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স ছু থা
ইদানীং এ টা থা প্রায়ই শুসন, মসটা হকে – মেসিু সাসহতয। “মেসিু সাসহতয” নােটা শুকন
অকনক আিার না ম াোঁি ান, এটা আিার সাসহতয নাস ! আিার অকনক অতুযৎসাকহ িকলন,
সিসজটাল র্যুকগর পকে মেসিু সাসহতযই উিে। সসতয থা িলকত মগকল মেসিু ক এ টা
সাসহকতযর োধ্যে িকল অনায়াকসই স্বী ার রা র্যায়। আকগ মর্যেন এ টা মলখ্া প্র াশ রার জকন্য
ম ান সাসহকতযর পসত্র ায় িা েযাগাসজকন পাসিকয় সদকনর পর সদন অকপো কর থা কত হত, মসখ্াকন
এই অকপোর ম াকনা প্রকয়াজন মনই এই মেসিুক । তারপর ধ্রুন, আপনার মলখ্া ম াকনা পসত্র ায়
িা সলটল েযাকগ প্র াসশত হকলা মর্যটার প্রিারসংখ্যা হয়কতা এ কশা িা কয় কশা, স ন্তু পাি কতা
জন মসটা ম উ সসি র্াকি িলকতও পারকিন না। হয়কতা মসটা পাোঁি হকত পাকর িা িড়কজার পঞ্চাশ
হকত পাকর। মসসদ সদকয় মেসিুক পািক র সংখ্যা অকন মিসশ। তকি মেসিু টা অকন টা সি
স্টাইল মরস্টসলং-এর েকতা, মর্য র্যা খ্ুসশ সলকখ্ ইকেেকতা সনকজর মদয়াকল মপাস্টাকলই হল,
পাি গণক মিক আনার দর ার মনই। তকি সেস্ত পাি রা পড়ার পর লাই - কেন্ট নাও রকত
পাকরন। লাই - কেন্ট পািার জকন্যও এখ্াকন সাক ্ল-এ থা কত হয়। মস সাক ্কল থা কলই
‘অসাধ্ারণ’ শকব্দর ম াকনা াটসত হয়না। তার জকন্য মোকটই অসাধ্ারণ মলখ্ার দর ার হয়না।
মর্যকহতু এখ্াকন সনকজর মলখ্ার সনকজই সম্পাদ , তাই প্রশ্ন উকি মলখ্ার োন সনকয় এিং লাই কেন্ট সদকয় োন র্যািাই রা র্যায়না। অকনক ই এখ্াকন হাত পা াকেন। ম াকনা স ছুই খ্ারাপ
নয়। অকন র্াকলা মলখ্াও মদখ্কত পাই। সসতযই এই প্ল্যাটেকে্র তুলনা হয়না। তকি এ টা খ্ারাপ
সদ ও আকছ, মসটা হকে আয়ু। র্যত র্াকলা মলখ্াই মহা না ম ন, মেসিুক তার আয়ু োত্র
কয় সদন। তারপর সি িাপা পকড় র্যায়। মসসদ মথক ওকয়িসজন িা ব্লগসজকনর মেয়াদ অকন
দী ্স্থায়ী।
-- সদানন্দ সসংহ
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সিতা

েসণপুকরর সতনসট সিতা
[েসণপুসর মথক অনুিাদঃ সদানন্দ সসংহ]

আয়ু
ই. নীল াি সসং
ছায়াপকথর োকে কতািার খ্ুকোঁ জসছ
জীিকনর ী োকন
িন্ধ মিাকখ্ কতািার িকস মগসছ
মদখ্া হকি িকল
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হাজার সূকর্য্র এ সেসছল
খ্ুোঁকজ মগসছ ম িল সারাজীিন
পাই সন স ছু, িযথ্ হকয় একসসছ সেকর
উপায়হীন হকয় িুকে মগসছ – এ ধ্ারণা, গসতহীন
তারপর ছুোঁকয় মদকখ্সছ এ েুলক
েকর মগকছ মসটা এ পলক
িাসরসদক ছসড়কয় মগকছ এ আকলা, মসৌন্দকর্য্র
গুরুতর এ প্রশ্ন মনকে আকস অসেকয়
জীিকনর োকন তকি স এই ?
অথ্হীন ঔজ্বলয
মর্যন ম ান আগুকনর েুলস !
[েসণপুকরর প্রয়াত সি ই. নীল াি সসং-এর মলখ্া ািযগ্রন্থ “তীথ্র্যাত্রা” মথক ]

িাগান
রাজ কুোর র্ুিনস্না
এখ্াকন মনই।
েকর র্যাওয়া েুল
আর েরা পাতার ওপর
পদধ্বসনর
মর্য প্রথে আওয়াজ
আর আোর ুেহীন সারারাত
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এখ্াকন েুলিাগান মনই।
অজাকি উকড় র্যাওয়া
পাসখ্কদর িানার শব্দ
উদ্ভ্রাি মিাকখ্র
সনঃশ্বাস প্রশ্বাস
মোকটসন িুক ম ান েুল
এ পল
এখ্াকন েুলিাগান মনই।
[েসণপুকরর সি রাজকুোর র্ুিনস্নার ািযগ্রন্থ “অশাংিা ঊনাগী েসে” মথক ]

গৃহহীকনর র
শরতিান্দ সথয়াে
সেস্ত মিাখ্ র্যসদ িন্ধ হকয় র্যায়
ী আর লার্ হকি অগ্স
এ কশাটা মিাখ্ মথক ও ?
সিরােহীন
সনসে্য়োন র কতা
সংখ্যাহীন
স ন্তু ম রকি িাস
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এই কর
মতাোর িন্ধ মিাকখ্র সােকন
বতসর মর্যসি র ?
দী ্ নীলনদ
আর তুলনাহীনা নদী ইম্ফাল
তুসে মতা সছকল ুসেকয়
তখ্ন নীলনদ আর নদী ইম্ফাল,
সি এ া ার
কতািার হকয়কছ অগ্স।
ী কর গাইকিা এখ্ন
আোর প্রাণ আোর মদকশর গান
গৃহহীকনর কর ?
[েসণপুকরর সি শরতিান্দ সথয়াকের ািযগ্রন্থ “য়ূেসলংদিাসশংগী য়ূে” মথক ]
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সিতা
সদশারী েুকখ্াপাধ্যাকয়র দু’সট সিতা

র্াকলাক িাসািাসস র
তুই িারিার িলসছস ওপকথ মর্যও না
ম ন মর্য িলসছস জাসন না, জানকত িাইও না
শুধ্ু মজকন রাখ্ আপাতত আর ম ান রাস্তা মনই এখ্াকন
অন্য মর্যগুকলাক রাস্তা ি'মল র্ািসছস
মসগুকলা আসকল োরাত্ম সিষধ্র সাপ োত্র
না, ম ান র্য়ং রক ই র্য় পাওয়ার িা স্যালুট রার মলা আসে নই
স ন্তু এ থা মতা োনসি, োনুকষর পাকশ োনুষ না থা কল
সিশুদ্ধ পানীয় জলও ল লস কয় হ'ময় ওকি মহেল
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এখ্ন িন্ধু িন্ধুক িলকছ - ই সিসন না মতা !
রাস্তা রাস্তাক আড়াআসড় ম কট মিসরকয় র্যাকে েৃতযু র িরকের স্ল্যাকি
আর তার িন্ধু তখ্ন সপস সনক হট্পকট সরংক আর নাকি
িরং মর্য আোক োরকত িাইকছ আসে মতা তাক জীিনদায়ী মর্কি
সনকজর শরীকর ইকন্জক্ট রকিা না
এইটুকু িুকে ওিার সুকর্যাগ মর্য আোক সদকয়কছ
পৃসথিীর পসলউসকনর জন্য তাক অিত সির্ীষণ িলা র্যাকি না
সািধ্াকন থাস স রাস্তাক সকঙ্গ সনকয়
আর সসতয াকরর র্াকলািাসা সদকয় তাক িাসনকয় তুসলস র্াকলা িাসা
র্াকলািাসা স ন্তু িাজাকর স নকত পাওয়া র্যায় না
সংগ্রহ রকত হয় পাথর মর্কে

কুশল ইসন্িয়া
গাছগুকলা দাোঁসড়কয় আকছ িুক র াকছ
িুক র মর্তর সি কুকিকরর গুপ্তধ্কনর মেৌসর-গন্ধ
হাওয়ার মরাত হাওয়া হওয়ার জন্য নদীর াকছ মেসনং সনকে
গাছগুকলা দাোঁসড়কয় দাোঁসড়কয় র্ািকছ
াক কি তটা তারা অসিকজন মদকি, াক মদকি েল
আ াকশর মছাট মছাট তারাগুকলা র্ািকছ
পৃসথিীর এত িড় িড় সি োনুষগুকলা একতা মছাট হকে ী 'মর
ম নই িা িড় না হ'ময় মছাট হিার এেন আকুল প্রয়াস
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পাসখ্রা সি করকছ গাকছর িাকল ি'মস ি'মস োনুষক গান মশানাকি
গান শুনকত শুনকত র্যসদ ম ানসদন োনুষগুকলা আ াশ হ'মত পাকর
মসসদন তারা র মগরস্থাসলর পুকরা দাসয়ত্ব তাকদর উপর সনসিকি মছকড় সদকয়
িানা সদকয় আলপনা আোঁ া মশখ্াকনার জন্য এ টা ইউসনর্াসস্সট খ্ুলকি

সূসিপত্র
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েুক্তগদয

মছকলকিলার প্রথে দশিছর
অরুসণো মিৌধ্ুরী
মছকলকিলা এেন এ টা পুোঁটসল, মর্যখ্াকন হাত ম া াকল সি প্রথেগুকলা উকি আকস, তাই.. "এই শহর
জাকন আোর প্রথে সিস ছু.. পালাকত িাই র্যত মস আকস, আোর সপছুসপছু ".. নাহ। পালাকত িাইনা।
েুখ্ লুক াকত িাই। আোর একলকিকল মছকলকিলাটা, আোর র্যালকিকল স কল ইকজর মনড়া োথা
আর সাদা সনোর মছকলকিলাটায় উোঁস সদকল, েকন পকড় তস ছু..
মসই রাতটা জকলর রাত। আোর এ দে প্রথেসদক র িৃসত.. মদওয়াল মিকয় জল পকড় েশাসর সর্কজ
র্যাকে..সারা কর ছাদ িুইকয় মটাপা জল আোর েজা লাগকছ, ো আোয় ম াকল সনকয় মগাটা রাত
মটসিকলর তলায়..মসিার খ্ুি িন্যা হকয়সছল।
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মসই মছাট্টকিলার আকর টা িৃসত র্ীষণ তাসড়কয় সনকয় মিড়ায়.. তখ্ন সম্ভিত আসে িছর সতকন ,
র্াত মখ্কত িাইসছনা। ো গল্প রকছ, আকগর রাকত মজযসির উকিাকনর িাপা মদওয়া েুসড়র েকধ্য
মথক ীর্াকি িনসিড়াকল েুরসগ ধ্কর সনকয় মগকছ, ীর্াকি গলাটা সছোঁকড় মখ্কয়কছ। আসে প্রশ্ন রসছ,
এই সিে টা স ওই েুরসগটার.. আোর মিাকখ্র সােকন র্াসকছ গলা াটা রক্ত োখ্া েুরসগর ছসি..
আোর ওয়া পাকে.. িুসেকয় িলকত পারসছনা.. মশষপর্য্ি হড় হড় কর িসে।
আোকদর সতন ােরার মছাট্ট িাসড়কত এ টা কর তখ্ন র্াড়াকট, আকর টা কর আেরা। র্াড়াকট
াস োর মছকলসট আোর মথক িছর খ্াকনক র মছাট, নাে -- গজ.. ম ান াকল অজয় মথক অজ,
তার মথক মর্য গজকত রূপািসরত হকয়কছ, মস মিাধ্হয় াস োও র্ুকল মগকছন একতাসদকন। তা মসই
গজ হল সগকয় আোর িুজে মিন্ি। তখ্ন ার সদকন িাচ্চাকদর মিকপ ম াকল শুইকয় মিাকখ্ মটকন
মটকন াজল পসরকয় মদওয়া হত। আোর োকয়র বধ্র্য্ এিং আোর সহ্য ে হওয়ায়, প্রায়শই
পাসলকয় াস োর ম াকল উকি পড়তাে। আর াস োও সদসিয ম ান ায়দায় াজল পসরকয় র্দ্রসর্য
সাোসজ
কর তুলকতন। মসই গজ আর আোর এ ই সাকথ পালা কর এ িার াস োর, মতা
আকর িার সনকজর োকয়র স্তন র্াগ কর মনওয়া, এ িার পাশিাসলকশর অসধ্ ার সনকয় েগড়া
োরসপট..আকর িার োোঁটার াসি মর্কে মর্কে গজ'র মপকট সাসজকয় মসলাই মসলাই মখ্লা।
সঞ্জয় গান্ধী মর্যসদন োরা মগকলন, আেরা দুই র্াইকিান সেকল এই সসদ্ধাকি একসসছলাে, মলা টা খ্ুি
র্াকলা সছল, িাচ্চাকদর র্ালিাসকতা মতা, তাই র্গিান ওক মেকর মেকলকছ। র্গিানটা মতা খ্ুি
পাসজ, এই মর্যেন আোর িািাক ও মেকর মেকলকছ!
এরপর এ টু এ টু কর মলখ্াপড়া শুরু। গজরা িকল মগকল, াকু ওই র র্সত্ সটউশন পড়াকত
শুরু রকলা। সারা কর সতরসঞ্চ মপকত সিাই পড়কতা, আসেও স্কুকল র্সত্ হিার আকগই সশকখ্
মগলাে অ আ, এ দুই.. এ সি সস সি.. অকন স ছু।
এইসেয় মথক ই, স াকল ো স্কুকল িকল মগকল আোর সজম্মাদার তখ্ন মজযসি। মজযসি মগাির মছকন
ুোঁকট মদয়, আসেও মছাট্টকছাট্ট সিস্কুকটর েকতা ুোঁকট সদই। "মজযসি, এই ুোঁকটগুলা আোকর সদিা মতা!"
মজযসি দুধ্ সদকত র্যায় িাসড় িাসড়, আসে টযাোঁক । মজযসির স াকলর জলখ্ািার, জল মদওয়া িাসস
পািা মছোঁক াকলাসজকর াোঁিা লঙ্কা আর নুন হলুদ সেসি সদকয় র্াত র্াজা..পাোঁি মছকলকেকয়র সাকথ
আসেও.. সিরক্ত সর খ্ুি, রান্না রকত সদইনা, োকয়র জকন্য েন খ্ারাপ রকলই, ছুকট্ট একস
িারান্দায় মেলা োকয়র াপড়খ্ানা জসড়কয় িুপিাপ েুখ্ গুোঁকজ দাোঁসড়কয় থাস , জাসন আোর াোঁদকত
মনই। মজযসি িুেকত পারকতা সি। াজ মেকল, িুক সনকয় শু কনা স্তন েুকখ্ গুোঁকজ সদকলই ুসেকয়
পড়তাে...
এর োোঁক োোঁক মিসশরর্াগ সদনই মছাট্ট অযালুসেসনয়াে িািটায় মগাটা ত িই আর এ টা ি
িগকল াকছই োোিাসড় িা মসকজা সদদার িাসড়কত আোক িালান রা হত, মর্য সেয়টার থা
িলসছ, তখ্কনা স্কুকল র্সত্র িকয়স হয়সন। মসকজা সদদা োকন োকয়র মসকজা াস ো।
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মর্যসদন মসকজা সদদার িাসড় মর্যতুে, রান্না কর িাল সর্জাকনা মদখ্কলই খ্লিল কর মর্জা িাল ছানকত
িসতুে, হাত মথক মছাট মছাট দানা গুকলা সপছকল মর্যকতা, মসইকট সছল খ্ুি েজার মখ্লা।
মসকজাসদদার িাসড়কত োকয়র িালযসিধ্িা সপসস থা কতন, তাোঁর সপতৃদি নােসট মর্য ী.. মস থা আসে
জাসননা, তকি সতসন আোকদর ম াদাল সদদা। অেন রূপসী োনুষটার ম ন মর্য অেন সিসতস সেসর
নাে হকয়সছল, জানা মনই, তকি তাোঁক আসে একেিাকর পছন্দ রতাে না। আোয় মদখ্কলই গান
ধ্রকতা, "সেিাইকয়র ির একসকছ ন্যাংটা মলা ন্যাংটা, অসেতা োথায় মদকলা ম ােটা".. আসকল এর
সপছকনর গল্পসট হল, মসই সেয়, পাড়ায় রাধ্ু পাগলার আসির্্াি হকয়সছল। মস মিিাসর অিযই
সি িা জাো াপড় পরকতা না, ম াের মছোঁিকড় িলকতা, মস র্াকলা থা, তকি াউক
খ্কনা
োরকধ্ার কর-টকর সন। এ সদন সিক কল কয় সট আে ম কট আসে োরেত ো রাধ্ুক পািাকল,
িকস মথক দাসয়ত্ব সনকয় মসই আে তাক খ্াইকয় একসসছলাে.. মতা িলাই িাহুলয, এরপর মথক
পাড়ার হল্লা িাসহনী, িা িড়রাও ী কর মর্যন মটর মপকয় মগকলা, "রাধ্ুর সকঙ্গ মতার সিকয় মদকিা"
মগাকছর সস্তা িাট্টাগুকলায় আসে র্য়ান মরকগ র্যাসে, এিং ক্রোগত রাধ্ুক সিকেন্ি কর িকলসছ।
মসই সেয়গুকলা অকন অকন সদন এ দে এ র ে.. সদদার িাসড়, োোর িাসড়, মজযসির িাসড়..
মর্যখ্াকনই মরকখ্ র্যা , সেয় মপসরকয় মগকলই, োকয়র জকন্য েনখ্ারাপ, ি টা দলা পাস কয় িগকল
গুোঁকজ, হাকত িািটা সনকয় রাস্তার সদক অসহায় তাস কয় দাোঁসড়কয় থা া.. এ এ সদন। ো সেরকতা
না.. স্কুল মথক ই হয়ত ম ান াকজ িকল মগকল, মসসদন আসে ওর্াকিই িায় দাোঁসড়কয় থা তাে পাথর
হকয়। খ্কনা াোঁদতাে না, অথি ওই সেয়টায় আোর সােকন ম উ মজার মদখ্াকতা না..
এরপর আসে স্কুকল র্সত্ হলাে, িাংলা সেসিয়াে প্রাইোসর স্কুল। মলখ্াপড়া রকত েন্দ লাকগনা..স ন্তু
এ সদন দাদুিাসড়, োোিাসড়.. সি এক এক দরজা িন্ধ হকয় মগকলা.. এই র্যারা উদ্ভ্িাস্তুর েকতা
এ িার এই িাসড়, এ িার ওই িাসড় কর, তারা মিাকে.. অসতথ খ্ন অর্যাসিত হয়.. আসে মর্য
সনতয অসতথ! মসই ক্লাস ওয়াকনই ম েন সি িটপট িুকে সনলাে, এ টা িাসড়কত িারিার থা কত
মনই। মসই মথক শুরু হল াকুর সকঙ্গ সাইক কল পাসড় সদকয় প্রায় ন-দশ স কলাসেটার রাস্তা উসজকয়
াকুর িাসড় র্যাওয়া.. শুধ্ু দুেুকিা খ্ািাকরর জন্য। সসহষ্ণুতার সশো.. েড়জকল সসট নয়, শুধ্ুোত্র
রকির উপর িকস মরাজ অতটা পথ আসে পাসড় সদতাে। াকুর ধ্ারাকলা িসটর ষায় পাকয়র
মগাড়াসলর ছাল উকি া হকয় মর্যকতা। েড়জকল সর্কজ টনসসল মপক জ্বর আসকতা, সখ্কদ মিকপ রাখ্া
আোর মরাকগর সলকস্ট পাে্াকনন্টসল জায়গা কর সনকলা গযাস্ট্রাইসটস। স াকল ো স্কুকল মিকরাকনার
আকগ িা আর দুকটা সিসস্কট, তারপর স্কুকল মর্যতুে এ টা িাপুসজ ম সনকয়, মসই প্রথে আসিষ্কার
করসছলুে, িাপুসজ ম ক প্রসতসদন সপোঁপকড়টা খ্ুকোঁ জ মির রাও এ টা র্াকলা মখ্লা। সেকর একস
মরসটা এ া এ া পালকট সনকয়ই াকুর সকঙ্গ মদৌড়। মসখ্াকনও সদদা, সপসস, মছাট াকু, িড় াকু,
স ন্তু মসটা আোর আপনার জায়গা ... সদদা তাড়াহুকড়ায় র্াত মেকখ্ খ্াইকয় সদকতা, স্নান সরকয়
আোর সতয সাোঁইিািার েকতা োোঁ ড়া িুল যাম্পু কর, আোঁিকড়, অর্যকের ছাপগুকলা মরাজ েুকছ
সদকতা। আোর সদদুন..সম্প ্ গুকলা রকক্তর না হকল িাোঁধ্নটা িড় তীব্র হয়, তাই না! োকয়র সকঙ্গ
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মসই সশউসল গ্রাে পঞ্চাকয়ত মথক সর্ড় িাস মিসেকয় আিার িাসড়। উকনান ধ্সরকয় রান্না হকত হকত
দুকটা, আড়াইকট মিকজ মর্যকতা।.. মসই মছাট্ট মথক আকস্ত আকস্ত িড় হকয় উিকত উিকত র্যখ্ন, ক্লাস
টু, তকতা সদকন রকোছা, িাসনগুকলা মেকজ মদওয়া োোঁট মদওয়া, সিছানা রা িা মতালা.. সিসজ
ম কট মদওয়া.. আসে সশকখ্ মেকলসছ। সশকখ্ মেকলসছ হাকট্র রুসগ ো োকেোকেই অজ্ঞান হকয় মগকল
এ া এ া দরজা ী কর খ্ুলকত হয়, ী কর রুসট মিলকত হয়, ী কর আকরা আকরা অকন
স ছু.. র্যা মিাোর নয়.. .. িুকে মেকলসছ, পড়াশুকনা আোর এ োত্র একিকলসি, ম ান আত্মীয়
মনই, িন্ধু মনই, শুধ্ু রর্সত্ িই ছাড়া আর স ছুই মনই। প্রথে পড়কত সশখ্লাে র্যখ্ন, ো িলকতা, র্যা
পাসি িানান কর মজাকর মজাকর পড়সি, োকন িুেকত হকিনা..আসে িানান রকত রকত মদশ পড়কত
শুরু রলাে, িানান রকত রকত পকড় মেললাে, অকন স ছু.. র্যার জলসদ জলসদ িড় হকয়
উিকত হয়, জীিন র্যাক কুোঁসড়কত েুসটকয় মদন.. মস সাকড় আকটই নারী হকয় ওকি..সােলাকত সশকখ্
মেকল আকস্ত আকস্ত কট িলা পসরিত্ন, ঈশ্বর স না জাসননা, প্র ৃসত আোয় সিকদ্রাহী কর পৃসথিীকত
পািাকনার েকল, জনসেকে আোর মিকড় ওিা শরীরটা সনকয় োকয়র সকঙ্কািকিাধ্, কয় সট সনসদ্ি
সদকন সনকজক মখ্ালকস েুসড়কয় রাখ্ার মিিা, োত্র সাকড় আট িছকরই আোক স কলর মথক
আলাদা কর সদকয়সছল িসহরকঙ্গও... দশ িাকরা মতকরা হিার আকগই আোর বশশি েুসরকয় সগকয়সছল।

সূসিপত্র
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সনিন্ধ

েগজাসত ও দসেণ সত্রপুরার জনসংস্কৃসতকত তার প্রর্াি
অকশা ানন্দ রায়িধ্্ন
দসেণ সত্রপুরার মর্য প্রািীন জনকগাষ্ঠী মিৌদ্ধধ্ে্ধ্ারার সকঙ্গ র্যুক্ত তাকদর েকধ্য প্রধ্ান হল – েগ,
িা ো ও িড়ুয়া জনকগাষ্ঠী। এরাই আিার এ মদকশর সসন্নসহত িাংলাকদকশর পাি্তয িট্টগ্রাকেও
িসিাস রকছন। আোকদর প্রািীন িাংলার ইসতহাকস ‘েগ’ নাকে এ দল র্য়ং র জলদসুযর উকল্লখ্
আকছ। র্যারা আরা ান প্রকদশ মথক শুরু কর িাংলাকদকশর সেুদ্র ও নদীতীরিত্ী জনপদসেূকহ
অতযািার, লুণ্ঠন, অপহরণ, হতযা ইতযাসদ অপ কে্র জকন্য কুখ্যাত হকয় আকছ। স ন্তু এখ্াকন র্যাোঁকদর
‘েগ’ িকল অসর্সহত রা হয় তাোঁরা স ন্তু সনকজকদর ‘েগ’ নাকে পসরিয় সদকতও অস্বী ার করন।
প্রসঙ্গত, এখ্াকন এ সট সতয থা অিয উকল্লখ্য মর্য, দসেণ সত্রপুরা ও সত্রপুরার অন্যান্য অঞ্চকল
িসিাস ারী মর্য জনজাসতক আেরা ‘েগ’ নাকে আখ্যাসয়ত সর, তাকদর েকধ্য ইসতহাস সথত েগ
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জলদসুযকদর েকতা ম ানও সহংরতার লেণই মদখ্া র্যায়না। িরং র্গিান তথাগত িুকদ্ধর শাসি, বেত্রী
ও রুণার েকে দীসেত হকয় তারা অতযি সরল সাদাসসকধ্ ও সনরীহ জীিনর্যাত্রা অসতিাসহত করন।
এই জনজাসতকগাষ্ঠী মর্যখ্াকনই িাস রকছন মসখ্াকনই অন্য আরও কয় সট জনজাসতকগাষ্ঠীর জনগণ
পাশাপাসশ িসিাস রকত আকজা মদখ্া র্যাকে। সিসর্ন্ন জনজাসতকগাষ্ঠীর পাশাপাসশ অিস্থাকনর এই
ইসতহাস সত্রপুরাকত ঐসতহ্যগতর্াকিই প্রািীন। সম্ভিত, আরা াসন জলদসুযকদর সকঙ্গ বদসহ সার্যুজয
লে করই এই জনজাসতয় মগাষ্ঠীক সেতল অংকশর োনুকষরা ‘েগ’ িকল আসর্সহত কর গুসলকয়
মেকলকছন। অথিা এই জনকগাষ্ঠীর মলাক রাও আরা ান মথক একসকছন িকল এিং ‘েগ’
জলদসুযকদর সকঙ্গ একদর র্াষাগত সােঞ্জস্য থা ার ারকণও তাোঁকদর ‘েগ’ অসর্সহত রা হকয়
থা কত পাকর।
স্থানীয়র্াকি র্যাকদর ‘েগ’ িলা হয় তারা সনকজকদর আরা াসন িকল পসরিয় সদকয় থাক ন। একত
তাোঁরা গি্কিাধ্ কর থাক ন। এই আরা াসনকদর সিসর্ন্ন মগাত্র আকছ। তার েকধ্য েূল আরা াকন
র্যারা িাস করন, তারা সনকজকদর ‘রখ্ইেসা’ িা ‘রখ্ইোঁসা’ িকল পসরিয় সদকয় থাক ন। এই রখ্ইে
িা রখ্ইোঁ মথক ই মরাসাে (রখ্ইোঁ>রখ্ে>রাহাে>মরাহাে>মরাসাে) শকব্দর উৎপসি। এছাড়া তাকদর আর
এ সট মগাকত্রর নাে ‘সখ্য়ংসা’ িা ‘খ্যংসা’। ‘সখ্য়ং’ িা ‘খ্যং’ শকব্দর অথ্ হল নদী এিং ‘সা’
শকব্দর অথ্ সিান। অথ্াৎ এই মগাকত্রর মলাক রা নদীতীরিত্ী জনপদিাসী। এর ের্াকি তারা সিসর্ন্ন
পি্ত, নদী ইতযাসদর নাকে তাকদর মগাকত্রর নাে রাকখ্ন। এই মগাত্রসেূকহর েকধ্য ‘মপ্ল্ংসা’,
‘ম যয়সিয়াসা’, ‘মরংসব্রসা’, ‘মপ্ল্ংসর্যসা’ ইতযাসদ আকরা নানা মগাকত্রর নাে পাওয়া র্যায়। দসেণ
সত্রপুরার পাি্তয িট্টগ্রাে সীোি সংলগ্ন সিস্তীণ্ অঞ্চকল এই জনকগাষ্ঠীর মলাক রা িহু প্রািীন াল
মথক িাস কর আসকছন। পূি্ সথত ‘েগ’ জলদসুযকদর সকঙ্গ একদর এ কর না মদখ্কল তাকদর
এ রাকজয আগেন কট আকরা প্রািীন াকল। এ সট ঐসতহাসস েত মথক জানা র্যায় মর্য, প্রািীন
িট্টগ্রাে-সত্রপুরার িন্দ্রিংশীয় রাজারা আরা াকনর ‘মিন্দ্রা’ রাজিংকশর সকঙ্গ সম্পস ্ত। ১৯৫৪ সাকল
কুসেল্লার িারপত্রেুড়াকত িন্দ্ররাজাকদর সতনসট তাম্রশাসন পাওয়া র্যায়। তা মথক িন্দ্রিংশীয় নৃপসতকদর
পসরিয়ও জানা র্যায়। এ িংকশর সাতজন নৃপসত দশে শত মথক এ াদশ শত পর্য্ি সেতকট
রাজত্ব কর মগকছন। তাকদরই ম ানও মগাষ্ঠী সত্রপুরা রাকজযর দসেণ প্রাকি তাকদর রাজযপাট সিস্তার
কর থা কতও পাকরন। সাব্রুে ও সিকলানীয়া েহকুোর সিস্তীণ্ অঞ্চল জুকড় িহু প্রািীন াল মথক ই
এই জাসতকগাষ্ঠীর িাস। অকন প্রািীন জনপদ তাকদর হাকতই গকড় উকিকছ। আিার অকন জনপদ
মথক তাোঁরা সকর সগকয় মসই জনপদক শূন্য কর সদকয়কছন িা মস স্থান নতুন জনকগাষ্ঠীর আিাসস্থকল
পসরণত হকয়কছ।
সাব্রুে-সিকলানীয়া-শাসিরিাজাকরর মছাকটাসখ্ল, মদৌলিাসড়, হসরণা, িাসলতাছসড়, বিষ্ণিপুর, সিজয়পুর,
ম াড়া াপ্পা, সশলাছসড়, মদিদারু, মজালাইিাসড়, সপলা , িাইকখ্ারা, লাউগাে, িীরিন্দ্রেনু এেন স
16 | P a g e

ধ্লাই মজলার কুলাই প্রর্ৃসত সিস্তীণ্ অঞ্চকল েগকদর িযাপ িসিাস লে রা র্যায়। এইসি অঞ্চকলর
প্রা ৃসত গিন সি্ত্রই সুউচ্চ পাহাড়কিসিত উপতয ার েকতা। এই উপতয ার েধ্য সদকয় অিযই
এ সট িা এ াসধ্ জলধ্ারা প্রিহোন থাক । সত্রপুরার প্রসতসট েগ অধ্ুযসষত পসল্লকত এই সাদৃয
মিাকখ্ পকড়। উি্রা উপতয ার্ূসেকতই তাোঁরা ৃসষজীিকনর োধ্যকে জীসি াসনি্াহ কর থাক ন। সেগ্র
পল্লীপ্র ৃসতকত এ সট শাি, সোসহত নীরি পসরেণ্ডল সিরাজ কর থাক ।
সত্রপুরা রাকজয েগরা মর্য িকড়াকদর অকন আকগ মথক ই অিস্থান রসছকলন তার সনদশ্ন
রাজোলাকতই পাওয়া র্যায়। সিস্টীয় অিে শতাব্দীর সদক ‘সহেসত ো’ িা ‘র্যুোর ো’-এর মনতৃকত্ব
সত্রপুরীগণ িকড়া- াছাড় এলা া মথক পাি্তয সত্রপুরায় প্রকিশ করন। এইসেয় রাঙ্গাোসটকত ‘সল া’
নাকে এ জন রাজা রাজত্ব রকতন। সতসন েগ জাসতকগাষ্ঠীর িকল জানা র্যায়। র্যুোর ো রাঙ্গাোসট
আক্রেণ কর েগরাজাক পর্যু্দস্ত কর মসখ্াকন রাজযপাট স্থাপন করন। রাজোলা গ্রকন্থ আকছ—
‘এই েকত রাঙ্গাোসট সত্রপুকর লইল।
নৃপসত র্যুোর পাট তথাকত সরল।।‘
(শ্রীরাজোলা – ১ে লহর)
এরপর েগরা আকরা দসেকণ পাি্তয িট্টগ্রাকের সদক সকর র্যান। পাি্তয িট্টগ্রাকে রাঙ্গাোসট িকল
এ টা স্থান এখ্কনা আকছ। সম্ভিত এই নােসট সত্রপুরা মথক সিতাসড়ত েগগণ নতুন রাজযপাট স্থাপন
কর অতীত িৃসতক েকন রাখ্ার জন্যই রাকখ্ন।
র্যুোর ো-র আক্রেকণ মর্য েকগর সপছু হকট দসেণ সদক সকর সগকয়সছল, তারা ধ্ন্যোসণক যর পর
সিসর্ন্ন সেকয় িারিার স্বীয় রাজয সত্রপুরা পুনরুদ্ধাকরর জন্য আক্রেণ করকছ। অেরোসণক যর আেকল
েগরা ১৫৮৪ সিস্টাকব্দ সত্রপুরার তদানীিন রাজধ্ানী উদয়পুর দখ্ল কর মনয়। েগ বসন্য উদয়পুকর
মপৌোঁকছ অিাকধ্ লুটতরাজ শরু কর মদয়। েগসসন্যরা উদয়পুর সিধ্বস্ত কর সত্রপুকরশ্বরী েসন্দকরর
সুউচ্চ িূড়াসট মর্কঙ্গ মেকল। এ প্রসকঙ্গ ব্রকজন্দ্র দি তাোঁর ‘উদয়পুর সিিরণ’ গ্রকন্থ উকল্লখ্ করকছন—
র্যা রাজোলা মথক উদ্ধৃত –
‘সি্ াকল সত্রপুরা মর্য েকগকর সজসনল।
অেরোসণ য াকল সত্রপুর হাসরল।।‘
(রাজোলা)
পরিত্ী সেকয় লযাণোসণ য (১৬২৬ সিঃ – ১৬৬০ সিঃ) সত্রপুকরশ্বরী েসন্দরসট সংস্কার করন। এ
প্রসকঙ্গ রাজোলায় উকল্লখ্ আকছ –
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‘ াসল ার েিিূড়া েক র্াসেয়াসছল।
পুনি্ার েহারাজা সনে্াণ সরল।।‘
অেরোসণক যর পলায়কনর পর েগরা সেগ্র দসেণ সত্রপুরা অঞ্চকল তাকদর রাজত্ব াকয়ে কর এিং
ধ্ীকর ধ্ীকর তারা এই অঞ্চকল িসসত রকত আরম্ভ কর। েকল পাি্তয িট্টগ্রাে মথক দসেণ সত্রপুরার
সিস্তীণ্ অঞ্চল েগ অধ্ুযসষত হকয় পকড়।
েগ জনকগাষ্ঠীর সকঙ্গ সত্রপুররাকজর অনিরত সং াত-র্যুদ্ধসিগ্রকহর মপছকন এ সট সিকশষ ারণ
রকয়কছ। এই টনাই পরিত্ী সেকয় এই অঞ্চকল সাংস্কৃসত মেলিন্ধন িা স্থানীয় অনান্য জনগকণর
উপর েগকদর প্রর্াি সিস্তাকরর মেকত্র প্রধ্ান ইন্ধকনর াজ করকছ।
স্থানীয় েগ জনকগাষ্ঠীর েকধ্য প্রিসলত মলা পুরাণ অনুর্যায়ী তাোঁরা সত্রপুকরশ্বরী েূসত্ক তাোঁকদর মদিী
িকল েীণ দাসি কর থাক ন। তাোঁকদর হাকত প্রাোণয ম ানও তথয না থা ায় স ংিা সত্রপুরার
েগজাসতর সোজ-সংস্কৃসতর ইসতহাস সংগৃহীত না হওয়ায় তাোঁকদর িংশ পরম্পরাক্রকে প্রিসলত সেথ
ক্রেশ গুরুত্বহীন হকয় পকড়কছ। তাকদর মলা পুরাকণ আকছ মর্য সত্রপুরার রাজা তাোঁকদর মদিী ‘েকগশ্বরী’ম িট্টগ্রাকের সদর াট অঞ্চল মথক িুসর কর একন উদয়পুকর স্থাপন করকছন। মস সম্পক ্
রাজোলায়, গকিষক র আকলািনায় ও সত্রপুর িংশািলী নাে প্রািীন গ্রকন্থ সতনসট সর্ন্ন সসদ্ধাকির
উকল্লখ্ পাই। রাজোলায় আকছ—
‘আর এ েি সদকত আরম্ভ সরল,
িাস্তুপূজা সং ল্প সিষ্ণুপ্রীকত ব ল।।
র্গিতী রাজাকত স্বপ্ন মদখ্ায় রাসত্রকত।
এই েকি আোয় স্থাপ রাজা েহাসকে।।
িাসটগ্রাকে িকটশ্বরী তাহার সন ট।
প্রস্তকরকত আসে আসছ আোর প্র ট।।
তথয হকত আসন আো এই েকি পূজ।
পাইিা িহুল ির মর্যইেকত র্জ।।
(শ্রী রাজোলা)
স্বপ্নাসদি হকয় ধ্ন্যোসণ য রসাঙ্গেদ্নক িট্টগ্রাকে পাসিকয় সত্রপুরাসুন্দরীক সত্রপুরায় সনকয় একস সিষ্ণু
প্রসতষ্ঠার জন্য সনসে্ত েসন্দকর মদিীক প্রসতষ্ঠা করন।
18 | P a g e

সত্রপুরার মলা সংস্কৃসতর সনষ্ঠািান গকিষ িঃ রসঞ্জৎ মদ তাোঁর গ্রকন্থ িট্টগ্রাকের মর্য স্থান মথক
সত্রপুরাসুন্দরীর েূসত্সট সংগ্রহ রা হয়, তার উকল্লখ্ করকছন—‘সত্রপুরার প্রধ্ান তীথ্স্থান জাসত
উপজাসতর সেলনক ন্দ্র সত্রপুকরকশ্বরীক িট্টগ্রাকের সীতাকুকণ্ডর সন টিত্ী িার কুণ্ড মথক সত্রপুরার
েহারাজা ১৫০১ সিস্টাকব্দ সনকয় র্যান। এখ্নও সীতাকুকণ্ডর সসন্নসহত তীথ্স্থান সহসাকি সত্রপুরাসুন্দরীর
নাে উকল্লখ্কর্যাগয”। (রাজন্যশাসসত সত্রপুরা ও িট্টগ্রাে, িঃ রসঞ্জৎ মদ, পৃঃ ১৩)।
এখ্াকন মদখ্া র্যাকে মর্য, সত্রপুকরশ্বরী সিগ্রকহর প্রাসপ্তর উৎস সহকসকি রাজোলা ও িঃ রসঞ্জৎ মদ-র
প্রিকন্ধ দুই সম্পূণ্ সর্ন্ন স্থাকনর উকল্লখ্ পাওয়া র্যায়।
এসদক , সত্রপুর িংশািলীকতও এসিষকয় এ সট স্পি তথয মদওয়া আকছ—
‘রাধ্া ৃষ্ণ স্থাসপিাকর েি আরসম্ভল।
িকট্টশ্বরী মদিী আসস স্বপ্ন মদখ্াইল।
এেকি আোক রাজা রহ স্থাপন।
নতুিা অিযাহসত মতাোর নাসহ দািন।।
এই েকি র্যসদ আো স্থাপন না র।
তকি জান রাজা মতাোর নাসহ সনস্তার।।
িট্টগ্রাকে সদর াকট এ িৃেেূকল।
পূজকয় আোকর সদা েগ স কল।।
মসই স্থান হকত শীঘ্র আনহ আোয়।
(সত্রপুর িংশািলী)
এখ্াকন সত্রপুকরশ্বরী মর্য েগপূসজতা মদিী মস সিষকয় স্পি উকল্লখ্ রকয়কছ। েগকদর মলা শ্রুসতর স সঞ্চৎ
সােয এখ্াকন পাওয়া র্যায়।
এছাড়া সত্রপুরাসুন্দরী মদিীর েূসত্র িণ্না প্রসকঙ্গ সত্রপুরার প্রেতে গকিষ সপ্রয়ব্রত র্ট্টািার্য্ সিস্তৃত
আকলািনা করকছন। সতসন মদিীর মর্য আসঙ্গ িণ্না সদকয়কছন, তাকত মদিীক েকঙ্গালকয়ি মগাষ্ঠীর্ূত
োনুকষর েকতা মিাখ্ মছাকটা, না িযাপ্টা ইতযাসদ সিকেষণ কর আরণয েূসত্ িকল উকল্লখ্ করকছন
এিং তেশাকরাক্ত েূসত্তোনুর্যায়ী সত্রপুরাসুন্দরী নন িকল দাসি করকছন। এখ্াকন উকল্লখ্য মর্য, েগরা
মিৌদ্ধ ধ্ে্ািলম্বী। মিৌদ্ধ এ জটা মদিীর সকঙ্গ সহন্দু ‘তারা’ মদিীর সেল আকছ। মিৌদ্ধ িাস নীর
েূসত্ও সহন্দু িােুণ্ডার অনুরূপ। এছাড়া শিরকদি পূসজতা সতন নাকে পসরসিত শিরী, পণ্শিরী,
নগ্নশিরী ও মিৌদ্ধগণ তৃ্ ‘জাঙ্গুসল তারা’ নাকে অসি্তা। ইসন সদগ্িসনা। েহার্যানী মিৌদ্ধেকত ইসত
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মিাসধ্সত্ব অিকলাস কতশ্বর-এর পেী। পরিত্ী াকল মিৌদ্ধরা আক্রাি হকল মিৌদ্ধ মদিকদিী সহন্দু
মদিকদিীকত রূপািসরত হন। এই সংসেশ্রকণর-সিসেশ্রকণর ইসতহাসগত স্বী ৃসত মতা রকয়কছই।
[ মশষাংশ আগােী সংখ্যায় ]

সূসিপত্র
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মছাটগল্প

িীজেে
সিশ্বদীপ মদ
গত াল রাকত্রই আোর োরা র্যাওয়ার থা। এইসেয় আোর সনথর মদহটা শুকয় থা ার থা েকগ্র
শীতল অন্ধ াকর।
আজ এ টু আকগই জানকত পারলাে িযাপারটা। র্যখ্ন সম্রাট ওর িাইক র মহলকেটটা মদখ্াল,
মদকখ্ই িেক উিলাে। ীর ে অদ্ভুত মছোঁিকড় মগকছ। ওঃ ! েুহূকত্ স্পি মদখ্কত মপলাে দৃযটা।
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দ্রুত মিকগ িাই টা এসগকয় আসকছ। িাল েদযপ সম্রাকটর সপছকন িকস আসছ আসে। মনশার
ম াকর িাম্পারটা িুেকত পারল না সম্রাট। সছটক মগল িাই টা। িাই মথক সছটক মিসরকয় মগলাে
আসে। সম্রাট িাই সুদ্ধ এসগকয় মগল সােকনর সদক । মহলকেট থা ায় ম ানও েসত হল না ওর।
সস্কট কর মিশ স ছুদূর সহসন্দ ছসির নায়ক র েতন সগকয় সকজাকর ধ্াো োরল লযাম্পকপাকস্ট।
মলা জন ছুকট আসকছ আকশপাকশর মদা ান মথক । এ টু দূকর আসে। তখ্নও স মগাোসে এ টু
এ টু, নাস ……।
ওঃ। সিরাট োোঁড়া মগকছ। র্াসগযস তুই দাোঁড়াস সন তন্ময়। সসতযই তাই। অথি অন্যসদন হকল আসে
হয়কতা দাোঁসড়কয়ই মর্যতাে। াল র্যখ্ন সম্রাট মোন কর িলল, ‘মস ীকর তারাতলায়! দাোঁড়া দাোঁড়া,
আসে আসসছ’। সসতযই মিশ নসেউজি হকয় মগসছলাে। েকনর অিস্থা এেন মর্য এ া থা কতই
ইো রকছ অথি পক কটর অিস্থা র্ািকল দাোঁসড়কয় র্যাওয়াই মশ্রয়। সম্রাকটর সকঙ্গ র্যাওয়া োকনই
অকটার র্াড়াটা, োকন ছ’টা ার সাশ্রয়। োকসর িাইশ তাসরখ্ ছ’টা ার োয়া িড় ে নয়। স ন্তু
এ া থা িার ইকেটা এতই প্রিল সছল মশষ অিসধ্ না-ই কর সদকয়সছলাে, আকর আোর অকটা
একস মগকছ। আসে মিসরকয় র্যাসে ...
সম্রাট িাইক স্টাট্ সদকয় িলল, মন এিার িস। র্য় মনই। আজ আসে এ কোোঁটাও খ্াইসন। আর
আেরা মতা ক্লাি পর্য্ি র্যাি। জাস্ট দু’সেসনকটর পথ। িকল আয়।
--- নাকর, আসে ক্লাকি র্যাি না। এ টু সনরুপেকদর িাসড় র্যাি।
থাটা শুকনই খ্যাোঁ খ্যাোঁ কর হাসকত লাগল সম্রাট, ‘তুই মিাধ্হয় আর ম ানওসদনই িাইক িড়সি
না। আকি গাণ্ডু এই দযাখ্ সপছকনর মহলকেট। তুই না হয় পকরই মন শালা িরকপা । মহলকেট
থা কল মতা আর...
--- আসে ক্লাকি র্যাওয়া মছকড় সদকয়সছ।
--- দূর শালা। থা তুই। আসে মিসরকয় মগলাে। িহুৎ টায়াি্ লাগকছ। এ টু পুসরয়া না মখ্কল...
েুকখ্র ওপর মধ্াোঁয়া মছকড় এসগকয় মগল সম্রাট। আর আসে হাে মছকড় িাোঁিলাে। ক্লাকি সম্রাকটর
অকন িযালা িােুণ্ডা আকছ। এই দাসে িা সরটা পাওয়ার আকগ অিসধ্ র্যারা সম্রাটক পািাই সদত
না মসর্াকি, এখ্ন মসইসি পরজীিীগুকলা সম্রাটক আোঁ কড় ধ্করকছ। গাোঁজা, েদ এসকির মর্যাগানদার
সম্রাট একদর ঈশ্বর হকয় উকিকছ। আসে পাড়ার মর্তর না ুক রাস্তাটা পার হকয় একলাকেকলা হাোঁটকত
লাগলাে। এেুসন িাসড় মর্যকত ইকে রকছ না। তাছাড়া আজ মতা এ টু তাড়াতাসড় সেকরসছ অসেস
মথক । অন্য সেয় হকল ক্লাকি সগকয় এ টু যারাে সপসটকয় আসা মর্যত। স ন্তু ইদানীং আর ক্লাকি
র্যাওয়া র্যায় না। গাোঁজা-েকদর দূরি আসর জকে প্রসতসদন।
সম্রাকটর সাকথ আজ আর মদখ্া না হকলই মিাধ্হয় র্াকলা হত। তাহকল াল রাকত্রর দু ্টনার থাটা
জানকত পারতাে না। পকর আিার র্যখ্ন মদখ্া হত তখ্ন আসে হয়কতা িযাপারটাক সাধ্ারণর্াকিই
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সনতাে। স ন্তু আজ, র্যখ্ন জানকত পারলাে াল ওর িাইক িড়কল েৃতযু অসনিার্য্ সছল, ম েন
অদ্ভুত সি অনুর্ূসত হকে। প্রথে র্যখ্ন শুনলাে এ টা িাণ্ডা সশরসশরাসন মনকে মগসছল মেরুদণ্ড সদকয়।
স ন্তু র্যত সেয় র্যাকে অনুর্ূসতটা পাকে র্যাকে। এখ্ন ম েন মর্যন এ টা আেকশাস হকে। এিং
তত আসে অিা হকয় র্যাসে। আসে স পালািার থা র্ািসছ ?
খ্ুি মছাটকিলার এ টা টনা েকন পড়কছ। আসে তখ্ন ক্লাস সি-কোকর পসড়। আোকদর কুকয়াকত
এ টা মিড়াল পকড় সগকয়সছল। কুকয়ার সর্তকর গসজকয় ওিা গাছপালাক আোঁ কড় ধ্কর িাোঁিকত
িাইসছল প্রাণপকণ। িািা িালসত নাসেকয় সদকয়সছল কুকয়ার সর্তর। র্যাকত মসটাক ধ্কর উকি আসকত
পাকর মিড়ালটা। স ন্তু মিড়ালটা স ছুকতই িালসতটার ওপর উিকত পারসছল না। র্যতিার মিিা রকছ,
ততিার সপছকল র্যাকে। আর আেরা িেক িেক উিসছ। র্কয় আোকদর িু সহে হকয় র্যাসেল।
মশষকেশ মিড়ালটা সেল হল। কুকয়া মথক মিসরকয় একস েুপ কর লাে োরল োসটকত। তারপর
অকন েণ িুপ কর িকসসছল মিড়ালটা। মিাধ্হয় ওর েুদ্র েসস্তষ্ক সদকয় িুকে সনসেল ী সিরাট
র্াগয ওর। মসই মথক দৃযটা আোর েগকজ মগোঁকথ মগকছ। ‘েৃতযু মথক সেকর আসা’ িলকত এই
দৃযটাই আোর েকন একসকছ এত াল।
মিোঁকি র্যাওয়ার পর মিড়ালটার মর্য অনুর্ূসত হকয়সছল তার এ টাই নাে। সুখ্। প্রিল সুখ্। এিং
এখ্ানটাকতই আির্য্ ... আোর ম ান অনুর্ূসত হকে না। র্যসদও আোর সরাসসর অসর্জ্ঞতা হয়সন
তিু ... । ম ন িারিার েকন হকে, র্যসদ াল দাোঁসড়কয় মর্যতাে তারাতলায়। র্যসদ অকপো রতাে
সম্রাকটর জকন্য। রাস্তার ধ্াকর আোর পকড় থা া রক্তাক্ত েৃতকদহটার প্রসত সহংকস হকে। এিং এ টু
আকগ েকন আসা থাটার গা মথক আসে এ টু এ টু কর প্রশ্ন সিহ্ন েুকছ মেলসছ। না, ম ানও
সকন্দহ মনই, আসে পালাকত িাইসছ। জীিকনর াছ মথক , হয়কতা িা সনকজর াছ মথক ও।
হ্যাোঁ, সতয়াসা আোর েকনর থাটা জানকত পারকল আোক তীব্র র্ৎ্সনা রকি। মস এ া এ া
এ টা লড়াই িালাকে, তাও প্রতযের্াকি, আর আসে? এতদূর মথক এ টা পকরাে র্যুদ্ধ রকত
সগকয়ই পালািার থা র্ািসছ! সি ই। তিু সিিাটা মিাধ্হয় অেূল নয়। াল র্যসদ আসে োরা
মর্যতাে তাহকল সতয়াসা ধ্বংকসর েুকখ্ােুসখ্ হত এ থা সসতয। স ন্তু মশষকেশ হয়কতা একত ওর
র্াকলাই হত। ওকদর সিার। সতয়াসা, সতয়াসার িািা, ো।
সতয়াসার িািা াল আোয় মোন করসছকলন। তাোঁর অসেস মথক । আসেও তখ্ন অসেকস। সরাসসর
িকলসছকলন, মদকখ্া, লার্ েযাকরজ মতা তই হকে। আসেও আপসি রতাে না। স ন্তু ... সপ্ল্জ
মিান্ট োইন্ি, মতাোর িা সরটা ...! তারপর িাণ্ডা, আরও িাণ্ডা হকয় মগসছল তাোঁর ণ্ঠস্বর, মতাোকদর
সম্প ট্ া মতােরা এখ্াকনই মশষ কর দাও। আসে সতয়াসাক ও এ থা িকলসছ। মতাোক ও এ থা
জাসনকয় সদলাে। োি্ োকসর গরকেও আোর াোঁপুসন সদকয় শীত রসছল। সতয়াসার িািার ধ্াতি
শীতল ণ্ঠস্বর িস কত মর্যন মোন মথক মিসরকয় একসসছল এ টা ধ্ারাকলা অর হকয়। আর আোর
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ণ্ঠনাসলকত আলকতা কর িাপ সদসেল। দু-এ মোোঁটা অদৃয রক্ত গসড়কয় একস আোর শাট্
সর্সজকয় সদকয়সছল। আসে প্রিণ্ড ােসছলাে।
সতয়াসা মোন করসছল সকন্ধকিলা। অসেস মথক তখ্ন সেরসছ। ওর ান্নাকর্জা স্বর – আসে আর
পারসছ না মগা। খ্ুি দ্রুত আোক মিািা কর সদকয়সছল। সতয়াসা আরও অকন থা িকলসছল, ওর
িািার রাকগর থা। োকয়র ান্নার থা। ওর অসহায়তার থা। এ াস কত্বর থা, অসস্থরতার
থা। স ন্তু মসসি থা না িলকলও িলত। ‘আসে আর পারসছ না মগা’ সতয়াসার এই এ টা
থাকতই আসে সেস্ত িযাপারটা িুেকত মপকরসছলাে। ম ানওসদন ওকদর িাসড় র্যাইসন। স ন্তু ঐ এ টা
থাকতই আসে ওকদর িাসড়র মর্তরটা মদখ্কত মপকয়সছলাে। সতয়াসার োকয়র শূন্য দৃসি। গাকল
শু কনা ান্নার দাগ। ওর িািার অনেনীয় েকনার্াি ও অসহায় পায়িাসর। এ টু দূকর, হয়কতা িা
খ্াকটর ছসত্র ধ্কর সতয়াসার সনিুপ দাোঁসড়কয় থা া।
আসকল সতয়াসার জকন্মর েুহূত্ মথক এ িাসড়র এ র মথক অন্য কর উকড় মিসড়কয়কছ এ টা
স্বপ্ন। এ জন সুপ্রসতসষ্ঠত মর্যাগয োনুকষর স্বপ্ন। সতয়াসার সেস্ত দায়র্ার থা কি র্যার হাকত। মছাট্ট
সতয়াসা এ টু এ টু কর িড় হকয়কছ আর ধ্ীকর ধ্ীকর শাখ্া-প্রশাখ্া সিস্তার করকছ মসই স্বপ্ন। আজ
র্যখ্ন এ িাসড়কত শুধ্ু স্বপ্নটাই এ এিং এ োত্র স্বপ্ন, তখ্ন হিাৎ মসই স্বকপ্নর িানা েুিকড় মগকছ।
আহত পাসখ্র েতন তার লুসটকয় পড়া ছায়া এ িাসড়র সি আকলাক মর্যন েুহূত্ ম ক সদকয়কছ।
রাত িাড়কছ। আোকদর এসদ টা সদয ল াতা সপনক াি মজাগাড় করকছ সি ানায়। স ন্তু আসকল
এখ্নও েেস্বলই রকয় মগকছ। রাত দশটার পরই রাস্তা াকট মলা জকনর িলািল অকপো ত
ৃ ে।
হ্যাকলাকজকনর ম ালাকট আকলার সর্তর হাোঁটসছ। িূড়াি সিষণ্ণ এ টা রাত আোর িাসরসদক ছসড়কয়
সছসটকয়।
আকরা মিশ স ছুেণ হাোঁটিার পর আোর ম েন লজ্জা রকত লাগল, সছঃ! সতয়াসাক স আসে অন্য
ারও হাকত তুকল মদওয়ার থা র্ািসছ। সতয়াসা, মর্য মেকয়টা তার িাসড়র সিরুকদ্ধ লড়াই কর
িকলকছ, তীব্র লড়াই – আোর সাোন্য িা সরর সাোন্য মিোঁকি থা ার সাকথ র্যুক্ত হকত িাইকছ, অিত
অথ্সনসত র্াকি র্াকলা থা ার সম্ভািনাগুকলাক অগ্রাহ্য কর – আসে তাক ছাড়কত িাইসছ! তাক !
না, না। সনিয়ই আসে তা িাইসছ না। শুধ্ু র্ািসছ, েৃতযু র্যসদ াল সসরকয় সদত আোয়, তাহকল ী
হত! আসকল াল সতয়াসার মোনটার পর মথক এ টাই সিিা োথায় রু কছ আোর। আোর জন্য,
শুধ্ু আোর জন্য তগুকলা োনুষ ি পাকে। হয়কতা তাই েৃতুয আোক এ টা সুকর্যাগ সদসেল।
স্পি মদখ্কত মপলাে আোক মোন রকছ, সম্রাট নয়, াকলা িাদর পসরসহত এ টা র্য়ঙ্কর ঙ্কাল!
েৃতযু ! িারিার অনুকরাধ্ রকছ দাোঁসড়কয় থা কত। মস আসকি... ।
িাসড় মেরার পকথ শুনকত মপলাে ম উ এ জন ক্লাকির সােকন িকস মজাকর মজাকর গাইকছ। গলা
শুকনই সিনকত পারলাে, পযাঙ্কা। আোক মদকখ্ই িা ল, ‘অযাই তন্ময়, শুকন র্যা’। পযাঙ্কাক আসে
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আজ াল োনুষ মতা দূকরর থা প্রাণী িকলও র্াসিনা। ’সদন আকগ পাড়ারই এ সট মেকয়র স্নান
রার দৃয লুস কয় মদখ্কত সগকয় মিধ্ড় োর মখ্কয় শর্যযাশায়ী হকয় পকড়সছল। এখ্ন এ টু মসকর
উকিই আ ণ্ঠ েদ সগকল িকস আকছ। আসে িকলই র্যাসেলাে, হিাৎ শুনলাে সম্রাকটর গলা, অযাই
তন্ময়, মশান না।
সগকয় মদসখ্ ক্লাকির সােকন অন্ধ াকরর সর্তর আরও অন্ধ ার হকয় িকস আকছ পযাঙ্কা আর সম্রাট।
সম্রাট মছাট্ট এ টা াোঁসি সদকয় গাোঁজার পাতা াটকছ র্যে সহ াকর। িলল, ী হকয়কছ মতার?
--- ী হকি।
--- োকলর সাকথ িাওয়াল হকয়কছ? দযাখ্ এ টু আকগই র্যখ্ন মদখ্া হল সকন্দহ হসেল। আর এখ্ন
মতার মহোঁকট র্যাওয়া মদকখ্ আই অযাে সসওর, কুছ মতা হুয়া হ্যায়।
--- আসে িাসড় র্যাসে।
--- আকর দাোঁড়া না। এ টু িকস র্যা, জাসনস পযাঙ্কা, তন্মকয়র গাল্কিন্িটাক মহর্ী মদখ্কত। আসে
মদকখ্সছ।
তাই শুকন পযাঙ্কা খ্যাোঁ খ্যাোঁ কর হাসকত হাসকত িলল, ‘আকর িাওয়া, লাইন োরকল ওর’ে এ টু
আধ্টু...’
পযাঙ্কা এই পর্য্ি অসংখ্য মপ্রাকপাজ করকছ। িলা িাহুলয ম উই পািা মদয়সন। পযাঙ্কারা র্াড়া
িাসড়কত থাক , পযাঙ্কা মগািাউকন াজ কর, ওর মিকহরা াকলা, শীণ্ ায়, পাড়ায় র্ীষণ িদনাে
– না ি রার অকন র্যুসক্ত মেকয়গুসল মদসখ্কয়কছ। মশষকেশ পযাঙ্কা মেকয়কদর িাথরুকে উোঁস োরা
শুরু করকছ।
সম্রাকটর সেস্যা অন্য। মস হ্যান্িসাে, িাট্। মেকয়কদর অর্াি তার ম াকনাসদনই হয়সন। স ন্তু মসই
মর্য কলকজর োস্ট্ ইয়াকর সুপণ্া নাকের মেকয়টা ওক প্রতযাখ্যান করসছল আজ পর্য্ি ও মসই
আ াতটা সােলাকত পাকরসন। েুসত্র প্রকয়াজনীয়তা ছাড়া মেকয়কদর সকঙ্গ সেশিার েতন ারণ মস
খ্ুোঁকজ পায় না তারপর মথক ই।
সম্রাট এিার মিশ সসসরয়াস র্সঙ্গকত িলল, ‘তন্ময়, এইসি ন্যা াপনা ছাড়। নইকল শুধ্ু শুধ্ু ি
পাসি। মেকয়রা শুধ্ু ...’
সোকজর সহসাকি সম্রাট আর পযাঙ্কা দু’জন সর্ন্ন জগকতর িাসসন্দা। স ন্তু এ টা সদক দুজকনর র্ীষণ
সেল। র্াকলািাসার ওপর মথক সিশ্বাস হাসরকয় মেকলকছ ওরা। এও স এ ধ্রকনর েৃতযু নয়!
গাোঁজার টু গকন্ধর সর্তর মথক স ওকদর শিদাকহর গন্ধই মর্কস আসকছ না? িললাে, মতারা র্ুল
র্ািসছস। র্াকলািাসা জীিকনই না’ই থা কত পাকর। স ন্তু র্াকলািাসার ওপর সিশ্বাসটা হাসরকয়
মেলাটা আোর েকত...
--- মদার শালা জ্ঞান োরাসেস?
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সম্রাট মিোঁসিকয় উিল, খ্ুি র্াকলািাসা মদখ্াসেস না?
সি এই সেয় মোন মিকজ উিল। সতয়াসা। ান্নাকর্জা আকিগেয় স্বকর িলল, াল এ িার মদখ্া
রকত পারকি? লাইকব্ররী র্যাওয়ার নাে কর আসি। সাকড় ন’টা নাগাদ। মতাোয় মদখ্কত এত ইকে
রকছ...
ম ন জাসননা মিাকখ্ জল িকল এল। িললাে, আসি।
--- মতাোর অসেস...
--- মস েযাকনজ কর মনি।
আসে এখ্ন িাসড়র পকথ। আ াশ সদকয় এ টা মপ্ল্ন র্যাকে। সতয়াসাকদর িাসড় এয়ারকপাকট্র
াছা াসছ। ওকদর িাসড়র খ্ুি াছ সদকয় মপ্ল্ন র্যায়। এই মপ্ল্নটার স এখ্ন ওকদর িাসড়র খ্ুি াছ
সদকয় র্যাকে? মপ্ল্নটার সদক মদখ্কত মদখ্কত িললাে, আোক েো কর সদও সতয়াসা। আসে স্পি
মদখ্কত পাসে মতাোয়। তুসে ছাকদ, জানালায় অথিা িযাল সনকত। আোক খ্ুোঁজছ। আর আসে
পালািার থা র্ািসছলাে! আোর সনকজর উপর ম ন্না হকে সতয়াসা। আসে এখ্ন িুেকত পারসছ
াল আোক েৃতযু র নাগাল মথক আসকল দূকর সসরকয় সনকয় সগকয়সছল আোকদর সর্তর ার িার
অেকরর এ অকো সম্প ।্ ী আির্য্! আসে এতেণ তাক ই অিকহলা কর িকলসছলাে সিকিকয়
মিসশ। তকি স িাস্তকির মিাের মখ্কত মখ্কত ম ানও এ সিন্দুকত জন্ম সনসেল সংশয়! োরণকরাকগর
েতন র্যা এ সিন্দু মথক অন্য সিন্দু হকয় ছসড়কয় পড়কত পারত সি্ত্র। পযাঙ্কার েকতা, সম্রাকটর
েকতা তকি স আসেও সিশ্বাস হাসরকয় মেকলসছলাে? আসেও স োরা র্যাসেলাে ওকদর েকতা ...
সতয়াসা? আসে ... আসে ম ন র্ুকল র্যাসেলাে মিোঁকি থা ার মসই িীজেকের থা ... র্াকলািাসা ...
ওঃ সতয়াসা! আসে আিার মিোঁকি উিসছ ... এই দযাকখ্া ...

সূসিপত্র
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অণুগল্প

মপ্রতসেয়
ব্রতীন িসু
(১)
জানুয়াসর োকসর রাত নটা। সলটল েযাগাসজন মেলা িলকছ। খ্ুি মিসশ মলা মনই আর নন্দন িত্বকর।
িল, এিার মেরা র্যা । আর স রকি মথক । আর মনই এ টাও। সি মশষ হকয় মগকছ। অসিনাশ
িািুর হাতটা হাল া কর মিকপ ধ্রকলন সুনন্দা।
হ্যা িল। মদখ্ এিাকরও সিাই মরখ্াক র্ালকিকস সনকয়কছ। পোঁসিকশ পা সদল আোকদর মরখ্া।
স সুন্দর মদখ্কত হকয়কছ তাই না?
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সুনন্দা অসিনাশিািুর মিাকখ্র সদক অল্পেণ তাস কয় মিাখ্ সসরকয় সনল।
িাক্তার িকলকছন, স ছু রার মনই। আকস্ত আকস্ত কে র্যাকি।
শব্দকরখ্া। অসিনাশিািুর শুরু রা েযাগাসজন। আদর কর িা কতন মরখ্া িকল।
িার িছর হল অথ্ার্াকি িন্ধ। এ সদন মোোঁক র োথায় াগজওয়ালা মিক িার টা া স কলা দকর
সি সিসক্র কর সদকত হকয়কছ।
তারপর মথক প্রকতয িই মেলাকত প্রকতয নতুন গকল্প সিতায় অসিনাশ িািু মরখ্ার অসস্তত্ব
খ্ুোঁজকত আকসন। খ্ুোঁকজ পান।
মপ্রত সেয়।
(২)
র মগাছাকত মগাছাকত আলোসরর মগাপন তা মথক মগালাপ াকির িািটা মিসরকয় একলা।
অকন িছর আকগ ার মসই সদনটা েকন পকড় মগল রুিাইকয়র।
মতার নাে সদলাে সিজািা। তুই আোর সিটুকু। মতাক ম ানসদন খ্ুলকিা না। আসে িাই না দুিু
হাওয়া মজকন মেলু আোক ।
র্ুকলই মগসছল রুিাই ওটার থা। একতাসদন িাকদ হিাৎ কর হাকত মপকয় র্ােকত ইকে হল পুকরাকনা
মদওয়া থা। এ িার খ্ুকল মদখ্কল স হকি।
না থা ।
েকনর যানর্াকস মদকখ্ সনকলই হকি। মসই এ টা অিল এ হাজাকরর মনাট। জল ছাকপর জায়গাটায়
এ টা াোঁপা হাকতর সই। োধ্যসেক োস্ট্ সিসর্শন পাওয়ার পর পাওয়া। সদদার মদওয়া মশষ
উপহার। আোর শ্রদ্ধার শব্দক াষ।
মসসদন সারারাত সদদার সাকথ থা িকলসছলাে।
মর্াকরর সদক টু টুস একস ুে র্াোকলা, োেদাদু আোর মরজাে মিসরকয়কছ। স্টার মপকয়সছ। স
মদকি?
আসে নতুন দু হাজাকরর মনাট সদলাে, স রসি এটা সনকয়?
আোর ম ৌতূহল, সলকখ্ মদি স ছ একত?
আইনি সলেন খ্ান সপজ্জা আকরা ত স িলল টু টুস । আসে তাস কয় রইলাে আোর হস্ত সশল্প
মেলা মথক ম না মগালাপ াকির িািটার সদক ।
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মপ্রত সেয়।
(৩)
মছাোঁস না।
মছাোঁস না।
এই র্যা!!
ছুোঁকয় সদসল মতা।
আিার স্নান রকত হকি এই অকিলায়।
সপসসোরা আজ াল পসরিাসর া সনয়সেত ফ্ল্যাকট থাক ন।
শসন েঙ্গল এ াদশী সগসড় অরন্ধন অিেী সিাই অন্ধ াকর।
মপ্রত সেয়।
(র্সিষ্যৎ)
ওরা এসগকয় র্যাকে। না থা ার অশরীরী তাসল াটাও।

সূসিপত্র
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সিতা

মদিাসশস েুকখ্াপাধ্যাকয়র িারসট সিতা

রাকত মলখ্া স ছু টু করা
১
সিছানায় ছানা জসড়কয় থা কত থা কত
িাোঁদ িাস িুকলর রাস্তায়
আ াকশ িািার ছসি
আোকত ছায়া মদয়
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ুকের কর র্যাসেনী রাকয়র গকণশ .
২
কুঞ্জর্কঙ্গর পর শূন্যতা
মছোঁডা গাোঁদার োলা সনকয়
এই অসহায় মদিতাক
িকড়া সনকজর েকন হয়
ীত্ন িাজকতই থাক সর্তর র্যকে
ৃষ্ণও
৩.
রাকতর গাছসট মদসখ্ আর আনন্দক
তার দু িাহুর সর্তকর
পাসখ্ আর পাসখ্র িাসা সনকয়
আরাে িাতাস পাতায় পাতায়
তারাকদর মোটায় আর গাছসটক ও

নীল মিাতাে খ্ুকল হাসকছ জানালা
রাধ্া হকয় আকছ সন্ধযার শরীর। পাড়াক ীত্কন মপকয়কছ। রতাল
আর মখ্াকলর র্যুগলিন্দী আ াশক এ সট মগৌরিসন্দ্র া সদল। রাগ আকগ
পূি্ মপকল মেক ও ষ্ণ
ৃ দশ্ন
িাোঁসশর ুে মর্কে মগকল রান্না পুকড় র্যায়। মপখ্ে পািার আকগ েয়ূরসট খ্ুোঁসজ। মপ্রকের শীতল লসসট
গ্রীষ্ম িায়। ল কর েকর র্যাকে রজস্বলার
ান্না। মদিতাসটক তকি ী মদকি!
সুদশ্ন নাস পাঞ্চজন্য!
ব্রকজর ধ্ূসলর সর্তকর মগাোঁসাই মগাপী হকয় পকড়। সনঃসঙ্গ। এ া ী। েন্থর সেয়। অতুল প্রসাকদ
মিাকি। রজনী াি পায়। পা পা কর িকল র্যাকে মগাপাল। রাসত্র খ্ন পরকোৎসি
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শকির সর্তকর র্াকলািাসা িকস উচ্চারণ রকছ নতুন িাসার খ্ির

সেকর সেকর র্যেুনা ও তোকল
রাধ্াোখ্া সন্ধযা। ীত্ন গুসছকয় সনকে োলা ও িন্দন। মখ্াল ত্াকল
রস সল আোঁ া হকলা। আখ্র দাও
এই রাসত্রর অসর্সাকর। িাোঁসশক মদসখ্
ৃষ্ণ আর পূি্রাকগ
পরাগকোিন শব্দসট েুকলর সম্প ক্
অসিধ্ র্াি মদয়। র্ািনাক না িলকত পাসর না িকলই মস অিাধ্য।
লেণকরখ্াসট মপকরাকলই পর ীয়া।
মনাল মর্কে র্যায়
মগৌর অঙ্গ মিাকখ্র আরাে মদয় পদসটর সাকথ। িসন্দ্র াও ছসড়কয় পকড়। পাড়াসট ধ্ীকর ধ্ীকর উধ্ব্িাহু
হয়। সংসাকরর রন্ধন পুকড় র্যায়
সিষ্ণুসপ্রয়ার াতরতায়
তজ্া ও র্যুকদ্ধর মশকষ েুকলর সুিাকস মপ্রে কুঞ্জর্কঙ্গর পর োথুর মরকখ্কছ

মহ রহস্যেয়ী
দুপুকরর াকছ ধ্ূ ধ্ূ ঋকণ পকড় র্যাই
আ াশ অিা মলকখ্
েুসন্ন সিসির গরু হাসরকয় মগকল
এ টা িাপা ান্না জল খ্ুকোঁ জ মেকর
গাছ তার ছায়ায় মিক মনয়
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ক্লাি পাতা আর িাকলর নীকি
বিত্র োস ুসেকয় পড়কল
েৃত আত্মীয় আকস
স ছুেণ স্বকপ্ন মিসড়কয় আসা
শু কনা কুকয়ায় পকড় থা া
র্াকলািাসার লাকশ
শরীর সদকয়
র্াকলালাগা সিক ল মেকর

সূসিপত্র
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সিতা

মজদ
প্রসতো রায় সিশ্বাস
এ সট মেকয় গুসট গুসট পাকয় িসকির উৎসকি আকস, প্রসতিছর।
অিগুসণ্ঠত হাত দুসট শঙ্খলাগা সাকপর েত মিোঁস কয় মিোঁস কয় নৃকতয েগ্ন হয়, পলাকশর লাকল।
সদকনর মথক হলুদ িুসর কর লাসগকয় মদয় আজও মতাোর সিকরাধ্ী গাকল।
তখ্নই পকড় থা সি সাকধ্র সংসার। পকড় থা ুকণ খ্াওয়া বজসি মপ্রে।
িাক ঐ ঐসতহ্য।
এত োয়ার ঐ সংস্কৃসতর টান।
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রিীন্দ্রনৃকতয এখ্নও তার মিসাোল শাসড়, খ্কস-পড়া ম ােকর মদিীরা আকস, অপ্সরা, উি্শী।
ইসতহাস মথক গাগ্ী আকস বেকত্রয়ী, সং সেত্রাও।
োগুকনর েুল িুকল গুোঁকজ আজও শকুিলা মর্যন তুসে।
জযাকহরা এই মতা রকক্তর টান।
র্াকলািাসাই েহা ্ জীিকনর করকছা প্রোণ
সদকয় সি জলাঞ্জসল,
তিু মপ্রে অতীত িজ্ন কর ....
োল্গুন আজ তাই উদাস, মতাোর ঐ রে রা েুকখ্।
মপ্রে অতীত িজ্ন কর....
মতাোর মিাকখ্ আজও তাই, না হারাকনার অতীত-মজদ।
এ মজকদই জযাকহরা; বিসিত্রয একসকছ র্ারকত।
সনকজর গাকল সনকজই রে লাসগকয় জযাকহরা, তুসে....
এোঁক কছা অজাকি োনসিত্র, গণতে র্ারকতর।

সূসিপত্র
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সিতা

কুোকরশ মতওয়ারীর সিতা
খ্াম্বাজ রাসত্রকত
সনরালম্ব হকয় িকস থা ার েকধ্যও এ টা
উন্মাদনা আকছ। মর্যসট মগাপনীয় হকলও
তার িা াগুসল স ন্তু খ্ুি পল্লি াতর।
আর মদাষ ম াথায়। এ সট েৃতকদহক ও
র্যসদ সজকজ্ঞস রা হয় তার মশষ ইকে,
মসও হয়কতা িকল উিকতই পাকর
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াসস্পয়ান সাগকরর ম উকয় র্াসকত
ম উ ছুোঁকয় ছুোঁকয় পরীকদর নৃতয মদখ্কত মপকল
মস প্রকয়াজকন সনকজর হাকতই খ্ুকল মেলকি
নরক র দ্বার। মর্যখ্াকন ড়াইকয় েুটি মতল
তাও আো। শুধ্ু তার আকগ মর্যন আশ্রকের
গং শব্দসট শুনকত মদওয়া হয় খ্াম্বাজ রাসত্রকত।

অপ্র াসশত
মেক র মর্তকর মর্য জলীয় িাস্প থাক
তার সকঙ্গ আসে তুলনা রকত িাই
নারীর মর্তকর থা া েনস্তকের
মেক কদর মর্যেন িা া থাক এিং গসড়কয় গসড়কয়
িকল মর্যকত পাকর সিষণ্ণ ম াকনা পানশালার সদক
জলীয় িাস্প ম কল ধ্ুইকয় সদকত পাকর
তার দু-কিাকখ্র পাতা
নারীরাও মর্য ম াকনা শীকতর দুপুকর
ছাকদর উপকর িকস মদখ্কত থাক লো পায়রার উড়াল
স ছুটা উপকর উড়ি সিকলর ছায়া মদকখ্
তারা স ছুকতই সি রকত পাকর না
ম ান মস্ককল মগকয় উিকি অপ্র াসশত গান
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আসদে
এ টা সিরুসনর মগাপন থা জানকত মিকয়
ান পাতকলই তার দাোঁকড়
এ ই সাকথ শুনকত পাওয়া র্যাকি
িুসড়র সরসনসিসন আর ম াড়ার মেষণ
খ্ুি তীক্ষ্ণ শ্রিণশসক্তর অসধ্ ারী ম উ
শুনকতও পাকর সিরুসনর মর্তকর গকল গকল
পড়কছ মোে
আর গরে সনঃশ্বাস মেলকছ গলনাঙ্ক
এসেয় মরসিজাকরটকরর মর্তর মথক
পাট খ্ুকল মিসরকয় আসা ম াকনা মপোঁয়াজ নািকত নািকত তার গা মথক মপাশা খ্ুকল মেলকত
মেলকত
মদখ্াকত িাইকি শল্ককোিকনর প্রসক্রযাসট
মসই আসদেই রকয় মগল আজও

উকন্মািন
মখ্ালা োকি দাোঁসড়কয় দুজন িৃদ্ধ
াক অসর্িাদন জানাকত টুসপ খ্ুকল
ওড়াসেল সিক ল িাতাকস
তা জানার থা সছকলানা
সপছকন দাোঁসড়কয় থা া নাঙ্গা গাছসটর
শুধ্ু িহু দুকর হাোগুসড সদকয় সদকয়
পাহাকড় উিকত থা া সূর্য্
হয়কতা জানকতা সি মগাপনীয় থা
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মতরিা আকলায় তার অসিসেশ্র ছায়া
র্ারী কর তুলসছল পাহাকড়র ক্লাি সানুকদশ
িহু নীকি েকনারে মেপল রাস্তায়
ছুটি ম াড়ার সপকি তুকতনখ্াকেন!

ম উ
জালতে ওই টপ াকলা কুেুদিাগান
তারপর ধ্ুেপাোঁসিল মপসরকয় রাইজানালা
সারাসদকনর মরাদালা োখ্া পদ্ায়
মলকগ থা া আলোজ লাসেকয় উিকতই
িাোঁসশ আকোদ গুনকলা আপাতত আর
শুনাসনর র্য় মনই
এখ্ন তরণীও িাইকছ প্রকোদরেণ

সূসিপত্র
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মছাটগল্প

সরীসৃপ
সদানন্দ সসংহ
এ
দুকটা সাপ েণা তুকল দাোঁসড়কয়। সােকন আসে। আই িাপ, সাকপরা স অত উোঁিুকত োথা মতাকল!
াটা সজর্ দুকটা সহ-স-স কর মির হকয়ই কু র্যাকে। সহ-স-স কর মর্যন িাতাস াটকছ, েুখ্
শুস কয় মগকল মর্যেন হয়। মর্যেন আোর।
আসকল আসে সাপ-টাপ এ দে র্য়ই পাইনা। এইসি াটা সজকর্ আোর র্য় করনা। কতািার
আোর পাকয়র ওপর সদকয় সাকপরা িকল মগকছ। এিকড়াকখ্িকড়া সিহ্ন মরকখ্। আোর স ছুই হয়সন।
ঐ মর্য, আোর র্য় করনা। আর র্য় কর ম ান শালারই িা লার্?
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আকরা োথা তুকল দাোঁড়ায় সাপ দুকটা। সহ-স-স কর সজর্ মির কর। সসতয িলকত মগকল সাপটাপগুকলাও আোক স ছুই করনা। হয়কতা সাহসই পায়না। কতাখ্াকনই কতা সাকপর সকঙ্গ আোর
মদখ্া হকয় র্যায়। েযাল্ েযাল্ কর ওরা আোর সদক মিকয় থাক । আর েণা মতাকল। তারপর
সুড়সুড় কর এ সেয় িকল র্যায়। এর েই হয়। আজও হকলা। োথা নাসেকয় সাপ দুকটা সুড়সুড়
কর িকল মর্যকত থাক । নরে াসোসটর ওপর সদকয়। মর্যকত মর্যকত িাগাকনর দুকটা সান ফ্ল্াওয়ার
গাকছ শরীরটাক মিশ কর পযাোঁিায়। তারপর মনই ম ান নড়নিড়ন। দুকটা সাকপরই এ ই র্ূসে া।
িাস্তুসাপ হিার সপ্ন মদখ্কছ নাস মর। মহই মহইকয়া। আোর হাকতর দুকটা স ল একস সান ফ্ল্াওয়ার
গাকছর গাকয় লাকগ। সাপ দুকটা এিার োসটকত। েুহূকত্র েকধ্যই সাপ দুকটা েণা তুকল দাোঁড়ায় অকন
অকন উোঁিুকত। তারপর সাপ দুকটা হিাৎ েণা নাসেকয় এ সকঙ্গ দুকটা িৃি রিনা রকত থাক । দুকটা
সাপই েুখ্ সদকয় সনকজর মলজটাক ােকড় ধ্করকছ। দুকটা স্টীকলর িা া মর্যন বতসর হকয় র্যায়। শক্ত,
খ্ুিই শক্ত। তারপরই হিাৎ িযাপারটা কট। মিাকখ্র সনকেকষ সাপ দুকটা লাে মেকর এক িাকর
ৃষ্ণিূড়া গাকছর আগায়। অদ্ভূত িযাপার! হিাৎ আিার সাপ দুকটা শূকন্য োোঁপ মদয়। িাতাকস সাোঁতার
াটকত াটকত সাপ দুকটা আিার সনকি মনকে আকস। আিার দুকটা স্টীকলর িা া বতসর হয়। তারপর
লাে মেকর অন্য আকর টা গাকছর োথায় উকি র্যায়। স ছুেকণর েকধ্যই আিার র্াসকত র্াসকত
সনকি। আিার পুনরািৃসি কট। শুধ্ু গাছগুসল পালকট র্যায়। এ মর্যন এ মখ্লা। আসে অিা হকয়
মদখ্কত থাস । তারপর আসে ছুটকত থাস । এই অদ্ভূত িযাপারসট সিাইক জানাকনা দর ার।
দুই
ছুটকত ছুটকত আসে এ সেয় এ জন োোসর িয়স্ক মলা ক হিদি হকয় সােকন হাোঁটকত মদসখ্।
আসে মলা সটক িা কত থাস , এ টু শুনকিন? মলা সট শুনকতই পান না। আসে আিার িাস ,
শুনকছন, শুনকছন? আির্য্ মলা সট আোক এ িার মপছন সেকর মদকখ্ আকরা মজাকর মহোঁকট সেসলকয়
র্যান। আসে হাোঁপাকত হাোঁপাকত দাোঁসড়কয় পসড়। মদসখ্, সােকনই এ জন িৃদ্ধ মলা লাসি সনকয় হাোঁটকছন।
আসে এসগকয় িৃদ্ধ মলা সটর াকছ সগকয় িসল, জাকনন, দুকটা সাপ---।
মিাখ্ দুসট মগাল কর দাোঁসড়কয় পকড়ন িৃদ্ধ মলা সট, সা-প!
--- হ্যাোঁ সাপ। উড়ি সাপ।
--- উড়ি সাপ?
--- হ্যাোঁ হ্যাোঁ, আোর পাকয়র াছ মথক দুকটা সাপ সু-ই-ই কর এ গাকছর োথায় উকি মগল।
িাতাকস র্াসকত র্াসকত আিার মনকে এল।
--- মিশ মিশ।
--- তারপর আিার উকি মগল, আিার মনকে এল। আপসন মদখ্কিন সাপ দুকটাক ? মদখ্কিন?
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--- উহু, আোর এ দে সেয় মনই। এ
াজ রুন আপসন, এিার র্যসদ সাপ দুকটাক হাকতর
াকছ পান, খ্প কর সাপ দুকটা ধ্কর মেলকিন। তারপর মিোঁকি মদকিন। র্াকলা দাে পাকিন। আো
িসল। িকল িৃদ্ধ মলা সট িকল মর্যকত থাক ন।
দুঃখ্ হয় আোর, িযাপারটা সিশ্বাস রকলন না িকল। এেন সেয় সেটোট মপাশা পরা এ
র্যুি ক মদসখ্ এসদক ই আসকছ। হাকত মিশ কয় সট র্ার োইল। াকছ আসকতই আসে িসল,
এিস উজ সে, আপনার স খ্ুি তাড়া?
র্যুি সট দাোঁড়ায়, ম ন িলুন মতা?
আসে িসল, দুকটা সাপ মদখ্কিন? উড়ি সাপ। িাতাকস মর্কস মর্কস মিড়ায়।
তাসেকলযর হাসস মহকস র্যুি সট িকল, দুঃসখ্ত স্যার, আোর এ দে সেয় মনই। িকল র্যায় র্যুি সট।
এিার আসে এ া এ া হাোঁটকত থাস । হাোঁটকত হাোঁটকত আসে এ িাসস্টযাকণ্ড এ জন র্দ্রেসহলাক
দাোঁসড়কয় থা কত মদসখ্। মিাকখ্ সানগ্লাস। যােলা এিং মিশ সুন্দরী। আসে দাোঁসড়কয় পসড়। আোর
স নার সদকয় অসুস্থ োনুকষরা িকল র্যায়। আসে র্দ্রেসহলার সদক তা াসে। র্দ্রেসহলাও আোর
মদক তা াকেন।
সতন
সােকন এসগকয় আসে েৃদু হাসস। র্দ্রেসহলাও েৃদু হাকসন। আসে িলকত শুরু সর, জাকনন, আজ
আোর পাকয়র াছ মথক দুকটা সাপ লাে মেকর গাকছর উপকর উকি মগল, তারপর র্াসকত র্াসকত
সনকি মনকে এল। শুকন র্দ্রেসহলা উির মদন, িাঃ, মিশ ইন্টাকরসস্টং মতা। আসে আিার িলকত থাস ,
আপসন সাপ দুকটাক মদখ্কিন? িযাপারটা এ টু অদ্ভুত মতা, ম উ সিশ্বাস রকত িাইকছনা। র্যাকিন
আপসন আোর সকঙ্গ? উড়ি সাপ দুকটাক মদখ্কিন? র্যাকিন?
--- ী িলকছন, আপনার সকঙ্গ র্যাকিা?
--- হ্যাোঁ হ্যাোঁ, আপনাক মদখ্াকত িাই।
--- সি আকছ। র্যাকিা। তকি দুহাজার টা া সদকত হকি মসজন্য।
--- দুহাজার টা া! ম কনা?
--- আোর টা ার দর ার।
--- ম কনা?
--- ম কনার জিাি দী ্, এ েুহূকত্ মদিার ইকেও মনই। িলুন দুহাজার সদকত পাকরন স না। তাহকল
র্যাকিা।
--- স ন্তু আোর পক কট এ হাজার টা ার েত আকছ মর্য।
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--- শুধ্ু হাজার। সি আকছ, িলুন। আোক সত্রশ সেসনকটর েকধ্যই মছকড় সদকত হকি স ন্তু। স ,
রাসজ?
মর্য অদ্ভূত িযাপারটার আসে এ োত্র সােী, মসটাক মদখ্ার জকন্য অন্য ম উ রাসজ না থা ায়,
আোর রাসজ না হকয় ম াকনা উপায় মনই তাই ‘রাসজ’ িকলই আসে র্দ্রেসহলাক সনকয় অকূলস্থকলর
সদক ছুটকত থাস । হাকত সেয় োত্র সত্রশ সেসনট। জাসননা, সাপ দুকটা এখ্ন আকগর জায়গায় আকছ
স না।

সূসিপত্র
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মছাটগল্প

সি স ছু সিতা নয়
তসনো হাজরা
মসসদন মর্াকর দরজা খ্ুকল মিকরািার পর নীসলো প্রথে েুকখ্ােুসখ্ হকয়সছল রাসন োসসোর সকঙ্গ।
তাক মদকখ্ িেক উকিসছকলন সতসন। মিাোঁকটর পাশটা ম কট সগকয় এ টু েুকল রকয়কছ। থুতসনকতও
মিশ ালসশকট। হাোঁটার গসত এ টু খ্ুোঁসড়কয় িযথাতুর।
"আহা মর মেকয়। শ্বশুর র্াসুকরর সােকন র্যািার আকগ েুখ্খ্ানা এ টু আড়াল রাসখ্স...স হাল
করকছ িাছার.....এর্াকি ম উ.... এ টুও োয়া মনই গা...সারাটা রাত এ টুও ুকোকত মদয়সন
িুসে?"
মিাখ্ দুসট পাথর মেকয়সটর। গত াল তার েুলশর্যযার রাত সছল। তার মসই অকন সদকনর স্বপ্ন
সাজাকনা রাত। ত স ছুই মতা মর্কি মরকখ্সছল মস িন্ধুকদর াকছ নানা গল্প থা শুকন।
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তার িান্ধিী সেতা িকলসছল, মস আর তার ির নাস সারারাত গান, সিতা আর অকন গল্প
করসছল। সাকথ স ছু উষ্ণতাও সছল বিস তকি তা নাস র্াসর েধ্ুর। এছাড়া অনুপো, শ্রীপণ্া,
সুকেধ্া, আকত্রয়ী সিার াকছ শুকন শুকন েকন হকয়সছল এই রাতটা িুসে র্াসর সুন্দর আর স্বপ্নেুখ্র।
তকি তার মিলাকতই ম ন? ম ন এসি উকোপাো?
ালক র ওই রাকতর থা র্ািকল এখ্কনা গা ম কোঁ প উিকছ তার। র্ািকছ ীর্াকি মস আজ রাকত
আিার েুকখ্ােুসখ্ হকি ওই মছকলসটর। ীর্াকি মখ্লকি শরীকরর মখ্লা? ীর্াকি রকি সংসার তার
সাকথ? ীর্াকি র্ালিাসকি তাক সারাজীিন? ীর্াকি? মস স িকল মদকি সি থা িাইকরর
সিাইক ? মসটা প্র াশ কর মদওয়া স সাহসস তা? নাস ম ক রাখ্াই মগৌরকির? এই বিিাসহ
ধ্ষ্ণ স আকদৌ শাসস্তকর্যাগয?
ই আজ সারাসদন তার েুকখ্, গলায় এত ালসশকট মদকখ্ও ম উ মতা প্রসতিাদ রকলা না তার
হকয়?
র্যা হয় মহা অিেঙ্গলায় িাসড় সগকয় ো ম সি িকল মদকি মস। আর সেরকি না এখ্াকন। এই ’টা
সদন না হয় দাোঁকত দাোঁত মিকপ াসটকয় মদকি ..............

.......আজ আিার শ্বশুরিাসড় সেরকছ নীসলো। ো ম িকলসছল সি থা। মদসখ্কয়সছল গা খ্ুকল তার
র্াকলািাসার র্যত েত।
ো িলল, ওসি এ টু আধ্টু হয়। সি সকয় র্যাকি আকস্ত আকস্ত। এ িার সিকয় হকল অকন স ছুই
োসনকয় সনকত হয় ো।
মেন দাোঁড়াকলা স মর্যন এ টা জংশন মিশাকন।
"তুসে স ছু খ্াকি?" তার সােকন মসই অসনন্দযসুন্দর াসিপুরুষ। এখ্ন কতা সািলীল, স্বেন্দ,
সুন্দর আর োয়ােয়। ম িলকি মর্য এই মছকলসটই রাকতর মিলা স র্ীষণ সহংর হকয় ওকি।
"এ টু জল খ্াি শুধ্ু"। িকল নীসলো।
সসতয সকয় র্যাকি মিাধ্ হয় এ সদন সিস ছু। তাকত স আকছ, আকস্ত আকস্ত না হয় সইকয় মনকি
সিস ছু। কতা স ছুই মতা মেকন সনকত সশখ্কত হয় মেকয়কদর। ী মছকলোনুসষই না মস রকত
র্যাসেল সিার সােকন এসি িকল মদিার প্ল্যান কর? সছ: সছ: ী র্ািকতা সিাই তার স্বােীক ।
তার সিস ছু ম ক রাখ্াই মতা তার ত্িয। এেসন করই এ সদন সি েেত্বকিাধ্ বতসর হকয়
র্যাকি দুজনার েকধ্য এ সাকথ াটাকত াটাকত।
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ধ্ুর!!! মপ্রে িকল আিার স ছু আকছ নাস ? মসও র্াসর অিুে আর মছকলোনুষ। হয়কতা ওসি
এক িাকরই অলী
ল্পনা। সিাই রে িসড়কয় িাসড়কয় িকলকছ তাক । স ংিা র্াসর দুল্র্ আর
দুষ্প্প্রাপয স ছু। ওসি সিার র্াকগয স আর মজাকট ?
ীর্াকি মর্যন সেয়টা মপসরকয় তারা গিকিয মপৌোঁকছ র্যায়। িাঙ্ক মথক সুটক শটা নাসেকয় মছকলসট
িকল, "একস মগসছ।"
নীসলো নীরকি মছকলসটর সপছুসপছু এসগকয় িকল।

সূসিপত্র
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সিতা

সুিীর ম াকষর সিতা

না-িলা প্রসতধ্বসন
দূরতে িৃকের আড়াল মথক
ার হাতছাসন একস িদকল মদয়
জীিকনর োকন।
জীিন নদীর েকতা র্যারা িকল
তাকদর মগাপকন মিক
ত ী িলার থাক ;
সি থা নীরকিই না-িলা
প্রসতধ্বসন হকয়
পাহাকড়র খ্াোঁকজ আর
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সসপ্ল িাসলয়াসড় ধ্কর
জন্ম মথক জন্মািকর
পথ মর্কঙ্গ রাস্তা কর মনয়।

থাোলা না েুকরাকত
দূকরর রাস্তায় শুধ্ু মিাকখ্র পাহারা,
মিাকখ্র াজকল লুক াকনা অশ্রুর িাষ্পগন্ধ রাত;
রাত স খ্কনা মগাকন তারাকদর মশ্রসণর্াগকরখ্া?
অেূলয আসর র্যায় অ ারকণ মর্কস।
র্যত থা পসর সল্পত আসকর িলা র্যায়
তার অকধ্্ রাস্তার িষ্ায় িুকি র্যায়;
সেসছলনগরী আকন গর্ীরতাহীন এ প্রগা অসুখ্।
থাোলা না েুকরাকত সিাইক মিক আনা
দুঃস্বকপ্নর ইশারা হকয় ইসঙ্গতরেণীর
ৃসত্রে আোঁিল স কর ুরকতই থাক ।

সূসিপত্র
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মছাটগল্প

এ িার একসসছকলা নীরকি
নীহার িক্রিত্ী
র্াদুসরিাসড়র মছাট মছকল রাজন গলায় দসড় সদকয় আত্মহতযা রকলা। িারসদক সাড়া পকড় মগকলা
খ্ুি। ও িাসড়কত ম উ আত্মহতযা রকত পাকর ম উ র্ািকত পাকরসন। উচ্চসশসেত িাসড়। অকথ্র
ম ান ো-িাপ মনই মসখ্াকন। মদকখ্ মতা েকন হয় সিাই খ্ুি সুকখ্-স্বােকন্দয আকছ। তাহকল? ারণ
ী? ারণ মখ্াোঁজা িলকত থা কলা।
দুসদকনর েকধ্যই ারণ জানা মগকলা। রাজন মপ্রকে পকড়সছকলা িাসড়র াকজর মেকয় সিশাখ্ার। ওক
কর তুলকত মিকয়সছল মিৌ সহসাকি। মস সিধ্িা র্যুিতী। োকয়র েৃতযু র পর মস র্াদুসরিাসড়কত াকজ
মর্যাগ মদয় িছর পাোঁকি আকগ। সিশাখ্ার মগাপন মিাকখ্র জল িুসে উপলসি রকত মপকরসছল রাজন।
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তাই সিশাখ্াক
অসর্সাকর।

মগাপকন

থা সদকয়সছকলা ওর মিৌ

রকি িকল। সহিাসও হয় রীসতেকতা গুপ্ত

স ন্তু সিশাখ্ার আর তর সইল না।
এ সদন রাজকনর ণ্ঠালগ্ন হকয় িলল, “অকন মদরী হকয় মগকছ মগা। এিার আোক মিৌ সহসাকি
স্বী ার কর নাও। আসে মতাোর সিাকনর ো হকত িাই।”
শুকন খ্ুি ভ্রূ ম াোঁি াল রাজন।
তারপর ওক দূকর মিকল সদকয় মিশ মেজাকজর সকঙ্গ িকল উিকলা, “আসে স িসলসন মতাোক ?
এত তাড়া ীকসর? আোক সিসদ মদখ্কত হকি না? আর এ থা িলকি না তুসে এ দে।”
শুকন খ্ুি অিা হল সিশাখ্া।
অস্ফুকট িলল শুধ্ু রাজনক , “মতাোর মতা এখ্ন এ টাই সদ । আসে। তাই না?’’
তারপর সিশাখ্ার দু’মিাখ্ জুকড় জল একলা। ালকেপ না কর প্রোদ গুনকত গুনকত গুপ্ত অিস্থান
মথক মিসরকয় মগকলা। আনেকন হাোঁটকত শুরু রকলা মর্যসদক মিাখ্ র্যায় ।
সরাসসর সিশাখ্া মগকলা স্থানীয় থানায়। ম কোঁ দ-ক োঁকদ সি জানাকলা থানার িড়িািুক । মস শুকন থ।
তার েকন হল তখ্ন, এ ম েন রুসি র্াদুসরিাসড়র মছকলর? র্ািা র্যায় না। স ন্তু তার িাউসনর েকধ্য
সিশাখ্া খ্ুোঁকজ মপকলা না ম ান সদশা।
মস িুকেও িকল িসকলা ান্না-কর্জায় গলায় তাক , “আসে াকজর মেকয় িকল আসে োনুষ না,
আোর েকধ্য মপ্রে মনই, এেন থা খ্কনা র্ািকিন না। োনুকষর আিার মর্দাকর্দ ীকসর? অথ্
আর সশো সদকয় িুসে…’’
সিশাখ্ার থাগুকলা মিশ িুক লাগকলা িড়িািুর তখ্ন।
মস লসজ্জত হকয় িলল, “আসে সি মদখ্সছ, ো। তুসে সিিা র না। আসে সনকজ সগকয় মতাোক মিৌ
কর ওই িাসড়কত তুকল আসকিা। দম্ভ ওকদর িুরিুর হকি। হকতই হকি।”
তারপর েকন আশার আকলা সনকয় সিশাখ্া সনকজর কর সেকর একলা। র িলকত ওর িার িছকরর
এ টা মছকল আর িৃদ্ধ িািা। সিশাখ্া াউক স ছু না িকল িুপ কর থা কলা। ওর েকধ্য অসস্থরতাও
ে মদখ্া মগকলা না। সনকজর পাকলর জন্য খ্ুি মিাকখ্র জল েরাল মগাপকন। র্াদুসরিাসড়কত াকজ
র্যাওয়া িন্ধ কর সদকলা ও। শুধ্ু মদখ্া ছাড়া ওর তখ্ন উপায় সছল না।
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তারপকরই এ সদন সি াকলর সদক রাজন গলায় দসড় সদকলা মদাতলার কর সসসলং-েযাকন। পকর
জানা মগকলা, স্বয়ং িড়িািু একস ওক সহ িাসড়র সিাইক খ্ুি র্য় মদখ্ায়। সশগসগর সিশাখ্াক
রাজকনর মিৌ কর কর তূলকত িকল। সিাই হতিা । রাজকনর ো ম কোঁ দ আকুল। িািা শুকন িাসড়
মথক মিসরকয় পকড় সাকথ-সাকথ। রাজকনর দুই দাদা আর দুই মিৌসদ লজ্জায় েুখ্ াক ।
থাও সদকয় িকস িড়িািুক রাজকনর িড়দা রঞ্জন, “আেরা মদখ্সছ। সি িযিস্থা রসছ।”
িড়িািু এ সপ্তাকহর সেয় সদকয় তারপর িকল র্যায়।
িারসদক র্যখ্ন সছ-সছোর পকড় মগকলা, তখ্ন এ সদন স াকলর সদক সিশাখ্া আিার রাজনকদর
পাড়ায় একলা। ওক মদকখ্ অকনক ই ছুকট একলা। স কর ধ্রকত িাইকলা ওক । স ন্তু সিশাখ্া না
দাোঁসড়কয় র্াদুসরিাসড়র েকধ্য ুক সগকয় উকিাকন দাোঁসড়কয় ান্না শুরু রকলা হাউহাউ কর।
াোঁদকত াোঁদকত িলকত থা কলা, “এ ম েন সোজ আোকদর? সাহসী হকত সগকয়ও সাহস হারায়
তার জন্য। এ ম েন মপ্রে? ম ন এ সোজ োকন না উোঁিু-সনিুর মপ্রে? িলকত পাকরন ম উ? আসে
স রাজনিািুক মেকরসছ? সোজ মেকরকছ। সোকজর োনুষ মেকরকছ ওক । আোক েো রুন
আপনারা আোক ।”
সিশাখ্াক মদকখ্ ছুকট একলা রাজকনর িড়দা রঞ্জন।
মস ওর দু’হাত মিকপ ধ্কর মিাকখ্র জল মেলকত মেলকত িলল, “িুপ র, মিান। খ্ুি সসতয থা
িকলসছস তুই। রাজন িাসড়কত িলকল িুসে আেরা োনতাে না। রাজন েকরকছ সনকজর িযথ্তায়।
মতার প্রসত ৃণায় নয়। পুসলকশর র্কয়ও নয়। আেরা এিার মতার করর িযিস্থা রসছ আোকদর
আত্মীয়কদর েকধ্য মথক ই। আর াোঁসদস না। মতার মিাকখ্র জকলর মোোঁটাগুকলা এ -এ টা লজ্জা
আোকদর জন্য।”
সিশাখ্ার েুকখ্ তখ্ন ম্লান হাসস েুটল। মিাকখ্র জল েুকছ সনকলা াপকড়র আোঁিকল।
তারপর রাজকনর ো, দাদা-কিৌসদর উকেকয িলল কির এ সিলকত মহকস, “এিার র রকল
আসে দুিসরত্রা হি। সিশ্বাস রুন আোক । আসে এ িাসড়র মেকয় হকয় িাস জীিন াসটকয় সদকত
িাই। শুধ্ু রাজনিািুর িৃসত থা আোর িু -জুকড়।”
মসইকথক সিশাখ্া আিার াজ রকছ র্াদুসরিাসড়কত। এখ্ন ও এ দে িাসড়র মেকয়র েকতা। স ন্তু
এসদক রাজকনর জন্য মিাকখ্র জল এক -এক প্রায় সিার শুস কয় মগকলও সিশাখ্ার মিাকখ্র জল
শু ায়সন। াকজর এ টু অিসকর সিশাখ্া মিাকখ্র জল মেলকত শুরু কর। মিাকখ্র জকলর িাোঁধ্ োকন

51 | P a g e

না ওর। তখ্ন িাসড়র মর্যই ওক মদকখ্, মস ান্নার ারণ সজকজ্ঞস কর। সিশাখ্া তখ্ন খ্ুি কি
সারােুকখ্ হাসস একন মিাকখ্র জল শুস কয় মদয় সনকেকষ।

সূসিপত্র

52 | P a g e

িনানী র্ট্টািাকর্য্র সিতা

উৎস
এ মতা িকড়া অসহায় ম াকনা অকিনা দহনকিলা
পুড়কছ, পুড়কছ প্রসতসদন সতকল সতকল সিশ্বাস!
মগাপন টাকন সছন্ন াসহনী, মর্যন র্াোর মখ্লা
সুকতায় িাোঁধ্া পুতুকলর াকন িাতাকসর সেসোস।
পুড়কছ উৎস, পুড়কছ সিই, র্াকলালাগা, র্াকলা থা া
ধ্েনীকত সিোঁকধ্ নীল সিষ সি রকক্তর সাকথ মেকশ
মর্য মিাখ্ মদকখ্কছ সশউসল স াকল নীলা াকশ িলা া
পদসপি াকসর অশ্রুও মস পান কর সনঃকশকষ!
দশসট আেুকল ত ম রােসত, েুক্ত হওয়া ী মসাজা!
উচ্চ তাকপ, িরে িাকপই শরীরী ািাকো গড়া
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ম উ ী মদকখ্কছ শূন্য হাকত ম িলই শূন্য মখ্াোঁজা!
াকরা াকরা াকছ পটািরণই মথক মগকছ অধ্রা।

প্ল্যাটেকে্ দাোঁসড়কয়
মেনটা প্ল্যাটেে্ মছকড় িকল মগল
মপছকনর ােরাগুসল োোঁ া োোঁ া
স ছু মিনােুখ্ও মদখ্লাে মর্যন, তাই না?
"এত রাকত ম াথায় র্যাকো মতােরা,
সেরকি খ্ন?" েন িকল ওকি....
পাকশ দাোঁড়াকনা ম াকনা াকছর োনুষ
এ পা িাসড়কয়সছল,
"তুসেও!" হাত মটকন ধ্সর হিাৎই
"কর্যও না" াতর কণ্ঠ
"আসে মর্য এ া থা কত র্য় পাই
আসে মর্য মতাোকদর সাকথ থা কত িাই
মর্যও না"....
মেনটা প্ল্যাটেে্ মছকড় িকল মগল....

সূসিপত্র
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সিতা

হষ্তরঙ্গ
োসুদ খ্ান
সকরা সকরা, সকর দাোঁড়াও, ঈশান মথক সতকরর মিকগ ওই মনকে পড়কছ হংসিাসহনী– উিাকন, অঙ্গকন,
ধ্ানকখ্কত, নয়ানজুসলকত। আর বনঋ্ত মথক ছুকট আসকছ দসস্য িাচ্চারা। একসই দুই িানা পা কড়
ধ্কর উকি পড়কছ রাজহাোঁকসর সপকি। তা-ই মদকখ্ াস মথক েুখ্ তুকল েুিস হাসকছ খ্রকগাশ,
প্রশাখ্াজাকলর আড়াল মথক ািসিড়াসল।
এ মহাোঁদলকুতকুকত, দুকির িূড়ােসণ, এেসনকতই মলট লসতে, তদুপসর সপসছকয় পড়কছ িারিার,
কুকুরছানার ান েকল সদকয়, মপাষা শজারুর শলা া ধ্কর টান মেকর, খ্ুিরা মনৌটাংস মসকর, দুই
াোঁকধ্ দুই অসস্থর গুঞ্জরণরত িাচ্চা িসিিাউসরক িসসকয় সনকয় এসগকয় আসকছ মশষ হংসিাহকনর
সদক । হাোঁসসট তখ্কনা নয়ানজুসলর জলীয় রানওকয়কত। উড়াকল উন্মুখ্। িাচ্চাসট জল াদা োসড়কয়
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একস হ্যাোঁকিাড়-পযাোঁকিাড় কর উকি পড়কছ সি্কশষ হংস-ফ্ল্াইকট। মপছন মপছন মহকলদুকল আসকছ
ান-েলা-খ্াওয়া নাদুসনুদুস কুকুরছানাসটও।
তুলাপ্রসূ সি সশেুকলর গাছ, েলপ্রসূ সি আে ও আেড়া িাগান। তাকদর ওপর সদকয় উকড় িকলকছ
হংসিাসহনী। এ -এ সট হাোঁকসর সপকি এ -এ সট সশশু। উকড় মর্যকত মর্যকত উৎেুল্ল িাচ্চারা র্ূেণ্ডকলর
সদক উড়ি িুেু ছুকড় মদিার েুদ্রায় েুোঁ সদকে হাকতর তালুকত। এ িার িান হাত, আকর িার িাে।
দুই সদক মজকগ উিকছ মছাট-মছাট হাওয়াসহকল্লাল। আর মসই সহকল্লাকলর হাল া ধ্াোকতই সকঙ্গসকঙ্গ আগুন ধ্কর র্যাকে হুলুস্থুল ৃষ্ণ- ও রাধ্ািূড়ায়, আর আকের পাতারা সখ্লসখ্ল আহ্লাকদ কল
পড়কছ প্রসতকিশী আেড়ার পাতাপল্লকির ওপর।
আজ আগুকন-িাতাকস গুলতাসন, পলাকশ-সশেুকল শয়তাসন, আকে-আেড়ায় দুিাসে…
আর সাগর দুলকছ পাহাড় ুলকছ আ াশ েুলকছ োথার ওপর উড়াল শহর
মর্ালার্ালারা র্ুলকছ, লহরী তুলকছ, ধ্ীকর ঊণ্া খ্ুলকছ মেক র িহর…

সূসিপত্র
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সিতা

মদওয়াকলর গল্প
তুসি র্ট্টািার্য্
৯)
এই মদওয়াকলরই নাসর্ মথক উকি একসসছল েীং
ওোঁ তৎসৎ ওোঁ তৎসৎ কুলকুণ্ডসলনীর মজকগ ওিার সম্ভািনায়
মিক উকিসছল র্াষা আর
স্বকরর প্রসতেলন মিকজসছল এই মদওয়াকলই।
মদওয়াকল মদওয়াকল কু র এই র্াষাই
হাসরকয়সছল তার স্বর েরীসি ার মদকহ।
নাসর্পকের মগাখ্করা রেণ শুসনকয়সছল
আরও এ নতুন র্াষাকতই।
সূসিপত্র
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সিতা

সাম্বা অথিা স্ল্াট মশসেং
অরুসণো মিৌধ্ুরী
ম উ ম উ শব্দ মিাকন
নুকনর আলপনা এোঁক সিষাদ িাড়ায়
াকরা াকরা শকব্দর আড়াল সিন সােুসদ্র েড়
জল তলকদশ মথক উকি আকস জাহাজর্সত্ আধ্পিা সর্কসরা
ম উ ম উ সনে্ে নুন পসরকিশ , নুকনর জাহাকজ র্সত্ জারাকনা েসের সর্ড়... েসেকদর টা েুখ্!
হাওয়া মোরকগর অিস্থান সম্পক ্ সেয ধ্ারণা
না থা ায় সেুদ্রেকড়র েুকখ্ ও
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জকল নুকনর নীর্িকন রহস্য নীর্ূত হয়,
রকক্ত নুকনর োত্রা মিকড় মগকল েধ্যর্যাকে র্ুল পকথ িাসলত হই
আসে নপুংস , অধ্্নগ্ন, অিসি া! মপট আর িুক পাল ও পয়সা সাসজকয় সাম্বা নাসি
মর্কস র্যাওয়া াকির পাটাতন তখ্নও
সস্ট্রপসটজ মখ্কল শরীকরর সিপদজন িাোঁক
অসর্জ্ঞ নাসি হাকতর িলন
মিাোর মিিা কর মদাল খ্াই, মদাল খ্াই আর
খ্ুকল মেসল অপুি নুনজকলর দাগ
র্য়ািহ দারুখ্কন্ি সাজাকনা নগ্নকদহী নুকনর উপািার, দকণ্ডর িারপাকশ সহসসহস কর সনসি্ষ সাকপর
মিাোঁট.. ােড়ায় স ন্তু োকরনা
নাসি লিণ সংরে
নীর্ূত হয় মেষ

শকব্দর আড়াকল নুন িুকন ছায়ায় দাোঁড়ায়, িাপা েকত াে জকে
ান্নাজকল নুকনর নত্ব িাকড় আিে া মর্কস উসি

আসকল হাওয়া মোরকগর অিস্থান পালকট মগকল মর্যক ান র্যাত্রাপথ দুগ্ে হকয় ওকি
শকব্দর আড়াকল মিাধ্, অথিা মিাকধ্র আড়াকল
রুণ রকস জাসরত হয়
মর্কস র্যাওয়া াকির উপাখ্যান... র্াসোন প্রকোদর্িন
সিটাই েকল াসেনী, আসকল এসেস্ত স ছুই
মদকখ্ন সন

লম্পট শকব্দ শুধ্ু পুরুকষর অসধ্ ার
অিসি া!
সূসিপত্র
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সিতা

অস্পি পৃসথিী
তো িে্ণ
আকলা মনই অন্ধ ার মনই।
স ছু ছায়ানুর্ি েসথত হৃদকয় েৃত সিুজ াকস নদীর পাথুকর স নারায় এসলকয় র্যেহীন আশ্রকয়,
এ সট সসি আশ্রয় খ্ুোঁজকতই পৃসথিীর িয়স মপকরায়, সাদা াশিন রং নকখ্ জেকছ িুক সাদা
শীত।
খ্ুি শীকত উষ্ণ িাদকরর গর্ীর মর্যেন খ্ুোঁকজ পরস্পকরর সাসন্নধ্য পৃসথিীর ইকেও
মতেসন কুয়াশা ----- কুয়াশার মরণুর মর্তর অসিরল খ্ুোঁজকছ রক্ত-োংস প্রাণ,
জীিকনর গর্ীর আস্বাদ...... সপ্রয় অের শব্দ র্াষা সেকল সেকশ অেুরান িা য।
60 | P a g e

মিোঁকি থাস ত ত িাক যর মর্তর --- ধ্ড়হীন হৃদয়হীন ািাকোহীন সি লাঙ্গ সর্ড়,
সেসছল মর্যেন পতা া িুক সিকিকয় সনরাপদ দায়িদ্ধহীন।
র্যারা সি দায় মনকি িকল একসসছকলা মসই সি র্যুিক র দল কিই সনি্াসসত --তাকদর প্রকয়াজন সীসেত, অস্পি নােগুকলা েৃতুযর গণ্ডীকত মরকখ্ তাই আোকদর
এই সি সদন-রাসত্রর রূপাির। ম াথায় হকলা িা রূপাির ?
এ ই দুঃখ্, ক্রেশ লীন শাসি-সুখ্, এ ই পাপ, সেথযার েকয় অধ্্-সকতয অিগাহন।
অস্পি পৃসথিীর মর্তর মনই এতটুকু পসরিত্ন !
েন্বিকরর পর আকর েন্বির, র্যুকদ্ধর পর র্যুদ্ধ, অশাি হাওয়ার মর্তর উকদ্বসলত
রাসত্রর দহন, সদকনর েুি তাকপর মর্তর সনদারুণ সি এ ই গল্প মদকশর পকথ হৃদকয়র পকথ,
আসদিাসী র্যুি মিলাকশকষ কর সেকর মগকলও পৃসথিী সির াল উদ্বাস্তু।
সথতু হকত মগকলই নাসড়কয় র্যায় উোঁিুউিোঁ ু হাতগুকলা ধ্ুকলাোখ্া িসতসর্কট
নতেুখ্ ছাকপাষা োনুকষর স্বর্াকির মর্তর। হ্যাঙ্গাকর টাোকনা স্বপ্ন প্রসতসদন ধ্ূসর মিাকখ্ সনকয়
ওরা ুোয় সপ্রয় নারীর সল্পত িুক , আ াঙ্ক্ষার েৃত আ াশ মথক োোঁক োোঁক েৃতিৎ নেত্ররা
আজীিন তিু আকলা মখ্াোঁকজ মজকনও মর্য -- েৃতরা আকলা মদকখ্ না।
তকি স

ুকের মর্তরও জীিন থাক !

রাস্তায় র্যারা র্নর্ন োসছর মর্তর এ টু আকগ েু াকলা --- আসদ জীিন সছল তাকদরও,
কপ্াকরশকনর তাসল ায় অস্পি হকত হকত এ সদন আেরাও র্যাকিা আকলাহীনতায় !
ম াকনা এ মশ্রষ্ঠ অন্ধ াকর পাকিা স িাোঁই ম াকনাসদন ?
াই মেকর উকি র্যাকিা তারপর তারায় তারায় স্পি মিতনায় !
োনুকষর আকিগ অনুর্ি পরস্পরতা মনই আর।
সিজ্ঞাসপত শহর এখ্ন এ গর্ীর নাকর্্র অসুখ্।
েুটপাথ ুোয় ক্লাসিকত ----- সিসনেয় সাোন্য,
আেরা জাসন, স কলরই র্াকলা থা া জীিন ------ মরােশ হাকত সিসনেয়
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জন্ম, েৃতযু , গর্্সনকরাধ্ আর অসিধ্ সঙ্গে সুখ্।
অসিধ্ িকল আজ র্যা মসও পৃসথিীর ম াকনা এ সিপর্য্কয়র উিুঙ্গ হাওয়া মথক ই উকি একসকছ।
াকলর স নারায় বিধ্-অসিধ্ সিই অসস্তত্বহীন, স ংিা সিশাল অসস্তত্ব জুকড় জীিকনর সিস ছুই
অথ্িহ অস্পিতা ছাড়া আর স ছু নয় !
আকলা মনই... অন্ধ ার মনই... মর্দ রা ম াকনা আগুকনর স্ফুসলঙ্গ মনই... সপ্রয় ম াকনা স্পি স্বপ্ন
মনই --সপ্রয় েৃতযু ও মনই এখ্াকন।
ধ্ূসর পৃসথিীকত াসেুল েকর মগকছ হলুদ পাতার মর্তর কিই ...

সূসিপত্র
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অসর্কষ ম াকষর সিতা

হাত গুটাকনা ঈশ্বর রাজয
সিন্যস্ত ঈশ্বর, র িাসড় র্যুদ্ধকেকত্র রাখ্া,
অসগ্ন ন্যার সজকর্, আোর েকর, মজকগ
থা া,
মহ হাহা ার রজনী, মতাোক জাকন
সিাই,
আসেও স জাসন...
মস পুকরাটাই, মর্য িৃসদ্ধর জল েসহষ, সিক কল
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খ্ায় দুধ্...
খ্াসি মখ্কত মখ্কত জলর্যাস সশকখ্কছ,
োনুষ নয়...সান্ধয পানা পুকুকর...
মছাট মছাট িুদ িুদ।

মগকটর িাইকর মিসঞ্চ
ম ান স ছুর সর্তর র্যারা িকস থাক , আর পাহারাদার একস
তাসড়কয় মদয়, পসিকের ধ্ুকলায় স্তুপ হওয়া হাওয়া, আর িাসড়।
েকন সং ষ্ হকত থাক , রাকতর লাসি ি ি কর এসগকয়
র্যায় স াকলর সদক ...তারা পাহারাদার...আেরা সারাজীিন
িকস থা কত পাসর,
েণ্ার স িসেি আওয়াকজ, অরকণযর মদাষ ম কট র্যাওয়া িৃসিকত
রক্ত োসট মথক উিকছ না মজকনও, শহর ািুকরর কুড়ুকলর
ধ্াকর,
আর গাছ াকট সন ম উ, র্যারা োনুষ াটকত পাকর
মর্যন আসেই ম কটসছ নদীর ির, সেে সেে মজানাস র আকলায়,
ধ্প কর জ্বকল র্যত িণ্ প্রকিশ কর রােধ্নু আকলা ও সেলসেল
অন্ধ াকর
এ টা সুকতা সদকয় মেন গাসড় িকল র্যায়...র্যাত্রীরা নকড় ওকি,
তিু আসে জাসন, ম উ পকড় র্যায় না...ম উ েকর র্যায় না,
তারা অল্প অল্প কর সীো মপসরকয়ও সহ্য রকত পাকর।
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াসকজানাস র িন্ধু
আিার েকন হকে এই মোন নম্বরটা িদলাকত হকি...খ্ুি ি কর এখ্ন আর সলসখ্ না, র্যা েকন
হয় কুয়াশায় আিৃত মনৌ ার সাসর সাসর িকল র্যাওয়া নদীর উপর উকি িকস থা া াসকজানাস র
েত আোয় সনসর্কয় মদওয়ার মথক জ্বাসলকয় পুসড়কয় রাখ্কত মিসশ পছন্দ কর,
আর আসেও িাই সর্যতা অসর্যতা সিস ছুই এ সি সস সির েত ব্লযা কিাকি্ সলকখ্, ব্লযাঙ্ক হকয় িকস
থাস ,
র্যাকত আোর োথার সর্তকর একস ম উ না মটসলকোন কর সিরসক্ত কর, আর িকল র্াই েশলা মদ
না এ টু, র্াই কুসড় সতসরশটা া ধ্ার সদসি?
সিাই এখ্ন িুকে মগকছ, আোর মথক দু সতনকশা টা া িাইকল, পাওয়া র্যাকি না...
র্ািসছ এিার র্যখ্ন আিার নম্বরসট িদলাকিা, আর ম ান োউপাতার ন্যা, সশয়াল কুকুকরর িন্ধু,
সিসরত দালালকদর মথক , নম্বরসট সােকল রাখ্ি...র্যসদ পাসর আোর শতাসধ্ সিিা, েকনর আতঙ্ক,
আর র্ুকল র্যাওয়ার র্য়ক আোর নম্বর সদও না...আসে স ন্তু এিার মথক আিার গাকয়ি হকয়
র্যাসে...পারকল এটুকুই সােকল মরকখ্া, আোয় মতা আর পারকল না মতেন...
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সিতা

প্রদীপ্ত - অরুন্ধতী এিং িাস টুকু াল্পসন
সপয়ালী িসু
আসে প্রদীপ্ত

আজ াল প্রসত রাকতই িৃসি নাকে
আ াকশর েকধ্য জন্ম মনয় অন্য এ আ াশ, র্যার রে মস্ল্ট াকলা
সহরাসধ্ স্বপ্ন মথক উকি আকস এর ে এ এ সট রাত
সনকয় ওিা জকলর স্পশ্সিন্দুকত সাসজকয় রাসখ্ মতাোর নাে অরুন্ধতী
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মজায়ার আকস ... শরীকরর মগাপন আলপকথ সর্ড় কর গহন স্পশ্র্যেণা
গর্্েল
ু মছোঁক মতালা সকন্ধয়
মতাোর থা আরও মিশী কর েকন পকড় অরু
একসা ... র্াসসকয় সনকয় র্যাও আোয়
েৃতযু র এ েৃগয়া র্ূসেকত আকলার মস্কি এোঁক দাও ... সনকয় র্যাও আোয়

স কল আোয় অরুন্ধতী নাকে জাকন
আোর ম ান আত্মীয় মনই
তুলনার সিশ্বাকসর মজার িরািরই োরাত্ম
এই সহজ থাটা িুকে সনকয়সছলাে োত্র দশ িছর িকয়কসই
তখ্ন আকস্ত আকস্ত মপখ্ে মেলকছ শরীর
দী ায় অ াল মিাধ্কনর আকলায় মর্যসদন সসোঁদুর পরাকল
মসসদন সিিুক র সনজ্নতা সােী মরকখ্ আসে সতীত্ব হাসরকয়সছলাে
তারপর িছর ুকরকছ ...
প্রসতরাকত মতাোকতই লীন হকয়সছ, মতাোকতই মশষ
মতাোর সছপসছকপ শরীর মরােশ িু আর িওড়া াোঁকধ্
জীিকনর সত্রক াণ উড়ান প্রায় সোপ্ত কর মেকলসছলাে ...
স ন্তু িুসেসন ...
সিধ্বস্ত হকত ম ান সনধ্্াসরত সদনেণ লাকগ না ... মসসদনও লাকগ সন
িা িন্দী মখ্লায় অ ালকিাধ্নক স্বাগত জাসনকয়সছল সেয়
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মতাোর আর আোর জীিকনর িতুকষ্কাসণ েহল্লায়
মসসদন মশষ হকয় সগকয়সছল সি ... সোসপ্তর আকগই

এতেণ মর্য এ
কথাপ থনসটর সােী সছকলন আপনারা, মসই প্রদীপ্ত এিং অরুন্ধতী ... দুজকনই
সছল আোর কলকজর িন্ধু (অিয সছল িলসছ ম ন, এখ্নও আকছ ...)
জীিকনর ধ্ারাসিিরণীকত হয়কতা বদনসন্দন ক্রে রাসত্রর হসদশ পাওয়া র্যায়না মসর্াকি, স ন্তু র্ুকলর
এ কপকশ ছায়াগুসল দী ্তর হয় মিলা িাড়ার সাকথ সাকথ ...
সসি সিিৃসতর জন্য মর্য অিরঙ্গ ছায়ার প্রকয়াজন, মসটা প্রদীপ্ত িা অরুন্ধতী ... ম উই সদকত পাকর
সন এক অপরক , তাই সনরীহ খ্সতয়ান সিন্দুগুসল পরিত্ী পদকেপ বতসর রকত সেে হকয়কছ,
রেিক্র সহকর্যাকগ
আজ াল সনকজক সান্ত্বনা সদই এইকর্কি মর্য, সিকেকদর পাশাপাসশ আর এ সট সিন্যাস হয়কতা
সম্ভিপর হকতা, র্যসদ ... র্ািার উিরাসধ্ ারক লাগাে মদওয়া মর্যকতা
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প্রণি িসুরাকয়র সিতা

মিারক ধ্র্
ুকের েকধ্য থার োকে
র্যাই, জড়াই,
সদনর্যাসেনী মখ্ালাই থাক
ধ্ান-েড়াই...
ম াথাও স ছু মনই মতা র্ুল
রাত প্রহর?
তিুও র্যসদ মদসখ্স র্ুল
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সি ছলনা।
আোর ুসড় অকন্য ওড়ায়
অলস মিানা...
োকির মশকষ সটলা দযাখ্ায়
দুয়ার র--র্যেপুরীর নদীর পাকশ
শু কনা ির
মরাজই শুসন পুসলশ আকস
মিারক ধ্র্

আজ থা

াকির আশ্রে

প্রতযা াত ও প্রসতকরাধ্ র্ুকল
মেকল সদই আজ সনঃশত্ অঞ্জসল...
আর র্াসি না আসে ম াথা আকছ
জানু, স্তন অথিা অিা তল্লাট-মজকনসছ এখ্ন এরা মপাকড় িাসজর েকতান-দশ্ক র মিপথু উল্লাস আর
মপাড়া িারুদ োত কর
সিষ াকল, িাতাকস ছড়ায়...
হুকল্লাড় হকয়কছ অকন
সাজ কর ত মর্য মপাষা পাকে পাকে মগকছ
িুকলর াোঁটা ও সক্লপ, িুরুকটর পাইপ ও টাই
জায়গা িদল কর সগকয়কছ হাসরকয়
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এখ্নও পাসর আগুকন োোঁকপর মখ্লা
তুসেও েৎসকুোরী হকত, তাও
আজ থা াকির আশ্রে
িকলা িসস দশ্ক র সীকট

সূসিপত্র
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মছাটগল্প

স্বপ্নিৃিাি
বিদূর্য্য সর ার
১
ওকদর সনয়সেত মদখ্া হত। স াকল সর্ড় িাকস অসেস র্যাওয়ার সেয় স ংিা িাসড় মেরার সেয়।
েুখ্কিনা হকয় মগকল র্যা হয়— িুেকত পারার েকতা েৃদু হাসস স ংিা তা াকনা। পাকশ িসকলও
মসাহে থা িলার মিিা করসন খ্নও। দু’জকনর াকনই থা কতা মহিকোন। ‘ম উই আজ াল
াকন সাধ্ারণ থািাত্া ম া াকত িায় না িকলই ...এত সেস্যা’ র্ািকত র্ািকত মসাহে লেয রত
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ওর এে.একের সিক াকয়সি ৯২.৭ আর মসাহে দাোঁসড়কয় থা কতা ৯৪.৩-এ মরকো গানগুকলা মশানার
জন্য। শুনকত শুনকত মিশ ুল আকস ওর।
মসাহেক ম ানও সসদ্ধাি সনকত হকল ুকোকত হয়। মসাহে স্বকপ্নর পথ ধ্করই সি সসদ্ধাি সনকয়
আসকছ এতসদন। াউক ও সনকজ মথক স ছু িকলসন খ্নও। স ন্তু সক্রসট যাল সসিুযকয়শকন ওক
সনকজর েকন সিড়সিড় রকত মদখ্কতা িন্ধুরা। মসাহে মছাট মথক ই মদকখ্কছ – পরীোর আকগর সদন
রাকত ুকের েকধ্য র্যা মদখ্কতা র্যার অকন টাই সেকল মর্যত। টুন্াকেকন্টর গুরুত্বপূণ্ েযাকির আকগও
পূি্ার্াস মপকয় মর্যত স্বকপ্ন।
এখ্নও মসাহে মর্য ম ন সিসেয় এ টা সদ্বধ্ায় মর্াকগ, কুিল মর্কি পায় না। োকে োকে সিরক্ত
লাকগ, স ন্তু মসাহে মর্য সিার সাকথ সনকজক মেলাকত পাকর না — এই অসহায়তাটা ও মিাকে।
স্বকপ্নর র্য় র্যার েকধ্য এ িার কু র্যায় তার স িা রার থাক ! সি্দা র্কয় র্কয় থাক –
‘ম াথা মথক স হকয় র্যায়’... !
কুিলই এ োত্র িন্ধুকদর েকধ্য সটক আকছ – মসটা সম্ভিত এ পাড়ায় থা ার জন্যই। িাকরা িছর
‘ রাে ৃষ্ণ সিদযাপীি’র পর, িঙ্গিাসী কলজ। কুিল মসলকসর িা সরকত ুক মগসছল আর মসাহে
োস্টাস্ কর পাসড় সদকয়সছল সর্নরাকজয। এখ্ন দু’জন এ সাকথ উকোিাোয় নাকে, তারপর কুিল
ওকি মসক্টর োইকর্র িাকস আর মসাহে ধ্কর িাইপাকসর। মরাজ ওরা মেরার সেয় এ সাকথ মেন
ধ্কর। মিশ স ছুসদন টাইে সি রা আকছ— ৭:৩২ । মরাকজর এই অকর্যস।
‘মেকয়টা িাইপাকসর আশপাকশই ম াথাও িা সর কর, উকোিাোর পকর নাকে’ – িকলসছল মসাহে।
তারপর িকলসছল ‘এটুকু জানা সনকয় ারুর সাকথ স থা িলা র্যায়’... মর্তকরর এ টা ছটেটাসন
মিকপ রাখ্ার সুকর্যাকগ কুিল অিয ওক
থা মশানাকত ছাকড় না-- ‘মসই ম ান াকলর কলকজর
িান্ধিীর েসে আোঁ কড় পকড় আসছস...আর মস িাচ্চা োনুষ রকছ ম াথাও’। সারাসদকনর পর এর’ে
থা শুনকল মর্য ম ানও মলাক রই োথা গরে হকয় মর্যত। স ন্তু মসাহে অিা র্সঙ্গকত কুিকলর সদক
তাস কয় থা ল। ওর সসতযই েকন সছল না— সপ্রয়ার থা কুিকলর েকতা ম উ ম উ েকন মরকখ্কছ।
মসসদন উকোিাোর সােকন মলা খ্াসল কর র্যাওয়া এ টা িাকস মেকয়টার েুখ্ মর্যন উকড় িকল
মর্যকত মদখ্ল িকল মর্যন েকন হল মসাহকের। স ছু মিাোর আকগই অিয িাসটা মিসরকয় মগল, ও
যািলার েকতা দাোঁসড়কয় থা ল। গরকের এই সকন্ধয় এ েল হাওয়া মখ্কল মগল। িাসড় মেরার
সেকয়র সর্ড়টাক আর ি র েকন হল না। র্াসগযস তখ্ন কুিল সসগাকরট টানসছল অন্যসদক েুখ্
কর। মেন ধ্রার দ্রুততায় মদৌড়কনা মলা জকনর নুইকয়র ধ্াো পাোঁজকর লাগকত সনকজর েুখ্ সদকয়
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মিরকনা ‘আহ’ শকব্দ জ্ঞান সেকর মপকয় মসাহেও কুিকলর সাকথ িলকত শুরু কর সদল সতন নম্বর
প্ল্যাটেকে্র সদক ।
২
সাতটা মথক ই মরােুর মসখ্াকন। এ টা ে েক অযাপাট্কেকন্ট জায়গা হকয়সছল মসাহকের। সি
সেসলকয় প্রায় িারকশা ফ্ল্যাট সছল ‘অেয়া’মত। মগাটা দকশ সিসডং – এ সি সস ...। ও থা কতা
এইি ব্লক । সােকন মছাট এ টা িাচ্চাকদর পা ্, মপছকন লন। পুকরাটাই আোঁ া ছসির েকতা সাজাকনা।
ফ্ল্যাটগুকলা মিশ িড়সড় - মগস্টরুে, সারকর্ন্ট ম ায়াট্ার পর্য্ি অযাটািি। ন’টা দশটার পর মথক
মগাটা িত্বরটা শুনশান হকয় মর্যত। শীকতর ছুসটকত েযান িাসলকয় কর িকস ক্লাি হকতা মসাহে।
োনুষ মসখ্াকন থােকতা না। এ টু দূকর হাইকরাি। প্রায় সোিরাকল িল মগকছ মরললাইন। হাইকরাকির
ধ্াকর এ টা লাল পতা া সােুসদ্র হাওয়ায় উড়কত মদখ্কতা মসাহে। মরাজ রাসিকর ওখ্াকন দাোঁসড়কয়
দ্রুতগােী র্যানিাহন মদকখ্ ও সনকজক মিশ সিষণ্ণ িকল আসিষ্কার রকতা, তারপর ক্লাি পাকয় কর
সেকর আসকতা। সেুদ্র সত্রশ স কলাসেটার দূকর। তার গন্ধ না পাওয়া মগকলও রাস্তার ধ্াকর সােুসদ্র
োছ মর্কজ সিসক্র হকত মদখ্কতা মসাহে।
প্রথে সপ্তাকহ অসুসিধ্া হকলও ’সদকনর েকধ্য সি মিনাজানা হকয় মগসছল। মলাক রা ম উ াকরার
িযাপাকর উৎসাহ মদখ্াকতা না িকলই িাোঁকিায়া, নয়কতা মসাহকের এই অদ্ভুত াজ কে্ অকনক ই
ম ৌতূহলী হকয় উিকতা। প্রথকে সনকজও িুেকত পারকতা না ওর াজটা আসকল সি স । সাোন্য
স ছু িকুযকেন্ট আদানপ্রদান রার জন্য ওর েকতা এ টা নসর্স মছকলক এখ্াকন এই সিরাট ফ্ল্যাট
সদকয় ম াম্পাসন মরকখ্কছই িা ম ন!
ইন্টারসর্উকয়র সদনটা মিশ িরণীয় সছল ওর াকছ। সিসর্ন্ন থািাত্া িকলসছল ওরা। আকগর রাকতর
স্বকপ্নর েকতাই স র্াকি আন্দাকজ স ছু মোর াস্ট সেসলকয় সদকয়সছল মসাহে। িা সরটাও ও মপকয়সছল
মিশ অদ্ভুতর্াকিই। অোর মলটার পাওয়ার সেয় ওক িলা হকয়সছল –‘ইনস্ট্রা শাকনর িাইকর স ছু
রার মিিা রকিন না, মিাোর মিিাও নয়... মদন ইউ উইল সি ইন োকিল’। শুকন িে াকনার
িযাপার হকলও এত সহকজ িা সর পাওয়ার উকিজনায় মসসি মখ্য়াল করসন মসাহে।
এখ্াকন একস ও সেঃ মরসির আন্িাকর। সতসন এই অসেকসর সিে সেনাি অসেসার। ওনাক মহল্প
রাটা ওর াজ হকলও মিসশরর্াগ সেকয় স ছু রকত হকতা না। সনয়সেত রকত হত মর্যটা-োক ্ট িন্ধ হওয়ার পর সরকপাট্ পািাকত হত সেঃ পাকন্ির াকছ। প্রথে প্রথে িুেকত না পারকলও
আসকত আসকত ও িুেকত পারসছল পরিত্ী স্ট্রাকটসজ সংক্রাি স ছু মিটা থা কতা অথিা ম ানও
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সনকদ্শ। জকয়ন রার প্রথকেই সনকদ্শ একসসছল—‘অসেকসর িা ীকদর মথক আলাদা থা কত
হকি’। পুকরা িযাপারটাই মর্যন এ টা মধ্াোঁয়াশা। অন্যরাও ম ানও ারকণ ওক এসড়কয় িলত।
এ া এ া থা ার সেয় স্বকপ্নর প্রিনতা আরও মিকড়সছল। এই সেকয়ই স ছু টা া পয়সা হাকত
আসার েকল একলাকেকলা এসদ মসসদ ম ারা ুসর রকতা মসাহে। স্বকপ্নর পথসনকদ্কশ এ া এর’ে
ুরকত ুরকত হিাৎ মদখ্া হকয়সছল সপ্রয়ার সাকথ। দু’জনক ই সনয়সত মটকন সনকয় একসসছল মিাধ্হয়।
আকগর িছর ও সিকয় হকয় এখ্াকন একসকছ। ওর ির এখ্ান ার মিশ পসরসিত েুখ্। োোসরোকপর
সিজকনসেযান মসই র্দ্রকলাক র সাকথ পকর আলাপও হকয়সছল। ওর অসেকসর খ্িকর সতসন মিশ
সিসিত হকয়সছকলন। সিকশষ কর ওর িস সেঃ মরসির প্রসকঙ্গ। তকি স ছুেকণর েকধ্য উসন
িুকেসছকলন, মসাহে স ছুই না মিাো এ টা মলা । আর থা না একগাকলও সপ্রয়া এসগকয়সছল
অকন টাই ... ক্রকে সনষ্ঠতা িাড়কত লাগল, মসাহকেরও তখ্ন মেরার পথ মনই। সিস ছু মর্যন
মর্কস মর্যকত লাগকলা।
তকি এর েকধ্য াকজর াজ মর্যটা হকয়সছল সেঃ মরসির সাকথ থা কত থা কত ও মিশ স ছুটা
িুেকত শুরু করসছল পুকরা সিজকনস প্রকসসটা। তারপর মথক ই শুরু হল সেস্যা। মসাহে িুকেসছল,
জ্ঞানিেু উকন্মাসিত হকল োনুকষর জীিকন র্যা মনকে আকস তা হল-- সেস্যা। দু’িারিার সেঃ
মরসিক ও অিা কর সদকয়সছল মসাহে। ওনার দী ্সদকনর অসর্জ্ঞতা, েেু্লা িা েকিকলর মথক ও
মসাহকের ইনসটউশাকনর অযাকুকরসস মিসশ হয় স কর !
মসাহে ক্রেশ িুেকত পারসছল- মরসি িা পাকন্ির েকতা মলাক রা সুপসর সল্পত মিশ স ছুসদন ধ্কর
এ টা এেন প্ল্যান রকছ র্যাকত মশয়ার োক ট্ হিাৎ ম ালাপ্স রকি। মসই সিপুল অকথ্র
সিসলিযিস্থাও হকয় আকছ। একত সেসনসস্ট্র মথক শুরু কর েকরকনর সিজকনস হাউসগুকলাও জসড়ত।
মস র্যসদও এই ষড়র্যকের সাোন্য মিাকর। তিু এ টা অপরাধ্কিাধ্ াজ রকত থা কতা। স ন্তু
এখ্ান ার ম ানও প্রর্ািশালী মলা ক ও সিনকতা না। অকন িার সপ্রয়ার োধ্যকে ওর িরক িলকত
সগকয়ও িলকত পাকরসন। র্যসদও সপ্রয়া ততসদকন ওর দাম্পতয মথক প্রায় মিসরকয় আসার পকথ।
‘সি িলকিা...’ িলার আকগই মসই র্য়ঙ্কর সদনটা িকল এল। সপ্রয়ার সাকথ আকগর রাকতর সুকখ্ ও
োকে োকেই ম কোঁ প উকিসছল নানার ে অস্পস্ট ছসিকত। মর্তর মথক ম মর্যন িলসছল- ‘পালাকত
হকি’। মসাহকের অযাপাট্কেকন্ট তার আকগর সদন সপ্রয়া হিাৎ একসসছল িকল ও অসেকস মর্যকতও
পাকরসন। মসসদন স াকল স ছুেকণর েকধ্য সিসর্ন্ন উকোপাো খ্ির উড়কত লাগকলা মদশ জুকড়।
মসসদন সেঃ মরসিক মোকন না মপকয়-- ‘আপাতত মর্যাগাকর্যাকগর উপায় মনই’ িুকেসছল মসাহে।
অসেকস সগকয় মদখ্কলা এ টা মনাসটশ লটক অসেস িন্ধ। মসাহে মদসর করসন তারপর – সনকজর
র্যা সছল মসসি সনকয় ম াকনাক্রকে িাসড় সেরকত মপকরসছল।
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৩
সিাই জানকতা, োকের দু’মটা িছর িযাসঙ্কং সেনাকির াজ ে্ সশকখ্ মসাহে ল াতায় সেকরসছল
মশয়ার-িন্ি-সেউিুযয়াল োকন্ির িযাপাকর রীসতেকতা মস্পশাসলি হকয়। র্যসদও ন্যার্ র্যালু স ংিা
স্টক র গসতপ্র ৃসত সাোসজ জীিকন এক িাকর না মিাো এ টা িযাপার —অিত ওকদর েেস্বল
এলা ার । তাই মসাহে ‘স মর্যন এ টা কর... র্াল স ছুই হকি’-- হকয় রকয় মগকছ মিনাজানা
মলা জকনরা র্যসদও ওর স্বকপ্ন োকে োকে সেকর আকস মেকল আসা জীিকনর থা, খ্নও
আেকসাস হয় স ন্তু াকরার াকছ প্র াশ রকতা না স ছু। মসই দুিছকরর ছসি ও মর্যন েুকছ মেলকত
িাইকতা জীিন মথক ।
মছাট মথক এ সাকথ পড়াকশানা ওিািসা মখ্লাধ্ুকলা কর কুিল সি িা গুসছকয় মেকলকছ সি।
এখ্ন ওর মেকয়র িয়স দু’িছর। অথি ওর মথক মিসশ োইকন মপকয়ও মসাহে মর্য ম ন সংসার
জীিকন এর’ে ম োঁকট মগল তা পাড়াপ্রসতকিশী আত্মীয়স্বজন িন্ধুিান্ধি ম উই সি িুকে উিকত পাকর
না। অিস্থা এেন দাোঁসড়কয়কছ সিার াকছ জিািসদসহ রকত রকত কুিকলর প্রান ওষ্ঠাগত। পুকজায়
মসাহকের সদসদর িাসড় র্যাওয়ার সেয় ো এ র ে মশষ থা িকল মগকছন – ‘ বিশাকখ্র েকধ্যই
স ছু রকত হকি’... নয়কতা সতসন আর মথক ওখ্ান মথক সেরকিনই না। মসই মথক িালযিন্ধুর
োতৃআজ্ঞার দায় মেটাকত নানা উপায় মনকড়কিকড় মদখ্কছ কুিলরা। অসধ্ াংশ মলা শুকন অিয
মহকস উসড়কয় সদকয়কছ। তিু কুিল মগাোঁ ধ্কর আকছ। র্যা হিার মহা , এিার এ টা মহস্তকনস্ত কর
মেলকতই হকি! মসাহকের মিাকখ্ও এ টা িাপা উকিজনা মদকখ্ কুিল র্ািকতা --এটাই মতা
স্বার্াসি । োনুষ শুধ্ু মশয়ার ইকুযসয়সটর সহকসিসনক শ সনকয় িাোঁিকত পাকর নাস !
র্যসদও মসাহে েুকখ্ িকলসছল – ‘িাকস এর’ে খ্ুিকরা িযাপার তই হয়, মসসি আেল মদওয়া এই
েধ্য সত্রকশ সম্ভি নয়’ ... শুকন মতকলকিগুকন জ্বকল উকিসছল কুিল -- ‘ন্যা া বিতন’। কুিল র্ািকতামসাহে িরািরই এ টু আলাকর্ালা প্র ৃসতর, টা াপয়সার জসটল সহকসি সনক কশর িাইকর ওর সিকশষ
স ছু মিাো হকয় উিল না জীিকন। কুিল এটাও জানকতা না - মিনােী মেসিু আইসি মথক
মসাহে ওর সাকথ সনয়সেত থা িকল। এ টু িয়স হকয় র্যাওয়া মেকয়টাও ওক দাসয়ত্ব সনকত িকলকছ
ুসরকয়সেসরকয় িহুিার। স্বকপ্ন িাই পাওয়া ওই মেকয়টাক মসাহে ধ্াওয়া কর মর্য তার পাড়া পর্য্ি
মপৌোঁকছ অকন খ্ির সংগ্রহ করকছ – মস ধ্ারণা কুিকলর সছল না।
৪
মিশ কয় সদকনর েকতা মস রাকতর স্বকপ্নও মেকয়টা সেকর এল স ন্তু েুখ্টায় মর্যন সেকশ র্যাসেল
ান্নাকর্জা সপ্রয়ার েুখ্। এিার স্বপ্ন ওক িকলসন স
রকি – তিু মসাহে প্রথেিাকরর জন্য সনকজ
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সসদ্ধাি সনকয় পকররসদন মেকয়টার েুকখ্ােুসখ্ হকত মিকয়সছল। সপ্রয়ার স্বােী ’িছর আকগর মসই
মশয়াকরর ধ্বকসর পর মথক আর উকি দাোঁড়াকত পাকরসন। মেকয়টার িািাক তখ্ন সুইসাইি রকত
হকয়সছল। মসাহে েকন রকতা- প্রায়সিি রকত হকি ওক । সপ্রয়ার থা না মর্কিই ও শুধ্ু র্কয়র
ারকণ মসসদন পাসলকয়সছল। তাই আজ ওর সাোন্য শসক্তকত মসাহে িাইকছ মেকয়টাক সনিয়তা
সদকত। কুিল এই সসদ্ধাকি মিশ অিা ও খ্ুসশ হকয় মসসদন হাে সস.এল সনকয় মেকয়টার িাসড় মগল
মসাহকের সাকথ।

সূসিপত্র
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অনুিাদ গল্প

সপণ্ডদান
এল িীরেঙ্গল সসংহ
(েসণপুসর মথক িাংলায় অনুিাদঃ মলখ্ )
হাোসর সাথ ুেকন আয়া হ্যায় - এ থা িকল মরকল আসার পকথ পসরিয় হওয়া সিহাকরর মসই দুই
র্যুি আোকদর দুই র্াইক সােকন মপছকন পাহারা সদকয় পাণ্ডাকদর খ্প্পর মথক েুক্ত কর গয়া মরল
মস্টশকনর িাইকর সনকয় য়াওয়ার মিিা রসছল। মদসখ্কয় সািসজ, হকে পাতা হ্যায় ইনকলাকগাক সাথ
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মেন মপ জান পকহিান হুয়া হ্যায়। গয়া িহুৎ খ্তরনা জায়গা হায়। েৎ র্যাইকয়গা ইনকলাকগাক
সাথ। এ থা িকল পাণ্ডারা িযাগ ধ্কর টান সদল এিং আোকদর সপছু সনল।
আোকদর পুকরাসহত মোহন িাকুর গয়ার োহাত্ময শুসনকয়সছকলন - এসট সহন্দুকদর মশ্রষ্ঠ তীথ্স্থান।
গয়াকত সপণ্ডদান রকত পারকল সি জীিই েুসক্তলার্ কর িকল সহন্দুকদর সিশ্বাস। তাই িলসছলাে
মদিসদ্বজগৎপ্রাণ মতাকদর েৃত সপতার িাৎসসর শ্রাকদ্ধর আকগই মতারা দুই র্াই গয়াকত সগকয় সপণ্ডদান
কর একসা।
আেরাও পুকরাসহকতর আজ্ঞা মেকন এ াসন জসে পকনকরা হাজার টা ায় িন্ধ মরকখ্ েৃত সপতার
আত্মার সদ্ভ্গসতর জন্য গয়ায় সপণ্ডদান রকত একসসছ। দু িছর আকগ মছাটকিান থম্বাকলর সিকয়র
সেয় দুই াসন উি্র ধ্াসন জসে িসল্লশ হাজার টা ায় ৃষ্ণধ্ন েহাজকনর াকছ িন্ধ রাখ্া হকয়সছল
তা আজও সেসরকয় মনওয়া সম্ভি হকয় উকিসন। তকি তোলদা আোকদর সনকষধ্ করসছল - জসে
িন্ধ মরকখ্ েৃত সপতার আত্মার সদ্ভ্গসতর মিকয় আকগ সনকজকদর িাোঁিার মিিাটা করা। মতাকদর
আসথ্ অিস্থার স্বেলতা একল পকর তীকথ্ সগকয় খ্ুি কর সপণ্ডদান করা। গয়া খ্ুি খ্তরনা
জায়গা। মরল মথক নােকতই পাণ্ডারা মিকপ ধ্রকি। প্রসতকিশীকদর থা না শুকন খ্ুকড়া নীলেসণ
মপনশকন পাওয়া সি টা া পয়সা সনকয় এ াই সগকয়সছল গয়াকত সপতৃপুরুকষর সপণ্ডদান রকত। তার
আর ম ান হসদসই পাওয়া মগল না।
িহু তীথ্রেকণ অসর্জ্ঞ শােুখ্ুকড়া আোকদর সত ্ কর সদকয়সছকলন - খ্িরদার, র্ারত মসিাশ্রে
সং ছাড়া অন্য ম াথাও ঊিসি না। তাই আেরা মস্টশকনর পাণ্ডাকদর খ্প্পর মথক সনকজকদর িাোঁসিকয়
মস্টশকনর িাইকর র্ারত মসিাশ্রে সংক র াঊন্টাকর মপৌোঁছাকনার মিিা রসছ।
সিহাকরর মছকল দুকটার সাহার্যয সনকয় অসত কি মস্টশকনর িাইকর িকল এলাে। িাইকর আসকতই
মিাকখ্ পড়ল র্ারত মসিাশ্রে সংক র াঊন্টারসট। মসখ্াকন তাকদর সকঙ্গ মর্যাগাকর্যাগ রার জন্য
োইক ম াষণা রকছ। আোকদর নাে সি ানা সলকখ্ সংক র এ সট াি্ ধ্সরকয় সদল। সংক র
আশ্রকে মপৌোঁকছ মদওয়ার জন্য আোকদর এ সট অকটাকত তুকল সদল। আশ্রে খ্ুি এ টা দূকর নয়।
মসখ্াকন মপৌোঁছকতই আোকদর সিশ্রাকের জন্য এ সট করর িাসি হাকত তুকল সদল। আশ্রকের েহারাজ
সজকজ্ঞস রকলন - আজই স সপণ্ডদান সম্পন্ন রকিন?
হ্যাোঁ, সম্ভি হকল আজই াজ মশষ কর সেকর র্যাি। আেরা িাকনর জন্য বতসর হসে। োথা মনড়া
রকত হকি স না েহারাজক সজকজ্ঞস রার জন্য িড়দা িলকলন। োথা মনড়া রকত হকল িান
কর লার্ মনই। এ টা েসণপুসর গােছা পকর আকর টা গাকয় জসড়কয় েহারাকজর সকঙ্গ মদখ্া কর
সজকজ্ঞস রলাে - েহারাজ! সপণ্ডদাকন স েস্ত েুণ্ডন রকত হয়?
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- ম াকেক একসকছন, সত্রপুরা মথক িুসে?
- হ্যাোঁ, সত্রপুরা মথক ।
- সত্রপুরা মথক আসা তীথ্র্যাত্রীরাই এই প্রশ্ন কর থাক । গয়াকত সাধ্ারণত োথা েুণ্ডন রা হয়
না। প্রয়াকগ তা হকয় থাক । েুণ্ডন রকত সগকয় রক্তপাত হকল সপণ্ডদান রা র্যায় না।
েহারাকজর এ থা শুকন আসে সেকর আসার জন্য মপছসন সেরকতই সতসন মিক সজকজ্ঞস রকলন
- আপসন স েসণপুসর?
গলায় বপকত, তুলসীোলা তার ওপর েসণপুসর গােছা পকর েহারাকজর সােকন র্যখ্ন হাসজর হকয়সছ,
আর মতা সনকজর পসরিয় মগাপন রাখ্ার ঊপায় মনই। আসে াড় মনকড় তা স্বী ার রলাে।
- আপনাকদর সপণ্ডদান াজসট স ন্তু আেরা রকত পারি না, োকেলা হকি।
ী িলকছন উসন! গয়াকতও স সাোসজ দলাদসল হয় নাস ? শােুখ্কু ড়ার থােকতা আেরা র্ারত
মসিাশ্রে সংক শরণাগত হকয়সছ। তাকদর শরণাগত হকয়ও েুকখ্র ঊপর িকল সদকলন আোকদর
সপণ্ডদাকনর াজ রকত পারকিন না!
- েসণপুসর জাসতর জন্য েসণপুকরর রাজারা র্ারকতর প্রায় সি প্রধ্ান তীথ্কেকত্র পুকরাসহত সনকয়াগ
কর মগকছন। তাই আেরা িলকত িাধ্য হসে, আপনাকদর সপণ্ডদাকনর াজ আেরা রকত পারি
না।
একতা মদখ্সছ দলাদসলর িযাপার নয়। আোকদর সি উকদ্বগ েুহকূ ত্ উকি মগল।
- আপনাকদর পুকরাসহত সনসদ্ি রা আকছ। তাকদর সকঙ্গ পসরিয় সরকয় মদি। আপনারাই তাকদর
সকঙ্গ দর ষা সষ কর সি কর মনকিন। তকি সি েকতা দর ষকত না পারকল স ন্তু আপনাকদর
র্াকলা টা া গচ্চা সদকত হকি।
েসণপুসরকদর জন্য গয়াকতও সনসদ্ি পুকরাসহত রকয়কছ শুকন খ্ুসশ হলাে। স ন্তু পরেুহূকত্ খ্ুসশর আকিশ
উকি সগকয় মিশ উসদ্বগ্ন হকয় পড়লাে, পুকরাসহকতর সকঙ্গ দর ষা সষ রকত হকি মর্কি। র্ারত
মসিাশ্রে সংক র িযািস্থাপনায় ী সুন্দর র্াকি সি স ছু হকে। র্যার র্যার সাধ্য েকতা আশ্রকের
অসেকস টা া জো সদকয় সদকলই োকেলা িুক মগল। তাকদর পুকরাসহতরা খ্ুি ে পয়সায় সপণ্ডদাকনর
াজ কর মদকিন। আোকদর জন্য অসেস মথক মির হকয় েহারাজ গলা িসড়কয় হাোঁ সদকলন েসণপুসর পাণ্ডা হ্যায় যা?
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- হ্যাোঁ সজ, িকল পাকলায়াকনর েকতা লম্বা িাওড়া দুজন মলা এসগকয় একলা। তাকদর এই মিহারা
মদকখ্ আোর মতেন র্সক্তর্াি জাগল না। ম িল েকন হল এই দুই পাকলায়াকনর সকঙ্গ স আসে
র্যুেকত পারি!
তারা দুজকন আোক আশ্রকের িাইকর সনকয় মগল। প্রথে পসরিকয়ই সজকজ্ঞস রল - স ৎকন মে
াে রাওকগ?
আসে উকো তাকদরক সজকজ্ঞস রলাে - আপনারা ত টা ার েকধ্য াজটা সোধ্া কর মদকিন?
- সজসনস পকত্রর দাে মিকড়কছ, খ্রি মতা এ টু মিসশ হকি িই-স ।
আধ্ ন্টা ধ্কর গরু-ছাগল ম নার েকতা দর ষা সষ হল। আেরা দুই র্াই একসসছ শুকন োথাসপছু
দু’হাজার এ টা া কর িার হাজার দু’টা া দাসি রল।
তাকদর থা শুকন রাগ মিকপ রাখ্কত পারলাে না - হে দু’র্াই অলগ অলগ িাপ া মিটা মনসহ হু,
এ সহ িাপ া মিটা হ্যায়। মতা অলগ অলগ দসেণা স উ?
আোর রাগ মদকখ্ দুই পাকলায়ান িাকুর এ টু নরে হল - সি আকছ এ টু ে সদকলও হকি।
- সসতয থা িলকত স পয়সা আকছ িকল আেরা গয়াকত সপণ্ডদান রকত আসসসন। িাপ আেল
মথক িকল আসকছ িকলই সপণ্ডদান রাকত একসসছ। র্যত পারা র্যায় ে টা াকত আোকদর াজটা
কর মদকিন।
- ত টা া মদকিন?
- িারকশা এ টা ার েকধ্য াজটা কর মদকিন।
- সতন হাজার, দু হাজার, এ হাজার দর েকত থাক । আসে িারকশা এ মথক এ পয়সাও
িাড়াকত রাসজ হলাে না। মশষ পর্য্ি এই টা াকতই রো হল। ালসিলম্ব না কর িারকশা এ টা া
আোর াছ মথক আগাে সনকয় সনল। তারপর তারা এ টা টাঙ্গা মিক একন িলকলন - একত উকি
পকড়া, পঞ্চাশ টা া র্াড়া সদকয় সদও।
িসলহাসর! আধ্ ন্টা ধ্কর দর ষা সষর পর আগাে দসেণা মরকখ্ আোকদর সপণ্ডদান রার জন্য
এ া এ াই মর্যকত িলকছ!
– হকি না, পুকরাত িাকুর আপনাক ও সকঙ্গ মর্যকত হকি। না হকল অন্য াওক আোকদর সকঙ্গ
পািান। মশষ পর্য্ি আোকদর সকঙ্গ এ জন মলা পািাকলন। মলা টা েলগু নদীর তীকর সনকয়
আোকদরক আর এ পাণ্ডার হাকত তুকল সদল। মদখ্লাে নদীর তীকর অকন মলা সাসরিদ্ধর্াকি
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িকস এ সকঙ্গ সপণ্ডদান রকছ। েকন হকে র্ারত মসিাশ্রে সংক র িযিস্থাপনায় সপণ্ডদাকনর াজ
িলকছ। আেরা দুই র্াইক ও েল্গু নদীর তীকর এ গাকছর নীকি সনকয় মগল মসই পান্িা। মসখ্াকন
এ পুরকনা েসন্দর রকয়কছ। নদীর তীকরর পান্িা িাকুর েসণপুসর র্াষায় সজকজ্ঞস রকলন - েুল,
েল, িাল, সতল ইতযাসদ একনছ? একসা, িকসা। তার এসি থা শুকন র্াকলা লাগল। এই মতা গয়ার
আসল েসণপুসর পুকরাসহত। িসকত িকল সতসন মসই পুরকনা েসন্দর মথক সপণ্ডদাকনর দর াসর সি
উপািার সনকয় একলন। পুকরাত েশাই সহসন্দকত সজকজ্ঞস রকলন, ম ান র্াষায় সপণ্ডদাকনর েেপাি
রি - েসণপুসর, িাংলা না স সংস্কৃত র্াষায়?
- মদিতারা েসণপুসর র্াষা জাকন না, সংস্কৃকতই েেপাি রুন। আসে িললাে।
মস েুহূকত্ ম াকেক এ নাসপত একস হাসজর হল। িুল দাসড় াোি স না সজকজ্ঞস রল। িুল
দাসড় াোকত সগকয় রক্তপাত হকল সপণ্ডদান রা র্যাকি না এই র্কয় রাসজ হলাে না। সনয়ে রো
কর গাকলর উপর নাসপতক েুর আলকতা কর টানকত িললাে। গয়ার নাসপত িকল থা। সনয়ে
রোর েুর িালাকলও সিশ সিশ িসল্লশ টা া দাসি রল। মশষ পর্য্ি দশ টা ায় রো হল।
- আসে গয়ায় সপতৃ ে্ সম্পাদন রকত একসসছ। খ্নও ক্রুদ্ধ হি না, ব্রাহ্মণ দসেণা সদকত াপ্ণয
রি না। পুকরাত েশাই সহসন্দকত আগাে শপথ মনওয়াকলন। েে মর্কি িড়দা আর আসে হাকত েুল
সনকয় মিাখ্ িন্ধ কর শপথ িা যগুকলা েে পড়ার েকতা কর পড়কত লাগলাে। সপণ্ড বতসর কর
সংস্কৃত না অন্য ী র্াষা মিাো মগল না সিড় সিড় কর কর েে পড়কত পড়কত পুকরাত েশাই
সপণ্ডদাকনর াজ িাসলকয় মগকলন। আেরাও তার সনকদ্শ েকতা েুল, িাল, সতল, জল সপকণ্ডর উপর
সদসেলাে। েে পড়কত পড়কত পুকরাতেশাই হিাৎই িকল উিকলন - ব্রাহ্মণ মর্াজনক সলকয় স ৎনা
মদকঙ্গ সং ল্প করা।
- একত সং ল্প রার ী আকছ। িাসড়কত সেকর সগকয় সাধ্য েকতা
রাকলই মতা হল। আসে িললাে।

কয় জন ব্রাহ্মণ মর্াজন

- না না, সং ল্প রকতই হকি। মতােরা দুর্াইকয় পাোঁিকশা পাোঁিকশা কর এ হাজার টা া ব্রাহ্মণ
মর্াজকনর জন্য সদকত হকি।
- ওগুকলা সি আেরা আগাে সদকয় একসসছ।
- যা িাত হ্যায়, ব্রাহ্মণ া মপট সি াক আয়া?
- তা আপনারা জাকনন। আেরা স ন্তু সদকয় একসসছ।
- ব্রাহ্মণ মর্াজকনর সং ল্প না রকল আসে স ন্তু মতাোকদর সপণ্ডদাকনর াজ রকত পারি না।
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ওকহা! নদীর পাকড়র পুকরাত েশাইও মদখ্সছ ন ল পুকরাসহত। একসা, িকসা, েুল, সতল ছাড়া এ সট
েসণপুসর শব্দও সতসন জাকনন না। তার অন্যায় আিদাকর আোর মেজাজ িড়কত লাগল। মিশ গলা
িসড়কয় িললাে, পুকরাত িাকুর আপসন র্যসদ াজ রকত রাসজ না হন তকি ী আর রা, সপণ্ডগুকলা
সনকজই সপতৃপুরুকষর উকেকয উৎসগ্ কর মদি। ঈশ্বর স্বােী আকছন।
িড়দা আোক সংর্যত রকলন - াজটা আকগ সোধ্া সর। েসণপুসর র্াষায় আোকদর েকধ্য ী
থা হকে পুকরাত েশাই স ছুই িুেকত পারকলন না।
পুকরাত েশাই, আপসন মর্যকহতু জুলুে কর আোকদর াছ মথক দসেণা আদায় রকত িাইকছন,
আপনাক আোকদর স ছুই মদওয়ার ইকে মনই। তিু স ছু সদকত হয় তাই এগাকরা এগাকরা কর
িাইশ টা া দসেণা সদসে।
- সি আকছ, দুকশা এ

কর িারকশা দু টা া সদকয় দাও।

- আপসন আোকদর সপণ্ডদান সক্রয়া সোধ্ান রকিন স
আেরা উকি পসড়, ঈশ্বর উপর মথক সি মদখ্কছন।

রকিন না তা স্পি কর িলুন। না হকল

ী জাসন র্ািল, পুকরাত েশাই আিার েে পড়কত শুরু রকলন। অসত কি সপণ্ডদাকনর াজটা
সোধ্া রা মগল।
পুকরাত েশাই এরপর আোকদর িরণপাদ, অেয়িট প্রণাে সরকয় সিষ্ণু েসন্দকর সনকয় মগকলন।
েসন্দকরর সােকন আোকদর হাোঁটু মগকড় িসসকয় হাকত েুল ধ্সরকয় আিার সংপল্প রকত িলকলন।
এিার আসে হাকত েুল সনলাে না। ী সং ল্প রকত হকি তা আগাে জানাকত িললাে। পুকরাত
েশাই অকন নরে হকয়কছন।
- আসে সত্রপুরাকত মিড়াকত আসি, তখ্ন আোক িারসট নতুন ধ্ুসত মদকি িকল সং ল্প করা।
পুরত েশাইকয়র এই থায় তার প্রসত আোর রুণা হল।
- আসে সং ল্প রসছ, িাকুরেশাই আপসন এ জন সঙ্গী সনকয় সত্রপুরায় মিড়াকত আসুন। মরকল
দুজকনর আসা র্যাওয়ার সি খ্রি আসে িহন রি। তার উপর সত্রপুরায় আপনার থা া খ্াওয়ার
সি িযিস্থা আসে রি। এিার পুকরাত েশাই খ্ুি খ্ুসশ হকলন। প্রাণ খ্ুকল েকনর সি থা িলকত
শুরু রকলন। তার সকঙ্গ থা িকল মিশ র্াকলা লাগল।
- পুকরাত িাকুর, আপসন ম ন তখ্ন আোকদর াছ মথক জুলুে কর টা া আদায়
মিকয়সছকলন? আপনার মসই জুলেু িাসজর জন্যই টা া সদকত সগকয়ও মদওয়ার ইকে হয়সন।
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রকত

পুকরাতেশাই দুঃখ্ কর িলকলন - ী আর িলি, এখ্ন গয়াকত েসণপুসর তীথ্র্যাত্রীরা আকগর েকতা
আর আকস না। েকল আোকদর িাোঁিা িড় ি হকয় পকড়কছ। মদখ্কতই পাে র্ারত মসিাশ্রে সংক র
পুকরাসহতরা এ সকঙ্গ এ কশা তীথ্র্যাত্রীক িসসকয় সপণ্ডদান রাকে। জনপ্রসত পঞ্চাশ টা া কর
হকলও ত টা া দসেণা পাকে! আর আোকদর োত্র দু এ জন। তাও সিসদন মজাকট না। সনরুপায়
হকয়ই আেরা র্যত পারা র্যায় দসেণা আদায় রার েসন্দ পা াই। স ছু েকন করা না। আোকদর
মতা মখ্কয় পকর িাোঁিকত হকি। মতােরাও দল মিোঁকধ্ এ সাকথ একসা। তাহকল দু’পকেরই লার্ হকি।
থা া খ্াওয়ার ম ান ি হকি না, আেরাই সি িযিস্থা রি।
সি মস েুহূকত্ গয়ার এই পুকরাত িাকুরক আোকদর গ্রাকের সংকিদনশীল পুকরাসহত মোহন িাকুকরর
েকতাই মদখ্াসেল।

সূসিপত্র
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েুক্তগদয

মসসি
স্বর্্ানু সান্যাল
স্ব-িািু েহারাজ র্যর্যাসতক সজজ্ঞাসা রকলন, “েহারাজ এই মর্য সদনরাত অনিরত স কলর েুকখ্
এ টাই শব্দ শুনকত পাসে.. মসসি.. ইহা স রূপ! এসট খ্ায় না অকঙ্গ েদ্ন কর”?
েহারাজ র্যর্যাসত িলকলন, উিে প্রশ্ন িৎস.. খ্ুিই রুসি র আর আ ষ্ণীয় এই িস্তু.. ইহার মপছকন
ইসতহাসও অসত েকনারঞ্জ । ধ্রাধ্াকে সল াকল এ ধ্রকনর প্রাণীর উদ্ভি হকয়কছ র্যারা সনকজকদর
োনুষ িকল দাসি কর। আ ৃসতগত র্াকি োনুষকদর সাকথ সাদৃয থা কলও িাস স লই র্ীষণর ে
সিসদৃশ। আসল োনুষ মর্যখ্াকন েুল, পাসখ্, গাছ, পাহাড়, নদী মদখ্কত র্ালিাসত, এই েনুষ্য-সদৃশ
জীি শুধ্ু সনকজকদরই মদখ্কত র্াকলািাকস। আোর অনুোন ইহারা মিদাকির “আত্মানং সিসদ্ধ” অথ্াৎ
85 | P a g e

“সনকজক জাকনা” এই েহান মো সটর অনুসাসর। তাই ইহারা সনকজক জানার প্রাথসে পদকেপ
সহকসকি সিসর্ন্ন র্াকি, সিসর্ন্ন ম াণ মথক , সিসর্ন্ন আসঙ্গক সনকজক মদখ্কত উৎসাহী। এই নতুন
প্রজাসতর োনুষক উিরোনি িা প্রায়-োনি িলা হয়। সনকজক জানার এই ইো ইহাকদর েকধ্য
ক্রকে ক্রকে প্রিল মথক প্রিলতর এিং অনসধ্ক্রেয হয়। প্রথে প্রথে এরা সনকজক মদখ্ার সাধ্ পূণ্
রকত সিত্র ারক সদকয় সনকজকদর সিসত্রত রাকতা। স ন্তু মস অসত সেয়সাকপে ও িযায়িহুল িকল
মিসশরর্াগ প্রায়-োনিক ই দপ্কণ সনকজর েুখ্ মদকখ্ই সন্তুি থা কত হত। পকর এরা এ ধ্রকনর
র্যে আসিষ্কার কর মেকল র্যার নাে “সিত্রিসন্দ র্যে”। অথ্াৎ এটা এ ধ্রকনর ছসি ধ্রার োোঁদ।
এই অতযাির্য্ র্যকের সাহাকর্যয মর্য ম ান দৃযক োোঁকদ মেকল িাি-িসন্দ রা র্যায়। ম ান স ছুর
সদক এই র্যে তা
কর এ সট মিাতাে সটপকলই িযাস। সুড় সুড় কর মস দৃয একস িাকির
েকধ্য ুক র্যাকি, সাকথ সাকথ িাকির দরজা িন্ধ আর ছসি িাি-িসন্দ। মস ছসি তখ্ন িাকির েকধ্য
র্যতই “ত্রাসহোে” সিৎ ার রু না ম ন িাি মথক মিকরানর ম ান পথ মনই। স ন্তু প্রথে প্রথে
মস র্যে আয়তকন িৃহৎ হওয়ায় সনকজর সদক তা
কর মিাতাে মটপার সুসিকধ্ হত না। তখ্ন
সাগকর, পাহাকড় জাদু কর, িাজাকর সি্ত্র মর্যক ান মিনা-অকিনা-অধ্্কিনা মলা মদখ্কলই এই প্রায়োনিকদর িলকত মশানা মর্যত “দাদা, আোর এ টা ছসি তুকল সদন না” িকল তার অনুেসতর
অকপো না করই মসই ছসি িসন্দ রার লটা তার হাকত তুকল সদকয় হাসসেুকখ্, াড় মিোঁস কয়
সিসর্ন্ন নৃতয সির্কঙ্গ দাোঁসড়কয় পড়ত। এই র্াকিই স ছু াল ধ্কর এরা সনকজক মদখ্ার এিং তদ্দ্বারা
সনকজক জানার তৃষ্ণা মেটাসেল। স ন্তু অপকরর সাহাকর্যযর প্রকয়াজন থা ায় সি্কতার্াকি সনকজক
জানকত পারসছল না অথ্াৎ র্যকথি পসরোকণ সনকজর ছসি তুলকত পারসছল না এিং তদকহতু অিসাকদ
র্ুগসছল। ক্রকে ক্রকে এই র্যে েুদ্র মথক েুদ্রতর হকয় এ সট আঙ্গুর েকলর েত মছাট হল। এিং
প্রায়-োনিকদর আর এ আসিষ্কার দূরর্াস র্যকের েকধ্য স্থান মপল। তখ্ন ঐ র্যে সনকজর সদক
তা
করও সনকজর সিত্র িাি-িসন্দ রা সম্ভি হল। তখ্ন প্রায়-োনকিরা সি্প্র াকর সনকজক
জানকত প্রয়াসী হল। সেয়-অসেয়, সুখ্-দুঃখ্, হাসস- ান্নায় এরা সনকজকদর পাকন ঐ র্যে তা কর
সনকজকদর ছসি তুলকত লাগল। ইহাই মসসি। অকন্যর সাহার্যয িযাসতকরক সনকজর স্বরূপ উদ াটন
রকত মপকর ইহাকদর আনকন্দর অিসধ্ থা ল না। তখ্ন েসেেশাই মথক েুসি- সাই, টাটা-সিড়লা
মথক গসরি িা-ওয়ালা, রাজনীসত ার মথক মিারপক টোর, রাজা-গজা মথক র্ুসেহার প্রজা, ম ি
-সিিু মথক পটল, ম য়া, সেিু স কলই ুোকনার সেয়টুকু ছাড়া সি্েণ মসসি তুলকত থা ল।
এেনস স ছু স ছু প্রায়-অসতোনি গসতোন মেন-এর সােকন িা উোঁিু সব্রকজর ওপকর দাোঁসড়কয় মসসি
দ্বারা সনকজক জানার প্রয়াস কর হাসস েুকখ্ প্রাণ সিসজ্ন সদকতও সপছপা হল না। শুধ্ু তাই নয়,
ইহারা এই পি্ত প্রোণ মসসি িা সনজস্বী স লক ইহাকদর আর এ সট আসিষ্কার আিজ্াকলর
োধ্যকে েুহূকত্র েকধ্য েত্কলাক র সি্ত্র ছসড়কয় সদকয় এ ই সাকথ স ল র্ূর্াকগ দৃযোন হল।
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এিং এ ধ্রকনর পারস্পসর মিাোপড়ায় সিাই এক অপরক অপূি্ সুন্দর স ম্বা সুন্দরী িকল
িাহিা সদকয় সনকজকদর আত্মগসরো পুনঃপুনঃ উজ্জীসিত রকত থা ল। তখ্ন প্রায়-োনকিরা মসাহম্
অথ্াৎ “আসেই মসই ব্রহ্ম” মসই পরে মিাকধ্ উিীণ্ হকয় আত্মজ্ঞানী হল। সসচ্চদানকন্দর ৃপায় সৎ
অথ্াৎ সনকজর অসস্তত্বক জানান সদকত সনকজর সিৎশসক্ত অথ্াৎ ইোশসক্তর সহায়তায় মসসি আসিষ্কার
কর এই প্রায়-োনকিরা আনন্দ লার্ রল এিং অনি-আনন্দ- ারণ-সাগকর সনেসজ্জত হল।
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অণুগল্প

োস্টারদার অনুগােী
অজয় বিদয
অনিিািু সত্রপুরা মথক ল াতা মগকছন এ টা সিকশষ াকজ। গসড়য়াহাকটর েুটপাথ ধ্কর হাোঁটকছন।
হিাৎ মিাখ্ পকড় েুটপাকথর এ সর্খ্াসরর সদক । এ টা থাসল সােকন ধ্কর সর্ো িাইকছ। ম উ
ম উ দয়া কর এ -দুই টা ার কয়ন ছুকড় সদকে থাসলকত। অনিিািু দয়ািশত এ টা এ টা ার
কয়ন ছুোঁকড় সদকত সগকয় মিাখ্ পকড় ওর েুকখ্র সদক ।
-- তুসে সিকনাদ না?
-- অনিদা না?
-- হ্যাোঁ। মতাোর এস অিস্থা! আেরা মতা সিাই জানতাে তুসে মসসদন পুসলকশর গুসল মখ্কয় োরা
মগছ। সূর্য্দা আোকদর সনকদ্শ সদকয়সছকলন িট্টগ্রাে সহকল আশ্রয় সনকত - মপছন সেকর না তা াকত।
সব্রসটশ পুসলকশর দল আোকদর অনুসরণ রসছল।
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-- আসে সি জাসন। োস্টারদার মনতৃকত্ব মসসদন িট্টগ্রাকের ব্রসটশ অরাগার লুট রকত সগকয় আসে
পুসলকশর গুসল মখ্কয় েৃতপ্রায় অিস্থায় জঙ্গকল গা া া সদই। মসসদন মথক সিরসদকনর জন্য প্রসতিন্ধী
হকয় র্যাই। আোকদর অপাকরশন িযথ্ হওয়ার পর আেরা ম উ সত্রপুরা ম উ আিার ল াতা
সিরসদকনর েত িকল আসস। তুসে ম াথায় িাসড় করছ?
-- সত্রপুরা।
-- মতাোক স্বাধ্ীনতা সংগ্রােী সহসাকি সর ার র্াতা মদয় না?
-- না। আসে িাইসন। সংগ্রাে করসছ সনঃস্বাথ্র্াকি মদশক র্ালকিকস।
-- তুসে থা ম াথায়?
-- এই েুটপাকত।
দুই জনই উকিজনায় েুস
োঁ কত থাক । অকন েণ াকরা েুকখ্ ম ান থা মনই।
-- আসে াল এ সেয় এখ্াকন আিার আসি। মতাোর সাকথ মদখ্া রি।
এ থা িকল অনিিািু িকল র্যায়।
পরসদন অনিিািু মিশস ছু টা া সনকয় এখ্াকন একস মদকখ্ -- সিকনাদ এখ্কনা আকছ, তকি জীসিত
নয়, েৃত।

সূসিপত্র

89 | P a g e

অণুগল্প

রা ার ছুসটর সদন
সদানন্দ সসংহ
রা া সটউশাসন মসকর োস্টাকরর িাসড় মথক সেকরকছ এই স ছুেণ আকগ। ো ওক োস্টাকরর িাসড়
মপৌোঁকছ সদকয় িকল সগকয়সছল। িািা ওক সনকয় একসকছ। আজ রসিিার। তার স্কুল ছুসট, িািার আসপস
ছুসট। স ন্তু ছুসটর সদকন রা ার াজ আকরা মিকড় র্যায়। মহাে ওয়া ্ থাক । ছসি আোঁ ার স্কুল থাক ।
সটউশাসন থাক । স ছুসদন আকগ ো িলসছল, ী এ সম্পউটাকরর ম াস্ রাকি। মখ্লাধ্ুকলা রার
আর সেয় পায়না রা া। এখ্ন রাত সাতটা। িািা ম াথায় জাসন মিসরকয় মগকছ। ো রান্না কর তার
জন্য সটসেন বতসর রকছ। স ছুেণ পর ো ওক সনকয় আিার পড়কত িসকি। োকয়র মোিাইলটা
মটসিকলর ওপর আকছ। রা া মোিাইলটাক তুকল মনয়। টে মিসরকয় একস িকল, হ্যাকলা। রা া উির
মদয়, হ্যাকলা টে। আসে এ টু ার মরসসং মখ্লসছ। তারপর আিার থা িলসছ মতাোর সকঙ্গ। টে
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উির মদয়, মনা প্রিকলে। মগা অযাকহি। রা া ার মরসসং মখ্কল। মখ্লকত মখ্লকত তার মিাখ্ এ টু
োপসা হকয় আকস। ইদানীং ম ন জাসন এেন হকে। ো-িািাক মস স ছুই জানায়সন পাকছ
মোিাইলটা র্যসদ না ধ্রকত মদয়। ো স ছুেকণর েকধ্যই হয়কতা কর ু কি। রা া তাড়াতাসড় ার
মরসসং মশষ কর। তারপর আিার টেক িকল, হ্যাকলা টে। হাউ আর য়ুয? টে উির মদয়, আই’ে
োইন। িাট হাউ আর য়ুয? রা া উির মদয়, আই’ে নট্ োইন। আোর মিাখ্টা প্রায়সেকয়ই োপসা
হকয় আকস। িাট মনা প্রিকলে। সী য়ুয একগইন। িাই। মোিাইলটা আকগর জায়গায় মরকখ্ মদয়
রা া। ো এখ্ুসন সটসেন সনকয় ু কি।
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ব্রতীন িসুর সিতা

উৎসি
আজ মছাড়সদর জন্মসদন
িািা িাজার সনকয় িাসড় সেকরকছন
া টা জানালা সদকয় উোঁস োরকছ
োংকসর িযাকগ েুখ্ মদকি িকল
দূর হ হতোড়া।
মর্যসদন প্রথে ওকড় পাসখ্
ওর জীিকন ওই এ সদনই
উৎসি।
ো মখ্কত মদয় ওই সদন পর্য্ি।
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মনশা
আসে র্য় পাই মর্য শব্দক তার নাে
েৃতযু ,
অথি এই শকব্দর এ সনজস্ব মনশা আকছ
স ছু রকত পারি না মজকনও রাস্তায় এসিকিন্ট হকল সর্ড় মিকল দাোঁড়াই
এ টা আত্মহতযা অথিা দু ্টনার াসহসন থা কল
আগ িাসড়কয় মটকন সনই খ্িকরর াগজ,
সটসর্র সরকোটটা,
অেু দার িা সর মগল, তেু সদ মছকড় সদল গান
এই সি জানকত শুনকত মশা াত্ হকত টাকন
র্য় পাই সি প্র াকরর েৃতুযক ,
মর্যন সসগাকরট
আোর েুসেুসটা মিোঁকি থা
যািার থা মিনা পসরসিত গকল্প
মশাক আসে সাদা পরকত রাসজ আসছ।

সূসিপত্র
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সিসদশা দাকসর সিতা

ী হল, ী হকি সদন
মর্কিসছলাে মিিা রকত রকতই এ সদন সনিয়ই র্াকলা থা ি,
এ জানালা আকলা আর আশা সদকয়
এ র আোঁধ্াসরয়া রে ম ক মদি,
স্বকপ্নর েত মর্যন লাকগ এই সিস ছু।
এই মিোঁকি থা া মর্যন মপাতাশ্রয় খ্ুোঁকজ িকল,
ী হকি এই সিক কলর েত সিক লকিলা সনকয়,
ী হল এই মরাদ-দুপুর, মরাজ-দুপুর সনকয়!
ী লার্ এই আসকছ িসিকিলার মর্ারাই গান সদকয়।
আসে মতা পাসরসন এ টুও অনুর্ূসতর রকে সাজাকত র্াকলাথা াটুকু,
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শুধ্ু মিিা রকত পাসর এইকতা!
ী হল, ী হকি সদনগুকলা িড় দী ,্ িযঞ্জনােয়।
তিুও এ জানালা আকলার স্বপ্ন ছুকোঁ য় মিোঁকি আসছ এ জীিন।
অকপোয় রকয়কছ মপাতাশ্রয়?
আসে মিিা কর র্যাি,
েুকিাকত র্কর মনি অনি িযথা,
নতজানু হি সনকিদকন সিতা ঈশ্বরীর াকছ,
রাখ্াসলয়া িাোঁসশকত তখ্কনা িা মদকি আজন্ম আোর জন্য োপা ী হল, ী হকি সদন!

মলার্
র্াকলািাসকিনা জাসন!
তিুও মসানার হসরকণর মলার্টুকু িড় মোহেয়,
েৃতযু র অন্ধ াকর িুকি র্যািার আকগও
উতলা শব্দ সাজায় সি অকপোর েুহূত।্
এ অকো সনয়কের আ াশ মিকয় থাক সনসন্কেষ।
র্াকলািাসকিনা জাসন!
তিুও অকপো কর অিুে হৃদয়।
রাইস কশারী অসর্োনটুকু সনঃশকব্দ িৃসি েরায়
িুক র সর্তর কর িড় মলার্ সনকয়,
জাসন সি সেকথয সনিুপ অকপো, িুপিাপ রক্তাক্ত িযথা!
তুসে আর মেকল আসা রূপ থা
স ছুই সেকর আসকিনা জাসন।
র্াকলািাসকিনা জাসন!
তিুও মলার্টুকু িড় েধ্ুেয়।
সূসিপত্র
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এ ম এে আব্দুল্লাকহর সিতা

সিিৃসতর এ টু করা গল্প
োকেেকধ্য সাসন্নধ্যগুকলা অযালিাকে
রাখ্া ছসির েকতা প্রীসতেয় হকয় উকি
আর আসে দাোঁকত মিাোঁট মিকপধ্রা র্যুিক র েকতা
দৃসির পাতা উকোকত থাস ।
সেয় িডই সনষ্ঠুর সটট াসর োকর দু:সহ িৃসত।
আসে জলজ েুকলর গন্ধ মেকখ্
পুকরাকনা মজাছনার োপকজা সর।
বথসথ র্রা মিদনার উচ্ছ্বল তকট
েুখ্সরত স্বকপ্নরা সেসছল কর। আর
মতাোর হাকতর নট মদয়া টাইকয়র সেয়টুকু
সাসজকয় রাসখ্ আলসেরার তাক ।
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রাকতর অজাকি আকিকগর আোঁসখ্ক াকণ জকে
মোটা মোটা অশ্রু ণা। েসণক র তকর
র্যাই হাসরকয়, আর আোর মিাকখ্র সম্মুকখ্
দৃযাসয়ত হকত থাক প্রাক্তন স ছু সেকয়র সস্থরসিত্র।

দী ্ রাসত্র মশকষ
োকে োকে কয় পেসক্ত র্াকলািাসা
এসটএে মথক উকি আকস আোর
িু পক কট। আর তুসে জসডকয় রাকখ্া
আোক মতাোর িুক র উিাপকেসশকন;
মর্যখ্াকন, মদওয়ালসহটাকরর উষ্ণতা হকয় র্যায় সিলীন।
আর আোকদর েুখ্ মথক েকর পডা
লালায় উকড নতুন মনাকটর গন্ধ।
মটসিকলর উপর রাখ্া মি িই মথক
উকি আকস লে লে মেৌোসছ। আর
আোকদর স কর ধ্কর েুকলর েকতা।
আেরা লাল, হলুদ আর মগালাসপ হকত থাস ।
এর্াকি রাত মশষ হকয় র্যায়। আর িােডার
র্াোঁজ রা পক টক াকষ, পকড থাক
মেয়াদ উিীণ্ স ছু পুরু াগকজর েল ।

সূসিপত্র
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সিতা

গ্রােযসর্লা
ইন্দ্রনীল মসনগুপ্ত
াকসর েকধ্য োথা মতাকল িযাকন্িসলয়ন েুল,
অল্পস্বল্প িৃসি হাওয়ায় খ্ুসশকত র্রপুর;
র্ুিন তার সীোিদ্ধ, াস স িযথা মিাকে?
অস্তসূ্র্য্ ছসড়কয় সদল সিদায়কিলার আকলাআগােী াল পাপসড় েকড় র্যাকি, তিু েুল
মহকস ওকি, স্বাগত জানায় পরে আহ্লাকদ।
অর্যেোি মপসরকয় এখ্ন িাসড়র েকধ্য আসে,
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েসলন মেকে জানালা মদয়াল সখ্লসখ্সলকয় হাকস
সড় িরগা ছুোঁকয় নাকে হাজার ো ড়শা;
ধ্ুকলা োসড়, লম্ফ জ্বালাই, সাকোর্াকর
েুটকত থাক জল; মথক ই র্যাকিা মিশ
স ছুসদন গ্রােয সর্লায় ম ালাহলহীন;
িাই না িড় শহর ম ান হাতছাসন সদ ।
প্র ৃসত আজ ছসড়কয় আকছ নুসড়পাতা
পকথর েকতা িারপাকশকত।

সূসিপত্র
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সিতা

ম ানটা
রূপ গুহ
মিাখ্ িুকজ অের িুকে এখ্নও মতাোর নাে সলসখ্। হাসরকয় র্যায়সন োনুকষর সর্কড়। তকি এিার
হারাকিা মরৌকদ্রর োকে। এখ্ন শকব্দর টানাটাসন। র্যারা সির নতুন, সর্যতার আ-সদগি িকয় আেরা
মহোঁকট িকলসছ। অকনক ই খ্ুোঁকজ পাইনা জীিকনর রসদ। মোকড়র গা সদকয় মর্য পথ ুকর িকলকছ উিকর,
মসই পকথ োগুন হাওয়া আসত আকগ উিুকর শীত হাওয়া লাগকতা। ম ননা তখ্ন আসে গাকয় ম্বল
িাপাতাে। এখ্ন গরে, তাকপর অতযািার িলকছ। এসদক সি গাছ েুসড়কয় মদওয়া হকে। েুসড়কয়
ম ন িলকিা আর, হতযা রা হকে সিুজক সর্যতাক । াল র্যখ্ন তুসে পকথ মিরুকি, মদখ্কি
শুন্যতা িাসরধ্াকর। একতা আকলা মিাখ্ ধ্াোঁসধ্কয় র্যাকি। মতাোর র্যাওয়ার পকথ ম ান সাথী থা কিনা,
িৃেও র্যাকিনা পকথর সাকথ টের সদকয়। এটা ী জীিন একগাকে ! না সোজ সর্যতা আপকগ্রকিি
হওয়ার মনশা ! ম ানটা..?
সূসিপত্র
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আসনস আহকেকদর সিতা

খ্াদ
খ্াকদর সনকি মনকে মগল এ জন
পুরুষ োনুষ,
আর, খ্াকদর ওপকর দাসডকয় এ জন মেকয়
তার মিাকখ্ ম ানও সিিয় মনই
ম িল সিদ কু ট হাসসকত েুসলকয় সদকে রহস্য
আগাপাশতলা,
পুরুষ োনুষসট র্াকলাকিকসসছল মেকয়সটক ,
গর্ীর
খ্াকদর সনকি দাসডকয় মস পুরুষ োনুষ
িুকেসছল মিাকখ্ মিাখ্ মরকখ্ মেকয়সটর,
র্াকলািাসা আসকল খ্াকদর েকতা, ওপর মথক
েুসলকয় রাখ্া সুকতায় হাস্য র ছলনা
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খ্াকদর ওপকর দাসডকয় থাক পরী, মস ঈশ্বরী
সনকি দাসডকয় পুরুষ োনুষ, গলা খ্ুকল সিৎ ার সর....

মতাোর ছায়ায় দাসডকয়
মতাোর ছায়ায় দাসডকয় আসে থা িসল
আর, অন্ধ হকয় আকস আোর মিাখ্, ক্রেশ ....
সােকন একগাকনার পথ আোর জানা মনই
সনজস্বতা িলকতও আোর আর স ছু মনই
সিস ছু হাসরকয মতাোর ছায়ায় দাসডকয় আসছ
তুসে াোঁপকল আসেও ম োঁকপ উসি
তুসে িকস পডকল আসেও িকস পসড
তুসে হাোঁটকল আসে মতাোর সপছন সপছন মহোঁকট র্যাই
তুসে থােকল আসেও থেক দাোঁডাই,
িস্তুত মতাোক সপছকন মেকল একগাকনার
সেেতাই মনই আোর,
তাই, মতাোর ছায়ায় দাসডকয়ই আসে থা িসল...

সসোঁসড
েুটপাকথ পকড থাক র্যাকদর পাল
আর র্যারা পা দুসলকয়
িাদাকের মখ্াসা ছাডায়
একদর েসধ্যখ্াকন র্যারা হাোঁটু মগকড তাস মখ্কল
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একদর প্রকতযক র োথা মদখ্কত
সসসডোঁর ধ্াকপর েত, অসি ল
মরসলং ধ্কর আসে পদ্ হীন রাজা
সসসডোঁর ধ্াপগুকলাক সস্থর মদকখ্ মহকস উিসছ
মদখ্কছ না র্যসদও ম উ আোর মখ্ালাদাোঁত
স র্াকি োলাোলা করসছল মশ্রসণ ঙ্কাল
োলাোলা কর মর্যর্াকি 'েরসে রাত'

সূসিপত্র
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বতেুর খ্ান এর সতনসট সিতা

সেস্ত সদন সশ াসরর উল্লাস
জল উিকছ না জল নােকছ ?
সনজস্ব সংশকয়র স নাকর দাোঁসড়কয় থাস
পাসখ্ েকর র্যায়
আজ সশ াসরর সদন
আকিকগ োপকট ধ্সর জকলর ন শাক
স ছু নরেুণ্ড সদসিয গডায়
থা িলকত থাক , দুকি্াধ্য থারা সি
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আসদে গুহার সনসরসিসল মথক মিসরকয় আকস
দে সনকত থাস । এরই নাে িাোঁিা ?
মপাশা খ্ুকল মেলকত ইকে কর
মজায়ার না র্াোঁটা ?
মর্জা কুসুকের েকতা রেণীর গাল
েকন েকন সারারাত িাসট —
তাকতও স স্বাদ আকছ ?
সিষাদ একসকছ সি করর মিৌ াকি
আর মরােুর োখ্া হাসপাতাকল
নাস্কদর েসৃণ ত্বক র উসল্ক আোঁ া মপ্ররণায়
আোরও জাগরণ পায়
এখ্াকনই সিহ্বলতা নাকি
নরে ম ানও অন্যেনস্কতার মর্তর
আত্মকদ্রাকহর িাজনা শুনকত থাস
সিশ্বাস হয় না জল ওিানাো কর
েুকুন্দ েুকলর িাোঁসশর আকয়াজকন
িসকির জানালা খ্ুকল র্যায়
মদখ্কত মদখ্কত খ্ণ্ড খ্ণ্ড োনি জসেকন
শস্য ঘ্রাণ ওকি
িাতাকস উডি গান, স্বধ্ে্ সিলাস
সেস্ত সদন সশ াসরর উল্লাস...

105 | P a g e

আগুন
আগুন ছুকট আসকছ
ত দূর র্যাি আর ?
িাোঁিাকনা র্যাকি না স ছুকতই
দুইপাকশ সন্ধযােসণর িাগান
মছাকটা মছাকটা র
জানালা মথক আকলা আসকছ
সাকপর েতন েণা তুকল আকছ স্বকপ্নরা সি
লম্বা সরু হাতগুসল প্রণকয়র গলা ধ্কর েুকল আকছ
আ াঙ্ক্ষার মদশ র্কর আকছ নতুন জাতক
আর হাওয়ায় মেশাকে স্বর িাসিী বিরাগী
আগুন আসকছ দাউদাউ
সনকজর ক্লাসির ছায়ায় দাোঁসড়কয়সছ
আোর পাসথ্ি আোদন টুকু সনকি্দ প্রহর মগাকন...

আকপল িাগান
আকপলগুসল গকড আসকছ
গকড গকড আসকছ
লাল মিাোঁট েুগ্ধতা সনকয় িকল র্যায়
মদখ্কত মদখ্কত িাগান মপসরকয় র্যাই
হসরকণরা সশং কষ মনয় িাকল
লাল সূকর্য্র আকলা িুপিাপ িকস আকছ
পাতার োোঁক োোঁক
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এ এ টা অকলৌস

নদীর েকতা

র্যসদও োয়ািকন আসছ
র্যসদও গাহ্স্থয সিষাকদ মপাডা েন
তিু হসরণীর েকতা আোরও তীব্র এ র্াষা মজকগ ওকি
র্াষারা প্র াশ হকত িায়
আকপলগুসল মিকয় থাক
সসোঁদুকর আর্াস মিাকখ্ েুকখ্ —
এ টু ছুোঁকয় মদখ্কত পাসর ?
ম মদকি অনুেসত ?
সিিাসহত জীিন জুকড নি েধ্ুোস
আেন্ন আোঁধ্াকর শুধ্ু িযথ্ ম ালাহল.....

সূসিপত্র
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সিতা

সারাসদন মস্টশকন
মসৌসর্ িকন্দযাপাধ্যায়
সারাসদন মস্টশকন িকস থাস এ া
সনজ্ন প্ল্যাটেকে্ দু-এ টা পুকরাকনা কুকুর....
এ োসল মরাদ ছাড়া ম উ মনই ওকয়সটং রুকে
মস্টশকনর িারপাকশ সাোঁওতাল পরগনা, োল্গুন োস
এ টা গাকছর তলায়, মিসদকত সারাসদন িকস থাস
আর োগুকনর হাওয়া মেকখ্
গাকছ গাকছ মর্কস র্যান িৃসতেয়িািু
োকে োকে মেন আকস, হুইশল িাকজ
ম উ আকসনা, উকি র্যায়না ম উ, পানীয় জকলর কল
ম াকনা েুখ্ মনই, তাড়াহুকড়া মনই
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এ টা গাকছর তলায় িকস থা া শুধ্ু ....
র্ারী িা ার শব্দ ধ্ীকর ধ্ীকর সেসলকয় র্যায় দূকর
ছুসটর সুটক স সনকয় ােরা মথক হাসকত হাসকত
আেরা মনকে আসকিা ম াকনাসদন
িাংকলার িারান্দায়, নদীর ধ্াকর খ্ুি হইিই হকি
আিার েযাকন্িাসলন মিকজ উিকি রাকত তাই সারাসদন মস্টশকন িকস মেন খ্ুসোঁ জ আসে …..

সূসিপত্র
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সিতা

র্যুদ্ধ
সিরশ্রী মদিনাথ
র্যুদ্ধ মেকলকছ িানা অসস্থর লকয়, দ্রুত খ্নকনর েকতা
এখ্াকন এখ্ন সনকস্পসষত আ াশ, সনরািরণ স্খলন
পাসখ্র েকনর ধ্ু পু , সশ াসর িযাকধ্র েুসলকত র্কর সদকে িসি প্রলাপ
থা কছ সংিাসহত মরাকগর ম ােল সিস্তার, সিকেকদর দুঃখ্রাগ
পুসড়কয় সদকে, ক্রোন্বকয় মিকড় িলা এই উকিজনা
জ্বকরর আরাকের তপ্তকছাোঁয়া শুধ্ু সনকয় র্যাকে িকরর আেন্নতায়
সিুজ িরকের সনর্ৃকত সঙ্গীন মশার্া
মজকন নাও এ সর্া... েৃতুযসূিী, সিউগকলর শ্রদ্ধা, আ াশ ম কট মনকে আসা র্যুদ্ধ সংক ত
এই পুরকনা উকিজনা সজকর্র িগায় িাটকত র্াকলা
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খ্িকরর াগকজ সািলীল আত্মিযাখ্যায় সনখ্াদ গুপ্তিাসরতা
েরুর্ূসে, িরে, পাইনগাকছর সড়ক থাক খ্ািাকরর পযাক ট,
িাতাকসর তরকঙ্গ মিনা নারী কন্ির সনজ্লা উপিাস
েহান হকয় ওকি র্যুদ্ধখ্াদ, সিলুপ্ত শকুন সন্ধযা
সিাকনর কর জ্বকল প্রদীপ েড়, শীকতর েরাপাতা গান
রাস্ট্র দায়ী থাক জকয়, পরাজকয়, র্ুল সসদ্ধাকির রক্তেলকন
এ আর এেনস , সনধ্্াসরত সম্মান সিষাকদর ছাউসনকত
উৎসকির োস িুক কর সনকয় আকস সীোকির সেন
ছররা ছুকটকছ মেপল পাতায় সরকি নীরকি মগাধ্ূসলর কুয়াশায়
িুকটর পাকয় পাকয় হাোঁটকছ জননী, এ সীোি দী ,্ িযাকুল
পারোণসি তা িাই না াকরা, এ োসট, ওই োসট
পশকের রুোকল া া আকছ স্বাদু ািাি
এ িােি েুকখ্ দাও, োকন্িা
মদশ িাোঁিাকত একসকছা, র্ুকল থাক া সুগন্ধী েশলাছায়া
আরাকে গকল র্যা মপলি োংস, এ েূহূত্ মতা িাোঁকিা!

সূসিপত্র
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তুষার াসি রাকয়র সিতা

তিু অকর্যস
এখ্নও আ াশ মর্কে পকড়
আোকদর র্াো িাস মনই
সােকন িহর মদসখ্ শুধ্ু
হাোঁটু জল পকথ দাোঁড়াকলই...
আেরা মখ্য়াল রাসখ্ জল
আোকদর ম াকনা ছাতা মনই
োসে মনই, র্াসস গলাতল
লক্ষ্মী থাক ন স নাকরই...
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স কশারী রাধ্ার সাকথ র
েকন মগাোঁজা র্াকলািাসািাসস
রাত মজকগ তারা মগানা সার
মোহকর স কনকছ োসসসপসস...
পুতুল োনুষ মিিাক না
হাত তুকল সেসছকলর মশষ
েুহূকত্ মিোঁকি উকি েকর
িৃসিকত মর্জা অকর্যস...

রাসনিালা ইস্কুল
িাৎসকলযর সোকরাহ লুক ািুসর মখ্লকত মখ্লকত
নতুন জাোপরা সশশু সিক কলর
মর্য হাওয়াসট েুদ্রাকদাকষ
াোঁকধ্ িযাগ – হাকত ছাতা – লম্বা সিনুসন নতুন সদসদেসণর
োথায় আলকগাকছ িকুল েসরকয় সদসেকলা
মসই মতা জঙ্গকলর পথ মপকরাকত মপকরাকত
ছায়া উকন্মািকনর সর্তর সদকয়
এ পাল দাোল মেক র সেসছল সনকয় একলা;
এিার মর্যসদক দু’মিাখ্ র্যায় িকল র্যাকি
ছসড়কয় পড়কি ছেছে আ াকশর সনকি
আনকন্দর আনাকি- ানাকি; আর
মেক র পাতায় পাতায় সিতা সলকখ্ ছসড়কয় মদকি
‘সরেসেে ন ন মর ...’
সনসশরাকত গলা মছকড় গান গাইকি পূরিী-সির্াকস
গর্ীকর সি লুস কয় রাখ্কি
মসতাকরর োলার েকতা েল্লাকরর তান-সিস্তার;
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জানলা খ্ুকল দাোঁসড়কয় থা া িশো খ্ুকল মদখ্ার
মিাকখ্র পাতা মিকয় মনকে আসা মিাট মর্জা অশ্রুর
িা নাে ধ্কর িা কত থা কি;
মজকগ উিকি কুয়াশায় হাসরকয় র্যাওয়া রাসনিালা ইস্কুল ...

র্াওয়াইয়া
এর েকধ্যই এ সদন মসনগুপ্ত িাসড়র
লাল াসি্গান পরা মরাগা সিক কলর সকঙ্গ মদখ্া
আনেনা দুই হাকত েলাকলিুর মখ্াসা
ছাড়াকত ছাড়াকত জগৎপাক ্র
সাতরো হাসসখ্ুসশর পাশ সদকয় হাোঁটসছকলা;
তার আনকন্দর েুহূত্গুসল মর্যন িাপা পকড়সছকলা
িানাওয়ালা সনঃসঙ্গতার সনকি;
স ছু প্রশ্ন রার আকগই
দু’হাত পরপর সকন্দকহর গত্গুসল মপসরকয়
অসত সিপ্কণ সকন্ধর অন্ধ াকর সেসলকয় মগল ...
দূর মথক মর্কস আসা রাতজাগা র্াওয়াইয়া গাকন
স ওর মিদনার থাই িলকছ!

সূসিপত্র
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সিতা

াকলা মেকয়
শ্রীয়া ম াষ মসন
অোিস্যার রাকত জন্ম তার
াকলা মেকয়!
িুসেিা অসস্তত্বই মি ার।
সিসধ্ িাে, ো েরল সিরতকর;
অপােকক্তয় ন্যাসশশু!
ম উ িুক র োকে রাকখ্সন আদকর।
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সেকয়র অকো সনয়ে;
সশশু ক্রকে ক্রকে স কশারী মথক র্যুিতী
াকলা মেকয়!
ীই িা হকি তার গসত?
নানা থা, নানা পসরহাস।
র্যুিতী িড় অসর্োনী, আদর- াোসল
হৃদয় পায়সন ম াকনা সান্ত্বনার অি াশ।
ম ন জাসন সোকজ মস অপয়া, অনাহুত!
শুধ্ু অ ারণ সধ্োকর র্যুিতী ক্রকে সিসেপ্ত।
াকলা মেকয়
জঞ্জাকলর েত পার মপল মদাজিকর।
সনল্জ্জ াকের থািায়, র্যুিতী েরকে থাক েকর।
শরীর মশাকনসন িারণ
গকর্্ তার নতুন অসস্তত্ব।
আিার কর িাোঁিার তাসগকদ
আশাসন্বত, র্যুিতীর োতৃত্ব!
নারীর প্রথে মরাোকঞ্চ হৃদয় অসর্র্ূত।
াকলা মেকয়
গকর্্র গর্ীকর খ্ুোঁকজ মেকর এ নতুন পসরিয়।

সূসিপত্র
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শ্রীেয়ী গুকহর সিতা

সাোঁে
এ লা পথ িলা
অিকিতকন -- িহুদূর আ াকশর হাতছাসন৷
জানলার ওপাকরর জগতটা - আজ াল ম েন অকিনা!
সূর্য্ জাকগ আপন মখ্য়াকল
এই িারকদয়াকল এ অপসরসীে স্তিতা
কুকর কুকর খ্ায় স কশারীর েন…
স ছু জািি-থািা-নখ্
আর জিরদখ্ল...
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রক্তাক্ত হৃদয় -তকতাসধ্ েত সিেত আোঁিড় --- দগদকগ দাগ --- াপুরুষ স ছু -র্ুলকত িায় েন--র্ুসলকয় সদকত িায় আপ্রাণ এই শরীর -স্বপ্নরা র্ােন ধ্রাকলা িুক র নরে অিকরপাোঁজকর এখ্কনা ম ন সিজুসল িে
ম ন এেন হাহা ার ---আজও মতা
এ ই র্াকি মগাধ্ুসল কল রাকতর আদকর
আজও মতা
প্রসতসট মর্ার অসর্সারী দুকিাখ্ মেকল িায় -তিু
স কশারী সাোঁে -- ম ন এেন প্রসতসহংসায় েলসায়!
ম ন এ অপ্রসতদ্বন্দ্বী অেত স্বাধ্ীন মলৌহকর্যাসনর প্রতীোয়!

সূসিপত্র
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সিতা

িন্দু সছল
সুব্রত মদি
িা োরি িকলই আসে িকন সগকয়সছলাে।
আোর হাকত িন্দু সছল,
িন্দুক গুসলও সছল।
এখ্ন এ টা গুসলও অিসশি মনই ।
এর োকন আসে িা মেকরসছ।
ইকে হয় সিশ্বাস করা
ইকে হয় না, করা না।
মদাহাই মতাোকদর,
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এক র পর এ মিয়াড়া প্রশ্ন তুকল
আোর মপ্রশার
আর িাসড়কয় সদকয়া না ।

সূসিপত্র
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মে না িকট্টাপাধ্যাকয়র সিতা

েুসক্তপাি
মদওয়াল ম ক কছ মিকে আোঁ া মপাকে্ট
মগালাপগুে যাসিকনট মজাড়া র্াস-এ
র র্সরকয়সছ সর্নকদসশ আসিাকি
মতার থাোলা সাসজকয়সছ তার পাকশ
োসনকয়কছ দযাখ্ সদসিয নান্দসন
মজাড়াতাসল োোঁস খ্ুোঁকজ পায় ার সাসধ্য
শকব্দছকন্দ মিাোঁট মছাোঁয়াছুোঁসয় মখ্কল র্যায়
িাস মসইসি পুরকনা গল্প িাদ সদই
আকরা এ সদন অসেকস মর্যসদন াজ মনই
মসাযাল সাইকট পরানিন্ধু খ্ুোঁজি
আকরা এ সদন পরাগ ছড়াকনা সিক কল
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আিাকরা নাহয় এর েই র্ুল িুেি
মতার নীলকে মতার িু র্াসস মজযাৎস্না
আকরা স ছু াল মতার মদরাকজই পকড় থা
িসল মর, আিার থা হকি সি ম াকনাসদন
আপাতত মে িানারা উড়ান সেকর পা ।

সূসিপত্র
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অসর্সজৎ িক্রিত্ীর সিতা

মশ্রয়তর
োনুষ িাসড়কত না থা কল গাছ
োনুষ িাসড়কত না থা কল পাসখ্
িকনর গন্ধ ছসড়কয় র্যায়
দী ্ সদকনর েঞ্জরীর েুধ্া
আগ্রাসী হকয় ওকি
তসদকনর প্রসতকশাধ্
েুকোঁ আকস মে
মিক উকড় র্যায়
আনন্দ মপ্রে লতার েতই আয়ু পায়
োনুষ না থা কল আ াশ
োনুষ না থা কল মরাদ
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দী ্ রাকতর অিসাদ মর্কে
েকর েকর পকড়
তার সদগকির সপপাসা
অকন াকজর িাস
দ্রুত ম ক সদকত হকি সিুজার্ায়
োনুষ আসার পর র্যাকত মিকন না িাসড়
সেকর র্যায়-নতুিা র্াকি এ ার িসত
এ ার িাসড়কত এলাে
এত গাছ এত পাসখ্ আ াশ
এই র্যসদ হয় সুন্দর
তকি মশ্রয় িনিাস

এ মলখ্াসট
এ মলখ্াসট আপনার ছায়ায় িকসই মলখ্া
এ মলখ্াসটর গাকয় আজি িীজ-রােতায় মোড়া শহকরর সর্ড়-- মসসি
সক্লক্ ধ্াপ্পািাসজ-আপনার সপ্রয় পানীয়-আহা! গকল গকল নােকছ পা স্থলীকত-এই মলখ্াসট ী হট্!
আপনার েত িরাির
পাকয়র উপর পা সদকয় মহোঁকট র্যাকে-খ্াসল মদখ্ুন, এখ্কনা সি-রি ুস কয় মদকিন না
সূসিপত্র
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সিতা

পুকরাকনা োস্তুল
অঞ্জন িে্ন
জকে ওকি সিক কলর মে
স্বকপ্নরই সছল র্যত মদাষ
দুপুকরর হারাকনা আকলারা
পকর মনয় রাসত্রর েুকখ্াশ
এরপর অকিনা আ াকশ
সিকন মনওয়া জযাসেসত পথ
পকড় থাক আোর শহর
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দৃ হয় লু াকনা শপথ
িািয় জকে ওকি ধ্ুকলা
সিসিরা মেৌন হয় শুধ্ু
সােকলয মিকড় র্যায় িু
িকন্দ্র জোট হয় েধ্ু
তাও থাক এ লা নদীর
সেকশ র্যাওয়া অশ্রুর আকলা
নতজানু সেকয়র পাকশ
খ্ুকল মনওয়া িৃসতর পাল
অকপোর মশষ িাওয়া র্ুল
মজকগ থাক অন্ধ াকর পথ খ্ুকোঁ জ মেরা
মিোঁকি থাক পুকরাকনা োস্তুল...

সূসিপত্র
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সিতা

সতী
রুদ্রশং র
কলকজ প্রথে মদসখ্, হাকত তার এ গুে িই
এ পা’ একগাকল, ইকে হয় আর এ পা’ একগায়
হাকত তখ্ন খ্ুন হওয়া, পুকড় র্যাওয়া োংসাশী ছাই
েসতগসত র্াল না তখ্ন, পাথরও িৃসি হকয় র্যায়

ওটুকুই িষ্া আকন মিাকখ্, ওটুকুই দরজা মখ্ালা পাসি
ও মেকয়, আসসস না আর... একল সতীত্ব হারাসি !
সূসিপত্র
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ছড়া

জাগ্সলং থট
মদিীসিতা মদি
াজ র্যসদ হয় উৎপটাং
মেল মসকর তা
পটাং পট্,
সরস র্যসদ ছটেটাং
র তকি তা
ছটাং ছট্।
মহাস্ র্যসদ তুই সিৎপটাং
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উকিই পসড়স
িটাং িট্,
র্াসেস র্যসদ েটেটাং
শব্দ হকিই
েটাং েট্।
আওয়াজ মপকল খ্টখ্টাং
র্যাস িকল তুই
খ্টাং খ্ট্,
জকল র্রা ট টাং
খ্াসল হকলই
টাং ট্।
াজ র্যসদ সি েটপটাং
সারকত পাসরস
েটাং েট্,
খ্ুকলই র্যাকি জটজটাং
র্যতই আকছ
জটাং জট্।

সূসিপত্র
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সিতা

৭৮ সাকলর মসই িৃসি
তৃষ্ণা িসা
৭৮ সাকলর মসই িৃসিটার থা
ম উ র্ুলকত পারকছ না,
িারসদন ধ্কর িৃসি হকয়সছল,
খ্াকটর সনকি
পাওয়া সগকয়সছল সতসে োছ!
মেক র ন িুকনাট
েশাসরর েকধ্য িকস
সিাই স সুন্দর
সতসে োছ র্াজা সদকয় সখ্িুসড় মখ্ত!
এসি সর্যসন িলকলন,
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েকড়র িানায় িাপা
নকখ্র র্যুসগয িৃসির সদক তাস কয়
এ টা দী ্শ্বাস মেকল তাোঁর হাোঁটুর ধ্ুকলা মনিার খ্ুি ইকে সছল,
স ন্তু সশয়ালদায় মনকে
তাোঁক আর খ্ুোঁকজই মপলাে না!
৭৮ সাকলর মসই িৃসির েকতাই
সর্কড়র েকধ্য
সতসন
ম াথায় মর্যন হাসরকয় মগকলন!

সূসিপত্র
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সনিন্ধ

মর্যৌনতা ও িাংলা সিতা
মদিাসশস েুকখ্াপাধ্যায়
মর্যৌনতা থাসট শুনকলই এখ্নও অকনক ই াকন হাত মদয় স ন্তু এরাই আিার মগাপকন নীল ছসি
মদকখ্ন স ংিা সুকর্যাগ মপকল অন্য স ছু কর মেকলন। মর্যৌনতার পাি প্রসতসট নারী পুরুকষর সনজস্ব
এ সট ধ্ারণার েধ্য সদকয় গকড় ওকি। রাধ্া ৃষ্ণ এিং হর পাি্তীর েকধ্য মর্য মপ্রে এিং মর্যৌন
আকিদন তা সির সিতায় উকি একসকছ স্বার্াসি র্াকিই। মশাকপন হায়ার তার " Metaphysics
of the love of Sexes " এ মর্যখ্াকন িকলসছকলন - পুরুষ-মপ্রকের ম ন্দ্র ও গিিয হল শরীর,
শরীর তার মপ্রকের শীষ্; নারী শরীকরর োধ্যকে মপ্রকের জন্ম মদয়, তাই তা ক্রেিধ্্োন: এই
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িক্তকিযর সেথ্ন পাই ৃকষ্ণর প্রতযাখ্যাকন। পুরুকষর সিতার মর্যৌন প্রিণতায় সনসহত আকছ অিকিতন
র্য় ও পরাজয়। নারীর সিতায় মর্যৌনসংক কতর মর্তকর প্রতযে সোজ সিকরাসধ্তা ও মস্বোিার
লুস কয় আকছ। সি স টস্ সলখ্কছন ,
"The day is gone, and all its sweets are gone!
Sweet lips, soft hand, and softer breast "
নারী শরীকরর স্পশ্ প্রকলার্ন উিীণ্ হকয়কছ মপ্রকের প্রশাসিকত। আিার আোর মদকশর সি সলখ্কছন
"েূসত্ না োসটর নারী / মছাকটা শক্ত স্তন / মোোঁটা মোোঁটা েধ্ুপাত হয় "। এই সিত্র ল্প সির আির্য্
কুশলতার প্র াশ। সিতায় মর্যৌনতা স ন্তু পকন্াগ্রাসে নয়। পকন্া িা পানুছসিকত মর্যর্াকি এ জন
নারীর সিসনে্াণ কট তা সিতায় খ্কনা হয় সন। িরং নারী এখ্াকন দসয়তা িা মপ্রসে া। তার
প্রসতটা অকঙ্গর জন্যই সির প্রসতসট অঙ্গ াোঁকদ।
াসলদাস কুোরসম্ভকি িলকলন:"অকনান্যেুৎপীড়য় দুৎপলােযাঃ স্তনদ্বয়ং পান্িু তথা প্রিুদ্ধম্।
েকধ্য র্যথা যােেুখ্স্য তস্য েৃণাল –সূত্র্ন্িরেপযলর্যাে।”
আিার সিদযাপসত আির্য্ সুন্দর ম ৌশকল সলখ্কলন,
“উরসহ অঞ্চল োোঁসপ িঞ্চল
আধ্ পকয়াধ্র মহরু।
পিন পরর্াকি শারদ ন জনু
মি ত রল সুকেরু।”
াসলদাস এিং সিদযাপসত দুসট মেকত্রই নারীকদকহর িণ্না প্রা ৃসত , েনস্তাসত্ব নয়। রকেন্দ্রকুোকরর
"এ সট সেশ াকলা মব্রসসয়করর েকধ্য িকস িারকট মিড়াকলর িাচ্চা ...." সিতার অিগূ্ মিতনা
প্রিাহ প্রািীন সির রিনায় অনুপসস্থত।
সিতা সসংকহর সিতা সাহসী অসর্িযসক্তর প্র াশ এিং এই প্র াশ র্যথাথ্ সলঙ্গ মর্কদর সীো
লঙ্ঘকনর সকিতন প্রয়াস এিং এই িাপা মর্যৌনতা নজর এড়ায় না পািক র।
“হসরণী না জাকন র ম াথা মর হসরণ?
এ তারা হকয় র্যায় তার সছোঁকড় িীণ
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সশখ্া খ্ায় ল ল
আগুকন আহুসত মহা
মিাখ্ না স্তন ত্ব োংকসর ঋণ
বিরী অপনা োকস হসরণা অসিন।
স ংিা
শেীিৃকে শর খ্ুকল রাকখ্া
খ্ুকল রাকখ্া রেণী ধ্রম্
স ম্পুরুকষর সকঙ্গ কট র্যায় পৃসথিীর
সেস্ত অেলা সঙ্গে।”
সুনীল গকঙ্গাপাধ্যায় এর সিতায় মর্যৌনতা আকস খ্নও বিধ্ িা অসিধ্তার তৃসপ্ত সনকয় প্রসতসদকনর
রক্তাক্ত জীিন র্যাপকনর েকধ্য:শরীকরর র্যুদ্ধ মথক িহুদূর িকল সগকয় সেকর সেকর / আসস শরীকরর াকছ / থা সদকয়সছকল তুসে
উদাসীন সঙ্গে মশখ্াকি / সশসশকর ধ্ুকয়কছা িু , ম ােল মজযাৎস্নার েকতা মর্যাসন / েধ্ুকূপী াকসর
েতন মরাে, স ছুটা খ্কয়সর / থা সদকয়সছকল তুসে উদাসীন সঙ্গে মশখ্াকি। (সহের্যুগ)
সি এখ্াকন শরীকরর র্যুদ্ধ মথক িহুদূকর িকল সগকয় আিার সেকর আসকছন মসই শরীকরর াকছ ।
এ সেয় পসিেিকঙ্গ জীিন বশলী নাে মর্যৌনসশো িালু রা হয় র্যুকগর দাসি মেকন স ন্তু িাসেক শুধ্ু
মগল মগল রি ওকি। এটা হকল হয়কতা স ছুটা ধ্ষ্ণ োনসস তার পসরিত্ন হকতা। আজ মনকটর
মদৌলকত মর্যৌনসক্রয়ার পানু মপৌোঁকছ র্যাকে স ন্তু সনয়েণ হকে না ।
পঞ্চাকশর সিকদর এক িাকর সিপরীত সিনয় েজুেদার। তার সিতার মর্তকর মর্য মর্যৌনতা তা
আিহোন নারী পুরুকষর সেলন োধ্যে এিং তা র্যকথি সাংক সত :আোর র্ুট্টায় মতল োখ্কত োখ্কত িাোঁদ িলল, / 'মতাোর র্ুট্টাসট মিশ মোটা' আসে তার জিাি না
সদকয় / অন্য থা িললাে -'র্ুট্টার োথায় এ টু মতল োকখ্া' তকি / িাোঁদ োখ্ল না শুধ্ু িারপাকশ
গাকয় োকখ্, / মতল োখ্া হকল / িাোঁদ মেকে মথক মহোঁকট সিছানায় একস মশায়, / সিছানা মেকেই
পাতা থাক । / িাসলকশ োথাসট মরকখ্ পা দুসটক তুকল ধ্কর শুকয় পকড়, / আসে / হাোঁটু গাসড়, দু
হাোঁটুর সনকি সদই খ্ুকল রাখ্া / গরে পযান্ট ও জাোসটক । / তারপকর গুহা মদসখ্ গুহাসট িন্ধই আকছ,
/ দু োোঁ রকলই গুহা / সম্পূণ্ িন্ধই থাক , িাোঁদ মশায়া অিস্থায় হাত সদকয় / র্ুট্টাসট ধ্রকত মগকলই
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/ আসে তাক িললাে "দাোঁড়াও র্ুট্টাসট আসে সনকজই / ম া াকত পাসর স না / মদখ্া র্যা ' িলকতই
র্ুট্টাসটক িাোঁদ আর ধ্রল না, / র্ুট্টার োথাসট / গুহার মিাজাকনা েুকখ্ মিকপ সদই সকঙ্গ সকঙ্গ /
সােকনর সদক েুকোঁ পসড় / র্ুট্টাসট সহজর্াকি কু মগকল সকঙ্গ সকঙ্গ ধ্াো / শুরু সর।" ( সিতার
খ্সড়া)
সিনকয়র মর্যৌনতা িসলষ্ণু জীিকনর িযাকলি এক িাকর পুকরাপুসর। এিার আেরা ষাকটর সিতায়
মর্যখ্াকন মর্যৌনতা স্পিিা , শরীরী মসৌন্দর্য্ অনুপসস্থত। আত্মপ্রতযাখ্যানশীল মর্যৌনতা সছল ষাকটর
সিতায়। েলয় রায়কিৌধ্ুরী মর্যখ্াকন সলখ্কছনঃওর স্তকন অিি্াস সছল না খ্নও ব্লাউজ াক িকল জাকন না / শাসড়র আসল রং হয়কতা ও সনকজও
র্ুকল মগকছ / আেুল সদকয় মটর পাই ওর িুকলর জট / আসে িুেকত পাসর আসে সথর সথর কর
াোঁপসছ / হাত ধ্কর পাট মেকতর েকধ্য সনকয় র্যায় / আোর জাোপযান্ট খ্ুকল মদয় / আসে িাই /
আসে িাই না / োেরাকতর প্রাঙ্গকণ আেরা দুই উকদাে / আসে এর ে নারীর সঙ্গে সর সন খ্নও
/ স্তদ্ধতা- োটাকনা সিৎ াকর দুগ্কন্ধর শতসছন্ন / নারী জসড়কয় ধ্কর। (অসর্জ্ঞতার েৃতুয)
েলকয়র নারী অসুন্দকরর িাত্া িকয় আকন। িাত্া আকন মসই জীিকনর, মর্য জীিকন ােনা একসকছ
র্য়ািহতা সনকয় হয়কতা িা প্রকয়াজকন।
সিকরর&#0; জয় িা রণসজকত লেয রা র্যায় মিসশ োত্রায় মর্যৌনতা স ন্তু মসখ্াকন সনজস্বতার অর্াি
সছল না।
রণসজৎ মলকখ্ন:রাসত্র সদন িুেু খ্াকিা, িুক জাপকট, েুখ্ মথক েুকখ্ / র্কর মদি অসিকজন, েধ্ু, েদ, সসংসহর
ােনা / আোর ঙ্কালসটক দুহাকত জসড়কয় মরকখ্, তুসে থা কি অনি মর্যৌিনা। (ইকে)
আিার জয় সলখ্কছন:"এতই অসাড় আসে িুম্বনও িুসে সন। েকন েকন সদকয়সছকল, তাও মস না-মিাোর নয় - / কর ত
মলা সছল, তাই ঋণ স্বী ার সর সন / র্য়, র্যসদ ম াকনা েসত হয় "
এিাকর আসস মেকয়কদর সিতায় স র্াকি উকি একসকছ মর্যৌনতা। মদিারসত সেকত্রর র্যুিক র স্নান
িণ্নায় মদসখ্ঃআসিিা মর্যৌিনা জল উকড় একস
মর্কে মদয় তাক
মর্কে মর্কে সনকয় র্যায়
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সাদা পাথকরর প্রা ৃসত ারু াজ
ুেি ঊরুর এ খ্াসন
স্তদ্ধ গকর্্
মটকন সনল দূর পাহাকড়র জন্মকদশ
সেতুল দকির সিতায় আেরা পাই শরীরী সির্ার মখ্ালাকেলা নতুন োত্রা। অসত স্পি র্াকি সেতুল
িকলনঃমর্যর্াকি িু দুকটাক মিোঁকধ্ রাসখ্স
েকন হয় ওরা মতার মেকয়
এ টুখ্াসন স কল সদকল মিয়াডা অসর্য হকয়
মিক আনকি পাড়ার মছকলকদর
স্নাকনর সেয় মর্যই খ্ুকল সদস
হুকটাপাসট কর ওরা স্নান কর
ম উ াউক এ টু ি না সদকয়
মর্য র্যার েকতা এ া (দুি্ার জন্য সিতা)
আিার পুরুষ অকঙ্গর িণ্না রাজশ্রী িক্রিত্ী এর্াকি মলকখ্নঃসিে পাোঁউরুসটর েত জীিকন, তুসে একল / এ সট হলুদ রকের লা / সনকটাল আ ার মদকখ্, সিশ্বাস
করা, / র্াসর সখ্কদ পায়"
উদহারণ অজর। এখ্ন ার র্যারা সিতা সলখ্কছন তারা েকন হয় আকরা মিসশ সাহসী এিং সরাসসর
মর্যৌন অঙ্গ তাকদর সিতায় িাংলা িা ইংকরসজ র্াষায় িকল আসকছ। এটা ম উ খ্ারাপ র্াকি সনকল
খ্ারাপ লাকগ। র্যা অসনিার্য্ র্যা সতয তা মেকন সনকত হয়। আোকদর সিতা সিশুদ্ধ হকয় মথক র্যাকি
সির াল না তাক গতানুগসত তার িাইকর সনকয় র্যাি এিং আকরা সাহসী প্র াশ সিস ছু মর্কে িুকর
এসগকয় সনকয় র্যাকি মসটা র্ািকিন র্ািী াকলর সি। স্বল্প পসরসকর িাদ পকড় মগল মগাটা িাংলাকদশ
মর্যখ্াকন সিপ্ল্ি রকছন এ র্যুকগর সিরা। আসে শুধ্ু এ সট উদহারণ মরকখ্ মশষ রলাে এই
আকলািনা । োসুদার রহোকনর সিতাসটর নাে "সসংহ"।
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“সসংহীসটর পাকশ শুকয় আকস্ত আকস্ত সসংহ হকয় উসি
তীব্র দাোঁকতর মর্তকর পাতলান সজহ্বা পুরুষ মলহকনর তুলনা হয় না
ম শরও এ সট সিিয়
পুরুকষর দাোঁসড় আর মগাোঁে সিষয়সটও সসংহ সিষয় ”

সূসিপত্র
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ছড়া

ছড়ায় ছড়ায় র্রাই খ্াতা
শঙ্কর মদিনাথ
িুক র িীণায়
র্যখ্ন ৃণায়
সিকষর লহর িাজায়,
েনন জুকড়
আত্মহনন
শ্মশান-সিতা সাজায়তেুসন সি
এ টা িড়াই
প্রাকণর েড়াই মথক ইআোর কর
িাোঁিার র্াষা
র্যায় একস মস এোঁক ই।
েন খ্ারাকপর
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িণ্োলা

পণ্শালায় আোরদুঃকখ্ মোকর্ সছোঁড়কত থাক
র্যখ্ন মিাতাে জাোরএ টা সশশু
তখ্ন একস
িাসগকয় সিসুয খ্ানাইছকন্দ-গকন্ধ
নতুন ছড়া
মলখ্ার থা জানায়।
ছড়ায় ছড়ায়
র্রাই খ্াতা
জড়াই র্াকলািাসায়নদীর েসদর
দসধ্র মরাকত
‘র্যসদ’র তরী র্াসাই।

সূসিপত্র
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সসেত মর্ৌসেক র সিতা

লাগাছ
নরে িাতাকস মনকি ওকি লাগাছ
এ সেয় সিড় ধ্কর পাতাগুকলার শরীকর
আিার নাি শুরু হিার আকগই
গলা াটা লাগাছ
পকড় থাক এ া
অসহায় মিতনা জুকড়...
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সপোঁপকড়
এখ্াকন নাকে না ক্লাসি
রাতগুকলা মশয়াকলর েকতা পালায়।
সরপুর মদা াকন সর্ড় মনই ম াকনা
সিকক্রতা না মখ্কয় েকর
আকলা আর আোঁধ্ার মিকন না এরা
োথার ম িল াজ জকে থাক ।

মতাোর উকিান
এই মতা উসড়কয় সদলাে
অসোপ্ত পাণ্ডুসলসপ,
মতাোর উকিাকন
গুসছকয় সনও
সনকজর েত
সেকি আদকর
োকির েসল আনি তুকল,
মখ্য়াসল পারদ
লতা পাতার সর্ড় সকর, আসু শরৎ।

সূসিপত্র

141 | P a g e

সুসিনয় দাকশর সিতা

েুসক্ত
সিষণ্ণ েুখ্, সখ্লসখ্ল হাসস
হা রা মপাকয়সে স ল
সপ হাউস, িইপাড়া ুরসছ
স্বতে সেপার হাউস, আোঁশকট গন্ধ
আর স ছু মোিাইকল মতালা আপকিট
েুসক্তর হাকত তুকল সদলাে
হিাৎ োোঁসপকয় পড়া িৃসি
আোকদর দুজনক সর্সজকয় সদকয় মগল
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শীত
সি ানা িাই াকছর স ংিা দূকরর
জানালা মখ্ালা, হাকত োলেুসড়
পানশালায় খ্ুিকরার অর্াি
ুে ুে মিাকখ্ ুক পসড় যাম্পোয়াকর
িারপাকশ শুধ্ু ম ালাহল
হাসস ইয়াস ্ আর িাট্টা, িরুকটর
টুগন্ধ, মেৌসল েলার মিকপ
িকল র্যাকে মর্াকরর শীত
মজা াকরর শব্দ
োোঁ া োি, গড়াকত থাস
অিসশি পাউরুসট আটক আকছ সকস

দস্তখ্ত
েলেল িৃসি, সােকন সলেকটর
দরজা মখ্ালা, সনকি িসসত
িানাোপটাকনা আত্নাদ
মিসরকয় পকড়সছ দস্তখ্ত সংগ্রহ রকত
র্যকথি গরে িকল, গা মথক
ম াট খ্ুকল মেসল, রাস্তায়
দাোঁসড়কয় থাস িাস ধ্রার অকপোয়
হাওয়ার অসেস িলকছ এিারও
মতেন র্াকলা িৃসি হকিনা।
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সূসিপত্র

নকুল রাকয়র সিতা

িায়িীয় সংস্কাকরর অনুর্ূসত
উৎসাহ সদ্বগুণ আোকদর িযসর্িাকর, নগদিাক য বিধ্তা সনকয় রাহাজাসন
েৃতিৎসকরর িৃসতউৎসি, গন্ধহীন সুষোহীন তাজা-নরক র প্রসতর্ােয়
রাতারাসত সিখ্যাত কর; মিাকররাই আজ সেসহর াসির মদা ান মখ্াকল
পোঁিািুকর িুকড়ার মপনসাকন িকল প্রপঞ্চ িন্ধুকদর িা-সিসস্কট আর স্বরাজসনসত
ালিার, প্রসত মরািিার গাধ্াকদর েয়দান র্াসর – িুসদ্ধজীিীকদর
গৃহস্থ-আলাপ, র্াকলা টা ার োইকনকখ্ারও িায় িগকলর
সনকির মশষ পয়সা – শৃগাল-সর্যতায় জাতসর্সখ্সর শুধ্ু সিকদর মপাষায়
অসিধ্োোঁসস আজ গ্রহণ কর িাধ্যতােূল িৃে, েলসাকনা ছুসরর িাসরধ্ার
ুকর আকস সিসধ্সম্মত সাহস, এ লে কুকুকরর রক্তিেু সনকয় ধ্ষ্ণ ও
প্রলয়-মর্যৌনতা োনুকষর িযথাখ্াসন সদ্বধ্া কর, ম আকছা িীর্য্িান
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আোকদর ম তুসে রো ারী, স্বণ্সসংহাসনিূযত ম তুসে সতল সি্স্ব
আোকদর নগ্ন-িােড়ায় া তুসে শুস কয় র্যাও, আোকদর প্রিসলত
দাসরদ্রয তুসেও এখ্কনা সি্স্বাকি মপৌোঁকছাও সন, মতাোক সগকলাসটকন সনকয় র্যাকে
থানাদানাকপাষা কেরােসত মলা , মছকড় মর্যওনা তুসে রক্তেুসখ্ পসিত্র দাসরদ্রয
িযিহারজীসি া একস কর তুকল সদকয়কছ তালা, সেসছকল র্যাকিা
ি’মল তার আকগই সাততাড়াতাসড় মিকয়সছ সঙ্গে, গুসল এিং
খ্ুকনর সিসনেকয় মরকখ্ মর্যকত িাই উিরপুরুষ, মিাকখ্র জকলর
িযস্ততাক সেসরকয় সদকয়সছ মিাকখ্র ম াকল, আেরণ
ইট-র্যুকদ্ধ োথা োটাোসট াকণ্ডর পর আোকদর েকন
পকড় – র্ারতীয়রা সশির্ক্ত – গাোঁজা ও আর্য্শসক্ত স্ফুরকণ
আোকদর সংস্কার না-মখ্কয় আজ ম াষ্ঠ হকয় পকড় থা কতই
িায়, জ্বকল সনসদ্ব্ধ্ায় মর্ৌসত হৃদয়

সূসিপত্র
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সিতা

এখ্কনা মতাোয় স কর
লযাণব্রত িক্রিত্ী
এ সকঙ্গ হাোঁটািলা, ওিািসা, মরাকদ ও শ্রািকণ
মজযাৎস্নায় িসিাস, সি েকতা কি মথক
এখ্ন আর েকন মনই।
আকছ সারােণ, আসে ছাড়া আর এ জন
অসি ল আোরই েকতা, ক্রোগত মরাকদ মেক
অসিরাে িৃসির মর্তকর;
িািার হাত ধ্কর শীকত মর্ারকিলা
হলুদ সকষ্ মেকত, অসশ্বনী মতাোর গাকয়
146 | P a g e

তাোক র মপাড়াগন্ধ, োয়াসি সশসশকর মর্জা
পা মতাোর, হুইকসল িাসজকয় মেন মিশ দূকর
গঙ্গাসাগকর, আির্য্ সেনারক াট,
লাক্সাকে অপরাহ্নকিলা;
সদগি মপসরকয় পথ, র্াো স্বকপ্ন পুকুকরর পাকড়
অনি ুকের মদকশ সপতােহী, ওকিা দুদু,
এ দুপুকর মজকগ ওকিা, োসটর থালায় মদকখ্া
িু শা , মসানা েুগ, ত মর্াজয সাজাকনা হকয়কছ,
হাহা ার সেকলসেকশ আোকদর অহঙ্কার মিকড় ওকি,
উৎসি মশষ হকয় মগকল সরহাস্াকলর মপাশা
িদকল র্যায় সনকজর সনয়কে।
োল্গুকনর ছুসটর দুপুকর স্বকপ্নর িানা মেলা গহন নীরিতা,
খ্াোঁ খ্াোঁ শূন্য স্কুল কর ী রহস্য ারু াকজ র্রা,
তখ্নও তুসেই পাকশ, দল লকসর েুকল োিেয়
শাদা সনজ্নতা, দুইজকন হাত ধ্কর আিছা
নদীর াকছ দাোঁড়াতাে।
সেসরওয়ালাকদর িা আজ াল হাওয়ায় র্াকসনা,
মগরুয়া িসকন ম াকনা র্াোকিারা েন্থর িাউল
আকগর গ্রাকের পাকশ িকল র্যায়।
এখ্ন শহর েি, র্যাপকনর উন্মাদনােয়
এখ্ন উড়াল পুকল সদনরাত াজ হয়
গা শকব্দ ম ালাহকল সারারাত ুকোকত পাসর না,
আকগ আকগ শূকন্য হাোঁকটা অশরীরী
মদার ধ্কর তুসেই দাোঁড়াও
মেক মরাকদ অসিরাে িৃসির মর্তকর।
সূসিপত্র
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সিতা

দািদাকহর োকে রাস্তায় দাোঁসড়কয় আসে
িয়ন মর্ৌসে
হাোঁটকত হাোঁটকত,
ম থাসেকয় মদয় পসথেকধ্য আোর পা?
গিকিযর িযাপাকর সসদ্ধাকি আসকত পাসরনা
সি ানার সিশ্বাসকর্যাগযতা সনকয় সকন্দহ িাকড়।
অেলদা িকলসছকলন পাহাড় ওনার সপ্রয়
তাই মসখ্াকনই িরকের নীকি রকয় মগকলন উসন।
সেুদ্রক র্াকলাকিকস অসিনাশও
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মরাজ িকস থাক িাসলর িানাকনা এ টা িাসড়র সর্তর।
আসেও মতা আসকল এ টা পে-নাসর্ খ্ুোঁকজসছলাে,
মগাখ্করা সাপ মর্যখ্াকন মছকড় মগকছ তার মখ্ালস
এ টা রুসিণী-ক ােকর মতোঁতল
ু সিকছ হার র্যার সিকষ নীল হকয় উকিকছ সেস্ত ঊরুসসন্ধ
এসি খ্ুকোঁ জ পায়সন অেলদা, অসিনাশ
আোকদর েত অকনক ই না।
মর্যসদক তা াই শুধ্ু জঙ্গল
গাছ সদকয় নয়, পুষ্পঘ্রাকণ নয়, অট্টাসল া সদকয় িানাকনা িৃসতকসৌধ্ সি।
তিুও ছায়াসিহীন, সি ানাসিহীন ম কট র্যায় জীিন।

সূসিপত্র
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ৃসিিাস িক্রিত্ীর সিতা

দাসি
পাথর মিাকখ্র দৃসি, োথার মর্তকর তুল ালাে
মতাোর স্পকশ্র োয়ায় সেস্ত অপরাধ্ েুখ্কস্থর েত িকল র্যাই
পুরুষ আর াপুরুকষ মর্য সতসের িযিধ্ান আকছ
তা িকড়া হকয় ওকি
বদক ্ প্রকস্থ আর সেগ্র জযাসেসতর োকপ
স মর্য মতালপাড়!
মস ী প্রাণপণ ধ্বসন
সেস্ত পৃষ্ঠা মথক আ াল জকন্মর প্রসতিাদ
েুসক্তর দাসি মতাকল অেরাসশ –
‘থােু থােু এই আোঁিড় আর নখ্করর মখ্লা’।
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পারাপার
আর িুসে িাস মনই স ছু
মিোঁকি থা ার োকন িুসে ম িলই ম ৌতু !
মতাোর আোর আর আোকদর আকর টু র্াকলার জন্য
েুকখ্ােুসখ্ েুকল আকছ কতা ইকস্তহার
সদন র্যায়, আকরা র্ারী িশোয় াক মিাখ্
াোঁকির মর্তর সদকয় দৃযোন আোকদর সিাকনর সর্ড়
পাকয়র সনকি দূর সড়ক র ধ্ারাকলা পাথর
আপাদেস্ত এ অলঙ্ঘয পারাপার…

সূসিপত্র
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সিতা

সনরাপদ দূরকত্ব
রাকেশ্বর র্ট্টািার্য্
সনরাপদ দূরকত্ব না থা কল মিা া িাোঁদও একস
হানা মদকি মততলার ছাকদ, সর্কজ গলায়
সি থাই সনকর্্জাল েকন হয়, শুধ্ু নীল
সিছানায় মজানাস ুক মগকল
সিসংিাদ ছসড়কয় পকড় িাংলা সিতায়।
আজ াল ম াক পুরস্কার মদকি
এ সনকয় বহ বি রকছ াকলা সিরা
সনরাপদ দূরকত্ব থা কলও রাকতর আর্ায়
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অসিশ্বাসী রতল ছুোঁকয় র্যায় লাল
টু টুক েৃসণ আকপল, িাসল ার
েঙ্গলগ্রহ মথক এ দঙ্গল িায়ুর্ু
ািকপা ারা একস দখ্ল কর মনকি
রসিিারসীয় সাসহকতযর সিুজ পাতা।
আজ াল ম ান দূরত্বই আর মতেন
সনরাপদ নয়, মস থা মজকনকছ
অকিাধ্-িাসল া।

সূসিপত্র
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সিতা

আ াশপাসখ্
োধ্ি িসণ
অসেল িা যগুসল সেসছল মশকষ িাসড়
সেকর মগকছ। ব্রহ্মনাকদর গাহ্স্থয-শূন্যতাগুকলা
সেস সেস মরাকদ পুড়কত পুড়কত
সেকশ র্যাকে ধ্ুকলায়। না পাওয়ার
মপাড়া দাগগুকলা সনকজ সনকজ
িক িকলকছ কু- থা। আ াকশর
অনি পর্য্কিেকণর পাকশ এ মর্যন
এ গর্ীর খ্াদ। গয়ংগে পা-দুখ্াসন
অসনোর সুকতা মিোঁকধ্ দাোঁসড়কয়ই থাক ।
িাোঁকশর গাোঁকট লুক াকনা পয়সাগুকলা
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এ েকন িাকজ, মদা-তারার মোকহ মের
িান মশকষ িাসড় সেকর আ াশপাসখ্।
র গুসছকয় শুরু হয় সকন্ধযসাজ। পাটসন-কিারাখ্া
হকয় মর্য রাস্তাসট হাসরকয় মগকছ িকন, তার মখ্াোঁকজ মখ্াোঁকজ
িযাকুল আসত্গুসল মপৌোঁকছ মগকছ রসয়ংরুে মপসরকয়
অন্ধ-আততায়ীর পাকয়। নাকছাড় গল্পগ্রকন্থ আটক
আকছ েৃতোসছর পাখ্া।

সূসিপত্র
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সিেকলন্দ্র িক্রিত্ীর সিতা

র্াষা
মতাোর মিাকখ্র মর্তর আোর েুখ্ লুস কয় আকছ
তাহকল ম িকল আোকদর র্াকলািাসা র্াষা খ্ুকোঁ জ পায়সন?
াকছ একস মদকখ্া মতাোর েুখ্ও স সর্যকে রাখ্া আকছ
আোর মিাকখ্।
তুসে স মিাকখ্র র্াষা মিাে? র্াকলািাসার স াল-সি াল?
সন্ধযা-রাসত্র? সহর্যাত্রী, সহিাস?
িাষিাস না হকল েসল র্াকলা হয় না।
র্যা িৃসি িলকছ এখ্ন?
েুল িারান্দায় দাোঁসড়কয় এ টু হাসকলই মরাদ উিকি
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আর িৃসি থােকলই মহকস উিকি আউস-অঙ্কুর।

শরৎ
দরজা খ্ুলকতই িাোঁদ একস ছসড়কয় সদল সশউসল েুল
র্াকলািাসা িাইকর একস পাতার োোঁক তাস কয়
মদখ্সছল মরাকদর মসই িড়ুই িড়ুই মখ্লা
ছাসতেেুল মখ্াোঁপায় গুোঁকজ রুকপাসল াশেুল তুসে
িড়েুড়া পাহাড় মথক এ টা হসরণ মদৌকড় একস
আোর হাত ধ্কর িকলসছল
শরৎ একসকছ, তুসে র্যাকি না?
মজানা জ্বলকছ, শু কনা পাতায় সুগন্ধী িনেুল
র্যাকিা,
িকলা, িন-কজযাৎস্নায় িুকি থাস সারারাত।

সূসিপত্র
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আশুকতাষ রানার সিতা

প্রযাস
সনসহত েকনর স ছু রূপ রূপাির
শাসব্দ সিন্যাকস এোঁক র্যাই সনরির

সােসয ী
টনার ন টা িতুসদ্ক ম াকর
উকদ্বসলত োনুকষর েন।
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সিতার র্াি র্াষা িদলায মজাকর
সেয এেন উিাটন।

সূসিপত্র
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সদলীপ দাকসর সিতা

এেন সনগু্ণ, তিু
পটতা সশসখ্সন িকল াক কদর সর্ায়
িকড়া ম্লান হকয় থাস । ইহারা স েয়ূরপুে?
র্াকলা কর তাস কয় মদসখ্সন।
সাথ্ রেণী এ েস্বিসনা
তাক আসে সেকথয িকল জাসন,
এেসন পাল আোর, গুরুজনকদর
থা মেকন, তার াছ মথক
আজও স ছু সশসখ্সন।
এেন সনগু্ণ মজকনও, র্াগয আোর,
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মস শুধ্ু মিৌে পুরুষ নদীর স নাকর
মরাদ-িৃসি-েড়জকল
মেক র োস্তুল মথক খ্কনা মিাখ্ সরায়সন –

ইহারা
ইহারা এখ্ন আোকদর জীসিত িংশধ্র
ইহাকদর প্রসতর্ার আকলাক
দীসপ্তেয় িাসরধ্ার
র্যসদও ইহারা শালুক র েূল মখ্াোঁকজসন
র্যসদও ইহারা অর্াকির সদকন খ্ায়সন
শােুক র গুগসলর মগসড়র োংস
স ন্তু ইহারা র্াকলাই জাকন সিক ন-রহস্য
সসোঁসড়র য়ধ্াপ পকর াহার সনিাস
ইহারাই নাস এ র্যুকগর মশষ র্রসা
ম ননা ইহারা প্র ত
ৃ জাকন

সূসিপত্র
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সিতা

াল াে ছুটকছ
লক্ষ্মণ িসণ
না না করও অকন হকয়কছ
মশাধ্রাকনা এত সহজ নয়
থায় িকল – য়লার াকলা র্যায় না ধ্ুকল
এরপরও সাংসাসর মেলিন্ধন িকল থা
স্বােী-রীর িযাপারস্যাপার খ্কনা সনোঁখ্ত
ু িযা রণ মেকন
খ্কনা িযা রকণর শ্রাদ্ধ াকর য় িকল ার সাসধ্য
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তসন্নিন্ধকন আ ছার মদসখ্ প্রায় কর কর
সটিাসটর েকতা তাক সুন্দর সাজাকনা, এ টাক ছাড়া অপরাধ্ক র্ািাই র্যায়না
স ংিা, সদনর্র মিা ািুস মলকগই রকয়কছ।
পান মথক িুন খ্সকত না খ্সকতই সিল-সিৎ ার
মর্যন আজকন্মর শত্রু
ম াকনা পকের ম াকনা মিাকখ্র োথা রকয়কছ স না মিাো শক্ত
হ্যাোঁ হ্যাোঁ করও অকন হয়সন
র্ুল রার সশো সনকত হয়সন াউক
আপনা মথক ই হকত থাক প্রা সৃ ত সিধ্াকনর েকতা
হ্যাোঁ-না, হ্যাোঁ-না সসতয সসতয ম েন োসণ কজাড়
মদসখ্ আর মথক -মথক মিাখ্ পাকল ওকি খ্কনা
খ্কনা মখ্ালার সাহস থাক না
খ্কনা মদকখ্ এত েুখ্
লেক াসটিার শ্রয়কণর িুক পা মেলসছ
মসই এ ই শ্রয়কণ আসে স্পি মদখ্কত পারসছ আোর িাপ-িাকুদ্ার
শত শত পুরুকষর শ্রীিরণছাপ; ম িল, তাোঁকদর পদাঙ্ক অনুসরণ
সিাকথ্ সেসলকয় িলায় সহেসশে খ্াসে
াল াে ছুটকছ সি্াকঙ্গ আোর।

সূসিপত্র
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সিতা

দূর নীসত
া সল গকঙ্গাপাধ্যায়
আগুনক হাজাকরা ায়দায় হাকতর েুকিায় সনকয়
িসল। র্াই নয়, িসল ‘আগুন আোর দাস’।
মর্যেন খ্ুসশ উসড়কয় পুসড়কয় মদওয়া র্যায় র্যা খ্ুসশ
ারকণ, স ংিা অ ারকণই।
সাধ্ারণ সুশীল নাগসর আেরা, সনকজর নীসতক
মরকখ্সছ সদসিয পক কট পুকর।
এখ্ন,
িাতাকস ছড়াকনা দুন্ীসতর জাকলর হুজুকগ
ধ্রা র্যা -টা রুই- াতলা।
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সূসিপত্র

সিতা

পাসখ্
সদানন্দ সসংহ
তখ্ন খ্াোঁ খ্াোঁ মরাদ, সিশ্রী হাওয়ার তাপ
সি খ্ুকল আসে সিৎপাত
আকরা সিৎ হকত হকত েুকল থা া পোঁয়সত্রশ সিসগ্রর ম াকণ
আসে আটক র্যাই – এ দাসড়ওয়ালা পাসখ্র েুকখ্
পাসখ্র েুকখ্ স না এ মগাছা দাসড় ল ল হকয় েুলকছ
জ্ঞানিৃে াক িকল জাসননা, িৃেজ্ঞানী াক িকল জাসননা
েৃতযু র আকছ সি স ছু অস্পৃয হকয় র্যায়,
েৃতযু ম েন েসহোেয় ?
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োথার ওপর সেুকদ্রাচ্ছ্বাস িকল র্যাকি িকল
েুকল থা া দাসড়র েুকখ্ আসে সাংখ্যতে খ্ুসোঁ জ;
সপকলর সাংখ্যদশ্ন িি অস্বসস্তপূণ্
এইসি মর্কি, আকরা সি খ্ুকল
আকরা সিৎ হকত হকত মটর পাই
আোর োথার িুকল কতা িকড়া িকড়া পাসখ্কদর িাসা
মিোঁকধ্ মগকছ

সূসিপত্র
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সনসজৎ িসণক র সিতা

হুল
অঙ্গুসলকহলকন নাকি পুতল
ু
মর্য আকছ ধ্রাকছাোঁয়ায়
িুক র পাোঁজর সিসক্র কর
িড়া দাে মতা মজাগায়!
র্ুখ্া োনুষ সারা মদশ জুকড়
ম াসট সকতর,
তাকদর েুখ্ মতা মিকন ওরা
গতর িাকড় র্যত্রতত্র!
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লাজলজ্জা োনসম্মান
নসস্যই িকট আজ
মিাকখ্র িােড়া খ্কস মগকলও
র্য় পায়না েহারাজ।
োথার ‘পকর েহাজন এ
শুদ্ধ-শাসির সাজ
রাজ ার্য্ মর্যথায় খ্ুসশ
গসদর গরে থা !
অেুসলকহলকন নাকি পুতল
ু
নাকি মনতা মিার,
পকরর োথায় াোঁিাল মর্কে
আে জনতাই মিার!
গরীি োনুষ গরীিই থাক
র্যকতাই িাজাও ম কল,
রতাসলকত সেসটং-সেসছল
স্বকপ্নরই িাোকিাল!

উল্কা
আ াশ মথক সছটক পড়া তারাকদর
পৃসথিীপকথ সেসলকয় র্যািার দৃয
মদকখ্কছন অকনক ই
দুঃসংিাকদর সূিনা নাস িকয় সনকয় আকস
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এইসি েৃত তারারা!
োনুকষর প্রসতসদন ার সুখ্দুঃকখ্র েকতাই
তাকদর েকর র্যাওয়া প্রা ৃসত ,
মসখ্াকন দুঃখ্ মনই সুখ্ মনই;
র্যা স ছু প্রাণিি,
মরৌদ্র-ছায়ার সুখ্ আকলা-িাতাকসর সুখ্।
আর িৃসিেরা রাকতর অসুখ্
োনুকষর আ াকশর ও িাতাকসর
সদগিকরখ্া জুকড়
জসড়কয় র্যাওয়া সুখ্, েনক র্ালকিকস,
আ াশক র্ালিাকস অসিরাে;
িৃসিধ্ারার েকতাই।

সূসিপত্র
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সকিাষ রাকয়র সিতা

প্রিাহ
াত হকয় শু’মল আর িসি পাই না
মে জকে িুক র াকছ
এখ্ন সিৎ হকয় মশায়ার সেয়
সিৎ হকল দু-সদক পাড় র্াকে
র্াসি, উপুড় হকয় মদসখ্ –
উপুড় হকল শূন্য হকয় র্যাই
র্যত স্বপ্ন িরাে সছল জীিকনর
নদী হকয় র্যায় –
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ধ্ে্-অধ্ে্
পকথর িাোঁক সছল র্যত ম উ
িুক কর সনকয় িলা িন্ধযা র্ালিাসা
স্বে হকত হকত, মহ রূপান্ধিতী
মতাোর জিকর এল অকলৌস সশলা
ম মনকি দায়র্ার তার
ম মদকি উন্মি মর্যৌিন তাকর
িকলা, ম তার সপতা
ম ান মস মদিতা!

মপ্রে থা
তাক র্যখ্ন মদসখ্ অন্য ম াকনা প্রেদ তকল
অন্য ম াকনা র্াষায়
অন্য আসঙ্গক
তখ্ন স আর পাতা না উসেকয় পাসর পালাকত!
ওোকত ওোকত খ্ালসিল জনপদ
সন্ধযার আ াকশ মর্কস র্যায় িলা া আর উলুধ্বসন
এখ্াকনই মশষ নয়
তেসা েুকছ সদকত পাকর না িৃসত
আগােীর থাগুসল একস িকস অতীকতর পাকশ
জন্ম-জন্মািকরর োকে মছাট্ট হাইকেন—
সিসেকয় মর্যকত িাই
সিকি মহকস ওকি।
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অিকশকষ েরাশস্য কুকড়াকত িসল –
রাজার াসহসন মথক দূর েুসটোটা োকি।
এইখ্াকন সকিোত্র জীিকনর মশষ –
এই থা িসলকলও – মশষ হয় নাই
র্ালিাসা এেনই অনি –

অনি
আোর সােকন ম াকনা সদ সিহ্ন মনই
এ সট শস্যদানার মপছকন এত সশশুেন
োসটর সীোনা মশকষ এই মিাকি, এই র্াকস
শস্য ও সশশুজীিন
র্যত র্যায় আ াশ লাকগ না গায়
পযাকনারো সকর র্যায় আকরা আকরা দূর
আোর সােকন ম াকনা সদ সিহ্ন মনই
েুধ্ার সদগি মনই
শূন্য জির।

সূসিপত্র
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েুকখ্ােুসখ্
সদানন্দ সসংহ
আোকদর প্রদীপদা োকন প্রদীপ সর াকরর সকঙ্গ আোর র্যখ্নই মদখ্া হকয়কছ তখ্নই আোর সি্প্রথে
মর্যটা মিাকখ্ পকড়কছ মসটা হল তাোঁর অেসলন হাসসেুখ্। সকঙ্গ এ সেসলটাসর সাদা মগাোঁে এিং সাদা
িুল। এক িাকর মর্যন জসেদাসর মিকহরা। প্রথে মর্যসদন প্রদীপদার সকঙ্গ মদখ্া তখ্নও ওই মিকহরা।
আজও এ ই মিকহরা। আসকল প্রদীপদা সাসহকতযর মলখ্কলসখ্র জগকত একসকছন অকন পকর।
শুকনসছ আকগও উসন সলখ্কতন, তকি প্র াসশত হয়সন। আোকদর সকঙ্গ পসরিয় ২০০১ সাকলর সদক ।
উসন সিতার িই মির রকিন িকল র্াষা প্র াশকনর সকঙ্গ মর্যাগাকর্যাগ করসছকলন মসইসেয়।
তারপর ধ্াকপ ধ্াকপ তাোঁর দুকটা সিতার িই, সতনকট গকল্পর িই এিং সতনকট উপন্যাকসর িই মির
হকয়কছ পরিত্ী সেকয়। ‘তিুও োনুষ’ উপন্যাকসর জকন্য ২০০৪ সাকল সত্রপুরা সর াকরর সসলল ষ্ণ
ৃ
মদিিে্ন িৃসত পুরস্কার মপকয়কছন। সশে তার িাকুসর রকতন, অিসর সনকয়সছকলন ২০০৫ সাকল।
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েূলত ঔপন্যাসস সহকসকিই প্রদীপদার সাথ্ তা মিসশ মদসখ্। িত্োকন প্রদীপদা আগরতলায়
থাক ননা। মসসদনই জানলাে, লে ধ্রকলই প্রদীপদার হাত াোঁকপ তাই এখ্ন সলখ্কত পাকরননা।
তাোঁর ৭৩তে জন্মসদন উপলকে র্াষা প্র াশকনর উকদযাকগ আগরতলা মপ্রস ক্লাকি.১৫-০৫-২০১৭
তাসরখ্ সকন্ধযয় এ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সর্ার আকয়াজন রা হকয়সছল। মসসদন প্রায় আসশ জকনর েকতা
সি-কলখ্ সেকিত হকয়সছকলন। এেন স মেসিুক র সংিাদ মদকখ্ িাংলাকদশ মথক দুজন সিও
(েসনর মহাকসন এিং িাসছর দুলাল) উপসস্থত হকয়সছকলন। এখ্াকন উকল্লখ্য মর্য প্রদীপদার জন্ম
িাংলাকদকশই। মসসদন লযাণব্রত িক্রিত্ীর সর্াপসতকত্ব এিং সনে্ল দাকশর (প্রদীপদার উপন্যাস
সনকয়) আকলািনায়, আসশস মোদ এিং বশিাল রাকয়র িৃসতিারণসহ, আিৃসি ও গাকনর েধ্য সদকয়
অনুষ্ঠানসট সাথ্ র্াকি মশষ হকয়সছল।

সূসিপত্র
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মলখ্াজো
ঈশানক াণ মদয় র্াল মলখ্া প্র াকশর গযারাসন্ট। আপনার র্াল মলখ্াসট এখ্নই পািান।

মলখ্া পািািার সনয়োিলী
* ইন্টারকনকটর মর্যক াকনা জায়গায় প্র াসশত মলখ্া পািাকিন না ।
* িহুল প্রিাসরত নয় এেন সলটল েযাগাসজকন প্র াসশত মলখ্া পািাকনা র্যাকি । তকি খ্ু ি প্রিাসরত
এেন সলটল েযাগাসজন , মদশ , আনন্দিাজার সহ অন্যান্য োসশ্ য়াল পত্র - পসত্র ায় প্র াসশত মলখ্া

পািাকিন না। তকি নতু ন মলখ্াই ােয ।
* মর্যক াকনা মলখ্া পািাকত পাকরন । সিত্র লা , এেন স রেণ াসহসনও।
* মলখ্া পািাকল ধ্কর মনওয়া হকি সেস্ত সনয়ে মেকনই আপনার মেৌসল মলখ্াসট পািাকেন ।
* মলখ্া েকনানীত হকল ইকেল - এর োধ্যকে দুোকসর মর্তর জাসনকয় মদয়া হকি র্যসদ মলখ্ / মলসখ্ ার
ইকেল - এর সি ানা মদয়া থাক ।
* মলখ্া অর িাংলা স কিাি্ সদকয় সলকখ্ ইকেল - এর োধ্যকে পািাকিন ।
* র্াল মলখ্া একল নতু ন সির্াগ মখ্ালা মর্যকত পাকর।
* মলখ্া সনি্া িকনর িযাপাকর সম্পাদক র সসদ্ধািই িূ ড়াি ।
* মলখ্া WORD িা OPEN OFFICE োইকল পািাকিন অর স কিাি্ - এ িাংলায় সলকখ্। এছাড়া
ইকেকলর িসিকত সলকখ্ও পািাকত পাকরন।
* অেকনানীত মলখ্াগুসল মলখ্ - মলসখ্ াক জাসনকয় মদওয়া মর্যকত পাকর ইকেল এর োধ্যকে।
* আপাতত িছকর িারসট সংস্করণ FEB-MARCH, MAY-JUNE, AUG-SEPT ও NOV-DEC
নাগাদ মিরুকি। আগােী সংখ্যার জন্য আপনার মলখ্াসট পাসিকয় সদন এখ্নই । মস্কি সহ পারকল
পািান।
* ইকেল - এর োধ্যকে মলখ্া পািািার সি ানাঃ —singhasada@gmail.com
* মলখ্া মেসিু ক ইনিকি সনম্নসলসখ্ত সলংক ও পািাকত পাকরনঃ -https://www.facebook.com/sadananda.singha.9
* এছাড়া আকলািনার জকন্য পত্র - পসত্র া পািাকত পাকরন সনকির সি ানায়ঃ --

পো সসংহ
C/O- নন্দালয় , লাইেরপ ওয়টার প্ল্যাকন্ট র মপছকন ,
অর্য়নগর , আগরতলা। PIN-799005
[ মলখ্ - মলসখ্ াকদর প্রসত এ াি অনুকরাধ্ মলখ্া পাসিকয়ই ঈশানক াণ প্র াকশর আকগ মসই পািাকনা
মলখ্াসট ইন্টারকনকটর মর্যক াকনা জায়গায় সনকজ িা অকন্যর োধ্যকে প্র াশ রকিন না দয়া কর ]

সূসিপত্র
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শুকর্শ মিৌধ্ুরীর সিতা

আোর সিতা
এ সদন এ সট সেথযাও িলকিা না
সেয়ক প্রণাে রকিা
মর্যন সসি েুহূত্সট মথক সতসন আোক জাসনকয় মদন ইহা সতয
ইহা পাস য়া টুসটুকস
পসরপূণ্
অধ্্সতয িা অপসরপে নয়
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আকন্দালন িুক
শব্দ ছুকট আসকছ ম ান শীতল গ্রহ মথক , সরীসৃকপর েত দ্রুত মর্যকনা সির্ক্ত তরকঙ্গর শৃঙ্খল। এ
শীতলতা মথক মিসড়কয় একস িসি গ্রীষ্ম ও িরষায় ঋতুস্নান তার আ াঙ্ক্ষা। আোর অকনক র থা
জানা র্যারা শীতল হকত হকত েকর পকড়কছ অকো এ র্ালিাসাহীন জগকত, সরক্ত হৃদয় আর
ম ানসদন মদকহ রক্তক উজ্জীসিত রকত পাকরসন। আজ স ল োনুকষর প্রসত শ্রদ্ধা মহতু, ম ান
পরাজয়ক মেকন সনকত িযথা জাকগ। র্যত ম উ উিু মসই সহে গ্রহসটকত সিদুযৎ সংকর্যাগ িাই। কিাষ্ণ
হৃদয় হকয় উিু এই িু ।

সূসিপত্র
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আল ো নো
িইপত্র, সলসটল েযাগ
শাসব্দ (৪০ িষ্, প্রথে সংখ্যা, িইকেলা ২০১৭) মপলাে। প্রধ্ানত এটা সিতার াগজ। তকি
সিতা ছাড়াও সিতা সিষয় গদয িা েুক্তগদয, িইকয়র আকলািনা এসিও থাক । র্ািকত র্াকলা
লাকগ এ টা সিতার াগজ িার দশ ধ্কর এ নাগাকড় মির হকে। আকগ বত্রোসস সছল, এখ্ন
ষান্মাসস । এিাকরর সংখ্যায় সিতা সলকখ্কছন সেলন াসি দি, অসেতা মিৌধ্ুরী, মগাকপশ িক্রিত্ী,
সুতপা রায়, মদিব্রত মদি পুর ায়স্থ, আল্পনা মদিনাথ, ৃকষ্ণন্দু দাস, সলসপ া মদি, সুশাি িান্দা,
সিিরঞ্জন মদিনাথ, অসনল কুোর নাথ, েৃণাল াসি মদিনাথ, প্রকসসঞ্জৎ দাস, লক্ষ্মণ িসণ , মখ্া ন
সাহা, িাোঁধ্ন িক্রিত্ী, পাথ্ দি, মশোলী দাস, লক্ষ্মণ কুোর ট , ৃষ্ণকুসুে পাল, সপঙ্কু িন্দ,
সুদীপ্তা ধ্র, মেৌসল েজুেদার, অপু মলাধ্, মদিাসশ্রতা মিৌধ্ুরী, ধ্রুি িক্রিত্ী, সদানন্দ সসংহ, পাকয়ল
মদি, স্বপন কুোর দাস, নিীনস কশার রায়, মছাটন মদ, নকুল রায়, সনসখ্ল তালু দার, সনসজৎ
িসণ , দীসপ া সিশ্বাস। সিতা সিষয় গদয সলকখ্কছন নকুল রায় এিং িইকয়র আকলািনায় অকশা
মদি। সম্পাদ ঃ সনসজৎ িসণ । মর্যাগাকর্যাগঃ েধ্যিনোলীপুর, লালিাহাদুর শারী সরণী, িনোসলপুর,
আগরতলা, সত্রপুরা, সপন ৭৯৯০০১, ইকেল baniksanjitkumar@gmail.com

পাসখ্ সি কর রি (৪থ্ িষ্, মেব্রুয়াসর ২০১৭ সংখ্যা, োি্ ২০১৭ সংখ্যা, এসপ্রল ২০১৭
সংখ্যা)। এটা এ টা অিযিসাসয় োসস
সিতার াগজ। সত্রপুরার ধ্ে্নগর মথক প্র াসশত।
সত্রপুরায় এই েুহূকত্ োসস
সিতার াগজ আর আকছ িকল জানা মনই। মেরুয়াসর, োি্, এসপ্রল
সংখ্যায় র্যাোঁরা মলকখ্কছন তাোঁরা হকলন প্রদীপ মিৌধ্ুরী, জাসহদ মসাহাগ, ব্রকজন্দ্রকুোর সসংহ, পীর্যুষ
রাউত, তন্দ্রা েজুেদার, সেলন াসি দি, অজয় কুোর রায়, রশসে আেগান, সের িক্রিত্ী, অনি
সসংহ, সুব্রত মদি, নীলদীপ িক্রিত্ী, সুেন পাটারী, সুেনা রায়, সিরশ্রী মদিনাথ, হাসিি েণ্ডল, েন্টু
দাস, সুব্রত রায়, হসরহর র্ট্টািার্য্, মসসলে েুস্তাো, েুসজি ইরে, মেৌসল েজুেদার, স্বাতী ইন্দু,
প্রদীপ েজুেদার, তো িে্ণ, সঞ্জীি মদ, অসরসজৎ মদি, জাহানারা ইয়ািীন, স কশার রঞ্জন মদ,
অরূপ দি, অসজতা মিৌধ্ুরী, পঙ্কজ িসণ , সনে্ল দি, রসরাজ নাথ, সুেনা রায়, েন্টু দাস, সনিারণ
নাথ, সিনয় মসন, তোল মশখ্র মদ। সম্পাদ ঃ পীর্যুষ াসি দাশ সিশ্বাস। মর্যাগাকর্যাগঃ মষাড়শী সর্লা,
িা া র্যতীন সরসণ, মপাস্ট অসেস- ধ্ে্নগর, উির সত্রপুরা, সপন-৭৯৯২৫০, ইকেলঃdasbiswaspijush@gmail.com
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অিঃ রণ (৫ে সংখ্যা, মেব্রুয়াসর ২০১৭)। এটাও

সি ও সিতার াগজ। “শূন্যতার সর্তর
স্থান মনয় িৃসত, িাজ। গকর্্ তখ্ন আকলাড়ন, আনন্দ নতুন সৃসির”। এর্াকিই অিঃ রণ এসগকয়
র্যায়। এ সংখ্যায় সি ও সিতা সিষয় গদয সলকখ্কছন অসেতার্ মদিকিৌধ্ুরী, মজযাসতে্য় দাস,
শসেতা আিার্য্ এিং নকুল রাকয়র ধ্ারািাসহ অের জীিন। ানাইলাকলর নাট সনকয় সলকখ্কছন
লক্ষ্মণ কুোর ট । ািযগ্রকন্থর এিং সিতার আকলািনায় সতযসজৎ দি এিং অনি সসংহ। দী ্
সিতা সলকখ্কছন শুকর্শ মিৌধ্ুরী এিং অসজতা মিৌধ্ুরী। এছাড়া র্যাোঁরা সিতা সলকখ্কছন তাোঁরা হকলন
শঙ্খপল্লি আসদতয, পীর্যুষ রাউত, স্বপন মসনগুপ্ত, রাতুল মদিিে্ণ, সকিাষ রায়, সদলীপ াসি লস্কর,
লক্ষ্মণ িসণ , সদলীপ দাস, সদানন্দ সসংহ, সের িক্রিত্ী, মদিব্রত মদি পুর ায়স্থ, অসর্সজৎ িক্রিত্ী,
মশার্ন েণ্ডল, সংসহতা সসনহা, মগৌতে দি, মদিাসশস িক্রিত্ী, অনুরাগ মর্ৌসে , িাপী র্ট্টািার্য্,
ধ্রুি িক্রিত্ী, রাজু মর্ৌসে , রাজীি েজুেদার, শুসিসিতা েহাপাত্র, অজু্ন দাস, রাজসষ্ িকট্টাপাধ্যায়,
সিরশ্রী মদিনাথ, উো েজুেদার, মতাোকয়ল তোজ্জল, িৃন্দা নাগ, সসদ্ধাথ্ নাথ, তনুজ সর ার,
শুর্দীপ মদি, সুসিনয় দাশ, স্বণ্ালী সিশ্বাস র্ট্টািার্য্, আ ির আহকেদ, রাহুল সসনহা, েসল া
েজুেদার ও অনি সসংহ। সম্পাদ ঃ শুকর্শ মিৌধ্ুরী ও অনি সসংহ। মর্যাগাকর্যাগঃ অল ্া মিৌধ্ুরী,
গর্ন্র
র্িকনর
পূি্সদক ,
অর্য়নগর,
আগরতলা,
সপন-৭৯৯০০৫,
ইকেলঃ
antokoron@gmail.com

র্াষাসাসহতয

(১৪তে িষ্, মেব্রুয়াসর ২০১৭)। র্াষাসাসহতয হকে র্াষা োস্ট-এর েুখ্পত্র।
শধ্ুোত্র সাসহকতযর উকেয সনকয় মিশ কয় জন সি এ সত্রত হকয় র্াষা োস্ট গিন রা হকয়সছল।
জাসননা, শুধ্ুোত্র সাসহকতযর উকেয সনকয় মিসর াসরর্াকি পৃসথিীর আর ম াথাও োস্ট গসিত হকয়কছ
স না। র্যাোঁরা র্াষা োস্ট গিন করন তাোঁরা হকলন লযাণব্রত িক্রিত্ী, রাকেশ্বর র্ট্টািার্য্, সদলীপ
দাস, সদানন্দ সসংহ, লক্ষ্মণ িসণ , ৃসিিাস িক্রিত্ী, োধ্ি িসণ , শুকর্শ মিৌধ্ুরী, সকিাষ রায়,
সিেকলন্দ্র িক্রিত্ী এিং অল দাশগুপ্ত। পরিত্ী াকল প্রদীপ সর ার, অকশা রায়িধ্্ন এিং া সল
গকঙ্গাপাধ্যায়ক এখ্াকন অির্ু্সক্ত রা হয়। প্রথকে র্াষাসাসহকতযর প্র াশ াল সছল বত্রোসস । তকি
এখ্ন এটার প্র াশ াল ষাণ্মাসস । এ সংখ্যায় সিতার অনুিাদ প্রসকঙ্গ প্রিন্ধ সলকখ্কছন েুহম্মদ
নরুল হুদা, সিতায় েুসক্ত সনকয় জয়ি েহাপাত্র (অনুিাদ া সল গকঙ্গাপাধ্যায়)। আকছ র্ারকতর ১৬
জন সিসর্ন্ন র্াষার সিকদর সিতার িাংলায় অনুিাদ। অনুিাদগুসল করকছন প্রিুদ্ধসুন্দর র,
ৃসিিাস িক্রিত্ী, া সল গকঙ্গাপাধ্যায় এিং রাকেশ্বর র্ট্টািার্য্। এছাড়া সিতা সলকখ্কছন পঙ্কজ
িসণ , পাকয়ল মদি, সিরশ্রী মদিনাথ, নীপিীসথ মর্ৌসে , সিিরঞ্জন মদিনাথ, েৃণাল াসি মদিনাথ,
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অসনরুদ্ধ সাহা, মদিাসশস র্ট্টািার্য্, তন্ময় মদিনাথ, শরােত মহাকসন, তুসি র্ট্টািার্য্, েুসজি ইরে,
অসরত্র মদ, মেৌ মসন, মদিপ্রসতে মদি, প্রিুদ্ধসুন্দর র, া সল গকঙ্গাপাধ্যায়, সদানন্দ সসংহ,
অকশা ানন্দ রায়িধ্্ন, শসে্ষ্ঠা পাল, সিেকলন্দ্র িক্রিত্ী, সকিাষ রায়, সদলীপ দাস, লক্ষ্মণ িসণ ,
শুকর্শ মিৌধ্ুরী, োধ্ি িসণ , অল দাশগুপ্ত, শসক্ত দিরায়, নকুল রায়, ৃসিিাস িক্রিত্ী এিং
লযাণব্রত িক্রিত্ী। প্রধ্ান সম্পাদ ঃ লযাণব্রত িক্রিত্ী। মর্যাগাকর্যাগঃ শাসি কুসটর, নতুন পসল্ল,
ৃষ্ণনগর, আগরতলা-৭৯৯০০১, ইকেলঃ bhasatripura@rediffmail.com

সূসিপত্র
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নীতা সিশ্বাকসর সিতা

তুড়ি
শীলতর গলে
চধোোঁয়ো ওঠো কথোরো চেিো টপলক তুড়ি মোলর
চেআব্রু কোড়িড়নর েৃন্দগোলন।
েযো কড়নলত ধোমসো েোজোয় কোোঁ ো ড়িড়ির উল্লোস।
মোড়ট চথলক জ’চে বেলেিী
এইসে গেগোছো অপমোন ঢোলক মোড়টলতই
মোঝিোলন থোলক গয়ংগচ্ছ সমলয়র চসতু
ড়কছু কোঠলেিোড় র কযোড়রশ্মো
অলনকিোড়ন েোোঁেরোড়মর তুড়ি
আর
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একড়ট ড়িতুরোলমর থযো োলসড়মক েীর্য...

চকউ ড়ক জোলন
োইফ ড়রলের রোজনীড়তলত
সুলির অড়রগযোমী েোড়জলয়, মজড় শ
অথযময় িলয় ওলঠ ড়েনদুপুলরর পুকুর ুড়রর
কিোড়কয়োয়।
এযোল্রোড়মডোয় কুয়োশো নোলম
চর্ রিস্য চেো িোয় তোর
মোথোয় ছোতো ধরোর দুেযোর সোিলস
অন্ধকোলর ফুলট ওলঠ ড়ফসফোস সময়রো
নেীর মো-পনোয় চকোল কোোঁলির সিযতো
সুলর ো েোড়জলয়ড়ছল ো চকোলনোড়েন...
নেী-সমুলের ড়নজস্ব নীড়তলেোলধ
েোজোলরর ছোয়ো চনই।
মড়িকড়িযকোর অড়িড়রল লরলসর েযোটলন
েড়িমোন চিো ো ড় ড়ঠ িোত নোিলছ
চক জোলন পলরর আগুলন র্োর
ড় তো জ্ব লে চস
আেলপ পুিলত চ লয়ড়ছল ো ড়কনো...

ড়
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আকোলশর অক্ষলর পূড়িযমোল োর
গুোঁলিো গুোঁলিো গোলন দু োল ো আমোর িব্ধ
চ োি ছোড়পলয় োওয়ো
োগল ো ডো পো োয়
ড়িলন্দো ...
শস্যস্নোলন আড়ছ
চিো ো গোলয় ঝলর পিলছ স্বোদুয়োনো
চতোমোর করম ো কলপোল এোঁলক ড়েই
চঠোোঁটড় লির প োশ
চগো ো উপছোলনো সুি
আর ড় োইটিোউস ড়েিীন,
সলষযেোনোর প্রগোঢ় চর্ পলথর পোলয় চ লগ আলছ ...

কুিক
চনশোল োি
বেশোিী চরোদ্দুর, তুমু
পশম-চিো ো োউড়নর চেপলরোয়ো
জ্বল র্োওয়োর ড়পনলকোড েসোল
কত চর্ ড়ঠকোনোয়!
পোসওয়োলডয েোজোল ড়ছল কোটো ড়শিরলির ড় ড়রক!
তূলি চতোমোর এত চেড়িলসড়ে েোি!
রুে চি, এত
চেড়িলসড়ে েোন!
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