্ধ তা সম্ভিপর নয়। দস 
 ারকণই সহায়  সিংগ্রহ গ্রন্থ সহকসকি দর্ গ্রন্থসটক  আ র  রার অগ স্বী ার  রা হকয়কছ, তার সিগুসল হয়ত 
আকলাচনা  রা সম্ভি হকিনা। তকি র্িাসম্ভি সিস ন্ন দ ৌসণ  সদ  দিক  এইসি দলা  াসহসনগুকলার উপর 
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আকলা সম্পাত  রা হকি।  
সিকশ্বর সিস ন্ন  াষার দলা  াসহসনকত দলা পুরাণ িা ‘ সমি’ িকল এ টা সিষয় আকছ। দ উ দ উ িকল িাক ন ‘ সমি’ 
হল দলা  াসহসনর আসদরূপ। পৃসিিীর আসদ পর্তাকয়র অসধ্িাসীরা র্ ন সিস ন্ন র ম প্রা ৃসত  সিষয়সমূকহর উৎস 
সম্বকন্ধ অজ্ঞ সছল এিিং দসই সিষয়গুকলাক  স্বা াসি  াকি িযা যা  রকত অপারগ হত, ত ন তারা এর দপছকন দ ানও 
অকলৌস   শসক্তর উপসস্থসতক  উপলসি  রত। এিিং এই শসক্তসমূহক  দ ন্দ্র  কর অজ্ঞাত সিষয়সটর উৎস সম্বকন্ধ এ  
ধ্রকণর  াসহসন গকড় তুলত। দলা সিজ্ঞাকনর  াষায় এই সমস্ত  াসহসনক ই িলা হয় ‘ সমি’ িা দলা পুরাণ। এক  
িািংলায় দ ান দ ান দলা সিজ্ঞানী ‘সৃসি িা’ িকলও নাম রণ  করকছন। তাঁকদর সহসািমকতা দচৌিসট এ ধ্রকণর 
‘সৃসি িা’ িা ‘দলা পুরাণ’ িা ‘ সমি’-এর উপসস্থসত তাঁরা লক্ষ  করকছন। এগুকলা হল --- 
১) সৃসিরহস্ ২) মহাপ্লািন , ৩) আত্মা, ৪) দদিতার িন্ম, ৫) মানুকষর উদ্ভি , ৬) দদি-দানকির দ্বন্দ্ব, ৭) চন্দ্র-সূর্ত-
তারা-গ্রহ , ৮) সদন-রাসত্র, ৯) সিস ন্ন প্রাণীর বিসশিয , ১০) স্বগত-নর -পাপ-পুণয, ১১) িন্ম-মৃতুয, ১২) আচার-
সিংস্কার , ১৩) অসগ্ন , ১৪) সিস ন্ন সশল্পিস্তুর অিস্থান।  
                                                              (পরিততী অিংশ আগামী সিং যায় ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
                                              সূচীপত্র 
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সন ি ন্ধ  

 
সদানন্দ সসিংহ 
মসণপুর-িািংলা সম্প ত, মসণপুসর সাসহকতযর সিংসক্ষপ্ত রূপ এিিং অনুিাকদর প্রকয়ািনীয়তা 
 
মসণপুর  ারতিকষতর এ সট প্রতযত প্রকদশ। মসণপুর নাকমর সকগ পসরসচসত  ম-দিসশ স কলর  াকছ আকছ। দসটা হয় 
মহা ারকতর  াসহসনর িকন্য নাহয় মসণপুসর নাকচর িন্য। সাসহকতযর িকন্য দতা নয়ই। স ন্তু  তিনইিা  ির রাক ন 
মসণপুসর সিংস্কৃসতর সকগ িািংলা তিা িাোসলকদর এ টা ঘসনষ্ঠ সম্প ত এ সময় বতরী হকয়সছল ? মসণপুসর সিংস্কৃসতর 
দপছকন িাোসলকদর দর্ এ টা অিদান আকছ ?  তিনইিা  ির রাক ন মসণপুসর  াষার প্রচসলত অন্যতম সলসপ হকচ্ছ 
িািংলা সলসপ আর মসণপুসর নাচক  সমগ্র  ারতিাসীকদর  াকছ পসরসচসত  সরকয়সছকলন স্বয়িং রিীন্দ্রনাি ঠাকুর । 
সাসহতয সিষকয় আকলাচনা  রার আকগ আসম মসণপুসর সিংস্কৃসতর দপছকন িাোসলকদর অিদান সম্পক ত এ টা সিংসক্ষপ্ত 
আকলাচনা  রকত চাই । দ ননা সাসহতয দর্কহতু সিংস্কৃসতরই অগ ।  
িততমান িািংলাকদকশর সসকলট দিলায় ১৯১৯ খ্রীিাকব্দ রিীন্দ্রনাি ঠাকুর প্রিম মসণপুসর নাচ দদক  অস  ূত হন । 
দস ান দিক  সতসন আগরতলায় একস সত্রপুরার মহারািা িীকরন্দ্র স কশার মাসণ য িাহাদুরক  অনুকরাধ্  করসছকলন 
শাসতসনক তকন ছাত্রকদর নাচ দশ াকনার িকন্য এ িন মসণপুসর নতত ক  পাঠাকত । দসই অনুকরাকধ্ সাড়া সদকয় 
সত্রপুরার মহারািা আগরতলা দিক  িুসিমত সসিংহ এিিং এ িন মৃদগিাদ ক  শাসতসনক তকন পাসঠকয়সছকলন । 
এই াকিই শুরু হকয়সছল মসণপুসর নাকচর িয়র্াত্রা । পকর ১৯২৬ খ্রীিাকব্দ মসণপুসর নাচক  শাসতসনক তকনর পাঠক্রকমর 
অত ুতক্ত  রা হয় । শাসতসনক তনই হয়কতা প্রিম মহাসিদযালয় দর্ াকন দ ান নাচক  পাঠক্রকমর অত ুতক্ত  রা 
হকয়সছল । রিীন্দ্রনাি ঠাকুর র্সদ না মসণপুসর নাচ সম্বকন্ধ আগ্রহী হকতন তাহকল মসণপুসর নৃকতযর দর্  যা সত আি 
িততমান তা এ অিস্থায় িা কতা স না সকন্দকহর সিষয় । 
মসণপুসর নৃকতযর দুকটা সদ  আকছ । এ সট হল সমূ্পণত াকি দগৌড়ীয় বিষ্ণিধ্মত দিক  উদূ্ভত নাচ র্ার গানগুসল সিই 
িয়কদি, চণ্ডীদাস, দগাসিন্দদাস এিিং সিদযাপসতর পদািলী  ীততন । এর মকধ্য আকছ রাস িাকগাই অিতাৎ রাস নৃতয , 
 ৃষ্ণলীলা, রা াল নৃতয ,  ুিা  ঈথশ ইতযাসদ । আকর সট হল মসণপুসরকদর সনিস্ব দলৌস   দদিকদিী এিিং 
দলা  াসহসন স সি  নাচ । দর্মন মাইিী িাকগাই , লাই হারাওিা, িাব্ক্ল দচািংিা ইতযাসদ । এছাড়া আকছ রু্ি নৃতয । 
মাইিী িাকগাই এর মকধ্য প্রাচীনতম নাচ । মাইিী িাকগাই নৃকতয িযিহৃত মুদ্রাগুসল পৃসিিীর প্রাচীনতম নাকচর 
মুদ্রাগুসলর অন্যতম সনদশতন িকল অকনক ই মকন  করন । 
বিষ্ণিধ্মত মসণপুকর ঢ্ুক সছল দুকক্ষকপ । প্রিকম সনম্বা তপন্থী । পকর রামানন্দপন্থী । রামানন্দপন্থী বিষ্ণিধ্মত প্রকিশ 

 করসছল পকনরশ শতাব্দীকত রািা  যাম্ব-এর আমকল । উসনই প্রিম মসণপুকর সিষু্ণমসন্দর প্রসতষ্ঠা  করন । পূিারী 
সহকসকি সনর্ুক্ত হকয়সছকলন এ িন িাোসল ব্রাহ্মণ । নাম  িানীনাি  ট্টাচার্ত । পকর সকতরশ শতাব্দীকত সসকলট 
দিক  আগত সিষু্ণ দগাস্বামী মসণপুকরর মহারািা চরাইকরািংিাক  সহন্দুধ্কমত দীসক্ষত  করন । চরাইকরািংিার মৃতুযর পর 
রািা পামথহিার আমকল (১৭০৯-১৭৪৮ খ্রীিাকব্দ ) সসকলট দিক  আগত শাতদাস দগাঁসাই রািা পামথহিাক  রামান্দী 
ধ্কমত দীসক্ষত  করন । রািা পামথহিা শাতদাস দগাঁসাইক  গুরুরূকপ িরণ  করসছকলন । শাতদাস দগাঁসাই রািা 
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পামথহিার নতুন নাম রাক ন ‘গরীি সনওয়াি’ এিিং ‘বমথত বলপা ’-এর নাম রাক ন ‘মসণপুর’ । ‘মসণপুর’ নাকমর 
উৎপসি ত ন দিক ই। পাশাপাসশ রািয িা দদশ দর্মন ব্রহ্মকদশ িা শানকদর ইসতহাস ইতযাসদ অনুসন্ধান  কর আমরা 
িুঝকত পাসর ‘মসণপুর’ নাম  রািয িা দদকশর অসস্তত্ব এর আকগ সছল না । এইসমকয়ই রািা গরীি সনওয়াি 
শাতদাস দগাঁসাইকয়র প্রতযক্ষ মদকত অসরিা  াষায় দল া এ কশার ওপর প্রাচীন পুঁ সি আগুকন সনকক্ষপ  কর পুসড়কয় 
দদন । ত ন রািার আকদশ অমান্য  রার িকন্য লমহানিা নাকম এ  িযসক্তক  িাঁসস দদওয়া হকয়সছল । এই প্রাচীন 
পুঁ সি সম্বকন্ধ আসম পকর আসসছ । বিষ্ণিধ্মত িযাপ  াকি সাধ্ারণ প্রিাকদর মকধ্য প্রসার লা   কর রািা  াগযচন্দ্র 
অিতাৎ িয় সসিংকহর আমকল ( ১৭৬৩-১৭৯৮ খ্রীিাকব্দ ) । নকরািম ঠাকুর দসই সময় মসণপুকর একসসছকলন । রািা 
 াগযচকন্দ্রর সমকয়ই মসণপুসর নাকচর উদ্ভি হয় ।  াগযচকন্দ্রর দনতৃকত্ব মসণপুকর দর্ সািংস্কৃসত  দচতনার উদয় হকয়সছল 
তাক  এ  ঐসতহাসস  মুহূতত সহসাকি ধ্রা র্ায় । এ টা সময় দগৌড়ীয় বিষ্ণিধ্মত মসণপুসরকদর আচার-িযিহারক  
আমূল পালকট সদকয়সছল । এ টা সমগ্র িাসত আসমষ দ ািী দিক  সনরাসমষ দ ািীকত পসরণত হকয়সছল । িলা 
িাহুলয , সাসহকতযও এর প্র াি অপসরসীম । 
মসণপুসর নাট -সিকয়টার সনকয়ও এ টু আকলাচনা  রা দর্কত পাকর । মসণপুসর নাট - সিকয়টাকরর ইসতহাস এ শ 
িছকরর ওপর । সব্রসটশ রািকত্ব ১৯০২ খ্রীিাকব্দ শ্রী দগািন্দিী নাট মসন্দকর দস্টি িাসনকয় দপ্রাসসসনয়ম সিকয়টার নাম  
এ সট সিংস্থা ‘প্রিাস সমলন’ নাম  এ সট নাট  প্রিম মঞ্চস্থ  কর । ওটাই মসণপুকর মঞ্চস্থ  রা প্রিম নাট  । আর 
‘প্রিাস সমলন’ মঞ্চস্থ হকয়সছল সমূ্পণত িািংলা  াষায় । এর পকরও িািংলা  াষায় অকন  নাট  মঞ্চস্থ হকয়সছল । 
১৯০৩ খ্রীিাকব্দ িামাচরণ মুক াপাধ্যায় ‘িান্ধি নাটযশালা’ প্রসতষ্ঠা  করসছকলন । মসণপুসরকত প্রিম দমৌসল  নাট  
‘নরসসিংহ’ মঞ্চস্থ হকয়সছল ১৯২৫ খ্রীিাকব্দ । এইসি নাট  সিকয়টাকরর প্রধ্ান পৃষ্ঠকপাষ  সছকলন চঁূড়াচান্দ মহারািা 
। তকি মসণপুসর পালা ‘সুমািংলীলা’-র ইসতহাস অকন  পুরাকনা । মহারাি চন্দ্র ীসততর আমল ( ১৮৫০-১৮৮৬ খ্রীিাব্দ 
) দিক  এই সুমািংলীলা শুরু হকয়সছল । সুমািং মাকন উকঠান । উকঠাকনর মাকঝ এই পালাগুসল অনুসষ্ঠত হয় িকল এর 
নাম সুমািংলীলা । শুরু  াল দিক ই এই সুমািংলীলা মসণপুসরকত উপস্থাসপত হকয় একসকছ । এ ন মসণপুকরর নাটয ার 
 ানাইলাল এিিং রতন সিয়াম সমগ্র সিকশ্ব এ সট পসরসচত নাম । আর নাট -সিকয়টাকরর স্থাপনা প্রসকগ িাোসলকদর 
অিদাকনর  িা অস্বী ার  রার উপায় দনই । 
এিার সাসহতয প্রসকগ আসা র্া  । মসণপুসর সাসহকতযর ইসতহাস অকন  প্রাচীন । অসরিা  াষার  িা এ টু 
আকলাচনা  করসছ । অসরিা হকচ্ছ িততমান মসণপুসর  াষার পূিতসূরী ।িততমান িািংলা াষার সাকি চর্তাপকদর  াষার দর্ 
পািত য অকন টা দসইর মই িততমান মসণপুসর  াষার সাকি অসরিা  াষার পািত য । আর দিশীর  াগ অসরিা  াষার 
দল াগুসল প্রাচীন মসণপুসর হরকপ দল া । এই মসণপুসর হরপগুসল ব্রাহ্মী সলসপ দিক  উদূ্ভত হকয়সছল । এ ন এই সলসপ 
প্রায় অপ্রচসলত এিিং অসিস-আদালত স্কুল- কলকি িযিহৃত হয় না িকল স ছু সিং য  পসণ্ডত িযসক্ত িাকদ সাধ্ারণ 
মানুকষর  াকছ এই সলসপর দিাধ্গমযতা দনই । র্সদও ইদানীিং এই সলসপ প্রচলন  রার িকন্য এ টা আকন্দালন শুরু 
হকয়কছ এিিং িািংলা সলসপর পাশাপাসশ এই সলসপর প্রচলন দিকড় চকলকছ ।  
 ুি সম্ভিত মসণপুসর সলসপর িযিহার শুরু হকয়সছল সপ্তম শতাব্দী দিক  । সপ্তম শতাব্দীর এ  তাম্র মুদ্রায় এই 
সলসপর িযিহার প্রিম দদ া র্ায় । উনসিিংশ শতাব্দী দিক  মসণপুকর মসণপুসর সলসপর পাশাপাসশ িািংলা ও অসমীয়া 
সলসপর িযিহার শুরু হকয়সছল । আর ১৮১৯ খ্রীিাকব্দর পর দিক  আকস্ত আকস্ত মসণপুসর সলসপর পসরিকতত িািংলাসলসপর 
িযিহার িাড়কত িাক  । তারপর ১৯৩০ খ্রীিাকব্দর পর দিক  মসণপুসর সলসপর িযিহার প্রায় িন্ধ হকয় র্ায় ।  
মসণপুসর সলসপকত অসরিা  াষায় দল া প্রাচীন পুঁ সিগুসলর দুকটা সদ  লক্ষ  রার মকতা । এ  তাসর  সিহীন , দুই 
দল ক র নাম সিহীন । একত মকন হয় এ ই পুঁ সি হয়কতা সিস ন্ন সমকয় সিস ন্ন দল ক রা সলক  দগকছন । তাই 
অিাদশ শতাব্দী আকগ ার প্রাচীন সাসহতযগুসলর ক্রম সি াগ অিতাৎ দ ানটা আকগ দ ানটা পকর তা সনণতয়  রা এ  
 সঠন িযাপার । র্সদও R.K. J hal aj i t  Si ngh তাঁর ‘A Hi st ory of  Mani puri  Li t erature’ গ্রকন্থ 
িকলকছন অিম শতাব্দী দিক  ১০৭৪ খ্রীিাব্দ পর্তত মসণপুসর সাসহতযক  প্রাচীন সাসহতয এিিং ১০৭৪ খ্রীিাব্দ দিক  
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১৭০৯ খ্রীিাব্দ পর্তত রসচত সাসহতযক  মধ্যরু্গীয় িকল উকি   করকছন । প্রাচীন সাসহকতযর মকধ্য আকছ --- 
পইথরতন  ুকন্থা পা এিিং নুসমৎ  াপ্পা । আর মধ্যরু্গীয় সাসহকতযর মকধ্য আকছ --- দ ামকচািং নুপী দনাগাকরাল, নুিংিান 
দপাম্বী লুওয়ািা, নউসিিংক ািং িম্বন  ািা , বচনাকরাল, পাথন্থিী দ াগুন ইতযাসদর নাম  রা র্ায় । অসরিা  াষায় দল া 
সিংগৃহীত পুঁ সিগুসলর সিং যা সতন শতাসধ্  দর্গুসল অসগ্নসিনাশ দিক  দিঁকচ সগকয়সছল । তকি সিগুসলই সাসহতয নয় । 
এগুসলর মকধ্য আকছ ইসতহাস- ূকগাল সম্বন্ধীয় , মি, দদিকদিীর মসহমা, আইন সম্বন্ধীয়, দিযাসতষ িা দিযাসতসিতদযা 
সম্বন্ধীয় , িণত-দগাত্র সম্বন্ধীয় ইতযাসদ সিস ন্ন সিষকয়র ওপর রসচত । এরপর উনসিিংশ শতাব্দীকত রসচত  াসহসনগুসলকত 
আধু্সন তার ছাপ দদ া দগকলও প্র ৃতপকক্ষ মসণপুসর সাসহকতয নিরু্কগর সূচনা হকয়সছল সিিংশ শতাব্দীর প্রিমসদ  
দিক  রসচত সাসহতযগুসল র্ার দল  - সিরা হকলন অোিংহল, চাউিা , ইরািত, নিদ্বীপ এিিং  মল । এই সমকয়র 
িসল হল মাধ্িী , লিগলতা এিিং িাকহরা ইতযাসদ উপন্যাস । পরিততী সমকয় আকসন মীনক তন, শীতলসিৎ , 
দদাকরন্দ্রসিৎ প্রমু  দল  - সিরা । এই সমকয়র মকধ্য ‘ ম্বা-বিিী’-র দপ্রম াসহসন সনকয় রসচত হয় মহা ািয র্ার 
লাইন সিং যা ৩৪ হািার । তারপর সদ্বতীয় মহারু্কির পকর রসচত সাসহতযগুসলকতই িুকট ওকঠ প্র ৃত আধু্সন তার 
ছাপ । এই সমকয়র  সি-দল  রা হকলন সহিম গুন, নীল াত , সিকনাসদনী , প্র াশ, কুিকমাহন, নীলিীর প্রমু  । 
পকর এঁকদর সকগ দর্াগ দদন শ্রী িীকরন, পাচা বমথত, ইকিাসপশ , ইকিামচা , মধু্িীর, লাইশ্রম সমকরন্দ্র, পদ্মকুমার, 
আই এস  ািংিম,  ুিনস্না, এলািংিম দীনমসণ , দসানামসণ , সচকত্রশ্বর শমতা, সি এম মাইস্না , অরাম্বম িীকরন , শরৎ চন্দ্র 
আিংকিাম্বা, রু্কগশ্বর , রাকধ্শ্যাম , সুন্দর , দক্ষত্রিীর, দপ্রমচান্দ , সপ্রয়কুমার,  মল দতাইিাম্ব, সুধ্ীর নাওকরম্বম, লমািম 
গকিন্দ্র, ব্রিকগাপাল শমতা এিিং দচািংিাম নিচন্দ্র । এইসময় ার মসহলা  সি-দল  কদর নাম --- সট দিাইিী, 
প্রকমাসদনী পুণযিতী, রাকধ্স্না, সুিদসন , দমমা, চন্দ্রসস , সতযিতী, সন দদিী, িীণাপাসণ , সিলাসসনী , দদিলা প্রমু  । 
আর উির আধু্সন  িকল দর্সি  সি-দল ক র নাম উকি   রা হয় এরা হকলন --- লনদচনিা বমথত, দমমকচৌিী, 
শরৎচান্দ সিয়াম, সদলীপ মকয়িংিম, িীকরন্দ্রসিৎ নাওকরম, ির ন্যা, সি এস রািকুমার সনামচা , রঘুিীর সিয়াম, রঘু 
বলশািংকিম, দিন দমাইরািংচা, ইলািত য়ুম্নাম । 
মসণপুসর  াষায় প্রিমসদক র দল ায় স ছু স ছু উপন্যাকস এ  সময় িসঙ্কমচন্দ্র এিিং শরৎচকন্দ্রর প্র াি লক্ষ  রার 
মকতা সছল । পরিততী াকল  ারও  ারও দল ায় িীিনানকন্দর প্র াি স্বী ৃত হকয় আকছ । আর মসণপুসর সাসহকতয 
বিষ্ণিধ্কমতর প্র াি শুরু হকয়সছল অিাদশ শতাব্দী দিক  । পাশাপাসশ প্রা  বিষ্ণি অিতাৎ দলৌস   ধ্কমতর প্র ািও 
মসণপুসর সাসহকতয প্রাচীন াল দিক  এ কনা িততমান এিিং মসণপুসর সিংস্কৃসত ও সাসহকতয বিষ্ণিধ্মত ও দলৌস  ধ্কমতর 
প্র াকির সিংসমশ্রণ লক্ষ  রার মকতা । 
অনুিাদ সাসহকতয স ন্তু মসণপুসর সাসহতয এক িাকর সপসছকয় দনই । দিশীর  াগ িই অনুিাদ  রা হকয়কছ ইিংকরিী, 
সহসন্দ এিিং িািংলা দিক  । িািংলা দিক  মসণপুসরকত অনুসদত িইকয়র সিং যা অকন  । দসগুসলর মকধ্য আকছ 
শরৎচকন্দ্রর দিশীর  াগ উপন্যাস এিিং দছাটগল্প , িসঙ্কমচকন্দ্রর উপন্যাস, রিীন্দ্রনাি ঠাকুকরর গীতািসল , মাসলনী এিিং 
দু কন্ড প্র াসশত রিীন্দ্র রচনািলী ,  ৃসিিাকসর রামায়ণ,  াশীরাম দাকসর মহা ারত, শ্রীমদ্ াগিৎ গীতা, তরুণ 
 াদুড়ীর সন্ধযাদীকপর সশ া , িাদল সর াকরর এিিং ইন্দ্রসিৎ , আধু্সন  িািংলা  সিতার সনিতাসচত সিং লকনর অনুিাদ , 
িীিনানকন্দর সনিতাসচত  সিতার অনুিাদ , মাসণ  িকন্দযাপাধ্যাকয়র পুতুলনাকচর ইসত িা,  ালকূকটর শাম্ব, মাইক ল 
মধু্সূদন দকির দমঘনাদ িধ্ ও িীরাগনা  ািয, র্ার্ািকরর দৃসিপাত, তসসলমা নাসসরকনর লজ্জা, দিরা, সু াষ 
মুক াপাধ্যাকয়র িুল িুটু  না িুটু , নীহারিন গুকপ্তর  াকলা ভ্রমর ইতযাসদর নাম  রা র্ায় । এছাড়াও িািংলা নাট  
পাগসলনী ১৯০৫ খ্রীিাকব্দ এিিং পািত পরািয় ১৯১৮ খ্রীিাকব্দ মসণপুসরকত অনুিাদ  রা হকয়সছল ।  
অন্যসদক  মসণপুসর দিক  িািংলায় অনুিাদ  রা িইকয়র সিং যা  কয়  িছর আকগও সছল মাত্র  কয় টা । এ  
ব রুসিন দচৌধু্রী দ্বারা অনুসদত সনিতা সচত মসণপুসর  সিতার সিং লন দর্টা প্র াসশত হকয়সছল সশলচর দিক , দুই 
রািকুমার  মলসিৎ সসিংহ দ্বারা অনুসদত সত্রপুরা সিিয় দর্টা প্র াসশত হকয়সছল আগরতলা দিক  । সত্রপুরা সিিয় হল 
মসণপুর রাি  তৃত  সত্রপুরা সিিকয়র ঐসতহাসস  সিিরণ । ইদানীিং গসম্ভনী সসিংহ দ্বারা অনুসদত আকরা দুকটা গল্প এিিং 



53 
 

            

 সিতার িই প্র াসশত হকয়কছ । এছাড়াও সিস ন্ন পত্রপসত্র ায় অকন  মসণপুসর গল্প- সিতার অনুিাদ ছাপা হকচ্ছ । 
সাসহতয এ াকদসমর তত্ত্বািধ্াকনও মসণপুসর গল্প- সিতার অনুিাকদর  াি চলকছ ।  
এ টা সময় সছল র্ ন অকনক ই মকন  রকতন অনুিাকদর  ািটা িুসঝ  ুিই সহি ।  ারণ অনুিাকদর  ািটাক  
এরা t ransl at i on work িকল মকন  রকতন । এিকন্য অনুিাকদর  ািটাক  দ উ  ুি এ টা গুরুত্ব সদকতন না 
। আকগর দসই ধ্ারণাটা স ন্তু এ ন দনই । অনুিাকদর ওপর এ ন দসসমনার , ওয়া তশপ হকচ্ছ । এমন স  শুধু্মাত্র 
অনুিাদ সনকয় পসত্র া দির হকচ্ছ । িস্তুতপকক্ষ এ িন অনুিাদক র  ািটা স ন্তু দিশ  সঠন ।  াষার উৎপসিস্থল 
র্সদ এ ই হয় তাহকল দসকক্ষকত্র  ািটার এ টু সুসিধ্া হয় । আর র্সদ আলাদা হয় ত ন অনুিাদক র  ািটা এ টু 
 সঠন হকয় পকড় । অকন  দক্ষকত্রই এ   াষার শকব্দর প্রসতশব্দ অন্য  াষায় পাওয়া র্ায় না । স ন্তু মূল  াষার 
িক্তিয এিিং নান্দসন  সদ সটও দতা অনুিাদ ক  সঠ  রা কত হকি । দসিকন্য এ ন অকনক ই t ransl at i on-এর 
পসরিকতত t ransf ormat i on সহকসকি অনুিাকদর  াি  কর িাক ন ।  
মসণপুসর  াষার উৎপসিস্থল দর্কহতু সটকিকটা িামতান গ্রুপ দিক  দসকহতু িািংলার সকগ মসণপুসর  াষার পািত যও অকন  
। মসণপুসর দিক  িািংলায় অনুিাদ  রকত সগকয় আমার মকন হকয়কছ  সিতার অনুিাদ গকল্পর দচকয়ও অকন  দিশী 
 সঠন ।  সিতার পসরসধ্র দর্কহতু দ ান সীমা দনই,  াকলর গসণ্ডকত দর্কহতু তাক  িাধ্া র্ায় না দসকহতু এ টা 
 সিতায় অতীত ইসতহাস , িততমান ঘটনা, ঐসতহাসস  চসরত্র দিক  শুরু  কর নামী-অনামী পিঘাকটর নাম সহ  ত 
স ছুই দর্ আসকত পাকর তা িকল দশষ  রা র্ায় না । তাই দ ান দ ান  সিতায় অনুিাকদর সময় প্রসতশব্দ দ াঁিার 
পাশাপাসশ এ টা িাসতর স্থান- াকলর ইসতহাসক  পসরসচসত  রাকনার মত এ টা িযাপারও আকছ র্াকত মকন হকয়কছ 
সর্সন অনুিাদসট পড়কিন সতসন হয়কতা প্রসতশব্দ- ািশকব্দর এিিং অপসরসচত শকব্দর  াকর পকদ পকদ অকন সময় দহাঁচট 
দ কত পাকরন । তাঁর  াকছ  সিতার মাধু্র্ত আস্বাদন  রা হয়কতা এ   সঠন িযাপার হকয় দাঁড়াকত পাকর ।  ারণ 
দ ান এ সট  সিতা দ ান এ টা িাসতর ওপর দর্ আকিগ, দর্  াি, দর্ অিত বতরী  কর দসটা অনুসদত হকল দসই 
 সিতা অন্য িাসতর ওপর দসই আকিগ , অিত,  াি বতরী নাও  রকত পাকর । দর্মন প্রাগথিষ্ণি মসণপুসর পসন্ডত 
দ ািংনািংিািা , লাগল লুক াই িা  ন কিিংগ্রার ওপর রসচত  সিতা মসণপুকর দর্ আকিগ বতরী  রকি তা িািংলায় 
অনুসদত হকল দসই ধ্রকনর আকিগ দমাকটই বতরী  রকি না । তাই আমার মকন হকয়কছ দ ান দল ক র গকল্পর সমগ্র 
িই িা দ ান  সির  ািযগ্রকন্থর সমগ্র  সিতা অনুিাদ না  কর সনিতা সচত গল্প- সিতার অনুিাদ  রকলই দিাধ্হয় 
 াকলা হয় । এ াকিই দ ান  াষার  াকলা সাসহতয অন্য  াষার পাঠ কদর  াকছ তুকল দদওয়া র্ায় । উপন্যাকসর 
 িা অিশ্য আলাদা । 
তকি র্ত  সঠনই দহা , অনুিাদ স ন্তু িরুসর । অনুিাকদর মাধ্যকমই ইিংকরিী, দফ্রঞ্চ, রাসশয়ান , িামতান, গ্রী , 
দস্পনীয় ইতযাসদ  াষার সাসহতযক  আমরা িানকত দপকরসছ । এর মাধ্যকমই লাসটন আকমসর া, আসফ্র া িা সচকনর 
সাসহতযক  িানকত দপকরসছ । স ন্তু  তিন আমরা আমাকদর প্রসতকিশী রাকিয প্রচসলত অন্য  াষার সাসহতয সম্বকন্ধ 
িাসন ? দস ান ার সাসহকতযর রূপকর া, গসতপি , অস মান , দস ান ার দলা কদর িীিনধ্ারা , সচতাধ্ারা ইতযাসদ 
অকন স ছুই সসঠ  াকি আমরা িাসন না । িানার দচিারও হয়কতা এ টা ঘাটসত রকয় দগকছ । অদূর  সিষ্যকতও তা 
 তটুকু পূরণ হকি িাসন না । তকি এ টা উকদযাগ িা া দর ার । স ন্তু দিড়াকলর গলায় ঘন্টা িাধ্ার দলাক র িড় 
অ াি । 
 
 

 
 
                                   সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
নকুল রাকয়র দুসট  সিতা    
 
ধ্ারাপতকনর দ ালাহল 
 

লগর ানায় এ  দডক্ সচ  াত-অসামান্যতার সদক  ঝুঁক  পকড়কছ এ লক্ষ দচা , 

 

দশ িছর স  আকরা পকর, এর দিক ই সসঁদ াটা এ  দচাকরর দছকল হকয়কছ অধ্যাপ , 

আসম তার দছকলকমকয়র সশক্ষ , আমার িাপ সছল মাসঝমািা দদকশর ডা হর রা, 

দতপাতকরর রসেন  স কশার সি হাসরকয় আি দপকয়কছ দস র্ািজ্জীিন  ারাদণ্ড  

 

িযান  াইকয় মা পাসঠকয়সছকলা পাঠশালায়   

তারপর ‘ঠাণ্ডা মািায় দরকগ’ দর্কত দর্কত এ সময় ধ্ান কল আসম   

ধ্ান ছসড়কয় চাল হলাম  

 

দডক্ সচকত িুকট আসম হতিা , এ  অস য  দদশসহথতষীর স্টুকলর সদক  এসগকয় র্াই , 

(  ণ্ডকদর পা স্থলীকতও আকগ দিক  লাইন পকড় দগকছ এলক াহল ,  াত আসম 

স্বপাক  গু হলাম , র্াক  সনিতাণলা  িলা দর্কত পাকর ),  

লগর ানা  ুলকত পাসর না 

পয়ঃপ্রণালীর প্রাত ছুঁকয় পকড় আকছ এ  িুসিদীপ্ত হাত , আমার  

ঠাকুদতা সছকলা দদশিাসড়র চাষা , িলকতা “ াত ছড়াইয়যা সছড়াইয়যা 

 াইচ্ না দর লক্ স  পলাইকিা’ 

এ টা সপঁপকড় দটকন সনকয় র্াকচ্ছ দচাক র মসণ ,  াত 

 

দাঁ সড়কয় দদ লাম , সাঁকিায়া িাসহনীর সকগ এ  শাদা টযাঙ্ক 

কুরুকক্ষকত্রর সদক  এসগকয় র্াকচ্ছ, 
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ওই সদক ই সি দিক  দিসশ দনইকনই দ ালাহল  

দমরুদণ্ড দিকয় িাসরধ্ারা দসাহাকগ িকয় র্ায় পায়ুর সদক , অনু ূসতকর া 

মু  ঘুসরকয় দনকম র্াকচ্ছ দগাড়াসল িরাির , 

পাকয়র পাতা স িকলা 

পৃসিিী স িকলা 

আমার এ সট দলামও  াঁপকলা না 

আি সারা শীকতর দুপুর এ  অর্াসচত তািা বসসনক র লাশ প কড় 

আকছ, ধৃ্ত িন্দু সট আ াকশর সদক  মু  দরক  সনলতজ্জ সূর্তক  শাসায়  

আসম দসই পুরকনা  াতসটক  দলাক্ষ  সর , 

সট্রগার দিকয় দস িন্দুক র নলগক ত ডুকি র্াকচ্ছ দুদতাত , 

ওকহা, দিন্টাস্ সট  

 

 

 

 াস্ককর্তর সনকচ মৃত  া  

 

এ িন বসসন  হাত ওপকর আেুল উঁসচকয় দদ াকচ্ছ ‘ সদসি চকলা’ 

আর দপাড়া পাসতকলর সকন্ধ, পাক ত একস িসকলা িুকড় প্রতুযৎপন্নমসত 

 

শতাব্দীর আকলা অদূকর সাইনকিাডত দিক  ঝুকল পকি দনকম একসকছ  

আর  ািা িাদাকমর মু  দিকট দিসরকয় র্াসচ্ছকলা টাট া স কশারী  

 

পাত্রসট সছকলা দয স সঞ্চর হাকতর ওপর , তরল রসি আর স্বণততু সল 

গান আসসছল রাধ্ামাধ্ি আশ্রম দিক , িাতায়কন নক্ষত্র আকলায়ান 

 

আরও এ সট পয়সার িকন্য হতযা ারী দনিংকটা িাল  হাঁটসছকলা  

আর শুনসছকলা দ ািায় দর্ন লুট হকয়কছ মৃত দশিাসলর দ শিাক্স  

 ান পাতকলা আর হাত পাতকলা  ান নাড়াকলা হাত দঘারাকলা 

পা চালাকলা দপট নাচাকলা মািা ঝাঁ াকলা দচা  ডুিাকলা িকল  

 

তারপর দস দপচ্ছাি দচকয়সছকলা, দু পা িাঁ   কর মূত্রসিন্যাকসর আকগ 

দ কি দদ কলা িায়গাটা সঠ  মানানসই নয় ,  াস্ককর্তর সনকচ মৃত া   
 
 
 
                                                                                    সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 
সদলীপ দাকসর এ সট দীঘত  সিতা 
 
ছাগল পালকনর উন্নত পিসত -- সিশুি আসগক , মানসি  দসৌহাকদত 
 

"ছাগল পালন এ সট লা িন  দপশা। " 

 

চার হাত অিিা পাঁচ হাত প্রিাগত দ সড় , 

নতুিা আট ন-হাত বদকঘতর উদাস স্বাধ্ীনতা , 

এইটুকুই দতামার পৃসিিী।  

তাই িা  ম  ী ? 

দ উ দ উ দতা তাও পায় না। 

সাকড় সতন হাত রসশর দীঘত পরমায়ুকত 

 াকরা পাকয়র তলায় দতা শুধু্ মরু ূসমর িালু।  

পৃসিিীর এ প্রাত দিক  ও প্রাত পর্তত 

র্াকদর চারণ সীমানা , 

ছ িাই আট িুট  াঁচার দুসনয়ায় তারাও 

সদসিয মাসনকয় দনয়। পৃসিিী দগালা ার , 

আর রসাকলা। এক িাকর  মলাকলিুর মকতা 

এিিং তার সীমার মকধ্য দ ািাও অসীম দনই  

এই অিানা কুহ -সন্ধান 

দতামাক  দদক  সিাই সশ ু ।   

 

আসল  িা ওই মাসনকয় দনওয়া। 

দ   তটুকু মানকত পারল 

তা সদকয়ই তার দদৌকড়র ঊধ্বতসীমা , মানপত্র , স্মার -রচনা। 
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"ছাগল পালকন দিসশ মূলধ্ন লাকগ না " 

 

দসড়র এটুকু বদঘত 

দতামার সশিং আর দসড়র িন্য নয় , মকন দরক া। 

আমাকদর দ ল দিক  পসরসমত ঘাস 

ঘাকসর প্রা ৃসত  সিুি , 

সন রচায় দরাদ 

অসত দরািুকর সনয়সিত ছায়া, 

িৃসিকত ঘকরর ছাঁকচর সনসলতপ্ত সনরাপিা , 

সিটুকু দতামাক  এিকন্য সদকয়সছ --- 

এ সদন , তুসম 

আমাকদর দদকি, দতামার সিতস্ব। 

দতামার তরুণ শরীর, 

দতামার উরুর মািংসল লিকণর স্বাদ  

দর্ৌিন- ারাক্রাত ইশারা,  

দতামার সপগল দচাক র দশষ সিশ্বাস --- 

 

আর দসই সিশ্বাস – আঃ  ী মধু্র – তা দদক  

দনকচ উঠকি আমাকদর অরণয-উিাস, 

গনগকন রকক্তর মকধ্য সমসি ছটিট , 

তারুণয-উচ্ছল অসস্থরতা, 

তারপর ……… তারপর ……… 

দতামার সাড়া শরীর িুকড় 

আহঃ এ  ী লািণয পণয-প্রাণ, স্নানঘকর সমসটসমসট গান , 

 ী সুস্বাদু … আহা …  ী উচ্ছল … দিাছনা-প্লািন, 

সমট-মশালার গাকন সারা পাড়া হকয়কছ মু র… 

 

"পুরুষ ছাগলক  ২ মাস িয়কস  া সস  রকত হকি। একত শরীকরর িাড় স ছুটা দিসশ হয়।" 

 

 ীষণ অপচয়ী তুই।  

ছসড়কয় সছসটকয় দিকল রাস স সি।  

হাকতর নাগাকলর িাইকর র্া স ছু 

তুই সিকরও দদস স না। 

উঁচুকত ঝুসলকয় দনি ডালপাতা , 

আর দদ ি। দতার ঘাকড়-গদতাকন স র ম 
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সত্রিসল-দমদুর দঢ্উ দ লা  রকছ। 

তাসড়কয় তাসড়কয় দদ ি --- 

হাতছাসন দ মন দচা  সটকপ ডা কছ। 

 

সিক র িল চুকষ চুকষ  াি। 

 

"পুরুষ ও স্ত্রী ছাগকলর িয়স ৩ িছর হিার আকগই সদ্বতীয় লকটর িাো দিকছ সনকত হকি। " 

 

দতার বশশি, 

দতার দর্ৌিন, 

দতার সিতস্ব, 

সিই স  আমাকদর িন্য নয় ?  

দতার মাক , দতার িািাক  পুকষসছ --- 

দতার িন্য। 

আিার দতাক  পুকষসছ --- 

দতার দছকলকমকয়র িকন্য। 

 

দতার স্বগত-নর  

পাপ-পুণয 

ইহ াল-পর াল 

সিই দতা আমার িন্য 

আমাকদর িন্য 

 

আমরা পৃসিিীটা শাসন  রসছ  

দ াগ  রসছ ,  

দুমকড়াসচ্ছ , মুচকড়াসচ্ছ 

সচিু সচ্ছ , দিলসছ, দু-পাকয় দলসছ, 

আিার, 

আমরা স ন্তু দতার সুঠাম সি াকশর  িাও  ািসছ।  

 ী  কর তুই তাড়াতাসড় দপায়াসত হসি , 

 ী  কর  ত  ম সমকয়  

তুই প্রিনকনর উপরু্ক্ত হসি , এিকন্য, 

আমাকদর সিজ্ঞান, আমাকদর প্ররু্সক্ত, 

আমাকদর ধ্মত ও দশতকনর সারাৎসার  

অিুরত সহকসি- সনক শ 

আমাকদর অসনঃকশষ গকিষণা। 
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দতার িন্য এত স ছু  রসছ, 

আর তুই আমাকদর ওই নশ্বরতাটুকু 

সদকত পারসি না ? 

 

"মাকস িা সপ্তাকহ  ’ সট ছাগল দিচা র্াকি তা সঠ   রকত হকি। দসই অনুসাকর মািং স িযিসায়ীর সাকি চু সক্ত  রকত 

হকি।" 

 

তুই দতা পুকণযর িাহন 

স্বগতপি সনমতাকণর  াগযিান উৎসগত --- 

দতাক  স  আমরা দিকছ সনইসন ? 

দদিতাকদর মহান পসরতুসির িন্য ,  

 ুিন মগকলর িন্য 

দতাক ই স  পরম পসিত্র আমরা উৎসারণ  সরসন ? 

দতাক  দপকয়, দদ , দদিতারা 

 ুসশকত , পসরতৃসপ্তকত, 

দ মন দলালসিহ্ব হকয়কছন ? 

দ কি দদ , তুই  ত িড় পরািত-পুরাণ রচসয়তা ? 

 

"এ  িছর িয়স হকল স্ত্রী ছাগলক  প্রিনকনর  াকি িযিহার  রকত হকি। পুরুষ ছাগলক  িযিহার  রকত হকি দদড় 

িছর িয়কসর পর।"  

 

তুই র্ ন দচকয়সছস 

দতার িন্য স্বাস্থযিান দহালা মি একনসছ।  

এই হারামিাদা , তুই র্ নই  

 ামু তায় সদকশহারা হকয়সছস 

হৃিপুি মাগী একন সদই সন ? 

 

এসি স  আমাকদর িন্য ? 

দতাকদর িন্য নয় ? 

 

এসি স ছুই নয় ? 

তারপরও দতার সস্থর দু-দচাক  দদ ি িসরয়াদ , 

দদ ি সধ্ক্কার ? 

এরপরও িলসি, 

আমরা দলাক র সতান, 

আমরা ক্ষমতার দাস ? 
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"দছাকটা অিস্থাকতই পশু সচস ৎসক র সাহার্য সনকয়  সশিং নি  কর সদকত হকি। " 

 

তুই লাসি মারকত পাসরস , 

িাসন, তুই সশিং উঁ সচকয় দতকড় আসকত পাসরস।  

দতার প্রসতকরাধ্ আসম দছঁকট দদি , 

দসই স াকল , র্ ন তুই অিুঝ। 

দতার ন  দ কট দদি। 

দতার গাকয় আদকরর দতল দমক  দদি, 

দতাক  আমাকদর আইসন সহিৎ দশ াি। 

নয় হাত দসড়কত র্সদ না কুকলায় 

না হয় আরও এ  হাত …… তার দিসশ নয়… 

 

"৪ িছর িয়কসর পর ছাগল দর্ দ ানও দাকম দিঁকচ দদওয়াই  াকলা। " 

 

দতার উলাকনর স্ফীসতর িন্য, 

নধ্র স্বাকস্থযর িন্য ,  

দতার সতানকদর দিকড় ওঠার িন্য , 

আমরা স  ঘাস সদইসন ? 

লতাপাতা একন সদইসন ? 

দানা- ূসষ সদইসন ? 

 

আমরা স  িািার সিস্তাকরর িন্য , 

সু  ও সীমাহীন সিলাকসর িন্য , 

দতাকদর শুধু্ িসঞ্চতই  করসছ ? 

 

আমরা স  মানিতার িন্য সচৎ ার  সরসন ? 

আমরা স  পশুকক্লশ সনিারকণ স া  সরসন ? 

আমরা স  সনরাসমষ আহাকরর তাসল া বতসর  সরসন ? 

আমরা স  গল্প- সিতায় ছসড়কয় সদইসন দূ সষত িীকর্তর অমর  াৎরাসন ? 

ওকর আমরা স  গণতকির িন্য দ াট  সরসন ? 

প্রসত িছর স্বাধ্ীনতার পতা া তুসলসন ? 

 

তারপরও িলসি, 

আমরা স ছুই  সরসন ?  
 
                                                                                        সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
সন সিত  িসণক র সতনসট  সিতা   

 

িীি 

 

িীকির রহস্ দিকনকছ দর্ 

দস দটরসরস্ট হকত পাকর না িড়কিার স স সর ; 

সতাকনর মু  দদক কছ দর্ িাস্তসি  

দস হকত পাকর না ঘাত  িড়কিার সিস সর।  

 

এর ম  িাও আি মকর দগকছ 

এর ম সিশ্বাসও আি ঝকর দগকছ 

এ র ম দচতনারা দ ািাও দর্ন চাপা পকড় শাদা ঘাস , 

শ্বাস-প্রশ্বাসহীন িীিন র্াপকন মকিকছ 

ছাইচাপা আগুকন মু  গুকি মকরকছ। 

 

মাসট চাপায় িীি দিক  সৃসি রহস্ দর্মন  

দুলকত দুলকত মানুষ দসকিকছ, 

মান-হুকশর িালাই দনই দ ািাও। 

 

আ াকশ র্কতা দিসশ সাঝ সাঝ রি 

তকতা দমঘ দ কট নীল হকয় আ াশ চুপচাপ ; 

সময় হিম  করকছ তাঁর িলিায়ু িাতাস। 

সিশ্বাকসরা দরাি হামাগুসড় সদকয় ঘাকড় দচকপকছ  

ঘাড় হকয়কছ দসািা টানটান ;  

মান-সম্মান িুকঝকছ তার িলিায়ু িাতাস।  
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এ মুহূতত 

ধ্কর রা ার টাকন সচকনকছ িীিন ; 

দর্ৌিকনর হাহুতাশ সি মাসটর  াছা াসছ। 

সময় ধ্কর রা ার অক যস 

িীকির রহকস্ ঘুসমকয় পকড়কছ স্বাধ্ীন।   

 

 

িল 

 

র্া সলস  সিই িকল র্ায়। স ছুই িাস  িাক  না  সিতায়।  

অগ প্রতযগ গড়ন চুল ন  ও পদ্মনাস  পর্তত পুকড় ছার ার। অলিং ার  

সি  ুকল দরক কছ দস  সিতা। দপ্রম অকপ্রকম মুগ্ধ দচা  তুকল তা ায় আ াকশর সদক ।  

দ ালা আ াকশর  সিষ্যৎ পাস র হৃদকয় সনিি।   

 

র্া সলস  সিই িকল র্ায়। তাই সলস  না দ িল আঁস   ািল , দচাক র দপলিতায়। 

এ ন রাকতর মুগ্ধতায় সদনগুকলা জ্বলজ্বকল।   

শরীকরর দ তর  াঁটা ম্পাকস সি ধ্রা পকড়  

দর্মন দর্ৌিনরস উপকচ দতামাক  দশ ায় 

সৃসিরহকস্র শব্দপাতা এিিং অযা সমিার বদনসন্দন আচরণ।  

 

হৃদকয় মকিাোরণই 

সি স ছুর ঊকধ্বত অলিং ার, এই সুন্দরতর িীিন দর্ৌিন   

জ্বলজ্বকল, ঝাঁপ িাক  না হৃদকয়। 

 

র্া সলস  সিই িকল র্ায়। আসিিকচতনায় র্া দিকরায় সিই দক্লদ। 

 

দক্লদি কুসুকমর দ তরই লুস কয় সি রহস্  

র্া দ দ  কর হৃদয় দিকরাকত চায় না। 

দ তকর িকস চুপচাপ ধ্যানস্থ  সিতার মুক ামু স  

দর্কত চায়  লকমর িাস  রাস্তা , 

র্া সরল অিংক র মকতা িীিন িলিৎ তরলিং।  
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সিষয় এ টাই 

 

সিষয় এ টাই 

দিঁকচ িা া ও িাঁ সচকয় রা া ; 

আঁ ািাঁ া অকন  পিই 

চাসরসদ  িুকড় হাঁকট 

তুসম র্তই িাক া ঠাকটিাকট  

হািাকরা দচা  জ্বকল চারসদ  

নক্ষকত্ররই হাকট। 

 

মন দর্সদক  ইকচ্ছ চকল র্া  

দ উ  কর না মানা 

স াল সিক ল সদকচ্ছ শুধু্ সিকি  িিংশন হানা।  

 

সিষয় এ টাই 

দিঁকচ িা া ও িাঁ সচকয় রা া। 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
                                              সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 ৃসিিাস চক্রিততীর এ সট দীঘত  সিতা  
 
চক্রিা  

 

এ   

আ াশ দদক  আমাকদর ছাতা িদকলর অক যস 

ঋতুর রকে দপাষা  

দগাপকন এ  দুসিতনীত ইঁদুর 

ছাতার অন্ধ াকর, দপাষাক র রকে ঘকষ দাঁত 

সূর্ত উঠকল এসি  াস্বর হয় 

আমরা গতত  ঁুসি আর 

ইঁদুর দ ল  কর আমাকদর আশ্রয় 

 

দুই 

 ী  রকিা 

আসম দর্ তাকদর মকতা হকত পাসর না 

তারা দতা চমৎ ার সাঁতার  াকট দস্রাকত 

পুকুকর সাঁতার দ কট আমার অক যস 

চারসদক ই িসন্দ পাড় দস্রাতহীন 

আসম র্িণায় দঘালা  সর িল, পুকুকরর রাগ দনই 

মুহূকততই সস্থর , স কি িারুকদর স্তূপ দরৌকদ্র দমকল 

সিকর আসস ঘকর। 

 

সতন 
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টা ার সপকঠ সলক  সদলাম---‘ াকলািাসস , সিকর একসা আিার ’ 

 াকলািাসা নীল হকয়  াকলা ঘকর স্তূপ হকয় ওকঠ 

আসম অকপক্ষা  সর 

এ াকি প্রসতসদন সূর্তাস্ত হয় আমার দুয়াকর  

 

চার 

সিকজ্ঞস  রকিা আর  কতা ? 

একতা প্রকশ্ন সিজ্ঞাসা  ড়্গ হকয় দঝাকল 

 

িিাি দনই আমার রিহীন সময়  

 ান  ান হকয় ছসড়কয় পকড় সারা ঘরময় 

 

পাঁচ 

িসল আসমঃ তুসমই প্রধ্ান 

সু ী হকয় সিকর র্ায় তারা 

স কড়র িাঁক  গা িাঁ সচকয় চকল একল সনরাপদ 

সিপদসীমার আকগ   ন দর্ সমসছকলর িাঁক  তুসম হাওয়া 

আহতক  হাসপাতাকল সান্ত্বনা সদকয় চু সপচু সপ  

তুসম এসদক ও ওসদক ও 

ভ্রমর িুসিিীিী --- আকছা ধু্তুরায় আকছা দগালাকপ 

পলাকশও আকছা আকছা রিসনগন্ধায়  

 

ছয় 

মুসঠ য় মাসট সদকয় িানালাম গুসট য় মানুষ  

চড়ালাম রিং 

দশা-দ কস  ু া-নাো মানুকষর মূসতত দরক  

 ারতীয় সশল্পী আসম  াসফ্রর দচাক   াঁ সদ  

মহত্ব িকট! এই াকি  াটা াকল িকয় র্ায় িল 

রসেন সট স র  াঁকচ দাগার রক্ত দদক  িসলঃ  

দারুণ  যাকমরার  াি ! সরয়যালসল !  

 

সাত 

মকঞ্চ একস দাঁড়াল রু্ি  

মা-দিাকনর ইজ্জৎ সনকয় িকল দগল  িা  

সমড় আর গমক  িাকি তুমুল তাসলয়া 

মড়মড় শকব্দ  াকে িনস্পসত  
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 িার সশকল্প িঁুদ হকয় দর্ র্ার ঘকর র্াই চকল 

ঘকরর সসঁসড়কত ধ্সষতত রকক্তর দাগ 

ত নও অমসলন 

 

আট 

কূকল দিকল দগকছ দ উ সকদযািাত সশশু 

নদীর পাকড়র মায়া ---- 

তাক  দদক া। 

দতামার ছায়ায়  াঁকপ সতান ু  মাকয়র সি  

লজ্জায় নত হকয় ঝুঁক  পকড় সমস্ত আ াশ 

আি প্রসতিাদ, আি সদনও না রাসত্রও না 

 

নয় 

িাতাস িািাকলা আি ধ্কমতর দঢ্াল 

মুক  দতার এ  ী দিাল্ , সছঃ !  

িমত সদকয় স  ঢ্াক  মকমতর ঘা ? 

গলদঘমত দহ িািসর চুকলর মগি  

নাচকি  ’ সদন আর আমার চকমতর চপ্পকল !  

 

সনহত হাকড়র হমতয ধ্কস পকড় 

সমকিযর আরসত ও আিাকন 

 

দশ 

িসল সরি হও স ন্তু দচঁসচও না 

অকপক্ষার িণতগুসল দীঘত-দীঘতসদন মু  িুিকড় পকড় আকছ 

 াসি আসম--- 

এ সট পেসক্ত র্সদ দঢ্উ দতাকল সনঃসাড় িুক   

অসিং য শকব্দর দিক  এ সটও িিং ধ্রা নুসড় র্সদ  

সগকয় লাকগ দ ানসদন দমৌমাসছর চাক  

এ সটও িৃি এঁক  দ কে দদয় দ ান সস্থর অিা  পুকুর  

 

মাসছ আসম  ানা 

সদর্াসমনীর মাকন িাসন না। 

 

এগার 
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সটলার গা দিকয় গসড়কয় নামকছ িাসন -দ াসন 

প্রতীক র অ াকি আসম  ঁুকি পাই অ াকির উপমা 

দারুণ ক্ষুধ্ার রািয এঁক  দিসল এই ি লকম 

 াষণ শুকন ঝনঝন দিকি ওকঠ িালা  

হাঁ সড়  কর  িা সনকয় অন্নপূণতা চুকলায় চাপায়   

দসি হয় দসি হয় , দুঃস্বেগুসল দিাকট টগিগ টগিগ 

 

িার 

শাসকনর দসড় পকড় আকছ আসকনর  াকছ 

সহসা স লসিল নকড় ওকঠ প্র ুর পাকয়র ইসগকত 

সপতজ্ঞাকন সকর আসস  কয় 

দিকদ একস িানায় সকপতর দিদ 

হাকতর দশ ড় শুঁক  মািা নুকয় সিকর র্াই দর্ র্ার দডরায় 

প্রসতিাদ  ুকল সচৎ হকয় পকড় িাক  স্মার সলসপর  াষা  

মায়াদপতকণ  াকস আ ণত অট্টমু  হাসস 

 

দতর 

িসত একসকছ  ির এ টাই 

স ন্তু এিার শুধু্ 

পাকশর িাসড়র পাসলত িৃকক্ষর গায় 

সঠ  দর্ িায়গাটায় পকরর ঘকর সডম দপকড় একস 

িকসকছ সনসশ্চত দ াস ল 

ডা কত িা া দ াস লক  আসম দ ানসদন দদস সন  

পাস র স্বকর দক্ষকপ উঠকছ ঝরা সিংসাকরর ডালপালা 

উঠাকন ছড়াকনা ছাই 

 াকির পাঠশালায় 

দর্ন স ছুসদন সিকরাকত একসকছ অ াি। 

 

দচৌি 

রান্নাঘকরর চূড়ায় এ সদন ঘকষ ঘকষ জ্বলসছকলা আগুন 

সপ্তসষতর দশষ তারাসট ছুঁকয়সছকলা আমাকদর দডরা 

দীঘতসদকনর  রায় র্ ন শুস কয় উকঠসছকলা উনুন  

তারার আগুকন দনকচ উকঠসছকলা হাঁ সড় -পাসতকলর তলা 

 

িহুসদন িাকদ আমাকদর ঘকর িুকটসছকলা আ াকলর নিান্ন  
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পকনর 

বচতকন্য মড়  

ঘুকর- সিকর তাই এ ই  িা চক্রা াকর --- 

দুই পা রা ার এ টু া সন িসম , মািার ওপর এ টু আ াশ ঢ্া া 

লজ্জা ঢ্া ার সিঘৎ দুকয়  িাসল , দ াকগর পাকত সামান্য সুসদন 

 

এই দর্ চক্রিা , িক্রপকি ওকঠ নাকম গড়ায়  

িান ড়াসলর ধু্কলায় দধ্াঁয়ায়  রায় চরায় িরায়।   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
দদিা সশস মুক াপাধ্যাকয়র দুসট  সিতা  
 

অক্ষর সলসপ  

 
 
অতীত  িা । িামকতই চায় না । নানরা িলকছ নাসতদীঘত  করা । দরাসয়িং চলকছ দতা চলকছই আর িলসিংলাপ 
পসি  । অিসর । দূরস্থ । স্থাকন গাছসট । সিলুপ্ত । ছায়ািন না িা ায় দমঘছায়া দনই শুধু্ সূর্তমু ী 
মুস কয় আসছ । সছন্নিুল । সূকতায় গাঁিা হকি । দিরে । রে পাকি আর সশি সুন্দর হকয় উঠকি 
দিতাল । তাল ছাড়া নয় । দছাকটাকিলার নাম । নামকলই সহকরা দঘাড়া দডস ড আর ডায়না পামার 
রিন িলকলই দর্মন রক্ত রিী আর রিনরসি ছসড়কয় পকড় মকনারিকন 
 
 
 

রাসত্রকত দল া  সিতা  
 
১ 
 
রাসত্র আ াশ হকয় দগকল  
মন ারাকপর সিছানা   
িাস তুকল দনয়  
িারমুডা ট্রাকগল ঢ্ুক   
 াসহনী রহস্ হকয় র্ায় 
 
২ 
 
ছায়া ছসি পাশাপাসশ িকস 
িাদাকমর দ ালা দ কে দনয়  
অন্ধ ার রসেন হকল  
পদতায় গান আর স ছু ঘসনষ্ঠ   
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দৃশ্য আর অদৃকশ্য দ লা  কর  
 াোর আকগ পর্তত 
 
৩ 
 
পকত্র দ াকনা দপ্রম দনই  
মুক ামু স   িা দসও দূর 
দমািাইকল দমািাইকল শুধু্  
র্া স ছু দগাপন তারই প্র াশ  
 াশ িুল দৃশ্যত সুন্দর   
অনুিতর িসমক  দিাটায়   
দিাকটাশকপর অপার মসহমা 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
                                          সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 
নীপিী সি দ ৌসমক র দুসট  সিতা 
 

দ াঁি 

 
 
সনিস্ব আকলার  াকছ সগকয় িসস আর প্রকশ্ন রাস  
অন্ধ াকরর দো , 
 
আসমকতা দদক সছ শুধু্ই আকলার স্পতশসুরগান দিক   ােকত  ােকত নামা 
অরু্ত আকলা … 
 
মুহূকততর শ্বাস িদল হয়  
িদল ঘকট পুরকনা ধু্কলার দঢ্উকদরও , আকলার স্পতকশ স্পতকশ; 
 
তুসম স  িাকনা পসি   াকলািাসার সঠ ানা দ ািায় িাক ? 
দ ান দদশ– াল-মাসটর সুরধ্ারায়! 
আকলার দদকশ? নাস  অন্ধিকনর স্পতশ দৃসিপকি! 
 
 
 

মানুষ 

 
 
উদাতত পৃসিিীর পকি দহঁকট চকলসছ 
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পি িুকড় মৃতকদকহর স্তি সচৎ ার , শিকদকহর নীরি অশ্রুিল  
অন্ধ াকরর িুক  মু  লু াকনা অসিং য ক্ষত সিক্ষত শকব্দর  কিাপ িন … 
 
মানুষ দতা স যতার  িা িকল 
দলক  সৃসির সিিয় উিাকসর িয়গান 
আেুল স্পতকশ রাক  সনি ইসতহাস, তকি একতা আঁধ্ার দ ন? 
প্র র সদকনর আকলা ছুঁকয় নাকম এ দ ান স্তি আন্ধার পি! 
 
দিকনা, তিু শাস  নয় , নয় হতযা গান 
নয় সিাকসর মুহূতত মমতর; 
িয়ী হকি আিার দসই মানুকষর িয়গান। 
 
---মানুষইকতা দশষ  িা িকল। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
                                                সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 

রসমত দদ-র দুসট  সিতা 
 
 
ইলুযশন  
 
শির্াত্রার সদক  এসগকয় র্াওয়া দুপুর 
আমাক  আলস্ দদয়। 
অসু  সিসু  দতমন স ছুই দনই 
তিু, কুসপ সনকয় িকস িা া কুি পাস  
কুি কুি কুি  ুকল রাক  সিরহুল সিষন্নতা। 
রু্িক র পাশাপাসশ একস িকসকছ দর্ রু্িতী   
হাকত তার লুস কয় রা া প্রিম শস্, 
িালুচরী স্তকন আঁচড় দ কটকছ দরাকদলা িসন্দশ ; 
সাক্ষী দ ? তাক   ঁুকি পাকিা নাস ? 
লাশ হকয় হাত দরক সছ  ালঘুকম 
 াদািল মাস -  
দচকয় দদস  ঈশ্বর এ ন দগরুয়াধ্ারী 
দনানা ঘুকম তসলকয় দগকছ আঁশহীন দহমতসদন 
আ ষত  ঁুকিকছ সুচ-সুকতায় সরিু  রা দরাদিানলা; 
হকতই পাকর সঠ  এমনই সময় 
আর স ছুই  রকিানা 
হাঁটুঘুকম দলািালুসি দ লকি দিাতামক ালা দুপুর; 
িমাট িাঁধ্কত িাঁধ্কত   
 াগকির ডাঁই হকয় আ াকশ ছুঁকড় মারকিা  
সরিুযইসি আলকসসম। 
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দৃশ্যটা  
 
দৃশ্যটা সছল এর ম... 
 
দলাটা রাস্তা দিক  সনকয়ই দর্ ছুটল ঢ্ালুর সদক  
তার  ুি ইকচ্ছ হল চুসর হকত 
 
সতসন এ মকন িলকত লাগকলন 
চুসরর মিাটা স  িাকনন? 
 
মুরি পাক ায়াি দরতঃ ও দরনু ার অিা  িষতকণ 
 াকনর লসতকত চড়াই দিঁকধ্ আপসন ত নও দিকগ আকছন 
 সঠন সসিাত সনকয় দিকলকছন 
ছাসতমিুকলর মত না উকড় সদশাগ্রস্ত হকিন 
 য়িং র দিাঁদকলর দিক  এ সট  ণাও সছটক  আসকি না িৃহৎ িৃকির সদক  
 
এিিং সগসিকক্রতাক  দশষ সিদায় িাসনকয় সতসন সগীহীন হকলন । 
 
সিরসতকত িাসমতী চাল িন্ধ হল 
িুকলর গন্ধ দগল আকগর দচকয় দিকড় 
 
আর পকরর দৃকশ্য  াকচর গ্লাস উলকট আপসন এ সট লাল সপঁপকড়ক  আটক  সদকলন 
পকরর দৃকশ্য পলায়ন সছল দিঁকট আর এক িাকরই মকন রা ার মতন নয় 
স কয় সাঁক া আপনার হাত ধ্কর দিলল 
আর আপসন স্বাস্থযিতী সসন্ধর ... 
 
এ ন আপসন িযসক্তিসন  িাসলঝকড়  
আপনার দচাক  দমকট সিড়াকলর সিংসার 
আপনার হাকত মূলযিান িীর্ত 
 
তিু স ছুকতই িুঝকত পারকছন না 
এ টা পছন্দসই ঘুকমর িন্য দনৌ াসটক  দ ন দিঁকধ্ সনকত হকচ্ছ শু কনা কুঁকয়ার  াঁকধ্ 
চসটর শব্দ  রকত  রকত দ ন দ উ দনকম আসকছ প্রিম দৃকশ্য... 
 
 
 
                                                                                      সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 

নীতা সিশ্বাস 

 

 

 

আনমনা ১ 

 

 াকলািাসার দর্ অসিষয়ী অতরগ— 

দ ারাই 

নদীর অনত 

আ াশ-প্রদীপ  

তসড়ৎ িানালা 

 

দর্মন চাঁকদর সতসিিদকল সাগর উচ্ছল 

দূর দিক  পাস রে, এ টা  

আ াশ  কর দদয় িুক র স তর- সণ ায় 

শসটিুকলর আসলগকণ  িা দশষ হকয় র্ায়   

 

সকষতিাগাকন ঝুম -শরািী দপয়ালা আকয়ষ 

 

আওয়াসিল পাস র দনশাকনা িাসা সনকয়  

দহা  না এ টা শীতিসমর দরাকদলা... 

 

 

আনমনা ২ 
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আনমনা দপকয় িসকলা 

অক্ষর দঠাক্কর  ায় র্ত  

 

নদীর সািাকনা স্ান্ড-স্কাল্পচার 

র্সদ দীঘলকিলা দস্রাকত ধ্ুকয় র্ায় 

সপপাসাতত নদী পাকর একস দচা  দমাকছ   

 

ঝাউিন শন শন   

ঝড়  াঁকপ 

 

 

আনমনা ৩ 

 

 

আদর একস আস্কারা চাইকল  

আমার  ী দদওয়ার িাক   

এ  টু করা সায়াি ছাড়া! 

 

সূকর্তর দশষ উঁস টা দশষ 

আমায় িসড়কয় সনকয়কছ শীত- শীত 

অ াতর একস র্সদ ‘ ুি এ টা আ াশ হকয় র্া ’ ি’দল 

ডা  দদয় 

আমার  সিতা পায় 

 

দ কনা!  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 
দসৌস   িকন্দযাপাধ্যাকয়র দুসট  সিতা  

 

 

িাকরাতলার গ্রুপ-সড িসত 

 

 

অসিকসর িাকরাতলার ছাকদ উকঠ িকসসছল িসত , 

ছাদ সঠ  নয় , ছাকদর  াসনতকশ – 

নীকচ ছুটত দ াল াতা 

নীকচ ফ্রী-িল ডালকহৌসস , 

সন্ধযা হয় হয়। 

 

 াসনতকশ িসাটা দতা সরসস্ক  

দ ন উঠল িসত ও াকন ? 

ও াকন দ ালা হাওয়ার মত শ্বাস – 

িসত িকলসছল পকর। 

 

দম কল  ির দদওয়া হয়,  

পুসলকশর তদত নামকি ছাকদ এক্ষুসণ , 

তার আকগই অিশ্য সিকর একসকছ িসত – 

দচা  লাল , চুল আকিাল-তাকিাল। 

 

দট্রকন চাসপকয় িসতক  আমরা 

দিরত পাঠালাম দদকশর িাসড়কত , 

 াকি সিরলাম সিাই।  
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িসত  াকলা দনই আসকল , 

িসত দমন্টাল দপকশন্ট, আত্মহতযাপ্রিণ, 

গ্রুপ-সড-র  াকি রা া র্াকিনা আর। 

 

িসত মকর র্াকচ্ছ ধ্ীকর ধ্ীকর , 

আমরা স ছুকতই আট াকত পারসছনা, 

ঘসড়র  াঁটায় চকড় , আমাকদর িসত শীতঘুম হকয় র্াকচ্ছ দরাি শহকর , 

আট াকত পারসছনা।  

 

 

 

ওল্ড দীঘা 
 

 

দমঘসদিস পালন  সর দরাি 

অযাকন্টনায় আটক  আকছ ঘুসড় 

ধূ্সর ছাকদ সামুসদ্র  হাওয়া 

 

ওল্ড দীঘায় ঝড় উঠকলা িুসঝ  

 

সসে চুকলর টু করা টু করা ছসি 

হঠাৎ একস ঝাপটা মাকর মুক  

দু হাত সদকয় চুল সসরকয় দদস  

 

অযাকন্টনায় আটক  আকছ ঘুসড় 

হািার িছর িমক  আকছ শহর 

 

অকন  িীিন িসমকয় িসমকয় তকিই   

এ টা মৃতুয আঁ কত পারা র্ায় 

 

দমঘসদিস পালন  সর দরাি 

 

ওল্ড দীঘায় িৃসি দনকমসছল   

 
                                                                                          সূচীপত্র 
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গ ল্পা ণু  

 
 
দীপঙ্কর গুকপ্তর সতনসট অণুগল্প   

 

 

এ  দগাছা চাসি 

 

এ কগাছা চাসি মাকয়র সনতযসগী সছল , তকি অন্য মসহলাকদর মত আঁচকল িা দ ামকর দ ানসদন িাঁধ্কত দদস  সন । 

দছাটকিলাকত চাসির দগাছাটা আমার এ টা দ ৌতূহকলর িস্তু সছল ।  

দ ৌতূহলটা দিশী হত চাসিগুকলার দচহারা দদক  ।   

চাসিগুকলার দ াকনাটার দচহারা তকলায়াকরর মত , আিার দ াকনাটা সাকপর মত । এমন অিস্র চাসি । শুকনসছ 

 কয়দ ানায় এমন অিস্র চাসি িাক , র্ার মকধ্য আসল চাসি হাকত দগানা দু -এ সট ।  কয়সদরা চাসি হাকত দপকয়ও 

র্াকত দিসরকয় দর্কত না পাকর তারিকন্যই এমন উপায় ।   

দছকলকিলায় আমার  কয়দ ালীন অিস্থা সছল । দুপুকর  াওয়া -দাওয়ার পর মা , িাসড়র দগকট তালা সদকতন   

ঐ চা সির ছড়া দিক  এ সট চা সি সদকয় । চাসিটা উিার  রকত পাসরসন , তাই িাসড়র স তর দ লার মাকঠর  ল্পনা 

 কর  ত দুপুর  াসটকয়সছ, অিচ এমন এ টা চাসির দগাছার স্মৃসত আিও মুকছ দিলকত পাসরসন । মা দর্সদন মারা 

দগকলন, িািা ঐ চা সির দগাছা দিক  এ টা চাসি আমার গলায় ঝুসলকয় সদকলন ।  

 

 

 

িযসতক্রম 
 

দিসগসন্নর আর  ততার ঝগড়া নতুন দ ান িযাপার নয় । দাম্পতয  লহ সি পসরিাকরই  মকিশী আকছ । ট -ঝাল-

সমসি সি সমসলকয়ই দাম্পতয ।  

দসসদন দিিািু হঠাৎই িািরুকম পকড় সগকয় অথচতন্য হকলন , রকক্ত দ কস দগল িািরুকমর সাদা টাইল্ স । দিসগসন্ন 
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দুরাসত্র না ঘু সমকয় হাসপাতাকলর দিকডর পা কশ শুশ্রূষা  রকলন । সতন সদকনর সদন জ্ঞান সিকর এল । শুরু হকয় দগল 

আিার ঝগড়া , আমরা আশসঙ্কত হলাম । ডাক্তার-নাসত সিাই আশসঙ্কত ।দিিািুর হাকতর অিস্থা  াল না । দি আর 

দিসগসন্ন অনিরত চড়া গলায় ঝগড়া  রকছন , িামিার দিা দনই । হঠাৎ দদস  হাসপাতাকলর দিকডর পাকশই দর্ 

দিসগসন্ন গত দুসদন এ িাকরর িকন্য দচা  িন্ধ  করনসন , ওনার না  গিতন  রকছ । দিসগসন্ন সনঃসাকড় না  দডক  

ঘুসমকয়ই চকলকছন । হঠাৎ ঘুম  ােকতই দিসগসন্ন অিাকতই শুরু  কর সদকল িক্ ি ম -- । েিন িিবোবু ি ুম ুলিন 

নোক যর্লক .... .. ।  

 

 

দিত 
 

িািা এ সদন স্কুল দিক  দিরার সময় ইয়া লম্বা িাঁকশর আগা সনকয় একলন , িণতনা  রকলন , এটা  াকেনা, দুমকড়-

মুচকড় সদকলও আিার আকগর িায়গায় । এমন এ টা দিকতর ঘা দ কয় স্কুকলর অকন  দুি ছাকত্রর সপকঠর ছাল 

উকঠকছ । শরীর দিকয় রক্ত ঝকরকছ । দূর দিক  পরীক্ষামূল  াকি দিকতর সিংক াচন -প্রসারণ দদ াকলন িািা ।   

এ সময় দিতটার স্থান হল ঘকরর আলমাসরর উপর । আর দুিুসম  রকলই দিতটা উপর দিক  নাসমকয় অকঝাকর ঘা 

চলত । দিকতর ঘা’গুসল  াকটর দ াণায় অিিা দটসিকলর পাকয় এ নও স্মৃসত হকয় আকছ । তকি ঐ দিতটা এ টা 

সময় আমার গলায়  াঁটা হকয় সিকধঁ্সছল । তাই এ সদন দুপুরকিলা মা র্ ন  াকির দশকষ সিছানায় ঘু সমকয় আকছন, 

িািা স্কুকল ---- এই সুকর্াকগ দচয়ার দটকন আলমাসর দিকয় উপকর উকঠ দিতটা সনকয়  াল  কর চাপ সদকতই দ কে দু 

টু করা ।  য় দগল না , তাই আরও সতন চার টু করা  রলাম । রামায়কণর হরধ্নু  গ  রার মকতা মকন হল । 

আনকন্দ সচৎ ার  কর উঠলাম , হঠাৎ দচকয় দদস  মা-িািা দু’িকনই দাঁ সড়কয় হাসকছন । 

 

                                 
 

                                       সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 
শুক শ দচৌধ্ুরীর পাঁচসট  সিতা  
 
 
সিুিপত্র 
 
চুপ  কর িা া র্ায় না ,আ াকশর  
এই তারাসটর মত? 
দস দতা  িা িলকছ,তার দিতার 
এ নও এই গ্রকহ দপৌছায়সন 
এ  সদন িানকত পারকিা হাসস  ান্না 
তার মার গৃহতযাগ 
ওই সম্বকন্ধ তার িযিাসটর  িা 
না , তুসমও চুপ  কর দিক া না   
দতামার  াকলািাসার স্বর 
এ সদন শুনকত পারকি দদয়াকলর 
ওই পাকরর 
ঐ  ূসম া 
 
 
 

িসত িাগ্রত 
 
িসত িাগ্রত ঘকর 
নতুন কুঁসড় 
তার লালন দপাষণ,  
দর্ন অপুসির সশ ার না হয় 
দরিা  
দর্ন, দ ান অপরাধ্ না ঘকট 
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িসত তারকতা পুরুষ স্ব াি 
িাসতীর আঁচকলও হাওয়ার  াষা 
দ ামল কুঁসড়সট হাসকছ 
হাসকছ, মহামায়া  
 
 

পাসণ গ্রহন 
 
হাত ধ্রকত চাই দতামার 
হাকতর মকধ্য এই হাত 
তুকলার মত 
তাপ লাগকছ 
এই িুক  
 
 ালিাসার অসম্ভি ধ্ার 
 াঁটা িুকট পায় 
দিাঁটা দিাঁটা রকক্তর সিন্দু 
দলকগ আকছ 
ঘাকসর ডগায় 
 
 

দদাল 

 
র্মুনায় র্ায় না আর রাধ্া আি াল 
শহরতসলর মুযসনসসপযাসলসটর  কল 
দুপুকরর ডা  শুনকত পায় 
রাধ্া আর দগাসপনীরা 
 ানাই,সুিল,সুদামা 
দদক  দিকল তাকদর স কি শরীর, 
দছর ছার  কর। দসসদন   
রাধ্া আর  ানাই রু্গকলর গাকয় 
পলাকশর রিং সছসটকয় দদয় 
দগাসপনী আর দগাপ িালক রা 
 
 লপাকর উচ্ছল রকক্তর মত 
এই রিং 
িকল ধু্কয় র্ায় 
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উচ্ছ্বাস 

 
পাকর একস দঢ্উ 
দ কে র্ায়  
তীকর দাঁ সড়কয় 
উচ্ছ্বাস 
িুক  তুকল সনই 
 
সিাই  িা িলকছ 
িাসনকয় দদয় 
দর্ৌিন  াল 
 
পান পাত্র দিক  
সিসম্বত হয়  
রকের সি া 
অরুণ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
তুসি  ট্টাচার্ত 

 

 

এ াকিও সিকর আসা র্ায়   

 

এ াকিও সিকর আসা র্ায়।   

সিকর আসার পকি   

র্ত অক্ষর , আকলা, ধু্কলা, মাসছ 

সপছকল পড়া দরাশনাই- 

এসড়কয় সগকয় , দিরা র্ায়।  

 

প্রসতসিকম্বর দিক  দূকর সগকয় 

এ া দিক  আরও এ া এ  সিষয় সনকয়  

সিরকত হয়।   

 

এলাকচর গন্ধ দিক  সকর দগকছ দর্ পাকয়কসর সদন  

দর্ রাত রুসট দিক  সঢ্ল দছাঁড়া দূকর – 

দিরা র্ায় দস ান দিক ও।   

 

শীকতর দশকষ র্ারা দিকগ উকঠসছল 

 সমকয় রা া আকলা উকস্ক সদকয় 

সিকরসছল তারাও।   

 

দ াসা ছাড়াকনা দশষ হকল   

ন্যািংকটা িীিন দিক  দ উ দ উ দিকর। 
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সট্রপল সিটারড্  সির চুমু 

দিরার সনশানা হয়।   

 

সসকঙ্ক ডুকি দর্কত দর্কত 

দিাঝা িাকড়, রান্নাঘর ততটা  ারাপ স ছু নয়   

র্তটা দডািায় সছল।   

সিকর আসায় দস াকি আকলা জ্বকল না   

 

দচনা দ া  আর দধ্ায়ার মযাপ 

মু স্থ  কর র্ারা, তারা সিরকত চায় সন।  

হাইরাইি দিক  লাি সদকয় দর্ িন্ম  

তার দিরা হয় সন   নই।   

 

দমামিাসত দিক  জ্বকল ওঠা দশা   

িুক  ঠাণ্ডা িাতাস দলপকট সনকয়   

মৃতুযর  াকছ সিকর দর্কত চায়।  

এ  গযালাসক্স  রা আকলায়   

মুক ামু স  দদ া হয়   

 

সিকর দর্কত হকল সমতকল   

ডাউন দট্রন ডা  দদকি   

হুইশল দিক  মু  সিসরকয়ও 

দনকম আকস দ উ দ উ।  

 

ডাস্টার ধ্ীকর ধ্ীকর মুকছ দদকি 

রুসটন সলক  রা া ব্ল্যা কিাডত   

ছুসটর ঘন্টা পকড় দগকল  

দগট  ুকল র্াকি সনয়ম মত।   

 

দঝালাকনা চশমা দিক   

র্তটা দূকর িাক  দচা   

আিছায়ার হাত ধ্রা  

দিরার ঘরিাসড়ও ততটাই দূকর।  

 

মাকয়াসপ  দূরকত্ব র্াওয়া হাত  

দিরার সমকগাত্র হকল   
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র্াওয়া-আসার মাকঝ  

দ ান সচি িাক  না।   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
                                          সূচীপত্র 
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গ ল্পা ণু  

 
 
র্ুগাতর সমত্র এিিং ব্রতীন িসুর অণুগল্প 
 
 
 

র্ুগাতর সমত্র                                         
 

সিংস্কার 
 
 যান চাল  সনরু  িরটা দপল এ িকনর  াকছ। তাড়াতাসড় িাসড় সিকর সদসদক  িানাল। সদসদ রমা শুকন প্রিকম মু  
দগাঁি  কর িাক  স ছুক্ষণ। তারপর গিগি  কর, ঐ দলা টাকর আসম িািা িইলযা মাসন না। আমার িকন্মর পরই 
চইলযা সগয়া দ ান এ   াতার াস  মাগীকর সিয়া  রল। সতন-চাইর িচ্ছর িাকদ আিার আইল। সদন সতকন  সছল। 
তারপর আর আকস নাই। এরপকরই তুই িন্মাইসল। 
--- আসম দতা দদস ই নাই দলা টাকর।  
--- হ হ, দদ ছস। স ন্তু মকন নাই দতার। ছুডু াকল এ িার আইসছল। মা  যাদাইয়া সদকছ। 
ওকদর  িার িাঁক ই হতদত হকয় ঘকর দঢ্াক  সসিতা।  িরটা শুকন আরও সতন িাসড় িাসন মািা, ঘর দমাছার  াি 
দিকল ছুকট একসকছ।  
--- দতাকগা িাপ মরকছ শুনছস দতা ?  
--- হ, শুনসছ। রমা িানায়।  
--- তাইকল আর দদ স  ী ? সক্রয়া মত স ছু  রন লাকগ দতা ! 
---  ীকসর সক্রয়া মত মা ? দহয়   কনা স ছু  ততিয  রকছ ? তার মরকণর লাইগযা সক্রয়া মত  রন লাগি না। 
ততক্ষকণ দনাড়া সদকয় হাকতর শাঁ া দ কে দিকলকছ সসিতা। তারপর  লতলায় সগকয় সসঁ সির সসঁদুরও ঘকষ ঘকষ দমাছার 
দচিা  কর।  
--- আসম আর  াই স ন্তু দ াকনা মানামাসনর মইকধ্য নাই মা, সাি  ইয়া সদলাম।  
--- ঐ দলা টার রক্তই দতাকগা শরীকল আকছ দর। মানকত হইিই।   
--- িাকু  গা। আমরা মানুন না  ইয়া সদলাম। এিার তুসম র্া  রার  করা। সনরু িাসনকয় দদয়।  



88 
 

            

--- আসম শাঁ া  ােলাম, সসন্দুর মুছলাম ... 
--- দস র্া  রছ  াকলাই  রছ। দলা টার কুনু সচি রা কনর দর ার নাই আর। 
---  ী  স এইসি ? 
--- সদসদ র্া  ইকছ সঠ ই  ইকছ মা। মানকল তুসম মাকনা। আমরা পারুম না। 
সনরু আিার  যান সনকয় দিসরকয় র্ায়। রমা একস দচৌস কত শুকয় পকড়। সসিতা ত ন হু হু  কর দ ঁকদ ওকঠ। দস  ান্না 
স্বামীর মৃতুযর িন্য নাস  দছকলকমকয়কদর মুক  নতুন  িা শুকন, িুঝকত পাকর না দস সনকিই।   
 
 
 
ব্রতীন িসু  
 

হাত 
 
 
রাত আটটায় দসতুটা  াোর পর পরই ছসিটা দসাসাল সমসডয়াকত ছসড়কয় পড়ল।  
এ টা হাত, িড় সসকমকন্টর চাঁই চাপা ,মুকঠা  ুকল দগকছ। দুকটা একক্লয়ারস গসড়কয় পকড়কছ রাস্তায়।  
 
পকরর সদন অকন  সমসছল হল।  
দনতা মিী আমলা সিকরাধ্ী সিাই িলল স ছু।  
িড় িড় দক্রন শরীরী দলাহার হাত  াো পাির প্র ৃসত পুরুষ নারী সশশু দদহ সরাকলা ।  
 ুি সুন্দর গাছ সদকয় সািাকনা সছল দসতুটা।  
 
সূকর্তর আকলা সনক  দর্কত সাত িছকরর টুিাই সি দদ কত দদ কত দচাক র িল মুছকত মুছকত দ য়াল  করসন   ন 
দচা  দলকগ দগকছ।  
হঠাৎ সিছানার পাকশর িানালায় ঠ ঠ  আওয়াি ।  
দ ? 
টুিাই, আসম র্ি,  িা  ম িসল। র্া িলসছ  াল  কর দশান। আি অকন্যর সনকদতকশ আসম দতামার িািার হাত 
সনকয়সছ সনকির িুক  সনকির হাকত  কর। আসম অকন  দ কিসছ। আমার ক্ষমতা  ম র্তটুকু পাসর ওইটুকুই  রকত 
চাই।   
এ াকন এ ন আসম  াি  রি অকন  সদন। দতামার িাসড়  াকছ। মাসল রা গযাকরি  কর চকল দগকল দরাি রাকত 
আসম দতামাক  একক্লয়ারস একন দদকিা।   
আমাক  দতামার িািার হাত হকত দদকি? 
টুিাই অিা  হকয় তাস কয় রইল দলাহার হাতটার সদক ।  
দলাহার িু । নরম দলাহার হাত। ওর িািার মতই সিশাল ?  

 

 

 

                                                                                                                   সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
সকতাষ রাকয়র ছসট  সিতা 

 

 

দদিীর দুয়ার 
 

উৎসকির স নারায় আসছ  

সমুক  আলপনা 

দূকরর ঘাকস কুয়াশা পকড়কছ 

না-ডুকি এসি দদস  না 

লতায় দিঁকধ্কছ সি চন্দ্রসূর্ততারা   

 

অকন  সদকনর পর এটুকু  ািনা আকগ  

প্রসতসট রু্ি দশকষ দর্মন উৎসি আকস 

রক্তিীি ঢ্া া পকড় আসিকরর তকল 

 

তুসম দতা উৎসি মু র 

দর্  কর দহা  ছুকট আকসা প্রাগকণ 

গকি নয়কতা দদালায় নয়কতা দনৌক ায় চকড় 

দতামার নাকমই গাঁকয়র নাম ‘দদিীর দুয়ার’।  

 

 

ফ্লাইও ার 

 

স্নায়ুসহ ঝুকল পড়কছ এ টু এ টু  কর । 
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সপক্ আওয়াকর সছঁকড় পকড় র্সদ – িযাৎকল র্াকি 

পকির ছসি । 

 

এইসময় সদসির সদক  ছুকট র্াকচ্ছ অকন  দস্রাত ।  

সদসি দ িল সদসি নয় – সারা  ারকতর । 

সিহার আমার নয় অিচ সারা  ারকতর ! 

মুম্বাই আমার নয় অিচ  ারত আমার ! 

মসণপুর আমার নয় অিচ  ারকতর ! 

নাগালযান্ড আমার নয় অিচ আসম  ারতীয় ! 

 

 ি িকম িকম ঝুকল পড়কছ এ টু এ টু   কর । 

সনমতাতা িাকনন , দ ািায় িল দচা  িুকি আকছ 

 

নদী দিক  নদী , সময় দিক  সময় , দদশ দিক  দদকশ 

র্ািার পি ঝুকল পকড়কছ এ টু এ টু  কর । 

 

র্সদ পাকরা , িাঁকধ্া , -- অকন  দৃশ্য  রা দচা  – 

সছঁকড় দগকল অন্ধ হকি দদশ ।  

 

 

ইহকলাক র ইস্ কুল  

 

দকরািা িানালা দনই , দনই দদয়াল 

শুধু্ হাওয়ার দ তর এ   ক্ষ আকছ । 

নাম দনই দছকলকদর নাম ডাস  

স কদ দনই তিু  াওয়াই 

মন দনই , তিু মন সদকয় পড়াই   

 

এমন এ সট স্কুল – ঘসন্ট িাকি নীরকি 

দচাক র দ তর ব্ল্যা কিাডত । হাওয়া একল শু কনা পাতায় 

দঢ্ক  র্ায় সি – িষতায় শুরু হয় নতুন চাষ ।   

 

 ী নাম সছল তার ? 

 ী নাম তার ? 

 া’রা আকস,  া’রা র্ায় ? 
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দমঘ সকর দগকল দদ া র্ায় পাকয়র ছাপ , 

সপঁপকড় দঠকল তুকল মাসট ও আতকরর ঘ্রাণ 

মাকঝ মাকঝ পাঠ  ুকল দাঁড়াই   

চারপাকশ নীরি  িরস্থান । 

 

 

 

 ালিাসা 
 

আসম  ালিাসস র্াক , তুসমও  ালিাকসা তাক  

আসম সিকয়  করসছ র্াক ; তুসম একস ঘুরঘুর  করা সাত-দচৌিিার । 

 াল িা –  ালিাকসা , সিকয়  র, উৎপাদন  র  ালিাসা ।  

 

দদ্রৌপদী এ  শব্দমাত্র – স ল  সি  ালকিকস সিকয়  কর তাক  । 

সিকয় এ  শব্দমাত্র – তুসমও দরাপণ  র নাস মূকল – 

উৎপাসদত হকিা – আসম ও আমার  সিতা । 

 

দিহুলা এ   সিতামাত্র – স ল  সি দপকত চায় এ িার , 

স ল  সি ঘুকমর দশকষ িাগকত চায় পুনিতার ।  

 

 

সুন্দর 
 

সুন্দরক   ঁিকত সগকয় দদ া পাই সুন্দরীর ।  

 কলি দরাড-দরকস্তাঁরা-পা ত- সসসটিাস দর্ াকনই র্াই ..... 

িািংলা নাকমর গাকয় টপ-পযান্ট 

  কনা সিকদশী নাকম পযাঁচাকনা শাসড়  

 াল লাকগ  যাট-ওয়াক  । 

এ াদশী-দ্বাদশী গুসট পাকয় দহঁকট র্ায় দষাড়শী র্ অযাকম্প ।   

 

গ্রাকমর আসমনাও হাঁকট সিুি আকল 

হাঁটুর ওপর শাসড়  ারসাময রাক  

িাঁশঝাড়- িরস্থান-কুকয়াতলা দর্ াকনই র্াই .... .. 

 

সুন্দরক   ঁুিকত সগকয় দদ া পাই সুন্দরীর ।  
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নি-আনন্দ 

 

দগাড়াসল সঘকর গাছ । গাছ িুক র সনকচ ছাতা দমকলকছ । 

মািার ওপর দমঘ, গ তিতী শুকয় আকছন  াসমান দমকঘ । 

প্রসূসতর িযিা চমক  চমক  জ্বকল-দনক  । 

দগাোসন ওকঠ – এই িুসঝ  ােল িল ,  ােল িল। 

 

এই িল পান  কর িলসম্ভিা 

এই িল পান  কর নদী-মৃসি া 

এই িকল চা সষকিৌ িহুিসলা ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
                                               সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 
অস সিৎ চক্রিততীর সতনসট  সিতা 

 

 

গান সনকয় দশ লাইন 

 

নতুন পাতায় িকস চুকষসছ এ গান 

চুষকত চুষকত দশকষ পাির সমান 

পাির িলকল  ুল , প্রস্তকরর দ াঁি 

স্তকর স্তকর অন্ধ ার গাঢ়তর দরাি 

 াটাকুসট  াকলসিকল সনরতর দক্রাধ্ 

 

চ মস  হকয় দির সিকর সিকর আকস 

আমার গাকনর স কড় দিকট র্ায় , নাকশ 

  কনা িা তু সম র্সদ এ া ী এ পকি 

আমার গাকনর সদক  আকসা দ াকনামকত 

তুমুল িৃসিকত দদক া গান দনই , দরাদ  

 

 

দতামার সদক   

 

ছসি দদক  দদক  সলস  ছসি লাল সদকয় দঘরা নীল  

িকসছ এমন দচাক  িানালায় সমস্ত সনস ল  

ম্লান দ ানও রমণ , উিত তাণ্ডি স ছু স্মৃসত  

র্ত নাসম মকন হয় স ছু না আপাত  ীমরসত 
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দতামার সদক ই দচা  দতামার সদক ই দিঁক  দগকছ তূণ 

 

দর্ আসম ডাকন তার া িাকম সনদ্রাকচারা পিচারী 

ঝুঁক  আসস মধ্যর্াকন িঁুকয় িঁুকয় গগনসিদারী  

দর্ আসম দিকনসছ অন্ধ াকরই ক্ষতমু  িসকত  

রসেন, লা া মৃতুযর সদক  ছুঁকড়সছ , সি প্রাকত 

দর্ আসম তিুও সিসর আি দঘঁকট দঘঁকট দতামারই নুন   

 

 

 

মাসটর সিংগ্রহ  

 

১ 

সনমগকন্ধ  ুলসছ আসম 

হাওয়ায় সন্ধযা নামকছ ঘাকট 

ছায়াশীতল িল 

               শরীরিুকড় শাসত 

দ ানও সিড়াল দনই িকন 

িটায়ুর পাল  গাছ হকয় দাঁ সড়কয় 

মন  াকলা হকয় র্াকচ্ছ , 

িুরিুকর উকড় উকড় 

               পাল তুলকছ 

িাসলর  ণা হাসরকয় র্াকচ্ছ 

ঘন িৃসির স তর – আকরা আকরা 

 ুলসছ , একতা একতা িাঁধ্ন সছল 

এত ধু্সল , িাষ্প, এত এত পরমাণু 

 

২ 

মাসট দ কগ হকিা দ ার 

শা া-প্রশা ায় , গকন্ধ আর সুরায় দৃসি িা কি দ তকর। 

িীিকন িল হকত দতা চাইসন 

অন্ধ াকর িল নকড় 

মািায় িহু িহু িীিকনর  া সল িাসন 

              ী িল  ী িল 

             িাকড় ঋণ 

িৃিা ধ্ান , িৃিা  ড় , ঘাস 
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             দরাদ 

 

৩ 

আমার রকির চা া  ুকল দতামার সদক  দগকছ 

তুসম  ািছ কুণ্ডল , 

আসম িাসন ডুকির মানসচত্র  

সিিল হকচ্ছ িল 

তুসম  ািছ সশসশর , তুসম  ািছ ধু্কলা 

তাপ িমকছ অহরহ, আকলার ডাক  পা া ওকড় 

সিিাদমান িসকলর সিংগ্রহ 

আমার স ল ঘাস তুসম 

এ িাঁ সশ তুসম িাকনা 

 

৪ 

চাসরসদক  অমসলন হল িুল  

সমকয় আকলার নূপুর  ুকল দগকল 

এ পকি শাত দগাড়াসলর িল  

এই সুন্দর তুসম দিাটাও  

            পিসিত  করা তাপ ও িাসনা 

ঘুম ওকড় মাসছর মকতা 

প্রসতকরাধ্ উকড় র্ায়  

ঘ্রাণ  ুকল মাসটকত ঘন লিণ  

এই স্বাদ 

এ  িীিন সমুদ্রিযিায় ঘুরপা  শ্রািণ  

 

৫ 

সঠ  দর্র ম াকি  ুলকছ মাকছর আঁশ 

আমার দিক  তুসম , 

গতকর দ কটসছ 

স তকর গুিিুকলর মালা পরাকল 

একহন শিরী নাসমকল সন্নযাকস 

সনমিকল চাসপকল ক্ষত  

এ আমার িকলর মন 

সন্নযাস দনিার আকগ 

দহ রািন সিই  মতিল! 

আর নয় স ছু 
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সতসতক্ষা ,  য়, অিতরকণর 

িীিনচচতায় শুধু্ই পসরতযাগ! 

দ ানও দায় দনই আর নাগসরক র! 

গুহার রাসত্র অকচ্ছদয 

পার হকিা এই  াদার পি  

িাতাকস  াঁপকছ সশ া 

এই িুসঝ মূকল 

এই দচকয়কছা সাধ্কন! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
                                               সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 

সসলল রায়, রািা  ট্টাচার্ত এিিং সিমল শীকলর   সিতা 
 

 

 

একসা  সে           সসলল রায় 

 

এ  

একসা  সে সময় দঘাড়ায় 

দচকপ, হাকত নাও জ্ঞাকনর  

তকলায়ার । এ  এ  দ াকপ 

 াকটা অন্ধসিশ্বাস আর  

ছুঁকড় দাও প্রশ্নসচি শূকন্যর 

সদক  িারিংিার । 

 

দুই 

আসি  গসতর দচকয় এ টু দিশী 

দিাকর র্সদ র্াও তুসম 

সঠ  সিপরীকত । অদৃশ্য 

হকি তুসম , আর 

হকত পাকরা অমর – হয়কতা িা  

দ ান এ সদন । 

 

সতন 
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িীকি সুপ্ত িাক  গাছ , 

গাকছ িীি আিার । 

দ উ আকগ নয় 

দ উ পকর নয় 

পুকরাটাই সময় পারািার । 

 

চার 

িধ্তমান িৃকির পসরসধ্কত আমাকদর 

দঘারাকিরা িারিার । 

তারপর ঘকর দিরা 

দ কন্দ্রর সদক  । 

 

আমরাই অধ্তনারীশ্বর ।  

 

 

 

আসম ও  ালপুরুষ        রািা  ট্টাচার্ত 

 

ঘন আঁধ্াকর দূকর অস্পি অিয়কি 

এ টাই সমট্ সমকট আকলা 

তারই সিচ্ছুরণ ঠাহর  কর এসগকয় চসল 

আসম ও  ালপুরুষ 

দু’ধ্াকর নালা দিক  

দ ৌতূহলী ইঁদুকররা ঝাঁ সপকয় পকড় 

তিু এসগকয় চসল 

রু্কগ রু্কগ আকলা িকষত 

দর্িায় অসু  লক্ লস কয় ওকঠ 

চাকলর মাচা দিকয় 

দস াকন আমার সশশুর মুক র দুকধ্র গকন্ধ  

সপসদকমর আকলায় দঘাড়াকপা ারা 

িযিনিণত সশক  দিকল 

আসম ঘুম দ কে তাস কয় দদস  তার চলা  

পাকয়র শকব্দ দিকগ ওকঠ দ িা ঘাস 

শুরু হকয় র্ায় অিগাহন 

সতন পুরুকষর অনল ।  
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দপতণ                  রািা  ট্টাচার্ত 

 

িাইকরর দদওয়াকল ঝুকল আসম দদস  

স তর দিক  পুরাকনা তক্ষ টা 

দ ান তক তর অি াশ দনই 

শুধু্ সায় সদকয় র্াওয়া সঠক্ সঠক্ 

আমার িাইকর ঘর 

না ঘকরর স তকর আসম 

এ াকিই সকন্ধয নাকম 

দধ্াঁয়াশায় দচা  জ্বকল 

তিু িকল চকল সঠক্ সঠক্ , সঠক্ সঠক্ 

 

 

বিরাগী িুল                  সিমল শীল 

 

দশষ মাড়াইকত দক্ষকত নাকম পড়শীর দমলা 

আলপকি বশশি র্ায়  

 ী সুক  িসড়কয় রা  প্রাণ  

এমন উদাসী হাওয়ায়   

বিরাগী িুল দিাকট 

 

ওম ১                         সিমল শীল 

 

এক  টা সিক ল নাকম প্রণত ধ্াকনর ডগায়  

ছায়া দীঘত হয় 

মসহকষর সপকঠ চড়া সিক কলর দশষ আকলায়  

গ্রাম িধু্ তুকল রাক  ওম 

দতল সচট্ সচকট 

ন শীঁ  াঠার  াঁকি  াঁকি 

 

দিলািা দগাধু্সল             সিমল শীল 

 

শীষহীন আমকনর শরীর দিকয় দনকম আকস ; 

দগাধু্সলর আসির মা া আিান 

দিণু সিহীন দগাঠ সিসরকতকছ ঘকর 
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িাগুকনর আগল-ডাইয়া সাঁকঝর িসড়িং 

নাকচ স কশারীর দিণী িাঁধ্া লাল সিতার  

 াঁকি  াঁকি 

রাইিধু্র রাো পলাশ 

মু  দঢ্ক  র্ায় সশসশকরর 

সনসশ অস মাকন । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
                                             সূচীপত্র 
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ক বি তা  

 
 

িালাল উসিন আহকমকদর  পাঁচসট  সিতা 

 

 

অরকণয এ া ী লসলতা 
 

তারস্বকর তাকর ডাক  ‘একসকছা লসলতা ?’ 

লসলতা হাকস না । 

িাি াঁই গলা সি , 

সমাদকর সািঘকর সনকয় র্ায় তাকর 

লসলতা  াঁ সদয়া িকল ‘ লাশঘকর দ ন ?’ 

 

িড় অিুঝ হলুদ পা স  

মু  িুিকড় দ কশ দ কশ 

পাহাকড়র সানুকদকশ মকর দগকছ । 

হাকটর মাকঝ দপ্রম মৃগটা 

 ঁুিকছ সিুি মাঠ , 

প্রতার  আ াশ তিু 

ঝাঁসপটা দ াকলনা । 

লসলতা তুসম পি হারাইয়াছ ! 

 

 াঁটাকঝাকপ রক্তাক্ত লসলতা 

এ া ী অরকণয । 
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রামচন্দ্র দলাধ্ িকল ‘িাই দিা  

দতাকর পুকরসছ  াঁচায়’ 

িরি িমাট িাঁকধ্ হৃদকয়র পসলপযাক  

ভ্লাসদসমর নিক া  গান গায় 

রসহম সমঞার ঘকর । 

 

 

এ সট  সিতার িকন্য 

 

এ সট  সিতা সল ি িকল  

দ কি দ কি  াটালাম সারাসট সদন 

সম্ভািয স্থানগুসল মকন মকন ঘুকর দিড়ালাম 

এ  এ   কর 

দর্মন চাঁদ , নদী , টপকলস ব্ল্াউকির  াঁচা 

এিিং উলটাকনা  ড়াই এ  – প্রতার  আ াশ, 

সি সিই । 

অিচ  ািকত  ািকত পসরশ্রম  

অতএি সিশ্রামকহতু শয়ন , এিিং   

অিকশকষ সনদ্রা 

ইতযাসদ সনতযিততমান সিষয়   কমতর সূচী িসহ ূতত  

এ টা অসতসরক্ত  ািও হল না ।  

 

সিক ল চারটা সত্রশ সমসনকট 

এ টা অপসৃয়মান স্বপক  আঁ কড় ধ্রার  

িৃিা দচিা  রকত  রকত দিকগ উঠলাম 

এিিং মগকির দদনার সহকসিগুকলার 

অসহ্ দিংশকন ত নই মকন পড়ল  

সটউশাসনকত দর্কত হকি ।  

 

 

বিরী 
 

ছাতাটা না সনকয় দির হকলই 

দতকড় িৃসি একস মুকছ দযায়  

আমার সি প্রসাধ্ন ।  

এিিং ত ন আমার 
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নি হকয় র্াওয়া পাট াো সুযট , 

রেীন স্াকন্ডল ইতযাসদর মমতা দিাকধ্ 

ছাতা না আনার িন্য 

সনকির উপর  য়ান  সিরক্ত হই ; 

 

অিচ অনতি  ছাতাটা িকয় িকয় 

 

 

দপ্রম অকপ্রম 

 

দতামাক  না পাওয়া পর্তত 

িযস্ত হকয়  ঁুকি দিড়াই এপি ওপি 

নদীর ঘাট দিক  স ড়স  

িাস স্টকপি দিক  আরও পূকিত 

ঊনক াসটর  াস্কর্ত অিসধ্; 

 

অিচ দতামাক  দপকল পর 

সনতাত পসরসচত রুমাকলর মত 

মু  মুকছ পক কট দরক  

আমার  সিতার  িা মকন আকস; 

মকন আকস অন্যান্য সি  ততকিযর সূচী  

 

 

সীমািি 

 

গাকনর  াকছ সশ কত দগলাম মাকন 

গান িানাল – মুচস  দহকস 

স ছু নাসহ িাকন । 

িকলর  াকছ চাইকত দগলাম িল  

িান াসস িল দ কে সনল ঘর ; 

দিরত সদল অট্টহাসস 

কুলুকুলু  ল্  ল্  ল্  ল্ । 

 

আকলার  াকছ আনকত দগলাম গসত 

আকলা িানায় মাসটর প্রদীপ 

ঘকরর দ াকণই িা ; 
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রসির িীিন মহাশূকন্য  

 িসাধ্য অসত । 

 

দনতার  াকছ িানকত দগলাম 

 ী সছল দমার দদাষ 
 
 

                         
                               াষাসাসহতয অগাস্ট ২০১৬ সিং যা প্র াসশত হকয়কছ 
 
 
 

 

                                       সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 
 লযাণব্রত চক্রিততীর চার সট  সিতা  
 
 
দ  আকছ আকশপাকশ 
 
এ দঘার সকন্ধকিলা দতামাক  সঠ ঠা  িুঝকত পাকর 
এমন দ ঊ আকশপাকশ দনই,  মিকয়সী নাসত িারিার 
 পাকল হাত দরক  িলকছ, িলুন না স   ি, শীত সহম ? 
এপাকশর িানালা িন্ধ  কর সদই ? িারিার দ ঁকপ উঠকছ 
দঠাঁট, আমায় স ছু িলকিন ? 
 
িলা  ুি দর ার সছল তিু আর িলা হকি না , 
শুকন িুঝকি দতমন আর দ  দ ািায় !  িা স্মৃসত হয়, 
স্মৃসত সনিতনতা দ াঁকি, চাপা বনঃশব্দয হাল া আঁধ্াকর 
িলক লা দ কল সিকর র্ায় শুধু্ শুধু্ – 
হাসপাতাকলর ঘকর এ া শুকয় দিক  এসি  িা 
 াউক  দিাঝাকনা র্াকি না 
 
দ িল সনকির সকগ দিাঝাপড়া; দ  স   ািল 
িাস  িীিন দসসি  িা সনকয় আর  ী হকি !  
 
 
 
রািার মকতা দপ্রম 
 
িযাসিলকনর রািা এ  স স সর দমকয়ক   াকলাকিকস সসিংহাসন   
দছকড় চকল সগকয়সছকলন। মুরারী স্ার ইস্কুকলর ক্লাকস 
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আমাকদর পসড়কয়সছকলন , দিল্সািার সদ স িং অি 
িযাসিলন। দপ্রকমর মসহমা দিাঝার সসঠ  সময় না 
হকলও সনস ল দচৌধু্রী হঠাৎ দাঁ সড়কয় প্রশ্ন  করসছল, 
এ িৃিাত দিকন আমাকদর স  লা  হল ?  
 
দছকলকিলার ছকনর পাতায় ছাওয়া স্কুলঘর দ কে সগকয় 
দস াকন এ ন সিশাল শসপিংমল মািা তুকলকছ, 
এ সট দদা াকন সদনরাত শুধু্ সহসন্দ ছসির গান হয়, 
দ  -রুসটর দদা াকনর সামকন  াক র দল 
িকস িাক  অধ্ীর অকপক্ষায়; এরা   নও 
িযাসিলকনর গল্প দশাকনসন , সছন্নমূল স্বেগুসল 
উধ্াও নদীর সশ কড়র  াঁি আগকল িাক , 
তাও স  িাকন ? 
 
সনস লক  আসম স্বকে দদক সছ সঠ  আকগর মকতা 
এমসনকত িহু াল দদ া দনই। শুকনসছ, দসক্ষণ 
দিলা শহকর রাসনিাগ আশ্রকমর  াকছ িাক  দ ািাও। 
আকগ দদ কল এসড়কয় দর্তাম,  ারণ দদ া হকলই 
সিরামহীন দুঃক র  িা িলত, সনস ল এ ন আসকলই 
দুঃ ী, স্ত্রী দনই, িকড়া দমকয়সট  ালিযাসধ্ সনকয় চকল দগকছ; 
 
শহকরর  াসল িায়গায় দিকল রা া নানা মাকপর পাইকপর 
দ তকর দসািা হকয় শুকয় দিক   ত মানুষ সদন  াসটকয় দদয়, 
সহসস  রা  াঁিার মকতা অশ্রািয িীিন; 
 
িযাসিলকনর রািার মকতা দপ্রম দনই িকল শুধু্ সু ী হকত দচকয় 
আমরা দলা  হাসসকয়সছ। 
 
 
 
দাহপিত 
 
দাহ দশষ  কর িাতীয় সড়ক  উকঠ একলন রািপুত্র, সিার 
অিাকতই দমকঘ দঢ্ক  সগকয়সছল আ াশ, সন্ধযা দনকম আসসছল 
অন্য সিসদকনর মকতা। অতঃপুকরর দলা িন, আত্মীয় ও শু ািতীরা 
সিষণ্ণমুক  দহঁকট র্াসচ্ছকলন রািকুমাকরর পাশাপাসশ। দসানা সল  
 াি  রা িাসতী রিং-এর সিশাল ছাতা দ  এ িন ধ্কর দরক সছল ; 
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রািিাসড়র চূড়া দিক  আকগই নাসমকয় আনা হকয়কছ 
রু্গল সসিংহ সচত পতা া; আদালত, আসপস, দিণুিন ও সিদযালয় 
দুপুকরর আকগই ছুসট হকয় সগকয়সছল। 
 
শহরতসলর স কশারী িযাগ হাকত দরশন সনকত একসসছল, দদা ান 
িন্ধ।  ািল  াসন টা আটা স কন সিকর দর্কত মৃত রািার 
অকতযসির আকয়ািন স ছু দদক  র্াকি; 
 
রািার িাগাকন ঢ্ুক  পড়া দমাকটই সহি  াি নয়, দ িল 
সম্ভ্রাত মানুষিনই দ তকর দর্কত পাকরন। মন  ারাপ দমকয়সট 
িুকড়া িাউকলর গলায় দদহতকত্ত্বর গান শুনল। 
 
দরিা দ ালা দিকল চঞ্চল সময় ছুটকছ হসরণীর মকতা, 
দ   ার প্রিা, তিু অগসণত নরনারী দূকর দাঁ সড়কয় দশষ  াি 
দদ ল, সটস কত দদ াকনা হসচ্ছল দিলা দশকষ  াঁি  রা সদন; 
 
দস স কশারী স ছুই িকল না শুধু্ আেুল তুকল দদ ায়, 
চরাচর িষতাঋতু হয়ত দ ানও অকমাঘ  ােন আমায় 
দিাঝাকত সগকয় শুধু্ দঠাঁট দ ঁকপ ওকঠ, লালা ঝকর, 
দশষ হকল এ ন আর দ উ উকঠ দাঁড়ায় না ,  াঁকদ না দ উ। 
 
 
 
দ াঁি 

 
শহকরর এসি অঞ্চল আমার দিশ দচনা এ ন শুধু্ দূর 
মকন হয়। পিঘাট নদী মানুষ এ াকন একস সিাই  াগ 
হকয়কছ। 
 
দচৌমািায় দাঁ সড়কয় সাদা ট্রাসি  দপাস্ট, অ ারণ িনকস্রাত 
দপসরকয় মসতিািুকদর পুরকনা দদা ান সছল। আমার  কলকির 
সমকয় িনু্ধ সিসচত্র দদা াকনর দচয়াকর িকস সদনরাত অনগতল 
চা দ ত, আর  সঠন সি অিংক র মীমািংসা  ঁুকি দিড়াত, 
 
 াসসত সটর দশষ িল দিকরািার আকগ দ ািায় চকল সগকয়সছল দ াঁি 
দনই। দশকষ  াশীকত সগকয় দদ া, মুসণ্ডত মািা  াসল পা 
দগরুয়া িাস, িলল স কক্ষ  রা দছকড় সদকয়সছ। 
সাধু্ মহাত্মারা আি াল  ুি ইিংকরসি সশ কত চান সিকদকশ 
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র্ািার তাসগকদ, ও াকন  ত মযাসি , তাই না ? 
পসড়কয়ই আমার হকয় র্ায়। 
 
এ কনা িল সনকয় পদয সলস স? দিকগ িা কত হকল 
আগুন জ্বাসলকয় রাখ্। 
 
দ াল াতায় র্াই সঠ ই, দদশসপ্রয় পাক ত দর্ িনু্ধ িাক , ৪০ িছকর 
এ িারও দদ া হয়সন। শুকনসছ তারও আকশপাকশ নানা 
দরলপি, পকলস্তারা  কস র্াওয়া ছায়ািাসড় প্রকমাদ  ানন 
অস্পি আঁধ্াকর দ উ ঘসন্ট িাসিকয় চকল র্ায় – 
 
চমৎ ার  ঁুকি দিরা দটাল  াওয়া দচৌষসট্ট গসলকত আঁ ািাঁ া, 
নীরস শসপিংমল রসেন পযাক কট দমাড়া হাহা ার, 
এ াকন িাসড়ঘর দনই  াকরা, স কসর সঠ ানা , 
দসািা এিরা স্ট্রীকট চকল র্ান, ও াকনই আকলার সরিাম 
র্া স ছু পাকিন।  

 

 

 

 

 

                                    

                                            সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 
রাকমশ্বর  ট্টাচাকর্তর দুসট  সিতা   

 

 

 ুল ুলাইয়া 
 

সিরহ িা সমলন --- পালা ীততকনর 

সি গানই গাইকছ এ ন ও -লা-লা-র 

দরসডও িস রা 

 

সন্ধযামালতীর দ ানও অি াশ দনই আি 

দিকনসছল, পদািসলর নায় রা। 

 

দ ানও পূিত অনুরাগ দনই 

দ ানও ছন্দ দনই 

দ ানও দদ্রাহ িা সিপ্লকির গন্ধ দনই 

 

দলিৃি দ কে ঢ্ুক  পড়কছ অমল 

ধ্িল হা সতর মিতা 

দিকনকছ পাসটতর দনতা। 

 

দশ ড়সুি উপকড় দিলকি এমন 

সহম্মত দদ াকনা আি াল  ুি  সঠন 
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 ুল ুলাইয়া পকি চকল দগকছ 

সাইকিসরয়ার পাস , এটাও িাসন। 

 

মসণপুরী নৃকতযর  সগমায় 

হকররাম হকর ৃষ্ণ গাইকছ 

শাহরু  িা অক্ষয় 

 

দ িাল র্কজ্ঞ পুকড় র্াকচ্ছ মকনারম সঘ 

এইসি  িা দিকনকছ তরুণ  সি। 

 

দাসানুদাস একহন  সি , এইসি 

অ ািকনষু সচসঠ 

 

 াকলা লাকগ না   ু 

দচা  রাোকনা  য় , প্রীসতর চতুরাসল। 

 

 

 

 

শরীর িুকড় নামকছ িৃসি  

 

 াল সছকল তুসম দগালাসপ আ ায় মশগুল 

আি হকল তুসম নীলাম্বরী আ াশ  

সিদুযৎ ঝলক  হাসকল তুসম লাকি  

তিু, দুঃ মীন  রা িুক র মাকঝ 

এ সদন দদক া  ােকি মকনর  ুল  

 

সাহসী হকল ছুঁকয়ছ তুসম কুতল 

আ াশ দিক  দনকমকছ সহমানী চাঁদ  

নাস তকল  কর আকছ মায়ািী দগাপন িল 

গ তিতীর স্তকনর মকতা হঠাৎ দমঘ, পরমাদ 

 

সশয়করর  াকছ সছকলন িকস স ছুক্ষণ 

মকন হকলা সময় সস্থর , অনত সচর াল 

িুক র ঘনচুকল  াটকল ইসলসিসল  

শরীর িুকড় নামকছ িৃসি , সকন্ধয িা স াল 
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 ানাগসল  ঁুকি পি দর্ হারায় 

দ ািায় সত্রকিণী সগম 

হামাগুসড় সদকয় পি দর্ মাড়ায়  

হাসরকয়কছ দস সিংর্ম। 

 

চ াস- চুম্বকন দমলকছ ডানা আ াশ শব্দময় 

নীিার-ধ্াকন টইটুম্বুর গ ত সহরণ্ময়  

 

দ ািায় হকি দর্ দদ া , সিন্দাস, শাত প্রহর 

এ লা ঘকর শুনসছ  িা , িাৎস্ায়কনর রীসত 

আর, এ  লহমায়  ুলকছ গাকয়র চাদর 

মন  াকলা দনই , মন  াকলা দনই , উদাস মসতগসত 

 

এিার,  লসশ দিক  ছলক  উসঠ  ৃষ্ণা গা ীর ক্ষীর 

 ন্দরকস ডুিকছ দর্ন িানুর গ ীর 

পরােমু ীর িুক  িাকি পর ীয়া িাঁ সশ 

উিালপাতাল হৃদয়-রাধ্া ,  ৃষ্ণ দর্  াগচাসষ   
 
 
 
 
 

                                     
                                               সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 

মাধ্ি িসণক র পাঁচসট  সিতা 

 

িৃক্ষ সািাি 

 

 াঁড়ার শূন্য  কর িসল একনসছ ঘকর   

দতাক  দছকড় দদি প্রপাকতর িকল ? 

এ  শূকন্য িহু াল অিয়ি লুস কয়সছ 

দচা -শূকন্য দতাক ই ছুঁকয়সছ গাকছর নাস মূকল 

এ  িৃক্ষ পাস কদর মাকঝ 

আমার সাদা রুমাল নীরিতা দচকয়কছ 

শুক াকত সদকয়কছ সুক র ঘ্রাণ 

দতাক  আসম িৃক্ষ সািাকিা এ সদন। 

 

 

অিসকরর সছন্ন  সিতা 
 

  নও   নও ছায়া দিকল অগ্রসন্থত  সিতার মু  

দূকরর সপসদম 

শীতলার  যাপাকট দচাক র মকতা দুলকত িাক । 

 ারও বনঃশব্দয দরিা পর্তত 

আলতার ছাপ দরক  র্ায়। সিকর র্াওয়ার আকগ 

দুসট রসেন পা একলাকমকলা  িাহীন চঞ্চল হকয়সছল।  

িসতিাসড়র সচকলক াঠা দ ন দর্ িদকল র্ায়  

অিসকরর সছন্ন  সিতার মকতা। 
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অকিলার আকলা 
 

অকিলার আকলা ছায়া দিকল িারিার 

িন্ধস  স্বকের মকতা একলাকমকলা, আিছা। 

আমাকদর প্রিননহীন আকলার উৎকস   

অসিং য সািধ্ানী হাত সনকষকধ্র দিস্টুন ঝুসলকয়কছ  

সাদা ক্লাসঘকর িদকল র্াকচ্ছ গাঢ় উচ্ছ্বাস 

আকলার অ ণ্ড  াঁকধ্ মরীসচ ার দনৌক া উকট আকস  

সি পসঠ  আমার গাকয় উসক  সদকচ্ছ িীণতপাতার উড়ানগদয  

মুহূতত- ুকল মািা উকড় র্াকচ্ছ নদীর অকূকল 

 াঁ  াঁ  দরািুকর তরমুকির দাকম সিসক্র হয় শরীর 

অকিলার ছসি আয়না িুকড় দম -আপ  কর িীিকনর। 

 

 

দরাদ 

 

িসকতর দপাড়া দরাদ 

িকলর উপর ছায়া দিলকত দিলকত 

পসশ্চকমর তমাল ছায়ায় দদ ল  াক র দরাদ-িাসনা 

সিক কলর গা দধ্ায়া িউ দ্রুত পাকড় উকঠ   

সিকর দদ ল দসানা সল িল  

 াসটর মাসঝ সিকর সিকর  ঁুিল পাকড়র পি 

 

আমাকদর দগাপন দরাকদ মাকঝ মাকঝ পাস  িকস  

আর  ঁুকট  ঁুকট  ায় সিক কলর ওম   

 

 

হ্রকদর িল 

 

হ্রকদর িকল এ নও সাদা  াকলা িক র ঝাঁ  আকস 

মাকছর দপানারা অিা  হয় , ডাক  

ত নও দঠাঁকটর  ষ দটর পায়সন আর এ াকিই  

অকন গুকলা মুগ্ধ সিক ল দ কট র্ায় এ সাকি 

 

নীল িকলর রহকস্ হ্রকদর সিংসার পসরপূণত 
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সি রুগ্নতা ধু্কয় তার সনরা ার শরীর 

শুধু্ পূণততার  াষা সশক কছ। িান াসসর 

 াটা দাগ   ন মুকছ র্ায় , দসও স  িাকন ? 

দূকরর আ াশ দিাকঝ, সঠ    ন িক র দচা  

িকলর সিংসার দ কে দঢ্উ তুলকি শালুক র িুক ।   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
                                                   সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 
লক্ষণ িসণক র সতনসট  সিতা   

 

িলাসগ্ন 

 

র্িার্ি স্থাকন না িসাকল দ ালতাই হয় না দ াকনা চসরত্র  

আক্রমণ স  রক্ষণ সামকল এক  অপরক  িাসড়কয় দদকি সহায়তার হাত  

দস দতা ত নই র্ ন সনকি সনকিক  গুসছকয় দনিার পূণত কুশলতা  

অিতন  কর দনকি প্রিম 

 

িলক  িকলর িায়গা দছকড় সদকত হয় 

আগুনক  আগুকনর 

আত্মকির িকন্য সুসনসদতি স্থাকনই ওক  সুন্দর দদ ায়  

িৃিক  িৃকির 

মাক  সঠ  মাকয়রই  ূসম ায় মানানসই 

িািার  ূসম াই িািাই অসদ্বতীয় 

 

এই র্িার্ি সম্মান , র্িার্ি পসর াঠাকমা সনমতাণ 

পূণত উপকর্াসগতা লাক র এ মাত্র চা সি াসঠ  

দসৌরিগকতর গূঢ় সূত্রাসদর মকতা অকমাঘ সামাসি  দস্তুর 

র্াপন-স্বাচ্ছকন্দযর িূহ্ সিন্যাস।   

এ াকন দক্ষতা সি ল্পহীন , মগরাসম অপাঙ কক্তয় 

 াগযসহায় সুদক্ষরাই র্ুিিয়ীর দশষ হাসস দহকস আসকছ সচর াল  
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আগুনও িলক  প্রকয়ািনীয় সাহাকর্যর হাত িা সড়কয় চকল   

আগুকনর সহায়তায় ছুকট র্ায় িল সনসনতকমষ  

প্রকয়াগকুশলতার  াঁকধ্  র দরক  সৃ সি হয় মকনারম িলাসগ্ন।   

 

 

পসরচর্তা 
 

পসরমাপ িাসননা অিচ সদন র সহি পাঠমালা সপকঠ ক্রমাগত পসরচর্তা সা সর , সনকিক  র্কতা পাসর সহি  কর গসড় 

গকড় দনিার পি   কনা সুমসৃণ নয় ; তিুও এইসি  াসঠন্য দ কে হাঁকসর মকতা ডুকি ডুকি পুকুকরর িকল তলার 

শামু  তুকল উদরস্থ  সর। সডম সদকত পারার  মকতা সাধ্ারণ প্রা ৃসত   মত অন্য স ছু দনই , প্র ুর চাসহদা পূরণও 

 ৃকতযর অিশ্য ততিয; আর শামুক র অতস্থ সনর্তাস হিম পসরপা  প্রণালীরও সরল সহিাত প্রসক্রয়া সিকশষ।  

মানুকষর মকতা রাকিযর দ ৌতূহল অন্য দ ান প্রাণীর দনই , অনিত  তৃতীয় সিকশ্বর দদশসমূহ আপন আপন ক্ষমতা  ুকল  

ঐসতহ্  ুকল দমারকগর প্রায় উন্নত দাদা দদশসমূকহর সদক  দ ৌতূহলী ও দলালুপ দৃ সি দিকল হ্ািংলার মকতা সি ধ্রা 

পকড় র্ায় শসক্তমি ও দশয়ালসদৃশ্য দ ৌশলীকদর দচাক  দ িল ম্লান মু  হকয় ওকঠ আরও ম্লানতর , ঋকণ িিতর 

দনায়াকনা মািা িাঁ াকনা সপঠ দসািা হয় না। রপ্ত হকয় ওকঠ না সহিতর পাঠও। সহি-সরল হকয় ওঠা দূর অস্ত িরিং 

িসটলতার সদক  আকরা আকরা দ্রুত দহকল পকড় , দমাড় দনয় ড্রাগ আক্রাত দরাগীর মকতা। 

 

পসরমাপ িাসন না , সদন র সহি পাঠমালা সপকঠ সুসদকনর আগমন অকপক্ষায় ক্রমাগত পসরচর্তা সাসর।   

 

 

 

প্রকিশ সনকষধ্ 

 

িযাশান পযাকরকডর দিৌলুষ পর   কর সনকির শরীকর 

অনুপুঙ্খ তুকল আনকি িকল দর্ দমকয় 

তামাসদ  কর দিকল সারা সদনরাকতর িাদিাস  প্রস্তুসত  

এ সময় ওরও আর দদয় না শরীর 

এ  রাকিযর অতৃসপ্তর দরশ িুক  দচকপ 

পাশ্বতিততী রু্িক র সদক  ঢ্কল পকড় তরতর দিকড় র্াওয়া লতার মকতা 

 

পড়ত তুকল ধ্রা সিসধ্সম্মত ; আর 

দমকয়-দছকলর পরস্পকরর প্রা ৃসত  মায়াটাকনর পরম্পরা 

পুকরা মর্তাদায় অসধ্সষ্ঠত হকল 

দ ািায় দ ান এসপ  গ্রকন্থর নড়াচড়ার সূত্রপাত 

দস সিসরসস্তর িণত সিলাস  রা র্াকি স ন্ন পসরসকর  

এ ন চুপ 
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ক্রমশ শরীর ঊঠকছ জ্বকল ধূ্প াসঠর প্রজ্জ্বলকনর মকতা 

আিহাওয়ায় ছড়ায় দসৌর  

এই পসরমণ্ডকল তৃতীয় পকক্ষর প্রকিশ সনকষধ্।   

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                             সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 

সদানন্দ সসিংকহর চার সট  সিতা 

 

 

ঐ তান 

 

সাইপ্রাকসর এ তাল মুদ্রায় মু  ডুসিকয়  

দলা সট িকল, রািা সছল  ার ? দিাকধ্াদকয়র ? 

 

মানুকষরা ত ন সগকল সগকল িল  ায়। দঢ্া  সগকল।  

শকুকনরা সছঁকড় সছঁকড়  ায় শকুকনসর শি , দচা  ওপড়ায়।   

 

ছায়া হকয় দগকল দহ ী দরালার চালায় স্ামসন 

এই ান সদকয় দহঁকট র্াকিন রাসন এসলিাকিি  

 

পকি শধু্ পকড় িাক  শর্যাসন , দশৌকর্তর এ  দিাঁটা সনিতাসন 

 

 

আকগই দ ানসদন র্ ন 

 

দিায়াকরর দতাকড় নদীর  াো তীর আকরা দ কে র্ায় 

ঝুকটা মুকক্তাই দ কস ওকঠ 

মূতত মানুকষর িঘন্য ষড়র্কি তািমহকলর মািায় 

পিহারা অসচন পাস  মািা কুকট মকর 

সনঝুম রাকতর িাঁচাও সচৎ াকর দ াঁড়া স  াসর গসড়কয় পকড়  
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দুপুকরর প্র র দরাকদ ইনিরকমশন দসন্টাকরর িারান্দায়   

দিশ্যাকদর গুসটকয় দশায়াটা দতাক  গম্ভীর  কর দতাকল 

 

দতার হৃৎসপণ্ড  াঁকপ , দতার দচতনাও  াঁকপ 

হাকতর পাঁচটা আেুকলর চাকপ রক্ত সনিংকড় দিরুয়  

আিার দঢ্াক , আিার দিরুয় 

দশকষ সনকশ্চতনার িৃকি র্ ন হাটতকিল হয়  

ত ন মরা গাকে দ  আর নাও  াসায় ? 

 

আকগই দ ানসদন র্ ন আত্মহতযা হকয়ই দগকছ  

 

 

মহা াল সিষয়  

 

সমুদ্রক  গ্রাস  রকত সারারাত ধ্কর দিকগ রইকলা অন্য এ  মহা াল  

আমাক  িলা হল হাত ধু্কত , আসম ধু্লাম 

আমাক  িলা হল র্ািতীয় দ শ ধু্কত , আসম ধু্লাম 

সচরাচর র্া হকয় িাক , বনসসগত  দ ানও মা ড়সার স্তূপ  

িহু াল সহম হকয় িাক  

আর িরি দ কট দ কট তসর হকত িাক  পাহাসড় -মৃতুয 

 

মাসট দিক  উকঠ দাঁড়ায় প্রহকরর সপতা, হকর   িং াল 

দপ্ল াডত হাকত সমসছল  কর, সডগিাসি  ায় 

শকুকনর হৃৎসপকণ্ড চকল  াটা াসট --- অপাকরশান 

 

তকি এ াকন শধু্ সহসলয়াম সনয়ন আরগকনর রািত্ব 

 

এসি শুকন মহারািার মতিযঃ দসই মাকছর চািু টা  ই ? 

 

তিু ধ্ীকর ধ্ীকর সকন্ধ নাকম , সুকর্াকগর সন্ধাকন িকস িাক  দসই মহা াল 

 

 

 াকলািাসা 
 

দপ্রয়সীর সুন্দর মুক  আসম এঁক  সদই 

           এ  দিাঁটা িু ুক্ষ মানুকষর রক্ত। 
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দপ্রয়সীর দমালাকয়ম হাকত এঁক  সদই 

           দ ান সিতহারা চাসষর প্রাসত  ঘাম। 

দপ্রয়সীর আদুকর দু’ াঁকধ্ আঁস   

           দ ান রণক্লাত শ্রসমক র দু’হাত।  

দপ্রয়সীর উকদাম সপকঠ আঁস  

            ারতিকষতর এ  মানসচত্র।  

 

নগ্ন  কর দদস  িারিার ; সশহরণ িাকগ। 

সশহরণ িাকগ সশরায় সশরায় , সশহরণ িাকগ রকক্ত। 

 

 াকলািাসা আকছ ছসড়কয়  কতা িায়গায় ,  

 কতা সিস্তার    কতা প্রাতর     কতা পাহাকড়।   

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                           সূচীপত্র 

 

 



121 
 

            

মু ক্ত গ দয   

 
 

অরুসণমা দচৌধু্রী 

 

িািার 
 

বোজোলরর বুলকর উপর খিলয় আখস েোই, খকন্তু ির বসে কখরনো বহুকো । বোজোর খ  যবশ স্বেন্ত্র। খলি  

পোলসেোনোখ খ  ব লবো খক? িখড়লয় খিখ লয় িন্র্ িন্র্ খবখিলয় যরলিলি খনলজলক। এখিলক মোথো, ওখিলক যড়, 

মোঝিোলন বুলকর উপর ইিোনীং বি যশোক েোপ, যবহোয়ো কন্ট্রোক্টর খিন যনই, রোে যনই, কম যস কম হোয়ো 

 জ্জো,..েোও যনই। সোমোন্য যিরোল োপ অবখয যসভোলব রোলিখন, ি ু াঁলড়ই চল লি, িু াঁ লড়ই চল লি, আর এখিলক 

ওখিলক িোম্বো, খসলমন্ , বো খ র বস্তো. ..।  

পোশ খিলয় েোই, আর আলড় আলড় েোকোই, ওর িো  িো খড়লয় নুন মো খিলয়, ওয়োখক্সং যপখর্খকওর, মেোখন 

খকওর..আহো, রূপসী হলি, যহোক, েোই বল  খক েন্ত্রণো যনই!!  

যস েোইলহোক,মোথো বুক এখড়লয় চখ  েোর, েোর পোলয়র পোলশই আমোর েোেোয়োে সীমোবি, ওই যে ব  োম, আখস 

েোই, আলড় আলড় েোকোই, েবু ির বসে কখরনো বহুকো ..  

সক্কো  সক্কো  েবু যসই যেলে হ  আজ। েোও আবোর যেিোলন যসিোলন নয়, আখমষ গে যমলি ম ুিপু খড় ইশোরো 

কলর বড় বড় িো াঁচো, িখড় বো াঁযো, ঝ ু খড় ভখে ে আাঁশল  খনলয়..আখম এখড়লয় চখ ,পোলয়পোলয় সলর সলর চখ , েবু 

সক্কো  সক্কো ..িো াঁচোর সোমলন খগলয় িো াঁড়োই..খনলজর িো াঁচোর যিরোল োপ যিলড় আাঁশ থখ  হোলে..আর মলন মলন খবড় 

খবড়... উিোর কখর খনখ েপ্ত ি ুখমলয় থোকো য োক োর েস্য যচোেগুখি। যিিল ই রোগ হয়, আাঁশ িোলব, আাঁশ মোিলব, 

গে যনলব, অথচ.. আ াঁশঝুখড় সোম োলনোর িোয় এই খনরো খমষ আাঁশল  মহোশয়োর।   

যেো, েো খবপি, যসলেো সক্কো  সক্কো ই হয়,েো খকি ু এড়োলে চোই, েোই কপোল  এলস যজোল ..।  

িো াঁচোর খভের খবস্তর সোিো..সুগুণো..কী গুণ,িোিোই জোলনন, আখম জোখননো..জোখননো যেো কলেো খকি ুই!..ঝ রপ র 

র্োনোর নীলচ কলেোিোখন ভয়,খনখক্টল খ ং যমমলব্রন যশষবোলরর মলেো যনলম আসোর আলগ খেক ক লেোিোখন িোম, ে ুি 

যব্রটখপস, য গ খপলসর...। জোখননো, কলেোলে খবলকোয় সবেগুণ সম্পন্ন সোিো সুন্দরীরো..। েোই খভেলর বুজবুজ 

কলর ওেো এক ো রোগ, কি, ভয়, খবরখি নো খক অসহোয়েো যচলপ পরম খবলজ্ঞর মলেো ির হো াঁ খক মোংলসর,  

"িোিো,কলেো চ লি!" 
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আর আমোর যসই অসোযোরণ সুপোর ইলম্পোখজং ক্ষমেো সম্পন্ন যচোলি কোর কোর যেন ম ুি ভোলস..কোর কোর 

কোর!!খচনলবো নো, খচনলবো নো, খচনলে চোইনো।  

মোংস, মোংস..কো ো নো যগো ো. .লব্রট নো য গ।বড় চোঙ্ক,নো যিো  খকউব..। মোংস যেো মোংস..সোিোল  চখব ে, জমো  

কোল ো রলির যর্ ো, ো লচ যগো োখপ পরলে পরলে সোজোলনো.. হোল্কো মশ োয় সো াঁেল  পোে  োর উপর যিলড় িোও, 

নয়লেো, ঝো  মশ ো, যেল  রগরলগ রখেন যরোগন জুেস..লম োেো কথো যেো যসই চপোর, যসই খনম েম হোলে খি াঁলড় 

যে ো িো  চোমড়োর েোবেীয় আাঁশল  আহ্লোি!  

িোিো ির হো াঁলকন, আখম ির কষোকখষ কখর, আর প্রব  উগলড় আসো যপোয়োখেকোল  ওড়নো যচলপ যলর ম ুি 

খেখরলয় রোখি। িো াঁচোর খভের আমোর র্োনো যচলপ যলর খনম েম এক ো হোে, কাঁখকলয় উখে, ক াঁক কাঁক..হোে  ো 

মোথোয় ম ুগুলরর বোখড় মোলর..আখম যশষবোলরর মলেো যিখি বাঁ খ র সোমলন অসংিে সুগুণো,. .পো ক  ো ক, িো , 

চোমড়ো, নোখড়লপো াঁ ো,আর েো েো সোযোরণে িৃ খিলগোচর নয়..আমোর খনখক্টল খ ং যমমলব্রন যনলম আলস, উগলড় আলস 

যপোয়োখেকো ..উলল্টো খিলক িৃ খি খেখরলয় খনই..লিখি ম ুেহীন ঝুল  আলি আমোর বেুর ম ৃেলিহ.. কো ো গ ো যথলক 

 ুখপলয় নোমলি এক যেো াঁ ো, এক যেো াঁ ো উলদ্বগ, আর েোর খেক নীলচ িেোং ো সমোজ বলস বলস যরখ শ কলর 

চো লি আর খিখি  ু াঁই  ু াঁই কলর য জ নোড়লি। ঝু ন্ত বেুর ির হো াঁলক যিোকোনী, " খক যবৌখি,  খনলয় েোন এক 

যকখজ!" 

আমোর আবোর মলন পলড়, ট্রখ , খসলর্খ ভ, অখক্সলজন আর নোনো রকম নল র খভের শোন্ত খথখেলয় আসো.. হোে 

যিিো েোয়, পো যিিো েোয়, ম ুি যিিো েোয় নো এক সুগুণোর কথো। প্রোণপণ যিিলে চোইলি চপোর  ো যকমন, যকোন 

অলস্ত্র যকল  যে ো হলব নোরীত্ব.. ম ুলি মোস্ক গুাঁলজ খিলয়,  িোেক যলপ্র কলর, অথবো মোথোয় ম ুগুলরর বোখড়, 

েোইলহোক, ..বেোপোর যেো যসই একই..  

"লবৌখি!ও যবৌখি!শরীরিোরোপ  োগলি? আপখন যকন আলসন যরোলির মলযে!"  

নোহ, খেক আখি। খেক আখি। খেলর আখস ম ুিপু খড়র বুলকর খভের খিলয় আাঁশজ , রি আর যপোয়োখেকোল র 

খনিোরুণ উগলড় আসো ুকু সম্ব  কলর, থখ  ভখে ে  যগো ো খপ আখম'লক মশ োয় জোরোলে হলব নো! িো াঁচোয় খেরলে 

হলব নো! বোিবো খক মোংলসর সুরুয়োয় রোলের রুখ  র্ু খবলয় েস্য যচোে পুরুলষর নো খের কলম েখিয়, জ্ঞোলনখিয় 

পখরেৃপ্ত করোর জন্য কিন র্োনো ম ুচলড়  োন পলড় আবোর...  

 

                    
                         সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 

িারা দসামার দুসট  সিতা 

 

দিাধ্ ও দিাকধ্াদয় 

 

রাসত্র ঘন হকতই দিসরকয় আকস   

হায়নার দল , দনশার দঘাকর 

ি া আকিালতাকিাকল ক্ষসত র সিংলাপ 

 

 দমকরণু দমক  দছাঁয়াছুঁ সয় শ্রািকণ   

দসাহাগী দিণীকত সািাই নক্ষত্রমালা  

দগাপন প্রণকয় পান  সর দহমল   

শরীকরর প্রসতটা সিা িুক়ে   

িকম িা া অহিং এ পর ীয়া অলঙ্কার   

 

আি শরীকরর ধ্যান  সর   

বনকিদয সািাই পসরপাসট ,  

িণতমালার প্রিম পাকঠ  

আমার হাকত স়ে, শীৎ াকর সিদায়  সর   

অপুি অতীত, পৃসিিীর িুক  দসাোকর   

প্রসতষ্ঠা আমার চারণ ূসমর িযাসমসত   

দিাধ্ ও দিাকধ্াদয়   

 

 

দডাম ানা 
 

দপছকন পাকয়র শব্দ দপকয় ছুঁক়ে সছলাম অিজ্ঞা ,  
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মকন মকন িকলসছলাম র্তসি আপদ   

এ সদন রান্না  রার সময় িস়েকয় ধ্করসছল দপছন দিক   

আসমও রুক্ষগলায় দচাক  দচা  দরক   

িকলসছলাম সিরক্ত লাগকছ আসদক যতা   

সময় দনই এসকির   

 

দ মন দর্ন সনঃশকব্দ চকল দগল   

নাচকত নাচকত দুলকত দুলকত   

পা ছস়েকয় দদ লাম তাঁর র্াত্রা   

 

এ ন আমার অিুরান সময়   

 াি অ াকির দশকষ ওই এ ই নাকম   

দডক  উসঠ িারিার ,  

পাকশর নারক ল গাছটা   

পসরপাসট  কর   

ধু্ইকয় দদয় শ্রািণ   

অিাধ্য দদয়াল ঘসড় এ কঘকয় সুকর 

িানান দদয় অসস্তত্ব ,  

তিুও সিকর আকসনা সময়   

 

িাইকর িন্ম, ঘকর মৃতুয ও িরা সনকয়   

অকপক্ষা  কর দডাম ানা মূ ত    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 

প্রণি িসুরাকয়র সতনসট  সিতা  
 

তিু র্াও 

 
আষাঢ় আ াকশর মকতা মন  াসর আি  
তুসম চ’দল র্াকচ্ছা  ূমধ্যসাগর িযিধ্াকন ...  
এরপর  ার  াকছ ছায়া পাকিা প্র র গ্রীকে, 
দ  দদকি সুশীতল িকলর সঠ ানা?  
দস্নহ দর্ িন্ধন সূসচত  কর, সূত্র তার 
দ িলই হারায়, দিকন দরক া...  
 
তিু র্াও, সনসিড় নীসলমায় দুই পা া দমকল---  
আমাকদর রুমাল ওড়াকনা , চাপা  ান্নার সমকিত গান  

দতামার র্াত্রার পি সুগম  রকি িন্ম িন্ম ধ্কর .. 
 
 

 ুল ছসি 

 
 ী দর্ চাও সঠ , িুসঝ না স ছুই 
এ িার মকন হয় দরিা  ুকল অন্ন-িযািন 
সাসিকয় ডা কছা-- 
এ টু একগাকলই দৃকশ্য িদল... 
সিশাল উনুকন রািসড় বতসরর িকন্য 
দুধ্ দিক  তুকল রা া হকচ্ছ ঘন সর,  
সনকচ জ্বকল দাউ দাউ আগুকনর হাত ! 
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সিই মায়া, পসরহাস িুসঝ? 
এ র ম দ ৌতুক র ছসি এঁক  রাস   রুণ র্কত্ন, 
িনু্ধকদর িকন্য লটক  সদই দিসিু  - দদয়াকল... 
তারা তাসল দদয়, স্মাইসল দদয়,  
িুকট র্ায় সনরীহ িাহিা-- 
 
দ ান  াল লাগা দনই এসি িাহিায় 
দ ননা 
ঐ ছসি আসম দতা আঁস  সন ... 
 
 

একসা রাসত্র 

 
একসা রাসত্র, একসা প্রমা, দতামার দুহাকত 
তুকল নাও শরীর আমার 
এত তাপ, প্রসতকুল হাওয়া-  
শ্বাস সনকত  ি হয়  ুি। 
ও সডয়ার , দিসর মী, দিসর মী টু দযা লযান্ড অি  
ইটারনাল সসসর সনসট 
 
তুসম স  িুকঝকছা দ ন এই  িাগুসল িলা 
দ ন এই মধ্যরাকত, এই দাকহ তিতমা  ঁুিসছ 
 াঁটার দপাষা  দ ন গাকয়কত আমার... 
পুকরাকনা গাকছর ডাকল   তট ঝুকল আকছ 
 
একসা রাসত্র, সহচরী সপ্রয়া, দতামার দু’হাকত 
তুকল সনও পাল  শরীর 
 
আই িাউ ডাউন টু দাই নী 
সলিট মী সিটসল-- এি ইউ উসয়শ 
 
চন্দকনর চাদর াসন সদও গাকয়কত আমার 
 
 
  
 
                                                                                          সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 
সিমকলন্দ্র চক্রিততীর চার সট  সিতা   

 

হলিংসসস  

 

হঠাৎ দিান  রকলন মাধ্ি , চকল আসুন --- 

মান্দাই দিক  প্রায় দতইশ স কলাসমটার , সনিতন অরণযপি , উৎসি হলিংসসস ।   

 

িনিুকল সঝঁসঝগুকলা  িা িলসছল  কয় সট ঘুঘুর সাকি  

সপকঠ দ া া, ঘুকম ঢ্ুলুঢ্ুলু, শূন্য  লসস মািায় িাঁ সদক  দহঁকট র্াসচ্ছল মা  

ডানসদক  আনমনা তরুণ বসসন   াঁকধ্ রাইকিল  

সিুকি শ্যামকল ছসি আঁ সছকলন এ মাস আকগ সিকয়  কর দরক  আসা  

গুিরাট সুন্দরীর মু  

এ টা প্রিাপসত পা া  ুকল , িন্ধ  কর চুমু  া সচ্ছল িুল।  

 

পি িুসরকয়ও িুসরকয় র্ায়সন পি – 

এ টা দছাট্ট সটলা, ইসতহাকসর  াকলা স্মৃসত র্াক   

দিািা  কর দরক সছল অকন সদন 

এ উৎসকি আিও তার সারা অগ দ িা , পশুপাস র 

দর্ রকক্তর দস্রাত দিকয় ওপকর উকঠ তাস কয় দদস  

তার অতকর এ  অদু্ভত পাির , ধ্যানমগ্ন 

দ াকল  ীততকন নীরকি শাসতর িাততা সনকয় ক্রমাগত  

দিকড়ই চলকছ…… 

 

তাক  প্রণাম  রকতই ও আমায় িসড়কয় ধ্কর – 
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‘িািা , আসম আর রক্ত চাই না , আমায় দুকটা চ কলট দদ’ 

 

 

তুসম িকলসছকল 

 

মাসটকত  ান দপকত এ সদন তুসম িকলসছকল 

িান, মাসট  িা িকল 

নদীর  াকছ সগকয় দর্মন িকলসছকল  

িান, নদী গান গায় 

গাকছর ডাকল পাস  দদক  িকলসছকল 

আচ্ছা, পাস  গাকছর স  হয় ? 

দতমসন এ  সিসচত্রানুষ্ঠাকনর দশকষ িকলসছকল 

হাততাসল স  ছুঁকত পাকর িীিন ? 

 

 

আ- িা কু- িা 
 

আকগ শুনতাম গরুর দলকি ধ্কর বিতরণী পাকরর  িা 

এ ন দদস  গরুর দলিুড় ধ্কর উিতর চারপাশ 

দতকরা পািতণ িাকরামাস 

মাঝ াকন র্ারা তারা শুধু্  াকট ঘাস 

দতকরা পািতণ িাকরামাস।  

 

 

দস্রাত 

 

দমকিা িয়কস দসকিা ঠাকুরকপার সাকি 

লাই লাই দ লকত সগকয় 

নদী হকয় সগকয়সছল দশিাসল  

আমাকদর নদীগুকলা দর্মন ঘন িষতায়  

নারী হকয় ঋতুিতী হয়।   

 
 
                                     সূচীপত্র   
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ছ ড়া  

 
 
 
সিমকলন্দ্র চক্রিততী 

 

 

মাকয়র  াকছ 
 

মানুষ দতা মা সিই পাকর  

 ােকত পাকর গড়কত পাকর 

িসড়কয় িুক  ধ্রকত পাকর 

িাগকত পাকর রাগকত পাকর 

স ল  াকি লাগকত পাকর 

 াঁদকত পাকর হাসকত পাকর 

এিিং  াকলা িাসকত পাকর 

তিুও দ ন পাসচ্ছ মাকগা 

মানুষক  আি  য় ? 

 

মানুষ দতা মা সিই পাকর  

পাহাড় চূড়ায় উঠকত পাকর 

দগালাপ হকয় িুটকত পাকর 

িলকত পাকর চলকত পাকর 

আগুন দর্ন জ্বলকত পাকর 

 াকলািাসায়  সরকয় সদকয় 

 কয়র পাহাড় সসরকয় সদকয় 

ইকচ্ছ হকলই  রকত পাকর 

সিশ্বটাক  িয়। 



130 
 

            

তিুও দ ন পাসচ্ছ মাকগা 

মানুষক  আি  য়।   

 
 
 
 
 
 
 

                
 
                    সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 
 া সল গকগাপাধ্যাকয়র সতনসট  সিতা   

 

 

 াসান 

 

১ 

 কি দসই  ত াল ধ্কর 

দ কস দ কস 

গাে দছকড় সমুকদ্র পকড়ছ। 

 ুকলছ ঘাকটর পি 

িন্দকর িন্দকর এ ন নতুন ল ীন্দর  

মসণহাসর পসরা সািায়। দতামারও স  সাধ্ সছল দ ানও ? 

ল ার প্রাণহীন সগ িকয় িকয় 

 ুকলছ স  িীিনহাকটর রাো পি— 

দস াকন দতামার িন্য লাল শাসড় , চুসড় আর 

 াঁচসটপ সছল দ াকনাসদন ? 

 

২ 

দ ািায় দশ ড় সছল  াসসল দ ািায় 

দ লা আর দিহুলা --- শুধু্ দ কস র্ায়।   

 াকস সদন  াকস রাত ঝকড় স  তুিাকন  

দিহুলার িাকরামাস্া দ লা শুধু্ িাকন। 

এ ই  ালই সদয়া সিসধ্  াগয স  সলস লা  

দিহুলাই দ লা না স  দ লাই দিহুলা। 
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সনিস্ব 

 

স ছু স ছু মানুষ আকছ িকলই 

শহকর এ ন িকুল গন্ধ।  

দ ানও দ ানও মন িাঁকচ িকলই এ নও 

িাটকল দিয়াড়া ঘাকসর সিুি উঁ স  

সনিস্ব  াকলািাসার দ ানও   

দপকটন্ট হয় না িকলই 

আিও, র্ ন  ুসশ দতামায়  াসি।   

 

 

সুর 
 

সমলকছ না। 

িাস  দিক  র্াকচ্ছ দ ািাও স ছু মাত্রা 

প্রতযহই, প্রকতযক রই। 

ওস্তাকদরা িকলন, দি-সুর নয় ,  ম সুর। 

শুধু্ দিাঝা মুশস ল দ ািায়  তটুকু  ম 

এ াকি সুকরর দ াঁকি সদনক  উদাস দরক ও  

মাকঝ মাকঝ দিকগ উকঠ মালক াকষর রাত 

গহীন প্রহকর দিযাৎস্না মাস কয় মাস কয় 

রসেলী হয় সপলু। আর আমরা , 

 মসুকররা  ািকত িসস , এমন হা সস 

আসমও দতা দহকসসছ দ াকনাসদন। 

স্বকে ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  সূচীপত্র 
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ছ ড়া  

 
 

স্বপন কুমার দাস 

 

 কন দদ া 
 

এ টু াসন হাকসা দতা মা , দাঁত দদস । 

এ টু াসন হাঁট দতা মা , পা দদস । 

গান িান মা ?  িন,  ীততন ? 

দল া পড়ায় মািা দ মন ? 

রান্না-িান্না সশ কল স ছু ? আকছ তাকত মন ? 

িলকত পার  চুর শাক  স কসর হয় দিাঁড়ন ? 

দসলাই দিাঁড়াই িান স ছু ? িাঁধ্কত পার চুল ? 

সনতয পুকিায় দ ান ঠাকুরক   য়টা দদকি িুল ? 

দছকল আমার চা সর  কর সপওন পুরস ায়  

মাইকন এ টু  ম হকলও উপসর  ালই পায়।  

ছাই সদকয় মুক  শত্রুর  

দছকল আমার রািপুিুর। 

এ টু াসন  ীতু তকি চকল সিার আকগ  

গুকণর  িা িলকত দগকল ঘন্টা সতকন  লাকগ।   

দর্ৌতুক র ধ্ার ধ্াকর না 

পণ  করকছ, পণ দনকি না 
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শ্বশুর িাসড়র সিসনস সনকয় দতমন  ীই িা হকি ?  

সনয়ম মত র্া দদিার তা না চাইকলও দদকি।  

তিু স ছু িস্তু আকছ , 

সদকল পকর স্টযাটাস িাঁকচ।  

দমাটর িাই , গয়না পাঁচ পদ , 

লা  দুকয়  নগদ নগদ ।  

সটস , ফ্রীি, আলমাসর,  

 াল িাকতর এ টা ঘসড়। 

আর স ছু নয় , রাসি িা কল সিকয় পা া  সর 

রািকর্াট  হকি এটা িাসি রা কত পাসর ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
                                             সূচীপত্র 
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গ ল্প  

 
 

তষৃ্ণা িসা          নতনু সকন্ধ 
 

ছাদটা দর্ন আলকতা  কর হাওয়ায়  াসসকয় সদকয়কছ দ উ , দর্মন গগায় প্রদীপ  াসায় , অসচকরই আটক  র্াকি স  

উকট র্াকি দিকনও প্রদীপ  াসায় দলাক । অসতম পসরণসতর আকগ দস প্রদীপ দর্মন অপরূপ  াকস , এ ছাদও দতমন 

দ কস আকছ আসন্ন সকন্ধয়। এর পাকশ অন্য ছাদগুকলা  ত পা াকপাক্ত , মাসটর ওপর দাঁ সড়কয় আকছ দর্, দিাঝা র্ায় 

দদক । দস াকন সশশুর পাকয় িল , সকন্ধ দলকগ র্ািার  কয় শু কনা িামা াপড় দতালিার তাড়া , সকন্ধিাসত দদ ািার 

দতাড়কিাড়। এ ছাদসট দতমন নয়। এর ওপর সদকয় সশিমসন্দকরর চুকড়া , সিশালাক্ষী টস হাউস সসকনমা হল , 

নহিত ানা দদ া র্ায়। দস ছাকদ এ  িৃি , এ  স কশারী। িৃিসট দগালাপগাকছর শু কনা পাতা , নি ডাল দ কট 

দিলকছ আর স কশারী িকস আকছ এ টা আধ্ াো দচয়াকর , হাকত দমািাইল সনকয়। তার চুল দ ালা , আসন্ন দর্ৌিন 

শরীকর ঝমঝম শব্দ তুকলকছ। 

ওক  সচসন। ও দতা সিসির দমকয়। ওর র্ ন সাত স িংিা আট মাস িয়স , সিসি মারা দগল দচন্নাইকত। দস্টা  দজ্বকল 

দুধ্ গরম  রকত দগসছল দমকয়র িকন্য , ত সন না স  গাকয় আগুন ধ্কর দগসছল। আমরা িাসন , ওসি িাকি  িা, ওর 

স্বামীই লা সগকয়সছল আগুন। শ্বশুরিাসড় র্াদিপুকর।  ীসি গণ্ডকগাল হকত িরসুি একস উকঠসছল। ওকদর সনকচর ঘকর 

ত ন  াড়াকট দনই। দসই িাঁ া ঘরগুকলাকত নতুন  াট সিছানা পাতা হল। দসসময় আমার দাদারও নতুন সিকয় 

হকয়কছ। নতুন দিৌসদর সকগ সিসির সনয়সমত নীল ছসি সিসনময় হকতা। ত কনা আমার সিকয় হয়সন।  

এই সিসিই আমাক  প্রিম ভ্রূ প্লা   রকত সনকয় সগকয়সছল সিউসট পালতাকর। ওমযানস সড্রম দসসময় আমাকদর দছাট 

শহকরর এ মাত্র সিউসট পালতার। তার  াসর  াকচর পািা দঠকল সিসির সকগ দ তকর ঢ্ুক  দদক সছলাম এ িন িৃহন্নলা 

তার সিল দরামশ দুিাহু  ুি মন সদকয় ওয়াসক্সিং  রাকচ্ছ। প্রিমিার ভ্রূ প্লা   রকত  সািংঘাসত  দলকগসছল। তার 

দচকয়ও সশউকর উকঠসছলাম দিল লাগাকনা হাকতর ওপর সদকয় গি াপড় টানার চড়চড় শকব্দ। আসম দর্ এরপর 

দীঘত াল ভ্রূ প্লা   সরসন এর অন্যতম  ারণ পালতাকরর পাশ সদকয় দগকলই িহুসদন পর্তত ওই চড়চড় আওয়ািটা 

শুনকত দপতাম, দদ কত দপতাম দসৌষ্ঠিহীন পুরুষাসল দুই িাহুর ওপর দ মন িাসল িা সল রকে ি িক  দিল লাগাকনা। 

আমার িসম দপত। আর এ টা  ারণ অিশ্যই  ার সকগ র্াি? সিসি দতা চকল সগকয়সছল শহর দছকড়। িলা  াল , 

ওক  পাসঠকয় দদওয়া হকয়সছল।  
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ত ন ও িুকধ্ার সকগ দপ্রম  রত। ওর িািা দস্টট ইকল সট্রসসসট দিাকডতর ইসিসনয়ার , লাসহরীিািু এ দপ্রম দমকন দনয়সন 

তার মু য  ারণ দ ান পা াকপাক্ত দলাক র পকক্ষই দছকলকমকয়র দপ্রম দমকন দনওয়া পরািকয়র সাসমল। সতনকট দগৌণ 

 ারণও আকছ। এ ঃ িুকধ্ার  াল নাম র্তই িুিকদি দহা , ওরা মন্ডল। দুইঃ িুকধ্া দসক ন িাইটাকসতর দসকক্রটাসর , 

র্ারা সারাসদন রাসমাকঠর দ াকণ িকস গুলতাসন  কর আর িনশ্রুসত চরস, গাঁিা  ী না  ায়। ইদানীিং একদর নাস  

সাট্টার দপনসসল সল কতও দদ া দগকছ। গতিছর প্রায় িস্ত্রহীন সরস্বতী  কর ওরা  যানটার  কর সদকয়সছল। 

আত্মসপকক্ষ ওরা িকলসছল ওরা নাস  সশক্ষািগকতর নগ্নরূপ তুকল ধ্রকত দচকয়কছ। আমাকদর দছাট শহকর দসই প্রিম 

সিকমর ঠাকুর ঢ্ু ল। সতনঃ িুকধ্ার িািা দপাস্টঅসিকসর সপওন হকয় অিসর সনকয়কছ। আড়াকল পাড়ার দছকলরা তাক  

সপয়াকনা িকল ডাক । 

র্ার িকল এ সিকয় দঠ াকত সিসিক  অসনসদতি াকলর িকন্য মাসন তলার ওর মামারিাসড় পাসঠকয় দদওয়া হল। সনকয় 

আসা হল িছর দদকড়  িাকদ দসইসদন , দর্সদন ওকদর িা সড়কত সিকয়র মযারাপ িাঁধ্া হকচ্ছ। প্রায় পু সলশ পাহারায় ওর 

সিকয় দদওয়া হল। ইসতহাকসর  া সতকর িকল রা া  াল এ ঘটনাও আমাকদর শহকর প্রিম। সমসলটাসর ির। দুিছর 

িাকপরিাসড়র এ তলায় সিংসার  কর দসই সমসলটাসর িকরর সকগ দচন্নাই চকল দগল সিসি। দস াকনই দমকয় হল। ছমাস 

পর মামা াত  াওয়াকত  াওয়াকত সনকয় একসসছল। আমাকদরও দনমতন্ন সছল। তারপর আিার সিকর দগল দচন্নাই। 

দিরার মাস াকনক র মকধ্যই এই ঘটনা।  

মা হারা দমকয় এ াকন িড় হকত িাক । প্রিকম  াওয়াকনা সনকয় ধ্স্তাধ্সস্ত , তারপর পড়াকশানা সনকয়। দচাকরর মার 

দ ত, ত ন  ারাপ লাগত দদক , এ ন মকন হয় , অকন্যর িাো গুরু ার। দ ান অসলস ত দাসয়ত্ব দচকপ িাক   াঁ কধ্, 

দস চাপই মানুষক  প্রকয়ািকনর তুলনায় দিসশ  সঠন আর সহিংস্র  কর দতাকল। সিসির িািা মা দ উই হয়কতা এত 

 ারাপ মানুষ নয়। 

এ ন দসসি চুক  দগকছ মকন হয়। দমকয়টা সনশ্চয় স্কুল দপসরকয়  কলকি ঢ্ুক কছ। িহুসদন পকর দদকশ সিকরসছ। আকগ 

তাও দু- সতন িছর অতর আসা হত। ত ন দছকলকমকয়রাও দছাট সছল, এসদক  িািা মাও দিঁকচ। এিার িহু িছর 

পকর এলাম দাদার ডাক , িাসড়টার এ টা িযিস্থা  রকত। এ াই একসসছ। দছকল দমকয়  কলকি  সতত হকয় এ িন 

 ানসাস সসসট , আকর িন রকচস্টাকর চকল দগকছ। ির পকর আসকি এ ই  াকি , িারাসকত ওকদর বপতৃ  িাসড়র 

িযিস্থা  রকত। সিক কল ছাকদ দিড়াসচ্ছলাম , দমকয়টাক  দদক  চমক  উঠলাম। এ দতা দসই সিসি ! হুিহু এ  মু । 

দ ানসদনই িািার সকগ দমকয়টাক  দদ া  রকত দদওয়া হত না। দস িািাও দশানা র্ায় আিার সিকয়  করকছ।  

দসই দমকয় এ ন  াক  দিান  রকছ ?  ার দমকসি পকড় হাসকছ সমসটসম সট ? 

সিসির দমকয় র্ ন ছাকদ িকস িাক , ত ন সনকচর রাস্তা সদকয় দীন াকি চকল র্ায় িুকধ্া , তার মডানত দটলাসরিং শপ 

 ুলকত। দস মু  তুলকতই দদ কত পায় আ াকশ দ কস িা া ছাদ আর দস ছাকদ িকস সিসি ! সকন্ধ পর্তত সিসিও 

এর ম ছাকদ দিড়াত। পরক্ষকণই আমার মকতা  ুল  াকে। দমকয়টার হাকত দমািাইল দদক  দস দিাকঝ এ সিসি নয়। 

১৮-১৯ িছর আকগ দ ািায় দমািাইল ? সিসি দতা ১৮ িছর আকগ মারা দগকছ। এ সিসির দমকয়।  ার সকগ  িা 

িলকছ দমকয়টা ? সাইক ল হাঁ সটকয় সনকয় দর্কত দর্কত িুকধ্া ওক  মকন মকন িকল র্ায় – ‘আসম দতামার না-হওয়া 

িািা। আসম দতামার মাক   ক্ষকনা পুসড়কয় মারতাম না ’। 

দাদুর িল দদওয়া দশষ হয়। ‘ স কর? এ কনা দিান সনকয় িকস? পড়কত িসকত হকি না? সকন্ধ হকয় দগল দতা। 

 কলকি ঢ্ুক ই পা না গিাল?’ 

সিসি দিঁকচ িা কল হয়কতা িলকতা ‘সকন্ধ হকয় দগল , চুল  ুকল দরক সছস এ কনা?’ 

সকন্ধ হয় , সিশালাক্ষী টস  হাউকসর দসক ন্ড দশা  াকে , হল দিক  তৃপ্ত মুক  দিসরকয় আকস মানুষ। কুকড়া ঠাকুর 
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রাধ্ামাধ্কির শীতল সদকয় সশিমসন্দকর একস দপৌঁছয় দ াঁ ড়াকত দ াঁড়াকত। 

এই সি িলা , না িলা  িার মকধ্য দমািাইল হাকত িকস িাক  দমকয়টা ঠায় , হয়কতা দ ান দমকসকির অকপক্ষায়।   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
                                               সূচীপত্র 
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গ ল্পা ণু  

 
 
সদানন্দ সসিংকহর সতনসট অণুগল্প 
 
 

িযাপারী  
 
সুকরকশর মত আদার িযাপারী দলা কদর এ টু িাহাকির দ াঁি রা কত হয়। নইকল সদনাকতর দশকষ লাক র গুড় 
সপঁপকড়ই দ কয় দনয়। আদার িযিসা এ ন র্সদও তার মজ্জাগত। দ ান গ্রাকমর দ ান আদা চাসষর িাপ মারা দগল, 
দ ান চাসষর দমকয়র সিকয়, দ ান চাসষর দিৌ দরাগাক্রাত --- এসকির দ াঁি সনকয় স ছু চারা দছকড় রাক  িড়সশকত মাছ 
দতালার িকন্য। এ াকিই দস লা   কর  কর দু’দিাকনর সিকয় সদল , সনকির এ তলা িাসড়টা িাসনকয় সনল। ও ার-
স্মাটত এ  দমকয়ক  দিৌ  কর আনল। িুসড় মা স ছুই িকলসন।  াসগযস িািা দনই। দসই পকনর িছর আকগ  যান্সাকর 
মারা দগকছন। িািা হয়ত দ ানসদনই চাইকতন না এইর ম ও ার-স্মাটত দমকয়। দিৌটাও তার মতই, িরিং িলা র্ায় 
তার দিক  হয়ত এ টু দিসশ; চারা ছাড়ার আকগ সরটানতটার সহকসি  কর দনয়। আকস্ত আকস্ত ওপকরর সদক  উঠকছ 
সুকরশরা। ইদানীিং এ টু রািনীসতর দ তরও ঢ্ুক  দগকছ দস। দিৌ দতা িকলই সদকয়কছ,  সিষ্যৎ তাকদর উজ্জ্বল 
দস াকন।   
 
আসকল সুকরশ সঠ  আদার িযাপারী না। দস এ টা িাহাকির দ াঁকি সছল। আসকল দস িাহাকির িযাপারীই।  
 
 

পুরুষসগসর  

 
দাসিািুর দমকয়র দছকল অিতাৎ দাসিািুর নাসতর অন্নপ্রাশন। ফ্লযাট িাসড়কত অকন  দলা  সনমসিত। আত্মীয়স্বিন 
অকনক ই একসকছন। এছাড়া দাসিািুকদর ফ্লযাট এিিং পাকশর ফ্লযাকটর অকন  দলা িন একসকছন। রান্নার িকন্য 
 মসলর এ টু নামডা  আকছ। তাই  মসলক   াড়া  কর আনা হকয়কছ।  মসল রান্নায় িযস্ত।  াকছ দ ািাও সকন্ধ-
িাসতর উলুধ্বসন দশানা র্ায়। এই এ  আশ্চর্ত, দ ান দ ান ফ্লযাকট এ কনা সকন্ধ-িাসত হয়, উলুধ্বসন হয়।  
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 মসল মাকঝ মাকঝ ফ্লযাকটর িাইকর দিরুকচ্ছ সিশ্রামস্বরূপ িা টাট া িাতাস  াওয়ার িকন্য। আর দিসরকয়ই দস দরিার 
িাইকর রা া িুকতাগুসল দদক  র্াকচ্ছ স  স  ধ্রকনর সুন্দর িুকতা রা া আকছ।  মসলর িরািকরর শ  সিস ন্ন ধ্রকনর 
নতুন িুকতার প্রসত। দাসিািুকদর ঘরটা দদাতলায় ও সসঁসড়র  াকছ।  মসল সসঁ সড়র এ টু সনকচ দনকম সসঁ সড়র িানালা 
সদকয় িাইকর সনকচ তা ায়। ও দদক  সনকচ তার  িামত সশলু অকপক্ষা  রকছ। সশলু তার দমকয়, িয়স িার।  মসল 
এসদ  ওসদ  তাস কয় শাসড়র তলা দিক  এ টা  াপকড়র িযাগ দির  কর ঝটপট পাঁচ দিাড়া মসহলাকদর িুকতা 
িযাগসটকত  কর সনকচ দিকল দদয়। সময়মত সশলু স ছুক্ষকণর মকধ্যই সসরকয় দিলকি ওটা। তারপর ও আিার রান্নায় 
িযস্ত হকয় র্ায়।  
রান্না দশষ হিার আকগই এ টা বহথচ-এর আওয়াি হয়। পাঁচ মসহলার নতুন িুকতা পাওয়া র্াকচ্ছনা। দাসিািু এসদ  
ওসদ   ঁুকিও িুকতা দির  রকত অসমিত হন। লজ্জায় পকড়ন। িকলন, সছ সছ।  াণ্ডটা দ   রল ? এটা স  আমাক  
িদনাম  রার িন্য নয় ? 
দাসিািু সিলক্ষণ িাকনন, ফ্লযাকটর দসকক্রটাসর সহকসকি সতসন ফ্লযাকটর অকন ক ই মাসস  চাঁদা সময়মত পানসন িকল 
 সঠন শব্দ প্রকয়াগ  করকছন এিিং সতসন দমাকটই িনসপ্রয় নন। 
এইসময়  মসল দিসরকয় একস িকল, দাদা আমার মিুসরটা সদন। িাকস সিরকত হকি। রাত হকয় দগকছ। দাসিািু তাঁর 
এক্স-দর দচাক   মসলর শাসড়র দ তকর িুকতা  ঁুিকত িাক ন।  মসল পাটা সিকজ্ঞস  কর, স ছু দদ কত চান ? 
দাসিািু উির দদন, অকন  স ছু। শুকন  মসল মকন মকন িকল, শাসড়টা  ুকল সদকল তুই স ছুই দদ কত পাসি না। 
র্কিাসি পুরুষসগসর!  
 
 
 

সঠ ানা  
 
ওপ্রাত দিক  সুকরলা এ  মসহলার সমসি আওয়াি দ কস আকস,   ন আসকিা িলুন ? এপ্রাকত সরক্সাচাল  সুিকলর 
হৃদয়টা দর্ন দ ঁকপ ওকঠ। দমািাইল দিানটাক  আকরা  াকন দচকপ ধ্কর দিাঝার দচিা  কর, দস সঠ  সঠ  শুকনকছ 
স না। ওপ্রাত দিক  আিার এ ই  িার পুনারািৃসি হয়। তাহকল দস সঠ ই শুকনকছ। স ন্তু গলাটা দতা তার ঘর 
পালাকনা দিৌকয়র মত লাগকছনা। িছর  াকন  আকগ এ   ম িয়সী এ টা দি ার দছকলর সাকি পাসলকয় র্াওয়ার 
পর তার দিৌ দু-দুিার দ াকিক  িাসন দিান  কর অনুনয়  করসছল সিকর আসার িকন্য। িকলসছল  ুল  কর 
দিকলকছ। সুিল িিাি দদয়সন। প্রিকম পাসলকয় র্াওয়ার  িা শুকন দতা তার মািায়  ুন দচকপ সগকয়সছল।পকর দস সঠ  
 করসছল দিৌটাক  মাপ  কর দদকি, দিৌ র্ ন  ুল স্বী ার  করকছ। দস শুধু্ দ কিসছল মানুষ দ ন দিকনশুকন  ুল 
 কর। এই দ নর িিাি দস িাকননা িকলই গাঁিার টাকন এ  সু  দ াঁিার দচিা  কর। ওপ্রাত দিক  আিার দসই 
মসহলার গলা দ কস আকস, আপসন িকলসছকলন আি সিক কলর সদক  আসকত। সিক ল ছ’টার সদক  একল হকি 
ডাক্তারিািু ? আি মাকয়র র্িণাটা এ টু দিকড় দগকছ। এিার সুিকলর  াকছ িযাপারটা সি পসরষ্কার হকয় র্ায়। 
দমািাইল নাম্বাকরর  ুকল তাক  ডাক্তারিািু িকল  ািকছন মসহলাসট। এিার সুিল িলকত িাক , আপসন  ুল  রকছন। 
আসম ডাক্তার-িাক্তার নই। দদ ুন এ াকি আপসন  ুল  রকিননা।  ুল মানুষক  দ ািায় সনকয় র্ায় দ উ দিাকঝ না। 
 ুল মানুকষর িীিনটাক  ধ্বিংস  কর দদয়। আপসন দয়া  কর  ুল  রকিন না। িকলই সুিল দিানটাক  দ কট দদয়। 
আ াকশর সদক  চায়। অকন  ওপকর এ  ঝাঁ  সাদা দমঘ দ ািায় দ ান সঠ ানায় িাসন দ কস র্াকচ্ছ।  
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গ ল্প  

 
 

িরুণ তাল ুদার     এ টা পাচঁ 
 

গালতস দহাকস্টকলর পাকশই িযস্ত দমাকড়র মািায় সপকুর দমািাইল সরচাকিতর দদা ান। দদা াকনর সামকন দছকলকমকয়রা 

স ড় িমায়। দছাট্ট ঘুপসচ দ াপ এ টা। তার মকধ্যই দশাক স। সডসকপ্ল। দ ানসদন হয়ত শুরু  করসছল অকন  আশা 

আ াঙ্ক্ষা সনকয়। এ ন শুধু্ পুকরাকনা দমািাইকলর দ ালস , তাকরর িটঝুসড়, আর  ুট াট সিসনস। স ন্তু সপকু সিসময় 

দিান  াকন িযস্ত িাক । ডান  াকন িাম  াকন দিান। তার স ছু পসরসচত সাক তল আকছ। তারাই দিান  কর  কর 

দমািাইকল সরচািত  কর দনয়। তারপর র্াতায়াকতর পকি দ ান সময় টা াটা সমসটকয় সদকয় র্ায়। সিার  াছ দিক  

প্রাপয টা ার  িা দর্ সঠ ঠা  মকন িাক  তাও নয়। স ন্তু তারাই সনকিকদর দাকয় সততা িিায় রাক । আকর সপকু 

 াকু, দসই দর্ পড়শুসদন রাকত টা াটা  কর সদকল , মকন দনই ? – ও তাই দতা, মকন পকড়কছ। আসকল এত 

 াস্টমাকরর চাপ দতা! িাঁ া দদা াকন টুকল িকস দদাল দ কত দ কত সপকু িিাি দদয়। তারপর আিার  াকরা 

িযাকলকন্সর অনুকরাকধ্ িযস্ত হকয় পকড়। - হ্া সপকু িলসছ , দ ান দিৌসদ িলকছন িলুন দতা! ও আপন ঘর অযাপাটতকমন্ট 

দিক ? রািু দার ওয়াইি? তাই িলুন। হ্া দিৌ সদ  ত টা ার দদি? মাত্র দদড়শ? দ ন িাকপর িাসড়র সিাই স  

আি াল  িা িন্ধ  কর সদকচ্ছ আপনার সাকি , অযা? --- না না দ ান সমস্াই দনই। --- রািু দা এসদ  সদকয় 

র্ সন র্াকি , ত ন সদকয় সদকলই হল…… 

রাকত সপকুক  সিকচকয় দিসশ িযস্ত রাক  পাকশর দহাকস্টকলর দমকয়রা। ওকদর দতা রাকতই দিসশ সরচািত লাকগ। সদকন 

 কলি। সটউশান। রাকত িাসড়র সাকি  িা িকল। দনট ঘাঁকট। এইসি  কর মাঝরাকত ঝপ  কর টা া  তম হকয় 

র্ায়। হয়ত স ছু ডাউনকলাড  রসছল। হ্াকলা সপকু  াকু সপ্লজ় সপ্লজ় সপ্লজ়। ঘুম িড়াকনা গলায় সপকু িানকত চায়  – 

 ত টা ার?  ত নাম্বার রুম? ও মসণপুর দতা, সঠ  আকছ। সত্রপুরার সাকি িাক া দতা এ  রুকম? সদসচ্ছ। সত্রপুরার 

মামসনক  দিাকলা দতা ওর এ টা সডউ আকছ! 

পাকশর ঘর দিক  সপকুর মা ি ি   কর। স  িযিসা দর িািা। রাকতও দছকলটাক  ঘুমুকত দদয় না। সারাসদন 

দদা ান  কর দতা  াসহল হকয় এসল। দছাট্ট ওই  ুপসড়টাকত ঘাড় গুঁকি িকস িাক । রাকতও দদক া িাসলকশর  াকছ 

দদা ান  ুকল িকসকছ। িসল সিকয় হকল স   রসি ?  
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সপকুর সিকয় হয় না। সিকয়  রার িন্য অততঃ এ টা সদন সময় সদকত হয়। দমকয় দদ ার িন্য। সপকুর দসই 

সময়টাই হয় না। গত পাঁচ িছকর হয় সন। এ সদন অিশ্য দগাটা শহকরর সমস্ত দনটওয়া ত ডাউন হকয় সগকয়সছল। 

সারাসদকন দ উ দিান িযিহার  রকত পারকি না িকল  ির পাওয়া দগল। তা সপকু সসকনমা দদ কত সগকয়সছল 

দসসদন।এ টা দমকয়ক  দদক  দিশ দলকগসছল তার। দছাট াকটা টপ সিন্স পড়া লক্ষ্মী ঠাকুকরর মত দদ কত। সিকয় 

 রার দিশ ইকচ্ছ হকয়সছল। স ন্তু দসই  াল লাগাটাক  পগু  মাকয়র  াছ পর্তত দপৌঁকছ দদিার মত দনটওয়া ত তার সছল 

না। সকন্ধকিলাকতই সি দ াম্পাসনর টাওয়ার  াড়া হকয় দগল। আর সিাই দর্ন সারাসদকনর প্রসতকশাধ্ দনিার িন্য 

এতারকস সরচািত  রকত দলকগ দগল। সপকু  ীষণ িযস্ত হকয় দগল। রাকতর দিলা দমকয়টার মু টাই আর মকন  রকত 

পারল না। স্বকের দমকয়টা দর্ অকটাটাকত চকড়সছল দসটার নাম্বারটাও মকন দনই। িযাস লযাঠা চুক  দগল।  

মাঝরাকত ঘুম আর না একল সপকু দু এ িন দমকয়র মু  মকন  রার দচিা  কর। স ন্তু সিার গলার আওয়ািটাই 

তার  াকছ স্বচ্ছকন্দ আকস। স ন্তু মুশস ল হল গলার আওয়াি সদকয় সঠ  িকম না। স ন্তু সপকু স   কর । দস দতা 

দ ান স ছু  াল  কর দদক ই না। তার দতা  াকনর  াি। তার দচাক র সামকন সদকয় দদা াকনর সামকন সদকয় হািার 

হািার দছকল দমকয় চকল র্ায়। সপকু দদক  স ন্তু দদক  না। দস শুধু্ দশাকন। দস িযাকলন্স  কর দদয়। িযাকলন্স  রার 

িন্য  াল  কর দু দচা  দমকল দদ ার স  দর ার। আিার দিান টা দি কি ওকঠ। রাত এ টা পাঁচ। সঠ  এই সময় 

িড় এ টা দ উ দিান  কর না। এই সময় দ  দর্ন --- হ্াকলা সপকুদা? ঘুমুকল?  

তাক  দতা দ উ আর দা িকল না এ ন ! এ ন দতা সি দমকয় তাক   াকু িকল ডাক । দা িকল ডা ার দমকয় দ  

আকছ সরচািত  রার িন্য।  

--- দ  দ ?  

--- দ ন  ুকল দগকল সপকু দা আসম এ টা পাঁকচর দমকয়। গালতস দহাকস্টল।   

--- দস স   কর সম্ভি? দস দতা পাঁচ-ছ িছর আকগর  িা। তুসম দতা  কি এ শহর দছকড় চকল সগকয়ছ।  ত দূর 

দদকশ চকল সগকয়ছ হয়ত তুসম। 

--- হ্াঁ । সঠ  িলছ সপকু দা। আসম পাকিত িা স  এ ন। িাকনা দতা আমার না  াল সকন্ধকিলা সডক াসত হকয় দগল। 

িহুসদন পর আি আসম আিার এ া সিছানায় শুকয় আসছ সপকু দা। দসই  কলি। দসই দহাকস্টল লাইকির িন্য 

দ মন মনটা  রকছ। র্সদ র্াদু িকল আিার দসই িীিকন সিকর দর্কত পারতাম। তুসম এ নও আমার নাম্বার মুকছ 

দাওসন এ টা পাঁচ।   

--- দ ন দ ন? আসম দতা িানার নাম্বারও মুকছ সদই না।   

--- রাকত দিান  রকল দতামাক  পাি আসম। আসম িাসন সপকু দা।   

--- আমাক  দপকয় তুসম স   রকি। আসম দ ািায় তুসম দ ািায়।  

--- স  িাসন! তিু দতা এ  দিাকন এ িনক  পাি। তাই নাম্বারটা মুকছ সদইসন। তাছাড়া হয়ত দ কিসছ , হঠাৎ 

মাঝরাকত দ ানসদন , দ ািাও র্সদ সরচাকিতর দর ার হয়। দতামার  াকছ চাইি।   

--- দস স ? আর টা া দিরৎ দদকি দ মন  কর?  

--- তুসম িান সপকুদা এ ন পাকিত  টা িাকি?  

--- না দতা িাসন নাকতা। এ টা পাঁচ িাকি না?  

--- না সপকু দা। িাকি না । স ন্তু আমার ঘসড়কত অকস্ট্রসলয়াকত িকসও সঠ  সমকয় এ টা পাঁচ িাকি । 
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 সি তা  

  

 

অকশা ানন্দ রায়িধ্তকনর সতনসট  সিতা 
 

সনশানগাঁিা  
  
দিরুিার আকগ আটঘাট দিঁকধ্ সনকত হয়  
িিাসি  াম ডা িাকক্স দদিার আকগ  
সঠ ানায় আর এ িার দচা  িুসলকয়ও   
সনসশ্চত হকত পারা র্ায় না ৷ সকন্দহিাসত  ৷  
ছাল ছাস়েকয় নুন মা াকনার সদসিয দর্মন  
অনায়াকস দদয় সনতযসদকনর িু ুক্ষু হ ার  
িাস্তিটা তকতা সহিতর নয় দস সময  িাকন  
তিুও  াষার আ়োকল এ  সিরল উিাস   
সিপ্লিমতকর আসিি হওয়ার দীক্ষা সারা হয়   
িাস  সময় ক্ষুধ্ার  াকছ দপাষ মাকন দদ্রাহপাঠ  
 
প্রসতসট সতসি একল ঘটা  কর পতা া দতাকলন  ততা   
আর সন্ধযার আ়োকল দস পতা া নামায় দিনাসম আদতাসল৷ 
 
 

এইসি িাসল ারা 
 
এইসি িাসল ারা আকছ িকলই অস মান দীঘতস্থায়ী হয় না  
এইসি িাসল ার দচাক র পলক  িযিানাশক র সকম্মাহন   
এইসি সিতিংসহারা অসগ্নকুঠুসরকত পরীক্ষা সদকত সদকত  
 সিতার সকগ প্র াশ্য প্রণকয়র শুি সাহস রাক   
এইসি িাসল ারা এ া দহঁকট র্ায় দর্ািন দর্ািন পি  
আকলা হাকত দ উ িা না আসু , অন্ধ াকর সনকিই িাসতব্রতী  



143 
 

            

এইসি িাসল ার পাকশ দাঁ়োকল প্রতযহ প্রতযয় হয়  
হাত র্সদ তারা িাস়েকয় দদয়  াকরা সদক ,  
দ ামল হকলও দস মুকঠা দৃঢ় অনত আশ্বাকসর প্রতী   
আসুন, লালন  সর এইসি িাসল াকদর , মকন ও মনকন ৷ 
 
 

শ্রম  

 
আট ঘন্টার িস্তুিাদী ল়োইকয়র ময়দাকন উিতরতা দনই ৷  
িুল ও স্বে দিাটার দচকয় তাওয়ায় দ কস ওঠা রুসটর দপা়ো সপকঠর ওপর  
দচা  র্ায় িরিং  
শব্দশ্রসম  অিপ্রহর  লকম  াগকি আ াশ দদক , আ াশগগা দদক   
রামধ্নু আঁ িার িকন্য দপয়ালা ছুঁক়ে মাকর শূকন্য  
দগরস্তকগালা দিক  সি শস্ দপক়ে একন   
আলপনা দদয় আশ্রকমর উকঠাকন   
আশ্রমিাসল ার ঝরনা িকন দিাসধ্ধ্যান দ কে  
 সিও  লমু র ব্রহ্মপুত্র দদৌ়েসিদ  
মানস সকরািকরর অগতল  ুকল আছক়ে পক়ে স্বচ্ছ শব্দস্ফসট   
নুস়ে কুস়েকয় সনকয় শুধু্ স্মৃসতর ঝাঁসপ  কর ওকঠ হকর  রকে  
দস্বচ্ছাশ্রম সনপুণ হকয় উঠকল উকঠান  কর র্ায় অকলৌস   রকগাসলকত   
 সিতা ত ন তকপািন ও আশ্রমপ্রত 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 

সসমত দ ৌসমক র দুকটা  সিতা   

 

 

এ টা সিরহ পিত , এ টা  াকলা রাত আর আসম   

 

এ টা সিরহ পিত আর এ টা  াকলা রাত সনকয়   

শুকয় আসছ মরা নদীর িিংসল ঘাকট 

দমঘলা আ াশ গকিত ওকঠ, জ্বকল ওকঠ 

তারপর িৃসি একস ধ্ুকয় দদয় 

িীিকনর সি অসমাপ্ত সনরা ার ডায়াসর।  

 

ঘুপসচ দিক  দপা ারা ডাক  

মািার ওপর গাছটায় এ টা পযাঁচা 

িল  াঁদার ঝাউ িগকল িযাকের রি। 

 

হািারটা সিষাক্ত সতর িুক  সনকয় আসম শুকয় আসছ  

দচাক র আড়াকল  াকলা অতীত জ্বলজ্বল  কর 

দচাক র সামকন অন্ধ ার গাঢ় হয় ক্রমশঃ 

দদক  সনও দতামরা, আসম তিুও শুকয় আসছ , সনসিত াকর। 

 

 

 

দতামার উকঠান 

 

এই নাও উসড়কয় সদলাম 

অসমাপ্ত পাণু্ডসলসপ 

দতামার উকঠাকন 
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গুসছকয় সনও 

সনকির মত 

সমকঠ আদকর 

 

মাকঠর িসল আনকি তুকল 

দ য়াসল পারদ 

লতা পাতার স ড় সকর , আসু  শরৎ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                            সূচীপত্র  
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 সি তা  

 
 

চয়ন দ ৌসম  

 

আদালত ও সিচার িযিস্থার প্রসত   

 

স ছু িলকত ইকচ্ছ  কর। স ন্তু টাগরায় আটক  র্ায় সি । শকব্দরা অকধ্ত  দিসরকয় হাসরকয় র্ায় , গতানুগসত  স কড়। 

 ী অসমূ্পণত আর অিযক্ত আমার িুসিুস -দিাড়।  ী দগ্ধ র্িণায় আতত ,  ৃষ্ণ ায় আমার হৃদকয়র অসলন্দ , সনলয়। 

অসিং য মৃত শকব্দর অসিনশ্বর ছাই সনকয় পূণত আমার রত্নকুম্ভ। এই দদক া স্না য়ুর স্াঁতস্াঁকত  াঁকি স র ম দিকড় 

চকলকছ, ছত্রা  আর সমকিািীসি “ যাসত- সলপ্সা” স্বণতলতা। অসুস্থ রক্ত সনকয়  ারা ওই ঘুরকত িাক  পকি , ডাক্তার 

দদস কয় দসািা চকল র্ায় - গসণ ালকয় অিিা শুঁ সড় ানায়। প্রসতসদন িকন্মর অসছলায় মৃতুযই  সিতিয এই িীিকনর দহ 

দিাসধ্সত্ব। শব্দক দী িাণ এ াকিই সছন্নস ন্ন  কর সদকত িাক  দরাদ আর চাঁকদর পাহাড়ক , প্রসতসদন প্রসতরাত। 

প্রসতিাদহীনতায় পািকরর আত্মিীিনী দল া হকত িাক , দদিতার এিলাকস। আয়নায়  কয়দ হকয় র্াই আসম এইসি 

গুম ুকনর দায় সনকয়। মুক াশ পকর দর্ অক্ষর সলক  রাস , মু িকন্ধ িা মলাকটর স তকর সর্কত্ন গকড় দতালা নাটক র 

সিংলাপ দসসি। এইকতা পাপ , এই হুজ্জতনামাই ক্ষয়। অদৃশ্য হকয় দগকল আমার দছকড় র্াওয়া িামা াপড় পুসড়কয় 

এই অতৃপ্ত আত্মাক  শুি  কর সদও দ উ। আমার না িলা শব্দ সলক  দরক সছ আসম। দসই পান্ডু সলসপও সছঁকড় সিলীন 

 কর সদও পঞ্চ ূকত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 

র্কশাধ্রা রায়কচৌধু্রী 

 

পসত পত্নী আউর ওকয়া! 
 

 

“দপাড়ারমু ী, মু পুসড় 

দতার দ ন দনই সু  , ছুঁ সড়!” 

 

 

প্রিম পকক্ষর িউ, সদ্বতীয় পক্ষক  দডক  িকল 

এযাই দশান দসই দিক  দদক  র্াসচ্ছ দধ্াঁয়া উঠকছ ডাকল  

এযাই দশান দসই দিক  দদক  র্াসচ্ছ দপাড়া গন্ধ উঠকছ , আকলাচাকল 

এত ছলা পাস্  ই, দদক -দিকছ রান্নাসট চাপাকত পাকরানা? 

সদ্বতীয় পকক্ষর িউ , প্রিম পক্ষক  িকল , আসম িাপু অত পারি না।  

 

প্রিম পকক্ষর িউ, সদ্বতীয় পক্ষক  দডক  িকল 

ঘকর িকস আকছ ির , আি দতার পালা। 

সদ্বতীয় পকক্ষর িউ প্রিম পক্ষক  িকল,  

আি আমার সনি- সদন, আি আমার সনকিক ই সািািার ডালা 

 ুকল িসি। তুই র্া না , সগকয়  র পদকসিা ,  ী আমার পুিুর একলন 

রািা নাস ? পুসিতিং  রকত হকি, ছাড় ছাড়, অকন  হকয়কছ পসত দসিা। 

একতা িড় জ্বালা। 
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প্রিম পকক্ষর িউ সদ্বতীয় পক্ষক  িকল,  

এতটা গুকমার দতার  াল নয় , ও দিঁক  িসকলই িুঝসি  ত ধ্াকন  ত চাল , দ  িা 

দতাক  ও আমাক  রাক   াল িাসা সদকয় ,  াত সদকয়,  াতার,  াতার ... 

এত রাগ  াল নয় , দ কট দিল, ও রাকগর ঝাড়। 

কুমকড়া পটল আর ডাঁটার তর াসর চাসপকয়সছ  

তার মকধ্য ও রাকগর মািা দ কে দদ না! 

 

সদ্বতীয় পকক্ষর িউ িকল আহা , আসম িুসঝ দ না 

দগালাম? রাকগর মূলয িুসঝকয় ছাড়ি , িুকঝসছস?  

প্রিমপকক্ষর িউ, সদ্বতীয়পক্ষক  দদয় মু  ঝামটা, িকল, 

ওকলা, দচাক র মািা স  দ কয়সছস? 

ওই দদ  গরম হকয়কছ ইসস্তসরটা।  

সদ্বতীয় পকক্ষর িউ , িকল এ-গরম আহা, রাকগর, পাক র,  

আত্মরসত সমকশকল এই দশষ আমার স্ত্রী -ধ্ন, স্ত্রী-ধ্ন। 

এই রাগ , তুই, দর্টা কুকটক কট আঁশিসট ধু্কয় দরক সছসল  

                সিকয়র রাসিকর 

আসম দতা দসটাই আি আঁকত ঘষা সদকয় সদকয়  

               শানকদওয়া, ধ্ারাকলা  করসছ 

এিার দযা না , ওক   ী াকি  ী  সর। 

 

স্বামী  াকট িকস দদক , িউ দদক ,  য় পায়,  াকি, মন পসড় 

শুধু্ মু কর া পকড় , দ তকর  ী  িা চলকছ,  ী দতালপাড়, দিাঝাও র্াকিনা। 

সগসন্নর মট া গরম হকল মহা দ কলিং াসর হকি দর্ , না! 

স্বামী  াকট িকস িকস ঘাকম, আর পাউডার গকল র্ায় , সগসন্নর ইসস্তসর গরম হকল 

শাকটত দচকপ িসকলই , মকন মকন িকল , হসর হসর! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         সূচীপত্র 
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 সি তা  

 
 

রুদ্রশিং র, ইন্দ্রনীল িক্সী এিিং সুখমেো যর বসুেোকুলরর  সিতা  
 

 
রাস্তা      রুদ্রশিং র   

 

এ রাস্তা িামার িন্য নয়   

ও রাস্তা চলকত দশক সন   

দরাগা রু্িতীর ঘকর –  

দল া হল িাত  াসহনী 

 

দু’ দচা  মুক্ত দনকচসছল   

মুক্ত তার লিণাক্ত িল   

অসল-গসলকত লালার গল্প   

রক্ত দ ল মশ ীর দল  

 

এ রাস্তায় রক্ত দমাচড় দদয়   

ও রাস্তায় অস শপ্ত ঝড়  

দমকয়সটর িুক  সময় গড়াকলা  

দপছকন িা ল পাস কদর ঘর । 
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 ূসমপুত          ইন্দ্রনীল িক্সী 
 

তরাই অঞ্চকলর িারমাস্ায় ঘাস হলুদ হয় না 

এর ম সকন্দহ সনকয় ডুি সদকল   

দ কস উকঠ  ালক র সিছানা িাসস মুক  িকল ওকঠ 

            “সিন্দািাদ” 

দসানাসল িারান্দায় অিস্র উিাকপর নক্সার একলাকমকলা াি 

আলকগাকছ মু  ধু্ইকয় দদয় 

 

সিাই িাকন এ সদন এর ম স াকল 

দরিার এসপকঠ গুসট গুসট পাকয় দাঁড়াকি  

স্ব ূসমর পাতাকনা সশশু ও   

তার দাইমা  
 
 
 

লুক াচুসর          সুসমতা ধ্র িসুঠাকুর 
 
সপকঠর উপর দাসয়ত্বগুকলা স্তকর স্তকর দিাচ ায়, 
িাসঁচকয় চসল সািাসশ আর দছারা গািঁা পাওনা। 

কুয়াশার রাস্তাগুকলা দসকিকছ দধ্ায়ঁায় 
দরসটনা ক্ষমতা আটক  আকছ,এ  হাত দূকর। 

ধ্ীকর ধ্ীকর  াসে িল দছায়ঁা, 
সার িাধঁ্া দহাঁচকট  ুকল পি। 

দ ািঁার  ি আনন্দ দদয় র্ ন, 
শাসতর পরামশত নাই দপলাম! 

এ ঘর ও ঘর উঁস ঝুঁস , মগ্ন সিক ল  
দ ািঁা ঁুসি পালা িকমকছ  ীষণ আড্ডায়। 
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 সি তা  

 
 

সুতপা রাকয়র দুসট  সিতা 

 
নিান্ন  

 

তুসম একস দগছ , িকসা 

িকস র্াও পসরা সা সিকয় 

দর্ াকি িসকত চাও ।  

অসগ্নকপৌরুষ , উিত অহসম া 

স িকি এিাকর । 

দতামার উচ্ছ্বাকস তরকগ আসম শুসন 

পতকনর ধ্বসন 

আছকড় পকড়া িুক  মুক  ও মজ্জায় 

সসক্ত  র ,  র  ারমুক্ত । 

আসমও পুসড়কয় দদকিা দদি 

সীমার সিং ট 

স কলই  ুকল র্াি 

সিিাকদর নানা মারপযাঁচ 

মু   াকলা দগামড়া আ াশ 

ধু্কয় মুকছ স্বচ্ছ সুন্দর 

এিার নিান্ন উৎসি আমাকদরও হকি । 
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উিত শা া দ কে দগকল 

 

দর্কত দর্কত এ িারও দদক াসন সনকিক  

দদক াসন ডাইকন-িাঁকয় 

পশ্চাকত পকড় িা া পলাকশর লাল 

উকড় র্াওয়া র্ত্নহীন সিসক্ষপ্ত সশমূল , 

দতামার দক্রাকধ্র পর িকয় র্াওয়া িলধ্ারা, 

সিলাসী দিযাৎস্নারাকত দদক াসন --- 

উৎ ণ্ঠায় অপল  দু’ সট দচা  । 

 ী  কর দদ কি ওসি ! 

এ কনা দর্ দদক াসন সনকির শ্রমক্লাত সু  

এ কনা শুধু্ই িাকনা – 

এরপর দতামার প্রসত  ার  ী  রণীয়  াি 

 

হাকতর লাগাম সঢ্কল হকয় একল 

অকশ্বর গসত  কম র্ায় এিিং 

আকস্ত আকস্ত  কম র্ায় 

ঝকর পকড় পলাশ, সশয়কর সশমূল 

তুসম নামকত িাক া 

নামকত িাক া এ টু এ টু  কর দপ্রকম 

দতামার পশ্চাকত, ডাকন ও িাকম 

ত ন দুঃশাসকনর স ড় 

শাসড়র পযাঁচগুসল সি দপ্রমহীন হকল  

 ত সনকচ নামকত হকি  াকিাসন   কনা  

 

িসহরকগর উিত শা া দ কে দগকল 

অতরকগ রুক্ষ্ম মৃসি ায় 

ঢ্াকলা িল িল 

শীতল শীতল 
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ক খ ব ে ো  

 
 
প্রেুেষ যিলবর দুখ  কখবেো 

 

অখভমুি 

 

একবোর যগো োপ খিল  অন্যবোর বোরুলির ওম 

খবষোি জঙ্গল  একো হৃৎখপে যরলিি চক্রবূলহ্য  

সরীসৃপ অেকোলর রোখত্র -বেোয যেোমোলকই র্োলক  

অরলণের আহে কুসুম 

 

অরণে যজলনলি আজ যেোমোর িসুেেো েে  

পোহোড় যজলনলি েুখম যগোপন িোেক 

সমেল  েবু আজ রোিোখ য়ো বোখশ াঁ র্োলক যেোমোলকই 

র্োলক সরু আ পথ যোনলিে যগরিো খ  যজেোৎেোনগর 

র্োলক শূন্য যিয়োিো  খপ্রয় নোরী শুশ্রূষোর নিী  

আরও র্োলক পিখবে বসলন্তর ধ্বখন 

বোরুলির শলে েুখম বখযর হলয়ি বল  

মুগ্ধেোর যসই র্োক এিনও যশোনখন 

 

পোলরো েখি স্পশে কলরো খবস্তীণ ে উবের মো খ , জুলমর সবুজ  

পোলরো েখি স্পশে কলরো মোনুলষর করে  আর িৃপ্ত  পোলয়র খমখি  

আাঁযোলরর যে দুগে খনম েোণ কলরি েুখম খিকশূন্য ভুল  

যসিোলন যজোিনো রচনো কলরো আজ প্রেেলয়র খবন্যস্ত আেুল ।   
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অেকোলর েোরো েোলব, েোক 

 

চোরখিলক এে আল ো িড়োলনো রলয়লি 

েবু েোরো অেকোলর যেলে চোয় েোরো েোক  

আমোলির যরৌেেোে কোরুকৃখে আর প্রখেশ্রুে চোরুবোক  

খনখশখিন স্তুখেময় উজ্জ্ব  আল োর কোলি এিনও, এবং 

উজ্জ্ব  যরলিি আজও খপ্রয় মোখ  আর খপ্রয় পেোকোর রং  

 

আমোলির স্বোযীনেো আজ আর শোখণে যশো খণে িৃ খি ভয় পোয়নোলকো  

নিনীলড় বলস েুখম দুই হোলে আগুন যলর রোি  

িহলনর খিন রোখত্র খক কলর যেরোলব েুখম আমোলির পুণেললোক প্রখেজ্ঞোর কোলি  

েোর ভোষো খশখশলরর ম ুগ্ধেোয় িোলস িোলস যভোলরর আল োর মলেো নোলচ  

েোর ভোষো নগরীর রোজপথ অখ গখ  খিড়খকর দুয়োলর  

গ্রোলম গলঞ্জ মোলে িোল  জ  মোখ  মোনুলষর যেো াঁল  

অখনবোেে আকোঙ্ক্ষোয় প্রখেখিন রোখশ রোখশ প্রিীলপর মলেো জ্বল  ওলে  

 

আাঁযোলরর প্রোন্তলিলশ অনন্ত আখিম যচোি েোহোলির উাঁখক খি লি দ্রুে 

যসই য োভ যসই েৃষ্ণো যসই কোল ো খনখশর্োক বহুলচনো আর বহুশ্রুে  

প্রখেখ  উন্মোি-রোলে যিোবল  উিেে েোর সোলপর েণোর মলেো হোে  

েোহোলিরও চোখরখিলক আমরো যরলিখি আজ প্রশোখন্তর ম ুগ্ধ রজনী আর  

সকোল র সূে েে োন, উজ্জ্ব  আল োর যিোড়ো, বণেময় জল র প্রপোে  

 

এলেো আল ো চো খরখিলক দুেখেময় মোনুলষর খবিলবর ঋলণ  

এে আল ো চো খরখিলক যজোিনোয়, এে আল ো সূে ে খকরলণ  

েবু েোরো অেকোলর খমলশ েোয়, খমলশ যেলে চোয়  

অন্য যকোন  ো সোর ইশলেহোলর, অে যক্রোলয, অসুি খদ্বযোয়  

েোরো খেলর যেলে পোলর অেকোলর, খেলর েোক সব  

আমোলির চোখরখিলক মোনুলষর দুেখেময় জীবলন রলয়লি 

স্বপ্নগেো অখনবেোণ আল োর উৎসব।   
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য  ি ো  জ ম ো  

 
                  Please visit:-     www.ishankon.com 

ঈশোনলকোণ যিয় ভো  য িো প্রকোলশর গেোরোখন্ । আপনোর ভো  য িোখ  এিনই পোেোন। 
                             য িো পোেোবোর খনয়মোব ী 
* ইন্ োরলনল র যেলকোলনো জোয়গোয় প্রকোখশে য িো পোেোলবন নো । 
* বহু  প্রচোখরে নয়  এমন  খ    মেোগোখজলন প্রকোখশে য িো পোেোলনো েোলব । েলব িুব প্রচোখরে এমন  খ    
মেোগোখজন , যিশ, আনন্দবোজোর সহ  অন্যোন্য  কমোখশেয়ো  পত্র- পখত্রকোয় প্রকোখশে য িো পোেোলবন নো। েলব নেুন 
য িোই কোমে । 
* যেলকোলনো য িো পোেোলে পোলরন । খচত্রক ো , এমন  খক ভ্রমণকোখহখনও। 
* য িো পোেোল  যলর যনওয়ো হলব সমস্ত খনয়ম যমলনই আপনোর যমৌখ ক য িোখ  পোেোলিন ।  
* য িো মলনোনীে হল  ইলম -এর  মোযেলম দুমোলসর যভের জোখনলয় যিয়ো হলব েখি য িক / য খিকোর ইলম -
এর  খেকোনো যিয়ো থোলক । 
* য িো অভ্র বোং ো খকলবোর্ে খিলয় খ লি ইলম -এর  মোযেলম পোেোলবন । 
* ভো  য িো এল  নেুন খবভোগ যিো ো যেলে পোলর।  
* য িো খনবেোচলনর বেোপোলর সম্পোিলকর খসিোন্তই চূড়োন্ত । 
* য িো WORD বো OPEN OFFI CE েোইল  পোেোলবন , PDF বো অন্য েোইল  পোেোলবন নো। এিোড়ো ইলমল র 
বখর্লে খ লিও পোেোলে পোলরন।  
* অমলনোনীে য িোগুখ  য িক-য খিকোলক জোখনলয় যিওয়ো যেলে পোলর ইলম  এর  মোযেলম।    
* আপোেে বিলর চোরখ  সংস্করণ FEB-MARCH, MAY-JUNE, AUG-SEPT ও  NOV-DEC নোগোি যবরুলব। 
আগোমী সংিেোর জন্য আপনোর য িোখ  পোখেলয় খিন এিনই  । যস্কচ সহ  পোরল  পোেোন।  
* ইযম -এর  মোযেলম য িো পোেোবোর খেকোনোিঃ-- manhope3000@gmail.com 
* য িো যেসবুলক ইনবলক্স খনম্নখ খিে খ ংলকও পোেোলে পোলরনিঃ--  
https://www.facebook.com/sadananda.singha.9   
* এিোড়ো আল োচনোর জলন্য পত্র-পখত্রকো পোেোলে পোলরন খনলচর খেকোনোয়িঃ--  
পদ্মো খসংহ 
C/O- নন্দো য়,  োইেেপ ওয় োর িেোলন্ র যপিলন, 
অভয়নগর , আগরে ো। PI N-799005 
[ য িক-য খিকোলির প্রখে একোন্ত অনুলরোয য িো পোখেলয়ই ঈশোনলকোণ প্রকোলশর আলগ যসই পোেোলনো য িো খ  
ইন্ োরলনল র যেলকোলনো জোয়গোয় খনলজ বো অলন্যর মোযেলম প্রকোশ করলবন নো দয়া  কর ]    

 

http://www.ishankon.com/
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ম ু ল ি ো ম ু খ ি  

 
ক ৃ খ ি ব ো স  চ ক্র ব ে ে ী   
এ ব ো ল র র  ‘ ভ ো ষ ো স ো খ হ ে ে  স ম্ম ো ন ’  ২ ০ ১ ৬  প্র স ল ঙ্গ  
 
হয়লেো বলয়স ো কম খি  বল  সংগীেকোর শংকর -জয়খকষোণ যে দুইজন বেখি েো আমোর অলনকখিন জোনো খি  

নো। পরবেেী কোল  ক েোণজী আনন্দজী যে দুজন বেখি েো আমোর প্রথম যথলকই জোনো খি । খকন্তু অনুপ -দু ো  

যে দুজন বেখি েো সবোরই জোনো খি । খকন্তু সবোই একলত্র দুজলনর নোম অনুপ -দু ো  বল  উলিি করলেন। 

অনুলপর আল োচনো হল  দু োল র আল োচনো হলবই খকংবো দু োল র আল োচনো হল  অনুলপর প্রসঙ্গ আসলবই। 

প্রোয়সমলয়ই ওাঁলিরলক যিিোও যেে একসলঙ্গ। হয়লেো কমেসূলত্র একই অখেলস খিল ন বল  বো হয়লেো পোশোপোখশ 

বোখড় কলরখিল ন বল । অলনক খকি ুলেও দুজলনর মলযে িুব খম । এে খম  যে ওাঁলির দুজলনর মলযে ঝগড়োর 

কথো যকউ খচন্তোও করলেো নো।   

এবোলরর পঞ্চম ভোষোসো খহেে ২০১৬ সম্মোন আ োিো আ োিো কলর নো খিলয় অবশ্যম্ভোবী ভোলবই যেৌথভোলব অনুপ 

ভট্টোচোেে ও দু ো  যিোষলক যিওয়ো হলয়লি েো সম্পূণ ে ে ু খিেুি খসিোন্ত।   

 

প্রসঙ্গে উলিিে যে খত্রপ ুরোর সো খহেে ও সংস্ক ৃখের যক্ষলত্র খনর সভোলব অবিোন যরলিলিন এমন গুণীজলনর সংিেো 

কম নয়। ম ূ ে খত্রপুরোর সোখহেে -সংস্কৃখের যক্ষলত্র উলিিলেোগে অবিোলনর খবনীে স্বীক ৃখে জ্ঞোপনোলথ েই 

“ভোষোসো খহেে সম্মোন” প্রিোলনর এই উলিেোগ। স্বলক্ষলত্র েলথষ্ঠ যেোগেেোর প্রমোণ যরলিলিন, যোরোবো খহকভোলব স্বীয় 

সোখহেেিশেন, জীবনিশেন প্রখেষ্ঠো কলর পোেক এবং সংস্কৃ খেমনস্ক বেখিবলগের সমীহ ও অনুরোগ আিোয় করলে 

সমথে হলয়লিন এমন বেখিলকই “ভোষোসোখহেে সম্মোন” যিওয়োর জন্য ভোষো ট্রোট-এর সিস্যগণ খির কলরন। 

যসজলন্য জোে-যমে-বণে- খ ঙ্গ-ভোষো ইেেোখির ওপর গুরুত্ব যিওয়ো হয়নো।   
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অনুপ ভট্টোচোে ে প্রসলঙ্গ সংখক্ষপ্ত কথোিঃ 

 

জন্মিঃ ২রো এখপ্র  ১৯৪৯ 

জীখবকোিঃ ১৯৭৩ সোল  আগরে ো এ খজ অখেলস কোলজ যেোগিোন কলরন। অবসর খনলয়লিন ২০০৯ সোল । 

য িোল খিিঃ অনুপ ভট্টোচোলেের য িোর শুরু হয় ১৯৬৫-৬৬ সোল । খশ ং থোকোকো ীন প্রথম গল্পখ  য লিন 

অসমীয়ো ভোষোয়। গলল্পর নোম ‘িুখড়’ প্রকোখশে হয় যগৌহোখ লে। যসইসময় প্রচুর কখবেোও খ লিলিন খেখন। 

যিো লব ো যথলকই একযরলণর খবললষণোত্মক িৃখিভখঙ্গ খি  অনুলপর মলযে। ম ু েলবোলযর অবক্ষয়, সমোজজীবলনর 

অবমূ েোয়ন েো াঁলক পীখড়ে কলরলি জীবনভর। েো াঁর য িো মলযে আলি রূপক ও প্রেীকীর খমশ্রণ। খেখন গল্প 

খ িলে খগলয় গল্প আাঁকলেন। েল  পোেলকর কোলি েো াঁর য িোগুখ  িখব হলয় উলেলি। এিোড়োও েো াঁর অলনক 

য িোই খি  খনরীক্ষো যম েী। 

প্রকোখশে গ্রন্থিঃ গল্প – পোখি ও পো ক, িখব মোনুষ। উপন্যোস – খপ্রয়ভূখম, খনরন্তর পরবোস। যবেোর নো ক – 

জল োচ্ছ্বোস। য খ খিম – স্বপ্ন যিিোর স্বপ্ন। কোগজ – যেৌথ সম্পোিনোয় পিলক্ষপ, পো াঁচ িয় ক্রীেিোস।   

 

দু ো  যিোষ প্রসলঙ্গ সংখক্ষপ্ত কথোিঃ 

 

জন্মিঃ ১৫ খর্লসম্বর, ১৯৫০ । 

জীখবকোিঃ ১৯৭৩ সোল  আগরে ো এ খজ অখেলস কোলজ যেোগিোন। অবসর ২০১০ সোল । 

য িোল খিিঃ সির িশলকর যগোড়োর খিলক য িো শুরু কলরন। েো াঁর য িোয় আলি এক অনুসেোনী ি ৃখি। এই 

িৃখিভখঙ্গ অলনক োই যগোলয়ন্দোসু ভ। সোরোজীবন মোনুলষর ম ুিই খনিু াঁে ভোলব আাঁকোর যচিো কলরলিন। গলল্পর 

আশ্রয় রূপক। খনরীক্ষোযম েী য িো প্রচুর।   

প্রকোখশে গ্রন্থিঃ গল্প – সমপখরমোণ মোখ । উপন্যোস – অখগ্নসূত্র, িদ্মবোস।  

কোগজ – যেৌথ সম্পোিনোয় পিলক্ষপ, পো াঁচ িয় ক্রীেিোস।   

 

“… আখম যেোমোলির মোখন নো। প্রচে প্রোণপ্রোচুে ে খনলয় আমরো যবাঁলচ আখি। যেোমোলির খচন্তোয় যমোল ই খবেস্ত 

নই। আখম জোখন এিলনো যবাঁলচ আলি অলনক পোখি -নিী-আকোশ-নোরী …”  

- অনুপ ভট্টোচোেে। 

“… আখম সুন্দলরর যপিলন ি ুখ খন কিনও। আড়োল  অসেে, অসুন্দর ও ম ুলিোশ িুল  যে োর যনশো আমোর 

খকি ুলেই কো লে চোয় নো। …” 

- দু ো  যিোষ 

 

 
 

 

                                                                                সূচীপত্র 
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আ ল  ো চ ন ো   

                  
 ক্ষ ণ  ব খ ণ ল ক র  ক খ ব ে ো র  ব ই   
শ ব শ্য ব ো  ক  
 
পৃখথবীলে প্রথম যকোথোয় কখবেোর জন্ম হলয়খি , সব েপ্রথম কখবখ  যক খিল ন এর উির আমো লির জোনো যনই। 

েলব পৃখথবীর সমস্ত ভোষোয় কখবেো য িো হলয়লি – এ ো স্বীক ৃে। সমস্ত জোখেলেই কখবরো আলিন। যকোনিোলন 

সংিেোয় কম, যকোনিোলন অজর। আর বোং ো ভোষোর কখবলির সংিেো কে েোর যকোন খহলসব যকউ খিলে 

পোরলবননো। প্রখেখিন নেুন কখব ও কখবেোর জন্ম হলি। স্বভোব কখব ও স্বলিোখষে কখবর জন্মও হলি প্রখেখিন। 

হয়লেো “সকল ই কখব নয়, যকউ যকউ কখব” । খকন্তু সোখহেে যেলহেু কোরুর বেখিগে সম্পখি নয় যসলহেু 

প ৃখথবীলে সবোই খনলজর স্ব স্ব অনুভূ খে কখবেো খকংবো সো খহলেের মোযেলম বেি করলে পোলরন েোলে কোরুর 

মোথোবেথোর কোরণ আলি বল  মলন হয় নো। এ ো যেো  খেক যে অস্ত্র হোলে েুল  উন্মি হলয় েোওয়ো যথলক ক ম 

েুল  কখবেো য িো মোনব জোখের পলক্ষ মঙ্গ ।   

 ক্ষণ বখণক ম ূ ে স্বভোব কখব এবং কখবেো খ িলিন বহূ খিন যলর। প্রকোখশে কখবেো বইলয়র সংিেোও কম নয়। 

সির িশক যথলক ওাঁর কখবেোর সোলথ আখম পখরখচে।এ ো ও াঁর সপ্তম একক কোবেগ্রন্থ । শবশ্যবো ক বইখ র পোেো 

ওল্টোলেই কলয়কখ  বেোপোর আমোর নজলর পড় । একিঃ এখ  িীি ে এবং একখ মোত্র কখবেোর বই এবং  োইন 

সংিেো ১৭০০-এর ওপর। দুইিঃ বইখ র নোম শবশ্যবো ক এবং এখ  উৎস্বগে কলরলিন “বেবসোয়ী বেুলির”। 

সুেরোং পোেক পড়োর আলগই বইখ র সম্বলে এক ো যোরণো কলর যনলব। কখবেোর ভোষো সর  এবং এক খনিঃেোলস 

পলড় যে োর মে। পড়োর পর মলন হলয়লি এ ো একরকম শবশ্য চখরে মোনস। েোই এিোলন যকোন প্রখেবোিী 

 োইলনর আশো করো অন্যোয়। প্রখেখ   োইলনর খবষয়বস্তু খনব ে োচলন এক ো অখভনবত্ব আলি যে ো হয়ে  ক্ষণ বখণক 

বল ই সম্ভব হলয়লি। স্বীকোর করখি, এইরকম কখবেো  য িোর কথো আখম যকোনখিন ভোখবখন আর ভোবল ও হয়ে 

যকোনখিনই খ িলে পোরেোম নো। শবশ্যবো ক আসল  শুযুমোত্র একখ  কখবেোর নোম নয়। শবশ্যবো ক আসল  

একখ  অথেননখেক িখ  ।   

কখবেোর আরম্ভ হলয়লি এভোলবিঃ- 
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“অলথের যচোলির পোেো একখত্রে হয় নো কিলনো   

কিলনো শ্রম খনলয়োজলন ক্লোন্তও নো; ভ ু  হয় নো 

অলথের িখড়লয় পড়োর সমুিয় ইখেবৃিোন্ত  

অথে আলিই, খি , থোকলবও মযেমখণস্বরূপো।“  

আযুখনক সমোলজ কখবর কোলি কিলনো মলন হলয়লিিঃ - 

“শবশ্যভূ খম যকলড় িোয় ব্রোহ্মণ -ক্ষখত্রয়-শূে খমল  

শবশ্যবো ক ক্রমশ খনজভূলম পরবোসী হয়  

চেুবণ ে সমোজ সৃ খির ম ূল  আখিকথো যপশো  

কোল  কোল  কলেো কী এলসলি মোনুষ সুখবযোলভোগী” 

আবোর কিলনো মলন হলয়লিিঃ- 

“পৃখথবী সোেলশো যকোখ  মোনুলষর একজনও  

বেবসোহীন নন। বৃথো যলর রোিো গলড় ওেো  

খবেোস ও যবোয, সুস্বোগে যহোক নেুন সমোজ  

সূখচে-অনুসূ খচে উচ্চনীচ যকউ ভোবো ভ ু ” 

সবলশলষ কখবর মলন হয়িঃ - 

“সব যপলয়খির যিলশ চোওয়োরো যিোলর যহলসলিল  

নুন আনলে পোন্তো েুলরোলনো আমোলির সংসোলরও  

সখেক খিকখচি রলয়লি বল ই পূব েপ খশ্চম  

খিগন্ত আল োকমো োর সোেরলে সুবণ েময়”  

 

পরবেেী গ্রলন্থর আশোয় থোক োম।   

                         ---- সিোনন্দ খসংহ   

(প্রকোশকিঃ ভোষো প্রকোশন। িোম ১১০.০০। প্রকোশকো  জোনুয়োখর ২০১৬) 
                                                                                       সূচীপত্র 


