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িচরসখা 
 

                                                                                       ীমতী েদবযানী (মালা) রায় 
 
“ফুেল ফেুল ঢেল ঢেল” আেধা গলায় গান,   

েসi েয r পথ চলা েমার সােথ িনেয় তান।   

“আজ ধােনর েখেত” “বাদল বাuল” pকৃিতেক েচনা,  

“আকাশ ভরা সূযর্ তারায়” িব েক েমার জানা।  

“আমরা সবাi রাজা” গানিট ধির, বয়স আমার ছয়,   

pথম পুর ার gহণ কির িক েয আনn হয়।  

eকক পিরেবশন রবীndজয়nীেত তখন আিম সাত,  

“আেলা আমার আেলা” গােন সবাi কুেপাকাত।  

রিবদাdর গান জািন, আর জািন বীর পুrষ,   

রবীndনাথ েক তখনo জািন না তার নােমi আিম খশু।  

যখন বয়স আমার দশ –   

“েতামারi েগেহ পািলছ েsেহ” মেহাৎসেব গাi,  

বাবার সােথ ভবানীপুের bাhসমােজ যাi।     

“eiেতা েতামার আেলাকেধন”ু বােজ আমার কােন,  

চলা েসথায় r আিম আজo মg রবীndনােথর গােন।  

তখনo ‘রবীndনাথ’ নয়, রিবদাdi আমার িpয়জন,  

মাt eকিট শb ‘গীতিবতান’ েনi জােগ িশহরণ।  

“পাগলা হাoয়া”“েমার বীণা”“মম িচেtর” সােথ নাচ, 

িবদয্ালেয়র aনু ােন কথা বড় মেন পেড় আজ।  

‘িচtা দা’ ‘চ ািলকা’ ‘শয্ামা’ িচtনাটয্,   

‘শাপেমাচন’ ‘কালমৃগয়া’ আরo কত গীিতনাটয্।   

কখনo নােচ কখনo গােন কেরিছ aংশgহণ,  

েপেয়িছ aেনক পুর ার o বh aিভনnন।  
 

 

‘ভানিুসংেহর পদাবলী’ েত আমার নৃতয্রত রাধা,  

আজo জানায় aেনেকi ‘ভিুলিন েস কথা’।  

কলকাতায় রবীndস ীত িশkার pথম pিত ান,   

িবখয্াত তার িশkা –  পdিত নাম তার ‘গীতিবতান’।  

েসখাম েথেকi গীতভারতী uপািধ আিম েপলাম –    

রবীndরচনাবলী হােত েপেয় aবাক হেয় েগলাম। 

দশ বছেরর স ীত –  িশkা হল আমার েশষ,  

তার সৃি র িশl ভা ার েয aফুরn aেশষ।   

েজাড়াসাঁেকার ঠাকুরবাড়ীর পেথ আমার যাtা হল r,  

সােথ সুিচtািদ, মায়ািদ, সুিবনয়দা, পূরবীিদ  

তারা হেলন আমার বয্ািkগত িশkাgr। 

রিবগানেক জানেত হেল jান চাi রাগ স ীেত,   

aিময়দা, নীহার- দার (aিময়র ন o নীহারর ন বেnাপাধয্ায়) কােছ 

েগলাম তািলম িনেত। 

কত বাণী, কত ছn, কত সুর, কত লয় –   

জীবেনর pিতিট মুহেূতর্ তাi তার গানi মেন হয়।  

‘আিম েকবলi sপন’ আমার কে  pথম বােজ 

েযিদন আকাশবাণীেত গান –   

আমার পিরিচত জেন বেয় যায় েযন  

eক aসীম আনেnর বান।  

তাঁর গানেক েতা েকবল ভােলাবািস না –  ভােলাবািস তাঁেকi, 

তাঁর েলখা, তারঁ িচnাধারা, তাঁর আঁকা  

oi িদবয্কািn, দীpক , েসi মহামানবিটেক।  
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িচরসখা (কিবতার েশষ aংশ) sp েদেখা 
  

                  ীমতী েদবযানী (মালা) রায়                                              দীপংকর চkবtর্ী 
  
 “িব - বীণারেব িব জন েমািহেছ” েদিখ িব কিবের 

তাঁের আিম ধাi েহ িpয়, তুিম কেব আিসেব িফের?  

আজo েশষ হয়না েয েতামার গান গাoয়া, 

েতামার গানi েশখাi েবাঝাi,  

লািগেয় পােল uতল হাoয়া।  

রিবদাd েথেক কেব েয হেল আমার রবীndনাথ,  

sপেন জাগরেণ সদা পাi আিম তব আশীবর্াদী হাত।  

েতামার গােন েসi েয আমার পথ চলা r –   

তুিমi আমার ধয্ান jান আমার পরমgr। 

আমার মালে  তাi আজ কত েফােট ফুল,  

েতামায় eত ভােলাবািস –  েস িক আমার ভলু? 

তেব েকন আজo আিম পাi না েতামার নাগাল,  

কৃপাদৃি  রােখা েহ িpয়, আিম েয বড় কাঙাল।  

েতামার শbচয়েন তাi েতামাের জানাi pণাম,  

জানাi আমার p  o আকুn আhান।  

“েকান আেলােত pােণর pদীপ jািলেয় 

তুিম ধরায় আেসা? 

সাধক oেগা, েpিমক oেগা, পাগল oেগা 

ধরায় আেসা”।। 

 
***** 

 
 
 
 
 

sp েদেখা,   

sp ছাড়া জীবন হেয় যায় যািntক,  

sp ছাড়া 

আগামী কাল gিটgিটপােয় eিগেয় আেস  

েকান নুতন আশার আেলা বহন না কেরi। 

 

িচtকেরর sp ফুেট oেঠ তার ছিবেত,  

কিবর sp psুিটত হয় কিবতায় 

িবjানীর sp চিরতাথর্ হয় নব নব আিব াের,  

সাধারন মানেুষর sp লুিকেয় থােক 

তার ৈদনিnন নব নব pেচ ায়। 

         

মানুষ পূণর্তার sp েদেখ 

যিদo পূণর্তা eক মিরচীকা 

aথবা eক aিবরাম েখাঁজ। 

             

eiভােবi eিগেয় চেল মানবজািত 

aবয্হত থােক তার agগিত। 

 
***** 
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আমার মুিk 

 

                                                                                                                সুিp বসু 
 
বn জানলাটা খুলেতi 

পূেবর আকােশর eকমেুঠা েরাdরু 

েচােখ মুেখ ঝাঁিপেয় পড়েতi 

মেন হেলা r হেলা ৈবশােখর।  

 
চলেছ eখন কিবপk, কিবর জnিদন 

তুিম সুর,  আিম গান  

তুিম আেছা মেন pিতkেণ, pিতিদন 

েতামােতi িনেবিদত pাণ। 

 
সামেন েখালা গীিতিবতান 

“ei আকােশ আমার মুিk” 

সিতয্i িক মুk ei জীবন?  

পrুষ শািষত সমাজ মােন না  

েকান যুিk 

েতামার েলখনীেত েপেয়িছ 

আমার মুিk। 
 

তুিম িব  কিব  

েতামার কিবতা গান 

বাঁিচেয় েরেখছ আমার pাণ,  

“তুিম রেব নীরেব”  

আছ আমার ei hদয় মাঝাের।  

ফেুলর মালায় তুিম 

নo ধু ছিব 

তমসাঘন রািtেক িদেয়েছা  

uষার আেলা,  

aেনক dঃখীেক কেরেছা সুখী,  

েহ কিব,  

েতামার আশীেষ সবাের েরেখেছা ভােলা। 

 

তুিম ধু নo eকিট  

মােসর কিব 

“ েহ নূতন েদখা িদক আরবার 

জেnর pথম ভkণ” 

মেনর মেধয্ থাকেব 

িচরনূতেনর ছিব। 

েতামার পােয় aঘর্ সািজেয় 

রাখেবা pিতkণ। 

েতামােতi মুিk, েতামােতi শািn,  

“বিরেষা ধরা মােঝ, শািnর বাির।  

 

***** 
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anযর্ামী েমঘ o েরাdুর 
  

                            utম কুমার বিণক                                              দীপংকর চkবtর্ী 
  
েক বেল তুিম নাi?  

তুিম েয আছ,  

আমার hদয় মােঝ  

ভুিল িক কের তাi? 

 
পাi না েভেব েকান কলু,  

কর িক কের সব সমসয্ার সমাধান  

eত িনপুণতার সােথ?     

হয়না েয কখন, eতটুক ুভুল!  

 
পাi েয সব িকছু,  

চাoয়ার আেগi,  

তাiেতা হারােত চাi না 

েতামার িপছু। 

 
সুেখ- dঃেখ জুিগেয়ছ মেন  

আশার আেলা আর aনুেpরণা 

তুিম েয anযর্ামী,  

বুঝেত পাির তা সবর্kেণ।  

 
 

***** 
 
 

 

েচেয় িছলাম জানালা িদেয় 

খn  খn েমেঘ ভের িদেলা আকাশ,  

িsিমত আেলায় দূের েমে ােরেলর পথ 

হেয় eেলা আবছা,  

pকৄিতর িবষ তার সােথ সােথ  

মেন িভড় কের eল িকছু েরাগিk  mান মুখ,   

িকছু aতৃিp, িকছু িবেcদ,  

জীবেনর aিন য়তা। 

 

হঠাৎ েমঘ সের িগেয় েরাdরু 

ঝলমেল আেলায় গাছ গাছািলর নাচ 

েকািকেলর গান, নীল আকােশর হাতছািন। 

মেন নুতন আশা, uদয্ম,  

আনn aনুভব। 

 
 
 

***** 
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ভােলাবাসা 
 

                                                                                                    জয় ী কুnু (রিkত) 
 
ছিব তুিম eেতা িsর েকন? 
েদেখা েচেয় আিম েতামার িpয়তমা 
eেসিছ দূয়াের েতামার  
কথা কo, কথা কo িpয় 
েথেকানা মখু িফরােয় 
েচেয় েদেখা েমার পােন  
তব সmুেখ আিম eক সাধারণ নারী 
ভােলােবেস েতামাের কেরিছ  
pাণ মন সমপর্ণ   
েতামার েসi ক sর আজo আমার কােন আেস 
েচাখ বুজেলi েতামার গােয়র গn aনভুব কির 
েতামার গলায় রিব ঠাকেুরর গান কতিদন িনিন 
আজ খবু নেত iেc করেছ 
তুিম আমােক বেলিছেল আিম েতামার বীর েpিমক 
েদেশর কােজ যািc eখন 
হািস মুেখ কর িবদােয়র আেয়াজন 
যdু েশষ হেলi  
িফরব  আিম েতামার কােছ 
যdুেতা eখন েশষ 
কেব আসেব তুিম? 
েতামার pতীkার কেব হেব aবসান? 
eখন মধয্রাত, েতামার েচােখ ঘুম েনi 
মধয্রােতর িমি  িমি  বাতাস 
েচােখমুেখ eেস লােগ। 
চাঁদ আর তারা আকােশ jেল,  
আকােশর নীল আেলায় আর pািবত েজয্াৎsায় -   
েতামার মখু বার বার েদখা যায়। 
িছল েসিদন বসn uৎসব  
েমেত uেঠেছ সকেল মহা আনেn 

 
 
 

জানলা িদেয় েদখিছ আর মেন পড়েছ 
পুেরােনা সি ত কত িবজিরত sৃিত  
হঠাৎ আমার শরীর িশহিরত হেয় uঠল  
কার sেশর্ ? 
েক? েক তুিম?  
utের মাt eকিট শb eকিট িন 
আিম 
তুিম 
 
আমার শরীর আনেn, আেবেগ, ulােস, aিভমােন 
বয্াকুল হেয় uঠল 
েরামাি ত হােতর েরাম 
আমার েচাখ বুেজ েগল লjায় 
েস বলল েচাখ েমেলা িpয়া 
ভােলাবাসার ei সুnর পিবt মুহেূতর্  
তুিম েদখেব না েতামার বীর েpিমক েক? 
বাসেব না ভােলা আমােক? 
ভয় েরেখানা েকান মেন –   
িবিcn করেত পারেব না আর েকu েতামােক  
আমার কাছ েথেক।  
gহণ কর আমােক –   
আমােক দাo েতামার sামী হবার মযর্াদা  
েতামার িসঁিথেত আিম  
ভিরেয় েদব লাল িসdঁেরর sীকিৃত।  
পেড়িছ বাংলােত “জীেব েpম কের েযi জন 
েসi জন েসিবেছ ঈ র।।”  
েতামােক ভােলােবেস, েpমেক েভেবিছ ঈ র 

ধ ুeকটাi কথা েয, ভােলােবেসিছ েতামােক সবার েচেয়।  
 

***** 
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মা মিহষাসুরমিদর্নী 
  

                            ীমতী শা তী জানা                                           ীমতী শা তী জানা 
  

anহীন েমেঘর ফাঁেক ঘন কয়ুাশা 

ভরা িবেকল েবলায় েতামার মূিতর্ েযন কাঁেপ,  

েতামার সাজােনা ঠাকুর ঘের eখনo 

েযন বােজ ঘnা, িন শাঁেখর শb তুলসীতলায়  

jেল সাঁেঝর pদীপ  

রাnা ঘের েগেল, েভেস oেঠ েতামার ছিব  

আল ুথালু চুেল েখাপা জড়ােনা 

গাছ েকামের বাঁধা শাড়ীর আঁচেল হলুেদর েছাp । 

মেন পেড় শীেতর dপুের েতামার হাত ধের 

ক ুিঝk  িঝk  েখলা বা কখেনা  

আঁকিশ ধের েপয়ারা পাড়া 

েপৗষািল হাoয়ায় eখন েযন 

েতামার হােতর রাঁধা িপেঠ পােয়েসর গn পাi। 

েসi কেব কত দূর তারার েদেশ হািরেয় েগছ তুিম

তুিম থােকা মা েসখােনi থােকা 

সব তারার মােঝ 

েতামায় eকিদন িঠক খঁুেজ পােবা। 

 
***** 

 
 
 
 

 
 

আনnময়ীর আগমেন dলেছ কােশর বন 

আগমনীর সুের সুের মাতেলা ei ভুবন 

শরেতর আকােশেত সাদা েমঘ ভােস 

িশuিল ফেুলর সুবাস িনেয় পূেজার গn আেস, 

eেলন মা dগর্িতনািশনী চার িদেনর তের 

তাiেতা সবার hদয় মন আনেn যায় ভের 

সবাi িমেল পূিজব েতামায় েহ aসুরদলনী  

দাo েগা েমােদর শিk েহ শিk দািয়নী,  

দাo আমােদর aভয়মnt aেশাক মnt তব 

দাo আমােদর aমৃত মnt দাo েগা জীবন নব, 

ধ ুচারিট িদেনর জনয্ নয়, মা থাক 

িচরিদেনর জনয্ 

আশা পােবা, ভরসা পাব, েমােদর জীবন হেব ধনয্। 

 
 
 
 
 
 

***** 
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ঘুমপবর্  
 

                                                                                                    spা বেnয্াপাধয্ায় 
।। 1 ।। ।। 2 ।। 

“pিত রােত ঘমু েছেড় uেঠ আিম  
ঘুমn গােছেদর গােয় নাম িলেখ আিস”  
 
ঘুম েতা পশেমর ঝুেরা ঝুেরা দানা  
যত ঝািড় যত েফলেত েচ া কির  
েচােখর েথেক মািটর গেতর্  
ততi আঁকেড় ধের িভতের িসেঁধায় আর  
তার েরাঁয়া সমs শরীর জুেড়  
বুেন েদয় ছিড়েয় েদয় লালা  
pিত রােত আিম ঘমুেদর ঘুম পািড়েয় েরেখ  
uেঠ েযেত েচ া কির গােছেদর কােছ  
তােদর শরীের চারেচৗেকা বাহারী কাচেঘরা  
েছা  লnন ঝুিলেয়  
সখয্তা টানবার েচ া কির  
েকান েকান রােত )চাঁেদর বমন িkয়া হেল (  
িনেজর চামড়া খেুল গােছেদর গােয়  
আর গােছর বাকল খেুল িনেজর  
গােয় টাঙাবার icা কির   
গােছর ডালপালা আমার রk  - মাংেস আর  
িশরায় িশরায় িশকেড়র rন জn েদবার   
aদময্ েচ ায় আিম গােছেদর িশকেড় িশকেড়  
ei রk )েপাকা িথকিথেক মেদর মত ei রk (  
ei মানবীজেnর লাল েটােকা রk  
ভের েদoয়ার icা কির  
তবু ঘুম েজানািকর ডানা  
anকাের রেঙর পরত িছটােত িছটােত  
আমােক গি র মেধয্ আেন  
pথেম িনঙেড় িনঙেড় েনয় শাসঁ তারপর   
ঘাড় মুচেড় ছুেঁড় েফেল ছটফেট পালক ছাড়ায়।   
 
sেpর িভতর েথেক গােছরা ছাi েছাঁেড় 
ধুেলাবািল েছাঁেড়, ঘণৃা েছােঁড় েযমন েতমন 
আর েছাঁেড় সহs জেnর aিভশাপ 
আিম d’হােত তা িনrপায় লুেফ িনi   
মটর ঁিটর েখাসার মত িশর িচেড়  
ফাটাi সার সার সাজােনা শূনয্তা।   

শূনয্তা ব  েছাঁয়ােচ  
eকটুখািন sশর্ িনেয়i ফুটেত থােক টগবেগ ulােস  
শূনয্তােক aনায়ােস ভের িনi হােতর তালেুত  
aধর্তরল গাঢ় েস শরীের আঙলু ডুিবেয় িদi  
চািবর মত ঘুিরেয় ঘুিরেয় খিুল  
ঘর- দালান- বাk- েপঁটরা- েখালামকুিচ   
আর adুত িকছু মখুাবয়ব  
eেদর েকu েকu বাসিnকী রঙ েকu বা পীতাভ  
ঈষৎ নরম মুেখর সরটুক ুতুেল েছঁেক িনi সারটুকু  
আিম ei মখুেদর িনেয় েলাফালুিফ েখিল  
ডানহােত কমলা িকছুটা ভরাট  
বাঁ হােত পীতাভ িকছু কম েবশী  
eভােব ডান হাত - বাঁ হাত, বাঁ হাত- ডান হাত  
বয্ােলn করেত করেত কখেনা ডাঙা আিম, কখেনা কুমীর।  
 
শূনয্তা ব  েছাঁয়ােচ  
eকটু খািন সাহস িদেলi বেয় যায় লmা হেত হেত  
গাছপিরবাের eতসব শূনয্তা  
anকাের িমেলিমেশ থােক  
েরাজ রােত আিম ঘমুেদর ঘুম পািড়েয় েরেখ 
uেঠ যাi eiসব গােছেদর কােছ  
বাহারী কাচেঘরা চারেচৗেকা লnন  
টািঙেয় িদi শূনয্তার কােঁধ  
eসব মুহেূতর্ anকার s হেত হেত  
sন ঝাপটায় সারারাত ডাকাডািক কের  
রাতেশেষ গেল যায় aতীব dেধল  
আিম তােক আদর কের পািখ বেল ডািক  
তার sতােক খামেচ খুঁেট েমেখ িনi শরীের  
eরপর েমাম েমাম েরােদ  
pিত েরাম েথেক uঁিক েদয় পাতা  
আিম যত িছঁিড় যত কািট  
তত ডাল েবরেত থােক kমশ কঁুিড়o,  
চলn গাছ আিম আরo সব গােছেদর সােথ  
eকi সািরেত ঘুমপেবর্ ঢুিক  
আর anকার আর শূনয্তা আমােক  
িচেবােত থােক িনরnর . . .  িনরnর। 
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েসবা মা 
 

                                                                                                        aনািমকা দাস
 

"dগর্া dগর্া dগর্া বেল েসবা পেথ যায়। 

শূলহেs শূলপািণ রkা কেরন তায়।" 

 
আমার হািরেয় েগেছন "মা"   

রkা করেত েরেখ েগেছন কােলা মােয়র েকাল। 

েনিছ, মা হেলন pশািnর িনলয়, িনঃসংেকাচ আ য়।  

মা -  eকিট েsহ মমতার aমৃতময় ভা ার। 

মান- aিভমান, আদর- আবদার, aনুেযাগ- aিভেযােগর আধার।  

“মােগা” েতামার কনয্ার েগrয়া বসন হয়ত েতামার aেচনা, 

েতামার হােতর আদেরর sশর্, তা আমারo aেচনা।  

সুিsg েsহময়ী কােলা মােয়র মূিতর্েত েতামায় েখাঁজা। 

েছা  েমেয়িটর েচােখর জল, মােয়র েকাল, সকেলর না - েবাঝা। 

 
েগrয়া ঘর, েগrয়া চাদর, েগrয়া বst  

eরi মােঝ আজ আিমo "মা" ।  

 
জানলার জািলর ফাঁেক মাকড়সার ঘর বাঁধা 

বাiের পুকুেরর সবুজ জেল মা o ছানা হাঁস 

আর আমার মেনর গভীের sৃিতর “হাঁস ফাঁস”,  

শীণর্ েদহ , জীণর্ মন,  

চাoয়া না পাoয়ার েভতর েথেক েবেড় oঠা মেনর েগrয়া রঙ। 

িহেসব েমলােত দায়, সিতয্i িক রঙটােক pথেমi ভালেবেসিছলাম? 

যখন লাল, নীল, সবুেজর ছটা, মাথায় kীপ, েঠাঁেট রঙ  
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মােয়র হােত হাত িমিলেয় েছা  পােয়র eিগেয় চলা। 

িনথর দৃি েত সাদা েচােখর eকা আিম আ েমর েগrয়া বারাnায়। 

sামীজীর রঙ, সnয্াসীর রঙ –   

কখন েযন আমার সttায় িনিবড়।  

িনঃশেb ঝড়া পাতার মত পিরবােরর বৃk েথেক eকা িনঃস । 

সােথ কােলা পাথেরর মূিতর্িট আর ী ী মার বাণী।  

 
মেনর aেগাচের যখন pজাপিতর বাস 

বাiের কেঠার েগrয়ার েদoয়াল। 

িনঃশেb িগেল েফলা aেহতুক ভালবাসার াণ।  

েছােটা েছােটা মাতৃহারা সnানেদর কাnা  - 

মেনর েকােণ মমতার uদয়। -  ei িক তাহেল মাতৃt?  

মাতৃেtর টােন, কrণার আধার,  

ফিুরেয় যায় জীবেনর যা চাoয়া পাoয়া, রেয় যায় েগrয়া। 

 েগrয়া শিk  আর েসi aসীম শিk –“মাতৃrেপণ সংিsতা”   

মন জুেড় িনেবিদতা –  ী ী মা -   

“ভালবাসায়” ভরা তুিম   

েতামার ভালবাসায় আমােদর মত ucাস বা ugতা েনi। 

তা পৃিথবীর ভালবাসা নয়, িsg শািn।  

সকেলর কলয্াণ আেন, aম ল কেরনা।  

পািরিন গভর্ধারণ করেত, aথচ িনেজর সttায় uপলিb কির মাতৃt।  

মােয়র শরীেরর াণ আজ খঁুেজ েবড়াi -  ei aনাথ িশ েদর মােঝ। 

আিম েয আজ ei আ েমরi eক "েসবা মা" ।  

 
* * * * * 
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নাটেকর গl 
 

                                                                                                         ৈসকত িমt  
 

নাটক করেত িগেয় হল কত গl 

বলবনা সবটুক,ু েন নাo al। 

pথেমেত কােক েদেব েকান েস চিরt 

েসi িনেয় জlনা  চেল িদবারাt । 

পাকড়ােত হেব dিট ভাল ভাল prompter 

রাত েজেগ script েলেখ দmিত director 

েকান মেত িঠক হল rehearsal eর date 

SMS e চেল আেস Practice eর update 

হেব নােকা আজ িকছু গলা বসা dগর্ার 

কালেকo হেব নােকা ছুিট েনi গনশার । 

পrুতeের েকান মেত করােনা হল রািজ। 

বাঙলায় script নয় কাতু চায় iংরািজ। 

মা বেল ডাক িদেয় গলা ছােড় ভৃি  

pিতেবশী েধয্েয় আেস সােথ আরo স ী। 

দল েবঁেধ পড়িশেক েবাঝােনার েচ া 

মারামাির হেব নােগা সাধারন case টা 

িচিlেয় হo যিদ caught red handed 

নাক েকেট কচকচ েসঁেট েদেব band aid । 

আরo আেছ নানা মজা হo নােকা afraid 

eখিন বলিছ নােকা থাক top secret । 

 

* * * * * 
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কা jান 
 

                                                                                                           পুণয্িজৎ gp 
 
     মহাভারত পিড়য়ােছন? ei কমর্নাশা পুsকিটেত eকিট aধয্ায় রিহয়ােছ। প পা ব ajাতবাসকােল বকrপী 
ধমর্রােজর চkের পিড়য়ািছেলন eবং ধমর্রাজ চার াতােক নাsানাবুদ করার পর যুিধি র েকরামিত েদখাiয়া 
তাঁহািদগেক udার কিরয়ািছেলন। েকরামিতিট বstতপেk যুিধি েরর ধমর্jান eবং নয্ায়jােনর পরীkা। ei 
jানgিল যুিধি েরর যারপরনাi িছল  - তেব তৎপিরমান aভাব িছল কা jােনর, তার ভুির ভুির pমান মহাভারেত 
চkু বুলাiেলi পাoয়া যাiেব।     
 
     ei কা jােনর aভাব লiয়া যুিধি রেক কম লা না সহয্ কিরেত হয় নাi। িবেশষত েdৗপদী uিঠেত বিসেত 
তাঁহােক েযভােব aপদs কিরেতন তাহা বুিঝবার মত কা jান তাঁহার aবিশ  িছল। সবকথা বয্াসেদব খুিলয়া 
েলেখন নাi, সmবত যুিধি েরর aনুেরােধ aথবা িনতাn সহানুভূিতবশতঃo হiেত পাের। eবং সmবত বয্াসেদেবর 
পরামেশর্i যুিধি র dারs হiয়ািছেলন কৃে র -কা jান সmিকর্ত পাি তয্ aজর্েনর pেচ ায়। কৃ  িছেলন তদানীnন 
ভারতবেষর্র কা jান ekপাটর্। পরবতর্ীকােল aবশয্ ei ভারতবেষর্i েলািহত, ে ত, ৈগিরক, িপ ল iতয্ািদ নানা 
বেণর্র জাধারী বh কমর্েযাdা তাঁহােক েহলায় েটkা মািরয়ােছন।   
 
     যাহা হuক যুিধি েরর aনুেরােধ কৃ  তাঁহােক কা jান সmেকর্ যথািবধ িশkা িদেত রাজী হiয়ািছেলন eবং 
eক বৎসরবয্াপী eকিট ে িনং েকােসর্র আেয়াজন কিরয়ািছেলন। দিkনা কত লiয়ািছেলন েসকথাo বয্াসেদব 
খুিলয়া েলেখন নাi। তেব ei িশkা লoয়ার জেনয্ যুিধি রেক সময়মেntর সাহােযয্ পূণর্ eক বৎসর 1999- 2000 
সেনর সিnkেণ ভারতবেষর্ কাটাiেত হiয়ািছল। বৎসরােn কৃ  eকিট পরীkার আেয়াজনo কিরয়ািছেলন।  
 
     পরীkার পটভূিম েসi eকipকার। আsালন েদখাiয়া চার াতা িডগবাজী খাiয়ােছন। বক পু িরণী পােড় 
eক পােয় খাড়া হiয়া দাঁড়াiয়া আেছ। যুিধি র gিট gিট তৎsােন uপিsত হiেলন। পরবতর্ী কেথাপকথন eirপ – 
  
যুিধি র -   iহারা েদিখেতিছ ধরাধােমর  মায়া pায় কাটাiয়া uিঠবার মুেখ। pভ ুei জেল িক িমশাiয়ােছন?   
বক      -  িকছু িমশাi নাi। িব d কেপর্ােরশেনর জল, িফlার করা হয় নাi।    
যুিধি র -  বুিঝলাম। aতঃ আমােক িক কিরেত হiেব। েসi েবয়াড়া p gিলর আবার utর িদেত হiেব েবাধহয়।  
বক      -  যথাথর্ uপলিb । েতামার কা jােনর েদিখেতিছ যেথ  unিত হiয়ােছ।    
যুিধি র  - েহঃ েহঃ। তাহা হiেল পরীkা r কিরেবন িক ? 
বক     -  utম। েতামােক পরীkার িনয়মgিল pথেম aবগত কিরয়া িদi। প াদশ pে র মাধয্েম ei পরীkা 
            সmn হiেব। েকান pে র utর িদেত না পািরেল eক বৎসর ভারতবেষর্ 2000 সােল জীবনযাপন 
            কিরেত হiেব। েকান utর ভুল হiেল ঐ eক বৎসর কিলকাতা শহের কাটাiেব।   
যুিধি র (িশহিরয়া) -  pভ ুেকান রফা করা যায় না? েমাটামিুট কত হiেল আপনার চিলেব বিলেবন িক?  কৃ েক 
আিম ময্ােনজ কিরয়া লiব।   
বক (aধঃsের) -  psাব মn িছল না। িকnt কৃ  বড়i ধুরnর। পরীkাsেল িট. িভ. কয্ােমরা লাগাiয়া রািখয়ােছ। 
তেব েতামার কা jােনর যা unিত হiয়ােছ তাহােত বৃথা aথর্বয্য় করার pেয়াজন েদিখ না। িনি n থাক। 
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(ucঃsের) –  iেয়ার টাiম sাটর্স নাo। 
p মালা 

বক      :  ধমর্ িক  ?   
যুিধি র :  ছেল বেল েকৗশেল আপনার aভী  িসd করাi pকৃত ধমর্।  
বক      : সুখ িক ? 
যুিধি র : aপেরর dদর্শা। যত িনকটজন হiেব ততi aিধক সুখ।  
বক      : dঃখ িক? 
যুিধি র : pিতেবশীর যেশাবৃিd, aথর্বৃিd, সুnরী stী iতয্ািদ।  
বক      : নয্ায় িক ?  
যুিধি র : ডাuির হiেত বি ত হiেল stী দহন।  
বক      : aনয্ায় িক?  
যুিধি র : uk কেমর্ পুিলশ আদালত iতয্ািদ িবরিkকর সংsাgিলর হsেkপ।   
বক      : sগর্ হiেত ucতর িক ?  
যুিধি র : েকnd aথবা রাজয্মntীর িসংহাসন।   
বক      : পৃিথবী হiেত grতর িক ?  
যুিধি র : পািটর্ (যখন েয পািটর্েত aবিsত)  
বক      : তৃেণর হiেত aিধক সংখয্ক িক?   
যুিধি র : ভারতবেষর্র রাজৈনিতক দল।   
বক      : সাফলয্ িক ?  
যুিধি র : সফটoয়য্ার েকাmানীর চাকুরী।   
বক      : বয্থর্তা িক ?  
যুিধি র : ভারতবেষর্র aিলিmক pেচ া।   
বক      : জনিpয়তা িক ?  
যুিধি র : সালমন খান নামক pাণীিবেশষ।  
বক      : কতর্বয্ িক ?  
যুিধি র : stীর আbার পালন করা। pেয়াজেন িপতামাতােক তয্াগ করা।  
বক      : সবর্ািধক লঘু িক?   
যুিধি র : রাজৈনিতক েনতার pিতrিত।  
বক      : সবর্ািধক িবsয়কর িক ?  
যুিধি র : ভারতবষর্ বিলয়া েদশ। েসেকnর o েসলুকাস সাkী।                               
বক      : পাপ িক ?  
যুিধি র : pভু, পয্াঁচ কিষেবন না। uk শbিট িডকশনারী বিহভূর্ত।  
p  েশষ। বক চkু িবsািরত কিরয়া িকয়ৎkণ তাকাiয়া রিহেলন। 
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aবেশেষ বিলেলন  - তুিম েদিখেতিছ সতয্i ভারতবেষর্র uপযkু কণর্ধার। ততঃ pাথর্না কর চার াতার মেধয্ কাহার 
জীবন চাo।  
 
     যুিধি র িকয়ৎkণ gীবােদশ চুলকাiেলন। তাহার পর কিহেলন iহার িবেশষ pেয়াজন আেছ িক pভ?ু রাজয্, 
িবষয় আশয় তথা েdৗপদীেক ব ন করা েয বড়i েবদনাদায়ক।   
 
বক      : বেট! আর কrুেkt যুেdর িক হiেব? ভীমাজুর্ন বয্তীত জয়লাভ কিরেত পািরেব?     
যুিধি র : pেয়াজন হiেব না pভু। িdতীয় পাশার রেণ হিsনাপুর িজিতয়া লiব।   
বক      : শকুিনেক পরাs কিরয়া?  iহা েতা কা jােন সmব হiেব না বৎস।    
যুিধি র : pভু আপিন িনতাni বয্াকেডেটড। ময্াচ িফিkং eর েকৗশল িকছুi েশােনন নাi িক? িক হiল? aসুs 
েবাধ কিরেতেছন? িকি ত বাির েসবন কিরেবন িক?  
 
     anরাল হiেত কৃ  আtpকাশ কিরেলন। সহােসয্ কিহেলন –‘িচnা কিরo না।’  েতামার কা jােনর সমৃিd 
aবেলাকন কিরয়া uিন িভরিম খাiয়ােছন। িকয়দবকােশ সুs হiেবন। আপাততঃ তুিম ei িবsরণবিটকা েসবন 
কর। যা িশিখয়াছ সব িবsৃত হo। নতুবা বয্াসেদব ভাড়ােট gnা লাগাiয়া আমােক বধ কিরেবন। েতামার 

াতাগণেক েতামার প ােত পাঠাiেতিছ।   
 
     যুিধি র বিটকােসবন কিরয়া সব িবsৃত হiেলন। গৃেহ aবতীণর্ হiয়া eক বৎসেরর aনুপিsিতর িনিমt 
েdৗপদীর ভালমn িনেলন। utের িক বিলয়ািছেলন েসকথা বয্াসেদব েলেখন নাi।     
 

* * * * *  
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নারীর aিধকার 
 

                                                                                                        ীমতী kা েদ 
 

     যুগ যুগ ধেরi পৃিথবী জুেড় নারী aবেহিলতা, িনপীিড়তা, িনযর্ািততা। তেব সমেয়র সােথ সােথ িশkা pসােরর 
কারেণ নারী তার িনেজর aিধকার aজর্ন করেত িশেখেছ বhেদেশi। তেব িশkার আেলা েযখােন েপৗঁছােত পােরিন 
েসiসব েদেশ আজo সমােজ নারীর aবsান aপিরবিতর্ত। পrুষতািntক সমােজ আজo নারী পrুেষর েসবাদাসী বা 
েভাগয্পণয্ িহেসেবi বয্বhত হয়। aথচ েয নারী সংসারেক পালন কের, রkা কের, পিরবারেক eিগেয় িনেয় যায়, 
তার েচােখর জেলর মূলয্ েকu েদয় না।  তাiেতা আজo পৃিথবীর আেলা েদখবার আেগi কনয্া rণ মৃতুয্ বরণ কের 
মাতৃ গেভর্i। আর কনয্াসnান জn েদবার aপরােধ মােক aতয্াচািরত হেত হয় আজীবন। িহnু ধমর্শাst aনুযায়ী 
েতিtশ েকািট েদবতা পূিজত হন আমােদর েদেশ যার aিধকাংশi মাতৃrপা। aনয্ানয্ rপধারী েদবতারাo শিkলাভ 
কেরন ei মাতৃ মূিতর্র শিkেত। aথর্- ধন- সmদ- সুখ- সমৃিd- jান- িবদয্া, মানুেষর জীবেনর যা িকছু কামনা 
বাসনা, মানুষ িকnt ei মাতৃrপা েদবীর কােছi কপৃা pাথর্না কের। আবার েসi মানুষi ঘের িফের েদবীর aংশ 
srপা কনয্া- জায়া- মাতােক aবেহলা কেরন, তখন তার মেন eকিট বাের জনয্o p  জােগ না েয, েস েদবীর 
আশীbর্াদ লােভর েযাগয্ িকনা। সব িনয়েমর েযমন িকছু বয্িতkম আেছ, েতমিন িকছু নারী আেছ যারা জিটলা-
কিুটলা বংেশাdতু। সংসাের তােদর aবsান েদবী মহামায়ার লীলােখলার eক aংশ মাt। মায়ার কয়ুাশাজাল িছn 
কের কতজন আেলার পেথ eিগেয় েযেত পাের ধুমাt তারi পরীkা। আবার িকছু মহামানবo আেছন যারা সব 
নারীেতi মাতৃrপ দশর্ন কেরন। িকnt ei বয্িতkমীেদর সংখয্া eতi নগনয্ েয সমােজর িচtটা aপিরবিতর্ত েথেক 
যায় যুগ েথেক যুগাnের।      
 
িহnুেদর aনয্তম ে  dিট ধমর্gn হল রামায়ন o মহাভারত। আজo িহnু ঘের ঘের ei dিট gn ঈ রjােন 
পূিজত হয়। কািহনী িবনয্ােসর চমৎকািরেt তৎকালীন ঐিতহািসক o সামািজক পটভূিমর িবেশষেt, গভীর jান গভর্ 
ধমর্তt pিত ীত করার কারেণ ei dিট মহাকাবয্ ধুমাt িহnুেদর কােছi নয়, aনয্ানয্ ধমর্াবলmীেদর কােছo 
সমান আকষর্ক o আদরণীয়। পৃিথবীর নানা েদেশর বh মিনষীরা িনেজেদর িলp কেরেছন ei d’িট gেnর গেবষণার 
কােজ eবং বাধয্ হেয়েছন মহাকােবয্র মূল ভাষা সংsৃতেক আয়t করেত।         
 
     রামায়ণ eবং মহাভারত ei d’িট মহাকােবয্র মুখয্ চিরেt েয d’জন নারীেক আমরা েদখেত পাi তাঁরা হেলন 
সীতা eবং েdৗপদী। eত যুগ পেরo বতর্মান সমােজ ei dিট নারীচিরt আজo সমg নারীজািতর pিতভূ। aিধকাংশ 
নারীi হেলন সীতাrপী। সবর্ংসহা ধিরtীর মতন সংsােরর ধারক o বাহক হoয়া সেto পিরবার o সমােজর 
aবেহলা o িনপীড়েনর িশকার হন তাঁরা। জীবেনর pিতিট পদেkেপ তাঁেক িদেত হয় aিgপরীkা। aথচ েস যুেগর 
aপর eকিট নারী েdৗপদী চিরtিট সmূণর্ িবপরীতধমর্ী। সmবতঃ িতিনi pথম নারীবাদী চিরt িযিন নারীর 
aিধকারেক pিতি ত করেত েচেয়িছেলন সmােনর সে । সীতা eবং েdৗপদী d’জেনi রাজনিnনী হoয়া সেto 
তাঁেদর জীবনচk িবে ষণ করেল েদখা যায় জn েথেক মৃতুয্ পযর্n জীবন পিরkমা সmণূর্ িভn পেথ পিরচািলত 
হেয়েছ। d’জেনর েকui িপতার ঔরসজাত বা মাতার গভর্জাত সnান িছেলন না। িবেদহ েদেশর রাজা জনক সীতােক 
লাভ কেরিছেলন ভূিম কষর্ণ করবার সময়। তাi তাi কনয্ার নাম েদoয়া হেয়িছল সীতা। পা াল েদেশর রাজা 
drপদ কrুবংশ ংস করার বাসনায় েয যj কেরিছেলন েসi যেjর আgন েথেকi েdৗপদীর জn। তাi তাঁর aপর 
নাম যাjেসনী। জনক রাজকনয্া জানকী eবং drপদ রাজকনয্া েdৗপদী জnলাভ কেরিছেলন িপতার icায়। তাi 
তাঁরা জগেত পিরিচত হেয়িছেলন িপতৃ পিরচেয়, মােয়র েsহcায়ায় নয়। সবর্ংসহা ধিরtীর গভর্জাত সnান সীতা 
জেnিছেলন িশ কনয্া rেপ eবং রাজা জনেকর েsহ ভালবাসায় pিতপািলত হেয়িছেলন ৈশশেব। sভাবতi তাঁর 
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চিরেt নারীর সহজাত সমs pকার gণাবলী pিতফিলত হেত েদখা েযত। aপর পেk েdৗপদীর জn হেয়িছল 
িশ কনয্া rেপ নয়, eক pাpবয়s নারীrেপ pিতিহংসার আgেনর মধয্ েথেক। সmবতঃ ei কারেণi িতিন 
জnাবিধ কেঠার মানিসকতার pতীক িছেলন।       
 
     সীতা eবং েdৗপদী যখন িববাহেযাগয্া হেলন, তখন uভেয়রi িববাহ হ’েলা sয়mর সভার মাধয্েম। ast িবদয্া 
পরীkায় পারদিশর্তার সাফেলয্ ীরামচnd লাভ করেলন সীতােক পtী rেপ। আর তৃতীয় পা ব মহাধনুধর্র aজুর্ন 
জয় করেলন েদৗপদীেক। িকnt e ঁেদর েকui িববািহত জীবেন সুখী িছেলন না। ভগবান ীিব ুর aবতারrেপ 
জেnিছেলন রামচnd eবং িব ুিpয়া লkী জn িনেলন সীতাrেপ। uভেয়র pিত uভেয়র ভালবাসা eবং িব াস িছল 
p াতীত। তবু তাঁেদর দাmতয্ সুখ িছল বড়i kণsায়ী। িপতৃসতয্ রkােথর্ রাম েচাd বছেরর জেনয্ বনবাসী হেলন। 
পিতpাণা সীতা তাঁর aনুগািমনী হেলন সংসার সুখ তয্াগ কের। কচুkী রাkসরাজ রাবেণর কপটতার িশকার হেলন 
সরলpানা সীতা। সীতার rেপ মুg রাবণ িকnt তাঁর েকশাgo করেত পােরন িন। সীতার মতন সতী সা ী েদবীেক 
sশর্ করেল রাবণ ংস হেয় যােবন ei aিভশাপ রাবণ িবsৃত হনিন। েঘারতর ভীষন যুেd রাবণ বধ কের রামচnd 
udার করেলন সীতােক।   
 
     pজাবৎসল রামচেndর সmান রkােথর্ িনেজর পিবtতা pমাণ করেত সীতােক িদেত হল aিgপরীkা। 
aিgপরীkায় সীতার পিবtতা pমািণত হoয়া সেto, পরপrুষ dারা aপhত হoয়ার aপরােধ রাজয্বাসী তাঁেক 
েদেশর রানী বেল sীকিৃত িদলনা। uপরnt pজার ক রামচnd বাধয্ হেলন তাঁর pানিpয়া জানকীেক িনবর্াসেন 
পাঠােত। িবনা বাকয্বয্েয় সমােজর ei aনয্ায় িবচার সীতা মাথা েপেত gহণ করেলন। িবরিহনী সীতার eকমাt 
সmল রiল sামীর pিত aগাধ ভােলাবাসা o িব াস। িনবর্াসেন থাকাকালীন তাঁর di পtু সnান জn িনল। েদেশর 
ভাবী রাজােক uপযkু িশkাদান কের িতিন বড় কের তুলেলন pকৃত মােয়র কতর্বয্ িহেসেব eবং পিরবার o েদেশর 
ভিবষয্েতর কথা মেন েরেখ। uপরnt তারা েযন িপতার সmান রkা করেত পাের। সমেয়র সােথ সােথ eকিদন 
সকেলi uপলিb করেত পারেলন সীতার মিহমা eবং aনুতp হেলন তাঁেদর aনয্ায় কেমর্র জেনয্। তাঁরা সmােনর 
সে  িফিরেয় আনেত চাiেলন মাতৃsrপা সীতােদবীেক। িকnt সমেয়র কাজ সমেয় না করেল তার ভফল পাoয়া 
যায়না, e কথা আেরা eকবার pমািণত হেলা। সীতা েscামৃতুয্ বরণ কের িফের েগেলন মা ধিরtীর গেভর্। যিদo 
তাঁর সnান পরবতর্ীকােল েদেশর রাজা হেয়িছেলন িকnt pজারা িনজ কমর্েদােষ হারােলা েদবী লkীেক।   
   
     eত যুগ আেগo েdৗপদী িকnt িনেজর icা বা aিনcার কথা বয্k করেত eতটুক ু িdধােবাধ কেরনিন। তাi 
sয়ংবর সভায় মহাবীর কণর্ িকnt pেবশািধকার পানিন কারণ িতিন িছেলন সূতপtু। aবশয্ েdৗপদী তখন কেণর্র 
আসল পিরচয় জানেতন না। তৃতীয় পা ব aজরু্ন িছেলন েdৗপদীর sেpর পrুষ যােক িতিন মনpাণ িদেয় 
ভােলােবেস িছেলন। িকnt ভােগয্র িন ুর পিরহােস পিতগৃেহ eেস জানেত পারেলন িতিন eকমাt aজরু্েনর পtী 
নন, প পা েবর পtী যাঁরা pেতয্েকi িববািহত eবং eকািধক পtী বতর্মান। সপtীেদর মতন িতিন িকnt িনেজেক 
sামীেদর েভাগয্বst বা েসবাদাসী বেল েমেন িনেলন না। তাঁর বুিdমtা, িবচkণতা eবং সাহিসকতা তাঁেক িদেয়িছল 
pধানা মিহষীর sীকিৃত। ধ ুতাi নয় প sামীর pেতয্কেক িতিন িনিদর্  সময় েবঁেধ িদেয়িছেলন তাঁেক কােছ পাবার 
জনয্। sামীরাo তাঁর ei িনয়ম িন াভের পালন কেরেছন যা eক কথায় aভাবনীয়।   
 
     indpেs aহ ারী dেযর্াধনেক িতিন বয্ে ািk করেল েসi aপমােনর pিতেশাধ িনেত dেযর্াধন সুেযােগর 
aেপkায় িছেলন। কপট পাশা েখলায় েকৗরবরা পরািজত কের পা বেদর সবর্sাn কেরিছেলন। eমনিক েdৗপদীেকo 
তারা বািজ রাখেত বাধয্ কেরিছেলন। যুিধি র পরািজত হেল pিতিহংসাবশতঃ dেযর্াধন unুk সভাঘের েdৗপদীেক 
লাি ত কেরিছেলন নানাভােব। তাঁর বstহরণ কের তাঁেক চূড়াn aপমািনত করার েচ া aবশয্ বয্থর্ হেয়িছল কেৃ র 
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কপৃায়। লাি তা েdৗপদী সবর্সমেk ei pিতjা কেরিছেলন েয যতিদন পযর্n িতিন েকৗরেবর রেk তাঁর েকশ েধৗত 
করেত না পারেবন ততিদন পযর্n িতিন েকশসjা করেবন না, unুk রাখেবন। তাঁর ei pিতjায় সকেল ভেয় 
িশিহিরত হেয় uেঠিছল। eমনিক রাজা ধৃতরা o। িতিন বুেঝিছেলন েকৗরবেদর আকােশ িবনােশর কােলা েমঘ ঘিনেয় 
আসেছ। তাi িতিন পtুেদর কােছ aনুেরাধ কেরিছেলন পা বেদর যথাসবর্s িফিরেয় িদেত। িকnt িনয়িত েক খ ােত 
পাের?  মহাভারেতর যুেd েকৗরব বংশ ংস হ’েলা আর েdৗপদী তাঁর pিতjা পালেন sাথর্ক হেলন।  
 
     eেহন নারীবাদী েdৗপদীর মেনo িকnt dঃখ িছল আজীবন। তাঁর sামীরা ধািমর্ক, বীর eবং সতয্বাদী িছেলন 
তেব িবচkণ িছেলন না। রাজনীিতর কটূ -েকৗশল তাঁেদর জানা িছল না। িনেজর stীেক পাশা েখলায় বািজ রাখার 
মতন গিহর্ত কাজ তাঁরা কেরিছেলন আর েdৗপদীেক সভাগৃেহ সবর্সমেk aপমািনত হেত েদেখo তাঁর বীর sামীরা 
তাঁেক রkা করেত েচ া কেরনিন। েকৗরব বংশ ংস হoয়ার পর পা বরা েদেশর রাজা হেলন। িকnt মহাভারেতর 
িব ংসী যুেd eত মানুেষর মৃতুয্ তাঁেদর রাজয্ জেয়র আনn েথেক িবরত কের রাখল। েdৗপদীসহ তাঁরা েগেলন 
িনবর্াসেন। পাঁচ পtু সnােনর জn েদoয়া সেto িতিন মাতৃেtর সুখ েথেক বি ত িছেলন। িনবর্াসনকােল aরেণয্ -
পবর্েত থাকেত হেব বেল তাঁর িশ পুtেদর মােয়র সাহচেযর্ রাখা হয়িন। তাঁর পাঁচ পুেtরi মৃতুয্ হয় েdাণাচােযর্র 
পুেtর হােত। ei dঃখo েdৗপদীর জীবেন aসীম েবদনা বেয় eেনিছল। যিদo তাঁেক সীতার মতন aিgপরীkা 
িদেত হয়িন তবুo তাঁর জীবেন সুেখর sৃিত িবরল। িনবর্াসন কােল িহমালয় পাহােড় মন করার সময় গভীর খােদ 
পিতত হেয় তাঁর মৃতুয্ হয় । তখনo তাঁর sামীরা তাঁেক রkা করার েচ া কেরন িন। কারন ধমর্বীর যুিধি র িব াস 
করেতন মায়ার বnন িছn হেলi মানুষ মৃতুয্র পর মুিk লাভ কের।      
 
     রামায়ণ -মহাভারেতর যুেগর পর aিতবািহত হেয়েছ হাজার হাজার বছর। নারীর জীবেন সংঘিটত হেয়েছ aেনক 
পিরবতর্ন। stী িশkা, নারীর সমানািধকার, নারীর সপেk aেনক আiিন বয্বsা সরকােরর পk েথেক gহণ করা 
হেয়েছ।  কনয্া rণ মৃতুয্ বn করেত মাতৃগভর্s সnােনর িল  িনধর্ারণ করা দ নীয় aপরাধ। িশkার আেলাক pাpা 
নারীরা আজ পrুেষর নয্ায় সমােজর সবর্sেরর কমর্যেjর সমান aংশীদার। তাঁরা িনেজর পিরবার eবং কমর্েkেtর 
দািয়t সমানভােব পালন করেছন িনপুণতার সে । তবoু মেনর গভীের eকটা p  বারবার েজেগ oেঠ, নারী িক 
সিতয্i তার pাপয্ সmান aজর্ন করেত েপেরেছ জীবেনর pিতিট sের? কতজন নারী তাঁর িনেজর পিরচেয় সমােজ 
পিরিচত হেয়েছন? পািরবািরক চােপ কতজন নারী তাঁর pিতভার েযাগয্ মাযর্াদা লাভ করেত পােরন? জীবেন 
নারীকতটকু ুিনরাপদ? নারীেক লাি তা, ধিষর্তা হেত হেc শহের gােম সমােজর সবর্t।  তবুo আমরা মহাসমােরােহ 
নারীিদবস পালন কির pিতবৎসর।      
 
     নারীেক তাঁর aবলা rপ তয্াগ কের হেত হেব সবলা। eকাধাের সীতা o েdৗপদীর মত পালনকt র্ী eবং েযাগয্তা 
aনুযায়ী pাপয্ সmােনর aিধকািরণী। পrুেষর uপর িনভর্রশীল না হেয় িনেজেক রkা করার যাবতীয় েকৗশল তােক 
আয়t করেত হেব। কনয্া, জায়া বা মাতার পিরচেয় নয়, নারী তার িনেজর পিরচেয় সমােজ েযিদন সmােনর সে  
পিরিচিত লাভ করেব, েসিদন হেব তার নারীজেnর সাথর্কতা। eকমাt নারীi পাের aবkেয়র হাত েথেক সমাজেক 
রkা করেত। তারi হােতর েছাঁয়ায় ei পৃিথবীেত েনেম আসেব সুখ, শািn, সমৃিd। েদবীর aংশ srপা নারী েসিদন 
লাভ করেব তার েযাগয্ সmান। েসিদন সাথর্ক হেব নারীিদবস পালন।   
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aেপkা 
 

                                                                                                িদলীপ কুমার চkবতর্ী 
 
     ছয় সাত বছর আেগকার কথা। মুmাi িগেয়িছলাম eকটা aিফেসর কােজ। oরিলেত aিফেসর কাজ িবেকেলর 
মেধয্i েশষ হেলা। পেরর িদন dপুের বয্া ােলাের িফের যাবার াiট। িকছু িজিনসপt েকনবার জনয্ eকটা টয্ািk 
কের দাদাের eেস েগলাম। আেমর সীজn । রাsার dধাের আলফাn েসা আম িবিk হেc। েলাভ সামলােত পারলাম 
না। দরদাম কের eক বাk আম িকনলাম। ময্াডােমর aডর্ার aনুযায়ী েফািlং ছাতা, গাuন iতয্ািদo িকনলাম। 
তারপর েহােটেল িফের আসার জনয্ টয্ািk ধরার জনয্ eকটু eেগােতi েচােখ পড়ল দূর েথেক eকজন ভdেলাক 
আসেছন, eকটু েচনা েচনা লাগেছ। আমার কেলেজর সহপাঠী aমেরশ মেন হেc। ভdেলাক কােছ আসেতi মুখ 
িদেয় েবিরেয় েগল –  aমেরশ? ‘আের িদলীপ তুi’ বেল জিড়েয় ধরল আমায় aমেরশ।    
 
     যাদবপুর েথেক iি নীয়ািরং পাশ করার পর আিম চেল যাi gজরােত আর aমেরশ eকটা নামকরা কনসালিটং 
ফােমর্র চাকির িনেয় pথেম মুmাiেত আেস, পের েবশ িকছুিদন আেমিরকায় িছল বেল জািন। আমােদর dজেনর পাশ 
করার পর ei pথম েদখা pায় পয়ঁিtশ বছর পের। pথম  pথম িচিঠর মাধয্েম িকছুটা েযাগােযাগ িছল, িকnt d 
িতন বছর পের তাo আেs আেs বn হেয় যায়।  aমেরশ বলল ‘চল eকটু চা েখেত েখেত গl করা যাক’। আমরা 
dজন কােছi eকটা েরs ুেরেn ঢুকলাম।  চা আর পােকৗড়া েখেত েখেত পুরােনা িদেনর sৃিত েরামnন r হল। 
সেতয্নদার কয্ািnন, লাiেbরী, িঝল,  িঝেলর uপর সাঁেকা, তারপের আট্র্ s  কেলজ iতয্ািদ।   
 
     তেব eখন আর aমেরশ আেগকার মেতা ফিুতর্বাজ নয় বেল মেন হল। eকটু গmীর হেয় েগেছ। মেন হল 
েকাথায় eকটা চাপা dঃখ আেছ। aমেরশ িজেjস করল –  ‘িদলীপ তুi েকান েহােটেল uেঠিছস?’ আিম বাndার 
কােছ eকটা েহােটেলর নাম বললাম। aমেরশ বলল-  ‘েশাn  , তুi েহােটল েথেক েচক আuট  কের েন। আিম েতা 
সাnাk ুেজ থািক রাতটা আমার বািড়েত কাটা। কাল েতা শিনবার সুতরাং আমারo aিফেস যাoয়ার তাড়া থাকেব 
না। েতােক আিম েছেড় েদব’। আিম বললাম-  ‘েসেতা মn হয় না, িকnt েতার বািড়েত িগেয় হঠাৎ uঠেবা, েতার বu 
েছেলেমেয়রা apstেত পড়েবনা?’  
‘আের না –  আিম েতা বািড়েত eকলাi থািক।’   
‘তার মােন?’  
‘মাধবী েতা চার বছর আেগi মারা  েগেছ হঠাত হাটর্  েফল কের।’  
‘েসিক eতkণ েতা বিলস িন। আর েতার েছেল?’      
‘েসেতা আেমিরকায় eম eস করেত িগেয় আর েফেরিন, oখােনi চাকির করেছ।’ 
আমার মুখ িদেয় িকছুkণ েকানo কথা েবেরাল না। oেক আর িরিফuজ করেত পারলাম না। বললাম, ‘তাহেল চl ।’ 
aমেরশ oর েমাবাiল িদেয় াiভার েক েফান কের গািড়টা েরs ুেরেnর কােছ িনেয় আসেত বl ল। oর সে  
গািড়েত িগেয় েহােটল েথেক েচক আuট কের oর বািড় েপৗঁছালাম।   
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     aমেরেশর য্াটটা েবশ বড়। আর েবশ সুnর সাজােনা। আিম বললাম –  ‘বাঃ েতার বািড়টা েতা েবশ সুnর।’  
‘হয্াঁ eসবi মাধবীর আiিডয়া। পুেরা iনিটিরয়ার o িনেজ দাঁিড়েয় েথেক কিরেয়িছল। িকnt eখন আিম ভােলা কের 
েমn েটn  করেত পারিছ না।’ aমেরশ eকটা ঘর েদিখেয় বলল, ‘তুi eখােন েতার লােগজ েরেখ ে শ হেয় েন। 
আিমo আসিছ তারপর আ ায় বসা যােব।’ িমিনট দেশেকর মেধয্i dজেনi পাজামা পা াবী পের িয়ং rেম eেস 
বসলাম। aমেরশেক বললাম –  ‘েতার েছেল কেব িফরেব িবেদশ েথেক? oর eবার িবেয় িদেয় েদ। েতার সে  
েফান কথা হয়েতা?’ aমেরশ বলল - ‘হয্াঁ ের েরাজ কথা হয়। amর খুবi িbিলয়াn বুঝিল। eম আi িট েত eম eস 
e চাn পাoয়া চাি খািন বয্াপার নয়। oর েতা পাশ করার সে  সে i চাকির। শীগিগিরi gীন কাডর্ পােব। oর 
eকজন আেমিরকান গাl র্ে n আেছ। নাম িলnা। খুব ভাল েমেয়। oর সে o েফােন কথা হয়।’     
  
     আরo িকছুkণ কথার পর aমেরশ বলল –  ‘চল eকটু ি ংক করা যাক।’ আিম ি ংক কিরনা েন বলল –  ‘তুi 
আর মানুষ হিল না। তাহেল তুi েকাl ি ংকসi খা।’ বেল আমােক eকটা gােস েকাl ি ংকস িদেয়  িনেজ eক 
েপগ hiিs িনেয় বসল। oর চাকির জীবেনর কথা, মাধবীর সে  েpম eবং িবেয় হবার কথা iতয্ািদ নানা িবষেয় 
কথা বলেত বলেত রাত নটা েবেজ েগেলা। aমেরশ বলল -  ‘ei দাঁড়া, িডনারটা aডর্ার িদেত হেব। কােছi ভােলা 
eকটা েরs ুেরn আেছ। বl  িক খািব?’ আিম বললাম –  ‘তুi যা ভাল বুিঝস aডর্ার েদ।’ aমেরশ বলল –  ‘oেদর 
মাটন িবিরয়ািন আর কাবাব খুব ভােলা।’ আিম বললাম –  ‘তাহেল তাi aডর্ার েদ।’ o েফােন aডর্ার িদেয় িদল। 
আধঘnার মেধয্ খাবার eেস েগেলা। খাবার পর aমেরশ বলল –  ‘তুi eবার েয় পড়েত পািরস। আিমেতা aেনক 
রােt i। aিফেসর eকটা ফাiল েদখেত হেব আর amেরর েরাজ রােt েফান আেস লয্াnলাiেন। oর সে  কথা 
না বলেল আমার ঘুম হয় না।’   
 
     আিম েসিদন টায়াডর্ িছলাম তাi তাড়াতািড় েয় পড়লাম। পেররিদন aমেরশ আমােক eয়ারেপােটর্ েছেড় িদল। 
বয্া ােলাের েপৗেঁছ oেক আর সে  সে  েফান করা হেলা না। ভাবলাম oেতা aেনক রাত aিb েজেগ থােক eকটু 
েবশী রােতi েফান করব। রাত eগােরাটা নাগাদ েফান করলাম। েফান করার সময় আমার মাথায় eকটা d িুম 
করার মতলব eেলা। eগােরাটা নাগাদ েফান করলাম। েফান করার সময় আমার মাথায় eকটা d িুম করার মতলব 
eেলা। আিম oর লয্াnলাiেন গলাটা eকটু as  কের েযন দূর 
েথেক েফান করিছ eiভােব বললাম ‘হয্ােলা’। oiপাশ েথেক aমেরশ 
বলল – ‘হয্ােলা amর –  তুi আজকাল eকদম েফান কিরস না েসi 
িতনমাস আেগ eকবার কেরিছিল। েরাজ েতার েফােনর aেপkায় বেস 
থািক সারা রাত ধের। ভােলা আিছস েতা?’ আিম আর িকছু বলেত 
পারলাম না। আেs আেs েফােনর িরিসভারটা েরেখ িদলাম।  
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সmেn আমার ি
আমার হয়িন। 
। ei pথম আ
িদন uিন kাস
েস sিmত হেয়
eকিট ঘােস ভ
ােন নােচর kা

িফস ঘর। তােত

াসাঁেকােত kাে
নীেচর তলার 

সi জানা কথাg
লায় ঘুেড় েবড়া

া েটেন েকানo
সi িদেনর কথ
কত েকালাহল

গর সূচনা ত e
পাoয়া। সািহত
ছর। িকnt পাশ
tরন ei বািড়

র জnিদবেসর
খুব সুnর কের

তাম কত গান, 
আিম aেনক
eখনo তা e

নয়। আিম eক
মেনর কথা 
র রচনায় নারী
ীবেনরi আকিু
ei ক , যntনা
ভব কেরিছেলন
েগনা।     

              

ভাগয্ েয, আিম
িচnাধারা pকা
আিম যখন র

আমার েজাড়াস
সo িনেয়িছেলন
য়িছলাম। েসট
ভরা মাঠ। েযট
াস হত। আমার
ত িকছু েলাক 

ােসর aবসর 
ঘরgেলা িছল

gেলার সােথ 
ােতন। মােঠর 
o কােজর েল
থা। েসিদন ম
ল মুখর িছল।
ei বািড় েথে

তয্, স ীত, িচ
শ করার পরo 
িড়েত। িযিন আ

র uৎসব েজাড়
ের সাজােনা হত

কিবতা। গরে
ক েছাট বেয়স
eমন েরখাপাত
কজন নারী হ
রবীndনাথ e

রীেদর মমর্ েবদ
িত। কিবতায় 

না, dঃখ রবীnd
লন। িকেশারী ব

eকিট না
               

ম রবীndনাথ ঠা
কাশ করবার সুে
রবীndভারতীেত
াসাঁেকা ঠাকুর 
ন। তখন oখাে
টা 1958 সাল
টা পরবতর্ীকাে
র aবাক লাগ
কাজ করত। 

সময় আিম e
ল সয্াঁতসয্াঁেত
ei বািড়র ঘ
সামেনর বড়

লাক বিসেয় র
মহাpলয় হেয়িছ

 কত িবিশ  ব
েকi। েমেয়েদ
চtকলা িক পা

আিম pায়i ে
আমােদর সারা 

ড়াসাঁেকা pা
ত ম ; সাজাে
েমর িদন, িকnt
স েথেকi রবী
ত কের আেছ

হেয় মন- pাণ
eত গভীর ভা
দনা pকািশত 
পাi আমার d

ndনাথ eকজন 
বেয়স েথেক র
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ারীর দৃি ে
              

ঠাকরু o কিব ন
সুেযাগ েপলাম
ত ভিতর্ হলাম 
বািড়েত পা র
েন নতুন িবিl

ল। েচােখ পড়ে
েল s ুেডnেদর
গত ei েভেব

   

ei বািড়টা ঘুে
ত, eকট ু anক
ঘরgেলা েমলা
ড় বারাnায় দাঁ
রাখত। েয ঘে
িছল। শনূয্ বািড়
বয্িkর e বা

দর নতুন ভােব
াiিন আমরা 
েযতাম। ei ঠ
ভারতবেষর্র গ

েন হত। aিত
ােনা হত, েয ঘ
nt eতটুকু kািn
বীndনােথর গl
ছ যা েকানo 

িদেয় িব াস
ােব aনুভব ক
হেয়েছ।  তাঁর
dঃখ, যntনা o
পrুষ হেয়o ি

রবীndনাথ পড়ি

েত di কি
              

নজrল iসল
। pথেম রবীnd

ম তখন oর না
রাখা। আমােদ
lং ৈতির হয়িন
েলা মs বড় e
র আ ার জায়
েয, eত বড় 

ঘুের েদখতাম।
কার। আমার 
ােত চাiতাম। 
াঁিড়েয় েভেবিছ
ের িতিন pয়া
িড়েত ঘুরেত ঘু
ািড়েত পােয়র 
ব শািড় পরার
ঠাকুর বািড় ে
ঠাকরুবািড় আ
গেবর্র মানষু। 

িত সুnর সমা
ঘের রিব ঠাকরু
িn আসত না। 
l, কিবতা 

িদন মুেছ 
স কির েয, 
কেরিছেলন 

র গােন িন 
o আনেnর 
িনিবড়  

ড়িছ। আজo p

িব 

               

লাম ei di ি
ndনাথ সmেn ব
াম িছল ‘eকাে
দর inারিভu
িন। ei েজাড়াস
eকিট লাল রে
ায়গা হেয়িছল
বািড় েকানo

 আমার ভাির
রবীnd ঠাকুের
আমার মেন 

িছ, ei বারাn
াত হেয়িছেলন
ঘুরেত মােঝ ম

ধুেলা পেড়েছ
র sাiল ei 
েথেক? ঠাকুর 

আমার পরম d
       

মােবশ। েসিদন
র pয়াত হেয়ি
মনটা পিরপণূ

pবীন বয়েস o

           aি

িবখয্াত কিব, 
বলিছ। o ঁেক চ
েডমী aফ ডা

u িনেয়িছেলন 
াসাঁেকা ঠাকুর 
েঙর বািড়। বাি
। মােঠর েশেষ
 েলাকজন েনi

র ভাল লাগত 
রর েছেলেবল
হত, eiসব ঘ

nায় আমােদর 
ন েসi, ঘের 
মােঝ ভাবতাম
ছ। bাh সমাে
ঠাকুরবািড়র 
বািড়েত আম

dার িছল। েছা

ন খুব েভাের 
িছেলন। েদখত
ণর্ হেয় েযত e

র েলখা পড়েত

aিনমা gp 

সািহিতয্ক o 
চাkষু েদখার 
াn ামা en 
uদয়শংকর। 
বািড়েত kাস 

ািড়র সামেনi 
ষ িছল রথীnd 

নi। আেছ d-

eভােব ঘুের 
লা পড়া িছল।
ঘের কিবgr 
েছা  রিবেক
ঢুেক aনুভব 

ম েয, eকিদন 
েজর পtন o 
বuেদর কাছ 

মার যাতায়াত 
া  রিবর কিব 

চেল েযতাম 
খতাম মানুেষর
eক aভূতপূবর্ 

ত eতটুকু 

 



 

 

 
     বতর্মা
েচ া করে
থাকা uিচ
িবখয্াত গা
সiুেডেন ে
পুরsার েদ
aবশয্ মেন
“জীবন মর
 বnু েহ আ
   
     রবীnd
থাকতাম। 
ছিব েদেখি
পেড়। ঘের
পেড় আেছ
েপেয় েগল
oরঁ ঘেরর
লাগত o ঁর
কিব। পরব
ম  ফেুল 
বেস আেছ
জেনয্ তখ
oখােনi িত
 
     নজr
েলেখিন। o
aেনক জন
গােয় কাঁটা
 
     বাংলা
বাংলােদশ
আমােদর 
িব িবদয্াল
সমািধর ক
aেনক বার
িব াম কর

ােন েদখিছ, রব
েছন রবীnd বয্
চত। রবীndনাে
গায়েকর গানেক
েবড়ােত িগেয়
দoয়া হেয়িছল
ন পড়েব –   
রেনর সীমানা

আমার রেয়ছ দ

ndনাথেক েযমন
কািজ সােহেব

খিছলাম। eত ব
র ঢুেকi েদিখ
ছ, আর িতিন 
লাম েয েবিরেয়
র েভতর িদেয়i
র ei পরণিত
বতর্ীকােল  িk
ফেুল ভরা থা

ছন, চািরপােশ
খন িবশাল লাi
িতিন জীবেনর 

rল গােনর জগ
oনার শয্ামা স
নিpয় গান রচ

টা েদয়। দািরd

ােদশ চেল 
শ সরকার o

কিব নীরব 
লেয়র েভতের
কােছ িগেয় d
র িগেয়িছ, নীর
রছ। ফুেলর আ

রবীnd স ীত e
য্াn করা যায়
েথর সৃি  আম
ক aনয্ভােব 

য় আমার েসৗভ
ল েসiসব পদ

া ছাড়ােয়  
দাঁড়ােয়।"      

ন আিম েচােখ 
বর বড় েছেল 
বড় েচাখ আে

িখ eকজন sা
তা কিুচ কিুচ 
য় েসাজা বািড়

য়i েযেত হত।
ত েদেখ। নজr
kে ফার  েরাে
াকত। আসেত

শ ধু ফলু আর
iন। তারপর 
েশষ িদন পযর্

গেত aবাধ িব
স ীত আজo 

রচনা কেরেছন
d, কিবেক kত

যাoয়ার পর
খােন o ঁেক 
িছেলন, নীর

র oেঁক সমািধs
dা জািনেয়িছ
রব িছেল। আ

আসের আর েত
* * *

eর সুর পিরবত
য় িকনা। eটা 
মােদর ভারতব
গাoয়ার sধর্

ভাগয্ হেয়িছল
দক। আমার ম

েদিখিন, িকnt
সবয্সাচীর stী

েগ কখেনা েদি
াsয্বান বয়s 
চ কের িছঁড়েছন
িড় চেল eলাম

 uিন আমােক
rেলর কিবতা
েড আমােদর 

তন বড় বড় সা
আর ফলু। েকu 

বাংলােদশ sা
যর্n িছেলন। 

িবচরন কেরেছ
জনিpয়। িতিন

ন। তাঁর িবখয্াত
ত িবkত কেরে

র uিন কেয়
খুবi ভালভা

রেবi eকিদন
s করা হয়। ঢ

ছ। মেন মেন ব
আজ eখােন িচর
তামায় েদখবনা
* * * 
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তর্ন কের গাi
েয েঘারতর a
বেষর্র িবরাট স
ধর্া েদoয়া হয় 
o ঁেক েদoয়া 

মেন হয় আিম য

nt কািজ নজr
stীর সে  আমা
িখিন। pথম ে
মানুষ eকিট 
ন। আমােক ে
। পের aবশয্ 
ক বড় বড় েচা
া o গান আম
পাড়ার সরকা
ািহিতয্ক o গা

u হয়ত গাiেছ
sাধীন হoয়ার 

ছন। eরকম ি
িন িনেজo খুব
ত কিবতা দূগর্

রেছ। ei দাির

য়ক বছর েবঁ
ভােব েরেখিছে
ন চেল েগেল
ঢাকা েবড়ােত 
বললাম, েতাম
রকােলর জনয্ 

না। আমার pনা

iেছন। aকারে
aনয্ায়। uিন 
সmদ। পৃিথবী

য় বেল আমার 
েনােবল পুরs
যখন মৃতুয্পথ

rলেক আিম a
ার বnুt হেয়ি
েযিদন oেদর 
ট েছাট খােট ব
েদেখ বড় বড় 
aেনকবার িগ

চােখ েদখেতন 
মার খুব েবিশ 
ার েথেক খুব ঘ
ায়ক গািয়কা।

ছন েলর জলস'
পর মুিজবর 

িবিভn ধরেনর
ব ভােলা গান ক
গর্ম িগির কাn
রdi o ঁেক মহা

বেঁচিছেলন। 
েলন। িকnt 
লন।  ঢাকা 

িগেয় েসi 
মার সামেন 
য্ নীরব হেয় 
নাম িনo।   

েণ িকছু িমuিজ
যা সৃি  কের

বীর aনয্ েকা
র জানা েনi। 
sার। oখােন স
থযাtী হব, তখ

aেনকবার েদে
য়িছল। কািজ স

বািড় িগেয়িছল
বেস আেছন। 
েচাখ কের ত

িগেয়িছ েসi 
pিতবার। তখ

শ পড়া িছলনা
ঘটা কের o ঁর
সারািদন যাব

সায় নীরব েক
রহমান কিবে

র গান o কিব
করেত পারেত

nার মr। ei
হান কেরেছ।  

িজক রাখেছন গ
র েগেছন িঠক 
ানo েদেশ তাঁ
আমার পরম 
সাজােনা আেছ
খন তাঁর eকিট

েখিছ। eকi প
সােহবেক েদখ
লাম, েস কথা
সামেন িকছু 

তাকােলন। আি
য্ােট। েভতের

খন ভয় েকেট
। েনিছলাম 

র জnিদন পাল
বত নতাম। ে

'ফুকন কিব । ক
েক বাংলােদেশ

িবতা uিন ছাড়
তন। েছাটেদর 
i কিবতািট ন

গােনর মেধয্। 
েসi রকমi 

তােঁদর েকানo 
েসৗভাগয্ েয 

ছ যােদর ei 
িট গান আমার 

পাড়ায় আমরা 
খার আেগ oর 
া আজo মেন 
েছড়ঁা কাগজ 

আিম eমন ভয় 
র েযেত েগেল 
ট েগেছ। dঃখ 
uিন িবেdাহী 

লন করা হত। 
েদখতাম কিব 

কিবেক েদখার 
শ িনেয় যান। 

ড়া আর েকu 
জেনয্o িতিন 
নেল কার না 



 

22 
 

মায়াবী কা নজ া 
 

                                                                                                     utম কুমার বিণক 
 
     সুpতীেকর ঘুমটা সূযর্ oঠার aেনক আেগi েভে  েগিছল। পাহােড় eমিনেতi সূযর্ uঠেত aেনক েবলা হেয় 
যায়। ঘন কয়ুাশায় আকাশটা ঢাকা থােক বেল। গত িতন িদন ধের সকাল ন’টার আেগ সূেযর্র আেলা েদখাi েযত না। 
িবগত সেnয্েত ei বয্াপারটা িনেয়i o আেলাচনা করিছল oর stী, পািপয়ার সােথ। তেব িক িনেজর aজােni oর 
সূেযর্াদয় েদখার বাসনাটা মেনর মেধয্ েগঁেথ েগিছল? আর ei জেনয্i িক oর ঘুমটা তা’তািড় েভে  েগিছল? 
বnুেদর েথেক েজেনিছল েয দািজর্িলং টুয্ির  লেজর pায়  pেতয্কটা ঘর েথেকi কা নজ া েদখেত পাoয়া যায় 
সুs  ভােব। িবেশষ কের সূেযর্র আেলা যখন কা নজ ায় pিতিবিmত হয়। িকnt িবগত িতন ধের pকৃিত েদবী 
েসটা সmব হেত েদন িন বেল oেদর মনটা eকটু uদাস হেয় িছল।  oরা কা নজ া েফিসং eকটা িডলুk rম 
িনেয়িছল েযটার সােথ eটাচড্  বয্ালকিনo িছল।     
 
     সুpতীক মাংিক কয্াপটা মাথায় িদেয় আর গােয় কmলটা জিড়েয় িনেয় বয্ালকিনেত রাখা েচয়ারটােত বেস পড়ল 
কয্ামকডর্ার আর াiপডটা হােত িনেয়। পািপয়া তখন গভীর নীdায়। iেc কেরi জাগায় িন oেক। গতকাল 
দািজর্িলংeর aেনক gেলা টুয্ির  sট েদেখ েবশ টায়াডর্ হেয় পেড়িছল o। kমশ কয়ুাশায় েছেয় থাকা aদূেরর 
গাছপালা, বাড়ী- ঘর gেলা েযন eকটু s  হেত r করল। সুpতীেকর মনটা eক aজানা আনেn েরামাি ত হেয় 
uঠল। তেব িক আজ সূেযর্াদয় েদখেত পােব? দূেরর পাহাড় gেলার পা র্েরখা kমশ দৃি েগাচর হেত লাগল। হাlা 
নীলাভায় ঢাকা পাহাড় gেলার গােয় লালেচ- েসানালী আভা সুs  হিcল kমশ। সুpতীক াiপেডর uপর 
কয্ােমরাটা সািজেয় েরেখিছল eiেভেব েয, কা নজ া pিতভাত হবার iি ত পাবা মাt কয্ামকডর্ােরর েরকডর্ 
বাটনটা েpস কের েদেব o।         
 
     pায় ঘnা di aেপkার পর pকৃিত েদবী েযন সুpতীেকর uপর pসn হেলন। eত aপrপ দৃশয্ o েযন আেগ 
কখন েদেখিন! কয্ামকডর্ারটা চালু কের িদেয়িছল েবশ িকছুkণ আেগ। o ঘের িগেয় পািপয়ােক ঘুম েথেক তুেল 
িদেত চাiল। পািপয়া েচাখ dেটা কc েল গােয় কmলটা জিড়েয় িনেয় বারাnায় eেস বসল। oর মেন হিcল, o েযন 
েকান sp রােজয্ রেয়েছ। eরকম দৃশয্ o আেগ কখন েদেখিন। oরা dজেন িনবর্াক হেয় েগিছল। আকােশর গােয় eত 
রেঙর ছটা oরা eর আেগ কখন েদেখিন েয!    
 
     সূেযর্র িকরণ kমশ েতজ হিcল। আর তাi কা নজ া 
aেনক েবশী s  হেয় আসিছল। পািপয়া oর মেনর আনn 
আর ucাস ধের রাখেত পারিছল না। েচয়ার েথেক uেঠ 
দাঁিড়েয় সুpতীেকর কাঁেধ হাত েরেখ সরেব বেল uঠল-
“িহমালেয়র পবর্তমালার eরকম aপrপ েসৗnযর্ আিম আেগ 
কখন েদেখিন। e েয আমার কlনাতীত! তুিম আমােক না 
জাগােল বড় আপেশাস েথেক েযত! eকটু আেগo কা নজ া 
েকমন লালেচ- েসানালী আভায় িনেজর েসৗnেযর্র মায়ায়  
আমােদরেক মুg কেরিছল, আর eখন সূযর্ িকরেণর েতজ  
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বাড়ার সােথ সােথ তুষাের ঢাকা ধবল কা নজ া sমিহমায় েকমন ভাsর হেয় uেঠেছ!” সুpতীক মাথা েনেড় oর 
কথায় সায় িদেয় বলল- “তুিম জান, িহমালয় পবর্তমালার ei পবর্তশৃ , কা নজ া 8, 586 িমটার aথর্াৎ 
28, 169 ফটু u ঁচু! eিট পৃিথবীর তৃতীয় ucতম পবর্তশৃ । সিতয্i সাথর্ক হেয়েছ আমােদর দািজর্িলংe
আসাটা।”     
 
     বািলেশর পােশ রাখা েমাবাiলটা বাজেতi oরা dজেনi eকটু চমেক uঠল। পািপয়ার ঘের িগেয় েমাবাiল 
েফানটা ধরেত eকটু েদরী হেয় েগিছল। o pাn েথেক, oেদর েছাট েমেয়, িsgার ক sর  েভেস আসল। “মা, 
েতামরা িক eখেনা ঘুেমািcেল? সবাi ভাল আছ েতা? দািজর্িলংe ঠা া েকমন?” পািপয়া uৎফlু হেয় বলেলন -  
“বাপের বাপ! কতgেলা p  করিল বলত? হয্াঁ, আমরা dজেনi ভাল আিছ। eখােন সাংঘািতক ঠা া। েবাধ হয় 
পাঁচ- ছয় িডgী িকmা তার েথেক হয়ত কমi হেব। েতার বাবা েতা েসi েভার েবলা েথেকi মুিভ কয্ােমরা িনেয় 
বারাnায় বেস রেয়েছ কা নজ ার ছিব তুলেব বেল।” eকটু েথেম আবার বলেত লাগেলন -  “আজেকর িদনটা 
সিতয্i েযন সাথর্ক হল। eত aপrপ দৃশয্ আিম েকানিদন েদিখিন eর আেগ। সূেযর্র আেলায় কা নজ ার েশাভা 
েয eত সুnর, মেনারম হেত পাের, তা িনেজর েচােখ না েদখেল িব াস করা খুবi কিঠন। েতারা যিদ আসেত 
পারিত, তেব িক না ভালi হত! ভাল আিছস ত সবাi? আমােদর নািত, পুc ক ু েকমন আেছ? আcা, েশান, েতার 
বাবা কথা বলেব।”        
 
     আরo িকছুkণ কেথাপকথেনর পর িsgা েফানটা েছেড় িদল। বছর di আেগ িsgার িবেয় হেয়িছল। oরা 
মুmাiেত থােক। বড় েমেয়, েসামার িবেয় হেয়িছল সাত বছর আেগ। oরা িদlীেত থােক। o ঁেদর eকমাt েছেল, 
পীযূষ আজ বছর িতেনক হল েনদারলয্ােn oর েকাmানী েথেক েডপুেটশেন রেয়েছ। eখেনা িবেয় হয় িন। বছের ধু 
eকবারi ি sমােসর সময় ছুিট িনেয় বাড়ীেত আেস িদন পেনেরার জনয্। পাঁচ মাস আেগ সুpতীক িরটায়ার কের।  
িরটায়ার করার পর pথম সpাহটা খুব eকটা খারাপ লােগ িন oর। েযন aিফস েথেক ছুিট িনেয় বাড়ীেত aেনকিদন 
বােদ ছুিটর আেমজটা uেপােভাগ করিছল! িকnt তারপেরi বুঝেত পারল, কাজ ছাড়া সময় কাটানটা েবশ 
মুশিকেলর।  তাi িতন মাস আেগ িদন পেনেরার জনয্ েছাট েমেয়র বাড়ীেত ঘুের eেসিছল। oখান েথেক oরা িদlীর 
d বয্ sানgেলা ছাড়াo আgা, মুেসৗরী, েদরাdন, hিষেকশ, হিরdার, iতয্ািদ জায়গাgেলা েদেখ eেসিছল।  
 
     aবসর pািpর পর সুpতীক িঠক কেরিছল েয oরা dজেন িমেল ভারতবেষর্র aেনক জায়গায় ঘুের েবিড়েয় 
েদখেব। চাকরীর সুবােদ o তব ু েবশ িকছু জায়গা পিরদশর্ন করার সু্েযাগ েপেয়িছল। িকnt পািপয়া খুব সামানয্i 
সু্েযাগ েপেয়িছল। দািজর্িলং সফর েশষ হেল aেkাবের বড় েমেয়র কােছ িগেয় িকছুিদন কািটেয় আসেব o মুmাiেয়র 
চািরপাশ েদেখ আসেব –  eরকমi pান কের েরেখেছ।  
 
     সূযর্িকরেণর েতজ তীb হিcল। তুষাের ঢাকা কা নজ ায় সূযর্িকরণ pিতিবিmত হেয় কা নজ া আরo s  
হেয় uঠিছল। eত সুnর তা েযন আেগ কখনo েদেখিন oরঁা। িকnt সময় বাড়ার সােথ সােথ কা নজ া ধীের
ধীের ঝাপসা হেত লাগল।  েকাথা েথেক েমঘ eেস সূযর্েক েঢেক েফলল েযন। চািরিদক কয়ুাশায় েঢেক েগল 
আবার, েযমনটা েভার েবলায় েদখেত েপেয়িছল। e eক adুত মায়াজাল েযন!  
 
     মুিভ কয্ােমরাটা বn কের িদল সুpতীক, েচাখ- মুখ ধুেয় দাত bাশ কের oরা বারাnাটােত আরo িকছুkণ বেস 
থাকেত চাiল। িনেজর aজােni েকমন eকটা েলােভর আশায় িছল েযন। যিদ আকাশটা আবার পিরsার হয়। তেব 
আবার হয়ত কা নজ ােক sমিহমায় েদখেত পােব। eখােন আসার আেগ সকেলর কাছ েথেক েনিছল েয, 
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পাহােড় েবড়ােনার aিভjতা, সমুdতেট েবড়ােনার aিভjতা েথেক aেনক আলাদা। পাহােড় চািরপাশ আপাত 
দৃি েত ধীর- িsর মেন হেল িক হেব, সব সময় েযন কথা বলেত থােক। কখেনা বা িঝর িঝের বৃি েত পাহাড় eক 
মায়াবী rপ েনয়। আর যখন মুষল ধাের বৃি  পেড়, কী aপrপi না হেয় oেঠ পাহােড়র pাকৃিতক পিরেবশ। গত 
পর  িদন oরা পাহােড়র ei মায়াবী rপ চাkুষ করেত েপেরিছল ময্ােল ঘুরেত িগেয়। aেনকkণ আটেক পেরিছল 
oখানকার eকটা েরে rেn লা  করার সময়।  
 
     হঠাৎi েকাথা েথেক কােলা েমঘ চািরিদক েছেয় েফলল। সামানয্ দূেরর গাছপালা, বাড়ী- ঘর, সব িকছু েকমন 
as  হেয় েগল। eরকম েরামহষর্ক দৃশয্ েদেখ পািপয়া িনেজর uেtজনা দমন করেত পারল না। বলল –  “আজ 
সাংঘািতক বৃি  হেব, েদেখ িনo। আিম চা বািনেয় আনিছ। আজ বয্ালকিনেত বেস ei বৃি টা uপেভাগ করেত 
হেব।” কথাটা বেলi েবড্ rেম রাখা iেলিkক েকট্ িলটােত মাপ কের জল িদেয় সiুc টা an  কের িদল। জল গরম 
হেয় যাবার পর দেটা কােপ েঢেল িট বয্াগ গরম জেল ডুিবেয় িদেয় eকটা ে েত কের িবিsেটর পয্ােকটটা সােথ 
িনেয় বারাnায় রাখা েছা  েগাল েটবলটার uপর রাখল ে - টা।  
 
     পািপয়ার ভিবষয্ৎ বাণী িঠক হল। ঝম ঝিমেয় বৃি টা r হেয় েগল। গরম চােয়র কােপ চুমুক িদেয় সুpতীক 
পািপয়ার িদেক তািকেয় eকটু েহেস বলল –  “তুিম, eকদম িঠক বেলছ। ei বৃি টা aেনকkণ ধেরi চলেব বেল 
মেন হয়। বাiের েবশ দমকা হাoয়া বiেছ। েকমন eকটা েশাঁ েশাঁ কের আoয়াজ হেc। েযন গা ছm  ছm  করা 
আoয়াজ!” পািপয়া নািলেশর সুের বেল uঠল –  “তুিম িক আমােক ভয় েদখােত চাiছ? আিম aত েছাটিট েনi েয, 
েতামার কথায় িশহিরত হেয় পড়ব।” সুpতীক, পািপয়ার িদেক তািকেয় ধ ুহাসল। েকান utর িদল না।   
 
     ঠা াটা kমশ বাড়েত r কেরিছল। বাতােস বেয় আনা বৃি র জলকণাgেলা oেদর সিদর্ লাগােত পাের বেল 
ঘের রাখা েচয়াের বেস বয্ালকিনর িদেক কােচর জানালাটা িদেয় pকৃিতর ei aপূবর্ rপ দশর্ন করা সমীচীন মেন 
করল oরা। ঘর েথেক বয্ালকিনেত যাবার দরজাটা বn কের িদল।  oরা dজেন aেনকkণ িনবর্াক হেয় বেস বৃি sাত 
pকৃিতেক uপেভাগ করিছল। কখন েয ঘ া di েকেট েগল, oরা েযন েটরi েপল না। oরা খুব মুg আর িবেভার 
হেয় পেড়িছল।     
 
     বৃি র েতজ কেম eেসিছল। আর িকছুkণ পের বৃি  পড়াটা eকদমi বn হেয় েগল। িকnt আকাশটা েমেঘ েঢেক 
রiল। চািরিদক eকদম িনsb হেয় েগল েযন হঠাৎ! বাতাসo েযন আর বiিছল না। ধু বারাnার সামেনর গাছটার 
পাতাgেলা েথেক জল িবnুgেলা মুেkার মত ঝের পড়িছল নীেচর বাড়ীটার িটেনর চােল। আর তাi eকটা খুব rিত 
মধুর শb তরংগ ৈতরী হেয়িছল।  
 
     সুpতীক েফােন েbকফােsর aডর্ারটা িদেয়িছল আধা ঘnা আেগ। িকছুkেণর মেধয্i dেটা েpেট েbকফাs িনেয় 
হািজর হল eকটা েনপািল েছেল। মাখন লাগান েbড েটা , ডাবl  িডেমর aমেলট আর াs ভিতর্ দািজর্িলং eর 
ে ভারড্  চা। েbকফা  েখেত েখেত পািপয়া হঠাৎ েকৗতুহল pকাশ কের বলল –  “আcা, কা নজ ার িন য়i 
েকান sানীয় aথর্ আেছ। তুিম জান?” সpুতীক iিnয়ান টুয্িরজm  eর uপর েবশ িকছু বi পেড়িছল। oর ei িবষয়টা 
খুব inােরিsং লাগাত বরাবর। eখােন আসার আেগ o aেনক তথয্ েজেন িনেয়িছল inারেনট্  oেয়ব সাiট্  েথেক 
eবং oর টয্াb েলট্ টােত েরেখ িদেয়িছল সব pেয়াজনীয় তথয্gেলা।  
 
     িবছানায় বািলেশর পােশ রাখা টয্াবেলটটা হােত কের িনেয় eেস সুpতীক utর িদল –  “েয তথয্gেলা 
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েপেয়িছলাম inারেনট্  oেয়ব সাiট্  েথেক তােত েলখা রেয়েছ েয, কা নজ া শbিট েন তৎসম কা ন+জ া 
মেন হেলo আসেল নামিট সmবতঃ sানীয় শb ‘কাং  েচং  েজং  গা’ েথেক eেসেছ, যার aথর্ েতনিজং েনারেক তাঁর 
বi ‘ময্ান aফ eভাের ’- e িলেখেছন, “তুষােরর পাঁচ ধনেদৗলত।” eিটর পাঁচ ভাnােরর pিতিনিধt কের, sণর্, 
rপা, রt, শসয্ eবং পিবt পুsক।”  
    
     পািপয়া aবাক হেয় নিছল। oর েমাবাiল েফানটা বাজেতi o pােnর ক sর েনi বুঝেত পারল েয পীযূষ 
েফান কেরেছ। খুব খুশী হেয় বলেলন –  “হয্াঁের বাpা, আজ েয বড় সকাল- সকাল uেঠ েগিছস! েকমন আিছস? ... 
আমরা dজেন ভাল আিছ। আজ জািনs  আমরা িতন িদন aেপkা কের কা নজ া েদখেত েপলাম! ... eত aপrপ 
দৃশয্ আেগ কখনo েদিখিন। ... কা নজ ার ei মেনারম েশাভা েকানিদন ভুলেত পারব না। ... েফাn টা ধr , বাবার 
সােথ কথা বl ।” আরo িকছুkণ oর বাবার সােথ কথা বেল েফানটা েছেড় িদল পীযূষ। পীযূেষর ডাক নাম বাpা। 
িsgার িবেয়র পর বাড়ীটা েবশ খািল হেয় েগিছল। বছর িতেনক আেগo তবু পীযূষo বাড়ীেত িছল। িsgার িবেয়র 
পের র বাড়ীেত চেল যাবার পর, oরা pথম pথম খুবi eকাকী েবাধ করত। eখন aেনকটা েযন সেয় েগেছ।  
 
     গতকাল বড় েমেয়, েসামা েফান কেরিছল। oর eক েছেল আর eক েমেয়। েছেলটা বড়, ‘el  েক িজ’ েত পেড়। 
েমেয়টার বয়স েমােট d বছর। oেদর iেc িছল, বাবা- মােয়র সােথ দািজর্িলংe েবড়ােত আেস। িকnt, oেদর 
জামাi, কমেলর হঠাৎ aিফিসয়াল টুয্ের িস াপুের েযেত হল বেল, oেদর িটিকটgেলা েশষ মুhেতর্ বািতল করেত 
হয়!       
 
     েbকফাs েখেত েখেত oরা নানা িবষয় িনেয় কথা বলিছল। oরা দািজর্িলং সফর েশষ কের গয্াংটেক চার িদন 
েথেক তারপর কলকাতায় িফরেব।  দািজর্িলং েথেক oরা রoনা েদেব d’িদন বােদ। oরা iেc কেরi eরকম pান 
বািনেয়িছল। aবসর জীবেন aত তাড়াhেড়ার েকান pেয়াজনi েয েনi! ধু eকটা িচnা সুpতীকেক eকটু 
aনয্মনs কের েরেখিছল। যিদo দািজর্িলং e বষর্াটা আসেত আরo সpাহ di বািক, িকnt eরকম মুষল ধাের বৃি  
হেল পাহাের হঠাৎ ধসo নামেত পাের। আর েসটা হেল েয oরা আটেক েযেত পাের দািজর্িলংe। গয্াংটেক al েরিড 
oেদর েহােটল বুক করা আেছ।       
 
     সুpতীকেক eকটু aনয্মনs েদেখ পািপয়া p  করল –“হঠাৎ eত চুপচাপ হেয় েগছ েয?” সুpতীক oর িচnা 
ভাবনার কথা বলল। পািপয়া oেক েহােটলটার িরেসপসেন িজjাসা কের রাsাঘােটর aবsা জানার জনয্ পরামশর্ 
িদল। সুpতীেকর ভাবনাi েযন িঠক হল। গয্াংটেক যাবার িদেকর রাsার eকটা েছাট aংশ গতকাল িবিcn হয় 
পাহাের ধস নামায়। রাsা িরেপয়ার করার কাজ r হেয় েগেছ। সmভতঃ oেদর গয্াংটেক েপৗছােত েকান aসুিবেধ 
হেব না। oরা dজেনi ei খবরটা েন েযন হাফ েছেড় বাঁচল।  আর তাi েসেকn রাun চা পান করার icা pকাশ 
করল সুpতীক।   
 
     দািজর্িলংeর পাতা চােয়র ে ভারi আলাদা। সুpতীেকর খুবi পছেnর চা। আধ- কাপ িলকার চা েপেলi o 
িনেজেক ধনয্ মেন কের। িকnt েচnাi েত eরকম চা পাoয়া েয aভাবনীয় বয্াপার! েসেকn রাun চা পান করেত 
করেত oরা  সারা িদেনর pান িনেয় চচর্া করেত লাগল। বৃি টা বn হেয় েগিছল েবশ িকছুkন, িকnt চািরিদক েকমন 
ঝাp সা হেয়িছল। জানালার বাiের িদেয় নীেচর খাদটা o চািরপাশ িকছুkন আেগo েদখা যািcল েবশ s , িকnt 
eখন েযন anকাের েঢেক রেয়েছ। oরা িঠক কেরিছল েয আেলা না েফাটা পযর্n েহােটেলর ei ঘেরi েথেক যােব। 
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     েবশ িকছুkণ নীরবতার পর পািপয়া হঠাৎ eকটা adুত p  করল সুpতীেকর িদেক তািকেয় –“েতামার 
িরটায়ার করার পর িবগত পাঁচ মাস েবশ ভাল ভােবi েকেট েগল। েবশ বুঝেত পারিছ েয, ei বছরটার বািক িদন 
gেলাo চািরিদেক ঘুের েবিড়েয় েকেট যােব েবশ ভাল ভােবi। িকnt তারপেরর িদন gেলা িনেয়i eকটু ভাবনা হেc। 
বাড়ীেত ধ ুআমরা দূেটা pানীi থাকব েবশীর ভাগ সময়। হয়ত েছেল- েমেয়রা, aনয্ আtীয়- sজনরাo আসেব 
আমােদর বাড়ীেত কখন- সখন, িকnt েবশীর ভাগ সময়i আমােদর dজনেক ei ভােবi থাকেত হেব!”         
 
     সুpতীক পািপয়ার কথা েন ধ ুeকটু মৃd হাসল। oর হঠাৎ eকটা রবীnd স ীেতর গােনর কিল মেন পড়ল 
আর তাi gন gন করেত লাগল –“eমিন কেরi যায় যিদ িদন, যাক না ...  ।” পািপয়া কৃিtম রাগ pকাশ কের 
বলল –  “আমার সে  মsরা করছ। পারেব, তুিম eরকম কের থাকেত, বািক জীবনটা?” সুpতীক আবহাoয়াটা শাn 
করার জনয্ বলল –  “িমেথয্ বলব না েয, আমার েতামার মত ভাবানা eকদমi হয় না। িকnt যা আমােদর হােতর 
মুেঠার মেধয্ েনi তা’ িনেয় aযথা dি nা করার েকান মােনi হয় না। ei েতা েবশ আিছ। eরকম কের ঘুের-
েবড়াব, মেন আনn িনেয়, যত িদন শরীের কেুলােব।”  পািপয়া pতুয্tের বলল –“থামেল েকন? eবার বুঝেত 
পারছ েতা, eমিন কেরi বািক জীবনটা কাটান খুবi ক কর।” সুpতীক েকান utর িদল না। o খুব বঝেত পারিছল, 
পািপয়ার মেনর dঃখটা। সারাটা জীবন েকেট েগল ধ ু েছেল- েমেয় মানুষ করেত, তােদরেক sিনভর্র করেত, 
সংসারী করেত।  আর eখন ei েশষ বয়েস eেস েছেল- েমেয়েদর কােছ না পাoয়ার েবদনা েয খুবi 
মনঃপীড়াদায়ক।    
 
     আকাশটা েমঘাcn হেয়i রiল েসিদন। েমঘ কাটবার েকান সmাবনাi েবাঝা যািcল না। বরং চািরপাশ েযন 
আরo anকার হেয় আসিছল। খুবi ঝাপসা, সামানয্ দূেরর িজিনসo দৃি েগাচর হিcল না।  েযন িদেনর েবলােতi 
সেnয্র বাতর্া বেয় eেনিছল pকৃিত েদবী! আর তাi িবেকল পযর্n eকi আবহাoয়া থাকায় oরা dজেন েহােটেলর 
oi ঘরটােতi বnী হেয় রiল। dজেনর কতi বা কথা থাকেত পাের। চািরিদেক eকটু আেলা থাকেল, তবু না হয় 
েহােটলটার ei বারাnা েথেকi চািরিদক পযর্েবkণ কেরi কািটেয় িদত পারত oরা, িকn তা হবার েকানi iি ত 
েপল না oরা pকৃিত েদবীর কাছ েথেক। dপুের লা  েসের oরা ঘুিমেয় েনoয়াi িঠক করল।   
  
     পািপয়ার ঘুমটা হঠাৎ েভে  েগল। েচাখ খুেলi eকটু হতাশ হেয় পড়ল। চািরিদেকর েসi ঝাপসা ভাবটা aত 
েবলােতo রেয় েগিছল। o আপন মেন িনেজেক p  করেত চাiল –  ‘আকােশর েগামড়া মুখ িক আজ আর কাটেব 
না? আর ei জনয্ কা নজংঘােক আজ েমেঘর আড়ােলi লুিকেয় থাকেত হেব? তেব িক আকােশর ei জমািট 
aিভমান কাnা হেয় না নামেল কা নজংঘােক আজ আর েদখেত পাব না?’  
 
     পািপয়ার pাথর্না েযন নেত েপেয়িছল pকৃিত েদবী। kমশঃ আকাশটা পিরsার হেত লাগল। িকছুkেণর মেধয্i 
আকাশটা েমঘ মুk হেয় েগল েযন! eত সুnর নীল আকাশ o েযন আেগ কখন েদেখিন। o আনেn সুpতীকেক 
ঘুম েথেক তুেল িদেয় বলল –“েদখ, েদখ, আবার কা নজংঘা েদখা যােc! পরn েবলায় িতযর্ক হেয় পড়া 
সূযর্িকরেণ বরেফ ঢাকা কা নজংঘা eক aপূবর্ মিহমায় সmূনর্ aনয্rেপ ধরা িদেয়েছ েযন! কা নজংঘা েযন 
মায়াবী। কখন েয েমেঘর anরােল থাকেব, কখন েয pিতভাত হেব নানা rেপ, নানা বেণর্, তা েযন সাধারন মানুেষর 
েবাধগেময্র বাiের।”   
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     সুpতীক িবsািরত েচােখ কা নজংঘার oi aবণর্নীয় 
rপ েদেখ ঘাড় েনেড় সmিত জানাল। েবলা গিড়েয় চলল। 
oরা dজেন কা নজংঘার িদেক aপলক তািকেয় রiল। 
pকৃিতর eরকম মায়াবী rপ oরা েযন eর আেগ কখন 
েদেখিন! েসi েভার েবলা েথেক aপরাh পযর্n 
কা নজংঘার কত মেনারম rপi না oরা েদখেত েপল। 
oেদর দািজর্িলং eর সফরটা েয খুবi সাথর্ক হেয়েছ তা’ 
oরা বুঝেত পারল। আর তাi pকৃিত েদবীর কােছ িনেজেদর 
কতৃjতা েবাধ aবয্k ভাষায় েযন েবাঝাবার েচ া করিছল।
তাi েতা oরা pকৃিত েদবীেক িবhল দৃি েত aপলক েদখিছল! ধীের ধীের পরn েবলায় চািরিদক আবার as  হেত 
r করল। নীলাকাশ রিkমাভ হেয় uঠল।  

 
     পািপয়া সুpতীকেক নীরব েদেখ p  করল –  “িক eত ভাবছ, বলত?” সুpতীক িsত হােসয্ utর িদল –
“আজেকর ei সারাটা িদেনর ঘটনার সােথ কতi না িমল মানুেষর জীবেনর। কত েজ়ায়ার- ভাটা, সুখ- dঃেখর মধয্ 
িদেয়i না মানুষেক জীবেনর পথ aিতkম করেত হয়। কত- শত সমসয্া- িdধার সm ুখীন হেত হয়। আর মানুষেকi 
তার সমাধান িনেজেকi করেত হয়। সমেয়র সােথ তাল িমিলেয় না চলেল েয aেনক িপিছেয় পড়েত হেব। হতাশার 
sীকার হেত হেব েয না হেল! আজ জীবেনর ei aপরাh েবলায় eেস েসটা েবশ বুঝেত পারিছ। চলাi জীবন। 
pেয়াজন হেল eকাi চলেত হেব েয! পািথর্ব জীবেনর মায়া- েমাহ, আশা- আকাংখা কািটেয় uঠেত হেব। তেবi 
েবাধ হয় আমরা aেনক সুেখ আর শািnেত থাকেত পারব। pতয্াশার মেধয্ িনেজেক সমপর্ণ না করাi ভাল। oেত 
dঃখ বাড়েব বi কমেব না। সিতয্i, pকৃিত েথেক aেনক িকছু েশখার আেছ।”      
 
     পািপয়া oর মেনর ভাব িকছুটা বুঝেত পারল। আর তাi বলল –“আিম েতামার কথার পুেরাটা মােন বুঝেত না 
পারেলo িকছুটা বুঝেত েপেরিছ। হয্াঁ, আিম জািন, আমােদর ei েশষ জীবনটােত হয়ত eমিন ভােবi কািটেয় িদেত 
হেব, পিরবােরর বািক সবাi হয়ত সব সময় কােছ থাকেব না, হয়ত aেনক দূেরi রেয় যােব। তাiেতা apেয়াজনীয় 
pতয্াশা না করাi ভাল। েসটা পূরণ না হেল েয িনেজর dঃখ- বয্াথা- েবদনা বাড়েব!”   
 
     সুpতীক েকান utর িদল না। ধ ুeকটু হাসল। রবীndনােথর oi গােনর কিলটা oর মেন পেড় েগল –“eমিন 
কেরi যায় যিদ িদন, যাক না ... ”। পািপয়া েযন বুঝেত েপেরিছল oর মেনর ভাব। আর তাi oi গানটাi গাiেত 
লাগল মৃdsের।  
 
      

* * * * * 
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িটকিটিক  
 

                                                                                                    spা বেnয্াপাধয্ায়  
 

।। 1 ।।  
 
তনুময় আেগ েবােঝিন েয বয্াপারটা eমন হেব। জীবটােক েস বরাবর েঘnা কের। েঘnা করার মতi েচহারাটা। 
যিদo আেগ খুব কােছর েথেক েকানিদন েদখা হয়িন,  তবু দূর েথেক েদখেল েকমন েযন সয্াঁতসয্ােত aনুভূিত 
জাগত। নতুন িবেয় হেয়েছ তনুমেয়র। মাt ছয় িদন আেগ েবৗভাত েগেছ। রাত eগােরাটার সময় েশাবার ঘের eেস 
মশারী তুেল িবছানায় ঢুকেছ pিতভা, তনুময় েজেগ িছল। d’হােত oেক জিড়েয় ধের সেব বািলেশ মাথা েরেখেছ, 
িঠক তখনi বৃি টা েজাের r হল। বাঁ িদেকর জানলাটা মশািরর িভতর েথেকi হাত বািড়েয় বn কেরিছল েস। খুব 
সামানয্ সমেয়র eকটা শb কখন r হেয়িছল কখন েশষ হেয়িছল তা তার জানবার কথা নয়। কারণ বৃি  তখন 
ব  েবিশ ৈsরাচারী হেয় anকারেক আরo an কের ঝাঁিপেয় পড়িছল বn জানলার oপােশ। েসi শেb aনয্সব 
শb ডুেব িগেয়িছল। েস সময় মৃতুয্র oi িবেশষ শbটা তনুময় েকন, কােরারi মনেযাগ আকষর্ণ করেত পারেতা না। 
পেররিদন সকােল pিতভা জানলাটা খুলেত িগেয় ভেয় লািফেয় uেঠ তনুময়েক জাp েট ধরল।      

-  িক হেয়েছ eমন করছ েকন ?     
-  িটকিটিক  ... 

তনুময় েদখেত েপল oটােক। জানলার কপাটটা েযখােন ভাঁজ হেয় বাiেরর আকাশটােক খুব সহেজ আটকােত পাের 
িটk িটিকটা oখােনi েচেp আটেক আেছ। েঘnা েতা বেটi,  েকমন eকটা িশরিশের ভয় আর লjা eকসে  কাজ 
করেত থাকিছল তনুমেয়র মেধয্। ভয় থাকেত পাের িকnt লjা েকন?  তনুময় িনেজo েসকথা জােননা। কািঠ িদেয় 
সাবধােন মরা িটকিটিকটােক জানলা েথেক েফলার েচ া করল েস। মাংসল জীবটা শk হেয় আটেক থাকার দrন 
েবশ টানটান হেয় আেছ। eকটু েজােরর সে  েখাঁচা িদেত oটা েমেঝেত পড়ল। তনুময় েদখল কপােটর ভাঁেজ কেয়ক 
েফাঁটা কালেচ তরল িকেয় আেছ। িটকিটিকর রk কােলা হয়!  
 

।। 2।। 
 
িকছুেতi কােলা েফাঁটা েফাঁটা দাগgেলা কপাট েথেক uঠেছ না। বািড়র কােজর েমেয়টা বhবার মুেছo তুলেত 
পােরিন।   
-  o দাগ েতালা যােব না দা বাবু। দয্াখেলন েতা কতবার নয্াতা িদিয় ঘষলাম। িটকিটিকর নk বিল কতা, eকবার 
বিস েগিল আর uটােনা  যায় না।        
 
আেগ e বািড়েত aেনকgেলা িটকিটিক দলেবঁেধ বাস করত। িবেয় uপলেk বািড় -ঘর নতুন কের রঙ করার সময় 
েসgেলােক তাড়ােনা হেয়িছল। eকমাt e িটকিটিকটাi তনুমেয়র ঘেরর েদoয়ােলর eকেকােণ বাদািম হেয় থাকেত 
r কেরিছল। মলতয্াগ কের নতুন রঙ করা েদoয়ােল দাগ কের েদেব aথবা সারাkণ িটk  িটk  কের েডেক কান 

ঝালাপালা করেব e েভেব তনুময় aেনকবার েচ া কেরেছ oটােক িনেজর ঘর েথেক তাড়ােত। তাড়া েখেয় pথেম 
চেল েগেলo েবহায়া িটকিটিকটােক েস িকছুkণ পেরi আবার ঘেরর েদoয়ােল আিব ার কেরেছ। aিফেসর aিনল 
েবয়ারা িটকিটিক মারবার eকটা adুত েকৗশেলর কথা বেলিছল। কতকgেলা আরেশালা িপিটেয় pায় আধমরা কের 
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eকটা নgমুখ কােচর বয়ােমর েভতর েরেখ িটকিটিকটা েয েদoয়ােল থাকেব েসিদেকর েমেঝেত বা জানলার নীেচ 
িসেমn করা চoড়া জায়গাটায় রাখেত। আধমরা ei কারেণi, িটk িটিকরা েকান মরা pাণী েছাঁয় না। d- eকবার ঘা 
েখেয় আরেশালাgেলা েখাঁড়া ঠয্ােঙ েলংেচ েলংেচ হাঁটেব আর িটকিটিকটা েচােখ চকচেক েলাভ েমেখ gঁিড় gঁিড় 
eেগােব বয়ােমর িদেক আর েযi বয়ােমর েভতর ঢুকেব, বয্স মুখটা বn কের দাo ঘ াখােনক,  হয্াংলাটা মের কাঠ 
হেয় থাকেব বয়ােমর েভতর। তনুময় oসব েকৗশেলর ধার িদেয় না িগেয় েবশ িকছুিদন oটােক লািঠ u ঁিচেয় তাড়া 
িদেয়i েবর করত। পের kাn হেয় িগেয় হাল েছেড় িদেয়িছল। তেব িটকিটিকটাo ভd,  anত sভাবগত ডাক েছেড় 
তনুময়েক েকানিদন িবরk কেরিন। েশষপযর্n তনুমেয়র aসাবধানতার জেনয্i oটা ... !!   
 

।। 3 ।। 
 
pিতভার ড়বািড় eকতলা,  েদাতলা নয় eেকবাের িতনতলা। িকnt eত al জিমেত বািড়টা করা েয pেতয্ক 
তলায় eকটা বড় o eকটা েছাট ঘর আর েছা  বারাnা সংলg বাথrম েকানমেত িনেজেদর জায়গা কের িনেয়েছ। 
িবেশষ কের নীেচর তলার বাথrমটা। eকতলা েথেক েদাতলায় uঠবার িসঁিড়র তলা েঘঁেষ eবং আরo খািনকটা 
জায়গা িনেয় oi বাথrেমর েবেড় oঠা। িসঁিড়র নীেচর aংশটা জুেড় eকটা িবরাট েচৗবাcা সবসময় টাiম কেলর 
জেল টiটুmুর। েচৗবাcার সরলেরখার সে  িসঁিড়র kমশ utরেনর িবnুgেলা িমেশ সমিdবাh িtভুজ সৃি  কেরেছ। 
েছাট জানলা িদেয় আসা আেলা আর ছায়া েচৗবাcার জেল pিতফিলত হেয় িtভুেজর গােয় েখলা কের েবড়ায়। 
pিতভার ভারী মজা লােগ। েস হাত িদেয় আলেতা কের জল েক নািড়েয় েদয়, ঘুম েভে  oঠা েছাট েঢuেয়র ছলাৎ 
ছলাৎ শেb pিতভার চুিড়র শb িমেশ eক adুত সুর ৈতির হেয় আেলা -ছায়ার সে  সারা বাথrেম ছিড়েয় পেড় 
েদoয়ালgেলােত ধাkা েখেত েখেত পুনরায় sbতায় িফের যায়।        
 
িতনেট েমেয়র পের চতুথর্ তনুময়। e বািড়র eকমাt েছেল। িদিদেদর িবেয় -থা আেগi হেয় েগেছ। eকতলার dেটা 
ঘেরর eকটা িকেচন,  aনয্টা ডাiিনং rম। েদাতলায় র- শা ড়ী থােক। িতনতলাটা আেগ তনুমেয়র িছল eখন 
pিতভা eেস তােদর d' জেনর। র- শা ড়ী েবশী কথা বেলন না। েকবল pিতভা বেল নয় কাrর সে i বেলন 
না। আসেল কম কথা বলেতi eরঁা aভয্s। িকnt sামী তনুময় কথা বলেত পারেল আর িকছু চায় না। মাt েতা ক’টা 
িদন িবেয় হেয়েছ,  e ক’িদেন েছাটেবলার কথা,  sুল -কেলজ eমনিক aিফস কিলগেদর সমs গli pায় েশষ 
কের েফেলেছ তনুময়। আর বারবার বেলেছ oর গলার িতলটার কথা যার রঙ লাল বা কােলা নয়,  গাঢ় সবুজ। 
তনুময় মেন কের িতল নািক গতজেnর িচh। pিতভা গতজেn গাছ িছল তাi সবুজ িতলটা eকটা পাতার িচh 
িহেসেব গলায় রেয় েগেছ। তেব ei িতনিদন েস asাভািবক চুপচাপ হেয় েগেছ। pিতভা লkয্ কেরেছ িটকিটিকটা 
মের যাoয়ার পর েথেক eকটা িবরাট পিরবতর্ন eেসেছ। েশাবার সময় ঘিন  হেত হেত বাঁ িদেকর জানলায় েচাখ 
পেড় েগেল pিতভােক েঠেল দূের সিরেয় িদেয় িন ুপ হেয় জানলার কপােটর িদেক তািকেয় থােক। েস তাকােনা 
েকান uদাসীর তাকােনা েকান uদাসীর তাকােনা নয়, েকমন েযন aতৃিp ভরা েস তাকােনােত। িতkতাo।   
 
     িটk িটিক েদখেল তনুমেয়র মেধয্ েকমন eকটা েঘnা েবাধ েজেগ oেঠ eকথা েস anতঃ পাঁচ বার pিতভােক 

িনেয়েছ। িকnt েকবল েঘnাi িক, ভয় নয়? েঘnা- ভয় ছাড়া িটk িটিক সmেকর্ আরo িকছু মেন হয় িক তনুমেয়র? 
তা না হেল গতকাল রােt ঘুেমর মেধয্ তােক আদর করার সময় তনুমেয়র গলা িদেয় েকন oi adুত আoয়াজটা 
েবর হিcল যা েকবল েদoয়ােল েলp েট িটk িটিকর গলা েথেক েনেছ pিতভা। ভয়টা eেলােমেলা শীেতর ঢুেক পেড় 
pিতভােক dমেড় মুc েড় িদিcল। েকানরকেম তনুমেয়র আিল ন েথেক িনেজেক ছািড়েয় িতনতলার বাথrেম 
িগেয়িছল বিম করেত। বাথrম েথেক িফের eেস বািক রাতটুকু d’েচােখর পাতা eক করেত পােরিন েস।      
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।। 4 ।।    

 
েসিদন aিফস েথেক বািড়র দরজা aবিধ সেব েপৗঁেছেছ তনুময়, ঘয্ানঘয্ােন বৃি টা আবার নতুন uদয্েম বড় বড় 
েফাঁটায় েভজােনা পেথ েজাের শb তুলেত থাকল। pিতভা eকতলার বাথrেমর েচৗবাcা, িtভুজ ছাদ আর িনেজর 
গােয় সাবােনর েফনা িদেয় বুd বুেদর িtভুজ গড়েত বয্s। তনুমেয়র বাবা- মা েমিদনীপুেরর িপিসর কােছ েগেছ। 
পর  িফরেব। কেয়কবার কিলংেবল পুশ্  কের দরজার বাiের দাঁিড়েয় রiল িবরk তনুময়। eকতলার বাথrমটােত 
িক আেছ েক জােন, pিতভা eকবার ঢুকেল সহেজ েবেরােত চায় না। িভেজ সp সেপ শাটর্ টাi আর মাথার চুেল হাত 
বুলােত বুলােত মাথার uপের বn দরজার u ঁচু aংেশ েচাখ পড়েত েদখেত েপল oটােক। মৃত িটk টিকটার মত 
বাদািম নয়, পুেরাপুির কােলাo নয় বরং dেটােত েমশােনা adুত েছাপ েছাপ। কিুমেরর মত গড়ন। লাiট্ েপােsর 
আেলায় মাথার d’পােশ dেটা sc গভীর eেফাঁড়- oেফাঁড় িছd s  হেয় uেঠ িনঃ ােসর সােথ oঠা- নামা করেছ। 
েগাল েচাখ d’েটায় আেলার টুকেরা নড়াচড়া করেছ। hদিপ টা েযন েহঁেট েহঁেট গলার কােছ আসেছ, েপেটর কােছ 
eকটা তীb যntণােবাধ পাকsলী- agয্াশয়েক কুঁকেড় িদেc িকnt তনুময় বুঝেত পারেছ তার বাiেরর শরীরটা aবশ 
হেয় েগেছ। িভষণ ভােব িsর বাiেরর ফাঁপা েফালা ছাঁেচ েফলা মাংেসর আকার। বাঁ হাত েথেক চয্াp টা িbফ্ েকs টা 
পেড় েগেছ। রাsা েথেক eকহাত u ঁচু িসেমেnর লাল িসঁিড়র uপর। ei মুhেতর্ আরo eকটা aনুভূিত পয্ােnর 
িপছন িদেক u ঁচু হেয় বাiেরর িদেক েবিরেয় আসেত চাiেছ। তনুময় েদখেলা তার ডানহাতটা দরজার মাথার েথেক 
িকছুটা িনেচ েনেম আসা িটk িটিকটার িদেক িনঃশেb eিগেয় িগেয় আচমকা সাঁড়ািশর মত েটেন আনল oটােক। 
তারপর েপেটর d’pােn েবশ খািনকটা চাপ িদেয় জীবটােক িনেsজ কের তনুমেয়র হা ঁহoয়া েঠাঁেটর েগালাকার গেতর্ 
ঢুিকেয় িদল। তনুময় aবাক হেয় লkয্ করল েস িটk িটিকর মাথা, ধড় o েলজটােক পরমানেn িচিবেয় চেলেছ eবং 
খুব িতেতা eকটা sাদ তার িজেভর sাদেকারকgেলােত ছিড়েয় পড়েছ সমানভােব। 
 
     pিতভা দরজা খুলেত তনুময় েদখল pিতভার গলার বড়সড় সবেজ িতলটা আসেল eকটা েগালাকার সবুজ 
েপাকা। েযটা আেs আেs গলার নরম মাংস খঁুড়েছ। ডানহাতটা eিগেয় িগেয় নধর সবুজ েপাকাটােক খামেচ ধরল। 
তারপর তনুমেয়র d’েটা েঠাঁট েপাকাটার ছট্ ফটািনেক েচেপ ধের eকতলার বারাnার েদoয়াল েবেয় বাথrেমর 
বােlর আেলােত েচৗবাcার uপের েগঁেথ যাoয়া সমিdবাh ছায়ােত িগেয় বসল।  
 

 
 

* * * * * 
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রাnাঘর 
িচেকন iিজিpয়ান কাবাব 

 

                                                                                        ীমতী েদবযানী (মালা) রায় 
 

uপকরণঃ  
েচৗেকা কের কাটা েবানেলস িচেকন 100 gাম, কয্াপিসকাম –2, 1টা েছাট িপঁয়াজ, 1টা টেমেটা,   
নুন– েলবু– েগালমিরচ sাদমেতা, রসুন 1/2 চা চামচ, 1 েটবল sুন মাজর্ািরন, 1টা িডম, 1 েটবল sুন dধ।  
 
pণালীঃ  
িচেকেনর টুকেরা নুন, েলবু, েগালমিরচ, রসনুবাটা িদেয় ময্ািরেনট কrন। কয্াপিসকাম, িপঁয়াজ, টেমেটা িচেকেনর 
মত কাটনু। skয়াের গাঁথুন। হালকা কের িgল কrন। eগ oয়াশ কের নািমেয় িনন।     
 

 
 

িsম িচেকন uid  মাশrম 
 

                                                                                                  জয় ী কুnু (রিkত)
 

uপকরণঃ  
500 gাম েবানেলস িচেকেনর টুকেরা, কনর্ াoয়ার 2/3 চামচ, েপঁয়াজ o রসুেনর রস 3/4 চামচ, সরেষর েতল বা 
সাদা েতল 4 চামচ, মাশrম 250 gাম, আদা েপঁয়াজ রসুন বাটা 2 চামচ, টেমেটা িপuির 3 চামচ, িচিন o নুন 
পিরমাণ মেতা, িভিনগার 2 চামচ, ধেনপাতা o কাঁচাল া pেয়াজন মেতা।  
 
পdিতঃ 
pথেম েবানেলস িচেকন gেলােক নুন, িভিনগার, 1 চামচ কনর্ াoয়ার, েপঁয়াজ o রসুেনর রস, ল াgঁেড়া o নুন 
িদেয় ভাল কের মািখেয় িনেত হেব। eরপর eকিট িটিফন বেk েতল মািখেয় িচেকেনর িম ণটা িদেয় িটিফন বেkর 
মুখ বn কের েpসাের eকটুখািন জল িদেয় 2/3 িট িসিট িদেত হেব।  

eরপর িsম িচেকনিটেক eকিট পােt তুেল িনেত হেব। িsম িচেকন েথেক জল েবেরােব। oi sক টােক eকিট 
বািটেত 2 চামচ কনর্ াoয়ার িদেয় েফিটেয় রাখেত হেব।  

eরপর কড়াiেত েতল িদেয় তারমেধয্ েপঁয়াজ আদা রসুন বাটা, নুন, িচিন, হলুদ, ল াgঁেড়া িদেয় ভােলা কের 
কষােত হেব। eরপর আেগ েথেক গরম জেল েফাটােনা মাশrম িদেয় ভােলা কের নাড়েত হেব। টেমেটা িপuির 
িদেত হেব। eকটু কষােনার পর আেগ েথেক কনর্ াoয়ার িদেয় gেল রাখা sকটা িদেয় আরo eকটু জল িদেয় চাপা 
িদেত হেব। মাশrম েসd হেয় েgিভটা ঘন হেয় eেল িsম িচেকন িদেয় িমkড কের oপর েথেক ধেন পাতা o 
কাঁচাল া ছিড়েয় পিরেবশন করেত হেব।   
 


