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ভািনা

সসেঁজহু ত্

উত্তম কুমার িহিক

সুহি িসু

ভািনা যিন সমশি ধশর ত্ার ডানা,

আকা

পশি সমশঘর কাশিা

ঘশর সেরা সযন ত্ার একেমই মানা।

সত্ামার এশিা চুি

সুেূর পাশন পাহি সমিাশত্ সনই সকান ত্ার জুহি,

িুশকর মশধয আেঁহকিুহকেঁ

মন িু ী িয় সপশয় হে ন্ত সেশক মধুময় িাত্তা ঝুহর ঝুহর।

চিার পশে ভুি।
সমঘিা হেশন সেশিহ িাম

ভািনা যিন িয় িােঁধন িারা,

িািকা সিােঁপা স াট্ট হিপ,

আেঁকা িােঁকা নেীর মত্ িইশত্ োশক িশয় ন্ন ািা,

মশনর মাশঝ অজানা কো,

উোস মশন ভীর কশর আশস কত্- ত্ ভািনা,

িুশকর মাশঝ হিপ হিপ।

চাওয়া-পাওয়ার হিশসি-হনশকশ

োশক না সয মশন সকান িাসনা।

ঘাি ঘুহরশয় সেিশি যিন,
মন যমুনায় িাজার িাহত্,

ভািনা যিন িয় এশিাশমশিা,

অন্ধকাশর জ্বাহিশয় হেশি,

সকান হক ুই সয ত্িন িাশ না ভাশিা।

দুয়াশর ত্ুহম সসেঁজুহত্।

হিহিি মন পাশর না করশত্ সকান সুহচন্তন-

িহরষ ধরা মাশঝ,

উপায় িুেঁশজ সিিায় মন, করশত্ মনঃকশের হনরসন।

হভজশত্ োহক আপন মশন,
হভজশত্ োশক মন ও

রীর,

ভািনা যিন িয় রহিন,

কইশত্ কো সত্ামার সশন।

মন চায় সভশস সিিাশত্ সমশঘর সভিায় রাত্হেন।

সরৌশদ্র সভজা পশের মাশঝ,

কত্- ত্ স্বপ্ন ঘুশর সিিায় মশনর আহিনায়,

িোৎ আহম োেঁহিশয় একা,

মন হিশভার িশয় ওশে ভািিা ার হজহনসগুশিা পািার আ ায়।

ঘাি সঘারান িািকা সিােঁপা,
উধাও ত্ুহম,

সিই োেঁকা।

ভািনা যিন িশয় ওশে আনশ্ ভরপুর,

মশনর মাশঝ োকনা িযো,

সপিম হিশয় সনশচ উেশত্ চায় মন-ময়ুর।

কল্পনাশত্ জ্বিুক িাহত্,

চাহরপাশ ও
ত সয িাশ এই ভািনার সজায়ার,

িুকশনা সি োকনা কো,

আর সসই সজায়াশর সাহমি িয় সয সকি সু-ভািনার।

হৃে মাঝাশর জ্বিুক সসজুেঁহত্।

*****

*****
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প্রিাম

আরাম

প্রিীর চক্রিত্তী

স াপাি পাই

িি আর হনশমর ায়া

রহিিার কাকশভার

হঘশর োশক মায়া

াশে োেঁিাই

মশন জা া ভািনা

সিািা পাজামা পাঞ্জাহি

মশনশত্ রাশিনা

েুর েুশর িাওয়া

সকান হক ু চায়না

স্তব্ধ সকাি

আশিপ োশকনা

হনশজর সকাি

মাো রাশি উেঁচু

হেহ

হডম

কশরনা সত্া হনচু

িািাভ কুসুম

নমসয সিার কাশ

সমশঘর োেঁশক

িহিিার হক ু আশ

উেশ

এসসা হমশি সকশি

উেশ

উেশ

সন্তপতশি।

নত্ িই চরিত্শি।
*****

*****

অনুভহূ ত্

সেি-মন

প্রিীর চক্রিত্তী

স াপাি পাই

সংসাশরর ভািনা

ত্ুহম চশি যাশি

মশনশত্ সেয় যাত্না

সভশিহ িাম ভািশিা না আর

যত্ ভািিাসা সেশি

ত্িু ভাহি, সকন ভাহি-

ত্ত্ কে পাশি

ভািনার ভহিমা

োক যহে একা

পািিায় হেশন হেশন

পাশি ত্ােঁর সেিা

হমশ ভািনায়

স শি োও মায়া
পাশি ত্ােঁর

ায়া

মশন আশনা

হি

সচাশির সকাশি কাহি
হেন সকশি স শি
ত্ুহম আসশি, পাশ

পাশি ত্শি মুহি।

িসশি

রত্শভার হমহিশয় সেি
সেি-মন েূরত্ব।

*****

*****
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অনুশ াচনা

ও আমার স াট্ট পাহি...

উত্তম কুমার িহিক

মনীষা সাধুিােঁ

সত্ামার সেশক েূশর এশস,

জীিশনর উষ্ণত্া হেশয় সিশকহ

আহম আজ ভাি সনই,

সত্ামায়

পািক হেশয় ওম হেশয়হ

ত্ুহম িয়ত্ হিশ্বাস করশি না,

সকামিত্া হেশয় আ শি সরশিহ

হকন্তু আহম আর ভাি সনই।

িুশক

ভাি োকিই িা কী কশর?

দুশিা ডানায় ভর কশর উিশত্ হ হিশয়হ

সয কে হেশয়হ সত্ামায়,

সোেঁশি সোেঁি সরশি প্রহত্জ্ঞা কহরশয়হ

আমার এই কে সয হক ুই নয় সসই ত্ুিনায়।

ত্ীক্ষ্ণ নিযুি পাশয় ডাশি িসশত্ িশিহ

সসহেন যহে িুঝশত্ পারত্াম,

দুশচাশি স্বপ্ন আর িাস্তি হচহনশয়হ

ত্শি কী আজ এই কে সপত্াম?

নীি আকাশ
অন্তিীন এই মশনাশিেনা-যন্ত্রিা,

উশি আনশ্ ভাসশত্ িশিহ

কাশিাশমশঘর ঘশরর চাহি িুিশত্ সেহিশয়হ

জাহননা, এর সেশক মুহি কিশনা পাি হকনা!
একিার যহে সপত্াম সত্ামার সেিা,

পাপহির মাশঝ পরা মািা মন িুঝশত্ হ হিশয়হ

িুঝশত্ পারশত্, আহম িশয় স হ কত্ একা।

জীিনধারশির জনয িািার হচহনশয়হ

আহম সয আর ভাি সনই,

আপন অহস্তশত্বর জনয ভাষা হ হিশয়হ

ভাি োকিই িা হক কশর?

সভাশরর আকাশ

ত্ুহম সয আর আমার কাশ সনই!

ডানায় হকরি মাহিশয়হ

সজাৎস্নার আহিিশন স্বাধীনত্ার আন্ হ হিশয়হ
সহত্যই কশরহ িাম অশনক অশনক ভুি,

িশস ত্া সেওয়ার সময় সধযত হ হিশয়হ

ত্াই সত্া আজ হেহচ্ছ ত্ার মাশুি।

রামধনু এেঁশকহ

সংশ াধশনর সচো সয কহর হন ত্িন,

সত্ামার স াট্ট সাো সিশজ

াশনর একিাই সুর... হ হিশয়হ

ত্াই সত্া আজ এই মশনাশিেন।
এই সাজা পাওয়ািা হ ি সয আমার প্রাপয,

হৃেয় জুশি

নিরাজ মুদ্রায় হনশজশক সেিশত্ হ হিশয়হ

ত্াই সত্া সমশন হনশয়হ এই দুভতা য।

রশির কিায় কিায় হমহ শয় হেশয়হ

মন সয মাশন না, একিার সেিশত্ ইশচ্ছ কশর সত্ামায়,
ইশচ্ছ িয় অকপশি স্বীকার করশত্, আমার সি অনযায়।
হিশ্বাস কশরা, শুধু এইিুকই চাই সত্ামার কাশ ,

ভাশিািাসা

অিংকাশরর ধুশিা সঝশি িাসায় িুকশত্ িশিহ
উপযুি পাহি িওয়ার মন্ত্র হেশয়হ

কাশন।

েীিা হেশয় -

িাহক সি চাওয়াই সয িশয় স শ আজ হমশ ।

সঝাশিা িাত্াশস িাহরশয় সযও না

আহম সয সহত্যই আর ভাি সনই,
িুঝশত্ পার ত্ুহম, আহম সয সহত্যই ভাি সনই।

ডারউইন ত্ত্ত্ব সমশন চশিা ত্ুহমও...

*****

*****
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িািা
স্বপ্না িশ্যাপাধযায়
(১)
সত্ামার অশপিার পাশ

( ৩)
োেঁহিশয় আহ ।

নেী যাশচ্ছ হনশজর মত্।

অন্ধকার িারা্ার হিি।

ঘাশসর জিি সপহরশয় সসহেন

ির ুেঁশয় োকা আশিা

কশয়কিা হ য়াি এশসহ ি

সত্ামাশক অিয়ি হেশয়শ ।

িািভশের সরার সশি

ায়া দুিশ েীঘত ায়া সঘািাশি িিুে ায়া।

সভশস সভশস চশিহ ি সারারাত্।

সভােঁত্া ায়া দুিশ কােঁপশ ঈষৎ।

আমার

সত্ামাশক সনৌকার মত্ িা শ

িশরর নেী ত্ুহম সরাজ

আধশপািা িাি নাহভ িাও

সুশত্া িশয় আসা িাত্ মাস্তুি

শির হিম মাে সত্ামার

েুশি উেশ িাে িাত্া েত্ুয়া।

রীর জুশি।

অপূিত স্নাশন ত্াই সিশ

হক্রমরিা অশপিা েুেঁহেশয় উেশ সেশক সেশক।

োশক

মৃত্ মাংস অহজতত্ চহিতর সস্নি।

আহমও িাত্ িািাহচ্ছ সরাশত্র এপাশ
আিুি সপৌেঁ শচ্ছ না।

( ৪)

নি সকান কো িিশ না িািশচ

সত্ামার সচাশির উপর সজশ

সকিি জরাসন্ধ সেস হেশয় আশ কাশচর করাশত্।

এই িাত্ মাহিশয়শ
কাশিা হত্ি,

অশপিা আর উশপিা

রীর

মন্ত্র আর যশির মণ্ড।

িশয়হ ি এক িওয়া কশয়কহি হনঃশ্বাস।
কাো আর সধােঁয়ার সভত্র সপািামাংস

এ িুশক োেঁি চািাই

ত্ুহম

এ িুশক সুি সমশি না।

হিশয় পশিশ া িুপিাপ
ব্ল্যাক এন্ড সিায়াইি

এত্ ধূপ,

সকান জহম সনই

অ রু চ্ন,

াি

হিশয় পশিশ া আমাশের
হির

ীিূশি।

জশিা িওয়া কুক্কুরী পহরিার সহরশয়

সহত্য িশিা আমার কী একিারও জন্ম িশি না !

সাো িই সাো িই আগুন িশয়শ ।
সপািা হঘ িাত্াশস ভাসশ

*****

সকান পাহি সনই হনজস্ব উিাশন।
ত্ুহম িড্ড ভাশিািাশসা সিুজ
িৃহে আর নরম স ােঁয়াশক।

আসশিা ভািা সাইশকি,

কিা,

হঘশয়র

এক কুেঁহচধারী নেী সির িশয়

শসযর ডাকনাম।

াই িশয় যাওয়া অশপিার পাশ

মুি।

যত্িার সচাি ত্ুহি আনত্ োশক েৃ যিৃন্তগুহি।

( ২)
দুই

োকশ

আহম সরশি

ওিার ইশচ্ছ

আর সিািস িািময়।
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সমুদ্র সসকশত্ পািাহিয়া সপ্রম
মনীষা সাধুিােঁ
সমুদ্র সসকশত্ ত্ুহম আর আহম. . .
হক ভীষি হনজতন,

উদ্দাম,

প্রকৃহত্র সকাশির সয নীরিত্া,

ভয়ঙ্কর-

প্রািমন জুশি সস মােকত্া,

অশনক সিউ সপহরশয়,

কিকি ঝরিার প্রেম সপ্রশমর পর ত্া,

অশপিমান িািুরাহ র িুশক সকেঁশে

হনঝুম মায়াপ্রকৃহত্র অপূিত হিহচত্রত্া।

ান্ত িশত্ চায় সয সমুদ্র

প্রকৃহত্র অশনক কাশ

ত্ার সাশে জীিশনর অশনক হমি।

আমার সচাি হেশয় ত্ুহম উপশভা
এককোয়,

সমুশদ্রর

ভীশর দুজশন একডুশি িুেঁশজ আনশিা মুশিা

এশস

কশরা পৃহেিীর হস্নগ্ধত্া।

একাকীশত্বর সীমািীন ভাণ্ডার-

অেচ হনঃসি িুেঁশজ পায় আসি সি।

হকন্তু ত্িু,
সমুশদ্রর কান্না আহম ভয় কহর

পৃহেিীর সিিুকু সা র সসৌ্যত সমশি ত্ৃি িশয়হ

আহম

সা শরর িািাকাশর সমুদ্রত্শি

পৃহেিীর সিিুকু পািাহি সপ্রম সমশি রহিন িশয়

ত্ুহম

সার সেওয়া উোিপাোি িওয়া
কান্নাশক

া গুশিা

সমুদ্র সত্ামার প্রেম প ্

ভীরত্র কশর।

হ ন্নহিহচ্ছন্ন সিউ

আমার কাশ

শু ি যায়

এপাের সেশক ও পােশর,

ত্ আঘাত্ সিয কশর,

প্রিি ঝশিও সস িােঁচশত্ চায়, কােঁেশত্ োশক,

আমার স

হেশয় হিিহিি কশর

পৃহেিীর পাশয়র কাশ

মাহনশয় হনশয় হেশর যায় ওরা…

ভাশিািা া ও ভাশিািাসা।

এিা সসৌ্যত,

প্রকৃহত্র অপরূপ মায়ার সিিা।

*****

সমুদ্র সসকশত্র সসৌ্যত
আমাশক রহিন স্বপ্ন সেিায় না।
স ি
েঁ া স্বপ্নগুশিা সনানা িাওয়ায়
ভাসশত্ ভাসশত্ ধাক্কা িায় সমশঘর সাশে
সাো স্বপ্নগুশিা সমশঘ হমশ

োেঁহিশয়

এিাশনই হনহশ্চশন্ত হমশি যায়

এ হক হিভীহষকা নয়?
সত্ামার কাশ

শির সোিনা-

প্রকৃহত্র সকাশির কা াকাহ

ওশক হপ শন িানশত্ োশক সমুদ্রসচাশির জি মুশ ,

মাো উেঁচু কশর,

িােঁচশত্ স িায় পািাি…

কহেন কশোর সকামি পািাি

আশ্রয় সিােঁশজ িাহির িিুে আেঁচশি
িােঁচার ইশচ্ছ মুশ

প্রেম সপ্রম পািাি।

দুিাত্ িাহিশয় সকাশি ত্ুশি,

িৃহে িশয় পশি পািাশি-

আর. . . হেক সসই সমশয়ই…
স্বপ্নগুশিা সসানার হজয়নকাহে সপশয় সিেঁশচ ওশে।
শু ট্ট এশস আমায় ত্ারা হনশয় যায় ওশের পািািঘশর
দুশচাি সভাশর পান কহর সসৌ্যত।
ত্িন পািািই িশয় ওশে আমার সপ্রহমক
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হচত্রািত্ী ( নেী)

িুশেঁ জ সেরা

প্রিীর চক্রিত্তী

সসকত্ হমত্র

আজ আমাশক ডাক হেশয়শ

সেশি এশসহ

ভািিাসার সমঘ
উশি স শ দু: ি,

চিার পশে সসই সয হকশ ারশিিা

হ ি না জীিশন প্রত্যা ার এত্সি ঝািাপািা।

সিাভ

এক িুক ভাশিািাসা

হৃেশয়র আশি

স্কুশির স শষ সেৌশি আসা।

দুঃস্বপ্ন িাহরশয় স শ ,

সকান ক্রশম মুশি েুশস

দুঃস্বশপ্নর সেশ ,

মা’র আেঁচশি মুি সমা া,

হনঃসিত্া সক আপন কশর

মাশে হ শয় েি িা া

িশস আহ হচত্রািহত্র পাশ ।।

ত্ারপর সিিা, সিিা এক মাে সিিা।

*****

সিিা স শষ স াি িশয় ঘাশসর মাশঝ হমিনশমিা।
সশন্ধশিিা আশধা আশিায় সিশিদুশি িাহি সেরা,
ত্ারপর সসই িত্চ্ছািা পিা, পিা আর পিা।

একরূপ

ত্িু হক ু মুিূশত্তরা আমার একান্ত

প্রিীর চক্রিত্তী

িীশের দুপুর, িষতার হনঝুমরাত্
সয ভাশি ত্ুহম সকাি সেি

রশত্র হিশমি সশন্ধ, সিমশন্তর পহরস্কার আকা

সূযতযিা হকন্তু একিাই

ীশত্র আি ভািা সকাি, িসশন্তর হস্নগ্ধ িাত্াস

সয ভাশি ত্ুহম ভািিাসা সেশিা

সি আমার একার, সি আমার আপন...

হৃেয় হকন্তু একিাই

জীিনযাপন।

সয ভাশি ত্ুহম হ শুশক পাও

হেশর এশসা সকশ ার, হেশর এশসা প্রান্তশরর পশে

সরিত্া হকন্তু একিাই

হেশর এশসা স্বপ্নশত্, আশধা ঘুশমর রাশত্

সয ভাশি ত্ুহম ঈশ্বর সক ভাি

হেশর এশসা সসকশত্।

ঈশ্বর হকন্তু একিাই।।

*****

*****
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স্ব ীত য় সুি
উত্তম কুমার িহিক
“সক? মা-মহি এহি নাহক?” মৃিািিািু ঘুশমর সঘাশরই িশি উেশিন।
“না-শ া, না। এই হনশয় কত্িার সয ঘুশমর মশধয একই প্রশ্ন কশর স শি? সমশয় আসশি পশর সত্ামায় জা াি না!
রীরিা ভাি সনই, একিু হনহশ্চশন্ত ঘুশমাও।” স্ত্রী, রমাশেিী িিশিন।
আজ সিাি িাশনক ধশর হি ানায়

াহয়ত্ রশয়শ ন মৃিািিািু। ভাইরাি হেভাশর ভু হ শিন। এমহনশত্ই িয়শসর ভাশর

রীর দুিতি িশয় পশিহ ি, ত্ার উপর উচ্চ রিচাপ ও মাত্রাহরি সু াশরর সরাশ
চাকরী জীিশন এসি কহেন সরা

কিন

ভু হ শিন আজ প্রায় ি র চাশরক ধশর।

ুেঁশয় সেশি হন। একমাত্র সমশয়, হরত্ার হিশয়র হত্ন ি শরর মশধযই এসি সরাশ র

উপস ত সেিা হেশত্ শুরু করি। হরত্াশক হিশয়র দু’ ি শরর মশধযই ওর স্বামী, হিমাশনর সাশে হনউহজিযাশন্ড চশি সযশত্ িি।
ওিানকার একিা ভাি চাকরীর অোর সপশয়।
সমশয়র হিশয় কিকাত্ায় হেশত্ সপশর িুি িু ী িশয়হ শিন ওেঁরা দুজশনই। প্রায় প্রহত্ সিাশিই হিমান হরত্াশক হনশয়
একিার ওেঁশের সাশে সেিা কশর সযত্। ওরা হনউহজিযাশন্ড চশি যািার পর প্রেম িার এক ি শরর আশ
কিকাত্ায়। একমাত্র সমশয়শক মাশঝ-মশধয কাশ

হেরশত্ পাশরহন

না পাওয়ার সিেনা ওেঁনাশক প্রহত্হেন সিাধিয় একিু একিু কশর

মশনর িয় কশর যাহচ্ছি। এিার প্রায় দু’ ি র িশয় স ি, ওরা আসশত্ পাশরহন কিকাত্ায়। কশয়কহেন আশ

রীরস্কাইশপ

জাহনশয়হ ি সয ওরা আর মাত্র মাস িাশনক িাশে সামশনর খ্রীেমাশসর সময় পশনর হেশনর ুহি হনশয় আসশ । রমাশেিী ত্াই
ওশের আসার প্রত্ীিায় হেন গুনহ শিন।
আজ সসই েীঘত প্রত্ীিার অিসান িিার কো হ ি। রাত্ সাশি িাশরািা-একিার মশধযই িাহিশত্ সপৌেঁশ যাশি জাহনশয়হ ি
হরত্া। ওশের সমািাইি এিনও ‘নট্ হরশচিল্’ িশি যাশচ্ছ। অিসন্ন রীর হনশয় মৃিািিািু ত্িন ভীর হনদ্রায় আচ্ছন্ন। হনশজর
স্বামীর অসুস্থত্ার জশনয ওেঁনার সাশেও সকান পরাম ত করার অিকা ই হ ি না। হচন্তাহিত্ রমাশেিী সভশিই পাহচ্ছশিন না
সমশয়র সাশে সযা াশযা করার হিকল্প উপাশয়র কো। শুধু ভ িানশক ডাকহ শিন মশন মশন। হনশজর অজাশন্তই হক ুিশির
মশধযই রমাশেিীও হনদ্রাচ্ছন্ন িশয় পিশিন িি ঘরিার সসাোর উপর। অধীর িশয় সমশয়র সোন কশির অশপিা করহ শিন
সসাোয় িশস।
িাহির কহিং সিিিা িাজশত্ই রমাশেিী চমশক উেশিন। সচািদুশিা কচশি হনশয় একিু সজাশরই িশি উেশিন –“হরত্া,
সত্ারা এশস স হ স? আহম এিুহন েরজা িুশি হেহচ্ছ।” েরজার িাইশর সমশয়র িার আওয়াজ শুনশত্ সপশয় অশনকিা স্বহস্ত
সিাধ করশিন। মৃিািিািু িিঘশরর হডভানিার উপশরই শুশয় হ শিন। অশঘাশর ঘুশমাহচ্ছশিন। সিরই সপশিন না সয সমশয়
এশস স শ । ওেঁর হেশক হপ ন হেশর ত্াহকশয় সসাো স শি রমাশেিী েরজা িুিশত্ স শিন। সমশয়শক েরজার িাইশর একা
োেঁহিশয় োকশত্ সেশি চমশক উেশিন। িিশিন–“হকশর, হিমান সকাোয়? ও আশস হন?” হরত্া ট্রহি িযা

দুশিা িি ঘশরর

হভত্র হনশয় এশস মাশক পাশয় িাত্ হেশয় প্রিাম করি। ত্ারপর সিশস িিি–“ও একিা আশজতন্ট অহেহসয়াি কাশজ হসিাপুশর
স শ । একসিাশির মশধযই আসশি। ত্ুহম সকমন আ , মা? িাহপর জ্বরিা সসশর স শ হক?” রমাশেিী মাো সনশি িিশিন–
“িযােঁ, ত্কাশির সেশক অশনক ভাি এিন। ঘুশমর মশধযই সত্ার সিােঁজ কশর যাহচ্ছি। ত্ুই সত্া জাহনস, সত্ার জশনয সারািি
হচন্তা কশর... আচ্ছা, অশনক

ল্প িশি কাি সকাশি। এিন সফ্রস িশয় সন। ত্ারপর ঘুহমশয় পিা যাক। সত্ার িাহপশক আর

জা াশনার েরকার সনই।”
পরহেন মৃিািিািু সকাি আিিায় ঘুম সেশক উশেই িিঘশর পশি োকা হি াি ট্রহি িযা িা সেশি সমশয়র সিােঁজ করশত্
চাইশিন। হনশজর অসুস্থ

রীর সশত্বও যশেে সজাশরই িশি উেশিন–“রমা, হরত্ারা এশস স শ , ত্ুহম আমাশক জা াও হন

সকন?” রমাশেিী িুিই ক্লান্ত িশয় পশিহ শিন অত্ রাত্ অিহধ সমশয়র অশপিায় সজশ

সেশক। ধিমি কশর হি ানা সেশক

উশে স ািার ঘর সেশক সিহরশয় এশিন মৃিািিািুর কো শুশন। স্বামীর হেশক ত্াহকশয় মৃদু সিশস িিশিন –“ত্ুহম সয অশঘাশর
ঘুশমাহচ্ছশি! ত্া’ ািা সত্ামার

রীরও ভাি হ ি না। সত্ামার মা-মহি একাই এশসশ , হিমান একসিাি িাশে আসশি।

অহেহসয়াি কাশজ হসিাপুশর স শ ।” আরও অশনক কোিাত্তা িহচ্ছি ওেঁশের মশধয।
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হরত্া িুিই ক্লান্ত িশয় পশিহ ি েীঘত সমশয়র এয়ার ট্রযাশভশির ধকশি। ওর ঘুম ভািি ন’িা না াে। ত্াও ওেঁশের
উচ্চস্বশর কশোপকেশনর জশনয। সফ্রস িশয় হনশয় িল্ ঘশর এশস িাহপশক প্রিাম কশর মৃদু সিশস িিি–“িাহপ, মা িিহ ি,
ত্ুহম িুি দুহশ্চন্তা কর আমাশক হনশয়। আর এই জশনযই সত্ামার

রীর এত্ িারাপ িশয় স শ !” আরও হক ু িিশত্ যাহচ্ছি,

সমশয়শক োহমশয় িশি উেশিন–“এিার কত্ ি র িাশে এহি, সিয়াি আশ সত্ার? ত্ুই যিন স াট্টহি হ হি, আহম অহেস
সেশক সেরী কশর িাহি হেরশিই াি েুহিশয় অহভমান করহত্স। মশন পশি সত্ার? আমার সত্াশক মাশঝ মাশঝ সেিশত্ ইশচ্ছ
করািা হক দুহশ্চন্তা িশিা? কত্ েূশর োহকস িল্ সত্া? হিমানশক িশি এিার পাকাপাহক কিকাত্ায় চশি আয়।”
হরত্া, িাহপর কো শুশন আর িাহস োমাশত্ পারি না। িিি–“িাহপ, ত্ুহম না একেম িাচ্চাশের মত্ িশয় স

!’ রমাশেিী

চা-হিহস্কি সট্রশত্ সাহজশয় হনশয় িল্ ঘশরর সসন্টার সিহিশির উপর সরশি হেশয় িিশিন–“এস, সিাই চা সিশয় হনই।” সমশয়
িাত্ িাহিশয় িাহপশক চাশয়র কাপিা িাশত্ হেশয় িিি–“িাহপ, আর হক ুহেশনর মশধয সত্ামার আমাশেরশক হনশয় আর সকান
উশে োকশি না, আমরা পাকাপাহক ভাশিই কিকাত্ায় চশি আসহ । মাস হত্শনশকর মশধযই। হিমান কিকাত্ায় আর একিা
মাহি নযা নযাি সকাম্পাহনশত্ ভাি অোর সপশয়শ । আর ত্িন আহম সত্ামাশের কাশ
ত্কাি রাশত্ই হক ুিা িুঝশত্ সপশরহ শিন। হরত্া িুি হিম সেিশত্। হকন্তু এিার সযন সি

অশনক হেন োকি।” হরত্ার মা
ভারী সেিাহচ্ছি। ত্শি হক হরত্া

মা িশত্ চশিশ ! চা-হিহস্কি িাওয়ার পশর িাহি কাপ-শেিগুশিা সট্রশত্ কশর হনশয় হরত্া মার সাশে রান্না ঘশর স ি রািশত্।
ও িুঝশত্ সপশরহ ি সয ওর মা সম্ভিত্ িুঝশত্ সপশর স শ ওর সন্তান সম্ভািনার কো। আর ত্াই মাশক সুিিরিা এিুহন
সেওয়ািা উহচত্ িশি।
সুিিরিা আর চাপা রইি না। মৃিািিািুও জানশত্ সপশর স শিন রমাশেিীর কা

সেশক। সসহেন হিশকি সিিাশত্ই

মৃিািিািু অশনক চনমশন িশয় উেশিন। জ্বর একেমই চশি স ি। পূশিতােযম সপশয় স শিন সকান এক যাদু কাহের স ােঁয়ায়!
অেূর ভহিষযশত্ োদু িিার আন্ সযন আর ধশর রািশত্ পারহ শিন না। ওেঁনার স্বাশস্থর আকহেক উন্নহত্ সেশি রমাশেিীও
িুি হনহশ্চন্ত সিাধ করহ শিন। হরত্া ওেঁশের দুজনশক িু ীশত্ ভরপুর সেশি শুধুই স্বহস্ত সিাধ করহ ি না, ভ িানশক মশন মশন
অশনক ধনযিাে হেহচ্ছি ওর উপর অকৃপি আ ীিতাে সিশি সেিার জশনয। িুি
সুি!
*****
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ীঘ্রই ও মা িশত্ পারশি। এ সযন এক স্ব তী য়

আড্ডা
েীপঙ্কর চক্রিত্তী
অিসর সনিার পর িাশত্ অশনক সময় পহরমশির। কিকাত্া হ শয় সি
হিশ্বহিেযািশয়র সি

কশয়কজন পুরাশনা সিপােীর সাশে সযা াশযা

কশয়কিা হেন কািাশিা পহরমি। যােিপুর

করি পহরমি। অশনশক এিন কিকাত্াশত্ই আশ ।

হেক িি একহেন িাহি শঞ্জর এক িন্ধুর িািীশত্ একহত্রত্ িশয় চুহিশয় আড্ডা সেওয়া িশি।
হনহেতে হেশন হমহিত্ িি। চা হসিারা সিশযাশ

আড্ডা চিশ । অশনক হক ুর পহরিত্তন িশয় স শ । চহি

আশ র সস সি সচিারা আর সনই। সচাশি মুশি িয়শসর
রীর সি

ভারী িশয়শ ,

ি র

াপ। চুি অধতপক্ক, কারও কারও চুি সনই িিশি চশি। কারও

সকউিা ডাইশিহিশস আক্রান্ত িশয়

ীিতকায়।

সিার মুশির হেশক ত্াহকশয় আয়নায় সযন হনশজশক সেিশত্ সপি পহরমি। ভািহ ি এই চহি
পহরিত্তনও হনশ্চয় িাহক সিার সচাশি পরশ । আর ভািহ ি সমশয়র কাশ

ি শর ত্ার

কারও সরিাই সনই। এই সৃহেশত্ এমন হক ু

সনই যাশক সময় িাস কশরনা।
আড্ডার প্রেশম ওরা সভশস চিি অত্ীশত্, হিশ্বহিেযািয় কযাম্পাস, ড্রামা ক্লাি, েশিািাহে ক্লাি, ইনশডার
সেহডয়াম, ইউহনভাহসতহি িাউন্ড, কযাহন্টন, রাজনীহত্ ও সত্তশরর ে ক। ওশের মন সেি সেশক আিাো িশয় সপৌেঁশ স ি
অত্ীশত্, ঘুশর সিিাশত্ িা ি হিশ্বহিেযািশয়র আনাশচ কানাশচ েহিি কিকাত্ার রাস্তায় রাস্তায়। সু ত্র কো শুনশত্
শুনশত্ ওর আশ কার সুোম সেি সচাশি সভশস উেি পহরমশির। েুিিি ও হক্রশকি দুশিাই ভাি সিিত্ সু ত্। পাশয় হেহকং
োোর িাহ শয় িতস পশর ভাইিা হেশত্ িসত্ সু ত্, আর প্রশেসররা অশনশকই ত্াশক কহেন প্রশ্ন সেশক সরিাই হেত্। েৃহত্
সরামন্থশন এশিা হক ু ভাি অধযাপশকর কো যাশের ক্লাসগুশিা হ ি মন্ত্রমুগ্ধ িশয় স ানার মত্।
আশিাহচত্ িি সত্তশরর ে শকর াত্র রাজনীহত্। সি হক ু সমধািী াত্র জহিশয় পশরহ ি চরমপহন্থ রাজনীহত্শত্। ত্াশের
সচাশি হ ি কৄষক অভুযত্থান ও কৃহষহিেশির স্বপ্ন। সিাই েরি করি ওই উত্তাি সময়শক। ত্িনকার রাজনীহত্শত্ ওত্শপ্রাত্
ভাশি জহিত্ অরুশির মশন এিনও সং য়। অেতননহত্ক িাভ, প্রযুহি িা হ িা হক ুই িাশমর মানুশষর কাশ সপৌেঁ শচ্ছ না।
অেতননহত্ক সিষময সিশিই চশিশ । আজশকর যুি-সমাশজর সময় সনই ভারশত্র েহরদ্র, পহত্ত্ মানুশষর কো ভািিার।
রাজনীহত্শত্ ভ্রোচার সিশিশ । হনঃস্বােত মানুষ রাজনীহত্শত্ হিকশত্ পারশ না।
রাজনীহত্ স শি আশিাচনা িােঁক হনি প্রশত্যশকর িযহি ত্ জীিশন। সকউ সকউ ত্াশের স শিশমশয়শের জীিন সংিাম ও
প্রহত্ষ্ঠার কো িিি, সকউ সকউ এই প্রজশন্মর সিতিি অহনশ্চয়ত্া ও মানহসক চাপ হনশয় সিাভ প্রকা

করি। প্রিুশরর

কো উেি। প্রিুর আজকাি আর সি ী ঘশরর িাইশর যায় না। ত্ার স্ত্রী অনসূয়ার কযানসাশর মৃত্ুয ঘশিশ । াত্রজীিন সেশকই
প্রিুর অনসূয়াশক ভািিাসত্। ভািহ ি পহরমি ওশের সপ্রশম সেশির সাশে আহিক হমিনও হ ি। অনসূয়ার মৃত্যু প্রিুশরর
জীিশন এক হি াি

ন
ূ যত্া সৃহে করশি এশত্া স্বাভাহিক।

অিশ শষ ধীশর ধীশর রাত্ িশয় এশিা। সিাই সক এশক এশক হিোয় জাহনশয় রাস্তায় সিহিশয় পরি পিি পহরমি।
িাইশর এক প িা িৃহে িশয় স শ । হেশনর উষ্ণত্াশক চাপা হেশয় এক ঘন- ীত্িত্া হিশয় পশিশ চাহরহেশক। িহিঃপ্রকৃহত্র
প্রাশির মশধয এক

ভীর আন্ হিরাজ করশ । পহরমি অনুভি করি মশনর যত্ দুঃি িত্া া ওই আনশ্ হিিীন িশয়

যাশচ্ছ।
*****
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সচনা-অশচনা
হেিীপ কুমার চক্রিত্তী
িানা প্রায় চহি

ি র সকরািীর চাকহর কশর ি র িাশনক িি হরিায়ার কশরশ ন অহনিিািু। কিকাত্ার

মুিারাম িািু স্ট্রীশির একিা পুরাশনা হি াি িাহির একাংশ

দুশিা ঘর ভািা হনশয় োশকন হত্হন ও ত্ােঁর স্ত্রী

ায়া। উশোন হেশয় িুকশত্ স াট্ট একিা জায় া হঘশর রান্নাঘর। িােরুম কমন অনযানয কশয়কজন ভািাশিশের
সংশ । ত্া এই িাহিশত্ই অহনিিািুশের প্রায় চহি

ি র িশয় স ি। সরকারী চাকরী পািার পরই হিশয়

হেশয় সেন অহনিিািুশক ত্ােঁর িািা। অশনক সিােঁজািুেঁহজ কশর এক আিীশয়র সািাশযয এই িাহি ভািা হনশয় সসই
সয

ায়ার সংশ

িুকশিন আর অনয জায় ায় সযশত্ পারশিন না। িাহি ভািা কম,

িাস- ট্রাম সোকান- পাশির

সুহিধা। সিেঁশিও যাওয়া যায় অহেস পািায়। এই িাহিিার প্রহত্ কীরকম একিা মায়ায় জহিশয় স শ ন অহনিিািু।
অেচ িাহিিা সসেঁৎশসেঁশত্, সি ী আশিািাত্াস সিশিনা, একিা ভযাপসা পুশরাশনা
সকাোও সকাোও ঝুি জশমশ ,
অহনিিািুর স্ত্রী

ন্ধ, সেওয়াশি স াপশ াপ ো ।

সকাোও িা োোর িশস পিশ । ঘুিঘুহিশত্ পায়রার িাসা।

ায়া মাশঝ মাশঝই সরশ

যান, িশিন- “ আচ্ছা ত্ুহম সয িশিহ শি হরিায়তার কশর হনশজর

িাহি করশি ত্ারশত্া সকাশনা নাম হন ানা সনই।” অহনিিািুর একিা স াি জহম সকনা আশ

হিরািীশত্,

হকন্তু

ত্ােঁর মন সায় হেশচ্ছনা সসিাশন িাহি করিার জনয। এই পািাশত্ োকশত্ই হত্হন স্বহস্ত সিাধ কশরন। পািার
সিাই ত্াশক সচশন,
ত্াস সিশিন,

সকউ িশি োো,

সকউ কাকু,

আিার সকউ িা িশি োদু। সমিয়সীশের সংশ

রাজনীহত্র আশিাচনা কশরন। দু’হমহনি িােঁিশিই েনেহনয়া কাহিিাহি,

ওেঁর িহুহেশনর অভযাস। ত্ারপরই িাজার সিাকজশনর হভি সিসময়

সসিাশন দুশিিা প্রিাম করা

ম ম করশ । সসই হভশি হনশজশক িাহরশয়

হেশয় িােঁিশত্ িােঁিশত্ কিনও চশি যান কশিজ সস্কায়াশরর হেশক। দুেণ্ড িশসন জশির ধাশর,
হিশয়র পর প্রায়ই হসশনমা সযশত্ন

মাশঝমাশঝ

সি

ভাশিা িাশ ।

ায়াশক হনশয় আশ পাশ র িিগুহিশত্। হসশনমা সেশি হেিিু া িা পুহেঁ িরাশম

িাওয়াও হ ি িােঁধাধরা। কহেিাউশসও স শ ন কশয়কিার। হকন্তু এিন সযন সি সকমন িশয় স শ । এিনকার
স শিশমশয়শের চািচিন িেশি স শ । হসশনমািিগুশিা িা িাওয়ার সোকানগুশিা মৃত্প্রায়। অহনিিািু এইসি
হনশয় ভািশত্ োশকন কশিজ সস্কায়াশরর সিশে িশস িশস। একমাত্র স শি সুনীিশক অশনক কে কশর িযাং াশিাশর
পাহেশয়হ শিন ইহঞ্জনীয়াহরং পিশত্। পা

কশর সস িযাং াশিাশরই চাকরী করশ । দু’ি র িশিা স শি হিশয় কশরশ

ত্ার প শ্র সমশয়শক। অহনিিািু ও

ায়া একিু অিু ী িশিও ত্ারা এই হিশয়শত্ িাধা সেনহন। সি

কশরই স শির হিশয় হেশয়শ ন। হকন্তু ওরা সিৌভাশত্র পশরর হেনই িযাং াশিাশর হেশর স ি,

ধুমধাম

এই পুশরাশনা

সসেঁৎশসেঁশত্ িাহিশত্ োকশত্ পারশিনা িশি।
সুনীশির িুি ইচ্ছা িািা মাশকও িযাং াশিাশর হনশয় যািার,

এরজনয ও একিা িি ফ্ল্যািও িুক কশরশ ।

হকন্তু অহনি িািুর একেম ত্াশত্ সায় সনই। এইশত্া কশয়কমাস আশ র কো। িোৎ মাঝরাশত্ অহনি িািুর িুশক
িযো শুরু িি। িযো ক্রম ই িািশ ,
িাহির ভুিু,

রীশর ঘাম ঝরশ ।

ায়া ভয় সপশয় স ি। ত্ািাত্াহি কশর পাশ র

হ িুশক সডশক আনি। িির সপশয় পািার অনযানয কশয়কজনও এশস পিি। ত্ারাই একিা িযাহি

সডশক এশন অহনিিািুশক কাশ র নারহসং সিাশম হনশয় স ি। সসিাশন প্রেম আিচহি

ঘন্টা িুিই আত্ঙ্ক

অহস্থরত্ার মশধয সকশিশ । সুনীি সোশন িির সপশয় সেশন চশি এি কিকাত্ায়। যাই সিাক, ভ িাশনর কৃপায় অহনিিািু
কশয়কহেশনর মশধয সুস্থ িশয় িাহি হেরশিন। স শিশক িিশিন,
সকাোও সযশত্ চাইনা। এিা আমার সচনা পািা,

“ সেিহিশত্া নীিু,

সচনা মানুষ,

এইজনযই আহম এ পািা স শি

সসহেন ঐ ভুিু- হ িুরা না োকশি আহম হক

আর িােঁচত্াম! ” সুনীি সকানও কো িিি না। চুপ কশর োকি। অহনিিািু এিন সুস্থ িশয় উশেশ ন। সুনীি
িযাং াশিাশর হেশর স শ । অহনি িািু আিার িােঁিােঁচিা করশ ন। অল্প স্বল্প িাজার করশ ন,

দু’সিিা েনেহনয়া

কাহিিাহিশত্ প্রিাম কশর িাহি হেশর আসশ ন। সি ীেূশর আজকাি আর যান না।
আরও কশয়ক মাস এইভাশিই স শিা। সুনীি প্রায় সরাজই সোন কশর িির সনয়। সসহেন জানাশিা ত্ার
নত্ুন ফ্ল্যাশির চাহি সপশয় স শ । এিার

ৃিপ্রশি

করশি। মা িািাশক আসশত্ই িশি,
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সেশনর হিহকি কশর

পাোশচ্ছ। হত্নহেন িাশেই কুহরয়াশর হিহকি এশস স ি। এক সিাি িাশেই িযাং াশিাশর সযশত্ িশি। হকন্তু
অহনিিািুর যাওয়ার সকানও আিি সনই। সুনীশির সোন এশি হজজ্ঞাসা করশিন,
ফ্ল্যাি

হনশয়হ স

সসিাশন

িািািী

আশ শত্া?

রাত্হিশরশত্

ডািার

পাওয়া

পাস? ” সুনীি সিশস িশি, “ িািা, এিাশন সি পাওয়া যায়। আর আমার

“ িযােঁশর নীিু ত্ুই সযিাশন

যায়শত্া?

আচ্ছা

ওিাশন

মা

াহি আশ শত্া, ত্ুহম সকানও হচন্তা

সকারও না।”
যাই সিাক,

অহনচ্ছা সশত্ত্বও অহনিিািু িযাং াশিাশর এশিন।

ৃিপ্রশি

করার কশয়কহেশনর মশধযই সুনীি

সিাইশক হনশয় নত্ুন ফ্ল্যাশি এশস উেি। সাজাশনা স া াশনা হ ম াম হত্ন কামরার ফ্ল্যাি,
িযািকহন সেশক েূশরর পািাশির সূযত অশস্তর েৃ য মশনারম িাশ । িা ান,
িয়স্কশের জনয আিাো িসার জায় া,

হজম,

ে ত্িার উপশর।

সুইহমংপুি,

স ািশের পাকত,

িযাডহমন্টন সিহনস ভহিিি সিিার সকািত ইত্যাহে সি হক ুই আশ ।

অহনিিািু সকাি হিকাি িােঁিশত্ সিশরান

ায়াশক হনশয়। সি

স শিশক হক ু িিশ ন না। কশয়কহেন সি

ভািই কািি।

ভািই িা শ

নত্ুন জায় ািা,

হকন্তু মুিেুশি

অহনিিািু একহেন স শিশক িিশিন, “ িযােঁশর নীিু, এিার আমাশের সেরার হিহকি করশত্ িশিশত্া। একমাস
িাশেই সত্া পুশজা।” সুনীশির স্ত্রী সুচহরত্া িিি,

“ িািা পুশজািা এিাশনই কাহিশয় যান,

সেিশিন িুি ভাি

িা শি।” পুশজাশত্ কিকাত্া স শি িাইশর োকিার কো ভািশত্ই পাশরন না অহনিিািু। যহেও আজকাি হভশি
আর সিশরান না,

হিহভশত্ই সেশিন সিহ । শুধু অেমীর হেন সকাশি পািার পুশজাশত্ ায়ার সশি হ শয় অঞ্জহি সেন,

আর আশ পাশ র দু’একিা োকুর সেশি হেশনই িাহি হেশর আশসন।
সেিশত্ সেিশত্ পুশজা এশস স ি। সুনীি হত্নহেশনর
এশসাহসশয় শনর পুশজাশত্ যান। ঘশরায়া পহরশিশ
সংশ

ুহি হনি। সরাজই

স শি আর সিৌমার

পুশজা। অশনশকর সংশ ই আিাপ ি' ি।

সংশ

ায়াও সুচহরত্ার

হ শয় পুশজার উপকরি সাজািার, েি কািিার ভার হনশয় হনি। মশন িশচ্ছ সসও িুি িু ী পুশজার কাজ

করশত্ সপশর। দু’সিিা পুশজা মণ্ডশপই িাওয়া,
অং িিি করি। পুশজার কিা হেন সি

হিকাশি সাংস্কৃহত্ক উৎসি। সুনীি নািশক আর সুচহরত্া

াশন

আনশ্ই সকশি স ি সি সি কশর।

ত্ারপশর িোৎ একহেন অহনিিািুর আিার িুশক িযাো শুরু ি' ি। সসহেন হ ি রহিিার। সুনীি িাহিশত্ই
হ ি। ত্ািাত্াহি কশর িািাশক কাশ র একিা নামী িাসপাত্াশি হনশয় স ি। িির সপশয় প্রহত্শি ীরা এিং িািািী
এশসাহসশয় শনর কশয়কজন িাসপাত্াশি

ুশি এি। রাত্ভর ত্ারা ওিাশন হ ি। পািা কশর রাত্ জা ি। সকউ

সকউ আই হস ইউশত্ এশস সেশিও স ি। িিশি,

“ কাকু আমরা আহ

সকানও হচন্তা করশিন না। আপহন

ত্ািাত্াহি ভাি িশয় উেুন।” প্রায় এক সিাি পশর অহনিিািু িাহি হেশর এশিন। সরাজই সকউ না সকউ
আসশ

সিােঁজ হনশত্ িা সোন করশ । অহনিিািু এিন অশনকিা আশ্বস্ত সিাধ করশ ন। অশচনা জায় া িশি

হত্হন সয ভয় সপশয়হ শিন ত্ার অশনকিাই েূর িশয়শ । স শিশক কাশ

সডশক িিশিন,

“ নীিু,

সত্াশের

এিানকার সিাকগুশিাও িুি ভাি। এিাশন িাহি কশর মশন িশচ্ছ ত্ুই ভািই কশরহ স। আহম আর সত্ার মা
এিার এিাশন এশসই োকি। সুনীি ওর িািাশক জহিশয় ধরি। সচাি হেশয় ত্িন ত্ার আন্াশ্রু ঝরশ , মশন
পশি স ি রিীন্দ্রনাশের সসই

ান ‘ অশচনাশক ভয় কী আমার ওশর…’ ।
*****
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পরিণরি
উত্তম কুমাি বরণক
দদায়েয়েি ময়ে হে বারিি সদি দিজাে দকউ দেে কিা োিয়ে। বারিি হল্ঘিটাি বাইয়ি চারিরদক আংরিক দদওোে
আি গ্রীে রদয়ে দঘিা একটা প্রিস্ত বািান্দা আয়ে। সদি দিজাটা ওই বািান্দাি ডােরদয়ক। িয়েি িুরেটা পযায়েয়ট িুয়ে
দিয়ে হল্ঘয়িি দিজা েুয়ে বািান্দাটাে ঢুকয়িই কিা োিাি আওোজটা স্পষ্ট শুেয়ি দপে। বুয়ে উঠয়ি পািে ো, এই
ভি সয়যয দবোে আবাি দক এে? ও ওি বৃদ্ধা মায়ক রেয়ে এই একিো দোট্ট পপরিক বারিটায়ি থায়ক। ওি বাবা গি
হয়েরেয়েে বেি রিয়েক আয়গ। ওি বাবা সিকািী অরিয়স চাকরি কিয়িে। দপেসোি রেয়েে। এেে ওি মা দপেসে পাে।
ও রেয়জ একটা উচ্চ মাধ্যরমক স্কুয়ে পিাে। এোিা কেে-সেে একটা দবসিকারি আটট গযাোরিয়ি ওি রেয়জি হায়ি আঁকা
ওয়েে-য়পরটংএি এরিরবিে কয়ি। এয়ি ওি রেয়জি একাকীত্বটা কায়ট আি রকেু অরিরিক্ত উপাজটেও হে। ইদারেং পািাি
ক্লাবটা ওয়দি এককথাে েুব জ্বাোরিে। মায়েমায়েই অোরচি পিামিট রদয়ে োরিে, ওয়দি এই বারিটা ও সংেগ্ন োরে
জরমটা দবঁয়চ রদয়ে দকাে ফ্ল্যায়ট রগয়ে থাকয়ি আি েেি দকাে প্রয়মাটািয়ক রদয়ে ফ্ল্যাট িুয়ে দু-রিেোো ফ্ল্যায়টি মারেকাো
ও এককােীে রকেু টাকা রেয়ে সন্তুষ্ট থাকয়ি। কািণ এয়ি শুধ্ু ওয়দি রেিাপত্তাই বািয়ব ো, আরথটক সিেিাি মুেও দদেয়ি
পায়ব।
অসময়ে বারিি সদি দিজাে কিা োিায়ি দদায়েে একটু িরিি হয়েরেে। এবাি রক িয়ব ক্লায়বি দেয়েয়দি সায়থ
দকাে প্রয়মাটািও এয়স হারজি হে! ওি মুোবেয়ব স্বাভারবক ভায়বই রবরূপ প্ররিরিো প্ররিিরেি হয়েরেে। িবুও সাধ্যমি
ময়েি ময়ধ্য আসা রবিরক্তটা চাপা রদয়ে ও দিজা েুয়ে একটু চময়কই দগে। এরক! ও ভুে দদেয়ে ো দিা! প্রাে পাঁচ বেি
বায়দ রেমটেয়ক দদয়ে চময়ক োওোটা েুবই স্বাভারবক। েৎসামােয সময়েি জয়েয হয়েও ও বাকরুদ্ধ হয়ে পিে। িািপি
রেয়জয়ক সাময়ে রেয়ে ও বয়ে উঠে–“এরক, িুরম! এিরদে দকাথাে রেয়ে? রভিয়ি এস।” রেমটে একটু ইিস্তি কিরেে।
রবগি পাঁচ বেি ও দদায়েয়েি দকাে দোঁজ-েবিই িায়ে রে। িাই একটা অপিাধ্ দবাধ্ রেে ময়েি ময়ধ্য। হয়বই বা ো দকে?
দুজয়েি দু বেি ধ্য়ি চেয়ি থাকা জাজ্বেযমাে দপ্রয়মি আয়ো দেে এক িুৎকায়ি রেয়ভ রগয়েরেে রেিথটক ভুে দবাোবুরেি
জেয। দসরদে রেমটে রেয়জি ভুে বুেয়ি পায়িরে রেয়জি অহংকায়িি জয়েয। হঠাৎ ও স্বাথটায়েষী হয়ে পয়িরেে। ওি জীবয়ে
দদায়েয়েি অরস্তত্বটায়ক িাই অস্বীকাি কিয়ি এিটুকু রিধ্া কয়িরে দসরদে। আজ দদায়েয়েি িান্ত বযবহাি ওি অপিাধ্
দবাধ্য়ক দেে আিও বারিয়ে িুেে। অস্ফুয়ট বেে–“পারপোি দথয়ক দিামাি বারিি রঠকাোটা দোগাি কয়িরেোম
কয়েকরদে আয়গ। দিসবুয়ক ওয়ক হঠাৎ দদেয়ি পাই, মাস োয়েক আয়গ...” রেমটে আিও রকেু বেয়ি চাইরেে। দদায়েে
ওয়ক রবিি কয়ি ঘয়ি আসয়ি বেে। পারপো ওয়দি ‘ কমে দেন্ড’ । ওি রবয়ে হয়ে দগয়ে,
রিেবেি হে। এেে োগপুয়ি থায়ক। ‘ দহাোটসআপ’ ,

‘ দিসবুক’

আজ প্রাে সায়ি

আি দিায়েই দোগায়োগ িায়ে। কেকািাে

এয়ে দদায়েয়েি বারিয়ি একরদয়েি জয়েয হয়েও দদো কয়ি োে।
হল্ঘিটাে প্রয়বি কিয়িই দসািাি রপেয়ে এক দকাণাে ইয়জে,

কযােভাস,

ওয়েে দপরটং এি সিঞ্জাম

রেমটয়েি দচায়ে পিে। দদায়েয়েি আঙ্গুয়ে রকেু িে দেয়গ রেে। সব রকেু এক েজয়ি দদয়ে রেমটে দবি বুেয়ি
পািে,

কযােভায়স আঁকা েরবটাে হেি ‘ িাইেযাে টাচ’

রদরিে দদায়েে। একজে েুরেো একা একটা মাে

ধ্িা দেৌয়কায়ক সমুয়েি উত্তাে দঢউয়েি রবপিীয়ি দঠয়ে সমুয়েি গরহয়ে রেয়ে োবাি দচষ্টা কিয়ে। েরবটাে দেে একটা
গল্পও িয়েয়ে। জীবয়ে দিা অয়েক েি- োপটা- িুিাে আসয়বই, ময়েি দজাি রদয়ে এগুয়োয়ক সামোয়োই দিা
জীবয়েি েক্ষ, িয়বই ো জেী হওো োয়ব। আয়িা রকেু ওয়েে দপরটং দদেয়ি দপে হল্ঘিটাি রপেয়েি দদওোেটাি
গায়ে, দময়েি উপি। েযান্ডস্কযায়প আঁকা সূয়েটাদয়েি েরব। সূয়েটাদয়েি েরব দে এি সুন্দি হে িা’ দবাধ্ হে রেমটে এি আয়গ
এিকম ভায়ব দদয়ে রে। রেমটে দবি বুেয়ি পািে দে দদায়েে এিটুকু বদোে রে। ও দেে আিও ধ্ীি- রিিিান্ত- বুরদ্ধদীপ্ত হয়ে দগয়ে। ওি ‘ পরজরটভ এরটরচউড্’ টাই দবাধ্ হে ওয়ক রেমটয়েি দথয়ক পাওো আঘািটা
সাময়ে রেয়ি সাহােয কয়ি থাকয়ব। রেমটয়েি বুয়কি রভিয়ি একটা বযথা রচন্রচন্ কয়ি উঠে। মুোবেয়ব িাি
প্ররিিেে ও আিাে কিয়ি পািে ো। দদায়েয়েি দচােয়ক এিায়ি পািে ো। রেয়জয়ক আি ধ্য়ি ো িােয়ি
দপয়ি ও দসািাি উপি বয়স পিে,

দদায়েয়েি অেুমরিি অয়পক্ষাে ো দথয়ক।
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দদায়েে দে কেে গ্লায়স কয়ি জে রেয়ে এয়সয়ে,

িা’

রেমটে বুেয়ি পািে ওি কণ্ঠস্বি দথয়ক। দদায়েে

জয়েি গ্লাসটা রেমটয়েি হায়ি রদয়ে বেে- “ জেটা দেয়ে োও,

রেশ্চেই েুব পরিশ্রান্ত োগয়ে।” জেটা দেয়ে

রেমটে দেে একটু স্বরস্ত দপে। বেে– “ দিামাি আঁকা েরবগুয়ো সরিযই অপূবট। দিামাি রচন্তা- ভাবোি প্ররিিেে
েুবই সুস্পষ্ট. . . ” দদায়েে দবি বুেয়ি পািরেে দে রেমটে দেে ওি িীিকয়মটি জয়েয েুব কষ্ট পারিে। ও
দেে ওি অপিাধ্য়বাধ্ োঘব কিয়িই দদায়েয়েি কায়ে েুয়ট এয়সয়ে। ও দেে আিও রকেু বেয়ি চাইরেে,
রকন্তু দথয়ম দগে। ও রক িয়ব দদায়েয়েি উপি ওি অরধ্কাি দবাধ্ হারিয়ে দিোি জয়েয অেয রকেু বেয়ি রগয়েও
বেয়ি পািরেে ো? দদায়েে ওয়ক ‘কমিটট’ দদবাি জয়েয বেে–“কয়ব এয়ে দেটস দথয়ক? রবয়ে কয়িে?” পারপোি দথয়ক
ও রেমটয়েি রিিীে দপ্রম দভয়ঙ্গ োওো আি দেটয়স চয়ে োওো দজয়েরেে। রেমটে মাথা োরিয়ে সংরক্ষপ্ত উত্তি রদে–“ো,
এেেও রবয়ে করিরে। রকন্তু ওোে দথয়ক বিাবয়িি জয়েয চয়ে এয়সরে মাস োয়েক হে।” দদায়েে প্রসঙ্গটা পরিবিটে কিয়ি
চাইে, বেে–“চা কয়ি আেরে, একটু একো বয়সা…।” রেমটে রকেু বোি আয়গই ও িান্না ঘয়ি চয়ে দগে।
ময়েি ময়ধ্য একটা অরিিিা রেমটেয়ক দেে রিধ্াগ্রস্ত কয়ি দিয়েরেে। ও দে আজ দদায়েয়েি কায়ে এয়সয়ে শুধ্ু রেয়জি
ভুে স্বীকাি কিাি জয়েয। আজ দে ওয়ক অকপয়ট বেয়িই হয়ব দস কথা। েেি ও দকােরদেই এিটুকু স্বরস্ত পায়ব ো। ওই
অপিাধ্ দবায়ধ্ি দবাো দে ও আি বইয়ি পািয়ে ো। দদায়েয়েি ভােবাসায়ক উয়পক্ষা কয়ি ও রক কয়ি রচিাি দসৌন্দয়েট
রবয়ভাি হয়ে উঠয়ি পািে? বারহযক দসৌন্দেট-রূপ,

স্মাটটয়েসই সব েে এটা বুেয়ি ওি অয়েক সমে দেয়গ রগয়েরেে।

রচিাি দে আিও একজে দপ্ররমক আয়ে দসটা দেরদে ও জােয়ি পািে, রেয়জি উপি ওি ঘৃণা হরিে। িায়গ-দুুঃয়ে ও
দদিিযাগ কয়ি রেয়জয়ক িারস্ত দদবাি কথা দভয়বরেে।
চা- রবরস্কট- রমরষ্ট রদয়ে সাজায়ো দেটা দসটাি দটরবয়ে দিয়ে দদায়েে রস্মি হায়সয রেমটয়েি রদয়ক িারকয়ে বেে–“চাটা ঠাণ্ডা হয়ে োবাি আয়গ দেয়ে োও।” রেমটে দভয়বই পারিে ো এিসব ঘটো ঘয়ট োবাি পয়িও দদায়েে রক কয়ি এি
িান্ত, রেরুত্তাপ িয়েয়ে? রেমটে আি রেয়জয়ক ধ্য়ি িােয়ি পািরেে ো, বেে–“দদাো, আজ দিামাি কায়ে এয়সরে, রেয়জি
ভুে স্বীকাি কিয়ি। দসরদে আরম সরিযই স্বাথটায়েষী হয়ে পয়িরেোম। আরম দবি বুেয়ি পািরে দে িুরম এসব দিাোি
অয়পক্ষাে আজ আি দেই। আরম জারে দে আরম ক্ষমা পাবাি অয়োগয।” দদায়েেয়ক ও দদাো বয়েই ডাকি। দদায়েেও
ওয়ক েীে বয়ে ডাকি। দদায়েে দকাে উত্তি রদে ো। দেরদে ওয়দি ভুে দবাোবুরে চিম পেটায়ে চয়ে রগয়েরেে, দসরদেই
ও রেয়জয়ক গুরটয়ে রেয়েরেে। ময়ে অয়েক দক্ষাভ, দুুঃে হয়েরেে রঠকই, রকন্তু দৃঢ়িাি সায়থ ও রেয়জয়ক সাময়ে রেয়েরেে।
দসরদয়েি দসই রবয়িয়দি পি ও রেয়জয়ক আিও পরিণি কয়ি িুেরেে প্ররিরেেি। ওয়ক রেরুত্তি দদয়ে রেমটে আিও রকেু
বেয়ি চাইরেে। দদায়েে ওয়ক থারময়ে রদয়ে বেে–“েীে, দসরদে হেি আমাি দুুঃে-য়ক্ষাভ হয়েরেে, রকন্তু আজ আি
আমাি ময়ে দসসব রকেুই দেই। িাই শুধ্ু শুধ্ু িুরম রেয়জয়ক দদাষায়িাপ দকায়িা ো। আমিা েয়থষ্ট পরিণি হয়েরে। িাই মে
দথয়ক সব গ্লারে দূি কয়ি দাও।” রেমটে অপেক দদায়েয়েি রদয়ক িারকয়ে িইে। একটা অবযক্ত দবদো ওি দচায়ে-মুয়ে
েরিয়ে থাকে। ওয়দি সম্পকটটাি পরিণরি ওি কায়ে অস্পষ্ট হয়ে িইে।
*****
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ভায়োবাসাি েীি
সুরপ্ত বসু
প্রবে বৃরষ্টয়ি চারিরদক োপসা, সাদা চাদয়ি ঢাকা। জাোোি কাচ দভদ কয়ি রকেুই প্রাে দদো োে ো। আজ করদে
ধ্য়ি এক টাো বৃরষ্ট হয়ি। অিীে বয়ন্দযাপাধ্যাে এি " েীেকন্ঠ পারেি দোঁয়জ" বইটা পিয়ি পিয়ি মেটা দকমে উদাস
হয়ে দগে। আজ ১০ বেি এই অবসারিকা বৃদ্ধাশ্রয়ম আরে। সবাি কি ভায়ো ময়ন্দি সয়ঙ্গ আমিা জরিি। এোয়ে ইিাকৃি
দকউই আয়স রে।
“এই দে ডাুঃ দসে আপরে বই রেয়ে বয়স রক ভাবয়েে? ”
“দক? ও রমোি োরহিী? আসুে,

ো বৃরষ্ট,

জাোো দভদ কয়ি দৃরষ্ট আটয়ক রগয়ে ময়েি গভীয়ি এমরেয়িই ডুব রদয়ে

মেয়ক উদাস কয়ি দদে।”
োরহিী– “ো বয়েয়েে! কাে ি রমোি দচৌধ্ুিীি স্মিণ সভা হয়ব এোয়ে সয়যয দবোে।”
আরম– “হযাঁ ময়ে আয়ে। দকমে হঠাৎ কয়ি চয়ে দগয়েে? ঐ িকম িান্ত, রিগ্ধ, সৎ মােুষগুয়োি চয়ে োওোটা বুয়ক বয়িা
বায়জ।”
োরহিী– “রঠক বয়েয়েে। জারে সবাইয়ক একরদে চয়ে দেয়ি হয়ব, িবুও এইসব আদিটবাে মােুষয়দি োওোটা এক একটা
ইন্দ্রপিয়েি মি।”
আরম- “মরিয়ি চারহ ো আরম সুন্দি ভুবয়ে" । অয়েক ময়ন্দি ময়ধ্যও ভায়োি অরস্তত্ব আয়ে,

িাই পৃরথবী আজও সুন্দি।

এক এক কয়ি িািা েয়স পিয়ে।”
োরহিী– “ডাুঃ দসে আমিা রকন্তু আপোি ভায়োবাসাি েীয়িি বাচ্চায়দি দডয়করে।”
আরম- “েুব ভাে কয়িয়েে। ওিা দে আমাি প্রাণ, আমাি দবঁয়চ থাকাি জীবেী িরক্ত। ওয়দি রদয়ক িারকয়ে ি দবঁয়চ আরে।”
োরহিী– “আরম চরে। দুপুয়ি োওোি দটরবয়ে দদো হয়ব।”
আরম- “রঠক আয়ে।”
‘ভায়োবাসাি েীি’ আমাি পিিী েীি। িাস্তা দথয়ক িুয়ে আো রিশুয়দি রেয়ে পিিী। দুয়বো দুমুয়ঠা দেয়ি পিয়ি
দদওো আি অক্ষি জ্ঞায়েি পরিরচরি,

এটুকুই কিয়ি দপয়িরে। কী অয়ল্প েুরি এই অয়বাধ্ রিশু গুয়ো। স্মৃরি রক সিিই

দবদোি? জারে ো, কায়িা কায়িা দক্ষয়ি হেি। দসই েীে কন্ঠ পারেি দোঁয়জ আরমও স্মৃরিি গভীয়ি ডুব রদয়ে োই।
দসরদয়েি দসই ৭ বেয়িি দেয়েরট স্কুে দথয়ক বারি রিয়িই মায়েি দোঁয়জ এরদক ওরদক ঘুিয়ি থায়ক। হঠাৎ দসরদে
ঘয়িি রভিি দথয়ক জযাঠা দবরিয়ে এয়স বেে, “মায়েি কায়ে োরব? এই জামাটা পয়ি দে। আরম দিায়ক রেয়ে োব।”
“ িুরম জায়ো মা দকাথাে দগয়ে?”
“হযাঁ জারে ি! িািািারি চে।”
মায়েি কায়ে োবাি িািোে জামা চরট পয়ি দিরড। জযাঠা এয়স এক বারট শুধ্ু ভাি রদয়ে বেয়ো, “এটুকু দেয়ে দে।”
িািপি দেয়ে কয়ি,

দকাথাে োয়ি জায়ে ো। মায়ে মায়ে ঘুরময়ে পিয়ে। বি একটা দেিয়ে োময়ো। জযাঠাি হাি িক্ত

কয়ি ধ্য়ি দিয়েয়ে। এই প্রথম দেয়েরটি বারিি বাইয়ি পা দিয়েয়ে। এি দোক,

এি বয়িা িহি এি আগা দদয়েরে।

রবস্ফারিি দচায়ে ভয়ে ভয়ে চারিরদক দদেয়ি োগয়ো। েি জযাঠাি হাি িক্ত কয়ি ধ্য়ি,

জযাঠা িি রবিক্ত হয়ে হাি

োরিয়ে রদয়ি চাে, দেয়েরট আিও িক্ত কয়ি ধ্য়ি। হঠাৎ জযাঠা দিয়গ রগয়ে বেে, “কী হে কী? এি দজায়ি হাি ধ্িরেস
দকে? ”
“আমাি ভে কিয়ে।”
“রকয়সি ভে! এি দোক চারিরদয়ক? ”
“েরদ হারিয়ে োই? ”
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প্রচন্ড ভীয়িি ময়ধ্য জযাঠা এরগয়ে োয়ি, আি দেয়েরটি হাি িমি আেগা হয়ে োয়ি। এক সমে জযাঠা এক েটকাে
দেয়েরটি হাি োরিয়ে রদে _ প্রবে জেয়রায়িি মায়ে দেয়েরট িরেয়ে দেয়ি দেয়ি হারিয়ে দগে। -“মা িুরম দকাথাে?”
দসই দসরদয়েি ৭ বেয়িি দেয়েরট জেয়রায়িি ধ্াক্কা দেয়ি দেয়ি এক জােগাে রেটয়ক পয়ি দগে। দসরদে দথয়ক রকয়িাি
দেয়েরটি করঠে, দোংিা, জান্তব এবং বাস্তব জীবয়েি সয়ঙ্গ েিাই শুরু হয়ো। চায়েি দদাকায়ে বাসে মাজাি কাজ দথয়ক
শুরু কয়ি আয়িা করঠে কাজ ও দোয়কি অবয়হো, অবজ্ঞাই দেে িাি প্রাপয। িাই দময়ে চেরেে শুধ্ুমাি দবঁয়চ থাকাি
িারগয়দ। কয়েক বেি বায়দ দকায়ো এক সহৃদে বযারক্তি েজয়ি পয়ি োে এবং দসোে দথয়ক শুরু হে জীবয়েি অেয এক
েিাই। িয়ব এ েিাইয়ে রেে দিহ-ভায়োবাসা-েত্ন। এিকম জীবেও দে হয়ি পায়ি দস স্বয়েও ভায়ব রে। আি দপেে রিয়ি
িাকায়ি হে রে। ডাক্তারি পাি কয়ি,
দািা,

িাি ভগবাে,

গ্রায়মই শুরু কয়িরেে কমট জীবে। দসই সহৃদে বযারক্ত রেরে দেয়েরটি েিুে জীবে

রিরে দেয়েরটি ডাক্তারি পাি কিাি রকেুরদে বায়দই পৃরথবী দেয়ি চয়ে োে। দসই দথয়ক িাি

জীবয়েি ব্রি হয়ো দসই সব হারিয়ে োওো,

পথ হািা দেয়েয়ময়েয়দি পথ দথয়ক কুরিয়ে এয়ে িায়দি একটা সুি জীবে

দাে কিা। িািই িেস্বরূপ এই ভায়োবাসাি েীি। দসই সাি বেয়িয়ি দেয়েরট আরম। আজও অিীয়িি রবভীরষকামে ঘটো
আমায়ক িারিয়ে দবিাে। রদয়েি দিয়ষ দসই সব দেয়েয়ময়েয়দি মুয়ে হারস আমায়ক সব ভুরেয়ে দদে। এই কায়জ রেরে সব
সমে সায়থ রেয়েে এবং আমাি জীবয়েি মমটারন্তক, দবদোদােক ঘটোি সমস্তটা জায়েে রমোি দচৌধ্ুিী, িাঁি হাি ধ্য়িই
আজ আরম, এই অবসারিকা বৃদ্ধাশ্রয়ম। দসই সৎ আদিটবাে মােুষরট আমাি পায়ি আজ আি দেই। রেয়জয়ক ভীষণ অসহাে
একা ময়ে হয়ি। জীবয়ে আরম েুব কম ভায়ো মােুষ দদয়েরে। প্রথম রেরে আমাি রিিীেবাি জীবে দািা,
স্কুয়েি দহড মাোি, িৃিীে রমোি দচৌধ্ুিী। রকেু রকেু ভায়ো মােুয়ষি জেয আজও পৃরথবীটা এি সু ন্দি,
সমস্ত পরবি রিশুিা োিা হারিয়ে োে অরেিাকৃি ভায়ব,

িায়দি রেয়েই দবঁয়চ আরে এই ভােবাসাি েীয়ি।
*****
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রিিীে আমাি
সুন্দি দসই

েীে িািাি মারট
স্বো বয়ন্দযাপাধ্যাে
- ১কাে িাি দথয়ক আমাি কমো রবোোি চাদিটা েীে হয়ে দগয়ে। অথচ কাউয়ক বেয়ি পািরে ো। বেয়ে দিা িািাি
কথাও বেয়ি হে।
গিিায়ি জােোি ধ্ায়ি দাঁরিয়ে িািােসা দদেরেোম। একটা েীে িািা েুটয়ি রগয়ে আমাি দোো জােো দপয়ে দগে।
মহািূয়েযি দোভ দেয়ি িািাটা সটাে আমাি ঘয়িই ঢুয়ক পিয়ো। আমাি পরিপারট সাজায়ো ঘয়ি। মুহূয়িটি ময়ধ্য দারুণ
িায়প প্রাে েেয়সই দগে দেে সমস্ত পারিপাটয। িািাটা িেে আমাি রবোোি উপি। হাঁপায়ি, েীে রিো দপদপ কিয়ে।
িে পাল্টায়ি। আহা বি ক্লান্ত দবচািা। অয়েকটা িাস্তা েুয়ট এয়সয়ে দিা...
প্রথয়ম দভয়বরেোম আরমও দবাধ্হে পুয়িই োয়বা। পুিোম ো। ময়ে হে িািাটা দে আগুয়ে পিরি আরমও দসই
আগুয়েিই। পুিয়বা দকে? িািাটায়ক দদয়ে বি মাো হরিয়ো। দচোয়ি বয়স সািািাি কারটয়ে রদোম। ও রজয়িাক। আমাি
েিম রবোোে ঘুয়মাক রকেুক্ষণ।
সকায়ে ঘুম ভাোি পি ময়ে হে দকাথাে িােয়বা এেে ওয়ক? ঘি মুেয়ি কায়জি মারস আসয়ব। জেোবাি আি ওষুধ্
রেয়ে মা। ওয়ক েরদ দদয়ে দিয়ে দকউ? আিা ওয়ক ো হে েুরকয়ে িােয়বা দকাথাও একটা। রকন্তু রবোোি চাদিটা? দসটা
দিা েীে হয়ে দগয়ে। িািয়চয়ে আজ বিঞ্চ কাউয়ক ঘয়িই ঢুকয়ি দদয়বা ো। দিজা বয কয়ি বাইয়ি বাইয়ি দবিায়বা
সািারদে। কয়েয়জ দগয়ে দকমে হে আজ? গি আটরদে ঘি দথয়ক দকাথাও দবয়িাইরে। কয়েয়জ োওোও হেরে। আজ োই।
িািাটায়ক ডাকোম, “অযাই দিাে, উয়ঠ পয়িা এবং দেোয়ে োওোি দসোয়েই োও।”
িািাটা আমাি রদয়ক রপটরপট কয়ি িাকায়ো।
- রক হে বুেয়ি পািয়ো ো? োরক োওোি দকাে জােগা দেই দিামাি? অন্তি দকাথাও একটা েুরকয়ে পয়িা। আরম দবয়িাব।
দকউ েরদ ঘয়ি ঢুয়ক দিামায়ক দদেয়ি পাে রক হয়ব িেে বয়ো?
িািাটা রক বুেয়ো দক জায়ে। ওি েীে আয়ো রস্তরমি হয়ে এয়ো। আি ও কুঁকয়ি দেয়ি থাকয়ো। আরম ওয়ক বারেয়িি
ওেযায়িি রভিি পুয়ি রদোম। রেরশ্চন্ত। বারেয়িি ওেযাি সাধ্ািেি দকউ হাঁটকাে ো। আেমারি দথয়ক জামা বাি কিোম।
আজ একটা সাদা–কায়ো োপা িাজিারে েংয়েস পেন্দ হে। দেয়সি হািাে আি রেয়চ দহম বিাবি দোট্ট দোট্ট ঘরআ আয়ে।
এটা আমাি েুব দিভারিট দপািাক। আমাে দিজা েুয়ে বাইয়ি দবয়িায়ি দদয়ে মা অবাক হে, ো স্বরস্ত দপে, ো আেরন্দি
হে, রঠক দবাো দগয়ো ো।
- দবয়িারিস?
- হযাঁ। কয়েয়জ োই আজ। অয়েকরদে অযাবয়সট হয়ে দগে।
- রকন্তু িমােয়জঠু দিা কাে রদল্লী দথয়ক রিয়িয়ে। আজ সকায়ে দিাি সয়ঙ্গ গল্প কিয়ি আসয়ব বয়েরেে দে।
- আসয়ি বািণ কয়ি দাও।
- িা রক কয়ি হে উরে রেয়জই গিকাে িাি েটাে দিাে কয়িরেয়েে। আি আধ্ঘআাি ময়ধ্যই এয়স পিয়বে।
- আমাি দকাে উপাে দেই। কয়েয়জ দেয়িই হয়ব। পায়সটয়টয়জি অবিা রক হয়েয়ে বয়োয়িা?
বাবা েবয়িি কাগজটা দুহায়ি েুয়ে ধ্য়ি দটরবয়ে বসয়ি বসয়ি বেয়ো, “মা এি কয়ি বেয়ে, আজয়কি রদেটা বিং
দেয়িই দদ ো রমরষ্ট। কাে দথয়ক োস। দটয়ে ক্লাস কিয়ে দদেরব দকাে অসুরবধ্াই হয়ি ো। আি দিমে েরদ দদরেস িাহয়ে
আরম ো হে িমােয়ক রদয়ে একটা দমরডয়কে সারটটরিয়কট করিয়ে দেয়বা।” েবয়িি কাগজটা একটা ডাো দমো পারে হয়ে
দগয়ে। িযায়েি হাওোে অল্প অল্প ডাো োিয়ে। বাবাি হায়ি আটয়ক ো থাকয়ে রেঘটাি উয়ি দবরিয়ে দেি।
- দস দিা রময়থয কথা বো হে িাহয়ে।
- দকে ? রময়থয হয়ি োয়ব দকে? দিাি রক িিীি অসুি রেে ো এ’করদে?
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- ো ...কই...য়িমে দিা রকেু েে।
- ওই হে আি রক। কথা দিাে। আজয়ক আি োস ো।
আয়িকটা দচোি দটয়ে বাবাি উয়ল্টারদয়ক বয়স পিোম আরম। মা দসাোরে বডটাি দদওো সাদা দুয়টা রডয়স আমাি
দব্রকিাে রদয়ে দগয়ো। দব্রকিাে মায়ে জযাম মাোয়ো পাউরুরট, রডমভাজা আি আয়পয়েি টুকয়িা। আয়পয়েি একটা দোট্ট
রকউব িয়কট দগঁয়থ িুেয়ি িুেয়ি রজজ্ঞাসা কিোম, “একটু রকেু হয়েই দকে িমাে দজঠুয়ক ডায়কা দিামিা!”
িমােয়জঠু বাবাি বযু। িমােয়জঠু ডাক্তাি। ময়োরবদ। আমাে মায়ে মায়ে দদেয়ি আয়স। মায়ে মায়ে আমায়ক িমােয়জঠুি
দচম্বায়ি রেয়ে োওো হে। দচম্বািটা ওঁোি বারিয়িই। আি বারিটা আমায়দি বারি দথয়ক দচাদ্দ রমরেট দিি দসয়কন্ড বাই কাি
(েরদ চরল্লি রকরম পাি আওোি দিয়ট চাোয়ো হে আি েরদ দকাে জযায়ম বা রমরেে-রটরেয়ে আটয়ক ো পিয়ি হে)।
- মা আরম রেয়জি ঘয়ি রগয়ে োই?
মা দবাধ্হে বািণ কিয়ি রগয়েরেয়ো বাবা থারময়ে রদয়ে বেে, “হযাঁ হযাঁ - ো ো। দজঠু আসয়ে ো হে দিাি ঘয়ি পারঠয়ে
দদয়বা।”
আমাি রবোোি চাদি েীে হয়ে আয়ে।
- ো দিকাি দেই, ঘিমে রজরেসপি েিায়ো। আমাে দডয়কা, আরমই চয়ে আসয়বা। আি ইয়ে ... আজয়ক আমাি ঘি
দমাোি দকাে দিকাি দেই। রজরেসপি এরদক-ওরদক হয়ে দগয়ে আমাি েুব অসুরবয়ধ্ হয়ব। মায়ক কথাগুয়ো বয়ে
আরম ঘয়ি চয়ে এোম। রক জারে িািাটাি রেয়দরটয়দ দপয়ে দগে রকো!
িািাটা রকন্তু রকেু দেয়ো ো। রক োে ও জােয়ি পািয়ে ভায়ো হি। আসয়ে আমিা দিা দিমে কয়ি করমউরেয়কটই
কিয়ি পািরে ো এয়ক অপয়িি সয়ঙ্গ। পািয়ে ওয়ক বেিাম, আরমও িািাজীবে চাই। এভায়ব আি ভায়ো োয়গো। শুধ্ু
আটয়ক থাকা অদৃিয োঁচাে। এই হাওো, এই মারট, এই আকাি সবই আমাি। অথচ আরম ওয়দি েই। একটা পারে দেভায়ব
আকাি বািাসয়ক গায়ে মায়ে, আরম পারিো। আরম িািাজীবে চাই। উন্মুক্ত, রদিাহীে, দবগবাে িািাজীবে। দিজাে দটাকা
পিয়ে। মায়ে মা ডাকয়ে।
- োই মা ।
- হযাঁ এয়সা, দজঠু এয়সয়েে।
আরম ঘি দথয়ক দবরিয়ে সাবধ্ায়ে দিজাটা বয কয়ি রদোম। রবোোি চাদিটা এেয়ো েুব েীে হয়ে আয়ে।
- হযায়ো ইোং দেরড! দিামাি দেসটা দিা দারুণ।
- থযাংক ইউ ।
আি রক বেয়বা! িমাে দজঠুি সয়ঙ্গ কথা বেয়ি দগয়ে আমাি হাঁপ ধ্য়ি োে। উরে এটা দসটা জাোি েয়ে আমাি ময়েি
দগাপে সুিঙ্গগুয়োয়ি ঢুয়ক দেয়ি চাে। আরম জারে। রকন্তু িমাে দজঠু ভায়ব আরম দবাধ্হে রকেু বুেয়িই পািরে ো। আরম
সবই বুরে। বুেয়ি দপয়ি মরজটমারিক উত্তি রদই। িমাে দজঠু দসটাই দবায়ে ো। রহরহ। কেয়ো রঠকঠাক উত্তি রদই, কেয়ো
ইয়ি কয়ি দবরঠক। আমাি ময়েি সুিঙ্গগুয়ো আমাি একাি। কাউয়ক দসোয়ে ঢুকয়িই দদয়বা ো। িমাে দজঠু বিাবয়িি
ময়িা আমাি সয়ঙ্গ হাবরজ-গাবরজ গল্প জুয়ি রদয়ো। গয়ল্পি েয়ে আমায়ক দজয়ে দেওোি শুঁিগুয়ো ময়েি সুিয়ঙ্গ দঢাকাবাি
দচষ্টা। কদাকাি শুঁি সব। আরম গল্প শুেরে। হাসরে। উত্তি রদরি। আি দদেরে শুঁিগুয়ো দকমে ভুেভাে এয়োয়ময়ো গয়িট
ঢুয়ক পিয়ে।
- িমােদা একটু চা োে...
মায়েি মুেটা েুব শুকয়ো আি ক্লান্ত দদোয়ি। মাি হায়িি দে’ি উপি চা, দোেিা রবরস্কট, কাজু আি রমরষ্ট। কুরি রমরেট
চয়ে দগয়ো? এিময়ধ্য! িমাে দজঠু দস ধ্িয়েি দোক েে োিা ‘অযায়িা রকেু দকে এয়েয়েে’ বয়েও প্ররিরট রবরস্কট, প্ররিরট
কাজুবাদাম আি প্ররিরট রমরষ্ট দিষ কয়ি দিয়ে। িমােয়জঠু চায়েি সয়ঙ্গ মাি একটা দোেিা রবরস্কট োে। প্রয়িযকবাি।
- এবাি আমাে উঠয়ি হয়ব দকেো আমাি দসিে এেে দিষ হয়েয়ে। ো থাকয়েও চয়ে। িাোিা বাবা–মায়কও দিা
রচন্তা দূি কিাি জয়েয প্রশ্ন রদয়ি হয়ব।
- িমােয়জঠু, আরম িাহয়ে এেে উপয়িি ঘয়ি োই? িুরম মা আি বাবাি সয়ঙ্গ আড্ডা দাও দকমে?
দজঠু রবরস্কয়ট কামি বসায়ি বসায়ি মাথা দহরেয়ে হাসয়েে। মায়ে আরম দেয়ি পারি।
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পায়িি ঘয়ি এয়স দদওোয়ে প্রাে কাে রমরিয়ে দাঁরিয়ে িইোম। োরেকক্ষণ ওিা িাজেীরি, অরিস, আবহাওো ইিযারদ
ইিযারদ রেয়ে বয়ক রিওি হয়ে রেয়ো আরম আয়িপায়ি দেই। িািপি প্রথম প্রশ্নটা েুঁিয়ো মা।
- দকমে দদেয়েে?
- সরিয বেয়ি েুব একটা ইম্প্রুভ কয়িয়ে িা েে। এবাি করদ্দে?
- আটরদে একটাো...বাবাি গোি স্বয়ি উৎকণ্ঠাি দধ্াঁো দধ্াঁো িে।
- রবয়েরভোি রক আয়গিবায়িি ময়িাই?
- বেয়ি পারিস। কাউয়ক ঘয়ি ঢুকয়ি দদয়ব ো আি রেয়জও দবয়িায়ব ো এক রমরেয়টি জয়েয। োওোয়ো–দাওোয়ো
এি সমসযা হয়ে পয়ি ... এি ময়ধ্য জারেস, একরদে আরম দজাি কয়ি ঢুয়ক পয়িরেোম ওি ঘয়ি। দসরদে রক কািয়ণ
দক জায়ে দিজা রভিি দথয়ক বয রেয়ো ো।
- হু। রক দদেরে?
- অযকাি ঘয়িি রঠক মােোয়ে চুপ কয়ি বয়স আয়ে। জােোে রেটরকরে দদওো। পদটাগুয়ো পেটন্ত দটয়ে দিয়েয়ে।
ঘয়িি রভিয়ি ঢুকয়ে দিাি ময়ে হয়ব সমেটা দবাধ্হে সয়য সািটা–টাটটা, অথচ বাইয়ি িেে েটেয়ট দুপুি।
আমায়ক ঢুকয়ি দদয়েও েিয়ো ো, রকেু বেয়োও ো। ওইিকম অদ্ভূিভায়ব বয়স িইয়ো। োরেকক্ষণ সবাই চুপচাপ।
- ওষুধ্গুয়ো রঠকমি োওোে দিা বউরদ?
- একদম রেেম কয়ি িমােদা। দেমে দেমে আপরে দপ্রস্ক্রাইব কয়ি রদয়েয়েে। মায়েি গোটা দভজা দভজা দিাোয়ো।
- দদে সুকান্ত, আই দডাট ওোট টু রডসকায়িজ ইউ...আসয়ে আরম েিবাি ওয়ক রেয়ে বয়সরে, িিবািই ময়ে
হয়েয়ে রি ইস অযাে অযাবয়সারেউটরে ইয়টরেয়জট গােট। দকাে অযাবেমটারেরটি সাইেই দেই। িবু বেরে িুই ওয়ক
ডক্টি রচটরেয়িি কায়ে রেয়ে ো। টু দটে ইউ অয়েেরে, এই দকসটায়ি আরম একদম ধ্াঁধ্াে পয়ি দগরে দি। একটা
রচরঠ কয়ি দদব, রেয়ে োস সুরবয়ধ্ হয়ব।
মায়েি দিাঁপায়োি আওোজ দপোম।
- বউরদ, বউরদ শুেুে; দভয়ে পিয়বে ো রিজ। অযায়ডায়েয়সট রপরিেয়ড দকাে দকাে দেয়েয়ময়েি এিকম হে আবাি
রঠকও হয়ে োে। রমরষ্ট বুরদ্ধমিী দময়ে। আপরে রেয়জই দদয়েয়েে আই রকউ দটয়ে ওি দস্কাি অযাবাভ অযাভায়িজ।
িাোিা কয়েয়জ ওি দিজাল্ট কি ভায়ো। সবসমে প্রথমরদয়ক থায়ক। আপরে রচন্তা কিয়বে ো। আরম ওয়ক সবয়চয়ে
ভায়ো ডক্টয়িি কায়ে পাঠারি।
- আমাি দিা একটাই দময়ে িমােদা।
- রঠক আয়ে, ওি দিমে রকন্তু রকেু হেরে। আসয়ে আরমই রঠক ধ্িয়ি পািরেো িাই ডক্টি রচটরেয়িি কায়ে দিিাি
কিরে। এয়ি ভে পাবাি রক আয়ে?
দদওোে দথয়ক সয়ি এোম। মা দভয়ে পয়িয়ে। কাঁদয়ে েুব। আিা, মায়ক রক এেে বো োে দে আমাি কায়ে একটা আস্ত
িািা আয়ে?
-২রবয়কয়ে পায়কট ঘুিয়ি দগোম। অরিয়িি সয়ঙ্গ দদো হে। ওয়ক আরম প্রােই দকাে ো দকাে দময়েি সায়থ দদরে। আজ
অবিয ওি বযায়সট হাউন্ডয়ক দঘািায়ি রেয়ে এয়সয়ে সয়ঙ্গ কয়ি।
- হাই রমিাঙ্গী...
- হাই...
- েে টাইম দো রস ।
হাসোম।
- রক বযাপাি আজ কুকি
ু টায়ক সয়ঙ্গ এয়েে?
- দহই...য়ডাট দস কুকুি? হাি দেম মেয়িা। দকে আেয়ি পারিো? রেেম দেই োরক?
- িুরম দময়েয়দি দঘািায়ি দবরি ভায়োবায়সা। অবিয এও দময়ে েরদও...ইয়ে আবাি হরেউড োয়িি োয়ম োম দিয়েে।
- অরিি দজায়ি দহয়স উঠয়ো। দকাোেইট আ দিাগ, ইজ েট ইট?
রকেু বেোম ো। অরিয়িি শুঁি দেই। েে আয়ে। ওি সয়ঙ্গ দেসব দময়েিা দঘায়ি িায়দি বুয়কি মারটয়ি আঁচি, কাটাকুরট
দদেয়ি পাই। আমাি সয়ঙ্গ ও েূব বযুত্ব কিাি দচষ্টা কয়ি। দেমে এেে কিয়ে।
- দিামাে এি শুকয়ো দদোয়ি দকে? িিীি ভায়ো দেই?
- গিয়ম দবাধ্হে ।
- ইোহ, দহরভ গিম পয়িয়ে িাই ো? চয়ো দকাথাও বয়স দকাল্ড রেংকস োই।
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- দো থযািস ।
- ভে দেই। ঘুয়মি ওষুধ্ রমরিয়ে দিামাে রকডেযাপ কিয়বা ো।
- েকেয়ক দাঁি দময়ে হাসয়ো অরিি।
- রিজ রিরিউজ কয়িা ো। েুব মেোিাপ হয়ব িাহয়ে আমাি। ইউ দো আজ আমাি বাথট দড।
- হযারপ বাথট দড। িাহয়ে এভায়ব পায়কট ঘুয়ি দবিাি দকে?
- রবকজ আই হযাভ দো ওোে টু দসরেয়ব্রট মাই বাথট দড উইথ।
- দিামাি বাবা মা?
- আউট অি টাউে ।
এিকম বাথট দড অরিয়িি বেয়ি কটা হে দক জায়ে! আমিা মে আমুয়ি ঢুকোম। িাোিা এই মূহুয়িট দিা আমাি রকেু
কিািও দেই।
- রক োয়ব বয়ো?
- শুধ্ু ঠাণ্ডা রকেু।
- ো-আ–আ িা রক কয়ি হে?
অরিি দুয়টা কারট কাবাব, দুয়টা ব্ল্যাক িয়িে আি দকায়কি অডটাি রদয়ে আমাি সাময়ে দচোি দটয়ে বসয়ো।
- আিা রমিাঙ্গী, আমিা একই রবরল্ডং এ থারক, কি দোট বয়েস দথয়ক আমিা দুজে দুজেয়ক রচরে, অথচ আমায়দি
ময়ধ্য দকাে বযুত্বই গয়ি উঠয়ো ো। আোম দসা রকে টু দমক দেন্ডস উইথ ইউ...ইউ আি দসা রডিায়িট েম দ
আদািস...
কথাটা দবাধ্হে সব দময়েয়কই আোদা কয়ি বয়ে অরিি।
- রকন্তু িুরম আমায়ক ভীষণ অযাভয়েড কয়ি োও। রঠক বেরে?
শুঁি েে। রেেক রজজ্ঞাসাি জয়েয রজজ্ঞাসা কিা।
- দসটা দিা িুরম জায়োই।
অরিিয়ক কয়েক রমরেয়টি জয়েয উদাস দদোয়ো। কায়চি পাল্লাি বাইয়ি িারকয়ে িইয়ো ও। িািপি মাথা ঘুরিয়ে রজজ্ঞাসা
কিয়ো, “দকে বয়ো দিা?”
- অেয দময়েিা কয়ি ো বয়ে ।
অরিি আমাি রদয়ক মাথা েুঁরকয়ে বয়সয়ে। ওি দচায়ে এেয়ো েকমক কিয়ে থিমি ভাবটা।
- িুরম রক আমায়ক কযাসায়োভা ময়ে কয়িা?
আমাি ভাে োগয়ে ো। মে আমুয়িি কাচয়মািা রবোরসিা, কায়চি দিায়কস, দিায়কয়সি রভিি আটয়ক আয়ে পারেটাি
ডাো, বুক, পা। দগাোরপ, সাদা, বাদামী, কমো িয়েি স্বাদুিা-রকিু ভাে োগয়ে ো। বারি োয়বা। িািাটাি জয়েয মেয়কমে
কিয়ে েুব। দকমে আয়ে ও? বারেিচাপা পয়ি ময়ি োেরে দিা? অরিি কারট কাবায়বি দিটটা সরিয়ে হঠাৎ আমাি দুয়টা
আেুে েুে
ঁ । েুঁয়েই বেয়ো, “রবশ্বাস কিয়ব ো জারে রমিাঙ্গী, আমাি দকাে সরিযকায়িি বযু দেই।”
(এসব কথা দময়েয়দি দসরটয়মটাে কয়ি দিায়ে, অরিি দিা দসটা জােয়বই)।
- িুরম আমাে দিবে টাইপ রকেু ভাবয়ি পায়িা রকন্তু আরম িা েই। দিামায়ক দিা অয়েকরদে ধ্য়ি দদেরে, িুরম এি আোদা।
েট দয রেয়ভাোস কাইন্ড। দিামায়ক আরম ভীষণ অযাডমাোি করি িুরম রক িা বুেয়ি পায়িা?
আরম রকেু বেোম ো। হািও সিাোম ো। এগুয়ো হেয়িা অরিয়িি েযান্ডাডট কথা। েুব দচষ্টা কয়ি োয়ি দেয়েটা। েেগুয়ো
দকমে চকচয়ক হয়ে উঠয়ে। রকন্তু আমাি বুয়ক দিা মারট দেই অরিি। হাজাি দচষ্টা কিয়েও েয়েি কারিকুরি কিয়ি পািয়ব
ো। দকায়কি দবািেটা দিষ কয়ি োবািগুয়ো ো েুঁয়েই উয়ঠ দাঁিাোম।
- বারি োয়বা অরিি, থযাকংস িি দয দকাক আি দিাে দিামাি বড্ড দবরি িািা। হুটহাট কয়ি এভায়ব পেসা েিচ কয়িা
ো।
-৩িায়ি সবাই ঘুরময়ে পিয়ে আরম বারেয়িি ওেযায়িি রভিি দথয়ক িািাটায়ক দবি কয়ি আেোম। একটা আস্ত িািা
আমাি হায়িি মুয়ঠাে। িুে দেভায়ব িুয়ট ওয়ঠ, দসভায়ব িুয়ট উঠয়ো ও আমাি মুয়ঠাি রভিি। রদয়েি দবোে ওয়ক েুব
িযাকায়স দদোরিে। এেে ওি েীে িেটা দারুণ জ্বেজ্বয়ে। আমাি েীে রবোোি চাদয়ি ওয়ক দেয়ি রদয়িই চাদিটা আিও
উজ্জ্বে েীে হয়ে উঠয়ো। িািাটা আমাি োয়টি উপি অরিিভায়ব ঘুিপাক দেে োরেকক্ষণ। িান্ত দচায়ে িাকায়ো আমাি
রদয়ক। আরম অমরে আরম বুেয়ি পািোম আমাি বুয়কি গভীয়ি দকাথাও একটু মারট আয়ে – এই িািাটাি জয়েয। রকন্তু
কেে জন্মায়ো এই মারট! আরম জােয়িও পািোম ো! মহাকায়ি হেয়িা ওি সংসাি আয়ে, সন্তােও। ও পথ ভুয়ে আমাি
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কক্ষপয়থ ঢুয়ক পয়িয়ে। ওি স্বয়ে আরম। ওি গায়ে হাি দিয়ে বেোম, “িুরম োও। দিামাি পরিবায়িি কায়ে রিয়ি োও।”
িািা রকেু বেয়ো ো। োক ডুরবয়ে আঘ্রাণ রেে আমাি চুয়েি। আরমও ওয়ক জরিয়ে ধ্িোম আি রেয়জই একটা িািা হয়ে
দগোম। দিষিায়িি রদয়ক, েেে আকায়িি রেকরমক অস্পষ্ট হয়ে োেরে... ওয়ক জােোি কায়ে রেয়ে দগোম। হাট কয়ি
েুয়ে রদোম কায়চি পাল্লা। আমাি চুেটা দঘঁয়ট রদয়ে একটু মাোমে িারকয়েই ও োোপয়থি িাস্তা ধ্িয়ো। আরম জােোি
ধ্ায়ি দাঁরিয়েই িইোম েিক্ষণ ো েীে িািাটা দোয়টা হয়ি হয়ি অসংেয আয়োি রবন্দুি একজে হয়ে রমরেয়ে দগে।
আরম জারে ও একরদে আবাি রিয়ি আসয়ব আমাি কায়ে। এই জােোে। অয়পক্ষা। এই িব্দটায়ক দকউ রক উয়পক্ষা কিয়ি
পায়ি?
এেে আমাি চুে ভরিট গুঁয়িা গুঁয়িা িািাি আয়ো। দপদপ কয়ি জ্বেয়ে। জােো বয কয়ি রবোোে বসয়িই দদরে
রবোোি চাদিটা আবাি কমো হয়ে দগয়ে।
*****
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িািদীো
মেীষা সাধ্ুোঁ
দপন্ডুোমওোো বি দদওোে ঘরিটা রটক রটক কয়িই োরিয়ো স্বীো িায়ি ঘুয়মায়ি োবাি সমে। বি
দিরডওটা িয়েয়ে ঘরিি রেয়চ কায়ঠি িায়ক,

হায়িি পিিী একটা কুিে রদয়ে ঢাকা। েীে রডমোইটটাি আয়ো

রমটরমট কয়ি সািাঘয়ি েরিয়ে পয়িয়ে৷ আি একটা দোট অযাোমট ঘরি বারেয়িি মাথাি ওপি কয়িই দিয়েরেয়ো
স্বীো। দভাি চািয়ট বাজয়ি পাঁচ কয়ি দিয়ে রদয়েরেয়ো োয়ি উয়ঠ মুে ধ্ুয়ে একদম দজয়গ দথয়ক মহােো
শুেয়ি পায়ি, ো হয়ে মায়ে মায়ে ঘুরময়ে পিয়ব। প্রথম দথয়ক ো শুেয়ে ভায়োই োয়গ ো। পুয়জাি আেয়ন্দি
শুরুটা এটা রদয়েই দিা হে। আি এবাি পুয়জায়ি িহি দেয়ি একদম োেমারটি পল্লীয়দয়ি। সবাই রময়ে দসটা
উপয়ভাগ কিায়ি আেন্দটা আয়িা দবয়িই োে। দুই োোয়পাো রেয়ে স্বীোি মা আজই দুপুয়ি িাি বায়পি বারি
এয়সয়ে মাদুগটাি ময়িা। িেে দথয়ক সািা বারি দারপয়ে দবিায়ি করচকাঁচাি দে। ঘুয়মায়ি োবাি আয়গ অবরধ্
েুেসুরট মাো ভায়োবাসাি েগিাও হয়েয়ে দুবাি। সবাি েিুে জামা দদোয়োি আগ্রয়হ সািা সয়যযটা দকয়টয়ে।
িায়ি দেয়ে সািারদয়েি ধ্কে মুেয়ি ‘ িািািারি শুয়ি োও’ ...এই রমরষ্ট আয়দি এয়সয়ে বিয়দি দথয়ক। রবোো
দিরড। োয়টি ওপয়ি বাচ্চায়দি পসেযবারহেী। িািভািী গোে ওরদক দথয়ক হাঁক এয়ো- “ এবাি ঘুয়মা সবাই,
কাে

দভায়ি

উয়ঠ

বারক

গল্পটা

কিরব

দিািা।”অগিযা!

মামাবারিয়ি…বকমবকম ো কিয়ে রক ঘুম আয়স?

কিরদে

পি

সবাই

একসায়থ

হয়েয়ে

দজাি কয়ি দচাে রটয়প ঘুয়মাবাি দচষ্টা কিয়ো ওিা

ভাইয়বায়েিা। রকন্তু িাও দুষ্টু হািগুয়ো এ ওয়ক রচমরট কাটয়ে অযকায়ি চুরপ চুরপ। স্বীো দদেয়ো আয়স্ত আয়স্ত
সবাই চয়ে োয়ি ঘুমপিীয়দি দদয়ি। িািপি রেয়জও কেে...।
অযাোমট বাজাি আয়গই স্বীো উয়ঠ বয়স থায়ক বারস মুয়েই। পায়িই অয়েক িাি কয়ি গয়ল্প মিগুে
ওিা রিে মাসিুয়িা ভাই দবাে ঘুয়ম কুম্ভকণট এেে। বাইয়ি দেয়ি হয়ে বি িাো দোোয়ো দগটটা দোো িাি
একাি পয়ক্ষ সম্ভব েে। িাোিা এি অযকায়ি বাইয়ি দদেয়েই ভে ভে কয়ি! রবিাে দদওোে ঘরিটাও রেেুম
দভয়ে ঢং ঢং কয়ি চািয়ট ঘটা বাজায়ো। স্বীো রকেুক্ষণ আয়গই দটি দপয়েয়ে দাদুি দজয়গ ওঠা,
চাোয়ো। দিরডওয়ি িঙ্খধ্বরে রদয়ে দদবীপক্ষ শুরু হয়ো।
ময়ে…।দীপু, পাপাই,

েুমু,

দিরডও

শুরুি দথয়কই রক িকম অেুভরূ ি দেয়ে োয়ি িিীয়ি

ভাই সবাই অয়েক িাি অবরধ্ গয়ল্পি পি আিাম কয়ি ঘুয়মায়ি। োয়টি রেয়চ

েম্বা একঢাো রবোোে মা মারসিা দকউ দকউ একটু েিাচিা কিয়ে - িাি মায়ে ওিা দজয়গ আয়ে। স্বীো
দদেয়ো রদরদমা একবাি উয়ঠ েিুে হওো সাক্ষীয়গাপাে জয়পি মাোটা সয়ঙ্গ রেয়ে বািান্দাে বসয়ো,

দেে

ডাবে পুণয কিয়ে।এই ভাইয়বােগুয়ো সদাহাসযমে রদরদমা দক দেে মাই রডোি ময়ে কয়ি েুব দুষ্টুরম কয়ি।
োমোো ধ্েয! আেন্দমেী। আি এই দগাটা পরিবািটা সরিযইয়িা রিয়বিই! দবি দারুণ রবষে বয়ে ময়ে হয়ি
স্বীোি।
মহােো এরগয়ে চয়েয়ে প্রায়ণ দোঁো োগায়ো মরহমাে। সংগীি ভায়ষয এ দকাথাে আয়ে ভুয়ে োয়ি
স্বীো। জীবন্ত হয়ে উঠয়ে মরহষাসুি েুদ্ধ। অেয সকােগুয়ো দকে এমে মাোমে হয়ে ওয়ঠ ো! িেে বারিয়ি
বাবাি দবজাে ধ্মক দেয়ে ঘুম দথয়ক উঠয়ি হে পিয়ি বসাি জেয। প্রাে দদিঘটা দকয়ট দগয়ে স্বীো অেয
সবাি সায়থ আগমেীি ভােোগাে

দভয়স দগয়ে। পায়ি দোট বযায়টরেেেিা েিাচিা কিয়েও সামােয েুটুসোটুস

োিা মুগ্ধ হয়ে বি হয়ে িয়েয়ে। রূপং দদরহ, জেং দদরহ শুরু হয়ো মায়ে মহােো দিয়ষি মুয়ে আি দভায়িি
আয়ো িুয়ট উয়ঠয়ে চারিরদয়ক।
- আয়ি চে চে! কেে োরব? আজ আি িুে পায়বাো! স্বীোি দথয়ক বেয়স মাসকয়েয়কি দোট দীপু
িািা রদয়ি।
- িুই এয়গা ো,

আসরে দি বাবা!

- এই দিায়দি দময়েয়দি ো. . .

এি সমে োয়গ দবয়িায়ি!
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- উিি,

দবরি বরকস ো। জারেস আরম বি দিাি দথয়ক।

- হুহ…কি বি রদরদয়ি!
- আয়ি,

মহাোো শুেয়ি রগয়েই দিা একটু…।

- হযায়ি,

দিািা রক আজ আমাি িুে আেরব ো? ওরদক দথয়ক রদরদমা হাঁক পািয়ো ৷

- হযাঁ, োরি দগা োি, বয়েই স্বীো েুটয়ো।
এই সমেটাে একটু দূয়ি বয়িা মাঠটাি দমাটা রিউরে গােটা দথয়ক সবাই িুে পািয়ি োে। মগডায়ে
উয়ঠ গায়েি ডােটা োিায়ে এমে পুষ্পবৃরষ্ট শুরু হে... স্বীো অবাক ভায়ব িারকয়ে এই অপূবট দৃিয দদয়ে রকন্তু
িাি দিাভাে হারিয়ে দগয়ে চেয়ব ো… টপাটপ সারজয়ি িুে ো কুয়িায়ে িা অেয দয়েি দোয়ক রেয়ে দেয়ব।
এটািও ভাগ আয়ে,

দেোয়ে দে ডাে ধ্য়ি োঁকা দদয়ব িাি রেয়চি িুেগুরে িায়দি দয়েি।

দবি মজাি ো! পুয়জাি েুরটি শুধ্ু দভািগুয়ো েে সািাটা রদে এভায়বই আেয়ন্দ কাটয়ে স্বীোি। দো
পিাশুয়ো দো বকা শুধ্ু মামািবারিি আবদাি!
দোটা দে ো েুরি িাই কিয়ব!
েুরিি হাওো, েিুে দহোিবযান্ড,
আইসরিম,

চপ,

দবগরে,

মাগুয়োও রেয়জয়দি দবায়েি গ্রুপ রেয়ে বযস্ত। মায়ে স্বীোয়দি

অবয়িয়ষ পুয়জাও এয়স দগে। চারিরদয়ক পযায়ন্ডে, আয়ো,
রক্লপ,

ঘুগরে,

িােপািাে আেুিদয়মি গয,

েিুে জামা,

ঢায়কি বাজো,

পভিয়বি বারিয়ি পিিী দস্পিাে েিম

েিুে জুয়িাি দিাস্কা কি রক!

এ বারিি কয়েকরট বারি

পয়িই পুয়জা মণ্ডয়প দিাজ সকােয়বো হারজি হে স্বীো রদরদমাি সায়থ। এ পুয়জায়ি েরবি পদটাে আঁকা মায়েি
দকায়ে গয়ণি আি পায়ি রিব। ধ্ুি! এ আবাি দকমে পুয়জা! অবিয আি একটু এয়গায়েই টাো টাো দচায়েি
দুগটা পরিবাি মণ্ডয়প িয়েয়ে। পুয়জাি সয়যযগুয়ো একসায়থ দেবে রময়ে ঠাকুি দদেয়ি োওো। এই ক’ রদে
বাইয়িি আকািটা দেে েীে িয়ে দকউ চুরবয়ে রদয়েয়ে। আি সাদা দমঘ রক সুন্দিই ো োগয়ে

দদেয়ি।

দভায়িি রিউরে পুয়জাি থাোে রেয়জয়ক রেয়বদে কিাি জেযই অয়পক্ষা কিয়ে দেে! আি ওই মাদুগটাি দচােটা!
দকমে একটা দঘাি োরগয়ে দদে,

িাকায়েই... স্বীো দগাটা পৃরথবীটাি সুন্দি রূপই দদেয়ি পাে,

কায়ে বায়জ

মহােোি সুি। অঞ্জরে দদওোি সমে েুব রভয়ি দঠয়স একদম দচয়ে োরিয়ো ওি দোট্ট িিীি। স্বীোি পায়িই
রুক্ষ চুয়ে,

প্রাে বাদারম গায়ে কিগুয়ো বাচ্চা দাঁরিয়ে। ওয়দি আয়গও দদয়েয়ে এ বারিি পায়িই দোট দোট

মারটি বারিগুয়ো দি ধ্ুয়ো বারেয়ি দেেয়ি। হয়ব গরিব মােুষ... ো দিা বারিগুয়োি! দকায়ো দসৌন্দেটই দেই।
রকন্তু আজ দেমে দহাক েিুে একটা জামা চরিয়ে মণ্ডয়প চয়ে এয়সয়ে। একটু অস্বরস্ত োগরেয়ো ওয়দি সায়থ
একদম দঘঁয়ষ দাঁিায়ি,

রেয়জয়ক আি ওয়ক আপািমস্তক দদয়ে দেে স্বীো রকন্তু অঞ্জরেি সমে মায়েি মুয়েি

রদয়ক িারকয়ে ওইসব ভুয়ে রগয়েরেয়ো দস। ভুবেয়মারহেী মায়গা,

এমে অরেন্দযসুন্দি মৃন্মেী রূপ- এসব রূপক

অবিয িেে জাো রেে ো স্বীোি। িেে মে দকমে কিা ময়ে হয়িা। রক িকম দিােপাি।
- রক গ...িুমাি োরিেয়ক রচোই োয়ি ো দে! কবয়ক এয়ো উোিা?

রদরদমায়ক রজয়জ্ঞস কিয়ো রদরদমাি

ময়িা আি একজে স্বীোয়ক দদয়ে।
- হ...এই দিা এয়ল্লা মহােোয়ি!
– ভাে। িুমিা কইেকািাি রবরট বয়ঠ,

িুমায়দি রক এোইেটা ভায়ো োগয়বক!

- পূজাি রদে বয়ট... বায়পি ঘি আসয়ে উোয়দিও ভায়ো োয়গ,

আমায়দিও... রদরদমাি মেভিা উত্তয়ি হারস

েরিয়ে পয়ি স্বীোি। অষ্টমীয়ি এোয়ে দুগটাপূজাে বরে দদওোও হে! শুয়েই দিা ভে দপে স্বীো। পয়ি শুেে কুময়িা বা
আে এি বরেি কথা। রবষ্ণুপুয়িি দেমাদে কামায়েি আওোজ শুয়ে িািপি োরক সািা জােগাে বরে শুরু হে। পুয়জাি
চািয়ট রদে দেে রকভায়ব দকয়ট দগে এক পেয়ক। দদেয়ি দদেয়ি পুয়জাি রদে দিষ। রবদায়েি রবষণ্ণ সুি। রকন্তু
দকে? পুয়জা দিষ িাই! োরক আবাি বারি রিয়ি দবারিং পিাশুয়ো কিয়ি হয়ব িাই! আসয়ে পয়িিটাই। আজই
দুপুিয়বো পােরক কয়ি মায়েি কোয়বৌ রবসজটে হয়ব দসই দূয়িি েদীয়ি। ভাইয়বােয়দি সঙ্গ দপয়ে দজাি কয়ি
বিয়দি কায়ে আবদাি- দেয়িই হয়ব রবসজটয়ে। িায়দি িহুয়ি জীবয়ে এমে আয়গ কেয়ো দদয়েইরে। গল্প কয়ি
ো হে োই বেয়ি পািয়ব স্কুয়েি বযুয়দি… রকন্তু এ এক রবরচি স্বাদ দিা! আি পিয়বি দিষটুকু রেংয়ি ো
রেয়ে সম্পূণটই হে ো!

পােরকয়ি কোয়বৌ উরঠয়ে িাি দদো রমরেয়েি ময়িা কয়ি কাঁচা পথ রদয়ে এগরে

ওগরে রদয়ে েদীি রদয়ক এয়গায়ি রবসজটয়েি বাজো। দময়ঠা পয়থ সবাি োরে পাগুয়ো দকমে োে হয়ে
উয়ঠয়ে। দবি উপয়ভাগ কিয়ে স্বীো আি িাি ভাইয়বায়েিা। গায়েি সায়থ সায়থ এরগয়ে চয়েয়ে পােরক... েদীয়ি
কোয়বৌ রবসজটে রদয়ে আবাি োরে ময়ে রিয়ি আসা বারিয়ি। দোটিা বিয়দি প্রণাম কিয়ে মাথাে দুহাি
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দিয়ে আিীবটাদ কিয়ি দদয়ে টুক কয়ি প্রণাম দসয়ি রেয়েয়ে স্বীোও। দদোয়দরে দোয়টা হািগুয়োিও টপাটপ
বিয়দি পায়ে হাি রদয়ে প্রণাম সািাি ধ্ুম পয়িয়ে ঘিমে।
পুয়জাি েুরটি দু’রিেরদে পি ঘয়িি োয়গাো দিিে দদাকায়ে চেয়ে রবরিবাটা। মায়ে একটা দিজা
আয়ে ওই দদাকায়ে োবাি রকন্তু ঘয়িি দভিি রদক রদয়ে িা বয কিা আয়ে ইয়ি কয়িই। োয়ি দদাকাে আি
বারি আোদা থাকয়ি পায়ি। একরট দোট্ট জাোো আয়ে মায়ে মায়ে চা সািাই কিাি জেয৷ পদটা রদয়ে ঢাকা।
ওোয়ে িাঁকা সময়ে মুে বারিয়ে কেয়ো সেয়ো দদাকােদারি দদয়ে স্বীো। েুব মজা োয়গ। ইো বয়িা পাল্লাে
বস্তা বস্তা চাে গম মাপা হয়ি। রক িরক্ত ো ওই দোকটাি! অয়ত্তা রকেু িুেয়ি পায়ি। দসরদেও হঠাৎ এমরে
দোট্ট জাোোটাে চুপচাপ মুে দিয়েরেয়ো স্বীো িিমাস ময়িা জে রদয়ি রগয়ে। অয়েক েম্বা োইে,

দোংিা

জামাকাপি পিা দোকগুয়োি সায়থ রজরেস দদওোি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ দবি গল্প কিয়ি দদেয়ে দদাকােদািয়ক।
- বংিী,

দকমে আে?

- আি আরে গ বাবু,

পিব দগে... টাোটারে... বারিয়ি রবরট,

জামাই…

- হ... আি বইেয়ি হয়বক োই... হা োও চাে টা একটু দবরস রদ রদরি।
- হযায়ি মাধ্ুিী... িুয়ক বইয়ল্ল িুই সুধ্িারব ো োে!
- দকয়ে বাবু!
- কাে দিয়ি এমে গোি িা টা কিরেরে োই... বারিসুদ্ধ দোক ঘুমায়ি পায়ি োই!
- রক কইিয়বা বাবু,

সব পেসা রদয়ে দেসা কয়ি আইসে,

ঘয়ি কুরটরট োই... পিয়ব দোকাি েিুে

জামাটাও রকেয়ি
দেয়িরে...।
- িুয়ক রক বরে োই ঘি ো,

মায়েি কায়ে আসরব,

রে োরব…।

- হযাঁ দি রবজে... দিাি গােটা অমে সুগো দকয়ে? শুধ্ুই রিসয়কা টােরেস োরক, বইগুো আয়ে ো গযায়ে!
ওগো বাি করিস। হা শুে! পিায়েোি রকেু োগয়ে বারিয়ি আরসস...।
- হ বাবু
অবাক পৃরথবীি অবাক গভীিিাি মমটবযথা ভাষাে ধ্িা রদয়ি ো স্বীোি কায়ে। রকন্তু ওয়দি মুয়েি
আঁরকবুরক বয়ে রদয়ি এ উৎসব দিয়ষ রবসজটয়েি করুণ বাজো। শুধ্ু রক উৎসব দিয়ষই? োরক সািাবেি?
আয়োি সমায়িায়হ এ দকাে িািকাটা টুরে োইট!
েিুে জামাি গয দসভায়ব আয়গ দবায়েরে স্বীো,

ময়ে ময়ে দপে োিা আয়গ এভায়ব বুয়ক জরিয়ে

ধ্য়ি ভায়োবাসাি প্রকাি কয়িরে কেয়ো। দদািোে এয়স দদয়ে েুয়ডা দেো চেয়ে োয়দি সয়ঙ্গ দস িুে
কুয়িায়ি রগয়েরেয়ো,

মািামারি কয়িরেে,

েুয়কাচুরি দেয়েরেে। রকন্তু এি আেয়ন্দি ময়ধ্য দকে িাি দচায়ে

এমে দুুঃে ধ্িা পিয়ো! এই জয়েযই রক সাদা ধ্ুরি পাঞ্জারব পিা দসই িািভািী দদাকােদাি,
কিটা োি পরিচে একরট পারিবারিক সম্পয়কট বাঁধ্া দোট্ট স্বীোি কায়ে,

এ পরিবায়িি

দস সবসমে বয়ে- “ অেথা দুুঃেী হয়ো

ো, দিামাি দথয়কও ো পাওো অয়েক মােুষ আয়ে...।”
পয়েয়িা রদয়েি দাপায়ো েুরট কারটয়ে দেয়েি জােোি ধ্ায়ি বয়স মেোিায়পি দভোে চয়ি বাবা মা
ভাইয়েি সয়ঙ্গ বারি রিিয়ে স্বীো। হুহু কয়ি কেোি দেে েুটয়ে। দকাথাও সবুজ ধ্ােয়ক্ষি আকায়িি েীে এ
রময়ি দগয়ে,

দকাথাও অেয়ত্ন িুয়ট থাকা কািিুে মাথা দুরেয়ে টাটা জাোয়ি, দেয়েি অজাো পয়থি ধ্ায়ি

দকাথাও পুয়জাি বারক েুরটটা োরে গায়ে েপাং কয়ি পুকুয়ি ডুবয়ি বযস্ত একদে দোট দেয়েয়ময়ে, আবাি িান্ত
রেয়ে দকাথাও িুয়ট আয়ে পদ্ম, পারেিে িুেয়ি বযস্ত বাবাি সয়ঙ্গ হাি োরগয়েয়ে দোট দেয়ে, আবাি দকাথাও
সদয দিষ হওো বাংোি সবয়চয়ে বি উৎসয়বি পযায়ন্ডয়েি বাঁয়িি োঁচা পয়ি আয়ে সাক্ষী

রহয়সয়ব। এ দকাে

উৎসব? করদয়েি উৎসব? বারক রদেগুয়ো দকে আয়োহীে কায়িা কায়িা কায়ে? পয়থি িরেে জেেরবয়ি হারিয়ে
দেয়ি রগয়েও কান্না আয়স স্বীোি। রকন্তু দকে? উত্তি রক রেয়জই দস জায়ে...?
*****
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প্রতিশ োধ
দেবযোনী েত্ত
বঙ্গ সংস্কৃতি সশেলশনর আশয়োজনটো এবোর দব

ভোশলোই কশরশে সরকোর দেশক, প্রোয় পশনশরো বের আশে এই

সশেলনটো যখন শুরু হশয়তেল িখন আতি এশসতেলোি আিোর দেোটকোকুর সোশে। কোকু েোশনর জনতপ্রয় ত ল্পী তেশলন। িোর
েোন তেশয়ই হশয়তেল অনুষ্ঠোশনর সূচনো। আতি িখন কশলশজ পতি। অনুষ্ঠোশনর িখন এিন জোাঁকজিক তেল নো। এখন দিো
দেতখ এলোতহ বযোপোর। েোকো-খোওয়োর বযবস্থোও দব

ভোশলোই। আজ তবশকশলই আিোশের িি কতব সোতহতিযকশের সেোতনি

করো হশব। আতি সোধোরণি েূশর েোতক এই সব অনুষ্ঠোন দেশক, তকন্তু এবোর আর িো সম্ভব হল নো। তবশকল পোাঁচটোয় দেশজ
ওঠোর তনশেে । সোরো রোি দেন জোতনের ধকল, একটু

রীরটো দহোশটশলর তবেোনোয় এতলশয় তনশি পোরশল ভোশলো হশিো।

“বন্ধুেণ আর তকেুক্ষশণর িশধযই আিোশের অনুষ্ঠোন শুরু হশে, আজ এই িশে উপতস্থি আশেন, অধযোপক তহরণ্ময়
লোতহিী, তবত ষ্ট সোতহতিযক রতি দচৌধুরী, -অনুষ্ঠোশনর উশবোধন করশবন আিোশের ত ক্ষোিন্ত্রী িোননীয় ‘সবেোনন্দ অতধকোরী।’
নোিটো শুশনই আিোর

রীশরর িশধয একটো তহি রক্তশরোি বশয় দেল। আতি আশেই জোনিোি সবেোনশন্দর সশঙ্গ আজ আিোর

দেখো হশব। ভদ্রশলোশকর দচহোরোয় দয সবেোনন্দ সিোশজ প্রতিতষ্ঠি, িোশক আতি খুব কোে দেশক দেশখতে, দস বোশের দেশকও
তহংর, নরখোেশকর দেশকও ভয়ংকর।
দসতেন তেল ‘দেোল’। কশলশজর সব েোত্র- েোত্রীরো আতবর তনশয় দিশি উশঠশে কশলজ চত্বশরর িশধয। আতি তচরকোলই
রশে ভয় পোই, কশলশজর কিনরুশি এক দকোশন বশস আতে। আিোর আশ পোশ দকউ নো েোকশলও চোরতেশক অিযন্ত তচৎকোর
আর হহ-চচ হশে। এিনসিয় িুশখ সবুজ রে দিশখ দুতট দেশল এশস হঠোৎ কিনরুশির েরজো বন্ধ কশর তেল। আতি তচৎকোর
কশর উঠলোি, “এই দক দিোিরো? দকোন ইয়োশর পি?”-“চুপ একটোও কেো বলতব নো।” েলোটো বি দচনো লোেশলো, তকন্তু
তকেুশিই িশন করশি পোরতে নো কোর বো কোশের েলো। আিোর ধিনীশি রক্তশরোি দ্রুি হল, তচৎকোর করশি তেশয় েলো
তবকৃি হশয় যোশে। দু-তেক দেশক দুজন আিোশক দচশপ ধরশলো। ফোাঁশে পিো পোতখর িি সবে তক্ত তেশয় হোি-পো ঝোপটোলোি
তকন্তু পোরলোি নো ওশের হোি দেশক তনশজশক রক্ষো করশি।
রোশখ।

োরীতরক

তক্তশি দয ওরো আিোর দেশক অশনক দবত

ক্ষিিো

রীশরর অসহয যন্ত্রণোয় কখন দয সংজ্ঞো হোরোলোি জোতননো। যখন জ্ঞোন তফরশলো িখন দেখলোি দোঁিো-শখোাঁিো আিোর

রক্তোক্ত দেহটো পশি আশে দুশটো দবশের তনশচ। দবে দুশটো এিনভোশব আিোর ওপর রোখো, দয সহশজ দকউ আিোয় দেখশি
পোশব নো। ধীশর ধীশর তনশজশক দকোন িশি দটশন িুললোি, এতেশয় দেলোি ওয়ো রুশির তেশক। কশলজ চত্বর িখন তনশেজ,
দকউ জোশননো আতি তক অবস্থোয় আতে।
িোরপশর অশনক েটনো, বোতিশি জোনোজোতন, িোশয়র কোন্নো, দিতিশকল দটে, নোনো জশনর নোনো উপশে , এিনতক তবশয়
তেশয় দেবোর পরোি ও
ে । আর আিোর িশনর িশধয দিোলপোি করশে দসই কণ্ঠস্বর। হযোাঁ আতি তচনশি দপশরতেলোি ত ক্ষোিন্ত্রী
সবেোনন্দ তেল িখন আিোশের কশলশজর ফোইনোল ইয়োশরর েোত্র। আর িোর সোেশরে তেল িন্ময়। দুজশনই েোত্র তহশসশব
ভোশলো, রোজনীতি কশর। তকন্তু আতি িুখ খুতলতন। বহুবোর আিোয় তজজ্ঞোসো করো হশয়শে, আতি বশলতে আতি তচনশি পোতরতন।
তক হশব বশল? ওরো দিো সব ক্ষিিোবোন তপিোর সন্তোন, আইশনর ফোাঁক-শফোাঁকর তেশয় তঠকই েোিো দপশয় যোশব। শুধু আিোশক
দহনেো হশি হশব তিতিয়ো আর আইশনর কোশে। িোেোিো দকোেোয় দযন একটো তনশজ প্রতিশ োধ দনবোর ইশে তেল িশনর িশধয।
বোবো আিোশক উচ্চত ক্ষোর জশনয তবশেশ

পোঠোশলন, তফশর এশস বি চোকতর করতে আর িোর সোশে দলখোশলতখ। তবশয়

কতরতন, বি ভয় হয়, ভোলবোসশি পোরশবো দিো? কিেসূশত্র তেল্লীশি েোকশলও পোবতল োসে তিত্র-শেোশের সোশে আিোর দযোেোশযোে
অশনকতেশনর, ওরোই আিোর দলখোগুশলো প্রকো

কশরন। রতিশরখো দচৌধুরী এখন সিোশজর একজন েণযিোনয িোনুে। দব

উাঁচে
ু শরর সোতহতিযক তহসোশব িোর িোন আশে। বহু পুরস্কোশর সেোতনি দস। এবোর ‘বঙ্গ-ভূেণ পুরস্কোর তনশি দকোলকোিোয়
আসো,... দয বইতটর জশনয আতি পুরস্কৃি হতে দসই বইতটশি, সবেোনন্দ এবং িন্ময়শের িি পুরুেশের িুশখোস খুশলতে আতি।
দয সব পুরুেরো শুধুিোত্র ভোশলো েোত্র তহশসশব, অেবো দকোন উচ্চপশের অতধকোরী তহশসশব, সিোশজ প্রতিতষ্ঠি, অেচ যোশের
চোতরতত্রক জীবন িোনতবকিোর তেক দেশক তবচোর করশল, অিযন্ত জেনয এবং েৃণয, িোশের িোনতসক তবকোশরর নোনো রূপশক
আতি িুশল ধশরতে আিোর দলখোয়। ‘সবেোনন্দ বইটো পশি দেশখো, দিোিোয় আর দিোিোর তপ্রয় বন্ধুশের তক হোল কশরতে আতি।
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রীর দেখশি, িোর ঘ্রোণ তনশি দিোিোশের বি ভোশলোলোশে, এবোর দিোিোশের নগ্নিো রতসশয় রতসশয় পিশব

পোঠক। রতিশরখো িোর কলশির প্রতিতট আাঁচশি দিোিোশের রক্তোক্ত কশরশে...।’
- “িযোিোি এবোর আপতন যতে ঊশঠ এশস পুরস্কোরতট গ্রহণ কশর আিোশের সেোতনি কশরন”
- “ও হযোাঁ হযোাঁ চলুন”
দেখ সবেোনন্দ ভোশলো কশর আিোর তেশক িোতকশয় দেখ, আিোর

রীরশক দস তেন দিোিরো কলতিি করশলও আিোর

দচিনোশক কলিশলপন করশি পোরতন। তক িোকোশি পোরে নো আিোর তেশক?!!! আজ আতি দিোিোর সোিশন িোেো উাঁচু কশর
েোাঁতিশয় আতে উচ্চশকোতটর িোনুে তহসোশব। িুতি আিোর সোিশন হোিশজোি কশর আে, দিোিোর হোি দেশক সেোনীয় পুরস্কোর
তনতে দসই বইশয়র জশনয, দয বইশয়র প্রতি লোইশন দিোিোর উাঁচু িোেো তনচু হশয় যোশব, যোশি প্রকোত ি হশয়শে দিোিোর নগ্ন
রূপ। আজ দ ে হোতস দহশস নোও সবেোনন্দ। বইশয়র তফশি কোটোর অশপক্ষোয়; কোল দেশক দিো দিোিোর তবচোর করশব জনেণ।
*****
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বনিোলীর বোেোন
স্বপ্নো বশন্দযোপোধযোয়
বনিোলী খুব েোন েোয়। দসটো দেোশের নয়। তকন্তু কেো হশে রোশজনবোবু িোর েোন দিোশটই পেন্দ কশরন নো এবং তিতন
িোাঁর পূশবর বোরোন্দো দেশক বনিোলীশক দহাঁশক দিশক আকোশর ইতঙ্গশি অশনকবোর দস কেো বশলশেন। তকন্তু বনিোলীর েোন বন্ধ
হয়তন। রোশজন িরফেোশরর দ োবোর ের পুবিুশখো তবেোনোও পূবিুশখো (শফং শুইশয়র তবধোন অনুযোয়ী)। েুি দেশক উশঠ চো
পোন করোর অভযোসটো ওই বোরোন্দোয় বশসই। তকন্তু দফং শুইশয় দিো দলখো তেল নো পুবতেশক নোসেোতর েোকশল এবং নোসেোতরশি
দবিোলো েলোর িোতল েোকশল তক প্রতিকোর করশি হয়! সুিরোং রোশজনবোবু তনশজর িি কশর একটো প্রতিকোর দভশব তনশয়শেন।
পাঁয়েতি হোজোর টোকো কোঠো েশর বনিোলীর কোে দেশক নো োে রীটো তকশন তনশি দচশয়শেন বহুবোর। বনিোলী পোত্তো দেয়তন। অেচ
জতিটো রোশজনবোবুর চোই। এতেশক খুব ফ্ল্যোটবোতি হশে। বি রোেোর লোশেোয়ো জতি হশল ২০ লোখ অতি েোি উশঠ যোশে। এ
জতির েোি আশে। রোশজনবোবুর জহুরীর দচোখ। পাঁতচ
পোশরন

অন্তি

পশনর

কোঠো

দিো

তনশ্চয়।

িশন

বের দপ্রোশিোটোরী কশর খোশেন। নোসেোরীর তেশক িোকোশলই বুঝশি
িশন

অিতন

তহসোব

হশয়

যোয়

জতির

েোি+তিউশট শনর

খরচো+খোজনো+তিউতনতসপোতলতটর টযোক্স+প্রশয়োজনীয় েুেটুে+জল+ইশলতিতসতট+ োলোর দভট(এইখোশন সতবেোশর বলো
প্রশয়োজন, রোশজনবোবুর

োলো কপোল গুশণ স্থোনীয় এি এল এ। পোতটে ফোন্ড বোবে িোশক দিোটো দভট পোঠোশি হয়।)+ যোবিীয়

িোলিসলো+শলবোর+তফতনত ং=এই এিটো খরচ। রোশজনবোবু চো খোন আর ভুরু কুাঁচশক বনিোলীর নো েোরীর তেশক িোতকশয়
েোশকন। িোতকশয় েোকশি েোকশি চো ঠোণ্ডো হয়, িুখ দিশিো হশয় যোয়, রোশজনবোবু হযোশত্ততর বশল উশঠ পশিন। তেশনর বোতকটো
তবস্বোে লোশে। িোাঁর ওপর বনিোলীর েোন। শুনশলই ব্রহ্মিোলু অবতধ জ্বশল ওশঠ।
েি কশয়ক বের আলু খোওয়ো বোরণ। িোতটর তনশচর প্রোয় সব সবতজই। তকিতনশি গুাঁশিো গুাঁশিো পোের। পোাঁঠো বন্ধ। তচশকন
কখশনো সখশনো হোলকো কশর। েলেো তচংিীরো দিোটোশিোটো শুাঁি নোতিশয় িোকোিোতক করশলও দসতেশক যোওয়োর সোহস দনই।
িে দিো এশকবোশর বন্ধ। অেচ তিনশট তবশে ী, দুশটো দে ী বযোশি দিোট পোাঁচটো অযোকোউশে টোকোরো জশিো হশয় যোশে।
জীবশনর সব সুখ-স্বোে-আলহোে তপেশল তপেশল যোশে। দব্রকফোশের সিয় বউ বলশলো, “আজ দুপুর দুশটোয় বোেচী িোক্তোশরর
সশঙ্গ অযোপশয়েশিে িশন আশে দিো?” রোশজনবোবু দেশটর তেশক িোকোশলন। সুেোর তি দি োশনো েোনো, আেুর,
কশর জযোি িোখোশনো দু স্লোইজ কিো ব্রোউন দব্রি। এখোশন দব

ো, পোিলো

িোখশন দিশয়োতনশজ জিোশনো সযোন্ডউইচ েোকশি পোরশিো তকংবো

েোওয়ো তেইশয় ভোজো ফুলশকো ফুলশকো চোরতট লুতচ আর খোতনকটো তে আর তকসতিস-কোজু দেওয়ো হোলুয়ো, একটো সশরস লোড্ডু
আর দবত

কশর দুধ তচতন দেওয়ো কতফ। বুশকর দভির দেশক দফোাঁস কশর একটো েীেেশ্বোস দবতরশয় এশস খোবোশরর দটতবশলর

উপর আেশি পিশলো। অব য দপ্র োর তঠক আশে দসটো তিেশিোিযোশনোতিটোর দিশপ জোনোশলো বোেচী।” সুেোরটো দিো আবোর
উশঠশে একটু। তনয়ি কশর হোাঁটশেন সকোশল? িনশক একটু ফুতিেশি রোখোর দচষ্টো করুন। তেি পতজতটভ। দটন ন তরতলজ
করুন, দটন ন তরতলজ করুন। রোে পুশে রোখশবন নো একেি। িশনর কেো কোউশক নো কোউশক খুশল বলুন ।” রোশজনবোবু
হোজোর টোকোর একটো দনোট িোক্তোশরর দটতবশল রোখশলন। দরশখ ওই হোশিই ওেুশধর লম্বো-চওিো ফেেটো িুশল তনশলন। ে’রকি
ওেুধ। এটো সোিলোশি ওটো, ওটো চোপশি দসটো, দসটোশক বোশে আনশি আশরকটো। দচম্বোর দেশক দবতরশয় রোশজনবোবুর িশন
হল িশনর কেো তিতন বলশবনটো কোশক? টযোক্স িোরশি হয়, িন্ত্রী-শনিোশটিোশের তকনশি হয়, েরকোর িি েুেটুে, দকোেোও
দকোেোও নযোলো তিেুশেরও নোিোশি হয়, অল্পস্বল্প তনিোন্তই অল্পস্বল্প দভজোল — নো েযোশখো, বযবসো করশি দেশল এর একটো
প্রশয়োজন আশেই। সোেো পশে বযবসো অন্তি ভোরিবশেে িোও আবোর পতশ্চিবশঙ্গ এশকবোশরই ইম্পতসবল। বউশক এসব বলো
যোয়নো, দিশয়শেশল আফটোর অল। সোি পোাঁচ ভোবশি ভোবশি রোশজনবোবু তফরতি পশে বনিোলীর নোসেোতরশি একবোর দেোাঁত্তো
দখশলন।
অশটোবশরর প্রোয় দ েভোে। সংতক্ষপ্ত দুপুর। বোেোশন ীিকোলীন ফুশলর চোরোরো দেোট দেোট টশব পযোশরশি দবশরোশনো নোসেোতর
স্কুশলর বোচ্চোশের দিোট সোর দবাঁশধ েোাঁতিশয় আশে। টুকশরো টুকশরো েট কশর িোরিশধয দবগুন, ঢযোাঁড়্ বীনস, কোাঁচোলিো আর
টযিোশটো ফতলশয়শে বযোটো বনিোলী। একতেশক আবোর তপাঁয়োজ েোেও আশে িশন হশে। সবই খুব

িরিোজো। নধরকোতন্ত।

রোশজনবোবু বোেোশনর দেশটর কোশে এশস হোাঁক পোিশলন, “বনিোলী, বনিোলী।” একটো িয়লো েোিেো

তেশয় তপঠ রেিোশি

রেিোশি এল বনিোলী। “দিোিোর সশঙ্গ দুশটো কেো তেল দয...” “কিো? আতি তকন্তু বোেোন তবতিরী-তটতিরী করতি পোরশবো দন
দস কিো পষ্ট জোতনশয়ই দেতে কত্তো। অি পয়সো দন আতি তক করশবো? অল্প কতর দু চোরতট আনোজ েোে কতরতচ
ওতিই আিোর হতয় যোয়। অযোকলো িোনুেীর আর কি নোে। নো কত্তো বোেোন তবতিরী হশবশন।”
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“ আশর নো নো,

বলতে তবতি নয়। আতি দিো দরোজ সকোশল হোাঁটশি দবশরোই,

দফরোর পশে দরোজ একবোর দিোিোর বোেোশন এশস

খোতনকক্ষণ কোতটশয় যোশবো। িোক্তোশরর অযোিভোইস বুঝশল? নোনোরকি কোশজ েোতক দিো,
দেস িোই িনশক ভোশলো রোখোর বযবস্থো আর তক।” “ ও” – বনিোলী এর দেশক দবত

দটন ন,

অযোংজোইতট

তকেু বলশি পোরশলো নো

কোরণ দস তকেু বুঝশিও পোশরতন। িোক্তোশরর সশঙ্গ বোেোশনর সশঙ্গ দটন শনর সশঙ্গ রোশজশনর তক সম্পকে িো িোর
কোশে পতরষ্কোর হল নো। বড্ড জতটল বযোপোর। তক জোতন তক

ক্ত বযোশিোয় ভুেতিশচ দলোকটো। দস সেি হশয়

দেল। প্রেি দু- তিন তেন বযোপোরটো িন্দ হল নো। চন্দ্রিতল্লকো, বোইকোলোর দপটুতনয়ো, অযোশেতনয়োি, ফ্ল্ক্স-টলশক্সর সোতন্নশধয
িনও ফুরফুশর আর বনিোলীর দহাঁশি েলোর েোনটোনও দিশন দনওয়ো যোতেশলো।
কতেন পশর রোশজনবোবু দেখশলন বনিোলী সব েোশের পোিো ওর ধযোবিো ধযোবিো আেুল তেশয় েুাঁশে আর তক সব বলশে
তবিতবি কশর। “ও বনিোলী িুতি তক তবিতবি করশেো?” “এশজ্ঞ কিো কইতচ কত্তো। েোশেশের সশন। ওরোই দিো আিোর
দেতলশিতয়। ঝযোকন িশনর িতেয যো আশস িযোকন িো বতল। রোে, দুিু, অতবিোন—সব। কিো বতল, েোন েোই ওরো সব দ োশন।
েোশেরো তঠক িোনুেীর িি। দস আপনোরো দবোঝশি পোরশব দন।” দসতেন রোশি রোশজনবোবুর েুি হল নো। পশররতেন সকোশল
ভোবশলন বনিোলী যতে েোেশক সব কেো বলশি পোশর িশব দিো তিতনও পোশরন। িোর দলোকঠকোশনো বযবসোর পোপ কেোগুশলো
েোে দিো আর কোউশক বলশি পোরশব নো। দসতেন বনিোলী যখন বোেোশনর রুগ্ন লোউচোরোর তপশঠ দেশহর হোি বুতলশয় বলতেল
দবশি ওঠ দবশি ওঠ, সুস্থ সবল হতয় উতঠ েোাঁিো। তঠক িখনই রোশজনবোবু িোর ভয়োনক দেোপন সব তকসসযোর কেো িশনর
দেোপন কুঠুতর খুশল বশল যোতেশলন বনিোলীরই তপ্রয় িবল টেশরর কোশে। িোরপর তবশকলশবলো বনিোলী দেখশি দপল
টেরেোেটো নীল হশয় েোাঁতিশয় আশে। সব পোিো খশস দেশে। ফুল ও কুাঁতিও। বনিোলী েোেটোশক বোাঁচোবোর অশনক দচষ্টো
কশরতেল। বোাঁচশলো নো। দ োশক বনিোলীর পোেল, পোেল অবস্থো। পশররতেন রোশজনবোবু েুরশি এশস তজজ্ঞোসো করশলন,
“দিোিোর তক হশয়শে দহ? দচহোরোর এই ে ো দকন? েোন- টোনও বন্ধ!” “িবল টেরটো আর দনই কত্তো। নীল হশয় তেল, একেি
তবতের পোরো। সব ত রো শুশকয দেশে দেো।” বনিোলী উেোস হশয় আকোশ র তেশক িোতকশয় রইশলো। রোশজনবোবু বনিোলীশক
ওভোশব েোকশি দেশখ বোেোন েুরশি দেশলন। েুরশি েুরশি েোশেশের আরও নোনো কেো জোনোশলন। যো কোউশক বলো যোয়নো।
বশল তক আরোি তক

োতন্ত। দফোিো দেশক পুাঁজ রক্ত দবতরশয় দেশল দযরকি, দসরকি। বনিোলী জোনশিও পোরশলো নো এসব।

িশব কশয়কতেন পর যখন দস দ োক খোতনকটো সোিশল উঠশি পোরশলো আর জশলর পোইপ, ঝোঝতর, খুতপ্র, তনিুতন তনশয় নোিশলো
বোেোশন িখন পূব-পতশ্চি, উত্তর-েতক্ষণ, ঊর্ধ্ে-অধঃ তনশয় দেোটো বোেোনটোই বোাঁই কশর েুশর উঠশলো দচোশখর সোিশন। এ কী
হশয়শে! অশধেক েোেই দিো নীল হশয় আশে। ধশন্দ পিশলো দস। দকোন দরোে দটোে নোতক! নোওয়ো-খোওয়ো িোেোয় উঠশলো।
কোন্নোকোতটরও সিয় দনই। দকোির দবাঁশধ দনশি পিশলো দস েোশেশের সোতরশয় িুলশি। তকন্তু দসশর দকউই উঠশলো নো।
এখন আর বনিোলীর বোেোশন যোন নো রোশজনবোবু। বোেোশন তক হশয়শে দক জোশন! সব েোে িশর দেশে। কুৎতসি দেখোয়
নোসেোতরটোশক। “েোেো, বনিোলী এশসশে-”-ড্রোইভোর িেন জোনোশলো। রোশজনবোবু ধীশরসুশস্থ চো দ ে কশর েোশয় একটো পো্োতব
েতলশয় উঠশলন। “তক বযোপোর?” “সব িতর দেশলো। জতিটো তেশয় দেশবো কত্তো আপনোশক। আপনোশক িোই বলতি এলি দেো।”
রোশজনবোবু িশন িশন ত হতরি হশলন। “ওহ... িোহশল ওই সত্তর কশরই দেব খন।” “লোেশব দন।” রোশজনবোবু তবিূহ। সতিয
বলশে নো রতসকিো! “দকন বনিোলী?” “আর তক করশবো? সব চতল দেল। আপশনরো ভোশবন েোেপোলো, তকন্তুক ওরো দিো
আিোর সন্তোন দেল। আতি একলো িোনুে এই ভূতির রোশজয তক দন েোকশবো? এখতন এখতন দিো দজতি পোরশবোশন, অশ োচ
চলশচ। অশ োচ কোিুক, িোপ্পর দযতেতক দু দচোক যোয়...”
তক দয সব বশল যোতেল দলোকটো। পোেল একটো। আনন্দ পোওয়োর কেো তেল। তকন্তু কই আনন্দ হশে নো দিো, বরে
তজভটো দকিন দযন দিশিো আর তবস্বোে দঠকশে রোশজনবোবুর।
*****
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আশ্চযে সোি
অনোতিকো েোস
১
এক,

১

১

দুই,

১

তিন,

১

১

চোর,

১

পোাঁচ,

েয়,

সোি… এই সোি (৭) সংখযোতট দেশলশবলোর দেশকই বি আপন েশয়

পর সোি তলখশি দেশলই িশন হি – েয় হল দসই সুন্দরী দিশয়তট, আর সোি িোর তপ্রয়িি।
প্রেি যখন শুতন িোশয়র িুশখ “ সোি ভোই চম্পো’ – র েল্প ভোবিোি—ইস্ আিোর যতে সোি সোিতট ভোই
েোকশিো আর আতি হিোি সোি ভোইশয়র আেশরর চম্পো।
‘৭’ সোিশক আতি ভোশলোবোতস। িোশক দেখশল িশন হি একতট সুন্দর পুরুে, যোর অশনক গুণ, যোর অশনক বি িন,
দয দরোিযোতেক। যখন হোশির কশর গুনশি ত তখ, ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ – দেতখ, আিোর অনোতিকোয় ৭ এশসশে... দসতেন দেশক
আেুশলর িোেোয় েতব এাঁশক দখলো বৃদ্ধোঙ্গুলী, িজেনী, িধযিো, কতনষ্ঠো ওশের সবোইশক বললুি, “দিোশেরও ভোশলোবোতস, তকন্তু
জোতনস ওই আঙ্গুশলই দয আংতট পশর।
অংশকর তেতেিতন দ খোশি এশলন

দযোে,

তবশয়োে,

গুণ,

ভোে— তকন্তু আশ্চযে,

এখোশনও

৭ এশকবোশর অনযশের দেশক আলোেো। িোশক নোতক দকোন সংখযো তেশয় ভোে করো যোয়নো। সোি নোতক Prime

No.। উফ, তক েোরুণ!
জোনলোি,

৭ তেশন হয় এক সপ্তোহ (7 days a week)।

েোশনর তেতেিতন এশলন—হোরশিোতনয়োশির সুর— বলশলন, “ সোি সুশরর সোধনো।” অবোক হশয় চোইলোি
“ সোি সুর” দস আবোর তক? দসই সোি আবোর সুশরও— ‘ সো,

দর,

েো,

িো,

পো,

ধো,

তন।’

বোইশর দিশের েনেটো— তঝরতঝশর বৃতষ্ট। হোলকো দরোশের তিতষ্ট হোতস তঠকশর পিশে নীল পোহোশি। এতক ৭
তট রে—রোিধনু ‘Rainbow’।বোবো বলশলন,

“ শ্রীরোিচশন্দ্রর ধনুক।”

কী আনন্দ,

কী আনন্দ,

খোিোয় এাঁশক

দফললোি।

Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, 7 Colours – RAINBOW.
বইশয় পিলোি 7 Elements of the Art :

Line

Shape

Form

Texture

এিনতট দকন হশব? সশবর িশধযই ‘ 7 ’

Value

Colour

( ৭)?

দুপুরশবলো, ঠোকুিোর কোশে রোজকুিোশরর েল্প দ োনো;
রোজকুিোর দেোিোয় চশি ‘ সোি’

Space

ঠোকুিো বলশিন,

“ ওশর আিোশর দেখতব দিোর

সিুদ্র দিশরো নেী পোর কশর, রূপকেোর রোজকুিোরও নোতক ৭ সিুদ্র পোর কশর

আসশবন।” িশন িশন হোতস দপশলো—রূপকেোর েশল্পও িুতি ‘ সোি’ ! সোি সিুদ্র আশে নোতক?
েোেো বলশল,

“ পিোশ োনো কর।”

7 seas of the world
1. Black sea
2. Cpspian sea
3. Arabian sea
4. Persian sea
5. Dead sea
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6. Mediterranean sea
7. Adriatic sea
আশরো আশে – 7 Continents of the World
1. Europe
2. Asia
3. North America
4. South America
5. Africa
6. Australia
7. Antarctica
বোইশবশল দলখো আশে 7 angel এশস জোতনশয়তেল “God make this 7 numbers”, meaning – sheba
– seven (satisfy, fill, full, plenty, satiate)। ইসলোি ধশিে—িিোয় সোিতট পতবত্র পোের। তহন্দু ধশিে—সোি ভোইশয়র
পর শ্রীকৃশের জন্ম।
আর অবোক তবস্ময়—7 wonder

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Christ Redeemer, Rio de janerio, Brazil
Great wall of China : China
Machu Picchu : Peru
Petra : Jordan
Pyramid at chichen Itza : Yucatan - Peninsula - Menico
Roman Colosseum : Rome
Taj Mahal : Agra
আবোর দকশিষ্ট্রীশি দুতনয়োর িোিোি দিৌতলক পেোেে elements দক তবজ্ঞোনী দিশন্ডতলফ সোতজশয়তেশলন পযেোয়

সোরণীশি (Periodic Table )। দসখোশনও সোরণীশি সব elements রো েোাঁতিশয় আশে সোিতট পযেোশয়...।
আবোর আিোশের সভযিোর আভরণ জোিোশি দবোিোি রশয়শে দসই ৭ তট ( সোি) ।
রোশির আকোশ

িোতকশয় বশস ভোবতে – হঠোৎ িশন হল “ সপ্ততেে িণ্ডশলর কেো “Seven Stars”। সোিজন

ঋতে বশস আশেন Vedic যুে দেশক—

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agstya
Atri
Bhardwaja
Gautam
Jamadagri
Vashista
Visvamitra
এই সোি সংখযোর সোশে দখলশি দখলশি…কখশনো বো সোি সুশরর েোন...কখশনো বো সোি রশের িুতলর

টো... কখশনো বো সোি সিুদ্র পোর কশর রোজপুশত্রর অশপক্ষোয়... পুশরোতহি ি োশয়র িন্ত্র—েোাঁট বন্ধন, আর এখোশনও
‘ ৭’ সোিপোশক বোাঁধো। সোি জশন্মর ভোশলোবোসোর িোনুেশক পোওয়ো।
আশ্চযে এই সোি সংখযোর অসীিিো, যোর পতরসীিো িোপোর ক্ষিিো আিোশের দনই। সুশরর িূেেনোয়, িুতলর টোশন,
সিুশদ্রর অিল জলরোত শি,
সৃতষ্টর িশধয িুতি ‘ সোি’

সিিশলর তব োল তবেোশর, দুতট িশনর পরি বন্ধশন,
অনবেয,

তেশয়তে অদ্ভুি সোশির সন্ধোশন— এক,

অসোধোরণ,
দুই,

তিন,

পৃতেবীর আশ্চজেিি অতব োেয

অসীি। এই ‘ সোি’ — এর ঐন্দ্রজোশলর িোশন আবোর— িুব
চোর,

পোাঁচ,

*****

30

েয়,

সোি…

পনীর িোওয়ো িোই
িধুতিিো চিবিেী
উপকরণঃপনীর – ২৫০ গ্রোি বি টুকশরো কশর কোটো

টযিোশটো সস - ১ চো চোিচ

কযোপতসকোি – ১ তট বি টুকশরো কশর কোটো

জল ঝরোশনো েই - ১ চো চোিচ

টযিোশটো – ১ তট বি টুকশরো কশর কোটো

েরি ি লো - ১ চো চোিচ

দপাঁয়োজ - ১ তট বি টুকশরো কশর কোটো

নুন - আন্দোজিি

আেো বোটো - ১ চো চোিচ

সোেো দিল - ১ চো চোিচ

রসুন বোটো - ১ চো চোিচ

দেোলিতরচ গুাঁশিো - আধ চো চোিচ

প্রণোলীঃএকতট পোশত্র সিে উপকরণ তিত শয় ১/২ েেো রোখশি হশব। িোরপর একতট ননতেক পযোশন দিল েরি কশর িোখোশনো
পনীর তেশয় অল্প আাঁশচ নোিশি হশব। তকেুক্ষণ পর আাঁচ বোতিশয় ভোজো ভোজো কশর তনশলই িোওয়ো িোই প্রস্তুি।
এই রোন্নোতট পনীশরর বেশল হোিেোিো িুরতের িোংস তেশয়ও করো যোয়। এতট চো এর সশঙ্গ পতরশব ন করুন।
*****

দপাঁশপ তচংতি
িধুতিিো চিবিেী
উপকরণঃকোাঁচো দপশপ - ১ তটটুকশরো কশর কোটো

কোতিরী লিো গুাঁশিো - সোিোনয

আেো বোটো - ১ চো চোিচ

েরি ি লো গুাঁশিো - ১ চো চোিচ

শুকশনো লিো গুশরো - সোিোনয

নুন - আন্দোজিি

তজশর গুাঁশিো - ১ চো চোিচ

কোাঁচো লিো - ১তট

ধশন গুনশিো - ১ চো চোিচ

সোেো তজশর দফোিশনর জশনয - ১/ ২ চো চোিচ

টযিোশটো কুতচ - ২ চো চোিচ

সশেের দিল - ২ চো চোিচ

দপাঁয়োজ কুতচ - ২ চো চোিচ

তচংতি িোে

হলুে গুনশিো - সোিোনয

প্রণোলীঃপ্রেশি তচংতি দকশট ধুশয় পতরস্কোর কশর ১ চোিচ দিশল নুন হলুে তিত শয় সোাঁিশল রোখুন। িোরপর অনয একতট পোশত্র অেবো
দপ্র োর কুকোশর সশেের দিল তেশয় সোেো তজশর দফোিন তেশয় দপাঁয়োজ কুতচ হোল্কো ব্রোউন কশর দভশজ িোরিশধয আেোবোটো,
টযিোশটোকুতচ, তজশর-ধশন গুনশিো, হলুেগুাঁশিো, লিোগুাঁশিো, েরিি লো তেশয় ভোশলো কশর কতেশয় তনশয় দপাঁশপর টু কশরো তেশয়
দনশিশচশি তচংতি তেশয়, নুন তেশয় অল্প জল তেশয় ঢোকো তেশয় তেন। দপ্র োশর একটো তসতট তেশলই নোতিশয় রোখুন। উপর দেশক
কোাঁচোলিো ও েরিি লো েতিশয় েরি ভোশির সশঙ্গ পতরশব ন করুন।
*****
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