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সাহিত্য মাহিকা 

কহিত্া মঞ্জরী 

 শরতত্র মহিমা  উত্তম কমুার িহিক 

 আগমনী  মহিকা সাধখুাাঁ   

 উত্তরি সহুি িস ু

 অহিমান উত্তম কমুার িহিক 

 হনপাত্ যাক সসকত্ হমত্র 

 সমদু্র স্নান         দীপংকর চক্রিত্ততী 

 মন  স্বপ্না িত্যাপাধযায় 

 ত্হুম মনীষা সাধখুাাঁ 

 ঈশ্বর সম্পহকতত্  স্বপ্না িত্যাপাধযায় 

   

গল্পগুচ্ছ 

 নিরূতপ সিমরি শুক্লা দদ 

 অনয ঠাকরুিাহি হদিীপ কমুার চক্রিত্ততী 

 নত্নু সযূত উত্তম কমুার িহিক 

 মতুখাশধারী দদিযানী (মািা) রায় 

 দশতষর দস হদন িয়ঙ্কর দদিযানী দত্ত  

 ত্ষৃ্ণাত্ত িাগান অনাহমকা নাগ দাস 

 গহি স্বপ্না িত্যাপাধযায়  

 স্মহৃত্র মাতে SBCA  মনীষা সাধখুাাঁ 

   

রান্নাঘর 

 জাফরাহন দকামতা  দমৌ িযানাহজত  

 ফিু মািাই  দদিযানী (মািা) রায় 

 আনারসী পটি  দদিযানী (মািা) রায় 

 হিট িািার  মধহুমত্া চক্রিত্তী  

 মাংতসর শাহি দকামতা  মধহুমত্া চক্রিত্তী 

 িাউ িািাহর  দেয়া মতুখাপাধযায়  
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শরতত্র মহিমা আগমনী 

  

উত্তম কমুার িহিক মহিকা সাধখুাাঁ 

  

শরতত্র এই সু্র পহরষ্কার নীিাকাশ,  

মৃদু িতয় িতয় আনা হস্নগ্ধ িাত্াস, 

সাতে প্রিাতত্র এই সু্র েিমতি হমতঠ দরাদ, 

মতন আতন এক সু্র দিাধ। 

 

িঠাৎই শুরু িতয় যায় সূহযযমামার িুতকাচুহর দখিা, 

দদখতত্ দপতয় দিতস আসা দমতঘর দিিা। 

দেতয় যায় চাহরহদক আতিা আাঁধাহরতত্, 

স্বতপ্নর মায়াজাি সত্রী িয় মতনর দকাতিতত্। 

 

অদূতর সিুজ ঘাতস ঢাকা মাঠটাতত্, 

কাশফুি দনতচ উতঠ মৃদু িাত্াতসর দদািাতত্। 

হশহশতর দিজা সিুজ ঘাতস 

েহিতয় পিা হশউহি, মাতত্ায়ারা কতর সিাইতক হনতজর সুিাতস। 

 

পাখীরা দযন এক অজানা আনত্, 

উিতত্ োতক কিরি কতর নৃতত্যর েত্। 

হশউহি, জুাঁই, টগর, জিা ফুতির মধু দখতয়, 

প্রজাপহত্র দি উিতত্ োতক দযন আনত্ হদশািারা িতয়। 

 

সামতনর মাঠটা দেতক দিতস আসা ঢাতকর িাহদয, 

শুতন উত্িা িওয়া সকতির মনতক ঘতর দিাঁতধ রাখতি, কার সাহধয? 

ত্াইতত্া েুতট চতিতে আনত্ মাতত্ায়ারা সকতি, 

মা দুগতা দয এতস দগতেন ত্ার দেতিতমতয়তদর হনতয় এই ধরাত্তি। 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

আনত্ আজ মতনর মাতে ইতচ্ছ ডানা দমিতে 

নীি নীি আকাশ জুতি দমতঘর হমহেি িাসতে, 

জানিা দখািা, হমহি িাত্াস সিাই িাতিািাসতে 

কিু কুি কিু ঢযাং কুিাকিু দুগতা মা ঐ আসতে। 

রাতত্ দফাাঁটা হশউহিগুতিা মাহটর িুতক িাসতে 

দদাি দদাি দদাি কাতশর চামর িাল্কা িাওয়ায় দুিতে, 

রাস্তাঘাতট িীষি হিি, পুতজার শহপং চিতে। 

দপাশাক হনতয় ধত্ মা, হেম পুতজা দয এতসতে। 

ঢাতকর ত্াতি নাচতি সিাই িাচ্চা দেতক িতুিা 

িাঙািীর পাতত্ োকতি মটন আর মাতের মুতিা, 

পযাতেতি পযাতেতি িতি দয হিি সিমী দেতক নিমী, 

ধনী গরীি আসতি সিাই, আসতি নত্ুন যুতগর দপ্রমী। 

পাাঁচটা হদন োকতি ত্ুহম, সিার মন আতিা কতর 

িুহিতয় হদও দুুঃখ, মাতগা দত্ামার আদতর। 

মিািয়ার দেতক সিাই দত্ামার আসার হদন গুনতে 

কিু কুি কিু ঢযাং কুিাকিু দুগতা মা ঐ আসতে ।। 

 

***** 
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উত্তরি 

 

সহুি িস ু

 

িধূতিতশ প্রতিশ আমার 

দুয়াতর প্রেম পা 

কতঠার দচাতখ ত্াহকতয় হেতিন 

আমার দমজ জা। 

 

ত্ুহম িঠাৎ দদৌতি এতস 

দাাঁিাতি কাে দঘাঁতস 

আমার দেতক অল্প দোট 

জানিাম, ত্ুহমই আমার ঠাকরুতপা। 

 

সাধারি িািার দমতয় িতি 

সিার দচাতখ করুিার সি দৃহি 

ঠাকুর িাহির দিমানান িউ 

এমনই অনাসৃহি। 

 

আহম রইিাম অন্তুঃপুতরর অন্তরাতি 

ত্ুহম হেতি একমুতঠা িাওয়া 

িাাঁকা দচাতখর দৃহি এহিতয় 

দত্ামার অিাধ আসা-যাওয়া। 

 

দত্ামার কহিত্া দখািা জানিা 

দত্ামার কহিত্া মুক্ত আকাশ 

দত্ামার কহিত্া দমঘ-তরাদ্দুতরর দখিা 

দত্ামার কহিত্া শরতত্র কাশ। 

 

স্বামীর জতনয িতস োহক 

প্রত্ীক্ষা দযন প্রিরহিিীন 

অপেত্র িয়ত্ আহম 

আমার প্রহত্ নীরি, উদাসীন। 

 

দসহদন কী িি আমার 

িীষি খুহশ, 

মতনর মাতে মিার িাতজ 

স্বামী আসতি হনতত্, 

জািাজ হকতনতে দস 

হনতজতক সাজািাম শৃঙ্গার সাতজ। 

 

িাতগযর কী পহরিাস 

সতযয হগতয় রাহত্র িি 

িুতকর দিত্র নীরি অহিমান 

জানিার গরাদ ধতর চক্ষ ুেতিা েতিা। 

 

প্রির দগি, রাহত্র এতিা, (ত্ুহম এতি না) 

সি সাজ এক এক কতর খুতি দগতিা 

সি অপিাদ, সি গরি গিায় দঢতি 

ফাগুন এতস িুতটাপুহট এতিা চুতি। 

 

ত্ুহম আমায় িুি িুতো না 

ত্ুহম দত্া আমার কহি 

কিহঙ্কনী িতয় িাাঁচতি দত্ামার নত্ুন িউঠান 

সিার মতন োকতি এই েহি 

অতনক িি িতি, এটাই আমার উত্তরি। 

 

***** 
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অহিমান হনপাত্ যাক 

  

উত্তম কমুার িহিক সসকত্ হমত্র 

  

কো হদতয়হেতি, 

এমহন কতর দূতর যাতি না চতি।  

হকন্তু দকন রাখতত্ পারতি না দস কো?  

দকমন কতর িতয় দিিাি হিরতির এই িযো? 

 

আজ মতন পতি কত্ সুখ-দুঃতখর কো, 

অন্ততর হিহপিদ্ধ করা গল্প-গাো, 

দিতস উতঠ এক এক কতর – 

কত্ সুখস্মৃহত্ মতন পতি িাতর িাতর। 

 

হক কতর দিাোি দত্ামায়,  

এমনটা চাই হন কখনও আপন ত্ন্দ্রায়। 

িুি দিাোিুহে দত্া আতগও অতনক িতয়তে,  

কখনও মন দেতক কতরাহন,  দূতর চতি যািার ইতচ্ছ। 

 

অহিমান দত্া অতনতকরই িয়, 

হকন্তু িুতি দযতত্ ত্ারা দনয় না দয এত্ সময়! 

িািহে ত্াই করি হক কতর দত্ামার মন জয়, 

জাহন হফতর আসতি আমার কাতে একহদন, হনশ্চয়। 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

আর একটু পে দপতরাতিই মাঠ 

আর অতনকটা পে চিতি ঘাট 

আর একটা িাাঁক দপতরাতিই নদী 

আর একটু কোই িহি যহদ 

আজ দমতঠাপেই োক 

আজ শির হনপাত্ যাক 

 

আজ এক-পা দু'-পা চহি 

আজ চিতত্ চিতত্ িহি 

আজ মতনর হঠকানা 

দকউ জানতত্ পাতর না 

আজ চাাঁদ আর ত্ারা োক 

আজ সূযত হনপাত্ যাক 

 

আজ মন দিাতি না দকন 

পে দশষ িয় না দযন 

আজ মতনর কত্ পিা 

ত্ারা পতি দগতে ধরা 

আজ মতনর কোই োক 

আজ িুহদ্ধ হনপাত্ যাক 

 

আজ কাতজর ঘতর ফাাঁহক 

আজ শুধুই দচতয় োহক 

আজ সুখ চাইনা আহম 

আজ শাহন্ত অহত্ দামী 

আজ মন হপপাসা োক 

আজ শরীর হনপাত্ যাক 

 

দমঘ আতস চাাঁদ ঢাতক 

শুধু ত্ারই অতপক্ষাতত্ 

আজ মতনর আহিষ্কার 

শুধু সাক্ষী অযকার 

আজ এই মুিূত্ত োক 

আজ অত্ীত্ হনপাত্ যাক। 

 

***** 
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সমদু্র স্নান মন 

  

দীপংকর চক্রিত্ততী স্বপ্না িত্যাপাধযায় 

  

সমুতদ্রর জতি দাাঁহিতয় 

দঢউতয়র সাতে দখিহেিাম,  

দঢউতয়র মাোয় চতি অনিরত্ ওঠা নামা 

দনশা ধরাহচ্ছি মতন। 

 

িঠাৎ একটা িি দঢউ আেতি পিতত্ই 

টাি দখতয় শরীরটা ঘুরতত্ িাগি 

জতির হিত্র,  

চাহরহদতক অযকার,  

মতন িি মাত্গৃতিত দিতস দিিাহচ্ছ 

আমার শরীতর প্রতিশ করতে সমুতদ্রর দিানা জি 

হু হু কতর 

েহিতয় যাতচ্ছ রতক্ত ঘাতম ও অশ্রুতত্। 

 

সমস্ত শহক্ত হদতয় িাহির উপর িামাগুহি হদতয় 

দির িতয় এিাম সমুদ্রগিত দেতক,  

িতর হনিাম ফুসফুতস উদ্দাম িাত্াস। 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

এ মন্ত্র উচ্চারতি পাপ জাতগ মতন 

এ মন্ত্র উচ্চারতি িাাঁটু মুতি িতস 

হিগত্ স্বতপ্নরা মধযতরখা িরাির 

েহিতয় দদয় শরীতরর আাঁশ। 

 

মন্ত্র মাতন মনন দেতক আসা দীঘত পে 

ঢািু আর পািাহি মাহটর 

সাতে িাি দমশা দদিদারু িন 

দত্ামার পাতয়র োপ দি অরূপরত্ন 

েুতট যায় আমার িুতক। 

 

 

পাপ এতস িতস িানাদার কহুটি পাহখ 

দঠাাঁতট দঠাাঁট দরতখ ঠুকরায় আমিকী কষ 

গাে হেি নদী হেি শান্ত কহুটর 

োয়া দরতখ িসত্াম ত্ারই ত্িায় 

আজ ত্ুই দকাো দেতক এহি দুহিতষি 

চাি দনই চুতিা দনই সংসার হিস্বাদ 

িিি রান্না কহর ত্ুতি হদই পাতত্ পাতত্ 

মুিিীন ঈশ্বতরর শি। 

 

***** 
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তু্হম ঈশ্বর সম্পহকতত্ 

  

মনীষা সাধখুাাঁ স্বপ্না িত্যাপাধযায় 

  

হপ্রয় দকউ চতি দগতি আমরা দুুঃখ কহর. . .  

িযো পাই,  কাাঁহদ ৷ 

সময় এহগতয় এতস িাত্ ধতর আমাতদর,  

দুুঃতখর উপর মমত্ার চাদর মুহি হদতয় 

নত্ুন কতর িাাঁটতত্ দশখায়-  

জীিনতক আিার িািিাসতত্ দশখায় ৷ 

সময়ই দিাধিয় সহঠক ওষুধ . . .  

যা জীিতনর ক্ষত্স্থাতন প্রকতৃ্ মিতমর কাজ কতর ৷ 

দুুঃখ আতে িতিই আন্ সত্য,  িাস্তি ৷ 

ত্তি দুুঃতখর পৃহেিীটা হনতজর চাহরহদতক ঘুরতত্ 

িড্ড দিহশ সময় দনয় ৷ 

আর দসই সময়ই ' সময়'  এতস দাাঁিায় 

জীিনতক সিজ সরি করতত্ ৷ 

সুখ- দুুঃতখর পৃহেিীতত্ আর দকউ নয় 

প্রকতৃ্ হিচারক সময় ৷ 

যখন প্রির গুনতে দত্ামার জীিন 

যখন ঘহির কাাঁটাও হস্থর িিার অতপক্ষায়. . .  

শুধুমাত্র অসীম মতনর দজার হনতয় 

সীমািীন কতির মতধযও ' সময়'  ওষুতধই হিশ্বাসী ত্ুহম 

 

ত্াই দত্ামার মতত্া আহমও সিহকেু দেতি হদিাম 

সমতয়র িাতত্,  

সিহকেু,  িযাাঁ সিহকেু।  

সময়ই হিচার করুক ৷ 

ত্তি যািার আতগ,  

সিটুকু আশীিতাদ হদতয় যাও আমায় -  

প্রােতনা শুধু এই৷ 

দত্ামার আশীষ হদও আমায়,  সিই উজাি কতর,  

আর হকেু নয় চাইহে এটাই,  মতন প্রাতি িতর ৷৷ 

 

(কযান্সার আক্রান্ত হপ্রয় দাদুতক  

হডতসম্বর ২০০৪,  কিকাত্া) 

 

****** 

 

অপূিত সিুজ আতিা পতিহেি মুতখ 

দচাতখর গিীতর রাজিাাঁস 

ত্ারপর দস অত্ি 

শরীতর শরীর দপতত্ দমতপহেি জি 

দত্ামার িাহসতত্ দকান শব্দ ধতরহন দসইহদন 

আহমও েুাঁতয়হে জতির দগাপন 

দত্ামার চ্নগয িুক দেতক উতঠ আসা গান 

সুখ-সুখ চিুইতয়র জতিা করা ওম 

দঠাাঁতটর ওপর আঙুি দরতখতে ত্ার োপ 

দঠাাঁতটর ওপর দঠাাঁতটর নরম োিা 

দঠাাঁতটর দিত্র কািহসতট দাগ 

আর কিা কহফ রতঙর প্রশ্বাস 

আমাতক দডািাতত্ দচতয় হনতজও ডুতিতে ঈশ্বর। 

 

***** 
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নিরূতপ সিমরি 

 

শুক্লা দদ 

 

     জন্মািহধ মা ঠাকুমা হদহদমার মুতখ সত্ীদাি প্রোর দয মমতাহন্তক কাহিনী শুতন এতসহে ত্া আমার হশশুমতন নারীর প্রহত্ সমতিদনার 

িীজ িপন কতর হদতয়হেতিা। সত্ীদাতির মত্ন সপশাহচক িত্যািীিাতক ধতমতর দখািতসর আিাতি এমন িাতি মানুষতক দিাোতনা 

িতয়হেতিা দয সত্ীদাি সংঘহটত্ িতি দসই পহরিার ঈশ্বতরর কৃপািাতি ধনয দত্া িতিই উপরন্তু সমাতজ ত্ারা প্রহত্্া পাতি অত্যন্ত 

সন্মাতনর সতঙ্গ। এই দুই কারতি স্বামীর মৃত্যু িতি দুিতাহগনী দসই নারীতক জ্বিন্ত হচত্ায় স্বামীর মৃত্তদতির সতঙ্গ জীিন্ত অহিদগ্ধ 

কতর পুহিতয় মারা িতত্া। দসখাতন নারীর ইচ্ছা িা অহনচ্ছার দকান মূিযই দদওয়া িতত্া না। অসিয যন্ত্রনায় ত্ার চীৎকার শুতন মানুতষর  

মন দযন িক্ষযভ্রি না িয় দসই কারতি ধতমতর নাতম নানাহিধ িাদযযতন্ত্রর 

সািাতযয ত্ার কান্নার শব্দতক চাপা দদওয়া িতত্া। দয দকান অনযায় কাজ 

দযমন মানুষই কতর দত্মহন মানুতষর রূপধারী হকেু মিামানতির 

আহিিতাি ঘতট যাাঁরা এই অনযায় কাজতক সমাতজর িুক দেতক মুতে দদন 

সমাজ সংস্কারক রূতপ এতস। হকন্তু ধতমতর নাতম দিাোতনা দকান 

অসত্যতক ত্যাগ করা সিজ কাজ নয়। ত্াই হিহটশ রাতজর  কাে দেতক 

ত্াাঁতদর আইতনর সািাযয হনতত্ িতয়হেতিা। পরিত্তী কাতি সত্ীদাি প্রো 

ইহত্িাতসর পাত্ায় িহিতত্ িতয়তে করুি কাহিনী রূতপ।     

 

     আমার িাসুর েীযুক্ত অরহি্ নারায়ি দদ ৫০ িেতরর দিশী সময় 

িযাপী সুদূর আতমহরকার িাহস্া হযহন হনজ গুতি এিং দযাগযত্ায় প্রচুর 

অেত এিং সন্মাতনর অহধকারী িতয়তেন এই দীঘতকাি যািৎ। ত্তি িৃদ্ধ   
 

িয়তস আতমহরকার হিমশীত্ি আিিাওয়ায় এিং ত্ুষার শীত্ি পহরতিতশ িাস করা সিজ সাধয নয়। এই কতয়ক িের আতগ 

আতমহরকার মূি িূখি দেতি  উহন িাওয়াই দ্বীপপুতঞ্জর হিতিা শিতর হগতয় স্থায়ীিাতি িসিাতসর হসদ্ধান্ত দনন। হিতশষ কতর দয দদতশ 

দযৌে পহরিাতরর মত্ন আত্মীয় পহরজনতদর সািাযয পািার কো িািা দুরাশা মাত্র। হনতজতদর সুখ স্বাচ্ছত্যর কো দিতি এই স্থান 

পহরিত্ততনর হসদ্ধান্ত গ্রিি করতিও ত্াাঁর মতনর গিীতর দকাোও দযন িুহকতয় হেতিা দদতশর মাহটর টান। কারি িাওয়াই দ্বীপপুতঞ্জর 

আিিাওয়া এিং পহরতিশ অতনকটা আমাতদর িাংিার মত্, শুধুমাত্র ঐ দদতশর সমস্ত উন্নত্মাতনর সুতযাগ সুহিধা দসখাতনও িত্তমান। 

ত্াাঁর িািীর নানা রকম সহি ও ফতির িাগাতনর েহি দদতখ এই কংহক্রতটর জঙ্গতি িাস করা আমাতদর মতনও দজতগ ওতঠ মাহটর 

টান। আহম দিশ কতয়কিার আতমহরকায় হগতয় ওাঁনাতদর সতঙ্গ োকতিও িাওয়াই দত্ যািার স্বপ্ন আমার অধরাই রতয় দগতে। হিজ্ঞাাতনর 

ক্রতমান্নহত্র কিযাতি আজ আমাতদর অতনক স্বপ্নই পূিতত্া িাি কতর সরাসহর  িাতি না িতিও পতরাক্ষ িাতি। ই্ারতনতটর স্কাইতপর 

সািাতযয প্রহত্ সিাতি িিদার সতঙ্গ আমাতদর কো িয় যখন, ত্খন ওাঁনার িািীঘর, িাগান, িাগাতনর ফি, সহি এিং ত্ার দেতক 

রান্না করা খািার পযতন্ত আমাতদর দচাতখর সামতন দদখতত্ পাই জীিন্ত রূতপ। িাংিার মাহটর গয দযন দিতস আতস আমাতদর 

জীিতনও। এমহন একহদন দযাগাতযাতগর সময় ত্াাঁর কাে দেতক আহম জানতত্ পাহর ত্াাঁরই এক িযুর স্ত্রীর সতঙ্গ সিমরতির কো যা 

শুতন আহম হিস্মতয় িত্িাক িতয় যাই। িিদার মুতখ ঘটনার হিিরি হিস্তাহরত্ িাতি শুতন আহম এই টুকইু িুেতত্ পাহর, দয সিমরতির 

কো ইহত্িাতসর পাত্ায় আমরা এত্কাি পতিহে, ত্ার সতঙ্গ এই সিমরতির পােতকয আকাশ পাত্াি। আমাতদর দদতশ সিমরি 

যোেত িাতিই সত্ীদাি। একমাত্র নারীতকই মৃত্ুয িরি করতত্ িতত্া মৃত্ স্বামীর হচত্ায়। হকন্তু স্ত্রীর মৃত্যু িতি স্বামীতক ত্ার হচত্ায় 

দগ্ধ িতয় মৃত্ুয িরি করতত্ িতত্া না। িরং স্বামী হদ্বত্ীয়িার হিিাি িযতন আিদ্ধ িতয় মিানত্ জীিন কাটাতত্া নত্ুন উদযতম। ত্াই 

মতন প্রশ্ন জাতগ সত্ীদাি প্রোতক সিমরি িিা কত্খাহন যুহক্ত সঙ্গত্। ত্তি িিদার কাতে দশানা সিমরতির নিরূপ প্রকৃত্ অতেতই 

সিমরি। আতমহরকার িাওয়াই দ্বীপপুতঞ্জ এই প্রো প্রচহিত্ আতে িসহপতসর (Hospice) সিতযাহগত্ায়। িাতিািাসায় িরা দাম্পত্য 

জীিতনর িযন যখন হেন্ন িতত্ যায় একজতনর মৃত্যুতত্  ত্খন অপরজন সিমরতি দযতত্ পাতর হপ্রয়জনতক িারাতনার দশাক দেতক 

মুহক্ত দপতত্। িসহপতসর ত্ত্ত্বািধাতন স্বামী স্ত্রী দুজতনই োতক একই সতঙ্গ। খাদয ও পানীতয়র পহরমাি কহমতয় হদতয় দুহট মানুষতক 

ত্ারা ধীতর ধীতর মৃত্ুযর পতে হনতয় যায়। এই প্রহক্রয়া সুস্থ একজন মানুতষর পতক্ষ দত্া িতটই এমনহক  অসুস্থ  মানুতষর পতক্ষও সিয 
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করা অত্যন্ত কিকর। এই কি হকেুটা িাঘি িয় মরহফন ইতঞ্জকশাতনর সািাতযয। আনুমাহনক দুই সিাতির মতধযই দুহট প্রাি মৃত্যু 

মুতখ পহত্ত্ িয়। ত্তি একিার এই পতে পা রাখতি আর হপহেতয় আসার অনুমহত্ দনই। ত্াই কত্খাহন িাতিািাসার টান এিং দৃঢ় 

সংকল্প োকতি মানুষ এই হসদ্ধান্ত হনতত্ সািস পায়। এতকই দিাধিয় িতি জন্মজন্মান্ততরর সম্পকত যা হি্ু ধতমত িহিতত্ আতে যুগ 

যুগান্ত ধতর। ত্তি হি্ু ধমতািিম্বীতদর দক্ষতত্র ত্া কত্খাহন প্রতযাজয আমার অিশয জানা দনই। দয িযুর কো িিদা আমাতদর 

িতিহেতিন ত্াাঁরা দকউই হি্ু ধমতািিম্বী হেতিন না। িিদা এিং আমার জা এযাহিতয়তনর খুি ঘহন্ িযু হেতিন ত্াাঁরা 

দুজতনই। ত্াাঁতদর হিিাহিত্ জীিন হেি পঞ্চাশ িেতরর ও অহধক সমতয়র। স্ত্রী এক দুরাতরাগয িযহধতত্ আক্রান্ত িতি 

যখন ত্াাঁর সুস্থ িতয় ওঠার আর দকান সম্ভািনাই রইতিা না ত্খন স্বামী সিমরতি যািার হসদ্ধান্ত দনন। কারি স্ত্রীর মৃত্ুযর 

পর একহদনও দিাঁতচ োকা ত্ার কাতে মৃত্যুিৎ দিদনাদায়ক। ত্তি এই প্রহক্রয়া দয অত্যন্ত কিকর ত্া অিশয হত্হন আমার িাসুর 

আর জাতক জাহনতয়হেতিন মৃত্ুযর আতগ যখন ত্াাঁরা ওনাতদর দদখতত্ হগতয়হেতিন। একোও িতিহেতিন হসদ্ধান্ত গ্রিতির আতগ 

হনতজর মনতক দযন িাতিািাতি িুতে দনওয়া িয়। আমরা একো সকতিই জাহন দয প্রতত্যকটা মানুতষর কাতে ত্ার হনতজর জীিন 

িতিা সিতচতয় হপ্রয়। স্বামী স্ত্রীর মতধয িাতিািাসা কত্খাহন গিীর িতি এিং জন্মজন্মান্ততরর এই দাম্পত্য িযন কত্খাহন দৃঢ় িতি 

মানুষ ত্ার হনতজর জীিনতক এত্খাহন কি হদতয় মৃত্যু িরি করতত্ পাতর। সিমরতির এই নি রূপ আজ আমাতদর িুহেতয় হদতয়তে 

দয ধতমতর মতধয দয হিতিদ ত্া মানুতষর সৃহি। ধমত হকন্তু প্রহত্হট মানুতষর দক্ষতত্রই সমান িাতি প্রতযাজয ত্া দস দয পেই অিিম্বন 

করুক না দকন। আমরাই শুধু এই সিজ সত্যটা িুেতত্ িুি কহর এিং মানতত্ না দপতর ঈশ্বরতক হনতজতদর মত্ কতর দপতত্ দচিা 

কহর। হকন্তু ঈশ্বর এক এিং অহদ্বত্ীয় এিং ত্াাঁর সৃি এই জীিজগৎ ত্াাঁর কাতে সন্তানত্ুিয। ত্াাঁর কপৃা িত্তাতনাতত্ দকান হিতিদ দনই, 

হিতিদ আমাতদর মতন।   
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আমাতদর হপ্রয় শুক্লাহদ সম্বতয দু-চারতট কো না হিতখ োকতত্ পারহে না। আমাতদর সাউে িযাঙ্গাতিার কািচারাি 

এতসাহসতয়শতনর “সুরহি” মযাগাহজন এিার ১৯ িেতর পদাপতি করি। উহন ওাঁনার দিখা িাংিা কহিত্া, গল্প, প্রিয ইত্যাহদ 

হদতয় আমাতদর “সুরহি” মযাগাহজনতক ‘সুরহি’র জন্মিি দেতকই সমৃদ্ধ কতর আসতেন। প্রহত্িাতরর মত্ এিেরও ওাঁনার 

শাহররীক গিীর অসুস্থত্া সতেও আমাতদরতক উতপারক্ত দিখাহট উপিার হদতয়তেন। সামাহজক দচত্না ও মূিযতিাধ ওাঁনার 

দিখার হিত্র খুিই প্রহত্ফহিত্ িতয় আসহেি। আগামী িের গুতিাতত্ও উহন এমহন কতর ওাঁনার দিখা উপিার হদতয় আমাতদর 

“সুরহি”দক সমৃদ্ধ কতর যাতিন এই আশা কহর। উহন শীঘ্রই আতরাগযিাি করুন, এই কামনা কহর।    

 

~ উত্তম কুমার িহিক    
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অনয ঠাকরুিাহি 

 

হদিীপ কমুার চক্রিত্তী 

 

     কিকাত্ার ঠাকুরিাহি িিতত্ আমরা সাধারনত্ িুহে দজািাসাাঁতকার 

ঠাকুরিাহি যা ৬নং দ্বারকানাে ঠাকুর দিতন অিহস্থত্। হকন্তু এহট োিাও 

আরও দুতটা ঠাকুরিাহি আতে, দয িাহির অহধিাসীতদরও িাংিা সাহিত্য, 

সংস্কৃহত্ িা স্বাধীনত্া আত্ািতন খুি িি িূহমকা হেি। এর মতধয একহট 

িি ৫নং দ্বারকানাে ঠাকরু দিন এিং অপরহট পােুহরয়াঘাটা ঠাকরুিাহি 

যা ‘ দটতগার কযাতসি’  নাতম প্রহসদ্ধ।  

 

     এিার পােুহরয়াঘাটার ঠাকরুিাহির কোই িহি। পােুহরয়াঘাটার 

কো িিতত্ দগতি প্রেতম ঠাকরু িংতশর ইহত্িাস একটু আতিাচনা করা 

দরকার।     

  

     রিীন্দ্রনাে ঠাকতুরর আহদপুরুতষরা িত্তমান িাংিাতদতশর যতশাির দজিায় িাস করতত্ন। শাহিিয দগাত্রীয় ‘িট্টনারায়ি’ দেতক 

ঠাকুর িংতশর উদ্ভি এিং ত্াাঁতদর দকৌহিক পদিী ‘িত্যাপাধযায়’ িতি মতন করা িয়। এই িংতশর দহক্ষিানাে রায়তচৌধুরী হেতিন 

জহমদার এিং ত্াাঁর চার পুত্র হেি - কামতদি, জয়তদি, রহত্তদি ও শুকতদি। আনুমাহনক ১৪৩৮ সাতি কামতদি ও জয়তদি 

পীরআহি নাতম মুসিমান শাসকতদর প্রিাতি ইসিাম ধমত গ্রিি কতরন এিং এতদর সংস্পতশত োকার ফতি িাহক দুই িাইও 

সমাজচুযত্ িন। স্থানীয় দিাতকরা এই দুই িাইতক অেতাৎ রহত্তদি ও শুকতদিতক ‘হপরািী’ িা ‘হপরািী-িাহ্মি’ নাতম অহিহিত্ কতরন 

এিং অনযানয অিস্থাপন্ন িাহ্মতিরাও এতদর সতঙ্গ সিিাহিক িা সামাহজক হক্রয়াকমত িয কতর দদন। এর ফতি এই দুই িাই দহরদ্র 

িাহ্মিতদর সতঙ্গই সিিাহিক িা সামাহজক সম্পকত স্থাপন করতত্ িাধয িন। হকন্তু দসইসময় জগন্নাে কশুারী নাতম আর এক জহমদার 

হেতিন হযহন এইসি কসুংস্কার মানতত্ন না। হত্হন শুকতদতির কনযাতক পত্নীরূতপ গ্রিি কতরন। হকন্তু এই অপরাতধ আত্মীয়রা ত্াাঁতক 

পহরত্যাগ করায় হত্হন শুকতদতির আেতয় হনকটিত্তী স্থাতন িসহত্ স্থাপন কতরন। এই ঘটনাহট দষািশ শত্াব্দীর দশষ হদতক িতয়হেি 

িতি মতন িয়। এই জগন্নাে কুশারীতকই ঠাকরু িংতশর আহদপুরুষ িতি মতন করা িয়।   

 

     জগন্নাে কুশারীর পুতত্রর নাম হেি পুরুতষাত্তম হিদযািাগীশ, আর পুরুতষাত্ততমর দপৌত্র রামানত্র দুই পুত্র হেি মতিশ্বর ও 

শুকতদি। মতিশ্বতরর পুত্র পঞ্চানন কশুারীই ত্াাঁর খুিত্াত্ শুকতদতির সতঙ্গ কিকাত্ায় আতসন িাগযাতেষতি, অিাদশ শত্াব্দীর 

প্রেমহদতক। ত্খনও পিাশীর যুদ্ধ িয়হন এিং ইংতরজরাও িাংিাতদতশর শাসনাহধকার পায়হন। হকন্তু ইহত্মতধয জিচানতক সুত্ানহট, 

দগাহি্পুর ও কহিকাত্া ক্রয় কতর কহিকাত্া নগরী স্থাহপত্ কতর দফতিতেন, ইংতরজতদরও িযািসা-িাহিজয দিশ প্রহত্্া িাি 

কতরতে। কিকাত্া ি্রও স্থাহপত্ িতয় দগতে এিং ইংতরজতদর সতঙ্গ িাঙািীতদর িযািসা সংক্রান্ত সম্পকত গতি উতঠে। এই 

পহরতিতশ কিকাত্ায় এতস পঞ্চানন কশুারী িাগীরেীর ত্ীতর দগাহি্পুর অঞ্চতি (িত্তমাতনর দফাটত উইহিয়াম অঞ্চতি) িাস করতত্ 

োতকন। এই অঞ্চতি দসই সময় হনম্নতেিীর দিাতকরাই দিহশ িাস করত্ যারা িাহ্মি পঞ্চানন ও শুকতদিতক ‘ঠাকরু মশাই’ িতি 

সতম্বাধন করতত্ন। হিতদশী সাতিিরাও পঞ্চাননতদর ঠাকুর িা টযাতগার (Tagore)  িিতত্ শুরু কতর হেতিন। এইিাতিই পঞ্চানন 

কশুারী িতয় দগতিন ‘পঞ্চানন ঠাকরু’ িা ‘পঞ্চানন টযাতগার’।       

 

     এই পঞ্চানন দেতকই কিকাত্ার পােুহরয়াঘাটা, দজািাসাাঁতকা ও কয়িাঘাটার ঠাকরুতগা্ী এিং শুকতদি দেতক দচারািাগাতনর 

ঠাকুরতগা্ীর উদ্ভি িতয়তে।  

 

     পঞ্চানন ঠাকুতরর দুইপুত্র হেি জয়রাম ও রামসতন্তাষ। এাঁরা ইস্ট ইহেয়া দকাম্পাহনতত্ জহম জহরতপর কাজ কতর দিশ হকেু অেত 

উপাজতন কতরন। জয়রাতমর চার পুত্র - আন্ীরাম, নীিমহি, দপতনারায়ি ও দগাহি্রাম। জয়রাম দজয্ পুত্র আন্ীতক হকেু 
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অহপ্রয় কাজ করার জতনয ত্যাজযপুত্র কতরহেতিন। হদ্বত্ীয় পুত্র নীিমহি ঠাকরু দকাম্পানীতত্ চাকরুী করতত্ন। ১৭৫৬ সাতি জয়রাতমর 

মৃত্যু িয়। ১৭৫৬ সাতি নিাি হসরাজউতদ্দৌিা দকািকাত্া আক্রমন কতরন এিং ইংতরজতদর পুরাতনা দকিা, যা িত্তমাতন ডািতিৌহস 

অঞ্চতি হজ হপ ও -র কাতে অিহস্থত্ হেি ধ্বংস কতরন।  

 

     এইসময় ঠাকরু পহরিাতরর িাসস্থান ক্ষহত্গ্রস্ত িয়। এই ঘটনার হঠক একিের পতর নিাি হসরাজউতদ্দৌিা (জুন ১৭৫৭) 

ইংতরজতদর িাতত্ পরাহজত্ ও হনিত্ িন। মীরজাফর িাংিার নিাি িিার পর ইংতরজতদর পুরাতনা দকিার ধ্বংতসর জতনয ক্ষহত্পূরি 

হিসাতি প্রিূত্ টাকা হদতত্ িাধয িন। ইংতরজরা দসই টাকা দেতক নীিমহি  ঠাকরুতক ২৮ িাজার টাকা দদন। এই টাকায় জহম হকতন 

পােুহরয়াঘাটার িসত্ িাহি সত্হর কতরন (১৭৬৫ )। এই সময় ইস্ট ইহেয়া দকাম্পানী িাংিা হিিার এিং উহিষযার দদওয়ানী িাি 

করতি নীিমহি উহিষযার কাতিক্টতরর দসতরস্তা িতয় উহিষযা যান এিং দসখান দেতক উপাহজতত্ অেত দপতনারায়তনর কাতে পাঠাতত্ 

োতকন। দপতনারায়ি কিকাত্ার হুইিার দকাম্পানীর দদওয়ান, হনমক ও িাজাতরর ইজারাদার ইত্যাহদ নানারকম িযািসায় হিপুি 

ধনসম্পহত্তর অহধকারী িন। এইসময় সম্পহত্তর িযাপার হনতয় পাহরিাহরক কিি ও মামিা দমাকদ্দমা শুরু িয়। জয়রাতমর কহন্পুত্র 

দগাহি্রাতমর মৃত্যু িতি ত্াাঁর স্ত্রী রাধািাজার জযাকসন ঘাতট দুহট িাহি িাি কতরন। নীিমহিও উহিষযা দেতক হফতর এতি 

দপতনারায়তির কাে দেতক এক িক্ষ টাকা হনতয় আিাদা িতয় দজািাসাাঁতকাতত্ িসহত্ স্থাপন কতরন (যা িত্তমাতনর প্রহসদ্ধ ঠাকরু 

িাহি)। পােুহরয়ার িাহি দপতনারায়তির অধীতন োতক।  

 

     সম্ভিত্ দপতনারায়ি ঠাকুরই (১৭৩১ - ১৭৯৩ ) ঠাকুর িংতশর প্রেম িযহক্ত হযহন প্রিূত্ খযাহত্ িাি কতরন। এাঁর নাতম কিকাত্ার 

দপাস্তা অঞ্চতি রাস্তা আতে।  

 

     এই প্রসতঙ্গ িারত্ সরকাতরর জাত্ীয় মিাতফজখানায় পররাষ্ট্র হিিাতগর নহেপতত্রর মতধয (১৮৩৯ সাতির) কিকাত্ার স্ান্ত 

িযহক্ততদর সংহক্ষি িংশপহরচয়সি একহট নাতমর ত্াহিকা আতে। এই ত্াহিকায় ঠাকরু পহরিার সম্বতয হিতশষ উতিখ আতে - " This 

is an extensive and very rich family, the principal branch of it is derived from Darpo Narayan Thakoor who made 

his fortune as Dewan to Mr Wheeler & in the Pay office of that time. "  দপতনারায়ি ইংতরজ আমতি দদওয়ানী কতর 

সিতপ্রেম প্রচুর অেত উপাজতন কতরন। দপতনারায়তির সাত্পুত্র রামতমািন, দগাপীতমািন, কষৃ্ণতমািন (উন্মাদ হেতিন), িহরতমািন, 

িযাডহিতমািন, পযারীতমািন (তিািা হেতিন) এিং দমাহিনীতমািন। এই ত্াহিকায় দজািাসাাঁতকার ঠাকরুিাহির উতিখ দনই।    

 

     দপতনারায়তির পুত্রতদর মতধয দগাপীতমািন ঠাকরু হপত্ার সম্পহত্ত আরও িৃহদ্ধ কতর কিকাত্ার অনযত্ম ধনী িযহক্ত িতয় ওতঠন। 

দগাপীতমািন কিকাত্ার কািীঘাট মহ্তর প্রচুর দসানা দান কতরন। হত্হন কিকাত্ার হি্ু কতিতজর (িত্তমান দপ্রহসতডন্সী কতিজ) 

একজন অনযত্ম প্রহত্্াত্া হেতিন। হত্হন িহু িাষাহিদ হেতিন এিং ইংতরহজ োিাও ফাহসত, পত্ুতগীজ, সংস্কৃত্ এিং উদুত িাষা 

জানতত্ন। দগাপীতমািতনর েয় পুত্র হেি - সূযতকুমার, চন্দ্রকমুার, ন্িাি, কািীকুমার, িরকুমার ও প্রসন্নকুমার।   

 

     িরকুমার ঠাকুর একজন হিহশি সঙ্গীত্জ্ঞা হেতিন। হত্হন ত্ৎকািীন দসনী-ঘরানার প্রহসদ্ধ গায়ক ওস্তাদ িসত্ খাাঁর হশষয হেতিন। 

ত্াাঁর িাহিতত্ িাংিা ত্ো সারা িারতত্র িহু সঙ্গীত্ পহিত্তদর সমাগম িত্। িরকুমার ঠাকরু িত্তমান হি হট দরাতডর ধাতর ‘এমাতরল্ড 

টাওয়ার’ নাতম এক হিশাি অট্টাহিকা হনমতাি কতরহেতিন। এই অট্টাহিকা এিং সংিি িাগান পহশ্চমিঙ্গ সরকার অহধগ্রিি কতর 

রিীন্দ্রিারত্ী হিশ্বহিদযািতয়র নত্ুন ‘কযাম্পাস’ সত্হর কতরন। দগাপীতমািতনর কহন্পুত্র প্রসন্নকমুার একজন স্বনামধনয িযহক্ত 

হেতিন। হত্হন হপত্ার প্রহত্হ্ত্ হি্ু কতিজ দেতক পাশ কতর ওকািহত্ শুরু কতরন ও সরকারী উহকতির পতদ উন্নীত্ িন। ১৮৫০ 

সাতি পাহরিাহরক িূসম্পহত্ত রক্ষিাতিক্ষতির জতনয দসই পদ দেতক ইস্তাফা দদন। যহদও হত্হন দগাাঁিা হি্ু হেতিন এিং ১৮২৩   

সাতি দগৌিীয় সমাজ প্রহত্্া কতরন। হত্হন রাজা রামতমািন রাতয়র সত্ীদািপ্রো রতদর আত্ািনতক পূিত সমেতন কতরন। রামতমািন 

ত্াাঁতক িাহ্মসমাতজর ট্রাহস্ট হিসাতিও হনযুক্ত িতয়হেতিন। হপ্রন্স দ্বারকানাে ঠাকুতরর সতঙ্গ হত্হন ‘িযােতিাল্ডারস দসাসাইহট’ এিং 

‘হিহটশ ইহেয়ান এযাতসাহসতয়শতনর’ জতনয কাজ কতরন। হত্হন একজন হশক্ষাহিদ হেতিন। হত্হন কিকাত্া হিশ্বহিদযািতয় প্রচুর অেত 

দান কতর দগতেন। ত্াাঁর নাহরতকিডাঙাহস্থত্ িাহিতত্ হত্হন একহট নাটযািয় প্রহত্্া কতরন। যহদও হত্হন ইংতরজ হমশনারীতদর হিরুতদ্ধই 

প্রচার চািাতত্ন ত্াাঁর পুত্র জ্ঞাাতনন্দ্রতমািন, হযহন অত্যন্ত দমধািী োত্র হেতিন। খ্রীিধমত গ্রিন কতরন এিং দরিাতরে কৃষ্ণতমািন 

িযানারজীর কনযাতক হিিাি কতরন। জ্ঞাাতনন্দ্রতমািন  ইংিযাতে চতি যান এিং প্রেম িারত্ীয় িযাহরস্টার িতয় দদতশ দফতরন। 
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দ্বারকানাতের মৃত্যুর পর ত্াাঁর পুত্র দদতিন্দ্রনাে ঠাকরুতক হপত্ার ঋন মুক্ত করতত্ প্রসন্নকুমার ত্াাঁর পাতশ দাাঁহিতয় হেতিন। প্রসন্নকমুার 

প্রেম িারত্ীয় হযহন ‘Vice regal Legislative Council’  এর সদসয িতয়হেতিন। প্রসন্নকমুার ঠাকতুরর নাতমও দকািকাত্ার একহট 

রাস্তা আতে। এর দেতকই দিাো যাতচ্ছ দয পােুহরয়াঘাটা ঠাকুরিাহির িারত্ীয় ত্ো িাংিার সংস্কৃহত্তত্ দান হকেু কম নয়। িরকমুার 

ঠাকুতরর সজয্ পুত্র যত্ীন্দ্রতমািন ঠাকরু (১৮৩১-১৯০৮) একজন স্বনামধনয িযহক্ত হেতিন। হত্হনও হি্ু কতিতজ পাঠ দশষ করার 

পর ইংরাহজ এিং সংস্কৃত্ িাষার হিতশষ হশক্ষািাি কতরন। হত্হন পােুহরয়াঘাটার ঠাকরুিাহিতক সংস্কার কতর ইংিযাে এর Windsor 

Castle অনুরূপ সত্হর কতরন। যত্ীন্দ্রতমািন হেতিন প্রিি নাটযানুরাগী। ত্াাঁর িাহির এক অংতশ হত্হন িঙ্গ নাটযািয় প্রহত্্া কতরন 

এিং ত্াাঁর রহচত্ িহু নাটক এখাতন অনুহ্ত্ িতয়হেি। যত্ীন্দ্রতমািন একজন সঙ্গীত্জ্ঞা হেতিন। ত্াাঁরই উৎসাতি দক্ষত্রতমািন দগাস্বামী 

িারত্িতষত প্রেম 'Orchestra'-র প্রিত্তন কতরন। হত্হন হচত্রকিারও গুনগ্রািী এিং পৃ্তপাষক হেতিন। হত্হন সমাজসংস্কাতরর জতনয 

িহু অেত দান কতর দগতেন। কিকাত্ার অনযত্ম রাস্তা যত্ীন্দ্রতমািন এহিহনউ ত্াাঁতক েদ্ধা জাহনতয় করা িতয়তে।   

 

     িরকুমার ঠাকুতরর কহন্ পুত্র দসৌরীন্দ্রতমািন ঠাকুর (১৮১৪-১৯১৪) পােুহরয়াঘাটা ঠাকুরিাহির অনযত্ম দজযাহত্ষ্ক হেতিন। 

উনহিংশ শত্াব্দীর দশষিাতগ সঙ্গীত্ জগতত্র এক উজ্বি নক্ষত্র হিসাতি দসৌরীন্দ্রতমািন ঠাকুতরর নাম সঙ্গীত্তপ্রমীরা হিতশষ েদ্ধার 

সতঙ্গ স্মরি কতরন। দসৌরীন্দ্রতমািন প্রেতম হপত্ার কাতে ধ্রুপদ ও দসত্ার দশতখন। এরপতর হত্হন আহি মিম্মদ খাাঁর হশষযে গ্রিন 

কতরন। প্রখযাত্ সঙ্গীত্হিদ দক্ষত্রতমািন দগাস্বামী ত্াাঁর দাদা যত্ীন্দ্রতমািন ঠাকুতরর সিাগায়ক োকাকািীন হত্হন এর কাতেও 

হশক্ষািাি কতরন। প্রাচয ও পাশ্চাত্য উিয় সঙ্গীতত্ই দসৌরীন্দ্রতমািতনর জ্ঞাান হেি প্রখর। ত্াাঁর এই সঙ্গীতত্র জ্ঞাাতনর জতনয ১৮৭৫ 

খ্রীিাতব্দ  আতমহরকার হফিাতডিহফয়া হিশ্বহিদযািয় এিং ১৮৯৬ সাতি অক্সতফাডত হিশ্বহিদযািয় ‘ডক্টর অি হমউহজক’ উপাহধ প্রদান 

কতরন। দসৌরীন্দ্রতমািন প্রেম িারত্ীয় হযহন এই উপাহধ পান। এোিা হিহটশ সরকার ত্াাঁতক ‘রাজা িািাদুর’ এিং ‘সযার’ উপাহধতত্ 

িূহষত্ কতরন। হত্হন সঙ্গীত্ হশক্ষা প্রসাতরর জতনয ১৮৭১ সাতি ‘িঙ্গ সঙ্গীত্ হিদযািয়’ এিং ১৮৮১ সাতি ‘ Bengal Academy of 

Music’ স্থাপন কতরন। ইরাতনর শাি ত্াাঁতক ‘নিাি শািজাদা’ উপাহধ প্রদান কতরহেতিন। দসৌরীন্দ্রতমািন িহু পুস্তক এিং নাটক 

রচনা কতরতেন। ত্াাঁর সঙ্গীত্ গ্রন্থগুহির মতধয ‘গীত্সারসংগ্রি’, ‘িারতমাহনয়াম সূত্র’, ‘কণ্ঠতকৌমুদী’, ‘ঐকত্ান’, ‘মৃদঙ্গমঞ্জরী’ ইত্যাহদ 

হিতশষ উতিখতযাগয।    

 

     এাঁতদর োিাও আরও িহু হিখযাত্ দিাক পােুহরয়াঘাটার ঠাকরু িংতশ জন্মগ্রিন কতরহেতিন। এাঁতদর মতধয দপতনারায়তির পুত্র 

দমাহিনীতমািতনর দপৌত্র কািীকৃষ্ণ ঠাকরু এিং কািীকতৃষ্ণর দপৌত্র রাজা প্রফুিনাতের পৃ্তপাষকত্ায় ১৯৩৪ সাতি দকািকাত্ার 

প্রেম অি দিঙ্গি হমউহজক কনফাতরন্স অনুহ্ত্ িয় যা উতদ্বাধন কতরন স্বয়ং রিীন্দ্রনাে ঠাকরু। সারা িারত্ দেতক গুিী হশল্পীরা 

আসতত্ন এই সঙ্গীত্ানু্াতন পহরতিশতনর জতনয। সুত্রাং দদখা যাতচ্ছ, িাংিার সাহিত্য-সংস্কৃহত্ জগতত্ পােুরীয়াঘাটার ঠাকরুিাহির 

অিদান হকেু কম নয়।     

 

 

***** 
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নতু্ন সযূত 

 

উত্তম কমুার িহিক 

 

-  ১ -  
 

     এরকম আচমকা দয দদািার সাতে দিক কাহিিাহির সামতন দদখা িতয় যাতি, এ দযন একদমই অিািনীয় ঘটনা।  ত্াও 

এই দীঘত প্রায় আট িের িাতদ। প্রেতম দীপতকর একটু হচনতত্ অসুহিতধ িহচ্ছি িই হক। ওর এক িযুর িাহিতত্ যািার ত্ািা হেি। 

প্রায় ধাক্কাধাহক্ক িিার মত্ অিস্থা িতয়হেি আর হক! দদািা আসহেি উল তটা হদতক দেতক। দদািার অনুচ্চাহরত্ কোটা ওর মুতখর 

অহিিযহক্ত দেতক দিশ দিাো যাহচ্ছি – “দদতখ চিতত্ পাতরন না?” দুজতনই দযন একটু হকংকত্তিযহিমূঢ় িতয় পতিহেি কতয়ক 

মুহুতত্তর জতনয। একটু পতিই দযন সহম্বত্ হফতর দপি ওরা। দুজতন সমস্বতর িতি উঠি –“আতর, ত্ুই!”               
 

     সহত্যই এ দযন এক অিািনীয় ঘটনা। দীপক, হিগত্ আট িেতর কম কতরও উহনশ-কহুি িার কিকাত্ায় এতসতে, হকন্তু দকান 

িারই দদািার সাতে দদখা িয়হন। দসই দদািার হিতয় এতটে কতরহেি প্রায় দশ িের আতগ। ত্খন দীপক কিকাত্াতত্ই চাকহর 

করত্। ওর হিতয়র দসতকে মযাতরজ এহনিাসতাহরর পতর দদািারা িেতন চতি যায়। দীপক খুি হশগহগরই ওতদর পাহরিাহরক িযু 

িতয় উতঠ ওর সু্র িযিিাতরর জতনয। দদািার সাতে ওর দশষ দদখা িতয়হেি আট িের আতগ, ওতদর দসতকে মযাতরজ এহনিাসতাহরর 

পাহটততত্। ত্ারপতর আর ওর সাতে হনয়হমত্ দযাগাতযাগ রাখা হিতশষ সম্ভি িতয় উতঠহন। দীপকও কিকাত্া োিতত্ িাধয িয় ওতদর 

িেতন যািার িের হত্তনক িাতদ। ওতক পুনাতত্ দপাহস্টং কতরহেি ওর দকাম্পানী। ওর হিতয়র দু িের গিাতত্ না গিাতত্ই।                   
  

     এত্িের িাতদ দদািার সাতে দদখা, দদািা ওর হপ্রয় িযুতদর একজন, কতিতজ পিাকািীন ওর ক্লাসতমট্ হেি। ত্াই দীপক ওর 

িযুতক দমািাইতি দফান কতর সাক্ষাৎএর সময় হপহেতয় হদি। দদািা ওতক হনিৃত্ করতত্ চাইহেি, হকন্তু দীপক ওর কোয় দকান 

গুরুেই হদি না। িরং সামতনর একটা দরস্টুতরত্ হগতয় কহফ দখতত্ দখতত্ হকেুটা সময় কাটািার প্রস্তাি হদি। অগত্যা দদািাতক 

রাজী িতত্ই িি। ওর হিতশষ ত্ািা হেি না িািী হফতর যািার। এই সময়টা ও হকেুক্ষতির জনয সাযয ভ্রমি কতর।   
      

     সূযত হকেুক্ষি আতগ ঢতি পতিহেি পহশ্চম হদগতন্ত। িসতন্তর আকাশ 

িাত্াস। মৃদুিতয় হস্নগ্ধ িাত্াস িইহেি। শীত্টা দযন ধতর রাখার দচিা 

করহেি প্রকহৃত্। অদূতর কষৃ্ণচূিা গাে গুতিা আকাতশ দযন িাি আহির 

েহিতয় দরতখহেি। পরন্ত দিিায় সূতযতর রহক্তমািা আর কৃষ্ণচূিা ফুি 

গুতিার রঙ হমতশ দযন একাকার িতয় দগহেি। কহফর কাতপ চুমুক হদতয় 

দীপকই প্রেম কতোতপাকেন শুরু করি। দদািাতক প্রশ্ন কতর জানতত্ 

পারি দয ওর িাহি হিতিকান্ পাতকতর কাতে, আর এ সময় ও 

সাযযভ্রমি কতর হকেুক্ষতির জনয।  
 

     দীপক খুি অিাক িতয় দগহেি, যখন জানতত্ পারি দয দদািা শুধু 

ওর দমতয়, দদাতয়িতক, হনতয় হিতিকান্ পাতকতর িাহিটাতত্ োতক।   

ওর স্বামী, পহরমি, ওতদর সাতে োতক না। ও এখনও হিতদতশই োতক। অতনকহদন দকান দযাগাতযাগ দনই িতি দদািা হনহশ্চত্ নয়, 

ওর িেতন োকার িযাপাতর। িীষি কযারীয়াহরি দগাতের মানুষ! আর ত্াই হত্ন িের আতগ দদািার দদওয়া প্রস্তািটাতত্ ও একদমই 

সায় হদতত্  পাতরহন। দরতগ হগতয় িতিহেি –“দদতশ হফতর হগতয় হক িতি? ওখাতন হনতজর কযারীয়ার িানাতনা অসম্ভি!” ওতদর দমতয় 

দদাতয়ি ত্খন সতি িের হত্তনতকর। দদািার ত্ীি  ইতচ্ছ, ওতদর দমতয় কিকাত্ায় িি দিাক। িাঙ্গািী সংস্কৃহত্, িাংিা িাষা খুি 

িাি কতর দযন ও জানতত্ পাতর। পহরমি ওর এই চাওয়াটাতক দকান মযতাদাই হদতত্ চাইত্ না। পহরিাস কতর িিত্ –“হিতদতশ 

আজ িের পাাঁতচক দেতকও ত্ুহম এত্টুকু িদিাতত্ পারতি না হনতজতক। দসতকতিই রতয় দগতি!” দদািা অপ্রতয়াজনীয় েগিা এিাতত্ 

চাইত্। আর নীরি োকত্ যখনই ও এই ধরতনর পহরিাস করত্।     
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     দদািা আশা কতর িতস োকত্। পহরমি িয়ত্ ওর মত্ পাল্টাতি খুি হশগহগরই। হকন্তু যা’ দকানহদনই িিার নয়, ত্া’ িতি হক 

কতর? ওর সধতযতর পরীক্ষা দযন অহন্তম পযতায় হনি। দুজতনর মতধয েগিা একহদন চুিান্ত পযতাতয় দপৌাঁতে দগি। দদািা হঠক করি, ও 

দমতয়তক হনতয় কিকাত্ায় হফতর যাতি। ঘটনাক্রতম পহরমি দকান আপহত্তই করি না। শুধু দদািাতক অতনকটাই শাসাতনার সুতর িতি 

উঠি –“দমতয়তক হনতয় দযতত্ চাইে যাও, হকন্তু আমার আশায় কখনও দেতকানা।”      
 

      দদািা, িযারাকপুতর সাতি হত্ন িেতরর দমতয়তক হনতয় প্রেতম িাতপর িাহিতত্ এতস ওতঠ। দদািা, হনতজর অদময দচিায় 

কিকাত্াতত্ই একটা প্রাইতিট িযাংতক চাকহর দজাগাি কতর দফতি মাস হত্তনতকর মতধযই। ওর হশক্ষাগত্ দযাগযত্া এিং প্রেম 

প্রতফসনাি জীিতন প্রায় পাাঁচ িেতরর িযাহঙ্কং সাহিততসর অহিজ্ঞাত্া ওতক খুিই সািাযয কতর। হনতজর আত্মহিশ্বাস, কমতহন্া, অধযিসায় 

ওতক খুি হশগহগরই ওর কমতজীিতন প্রহত্হ্ত্ করতত্ সািাযয করি। যাত্ায়াতত্র সুহিতধর জনয, ও দিক-মাতকততটর কাতে একটা 

‘ওয়ান হি এইচ দকর’ ফ্ল্যাট িািা হনতয় োকতত্ শুরু করি চাকহরটা পািার হকেুহদতনর মতধযই। ও খুি হশগহগরই এহসস্টযা্ 

মযাতনজার পতদ হনতজতক প্রহত্হ্ত্ করতত্ পারি। দমতয়তক একটা িাি স্কুতি িহত্ত কহরতয়হেি গহরয়ািাতটর কাতে। হিতিকান্ 

দরাতডর দুই দিড রুতমর ফ্ল্যাটটা িযাংক দেতক দিান হনতয় হকতনহেি িের খাতনক আতগ। ও এখন অতনক সুতখ আতে। কাতে-হপতঠ 

িাতপর িাহি োিা আতরা হকেু আত্মীয়-স্বজন ও িযু-িাযি আতে। প্রেম প্রেম পহরমতির কো মাতে-সাতে মতন পিত্, হকন্তু এখন 

আর দত্মন হকে ুমতন পতি না। ও দস কো মতনও করতত্ চায় না। অনেতক ও হনতজতক দিদনাগ্রস্ত করতত্ চাইত্ না।         
 

     অতনকক্ষি ধতর দদািা ওর হনতজর কাহিনী িতি যাহচ্ছি। দীপক হনশ্চুপ িতয় সি শুনহেি। দদািার দুুঃতখর কাহিনী শুনতত্ শুনতত্ 

দীপক দযন িাকরুদ্ধ িতয় পতিহেি। দদািার প্রতশ্ন ও দযন হকেুটা সহম্বত্ হফতর দপি -“হকতর, কহফটা দয ঠাো িতয় যাতচ্ছ! দত্াতক 

দিাধ িয় খুি হিরক্ত করহে?” দীপক মাো নাহিতয় িিি-“একদমই নয়, শুধু িািহে আর অিাক িহচ্ছ দত্াতক দদতখ। এত্ মতনর 

দজার দপহি হক কতর? কতিতজ একসাতে পিার সময় দত্ার এই হিতশষ গুিটা দত্া দচাতখ পতিহন!” দদািা একটু মৃদু দিতস িিি-

“পহরহস্থহত্ মানুষতক িদতি দদয়।”       
 

     দদািার হিতয়র পর, পহরমিও দীপতকর খুি িাি িযু িতয় দগহেি। পহরমি, দদািার স্বামী, ত্খন কিকাত্াতত্ই একটা মাহল্ট 

নযাশনাি দকাম্পানীতত্ চাকহর করত্। ও িািা-মাতয়র একমাত্র দেতি। জামতশদপুতরই স্কুহিং দশষ কতর কিকাত্ায় 

দটহিকহমউহনতকশন ইহঞ্জনীয়াহরং পিতত্ আতস। হিতয়র পতর একটা িািা িাহিতত্ োকত্। ওর িািা-মা প্রহত্ হত্ন-চার মাস অন্তর 

মাস খাতনতকর জনয ওতদর সাতে োকত্। জামতশদপুতর হনতজতদর িাহি খাহি দরতখ দিশী হদন োকিার উপায় হেি না িতি।    
  

     দদািার হিতয়র পর ওরা একসাতে আরও দু-চার জন িযুতদর হনতয় দকান দকান উইক-এতে কিকাত্ার কাতে-হপতঠ টুহরি 

স্পটগুতিাতত্ দিিাতত্ দযত্। দীপতকর, পহরমিতক আর পাাঁচজতনর মত্ই খুিই সাধারন মানহসকত্ার মানুষই মতন িত্। দদািার 

মুখ দেতক দশানা ঐ ধরতনর উচ্চাশা ওর খুি অদ্ভুত্ িাগি। ও হকেুতত্ই িুতে উঠতত্ পারহেি না, একটা মানুষ হক কতর হনতজর 

পহরিাতরর সুতখর কো জিাঞ্জহি হদতয় শুধু হনতজর কযারীয়ার হনতয় িািতত্ পাতর!              
 

     দীপকতক নীরি দদতখ, দদািা প্রশ্ন করি–“হকতর, এত্ চুপচাপ িতয় দগহেস দয? হক িািহেস?” দীপক মাো নাহিতয় শুধু একটু 

িাসি। দদািা দিশ িুেতত্ পারি দয, ও হনশ্চয়ই হকেু িািহেি, হকন্তু ওতক িিতত্ চাইহেি না। “এই যা, শুধু হনতজর কোই িতি 

যাহচ্ছ কখন দেতক... দত্ার পহরিার সম্বতয হকেুই জানিাম না... ত্ুই হক এখনও দসই পুনাতত্ই োহকস?”- দদািা দীপতকর হদতক 

ত্াহকতয় প্রশ্নটা করি। দীপক মাো নাহিতয় িিি–“না, মাস েতয়ক আতগ চাকহর িদতি এই কিকাত্াতত্ই একটা নত্ুন দকাম্পানীতত্ 

জতয়ন কতরহে। সহত্য কো িিতত্ হক পুনাতত্ আর িাি িাগহেি না। হনতজর আত্মীয়-স্বজনতদর দেতি পুনাতত্ একটু দযন িাাঁহপতয় 

উঠহেিাম। হমত্াও খুি দিার িতয় যাহচ্ছি, দিশ িুেতত্ পারত্াম। যহদও ও মুতখ দকানহদনইও প্রকাশ করত্ না। ত্ারপর, একমাত্র 

দমতয়, হমঠুতক, কিকাত্ার আিিাওয়াতত্ মানুষ করার একটা সুি িাসনা আমাতদর দুজতনর সি সমতয়ই হেি।”    
  

     দীপতকর হিতয়তত্ দদািারা োকতত্ পাতরহন। ওরা ওই সময় িেতন হেি। দীপতকর স্ত্রী, হমত্ার সাতে দফাতনই আিাপ িতয়হেি 

দদািার। দীপতকর পাহরিাহরক কো শুনতত্ শুনতত্ দদািা দযন দকাোয় িাহরতয় দগি। আজ পহরমি যহদ ওর চাওয়াটাতক মযতাদা 

হদত্, ত্া’িতি ওরাও দীপতকর পহরিাতরর মত্ কত্ সুতখ-আনত্ োকতত্ পারত্। ওরা কিকাত্ায় হফতর আসার পর, পহরমি প্রেম 

হদতক মাতে মাতে দমতয়র সাতে কো িিত্ দফাতন। ত্ারপর ধীতর ধীতর দসই আগ্রিটা কমতত্ শুরু করি দযন। দশষ দদাতয়তির 

সাতে কো িতিহেি িের খাতনক আতগ। হনতজর ফ্ল্াতট আসার পর আর দকান কো-িাত্তা িয়হন পহরমতির সাতে। সম্ভিত্ ওর নত্ুন 
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দফান এিং দমািাইি নাম্বার ও জানত্ না িতি। দদািাতক নীরি দদতখ, দীপক দিশ িুেতত্ পারহেি দয, ও এখনও পহরমিতক হনতয় 

িাতি, হকন্তু দসটা প্রকাশ করতত্ চায় না।   
  

     “দত্াতক একটা প্রশ্ন করি, যহদ হকেু মতন না কহরস...” – দীপক, দদািার নীরিত্া, সম্মহত্র িক্ষ্মি ধতর হনতয়, িিি – 

“পহরমতির সাতে দত্াতদর হক কো িত্ মাতে-মতধয? দত্ার হক মতন িয় দয, ও আর হফতর আসতি না দত্াতদর কাতে...”  দীপকতক 

আরও প্রশ্ন করা দেতক হিরত্ করার জতনয িিি – “না, ওর সাতে দশষ কো িয় িের খাতনক আতগ। ও কখতনা-সখতনা দমতয়র 

সাতে কো িিার জতনয দফান করত্। আমার নত্ুন ফ্ল্যাতট আসার পর আর কতর হন। আমার নত্ুন দফান নাম্বার িয়ত্ ও জাতননা 

িতিই... ওর কো োি, আজ এখন িাহি হফরি, মাতে মাতে দফান কহরস আর পারতি আমার িাহিতত্ আহসস।” দীপকতক ও ওর 

ফ্ল্যাতটর হঠকানা এিং দফান ও দমািাইি নাম্বার হদতয় হদি। দীপকও ওর ক্াক্ট হডতটল স ওতক হদতয় িিি –“হঠক আতে, আজ 

উহঠ। পতর দফান করি। িাি োহকস। চি দত্ার িাহি পযতন্ত এহগতয় হদই, আমার িযুর িাহি দগাি-পাতকতর কাতেই।”  
          

- ২ – 
 

     দসইহদন রাতত্ দীপতকর কাে দেতক হমত্া দদািার জীিতনর দুুঃতখর কাহিনী দজতন খুি হিষাহদত্ িতয় পিি। ওর দত্া প্রেতম 

হিশ্বাসই িহচ্ছি না। ও দিতিই কিু-হকনারা করতত্ পারহেি না - দদািার স্বামী এত্ হন্ুর িি হক কতর?  একটা সু্র সম্পূিত 

পহরিার এরকম একটা মামুহি কারতি হক কতর দিতঙ্গ দযতত্ পাতর! হনতজর স্ত্রী এিং একটা দোট্ট দমতয়তক দেতি শুধু হনতজর 

কযারীয়াতরর কো দিতি দকউ দয এরকম আচরি করতত্ পাতর ত্া’ ওতদর কাহিনী না জানতি দকউই হিশ্বাস করতি না।  
    

     হমত্া, দীপতকর কাতে জানতত্ চাইি – দদািার শ্বশুর িাহির দিাতকরা এ ঘটনাটা জাতন হকনা। দীপক মাো োাঁহকতয় িিি – 

“না, ও কোটা আমার একদমই মতন পতিহন। ত্াই আর হজতজ্ঞাসা কহরহন। িয়ত্ মতন িতয়হেি, এটা ওতদর পাতসতানাি মযাটার, 

ত্াই আর হজতজ্ঞাসা কহরহন। ত্ুহম দদখহে খুি কনসার্ তড িতয় পতিে!” হমত্া একটু নাহিতশর সুতর িিি – “দত্ামরা, দেতিরা এসি 

িযাপাতর এত্ উদাসীন োক হক কতর? দদািা না দত্ামার দিি দেেতদর একজন!” দীপক হমত্ার কোয় সম্মহত্ প্রকাশ কতর িিি 

– “িযাাঁ, ত্ুহম একদম হঠক িতিে...আমার আরও দখাাঁজ-খির দনওয়া উহচত্ হেি... আসতি অতনক িের িাতদ দদখা... এরকম 

ঘটনাটা কল্পনাত্ীত্ মতন িহচ্ছি। এই দশান, একহদন দদািাতদর িাহিতত্ যাি...”।  
 

     পরহদন রহিিার হেি। দীপতকর ঘুম িাঙ্গি দমািাইতির হরং দটাতন। একটু দিশীক্ষিই ঘুহমতয় হেি। রহিিাতর ও সাধারিত্ 

আটটা অিহধ ঘুমায়। দচাখদুতটা িাত্ হদতয় কচ তি দমািাইতির ডায়ািটায় নজর করতত্ই দদখতত্ দপি দদািার নাম। কল টা হরহসি 

করার সময় মুহুতত্তর জনয ওর মতন িি, হনশ্চয়ই দকান এমারতজহন্স হসচুএশন িতয় োকতি। হকন্তু ও প্রাতন্তর কন্ঠস্বর শুতন একটু 

স্বহস্ত দিাধ করি। “হকতর, ঘুম িাহঙ্গতয় হদিাম িুহে? কািতক দত্াতক খুি ‘দিার’ কতরহেিাম, ত্াই দত্া?” – দদািা একটু 

‘এতপািজহটক দটাতন’ ও প্রান্ত দেতক িতি উঠি। “দশান, দত্ার দিৌএর সাতে একটু কো িিতত্ ইতচ্ছ করতে...”। দীপক নাহিতশর 

সুতর িিি – “আমার ঘুম িাহঙ্গতয় হদতয়, আমার দিৌএর সাতে কো িিতত্ চাইহেস? আচ্ছা, দফানটা ধর, ওতক দডতক হদহচ্ছ।”  
   

     দদািার সাতে হমত্ার অতনকক্ষি কো িি। দীপকতক, মুখ-তচাখ ধুতয় িােরুম দেতক দিড রুতম প্রতিশ করতত্ দদতখ দদািা 

িিি –“দত্ামার জনয চা হনতয় আসহে, ত্ারপতর িিহে দদািার সাতে হক কো িি...”।  
 

     আজ নাহক, দদািাতদর িেতনর এক পাহরিাহরক িযু, দসৌমযর সাতে কো িতয়হেি দিারতিিাতত্ই। দসৌমযর স্ত্রী, রঞ্জনাই দদািার 

িাতপর িাহিতত্ই প্রেতম দফান কতর। দসখান দেতকই ওর দফান নাম্বারটা সংগ্রি কতর। দদািা খুি আশ্চযতাহেত্ িতয়হেি। প্রায় িের 

খাতনক পতর ওরা দফান কতরহেি।  দদািার সাতে নাহক দফাতন দযাগাতযাগ রাখত্ মাতে মাতে ওতদর কিকাত্ায় হফতর আসার পর। 

ওতক দিাোিার দচিা করত্, ওতদর দুজতনর মতধয মতনামাহিনযটা িুতি যািার পরামশত হদত্। দদািার আত্মসম্মানতিাধ ও মূিযতিাধ 

খুিই প্রগাঢ় হেি িতি ওতদর িত্াশ িতত্ িত্। দসৌময, ওর পহরিার হনতয় কিকাত্ায় এিং দাহজতহিংএ দিিাতত্ আসার প্লান কতরতে 

মাস খাতনক িাতদ, আর ওসময় দদািার সাতে দদখা করার আগ্রি প্রকাশ কতরতে। দীপক দকৌত্ুিি দচতপ না রাখতত্ দপতর হজতজ্ঞাসা 

করি –“পহরমতির কো হকেু িিি?” হমত্া উত্ততর িিি –“না, পহরমতির কো প্রাসহঙ্গক কতর হন। আমার মতন িয়, দসৌমযরা 

হনশ্চয়ই এ িযাপাতর হকেু িতি োকতি...নয়ত্ িের খাতনক পতর ওতদর দফান করার কো মতন িি দকন! দদািা িয়ত্ িািতে দয, 

ওরা কিকাত্ায় ওতদর িাহিতত্ দদখা করতত্ এতি সাক্ষাতত্ পহরমতির সম্বতয অতনক হকেু জানতত্ পারতি।”    
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     দদািার এই দুুঃতখর কাহিনীটা জানার পর দীপক ও হমত্া খুি মমতািত্ িতয় পতিহেি। গত্কাি রাতত্ ঘুতমাতত্ যাওয়ার আতগ 

পযতন্ত ওরা দুজতন ওতদর মতনামাহিনয শীঘ্রই যাতত্ ঘুতচ যায় দসই কামনাই করহেি। হমত্া, দীপকতক এই হনতয় হকেু উপায় দির 

করার পরামশত হদতয়হেি। িতিহেি – “িযুতদর দুুঃতখর হদতন যহদ এহগতয় না আহস ত্তি িযু িওয়ার সােতকত্া দকাোয়?” দীপক 

গত্কাি অতনক রাত্ পযতন্ত এই হনতয় দিতিহেি, হকন্তু দকান উপতযাগী উপাতয়র সযান করতত্ পারি না। হকেুটা িত্াশ আর 

মানহসক িাতি পহরোন্ত িতয় কখন দয ঘুহমতয় পতিহেি ত্া’ ওর মতন দনই। দীপতকর গত্ রাহত্রর কো মতন পতি দগি। হনতজর 

মতন মতন িতি উঠি – ‘িযাাঁ, হমত্ার িািনাটা একদম হঠক’।  খাহনকক্ষি পতর হমত্ার হদতক ত্াহকতয় িিি-“চি, আজ দদািার 

িাহিতত্ হগতয় দদখা কতর আহস হিতকি দিিায়।” হমত্া দিতস িিি –“িযাাঁ মশাই, দত্ামার মতনর কো জাহন িতিই আহম এই 

প্রস্তািটা অল তরহড হদতয়হে ওতক। ও আজ হিতকতি আমাতদর অতপক্ষায় োকতি, িতিতে।”  
 

- ৩ – 
 

       দদািাতক খুি িাহসখুশী দদখাহচ্ছি। িয়ত্ ও ওর মতনর গিীর দিদনা, ওর মুখািয়তি প্রহত্ফহিত্ িতত্ হদতত্ চায়ত্ না সিতজ। 

দদািা ওতদর সাদর অিযেতনা কতর হিহিং রুতম হনতয় দসাফাতত্ িসাি। হমত্ার সাতে দদািার এই প্রেম সাক্ষাৎ। হকন্তু ওতদর 

দুজতনর কোিাত্তা শুতন মতন িহচ্ছি দযন অতনক হদতনর সাক্ষাতত্ আিাপ রতয়তে দুজতনর মতধয। ওরা দুজতন নাম ধতরই পরস্পরতক 

সতম্বাধন করা হস্থর কতরহেি প্রেম যখন দফাতন কো িতিহেি। দদািার দমতয়, দদাতয়ি, হমঠুর প্রায় সমিয়সী। দদাতয়ি িয়ত্ মাস 

েতয়তকর িি িতি। িাচ্চারা মুিূতত্তর মতধযই পরস্পরতক আপন কতর হনতত্ পাতর। ওরা দুজতন পাতশর ঘরটাতত্ দখিতত্ চতি দগি। 
          

     হিহিং রুমটা খুি সাজাতনা হেি। দীপক আর হনশ্চুপ োকতত্ পারি না। দদািাতক সতম্বাধন কতর িিি–“িি ঘরটা দিশ সু্র 

কতর সাহজতয় দরতখহেস। কনতার দটহিিটায় রাখা দত্ার আর দদাতয়তির েহিটা খুি সু্র িতয়তে, দদাতয়িতক খুি হমহি দদখাতচ্ছ।” 

হমত্াও মাো নাহিতয় সম্মহত্ জানাি। দদািা হস্মত্ িাতসয িিি-“িেন দেতি চতি আসার আতগ দদাতয়তির জন্মহদতন ওর িাহপই 

ত্ুতিহেি েহিটা।” হমত্া হনতজতক সংযত্ রাখতত্ পারি না। ওর অজাতন্তই মুখ দেতক দযই কোটা না িিাই ওই মুহুতত্ত দশািন হেি 

দসটা দিহিতয় আসি-“দত্ামাতদর হত্নজতনর েহিটা রাখহন দকন?’ দদািার প্রহত্হক্রয়াটা এক মুহুতত্তর জতনয িতিও একটু অনযরকম 

িতয়হেি, হকন্তু ও সামতি হনি। হমত্ার দসটা নজতর পিতত্ই একটু “এপতিাজহটক দটাতন” দদািার হদতক ত্াহকতয় িিি-“ত্ুহম 

হকেু মতন দকাতরানা, আমার উহচত্ িয়হন এই কোটা িিার...।” দদািা হমত্ার িাত্ ধতর ওতক আস্বস্ত করার দচিা কতর িিি-“না, 

না, আহম হকেু মতন কহরহন। ত্ুহম দত্া সরিত্ার সাতেই কোটা িতিহেতি...আচ্ছা, দত্ামরা একটু িতসা, আহম চা কতর আনহে।”  
      

      হমত্া ও দদািার সাতে রান্না ঘতর চতি দগি। দীপক হিহিং রুতম একাকী িতস হনতজর অজাতন্তই দদািার আর পহরমতির কো 

দিতি যাহচ্ছি। একটা উপায় হনশ্চয়ই আতে, যা ওতদর দুজনতক আিার কাতে হনতয় আসতত্ পাতর। হকন্তু দসটা খুাঁতজ পাতি হক কতর? 

হকেুক্ষতির মতধযই ও এসি িািতত্ িািতত্ দিশ ত্ন্দ্রাচ্ছন্ন িতয় পিি। চা-হিহস্কট-হমহি আর িাচ্চাতদর খািাতরর দট্র দুতটা হনতয় ওরা 

দুজতন িল ঘতর হফতর এি। চা-হিহস্কট-হমহির দট্রটা দস্ার দটহিতি রাখার শতব্দ দীপতকর ত্ন্দ্রাটা দিতঙ্গ দগি। হমত্া দদািার হদতক 

ত্াহকতয় নাহিতশর সুতর িতি উঠি-“ওর, এই িযাপারটাই খুি মুশহকতির। একটুক্ষি একা োকতত্ হদতিই নযাপ হনতয় দনতি! স্থান-

কাি-পাত্র হিচার করতি না।”  দদািা হমত্ার কো শুতন না দিতস পারি না। হমত্া আর দদাতয়তির জতনয ঘতর সত্রী দকক, কুহকস 

আর িরহিক্স হদতত্ পাতশর ঘতর চতি যাওয়ার সময় িিি –“দত্ারা শুরু কর, আহম এখহন আসহে।”    
         

     িল ঘরটার প্রশস্ত জানািাটা হদতয় পরন্ত দিিার দরাতদর আিা ঘরটাতত্ একটা সু্র পহরতিশ সত্রী কতরহেি। ওর ফ্ল্যাটটা 

োডত দফ্ল্াতর, ত্াই সামতনর চওিা রাস্তাটার ওপাতর দিতকর প্রাকহৃত্ক দৃশযটা খুিই মতনারম িাগহেি।  দসাফায় িতসও দসটা দিশ 

উপতিাগ করা যাহচ্ছি। চা-হিহস্কট-হমহি দখতত্ দখতত্ দীপকই দদািার সকাতির দফাতন কো িিার দজর ধতর পহরমতির সম্বতয 

হকেু খির জানতত্ চাইি। দদািা প্রেম হদতক হকেুটা অহনচ্ছুক োকতিও পতর দীপক আর হমত্াতক ওর মতনর দিদনা জানাতত্ হদ্বধা 

করি না। দকন জাহন দদািার মতন িি, ওরা দুজতন সহত্যই অন্তর দেতক ওর িাি চায়। এরকম চাওয়াটা প্রকৃত্ িযুরাই করতত্ 

পাতর। দদািা ত্াই ওতদরতক হিস্তাহরত্ কতর অতনক হকেু কতোপকেতনর মাধযতম জানাতত্ োকি।    
  

      িেতন প্রেম চার িের দদািাতদর দিশ িাি িাতিই দকতটহেি। প্রেম হদতক পহরমি খুিই ঘর-মুখী হেি। দিাকাি অহফসায়াি 

টুযর কখতনা-সখতনা োকতিও ত্া খুি সীহমত্ সমতয়র জনযই োকত্। দদািাতক সি-রকম িাতিই কমতফাটত দদিার দচিা করত্। েুহট 

দপতিই মাতে-মাতেই দদািাতক হনতয় দিহিতয় পিত্ ইউতরাতপর হিহিন্ন দদশ গুতিা পহরদশতন করতত্। অন্তত্ দু’িেতর একিার 
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দুজতনর মা-িািার সতঙ্গ হকেু হদন কাটািার জতনয স্বতদতশ হফরত্। খুিই আনত্ হেি। হকন্তু ত্ারপতরর দু’িের একদমই িাি যায় 

হন। ওর অহফসায়াি টুযর িািতত্ শুরু করি। দীঘত সমতয়র জনয হির্  দদতশ হগতয় োকতত্ িত্ এই টুযতরর জতনয।  
     

     কম সমতয়র মতধয হদ্বত্ীয় প্রতমাশনটা পািার পর ও দযন দকমন িদতি দগি। িঠাৎ খুি এতগ্রহসি িতয় উঠি। িাহিতত্ হফরতত্ 

দদরী করা শুরু করি। হজজ্ঞাাসা করতিই দরতগ উত্তর হদত্–“চাকহর জীিতন কযারীয়ার িানাতত্ দগতি এরকমটা সিাইতকই করতত্ 

িয়”। দদাতয়ি, ওর িাহপর িাহি দফরার অতপক্ষায় সতযযর পর িতস োকত্ মন-মিা িতয়। দিশীরিাগ হদনই ওর িাহপ িাহি হফরত্ 

ও ঘুহমতয় পিতি। ক্রমশ, এই িযাপারটা দদািার িীষি অসিয িাগতত্ শুরু করি। মাতে মাতেই ত্াই ওতদর দুজতনর মতধয েগিা 

দিতগ দযত্। দদািা হকেুতত্ই এটা দমতন হনতত্ পারত্ না দয কযারীয়ার িানািার জতনয কাউতক হনতজর পহরিাতরর সুখ-শাহন্ততক 

হিসজতন হদতত্ িয়।       
 

     দসৌমযরা িেতন ওতদর অতনক পতর কমতসূতত্র িসিাস শুরু কতর। ঘটনাক্রতম ওতদর পাহরিাহরক িযু িতয় ওতঠ খুি ত্া’ত্াহি। 

ওতদর, আর দদািাতদর িাসস্থান খুিই কাোকাহে হেি। দসৌমযরা অতনক দচিা কতরহেি দদািা ও পহরমতির মতনামাহিনয ঘুচানর 

জতনয। হকন্তু সফি িতত্ পাতরহন। আজ সকাতি দদািা দফাতন ওতদর দেতক জানতত্ পারি দয, পহরমতির মতধয অতনক পহরিত্তন 

এতসতে। একধরতনর অনুতশাচনা দযন ওর মতনর মতধয িতত্ োকত্, ত্া দসৌমযরা ইদাহনং দিশ িুেতত্ পারত্ ওর আচরতি। ও জানত্ 

দয দসৌমযরা দদািার সাতে দযাগাতযাগ রাতখ। মাত্র সিাি খাতনক আতগর ঘটনা। ও দসৌমযতদর কাতে দদািা আর দদাতয়তির দখাাঁজ 

করহেি। দদািারা কিকাত্ায় িেন দেতক হফতর যািার পর এর আতগ ও দকানহদনই দখাাঁজ কতরহন। দদািাতক এই সুখিরটা 

জানাতনার জতনযই দসৌমযরা আজ নাহক দফান কতরহেি।   
 

     দদািার মনটা স্বািাহিক কারতিই একটা অজানা আনত্ দরামাহঞ্চত্ িতয় উতঠহেি দসৌমযতদর দফানটা পািার পর। ওর এইজতনয 

আরও িাি িাগহেি দয ওর এত্হদন পতর িতিও ওর আজ দদাতয়তির কো মতন পতিতে। পহরমি ওর কযারীয়াতরর হপেতন হিগত্ 

দুই-আিাই িের ধতর দযিাতি েুতট দিিাহচ্ছি হনতজর পহরিারতক অিতিিা কতর, ওর যতেি দদরীতত্ িতিও দয ওতদর হনতয় আিার 

িািতত্ শুরু কতরতে, এই িযাপারটা অন্তর দেতক অনুিি না করতি দয ওর কাতে অসম্ভিই োকত্! হকন্তু দদািার মতনর মতধয দযন 

একটা সংশয়, এই সুখিরটা দশানার পরও, ওতক মাতে মতেই একটু অনযমনস্ক কতর দরতখহেি, ও যখন কো িিহেি। দীপকও 

হমত্া, দুজতনই িক্ষ করহেি দয, ওর মনটা িয়ত্ ওই সুখিরটা পুতরাপুহর হিশ্বাস করতত্ পারহেি না। িয়ত্ দদািার হিশ্বাসই িহচ্ছি 

না পহরমতির মানহসকত্ার এই পহরিত্তন।     
 

     দদািাতক হজতজ্ঞাসা কতর দীপকরা জানতত্ পারি, ও দকন ওর শ্বশরিাহিতত্ হগতয় ওতঠহন কিকাত্ায় হফতর আসার পর। ওর 

ওখাতন োকার ইতচ্ছ িয় হন নানা কারতি। প্রেমত্, ও হঠক কতরহেি দয কিকাত্ায় একটা চাকহর দজাগাতির দচিা চািাতত্ িতি, 

ত্ারপর দমতয়তক একটা িাি স্কুতি িহত্ত করাতত্ িতি। এোিা পহরমতির উপর একধরতনর দক্ষাি হেি িতি, শ্বশুর িাহিতত্ ওঠার 

কো মাোয় স্থান দদয়হন। মতনর মতধয একটা অহিমানও হেি এই জতনয দয, পহরমতির িািা-মা, ওতদর মতধযকার অনেতক 

মতনামাহিনয, দূর করার দচিায় হিফি োকার জতনয। ওর শ্বশুর-শাশুহর আর এই হনতয় দকান আপহত্ত কতরন হন।   
 

     দদািা এক নাগাতি অতনকক্ষি কো িতি যাহচ্ছি। দীপক ও হমত্া খুি মতনাতযাগ হদতয় শুনহেি। মাতে মাতে ওরা দুজতন 

দদািাতক ওতদর অহিমত্-পরামশত হদহচ্ছি। দীপতকর খুি িাি িাগহেি এইজতনয দয, গত্কািও ও দদািাতক খুি হিষন্ন দদতখহেি। 

আজ দযন ওতক একটু আশািাদী মতন িহচ্ছি। দীপক ওতক উৎসাি দদিার জতনয িিি-“আমার মতন িয়, পহরমি খুি হশগহগরই 

কিকাত্ায় দত্াতদর কাতে হফতর আসতে। আর দদহখস, দত্াতদর এই মতনামাহিনযটাও মুতে যাতি হচরত্তর। ত্ুই খুি পহজহটি োকহি 

দত্ার হচন্তা-িািনায়।” হমত্াও ওর কোয় সাতে সায় হদতয় িিি-“আমার মতন িয়, পহরমিদা খুি হশগহগরই দত্ামাতদর সাতে 

দফাতন দযাগাতযাগ করতি।”    
 

     দদািা একটু মুচহক দিতস প্রত্ুযত্ততর িিি-“দত্াতদর কো হিশ্বাস করতত্ পারতিই িুহে খুি িাি িত্। হকন্তু দকন জাহন ওর 

হিগত্ িযিিার-আচরি িারিার মতন আসতে। মতনর মতধয শুধু প্রশ্ন আসতে – ও হক সহত্যই হনতজতক িদিািার দচিা করতে?” 

দীপক ওতক দনতগহটি হচন্তা ত্যাগ করার পরামশত হদতয় িিি–“দত্ার সাতে দু’হদন ধতর কো িিার পর দিশ িুেতত্ পারহে দয ত্ুই 

মতন-প্রাতি পহরমিতক হফতর দপতত্ চাস। ওর যহদ এই মানহসক পহরিত্তন সহত্য িয়, ত্তি দত্ার হদক দেতক এই মুিূতত্ত হকেু 

ইহনহসতয়হটি দনওয়াটা িয়ত্ পহরমতির দত্াতদর কাতে হফতর আসার িযাপারটা ত্রাহেত্ করতত্ পাতর িতিই আমার ধারনা। অন্তত্, 

ত্ুই কো না িিতিও দদাতয়িতক হদতয় ওর িাহপর সাতে দফাতন কো িিাতত্ পাহরস।” দদািা মাো নাহিতয় সম্মহত্ জানাি। 
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    দীপকরা িাইপাতসর পাতশই একটা হত্ন দিড রুতমর ফ্ল্যাতট োকত্। দদািার িাহি দেতক হফতর আসার পর দীপকতক অহফহসয়াি 

টুযতর দযতত্ িতয়হেি। সিাি দুতয়তকর জতনয। হনতজতদর িযস্তত্ার কারতি আর দদািার সাতে দযাগাতযাগ রাখা সম্ভি িতয় ওতঠহন 

এর মতধয। টুযর দেতক হফতরই হমত্ার কাতে জানতত্ চাইি, ওর কাতে দদািার দকান খির আতে হকনা। হমত্া মাো নাহিতয় িিি–

“না, গত্ সিাতি আহমই ওতক দফান কহর। হকন্তু পহরমিদার সাতে ওর দকান কোই িয়হন ত্খনও। পহরমিদার দমািাইি নাহক 

‘হরতচিল’ হেি না। দদািার ত্াই হনতয় একটু দটনশনও হেি। ত্তি হক, ওর মতনর সংশয়টা অমূিক নয়? জান, দিশ িুেতত্ 

পারহেিাম, ওর মনটা দিশ দিতঙ্গ পতিতে দযন।”  দীপক টুযর দেতক দসই হদন রাতত্র হফতর একটু টায়াডত হফল করহেি। ত্াই 

পরহদন, রহিিার, ওর সাতে কো িিার কো িািহেি। হমত্াতক দসই কো িিি।    
  

     দটহিতফানটা িাজতত্ই দীপক দফানটা ধরতত্ই ওপ্রান্ত দেতক দদািার কণ্ঠস্বর দিতস আসি-“দিহর সহর, সাত্ সকাতি দত্াতদর 

ঘুম িাহঙ্গতয় দদিার জতনয। সহত্যই, আজ আমার িীষি খুশী িাগতে হনতজতক। দত্ারা আমার মতন অতনক আশা জুহগতয়হেহি। আমার 

মতনর অিযক্ত প্রােতনা দযন ঈশ্বর শুতনতেন। জাহনস, আজ পহরমি দফান কতরহেি হকেুক্ষি আতগ। প্রেতম আহম চমতক হগতয়হেিাম। 

এই দিার রাতত্ দক দফান করতত্ পাতর?”একটু দেতম ও আিার িিতত্ িাগি- “পহরমি, সামতনর রহিিার হদন কিকাত্ায় আসতে। 

একদম পামতাতন্হি। ও ওর হিগত্ দুই-হত্ন িেতরর আচরতির জনয খুিই অনুত্ি। আজ  আমার আর দদাতয়তির সাতে অতনকক্ষি 

ধতর কো িতিহেি। মাতে ও হকেুহদন িাই ব্লাডতপ্রসাতরর জতনয খুি িুতগহেি। এখন ডাক্তাতরর হট্রট্ তমত্ িাি আতে। দত্াতদর 

সম্বতযও জানতত্ চাইহেি। সহত্যই আজ আমার খুি িাি িাগতে। আহম দযন আিার ওতক হফতর দপতয়হে। আজ সহত্যই আমার 

জীিতন দযন নত্ুন সূযত উতঠতে!”       
 

     দীপক ওর দেতক সি শুতন কতয়ক মুহুতত্তর জতনয হনিতাক িতয় 

পতিহেি। ওতদর ঘতরর পূি-হদতকর জানািার িাইতর আকাতশ দদখতত্ 

দপি, সূযত সতি উঠতে। ওর মতন িি, দদািা হঠকই িিতে। এ দয সহত্যই 

ওর জীিতন নত্ুন সূতযতাদয়। হমত্া দদািার কো সি শুনহেি, দীপক 

দফানটা ‘স্পীকার’ দমাতড দরতখহেি িতি। ওরা দুজতনই খুি অনুিি 

করতত্ পারহেি দদািার মতনর এই অনাহিি আন্। দীপক উৎফুি 

সিকাতর িতি উঠি-“দদািা, আজতকর এই নত্ুন সূযত দত্ার জীিতন 

কখন আর অস্ত যাতি না, ত্ুই দদহখস।” হমত্াও ওর সাতে সম্মহত্ 

জাহনতয় িতি উঠি-“ত্ুহম হনহশ্চত্ জানতি, দত্ামার জীিতন এখন দেতক 

শুধু আন্ আর সুতখর দজায়ার িইতি। দত্ামরা সকতি খুি িাি দেক।”      
 

 

     দীপক ও হমত্া খুিই িুেতত্ পারহেি, পহরমি হনশ্চয়ই আত্মিীক্ষি কতর োকতি ওর অসুস্থত্ার সময়। ওর হিগত্ িুি গুতিা 

ও হনশ্চয়ই িুেতত্ দপতরহেি। একটু িয়ত্ দদরী কতর দফতিতে! হকন্তু হনতজর িুি িুেতত্ দপতর অনুতশাচনা করতত্ হপহেতয় যায়হন। 

অতনতক এটা করতত্ প্রায় দশষ জীিতন দপৌাঁতে যায়। হমত্া দিশ িুেতত্ পারহেি, দীপক হক হনতয় িািহেি। ত্াই ও দীপতকর হদতক 

ত্াহকতয় একটু মুচহক দিতস িিি-“ত্ুহম হকন্তু পহরমিদাতক অনুসরন করার কো কখনও িািতত্ দযও না।” দীপক দকান প্রত্ুযত্তর 

করি না, হমত্ার  হদতক ত্াহকতয় শুধু একটু িাসি।    

    
 

*****  
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মতুখাশধারী 

 

দদিযানী (মািা) রায় 
 

     িীষি দচনা দচনা িাগতে মুখটা,  হকেুতত্ই মতন করতত্ পারহে না দকাোয় দযন দদতখহেতিম ত্াতক। হকন্তু দসই 

দদখার মুিূত্তহটর মতধয হনশ্চয়ই হেতিা এমন হকেু,  যা এখন মতন িতচ্ছ খুি একটা সুখকর অনুিহূত্ দসহদন দমাতটও 

দদয়হন আমাতক। * অেচ দকাতনা ঘটনাই মতন করতত্ পারহে না আজ। আচ্ছা,  আপনাতদর িয় এমন মানহসক 

অহস্থরত্া?  হক সু্র হনপাট িাতিামানুতষর একটা মুখ। অেচ আমার দকিহি মতন িতচ্ছ এই মুতখর আিাতি রতয়তে 

এক কপটত্া। * যার সাতে এতসহেতিা দস আমাতদর এই সতম্মিতন –  হত্হন পহরচয় করাহচ্ছতিন –  কত্ গুিী,  কত্ 

হিদযান,  দহরতদ্রর িগিান এই িতি জতন জতন। * সকতিই িািিা হদতিন,  দকউ জানাতিন আমন্ত্রি,  শুনিাম ত্ার 

অপূিত গিার গান। এক কোয় দারুি মানুষ। আহমও হকেু কো কইিাম,  হকন্তু স্মৃহত্ভ্রংতশর দরুন িতিম আহম িয়রান। 

* অিতশতষ খাওয়া-দাওয়া,  গান- িাজনা,  িািী যািার পািা দশষ িি একসময়।  যখন দগি হফতর সিাই, আহম িসিাম 

আমার িাগাতনর দদািনায়। * রাতত্র আকাশতক দিতস িিিাম – আমাতক একটু সািাযয কর, দরতখানা আমায় অযকাতর। মুচহক 

দিতস রাহত্র িতি মতন করার দচিা কর, না পারতি িতিই যাি চুহপসাতর। * ঘুতমর মাহস এতস দগতে ত্ত্ক্ষতি দদারতগাাঁিায়, 

িাত্োহন হদতয় ডাকতে আমায় – চতি আয়, চতি আয়। * সারাহদতনর ক্লাহন্ত কাহটতয় ত্াতর িতি হেিাম, এতসা না এখন, ঘুমতত্ 

যাি হনশ্চয়ই আহম, আমার মতন যখন পিতি ত্খন। * এত্ই যহদ ত্ািাহুতিা ত্তি দকন দখিে এমন দখিা? আহমও দদহখ দকমতন 

দিািাও, মতন করহে আমার দোটতিিা। * দোটতিিার দরজা জানিা খুতি দদখহে এতকর পর এক, হকন্তু ত্াতক দদখহে না দয – 

ধুর্ িািা, দোটতিিাটাই চুতিায় যাক্।   
 

এিার দদহখ দমতয়তিিা –  
 

িািতত্ িহস অতনকক্ষি, ওমা, কী মধুর স্মৃহত্, কী সু্র িাতিািাসা।   

একীতর িািা, এখাতনও ত্াতক দদখহে না, সিই দদহখ দঘার কয়ুাশা।  

িাগান দেতি ঘতর হফহর, হিোনা ডাতক –  

“মাোহট দরতখ আমার দকাতি শুহি আয়,  

যখন স্বপনপাতরর ডাক দশানাি,  

ত্খন িিি ত্াতক ত্ইু দদতখহেহি দকাোয়”। 

হনহশ্চতন্ত সাঁতপ হদিাম হনতজতক নরম গহদর হিোনায়।  

এিার জাহন দত্ামার স্মৃহত্ ধরা পিতিই আমার স্বতপ্নর মহিতকাঠায়।   
 

     আকাতশ আতিা, দিার িি, স্বপ্ন আমার দিতঙ্গও দগতিা। দকন? দকন? দকন মতন করতত্ দচতয়হেিাম ত্াতক? দজতগ উতঠ দকিহি 

আমার এই কোটাই মতন দিাি। * প্রায় িের ৩৫ আতগর দচিারা আজ আর আমারও দনই, ত্ারও দনই, দনই অেতাৎ দুজতনরই 

িতয়তে আমুি পহরিত্তন। আমার ৪২ হক.  গ্রা.  ওজন আজ ৮৫ হক.  গ্রা.  আর ত্ার ১২০ হক.  গ্রা.  ওজন এখন ৫৫ হক.  গ্রা. র 

মত্ন।        

* ত্াই পরস্পরতক হচনতত্ পাহরহন, পহরচয়ও দিহশ হদতনর হেি না দিত্ু িুতি হগতয়হেিাম। অল্পহদতনর িািাতট হেি, অল্প 

পহরচতয়ই কপু্রস্তাি দদওয়ার কারতি ওতক চতপটাঘাত্ দমতরহেিাম।        
 

অত্ুঃপর আমার শাহন্ত শাহন্ত।   
 

     এখন সমাতজ ত্ার কত্ নাম ডাক, কত্ িি িি অনু্ান, নারী সন্মান রক্ষায় কত্ আত্ািন কতরন, অেচ আজ দেতক ৩৫ 

িের আতগ পািার দাদাতদর িাতত্ উত্তম-মধযম দখতয় সপহরিাতর পািা োতিন। * এই দত্া িত্তমান সমাতজর মুতখাশধারী সি 

িদ্রতিাতকরা, আমাতদর মতত্া সি নারীরা মুখ খুিতি যাতিন দকাোয় আপনারা?  
 

***** 
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শেষের শে দিন ভয়ঙ্কর 
 

শিবযানী িত্ত 
 

     ২৫ শে এদিল েকাল ৮ টায় শ  ৌঁষে দিষয়দেলাম কাঠমান্ডুর দিভুবন ইন্টারনযাোনাল এয়ারষ াষটে, শভতষর দিষয় শুনলাম ফ্লাইট 

শলট আষে েকাল ৯ টা ৫০ এর  দরবষতে ১১ টায় আেষব। অিতযা অষ ক্ষা করা োড়া দকই বা িদত। এত শোট এয়ারষ াটে শয একটা 

শরলষেেষনর মতই লািদেল। মষন হদিল এক্ষদুন এক-একটা শিে শেষক এক-একটা শলাকাল শেন আেষব। দবদভন্ন শিষের মানুষের 

ঠাো দভড় এয়ারষ াষটে, তাষির োজ-ষ াোক নানা রকষমর আর দবদভন্ন ভাোয় কো বলষে তারা। আমার এেব শিখষত খুব মজা 

লািদেল। আদম শয শেয়ারটায় বষেদেলাম দঠক তার শ েষন কতগুষলা শন াদল শেষল বষে শবে শজাষর শজাষর িান িাইষত শুরু কষর 

দিল। দক দমদি ওষির  াহাদড় েুর, ওরা িান িাইষে আর মাষে মাষেই হহ হহ কষর একোষে শহষে উঠদেল। খুব ভাষলা লািদেল 

আমার এেব শুনষত। মনটা একটু খারা ই হষয় শিল ১৮ তাদরখ দবষকষল কাঠমান্ডুষত এষে শ  ৌঁষেদেলাম, এই োতদিষন শকন জাদননা 

এই শন াল েুন্দরীষক শযন একটু শবদে ভাষলাষবষে শেষলদে। আজষকর মত শেই দিনটাও দেল েদনবার দিল্লী হষয় শজট এয়ারলাইষে 

শবঙ্গালুরু শেষক এষে শ  ৌঁোলাম কাঠমান্ডুষত। শহাষটল শেষকই িাদড় এষেদেল আমাষির তুষল দনষত। দেদরদেদর বৃদির মষযয রওনা 

দিলাম শহাষটষলর দিষক।  ষে  ড়ষলা দবখযাত  শু দতনাে মদন্দষরর দবোল েত্বর। ঐ যা একটু েবুজ ঘাে দবোষনা বািান শিখলাম 

েহষরর মষযয, বাদক জায়িা শুযুই শনাোংরা দঘদি আর কোংদিষটর জঙ্গল োদরদিষক, ইশ শ, িেম শিষখ আমার একটুও ভাষলা লাষিদন 

কাঠমান্ডুষক। বারবারই মষন হদিল দবষয়র রজতজয়ন্তীটা বুদে মাষঠই মারা শিল দনষজর বুদির শিাষে। েুব্রত অষনকবার আমাষক 

বষলদেল, “অনয শকাোও যাবার কোও শতা আমরা  ভাবষত  াদর।”দকন্তু আমার ওই এক শিাৌঁ – “না, শন াষলই যাব।” শহাষটল 

‘এল াইন’ শবে একটা দঘদি মাষকেট  শেষে, অষনকটা কমাদেেয়াল দিষটর মত জায়িা, নাম ‘োষমল’। শহাষটষল দিষয় শিদখ 

দরষে োষন বষে আষে দমদি শমষয় ‘েুজান’ আমাষির শিষখ একিাল হাদে শযন কতদিষনর শেনা। েরল ইোংদলষে আমাষির বলষলা, 

রুম  শরদি, েমোদলদটেটুকু শেষর আমরা রুষম শযষত  াদর। দরষে েষন ঢুকষতই আর একজন শন াদল ভদ্রষলাক আমাষির শিষখ 

‘দমিঃ িত্তা’ বষল একিাল শহষে এদিষয় এষলন, দনষজর  দরেয় দিষয় বলষলন, দতদন দমিঃ শবাদয  জোং বােষনট, আমাষির োষভল 

এষজদে ‘ব্লু  মাউণ্ট োষভল’ এর মাদলক। শহাষটষলর েমোদলদটে শেষর আমরা   কোবাতো বলষত লািলাম শবাদয জোং জীর েষঙ্গ। 

দঠক হল  রদিন েকাল ৮ টায় িাদড় দনষয় ড্রাইভার আেষব। আমরা শযন তার আষিই শরদি হষয় যাই। আমরা িেষম ‘শ াখরা’ যাব 

তার র দতনদিন  ষড় আবার ভায়া কাঠমান্ডু হষয় নািারষকাট শ  ৌঁোব এবোং ২৪ তাদরখ িাদড় আমাষির আবার কাঠমান্ডুষত এই 

শহাষটষলই শেষড় শিষব। এই ক'দিষন  ষে শযষত শযষত যত োইট দেন  ড়ষব তাও আমাষির শিখাষব এই েুদি হল।   
 

      শহাষটষলর রুষম দিষয় শেে হষয়ই আদম আর েুব্রত আযঘণ্টার মষযয আবার শবদরষয়  ড়লাম োষমল মাষকেট ঘুরষত। 

িেষমই শহাষটষলর উষটাদিষকর একটা শিাকান শেষক ইদন্ডয়ান রুদ র বিষল শন াদল রুদ  দনলাম। তার র িষয়াজনীয় টদুকটাদক 

দকেু ইনেরষমেন দনষয় শবদরষয়  ড়লাম মাষকেষটর  ষে। উেে বা ষর!!! দক শিাকান আর শহাষটল একটার ও ষর একটা বাদড় 

 ুষরা কোংদিষটর জঙ্গল। েরু অদল-িদল রাস্তা, তারমষযয নানা যরষনর শিদে-দবষিদে মানুষের দভড় শিাকানগুষলা শিষখ শলাভ 

োমলাষত  ারদেলাম না, উেে!! দক না  াওয়া যায়। েুব্রত রাে শটষন শরষখদেল, বারবার োবযান বাণী বলদেল, “খবরিার, বযাষির 

শবাো বাড়াষব না, এখনও োতদিন ঘুরষত হষব, বযাঙ্গালুরু শেরার আষিরদিন যা  েন্দ দকষনা।” অিতযা হাত গুদটষয় দনলাম। ঘণ্টা 

দতষনক এদিক-ষেদিক শঘারার  র ক্লান্ত হষয় শহাষটষল দেরলাম।   
 

      রদিন েকাল ৮ টায় আমরা শরদি হষয় দরষে েষন এষে শিদখ কাষলা দটোটে, কাষলা  যান্ট আর শকামষর শলাহার দেকষলর 

মত শবট  ড়া আমাষির িাদড়র ড্রাইভার এষে শিষে, আমাষির শিষখ একিাল শহষে বলষলা, “নমষস্ত েযার আদম অজুেন।” েুটেুষট 

েুন্দর ৫ েুট ৬ ইদির কাোকাদে লম্বা, বের ২৫ এর মত বয়ে আমাষির ড্রাইভার অজুেনষক আমাষির দু'জষনরই শবে  েন্দ হল। 

স্থানীয় শন াদল শেষল, শবে স্মাটে োৌঁ েকেষক শেহারা, কোবাতোও েুন্দর। আর দবলম্ব না কষর আমরা অজুেষনর োষে রওনা হষয় 

শিলাম শ াখরা  ষে।    
 

     রাস্তায় ভীেণ দভড়, রাস্তাঘাটও বড় অ দরেন্ন আর েরু। দভড় কাদটষয় আমরা িেষম শযখাষন শ  ৌঁোলাম শেদট স্বয়ম্ভূনাে 

মদন্দর, দঠক দহন্দু মদন্দর নয় এদট একদট শব ি মনাদি। মদন্দষরর বাইষরটা শবে অ দরষ্কার, যত দভখাদরর আড্ডা, মনাদির োমষন 

দভখাদর! আদম এই িেম শিখলাম। দভতরটা দকন্তু েুন্দর। দতনদট দবোল বুিমূদতে। েকেক করষে মূদতের িাষয়র অলঙ্কাষরর কারুকাজ, 
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শেগুদল শোনার জল করা। ভাষলা কষর ঘুষর শিষখ আমরা শবদরষয়  ড়লাম শেখান শেষক। হায়ষর শেদিন শক জানষতা শয আর ক'দিন 

 ষরই েব ... যাক শে কোয়  ষড় আেষবা। মষন িারুন স্ফূদতে দনষয় আবার রওনা হলাম শ াখরার উষেষে। শবে ভাষলাই িরম 

আর রাস্তাও খুব একটা দুিেম নয় বরোং বলা যায় আমরা আষি শযেব  াহাদড় রাস্তায় েষড়দে তার শেষক অষনকটা েহজ েরল। 

শন াষল একটা হবদেিয শিখলাম শয োরদিষক  াহাড় আর  াহাষড়র ঢাষল নয় ভযাদলষত েহর আর গ্রামগুদল, আমরা শযদিষক েষলদে 

শে দিকটা অন্তত তাই। একটু কষর রাস্তা েলার  ষরই  াহাদড় েরনা বা েরনার মত নিী আর োমষন োইনষবাষিে দহদন্দ অক্ষষর 

শন াদল ভাোয় শলখা আষে শেই নিী বা েরনার নাম। শন ালষক দকেুষতই দবষিে ভাবা যায়না, ভারষতরই শকান  াহাদড় িষিে 

ভাবষত শকান অেুদবযা হয়না। আর শন াদল ভাো? শেটাষতা উত্তর ভারতীয় িষিষের ভাোগুষলার একটা জিাদখেুদড় রূ । 
  

     শবে কষয়ক ঘণ্টা েলার  র অজুেনষক বললাম শকাোও একটু োমষত, ো শখষত হষব। ইদতমষযয অজুেষনর েষঙ্গ শবে আলা  

হষয় শিষে আমাষির, শবে দমশুষক আর শহল্পেুল শেষল। রাস্তার যাষর একটা শোট শরষস্তারায় ঢুষক ো শখলাম। শরষস্তারার মাদলক 

মাে ভাজদেল। বললাম, “মাে শকাোয় শ ষলন?” শহষে বলষলা, “নিী আষে শিষখন দন?” হযাৌঁ শিষখদে, রাস্তার যার যষর আমাষির 

েষঙ্গ েষঙ্গই শতা আেষে শে। “ওিঃ আিা ওখাষন মাে যষরন নাদক?” না না আদম যদরনা, োমষনর গ্রাষম বাজার বষে শেখান শেষক 

দকষন আদন। “ওিঃ আিা ...” বষল আদম ো শখষত লািলাম। বারবার শোখ যাদিল একটা অল্প বয়েী মদহলা আর একটা েুটেুষট 

বাচ্চার দিষক। দুজষনই শবে েুন্দর। মদহলাদট একহাষত অষনক কাজ কষর েষলষে। কোয় কোয় জানলাম, মদহলা আর বাচ্চাদট 

শিাকান মাদলষকর বউ আর বাচ্চা। বউদট আবার শকালকাতায় বড়বাজাষরর কাষে বড় হষয়ষে তাই বাোংলা বলষত  াষর। আযঘণ্টা 

তাষির োষে িল্প-েল্প কষর আবার রওনা হষয় শিলাম। অজুেন জানাষলা এবার আমরা ‘মনকামনা’ মদন্দর শিখষত যাদি। ওহ ভুষলই 

দিষয়দেলাম শয শন াল দহন্দু শিে। তাই এত মদন্দষরর আদযকয।     
 

     ‘মনকামনা’ মদন্দর, শিবী দুিোর মদন্দর, শরা ওষয়ষত কষর শযষত হয় শেই মদন্দষর। দতনষট খাড়াই  াহাড়ষক যুি কষরষে 

এই শরা ওষয়, অনবরত শকবল কার উঠষে আর নামষে। আমরাও একটা শকবল কাষর েষড় বেলাম। আর আযঘণ্টায় শ  ৌঁষে শিলাম 

‘মনকামনা। মদন্দষর। মদন্দষরর শভতষর ঢুকষত না শ ষর বাইষর দিষয় উৌঁদকেুৌঁদক শমষর শিখষত শেিা করলাম। এমনেময় মদন্দষরর 

একজন  ূজারী আমাষক হঠাৎ শিষক বলষলন “মাইদজ ইষয় দলদজষয় মা কা িোি।” আদম দবহ্বল হষয় তার হাত শেষক িোি দনষয় 

ভাবলাম, েবই মাষয়র িয়া। মদন্দর দঘষর  াহাড় শকষট হতদর হষয়ষে মনকামনা নাষম শোট্ট গ্রাম, শেই গ্রাষম আষে শুযু শোট শোট 

শিাকান, শরষস্তারা, শহাষটল আর শিে হাউে। মদন্দর দঘষরই জনজীবন। রাস্তা একমাি শরা ওষয়। িষয়াজনীয় োমগ্রী এই 

শরা ওষয়ষতই আষে। আমাষির ভারষত শযমন দব. এে. এন. এল. ,  দঠক শতমদন শন াষল এন .ষেল. , এই এন.ষেল.  োদজষয় 

দিষয়ষে শোট্ট মনকামনা গ্রামষক। শকবল কার শেষক শিখলাম দের- াইষনর জঙ্গল আর তার মষযয দিষয় েষলষে দিেলূ নিী। অ ূবে 

লযান্ডষে ।         
 

     দবষকল োষড় োরষটষত দিষয় শ  ৌঁোলাম শ াখরা।  ষে শিখলাম 

েুন্দর একটা শলক। খুবই দনদরদবদল আর দনজেন এই শলষকর োর াে। 

 ষে শোট শোট েহর, েহরতদলর মষযয দিষয়  ে শিষে। একেময় মষন 

হল আমরা শযন েমভূদমর উ র দিষয় েষলদে, আর  াহাড়গুষলা োরদিষক 

শিাল হষয় দঘষর রষয়ষে। “ঐ শবাযহয় একটা বরেঢাকা োিা েূড়া শিখা 

শিল!!” শন াদল মদহলারা অতযন্ত েুন্দর। অদত হিয-গ্রাষমর শমষয়রাও 

োইল আর েযাোনটা শবে শবাষে শিখলাম।  াহাদড় বনযেুষলর মতই 

েুন্দর ওরা, বণে এবোং িন্ধ দুষটাই শবে কড়া, খাদনক মািকতা শমোষনা। 

েুঠাম  শিষহর  িড়ন  আর োজ - শ াোকও  শবে  শখালাষমলা। গ্রাষমর   

মদহলাষির  দনম্নাষঙ্গ  োষটের  মত  শ াোক  আর ঊর্ধ্োষঙ্গ ব্লাউজ অযেনগ্ন বক্ষষিষে দনষজর েন্তানষক শবৌঁষয, মাো শেষক দ ষঠ 

শোলাষনা 'ষটাকদর'ষত দতন - োরষট জষলর কলদে দনষয় তারা িূর িূর েষল যায়  ানীয় জষলর েন্ধাষন।  ানীয়জষলর অভাব আষে 

শন াষল। শন াষল নারী- ুরুে দনদবেষেষে শবে কমেঠ। তষব  ুরুেষির শেষক নারীরা শবদে। শে ন্দষযের দিক শেষকও তাই। খুবই হাদে-

খুদে, েরল-ষোজা এখানকার মানুেজন।   
 

     শ াখরার শহাষটষলর নাম অদকেি। োরতলায় রুম, দলেট শনই। আমার শতা েক্ষ ুেড়কিাষে। কতবার ওঠা-নামা করষবা? 

রুষম বষে োকা শতা আমার শ াোষব না। দকন্তু এই রুম শেষকই দভউ েবষেষক ভাষলা, অিতযা দক আর করা।   
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     েষন্ধষবলায় হাৌঁটষত শবদড়ষয় শিখলাম  ুষরা েহরটার আকেেন েহষরর মােখাষন অবদস্থত শলকদট। এদটই শ াখরা অেোৎ 

শ াখরী বাোংলায়  ুকরু। এই জলােয়দট অতযন্ত মষনারম। স্বি জষল ঘন েবুজ  াহাষড়র োয়া  ষড় এদটষক আরও শলাভনীয় কষর 

তুষলষে। জলােষয়র মােখাষন রষয়ষে শিবী মদন্দর। জলােষয়র ও রদিষক জলােয়ষক দঘষর রষয়ষে িেুর শিাকান, শহাষটল,  াকে 

আর অেুরন্ত বেদত। বুেলাম এখানকার শুযু এখানকারই বা বদল শকন  ুষরা শন াষলর রুদজ শরাজিার টুযদরজম। োইদনজ, জা াদনজ, 

শকাদরয়ানষির দভড় েবষেষক শবদে এখাষন। ইউষরাষ র শিেগুদলর মানুে আষে এখাষন োযারণত, মাঊণ্ট অন্ন ূণো  আর মাঊণ্ট 

এভাষরে শেদকোং - এর উষেষেয। আর এষির উ ষযািী খাবারই শবদে  াওয়া যায় শরষস্তারাগুষলাষত। ইদন্ডয়ানরা শতা েবরকম খাবার 

শখষতই এখন অভযস্ত।  
 

     অজুেন বষল শিল খুব শভাষর শে শ  ৌঁষে যাষব, ‘োঙ্গার শকাষট’ েূষযোিয় শিখাষত দনষয় যাষব।  রদিন শভার  োরষটষত 

শ  ৌঁোলাম োঙ্গার শকাট। শকউ আষেদন আমরাই িেম শ  ৌঁষেদে শেখাষন। আষলাআৌঁযারীর শখলা েলষে  াহাষড়  াহাষড়। আকাষে 

শমঘ আর তারাষির লুষকােুদর শখলা েলষে। আর  াহাষড়র  ািষিষে শোট শোট গ্রাষম দটমদটম কষর আষলা জ্বলষে দুই দমষলদমষে 

একাকার। িলার মষযয গুমষর উঠষলা রদবঠাকষুরর িান, শকউ শতা োর াষে শনই, একটু িলা শেষড় িানই িাই – “আকাে ভরা 

েূযেতারা দবশ্ব ভরা িাণ” -- িান োমষলা  কলরষব আর  িেষে। একোৌঁক টুযদরি। োইদনজ না শকাদরয়ান দঠক বুেষত  াদরনা আদম, 

েবাইষকই শযন একই রকম লাষি। ওষির োষে একেষঙ্গ ওয়াে টাওয়াষর উঠলাম, দিষয় শিদখ ঐ শভারষবলা এলাদহ বযা ার।  শেয়ার 

 াতা, ো, কদের বষন্দাবস্ত েব আষে,  য়ো দিষলই ো, কদে  াষব, শেয়াষর বোটা দে। শবে জাৌঁদকষয় দু'ষটা শেয়ার িখল কষর 

বেলাম, এষকবাষর োমষন শেষক দেেষটল আর অন্ন ূণোর বরেষরষি েূষযোিয় শিখষবা। োইদনজ আর শকাদরয়ানরা বড় বড় কযাষমরা 

আর েযান্ড দনষয় শরদি েূষযোিষয়র েষটা শতালার জষনয। আষর এরা শয শিদখ আমাষিরই মত, খাদল কো বষল আর শেৌঁোয়। স্বভাষব 

এরা এষকবাষর ইদন্ডয়ানষির মতই, মহা আড্ডাবাজ। েযাোং েুোং কষর েমাষন শজাষর শজাষর কো বলষে আর হা হা কষর হােষে।  আমরা 

ইদন্ডয়ানরাই  বরোং একটু েু  শহাষয় শিলাম, আেষল শবেীরভািই শতা োউে ইদন্ডয়ান দেল। শকাো শেষক এক বাঙাল- বাঙালীর িল 

এষে শিল, বযে আর যায় শকাোয়, যত েযাৌঁোয় েীনারা ততই েযাৌঁোয় বাঙালীরা। একেময় মষন  হল দু িলই একই ভাোয় কো 

বলষে। আমার শবে মজা লািদেল “দকন্তু েূযেষিব কই?” তার শতা শিখাই শনই।  োরদিক েেো হষয় শিল, আকাষে শমষঘর আনাষিানা, 

দতনঘণ্টা এভাষবই শকষট শিল। দবেল মষনারে হষয় অষনষকই দেষর শযষত শুরু করষলা। েীনাষির বড় বড় কযাষমরায় তখন এর মুখ 

তার  মুখ, এর িাৌঁড়াষনা তার শোয়া এই েব েদব েটােট উঠষত লািষলা। অিতযা আমরাও রওনা হলাম। িাদড় দনষয়  দকেুটা আোর 

 র অজুেন বষল উঠষলা িানদিষক শিখুন, তাদকষয় শিদখ, আবো আষলার শমাট অন্ন ূণোর োিা েূড়া। ঐ শিষখই দুষযর োয শঘাষল 

শমটালাম। মনটা শযন আরও ভার হষয় শিল।  
 

     শহাষটষল দেষর িাইদনোং হষল শব্রকোে করষত দিষয় শিদখ শেই হহ হে করা েীনাষির িল। একটু  ষর বুেলাম এরা েব 

কষলজ েুষিন্ট, দটোররাও এষেষেন এবোং তাষির োষমলীও এষেষে। শেই ওয়াে-টাওয়াষরর  অবস্থা হল শহাষটষলর িাইদনোং হষলর, 

শেই েযাৌঁেযাৌঁষমদে আর হহ হহ কষর হাদে িল্প।  
 

     োরাদিন শলষি শিল শ াখরার দ্রিবয দজদনে শিখষত। শিবী েলে, গুম্ফা, জা াদনজ শব ি স্তূ , টাইিার মাউষণ্টন আর 

দমউদজয়াম। আমাষির শকান িাইষির িরকার হয়দন। শযখাষনই শিদে অজুেন আমাষির িাইি হষয়ষে, েুন্দর কষর েবদকেু বুদেষয় 

দিষয়ষে। দবষকষল আমরা আর শকাোও শিলাম না, শলষক একটু শবাদটোং  কষর একটা ইটাদলয়ান শরষস্তারায় ঢুকলাম কদে শখষত। 

ইটাদলয়ান শরষস্তারা হষলও মাদলক শন াদল। দনষজর বাদড়টাই শিেহাউে বাদনষয় দিষয়ষে, নীষের তলার োমষনর দিষক শরষস্তারা 

খুষলষে। শ াখরায় শবদেরভাি বাদড়ই এমন। ইউষরাদ য়ানরা শবদে এইেব শিে হাউেগুষলাষত োষক। ইদন্ডয়ান, জা াদনজ, োইদনজ, 

শকাদরয়ানরা যায় শন াষল শবড়াষত, তারা োষক শোট বড় শহাষটষল আর ইউষরাদ য়ানরা শবদেরভাি যায় শেদকোংএ, তারা তাই খরো 

বাৌঁোষনার জষনয এই যরষনর শিে হাউেগুষলাষত োষক।        
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     “আহা শোখ খুলষতই কাহাষর শহদরলা” আ-দিিন্ত দবস্তৃত োিা 

বরষের েূড়া িাৌঁদড়ষয় আষে শোষখর োমষন, শহাষটষলর বযালকদন দিষয় 

েমস্তটাই শিখা যাষি। একটু একটু কষর শোনালী আভা ঢালষে েূযেষিব 

োিা েূড়ায়। অ ূবে অদনন্দয িৃেয, েকু্ষ োেেক, আর োেেক কি কষর ওঠা-

নামা কষর োরতলায় শহাষটষলর রুষম োকা। এটাই নাদক শ াখরার 

হবদেিয, একদিষক েবুজ টলটষল শলক আর অ রদিষক বরষের েূড়া। 

বাইে তাদরখ শবে একটু তাড়াতাদড়ই শবদড়ষয়  ড়লাম আজ শযষত হষব 

অষনক িূর। শ াখরা শেষড় কাঠমান্ডু আর কাঠমান্ডু শেষক নািারষকাট। 

রাস্তায় অজুেষনর োষে অষনক িল্প হল, কখন শয ও মযািাম শেষড় আমায়  

দিদি  িাকষত  শুরু কষরষে  তা  শখয়ালই  কদরদন। আমাষির আষলােনায় 

উদিত নারায়ণ, মনীো হকরালা শেষক মালা দেনহা শকউ  বাি  ষড়দন।  
      

     শুনলাম শন াষল শকান ইন্ডাদি শনই, অষনকটাই ইদন্ডয়ার ও র দনভেরেীল। তষব িেুর  য়োওয়ালা শলাকজন োষক এখাষন। 

কাজ শনই বষল শবদেরভাি ইয়োং শেষল শমষয়রা ইদন্ডয়া, োয়না, দুবাই এইেব শিষে  াদড় জমাষি। কোয় কোয় জানলাম অজুেন 

গ্রাজুষয়ট, দবষয়ও হষয় শিষে, শোট শোট দুষটা শেষল শমষয় আষে একটার বষয়ে োর, আর একটার দুই। আদম শতা শুষন হাৌঁ হষয় 

শিলাম “বষল দক!” এই বষয়ষে দুষটা শেষলষমষয়ও হষয় শিষে? “তাহষল শবাযহয় শতামার অষনক বষয়ে ? শিখষত এমন শোট 

লাষি!” অজুেন শহষে বলল ওষির অল্প বষয়ষেই দবষয় হয়। ওরও শোট বষয়ষেই দবষয় হষয় শিষে।    
 

     িায় কাঠমান্ডুর কাোকাদে এষে শিদে, হঠাৎ শিদখ এক জায়িায় িেুর দভড় িায় েতাদযক শলাক িাৌঁদড়ষয় আষে। বযা ার দক? 

কাষে দিষয় শুদন, ইদন্ডয়ার বাে উষট  ষড়ষে  াহাষড়র খাষি। দক োঙ্ঘাদতক বযা ার শকান মানুেই শুনদে আর শবৌঁষে শনই। রাস্তায় 

িদতদট শলাষকর শোষখমষুখ উষেি, দক হষব শক জাষন? িাদড়র লাইন  ষড় শিষে রাস্তায় তারমষযযই শকানরকষম এদিষয় েলা। শন াদল 

 ুদলে আর দমদলটাদরষির তৎ রতা শিখলাম শেদিন, দক দক্ষি িদতষত তারা িদড় শবষয় দনষে শনষম যাষি উিাষরর জষনয। অজুেন 

দুিঃখ আর দবরি দমদিত িলায় বলল “শকন শয ইদন্ডয়ানরা েমতল শেষক এত বড় বড় বাে দনষয় এখাষন আষে জাদননা,  াহাদড় 

রাস্তায় েমতষলর ড্রাইভাররা িাদড় োলাষত জাষননা তবু আো োই। আর যত েঞ্ঝাট আমাষির।” আদম মষন মষন ভাবলাম দঠকই 

শতা বলষে।  ষর দনউষজ শুষনদেলাম ওটা গুজরাষতর একটা িবলষিকার বাে দেল, িায় েব যািীই মারা দিষয়দেল।     
 

     নািারষকাট শ  ৌঁেষত শ  ৌঁেষত েন্ধযা হষয় শিল। এষকবাষর  াহাষড়র টষ  আমাষির শহাষটল, শহাষটষলর োমষনর শখালা োি 

শেষক অ ূবে দভউ, োিা েূড়াগুষলা শযন আমাষির স্বািত জানাষি। বরেঠাণ্ডা েষড়া হাওয়ায় েব শযন ওষলাট- াষলাট হষয় যাষি, 

েরীষরর শভতর হাষড়ষির ঠকঠকাদনও শযন শুনষত  াদি। আমাষির রুমটা একটু দনষের দিষক, দনজেষন,  াহাষড়র ঢাষল। এত দনজেন 

শয দনজেনতা শযন আমাষির গ্রাে করষত আেদেল। শহাষটষলর মযাষনজার লক্ষণষক বললাম – “আমরা এখাষন োকষবা না েষল যাব!” 

শে শহষে বলষলা – “এখাষন একবার শকউ এষল শযষত োয় না, কাল েকাল  যেন্ত অষ ক্ষা করুন।” আমাষির ড্রাইভার অজুেন দেষর 

শিল কাঠমান্ডুষত আমাষির শিানামনা ভাব শিষখ বষল শিল  রদিন েকাষল ও তাড়াতাদড় আেষব। তার র যাষহাক শভষব দঠক করা 

যাষব আমরা োকষবা না যাব।   
 

      রদিন েকাষল উষঠ দবস্মষয় হতবাক হষয় শিলাম, এিান্ত শেষক ও িান্ত  যেন্ত শুযু োিা বরে েুষড়ার দমদেল মানুেজন 

শহাষটষলর োষি, বারান্দায় কযাষমরা হাষত, িূরবীন হাষত শি ড়াষি দড় করষে। ঠাণ্ডা হাওয়া আমার শোখ-মুখ দেষর দিষি তবু আদমও 

ওষির েষঙ্গ  ািলাদম করদে। উষত্তজনা একটু কমষত লক্ষয করলাম আষর এষয শেই েীনা  াদটে, “আবার একই শহাষটষল?” ওরাও 

আমাষির দেনষত  ারষলা। আলষতা শহষে গুিমদনেোং জানাষলা। শবলা বাড়ার োষে োষে শহাষটষলর োষি বষে বরেেূড়া শিখষত 

শিখষত আমরা েব একোষে বষে ো, কদে শখলাম। এখন ঐ গ্রু টার েষঙ্গ আমাষির শবে একটা শোখােুদখ আলা  হষয় শিষে। 

মুষখ দকেু বলা যাষি না কারণ ওরা ইোংষরদজ জাষননা আর একটা বাঙাদল  দরবার এখাষন এষেষে, আলাষ  জানলাম ভদ্রমদহলা তার 

শেষলষমষয়ষক েষঙ্গ দনষয় বাবা মার োষে এখাষন এষেষেন। ভদ্রমদহলা এষেষেন বযাঙ্গাষলাষরর কক্সটাউন শেষক আর মা বাবা োষকন 

কলকাতাষত। বাঙ্গাষলার শুষন আদম শতা আহ্লাদিত দকন্তু ভদ্রমদহলা শকমন গুদটষয় শিষলন শবদে কো বলষলন না। অিতযা আদম েু  

কষর শিলাম।   
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     েকাল িেটায় অজুেন হাদজর। আমরাও শবদড়ষয়  ড়লাম োইট দেন করষত, নািারষকাট শেষক কাঠমান্ডু শিড়ঘণ্টার জাদনে। 

তাই  শু দতনাে িেেন করষত শেদিন কাঠমান্ডুষত েষল এলাম। দবোল মদন্দর েত্বর, শযমন হয়, অেোংখয শিাকান-বাজার, অগুনদত 

িেেনােেীষির দভড়। িেুর েষরনারও আষেন এই দভষড়। ভাষলাভাষব ‘বাবা’ শক িেেন কষর েললাম শবাদযনাে টাওয়ার িেেষন। মষন 

হল শোটখাষটা োয়নাটাউষন ঢুষক  ষড়দে। দবোল উৌঁে ুটাওয়াষরর মাোয় দুষটা বড় বড় শোখ, শযদিক দিষয়ই শিখনা শকন মষন হষব 

শোখ দুষটা শযন শতামাষকই শিখষে। আবার দেষর েললাম নািারষকাট  ষে  ষড় ভিা ুর। অদ্ভুত েহর, েহষরর েব বাদড়গুষলাই 

শোট শোট লাল ইষটর হতদর আর েব িড়ন একই রকষমর। বহু  ুরষনা েহর এদট, এখাষন আষে ভিা ুর িরবার শোয়ার। মাষন 

শকল্লা আর দক। রাজার বাদড়, মদন্দর, জন ে, শিাকান, বাজার  -- শভতষর ঢুকষল মষন হষব শযন শমলা বষেষে। কাঠ আর লাল 

ইষটর দক অ ূবে দেল্পশেলী, িােীন শন াষলর আদকেষটকোর যরা আষে এই িরবার শোয়ার। তাক শলষি যায় এই িরবার শোয়াষরর 

স্থা তয শিষখ।    
 

     নািারষকাট দেষর এলাম েষন্ধযষবলা। নািারষকাষট োরাক্ষণই জঙ্গষলর এক অদ্ভুত েবুজ শনোযরা িন্ধ নাষক শলষি োষক। 

ঠাণ্ডা দহষমল হাওয়া আর বরেেূড়ার শে ন্দযে নািারষকাষটর হবদেিয।       
 

      রদিন িাদড় এষলা েকাল এিারটায়। দজদনে ি দনষয় িাদড়ষত উষঠদে, এমনেময় ঐ বাঙাদল ভদ্রষলাক এষে দজজ্ঞাো 

করষলন, “আ নারা আজ দেরষেন বুদে?” “হযাৌঁ, আজ কাঠমান্ডু োকষবা, কাল েকাষল আমাষির বযাঙ্গাষলাষর শেরা।“ ভদ্রষলাক 

একটু শহষে বলষলন – “আদম দেরষবা ২৬ শে, শকালকাতায়, আর শমষয় দেরষব ২৭ শে বযাঙ্গাষলার।” দু'দিন যষর এক বয়ে েীনা 

িম্পদতষক শিখদেলাম, ঐ েীনা কষলজ  ড়ুয়া গ্রুষ র েষঙ্গ শবে দমষলদমষে িল্প করদেষলন। এক ইউষরাদ য়ান িম্পদত তাষির দুই 

যমজ শমষয়ষক দনষয় উষঠদেষলন এই শহাষটষল। নািারষকাট োড়ার েময় শকমন শযন, মন শযন শকমন করদেল ওষির জষনয। “আমার 

মনটাই এমন,  যখন তখন যার-তার জষনয শকমন শকমন কষর, এই আমার মুেদকল।”     
 

     কাঠমান্ডু শনষম শোজা শিলাম কাঠমান্ডু - িরবার শোয়ার শিখষত। এদটও ভিা ুষরর মতই িােীন। এখাষন শন াষলর ‘জীবন্ত 

শিবী’ োষকন। কাষঠর কারুকাজ করা অ ূবে েব শে য। শিষখ শোখ জুড়ায়। িরবার শোয়াষরর  মুষখ দুই  াষে দুদট দেোংহ আর 

তার ষরই একটু এষিাষলই কালশভরব িাৌঁদড়ষয় আষেন, অেে িরবাষরর বাইষরই মিানে শিাকান, বাজার, োজা, শরেুষরন্ট। একটা 

বাঙালী দমদির শিাকানও আষে। আমরা িরবার শোয়ার শিষখ একটু খাওয়ািাওয়া শেষর দেরলাম কাঠমান্ডুষত, আমাষির  ুরষনা 

শহাষটষল, শযখাষন এষে িেষম উষঠদেলাম । আজ অজুেন আমাষির দবিায় জাদনষয় শেষড় শিল।   
 

     আর, আজ ২৫ শে এদিল এখষনা শেষনর অষ ক্ষায় এয়ারষ াষটে বষে আদে। এই েষব আমাষির শেন এষেষে এখন ঘদড়ষত 

বাষজ েকাল ১২ টা। শবাদিেোং  াে হষয় শিষে, আষস্ত আষস্ত ফ্লাইষটর দিষক রওনা হলাম। ফ্লাইট োড়ষব এিাষরাটা  ৌঁয়তাদল্লষে। যাক 

এখন রওনা হষত  ারষল শবলা শিড়টার দিল্লী-বযাঙ্গাষলার ফ্লাইটটা দমে করষবা না। হায়ষর, মানুে ভাষব এক আর হয় আষরক।       
 

     এিাষরাটা েদল্লে বাজষত েলষলা এখনও শকান উচ্চবাচ্চ শনই, ‘তষব দক আরও শলট হষব ফ্লাইট োড়ষত?’ ক াষল দেন্তার 

ভাৌঁজ  ড়ষলা েুব্রষতর। আদম জানলার যাষর বষে আদে, আজ আবহাওয়া দবষেে েুদবযার লািষে না। কাঠমান্ডুষত শেই অস্বদস্তকর 

িরমটা আর শনই, আকাে কাষলা শমষঘ ঢাকা, শযন দুষযোষির ঘনঘটা। শমঘগুষলা হঠাৎ শনষম এষে েমস্ত েহরটাষক শযন দিষল 

শেষলষে। মাষে মাষে এমন দবদুযৎ েমকাষি শয, তার েলক এষে লািষে ফ্লাইষটর মষযয। েুব্রত ওয়ােরুষম শিল। “আষর এদক 

কাণ্ড ফ্লাইট টা দক শেষড় দিষলা নাদক?” “দেটষবট বাৌঁযা শনই শয! আষর বযা ার দক?” ফ্লাইষটর শভতর েমস্ত মানুেজন দেটষক এদিক 

ওদিক েষল যাষি দজদনে ি  ড়ষে যু যা  কষর, আদম দকেুষতই দনষজষক োমলাষত  ারলাম না দেটষক েষল শিলাম দেষটর 

অ রিাষন্ত। বাচ্চারা  ষড় দিষয় যন্ত্রণায় কৌঁদকষয় শকৌঁষি উঠষলা। মষন হষি একষোটা শবাল্ডাষেের ও র দিষয় শেনটা েুষট েষলষে। 

েুব্রত শকানরকষম  ড়ষত  ড়ষত ওয়ােরুম শেষক শবদরষয় এষে বলষলা “বযা ার দক?” আদম বললাম “জাদননা”। “শজট এর শকান 

শলাকজনষক শতা শিখষত  াদিনা কোয় তারা?” ততক্ষষণ  শেষনর লাোষনাটা একটু কষমষে োন্ত হষয়ষে েবদকেু। আমরা, েব 

যািীরা দবস্মষয় হতবাক, “বযা ার দক?” একজন যািী দেৎকার কষর বলষলন, “আেেষকাষয়ক”, “দক? ভূদমকম্প? েবেনাে!!! দক হষব 

এখন?” শজট  এয়ারলাইষের শলাকজনষক শিখষত শ লাম, েবাই তাষির  দঘষর  যরষলা। শজষটর শলাকজন বলল, ভয়  াষবননা, 

োমানয একটা যাক্কা, েব দঠক হষয় যাষব, একটু শিদর হষি ফ্লাইট উড়ষত। “আমরা যািীরা একটু আস্বস্ত হলাম। ওরা আমাষির েুট 

জুে আর শব্রকোষের  খাবারগুষলা োরভ করষত শুরু করষলা।  “আষর এদক শঘােণা করষেন আমাষির  াইলট? আমাষির শতা 

ফ্লাইট  শেষক শনষম শযষত বলষে!!! আবার একটা বড়েড় ভূদমকম্প আেষে।” েব যািীরা উদেগ্ন হষয়  ড়ষলা,  যািীষির মষযয 

দবষিেীরাই শবদে, আমরা  াৌঁেদট ভারতীয়  দরবার আদে বযাস্ততার েষঙ্গ আমরা নীষে নামলাম, শবেীক্ষণ ফ্লাইষট োকা দনরা ি নয়, 

শয শকান মুহূষতে েবদকেু শেে হষয় শযষত  াষর। শেেবুক, শহায়াটেআ , টুইটাষর একটার  র একটা খবর  াদি, কাঠমান্ডু র্ধ্োংে 
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হষয় যাষি, একটার  র একটা র্ধ্োংে হষি শন াষলর জন ি, মানুষের আতেনাি হাহাকার। নীষে  া রাখষতই মারাত্মক কাণ্ড, েমস্ত 

রানওষয় েষমত  ুষরা এয়ারষ াটে েত্বর ঠকঠক কষর কাৌঁ ষে, শঢউ শখষল যাষি জদমর ও ষর। দবষিেীরা শয যার মত মাদটর ও র 

শুষয়  ড়ষে। আমরা হাত যরাযদর কষর বষে  ষড়দে। আমাষির  াষে শয ভদ্রষলাক বষেদেষলন, শন াষলই তার বাদড় এবোং বযাবো, 

দতদন হাহাকার করষেন, শমাবাইষল তার স্ত্রীষক বলষেন “যত তাড়াতাদড় েম্ভব িষয়াজনীয় ওেুয, জল  আর খাবার দনষয় োৌঁকা 

জায়িায়  েষল যাও।“ যীষর যীষর শমাবাইষলর শযািাষযাি েব দবদিন্ন হষয়  ড়ষে। আমাষির শেষল শিাষিাল বযাঙ্গাষলাষর, দকেুষতই 

ওর েষঙ্গ শযািাষযাি করষত  ারদে না। দক শয করষবা বুেষত  ারদে না। একটার  র  একটা আেটার েক আেষে, ভূদম ের ের 

কষর শকৌঁষ  উঠষে। মষন িশ্ন, মুষখ আতষঙ্কর োয়া েমস্ত যািীষির “শেে যেন্ত দেরষত  ারষবা শতা? শিখষত  ারষবা শতা 

দিয়জনষির?” এমনেময় শহায়াটেআষ  শিাষিাষলর একটা শমষেজ শ লাম, “দেজ মা বাবা শতামরা শকমন আষো আমাষক জানাও, 

শতামরা দঠক আষো শতা, আদম ভীেণ দেন্তায় আদে।” আমার শোষখ জল এষলা, আমার শেষলর স্পেে শযন আদম অনুভব করষত 

 ারলাম। দকন্তু কীভাষব খবর  াঠাষবা? েমস্ত শযািাষযাি শয দ্রুত দেন্ন হষয় যাষি। শকানরকষম শহায়াটেআষ  একটা শমষেজ 

 াঠাষত  ারলাম আমাষির বন্ধু িিঃ দ নাকী দবশ্বােষক। “আমরা দঠক আদে”, শিাষিালষক শযন উদন বষল শিন।     
 

     োষড় বাষরাটা শেষক শবলা োষড় দতনষট বাষজ এখষনা আমরা  ষড় আদে রানওষয়র কাষে। ও ষর উিারকাষযেয দমদলটাদর 

শহদলকপ্টার ঘুরষে। মাষে মাষে এষে আমাষির েক্কর দিষয় শিষখ যাষি। িেণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ায় জষম যাষি হাত- া। কাঠমান্ডুর শহাষটল 

শেষক যখন েষল আেদে তখন শহাষটষলর শলাকজন আমাষির দু'জষনর িলায় দুষটা দেষের োেে জদড়ষয় দিষয় আবার শন াষল 

আোর আমন্ত্রণ জাদনষয়দেল। শকানরকষম শেই োেেটা জদড়ষয় শরষখদে মাোয়-কাষন, ঠাণ্ডা হাওয়া শেষক বাৌঁেবার জষনয।   
 

     এতক্ষণ শখয়াল কদরদন আমাষির  াইলট শিখদে একজন শলদি, তার ে’ েুষটর মত উচ্চতা হষব। উদন বলষলন “েবাই যত 

তাড়াতাদড় েম্ভব ফ্লাইষট উঠুন আযঘণ্টার অনুমদত দনষয়দে, তারমষযয যদি ফ্লাইট ওড়াষত  াদড়, তষব আমরা শবৌঁষে শিলাম, নাহষল 

িড্ শনাে, দক হষব আদম জাদন না।” আমরা যািীরা েবাই দেৎকার  করদে, “শযভাষবই শহাক আমাষির দিল্লী দনষয় েলুন।”     
 

     অবষেষে দবষকল োষড় োরষটয় দিভুবন এয়ারষ াষটের শেে ফ্লাইট উড়ষলা, শজট এয়ারলাইে এর, আমরা েবাই হাততাদল 

দিদি আমাষির  াইলট, আমাষির কযাষপ্টনষক েম্মান জাদনষয়। শযন মা দুিো আমাষির উিার করষলন। ফ্লাইট ওড়ার েময় শিখলাম 

দক মমোদন্তক িৃেয, েমস্ত কাঠমান্ডু েহর তাষের ঘষরর মত শভষঙ  ষড় আষে। হাহাকার কষর উঠষলা বুষকর শভতর।   
 

     দিল্লী শ  ৌঁোলাম েষন্ধ ে'টায়, মানদেক আর োরীদরকভাষব দবর্ধ্স্ত হষয়  ষড়দে এষকবাষর। ইদমষগ্রেন দি াটেষমষন্টর 

শলাকজষনরা শুষভিা জাদনষয় বলেন, “ঈশ্বষরর আেীবোি শয আ নারা দেষর আষস্ত শ ষরষেন।” দিল্লী এয়ারষ াষটে বষেই দটদভষত 

খবষর শিখলাম শযেব অিষল আমরা দেলাম, শেেব জায়িা েব র্ধ্োংে হষয় শিষে। বারবার শোষখ জল আেষে আমার, “আমরা শতা 

তবু শবৌঁষে দেরলাম, দকন্তু দক হষব হাদে-খুদে ঐ শন াদল মানুেগুষলার, ওষির শতা েব শেে হষয় শিল, িকদৃতর কাষে এখষনা আমরা 

কত অেহায়।”   
 

     বযাঙ্গাষলাষর দেরলাম রাত শিড়টায়। আমরা আর শিাষিাল শযন িাণ দেষর শ লাম।  রদিন শোন করলাম আমাষির ড্রাইভার 

অজুেনষক, "নািঃ ও ার শেষক শকান োড়া শনই।”  ষড় খবর শ ষয়দে অজুেষনর  ুষরা  দরবারটাই দনদিহ্ন হষয় শিষে। ওষির জষনয 

ঈশ্বষরর কাষে িােেনা করলাম। শেষলটা েবেক্ষণ োয়ােঙ্গী দেল আমাষির। হাদেখুদে িাণবন্ত একটা মানুে হাদরষয় শিল।  ুষরা োষমল 

মাষকেটটাই র্ধ্োংে হষয় শিষে, শকাোয়  আষে ‘েুজান’ শক জাষন, ‘শ াখরার শহাষটল অদকেি আর আষে দক?’ কাষরা েষঙ্গই শতা আর 

শযািাষযাি করা শিল না। শেই োইদনজ শেষলষমষয়গুষলা আর  ঐ বাঙালী  দরবারদট -- ওরা দক আর দেরষত শ ষরদেল শিষে? েবই 

এখন দজজ্ঞাো দেহ্ন?? র্ধ্োংে হষয় শিষে শবাযানাে ভি ুর আর কাঠমান্ডু িরবার শোয়ার  যুদলেযাৎ হষয় শিষে, কাষলর িষভে তদলষয় 

শিল শন াষলর কত েব খযাত-অখযাত ঐদতহয। হাদরষয় শিল শিম ভালবাোয় শমোষনা শোট শোট  দরবারগুষলা। দনষজষির 

ভালবাোর েময়গুষলা কাটাষত দিষয়দেলাম দহমালয়  াহাষড়র শকাষল িষড় ওঠা শোট্ট শন াল রাষে, দনষয় দেরলাম অজস্র েুখদ্ 

স্মৃদত। দকন্তু শেষের দিনদট বড় ভয়ঙ্কর, বড় দনষ্ঠুরভাষব মষন িাি শকষট রইষলা। ভিবান বুষির শিে একমাি দহন্দুরাে শোট্ট শন াষলর 

জষনয ঈশ্বষরর কাষে ঐকাদন্তকভাষব োদন্ত আর েমৃদি কামনা কদর।  

 

***** 
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তৃষ্ণাতত বাগান 

 

অনামিকা নাগ দাস 

 

     " চাাঁদদর হামস বাাঁধ ভেদেদে "  

     সারা আকাদে হালকা আদলার ভোাঁয়া, তারাদদর মিমকমিমক আর ভ ানামকর আনাদগানা - বারান্দার মসাঁড়ীদত  বদস থাকা 

রুইনার কাদে এরা সবাই কখনই ভেন পুরদনা হয়না। রাদতর খাওয়ার পর বাবার ভরমিওদত ভখয়াল ভোনা - কখদনা প্রথি প্রহদরর 

রাগ - ইিন, েূপালী - কখদনা বা মিতীয় প্রহদরর রাগ – বাদগশ্রী, দুগতা বা িধযরাদতর কামি, িালদকাষ। বাবা েমদও রাগটা মচনদতন 

না মকন্তু তবুও ভোনা চাই। আর রুইনা একাদে বদস তার েরীদর িদন উপলমি কদর চদল রাদতর মনিুিতা। তারা, ভ ানামকদক 

ভদদখ ওর মহিংদস হয়, িদন হয় ওরা ওদক না  ামনদয় চুমপ চুমপ কত কথা বদল। আর ওদদর সাদথ তাদল তাল ভিলায় দূর ভথদক 

ভেদস আসা িাদদলর ভবাল।   

 

     নীল পাহাদড়র ভকাদল িুয়াদসতর চা বাগাদনর িাদি ভোট্ট একমট 

ভকায়াটার সারামদন চাদয়র গন্ধ আর রাদত িাদদলর েয় ভিোদনা অদ্ভুত 

অনুেমূতর আনন্দ। ভসই োদলা লাগা রুইনা কাউদক ভবািাদত পাদরনা। 

আর এই োদলালাগাটা ওর একাে অনুেমূত, আর সাথী হল রাত াগা 

মকেু পামখ। োরা মনিঃেদে  উদড় চদল - ভকাথায় োয়, ভকন োয়, ভকউ 

 াদন না।  

 

     চা বাগাদনর আমদবাসী িমহলা িুেমরমদ বদল ও পামখ না আত্মা। 

ও পামখ িাদক (ককু্ মনম্) তার িাদন -  ও িাকদলই বাগান ভথদক কাদরা 

না কাদরা  িৃতুয  হয়। রুইনার  মবশ্বাস  হয়না... দুযত-েূত-দপ্রত বদল মকেু   

আদে নামক? আসদল আমদবাসীদদর অদনক কসুিংস্কার আদে - আত্মা, েূত, িাইনী, ওরা এখনও িাড়িুাঁদক মবশ্বাসী। ভসমদনই ভতা 

ভসািরার বউটাদক ওিা এদস িাড়ু মদদয় মক িারটাই না িারদলা। বউটার অপরাধ োত নামক ভস রাাঁদধ না, িাইনী ভসদ  মনদ ই 

ভখদয় ভনয়। আসল সমতযটা হল ভসািরা ভরেনই আদন না ভতা তার আর োতই বা মক হদব আর িাইনীই বা মক খাদব! হাাঁমড়য়া ভখদয় 

িদযপ ভসািরা বলদে “োবলাক্ সামদ কইরবু মক কার আত্মা আলাক ভর” – “সামদ” মতন বাচ্চার বাবা ভসািরা – অবেয ওদদর 

আবার বাচ্চা না হদল মবদয় হয়না। ভদখদত ভগদল ওরা মকন্তু আিাদদর ভথদক অদনক এমগদয় - মনদ র পেন্দ করা ভলাকটা বা 

ভিদয়টার সাদথ িাদদলর তাদল, হাাঁমড়য়ার ভনোয় হাদত হাত, ভচাদখ ভচাখ ভরদখ হামরদয় োয়। “আ কাল সবমকেুই ভকিন ভেন 

হামরদয় ভগদে”। িাদদলর ভবাল আদগর িত আর ভোনা োয় না।    

 

     “রুইনা রুইনা ...।” “'হযাাঁ িা, আসমে।” িাদয়র রাদতর খাবাদরর িাক। খাবার ভটমবদল বদস আ ও ভদখমে ভসই িাল 

আর আলুো া। আদগ হদল অদনক নখরা করতাি। মকন্তু আ কাল বাগাদনর পমরমিমত োদলা নয়। প্রায়ই িা বাবার চুমপচুমপ 

আদলাচনা  কাদন ভেদস আদস। বাবা বদলন – “বাগানটা ভবাধহয় বন্ধই হদয় োদব।”  বুকটা ধড়াস কদর ওদে রুইনার –“বাগান 

বন্ধ! এতগুদলা িানুদষর মক হদব?”   

 

     ১৯  ন সাব-  স্টাদির িযামিমল , ৮৫  ন সাব-স্টাদির িযামিমল, ১৫০০ ভলবাদরর পমরবার। এদদর সকদলর চলদব মক 

কদর?  ভোটদবলা ভথদক ভদদখ এদসমে এই চা বাগাদনর িানুদষর উৎসাহ আনদন্দর ভেষ ভনই। 

 

      দু'মট পাহামড় নদী শুখানদী আর বীরমবমট ভিারা বাগানমটদক বীরপাড়া আর এদথল বামড়র ভথদক আলাদা কদরদে। েুটান 

পাহাদড়র পাদদদদে সবুদ  ভেরা আিাদদর চা বাগাদনর নাি “মিিমিিা চা বাগান”।  িানকানস  গ্রুদপর, এর আদগ অবেয বহু 

িামলদকর হাতবদল হদয়দে - অমশ্বনী কুিার এন্ড সন্স, ম ন্ডাল, মকন্তু ভকাথায় এিনমট ভতা কখদনা হয়মন। আ  কত িাস হদয় ভগদলা 

বাগাদনর িাইদন ভনই, ভরেন ভনই, ইদলমিমসমট ভনই। হসমপটাদলর িাক্তার মনদ ই অসুি। খামল ওষুদধর ভবাতল আর স্তদর স্তদর 
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সা াদনা র যাক - ওষুধ ভনই। মপ.এি - এর টাকা বামক পদড় থাকায় সরকার আিাদদর বাগাদনর বযাদের অযাকাউ্টওও নামক বন্ধ 

কদর মদদয়মেল। বাবার িুদখ শুদনমেলাি হাইদকাদটত নামক এই মনদয় ভকস উদেদে। সবু  চাদয়র বাগাদন ভদখা মদদয়দে হলুদ পাতা, 

মকেু পাতা ভলবারদদর মদদয় তুমলদয় অনয বাগাদন প্রদসমসিংদয়র  দনয পাোদনা হদে। অথচ তাদত িামলকপদের টাকা এদলও 

ভলবারদদর  দনয পদড় আদে বামকর খাতা - ভপদট খাবার না থাকদল মক আর িাদদলর ভবাল আদস।  

 

     মকেুমদন ধদর ভদখমে দাদার িনটাও োদলা ভনই উত্তরবদের প্রকমৃতর ননসমগতক ভসৌন্দদেতর িাদি  ন্ম ভনওয়াটাই িাদি 

িাদি েুল বদল িদন হয় ওর। গ্রা ুদয়েন কদর চাকমরর লম্বা লাইদন েুদষর ভথদক মনদ দক সমরদয় িািািামি ভর া্ট  করা একটা 

ভেদলর োদগয কদয়কটা ইনমেওদরনস ভকাম্পামনর চাকমর োড়া মকেু ভ াটা বড় দায়।   

 

     চা বাগাদনর পুরাতন রীমত অনুোয়ী আিরা ভেদবমেলাি বাবার অবসদরর সাদথ সাদথ দাদার চাকমরটা বাাঁধা। মকন্তু আ  

বাগাদনর ো অবিা ভস গুদড় বামল। িা িাদি িাদি েয় পায় আিাদক মনদয় - শুনদত পাই- “ভিদয় বড় হদে মবদয় ভদব মক কদর?” 

অথচ ভলাদক বলদতা বাগাদনর চাকমর বড়দলাদকর চাকমর।    

 

     ৩১ নিং  াতীয় সড়দকর পাে মদদয় সবু  চা গাদের িািখান মদদয় এাঁদক ভবাঁদক কাাঁচা রাস্তা, ো এককাদল পাকা মপদচর 

মেল। দু'ধাদর রাধাচূড়া-কৃষ্ণচূড়ার গাে। অনমতদূদর কালীিমন্দর, িমন্দর ভথদক একটু দূদর আিাদদর ভকায়াটার। ৩ মবো প্রায়  মির 

উপর সকদলর বাড়ীদতই নানা বাহামর িুল, আি,  াি, কাাঁোল, ভলবু, মলচরু গাে। বামড়দত িালীর ভরা   েল পমরষ্কার, সবম  

বাগান। ভলবুতলায় সাদপর উপদ্রদব োওয়া িানা। আিার মপ্রয় আি গােমট ভেটা আিাদদর রান্নােদরর চাল েুাঁদয় ভগদে তাদত বদস 

ভদাল খাওয়া আর কমিক বুক্ স, ভবতাল, িযাদেক পড়া। কাল বাবা গােটা মবমি কদর মদল। প্রদয়া নটা বুমি। আিার মপ্রয় গােটা 

ভকদট ভিলা হল। সারারাত েুদিাদত পারলাি না।     

 

     সকালদবলা ভিাহন েযাইয়া “িাইম ” দুধ।  িাইম   হল িযািাদির আর এক রূপ - এখাদন আমদবাসীরা িাইম  বদলই 

িাদক। িা ভ ার কদর এই দুধ ভখদত ভদয়। বদল ভপ্রামটন  খাওয়া বন্ধ হদয় ভগদে, দুধটুকু খা। এটা দুধ? হাি  ল ভিোদনা - আর 

ভোটদবলায় আিাদদর বামড়র ভগায়ালেদর সাতখানা গরু মেল। ভত ুয়াদা এদস দুধ দুইদয় ভেত, তাদত না আদে  ল, না ভকমিদকল। 

িদন পদড় োয় আিাদদর গরু লামল কামলর বাচ্চা হওয়ার কথা - অদনকমদনই হদয়দে েুি োোর আদগই আওয়া  ভপতাি – টগবগ 

টগবগ, ভোড়া নয় - ওদদর বােুর - হমরদের িত েুটত উদোদনর এ প্রাে ভথদক ও প্রাে। এখন েনূয ভগায়াল। কত ভখদলমে খদড়র 

গাদায় বাগান ভথদক বাবারা আমদ আমদ ধাদনর  মি ভপত। বেদর দু'বার ভসই  মি ভথদক ধান, ভপায়াল গরুর গামড় কদর আসদতা। 

উিঃ মক আনন্দ হত। তখন সবই মেল,  মির চাল, বাগাদনর সবম , চা পাতা, ভরেন, ভিমিদকল। আর এখন সবটাই মকনদত হয়। 

অথচ িাইদনটাই ভনই।    

 

     কাল হোৎ তিাল ভ েু আিাদদর ভেদড় চদল ভগদলন। ক'মদন ধদরই বদলমেদলন েরীর োদলা োদে না। িদনর মদক ভথদক 

ভেদে পদড়মেদলন - উমন ভবে মকেুমদন হল অবসর ভপদয়ও বাগান ভথদক ওনার সারা ীবদনর প্রাপয গ্রাচুইমট, মপ এি এর টাকা 

পানমন। দুদটা ভিদয়, বদয়স হদয়দে। মবদয় মদদত পাদরন মন। ভকাদটত ভদৌড়াদদৌমড়, পামটত অমিস, মকেু কদরই ভকান িল হয়মন। রাদত 

নামক কাদরা সাদথ মবদেষ ভকান কথাও বদলন মন - সকাদল উদে সবাই ওনার মনদস্ত  েরীরটাদক ভপল। বুক ভিদট কান্না আসমেল 

রুইনার। এই মক পমরেমত?     

 

     দু'মদন পদর কালীপুদ া। এবার দুগতা পুদ াও হয়মন। কালীপুদ ার পদর - দু'মদন বযামপ ভে অনুষ্ঠান হত তাদত তিাল ভ েুদক 

রুইনা কত অমেনয় করদত ভদদখদে। আ  নাটদকর িত ভ েু িাাঁমক মদদয় চদল ভগল। িদন পদড় োয় দুগতািাদে আমদবাসীদদর নাচ। 

লালপাড় সাদা োমড় িাথায় িুল। আিরা বাগাদনর ভিদয়রাও ওদদর ভকািদর ভকাির দুমলদয় পাদয় পা মিমলদয় িাদদলর তাদল কত 

ভনদচমে। কালীপূ ার একিাস আদগ ভথদক নাটক, নাদচর মরহাসতাল। িাদয়দদর ১০৮ টা নাড়ু বানাদনার প্রস্তুমত, 'ঋ' সিংিার অনুষ্ঠান 

ভদখদত আদেপাদের বাগাদনর ভলাদকর মেড়। কালীপূ ার রাদত “মিস্” িাদন  ুয়া ভখলা। িাদয়দদর এক রাদতর পারমিেন “মিস্” 

আর বাবাদদর “মতন পামত্তর”। তারপর, প্রমতিা মবস তদনর আনন্দ - সব সব হামরদয় ভগদে - বহুমদন আদগও পামটতর বড় বড় ভনতারা 

কত কথা বদল ভগল। ভকাথায়, ভকউদতা আিাদদর হামরদয় োওয়া বাগানদক মিমরদয় মদদে না? ১৭ মট বাগাদনর হাহাকারদক ভকউ 

ভতা িুমেদয় বলদে না। ভকান মচো ভনই।        
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     মদল্লী ভথদক েুদর োওয়া গুিলাইদয়র িামসর ভেদলটার উপহার – “কিমপউটার গযাদ ট” - ভকাথায় রাদতর অন্ধকাদর 

ইদলমিমসমটর অোদব - গুিলাইদতা পাদরমন আ ও তা চালাদত। ইন্টার নযােনাল স্কুদল ৪ লাখ টাকা ভদওয়া ভেদলটার পাদে 

আিাদদর োইদবাদনদদর কাদরা পড়া হদে কাদরা বা বন্ধ প্রায়। সেযতার  গদত চামরমদদক েখন ইন্টারদনট, ভিসবুক,  

ভহায়াট সআদপর চল - তখন আিার চা বাগাদন অন্ধকার।   

 

     রাদতর ভ ানামক তুমি মক  াদনা আিার িদনর কথা - মি  

তারাদদর বদলানা, ওদদর কাদে ভতা ইদে পূরদের েমক্ত আদে। কত 

তারার খসা ভদদখই ভতা ভরা  রাদত বমল - মিমরদয় দাও, মিমরদয় দাও, 

আিার ভসই চা বাগানদক - নীল পাহাদড়র মনদচ ভোট্ট নদীর পাদে ভেখাদন 

হামতদদর আনাদগানা, িাদদলর তাল, হাাঁমড়য়ার ভনো, িুষলধারায় বৃমির 

েীতলতা, চাদয়র সুবাস, ভলাদকর ভকালাহল, িযাক্টমরর আওয়া , আবার 

ভসই নাচ, মিস্ - মিমরদয় দাও - মিমরদয় দাও।       
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স্বপ্না বদন্দযাপাধযায় 
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আকাদদমি অব িাইন আটতদসর ভগট মদদয় ঢুকদত ঢুকদত িধুমলকা ভদখদলা প্রমতমদদনর িত ভিায়ারাটার ভগাল মসদিদন্টর কানায় 

বদস কিবয়সী ভেদলদিদয়রা ভ াড়ায় ভ াড়ায় বদস গল্প করদে। তাদদর িুগ্ধ গাঢ় ভচাখ পরস্পদরর িুদখ ভনাের খুাঁ দে। সদন্ধ 

নািদলই ওয়াচিযান  াদেদ এদদর ওোবার  দনয ভিায়ারার  ল চালু কদর ভদয়। ভবচামরদদর তখন উদে পড়দতই হয়। িদন িদন 

একটু ভহদস িাইন আটতদসর হদল ঢুকল িধুমলকা। প্রমতিরা েমবগুদলা টামেদয় ভরদখদে েথারীমত। একম মবসদনর আ ই উদিাধন 

হদব। সাতটার সিয় আসদবন ভোদগন ভচৌধুরী, প্রদীপ জ্বামলদয় েমবগুদলার উপর টাোদনা পদতা তুদল উমনই উদিাধন করদবন সদে 

সুমিদতে নন্দী আর ভসৌমরে মিত্রও থাকদবন। আটত কদলদ র রিাসযারদকও আসদত বদলদে িধুমলকা। “এই ভে িধুমদ এদস ভগদে। 

ব্রতীন ভচয়ার ভটমবলটা মেক  ায়গায় ভসট কদরমেস ভতা? মদমদ আ  মকন্তু শুধু কযামন্টদনর আলুর ভরাল খাওয়াদল চলদব না, আ  

হলমদরাদি োমে।” িধুমলকা হামসদত সম্মমত  ামনদয় ভদওয়াদল টাোদনা েমবগুদলার মদদক এদগাদলা। ব্রতীন আর প্রমতি এখদনা 

সব েমব কাপড় মদদয় ঢাকদত পাদরমন মকেু েমব বাাঁেপাতার কাগদ  িুদড় ভিদিদত ভোয়াদনা। প্রমতি, মেমিনী, ব্রতীন, মবমেরা 

িধুমলকার কাদে ভকবল ড্রইিং নয় রদের বযবহার ভেখার  দনয আদস। এদদর ভহল্প োড়া আ দকর এই একম মবসনটা হতই না। 

প্রথি হলটা ভেদড় পদরর হদলর মদদক এদগাদত ভসই েমবটাদক ভদখদত ভপল ভস। একটা ভিদয়র িুদখর উপর এক ন পুরুদষর োয়া। 

হালকা ভিদের িত ভেদস আদে োয়াটা। অদনক কদি এযািমলদকর বযবহাদর এই োয়াটাদক িুমটদয় তুদলমেল দীেতমদন ধদর। অদনক 

কযানোস ভপপার নি হদয়দে এর  দনয। মকেুদতই িদনর িত হমেল না। োয়াটা ভবমে িাকত হদয় ভঢদক মদমেল ভিদয়-িুখটাদক। 

এদত ভিদয়মটর িুদখর এক্সদপ্রেনটা ভবািা োমেল না। অবদেদষ এক মবদকদল কা টা িদনর িত হল। িধুমলকা এ েমবটার নাি 

ভরদখদে ‘েযাদিা  অব লাে’। তার এই প্রথি একম মবেদনর মবষয়বস্তু হল োয়া। ভকবল এই একটা েমবদতই ভস রমেতদক ধরদত 

ভচদয়দে। োয়া মক সমতয ধরা োয়? রমেতও মক সমতযই ধরা মদদয়মেল তার কাদে! োদবপুদরর কম্পাদরমটে মলটাদরচাদরর োত্র 

রমেদতর সদে আটত কদলদ র িধুমলকার সম্পকত ভকানমদন পমরেমতর অদপো কদরমন। তাই মক এোদব োয়া হদয় ভথদক ভগল রমেত 

আর এখদনা, ঋতবাকদক মবদয় করার পদরও ভসই োয়া ভকান ভকান ভিেলা মবদকদল আউট্রাি োট ভপমরদয়, সদন চত্বদরর ভিমক 

গাম্ভীেত ভপমরদয় মেক এদস হানা ভদয় ঢাকমুরয়া ভলদকর পাদে ঋতবাদকর ফ্ল্যাদট থাকা িধুমলকার ভোট্ট আটত সু্টমিওদত! “িধুমদ তুমি 

দীপামিতাদক একটু ভিান কর না ভগা, িুদলর ভবাদক-ভটাদক মনদয় এখদনা এদলা না...”। মপয়ামলর কথাদত সমম্বত মিদর ভপদয় 

িধুমলকা দ্রুত পাদয় হদলর বাইদরর দর া মদদয় ভবমরদয় মসাঁমড়দত এদস কল মলদস্ট দীপামিতাদক খুাঁ দত লাগদলা।    
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     রান্নােদরর  ানলা মদদয় বৃমি ভদখদত ভদখদত মেদ  ভিটগুদলা নরি শুকদনা কাপদড় িুেমেল রত্নাবলী। দুপুরটুক ুতার একদি 

মন স্ব। টুকটাক কা  সারদত সারদত গুনগুন কদর দু-এক কমল ভগদয়ও ভিদল সাহস কদর। অমবনাে, উদন্মষ বা ভো নগন্ধা 

ভকানমদন বামড় থাকদল ভস এই দুপুরটাদক খুব মিস কদর। এরকি দুপুদর ভস বারান্দায় মগদয় দাাঁড়ায় তখন একটা পুদরা আকাে নীল 

আর োই োই রদের মিদেদল তার গাদয় িাাঁমপদয় পদড়। বারান্দার টদব িুিদকালতার ভগালামপ-সাদা ভথাকা ভকবল তার ভোাঁয়া 

পাওয়ার  দনয থরথর কাাঁদপ। রত্নাবলী ভচাখ বুদ  ভসইসব স্পেত আর গন্ধদদর অনুেব কদর। চারদট বা দলই প্রথদি উদন্মষ তারপর 

ভো নগন্ধা ভিদর। তার আদগই মগ ার চামলদয়  ল গরি কদর রাখা, ভে  বা মচম  মচদকন মগ্রল সযান্ডুইচ বানাদনা বা ভকান ্াই 

উইথ মিপ... আবার তাদক রান্নােদরর সীিায় এদন ভিদল। অমবনাদের মিরদত ভদমর হয় মকন্তু মিদরই মিনার কদর ভস। তার আবার 

সাদহমব ভকতা। ভিদট িকত-স্পুন মেকিত সা ান থাকদব, মটসুয । খাবাদরও সাদহমবয়ানা মগ্রন সযালাদ, বারমবমকউ, ভিয়মন , মতন-

চার রকদির মচ , মিনার ভেদষ ট্রমলদত কমি। ভস অদথত রত্নাবলী এক ন েথাথত ভহািদিকার। মনতযমদদনর ের সা ান, পমরপামট 

 ীবনোপদনর  দনয দু' ন কাদ র ভলাক েমদও রাখা আদে তবু রত্নাবলীর বযস্ততা কদি না। শুধু দুপুরটুক ু...। সপ্তাদহ দু'মদন এই 

দুপুর রত্নাবলীর কাদে উপহার মনদয় আদস। িেল আর বৃহস্পমত। এই দু'মদন সকাল ভথদকই সব কাদ  েুল হদত থাদক তার। সবাই 

অমিস-স্কুদল চদল ভগদল ভস স্নান ভসদর পরার  দনয োমড় ভবদে ভনয়, আয়নায় মনদ দক ভদখদত ভদখদত অল্প সাদ , তারপর পাদয় 

ভহাঁদট গমলপথ মদদয় দীননাথ গ্রন্থাগাদর ভপৌাঁোয়। ভসখাদনই আদে তার বাাঁধনহারা িুমক্ত ভদওয়া বইদয়র দল আর ভসই বইদদর মেদড় 

বদস থাকা আশ্চেত এক ন িানুষ। লাইদব্ররীয়ান সাতযমক। একবেদরর আলাদপ রত্নাবলী ভ দনদে এই িানুষটার মেতদর সবু  

অিংেই ভবমে। দুপুদরর সিয় ভলাক খুব কি আদস লাইদব্ররীদত। িগ্ন আর উদাসী এই িানুষটার োদলাবাসা রত্নাবলী দুপুদরই 
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আমবষ্কার কদরদে। ভস মনদ ও োদলাবাদস সাতযমকদক মকন্তু তারা ভকউই মনদ দদর িদনর কথা অপরদক বদলনা তবু ভস কথা মকোদব 

ভেন প্রকাে হদয় পদড়। ভচাখ ভথদক ভচাখ পদড় ভনয় োষা। রত্নাবলী সাতযমকদক েত ভদদখদে ততই অবাক হদয়দে। সাতযমকর হামসর 

মতন রকি ধরন, েখন ভস খুমে হয় তখন তার ভোাঁট প্রসামরত হয় মবদেষ েেীদত। েখন মনদ দক আড়াল করদত হাদস তখন মনদচর 

ভোাঁট উপদরর ভোাঁট ভচদপ ধদর হামসর রূপ ভনয়, আর েখন তার দুই ভোাঁটদক মেটদক মদদয় মনিঃেে অথচ উল্লামসত পায়রারা ওদড় 

খুব সািানয সিদয়র  দনয ভস হামস চরি পমরতৃমপ্তর হামস। ওই হামস রত্নাবলী িাত্র দু'বার হাসদত ভদদখদে সাতযমকদক। সাতযমক 

আসদল তার  ানলা। সপ্তাদহর দু'দটা মদন ভস ওই  ানলা খুদল বামক মদনগুদলাদত ভবাঁদচ থাকার রসদ খুাঁদ  ভনয়। “িাম্মা, ভহায়াট 

আর উ িুময়িং? আমি েদর এদস ভতািাদক ধুন্ডমেলাি। অল টাইিস ইদয়ার বারান্দা অযান্ড রবীন্দরসেীত। এত্ত বামরষ তাই  লমদ 

েুমট হদয় ভগল। লামকমল িুমিদকট মক টা মেল।” “আমি বাোলী হদল তুইও মকন্তু বাোলী ভর বামবন। ভতাদদর প্র ন্ম মেকোদব মনদ র 

িাতৃোষাটাও মেখদত  ানমল না ভর।” “স্টপ ইট। ভবেলী! মক মদদয়দে বািংলা ভতািায়? োও মকদচদন োও আই'ি হািংমর। স্টপ ইদয়ার 

নযাকাকান্না রত্না।” ভরদগ ভগদল কখদনা কখদনা ১২ বেদরর উদন্মষ তার বাবা অমবনাদের প্রমতেমব হদয় ওদে। রত্নাবলী  াদন কথা 

বামড়দয় লাে ভনই তাই তাড়াতামড় মগ ার অন কদর রান্নােদর ঢুকল, মচদকন ভিাদিাগুদলা িাইদিাওদয়দে ঢুমকদয় হাউসদকাদটর 

হাতাটা িাথায় বুমলদয় মনল। বারান্দায় দাাঁমড়দয় মেল েখন মিরমিমর বৃমিদত একটু একটু মেদ  ভগদে ভস। কপাদলর উপর ভনদি 

আসা কুমচ চুল মেক করদত করদত ভদখল  ানলাদত আরও ভিে  িা হদয়দে। কাদলা ভিাদষর িত তারা এদক অপদরর গাদয় ধাক্কা 

মদদত মদদত অদিাদর ভনদি এল। রত্নাবলী কাদচর স্লাইমিিং উইদন্ডা সমরদয় হাত বামড়দয় মদল বৃমির মদদক।      
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কালীোট ভিদট্রাদস্টেন ভথদক ভদেমপ্রয় পাকত আর কত দূর? এটুকু পথ ধৃমত ভহাঁদটই ভিদর ভদদব। ভলা রাই  কযামপ্র আর ব্লু -িদটি 

স্মল কমুততর উপর িস অমলে কালাদরর ভিালাদনা ভোট্ট বযাগটা কাাঁদধর ভকানাকমুন আটদক হাাঁটা শুরু করল ভস। দে মিমনট লাগদব 

বড়দ ার তারপর স্কুদলর দুই মপ্রয় বন্ধু রত্নাবলী আর িধুমলকার সদে ভদখা হদব। কমুড় বের পদর ভতা বদটই। োমগযস ওদদর কিন 

ভ্ন্ড তিামলকাদক ভসমদন ভিসবুদক খুাঁদ  ভপল। ওর ভ্ন্ডমলদস্ট িধুমলকাদক আর তারপর িধুমলকার সদে কথা বদল রত্নাবলীর 

ভিান নম্বর পাওয়া ভগল। আ  ভদেমপ্রয় পাদকত মিট কদর ওরা প্রথদি মস মস মি োদব, ভসখান ভথদক পেন্দিত ভকান ভরস্টুদরন্ট বা 

চায়না টাউন। এত বের পদর  মিদয় গল্প, খাওয়া - দাওয়া উফ্ িমস্ত অব মিদিল গযািং না িমস্ত অব মি িাদস্কমটয়ারস।  স্কুদল 

সবাই ওদদর এ নাদিই িাকত। োবদত োবদত কাদনর মনচ অবমধ ভোট কদর োাঁটা চুদল আেুল চামলদয় মনল ধৃমত। রাস্তার ধাদর 

অ স্র ভদাকান আর িুটপাদত বসা দুমনয়ার ম মনস মকনদত থাকা মেড় ভেলদত ভেলদত ভদেমপ্রয় পাকত এদস ভগল। পাদকতর উদ্ট ামদদক 

ভগদল দুদটা মবখযাত কচুমরর ভদাকান িহারামন আর িহারা া। ধৃমতর খুব ইদে হল মস মস মি নয় ওই রা া রামনর ভে ভকান একটায় 

মগদয় ভপট েদর কচুমর সাাঁটায় মকন্তু  াদন তা হদব না, িধু িালটাদক োদলা কদরই ভচদন ভস, আর রত্না? ওটা ভসই লমলতলবেলতাই 

ভথদক ভগল। ম দেস করদত হদব এখদনা ভসই টযাাঁস কমবতা না পদয ভলদখ মকনা মকিংবা আিার পরান োহা চায় িাকতা গান এখদনা 

চালাদে মকনা। আদব বস ... এদস ভগদে ভতা ... মকন্তু ভদেমপ্রদয়র ভগদট দাাঁড়ান ওই দু' ন মক তারই বন্ধুরা! িধুমলকাদক তাও ভচনা 

োদে বদয়স এখনও ভসোদব োপ ভিদলমন মেিোি ভচহারায় মকন্তু ভবধড়ক ভগালগাল, ভবিক্কা লাল মটদপর মসগনযাদল ভে দাাঁমড়দয় 

আদে িটকা োমড়দত ভস রত্নাবলী তা মচনদত ভবে কি হল ধৃমতর। বাাঁ ভকািদরর পাদে দুলদত থাকা ভকতদর পড়া বযাগটাদক িান 

হাদত মেক করদত করদত ওদদর সািদন মগদয় দাাঁড়াল ভস। তারপর মতন দন  ড়া মড় হুদড়াহুমড়। ভেন মতনদট মসগাল টুক কদর ভঢউ 

েুাঁদয় উড়দে। মস মস মি ভত কযাপুমচদনা উইথ এগ রাদপর মতনদট কিদবা অিতার মদদয় শুরু হল কথা।' স্কুদলর ভগদট দাাঁমড়দয় হাবলুর 

িুচকা খাওয়ার কথা িদন আদে ভতাদদর? মহমহমহ মক কমম্পমটেন! ওই িাল িুচকা ভখদয় ধৃমত হাদয়স্ট ভস্কার করল।  ভেষ পেতে 

িাউদন্টনামরিং ভট্রমনিং ভদওয়া শুরু করমল স্কুদলর বাচ্চাদদর! সমতয তুই পামরসও।' িধুমলকা কথাগুদলা েুাঁদড় মদল ধৃমতর মদদক। এদস 

োওয়া কমিদত মচমনর পযাদকট মোঁদড় মচমন ভিোদত ভিোদত ধৃমত বলল “উপায় মেল না বাবু। আমি মনদ  মকেু করদত ভচদয়মেলাি।” 

“উপায় মেল না িাদন? আদর ইয়ার ভতার বর ইউদরাদপর েহর চদষ ভবড়াদে আর তুই বেদরর পর বের এখাদন বদস ধান বুনমেস 

সমর স্কুদলর বাচ্চাদদর ভট্রমকিং করামেস। ধৃমতস কযাম্প। বদরর পয়সায় বদস বদস আদয়স করমব তা না ভকান পাহাড়,  েল ... 

অযাই, গুড়ুি কত বড় হল ভর?” িধুমলকার মদদক ভসা াসুম  খামনকেে তামকদয় থাকল ধৃমত তারপর বলল “দযাখ িধু ভোট ভথদকই 

আমি টি বদয়স টাইপ। স্কুল ভথদক ভবমরদয় িাউদন্টনামরিং ভট্রমনিং মনদয়মেলাি। এখন ভসটাদক কাদ  লামগদয় স্বাধীনোদব থাকমে 

আর মসদ্ধাদথতর সদে অদনকমদন হল সম্পকতটা ভনই। আমি আর গুড়ুি িাদয়র কাদেই থামক। মসদ্ধাদথতর সদে মিদোসত হয়মন মেকই, 

ভেদলর সদে ওদয়বকযাদি কথাও বদল মকন্তু আিাদদর আর একসদে থাকা হদব না। ওর টাকাও আমি মনই না। েখন পাহাদড় উমে 

লড়াক ুিন মনদয় উমে। ম তদত আিাদক হদবই। আিার লড়াই মনদ র সদে মনদ র লড়াই।” “িামসিা মকেু বদলনমন?” রত্নাবলী 
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ম দেস করল। “িা প্রথদি একটু ভেদে পদড়মেল পদর বুদি ভগদে আমি আর ভকানমদনই মিরব না মসদ্ধাদথতর   কাদে।” রত্নাবলী 

কাতর গলায় বদল ওদে। “ভকন এিন  ীবন বােমল ধৃমত? ভিদয়দদর ভতা িামনদয় মনদতই হয়  অদনকমকেু।” “তুই িামনদয় মনদয়মেস! 

িামনদয় কথাটার প্রথদি মক আদস  ামনস? িন। িন ভথদক মনদয়মেস ভতা?” এরপর মতন দনর অস্বমস্তকর নীরবতা। প্রথদি িুখ 

ভখাদল িধুমলকা “ভসোদব বাাঁচা হদয় ওদেমন আিারও।  ঋতবাকদক মবদয় করার পদর বারাসাদতর বামড়দত ভতিনোদব ভেদত পামরমন 

ভকানমদন। বাবা িারা োওয়ার  পদরও ভেদত ভদয়মন ও। মহ ভহট স মিিলক্লাস মপপল। িা বারাসাদতর বামড়দত এখন একদি একা। 

ভিান করদল কাাঁদদ...”... িাথা মনচু কদর িুদল ওো ভোাঁট হাদতর তালুদত ভচদপ কান্না আটকাল িধুমলকা। একটু দি মনল “রমেদতর 

কথা ভতা ভতাদদর ভিাদনই বদলমেলাি। অপাদরেদনর আদগর মদন রুমবর ২৩ নম্বর ভকমবদনর ভবদি শুদয়মেল, আমি ভেদত আিার 

হাত ধদর বদলমেল বাাঁমচ আর না বাাঁমচ আিার ভথদকা। ভসটাও পামরমন হয়ত।” ধৃমত  নরি কদর আেুল ধরল বন্ধুর “আর োমবস না 

এসব।” “না োবদত চাইদলও োবনারা আদস ভর ধৃমত।” রত্নাবলীর ভোাঁট কথাগুদলা উচ্চারে করদলও ভচাখ েষা কাচ হদয় বাইদরর 

রাস্তায়। ভলাক দনর  চলাদিরার বযস্ততা ভপমরদয় ভসখাদন অনয ভকান উদাস বাউদল হাওয়া। “অমবনােদক ভতা বাদই মদলাি  

ভেদলদিদয়রাও অদনক দূদর সদর োদে ভর। ওদদর মন স্ব  গত, মন স্ব োষা। আিাদক মনদয় ওরা মতন ন োট্টা কদর  ামনস? 

আমি বযাকদিদটি, বস্তাপচা ভসমন্টদিন্ট মনদয় থামক, বািংলা োড়া মকেুদতই স্বেন্দ নই। ওদদর কাদে এখন আমি পুদরাদনা হদয় 

োওয়া আসবাদবর িত শুধু প্রদয়া নটুক ুভিতাদতই...তবু ভতাদদর কাদে মিদথয বলদবা না ভকউ এক ন আদে তাদক ভদদখ, তার 

সদে কথা বদল আমি  ীবদনর নতুন িাদন খুাঁদ  পাই, আরও ভবমে কদর বাাঁচদত ইদে হয়। বুমি সব দূরত্বই খারাপ নয়, মকেু মকেু 

োদলা দূরত্বও আদে, মকেু দূরত্ব থাকা োদলা।”  

 

দুপুদরর ভকালকাতায় বাস, অদটা, টযামক্স আর ইতস্তত ভহাঁদট চলা িানুষদক ভতায়াক্কা না কদর রাস্তার ধাদরর ভকান গাদে একটা 

ভকামকল ক্লাে স্বদর ভিদক োদে। ওরা মতনবন্ধু মনদ দদর বামড়র পথ ধদরদে। মস মস মি ভথদক ভবমরদয় আর চায়না টাউন োওয়া 

হয়মন ওদদর। স্কুদলর মদনগুদলা মিমরদয় আনদত ওরা আ  এক ায়গায়  দড়া হদয়মেল মকন্তু বততিান ওদদর অতীদতর িানাটাদক 

এক িাপদট িুদে মদদয়দে। ওরা মিদর োদে মনদ দদর ভকাটদর। আসদল ওরা মতন দনই মতনদট িীদপর িামলক। িীপগুদলার নাি 

‘একা’। ভস িীদপ মনদ র সদে মনদ  কথা বলা োয়, মকেু কথা োমসদয়ও ভদওয়া োয় ভঢউদয়র িত বাতাদসর কাদন। মকন্তু েমড়দয় 

ভদওয়া োয় না গমির বাইদর। একমদনই ওরা গমি ভপমরদয় নেেদবর রমেন আদলা আনদত ভচদয়মেল। পারদলা না। মদন ভেষ হদয় 

োদে। িিে মসযলুট হদত হদত মিমলদয় ভগল ওরা মতন ন আলাদা হদয় ওদদর মন স্ব  ীবদন। 

 

(গল্পমটর সব চমরত্র কাল্পমনক। পােক েমদ মকেু মিল খুাঁদ  পান তদব বলদবা, সব নদীরই ভকান ভকান বাাঁক একরকি হয়।)    
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সৃ্মমতর িাদি SBCA 

 

িনীষা সাধখুাাঁ 

 

- উফ্ এত সকাদল আবার ভক ভিান করল?  হযাাঁ বদলা।  

- হযাাঁদর আ  মকন্তু মটমকট ওদপন হদে। 

- মকদসর?  

- পঞ্চিীর মদন এখাদন ভপৌাঁদোদনার  নয আ ই মটমকট কাটদত হদব । 

- ওদহা,  মকন্তু বললাি ভে...এবার োব না। পুদ ার সিয় এখাদনই থাকব।  

-এবারও আসমব না?  কতমদন পুদ ার সিয় আমসস মন...সবার বাড়ীদত ভিদয়রা আদস ভতা...আিাদদরও একা োদলা লাদগনা। 

মেক আদে দযাখ...ভতারা ো োদলা বুমিস।    

 

     সমতযই ভতা পুদ ার সিয় কলকাতা োড়া োবাই ভেত না। আর এখন?  সিয় বাড়ার সদে সদে উত্তদরর ধরনও পালদট ভগদে 

ধীদর। ‘ কদব োব োব’ র আকলুতা ভপমরদয় ‘ অমিস েুমট ভনই’  ভথদক ‘ ভদখমে এবার োব মকনা’  হদয় ‘ িদন হদে ভেদত পারব 

না’  হবার পর এখন ভনমতবাচক কথা স্পিতর হদয়দে। ভসই পার হওয়া বেরগুদলায় পাওয়া না পাওয়ার মহদসব করদত বদস কা  

ভনই,  মকন্তু স্মৃমতদত িুব মদদত ভতা িানা ভনই…আিটার  অল বাোলী ভতা। নস্টালম য়া অেপ্রাে।    

     পুরদনা বেরগুদলা...অদচনা ভদদে এদস পুদ া ভে মক আনন্দ তা েুদল ভগলুি। এ আবার মক?  কলযাে িিপ ভথদক ভবরদলই 

বযাোদলার উদাসীন বযস্ত েহর। কলকাতার পুদ ার স্বাদ আনদত িাত্র কদয়কমট িিপ ভোরা আর খাওয়া দাওয়া –  োে  ীবদনর 

রসদ মেল এটাই। মকন্তু আিার ভদখা প্রথি পুদ াটাই ( SBCA এর)  ভকন ভবমে টানল আিায়?  প্রথি বদলই মক?   না ভতা!  

মকেু একটা স্বতন্ত্র বযাপার ভতা আদেই। অনয  ায়গায় মগদয়ও েুদর এখাদনই চদল আসদত খুব িন চায়। তারপর দুদটা ভচয়ার দখল 

কদর চুপচাপ পুদ া ভদখা,  ভোগ খাওয়া,  অনুষ্ঠান ভদখা। সমতয বািংলার বাইদর এদতা িানুষ সিংস্কৃমতদক মেমত্ত কদর অনুষ্ঠান কদর!  

ভকাথাও িানমসক ভোগসূত্র নতমর হদত শুরু করল। মন স্ব ভপোর বযস্ততার পদরও মক অক্লাে পমরশ্রদি নতমর অনুষ্ঠানগুমল খুব িুগ্ধ 

করত। ভপোদামর মেল্পীদদর মকেু অনুষ্ঠাদনর ভথদকও সদসযদদর রাত াগা পমরশ্রদির সুগন্ধই মেল আলাদা। প্রমত িুহূদতত মনদ র 

সিংস্কৃমত ভক বাাঁমচদয় রাখার তামগদ মনিঃসদন্দদহ অদনকদক অনুদপ্ররো ভদয়। অদনক গুেী িানুদষর সিংস্পদেত এলাি। আিরা োরা 

অনুষ্ঠান করদত এবিং ভদখদত োলবামস তারা প্রদতযদকই  ামন  মক অপমরসীি েত্নেীল প্রদচিা লুমকদয় থাদক এর ভেতর।    

     আিার কাদে মবদদে মবেূাঁই বযাোদলাদর বাোলী িাক্তার ভপদয় েরসা ভপলাি -  সিস্ত আদবগ সদে মনদয় আর এক নতুন 

 ীবদনর স্বাদ পাওয়া এই পমরবাদররই আেমরক িিঃ িযািাদির হাত ধদর। ভকাথাও অমলমখত োদলালাগার বন্ধদন আবদ্ধ হদয় ভগলাি 

এই পমরবাদরর সদে। অদপো কদর থাকতাি চারদট মদদনর খুমে সবার সদে একাদে উপদোগ করার  দনয।   

     আবার একবেদরর ভিদয়দক মনদয় পুদ ার আনদন্দর পমরকল্পনার িাদি িহালয়ার মদন িারাত্মক দুেতটনায় মবপেতস্ত হদয় 

অমেিান কদর োকুদরর সদে সারা ীবন আমড় করব ভেদবমেলাি। অমনো সদেও িাত্র মকেু মিমনদটর  নয ভিদয়দক োকুর ভদখাদত 

এদস অদনক োল বন্ধুদক পাদে ভপদয়মেলাি। তাোড়া ভবাধহয়  েগবাদনর আেীবতাদদই পাওয়া মনিঃস্বাথত কদয়ক ন বন্ধুদক সারা ীবন 

কতৃেতা  ানাদত সমতযই েুলব না।  ভসমদন ভচাদখ  ল এদসমেল। অনুেব কদরমেলাি  ীবদনর সতযদক।    

     না োললাগা েহরটা আপন কদরমেল এই পমরবাদরর িানুষদদর আেমরকতার িদধয মদদয়। মনদ র োল লাগা ভথদক িাত্র কদয়ক 

বের আদগ পুদরাপুমর োদব এই পমরবাদরর সদে েুক্ত হওয়া। ভদখলাি পূদ ার আদগ দুদটা িাস ভেিন কদুিারটুমলদত সাদ া সাদ া 

রব,  ভতিমন এখাদনও চদল পূদ ার পমরকল্পনা,  ি া,  নহ হুদল্লাড়,  অনুষ্ঠাদনর মনয়মিত মরহাসতাল। কলকাতায় মগদয় অদনক 
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গল্প হত বািংলার বাইদর বাোলীদদর একতা মনদয়। মন স্ব সিংস্কৃমতদক বাাঁমচদয় রাখার তামগদদর লেয মনদয়। ভসমদদনর নবীন প্র ন্ম 

আ  আিাদদর প্র দন্মর কািামর...প্রবীন ও নবীন প্র দন্মর মিমলত প্রয়াদস এ ভেন একান্নবততী পমরবার। আিাদদর নেেদবর পুদ ার 

স্মৃমত –  মেউমল িরা সকাল বা িহালয়ার ভস্তাত্র মকিংবা সিবয়সীদদর সদে ভদদার চুমটদয় মনদেত াল আড্ডা,  ি া,  

খুনসুমট...আিাদদর পদরর প্র দন্মর কাে ভথদক ভকাথায়ও দূদর চদল োদে। তাদদর ভোটদবলার সুন্দর স্মৃমত ভতা টযাব,  ভিসবুক,  

ভহায়াটসঅযাপ বা েমপিংিল দখল করদত পাদর না। আর এবের খুব োল লাগদে,  মনদ র িাতৃোষার বযবহাদরর প্রদচিা ও প্রদয়াগ 

। ভোদটাদদর বািংলা ভেখাদনার মবষয়গুমল বা গল্প দাদুর আসর হদল ওদদর উৎসাহ আরও বাড়দব।  

     অতীদতর নিালম য়ার িদধয বততিান োমড়দয় েমবষযদত ভচাখ চদল োয়। আরও কদয়ক বের পদর আিাদকও একাকীদত্বর 

কাদলাোয়া গ্রাস করদব। দুমনয়াদক হাদতর িুদোয় পুদর মনদয় আিাদদর আগািী প্র ন্ম ভদে মবদদে ভেদড় হয়ত িেল মকম্বা চাাঁদদ 

বসবাস করদব। মকন্তু তবু োল থাকব এই ভেদব,  ভে েক্ত িামটদত ের মদদয় উদে দাাঁমড়দয়মে ভসই িামটর ভসাাঁদা গন্ধ ওদদর িদধযও 

ভপৌাঁদে মদদত ভপদরমে। ভসমদন হয়দতা ভসলদিান পুরদনা হদয় োদব...কাাঁপা কাাঁপা হাদত অনয ভকানও ভটকদনালম র সাহাদেয আমিও 

িার িদতা প্রতীোয় থাকব আিাদদর এই প্র দন্মর  নয। আিাদদর সিংস্কৃমতর সুবাস েমড়দয় পড়দব বহুদূদর আিাদদর খুদদ গুদলার 

হাত ধদর। তার অেদরর ঐশ্বদেতর আদলা ভদখদত পাব পমৃথবীর ভকানও না ভকানও  ায়গায় ভথদক।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 ািরামন ভকািতা 

ভিৌ বযানাম ত 

 

উপকরেিঃ  

খামসর িািংস - ৫০০ গ্রাি  

টকদই - ১৫০ গ্রাি  

ভপাঁয়া  - ৩ মট বড় ( মিমহ কদর কুচাদনা )  

রসুন - ৭-৮ ভকায়া ( বাটা )  

আদাবাটা - ১ চা চািচ  

কাাঁচালো - ৪ মট  

ভত পাতা - ৩-৪ মট  

লবে - ৩ মট  

দারমচমন - ভদড় ইমঞ্চ  

ভোট এলাচ - ৩ মট  

ভগাল িমরচ - ৫ মট ভগাটা  

 ায়িল - ১/৪ চা চািচ গুাঁদড়া  

 ময়ত্রী - ১/৪ চা চািচ গুাঁদড়া  

 ািরান - ১/৪ চািচ  

মে - ৭৫-১০০ গ্রাি  

সরদষর ভতল - ১ ভটবল চািচ  

মচমন - আন্দা  িত  

নুন - আন্দা  িত  

হলুদ গুাঁদড়া - সািানয  

ভগাটা ম দর - ১/৪ চা চািচ 

প্রোলীিঃ   

প্রথদি িািংস পমরষ্কার কদর ধুদয়  ল িমরদয় মনন। এরপর সািানয হলুদ গুাঁদড়া, আন্দা িত লোগুাঁদড়া, ১ ভটবল চািচ সরদষর 

ভতল ও দই িামখদয় ৪৫ মিমনট ভরদখ মদন। ১ চািচ  ল মদদয়  ািরান মেম দয় রাখুন। তারপর ভিকমচ বমসদয় মে ভঢদল মদদয় 

গরি করুন। মে গরি হদল ওদত গরিিেলা (দোট এলাচ, দারমচমন, লবে), ভত পাতা, ভগাটা ম দর, ভগাটা ভগাল িমরচ, 

আদাবাটা, রসুনবাটা আর কাাঁচালো মদদয় ভনদড়দচদড় তাদত ভপাঁয়া  কচুাদনা গুমল মদদয় োদলাোদব ভেদ  মনন। এরপর িেলা 

িাখাদনা িািংস ভিকমচদত ভঢদল োদলাোদব কষদত থাকুন। কষা হদল ওদত মচমন ও নুন আন্দা িত মদন। এরপর গরি  ল 

মদদয় ঢাকা মদদয় ভসদ্ধ করুন। ঢাকা খুদল ভদখুন ভসদ্ধ হদয়দে মকনা। ভসদ্ধ হদল তাদত  ায়িল ও  ময়ত্রী গুাঁদড়া মদন। তারপর 

 ািরান বাটা ভঢদল মদদয় োদলাোদব মিমেদয় মনন। কদয়কবার োদলাোদব িুদট ভগদল নামিদয় গরি গরি পমরদবেন করুন। 

***** 

 

 

 



34 

 

িুল িালাই 

ভদবোনী (িালা) রায় 

 

উপকরেিঃ 

িুলকমপ - ১ মট  

আদাবাটা - ১ চা চািচ  

শুকদনা লোগুাঁদড়া - সািানয  

নারদকল - ১ মট  

মচমন - ১ চা চািচ 

নুন - আন্দা  িত  

গরিিেলা - ভিাড়দনর  দনয  

কাাঁচা লো - ২ মট  

ভতল - সাদা ভতল  

মে - ১ চা চািচ 

প্রোলীিঃ   

িুলকমপ টুকদরা কদর ভকদট োমপদয় হাল্কা কদর ো ুন। নারদকল কমুরদয় গরি  দল মেম দয় দুধ বার করুন। ভতদল গরিিেলা, 

আদাবাটা ভিাড়ন মদদয় লোগুাঁদড়া, নুন, মিমি মদন। িুলকমপ মদদয় নাড়াচাড়া কদর নারদকদলর দুধ মদন। ভবমে ভিাটাদবন না। 

ভগাটা কাাঁচালো মচদড় উপদর মদদয় একটু নামড়দয় মে েমড়দয় নামিদয় গরি গরি পমরদবেন করুন।   
 

***** 
 

আনারসী পটল 

ভদবোনী (িালা) রায় 
 

উপকরেিঃ 

কমচ পটল - ৫০০ গ্রাি  

িািামর সাইদ র আলু - ৩ মট  

আনারস - ৫০০ গ্রাি  

কাাঁচালো - ৫০ গ্রাি  

আদাবাটা -  ভদড় চা চািচ  

লোগুাঁদড়া - ভপৌদন চা চািচ  

হলুদ - হাি চা চািচ  

ধদন গুাঁদড়া - হাি চা চািচ  

দই - ১ বড় চািচ 

নারদকদলর দুধ - ভদড় চা চািচ  

ম দর গুাঁদড়া - হাি চা চািচ  

ভত পাতা - ২ মট  

মচমন - ১ চা চািচ  

গরিিেলা গুাঁদড়া - হাি চা চািচ  

নুন - আন্দা  িত  

সাদা ভতল - ৫ ভটবল চািচ  

মে - ১ ভটবল চািচ 

প্রোলীিঃ   

পটদলর ভখাসা োমড়দয় দু'মদদকর িাথা ভকদট িাথার মদদক েমুর মদদয় মচদর ভদদবন। পটল ভগাটা থাকদব। আলু িুদিা িুদিা কদর 

ও আনারস িুদিা িুদিা কদর কাটুন। আনারস পমরিাদন ভবমে হদব। দইদয়র িদধয হলুদ ও লোগুাঁদড়া ভিমটদয় রাখুন। গরি 

ভতদল আলু, পটল, আনারস ভেদ  তুলুন। গরি ভতদল ভত পাতা, ম দর ও মচমন মদন, মচমন গদল লাল হদল আদাবাটা কদষ 

িেলা ভিোদনা দই মদন। োদলা কদর কষদত থাকনু ও িাদি িাদি ২ চািচ কদর নারদকদলর দুধ মদন। োল কদর কষা হদল 

আলু পটল, আনারস, নুন, মচমন ও বামক নারদকদলর দুধ মদন। একমট পাদত্র ভঢদল ভপ্রোর কুকাদর  ল মদদয় তরকামরর বামট 

বমসদয় কাাঁচালো েমড়দয় মদন। ভপ্রোর কুকার বন্ধ কদর আাঁদচ বসান। মকেুেে পর ভপ্রোর কুকার খুদল কাাঁচালো তুদল ভনদবন 

নয়দতা সবম  িাল হদয় োদব। নািাদনার পর মে ও গরিিেলা উপর ভথদক েমড়দয় মিমেদয় ভনদবন।  

 

***** 
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মবট বাহার 

িধমুিতা চিবততী 

 

উপকরেিঃ 

মবট -২ভটা 

সরদষ -১চা চািচ 

কাাঁচালো -২ ভটা 

ভপাস্ত -১চা চািচ 

নারদকল ভকারা -২চা চািচ 

কাদলাম দর -১/২চািচ 

সরদষর ভতল এবিং নুন আন্দা িত 

প্রোলীিঃ   

মবট োমড়দয় োল কদর ধুদয় মসদ্ধ কদর কাাঁচালো, ভপাস্ত, সরদষ, নারদকল ভকারা মদদয় মিমক্সদত অথবা মেদল বাটদত হদব। 

ভতদলর িদধয কাদলাম দর ভিাড়ন মদদয় বাটা মবটটা মদদয় ো া ো া করদত হদব। নুনও মদদত হদব। পমরদবেদনর আদগ উপর 

ভথদক নারদকল ভকারা মদদত হদব। এই রান্নামট গরি োদতর সদে ভখদত হদব। 

 

***** 

 

িািংদসর োমহ ভকািতা 

িধমুিতা চিবততী 

 

উপকরেিঃ 

িািংস -৫০০ গ্রাি 

আদা -৩-৪ইমঞ্চ িত 

রসুন - ৮ ভকায়া  

ম দর গুাঁদড়া -১ চািচ 

ভগালিমরচ - স্বাদিত 

গরিিেলা - আন্দা িত 

দই - ৬ চািচ 

লোগুাঁদড়া - স্বাদিত 

মপাঁয়া  - ৩ভট বড় 

হলুদ – অল্প 

দুধ- ১কাপ  

ভতল ও নুন - স্বাদিত 

প্রোলীিঃ   

িািংস ধুদয়  ল িমরদয় রাখদত হদব। আদা, মপাঁয়া , রসুন ভবদত মনদত হদব। দই, বাটািেলা, ম দরগুাঁদড়া,হলুদ মদদয় িািংসটা 

ভিদখ ১ ে্টওা িত রাখদত হদব। এইবার ভতদলর িদধয মপাঁয়া কমুচ বাদামি রে কদর ো দত হদব। তারিদধয িাখা িািংসটা মদদত 

হদব। খুব োদলা কদর কষাদত হদব। নুন মদদয় িািংসটা োদলা কদর মসদ্ধ করদত হদব। িািংস মসদ্ধ হদল দুধটা মদদত হদব। মকেুেে 

ভিাটাদত হদব। তারিদধয লোগুাঁদড়া, গরিিেলা গুাঁদড়া, ভগালিমরদচর গুাঁদড়া মদদত হদব। েন হদল নািাদত হদব। এই রান্নামট 

পদরাটা অথবা নাদনর সদে ভখদল োদলা লাগদব।  

 

***** 
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লাউ বাহামর 

ভশ্রয়া িদুখাপাধযায় 

 

উপকরেিঃ 

লাউ -  ১ভকম  

মপাঁয়া  - ৩ভট 

ভটািযাদটা - ১টা বড় 

রসুন - ২-৩ ভকায়া  

কাাঁচা লো - স্বাদিত 

ম রা পাউিার - ২ চা চািচ 

হলুদ - ১/২চা চািচ  

ভরি মচমল পাউিার - ১ চা চািচ 

নুন, মচমন, গরি িেলা পমরিান িত  

মে - ১ চা চািচ    

প্রোলীিঃ   

কড়াইদত মরিাইন্ড সানফ্ল্াওয়ার অদয়ল গরি কদর মনদত হদব। তাদত ভত পাতা, ভগাটা গরিিেলা, কাাঁচালো মদদয় মদদত হদব। 

ভটািযাদটা, মপাঁয়া , রসুদনর একটা ভপস্ট বামনদয় ভসটা গরি ভতদল মদদত হদব। হলুদ, ভরি মচমল পাউিার, ম রা পাউিার, নুন, 

মচমন সব মদদয় িেলাটাদক কষদত হদব। 

কষা িেলাদত কাটা আলু ও লাউ মদদয় োল কদর কষদত হদব। একটু  ল মদদয় গযাসটা মসি রাখদত হদব। তারপর েখন লাউ 

ও লাউ ভসদ্ধ িাখা িাখা হদয় আসদব তখন নািাদনার আদগ মে মদদত হদব। ২ ভটা কাাঁচালো মচদর তার উপদর মদদত হদব ও 

গযাস বন্ধ কদর মদদত হদব।  

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


