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টনবন্ধ
ানিাইলাল ও মটণপুটর টথকেিার
এল বীরমঙ্গল টসাংি

ভারকযর উির-পূবচাঞ্চকলর দছাট্ট এ টি প্রাটত রািে মটণপুর। ট ন্তু দখ্লাধ্ুলা, নৃযে ও নািের্র্চাে
দছাট্ট এই পাবচযী রািে সবার নির দ কড়কছ। মটণপুকর টনিস্ব রানাে নািের্র্চা সভেযার ঊোলগ্ন
দথক ই শুরু িকলও অকন দদটরকয পটরটর্টয কিকছ পটিমী প্রকসটনোম টথকেিাকরর সকঙ্গ। মূলয
বাাংলা নািক র মাধ্েকমই এই পটরটর্টয কি। ১৯০২ টিস্টাকব্দ মিারািা র্ূড়ার্াকন্দর পৃষ্ঠকপাে যাে
রািবাটড়কয অস্থােী মঞ্চ তযটর কর মটণপুটর লাকুশলীকদর দ্বারা বাাংলা ভাোে ‘প্রভাস টমলন’
নাকম এ টি নাি মঞ্চস্থ িকেটছল। বলা িে এটিই মটণপুকর অটভনীয প্রথম আধ্ুটন প্রকসটনোম
টথকেিার। পকরর বছর বাঙাটল অধ্ুেটেয বাবুপাড়াে বামার্রণ মুকখ্াপাধ্োকের বাসগৃকি ‘বামার্রণ
মুকখ্াপাধ্োে বান্ধব নািেশালা’ নাকম এ টি টথকেিার িল তযটর রা িে।আর নািেসাংস্থার নাম রাখ্া
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িে ‘বান্ধব নািেসমাি’। এই নািেসাংস্থার মটণপুটর ও বাঙাটল লাকুশলীকদর সটিটলয প্রোকস
টদ্বকিন্দ্রলাল রাকের টবখ্োয নাি ‘দমবার পযন’ মঞ্চস্থ রা িে। এরপরও দবশ ট ছু বাাংলা ও
বাাংলা দথক অনুবাদ রা নাি মঞ্চস্থ িে।
১৯২৫ সাকল মটণপুকরর ঐটযিাটস িনাবলীর দপ্রক্ষাপকি মটণপুটর ভাোে দলখ্া দমৌটল নাি
‘নরটসাংি’ শ্রীকগাটবন্দটি মণ্ডকপ দস্টি বাটনকে মঞ্চস্থ রা িে। একয উৎসাটিয িকে অটধ্ াাংশ
নািে ার মটণপুকরর পিভূটম াে মটণপুটর ভাোে নাি টলখ্কয শুরু করন। ইটযমকধ্ে টবটভন্ন
নািেসাংস্থাও গকড় ওকঠ এবাং নািে আকন্দালকন প্রাকণর সঞ্চার িে। দস সমে গকড় ওঠা উকল্লখ্কর্াগে
নািে সাংস্থাগুটল িল – ১৯৩১ সাকল গকড় ওঠা মটণপুকরর অন্যযম প্রার্ীন নািেসাংস্থা মটণপুর ড্রামাটি
ইঊটনেন (MDU), এটরোন টথকেিার (১৯৩৫), টর্ত্রাঙ্গদা নািেমটন্দর (১৯৩৬), দসাসাইটি টথকেিার
(১৯৩৭), রূপমিল (১৯৪৩) ইযোটদ। মটণপুকরর এইসব নািে সাংস্থাগুটল এখ্নও িীটবয ও সটক্রে।
পঞ্চাকশর দশক একস মটণপুটর নািে আকন্দালকন নযুন মাত্রা র্ুক্ত িে। শুরু িে নািে উৎসব ও
নািে প্রটযকর্াটগযা। ১৯৫৪ সাকল ভারয সর ার আকোটিয িাযীে নািে উৎসকব দর্াগ টদকে
দসাকরাখ্াইবম লটলয টসাংকির পটরর্াটলয এম টি ইঊ-এর নাি ‘িাওবম তলশাং শােবী’ দো
োিাগটরকয দশ্রষ্ঠ পুরস্কার লাভ কর। িাযীে স্তকর মটণপুটর নািক র স্বী ৃটয লাকভর েকল
নািে মচীরা উৎসাটিয িকে উকঠন। দসসমে টি টস দযাাংব্রা, অরাম্বব সমকরন্দ্র, লাইশ্রম দনত্রটিৎ
প্রমুখ্রা আধ্ুটন মটণপুটর নািক র দক্ষত্র তযটর করন।
প্র ৃয অকথচ মটণপুটর নািে আকন্দালকনর িের্াত্রা শুরু িে সিকরর দশ দথক । টশটক্ষয নযুন
প্রিকের নািে পটরর্ালক রা টবশ্ব নািে গটযধ্ারার সাকথ সমে পটরটর্য িকে মটণপুকরর পিভূটমকয
নযুন আটঙ্গক নািক র পরীক্ষা-টনরীক্ষা শুরু করন। ১৯৭৩ সাকল দ াল াযার টবটশষ্ট্ে নািে বেটক্তত্ব
বাদল সর ার মটণপুকর একস নািক র মচশালাে দর্াগ টদকে নযুন আটঙ্গক র নািের্র্চার দ্বার খ্ুকল
দদন। এই ধ্ারার নািের্র্চার দিাযাকদর মকধ্ে অটরবম ্াম শমচা, দিই্াম ানিাইলাল, দলাক ন্দ্র
অরাম্বম প্রমুকখ্র নাম টবকশেভাকব উকল্লখ্ রা র্াে। পরবযচী াকল ১৯৭৬ সাকল সনখ্ো ইকবাকযাম্বী
এবাং পকরর বছর রযন টথোম নযুন টদটল্লর ন্যাকশনাল স্কুল অে ড্রামা দথক ্ায টিটি টনকে
টেকর একস মটণপুকর একস আধ্ুটন নািে আকন্দালকনর ধ্ারাক আরও পটরপুষ্ট্ করন।
নািের্র্চাে মটণপুরক র্াাঁরা সামকনর সাটরকয যুকল একনকছন যাাঁকদর মকধ্ে ানিাইলাল অন্যযম।
টযটন টলকখ্কছন পকনকরাটি নাি ও নািে পটরর্ালনা করকছন ৩৫টির দবটশ নাি । িীবকনর অকন
প্রটযকূলযা াটিকে টযটন দপৌাঁছকয দপকরটছকলন সােকলের র্ূড়াে। িীবকন অকন দঃখ্- ষ্ট্ ও
দাটরকযের র্ন্ত্রণা দভাগ করকছন বকলই যাাঁর নািক আমরা পাই িীবনর্ন্ত্রণা, সাংকবদনশীলযা,
প্রটযবাদ-প্রটযকরাকধ্র প্রটযেলন।
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ানিাইলাল ১৯৪১ িীষ্ট্াকব্দর ১৭ই িানুোটর ইম্ফকলর ত শামকথাাং থাাংিম তলর -এ িকেটছকলন।
মৃযেু ৬ই অকটাবর ২০১৬, দরাকরাগে োনসার দরাকগ। টপযা দিই্াম টপশ টছকলন এ িন
সাধ্ারণ টদনমিদর। মা ইকবিা দদবী টছকলন মটণপুটর নিসাং ীযচকনর এ িন টবটশষ্ট্ গাটে া। ট ন্তু
ানিাইলাকলর িকের টযনমাকসর মাথাে যাাঁর মা মারা র্ান। টশশু ানিাইলালক যাাঁর িোঠামশাই
দিই্াম অঙাাংকযাম্বী ও ঠাকুরমা অটগ্ন দদবী লালনপালন করটছকলন। গানবািনা ও টথকেিারকপ্রমী
িোঠামশাইকের অনুকপ্ররণাে মটণপুকরর টনিস্ব নািেধ্ারা ‘দমাইরাাং পবচ’
ও আধ্ুটন টথকেিার
দকিার সকঙ্গ টযটন পটরটর্য িন। স্কুকল পড়ার সমকেই টযটন নািের্র্চাে িটড়কে পকড়ন। ১৯৫৯ সাকল
টযটন মোটি পরীক্ষাে উিীণচ িন। উচ্চযর টশক্কালাকভর িন্য ভটযচ িন ইম্ফল কলকি। মটণপুকরর
টবটশষ্ট্্ নািে ার টি টস দযাাংব্রা যখ্ন ওই কলকির অধ্োপ টছকলন। ানিাইলাল যাাঁর টনটবড়
সাংস্পকশচ আকসন। টি টস দযাাংব্রার অনুগামী িকে প্রাে টযন বছর টযটন দসাসাইটি টথকেিাকরর সকঙ্গ
র্ুক্ত টছকলন এবাং এই নািেসাংস্থার সম্পাদ ও িকেটছকলন। ১৯৬১ সাকল টযটন যাাঁর ট ছু টনষ্ঠ বন্ধু
টনকে স্টুকিন্িস আটিচস্ট অোকসাটসকেশান নাকম এ টি নািেসাংস্থা গঠন করন। টনকির দলখ্া ‘লাইকোং
অিানবা’ নাকম এ টি নাি ওই সাংস্থার পক্ষ দথক মঞ্চস্থ রা িে। এই নািক
ানিাইলাকলর
পরবযচী াকলর সিধ্টমচনী সাটবত্রী দদবীও অটভনকে অাংশ টনকেটছকলন। এই নািক র সুবাকদ দই
মিান টশল্পী ানিাইলাল ও সাটবত্রী দদবী পটরর্েক্রকম গভীর দপ্রমবন্ধকন আবদ্ধ িে এবাং র্ার
পটরণটযকয ১৯৬২ সাকল দিকনর টববািবন্ধন। শুরু িে যাাঁকদর নযুন িীবনসাংিাম। র্রম আটথচ
সাং কির ারকণ নযুন দম্পটযক ট ছুটদকনর িকন্য যাাঁকদর টপ্রে টথকেিাকরর িগৎ দথক সকর দর্কয
িকেটছল। বাাঁর্ার যাটগকদ ানিাইলালক বািার িুকযার দদা াকন দসলসমোকনর াি দথক শুরু
কর ন্যাকশনাল নসস্ট্রা শন দ াম্পাটনর দ রাটন ও ইম্ফল দথক দূকরর এ িাকম টশক্ষ যার
ািও করটছকলন। পটরকশকে মটণপুর সর াকরর পটরসাংখ্োন দপ্তকর টযটন প্রাইমাটর ইনকভটস্টকগির
টিকসকব র্া টরকয দর্াগ দদন। যারপর দবশ কে বছর সর াটর র্া টর কর সাংসাকরর অভাব
টমিাকনার দর্ষ্ট্া করন। ট ন্তু রকক্ত র্ার টথকেিাকরর দনশা এবাং নযুন এ িা ট ছু সৃটষ্ট্ রার যাটগদ,
যাঁক
ী ঠুনক া র্া টর আিক রাখ্কয পাকর ? যাই ১৯৬৮ সাকল সর াটর র্া টরর মাসমাইকনর
দলাভ যোগ কর টথকেিাকরর টবেকে আরও টশক্ষালাকভর স্বপ্ন টনকে টদটল্ল পাটড় দদন। দসখ্াকন ভটযচ
িকলন ন্যাকশনাল স্কুল অে ড্রামাকয। ট ন্তু ছ’মাস ক্লাস রার পরই ন্যাকশনাল স্কুল অে ড্রামা
যৃচপকক্ষর সকঙ্গ মকনামাটলকন্যর দিকর আবার ইম্ফকল টেকর আসকয বাধ্ে িন। আবার দব ারত্ব ও
অভাকবর জ্বালাে টদকশিারা িকে পকড়ন। র্রম িযাশার মকধ্েই িঠাৎ দপকে দগকলন যাাঁর পছকন্দর
এ র্া টর, মটণপুর সর াকরর প্রর্ার দপ্তকরর অধ্ীকন ড্রামা ইউটনকির প্রকর্ািক র পকদ। দবযন
ম িকলও টথকেিার পাগল এই দলা টি এবার মকনর ময াি দপকে এ িানা দশবছর র্া টর
কর দগকলন। এরমকধ্েই পুকরাদকম শুরু রকলন যাাঁর নািে টবেে
মচ াণ্ড। সর াটর াকির
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পাশাপাটশ র্লল যাাঁর নািের্র্চা। ১৯৬৯ সাকল গকড় যুলকলন যাাঁর টনিস্ব নািেসাংস্থা ‘ লাকক্ষত্র’।
পরপর মঞ্চস্থ িকয লাগল --- যম্নলাই (১৯৭২), বুই দ ইওইবা (১৯৭৩), দখ্ামকদান দমইকরৌবী
(১৯৭৩), ইম্ফল ৭৩ (১৯৭৪), দপকবৎ (১৯৭৫), নুপীলাল (১৯৭৮), লাইগী মর্াটশাংগা (১৯৭৮)
ইযোটদ। স্বল্পটদকনর িকলও ন্যাকশনাল স্কুল অে ড্রামার প্রটশক্ষণলাভ ও বাদল সর াকরর নািে
মচশালাে দর্াগদাকনর েকল ানিাইলাকলর নািক র ধ্রন আমূল বদকল টগকেটছল। যকব টযটন
বাদল সর াকরর অন্ধ-অনু রকণ না টগকে িা৬র াছ দথক দশখ্া নািেযত্ত্বক মটণপুকরর সাাংস্কৃটয
দপ্রটক্ষকয প্রকোগ করন। সৃটষ্ট্ করন টনিস্ব এ
রানা। এ িন দপশাদার নািে মচী টিকসকব
স্বাধ্ীনভাকব াি রার িকন্য টযটন আবার দছকড় টদকলন সর াটর র্া টর। নািেপটরর্াল
ানিাইলাল দর্ স্বপ্ন দদখ্কযন দসই স্বকপ্নর বাস্তব রূপ টদকযন যাাঁর সিধ্টমচনী অটভকনত্রী সাটবত্রী
দদবী। টবরল দই প্রটযভাধ্করর র্ুগলবটন্দকয সৃটষ্ট্ নাি গুটল মটণপুকরর সীমানা ছাটড়কে ভারয যথা
টবকশ্বর নািেমিকল স্থান কর টনল। এই পর্চাকে সৃষ্ট্ যাাঁর উকল্লখ্কর্াগে নাি গুটল িল – দমকমাইসচ
আটি া (১৯৮৬), রকশামন (১৯৮৭), মীগী শারাং (১৯৯১), ণচ (১৯৯৭), দযৌপদী (২০০০), নুপী
(২০০২) ইযোটদ।
১৯৯১ সাকল াইকরাকয অনুটষ্ঠয ‘থািচ াইকরা ইন্িারন্যাকশনাল দেটস্টকভল অে এক্সকপটরকমন্িাল
টথকেিার’-এ ানিাইলাকলর নািেদল ‘ লাকক্ষত্র’ ভারকযর প্রটযটনটধ্ত্ব করটছল। টবকশ্বর নািে
টবকশেজ্ঞকদর টবর্াকর যাাঁর ‘মীগী শারাং’ (মানব খ্াাঁর্া) নাি টি টবকশ্বর টনবচাটর্য দসরা ছ’টি নািক র
অন্যযম নাি টিকসকব টবকবটর্য িে আর সাটবত্রী দদবী দশ্রষ্ঠ অটভকনত্রীর টশকরাপা লাভ করন।
ানিাইলাল যাাঁর নািেদল টনকে ভারকযর নানা প্রাকত এবাং টবকশ্বর টবটভন্ন িােগাে সের কর নাি
মঞ্চস্থ করকছন। ২০১৬ সাকলর দগাড়ার টদক টযটন দশেবাকরর ময ঢা া সেকর টগকে যাাঁর টবখ্োয
নাি দযৌপদী মঞ্চস্থ করন। ঢা ার দশচ কদর অনুকরাকধ্ এ ই মকঞ্চ দযৌপদী নাি দবার মঞ্চস্থ
রকয িকেটছল দসটদন। ঢা া দথক দেরার পকথ আগরযলাে নিরুল লাকক্ষত্র মকঞ্চ দযৌপদী
নাি মঞ্চস্থ কর টত্রপুরার নািে মচীকদর মুগ্ধ কর দরকখ্ দগকছন টযটন।
ানিাইলাকলর সব নাি দদখ্ার দসৌভাগে িেটন টনবন্ধ াকরর। যম্নলাই, দপকবৎ, দমকমাইসচ অে
আটি া, িা র ও দযৌপদী এ ’টি মাত্র নাি দদখ্ার সুকর্াগ িকেকছ। যকব ানিাইলাকলর
নাি গুটল টনকে টবটভন্ন সমকে যাাঁর সকঙ্গ দী চসমে টনকে আকলার্না রার সুকর্াগ দপকেটছ। সামান্য
এ অটভজ্ঞযার আকলাক যাাঁর উকল্লখ্কর্াগে কে টি নাি সম্পক চ দ-এ টি থাবাযচার দলাভ
সামলাকয পাটরটন। ানিাইলাকলর দবশ ট ছু নাি মটণপুটর দলা থাক টভটি কর দলখ্া িকেকছ।
শুধ্ু টবকনাদকনর িকন্য টযটন দলা থার াটিটনক মকঞ্চ উপস্থাপন করনটন। দলা থার আটঙ্গক
টযটন যাাঁর নািক বযচমান সমাি িীবকনর বঞ্চনা, র্ন্ত্রণা, সাং াযক েুটিকে যুকলকছন। এমনই
দলা থা টভটি নাি ‘যম্নলাই’ র্ার বাাংলা অথচ অপকদবযা। এই দলা থার মূল র্টরত্র িযদটরয
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করর অলস সতান র্ন্দ্র াংনান গুপ্তধ্ন দপকে বাট িীবন আোকস াটিকে টদকেকছ। দলা থাে
এমন িনা িকলও বাস্তব িীবন বড়ই কঠার। িীবকনর বাস্তবযাক মকন দরকখ্ই ানিাইলাল
দলা থার াটিটনটিক ুটরকে টদকেকছন। যাই যাাঁর নািক র র্ন্দ্র াংনান গুপ্তধ্ন দপকেও যা াকি
লাগাকয পাকরটন, িাযছাড়া িকে র্াে।
মটণপুকরর িনটপ্রে দলা থা ‘ বুই দ ইওইবা’দ টভটি কর দলখ্া িকেকছ যাাঁর ‘ বুই দ ইওইবা’
নাি টি। দলা থাটিকয বাক র মাথা ও শরীর মানুকের এমন টবটর্ত্র িীব বুই দ ইওইবা। গভীর
িঙ্গকল যার বাস। বকনর টন িবযচী িনবসটযগুকলা িল যার টশ ারভূটম। বুই দ ইওইবার ভকে
পাশ্বচবযচী িনবসটযগুকলা সব সমে ভকে সন্ত্রস্ত টছল। দসই িাকম বাস রয সায ভাই ও যাকদর
এ মাত্র আদকরর দবান থাবাকযান। আর িাকম দঢা ার মুকখ্ বাস রয এ বুটড়। এ টনশুটয
রাকয বুই দ ইওইবা র্থারীটয িানা টদল দসই িাকম। আর প্রথকমই টগকে ধ্রল বুটড়ক । বুটড়
টনকির প্রাণ বাাঁর্াকনার িকন্য টনকদচাে অসিাে থাবাকযাকনর টদক বুই দ ইওইবাক দলটলকে দদে।
দস রাকয থাবাকযান কর এ া টছল। থাবাকযানক এ া দরকখ্ সায ভাই অথচ উপািচকনর উকেক্
দূর দদকশ র্কল টগকেটছল। টনকির স্বাথচটসটদ্ধর িকন্য টনরীি সাধ্ারণ মানুেক দর্ এখ্নও বটল রা
িকে দস থাই বলকয দর্কেকছন ানিাইলাল যাাঁর এই টবখ্োয নািক ।
ানিাইলাকলর সবকর্কে আকলাটর্য নাি ‘দপকবৎ’ অটয িনটপ্রে এ টি মটণপুটর দলা থা। দপকবৎ
বাাংলার িুনিুটনর মকযা দছাট্ট এ পাটখ্। গাকছর গুাঁটড়র দ ািকর বাস কর। এ দপকবৎ পাটখ্ যার
সায দপকবৎ ছানাক টনকে বকনর এ গাকছর দ ািকর বাস রয। ছানাগুটল যখ্কনা ওড়কয দশকখ্টন।
দসই বকনর এ টবড়াকলর দলালুপ দৃটষ্ট্ পকড়টছল দপকবৎ ছানাগুটলর ওপর। দর্ক াকনা ছুকযাে
ছানাগুকলাক দখ্কে দেলার মযলকব টছল টবড়ালটি। যাই ছানাগুকলার াকছ ুর ুর রয দস।
টবড়াকলর কুমযলব বুঝকয দপকর দপকবৎ পাটখ্ টবড়ালক দযাোকমাদ কর র্লটছল। ইটযমকধ্ে দস
ছানাগুকলাক
ী কর উড়কয িে প্রটযটদনই দশখ্াটেল। যার ছানাগুটল র্খ্ন গাকছর এ িাল
দথক আকর িাকল উড়কয টশখ্ল যখ্ন মযলববাি টবড়ালক দযাোকমাদ রা বন্ধ কর দপকবৎ
সটযে থা বকল দেলল। টবড়াল দরকগ দর্ই দপকবৎ ছানাগুকলাক ধ্রকয দগল অমটন মাকের ইশারা
দপকে ছানাগুকলা টনরাপদ গাকছর িাকল েুড়ুৎ কর উকড় দগল। সাটবত্রী দদবী দপকবৎ মাকের অসাধ্ারণ
অটভনে করটছকলন এ নািক । এই নািক র বোখ্ো নানািন নানাভাকব করকছন। এ দল নািে
সমাকলার্ কদর মকয মধ্ের্ুকগ মটণপুকর আর্চ সাংস্কৃটযর আিাসনক ানিাইলাল দপকবৎ দলা থার
আটঙ্গক েুটিকে যুকলকছন। টবড়ালক আর্চ সাংস্কৃটযর প্রটযভূ টিটসকব টর্টত্রয রা িকেকছ। মটণপু টর
িাটয মূলয সাযটি দগাষ্ঠী (ক্লোন) –এর সাংর্ুটক্তকয গকড় উকঠকছ। যাই মটণপুটর সাংস্কৃটযর প্রকযা
দপকবৎ পাটখ্র সাযটি ছানা। আর্চ সাংস্কৃটযর প্রযী টবড়াকলর আিাসন দথক সায দপকবৎ ছানাক
রক্ষা রার িন্য মটণপুটর সাংস্কৃটযরূপী দপকবৎ পাটখ্ আপ্রাণ দর্ষ্ট্া করকছ। আকর দল সমাকলার্ক র
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মকয প্রটযকূল পটরটস্থটযকয শত্রুর সকঙ্গ সাং াকয না টগকে টনকিকদর শটক্তসঞ্চে কর অনুকূল
পটরটস্থটযর িন্য অকপক্ষার মাধ্েকম যার প্রটযবাদ করকছন। আটি ার াকলা মানুেকদর উপর
বণচবাদীকদর অযোর্াকরর থা শুকন ানিাইলাল টনিুপ থা কয পাকরনটন। আটি ার াকলা
মানুেকদর উপর অযোর্াকরর প্রটযবাকদ মটণপুকরর স্বনামধ্ন্য টব লাইশ্রম সমকরন্দ্র-র দলখ্া টবযাক
টভটি কর ানিাইলাল সৃটষ্ট্ করন যাাঁর অসাধ্ারণ নাি ‘দমকমাইসচ আে আটি া’। যাই যাাঁর
নাি গুকলাক র্থাথচভাকবই আখ্োটেয রা িকেকছ ‘Theatre for the ritual of suffering’।
সির দশক র ন শাল আকন্দালন দমকনর নাকম টনরাপিা বাটিনীর অমানুটেয অযোর্াকরর িনাক
টভটি কর দলখ্া মিাকশ্বযা দদবীর দছািগল্প ‘দযৌপদী’ ানিাইলালক টবকশেভাকব আ ৃষ্ট্ করটছল।
টযটন এই গকল্পর নািেরূপ টদকে ২০০০ সাকল ইম্ফকল প্রথম দযৌপদী নাি মঞ্চস্থ করন। এ
নািক টসটনের দযৌপদীর র্টরকত্র সাটবত্রী দদবী দধ্চেচ অটভনে করন। টনরাপিা বাটিনীর িাকয বটন্দ
ন শাল দনত্রী দযৌপদী যাকদর দর্ৌন টনর্চাযকন অটযষ্ঠ িকে গাকের াপড় ছুাঁকড় টদকে নগ্ন িকে
প্রটযবাদী িকেটছকলন। র্রম প্রটযবাকদর এই হৃদেটবদার দৃ্ সাটবত্রী দদবী দঃসািকসর সকঙ্গ মকঞ্চ
উপস্থাপন করন। মকঞ্চ এই দৃ্ দদকখ্ দসটদন মটণপুকরর যথা টথয নারীবাদীরা প্রটযবাকদর ঝড়
যুকলটছল। ইম্ফকল এই নাি আর মঞ্চস্থ রার ময অবস্থা টছলনা দসটদন। ট ন্তু টথকেিাকর উৎসগচীয
দই মিান টশল্পী ানিাইলাল ও সাটবত্রী দদবী যাাঁকদর সৃটষ্ট্কয অটবর্ল টছকলন। দ ান ট ছুর র্াকপ
নয িকে যাাঁকদর টশপ্ল মচ দথক টবরয িনটন। যাাঁরা যাাঁকদর নািেদল টনকে দ াল াযা, টদটল্ল, মুম্বাই
সি ভারকযর টবটভন্ন িােগাে টগকে দযৌপদী নাি মঞ্চস্থ করন। এ নাি সবচত্র উচ্চ প্রশাংটসয
িে। ইটযমকধ্ে ২০০৪ সাকল উিপন্থী দমকনর নাকম মটণপুকরর টনষ্পাপ দমকে মকনারমাক এ দল
আসাম রাইকেলস বাটিনীর দলা বাটড় দথক যুকল টনকে রাযভর দর্ৌন টনর্চাযন র্াটলকে পরটদন
টনিচন স্থাকন যার টনথর দদি দেকল দদওোর িনাে দসটদন উিাল িকে উকঠটছল মটণপুর। দসসমে
আসাম রাইকেলস বাটিনীর দিি দ াোিচার াাংলার প্রধ্ান েিক র সামকন মটণপুকরর মাকেরা নগ্ন
িকে টনরাপিা বাটিনীর অযোর্াকরর প্রটযবাদ করটছকলন। আগামদশচী টশল্পী ানিাইলাল মটণপুকর
ী িকয র্কলকছ অনুভব রকয দপকরটছকলন। মিাকশ্বযা দদবীর গকল্প মটণপুকরর সাম্প্রটয দপ্রক্ষাপি
খ্ুাঁকি দপকেটছকলন। আগামীকয র্া িকয র্াকে যা টযটন মকঞ্চ আগাম দদটখ্কেটছকলন। এখ্ন
ানিাইলাকলর দযৌপদী মটণপুকরর অটয িনটপ্রে নাি । সাটবত্রী দদবী সমি মটণপুরবাসীর ইমা
(মা) –র আসকন প্রটযটষ্ঠযা।
ানিাইলাল নাি টনকে সারািীবন নানা পরীক্ষাটনরীক্ষা কর দগকছন। ইম্ফকলর টবখ্োয ইমা
দ ইকথল (মাকেকদর বািার)-এর এ শিন সটি, মাছ, াপড় টবকক্রযা ইমাক যাটলম টদকে অটভনে
টরকেটছকলন ‘নুপীলাল’ (নারীটবকযাি) নািক । ১৯৩৯ সাকল মটণপুকর সাং টিয নারী টবকযাকির
প্টভূটম াে এই ‘নুপীলাল’ নাি দলখ্া িকেকছ। সাটবত্রী দদবী বািাকরর এ পাগটলনীর ভূটম াে
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অসাধ্ারণ অটভনে করটছকলন করটছকলন এ নািক । মটণপুকরর প্রযেত উমাকথল িাকমর রাখ্াল
বাল কদর সাংগটঠয কর ানিাইলাল মঞ্চস্থ রান ‘শকঞ্জন্নিা” (রাখ্াল বাল )। র্ূড়ার্ান্দপুর দিলার
পাইকয উপিাটয অধ্ুেটেয িাকম টশটবর দগকড় যাকদর টনকে নািে মচশালা করন এবাং যাকদর
দলা থাক টভটি কর তযটর রা নাি মঞ্চস্থ করন। মটণপুকরর বাইকর আসাকমর দগাোলপাড়া
দিলার অতগচয রাভা উপিাটয অধ্ুেটেয রামপুকর ধ্ারাবাটি ভাকব বছকরর পর বছর নািে মচশালা
ও নািে মঞ্চােকনর মাধ্েকম দসখ্ান ার দবশ কে িন অটভকনযা-অটভকনত্রীক িাযীেস্তকর যুকল
একনটছকলন টযটন। যাাঁর ছাত্র শুক্রার্ার্চ রাভা টবেতী রাভা টথকেিাকর সাংগীয-নাি এ াকিটমর র্ুব
পুরস্কার দপকেকছন। এভাকব ানিাইলাল ভারকযর টবটভন্ন প্রাকত টগকে নািে মচশালা সম্পাদন কর
অকন নািেপ্রটযভাক পাদপ্রদীকপ টনকে একসকছন। টত্রপুরাকযও টযটন টবটভন্ন পর্চাকে দবশ কে টি
নািে মচশালা সাংগটঠয করকছন। যাছাড়া ১৯৮৫ দথক ১৯৮৭ টযন বছর ধ্কর দোিচ োউকন্িশাকনর
অথচানুকুকলে দী চকমোদী টথকেিাকরর টরসার্চ দপ্রাকিট সম্পাদন করকছন।। টসঙ্গাপুর টথকেিার
ওো চস-এর বেবস্থাপনাে টথকেিাকরর গকবেণার াকি ২০০২ সাকল টযটন ইকন্দাকনটশো ও
মালকেটশো সের করন। টথকেিার টনকে নানা পরীক্ষাটনরীক্ষা ও টর্তাভাবনা টলটপবদ্ধ কর দগকছন
যাাঁর টবখ্োয দই িন্থ ‘Theatre for the Ritual suffering’ ও ‘Theatre of the Earth’
–এ। ২০০৭ সাকল আকমটর ার Blackwell Publishing House যৃচ প্র াটশয টবখ্োয
নািেযত্ত্ব টবেে ‘Theatre in Theory 1900-2000’ সাং লন িকন্থ ানিাইলাকলর নািেযত্ত্ব
টবেে প্রবন্ধ ‘Ritual Theatre’ স্থান দপকেকছ। দ ান ভারযীে নািে টবকশেকজ্ঞর নািেযত্ত্ব এ
িকন্থ স্থান পাওোিা সটযেই এ টবরল সিান। যাছাড়া ানিাইলাকলর নাি টবেকে টবটশষ্ট্ পািাযে
নািে সমাকলার্ রুস্তম বরুর্া যাাঁর টবখ্োয িন্থ Theatre of Kanhailal’s Pabet and
Memories of Africa-এ ানিাইলাকলর দপকবৎ ও দমকমাইসচ অে আটি া এ দকিা নািক র
র্ুলকর্রা বোখ্ো করকছন এবাং উচ্ছ্বটসয প্রশাংসা করকছন।
টথকেিাকর যাাঁর টবকশে অবদাকনর িকলে ানিাইলাল ১৯৮২ সাকল লাভ করন মটণপুর দস্টি লা
এ াকিটম পুরস্কার। নািে টনকদচশনাে সাংগীয-নাি এ াকিটমর পুরস্কার পান ১৯৮৫ সাকল। ১৯৯৭
সাকল মটণপুটর সািযে পটরেদ, ইম্ফাল যাাঁক নািেরত্ন উপাটধ্কয ভূটেয করন। দপকেকছন
মলকুমারী ন্যাকশনাল এওোিচ। ২০০৪ সাকল টযটন পদ্মশ্রী উপাটধ্কয ভূটেয িন। ২০১২ সাকল
টযটন সাংগীযনাি এ াকিটমর দেকলা টনবচাটর্য িন। ইটযপূকবচ উির-পূবাচ ঞ্চল দথক মাত্র দিন
বেটক্ত এই টবরল সিান দপকেকছন। যাাঁরা িকলন স্বনামধ্ন্য গীটয ার ও টশল্পী িঃ ভূকপন িািাটর া
এবাং মটণপুকরর টবটশষ্ট্ পটণ্ডয এন দখ্লর্ন্দ্র। ২০১৬ সাকল ভারয সর ার ানিাইলালক পদ্মভূেণ
উপাটধ্কয ভূটেয করন।
সূটর্পত্র
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টবযা

সুবীর দ াকের র্ারটি টবযা
পলাশপ্রিরী
রাং দমকখ্ রাং দঝকড় গুিার টদক র্াত্রা রল কুশীলব
টনটিয প্রিরা দভকঙ আকসটন গটণ া-রাখ্াল-মিারাি
বাউল অব্ টছল সকঙ্গ ট ছু ন ল সন্নোসী
র্ারা বলল খ্াকদে ট ছু ছলনা দদকখ্কছ যারা টিতযেী টছল না ?
দই পথ দযা টমকলকছ দ াথাও ট ছু আকগ অথবা দদটরকয
দসটদক ই স কলর আিি নির স কলই র্াে স্বাদসুখ্
এ বছর টশমুকলর ঘ্রাণিীন বণচ টনবচার্ন কর দ াকনা ী বাযচা পাঠাকল ?
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ইটযউটয দপ্রম িল টবটনকোগ সম্ভাবনা িল যকযাটধ্
দেসবু পদচা দথক ভুইকোাঁড় বন্ধু বশাংবদ
িিণ বিচকন সব শযচশপথ অনুচ্চার
যরকলর প্রকোিকন িগৎ পালিাে র সাংসার আযকঙ্ক অটস্থর
উৎসব ভাকলা র্টদ িিা দথক নদী না টপছকলাে।

দরত এক্সকপ্রস
এই প্রথম সাক্ষীবটঞ্চয আটম
র্াত্রাশুরু...ওকি ণচধ্ার
রমুকখ্া দগারুর খ্ুকর দর্মন সকন্ধ ও ধ্ুকলাটবোদ
অদোল দর্ াকরর দিা াে দখ্াকল দর্াখ্
দভকস র্াটে টিমকরাকয টনযাউদার
রঙ্গমঞ্চ দছকড় দগাপনাঙ্গ দবশ র্াত্রাটবহ্বল
নুনসাগকরর িকল এখ্কনা আড়ষ্ট্ দর্াখ্
না নীটলম মাটির সাগর ট ছু মৃটি া াযর
একসছ দগাপকন বৃযা সুকখ্ সকিািকন
উকড়কছ র্াদর যাই টনটিয র্াটব াটঠ দখ্াকল
কর শঙ্খ দ্বাকর পল্লব টবশ্ব বকল আটস
উড়ত খ্টনি খ্ুাঁকি বস্তুবযচী িওো

থামালা না েুকরাকয
দূকরর রাস্তাে শুধ্ু দর্াকখ্র পািারা ,
দর্াকখ্র ািকল লুক াকনা অশ্রুর বাষ্পগন্ধ রায ;
রায ট খ্কনা দগাকন যারাকদর দশ্রটণভাগকরখ্া ?
অমূলে আসর র্াে অ ারকণ দভকস ।
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র্য থা পটর টল্পয আসকর বলা র্াে
যার অকধ্চ রাস্তার বেচাে িুকব র্াে ;
টমটছলনগরী আকন গভীরযািীন এ প্রগাঢ় অসুখ্ ।
থামালা না েুকরাকয সবাইক দিক আনা
দঃস্বকপ্নর ইশারা িকে ইটঙ্গযরমণীর
ৃটত্রম আাঁর্ল ট কর ুরকযই থাক ।

না-বলা প্রটযধ্বটন
দূরযম বৃকক্ষর আড়াল দথক
ার িাযছাটন একস বদকল দদে
িীবকনর মাকন ।
িীবন নদীর মকযা র্ারা বকল
যাকদর দগাপকন দিক
য ী বলার থাক ;
সব থা নীরকবই না-বলা
প্রটযধ্বটন িকে
পািাকড়র খ্াাঁকি আর
সটপচল বাটলোটড় ধ্কর
িে দথক িোতকর
পথ দভকঙ্গ রাস্তা কর দনে ।

সূটর্পত্র
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টবযা

সু াত মিুমদাকরর দটি টবযা
র্যিা দৃ্মান
অসাবধ্ানী পথ াি অকগাছাকলা
উঠান পর্চত প্রটযটবম্ব,
দলীে টববশযা রাযর্রা ীি
দর্যনার লকক্ষে টবে বার্ালযা
দর্ অবটধ্ দৃ্মান নগ্ন টনলচজ্জযা,
দশাটভয টর্ৎ ার আনমকন
আকরা কঠার আত্মপ্রটযেলন দখ্াাঁকি।
দসটদন এটদন এ া ার মসনকদ
মটন্দর মসটিদ যুলার্কন্ত্রর অবেব
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আত্মিারা আটম টদনপটঞ্জর পাযা নাটড়।

লালসা মাখ্া সয চযা অথবচ তর্যকন্য
খ্াটন মাখ্ামাটখ্ রঙশালাে
অভবে রক্তকখ্ার র্ুকে টনকে প্রগটয
সাদা িীবনীর পটরটময াপকড় িান পকড়
পি রঙমাখ্া দূকর্চাধ্কনরা উল্লাকস
শালীনযার থা বকল পািাযকন,
রটঙন দরাকয টনকির প্র ৃটয খ্ুাঁকি পাে
অন্ধ ার আকরা অন্ধ িকে ওকঠ
দ ান প্রগলভ আকলা জ্বকর দপাকড়
বটন্দয বাযাস না দঢক র্কল র্াে
র্যদূর দদটখ্ টবলাপ ধ্ুকলাে টদগত ম্লান।

খ্ুকাঁ ি র্কলটছ
যগুটল টশউটল র্ুপাযাে
বাযাস পর্াপাকির সুগকন্ধ নীভুয,
রাযিাগা টশশু টশটশরগুটল
ওপাড়ার রমাকদর আলযাে দখ্কল
আসা র্াওোর পকথ পুকুর পাকড়
টনঃশব্দ প্রিরী িকে াশেুলগুটল।
শরৎ স্তবক র নধ্র বুক
সারা মাঠ রাযভর স্তন্যপান কর
লাটলযে তবভকব টনযা টবকভার,
এ দার ঝড়তবশাখ্ী আমবকন
মৃদ শীযলযা অস্তটময গতকবে।
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নীল সাটমোনাে াাঁর্ািাকযর আল্পনা
সবুি দপ্রকমর টদক দর্কে ধ্ীর লকে ভাসমান পরকদশী দমক রা,
পাঠশালা র্াযাকল মাকের প্রথম মাটি
েষ্ঠীযলাে দগাল্লাছুি আর র্ুটরর নাড়ু।
অক াটেয িা বাটড় দেরা র্ুটপসাকর
এ টবছানাে ধ্ূসর র্াদকর ভাইকেরা
আধ্খ্ানা িানালাে ম্লান র্াাঁদ
মুক্তমনা টঝাঁটঝরা ািলা টদটদর বাাঁশবাগাকন ুমপাড়াটন দভৌটয দছাাঁো,
আটমকয অির আটম এখ্কনা খ্ুাঁটি।

সূটর্পত্র
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অনুগল্প

উৎসগচ
এ দ এম আব্দুল্লাি
অকন টদন পর স্বনামধ্ন্য এ টি পটত্র া অটেকস বকস আটছ। বালেবন্ধু মলে পটত্র ার
সাটিযেসম্পাদ টিসাকব কে বছর দথক
াি রকছ। ইটযমকধ্ে যার ভাল নামিা িকেকছ।
বলকয দগকল এই লাইকন দস অকন ভাকলা রকছ। আমরা বন্ধুরা র্খ্নই সমে পাই র্কল আটস।
যুমুল আড্ডা িে। আিও আড্ডা টদকয একসটছ। ইটযমকধ্ে দরকদাোন র্কল একসকছ। ধ্ীকর ধ্ীকর
আরও কে িন র্কল আসকব। রািনীটয দথক শুরু কর বাাংলা এ াকিটম পুরষ্কার দ ন দদো
িে? ট াংবা এ বছর টর্টন দপকেকছন টযটন যিুকু অবদান বাাংলা সাটিকযে দরকখ্কছন; ট ছুই বাট
থাক না। টবেকের পর টবেে দর্ঞ্জ িকয থাক । আড্ডা র্লকয থাক ।
মলে এ সাংখ্োর পাযার ািিা দশে করই দর্োরিা ুটরকে আমাকদর সাকথ আড্ডাে মকনাটনকবশ
রকলা। আড্ডার োাঁক িঠাৎ আমাকদর টপ্রে টব বাবুল আিসান একস উপটস্থয িকলন। অযেত
স্পষ্ট্ভােী, প্রর্ারটবমুখ্ এ িন মানুে। অযেত ভাকলা দলকখ্ন। টবপাড়াে দবশ নামিা আকছ।
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দ’িাকয টলখ্কয পাকরন। সবাইক ভালবাকসন। এ টি দর্োর দিকন বসকয বসকয স্বভাবসুলভ িাটস
টদকে কুশল টবটনমে রকলন। মলে দর্োরিা াকছ টনকে বললঃ দাদা, মকন মকন আপনাক খ্ুাঁিটছ।
--- দ ন ?
টব বলকলন, দাদা, আটম র্াইটছ আগামী মাস দথক
টবকদর টনকে মাটস এ টি সাটিযেপাযা
রব। দর্খ্াকন প্রটয সাংখ্োে এ িন টবক টনকে এ টি দপ্রাোইল পাযা রকবা। আর পাযািা
ঐ টবর নাকম উৎসগচ রব। টব বলকলন খ্ুবই র্মৎ ার আইটিো। কর দেকলা। মলে বললঃ
দাদা, আমার অকন টদকনর ইকে, আপনাক টদকে পাযািা শুরু রকবা। র্াকের াকপ র্ুমু টদকে
াপিা দিটবকল রাখ্কয রাখ্কয টব বলকলনঃ এিা দ মন কর িে? র্াকদর দপ্রাোইল আকছ যাকদর
টনকে যুটম পাযািা রকব। টবপাড়াে য বড় বড় টব রকেকছন যাকদরক টনকে শুরু করা।
মলে টবর সব বাধ্া উকপক্ষা কর বললঃ দাদা, আমার ইোিা আপনাক পূরণ রকয িকব। টব
বলকলন, টঠ আকছ করা। টড়র টদক যট কে টব বলকলন, দযামারা বকস আড্ডা দাও আমাক
এখ্ন দর্কয িকব। বকলই র্কল দর্কয লাগকলন।
এবার মলে দপছন দথক বললঃ দাদা, যািকল াল অথবা পরশু এখ্াকন আসকবন নাট আপনার
বাসাে আসকবা? এ িু র্মক
টব বলকলন, দ ন? --- দপ্রাোইল পাযার িন্য আপনার সব
টিকিইলস দর্ লাগকব। আপনাক টিজ্ঞাসা কর কর দনাি কর দনকবা। থািা শুকন টবর মুখ্
দ মন েো াকস িকে দগকলা। ট ন্তু স্বভাবভটঙ্গকয বলকলনঃ আটম আসকয পারকবানা। আত্মপ্রর্াকর
আটম টবশ্বাসী নই।

সূটর্পত্র
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দছািগল্প

দযামারও অসীকম
নীিার র্ক্রবযচী
সুধ্ামামা টবকে করকছ।
আমরা যার ট ছুই িানযাম না। মাক দোকন িাটনকেকছ মার এ পুরকনা বন্ধুপাড়া দথক । দসও
দযমন এ িা িাকন না। শুধ্ু িাকন মামা টবকে করকছ। বাটড়কযও নাট দবৌক দযাকলটন। সুধ্ামামা
এখ্ন দবৌ টনকে দ াথাে আকছ দ উ িাকন না।
আমরা দই ভাই-কবান মার মুকখ্ এসব শুকন খ্ুব িযাশ।
অকন সাধ্ টছল মামার টবকেকয খ্ুব আনন্দ রকবা। যার পটর ল্পনা র্লটছকলা। যাই আমরা মুখ্
শু কনা কর বকস থা লাম। মারও দমিাি টঠ দনই। এ িাই দযা ভাই। শখ্ টছল ম ?
যবু মা বলল আমাকদর, “বাবার সামকন ট েুটি বলটব না। আটম দখ্াাঁি টনকে দদখ্টছ। ট দর্ কর
বসকলা আমাকদর সুধ্া।”
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আমরা মার বেথা বুঝকয দপকর র্ুপ কর দগলাম। দিকন শপথ টনলাম বাবার সামকন ট ছু না বলার
িন্য।
ওমা, বাবাও দযা দিকন দগকছ !
সন্ধোে অটেস দথক টেকরই মিার সুকর বলল মাক , “সুধ্া ভাগ গাো। এ োো হুো।”
মার শুকন সারা শরীর জ্বকল দগকলা যখ্ন।
দবশ রাকগর সকঙ্গ বকল উঠকলা বাবাক , “দযামার দবান যনু ট করটছকলা ? মকন দনই ট ছু ? শুধ্ু
আমাকদর দবলাে রিস্য ? বাকি থা ছাকড়া। ভগবান র্া করন মঙ্গকলর িন্য। সুধ্ার টপছকন অকন
দমকে ুরটছল।”
বাবা মার থা শুকন মুর্ট দিকস ক্লাতকদকি দদাযলার টসাঁটড়র টদক পা বাড়ালও।
আমরা মা-বাবার থা শুকন এ টি থাও মুখ্ টদকে উচ্চারণ রলাম না। মার িন্যই বেথা আমাকদর
দবশী টছল।
ট ন্তু বাবা দর্ দ াথা দথক িানকলা, দস আমরা দ উই বুঝকয পারলাম না। মার িানার ইোও
টছল না।
যারপর মা দটদন র্ুপর্াপ।
সুধ্ামামার খ্বর টনকয র্াইকলা না। আমরাও ট ছু বললাম না মামার বোপাকর মাক । যকব বাবার
িাটসর মকধ্ে টছল বেকঙ্গর দছাাঁো। মা মুখ্ বুকি সব সকে দগকলা। মামার আসল খ্বর িানা আকগ
িরুটর টছল মার াকছ। আমরা বুঝলাম।
পকররটদন স াকলর টদক সুধ্ামামার নাম দভকস উঠকলা মার দোকনর টিকন। আটমই প্রথম দদকখ্
খ্ুব খ্ুটশ িকে ছুকি দগলাম মার াকছ। মা িাকয দোন টনকে আনকন্দ আিখ্ানা। দবান দযা মার
আাঁর্ল দর্কপ ধ্কর মুকখ্ খ্ুটশ-খ্ুটশ ভাব টনকে ঠাে দাাঁটড়কে থা কলা। বাবা যখ্ন পাকশর কর। ার
সকঙ্গ দর্ন দোকন থা বলকছ।
মামাই প্রথম থা বলল মার সকঙ্গ দবশ িাসকয িাসকয।
মাক বলকয থা কলা, “টদটদ, খ্ুব সুখ্বর আকছ। আটম টবকে করটছ। টবকে করটছ আমার ইোে।
যকব এখ্ন দবৌ দরকব াক টনকে আটম খ্ুব খ্ুটশ।”
‘দরকব া’ শুকন মা যখ্ন দর্ন আ াশ দথক পড়কলা।
প্রাে অস্ফুি গলাে মামাক বলল, “মাকন মুসলমাকনর দমকে আমাকদর দবৌ ? ী দ কলঙ্কাটর করটছস
যুই। যারপর ?’’
মামা দসই িাটস টনকে বলল, “আকর, বটলস না। দসটলম আমার পরম টপ্রে বালেবন্ধু। যুই ওক
টর্টনস দবশ। ওর দবান দরকব া। এ িা প্রাইমাটর স্কুকলর টশটক্ষ া। যকব দলখ্াপড়া অকন । পকর
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বড় র্া টর দপকযও পাকর। দস র্া । দসটলম দরকব ার টবকের কে টদন আকগ িানকয পাকর ওর
িবু বর বড় র্া টর রকলও বদ্ধ মাযাল আর র্টরত্রিীন। সমেও দনই আর। দছকল দিাগাড় রা
খ্ুব টঠন। দসটলম আমাক দঃখ্ কর বলকযই আটম রাটি িকে দগলাম। খ্ারাপ ট ছু, টদটদ ?’’
আমরা অবা িলাম দদকখ্। মা মামার সকঙ্গ দযমন থাই বলকয পারকলা না পকর। মার গাল দবকে
িপিপ কর িল পড়কয থা কলা।
শুধ্ু এ িা থাই মা বলল মামাক , “খ্ুব োরিাকির থা মকন পড়কছ আি। যুই দপকরটছস।
আটম পাটরটন। অকন শুভ ামনা দযাকদর দিকনর িন্য।”
বকলই মা দোন দ কি টদকে কর র্ুপর্াপ বকস থা কলা। মা যখ্ন অকঝার-ধ্ারাে াাঁদকছ। আমরা
মাক ট কর আটছ। বাবা কর একস সব দদখ্ল। িাটননা সব দিকনকছ ট না আকগ। যকব ট ছুই না
বকল র্ুপটি কর টনকির কর র্কল দগকলা খ্াটন পকরই।

সূটর্পত্র
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টবযা

টনিস্ব আড়াল
ািল দসন
সব রাস্তাে এভাকবই বারবার দিাঁকি
এবার আমরা আমাকদর দসই বরাবকরর রাস্তাে
দর্ন ট ছু দযালা িকেটছল পানপাযা
রাখ্া িকেটছল যািা পালকঙর শীে
সাদামািা সম্পক চর ভাবনাে ভাবা িকেটছল
ট ছু বদকলর সম্প চ
দ ন দর্ সব রাং ছাটপকে মাকঝ মাকঝই দিকগ ওকঠ
দসইসব দছকলকবলার রাং
বন দ কি বসয, বসয ট কর বন
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বনবাাংকলাে সারাটদকনর আহ্লাদী আদর
পাকের পাযাে য দর্ সূক্ষ্ম াি
দসানাটল াি রূপাটল াি
িাকযর নাগাল ছুাঁকে আরও য ী দর্
আমাকদর দসরা র্ােবাস
অকন িা দপুকরর পর এভাকবই খ্াটন িা টবক ল
এক এক আবিাল সটরকে শরীকরর সব টনিচনযা
দর্ন এ িা আস্ত দছকলকবলা
দর্ন এ িা আস্ত দভারকবলা
যুটম দর্াকখ্র আড়াল িকল
আমার দর্াখ্ও খ্ুাঁকি দনকব যার টনিস্ব আড়াল

সূটর্পত্র
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অনুগল্প

রূপ থার গপ্দপা এ
সকযেন্দ্যে মুকখ্াপাধ্োে
এ কদকশ এ রািা টছকলন। যাাঁর িাটযশাকল িাটয, দ াড়াশাকল দ াড়া, দলা -লস্কর দসপাই-সাটন্ত্র
ঢাল-যকরাোল সব টছল। ট ন্তু মকন দ ান সুখ্ টছল না। রািার দশাবার করর ুল ুটলকয এ িা
ভূয থা কযা। দসিা রািাক খ্ুব জ্বালাকযা।
সারাটদকনর দভাগ, রাগ, খ্ািাখ্ািুটনর পর পটরশ্রাত রািা র্খ্ন দসানার পালকঙ্ক শুকয দর্কযন এবাং
দর্ই ুম একস দর্াকখ্র পাযাে দনকম আসয টঠ যখ্নই াকলাক লু ছাোশরীকর দগাল দগাল
লালকর্াখ্ টনকে ভূযিা ুল ুটল দথক দনকম আসয। আর রািাক যার সারাটদকনর াকির টিসাব
র্াইয।
--- িারু দগাাঁসাইক মারটল দ ন ?
--- পদ্মমটণর মুকক্তামালা যুই ঠট কে টনটল দ ন ?
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--- ামাল টমঞার সাদা দ াড়ািা ছাড়া ট দযার র্লটছল না ?
--- আটদযে পটণ্ডযক দযার পাকে মাথা দঠ াকয বাধ্ে রটল দ ন ? … … ইযোটদ ইযোটদ।
এসব শুকন রািা দিকগ উকঠ হুঙ্কার দদন, আটম রািা। আমার াকির দ াকনা দ ন দনই। আটম
াউক উির টদই না।
ট ন্তু দিকগ উকঠ সামকন াউক দদখ্কয পান না টযটন। টর্ৎ ার শুকন টবটনয দ্বাররক্ষী ছুকি আকস।
আভূটম প্রণাম কর বকল, প্রভু, আজ্ঞা রুন।
রািা গুম িকে দথক কছন। বকলকছন, না।
যারপর রািার িাকযর ইশারাে দ্বাররক্ষী টেকর র্াে।
রািা ভাকবন, ভূযিা ট দবাকঝ না ? এসব না রকল দর্ রািেপাি র্ালাকনা র্াে না। এসব না
রকল দর্ ালু বাউটরর সকঙ্গ যাাঁর দ ান োরা থা কব না। আর এই োরা িাই দযা যাাঁক রািা
বাটনকে দরকখ্কছ।

সূটর্পত্র
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দছািগল্প

টর্টঠ
টবভাবসু দদ
আি দরাববার, কলি ছুটি, াি মচও দযমন ট ছুই দনই। যাই স াল দথক দবশ আকমাদ কর
লোপিকপ টসকনমা দদকখ্ই টদনিা ািল। দপুকর দমকস ো মাাংস টদকে খ্াবারিাও দবশ দপল্লাই
িকেকছ; এবার এই দপুরকবলা বাঙাটলর টপ্রেযম ািটিই সারা র্া , মাকন টনযাকদবীর দ্িমাখ্া
দ াকল লুটিকে পকর পরমসুকখ্ না -িা াকনা! টবছানাে শুকে দমাবাইকল গান শুনকয শুনকয যখ্ন
প্রাে দর্যন দথক অবকর্যনকলাক র্াত্রার অটতম পর্চাকে র্কল একসটছ, ুম দবশ গাঢ় িকে একসকছ;
িঠাৎ এমন সমে দরিাে সকিাকর দ দর্ন ঠ -ঠ
কর ড়া নাড়কয লাগল, টদল পুকরা ুমিা
র্টিকে.....ইকে রটছল র্টদ ঋটে দবচাসা িযাম দযা এক্ষুটন অটভশাপ টদকে ভস্ম কর টদযাম
বোিাক ! এ টনিই দিাকস্টকলরই দ াকনা িযভাগা িকব।
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দবশ টবরক্ত িকেই দরিািা খ্ুললাম। না এ দর্ দপাস্টমোন দদখ্টছ, টর্টঠ একসকছ আমার নাকম; এই
দমাবাইকলর র্ুকগ দ আবার টর্টঠ পাঠাকল! সই-সাবুদ কর টর্টঠখ্ানা টনকে দপাস্টমোনক টবকদে
রলাম।
হুম, দদখ্া র্া এবার ার টর্টঠ। প্রাপক র লাকম আমারই নাম-টঠ ানা দলখ্া, ট ন্তু দপ্রর ....না
না, এ দর্ দপ্রটর া দদখ্টছ; দশ্রেসী গাঙ্গুটল......এনার নামটি দযা দমাকিও পটরটর্য দঠ কছ না।
আো, দদখ্াই র্া না ট টলকখ্কছ; খ্ামখ্ানা খ্ুকল টর্টঠিা দবর রলাম.......উটর বাস !! এ দর্
টবকের টর্টঠ। মনিা খ্ুটশকয িগবগ কর উঠল; এযটদকন যকব এ খ্ানা দনমতন্ন দপলাম দবাধ্িে।
আগামী শুক্রবার টবকে, তনশকভািকনর আমন্ত্রণ। টবকের কনর িােগাে পত্র দপ্রটর ারই নাম দলখ্া।
ট ন্তু এখ্নও ওই নাকম াউক টর্টন বকল দযা দখ্োল রকয পারটছ না; যা র্া কগ, িকব িেকযা
দ াকনা দূরসম্পক চর আত্মীো, ’িনক ই আর টর্টন আটম!
খ্ামিা খ্ুলকয টগকে দভযর দথক এ খ্ানা ভাাঁি রা সাদা াগি দবকরাল, খ্ুকল দদখ্লাম িাকয
দলখ্া এ টি টর্টঠ, যার বক্তবেখ্ানা এর ম ......
দসৌন ,
আি িঠাৎ টর্টঠখ্ানা দপকে িেকযা অবা িকেছ। িাটন, আমাকদর সম্প চ অকন টদন আকগ আটমই
দশে কর টদকেটছ; যারপর বহুটদন দ াকনা দর্াগাকর্াগও িেটন আমাকদর, যুটম দমকসি করটছকল
অকন বার ট ন্তু আটমই আর উির দদইটন। র্খ্ন সম্প চিা দভকঙটছলাম যখ্ন িেকযা অকন িাই
আ ায দপকেছ যুটম, অকন
ষ্ট্ িেকযা টদকেটছ দযামাক ; র্টদ পাকরা ক্ষমা কর টদও দসসকবর
িকন্য।
আগামী শুক্রবার আমার টবকে, এ িা নযুন িীবন শুরু রকয র্াটে ; দসই শুভমুিূকযচ সব পুকরাকনা
ভুল দবাঝাবুটঝ মন দথক মুকছ টদকে র্টদ উপটস্থয থা যািকল বুঝব দর্ যুটম সটযেই আমাক ক্ষমা
কর টদকেছ। আমার মকনর বহুটদকনর িকম থা া দবাঝািা িাল্কা িকে র্াকব।
আশা টর প্রাক্তন দপ্রটম ার এইিুকু আবদার যুটম রাখ্কব।
ইটয দশ্রেসী
টবঃ যঃ টবকের ািচিা সাকথ টনকে এস।
টর্টঠখ্ানা পকড় দযা আমার র্ক্ষুটস্থর। রাযারাটয দপ্রটম া িুকি দগল, আবার যাে ট না টবকেও িকয
র্কলকছ! ট ন্তু যার দর্কেও বড় সমস্যািা িল, ইিিকে দপ্রকম পড়ার ভাগে আমার দ াকনাটদনই
িেটন, যািকল এই দপ্রটম াটি িুিকলা দ াকেক !
খ্ামিা আকর বার উকেপাকে দদখ্লাম, হ্াাঁ আমার নাম-টঠ ানাই দযা দলখ্া।
এ দযা মিা েোাঁসাকদ পড়া দগল; দমকেটি টর্টঠকয দোন নম্বরও টলকখ্টন দর্ দোন কর টিকজ্ঞস
রকবা।
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দবশ কে বার টর্টঠ-খ্াম সবট ছু আবার উকেপাকে দদখ্লাম, র্টদ দ াকনা সূত্র পাওো র্াে, র্টদ
বুঝকয পাটর দর্ ভুলিা দ াথাে িকে। ট ন্তু অকন দর্ষ্ট্া করও ট ছুই উদ্ধার রকয পারলাম না;
নাম-টঠ ানা হুবহু আমার সাকথ টমকল র্াকে ট ন্তু টর্টঠর বক্তবে আমার িীবকনর দ াকনা িনার
সাকথ এ বণচও টমলকছ না। দর্ই দশ্রেসী গাঙ্গুটল নাম মটিলা টনকিক আমার প্রাক্তন দপ্রটম া
বলকছন, যার নামিা অবটধ্ আটম টস্মন াকল শুটনটন!
অকন ক্ষণ এভাকব বকস রইলাম টর্টঠিা টনকে, ভাবকয ভাবকয পাল অবটধ্ দ কম উঠল, ট ন্তু ট ছুই
কুলট নারা দপলাম না। িঠাৎ দ মন এ িা খ্ি া লাগল; এিা আমারই দ াকনা মিানুভব বন্ধুর
মস্করা নেকযা!
দমাবাইলখ্ানা িাকয টনকে এক এক এমন র্য বাাঁদরমা চা বন্ধু আকছ আমার সবগুকলাক দোন
রলাম, ট ন্তু সবাই বলকল এ যাকদর ীটযচ নে, আর দ উ টমকথে বলকছ বকলও দযা মকন িল না।
ুকর টেকর আবার দর্ই অগাধ্ সটলকল টছলাম দসখ্াকনই একস পড়লাম, এই রিস্যমেী দপ্রটম ার
ট ছুই ট নারা রা দগল না।
এ বার ভাবলাম টবকেবাটড়র টঠ ানাে টগকে দদখ্কল দ মন িে; ট ন্তু যখ্ুটন মকন নানান টর্তারা
উাঁট মারকয লাগল ...... র্টদ এই টর্টঠর দপছকন দ াকনা খ্ারাপ র্ক্রাত থাক , অথবা র্টদ দমকের
বাটড়র দলা িন আমাে সটযেই দমকেটির প্রাক্তন দপ্রটম দভকব দপিাকয শুরু কর! টদন াল র্া
পকড়কছ খ্ন ী িে যার ভরসা দ াথাে!
এ বার ভাবলাম পুটলশক িানাকল দ মন িে, যারপর মকন িল একযা সামান্য বোপাকর থানাপুটলশ রকয র্াওোিা দবাধ্িে বাড়াবাটড় িকে র্াকব। দশে অবটধ্ অকন সায-পাাঁর্ দভকব র্খ্ন
দ াকনাই েল িল না যখ্ন দসটদন ার ময টর্টঠটি দরকখ্ টদলাম, ট ন্তু মনিা খ্ুাঁয-খ্ুাঁয রকয থা ল
সারারায।
পরটদন দসামবার, র্থারীটয ছুিকয িল কলকি। স াল ন'িা দথক রায ন'িা, পুকরাটদন লোকবই
দ কি র্াে; সারা সপ্তাকির বেস্তযাে ওই টর্টঠটির থা দবমালুম ভুকলই টগকেটছলাম। এ টি এ টি
কর টদন গটড়কে শুক্রবার একস িাটির; দপুরকবলা িঠাৎ মকন পড়ল টর্টঠিার থা, আিই দযা
টবকে।
মকনর মকধ্ে এ িা ভীেণ দ্বন্দ্ব শুরু িকে দগল, ট
টর, র্াব এ বার, নাট র্াওোিা টঠ িকব
না; ট ন্তু মকনর দ ৌযূিলিাও দর্ বাাঁধ্ মানকছ না। অকন দভকব দশকে এ মধ্েপন্থা দবর
রলাম.......র্াব ট ন্তু এ া নে, এ িন াউক সাকথ টনকে র্াব। পাথচ আমার সাকথই লোকব াি
কর, যাক ই রাটি রালাম; যকব সটযে থািা বটলটন, বললাম আমার এ দঃসম্পক চর দবাকনর
টবকে।
সাকড়-আিিা নাগাদ আমরা টগকে দপৌাঁছলাম টর্টঠকয দলখ্া টঠ ানাে; হ্াাঁ টবকে বাটড়ই বকি, দবশ
দলা িকন ভরা , রাস্তােও অকন িা অবটধ্ লাইি লাটগকেকছ।
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দপাকশ লাগাছ বাাঁধ্া সুসটজ্জয দগকির াকছ দপৌাঁছকযই দর্াকখ্ পড়ল এ বকোকিেষ্ঠ বেটক্ত
অটযটথকদর আপোেকন বেস্ত; িাবভাকব বুঝলাম ইটনই দমকের বাবা। টবকের ািচিা িাকয টনকেই
দসািা এটগকে দগলাম ওনার টদক , "দমকসামশাই, এ িা থা বলার টছল।"
ভযকলা আমার মুখ্ না টর্নকলও িাকয ািচখ্ানা দদকখ্ আটযকথেযাে এক বাকর গদগদ িকে
বলকলন, "আকর এস এস বাবা, ওসব থা-িথা পকর িকব আকগ দখ্কয বকস পড়, এইমাত্র প্রথম
বোর্ বকসকছ।" বলকয দগকল প্রাে দিার করই উটন বটসকে টদকলন আমাকদর, দ াকনা থা বলার
সুকর্াগই দপলাম না। র্টদও ওই টর্টঠর বা এই টনমন্ত্রকণর প্র ৃয উকে্বেটক্ত আটম িকযই পাটর
না, যবু ভগবান র্খ্ন মুকখ্র সামকন এমন দর্কর্ সুকর্াগ টদকেন যখ্ন ভাবলাম ভুটড়কভািিা
িাযছাড়া রা দমাকিও টঠ াি িকব না।
খ্াওোিা দবশ ভাকলাই িল, ট ন্তু র্যক্ষকণ আমরা টি দিাবাকনা সারলাম যযক্ষকণ কন টবকের
টপাঁটড়কয বকস পকড়কছ, র্াটরটদক আত্মীকের টভড়, এরমাকঝ টর্টঠর থািা দযালা অসম্ভব। টভকড়র
োাঁক শুধ্ু এ বার দমকেটির মুখ্ দদখ্কয দপলাম, টনটিত িলাম, এক অতয আটম দ াকনাভাকবই
টর্টন না। ট ন্তু এখ্ন ট রা, এই অনুষ্ঠাকনর মাকঝ দযা দ াকনামকযই এর সাকথ থা বলা সম্ভব
নে; অগযো ট ছুক্ষণ দাাঁটড়কে আমরা দিকনই এ খ্ানা অকিা কর দিাকস্টকলর পথ ধ্রলাম। দর্কয
দর্কয ভাবটছলাম ািিা ট টঠ িল; ট ন্তু ট ছু রারও দযা উপাে টছল না দসই মুিূকযচ। র্া কগ,
টবকে র্খ্ন িকে দগকছ এখ্ন সুকখ্ থা দমকেটি, শুধ্ু শুধ্ু টর্টঠ টনকে ঝাকমলা কর লাভ ট !
ভগবাকনরও দবাধ্িে দসিাই ইকে, যাইকযা বাটড় অবটধ্ টগকেও বলার সুকর্াগিা দপলাম না।
দসটদন খ্াওোিা এ িু গুরুযরই িকেটছল যাই কর টেকর খ্ন দর্ ুটমকে পকড়টছ টনকিরও দখ্োল
দনই।
পরটদন দথক আবার দসই মচবেস্ত িীবন; ধ্ীকর ধ্ীকর াকির র্াকপ ভুকলই দগলাম এসব িনা।
প্রাে দ'সপ্তাি পর এ টদন স াকল দিাকস্টল দথক লোকব র্াটে, িঠাৎ টনউ দিাকস্টকলর সামকন এ
টসটনের দাদাক দদখ্লাম রীটযময বকস দর্াকখ্র িকল বু ভাসাকে, আর পাকশ আরও দিন বকস
সান্ত্বনা টদকে র্কলকছ; বোপারিা ট ছুই বুঝকয পারলাম না। লোকব টগকে পাথচক টিকজ্ঞস রলাম,
"ট কর টনউ দিাকস্টকলর সামকন দদখ্টল? বোপারিা ট বলকযা।"
পাথচ এ িু ঠাট্টার ভটঙ্গকযই বলল, "ট ছু না, ওই দদবদাস দ স! গয শুক্রবাকরর আকগর শুক্রবার,
ওই দর্টদন দযার দবাকনর টবকেকয দগলাম, দসটদনই নাট এই দাদার দ ান এ দপ্রটম ারও টবকে
িকে দগকছ। গয াল রাকয খ্বরিা িানকয দপকর যখ্ন দথক দ াঁকদ মরকছ বোিা!"
এবার আমার বুক র দভযরিা দ মন দর্ন দমার্ড় টদকে উঠল, াাঁপা াাঁপা গলাে টিকজ্ঞস রলাম,
"দাদািার নামিা িাটনস ট ?"
পাথচ দিকস বলল, "দযারই নাম, এমনট পদবীিাও এ , দসৌন র্ক্রবযচী। আরও মিার বোপার
ট িাটনস, দ'বছর আকগ টযটন ওল্ড দিাকস্টকল দযার রুমিাকযই থা য, এখ্ন টনউ দিাকস্টকল
থাক ।"
আমার গলািা শুট কে াঠ িকে এল, দসটদন আর এ িাও থা সকরটন আমার মুকখ্। সূটর্পত্র
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দদবাটশস দ ানাকরর টবযা

আলুওোলাার লাভ দলা সান
এ
মকন আনন্দ খ্ুব। দর্াকখ্ উজ্জ্বল আকলা বটযচ া। শরীর দবকে ল ল কর উঠকছ লযাগুল্ম।
ইটন্দ্রে িুকড় দখ্লা রকছ ছটত্রশ ভাবনা। গুরুনাম িপ কর টনকির টবশ্বাকস খ্ুাঁকি দপকয র্াে
টর্রসুকখ্র গভচগৃি। পরম মিাসুকখ্র ইন্দ্রিাকল টসটদ্ধদাযা বরাভে মুযা প্রদান কর এ া
দণ্ডােমান। সব টবটক্রবািা িকে দগকল যৃটপ্ত ছুকাঁ ে র্াে আ াশ। আ াশক ও মকন িে বড় াকছর।
সুখ্-দঃকখ্র দটড় িানািাটনর পর এ া দাাঁটড়কে মৃযেু দর্যনা। শূন্যযার টদক যাট কে থাক দস।
অসীকমর মকযা নীকল দছকে থা া গভীর শূন্যযা। লক্ষে রাকখ্ এ া। টবনাে সাকথ থাক ।
িাকয লকম টশটখ্কে দদে লাভ দলা সাকনর অাং ।
দই
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র্ুটবকে সাাঁযার ািা গিন গভীকর যাই। িলকসর্ দটন ভকর বৃটষ্ট্ দনই এ কোাঁিা। অপ্রটযভ বকস
থা া আর অর্ান একস র্াওো। আ াটিয খ্টরোর। যাক দসকধ্ আশার স্বাদ দপকয িকব না।
টনেটযক িা ! বাটির আমাে িা টদকেকছ। টনকদচশ টদকেকছ যুকলাধ্ুনা রবার। দগাপকন দখ্লা
দভকঙ র্াে। অকুণ্ঠ সমে দগাঁকড় বকস আলুওোলা আর দক্রযার মাঝখ্াকন। টবকোকগর মুিূকযচ দনকম
আকস ামনার আবি। োনভাকস েুকি ওকঠ অনা াটিয ছটব। দসই ছটবর অথচ দবাঝবার সাধ্ে
থাক না াকরা ……।

িােমান ভটবষ্যকযর পাাঁর্াটল
টমকল টমকশ পা িকে র্াকে সব। যালকগাল পা াকনা
এ এ কর অকন । এ দথক ই দযা সির।
যবু বলছ ভে দদখ্াকনা? ক্ষে মকনর গভীকর বাসা করকছ
যৃষ্ণা অকরাটপয ব েপ গুণগান … টনবচাটর্য প্রটযটনটধ্
িােমান দৃ্য মূ । থা বলকযই িাকন না। র্টদ বা বকল
মকন মকন ভাকব িারাকনা পৃটথবীকয আবার ট দদখ্া িকব ?
র্ণ্ডাকলর যাটড় পান। অির সূকর্চর ছিাে টবলকুল িুকব থা া।
আর আমাে মাটরস দন মা! প্রেন্ন সকপ দদওো অনকতর াকছ
ট ছু থা কব না। গাকছ েুল এবাং মান-অপমান। যবু …
ভাসকয ভাসকয টঠ এ টদন টর্যার াঠ িকয র্াওো দ ন?
যন্তুকয যন্তুকয বুনন। টঠন াদটম্বনী েুাঁকড় িানা বৃটষ্ট্
প্রটযোো টেটরকে একসা আবার মাটিচয প্রর্াকর

িাদ
টশল্প দর্মন িমিমাি দযমনই নািেশালা
তবমাকত্রে ভাই িাটরয সাংসার মুহ্মান যাস
বুকঝকছ স াল সন্ধো বাযাস ভাসকছ গাকছ।
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এ সমে টনটবচ ল্প। আকস োগুন মাকঝ মাকঝ।
যবুও নাকর্র িাদ পাথর মকনর মকধ্ে সুখ্
একযা দর্ অসুখ্ যাও দমািামুটি ভাল আটছ
দদটখ্ না এভাকব যটদন বাাঁটর্! ভীয নই
সািসী প্রদীকপ জ্বাটল অন্ধ াকর আকলা দীপে
টনযল গভীর দথক টসাঁটড় দবকে উকঠ এ টদন
দযামাকদর অটভমান দ কড় খ্াব রাক্ষকসর মকযা
তনপুণে দযামার আকছ, টনরা ার আমার দদবযা।

টশিরণ
আটম টনকিক টনকির অিাকত ক্ষকযর মকধ্ে প্রকলপ না টদকে
টদকেটছ দবদনা। টলকখ্টছ টযন আঙুকল আমাক ই টঠন কর,
টবটক্ষপ্ত আাঁধ্াকর শুটন অকের আস্ফালন অপল দদটখ্ পর লা!
নীরকব াকরা স্পকশচ খ্ুকি পাই টঠ ানাটবিীন এ স্বপ্ন র ারু াি।
দ আমাক টনকে র্াে এ া ী টনিচনযার গভীর শূকন্য দৃ্াতকর?
অভাবী আকলার আলপকথ আিক দগটছ আটম পাাঁিকর দঃকখ্র রঙ,
বুটঝ ট সব শকব্দর মাকন ? শুকভোর ভাো বৃটষ্ট্র অপরূপ মাোিাল ?
আবার ট টেকর আসকব সম্পক চর দমলবন্ধন ? িানা ঝাপিাকনা শকব্দ !
ভালবাসার শরীর ট কর বেচার অলী উোদনার দমিটেল উৎসব
জ্বলকছ টনভকছ দপ্রম ছলনার আগুন বইকছ দরাকযর টবপরীয টদক ।
অকর্না আকলা-অন্ধ াকর প্রযেত টনিচন ানামাটছ দভাাঁ দভাাঁ দখ্লা
যুটম দর্ন ভাল দথক া টশিরণ টলটখ্ অযৃপ্ত টবযা পানশালার - - -।
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মৃযুের দলখ্টর্ত্র
বাকরািা দবকি দগকলও াল রাকয ুমােটন মা
দভার িকে দগকলও দকিা দর্াকখ্র পাযা এ করটন
সতাকনর মরণ টর্তা মাকের শ্রমক টবশ্রাম টনকয দদেটন
দছকল ভব ুকর ুরকয ুরকয এ টদন একসটছল এখ্াকন।
এখ্াকন দগচন্ধ আবিচনা। এখ্াকন মধ্ুমে দিোটযঃপথ।
র্িুল টনর্চাযন। প্রিায টশটশকর সমাটধ্। বক্ষেমান
টবক্রম এখ্াকন সাকপর ময নযমস্তক পালাে
রটক্ষয সকম্ভাগ টশটথল িকে র্াে ারণ ছাড়াই
যািকল একযা আমাকদর ট কসর বড়াই ? মৃযেু র!
াঠ িাকন শিীকদর রকক্তর দাম। রটে আকবগ
দলখ্টর্কত্র ভাসমান আমড়াগাটছ ভুকল পালাকবা দ ন ?
র্ুটর বা বািপাটর আটম ট ছুই টর টন। যবু
ঝরঝকরর উৎসব িকল দশে শুরু িকব াল টনমচাণ ।

ন ল
বন্দকরর াি দশে িকল একসা বাগাকনর দম যলাে
সমস্ত টিসাব টমটলকে র্া র্া ত্রুটি টঠ কর দনব
টব ালগুটলর িারাকনা মটিমা আবার টেকর আসকব
যুটম িাসকব আকগর মযই আর িীকের াম
মুকছ দদকব আমার মুখ্ দথক দযামার শাটড়র আাঁর্কল
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আসকল পা দথক মাথা পর্চত সবিাই আমাকদর ন ল
প্রযারণার ধ্ ল দর্ সহ্ রকয পাকর দসই মানুে
র্ারা পাকর না যারা সুইসাইি দস্কাোিচ
র্াটে-দিকল-মুকি-মিুর অনগচল ব কয পারা র্ুব
স কলই আকছ এর টভযর শুধ্ু যুটম দনই
যুটম দনই বকল আটম দবাঁকর্ আটছ িেকযা
আটম প্রাতসীমাে দাটড়কে আকিা দদখ্কয পাই
ারা দর্ন বলকয বলকয র্াে, এিা টবর বাটড়
আটম যাড়াযাটড় খ্ুকল দেটল দযামার দপ্রাোইল ……

দভািবাটি
এখ্াকন শুধ্ু আটবর মাখ্া র্াে না। যাছাড়া আপটন সমস্ত ট ছু রকয পাকরন। ছলর্াযুটর রার িন্য
টবকশে দিটনাং দদওোর বেবস্থা ? হ্াাঁ, দসিাও দবাধ্িে আকছ। দাাঁড়ান আটম এ বার টবেেিা নোমচ
কর আটস। ন্যাড়া দবলযলাে র্াে 'বার ? শুধ্ু র্াটে আর আসটছ। এভাকব যবার দর্ আমাক
টভযকর দর্কয িল আর আসকয িল, যা বকল দবাঝাকয পারকবা না। র্কল দগকল এমন সুকর্াগ আর
দযা পাব না! দ শিা এখ্ন নড়বকড়।
দর্ দ ানও সমে টেটনশ িকে দর্কয পাকর। দসিন্য বোলোকের খ্োলা। দবাঝ ঠোলা! াড়ধ্াক্কা টদকে
আবার টর্টঠ-র্াপাটি? আটম ট দখ্ালামকুটর্? টবকব নাম মস্তানরাি াকেম রবার িন্যই আটম
দাসকত্বর শৃঙ্খল দভকঙ দবটরকে একসটছ। মানুে িািয িকলই আমার আত্মা শাটত পাকব। খ্োলাে
পারদশচী ওরা দিকনই দভািবাটি টবকশেজ্ঞ । িঠাৎ ালতবশাখ্ী ঝকড় র্াটের প্রভূয ক্ষটয িকে
দগকছ। আসুন যাকদর িন্য দ’দণ্ড দশা পালন টর! আর দসটিাংিা িওোর ারকণ বটল, 'িটর,
িটর!'

সূটর্পত্র
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টবযা

সুদীপ দ াোকলর দটি টবযা
নীল ণ্ঠ সবুি
দছকলিা পড়ার সমে অক্ষরগুকলা িানাওোলা পাটখ্ িকে সবুকি দর্কপ
পড়া টিজ্ঞাসা রকল দপখ্ম রকঙর মুখ্ যুকল বৃটষ্ট্ দভকি
ও আাঁক র্য রটঙন থা অবা দর্াকখ্
পকড় ছটবর বেথা
পড়কয পড়কয দিোয্াকভিা রাকয সবুি ওর সাকথ পৃটথবী মন্থকন মাকয
নীল ণ্ঠ সবুি এখ্নও থাক বাযাকসর টবকে
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অভাবী বাযাস
শ্রাবকণর গদে টলকখ্ লাই দপকযই পাকরা িািার
আটম টবছানার নাম টদকেটছ প্রাটত সীমানা
দম দগালাটপ দখ্াাঁপা বাধ্কযই পাকর
র্াাঁদ বাস্তবকুটির ভাকলাবাসকযই পাকর
আমার আ থা-কু থা শুকন পৃটথবী মুখ্ ুটরকে টনকযই পাকর
দখ্লা করর রাটনর বেস ছুাঁর্ েুকি ওপাকর র্াওোর আকগ সাদা েুল দর্কেটছকলা
পৃটথবী বড় এ া িকে পড়কছ
পরীকদর দীপ ক্রমশ টনকভ আসকছ
এ িা েড়র্ন্ত্র অটবরাম টিাংসার িায নাড়কছ
যবু দ ারা থামকছ না, ভাকযর গকন্ধ ভুরভুকর বাযাস ক্ষুধ্াযচ টশশুর খ্ুাঁকি থমক র্াকে...
আমার হৃৎটপন্ি থামকয র্াইকছ
দগাপকন এ িা েড়র্ন্ত্র াকলা িায বাড়াকে
এ দল টপছকন ছুিকছ পৃটথবীর সামকন অবকরাধ্ কর শুকে আকছ অিগটযর ইটযিাস
বড় দঃসমকে আমার টনঃশ্বাস টনকয ষ্ট্ িকে
টমটলকে র্াকে বাাঁর্ার ইো িাটরকে র্াকে টঝরটঝকর বৃটষ্ট্র মাকঝ
আমার আকবালযাকবাল বুটল ছটড়কে র্াকে অভাকবর বাযাকস বাযাকস

সূটর্পত্র

36

দছািগল্প

রমা াতনামা — না পাওো
যাপসট রণ রাে
রাযগুটল প্রােই টনষ্ফলা র্াে। রমা াত মানটস অযৃটপ্তকয ভুগকয থাক ন। েী মটল া যাাঁক
বেকসর দখ্াাঁিা দদন, বুকড়া বেকস এয ইকে আকস দ াথা দথক ?
রমা াত িাকনন না, দ াথা দথক শারীটর ইকেগুটল দিকগ উঠকয থাক ! বেস দমকনই রাকযর
শরীকর একস যারা কুিকুি রকয থাক । এ বোপাকর তবজ্ঞাটন অনুসন্ধান টনকে এ আটিচক ল
বহুবছর আকগ টযটন পকড়টছকলন। যাকয এ িা র্ািচ দদওো টছল, বকেস ও ক্ষমযার সকঙ্গ যাল
দরকখ্। আিও দসই র্ািচ দর্ন যাাঁর দর্াকখ্র সামকন জ্বলজ্বল কর ওকঠ। টযটন যাই েীর প্রকের
িবাকব বকল ওকঠন, আমার বেস আটম িাটন, আটম এখ্নও গকবেণার র্ািচ অনুর্ােী পুকরা দকম
সক্ষম।
এবার দর্ন মটল া দবাঁক বকসন, ট ন্তু আটম অক্ষম -- আমার ইকে-অটনকের মূলে দযা দযামার
াকছ দনই!
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বোস, রমা াতর আর বলার ট ছু দনই। ওটদক ওই থার পর কে মুিূযচ বেযীয িকয না িকয
মটল া ুকম াদা িকে দগকলন – দস্তুরময যাাঁর না িা া শুরু িকে দগকলা। রমা াত িাকনন,
আর ট ছু রার দনই। টযটন করর লাইি টনটবকে ধ্ীকর ধ্ীকর উকঠ দাাঁড়াকলন। যার আকগ পাকশর
দিটবকল রাখ্া দপন ও িাইটর টনকয টযটন ভুলকলন না। পাকশর কর টগকে টযটন লাইি জ্বাটলকে
বসকলন। না, টনকির িীবনী বা গল্প টলখ্কয না, বরাং বলা র্াে িীবকনর ভাঙা ভাঙা িু করাগুটল
ভাব-ভাোে িুটড়কে টনকে টবযার ময ট ছু টলখ্কয। টবযা দলখ্ার মকধ্ে টদকে রমা াত দদকখ্ন,
এ সমে যাাঁর মকনর টদ্বধ্া-দ্বন্দ্ব ধ্ীকর ধ্ীকর টমটলকে র্াে। টযটন টলকখ্ র্কলন-সমস্ত ট ছুর পর দর্িুকু যলাটন
যাই টনকে রায িাটগ আটম।
িীবনিা দদকখ্া য যাৎক্ষটণ , যবু দসিুকু দপকয িকল
দপ্রটম ার ুমমুখ্ দর্কে দথক দদটখ্।
বেকসর স্বপ্নালু সাাঁযার আর আকস না-পালকঙ্কর দভকস র্াওো আর আপ্লুয িে না,
শু কনা শরীকর যবু দর্িুকু ক্ষীণ র্াওোপাওো
যাক িে টনকয দাও, মটল া,
যুটম িাকনা এ বেথার উৎস, যবু দ ন টবরিভকর দূকর সকর র্াও ?
আমার বেথচযার পাশ টেকর দদটখ্,
মাঝখ্াকন পকড় থা া পাশবাটলশ,
স্বপ্ন শুধ্ু িানা দমকল, অর্াটর্য এ ক্ষণ-র্ন্ত্রণা
আটম টবরিীর রায িাটগ-রমা াত িঠাৎ পাকশর র দথক েীর গলা শুনকয দপকলন। ধ্ড়েড় কর উকঠ বসকলন টযটন। ভে
ও উৎসু যাে টগকে দদখ্কলন, মটল া দিকগ উকঠকছন, েী প্রসন্নগলাে বকল উঠকলন, ট দগা,
যুটম এখ্কনা ুমাও টন ?
র্ুপ থা কলন রমা াত।
--- এস দগা ... ট রকবা বকলা ... আমার দর্ ুম দপকে র্াে ... একসা --।
আবার ট েীর গলা রমা াতর াকছ ুম িড়াকনা মকন িকলা!
ইটযমকধ্ে মকনর মাকঝ যাাঁর দরায বইকয শুরু িকে টগকেটছল। ক্রমশ যা শরীরক ট কর টনটেল,
টযটন িাকনন; টযটন সরসর কর মশাটর উটঠকে টনকির শরীর টবছানাে গটলকে টদকলন। এখ্কনা
টস্তটময আশা বুটঝ যাাঁর মন ধ্কর আকছ। প্রটযটদকনর দরাি নামর্ার মাকঝ এ টি বাকরর টসাঁক দছাঁড়ার
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ভাকগের থা মকন পকড় র্াে যাাঁর। এই র্ািচও বুটঝ মকন থা ার ময। যাই স্বাথচ অথবা বেথচ এ
থা এখ্নই বলা র্াকব না।
অটভমাকন মুিূযচ ে রমা াত র্ুপর্াপ শুকে থা কলন। ট ন্তু ত ? অন্য পক্ষ এয নীরব দ ন ? পর
মুিূকযচই রমা াত শুনকয দপকলন, যাাঁর েী মটল া দ ামল টনযার সুর ভািকছন।
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টবযা

জ্বরটবভ্রম
উমা মন্িল
১.
িেঅসুখ্ আবার টেকর একলা শীয ুম াটিকে।
এবার প্রাে টযনমাস দখ্ালকসর টভযর....
টবরি াকল িানালার ধ্াকর বকস অকন টেস টেস শব্দ খ্রর্ িকেকছ
অবকশকে র্াাঁদ উঠকলা িিকণর বোটধ্ াটিকে, দিোৎ্াে দঢক গোকছ পাকের পাযা দথক আসমুয
র্রার্র।
আটম িীবনানন্দ যুকল টনলাম.....
এখ্ন মুসলধ্াকর বৃটষ্ট্ দনকমকছ
মাটি শাত।
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আমার গলা খ্িখ্কি, টিকভর লালািটন্থগুকলা টর্ৎ িকে শুকে টিকপ্রশাকন আক্রাত।
ও র্াাঁদ, বক া সাধ্ িাকগ
এ বার মাইক কলর সাকথ মুনওোক পা দমলাকয,
যাপ বা কছ....
২.
এ দোাঁিা িল
কুইনাইন, কুইনাইন...
আমার টবছানাে ট মোকলটরো দর্স দখ্লকয বকসকছ !
এই দবাক দ- র একগাকলা, যারপর দ া ার র্াল
আযস াাঁকর্র বক্সিা দিটবকল রাখ্া আকছ
দাও, দদটখ্...
বক া দিাকর ধ্াক্কা মারকছ পারদ থাকমচাটমিাকর,
মুখ্ দথক উকঠ আসকছ অপার্ে পাপ!
এখ্ন র্াদকর ছাপ ছাপ অযীয
র্াক িযো রকয পাকরটন। িেকযা
দ ান দবচল ন্িা দবকিটছল
আকরা উকঠ একসা টবগয শব্দ নাট দথক
আমাক মুটক্ত দাও.....
৩.
এ টি স্লাইকির ওপর যুকল দনওো এ দোাঁিা রকক্ত িীবকনর ট ছু র্াে আকস না,
টিকমাকলাটবন দ মন ন কছ র্ কছ....
আর কযা শরীর দথক শটক্তর সমী রণ যুকল দনকব
সন্ধানী ঈশ্বর!?
টদকেটছ দযা িকের যগুটল অধ্োে....
এখ্ন শুধ্ু যারা দর্কে দর্কে দোকখ্, আটম র গুটণ িান-বাম
রািনীটয বুটঝ না, অসহ্ লাকগ!
অকন গুটল খ্াাঁর্াে বন্দী পাটখ্ দদকখ্টছ ওকদর উঠাকন
রাকত্র শুকনটছ গুনগুন সুর দযাকল, এসব দদকখ্ আমার জ্বর আকস
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াাঁপকয াাঁপকয দদটখ্ সপ্তস্বর িকলর মকধ্ে দভকস র্াকে....
৪.
আি অকন শাত আ াশ
দদকির ভার কম গোকছ, একযা িাল া আত্মা দ ানটদন বিন টরটন....
এ িা পোরাটসিামকলর বাহুবকল
বহুটদন পক িাংধ্রা দ ৌিিা মুখ্ যুকল যা াকলা,
্াওলা পটরষ্কার করা শুভ প্রযী ।
আটম এখ্ন শুকে শুকে টিলান শুনকবা
টবরক্ত দ াকরা না িীবাণু,
পকর একসা....
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টনবচার্ন
যমা বমচণ
মাকঝমাকঝ দিার য চ খ্ুব প্রকোিন।
ভাকলাবাসার রুণ প্রাথচনা দিকন এপ্রাকত আটম
ওপ্রাকত যুটম আরও এ টি সটঠ সারাই র্াইব।
শাত হ্রদিীবন দঃখ্ িকে বুক র টভযর...
এ রাকিে র্ুবযী টবযার িে দদকবা,
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এমন শির আর আকছ ট ?
টবর মকযা বিযলী শিরও সকন্ধেকবলাে
আ াকদটম দপকে সারারায দিকন র্কল মরকদিী।
সমে।
এই অকবলাে ভাটবটন যার থা মকন পড়কব
খ্ুব কর দর্াঁটর্কে বলয িে িকব িে িকব,
িকলা না দযা!
ধ্বাংকসর টদক মুখ্ কর দর্কেটছল দপকরাকয
ভাকলাবাসা হৃদেভাকন দর্কনটন যীক্ষ্ণ শরবন,
সারা শির ইকস্তিাকর লালা ঝটরকে র্াকে...
অন্ত্রমে মাটি খ্ুাঁকি প্রাথচনা।
মাটি আমাকদর ণ্ঠস্বর খ্ুব াকছ আত্মাে
পািাকড়র ঝুকরা শীকয পাটখ্কদর নরম ওড়া শরীর পাল িীন, বেস্ক আেুধ্সকময।
ভাকলাবাসার আগুন দনই।
যরুণ যু চী দর্ৌবনমদ ঢালা ঋযুর াকছ যুটমও সমে বদল োিকল মৃযেু র মকযা দকল উটঠ
টনিযবৃটষ্ট্ একল।
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অটভকে দ াকের দটি টবযা

ক্ষুযাভাব
আটঙনাে, দঠকল সটরকে দদওো পলকযর শীয
টনকখ্াাঁকির দদাোকয, খ্াকগর লম, দূর র্ন্দন
বন।
দপকি পকড় থাক িাকমর যার, এগারকশা বাইশ
দ কি দ কি ক্ষুযাভাব করকছ র্ারা
দযামার দিটলকোন।
টঠ িকেকছ আকলার টদশাে, আরও টবভীটে ামে
েুকলর িু করা কুটড়কে, টযর াটঠর দ ান এ
দ াকণ,
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বকল রাখ্কব, আবারও টগাঁঠকব যুটম দবলপাযাে
দবলপাযাে
মেূকরর িা ক দর্ন ী বকল?
ট ছুকযই আসকব
না মকন।
যখ্নই দযামার অপ্রসন্নযাে জ্বলকব পারাপাকরর বণচ
লগ্নক্ষে িকে একল রাটশেকলর মৃযুে দ ােণা কর
াগকি াগকি ওকঠা...
দর্ন শুধ্ুই আকলা নে, রায াটিকে আসা ভাকলা নে
যুটম দঠলছ সাক্ষরযা, আটম দঠলটছ াাঁকর্র দঢউকে,
সময দছাি দছাি...

সকযকরা দেকল, আরও দশ র্াওোর পর
আাঁকখ্র রস দথক টর্টন শুকে খ্াে দপৌকের দরাদ
দগলাকশর মানুে াগি টবটছকে, ক্ষুয দবাঁকর্ থা া
দমাকছ।
র্ক র শরীর দবকে, ধ্ুকলাে দপৌাঁকছ র্াওোর আকগই
বণচ র্িাকনা বাটড়র িানলাে, দ উ নযুন রকঙর,
মমচ দবাকঝ।
শুধ্ু আটমই বুটঝ না, যাটলকম এয বেথা দ ন িে
র্যিুকু বাযাকস িকল, গান িকে র্াে, যপ্ত টবদেকযর
টর্টড় কর আকলা দ ন এখ্নও এযিাই ঝলকস দদে
নযুন িওো মেূর পালক , গুটিকে রাখ্া বেচা ছুকি
দলািার গাকে আছকড় পকড়
পকড় আমার দপকড় খ্াওো আ াশ দথক অকন লাইন
সবাইক যাই সাবধ্াকনকয টনকির দথক ,
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াকছ দূকর
লুট কে রাটখ্।
র্াকয যারা বুঝকয পাকর, সমে ময খ্ুাঁিকয পাকর,
বেথা আটম টর টন দযামাে,
বেথাকয যুটম এমন রকল,
আটমও যখ্ন সবই ভুকল
এরূপ, আর্রণ রকয থাট ।
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ছড়া

স্বপ্নবাযচা
অঞ্জন আর্ার্চ
স্বপ্নিে, স্বপ্নক্ষে
স্বপ্ন-স্বপ্ন দখ্লা,
স্বপ্ন কর স্বপ্নমে
স্বপ্ন ালকবলা।
িাকন স্বপ্ন, বাকে স্বপ্ন
উপর-টনকর্ও যাই,
বৃিা াকর স্বপ্ন ুকর
দ াথাও স্বপ্ন নাই।
যবুও স্বপ্ন—বাাঁকধ্ স্বপ্ন
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স্বপ্নযষ্ট্া দর্াখ্,
স্বপ্ন দ না-দবর্ার িাকি
স্বপ্নপূরণ দিা ।
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অরুণ কুমার সর াকরর দটি টবযা

ব্রহ্মপুকত্রর বুক
যখ্নও পূব আ াকশ ভাকঙটন সূকর্চর ুম
ব্রহ্মপুকত্রর বুক দভকসকছ নাও
শা সটির পসরা
সাাঁযকর দছাাঁে গুোিাটি বািার।
দভাকরর আধ্কোিা আকলাে
আকগ দপৌাঁছাকনার যীব্র প্রটযকর্াটগযা
সারাটদন টবট ট টন
যারপর টেকর আসা
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দগাধ্ূটলর নীড় দখ্াাঁিা বলা ার সাকথ।
রহ্মপুকত্রর বুক ক্লাত সূকর্চর যখ্ন ুম ুম ভাব
আ াকশর দশে রটক্তম আভািুকু টমকশ র্াে পািাকড়র গাে
িলিকল নীল িকল দখ্কল র্াে দর্ন
আটবকরর দিাটল
অন্ধ াকরর প্রথম রাকয
বাাঁধ্া পকড় নাও
আবার ভাসকব পরটদন
আধ্কোিা দভাকরর আকলাে।

বুকমরাাং
টনেকমর সূকত্র বাাঁধ্া আপন দখ্োল
দ াকনা টগটর পবচয িকয শুরু পথ
দশে সাগকরর বুক ।
স্বাধ্ীনযা টছটনকে দনওোর দর্ষ্ট্াে
উাঁর্ু বাাঁধ্ দরল টব্রি
পড়ত দবলাে স্পষ্ট্ িলছটব
দবশ খ্াটন িা র্ওড়া ধ্ারার িল
গড়াে টঝরটঝর কর।
দদকখ্ মকন িে টনদারুণ দটরযযাে টপষ্ট্ এ ট কশারী
শুষ্ক শীণচ শরীরিা দঢক কছ টসকল্কর শাটড়কয
ক্লাত বাটল পাথকরর িাড় পাাঁির
খ্সখ্কস র্ামড়া, অপুটষ্ট্র অটভশাপ
োিা োিা িায পাকের ওপর িড়াকনা
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র্ন্দন রকঙর আবরণ।
ভারী বেচকণ আর্ম া পুষ্ট্ শরীর
অপুটষ্ট্র ক্লাত শরীকর যখ্ন টর্যার টক্ষপ্রযা
দ'কুল ছাটপকে িড়পা বান
দর্ন অপুটষ্ট্র শরীকর আকস বটম।
খ্াটন িা টথযু িকযই টনিচন নদীখ্াকয তযটর দর্ন বাস্তুভূটম
গুটি গুটি পাকে দখ্ল িে নদীগভচ।
অকন দূর দযা িল দদখ্া
প্র ৃটযর টনেকমর টবকরাটধ্যা কর
আর য দূর পণ রাখ্া র্াকব এ দখ্লাে
টনকিকদর ভটবষ্যৎ ট াংবা আগামী প্রিকের াকছ?
িেকযা সবট ছু ধ্ুকেমুকছ র্াকব খ্ড়কুকিার মকযা
আবারও এ টদন
রায ুকম িড়পা বান...।

সূটর্পত্র

52

টবযা

তনরাক্র পৃটথবীকয
এ দ এম আব্দুল্লাি
খ্নও ভাটবটন ববচর িকলর বুক
ািকবা সাাঁযার; িীবকনর মাকঠ
বকস থা কবা বোকুল নয মুকখ্।
ভাটবটন খ্নও স্বকপ্নর দ দারায়
পা-ঝুটলকয় নবীন ত কশার –
স্তব্ধ িকব মৃযেু র আাঁধ্ার যকল।
খ্নও ভাটবটন – আমার বীভৎস উৎসকব
দদখ্কবা লঙ্কময় উল্লাটসয মুখ্।
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িে দথক ই টনকিক সাঁকপটছ - এই সবুি িটমকন
বার বার িকয়টছ টছন্নটভন্ন
সভেযার ইির্াপা াকসর মকযা, র্যবারই
োাঁ কো র টদকয় গটিকয়টছ –
যযবারই উোদ উৎসকবর ববচর িায
টছাঁক টনকয়কছ িীবকনর নাটভ – বুক র পাাঁির।
তনরাক্র এই পৃটথবীকয এখ্ন, আমার
দ াকনা টঠ ানা দনই; দনই দ াকনা স্বপ্ন।

সূটর্পত্র
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টবযা

সুকরর মটিমা
রণটিৎ রাে
েিকরর আিাকনর সুর প্রটযধ্বটনয িকে
শাাঁকখ্ আছকড় পকড়,
শাাঁকখ্র মধ্ুর ধ্বটনকয পাটখ্ িাকগ
দভাকরর সুর যুকল িাগরণী গাে
দিকগ ওকঠ টবশ্বর্রার্র ।
আিাকনর সুকরর আকুটয হৃদে ধ্ুকে ধ্ুকে
সােসুযকরা িকে ওকঠ,
শাাঁকখ্র িািয ধ্বটন ভে দ কি
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এটগকে র্াবার ভরসা দর্াগাে,
পাটখ্র মধ্ুর সুর উৎসাটিয কর ।
উৎকসর টঠকুটি টবর্ার রকল অশুভ িি
মকন বাসা দবাঁকধ্ কুকর কুকর খ্াকব,
উৎসাি ঝাাঁঝরা িকল
িীবত লাকশর মকযা পকড় থা কব ।

সূটর্পত্র
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টবযা

সটময দভৌটমক র দটি টবযা

টবযা
দছকলিা ী আিও মকন দরকখ্কছ আমাে?
আিও ী অবকিলা কর,
আকগর মকযা?
স াকলর প্রথম দম লা আ াকশর ময
অপো ভাকব আমাে,
এখ্নও?
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ট ছুই দযা টর টন আটম
দ বল মাকঝ মাকঝ এ লা সমকে
থা বলকয দর্যাম দ দন্ি দছকলিার সাকথ।

বাাংলা ভাো
দযামার ময আস্ত এ িা দপ্রম আর দ টদকেকছ
বকলা?
দযামার এই দিায উিার রা
মাোকভার
মাঠ াি িে কর
আমার উকঠাকন আকস
আমার পাকশ বকস
থা বকল দ দন্ি।
িািুকরকদর দর্না গুনগুন
ট াংবা
আধ্া সর াটর পাঠশালার অ আ,

খ্ ...

সকবর মকধ্েই
দযামার ওম
িাদ িকে
ছটড়কে থাক বাাংলার বু ।
সূটর্পত্র
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টবযা

ভোকলন্িাইন দি
টবিো দদব
এ কিা া র্ুব র্ুবযী র্কল দগকছ দ াল দ াঁকে
দ াাঁর্ক দেকল দগকছ ট ছু
দ র্ক াকলি।
এ কিা া র্ুব র্ুবযী র্কল দগল াছ দ াঁকে
এবার স্মািচকোন - োকমরায় ছটব। োকমরাবটন্দ িকলা দস, দ াল িুক দ র্ক াকলি।
আি ভালবাসার টদন দি,
দপ্রম ছ াকয ছ াকয র্কলকছ র্ুব র্ুবযী। েুিপাকথ বকস আকছ টক্লকশ িকয় র্াওয়া দসই
59

ধ্বস্ত অবয়ব। দখ্াাঁর্া দখ্াাঁর্া দাট ভরা মুখ্, গুাঁক া গুাঁক া র্ুল, িাকয ক্ষয। খ্ুাঁটিকয় দদখ্কছ দ াকলর
ওপর দেকল র্াওো
দ র্ক াকলি। আি ভালবাসাবাটসর টদন দি।
দপ্রম টবকলাকয টবকলাকয র্ায়
র্ুব র্ুবযী।

সূটর্পত্র
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অনুগল্প

ছায়াটর্ত্র
টবিো দদব
দসামনাথক টর্নযাম। খ্ুব সুন্দর গান গাইয। এক বাকর সাদাটসকধ্ দখ্ালাকমলা মানুে টছল। যারপর
দস দ াথায় দর্ন র্কল র্ায়। শিকরর উপ কণ্ঠ এ িা ভা াবাট কয থাট । মধ্েটবি ছাকপাো মকনর
মানুে আটম। দছািখ্াকিা এ িা র্াকুটর টর। যকব গানবািনা ভালবাটস। ভালবাটস আমার
ভা াবাট কয উকঠাকনর এ পাকশ দাাঁট কয় থা া মাদার গাছটি। অ ারকণ অকন ট ছু ভালবাটস।
"সুদশচন উট কযকছ সন্ধোর বাযাকস" পাংটক্তটি বুক িট কয় ধ্টর মাকঝমাকঝ। মাকঝমাকঝ দসামনাথক
মকন পকড়। মানুে টিকসকব আমার দযমন দ ান মূলে দনই। ধ্রুবযারার মকযা িীবন আমার। দরাি
উটঠ, দরাি ুকমাকয র্াই। দ'িায বাট কয় িীবনিাক আাঁ ক ধ্রকয র্াই। িীবন দছকড়ছুাঁক র্ায়।
দরােুর িকয র্াই। র্ ুই পাটখ্র ময আমার এই দছাট্ট িীবনিাক ঈটিযা ভালবাকস। আমার এই
দছাট্ট ভা াবাট কয ঈটিযার আনাকগানা এ মুকঠা দসানাটল দরােুর দর্ন। র্খ্ন দস আকস শাটলক রা
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যাকদর িানায় টনকে আকস খ্ুটশর খ্বর। আমার উকঠাকন যখ্ন দম ভাঙা দরাদ টঝলটমল কর। র্ ুই
পাটখ্ এ টি এ টি কর খ্ কুকিা িক া কর টনকিকদর র তযটর রকয শুরু কর। ঈটিযা খ্ুব
ভাকলা গান গায়। আর আটম ঈটিযাক ট কর স্বপ্ন দদটখ্। পথ াি িুক দম লা দপুর দনকমকছ
দসটদন। এ টি দলা ক ওটদ দথক এটগকে আসকয দদখ্লাম। দলা টি াকছ আসকযই মকন িকলা
এ দসামনাথ। অকন টদন পর দদখ্া। এবার আটম ঈটিযাক দদখ্কয দপলাম। দসামনাকথর টঠ
পাকশ। দসটদন দরােুর টছল না। ওরা দিন ওপাকশ আর আটম এপাকশ। এ া দাাঁটড়কে টছলাম। আর
সটযেই র্খ্ন টপছন টেকর যা ালাম দদখ্লাম আমার দরােুরিীন টভকি ছায়াটি অবকিলায় ায িকে
এ পাকশ পক আকছ।
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টবযা

ার আটম
শুকভশ দর্ৌধ্ুরী
আমার
দযামার
সতান টনকে আটম
এর দবটশ বলা
ট ছুিা টমকথে থা বলা
সমথচন টদকে সমথচন পাওো র্াে না
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টনকির িন্য এই িে
দবাধ্িে
নে
যিুকু খ্াই পটড়
েসকলর মাঠটিক
রক্ষা রকয িে
ভাকলাবাটসস িাটন
টপযা
দ াঁকদ ওটঠ
দযাকদর সুখ্
এই দবাঁকর্ থা া
িারকবা না
স কলর িন্য
যািারাই
এই
বযচমান
ভটবষ্যকযর টদক
সুন্দর এ টি
াল দ সকম্বাধ্ন রার
আিবান

সূটর্পত্র
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টবযা

িাগটয
শ্রীো দ াে দসন
দূকর বহুদূকর ...
র্াবার দবলাে সাক্ষী শুধ্ু বুক র রুদ্ধ ান্না!
দর্াকখ্র পাযাে িটড়কে থা া প্রযীক্ষা,
িেকযা বা টমকশ র্াে খ্াটন িা অটভমান;
আ াটিয দ ান ণ্ঠস্বকর
টছল না আাঁ কড় ধ্কর থা ার আকুটয ...
টপছুিাকনর টছল না অব াশ;
গভীর দী চশ্বাস, গম্ভীর বাযাস;
টনবচা , টনঃশব্দ পদকক্ষকপ
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বাস্তকবর রূঢ় আটঙনা, আত্মসমপচণ।
দর্না দর্াকখ্, দর্না মকন, অকর্নার ছাো
অিানা দ ান ভটবযকবে
িটড়কে পড়ার মাো।
িেকযা বা অটনটিয, িেকযা বা টনষ্ঠুর
যবু বারবার, বহুবার আ াকযর দ াকল
দর্না অটস্তকত্বর পটরটর্য সুখ্।
দ বকল, চশ িটিলযাে দর্যনা মুহ্মান?
াকলার আড়াকলই আকলার দেটয
খ্ুাঁকি টনকয পারাই
িীবকনর দরামাঞ্চ র অটভর্ান।
সুখ্-দঃখ্, ান্না-িাটস, মাো-কমাি সব আকপটক্ষ
ায-প্রটয াকয, অটস্তত্ব খ্ুাঁকি দনওোই
টর্র াকলর িাগটয ।
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টবযা

টব সব দঃখ্ িুঃখ্
টনমচল বসা
টব সব দঃখ্ িুঃখ্ িাকন আর বুক দর্কপ রাকখ্
িায ধ্কর দর্টদক ই িাকনা দসটদক ই র্াে টিটি কর িাকস
অথর্ দাাঁটড়কে সভেযার খ্ানাখ্কন্দ রীটযমকযা টিটস কর
দশা যাকপর মিাবকির টনকর্ মৃযেু মাকন রূপাতর িাকন
িকলর ছটবিা অনাোকস দেকল দদে িকল
িীবন যরল কর টবকশে যরকল ভূগভচ দরকলর মাটির্াপা াংটক্রকির মকযা
সিি সুন্দর কর সভেযার গমনাগমন
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এ টদন র্ুদ্ধ িকব প্রযীক্ষাে টব সব দঃখ্ বুক দর্কপ রাকখ্
আযযােী ায টবমান যাড়া কর গাইকিি টমশাইল
টপকির সাংখ্োযীয গোকনকির ারু াকর্চ টনরুটদ্বগ্ন বকস থাক এ া
ইো র্টদ িে ছত্রিীন লাে মাকর বইকের িাটরকে র্াওো
পাযার শূন্যযার মযন শূন্যযাে িাে ঈশ্বকরর মকযা এ া দস এখ্ন
পাকের যলাে মৃযেু র অির নুটড় উকপক্ষাে পকড় থাক
স কলর সামকন নগ্ন ট কশারী দভনাস বুক যুকল দনে
স্বাগযম দযারকণর পাযা টছাঁকড় স্তমবৃত দটি নাট টবযাকুসুম
ঊবচশীর টনকিাল পাছাে টযন লাটথ মাকর এ মাত্র টব
বটস্তকয ভাগাকড় সভেযার শ্মশাকন টনিচকন টব দর্কয পাকর

দঢক রাকখ্

এসব বানাকনা থা টযটন ট ছুই পাকরননা যাাঁর েী দরাঁকধ্ দদন
টযটন খ্ান এবাং সব দঃখ্ িুঃখ্ বুক দর্কপ রাকখ্ন
যাাঁর গলা টদকে এ টি থাও উচ্চাটরয িেনা প্রটযবাকদ
গা বাাঁটর্কে টলিল মোকগর পাযাে ট ছু থা অক্ষকমর ট ছু ইো
প্র াটশয কর আত্মযৃটপ্ত পান
মিাবেস্ত িাওো টনঃসরকণ
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দছািগল্প

টব্রি ধ্বকস র্াে
দীপঙ্কর সািা
সারা টব্রি থরথর কর াাঁকপ। নদী ও প্র ৃটয স্তব্ধ। ঐ মুিূযচ সুনন্দ অনুভব কর পদ্মাসকনর মাকঝ
--- র্লটচ্চকত্র দদখ্া দৃক্র মকযা টব্রি উকড় র্াকে ভোন শকব্দ!
সুনন্দ বু দর্কপ মাটিকয ঝুাঁক পকড়।
টঠ দসই মুিূকযচ পাকের শব্দ িে, বাযাস ভারী দঠক --- শু কনা পাযাে সরসর শব্দ।
সুনন্দ মাথা যুকলই বুঝকয পাকর দ একসকছ!
এরপর আমাকদর টপ্রে উকিিনা ও িুলুকমর দৃ্!
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আ াশ োিাকনা িাটস ও টমটছকলর ঝড়!
বাাঁ িাযিা রকক্ত দভকস র্াে, দটি িুকমা মাটছ ভনভন কর উড়কছ। দভাকরর প্রথম আকলা ধ্ানকক্ষয
ও নদী শুকে আকছ পরম মমযাে।
সুনন্দ ুমকর্াকখ্ দদখ্কয পাে, এ পা দ’পা দখ্কে মলা রকঙর দিটল প্টারিা --- সবুি
ধ্ানকক্ষয ছাটড়কে অকন উাঁর্ুকয অদৃ্ িকে র্াে।
এ বার টব্রি পার িকয টগকে সুনন্দ --- প্রাে মাঝামাটঝ আসার পর দিটল প্টাকরর আওোি
যীব্রযর িকয থা কল দস ুকর দাাঁড়াে, র্ট কয দদখ্কয পাে দিটল প্টার দথক দঝালাকনা দটড়র
টসাঁটড়কয এ িন দলা ঝুকল আকছ। আর দিটল প্টারিা াকলা ভ্রমকরর মকযা টরি ট কর পা দখ্কয
থাক । সুনন্দ ভাকব, দিটল প্টার দথক টনটিয দলা টি টব্রকি নামার আপ্রাণ দর্ষ্ট্া রকছ। দস ভে
পাে আর টব্রি দকল ওকঠ। িকলামকলা শরীকর ঝুাঁক পকড় টব্রকির দরটলাং ধ্কর। সুনন্দ দদখ্কয পাে
নদীর দরায স্তব্ধ িকে আকছ। এ িু দূকর টস্টমাকরর দিক এ িন সাকরঙ্গী দটড় দবাঁকধ্ বালটয ছুাঁকড়
টদকছ নদীকয। িল যুলকছ সাদা দেনামে আর ঢালকছ টনকির গাকে।
টব্রি দভকঙ র্াবার পর সুনন্দ অকন ক্ষণ দ ান থা বলকয পাকরটন।
নদী স্তব্ধযার াকলা আাঁর্ল টবটছকেকছ। র্রার্কর দ ান শব্দ দনই। রাটত্রর আশঙ্কা ও টমটযেন্নযা
সুনন্দ দির পাে। দস উকঠ দাাঁড়াে টশরদাাঁড়া দসািা কর। এ টি নক্ষত্র দসসমে খ্কস পকড় নদীর
দভযকর।
টব্রি গকড় যুলকয সুনন্দ এ ন্িা সমে টনকেকছ। দস্বদটবন্দ্য সুনকন্দর দপটশ- পাকল। টশটশর পড়কছ
এ িানা যরমুি দক্ষকযর দভযর। দভাকরর আভাকয দসানাটল টব্রি দর্ন উজ্জ্বল বীণা।
সুনন্দ আর দদরী করনা। াাঁর্ ািা বাযাকসর দভযর টব্রকি একস র্খ্ন দস পা রাকখ্ --- ঝাাঁক
ঝাাঁক স্মৃটয যাক যাড়া কর আকন টব্রকির মাঝ অবটধ্। িাাঁিা থাটমকে সুনন্দ এবার মুকখ্ামুটখ্ িে!
টব্রকি ট ছুক্ষণ থা কলই – কযা থা মকন পকড়। মানুকের গড়া ইটযিাস াটলমাটলপ্ত --- দ মন
ধ্ূসর অবেবিীন --- আকধ্া িাগরণ!
সুনন্দ দ াকরর দভযর টব্রি পার িকয থাক ।
াকলা অিগকরর মকযা টমটছল আসকছ এইটদক । টব্রকির দশেমাথাে াকলা দধ্াাঁো উড়কছ। দ ার
দ কি দগকল সুনন্দ আর্ম া যীব্র টশস দদে – টব্রি েুাঁকড় বুকলকির গটযকয এ কিাড়া কুিা লাোে।
মাথার দভযর টবপ্ টবপ্ আওোি, একিনশাকনর ভটঙ্গমাে দ ামরবকন্ধ িায র্ালাে দস এবাং এটগকে
র্াে াকলা অিগকরর সামকন।
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দসই সমে এ িন পুটলশ অটেসার এটগকে আকস। সুনন্দ যাক না দদখ্ার ভান কর। সমে অনত
প্রবাটিনী। িুকযার মর্মর্ শব্দ আশঙ্কার মকযা এটগকে আসকছ। টব্রি দথক অকন দূকরর
আকলা টশখ্া দদখ্কয টগকে সুনন্দ দির পাে --- পুটলশ অটেসার যার পাকশ দাাঁটড়কে। বাযাস
সিলযাে দর্াকখ্মুকখ্ ঝাপিাকে। রণক্লাত তসটনক র মকযা সুনন্দ পাশ দেকর। দস বকল, দ াথাে
র্াকবন? র্লুন।
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দমিাি
রণটিৎ রাে
দদবু যথা দদবপ্রসাদ দসনকর্ৌধ্ুটর যদানীতন পূবচ পাট স্তাকনর দছকল। টত্রপুরাে টদটদর বাটড় দথক
পড়াকশানা কর। উচ্চবণচ ও উচ্চটবি পটরবাকরর সতান। ওর বাবার বাৎসটর শ্রাদ্ধ এ সপ্তাি পর।
আমাক দস টনকে র্াকবই। ওর বাবা মৃযেু র আকগ বকল দগকছন, 'আমার শ্রাকদ্ধ না পাটরস, বাৎসটর
শ্রাকদ্ধ ওক টনকে আসটব। নযুবা আমার আত্মা শাটত পাকবা না।'
পূবচ পাট স্তাকনর অবস্থা যখ্ন পদ্মপাযার িকলর মকযা িালমািাল। পাসকপািচ ছাড়া ওর পকক্ষ র্াওো
অসম্ভব নে। ট ন্তু আমার দক্ষকত্র অসম্ভব ও টবপজ্জন । আগরযলা পাসকপািচ দস শকনর বড়বাবুর
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রুক্ষ ধ্ম দখ্কে টেকর একস দ াঁকদ দেকল দস। আটম ভরসা টদকে বললাম, ' াল আটম দযামার
সকঙ্গ র্াকবা। দদখ্া র্াকব দ াথা ার িল দ াথাে দাাঁড়াে। এ িা দিস্তকনস্ত কর ছাড়কবা।'
আপাযয শাত িকলও টনটিয দর্ এ বদকমিাটি মানুেটিক
িা রা এযিা সিি নে। পরটদন
র্থারীটয ওর সাকথ আটম দগলাম। দ'িনক এ সাকথ দদকখ্ আরও দরকগ দগকলন বড়বাবু। দমিাি
ও উপিাকসর সুকর বকলন, 'এবার বন্ধুক টনকে একস ভাবকছা, আটম ভকে টদকে দদকবা।'
দদবু ভকে দ াঁকপ দ াঁকপ ত টেেয দদে, 'আসকল পাসকপািচ দযা ওর নাকমই। দস প্রো টি োল ক্লাকস
বেস্ত থাক যাই......।'
বাধ্া টদকে টযটন ধ্মক ওকঠন। দস যীব্র ভকে আমাক টেকর র্াবার ইশারা কর। আটম যাাঁর
এ দম মুকখ্র াকছ টগকে টিজ্ঞাসা টর, 'আপনার ট পা াশকের দবদনা আকছ?'
আরও দরকগ টগকে টযটন উির দদন, 'যুটম ট রটস যা রকছা?'
আটম দৃঢ় স্বকর বললাম, 'আটম দর্াগাসন টর। দরাগটনরামকের বোপারিাও িাটন। আমার পাসকপািচ
লাগকব না। আপটন টনকিক সুস্থ রুন। এয দমিাি আপটন ইকে কর রকছন না। দভযকরর
দবদনাে অশাটতকয দমিাি রকয বাধ্ে িকেন।'
িঠাৎ বড়বাবু দর্োর দছকড় উকঠ একস াযরভাকব বলকলন, 'যুটম টঠক ই বকলকছা ভাই। আমাক
বাাঁর্াবার পথ দদখ্াও। একলাপোটথকয াি িকে না। আগামী ালই দযামার পাসকপািচ িকে র্াকব।'
আটম বললাম, 'পাসকপািচ দ াকনা বোপারই নে। আপনার িীবন অকন বকড়া। আপনাক বাাঁর্াকয
পারকল বড়ই আনন্দ িকব।'
টযটন টর্ৎ ার কর বকলন, 'যুটম বলকল দ শুনকছ? আগামী াল দযামাক পাসকপািচ দিটলভাটর
দদকবাই। যুটম আসকয না পাকরা, দস একস টনকে র্াকব। আি দযামার সই দরকখ্ দদকবা।'
দদবু েোল েোল কর দর্কে থাক । আটম টবস্কুি র্াকে িুটবকে দখ্কে দদটখ্, ওর সামকন রাখ্া র্া
উষ্ণযা িাটরকে িল িকে পকড় আকছ।
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টবযা

পারটন টদকয
কৃ ষ্ণন্দ্য দাসঠাকুর
সব ট টেটরকে দদওো র্াে --দসই াদামাখ্া দখ্লার মাঠ
দমেুল দোিা গাছ
দিানাট কপা ার আকলা
সারারায নীরকব পুকড়কছ
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এ আাঁটি খ্কড়র টিিট টরর সকঙ্গ
বৃটষ্ট্র দোাঁিা, সুদূকর মুকছ টদকেকছ
দর্াখ্ দবািা য পঙ্টক্ত
সব ট দপকরছ টদকয?
পারটন। পারটন র্াকের লাসিা দ কড় টনকে
যীব্র আকক্রাকশ আ াকশ ছুাঁকড় টদকে
বলকয -র্া দযাক আি পুকরা আ াশিা টদলাম
ুটড় কর উটড়কে দদ
বৃটষ্ট্ ভটযচ দম
টশটশরঝড়া াস
বাযাস ভটযচ পাটখ্র গান
সব িাকযর মুকঠাে ভকর দন
র্া বৃটষ্ট্িমা াকসর উপর লাো
দিার দিার লাো
দর্াখ্গুকলা ঢাকু াদা িকল
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ুম
প্রণব বসুরাে
ুকমর িকন্য বটড় খ্াই, টনকি দস আকস না
আমাকদর পানশালা কবই বন্ধ িকে দগকছ
র্শমার ার্ মুটছ...
যাক খ্ুব অস্পষ্ট্ দদখ্াে, িামদাটন পকরকছ দস আি!
অসামান্য র্াাঁদ টছল আিও আ াকশর িাাঁিা পকথ
আটম যাক র্ুম্বন টদকেটছ
র্ুম্বকনর দাগ দলকগ দগল যািার পাকল
দর্খ্াকন আটবর টদকে রাটঙকেটছলাম...
মান্যমেী ুম একসা, আমাক সািাও
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বাদড় দ েু ্ামু ভূকপশ এবাং অটণমা
সদানন্দ টসাংি
এ দই টযন র্ার পাাঁর্। পাাঁর্িা বাদড়। সাটর দবাঁকধ্ দখ্ালা ইকল টি যাকর টস্থর ঝুকল রকেকছ।
সাযস াকল ভূকপশ মাথার ওপর িাযদকিা দরকখ্ দৃ্িা দদকখ্। মুখ্গুকলা দর্ন অকন িা দবড়াকলর
মকযা। মকন পকড় ভূকপকশর, বিূ-বহুটদন আকগ র্খ্ন দস অকন দছাি টছল যখ্ন মামার বাটড়কয
দবড়াকয দগকল এ িা দছাট্ট বাদড় যার আঙুল ামকড় রক্ত দবর কর টদকেটছল। দসই টবে বছকরর
পর বছর যাক আক্রমণ কর র্কলকছ। িেকযা অন্যক ও।
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স াকল উঠকয দগকলই ভূকপকশর দর্াকখ্ এ জ্বালাকপাড়া িে। ওঠার সমে ভূকপকশর পৃটথবীিাক
বযুচলা াকরর মকযা মকন িে। দ াকনা দ াকনা টদন দযা লম্বাকিও। মাথাে থাক এ িা র্ন্ত্রণা।
সারারায দমলকিকনর হুইকশল। নীল আকলার টঝটল । াল আবার এ িা অিগর টিাংর বা িাক
পোাঁটর্কে ধ্করটছল। যারপর খ্ন দর্ বা িা ামড় লাটগকেটছল অিগকরর মাথাে। অিগরিা র্ন্ত্রণাে
ছিেি রকয রকযও মকর না।
রাস্তাে অকন গুটল াচ্চা-বাচ্চা িকড়া িকে দগকছ। বাদড়গুকলাক দদকখ্ ওরা খ্ুটশকয দর্াঁর্াকমটর্
রকছ। কে িন দযা আবার ছড়া ািাও শুরু করকছ। বাযাস একল পাাঁর্িা বাদড় এ সকঙ্গ দদাল
খ্াকে। যাকয বাচ্চাগুটল আকরা দর্াঁকর্কে উঠকছ।
এরপর টযন-টযনিা সপ্তাি ভূকপশ পার কর দদে দর্খ্াকন প্রথম সপ্তাকি দস শুধ্ু বৃটষ্ট্র মাকঝ দিাঁকি
দগকছ। টদ্বযীে আর যৃযীে সপ্তাকি দস াাঁর্া দরাদ এবাং াাঁর্া বৃটষ্ট্র মাঝখ্ান টদকে দিাঁকিকছ। যার
ওপর ধ্ূটয-পাঞ্জাটব পরা টেনটেকন এ িন দমািাকলা দর্াখ্ বন্ধ কর টসগাকরি ধ্রাবার পর দপাড়া
মোকর্র াটঠিা র্খ্ন ভূকপকশর ওপর দেকল দদে যখ্ন রাকগ দস দসই দমািাকলা িার পাছাে এ িা
লাটথ কে দদে। দলা িা িযর্ট য িকে পাটলকে দর্কয দর্কয শাসাে, দ েুক টদকে এর এ িা
দশাধ্ না যুলটছ দযা আমার নাম ্ামু নে।
অযঃপর ভূকপশ র্খ্ন বাটড় ঢু কয র্াে যখ্ন যার মাথাে, গলাে, িামাে, িাকয কে দোাঁিা
তযলাক্ত পদাথচ িপ িপ কর একস পড়কয থাক । ওপর টদক যা াকযই ইকল টি যাকর দঝালা
বাদড় পাাঁর্িাক দদখ্কয পাে। দস দদকখ্, শরীকর পড়া তযলাক্ত পদাথচগুটলকয দছাি দছাি কে িা
দপা াও ট লটবল রকছ। িঠাৎ এ িা টবশ্রী পর্া গকন্ধ িােগািা ভকর র্াে। ভূকপশ স্পষ্ট্ই বুঝকয
পাকর তযলাক্ত পদাথচগুটল বাদড়গুটল দথক খ্কস পড়া ীির্ুক্ত পর্া মাাংস ছাড়া আর ট ছুই নে।
যার শরীরিা ট ন ট ন কর ওকঠ। লাে দমকর সকর একস আবার ওপকরর টদক যা াে। িািার
িািার ীকি বাদড়্গুটলর দদি ট লটবল রকছ। বাদড়্গুটলর দদকি দপা াগুটল এবকড়াকখ্বকড়া নড়কছ।
আর পাাঁর্কিাড়া শীযল দর্াখ্ বারবার যাক ভ্রূকুটি রকয থাক ।
ভূকপশ এ বার ঝুলত বাদড়গুটলক আকর বার যার শরীকরর টদক র্াে। ৃণাে যার শরীরিা দ মন
দর্ন রকয থাক । িামািাক দস শরীর দথক খ্ুকল দেকল। দগটঞ্জিাও খ্ুকল দেকল। কর ঢুক
এ ক াকণ দসগুটলক দরকখ্ দদে। ট ন্তু করও দস টঠ ভাকব বসকয পাকরনা। সারাশরীরমে
সারা রমে পর্া বাদকড়র দগচন্ধ। এটর মাকঝ দস দ াকনার কম দগচন্ধিা সহ্ কর িামা আর দগটঞ্জিা
78

দ কর্ দনে। ভাকলা কর শরীকর সাবান দমকখ্ ্ান কর। ্ান দছকড় দগচন্ধমে করর দভযকর দযাোকল
টদকে শরীর মুছকয মুছকয দস ভাকলাভাকবই দির পাে দগচন্ধিা িকলর মধ্ে টদকে ক্রমশ যার শরীকর
ঢুক দগকছ। ভায দখ্কয টগকেও আর খ্াওো িেনা। বটম আসকয থাক । পকর দ াকেক এ িা
বাাঁশ সাংিি কর দস বাদড়গুটলক দঝকড় দেলার দর্ষ্ট্া কর। ট ন্তু দপকর ওকঠনা।
র দথক দবটরকে ভূকপন অসীমকদর বাটড় র্াে। অসীম আটড়কয টছল না। যাই অসীকমর ভাইকের
সকঙ্গ অকন ক্ষণ ধ্কর োরাম দখ্কল। এরপর দস সুবলকদর বাটড় র্াে। সুবলও বাটড় টছল না, যাই
দস সুবকলর বাবার সকঙ্গ কে র্াল দাবা দখ্লকয বকস র্াে। সুবলকদর বাটড় দথক ভুবনকদর
বাটড়। ভুবনিা োনর োনর কর কে িা বাচ্চা- াচ্চাক গান দশখ্াকে। দবটরকে আকস দস।
আপন মকন রাস্তাে িাাঁিকয থাক ভূকপশ। অকন ক্ষণ ধ্কর িাাঁকি। িঠাৎ দস দদকখ্ এ ভোং র
দর্কিরার দলা যার টদক টবশ্রীভাকব র্াইকয র্াইকয পাশ াটিকে র্াকে। দলা িা দ েু নাট ?
দমািাকলা িা দর্মন বলটছল, দ েুক টদকে এর এ িা দশাধ্ না যুলটছ দযা আমার নাম ্ামু নে।
আো দ েুই র্টদ িে যািকল? যািকল দস ী দ েুক মােু কর টদকয পারকব না? যার টনকিরই
দযা শটক্ত আকছ, সািস আকছ। ট ন্তু দ েু ট যার সামকন খ্াটল িাকয লড়কয আসকব? টনিেই
নে। ভাবকয ভাবকয ভূকপশ যাড়াযাটড় িাাঁিকয টগকে এ িা দিাাঁর্ি খ্াে আর পকড় দর্কয থাক ।
যারপর আর ট ছুই মকন দনই যার।
এ সমে ভূকপকশর জ্ঞান আকস্ত আকস্ত টেকর আসকয থাক । মাথার এ িা দপ দপ র্ন্ত্রণা ক্রমশ
দছাি িকয িকয এ সমে দস দির পাে অটণমা যার টদক উেুখ্ িকে দর্কে আকস। দর্াখ্ খ্ুকল
ভূকপশক যা াকয দদকখ্ অটণমা মৃদ িাকস, বাব্বা, ী টর্তাই না ঢুট কে টদকেটছকল!
র্াটরটদক যাট কে ভূকপশ বুঝকয পাকর দস অন্য ারুর কর শুকে আকছ। অটণমাই উির দদে, এিা
টবমলবাবুকদর র। আটম আর টবমলবাবু দিকন টমকলই দযামাক যুকল একনটছ।
ভূকপকশর সবট ছু মকন পকড় র্াে --- তযলাক্ত পদাথচ, বাদড় পর্ার দগচন্ধ, ্ামু, দ েু।
অটণমা বলকয থাক , দযামাক
ী দখ্াাঁিািাই না খ্ুাঁকিটছ; দযামার বাটড় দথক অসীমকদর বাটড়।
অসীমকদর বাটড় দথক সুবলকদর বাটড়, সুবলকদর বাটড় দথক ভুবকনর ওখ্াকন, যারপর ভুবনকদর
বাটড় দথক দবটরকে িাাঁিকয িাাঁিকয দযামাক রাস্তাে পকড় দর্কয দদখ্লাম। ট ন্তু ওভাকব পকড় দর্কয
যুটম কব দথক টশখ্কল?
অটণমা িাকস। ভূকপশ উকঠ বকস, যািকল যুটম সারাক্ষণ টি টিট র মকযা আমার দপছকন দপছকন
টছকল।
--- টঠ যাই।
--- আটম এখ্ন টঠ আটছ। র্কলা র্াওো র্া । টবমলবাবু দ াথাে?
79

--- টযটন দবাধ্িে িাক্তাকরর খ্ুাঁকি দবটরকেকছন।
--- পকর আকর টদন উনার সকঙ্গ দদখ্া রকবা। এখ্ন র্কলা। আমাক এক্ষুটন এ এলা া ছাড়কয
িকব। ভূকপশ উকঠ পকড়। দরিার াকছ টগকে এ িু দাাঁড়াে। অটণমাক বকল, দদকখ্া দযা, বাইকর
দ ান গুন্িািাযীে দলা দাাঁটড়কে আকছ ট না। ্ামু দলা িা আমাক শাটসকেকছ, দ েুক পাটঠকে
নাট দশাধ্ দনকব।
অটণমা দসািা িকে দরিার টদক একগাকয একগাকয বকল, যুটম আমার দপছকন দপছকন একসা।
দ াকনা ভে দনই। এই দদকখ্া। বকলই অটণমা যার ভোটনটি বোগ দথক এ িা র্ র্ক
াকলা
পদাথচ দবর কর দদখ্াে।
ভূকপশ অবা িে, টপস্তল! দ াকেক দপকল যুটম!
অটণমা িাকস, রাস্তাে কুটড়কে দপকেটছ। থানাে িমা দদকবা বকল দরকখ্টছলাম। এখ্ন দদখ্টছ াকি
লাগকছ। একসা, আমার দপছন দপছন। অটণমা আবার ভোটনটি বোকগর দভযর টপস্তলিা ঢুট কে দদে।
--- দযামার বোগিা আমার াকছ দাও। বকলই ভূকপশ অটণমার াছ দথক বোগিা টনকে াাঁকধ্
দঝালাে। রাস্তাে দবটরকে একস ভূকপশ বকল, র্কলা যাড়যাটড়। পাাঁর্িা বাদড়ক আকগ গুটল কর
নামাকয িকব।
অটণমা বকল, বুকঝটছ। র্কলা।
দর্কয দর্কয ওরা স্পষ্ট্ দির পাে, ওকদর র্াটরটদ ট কর এ িা ঝড় ক্রমাগয পোাঁর্ খ্াকে আর
খ্াকে।

সূটর্পত্র
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মুক্তগদে

টবেণ্ণ দর্াকখ্র ভাো
নকুল রাে
স্তন্যপাকনর সমে অটধ্ মকনাকর্াকগ টনটিয দ াকলর টশশুটি যার মাকের মুখ্মণ্ডকলর ভাো বুঝকয
পাকর; অথবা, যার টনকির মা না-িকলও টশশুটি র্খ্ন দ াকনা স্তন্যদাটেনীর স্তন আাঁ কড় দধ্ পান
কর র্াে, অথবা, স্তন দধ্িীন থা কলও টশশুটি র্খ্ন স্তকনর আ েচকণর সমে ালীন সিাগ দর্াকখ্
যাাঁক দদকখ্ দদকখ্ সমি অটধ্ াকর টমটশকে ধ্ীকর ধ্ীকর এ টদন দ াল দছকড় দ-পাকে দিাঁকি প্রথকম
করর খ্াি বা শর্ো, যারপর দমকঝ, যারপর উকঠান, উকঠান দপটরকে বাসার বাইকর প্রথম পা রাকখ্
সড়ক – এ টদন রািপথ ধ্কর পৃটথবীর নানাপথ ুরকয র্াে; টবর াকছ টবযার শকব্দর পটরর্ে
দযমটন।
টপ্রে মানুকের মকধ্ে িেদাত্রী, িেদাযা ালক্রকম অমর িকে দবাঁকর্ থাক মানবসমাকি। সমাকি
বসবাস কর মানুে। দর্ক াকনা মিৎ টবক মানুকের সাংসাকর টনকিক টমটশকে বাাঁর্কয পছন্দ
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করনা। দবাঁকর্ থা ার সমে এই টবশ্বসাংসাকর দর্-পটরর্ে টযটন পান, যার মূলেটবর্ার রার সমে
টযটন সামাটি অটস্থরযার দভযর দথক ও খ্ুাঁকি পান টনকির সকঙ্গ সাংসাকরর মূলসাংকর্াগটি। এই
সাংকর্াগ র্াাঁরা ধ্কর রাখ্কয পাকরন না, যাাঁরা টব িকয আকসন টন – একসকছন টনকির বেথচযা
অকন্যর াাঁকধ্ অপচণ কর দাশচটন দমিাকি র্ টর্ কর দবলা ািাকনা, র্াক ইাংকরটিকয যারা
বকলন time pass; সাংিামী দর্যনার মানুে টনকির বেথচযাক অ পকি স্বী ার রার সমেও
খ্নও বকলন না ‘আটম সাংসাকরর িন্য দখ্কি মরলাম, ট ন্তু দলাক আমাক বুঝকলা না’।
এসব থা আকস যাকদরই র্ারা টনকির ৃয কমচর ওপর টবশ্বাস িাটরকে বকসকছন। র্টদ যারা দ াকনা
মানুকের শুধ্ু মুখ্মণ্ডলটিও টবর্ার রকয বকসন, ভাকলা কর পর্চকবক্ষণ কর যাকদর মকনর খ্াযাে
note কর রাকখ্ন, যখ্ন এ সমে আেনা ছাড়াই টনকির মুখ্দশচন রা সম্ভব। যখ্ন যারা বুঝকবন
দর্, অসিাে মানুেকদর মকধ্ে দসইসব নারী ট াংবা পুরুে, টশশু-ট কশার-ট কশারীকদর টবেণ্ণ দর্াকখ্র
দভযর যাকদরই বুক িকম-থা া দঃকখ্র সামুটয দঢউ খ্ুব আকস্ত কর িলছটবর প্রকলপ টদকে
দগকছ যাকদরই এ দা সাংিামী-সমে।
মানুকের সমস্যা টনকির সমস্যার সকঙ্গ যুলনা কর দর্ক াকনা সৃটষ্ট্শীল মানুকের পকক্ষ এই পৃটথবীকয
দবাঁকর্ থা া সম্ভব। ারণ আনকন্দর ভাো এক িন সন্ত্রাসীর মকধ্ে থাক , অ ারকণ মানুে কর
আনন্দ পাে; ট ন্তু যারা খ্নই টবেণ্ণ দর্াকখ্র ভাো বুঝকয পাকরনা, ারণ যাকদর দ াকনা দঃকখ্র
গভীরযা দনই; যাকদর অনুকশার্না দনই, মানবপ্রীটয দনই, যারা আসুটর -টিন অটধ্িিণ কর এই
পৃটথবীকয একসকছ, এবাং যাকদর মৃযেু কি যাকদর মকযা অসুকররই িাকয।(শাটব্দ ঃকসকপ্টম্বর২০১৬)
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শটেকুল ইসলাকমর দটি ছড়া

টদকশিারা
আকমটর ার বাবািী বুশ,
কর শুধ্ু িাসিুস,
বৃকিকনর র্ার্া দেোর,
এ দম দিমক োর।
রাটশোর ভ্লাটদটমর পুটযন,
বুশ দেোকরর নাটযন,
মাকঝ মকধ্ে থাপ্পড় মাকর,
আবার র্ুমুও খ্াে পকর।
িামচাটনর দগরিািচ দশ্রাকেিার,
বুশ দেোকরর রািার।
এ দম এটগকে,
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দর্ৌেবার র্াে টপাঁটছকে।
ইরাট বাকপর দবাঁিা সাোম,
খ্াটল িাকয কর শুধ্ু িামযাম।
ইরাটন দনযা আোযুল্লাি দখ্াকমটন,
বকল শুধ্ু বুশ দেোর িারামী।
এটদক পড়শী ভারয মাযা,
বৃটষ্ট্ দদকখ্ ধ্কর ছাযা।
আর ছাগকলর টযন নম্বর ছানা র্ারা,
িাটযসাংক র টদক দর্কে টদকশিারা যারা।

ভাো
টদন র্াে মাস আকস বছর দদে পাটড়,
িািার বছর পকরও থা কব একুকশ দেব্রুোরী।
একুশ দমাকদর গবচ, একুশ দমাকদর িািয দর্যনা,
একুশ দমাকদর অমূলে ধ্ন, স্মরণ টরকে দদে দবদনা।
একুশ একলই মকন পকড় ভাই িারাকনার দশাক র টদন,
দশাধ্ িকবনা িাটন যাকদর আত্নযোকগর টবটনমকের ঋণ।
একুশ মাকন আশা, একুশ মাকন আতিচাটয ভাো,
একুশক রাঙ্গাে েু্ল, একুশ িল বাাংলার মূল।
এ ধ্রাধ্াকম ুকর টেকর একুশ দর্ভাকবই আসকব র্যবার,
মকন িকব দস্লাগাকন আকছ সালাম, বর য, রটে , িববার।
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টবযা

টনবচাটর্য িলুদ বসকত
নকুল রাে
হৃদকে দলকগকছ নকিা া মটস্তকষ্কর সম্প্রসারণ, িীবকনর উন্নটয
এখ্ন িীটব ার দ ালািকল --- র্ামড়ার টনকর্ বেকসরই উদািারণ
আমাকদর খ্ুব টন ি আত্মীে, অতরযম বলকয এ টপস রুটির
দদচাত প্রিসন, --- এপর্চত টলকখ্ এ িন টবর অলসবেথা িাকগ
সমাটিয িল ও অযল দর্কিরা মূ াটভনকের সমে মকন পকড়,
দকধ্র মেদাকন েুিকছ িগবটগ দঢউ --- দঢউকের যরকঙ্গ নার্কছ
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থা টলর সেলযা, পীড়নর্ন্ত্রণাে মুকখ্ একস ঝাাঁটপকে
পড়কছ বাচ্চাটশশু, দপ্রম যুটম নাটযদী চ আত্মিযোর োাঁস
র্টরত্রিীনযার র্াপ সহ্ করও িাযমুখ্ ধ্ুইকে সাবান দরকখ্টছ
যাক , টনিচনযাক র্মচকরাগ বাাঁটর্কে আমাকদর টপ্রে স্পশচ শুট কে
খ্াক্ খ্াক্ রু , সবাই িানু --- আমরা স্বযন্ত্র দিকমর দভযর
সািকগাছাকনা মনীেীছটব --- টনকর্ পদকসবা-ধ্ূপ াটঠ জ্বলু
টনকিকদর দর্িারা টনকিকদর দবটশ াকি লাকগনা --- টদ্বযীেপক্ষ
একস বলু ‘ভাকলাবাটস দযামাক অপল ’ যবুও থা থাক
দপ্রম ট কুকোযলার বালটযর দটড়? দিকন দযালা ক্রমশ িল?
নাঃ দি, বাসনার দর্িারা ও অথচ আ ািার মকযা নে, যাই িাটন
হৃদকে দলকগকছ দমৌকিা া, এ দযা মাথার দভযকর গুনগুনসম্প্রসারণ,
দছকলটির র্ুম্বন দিকন যুলকছ অগাধ্ টবশ্বাস --- দমকেটির ্ােটব
িল, শুধ্ু দোোরা ছাড়াও দমকেকদর অকন াি, টিবাটি
টবছানা শুক াকনার দটড়, ণ্ঠকদকশ আকক্ষপটপ্রে দর্ৌনযাপ্রিসন
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টবযা

ৃটিবাস র্ক্রবযচীর দটি টবযা

িান
আমাে দিক কছ নদী, সাযসাগকরর বাযাস
দিক কছ পািাড়শীেচ, োিা িটম, দিক কছ পাটখ্র আ াশ
দিক কছ বকনবাদাকড় ুকর দেরা মানুে
অন্ধ াকরর দগাপন আস্তানা
দিক কছ রািনীটয, ধ্মচ ও অধ্কমচর িিা
দিক কছ র্ার দদোকলর দশচন
যথা টথয টব ও টমথোর মুকখ্াশ
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স্বকপ্নাটেয আটম, গভীর সুেুটপ্ত দথক , দপ্রকমর হৃদে দথক
অজ্ঞান-র্ুম্বন দথক দিকগ উঠলাম
িায-পা বাাঁধ্া এ িড় মধ্েটবি শরীকরর মকযা।

অকন টদন পর
আমার দদখ্ার দর্াখ্ ট বন্ধ িকে দগকলা!
সামকন বহুদূর দর্ রাস্তা ঝলমল কর উঠয দসটি
আকরা দূকর সকর দগকছ, দদটখ্না প্রাকণর টর্হ্ন
অক্ষরগুকলা িঞ্জাকলর স্তকর দমছুি
দ াথাে টছলাম একযাটদন।
প্রাণপকণ দিাকয সরাই িঞ্জাল,
দ াথাে আমার টপ্রে অক্ষররাটশ
আটম দদশলাই ঠুট , আ াশ েুাঁকড় দস ী দাউ দাউ জ্বলা!
আমার অক্ষর, দস দযা ওকড় না দপাকড় না
দর্ন স্তরীভূয টশলা
আটম দছটন আর িাযুটড়র িুাংিাাং শুটন
দদটখ্ ীভাকব দযামার রূপ অপরূকপ দমকশ
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মুক্তগদে

অযোির্চ ক্ষমযা
শুভাং র টনকোগী
টিন-এি বেসিা এমটন দর্ নযুন কর ট ছু ভাল াি রার িকন্য আনর্ান কর মনিা। দরাি
স াকল ুম দথক উকঠ দগাোল র দথক গরুছাগল দবর কর যাকদরক টনটদচষ্ট্ িােগাে দবাঁকধ্ টনম
াটঠিা মুকখ্ টনকে নযুন বাটড়র দটক্ষকণর দখ্ালা বারান্দাে বকস সূর্চওঠা দদকখ্ টিৎ। টবকশে কর
শীকযর স ালকবলািা। পুবটদক যা াকলই ন সবুি আলুর দখ্য, সরকের দখ্য, গম ও লাইকের
দখ্য। এরই োাঁক সূর্চকদব সারা পুবআ াশ রটক্তম আভাে রাটঙকে ধ্টরত্রীর দ াকল দসানাটল
ট রণ ছটড়কে টদকে উষ্ণ অভেথচনাে দর্ন বকলন, ‘িাকগা, ওকঠা, প্রভায িল!’
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টিৎ প্রাযঃ াি দসকর মুটড় দখ্কে, ছাগলগুকলাক ও লােু-কুকুরিাক মুটড় খ্াইকে পড়কয বকস
দটক্ষকণর দখ্ালা বারন্দাে। ট ত আি আর যার পড়াে মন বকস না। লােু যার পাকশ টপছকনর পা
দকিা মুকড় বকস আকছ র্ুপটি কর, দর্ন যার মাস্টারমশাই, যাক পড়া বুটঝকে টদকে। যার
অন্যমনস্কযা লক্ষ কর লােু কুাঁই কুাঁই কর একস যার গাকল ও দঠাাঁকি আলকযা কর টিভ বুটলকে
বুটঝকে বলার দর্ষ্ট্া কর দর্ পড়াশুনাে মন টদকয।
দবলা বাকড়। টিৎ দদকখ্ দর্ খ্কড়র র্াকলর ছাোিা একসকছ খ্ুাঁটির াকছ। ্ান দসকর দ ান র কম
ভায দখ্কে স্কুকল র্াে বইখ্াযা টনকে।
র্য সমে র্াে যার মন আকরা দবটশ র্ঞ্চল িে। টিটেন িে। দখ্লাধ্ুকলাে মন দনই। ী এ
অিানা টর্তাে বোকুল িকে ওকঠ যার মন। ক্লাসরুকম টগকে বকস। টবজ্ঞান-স্যার ক্লাসরুকম ঢু কলন।
টযটন বলকয লাগকলন, “আি আটম দযামাকদর পড়াব প্লবযা। প্লবযা মাকন যরকলর ঊধ্বচমুখ্ী বল
বা ায। দ ান বস্তুক টস্থর যরকল বা গোসীে পদাকথচ আাংটশ বা সম্পূণচভাকব টনমটজ্জয রকল
বস্তুটি এ টি ঊধ্বচমুখ্ী বল বা ায অনুভব কর। এই বল বস্তুর ওপর লম্বভাকব প্রর্ুক্ত িে। এক
ওই যরল বা গোকসর প্লবযা বকল। প্লবযা বস্তুর যলকদকশ লম্বভাকব ঊধ্বচমুকখ্ টক্রো কর। প্লবযা
বস্তুর আেযকনর ওপর টনভচর কর। প্লবযা যরকলর গভীরযার ওপর টনভচর কর। প্লবযা টনভচর
কর যরকলর নকত্বর ওপর। এ খ্ণ্ড দলািাক টস্থর যরকলর ওপর দছকড় টদকল দসটি যরকলর মকধ্ে
িুকব দর্কয দদখ্া র্াে। আবার দসই দলািাটিক আগুকন গনগকন কর পুটড়কে িাযুটড় টদকে টপটিকে
পাযলা পায কর এ িু অবযল আ ার ধ্ারণ টরকে যরকলর ওপর দছকড় টদকল ভাসকয দদখ্া
র্াে। এর ারণ িল, দলািার িু করাটির আেযন ম, েকল িল অপসারণ রার ক্ষমযা ম,
দসিকন্য প্লবযা ম। টদ্বযীে দক্ষকত্র দলািার পাযটির আেযন দবটশ িওোে িল অপসারণ রার
ক্ষমযা দবটশ, দসিকন্য প্লবযা দবটশ। অথচাৎ দ ান এ টি বস্তু যখ্নই ভাকস র্খ্ন বস্তুর ওিকনর
দথক প্লবযা দবটশ িে। এর টবপরীয িকল যরকল িুকব র্াে বস্তুটি। এই এ ই ারকণ বড় বড়
িািাি, দনৌ া িকল ভাসকয পাকর। দর্ যরকলর নত্ব র্য দবটশ দসই যরকলর প্লবযা বা ঊধ্বচমুখ্ী
বলও যয দবটশ। আবার যরকলর গভীরযা দর্খ্াকন র্য দবটশ দসখ্াকন যরকলর প্লবযা বা ঊধ্বচমুখ্ী
বলও যয দবটশ। সমুকযর িল লবণাক্ত যাই নত্ব দবটশ। মাকন প্লবযা দবটশ, দসিকন্য সমুকযর
িকল দ ান বস্তুক ভাসাকয, টনকি ভাসকয, সাাঁযার ািকয সুটবকধ্ িে। সমুকযর িকল প্লবযা দবটশ
বকল বড় বড় িািাি, দনৌ া দর্ পটরমান িকলর ওপর দভকস থাক গঙ্গা বা নদীর িকল প্লবযা
ম বকল যার দর্কে ম পটরমান িকলর ওপর দভকস থাক । এ টি সাধ্ারণ উদািরণ টদই। এ টি
সূর্ক যিচনী ও বুকড়া আঙুল টদকে ধ্কর টস্থর যরকলর ওপর শুইকে টদকল দসটিক ভাসকয দদখ্া
র্াে, আবার দসটিক লম্বভাকব টস্থর যরকলর ওপর ছাড়কল িুকব দর্কয দদখ্া র্াে। দযামরা বাটড়কয
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এটি পরীক্ষা কর দদখ্কয পার,” বকল টযটন থামকলন। যার সারাটদকনর র্াঞ্চলে কে টমটনকিই
দ কি র্াে। টস্থর পল িীন দৃটষ্ট্কয টিৎ ভাবকয থাক , এ িা সূর্ িকলর ওপর ভাসকব! ট
কর
সম্ভব! পরীক্ষা কর দদখ্কযই িকব! স্কুল ছুটির পর বাটড়কয একস বই-খ্াযা দরকখ্ এ িা সূর্ক
যিচনী ও বুকড়া আঙুল টদকে ধ্কর শুইকে দদে টস্থর যরকলর ওপর। দস টবস্মকে িযবা িকে দর্কে
দদকখ্ দর্ সটযেই ভাসকছ িকলর ওপর। যার টবকব যাক নাড়া টদকে বকল, এ িা সূর্ র্টদ িকলর
ওপর ভাসকয পাকর যািকল দস টনকি িকলর ওপর ভাসকয পারকব না দ ন? ট ন্তু ..। এ গাদা
ট ন্তু টিৎ-এর মাথাে িি পাট কে বকস।
িীে াকল ্ান রার সমকে টিৎ অযবড় যালপুকুরিাক সাাঁযকর ওপার-এপার কর। ওিা অকনক ই
কর। ট ত দ ান অঙ্গপ্রযেঙ্গ না দনকড় িকলর ওপর দভকস থা া সিি থা নে। যার টবকব
আমযা আমযা কর বকল, দ ান ট ছুই অসাধ্ে নে। সুটর্টতয পটর ল্পনাে মকনর প্রবল ইোশটক্ত,
দিদ, পটরশ্রম, টনষ্ঠা ও অধ্েবসাে দ্বারা অকন অসাধ্ে ািক সিকি রা র্াে।
যার নযুন ক্লাস শুরু িে। সাাঁযকর পুকুকরর মাকঝ টগকে িকলর ওপর টর্ৎ িকে শুকে পকড়। প্রথকম
িায দকিাক শরীকরর দ-পাকশ িকলর ওপর দরকখ্ পা-দকিাক নাড়াকয থাক । ট ত মাথা িুকব
র্াে। এবার পা-দকিাক টস্থর দরকখ্ দ-িায টদকে িল ািকয শুরু কর, ট ত িায-পা না দনকড়
দভকস থা া র্াে না। এ-ভাকব কে টদন দর্ষ্ট্া রার পর যার সব দর্ষ্ট্া টবেকল র্াে। উপলটব্ধ
কর এভাকব রকল িকব না। টর্তা কর প্রথকম দকিা িায ও দকিা পাকের দর্ দ ান এ টিক টস্থর
দরকখ্ বাট টযনটিক িকলর ওপর নাড়াকয িকব।
পুকুকরর মাকঝ টগকে প্রথকম বাম পা’টিক টস্থর দরকখ্ বাট টযনটিক নাড়াকয থাক । টদটব্ব দভকস
থা া র্াে। এভাকব কে টদন রার পর বাম এবাং িান পা টস্থর দরকখ্ শুধ্ু িায দকিাক নাড়াকয
থাক । দকিা পা এ সকঙ্গ টস্থর দরকখ্ ট ছুকযই দভকস থা া র্াে না। পা-দকিা দসািা পুকুকরর
গভীকরর টদক র্কল র্াে। অন্যভাকব িায দকিা টস্থর দরকখ্ পা’দকিাক এ সকঙ্গ নাড়াকয থাক ,
ট ন্তু মাথা িুকব র্াে। ট ছুকযই সূকর্র ময দভকস থা া র্াে না। ট ছুকযই বোকলে আনকয পাকর
না।
টদন র্াে, মাস র্াে। টিৎ ভাকব যািকল ট যার টর্তাভাবনা ভুল! বোকলে শব্দিা মাথাে খ্ুব
দ ারাকেরা কর। দস ঈশানক াকণ দযাঁযুল গাছিার যলাে উকঠ আকস। এ িা টসম টনকে মানুে
আাঁক আর মকন মকন িকে না বকল াকি ক্রস টর্হ্ণ টদকে । আবার আাঁক , আবার াকি। এমন
সমে টবকব বকল ওকঠ, ক্রস টর্হ্ণিাই দযা বোকলে! দস যড়া কর লাটেকে ওকঠ আর মকন মকন
বকল, দবাধ্ িে এ িা সূত্র পাওো দগকছ! দস পুকুকরর মাকঝ টগকে িকলর ওপর টর্ৎ িকে শুকে
বাম-িায ও িান-পা টস্থর দরকখ্ িান-িায ও বাম-পা নাড়াকয থাক । দভকস থা কয অসুটবধ্া িে
না। এভাকব টদন কে অভোস রার পর িানিায ও বাম-পা টস্থর দরকখ্ বাম-িায ও িান-পা
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নাড়াকয থাক । এবাকরও দভকস থা কয অসুটবধ্া িে না। এভাকব আকরা কে টদন অভোস রার
পর সব ট ছু টস্থর দরকখ্ িকলর ওপর দভকস থা ার দর্ষ্ট্া কর। আকগর দথক ভাল বকি ট ন্তু
পুকরাপুটর দভকস থা া র্াে না। আির্চ! এয করও সম্ভব িে না। দসও নাকছাড়বান্দা, এর দশে
দস দদকখ্ ছাড়কব! যার টবকব বকল, ‘সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টর্তা র আর লক্ষে র।’ দস খ্ুব িাল া কর
িায-পা নাকড়, টর্তা কর আর লক্ষ কর। প্রশ্বাস দনে আর টনঃশ্বাস ছাকড়। প্রা ৃটয টনেকম দপি
েুকল ও কম। ট ন্তু ট আির্চ! সূকর্র ময দভকস থা া র্াে না। টবকব বকল, ‘আকরা টনেকমর
টভযকর ঢুক টর্তা র।’ এ সমে িযাশ িকে দী চ শ্বাস টনকযই দস িকল িুকব র্াে। নাক ,
মুকখ্ িল ঢুক েোর্ েোর্ কর এ া ার াণ্ড। প্রথকম যার মকন িকেটছল দর্ দ উ বুটঝ যাক
িকল িুটবকেকছ। পরক্ষকণই দস বুঝকয পাকর দর্ দী চ শ্বাসই যার িুকব র্াওোর মূল ারণ। দবশী
লম্বা কর শ্বাস দনবার সমে দদকখ্ আকস্ত আকস্ত শরীরিা িকল িুকব র্াে, আবার দবশী লম্বা কর
শ্বাস ছাড়ার সমে শরীরিা আকস্ত আকস্ত এক বাকর িকলর উপরযকল ভাকস। যার মকন পকড় দর্
বাযাকসর ওিন আকছ। এখ্াকন মুখ্ে ভূটম া দনে শ্বাস-প্রশ্বাকসর দ ৌশল। র্াক এ থাে বকল,
‘প্রাণাোম।’
টিৎ ভাকব শ্বাস দনবার সমে ও শ্বাস ছাড়ার সমে র্টদ এ ই থাক যািকল প্রথকম িকল িুকব
র্াকব পরক্ষকণই আবার আকস্ত আকস্ত ভাসকব। ট ন্তু এিা যার লক্ষে নে। যার লক্ষে িল সূকর্র ময
িকলর ওপর-যকল ভাসা; এক বাকর টনষ্প্প্রাণ দদকির ময। এমন সমে েষ্ঠ ইটন্দ্রে নাড়া টদকে বকল,
‘যুটম প্রশ্বাকসর দথক টনঃশ্বাকসর সমেিা বাড়াও। আকর এ দর্ ইউকর া। সটযেই দযা। শ্বাস দনবার
দথক শ্বাস ছাড়ার সমেিা বাড়াকযই এক বাকর িকলর ওপর-যকল সূকর্র ময ভাসকয থাক ।
এসমস্ত মচ াকণ্ডর মূল সাক্ষী দশাকন। দস যার দথক পাাঁর্-ছ বছকরর দছাি। ট ন্তু টিৎ-এর
টপছকন দস আঠার ময দলকগ থাক , যাক অনু রণ রার দর্ষ্ট্া কর। ট ন্তু ঐ পর্চতই। পুকুকরর
মাকঝ টগকে আধ্ ণ্টা দথক এ ণ্টা শবাশকন শুকে ুটমকে টনকয অসুটবকধ্ িে না। মৎস্যাসন
অনাোকস কর। এইসমস্ত মচ াণ্ড দদকখ্ কে িকনর মকন নানা দ ৌযূিলী প্রে দদখ্া দদে। শবাশকন
শুকে শ্বাস দনবার সমে দপি সামান্য িকলও ওঠানামা কর। টনষ্প্প্রাণ দদকির ময ভাসকয িকল ওিা
রা র্লকব না। অথচাৎ আকরা সকর্যন িকে শ্বাস-প্রশ্বাকসর ািটি সম্পন্ন রকয িকব। টিৎ যার
পটর ল্পনা ময ািটি র্াটলকে র্াে। ট ন্তু ািটি সেল যখ্াটন?
আরটযটদ ও টবযা-ভাইটঝ প্রটযটদন টিৎ-এর ্ান রার আকগ ্াকনর াকি বকস পা দটলকে
দটলকে দখ্াসগল্প কর আর িকলর ওপর যার টবটভন্ন ার্চ লাপ লক্ষ কর যাক বকল, “দযার
মকধ্ে এ িা ট ছু আকছ।”
পকরর টদন সবার অলকক্ষে টিৎ যালপুকুকরর মাকঝ টগকে এক বাকর দশালার ময ভাসকয থাক ।
প্রটযটদন ার ময আরটযটদ ও টবযা-ভাইটঝ ্াকনর াকি পা ঝুটলকে বকস দখ্াসগল্প কর।
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দশাকনক আসকয দদকখ্ আরটযটদ টিকজ্ঞস কর, “টিৎ ই দর?” দশাকন বকল, “িাটন না, বাটড়র
দলাক রা বলল দর্ দস অকন ক্ষণ আকগ দবটরকে দগকছ।” এ িু দথকম পুকুকরর মাকঝর টদক আঙুল
যুকল বকল, “ঐ দযা পুকুকরর মাকঝ ভাসকছ।” আরটযটদ ও টবযা-ভাইটঝ এ সকঙ্গ বকল ওকঠ,
“ওভাকব দযা দ ানটদন ভাসকয দদটখ্টন!” দশাকনরও দ মন দর্ন সকন্দি িে। ইটযমকধ্ে মকনািদা
একস িাটির, দস বকল, দছকলিাক আটমও খ্ুাঁিটছ, খ্ন দর্ দ াথাে ী কর, দবাঝা মুশট ল!
“টিৎ,” বকল, এ িা িা দদে মকনািদা। দ ান সাড়া শব্দ না দপকে দশাকনক বকল, “দশাকন,
সাাঁযকর টগকে দদকখ্ আে!”
দশাকন সাাঁযকর টগকে িায পাাঁকর্ দূর দথক লক্ষ কর টিৎক । এ িু পকর ভকে ভকে বকল, “দবাধ্
িে মারা দগকছ!” মকনািদা ্াকনর াি দথক দর্াঁটর্কে বকল, “দিাকয কর দঢউ যুকল দর্াকখ্-মুকখ্
দদ।” দশাকন যাই রকয থাক । ট ন্তু যাকয টিৎ-এর দ ান অসুটবধ্াই িে না। মকনািদা আবার
বকল, “ওর িায দর্কপ ধ্কর দিাবা!” দশাকন যার র্থাসাধ্ে দর্ষ্ট্া কর এ িুখ্াটন িুটবকে দরকখ্
যারপর দছকড় দদে। শ্বাকসর ািটয দিযু টিৎক দিার কর শ্বাস টনকয িে, েকল দপিিা েুকল
ওকঠ। দশাকন সকঙ্গ সকঙ্গ দর্াঁটর্কে বকল, “ দবাঁকর্ আকছ!” দবাঁকর্ আকছ শুকন টিৎ যাড়াযাটড় যার
শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাটব কর টনকযই দশাকন বকল, “না, সটযেই মারা দগকছ!”
টিৎকদর বাটড়কয দঃসাংবাদ দদওো িকেকছ। যার ঠািা বকলন, “দযাকদর মাথা খ্ারাপ, যাই দযারা
ওর ম ভাবটছস। দখ্া ার ট ছু িকল আটম আকগ িানকয পারকবা।”ইটযমকধ্ে ্াকনর াি দথক
দবশ কে িকনর ান্নার স্বর টিৎ শুনকয পাে, ট ন্তু যার িাসা, নড়ার্ড়া রা, দিাকর দিাকর
শ্বাসপ্রশ্বাস দনওো সবই বারণ।
মাঝপুকুর পর্চত সাাঁযকর একস খ্াটন ক্ষণ সাাঁযকর থা া, যারপর টনকির ভর সামকল আকর িনক
দিাবান সিি থা নে। দশাকনরও দ মন দর্ন ভে ভে কর! মুখ্ টদকে যার আর থা দবর িে
না। যবু এ র ম দিার কর দর্াঁটর্কে বকল, “দিা – দিা – দিাবান র্াকে না!” মকনািদা দিার
কর দর্াঁটর্কে বকল, “ওর বুক দর্কপ বস।” দশাকন এ র ম সািকস ভর কর টিৎ-এর বুক
দর্কপ বকস। টিৎ পুকরাপুটর িকল টনমটজ্জয। যার বুক বসকয দপকর দশাকনর দবশ আরাম লাকগ।
মকন মকন বকল, ‘এবার র্াে দ াথাে!’
টিৎ এর আর দম দনই। দযকড়কমকড় উকঠ দশাকনক ধ্কর িকল িুটবকে দরকখ্ দছকড় দদে। দশাকন
আযচনাদ কর বকল ওকঠ, “ওকর – বাবা – দর দখ্কে দেলকল দর! ওকর – বাবা – দর দখ্কে দেলকল
দর! টিৎ িীবদান দপকেকছ দর!” বকল র্য দিাকর পাকর ্ান াকির টদক টেকর দর্কয থাক । টিৎ
টপছকন টপছকন যাক যাড়া কর টনকে আকস। দশাকন ্াকনর াকির দমকঝকয উকঠই মাটিকয পকড়
দবাঁহুশ! সবাই টিৎক দদাোকরাপ কর বকল, “দযার িকন্য দশাকনর এই অবস্থা! ওর ট ছু িকল
যুই দােী থা টব!” বুঝুন অবস্থাখ্াটন। ট
রকয ট িকে দগল! মকনািদা দশাকনর দর্াকখ্-মুকখ্
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িল টদকযই দশাকন দর্াখ্ খ্ুকল সামকন টিৎক দদকখ্ই আবার অজ্ঞান। মকনািদা দশাকনর সিুখ্
দথক টিৎক সটরকে দনে। খ্াটন পকর দশাকনর জ্ঞান দেকর। টিৎ দদকখ্ দর্ দ’এ িন বাকদ বাট
সবারই দর্াকখ্ িল। টবযা ভাইটঝর দর্াকখ্ িল! অথর্ মুকখ্ এ গাল িাটস টনকে বকল, “আে
দযাক এ িা প্রণাম টর।” টিৎ মকন মকন বকল, ‘যািকল এিা সেল। দিকস মুকখ্ বকল, “আর
এ িা মযলব মাথাে একসকছ।” বকলই দশাকনর সকঙ্গ দর্াখ্াকর্াটখ্ িকযই দস বকল, “যুই দবাঁকর্
আটছস?”
’টদন ধ্করই এ িা থা মাথাে ুরপা খ্াে। যখ্ন বাটড়কয ভায-রান্না, ধ্ান-দসদ্ধ, গরুরাাঁিা ইযোটদ সম্পন্ন িয মাটির িাাঁটড়কয। ভায সকময মাটির িাাঁটড় যবার যার দর্াকখ্র সামকন
দভকঙকছ! দসই ভাঙ্গা অবযল দখ্ালামকুটর্ িকলর ওপরযকল ছুকড় টদকল দ মন দনকর্ দনকর্ যাযা–
তথ, যাযা–তথ রকয রকয পুকুকরর এপ্রাত দথক ওপ্রাকত দপৌাঁকছ র্াে। ট ন্তু এ খ্ণ্ড ইকির িু করা
বা শক্ত দস্টান টর্পকসর দবলাে দযা িে না! পকর টর্তা কর বুঝকয পাকর দর্ দখ্ালামকুটর্টি অবযল
ও আেযকন দবটশ থা াে গটযকবগ, পৃটথবীর অটভ েচ বল, িকলর প্লবযা এবাং টনউিকনর যৃযীে
সূকত্রর িকন্য দখ্ালামকুর্টি দবমালুম পুকুর দপটরকে র্াে। অথর্ দসই দখ্ালামকুর্টি িকলর ওপরযকল
দছকড় টদকল আকন্দাটলয িকে দিকল দকল িুকব র্াে। এইসব দদকখ্ ও টর্তা-ভাবনা কর যার মকন
িকেকছ যািকল দস িকলর ওপর টদকে দদৌড়াকয পারকব না দ ন? মকনর প্রবল ইোশটক্ত, দিদ,
টনষ্ঠা, অধ্েবসাে ও সুটর্টতয পটর ল্পনাে যার মকন দিকগ ওকঠ অদমে দ ৌযূিল!
পকরর টদন ্াকনর াকি একস িাটির িে। শ্বাস দনওোর দথক শ্বাস ছাড়ার সমেিা দবটশ রকয
িকব। প্রাণাোকমর এই দ ৌশলটিই মুখ্ে অে। িাঙা দথক প্রথকম িকল নামার সমে প্লবযা পাওো
র্াকব না। াকিই দ্রূয গটযকবকগ পুকুকরর িকলর ওপর আলকযা পা ছুাঁইকে দর্কয িকব। এই সমে
টনকির মকনর ভাবনাটিক ঊধ্বচমুখ্ী কর রাখ্কয িকব। পটর ল্পনাময শ্বাস সম্পূণচ দছকড় টদকে
খ্াটন িা দূর দথক খ্ুব দিাকর ছুকি আি-দশ পা দর্কযই ভারসামে িাটরকে িকল পকড় র্াে। ্াকনর
াি দথক িাাঁ কর যার দখ্লা দদকখ্ কে িন। মকনািদা খ্ন একসকছ দখ্োল করটন। দস বকল,
“টিৎ ওকঠ আে!” টিৎ সাাঁযার টদকে উকঠ আকস পুকুর পাকড়। আবার এ ই ভাকব এ দথক দই
পদকক্ষকপ শ্বাস টনকে টযন-র্ার পদকক্ষকপ ছাড়কয ছাড়কয িকলর ওপর টদকে দদৌকড় মাঝপুকুর
দপটরকে র্াে। আবার এ ইভাকব অভোস রকয রকয উপলটব্ধ কর দর্ প্লবযার ী দারুণ ক্ষমযা
এবাং এর এ টি বৃিৎ িগৎ আকছ। প্লবযা ও প্রাণাোকমর সািাকর্ে িকলর ওপর টদকে দদৌড়ান
সম্ভবব, অটয অব্ই সম্ভবব। এ টি অন্যটির সম্পূণচ পটরপূর । িনাটি এ টি অযোির্চ বাস্তব।
দটির টমটলয প্রকোকগ সৃটষ্ট্ িে এ দারুণ অযোির্চ ক্ষমযা!
সূটর্পত্র
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টবযা

লোণব্রয র্ক্রবযচী দটি টবযা

নীলার্ল
টনকির দভকব র্াাঁরাই আকসন ট ছুিা আলাদা বেবস্থা যাাঁকদর িন্য;
দর্মন সামকন দবটরকেই অকিা দসািা মিার্ান দস্টশাকনর টদক র্াকব,
আর দসখ্াকনও টবশাল দগাল টড়, সন্দীপন যাাঁয কর স্বনাকম
টলকখ্কছন, টবখ্োয িবার আকগ সবাই এ বার অতয এখ্াকন আকসন।
আপটন টনকিও দরাঁকধ্ দখ্কয পাকরন, দপছকনই সমুয ঝাউবীটথ
শাাঁকখ্র দদা ান; দদকখ্কিকখ্ র্ান ভাকলা, দাাঁড়াকবন না, অটযটরক্ত
দ ৌযূিল নে, র্টদ দ ঊ গান কর রু না
সামকনই নীলার্ল, আটম আটম গন্ধ দেকল র্াওো।
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অনাটদ দি র্াত্রীদল
অপটরকমে মৃযুে ও পযন সকঙ্গ কর দর্ দনকমটছল র্াত্রাপকথ
দসই দ বল টলকখ্ র্কলকছ অর্ঞ্চল মিািীবকনর থা
খ্ন স াল িকব, িকেটছল দ ান াকল
মকন কর দ উ বকস থাক টন, দ ন র্াওো
র্কলটছ দ ান ালপুরুকের াকছ, এ বৃিাত ার মকন আকছ?
দর্কয িকব, শুধ্ু এই থা দিকন অর্ুয মানবর্াত্রী
এটগকেকছ রাটত্রটদন বীি দথক ব্রহ্মাণ্ড অবটধ্;
সুনাটম দযা উপলক্ষ, য দঢউ, যশয ধ্বাংস ও মরণ
মরুঝড়, ালাতর উচ্ছ্বটসয
বেটথয বন্দনা মানুে দপকেকছ বকল
টদনরাটত্র ইটযিাস টলকখ্ ক্রমাগয;
অনাটদ দি অপরাকিে, দযামার র্াত্রার পকথ
আমাকদর ভূটমষ্ঠপ্রণাম।

সূটর্পত্র
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টবযা

টদলীপ দাকসর দটি টবযা
আমরা দর্খ্াকন থাট
আমরা দর্খ্াকন থাট
দস এ িািা ার-প্রধ্ান এলা া।
এ বছর দযমন বেচা ই!
সারা আ াশ িুকড় শুধ্ু আশ্বাকসর আনাকগানা
আমাকদর বুক র দভযর দযা
শুক াটেকলা এযটদন,
এবার নদী-নালা-খ্ালটবলও।
শুক াকয শুক াকয
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হৃদে দর্ৌটর্র মাঠ।
শু কনা পুকুকর দ র্ান রকয নাকম?
মাটঝরা বকলকছ,
পুবাটল িাওোে নাট দঠল ধ্করকছ।
আর ট ছুটদন পর ইটলশ দযল ঝরাকব।
দশ িনপকথ ইটলশ বোপারীকদর
দারুণ টভড়।

আরবান এলা ার ছাো
আরবান এলা ার ছাো নন-আরবান দথক
বড় িে নাট । দরৌকযর দদমা
নন-আরবাকন টযর্চ িকয পাকরনা। দসখ্াকন দযা
স্কাইক্রোপাকরর দরোকরটে দনই,
োাঁপা উচ্চযার মারামাটর দনই। ন্িাক্ির,
বোবসােী, প্রাইকভি টিউির, প্রো টিস, ুে
এবাং প্রযারক র এয সমৃটদ্ধ দনই।
টমউটনটসপাটলটি এলা া টবস্তৃয র্যদূর, যার বাইকর
রাস্তা াকির দযমন দদমা দনই। িাওোই র্প্পল,
াাঁর্ামাটির পকথ র্য টনরাপদ
আরবান-গটবচয পকথ যযিুকু নে।
আরবান পীকর্র পকথ
ছাোরা লম্বা পা দেকল িাাঁকি।
গলাকনা পীকর্ আিক থাক দছাঁড়া র্প্পল।

সূটর্পত্র
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মাধ্ব বটণক র দটি টবযা
ভ্রমণ
সারাটদন বৃটষ্ট্ ছটড়কে
নবটনটমচয দসযুর টনকর্ টবশ্রাকম দগকছ আকলা।
এ টি দিানাট শুধ্ু পািারাে আকছ
আর দ উ র্াকব না ওটদক ।
িীবকনর দবাধ্ দভকঙ দগকল
িু করা িু করা রসুন দ াোর মকযা
আলাদা ইটযিাস গকড় ওকঠ। সাংস্কাকরর
িাদকিানাে পুকড় র্াে পাকশর বাটড়,
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দর্ স্বভাকব দলািা দভকঙ র্াে, সকর দাাঁড়াে না।
বেকসর ক্ষটেষ্ণু স্বভাব মকনও বাসা বাাঁকধ্।
শুধ্ু আমাক নে, িাটরকে দদে
আমাকদর টদনাকতর ভ্রমণ।

্ান
বািাকরর দশেপকবচ একস দভকঙ দগল
গঙ্গািল। নষ্ট্ পাযকুকোর ভূযুকড় অকভেস
টগকল দখ্ল বুকনা তবশাখ্ীর আাঁযুড় র।
খ্নও সশকব্দ খ্নও ুমত াকশ
আাঁর্ড় াকি শঙ্খবাাঁধ্া দিানাট র ভ্রমণ
দভাকরর পাযারা িাকন দিমতশৃঙ্গার
তবষ্ণবীর াি দথক িায দূকর টবিন মাঠ
আ ণ্ঠ দপ্রম গকল গকল মাকঠ েুল দোকি
পাটখ্রা রিট নীর ভাোে পাখ্া ঝাপিাে
াি ছুাঁকে দাাঁটড়কে থাক অকবলার ্ান
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টবমকলন্দ্র র্ক্রবযচীর দটি টবযা
এই দমকেটি
এই দমকেটি শাত অটয দাটড় মা ট াংবা র্টয
যািকল আর ীকসর ক্ষটয
আটম ট আর দষ্ট্মটয লঙ্কাপটয
যুটম র্খ্ন নদী পুকুর লম্বা খ্াল ট খ্ন্দ-খ্ানা
যখ্ন আটম ভাসটছ িকল এ িা দকিা র্ুটরপানা
ী আর ক্ষটয
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আটম দযা আর পানক ৌটড় নই
িুব টদকে মাছ পাটলকে র্াব
এই দমকে যুই বণচমালা, টনযেনযুন শব্দ গাাঁটথস!
ার িকন্য দিোৎ্ারাকয দছাট্ট শাটড়র আাঁর্ল পাটযস?

মিা অষ্ট্মী
বাাঁটশকয বাবার আঙুল দথকম দগকল
ওস্তাদ আফ্যাবুটেন খ্াাঁ সাকিকবর বাাঁটশর সুর
িাটগকে রাকখ্ াশবন
দর্মন িায িটড়কে দগকল যবলাে
খ্াাঁ সাকিকবর দবাকল সমস্ত ধ্টরত্রী আকলা কর টশঊটল।
দসবারই প্রথম মিা অষ্ট্মী টযটথকয
টবসিচকনর বািনা দবকি উকঠটছল
আর আমরা এ মিাটমটছকলর দভযর টদকে
অন্য এ মিাটমটছকল িাটরকে টগকেটছলাম।
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সকতাে রাকের টযনটি টবযা
ট ছু দনই আর বাট
র্া টছল যলাটনকয --- উকব দগকছ
ট ছু দনই বাট আর --র্ারপাকশ াকর্র দদোল।
র্টদ ট ছু বকলা
রাকযর দিন বাাঁ া িকে র্াকব দূকর।
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দ র্াে, দ র্াে টশকরানাকম!
বটস্ত র, আকলা জ্বাকলা।
সরব বা নীরব, এ টি ছত্রা ও িোে না।
পান টর শুধ্ু --- যুটম আটম আর টপপাসা।
র্া টছল যলাটনকয --- উকব দগকছ।
ট ছু দনই বাট আর --র্ারপাকশ াকর্র দদোল।

প্রটযকর্াগ
অবনী বাটড় দনই।
টেকর একল বেস কযা িকযা যাাঁর?
শটক্ত না-বলকলও টবনে বকল টদকয পাকরন মাত্রা গুকন
অবনী দ াথাে আকছন, বকল টদকয পারকল; দিকনর
সিবাস দ’রাটত্র টনখ্রর্াে।
টবনাকম ব্জ্রপাকয দিকস ওকঠ সুনীল আ াশ
পাটখ্র নীকড়র মকযা দর্াখ্ যুকল মন্দাক্রাতা
অরকণে টমলাে।

104

অটলটখ্য
ট ছু দলখ্ার আকগ, দদাোকয আকলা গুকল টনই।
যাকয বদলাে ট ছু ? টদন বা রায ?
টলখ্কয র্খ্ন বকসটছ, দদাোকয াটল টছল না।
থা কযা র্টদ --- টদকনর থা টলকখ্ টনযাম রাটত্রর রকঙ।
আটমও অটলটখ্য যাই।
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লক্ষ্মণ বটণক র দটি টবযা

টবশ্বােন
োি ও পঞ্চান্ন দী চ টযন র্ুগ
ভাগ কর টনকেকছ সমকের সাকথ হৃদেও
এ িন অপরিনক িাকড় িাকড় দিকনকছ
দসামি মুরটগর ঝুাঁটি দোলাবার মকযা বু দোলাে গকবচ
েুকলর মকযা, আ াকশর র্াাঁকদর মকযা ওকদর আত্মিরা
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দর্-র্ার মকযা দাটপকে দবড়াে
দদকখ্ িুটড়কে র্াে সবার দর্াখ্
সুখ্-সুখ্ মূযচ িে, স্বগচ-স্বগচ অনুভূটযর িে দদে
এমন আনন্দিাকিও কুসাংস্কৃটযর িায ধ্কর
াকলাছাোর থাবা আছকড় পকড়
পরম্পরা দমলাকনা টঠন িকে দাাঁড়াে
োি-পঞ্চাকশর অবেব সটিটলয অটভমাকন াাঁকপ
উিরপক্ষ ভ্রূকক্ষপিীন
ওকিা টবশ্বােন।

টনিচলা সটযে-টমকথে
টনিচলা সটযে ট াংবা টমকথে ছাড়া আর ট ছু নে
সকযের সাংরকব র্াবার যাটগদ বুক আটম
শ্রেণ িুকড় অকুকযাভে দপ্রম খ্ুাঁিটছলাম
দর্-পথ আমাক বারবার টমকথের মাোে িটড়কে
দদটখ্কেকছ টমকথেক পাশ াটিকে সকযের দসাপাকন উিরকণর স্বপ্ন।
টশবজ্ঞাকন পাথরও বুক আগকল রাখ্ার মকযা দস-পথ
একযা একযা সটযে আগকল আসকছ
সমপটরমাণ টমকথেও
যটন্নবন্ধকন আমার মকন লাটলয িকয থাক
টিমালে মনস্তাপ; আর আটম
দযামার াকছ, যার াকছও সটযে-টমকথের ধ্ারাে ্ায িকয িকয
পথ দপটরকে আসটছ এ দ ারিস্ত িীবন।
সূটর্পত্র
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া টল গকঙ্গাপাধ্োকের দটি টবযা

এখ্নও
দমধ্াবী সমকের িায দছকড়
স্বকপ্নর িকন্য র্ারা দছকড়টছল র
যাকদর করর দাওোে মাকের অকপক্ষা এখ্নও
শীযলপাটি টবছাে।
উকঠাকনর দ াকণ দছাকট্টা দদালনর্াাঁপা দদাকল
আর মাথা দনকড় বকল, ভুটলটন দযামাে
পকথর সব আরাম টবট কেকছ র্ড়া দাকম
যবু িার মানকয দশকখ্টন স্বপ্নপুরুে। ভুলভুলাইো িাম দথক
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দবকরাকনার পথ দ ানও এ টদন বকল দদকব দ ঊ
এ টবশ্বাকসর ভ্রূণ দগাপন-গকভচ লালন কর স্বকপ্নর রণী।

অলী
এখ্াকন, সকন্ধ-নামা মাকঠ
টবযারা দিানাট িকে র্াে।
জ্বকল দনকভ, রবাটড় বানাে
এ-ওর টপকঠ দিলান টদকে িাকগ সারারায।
এ পকথ দযমন দ উ আকস না খ্নও
যবু দ ানও টনটশ পাওো রাকয
দ উ দ উ শুকন দেকল ভাসাকনর িা
ট ছু সটযে, ট ছু স্বপ্ন ট ছু বা আলী
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ঝড়-বালক র পদে
প্রযুেে দদব
ুটমকে আকছ র্ুগল র্রণ, ুটমকে আকছ িাকযর পাঞ্জা
যবুও বাল স্বপ্ন দদকখ্ ূটণচঝকড়র, স্বকপ্ন দদকখ্ ঝড় ও ঝঞ্জা
প্রীটযভািন শ্রাবণ দবলাে দস দদকখ্কছ আকবগপ্রবণ ৃটেখ্ামার
দস দদকখ্কছ মাযাল দরাকযর পাযাল শরীর িলটদ নদীর
দস দদকখ্কছ গণযন্ত্র, বুকনা দমাে আর রাখ্াল বাল
দস দদকখ্কছ প্রটযকরাকধ্র িােগা-িটমন, লালমাটি আর দসগুন গরাণ
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দদকখ্কছ দস টর্যার আগুন, দাি ার্চ, ঝরনাধ্ারার িকলর ণা
দস দদকখ্কছ ািার খ্ন শ্মশাকন রায-দপুর াকি টবপন্নযাে
দস দদকখ্কছ র্াাঁদসুগন্ধী সুখ্ী মানুে আর যািাকদর দিোৎ্াগীিার
দদকখ্কছ দস পাটখ্র দর্াখ্ আর বোকধ্র দৃটষ্ট্ ী থা ে টভন্ন ভাোে
বাল িাকন সবার বুক ভটযচ আকছ নানান আগুন, নীলকর্ টবোদ
যাই দস এখ্ন ঝড় িকয র্াে উটড়কে টনকয দশাক র স্তব পাকপর পািাড়।
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সুটবনে দাকশর দটি টবযা

স্তব
পাটখ্টি উড়কছ, দূর গগকন।
দর্াখ্, যাক অনুসরণ রকছ।
মন বলকছ, আিা, সটযে সুন্দর।
সটযেই এ কোাঁিা নুন আর িলুদ।
ট িাি া দর ভাই,
স ালকবলার দরাদ।
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দপশা
রাগ করাটন দযা আমার থাে?
রকলই বা ট আর রা র্াকব?
যবু শুভ ামনা রইল দযামার িন্য
দযামার িন্য মুকঠার দভযর
পর ীো দপ্রম, বৃটষ্ট্কভিা
প্লোিেমচ, যার পাকশ
অভাটগনীর ভাঙা ঝুপটড়।
সারারায ব্রহ্মাণ্ড দযালপাড়।
টবত্ব রটছ না। টলখ্টছ বকল,
এ ছত্র দথক অন্য ছকত্র র্াই।
না িকল খ্াকবা ী ?
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িাযযাটল
রাকমশ্বর ভট্টার্ার্চ
দর্ভাকব দ ামল পাপটড় খ্ুকল দদে
উেুখ্-পরাগ, দর্ভাকব আভরণ খ্ুকল
দাাঁড়াে একস অিাং ারী নারী, দর্ভাকব
টশশুর সরলযাে মুকখ্ যুকল দনে দকধ্ল
স্তন, দসভাকবই, দি অটগ্ন, প্রথম
িায যুটম, এই পৃটথবীর, দপাড়াও
আমাক অটনবার, দূর করা দবচলযা,
শীঘ্রপযন, আর সান্ধে উৎসকবর
টবজ্ঞাপন দদকখ্ িাযযাটল দদব, এবার
সা চাকসর ক্লাউকনর মকযা।
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টবযা

রাইমঙ্গল-২
অকশা ানন্দ রােবধ্চন
থা ব এ া। এ া ী র্াাঁদ দর্মন যারার বাটয দথক
দূকর যার আি কুঠুটর ট কর রাকখ্
সবাই দযামার াকছ র্াওোর িকন্য
িািা ার রকলও আটম বোকুল
দযামাক দছকড় থা বার িকন্য
সারা শরীকর দ ালািল। দর্াকো ভুবকনর
গটল দথক দবটরকে পড়কছ টমটছল
দযামার বাটড়র সামকন টগকে দাাঁড়াকব যারা
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টমটছল দথক টবস্তৃয দী চ তদব আওোি
দযামার দকরািা-িানালার টদক ছুকি র্াকব
আটম ক্রমশ আকরা দছাকিা পরমাণুটবন্দ্য আ ার
মটণক াঠাে লুট কে দনকবা আমার েণা
যৃষ্ণা াযর শীয ুকম বাস্তুরসদ দদকব
দযামার ধ্ামা াটব ীণচ উিাপ। আমার ক্ষণশীযল
এই টবরি াকল যুটমও দরকগ র্াও রাই
আটম দযামাক না দপকেই সুখ্ী িকয র্াই
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সনটিৎ বটণক র দকিা টবযা

প্রকোিন
ােদা মাটে মনগড়া সভেযাে
িায বাড়াকনা দর ার দনই
টনথর টনস্পন্দ সযযাে
মাথা বাটড়কে দখ্ই
িানাই দশ্রে।
টনেম শব্দভাণ্ডার
অসাংখ্ে অক্ষকরর ারু াি
বুক বাকি টদনরায দর্ন াসাণ্ড্রার
বু োিা শকব্দর আওোি,
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প্রােশঃ টপ্রে।
থার প্রকোিকন থা
অনবরয বািাে বেথা
হৃদকের সুর্ারুশীল ইো
আসু , রকঙ্গরকস দস্বোগয টক্রোে।

শকব্দর াকছ নয িই
প্রকযেক রই ট ছু না ট ছু শব্দ র্াই, প্রটযটদন।
দস-সব দভকঙর্ুকর গটড়কে র্টড়কে অথবা মুখ্
বাটিকে র্ুকদ্ধ দিযা র্াই নেকযা ট ছু ট ছু ঋণ
অমসৃণ অভোকস দ কড় দনে সুখ্;
যাই এটদ দসটদ
উঠকয বসকয
বাছাই রা শব্দছ হৃদে অব্ই র্াই;
দ ননা
িারটিকযর লড়াই
কর --- বল দসকি শকব্দরা
াকরা বুক শাটত ুমাে
াকরা বু দেকি িে সািারা।
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টনবন্ধ

উপশেী সাংবযচ
টবিন ষ্ণ
ৃ দর্ৌধ্ুরী
দি টব এস িলকিন ভুবকনশ্বর দথক
ল াযার এ টি সাংবাদপকত্র মৃযুের স্বল্প াল আকগ এ টি
টর্টঠকয টলকখ্টছকলন, টশটথল আইকনর পৃথ টবর্ারটবটধ্র দ্বারা র্যটদন পর্চত ছাত্রকদর (ট াংবা
গণআকন্দালনভুক্ত র্ুবশটক্তর) ধ্বাংসাত্ম অশাটত সৃটষ্ট্র উদার প্রশ্রে অবোিয থা কব, অথচাৎ অপরাধ্ী
িকেও অন্যযর সমাপরাধ্ীর ন্যাে শাটস্ত পাকবনা, যযটদন পর্চত সাধ্ারণ দক্ষকত্র আকন্দালকনর নাকম
টবশৃঙ্খলা, প্রটয ার সাধ্কনর নাকম ধ্বাংসাত্ম
ার্চ লাপ, আদকশচর বদকল হুিুকগপনা প্রর্লটসদ্ধ
দথক র্াকব। আমাকদর দদকশর িনসাধ্ারণ, বাম ট াংবা িানপন্থী রািতনটয বৃন্দ, আরক্ষা টবভাগীে
ট াংবা শাসন টবভাগীে যৃচপক্ষ, রািে ট াংবা দ ন্দ্রীে সর ার এই মনীেীর উটক্তকয ান দদনটন।
েলােল দৃক্ই সুস্পষ্ট্। পরীক্ষা ভুন্িল, দলবকরিটর ভাঙা, দিটবলকর্োর ধ্বাংস, টশক্ষ অবমাননা,
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টশক্ষালকে টনরবটেন্ন িরযাল, িাম, বাস, স্কুিার দপাড়াকনা, দলা ক্ষেী দাঙ্গা, দদা ানপাি লুি ইযোটদ
অসাংখ্ে দলা টিাংস ার্চ লাপ যাই সবচত্র অবোিয।
বক্তবে এইমাত্র নে, শাটস্তটবধ্াকনর অভাকবই অন্যােগুকলা িকছ, সবচবোপী এই টবশৃঙ্খলার সূত্রগুকলা
খ্ুাঁিকয িকব অন্যত্রও। দসই ারকণও এই প্রটযপাদে নে, শাটস্তটবধ্াকনর বেবস্থা থা কলই অন্যাে
িকবনা, যকব এিা জ্ঞাযবে ও উপস্থাপে দর্ আইনানুগ টবর্ারবেবস্থা টক্রোশীল না থা কল অন্যাে
বাড়ার সুকর্াগ পাে, শৃঙ্খলার প্রটয সাধ্ারণ মানুেও অটবশ্বাসী িে এবাং আইন ভঙ্গ ারী ভাববার
সুকর্াগ পাে, দর্ দাবী টমিাকনার এ মাত্র রাস্তাই অশাটত সৃটষ্ট্।
সমািকদকির ওপর ার অশাটতর দভযর ার ারণগুকলার টদক যা াকনার প্রকোিনীেযা ইদানীাং
স্বী ৃয িকে। ছাত্র বা র্ুব অশাটতর দিযু সমূি উদ্ধার রার দর্ষ্ট্া র্লকছ দদশিুকড়, অধ্ুনাযম টশক্ষা
কলি এযটদ্বেে র্কথাপর্ুক্ত যাটল াও রর্না করকছন, উপরন্তু দরাগ সম্বকন্ধ টস্থর টনটিয িকে
কে টি সাধ্ুপ্রস্তাবও দরকখ্কছন দদশবাসীর এবাং টশক্ষাব্রযীর ও বেবসােীর সামকন। দসই
যাটল ার্ুগকলর ওপর নযুন আকলা পায িে ট না িাটনকন, এই উভেকক্ষকত্র বযচমান টনবন্ধক র
বক্তবে সাংকক্ষকপ এইঃ
) দগািা সমািিার প্রাে প্রটয অকঙ্গই দনচীটযর ুণ ধ্করকছ। যপস্বী ট াংবা মনস্বী, রািনীটযর পান্িা
ট াংবা সর াটর-কবসর াটর মচী, টশক্ষ ট াংবা অটভভাব , শাস ট াংবা শাটসয, টবকক্রযা ট াংবা
দক্রযা সবচস্তকরই টবটভন্ন প্র ার প্রবঞ্চনাটভটি অসদার্রণ অবোিয। বলা বাহুলে প্রর্টলয এই
নীটযিীনযার দপছকন রকেকছ অথচতনটয টশ াকরর টবস্তৃয িনারণে। অন্যান্য দিযুও অব্ উকপক্ষণীে
নে। ভাো-ধ্মচ-কদ্বে রািতনটয সুটবধ্াবাকদর টনরঙ্কুশযাে আমাকদর দভচাগা দদশ আি সুস্থ বসবাকসর
প্রাে অকর্াগে। েলয টবপুল পটরমাণ এই তবেমে ও অযোর্ার, সিনশীলযা ও তক্লকবের দসািা
প্রটযটক্রো িকছ অনুভূটযশীল যরুণযর সমািকদকি। স্বাধ্ীন টর্তার শটক্ত দর্খ্াকন অপসৃয,
উকিিনাই দসখ্াকন উপটস্থয কমচর টনোম । যাই প্রটযবাদ মাকনই িরযাল, িরযাল মাকনই পুটলকশর
সকঙ্গ ট াংবা অন্য াকরা সকঙ্গ সাং েচ এবাং সাং কেচর প্রবািমুক্ত িকল অটগ্ন ান্ি, লুি, ভ্রাযৃিযো এবাং
যারপর এসব দ করকছ দ উ িাকননা, র্ারা অপরাধ্ী যারা অটধ্ াাংশ ধ্রা পকড় না, র্ারা অপরাধ্ী
নে টবকশে ারকণ ট াংবা অনবধ্ানবশয ধ্রা পকড়, আর র্ারা অপরাধ্ী অথর্ ধ্রা পড়ল যাকদর
টবর্াকরর দ াকনা সুষ্ঠু বেবস্থা িিণ রা র্ােনা, দ ননা যাকয ভে, আকন্দালন আকরা প্রবল িকয
পাকর; ট াংবা যাকয দলাভ, দছকড় টদকল ওরা আমাকদর দকল আকস।
খ্) প্রটয াকরর াি এ ার নে, দর্মন ধ্বাংস প্রবণযা াকরা এ
সৃটষ্ট্ নে, দদকশর শাস
সম্প্রদাে, টর্তাশীল এবাং সটযে াকরর দদশকপ্রটম রািতনটয দনযৃবৃন্দ, সমাি মচী, বুটদ্ধিীবী,
টশক্ষ , অগটণয সাধ্ারন িওোর প্রকোিনীেযা অনুভব রকয িকব, অন্যাে দদখ্কল সািসী িকে
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যার প্রটযকরাকধ্ দাাঁড়াকয িকব, আকন্দালনক টনেমযাটন্ত্র দমাড় টদকয িকব, ধ্বাংসাত্ম ার্চ লাকপ
টলপ্ত টমত্রক ও আশ্রে দদো র্লকব না, নঙ্থচ অটবশ্বাস দথক সকর একস বাস্তবটভটি সদথচ
মচানুষ্ঠাকন টনকিক টনকোটিয রকয িকব, সমািটবকরাধ্ী শটক্তক দমা াটবলা রার িন্য সাং বদ্ধ
িনসমাি গকড় যুলকয িকব, সকবচাপটর, সুস্থ-সবল উদার মনুষ্যত্ব টব াকশর িন্য টশক্ষাক সবচিািী,
িীবনসমীকপ ও নন্দন-টবকনাদন সমৃদ্ধ কর যুলকয িকব।
ট ন্তু দসই দসািা রাস্তাে দযা আি পথর্ারী দদটখ্না।
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টবযা

টদকবেন্দ্য নাকগর পাাঁর্টি টবযা
নীরবযা – খ্ুব স াকলর গাকনর মকযা
এই টবক ল মাধ্ু রী টবনকের মকযা, অনুমটযিীন
শিকরর গটলর রাস্তাে টবরামিীন আগাছার মকযা, ্ান
অনুনে িটড়কে দর্ িায দিকগ থাক
দসর ম সারলেমাখ্া দদাপাটির মকযা – দদাল খ্াে।
মানুে িাকন না খ্ন দ াথাে াক দেকল আকস
এইর ম টবক কল – িকলর বুদবুকদ ভাকস আ ািার মুখ্স ল
দঃখ্ গাঢ় কুোশার মকযা দটক্ষণ পািাড় ছুাঁকে থাক
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িাে দটক্ষণ পািাড়, দযামার দদকি ছটড়কে র্াবার
কযা স্বপ্ন টছকলা, টছকলা আট ঞ্চণ মকনাটভো।
অদৃপ্ত িকে দগকল শরীর মাোমে সিলযা িাকগ।
এইর ম অদৃ্ পািাকড়, দ ান ‘টদ ’ মকন থাক না
দ ান ‘টদশা’ দবাঁকধ্ রাকখ্না যাকর
টদশািীন অকূলপাথার নীরবযার াকছ – সব টনকে র্াে,
নীরবযা খ্ুব স াকলর গাকনর মকযা – এ া।
ট ছু আর না পাওোর দনই
ট ছু আর না দদোরও দনই
নীরবযা সব টনকে দগকল যুটম আর আটম শুধ্ু
এ া এ া খ্ুব স াকল ধ্ীকর দিাঁকি র্াই।

স্বপ্নাটবষ্ট্ সাইক ল
দনকম দগকল যৃষ্ণার িল – শূন্য শরীর দিকগ থাক
অপাপটবদ্ধ ক্ষণ পদচার আড়াল দথক উাঁট টদকে দদকখ্ যাকর।
আমরা ট এমন িকে র্াই! সুকযাে িান পড়কল িুাং িুাং শকব্দ
টনরীি দভড়ার পাল পািাকড়র ঢাল দবকে দনকম র্াে।
টনকবটদযা – দযামার ভস্মমাখ্া টদনগুটল যখ্ন
অির ধ্ন্যবাকদর মকযা দূর নদীর খ্ুব সরু দনৌক াে দযাকল বণচমে পাল
বহুদূর পর্চত আটলঙ্গকন বাাঁকধ্ দরৌয, ধ্ান ািা মাঠ, পুরকনা শ্মশান
র্ত্নিীন িাম দিকগ ওকঠ লাউমার্াে আগকরর গকন্ধ।
ইদানীাং টসপািীিলাে টনস্পন্দ আত্মপ্রযার সমে
আমাকদর বকন ুকর দবড়ােনা দ ান র্ুবক র আনন্দমে সাইক ল।
দযামার থা মকন িকলই – দর্মন সব মানুকেরই িে
আটম টনিুপ দবকুকবর মকযা পুকরাকনা মাকছর বোগ টনকে বািাকর র্াই,
ট কন আটন াাঁর্ালঙ্কা, ধ্কন শা , সবুি পিল, টনভুচল দসৌিকন্য দবৌকের িকন্য টমটষ্ট্ পান
এবাং –
টনরাপদ স কলর দশকে র্ারটমনার ধ্রাই
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নযুন টবযা দশানাকয দর্মন দযামাক ধ্টরকেটছ কযা কযাবার।
দনকম দগকল যৃষ্ণার িল – শূন্য সমে দিকগ থাক
অপাপটবদ্ধ ক্ষণ পদচার আড়াল দথক উাঁট টদকে দদকখ্ যাকর।
যাই বুটঝ।
এমন িকে দগকল সবাই দিকন র্াে।
যবুও বাকোকস্কাকপর মকযা দভকস আকস অগুটত র্ুবক র স্বপ্নাটবষ্ট্ সাইক ল
ঈেৎ দিলাকনা, ঈেৎ দদালাকনা স্বপ্নাযুর নকভ।
সমে অবুঝ িকো না
দসানার লকস নীলপদ্ম লকে বুদ্ধমূটযচ িওো
টঠ িাটন দযামার িকন্য নে।

োনটিকনর দমকেটি
োনটিকনর দমকেটি র্াকের লাস নাটমকে টদকে দগকল
বাইকর িানালা টদকে াটযচক র আকলা উাঁট দদে।
এ বছর দগচা দমকেটি দবশ ট ছুটদন বাকদ
বাকপর বাটড়কয স াল-দপুর-টবক ল াটিকে র্কল দগকলও
শীকযর কুোশা অটযদূর স্বকপ্নর মকযাই আকশপাকশ
ম্লানমুকখ্ দ ারাকেরা কর।
আমার দিমকতর বকেস খ্রকগাকশর মকযা ান খ্াড়া কর
দ আকস দ র্াে গুকন গুকন রাকখ্।
োনটিকনর দমকেটিক ও আি াল আত্মিা বকল মকন িে
বাকপর বাটড়র আদকর শুকে থা া, য াল যার দনই।
খ্ুপটর র দথক র্াকের লাশ িাকয, এ া এ া
দিাঁকি দগকল, বাবুরা টনরাপরাধ্ দর্াকখ্, ‘টদকে র্াও’ বকল
অথবা ‘দরকখ্ র্াও’ বকল দিলাে ভাটসকে দদে সমকের দঢউ।
দমকেটির টিমালে দনই –
নবমীর টনটশ দনই –
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বম্দভালা ক্ষমযাবান স্বামী দনই
এমনট লক্ষ্মীর মকযা দমকেও দনই
সরস্বযীর গন্ধমাখ্া াাঁর্াবকেস িেকযা টছকলা ট ছুিা,
অেুরাণ ক্ষুধ্াে উলিপুরাকণর গান দভকস দবড়াে
এ া – অন্ধ াকর।
দমকেটি, আকর বার ী দারুণ স্পষ্ট্স্বকর বকল ওকঠ
বাবু – র্া।

টরাং মাস্টার
ভে দনই – র্াটরটদক দদখ্কছন না, দবড়া দদো আকছ
দবড়া দদো দখ্লার িােগাে
এ িু বাকদই দদখ্কয পাকবন
র্মৎ ার মুকখ্াশ পরা টরাং মাস্টার।
দদখ্ুন টরাং মাস্টারকদর দপাশা
র্ মক শিকর দর্ন দদিাটযর দর্াখ্।
দদখ্ুন টরাং মাস্টাকরর িাকযর র্াবু
দশবার – দশ দশ কর গুকনই র্াকব।
এই দদকখ্া দশ আঙুল
এই দদকখ্া দশ িায
এই দদকখ্া দশ পদ্মেুল
িাযযাটল টদন – দদটখ্ দর বা , দাাঁয দদখ্া
িাযযাটল টদন – এই বোিা টসাংি িাাঁ র
আমার র্াটরটদক সুটনপুণ দভাকির বাক্সরা টখ্লটখ্ল কর
টখ্লটখ্ল রকয রকয দশে মাটির উকঠাকন
টিগবাটি খ্াে। দর্াখ্ টিকপ ছুাঁকড় দদে – সুগন্ধ রুমাল
সব্বাই িাকন, মদন গুকপ্তর পটঞ্জ াে দলখ্া আকছ
এই আির্চ রুমাল দদখ্াইবা মাত্র
পরেী আপনার বশ
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প্রণকে সােলে রস
দমা েমাে িেলাভ – টনটিয র্শ।
সাধ্ারণ িা কর্াকগ পাাঁর্, দস্পশাল সায
এক্সিা দস্পশাল – মাত্র দশ – দশ।

দগৌরাঙ্গ দভৌটম
সাদা টসাঁটথর মকযা দিোৎ্াে
বাটলোটড় দভকঙ উকঠ র্াে দগৌরাঙ্গ দভৌটম ।
দগৌর অঙ্গ র্ার – দস।
আনয নদীর াকছ – পোকন্ির দবাযাম যুকল রাকখ্।
ভর দপুকর শটক্তর সাথ-সঙ্গম িকে দগকল
ার াকছ গঙ্গািল টনকে র্াকবা?
িননী, এই দদকখ্া আমার িাাঁিু – টনবদ্ধ রযল
দদাপাট্টা টদকে হৃদে িটড়কে
দযামার মকধ্েই টেকর র্াকবা।
গকভচর মানুে কযা ভাকলা!
সাদা টসাঁটথর মকযা দিোৎ্াে
বাটলোটড় দভকঙ উকড় র্াে দগৌরাঙ্গ দভৌটম ।
দগৌর অঙ্গ র্ার – দস।

সূটর্পত্র
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আকলার দবাযাম
ট কশার রঞ্জন দদ
র্খ্ন আকলা িওোর থা নে – আকলা িে,
দবআবরু িে আমার নমচ-সির্রী।
“আকলা দনভাও! আকলা দনভাও” বকল দস দ্রুয খ্ুাঁিকয থাক
আকলার দবাযাম। োউকির দবাযাম।
আকলা িওোর আকগই আটম দবাযাম লুট কে দরকখ্টছ
উথালপাথাল িাওোে দ াথাে দবাযাম দ াথাে দবাযাম
উকোটর্য িকয থাক পূবচগাটমনী নদী
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উকোটর্য িকয থাক রকঙর টদটদমটণ।
শিরযলীর নদীগকভচ িল দনই। শু কনা করকছ প্লাটস্ট িঞ্জাকল,
এ থা টলটপবদ্ধ রকেকছ আগরযলার ইটযিাকস রিস্যমে
আকলা িে র্খ্ন আকলা িবার থা নে।
র্খ্ন আকলা িওোর থা নে আকলা িে
দবআবরু িে আদালকযর কেটদ। দ াথাে উট ল দ াথাে উট ল
রািনীটযর কেদীরা খ্ুাঁিকয থাক আদালকযর টসাঁটড়
র্খ্ন আকলা িে।

টপাঁপকড়
আমার বাটড়র টপাঁপকড় লাইন টদকে িাাঁিটছল
দর্ভাকব যারা িাাঁকি।
টপাঁপকড়রা প্রথকম আমার দবড়ালকর্াখ্ এটড়কে দগল
ারণ
আটম সমকবয উলুধ্বটনর মকধ্ে মাকের উপটস্থটয শুনটছলাম।
মা র্কল দগকছন পাঁটর্শ বছর
সটম্বয টেরকল দদখ্লাম
টপাঁপকড়র সাংখ্ো দ্রুয বাড়কছ
দর্ভাকব বাকড় চকির পীড়া।
লাটেকে লাটেকে বড় িওো টপাঁপকড়র দল
টনশঃকব্দ র্কল র্াকে দর্টদক আগুন জ্বলকছ।
টপাঁপকড়রা পািাকড়র পাটখ্ নাট
128

টপাঁপকড়রা দম কলর পুরুে নাট
যারা দ ন আগুকনর টদক দাউদাউ আগুকনর টদক
তদব শ্মশাকনর টদক র্াে ?

সূটর্পত্র
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দমৌসুমী মণ্ডল দদবনাকথর দকিা টবযা

দম্পটয
র্কলা দ'িকন ছুাঁকে আটস আটদগত টযটস দক্ষয
আি র্কলা নদীর দপাশাক মালভূটম পার টর
বাহুকয এাঁক টনও অোকিাটদটযর অসযী দদবীমুখ্
আটমও টসাঁটথকয পকর দনকবা গনগকন আকগ্নেটগটর
ুঙুকর িমকব টবন্দ্য টবন্দ্য াম মালকবটর মরুর্কর
িীবাে িড়াকে থা মেূরাক্ষী িকলর অনত র্াত্রা
র্কলা আি িে টর যারাপকথর স ন রাটত্রিুকু
এখ্ুটন উঠকব সূর্চ, আ াশ দমকখ্কছ দোকখ্া দলাধ্রকরণু
র্কলা র্াই দবথুো দিািরীর িটরণ দমক র িঙ্গকল
আমরা দর্ন লক্ষ বছকরর দরত ্াম বাল বাটল া
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িঙ্গকলর িটরৎপ্রভা দভদ কর টনঃশব্দ েল কুকড়াই
আি টদ্বপ্রিকর টবছাকবা লবণ দ শ ধ্ূসর পৃটথবীকয
সমুয অবগািন দশকে যুটমও একসা নীল দমকখ্ মৃযেু কয

দস টছকলা আকলাে
অনত দৃটষ্ট্কয দস যাট কেটছকলা কে কশা বছকরর পুকরাকনা এ টি টসটেটলস দভাকরর টদক ,
কর যার মা দিটবকল সাটিকেকছ
আি কে গুে শুভ্র পটপেুল,
এ দপ্লি ক্লাত মো ারটন অনাদকর িুকব আকছ টর্কি আর সকস,
এ মুক্তমনা দিোটযটবচদ
টিওনাকদচা ব্রুকনা
আপনমকন টবড়টবড় কর বলকছ, পৃটথবী প্রদটক্ষণ কর সূর্চক ,
এিাই ধ্রুব সযে
সূর্চ পৃটথবীর দ কন্দ্র নে
আমাকদর মাটির, িকলর
আদকর নীলিি আকছ
শুধ্ু আপন ক্ষপকথ দসৌরিগকয,
দসই র্াকর্চর শিকর যখ্ন আ াশ ছাটপকে কুসুম রকঙর একিাবড় সূর্,চ
টমটল্কওকেকয উড়কছ লক্ষ দ াটি দম দর্ারা স্পোকরা পাটখ্র দল,
দরাকমর পাথুকর রাস্তাে দিাঁকি র্াকে
এ ক্রুদ্ধ টমটছল আগুন িাকয
োকম্পা দদ টেওকরর টদক ,
ওকদর যীক্ষ্ণ দৃটষ্ট্কয দ াঁকপ উঠকলা বসকত িলুদ িকে র্াওো
অটলভ গাকছর শাখ্ারা
দসই টমটছকলর পুকরাধ্া ধ্মচান্ধ োথটল পাযীরা হুাং ার টদকে উঠকলা িগয াাঁটপকে,
সূর্চ আকছ পৃটথবীর দ ন্দ্রস্িকল
ওরা টিড়টিড় কর দিকন টনকে একলা
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দসই টনষ্পাপ দিোটযটবচজ্ঞানীর অলী শরীর,
বা রুদ্ধ রকয টিহ্বাে গাাঁথা িকলা টনষ্ঠুর দপকর
বাাঁধ্কলা টনিল থাকমর সাকথ
আগুকন দপাড়াকনা িকলা
যাাঁর টনমচল িীটবয দদি
পুড়কলা দরৌকযর ইটযিাস
দগাাঁোর ধ্মচান্ধরা িানকলানা
০.০০০০১৫৮১ আকলা বেচ দূকর সূকর্চর বাস
িঠাৎ দধ্কে আসা বৃটষ্ট্র টমটিন রঙ
লাগকলা দরৌকযর গাকে
মানুেিার িকন্য সূর্চও আগুকনর পদচা সটরকে
আনমকন দম মাখ্কলা
ও বকনর পাযারাও ঝরাকলা অশ্রু
সাকলা সাংকেকের দশকে,
এ া এবাং সাংকগাপকন দর্াখ্ মুছকলা
নীল দর্াকখ্র মাদার দমরী
এ টি বীভৎস মৃযেু ছাো স্কাকেচর মকযা
আিীবন ঝুকল রইকলা মটলন িকে
টগিচা করর বারান্দার টিকল
দর্ সমস্ত সিিমন পাটখ্ দমকে
ব্রুকনার দপ্রকম টনমটজ্জয টছকলা,
যারা যার র্ুম্বনগুকলাক টশটশকর ধ্ুকে
পৃটথবীর দ কন্দ্র পুকাঁ য টদকলা
আি নযমুকখ্ এ দল মানুে
আবারও টমটছকল দমলাে পা
ও গাকছর িঙ্গকল দিকগ উকঠকছ
পাটখ্কদর িারাকনা সাংসার,
টেসটেস কথাপ থন
টম্পউিার মটনিকর উজ্জ্বল িকলা
এ টি স্বী ৃয নাম
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মাউস এটগকে র্কল পরবযচীকয
প্রত্নটলটপকয দলখ্া েমুচলাে মগ্ন দাশচটন
টিওনাকদচা ব্রুকনা
দ'দোাঁিা অশ্রু যার টর্বু দবকে
র্কল র্াে মাটির গভীকর

সূটর্পত্র
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বসকতর দবরাং ও রকঙ্গাটল
দদবাটশস মুকখ্াপাধ্োে
১১.
দবৌ থা ও বন্ধ র িাকন। যবুও
দগালাপ গান গাে এমনই িাকযর
মটিমা। মান টসাংকির সটন্ধ প্রস্তাব
দ ানই াি দদে না। দর্াধ্া বাঈকের দগাসলখ্ানাে আেনা
দভকঙ দগকল ািা ািা প্রটযেটব
ওকঠ স্তকনর। সকনি টবর িাটরকে
দগকল িু কর দ াঁকদ ওকঠ দদোল।
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আকলর শরীকর িল দনই মেস্বল
কলর মকযা লাইন ক্রমশ টসটরোকলর গল্প িকে র্াে

১২.
িকলর আল্পনাে পাটঠকে টদটে দর্াখ্। দছাট্ট দছাট্ট দঢউ িাওো সটরকে টদকল পকড় থাক পটলটথন
দানকবর
মুখ্ আর ট ছু পর্া েুকলর লাশ।
যুমুকল দবাঁকধ্টছ দর্াখ্ আর ানা মাটছ দখ্লাে দখ্লাে রাষ্ট্র িাযযাটল। ্ানগুটল মেলা ধ্ুকয না পারাে
ক্রমশ েযুর িকে সরু গটলর আশ্রকে র্াে। দর্াঙাে দর্াঙাে
দর্খ্াকন দদবযা বকসকছ উল্লাকসর দঠক দসখ্াকন দপ্রম প্রস্তাবটি শ্রুয
নে নীরব টপাঁপকড়ও িাকন

১৩.
থাক থা টদকেটছলাম থাে থাে দ াথাে যুকল দরকখ্টছ মনই
িাকন। িান েলা িকল িানুর
সামকন দাাঁড়াকয পাটর না। দকর্চাধ্ন
দমটদনী দদে না আর আমার সুাঁর্
দঢা াকনা িে না লক ামা দর্াকখ্।
িীন রুকমর টভযর র্পলকুমারী
খ্ুকল রাখ্কয রাখ্কয অতবচাস
আেনাে দখ্াাঁকি এ পুরুে শরীর।
ণচ লাল িকে দগকল রকথর র্া ার
নীকর্ এ টি অবেবহৃয সাদা দবলুকন দেকল রাকখ্ শরীকরর টনটেক্ত দপ্রম

১৪.
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ট ছু পকড় থা া পাযা োউি পকর গাছ বসকতর র্ুমু প্রাথচনাে। টদটল্লর কুোশা িাকরকমর িানালাে
দর্াখ্ ভকর দদে িািাঙ্গীকরর দপ্রকমর। িাযকড় িাযকড় দস দখ্াাঁকি রটঙন র্ুটড়র গিল। িল যুটম
এযিাই
টমকশ টমশ াকলা বাাঁটদটিও িাকন
েসচা পাটখ্টি গাে দবটশ শীৎ াকর
ভাকলাবাসা দভাকগ র্কল দগকছ

১৫.
বসন দযা দনই দদকশ বসন দযা দনই
এ অধ্চনারীশ্বর নাকর্। দর্িারাে ধ্ূটল মটলনযা। যার দবরাং দৃক্ রাসােটন রকঙর আটবর ারা
ছুাঁকড় োগুো িাক । ট টরটির াকছ দিকর লটজ্জয অিুচন বৃিন্নলা। দসই রূকপরও টভখ্াটর অকন ।
ে দবকে লালা ঝকর। দর ছটড়কে
জ্বকল র্াে র্ুবযীর দখ্য আর টনবচীর্চ
র্ুব দছাাঁকড় টস্ট ার দগালাকপর
মুখ্বইকের িা কর

সূটর্পত্র
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টবযা

টর্রশ্রী দদবনাকথর টবযা
বসকত
এ
মকন িে দরাি দযামাক টলটখ্
িড়াকে িড়াকে েুটরকে র্াকে আমার রটববার, দসামবাকরর রযল, সুরটভয খ্াদ
প্রটযটদন গাছ দর্ন পুরুে অটনন্দে, রূপমে,
টবরটিয ঝরা েুলদল টশ ড় ্ায, নযুন িকে েুকি থাট প্রশাখ্ামে
নখ্, দাাঁয, িাড়... গকল র্াে শক্ত াঠাকমা
গাকছর সকঙ্গ না টমকশ দগকল
দ মন কর উির দগালাকধ্চ বসত আসকব বকলা!!
137

দই
বার বার ভাকলাবাসার টবযা টলখ্কয ভাকলা লাকগ
ারণ যারপর আটম মকর র্াই, বোকুল অিাং ারী মৃযেু
ভাকলাবাসা, দযামাক অিাং ার ছাড়া মানাে না
পরী হুাঁ মোে... পরী হুাঁ মোে... সব মুিূযচ দবসামাল
অনত মরণ শুধ্ুই দ কনা দরিা দখ্াল

টযন
িাকনমন দেব্রুোটর
গভীকর দযামাক আটম সাাঁওযাল যরুণ ভাটব
দী চ এ শাল্মটল যরু, পািাড় র্ুকড়াকয দাাঁটড়কে
আকছা এ া,
আটমও দসকিটছ বনকিোৎ্াে
াকলা রকঙ দছকে আটছ, ট রূপ আমার!
দযামার াকছ র্াকবা বকল,
ধ্ূসর িটরণটশশুর সাকথ সারা রায পথ িারালাম
দদকখ্টছলাম দযামাক , যবুও টেকর এলাম এ া এ া,
টঠ যিা ভাকলাবাসকল, দর্কয িে াকছ, িানা দনই এখ্কনা আমার।

টনবচার্নী
শীণচ িাকযর নকখ্ এ দোিা াটল, ী িখ্ম, ইস
াি কর বাটড় টেকর র্াে দর্ রটবনা, সটবযা, েুলনবালা
আি রাকয মার দখ্কল, এ দোাঁিা াটলকয িকব দারুণ টবকস্ফারণ, িকে এখ্ন নারীর ক্ষমযােন।
সূটর্পত্র
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সদানন্দ টসাংকির দকিা টবযা

ঐ যান
সাইপ্রাকসর এ যাল মুযাে মুখ্ িুটবকে
দলা টি বকল, রািা টছল ার ? দবাকধ্াকের ?
মানুকেরা যখ্ন টগকল টগকল িল খ্াে। দঢা টগকল।
শকুকনরা টছাঁকড় টছাঁকড় খ্াে শকুকনটর শব, দর্াখ্ উপড়াে।
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ছাো িকে দগকল দিভী দরালার র্ালাে স্যামসন
এইখ্ান টদকে দিাঁকি র্াকবন রাটন এটলিাকবথ
পকথ শুধ্ু পকড় থাক শর্োসন, দশৌকর্চর এ দোাঁিা টনবচাসন।

টববশ রাকয
আনমনা আ াকশর টববশ রাকয
র্ূড়াত দম গুটল ক্লাটস নাকর্ দবহুাঁশ িে
টনস্তব্ধ টনঝুম টদ্বপ্রির অন্ধ াকর
অশরীরী দলা িা লাটঠ উাঁটর্কে শূকন্য দদালাে
ভুবন মিকলর োাঁ টদকে
দাাঁয পাটি লাগা ইাঁদকরর টমটছল এটগকেই র্কল
আর াকলা বাদড়গুটল িানা টছাঁকড় টছাঁকড় খ্াে
আটম দর্াঁটর্কে উটঠ, বন্দ্য আমার এ িা বন্দ্য র্াই
বন্দ্য টনকে টনটখ্ল ছুকি আকস
আমার িাকযর আঙুলগুটল টিগারিাক আদর কর
সকঙ্গ সকঙ্গ এ িা প্রর্ণ্ড ঝড় পোাঁর্ খ্াে
প্রিকের এ িা আযচনাদ শুটন
যারপর আমাক শূকন্য যুকল ধ্কর

সূটর্পত্র
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অনুগল্প

দর লাড্ডু
সদানন্দ টসাংি
“দর লাড্ডু, যুই দ মন র্টরত্রবান মানুে দর ? মানুেকখ্ক ার িঙ্গল দ কনাই বা দযার অোমািন দর?
দযার ছাোর টনকর্ই দযা অোনাক ান্িারা থাক দর! দযার শকখ্র বাগাকনর গাছ টদকেই দযা িপ িপ
িল ঝকর আ াল ন্িাে। যীব্র গরকম টিকমল বাযাস। নামিীন সাইকক্লান একসও অন্য বাটড়র
উকঠাকন ুকর র্াে, দযার বাটড় মাড়াে না। যুই নাট অধ্ীশ্বর ? যা দবশ ভাল। যকব যুই দ কনা দর
আমার দর্ সব ছারখ্ার কর টদটল ? আমার সবচনাশ কর ছাড়টল? মানুে াক বকল যুই িাটনস?
িীব াক বকল যুই িাটনস ? ধ্ান ী কর েকল যুই িাটনস ? গাছ ী কর আমাকদর বাাঁর্াে
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িাটনস ? িাটন এসব দযাক বকল লাভ দনই। যুই এখ্ন এসব সাধ্ারণ বোপাকর মাথা ামাস না।
যকব মকন রাটখ্স, আটমই এ টদন দযার সবচনাশ দিক আনকবা। ইটয – দযার শত্রু”।
িা মারেয লাড্ডু এই এ ই ধ্রকনর টর্টঠ আকগও কে বার দপকেকছ। এবাকরও একসকছ। বোন
প্রাে এ ই থাক । পত্রদাযা দর্ দ যা দস িাকননা। িানকযও র্াে না। যকব লাড্ডু এসকব দমাকিই
াবড়াে না। এসব টনকে দস মাথা ামাকয র্াে না। যার মাথাে শুধ্ু িা ার টর্তা। গেনার দদা ান,
টঠক দাটর, প্রকমািাটর, দনযাটগটর কর াউক লোাং দমকর, াউক ুে টদকে, াউক ভে দদটখ্কে
বা আইকনর োাঁ টদকে দস িা ার পািাড় গকড় যুকলকছ। এই িােগা দথক দস মুটক্ত র্াে না। এই
িীবকন দস খ্ুটশ।
দস টর্টঠিাক মোকর্র াটঠ দজ্বকল আগুন ধ্টরকে দদে। াকলা ছাইিাক বাযাকস উটড়কে দদে। িঠাৎ
এ িা দম া িাওো আকস। াকলা ছাইগুটল ট লটবল কর উড়কয উড়কয আর্ম া লাড্ডুর সারা
মুখ্িাক াকলা কর দদে। এইসমে লাড্ডুর পাাঁর্ বছকরর দছাি দছকল বাবাক দদকখ্ ভূয ভূয বকল
দদৌকড় পালাকয থাক । যা দদকখ্ লাড্ডু দরকগ র্াে। দর্াঁর্াে, আকর শুকোকরর বাচ্চা, বাপক যুই
টর্নকয পারটছস না?
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মটণপুটর টবযা

দ াঁকর্া ও আটম
েুমকলম্বম ইকবামর্া
(অনুবাদঃ প্রবুদ্ধসুন্দর র)
অকন মানুেক ই আটম খ্ুন রকয র্াই
দাাঁয দভকঙ টদকয র্াই অকনক রই
আ ায রকয র্াই দর্াকখ্
কে লাটথ মারকয র্াই দপকি
দ ন আটম এয বাকি িকে উকঠটছ, িাটন না
আকগ আটম ভাকলাই টছলাম
দ াঁকর্া দদখ্কলই আটম লজ্জা পাই
য ভয আর অমাটে এই দ াঁকর্া
ী অনাোকসই না বোঙ যাক টগকল খ্াে
এ টি শব্দও দস করনা
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টপাঁপকড়রা দাাঁকয কর যাক দিকন টনকে র্াে
আর দ াঁকর্া শুধ্ু আকন্দাটলয িকয থাক
টপাঁপকড়ক দ াঁকর্া খ্কনা ামড়াে না
শাত আর পটরেন্ন থাক
দ াঁকর্া াউক ই ভে দদখ্ােনা, আ ায কর না
র্ুপ কর থাক , থাও বকল না
টর্ৎ ার কর না, দ াকনা অটভকর্াগও দনই
দ াঁকর্া অটিাংসার প্রযী ,
শাটতর প্রটযমূটযচ
দ াঁকর্া দদখ্কলই আটম দ ন লটজ্জয িব না
ী অসাধ্ারণ অন্যর মই না এই দ াঁকর্া।
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আকলার্না

বইপত্র
সায সমুয
টব সনটিৎ বটণ , প্রথম প্র াশ- িানুোটর ২০১৭, দাম ১৫০ িা া
প্র াশ ঃ দরায প্র াশনা, কুমার াি, ঊনক াটি, টত্রপুরা, টপন-৭৯৯২৬৪।
টব সনটিৎ বটণক র টবযার লম দ াকনাটদন দথকমকছ বকল আমার িানা দনই। অটবরাম টযটন
টবযা টলকখ্ র্কলকছন। ২০১৭ সাকলই টবর দকিা াবেিন্থ প্র াটশয িকেকছ। সায সমুয াবে
িকন্থ ১৪০টি টবযা সাং টলয িকেকছ। এই াবেিকন্থর টবযাগুটল পড়ার পর মকন িে টব সনটিৎ
বটণক র এ িা টনিস্ব টবযার িগৎ আকছ দর্খ্াকন টযটন থা কয ভাকলাবাকসন এবাং দসই টবযার
রাকিে টযটন সরল ভাোে যাাঁর টনিস্ব দৃটষ্ট্ভটঙ্গ টদকে যাাঁর টবযাগুটল সুন্দরভাকব আাঁ কয দর্ষ্ট্া
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করকছন। পাঠ টিকসকব আটম টবযাগুটল এ টনঃশ্বাকসই পকড় দেকলটছ, অকন গুটল টবযা
আমার ভাকলাই দলকগকছ। অকন গুটল লাইন মকন রাখ্ার মকযা। ট ছু ট ছু এখ্াকন উকল্লখ্ রটছ;১)"হৃদেপুর েুর দগকল পাওো র্াে
িানা দনই বকল দ বল িাাঁিা আর িাাঁিা...
িাাঁিকয িাাঁিকয দযামার বুক র দভযর টগকে দদটখ্
যুটম ভীেণ এ া
অতিীন দখ্ালা
মেদান টনকে বকস আকছা মাকঠর এ প্রাকত" [র্কযা দূকরই র্াও]
২)"পৃটথবীর িীবগুটল
অটয দবশী সামাটি িকয িকয পশু িকব এ টদন,
একয দ াকনা ভুল িকব বকল মকন কর না" [দ উ দ াথাও দগকছ]
৩)"টবপরীয দমরুকয ট ছু াি িমা থাক ,
প্রথম আকলাক াজ্জ্বল িীবন দছকড় দর্ই বাটড়কেটছ িায
দদচশার পটরক্রমাে-যখ্নই দিকগ ওকঠ টবপরীয দমরুকয" [দনযা]
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দলখ্ািমা
ঈশানক াণ দদে ভাল দলখ্া প্র াকশর গোরাটন্ি। আপনার ভাল দলখ্াটি এখ্নই পাঠান।
দলখ্া পাঠাবার টনেমাবলী
* ইন্িারকনকির দর্ক াকনা িােগাে প্র াটশয দলখ্া পাঠাকবন না ।
* বহুল প্রর্াটরয নে এমন টলিল মোগাটিকন প্র াটশয দলখ্া পাঠাকনা র্াকব । যকব খ্ুব প্রর্াটরয এমন টলিল
মোগাটিন, দদশ, আনন্দবািার সি অন্যান্য মাটশচোল পত্র-পটত্র াে প্র াটশয দলখ্া পাঠাকবন না। যকব নযুন
দলখ্াই ামে ।
* দর্ক াকনা দলখ্া পাঠাকয পাকরন । টর্ত্র লা, এমন ট ভ্রমণ াটিটনও।
* দলখ্া পাঠাকল ধ্কর দনওো িকব সমস্ত টনেম দমকনই আপনার দমৌটল দলখ্াটি পাঠাকেন ।
* দলখ্া মকনানীয িকল ইকমল-এর মাধ্েকম দমাকসর দভযর িাটনকে দদো িকব র্টদ দলখ্ / দলটখ্ ার ইকমলএর টঠ ানা দদো থাক ।
* দলখ্া অভ্র বাাংলা ট কবািচ টদকে টলকখ্ ইকমল-এর মাধ্েকম পাঠাকবন ।
* ভাল দলখ্া একল নযুন টবভাগ দখ্ালা দর্কয পাকর।
* দলখ্া টনবচার্কনর বোপাকর সম্পাদক র টসদ্ধাতই র্ূড়াত ।
* দলখ্া WORD বা OPEN OFFICE োইকল পাঠাকবন, PDF বা অন্য োইকল পাঠাকবন না। এছাড়া
ইকমকলর বটিকয টলকখ্ও পাঠাকয পাকরন।
* অমকনানীয দলখ্াগুটল দলখ্ -কলটখ্ াক িাটনকে দদওো দর্কয পাকর ইকমল এর মাধ্েকম।
* আপাযয বছকর র্ারটি সাংস্করণ JAN-FEB-MARCH, APRIL-MAY-JUNE, JULY-AUG-SEPT ও
OCT-NOV-DEC নাগাদ দবরুকব। আগামী সাংখ্োর িন্য আপনার দলখ্াটি পাটঠকে টদন এখ্নই । দস্কর্ সি
পারকল পাঠান।
* ইকমল-এর মাধ্েকম দলখ্া পাঠাবার টঠ ানাঃ--singhasada@gmail.com
* দলখ্া দেসবুক ইনবকক্স টনম্নটলটখ্য টলাংক ও পাঠাকয পাকরনঃ-https://www.facebook.com/sadananda.singha.9
Hello: 9051456361 / 9436128354
* এছাড়া আকলার্নার িকন্য পত্র-পটত্র া পাঠাকয পাকরন টনকর্র টঠ ানােঃ-পদ্মা টসাংি
C/O- নন্দালে, লাইেড্রপ ওোিার প্লোকন্ির দপছকন,
অভেনগর, আগরযলা। PIN-799005
[দলখ্ -কলটখ্ াকদর প্রটয এ াত অনুকরাধ্ দলখ্া পাটঠকেই ঈশানক াণ প্র াকশর আকগ দসই পাঠাকনা দলখ্াটি
ইন্িারকনকির দর্ক াকনা িােগাে টনকি বা অকন্যর মাধ্েকম প্র াশ রকবন না দো কর ]
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