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টনবন্ধ 

   

                

 
িটযবাকদর সাটিযে ও শশকলশ্বর ম াষ 
নকুল রাে 
 

 

‘িটযবাকদর সাটিযে’ বইটি  াপা িে ২৬ (+৬) ব র আকগ। এই বইটিকয মে-
 েটি গদে আক , এর েকধে ১৯৬৮ সাকল েধুাযত  াগকি িাাংটর মিনাকরশকনর 
মলখ্ - টবকদর সােকন মোটিয িকট্টাপাধোে ট  ু িশ্ন মরকখ্ট কলন। মসখ্ান 
মথক   কে টি উদৃ্ধটয টদটি।  
শশকলশ্বর ম াষ টলকখ্ক ন – 
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“এ থা টে  মস েুকখ্াসধারী  ুঁকস উেকব, িকরাটিয  রকল টরঅো ট্  রকব – 
িীবকন সযে টবন্দুর টদক  মেকয থা কল মে সকিযনযাে আ ায পকড় যা স কল 
সহ্য  রকয পাকর না মে পৃটথবীকয সুখ্ অটয সিি, এ টি েুকখ্াকসর দাে 
মেখ্াকন এ টি  ানা টড়র মবটশ নে, ন্যােপরােণ ভণ্ডােী মেখ্াকন সযে টিকসকব 
েলূে পাে, মসখ্াকন মে অটিত্ব েলূয এ া আলাদা, স্বাধীন িকে োওো োর 
আ াঙ্ক্ষা, টনকির িীবনই োর েটুক্তর পথ, শরীরই োর ম বলোত্র  েুেটনক ি 
 কর যাক  পৃটথবী বরদাি  রকয রািী নে, রাটি নে সোি, রাষ্ট্র – যাই 
িটযটি োনুষ  েখ্ন এ া আলাদা িকে মেকয থাক  যখ্নই পৃটথবীর সকঙ্গ যাঁর 
েুদ্ধ শুরু িে – যাক  ইটযিাস অপরাধী বকল ম াষণা  কর – ম ারযর এই 
েুকদ্ধর পারোণটব  টবকফারণই সাটিযে এবাং এখ্াকন িীবন ও সাটিযে এ  – 
ম ান য াৎ থা া োকনই  ৃটত্রেযাক  মেকন মনওো – োনুকষর ইটযিাকস 
অযঃপর এই েুকদ্ধর ধারাটববরণীই মথক  োকব আর থা কব িটযটির এ   
মোদ্ধার পরািে ও পযকনর  াটিনী – ‘ লোণধেত’, ‘েলূেকবাধ’ শব্দগুটল ম বল 
টবিার ই উচ্চারণ  কর োকব –  
মোটিয িকট্টাপাধোে আোর ও আোর বন্ধুকদর মলখ্া পকড়ক ন এবাং ট  ু িানকয 
মিকেক ন – উটন টবিার  নন, সাটিটযে  ঈষতা, বেথতযাকদর মথক  উটন ট  ু 
বকলনটন – বলকল যার ম ান িবাব মপকযন না – মেেন ট  ুটদন আকগ, ‘মদশ’ 
পটত্র াে ি াটশয ‘বাাংটরটি সাটিকযে েুটধয বাংশ’ নাে  ঈষতা াযর বেটক্তর 
টনকির বেথতযািটনয সাটিটযে  ট টিরটেটির এর ম ান উির মদবার িকোিন 
আটে মবাধ  টর না – মোটিয রাটনাং ডগস্ অব এস্টাটিশকেকন্ির ম উ এ িন 
নন – 

টযটন িশ্ন  করক নঃ আেরা এ ধরকণর  টবযা টলখ্ট , এিা মশষ পেতন্ত বুকিতাো 
পদ্ধটযক ই স্বী ার  রা। 
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উিকর বললােঃ না, ো টলখ্ট  আেরা  টবযা টিকসকব যা বুকিতাো মেকন মনে 
না। ...” 
 
রািনীটয ও সটৃিশীলযা সম্পক ত মোটিয িকট্টাপাধোকের িকশ্নর উিরটি 
এসেকেও (১৯৬৮র পরও) মবশ যাৎপেতেে েকন িকেক । মদখু্ন শশকলশ্বর ম াষ 
৪৪ ব র আকগ (যাঁর বকেস যখ্ন ৩০)  ী উির টদকেট কলনঃ- 
‘েযটদন পেতন্ত মশাষণ, যা মস টবন্দুোত্র িকলও, োনুকষর েকধে  াি  রকব 
যযটদন িীবকনর েলূেকবাধ টব ৃয িকয থা কব, আর টব াকরর টবরুকদ্ধ োনুষ 
টবকদ্রাি  রু  আটে যাই িাই। আোকদর রিনা োনুষক  এই টব ার সম্পক ত 
সকিযন  রকব – এই আেরা েকন  টর। 
সৎ মলখ্াই োনুষক  এই টবকদ্রাকির িকরািনা মদকব, যাক  আরও স্বাধীন িকয 
বলকব। এ িন  টব বা মলখ্ক র মিকে মবটশ সকিযন োনুষ, সোকি িািার 
িািার থাক  না। ি ৃয মলখ্ক র েকধেও রািননটয  টক্রো-িটযটক্রো  াি 
 কর,  ারণ মস মযা ঐ বািকবর েকধেই শ্বাসিশ্বাস মনে – ট ন্তু যাৎেটণ  
বািবক  টনকির েকধে টনকেও মস আরও ট  ুর সাধনা  কর – এই আরও ট  ুর 
েকূলেই যার েলূে, না িকল এ িন রািননটয   েতীর বা মনযার মিকে যার 
িকোিন মবটশ িকয পাকর না। এর মবটশ ট  ু েটদ মস যার টভসাকন ধরকয 
পাকর যকবই ভটবষ্যৎ যাক  যুকল মনকব, না পারকল মনকব না। আর এই মবটশ 
ট  ুক  ধরবার িন্য মলখ্ক র েকনর বড় এ িা অাংশক   াঁ া  কর বকস 
থা কয িে – অিকোিনীে টিটনস টদকে ঐ েিােূলে িােগািা ভরাি  রকল 
মস মলখ্  টিকসকব েরকব – মলখ্ক র  াি, আোর এই েকন িে, সবট  ু বুক  
টনকে আরও মবটশ ট  ুর িন্য সেি অটিত্ব টনকোগ  রা।’  
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পাে , এ িা টিটনস মখ্োল  করক ন মবাধ িে ‘ লোণধেত’, ‘েলূেকবাধ’ 
সম্পক ত টবিারক রাই উচ্চারণ  কর উক্ত শব্দগুটল বকলক ন িথে টদক  মোটিয 
িকট্টাপাধোেক । মোটিয িকট্টাপাধোে এ াধাকর মস-সেকের (এবাং েৃযুেও পর 
এখ্নও) এ িন উকল্লখ্কোগে নািে ার,  টব, অধোপ । টযটন গয িকেক ন 
িাে ১ েুগ িকলা, ট ন্তু বাাংলা সাটিকযে টলটখ্য নািক র মে রূপটবন্যাস ও 
মেৌটল  অবদান মরকখ্ক ন, যা অস্বী ার  রাই োকব না। এেন বেটক্তত্বক  
িবাব টদকিন  টব শশকলশ্বর েখ্ন যাঁর বেস ৩০ বৎসর। টযটরকশই টযটন 
বলকলন “েযটদন পেতন্ত মশাষণ, যা মস টবন্দুোত্র িকলও, োনুকষর েকধে  াি 
 রকব যযটদন িীবকনর েলূেকবাধ টব ৃয িকয থা কব, আর টব াকরর টবরুকদ্ধ 
োনুষ টবকদ্রাি  রু  আটে যাই িাই।” 
এ িন  টবর  াক  ওই বেকসই মে অটভজ্ঞযার  লস্বরূপ িজ্ঞার টদক  ধাবোন 
অনুভূটয যা মবাধ িে ৭০ ব র বেকস টগকেও েখু্ থুবকড় পকড়টন বরাং আকলাট য 
িকি বারবার। 
 

গয ২৩ এটিল ২০০৮, দুপকুরর  থাবাযতাঃ  
 

আটে – মল  টভউ পাক তর সব রািাই মসািা, টপিঢালা ক্রশকরাড, পটরষ্কার 
ঝ ঝক  বসয বাটড়গুটল মদখ্কয ভাকলাই লাগক । এিাও ট  ভাড়া? টিযলাে 
মবশ িাওো মখ্লক ।  
শশকলশ্বর – না। টরিাোরকেকন্ির পর ো ট ল অবটশি, সব মঢকলট । ওর থা কব 
ম াথাে। মরািগার মনই মযা  াকরার। িথকে এ িু িটে, যারপর এই  র। 
টিযকল এই িু করা  র, পড়াকশানার অথবা টনকির সকঙ্গ েুকদ্ধর িােগা।   
আটে –  ীর ে? 
শশকলশ্বর – মেকেক  টবকে টদকেট লাে। ওকদর িাইকিল িািরা। বন্ধুকদর সকঙ্গ 
পরােশত  কর মখ্াঁি টনকে মিকনট লাে ম কলটি ভাকলা। ভাকলা িা টরও  রক । 
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যার বেটক্তস্বাধীনযা  ী বুঝলাে না। স্বপ্নদীপ এই বাচ্চা টশশুটিক  মদখ্কয 
আকসনা। মদখ্কলন, স্বপ্নদীকপর ো টনকি বকস টিটভ মদখ্ক  যার োকের সকঙ্গ। 
এই দৃশ্য ওই িািরা মবাকঝনা। টডকভাসত  করক । আি দুব করর েকযা। মেকে 
এবাং মেকের ম কল এই মে এই স্বপ্ন থাক  আোকদর  াক । 
আটে  ী  রকবা বলুন! অদু্ভয সম্প ত এসব োনুকষর! 
আটে –  াগিপত্র িকে মগক  সব? আই টেন টডকভাসত িকল মযা স্ত্রী-পুকত্রর 
খ্রিা বা আটথত  টবষকে আইটন টনেে  ানুন োনকয িকব টেস্টার িািরাক । 
শশকলশ্বর – মদটখ্, অকন টদন মভকবট লাে এ বোপাকর ভাবকবা। মদটখ্। এটদক  
মদখু্ন, আোর স্ত্রীর  থা মযা িাকননই। দী ত ২০ ব র, আটে যাক  এখ্ন 
সাটরকে যুকলট  নাটসতাং-এর মিাকর ...। 
আটে – েনিাটি  টিট ৎসা এবাং এ াগ্রযা আপনার আক  বকলই ...। 
শশকলশ্বর – িেকযা বা। যকব সাইট োটিস্ট বকলট কলন, নাটসতাং এবাং নাটসতাং, 
আর মসই সকঙ্গ আন্তটর  সিেটেতযার সকঙ্গ মসবা  রকয পারকলই একরাগ সারকব। 
আটেও ট  ুিা িানযাে। বািকব আটে মবটশ মিকনট । এ সেে যার পাগলাকো 
বন্ধ িকে োে। দী ত ২০ ব র ধকর আটে মে-সেেিা  াটিকেট  আোর স্থীর 
সকঙ্গ, যার দুইভাগও টেস্টার িািরা বুঝকয পাকর না। বুঝকল এ টডকভাসত িে 
না। এিা  ী ধরকনর বেটক্তস্বাযন্ত্র্েবাদ! োনুকষর সকঙ্গ সম্প ত মযা অনুভকবর, 
অনুভাকবর। অবশ্য বেটক্তরুটির। ট ন্তু টনকির সন্তান? যার মেটদন িন্ম, আটে 
িাসপাযাকল মগট , এবাং অবা   াণ্ড, মসটদন  ী  ারকণ আটে ২৫ িািার িা া 
যুকলট লাে, সম্ভবয  র অথবা সাাংসাটর   াকি, িানযাে না এই নাটযটি, 
িন্মসূকত্রই পৃটথবীিাক  মদখ্ক  অনাথরূকপ, আটে ভাবকযই পাটরটন যার বাবা 
এর ে ম কল মরকখ্ থা কয পাকর  ীর ে! অবশ্য মস একসট ল িাসপাযাকল। 
আোর ২৫ িািার মথক  মস-রাকত্রই সায িািার িা া িো টদলাে নাটসতাং 
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মিাকে। অথি এখ্ন মদখু্ন, মস স্বপ্নদীপ আপনার গা ম ঁকষ বকস সব শুকন োকি 
...। 
অকন টদন বাকদ এ িু সাাংসাটর  আনন্দ মপলাে আপনাক  মদকখ্। বসুন। িা-
র  থা বকল আটস। 
           [টনকি মনকে মগকলন। স্বপ্নদীপ আোর সকঙ্গ িাটসোট্টা  কর োকি 
যার েকযা  কর। আবার উপকর উকে একস বসকলন এ ই অটভবেটক্তকয  টব 
শশকলশ্বর ম াষ।]  
আটে – বউটদক  মদকখ্ মযা এখ্ন আোর আনন্দ িকি। ট ন্তু আপনার সেেিা 
সাাং াটয  িটযকরাধেে ‘টনকিক  বেবিার  রাই ধেত’ আপটনই মযা বকলন। 
শশকলশ্বর – আপনার মলখ্ািা (কেরুদন্ড-টবষে ) সম্পক ত েখ্ন আোর েযােয 
মনো িকেট ল, আটে ওই যরুণ ি াশ ক  বকলট লাে, ২২ িািার িা া খ্রি 
 রক া, িা া উেকব ট না িাটননা, যকব নকুল রাকের এই মলখ্ািা েখ্ন বা াই 
 করক া, যাকয েকন িে এবাং আোরও ধারণা, মলখ্াটি ২৭ ব র পকরও এখ্কনা 
মবাধিে গ্রিণকোগেযা অকনক র মিকে অন্যর ে। যখ্ন যরুণ ি াশ  বীকিশ 
সািা ‘িটযভাস’-র  ণতধার আোক  িানাকলা মে ২০০টি মলখ্া বাটযল িওোর 
মভযর এই ‘মেরুদণ্ড টবষে  শশকলশ্বর ম াষ’ মলখ্াটি বারবার স কলর প কন্দর 
আওযাে আসক । ম ান খ্ারাপ িেটন মযা ম কপ? 
আটে – আকর না না। আটেও পকড় মদকখ্ট । এখ্ন মযা েকন িে আপনার 
িজ্ঞার বেস...। 
শশকলশ্বর – হ্যাঁ, টে ই বকলক ন। যরবারী উন্মুক্ত, যকব েেলা  ািার িন্য। 
আেরা মযা িীবনক ই ভাকলাবাটস। িীবকনর সতূ্রপকথ িড়ক  মদকখ্ট  বারবার। 
বলুন, এখ্ন এ াড়া আর  ী মলখ্ার আক ! 
আটে – এখ্ান ার িটযকবশীরা ম েন মদখ্ক ন? মোগাকোগ িে পকড়াটশসুলভ? 
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শশকলশ্বর – স্ত্রী ভাকলা িটিকলন এ িু এ িু  কর এই বাটড়কয মঢা ার পর। 
সাযিা টবড়াল পালযাে। যাকদরই সন্তান, নাটয। পাকশর বাটড় মথক  িটযবাদ 
একলা এ টদন। সব টবড়ালই যাকদর সবতনাশ  রক । টবড়াকলর উৎপায যারা 
সহ্য  রকয পারক ন না।। এ টদন সব টবদাে  কর টদলাে। যবু োকঝ োকঝ 
এরা আসকযা। অন্ধ াকরও টবড়াল, সন্তান এবাাং নাটযরা মে িাঁিািাঁটি  রক  মির 
মপযাে। িকযকবশী-স্বটির িকন্য আবারও টবকদে  কর টদই। 
   [ট  ুেণ পর মসই বাটড় মথক  মবটরকে আটস। যখ্ন িাে টব াল িারিা। 
বহুদূর মেকয িকব। রািাে মিঁকি মিঁকি িকল একলন টবদাে-সাংলাকপ।] 
আটে – িদীপ মিৌধুরীর সকঙ্গ মদখ্া িে? অন্যান্যকদর সকঙ্গ? 
শশকলশ্বর – খু্ব  ে। আপটন ট  োদবপুর োকবন? বলট কলন-না টদটদর বাটড় 
োকবন। টঝলকরাকড সাধন সািার মদখ্া িকল শশকলশ্বর ম াষ সাংখ্োটি টদকে 
মদকবন ট ? বকলই আবার বাটড়কয ঢু কলন। ট  ুেণ পর ‘সাধন সািা’র নাে 
টলকখ্ সাংখ্োটি টদকলন মপৌঁক  মদবার িকন্য। 
আটে – েটদ সেেিা না-কুটলকে উেকয পাটর, যািকল আগরযলাে টনকে োকবা। 
সাটি ক  টদকে মদকবা। মস মযা ম াল াযাে আকস িােই।  
শশকলশ্বর – হ্যাঁ, টে  আক । 
 
এই পেতন্তই শশকলশ্বকরর সকঙ্গ আোর মশষ সাোৎ ার।  কর একস ম র পড়লাে 
িটযবাকদর সাটিযে মথক  এই  টি বা েঃ 
‘ধ্বাংস  কর দাও আোক  ঈশ্বর আোর সন্তটয স্বকপ্ন থা ’ – এই উটক্তর েধে 
টদকেই শঙ্খ ম াকষর হৃদেক , েননক  পকড় মনওো োে। খু্বই োনকবাটিয 
আ াঙ্ক্ষা। বযতোনক   টব মিকনন এবাং ভটবষ্যৎ সম্পক ত টবিটলয। স্বপ্নিীন এ  
পৃটথবীকয আোকদর বাস, আর সেকের সাকথ সাকথ সযে ল্পনা মথক  দূকর িকল 
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োটি আেরা” উৎটেপ্ত মিব্রা ও রায-িাগা পাটখ্ --- শশকলশ্বর ম াষ 
‘িটযবাকদর সাটিযে’। 
শশকলশ্বর ম াষ সম্পক ত িদীপ মিৌধুরীর মলখ্ার এ টি অাংশ মথক  (১৯৭৮) 
পুনপতাে  রকয পাটরঃ শশকলশ্বর ম াষ আোর বহুটদকনর পুরকনা বন্ধু,  খ্কনা 
 খ্কনা েকন িে ি ৃয শশকলশ্বরক  স্পশত  রার মোগেযা আটে আকিা অিতন 
 রকয পাটরটন। ‘ সেগ্র িীবন টদকে িীকনর িািীকরর েকযা এ  ভাষা আটবষ্কার 
 করট  আটে’ ৮ ব র আকগ (১৯৭০) আোক  এ  টিটেকয টলকখ্ট ল শশকলশ্বর। 
এ শযাব্দীর এ িন সকিযন  টবর উপলব্ধ এই ভানিীন উটক্ত মে  য সযে, 
েয টদন োকি, বেকসর সকঙ্গ সকঙ্গ েযই ‘উকিিনা’র স্থান দখ্ল  কর টনকি 
মিযনা, ‘ঐ ভাষা’ আোর  াক  যযই স্পি িকে উেক । 
“ম িা াটিনী এবাং স্বনাকে / মবনাকে ধার  রা টবষেবস্তু ও ‘আদশত- থা’র 
পুরুষানুক্রটে  িুটর-কিাচ্চটুরই আধুটন  বাাংলা সাটিকযের আঁযুড় ও অনুকিরণা। 
মসই অকথত আধুটন  বাাংলা সাটিকযের ইটযিাস টলটখ্য িে, যািকল টনটিয, 
শশকলশ্বর এ াই এ িা মগািা মিনাকরশন টিকসকব টবকবটিয িকব। অনািার, 
টবশ্বাসিন্তা, খু্নী, িযার  এবাং সকবতাপটর ভালবাসা-বটিতয নগর সভেযার 
পা স্থলীর মভযর মথক ও শশকলশ্বর ম াষ এ   ও অনন্যসাধারণ  িনা।” 

 (এ ই যরঙ্গ শদক তে স্থাটপয ভালবাসা েৃযুে অেযৃ িীবন --- িদীপ মিৌধুরী) 
এবার মদখু্ন ‘অপরাধীকদর িটয’  টবযার ট  ু পাংটক্ত মথক  শশকলশ্বরক  
পুনপতাকে  ী অসাধারণ অনুরণন িাগাে েকন –  
“মিাখ্ যুই মদকখ্ট স যুই অন্ধ িটব 
 ান যুই শুকনট স যুই  ালা িকে োটব 
েখু্ যুই ভেকণর ও বেকনর, শব্দপাকযর ও 
শব্দ ধারকণর, যুই মবাবা িকে োটব –  
িায যুই অকস্ত্রর মেিকনর ও টলখ্কনর 
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যুই হৃদেস্থান টিনকয পাটরস না বকল পঙ্গু িটব 
পা যুই ইিাে অটনিার  াি  টরস 
দুর ে িটরকত্র যুই স্বস্থাকন ও পরস্থাকন 
োযাোয  টরস, যুই খু্কল োটব –   
টলঙ্গ যুই,  ােিীন সিবাকস লুপ্ত িকে োটব 
হৃদে যুই শনূ্যযার  াক  টগকে মনকি উটেস 
হৃদকের  াক  োবার আকগ টবদীণত িটব ...”    
 
সােটগ্র ভাকব টিন্তা  রকল, এই পাংটক্তগুটলর মভযর আোকদর োনজীবীবকনর 
অটভশপ্ত এবাং আযটঙ্কয েকনাভাবটি ধরা মদে, এবাং আোকদর মবাকধর বোটপ্ত 
েযই গভীর ট াংবা সরল মিা , েখ্ন পটড় – ‘হৃদে যুই শনূ্যযার  াক  টগকে 
মনকি উটেস / হৃদকের  াক  োবার আকগ টবদীণত িটব...’ এ এেন এ  মবাধ 
ো টবকশ্ব দানবাক্রান্ত োনুকষর িীবন ও হৃদে মশষাটব্দ শনূ্যই িকে পকড়, টনকির 
অিাংিাও সম্পূণত টবলীন িকে োে মবাকধর আ াকশ, আোকদর মবঁকি থা ার ভূ-
আ াকশ। 
 
আকর টি  টবযার অাংশ, শশকলশ্বকরর ভাকলাবাসার আটযত লেে  রুন— 

 

‘মশষ টদকন খু্নী টলকখ্ রাখ্ক   পাকল যার ‘িানকয মিকেট লাে 
ট ল-ট -না-ট ল ভালবাসা হৃদকে আোর ‘ েধেরাকয বাবা 
োক  খু্ন  রকয মগকল মসও যার বাবাক  খু্ন  রকব মভকবট ল 
এ টি মেকেও এ টদন টিৎ ার  কর বকলট ল, ‘িাণ বাঁিাও 
আটে মযা মযাোক ই ভালবাটস’। মশষ রাটত্রর নেত্র 
োথার ওপর, পুটলকশর িিল, টিটঞ্জর টনবদ্ধ িাণ 
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খু্নী িানকয িাইক  ‘ম  ম  বকলট ল আটে খু্নী, 
আটে যাকদরও খু্ন  রকয িাই’, মে পাটখ্  ুোে না মসও 
মসটদন ভকে  ুটেকে পকড়ট ল – িাটন এই সারাাংশ-সি 
পার িকয পারব না, এই আোর িেগবত, েযেণ মিকগ 
আট  যযেণ ভুলকয িকব না ট  ু –  করাটি  পাকল 
িকবশ ও িস্থান  াড়া আর ট  ু মলকখ্ না, খু্নী আটে, 
োকদর খু্ন  করট  ভালকবকস যাকদর সকঙ্গই রকে মগলাে 
ট ল-ট -না-ট ল ভালবাসা শুধু এই িানকয মিকেট লাে।” 
           (িেগবত, অপরাধীকদর িটয। পৃ ৫১) 
 
 টব িদীপ মিৌধুরীর টবকশষ বা েটি এর ে – “বুকিতাো সোকির পটর টল্পয 
‘টবকশষ’, টরকিশন এবাং আকবকগর েন্ত্র্ী রকণর ম ন্দ্রটবন্দুকয অবস্থান – যথাটপ 
শশকলশ্বর ম ান অবস্থাকযই এর টশ ার নে। আকযতা এ-পকেকন্ি উন্মিযা এড়াকয 
পাকরনটন। শশকলশ্বর ম াষ বাাংলা সাটিকযে সম্ভাবনােে সাইকবটরো।” 
এই উটল্লটখ্য ‘সম্ভবনােে’ শব্দটি টনকে আটে মবশ ট  ু গকদে উকল্লখ্  করট  
মে এই শব্দটির মভযর টিন্তাকরাকযর  লধ্বটন মশানা োে, বহুভাকবই বহুকেকত্রই 
এর যাৎপেত অনস্বী ােত। টবশাল পৃটথবীকয োনুকষর টিন্তা ও ভাকবর ি াশ 
োধেকের টশল্পরূকপ  টবযার স্থান ঊকধত। বেটক্তসিার টব াকশ আত্মগেকনর মেকত্র 
 টবযার ভোং র মসৌন্দেত অস্বী ার  রা োে  ী  কর!  
বািবযাক  রূপ কল্প আক্রেণ  কর  টবযার ভাষাক ই ভাষা টদকে আক্রেণ 
 রার সভেেেযা িায  টবকদর থাক । “এ টি মেকেও এ টদন টিৎ ার  কর 
বকলট ল, ‘িাণ বাঁিাও / আটে মযা মযাোক ই ভালবাটস’। মশষ রাটত্রর নেত্র / 
োথার ওপর, পুটলকশর িিল, টিটঞ্জর টনবদ্ধ িাণ / খু্নী িানকয িাইক  ‘ম  ম  
বকলট ল আটে খু্নী, / আটে যাকদরও খু্ন  রকয িাই’, মে পাটখ্  ুোে না 
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মসও / মসটদন ভকে  ুটেকে পকড়ট ল” –  এ সেি পাংটক্তকয  টব শশকলশ্বর শুধু 
অপরাধীর েকনর আগুকন মপাড়া শব্দই বেবিার  করনটন, এ ই সকঙ্গ পােক র 
অন্তগতয মবাকধ অপরাধিিতার মভযকরও মে ভাকলাবাসার জ্বলন্ত ভাকবান্মাদনার সটৃি 
 কর, এবাং পাে ও মে  টবদকের েকযা িকয িে টনকিক  বেবিাকরর 
োধেেটিকয – যা এ িন দূরদশতী সৎ  টব শশকলশ্বকরর েকযা োনুষই আোকদর 
িাটনকে এবাং িাটগকে টদকয পাকরন টনটিতধাে। পূবতকে , ২০১২। 
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টনবন্ধ 

                 

েযৃেুঞ্জেী রবীন্দ্রনাথ 
টবিন ষৃ্ণ মিৌধরুী 
 

িন্ম মেেন আিেত সুন্দর, স্বাভাটব , েৃযুেও মযেটন। অপরপকে িন্ম মেেন 
আনন্দদাে , েযৃুেও মযেটন মবদনাদাে । রবীন্দ্রনাকথর িীবনিিতা িন্মেযৃুের 
িাটস ান্নার ম ালািল িারা আকন্দাটলয। 
সটন্ন ি োনুকষর  ন  ন েযৃুে িারা আকন্দাটলয রবীন্দ্র িীবকনর স্থােী রস মবাধ-
 টর শান্ত টবস্বাকদর। রবীন্দ্রিীবকনর শ কশাকরই  কি োযৃটবকোগ – বেস যাঁর 
মিৌি, খৃ্ ১৮৭৫, মস সেকে অনুভূটয খু্ব যীব্র নে –  ুকেই ট কলন – মভারকবলা 
মিকগ মদকখ্ন বারান্দাে যাঁর সুসটিয মদি খ্াকির ওপকর শোন – যকব েযৃুে 
মে ভোং র মস মদকি যার ম ান িোণ, মস পটরটস্থকয ট ল না। িীবনিৃটযকয 
মসই দৃশ্যক  মলখ্  বকলক ন, “যািা সুখ্সুটপ্তর েকযাই িশান্ত ও েকনাির।” 
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োকের সকঙ্গ রবীন্দ্রনাকথর সাংসগত খু্ব টনটবড় ট ল না – না িকল মিৌি বৎসকরর 
বালক র  াক  োকের েযৃুে  ীভাকব েকনাির িে যা মবাঝা ও মবাঝাকনা  দুই 
 টেন। এর পকরর েযৃুেদৃকশ্য (খৃ্ ১৮৮৪) গভীরযর মবদনা সটৃি  করক   টবেকন 
 ারণ এই েিীেসী  াদম্বরী –  টবর ভ্রাযৃিাো টেটন োকের অভাব মেেন দূর 
 করক ন মসবাে ও েকে মযেটন বন্ধুর সাংসগত টদকে  টবর সটৃির িগৎক ও 
পটরপূণত  করট কলন – এই েযৃুের সেে রবীন্দ্রনাকথর বেস ট ন্তু ২৪। এর স্থােী 
িভাব সারা িীবকন রকেক । সেসােটে  পাঁিটি গ্রন্থ যাঁক ই উপহৃয। এিাই 
অটভজ্ঞযার মশষ পটরণটয নে। এর ট  ু াকলর েকধেই েযৃুে  কি আনা 
যড়খ্কড়র (খৃ্ ১৮৯১) োর  থা পটরণয বেকসও টবটবধ িসকঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ভুলকয 
পাকরনটন। এরপকর ভ্রাযুষু্পত্র বকলন্দ্রনাথ (১৮৯৯), সিধটেতণী েণৃাটলনী মদবী 
(১৯০২), যার ব র  ুরবার আকগই মগকলন েেকরাকগ ট কশারী সদে টববাটিযা 
 ন্যা রাণী (১৯০৩), এর দু ব র পর পটরণয বেকস েিটষতর মশষ শেো 
(১৯০৫)।  টবর শান্ত  কের মিাত্রপাে, আবার আ ায দুব র বাকদই  টনষ্ঠ 
পুত্র শেীর েযৃুে (১৯০৭), োত্র এগার ব র, েকুঙ্গকর সিপাটে বন্ধুর সকঙ্গ মবড়াকয 
টগকে  কলরাে আক্রান্ত িন। খ্বর মপকে রবীন্দ্রনাথ মসখ্াকন মগকলন। ট ন্তু 
ম কলক  টনকে ট রকয পারকলন না। এরপর মেিভ্রাযা সকযেন্দ্রনাথ (১৯০৮), 
েেকরাকগ মিোষ্ঠা  ন্যা োধরুীলযা (১৯১৮), মিোটযদাদা (১৯২৫), বড়দাদা 
(১৯২৬) এবাং মদৌটিকত্রর  টনষ্ঠা  ন্যা েীরার পুত্র সযীন্দ্রনাথ (১৯৩২) উচ্চ 
টবদোলাকভর িন্য িােতানীকয টগকে অসুস্থ ও েযৃুেবরণ। যার ট  ুটদন পকর যার 
স ল গাকনর ভাণ্ডারী ভ্রাযুষু্পত্র টিকিন্দ্রনাকথর পুত্র মদৌটিত্র দীকনন্দ্রনাথ 
শাটন্তটনক যন যোকগর ট  ুটদকনর েকধেই োরা োন। রবীন্দ্রনাকথর দী ত িীবকনর 
 ালসীোে এই মযা মগল েযৃুের ভাসানোত্রা। 
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এবার রবীন্দ্রনাথ িীবকনর টবটভন্ন সেকে েযৃুেক   ীভাকব  ী টবটভন্ন রূকপ 
মদকখ্ক ন এবাং সােটগ্র ভাকবই যাঁর  াক  েযৃুের সেে  সাধারণ মিকিরা  ী 
ট ল যা িানার মিিা  রা মেকয পাকর। িকযে  োনুষই েযৃুেক  অবশ্যম্ভাবী 
িাকন – এিা টে , যা মিকনও যাক  মস ভুকল থা কয িাে – রবীন্দ্রনাথও 
িাইকযন, সাধারণভাকব মদখ্কয মগকল টযটনও এ িন টনকভতিাল োনুষ। 
 
রবীন্দ্রনাথ এও িানকযন িাগটয  টনেকে িাটপ্তর সকঙ্গ সাধারণ টবিরণও 
স্বাভাটব । যাই পৃটথবী  টবযাে মদটখ্ টযটন োটির ম াঁিা এ টি টযল  টনকে 
িীবপাটলনীক  িণটয িানাকিন টনকিক  সমূ্পণত টবিৃয িওোর আকগই। 
 
বেটক্তগযভাকব মদখ্কল েযৃুেক  যাঁর উৎ ি সযে টিসাকবই মেকন টনকয িল। 
ট ন্তু আকর িা টদ  মথক  েযৃুে যাঁক  টবিটলয  কর। েখ্ন মদকখ্ন যাঁর মদকশর 
যাঁর সে ালীন পৃটথবীর োনুষ সোিকভকদর টশ ার িকে োরা পড়ক  – যাই 
টিিলীর ম কল রািবটন্দ খু্ন িকল, িাটলোনওোলাবাকগ অযোিারীর নৃশাংস 
টবধাকন রাটশ রাটশ োনুকষর িীবনিাটন  িকল, মদকশ অটশোে অনািাকর 
অপুটিকয, মরাকগ োটরকয েড়ক , বৃথা েযৃুের টবভীটষ া যাক  ম াকনা  টবত্ব 
িারা েধুর  কর মদখ্ার মিিাও টযটন  করনটন। অপরটদক  বৃিির িীবনদৃটিকয 
মদখ্কল েযৃুের অবশ্যম্ভাবী টভন্নরূপ যাঁর মিাকখ্ ভাকস। এ েযৃুে শুধু স্বাভাটব  
নে, সাোটি  িকোিকনও। েযৃুে আক  বকলই মসখ্াকন িীবন আক । শুধু যাই 
নে, েযৃুে আক  বকলই িীবকন নযুকনর আটবভতাকবর সম্ভাবনাও মিকগ থাক । 
 
েিটষতর মিযনািায টবশ্বসন্দশতকনর টবিৃয মিোপকি  টবর েকন এ  অদু্ভয 
শবরাগে বা টনরাসটক্ত মিকগ থাক  যখ্ন েযৃুেক  আর ভীটযিন  েকন িে না। 
যাই যাঁর এ ান্ত আপনিকনরও েযৃুেকশা  উিরকণ  টব মশাক  অটবভূয িন 



 

19 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

ট ন্তু পরাভূয িন না। শদনটন্দন সটৃিেলূ  ও সাোটি   কেত যার এ িুলও 
টবিূেটয  কিনা। যাই এ ান্ত  কর পাওো এবাং এ ান্ত  কর ম কড় োওো দুইই 
যাঁর  াক  সোন সযে বকলই িটযভায িে। 
 
আকর িা  ারণ, েযৃুে িীবনক  উজ্জ্বলযর  কর ি াশ  কর। ম াকনা 
সযেলাকভর িন্য ম াকনা েিৎ আটবভতাকবর িন্য ম াকনা োনবাদশত রোর িন্য 
েযৃুেবরণক   টব সানকন্দ বরণ  রকয িস্তুয  ারণ গুরুকগাটবকন্দর িকন্য টযটন 
 খ্কনা  খ্কনা োকনন –  
   িাে, মস ট  সুখ্, ... 
   অযোিাকরর বকে পটড়ো 
   িাটনকয যীক্ষ্ণ  ুটর। 
 
উদকের পকথ যাই োনভঃ সাংগীয মশানান, মবাদ্ধা োনুষক  আশ্বাসও মদন –  
   িাণ মে  টরকব দান 
   েে নাই যার েে নাই। 
 
 
(িবন্ধসাংগ্রি, টবিন ৃষ্ণ মিৌধুরী) 
 

 

 

 

 



 

20 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

 টবযা 

                  

ম াড়ার  া-এর ওপর োট কদর ভটবষ্যৎ 
নকুল রাে 
 

 
আিাবল মথক  মিকন টিঁিকড় মবর  কর টদকেট ,  ারণ িটযকশাধ িানা 
ট কলা –  া েখ্ন ক্রেশ োথার টদক , পাড়াগরে ম াড়াটি অপূবত 
মদ  ুি টদগ টবটদ , আেরা যখ্কনা িলেগ্নযার স্বভাব ভুটলটন, 
িেকযা মভকবট  ম াড়া েখু্কপাড়াটি িকল ডুকব েকরক  টনটিয 
 
হৃদকের অকূলস্থল মিকনও আোকদর বেটভিারী-িায  ুটরকয শান মদে 
েকদর দাকন টলভারিাক   করট  আত্মিযোর  াকলাদান, োনুকষর 
ভারসােেিীন িণে মন কড়র েুধা টনকে ভকরট  – দু’মবলা সেে টেটলকে 
মিকনট   টড়সভেযার দাে, ভূয আটে, আোর মভৌটয   থাবাযতা 
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গাক রা মিপ  ’মর টনকে দাঁটড়কে থাক  বাংশানুক্রকে, বৃকের পত্রগুি 
আর িটযশ্রুটযেে পত্রাবলী ম াকনািাই এেন টবটিন্ন মদখ্াকনা োে না, 
 
মশোরোক তটিাং-সভেযা আোকদর িাকয যুকল টদকেক  ঝলসাকনা বুটল, কুলকুটি 
 কর ম কল ম র ধকরট  যারই কুিক্রী িায, টসগাকরি টবটনেকের বন্ধুত্ব 
আোকদর টববাি উৎসকব, ঝানু বেবসােীর শবকদি  াঁকধ যুকল টনই 
দাসরকক্তর িথাটবটনেকে, েথাটবটিযসম্মান মলখ্া থাক  শববাটি   কেত 
 
দুনতীটযর দাকে নবনীযা মসকি বকস আট  েধে আসকর, শব াটল  ভ্রেকণ 
মবরুলাে আেরা টিিট টরর মপাশা  খু্কল – মনাাংরা  ান্নার 
মপ কন ট িট টর দানখ্েরাটয আর  টিন োনুকষর থাক , সবই 
েখ্ন ম ােরবাঁধা বুকনাকবড়াল নে – গৃিস্থ মবড়াকলও ইঁদুকর অপরাগ 
আর ম াকনা োেেেদাকন শ্রাদ্ধসভা সাসৃ্কটয  ম ালাকুটল, মিাকখ্র 
ওপর ঝুটলকে নাও ‘িেুলিা-িশো’ শাদাদাঁকযর অথত বাড়াও টবনা াে 
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 টবযা 

           

বাাংলার টশে   
শযেরু খ্ান 
 

 
 াক   ী টশো মদকবা ?  
 টবযার ভাব, বেঞ্জনা, ি রণ  ারও গৃিস্থাটলর  াকি লাকগ না — 
বরাং িীবননশলীর ক্লাকস  কন্ডাে  াডা সঙ্গে  
 ী েটয র  
সবাই িানকয িাে।  
বেঃসটন্ধর মিোৎস্নাে ভকর ওকে মশ্রটণ ে  
মপাশা -আশাক র মভযর মথক  মবটরকে আকস  
টনটষদ্ধ সাংলাপ।  
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সবাই িকলর নীকি যটলক়ে মেকয িাে  
এ া টশে  শুধু মভকস উটে িকলর উপকর  
 
 টবযার িাঁদ, িীবন টবজ্ঞাকনর পাটখ্ এবাং ভূকগাকলর ট কশারী নদীটি  
িীবননশলীর ক্লাস  রকয আকস।  
েকিকঞ্জাদাকরার ষাঁকডর  াক  দাঁটড়কে থাক   
মব্রাঞ্জ েটূযত নারী — 
িানগটযিাটস  িা কবাকডত মভকস ওকে মসসব  টব  
যার টবকেষণ িরুটর মিকন এখ্ন আর বো রণ পডাই না আটে।  
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 টবযা 

               

 
িল এ টি দাহ্য পদাথত  
টদশারী েকুখ্াপাধোে 
 
 

আিা টে  আক   
আপটন েখ্ন বকলক ন িকল আগুন জ্বালাকয িকব  
যাই িকব  
যার আকগ আপটন টনকিক  িকলর দ্রাবে  'মর িাটির  রুন  
যযেকণ আটে িকলর বুক র েকধে ঢুক  
যার স্বকপ্নর টিে স্বপ্ন  ী যা মিকন মনওোর মিিা  টর 
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এখ্ন আটে পাথতসারটথর সকঙ্গ মদখ্া  'মর  
বুকঝ আটস  ৃষ্ণগহ্বকরর মভযর -- অকন িা মভযকর  
ম  ট ভাকব ট িন্যই বা আত্মকগাপন  'মর আক   
আপনারা িেকযা অকনক ই িাকনন না  
স্বোং পাথতসারটথও  টবযা টলখ্কযন  
আর মসই  টবযার শনসটগত  েেযার মিাকরই  
কুরুকেকত্রর োবযীে িটরত্রগুকলা আিও মবঁকিবকযত  রকেক   
আোকদর েকধেই  
সুযরাাং পাথতসারটথ টনকিই মিকন থা কবন িকলর েোটি -টরকেটলিে  ী  
টযটন মযা টনিেই মদকখ্ থা কবন আোকরা টদকনর রক্ত ম  ধুকেট ল 
 
এযেকণ টনি়েই আপটন আপনার েিড়া সমূ্পণত  করক ন  
িলুন এবার িকল নাটে  
আটে টনটিয আোকদর সকেড ভালবাসার গকন্ধ িল জ্ব'মল উেকব দাউ দাউ 
 
 

 
িঞ্জাল 
টদশারী েকুখ্াপাধোে  
 

 
েটদ বলকযই না পাটর  
েটদ মবাঝাকযই না পাটর  
যািকল অ ারণ শব্দগুকলাক  টক্লি  রকবা ম ন  
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মবাবা থা া ভাকলা 
 
েটদ শুনকযই না পাটর  
েটদ বুঝকযই না পাটর  
যািকল অ ারণ শব্দগুকলাক  দুি বলকবা ম ন  
বটধর িওো ভাকলা  
 
িরযন এঁক  উেকয টিেটশে  
শরীর ও স্বকপ্ন শুধু িরযাল  
ম উ ট  আগুন টদকয পাকরা  
িঞ্জাল অসহ্য দারুণ 
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 টবযা 

                  

সখ্া 
ইন্দ্রনীল মসনগুপ্ত  
 

আযতিকল  ূটণত ওকে, মে  মভকস োে দূকর; 
সখ্া যুটে মিকগ ওকো ভূেধেসাগকর- 
িল মভকস োে িকলর মযাকড়, 
যৃষ্ণা মোঁকি মিাকখ্- 
সখ্া আটে যপ্ত অটয টনদা টনগ্রকি। 
 
সখ্া যুটে শীযল বাটর শান্ত াো অনন্ত গা পালা; 
মযাোর িন্য আোর পূিা এ াগ্র েটন্দকর। 
 
যুটে একল টলখ্ব নাে আ াশ  োনভাকস, 
মযাোর িন্য নরে মোে মেকখ্ট  আঙুকল-।  
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 টবযা 

                  

 
আকরা সটিষ্ণ ুিকয িাই 
 লোণব্রয িক্রবযতী 
 

 
আি মবলা পাঁিিার মভযর মিলাশাসক র অট কস টগকে মদখ্া 
 রা িাই। না িকল মনাটিশ িকব। 
 
আটে োইটন, আোর ম াকনা উন্মাদনা মনই, 
সকন্ধকবলা মদটখ্ রঙ্গলাল দাকরাগা েটলন মগালাপসি এ টি 
 কর অটভধান  ৃযী  াত্রকদর িাকয যুকল টদকি, গাকনর নাকে 
ো িল টশশুকদর সেকবয ম ালািল শুধু। িানিান শাটেোনা 
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িাটঙকে, সম্ভাষকণ টবনকের  থা  াড়া ট  ুই বটল না; 
 
স্বভাববশয ট  ু মব-সাোল  থা যবু বলা িকে োে, 
মশ্রাযারা অবা  িকে বকস থাক , সড়ক র পাকশ গাটড় থাটেকে 
টিঙ্কু টবশ্বাস সন্তপতকণ মিঁকি আকস, বাদাটে খ্াকের মভযর 
                                    টিটে মরকখ্ োে। 
 
আকগর েকযাই আটে মরাকযর আড়াকল, েিাসড়  ধকর 
এোম্বুকলন্স িকল োে পটরটিয সকঙ্কয বাটিকে, 
আটে আকরা সটিষ্ণু িকয িাই, ম বল েকনর ভুকল 
অসুখ্ী িকলর  াক  মযাোকদর বারণ  করট ।  
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 টবযা 

                    

 
পাশব 
সদানন্দ টসাংি  
 

 
 াল যবু বাযাস ট কলা, গান ট কলা 
মস্কি  কযা – আিা।        
এেন সেে 
ম াকনা এ  দুি িাদু র একস অেটন বলকলই িকলা, 
                             ুলগুটল িাটরকে ো   
 
আটে  টব আঁট  টনকির রকক্ত, আটে টনটিয িাটন 
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টিাংর টিৎ ার, আযতনাদ, িাসপাযাল, অস্থােী টশটবর 
সব ট  ু শান্ত িকল োনুষ বুঝকয টশখ্কব 
                           পশুকত্ব টবিারকবাধ মনই 
 
সাটরবাঁধা গুিাোনকবরা যখ্ন গুিার মদোকল পুনরাে 
                          টনকিকদর গুিাটিত্র আঁ কব 
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 টবযা 

              

 
এরপর 
লেণ বটণ  
 

 
শুনব বকলই মডক  আনা। বকলা মযাোর  থা। 
মস অনুসাকর আোর ভাব বেক্ত িকব। টবিার-টবেষত। 
মশকষ ম াটষয িকব আোকদর টেটলয  েতসটূি। 
 
একসা, আেরা এোবৎ াকলর সুকখ্র এপাশওপাশ 
মনকড়-মিকড় মদটখ্। দুঃকখ্রও  ুকর আটস আগাপাশযলা। 
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একসা, আনকন্দর  ড়বাটড় িটরপ মশষ  কর 
মবদনার িাযাকলর সব ম াণ া ার গল্প শুটন। 
 
টনকিকদর িাটির  রব বকলই না টনকিকদর 
টেটলয ম ারাস টনটেতয পটর াোকোর সুলটলয 
পটরকবকশ ধূকপর েকযা  টড়কে মদকবা। 
 
িেুষ্মানগণ স্বিকে পরখ্  রকবন; 
গকন্ধর ওপর ভর মরকখ্ মিকন মনকবন অন্ধগণ। 
 
এরপর, এরপর 
িটর, টদন মযা মগকলা … 
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 টবযা 

      

ভে 
মেৌসুেী েণ্ডল মদবনাথ  
 
 

আোর টশরা উপটশরা মবকে নাকে 
যারাকদর  াোপকথর 
টবন্দু টবন্দু আকলা— 
আ াকশর ট নারাে গাঁথা অই িাঁদ 
আি বড় দুগতে লাকগ 
আোর আর সািস িেনা 
মশকষর মসই দৃকশ্য দাঁড়াকয 
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বাবার মদি শুইকে রাখ্া বারান্দাে 
মভাররাকয নীিাটর ার আকলা গকলট কলা 
যখ্নও যার দাগ মলকগ রকেক  যাঁর শরীকর 
আটে মদখ্লাে োকের ভাঙা শাঁখ্া পকড় আক  
টিে বকুল বৃকের যলাে 
পাকশর দীট র িলযরকঙ্গ 
রােুকস োক র েখু্ িাঁ  রা 
বকুলগাক র োথাে থোবড়াকনা সকূেত 
োকের সবিুকু টসঁদুর লাল িকে আক  
সাদা থাকন ঢা া টবধবার সাি িুকড় 
মনকেট কলা দুগতে িাঁদ মিা না টনকে 
আটে আ াকশর উল্কাবৃটি ঢ ঢক্  কর 
পান  করট লাে মসই রাকয 
ো শুকেট কলা সেুকদ্রর উপকর 
স াল একসট কলা আ াকশর যলাে 
একসক  দুপুর, টবক ল, সকন্ধে 
সব িির বকেক  টনেকের সটন্ধ মেকন 
শুধু আকসটন ট কর মিনা োনুষিার ঘ্রাণ 
 
ো দাঁটড়কে আক  মিনা দকরািাে 
বকুলযলাে  টড়কে আক  
 ুকলর সাকথ োকের সাদা শাঁখ্া  
এেন  টেন টদকনর আকলাে 
মিাখ্ ধাঁটধকে োে োনুকষর 
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ো যব ুদাঁটড়কে আক  আ াকশর েয 
যলাে মেক র  াো দীট র টনকিাল িকল 
বুক র একযািা  াক  মিোৎস্না মনকে একসক  
ভে লাকগ িাঁদেুকখ্া  করাটিক  
ম উ িাকননা, আটে আর 
মসর ে মশকষর স াল িাইনা 
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 টবযা 

 

 
িে- থা 
িযেুষ মদব 
 
 

ট কর োও শযটভষা, স্বাযী, অরুন্ধযী 
এ া োনুকষর িকন্য এ আ াকশ 
অন্ধ ার ভাকলা 
মে  মনই বৃটি মনই 
যবু েটদ টবদুেৎ িে াকলা 
িকলর মগাপন লিা 
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শালুক র লাল রকঙ ঢাট  
এ া েদৃু অনাদকর 
এইখ্াকন পাশাপাটশ 
আটে আর িলটপটপ পাটখ্ 
 
িৃটয শুধু সকঙ্গ থাক  আোকদর 
বাট  সব ট ক  িকে মগকল 
োোিকল োো মনৌক া মেকল 
মেক র িপায িাই 
হৃদকের  ুটি ািা োকে 
মেখ্াকন এখ্কনা শুধু 
শকের িিাকব টদন  াকি।  
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 টবযা 

       

 
ঈদ-উল-ট যর  
টিরশ্রী মদবনাথ 
 

 
নদীর সকঙ্গ টেশক  িাঁকদর  াো, ঢালু শবনেী অন্ধ ার  
োকি রেিান মরকখ্ক  দুোকর আিনবী রুবাকেৎ 
ঈদ-উল-ট যর ইকে িান মযা  ট র হ্যাে  
মথাটর ধূপ ওর রঙ  রোও 
গুলাল উড়ু  অন্তকর 
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আ াকশ েখ্ন িিুর মে , ভাসক  শির ও গ্রাে 
উষ্ণ মদকশর শু কনা  কল বইক  যব ুসুেতা ম রা ট কশারী েখু্ 
পৃটথবী ম কে নােক  মেন আকলার গিল, িন্নকযর নযুন সুখ্   
 
হৃদেকদকশর গরীব শাকের টলখ্ক  যখ্ন খ্াযাে 
শান্ত বাটলর নীরব পকথ যার দুকিাখ্ ভারী, দূরাগয মিোৎস্নাে 
টিোর মেকিন্দী বুকঝ টনকয অকন  অটভোন 
   আকরা িািার রেিান বাট  
মি আিে েকুঝ সালায মযা  রোও  
বাট  সব মদখ্কবা আটে, শুরুো রাখ্ট  পাত্র ভকর 
টদকেট  যাকয মিরীর কুটি... নীল আটেন 
ঈদুু্কিািা দীন মরকখ্া এই োিিার 
লাল মরশকে মে মসকিক  িোৎ  
দরকবকশর ঐ মঝালাে আোর এ টি দুকিা ইোন থা  
মিা  না এ েিুূকযত নযুন টেলাদ, িলু   ুটড়র গিীন  রোন 
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 টবযা 

        

বই 
শুকভশ মিৌধরুী  
 
 

এ  
আটে ম ানটদন বই পটড় নাই 
িীবন মদটখ্োট  
ি ৃটয ম  মদকখ্ট  
েখু্ খঁু্টিোট   
 
দুই 
বই িীবন্ত নে 
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যুটে িীবন্ত 
সারা িীবন মযাোক  অনুসরণ 
 
টযন 
এয সাংকেকপ বকল বই 
 টব মলখ্  টবজ্ঞানী 
সব িাকন নাই 
টনভৃকয  
িানালার পাকশ একস বটস  
 
িার 
োবৎ  াল এই ধকর থা া এই বইটির 
অসীে দোলু ওই সেে 
পৃটথবীর বুক  আকরা  য আেু মখ্লা  কর । 
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 টবযা 

       

আধঁার ম কি মগকল 
বনানী ভট্টািােত 
 
 

বৃটি মথকে মগক  অকন েণ 
উকোকনর  াদাে এখ্নও িাে স্পি  কে কিাড়া পাকের  াপ 
 
িাঁ াকয িাঁ াকয  র মথক  োটির দাওোে মবটরকে একস 
টপ কন টদক  যাট কে এ িা বাঁ া িাটস  ুঁকড় টদকলা 
রক্ত আর  াকে োখ্াোটখ্ সকযকরা ব করর অনাথ আটদবাসী ট কশারী 
ডান িাকয ধরা রক্তোখ্া িাঁসুোর খ্াটন িা ঝ ঝ   রক  অন্ধ াকর 
উকে থা া কুটপিা দপ্ দপ্  রকয  রকয 
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 খ্ন মেন টনকভ মগক ---- 
 
দুব র আকগ এেনই এ  রাকয 
বকড়া টদটদিাক  খু্বকল মখ্কেট ল এ দল িাকেনা 
এ িাও ধরা পকড়টন, 
নাট  ওকদর নাকে নাটলশ  'মর ম উ  োসাকদ পড়কয িােটন ! 
গ্রাকের োযব্বরকদর অযোিাকর  কে োকসর েকধেই 
আত্মিযো  রকয বাধে িকেট ল অভাগী টদটদিা, 
যারপর মথক  এ মেকেিা আগুনকিাখ্ টনকে অকন  বৃটিরায মিকগক  
ম ঁকদ ভাটসকেক  না িাটন  কযা িাঁদনীরাকযর আকলা ! 
 
আধভাঙা দরিািাও এযটদন অকপোে ট ল, 
আসকবই--- আবার আসকবই ওরা---- 
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 টবযা 

        

 
েদু্রাকদাষ 
অকশা ানন্দ রােবধতন 
 

 
ভাঙা রািার ধুকলা উকড় পঞ্চভূকয টেটলকে োে। গাক  গাক  কুসুকের মিাটডতাং 
মশষ িকলই নাকে অশালীন ঝড়। বসন্ত িকল মগকল রুে োটি ও আ াশ। নযুন 
উড়ালপুল টিৎ িকে শুকে আক  আগর ার  াঁকধ। শববািক রা িটরধ্বটন মদবার 
আকগ মেেন যুকল মনে। সবুি িারাকনা পুরবাসীগণ মশষোত্রাে সাটেল। খ্ই 
আর মশা   টড়কে পকড় শিরেে। মপৌরাটণ  মশা  ভুকল নাগটর বৃন্দ ভটরকে 
মযাকল েুদ্রা লস। ধীকর ধীকর টিটগর এটগকে োে শ্মশাকনর টদক । মপ কন 
 লস মথক  েুদ্রা পকড়। শবোত্রা িকলও লাটে মেকর ধেতেুদ্রা লুে িে। দূরদশতকনর 
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িাওোকরর োথাে বকস েুগলবটন্দ ধুন ধকরক  নগদবটণ  আর টবেদু্রান যর – 
আর  িা টদন সবুর  করা। িৃটযেে  দেডাল নুকে পকড়ক  িনপকদর উপর। 
ম ন মে বসন্ত একলই োদবট কশারীরা মিকগ ওকে িাদুউল্লাকস। যাকদর ম ােকরর 
ভাঁকি  েটরপু মিকল পকড়। সুনাটে একস ধুকে টনকে োে সেি স লেুদ্রা। 
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 টবযা 

 

      

 
েগ 
যো বেতণ  
 

 
 াল্পটন  আ াকশ গিতন বষতণকশষ 
োঁযকসঁকয মনযাকনা  ুকে পুকরা বৃটি পার! 
আর োইকিা ,  টবযার ধেত নে 
 
স্বণত েল আিােত আোর নাে মরকখ্ট ল  টবযা! 
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মভিা মভিা আগুকন জ্বলকয িাটন 
 
এই আোর গা টদকে পীযবণত মে ঝড় মদখ্কয পাি বাটলর েয যা আসকল 
মযাোর লিা, 
মঢক  োকি আোর পা োর নগ্নযা টনকে যুটে 
উপন্যাসধেতী  টবযা টলখ্কয িাইট কল। পারটন। 
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 টবযা 

      

 
দটৃি ও অন্যান্য 
এ ম  এে আব্দুল্লাি 
 

 
এক র পর এ — অন্ধ াকরর ভাঁি সটরকে, এ কিাডা মিাখ্ মসদ্ধ  রকবা বকল, 
েুগ েুগ ধকর এই িন্মগয িায; জ্বালাটন  াকষ্ঠর েকযা শুক াকি। এসব দৃশ্য 
নাডািাডা  রকয  রকয এ টদন মিকন মনকবা— আগুকনর সব যথেসূত্র; এই 
মভকব  যবার টনকিক   ািাকিরা  কর মিলান টদকেট  আরাধনা রাকযর 
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মদওোকল। আর— মোঁকি মিকপ-ধরা সেকের টসগাকরি পুকডক  টন:শকব্দর 
মযকি। 
এরপর, মিলান মদো দৃশ্য— ক্লান্ত িকে ঝুকল মগকল িািীন থালাে;  ুিপাটযে 
িাকযরা আগুন মজ্বকল শীয যাডাে। 
 
এসব দৃশ্য মদকখ্ আর ক্লান্ত িইনা। বরাং এসব দৃশ্য মদখ্কয মদখ্কয অভেি িকে 
োওো দুকিা মিাখ্— এখ্ন অকপো  কর; আকর টি নযুন দৃকশ্যর। 
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 টবযা 

      

 
ো ী িটয টৃয  
উো েন্ডল  
 

 
১.  
োক র মশষ  
 ম্বকলর রাটত্র মনকে আকস িাঁকদর গা' মবকে, 
িরাির শীয ুকে মঢক  মগক । 
এখ্ন রানার টিটের মবাঝা টনকে ম াকি না  
ইকেল আইটড অথবা এস এে একস  
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 ুকি ওকে িটয ৃটয। 
ট ন্তু আঙুকল মভকস ওো শকব্দর আ ৃটয 
িােডার গন্ধ, 
টশরাে লুট কে থা া অন্ধ করর দরিা.... 
যার িাটব াটে এখ্নও আোর পাকসতর 
টভযকরর বন্ধনীকয লটু কে আক । 
 
২.  
শ কশাকরর পি এখ্নও মে  মথক  
োকঝ োকঝ েখু্ বার  কর, বকডা অটভোনী আত্মা যার 
 ুঁকয মগকলই নদী িকে োে   
যারপর মরায, টডটঙ মনৌ া..... 
ওোকনা পাযা আর টডটঙকে োওো অধোে 
বকডা  টেন দুটি পটরকিদ, 
িটযকূকল শবো িানা  
রক্তাক্ত  কর হৃৎটপকন্ডর িানলাগুটলক , 
ঝকডর দাপকি দাসত্ব আর েটুক্ত..... 
 
ট ঁকড োওো  াকি অটিত্ব মবঁক  মবঁক  োে  
যারপর সটপতল পা সিকগাত্রীে মভকব সঙ্গ মদে, 
বকডা টবষ টিকভ  
স্বাদ টনকয টগকে পুটডকে টদকেক , 
এই অযীয কুকণ্ড এখ্ন  ালীে নাকগর িলসা 
ম াথাও নুটড খঁু্কি পাইটন, 
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শুকনট লাে নারােকণর বাস  াকলাপাথকর  
আটে োযৃিাযীে ম াঁো বারণ  
পুকরাটিকযর লাল মিাখ্ মদকখ্ট লাে, 
যবুও সটললসোটধ পকথ যৃণও ঈশ্বর িকে ওকে। 
 
৩. 
ো ী শুক্লাপঞ্চেীর গািতস্থে আলপনাে 
মদবী িটযটবম্ব মরকখ্ োন, 
িেুদাকন জ্বকল ওকে জ্ঞানবৃকের  
শুট কে োওো পথ, 
ঝরাপাযার িূপ উকড োে মিাোটগ্নর ডা  শুকন 
যার টবসিতকনর বািনা মবকি মগক । 
বাটলর ওপর মবল  াকের খ্ণ্ড খ্ণ্ড শরীর  
িণেে অটগ্ন আহুটয িা, 
েজ্ঞডুেুকরর িােগাে  যগুটল  ালরাটত্র 
মরকখ্ একসট , েটদ মোেিাটপ্ত  কি 
পাণু্ডটলটপ শযটর  রকবা। 
মি সারস্বয যাপ মদকির উপর বকে োও  
এ টি িলকরখ্া সটৃি মিা  
ডুকব ো  েটেষ্ণু িটযটলটপ গণ, 
শুধু এই িীবন্ত পৃটথবীকয টনঃশ্বাস 
টন  আগােীর সেূত.... 
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 টবযা 

     

 
ট রট  
সুটবনে দাশ  
 

 
ট রট , ট কর মেকয িাইক  েন  
মভাকর িাঁিা সকঙ্গ  সরৎ  
আসকব রায,  থা িকব মোবাইকল  
 
সকঙ্গ িা আর ওেকলি িটেকে  
খ্াওো, মযাোর শাটড় 
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আঁিকল িাটব, আটে ভুটল  
িগৎ মিাড়া খ্োটয, বষতা াল  
যুটে একসা 
 
 ুকর ট কর বোল টনকয দাঁড়াই 
 
 

 
িল 
সুটবনে দাশ  
 

আটস বলকল, মরাি  লযলাে  
ঝগড়া, মিলাটরাং শকপ িথে 
মদখ্, সােকন েেদান আর  
ঝালেুটড়, টবক ল িকল  
িটেকে মখ্লা 
 
েকিট  পানপরাকগ, শুনট   
পুটলশ বাকসর িনত, সাোন্য বৃটিকযই  
রািা  াদা, যাক  দাও টিকি রাখ্া টেটি আর  
 
এ  মবাযল োন্ডা িল 
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 টবযা 

    

 
অকপো 
যটনো িািরা 
 

 
নদীর পাকড় মসই মে এ টি বাটড়, 
েলাি োকয অবাধ ভালবাসার, 
এখ্াকন ম উ িির মগাকন মরািই  
নাও মপটরকে  াকরা ট কর আসার।। 
 
 াকরা ভারী দাে পকড়ক  মরাি 



 

57 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

েন খ্ারাটপ িিরগুটল মবানার, 
োটি িুকড় নাটেকে বকির ঝুটর 
সাকরটঙ্গটি বািাকয আনেনার।। 
 
মযার বা আোর সবার িটে িুকড়ই 
এেটন এ িা দালানবাটড় আক , 
এেটন ট  ু পাটখ্র খঁু্কি মরাি, 
দরিা িানলা অকপোকযই বাঁকি।। 
 
স্বভাব েটদ বাউটলো যার 
ম েনটি মসই বাটড়র ধরন, 
আর, 
 ার িন্য সািাকব মস  র, 
েটদ, ডানা দুটি মখ্ই িারাকনা টডটঙ 
আর বুক র মভযর ধু-ধু বালুর ির।। 
 
ধর, েটদ আি সটযে ম কর পাটখ্, 
োঁই টদকয ট  পারটব টনকির  কর,  
মসই দালাকন স্থাকনর আ াল েটদ, 
না িে এ িা বাবুইপাটখ্র বাসাই 
যার িন্য বাটনকে রাটখ্স উদাসী অন্তকর।।  
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 টবযা 

     

বটৃিপান 
সুবীর ম াষ  
 

আষাঢ় েকন িকি বহুদূর -- বহু েকুগর ওপার। 
সকূেতর সকঙ্গ মিাকখ্র লড়াই িলক  
টশ ারী িাকর না টশ ার মবঁকি োে। 
 
অন্য ব র মযা এ সেে দু'এ িা দূয আকস 
মদকখ্ শুকন িকল োে। 
এবার  ী িল! 
 
শশশকবর  য ট  ু িুটর মগক -- 
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 টবযার খ্াযা লাল নীল মপটন্সল টসট  আধুটল 
পায মথক  লবঙ্গলটয া 
আর  াকলা শদকযের েকযা মসই আষাঢ় 
বারণ না মেকন লুট কে লুট কে বৃটিপান। 
 
 

 
সুটবিার 
সুবীর ম াষ 
 

বলকয িাই মযা অকন   থা 
ট ন্তু মশানার ম উ মনই। 
এই মরাগশরীর মিকপ বন্ধ মরকখ্ 
মরলকস্টশকন একস দাঁড়ালাে 
মিন িকল মগল 
টভড় মেকল উেকযই পারলাে না। 
 
এখ্ন েকন িে মসই অসাোটি  সম্প তটি 
 কর টনকলই ভাকলা িয 
যাকয সুটবিাকরর সুকোগ থা য, যুলনারও। 
বলা মেয -- আ াশ ভাঙক া ভাকঙা 
ঐ আ াশই এ  িু করা ঢুট কে মদব 
মযাোর দরিাে। 
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 টবযা 

        

 
এপাকশর বাটড় ওপাকশর বাটড় 
সম্পা পাল 
 

 
এপাকশর বাটড় ওপাকশর বাটড় ম উ  াকরা সাকথ  থা বকল না। 
যকব োঝখ্াকন এ িা েোটস্ট  মলন। 
 
এ িা দুকিা গাটড় িোৎ িোৎ মবকগ  ুকি োে। 
টবশ্বাসিা ম াথাও মভকঙ মগক , মভকঙ মগক  িীবনকবাধ। 
এবাটড়র আেপাযা রািাে পকড়  খ্কনা 
ওবাটড়র টশেলুপাযা োকঝ োকঝই রািাে পকড়। 



 

61 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

দু-বাটড়র িাটস  ান্নার গল্প ওরা রািাে  কর। 
ওকদর গল্প রায ধকর িকল  খ্কনা  খ্কনা। 
 
এবাটড়র মলা   খ্কনা  াকদ আকস। 
ওবাটড়র  াদ  াঁ াই পকড় থাক । 
 
এ  াকদ িােই এ িা সাদা শাটড়র আঁিল ওকড়। 
ও  াকদ টবশ ব র ম াকনা আঁিল ওকড়টন। 
 
রািািা মসটদনও ট ল  
যকব রািািা মসটদন েোটস্ট  মলন ট ল না। 
 
 

 
বদু্ধাং শরণাং গিাটে 
সম্পা পাল 
 

পৃটথবী যুটে  ান্না েকু  ম কলা। 
সেূত আোকদর পাকশ আক । 
মদকখ্া  কযা আকলা িাটরটদক । 
 
বুদ্ধাং শরণাং গিাটে, ধেতাং শরণাং গিাটে, সঙ্ঘাং শরণাং গিাটে। 
 ী শাটন্তর বাণী! িীবন িুটড়কে মগকলা। 
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মে শাটন্ত েগধ, ম াশল, বৎস মপকেট ল  
আেরাও পাকবা মস শাটন্ত। 
 
িেকযা টেশু নে, েিাবীর নে, বুদ্ধ নে 
যকব ম উকযা টনিেই। 
আোকদর িাথতনা দূবতল নে। 
অকন   ান্নার পরও আেরা মবঁকি উটে। 
 
পৃটথবী যুটে মদকখ্ টনকো 
এ টদন িাথতনা বকল ম উ মযা িন্ম মনকব। 
 
 
 

 
আোর নদী 
সম্পা পাল 
 

আোর নদী ভাকলা আক । 
ম েন আক  মযাোর নদী? 
 
বষতা একসক , শ্রাবণ এখ্কনা আকসটন। 
যকব নদীকয এখ্কনা অকন  িল। 
ভাটসকে মনকব দুরন্ত গটয ওর শরীকর। 
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আোর নদী বড়ই গুণী আর শান্ত। 
িীবকনর িড়াই উৎরাইিাও অকন । 
 
নদী আোর ভূকগাল পকড়টন। 
ইটযিাসিা খু্ব ভাকলা িাকন। 
ওর িীবকনর টববযতনিাও অকন । 
 
আোর নদী মযাোর নদী ম উ  াকরাক  মিকন না। 
যকব মোিনাে ওরা টে  এক  অপরক  টিকন মনকব। 
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 টবযা 

     

যটুে আ াশ নও  
ব্রযীন বসু 
 

যুটে আ াশ নও 
যবু মযাোর েকধে এ িা টনিস্ব নীল রঙ আক । 
 
 োিক কি লাল শাটড়কযও মসিা মবশ মবাঝা োে। 
 
মেখ্াকন যুটে আনকন্দর সাকথ মেকশা মসখ্াকন যুটে মভাকরর অরকণের েযই টভকি 
 ি যুটে পাও না  
যুটে োকঝ োকঝ মে  িকে োও বরাং। 
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িাকের  াকপ যখ্ন িল একস পকড়  
 ো াকস িে পিভূটে  
আর ম  মেন অিরি পাথর মভকঙ মভকঙ নীল রঙ মখ্াঁকি মযাোক  সািাকব বকল 
আবার। 
 
আর েটদ আপটি  র এই এ ক কে উপোে 
বল নীল মযাোর টিে রঙ নে,  
উ লাভ িো  উইথ আ ডোশ অ  ইকেকলা 
বলব যুটে পূটণতোর িাঁকদর েযই মগাপন 
মে মদকখ্ক  মস টনকির েয  করই মদকখ্ক  
ম উ িাকন না ওই িাটসখু্টশ িাঁদিা  
ভাল আক  ট না। 
 
যুটে আ াশ নও 
যবু আটে িানালা খু্লকল মযাোক ই স্পশত  টর। 
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 টবযা   

      

 
অপরাধী আটে োকের  াক  
অটিযা মিৌধরুী  
 

 
িেনগকরর শ্মশান  াকি শুকে আক ন ো  
টিরটনদ্রাে, আর মবঁকি মনই  
েকর মগকল োনুষ ম েন ম ািখ্াকিা িকে োে, োও  
মিাখ্ বন্ধ, েকুখ্র োকঝ অটভোন  
োকের েযৃুে, অপরাধী  কর টদকলা  
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িেনগকরর শ্মশাকন জ্বলন্ত টিযা  
োকের নশ্বর মদি,  াই িকলা 
অটভোন, রকে মগকলা আোর েকন  
মযাোর অটভোন, েকু  মদকবা 
ো, এ মেন সাং ল্প িে 
 
 
 

 
সাং ল্প 
অটিযা মিৌধরুী 
 

 
িন্ম সাংবাকদ এ টি টশিরণ থাক  
 
আদুল বাদুল শরীকর 
গকভতর লাল আভা 
ম ালা ম ালা মিাকখ্ োকের উষ্ণযা  
নবিায , এ িা োনুষ 
এ  পূণতযা 
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 টবযা 

     

 
 
মেক র  ািকল 
োধব বটণ  
 
 

ম াথাও োব মভকব এখ্ন আর বাইকর মবকরাই না। 
আঁ াবাঁ া দুটবতনীয ট  ু পথ সাকথ িকল। 
 ািুবাদাকের গা গুকলা ট ন্নেূল মিকে থাক  
ম ালাকি আ াকশর টদক । ম উ দু-দণ্ড টিকরাে না, 
িা ার আবকযত সবাই পটথ । এপাশ মথক  ওপাকশ। 
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োকঝ োকঝ গাঙটিল মনকে একল,  াো পকড়। 
 
বনান্তকরর িাপা নাকদ 
বৃেরূপী অকিনা পাটখ্রা ডানা ঝাপিাে। 
 ড়ার অটলগটল মবকে 
মস থা ম াথাও মপৌকঁ াে। আোর েকযা অকনক ই  ান রাকখ্ 
দরিাে। আিয োনুকষর 
িটির শব্দ ভাকস 
মেক র  ািকল। 
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 টবযা 

       

 
পা  
সুযপা িক্রবযতী 
 

 
অকন  মভকবটিকন্ত দুখ্ানা পা-ম  
পুরস্কৃয  করট  
িািার  ুি খ্াদ মথক  পকড় োওোর আকগ অটব্দ 
 
মস আোর সুহৃদ। 
 
কুটড়  াটড়কে সাযাশ 
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যারপর এ সেে সাযানব্বই 
 
অকন  ট  ু িানার অথবা 
অিানার আড়াকল  
 টড়কে ট টিকে রাখ্া দুখ্াটন পা 
শশশব অটযক্রে  রকয  রকয 
ক্লান্ত িকে পড়া যারানেকত্রর 
 
োঝখ্াকন  
এক লা শভরবী 
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 টবযা 

     

 
পাণ্ডটুলটপ 
সুদীপ ম াষাল 
 

 
িীবকনর টনেেিা বড় অদু্ভয 
অন্ধ ার এটগকে আসক  
সেে াঁিার গাটড়কয িকড় 
এ -এ িা িন্মটদন 
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আটলঙ্গন  কর েরণ 
িাটরকে োওো এ িীবকনর টনেে 
েখ্ন পটরণয বৃে মভকঙ পকড় 
অবা  ডালপালাগুকলা শুক াে 
অবকিলার সুকর ... 
 
 ী িকোিন যকব এয িেরাটনর 
নে নে  কর পঁটিশবার ভাকলাবাসার 
মবা া িটযশ্রুটয ... 
 
েযৃ োনুষগুকলার এ -এ িা  টবযা 
না িানা, না মবাঝার, পৃটথবীর ধূসর পাণু্ডটলটপ ... 
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 টবযা 

      

িযীো ও িাথতনা টবষে   
টিো েুকখ্াপাধোে 
 

১ 
নাটব স্বভাকব ট কর আকস 
সাবতিনীন মরাদ। 
উজ্জ্বল বড় উজ্জ্বল িকে 
ট কর আকস 
মিকডর  লার েয মে । 
টনেতে মিেকন্ত 
এইসব রাংকবরাং 
ও টিৎ ারসেূি মপটরকে 
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মযাোর সাংসাকর 
অযট তয একস পড়কয 
বড় মলাভ িে। 
িাইকরাকথরাপীর েয 
বণতিীন টবক লগুকলাে 
আটে েোকনা এ া এ া 
 ার  থা ভাটব 
আর অটবরয 
 টড়বগতার টদক  
মিাখ্ রাটখ্। 
অথি যুটে  
মর  আন্দাকি 
আঙুল সটরকে টনকিা। 
টবজ্ঞাপকনর েয 
টনেতল স্বভাকব 
িাকয যুকল টনকিা 
উৎ ি ও ভুযুকড় টবন্যাস। 
আোক   
েকথি অকগা াকলা  কর 
যুটে মপটরকে োকিা  
টগটরখ্াকযর পর 
টগটরখ্ায। 
ক্লাউড  কলানী মথক  
েযৃুেসাংবাকদর েয 



 

76 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

িাওো মভকস একল 
সেি মোগাকোগই 
বড় বেথত বকল েকন িে 
ইদানীাং। 
যবু মশাক  ও টবগযস্পিৃাে, 
 ুকে ও টবষাকদ 
বরাবকরর েয 
যুটে মলকগ থা ক া 
নাক াড়বান্দা  
এরাকির েয। 
আর মযাোর টভযকর টভযকর 
অসাংখ্ে টবকফারকণর েয 
আটে  ুকি উেকয িাইট । 
আর মযাোর টভযকর টভযকর 
হুইকসলধ্বটনর েয আটে 
উপুড়  কর টদকয িাইট  
মথা া মথা া 
রক্তপলাশ গুি। 
িািীন উপোর েয 
ঝলেটলকে উেক  
পারাবযসভেযা। 
কুক্করুীসুলভ মলাভ টনকে 
আটে টনভন্ত আকলার টদক  
সকর আসট । 
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এবাং 
মেভাকব দীোে ও উপশকে 
দী তযর িকে ওকে  াো 
মসইভাকব 
এটপিাক র েয টবেযূত ভটঙ্গকয 
টলকখ্ ম লট  
আকরা এ টি 
অট টঞ্চৎ র  টবযা। 
 
২ 
এই মে গয ঊনটত্রশ ব র ধকর 
যীব্রভাকব  াই িকয িকয 
আটে অবকশকষ মসকর উকেট , 
পণতকুটির আর যুলসীেঞ্চ টবষে  
 টবযার  াক  নযিানু িকে বকস 
টশকখ্ টনটি বাস্তুটবদো,  
টশকখ্ টনটি টনসৃ্পিা 
মসইসব শুধু মযাোরই িন্য।  
বড় টক্লকশ এইসব টদবাবসান। 
গয ঊনটত্রশ ব র ধকর 
আটে  ািল পটড়টন। 
গয ঊনটত্রশ ব র ধকর 
সেি পূবতযন দাগ েকু  ম কল 
আটেও িাঁকদর  লার েয 
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সপাি িকে উকেট , 
যুটে মদকখ্ োও। 
শান্ত আকরা শান্ত িকয িকয 
টস্থযধী আকরা টস্থযধী িকয িকয 
আি াল আোর আর 
ম াকনা আেনার  থাই েকন পকড় না। 
বারান্দাে  রুণ গাটলিার েয 
ইটি মিোর ম ঁকপ ওকে। 
ম ঁকপ ওকে িাকের  াপ, 
ধারাকলা িুম্ব  ও 
রাটত্র ালীন আকুলযা। 
অসবণত টববাকির েয 
জ্বকল ওকে ট উবা টসগার। 
মেক াকনা গন্তকবে মপৌ কয মগকলই 
বাধেযােলূ  ভাকব 
গটল পার িওোিা িকোিনীে। 
আোর োবযীে  
স্বযঃিটযভায েন্ত্র্ণা, 
টলটর   টবযা 
ও েটুিবদ্ধ িায পেতন্ত  
মপৌ কয মগকলই 
অনুপুঙ্খভাকব 
গটল পার িওোিা িকোিনীে। 
মযাোর িন্য 
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এইসব পটরপাটি আকোিন 
টনকে অকপো  রট  আর 
খ্াোরবাটড়র েয শীয াল 
 ি ি  কর উেক । 
িানলার টশক  টশক  
 ি ি  রক  শ কশারসুলভ আকলা। 
একসা মদকখ্ োও ট ভাকব 
গয ঊনটত্রশ ব র ধকর  
আকরাকগের েয যুটে  
উজ্জ্বল িকে উেক া  
আোর টভযকর টভযকর। 
গয ঊনটত্রশ ব র ধকর 
আোর অকপোর েকধে 
ডালপালা মেলক  
অযলাটন্ত  আ াশী টেনার, 
আকরািীিীন মনৌ ার েয 
আটে দুকল দুকল উেট  
েদৃু আ াকযই 
মস মযা, 
মেক াকনা অকলৌট   দুপুকরর 
ঐশী টসঁটড় মবকে  
অন্তয এ বার, 
অন্তয টেকথে টেকথে, 
যুটে মনকে আসকব বকলই। 
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 টবযা 

       

 
 ালপোিঁা ও িল ন্যা 
িদীপ েণ্ডল 
 

 
টদকনর মবলা ট  মদখ্কয পাে  ালপোঁিা 
রাকয েটদ  ান্নাও  কর কুকুর ও গরু 
 ী আকস োে গটরবকগাবতার 
বাউকলর এ যারািা বড্ড সরু 
 
রাং রাঙা  না রাঙা  
ম    ািকলই িন্মটদন 
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পাঁিাটল, ব্রয থা টসঁদুকরর ম ৌকিাে বটন্দ।  
িযী ী সম্প ত িে মবিাক না 
সুন্দকরর শ্রী টসঁটথকয আঁক  িল ন্যা। 
  
পােভুকল োওো েঞ্চস ল অটভনে 
েসনকদর টিরােয আঁযায 
মশষপাকযর এঁকিা শদ-এর েকযা 
নাটব ক  ম উ েকন রাকখ্ না যীকর মনকে মগকল। 
গাঢ়রায শুধু মখ্াঁকি  ালপোঁিা ও িল ন্যা। 
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 টবযা 

       

 
দরিা খ্লুকলই 
রাকেশ্বর ভট্টািােত 
 

 
দরিা খু্লকলই আকলা  টড়কে োকব 
োটিকয, অন্ধ াকর 
বারান্দাে একস দাঁড়াকল যুটে 
ম   াক  মদকখ্, িাঁকদর শরীকর এখ্ন 
মেক র ভাটর িাদর, ন শী  াঁথা 
সটরকে টনকল মেভাকব মযাোর 
টনরাভরণ অিঙ্কার ঝকর পকড় 
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গটলপকথর আঁধাকর িাটরকে মগকল 
যার  াো পকড় থাক  
 ােরাঙা গাক র যলাে 
 
 ােরাঙা গা টি  ুকল-ক ঁকপ 
এেন মবোড়া, মোঁকি মিকপ 
ধরকলই িক  োকি সব দাঁয 
 
আি াল মযাোর  থা েকন একল 
ো রাঙা পাটখ্র 
       টিত্র ল্প েকন আকস।  
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 প্রিতা 

    
লাইকব্রটর শািত মখ্াকলা  
যষৃ্ণা বসা   

 
লাইকব্রটর শািত মখ্াকলা, 
আর বাইকর অকপোে মরকখ্া না । 
টিপার এ িাকন ট ঁকড়  
আি সব গলন্ত অের মিকি মনব। 
মযাোর টগ্র  ভাস্ককেতর েকযা শরীর  
মগাপন অঙ্গ টবভকঙ্গ বই –  
আটে  াোযত পাে , 
মযাোর িথে মসাপাকন  
সেি পাপভার নাটেকে রাখ্লাে!  
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মেন পিা োাংকসর পসরা  
 
লাইকব্রটরর টসঁটড়কয ম উ োাংস রাকখ্?  
আটে মযা মরকখ্ট , 
এেনট  আোর দুই িন, যাও দুটি 
 াকির  াগিিাপা মযাোর  রযকল!  
যার েকধে পাপতল পৃটথবী… 

 
আটে আকরা উটে, 
িক্রা ার টসঁটড়  
মযাোর উরু ট কর ট কর উকেক , 
িটযটি ধাকপর টনকি টনকি বই, 
এ িু িােগাও নি িেটন  
আটে উেকয উেকয পটড়  
 রকয  রকয পটড়  
পড়কয পড়কয  টর!  
 টর – এই টক্রোপদ  
আোক  পাে  টিকসকব উত্থান মদে! 
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 টবযা 

       

 
এই মে উত্থান 
টদলীপ দাস 
 

 
আপটন দুিার িড়াই উেট কলন। 
এসেে মপ কন ডা কয মনই। 
েটদ উৎরাই িকযা, মডক  
টিকজ্ঞস  রা মেয, টে ো  
নােকয পারকবন মযা? 
 
এই মে ওো, ক্রকেই ওো, 
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মসািা পকথ বাঁ া পকথ শুধুই উত্থান 
এরই নাে িকোশন? 
 
িকোশন-টিে োনুকষর টভকড় 
িীবকনর আ াশ ক্রকে মডক  োকি নাট । 
উেকয টগকে আেরা আকরা মনকে োটি না মযা।  
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 টবযা 

        

 
 াবেগন্ধ  
নীলাটদ্র ভট্টািােত  
 

 
টনকির েকযা এ া ার শব্দ িুঁইকে পড়ক   
মযাোর মভযর, 
িানালা খু্কল মরাি মখ্াঁি মনই অযট তকয।  
মযপান্তকরর েকুখ্ােুটখ্ দাঁটড়কে অির উঁট ঝুঁট  িাওো,  
টনেটেয উনুন ম াঁো শকব্দরা  ড়া নাকড়।  
েটেষ্ণু টবক কলর িন টেকশ োকি অন্ধ াকরর পীে, 
োযৃত্ব শাঁখ্া টসঁদুর রূপ থাে টভকি  াবেভাঁি ট ঁকড়। 
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দুকবলা িাযভরা  টবযা যুকল আটন 
পাশাপাটশ মযাোর গািতস্থে আশ্রে, 
অন্তরাকল আোকদরও মদখ্া িকব 
িব্ধযাে িন্ম মনকব আটলঙ্গন োখ্া ম ালাি িিদ। 
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 টবযা 

     

 
রািকুোর 
ট শলে গুপ্ত 
 

 
 র ম াথাে! িলন্ত রািা মেকপ বুক - 
সরীসপৃ ইন্দ্রিাল দাঁকয ম কি িাঁকি 
িার খঁু্টি  াোস্থান িুকড় শ্মশানী ভব ুকর 
 
ধুকলা োটি োখ্া মেরুদকন্ড পাখ্সাি 
 াকস  াকস মোিেে পদটিহ্ন আঁ া 
দু'মশা  েখ্ানা িাকড় বসকন্তর ডাটন্ডো 
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োলািন্দন নে –  টেবদল টনপাকয  
োধ ুরী নাকি অনন্ত িলক টলর গভীকর 
এযিা আ াশ  রযালুেে,  র ম াথাে 
 
িার খঁু্টি  াোস্থান আকলাট য নিকর... 
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 টবযা 

       

 
িীবনওোলা 
 টৃিবাস িক্রবযতী 
 

 
মসািা পকথ িলকয িলকয িোৎ এ িু মবঁক  
দী ত াকলর মিনা পকথর অকন খ্াটনই এঁক  
মিই িীবনওোলা, মিাঁিি মখ্কল? সােকল, এ িু মদকখ্! 
বাট  ট ল মযাোে মদখ্ার, এ িুখ্াটন মিকখ্ 
মিই িীবনওোলা! 
 
মযাোে আটে বাঁশ টদকেট ? েই টদকেট  ধাকন? 
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পথ ভুকল ো আোর মগকি নক্  র , োকন! 
টিকসবটনক শ এযই দ্রুয গুটলকে মখ্কল মশকষ? 
আি াল ট  োল খ্াি? বকলা মঝকড়-ম কশ 
মিই িীবনওোলা! 
 
ভরদুপুকরর এ িু পকর, মগাধূটল না মেকযই 
োর  উঁট  টখ্ড়ট  টদকে মিাকখ্র ভ্রূকুটিকয 
টভকড়র আ াশ, িোট   িোকে আিক  আোর যারা 
মে যারা যার মিাকখ্র আকলাে পথ মদটখ্কে মনকব 
একলই আটে পা বাড়াব েিুূযত না মভকব 
টি-ই-ি িীবনবাবু! 
 
যুটে মযা ভাই েরকণর পুয, িন্ম মযাোর ো 
এয বকড়া দুই সকযের গভত কর মথক ও 
এ ী মযাোর ভ্রকের েটয, িলাক রা মেট । 
 ালক  মভাকর মযাোে মেন এই  াকি না মদটখ্ –  
মিই-ই-ই িীবনওোলা!  
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 টবযা 

    
অন্তবতাকসর টরাংকিান 
মদবাটশস েুকখ্াপাধোে 
 
১. 
রাযক  ম াট কল মপকেক । বসন্ত 
মেকখ্ক  সারা গাকে। অন্তবতাস 
খু্কল মরাদস্নাকন ডাটলো ও িন্দ্রেটল্ল া মভার মভার। টরাংকিান বাকি মিাকখ্র 
অক তস্ট্রাে। অসুকখ্র বাইকর ডুব োটর সুখ্নাো মোি 
মোি মদকি 
 
২. 
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পাক তর মবটঞ্চকয শুকে আক  িলুদ 
পাযার ো োস। যার টশরাে উপটশরাে উকপাসীর বারোো। 
বুক র গভীকর েয। নীলাভ  
আকলাে পাণু্ডর। আিেত যবুও 
নকড়। পাশ ট কর শুকল মিাকখ্ 
ভাঁিা লাকগ আর মোঁকির ভাটিোটল 
িুপ মেকর োে  
 
৩  
ভাঙা আেনাে যুটে  ড়াকনা। পাথর আ বর বাদশা গকল 
োে মভাকরর আনার টলকয। 
িীবন্ত সোটধর মথক  উকড় আকস 
 ান্নার ডানা।  াোর নাকির 
পর যুটের শীযল িকে োওো  
মবাকঝ না েেুর টসাংিাসন  
 
৪. 
েেুনার িকল যাকির শ্রটেক র 
 ািা আঙুকলর আযতনাদ।  ো াকশ 
োকবতকলর েখু্ মিা নার গা  ুঁকে। 
টনঃসঙ্গ মিকের আত্মা েটুক্তর 
টপোসী  াকলা শ্যাওলাে। পাষাকণরর েুধা মেকির আটলক  িাগাে। য াকয 
পাটখ্র বাসাে টডে ম াকি। নযুন অটযটথর ট টিরটেটির মেন আকর  নযুন 
ইটযিাস 
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৫. 
শাে ুিীবকন িকল োে মদোকল 
মদোকল। মলখ্া মদটখ্। মস মদকখ্। 
যাক  খু্কল টদকল লিা মনই। মস 
িাকন টববাটিয োকন। পাঁিাক ালা 
 কর যাক  যুটল। যুটল রকঙ ভকর 
োে। আলাটদকনর দুপুর িদীপ জ্বাটলকে সাধ টেটিকে মনে। শঁুড় 
বার  কর পাযার সাকথ আলাপ 
োকঝ োকঝ। যারপর টভযর  কর 
আলাপন টনকির সাকথ এ া আবার 
েুদ্ধও 
 
 
৬. 
কুড়াল টনকে  ুটেকে আোর আটেষ 
মিাখ্। বল্ককলর নীকি যুটে মরকখ্  
োাংস ও দুধ। ধারাকলা স্বকপ্ন যাকদর 
ট ঁকড় খ্াই। পাযা পাযা েরটেো 
 থা ওকড়। পাটখ্র সাংসার আ কড় বেথা ওকে টশ কড়র। োটিক  মবাঝাকয পাটর 
না আোর ভেঙ্কর 
টখ্কদ আর েন মস মযা মলািার 
িাদকর মোড়া  টেন টনিতীব 
 



 

97 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

৭. 
মশা াযত মভারটির েকুখ্ িাইকয 
পাটর না। মরািুকরর অভাব পাই। 
শীকযর মপাশা  মিঁকি োে ট  ুিা 
ট ক । ভাঙা স্বকর ভকর আক  বাযাস। বসকন্তর মদবীটি গকল িল। 
বাঁশবকন পকড় থা া যার ম ঁড়া 
ওড়নাে হুেটড় মখ্কে পকড় ভাঙা 
 ি।  িনা োই মিা  না ম ন মেন 
আি পাড়াে অরন্ধন  
 
৮. 
টনকভ আসক  টবক ল পা ত।  াঁিাকঝাকপ পকড় আক  সন্ধোর 
টডে। েযৃ টশশুটির েখু্ কুোশাে 
োখ্া িারার উপর। টনিতনযার রঙ 
ধূসর। টবকল মনকে আসা পটরোেী 
উকড়ািািাি সাি পকর মনে। আ াকশর লেনটি দুকল োকি 
েদৃু  াোর পাকশ আর ট কর আশা 
শু কনা ডাকলর ওপর গাক র শীযল শ্বাস 
 
৯. 
এ মদকশর ভূকগাকল ম ঁকদ উকেক  টদন। লাঙকলর  লাে কুরুকেকত্রর রক্ত। 
ধটষতযা োটিক  বলকয পারক  না  াংটক্রি িকে োও। উপবাকসর বাস  টড়কে 
পড়ক । বাসাগুটল লালন  রক  পাথর আর োটনিান। পরিীবী লযারবাড় শুকষ 
টনকি রস। রটস যা িাটরকে পকড় আক  নীরস টনরসকনর ম াকনা উপাে মনই 
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মিকন। মেগাটসটরোকলর গল্প স্বকপ্নর িাি খু্কলক কড় টনকি এ িা আি যুটে 
আর ক্রেশ টবষাক্ত এ  ম াবল নীল  কর দোকখ্া দুবতাদলশ্যাে 
টবশ্বরূকপর আসকর মেকযক  
 
১০. 
মখ্োকল মবকখ্োকল িাঁদ বারান্দাে 
ভাকলাবাসা। যরুণীর মস পসরাে 
িায রাটখ্। টখ্কদ িাটগকে ওকে। মেকল টদ ক্রেশ টনন্মাঙ্গ। গেকনর 
এই পথ বণতাঢে। যুলটসপাযাে মভিা েকুখ্াশটি ম কড় রটঙন  
ো টি  াকির অন্তবতাসটি অোকুোটরোকের ট ঁকড় ম কল। মস 
মিা নাে আঁশগন্ধ োটখ্। মস কুেুটর 
এ া মভাগ  টর আর মদটখ্ সেি 
ভুকলর মোঁকি ভাসান নাটভ পকের 
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 টবযা  

     

 
দুখ্িাগাটনো গান  
েগুান্তর টেত্র  
 

 
আগুন-ঝরা স াল এবাং টশেলু-ঝরা সন্ধো, 
বৃটি টনকে দুিায ভকর সািক  েৎেগন্ধো।  
এসব োকদর টনযেটদকনর স্বকপ্ন-মবানা ধান, 
যাকদর িন্য আ াশকিাড়া নীরব অটভোন।  
 
অটভোকনর পািাড় মথক  নােক  ঝরনাধারা। 
যারই েকধে টিযিাকে মযাোরই আস্কারা, 
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আোর িন্য ধুকলা  ড়াে,  াকলা  ড়াে খু্বই, 
িাটরকে োকি দূরদূরাকন্ত আোর েয দাটব। 
 
দাটবকয আনন্দ মেকশ যাকদর িন্য মরািই, 
অন্ধ াকরর উৎকস োকদর আকলারকঙর  টব 
লুকিাপুটি খ্াকি ম বল স াল মথক  রাটত্র। 
যাকদর টদি স্বান্তনা আর মগালাপ-ভুবনোত্রী।  
 
োত্রী েয এটগকে োে আকলার আশা বুক  
মিকপ ধকর, মিঁকিই িকল ক্রেশ সমু্মকখ্। 
আটেই শুধু এ লা পটথ  মযাোে টনটি টিকন, 
িুপটি  কর দুঃখ্ লুক াই টনিস্ব আটিকন। 
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 টবযা 

      

োডতার ম স 
মসৌটভ  বকন্দোপাধোে 
 
 
এই ঝড়-িল-বৃটির রাকয 
আপটন  াক  খঁু্িকয মবটড়কেক ন, অট সার? 
ম  অপরাধী, আর ম  অপরাধী নে - 
এ িশ্ন আবিোকনর, িকশ্নর িবাব িাকননা ম উ 
বাইপাকসর মে অাংশটি টিররিেেে 
আি মসখ্াকন ম ারাক রা  রক  আপনার টিপ 
সােকন সেি িরাির মঢক  মগক  িলকের গাকন 
ঝাপসা আকলাে মভকস োওো এই অদু্ভয শিকর 
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আপটন  াক  খঁু্িকয মবটড়কেক ন আি? 
রািারিাকির টনঃশব্দ বহুযল মেন এ  আযযােী িাওোে সওোর 
দু-এ িা ট নযাইবাি, মপটি টক্রটেনাল আি ধরা পড়কলও পড়কয পাকর 
যা  াড়া, টবধাননগর  টেশনাকরকির  াক  খ্বর আক  - 
আি রাকয খু্ন িকব টসঙটগাং বাকরর মোনাটলসা 
এই ঝড়-িল-দুকেতাকগ যাই আপটনও মবটড়কেক ন আঁি াি মবঁকধ 
টডউটিকয  াঁট  মদনটন  খ্কনা, আপনার িকোশন মিা … 
যবু অট সার, মে ম কলটি িলেল পাকে 
 কব ার বাইপাকস মিঁকি োে এ া 
োর ম াথাও ম রার মনই, িািার োইল মবকগ 
োক   কলা  কর িকলক  পুকরাকনা েকুখ্র ম ালাি 
োক  আিও ধাওো  কর 
কুকগতর  ট বাগাকন ম কল আসা এ  িুন োস 
োর মিাকখ্ অটবশ্বাস, আর মোঁকি যার  াযক র নাে - 
যার িকন্য আি এই বৃটির রাকয, আপটন ট  পারকবন 
এই সরল োডতার ম স সল্ভ  কর টদকয? 
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 টবযা  

       

মদািাই 
িণব বসুরাে 
 

 

িাওোর মদািাই টদকে দরিা বন্ধ  রাই োে 
আেপাযা মঝাকল টবগয আেন্ত্র্কণর িার  স্বরূপ 
মভযর-বাটড়র সুরটভ টেকশ োে ধুকলার গাকে 
আর বেি রািাে শহুকর নাগটর  দ্রুয মিঁকি োে 
অথি 
অন্দকরর পদতা অটবিল থাক ...দুকেতাগটবিীন--- 
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এইসব বণতনা খু্বই েন্ত্র্ণার ও িযোিবণ 
বকল 
আটে মিঁকি োই এোসাইলাকের টদক --- 
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 টবযা 

     

ট   ুরূপ থা বেটক্তগয 
পথৃা রা়ে মিৌধরুী 
 
 
িেকয িেকয মবশ মে  িকে মগলাে,  
স ালকবলা গালগলা  ুটলকে বললাে, 
আি মযাোক  আোর সেি শব্দ -অের  কুটড়কে,  
সাটিকে টদকয িকবই আোর েকনর েকযা  কর।  
বলকল, 'এই আটে বরাং গা  িকে থাট ,  
যুটে  াোে বকস সািাও টনকির রািেপাি।'  
টে  যখ্নই টঝরটঝকর মিোৎস্নাে ভকর মগল মিাকখ্র ওপরপাযা।  
োথার ওপর জ্বলন্ত আগুন াকলও  
ট   কর টবট কে টদকল এ  আ াশ মিে,  
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িশ্ন  রার  থা সকবই একসক  ভূিতপকত্রর আেনাে,  
যুটে এটগকে টদকেক া শাখ্া লে।  
 
এ ভাটর স্বাথতপকরর েকযা িাওো মযাোর,  
মরাদবৃটিঝড়বজ্রপায, ম ন শুধুই এ া মনকব?  
ভাগ িাই, ভাগ দাও বলকয বলকয  
ভাগিাষী িকে  লন মদখ্কয টবকভার িকে োওো...  
সাদা -পািট কল েোঁওিা েুিট  মিকস পাঁটিল িপক   
িকল মগল ওপাকশর আেনাে।  
অোকলাকভরা গাক রও এখ্ন ট  দুঃসািস,  
মযাোর আশ ারাে আোে 'পাগলী' বকল িুট  মদে!  
 
বাড়াবাটড়  রক া ইদানীাং...  
মগানাগুনটয না  েখু্ মিাখ্ মোঁি িায পা  
আর ট  ু মেকেটল পািতস  াড়া ট  এেন মদখ্কয পাও িাটন না,  
শুধু বকলা আোর মভযকর পরী আক  বরাবর িানকয!  
পরীরা এেন বদকেিাটি ঝগড়াটি িে ট না শুকধাকযই  
যুটেগাক  ম াট ল মডক  উকেক ;  
বাটল টড়র ঝকর পড়া সেকের টিকসব টেটলকে  
এ সাকথ মগকে উকেক  েটন্দর -েসটিদ-টগিতা।   
 
 াল্গুকনর সুবাকস যাণ্ডবকোঁকি  
টদশািারা িকলট  মযাোর সাকথ...  
ট  ভাকব যুটে একযা ভাকলাবাকসা, আকলাট য আশ্রে! 
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 টবযা  

     
 
টবক কলর  টবযা 
সটেয মভৌটে  
 
টবক কলর গল্প বকসক  নদীর সাদা িকরর ওপর। 
 
বাঁশবাগাকনর োথাে  
                লাল টিপ। 
 
িািুকরকদর পাকে পাকে 
লাভ-েটযর টিকসব… 
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এসব টডটঙকে 
োঝ আ াকশ উড়কয উড়কয 
 কর ম কর আোর  
             মদাকেল ম াকেল। 
 

বদৃ্ধাশ্রে 
সটেয মভৌটে  
 
শব্দিা েকন পড়কলই বুক র মভযকরর আ াশিা 
ম েন মেন ভারী িকে আকস। 
 
উকোকনর ম াকণ িুপ দাঁটড়কে থা া 
পরিীবী গা িাক  মদকখ্ 
েকন পকড় শশশকবর আনন্দ হৃদ। 
 
বাবার িায ধকর িথে বইকেলা 
অথবা সু্কল মথক  ট রকয মদটর িকল 
রািাে দাঁটড়কে থা া োকের  ল কল মিাখ্… 
 
শব্দিা েকন পড়কলই আোর সেে 
শশশব িকে োকের ম াল িাে।  

 
 



 

109 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

 টবযা  

       
 
পদ্ধটয 
পাকেল মদব 
 
 
ো ট  ু অসম্ভব মযাোক  টদই 
মেিুকু আোর অিতন 
মে পথ মপটরকে একস মযাোে েকন পকড় 
বুক র মভযর রাটখ্। 
 
আোর িায মনই পা মনই 
মযাোর মদকির  াক  আটে িাঁিু মভকঙ বসকয পাটরনা 
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িায মিার  রার সাধেও মনই। 
 
পূিার েয মিে আোর আর িকলানা... 
আোর অিাং 
আোর টিকসব 
মযাোর স্পশত আর দূরকত্বর োকঝ 
মেস ল বেথা আর আ াকযর ক্রে মশষ িে 
যাকদর অভাব শকূন্যর টদক  বাকি 
আটে যার িস্থানটবন্দু আঁট । 
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 টবযা 
 

        
 
ভটবযবে 
সুব্রয মদব 
 

 
ম াকিাকবলাে টসটঁড় ভাঙা অঙ্ক  রকয টদকল 
আোর েনিা ভীষণ খ্ারাপ িকে মেয এক   সেে। 
এয  ি  কর  ী িকব, 
 ল য মসই এ  ট াংবা শনূ্য। 
 
এখ্কনা টসঁটড় ভাটঙ আটে। 
টসঁটড়র পর টসঁটড়র  পর টসটঁড় 
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আোক  ভাাংকয িে মরািই 
যবু এ িা ভে আোক  কুকর-কুকর খ্াে সব সেে, 
আবাকরা মসই শূকন্যরই েকুখ্ােুটখ্ 
িকয িকব না য ? 
অথি আেরা সবাই িাটন,  
শনূ্যই আোকদর মশষ ভটবযবে 
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 টবযা 

     
িল 
স্বপন রাে 
 

ম  আটে 
মিৌোথাে টিও টিও 
আটে ম   
িট র িা রাে বাঁধা টবন মযকর 
আকস আকস 
লা এর পকর লো এর পকর গানিু করা িাঁদ 
ট  টেট ল দূকরর 
ম  
 ারা িল টনকে মগল রইাংরুকে 
মশাোকলা 
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আটে িাঁকদর িাইভাঙা মগাল মদখ্লাে 
ম  টদল 
িল খ্সরু িকে মগল, খ্সরু আেীর  
 

িকল োওো 
স্বপন রাে 
 
পাযা মেভাকব আর গা  মেটদক  
 াো মথক  িাটরকে মগক  বাটি ধরার টদন 
পাযা পড়কলা 
গা  মদকখ্ মদকখ্ দাঁটড়কে থা কলা ব’মল 
খু্ব ভাল স্টু িে ওই টনকি,  াোক  েকন িে মলকগ থা া 
                         আটে আি মবঁকি আট , বাটি? 
আটে  াল থা কবানা, ম উ আক , মরাগােয, সরু মগাঁক র ম উ? 
 
গা  মেভাকব আর পাযা মেটদক  
দাঁড়াকনা আর পড়ার োঝখ্াকন টঝটল , ট রণ, ম টরওলা মে  
 ড়া মিাকস্ট স্টু 
টেসড  ল 
মেটদক  আর মেভাকব  াো  ুকরাবার িা িা 
গা  আকগ  াো পকরই িকল মগল 
 
স্বাদ িকল মগল আোকদর... 
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 টবযা 

       
 
েন্ত্র্ 
সন্টিৎ বটণ  

 
 
েন্ত্র্বকল মবঁকি আট  –  রক  বলাবটল, 
সেে মখ্কে সেে বাঁিাই অন্ধ গ্রন্থাবটল; 
টবকব রা সব মযাযাপাটখ্ 
বকস না গাক র ডাকল, 
িিাপটয শুধু িাওোে উকড় রটঙন আকশপাকশ 
সারাটদন মেৌকের খঁু্কি খু্টশর মভলাে মদাকল। 
 
নদীনালাে িকষ মবড়াে েৎস টশ াটর, 
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গলািকল ডুকব মখ্াঁকি োক র মগরস্থাটল; 
িকলর ’পকর গাক র ডালা এসব দৃকশ্য েকি,  
এসব দৃশ্য গ্রােীণ টশকল্প জ্বলন্ত সব  টব। 
মিাকখ্র মভযর পুকর মরকখ্ িাওোে মবড়ান  টব। 
 
েন্ত্র্বকল মবঁকি আট , 
মযােরা মে োই বকলা, 
ভালবাসা এেন মখ্োল স্বপ্ন বুক ই ভাটস। 
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 টবযা 

       
বাঙাটলর বঙ্গবন্ধ ু
রুদ্রশাং র  
 
 য েুগ ধকর শস্বরািাকরর মঢউ! 
 য েুগ ধকর  ট ন গুকনক  শব!  
টে  যখ্নই দাঁটড়কেক া একস যুটে 
টে  যখ্নই দাঁটড়কেক  উৎসব 
 
মরাকদর ভূটে া মবাকঝটন িরেপন্থী 
আ াকয আ াকয টবেয  কর  ারা? 
ক্লান্ত মিটে , টবদাকের টদন এল 
খু্টনরা ম াথাে? ম াথাে টগকেক  যারা?   
 
বীকরর  খ্কনা েযৃুে িেনা িাটন   
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আেরা ভুটলটন েযৃ শিীকদর মশা   
মযাোর স্বকপ্ন আেরা স্বপ্ন মদটখ্ 
বাঙাটল িীবকন েটুক্তর  থা মিা    
 
রক্ত সবুকি সািস মপকেক  িাটয 
রক্ত সবুকি িাণ মপকেট ল ভাষা  
িটযবাদ ট ল িাঁকদর উকো টদক   
বাঙাটলর েকন সেূত  করক  বাসা    
 
যারই উল্লাস োকের ভাষাে টশটখ্ 
যারই উল্লাস পো মে না িকল  
আকিা বাাংলাে পাটখ্ ডা বার আকগ 
স্বাধীনযা মেন েিাে  থা বকল  
 
মযাোক  িানার মিরণাে িাকগ মবাধ 
মযাোর ‘েটুক্ত’ ম াটি োনুকষর  াক  
বাাংলার  কর মশখ্ েটুিবুর ট ল 
বাাংলার  কর মশখ্ েটুিবুর আক ।    
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 টবযা 

     
 
পাপিকন্ম অনাটবল িাটস 
েটন্দরা ম াষ 
 
 
সব শুশ্রূষা েকু  পাপিন্ম একল 
ক্লাটন্ত মথক  গটড়কে োে ম ালাকি টসঁদুর 
শাটড়র আড়াকল মসাঁদা িীবন 
টপ দাটন উপক  পকড় থুয ুলালা আর  াকে 
িড়যা িীন টনেেরো 
 ুল মবলপাযা শুদ্ধািাকর 
টশশুটির  ুেন্ত েকুখ্ সরল মরাদিল 
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িোিিোকি িনবৃকন্ত ঝুকল থাক  
আঁশকি েেযার আকলা 
িটয রাকযর মিনা েখু্গুটল মথক  
অনাটবল টশশুর আদল মভকস ওকে 
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 টবযা 

       
টবপদ 
শটেতষ্ঠা ম াষ 
 
টবপদসীোর ওপর টদকে বকে োকি মযাোে িাওো 
 যটদন আদকরর পাড মভকঙ মনৌ া বাে টন ম উ 
অসৃ্পি িটেকসকি বরষার  াল েকুো েকুো োটি মনানা  াদা 
গাল  ান লটয মবকে টিবুক  উজ্জ্বটেনী অিন্তা ইকলারা 
টভোপাত্র িাকয  কব ার ধোনভাঙা টিযা রকক্তর গন্ধ বাসনাে 
পাগল পাগল  ােরাঙা  ােকড রকস রকস ভকর ম কল ম ার  
আগুকন  াে ম কলা দোল িল গঙ্গাোটি টযল যুলসী 
 
যুকল নাও এরপর যুকল নাও এয আদকরর পর মর  বাঁিাই োে না  

 



 

122 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

 টবযা  

      
মলখার মশষ হয় না 
সকতাষ রায় 
 
আিারও আপ্রলঙ্গন  প্রর 
আিারও 
আিারও আপ্রলঙ্গন  প্রর 
আিারও –  
মলখার মশষ হয় না 
চুম্বকন চুম্বকন পকে ডাাঁেই আর  ো। 
 
োনুষ চকল মেকল ওই স্থাকন পকে থাক  পঙ্প্রিোলা 
প্র ছুই মপাকে না তাাঁর অিয়ি ছাো 
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প্র ছু িুকে প্রলপ্রখ, প্র ছু না-িুকে। 
পকে মেপ্রখ – দু’জকন প্রলকখপ্রছ 
দু-র ে ছায়া। 
 
চারপাশ ঘুকর ঘুকর খুাঁপ্রজ – ম  মস! 
 প্রিতা নয় মেন জলাশয় – নাপ্রিকুকে োয়া 
ঘুকর ঘুকর খুাঁপ্রজ – খুাঁপ্রজ 
ঘুকর ঘুকর –  
মলখার মশষ হয় না। 
 
মেউ সকর মেকল স্বর ওকে –  
পঞ্চত্ব মপকল অকশষ সিই। 
এই  থাপ্রিও প্রলকখ রাপ্রখ েকন েকন। 
মলখার মশষ হয় না 
 

 
 ােনা 
সকতাষ রায় 
 
একসা আকলা একসা িায়ু 
অনত সকভাকে 
েৃশ্যতঃ রং-রূপ স্বপ্ন ও মরণু  
ধারণ  করপ্রছ সি সিুজ িৃকত। 
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সুেন্ধ-গুহােয় মেত অন্ধ ার 
হাপকে দুলকছ মেহ – অপ্রিপ্রশখা 
এই মেহ সুরােয় েধুর িাোর 
একসা িজাপপ্রত একসা িুক র সেীকপ 
 
আোর িাষায় মলখা েত আলপথ 
ঘুকর ঘুকর একসা  াকলা ভ্রেরার োয়া 
ছায়া ছায়া পত্রালাপ ধ্বপ্রনর প্রি ার 
উকে একস অরূকপর মনিাও উত্তাপ। 
 
 

 
মচৌহপ্রি 
সকতাষ রায় 
 
এিুকুই আপ্রস। িলাপ  প্রর। 
তারপর িাঙা পুকুকরর পাে 
              ডুিত েহা াশ। 
িহু আকলা িষষ েূকর আপ্রে 
পাকশ গ্রহ, েতৃিায় নক্ষত্র 
ওরাও িুপ্রে স্বিাণ একসপ্রছল আোর আকেই 
ধুপ্রল েকর মেকল ম াথায় োকি ম  জাকন!  
 



 

125 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

েকনকত এখকনা তুপ্রে, মেউ রাপ্রশ রাপ্রশ 
নতুন িাপ্রের ছাে, মিজা শাপ্রে, শ্রকের োে 
ম ন মেলকছা মেঘ! প্র ছু প্র  ো া োয়! 
ওপ্রেক  পাহাে, চাকপ জল েলকত পাকর 
নেীর িকো আশা, েরু  িালিাসা 
মিাঁকচ থা  এ েুকো ধুকলাসিষস্ব িাণ। 
 
তাই এিুকুই আপ্রস 
তারপর িাঙা পুকুকরর পাে 
               ডুিত েহা াশ –  
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 প্রিতা  

      
চলন 
আশুকতাষ রানা 
 
োনুকষর গকড় মযালা সভেযা ও সাংসৃ্কটযর মভাগে উপকভাগে েয িগটযর 
দৃশ্যাদৃশ্য জ্ঞান টবজ্ঞান িেুটক্ত  টশল্প  লা আনন্দ ও টবকনাদন িকোিকন 
সানকন্দ টনকেট     
 
িাইকি  টডটিিাল দুটনোে োনটস  ভাকব আর  াকি  অিলােযকন মথক  
টবপরীযক্রকে যবু আত্মদকম্ভ এ া এ া  টপ কনর টদক  মবশ এটগকে িকলট   
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 টবযা  

       
োয়া 
অপ্রিপ্রজৎ চক্রিতষী 
 
মেখলাে দু'প্রি পা 
পৃপ্রথিীর ধুপ্রলোখা 
এখন আলতা রকঙ 
চকল োকে চুপ্রির মিতকর 
 
মেখলাে োরা এতপ্রেন 
মেকখপ্রন ডাক প্রন 
আজ িণাে  রকছ 
আজ আোর জন্য তাকের 
িযাকুলতর ম াকনা অপ্রিোন 



 

128 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

 
োাঁপ্রেকয় আকছ োপ্রে 
মেন প্রিিাকহর আকয়াজন 
ফুকল োলায় এেন সাজ 
সাপ্রজপ্রন  খনই 
 
একসকছ সিাই 
সম্পপ্রত্তর প্রহকসি প্রনকয় িাইকয়রাও 
েখুাপ্রির জন্য মছকল 
চারপ্রেক  শুনসান 
খই ছোকত ছোকত চকলকছ সেয় 
 
আোর শরীর লম্বা হকত হকত প্রেেত 
মেউ উেকছ 
মেখলাে দু'প্রি পা 
তিু মছকে োকে না উকোন 
 
 

 
মখলা 
অপ্রিপ্রজৎ চক্রিতষী 
 
আর েুাঁক  আসা মেঘ আোর না জাপ্রন তি ু
েন িকল অই ওকো মেঘখে মিকস োয় 
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শুধু আোর মিেনা আকছ িকল, শুধু তাপ- 
জীিকনর খরিায়ু- জকল শাপ্রত মেকি িকল 
অই মেঘখে থাক , োথার উপর এ া 
 
মেখাকনই োই স্বল্প োাঁোই, অলকক্ষয আকস 
ধীকর সারািা আ াশ মছকয় মফকল,  াকলা  াকলা 
িয় আর মনই িয়- আর িুপ্রেনা এেন 
িজ্র প্রনকয় ঘর  প্রর িন্যা প্রনকয় শাপ্রত খুাঁপ্রজ 
 
মেন প্র ছুই হয়প্রন আকের েতই োন 
গুনগুন  কর োয় ভ্রের িাল  মিলা 
আোর পাকপর িাকর িুপ্রে এই গ্রহিার 
ত্রাণ প্রনকয় িানািাপ্রন, মখলা আর মখলা 
 
 

 
 প্রিতা মলখার জন্য 
অপ্রিপ্রজৎ চক্রিতষী 
 
 প্রিতা প্রলখার জন্য নীরিতা চাই 
এেনই প্রনপ্রিে মেন ম উ মনই পাকশ 
ম উ মনই পাকশ এ া েকৃতরই মেকশ 
 প্রিতার ফুল মেন ফুকি থাক  হাকস 
েতৃুয তকি  প্রিতার প্রিষণ্ণ সানাই 
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হােপ্রহে ক্লাইেযাক্স শীকতর নীলাি 
এেনই রহস্যেয় শুরুয়াৎ চাই 
ো আসকল েতৃুযরই মিতকর মোপন 
 প্রি ছাো  তজন ছুাঁকয় োয় ঘুে 
মলখার মিতকর ডুকি  প্রি  ী মে মেকখ 
মেকখ জন্ম পার  রা মেহ মরাকত িাকস 
সৃ্মপ্রতর েিীর নুন রিাি প্রি াল 
পরাজকয় ম্লান েখু প্রিধ্বস্ত কুসুে 
মেকখ থযাাঁতলাকনা িজাপপ্রত মখালা পাতা 
মেকখ সৃ্মপ্রতরই মশা  মিেনা      
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 টবযা  

       
পশুও নে 
রণটিৎ রাে 
 
োনুকষর টবপকদ োনুষই এ োত্র ভরসা 
োনুকষর ধেত মে োনবযা, 
পশুর টবপকদ পশুকদর ম উ ম উ 
শঁুক  শঁুক  টনকদতশ পরােশত 
ট াংবা অেেযা িাটনকে িস্থান। 
 
এ টি অসিাে মেকে ি াকশ্য ধটষতযা 
বাঁিাবার ম উ মনই 
ম াকনা োনুষ বাঁিাকয আকসটন 
পশুর েকযা শঁুক ও োেটন ম উ 
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ঈশ্বর মথক ও মনই  
ম বল োনুকষর হৃদকে, েকন আর েকুখ্। 
 
িনা ীণত মস্টশকন এয মে টভকড় টগিটগি 
এরা  ারা? 
এরা োনুষ নে পশুও নে 
যকব এরা আসকল ম ? 
এরাই বহুিটিতয নরক র গুবকর ীি। 
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 টবযা 

        

 
শস কয 
টবেকলন্দ্র িক্রবযতী 
 

 
১ 
োোিাল ট ঁকড় পাটলকে টগকেট ল োরা 
যারাও আি মনাঙর মগকড়ক  এ সেদ্র শস কয 
সুটনটবড় ঝাউবকন েহুো োযাল 
মিানাট  টনিতন দুটি  ুল 
আর শুধু মঢউকের গিতন। 
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২ 
মিে আর টবকিকদর োকঝ দাঁটড়কে থা া সাটর সাটর গাক কদর টনকি 
িটযটদন িাযবদল িে এ টি মগালাপ 
োর অগটণয পাপটড় টনকি িাটরকে োওো েখু্ 
িবল বষতকণ মভকঙ মদে আরব সাগকরর উিাল মঢউ। 
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 টবযা 

      

 
নি নদীর িল 
ট কশার রঞ্জন মদ 
 

 
অসম্ভব এই নদীটির টপযা ট লাে আটেই 
 
স্বি নদী িল স্পি ও ঋিু ট ল এ টদন 
মোড়লকদর সকঙ্গ েিীরুিগুকলা  
                         ািলাে আটেই। 
মোড়লকদর সকঙ্গ বাযাস অশুদ্ধ-আটেই। 
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নদীর আর মদাষ ট  বল 
আোর েকযা টপযা মপকল, 
সাোন্য মবঁকি োওো নদীিকল 
                     িটযো টবসিতন িে। 
েযৃ পশুর সকঙ্গ টেকশ োে  ন্যাটশশুর ভ্রূণ 
নদীকয িাটস্টক র  য  ৃণা িকে মগক  
                             বাপকর, 
িল মগল  ই ? 
এ টদন আটে োর টপযা ট লাে 
                        যার িল মগল  ই ? 
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 টবযা 

       

টনরােে খ্ুঁকি 
 া টল গকঙ্গাপাধোে 

অবগািকনর  টবযা খঁু্কি েখ্ন মযালপাড় মযাোর টদন-পুকুর 
আোর পকথ যখ্নও ট ল না টশটথল ম াকনা বাঁ  
দু-পাকশর িানিান গা গুকলা এ ইর ে অিাং ারী অন্ধ ার। 
থেক  দাঁড়াবার আকগই পথ আোক  মশখ্াে 
গটয আর গন্তকবের সরল সেী রণ। 
সড়  দু তিনা বাড়ক  আি াল 
ম উ টদকয পাকর না আ াকযর পূণত টনরােে 
 
পুরকনা েকযর দাগ মোক  না, 
ম াকনাটদন। 
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 টবযা 

      
 
আসন্ন ঝড় 
শিযন্য  ট র 
 

আসন্ন ঝকড়র পূবতাভাস মপকে মভাকরর পাটখ্রডা  
আযত টিৎ ার মশানাে। 
পাটখ্র বাসা সব সেে টবপদসঙ্কুল। 
ঝকড়র দাপকি ঝুকল থা া খ্ড়গ 
 ূণতােোন মপন্ডুলাে লাকগ। 
 
উপযে া িুকড় গভীর অন্ধ ার 
গা সি পাটখ্রবাসা দুলক । 
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পাটখ্র টিৎ ার িব্ধ। মভযকরর আযকঙ্ক 
স ালিাই স াল িকে আকসটন। 
এয অন্ধ ার এযই দুঃস্বপ্ন পাটখ্রা না মিকনই গকড় টনকির বাসা। 
িাওোে নীড় দুলকল আনকন্দ পাটখ্রা গান গাে। 
স াকলর ঝড় একস সকূেতর আকলা টগকল টনকলা। 
এেন  ী স াল িে? 
পাটখ্রা গান না গাইকল স াল স াল িে না। 
পাটখ্রা ট টিরটেটির ডা কলই 
স াল স াল লাকগ। 
আসন্ন ঝড় পাটখ্রগান ম কড় টনকল সেূি টবপদ সােকন যারই পূবতাভাস 
স াল িকলও অন্ধ ার আকরা  াঢ়রূপ টনকে িানলা মিকপ আক । 
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 টবযা 

      
 
স্বপ্ন 
মশখ্র ভট্টািােতে 
 

স্বপ্ন েটদ বািব িয 
যািকল স্বপ্নও দােী িকে মেয। 
অথত মেেন সীটেয মলাক র 
স্বপ্নও মযেটন সাং ীণতরূপ  
ধারণ  রয। 
স্বপ্ন ও টনদ্রাকদবীর সম্প ত 
গভীর, টনটবড় বলা িকল। 
টদবা ভাকগ দুই এর টেলন 
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না-ট  স ল িে না। 
মভাকরর টদক  উভকের সািিেত 
ভাগো াকশ না-ট  ধ্রুবযারার ন্যাে। 
মে োই বলু - 
বািবযার িকোিন মনই, 
স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন না িকে 
স্বকপ্নকযই টবকভার থা । 
স্বপ্ন ও বািব শবোকত্রে ভাই 
টনি স্বত্ব টনকেই মবঁকি থা । 
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 টবযা 

      

 
আে সুখ্ আে  
সুদীপ্ত  টবশ্বাস 
 

 
আে সুখ্ আে মযাক   ুঁকে মবঁকি থাট  
মেভাকব রাযক  ম াঁে রাযিরা পাটখ্ 
মেভাকব োটিক  ম াঁে মিা নার আকলা 
মেভাকব  াটলক  ম াঁে  ািকলর  াকলা 
মেভাকব মিটে  ম কল মিটে াক  রাকয 
 ুঁকে থাক  সাবধাকন, িায রাকখ্ িাকয 
মেভাকব পেীোযা টডে রাকখ্ বুক  
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মসভাকব আগকল মযাক  মবঁকি থাট  সুকখ্। 
 
মেভাকব পেপাযা েকু  ম কল িল 
মসভাকবই যুই ম ন িকল োস বল? 
 
আে সুখ্ আে মযাক   ুঁকে মবঁকি থাট  
নরে আদকর মযাক  আে ধকর রাটখ্। 
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 টবযা 

       

 
িলিপায 
সুনীটয মদবনাথ 
 

আোর মিাখ্ দুটি টদকে অনবরয িলধারা ঝরক , 
অথি আটে ট ন্তু এ িুও  াঁদট  না। 
আোর অন্তকরর গভীরযে িকদকশ 
ম াকনা অস্বাভাটব  টবপেতে  কিটন, 
ম াকনা  ািলও ধকরটন বর  শীযল আিকর, 
ম াকনা উষ্ণযার যাড়নাও মনই 
োকয  কর বর  গলকব অকঝাকর িল ঝরকব। 
অথি আোর দুটি মিাকখ্ অনন্ত িলধারা 
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উৎস এর ম ান িলটধ িাটন না। 
দুঃখ্ মপকল  োনুকষর দু'মিাখ্ িলধারা বিাে 
আটে এেন ম াকনা দুঃকখ্র আ াকয টবিটলয নই 
আোর অন্দরসিার এ  মগাপন উদোন আক , 
মস উদোকন বৃে লযা মঝাপ  মগালাকপর ঝাড় আক , 
যাকদর ম াকনা িলাভাব িেটন মে মিাখ্ িল ঝরাকব। 
যকব উকস্কাখ্ুকস্কা বাযাকস িাপা সাংবাদ ভাকস 
পৃটথবীর সেে  ভাকলা োকিনা োনুষ বড়  কি 
েুদ্ধ দাঙ্গা - িাঙ্গাো মিারাগুপ্তা খু্নখ্ারাটব িকি, 
টশশু বৃদ্ধ নারী অসিাে টনিয িকি, 
রক্তকরায বইক ,  আবার ট  এ িা িলে 
এ িা টবশ্ব েুদ্ধ িকব?  েুধাযত োনুষ খ্াদে  শকুকনর? 
আোর দু'মিাকখ্ অনবরয িল ঝরক , 
পািাটড় ঝণতার েয উথকল ঝাঁটপকে পড়ক । 
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 টবযা 

       
লিা 
মদবীটিযা মদব 
 
অকন  োনুষ আক  োকদর পক কি মনই িা া 
ম ঁড়া  াপড় গাকে টদকেই  
টদকি লিা ঢা া। 
 
ট  ু োনুষ এেনও িে লিা শরে নাই 
পেসা টদকে যাই মযা ম কন 
ম ঁড়া টিন্স-িাই। 
 
িাল  োশকনর মবিাল মদকখ্ ভাবট  েকন িাে! 
আধুটন  মযা যারাই – োকদর, 
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 ে  াপড় গাে। 
 
সবার মিকে েডানত যকব সব-িারাকদর দল 
োকদর শুধু এ   াপড়ই 
মসানাটল সম্বল। 
 
আটদে েুকগই োটি ট কর, েকনকয মনই শঙ্কা। 
িাটনকে টদকয সবাইক  যা 
মপিা মঢঁড়া ডঙ্কা। 
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 ড়া 

      
বলুন মযা ম স্িা 
সদানন্দ টসাংি  
 
বলুন মদটখ্ ম স্ িা। 
অধে িেকযা টবিক কল, 
ট  ুিা বা গণ্ডকগাকল, 
যবু িাকয িায টেলাকল, 
স্বপ্নপূরণ মশষিা।  
 
দাঁড়ান দাঁড়ান এ িু; 
টিটরকে টনই টেটনি পাঁকি । 
েন্দ িেনা িাকের  াপ-এ ,  
সকঙ্গ েটদ সকন্দশ  কে ।  
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এবার স্বপ্নপূরণ, মবশ মযা। 
 
বকলন  ী মগা,  ী আিব  থা! 
স্বপ্ন মগক  বকন, 
বা আনন্দটনক যকন, 
গিীন ম ান ম াকণ! 
বুঝকয মপকরট , মরাগিা িল েকনাবেথা।  
 
বুকঝট  এবার ম স্ িা। 
ওষুধ মযা আক  সাটর সাটর, 
ম ান্ িা ম কড় ম ান্ িা বটল। 
ডানটদ  বাঁটদ  ভুটর ভুটর; 
যাু্র মিকে বরাং লিাটরই  টর। 
স্বপ্নপূরণ মশষিা। 
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 ড়া 

       
 
সেীরণ 
সন্টিৎ বটণ  
 
 

সেীরণ োযাল িকে  ুরক  িারটদ  
পা মদাকল িায মদাকল োথা মদাকল দশটদ ; 
টদগন্ত টিকনক  মস রািা িুকড় বাটিোয, 
িলন্ত গাটড়র গটয থেক  দু’টদক ই  ায! 
িোকের গকপা েখ্ন  রক  সবাই, 
িোঁিাকেটি  রক  মদটখ্ ঐকে োযাল ভাই। 
 
ট লনা িাট  পুটলশ এ া এ া মস, 
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টভকড়র োনবািন োকঝ মদটখ্ সেীরণ মে; 
বড্ড োযাল মবকিড োযাল স্বকপ্ন টবভীষণ  
িাট   মসকি টসগন্যাল টনকে বেি ট  ুেণ। 
 
ধীকর ধীকর গটযশীল োন, টনকেকষ রািা  াঁ া; 
োযাল সেীরণ িাঁকি আবার, রািা আঁ াবাঁ া। 
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 ড়া  

      
 
বদকল মদকবা  
রট   উটিন লস্কর 
 
আে িকল আে ম কল মেকে 
 ুল বাগাকন োকবা, 
িকর  র ে  ুল  ুকিক  
মসথাে মগকল পাকবা। 
 
সবুি বাকগ স ালকবলা 
টশটশর বকস আক , 
িিাপটয পাখ্না মেকল 
আনকন্দকয নাকি। 
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িাগকব এবার  ুেন্তরা 
আ াশ ভরা যারা, 
মযার পরকশ ধন্য মিা  
অনাথ টশশু োরা। 
 
সটৃি  রকবা েিৎ ট  ু 
েন্দিা মে  াকলা, 
েকু  মদকবা খ্ারাপিাক  
টদকে রটবর আকলা। 
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ম ািগল্প 

     

 
অন্য এ  কুরুকেকত্র       
সদানন্দ টসাংি 
 

 

বলিা, মেিার রাং ট ল অকন িা ডাটলকের েয, এ িু মেন লা াকলা। যারপর 
ওিা আিক  মগল গাক র এ িা ডাকল আর ডাটলে  কলর েযই মশাভা মপকয 
লাগল। অথি এ িু আকগও ওিা ট ল সুশাকন্তর িাকয। ট  আর  কর মস। এ িু 
 সরয  কর মস গাক  উেল। িায বাড়াল ডাটলে  কলর টদক । এিা এ িা 
বািব, না পরাবািব, নাট  স্বপ্ন? সুশান্ত এ অবস্থাে অকন বার পকড়ক । এই 
সেকেই যার প কন্দর গাকনর  টলিা মস শুনকয পাে, েু ালা ে ুাব্লা 
লােলা...। িথকে েকন িল আওোিিা মেন বহু দূর মথক  মভকস আসক । 
যারপর আওোিিা বাড়কয বাড়কয এ সেে যার এ দে  াকনর  াক  নািকয 
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লাগল। অকন টদন আকগর পুকরাকনা গান। গানিা যার খু্ব প কন্দর। গানিা 
শুনকলই িভু মদবার নািিাও যার সােকন মেন মভকস উকে। গাকনর  টলিা 
মবকিই িলক । আসকল ওিা যার মোবাইকলর টরাংকিান। 
বাটলকশর পাকশই এ িা মিটবল টড় সবসেে গড়াগটড় খ্াে। সুশান্ত শুকে শুকেই 
 টড়িা মিাকখ্র সােকন যুকল ধকর।  মদকখ্, রায এ িা মবকি মগক । মস এ িু 
টবরক্ত িে, এই রাকয আবার ম  ম ান  রক !  
টরাংকিাকনর আওোকি োলটব াও মিকগ ওকেক । মস মবশ টবরক্ত,  ী এ িা 
টরাংকিান লাটগকে । ম বল ে ুালা ে ুাব্লা। ম ন ওিা মিঞ্জ  র  না? 
সুশান্ত মোবাইল ম ানিা িাকয টনকে মদকখ্, সীোন্ত ওক   ল্  রক । হ্যাকলা 
বলকযই ওপার মথক  সীোকন্তর গলা মভকস আসকয থাক , িবীকণর ো  ন্িা 
খ্াকন  আকগ োরা মগক ন। আটে এখ্ন িবীকণর বাটড় োটি। যুই আে। 
যাড়াযাটড়। সীোন্ত ম ানিা ম কি মদে।  
োলটব া টিকজ্ঞস  কর,  ার ম ান? 
টব ানা ম কড় উেকয উেকয সুশান্ত বকল, সীোকন্তর ম ান। িবীকণর ো োরা 
মগক ন। আটে এখ্ন িবীকণর বাটড় োটি। 
পাকশর  কর ওকদর এ োত্র ম কল সপ্তটষত অক াকর  ুকোকি। ওর ইটঞ্জনীোটরাং 
পড়াকশানার  াইনাল ইোর িলক । ইটযেকধেই ওর িা টরর দুকিা অ ার মপকে 
মগক । বাইক র িাটবিা ওর মিটবকলই। সুশান্ত যাড়াযাটড় মপাশা  পাটেকে 
বাইক র িাটবিা টনকে মবরুকয মবরুকয োলটব ার উকিকশ্য বকল, উকো, মগইি-
দরিািা বন্ধ  রকয িকব। 
োলটব া উেকয উেকয বকল, দাঁড়াও। মিলকেি ম াথাে ? 
--- ওিা মবাধিে বাইক ই মঝালাকনা।  
মিলকেিিা বাইক ই ট ল। বারান্দার গ্রীকলর দরিা খু্কল সুশান্ত মবটরকে োে। 
এটদ িাে বাই কিাকরর মবশ উপদ্রব। বারান্দার গ্রীকলর দরিা খু্কল মবশ 
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 কে িকনর বাই  িুটর িকে মগক । রািা মথক  সুশান্ত মদকখ্ োলটব া বারান্দার 
গ্রীকলর দরিা লাগাকি।  
িবীণ সুশাকন্তর বালেবন্ধু। অবশ্য সু্কলিা আলাদা ট ল। সীোকন্তর সকঙ্গ বন্ধুত্ব 
িকেট ল  কলকির গটণ্ড মপটরকে োবার পর িবীকণর োধেকে। একদর বন্ধুত্ব 
এখ্কনা অিুি। এই দশটদন আকগও সুশান্ত িবীকণর বাটড় টগকেট ল।  থা বলার 
েয অবস্থাে ট ল না িবীকণর ো। বেস নব্বইকের ওপকর। বাধত েিটনয নানান 
মরাকগ আক্রান্ত। িাই িাড মিসার মযা ট লই। আসকল সবাই উনার েযৃুের িকন্যই 
মবাধিে অকপোরয ট ল। যাই মবাধিে োলটব াও এবোপাকর ম ান  থা 
টিকজ্ঞস  কর টন, মেন ও িানকযা বোপারিা।  
 
টেটনি দকশক র েকধেই িবীকণর বাটড় মপৌকঁ  োে সুশান্ত। ওকদর বাটড়িা 
অকন টদকনর পুকরাকনা, বাপ আেকলর। বড় বড় িারটি  ােরা, এ টি রান্না র 
এবাং এ টি  েন বাথরুে টনকে এ যলা বাটড়। বাটড়র সােকন অকন   াঁ া 
িােগা। োর িকন্যই িবীণ একযাটদন পুকরাকনা বাটড় মভকঙ নযুন বাটড়  রকয 
পাকরটন। ওর বাবা োরা মগক ন িাে কুটড় ব র আকগ। 
সুশান্ত িবীকণর বাটড়র সােকন বাই িা স্টোন্ড  কর মরকখ্ েখ্ন সােকন একগাে 
যখ্ন মদকখ্ উকোকন টবটভন্ন বেকসর িিুর মলাক  টগিটগি  রক । বোপারিা 
বুঝকয পাকর সশূান্ত। িবীণ ডাক্তার োনুষ। পাড়ার অকনক ই অসুকখ্-টবসুকখ্ যার 
 াক  টিট ৎসার িকন্য আকস বকল ডাক্তারবাবুর োকের েযৃুের খ্বর শুকন পাড়ার 
োনুকষরা  ূকি একসক । এ াড়াও িবীণকদর আত্মীে-স্বিনও অকন । 
সুশান্তক  মদকখ্ সীোন্ত এটগকে আকস। বকল, এই রাকয মযাক   াড়া অন্য 
বন্ধুকদর ম ান  টরটন। স াকল সবাইক  িাটনকে মদব। এখ্ন ার েয শ্মশাকনর 
োবযীে  াি যুই আর আটে টেকল িাটলকে মদব। আটে শববািী গাটড়র িকন্য 
ম ান  কর টদকেট । ট  ুেকণর েকধে ওিা একস োকব। 
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সুশান্ত টিকজ্ঞস  কর, িবীণ ম াথাে?  
--- এখ্াকনই ম াথাও আক । আত্মীেস্বিন, পাড়ার মলা  সবাইক ই সােলাকয 
িকি ট না।  
এ িা বোপার সুশান্ত লে  কর, আগয  ারুর েকুখ্ই মশাক র টিহ্ন িাে এ দে 
মনই। ম উ ম উ আবার টনকিকদর েকধে িাসািাটস  কর গল্পগুিবও  রক । 
 করর মভযর মথক   ান্নার আওোি-িাওোিও মশানা োকিনা। িেয এই 
অসুস্থ বৃদ্ধা েটিলার েযৃুে সবার েকন আকগই িকে মগট ল। 
েযৃকদি এখ্ন উকোকন। এ  নযুন িাদর টদকে ঢা া এ  সািাকনা খ্াকি 
মশাোকনা। এ  দাটে  ম্বল টদকে েযৃকদকির েখু্  াড়া বাট  অাংশ ঢা া।  ম্বকলর 
ওপর িাটরটদক   ুল  ড়াকনা।  
ট  ুেকণর েকধেই িবীণ ওকদর সােকন আকস। বকল, মযাকদরক  অকন  ট  ু 
সােলাকয িকব। আপাযয িািার দকশ  িা া রাখ্। বকলই িবীণ সীোকন্তর 
পক কি এ  মগা া মনাি মিার  কর ঢুট কে মদে। যারপর আবার বকল, িুট িাট  
ো খ্রি িকব এখ্ান মথক   টরস। আটে এখ্ন  করর মভযকর োটি। 
আত্মীেস্বিনকদরক ও সােলাকয িকি। 
িবীণ  কর ঢুক  োে।  
ট  ুেকণর েকধেই শববািী গাটড় একস িবীণকদর বাটড়র সােকন দাঁড়াে। পাড়ার 
ট  ু ম কল গাটড়িাক  িল টদকে ধুকে  ুল টদকে সািাে।  
এ সেে েযৃকদিিাক  গাটড়কয উোকনা িে। িিুর ধূপ-ধুকনা সি গাটড়িা 
এ সেে একগাকয শুরু  কর। িটর িটর মবাল, মবাল িটর বকল ধ্বটন টদকয টদকয 
পাড়ার ম কলগুটলও গাটড়র মপ ন মপ ন একগাকয থাক । িবীণ, সীোন্ত, সুশান্ত 
এবাং িবীণকদর মবশ ট  ু আত্মীেস্বিনও গাটড়র মপ ন মপ ন একগাকয থাক ।   
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সুশান্ত লে  কর শ্মশানোত্রীর সাংখ্ো মনিাৎ  ে নে। েুব কদর সাংখ্োই মবটশ 
এবাং এরা নাট  পাড়ার ক্লাকবর ম কল। গাটড় িলক  ধীকর ধীকর। ম উ গাটড়র 
আকগ, ম উ টপক । সুশান্তরা সবার মশকষ।  
একগাকয একগাকয িবীণ িাকয ধরা এ টি  াপকড়র থটল মথক  খু্িকরা পেসা 
েকুো ভকর মবর  কর গাটড়িাক  লেে  কর ট টিকে টদকয থাক । িুাংিাাং  কর 
পেসাগুটল রািাে গটড়কে পকড়। ট  ুেণ পরপর িবীণ এ ািিা  রকয থাক । 
এ সেে থটলর পেসা মশষ িকল িবীণ থটলিাক  নালাে ম কল মদে।  
এই রাকয রািাে অন্য মলা িকনর মদখ্া োকি না। োকঝ োকঝ দু-এ িা বাই  
বা গাটড় খু্ব দ্রুয গটযকয হুস্  কর মবটরকে োকি। যকব পাঁিিকনর এ  
পুটলকশর দলক  ওরা মদখ্কয পাে রািাে ধীকর ধীকর মিঁকি োকি সাটরবদ্ধদাকব। 
মশকষ এ সেে ওকদর গাটড়িা েিাশ্মশাকন একস মপৌঁক াে। ইকল টি  িুটল্লর 
সােকন গাটড়িা থাকে। গাটড়র রাইভার মনকে একস মডাকের খঁু্কি মবটরকে োে। 
মবশ মবাঝা োে এসব  াকি রাইভারটি অভেি। িােটদনই যাক  মবাধিে 
এ াি  রকয িে। ট  ুেণ পর রাইভার মলা টি ট কর একস িানাে মডাকের 
মখ্াঁি পাওো োকি না। সৎ াকরর িকন্য ম উ আকসটন বকল ও ম াথাে িাটন 
মবটরকে মগক । এবার রাইভার েিাশ্মশাকনর মগইি মপটরকে মডাকের মখ্াঁকি 
বাইকর মবটরকে োে। মবাধিে মস িাকন মডােক  ম াথাে পাওো োকব।  
সুশান্তরা গাটড়িার পাকশই দাঁটড়কে থাক । এইসেে ব র টত্রকশর এ  েুব  
ওকদর সােকন একস িবীণক  বকল, োর ট  ু খ্রিপাটযর দর ার আক । ট  ু 
িা া লাগকব। 
িবীণ সীোন্তক  মদটখ্কে মদে। সীোন্ত েুব টিক  টিকজ্ঞস  কর,  ীকসর? 
পাো িশ্ন শুকন েুব টি এ িু অখু্টশ িে। টনরাসক্ত গলাে মস উির মদে, 
সৎ াকরর িকন্য অকন  ট  ুই  রকয িে। এসব  াকি আটে অভেি। আোক  
িািার পাঁকি  িা া টদন। টনটিন্ত থাকুন। সৎ াকরর সব  াি িকে োকব। 
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সীোন্ত িবীকণর টদক  িাে। িবীণ বকল, টদকে মদ। 
সীোন্ত িা ািা টদকে মদে। োবার সেে েুব টি বকল োে, মডােক  আটে ধকর 
আনট । আপনারা ওটদক  ম াথাও বসুন। ম ান টিন্তা  রকবন না। 
েুব টি িকল োে।  
িবীণ িানাে, পাড়ার মব ার ম কল। সবাই ওক  িুন্িা বকল ডাক । পাড়ার সব 
সৎ াকরই ও থাক । ওক  ডা কয িে না, ও টনকি মথক ই একস িাটির িে। 
ট  ুেকণর েকধেই সুশান্তরা মদকখ্ িুন্িা যার  কে িন সাঙ্গপাঙ্গ সি মডােক  
টনকে সােকন একস িাটির িকেক । 
িুন্িা িাকস, ওক  টনকে এলাে। যারপকরর  ািগুটল ওই সব  কর মনকব। 
আিা, আেরা এ িু আসট । 
িুন্িারা ম াথাে িাটন অদৃশ্য িকে োে।  
মডাকের জ্ঞানবুটদ্ধ মবশ িখ্র। টে  মস িবীকণর সােকন একস দাঁড়াে, শবকদিটির 
টদক  আঙুল যুকল টিকজ্ঞস  কর, ইটন আপনার ম  িন? 
িবীণ উির মদে, আোর ো। 
মডাে শবকদকির উকিকশ্য  পাকল িায মেট কে এ িা িণাে িানাে। বকল, 
আপনাকদর ভাগে খু্ব ভাল। সৎ াকরর িকন্য ম াকনা-ম াকনাটদন লম্বা লাইন 
পকড় োে। এ িা িুটল্লই  াি  রক  এখ্ন। মস ো কগ, আপটন আোক   পাঁিশ 
িা া টদন। ট  ু বাঁশ একন েযৃকদিিাক  টে  টে  ভাকব িুটল্লর মভযর রাখ্ার 
িকন্য এ িা  াই শযটর  রকয িকব। 
সীোন্ত ম ান  থা না বকল পাঁিশ িা া টদকে মদে।  মডাে মলা িা েিুূকযতর 
েকধেই ট  ু বাঁশ এবাং এ িা দা টনকে িুটল্লর সােকন বকসই  াকি মলকগ োে। 
সুশান্ত এই শ্মশাকন আকগ  খ্কনা আকসটন। এখ্াকন অকন  িােগাে আকলা 
জ্বলক , আবার অকন  িােগা অন্ধ ার। রায িাে টযনিার  া া াট । সুশান্ত 
মদকখ্, শ্মশানোত্রীকদর বসার িন্য  া া াট  দুকিা মদোলিীন  র আক । 
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সীোন্তই বকল, ওখ্াকন বসার িােগা আক । িল্। 
ওরা বসার উকিকশ্য একগাে। টসঁটড় মবকে বসার িােগাে োবার পর ওরা মদকখ্ 
মবশ ট  ু মলা  এটদ ওটদ  েশাটর িাটঙকে  ুকোকি। ট  ু মলাক র আবার 
েশাটর মনই, িাদকর েখু্ মঢক   ুকোকি। শ্মশাকনর এই মখ্ালা টবশ্রাোগাকর মে 
একযা মলা   ুটেকে থা কব সুশান্তরা ভাবকযই পাকরটন।  
ওরা টসটঁড়কযই বকস পকড়। 
সীোন্ত পক ি মথক  টসগাকরকির পোক ি মবর  কর িাকযর যালুকয এ িু 
নািাে। যারপর সুশাকন্তর টদক  মিকে বকল, এখ্াকন বকস খ্াব এ িা? 
টসগাকরকির মধাঁোে সুশাকন্তর ভীষণ অোলাটিত। দে আিক  আসকয িাে। সীোন্ত 
মসিা িাকন। যাই োকঝ োকঝ খ্াবার অনুেটয িাে। যকব িােসেকেই অনুেটযর 
মযাোক্কা  কর না। দুে  কর টসগাকরি ধটরকে সুখ্িান মেকর মধাঁো ম কড় িকল। 
যাকয সুশান্ত টনকিই এ িু অন্যটদক  সকর োে। টসগাকরি মে েটয ার  মসিা 
সীোন্ত োনকয িাে না এ দে। বরাং উদ্ভি সব উদািারণ একন িাটির  কর 
বকল অেু  মলা িা ম ানটদনই টসগাকরি খ্ােটন, অথি  ুস ুকসর  োন্সাকর 
ম ন োরা মগল?  
সীোকন্তর টদক  মিকে সুশান্ত বকল, টসগাকরি মবর  করই ম লটল, আবার ম ন 
মেট  ভদ্রযা মদখ্াটিস! সুশান্ত এ িু দূকর সকর বকস।    
--- থোঙ্কেু। বকল টসগাকরি ধটরকেই সীোন্ত িানকয থাক ।  
মশষরাকযর টদক  এখ্ন এ িু শীয িেকয শুরু  করক । সুশাকন্তর গাকের িা  
সুেকেিার মভদ  কর শীয সুড়সুটড় টদকি। এইসেে িবীণ বকল ওকে, িাটনস, 
আোকদর আত্মীেস্বিনকদর  াউক ই োকের িন্য দুঃখ্কবাধ মদখ্লাে না। েকন 
িকি সবার  াক ই ো মেন বহু আকগই েযৃ। শুধু মদিিাক  এখ্ন সৎ াকরর 
িকন্যই আনা িকেক । আটে টনকিক ও একদর মথক  আলাদা বকল ভাবট না। 
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ট ন্তু সটযে বলট , আোর এখ্ন োকের িকন্য খু্ব  ি িকি। ম ািকবলার  থা 
আোর এখ্ন খু্ব েকন পড়ক । 
িবীণ হু হু  কর  াঁদকয থাক । িবীকণর দুঃখ্কবাধ সুশান্তরা টে  অনুধাবন 
 রকয পাকর না। ওকদর ো এখ্কনা িীটবয।  
সুশান্ত সান্ত্বনার সুকর বকল, যুই আটে সবাই এ টদন এভাকবই োকবা। দুঃখ্  কর 
লাভ মনই। আর--। সুশাকন্তর  থা আর মশষ িে না। িোৎ অঃ অঃ  কর এ িা 
মগাঙাটনর েকযা আওোি শুকন ওরা িেক  উকে। ওরা মদকখ্ েশাটরিীন মে 
 কে িন মলা   ুটেকে আক , একদর েকধে এ িন  ুটেকে  ুটেকেই িায-পা 
ম ঁকপ ম ঁকপ মগাঙাকি। মলা িার গাকের িাদরিা যার শরীর মথক  খ্কস পকড় 
মগক । পাকশ োরা  ুটেকে আক  যাকদর এ বোপাকর ম ান ভ্রূকেপ মনই। সুশান্তরা 
মলা িার এ দে  াক  টগকে দাঁড়াে।  
সীোন্ত বকল, দুঃস্বপ্ন মদখ্ক  নাট ! িাটগকে মদকবা? 
িবীণ ডাক্তাটর দৃটিকয টনরীেণ  কর বকল, েগৃী েকন িকি। িবীণ আকর িু 
ঝুঁক  মদকখ্ আবার েন্তবে  কর, শ্বাস এখ্ন স্বাভাটব । ওর এখ্ন ট  ু িকব না। 
িল্। 
ওরা আকগর িােগাে ট কর একস আবার বকস। 
সীোন্ত মশষ এ িা সুখ্িান টদকে টসগাকরকির মশষাাংশিাক  টসঁটড়কয টনটভকে 
মদে। 
ওরা মদকখ্ শববািী গাটড়র রাইভার ওকদর টদক ই আসক । সােকন একস 
রাইভার মলা টি বকল, আটে আপনাকদরক ই খঁু্কি মবড়াটি। মডডবটডিাক  
টনকি নাোকয িকব। আোর আকর িা  ল একসক । এখু্টন আোক  মবরুকয 
িকব।  াইণ্ডটল ভাড়ািা এ িু টেটিকে টদন। রটসদ টদকে টদটি। এ িু যাড়াযাটড় 
 রুন োর।  
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সুশান্তরা উকে দাঁড়াে। গাটড়িার টদক  এটগকে োে। িুন্িাকদর দর ার এখ্ন। 
সীোন্ত িুন্িাকদর উকিকশ্য এটদ ওটদ  মদখ্কয থাক । যকব মবটশেণ আর 
মদখ্কয িে না। অন্ধ ার  ুঁকড় িুন্িারা মবটরকে আকস। ওকদর মিাখ্গুকলা ঢুলু 
ঢুলু লাল লাল। ওকদরক  ট  ুই বলার দর ার িে না। িুন্িারা েযৃকদিিাক  
খু্ব সাবধাকন নাটেকে একন  াক র এ  শান বাধাকনা গা যলাে রাকখ্। গাটড়র 
মভযকর রাখ্া  াপড়কিাপড় সি সেি টিটনসপত্র একন েযৃকদকির ট নাকর রাকখ্। 
যারপর িুন্িারা আবার অদৃশ্য  কে োে।  
গাটড়র রাইভার সীোকন্তর  া  মথক  িা া টনকে রটসদ মদে। গাটড় টনকে িকল 
োে।  
মডাে যার  াি টনকে যখ্নও বেি। সুশান্ত বকল, িবীণ যুই এখ্াকন পািারা 
মদ। আেরা এ িু এটদ কসটদ   ুকর আসট । িল্ সীোন্ত।  
শ্মশাকনর মভযর সুশান্ত আর সীোন্ত আকলা এবাং আকধা অন্ধ াকরর োকঝ 
এটদ কসটদ   ুকর মবড়াে। যকব  ন অন্ধ াকরর মভযকর মঢাক  না। সুশান্ত 
মদকখ্ শ্মশাকনর এ িা িােগাে অকন গুকলা টসকেকন্ির  ল  শযটর  রা আক । 
মসই  ল গুকলা ট  ু খ্োয ও অল্প-খ্োয বেটক্তকদর িৃটযকয উৎসগত  রা। 
অে ু সাকল িন্ম, অে ু সাকল েৃযুে ইযোটদ ইযোটদ।  
শ্মশাকনর পাকশই িাওড়া নদী বকে িকলক । এই অন্ধ াকর ওিাক  টে  নদীর 
েয েকন িকি না। 
শ্মশাকনর এ  পাকশ এ িা েটন্দর আক । দূর মথক  সুশান্তরা মদকখ্ ওটদক  
এ িা বাল্ব জ্বলক  এবাং ওখ্াকন ওকদর সকঙ্গই আসা মবশ ট  ু েুব  বেকসর 
ম কল বকস আক । যকব িুন্িাকদর ওখ্াকন মদখ্া োক  না। গাঁিার গকন্ধ িাটরটদ   
ে ে  রক ।  
এবার সুশান্তরা ট কর মেকয টগকেও এ িু িেক  দাঁটড়কে পকড়। অন্ধ ার মভদ 
 কর  াং াকলর েয এ িা  াকলা  াো ওকদর টদক  আসক ।  াোিা আকি 
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আকি আকলার মভযকর একল ওরা মদকখ্ ওিা এ িা  ’ ীকির েয লম্বা ম ৌপীন 
পরা এ িা  াং ালেে বেস্ক শরীর। শরীরিা এ সেে ওকদর পাশ  াটিকে 
সােকন িকল োে।  
সুশান্তরা েখ্ন িবীকণর  াক  ট কর আকস যখ্ন ওরা মদকখ্ িুন্িা এবাং যার 
দলবল বাঁকশর িু করা, গাক র শু কনা ডাল ইযোটদ টদকে আগুন ধটরকে যাপ 
মপািাকি। মসই ম ৌপীন পরা মলা টিও িুন্িাকদর সকঙ্গ আগুকনর সােকন বকস 
যাপ মপািাকি। সুশান্ত এবার মলা টিক  ভাল  কর মদকখ্। মলা িার েি  
েটুণ্ডয এবাং বৃদ্ধ। বেস সিকরর  া া াট  েকন িে। িুন্িারা ওর সকঙ্গ মবশ 
েস্করা  রক  আর মলা টিও টি টি  কর িাসক । িাসার সেে ওর দন্তিীন েুখ্ 
মদখ্া োকি। 
মডাে এইসেে বকল ওকে, আোর  াি মশষ। মডডবটডর  াপড়কিাপড় খু্কল 
গাক র টনকি সটরকে রাখ্ুন, যারপর শুধু বটডিাক  এই বাঁকশর োিার ওপকর 
রাখ্ুন। 
িুন্িা উকে দাঁড়াে। মস যখ্ন োল-গাঁিার মনশাে িলক । মস িড়াকনা গলাে 
মিঁিাে, এোই মযারা এখ্কনা বকস আট স ?  কে িন আে আোর সকঙ্গ। 
িুন্িা এবাং যার  কে িন ম কল েযৃকদকির সব  ম্বল, িাদর এবাং অন্যান্য সব 
 াপড় এ পাকশ গাক র টনকি সটরকে রাখ্কয থাক ।  াপড়কিাপড়ও মনিাৎ  ে 
নে। িবীণ মশষবাকরর েয োক  সাটিকে একনক ।  
মশকষ মডাে এবাং িুন্িারা িবীকণর োক  িাে নগ্ন অবস্থাে বাঁকশর শযটর  াইকের 
ওপর মরকখ্ বাঁশসুদ্ধ মদিিাক  িুটল্লর মভযকর ঢুট কে মদে।  
মডাে যার  াকি মলকগ োে। ইকল টি  িুটল্ল জ্বলকয শুরু  কর। 
িুন্িারা ট কর একস আবার আবার আকগর িােগাে আগুকনর যাপ মপািাকয 
থাক । 
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যখ্ন আকরা দুকিা শববািী গাটড় োইক  “িকর  ৃষ্ণ, িকর  ৃষ্ণ”  ীযতকনর 
মর টডতাং গাইকয গাইকয শ্মাশাকন পরপর িকবশ  কর িবীণকদর মথক  এ িু 
দূকর সাটর মবঁকধ দাঁটড়কে োে।  
িুন্িার মবাধিে মবশ মনশা িকে মগক । িড়াকনা গলাে মস মিঁিাে, শালা মরশকনর 
মদা াকনও লাইন, শ্মশাকনও মডডবটডর লাইন। মদশিার  ী িাল িল মর! 
গোস-িুটল্লর আগুন এখ্ন দাঊ দাঊ জ্বকল উকেক । িুন্িার োথাকযও মবাধিে 
যার িাওো একস লাকগ। মস িোৎ ম ৌপীন পরা বৃদ্ধকলা টিক  মেলা মেকর টনকি 
ম কল মদে।  াং ালেে বৃদ্ধ শরীরিা োটিকয গড়াে আর ‘ও োকগা’ বকল 
 াঁকদ। িুন্িার সঙ্গীরা টি টি  কর িাকস।  
িোৎ বোপারিা মদকখ্ সুশান্তরা এ িু থযেয মখ্কে োে। এখ্ন  ী  রা উটিৎ 
মভকব পাে না। এর েকধেই িুন্িা িলকয িলকয উকে বৃদ্ধকলা টির  াক  োে। 
োটি মথক  বৃদ্ধকলা টিক  উটেকে আবার আগুকনর সােকন বসাে, টিকজ্ঞস  কর, 
শীয লাগক  ? 
বৃদ্ধকলা টি হ্যাঁ-সিূ  োথা নাকড়।  
িুন্িা েযৃকদকির সকঙ্গ আসা এ িা  ম্বল একন বৃদ্ধকলা টির গাকে িটড়কে মদে। 
এবার বৃদ্ধকলা টির েুকখ্ এ িু িাটস মদখ্া োে।  
এসব বোপারগুকলা মডাকের মিাকখ্র সােকনই  িক ।  
িোৎ মডাে যার সৎ াকরর  াি ম কল যাড়াহুকড়া  কর মদৌকড় একস েযৃকদকির 
সকঙ্গ আসা সেি  াপড়কিাপড় এবাং অন্যান্য টিটনসগুকলা টনকে ম াথাে িাটন 
মরকখ্ আকস। যারপর আবার মস সৎ াকরর  াকি মনকে পকড়। িাকয এ িা 
বাঁশ টনকে িুটল্লর মভযর মখ্াঁিাে।  
িুন্িা যখ্ন িড়াকনা গলাে বৃদ্ধকলা টিক  টিকজ্ঞস  রক , মযাোর বাটড় 
ম াথাে? 
উির আকস, মনই। 
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িুন্িা মেন মরকগ োে, মনই োকন ? যািকল বকলা, আোর বাটড় টদটল্ল। 
বৃদ্ধকলা টি এবার িাকস। বকল, আোর বাটড় টদটল্ল। 
িুন্িাও এ িু খু্টশ িে, হ্যাঁ, এই মযা টে  আক । এবার বকলা, মযাোর মবৌ 
আক ? মযাোর মবৌ ম াথাে? 
বৃদ্ধকলা টি বকল, মযাোর মবৌ আক  ? মযাোর মবৌ ম াথাে ? 
--- এোই িোাংড়াটে িকি ? বকলই িুন্িা বৃদ্ধকলা টিক  আবার মেকল োটিকয 
ম কল মদে। আবার বৃদ্ধকলা টি ‘ও োকগা’ বকল  াযরাে, োটিকযই পকড় 
থাক । িুন্িা মিা মিা  কর িাকস। সকঙ্গ িাকস যার ট  ু সাগকরদ।   
এইসেকেই সুশান্ত মদকখ্ িুন্িাকদর সকঙ্গরই এ িা ম কল উকে দাঁটড়কে 
বৃদ্ধকলা টিক  মিকন োটি মথক  যুকল বটসকে টদকেক ।  
বোপারটি লে  কর িুন্িা মেন মেকপ োে, এোই  ুি া, মযার গাকেই মদটখ্ 
এসব টবঁধক ! মলা িা ট  মযার বাকপর বাপ?  
 ুি া মসািা িকে দাঁটড়কে উির মদে, বাপ যুকল  থা বলকবনা িুন্িাদা বকল 
টদলাে। 
--- শালা  ালক র  ুিক  এ িা ম কল, আোক  আবার ধে াকি ? 
--- না, মোকিই ধে াটিনা। আটে বলকয িাই, যুটে ো  রকব সব আেরা 
মেকন মনকবা না। 
--- শালা মযাক  আকগও মদকখ্ট  আোর বোপাকর অেথা না  গটলকে োটিস। 
আোক  টনকে রািনীটয িকি? বলকয বলকয িুন্িা এটগকে একস  ুি াক  মবশ 
মিাকর ধাক্কা োকর।  ুি া োটিকয পকড় োে। ট ন্তু সকঙ্গ সকঙ্গই  ুি া লা  
মেকর উকে আকস। যারপর মসও িুন্িাক  মবশ মিাকরই ধাক্কা মদে। ধাক্কা মখ্কে 
িুন্িা ধপ  কর োটিকয বকস পকড়। োটিকয বকসই িুন্িা টিৎ ার  কর বলকয 
থাক , শালাক  োর। োর।  
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সকঙ্গ সকঙ্গই টযনটি ম কল  ুি ার ওপর ঝাঁটপকে পকড় ট ল, িড়,  ুটষ, লাটথ 
িালাকয থাক । েিুূকযতর েকধেই  ুি ার দকলর  কে িন উকে পাো োর 
িালাকয থাক ।  
এ  টনকেকষই িােগািা এ  কুরুকেত্র েুকদ্ধর রূপ মেন ধারণ  কর। এই েুকদ্ধর 
েকধেই অশ্রাবে ভাষাে েুকখ্ ো আকস যা টদকে গাটলগালাি িলকয থাক । দুকিা 
শববািী গাটড়র মলা  োরা এযেণ  টড়কে ট টিকে ট ল যারাও মদৌকড় মে োর 
গাটড়র  াক  িকল োে।    
িবীণ িোৎ আযটঙ্কয গলাে বলকয শুরু  কর, আোর োকের অকন্তাটষ্ঠটক্রোর 
োকঝ এ  ী শুরু িকলা! িবীণ েুদ্ধকেকত্রর োকঝ ঝাঁটপকে পকড় বলকয থাক , 
থাকো থাকো। থাকো সব। 
িবীকণর মদখ্াকদটখ্ সুশান্ত, সীোন্ত এবাং িবীণকদর মবশ ট  ু আত্মীে বেস্ককলা  
োঝখ্াকন ঝাঁটপকে পকড় োরটপিরয দু’দলক  থাোবার মিিা  রকয থাক । ট ন্তু 
বৃথা মিিা। ম উ  াউক  ম কড় টদকয রাটি নে। থাোকয টগকে সুশাকন্তর গাকেও 
এ িা  ুটষ মিাকর একস লাকগ। সুশান্ত লা  টদকে এ িু দূকর সকর োে। এেন 
সেে িোৎ সুশাকন্তর মোবাইলিার টরাংকিান মবকি ওকে, েু ালা ে ুাব্ লা 
লােলা...। সুশান্ত মবশ বুঝকয পাকর এখ্ন এই েিুূকযত ওিা োলটব ারই ম ান। 
ওর  ল্  াড়া আর  ারুরই  ল্ আসার  থা না। যাই মস আর এই পটরটস্থকয 
ম ান আর টরটসভ  কর না। টরাংকিানিা মবকিই োে, েু ালা ে ুাব্ লা লােলা...। 
সােকনর এই েিাশ্মশাকনর েুদ্ধকেকত্রর োকঝ গানিা শুনকয শুনকয সুশাকন্তর 
এ সেে েকন িে শ্মশানকেকত্র িভু মদবার শরীরিীন িুটপ, ম াি, পোন্ি, িুযার 
এ  দারুণ নাি গাকনর যাকল যাকল মনকিই িকলক ।       
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ম ািগল্প 

       

 
েিাসাগরা 
নীিার িক্রবযতী 
 
 
 

ক্লাস টসকের ম কল বাপা ওর সু্কল মথক  এ িা শব্দ টশকখ্ একসক । িুিু । মস 
টনকে ওর বন্ধুরা মবশ িাসািাটসও  রট কলা খু্ব। ট ন্তু বন্ধুকদর  াক  ট  ু 
িানকয না মিকে বাপা সু্কল মথক  বাটড় ট কর ওর োক  টিকজ্ঞস  রকলা 
সরাসটর। 
 
“আি এ িা নযুন  থা শুনলাে, ো। িুিু । বন্ধুরা মবশ িাসট ল বকল-বকল। 
এর োকন  ী মগা?” 
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খু্ব আগ্রকির সকঙ্গ বাপা ওর োর  াক  িানকয িাইকলা। ো শুকন মযা মবশ 
অবা ।  
ট  ুসেে ওর টদক  যাট কে মশকষ টবরটক্তর সকঙ্গ বকল উেকলা, “মবশ মপক ট স 
না? এসব  থা েকুখ্ আকস  ী  কর মযার? দাঁড়া মযার বাবাক  সব বলট ।” 
যখ্ন বাপা ভকে-ভকে আেযা আেযা স্বকর োক  বলল, “আটে মপক ট  
ম াথাও? আটে মযা োকনই িাটন না। মবশ বাবাক  বল যুটে।”  
বকল বাপা োথা টনিু  কর টনকির পড়ার  কর িকল মগকলা। 
 
রাকয অট স মথক  বাপার বাবা বাটড় ট রল। টবশ্রাকের পর বাপার ো িুিু -
িসঙ্গ যুলল যার  াক । মস শুকন িাসকয থাক ।  
বকল, “মবশ শব্দভাণ্ডার বাড়াকি ম কলরা। আোর ম কলর এখ্ন োকনিা িানা 
দর ার।” 
যার  থা শুকন মবিাে মরকগ মগকলা বাপার ো। 
মস বকল উেকলা, “যুটে টনকির িাকয ম কলিাক  নি  রকয িাও বুটঝ? এ 
ম েন  থা?” 
বাপার বাবা এ কিাি মিকস উির টদকলা, “আসকল অকন  ম কলই িাকন না 
িনবৃন্ত বোপারিা। এর িন্য  ী  ী শব্দ বরাি আক  মসও িাকন না। টনপল 
মশকখ্ অকন  পকর। যটিকন নীল  টবও ম উ-ম উ মদকখ্ ম কল। আসকল সব 
 াে-সবতস্ব িকে ওকে যখ্ন। ো আর ো থাক  না। যাই ো থা কয িকল এখ্ন 
মথক ই িানা দর ার িুিু  োকন  ী।”  
বকলই মস পাকশর  র মথক  বাপাক  যার  াক  যারস্বকর মডক  আনল শব্দিার 
োকন মবাঝাকনার িন্য। মবশ ভে যখ্ন বাপার েকন।  
ওর ো মরকগ-মেকগ উকে োটিকলা মসখ্াকন। বাপার বাবা যাক  িায ধকর বসাল। 
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বাপাক  পাকশ বটসকে অনাটবল-মিকস বাবা ওক  বলল, “মবশ টশকখ্ একসট স 
শব্দিা। আটে মযা ভুকলই মগট লাে। আি আবার যুই েকন  টরকে টদটল। িুিু  
িল...”  
সকঙ্গ-সকঙ্গ বাপার ো যার মোঁকি আঙুল মরকখ্ িুপ  রকয বলল। ট ন্তু বাপার 
বাবা মশানার পাত্র নে যখ্ন। 
মস মিকস-মিকস বাপার টপকে িায মরকখ্ বলকয থা কলা, “মযার মবা া বন্ধুরা 
এর োকন খ্ারাপ মভকবক । যাই যারা মিকসক । মযার োও মদখ্ট  মিকনও 
খ্ারাপ ট  ু মভকব ভে মপকে মগক । আসকল োকের বুক  মে দুধ মখ্কে বড় 
িকেট স এযটদকন মস যার বৃন্ত। োকন মবাঁিা। স্বকগতর েন্দাট নীর ধারা এখ্ান 
মথক ই আকস। মস শুধু ধারা মযা নে। েিা-অেযৃ। এই আর ট ।”  
বাবার  থা শুকন সাকথ-সাকথ বাপার সারা েকুখ্ খু্টশর মিাোর মখ্কল মগকলা। 
োরপরনাই অবা  আর টবরক্ত বাপার ো এ িু-এ িু  'মর অকন িাই মিকস 
ম লকলা। 
 
বাপার বাবা এ বার বাপার টদক  পরে যৃটপ্তর িাটস মিকস এ পল  যা াল। 
যারপর যা াল বাপার োর টদক । ট ন্তু যখ্ন যার িাউটনকয ট ল মবশ অবজ্ঞা। 
যারপকরই মস বাপার িায ধকর পাকশর  কর িকল মগকলা।  
মেকয মেকয মস টবড়টবড়  কর বলকয লাগকলা মবশ রাকগা-রাকগা েকুখ্, “ো-ই 
িকে  যুটে। আকিা টনকির োিাত্মে যুকল ধরকয মশকখ্াটন সন্তাকনর  াক ।”  
বাপা  ান মপকয শুনকয িাইকল মস টশশু-সাদা িাটস মিকস ম কল বলল, “সেে 
মে  য বদকলক , মস আেরা  যিন িাটন বা বুটঝ।” 
বাপার োথাে িায মরকখ্ মস িাটসেকুখ্  কর ঢু ল। 
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ম ািগল্প 

 

     

 
বটন্দপাটখ্ 
সুদীপ ম াষাল 
 
 
 

সুনীল মিাকিা িালাে। োধেটে  পাশ  কর আর পড়ার সুকোগ পাে টন। িা া 
মরািগাকরর িন্য বাবার োরা োবার পর এই  াকি মনকেক । বাবা বলকযন, 
ম াকনা  াি ম াকিা নে। আর মখ্কি খ্াওো সম্মাকনর  াি। 
আি মিাকিা টনকে স াকল মবকরাকনার পর সুনীল িাকের মদা াকন একলা। িাকের 
মদা ান বন্ধ ম ন? মভকব মপকলা না। অসীেক  মদখ্কয মপকে সুনীল টিজ্ঞাসা 
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 রকলা, ট  মর মদা ান বন্ধ ম ন? অসীে বলকলা, িাটনস না, সেরবাবু োরা 
মগক ন। যাই যার সম্মাকন, আি মদা ান বন্ধ। 
সুনীল মিাকিা মরকখ্ সেরবাবুর ম কলর সাংকগ মদখ্া  রকয মগকলা। সেরবাবু 
সোিকসব । টযটন সুনীলক  দো  কর মিাকিা ট কন টদকেক ন। সুনীলক  টযটন 
খু্ব ভাকলাবাসকযন। যার বাবাক ও ভাকলাবাসকযন। যাই যার ম কলর  াক  
টগকে মখ্াি মনওো দর ার। 
সুনীকলর ম াকিাকবলার  থা েকন পড়ক । যাকদর বাটড়র  াক  এ িা পুকুর 
ট কলা। এ িা পানক ৌটড় ডুব টদকে যাক  মখ্লা মদখ্াকযা। ট  মে খঁু্কি মবরাকযা 
পুকুর িুকড় িানয না মস। শাপলা  ুল যুকল বাউটর মবৌ এ িা  ুল যার িাকয 
টদকযা। মবশ ভাকলা ট কলা মসই সেেগুকলা। রািা পার িকয টগকে মবটি আর 
টশোল মদকখ্ যার েকন আনকন্দর সীো থা য না। লাল মোরাে রািাে িাটরকে 
মেকযা যার েন।  ুকি িকল মেকযা  দযলার োে মপটরকে অিকের ধার। মসখ্াকন 
পা ডুটবকে বকস থা য। ম াকিা ো গুকলা পাকে িুে ুমখ্কে িকল মেয বাকর বাকর। 
বাটলর িকর বাটলিাঁসগুকলা মখ্লা  রয আপন মখ্োকল। 
যারপর  াকলর পরকশ  াটল লাকগ েকন। এখ্ন আর মযেন  কর ধরা মদে না 
েন। সাংসাকরর িাকপ গটড়কে োে অিকের বানভাটস িল। সেি ভাললাগা 
স্বপ্নগুকলা একলাকেকলা িকে োে িীবকন। 
সুনীল ভাকব, এই সাংসাকর িা ার দাে সবকথক  মবটশ। োর িা া আক  মলাক  
বকল যার নাট  পৃটথবীিা িাকযর েকুোে িকল আকস। মস টবশ্বাস  কর না। িা া 
থা কল ট  ি ৃটয ধরা মদে? ধনী িকলই ট   টবযা মলখ্া োে? োে না। 
যািকলও মস নীল আ াকশ যার েন ওড়াকয পাকর না। আেনাে মিটে ার েখু্ 
মদখ্কয পাে না। শুধু অথত বাড়াবার টিন্তা যাক  যাটড়কে টনকে মবড়াে মলাকভর 
সাগকর। টিন্তা  রকয  রকয  খ্ন মে দুপুর গটড়কে সন্ধো মনকেক  িানকয পাকর 
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টন। আি খ্াটলিাকয বাটড় মগক । োকের িাকয িা া টদকয পাকর টন। ো রাকয 
খ্াবাকরর সেে বলকলন, শুকনট স সেরবাবু োরা মগক ন।  
--- িাঁ ো, শুকনট । 
--- যাকদর বাটড়কয মদখ্া  করট স। 
--- এ বার মগট লাে। ম কল আোক  মিকন না। যার বাবার সাকথ আোর 
পটরিকের  থা বললাে। ম কল অয পািা টদকলা না। আটে যারপর োকে বকস 
মখ্লা মদখ্ট লাে। 
--- দুপুকর আবার  ী মখ্লা! 
--- ো, সারা িগৎ মখ্লাে বেি। শুধু মদখ্ার েয মিাখ্ িাই। মশানার েয  ান 
িাই। 
--- টে  বকলট স। মযার বাবা েখ্ন ট কলন, যখ্ন এ বার িুটপ পাটখ্রালকে 
টনকে মগট কলন।  ী সুন্দর যাকদর িলাক রা। ওড়া। ওকদর উড়কয মদকখ্ েন 
িকল মগট কলা নীল আ াকশ। মযার বাবা বলকলন, নাকো, নাকো। পকড় োকব। 
আেরা দুিকনই ম াকিা িকে মগট লাে। মযার বাবাও মযার েয ভাবু  ট কলন। 
যাইকযা ভরা িাঁকদর আকলাকয লাইন পার িকয টগকে মিন িাপা পড়কলন 
আোকদর মরকখ্। যখ্ন যুই টযন ব করর ম কল। যারপর বাটড় বাটড়  াি  কর 
মযাক  বড়  করট । িা টর না মপকলও েন মযার ম াকিা নে। যুই বাবার েকযাই 
বকড়া েকনর োনুষ।  
--- ো মযাোর ম াকিাকবলার  থা বকলা। আোর শুনকয ভাকলা লাকগ। 
--- আোর বাবা ট কলন পাল  নরে, উদার েকনর োনুষ। ট ন্তু লাটে মখ্লা, 
সড়ট  মখ্লাে যার িুটড় মেলা ভার ট কলা। দুগতাকদবীর েটূযত  টযটন টনকিই 
বানাকযন। আর অই  টদন আেরা বাবার  াক ই থা যাে। এ োটি, দুই োটি 
 কর রঙ  রকযন োকের। মিাখ্ আ ার টদকন আোকদর ম ৌযূিল মবকড় মেয। 
স াল মথক  সাি সাি রব। মিাখ্ আঁ া িকে মগকল সাদা  াপকড় মঢক  টদকযন 
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োকের মদি। মসই ঢা া মখ্ালা মিাকযা পুকিার টদকন। ঢাক র বািনার যাকল 
যাকল মবকি উেকযা আোকদর আকোকদর যাল। মসই যাকল যাকল েন নািয 
অকন টদন পড়ার  কর। বাবা মিার  রকযন না ম াকনাটদন। আেরা আবার 
টেকশ মেযাে সিি িীবকন। 
 
ো মবিা গল্প  রকয  রকয রায দশিা মবকি মগল। যারপর ো িকল মগকলন 
টনকির  কর। ম কল টনকির  কর। 
 
যার পরটদন িা মখ্কে সুনীল মবটরকে পড়কলা টনকির  াকি। মিাকিা িাটলকে ো 
মরািগার িে যার এ িা ভাগ যুকল রাকখ্ অভূক্ত োনুকষর িন্য। টদকনর পর 
টদন িকল োে। সুনীল এখ্ন এ িা অনাথ আশ্রে গকড় যুকলক  যার বাটড়র 
পাকশর িটেকয। োটির বাটড়কয অকন  অনাকথর বাস। িথকে এ িা ট ল বাটড়। 
ধীকর োনুকষর সািাকেে গকড় উেল আরও বাটড়। মস বুঝকলা, ইিা থা কল িা া 
পেসা বাধা িে না ম ানটদন। আশ্রকের নাে রাখ্ল, সের টনবাস। সেরবাবু 
যাক  মিাকিা ট কন টদকেক ন। আর যাই যার নাকে মস আশ্রকের নাে রাখ্কলা, 
সের টনবাস। সুনীকলর বন্ধ ুমদবু বকলক , ম  মে  খ্ন  ার আত্মীে িকে োে 
মবাঝা  টেন। আশ্রকের নাে সুনীল বাবার নাকে রাখ্কলা না। রাখ্কলা যার েকনর 
মদবযা সেরবাবুর নাকে। যার টনকির ম কলও এই  াি  রকয পাকরটন। 
 
টদক  টদক  সের টনবাকসর নাে  টড়কে মগকলা। দান আসকয লাগল িিুর। 
সুনীল মিাকিা আশ্রকে রাকখ্। আকরা িারটি মিাকিা ট কন মস িারটি মব ার 
ম কলক   াি টদকেক । আর সেরবাবুর মদওো মিাকিা দান  করক  যার পাড়ার 
এ টি গটরব ম কলক । 
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সুনীকলর পাড়ার ক্লাকব মনযাটি িন্মিেন্তী পাটলয িকি। সভাপটয িকেক  
সুনীল। সুনীল বলক , মনযাটি আোকদর িন্য িীবন টদকেক ন। সোকির স ল 
োনুকষর িন্য। আসুন সবাই আেরা আি গা  লাগাই, যার সম্মাকন। িিুর 
গাক র িারা যার টনকদতকশ একসক । মসগুকলা গ্রাকের িারটদক  লাগান িল। 
গ্রাকের পকথ পকথ গাওো মিাকলা গা  লাগাকনার গান। 
সুনীল টনকির িাকয সের টনবাকসর আকশপাকশ অকন  গা  লাগাকলা। অনাথ 
আশ্রকের সবাই িায লাগাকলা। 
এইসব  াি  রক । িোৎ বাটড় মথক  িন্তদন্ত িকে এল বাটড়র  াকির মেকেিা। 
মস বলক , সুনীলদা, যাড়াযাটড় বাটড় আসুন। 
--- ম ন মর? 
--- ো ম েন  রক ন। 
 কে টদন ধকরই োকের শরীর খ্ারাপ। যাই ো টনকিই  াকির মেকে রুোক  
মরকখ্ক ন। রুোর  থা শুকনই সুনীল বাটড় মগকলা। যার মিাকখ্ িল। োক  মদকখ্ 
যার টিন্তা মিাকলা। ডাক্তার ডা কয োনা  রকলন ো। ো বলকলন, আর সেে 
মনই। মযার বাবা ডা ক ন। এবার োকবা। যকব োবার আকগ আটে এই রুোর 
িায মযার িাকয টদলাে। ও খু্ব ভাল মেকে। মযারা টবকে  কর সুখ্ী িকল আটে 
শাটন্ত পাকবা। যুই আোক   থা মদ। 
সুনীল বলকলা,  থা টদলাে। 
যারপর সুনীকলর ো িকল মগকলন ধারাধাে মথক । সােকন সুনীল আর রুো। 
এ  নযুন িীবকনর পাে ো টদকে মগকলন যাক । োকের পাকে োথা মরকখ্ 
 াদকয লাগল সুনীল। 
 
এবার োকের শ্রাদ্ধ টেকি মগকলা।  কে  োস পকর রুোক  টবকে  রকলা সুনীল। 
পাড়ার সবাই খু্ব আনন্দ  রকলা টবকেকয। বাপ-ো েরা মেকেিা খু্ব ভাল। 
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স কলর টিে রুো এখ্ন সোিকসবক র স্ত্রী। যাক  স কল িথে িথে  াকির 
মেকে টিসাকবই টিনয। ট ন্তু সুনীকলর ো িানকয মপকরট কলন যার মভযকরর 
 থা। রুো  াি  কর ো মরািগার  রকযা যার অকন িাই সুনীকলর দাকনর 
বাকে দান  রকযা। পাড়ার মলাক রা সুনীল োকের  াকন  থািা যুকলট কলা। 
ট ন্তু সুনীল িানয না। রুোর িীবকন ম াকিা মথক ই সুনীল আদশত পুরুষ। যার 
বাবা িকন্মর আকগ োরা মগক ন। আর ো যাক  িন্ম টদকয টগকে োরা মগক ন। 
দাইবুটড় যাক  ম াকিা মথক  োনুষ  করক ন। এই দাইবুটড় পকর দাযাবুটড় 
িকেট কলন। টযটন যার সবট  ু োনুকষর িন্য দান  কর মগক ন। যার সেি 
সম্পটি সের টনবাকস দান  করক ন। টযটন রুোক  বলকযন, ম াকনা  াি ম াকিা 
নে। মখ্কি খ্াটব। যার সুখ্ আলাদা। 
রুো সুনীলক  ম াি মথক  েকনিাকণ ভাকলাবাসয। ট ন্তু মস  থা ম াকনাটদন 
েখু্  ুকি বলকয পাকর টন। মস মখ্কয টগকে ভাকযর থালাে সুনীকলর  টব মদখ্কয 
মপয। নীল আ াকশ মদখ্য সুনীকলর  টব। ট ন্তু মস ভারযবকষতর মেকে। বু  
 াকি যব ুেখু্ ম াকি না। নীরব মিকের শটক্ত যার মদি েকন। 
যার েকনর  থা দাইো িানকযন। যাই রুোর সকঙ্গ পরােশত  কর দাযাবুটড় 
েকর মগকলন। ট ন্তু সুনীকলর োকের অন্তর িানকয মপকরট কলা রুোর অন্তকরর 
 থা। যাই টযটন যাক   াকির মেকে টিসাকব বাটড়কয একন পুত্রবধু  কর টনকলন 
ম কড় োবার আকগ। 
 
টবকের পকর সুনীল বলকলা রুোক , যুটে ট  এ িা ম কলর ো িকয িাও? 
আোর ট ন্তু অকন  ম কল আক । রুো উির টদকলা, আটে মযাোর ম কলকেকের 
মদখ্াকশানা ম ারকবা। যারাই আোর টনকির সন্তান। 
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সুনীল এই উির আশা  করট কলা যার  া  মথক । যার অন্তকর মবশ ট  ুিা 
িােগা রুো ট কর টনল হৃদে িুকড়। মস বুঝকয পারকলা, যার ো যাক  সটে  
িীবনসাথী খঁু্কি টদকেক ন। োকের িৃটয িুকড় োকের োটির বারান্দাক াো। 
এখ্াকন বাবা-োকের আত্মা শাটন্তকয আক । হৃদ োঝাকর, ম াোর োকঝ যাকদর 
বটন্দ  করক  রুো আর সুনীল। যাই মসই ম াোর নাে রাখ্ল বটন্দপাটখ্... 
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ম ািগল্প 

 

    

 
আটঁখ্ 
টবিো মদব  
 
 

টবকের পর আঁটখ্ সুখ্ টনকে এ টি ম াকট্টা গদে টলকখ্ট ল –  
“সুখ্ বস্তুিা টনকে অকন  ভাবযাে। শব্দিার োকঝ  ল্পনা, আকবশ ট ম্বা শশটল্প  
 ারু ৃটয মনই। বরাং ট  ুিা স্থূল বোপার আক । অকন িা ভাল ভাল খ্াবার 
মখ্কে টিিািটর  টনদ্রার েয। টবকের পর ভাল  রবর িকল মলাক  বকল মেকেটি 
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সুকখ্ আক । টবকের আকগ ভাবযাে টবকে বোপারটি টে  ম েন? টবকেবাটড়কয 
টগকে  কনর গা ভটযত গেনা, িে াকলা পটরিদ ও সলি েখু্, সানাইকের সুর, 
টবকেকয দান  রা পণেসােগ্রী ইযোটদ মদকখ্ সুখ্ নাে  বস্তুিার স্থূলত্বিা পটরোপ 
 রকয পাটরটন যা ট ন্তু নে। ট ন্তু টনকির টবকের সেে স্বােীর রূপ মদকখ্ অবশ্যই 
আটে েুে িলাে। এেন এ টি সুন্দর পুরুকষর সাকথ আোর গাঁি ড়া বাঁধা িল 
মে মেকেরা ো টনকে স্বপ্নই মদকখ্। এই েিুূকযত আোর  াক  গা ভটযত গেনা, 
রূপবান স্বােী অটভরূপ, নযুন নযুন আসবাব, নযুন টব ানা এবাং সারা গাকে 
টবকে টবকে গন্ধ ...।’’   
গদেিা টলকখ্ ডাইটরিা বন্ধ  কর মরকখ্ট ল আঁটখ্ টবকের টে  পরপর। যারপর 
আর খু্কল মদখ্া িেটন।  লেিাও আর িাকয মনেটন। ‘সুখ্’ নাে  বস্তুটির 
কুি িাকল মস যযটদকন বাঁধা পকড় মগক ।  
োসখ্াকন  পর মস  াকদ একলা।  অটভরূপ অট কসর  াকি মগক  দূকরর শিকর। 
আ াকশ  ৃষ্ণপকের িাঁদ। লালকি, ট  ু েৃয আকলা  টড়কে আক  িাঁকদর আ ৃটয 
িুকড়।  লকঙ্কর  াপিা ট ন্তু এই েরা, লালকি আকলার মভযর মবশ িখ্র িকে 
আক । যার পাকশ  ুি ুি  রক  দুটি টিেোণ যারা, আ াশিুকড় মে  আক  
– ন্ন াড়ার েয। এটদ  মথক  ওটদক   ুকর মবড়াকি। এ িা এ লা  া   া 
 া মডক  উেল। সন্ধো টবলীন িকে োকি। অদূকর এ  িাসাকদাপে বাটড়র 
 াকদ এ টি  াোেটূযত  ুকর মবড়াকি, পকথর মোকড় মিডলাইি আর যীব্র িকনতর 
দাপাদাটপ আওোি, পাকশর বাটড়কয  ারও  াযকরাটক্ত। 
এ িা টববণত টবশীণত  িকবাকধ যাটড়য িল আঁটখ্। েকন িল অকন টদন িল মস 
ম ানও স্বপ্ন মদকখ্টন। অকন টদন িল রাকযর অন্ধ াকর  াকলা ম াড়াে মিকপ 
মসই ম াড়সওোরও আকসটন।  
এখ্ন যার স্বােী অটভরূকপর অনুপটহিটয,  ৃষ্ণপকের এই পাণু্ডর িাঁকদর  লটঙ্কয 
রূপ, মসই  াকলা ম াড়া ও ম াড়সওোর যার েনিাক  অটস্থর  কর যুলল। যার 



 

179 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

েকন িকয লাগকলা মসই পুরকনা পৃটথবীিাক  – ো ধ্বি, বণতিীন, ধূসর। যার 
েকন পড়কয লাগকলা  ুিপায, েে, দাটরদ্রে, পাগটল টভখ্াটরণীর  থা। টনকিক , 
অটভরূপসি এই সুখ্ী বযতোনক  িাদুবািবযাে মোড়া এ  েঞ্চস ল নাি  
বকল েকন িকয লাগকলা। মস িেট য িকে মদখ্কলা এ টি বুকড়া পোঁিা 
উকোটদক র পুরকনা োঁযাপড়া  াকদর আলকসকয বকস যার টদক  টনটনতকেকষ 
যাট কে আক । 
আঁটখ্র োকুো েখ্ন এই পৃটথবী ম কড় োবার মযাড়কিাড়  রট ল যখ্ন  াকলা 
ম াড়া আর ম াড়সওোকরর  থা বলয। মস মবশ আকগর  থা। যখ্ন আঁটখ্ সদে 
েুবটয।  এ িা আব াো িগৎ যখ্ন আঁটখ্র সােকন এঁক  টদকেট ল োকুো।  
ঐ  াকলা ম াড়া আর ম াড়সওোকরর  থা শুনকয শুনকয মস এ  নবীন োনুকষর 
 টব টনকির যুটলকয এঁক ট ল।  াকলা মপাশা  যার, খু্ব দৃপ্ত, লম্বা িুল পটনকিল 
 কর বাঁধা। োকুোক   টবিা মদটখ্কেট ল।  ী অসম্ভব ভালবাসয  টবিাক  
োকুো। আেযৃুে  টবিা টনকির  াক ই মরকখ্ট ল োকুো।  
আি মসই  টব, এই লাল িাঁদ,  াদ ট কর মনকে আসা মেদুর সন্ধো আর পোঁিার 
টনটনতকেষ দৃটি ট কর আঁটখ্ উকিটলয িল। এ  টনটষদ্ধ িগৎ যাক  িায াটন টদকে 
ডা ক । ওই ম াড়সওোকরর দৃপ্ত ভটঙ্গ এ  অকো  আ ষতকণ যাক  িানক । মস 
ক্রেশই  ােযাটড়য িকে উকেক । 
 াদ মথক   ুকি টনকি মনকে এল মস। মিকে আি াকনা অটভরূকপর িােেখু্র 
 টবর টদক  যাট কে থা কয থা কয অবা  টবিকে মদখ্ল এ  বড় মিকে মসই 
 াকলা ম াড়া ও ম াড়সওোকরর  টবটি যাকদর মশাবার  করর মদোল িুকড় 
আক । যার  াক  অটভরূপ অকন িা ম্লান।  
পরটদন অটভরূপ ট কর একলা। মস বুঝকয পারল না মে আঁটখ্ক  মস মরকখ্ 
টগকেট ল আর মে আঁটখ্ আি যার সােকন দাঁটড়কে যাকদর োঝখ্াকন এ   াকলা 
ম াড়া ও এ  দৃপ্ত ম াড়সওোর দাঁটড়কে আক ।  
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েকু্তগদে 

    
 

 
আোর ভাবনা  কর মে যরঙ্গ ওকে বাকরবাকর 
নীযা টবশ্বাস 
 

 
উঃ! স াল স াল  ান ঝালা ালার এ কশষ। মেন  ালা  ালা  কর টিকর 
ম লক  স াকলর টনটবি পটরকবশ। স াকলর এ িা টনিস্ব রঙ থাক , টনিস্ব 
িটরত্র। এ িা-দুকিা শাঁকখ্র সুর। খ্াটন িা িন্দনগন্ধী ধুপ বাযাকস ম ারা ম রার 
আস্কারা। গাক র ‘T-zone’ এ নযুন ফ্ল্োি বানাকনার মিাগাকড় েুগল পাটখ্র 
ট টিরটেটির বেিযা। গাক  গাক   ুকলকদর পূিাগন্ধ। স াকলর এই টিন্মে িগৎ 
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ট ঁকড়খঁু্কড় আিে া  াকনর পদতাে দাোো বাটিকে টপকল িে াকনা টিৎ ার, 
‘ াগাি মপপাআআআআর টবটক্র মক্রাওওওও। পূরানা মপপাআআআর...’ 
টিৎ ার এেন পেতাকে উকে োে মে ‘ করা’ শব্দিা ‘মক্রা’ িকে  াক র টবশ্রী 
ডাক র েয মশানাে। েিুূকযত দৃশ্যপি বদকল োে। বাযাস িকে ওকে বাটনিেগন্ধী। 
িাওো বদকল োওো এই টিৎ াকরর উিকর রাকগর মিাকি বলকযই িে, আকর 
পুকরাকনা মদকবা না মযা ট  নযুন মপপার মদকবা মযাোক ? 
রাগ  টর বকি। ট ন্তু রাগ  রকয টগকে থেক ও োই, এরাই মযা  করর দুধতষত 
মবকড় ওো খ্বকরর  াগি আর েোগাটিকনর পািাড় সটরকে আোকদর পাটখ্র 
খ্াঁিা সদৃশ ফ্ল্োিবাটড়কয এ িু িায-পা নাড়ার িােগার সুরািার মদবদুয! েটদও 
 াগি ওিন  রার সেকে ওরা দূেযক্রীড়ার শকুটনসদৃশ িকে ওকে। মিা  মগ। 
এই ভাকবই মযা োনুকষর  কর খ্াওো! বড় বড় টশল্পপটযকদর  াক  মযা এইসব 
ে াকনা িলভায। যারা বোঙ্ককলান মনওো োকনই ম াটি ম াটি িা ার য রুপ! 
স কলই মযা িাকন ওরা এভাকবই েট কে টবলাটসযার িরে উপকভাগ  কর 
উইদাউি এটন মিনসন! ওরা এই আপ্ত বা েটি ভাকলাই িাকন, মিনসন মলকন 
 া মনটি। মদকন  া। ধাকরর িা াে িীকর েকুক্তার টবশাল বেবসা, টবশাল 
পোকলস, টবশাল মিাকিল! যারাই েখ্ন এসব পাকর যখ্ন এই সারাটদন মরাকদ 
 ুকর  ুকর দু’পেসার বেবসাদারকদর িঁুটি িাকযর  াক  আক  বকলই টিপকয 
িকব! যা াড়া আোর েকযা মলাক র পাল্লাে পড়কল মযা ওকদর বেবসাই বন্ধ 
িকে োে। এই আটে নাে  মলা িা, পুকরাকনা বই মযা দূকরর  থা, পূকরাকনা 
খ্বকরর  াগি টবটক্রর সেকেও ম াকনা আ ষত  আটিত োল পড়া সকিও আবার 
পকড় মদখ্বার বাসনাে সাে টদকে ম ান  াগিওোলা বকস মথক  সেে নি 
 রকব! ওকদর সেকের দাে মনই! নাট  িিোকনর অভাব! আর বই! পুকরাকনা 
বই মযা ভাকয বাকড়! অোটন্ি ! োকস ৬-৭িা  কর েোগাটিন েখ্ন বইএর 
র্ু্ো , আলোটর, মিটবল,  াপকড়র ওোরকরাব, মিটবল, খ্াি টব ানা দখ্ল 
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 কর আোক  বাইকর মবর  কর মদবার হুেট  মদে, যখ্ন উিাস্তু আটে বুক র 
পাঁির খ্টসকে ট  ু বইক  টনযান্ত মোঙা িওোর টদক  এটগকে টদকে টনকিক  
পাপী েকন  টর। এর ে পাকপ ডুকব থাক  ট  ু ট  ু িীবন অটধ ারী বা িীবন 
েিম্মদ বা এোব্রািাে িীবন নাকের মনৌক াগুকলা! 
যুটে বলকব, একয আবার পাপ  ী? িকোিন  ুটরকে মগক  োর, যার ম ানও 
েলূে মনই সাংসাকর! েলূে ধকর টদকে ো মপকয িকেক  েটদ যার মথক  এ  ণাও 
েলূে উদ্ধার িে যাকয পাপ  ী আর েটযই বা  ী মিাকলা। আটে বটল 
েলূেকবাকধর মিািিা বািকলা! 
 
িাঃ! েলূেকবাধ! যুটে মিকস ওকো। বেঙ্গ মযাোর মিাকখ্ েকুখ্ টে কর ওকে। মদাষ 
টদকয পাটরনা মযাোক ! েলূেকবাধ বকল শব্দিা আি মে অটভধাকনর মিলখ্ানাে 
বন্ধ িকে আক ! িেকযা সব অটভধাকনর পরবযতী সাংস্করকণ েলূেকবাধ শব্দিা 
িাে র র কের িানগটযিাটস  িোটণয িকে িাওোে টেটলকে োকব! এই 
শকব্দর অনুষকঙ্গ আকরা মেসব শব্দ িটড়কে আক —শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মস্নি, েেযা, 
এডটেকরসন, সিানুভুটয, সিেটেতযা ইযোটদ অকন  শব্দ অটভধানেুক্ত িকে 
অটভধাকনর ওিন  টেকে মদকব! এসব বাকি পিনশীল অনুভূটয েকনর েকধে 
আর অেথা টিঙ্কার মবল িকে মবকি উেবার বাকি িেরাটনকয োকব না। েয েকু্ত 
িকয পারা োে যযই বেটপ্ত—এ েুকগর বাণী। 
মযা আটে নাকের গা িা মসেুকগর োটির িকলও, আোরও মযা িাওো-বাযাকসর 
সকঙ্গ সকঙ্গ ‘বদলটয হুেী সেে  ী আইনা’ িওো উটিয। যাইনা? বিা বিা 
মসটন্িকেন্ি টনকে সেে নি না  কর নিসেেক  টশকখ্ মনওোই উটিয! এখ্কনর 
িাওো-বাযাস এই  থা খু্কল-আে আোকদর েয োনুষকদর বকল োে। 
পুকরাকনা মথক  েটুক্ত,  ালয ুনস্টালটিো মথক  েটুক্ত,  যতবেকবাধক  িা িা 
মিকস যাোশা োরা, মিকের নাকে েট কে সিবাস এবাং যারপর টিনকয না পারা, 
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টনকির  ােতটসটদ্ধর পর োনুষটিক  মবোলুে ভুকল োওো, যাক  অসম্মান  রা, 
পূবতসূরীকদর  াক   ৃযজ্ঞযা নাে  টবটনেেক  অস্বী াকরর স্পধতা, -- বলট না এ 
শুধু এই িিকন্মর দূটষয  সল! এগুটল সব িিকন্মই ট ল। এখ্ন যুলনােুল  
ভাকব ঊধ্বতগটয। 
 
গটয। হ্যাঁ এই আকর টি দুরন্ত শব্দ। গটযকরাকগ ভুগক  ট াংবা িাসক  ট াংবা 
ভাসক  আিক র শিনি মধইকধই িীবন। যািাকদর ‘দাঁড়াবার সেে মযা নাই’ 
মেকসােসাই। ‘ওই  ুল  ুকি বকন, োই েধু আিরকণ’। দাঁডাবার সেে মনই 
আিক র মেৌোট  িীবকনর। এই বুটঝ বড় দাটে িকিক্ট’িা িায াড়া িকে মগল! 
এই বুটঝ অট স মপৌঁক াকয মদটর িকে মগল, ওই বুটঝ মদটর মদকখ্ মিটে া  অন্য 
 াকরা িকে মগল, এই বুটঝ মনেি িকোশনিা টপ কল মগল! মগল মগল  রকয 
 রকযই িীবন েটিোর মখ্ালা িানালা, টবশাল আ াশ, পাটখ্র ডানা অ াকল 
বেস্ক িকে োে। হ্যাঁ যাইই োকি আি াল একদর  ক  সেে বহুৎ ট েটয। 
আটে বটল ‘সেে বড়া মব-ইোন’। যার টনকির মে এ িা মসৌন্দেত কিি আক  
যা একদর  া  মথক  লুট কে রাখ্কলা! সেে একদর সবুি মদখ্াকয মশখ্াকলা 
না। মগাধুটলর  কণকদখ্া আকলার েেত মবাঝাকলা না। অিরাকগর আ াশ মদকখ্ 
েেু িকয মশখ্াকলা না। োকঝ োকঝ এরা মিিগটযর হ্যাাংওভার মথক  পাটলকে 
পািাড় সেুদ্র িঙ্গকল একলও িটযেিুূকযতর েহুুেুতহু ম ান ল একদর যাড়া  কর 
মধকে আকস।  াি বুটঝকে টদকয টদকয সেে সকন্ধে িকে রাকযর টব ানা  খ্ন 
মেন টিন্তািন্ন  ুকের মবল বাটিকে মদে। পািাড় িঙ্গল যাকদর উকন্মাটিয মসৌন্দেত 
টনকে এ া বকস  াঁকদ।   ুেিাও একদর অট সেে। েধেরায পেতন্ত অন্যকদকশর 
সাকিব-মেেকদর সাকথ  াকির  থা টনকে টভটডও  ন াকরন্স, মিকনর সেি 
িাটণতিা ি ৃটয বাদ টদকে শুধু লোপিকপর ট কবাডত টনকেই টনটবি ২৫ ২৬ ২৭ 
এর ম কলকেকেরা। যাকদর  ুকে টনদতে ভাগ বসাে েন্ত্র্ আর  াি। যাই  ুকের 



 

184 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

 াঙাল মিাকখ্রা আি ফ্ল্াইকির স্বল্পসেকের পটরসকর েিুূকযতর েকধে গভীর  ুটেকে 
পকড়। টশশুর েকযা  ুে াযর মিাখ্গুকলাক  মদখ্কল খু্ব  ি লাকগ। বড় দুঃখ্ী 
লাকগ ওকদর মিাখ্েকুখ্র মিসিার। টশশুকবলাে এই মিাখ্গুকলাই না  ুোকনার 
িন্য  য বকুটন মখ্কেক  োকের  াক ! 
 
 ুে!  ুেই মে  যি াকরর! ইনসা আল্লা! র েক করর  ুে মদকখ্ বেকস যািব 
লাকগ! এই  টল  াকল আেকদর আর ট  ু মিা  না মিা  ধেত েতটি খু্ব মবকড় 
মগক । শ’ শ’ এ র িটে গ্রাস  কর ধেতগুরু বাবািীকদর এ  এ টি 
ধম্মটভকলি। মসই টভকলিধেতটির উঞ্ছবৃটির মেৌনধেতী পটরপাটি খু্ব ভাকলা  কর 
মিকনও, রাকযর অন্ধ াকর এেনট  অন্ধ ার টদকনও মরাি েুবযী যরুণী 
নাবাটল ার কুোটরত্ব ভেঙ্করভাকব িুটর িকে োকি মিকনও সর ার েন্ত্র্ী 
আেলাকদর  যাপ-উিাপিীন টদনোপন, — মসও এ ি াকরর  ুে। এক  বকল 
মিকগ  ুোকনার বদোইটশ। এই বাবািী আর যাঁর িসাদপাওো রইটস ভক্তরা 
েখ্ন বৃন্দাবনী লীলাে েি, যখ্ন িেকযা সর ার বৃন্দাবকনর আসপাশ ‘মবটি 
বাঁিাও’ মলাগাকন েখু্টরয  কর মরকখ্ক ন। যা মদকখ্ও মদশরোর স্বক াটষয 
 ান্ডারীরা  ী সুন্দর না-মদখ্ার টনটিন্ত  ুকে টব ানা ভটরকে রাকখ্ন! এ আকরা 
এ ি াকরর  ুে। বাবািীকদর নাে সিরাির রাে শব্দটি টদকে শুরু িে। আিা! 
রাে নাে সযে হ্যাে। িীবকনও। েরকণর পালকঙ্কও। আর  ী আিেত! েয রাে, 
যয স্কোে। এরা ইনসাটনোকযর িাদর গাকে েঞ্চ শাসন  কর। 
 
ধরা পকড় োওো এই োকিযাইকদর িাযেটি  খ্বকরর  াগকির পাযা িুকড় 
রসাকলা পদিারণা মরাি মরাি মদখ্কয মদখ্কয আোকদরও মযা েকনাটব ার 
িকযই পাকর! পুকরাকনা  াগি ট কন মিাকখ্র সােকন মথক  সটরকে টদকে বাট  
ট  ু োনুকষর েনক  সুস্থ রাখ্ার দাে-দাটেত্ব  াগি মপপার ওোলারা 
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টনকিকদর  াঁকধ যুকল টনকেক । এিন্য মযা ওকদর ধন্যবাদই িাপে। 
িেিে ারই পাওো উটিয। যটলকে বুকঝ টবরটক্ত মঝকড় ম কল টদকে বটল 
‘পুকরাকনা  াগি খ্টরদকনওোলা, েুগ েুগ টিও!   
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টনবন্ধ 

 

 
আিক র শশশব ও পড়াকশানার ভার 
মলাপােদু্রা টসাংি মদব  
 
 

উৎসকবর বাটড়, যাই বাটড়কয আি মথক ই আত্মীে-স্বিকনর আনাকগানা। টপকুর 
টদক  োকের নিরিা আি যাই এ িু  ে – অন্যটদন োকের  ড়া শাসকন 
পড়ার বই ম কড় এ  টেটনকির িন্যও যার  ুটি মনই। টযনকি টিউশন, সু্কল 
 রার পরও োকের টনকদতকশ যাক  বই টনকে বসকয িে।  
িাঁটপকে উকেক  টপকু, অেরগুকলা ঝাপসা িকে ওকে। োকের মদওো িাস্ক  কর 
যকবই মস মেকয পারকব আনন্দ-অনুষ্ঠাকন মোগ টদকয, দুটদন বাকদই মে 
টবটনটদটদর টবকে। ঋ , মখ্া ন, টেিু, মগাকগাল মদৌকড় আকস ওর  কর — 
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সেস্বকর বকল ওকে – “ট  মর আিক র টদকনও যুই বই টনকে বকস! িল িল 
বাইকর  য েিা িক ।” টপকু বকল, “এই মযা home task গুকলা  কর 
টনকেই োটি।” মশাকননা ওরা, মিকন টনকে োে যাক । টপকুও ভাকব ো টনিে 
আি আর ব াবট   রকব না। 
মখ্লাে মেকয ওকে মস খু্ড়যুকযা, টপসযুকযা ভাইকবানকদর সাকথ। সকব ক্লাস 
নাইকন উকেক  টপকু। মবশ ট  ুেণ মখ্লাধুলার পর িল মখ্কয একস োর নিকর 
পকড় োে টপকু। “মে অাং গুকলা টদকেট লাে িকেক ?” োর  ড়া গলা। আেযা 
আেযা  কর টপকু বকল, “না, না োকন আটে পকর টে   কর মনব ো, আি 
এ িু মখ্টল?” “সেকের েলূে মবাঝনা, মে সেেিা মপটরকে োকি, আর ট কর 
পাকব যাক ”- ো’র গলা আরও  ড়া, “োও study room এ, সব মশষ 
 কর যকবই মখ্লকয মবর িকব।” 
অটভোকন, অপোকন েখু্িা লাল িকে ওকে টপকুর। ম ান  থা না বকল study 

room এর টদক  িকল োে মস। 
মবলা গড়াকল টপকুর মিটেো যাড়া মদন, “মবলা অকন  িকলা, ম াি ম কলপুকল 
গুকলাক  মখ্কয বটসকে টদই। মগাকগাল, টেিু - সব্বাইক  মড়ক  একন বকস পড়।”  
মবশ খ্াটন িা সেে ম কি োবার পকরও বাচ্চাগুকলার মদখ্া মনই। মিটেো বেি 
িকে ওকদর ডা কয োন। মদাযলাে টপকুর study room এর সােকন 
বাচ্চাগুকলা  ী  রক ? “এখ্াকন ট   রট স মর মযারা” বলকয বলকয টপকুর 
মিটেো োোকদবী এটগকে োন ওকদর টদক । “মদখ্ না, টপকুিা, দরিা খু্লক  
না”-- সেস্বকর বকল ওকে ওরা। নাঃ, টপকু দরিা আর মখ্াকল না। মলা িন 
একস দরিা ভাকঙ, টপকুর ঝুলন্ত মদি যখ্ন টনথর। অটভোনী টপকু িকল মগক  
এ  টবরাি  ুটির মদকশ, মেখ্াকন মনই পড়াকশানার িাপ, না োকের রক্তিেু। 
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‘ ুটি’ এই দু অেকরর শব্দটি আোকদর িাকণর মভযর একন মদে এ  অদু্ভয 
খু্টশর আকেি। ট ন্তু আিক র িিন্ম ট  পাে মসই খু্টশর আনন্দ? যাকদর 
িীবন মথক   ুটি শব্দিাই মে িাটরকে মগক , িাটরকে মগক  যাঁকদর িীবন মথক  
মসই লুক ািুটর মখ্লা, োকে- াকি মদৌকড় মবড়ান।  ালনবশাখ্ীর পর বৃটিকভিা 
োটির মসাঁদা গন্ধ বুক  টনকে আে কুকড়াকনার হুকড়াহুটড়, ট ম্বা দাদু-োকুোর 
ম াল ম ঁকষ রূপ থার গল্প মশানা। ইঁদুর মদৌকড় মঢকল টদকেট  আেরা আোকদর 
ম কলকেকেকদর। সবতেণ আেরা যাঁকদর মবাঝাই -- 
“ম ািকদর  াস্টত িকয িে, ম ািকদর  াস্টত িকয িে,” সাঁযাকর, টিত্র লাে, 
বোোকে, পদে বলাে। “ম ািকদর  াস্টত িকয িে, ম ািকদর  াস্টত িকয িে,” 
--- গাকন আর যবলার যাকল, টক্রক ি ও দাবার িাকল। সবতত্র ম ািকদর  াস্টত 
িকয িে, ম ািকদর  াস্টত িকয িে।  
 
যাই শুধু পড়া নে রইাং, সাঁযার, দাবা সব ট  ুকযই িথে িবার িাণান্ত র 
মিিাে মেকয উকেক  সবাই। রবীন্দ্রনাথ োকুকরর ‘মযাযা  াটিনী’র েয ো-
বাবারা আি যাঁকদর সন্তানকদর মযাযাপাটখ্  কর যুলকয বদ্ধপটর র। টশশুকদর 
পিন্দ অনুোেী নে, অটভভাব কদর ইিানুোেী যাকদর টশখ্কয িে টবটভন্ন 
টবষে। এ  াড়া বযতোন টশো বেবস্থাে সু্ককল  াত্রকদর ওপর িাটপকে মদওো 
িকি home work ও project-এর মবাঝা। যাই ক্লাস ওোকনর ম কল 
‘অনুিিযীে দাকস’র  াঁকধ িার িারটি টিউশটনর মবাঝা।  
মস বকল ---- 
“োকের ইকি টক্রক ি টশকখ্ শিীন িকে উটে, 
বাবার সাধ পূরণ  রকয দাবাে  াকি  ুটি 
 া ার ভীষণ ইকি আটে রবীন্দ্রনাথ িই,  
যাঁর িটযজ্ঞা ভাইকপািাক  টলখ্কয মশখ্াবই।” 
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ম াট্ট অনুকির টিজ্ঞাসা  
আোর েকযা আকরা অকন  ‘অনুিিযীে দাস’ 
টনকির িন্য পােনা ম ন এ িু অব াশ।” 
 
নযুন িিন্মক  পড়াকশানার নাগপাকশ মবঁকধ ম কলট  আেরা। এ িা নম্বরও  ে 
পাওো িলকব না। এ  ম াঁিা রকক্তর েযনই মে এ -এ িা নম্বরও বড্ড মবটশ 
দাটে। বাবার  কন্ে শুটন-----  
“মযাোক  মপকযই িকব শয রা অন্তয নব্বই (বা নব্বইএর মবটশ) 
মযাোক  িকযই িকব এ দে িথে। 
যাঁর বদকল োির পঁিাটশ 
পাঁিিা নম্বর ম ন  ে? ম ন  ে? 
িথে িওো দর ার িথকে। 
যা িকলই  টব  াপকব খ্বর  াগি 
আকরা দরিা খু্কল োকব, আকরা পাঁি, 
আকরা পাঁি, আকরা আকরা পাঁি, 
পাঁি পাঁি  করই বাড়কব, অন্যটদক  েন টদস না, 
বাঁিটব মযাঁ বাঁিার েকযা বাঁি”। 
 
ম কল বকল ওকে--- 
না, আটে মখ্লকয োইনা,  খ্কনা মখ্লকয োইটন, 
না, আোর বন্ধ ুমনই, না বাপী এ িন আক  অপু, 
এ  ক্লাকস পকড়,  
ও বকল মে ওর বাবাও বকলক  িথে িকয,  
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বকলক   াগকি  টব, ও’র বাবা ওক ... 
অপু বকলক  পড়াকশানা িেটন এ দে,  
বকলক  ও বো  পাকব, 
বো  মপকল ও বকলক  বাটড়কয ম াথাে  
বাথরুে সা   রার আটসড রকেক  িাকন, 
হ্যাঁ বাপী হ্যাঁ বকলক  উকে োকব  াগকির  
িথে পাযাে”। 
 
এ  টবশাল িটযকোটগযার মদৌকড় সবতেণ  ুকি িলকয িকি আোকদর নযুন 
িিন্মক । টশশুকদর িীবন আি মেন এ  েুদ্ধকেত্র, সব টশশুই মোগ টদকি 
মসই েুকদ্ধ, শুধু যারাই নে মসই ইঁদুর মদৌকড় শাটেল িকেক  যাঁকদর 
অটভভাব রাও। পড়াকশানার পাশাপাটশ গান, নাি,  টবযা  টব আঁ া, োশতাল 
আিত অকন  ট  ুই টশখ্ক  যাঁরা। ট ন্তু যীব্র িটযকোটগযার  ারকণ এসব সুকুোর 
বৃটির িিতা  করও অকন  মেকত্র টশশুর েকনািগকয টবকশষ পটরবযতন  িক  না। 
আিক র সোিিীবন অণু পটরবাকর পটরণয। বাবা, ো ও যাঁকদর এ োত্র 
সন্তান্ মসই পটরবাকরর সদে। িাে সব পটরবাকরর ো-বাবার এ  গগনিুম্বী 
িযোশা থাক  মসই সন্তানক  ম ন্দ্র  কর। যাই েটণক র অেকনাকোটগযাও েো 
পােনা। এ  াড়া অন্য  ৃটয  াত্রকদর সাকথ অিরি যুলনা টশশুেকন এ  ভোং র 
আ ায সটৃি  কর, মসই আ ায যাঁকদর অকন  সেে টবপকথ িাটলয  কর, এ  
অপরাধ িবণযার িন্ম মদে। স্বাস্থেিাটন  িাে। অকন  সেে টশশুেকন এেন 
গভীর  াপ ম কল, একয যাঁর ভটবষ্যৎ নি িকে োে।  
আবার এই ভার বিন  রার েকযা োনটস  শটক্ত স কলর থাক  না। পরাটিয 
োরা যাঁকদর অকনক ই িীবন মথক  পাটলকে োবার মিিা  কর, যাই খ্বকরর 
 াগকির পাযাে িােশঃই মদটখ্  টি াঁিাকদর েেতাটন্ত  পটরণটয। ইাংরাটি ময 
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এ িা  থা আক  –“more is not always best”। টশশুকদর শশশব যাই 
আি েযটবেয। 
আিা, আেরা ট  পাটরনা আোকদর পরবযতী িিন্মক  এ  সুস্থ স্বাভাটব  িীবন 
উপিার টদকয, মেখ্াকন মনই ম াকনা িটযকোটগযা, আক  বন্ধুত্ব। আোকদর 
দৃটিভটঙ্গর পটরবযতন িকল ম ান অপুর দর ার িকবনা বাথরুকের এটসড মখ্াঁিার, 
ম ান টপকুক  পাটলকে মেকয িকবনা এই সুন্দর িীবন আর সুন্দর পৃটথবী ম কড়। 
ভটবষ্যৎ িিন্মক  োনটস  শটক্ত মোগাকনার দাটেত্ব টনকয িকব আোকদরক ই। 
ভাকলাবাসাে ভরা িাকযর োদুস্পকশত যারা মেন বুঝকয পাকর, পরীোে িথে 
িওোই িীবকনর মশষ  থা নে। োথা উঁিু  কর, সেি িটযকূলযাক  িে  কর 
এটগকে োবার নােই িীবন। আেরা মেন  যাকদর বুঝকয মশখ্াই টশো োকন 
সম্ভাবনার  অপেযৃুে  িাকনা নে বরাং সম্ভাবনার টব াশ  িাকনা। িাটগকে যুলকয 
িকব টশোর িটয যাঁকদর ভালবাসা। 
আপটন, আটে, আেরা ট  পাটরনা ওকদর িন্য এ  স্বপ্নেে সবুি পৃটথবী গকড় 
যুলকয মেখ্াকন ি ৃয োনুষ িওোই িকব এ োত্র লেে। পােেবইকে েখু্ গুঁকি 
নে, পৃটথবীর সেি রস, সেি োধেুতক  টনকিকদর িীবকনর অঙ্গ  কর বাঁিু  
আোকদর ভটবষ্যৎ িিন্ম।               
(টনবতাটিয  টবযার পাংটক্তগুটল  টব িকোদ বসু ও  টব িে মগাস্বােীর  টবযা 
মথক  মনওো।) 
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েকু্তগদে 

    

 
োোবী মিোৎস্নাে ভারযবষত ও ম ার টি 
সুদীপ ম াষাল 
 

 
এ  
 
দূর মথক  মভকস আসক  ভাদুগাকনর সুর।  ুকি টগকে মদখ্লাে মিোৎস্না রকঙর 
শাটড িডাকনা  বাটল া ভাদু বকস আক । আর এ টি পুরুষ মেকের সাকি  ুকর 
 ুকর ম াের নাটিকে গান  রক , "ভাদু আোর ম াকিা ম কল  াপড পর়কয িাকন 
না।" অবা  িকে টগকল োে এই নাকির দৃশ্য অসাংখ্ে অপু-দুগতার টবটিয মিাকখ্। 
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ঝাঁপাকনর  সেে ঝাঁটপ মথক   ণা মযালা সাপ নাটিকে োে টির াকলর মিনা 
সুকর ঝাঁপানদাদা। ঝাঁপানদাদা ঝাঁপান একলই  গান ধরকযা, "আকল আকল োে 
মর ম কল, িলক    কর ম ালা। ট  েকণ  াটলনাগ বাসকরকয  মঢাক  মর, 
লটখ্ন্দকরর টবটধ িকলা বাে।" গ্রাকের পুকরাকনা পুকিাবাটড গািকনর সেে নযুন 
সাকি সটিয িকযা। বাবা টশকবর ভক্তরা ভটক্তভকর োথা়ে  কর টনকে টগকে 
মদাল পুকিাবাটডকয নাোকযন। অসাংখ্ে মলাক র নযুন িাো  াপকডর গকন্ধ মেৌ 
মেৌ  কর উেকযা সারা বাটড। যারপর পুকিা িওোর পকর মদাল িকল মেকযা 
উদ্ধারণপুকরর গঙ্গাে স্নাকনর উকিকশ্য। ট ন্তু আোর েন  াঁ া িকে এ া িকে 
পডকযা। এই মযা ট  ুেণ আকগই ট কলা আনন্দঘ্রাণ। যব ুমদাল িকল মগকলই 
েন খ্ারাকপর দল পালা  কর শুটনকে মেকযা অন্যেনস্ক  টবর িােিাপা পডার 
 রুণ  াটিটন। টে  এই সেকে  াকন ভাসকযা অভুক্ত িকনর  ান্নার সুর। আটে 
টনকিক  িশ্ন  করট  বারাংবার, স কলর অনুভূটয ট  আোর েকযা িে? 
 
রাকয মশাোর পকর মবালান দকলর নুপুকরর ঝুে ঝুে শব্দ  াকন বািকযা মবশ 
ট  ুটদন ধকর।  
 াল্গুকন মিাটল ার কুশ পুিটল াে আগুন ধটরকে ট  নাি। নািকয নািকযই 
সবাই সেস্বকর বলযাে,  
ধু-ধু মনডা মপাডা, মিাটল ার মদি মপাডা। 
 
অশুভ শটক্তক  পুটডকে শুভ শটক্তর উকন্মষ। পকরর টদকন রাং আর আটবকর ভকর 
মেয আ াকশর নরে গা। বাযাকসর অদৃশ্য গাকে আটবকরর আনাকগানা। মস এ  
অটনবতিনীে আনকন্দর ি াকশ রাধা কৃষ্ণর িটয শ্রদ্ধা ি াকশর আকুটয। 
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আটশ্বকনর আ াকশ বাযাকস মবলুকনর অটনল পােক র রকঙর মখ্লা। টশটল্প 
এ োটি, দু’োটি  কর মশকষ মিাখ্ আঁ কযন পদতার আডাকল। আকগ মথক  মিাখ্ 
মদখ্কয মনই। আর আোর মিাখ্ মদখ্ার িন্য িাযুকেতর সীো থা কযা না। পাে  
েশাইকের  াই রোশ মখ্কি সবার অলকেে মিাখ্ মদকখ্ টনযাে এ বার। মসই 
মিাখ্ আিও আোর েকন এঁক  োে িল টব।  ী মেন বকলট কলা মসই মিাখ্। 
আটশ্বন একলই আটে পোকন্ডকল োকুর মদকখ্ মবডাই োকের মিাখ্ মদখ্ার বাসনাে। 
ম াকিাকবলার মদখ্া মিাখ্ ম াথাে ম ান গভীর িকল ডুব টদকেক  ম  িাকন। 
 
দরিা পুকুকরর সবুি সর সটরকে পানক ৌটড ডুব টদকে খঁু্কি িকল আিও আোর 
োকের মিাখ্। িাঁসগুটলও আোক  সান্ত্বনা িুটগকে িকল িকল ডুকব ডুকব। িেকযা 
আোর িন্যই ওরা অভে নাি মদটখ্কে িকল েনকদবযার ঈশারাে। 
 
দুই 
 
আি টযটরশ ব র পকর আোর েকন পডক  খ্কডর িাল, োটির মদওোল মভদ 
 কর মস একসট কলা মিোৎস্না রকঙর িক । িায টদকযই এ রাশ েকু্ত ঝকর 
পকড়ট কলা যার রক্ত রাঙা মদি োটিকয। 
 
--- পলাশ মযাোর পরশ মথক  আোক  ট ন্ন ম াকরানা, আটে েকর োকবা। 
 
--- একসা আোর আনন্দ িীবন, আোর  রবী। 
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ম  মে েকর আর িা টপকযেশ  কর মবাঝা োে না এই পৃটথবীকয। মসটদন খ্কডর 
িাল  ুঁকড মিোৎস্না আোর উপর উকে টবপরীয টক্রোকয মিকসট কলা মনশাকয। 
আটে শুধু অবা  িকেট লাে িথে সেুদ্র মদখ্ার েকযা। 
 
যারপর িেপরািে, উত্থানপযকনর মঢউ আ াড মেকরক  িীবন শস কয। 
ম াকনাটদন মভকঙ পকড়টন েন। িোৎ পাওো মিোৎস্না ম াথাে িাটন িকল মগকলা। 
না- াডার িটযজ্ঞার টেথো িটযশ্রুটয বকে মবডালাে টযটরশ ব র। 
 
এখ্ন িলপাইগুটডর ি ৃটযর সকঙ্গ ভাব িটেকেট  খু্ব। আোর এ  স্পোটনোল 
বন্ধুক  টনকে  র  টর। ম াকনা  থা মনই, ম াকনা ঝগডা মনই। ভাকলাবাসার 
মিাকখ্ মদটখ্ এক  অপরক । আপন েকন থা কয থা কয েকন িকল আকস 
মিোৎস্নার  থা। বৃটির এ  দুপুকর যার টিটের  থা আিও েকন পকড। মস 
টলকখ্ট কলা, ধনী টপযার এ োত্র সুন্দর ম কলক  পটরবার মেেন নিরবটন্দ  কর 
রাকখ্ পাক  ম কল ভাকলাবাসার খ্পকর পকড় পর িকে না োে। টে  মযেটনভাকবই 
মরনক াি,  াযার আডাল  কর আেরা টনকিকদর বাঁিাকয মিিা  করও বৃটির 
ভাকলাবাসা মথক  টনকিকদর বাঁিাকয পাটর না। বৃটি বকল সুন্দরী মেেন এ োত্র 
সুন্দর ম কলক  পটরবাকরর নির মথক  টনকির  কর মনে, টে  এ ইভাকব বৃটি 
আোকদর এ োত্র সুন্দর মদি িাোর  লাকরর   াঁ  গকল ঢুক  পকড 
অন্দরেিকল। যারপর িাঁিা পকথ িলার রািা়ে িল পরে েেযাে পাকে িকলর 
মশ ল পটরকে রাখ্কয িাে। বৃটির সেে মিাকখ্ েকুখ্ িল আদকরর িকলপ 
লাগাে। মোঁি িুম্বন  কর শীযল স্পশত াযর িল। যার আদকর মিেজ্বকর পডকয 
িে োকঝ োকঝ। আটে  ভাকলাকবকস  যাক  বলট , যুটে আোর জ্বকরর োকঝ 
ঝরঝর ঝাঁটপক়ে পকডা। আটেও বৃটি িকে োই। 
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যারপর িানকয মিকেট কলা ম েন িকেক  যার টিটে। যখ্নও আটে ট  ুই বলকয 
পাটর টন। 
 
 
টযন 
 
আটে ও মিোৎস্না মে গ্রাকে ভাকলাবাসার বেসিা  াটিকেট  যার  থা আি েকন 
সবুি সর ম লক । শুধু েকন পডক , আোর স্বকপ্নর সুন্দর গ্রাকের রািা বাস 
মথক  মনকেই লাল মোডাে টদকে শুরু। দুটদক  বড বড ইউ োটলপ্টাস রািা়ে 
পরে আদকর  াো টদকে ট কর মরকখ্ক ।  য র কের পাটখ্ স্বাগয িানাকি 
পটথ ক । রািা পারাপাকর বেি মবটি, মশোল আরও অকন  র কের িীবিন্তু। 
মিনা আত্মী়ের েকযা অটযটথর  া া াট  যাকদর আনাকগানা। িাঁিকয িাঁিকয 
একস োকব  দযলার োে। যারপর মগাকুল পুকুকরর িটে, িাঁপপুকুর, সদতার 
পাডা, মবকনপুকুর। ক্রেশ িকল আসকব নযুন পুকুর, মডঙাপাডা, পুকিাবাটড, 
দরিা  াি,  ালীযলা। এখ্াকনই আোর মিািপুরুকষর টভকি। যারপর ষটিযলা, 
েঙ্গলিন্ডীর উকোন, দুগতাযলার নািেটন্দর। এটদক  মগাপাকলর েটন্দর, েকিন্দ্র 
টবদোপীে, যাোকলর মদা ান, সুব্রযর মদা ান মপটরকে ষষ্ঠী মগাকর, 
রাধাোধবযলা। মগাস্বােীবাটড মপটরকে েন্ডপযলা। এই েন্ডপযলাে 
ম াকিাকবলাে গািকনর সেে রােস মদকখ্ ভে মপকেট লাে। মসইসব িাটরকে 
োওো রােস আর ট কর আসকব না। ম ঁোপুকুর, ম িপুকুকরর পাড। যারপর 
বািাকর পাডা, টশবযলা মপটরকে নাটপয পাডা। এখ্ন  নাটপয পাডাগুকলা মসলুকন 
িকল মগক । সাযন মিেু দুপাকের  াঁক  িাঁিু টদকে মিকপ ধরকযন োথা, যারপর 
িুল বাটি  াঁকি  াঁ া।  য আদর আর আব্দাকর ভরা থা কযা িুল  ািার মবলা। 
এখ্ন সব ট  ুই োটন্ত্র্ । োকঝ োকঝ ট  ু  েবেসী ম কলকেকেক  মরাকবাি 



 

197 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

েকন িে। েকুখ্ িাটস মনই। মবশ মিেু মিেু ভাব। সবতকশকষ বডপুকুর মপটরকে 
পা া রািা ধকর ভুলকুটড। আর েন্ডপযলার পর রািা িকল মগক  খ্াঁ পাডা, 
 াঁদকরর ধার ধকর রােপাডা। মসখ্াকনও আক  িন্ডীেন্ডপযলা,  লা বা গান, 
দুগতাযলার নািেটন্দর সবট  ুই। পুকিাবাটডকয মগালা পােরা মদখ্কয মগকল 
িাযযাটল টদই। শকে শকে মদটশ পােরার দল উকড একস উৎসব লাটগক়ে মদে। 
পুকরাকনা টদকনর বাটডগুটল এই গ্রাকের িাণ। 
 
এই গ্রাকেই আোর সবট  ু, আোর ভাকলাবাসা, আোর গান। 
 
িার 
 
আি মিোৎস্না মখ্াঁি টনকে আোর িলপাইগুটডর বাটডকয মবডাকয একসক । 
একসই টনকির  করর েকযা একলাকেকলা িীবন সািাকয িাইক । আর  থা বকল 
িকলক া অনবরয। ভাকলা  কর শযটর িকে একস টব ানাে বকস শরীরিা এটলকে 
টদকলা। যারপর শুরু  রকলা, েকন আক  মযাোর সব  িনা। িাকনা আটে সুখ্ী 
নই।  থািা শুকন বু িা মোিড টদকে উেকলা। আবার আোর দুবতল িােগা 
িাটগকে মযালার িন্য পুকরাকনা  থা শুরু  রকলা। ও িাকন না আটে িৃটয 
িটডকে ধকর মবঁকি আট । 
 
আটে েন্ত্র্েুকের েকযা মশানাকয লাগলাে পুকরাকনা বালে ভারয, যুটে মশাকনা 
মিোৎস্না, 
 
ম াকিাকবলার সরস্বযী পুকিা মবশ  িা  করই  িকযা। পুকিার দুটদন আকগ 
মথক ই িটযোর বােনাস্বরূপ ট  ু িা া টদকে আসা িয টশটল্পক । যারপর 
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পোকন্ডকলর মিাগাড। বন্ধুকদর স কলর বাটড মথক  ো ও টদটদকদর  াপড 
মিাগাড  কর বানাকনা িয স্বকপ্নর সুন্দর পোকন্ডল। যার এ পাকশ 
বানাকনা িয আোকদর বসার  র। পুকিার আকগর রায আেরা মিকগই  ািাযাে 
 কে িন বন্ধ ু টেকল। ম াকনা  াি বাট  মনই যবু সবাই খু্ব বেি। এ িা 
ভীষণ  টসটরোস েকনাভাব। যারপর মসই ম াট্ট  াপকডর পাটখ্র নীকড ম   খ্ন 
মে  ুটেকে পডযাে যা ম উ িানকয পারযাে না। েশার  ােডও মসই টনটিন্ত 
টনদ্রা ভাঙাকয পাডকযা না। যব ুস াকল উকেই েি াকনা বাঁকশর েয বেিযার 
আনন্দ। ো বাবার সাবধান বাণী, মডঙ্গু জ্বকরর ভে ম াকনা ট  ুই আোকদর 
আনকন্দর বাধা িকে দাঁডাকয পাকর টন। িড া বাকন মেেন সবট  ু ভাটসকে 
টনকে সেুকদ্র ম কল, আোকদর আনন্দ টে  আোকদর ভাটসকে টনকে মেয 
েিানকন্দর িগকয। এরপকর স াল স াল স্নান মসকর  লেূল  ািকয বকস 
পডযাে বাটড মথক  টনরাটেষ বঁটি একন। পুকরাটিয একস পডকযন ইটযেকধে। 
েন্ত্র্যন্ত্র্ ট  ুই বুঝযাে না। শুধুোত্র বুঝযাে োকের  াক  িাইকল ো না  রকয 
পাকরন না। পুষ্পাঞ্জটল টদযাে এ সকঙ্গ সবাই। মিাকর মিাকর পুকরাটিয েন্ত্র্ 
বলকযন। েন্ত্র্ বলা  াঁট  টদকে  ুল টদযাে োকের িরকণ ভটক্তভকর। যারপকর 
িসাদ টবযরকণর িরে পুলক  আেরা বন্ধুরা স কলই পুলট য িযাে। িসাদ 
মখ্যাে স লক  টবযরণ  রার পকর। আোকদর  সবার িসাকদ  ভটক্ত মবটশ 
িকে মেয,  কল দুপুকর বাটডকয ভায মখ্যাে  ে। সন্ধো মবলাে িদীপ, ধূপ 
মজ্বকল পোকন্ডকলর  কর সেে  ািাযাে। পকরর টদন দটধ েতা। খ্ই আর দই। 
পুকিা িওোর অকপোে টিকভ িল। যারপর িসাদ টবযরণ  কর টনকিকদর 
মপিপুকিা সাঙ্গ িয সাডম্বকর। 
এরপকরর দৃশ্য িটযো টবসিতন।  াক ই এ িা পুকুর। রায িকল টসটদ্ধলাকভ 
আনটন্দয িকে নািকয নািকয অবকশকষ মশকষর বািনা মবকি উেকযা। ো যুই 
থা টব  যেণ, যুই োটব টবসিতন। 
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যার সাকথ আোকদর েনিাও টবসিতকনর বািনা শুনকযা পডার  কর মবশ ট  ুটদন 
ধকর... 
 
 থা শুনকয শুনকয মিোৎস্না আোক  িটডকে ধকরক । আোর িবল  ােনাক  
 ােকড ধকর নীল ন্ে িকে আট । মিোৎস্না বলকলা, িাকনা টবকদকশ এিা ম াকনা 
বোপার নে। একসা আেরা এ  িই পরে সুকখ্। আটে িায  াটডকে বাইকর 
এলাে। 
 
মিোৎস্না ট  ভুকল মগক  েকন ভাসা সবুি সর টনকে দুঃখ্ক  িে  রার 
োনটস যাে এ  ভারযবষতীে োপকন আটে ডুব টদকেট  িীবন সেুকদ্র....। 
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অণগুল্প 

      

 
ভটবষ্যকযর মোগেযা 
দীপঙ্কর মবরা   
 
 

িভাস োকস দুবার গ্রাকের বাটডকয ো়ে। শটন-রটববার থাক , মসােবার স াকল 
িকল আকস। 
এর ওর  কর ো়ে। আড্ডা োকর। এই গ্রাকে খু্ব মবটশ িাকুকর মনই। যা াড়া 
েটণদা, টবলাস মিেেু, নকরশ, পটরকযাষ এরা গ্রাকের আকশপাকশ িা টর  কর। 
বাটড মথক  োযা়োয  কর। 
যাই যাকদর যুলনা়ে িভাস এ িু মবটশ েেতাদা পা়ে। 
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িভাকসর সকঙ্গ পডয রট । রট র সাকথ িভাকসর মবটশ ভাব। 
আি এগাকরািা নাগাদ গ্রাকে ট করক  িভাস। পাশ টদকে িকল োটিল নকরশ। 
িভাস টিকজ্ঞস  রল – অট স িলকল? 
-- হ্যা ঁভাই। মযাোর েয মযা আোকদর শটনবার  ুটি ন়ে। যুটে ট  আি একল? 
 'টদন থা কব মযা?  
িভাকসর পাকশ দাঁটড়কে ট ল রট । 
নকরশ িকল োওোর পকর বলল – যুই ভাকলা পডাশুনা  করট স। িা টর  রট স 
ভাকলা  থা। ট ন্তু ওই মবিা নকরশ   টলখ্কয বলকল গ টলকখ্ মসও িা টর 
 রক । ভাবা ো়ে? আর আেরা? 
মদশ দশ টনকে রট  আরও ট  সব বলক । আর িভাস রট র টদক  িাঁ  কর 
যাট কে টনকিকদর ভটবষ্যৎ মদখ্কয লাগল। 
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অণগুল্প 

      

 
পঞ্চাশ  িা া  
সেূতাশীষ পাল 
 

বািাকরর টদক   এটগকে োটিলাে। েকন িকলা ম  আোর পোকন্ির পক ি 
মথক  ট  ু সটরকে টনকি। ট  ু বুঝবার আকগই এ িা দােড়া ো তা ভদ্রকলা  
এ টি  াকলা  টব লাঙ্গ  ম া রার ওপর ঝাঁটপকে পকড়ক ন। "এই শালা, িুটর 
 রটব। যকব মর বোিা।" ম কলটির িাকয পঞ্চাশটি িা া। টভড়  কর মলা িন 
ম কলটিক  োরকয শুরু  রকলা। আোর অকন  বলা বটলকয ওরা ম কলটিক  
ম কড় টদকলা, ম কলটি যখ্ন িাে  আধেরা।  

 



 

203 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

বািাকরর োকঝ ওই দােড়া মলা টির সকঙ্গ আবার মদখ্া, "ট  েশাই আপটন 
ম কলটিক  বাঁটিকে টদকলন নইকল ওক  এক বাকর খু্ন  কর আপনার 
পঞ্চাশিা া ট টরকে টদযাে। পঞ্চাশিা া ট   ে?  এসব মলাক কদর এ দে 
আস্কারা মদকবন না। ো কগ, এই মদখু্ন বািার  রলাে  পাোর োাংস, 
সােকনই  ািকলা, ৩০০ িা া ম টি ............" 

 
 

সাোৎ ার 
সেূতাশীষ পাল 
  

িথে  ভাগ  

আি সঞ্জকের সাোৎ ার টিটভকয মদখ্াকব। আসকল মপশাদার মলখ্ কদর পথ 
 টেন িে। োকঝ োকঝ টরোরও েকন িকেক  মে সঞ্জীব পারকব মযা? টরো 
সঞ্জীকবর বোপারিা বাবা-োক  বলকযও পাকরটন  ারণ মঝালা  াপ  যুো পরা 
মলখ্ক র সকঙ্গ ম  টবকে মদকব। অবশ্য সঞ্জীবও যাই বকলট কলা, মে েযটদন 
মস সুখ্োটয না অিতন  কর যযটদন যার টবকে  রা সম্ভব নে। এখ্ন মস 
রবীন্দ্র সম্মান মপকে নাে  করক , এবার  যারা টবকে  রকয পাকর, বাবা োও 
ট  ু বলকবনা। 

টিযীে ভাগ  

মলখ্  সঞ্জীব গাঙ্গুলী এবাং যার স্ত্রী সরলা গাঙ্গুলীর সাোৎ ার সম্প্রিাটরয 
িকেট ল টবক ল পাঁিিাে। টরো মসই সাোৎ ার দু টেটনকির মবটশ মদকখ্টন। 
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মবহুলার গল্প 
সুদীপ্ত েন্ডল 
 

 
মবহুলা ট টরকেই টদকলা মসই ভদ্রকলা  বাবুটিক । বলা ভাকলা সরাসটর িযোখ্োন 
 রকলা। মস গটরব িকয পাকর। সাংসাকর অভাব আক , টব ানাে পকর থা া 
বা শটক্তিীন স্বােীও আক । যা বকল মস আত্মেেতাদািীন না এক বাকর। 
অযনু  াি  রকযা টেকল। ভাকলাই িকল মেয যাকদর। ম াট্ট এ টিলকয সাংসার, 
এ টি বাচ্চা যাকদর। োক  বকল মসানার সাংসার। ট ন্তু এ টদন মসই সুকখ্র 
সাংসাকর টবপেতে মনকে একলা। 
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মসটদন  ারখ্ানাে নাইি টস কি  াি ট ল। অযুন মসটরব্রাল মস্ট্রাক  আক্রান্ত 
িে। যারপর মথক ই পঙ্গু এ াবাকর। টেল োটল  সাোন্য ট  ু েটযপরূণ 
টদকেট ল বকি। যা টিট ৎসাকযই খ্রি িকে মগট কলা। বাবা: মস মযা  টদন ধকর 
েকে োনুকষ লড়াই। ডাক্তার  া া মযা বকলই টদকেট ল অযনু এ োত্রাে নাও 
ট রকয পাকর। ট রকলও মস পঙ্গু িকে থা কব। 
অযনু ট রকলা বকি। ট ন্তু টেকলর  াি রইল না। সবাই বকলট ল ইউটনেকনর 
োযব্বরকদর ধরকল মবহুলার এ িা  াি িূিকলও িুিকয পাকর। মিিাও 
 করট ল। িেটন। সবার নির ট ল মবহুলার পুরুিু শরীরিার টদক । টেকল 
মগকলই সবাই িা  কর যাট কে থা কযা। সািােে  রার অট লাে নানা ইটঙ্গয 
থা কযা। মবহুলা বুঝকযা সব। ট ন্তু সরাসটর ট  ু বকলটন ম ান টদন। এ া 
মেকে িকল ো িে। 
মশকষ ডাক্তার াকুই এ িা ম াি মবসর াটর দাযবে িাসপাযাকল আোর  াি 
িুটিকে মদে। পেসা  ে ট ন্তু এখ্াকন মবহুলার সন্মান আক । যার ওপর 
ডাক্তার া ার মস্নিেে শাসন আক । 
আি টনকে টিযীেবার এল ওই ভদ্রকলা  বাবু। বকল, মবহুলা মভকব মদখ্কয 
পাটরস। যা াড়া মযারও এ িা টিকল্ল িকে োকব। এ  মযা মযার ওই পঙ্গু স্বােী। 
আর মযার সাকথ ডাক্তার  া ার ভাকলাই লিরপির। মদখ্না যাক   াঁটসকে ওই 
িাসপাযাকলর িটেিা। রািার ধাকর। মযাক ও এ িা ফ্ল্োি মদব। বকল মবহুলার 
টদক  ইটঙ্গযপণূত টবটিটর এ িা িাটস িাকসন ওই িকোিার। 
মবহুলা বুঝকয পাকর যার মিাকখ্র িািটন। মস এবার  টেন সুকরই বকল, োন 
মবটরকে োন। আর আসকবন না এ িুকলাে। 
মবহুলার মেন টনকিক  মসই ইকন্দ্রর রািসভার মবহুলা েকন িে। মে যার েযৃ 
স্বােীর িীবন ট কর পাবার িকন্য মনকিট ল। ইন্দ্র নাকির েদু্রার আড়াকল সদে 
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টববাটিয মেকের মেৌবন মদকখ্ট ল নাকির েদু্রার আড়াকল। বাধে িকে মনকিট ল। 
বাট  মদবযারাও মদকখ্ট ল। 
আি এয েুগ পকর মেন মবহুলা িটযকশাধ টনল ইটন্দ্রেপরােণ ইকন্দ্রর, োর 
ঊবতশী-রম্ভার নযৃে মদকখ্ও শরীর মদখ্ার সাধ মেকিটন। 
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অণগুল্প 

    

 
রাধরু মিে 
সুদীপ ম াষাল 
 
 

মগাস্বােীবাটড়র রাধাোধকবর িাঙ্গকন রাধু ট কশারীর িথে মিে। ম াল াযা 
মথক  আগয ট কশার রািু েখ্ন পুকিাে বেি, টে  যখ্নই রাধু োধকবর িরকণ 
মরকখ্ টদকলা  ুল। এই রাধাোধকবর পুকিার সেে রািু ো-বাবার সকঙ্গ বাটড় 
একস পুকিা  রয এ েকন। মস ম াকিা মথক ই পুকিা  রকয ভাকলাবাকস। রাধু 
রাধাোধকবর  াক  বর িাইকলা। মস বলকলা, োধব রািুক  আোর টনকির  কর 
দাও। োধব বর টদকলন, রািুর আিীবন ভালবাসা। রািুর ভাকলাবাসাে রাধুর 
মরােকূকপ টশিরণ মখ্কলট কলা বকুল  ুকলর বাঁধাকনা টব ানাে। যারপর িাঁকদর 
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 লকঙ্কর েকযা আিীবন আকলা মগকলা টববাটিয িীবকন। টবকে রািুর সাকথ 
িকলা না। যবু আড়াকল আবডাকল িলকযা রাধুর ভাকলাবাসার টভকি িৃটয। 
সেকের গটযকয মলাক  ভুকল একলা  লঙ্ক। মিটে  েুগল মদখ্কলা, আকলা আর 
আকলা। রাধাোধকবর আশীবতাদ োথাে টনকে  র  াড়কলা রাধু, রািুক  সকঙ্গ 
টনকে। এখ্ন মিকন মখ্াল আর  রযাল টনকে  াকি রাধু-রািুর িীবন। যারা 
রসটযল  আঁক   পাকল। আর সারাটদন ভিনসাধন টনকে মবলা  াকি 
ভাকলাবাসার স ালটব াল। োধকবর আশীবতাদ সযে িকেট কলা রাধুর িীবকন।    
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অণুগল্প 

     

শভরবী 
সদানন্দ টসাংি  
 
 

“এই মে, এই িথে োদুটল িকি রূকপার শযটর। এিা খ্াবার িকলর গ্লাকস 
ডুটবকে িলিা টদকন দুবার স াল-টব াল বা রাকত্র খ্াইকে োকবন েযটদন না 
উপ ার পাকিন। টিযীে োদুটলিা যাোর শযটর। এিাও আকগর েয  কর 
খ্াওোকবন, যকব শুধু সাযটদন, টদকন োত্র এ বার মে-ম াকনা সেকে। সাযটদন 
পর োদুটলিা ম াকনা োকুর-মদবযার আসকন যুকল রাখ্কবন। আর যৃযীে 
োদুটলিা মলািার শযটর। মে মযাষক  আপনার স্বােী মশাে মসই মযাষক র টনকি 
নাটভর অবস্থাকন মরকখ্ মদকবন। ইকি  রকল মযাষক র মভযকরও ঢুট কে রাখ্কয 
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পাকরন। টে ো   কর মেকয পারকল উপ ার টনটিয। আর হ্যাঁ, আপটন িারটদন 
আকগ পাঁিশ িা া টদকেট কলন। এখ্ন মদকবন আড়াই িািার িা া।” 
 থাগুটল বকল শভরবী থাকে। ভদ্রেটিলা োদুটল টযনটিক  টনকে  পাকল মে াে। 
যারপর িা া মবর  কর শভরবীক  মদে।  
ভদ্রেটিলা এ সেে আকি আকি িকল মেকয থাক ন। ভদ্রেটিলার সেো 
গুরুযর। যার স্বােী নাট  এ  টববাটিযা েটিলার মিকে িাবুডুবু খ্াকিন। এই 
ধরকনর মলাক রাই শভরবীর  াক  মবটশ আকস। এইসব োদুটল মথক  যার আেও 
খ্ারাপ না। যার স্বােীর আে মথক ও মবটশ। স্বােী এ  িা  মেরােটযর মদা াকন 
 াি  কর। টদক  টদক  এখ্ন অকন  গাটড় মেরােটযর মদা ান, যাই সব টদন 
 াি পাওোও োে না। যাকদর দু ম কলও সু্ককল পকড়।  
আকগ শভরবী এেন ট ল না। আি িাে পাঁি ব র িল োথাে এ  িিা এবাং 
 পাকল এ  টবরাি টসঁদুর টনকে বযতোন শভরবীকয পটরণয িকেক । বাঁশ-টিকনর 
শযটর  করর বারান্দার এ  ম াকণ যার েটন্দর শযটর িকেক । োদুটলর মভযকর 
ট  ুই থাক না। থাক  শুধু পুকিার  লু, যারপর যরল মোে ভটযত  কর 
োদুটলিাক  বন্ধ  কর মদে। এিা টবটক্র  করই এখ্ন সাংসারিার িাল ট করক ।  
এখ্ন এই দুপুরকবলা বাটড়কয ম উ মনই।  কর ঢুক  শভরবী আেনাে টনকির 
েখু্িা খঁু্টিকে খঁু্টিকে মদকখ্। লাল শাটড়,  পাল বোপী টসঁদুর আর িি বাঁধা 
িুকলর োকঝ টনকিক  মদখ্কয যার মবশ খ্ারাপই লাকগ। মলা  ে াকনার োদুটলর 
বেবসািা আসকল যার ভাকলা লাকগনা। স্বকণতর িার এ িা যার পরার খু্ব শখ্। 
সকঙ্গ ঝুে া। আর এ িা মবনারটস শাটড়। ইস এই ইিিীবকন মসিা  ী  কর 
সম্ভব? এ িা উপাকের িকন্য শভরবীর েনিা ম বল আনিান  রকয থাক ।        
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েকুখােপু্রখ  

            

েজাননিািুর সাক্ষাৎ ার 
  

[েজানন মচৌধুরী মেকশর এ জন আেআেপ্রে। এ সেয় প্রিকেশী ম াম্পাপ্রনকত 
ইপ্রিপ্রনয়ার মথক  িকোশন মপকয় েযাকনজার হকয়প্রছকলন। িাকলাই োইকন 
মপকতন। চা প্রর মথক  অিসর মনয়ার পর এখন প্র ছুই  করন না। শুধু মফসিু  
প্রনকয় েত্ত থাক ন আর উকটাপাটা  কেন্ি োকরন। আর িকো মিপ্রশ  থা 
িকলন। িযাঙ্ক িযাকলন্স ো আকছ তার সুকে তার িাকলাই চকল োয়। তাাঁর সকঙ্গই 
আজ েকুখােুপ্রখ। আোকের এ -এ  িকের জিাকি উপ্রন অকন   থা িকলকছন।] 

 
িেঃ আপনার মছকলকেকয়  ’জন? 
উত্তরঃ এ  মছকল এ  মেকয়। মছকল প্রেপ্রিকত থাক , এ  োপ্রটন্যাকশনাল 
িাইকিি ম াম্পাপ্রনর ইপ্রিপ্রনয়ার। োইকন িছকর এখন এোর লাখ, প্রিকয়  রাকত 
এখকনা পাপ্ররপ্রন। মেকয় থাক  েমু্বাই, প্রিকয় প্রেকয়প্রছ। জাোই প্রসঙ্গাপকুর এ  
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ম াম্পাপ্রনকত মপাপ্রটং। মেকয়ও চা প্রর  কর িযাকঙ্ক, এখন েমু্বাইকত এ াই থাক । 
সিাই েূেষাপুকজায় এখাকন আসকি। 
িেঃ আপনার স্ত্রীর সম্বকন্ধ জানকত চাই। 
উত্তরঃ আোর স্ত্রী খুি িাকলা। রান্না-িান্না খুি িাকলা  কর। পপ্ররিারিাক  ধকর 
মরকখকছ। ও োকে োকে মছকলকেকয়র  াকছ চকল োয়, তখন আপ্রে এ া এ িু 
েশুপ্র কল পকে োই। ম াকনা ম াকনা সেয় অিশ্য আপ্রেও সকঙ্গ োই। এখাকন 
আপ্রে স্ত্রীক  প্রনকয় আত্মীয়স্বজনকের িাপ্রেকত মিোকত োই। েশুরিাপ্রের 
মলা জনকের িাপ্রে মিোকত মেকল স্ত্রী খুি খুপ্রশ হয়, তাই আপ্রে মিপ্রশর িাে 
আোর প্রনকজর আত্মীয়স্বজনকের মছকে েশুরিাপ্রের মলা জনকের িাপ্রেকতই োই। 
প্রত্রশ িছর হল আোকের প্রিকয় হকয়কছ। আেরা চুপ্রপচুপ্রপ দুজন িপ্রতিছর 
প্রিিাহিাপ্রষষ ী পালন  প্রর। মসপ্রেন স্ত্রীক  এ িা উপহার প্রেকতই হয়। 
িেঃ আপপ্রন এখন  ী  করন? 
উত্তরঃ এ সেে  ী না  করট ? এ সেে সারাটদন শুধু মিাকিক্ট আর মিাকিক্ট। 
অধিনকদর ধেক  ধেক  মিাকিক্ট স লভাকব মশষ  করট । বস্ কদর ধে  মখ্কে 
আবার িাডকিসার মবকড়ক । মসসব অট টসকেল পুরকনা বোপার আর েকনও 
রাখ্কয িাইনা। এখন স াল প্রিক ল রাস্তায় প্রিশ প্রেপ্রনি হাাঁপ্রি। মফসিু   প্রর। 
আর মফসিুক র ো অিস্থা, আপ্রে েপ্রে ম াকনা প্র ছু মপাট  প্রর, মসিা মলাক  
মেকখও না-মেখার িান  কর এপ্রেকয় োয়। অথচ ম াকনা েপ্রহলা েপ্রে ম াকনা 
ফকিা আপকলাড  কর িা েপ্রে িকল এইোত্র চা মখলাে, তাহকল প্রনকেকষর েকধয 
েতিয ও লাইক র হুকোহুপ্রে পকে োয়। আপ্রেও তাই এখন মলাক র মপাপ্রটংগুপ্রল 
পকে পকে সি মনকেপ্রিি প্রে গুপ্রল খুাঁপ্রজ, আর িযারািাাঁ া েতিয  প্রর, ত ষ  প্রর। 
এই মফসিু   রকত  রকত ম াকনাপ্রেন অকন  রাত হকয় োয়। 



 

213 
 

ঈশানক াণ এপ্রিল-মে-জুন ২০১৮ 

িেঃ এিার আপনাক  মশষ প্রতনপ্রি িে এ সকঙ্গ  রপ্রছ। প্রিস্তাপ্ররত প্র ছু িলার 
ের ার মনই, সংপ্রক্ষপ্ত উত্তর মেকিন। আপপ্রন প্র  সুখী? সুখ প্রজপ্রনসিা  ী? 
পৃপ্রথিীর িচুর মলা  অসুখী, আপপ্রন তাকের পাাঁচজনক  িযপ্রিেতিাকি মচকনন? 
 

[এই  কথাপ থন হপ্রেল পাোর এ  চাকয়র মো াকন িকস। আোকের মশষ 
িে প্রতনপ্রি শুকন েজাননিািু তাোতাপ্রে তাাঁর চাকয়র  াপিা এ  চুেুক  মশষ 
 কর আোকের চাকয়র  াপসুদ্ধ োে প্রেপ্রিকয় চকল মেকলন। োিার আকে শুধু 
িকল মেকলন, আোর এ িা  াজ আকছ; চপ্রল।]     
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আকলাচনা 

 
টবভটূযভষূকণর আরণে  
সদানন্দ টসাংি   
 
িারকতর সাপ্রহতয আ াকেপ্রে প্রিিূপ্রতিূপ্রষণ িক্যাপাধযাকয়র আরণয  উপন্যাসক  
িাংলািাষায় রপ্রচত েশপ্রি মশ্রষ্ঠগ্রকের েকধয স্থান প্রেকয়কছন। সাপ্রহতয আ াকেপ্রের 
দ্বারা আরণয  িারকতর প্রিপ্রিন্ন িাষা মেেন ওপ্র়িয়া, মতকলগু, গুজরাপ্রি, োরাপ্রে, 
োলয়ালাে, পািাপ্রি এিং প্রহপ্র্ ইতযাপ্রে িাষায় অনপূ্রেত হকয়কছ। 
প্রিিূপ্রতিূষণ িক্যাপাধযাকয়র চতুথষ উপন্যাস আরণয  গ্রে িথে ি াপ্রশত ১৯৩৯ 
সাকল। োকন আোর জকন্মর িায় দুই েশ  আকে।  
শশশি পার হকয় েখন প্র কশার িয়কস িকিশ  করপ্রছলাে, তখন মথক ই লুপ্র কয় 
লুপ্র কয় প্রিপ্রিন্ন উপন্যাস পেকত শুরু  করপ্রছলাে। মসই সেয়ই আপ্রে আরণয  
উপন্যাসপ্রি পকেপ্রছলাে। পকে এত অপ্রিিূত হকয়প্রছলাে মে পরিতষী াকল আপ্রে 
প্রিিূপ্রতিূষকণর িায় সি মলখাই পকে মফকলপ্রছলাে প্র ন্তু আরণয -এর েকতা 
অনিূূপ্রত শতপ্রর  করপ্রন। 
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পাে  প্রহকসকি আোর তখন েকন হয়রপ্রছল, মলখ  নয় – আপ্রেই মেন মলখক র 
চপ্ররকত্র প্রলকখ োপ্রে। আপ্রেই মেন উপন্যাকসর নায় । অরকণযর মসৌ্েষ, প্রনজষনতা, 
ব্রাতয জীিকনর চপ্ররত্রগুপ্রল এেনিাকি আ ৃষ্ট  করপ্রছল মে পরিতষী াকলও তার 
িিাি আোর জীিকন রকয় মেকছ।   
উপন্যাকসর পাে  ও  প্রিতার পাে  এ  নয়।  প্রিতার পাে রা  প্রিতার 
শব্দশশলী, আকিে, ি াশিপ্রঙ্গো এিং অতপ্রনষপ্রহত অথষ  প্রিতায় মখাাঁকজন। 
 প্রিতার পােক র সংখযাও সীপ্রেত, মেকহতু রস আস্বােকন সিাই পারেশষী নন। 
তাই  প্রিতা সিষজনীন ছাপ মফলকত পাকরনা, এিং োাঁরা  প্রিতা প্রনকয় চচষা  করন 
তাাঁকের েকধযই  প্রিতা সীোিদ্ধ থাক ।   
অন্যপ্রেক  উপন্যাকসর এ িা সিষজনীন ছাপ থাক । উপন্যাস পোর জকন্য 
ম াকনা প্র ছুকত পারেশষী হওয়ার ের ার মনই, শুধুোত্র অক্ষরজ্ঞান এিং মচাকখর 
েৃপ্রষ্ট থা কলই হল। উপন্যাস পেকত পেকত পােক রা চপ্ররকত্রর সাকথ এ াত্ম 
হকয় মেকত পাকরন। তাই উপন্যাস  ালজয়ীর িূপ্রে া মনয়।  
তাই আোর েকন হকয়কছ, আরণয  উপন্যাস আোর  াকছ েীতা। মে োই িলুন, 
আোর  থা মথক  আপ্রে এ চুলও প্রপছাপ্রে না।   
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                       মলখ্ািো 
 

ঈশানক াণ মদে ভাল মলখ্া ি াকশর গোরাটন্ি। আপনার ভাল মলখ্াটি এখ্নই পাোন। 
মলখ্া পাোবার টনেোবলী 

* ইন্িারকনকির মেক াকনা িােগাে ি াটশয মলখ্া পাোকবন না । 
* বহুল িিাটরয নে এেন টলিল েোগাটিকন ি াটশয মলখ্া পাোকনা োকব । যকব খ্ুব িিাটরয এেন 
টলিল েোগাটিন, মদশ, আনন্দবািার সি অন্যান্য  োটশতোল পত্র-পটত্র াে ি াটশয মলখ্া পাোকবন 

না। যকব নযুন মলখ্াই  ােে । 
* মেক াকনা মলখ্া পাোকয পাকরন । টিত্র লা, এেন ট  ভ্রেণ াটিটনও। 

* মলখ্া পাোকল ধকর মনওো িকব সেি টনেে মেকনই আপনার মেৌটল  মলখ্াটি পাোকিন । 
* মলখ্া েকনানীয িকল ইকেল-এর োধেকে দুোকসর মভযর িাটনকে মদো িকব েটদ মলখ্  / মলটখ্ ার 

ইকেল-এর টে ানা মদো থাক  । 
* মলখ্া অভ্র বাাংলা ট কবাডত টদকে টলকখ্ ইকেল-এর োধেকে পাোকবন । 

* ভাল মলখ্া একল নযুন টবভাগ মখ্ালা মেকয পাকর। 
* মলখ্া টনবতািকনর বোপাকর সম্পাদক র টসদ্ধান্তই িূড়ান্ত । 

* মলখ্া WORD বা OPEN OFFICE  াইকল পাোকবন, PDF বা অন্য  াইকল পাোকবন না। এ াড়া 
ইকেকলর বটডকয টলকখ্ও পাোকয পাকরন। 

* অেকনানীয মলখ্াগুটল মলখ্ -কলটখ্ াক  িাটনকে মদওো মেকয পাকর ইকেল এর োধেকে। 
* আপাযয ব কর িারটি সাংস্করণ JAN-FEB-MARCH, APRIL-MAY-JUNE, JULY-AUG-SEPT 
ও OCT-NOV-DEC নাগাদ মবরুকব। আগােী সাংখ্োর িন্য আপনার মলখ্াটি পাটেকে টদন এখ্নই । 

মস্কি সি পারকল পাোন। 
* ইকেল-এর োধেকে মলখ্া পাোবার টে ানাঃ--singhasada@gmail.com 

* মলখ্া ম সবুক  ইনবকে টনম্নটলটখ্য টলাংক ও পাোকয পাকরনঃ-- 
https://www.facebook.com/sadananda.singha.9 

Hello: 9051456361 / 9436128354 

* এ াড়া আকলািনার িকন্য পত্র-পটত্র া পাোকয পাকরন টনকির টে ানােঃ-- 
পো টসাংি 

C/O- নন্দালে, লাই রপ ওোিার িোকন্ির মপ কন, 
অভেনগর, আগরযলা। PIN-799005 

[মলখ্ -কলটখ্ াকদর িটয এ ান্ত অনুকরাধ মলখ্া পাটেকেই ঈশানক াণ ি াকশর আকগ মসই পাোকনা 

মলখ্াটি ইন্িারকনকির মেক াকনা িােগাে টনকি বা অকন্যর োধেকে ি াশ  রকবন না দো  কর ] 


