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                         সম্পাদ ীে 

 
 

এ  
েূকিন োিাহর ার গান মকন িকড় প্রােসমকেই – মানুষ মানুকষর িকন্য, িীবন িীবকনর 
িকন্য। হ ন্তু বাস্তব হেকত্র আি এ ি ুোবা দর ার আমরা  যিন মানুকষর িকন্য হিন্তা-
োবনা  হর! অন্যাকের হবরুকদ্ধ আমরা  যিন প্রহযবাদ  হর। সংখ্যািা শনূ্য বকল 
হ ানহদন আহম োহবনা। হ উ হ উ অবশ্যই হিন্তা-োবনা  করন। প্রহযবাদও  করন হ ছু। 
হ ন্তু যার প্রহযবাকদর ধরণিা সহযযই প্রহযবাদ হ না এ হনকে ধকন্ধ িহড়। 
‘আহম’ নাম  শব্দহি ইদানীং আইকেল িাওোর ছাহড়কে ব্রহ্মাকে হেকস হবড়াে। হ ন্তু হ  
মাহির বৃেমূকলর  িা আি হ ািাে িাহন োহরকে হগকছ, যাক  হখ্াোঁিার দাহেত্ব, যাক  
িুণঃপ্রহযষ্ঠা  রার দাহেত্ব  ার --- এ িা হ  োবকব? সিীব বস্তুর প্রাণ আকছ বকলই 
নড়ািড়ার উিহিহয। আমাকদর  াবযীে হক্রো-প্রহযহক্রো ও মহস্তষ্কজািায অহেবযহক্ত যারই 
বহেঃপ্র াশ,  ার অহন্তম িহরণহয মৃযুয। যবু আহম হদকখ্হছ বহু হলা ক  ‘আহম’ নাম  
শব্দিা হ ন কুকর কুকর হখ্কে িকলকছ!  
দুই 
আমাক   কে িন হিকেস  করহছকলন, ঈশানক াণ  কর আিনার  ী হ ছু লাে েকেকছ?  
আসকল এসব প্রকের িবাব িাক  না। এিা হি  হ  আমার হনকির হলখ্ার সমে অকন  
 কম হগকছ ঈশানক াণ  রকয হগকে। হ ন্তু িৃহিবীকয অকন  হ ছুই আকছ হ খ্াকন লাে-
হলা সাকনর  িা হিন্তাকযও আকসনা। খ্ুব উৎসাে ও উদ্দীিনা হনকে ঈশানক াণ হবর 
 হর। হত্রশ বছর আকগ হসই এ ই উৎসাে ও উদ্দীিনা হনকে আহম হনকির উকদযাকগ 
হলহিল মযাগাহিন হবর  রযাম। এখ্কনা হসই এ ই উৎসাে-উদ্দীিনা অনুেব  হর। স্বগযীে 
যৃহপ্ত িাই।  হব-হলখ্ -িািক র সমিযন হিকল হসিা সািয  েকব। ঈশানক াণ-এ এখ্ন 
ি যন্ত  াোঁরা হলকখ্কছন যাোঁকদর অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা  হর আগামী হদকনও যাোঁরা সমিযন 
িাহনকে  াকবন। 
গয অগাস্ট ২০১৬ সংখ্যার ঈশানক াণ  যিন হদকখ্কছন, যার এ  শযাংশ হলা ও 
মযাময িানান হন। িাহননা এবার উন্নহয েকব হ না। যবু আশা রাখ্লাম। 
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হযন 
 হবযার হডস্কিি হেউ আর হমাবাইল হেউ-এর মকধয হ ছু যোৎ িকল আসকব  হদ 
 হবযার লাইন এ িু লম্বা েে। হমাবাইকলর হিন হছাি বকল  হবযার  লাইন লম্বা েকল 
হমাবাইল হেঊকে লাইনিা হেকগ হনকির লাইকন আলাদা লাইন হেকসকব হদখ্াকব। আবার 
হডস্কিি হেউকে ঐ এ ই  হবযার লাইনিা এ  লাইকনই হদখ্াকব। এিা হনকে হ ছুই 
 রার হনই আিাযয। আর অকনক   লকমর হলখ্া  হবযা িাহিকেকছন বকল োকযর 
হলখ্ার অষ্পিযার দরুন হ ান অের বদকল হগকছ হ না িাহননা। হলখ্া সবসমে অভ্র 
বাংলাে হলকখ্ DOC /DOCX েরকমকি িািাকনার িন্য আবার অনুকরাধ রইল। হলখ্া 
ইকমকলর বহডকযও হলকখ্ িািাকয িাকরন। 
িার  
এখ্ন ি যন্ত  াোঁরা ঈশানক াণ-এ হলকখ্কছন যাোঁরা ঈশানক াণ-এ সবসমকের িকন্য আমহিয 
বকল ধকর হনকবন এবং যাোঁকদরক  সহবনকে অনুকরাধ সব সংখ্যার িকন্য হলখ্া িািাকবন। 
আর  াোঁরা আকগ হলখ্া িািান হন, হলখ্া িািাকনর িকন্য সবার প্রহয অনুকরাধ রইকলা। 
আগামী সংখ্যা হেব্রুোরী ২০১৭ হয হবরুকব। এ িবয হিক  ই-বই প্র াশ শুরু েকলা। 
প্রিম ই-বই হেকসকব শুকেশ হিৌধুরীর  হবযা সং লন প্র ৃহয িুরুষ ঈশানক াকণর সাকিই 
প্র াহশয েকলা। ডাউনকলাকডর হলংক  হি   রকলই  হবযা সং লনহি ডাউনকলাড 
 রকয িারকবন। 

 
HOME 
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 হবযা 
 

 

 

সাইবার সংগীয    নকুল রাে 
 
১ 
 
 কে হযামার িরস্বর, 
হ -গান হেকস আকস 
হস হযামার েযকবদনা। 
 
আি  কির মকি হববাে 
হযামাক  িাই না আর। 
 
২ 
 
সারকলয মখূ্যযা োকলা 
যবু হস অসহ্য নে; 
েুল বানাকন হিহি আসকযা  
যবু অকিো উকিো হছল না। 
আি হ ন্তু বুহদ্ধ  কর  
হেসবুক  আমাক  ি াকল। 
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৩ 
 
হযামার হসোঁহড়র শুরু 
আমার বু  হিক । 
 
হযামার দৃহি হনবদ্ধ 
আমাক  িাওোর মকধয। 
 
িি িকির হখ্াোঁি হদে, 
আহম হযামার সকগই আহছ। 
 যিুকু উিকল 
হসোঁহড় গুণকয িাক া। 
 
৪ 
 
 খ্নও অন্য মানুষ 
হনকির েে অনুেকব। 
 
 খ্নও হনকির মকনর মানুষ 
অন্য মানুকষর ছদ্মকবকশ 
ঢুক  িকড়। 
 
অনন্যযা এয হসািা নে। 
 
৫ 
 
অিমাকনর োষাকযও 
অনুবাদ আকিহে । 
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সন্তান আমাকদর শরীকরর 
যবু হ ন মকন েে 
যাকদর স্বাকিয 
আমরা প্রািীন। 
 
৬ 
 
মাহির অহধ ার সবযিনীন, 
আ াকশর মকযাই স্বাধীন। 
 
িাহখ্র ডানারও 
 িণা আকছ, যাকদর 
বুক র োষােও ওম্ িাকগ 
শাবক র আশাে। 
মাহি মানুষ িাহখ্র অহধ ার 
আ াকশর হনকি এ ই  
 
৭ 
 
বহুহদকনর িুরাকনা বাযাস 
যবু হ ন প্রহয বসকন্ত 
হযামাক  মকন িকড়। 
 
িকি  ৃষ্ণিূড়া মাহড়কে 
হগকছ  য হমহলিাহর ট্রা  
 
হযামার শযশুদ্ধ প্রািযনােও 
হবপ্লব আকসহন সিকরর দশক । 
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শকবর হমহছকলও যুহম এ া 
আমাক  োকলাকবকস হগকল। 
 
৮ 
 
হমক র হেযকর হেসবু  ? 
হেকল একসহছ— 
 
েে হনই, বৃহির সুকযা 
হবকে হমক র হমকেক  
হি  বান্ধবীর মকযা 
হনকে হনকম আসকব যহুম। 
 
৯ 
 
িাযাকলর  িা িাহন না, 
যকব িাকের যাকল যাকল 
িা িাহলকে না-কগকল 
এই দুক যাকগর রাকয  
বাহড় হেরকয িারকবা না। 
 
আশ্চ য ! 
িকি এ  বাহড়-োরাকনা 
মাযাকলর সকগ হদখ্া। 
 
 
১০ 
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গান এয শস্তা নে; 
মানুষ আসু  দকল-দকল 
যখ্নই সাইবার সং 
 
িল হরাবসন হিকগ 
উিকলই— 
িুনবযার সাইবার সং 
হসম্ হবাি ব্রাদার। 
 
১১ 
 
শুধু িৃহিবীর নে, মানুকষর 
অন্তকরও অন্তঃসহললা নদী 
বে, দাোঁড় িাকন ইচ্ছাশহক্ত 
আিীবন। 
 
মাকে মাকে হপ্রমাসক্ত সাোঁক া 
ধকর িারািার  হর 
গৃেি-িীবন। 
 
 
১২ 
 
অের িকড় আকছ হদকখ্া 
দুহদযকন হবদনা িাগাকয; 
 
সুখ্ী অেরগুহল মাকে মাকে 
অলস েহগকয  ৃিা  কর হদকখ্; 
যাকদরই সুহদকন হবদনামে 
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অেরগুহল যখ্নও হনেযী  
জ্বকল উিকয িাকন। 
 
১৩ 
 
হনকির সকগ  িা না-বকল 
সগী বাছাই  রা  হিন। 
 
হযামাক  িাওো আরও িহিল। 
হযামাক  িাওো আরও িহিল। 
 
আমার সকগ আমার েগড়া 
হিরহদকনর; স্বািযক  যব ু
িরাকিয িড়াকল— 
সবকিকে োকলা েকযা, 
যা-ও সম্ভব নে িাহন 
হনকির সকগ  িা না-বকল।  
 
১৪ 
 
িীবন যার হনিস্ব হনেকম 
ইন্িারকনকি িকল; 
আহম িীবকনর দাস, অিি 
িীবন মযৃুযর। 
োকলাকবকস োয শক্ত  কর 
ধকর বাোঁিা উহিয; 
বাোঁিার উজ্জ্বলযার সমকেও 
োকলাবাসা হবহক্র অনুহিয। 
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১৫ 
 
 খ্ন ম যাদার হিকে ওিকন  
োরী েে লুহেয দ্রকবযর; 
 
 খ্ন সম্মাকনর হনকি বকে 
 াে মানুষ হ না-কবিা; 
 
 খ্ন শরীকরর হিকে দী য 
েে  ৃহযেীন ছাোকলা ; 
 
যখ্নই হিকগ ওকি হদ্রাহেযা। 
 

 

 

 

HOME 
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গল্প 
 

 

 

িাণু           দুলাল হ াষ 
 
এ িা ছহব যুকল রাকখ্া। 
বন্ধ িানালার বাইকর বুকড়া হশউহল েুকলর গাকছ, এ  এ   কর হশষ হযনকি সবুি 
িাযার দু’হিাই খ্কস িড়কছ  খ্ন,  করর হেযর বাযাস এ  মোশূকন্যর হনকি, িাকের 
হনকি মাহি না-হিকে শূন্যহিহয বুক  শুধু হৃৎহিে শব্দ  কর। রক্ত ছুকিাছুহি  কর িান্ত েে, 
এখ্ন যক্তাকিাকষ হ বল শুকে িা া— 

এ িা লাশ। বাইকর হেযকর এ ই শব্দ হশাকন --- শামু  িু কর িু কর খ্াে  েিা 
িাহখ্। হনঃশ্বাকসর গকন্ধ মকন িকড় মন্বন্তকরর হদকন বদ্ধ-হগাোল  কর  িকি-গকল মকরহছকলা 
হবাধনী। এখ্কনা মাহি স্পশয  কর আকছ  ং ালসার, শূন্যদৃহিকয শযহিকদ্র শরীকর 
সূ যাকলা  ঢুক   াে, আকরাগযলাকের হিিা  কর হস, হনকির ছাো হদকখ্ হন  কযাহদন 
যার মকন িকড়।  
--- এই হলা িার অবসাদ হনকে হশল্প গকড় বহুরূিী। যীিযং করর িালহিত্র হদখ্াে, 
যীিযং র িাগল। 
 কযািুকু িাগল েকল মখু্ গহড়কে লালা েকর, হিিিা হিকির সাকি এ া ার েকে  াে। 
দী য িুলদাহড়কয আবৃয হিাখ্। োেনার মকযা িল  িকড় না। দী য াল এই  কর শুকে 
আকছ, হলা িা আসকল হ  ? 
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নািক র হ ান িহরত্র েকয িাকর ? যােকল মঞ্চশ যা েকব এই র মঃ  হিাখ্ খ্ুকল নড়বকড় 
 র, হিাখ্ বুকি অন্ধ াকরর শরীর হছোঁকড় খ্ুবকল িিা-গলা মাংকসর মকযা ইহযোস িাবর 
 াকি। দী য াল যক্তাকিাকষ শুকে শুকেই এক র ির এ  আোঁিড়  াকি মাহিকয। এ  
গাদা হ োঁকিা  রমে হ লহবল  কর।  রমে বযাকের রািত্ব। এবং হযল হিিহিকি এ িা 
সাি যক্তাকিাষ হবকে শুকে িা া িুরুষিার হ ৌনাগ ছুোঁকে ছুোঁকে  াে এখ্ন। বাহড়-রাখ্াল 
হলা িা দী যহদন এ ই েহগকয শুকে িাক । 
বন্ধ দরিার বাইকর হিৌ াকি গা হ োঁকষ িাক  সড়ালযা লালুও – েক্ত লালকমােন বুকড়া 
েকে হগকছ।  করর হেযর হিক  শব্দ শুকন মাকে মাকে হিিুহি িড়াকনা হিাখ্ খ্ুলকয হিিা 
 কর,  ি েে, এ বার হলি নাকড়, আবার এ ই েহগকয শুকে িাক ।  
হস োবকয িাক , এ হদন ‘িররকবহয িররবহয’  কর, আি হ ন মাহি ছুোঁকে শুধু শুকে 
িা া! প্রের হগাণা হ বল।  মু আকস না, উলকিা সংখ্যা গুকণ গুকণ ক্রমান্বকে শূন্য  খ্ন, 
িৃহয আকস। 
 াকির লাল-িুষণীিা িুকষ িুকষ, নীল মশারীর হনকি শুকে হ বল মশারী মশারী। ধাোঁধার 
মাকে ডানা-কমলা িরীর মুখ্ রামধনু রং েুনেুহন লম্বালহম্ব হদালনা দুলকযা। েধুা লাগকযা 
েুধা। হিাকখ্র হ াকণ িল গহড়কে হিহ্বাে লবণাক্ত স্বাদ লাগকযা যখ্ন – হসানা, হসানা 
আমার, হেকদ হিকেকছ নাহ  হযার! িাোঁদ মুখ্িা শুহ কে হগকছ বকল, হিার িবরদহস্তকয 
স্তকনর হবাোঁিা মুকখ্ িুকর হদকলই অস্বহস্ত! োয ছুোঁকড় িা ছুোঁকড়ও হনস্তার হনই –  কযােণ না 
অবসাদ, আো  ুম!  ুকমর মাকেও লাল-িুষণী আর িরীর মুখ্ েুনেুহন লম্বালহম্ব হদালনা 
হদালকযা।  
হ  হিন্ডুলাম  হড়িা  করর দহেণ হদক র িালাে দহড় হদকে বাোঁধা হছকলা, দমবন্ধ, যাকর 
হদন দুই আকগ আধল ইি ছুোঁকড় হেকে হেকলকছ হস, অনিয   কযা  িিাহয। োো  াোঁকি 
ডান োকযর যিযনী হ কি হগকছ অকদ্ধয িা, আেলু িুইকে িুইকে রক্ত িকড়। হিাখ্ বুকি 
হস বেুকয িাকর এ  দুই  কর এমহন আিন শরীর হছকড় সমূ্পণয মুক্ত েকে  াওো 
এ হদন।    
হ ািাে  াওো ? হসখ্াকনও হ  এমহন হদোল  হড় আকছ ? দমবন্ধ ? িানালার বাইকর 
হশউহল েুকলর গাকছ আকিা এ হি িাযা অবহশি আকছ হেকব আশ্বস্ত েে হস। িৃহয 
োযড়াে। 
এক র ির এ  আোঁিড়  াকি মাহিকয।  ান হিকয হশাকন --- এ িা শামু  িু কর িু কর 
খ্াে  েিা িাহখ্, হিোঁিাকমহি  কর— 
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যীিযং র……… যীিযং র……… 
হনকিক  আকরা গুহিকে হনে! যবু হখ্ালস োেকয িাক । শামুক র মজ্জা ও হমধা িু কর 
িু কর খ্াে ……… 
এ িা  া  এ হদন গুলহয ছুোঁকড় হমকর হেকলহছকলা অনগ। অবকশকষ অনকগর  াকছই 
 াকব হস। বলকব, আহমও িালাইহন হর, আসকল বুহড়ছুোঁই হখ্লহছলাম হনকির সাকিই। হ ছু 
 িা  ািা াহি, ছহব আোঁহ বুহ । হ মন, োো হিন্ডুলাম  হড়  কর েুলকয িাক  বা 
এ িা সাি এ িন িুরুকষর হ ৌনাগ ছুোঁকে ছুোঁকে  াে এমন। 
 
দুই 
 
যীিযং র, এইর ম ছহব যুকল মকুছ হেকল, যুহমও হ  মকনর ছহব যুলকয িাকরা ?  ী 
হিকেহছকল ? 
এ িা  র।  কর হসানামুখ্ী সূকি আনন্দমেী মা  হদ নহি াোঁিা বুনকযা! এ িন অরুণ ান্ত 
প্রাযঃ ালীন প্রাণাোম হসকর  ুম োোকযা --- যীিয, যীিয উকিা, প্রোয-কেরী  াে 
হদকখ্া! 
যুহম হছকল  হব! অস্বী ার  করহছকল এি যন্ত িীবকনর  য িিাগলা যত্ত্ব।  িনাে অ িকন 
িীবন নে। বকলহছকল,অনুেকব অনুেকব। হলকখ্হছকল, একযা দুঃখ্ হ  হ ান িৃহয নে, 
 হবযা উচ্চারকণর মকযা িীবন একযা দুঃখ্ হ , সামান্য দী যশ্বাকসও এ িা গল্প েে! 
একযা দুঃখ্ হ  হ ান স্বপ্ন নে, িৃহয নে এখ্ন, সন্তিযকণ সন্তরকণ বযস্ত আহছ --- হ ান 
দুঃখ্ নে। 
যােকল সুখ্ ?  ী সুকখ্র আশাে মন যইু গেৃীও না বাউলও না। এ া এ া হবিরণেূকম 
যীিযং র, যুহম এ িন গৃেী হছকল। সড়ালযা লালুিা উকিাস  ািাকব বকল হেকর হগকছ। 
 করর দাওোে, লযাি নাকড় লালকমােন। যবু হযামার বুক  অনবরয বইকয িাক  --- 
হেকল আসা শ্মশান  াকির  াকছ হছাট্ট নদী, যার বুক  হঢউ, রাকয িূণয িাোঁদও োেকয 
িাক । আর যুহম এ া এ া --- 
 কর, যক্তাকিাকষ শুকে শুকে এখ্ন  ী োবকছা ? েুধা ? রান্না করর হবড়াল হযামার স্বপ্ন 
হেকে হদকেহছকলা ?  র যছনছ  করহছকলা ? হযামার শরীকর শরীর হ োঁকষ আিও অনবরয 
হডক   াে হদকখ্া েুধা। যুহম যাকর  ী শাহস্ত হদকয িাকরা ? হ ান ছহব যুকল রাখ্কয 
িাকরা ? 
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িাকরা না। এখ্ন হ ছুই িাকরা না যীিযং র! শয হিিা  করও োযিাক  মুহিবদ্ধ  রকয 
িাকরা না। যক্তাকিাকষ হ বল শুকে শুকে োবকয িাক া--- 
অনগ িাকন না, প্রহযবার বী যিাকয  যশয মযৃুয েে! উল্কািাকযর মকযা এই িন্ম, 
িীবন যুহম  াকব হ ািাে ? হনহশ্চয গন্তকবযর  িা বলকয িাকর এ মাত্র যীিযং র, এখ্ন 
এ া এ া – 
যবু এই  কর হরািহদন হযহত্রশক াহি হদবযার িুযুল গকড় হস,  ার িকন্য ? এ িাও 
োেকয িাকর না। আত্মেযযা  রকয িাকর না যীিযং করর িন্যই। আকরাগয িাে, 
হবিদেঞ্জন মধুসূদকনর িুযুল বানাে! 
আসকল িাগল েকে  াে হস উহনশ বছকরর িন্মলগ্ন হিক ই! হেরা রকির হমলাে হবলালী 
যার োয ধকর হনকে  াে। হবলালী হষাল।  ািযাস যলাে হমলা বকসহছকলা।  ৃষ্ণনগকরর 
িুযুল  কযা হসাোহগ োবকয িা কল, অন্তঃসত্ত্বা হবলালী যার োয ধকর হনকে  াে দূকর 
শেরপ্রাকন্ত।হযন হ ানার হমা াকম  ালীেহ রার  কর হস ঢুক  হগকলই দরিা বন্ধ েকে 
 াে। বন্ধ িানালা, দরিা, হবড়ার োোঁক  োোঁক  হবষিান  কর হবলালী। হববস্ত্রা েকে 
মাহিকয শুকে িাক , রক্তেরণ েে --- শািকমািন। অকন  িকর, দরিা খ্ুকল হবহরকে 
আকস  খ্ন, এ গাল হেকস বকলহছকলা--- হম  হ কি হগকছ। 
 
হযন 
 
এইসব দদহে  না দিহব  সুধা ? আমাকর িাগল  কর আসকল খ্ড়কুকিা, খ্ুোঁকি খ্ুোঁকি 
িাহখ্র িঞ্চ ুহিক   াবযীে আ াঙ্ক্ষা খ্কস িকড়  াে সমুকদ্র, প্রহযহবম্ব হদকখ্ অবকশকষ 
োোঁি হদকল --- িড়ইুোহয  কর মাকছরা, হনহশ্চকন্ত সাোঁযার  াকি। হিযিৃকেও িকল 
হ ানহদন যিযণ  হরহন,  ারণ প্রহযবার বী যিাকয  যশয মযৃুযর মাকে এই িকন্মও শুধু 
এ া এ া – মরকণর হিন্তা এবং আমারই নাহে হিক  িন্ম হনকলা হ  হবড়াল, রান্না র 
যছনছ  কর প্রকদশিুকড় এ া এ া হডক   াে, অবকশকষ হ ৌনাগ ছুোঁকে িাক  --- হ ন 
হবোঁকি আহছ ? 
এ হিমাত্র  হবযার িন্য ? হ ৌনকরাগ হনঃসগ  কর শুধু, এ লা  কর ছাকড়। হগরিাহল 
হেযকরও িার হদোকলর  র  কর এ া এ া। দশযক র েূহম াে অবকশকষ  য এ লা 
েকে  াওো অনগ িাকন না! আমার এই এ া ীত্বকর সম্ভ্রম  কর  াে শালারাই িগু 
 করকছ আমাকর— 
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হব ষযণ  করকছ হবলালী। হস িকল হগকল বুক  হম  িকমহছকলা  েহদন ? িাোি 
হ াম্পানীর  মযিাহর আমার বাবা এ হদন হব ার েকে হগকল হনশা ধকরহছকলা, আযকরর 
গন্ধ হনকে হেরকযা গেীর রাকয। আমারই িকন্য মাকের সমে নি েকে হ কযা – এই 
হিন্তাে  যিুকু দুঃখ্ আকছ ? এ িন নাবাহল াকর নারীকত্বর ম যাদা হদকে হ উ িাগল 
েকে  াে আহম হবশ্বাস  হর না। আর এ িন বন্ধরু হিাখ্ হিক  হসই েুল িাহখ্ আর 
হিানাহ র রেস্য হিকন, হযকল হযকল যাকর েযযা  করও আহম িাগল নই। --- এই 
আহম, অন্যরূকি যীিযং করর ছহব যুকল রাকখ্া। 
 
িার 
 
এই র ম অসংলগ্ন হিন্তা। হিন্তার হেযকর হিন্তাে, দ্বকে যীিযং র িাগল েকে  াে। 
এ লা শুকে বকস এখ্ন  ী  কর ? উকি বকস যক্তকিাকষ। সহিযল হশর হশর  কর শরীর। 
সূ যাকলা  বাোঁহিকে োোঁিাে। যক্তাকিাকষ বকস বকসই োবকয িাক  দালানক ািা, বাইকর 
বারান্দা, েকুলর বাগান অগকন। হেযকর হবছানা িা কব এ িা, িকলর কুোঁকিা, হস আর 
হবলালী। হবলালী ? হনশ্চেই হবলালী। োবকয োবকয এ া যীিযং র, যীিযং র এ া 
এ া – 
দুই োোঁিুকয ের হদকে উকি দাোঁড়াে হস। িাকে িাকে দহেকণর িানালা  খ্ুকল হদকখ্ গ্রীকের 
নদী। যীকর বকস যীিযং র বড়হশ বাে। যার অিাকন্তই এখ্ন িকল োোঁহিকে িকড়, হনঃশকব্দ 
সাোঁযার  াকি ডুবুহর। হসই হ  সন্তিযকণ সন্তরকণ বযস্ত িা া --- এ িা সুি  হবযার িকন্য, 
শুধুমাত্র হবোঁকি িা ার িকন্য, যীিযং করর িকন্যই বকড়া মাছ খ্ুোঁকি হবড়াে হস। 
এবং হ ছুই না হিকে এ সমে মরকণর হিন্তাে িাগল েকে  াে যীিযং র।  কব হসই 
হছকলকবলাে গেলাবাহড়র িাগল কুিািা  ামকড় হছকলা, এখ্কনা গা হশর হশর  কর। অহির 
অহির  কর হ কম উকি শরীর। যীিযং র িকলর  াকছ হদৌকড়  াে, স্পশয  কর, আ ে 
িান  কর লেয  কর আযং । এবং এইোকব এ সমে িাগল েকে  াে হস, বন্ধ 
দরিািা োি খ্ুকল ধকর – 
আকলা আর বাযাস হুড়মুড়  কর ঢুক  িকড়  কর। সব একলাকমকলা  কর হদে। োো 
িাহযকলর যলাহনকয এ  মুহি িাল হনকে  াড়া াহড় শুরু  কর হদে হযলাকিা া। মশামাহছ 
ওড়াওহড়  কর ো-মুকখ্ আর বুক । বাযাস আর বাযাস! রক্ত িলািল দ্রুযযর েকল, 
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এখ্ন আমার হ ান অসুখ্ হনই বকল,  কযাবারই উকি দাোঁড়াকয হগহছ – ছুোঁইকয িাকর না, 
ছুোঁইকয িাকর না  কর বুহড়ছুোঁই হখ্কল  ারা ?   
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গল্প 
 

 
 

আত্মেযযার আকগ ও িকর        অনুি েট্টািা য 
 
এ   
 
হছকলহি োবল, আমাক  হনিুণোকব অহেনে  রকয েকব। সবাই হযা িছন্দমকযা এ  
এ িা িহরকত্র অহেনে  কর সমাকি হদহবয সাড়া হেকল হদকচ্ছ। ইহঞ্জনীোহরং িাশ  রার 
মুেূকযযও হস হ ছ ুএর মিা োকবহন। 
িাশ  রার ির িা হরর িকন্য যাক  হবহেন্ন শেকর ছুিকয েকেহছল। হশষ নীি েল 
হমকলহছল হিকরা। যকব হছকলহির মকধয এমন এ িা িািযকনস হছল, যাক  হব ার বকল 
মকনই েয না।  াকছহিকি  ারাই িা হর হিকে হগহছল, যাকদর হনযযহদকনর আড্ডাক  হস 
নানান হি হনক  িহমকে রাখ্য। যাক  হদকখ্ যাজ্জব বকন হ য সবাই। হব ারকত্বর হ ান 
গ্লাহন বা হবদনা --- হ উ হছকলহির মকধয খ্ুোঁকি হিয না হ ানহদন। যার হধািদুরস্ত 
হিাশা আশাক , হিন হশে আর দামম হসগাকরকির িযা  হনকে  ুকর হবড়াকনাে --- সবাই 
সেকিই যাক  হবশ্বাস  কর হেলল।  
 
দুই 
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এ হদন হছকলহি এ হি িা বাগাকনর মযাকনিার হিাকস্টর িন্য ইন্িারহেউর ডা  হিল। 
হস যখ্ন সবাইক  বলকয শুরু  রল, আহম আসকল হ ালােল িছন্দ  হর না। িা 
বাগাকনর হনিযনযা আমার বড় হপ্রে। আহম হবাধেে িা বাগাকনর মযাকনিার েবার িকন্যই 
িকন্মহছ। 
এরির হিক ই আড্ডাে দেরি  রকয  রকয হস মাকে মাকে হ র ম আনমনা েকে  াে। 
আড্ডাহপ্রে হছকলহি এক  হদন এমন গুম হমকর িাক , মকন েে --- হস হসহদন য য ও 
বাক্-হবযোর মকধয হিক ও হ ন হনই। যার নাক র েুকিা দুকিা হবশ বড় েকে  াে।  ন 
 ন শ্বাস িকড়। হিাকখ্র িাউহন দূরমনস্ক েকে িকড়।  িাকল হবশ  কে িা হিন্তার হরখ্া 
হেকস ওকি। হিাড়া হসগাকরকির িু করাে অযাশকট্রিা েকর  াে। হ উ যখ্ন যাক  
জ্বালাযন  কর না। সবাই োকব এই মুেূকযয হস হনিযনযা খ্ুব হবহশ িছন্দ  রকছ। যখ্ন 
এোকবই মাকে মাকে হবিন সমকের  াকছ িকল  াে হস। হরাদজ্বলা দুিুর, হশহশর িড়ার 
শব্দ বা আ হি  হনকম আসা সন্ধযা হছকলহির হখ্োল ছুোঁকে  াে না। হ উ হ উ োকব, 
এই সব মুেূকযয হ ানও সুন্দরী  ুবযী যার মকনর দখ্ল হ কড় হনে। যার সগ অনুষগ 
হছকলহি অদশৃ্য যাহরকে যাহরকে উিকোগ  কর। যাক  লেয  কর সবাই যখ্ন 
হেসহেহসকে  িা বকল। যার এই হিকগ  ুমাকনার অেযাস এ ান্ত  াকছর মানুষহিক ও 
বযা ায  িাে না। অিি হ ৌশলগয  ারকণ হছকলহি এসব অহেনে হদকনর ির হদন 
িাহলকেই  াে। হনিযনযাহপ্রে আখ্যাে আখ্যাহেয েকয হিকেই এসব যার হগািন িাযুরী। 
 
হযন 
 
এর মাকেই, হদখ্কয হদখ্কয এ হদন িা বাগাকনর মযাকনিাকরর ইন্িারহেউর হদন একস 
হগল। ইন্িারহেউ হবাকডযর সামকন োহির েকযই হস আকরা িািয েকে হগল হনকমকষই। 
হিাশা আশাক ও যাক  হবশ উোঁিু দকরর অহেিায বকলই মকন েকচ্ছ। হস এখ্ন এর ম 
োবকয শুরু  করকছ --- এ দল হলা  সুক াগ হিকে নানার ম প্রে  কর হরহগং  রকব 
হ ছুেকণর মকধযই। হি  অনুরূিোকব ইহঞ্জনীোহরং  কলকির োস্টয ইোকর েহযয েওোর 
িকর িকরই উিকরর িাকসর হছকলরা যাক  নগ্ন  কর নানার ম কু কময বযস্ত  কর 
হছকড়হছল। অবশ্য হসই োডযলবার হছকলহি সাসহস যার সকগ অহযক্রম  কর একসকছ। 
ইন্িারহেউ হবাডয হছকলিক  হিকেস  রল প্রিকমই --- যুহম অবসর সমে  ািাও হ োকব 
?  
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হছকলহি িিিি উির হদল, হিহনস হখ্কল, হবহলোডয হখ্কল, ছহব এোঁক ।  খ্কনাসখ্কনা মদ 
হখ্কে। 
--- িমৎ ার িমৎ ার। 
হিাকখ্ িশমা, গলাে িাই, িা া িুলহে এবার োহরহি েরাি গলাে হিকেস  রল, যুহম 
হযা আিন্ম শেকরর হছকল, িা বাগাকনর হনিযনযাে হনকিক  খ্াি খ্াওোকয িারকব হযা 
?  াকির বাইকর হযামাক  হযা অন্য হ াকনা িহরকবকশ হমলাকমশা  রা িলকব না। হস 
আন্তহর  গলাে িবাব হদল, ছহব আোঁ া আর মদযিাকনর িকন্য হনিযনযাই বড্ড হবহশ 
িরুহর। এবং আমার প্রিম িছন্দ। 
হবাডয হমম্বাররা এ বাক য বকল উিল, সাবাস। এর ম হলা ক ই আমাকদর 
মযাকনিকমকন্ির খ্ুবই প্রকোিন।   
হস এবার িািযহল হিকেস  রল,আিনাকদর হ  আর হ াকনা হ াকশ্চন আকছ ? সমস্বকর 
হবাডয হমম্বাররা বকল উিল, না। আমাকদর  া প্রকোিন আমরা হিকন হেকলহছ। সাযহদকনর 
মকধয ইন্িারহেউর েল যুহম হিকন হ কয িারকব। দযরী হিক া— 
সবাইক  ধন্যবাদ িাহনকে হছকলহি ইন্িারহেউ হবাডয হিক  হবহরকে এল। আসকয আসকয 
োবল, সহযয হস আি হবশ োল অহেনে  রকয হিকরকছ। হবাকডযর সামকন হস আি  া 
 া  রকয িাকর বকল স্বী াকরাহক্ত হদকে একসকছ, এর এ হিকযও হস িীবকন সমে বযে 
 কর হন। যকব হস িাকন িা বাগাকনর মযাকনিার হ োকব হনিস্ব সমেক  েযযা  কর 
এবং এও বুেকয হিকরকছ অকন  ইন্িারহেউকয সয যোকব শক্ত শক্ত প্রকের িবাব 
হদকেও িা হরিা োগয েসক  অকন্যর োকয িকল হগকছ। যার আকগও সবই িানা হছল, 
এ মাত্র অহেনেিুকু নে। এবার যার িা হরিা না েকে  াে না। মকন মকন  উৎেলু্ল েকে 
উকি হস। হনিুণ অহেনকে খ্ুহশ খ্ুহশ োবিা লুহ কেও হেলল আবার। িঞ্চল বালক র 
মকযা রাস্তা হিক  িািকরর এ িা িু করা যুকল হনকে েুিবকল লাহি মারার ময িা হদকে 
শট্ হমকর হেকল হদল দূকর।  
 
িার 
 
সাযহদকনর মািাকযই হছকলিার িা হর েকে হগল। িা হর েকয না েকয হ ন বেস্ক েকে 
হগল হস। হদহবয এ  রাশোহর স্বোকবর েদ্রকলা । দাহেত্ববান, সম্ভ্রান্ত।  মযদে। 
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এখ্নও হস সোকন হনিযনযাহপ্রে হনিুণ অহেনে  কর িকল।  খ্কনা বা  ন্িার ির  ন্িা 
হনিযনযার হদক  হিকে িাক ।  খ্কনা বা মদ হখ্কে হনিযনযাে সহযয সহযয এ া এ া 
মাযাল েকে  াে।  
যখ্নই হছািকবলা ার  িা হবহশ হবহশ মকন িকড়। বৃহির হদকন  াদা হমকখ্ েুিবল হখ্লা, 
ছুহির হদকন বন্ধুকদর সকগ িুকুর াকি  ন্িার ির  ন্িা দািাদাহি  কর সাোঁযার  ািা। 
 ালরবশাখ্ীকয েড় মািাে  কর আম কুড়াকনার  িা। সবই এক  এক  যার মকন িকড়। 
হবকশষয মাকের  িা মকন িকড়, যার েীষণ  ি েে। িা হর িাওোর হযন মাকসর 
মািাে মা মারা  াে। মাকের হিোরািা আি াল েুকল  াকচ্ছ হ  ? েীষণ েে েে যার। 
হিোরািা মকন মকন ধকর রাখ্কয হিিা  কর। হবহশেণ হ ন িাকরনা। ক্রমাগয হদন ািন 
েে যার হনরালাে। হনরালাই হ ান হ ান সমে শেকরর বন্ধুকদর িৃহয সামকন হিকন আকন। 
একল খ্ুব  ি েে। হস বহুহদন ধকর িাোকড়র হবড়ািাকল বড় হবহশ  ি িাে। ষাি মাস 
িা হর িীবকন মাত্র হযন হদন শেকর হগকে যার বন্ধুকদর সাকি দাহম হোকিকল আড্ডা 
হমকর মদ হখ্কে রাহত্র ািন  কর একসকছ। 
িািা িকনকরা বছর এোকব হদনরাহত্র অহেনে  রকয  রকয হস অহেনকে িুকরাদস্তুর দে 
েকে হগল। এই দেযাই যাক  আমূল বদকল হদল। শহুকর হ যাদুরস্ত হছকলহি এখ্ন 
এ দম হেন্ন প্র ৃহযর। হস এখ্ন সহযয সহযযই হনিযনযাহপ্রে এ  প্র ৃহযকপ্রহম । 
িোঁহিশ বছর হনিযনযাে  াহিকে হলা হি এ হদন অস্বাোহব োকব মারা হগল। সবাই 
বলল, প্র ৃহয সহযয সহযয এ িন হনিযনযাহপ্রে হপ্রহম ক  োরাল। 
 
িাোঁি 
 
যার িা হর িাওোর প্রিম ও হদ্বযীে িহরকচ্ছকদর হশকষ হস েীষণোকব হলা ালকে আসার 
যাড়া অনুেব  করহছল। েকন্য েকে শেকর িা হরর হখ্াোঁিও  করহছল। হশষ অহব্দ েেহন। 
েে-ই হন। 
আসকল সমকের সকগ সমে হমকি হ াকনাহদনই িািয েকয িাকরহন হছকলিা।  
  
HOME 
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গল্প 
 

 

এ হ ান আোঁধার      নীোর িক্রবযযী 

 

 মহুো দি । মোকদবী উচ্চ হবদযালকের যরুণী হশহে া । হস্টশন হিক  স্কুল হবশ খ্াহন িা দকূর 
। যাই প্রহযহদন হরিাে হিকি স্কুকল আসকয েে যাক । আর যাক  স্কুকল হনকে আসা আর হস্টশকন 
হিৌোঁকছ হদওোর মাহস  বরায হিকেকছ মাধব োলদার । যরুণ হরিা িাল  । হ োকব  কি হগল 
মাধব এখ্নও োকব । 

  

মাধব সম্পক য মহুো হ  োকব িানা  ােহন আিও । হ ন্তু হদকনর ির হদন যাক  িানকয িানকয 
মাধকবর মকন অবাধয স্বপ্ন বাসা হবোঁকধকছ । মাধব এও হবাকে যার ময প্রাে হনরের ও গরীব মানুষ 
মহুোর হপ্রম হিকয িাকর না, । যকব অকিো  'রকয েহয হ  । অকন সমে মাধব মহুোর হিাকখ্র 
হদক  যাহ কে িাক  । হিাকখ্র োষা বুেকয িাে । হ ন্তু হ ছইু হবাো হগল না আিও । যকব মহুো 
মাধবক  যুচ্ছ-যাহচ্ছলয হ াকনাহদন  করহন । িলকয িলকয নানা র কমর  িা েে দুিকনর মকধয । 
মাধকবর বাহড়র খ্বর হনে আগ্রকের সকগ । মাধব খ্ুব খ্ুশী েে যাকয । এই বা  ম হ  । হনশ্চেে 
আিম া এ হদন বসন্ত বাযাস ঢকু   াকব মহুোর মকন । 

  

হদন  াে,মাস  াে, বছর  াে । হযন-হযনকি বছর িার । মহুো এখ্নও অহববাহেযা । মাধবও 
হবকে-িা  করহন এখ্নও । যকব হ  মহুো যার িন্য হৃদকে আসন হিকযকছ ? েকলও েকয িাকর । 
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মাধকবর বুক  হনকিাল হবশ্বাস । হ ন্তু আিও হযা হ ছু হবাো হগল না । যােকল  ী েকব ? হ াকনাহদন 
েেকযা শুনকব মহুো হদহদমহণর হবকে েকে হগকছ । হরিাও বদকল হনকেকছ । সইকব যার, ? সইকব ? 

  

 কে হদন মহুোর হদখ্া হনই । খ্ুব দুহশ্চন্তাে মাধব ।  ীোকব যার খ্বর হনকব ?  ার িন্য যার 
এয োবনা, যার হোন নাম্বারিাও যার  াকছ হনই । মাধব লজ্জাে িােহন, । আর মহুোও হস  িা 
োকবহন । হ ন্তু হখ্াোঁি হনওো দর ার । আর হ  োল লাকগ না যার । 

  

হশষকমশ দুঃসংবাদ । ওই স্কুকলর হ রানী সুশীল হদ  াল মাধবক  িাহনকেকছ মহুোর িাোঁি হদন 
আকগ গাকে আগুন হদকে আত্মেযযা  করকছ । অবা  মাধব । এ  খ্কনা ে'হয িাকর ? হ ন এমন 
ে'ল ?  ী েকেহছকলা যার ? হ ান বযিা হছল বহুে বুক র গেীকর ? আর োবকয িাকর না মাধব । 
োউোউ  'হর  াোঁদকয িাক  সুশীল হদ'র সামকন । খ্ুব অবা  ে'ে সুশীল ।  
যারির মাধকবর  াোঁকধ োয হরকখ্ সান্ত্বনার সুকর বলল,''িাহন হযা হর । যুই ওক   যহদন ধ'হর 
হনকে একসহছস । হনকে হগহছস । এ িা মাো হযা েকবই । আমরাও খ্বু  ি হিকেহছ ।'' 

  

োে, সুশীল হদ  ী বুেকব যুহম মাধকবর অন্তকরর দুকেযে িগকযর  িা । হযামরা দুঃখ্ হিকেছ, আবার 
হবযন আর  াকির মাকে োহরকে  াকব । হ ন্তু মাধব প্রহযহদন  াোঁদকব । সামকন নে,হনেৃকয । খ্ুোঁকি 
হদকখ্া হযা হস িগয । খ্ুোঁকি িাকবই না । 

হরিািা আর িকি িকল না। বাহড়কয হরকখ্ হদকেকছ মাধব । িাহন না হ ন । িরিকন্ম যার হ  
হবশ্বাস আকছ ? 

 

 
HOME 

 

 

 

 

 

 

 হবযা 
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 ুগলবন্দী   বনানী েট্টািা য  
 
প্রহযহি স াকল হমকল ধহর  
এ  েহেষ্ণু মানবশরীর  
হযল হযল  'হর গকড় যুকলহছ হ  মনিাক ,  
হস অবাকধ প্র াহশয েকয িাইকল  
আর লজ্জা িােনা রক্ত হণ ারা  
এ  আন্তহর   ুগলবন্দীর মূছযনাে আহবি িাহ  হদনের  
আর কুহনযশ িানাই েেকরাধ ারী মহস্তষ্কজাক   
আরও এ হি হোর উিোর িাবার িন্য.... 
 
ঈশ্বরক ?  
হনশ্চে---- 
হযহন সবযত্র, হদকে-মকন, িড় বা িীকব  
হযমনই এ হলখ্ার প্রহযহি শকব্দ  
প্রহযহি অনুেূহয িুকড়  
সবযপ্র ার সন্ধাকন, বা বন্ধকন  
হ াকনা আনুগকযযর অকিো না হরকখ্ই  
অসীম--- অেে--- অনন্ত...... 
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িহরমাি        
বনানী েট্টািা য 
 
 
সহি  দূরত্ব হমকি েুকল হ কযই িাকরা  
বাোঁধন  খ্ন উকটা িাক  িহড়কে িকড়া,  
আোঁ কড় ধকরা, সম্প যহি আকরা....!! 
 
অেহনযহশ সম্ভাবনার আশঙ্কাকয হিি  
যখ্ন িীবন অন্য বাোঁক   
আিনমকন েুল-হি িুকু  িাহবহধ হবহিি.... 
 
সাহিকে হনকে সমান্তরাল অযীয-বযযমান  
না বলা  িার োকর  
িাযাে িাযাে শকব্দরা গাোঁকি নযুন আখ্যান 
 
িযাহমহয  অঙ্ককন সরলকরখ্াে অগহণয হবন্দু  
হযমহন আ াঙ্ক্ষাকদর োকর  
িলহবোহি া স্পি, যবু হিকনা হসখ্াকনই হসন্ধু.... 
 

 
HOME 
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 হবযা 
 

 
 

হমন্িাল অযাসাইলাম ২ 
অরুহণমা হিৌধুরী 
 
হববণয হশা রে িাযা 
িাগলাগারকদর িকি ছড়াকনা িা  
হযল  ব ও গগািল হছহিকে  
হিযৃিরুুকষর সকগ আমারও শ্রাদ্ধ েে হরাি 

প্রহযহদন ছাোগুকলা আকরা এ িু হবহশ হস্ককিাকেহন  
োযছাহন হদে 'িকলা  ুকর আহস' 
হিাখ্ বন্ধ েকল  োহরকেও  াে 

আি াল  হবযা হলহখ্না 
অলী  োোঁিেুুল ছাোকদর  াকন াকন বহল, 
"োকলা  িা া বা না িা ািা হযমন িরুরী নে, কযািা িরুরী মকর হবোঁকি িা া.." 
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 ানামাহছ  
অরুহণমা হিৌধুরী 
 

হদখ্কয িাহচ্ছনা, যাই হিাখ্ বন্ধ হরকখ্হছ।  
অিবা হিাকখ্কদর বন্ধ রাখ্া বাধযযামূল । 
হিাকখ্র সামকন একস দাোঁড়াকল   
হিছকনর অকন  দূরবযযী ছাো হদখ্া  াে। 
এসব হদখ্ার মকযা সমে োকয  ম। 

হিাখ্ হবোঁকধ হনকল হুল হোকিনা 
অিি  েুলগুকলা  ানামাহছ হখ্লার মকযা  
িুকরািাই অনুেকব বুকে হনওো  াে 
 াহি  হপ্রোিকি বদকল  াওো মুখ্,  
হযামাক  হদখ্কল  ায  মকন েে, 

হদখ্কয িাইনা, যাই বন্ধ হরকখ্হছ হিাখ্। 
হদখ্কবানা যাই মুকিা খ্ুকল হিাোল হশহিল, 
 াকড় হিকি বসা হিাোকলর োর হ ছুিা লা ব 

হে মৃয োলবাসা! 
শুধু েুল অনুেবিকুু এখ্কনা িীহবয। 

 
HOME 

 
 

 

 

 

 



28 
 

 হবযা 
 

 
 
োের 
হদবাহশস সাো 
 
বড় বড় দী যশ্বাস রকের  
ইউ যাহলিিাস গাকছর মাকে দাোঁহড়কে  
মা  
 
ইি, াি,িািকর প্রাণ সঞ্চার  কর  
হবকে হদকলন, 
সংসার সাহিকে  
নাম হদকলন আশ্রম 
 
আশ্রকমর হেযর অকন  আশ্রে 
 
গাকছরা এখ্াকন েল রাকখ্ বাবার িন্য  
িাহখ্কদর মুকখ্ মুকখ্ িকল আকস আ াশ  
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আমার সকগ স াল-হব াল  
লুক ািুহর হখ্কল বাচ্চা বাচ্চা হরাদ  
ছাোহিহস হযা গরম াকল হনমগাছ 
 
বড় বড় োিকলর মাকে  
হদহদ েকলা  ািা  ুহড়  
সারা শরীর িুকড় হম   
হিাকখ্র উিযয াে বহৃি উদযান 
 
হদহদর হিছুহিছু নানা রকের অন্ধ ার 
 
োেকরর মকযা হখ্কয আসকছ আশ্রকমর আকলা  
 
 
 
 
বাবা      
হদবাহশস সাো 
 
 াউক  না বকল   
সদর দকরািা হখ্ালা হিকে  
িুকযা না খ্কুলই  কর একলা মযৃুয 
 
বাবার সংকগ হ ছু  িা  
শ্বাস হবহনমে 
 
 াউক  হ ছু না িাহনকে  
বাবা িকল হগকলা মৃযুযর োয ধকর  
হনকে হগকলা আমাকদর সবার িুকিার আনন্দ  
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আর নযুন িামার গন্ধ 
 
বাবা িকল হগকলা  
হিক  হগল আমার হছকলকবলা 
 
বাবার োকয রে  রা হছকলকবলাে  
অকন  স্বপ্ন  
অকন  হবলুন বাবার দশ আগুকল 
 
সাদা  ািকড়র খ্কন্ড  
আহম িহড়কে হরকখ্হছ আত্মািল 
 
যারা েকে, েুল েকে  
গাছ েকে হঢউ েকে  
রক্ত- িুোঁি - লালা েকে  
বাবা আমার  াকছ রকে হগল 
 
ছাোেীন এ িা শূন্যযা  
আমার িকির দু-ধাকর..... 
 
আহম আর মা  
হিক  হগলাম  
বাবার হিহ্ন েকে 
 

 

 

 

HOME 
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 হবযা 
 

 
 
হিৌবাচ্চা 
যুহি েট্টািা য  
 
িাহিগহণকযর হিৌবাচ্চা হিক  মািা যুলকল  
ধারণার বাইকর হিক   াে িল।  
িল মাকন খ্লবল 
িল মাকন ছলাৎ  
িল মাকন আ ন্ি ডুকব হ কয হ কয  
এ  আেুকলর হিকগ িা া  
আর  ুকমর িাইি হবকে হনকম আসা 
হিৌবাচ্চার হেযকর -  
আর হনেহয হনধযাহরয িাইি হবকে  াওো ……    
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রহ ং 
যুহি েট্টািা য 
 
 যিা িল েকল সাোঁযার েে  
হনৌক াে যয হঢউ হছল না।   
হিব্রাটার িাির হিকগ হছল 
ছইকের হেযকর মাহেও 
হেহর িারািার েকব হ  েকব না  
এ সংশে হনকে আকস হন হ ান  াত্রী 
েকল মাহে আর হিব্রাটার রহ ং - 
দৃশ্যয একদর হ ান েূহম া রইল না।   
 

হ ছু অন্তয িা  
যুহি েট্টািা য 
 
হ ািাও হ ছু এ িা হনই – 
এমন হ ছু এ িা,  ার  
হনই েকে  াওোর োোঁক  
হ িকুু হস্পস হছল, বা আকছ   
হযমনই হ ছু এ িা হনই। 
 
এ িা মুেযূযর হনই েকয  
এ  মুেূযযই লাকগ। 
অকন  হস্পস আর মুেূযযর    
হিকি হ ছু এ িা িাক ।    
হ ছু এ িা িা ার ময িা  অন্তয 
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না িা ার হিকে হ ছ ুঅন্তয িা  – 
ওই িানলার হিকেও োরী হ ান হেম 
ওই আ াকশর হিকেও োল া হ ছু হম  
এই বৃহির হিকেও হবহশ হ ছু হরমহেম -   
িা  অন্তয হ ছু। 
 

মল্লার 
যুহি েট্টািা য 
 
এই বৃহিকযই সব িাওনা বুকে হনকয েকব  
হ ািাে মল্লার হবোঁকধ হগকছ, হ ািাে হযমন অবশ......   
বৃহিমাখ্া ছুহরর হ  িু করা হগোঁকি আকছ  
উিকড় হদকে িকল  াব আি হেকি হেকি 
 
িাওনা বুকে হনকয েকব হ   করই হো  
এ িা আধখ্াওো আকিল হিক  দূকর 
হ  গান িকড় আকছ 
হেকর  াব হসই সুকরলা সেকর   
 
হগও না শ্রাবণ 
হগও না এযবার গাকনর ময 
শুনকয শুনকয গান েকে  াব 
 
হ ছু গল্প হরকখ্ হদকে আষাকে হম  িকল হগকছ                           
গান হনই, হছল না  খ্নও।                              HOME 
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 হবযা 
 

 
 
প্রিম িাযার ির       
উৎস রাে হিৌধুরী 
 
 
এমন হ ছু হনই  া দাকগর মকযা 
 ুণ ধরকলও উকি  াে না, খ্যাকল 
প্রিম হদকনর ির  কে হদন যারির 
শুরু েে আকলাক  হনকলযাে অন্ধ ার 
হবষ হিক  োষাে  রার েীণ গান 
 
এমন সবই সব বদকলর িাড় রে 
গুহলকে হখ্কল িকড় িাক  হখ্ালা  িাোঁদ 
িীকড়র আদালকয হ  িাযাে িাযা 
যা হ ছইু না শুধু সেহিো 
মা শীযলার মকযা আদুকর িাোঁক  
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সব হিকন হগালাহি েকে িকড় িাক  
 
হশষ হিক  আবার প্রিকম একস 
প্রিম িাযার ির------------------ 
 
 

 
িাস বাই         
উৎস রাে হিৌধুরী 
 
 
রন্ধ্র িুকষ রাকখ্ হদনমান ছহব 
েুল েুকলই  া হমকিহছলাম 
হদখ্া েে না অিবা েে হনরুিাি 
অপ্রসংগয হবলা, োিসা বাহল 
 
এসকবর সাকি শুধু িুি িুি 
িুরকনা দীহ র গল্প 
হিকি হিকি সইকয সইকয 
হছিক  িা ার হদৌড় হবযান 
 
 
আমরা দুই হগালক র যীর 
হ মন দুমুকখ্া েকে হগলাম 
 
HOME 
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 হবযা  
 

 
 
আিাক যর আশ্বাস 
হদশারী মকুখ্ািাধযাে 
 
আমার সব র কমর সংক াগ হ কি হদওো েকচ্ছ  
 ারণ আহম সংক াগগুকলাক  আর এ িু সংকবদনশীল  রকয হিকেহছলাম  
আহম িাইহন এ িা রাস্তা এ িন িহি ক  অন্য রাস্তাে হিৌোঁকছ হদকেই  কর হেকর 
আসু   
আহম হিকেহছলাম আকলা অন্ধ ারক  েেণ না  কর যার হেলাকমন্িগুকলার হরকিোর 
 রু   
হ  মানুষিা  ি হিকয হিকয িিা কুমকড়ার ময হেলা  াকচ্ছ যার বীিগুকলা সংগ্রে 
 রা হো   
আহম হিকেহছলাম  
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সমস্ত রস হনংকড় হনওো হখ্িুর গাছগুকলার সাংহবধাহন  হমউহিোম হো   
যাই হ  আমার সব সংক াগ হ কি হদওো েকচ্ছ 
আিা য িগদীশ িন্দ্র বসু  
আমার নীরব আযযনাদ শুনকয হিকেকছন  
হযহন আবার গকবষণাে মগ্ন েকেকছন  
সংক াগ হবেীনযার এ হি সংক াগ হযহন আহবষ্কজাার  রকবন  
এবং যাকয অযাহন্ি- কিযাকরি হসকস্টম অিশন রাখ্কবন অহয অবশ্যই  
হযহন আমার মািাে োয হদকে আশীবযাদ  করকছন  
রাস্তা,আকলা এবং সংহবধান -- এ সবই যাকদর আিন আিন ওেযারক  আিকডি 
 রকব আর হমযাহল অেুণ্ণ রাখ্কব িকলর সকগ 
 

 
মকনর হবোহড় 
হদশারী মকুখ্ািাধযাে 
 
যুহম হযামার সমস্ত শরীর-মন হিক   িণার হযিহিয় রহশ্ম হবচ্ছরুণ  কর  
ঢুক  িড়কছা হযামার হনদ্ধযাহরয হিোর বলকে  
হসইসব হযিহিে রহশ্মরা হবচ্ছুরণক  আকরা বহুমাহত্র  ও উকদ্দশ্যমুখ্ী  কর  
ছুকি আকস আমার হদক   
দশহদ ক  সেস্রহদ   কর আমাক  হবদ্ধ  কর 
আমার সমস্ত হপ্রমক  হনংকড় বার  কর হনওো েে  
হেকল হদওো েে আোঁস্তাকুকড়  
আমার মযৃ হিাখ্ হদকখ্ যাহ কে যাহ কে  
নি েকচ্ছ আমার মুসাহম্বর রস 
যুহম হযামার িাকশযানাল োইল হিক  হেকড়মুকছ হেকল হদকেকছা  
েলুদ  কল্ক েুকলর সবিুকু মধু  
মধু িুকষ িান  রার হযামার হসই হিাোঁি হবোঁহ কে হরকখ্কছা এ িা অহনহশ্চয আমিকণর 
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হদক   
েেকযা হসখ্াকন গকড় উিকব খ্ুব উোঁিু এ িা হগহরখ্ায 
সব  িণাক  মন্থন  কর  
মাখ্ন যুকল যুকল সঞ্চে  কর রাখ্হছ হদকখ্  
খ্ুব হবহিযোকব আমার যাহ কে আকছন শরশ যার েীে 

 

আত্মশুহদ্ধর শিি 
হদশারী মকুখ্ািাধযাে 

অকন হদকনর িুকরাকনা এ  বন্ধুক  খ্ুকি হিলাম  
রাস্তাে অদ্ভুয র কমর এ িা িাির কুকড়াকয হগকে 

িািরহি অকন  হখ্হলকে যকব আমাক  যার ডাোে যুলকলা  
আর যার আিায হগালা ার হিোরার মকধয অকন  র ম হ ৌহণ  সম্ভাবনার যী য  
ইহগয হদকলা  
আহম হসই িািকরর সকগ যার হডরাে হগকে উিলাম  
হডরাে ঢু কয প্রিকমই অবশ্য এ বার মািার হিৌ াকি হিা া হখ্লাম  
বন্ধুবর িাির আমাক  হদহখ্কে হদকলন  
হ োকব হোহডং িদ্ধহযকয হবনকের বযা রণ রপ্ত  রকয েে 

আহম হসই বন্ধুর সকগ মাত্র িহিশ  ণ্টার মকধয  
আমার োকযর যালুকয িা া সম্পূণয িীবন াল অনাোকস খ্রি  কর আহস  
িাির-বন্ধুর সগী সািী আকরা অকন  হছাি-বড়, সাদা- াকলা  িািকরর সকগ িহরিে 
েে  
যাকদর হদে আর হদকের রসােন হনকে   
এ িা বড় র কমর িািরিুরাণ হলকখ্ হেলার শিি হনকেহছ  
আশা  রহছ আমার বন্ধু আমাক ও রাস্তা হিক  যুকল একন লাব-ডুকব আশ্রে হদকব 
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আশ্রে হিকলই আহম আমার সমস্ত হিাশা  খ্ুকল  
রিক র বাহড় ও যার হধাহব াি দশযন  কর আসকবা হনহশ্চয  

 

আহম ক্রমশ 
হদশারী মুকখ্ািাধযাে 

রাহত্র গেন েকয েকয এইখ্াকন একস আকরা রেস্যমেী  
এইখ্াকন আহম এ া সম্পূণয আহমত্বিুকু হনকে হখ্লা  হর  
হখ্লার হেযকর অকন  িল আর হগািনীেযার প্র াশ  
অদশৃ্য হবন্দুর ময এ িা িীবন অিান্ত হদৌকড় বযস্ত  
হবন্দুহিক  অনন্ত হেকব যার িহরহধর এ  প্রান্ত হিক  অকন্য 

হদন  খ্ন অকন িা প্র াকশ্য একস অকঙ্কর ময সরল িযাহমহয  
আহম যার িন্য দকরািা হখ্ালা রাহখ্ িাহিম সে দরবারী  
হখ্াসা ছাড়াকনার  াকি বন্ধুকদর সাোক যর  হর আমিণ  
হ োহর  রা োবনার হবিুল ঐশ্ব য হ কর উন্মাদনার হলখ্হিত্র  
ধযাকন বকস , হখ্াসা হবেীন আহম যখ্ন ব্রহ্মাে িুকড় ওম-ম -ম 

যবু হনকিক  বুকে উিকয িারহছ না ,হস হযা অকন   হিন   
যুহম এখ্কনা অিহিয এ  িাযাও আর  হযহিহ্ন হযা অলী  
বসন্ত-বাোর হবকে এ ি ুএ িু  কর আহম ক্রমশ রাহত্র  
িাযুহরর োোঁি খ্ুকল ঢুক   াহচ্ছ আনকন্দর হদক  হ র ম নদী 
  

হনমযাণ 
হদশারী মুকখ্ািাধযাে 

সহি  আ ারিা হিকয হিকে গড়কয গড়কয হবলা হশষ  
গড়নিুকু হশষ েকলা আিাযয  
এরির িােগাে িােগাে মাস বাড়কব  মকব  
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শাহড়র ময  কর িলন  
রে হদওো  
িেদুান 

সব হশষ েকল ছুহি দাও সকবযন  ী হবনাকবযন কুছিকরাো  
বানালাম  াক  হস আমাক  হদকখ্কছ দুকিাকখ্  
যারির রাস্তা হিৎিায অিবা েিাং 
যাকয িহিক র  াোঁি লা  
হলািা  ম্বল  
িাকে োোঁিা 

আ ার     হনরা ার       মোপ্রিান       মোহবশ্ব        ৃষ্ণগহ্বর 

 

সংসার 
হদশারী মুকখ্ািাধযাে 

আি আহম িকড়  াকবা িানযাম না  
এ িু িকড় মকর  াকবা না হ না হ উ িাকন না 

হযামাক  ছাড়া আহম বাোঁিকবা না - আহম বহল না  
বাোঁিা , না-বাোঁিা আমার োকয হনই  
যুহম িা কল আমার  যানোস  িা বকল  
এিা হ াকনা প্রিম হশ্রণীর দদহনক র  াকছ গুরুকত্বর হবষে নয়  
হবকব ও খ্ুব  ৃণা  কর এ িাযীে আহমষ-খ্বকর 

িৃহিবীর অন্যপ্রান্তহি  খ্ন হশহলগুহড়  খ্ন হিহনো  
খ্বর আকস না  
হনযযপ্রকোিনীে িাোঁিহি সামগ্রীর িন্য এযাকিন্ডা হনকে  
হ ছু মানুষ হিাস্টাকর বযানাকর বহু ুগ  
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হৃদেিা এযা িুোহল বুক  না মািাে  
িহরষ্কজাার  কর িানা হগল না 

আহম  খ্ন এখ্াকন িকড়  াহচ্ছ  
হযামার যখ্ন বাংলাকদকশর ইহলশ,হবগুন ও  াকলাহিকর 

 
 
 
 
 
HOME 
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 হবযা 
 

 
 
ঢা া - ৩০ হশ িুন ২০১৬ 
িেন হেৌহম   

 

যারির আর হ ছুই বলার হনই আমার। শুধু মকন রাখ্ুন আিক র ময অনুষ্ঠান হশষ। 
আর হ াকনা গান হনই, হ াকনা হশল্পী হনই যাহল াে। অকিোিাই এখ্ন এ   ারণেীন 
সমে নি, হে হশ্রাযৃমেলী। বকস আকছন, িাহন েেকযা মন েরকলানা আিনাকদর। হ  
সব হবকনাদকনর আশাে, প্রখ্র দুিুকরর  াম মুকছ একসহছকলন আিনারা দূরদূরান্ত হিক , 
যা েেকযা সািয  েকলা না এই হযন ণ্টা বযািী সুন্দর সন্ধযাে।  যৃযিে আকলা আর 
োওো বন্ধ  কর হদকবন এবার। আমাকদর সীমাবদ্ধযার িন্য দুঃহখ্য আমরা, হ ন্তু 
প্রহযষ্ঠান হবকরাধীযার উিাে হনই এ দম। হবদাে হনওোর আকগ  িা হদহচ্ছ,  হদ 
আবোওো অনুকূল িাক , আবার হদখ্া েকব আিনাকদর সাকি। যখ্ন আিনাকদর েযাশ 
 রকবনা আমাকদর িহর ল্পনােীনযা। শুধ ুোনগেয োষণ হদকে হ কড় হনকবনা আিনাকদর 
উল্লাস  রার দামী মেুূযযিুকু। এই হবশ্বাস হনকেই এহগকে িড়ুন না েে আিক র ময। 
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আর, দরিা বন্ধ  কর হদওোর আকগ, শুধু এ বার বহল - ' োকলা িা কবন সবাই'। 
আশা হর আসকছ বছর  াকেকিহরোে হগকল, আিনাকদর হদে হছন্নহেন্ন  কর হদকবনা, 
মানুষকখ্ক াকদর আহস্তকন লু াকনা নাশ যা আর সিাসবাদ, এই আিক র মকযা।হবদাে, 
হনহশ্চকয  ুমাকয িাকরন এবার আিনারা বাহড় হগকে - 'শুেরাহত্র িীহবয মৃয স লক '। 

িরিকন্মর হি  আকগ 
িেন হেৌহম   
 
যকব শূন্য হিক  শুরু  হর আবার। বন্ধযা িহমকয দাোঁহড়কে, খ্ুব দর ার বরাযিাক  নযুন 
 কর সাহিকে হনওোর। হিত্রগুকপ্তর  াছ হিক  হ  দূয একসহছল, আি হোকর, যাক  
হমহি খ্াইকে, কুশল মগল হিোসা  কর হবদাে হদকয হবশ হবলা েকে হগল। সমস্ত 
সইসাবুকদর ির, আমার োকয এখ্ন, আমার গযিকন্মর সমস্ত িাি ও েুকলর হবস্তর 
খ্হযোন। হবশ হমািাকসািা এই দস্তাকবি িড়কয রায হ কি  াকব মকন েে। যবুও মন 
হদকে িকড় এ  এ   কর ি যাকলািনা  কর হেলকয েকব হসই  াকলা যাহল ার। হ  
মাশুল গুকনহছ গযবার, এবার যা িুনরাবৃহির হ াকনা ইচ্ছাই হনই আমার। ডাক্তারবাবু 
িন্মাব আবার, হ ন্তু নাহড়  ািা বন্ধ িা  বরঞ্চ,  আি রাকযর ময। আিনার ছুহর,  াোঁহি, 
আর োহবিাহব ওষুধিকত্রর গন্ধ সরাকনা িা  আি। এ িু এ া িা া  াময এখ্ন। 
আমার িুকরাকনা িাল , আমার অহস্তত্বেীন  মুকখ্াশ, আমার লু াকনা আলমাহরর অন্ধ ার 
িাহব হিক , ধুকলািুকলা হেকড় িহরষ্কজাার  রকয েকব, সমস্ত ভ্রি হরিু। প্রহযকষধ  আর 
িুহি র খ্াবার হ ািা হিক  আেরণ  রা  াে োবকয েকব িহরহিনকদর সাকি বকস। 
আবার সিযদি েকয িাই না আহম, হবক াকর প্রাণ হখ্াোকয িাইনা এ  খ্নুী আসামীর 
ময।  এইসব অি াযিহনয মৃযুযর ির, বড়  ি দযাে  মরাকির গরম  ড়াই িাকননকযা 
েদ্রমকোদেগণ। গরম হযকল োকি, আর যারির ছুোঁকড় ছুোঁকড় হেকল দযাে, সাযিকন্মর 
ো - কর হবড়াকলর মুকখ্র ধাকর ,  মরাকির হিাষা কুিারা িাকননকযা সূধীবৃন্দ। যাই এবার 
হি ানা েুকলর হ াকনা উিােই রাখ্কবানা আহম। সহি  িকি োোঁিকবা বকল মুিকল া হদকে 
যকবই আবার হেরকয িারহছ আিনাকদর দরবাকর। আশা  হর আকত্মািহির ির িরিকন্ম 
এ িা শাহন্তমে হবদাে িাওো  াকব।                           HOME 
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 হবযা 
 

 
 

বজ্রহ কশারী 
ইন্দ্রনীল হসনগুপ্ত 
 
হ ািাে িাকমহলঘ্রাণ হ ািাে হিযাৎস্না  
উকড় হগকছ মাি াি বনাঞ্চল 
এই অংকশর দখ্ল হনকেকছ বজ্রহ কশারী 
যার  ী দািি 
সাোৎ দুগযামাযা 
 
িুিিিু িুকুকরর িকল 
 াই মাকর িা া রুই 
িানালাদুোর খ্ুকল মাযা এ লা হিকগ রই 
 
একসা মাযা একসা যুহম 
একসা হনকে প্রযীহেয েড় 
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হ মন হদবযা 
ইন্দ্রনীল হসনগুপ্ত  
 
উল্লাকসর  াকছ নযিানু না েকল হ মন হদবযা যুহম, 
প্রািীন প্র হৃযগয সুরাে হমহশকেহছ লাল সূক যাদে, 
 লমীলযা ছুোঁকেছ যুহম, 
ছুোঁকে হদখ্ এ ান্ত নগ্ন শরীর। 
 
শরীর এ  িানহস যরী, 
হনকে  াে হগািন হবলাকসর ভ্রমকণ  
োহসকে োহসকে, 
হ ছু  িা হরকখ্ হদব হ মন িকল আকস। 
 
হশষ হ বার ছুোঁকেহছকল, 
রাহুমুহক্ত বহুহদন ির, 
আবার িাষাণ েব হছাোঁো না হিকল, 
শুরু েকব অেলযা প্রযীো আমার। 
 
 
 
HOME 
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 হবযা 
 

 
 

প্রকদাষ  াল 
উৎিল হত্রকবদী 

হযামার  রুণাহসন্ধু হিক  এ  অেহল হদ্বষ িাইব বকল 
আকিা এই মাহির িাত্র োকয বকস আহছ-- 
অিি হযামার দাে ময েকয়কছ দশ বছর আকগ। 
এখ্ন আমার প্রায়  ষাি েকলা 
এখ্কনা হনহবযকশকষ হেখ্াহরর হবশ। 

নদীযীকর হখ্লকয হখ্লকয আমার োইকবাকনরা 
আিনমকন প্রাপ্তবয়স্ক েকয়  ায়  
সমস্ত লাহলমা েকর  ায় মুখ্ হিক   
অিি সূ য হরাি আমারই অপ্রাপ্তবয়স্ক মুখ্ হদকখ্ ওকি 
আর ডুকব হগকল এখ্কনা হযামার মুখ্ অন্ধ ার । 

হ উ হ ািাও আর রইল না। 
এ  িাদু হবিন্নযায়  িা হরকখ্ হিযা  
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যাোঁর হবক়ে ওিা সন্তহযকদর হনকয়  
হ ািায় হগকলন এ  বহৃিমে িকি 
আহম  খ্কনা িানকযও িাহরহন । 

আহম এ া  ক্ষ্মা েকে 
 ৃকষ্ণর রকির হবা া ধনুধযর েকে 
হেৌহয  রায-কন ক়ের মকযা 
মাহির িাত্র হনকয় বকস আহছ, মা আমার,  
এ  অঞ্জহল হদ্বষ িাই বকল। 
 
 
HOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 হবযা 
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অমরত্ব  
রুদ্রশং র  
 
এ  বসকন্ত িকল  াওোর সমে আমার প্রহিযামে বকলহছল  
 যানসার শুধু মৃযুযর নে, অসংখ্য িীবকনর গল্প।  
এ সমে যার িযুরগ  ল্পনাে  
ঈশ্বকরর  াকছ অমরত্ব হিকেহছল প্রহিযামে,  
হসহদন প্র াকশর হিরেহরৎ স্বকপ্ন  
অসম্ভকবর সুকযাে েুকল িা য অমরকত্বর ধারাকলা ইকচ্ছগুকলা। 
 
আরও িকর স্কুকলর হদওোল হিক  েযহিকহ্নর মকযা হবহরকে আসা ইি হদকখ্  
িাকসর সবকিকে হিহছকে িা া হশোিযী হেকসকব হিকনহছ  
এই ইকির মকযা অসংখ্য এ   সাহিকে  
দযহর েকেকছ আমাকদর  র, আমাকদর শরীর।  
আহম যখ্নও হনকির হিাকখ্ হ াষ হদহখ্হন  
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যাই এহিি ওহিি  কর মুখ্ি  রযাম  
শরীকরর গিনগয  া যগয এ ক র নাম হ াষ।  
যারির  খ্ন হব ারত্ব হনকে হপ্রকম িড়লাম  
 খ্ন মন হিক  মকনর আসা  াওো িলকয িা ল  
যখ্ন এ  এ িা হ াষক  মকন েয মননগয এ    
আর হ াকষরা আমার  ািাকমার অংশ,  
 াকির অংশ, মকনর অংশ হিকে ছহড়কে িড়য হদগকন্ত। 
 
এ’োকব হেকসকবর খ্াযাে হনকিক  বহন্দ  রকয  রকয  
অমরত্ব হিকেহছল হ ান এ  মনক াগী হ াষ,  
অমরত্ব হিকেহছল যার হিক  দযহর েওো সমস্ত হ াকষরা।  
িা কয িা কয শুরু েল অেরে খ্াবার িন্য লড়াই,  
এ  হিলকয িােগার িন্য লড়াই।  
আরও এ িু সমে গড়াকল  
আমার মকযা হপ্রহম , আমার মকযা লড়াই হবমুখ্  ারা  
উিকি ওিা অমরকত্ব যারা ছহড়কে িকড় অন্য হ ািাও ,  
হসই সকগ দল হবোঁকধ যছনছ েকে  াে রক্তমাংকসর আ াঙ্ক্ষা   
প্র ৃহযর মকযাই নীল অমরত্বক  রাখ্কয িাকরহন শরীর। 
 
 
HOME 

 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 হবযা 
 

 
 
হনকষধ 
নীিবীহি  হেৌহম  
 
ও  বাহড়কয  হ াকনাহদন  িাহখ্  বকসহন, 
সারাহদন  অ ুয  রেস্যাবৃয  শান্ত হম কদশ   
হ ন   ুহমকে  িাক   বাহড়র  হদওোল  সাহিকে--- 
হিা ামা ড়ও বকসকছ  হ    খ্কনা? 
েেকযা  বা  যাও না। 
িানলারা  হ ন  অসোে। 
অিহরহিয  মুখ্  হনকে  আড়াল  যুকল  রাকখ্  হনকির  সাকি  হনিিকি; 
নীরব  অেং াকরর   ুম   
সারাহদন  বাহড়র  দুই হিাখ্ িুকড়, 
এ হদন, েকড়র  রাকয  েড়  েকে একসহছকলা 
দাহম্ভ   বাযাসেড়, 
শান্ত  নীরব  বাহড়  হ ন  অসোে   ুমন্ত হিাকখ্  হবোঁহধকে  হছকলা হনকিক  
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যীে  হবকষর  দেকন ! 
স াল   েকয  হদহখ্  বাহড়র  সামকন  েহরধ্বহন, উকড়াখ্ই-এর  ওড়াওহড়; 
আি  িাহখ্  বকসকছ  িানলার  শাহসযকয।  
   
 
 

োবনা 
নীিবীহি হেৌহম  
 
যুহম োবকযই িাকরা, আহম অিরাধী 
োবকযই িাকরা আহম হ াকনা হবিশালী  অেং যৃা 
হ ংবা সুন্দরী না েকেও অিরূিা মুগ্ধমেী, 
 
দামী মাহসযহডি আমার নাই বা িা কলা , 
নাই বা িা কলা হবকদশী হ াকনা সুগন্ধী স্নান… 
যবুও যুহম োকবা  আহম সমৃহদ্ধর হশখ্কর হবরািমান । 
 
হ ংবা হনকদনিকে এোকবও োবকযও িাকরা 
আহম সবযোরা, অসোে বা হ াকনা এ  িহরত্রেীনা অন্ধ গহলর হমকে ! 
 
আসকল িানকযা, োবনািা শুধুই হযামার, 
হযামার বযহক্তগয মূলধন। 
যাক  সুদ আর আসকলর হখ্লাে হিহযকে ক্রমশ বাহড়কে িকলা যুহম সুদ-আসল 
িলকযই িাকরা যুহম 
হসিাও হযামার বযহক্তগয । 
 
যাই যুহম শুধু োকবা, োকবা,  
আর োবনাে ডুকব িাক া 
আহম িহল, িহল শুধুই িহল 
হনকির মকযা িহল হনকির িকি ।                  HOME 
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হ ালাি 
অরুণকুমার দাস 
 
হশষ বলহি মাকির বাইকর 
ঈশ্বর উকি একলন, গযালারী োোঁ া  কর 
হিাোকনার আগুকন িল হঢকল 
রায শুকয িকল  াে 
 
হশষকট্রকনর বাোঁহশ দাোঁযন  রকয  রকয 
কু - হে  - হে  - 
 
আবার হনরেীে অঞ্চকল ঢুক  িহড় 
সমুদ্রগুকপ্তর হ াড়াহি শযাব্দী িার  কর 
আসল িরীোহি  াগকি -  লকমর বাইকর 
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মািা মািা হবকদ্রাে িমা েকচ্ছ 
 
েড়িল ছাড়াই ছাযার আড়াকল বৃহি 
আহম মুকখ্াশ খ্ুলহছনা 
োবাকচ্ছ, এ হি সাইক ল হবল বািাকচ্ছ 
 
োবহছ  ুহড় েব 
োবহছ হবনাহিহ কি  ুকর আসার ির 
হবোঁকি  াওো িা ািা হ ান্ খ্াকয  
িমা িড়কব ---- 
 
 

হগহনহিগ 
অরুণকুমার দাস  
 
বুক র খ্াোঁিার উির বাকোলহির খ্াযা 
আহম সবহি বাগাকন এ িা দুকিা িমযাকিা 
যুলকযই েুট্টাকদর প্রবল উৎসাে 
িূবযিকন্মর অযাক াহরোকম ঢুক   
িাশবাহলশ আোঁ কড় সাোঁযার হশখ্হছ 
বীেৎস হরাদ্দুর  
 
সানহিন মাখ্কয মাখ্কয স্বকপ্নর মকধযই 
গেযবযী 
 
আর বাকোলহি নে 
হ হমহি -  
বাকরামাস িার  কর িুল হদালাহচ্ছ 
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িৃহিবীর হদালন াল হশখ্াকয একলন মযাডাম 
হযহন হনকিও মাকে মাকে দুলকছন 
 
অনাবাহদ  াসিহম হেকি হিৌহির 
 
আমাকদর হ াহিং িাকসর বারান্দাে হগহনহিগ বাোঁধা িাক  
 

 
HOME 
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 হবযা  

 

 

২ সুকখ্র  াছা াহছ হ ছু হলখ্া  
হদবাহশস মকুখ্ািাধযাে 

১. 
হমক র ইনবকি িকম উকিকছ িাোঁদ  
হিাশা  িরকছ আর ছাড়কছ  
হ  যাক  িলিন্ম হদল আকখ্কর  
 ার হদৌলকয শুকন হেলল রাণী ডা   
বউহি ক্রমশ হরাগা েকে  াকচ্ছ 

২. 
দরিা খ্ুকল রাহখ্ নুিূকরর হলাকে  
মৃদু বািনার হেযর হিৌ াকির অগ ওকি  
সূ যস্নাকনর ির যার ছড়াকনা হ কশ  
হঢক   াকচ্ছ িবাকুসুম িা  



56 
 

েহক্ত না আি াল বকড়া হ ৌন াযর  
৩. 
উকিাকন িকড় আকছ নরম ধাকনর দুধ , 
িরণ হিহ্ন আোঁ া দুবযাদল , িুরুিু শাোঁখ্  
আর অগরাকগর িন্দন যবুও েলদু  
িাযা িকড়া েকে আকছ এ ক াকণ  
িরমাকন্নর গন্ধ হবকোর িাহখ্ ডা কছ 

 

আমার প্রহযহদন  ১২  
হদবাহশস মকুখ্ািাধযাে 
 

স ালক  হরাকদর োবনা হদকল উিোর হ ছ ুহম  নীলসাদা  
সাদার হেযকর  খ্কনা িাোড়  
আবার হগৌরাগ  ৃষ্ণ েকে  াে 
এইসকবর হেযকর হ উ হদা ান হখ্াকল  
রাহখ্ ও স্বাধীন িযা া  
দুকল দুকল হবহক্র েে 
সূ যাকস্তর আকগ হ উ অসহেষ্ণ ুনে 

 

আমার প্রহযহদন ১৩  
হদবাহশস মকুখ্ািাধযাে 
 

শীয াল একলই িুকড়  াে আমার বাবা ও মা  
িুড়কয িুড়কয শীযল  করর হেযর  
হদহখ্ সব  হবযার বই হিাড়া অের হমকখ্  
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িাযা েকর  াে এক র ির এ   
আর আহম হিৎ ার  কর বহল  
ও হেনহর আর িড়ব না  
হশষ িাযা অহবশ্রান্ত শীকযর বৃহিকয  
োসকয িাক   
রকক্ত েে হরাগ  
বলকয িাহর না দী য বাোঁিার  িা 
বাহড়র িাকশ  ারা ডাকল ডাকল  
আগুন হদকেকছ  
হিাড়া গন্ধ আসকছ  
আহম িুড়হছ .... 

 

 

আমার প্রহযহদন ১৪  
হদবাহশস মকুখ্ািাধযাে 
 

সূ যাস্ত আোঁহ   
িাহখ্র ডানাে  
সমস্ত গুহিকে রাহখ্  
যুহল ও সরঞ্জাম  
সন্ধযাে আগস্ট একলা  
িুকল হিরুণী ও হেকয  
বকড়া িুিিাি  
অের বকস  াে  
আ াকশর শূন্য খ্াযাে 
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োষার হেযকর বাংলা  
খ্ুোঁকি হলকখ্ রাহত্র  
যারা অসংখ্য যারা  
মাকে বাস শ্রীিন্দ্রহবন্দুর  
 ুমক ার  র 
স্বকপ্নর রে নীল  
যারির হোর । 
 
 

আমার প্রহযহদন ১৫  
হদবাহশস মকুখ্ািাধযাে 
 

হবসিযকন িকল হগকছ সবাই । 
োোঁ া িাযাকল এ া বকস আহছ । 
হ ািাও মা শব্দ হনই  
অন্ধ ার হনকে আকছ সামান্য হসোঁদুকরর দাগ 
খ্ুব  াোঁদকয ইকচ্ছ  রকছ  
হ ন্তু হিাকখ্র হ াণ শু কনা 

িুরকনা বাহড়কয ঢু কয িাহর না আর 
শূন্য িকড় মাকের খ্াি , িাকুর  র , যুলসীযলা  
শুধু হ ছু ইোঁদুর সম্পক যর সূকযা  ািকয বযস্ত  
নযুকন অেযস্ত হরে ু রার  িা েুকল  
 খ্ন হ  এ া বুেকয িাহর না 

নযুন বাহড়র এ া  কর হবসিযকনর গন্ধ হনকে হ ছু অিরাহিযা লযা  
হনঃসগক  গান হশানাে ... 
 
HOME 
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 হবযা 
 

 
 

এ া হবকনাহদনী  
হিরশ্রী হদবনাি 

 

হবোহর, মকেন্দ্র  াোক ও আকশিাকশ  
হদহখ্কয িাইলাম না, যাোরা হ েই আমার নে 
 
আহম এ া হবকনাহদনী  
 
স ালখ্াহন দুইোিার হষাল,  

প্রাে এ শয হষাল বছর আকগ ার বাহল হমকে এই শ্রী 

লযািিি হিক  হবকরাকয িাক  শুধ ু হনখ্াদ মধযরায  
হবষাকদর মধ ুআমার শরীকর েুহিকে হদে  
হরাি ার অবাধ  াসবন 
িারিাকশ অশরীরী আমযৃুয রহব 
 যবার প্লযানকিকি হডক হছ হযামাে 
ধূকির হধাোঁো, েুলসাি, িাযা হখ্ালা সঞ্চহেযা  
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হ কশারী মধযাকহ্নর রহব হবলাস 
হিহিকলর সরু আোঁিকড় অস্পি েকে হ  নাম 
হলহখ্কে হ কযা আেলু 
হশউকর োহব এ হ  সহযযই আমার রহব  

সব মূেূকযয আহম শুধুই  হবকনাহদনী 
হবরেস্বাদ হ ছুকযই হমকি না  
হপ্রম আমার হবলাসী শবগল্প, অেলযা সমে .... 
 াকলা িািুকর  হমকে  
ওির হদকে গহড়কে  াে হযামার শুষ্কজা হখ্াোই 
গেন কুসুম কুঞ্জ মাকে প্রবল িদাবলী েকে হ বহল আমার হিকগ িা া,  
একযা সব অিূণযযা যব ুেকর ওকি রকক্তর আনাি ানাি  
যীব্র োকব যাহ কে িা া এ  হিাড়া সমুদ্র.. 

শীণয খ্সখ্কস আেুকল আোঁ কয িাহ  োউবন 
মাকে মাকে হ উ হ ন বকল হ কয িাক  
িকিালহির িহিল সূত্র প্রমাণ, হমলাকয িাই না আর ... 

সাদা হনািবুক  যারা  এোঁক  হদকে  া   
অযাহমবা হবোিন, দুকোোঁিা োসনুোনার বাযােন     

আচ্ছন্ন  কুম অহলন্দ িকুড় োোঁিকয িাক   হবকনাহদনী   
হিাোঁি  ামকড় িা া  ালরবশাখ্ীর গেনা হমকে .. 

নাহে আর হৃদকের মাকে হ  িন্ম হবোঁকি আকছ 
আমার সব স্নান হসখ্াকনই ...... 
এ হ াকরর  মকযা সুখ্ আর নাই রহব হব ..... 

 
HOME 
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সঞ্চরণশীল 

আশুকযাষ রানা  

 
আমাক  আমার মকযা েকয দাও 
স্বচ্ছন্দ স্বাধীন িলািকল--- 
হ র ম হযামাক  হদকেহছ   
হখ্ালাকমলা সব।  
হ াকনাহ ছু না হঢক ই ছাকড়া--- 
এ মাহিকয শুধু িকল হবোঁকি আহছ 
সমাদরেীন---  অহবন্যস্ত মকন  
আমাক  হনেহন হ উ আিও। 

যাই হনরুৎসকব িুকড় মকর মন---  
রাহশ রাহশ ছাই অকনক র  াকছ ;  
এ িা া না িা ার মকযা। 
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যবুও হযা এই সিা  হবযা েলাে  
যাক  হেকবা না হে খ্বু সেহিো। 

এই হসািা শীণযিি বাকর বাকর  
রুদ্ধ  কর হদে  হ ন সেযযা-সিাকস? 
েুদ্র েুদ্র প্রেেলা সাহেযযবলে ধকর 
স কলর সাকি হমকলহমকশ িাক । 
যবু হ ন বাদ সাকধা িুরাকনা হববাকদ? 

হছন্নমূল যষৃ্ণাযয হপ্রকমর নযুন প্রবাকে 
 হদ  াই হ ছু  রার উকদ্দকশ্য 
দিযকন্যর মকধয ওকি আকলাড়ন--- 
যার হিক  হরখ্া-হলখ্া সমন্বে-হবোিকন  
মূযয ও হবমূযয লে  হবযাশরীর। 
আহমও হযা োবসাগকর িকলর ডুবুহর 
হিক  রকের সন্ধানী এ িন---  
 হদ িাই হ ছু  াবযরে ণা।  
 
 

 
HOME 
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 হবযা 

 
 
 ারা িকল  াে  
অঞ্জন বমযন 
 

 ারা িকল  াে যাকদর হ কয হদও। িহৃযর সরহণ িকুড় সাহিও না মুখ্। সমেক  
হডক  হবাকলা - হস হ ানও প্রযার  নে। বষযাে হযা প্লাবন লাকগ হিিাল 
নদীকযও।  
উহদ্ভন্নক ৌবনা মাহির  াকছ হেকর একসা োকয হনকে হবশ্বস্ত লােল। হরৌদ্র-িল-
বাযাস হমকখ্  ষযকণ েকর হযাকলা িহমর  উচ্ছ্বাস। ধানশীকষ হঢউ যুকল বাযাস 
হসও হযা িকল  াে। হিকনা, েসকলর স্তি অকিোে হ ানও িাি হনই।  

 হবিন্ম,  হবমৃযুয,  হবর  িণা – হ ষাকণর স্তিযার অিয খ্ুোঁকি িাে?  

 
 
          HOME 
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 হবযা 
 

 
 

অশরীরী 
যৃষ্ণা বসা  
 
বরাবর আহম এ াই োোঁহি, শরীরক  সকগ হনই না, 
হনকলও, এ িু করা োড় ছুোঁকড় হদই দূকর, 
শরীর লাহেকে  াে হসিা ধরকয, 
হসই োোঁক  আহম আর এ িু এহগকে  াই, 
উোঁিু বাহড়র োোঁক  োোঁক  হদহখ্ যৃযীোর িাোঁদ… 
 
িাোঁকদর হনি হদকে গকল শরীর 
আমার িাকে িাকে হদৌকড় আকস, 
আহম এবার এ িা লাল বল ছুোঁকড় হদই, 
এ িা হেসহব 
এ ি ুকরা মাংস 
হশষি যন্ত হনকিক ই! 
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যারির োোঁকিাড় িাোঁকিাড়  কর 
ওর আদর হিক  হবহরকে একস 
হেোঁকি  াই এ া। 
 
 

হরৌদ্র স্নান 
যৃষ্ণা বসা  
 
অহয াে িলিাইকের মকযা হযামার িরুুষাগ 
হদখ্কলই আমার হরৌদ্রস্নান  রকয ইকচ্ছ  কর, 
হেমকন্তর হোরগুকলা  যিা ছাোছন্ন 
দুিুর হি  যযিাই যীব্র ও মাোবী, 
এমন দুিুকর 
আহম শুখ্কনা িাযা মাহড়কে প্রােই সমুকদ্রর ধাকর িকল  াই – 
রামধনু রকের মাছ 
আমার িাকে সুড়সুহড় হদে, 
হেমকন্তর দুিুর আমার স্তকনর ওির েুোঁক  আকস, 
ির ির বাহলর িাোড়, বাহলর প্রাসাদ, বাহলর  যাহসকনা... 
এ িার আড়াল হিক  যুহম হবহরকে আকসা েিাৎ হনবযসন! 
অহয াে িলিাইকের মকযা হযামার িরুুষাগ— 
আহম হযকল িুিিুকি েকে হরৌদ্রস্নান  হর।  
 

এমহন এমহন 
যৃষ্ণা বসা  
 
অকন হদন ছাকদ শুকে বৃহিকয হেহিহন, 
অকন হদন হদহখ্হন মুকিা মুকিা যারা ছড়াকনা আ াশ, 
অকন হদন বাবার োয শক্ত  কর ধকর হ ািাও  াইহন, 
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অকন হদন িাশ হেকর শুকেও  
মার বুক র গন্ধিা খ্ুোঁকি িাইহন, 
এর ম নে, হ  এগুকলা  রকয না হিকর 
আমার গলা হদকে োয নামকছ না, 
আমার প্রাণিা ছিেি  রকছ, 
আহম মকর  াহচ্ছ – 
 
মকর অবশ্য আহম  াহচ্ছ 
হ ন্তু হসিা ওিকরর এ িা  ারকণর িকন্যও নে, 
আহম এ িা 
বৃহিেীন, 
আ াশেীন, 
বাবােীন, 
মােীন 
শেকর  রুকয  ুরকয 
আহম এমহন, িাস্ট এমহন এমহন মকর  াহচ্ছ! 
 
 
HOME 
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সুক াগ হিকলই 
সুব্রয হদব 
 
সুক াগ হিকলই আহম খ্ুকল হেলকয িাই। 
খ্ুলব বকল আহম যকর যকর বকস িাহ  
রাকযর ির রায। 
হবন্দুমাত্র সুক াগ আকস না যাই  
োয  ামড়াই আহম 
িা  ামড়াই 
 ামকড়  ামকড় রক্তাক্ত  হর সমস্ত শরীর। 
হদকখ্ও হদকখ্ না হ উ, শুকনও হশাকন না। 
সবাই অন্ধ ও বহধর হসকি বকস আকছ আি 
ধহড়বাি মাহল  হ মন নািাে যাকদর, হযমহন নাকি! 
হ  বা  ারা খ্ুকল হেলকয িাে যার হদক  সবার 
 ড়া নির। 
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ইকচ্ছ িা কলও যাই খ্ুলকয িাহর না আি 
 হদও সুক াগ হিকলই আহম 
খ্ুকল হেলকয িাই। 
 

প্রািযী 
সুব্রয হদব 
 
বছকরর ির বছর অকিো  করহছ আহম। 
ধুহন জ্বাহলকে বকস হিক হছ হদকনর ির হদন 
েুকলও হ উ হত্রসীমানাে মাড়ােহন। 
এখ্ন হি   করহছ, হনকি হিক ই  াব। 
িবযয হমােম্মকদর  াকছ না-কগকল 
হমােম্মদক  হযা িবযকযর  াকছ হ কযই েকব। 
যকব মাকেমাকে মকন েে, হ নই বা  াব 
আমার হযা হ ান প্রািনযা হনই। 
প্রািনযার িন্য  ারা হবোঁকি িাক  
যাকদর হ কয েে। 
হ ছু িা  না িা  যারা  া । 
অন্তযঃ উহচ্ছিিুকু হযা কুকি হখ্কয িাকর। 
হ ছু না-কিািার হিকে এও োকলা। 
হ   খ্ন আকলা োকয আসকব যার িন্য 
শবরী প্রযীোে বকস িা া অিযেীন। 
েুহলর হেযর ার হবড়াল সামলাকয 
প্রকযযক ই হেমহসম খ্াকচ্ছ রাযহদন। 
 ীোকব আসকব যকব 
আর হ নই-বা আসকয  াকব আমার  াকছ, 
আহম হযা প্রািযী নই। 
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  খ্ গ 
সুব্রয হদব 
 
 , খ্-র ওির েুি; খ্ গ-র ওির। 
সবাই সবার ওির েুি।  
েুি বকলই হ উ হনকি হিক  কুকিাহি ি যন্ত নাকড় না। 
নাকড় না বকলই ইচ্ছািুর এিকপ্রস 
এ ই প্লযািেকময দাোঁহড়কে িাক  
হদকনর ির হদন 
মাকসর ির মাস 
বছকরর ির বছর।  
 
 
HOME 
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অহেনে 
সকন্তাষ রাে 
 
এ হি হদন হিক  হবহরকে এলাম  খ্ন 
িারিাকশ  রযাহল 
হিোঁহিকে বলকছ সবাই --- দারুণ অহেনে   
                       দারুণ অহেনে। 
োসকবা, না  াোঁদকবা হেকব হিলাম না 
সুহ য যখ্ন আকলা সম্পায হশকষ হনবযাহিয। 
 
অন্ধ াকর িীবন ুকদ্ধ হলপ্ত  খ্ন 
যখ্কনা বলকছ সবাই --- দারুণ অহেনে 
                       দারুণ অহেনে 
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আমার সন্তান  খ্ন িন্ম হনকচ্ছ মাযৃিির হিক  
যখ্কনা বলকছ --- দারুণ অহেনে 
 
এখ্ন হখ্কয হগকলও মকন েে অহেনে 
োলবাসকলও। 
এমন হ  মকর হগকলও মকন েে মহরহন 
আকলা হনেকলই উকি  াকবা – 
 

 
িেিাহয নই 
সকন্তাষ রাে 
 
সূ য, িন্দ্র হ ািাে িাহন না 
সাদা াগকির িাকশ অন্ধ ার গহল 
এখ্ন গহলর মুকখ্ দাোঁহড়কে 
সযয  িা বলার আকগ 
িীবনবীমা বাঞ্ছনীে। 
 
আমার বাবার নাম িন্দ্রনাি 
মা মোমাো 
দু-িকনই হনেযে-হনেযো 
আহমও বীমার িেিাহয নই। 
 

স্বল্প হবযনকোগী 
সকন্তাষ রাে 
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িকলা িালা  কর বাোঁহি 
যুহম হযনহদন, আহম হযনরাহত্র 
হ মন এ হিক  হেকেিুকর িা-খ্াই  ’িকন 
হ মন িান্ডকবরা হবকে  কর এ  হদ্রৌিদী 
 
িকলা িালা  কর বাোঁহি 
যুহম হযনহদন, আহম হযনরাহত্র 
হ মন এ হি হবযন হেকে িার িাকুরী 
হনরঙ্কশু না েকল হ মন ছ’মাস-ছ’মাস মুখ্যমিী 
হ মন এ হি হসগাকরি খ্াই বন্ধু দু’িকন 
সুখ্িান হদকে বহল, িকলা িালা  কর বাোঁহি 
হযনহদন বাোঁহি আহম, মৃয যুহম হযনরাহত্র 
হযনহদন বাোঁকিা যহুম, মৃয আহম হযনরাহত্র 
স্বল্প হবযনকোগী – 
 

 

হনই-আকছ 
সকন্তাষ রাে 
 
িাোকড় হশব িা কযন এ দা, 
এখ্ন হনই। গয েকেকছন। 
যাোঁর নাহয-নাযহনকদর নাম এখ্ন – 
রবািয, হলাহরডা, হবঞ্জাহমন… 
দাদুর গাকের িাম্হস গকন্ধর সাকি 
                হ ছু হমল আকছ 
 
হশকবর সংসাকর বিবৃে হছল 
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হনশা-োে ে’য। 
এখ্ন িহরযযক্ত— িবােুল িকড় না িাকে 
 
হশব হনই 
িাোকড় গাোঁিা িাষ আকছ— 
 
 

যারা 
সকন্তাষ রাে 
 
গাছ হদহখ্। হযামাক  হদহখ্ না। 
িে হদহখ্। হযামাক  হদহখ্ না। 
হরো হদহখ্। হযামাক  হদহখ্ না। 
বুক  বাোঁধা িাোঁদ হদহখ্ 
হযামাক  হদহখ্ না। 
 
সমস্ত হখ্াোঁকির হশকষ 
হিাখ্ বুকি হযামাক ই হদহখ্ 
          হযামাক ই হদহখ্ 
 

সংশে 
সকন্তাষ রাে 
 
ওই হলৌেমানবহি হনদ্রাে হ ামল ে’হে আকছ 
হিকি হদকখ্া আত্মহবশ্বাস যুলযুকল 
সকিযনযা হনই 
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যুহম যার হনদ্রার হেযর হদকে  াও 
স্বকপ্নর  াছা াহছ হগকে বকলা— 
‘উই আর ইন দয হসইম হবাি ব্রাদার’ 
 
হদকখ্া িেু খ্ুকল হ না 
িাল যুকল হ না 
না-হ  ডুকব আকছ সুধাসাগকর! 
 

সহন্ধহবকচ্ছদ 
সকন্তাষ রাে  
 
হসফ হিহিকনর হখ্ালা মুকখ্ িা িড়কল 
         হযামার  িাই মকন িকড়। 
যখ্ন, হশ্রণীর হবকঞ্চ আমরা সহন্ধবদ্ধ েকেই বসযাম। 
এখ্ন হনকিই িড়াই, হদহখ্ দু’হি সাহরর 
মাকে আকগর মকযাই আকছ িলার িি। 
োোঁহি। সতূ্র আওড়াই। 
হ উ সহন্ধবদ্ধ ে’হয িাইকল, মােখ্াকন 
                           দাোঁড়াই, 
বহল, হবকচ্ছদ  করা িূবয-ির িকদ।  
 

িহর ােী 
সকন্তাষ রাে 
 
িাকুহর েুকরাকলই ওরা িকল  াে হ ন ডানা হেকড়? 
বুহে বসন্ত হশষ 
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বুহেবা শ্বাস ি বাকড় 
বুহে  িা বলা বারণ 
বুহেবা ঋযুসব এম.এল.এ. েকে হগকছ! 
বুহে হদনগুহল িাড়ার বখ্াকি-হছকলকদর সাকি হমকশ হগকছ  
হশস দযাে 
হিাখ্ মাকর 
নাম ধকর ডাক ! 
না েকল িাকুহর হশষ েকল ওরা িকল  াে হ ন 
                               ালাোহড় 
                              নীরমেল হছকড়? 
 
 
HOME 
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 হবযা 
 

 

অন্তযঃ এবার 
সন্হিৎ বহণ  
 
শুরু  রা  া  মােখ্ান হিক ই, 
িুিিাি  াোঁরা এখ্কনা বকস 
এহগকে একস বলুন দু’িার  িা,  
স্বাোহব  িহরহিহয িরুহর। 
 
োলমকন্দর হবড়ািাকল িহড়কে হেলকয 
সমে লাকগ না হবহশ, 
আ াকশর  িা হেকব 
মকনর মাধুক যর  িা হেকব 
হ সব ইকচ্ছনদী বেমান 
যার হদক ই সবার ন'ির 
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সমেিা োল েকে উিু  
োকযর স্পকশয অন্তযঃ এবার। 
 

ছাই 
সন্হিৎ বহণ  
 
ছাই ওহড়কে হদকখ্া, 
হেযকর আগুকনর গুঞ্জন, নীরব হবশ্বাস উিপ্ত। 
ছাই ওহড়কে হদকখ্া, 
ছাইকের শূন্যবলে হ মন হিকগ রে হদনরায, 
িযান্ত হিা ামা কড়র মকযা। 
 
 খ্নও জ্বকল ওকি েকের সাযলে েণা, 
হ মন উবযশী হিাখ্ িান্ িান্ প্রাকণর প্রহযমা, 
হযামার বুক র হেযর হিকগ রে; 
গাকছ গাকছ যখ্ন িলাকশর হনশা, রক্ত দেরবী 
এ  দুন্দুেী বাহিকে িা রাকখ্ হযামার বুক র 'ির, 
এর নামই োলবাসা! 
ছাই উহড়কে হদকখ্া, 
আর হলকখ্  াও ইহযোকসর  িা, 
মানব িাহযর ইহযোস, 
 াোঁরা োিার বছর শাসন  কর এ িগৎ, 
িংগল যছনছ  কর ধ্বংস  কর প্রাণবাে,ু 
আর হলকখ্ রাকখ্ হমকিয সারাংশ এ িৃহিবীর! 
 
এ দুঃকখ্র হদন বদকল হদবার নামই  হবযা।  
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দী যিীহব প্রাণীকদর  িা 
সন্হিৎ বহণ  
 
হবকবক র  িা েুলকল িকল ন, 
িাহলয শহক্তর হেযর একযা  মু,  
সহ্য েে না আর। 
বারবার 
উচ্চারণ  করহছ দূর ে, দূর ে এ িি হিক , 
শুকন হন হযার  া, 
হ বল িহড়কে হরকখ্হছস গাকনর হশস। 
গাকছর িাযা ও সবুি  াকসরা সূ যযাকি আনহন্দয 
উল্লহসয এই শীয ুকমর হেযর, 
সারাহদন হশরদাোঁড়া হসািা হরকখ্  করহছ প্রািযনা 
হবকবক র িানালাে হরকখ্হছ হিাখ্, 
োিার শকব্দর হেযর  ান িব্দ েকয েকয হসকিকছ  ালা, 
এই িকি  ন্ি া ীণয দারুণ সমে; 
অহযক্রম  কর হরকখ্হছ আমার বন্দনা, 
মন্দ না এই সমে! 
এই বাল  
হরাি হোকর হদৌকড় োোঁকি হদগকন্তর হদক , 
সূ য ওিার আকগই 
িি হশষ  রকয  রকয োোঁহিকে ওকি,  
িল খ্াে। 
হবকবক র  িা হমকন িলকল 
িীবন হ ৌবন দী যিীহব েে, বুকেহছ।    
HOME 
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 হবযা 
 

 
 

 
রুমাল ও সানগ্লাস 
হসৌহে  বকন্দযািাধযাে 
 
 
িাোকড়র ওির হিক  োয নাড়কছা যুহম 
নীকি, বহু নীকি 
োনয আর হসডাকরর বন হিহরকে 
বকে িকলকছ সরু হেকযর ময নদী – 
হস্রাকয হেকস  াকচ্ছ হেনকদহশ রুমাল ও সানগ্লাস 
েযাক শান – ঋযুর হদন হেকস  াকচ্ছ 
িাোকড়র ওির হিক  যুহম ডা কছা – 
িাহখ্ ও হিা াকদর মৃদু বাযযালাি ছুোঁকে  
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প্রহযধ্বহন ছহড়কে িড়কছ 
হদকশ, মোকদকশ,  াকলা, হির, অন্ধ ার িাড়াে 
এ িা যারা একস অন্য যারার হিাোঁকি 
োল্কা িুমু হখ্কল 
আহম বুহে, খ্াদ হিক  উকি আসার সমে েল আবার 
আবার িাোকড়র ওির হম িন্ম হিক  
যুহম োয নাড়কব 
নীকি, বহু নীকি   
োনয আর হসডাকরর ছাো হিহরকে 
সরু হেকযর ময নদী হবকে 
বকে  াকব আমাকদর রুমাল ও সানগ্লাস ……  
  
 

 

 
HOME 
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 হবযা 
 

 
 

হিহি 
সহময হেৌহম  
 
হম  হিওকনর োকয হদলাম এ িা হিহি, 
                       হযামার িকন্য। 
 
মােরাকযর  মু শেকর 
হিৌোঁকছ  াকব হযামার  াকছ 
যুহম হিকগ িাক া। 
 
বুক র হ াকণ লুহ কে হরকখ্া ওই হিহি, 
                      হসইই োকলা। 
হপ্রেিকনর হিাখ্ এহড়কে 
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খ্ুকল হদকখ্া মাকে মাকে 
হযামার আমার হপ্রম াবয। 
 

 

 

অহধ ার 
সহময হেৌহম  
 
অহধ ার িাই, অহধ ার 
োকলা িা ার অহধ ার, োকলাবাসার অহধ ার। 
 
সবিুকু হনকেছ হযামরা 
োব হদকে, যামাসা হদকে, েে হদকে 
সবিুকু হনকেকছা হ কড়। 
 
এবার দাও হছকড় 
হ বল িা কয দাও আমার ময 
আমার এ লা  কর।  
 
 
HOME 
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 হবযা 
 

 
 

সম ে  
সুহবনে দাশ 
 
হিহছকে রকেহছ হযামার হিক , যুহম 
হ ালােল িগৎ হিক  দূকর  
শান্ত নদীর যীকর হনকে একল আমাক   
আদর  রকল মকন িা ার ময 
িল হ ছুই বলল না, শুধু হদখ্ল 
আমাকদর দু’িনক , মাযাল িাঞ্জাহবহি 
িকর আহম ছহব যুললাম, খ্াওো দাওো  রলাম 
আর িাকুরদাস িাড়াকয হগকে আহম 
সবাইক  বললাম এখ্ন আহম হযামার সম ে  
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বযস্তযার োোঁক   
সুহবনে দাশ 
 
বযস্তযার োোঁক  হযামাক   াকছ ডা লাম 
সাহর সাহর সুিুহর গাছ যার শান্ত ছাো 
িকলা  াকব নাহ  ? বসকব হ ছুেণ যার নীকি ? 
অকন হদন িাশািাহশ বহস নাই, গল্পগুিবও  
প্রাে বন্ধ, িাড়ার হদা াহনরা হ উ আর 
আড়কিাকখ্ যা াে না আমাকদর হদক   
হ উ হশশ হদেনা, স্লযাং শব্দ বযবোর  কর না 
এিা হ  েল ? িারিাশিা একযা োোঁ া 
এ িু শব্দ েকলই েে েে, যুহম  াকছ আকছাকযা ? 
 
 

েিাৎ 
সুহবনে দাশ 
 
েিাৎ হযামার ছহবর সামকন দাোঁহড়কে  
আি হিাকখ্ িল এল 
মাহসমা  হবযা োকলাবাকসন যাক  
বসকয দাও, একলাকমকলা শেকর এখ্ন 
একলাকমকলা  ুরহছ, লম্বা ট্রাহেক  
দাোঁহড়কেহছ হ ছুেণ, সামকনর শ্রাবকণ 
মনসার োসাকন আবার হদখ্া েকব 
 হদ লাইি আসকয হদরী েে 
হমাবাইলকযা আকছ  িা হবাকল সমে  ািাইও   
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 ুদ্ধ 
সুহবনে দাশ 
 
 ুদ্ধ শুরু েকব আবার, যকব  কব শুরু েকব িাহননা 
মেলা হনকয আসা  বু হিক  বকলহছলাম  
যুহম না একল  ী েকব ? বকস আোঁ   
প্রহযক াহগযার বাচ্চারা গাছ লযািাযার 
ছহব আোঁ হছল, এই িৃহিবীকয   
মানুকষর হ মন সুনাম আকছ  হযমহন 
 লঙ্কও আকছ, মোিুরুকষরা িকড়কছন  
মোোোঁিকর, ধন্য আহম হস সকব  ান    
না হদকে হনকির ময হক্রাকড় দুিার লাইন 
 হবযা হলখ্হছ, বযস  
 
 
HOME 
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 িুযর 
শুকেশ হিৌধুরী 
 
মাো উহবো  াে ডুহবো মকর রাই 
অন্ধ ার বাযাকস োহসো ওকি সুর  াকলা আকলা েে 
রস েহক্ত  াোর নাই শূন্যই ঐ সৃহি 
রাই হ কশারী রায ও হদন িািয য  কর নাই  
 
 

িে 
শুকেশ হিৌধুরী  
 
হবকরাধ আগুকনর ময িুহড়কে হেলকয িাকর  
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                             গ্রাম শের 
হবকরাধ ধ্বংস  করকছ ট্রে, েহস্তনািুর  
আিও যার যািহি লাগকছ শরীকর 
দাোঁহড়কে আকছ দুই হদক  িেহি ও হবিে দল 
 
িুড়কছ আি হসহরো সুদান 
েযযা, ধষযণ, লুি, েুধা 
িীবন িীবন হিক  সকর  াকচ্ছ দূর 
েুকলর বাগাকন আি আগুন 
 
হবকরাকধর  াকছ িািাও আি  
বসন্ত শাদা িােরা। বহৃি ও শীযল িানীে 
িদযা িুকড় হেকস আসু  লে হশশু 
বৃদ্ধ, নারী, িীহড়কযর মুখ্ 
দূকর সকর  া  বন্দুক র নল 
 
োলবাস যহুম োিার োিার বছকরর িৃহিবীক  
সেযযাক , নদীক , নারীক , আ াশক , নেত্রক  
হিাকখ্ আসু  বৃহির গান, হেকি উি ু মাহি   
েকর উিু  শস্য আর েসকল 
 
িৃহিবীকয স্বপ্ন হদখ্াক   ারা হনহষদ্ধ  করকছ 
এর হবিরীকয 
 লম ও যহুল বযবোর  কর যারা 
সুসমকের এ  হবশাল হিত্র এোঁক  যুকলকছ 
যাই  ুদ্ধ প্রািীন ও নবীকন 
হ ৌরব ও িােকব 
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              োোকয আর সবযেুক     
 
                                                                                                                                                                                                                 
অিলােযনহিই সব হিকে বড় বাধা েকে আকছ 
যাই বাহস্তল োো েে 
োো েে        দানকবর মুখ্ 
 
িামািাই মানুকষর েুল 
িলািাই ধময 
েকড়ও  হড় সমে বদকল হদকে  াে   
 
 
HOME 
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োবনা  
শুকেশ হিৌধুরী 
 

য য 
 
আকলািনা িা । সামকন খ্াবার, হখ্হদও আকছ অনাবশ্য   িার িালািাহল। আসুন বহস, 
খ্াবার গ্রেন  হর। 
বলুনকযা হ  হনকে  িা বলকবন। প্রে নে অনুকরাধ। আমরা সম্ভবয িানকয িাইহছ হবষে 
আর হদখ্কয িাইহছ ওই হবষকের হেযর হনকিক ।  হদ হনকির সাকি হদখ্া না েে আমরা 
অন্য হ ািাও উিহিয আহছ িানকবন। 
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হসবা আর হসবা হনবযৃ  ারা দুইিনই আমাকদর মগল ারী। এইোকব  ারা আি  িা 
বলকছন, গয াল  ারা  িা বকল হগকছন হনঃসংশে, যারা িৃহিবীর  ি । 
োকলা লাগকছনা  িা বলকয। মানুকষর হেযর আকছ মানুষ হির াল। য য নে।  
  
অেরুান   
     
 খ্কনা হ  হখ্কদ িা মকর হগকছ মকন েে, অকনক ই বলকবন বেস েকেকছ িাহগকে উিকছনা 
 কির দািাদাহি, হরাগ বযিা ও হিহময  করকছ িা িলীর মকনাকবদনা। 
মনিাও মকর হগকছ বলকবনকযা, হ  আশ্চ য িাহখ্ ডা ল হডাহিং এর  াি  রকলা বৃহি, 
এল হসই উকিি । খ্ুহ  আসকলা মহলন বা উজ্জ্বল হিাশা  হিাখ্ দুকিা হিাড়া নেত্রহবো 
(কসৌন্দ য িুম্ব  হদকখ্হন হদকখ্কছ প্রিািহযর ওড়া  ার ডানা োেকল হ ামাে িকল  ান 
হযহন )। 
োবহছকলন শ  হিরাহি। সহ্য  রা গ্রাহ্য এইসব, প্র ৃহয শুধু নারী নে িরুুষও। 
এমনহ  হ  িড় হসও শহক্ত, মোমাো।  
োর  খ্নও বযহক্তগয নে িদাকিযর ধময লু াহেয রসােকনর িারণ হসইখ্াকন উিহিয 
আর িীবন নাি হির ওই ি যাে, কুশ লব এ হি সুখ্ী গৃেক াকণর ছহব আোঁ কছ। 
 
হবযার 
        
আি াল হৃদে  িা বকলনা, িরান হোমরাও  িা য সংকবদনশীল নে, যােকল হ  হস 
সংক াগরো ারী যাোর সাকি বহেহবযকশ্বর সাকি  ার আকছ হনযয হ াগাক াগ। 
হস্তকেন েহ ি ও অকনক র অহেময হন ি  াকল হছাি হছাি হবদুযৎ প্রবােী যরগ আ াকশ 
খ্ুব দ্রুয সঞ্চারমান িা কব আকলা  বষয হিক  আকলা  বকষয যার িদিায  িকব। 
আমার অহেময প্রাণীর মহস্তকষ্কজা উহদ্ভকদর হ াকষ এমনহ  িড় হিযনােও অকন  অকন  
হবদুযৎ যরগ হখ্লা  কর  া প্রহযহনেয যাোঁকদরক  ব্রহ্মাকের সাকি সংক াগ  হিকে িকল ও 
দূর ও হন ি এ ই সাকি, বুক  বসবাস  কর। মকন েে ইোই আত্মা, প্রাকণর গহয। 
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সম্পদ 
      
সম্পকদর সাকি োবাকবকগর সম্প যহি হনই। প্রকোিন, উিক াহগযা এইসব আকছ। সম্পদ 
এ হি িলমান বস্তু। িহরবহযযয েে, হবস্ফার এবং লকের ময যার হনযযযা আকছ। 
অহেমুখ্  হদ বলা েে মগল ারী যাোকযই সম্পদ যার শহক্ত ধকর রাখ্কয িাকর। 
প্রাকণর উদ্ভব হব াশ আিীবকনর সদস্যিদ িাওো সব সম্পদ েকয আেহরয। ইো 
িঞ্চেূকযরও অহযহরক্ত, শূন্যযা যার আর এ হি আ র  াো অকন সমেই দৃহি বহেেূযয।  
 
িন্ম 
 
অহনবা য  িনাহি  হিো হগকল হস্রাকযর িকেই সাোঁযারহি িালাইো  ান স কল। অন্তরীকের 
হনেম আর  াস হ ানিাই যার বযহযক্রম নে। 
মূযযহিকয েযিহ য েে েূহমষ্ঠ যারিরই মুকিাবন্ধ  কর দেৃ েে ইচ্ছা। 
ইো এ হি হ ৌন ত্বরণ। 
ছড়াইো িকড় িন্ম িহরবাকর  ূি আনকন্দ।  
  
 
রস 
     
বস্তুহবন্যাস িদািযহবদযা যাোর বন্ধন অকন  রস সমূকের অবিান। রস শু াইো হগকল 
ের ের  হরো  ািাকমা োহেো  াে। হসই মাত্রা  াো এ ক  যাো সমহিকয।  
এই রকসর িহরমাণ গিন হবকিষণ  ািাকমাহিক  বা  ািাকমাসমূেক ও বন্ধন হশখ্াে। 
ইো  রসােনহবদযা। 
 হদ বকলন রকসর িীবন শুরু যাো িীবহবদযার হবষে। স ল যারা যাোর মাো হস্নে। 
এ িু োহসকল আেু বৃহদ্ধ েল, রকসর ধারা বহেল। 
                                                HOME 



92 
 

মুক্তগদয 
 

 
 

বহৃি এবং প্রবৃহি       নকুল রাে 
 
বৃহি বা হিশা আিনাক  বাধয  রকছ আিনার এযহদকনর অনুশীহলয িহরত্রধমযক  বদহলকে 
হদকয। এযহদন ধকর হিকন আসহছকলন হ , সৎোকব িীবন ািন  রার লকেয আিনাক  
সৎোকব হ -অিয আকস যা হনকেই সন্তুি িা কবন। এ িন অহশহেয, স্কুকল যৃযীে হশ্রহণ 
অহব্দ েেকযা িকড়কছ, হস একস আিনাক  িানাকলা ‘হিন্তা  ইকরন না, ছেশ িা া হদন, 
আহম গযাস আইনা হদম’ু। বহুহদন লাইন ধকরও  খ্ন অহেোব  হেকসকব আিহন 
বযররিযার প্রমাণ হদকলন, হি  হসইসমেই হগহন্ন একস বলকলন ‘দুইশ হদো হদও, যবু 
গযাস আইকবা --- এই গরকম এমহনকযই হপ্রসার বাড়কছ, যারমকধয যুহম খ্াহল  ও 
সৎোকব সৎোকব। সৎ আকছহন হ উ?’ 
হসই হলা িা হগহন্নর  িাহি শুনকলা, এবং আ ণয োহস হদকে িা া হনকে হনল। আর সহযয 
বলকয  ী, িরহদনই গযাস বাহড়কয একলা।স্বহস্ত। 
হ ন্তু আিহন হখ্াোঁি হনকে হদখ্কলন, সমাকি  ারা সামান্য হলখ্ািড়া হশকখ্কছ, অিবা 
স্কুকলও  ােহন, যকদর প্রহয মাকস হ -হরািগার;  কলি হবশ্বহবদযালে হিক  িাস  করও 



93 
 

আিহন িা হর না হিকে এহদ -ওহদ  খ্ুিকরা  াি  রকছন, একয আিনার মকন েকচ্ছ 
আিনার সম্মান বিাে িা কছ, আিহন দু-নম্বহর হ াকনা হরািগাকরর িকি িহড়য নন, 
আিহন ১৩  ন্িা হরাি িহরশ্রম  করও ওই সম্মান বাোঁিাকনার িন্য প্রহযহদকনর ‘মোন 
দাহরদ্রয’ বেন  কর  াকচ্ছন। অিি হ  হলা িা আিনাক  গযাস একন হদল, হখ্াোঁি হনকে 
িানকলন হস িােগা হ কন দালান হ ািাবাহড়  করকছ; আর যাজ্জকবর  িা (আিনার 
 াকছ ‘যাজ্জবই’ মকন েকব,  ারন আিনার মনকন হ  আদশয হখ্লা  কর যা এযহদকন 
বস্তািিা েকে হগকছ) যার ১হি হমকের হবকে েকেকছ এ  সর াহর িাকুকরিীবীর সকগ; 
এবং হছকলহি হিন্নাইকে ইহঞ্জহনোহরং িড়কছ। 
আিনার হমারাহলহি আিনার  াকছ— িািা বলকলা হসহদন আিনার এ  বন্ধ।ু হ -
বন্ধুহিক  আিহন হদকখ্কছন হছকলকবলা হিক । হসই বন্ধুহি হদড় লে  যাশ িা া হদকে 
িা হর হ কনকছ, যার দুকিা হছকলই বাইকর িকড়, এ িন ডাক্তার েকব অন্যিন 
ইকলহিক ল ইহঞ্জহনোর। আিনার বাবা হছকলন গ্রাকমর স্কুল মাস্টার, স্বকদশী  ুকগর এ িন 
হনষ্ঠাবান হদশকপ্রহম  সৎ বযহক্তকত্বর অহধ ারী। আিহন হিাকখ্র সামকন হদকখ্কছন  ীোকব 
হ ৌি িহরবারগুহল োেিুর েকেকছ স্বাধীনযার সমে। আিনার বাবা বড় োই েওোকয 
আিনার বাবার মা অিযাৎ িাকুরমা আিনার বাবার োয ধকর এিার োরযবষয হত্রিুরাে 
একসহছকলন। সকগ হছল োই-কবান-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা িহরবাকরর সদস্যগণ। ক্রকম এ রাকিয 
িীবনসংগ্রাকম লড়াই  রকয  রকয আিনার বাবা ও িাকুরমার মৃযুয েকলা। বডযার 
হিকরাকনার সমে আিনার মকযা এ িন হসকিহিে নাহযর এ  োয ধকর এবং অন্য 
োকয এ হি মুহড়র হিন হ াকল- াোঁকখ্  কর একনহছকলন। অিানা িকি হেকধ িাকব নাহযর 
হেকব ---  হসই দৃশ্যহি আিনার মকন িকড় হগল আি েিাৎ  কর, হ , ওই দুকশা িা া 
হনকে হ  রান্নার গযাস সাপ্লাই  কর হদে, এবং এ  করই হ  হছকলকমকে মানুষ  রকছ, 
বাহড় র  রকছ, হস-ই হযা আধুহন  মকনর মানুষ। আিহন োবকছন, যােকল আহম  ী 
হশখ্লাম এযহদন এই িৃহিবীকয। 
এসব হেকব িান্ত আিহন বািাকর ঢু কলন। আিনার খ্ালিাকর ১৯৫৬ সাকল বাবার হ না 
বাহড়। আিনার স্ত্রী ও দুই িুত্র। আিনার মানসম্মান আিহন বিাে রাখ্কয িান সৎোকব 
অিয উিািযন  কর সযযহনষ্ঠ িীবন ািকন। যাই দদহন  ১২  ন্িা শ্রম  করও রাস্তার িাকশ 
বকস হ  সবহি হবহক্র  কর প্রহযহদন সকন্ধয-স াল, যার হিকেও  ম হরািগার আিনার। 
আিনার হছকলরা িাস  কর বকস আকছ। দুিকনই সাকেি গ্রযািুকেি। অিি আিহন 
হ াকনাহদন হ াকনা রািনীহয দকলর সদস্য েকয িারকলন না, হমহছকলও  ান হন 
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হ াকনাহদন, হোি হদকযও  ান না, বকলন  াক  হদকবা িছন্দ েে না; বযহক্ত  খ্ন দকলর 
হিকে বড় েে না, যকব এ রািনীহয  কর  ী েকব, এসব আিনার মকনর  িা, মকনর 
হদকশর মকনর মকযা আদশযবাদ-বুহল। সুযরাং, আিনার দুই হছকল এবারই হি   করকছ 
হ , সর াহর িা হর না- করও িৃহিবীকয বাোঁিা  াে এবং মা-বাবা-স্ত্রী-িুত্র- ন্যাসেও 
বাোঁিা  াে, এবং  কিি মান-সম্মান বিাে হরকখ্ই।  
 ীোকব ? প্রে যযা আিনার হবকব । উিরদাযা ওই দুই িুত্র।  ারা হবোন হনকে িকড়ও 
রাস্তার ধাকর সবহি হনকে বসকয িাে; হ ন্তু  খ্নই ওই ২০০ িা া হবহশ হদকে গযাস 
হসহলোর িাইকে হদোর বযবসািা  খ্নই নে। 
এসব  িা মকন মকন আওড়াকয আওড়াকয আিহন বািাকর ঢু কলন। হ ন্তু হ ছুহদন 
আকগও আিহন ১০ িা ার হনাি হদকে ৮ িা ার সবহি হ কন ২ িা া হেরৎ হিকযন। 
এখ্ন বলা েে --- ‘হমলাইো হনন’ অিযাৎ ২ িা া খ্ুিরা নাই। অিযাৎ ২ িা া আিহন 
সহিওোলাক  দান  কর  ান অিবা আিনার দর ার হনই যব ুআিহন ১০ িা ার ির 
১৫ িা া, নে এক বাকর ২০ িা ার সবহি হনকয েকব,  ারণ ৫ িা ার হ ান খ্ুিরা 
হনই। না হ নকল হ কয িাকরন আিহন, আমার হবহক্র  রার হ াকনা ইকচ্ছ হনই আিনার 
 াকছ। এসব  িা আিনাক  বলকয েেহন। ক্রকম ক্রকম প্রিহলয েকে হগকছ। আিহন 
এসকবর িহিল িকক্রর হেযর িকড় হগকলন, এই অিযনীহযর গযাোঁড়া ল হিক  হরোই 
িাকচ্ছন না আিহন, বাড়হয িা াও হরািগার  রকয িারকছন না, --- যারিকরও আিহন 
হেকব হরকখ্কছন আিহন সৎোকব সৎ উিািযকন িীবন ািন  রকয িান সিহরবাকর।  
অসম্ভব! আিহন মূকখ্যর স্বকগয বসবাস  রকছন। মূখ্যরা স্বকগযর বারান্দাে হিৌোঁকছই ডক্টকরি 
িাে, এিাও িাকনন না? এরা হ াকনাহদন বকল না হ  ‘আহম হ ছুই িাহন না’ – ‘আহম 
মুহস্কল আসান, বলুন  ী িাই, িা া ঢালুন সব বযবিা েকব।’ 
আসকল েমযাশালীকদর সকগ  ারা  ুর ুর  কর, এরা হবদযা ও োকনর িেিাযী নে 
আিনার মকযা। এ মাত্র রািনীহযর েমযাকযই এরা িহরিাহলয েে। হ মন ধরুন 
িীবকন হ াকনাহদন িড়াকশানা  করহন, হেল িা া ছাত্র --- এ হদন রািনীহযর বযবসাে 
ঢুক  এমএলএ েকে হগল। এখ্ন এই হলা হির েমযা েকচ্ছ  যাকরক্টার সাহিযহেক ি 
হদওো। খ্ুবই মূলযবান। আিহন হ ংবা আিনার আদশযবাদী হছকলকমকেরা েেকযা হস 
সাহিযহেক ি িাইকব না; হ ন্তু আিনাক  হ াকনা না হ াকনা দকল হনকয িাইকব রািনীহযর 
বযবসােীরাই। 
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িি  কর একদর মূখ্য বলা হি  েকব না। েুোঁহ  আকছ আিনার। বাহড়- র িুহড়কে হদকয 
িাকর এরা। একদর হলাক র  খ্ন একস েদ্রকলাক র বাহড়কয হঢাক , মকন রাখ্কয েকব 
এরা রািনীহযর বযবসা  কর খ্াে; একদর মন িুহগকে না িলকল আিনার হছকল-হমকেকদর 
িকন্য হ াকনাহদন হ াকনা সর াহর সাো য িাকবন না, িা হর িাকবন না, হলা  িাকবন 
না, আিনার হিাকখ্র সামকন আিনার  ুবযী হমকেক  হিকন-হেোঁিকড় হনকে  াকব, এসব 
হদকখ্ও আিহন গিযাকবন না, আিনার প্রাকণর েে আকছ, আিনার সামকন যখ্ন সব 
অন্ধ ার; যখ্ন আিনার সামকন হ াকনা আদশযবান উহ ল হনই, স্বাধীনযা সংগ্রামী হনই, 
হদশেক্ত হনই --- িযুহদযক  হশোকলর ও শকুকনর হিৎ াকরর হেযর আিহন যখ্নও 
োবকছন আিহন সৎ, সৎোকব হবোঁকি আকছন। হশষ শব্দহি ছুোঁকড় হেলকলন এই িৃহিবীকয, 
েূহমর উিকরই --- িুঃ।  
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মুক্তগদয 

 

বুদ বুদ                     অরুহণমা হিৌধরুী 

হছাি বড়, কুলীন, গ্রামীণ, হ ক ান হমলাে আর হ ছু িাকু  না িাকু , হদখ্কবন, েীকড়র হেযর 
দাোঁহড়কে এ  বযহক্ত, অহবরাম বদু বদু উহড়কে  ান।  
হমলািলহয মানুকষর গাকে মািাে, মুকখ্ হসাোগ বুহলকে, ছুোঁইমুই বুদ বদুগুকলা হ মন েুি েুি  কর 
হেকি  াে! 

প্রকযয িা বদু বকুদর আলাদা আদল, আলাদা রূি। মািাে েলমকল সায রকের হখ্লা.., অিি, 
বুদ বুদওোলা হ ন্তু হ ানহদন  াউক  হেোঁক কডক  বুদ বুদ হবহক্র  করন না, আহম অন্তয: হদহখ্হন। 

আর,  হ ান োন েওোর বকেস হিক  এই বদু বকুদর উির আমার অনন্ত আ ষযণ!  
 ী  বলকবা আর! িুোঁিক  একিািুকু এ িা হ ৌকিা েহযয সাবান িল, আর এ িা োোঁদাকলা োোঁিা 
 াহি। মুশহ ল েকচ্ছ, বুদ বুদওোলার মকযা বকড়া বকড়া বদু বদু অকন  হিিাকযও যখ্ন বানাকয 
িারযাম না, (এখ্কনা িারকবা না)। যারির, সাবানিল সুরুৎ  কর িানকয হগকে, হেবহলর মকযা, 
প্রােশই হগকল হেলযাম। 

যারিকরর হবঘ্ন হবিহি. উোঁউউউ..ডি ডি ডি..না বলাই োকলা। যাই, মাযৃকদবীর প্রহযবার োয ধকর 
হ্যাোঁি া িান উকিো  করও  হদ হখ্াোঁি হমকর দাোঁহড়কে, বােনা িকুড় এ  হ ৌকিা িিুকযা, বাহড় আসা 
মাত্র, উিুড় েস্ত। সাবান িকলর দোরো। যখ্ন, শ্যাম্পু গুকল হোমকমড দাওোই। যাকয আবার 
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বাহড়কয দযহর েুি ার মকযা স্বাদেীন বুদবুদ। েেকযা, আহমই িারযাম না.. হ ম্বা.. হসোকব হ ছুই 
হবাধেে হি  হিকর উহিনা..। 

যকব বদু বুদকদর োহর িান..এ আ ষযণ আিও হিছু ছাড়কলা  ই!! 
হসবার বইকমলাকযও এ িল  হ  হদখ্লাম অনন্ত বুদ বদু রাহশ! িা হ  আিক  হগহছকলা এ বার 
েকলও!! এখ্ন হযা আর হ উ বারণ  রকবনা। সাবানিল হিকি হগকে সবযনাশ েবার হযমন েে 
হনই। যব,ু..ইকচ্ছ  কর অমন অকলৌহ   বুদ বকুদর মকধয হেোঁি মুন্ড উদ্ধযিদ েকে আবার িন্ম হনই, 
আবার ছুোঁকে আহস িন্মান্তর.. 

হেকি  াকব হিকনও,সাযরে মুকুিওোলা, ওকে, বদু বদু স্বপ্নরাহি..আিও হযা হনরন্তর েুোঁ হদকেই 
িকলহছ, হদকেই িকলহছ, যেণ না িুোঁিক  হ ৌকিার সাবান িকলর িুোঁহি েকুরাে..।  
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মুকখ্ামুহখ্ 
 

 
 

এবাকরর  হব নকুল রাে 
 
[ হব নকুল রােক  অকনক ই হবস্তাহরয হিকনন। সির দশক র হশষহদ  হিক  শুরু  কর  
উহন  হবযা, গল্প, প্রবন্ধ এবং উিন্যাস হলখ্কছন এবং এখ্কনা অহবরাম হলকখ্ িকলকছন। 
মূলয  হদও হযহন  হব, হ ন্তু সবহদক ই যাোঁর অবাধ হবিরণ। এ সমে সীসার েরকির 
এ িা ছািাখ্ানা িালাকযন।  ালক্রকম এধরকণর ছািাখ্ানার এখ্ন অহস্তত্ব আর হদহখ্না। 
হলখ্াকলহখ্র মাধযকম  া আে েয, যা হদকেই হযহন সংসার িাহলকেকছন। হলখ্া যাোঁর হনশা 
আর হিশা। যকব আগরযলার ময হছাট্ট িােগাে হলকখ্ সংসার িালাকনা হ মন  হিন 
বযািার যা নকুল রাে ছাড়া আর হ উ িাকন হ না িানা হনই। প্র াহশয বইকের সংখ্যা 
ছাহিশ।] 
 
প্রঃ হলখ্াকলহখ্র শুরুিা  ীোকব ? 
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উঃ ১৯৫৯-৬০ েকব, িঞ্চম হশ্রহণকয। রামনগর ৪নং হি হব স্কুকলর ছাত্র। অকশা  স্যার 
িানাকলন িকরর শহনবাকর সাহেযযসো েকব না (যখ্ন প্রহয শহনবার সাহেযযসো েকযা), 
বডযার সংলগ্ন ইিখ্লার ধাকর excursion-এ হ কয েকব। 
হগলাম। হ - ার অহেেযা খ্াযাে হলকখ্ হসামবাকর িমা হদকয েকব আকশা  স্যাকরর 
 াকছ। 
হসই প্রিম এ হি গকদযর িন্ম েে –  ী হলকখ্হছলাম, আি মকন হনই। যকব ‘এ হি 
গাছ হখ্ালা মাকি হদগকন্তর হদক  হেকল আকছ’ এ-ধরকনর হ ছু েকব েেকযা এ হি বা য, 
 া অকশা  স্যার আমার হিকি মৃদু িাি হদকে স ল ছাত্রছাত্রীকদর সামকন বােবা 
হদকেহছকলন। 
আর  হবযার িন্ম ? হস হযা ১৯৬২ সাকল  খ্ন হিন-োরকযর  ুদ্ধ শুরু েে এবং হশষ 
েকে  াে দ্রুয। ৮ লাইকন  ুদ্ধ হবষে  মাত্রাবৃকি এ হি  হবযা হলকখ্ হ াকনা এ  
শহনবার িাি  হর। ৪নং রামনগর স্কুকলর ইহযোকস এই প্রিম স্বরহিয  হবযা এবং 
আমার িীবকনও। 
যাছাড়াও, হলখ্া-হদখ্া-অনুেকবর হ াগ িকল হেযকর; এর হ াকনা সহি  হদন-যাহরখ্ 
িানা িাক  না, প্র াশ  কি মাত্র হ াকনা এ  সমে, হ ন্তু প্রস্তুহয দযহরকয সাব- নসাস্ 
বা অবকিযনহক্রো সবযদাই সব হলখ্ কদর িূবযসূত্র হেকসকব  াি  কর। আর বাস্তবযার 
সং াকয, দ্বকে হলখ্ার ইকচ্ছ িা কল হলখ্ার িন্ম েে। 
এোকব শুরু েকেকছ। 
 
প্রঃ হনকিক  হনকে  ী োকবন ? 
ঊঃ এখ্ন, এই ৬৮ বছকরর প্রাে হশষ; আগামী ১৯হশ নকেম্বর ৬৯ বছকর িড়ব। এখ্নও, 
হ কেযু এ হিও িাহস  হলখ্া হলখ্কয িাহরহন, যার সন্ধাকন আহছ। প্রহযহদন োহব, োবার 
অকেযকসর হেযর হবোঁকি িাহ । এ িন বযিয  ৃষ  আমাক  এ াকন্ত হিকেস  করহছকলন 
‘িীবকন সবকিকে মূলযবান হিহনস বা হবষে  ী?’ আহম হ ছুমাত্র হিন্তা না  কর উিকর 
িানালাম ‘হবোঁকি িা াই আমার  াকছ সবকিকে মূলযবান, যা  যই বারবার বযিযযাে 
আসু  না হ ন’। 
হযহন আবার হিকেস  রকলন ‘বযিযযাে িান্ত েকয েকয  হদ িীবন েুহরকে  াে, যখ্ন 
? 
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বললাম ‘েুহরকে  াবার আকগ হশষবাকরর মকযা জ্বকল উিকয েকব;  ারণ আমার িাহরহদক  
বা িহরবাকর বা সমাকি হ স ল মানুকষরা যখ্নও বাস  রকছ, যাকদর  াকছ আমার এই 
জ্বকল ওিার হমােম অস্ত্র এ িাই --- সমস্ত প্রহযকূলযার হেযরও আমার সযযাে হ াকনা 
োোঁহ  হছল না, যার দৃিান্ত হেকসকবও আহম জ্বকল উিকয িাই’। 
যাই আহম সারােণ োহব। োবাই আমার হনযযহদকনর  াি।  
 
 
প্রঃ  ী হলকখ্ন এবং হ ন হলকখ্ন ? 
উঃ  ী হলহখ্ --- এই প্রেহির আকগ আকস হসই হমােম প্রে --- হ ন হলহখ্। হ ন 
হলহখ্? আহম না-হলখ্কল আিহন িানকবন  ী  কর হ  আহম হ ন হলহখ্,  ী হলহখ্ ? 
হ  যাড়নাে শব্দগুকলা বাক য হেড়  কর, যাকদর ছাড়া (শব্দগুকলার) আলাদা হ াকনা 
অহস্তত্ব হনই আমার বক্তকবযর। এ হি  হবযা  হদ উৎ ৃি েে, যকব হসই  হবযাহির 
হ াকনা হব ল্প হশল্প েে না; না-হ াকনা উিন্যাস, না-হ াকনা গল্প, না-হ াকনা নািক  
হসই  হবযাহির  মি সন্তান খ্ুোঁকি িাওো  াকব না।  হবযা  খ্ন হলহখ্ যখ্ন  হবযাই 
িাক ;  ারণ  হবযা এ মাত্র এমন িীবনহশল্প  ার হ াকনা  ারখ্ানা হনই িাস হনই 
এমনহ  হনেহময ছাত্র িহড়কে ছাত্রকদর  হবযা হগহলকে যাকদর দ্বারা  হবযা-হশল্প সৃহি 
 রাকনা সম্ভব নে। এ েল হেযকরর এমন এ  অবাহরয দরিার শব্দ হ খ্ান হিক  
মানুকষর প্রকবশ ও প্রিান অহযসেকি ধরা িকড় িায হবকদর  াকছ। যখ্ন, হসইসব 
যাড়নাে শব্দগুকলা বাক য হেড়  কর  হবর  াকছ। যখ্ন হযা হলখ্া ছাড়া হদ্বযীে হ াকনা 
রাস্তা আমার িানা হনই; 
যাই হলহখ্। 
এবং এসবই হলহখ্ – হবরাকির হেযর অহযেুদ্র েকলও অন্তঃ রকণর হদক  মুখ্ রাখ্কল  া 
মেৎ বকল মকন েে। 
 
প্রঃ িীবকনর সােলয হ ংবা হোে, এ-হবষকে  হবর োবনা এবং হনিস্ব বক্তবয।  
উঃ এযেণ ধকর হনিস্ব বক্তবযই বললাম। 
‘িীবকনর সােলয হ ংবা হোে, এ-হবষকে  হবর োবনা’  িাগুকলার প্র যৃ মাকন  ী  
বুেলাম না। এই প্রেিাই হবভ্রাহন্ত র। িীবকনর সােলয এ  ধরকনর আকিহে  হবষে, 
হ ঊ বেূকোগী সামান্যকয অরুহি;  াকরার সাধারণ িীবন াত্রা খ্ুবই িছন্দ এবং হমরুদে 
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হবহক্র  রার সনে  হদ হ াকনা মানুষ হনকিক  সাধ ু হ ংবা সৎ বা সযী োবকয শুরু 
 কর, এবং  িা ি প্রাহপ্তক াগ নােকল হোে িকল আকস বযবোহর  িীবকন, যােকল যার 
 হবযা হলখ্াও ছাইিাোঁশ েকব, হস  হবর হনিস্ব বক্তবয  ারা খ্ুোঁিকয িাে যারা আকর  
ধরকনর প্রযারণার আশ্রে  রকব – এই প্রেিাই অ িািয মকন েকেকছ।  
 
প্রঃ মডানয, হিাস্ট-মডানয, আেিার মডাহনযিম, হনও মডানয --- এোকব হ  সাহেযযক  
োগ  রা  াে? 
উঃ মোোরযক  হনকে হবকশষ  কর  কে হি প্রধান ও মুখ্য িহরত্রকদর হনকে  হব বুদ্ধকদব 
বসু এ হি িাহস  গকদযর বই ‘মোোরকযর  িা’ হলকখ্কছন হসই  কব --- আহম সাকযর 
দশক র হশষহদক  িকড়হছলাম। হসই বইহি আগামী ১০০ বছর িকরও আধুহন  গকদযর 
বই হেকসকব হিহহ্নয েকয িা কব --- যখ্নও বহুবার িহেযম্মন্য  ারা সংসাকর হবরাি 
 রকবন, যারা বকল  াকবন এই কুয য-শব্দগুহল --- মডানয, হিাস্ট-মডানয …… 
হ  সাহেযয  ুগ  ুগ ধকর হিক  িাক , হিক  আকছ --- যাই আধুহন । আধুহন ী রকণ  
 াকদর মুদ্রাকদাষ প্র ি যারা  হদ প্রহযোশালী সৃহির হদাসর েন, যকব হযা োকলাই, 
অন্তয হসই হবখ্যায উহক্ত আইনস্টাইকনর ‘সযয িানকয-িাওোর হিকে সকযযর 
অনুসন্ধানই হশ্রে’।  সাকত্র বকলকছন ‘সাহেকযযর সযয বাস্তকবর সকযযর হিকে অকন  
হেন্ন’। 
 াকিই এই কু-যক যর হিকে, আিনার হনিস্ব সৃহি  যই িূল হো , যাই হনকে অনবরয 
িকড় িাকুন; এ হি সূক্ষ্মযার ইহগয আিহন অবশ্যই যখ্ন হনকির িীবকনই খ্ুোঁকি িাকবন 
 া আিনার  াকছ আধুহন -হবাধ বকল মকন েকব।  
 
প্রঃ নযুন হলখ্  প্রসকগ বক্তবয  ী? 
উঃ নযুন হির াল স্বাগযকমষ;ু যাকদর হলখ্া হ হদন সৃহি েকব না, হসহদনহিই েকব 
মানবপ্রিকন্মর সমাহধিল। আহম হ  অনকন্তর হেযর  যবার ‘আহম’র হেযর হদকে নযুন 
েকে একসহছ যার প্রমাণই আহমর বাস্তবযা। বহু হিকনর ধারাবাহে যাে আিক র 
হলখ্ক রা হ  নযুনোকব যাকদর সৃহির ডাহল সাহিকে ধকরকছ --- হসই ডাল হিক ই 
হলখ্ক র িন্ম। হলখ্  এ ই সকগ িাি  এবং হলখ্ । 
আহম  ী হলখ্হছ যার িহরমািক াগযযা, যার যুলনা-হবিার েে নযুন হলখ্ কদর োকয। 
আমার হলখ্ার িাহেত্ব  কি নযুন িাি কদর সৃহিকবাকধর হেযর হদকে। অিল হলখ্াগুকলা 
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নযুকনর সৃহির দািকি মুকছ হগকল বুেকয েকব হ , হলখ্ার অসারযা হদকে িগকয িাি -
িাহি ার মন হোলাকনা বা মকন দাগ  ািা হ াকনা াকলই সম্ভব নে। সুযরাং নযুন 
আসকবই হির াল যার যীক্ষ্ণ যরবারীসুলে  লম োকয হনকেই। সৃহির সাধনা যাই 
হির ালীন আধুহন ।  
 
প্রঃ  হবযাকলখ্া হ  মহস্তষ্কজািায এ  োবনাপ্র াশ,  হবর  ািন-অহেেযালি এ  
স্বগকযাহক্ত ? 
উঃ হ্যাোঁ, অকন িাই soliloquy, স্বগকযাহক্ত। এই স্বগকযাহক্ত শুধু নািক  অহেনকেই 
নে, হবোঁকি িা ার এ  আত্মগয সংলাি  া  াউক  হ াকনা বযহক্তর উকদ্দকশ না-উহক্ত 
 করও হনকির সকগ হনকির সংলাি --- এিা বাইকর হিক  অনহেেরা িাগলাকমা মকন 
 রকয িাকর। 
 হবযা হলখ্ার সমে িকরর লাইনগুকলা  ী েকব, যা অবশ্যই হ াকনা হবোনী এখ্নও 
আহবষ্কজাার  রকয িাকরনহন। হবোনীরাই বকলকছন, মানুকষর অন্তকরর  িা, মহস্তকষ্কজার 
সাহবয  হমধাসিা এখ্নও আহবষ্কজাার  রা সম্ভব েেহন।  ারণ, মানুকষর হশ্রষ্ঠযার হেযর 
িূণযযার হেযর ‘সম্পূণয’ শব্দহির অিযই এখ্ন ি যন্ত মানুষ আহবষ্কজাার  রকয িাকরহন। 
সম্ভবয, ক্রমি যাকে হিনগয আগমকনর হেযকর আিক র হদকন অসম্ভবোকব দ্রুযোকর 
 হম্পউিার-হবোকনর িে াত্রা িা া সকত্ত্বও – হ াকনা মানুকষর িকেই  হব দযহর  রা 
 াে না;  হবর িন্ম েে  হবযা সৃহির িকন্য; এবং যা হ াকনা অবিাকযই হ াকনা 
গকবষণাগাকর  হব দযহরর েমুযলা দযহর  রার িদ্ধহয এিগকয  হদ্দন মানুষ িা কব – 
সম্ভবির েকবনা, যা আহম হনহশ্চয। 
অন্তঃ রকণর সকগ হনেয, হনরবহচ্ছন্নোকব, continuously এ  সাোঁক া বা linkroad  
অনুশীলনক াগয িদ্ধহয হিক   াে  হবর মহস্তকষ্কজা। হ িা হ   য ধরকয িাকর যার আকবগ-
 ল্পনা যয হবহশ িাগ্রয িাক । এই  ল্পনার প্রহযো  াকদর িন্মগয যাকদর  হবযা 
ধারণ েমযা যয হবহশ িাগ্রয।  ারা সাধারণ স্তকর সাধারণ ি যাকে,  ম অহেেযাে 
শব্দ বযবোর  কর  হবযার শরীর হিক  হ ছু আদাে  রকয িাে; যারা  ালক্রকম হস্তহময 
েকে িকড়; এ সমে  হবযা হ  হলকখ্কছন এযহদন, যার হ াকনা হিহ্নই  াকলর িািক র 
অন্তকর দাগ  াকি না। 
যাই িীবনানন্দ হি   িাই বকলকছন যাোঁর  ল্পনাপ্রহযোর শহক্তকযই হ  ‘স কলই  হব 
নন হ উ হ উ  হব’। 
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প্রঃ  হবযা হলখ্ািা হ  খ্ুব িরুহর এসমকে ? 
উঃ এ কশাবার, োিারবার, লেবার িরুহর।  ারণ, হ াকনা সমকেই  হবযা হলখ্ার 
সমে নে --- এ- িািা  বলার মকযা হ াকনা মানুষ  হদ হবহশ হবহশ িাক  সংসাকর; 
যােকল এই িগৎ শুধু হরাবি িহরিাহলয েকয বাধয। 
আ াশ-মাহির সংক াগ হবহশ হবহশ যাহড়য  কর, যাকদর বহন্দ  রার অহধ ার  ারুর 
হনই। িৃহিবীকয এ সমকেই  হবযা হলখ্ার হমােম সমে। প্রহযবাদী এবং হবকব সমৃদ্ধ 
োহদয  োষার িন্ম বহু িুরকনা, আিও যা অবযােয। যাই উৎ ৃি  হবযা হির াকলর। 
 
প্রঃ ‘ হবযা অহধ  িরুহরবাযযা’ এ িৃহিবীকয; হবশ্বব্রহ্মাকে আর নাই হযমন হ াকনা 
িরুহর সংলাি –  া দুহনো বদকল হদকয িাকন। আিহন মাকনন? 
উঃ োকলা  িা। এ প্রসকগ এ িা আরবী প্রবাদবা য বহল ‘আলহিে হনই হসইসব 
 হবকদর  ারা মিীর গা হ োঁকস োোঁকি’। 
 ী বুেকলন ! এইসকবর সেময লাইনও আিক র দামাস্কাস, হসহরোে, িযাকলস্টাইকনর 
 হবরা হলখ্কছন, হলখ্কয সােস িাকচ্ছন। 
সুযরাং, িৃহিবী বদলাকনার আকগ হনকিক  বদলাকয বদলাকয মহস্তকষ্কজা হবপ্লব  িাকয েে 
আকগ। মানবযার ধময বিাে রাখ্ার হিকে বকড়া হবপ্লবসাধনা িৃহিবীকয আর হনই।  হবরা 
অবশ্যই এর হৃৎহিকে বসবাস  করন। 
 
প্রঃ  ার িন্য,  ীকসর িন্য  হবর মন  হবযা হলখ্াে,  হবযা- ািকন সারািা িীবন 
বযে  করন ? 
উঃ  হব িন্মাে যার  হবমন হনকেই। হবশ্বখ্যায হলখ্  লুয সুন বকলকছন ‘হ -সমাি 
প্রহযো িন্ম হদকয েে িাে, হসই সমািক  হধক্’! 
সারািা িীবন বলকয  ী হবাোে! 
আহম এই িৃহিবীকয হ াহি-হ াহিবার  হব েকে িন্মাকয িাই।  ারণ ? 
 ারণ েল,  হবযা হলকখ্ অিয-হবি আকসনা; আকস হিিসুখ্। এ-এমন হিদাত্মাসুখ্ হ  
যার হ াকনা হবহনমে মাধযম হনই, িরস্ব-অিেরকণর স্পৃো হনই, বযাঙ্ক লুি  রার বাসনা 
হনই, হমৌলবাহদযা হনই; হনই িৃহিবীক  িৃহিবীর সমস্ত সম্পকদ আগুন ধহরকে মানব 
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প্রিাহযক  ধ্বংস  রার বাসনা।  হবরা আহিয োকব দহরদ্র েকয িাকর, হ ন্তু সাধযুার 
সকগ হৃদেবৃহি-প্রবৃহি হমশাকনার প্রহযো আর হ াকনা শব্দ-প্রক ৌশলীকদর িানা হনই। 
িীবন এ হি অহনবা য  নহিহনউোস হস্রায। যার সম্পূণযযা িানার হিকে যার খ্োংশ 
বযবোকরই সবকিকে হবহশ সািয যা দান  করন  হবরা। সুযরাং িীবনধকময  হবরা 
স্বনামধন্য িােগাে বসবাস  করন বকল, যাোঁরা নমস্য। 
 
প্রঃ  হবযাই হ  হশষ িা --- িৃহিবীর হলখ্াকলহখ্র িগকয? 
উঃ মানুকষর অকন  হ ছুই হযা হশষ হিক  শুরু েে। হ উ  হদ মকন  করন িৃহিবীর 
 াবযীে িঞ্জাল হলখ্ার হেযর যার  হবযাগুহলর  কে হি বহু াল হিক  িা কব, আর 
সবই মৃয, েহসল – যা হেকব  হদ হ াকনা  হব আত্মযৃহপ্তকয হোকগন, যােকল যার 
হিৎ ার যার হৃদেই শুনকব, আর হ উ না।      
 
 

 
HOME 
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অণুগল্প  
 

 
 

দহড় ও মালা    ুগান্তর হমত্র  
 
 
 
রহেমুহদ্দন এ িা েুিখ্াকন  দহড়র িু করা ছুোঁকড় মারল নদীর িকল। িুকরাহেয শ্যামািদ 
গয াকলর বাহস মালািা িকল হেকল হদকযই োসকয িা া দহড়র হিাকখ্ িড়ল। োল া 
হিোরা হনকে হস মালার হিছ ু হনে। মালা যখ্ন শরীর হমকল হদকে হেকস  াহচ্ছল 
আিনমকন। গহয বাহড়কে এ সমে মালাক  ধকর হেলল দহড়িা। হস যার লম্বা শরীর 
মালার বৃকির মকধয গহলকে হদকে িহড়কে হেলল মালািাক । মালার শরীকর হশেরণ 
লাগল। হস দহড়ক  ছাড়াকয িাইল না। দুিকনই হেকস িলল হস্রাকযর িাকন। 
 
 াকির ধাকর বকস িা া িাগহল োনুমহয  ী মকন  কর েিাৎই োোঁহিকে িড়ল িকল। 
দহড় আর মালা হছিক  হগল। আ াকশ যখ্ন  ন হম   াকলা  কর হছকে হেকলছ 
িাহরহদ ।                  HOME  
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অণুগল্প 
 

 
 
 কিাি িন 
সদানন্দ হসংে 
 
--- আশুকযাষ, যুহম হ  োবছ ? 
--- হ্যাোঁ োবহছ। 
---  ী োবছ ? 
--- োবহছ অকন  হ ছইু। োবহছ এই আ াশ, এই বাযাস, এই িৃহিবী -- । 
--- আর ? 
--- আর ? োবকয িাই অকন  হ ছু। হ ন্তু সব িমক   াকচ্ছ। 
--- যােকল স্বী ার  রছ, িমক  এ সমে হ কয েে। 
--- যাকয হযামার  ী ? যুহমও হযা িমক  হগছ। 
--- আমার  িা বাদ দাও। যুহম হশল্পী, হযামার  িা আলাদা। 
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--- আকর আহমও হযা মানুষ। হযামার শরীকর হ  রক্ত, আমার শরীকরও এ ই রক্ত। 
--- যা হি । যকব হযামার হ  োবনা হস হযা আমার ময নে। হদকখ্া, আহম এখ্ন আমার স্ত্রীর 
 িা োবহছ। যুহম োবছ িৃহিবীর  িা--।  
--- হি  আকছ। আহমও এখ্ন স্ত্রীর  িা োবকবা। 
--- যারির ? 
--- যারির আবার িৃহিবীর  িা োবকবা। 
--- যার মাকন যুহম আধা সাংসাহর  আর আধা হশল্পী ! হযামার একূল না ওকূল যা যুহম বেুকয 
িারছ হ  ? 
--- যুহম  ী  া যা বলছ! আমাক  আমার ময িা কয দাও। আর হবরক্ত  করা না। 
--- িানযাম, এসব প্রে হযামার োল লাগকব না। 
---  হদ িানকয যকব এসব অবান্তর প্রে হ ন আমাক   রছ ? যুহম হ  আমার শিুর ? হশাকনা, 
শুকন রাকখ্া। আমার েমযা অসীম নে। সীহময। আহম আমার সীহময েমযার হশষ সীমানাে  াবার 
ির আবার আকর  সীমানার সন্ধান  হর। হস সীমানার হশষপ্রাকন্ত  াই। আবার আকর  সীমানার 
সন্ধান  হর। এোকবই আহম হবোঁকি িা কয িাই। সংসাকরর হেযকর। দো  কর আমাক  বাোঁিকয 
দাও। হপ্লি।  
 
আশুকযাষ হিাখ্ বন্ধ  কর দুোয আ াকশর হদক  বাহড়কে হদে। বু  েকর হনঃশ্বাস িাকন।  
 
 

 
বাড়াকনা োয 
 
ট্রযাহে  িযাম। সামকন হ ছু এ িা েকেকছ। অকন েণ ধকর িযাকম আিক  হশোর িযাহির হেযকর 
িারিন হলা  গরকম োোঁসোোঁস  রহছল। সুহবমল এই িারিকনর এ িন, হেযকরর হ উ  াউক  
হিকননা। ড্রাইোর মাকে মাকে মুখ্ খ্ারাি  কর আিন মকন আওড়াকচ্ছ। িাোঁি হমহনকি আিক  িড়া 
গাহড়গুহল দু-হযন েুি  কর একগাকচ্ছ।  
এইসমকেই বাইকর হিক  এ িা োয এহগকে একস সুহবমকলর সামকন একস িাকম। সুহবমল এ িু 
িমক  বাইকর যা াকযই হদকখ্ এ  মুখ্  াকলা দাহড় আর লম্বা িুকলর এ  হলা  বাইকর দাোঁহড়কে 
হেকের োয বাহড়কে হদকেকছ। িরকন মেলা শািয-িযান্ি, অকন িা িাগকলর ময হিকেরা। দাহড়-
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হগাোঁকের আড়াকল িাগকলর ময হলা িার হিাখ্ দুকিাক  হদকখ্ েীষণ হিনা হিনা মকন েল যার। 
এহদক  হলা িাও সুহবমকলর সামকন হিক  োয সহরকে সুহবমকলর িাকশর হলা গুহলর হদক  োয 
িাকয। এ িন এ িা  কেন হদকযই হলা িা অন্য গাহড়র হদক  িকল  াে।  
সুহবমল োবকয লাগল, হলা িাক  হ ািাে হদকখ্কছ আকগ ? হ ািাে ? োবকয োবকয যার মকন 
েিাৎ িকড় হগল। আকর এ হযা শ্যামকলন্দুর দূর সম্পক যর এ  োই। বছর দুকে  আকগ শ্যামকলন্দুই 
ওক  যার  াকছ এ বার িাহিকেহছল হ ছ ুএ িা িা হরর বযবিা  কর হদবার িকন্য। সুযি-বিু 
হনকে ও সুহবমকলর সকগ হদখ্া  করহছল। হ াোহলহেক শান মাধযহম  িাশ। বকলহছল অসুি মাক  
হনকে ওর িাগল েকে  াবার ময অবিা। না, সুহবমল হ ছুই  রকয িাকর হন ওর িকন্য। ও হ  
এখ্ন সহযযই িাগল হগল ? সুহবমল হিছন হেকর িযাহির হেযর হিক  হদখ্ল শ্যামকলন্দুর োইহি 
যখ্ন এ িা প্রাইকেি  াকরর হেযকর হেকের োয বাহড়কে হদকেকছ।    

 
 
 
HOME 
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গল্প 
 

 
 
িক্রবূযে                     সদানন্দ হসংে 

 
 
 
েিাৎ  াকনর  াকছই হ কনা গাোঁ  – গাোঁ  – গুোঁ   কর এ িা আওোি। িান্ত েকে অহেস 
হিক  হেকর শিীন্দ্র হিোকর এ িু বসকয হ কযই এই অমানুহষ  আওোিিা শুকন িমক  
ওকি। আওোিিা আবার েে। গাোঁ  – গাোঁ  – গুোঁ । হিোকর না বকসই হস দাোঁহড়কে  াে। 
আওোিিা  ীকসর যা হস বুেকযই িাকর না। এইসমে কুসুম  কর ঢু কযই হস কুসুমক  
হিকেস  কর, ওিা  ীকসর আওোি ? 
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কুসুকমর োকয এ িা গামছা। ও েেকযা এ ি ুআকগ োয মুছহছকলা ওিাকয। গামছািাক  
আলনাে েুহলকে হদকে কুসুম িবাব হদে, হেকমন্দ্রবাবুকদর শুকোর। স াকলর হদক  এ িা 
শুকোরক  বাোঁধা অবিাে উনাকদর বাহড়কয হঢা াকয হদকখ্হছ। িালবার িকন্য হবাধেে। 
কুসুকমর মুখ্ হিক   িাগুহল হশানার ির শিীকন্দ্রর হিাকখ্-মুকখ্ হবরহক্তর হিহ্ন েুকি ওকি। 
ধি  কর হিোকর বকস বলকয িাক , িালবার িকন্য আর হিহনস হিকলা না। আি হিক  
শুরু েকলা আকর   িণা। এ িু শাহন্তকয িা কবা যারও উিাে হনই।  কিাসব –। 
এবার শুকোরিা  -র-র-র  কর আওোি  কর ওকি। শিীন্দ্র ডান োকয  িাকলর দুিাশিা 
হিকি শব্দ  কর, উঃ। জ্বালাকল হদখ্হছ। 
কুসুম  র হিক  হবর েকে  াবার সমে এ িু হিকম হিকেস  কর, িা  রকবা? 
---  করা। 
 
 
হমহল িা হনকে হঢাক । শিীন্দ্র যযেকণ অহেকসর িামা ািড় হছকড় লুহগ-হগহঞ্জ িকর 
োয-মুখ্ ধকুে হবছানাে এ  হ াকণ বকস িহত্র ার িাযা উলিাকচ্ছ।িহত্র ার িাহরহদ  
িুকড় খ্ুন, িখ্ম, দাগা-োগামা, লুি-হছনযাই, উগ্রিন্থী  া য লাি, ধষযণ, আকমহর া-
রাহশো-হিন-িাহ স্তান ইযযাহদ সব সংবাকদ িহরিণূয। এইসব সংবাদ না িা কলও 
িহত্র াগুহলক  িানকস মকন েে। সংবাদগুহল  খ্ন শিীন্দ্র এ িা ঔৎসু য হনকে িড়কছ 
যখ্নই হমহল বকল ওকি, বাবা িা। 
এইসমে আবার শুকোরিা আবার গাোঁ  – গাোঁ  – গুোঁ   কর হডক  ওকি। ইহযমকধয 
আওোিিা এ ি ুগা সো েকে হগকছ শিীকন্দ্রর। িহত্র ািা সহরকে হমহলক  হদকখ্ আর 
বকল, হিহবকল হরকখ্ হদ। 
হমহল িাকের  াি সে হট্র-িা হিহবকলর ওির নাহমকে রাকখ্। িাকের  ািিা ছাড়াও মুহড় 
োিা রাখ্া এ হি বাহি রকেকছ হট্র-র ওির। হরকখ্ই হমহল িকল  াে। শিীন্দ্র িহত্র া 
িহত্র া িড়কয িড়কয িা-মুহড় খ্াে। হত্রিুরাে িরম্পন্থীকদর যৎিরযা, মহণিুকর 
হসনাবাহেহনর হগালাগুহল, হবোকর দুই হনম্নবণয হগাষ্ঠীর মকধয সং ষয, হিন-িাহ স্তান সীমাকন্ত 
উকিিনা ---- এইসমকেই আবার  করর হেযর ঢুক  হমহল শিীন্দ্রক  ডাক , বাবা 
আকর িু মুহড়োিা হদকবা ? 
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িহত্র া িড়া িাহমকে শিীন্দ্র হমহলর হদক  িাে, না হর, আর খ্াকবা না। 
হমহলর োকযও িাকের  াি। হসও িা খ্াকচ্ছ। িা হখ্কয হখ্কয হমহল আকস্ত আকস্ত বাবার 
িাকশ একস বকস। বাবাক  হদকখ্। বাবা আবার িহত্র ার মকধয ডুকব হগকছ। ইস, হ  
হরাগাই না েকে হগকছ বাবা। সারা বছর ধকর হিি খ্ারাি। প্রাে সারােণই হখ্িহখ্কি 
হমিাি। সংসাকরর নানা োকমলা। এসকবর িকন্যই হবাধেে বাবার মািার সামকনর 
হদক র িুলগুহল এ দম উকি হগকছ। অিি আকগ এমন হছল না। হস  খ্ন হছাি হছল 
যখ্ন বাবাক  হ  সুন্দরই না হদখ্াকযা। এ  েল  োহস হ ন বাবার মুকখ্  সবসমে 
হলকগই িা কযা যখ্ন। অহেস হিক  হেকর একসই যাক  হ াকল যুকল হেোঁকি হবড়াকযা। 
রাকত্র  ুকমাবার আকগ  যর ম সুন্দর সুন্দর েেং র রূি িার গল্প হমিদা, হছাড়দা 
আর যাক  বহসকে হশানাকযা। বড়দা বেকস এ িু বড় বকল বই িড়ার োন  কর দূর 
হিক   ান হিকয িুহি িুহি শুনকযা।  হসসব হদনগুহল আি হ ািাে বুদবুকদর ময 
হমহলকে হগকছ। বড়দার  িা মকন একল বু  হেকি  ান্না আকস হমহলর।  কে  বছর 
আকগ প্র াশ্য রািিকি হলা িকনর সামকনই বড়দা খ্ুন েকে হগকলা। হযনিন আযযােীর 
হছারার আ াকয হছারার আ াকয বড়দার হৃদহিেিা োোঁেরা েকে হগকেহছল। ওর এ মাত্র 
অিরাধ --- অন্যাে হিহনসিাক  ও হ ানহদন মানকয হশকখ্হন।  কযাবার ও অন্যাকের 
হবরুকদ্ধ রুকখ্ দাোঁহড়কেকছ। যারির হিক  বাবাও হ মন িাহন িালকি হগকলা। হমিদা 
আর হছাড়দার িকন্য বাবার আকরা দুঃখ্ এবং রাগ। আিযস গ্রযািুকেি েকে আকিা হব ার 
হমিদা শুধু িাকুহরর দরখ্াস্ত  কর  াে,  ারণ হদড়বছর িরই যার বেস িোঁেহত্রশ হিহরকে 
 াকব। েকল হস সর াহর িাকুহর আর িাকবনা, এমন হ  হ ান প্রাইকেি োকময হ  
হ ানহদন  াি িাকব যাও আশা  রা  াে না। এহদক  আি এ বছকরর ওির েকলা 
হমিদা যার োকলাবাসার িাত্রীক   কর একন যুকলকছ হরহিহি হবকে  কর এবং হবৌহদ 
এখ্ন সায মাকসর গেযবযী। বাবা-মা অবশ্য এই হবকেকয খ্ুব এ িা আিহি  করহন। 
শুধু বাবার মন্তবয হছকলা, ‘আমার  যহদন িা হর আকছ যযহদন না েে হ ান হিন্তা হনই; 
হ ন্তু এরিকরর বযািারিা হ ন হযারা হেকব রাহখ্স’।  
 
হমহল বাবাক  ডা  হদে, বাবা। 
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হিহে হদখ্কয আর োল লাগকছ না শিীকন্দ্রর। যািা সব খ্বরগুহল িড়ার ির িাত্র-িাত্রীর 
হবোিন িড়ার িকন্য শিীন্দ্র  খ্ন হবকশষ হবোিকনর  লমগুহল খ্ুোঁিকছ যখ্নই হস 
হমহলর এই ডা িা শুনকয িাে। িহত্র ার িাযা উলিাকয উলিাকয হমহলর হিাখ্াকিাহখ্ 
েকযই হস হদকখ্ হমহল যার হদক  এ  মমযা মাখ্া দৃহিকয হিকে রকেকছ। যাই হস 
হিকেস  কর, হ কর, হ ছু বলহব? 
হমহল োকস। বকল, হযামার  াড় হিকি হদকবা বাবা ?  
হমহল িাকন, প্রােসমকেই শিীকন্দ্রর  াকড় বযিা েে। বযিা হবহশ েকল আকস্ত আকস্ত হসিা 
মািার হদক  িকল  াে। হমহল প্রােই  াড় হিকি হদে বাবার। 
শিীন্দ্র িবাব হদে, হদহব হিকি ? আচ্ছা হদ যােকল। 
িাকের  াি আর িহত্র ািা হিহবকলর ওির হরকখ্ শিীন্দ্র হবছানার ওির উিুড় েকে শুকে 
িকড়। হমহলও যার োকযর  ািিা হিহবকল হরকখ্ বাবার  াড় হিকি হদকয আরম্ভ  কর। 
হবশ আরাম লাকগ শিীকন্দ্রর। সহযযই যার এই হমকেিা যাক  সবসমেই আরাকম রাখ্কয 
হিিা  কর। খ্বু োল হমকে হমহল। সুকখ্  র  রু  ও স্বামী-সংসার হনকে। হ ন্তু এখ্ন 
ি যন্ত ওক  িাত্রি  রকয িারকলা আর  ই।  কযা হখ্াোঁিাখ্ুোঁহি, িাকত্রর বি নাম্বাকর 
হি ানাে হলখ্াকলহখ্ ---- হ ান হ ছুই  াকি লাকগ হন। হমহলর বেস আি হত্রকশর 
 াছা াহছ। ছ বছর আকগ  লা হবোকগ গ্রযািুকেশন হনকে িা হরর হিিা  রকয  রকয  
ও এখ্ন আবার শিযহ্যাে হশখ্ার স্কুকল েহযয েকেকছ। হমহলর িকন্য এ িা সৎিাত্র না 
িাওো ি যন্ত হবাধেে যার মুহক্ত হনই। হমহল হ  যার বড় হস্নকের। 
--- বাবা। 
হমহলর ডাক  শিীকন্দ্রর িম  োকে। শুকোকরর আওোিিা এখ্ন আর হশানা  াকচ্ছ না। 
শিীন্দ্র উির হদে, হ  হর ? 
হমহল বাবার  াড় হিকি হদকয হদকয বকল, আি িুহলশ একসহছল আমাকদর বাহড়। 
--- িুহলশ ? 
রাগ ধকর  াে শিীকন্দ্রর। গয বছর দুই হিক ই িুহলশ আসকছ যাকদর বাহড়। োরামিাদা 
হনমুিা হ সব  কর হবড়াকচ্ছ --- মারহিি, দাগাোগামা। হছনযাইবাহির  িাও মাকে 
মাকে শুনকয হিকেকছ হস। যার এই হছকলিাই েকেকছ সবকিকে বখ্াকি, হবশ  কে বার 
িরীো হদকেও স্কুকলর গহে হিকরাকয িাকরহন যাই অকন  বছর আকগই িড়াকশানা হছকড় 



113 
 

হদকেকছ হস। কুসুকমর ওির রাগ ধকর  াে শিীকন্দ্রর। হছকলিাক  হবহশ  কর লাই হদকেকছ 
ওর মা-ই। 
 
হমহল আবার বকল, হছাড়দাক  ধকর হনকে হগকেহছল। 
--- হবশ েকেকছ। োকলাই েকেকছ। আিদিা হগকলই বাোঁহি।  
এ িা হনঃশ্বাস হেকল শিীন্দ্র। আসকল ওগুহল যার রাকগর  িা। হ ন্তু হছকল অন্ত প্রাণ 
কুসুম হযা যাক  অন্যবাকরর ময হ ছুই বকল হন এ বযািাকর আি। হমহলক  হস হিকেস 
 কর, হযা মা িাকন ? 
--- িানকবনা হ ন। মা-ইকযা হযা দাকরাগাবাবুর  াকছ  কযা  াকুহযহমনহয  রকলা। 
হ ছুেণ িাকম হমহল। যারির আবার বকল, হবক লকবলা হছাড়দা একস বাহড়কযই হখ্কেকছ। 
হছকড় হদকেকছ হবাধেে। 
বযািারিা বুেকয িাকর শিীন্দ্র। হনমুক  ছাড়া েকেকছ হদকখ্ই কুসুম এ বযািাকর যাক  
হ ছুই বকলহন, নইকল এযেণ -- ।  
হমহল এমন সমে  করর সুইিিা হিকি হদে। আকলা জ্বকল ওকি। শিীন্দ্র িানালা হদকে 
বাইকরর হদক  যা াে, িাহরহদক  অন্ধ ার হনকম আসকছ। 
েিাৎ শুকোরিা আবার  -র-র-র  কর হডক  ওকি। শিীন্দ্র এ িু িমক   াে। ইহযমকধয 
হস শুকোরিার  িা েুকলই হগকেহছকলা।  
 
িরহদন স াকল হেকমন্দ্রবাবুকদর বাহড়র দে-হুকল্লাড়-োহসর শকব্দ শিীকন্দ্রর  ুম হেকে  াে। 
হিাখ্ খ্ুকল হস হদকখ্  কর হ উ হনই। হমহল, কুসুম দুিকনই উকি িকড়কছ। বাহলকশর হনি 
হিক  োয হড়িা হনকে হস হদকখ্ ছিা হবকি হগকছ। উিকয োকলা লাকগ না যার। আবার 
হিাখ্ বুকি িকড় িাক  হস। যাছাড়া আি ছুহির হদন। শুকে-শুকেই হস হমহল আর হবৌমার 
 িাবাযযা শুনকয িাে। কুসুম হবাধেে বাসন-িাসন মািকছ। দুই গুণধর হছকলর হযা 
এইসমে হবছানা হছকড় ওিার প্রেই হনই।  
আি হরাববার। আগামী হসামবার এ িা বক ো হডএ-র এহরোর হবল েবার  িা। হ ছু 
িা া যাকয োকয আসার  িা। ধুস, অহেকসর হিন্তা যার মািাে বারবার একস  াে। 
 যবার হস হি   করকছ অহেকসর হ ান হিন্তাই আর হস বাহড়কয একস  রকব না। হ ন্তু 
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বারবারই অহেস সংক্রান্ত হিন্তাই হস  কর হেকল। বারবারই েুল েকে  াকচ্ছ। এইসমে 
শিীন্দ্র হির িাে, ছি ছি আওোি  রকয  রকয হ  হ ন  কর একস ঢুক কছ। শিীন্দ্র 
হিাখ্ খ্ুকলই হদকখ্ হমহল  কর োি হদকচ্ছ। শিীন্দ্র উকি িকড়। 
হিাখ্-মুখ্ ধকুে শিীন্দ্র  খ্ন িা হখ্কয হখ্কয বািাকর হগকে মাছ হ নকব হ না হিন্তা  রকছ, 
যখ্নই শুকোরিা েীষণোকব গু  গু   কর আওোি  রকয আরম্ভ  কর। স ালকবলাে 
এই আওোিিা অসহ্য লাকগ যার। যাড়াযাহড় িা হখ্কে হনে। যারির বািাকরর িহল 
োকয হবহরকে িকড়। হিছন হিক  কুসুম হিোঁিাে, শা সহি হ ছুই হনই  কর। নুনও 
লাগকব।  
রাস্তাে হনকম আকস শিীন্দ্র। শুকোরিার গু-  গু-  আওোিিা আকরা বাড়কয িাক । এই 
আওোকির সকগ হ ছ ুহলাক র হমহলয এ িা দেরিও  াকন আকস। রাস্তা হদকে  াবার 
সমে শিীন্দ্র হ ৌযূেলবশয হেকমন্দ্রবাবুকদর বাহড়র হদক  লে  রকযই হস হদকখ্ দুিন 
হলা  এ িা খ্ুোঁহির সকগ হিকি হশ ল হদকে বাোঁধা এ িা শুকোকরর িাগুহল হবোঁকধ হেলবার 
িকন্য খ্ুব হিিা  রকছ দেরি  রকয  রকয। আশ্চ য, শুকোরিা যার িাগুহলক  হবোঁকধ 
হেলকয এ দম হদকচ্ছনা। েকল হলা  দুিন বাোঁধকয হগকে বারবার বযিয েকচ্ছ। শুকোরিা 
খ্ুোঁহিিাক  হ ন্দ্র  কর হ বল  ুরিা  খ্াকচ্ছ। শিীন্দ্র দাোঁহড়কে  াে। বযািারিা হদখ্কয 
িাক । হলা  দুিকনর এ িন মািা নুকে মকুখ্ আঃ আঃ শব্দ  কর শুকোরিা হিছকনর িা 
দুকিার উকদ্দকশ্য দহড় ঢুহ কে হদকযই শুকোরিা লাে হমকর সকর  াকচ্ছ। আবার অন্য 
হলা িাও এ ই হিিা  কর। শুকোরিা আবার লাে হমকর হবহরকে  াে। সকগ সমাকন 
শুকোরিা আওোি  রকয িাক  গু-  গু-  গু- । শিীন্দ্র মকন মকন যাহরে  কর, বাঃ 
শুকোকরর মািাে হদহখ্ হবশ বুহদ্ধ! 
বারবার বযিয েবার ির হলা  দুকিার এ িন হ াকেক  এ িা হলাোর ডাো সংগ্রে  কর 
আকন। একনই হলা িা হলাোর ডাোিা হদকে হিাকর শুকোরিার মািাে এ   া বহসকে 
হদে। শুকোরিা আযযনাদ  কর ওকি। বযািারিা এবার শিীকন্দ্রর হবশ খ্ারাি লাকগ। 
হ ািাে হ ন এ িা মদৃু  িণা েে। এ িা হনরীে িন্তুক  বাোঁধা অবিাে এোকব আ ায 
! হছঃ! শুকোরিা যব ুযার িাগুহলক  হবোঁকধ হেলকয হদে না। হলা িা যখ্ন শরীকরর 
সমস্ত শহক্ত হদকে হদৌকড় হদৌকড় শুকোরিাে মািাে িরির হলাোর ডাো বসাকয িাক । 
আর বাোঁিার িকন্য শুকোরিা যীব্র আযযনাদ  রকয  রকয খ্ুোঁহিিার এহদ  ওহদ  হদৌকড়াকয 
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িাক । শুকোরিার িকন্য শিীকন্দ্রর খ্ুব  ি েকয িাক । আো এ িা অবুে িন্তুর ওির 
এইর ম অযযািার ! উঃ। ডাোর আ াকযর প্রহযধ্বহন হ ন যার মািাে এ িা অনুরণন 
যুলকয িাক ।  
হ ছেকণর মকধযই শুকোরিার মািা হেকি রক্ত েরকয িাক । আকস্ত আকস্ত শুকোরিার 
হদৌড়াকদৌহড় এবং আযযনাকদর েমযা  কম হ কয িাক । এ সমে আর শুকোরিার 
িাহলকে  াবার েমযা িাক  না। রক্তাক্ত অবিাে দাোঁহড়কে োোঁিাকয িাক । আর মার 
হখ্কয িাক । শিীকন্দ্রর আর হদখ্ার ইকচ্ছ েে না। শরীরিা হ ন হ মন এ িা দুবযল 
অনুেব  রকয িাক । এইসমকেই হস হদকখ্ হলা  দুিন  িিিি শুকোরিাক  হবোঁকধ 
মাহিকয হেকল হদকেকছ। যারিকরই হলা  দুিকনর এ িন  করর হদক  মুখ্  কর হিৎ ার 
 কর, হ কর েকলা নাহ  ? হিৎ াকরর সকগ সকগ যৃযীে আকর িন হলা   র হিক  
হদৌকড় হবহরকে আকস। হলা িার োকয  াকির োযলওোলা আগুকন যপ্ত ি িক  লাল 
এ িা হলাোর শলা া। হলা িা হদৌকড়াকয হদৌকড়াকয একস মাহিকয হশাোকনা শুকোরিার 
হৃৎহিকে েুোঁস  কর ঢুহ কে হদে। শুকোরিা আ াশ-বাযাস োহিকে আযযনাদ  রকয 
িাক । িা-গুহল ছুোঁড়কয িাক । শিীকন্দ্রর োয হিক  বািাকরর িহলিা হনকি িকড়  াে। 
এ িা হ মন  িণাে হস দু োকয যার হৃৎহিেিা হিকি ধকর আর হদকখ্ হদাযলার ওির 
হিক  হেকমন্দ্রবাবুরা শুকোর মারা হদখ্কছন। শুকোরিার আযযনাদ হ ন সবহ ছুক   াোঁহিকে 
হদকয িাক । বু িা হিকি শিীন্দ্র রাস্তার হ নাকর দাোঁহড়কে িলকয িাক ।         
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ন্যালাকেিা হোলা 
অরুহণমা হিৌধুরী  

দুগগা  োরী  ড়া হগা মা! রাশোরী হমকে,  
হছকলকমকে সব একনকছ, হশবক  বাদ হদকে!! 
বাবা হোলা, হডাম ালা েি মাকখ্ গাকে 
ঢু কয হ  যার  মানা, ওমা! হ  ওক  হখ্দাে! 

মা দুগগার িকন্য হ  হশব  ান্না  কর হরাি, 
হ  হিাগাে যার হযকলর বাহি, হ ই বা েুোঁহড়কোি 
এ  'হদন হ   িুকলা জ্বাকল, হ   কর  বাযাস! 
যাই বুহে  হশব ন্যালাখ্যািা, িুকড়কছ হুযাশ! 

েেকযা হোলা দুগগা মা'হ  হমস  করকছ, না মা! 
হদখ্কছা না  যাই  িুকিা একলই লুক াে সুহ যমামা! 
হমস  করকছ বকলই  েেকযা আ াশ  াোঁদকছ  রাকয  
িুকিার  'হদন োসকলা হ  যাই যুমুল বৃহিিাকয 
                    HOME 
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                               হলখ্ািমা 
ঈশানক াণ হদে োল হলখ্া প্র াকশর গযারাহন্ি। আিনার োল হলখ্াহি এখ্নই িািান। 
                                              হলখ্া িািাবার হনেমাবলী 
 
* ইন্িারকনকির হ ক াকনা িােগাে প্র াহশয হলখ্া িািাকবন না । 
* বহুল প্রিাহরয নে এমন হলিল মযাগাহিকন প্র াহশয হলখ্া িািাকনা  াকব । যকব খ্ুব প্রিাহরয 
এমন হলিল মযাগাহিন, হদশ, আনন্দবািার সে অন্যান্য  মাহশযোল িত্র- িহত্র াে প্র াহশয হলখ্া 
িািাকবন না। যকব নযুন হলখ্াই  াময । 
* হ ক াকনা হলখ্া িািাকয িাকরন । হিত্র লা, এমন হ  ভ্রমণ াহেহনও। 
* হলখ্া িািাকল ধকর হনওো েকব সমস্ত হনেম হমকনই আিনার হমৌহল  হলখ্াহি িািাকচ্ছন ।  
* হলখ্া মকনানীয েকল ইকমল-এর মাধযকম দুমাকসর হেযর িাহনকে হদো েকব  হদ হলখ্  / হলহখ্ ার 
ইকমল-এর হি ানা হদো িাক  । 
* হলখ্া অভ্র বাংলা হ কবাডয হদকে হলকখ্ ইকমল-এর মাধযকম িািাকবন । 
* োল হলখ্া একল নযুন হবোগ হখ্ালা হ কয িাকর।  
* হলখ্া হনবযািকনর বযািাকর সম্পাদক র হসদ্ধান্তই িূড়ান্ত । 
* হলখ্া WORD বা OPEN OFFI CE োইকল িািাকবন, PDF বা অন্য োইকল িািাকবন না। এছাড়া 
ইকমকলর বহডকয হলকখ্ও িািাকয িাকরন।  
* অমকনানীয হলখ্াগুহল হলখ্ -হলহখ্ াক  িাহনকে হদওো হ কয িাকর ইকমল এর মাধযকম।    
* আিাযয বছকর িারহি সংস্করণ FEB-MARCH, MAY-J UNE, AUG-SEPT ও NOV-DEC নাগাদ 
হবরুকব। আগামী সংখ্যার িন্য আিনার হলখ্াহি িাহিকে হদন এখ্নই । হস্কি সে িারকল িািান।  
* ইকমল-এর মাধযকম হলখ্া িািাবার হি ানাঃ—singhasada@gmail.com 
* হলখ্া হেসবুক  ইনবকি হনম্নহলহখ্য হলংক ও িািাকয িাকরনঃ--  
ht t ps://www.f acebook.com/sadananda.si ngha.9  
* এছাড়া আকলািনার িকন্য িত্র-িহত্র া িািাকয িাকরন হনকির হি ানােঃ--  
িদ্মা হসংে 
C/O- নন্দালে, লাইেড্রি ওেিার প্লযাকন্ির হিছকন, 
অেেনগর, আগরযলা। PIN-799005 
[ হলখ্ -হলহখ্ াকদর প্রহয এ ান্ত অনুকরাধ হলখ্া িাহিকেই ঈশানক াণ প্র াকশর আকগ হসই িািাকনা 
হলখ্াহি ইন্িারকনকির হ ক াকনা িােগাে হনকি বা অকন্যর মাধযকম প্র াশ  রকবন না দো  কর ]    
 
                                     HOME 
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বাংলা আমার 
শঙ্কর হদবনাি 
 
বাংলা আমার      স্বপ্ন খ্ামার  
        মগ্ন োলবাসা– 

বুক র আশা-      মুকখ্র োষা- 
       সুকখ্র আকলা-আশা। 
 
বাংলা আমার      বাবার  াম আর 
       দাদার িদযরাহশ- 
মাকের শাহড়-      গাোঁকের বাহড়- 
       োকের-হবাকনর োহস। 
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বাংলা আমার      রহেম-রাম আর 
        সবার হমলনকমলা- 
িাহখ্র কূিন       ভ্রমর গু’িন- 
        সুিন মাহের হেলা। 
 
বাংলা আমার       াোঁিাল-আম আর- 
        যাল-সুিাহরর শাহখ্- 
ধাকনর বুক -       প্রাকণর সুকখ্ 
        ঘ্রাকণর মাখ্ামাহখ্। 
 
বাংলা আমার       রহেন িামার 
        িক ি েরা ছড়া- 
িীবন-োগুন-      হিযার আগুন- 
         শাহন্তকয  ুম িড়া। 
 
 

িীেন াহি 
শঙ্কর হদবনাি 
 
নুন আহনকযই িান্তা েুকরাে –  ানিা োলািালা- 
হনই হ ছু হনই – েে হিছ ুহনই – মনিা বকল – িালা। 
 
িযুহদযক ই েযুর সবই – স্বহস্ত হনই এ  হযলও, 
িুড়কছ হদে –  ুরকছ মািা – উড়কছ শকুন-হিলও।  
 
মন োল হনই – েণ োল হনই – িীবন হবষাদ্ভরা – 
এইোকব আর  ’হদন  াকব ? হবোঁকিও হ ন মরা। 
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োবহছ এবং  াোঁিহছ হখ্কদ – েিাৎ একস হখ্া া, 
ডা কলা – বাবা, আোঁ কলা বুক  িীেন াহির হিা া। 
 
স্বপ্ন নাকি হিাকখ্র  াকছ – হখ্া ন োকস হ াকল – 
মন োল েে –  র আকলা েে –  িরা  াে িকল। 
 
 

এ হি না ছড়া 
শঙ্কর হদবনাি 
 
 ার হিাকখ্ িাোঁদ হছল বাোঁধোো হ রকণর- 
যার হিাকখ্ হিাকড় আি আগুকনর িীড়কনই। 
 ার মকন িাখ্া হছল, আোঁ া হছল  ল্পনা 
যার মকন োনা হদে ডানাোো গল্পরা। 
 
 ার বুক  নদী হছল –  হয হছল না ধারাে 
যার বুক  নাকি সুকখ্ অহবনাশী বাোঁধারাই। 
 ার মুকখ্ োহস হছল- বাোঁহশ হছল সুস্বকরর 
যার মুখ্ দুখ্ দুখ্ যাোঁকয মরু ঊষকরই। 
 
 ার  র েরা হছল জ্বরােীন েুকল েুকল 
যার  র িিযর মৃযুযর হুকল হুকল। 
হ  বােুকয প্রাণ হছল – ঘ্রাণ হছল িরাকগর 
হসই বােু আেু হগকল খ্াে হোকে ও রাকগ। 
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 হব হ নারাম 
শঙ্কর হদবনাি 
 
হ নারাম  হব – যার  হবযার অকগ – 
েে নাড়া গেনারা হদাকল নানা রকগ। 
শকব্দর শবকদকে যা যা দি হিকি – 
বকণযর বর-বউ মাকয রাকয নৃকযয। 
 
ছকন্দরা সকন্দকে হবাল হযাকল হধন্ যা – 
হমল একস হঢল হছাোঁকড় – হনই হ ান হিন্তা। 
োব-োব বকুে োব ডযাবকডকব হিাকে- 
োকব বকস –  াকব হগা হস হ ান হগাহব-কমাকে। 
 
মািা েরা – খ্াযা েরা হগিহগকি  াবয- 
িহল হখ্কল হোহল আর নদী েে নাবয। 
হ নারাম  হব-ক  না মাকন এই বাহ য! 
 হবযার আদালকয দাদারাই সােী।   
 
 
 
 
HOME 
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 হবযা 

 
হলাে 
প্রণব বসুরাে 
 
আকলা হিক  এ  িহিল অন্ধ াকরর হদক  
সহরকে হদকচ্ছা হরশহম রুমাল-- 
বাযাস োল্কা, অহিকিন  কম  াকচ্ছ 
সমানুিাহয  োকর।  
সূক যর হদ  হিক  মুখ্  ুহরকে 
যুহম িাোড় োোর হখ্লাে, নীল েি 
ছড়াকয ছড়াকয ল ু িাকে িকল  াকচ্ছা... 
ট্রাম একস িকড় হ ল্লার হদ  হিক  
রকির বািাকর  াবার—দাোঁড়াে—িকলও  াে... 
এরিকর গাকগে িহশ্চমবাংলাে  
শুরু েকে  াে যুমুল দুক যাগ। এ দুক যাকগ 
মাহি জ্বকল ওকি,  িি েড় আকস, 
এ িা আগুন-বলে মনুকমকন্ির গাকে মালার মকযা... 
 
এ সমকে েলকস হ কয হ কয 
এ বার আ াকশর নীহলমা হদকখ্ হনকয বকড়া হলাে েে 
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 হবযা 
 

 
 

যীরন্দাি 
অহেহিৎ িক্রবযযী 

 

হনকম  াই সক াকষ অক াকষ 

যহদ্ধকয আর  ৃকয, সমাস 

সহন্ধ হ োঁকি মুক্ত  হর রুদ্ধ 

উিমা।  হদ হগালাি হোকি; 

অন্ধকূকি উৎসাহরয িল 

সূ য আর িাোঁকদ হনিাযকন 

হসদ্ধ  হর, রে  হর; ধুকলা 

হরণু েে, যবু  হদ খ্াদ 

িাক  হমকশ,  হদ িল আর 
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আগুকন েেনা বন্ধুযা, যবু 

 হদ রন্ধ্র অসমাহি াে  

 াে হদখ্া, যখ্ন এ োড় 

মজ্জা, যামা ও হলাোর োর 

দধীহির ময িাহর হদকয; 

েকল বজ্র োহনর আ ায 

মকূল, হ ন িন্ম হ োঁকি ওকি 

হ ন হযার মৃযুয হ োঁকি ওকি 

 

 

বািাল 
অহেহিৎ িক্রবযযী 
 
হযামার  িার উকটা মাকন  রব বকলই িন্ম 
হোিাব সাহিনা েুল হখ্াোঁিাে, োকলা হ  বাকসা যার িন্য 
 িার িাোঁক  োোঁক   িনাে অ িকন খ্াকলহবকল 
এ আমার িন্মগয অহধ ার, শূন্য োহযোর- 
খ্াহল োকয হবকরাধীযা, হনকমকছ হিাোকর  য, 
এরির  হদ না েে হ ছু, মাকনানা হ ছুই, হিকনা 
উকটাখ্াকয বকে হগহছ শুরু হিক  এখ্কনা 
হস্রাকযর িানও হছল সব হদক ই হমাড়াকনা 
এ এমন এ  হখ্লা, মাকেমাকে েুল িাল 
মাকেমাকেই মারিযাোঁি, হযামার  িার মাকন 
বদকল হগকছ  খ্কনা, অিস্রবার ধািা হখ্কে  হদবা 
হদহখ্, না আহম- আমার, হছন্ন িাল নকড় 
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যুহম োকবা দল, োকবা  িার িাক র শক্ত 
বাোঁধন – িাির হলকগ আকছ, 
িা কবই, হ কেযু হ ালােল হদনহদন হবকড়  াে— 
হ কেযু  িার িাল ছাড়া হ ছু নে – হসইিন্য 
সব হ ছুরই উকটা মাকন েে, েকে  াে  
 
 

িুলা 
অহেহিৎ িক্রবযযী 
 
খ্ুোঁহিকে যুলহছ সব বীযরাি হোে 
হ্যাোঁকিাড় িযাোঁকিাড় হনদ্রা,  নকলাম-বু  
 
হদকখ্ োকলাকবকসছ যা এখ্ন হলাকমর 
নাকম হদলাম হৃদে, অ ালিি বযািা 
 
হছকল হদকখ্া হসহি মাকর – োযখ্রি  া 
সব হ কি হরকখ্ হদকবা, িাকনানা আমাে 
 
অকন  হদকনর হরাি, িক ি  ািার 
হলাে সামকল যকব হযা দাোঁড়াকব, বািাকর 
 
 াকব, বািাকর আমার খ্ুিকরা হবহনকোগ 
 িাে োল আকছই, আধুহলকয হ হন 
 
হদনাকন্তর সূ য, ঢকল িকড় িহশ্চকমর 
হেিাে – হ ন  য না স্বাোহব ,  ুম 
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আকসনা দুিুকর, মািা িকড়, যা হপ্রকমর 
বাকরািা হবকিই  াে – িকি িকি হ্যাোঁিহ  
 
যুকল হেহর, কুিকুি  াকি ইোঁদুর – আঃ   
হদগকন্তর োহস, হিাোঁকি যার আোঁি বাদামী হিক ই  াে 
 
 

 িার োোঁকি 
অহেহিৎ িক্রবযযী 
 
সব  িার প্রান্তকর মুখ্ িা কব এমন নে 
সব হলখ্ারই দু’হদক  হ  হখ্ালা ডানা হেকবানা 
হ ছু  িা  ার এ প্রান্ত  কর 
               অন্যপ্রাকন্ত িাহখ্ ওকড় 
হ ছু  িা  ার হদক   য বাড়াও – অধরা 
হ ান  ুম হ ন এ া বৃহি হেকি 
হ ান রায িিা োকযর মযন – 
সব হপ্রকমই অকিনা গন্ধ িাক , আর নুন 
সব মানুকষরই ঘ্রাকণ হগািনযা আকছ 
হিাোঁকির ওির মধ ু াকরা এ িু হলকগই িাক  – 
হ ানও হ ানও মুখ্ অন্ধ াকরই মানাে 
হ ানও হদন  া হ ালা আকলাে নাকি 
সব  িারই অির িৃষ্ঠা আকছ, আকছ ছুহর-হিে েলা 
সব  িারই হগািকন িানালা আধকখ্ালা— 
হেযকর হমকেহি োকস – হববাে মাকননা হ ই 
এ িুখ্াহন আ াকশর হমাে সব মানুকষরই 
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িাক , বাোঁহিকে রাকখ্ই হলাক — 
সব হদকনর োোঁকিই হসই হমকেহি  ুমাে 
বাবু খ্ুোঁকি খ্ুোঁকি রাকয হ  গহল-মকুখ্ দাোঁড়াে  
 
 

গাকনর ছকল 
অহেহিৎ িক্রবযযী 
 
আমার গাকনর োোঁকি বন্দু  রাখ্া আকছ 
হরাি হযল হদই, মুকছ রাহখ্ 
 ুহরকে  ুহরকে িং িহরষ্কজাার  হর 
হরাকদর হদক কয যা   কর 
হদহখ্ েুকিা হদখ্া  াে হ না 
বন্ধুক  মহরিা েকল গান োকলা িমকব না  
        মহরিা িড়কয হদইনা 
 
হবহশ  িা েকল হট্রগার িািকয ইকচ্ছ েে 
মািা েমেম  কর, হশখ্া জ্বকল ওকি, হ ন 
হরল হিকরাে িুকরাকনা হব্রি 
হবহশ নীরবযা একল 
মৃযুয শীযলযা হ কর ধকর 
ধূ ধূ শব্দ হ ন আনাহড় হনবযীি 
সুকযার ওির হদকে োোঁিা 
 
রাগ ওকি, রাকগর অনুশীলন  হর 
হ োঁকি  াে হরখ্া শীকয 
 াোঁিন অনুশীলন  হর 
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এখ্ন গাকনর ছকল োসকয োসকয 
বন্ধু ই যুকল ধহর 
হলাক রা গরম হির িাে 
েযা াকশ সাদা – স্বাোহব ই লাকগ 
বন্ধু  যা   রকল গানই হবকরাে 
িাি িাি হোোঁিা হোোঁিা েকর িকড়  
 
 

িাোরা 
অহেহিৎ িক্রবযযী 
 
হযাক  সারাহদন কুিা-কখ্াোঁিা খ্ুোঁকিহছ 
 
অবসন্ন দী য লযাকরাদ 
 
মড়মড়  কর োকে  রকদার 
 
োোঁহিকে িড়া গয িকন্মর হক্রাধ 
 
রকক্তর ঘ্রাণ  হদও হিকেহছ োকড় 
 
হশষবার হরকড িাি হদকল বাকি সা 
 
এই হছল যার শকখ্র িােরা হিাষা 
 
িােরা এবার মৃযুযর গান গা 
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হছন্ন  করাহি োকয হনলাম দযাখ্ 
 
খ্হুলেকর হযাক  হেহরকে হদলাম গান 
 
খ্ুহলেকর হযাক  হেহরকে হদলাম োহস 
 
কুিা আি স্বগয েুকল আকস 
 
গাকনর শস্ত্র শুোঁক  িাে  াকস  াকস 
 
এখ্ন যুই মৃযুযর নাকম বাহি 
 
গয িনকমর হেকল  াওো সব দাহব 
 
খ্ুোঁকি খ্ুোঁকি আি হরাকদই হেকর হগহছ 
 
হনকির লাি হনকিই আগকল রাহখ্ 
 
 

োকলাবাকসা গাছ 
অহেহিৎ িক্রবযযী 
 
গাছক   াযুকুয ুহদকল গাছ হেকস ওকি িাকনা! 
গাকছ োয হদকয হগকল োকবা হ ািাে হদকব! 
হযামার শরীকর হ মন সবখ্াকন োয হদো  ােনা 
োয হদকয দাওনা – অহধ াকর হঢক  রাকখ্া হ ান হ ান িান 
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গাকছরও আকছ হযমন হগািন – আকছ নাহে, আকছ স্তন  
আকছ বগকলর যলা, ঊরু – োয হদকল গাছ লজ্জা িাে 
অস্বহস্ত েে; এখ্ন না বুকে োয হদকল 
গাছ হযা রাগ  রকবই – 
রাগ  কর দুকিা িড়  ষাকল হস হ  েুল েকব? 
অিরাধ েকব? েকবনা হযা! 
হ উ হ উ গাকছর সকগ দী যহদন রায  ািাে 
যুহম যাক  সেবাস নাম হদকয িাকরা 
হ উ হ উ গাছক  িকুমা খ্াে 
গান হশানাে – গান শুকন শুকন গাছ গেযবযী েে, 
োকলাকবকস োয বাড়াে – হদকখ্া গাছ হ মন 
খ্ুহশ েকে ওকি, হযামাে িহড়কে রাকখ্ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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ছড়া 
 

 
 

 
শ্যামাপদ 

দদবীস্মিতা দদব 

 

আহ্লাদদ গদগদ 

আমাদদর শ্যামাপদ 

দেদে দেদে ল্যাজ নাদে 

দদদেছ? 
োয় দুধ, ভাজা মাছ 
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না দপদল্ বাাংল্া পাাঁচ  
দবাতদল্দত দুধ ভদর 

দরদেছ? 
শ্যামাপদ মাছ োয় 

দুধ োয় ভাত োয় 

এেদম স্মবটদেল্  
মস্মজি 
দেনা দেস পদর না 
বাদস ট্রাদম চদে না 
আদছ তার বাাঁধাধরা 
দস্মজি। 

প্রাইদভট োদর চদে 

োদে দততাল্ার ঘদর 

তাই স্মনদয় দস স্মে তার 

গবি। 

গান দশ্াদন স্মট.স্মভ. দদদে 

বযায়ামটা দরাজ দশ্দে 

মাদেমাদে বদল্ বদস 

“পেব”। 

রাো হল্ স্মটউটর  
ব্রাইট বুস্মে স্মিউচর 

পো ভুদল্ শ্যামা বদল্ 

মযা-আাঁও 
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োনদুদটা মদল্ দসই 

সযার চদল্ দগল্ দেই 

শ্যামাপদ োাঁদদ োস্মল্ 

ভযা-আাঁও। 

 
 
 
HOME 
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আকলািনা            দুহি  াবযগ্রন্থ  
 
 

 
 

 
 াবযগ্রন্থঃ হরিাোরকমকন্ির িকর    হবঃ হদলীি দাস 
আকলািনাঃ  শুকেশ হিৌধুরী 
 
 

উৎস  িা ‘হোকস মাহযয’র  হবযার সাকি এ সাকি বাোঁিার অগী ার  হব হদলীি দাকসর। 
 াবযগ্রকন্থর শীষয   হবযাহিকয সমে হির আিায  হবর দৃহিকয  া  হবই আবার 
বেমনযাে হনকে হগকছন গীহযমেযা ও মরমী আকবগ সে াকর, িেহযকয িেহযকয  হব 
মূলয হিছকন যাহ কেকছন এ হি সীমাকরখ্ার ওই িাকর। হ ই হদন অহযক্রান্ত, হসই 
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হদনগুকলার হদক  যাহ কে, োকলাবাসার হদক  হেকর, যাক ই স্বী ৃহয হদকেকছন, 
িরমুেূযযহিকয প্রযযে  করন, আি হ ন হনকিক  সমে হদকয িারকছন না, যাই অহেমানী 
আর আহবষ্কজাার  কর হেকলন বড় হবলাহিক  – 

 
“সমে আমাক  আর শাসন  কর না। 
িাহরহদক  ছহড়কে হছহিকে হেহল 
হবহেকসবী হশশুর মকযা, যারিরও 
িক ি েহযয অিস্র অহনক য সমে” 

 

এই  াবযগ্রকন্থর এ হি হবশাল আ াশ ওই ‘িরবাস’।  হব এই নাকমই সীমাকরখ্ার হ  
প্রান্ত যাক  একযাহদন শাসন  কর আসহছল যাক  নাম রণ  করকছন। হরিাোকমকন্ির 
িকর এই অহনক য সমকেই হযহন বাসাবদল  করকছন। 
 
বাসাবদল  রার িরও সমে, িহরহিহয, দদন্য, েযাশা যাক  হির িা কয হদকচ্ছ না। 
 িা বলকযই েকচ্ছ যাক ।  হবযা যাোঁর মুখ্িাত্র। প্র াশ  রকছ  হবযা এ হি সমেক , 
বযবিার বযবকচ্ছদ  কর হদখ্াকচ্ছ মৃয শরীকরর বযিা, িুোঁি, আ ায, েে। 
১)  
আমাক  হছকড় হদ, আমাক  হছকড় হদ 
 াযর আযযনাদ িুকড় অন্ধ াকরর মাংসহিেগুকলা। 
 
আহম িাহন,যাকদর হিযা হ । 
হস এ  উদভ্রান্ত অসুি, বস্তুয হ  িুরুষ নে, 
নারীও নে, হস এ  িীব হিন্ন িীব। যাক  হিকন 
মৃয নদী, বরে িাোর োয, 
শ্মশাকনর হনদযে হৃদে, আর 
েনেকন মাহছকদর হলােী, িাংশু হিাোঁি। 
                        [অন্ধ ার] 
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২) 
আিহন বকলহছকলন মা যস, প্রেুেহক্ত নে, 
েকক্তর মকযা হনঃশযয আনুগযয নে। 
সকন্দে  করা। প্রে  করা। য য  করা। 
…… 
…… 
যবু, এিুকু হ  হিকনহছ, এ-ও হযা  ম 
নে। মানুকষর প্রহয অনুগয েও। 
সবকিকে হিছকন িকড় আকছ হ  মানুষ 
যুহম যাোঁর হিছকন হবনম্র েকে দাোঁড়াও। 
                       [িাোঁিই হম] 
 
 াবযগ্রন্থ িাকি োকলাবাসাে আহম আক্রান্ত েই। হ মন, সাধারণ ও মোন দুইই মোন 
েকে আকছন আমাকদর িীবকন। হিযা হিক  িািা বগবন্ধু, সবাই  আর হ  সব নারী 
িুরুকষর উিহিহয িীবনক  মো য  কর আকছ, যাোঁক  ম যাদার আসকন বহসকে  হব হদলীি 
দাস অবসরিূবয (শুধ ুআেহর ) মুেূযযগুকলার এ হি রূিকরখ্া িানকয হিকেকছন,  া যাোঁর 
হৃদস্পন্দন।  
 
৩) 
হ ািাে োরাকলা এমন উদার আ াশ 
 ারা হ কড় হনল এমন দরাি হদকলর 
দৃপ্ত, সােসী বাোল – 
 ার হিাকখ্ বাংলার শ্যামল যীর 
হবড় হদকে আকছ, হবকদহনর মকযা 
               সুিাম  াোঁ াল ? 
                   [োওড় (বগবন্ধুর িৃহযকয)] 
৪) 
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িািা  খ্ন রাস্তার িাশ হদকে 
         হনরীে হেোঁকি হ কযন, 
আবার হনঃশকব্দ হেকর আসকযন 
         স্যাোঁযস্যাোঁকয িুকরাকনা যার িাড়াে, 
দু-িারিন ছাড়া হ উ হিকেসও  রয না, 
হ মন আকছন মশাে? 
িািা হ ন্তু সবার হখ্াোঁি রাখ্কযন। 
               [ িািা হো] 
৫) 
আমার হনেুম িাোঁদ 
হিাছনা ছড়াকচ্ছ িারুকলর ডাকল। 
আহম যার এ  সাহর হিছকন বকস 
হদখ্হছ, যার ডান গাকল 
হ ািা হিক  একস মাোহব আকলা িকড়কছ। 
               [হনেুম িাোঁদ] 
 
িুনশ্চ 
 হব হদলীি দাকসর বযযমান  াবযগ্রন্থ ‘হরিাোরকমকন্ির িকর’-র উির আমার এহি এ হি 
অহয সংহেপ্ত বাস্তবযা।  
দৃহিনন্দন প্রচ্ছদ। সকবযািহর প্রচ্ছকদ হনৌ াহির উিহিহয সমেক  হ ন গহযমে  কর 
যুকলকছ।  
প্র াশ ঃ অের িাহিক শন। প্রচ্ছদঃ ইমানুল ে । মলূয এ শ িা া। 
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 াবযগ্রন্থঃ সাদা শাহলক র োোঁ      হবঃ রাকমশ্বর েট্টািা য                
আকলািনাঃ সন্হিৎ বহণ  
 
“সাদা শাহলক র োোঁ ” রাকমশ্বর েট্টািাক যর সাম্প্রহয   াবযগ্রন্থ। প্রচ্ছকদ িুষ্পল হদব 
িমৎ ার এ  আবে ধকরকছন।  হব রাকমশ্বর েট্টািা য  হবযা  ম হলখ্কলও  া হলকখ্ন 
সেিসরল রেস্যাবৃয এ  ছহব  া আমাকদর োবনািগৎ হবিরকণ সোেযা  করন ও 
ছহবর মাত্রামননক  নযুন আশ্রে হদন। হযহন বইহি মাক  উৎসগয  করকছন। এর ম বই 
মাকের রাযুল িরকণ এ  িুষ্পা য,  হবর মকনর সারািীবকনর ধযানহবন্দু। োকলা হলকগকছ। 
এবার  হবযাে হেকর  াই। “হযযাসনামা”-র বারহি  হবযা আর অন্যান্য বহত্রশহি, হমাি 
৪৪হি  হবযাে  হবর অকন  িরীো-হনরীোে  হবযার হিত্র ল্প ও  াবযমূছযনা িাহগকে 
যুকলকছন। প্রাণ হদকেই  হবযার িরণ এোঁক কছন। উকল্লখ্  রার মকযা সব ’হি  হবযাে 
মকন হদালা হদে।“হযযাসনামা”-র ৫ নং  হবযাে  হব বকলকছন- 
"হবাযামিা খ্ুকল হ কযই  
আ াশ হিক  নাকম বৃহি  
……  
হবাযামিা হি িা   কর  
হেলকলই আ াশ হিক   
উকড় আসকব এ  দগল সাদা শাহল "। 
 
শ্রকদ্ধে িনকনযা নৃকিন িক্রবযযীক  িরণ  কর হলখ্া “হযহন”  হবযাে বকলকছন— 
"হরাকদ েলসাকনা হমকিা িকি  
হযহন হেোঁকি  াকবন এ া ী,  
েসল যুকল হনকে হগকছ সব  
এখ্ন শুধু ধ-ূধ ূপ্রান্তকর যাোঁর দৃহি  
অসীমাহন্ত । োো হিোর, এ   
বাহি গুড়-মুহড়, আর শান্ত সন্ধযা 
এই হছল যার িরম আশ্রে"।  
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‘হযনহি স্তব ”  হবযার প্রিম স্তব  এইর ম—  
" া োেকয িাই যা িারহছ হ ািাে 
 া বলকয িাই যা  াকচ্ছ হ ািাে 
 া হদখ্কয িাই যা হদখ্কছ হ  
 া শুনকয িাই যা হদকচ্ছ হ  
 া গড়কয িাই যা োেকছ হ ািাে 
 া োগকয িাই যা িারকছ হ "? 
 
“উহমযলার িন্য দু-িার িেহক্ত”  হবযাে- 
"এখ্ন সমে বকড়া হনষ্ঠুর 
এখ্ন মানুকষর হৃদকের বৃেবাহি ার  িা হ উ িাকন না 
হ  হ  সুমনস আর হ  হ  িযুর  ানাই,  
যার হখ্াোঁি হ  রাকখ্"? 
 
“অের হিকগ উিকল”  হবযাে  হব বকলকছন— 
"অের হিকগ উিকল হেকে িড়কব  
 ারাগাকরর িযুকদযোল 
অের হিকগ উিকল  ুকি  াকব 
িাোঁকদর হিবকু  িকম িা া ব্রণ 
অের হিকগ উিকল হযযাকসর হঢউ  
ছাহড়কে  াকব শহেকদর প্রান্তর 
অের হিকগ উিকল মানুকষর হমহছল  
ছুকি  াকব সীমানার হদক "। 
 
“হম বাহল ার হবরে  িা”  হবযাে উজ্জ্বল িমৎ ার  কে হি লাইন--- 
"হম বাহল ার দুঃকখ্র  িা  হদ  
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িানকয িাও, যােকল হ কয েকব  
োইরাসেীন লযািিকির  াকছ 
হসখ্াকনই িাওোর িকেন্ি  
বহন্দ েকে আকছ  
সব বইনাহর হবরে  িা"। 
 
 হব  লযাণব্রয িক্রবযযীর  িা মকন হরকখ্ হ   হবযাহি যার নাম “হষাড়শী”।  হবযার 
হশষ হযন লাইন এইর ম- 
" াদামাহি হেকড় হেকল হদকল দুহি িরণই  
এখ্ন স্বণযমে েকে উিকব।  হব এখ্ন  
নযিানু হষাড়শীর  াকছ"। 
 হবযার  িা ও বণযনা িমৎ ার বকল হেলকয িাকরন, এ িন  হবযাকপ্রমী মননশীল 
োবনা  ািকনর িি ধকর আোঁক ন  হবযা।  হব রাকমশ্বর আকরা আকরা িমৎ ার  হবযা 
হলখ্কবন। আকরা আকরা সুন্দরযম  হবযা িাকবা আগামী হদকন এই হবশ্বাস।  
প্র াশ ঃ অের িাহিক শান। প্রচ্ছদঃ িুষ্পল হদব। দাম ৭৫.০০ িা া। 
 
 
 
HOME 
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 হবযা 
 

 

 িারা  াোঁকদ 
বাপ্পা িক্রবযযী 
 
এ  
হেকস  াে িাল , হেযকর হস্রায আহম  াই 
মন েুোঁক  আকছ নদী িাকড়র বাোঁশ গাকছর ময 
অেকরর ছাোে শব্দ হরাদ প্রিািহয 
অনাকবশী  িা হিহ্ন হখ্াোঁকি অবেকের আদকল । 
 করর মাহি খ্হন্ডয েকচ্ছ । 
শ্মশাকন  ারা আকছ যারা িাকননা 
হডাকমর হখ্লাে গা োসাে িরান জ্বহলো  াে 
িল হঢকল িলুা োহসকে হেকর হনকির  াকছ । 
 
দুই 
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গা হবকে অসংখ্য সুকযা েুকল আকছ 
স্বকপ্নর আকলামাখ্া হপ্রেিকনর সাকি 
আ াশ খ্ুকল হদে মকু্ত  িা 
সাদা হমক ই অের শব্দ েে 
দরিার বাইকর হরাদ 
 রমে  িা ওকড় 
প্রিািহযর রহেন িাখ্াে 
অবুে খ্াযাে োোঁি  কর রাখ্া সমে িুকড় 
 িা  াোঁকদ 
প্রহযহি হরখ্াে এখ্কনা রক্ত িলািল  কর 
সূ য লু াে । েরসাে হনকম  াওো 
 হি োকয লুহ কে িা কয েে 
 াল আবার উড়াল । 
 
হযন 
শীয  াে  াে 
োওো ঢুক  হগকছ মকন 
হেকস আসকছ হম -েুল, িাযা; মুকুল দুলকছ । 
শুষ্কজা মকনােূহমর 
খ্াল হবল নদী 
         িায  হিাখ্ । 
 য স্নান েল, বৃহি হেিা েল 
মন, দৃকশ্যই ডুব হদে  
হেকি ওকি 
 
আসকল োওো বহন্দ 
মুক্ত, মন আর দৃহি ।                       HOME 
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 হবযা 
 

 
 

 
সমে ও রাহত্র - ১ 
হবমল বহণ  
 
 
হে সুন্দরী 
হযার হদে রহিয েল এই রাহত্রকয 
এই রাহত্রকযই স ল সংসার রহিয েে 
হযার হদকে 
এই রাহত্রকযই স ল গবাহদ িশু লুকি হনে 
হযার শরীকরর গাঢ  াস 
 
এই েুধাযরু হদকে িল হনই আিও 
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অিি এ মাত্র যৃষ্ণা হছল আকগ, হছল েুধা । 
সূ য উিার বহু াল আকগই হ উ হ উ আগ্রাসী হছল 
আর হেখ্াহর দযরী েল িকর 
মোমাহর যারও অকন  িকর 
 
হযার সুন্দর হদকে 
অংশীদারী িীবকনর বযবসাকে বৃদ্ধ েল আি সবাই 
মানুষ এবং স ল গবাহদিশু 
 
এখ্ন এই শীকযর মাকস 
মোমাহর আর হগাোল  করর উির 
সমান যাকল িাোঁদ হ ারিা  খ্াে হ বল । 
 
 

 
সমে ও রাহত্র – ২ 
হবমল বহণ  
 
এই সমে 
যার  াকলা শরীর িুকড় 
হবন্দু হবন্দু কুোশা িকম আকলা মালার মকযা 
এই সমে গেীর েে দ্রুয 
 হদ সমকের অন্য নাম নাম েে রাহত্র 
 
এখ্ন েীষণ শীয 
এই র ম শীকযর হেযর হদকে হস িার েকে  াে 
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দৃশ্যযঃ অকন   াকছ 
যিাহি আহম যার স্পশয িাই না 
 
যার শরীকর বাস  কর  কর 
িীবকনর োর বড় হবশী মকন েে 
সুযরাং, রাহত্র হ োকব গেীর েল 
হ বল হবিে আর প্রে, প্রে আর হবিে 
এই সমে । 
 
 
 
HOME 
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গল্প 
 

 
 
 
হনকমযাসী 
শ্যামল েট্টািা য 
 
 
আচ্ছা বাবা, হনকমযাসী হ  হবশলয রণী ? হসন্ট্রাল স্কুকলর িাশ হি-র ছাত্রীর মুকখ্ এই প্রে 
রঞ্জনক  িমক  হদে । --- হবশলয রণী  ী িাহনস যুই ? ও মািা হনকড় গম্ভীর আওোকি 
বকল, মৃযসঞ্জীবনী, িাম্মা বকলহছল ।                                                                        
রঞ্জকনর খ্ুব োল লাকগ । হিোর মুকখ্র গড়ন ওর িাম্মারই মযন ।  ুহমকে িা কল মকন 
েে মাকের হছািকবলা হদখ্কছ বুহে ! এখ্ন ওর হিকেরাে হোকরর দীহপ্ত । িযাহি-ট্রযা  
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রানওকের এই অংশিার দু’িাকশ  ন অরণয । হদাযলা হযনযলা সমান উচ্চযার শাল, 
হশমূল, হদবদারু, আ াশকছাোঁো অশ্বে আর হমািা েুহর নামাকনা বি । িাযাে িাযাে 
সবুকির র মকের । আমলহ , আমড়া,  ামরাো, বেড়া িাযীে হিনা গাছ ও অসংখ্য 
গুল্মলযার োোঁক  োোঁক   ৃষ্ণিূড়ার লাল, রাধািূড়ার েলুদ হ ংবা হবগুনী । হনম ও 
 াোঁিালগাকছ হেন্ন আ হৃযর হমৌিা  েুল ও েকলর রকস িস্ িকস । মধুমে । 
---ওই  াকলা  াকলাগুহল হ  িাহখ্র বাসা বাবা ? হিোর হিাকখ্র মহণকয বরেকুহি । 
বাসাগুহলর দরিা হ ািাে ? হ ািা হদকে িাহখ্রা হঢাক  ? রঞ্জন যাহ কে হদকখ্ এ হি 
িংলীহিকলহব গাকছ েুলকছ নানা আ াকরর অসংখ্য  ালকি রকের হিোঁিকড়র বাসা । ও 
বকল, িল  াকছ হগকে হদখ্হব, ওগুকলা িাহখ্র বাসা নে ! নুব্রা আোঁযক  বকল, না না, 
িগকল হ কয েকব না । লাল,  াকলা, হছাি বড় সব হিোঁিকড়রই বাসা রকেকছ হদখ্হছ । 
ওর  িার সকগ যাল হমহলকে এ িা শাহল  এ িানা হ ছু বকল । হিোঁিকড়র বাসা হনকে 
শাহলক র আহিযিা হবাোর হিিা  কর । শাহলক র আহিয । 
হবক কলর হডউহি িা কল সন্ধযাে এখ্ান হদকে সাইক ল িাহলকে হেরার সমে শাহলক রা 
এমহন অকন   িা বকল । রঞ্জন ধীকর ধীকর িযাকডল হ ারাে । হেোঁহেোঁর ডা  হশাকন । 
হেোঁহেোঁর ডা  হছািকবলা হিক ই েীষণ হপ্রে ওর । নানার ম হে ও হেোঁহেোঁ ও যেক র 
 কির সকগ হিকল িমক  হদকে হুো হুো হিৎ াকর হশোকলরা হডক  ওকি ।  খ্কনা ডা  
িাহমকে দকল দকল হশোল রাস্তা হিকরাে দুগযন্ধ ছহড়কে । রঞ্জন যখ্ন হিাকর িযাকডল 
িাকি । হ ছুেণ হিাকর িাহলকে আবার ধীকর িালাে । আবার হেোঁহেোঁর ডা  । আবার 
 কি,  কি । হছািকবলা এই যেক র েে হদহখ্কে, রািা িরীহেযক  যেক   ািার 
গল্প শুহনকে ওক  োয খ্াওোকযা মা । হেোঁহেোঁর ডা ক  বলকযা, িুিুবুহড়র  ান্না । 
িুিুবুহড় হ ন  াোঁকদ ! হ কসর দুঃখ্ ? আোঁিল হদকে মুখ্ মুহছকে মা বলকযা, এখ্ন  ুহমকে 
িকড়া, বড় েকল বুেকব যুহম িিুুবুহড়র দুঃখ্ । এ িকি সাইক ল িালাকয হগকে অকন  
অকন  বছকরর িরও রঞ্জকনর মকন েে সহযয হেোঁহেোঁর ডা  িুিুবুহড়র  ান্না এ ই র ম 
! প্রাে ন্যাড়া েকে  াওো িৃহিবীর িকন্য  াোঁকদ িুিুবুহড় ।                                                     
িুিুবুহড়র আ ষযকণই রঞ্জন হবক কলর হডউহি হসকর এ িকি সাইক ল িাহলকে হেকর । 
িুিুবুহড়র আ ষযণ ।                                                                                   
হোরকবলার আওোি এক বাকরই অন্যর ম । অহেসার হমকস হেলি িাব েকে  াওোে 
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আি াল আর হ উ এহদক  িহগং-এর িন্য আকস না । এই হনিযনযাে এখ্ন শাহল  
িড়ইু-এর হ হির হমহিকর হমকশ  াকচ্ছ কুব কুব কুকবার ডা  । দু’র ম  ু রু ডা ; এ হি 
সরু ও প্রলহম্বয, অন্যহি এ িু হমািা ও আদুকর । যাছাড়া োল ু-ব -সারস-োোঁসিাহখ্ 
ও হদাকেকলর  র হছকড় হবহরকে িড়ার বযস্ত  ল া হল । সাহর সাহর িাক ালযা, েীরহন্ত, 
হ োঁদ, বেি, ছাহযম, কুসুম, হিকুম েুোশ আকরা  য নাকমর গাকছর োোঁ  হিক  ডাক  
িাহখ্রা ।                                                           
আকরা  য শব্দ হমকশ আকছ এই আবকে !  য হবহিত্র িাহখ্ রকেকছ িৃহিবীকয । এ িকি 
হ কয হ কয অকন বারই মকন েকেকছ সাহলম আহল বা হ ান িেী হবশারকদর বই হ কন 
িড়কব । োবকযই হ ান্ হস অযল হিক  এ িা দী যশ্বাস শরীর  াোঁহিকে হবহরকে আকস 
! রঞ্জন অবা  েে ।িৃহয ওক  আনমনা  কর হদে । েীষণ আনমনা । হমািা হমািা 
মওল, হিোশাল ও িলাকশর সাহর হদকখ্ ওর মকন িকড় হিহরোর । যাহমলনাডু-ক রালা 
সীমাকন্ত  ুহমকে িা া হিাড়া আকগ্নেহগহরর মুকখ্ হবশাল সকরাবর । অকন িা বাংলা িাকরর 
মযন আ াকরর সকরাবকর নানা িােগাে িকলর রং নানার ম । প্রহয মুেূকযয হসখ্াকন 
হমক র রং, আ াকশর রং িালিাে । হ হদক  হিাখ্  াে যাহ কেই িা কয ইকচ্ছ  কর । 
 াড় হ ারাকলই বুহে হ ছু না হ ছু অকদখ্া হিক   াকব ।  
হসই সুন্দর হদনগুহল রঞ্জন েুলকয িারকব না হ ানহদন । নুব্রার সকগ িহরিে ঐ হিহরোর 
 ুরকয হগকেই । সকরাবর হ কর সমাহধি আকগ্নেহগহরর শীষয হিক  িাদকদশ অহব্দ  ন 
অরণয আর অসংখ্য প্রিাহযর িাহখ্ । প্রিম িহরিকেই হ ছু অদ্ভযূ রকের আদানপ্রদাকন 
ওকদর বন্ধুত্ব দানা বাোঁকধ । যারির এ সকগ িাহখ্ হদখ্া, িাহখ্ হিনা, েুকলর আদানপ্রদান, 
গল্প আর গল্প । হসখ্াকনও হেোঁহেোঁর ডা  । হেোঁহেোঁর ডা  শুকন রঞ্জন নুব্রাক  িুিুবুহড়র 
 ান্নার  িা বকলহছল । িীবকন ঐ এ বারই  াউক  ও িুিুবুহড়র  ান্নার  িা বকলকছ 
।  খ্কনা আবার দনঃশব্দয গকল্পর িাইকয অকন  অকন  হবশী োকবর িহরবােী । এ 
হ ন প্রহয মুেূকযয েুলিাযা, িাহখ্ ও িালক , রং ও  া হলকয িরস্পরক  নযুন  কর 
আহবষ্কজাার । সাহলম আহল নাহ  ওখ্াকনই বছকর ছেমাস  ািাকযন । ওরা িাক  মাত্র 
িাোঁিহদন ।                                                                                    
হেরার সমে খ্ারাি হলকগহছল খ্ুব । নুব্রারা আকরা দু’হদন িকর হেরকব । বাসস্টযাকে 
হসহদন েীষণ অহির লাগহছল নুব্রাক  । সাদা সাকলাোর  াহমকি বাদাহম ওড়না । 
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নীলহগহর ছুোঁকে ছুকি আসা আরবসাগকরর বাযাকস িুলগুহল উকড় উকড় মাকেমকধযই  িাল 
ও হিাখ্ হঢক  হদহচ্ছল । বাস ছাড়কলও ওখ্াকনই দাোঁহড়কে োয নাড়হছল নুব্রা । রঞ্জকনর 
মকন িকড় বাকসর িানালাে দূরবীন হিাকখ্ লাহগকে ও যাহ কে হছল হিিাহর যািহবদুযৎ 
প্র ল্প অহব্দ ---  যেণ হদখ্া  াে । যারির  যহদন স্বকপ্ন হসই বনানীর ঘ্রাণ হিকে 
হিকগ উকি এ  অন্যযর হবষণ্ণযাে ডকুব হগকছ হশষরাকয । যখ্ন হিক  হোররায অহব্দ 
এ  দমবন্ধ  ািন । আকলা জ্বালাকল হবকলকির অন্য সে মযীকদর  ুম হেকে  াকব । হসই 
হবকশষ হোরগুহলকয হদকনর আকলা েুিকলই নুব্রাক  হিহি হলখ্কয বসকযা । হবকলকির 
বারান্দাে হিহবল হিোর হিকয হনয হস  ন্িাখ্াকনক র িকন্য । হোকরর আ াশ রং 
বদলায হিহির  াগকি । রং বদলায ।                                                                            
--- এ িা গন্ধ িাকচ্ছা বাবা ? খ্ুব সুন্দর গন্ধ !                                                    
হিোর প্রকে িমক  ব ু েকর বাযাস হনে ও । মকন েে গন্ধিা িহরহিয । এ  আশ্চ য 
সুবাস সমস্ত দিযকন্য ছহড়কে  াে । িনমকন েকে ওকি রঞ্জন । ও আবার ঘ্রাণ হনে । 
শরীকরর হ াকষ হ াকষ এই সুবাস হিৌোঁকছ হদকে োবকয িাক , হ ািাে হ ন, হ ান্ হস 
সুদূর অযীকয, অিবা িন্মান্তর হিক  হেকস আসা এই ঘ্রাণ !                                                                        
োবনার মাকে বকল হিো, হ কসর গন্ধ বাবা ওিা ? োল া হগালাহি েক  স াকলর 
আকলা প্রহযসাহরয েকচ্ছ । ওর গাকল ও হিবকু  এ  অকলৌহ   আো । রঞ্জকনর খ্ুব 
োকলা লাকগ । অরণয আর িযাহি-ট্রযাক র মাকে দু’োকযর মযন  াশেকুল সাদা । হ ন 
 াকসর ওির যুষারিায ।  াকশর শরীকর শরকযর বাযাস হঢউ হখ্কল । রঞ্জন হিাখ্ বন্ধ 
 কর আকর বার ঘ্রাণ হনকল েিাৎই িৃহযর িানালা খ্ুকল হগকে  হুড়মুড়  কর হিকগ ওকি 
সাহর সাহর রুে িবযযমালা । ও হিাখ্ বন্ধ হরকখ্ই বকল, হন-কমযা-সী । হনকমযাসীর মযন 
গন্ধ !                                                               
--- হনরকমাসী হ  বাবা ?                                                                     
--- এ র ম গাছ । িহশ্চম হেমালকের ঢাকল িাির েুোঁকড় হবকরাে ! এর িাযা খ্াইকে 
হদকল মাযাল মানুষ বহম  কর সুি েে । হশ ড় হবকি খ্াওোকল মুমূষুয িাগা েকে ওকি ।                                
এ হি িলিাই গাকছর হনকি রাখ্া অহয িুরকনা হবামারু হবমাকনর   হিকি  াক র বাসা 
। িুকরা হখ্ালিাই লযাগুকল্মর  ন আস্তরকণ ঢা া । অদ্ভূয লাকগ । হ ন িাহন মকন েে 
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হ  হ ান মুেূকযযই হবমানহি গা োোঁহ কে উিকব । অিি রঞ্জন িাকন এর ম হ ান সম্ভাবনা 
হনই । নুব্রা বকল, ধযাৎ, িাির েুোঁকড় আবার গাছ হবকরাে নাহ  ?                                                          
রঞ্জন মািা নাকড় । মিুহ  হেকস হনকমযাসী-প্রবাকদর গল্প শুরু  কর, রামিন্দ্র সাগর 
শুহ কে হেলকয উদযয েকল সমুদ্রকদবযা েকে োযকিাড়  কর প্রাণহেো িাে হনকির 
ও হ াহি হ াহি িলিপ্রাণী ও উহদ্ভকদর । বকল, আমার বকর হ  হ ান মনুকেযর প্রাণী 
 হদ িকল িািরও হেকল হসগুহল হেকস হেকস িা কব !                                                                              
রামিন্দ্র খ্ুহশ েকে হিকেস  কর, হ ন্তু আহম ধনুক  হ  আকগ্নোস্ত্র লাহগকেহছ যা হযা 
আর যূণীকর হেকর  াকব না, হেহরকে আনকলই হবসকমন্িিাই িাস্ট েকে  াকব ।                                  
সমুদ্র বকল, হনা প্রবকলম, হেমালকে হনকেি  করা । রঞ্জন হেকবহছল এমহন  কর বলকল 
হিো মিা িাকব । হ ন্তু ওর হিাকখ্ আযং  হখ্লা  কর । মুখ্ িমিকম । নাহ  ওর এমন 
মকন েকচ্ছ । গয াল রাকয এ িা যিযহিকত্র হস.এন.এন.-এর হযালা খ্াহড় ুকদ্ধর 
হেিনাস্ত্রগুহল হ মন রাকযর আ াশ হিকর  াহচ্ছল হস দশৃ্য মকন িড়কয ও িুি েকে  াে 
। দুই োয  াোঁকধর দুিাকশ সামকন হিছকন হ ারাে ।  যদূর হিাখ্  াে প্রশস্ত িকির 
দুিাকশ  াকশর বুক  বাযাস হিকম আকছ । এসমে  াশ নীলকি সাদা । এরির হিক ই 
হম  ও হরাকদ মানুকষর মকনর মযন বারবার রং বদলাকয িা কব স াল হিক  সন্ধযা । 
রঞ্জন হির িাে এ মুেকূযয োয হ ারাকয আর োকলা লাগকছ না । ও হিাকর হিাকর শ্বাস 
হনে । আবার গন্ধিা হিকয হিিা  কর ।                                                               
নুব্রা হিকেস  কর, হযা রামিন্দ্র যীর ছুড়কলন ? রঞ্জন গম্ভীর স্বকর িবাব হদে, হুোঁ । না 
িাহন হ ন েিাৎ মনিা হবষণ্ণ লাকগ । হসই যীকরর হবষ িহশ্চম হেমালকের সমস্ত হ ামলযা 
শুকষ হনে । মাহি েকে ওকি হনকরি িাির । বছকর নে-দশমাস হযা বরকেই ঢা া িাক  
। শুধু গ্রীকের দুই-হযনমাস বরে গকল গকল  হিন িাির খ্া খ্া ! প্রাণীকূল বাোঁিার হ ান 
উিাে না হদকখ্ যিস্যা শুরু  কর । যিস্যাে যিস্যাে োহড্ডসবযস্ব িহৃযসবযস্ব েহসল 
েকে িকড় এক  িন । সবকশকষ সবার সহম্মহলয ইচ্ছা ও শহক্ত হসই িাির োহিকে 
এ িা গাকছর িন্ম হদে, --- হনকমযাসী । 
নুব্রা বকল, হ মন সব হদবযার হমহলয আ াঙ্ক্ষাে মূযয েে হদবী দগূযা ।                                
হিো োযযাহল হদকে বকল, হি  বকলছ মা, স্যাইম ি ুস্যাইম, দূগযা আর হনকমযাসী । 
যাহলর শকব্দ িাকশর হোি হিক  এ  োোঁ  সবুি হিো হছাট্ট িুকুরিার হদক  উকড়  াে 
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। িুকুকর িানক ৌহড় ও োোঁকসরা হেকস হবড়াে । গলা ডুহবকে িল খ্াে । িুকুকরর হ াকণ 
হ াকণ গাছ ও বাোঁশোকড়র ছাোে এখ্কনা অন্ধ ার । িানক ৌহড় োোঁকসর আকলাহ য 
মধযখ্াকন হেকস হবড়াে ।                            
হিোর উচ্চারণ ন ল  কর নুব্রা বকল, স্যাইম িু স্যাইম, যুই খ্ুহশকয এ োোঁ  িাহখ্ 
উড়াহল ।      
ওকদর শকব্দর অহে াকয নাহ  হ ান এ  েহড়কের িাখ্ার হছাোঁোে লজ্জাবযী হোকি 
শযসেস্র িাযা মুখ্ লু াে । হ ামিার বাইকর হি হলর মযন হিকগ িাক  হবাযাম 
আ াকরর হগালাহি হরাম হরাম েলুগুহল । নুব্রা বকল --- হদকখ্া রঞ্জু, এই এোরকবকসর 
বাইকর হ ািাও সবুি হনই । িাহরহদক  হলা ালে আর  ল ারখ্ানা, বকে  াওো নদীিাও 
হ ন িেঃপ্রণালী । অিি হদখ্  য প্রিাহযর বৃে, লযাগুল্ম, েুল ও িাহখ্, এই মাহিকযই, 
এমহন এই িুকরা অঞ্চকল হছল,  য িাি া বাযাস ...... । 
নুব্রার  িা হশষ েওোর আকগই িাহলয হ্যাগার হিক  হিি ইহঞ্জন অন  রার হব ি শব্দ 
ওকদর িমক  হদে । রঞ্জন  বহি উলকি  হড় হদকখ্ । যারিরই দ্রুয োোঁিকয শুরু  কর 
। যাড়াযাহড় হেরকয েকব । হডউহি রকেকছ । প্র ৃহযর রূি-রস-গকন্ধ এযেণ বাস্তবক  
েুকল হছল ।  ান োিাকনা শকব্দ  ংহক্রি  াোঁকি । হ ালাবযাে, আিাকিা া এবং শামুক রা 
হনকিকদর গহযিি িালকি হনে । গহযিি বদলাে হিোঁিকড়রাও । ওরা দ্রুয অরণযমুখ্ী ।                                                       
খ্াহন  একগাকযই হিো ওর হি-শািয খ্ামকি ধকর হ ছু বকল । ইহঞ্জকনর শকব্দ রঞ্জন বুেকয 
িাকরনা । হিো আেলু যুকল ওর মাক  হদখ্াে । এ িু হিছকন এ িা েলুদ রকের 
ধুযুরার মযন হদখ্কয েুল োকয দাোঁহড়কে িা া নুব্রার হদক  যাহ কে রঞ্জন হবিকে েযবা  
। নুব্রা হিাখ্ বন্ধ  কর েুলিার ঘ্রাণ হনকচ্ছ । হিো হিোঁহিকে বকল, মাকের োকয হনকমযাসী 
েুল ।                                        
রঞ্জন োকব, হনকমযাসীর হযা েুল েে না । হোকরর বাযাকস নুব্রার ওড়না হ ন িেধ্বিা 
। িুযুহন ও গাকল এ  সবুি আো হবচ্ছুহরয েকচ্ছ !  ী অিরূিা নুব্রা যুহম এখ্ন ! ওর 
খ্ুব োল লাকগ । নুব্রা আকর িা েুল ওর োকয যুকল হদকে বনকদবীর মযন হমহি হেকস 
বকল, হদকখ্া গন্ধিাে  য িাদু, অবাহঞ্ছয শব্দ িাহমকে হদে । রঞ্জন হ ছুই শুনকয িাে 
না । বাযাস হযাল্পাড়  কর হদকচ্ছ ইহঞ্জকনর গিযন । নুব্রার ইহগকয ওর োকযর  াকছ 
না  এহগকে ঘ্রাণ হনে বু  েকর । আঃ ।                 
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অহবশ্বাস্য হ ন্তু সহযয ! প্রবল সুবাস মহস্তকষ্কজার হ াকষ হ াষান্তকর হিৌোঁকছ  াকনর িদযার 
 াকছ হরণ ুহরণ ুিমা েে । হোিবাহির মযন ইহঞ্জকনর শব্দ  াকন আর হঢাক  না । 
অিি  ংহক্রি  াোঁিকয িাক  । লজ্জাবযীর িাযারা এখ্কনা মুখ্ লুহ কে । এ িু আকগর 
মযন  াকন হঢাক   ল া হল । এই  ল া হল আযয হগাোহনর মযন,  ান্নার মযন । 
শুধু হেোঁহেোঁর নে, এই সং কি িুিুবুহড় হ ন সবার  কে  াোঁদকছ । বযাে, আিাকিা া, 
হিোঁিকড় ও শামুক রা এখ্কনা ত্রস্ত । শুধু হ ছু নানা রকের প্রিািহয, হমৌমাহছ ও েহড়ং 
লজ্জাবযীর গাকে গাকে িড়াকনা আকর  ধরকনর শক্ত লযাে অকন   ’িা ধযুুরার মযন 
হদখ্কয েলুদ েুলগুহলকয বসকছ ও উড়কছ । িাযাগুহল িাকনর মযন হ ন্তু অগ্রোগ 
সূিাকলা বশযার মযন । সব  ’হি েলা িযাহি-ট্রযাক র হদক  যা   রা । এই িওড়া 
 ংহক্রি হঢক  হদকে সমস্ত অ-প্রা ৃহয  শব্দ িাহমকে সবুকির সমাকরাকে িূণযযা আনকয 
ওরা উদ গ্রীব । হিোও এ িা েুল শুোঁ কছ হিাখ্ বন্ধ  কর । বু  েুহলকে শ্বাস হনকচ্ছ হিো 
। হগালাহি ে  েুকল েুকল উিকছ বাযাকস । 
এখ্ন রঞ্জন হনহশ্চয; এই ঘ্রাণ হনকমযাসীর নে । এই সমকের উহদ্ভদ ও প্রাণীকূকলর হমহলয 
আ াঙ্ক্ষার মূযয রূি এই শরকযর েুল । হিো আেলু যুকল হদখ্াে  াকশর োোঁক  দাোঁহড়কে 
এ িা সাদা খ্রকগাশ যখ্ন জ্বলজ্বল হিাকখ্ ওকদরক  হদখ্কছ । হিোর হিাকখ্র মহণকয 
হি হি   রকছ  কে কুহি বরে । 
 
 
HOME 
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অেলযা 
রাকমশ্বর েট্টািা য 
 
যুকলা বীকির মকযা ছহড়কে িড়কছ 
হ  মৃদু োওোে,  ানা াহন েকল 
যার  িাও হশানা  াে। হেরণ্মে 
গেয হিক  হ  উকি একসকছ, যার োকয 
গুোঁকি দাও স্বকপ্নর হশা গািা। 
অনন্ত নেকত্রর িকি োোঁিকয োোঁিকয 
হযামার  াছ হিক  শুকন হনকবা ইহদিস। 
 
হস হসোঁহড় হনকম হগকছ  ৃষ্ণিকের 
হদক , হস-হদক  প্রহযকরাকধর ছাো 
হেকলকছ মহণিুকরর হদ্রােী রমণীরা 
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যুকলাবীকির মকযা ছহড়কে িড়কছ 
িাহরহদক , হে হপ্রম, হে হদ্রাে 
 
হলা িা  িকলর গেীর হিক  
উকি আসকছ সব মীনক যন 
 

িযুিযীর িুম্বন 
রাকমশ্বর েট্টািা য 
 
 হদও আমার সব িাহরিুহর হিকনকছ 
প্রকেহল ামে শীযল হি হিহ , যবু 
িযুিযী হযহিকয িুম্বন শুধু হিবকু ই 
মানাে, হ  হনই  াকছ যার  িাই শুধু 
োবহছ অহবরাম, হ  দুগ্ধবযী, িৃিুল 
েবার েকে হস হগকছ োকবযল মযাকসকি, 
েযাশন হিহের সামকন বকস আকছ এ  
 হব, হিাস্টমডানয,  াহলদাকসর মকযা 
হশকবর সকম্ভাকগ িাবযযীর স্তনন 
মহেমা হস শুধু  করকছ েুণ্ণ প্রহযরায 
 
 হবযা উইকন্ডাি খ্ুলকলই এমন 
সুহময গহরমার  িা িানা  াে 
 
হর-সাইক ল হবন হিক  উকি আকসন 
 হব,  কেন হযহন, এই সব সমািার 
হশাকনা িুণযবান, অকো, অকবাধ বালক রা              HOME 
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 হবযা 

 
 

হবহধসম্ময সয যী রণ 
হদলীি দাস 
 
শকব্দর সযীত্ব  াকয অেুণ্ণ িাক  
হসিন্য সবযদা সয য িা কবন। 
 
হবহশি িাি বৃন্দ এবং সমাকলাি -অধযাি - 
কুসীদিীবী- ম্প্রাডর বকুিযাো- াস ািকুর-বৃেৎ 
সাহেযয প্রহযষ্ঠান-িাহগো ও ব্রার  ারু-  
হশকল্পর  াহরগর-কমলা  হমহির োনু 
হসকক্রিাহর-এেহবআই-এর একিন্ি িহত্র ার হরহেেু হলহখ্কে- 
এই মোশকেরা  াকয েুণ্ণ না েকেন, হসহদক   
সয য হিক  হগাল হগাল, হনম্নাহেমুখ্ী, 
িঙ্ঘা-মখু্র শব্দ হনবযািন  কর সাহেযয 
ইযযাহদ রিনা  রকবন। 
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আিনার রািরনহয  মযাময সবসমে হগহঞ্জর 
হেযকর গুহ্য রাখ্কবন –  যই যা  াকম 
হেকি  িু গন্ধ ছড়া , িকরাো  রকবন না। 
শব্দ েকব িকলর মকযা হনরের ও 
হনরকিে, হবশুদ্ধ কূময অবযার— 
 
শব্দ েকব  াহলদাস বহণযয িাবযযীর  
কুি ুকগর মকযা—সুগহিয, সুকডৌল এবং হিলব। 
শব্দক  হদকে  া-যা বলাকবন না। 
শব্দ েকচ্ছ সাোৎ ব্রহ্ম। িাকির হেোঁকশার মকযা 
সাদা, হনহবয ার, হনরুকিি যার দাহড়, গাকের 
রং অহগ্নবণয এবং হযহন আমৃযুয িরমহিযা, 
হনঝ্েুম শালগ্রাম হশলা। 
রািরািড়াকদর হযাষণ  কর আত্মযুি িাক ন,  
লযাংহি িরাকদর শব্দ  খ্কনা হিাষণ  কর না। 
 
হে মোন  হব, আিহন হসই শকব্দর 
িহরকিাষ  হোন, হ  শকব্দর ওকষ্ঠ ও হিবকু  
সাি এবং বযাকের সশব্দ িুকমার দাগ 
রহক্তম েকে হিগাকরর আিার মকযা হলকে িাক — 
শকব্দর গহয েকব এমন যী য , হ ন িাি  
হ ছুকযই বুেকয না িাকর আিনার 
শব্দ-মহেমা। আিহন  খ্ন হ্যাোঁ, িাি   
বুেকবন— না।  খ্ন না, িাি  মকন  
 রকবন হ্যাোঁ।  খ্ন ডান, িািক র 
মকন েকব আিহন হনঘ্ ায বামাবযার।  
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িািক র সকগ এই িাযুরীিুকু 
 হবর িন্মলি  ৃহযত্ব। এই িাযুরী হিক ই 
িাি  বুকে হনকবন আিহন হ ান 
িািশালার ছাত্র। মকন রাখ্কয েকব, 
আিক র িাি  এবং িাহি া, 
 হবর  াকছ িাযু য ও ছলা লা  
প্রযযাশা  কর। এিা  াহলদাকসর 
 ুগ নে,  নহিওমাহরিকমর  ুগ। 
স্বোবযই  হবও িািক র  াকছ এবং 
িাহি ার  াকছও আশা  করন, 
হসই হনবযী য ও হনবযস্তু  স্তুহয, 
হ  স্তুহযর  াকছ হবদষূ ও োর মানকব। 
 
HOME 
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মুেূযয 
 ৃহিবাস িক্রবযযী 
 
প্রহযহি খ্ে মুেূযয িুকড় যুহম দযহর  করা এ  হবরাি মুেকূযযর 
প্রহযহি খ্ে াবয িুকড় এ  অনন্ত  হবযার মালা 
আহম এ হি মুেূকযযর রূি হদকয হগকে 
সৃহি হিক  মরহছ মািা খ্ুোঁকড় 
 
অরি মাোে মগ্ন এই আশীষযিদ 
হ ানমকয োহসকে হদখ্লাম 
আমার অসোে দৃহির দুহনো 
হ মন দূর শূকন্য হবন্দু ে’হে  াে 
 

অন্য এ  শুরু হিক  
 ৃহিবাস িক্রবযযী 
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হি  হ ািাে শুরু, খ্ুোঁকি িাহচ্ছলাম না হসিাই 
আহম শুরু খ্ুোঁিকয হগকে হিৌোঁকছ হগহছ আরকম্ভর অকন  আকগ 
হবাবা, হবহ্বল। হিকছাকয হগকেও অকন  হোোঁিি 
অকন   ুকদ্ধর ির 
আহম অন্য এ  শুরু হিক  োোঁিহছ 
হিাড়াযাহলর এই িীবকন ছন্দ হছোঁড়াকখ্াোঁড়া  য হ  ধন্দ 
বন্ধদুোর খ্ুকল েগ্ন-িকদয জ্বালহছ আকলা। 
 
হযামার শ্রীমুখ্ অন্তয এ বার হযা োস্বর েকবই। 
 

আি 
 ৃহিবাস িক্রবযযী 
 
অকিোে আহছ  খ্ন  াগি উিকি দখ্ েুিকব অেকরর 
আহম কুহড়কে িমা  রকবা আর বাছাই শকব্দ হোিাকবা হযামাক  
এহদক  সূ যাকলা  িুহড়কে হদকলা গারকদর হলাো 
জ্বাহলকে হদকলা মনিবকনর নাও 
হখ্ড়হ কয আ াশ উিুড় ে’হে যুকল ধরকলা বুক র অগার 
অিি এখ্নও মখু্ েুকি বলকয িাহরহন আমার  িা 
 
আহম িল্লব যুকল হদখ্লাম  কযা আকলার িযাহমহয  কযা হবোিন 
 কযা সাি  কযা সজ্জা আমার অহিমজ্জাে হছল। িানিান  
আি সমস্ত েমযা হদকে হযামাক  হোিাবার হদন 
সমস্ত অেমযার হদক  হছাড়ার হদন যূণীকরর  য যীর   
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প্রিার-মুগ্ধ 
 ৃহিবাস িক্রবযযী 
 
সবইকযা হবোিকনর গান, বান ডা া এই েুবনহবলাসী গল্প 
ছড়াে হশ ড়, প্রিার শুকন প্রিার হদকখ্ 
বািারমুকখ্া হিলহিল হেখ্াহর সমাি 
বশী রকণর িাোঁক  আ ে ডুকব হো হো িাউন 
এইকযা এই হনবযািকনর ঋযু িযা াে হযারকণ বহণযল 
 
বৃে যার েকুল হগকছ রং   আ াশ হদকেকছ মুকছ নীল 
অসম্ভব হশার শুকন শুকন 
হযামার হযা িযা বি অবহধ হদৌড় হে হমাল্লা হে সাধারণ 
আিও যুহম হসই োো কুকলা েরা বুক  েি স্তূিা ার 
হ উ হ উ হ  হঢকল  কের স্বপ্ন হদকখ্ আিও। 
 

অখ্ে 
 ৃহিবাস িক্রবযযী 
 
যুহম রাযক  খ্েন  রকয িাওনা 
িাওনা হদন খ্হেয ে’হে আসু  হযামার িীবকন 
হদকনর মকধয যুহম রাযক  গু’হল হদকয িাও  
আর ডুকব িা কয িাও এ  হ ালাকি সমকের হেযর  
 
যােকল বৃিাই হ  আমার উজ্জ্বল হদন 
বৃিাই হ  হোিা  াহমনীর স্বপ্ন!  
                                    HOME 
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 হবযা 

 
 

অবিান- এ  
শহমযষ্ঠা িাল  
 
ডাকন িাোঁি  র বাকম িাোঁি  র হিছকন  য হবহেসাহব  
ওিকরও নাহ  মোশনূ্য সামকন অগুহন্ত হেড়    
মানহিকত্র ছহড়কে আকছ নীলসবুি শ্যওলার গাহলিা  
প্রহযহি হখ্াি সংরহেয। 
 
এ িা হিক  আর এ  িাকের দূরত্ব মাকে মাকেই মািকয  াই  
হেকর আহস আবার হনঃশকব্দ শূন্যযার এ িা হবকশষ েূহম া  
আকছ দবহ ! আিাদমস্ত  বযবকচ্ছকদ এ রাশ দস্তাকবি  
িােগা  কর হদে অবিান হিক  অবিাকনর ।  
 
দী যাহেয ছাো ঢা া িকড় আড়াকল আর এ বার  
োরসাকমযর অোকব  রগুহল যাহ কে িাক   
এ িা শূকন্যর হখ্াোঁকি  ািাকুহি ছাড়াই। 
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অবিান – দুই 
শহমযষ্ঠা িাল 
 
আি আহম বাহযল  
 াল েেকযা যুহমও েকব   
হিাখ্ হখ্াল, হছকড় দাও মূ  হবাো    
সামকন লম্বা লাইন! 
 
এ িা নগণয বাযাস শরীকরর হশষ প্রাকন্ত  
অকিো  রকছ সবহ ছু উহড়কে হদবার িন্য  
হধাো হমাছা নােে িকর েকব! 
 
 
অবিান - হযন 
শহমযষ্ঠা িাল 
 
হপ্রমেীন হখ্লাে আহম হবশ্বাসী নই  
এস  হদ সােস িাক  দুই এ িা সং ায  
অবাহঞ্ছয হ ছু নে।  
 
হবোঁকি হগকল হনশ্চেই হমহিকয় হদব  
উিাড়  কর সব হদনািাওনা  
 
আকগ দখ্ল  করা মানহিত্র। 
 
HOME 
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 ুকম িাগরকণ 
 লযাণব্রয িক্রবযযী 
 
োকলা খ্বর আসকব হেকব আিক  হরকখ্হছ 
শুধু অন্ধ হনেযরযাে,  
হশষ অবহধ ধময ি হিহরকে হিহি আসকবই 
 
 য বকলহছ। আহম  ুহমকে হগকল শব্দ  কর 
োোঁকিা আমার  কর, আহম বাইকরর োবোকব 
আর িাোঁি িকনর মকযা, হেযকর 
হেযকর আযয প্রস্রবকণর শকব্দর িং িাং, 
 া িাওো বাহ  যাই হনকে অবকরাধ, 
উৎসগয আর হশষ েকয িাে না 
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সাহিকে হদকয মাকে মাকে হবলা েকে  াে, 
আমার হ  অকঢল সমে, যাও, 
হিকগ আকছা হিকনই হিৌ াকির ওিাকশ 
হ ছু হরকখ্ আসা মৃদু আকোিন 
 
 খ্ন আসার সমে েকব আহম েেয 
িা কবা না, আহশ্বন ছাহড়কে আহম 
নদীর ওিাকর িকল  াকবা, নদীযীকর 
দুঃখ্ীকদর  রবাহড়, ব্রীি হিহরকে 
যখ্নও আোঁধার নীরবযা, 
আহম েিাৎ হিকগ উহি, শীয লাগকছ। 
অনন্ত সমে এ িা হবাধ,  া শুধু  হবক  মানাে। 
 
অন্তেীকনর  িা হেকব আি রাকত্র নীকির দালাকন 
আহম হনকম  াকবা, হ  োকব প্রস্তুয িাক  
হেরার সমে অকিযন প্রে াযরযা 
 
িাকগা হে হ ন্নরগ্রহন্থ, রায ে’ল 
হিছকন দীহ র িকল নীরবযা।  
 
 

এযহদন িকর 
 লযাণব্রয িক্রবযযী 
 
 ুদ্ধকশষ হেকবহছকল যুকল হনকব রুকিাহল িযা া, হির বীকির  
গকেয অন্ধ ার রায সীমানাে, েসকলর মািমে হবদুযকযর যার 
হছোঁকড় িকড় আকছ; মসৃণ িাোহড় গ্রাকম দৃহিেীন হনকিও 
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অশ্রুয হমক র হদক  োয হযাকল। 
 
হেকবহছকল  ুদ্ধকশষ অহয াে মূহছযয িানাে সব হ ছু 
আকস্ত আকস্ত ঢা া িকড়  াে, মানুকষর মুহক্ত একযা 
সেি হনষ্পাি ধকর হনো  কযা েুল ও আকিাষ 
প্রহযিকদ  ািক রা উৎসকবর মহেমা বুকেকছ; 
 
একযাহদন বাকদ স্বাধীনযা, মা এখ্ন সকদযািায হশশু 
বুক  শধু িি হিকে বকস আকছ োসিাযাকল,  
বাহড় হিক  হনকে হ কয হ উ আর আকসনা।  
 

আর হ উ 
 লযাণব্রয িক্রবযযী 
 
রুকিার িা া মাহির হেযর লুহ কে রাখ্কল 
 াকলা েকে  াে, হেযকর হেোঁকি বুকেহছ 
হ উ বুেকয িাে না। 
 
হনশুহয আ াকশর যলাে হনিযন  কর 
আহম শুকেহছলাম সারা রায 
এ িা হবশাল গাছ হিক  হোিা হোিা 
িল িকড়হছল সারা সমে, 
 
হ উ আর হগালাি েকে হোকিহন।  
  
HOME 
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হবিকোৎসব 
লক্ষ্মণ বহণ  
 
হযামাক  হিহযকে হদো ছাড়া অন্য হ ান েকলর এষণা হনই আমার 
যুহম  কযা গকড়া হ ংবা হেকে িকড়া, হ মন গকড় োকে শরকযর 
আ াকশ হিোঁিা যুকলার মকযা স্তূিী ৃয হম , বশযােলক র মকযা 
সূ য হবচ্ছুহরয রং, হদখ্-হদখ্  কর এ-প্রান্ত, ও-প্রান্ত হুড়মুড় 
োেকয িাক ,  খ্কনা িহরিণূয েকে ওকি অনুষ্ঠান উদ ািকন 
সমাহপ্তকয মানুষ ও রকের হখ্লাে, হ ন সবহ ছু ছুোঁকে িাক  
হশশুর সারলয; এরির এমন হ ান শস্ত্র আমার োকয 
মিুদ িাক  না  ার প্রকোকগ যুহম ধরাশােী অকন  দূকরর,  
হবব্রযও েকব। 
 
িেীর োয ছুোঁকে িাক  ধবধকব নীল, িা অহয সুমসণৃ 
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মাহির বু , হৃদকে প্রবেমান যাবৎ সেস্রাকব্দর োওো; 
হসখ্ান হিক  যুহম দৃহি হেকলা আমার ওির, আহম আর 
 াই হো  সখ্যযার উষ্ণযািুকু অিুি রাখ্ার  লাক ৌশল 
 কিসৃকি রপ্ত  করহছ, হসই হবাধ প্রকোগ  হর শকস্ত্রর বদকল 
খ্ুব হবহশ আপ্লুয না েকে হরাি দুকবলা িা-হবস্কুি সেক াকগ 
প্রাযরাশ সারার মকযা হসকর হেহল হযামার অনাড়ম্বর আিযােন। 
 
িদ  অপ্রাহপ্তও হবস্বাদ হিক  না,  খ্ন হযামার মুকখ্ 
খ্ুহশর হেহল  হখ্লা  কর হদহখ্, দৃপ্ত িলািল ছহড়কে িকড় 
প্রহয িদিারণাে, হিাকখ্র যারাে হশউহলর োহস, হসইখ্াকন 
আহম িুষ্পস্তব  রাহখ্, উদ াহিয েে আমার অেযন্তকরও 
হবিকোৎসব।  
 
 

এমন হশল্প 
লক্ষ্মণ বহণ  
 
হদখ্াকশানা  কিষ্ঠ েকলা, এখ্ন হ বল হোলাে যুকল হনো 
অসংখ্য উি রণ, হনকবা বকলই না একযা হিিািহরত্র 
িলন্ত হরলগাহড়র মকযা েমেম একস হিহরকে  াে 
খ্ুোঁহির মকযা আহম দাোঁহড়কে িাহ  আর িছন্দমাহে  
হিাষাক  িহড়কে হদই প্রহয মুেকূযযর অবেব 
 
িহড়কে হদবার আকগ খ্ুকল হনকয েে, এই হবাধ 
হেযকর ডালিালা ছহড়কে হগকল সাবাল ত্ব প্রাহপ্ত 
হসখ্াকন আহম  কিি সয য েই, সাবালক রা  
 া যহবকশকষ এ ি ুস্বািযির েকল  



168 
 

বেকসর গুণ ছাড়া অন্য হ ছু োবা বৃিা 
 
সমে িাহলকে  াবার আকগ আহম হোলাে িুহর 
িুব হিক  িহশ্চকম সূক যর হ ারাকেরা মকন দাগ  ািকলও 
বছর হিহরকে একল নযুন  কর িমক  ওিা স্বোব, 
িমক  উহি, আর আশ্চক যর েকলা, বছর হোলাে হযালা হিক   
 কযা হবরয েই যকযা উকি বকস মািার দুই হবনুনী  
িুকল লাল হেকযর েুল হ কশারী হমকের মকযা। 
 
সমে হনকযই েে, আহম দু’োয েকর হোলাে িুহর 
মানহস যা, মনক  শক্ত  কর ধকর ঢুহ কে রাহখ্ হোলার হেযর  
হ ন হিওল মাছ লাহেকে না িালাে 
 
োকলাবাসার িন্ম রকেকছ, োকলাবাসার মৃযুযও সমকের অকিো 
হদখ্াকশানা োকলাবাসাক  িাহেত্ব দান  কর, খ্ুব  াকছ হিক  
না হদকখ্ হ ানও হ ছুর হেযর প্রাণ আহবষ্কজাার বকড়া  হিন। 
প্রাণ হোলাে হিারার এষণা মকন হরকখ্ মানুষ ধহর, মানুষ ছাহড় 
হ কনানা, হনঃস্বািয প্রাণদাকনর  ৃৎক ৌশল সবাই েুকল হগকছ, 
এমন হশল্প এখ্ন অিল  
 
 
 
 
 
 
HOME 
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হদৌড় 
হসদ্ধািয নাি 
 
হদৌড়কয িাহর সিান। 
 
যামাকি হবক কল লাহিম িা  খ্াে,  
োয বাড়াকলই ছাো আরও দী য েে 
বৃকির হেযর হদালন এিাশ ওিাশ। 
 
যবু হসোঁহড় োহে আশমান িহমন। 
 
 

অহযক্রম 
হসদ্ধািয নাি 
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হিইন িানকলই হিকম  াে 
বৃিান্ত সমাপ্ত েে। 
সীমান্ত অহযক্রম  কর আযযােী বুকলি। 
 
অহযক্রম  হর িাি িাি দাগ  
অহযক্রম  হর হনকিক  
হি কলই  াই।  
িযাোঁযকল  াে হ ছু প্রে ও প্রেমালা। 
লাহিম  ুরিা  খ্াে 
ধীকর ধীকর দাগ হমহলকে  াে 
হমহলকে  াে সমে ও আমার হছাট্ট আ াশ। 
 

িি 
হসদ্ধািয নাি  
 
িি যুহম  য দূর বন্ধু েও 
এ  হক্রাশ 
দুই হক্রাশ 
যারির সব লীন 
আ াশ ও মাহি সুকযা েকে  াে 
 
েরা বৃহির হশকষ 
 যদূর হিাখ্  াে স্বপ্ন ও মাো 
মাকির মাোে হ রা মানুষ 
 য দূর আর োয বাড়াকনা  াে 
হেম সন্ধযাে বসুন্ধরা হযামার বুক ই মুখ্ রাহখ্ 
িাহন্ত ও হ ন্নাে।                           HOME  
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িল িা 
প্রযুযষ হদব 
 
দুই োকয িকলর মমযা হমকখ্ 
আগুন ছুোঁকেকছ হ  হমকে  
দেকনর দশহদ  হস হ  হিকন ? 
িাকন হস হ  মৃযুযর িযাহমহয 
হস হ  িাকন হরাকদরও হবষণ্ণ মেুূযয িাক  
বৃহিও আগুন- িা ধকর রাকখ্ বুক  
হস হ  িাকন এ   ণা অশ্রু  হদ প্রবাকে িহযয েে 
নদীরাও ক্রন্দকন হযাকল হঢউ 
 
িাকন হস হ , িাকন হসই হমকে 
িলও হিাড়াকয িাকন খ্রযাকি 
িলও যহলকে হদকয িাকন 
প্রহযহদন অহনঃকশষ অন্ধ াকর 
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হসই হমকে হিকনকছ হ  আিও 
বারুকদর ভ্রূণ  হদ গকেয হনে িকলর বাহল া 
নদীরাও এ হদন প্রহযবন্ধী েকে হ কয িাকর। 
 

অন্য  যানোস 
প্রযুযষ হদব 
 
দুোকর দাোঁহড়কে আকছ  িা 
 রমে যবু নীরবযা 
যবূও হনঃসগ োওো স াযর হিাোঁকি 
আত্মার হনহবড় িাকি 
 ৃষ্ণিূড়া েুল েকে হোকি 
 
িানালাে নীল আকলা হডক  বকল, হশাকনা 
সমস্ত আোঁধার আি উজ্জ্বল উৎসকব বদলাকনা 
 
যবুও দনঃশব্দ আকছ, অন্ধ ার আকছ 
িল, মাহি, নাহেমূকল আর িান্ত প্রণকের ছাোঁকি 
লজ্জানয মধযরাকয আড়াআহড় হিকগ িাক  হক্রাধ 
দকরািার হখ্ল খ্ুকল ঢকু  িকড় আযযােী হরাদ 
 
অহলগহল হখ্ালা িি বন্দকর ও মাকি 
িযকগর মকযা আি আমাকদর দগ্ধ হদন  াকি 
 
যবুও হমক র ছাো েীরু হপ্রম হস্নকের আড়াকল 
স্ফুহলকগর  িা বকল যমসাে মুকখ্ামুহখ্ এখ্নও দাোঁড়াকল।         HOME 
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হমকেহির িন্য 
মাধব বহণ  
 
শান্ত িাক া হমকেহি। 
 
শ্রাবকণর অপ্রস্তুয হবক কল হেকি হগকছ সারা শরীর 
 
েরা মাকির শূন্যযাে হিা া হিা া দুরহ  বন 
হনকি হনকি হগকে  াকচ্ছ অকিনা িবনগীয। আড়কমাড়া হেকে 
হঢউগুকলা আছকড় িড়কছ আকল। হবিন হদগকন্ত যখ্নও 
বকস হছল হ উ। সমাহেয, হনবযা । হস শুধু 
স্বকপ্নর রং হছাোঁোে।  ল্পকলাক র রািা-রাহন-উহির সবাই নাকি, 
মাি িুকড় িৃহিবীর আনন্দপ্রেুরা 
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গকল গকল হঢউকের সাকি হমকশ  াকচ্ছ। 
 
হমকেহি আকরা হেিকব, অবা ও েকব। 
হিাখ্ হেহিকে স্বকপ্নর প্রিািহযরা রং ছড়াকব 
শরীকরর আনাকি- ানাকি, হৃদকের গেীরযম অন্তরাকল। 
 
এই হমকে, যুই  াস না। 
এই হনবযা  মাকি হেোঁহেোঁকদর   লযান 
শুরু েকব এখ্ন। দূর হিক  হেকস আসকব 
গােীর ডা , হশোকলর লুক ািুহর। হমক র আড়াকল 
েুোঁক  িা কব সামান্য হশহিল যারাকদর হিাখ্। 
 
এই হমকে, যুই েুোঁক  িড় িৃহিবীর  াকছ। 
সব মহলনযা মুকছ মুন্ডাকদর ঢাক র শব্দ  
ছহড়কে িড়কব বাযাকস বাযাকস। হপ্রেকযাষ 
সবা  োসকব বুক ।  য ঋণ হছল,  য অট্টোহস 
 য মুখ্কিারা  ান্না – সব োহরকে  াকব। 
হনেুকমর আবেগান শকবর মুকখ্ও 
ছহড়কে হদকব হদগকন্তর প্রশহস্ত। 
 
 

হনরবহচ্ছন্ন 
মাধব বহণ  
 
১ 
আ াশ-িল ছুোঁকে হ ছু  ূণযাবযয 
হনকির বারান্দাে িকম আকছ হ ছুহদন। িাহখ্র 
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স্বকপ্ন ডানার িহরক্রমার মকযা হছোঁড়া  াোঁিাে 
 ুকমাে হবষণ্ণ হবড়াল। অনুষগেীন দূরাকন্তর হিহিকয 
হলখ্া েল হস িা। হ  িার ওিাকর 
আকিা নদী হনদ্রােীন, 
ধ-ূধূ বালুিকর হেকসকখ্কল যরমুিলযা। 
 
এয মানুকষর হেকড় হনঃসগ িযা ারা হদাকল। 
হিাকখ্র িাযাে যাকদর রং, হিোর  ম্পাকঙ্ক শব্দলত গুকলা 
 ুওিা  খ্াে। হেমুহন হশকষ হেকড়র িাকশ 
হ ছুই হলখ্া েে না। এ  িুলা আগুন হনকে বকস িাহ  
বালুিকর, নদীর এ াকন্ত। গাে  াস ছুোঁকে িাক  হিি। 
বযাকুল হিানাহ রা মশাল বুক  আকলাহ য  কর গাকছর ছাো। 
রাকযর আড়াকল অসোে ছুিকয িাক  হদকনর হদক । 
 
২ 
হশকষর  িা হ উ বহলহন আকিা। 
শুরুর  িাও সব বলা েে না। স্কুলমাি 
 াোঁিালযলা, সুোষ স্যার েকে  খ্ন হ ন 
োহরকে  াই নামেীন নদীহির বুক । অিস্র 
েুিবল এ সকগ হধকে আকস হগাকল। 
 
স্বকপ্নর হগালহ িাররা খ্ুব সােসী েে না। 
 খ্ন হ ন  ুহমকে িকড় হদাযলার বারান্দাে।  
 
 
HOME 
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োস্কর 
 া হল গকগািাধযাে 
 
িারহছল না। বইকয িারহছল না হস 
এযিা দুঃকখ্র োর, যাই োয বাড়াল। 
হস োয বাড়াল, অমহন আ াশ ঢা ল হমক  
হস োয বাড়াল, অমহন বাযাকস উিল েড় 
                  সমুদ্র মাযল যুোকন। 
হ ন্তু দুঃকখ্র হবাোিা হ  সহযযই আর বওো  াে না। 
হ ািাে রাকখ্ হস যকব এ মোোর? 
 র উিাড় েল 
গাকছর িাযা খ্সল 
িাহখ্রা েলুল গান। 
হনরুিাে হস বুক র িাোঁির হেকেিকুর  
দুঃখ্োর হঢকল হদল মাহির বুক । 
এবার? মাহি, যুহম হ  হদ্বধা েকব ? নাহ  
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েুলকব িীবন-গান ? 
 
যখ্ন হদনও নে, রাহত্রও নে 
যখ্ন শব্দও নে, হনস্তিও নে 
হস অবা  েকে হদখ্ল, মাহিকয-বযিাে মাখ্ামাহখ্ 
আর যারই িুঞ্জীেূয বযিারা মাহি হমকখ্  
সগীয েকে ইকিকছ, ছহব েকে উকিকছ, হপ্রম েকে উিকছ। 
 
হসই হিক  হস দুঃখ্ী মানুষিাক  সবাই বকল োস্কর 
োকলাবাসার োস্কর।  
 

এবার মহলনবস্ত্র ছাড়কয েকব 
 া হল গকগািাধযাে 
 
হিহলকোকন হ ন হেকল আসা হ াকনা স্বর 
এ িু িমক  ওকি সমে, আর 
মুেূকযয বদলাে ছহব। 
হিছকনর হঢউ ছাহিকে  াে, ঢািা মাকর সামকনর হঢউক  
মকনর গেীকন হ ান্ নাকছাড় অযীয 
মান্না হদ-র দরদী গান ‘...ছুিাউোঁ  যােকস...’ 
আসকল লুক াকনা হযা িাক  না হ ছুই 
আমরা মকন রাহখ্ বা না রাহখ্,  যই  যকন সাহিকে 
কুসুম রযকন ঢাহ , হদকনর হশকষ িান্ত োয 
 কষ িকল,  কষই িকল— 
না িকল োকস, না আগুকন  হিাকড় 
এয দাগ হমাকছ না হ ানও মকিই – সখ্া হে, যকব 
‘এবার মহলনবস্ত্র ছাড়কয েকব...’                     HOME  
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িুকুর 
অকশা ানন্দ রােবধযন 
 
হসই িুকুরিা। যার িাড় আকছ িল হনই। 
িারকি িাড় উোঁিু  কর বাোঁধাকনা েে প্রধাকনর  রুণাে 
হসইসাকি যাবৎ সম্পক যর সুখ্গুকলা িাকড়র যলাে 
যাকদর হবরল  ান্না হেকস ওকি না েূহমর ওিকর 
 
আত্মিক  বকড়া েওোর িকন্য দরূকদকশ ছাড়া েে 
িাহখ্রা মাকেরা হ মন উড়াল হশখ্াে ছানাকদর 
 যিা হদৌকড়াকল,  যিা েুলকল বকড়া েকব সন্তান 
আ াকশর নেকত্ররা িাকন না। িাকন  মপ্লান। 
 
েকড়া বাযাকসর যাহড়য হমাকষর সকগ 
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অহবরল বৃহির মাখ্ামাহখ্ িা কল 
মকন েে এবার িুকুর েকর  াকব িকল 
মীনশরীকর উিাল-িাযাল েকব আমার  মপ্লান বে  
 
আমার অন্ধ ার খ্ুিহরএ হেযর শ্রাবকণর হিযাৎস্না 
উোঁহ  হদে। বুক র ওির নক্ হশ  াোঁিা যুকল হদকে 
আহম যার ওম হনই। অনুেব  হর মাকের োয 
আসন্ন স্বকপ্নরা দল বাোঁকধ, ঢুক   াে আমার  কর 
আহম শুহন হ ছু শব্দেীন  দদব-উচ্চারণ  
 
আর এহদক  িলেীন িুকুরিা হেকস  াে িলকস্রাকয 
হ ন হডাকব িাড়, হ ন হডাকব। 
 

 
িাহখ্ 
আকশা ানন্দ রােবদ্ধযন 
 
শান্ত কুহির আকলাে হিকগ ওকি মাোহিত্র— 
এযসব হ ািা র। এযগুকলা দরিা। 
 কর িানলা হনই। দরিা োি হখ্ালা। 
হ ানও আই-কোলও হনই।  াকরহি শাকস্ত্রর 
উদার িা হ  িাউকি হঢা াকনা— 
যার অকধয িা োওোে েরিুর। 
োওো হশাবার  র হিক  হেকশোঁল 
শ্রমণোহসকয আকস আর  াে। 
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অরণযমুেকনর ির সূ যাকস্তর মানুষকখ্ক া আোঁধাকর 
এ  লক্ষ্মীছাড়া িাহখ্ মহণক ািাে োোঁি হদে। 
িাহখ্িা িন্মান্ধ। যবুও ওকড় আ াশ-িহমন 
িাহখ্িা হবাবা। িাগরণী গাে হনদ্রােীন 
সবযনাশা িাহখ্ হশ কলর দাস নে। িলােনিি।ু 
 
অেরুান স্যাোঁযস্যাোঁকয হবষাদ হরকখ্ িাহখ্ হেকর হগকল 
োহব, িাহখ্র  ী রং হছল।  ী রং হছল িাহখ্িার 
লাল েলুদ না নীল  
েলুদ নীল না লাল 
নীল লাল না েলুদ  
 
HOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

 হবযা  

 
 

হবমকলন্দ্র িক্রবযযীর  হবযা 
 

মুখ্ 
 
আমাকদর হযনখ্ানা মুখ্ 
দুইখ্ানা  র এ হি অসুখ্ 
বন্দী  কর আকলাছাো 
হনকির মকযা হখ্কল 
মাকে মাকে আেনাকয মখু্ 
িহরিাহি বদকল  াওো 
োল্লাকগ না, িানলা খ্ুহল 
হদোল হ রা িাকশর বাহড় 
বহুৎ দূর। 
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প্রহযকবশী 
 
মািার দু-িাকশ িক্র 
হিরল হিরল দুহি হিে 
আত্মি, সম্পদ িহড়কে েণা 
 করর িাকশ, আগকল রাকখ্  র। 
 

দৃশ্য 
 
মাকছর আোঁকশর মকযা হঢউ। 
সাোঁক ার ওির হছকলিা রামধনু েকে 
দাোঁহড়কে। যার ছাো ও স্বপ্ন 
োসকয োসকয সাগকরর নীকল হমকশ  াে 
 

োষা 
 
হযামার োষা বদকল হগকছ 
নদীকয িকড় আকছ যারই ছাো 
মাহিকয িাকের ছাি 
শকব্দ মরুেূহমর ছহব 
খ্াযাে খ্াযাে িাহখ্র িাল । 
 
 

শীয 
 
বাযাস এখ্ন িাবু  মারকছ বুক  
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নবান্ন হ  োহরকে হগকছ 
যাল িািাহল নকলনগুড়? 
বলহছকল হযা হ  -এর হিকে হগাকুল হিকি অকন  োকলা 
 
শীযিা েীষণ আগুন িাে। 
 

ছহব 
 
িাখ্া হনই যবু িাহখ্ 
ওকড় অেং ার। 
 

বযা রণ 
 
মুখ্ ঢাক   ার বযা রকণ 
সহন্ধ সমাস  ারক  
 িার হেযর  াে হ  হিনা যাক ? 
ধূযযিকনর সম্প্রদাকন 
সরল অঙ্ক েুল 
হলগ িাকন স্ত্রী না িুরুষ 
দ্বে বহুব্রীহে 
ণত্ব-স্বত্ব খ্াকচ্ছ োওো 
বণয হবি যে।  
 
 
HOME 
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হনবন্ধ 
 

 

 
উনক াহিঃ িাোহড়ো োস্ক য 
সদানন্দ হসংে 
 
িােগািার নাম উনক াহি। উনক াহি মাকন এ  হ াহি হিক  এ   ম। এখ্াকন িাোড় 
হ কি হ কি অকন গুহল মূহযয দযহর  রা েকেহছল আনুমাহন  অিম-নবম শযাব্দীর মকধয। 
হ উ হ উ আবার বকলন এগুহল দ্বাদশ শযাব্দীকয দযহর। এখ্াকন দযহর  রা মূহযযগুহলর 
িন্য এিা এ িা দশহব  িীিিান বকল হিহহ্নয। হবৌদ্ধ ধময িরবযযী  ুকগ সমগ্র োরযবকষযই 
এ সমে দশহব  ধকমযর প্রোব হদখ্া হদকেহছল। মকন েে, োরকযর উির-িূবযাঞ্চকলও 
যখ্ন দশহব  ধকমযর প্রোবিা ছহড়কে িকড়হছল। মহণিুহর অহরবা োষার  াহেহনগুহলর 
উকল্লখ্  রা  াে। প্রসগয উকল্লখ্য হ  আহরবা েকচ্ছ বযযমান মহণিুকরর দমকযই োষার 
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িূবযসূরী। এই আহরবা োষাে হলখ্া অকন   াহেহনকযও আমরা দশহব  ধযানধারণার প্রোব 
হদহখ্। আসাম-উহড়ো-বকগ হযা দশহব  সম্প্রদােও দযহর েকেহছল। দশহব  িীিিান 
উনক াহি যখ্ন ার সমকেরই েসল।  
উনক াহির অবিান আগরযলা হিক  ১৭৮ হ কলাহমিার দূকর।  াকছর হবমানবন্দর েকচ্ছ 
আগরযলা।  াকছর সুহবধািন  হরলকস্টশান েকচ্ছ ধমযনগর। ধমযনগর হিক  উনক াহির 
দূরত্ব ২০ হ কলাহমিার। আবার উনক াহি হিক  দ লাশের শেকরর দূরত্ব ১০ 
হ কলাহমিার। দ লাশেকরর  াকছর হরলকস্টশান কুমার াি। হ ন্তু কুমার াকি সব হট্রন 
িাকম না।  
িাোড় হ কি হ কি দযহর এখ্াকনর মূহযযগুহল হদখ্ার মকযা। সংরেকণর অোকব উনক াহির 
মূহযযর অকন গুহলই ধ্বংকসর মুকখ্। হ ান হ ান আহ যওলহিস্ট আবার এ িােগািাক  
হবৌদ্ধধকমযর ধযানক ন্দ্র হছল বকল উকল্লখ্  করকছন, হ িাক  িকর দশহব  িীিিাকন িহরণয 
 রা েকেহছল। এিা বাস্তব হ  উনক াহি হনকে প্র ৃয গকবষণা এখ্নও হি  েকে উকিহন।  
উনক াহি হনকে হশকবর এ িা হমি এখ্াকন িালু আকছ। হশব সে এ  হ াহি হদব-কদবী 
হনকে হশব বারাণসী  াবার সমে এখ্াকন হবশ্রাম হনকেহছকলন। রাকত্র হশাবার সমে সবাইক  
বকল হদকেহছকলন খ্ুব হোকর ওিার িকন্য। হ ন্তু িরহদন হশব হদখ্কলন সবাই হনদ্রাে মগ্ন। 
হশকবর হরাকষ উনক াহি হদব-কদবী িািকরর মূহযযকয িহরণয েকেহছকলন।  
যকব িানীে আহদবাসীকদর হবশ্বাস হ   াল্লু কুকমার নাম  এ  বযহক্ত, হ হন মকনপ্রাকণ 
হছকলন িাবযযী হদবীর উিাস , এ হদন স্বপ্নাহদি েকে িাোড় হ কি এই মুহযযগুহলর দযহর 
শুরু  করহছকলন।  
প্রহয বছর এহপ্রল মাকস আকশা ািমীকয এখ্াকন উৎসব িাহলয েে। এছাড়াও িানুোরী 
মাকস এখ্াকন এ িা হমলা েে।  
বযযমাকন আহ যওলহি াল সারকে অব ইহন্ডো উনক াহির রেণাকবেকণর দাহেকত্ব 
আকছন। োরয সর ার ইউকনসক া-র  াকছ ওোডয হেহরকিি সাইি হেকসকব হিহহ্নয 
 রার িন্য আকবদন  করকছন। 
   
HOME 
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হনবন্ধ 
 

 
 

হত্রিুরার হলা  াহেহনঃ হমৌহখ্  প্রে িার হবশ্বিনীন রূি 
অকশা ানন্দ রােবধযন 
(দুই) 
হবহেন্ন িনিাহয বা ট্রাইবকদর মকযা হত্রিুরী িনকগাষ্ঠীর মকধযও এর ম হমি প্রিহলয 
আকছ। হত্রিুরা রাকিয রাইমা ও শরমা নাকম দুহি েীণকযাো হছল  া বযযমাকন ডুম্বরু 
িলাধাকরর গকেয িকল হগকছ। এই দুহি ছড়ার উৎিহি সম্বকন্ধ হত্রিুরী িাহয হলা কদর 
মকধয এ িা হমি প্রিহলয আকছ।  াহেহনহি উকল্লখ্  রা হ কয িাকর। 
এ  অিাইর (হত্রিুরী ওো বা িুকরাহেয) দুকিা হমকে হছল। যারা হছল মাযৃেীন। হস 
 ারকণ যাকদর হরািই বাবার সকগ িুম হখ্কয  াি  রকয েয। হত্রিুরীরা িুমকখ্কয 
িগ র দযহর  কর বাসা হবোঁকধ িুম িাোরা হদে। যাকদর হ ান িং র না িা াে যারা 
েড়বাদকল  ি হিয। যাকদর বাবাক  বারবার বকলও যারা হনরাশ েে। এ সমে বকড়া 
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হবান বনকুমারীর (বনকদবী) িরণািন্ন েকে হদবীক  িানাে হ , হ  যাকদর িকন্য িং র 
দযহর  রকব, হস যাক  হবকে  রকব। বনকদবী যার  িা শুকন এ িন বনকদবযাক  
িািাকলা। বনকদবযা রাযারাহয এ িা িং র দযহর  কর হদকে এ িা অিগর সাকির 
রূি ধারণ  কর িং করর মকধয বকস রইল। িরহদন স ালকবলা দু হবান িুকম একস 
িং র হদকখ্ খ্ুহশ েল। যারা িং কর ঢুক  এ িা অিগর হদখ্কয হিল। বকড়া হমকে যার 
প্রহযোমকযা অিগরহিক  হবকে  রল। হ ন্তু যাকদর বাি অিাই হবষেহিক  োলোকব 
হনল না। বকড়া হমকে  খ্ন িুকম  াি  রকয হগল, যখ্ন বাবা অিগরহিক  হ কি রান্না 
 রল। হমকেরা হেকর একল রান্না  রা অিগকরর মাংস হখ্কয হদল। বকড়া হমকে বুেকয 
িারল  িনাহি। হস মকনর দুঃকখ্ হ  িাোহড় ছড়াকয সাকির রক্ত হেলা েকেহছল হসখ্াকন 
োোঁি হদে। হদহদর হশাক  হ ছুহদকনর মকধয হছাকিা হবানও মারা  াে। বকড়া হমকে ছড়ার 
হ  অংকশ আত্মহবসিযন  কর, হসখ্ান হিক  শরমা এবং হছাকিা হমকের আত্মহবসিযকনর 
হ ন্দ্রিল হিক  রাইমা ছড়ার উৎিহি। দু হমকে িরির মারা  াওোে এবং অনুকশািনাে 
যাকদর বাবা অিাই িাোকড়র উির হগকে গুমকর গুমকর  াোঁদকয িাক  এবং অকোকর 
অশ্রু হবসিযন  রকয িাক । যাকদর বাবাই েল ডুম্বূর িলপ্রিায।  
হত্রিুরীকদর েূহম ম্প সম্বকন্ধও এ হি প্রিহলয হমি আকছ। মাহির হনকি এ  হবরাি  চ্ছি 
হগািা িৃহিবীক  ধারণ  কর রাকখ্। যারই আো য হ াগাড়  কর হদে প্রহযহদন হখ্বুম বা 
গুবকরকিা া । িৃহিবীর উিকরর হবহেন্ন প্রাণীর মল সংগ্রে  কর হস বকে হনকে  াে 
 চ্ছিহির িকন্য। এ াি  রকয  রকয যার মকধয আলকসহমর োব আকস। হস এ হদন 
 চ্ছিক  হগকে বকল হ , িৃহিবীর সব প্রাণী মকর হগকছ।  াকিই যার আো য মল হনই। 
 চ্ছকির হখ্বুম-এর  িা হবশ্বাস েে না। হস যার শরীরিাক  নাড়া হদে। িৃহিবীিা 
হ োঁকি ওকি।  চ্ছি আসল সযয িানকয িাকর। গুবকরকিা া যাক  োোঁহ  হদওোর হিিা 
 রকলই হস গা নাড়া হদে এবং িৃহিবীকয েূহম ম্প েে। 
হত্রিুরীকদর গৃেকদবযা ন ছুমযাই-এর িূিার প্রিলন এবং হত্রিুরা নাকমর উৎস হবষে ও 
এ হি হমি প্রিহলয আকছ। হলা  িাহিকয হদখ্া  াে – 
কুেরুহয নাকম মাযুলালকে িাহলযা এ   ন্যা হছল। হ ৌবন সমাগকম হস িন্দ্রকদকবর সকগ 
হগািন হমলকন সন্তানসম্ভবা েকে িকড়। গাোঁকের হলা  যার  িা হবশ্বাস  রল না, যারা 
যাক  গ্রাম হিক  হবর  কর হদল। হসও গ্রাকমর বাইকর হগকে িকুমর িং কর বাস  রকয 
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লাগল এবং হসখ্াকন এ হি বযাং সন্তাকনর িন্ম হদল। হ ন্তু কুেুরহয যার নাম রাখ্ল 
িন্দ্রকুমার। বড় েকল িন্দ্রকুমাকরর সকগ যার বাবা িন্দ্রকুমাকরর সকগে সাোৎ েে। হস 
হ োকব মানুষ েকয িারকব যার সন্ধান িানকয িাে। িন্দ্রকদব িানান,  হদ হ ান হমকে 
যাক  োকলাকবকস হবকে  কর এবং বযাং-এর হখ্ালসহি িুহড়কে হেকল যােকল হস মানুষ 
েকয িারকব। যখ্ন িন্দ্রকুমার যার বাবার  াছ হিক  এ হি হ াড়া ও রািিুকত্রর হিাশা  
হিকে হনকে হবহরকে িকড়। দূরকদকশ এ  রাি ন্যার সকগ যার প্রণেসূকত্র হববাে েে। 
হস রাি ন্যাক  যার বযাং-এর হিাশা  িুহড়কে হেলকয বকল। রাি ন্যা হিাশা হি 
অিযাৎ বযাং-এর হখ্ালসহি িুহড়কে হেলকয হগকল হসহি  িা বকল ওকি, আহম হযামাকদর 
‘ন ছুমযাই’। হযামরা আমার িূকিার বযবিা  করা। হযামাকদর আর হ ান অমগল 
েকবনা। এই বকল ন ছুমযাই অন্তহেযয েন। রাি ন্যা আবরণহি িহুড়কে হেলাে িন্দ্রকুমার 
মানুষরূি ধারণ  কর। রাি ন্যা ন ছুমযাই-এর িূকিার প্রিলন  কর। ন ছুমযাই-এর 
আশীবযাকদ িন্দ্রকুমাকরর হযন িুত্র িন্মগ্রেণ  কর। যারা হযনহি হদশ িে  কর রািযিাি 
িািন  কর। রাকিযর নাম েে হত্রিুত্রা। হসই হত্রিুত্রা হিক ই হত্রিুরা নাকমর উদ্ভব। 
হমি-এর মকধয হ ানও এ হি িাহযসিার হলা  ইহযোস, হলা হবশ্বাস ইযযাহদ হনহেয 
িাক । েকল এ -এ হি িাহযর হমি-এর মকধয যার স্ব ীেযা হবদযমান িাক । 
হলা  াহেহনকয হমি যাই এ হি হবকশষ িনকগাষ্ঠীর হনিস্ব সম্পদ। হত্রিুরী িনকগাষ্ঠীরও 
এই িাযীে প্রিুর হমি িাল ুআকছ। 
এছাড়া হত্রিুরী হলা  িার হনিস্বযা প্রমাকণর িন্য হ  সমস্ত হলা ি অনুষকগর প্রহয দৃহি 
হদকয েে, হসগুহল লেণীে। এসব গকল্প আহদম মানুকষর আগুন,  ৃহষর আহবষ্কজাার, সমাি 
গিন, হশকের সৃহি, ধকমযর উদ্ভব, োষা বযবোর শুরুর  িা, হবহেন্ন ধরকণর খ্াদযােযাস 
ইযযাহদর আোস িাওো  াে। গকবষ  সংগ্রাে  কুমুদ কুে হিৌধুরী যাোঁর সংগৃেীয 
হলা  াহেহনর ( হ করে  িমা --- অের প্র াশনী, আগরযলা) প্রাে প্রহযহিকয হত্রিুরার 
িুমহেহি   ৃহষিীবকনর ( বাযাস মামা,  লম্পা ন্যা, োইকবান োহয েকে হগল, বা  
ও হশোকলর গল্প, নুোই রািা, খ্ুমবারহয, হছকলরছা ) হিত্র িাওো  াে। এছাড়া বকনর 
বাোঁশকবকযর দ্রবয দযহরর হলা হশকল্পর হনদশযনও আকছ (খ্ুমবারহয), বাোঁশ হবহক্র  কর 
িীহব া হনবযাকের (হবগ্রাছা) আকছ, িশু হশ ার িীবকনরও উকল্লখ্ িাওো  াে (হসানার 
িাহখ্), নদীকয হবষলযার িল হমহশকে হদকে ( দহেণ হত্রিুরাে এ ধরকণর িদ্ধহযক  
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‘মযাল’ হদওো বকল,  া এখ্নও উিিাহযকদর মকধয িালু আকছ) হবষ িিযহরয মৎস 
হশ াকরর (হছকলরছা) বযহযক্রমী হ ৌশকলর বণযনা হত্রিুরী হলা  িাগুহলর হনিস্বযার দাবী 
রাকখ্। িুকম উৎিন্ন হবহেন্ন  ৃহষি েসকলর মকধয যরমুি, েুহি, বাহগ, িুকমর যুকলা, 
হবহন্ন িাল, লাউ কুমড়া ইযযাহদ এবং খ্াদযাোকসর মকধয োয-মাংস, হগাদ , বাোঁশ  রুল 
(বাোঁকশর অঙ্কুর), মদযিান ও যার সকগ ‘িাহখ্হন’ (িাি)-এর বযবোর, হিাশা -আশাক র 
মকধয উিিাযীে যাোঁকয হবানা ‘হরছা’ (বেবন্ধনী), ‘হরগনাই’ (ঊিিাযীে হমকেকদর 
িরকনর িাছড়া), ‘হরত্রা ’ (গাকের বা হবছানার িাদর) এবং হসগুহলকয হশউহল েুল, 
োহযর হিাখ্, মাহছর ডানার হলা -ন শা হযালা ইযযাহদ এ ান্তই হত্রিুরীকদর হনিস্ব 
হবষে। অসুকখ্-হবসুকখ্ ও িূিা অনুষ্ঠাকন মুরহগ হডম মদয ইযযাহদ হদকে ‘অিাই’-এর 
মাধযকম িূকিা হদওো ইযযাহদ হত্রিুরী িীবনী িদ্ধহযর হনদশযন। ডাইহন বা িহরর অহস্তকত্ব 
হবশ্বাস ইযযাহদ আহদবাসী সমাকির প্রািীন িীনন াত্রার হিত্র হলা  িাগুকলাে  ত্র-যত্রই 
িাওো  াে। বা , োহয, অিগর, বানর, হশোল, কুহমর িাহখ্, হবড়াল, মাছ, বযাে, সাি 
ইযযাহদ হবহেন্ন িলির, িলির ও হখ্ির প্রাণীর উিহিহয ও যার সকগ আহদবাসী 
িনিীবকনর এ াত্মযা ইযযাহদর উদােরণও  কিি আকছ। হত্রিুরী আহদবাসী সমাকির 
সহৃদেযা, সরলযা, আহযকিেযা ইযযাহদ মানহব  গুকণরও অবিান হলা  িাগুকলাকয 
লে  রা  াে। সামাহি  দুবযলযার সুক াকগ রািন্য শহক্তর িরাক্রম ও ছলিাযুহরর হিত্রও 
(খ্ুমবারহয, হছকলরছা) সামাহি  অবিানক  স্পি  কর হদে।  
বাংলা রূি িার হ মন প্রহযহি রূি িা হশষ েকল ‘আমার  িাহি েুকরাকলা/নকিগাছহি 
মুকড়াকলা’ নাকমর ছড়াহি আওড়াকনা েয বকল  হিয আকছ, হযমহন হত্রিুরা হলা  াহেহনর 
হ ছু সমাহপ্ত-সূত্র আকছ। সংগ্রাে -গকবষ  শ্রী কুন্ড হিৌধুরী যাোঁর সংগ্রে গ্রকন্থর েূহম াে 
উকল্লখ্  করকছন --- ‘প্রহযহি রূি িা বলার হশকষ হত্রিুরী রূি িার  ি রা দুহি  িা 
বকল িাক ন। এ , আওো য ক । এই  িার অিয সম্ভবয ‘এখ্াকনই হশষ েল’। 
হদ্বযীে  িা েল – দুখ্ ুিাও / সুখ্ ুোই / ো ছুছু  খ্ুমিাহল / নখ্া িুিু  মাইরুম োই’। 
 িাগুকলার প্রিম দুলাইকনর অিয ‘দুঃখ্  া , সুখ্ আসু । হ ন্তু িরবযযী লাইনগুহলর অিয 
খ্ুব িহরষ্কজাার নে (হ করে  িমা --- কুমুদ কুে হিৌধুরী, অের প্র াশনী আগরযলা) 
এ  হেকসকব এই ছড়ার মকধযও এ িা হনিস্বযা আকছ। 



190 
 

হ ান হ ানও হলা  াহেহন যার হনিস্ব দবহশিয হনকে হত্রিুরী হলা  িাে িান  কর 
হনকেকছ। এখ্াকন এ িা হবষে লে  রা হগকছ হ , হ সব গকল্প িশু-িাহখ্র উিহিহয 
আকছ, হস স ল গকল্পর মকধয এ িা নীহয িা হবদযমান িাক । িশুর মাধযকম 
হলা িহরকত্রর উদ ািন  রা েে। িশু বা িাহখ্  খ্নও  খ্নও অযযািারীর সািা হদকে 
িাক । আশ্রেপ্রািযীক  আশ্রেদাকনর  রার ময মানহব  গুণসম্পন্ন েে। এধরকণর এ হি 
হত্রিুরী হলা  িা েল ইোঁদুর সদযার। সদযার ইোঁদুর হবহেন্ন িযগ, সরীসিৃ এবং িেীসমাি 
হিক  উহচ্চংকড় বউ, হগরহগহি বউ,  ু ু বউ ও দাোঁড় া  বউ হনকে সংসার  কর। হ ন্তু 
দাোঁড় া  বউকের সকগ অন্যান্য সযীনকদর বহনবনা না েওোে ইোঁদুর সদযাকরর অশাহন্ত 
হদখ্া হদল। বউকদর উেে যরে হিক  অহেক াগ, িাটা-অহেক াগ িলকয লাগল। যার 
মকন েকয লাগল যার বউকেরা যাক  োকলাবাকস না। হস িরীো  রার িন্য বাহলকশর 
িাকশ এ িা হবকযর ছহড় হরকখ্ মরার োন  কর িকড় রইল। বউকদর বকড়া, হমি ও 
হসি যাকদর স্বামী মারা হগকছ বকল িাকশ  ান্না াহি  রকয লাগল। হ ন্তু ইোঁদুর সদযার 
লে  রল, হছাকিা বউ আসকছ না। হস মারা হগকছ হেকব  া বউ একস আনকন্দ গান 
ধরল, গা, গাকর, গাগাকর গা / আকগ ইোঁদুকরর মািা খ্া। ইোঁদুর সদযার বুেকয হিকরই 
যড়া   কর লাহেকে উকি িাকশর ছহড়হি হদকে এ  আ াকযই  া বউক  হশষ  কর 
হেলল।  াহেহনহিকয ‘ ঃ স্বোকবা হে  স্য স্যাৎ’ এই সংস্কৃহয নীহযবা যহি আকছ। 
সদযাকরর বউকেরা হগাত্রান্তর েকেও যাকদর স্বোব িাটাে হন।  
হত্রিুরী িাহযর আর এ হি সংগৃেীয ‘নুোই রািা’ এ হি বহুল প্রিাহরয হলা  াহেহন। 
 াহেহনহির বণযনার মকধয এ হি িাহরবাহর  হবহচ্ছন্নযার হবদনা লে  রা  াে। অকন  
উিিাযীে রমণী এই  াহেহনহি এ হি হবকশষ সুর  কর হশা সংগীকযর ময িহরকবশন 
 করন। এই গকল্প আকছ, দুকবাকনর মকধয বকড়া হবান হছাকিা হবানক  হেংকস  কর। 
এ হদন হদালনা হখ্লার ছকল বকড়া হবান হছাকিা হবানক  িকল হেকল হদে। িকলর 
হেযর এ  রা ব হবাোল হছাকিা হবানক  হখ্কে হেকল। বকড়া হবান বাহড়কয একস হমকিয 
 িা বকল। যাকদর মা  াকি  ািড়  ািকয হগকে হবষেহি িানকয িাকর। যখ্ন বাহড় 
হিক  স্বামীক  হডক  হনকে হগকে মাকছর হিি হিক  হছাকিা হবানক  হবর  কর। বাবা 
বকড়া হমকের শাহস্তস্বরূি হবরাি খ্াোঁিা বাহনকে যাকয বকড়া হমকেক  আিক  রাকখ্। যার 
প্রহয িলকয িাক  িরম অবকেলা। এ হদন হস হছাকিা হবাকনর  াছ হিক  বাোঁকশর হছলা 
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হনকে যা হদকে খ্াোঁিা হিক  মুক্ত েে। বকন হগকে নুোই িাহখ্র রািার  াছ হিক  ডানা 
হিকে হনে। বাহড়কয একস হস ডানাগুকলা হসলাই  কর হিকি হবোঁকধ হনে এবং এ সমে 
আ াকশ উকড় িকল  াে। মা অকন   ান্না াহি  কর যাক  হেরাকয িাে, হ ন্তু িাকর না। 
হস নুোই রািার  াকছ হিৌোঁকছাকল নুোই রািা যাক  হবকে  কর। আবার নযুন বছকর 
হমকে যার বর নুোই রািাক  হনকে বাকির বাহড় হবড়াকয আকস। রাকত্র সবাই  ুমাকল 
গলার লাল রকের েুহলকয লুহ কে রাখ্া হবষধর েীমরুল হছকড় হদকে মা-বাবাক  শাহস্ত 
হদে। এই হলা  াহেহনহিকয খ্ারাি  াকির এ হি  িণাদাে  হদ  রকেকছ। আর 
হনিস্বযার প্রসকগ সামহগ্র   াহেহনহি হত্রিুরার এ হি প্রা ৃহয  হবষে প্রািীন হলা  
 িা াকরর দৃহি এড়ােহন, যার হনদশযন হমকল। এখ্াকন শীকযর শুরুকয হ  িহর ােী 
িাহখ্রা সুদূর সাইকবহরো হিক  হত্রিুরাে আকস, যাকদর গলার লাল িকলিার  িা 
প্রচ্ছন্নোকব ইহগয  রা েকে িা কয িাকর নুোই িাহখ্র বণযনাে। প্রহয বৎসরই এসব 
িাহখ্রা একস হ ছুহদন িানীে খ্াল-হবল িলাে বসবাকসর ির আবার অিানার উকদ্দকশ্য 
িাহড় হদে। সুন্দর হদখ্কয এই িাহখ্কদর হনকে হত্রিুরার হলা  াহেহন, যার হনিস্ব সম্পদ।  
হলা  িার এ হি হবকশষ দবহশিয েল যার িহর ােী েমযা। িান হিক  িানান্তকর 
িহরিলনশীল মানব হগাষ্ঠীর মকযা হলা  িাও এ  িান হিক  অন্য িাকন, এ  েূখ্ে 
হিক  অন্য েূখ্কে, এ  হগালাধয হিক  অন্য হগালাকধয িহরভ্রমণ  কর িাক । 
হলা  াহেহনর এই িহরক্রমণ  কব হিক  শুরু েকেকছ, যার হ ান হেকসব-হনক শ  রা 
সম্ভব নে। যকব আধুহন  মুদ্রণ ি আহবষ্কজাাকরর েকল বইকের িাযাে ের  কর হলা  িা 
িান হিক  িানান্তকর িকল হগকছ। হ ন্তু যা সকত্ত্বও হলা  িার িলািকল হ ান অসুহবকধ 
েে না। প্রখ্যায হলা সংস্কৃহযহবদ হবনহে উকল্লখ্  করন হ , বাংলাকদশ ও োরয 
উিমোকদকশর সকগ মুসলমানকদর  হনষ্ঠ হ াগাক াকগর েকল োরযীে  াহেহন ইউকরাি, 
আহে া ও এহশোর হবহেন্ন িাকন নীয েে। যারির ইযাহল ও হস্পকনর মাধযকম যা 
আরও হবস্তারলাে  কর। অন্যহদক  হবৌদ্ধধকমযর হবিুল প্রসাকরর  িা মকন রাখ্কল হদখ্া 
 াকব, হবৌদ্ধধকমযর মাধযকমই োরযীে হলা  াহেহন হিনকদকশ হবস্তযৃ েে। হবনহের অন্য 
আকর হি ময হছল এই হ , হবৌদ্ধকদর মাধযকম যা প্রাকিয হবস্তৃয েে। এোকব এ হদক  
ইসলাম ধকমযর মাধযকম িহশ্চকম এবং হবৌদ্ধকদর মাধযকম বাংলাকদশ-োরযীে হলা  াহেহন 
হযিকয হিৌোঁছাে। আবার হযিয হিক  যা ছহড়কে িকড় হমাগলকদর হদকশ। হমাগলরা 
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হ কেযু দুশ বছর ইউকরাি শাসন  করকছ হসকেযু বাংলাকদশ-োরযীে হলা  াহেহন 
িুনবযার ইউকরাকি প্রিহলয েকেকছ। (হলা  াহেহনর হদ  হদগন্ত --- আবদুল োহেি)। 
হত্রিুরা িাহয বৃেির হবাকরা িাহযর অংশ। আর হবাকরা িাহয েল মকগালকেড হগাষ্ঠীর 
অন্তেুযক্ত। হস  ারকণই হবনহের উহল্লহখ্য সতূ্র অনুসাকর হত্রিুরী হলা  িার িহরব্রিকনর 
এ িা ইহযোস আকছ। 
হত্রিুরার হলা  াহেহনগুকলার সকগ অন্য হ ানও সমান্তরাল হলা  াহেহন োরকযর অন্য 
অঞ্চকল প্রিহলয আকছ হ না, হস হবষকে হনষ্ঠাবান গকবষ রা ইহযমকধয গকবষণা শুরু  কর 
হদকেকছন। হত্রিুরার হবহশি হলা গকবষ  ডঃ রণহিৎ হদ আকির দশক  হলহখ্য যাোঁর 
প্রবকন্ধ (দহেণ হত্রিুরা ও িুরুহলো হিলার হলা  িার সাদৃশ্য) হত্রিুরার এ হি 
হলা  িার সকগ িুরুহলোর এ হি হলা  িার সাদৃশ্য যুকল ধকরকছন। এই প্রবকন্ধ 
রাইমা-শমযার উৎিহির হমিক হন্দ্র  অিগর সাকির হ   াহেহনহি আকছ, যার সকগ 
সমান্তরাল আকলািনাে হদহখ্কেকছন হ  দুহি হলা  িার মকধযই হমকেরা িাকষর  াকি হ  
অংশীদার েকেকছ এবং িাকষর  াি  রকয হগকে অিগর সািক  স্বামীকত্ব বরণ  করকছ। 
িাহরিাহশ্বয  বণযনার মকধয দুহিকয উিিাযীে উিাদান, বাোহল হলা  াহেহনর উিাদান 
আলাদাোকব হবদযমান। হত্রিুরার হলা সমাকি প্রিহলয আকর হি হলা  াহেহনও হসর ম 
প্রাে হুবহু মালহে (মধযপ্রকদকশর এবং রািিানী হেহন্দ আঞ্চহল  োষা) হলা  িা --- 
বযযমান প্রাবহন্ধক র নিকর একসকছ। হত্রিুরী এই হলা  িার নাম ‘হিিুোং’। ‘হিিুোং’ 
অিযাৎ ছাহযমগাছ-এর হলা  িাহি এর ম --- গাইমং আর কুেরুহয দুিন োইকবান। 
এ কত্র যারা িুকমর  াি  কর। এ হদন িাোহড় ছড়া িার েওোর সমে োইহি হবাকনর 
উরুর হসৌন্দ য অবকলা ন  কর যাক  হবকে  রার প্রহযো  কর বকস। োই গাইমং-এর 
মা-বাবা , প্রহযকবশী স কলই এই ধরকণর হববাে েেনা বকল খ্ুব হবাোল। হ ন্তু হস 
কুেরুহযক  হবকে না  রকল আত্মেযযা  রার হুমহ  হদল। যখ্ন মা-বাব বাধয েকে 
হবাকনর সকগ হবকের বযবিা  রল। এ হদন যাকদর িাকুমা ধান োড়ার সমে হবকের 
 িািা োোঁস  কর হেলল এবং কুেরুহযর  াকন হগল। যখ্ন কুেরুহয ছাহযমগাছ বা 
হিিুোং-এর  াকছ হগকে যাক  রো  রার িকন্য আমিণ িানাল। ছাহযমগাছ যাক  
যুকল হনল। োই গাইমুং-ও হগকছ ওিার হিিা  রকয লাগল। হস  য উিকর ওকি, গাছও 
যয বকড়া েে। এ সমে কুেুরহয স্বকগয িকল হগল। প্রিে েড়-বৃহি এল। গাছহি সে 
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গাইমুং মাহিকয িড়ল। মালহে হলা  িার গল্পহি হুবহু এ ই র ম, শুধুমাত্র োইকবাকনরা 
রািিতু্র ও রাি ন্যা। ‘হসানা ও রূিা’ নাকমর এই গল্পহির উহল্লহখ্য গাছহি েল এই 
অঞ্চকল বহুল িহরমাকণ প্রািয িন্দনগাছ। শ্রকদ্ধে কুমুদ কুেু হিৌধুরীর সংগৃেীয হলা  িা 
সং লকনর প্রিম হলা  াহেহন ‘বাযাস মামা’ হযা আগাকগাড়াই বাংলা হলা  িা সুখ্-ু
দুখ্ুর অনুরূি। এই ‘সুখ্-ুদুখ্’ু গল্পহি সম্বকন্ধ ডঃ িল্লব হসনগুপ্ত যাোঁর ‘হলা সংস্কৃহযর 
সীমানা ও স্বরূি’ গ্রকন্থ হ  হবস্তযৃ আকলািনা  করকছন, যার উদ্ধৃহয প্রাসহগ  মকন  রহছ।  
বাংলা হলা  িা ‘সুখ্-ুদুখ্’ু হনকে িামযান গকবষ   যালে হট্রাগার এবং আকমহর ান 
গকবষ  ওোকরন রবািযস িিৃ োকব দুহি গকবষণা  কর হদহখ্কেকছন হ  , ঐ এ ই 
িাইকির  াহেহন হবকশ্বর হবহেন্ন সংস্কৃহযকয অন্তয নেশহি রূিান্তকর ছহড়কে আকছ। 
হবশ্বহবখ্যায ‘হসন্ডাকরলা’  াহেহনর হযা এ োিাকররও হবহশ রূিান্তর খ্ুোঁকি িাওো  াে। 
সামান্য হ ছু হমাহিেগয িািযক যর িন্যই ‘সুখ্-ুদুখ্’ু এবং ‘হসন্ডাকরলা’ দুহি আলাদা 
িাইকির বকল গণয  রা েে। নইকল অেযন্তরীণ আহগক র হদ  হদকে হবিার  রকল এই 
দুহি গকল্পর হমৌহল  প্রাণসিাে হ ানও যোৎ খ্ুোঁকি িাওো  াে না। 
প্রাসহগ োকব বহু দূর-দূরাকন্তর সংস্কৃহযকয এ ইর ম গল্প হ মন হেন্ন হেন্ন হিাশাক  
সহজ্জয েকে োহির েকে িাক , যার  কে হি নমুনা  হদ হমহলকে হদখ্া েে, যােকল 
এই বক্তবযগুহলর  িািয  ািাই  রার সুহবকধই েকব। এখ্াকন ‘সুখ্-ুদুখ্’ু-র  িা উকল্লখ্ 
 রা েকেকছ। হি  এই ছক র এ হি রূি িা িাই নাইহিহরোকয ‘মাযৃেীন  ন্যা এ  
িাদুশহক্তসম্পন্ন কুকুকরর (সুখ্-ুদুখ্ুকয এই িহরত্র এ  দহরদ্র বৃদ্ধার) অনুগ্রকে ধনী এবং 
হবিবযী েকে ওিাে, যার হবমাযা হনকির হমকেক  িািাকল, হস হবিাহরর  িাকল হিাকি 
 ৎিকরানাহস্ত হবড়ম্বনা। ‘সুখ্-ুদুখ্’ু-হয মাযৃেীনা দুখ্ুর হবকে েে রািিুকত্রর সকগ; এখ্াকন 
মাযৃেীনার হবকে েে হগাষ্ঠীসদযাকরর সকগ। বাংলা গকল্প সুখ্ুক  হগকল হেকল অিগর। 
নাইহিহরোর গকল্প দুহবযনীযা এবং হলােী হদ্বযীে হমকেহি হগাষ্ঠী হিক  হনবযাহসয েে অিযাৎ 
োবগয  ািাকমার হদ  হদকে দুহি গল্পই এ ; রূিগয ও  ািাকমাকযও এ । হিালযাকের 
হলা  িাে দুই দবমাকত্রে হবান ‘অযাগহনহসো-মযাহরহিো’-র গল্পও হি  এ ই ছক  
গাোঁিা। ( হলা সংস্কৃহযর সীমানা ও স্বরূি --- ডঃ িল্লব হসনগুপ্ত) আর হত্রিুরী 
হলা  াহেহনহিকয হদহখ্ মাযৃেীনা িুহমো  ন্যা এ  অকলৌহ   বৃদ্ধা ‘বাযাস মামা’-র 
মাকের অনুগ্রকে যার োকগযর িহরবযযন আকন। ‘সুখ্-ুদুখ্ু’-র মকযা হত্রিুরী ‘বাযাস মামা’ 
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গকল্পও হবমাযা সযীন  ন্যার োগয িহরবযযকন ঈষযাহন্বয েকে হনকির হমকেক  িািাে। 
হত্রিুরী গকল্প মাযৃেীনা  ন্যা হবিবযী েে। এছাড়া ‘হঢোঁহ   কর হ াড়া প্রসব’ 
হলা  িাহিও এ হি বাংলা হলা  ’ল্কিন ২ িার হ হঞ্চৎ  িান্তহরয েকে প্রাে 
অনুরূিই। হবকিষণ  রকল হঢোঁহ র সকগ এই ধার  রা হ াড়ািা আত্মসাৎ  রার বামুন 
বুহদ্ধর প্র াশ রকেকছ গল্পহিকয। প্রযারণার িন্য বামুকনর অবাস্তব  ুহক্তর  ারকণ যাক  
গ্রামবাসীকদর দ্বারা হযরস্কৃয েকয েে। হযমহন ‘হসানার িাহখ্’ হত্রিুরী গল্পহির শুরুকয 
এ িা হনিস্বযা িা কলও হশষি যন্ত হলা  াহেহনহি দহেণারঞ্জন হমত্র মিুমদাকরর 
সং হলয এ হি রূি িার সকগ হবশ হমকল  াে। িূকবয উহল্লহখ্য িন্দ্রকুমাকরর  াহেহনকযও 
বযাকের হখ্ালস বদলাকনার মকধয বাংলা হলা  িা ‘বুদ্ধ-ুেুযুম’-এর রািকুমাকর 
রূিান্তহরয েওোর হবষেহি প্রচ্ছন্ন হিক   াে। হযমহন ‘ লম্পা ন্যা’ ও ‘হছকলরছা’ এই 
দুহি হত্রিুরী হলা  িাকযও রূিান্তর বযািারহি আকছ। এোকব হত্রিুরী হলা  িার মকধয 
অন্যান্য হলা  িার সমান্তরাল উিহিহয লে  রা  াে। এই সামঞ্জকস্যর হবষেহি এখ্নও 
হবস্তযৃ গকবষণার অকিো রাকখ্।  িা ি ও আন্তহর  হবকিষণ েকল হত্রিুরার 
হলা  াহেহনও এ হি সমৃদ্ধযর িহরমেকলর হ াগসূত্র হিকে  াকব।  
(হশষাংশ আগামী সংখ্যাে) 
 
 
HOME 
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অণুগল্প 
 

 
 

হিহ ন উৎসব  
ব্রযীন বসু 
 
হছকলর স্কুকলর েহলকড হোমওোক যর প্রকিক্ট। উৎসব। প্রকযয  উৎসকবর িাোঁিিা  কর ছহব 
িমা হদকয েকব। 
দুগযািুকিা ঈদ িন্মািমী হদওোহল হক্রস্টমাস। 
আহম অহেস হিক  হেরার িকি িাড়ার সাইবার  াকে হিক  সব  হরকে হনকে ঢু লাম। 
--- বাবলু হদখ্ হযা ছহবগুকলা হি  আকছ? 
সকব িামা হছকড় িা এর  ািিা হনকে বকসহছ। 
বাবলু হরকগ হমকগ োহির, 
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--- বাবা হ   র যুহম। ছহব হপ্রন্ি হনবার আকগ এ িা হোন  কর হিকন হনকয িারকয 
হযা। এখ্ন হ   রব।  াল স্কুল খ্ুলকব িমা হদকয েকব। 
--- হ ন হযার বাবা ছহব  কর আকনহন?  যহদন হিক  বলহছ হনকে একসা হনকে একসা 
হসই হশষ অবহধ অহেকসর  াকির বাোনা হদকে হেকল রাখ্কলা। আমাক  এখ্ন আবার 
সকন্তাষী মার িুকিার সব হিাগাড়  রকয েকব। হ   াকব। রায নিা বাকি। 
আহম এ বার হছকলর মুকখ্র হদক  এ বার ওর মার মুকখ্র হদক  িাইলাম। আমযা 
আমযা  কর িানকয িাইলাম, হ  েল আবার, হ ন একনহছ হযা। 
--- ধূর মযাম বকলকছ হক্রস্টাকসর ছহবকয সান্তার ছহব না আনকয। ইহলেি মযাম বকলকছ 
সান্তািস হমকিয। হযামাকদর হিকরন্িসরা সান্তা হসকি উিোর হদে। সব উৎসকবর সহযয 
ছহব আনকয েকব। 
আহম আবার িামা গলালাম। সহযয ছহব আনকয েকব। 
যাড়াযাহড় হ কয েকব। হদা ানিা না বন্ধ েকে  াে। 
ইশ্। সকন্তাষীমার িুকিা না িা কল আমাক  আর হবরকয েয না।  
গহলর হমাকড় হগকে হখ্োল েল হমাবাইলিা হেকল একসহছ। বাহ  হ  হ  সহযয িানা েল 
না হযা বাবলুর  াকছ।  
যারির হনকির মকনই এ িা দৃশ্য হেকব হে   কর হেকস হেললাম। 
হবশ্বাস হদশ হিক  হপ্লনিা লযন্ড  করকছ। এোর হরহলহিওন। বাস্তব িগকযর িাহমযনাল।  
এক  এক  ঢূ কছন দুগযা, গকণশ, েিরয মেম্মদ, সকন্তাষীমা, ক্রাইস্ট,  ৃষ্ণ। 
হগকি ইহলেি মযাম। হিহ ন িলকছ। 
হম আই হস উওর িাসকিািয হপ্লি। 
 
 
 
 
 
HOME 
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 হবযা 
 

 
 
হরশ      সদানন্দ হসংে 
 
বমযধারী এ  িুরুষ হেোঁকি হগকলন আমাকদর বেূ আকগ আকগ 
হলকখ্ হগকলন হদোকল হদোকল, োরয এ  মোন হদশ। 
যারির গাইকলন গান, সাকর িোঁোকস আচ্ছা হেন্দুস্তাোঁ োমারা ... 
 
োযযাহল িড়কলা প্রিরু, হছাোঁড়া েল হযাড়া হযাড়া েুল 
 
হস োযযাহলর হরশ ছহড়কে িড়কলা 
              সমযল হিক  িাোকড়, িাোড় হিক  সমযকল 
              আসমুদ্র হেমািকল 
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যারির এ হদন  
হসই েুল হিক  বৃহি একলা, 
যার সাকি বুকলি একলা, হবামা একলা, েড় একলা, হনৌ া একলা,  
খ্রা একলা, বন্যা একলা, আকরা  য হ ছুই হ  একলা 
 
বকময হযা েহয েে না, লুিাে অসোেরা 
 
খ্ুন িখ্ম েযযার খ্বকর ক্রমশ অেযস্ত শহুকর মানুষ 
আড্ডাে গলা োিাে, িরস্ত্রী হনকে রসাকলা আলাি িমাে 
 
গরীকবরই  র হিাকড়, হরাকগ-কশাক  িীণয েে, অনাোর বাকড়  
 
 

ঋহষিুত্র                      
সদানন্দ হসংে 

 

হস হছল এ  ঋহষিুত্র,       রকক্ত আ য-অনা য 
                          আর ধকময এ  মো িোল 
সবযদা সারকমে প্রবৃহির বশবযযী এবং এ  কুিুকত্রর িন্মদাযা।  
 
শুধু দাবানকলর মাকে হস খ্ুোঁকি হিয েলসাকনা খ্রকগাশ 
হদবারাহত্রর মাকে হস হখ্াোঁকি হন হ ানহদন হ ান হ ৌহক্ত যা 
 
যবু হলহলোন আগ্রাসকন সব হ ছু ধ্বংস েে 
ধীকর ধীকর, অিাকন্ত 
োয-িা  াকলা েে, মুখ্  াকলা েে; দহৃি অপ্রখ্র 
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উদ্দীিনা হিক  হনকম আকস এ হদন মন্দার িহবরযা 
 
যারির 
হিযৃবয িহরোকস আি যার ব ু জ্বকল 
অধরা িাক  ইহযোস ----- এ বু  আিন্ম 
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