
1 
 

 

                             ঈশানক াণ-১       

 
 
 
                             PLEASE VISIT:       www.ishankom.com 

   

 
 
 
 

 



2 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 বিতা  
নকুল রায়,  মাধি িবণ ,  লক্ষ্মণ িবণ ,   যকশাধরা  রায়ক ৌধুরী,   ঋতম সেন,  
সেৌবি  িক্যাপাধযায়, অনুপম মুক াপাধযায়,   া বল গকগাপাধযায়,  রবমত সে,  
প্রিুদ্ধসু্র  র,  অবিকে  মুক াপাধযায়,  পৃথ্বীরাজ স ৌধুরী,  প্রেীপ ের ার,  
রাকমশ্বর িট্টা াযয,   েোন্ বেিংহ,    সুবিনয় োশ,    ব কশার   রঞ্জন সে, 
বিমকলন্দ্র  ক্রিতযী, প্রতুযে সেি ,  ৃবিিাে  ক্রিতযী,   বেলীপ োে  এিিং  
শুকিশ স ৌধুরী 

স াটগল্প 
বিমল স ৌধুরী,  লযাণব্রত  ক্রিতযী, েকতাে রায়, অল  োশগুপ্ত, েোন্ বেিংহ  
এিিং সেিব্রত সেি  

বনিন্ধ 
েমর  ক্রিতযী এিিং অকশা ান্ রায়িধযন           

মকু্তগেয 
প্রেীপ ের ার এিিং েোন্ বেিংহ  

মুক ামবু  
 ৃবিিাে  ক্রিতযী এিিং েোন্ বেিংহ  

আকলা না 
 ৃষ্ণধন আ াযয 
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ঈশানক াণ-এর এটাই  প্রথম েিং যা । তাই  প্রথকমই এ টা প্রশ্ন ওঠা স্বািাবি । স ন ? এত াল  যািৎ বলটল মযাগাবজকনর 
োকথ যুক্ত ব লাম । এ কনা  আব  । িনু্ধরা বমকল এ েকগ এ কনা‘িাো োবহতয’ সির  রব  । তারপরও ? েবতয এটাই,  হ্াাঁ 
তারপকরও  ের ার  আক  ।  
িস্তুত এটা আমাকের জবটল  জীিকনরই এ টাআপকেবটিং ( Updati ng )  াড়া আর ব  ু নয় । ব ন্তু এই আপকেবটিং-এর অথযক   
শুধুমাত্র আধুবন ী রণ  িলকল  অেমূ্পণয সথক   যায়  । েবঠ িাকি  িলকত  সগকল  আপকেবটিং  হকে আধুবন ী রকণর  এ টা  
প্রবক্রয়া যা আমাকেরোরা জীিন জুকড়   লকত থাক  । স ান  মানুকের   মবিষ্ক য ন  মাতৃজঠকর   প্রথম বি াশ লাি  কর 
থাক  ত ন  সথক ই  আমাকের  এই  প্রবক্রয়া শুরু হয় এিিং তা   লকত  থাক  মৃতুয পযযত । যাাঁরা এর বিরুকদ্ধ,   যাাঁরা মান্ধাতা 
আমকলর  েিংস্কার-কুেিংস্কারক  আাঁ কড়   ধকর রাক ন  তাাঁরা  েমকয়র  েকগ পবরিতযকনর েকগ জীিকনর েকগ োযুজয সরক   
 লকত পাকরন না িকল  বনকজক  অযথা  ষ্ট সেন অথিা  বনকজক  এ জন সেষ্ঠ জীি  িকল সিকি  থাক ন, ফকল পৃবথিীর এ  
সুেীর্য বিিতযকনর পকথ তাাঁরা এ েময়  হাবরকয় সযকত িাধয হন । আমাকের এই ক্ষুদ্র জীিনযাত্রায় পরস্পকরর  োহাযয   াড়া িাাঁ া  
েম্ভি নয়  স ানিাকিই । মানুে িা প্র ৃবত স উ না স উ আমাকের প্রবতবট মুহূতয োহাযয  রক  িকল আমরা এ কনা সিাঁক  আব  । 
আমরা এ াধাকর  বপতামাতা, এ াধাকর  ারুর  েতান,এ াধাকর এ -এ জন সপশাোবর সলা , এ াধাকর  বি-সল  -বশল্পী, 
এ াধাকর  স্বামী-স্ত্রী, িনু্ধ-িান্ধি ইতযাবে আকরা অকন িাকি বনকজক  মাবনকয় বনকত হকে।সশক্সপীয়াকরর িাোয় জীিনটাক   এ টা 
রগমঞ্চ িকল যবে ধকর বনই তাহকল িলা যায়  আমরা  প্রবতবট মুহূকতয এ ইেকগ বিবিন্ন  বরকত্র  অবিনয়   রব  । আর এই  
অবিনয়  প্র ৃত নাটক র   রগমঞ্চ সথক   অকন   অকন    বঠন, স ননা  প্র ৃত নাটক র   রগমকঞ্চ  স ান   অবিকনতাক   িা 
অবিকনত্রীক  শুধু  এ টা  মুহূকতয শুধু এ টা   বরকত্ররই অবিনয়   রকত  হয় । হয়কতা   আমাকের   প্রবতবট   বরকত্রর আকগ  
‘োবয়ত্বিান’ শব্দটা লাগাকনা   েিার    াক    েম্ভি  নয় ।  ব ন্তু জীিকনর   অকন    সক্ষকত্রই আমরা  োবয়ত্বিান । 
আপকেবটিং তাই জরুবর।  
 
ঈশানক াণ-এর  প্রথম েিং যা সির  হল । ি কর   ারবট   েিং যা সির  হকি । পরিযতী েিং যা আগামী ি র মা য-এবপ্রল নাগাে  
সির  হকি । আশা রাব   িবিষ্যকতও ঈশানক াকণর  অগ্রগবত  লকতই  থা কি । শুধু  ের ার  পাঠ  এিিং   বি-সল  -
বশল্পীকের  েহকযাবগতা ।  পাঠ কেরমতামত  ুি ের ার ।  াই  বি-সল  -বশল্পীকের সল া ও ব ত্র লা । অভ্র  ীকিােয টাইপ 
 রার েময় সিশ ব  ু শব্দ সিকে যায় । এটা এ ট ু কম যায় যবে বপবেকত MS Of f i ce 2007 সলাে  রা থাক  । “িািংলা” 
ফন্টটাও i nstal l   রুন  ।ঈশানক াণ-এর  নামবলবপর  বেজাইন  রার জন্য  ৃতজ্ঞ Al bert  Ashok -এর  াক  । 
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নকুল রাকয়র  ারবট  বিতা 
 
বনিঃস্ব থাক  না স উ         
 
িকলব  সতা, তুবম আমাক  সশে  কর োও , তিুও 
পাকি না তুবম আমার েিযস্ব েিা । 
 
তুবম জানকি আবম ব লাম এিিং আব  ; 
তুবম জানকি তুবমও ব কল এিিং আমরাও ব লাম ; 
 
ব ল বিক কল িুকলর হাাঁটা েফল প্রবতশ্রুবতর ; 
ব ল সিাকরর িারা্ায় োাঁবড়কয় সে া 
পবরস্রুত েূকযযােয় ; 
 
ব ল সতামাক  জানার  কল সিা ার হাবে ; 
ব ল অিা  মুহূকতয য ন েূকর  কল যাও ; 
ব ল িুক র ওকম শীত পালাকনা গাম্ভীযয ; 
ব ল অ ল পয়োয় স না অযাকরা সেশলাই ; 
ব ল উজ্জ্বল হাবের সিতর ব িাকনা বমকথয  থা ; 
ব ল উোেীন হাকতর সিষ্টনী ; 
ব ল নগ্ন পাকয়র স াাঁ া ; 
ব ল আ াশনীকল ব ল ; 
ব ল িব্ েময় ; 
আমার শি ; 
 
এেি ব ল । 
 
থাক  । 
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সস্রাকতর জন্ম 
 
উচ্চতা ব ল িকলই আমার নািযতা , সতামাক  
িেযায় ব কনব  , সহমকতও । 
 
হ্রস্বতা আক  িকলই সতামার  াক  যাই িারিার ; 
েমি পাপ ধুকয় নগ্ন পাকয় সতামাক  প্রণাম  করব  শতিার । 
 
ধু-ধু প্রাতর , এ সযন স ালা পৃষ্ঠা িব্  কয়বের ; 
শীকতর সজযাৎস্নায় স্নাত , আবম  তিার সেক ব  
তুবম র্াড় গুাঁকজ স কয় যাে অবনিযাব ত ঠান্ো । 
 
আমাক  আকর িার সস্রাত োও , েকগ প্রবতকূলতা ; 
আমাক  আকর িার সতামার মু  সে াও ; 
আবম স ষ্টা  কর সেব  
নািযতার সশে েমুকদ্র সে া হয় ব  না । 
 
 
জীিাকের পিূযািাে 
 
না ব  তুবম িকলব কল ‘আমার  থাই বঠ ’ । 
 
তুবম জাকনা না তুবমও সরাকের অিংশমাত্রা ; 
সিার ও েূকযযােকয়র েবন্ধক্ষকণর প্রবতশ্রুবত । 
 
তুবম জাকনা না েূযযস্নাত পবরস্রুত বিক ল ; 
েকন্ধ ও েূযযাকির েৃঢ় আবলগন । 
 
আবম িকলব লাম ‘আমরা যা িবল, তা 
সজরক্স হয় িাতাকে , েমুকদ্রর সফনায়’ । 
 
তুবম আবম স উ জাবন না, শকির গিীকর 
িীজ পুাঁকত বেকল িবিষ্যমানুকের  বি ফুকট ওকঠ । 
 
 
মকঞ্চর বিপরীকত 
 
েশয ও জাকন তারা বনকজরাই এক  জন 
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কুশীলি , মকঞ্চর আকলার বিপরীকত অকর্াবেত নাটক র । 
 
গ্রীনরুকম েজ্জা িেকলর পর িাবড় সফরা ; 
সে াকনও  কল জীিকনর আকর  শযযািেল ; 
 
সয পথ েমুকদ্রর তীর রু্কর যায় , সেই িাাঁক ও 
সে া যায় ব  ু েশয  বথকয়াট্রন স াাঁকজ । 
 
বনজযন র্াকট স্নানরতা রমণী ; 
মধয রাজপকথর লাশ ; 
সজযাৎস্নার সজানাব  ; 
বনষ্পল  ব কশারী ; 
বনবেদ্ধ  ুম্বন ; 
মুক্ত িন ; 
রক্ত ; 
 
সেক  
বঠ   কর সনয়  ার িূবম া  ী এিিং স ন । 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    েূ ীপত্র  
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মাধি িবণক র  ’বট  বিতা 
 
  নও   নও         
 
  নও   নও িাতাে থমক  থাক  জানালার পেযায় 
ের াবর ফরমাকনর পা া রবশকের  ালবশকট োগ 
অিেকরর িারা্া জকুড়  ায়ানকটর  বি আাঁক  
বেনাকতর সশকে  ারও উজ্জ্বল মু   সেবশ সলিুর 
সুিাে বনকয় বেগত  ুাঁকয় যায় । 
জানালার থম াকনা িাতাে জাকন 
সরাকের িয়ে, বিক কলর অহিং ার 
 
 
অ ারণ 
 
পাকয়র  ঞ্জকোে আর স াক  পকড় না 
অ াকজর বিড়ম্বনা মু   সেক  সেয় 
সিতার িিকনর  াাঁপাস্বর আঠারমুড়ার মাবটকত হুমবড় স কল 
এ  ঝাাঁ  িনকমারগ পকথ সনকম আকে 
এ বেন সোমি হি, এ আশায় 
আজও  ুবপ ুবপ রু্কর আবে পাব র িাবড় 
সেব , সে  ুাঁকট  ুাঁকট  াকে গৃহকের ধান 
 
 
রাত গিীকর 
 
েূকরর গা াবলরা  ানা াবন  রকত  রকত 
  ন গাকয় সলকগ রু্বমকয় পকড়ক  
আবমও ব  িলকত পাবর ? গিীর রাকত 
েি ব  ু ক্ষমা  রা যায়, এমন ব  আততায়ীক ও । 
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রাত গিীকরর িাতাকে  
বশশুরা স্বপ্ন বিবল  কর 
 
 
আেন্ন 
 
োয়াকের  রম া গা  অকন  ব  ু জাকন 
আলুথালু আ াকশর  বি সেক  িুঝকত পাকর  ালবিশা ী 
বোঁদুর রাো পবিকমর বেগত সেক  সিাকঝ 
সহমকতর বটয়ারা এ ন র্কর বফকর যাকি 
গতয সপা ারা য ন ব লবিল  কর মাকঠ-গকঞ্জ 
সে সিাকঝ, মাবট আেন্নপ্রেিা 
স াথাও দুিঃস্বপ্ন োাঁবড়কয় আক  
 
 
শুশ্রূো 
 
র্র জুকড় পকড় আক  শুশ্রূোর ব  ু স াঁড়া পৃষ্ঠা 
আমলব পাতার ফাাঁক  সরােেী সমর্ 
বমকশ আক  রূপটাকনর অ যনায় 
নাগবর  সঠাাঁট থমক  আক  জানালার আরবশকত 
দেনব্ন োল-িাকতর গকল্প োমান্য সলিুরে 
ব বটকয়ক  িৃহন্নলা েমকয়র গলা 
বেনাকতর স ৌেবট্ট  লায় বনিঃশকব্দ আকে সু -তাাঁত 
এ র্র সথক  ঐ র্কর 
আমাকের যাপকনো ফবণমনোর সঝাকপর মকতা 
আগকল রাক  ঝড়ঝাপটার রাত 
 
িবৃষ্ট েন্ত্রাে 
 
োিালক র  াহবনর মকতা তীযয  িৃবষ্ট 
র্করর মাদুর সিজাল । িহুতকলর উষ্ণতা 
 ুাঁল আটকপৌকর সু  । অবিোরী সজানাব রা 
অন্ধ াকরর স াাঁকজ  িুক র পাাঁজকর পা া সমলল । 
এ  সোাঁ  েন্ত্রােী হাওয়া 
 ুল  বড়কয় হুমবড় স ল  াকের স ানায় 
সজানা -রাকত  ারও হাত সে া যায় না 
িুক র িৃবষ্ট বিবজকয় সেয় আগাপাশতলা                                                         েূ ীপত্র 
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লক্ষ্মণ িবণক র পাাঁ বট  বিতা  
 
এইিাকি      
 
স াকনা িার নয় 
েন তাবর  িকল  কয় ওেি হয় না 
  ন আ ম া হকয় যায় 
র্টনা র্কট সগকল পর 
সেশজুকড় রাষ্ট্র হয় 
এমবনকত িণযমালারা  ুিই বনরীহ সগাক র, ব ন্তু 
িণযমালার োকথ িণযমালা জবড়কয় শব্দ 
শকব্দর োকথ শব্দ জবড়কয় িা য 
শব্দ ও িাক য িক্তিয গা ঝাড়া বেকয় 
উকঠ োাঁড়ায় বনকজর পাকয় আর 
সলনকেকন েন্তুলন িজায় রা ার আগ্রহ প্র াশ  কর 
িািবিবনমকয়ও 
 
এইিাকি এ বেন হকয় ওকঠ 
‘হ্াাঁ’ নয়, 
‘না’ িলার অবধ ার 
এই অজযন িড় বশল্প ।  
 
অবিতীয় 
 
  কনা   কনা আবম েিংবক্ষপ্ত হকয় পবড় 
  কনা   কনা তুবম মু  স াল না । 
এইিাকি পল অনুপল িাবহত হকল 
ফাটকলর জকন্মর পবর াঠাকমার পূণযতা প্রাপ্ত হয় । 
আমরা সয যার বেক  সঝাল টানকত টানকত 
বনমযাণ  কর সফবল এ  আি গগা । 
আর, প্রকতযক ই সমাহনাবিমুক   দ্রুত িকয় সযকত সযকত িাবি 



10 
 

 

শুধু বনকজর বনকজর েৃবষ্ট গগার প্রবতবট বিন্দু 
পবিত্রতার অবিতীয় প্রতী  । 
 
 
সয াকন 
 
মা জাকন মাবটর তৃষ্ণা 
আ াকশর হাহা ার জকলর মত স্পষ্ট িািার  াক  । 
িাতাকের  াক  গবেত রা া আক  
বতল বতল েতাকনর প্রিৃবদ্ধর প্রবত িািা-মাকয়র প্রিাহ 
সয াকন ক্ষকণ রাম ক্ষকণ গগাকিাধ অ ল 
 
সতামাক   ত ন   বর 
 
শৃগার মূলত বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন মূলত অহঙ্কার 
এ জীিকনর  কতা শৃগার,  কতা অহঙ্কার 
 কতা  কতা বিজ্ঞাপন, েম্পে 
িা বিবনমকয়র মকতা   নও জানান বেকয়   নও অ স্মাৎ 
িারিার বফকর আোয় অক্লাত 
 
স িল তুবম   ন আমার বিজ্ঞাপন,   ন অহঙ্কার,  ন েম্পে 
িাকলা াত্রীর মকতা সে শুধু তুবম িাকলাই সিাঝ 
সেইিাকি বনকজক   করা পবরশীবলত 
সপশ  করা বনিৃকত ব  েিযেমকয় 
 
আমারই মাথায় সগাির 
োহা সফকলর পবরিকতয 
সতামার েয়াোবক্ষকণয এযাত্রায় সটকনটকুন পাশ 
  ন স াথায়  ার েবঠ  প্রকয়াগ শত অনুশীলকনর পরও 
গুবলকয় সফকল  মলিকন মি হাবতর মকতা 
সতামাক  ত ন   বর । 
 
বিির  ুাঁকজ সনকি 
 
োল-িাকতর মকতা তুবম সথক  যাও পবরমণ্ডল জুকড় 
আবম শুধু হাওয়ায়  বড়কয় যাি মহার্য আতর 
অকন  অকন  ি র লগ্ন থা কিা িকল এই িাবড়কয়ব  হাত 
সতামার  রতলকর ার গিীকর আমার হাত স্বতিঃস্ফতূয বিির  ুাঁকজ সনকি ।                             েূ ীপত্র 
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যকশাধরা রায়ক ৌধরুী 
 
পরুুে ইকগার  াক        
 
পুরুে ইকগার  াক  নত হকত পাবরনা   কনা । 
এই ইকগা যতই  রুণ সহা , এ সয িড় অন্যায় ইকগা 
  কনা িুবল না আবম, হয়ত িা  কর থাব   ুপ 
তারপর সফকট পবড়, অন্ধ াকর পউকের রাত ক্ষকয় যায় । 
 
পুরুে ইকগার মু  সেব য়াব  স াটকিলা সথক  
যারা সেই ইকগামুক  তুকলা স কপ ধকর 
তাহাকের ক্ষমা  বর । িাবি, ওই নারীরা   ন 
িড় হকি । পুরুকেরা ? তারাও ব  িড় আর হকি না   কনা ? 
 
পুরুে ইকগার যবে এ া লাকগ, ক্লাত লাকগ , পরাবজত লাকগ 
স ন সে আর্াত  কর েম্মু ে বপ্রয় নারীবটক  ? 
পৃবথিীকত সহকর একে স ন সে তা সশাধ সতাকল গৃহোলী দতজকের মত 
নারীবটর মকন ও শরীকর ?  
পুরুে ইকগার স ন শুধু  াই মাতৃিন্য, অিাবরতধারা 
িাবহর পৃবথিী তাক  িযথা সেয়, অবিরত আর্াকত আর্াকত 
সে স ন তা র্কর একে উশুল  করক  শুধু সস্নহ স কড় িাকলািাো স কড় 
 
র্করও য ন টানাটাবন হয় িাকলািাো যত্ন আেকরর 
পুরুে ইকগার তকি রাগ হয় , েিব  ু সটকন ব াঁকড় সফকল । 
 
পুরুে ইকগার  াক  নত হি, এ ট ুাবন দধযয ধকর োমকল সনি সিকি 
এ ইকগা সতা অন্যায়, তথাবপ তা  রুণ   রুণ 
স াটকিলা সথক  এই ইকগা সিকড় উকঠক  মা মাবে  াব  বপবেকের আেকর আেকর 
সতাল্লাইকয়, মুগ্ধকিাকধ, িড় িড় মাক র টু করার মত প্রেকয়র আাঁক  
  কনা িুবল না আবম, হয়ত িা  কর থাব  ব  ুক্ষণ  ুপ 
তারপর সফকট পবড়, অন্ধ াকর পউকের রাত ক্ষকয় যায় । 
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ঋতম সেন  
 
সতামাক   উকিগ পাঠালাম       
১ 
তাহাক  ‘অেহ্’  কর থাক া তুবম 
স কলক লা স কলা । 
বিরবক্ত িহতা নেী --- তার পাকশ সন কড়র িাে । 
সতামাক  লক্ষয  কর শাবড়পরা পাড়  কল সগকলা । 
সয াকন ওকলর ওকম 
অশালীন বেকেম্বর মাে । 
   ---অিা  েৃবষ্টরা েি িকে আক  
তারামরা  াকে । 
োমান্য আকলার সলাকি  ‘েন্ধযা’র বিক কল িাবড় সফরা । 
মুক াকশর উলকটাবেক   মু গুবল ‘িকড়াগলা” োকধ । 
অক না রকের বেক  
পক  যাকে লাল সগালাকপরা । 
 
তাহাক  অশক্ত  কর ধকরা তুবম, সুকর সিাঁকধ আকনা 
সতামার অজস্র রীকে োো াকলা সরাকের বপয়াকনা । 
 
২ 
ফুকলর সো ানগুবল  গলার হাকড়র মত বঝলবমল বশ  বেকয় সর্রা 
আ াশ িাবেকয় বনকলা িহুতল  ু করা, সমকর্রা । 
আকলার উিরবেক  বহবজবিবজ হাওয়াটুকু সেকল, 
তুবম িকড়া হকত  কল সগকল । 
তারপর েবক্ষণ রীবতমত সহকে  াটাকুবট 
প্রিীণা িীণার িকন সিণীিদ্ধ িুকড়া িটিার 
জকলর জাদুর জাকল যমজ সজানাব  জকড়ােকড়া 
রু্বড়র র্করর সর্াকর রু্কর গযাকলা সর্াড়াটানা র্াম 
 
সতামাক  উকিগ পাঠালাম 
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সেৌবি  িক্যাপাধযাকয়র দু’বট  বিতা 
 
প্রিাকের ব বঠ       
 
অকন বেন  থা হয় বন, 
হাত ব বঠ বলক ব লাম , সটবিকল পকড় আক  । 
ইকমল বঠ ানায় পাঠাকনা িাতযা 
বফকর একেক  পর পর , 
হাবরকয় সগক  সটবলকফান  াতা । 
 
 থা সনই িহু াল 
স মন আব , জানাকনা প্রকয়াজন। 
 
আমার এ াকন শীত াল িাকরামাে, 
বঝরবঝকর সস্না-ফল, আর বেরবেকর হাওয়া, 
ঝরাপাতা গাক কের েীর্য,  ক্লাত  ায়া, 
 যাকমরার সলন্স জুকড় পুরকনা  বির বমব ল । 
 
জযাক কট শরীর সেক  স াঁকপ ওবঠ রাকত, 
ফায়ারকেকের আগুন হাবরকয়ক  উিাপ। 
 
সযাগাকযাগ  িযিো বিলুপ্ত এ ন, 
উকড় সগক  র্কর সফরার সশে বিমান, 
বনজযন রানওকয়কত মৃত পাব র পাল  । 
 
মাকঝ মাকঝ মাউথ-অগযযান িাজাই এ া, 
মাকঝ মাকঝ সঠাাঁকট তুবল বেকেম্বকরর সুর । 
 
বি বন্েত হকয় যািার পর, 
এ িাকিই আব  -- আপকেট বেলাম । 
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এিার সতামার  থা ব  ু িল ……… 
 
 
সেনকেক্স       
 
উঠক , নামক , িাগক , গড়ক   জীিন, 
িগিাকনর মত , বনধযারণ  রক  িাগয, 
এাঁক  বেকে সেকশর গবতপথ । 
 
সোনার স কয়ও োমী, সেকক্সর স কয়ও উকিজ , 
সেনকেক্স । 
 
ফেকলর স কয়ও মূলযিান, জীিকনর স কয়ও মহান, 
হাবে,  ান্না, অবিমান 
ব কন সনয় অিলীলায়, 
সেনকেক্স । 
 
শুধু, তাক   ায় , না মাথায় সেয়, 
সিাকঝনা িন্ধ  ট ল, পবরতযক্ত  ার ানা, 
আর সেকশর ব  ু বনকিযাধ মানুে, যাকের 
 যালরী না পাওয়া গকল্পর নাম ‘োবরদ্রযকর া’…… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   েূ ীপত্র 
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অনুপম মকু াপাধযায় 
 
মৃতযু     
 
তুবম  ুি িয় পাও      আবম  ুি িয় পাই 
আমরা  ুি িয় পাই আলাো আলাোিাকি 
 
বেকনমার রাকত 
সমকঝকত 
হঠাৎ  কর স াকনা এ টা 
েরজা  ুকল যাওয়ার আকগ 
 
হঠাৎ মায়ায় 
 
ব াঁকড় যায় আমাকের জাদু করর  বি 
আগুন লাকগ  প্রকয়াজনীয় সেলুলকয়কে 
আর িাচ্চাকের দুধ জকম িুকড়াকের নতুন েমকয় 
 
আমরা িাল আব  
আমাকের স উ আজ িয় সে াকত আকেবন 
 
শুধু সমকঝকত এ টা েরজা 
যবে না  
েি সোজা  কর সেয় 
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 া বল গকগাপাধযাকয়র  ারবট  বিতা 
 
পাপ       
 
 ু করা পাপগুকলা শু কনা পাতার মকতা 
জকম থাক  িাগাকনর এ স াকণ  ও স াকণ 
মাকঝ মাকঝ  ে ে শব্দ সতাকল হাওয়া । 
তিুও িেত একল 
গাক রা েিুজ হয়,  ুকল সগাাঁকজ িাহাবর ফুল, আাঁ ল ওড়ায় 
িুকল যায়, পুকরাকনা  পাকপর িূকপ আগুন সেকল 
গত শীকতও োরারাত সজকগ ব ল স উ । 
 
পুণয 
 
েমকয়র বহমর্কর পকড় আব  
সেই সথক , এ া । 
িকড়া িার লাকগ বিলােী শরীর 
 াটাক াঁড়া হকত  ত সেবর আর ? 
এইিাকি, এতটা েময় --- শুধু অকপক্ষায় 
সহ পূত অবগ্ন, 
এ বেন সতামাক   ুাঁকয় শুদ্ধ হি 
স ানও পুণয তাই আর েঞ্চকয় রাব বন । 
 
ব ন্ন  বিতা 
 
(বিকজ মাবটকত সলকে থা া প্রজাপবতর পা াবটর জন্য) 
 
েকন্ধর িৃবষ্ট-িাগান সথক  
কুবড়কয় ব  ু  ুম্বন 
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 বিতার োো  াতায় সগাপন সরক ব  
ওরা সশানাবেল প্রজাপবত জকন্মর  থা 
িেত ফুকলর রবেন লুক া ুবর 
সিাকরর পাতায় ঝকর পড়া অবিমাকনর স্বাে 
 
ওড়ার িুকলই পা ায়  ুাঁকয়ক  োিণ 
সিজা মাবটর িুক  
তাই এই  ন্ন াড়া  বিতার বলবপ 
 
 
বরক্সা-রাকতর গল্প 
 
 ারপাকশ আরও অেিং য বরক্সা োনা সমকল উড়ব ল । 
আ াকশও যানজট ! পক্ষীরাকজর যুকগ ব  এমনটা 
র্কটব ল স াকনাবেন ? নাব  এ শুধু আমার স্বপ্নবিভ্রাট ! 
বিড় সঠকল আমাকের বরক্সাযান প্রাণপকণ োনা ঝাপটাবেল 
শহর  াড়াকনা স ানও বনজযনতার স াাঁকজ 
আ াশপকথ সযকত সযকতও আ াকশর বেক  তা াই বন স উ আমরা 
মকন সনই পকথর বনশানা হাকত  াাঁে সে াকন োাঁবড়কয়ব ল ব না 
সশ কড়র জবটল জাকল িারিার টালমাতাল 
আমরা মাবট  ুাঁকত  াইব লাম,  ুি দ্রুত । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    েূ ীপত্র 
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রবমত সে 
 
অলী  বিম্ব 
 
মাকঝ মাকঝ আবম আগুকনর োমকনও  
জল স কয় িবে 
অন্ধ ারক   ুাঁব কয় িবল েূযয হও 
জাবন সনই,- 
আততায়ী সেউ  ুাঁকয় বেকয় সগক  
অরবক্ষত িাকলািাো  ।   
ঝুকরা ঝুকরা সিারকিলা ার মু  গবল বেকয় সহাঁকট সগক    
োতলক্ষ নক্ষকত্রর সেকশ । 
তিু, 
বনজযীিিতী  াাঁে সতাক  সঠাাঁকট বনকলই ব   
ফুেফুকে সনকম আকে সমৌনী অবিমান? 
েমুদ্র  ুাঁকত স কয় আকরা এ িার সোহাট  বর 
উকপােী েরজা ?  
আেকল এ েিই আ বস্ম  ব নতাই । 
সযিাকি সতামার  াক  বেকয়ব লাম বনকজক  
জুাঁইলতার মত আ াশ স াাঁকিা িকল  
সযিাকি শূকন্যর সিতর োনা সমকলব ল  
নষ্ট ফুেফুকের স ারা বহম; 
এ েি সতমন-ই 
শুধু এ বটিার  ুাঁকয় সে ার স্পধযা  
এ বটিার উাঁব  সমকর সেক  সনওয়া  
বিপন্ন শকব্দর ক্ষয়টুকু।  
 

 
 
                                                                                       েূ ীপত্র 
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প্রিদু্ধসু্র  করর দু’বট  বিতা 
 
কুবটলবলবপ        
 
সযৌথ পবরিাকরর সিৌকয়রা, এ বেন, পৃথগন্ন উনুন হকয় ওকঠ --- 
এই জন্মাদ্ধবনয়বত, শুধু েূত্রধর জাকন । 
 
োিণযকগাত্রীয়, ক্ষবত্রয়িণয, আমাকের পূিযপুরুকেরা 
ক্রমশ িল্লাল সেন, পকর িাবণজযগামী হকল 
তাকের সিৌকয়রা, ো াই মেবলকনর আড়াকল, বনজস্ব উনুকনর সিতর                    .  
নীল মথ উবড়কয়,  াপা ইশারায় যাক  ো কতা 
সে আর স উ নয় ১৩৫৭ িািংলা স াোই  বড়  াঠ, গামাই প্রজাবত িৃক্ষ 
এ বেন তারও িয়িঃেবন্ধ ব কলা, ব কলা েিুজ স শর । 
 
আকজা, অন্ধ ার গাঢ় হকল, উকড় আকে ফুলব  ও  াই 
সেই  াই গাকয় সমক , এই তীব্র মলমাকে যবে ঈেৎ  ামােন্ন হই 
তকি এই হীন বরত্র থা সযকনা র্ুণ  াড়া আর স উ না জাকন । 
 
এই জন্মান্ধবনয়বত সজকনও যবে র্ুণ আজ েকম্মাবহত েূত্রধর হকয় ওকঠ 
যবে র্ণুাক্ষকর িদ্ধ  কর যািতীয় কুবটলবলবপ 
তকি সয বশয়র পুষ্করাতাবড়ত, সয  াকট শুকয় অিযাে  বর অবনদ্রাকযাগ 
দজষ্ঠ, ১৪০৭ িািংলায় ঐ  াকটর িাজু তার ………… 
 
িািিুিৃাত 
 
রাকত দুধ  াওয়ার পর, হঠাৎ মকন পকড় সগকলা 
তামাক র পাউ  ফুবরকয় একেক  । 
 
তামা  ব নকত বগকয়, পরবেন, সটর সপকয় যাই 



20 
 

 

গত রাকত দুকধ ব কলা জল । 
 
বনকজক  অকন  সিাঝার পরও, আবম, অেহায় 
দু’সনৌক ার যাত্রী হকয় সিকেই  কলব  …… 
 
আমার োমকন বনবিত কুয়াশা র্বূণয, বনম্ন াপ 
আর, সপ কন, েমর সেকনর আকক্ষপ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      েূ ীপত্র 
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অবিকে  মুক াপাধযায় 

বনিযােন 
 

আিািল  ুাঁজকত  বগকয় সয স কলটা হাবরকয় বগকয়ব ল 
এ বেন শুনলাম সে এ টা  কলাবন হকয় সগক  
  
সয আবেম ফুলটা ঋতুমাকের উপহার হকত পারকতা 
সে হয়কতা আজ হবরকণর সেৌকধ। 
  
পযারাশুট রব ত েত য দনিঃশব্দগুকলা 
তমালগাক র নীক   াাঁে হকয় ঝকর পকড়। 
  
োবনকয়ল,আজও ব  বনিযােন স কনাবন ? 
 
 
 
 
 
পথৃ্বীরাজ স ৌধরুী 
 
ঈশান স াকণ        
 
নষ্ট সমকয়, আমায় সপকল িাকলা হকি, 
মন সতামার ? 
োড়াই যবে ঈশান স াকণ -- 
িৃবষ্ট হকি সতামার গাকয় ? 
 
আবম সতা ঈশ্বরীকের িাকলািাবেবন, 
ঈশ্বরীরা দুবেন সিাধন,  ারবেন সপ্রম 
তারপর েি িাোন হকয় যায় ……… 
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প্রেীপ ের ার 
 
অকশে        
 
োমকনই পকড় আক  সপৌকের শস্যহীন মাঠ 
বনরািরণ বেগম্বরী নারী 
েিযস্ব  করক  লুঠ  াকির ক্ষুধা 
োো বিধিার থাকন সেক   লজ্জা 
বেগত লুপ্ত  রা র্ন কুয়াশার । 
আবম  ী  কর েগ  ুাঁবজ সতামার শূন্য শরীকর ? 
 ুাঁবজ অমৃতকুকম্ভর সুধা ? 
েিই সতা সশে, শূন্য পাকত্র এ ন িাজায় বশস্ শীকতর িাতাে 
সযন প্রবতধ্ববন তুলক  সতামারই েীর্যশ্বাে । 
 
তিু রু্েুর িাজায় উিাস্তু িাবলহাাঁে 
সপৌোলী সজযাৎস্নার বিিণয রাকত 
যাযাির পাব র েল 
োরারাত উিাপ সেয় সতামার উকোম শরীকর 
উপব  ীেযার মকতা । 
এই লুবিত শরীর বর্কর 
পাব কের র্রুপা  আনাকগানা সেক  
মকন হয় শনূ্যতারও আক  িুবঝ সু  ! 
 
আবম েকুি যাই শূন্যতার সুক  
র্ন কুয়াশার গিীর েমুকদ্র 
উিুকর িাতাে শুবন --- 
নেী মাঠ আর নারী 
  নও ব  বরক্ত হয় শূন্য পাকত্রর মকতা ? 
এ সতা  কঠার েিংযম, 
পুনরািকতযর  বঠন প্রস্তুবত । 
                                                                                          েূ ীপত্র 
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রাকমশ্বর িট্টা াকযযর  ারবট  বিতা 
 
অক্ষর সজকগ উঠকল       
 
োরা শরীর জুকড় সযেি অক্ষর 
রু্বমকয় আক  তাক  জাবগকয় সতাকলা 
মন্ত্রপতূ  করা তাক , িকলা 
ওাঁ মবণপকে হ্রীিং, আর সজকনা 
অক্ষর সজকগ উঠকল পাকয়র সশ লগুবল 
 ুলকত আর  তক্ষণ 
 
অক্ষর সজকগ উঠকল সিকে পড়কি 
 ারাগাকরর  তুকেযয়াল 
অক্ষর সজকগ উঠকল রু্ক  যাকি 
 াাঁকের ব িুক  জকম থা া ব্রণ 
অক্ষর সজকগ উঠকল বততাকের সেউ 
 াবড়কয় যাকি শহীকের প্রাতর 
অক্ষর সজকগ উঠকল মানুকের বমব ল 
 ুকট যাকি েীমানার বেক  
 
সেক া, অক্ষর সজকগ উঠকল 
 াাঁটাতাকরর সিড়া সিকে পড়ক  হুড়মুড় 
 
 
তারপর 
 
তারপর 
শুধু শূন্যতা, রাবত্রহীন, নক্ষত্রহীন,  ষৃ্ণগহ্বর 
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তারপর 
হঠাৎ আকলার ঝল াবন, গগকন গগকন দুলক  
েূকযযর সগাল , তিু শব্দ সনই, শুধু নীরিতা 
তারপর, 
জলময় েিুজ  ীট, শাত শ্যাওলা 
স  িা পুরুে, আর স ইিা প্র ৃবত 
েি এ া ার, মধুময় পৃবথিীর ধুবল 
তারপর 
নাবিিতুযকল জকম থা া বহমানী জল 
এ   াড়া বিতীয় স উ সনই 
আ াঙ্ক্ষা সনই, সক্রাধ সনই, িােনা সনই 
গিযহীন জন্মযন্ত্রণা, গবলত শকি 
িকর সগক  েমুকদ্রর জল, যুদ্ধ সশে । 
সেক া কুরুকক্ষত্র, আতযনাে 
এ াকন পরমাত্মীয় শুধু বনিযা   াাঁে । 
তারপর, েিংশয় আর বজজ্ঞাো 
জ্ঞাকনর উকন্মে, আন্ময় মৃকতর উকন্মা ন । 
 
 
নেীর জন্য দু- ার পিংবক্ত 
 
না-রু্ম  না-জাগরণ --- এিাকি সিাঁক  থা কল 
বিড়ম্বনা হকত পাকর সজকনও আজ াল শুধু 
সমর্িতীকের  থা িািব , নেীর  থা মকন 
হকে । নেী মাকন সেই বমবষ্ট সমকয়বট 
িািংলাকেকশ এ ন নেীরা শুব কয় যাকে, 
নেীর জন্য সশা বলবপ বল ক  না স উ 
তিু বমবষ্ট সমকয়বট হঠাৎ  কল সগকল  
মকন দুিঃ  হয়, িুঝকত পাবর, 
না-রু্ম  না-জাগরকণ সিাঁক  থা কল 
এ বেন েিাইক  বমশকরর মবম হকয় 
সযকত হকি । যবেও িাকলািাো  ড়াকত 
সগকলই নেী িা নারীর  থা মকন হকি 
অহরহ --- এইেি িািনা এে এম এে 
 কর পাঠাকে বপ্রয়জকনরা, সে নব্নী 
িা সেিবপ্রয়া হকত পাকর । 
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বতনবট  িি  
 
১. 
যা িােকত  াই      তা        পারব  স াথায় 
যা িলকত  াই       তা        যাকে স াথায় 
যা সে াকত  াই      তা        সে ক  স  
যা শুনকত  াই       তা        সে ব  স াথায় 
যা রা কত  াই       তা        বেকে স  
যা গড়কত  াই       তা        িােক  স াথায় 
যা িােকত  াই       তা        পারক  স  
২. 
সতামায় িাকলািােকত  াই,       সে ক  স  
সতামায় আাঁধার  রকত  াই,       াইক  স  
সতামার  াক ই থা কত  াই,     বনকে স  
সতামায় িাকলািােকত  াই,       িােক  স  
৩. 
সতামায় আমায়  থা হকলা        অকন  াল 
দু’জন বমকল যুদ্ধ হকলা          বতন ে াল 
স াদ্দ েফা  ুবক্ত হকলা          আজ বিক ল 
তিু িু া আব  নাো আব         েকন্ধয ে াল 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     েূ ীপত্র 



26 
 

 

 

 
 
 
েোন্ বেিংকহর  ারবট  বিতা 
 
বনবমযবত       
 
সে এ  কুকহবল ার স্পকশয, তাবর স লায়, তাবর িৃকত 
েমি অগপ্রতযকগ 
সতামার আমার বনষ্ঠা-অবনষ্ঠায় এ  রূপাতর হয় । 
িৃবষ্টকত  েযমাক্ত বপবেল পথ সিকয় উকঠ আো এ  শরীর 
আর রুবেজলার সিতর েুকি থা া এ  সগাোকপর মকতা 
ধূের সথক  আকরা ধূেরতর হয় 
 
িুক  সতা  কিই বনকয়ব  এ  আজি িন্দ্ব 
রৃ্ণা িাকলািাো, সলাি-বনকলযাি,  াম-বনষ্কাম, মনুষ্যত্ব আর অমনুষ্যত্ব। 
 
রজিঃস্বলা মাবটর  াক   শৃ সয মানুে 
িন্ধনহীন, বহকেিহীন, োবয়ত্বহীন, বিকি হীন 
 
রণক্লাত সেকহ  কল এ  বপতৃতপযকণর বনবমযবত 
 
 
স্বপ্ন ইোনীিং 
 
পৃবথিী ও েূকযযর মাঝ ান বেকয় সয পথ  কল সগক  িহুেূর 
সে পকথ আবম িারিার সহাঁকট যাই 
স াাঁজ  বর এ  মযাবজবেয়াকনর 
যার  াক  বশ কিা মযাবজ  আর তা  লাবগকয় সেকিা েিাইক  
 
এ স  সফারবট সেকিন-ক   িানাকিা আবম পেফুল 
এে এল আর-ক  িানাকিা  যা টাে 
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সেনগান-ক  িানাকিা পাতািাহাবর গা  
এল এম বজ-ক  সগালাপগা  
আর সিামাগুবল হকয় যাকি এ গাো গাাঁো ফুল 
 
র্কর আগুন বেকত একল আগুনক  িানাকিা রক্তপলাশ 
 ুনীর হাকতর ো-িল্লম- ুবর েি হকি এ -এ টা  ন্দ্রমবল্ল ার গা  
 ুকট সযকত সযকত তীরগুবল হকয় যাকি  াাঁপা ফুল 
লুট  রকত একে সে কি শুধু রাবশ রাবশ ফুকলর সতাড়া 
োরাক্ষণ শুধু সিকে আেকি  াবরবেক  ফুকলর সুিাে 
 
এইিাকি ইোনীিং সিাঁক  থা ার স্বপ্ন সেব  আবম  
 
 
িািকি 
 
বঠ  স না নয়; তিু েি ব  ু স না  েি ব  ু জানা 
মাথায় রু্কর সিড়ায় এ  মানব ত্র 
 
েপয সতা নয় , তিু েবপযল ; বিে তার রকক্ত 
বনিঃশ্বাকে প্রশ্বাকে, বিন্দু সথক  বেন্ধুকত 
সযকহতু বতবন অমবলন, বতবন মহান 
 
দুিঃস্বপ্নও নয়, তিু স্বকপ্নর মাকঝ, িািকির সিতকরই 
আমাকের িাাঁ া-মরার প্র তৃ েিংগ্রাম 
 
জন্মাতরও নয়, ব ন্তু এ  জন্ম সশে হকল 
প্রস্তুত থাব  আকর  জকন্মর 
জকন্মরই সিতর আমাকের অবতিাবহত জীিন 
পরস্পকরর জকন্য সিাঁক  আব  তাই  
  
 
স াকনা  এ  োশযবনক র প্রবত 
 
সয সলা টা বলক  সগক , ‘লাি এইেে, বলি এইেে ‘ 
সে ব  আর স ানবেন িুকঝক  আত্মতযাগ  াক  িকল ? 
ফ্রাকঙ্কনোইন  াক  িকল ? স ারািাবল স াথায় থাক  ? 
 
আপবন সতা িহুবেন প্র বৃতর মকধয হাাঁকটন বন মশাই 
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িুকল সগক ন িেকতর রাোকনা বেনগুবলর  থা 
বপ্রয়তমাক  এ পল   সে ার জন্য হা-হুতাশ, তারপর 
সোনাবল স্বকপ্নর মাকঝ সমকর্র মকতা সিকে যাওয়া 
 
আত্মজকের  থা নাহয় এ ন থা   
 
হাইরাকজর িগ্নিূপ, মাকঝ আটক  পড়া এ  জীি 
স উ স উ নাব  আিার মৃত নরমািংকের সিাজ স কয়ক  
বিষ্ঠাকুণ্ডলীর মাকঝ শুকয় পড়া এিিং িো 
 
ত ন বপাঁপকড় েমাকজর আ ার-অনুষ্ঠান বনকয় িযা যা 
োশযবনক র বিলাবেতা নাব  বিলােীর োশযবন তা 
সশকে প্রশ্নটা একে  োাঁড়াকি দতলাধার পাত্র না পাত্রাধার দতল 
 
তার স কয়  অযাবমিা   বনকয় ব  ু গকিেণা সহা  
মানুকের  লযাণ হকি    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   েূ ীপত্র 
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সুবিনয় োকশর পাাঁ বট  বিতা 
 
 ািাকরর সটবিল       
 
 ািাকরর সটবিকল ব  রা া আক  ? 
োাঁড়াও অতযযামী, বিবড় পকর স কয়া । 
আকগ সেব , িরা  লবে বেবেকয় 
 কল সগল স  । 
 
আমার স ান রুবজ  সনই, নক্ষত্র সনই । 
যবে বমকথয  থা িবল, 
তকি রাকত আমায় আলাো  কর সরক া । 
তিু এ  পাকয় লাফাকত লাফাকত 
সোতলা সথক  সনকম আজ 
বনয়বতক  বিোয় বেলাম । 
 
বিশ্বাে  করা না  করা বেবেমবণ 
আবম োধারণ সল াপড়া 
জাবন িকল আজ সেয়াকল টাবেকয় 
রাব  হ্াবরক ন আর মা ালীর  বি । 
 
 
পবলিযাগ 
 
অঘ্রাকণর রাত 
 কলা মব্কর যাই । 
মব্কর পবলিযাগ হাকত 
োাঁবড়কয় আক  পুকরাবহত । 
স  পুকরাবহত ? 
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শঙ্খ িাজাও উলুধ্ববন োও । 
আবম একেব  কুষ্ঠ সরাগীর 
ি াকট েতান,  ামু  পুবলশ ! 
 
পূজার েময় হকয়ক  
আম্রপালী েরজা স াল । 
 
 
 
সহাবল 
 
আজ সহাবল, পূবণযমার রাত । 
পূবণযমার রাকত বপন্েোন  রা িাকলা ! 
স  বপন্ে বনকয় আকে ?  ার বপন্ে ? 
স  িকল সগাধুবলকত ের হওয়া 
িাকলা নয় ! এেি প্রকশ্নর জন্য 
স উ জরায়ু পকথ আকেবন । 
 
এ ন স াাঁজ স  শত্রু, স  িন্ধু । 
অিয় একেক  হবিনাপুর সথক  । 
সে ব  িািংলা সিাকঝ ? 
আবম তার োকথ, তার মা’র োকথ  
মারাবঠ িাোয়  থা িবল । 
 
এই নতুন শতাব্দীকত স  ব  
 রকি আবম জাবন না । 
সশান েীপঙ্কর, বিশা া নাকম সয 
সমকয়বটক  আবম এ বেন ব নতাম 
সে আজ আমাক  তার রিং সে ায় । 
 
 
সেিীর হাত 
 
স উ মু  িুকজ সনই । েিাই 
িলক   থা । েিাই 
শালপাতা মুকড় বনকয় যাকে 
মৃতুযহীন প্রাণ । 
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িাো মব্র, পালব  একেক  
িাকর । আবম ব  যাি ? 
সজযাবতপ্র াশ, িেহীন অবফকে 
একেব ,  যাবন্টন-কুপন োও । 
 
আবম  া স কয় 
সেিীর হাত সথক  স কড় সনি 
এবশয়ার বিক্ষাপাত্র ।  
 
 
বেদ্ধাত 
 
আমার বেদ্ধাত আজ এই । 
তুবম একে িেকি আমার পাকশ । 
তুবম স  ? 
শয়কন যাক  সেব , 
তুবম ব  সেই  তামো ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 েূ ীপত্র 
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ব কশার রঞ্জন সে 
 
আগুকনর মত িালিাসু  
 
সগল িার নাগাকের েিুজনক  আত্মীয়তা সেক  সগব  
দনেকগয সেক ব  ধার । 
এই িুট্টাকক্ষকত জুন মাকে গন্ধ  এ কনা জাকগবন                             .  
সিশী বিবষ্ট হকল বশ ার থাক  িন্ধ 
            সিাঁক  যায় সিক রা হবরণ 
আ াকশ নীল উঠকলই িল্লম আর  
            নাগা বশ ারেগী েূকর সশানা যায় 
এ  সিলাকতই হবরণ মািংে হকয়  কল আকে 
            রবেন িাজাকর 
েবক্ষণ ‘িারতী িবণ ’ েিংগ্রহ  কর মৃগনাবি 
েবগনীর সঝালা সথক  এ  সফাাঁটা মৃগনাবি বনকয় 
আমার  রতকল স াাঁয়াকলই  নুই অবব্দ সুগন্ধ 
োরারাত সতা থাক ই 
পরবেন সিাকরও আন্ িাতাে িকয় যায় পাহাকড় 
            েিুজ  বঠন গীজযার্করর বেক  । 
বশ ার হওয়া ও িন্ধ হওয়ার র্টনা পরম্পরায় 
            আবম এমন মশগুল থাব  
স য়াল  বরনা   ন োনীয় মুক র বিকড় 
            বমকশ সগক  অকন  সগাপন 
সেনািাবহনীর জওয়ান এ েময় আমাক  িকল 
            ‘োিধান থা কিন’ 
এ ন স াবহমার প্রবত পাাঁ  নাগা তরুকণর  
 ারজকনর জযাক কট লু াকনা বরিলিার 
প্রায় প্রবত তরুণী পবিমী সপাশাক র 
             নীক  িহন  কর  ির ও আগুন । 
সয আগুন  ড়ায় 
আগুকনর মকতা নাগারা সেশক  িালিাসু  না  
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বিমকলন্দ্র  ক্রিতযীর োতবট  বিতা 
 
সমর্   
১. 
কুাঁকড় র্কর শীকতর েকগ শুকয়ব লাম 
গিীর রাকত উষ্ণতায় সজকগ সেব  
আমার গাকল  ুমু  াকে 
র্রময়  ড়াকনা ব  ু আধিাো  াাঁে 
 
আবম আনক্ িাো  াাঁে কুকড়াকত বগকয় সেব  
 াাঁকের ওপর বেকয় সেৌকড় যাকে 
এ  ঝাাঁ  আলুথালু সমর্  
 
সয সমকর্ িৃবষ্ট হয়বন স ানবেন । 
 
শব্দ 
 
আজ এ বট  বিতা বল ি িকল 
সমকর্র গাকয় শব্দ  বড়কয় বেলাম 
সয শকব্দ তুবম বিজকি আগামী াল । 
 
ব ত্র 
 
জানালার পাকশ নেী জল  লা ল 
সমৌন শীকতর রাকত মাকয়র আাঁ ল 
হাাঁটু মুকড় দুই হাত এপার ওপার 
সিতকর যন্ত্রণাময় মাক র েিংোর । 
 
 াাঁে 
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জকল  াাঁে িােকল আবম বেল  ুাঁবড় না 
আমার িয় যবে  াাঁেমু  সিকে যায় ! 
 
 ায়া 
 
সতামার মুক  ব  ু অতীকতর  ায়া পকড় আক  
আবম সেটুকু সে কতই সতামার  াক  আব  । 
 
সিোকিে 
 
আজ সিাকর পাাঁঠাগুবল  াবে হকি, োাঁড়গুবল িলে 
পালকট বগকয় জীিন-েশযন স্ফীত হকি মািংে ও সমে 
আমাকের সিোকিে 
িগুর জীিকনর সোহাবগ েিংোর । 
 
েহবজয়া 
 
এতটা েহজ নয় িুকল যাওয়া নারী 
িাকলািাো জড়াকনা সে েশহাত শাবড় 
একতাটা েহজ নয় স্মৃবত  ুাঁকড় সফলা 
সিাকরর স্বপ্ন আর বিক কলর স লা । 
এতটা েহজ নয় মুক  সফলা পাপ 
পাহাকড়র িু  সথক  ঝরণার লাফ 
এতটা েহজ নয় সিাকল মু  তার 
েুকি থা া িেযায় সমর্মল্লার । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        েূ ীপত্র 
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প্রতুযে সেকির  ারবট  বিতা 
 
িাকলািাোর  ম ু     
 

সমকর্র  াক  জল স কয়ক  সয স কলটা 
সে স কয়ক  জকলর মকতা জীিন িুঝু  ে ল মানুে 
সে স কয়ক  মাকঠর ফেল  ুকমা  াকি সক্ষকতর আকল 
সে স কয়ক  তার স্বকেশ স্বজকনরা 
িাকলািাোর  বি আাঁ কি েিাই বমকল 
 

তিুও তার  ারবেক  আজ নষ্ট মানুে 
বন ে  াকলা রাকতর িি  , সে সিাকঝবন 
েিারই সয হাত দু’ ানা েীর্য  রাত 
েময় এ ন দুবিযনীত শীেয  নুী । 
 

েহন 
 

 ারবেক  এমন  বঠন অিকরাধ 
এ ন আর েহ্ হয় না 
 ারবেক র বিোে জগল এ ন 
এ া এ া পুকড় যাকে নক্ষত্র ও বশবশর 
আমাকের েমি গাকনর স্বরবলবপকত 
শস্ত্রিাো জকুড় বেকয়  
আগুনকুব  রাবত্রিযাধ 
রকক্ত িাবেকয় বেকে দুধপুকুর 
 

অেিং য পাকয়র শব্দ এ ন 
দতরী  রক  এ  বিপ্রতীপ  ক্রিূযহ 
এ  অরণয সথক  আকর  অরকণয 
শরীর ফুাঁকড়  কে উঠক  রক্ত 
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আর আমাকের এই  িকন্ধর সেকশ 
আগুনমুক া এইেি োহপত্র  বড়কয় বেকয় 
  কনা সগালাপ   কনা িা িারুকের অনুেকগ 
এ জন মানুে আকর জন মানুকের  
কুশপুতুল সপাড়াকে প্রবতবেন । 
 

দুিঃ েহন পেপাতা 
 

এ কনা এ াকন িৃবষ্ট হয়বন 
প্রাথযনায় নত হকয় 
এ কনা তুবম 
বিপযযি িবধর েমি অশ্রুপাতক  
বনশাকনর মকতা উবড়কয় সেিার  থাই 
িািব কল  
 

ব ন্তু সতামার অনুচ্চ প্রাথযনার স্বর 
বেবগ সনৌক ার মকতা 
দুিঃ িতী নেীর জকল সনকম সযকতই 
 লাৎ  ল লালারকে 
বিকজ যায় িার্ মা যা বি ানার  াের 
 

অতিঃপর 
আমাকের সমাম সেকহ 
আগুন  ড়াকত থাক  
 

আগুন  ড়াকত  ড়াকত 
আমরা ত ন 
ঝলোকনা োনা ও পালক  
বনকজরাই সশা গাাঁথা হকয় যাই 
 

আমাকের  ারবেক  ত ন 
টু করা সমকর্র ধুলা-ক লা 
দুিঃ েহন পেপাতায় 
িৃবষ্টবিন্দু টাপুর টুপুর । 
 

 

 



37 
 

 

েীমাকর া 
 

আড়াল সিকে  তুবম , এইিার 
আকিশ িাকো , িাকো ধ্ববনমঞ্জেুার সলাি 
সপাো সিড়াকলর মকতা এ জীিন অন্ধফব র 
িাকো তাই সিা া নক্ষকত্রর আকলা , িৃবষ্টর রূপ   
এইিার আগুন ঝাাঁবপকয় পড়কি সজকনা 
আমাকের  ান্নার ওপর 
 

বনরু্যম নীবলমা জকুড় অনত সজযাৎস্নার রিং আজ 
তিু এই গাকয় লাকগ আাঁধাকরর সরণু 
নাগবর  প্রাতকর শুধু এ  অনুিযর িব্ধ নেী একে 
উেক  সেয় ক্রুশবিদ্ধ রকক্তর বননাে 
 

আড়াল সিকে  তুবম, এইিার 
িাকো এই নীল নক্সা , িাকো এই প্রহরীর োজ 
িাকো সরামম্থনবলবপ , প্রাথযনার সগাপন প্রাতর 
েশাকনর উপপােয সিকে োও , সিকে োও 
দি াবল  মৃতুযর জযাবমবত 
 

শীণয স াক র পাতা প্রস্ফুবটত ফুকলর িি  হকি সজকন 
 ক্ষুষ্মান এই তুবম সগকয় ওকঠা অন্ধকের গান । 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     েূ ীপত্র 
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 বৃিিাে  ক্রিতযীর পাাঁ বট  বিতা 
 
েবির        
 

শাত হকয় পকড় আক   া াগুবল 
সথকম আক া তুবমও । পাথর হিার আকগ এ ট ুজাবনও 
আমার সিতকর এ টা েমাবধ ফলক র  থা িািব  
তাকত আমাকেরই সথকম থা ার  থা সল া থা কি 
সল া থা কি প্রিল ঝকড় আগুকন উিাকপও 
আমরা  ুপ ব লাম । 
 

ঈশ্বর ও সমৌবল  প্রবতবনবধগণ 
 

জনেিং যার োকথ োকথ ঈশ্বকরর েিং যাও ক্রমিধযমান 
গত সেিসুমারীকত সে া সগক  েূ   ঊধযমু ী 
আর তাই ঈশ্বর এ ন িরো নন , ব বঞ্চত সিাঝা 
এতবেন বতবন ব কলন সুপ্রীম স াকটয, আজ তাাঁক  সলা েিায়ও সে া যায়--- 
স য়ার  ুাঁকড় স্ব বরত আইন িােক ন 
োবনয়া বমজযাক  আপােমি  সেক  হাকত তুকল বেকেন র যাক ট 
এ ন িাড়বত ঈশ্বরকের ব বেত রণ জরুরী 
অন্যথায় তাাঁকের সমৌবল  প্রবতবনবধগণ িাাঁ কত সেকি না  াউক ই ।  
 

বশল্পী 
 

অশ্রুনেীর  ায়ায় সেক ব  লািণয 
দুিঃক র ধারা শুব কয় এ ন উপক  পড়ক  সুর 
সুকরর মায়ায় বিকিার হকয় িৃক্ষেমাজ  বড়কয় বেকে প্রাকণর িাতাে 
সযন িু  িকর শ্বাে বনকলন রিীন্দ্রনাথ 
মু র সজযাৎস্নায় োরারাত িনকিাজকন  াটাকলন বতবন সতামার োকথ 
ঊের আ াকশ বলক  বেকয় সগকলন সতামার নাম 
আর গিীর আনক্ এ বট তারা  কে বটপ হকয় সগল  পাকল 
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অবিনব্ত আ াশ জুকড় এ ন শুধু তারাকের উৎেি । 
 

শিযরীক  
 

সেবেন  রা কর স ান আকলা ব ল না । 
না স াকনা  লা ল 
সেবেন পাথকরর স কয়ও িব্ধ ব ল  ারবে  । 
 

ধীকর, আমাকের গ্রাে  রব ল এ  েীর্য অবিমাকনর রাবত্র 
পৃবথিী আর সুকযযর মাঝ াকন 
আমাকের আত্মায় গ্রহকণর  ারণ হকয় োাঁবড়কয়ব কল 
তুবম । 
 

সেই অতল রাবত্রর সপকট 
আজও সতামার মু  
হঠাৎ সিকে ওকঠ 
পুবণযমার মকতা । 
 

রাবন বেবরজ 
 

১. 
এ সযন উড্ডীন যুগ, মাবটর টান িুবঝ লরু্ হল ব  ু ? অকন  নীলাি নারী 
পবরকের মকতা উকড় বমকশ সগল আ াকশর েূর পরপাকর 
বনশীকথর মধযযাকম এ িার তারা হকয় ফুকট বমকশ সগল অিক তনায় 
আমাকের মগ্নতাক  লাউেগার আ কেযর মকতা 
আাঁ কড় থাক  পবরগণ, পবররাই িাকলািােকত জাকন 
সেক ব  হােপাতাকল পবরর শীতল হাত আকরাকগযর মকতা 
অিযথযনা র্র সথক  উড়ত বিমান তাকের হৃেকয়  য়লাপ 
 

নকড় ওকঠা রাবন, এিার েিংেকের ম মল সমকঝ 
সতামাকের পা ার পালক  িকর যা  । 
 

২. 
অকলৌব   ফুল ফুকটব কলা, আমার রাবনই সেই িাগাকনর এ মাত্র পবর 
বনশীকথর সশে পকল এই অবনিযাণ েৃশ্য সেক   বিিন্ধু আ াকশ তা ায় 
নক্ষকত্রর োকথ স াাঁকজ বমল, তার পাকশ  ুপ াপ িকে তারার আকলায় 
গল্প ফাাঁকে এবর  ফন োবনক ন আর 
তাই পকড় পকড় দুই সোি  তিার উন্মাে হলাম ! 
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বেলীপ োকের আটবট  বিতা 
 
অপহৃকতর বেনবলবপ      
 
অপহৃকতর অশ্রুিৃিাত জকড়া  করব  আবম 
শুধু সেই জাকন গহৃ াতরতার মাকন 
জীিকনর ধুকলাস্মৃবত েি সথক   করক  এ া ী 
েন্ধযার মূব যত আাঁধার তাক  গহৃক াকণ টাকন 
 
অপহৃকতর বেনবলবপ োো পৃষ্ঠা জাকন । 
 
 
িঞ্চনা 
 
তার এ বট েীর্য ইবতহাে আক  
তার এ বট শস্যিরা প্রাতর আক  
এ বট বিরাট বেবর্ও আক  
তারই 
 
শুধু সেই বেবর্র তাকর এ বটও ব িংিেবত সনই 
 
ক্ষধুা 
 
নগ্ন  রার পরও আমার লজ্জা লাকগ বন 
 ািুক  ক্ষতবিক্ষত  রার পরও 
আবম িযথা পাইবন 
দুহাকতর অঞ্জবল য ন 
তার োমকন সমকল ধকরব  
তারপরও শূন্যতা িকরবন 
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তার বেক  সয  ুাঁকড় সেি 
এমন এ  টু করা অবিশাপও  ুাঁকজ পাইবন 
 
উইকপা া 
 
পাতাল জাবননা, সতামাক ই জাবন 
নর  সেব বন, তিু সতামাক ই মাবন 
োকতক  ব বননা আবম 
পবড়বন বেিাইন  কমবে 
আমার ে ল িাকলািাো, প্রিু, 
তিু স ন সতামার বেক ই ধায় 
আমার েতবতরা আজ আমাক ই  াাঁোয় । 
 
পণয 
 
আমাক  নগ্ন সেক  
আপবন িুবঝ োরুণ অিা  ! 
ওই অিা টুকু আমার  াই 
আমার রু্বড়র আপবন সুকতা 
আপবনই লাটাই । 
 
জারজ 
 
রাবত্রর অন্ধ াকর নগরীর মু  য ন 
উজ্জ্বল হকয় ওকঠ, পৃবথিীর েমি জারজ েতান 
তাকের বপতার স াাঁকজ সির হয় 
 
তাকের মা বপতার গল্প সশানায় না এ ন 
ওই নারী জাকন রাবত্রর পবর য় 
বেকনর আকলা সে কত  ায় না 
 
গৃহেজ্জা 
 
হবরণ সনই সতা  ী হকয়ক  ? 
সেয়াকল সে ুন 
বশিং দুকটা  ী সু্র িাাঁবধকয় সরক ব  
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ক্লাবত 
 
র্াকমর  াক  তাক  িন্ধ  সরক ব  
 ায়াক  িকলব  শুশ্রূো োও 
মাকঝ মাকঝ এ াত বনকজক  
মকন হয় িড্ড পবরম্লান 
িহুবেন সে  াক  সনই 
বিোকের িাবড়কত এ া িেিাে 
সে একল হয়কতা হত অতকরর স্নান । 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 েূ ীপত্র 
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শুকিশ স ৌধরুীর পাাঁ বট  বিতা  
 
অয়বেপাে       
 
হয়কতা তাই েবতয অয়বেপাে 
এই জীিন  
এই বনয়বত 
অকমার্ যাপন । 
তিু রাত িাকড় 
প্রথম মাতা জন্ম  াড়া আর ব  ু  ায় বন ত ন  
উন্মুক্ত  করক  িন 
এ  গিীর োো দুকধর সজযাৎস্নায় িকর যায় মাঠ 
ফেল । ফেলই  াই 
 াই, লাগকলর ফলা 
 নন । 
অয়বেপাে দু-হাত আ াকশ িাবেকয় 
সমকর্র বিতর  বি আাঁ   
আর সতামার র্র ? 
নক্ষত্র জানান বেকে সফরার এ কনা অকন  িাব  । 
তুবম ক্রমশ মাবটর বিতর প্রকিশ বনকল 
ব  স ামল 
শূন্যতার অনুিি  াড়া আর ব  ু জাকগবন সতামার ত ন 
ওজন শূন্য হকয় এ  অেম্ভি পতন 
নর  নয় 
েমি  ৃে  সযমন ধাকনর স্মৃবত িুকল উন্মাে এ বেন 
শুধু  াকলা সেকট আাঁ   কে 
আর স াাঁকজ ধাকনর শরীর ।  
 
 
আকলা ও মাবট 
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িীজক  স্মরণ  কর মাবট 
আাঁ কড় ধকর এ বট বিশ্বাে। 
িীজবট উড়কত থাক  তারপর 
েিা   ায়া বি হকয় । 
ো ব ল তাক  স্মৃবত 
বপতামহ এিিং 
 মলা নাকমর সমকয়বট । 
 
পড়শীর  ভ্রমণ 
 
স াথাও সযন পকড়ব লাম সিবরকয় আকে সরাে 
িযথা শু াকনার 
 াপড় শুব কয় যায় 
সিজা হাওয়ার স্মৃবত স রাপুবঞ্জকত এ কনা থাক  
স  ব কয  কর ! 
এ িার বমকেে োন্যাল 
েন্ধযায় অন্য িাবড়কত েুক  পকড়ন 
িহুবেন পর সমর্ স কট সিবরকয় আো সরাকের মকতা 
গহৃে বিমূঢ় 
েলজ্জ আাঁব র বিতর সরাকের হাবে । 
সেিার ঐ িাবড়কত িীেণ ঝাকমলা হকয়ব ল । 
স্মৃবত তার পকরও থাক  স রাপুবঞ্জকত  
স উ তাক  পর  করবন 
শুধু িুকল সগকল 
িৃবষ্টর দু-এ  সফাাঁটা তার স া  সথক  ঝকর পকড় 
 
এ বট পাবরিাবর    উপ থা 
 
বেনবটর উোহরণ এমন ব ল 
রাত ক্রমশ ফেযা হবেল আর সিকে আেব ল 
পেযা জকুড় োো িক র ওড়াউবড় 
অকনক ই স কন বেিেক  
লম্বা পা সফকল সফকল 
বযবন যাবমনীর র্কর যান 
এই বনকয় স ান  থা হয়বন পঞ্চাকয়কত 
স উ নাবলশও জানায়বন 
েম্প যবট ব র াকলর েম্বন্ধ । 
হয়কতা ত ন সিার, িযিতা  বড়কয় পড়ব ল 
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গিীর নীরিতার পর হকয়ব ল পাব কের গাকনর এই বনকিেন 
িন্যার মত সিকে আেব ল সুর । 
আজও বেিে যায় 
রাবত্র আকে 
দুজকনর এই বমবলত েিংোর । 
 
অতজযলী 
 
এই েীর্য সিলা 
এ  িযি জীিন 
বের থাক না বিশ্বাে 
যাক  বনকয়  থা 
আমার যাপন 
তারই সিকে সিকে বমকশ যাওয়া 
জকলর বিতর । 
বপ্রয় িাোর   াাঁে 
 
আজ যা িলব  
েি  ালক র  থা 
বপ কন সফকল একেব  
হরপ্পার  াাঁে 
 
আজ নতুন বনশান উড়ক  আ াকশ 
বপ্রয় িাোর 
বপ্রয় িণযমালার। 
 
 
অবিধান  সথক  যার মাকন স াাঁজা 
 
হয়কতা েতয িকল ব  ু সনই, েি প্র াশ 
এ বট  বি মুহূকতযর । 
 
হয়কতা মন িকল ব  ু সনই 
আক  নেী 
এ  অনত োবথ 
 
সেতু অবতক্রম  কর যাওয়ার পর 
সযমন রু্ম িাকে, এ বেন সজকগ ওবঠ 
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অনুিাি       বিমল স ৌধুরী 

 

িৃবষ্ট িৃবষ্ট । এ টানা িৃবষ্ট ঝকড় পড়ক  ।    কনা  মুেলধাকর,   কনা িা বটপ বটপ ।  াকলা আ াশ, ঝাপো 
পৃবথিী ।এই িৃবষ্টর মকধযই ো া-নারায়ণগঞ্জ এ টা েশ-এর পযাকেঞ্জার সট্রনবট িােলা বেকনর জড়তা  াবটকয় 
সযন অবনোেকেও নকড়   কড়  উঠল । িৃবষ্ট বঝম বঝম শকব্দর িু  ব কর সশে হুইকশলটা এ টা েীর্য বিলবম্বত 
 রুণ আতযনাকের মত নারায়ণগঞ্জ সেশকনর ওপর বেকয় িকয় সগল ।  
পাথরকুব  বি াকনা সেশন স ৌহবদ্দর েীমা পার হিার আকগ  ুটকত  ুটকত এল ম িুল ।  াাঁকধর িেযাবতটা িাাঁ 
হাকত স কপ ধকর োন হাকত স ানক্রকম  লত সট্রকনর এ টা  ামরায় হাতল ধকর উকঠ  
পড়ল ।  কয় টা েমতকলর শ্বাে প্রশ্বাকের হাওয়া সটকন এিিং স কড়  উধযশ্বাে েমটাক  ব  ুক্ষকণর মকধযই েহজ 
 কর  বনল সে ।   তারপর   ধীকর  সুকে এবগকয় একে  স াকণর  সিবঞ্চটার জানালার ধাকর িেকত বগকয় সটর 
সপল  োটয পাজামা বিকজ জিজি হকয় উকঠক  । উিঃ সয তাড়াহুকড়া  কর  সনৌক া সথক  লাবফকয় সনকমই স া- া  
সেৌড়  সমকরক  -- িেযাবতটা পরিার েময় স াথায় । তিু রকক্ষ সেশকনর গা লাকগায়া নেী, তাই সট্রনটা ধরা 
সগল । 
নতুিা পাক্কা আড়াইবট র্ন্টা িকে িকে  শীতলক্ষযার সেউ শুনকত হত ওক  । তার  মাকনই সতা আম্মার  াক  
তত াবন সেরীকত সপৌাঁ কতা । এিিং সেটা ওর পকক্ষ েহ্াতীত িযাপার হকয় োাঁড়াত । 
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সেই বিক ল  বতনকট  বল্লশ অিবধ পকরর  সট্রকনর জকন্য অকপক্ষা  রা এই নারায়ণগকঞ্জ িকে  িকে -- 
অযািোেয।  ততক্ষকণ আবম  আম্মার  াক  সপৌাঁক   পুকরাকনা হকয় যাি ।  সফরার  পকথ মাবঝটাক  ব  ু ি বশে 
বেকতই হকি । ব ন্তু ওর  স কহরাটা মকন থা কি সতা ?  আলিৎ  থা কি, মুন্সীগঞ্জ সথক  নারায়ণগঞ্জ ত  
মাবঝটাক   ম ধম  েযায় বন, সি ারা । জান প্রাণ বেকয় সে সনৌ া   ুবটকয় একনক  । োরুণ  স কটক  সে 
বিকজ েপেকপ সেহ বনকয় । িৃবষ্টর জল  র্াকমর জল । 
ওক  বঠ  ব কন সনকি সফরার পকথ । স ান িুল ু  হকি না । 
গত  কয় বট র্ন্টার েমি উৎ িা, ঝঞ্ঝাটগুকলা েূর  হকয়  বগকয় ম িুকলর মন আনক্ িকর উঠল  ক্রমশ । 
োরুণ  আন্ । মা-িািা েযীর্ দু’ি র  িাকে ো ায় বফকর  একেক ন পবিকমর  াযযেল সথক  । আর  ির 
সপকয়ই সে আগামী পরীক্ষার আতঙ্ক, হরগগা  কলজ সহাকেকলর জাাঁেকরল সুপাকরর শােন তুে  কর  ুকট 
 কলক  আম্মার  াক  । 
পযাক ট সির  কর  াত্রসুলি েমীহ-েৃবষ্ট বনকয়  ামরার  ারবে  সেক  বনল ম িুল । না,  ামরা প্রায়  াবল । 
যা দু’ ারজন রকয়ক , তারা  বড়কয় ব বটকয় িকে বঝমুকে । সে বনবিযধায় বেগাকরট োলায় । িাইকরর দ্রুত 
অপেৃয়মান েৃশ্যািলীর বেক  তাব কয় আম্মার  থা িাকি । 
িৃবষ্টর সজার  কম একেক , গুাঁবড় গুাঁবড় ঝকর পড়ক   ব  স ামল ধান গা  আর পাটকক্ষকতর ওপর । েূকর 
গা গা াবল িরা  গ্রাকমর ফাাঁক  সে া  যাকে ো া-নারায়ণগঞ্জ েড়  পথ আর তার পাকশ প্রিাবহত ঝাপো 
িুবড়গগা নেী । গাক র োকল  া  শাবলক রা গলা ফুবলকয় স াক  োশযবন  েৃবষ্ট বনকয় ঠায়  িকে বিজক , 
  কনা িা অেহ্ ব তার িার সঝকড় সফলিার মত পা ায় েবঞ্চত িৃবষ্টর জল সঝকড় সঝকড় সফলক  । এই শাত 
সমর্ সমদুর পবরকিকশও বফিংকগকের দুষ্টুবমর  মবত সনই, ওরা সটবলগ্রাকফর তাকর িকে  যথারীবত সলজ নাব কয় 
সোল স কয়  কলক  । মাথলা মাথায়  ৃেক রা আমন ধাকনর  ব   ারাগুবল সক্ষকত িুনক , মাকঝ মাকঝ  মাথলার  
আড়াকল স াট্ট হুাঁক ায়  সিেম টান সমকর িৃবষ্ট  াাঁো মা া ঠাণ্ডা শরীরক   াগা  কর বনকে ।  
তন্দ্রায় জবড়কয় একলা ম িুকলর স া  দুকটা ।  মকনারাকজযর এ াত ব তা ওর তন্দ্রােন্ন মকন স্বপ্ন ায়া সফলকত 
লাগল …… অকন  অকন েূকর  সথক   ুকট একে বিেম ক্লাত হকয় সযন সে আম্মার  াক  সপৌাঁক  সগক  
……আম্মা দু’হাত িাবড়কয় ম িুলক  সটকন বনকয়ক ন …বনকমকে েি ক্লাবত েূর হকয় ম িুল বস্নগ্ধ হকয় উকঠক  
।  
‘োহাি, ও োহাি, শলাই িাক্সটা এটু্ট েযান না ।’ …… হাকতর ধাক্কায় ে ব ত হকয় ম িুল  থাগুবল  
শুনকত সপল । সরকগ স া    ুলকতই সে পাকশ িো সিা া  সিা া  হাবেমুক া এ  গ্রাময মুেলমানক  এ  
পল  সেক  বনকয় বিরবক্তিকর সেশলাইটা ওর হাকত তুকল বেল । সলা বট  হাকত ধকর  রা া বিবড়বট যত্ন 
েহ াকর  ধবরকয় সেশলাই সফরত  বেকয়  বজকজ্ঞে  রল,  
‘োহাি স ান াকন যাইকিন ?’ 
গ্রাময সলা বটর বনলযজ্জ অনুেবন্ধৎোয় ম িুল এিার দধযয হারাল । সক্ষকপ বগকয় ধমক  উঠল, ‘সোজক  যামু 
বমঞা ।  সতামার অত  িকর ের ার  ী হুবন !’  থাবট   ুাঁকড় বেকয় জানালার গরাকে মাথা সরক  িুবঝিা সেই 
ব াঁকড় যাওয়া স্বপ্নটাই সজাড়া লাগাকত  াইল সে । 
ম িুকলর সমজাজ  সেক   গ্রাময সলা বট হতিম্ব হকয় অস্ফুট স্বকর সযন দ বফয়ৎ সপশ   রল, ‘না মাকন 
হুনলাম ব না ো ায় গরম তাই ।’ … বিবড়টা পুনরায়  বনকি সযকত পাকর এই িকয় সে ওটা বনবিষ্ট মকন সটকন 
সযকত লাগকলা । 
অিকশকে সগণ্ডাবরয়া সেশকন একে সট্রন দু’বমবনকটর জকন্য থামল । পাজামাটা ব  ু  মুকড় বনকয়  িেযাবতকত সেহ 
সেক  ম িুল দ্রুত সনকম পড়ল । উির েবক্ষকণ প্রোবরত সরললাইকনর  পাকশ  স াট্ট সেশনবট সযন ো া শহর 
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আর  গ্রাকমর মকধয েীমাকর া সটকন োাঁবড়কয় রকয়ক  । পূিযবেক  অিাবরত ফেল িরা  সক্ষত-বঝল-বিল, 
গা গা াবল িরা  গ্রাম আর পবিম বেক  ক্রমশ শহকরর ইশারা । সট্রন সথক  যাত্রী এ জনও নামল না । এমন 
ব  সেশন সগকট স  ারও সনই । র্বড়কত দুকটা সিকজ সগক  । দুপুকরর  আকমবজ িৃবষ্টকত জনবিরল পথ । 
ইলকশগুাঁবড় িৃবষ্ট গাকয় সমক  পকথ সনকম পড়ল ম িুল । সর্াড়ার গাবড়ও সনই এ টা । যাকহা  সে সহাঁকটই  কল 
যাকি নাবর্া,  তটকুু িা পথ । 
িাাঁবেক    াকয়র সো াকনর  এ  ালা বতনকটর ঝাাঁপ িন্ধ । এ ট ুএবগকয় োন বেক র  স াট  স াট িাবড়গুকলা 
সমর্লা দুপুকর সযন বঝমুকে । এই িাবড়  টা পার হকল পকথর দু’পাকশর মাঠগুবল জল দথ দথ । তারপর  
ব  ুেূর এবগকয় সগকল দু’ধাকর র্ন েবন্নবিষ্ট িাবড়র গাাঁথুবন  সগাঁকথ এবগকয়   কলক  সগণ্ডাবরয়া পাড়া েমুক , োকন 
আর িাাঁকয় । োনবেক র সশে িাবড়টা পার হকত বগকয় ও ান সথক  সিকে আো  কয় বট  থা শুকন ম িুল 
হঠাৎ  থর থর  কর স াঁকপ উঠল । হৃৎবপণ্ড সথক   এ টা িরফ ঠাণ্ডা রক্তকস্রাত োরা শরীকরর  বশরা-উপবশরায় 
বিদুযকতর মকতা   বড়কয় পড়ল । গলা মু  শুব কয় মুহূকতয ওর  মাথাটা িড় িারী  মকন হকত  লাগল । ‘ইয়া 
 ুো ।’  শু কনা মু  সথক  অবত  কষ্ট সিবরকয় এল   থাটা ।  লেবক্তহীন অিোয়  কয়   মুহূতয োাঁড়াল সে,  
র্াড়  বফবরকয় সপ কনর েূরত্ব সেক  বনল তারপর দ্রুত এবগকয় োনবেক র মাকঠর জকল সনকম পড়ল ।শাপলা-
 লমী-  ুবরপানার আড়াকল মাথাটা িাবেকয় োাঁবড়কয় রইল ম িুল । স ে জাগকলা ওর মকন, - ‘ াে বহন্দু 
পাড়া এটা …… োাঁতার জাকন না সে নতুিা েুি োাঁতাকর িাবড়গুবলর সপ ন বেকয় শ’পাাঁক   গজ বগকয় 
সরলওকয় ইয়াকেয ওঠা সযত, হয়কতা িা সিাঁক  সযত আেন্ন মৃতুযর হাত সথক  । 
ক্ষণ াল পূকিয সশানা সেই েিংলাকপ  ম িুকলর অতর উথাল পাথাল …… ‘শুকন  র্ন্টা দুকয়  আকগ এ 
পাড়ারই এ বট বহন্দু স কলক  সলাহার পুকলর ওপর নাব  এক িাকর  টু করা  টু করা  কর সফকলক  । রুগীর 
জন্য নাব  োক্তার ো কত যাবেল সি ারা । উিঃ আজই লাগল আর এর মকধযই আটবট বহন্দু আর  ’বট 
মুেলমান প্রাণ হাবরকয়ক  সিকর্াকর ।  
সমকয়বল গলার জিাি শুকনব ল, --- ো া  াড়া সতা আর িাবড়  রার জায়গা  ুাঁকজ সপকল না তুবম । দুকটা বেন 
এ নাগাকড় শাবতকত  াটািার উপায় সনই, নাও এিার ঠযালা সপাহাও । 
েীর্যশ্বাকের েকগ অস্ফুটস্বর সিবরকয় এল ম িুকলর িু  ব কর, ‘োকতর স াঠা   ী আবমই পূরণ  রমু স াো 
…এ জীিকন আর আম্মার েযা া পাইলাম না িুবঝ !’ অবিরল ধারায় ম িুকলর স া  সথক  সলানাজল গবড়কয় 
বিকলর জকল বমশকত লাগল । 
আতকঙ্কর প্রথম ধাক্কাটা স কট  বগকয় ক্রমশ িাাঁ ার  সপ্ররণা অনুিি  রল ম িুল ।  উন্মুক্ত োকন থা া বঠ  
নয় সিকি,  িেযাবতটা স ানও মকত  কুল  গুবটকয়   হাকত বনকয়, অবত  েতপযকণ মাথা েবুিকয় েুবিকয়  েমুক র 
পাড়ার  া া াব  এ টা পুকরাকনা   ালিাকটযর তলায় একে  োাঁড়াল । ব ন্তু জকলর প্রিল সস্রাকত সে াকন 
োাঁড়াকত না সপকর, স াকণর িুকড়া িটগা টার অেিং য ঝুবড় ও সশ কড়র মকধয মাথা তুকল ধকর স ামর জকল গলা 
েুবিকয় িকে থা ল । 
মাঠময় িেযার জকল অেিং য লাল-োো শালু - মলী-  ুবরপানার  ফুল ফুকট  রকয়ক  ।  ম িুকলর েৃবষ্ট িযবথত 
হকয় উঠল ।  স াট্ট সিলার  এ  িেযায় আম্মার েকগ এর ম  ফুল িরা  বিকল সনৌক ায় যাবেল সে । 
সনৌক ার ধাকর ঝুাঁক  িার িার সে শাপলা আর   ুবরপানার ফুল সটকন তুলব ল, আম্মা ব  ুকতই তাক  বনিৃত 
 রকত পারব ল না । অিকশকে আম্মা মমতাময় অিয় হাত দুকটা বেকয়  
ম িুলক  জবড়কয় ধকর সরক ব কলন -- পাক  সে পকড় যায়.... আজ এই  রম বিপকে আম্মা । তুবম  ই সগা 
…… অিাধয অশ্রু ম িুকলর স াক  িাাঁধ িাগা িন্যার মকতা সনকম আকে ।  
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িৃবষ্ট সথকম সগক  । ালিাকটযর ওপাকশর  াকয়র ষ্টলটায় দু’এ জন  কর পাড়ার সলা  একে জমকত শুরু  রল । 
‘ ই সহ মহাজন, পবত্র া আইক  নাব  ?’ 
---‘না িািু, বতনটা িাইজযা গযাকলা এহকনা সতা আইল না সেব  ।  ইল াতার সমল  আইজ  সলট  রক  মকন 
অয় । িািুর সেবহ আইজ বতনটায় রু্ম িাইিংগা সগল ।’ 
--- ‘ কতা আর রু্ম অইি  ও সেবহ । ুবট লইয়া িাবড় আইয়যা  ী বিপকেই না পড়লাম, োতবেকনর  ুবটকত 
আইলাম, দুইবেন যাইকত না যাইকত এই সয রায়ট লাগল,  য়বেন থা কিা স  জাকন ।’ 
আর এ জন িকল  উঠকলা,--- ‘আর  ন  যান মশয় । দুইবেন পর পর এই  যন্ত্রণা আর  েহ্ অয় না হালায় 
। িযিো-িাবণজয হগল পটল উঠল,  বনবতয বিক্ষা তনু রক্ষা আমাকগা,  োক্তার িেকল অহন সেবহ না  াইয়া 
মরকত অইকিা গুবষ্টশুকদ্দা । মুেলমাকনকগাও সতা এ ই অিো……  যান সয তকি লাকগ িুবঝ না ……’                    
অপর এ বট গলা িাাঁধা বেল, --- ‘আকর তাও জাকনন না । লাগায় সতা হালায় সহই লাল মুই যারা । সহাকনন 
না আমাকগা সো ানপোর োলাকনর সলইগযা ওই হালারা   সপকট্রাকলর  বটন  আউগাইয়যা েযায় মুেলমানকগা , 
তারপর দুই েকল  ামড়া  ামবড় লাগাইয়যা মজা েযাকহ । দুই েকলর গুন্োরাও মজা পায় মানুে মাইরা । তকি 
আর সেরী নাই, হালার লাল মুই যাকগা আমাকগা েযাশ  াইড়া যাইকত অইকিাই; েময়  া াইক  … …’ 
হঠাৎ এ টা িাাঁজ াই  গলার  আওয়াকজ  থািাতযা েি িন্ধ হকয় সগল । ম িুলও   মক   উঠল জকলর মকধয 
িকটর ঝুবড়র বনক  । 
--- ‘গুন্োরা েি মজা পায়, নািঃ  যকতা েি মাউগযার েল । অরা আমাকগা মাইরা ফালাইি আর আমরা 
িউকয়র আাঁ কলর তলায় িইয়া থা মু, না । হুন বন, ে াল সথই যা আটটা  বহন্দুকর অরা মারক  আর মুেলমান  
মাত্র  ’টা, এইটা পূরণ   রকত  অইকিা না ।  এই সয  বনতাইকয়র মা’র  া্কনর স াকট হালায় রু্মাইকত 
পারলাম না, সলাহার পুকলর উপর বনতাইকয়কর  াইটযা সোলাই াকল ফালাইয়া বেল --- এইটার সশাধ বনকত 
অইকিা না …সেবহ না ইবষ্টশাকন দুই এ টা লুবগ বন লাকম …… এই িইলাম দতয়ার অইয়া ।’ 
পূকিযর সলা বট  বময়াকলা  গলায়  িলকল, --- ‘তকি সলায়ার পুকল বগয়া সহই গুন্োকগা না মারকণর ের ার, 
সরলগাবড় সথই যা যারা  নামকিা তাকগা মাইরা লাি  ী ?’ 
িাাঁজ াই গলা হুঙ্কার  াড়কলা, ‘হালায় সয িকড়া লম্বা লম্বা  থা  য় সেবহ । এই সন তকি র্াকড় ধাক্কা বেয়া 
িাইর  রলাম …… সলায়ার পুকল বগয়া সহই গুন্োকগা মাইরা তারপর আইবি নাইকল তরই এ বেন  ী 
আমারই……’ 
 াবরবে  সথক  অকন গুবল গলা েমস্বকর স াঁব কয় উঠকলা----‘আকর  র  ী মইন্যাো’, মো মাইরা হাত  ালা 
 রিা নাব  …… ওব  সতামার লাকয়  নাব  সয অর  থায় রাগ হও …… আকর তুবম আ  সেই যা 
পাড়াটা এ কনা আিা আক , নাইকল …’ 
নইকল সয  ী হকতা  তা’ আর স উ িলকলা না । সশানা সগল, সো াকনর  মহাজন  া একন অমাবয়  গলায় 
মইন্যাো’স  স কত অনুকরাধ জানাল । 
ব  ুক্ষণ  ুপ াপ । েহো সো াকনর িাইকর এ বট উকিবজত ব কশার   ি স াঁব কয় উঠকলা । 
--‘মইন্যাো’ োিংর্াবত   ির, র্ন্টা  াকন  আকগ নাব  এ টা মুেলমান ইবষ্টশাকন নাইমযা এই রািা বেয়া 
আইক  ……’  
--- অযা:  স্  ী । গকজয ওকঠ িাজ াাঁই গলা, ে কলর উকদ্দকশ্য িকল,--- ‘সতামরা স উ সে ক া নাব  অযা: 
।’  
েিাই জানাল, তারা স উ  েযাক বন, সযকহতু  এত আকগ স উ ওরা এ াকন  ব ল না, সো ান  িন্ধ ব ল ।  
--‘অযা: তকি ব  হালায় পার হইয়া গযাকলা সগন্োইিার িুক র উপর বেয়া, স উই সে কলা না ।  
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অই পকরশ্যা, তুই  সিালাকর  লইয়া সপাষ্টাবফে পযযত যা , আর  রািায় যাকর  যাকর  পাবি েক্কলক    ারবেক   
পাঠাবি । আবম নাউরা আর   মইলযাকর লইয়া  ইবষ্টশাকনর বেক   যাই, স ান াকনবন পলাইয়া  রইক  । সেবহ 
আজ যবে হালাকর পাই ………’ োাঁত  ব ড়বমড়  কর  মইন্যা, --বনতাইর জাকনর িদ্লা  যামকন লই সেবহে 
তরা, অর রকক্ত  ান  রমু--- হািঃ ।’  
ম িুকলর িুক র স্প্ন িুবঝ সথকম বগকয়ক  তকতাক্ষকণ । সে োরা সেহ জকল েুবিকয় িকটর ঝুবড়র বনক  
স ানক্রকম না টা জাবগকয় বনষু্ঠর মৃতুযর প্রতীক্ষায় রইল । বনকজক  সে িার িার বধক্কার জানাল, সট্রকনর সেই 
গ্রাময সলা বটর  থায় মকনাকযাগ না সেয়ায় । সে সতা িকলব কলা--- হুনলাম ো ায় নাব  গরম । অিকহলািকর 
ওর  থায় স াকনা গুরুত্ব সেয়বন সে।ম িুকলর মন েু কর উঠকলা 
--- আম্মাকগা।  
ওবেক  সো ান সথক  ওরা সিবরকয় একে পকথর দু’পাকশ নজর িুবলকয় িটগা  পার হকয় সষ্টশকনর বেক  এবগকয় 
সগল । সো ানটার সিাধহয় এ জন সলা ই িা ী ব ল, িলকল--- ‘মহাজন িাবড়কত  পাট িন্ধ  ইরা িবে 
বগয়া,  ুন  ারাপী অইকল সশকে পুবলকশর হাকত পড়কত অইকিা।’ 
মহাজকনর উির এল,---‘আবমও সো ান িন্ধ  ইরা  ল্লাম । মইন্যা সয  টক , পাইকল  তম না  ইরা  াড়কিা 
না ।’ 
সো াকনর ঝাাঁপ িন্ধ হিার শব্দ হকলা ।তারপর েি  ুপ াপ ।ম িুকলর মকন অবতম আশা জাগব ল ---েন্ধযার 
আাঁধার র্বনকয় একল জকলর মধয বেকয়  িাবড়গুকলার  সপ ন বেকয় স ানও মকত সষ্টশাকন উকঠ সরল পুবলকশর 
 াক  িকে সথক  স ানও সট্রকন উকঠ পড়কি --- সে আশাও সু স্বকপ্নর মকতা বমবলকয় সগল । সষ্টশকনর  াক  
ওক  না সপকয় র্াত রা একে হয়কতা ওক  পা ড়াও  রকি আর ……না আর িািকত পাকর না সে । িািনা 
ব তাহীন এ টা সিািা আতিংক  স া  িুাঁকজ সে বের হকয় রইল । 
মুহূতযগুবল েীর্যতর । ম িুল োনু । হঠাৎ  ী এ টা শকব্দ পকথর বেক  তা াল সে । বতন- ার ি করর এ বট 
স্বােযিান ফুটফুকট স কল অেূকর পকথর ধাকর একে োাঁবড়কয়ক  আর জকলর ব নাকর ফুকট থা া শালু -
  ুবরপানার ফুলগুবল সেক   ুশীকত েগমগ হকয় মাথার এ রাশ স াাঁ ড়া  ুকলর গুে দুবলকয় স াট্ট স াট্ট হাত 
দুবট বেকয় হাততাবল বেকে । 
ম িুকলর িু  স াঁকপ উঠল । বনজযন পথ, স কলবট যবে ফুল তুলকত বগকয় জকল পকড় যায় …… তার সতা 
োধয সনই এই আড়াল সথক  সিবরকয় ওক  রক্ষা  কর । ম িুকলর বিস্ফাবরত েৃবষ্টর েম্মুক , গুবট গুবট পা 
সফকল  োলু পথ সিকয় সহকল  দুকল  ফুকলর মকতা বশশুবট জকলর ধাকর সনকম এল, ফুল সনিার সলাকি । 
অক্ষম এ টা ইো ম িুকলর িুক র সিতর   টফট  কর মাথা  ুাঁড়কত লাগল । ওর িযাকুল েৃবষ্ট সর্ালাকট হকয় 
উঠকলা, অদ্ধযস্ফুট এ টা ব ৎ ার সিবরকয় এল  ম িুকলর মু  সথক  । বশশুবট ফুল ধরকত জকল বগকয় পকড়ক  
…… ওর দুবট স াট্ট মুবঠ বেকয়  লমী-শালু   আাঁ কড় ধকর তীকর  ওঠার িযাকুল স ষ্টা  রক  ব ন্তু ক্রকমই 
গবড়কয় বগকয় সিশী জকল পড়ক ……ওর  ব  স ামল মু  াবনকত, োগর  াকলা স াক  আতিংক র  াকলা  ায়া 
দুলক  ।  
মু িুকলর  অোড়  সেকহর  বশরায় উষ্ণ রক্তপ্রিাহ উদ্দাম হকয়  উঠকলা,  সেৌকড়র আগ মুহূকতয সেৌড়িীরকের 
মকতা ……ব ন্তু হঠাৎ থমক  সগল সে । সষ্টশকনর বে  সথক  এ েল সলা   এবেক ই আেক , সেই 
র্াতক রা বনিয়--- যারা জাকনর িেকল জান সনিার জন্য রু্রক  ।এ বনরাপে আেয় সথক  সির হওয়া মাকন 
মৃতুযর স াকল এবগকয় যাওয়া ……আম্মাক  জীিকন আর সে কত না পাওয়া । ব ন্তু সেই  মুহূকতয, ‘মা-অ-সগা’ 
 ব  গলার আতয ব ৎ াকর  ম িুকলর হৃৎবপকণ্ডর রক্ত  লাৎ  কর উঠকলা …… ঈথার তরকগ  রা রময়  বড়কয় 
পড়কলা সযন এ  রুণ মমযকিেী আহ্বান। ম িুল য ন পকথর ওপর  হাাঁটু   বড়কয় িকে িু  সথক  বশশুবটক  
স াকল নাবমকয় পবর যযা  রক  তকতাক্ষকণ এবে  সেবে  সথক  সিশ  কয় জন সলা  একে জকড়া হকয়ক  । 
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হঠাৎ ‘স া ন…… আমার স া নকর …  স া ন …’ আকুল ব ৎ াকর েিাই  মক  উঠকলা । েেয রু্মিাগা 
স াক  আলুথালু সিকশ  ুকট একেক  এ বট মা ।  
---‘ব েু হয় নাই স া কনর, িয় পাইক  সতা --- তাই স া  িুইজযা  ুপ  ইরা রইক  । …… স া ন ঐ 
েযাক া সতামার মা আইক  ……স া  মযাকলা……’ 
ম িুল শাত গলায় দুজনক ই োন্ত্বনা বেকয়, স া নক  ওর মাকয়র স াকল তুকল বেল । মাকয়র স াকল বগকয় 
স া কনর মুক র  ুবশর ঝল  আর মাকয়র স া  সথক  ঝকর পড়া আন্াশ্রু প্রবতবিবম্বত এিিং েিংক্রাবমত হকলা 
ম িুকলর মুক -ক াক ও ।  
বঠ  এই েময় বিড় সঠকল োমকন এবগকয় একলা মইন্যা।ম িুকলর বিকজ পাজামাটা এ নজকর সেক  িাাঁজ াই 
গলায় সহাঁক  উঠল সে --- অযা:, তুবমই সতা সেই ……’   থা সশে না  করই সে দ্রুত জামার বনক  স ামর 
সথক  এ টা ধারাকলা স ারা সির  কর আনকলা ।প্রশাবতর প্রেন্নতায় ম িুল ত ন মগ্ন । স ারাটা জকল  ুাঁকড় 
সফকল িারমুক্ত হকয় মইন্যা ততক্ষকণ দু’হাকত ম িুলক  বনকজর িুক  সটকন বনকয়ক  ।    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     েূ ীপত্র 
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অিতরকণর সিলা    লযাণব্রত  ক্রিতযী 

 
 
মহারাবন েতযিাকনর গা  হকত পারল না । ারণ ওর োলাপালা সনই । ফুকলর পাপবড় সনই ।পাতা ঝরািার  
দুিঃ  সনই । আ াশ সনই িকল পাব  হকত পারল না । 
 

মাধিপুর েীমাকতর গ্রাম ।গ্রাকমর পুকি ও েবক্ষকণ অকন  েূর অিবধ বিিৃত বিকলর জকল শাপলা, পে,  
শালু  । বিকলর ওপাকশ অধুনা  িািংলাকেকশর  গ্রাম সেৌলতপুর, বমরপুর,র্াগুবটয়া,আকরা েবক্ষকণ বশিনগর,  
ধর ার, সুলতানপুর । আকগ বিকলর  জলপথই  ব ল সগাটা অঞ্চকলর সযাগাকযাগ মাধযম । সেশিাগ র্করর  
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মানুেক  পর  করক  ।গত  বল্লশ ি কর বিকলর জল  কমক , সিকড়ক  অকন িার ।কুবশ নাও,পাতাম নাও,  
পাল তুকল সনৌ া যাতায়াকতর েৃশ্য অপেৃত  হকয়ক  অকন বেন ।  আতজযাবত  েীমানার  দুপাশ   ুাঁকয়  
বিকলর জল ।আবশ্বকনর সশে িকল পেফুকলর সতমন েমাকরাহ সনই ।শুধু িড় িড় সগাল সগাল েিুজ িাোবম  
পাতা আেন্ন  কর আক  জকলর রে । 
বিক কলর সরাকের আকলা স াথাও  ঝলকে আক  পাতার ওপর অজস্র জকলর  ণায় । জাল  টানািার হকর  
র ম  ুাঁবটর মাথা সজকগ আক  জকলর ওপর ।েূর সথক  েিই অস্পষ্ট  একলাকমকলা  মকন হয় ।োন হাকতর 
প্রোবরত তালু আড়াআবড় িুরুর  ওপর  সরক , সরাে আড়াল  কর, বশশুর আগ্রহ বনকয় বিকলর ওপর  অকন ক্ষণ 
বনবনযকমে তাব কয়ব ল বনিযাণ।যবে অতত এ টা সনৌক া সিকে আেকত সে া যায় । ব ন্তু স াথাও স াকনা ে ল 
প্রাকণর ব ে সনই । বিকলর ওপাকশ অস্পষ্ট গ্রামকর া । েূযয েকল পড়ক  িকল জকলর এ পাকশ  ায়া নামক  । 
বনজযন এ া সিাধ  রল বনিযাণ। অন্যমনস্ক েীর্যশ্বাে পড়ল । মকন পড়ল স্বপ্নময়ব কশাকরর স্মৃবত। স াট, িড়, 
মাঝাবর র মাবর সনৌ ায় বিড় জকম সযত বিকলর র্াকট । বিকলর জকল পাট গা  সিজাকনার গকন্ধও স মন 
এ র ম মাে তা ব ল । অজস্র নারীপুরুকের সরাজ এপার ওপার যাত্রা । বিকয়র পর সনৌক ায় ির- কন যাত্রার 
আকগ বিকলর  
র্াকট তারোনাই, আর অিুঝ ব কশারীর  ান্না। বিজয়া েশমীর িাোন ।  ার েশক র েূরকত্ব এ ন আর  ব  ুই 
সনই ।  ারবে  শুন শান । র্াকট  এ ন  অক না গাক র  সঝাপ ।  বঠ  দুগযা প্রবতমার সপ কনর সিেপ স কহরার  
মত । বিকলর র্াকট শুধু গ্রাকমর সশে নয়,  স্বাধীন িারকতর  মানব কত্রর সর াবট এই াকন একে সিাঁক  
বগকয়ক । বল্লশ েশক র েলনামা মধযরাকত বনিযাণরা  ারজন স্বাধীন িারকতর মাধিপুকর একে ঠাাঁই বনকয়ব ল। 
বনিযাকণর ত ন েশ ি র । োো বনলাবদ্র দুি করর িড় । বপতা নবলনীশঙ্কর বব্রবটশরাকজর আমকল স্কুল 
সহেমাোকরর  া বর বনকয়ব কলন। সেশিাকগর পর োম্প্রোবয়  অবেরতা, পাব িাবন আমকলর নানা েিংশয় 
েক্হ এমবন হাজার হাজার পবরিারক  অবনবিত িবিষ্যকতর আড়াকল সঠকল বেকয়ব ল । 
জয়কুমারকের িাবড় সপবরকয় োনবেক  স ালা জায়গায় এ েল িাচ্চা স কল দহব   কর স লক ।আকরা  াবন টা 
এবগকয় সগাপাকটর  উলকটা  বেক   স ালাকমলা  জায়গায়  েতযিাকনর গা  । গ্রাকমর েধিা মবহলারা গা তলায় 
োবিত্রী-েতযিাকনর ব্রত  রত ।গান  রত । পুকজা বেত ।বনিযাণ লক্ষ  রল গা বট ঠায় োাঁবড়কয় আক  । এর 
মকধয অতীত  হকয়ক  অকন  ি র । স মন সযন আকগর মত আর েী সনই । বনিয় এ কনা পুকজা টুকজা হয় । 
আেকল িটগা  এবট । মহারাবন িলত, আবম গা  হকত পাবর । এই েযাক া আবম েতযিাকনর গা  হকয়ব  । 
গাক র নী টা আকগ  সগাল  কর মাবট উাঁ ু  কর িাাঁধাকনা ব ল এ ট ুাবন । িাচ্চাকের িুকলও সিেীকত উকঠ পাকয় 
মাড়াকনা বনকেধ ।মহারাবন উকঠ বগকয় সিেীর ওপর এ পাকয় োাঁবড়কয় যীশুর িবগকত দুই হাত  সমকল ধকর 
গাক র গাকয় স া  িুকজ সহলান বেকয় থা ত । এিাকি  অকন ক্ষণ । মহারাবনর ধারণা ব ল, এটা সেিতাকের 
গা , এিাকি এ বেন না এ বেন  সে গা   হকত আরম্ভ  রকি । স ন  সয গা  হিার এ সহন েূরত োধ  হত  
 ঞ্চল সমকয়টার,  বনিযাণ সিকি পায় না । প্রবমলা ব  ু না িুকঝই  হােত । প্রবমলা মহারাবনর  এ মাত্র  
র্বনষ্ট েব  । প্রবমলার ব  ু হিার সনই । তিু মহারাবনর েগ  াড়ত না ব  ুকতই । মাধিপুকরর ব  ু  েহৃেয়  
 েৃ  পবরিার বনিযাণকের আেয় বেকয়ব ল । বনিযাকণর িািা জীবি া েন্ধাকন  কল  একেব কলন  আগরতলায় । 
গ্রাকমর মানুকের ে কলর  েযত্ন পবর যযায় বনিযাণকের িাকতর  অিাি  হয়বন ।  ক্রধকরর িাবড়র এ  িড় 
মাবটর র্কর বতন- ারজন মানুকের জন্য যকথষ্ট আকয়াজন । মহারাবনর োদু অধর াাঁে দিষ্ণি েিযক্ষণ সে াশুকনা 
 রকতন  । অধকরর িয়ে ত ন েির  ুাঁই  ুাঁই । সমেহীন, েীর্যকেহ, গলায় মালা, স কহরা ানা সিশ েভ্রাত । এ 
গ্রাকমর  েৃ  পবরিাকরর সিমানান । সিার হকলই ে াকলর  ািাকরর নানান আকয়াজন বনকয় আেকতন । আম-
 াাঁঠালেই- লা, ব কড়- ই । িলকতন, মা, আপনার স াকনা  েকঙ্কা  সনই, োোরা সপট িকর  াকি । না  
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হকল শরীর হকিনা । এ িয়কেই  যবে স কত  না পাকর ---- ইতযাবে । তা াড়া বনিযাণকের ব্রাহ্মণ পবরিার । 
গ্রাকমর ে কলর েকদ্ধয়।অনুরাগীর োন, অর্য, সেিা, উপহার বনকত ব্রাহ্মকণর অতর োধারণিাকি স াকনা মানবে  
অতরায় সনই । অধর াাঁে গ্রাকমর মানুে, প্রিীণ,  াবল গাকয় পবরেন্ন ধুবত  াপড় পড়কতন ।বনিযাকণর র্কর একে 
মাকয়র েকগ নানা বিেকয় গল্প  রকতন । োধারণিাকি স্কুকল কলকজ না পড়া থা কলও অকন  ব  ু 
জানকতন। থা িলার অমাবয়  ও সিশ েম্ভ্রাত িবগব ল । 
মহারাবন, তার িাই েয়াল, প্রবমলা স লার োথী । পড়াশুকনা সনই , অফুরত অিের । িািা শহকর, মা েিেময় 
নানা দুবিতা  রকতন , োমকন এ  অবনবিত  িবিষ্যৎ । এ  ঝকড়র রাকত মা  ুি এ া এ া স াঁকেব কলন । 
স ন  মকন সনই । বনিযাণ ব  ু না িুকঝই  োন্ত্বনা বেকয়ব ল ।  োো ততক্ষকন রু্কম অব তন্য । মহারাবন  
ব িাকি বনিযাকণর এত িক্ত হকয়ব ল, মকন পকড় না, অথ  বনিযাকণর স কয় এ -কেড় ি করর িড়ই হকি । 
মাধিপুকর মাত্র এ  ি র াল িেিাে । এরপকরই বনিযাণ  কল  একেব ল শহকর । ব ন্তু মহারাবনর  থা সিালা  
যায়বন । হকত পাকর  গ্রাকমর অিুঝ সমকয় ।সল াপড়া সনই।ব ন্তু বনষ্ঠা ব ল, েিংযম এিিং সে িয়কেই এ  
ধরকনর নারীকত্বর আ েযণ, িযবক্তত্ব ব ল --- যা সটকন রাক  । পকর িড় হকয় অকন িার বনিযাকণর মকন হকয়ক , 
অপুর সিান দুগযা মকর বগকয় মহারাবন হকয়ব ল । অথিা এর বিপরীত ব  ু হকয়ব ল । োাঁতার জানা ব লনা িকল  
সেিার িেযায় জয়কুমারকের িাবড়র পুকুকর  ান  রকত বগকয় বনিযাণ সিশী জকল  কল বগকয়ব ল । প্রহ্লাকের িািা 
পূণয জকল ঝাাঁবপকয়  পকড় সটকন না তুলকল  বিপেই হত । বনিযাকণর সপকট জল েুক ব ল  াবন টা । উঠাকন 
িবতযমানুে । আর  ধুকলায়  গড়াগবড় বেকয় মহারাবনর সে  ী  ান্না ।দুপুর সথক  একলাকমকলা  সহাঁকট সহাঁকট 
সুহােও এ ন ক্লাত । বনিযাকণর িাহন সুহাে ।স্কুটাকরর সপ কন  বড়কয় গ্রাম সে াকত বনকয় সগক  । শহরিােী 
বিেয়ী তরুণ  সুহাে । োোমাটা মানুে । প্রায় সরাজরাকত এ ট ুাবন পান  কর িাবড় বফকর । তার ধারণা স্ত্রী 
ব  ুই সটর পায়না ।সুহাকের সিৌ সিশ োবে । তা াড়া সটর না পাওয়াও ের ার ।আগরতলার েমাকজ ।এ 
েমি বনকয় নানা  থা হয় ।  
সুহাে সে জাকতর মানুে, যার িুক র সিতর লতাকুঞ্জ সনই । বোঁবড় সনই । জামার সিাতাম লাগাকত   কনা িুল 
হয় না । পাক  মকনর সিতর  াাঁঠাল াাঁপার সুিাে েুক  যায় । েকন্ধর বেক  র্বড় সেক  এ টু তাে স লা । 
এ ট ুাবন িাল  াওয়াোওয়ার আন্ । 
---আর  তক্ষণ, সিলা সতা সনই । আজ না আিার বমবটিং  রকিন িকল একেক ন । 
--এই সতা যাবে । বমবটিং সতা সরাজই হয়, এ টা না এ টা । 
--পকথ পকথ আর  ত । স নাশুকনা িাবড় র্র সনই  াকরা ? 
সুহাে তাগাো বেকে।আেকল ও ক্ষুধাপ্রধান মানুে ।এ ট ুআবতথয হকল িাল লাগত বনিযাকণরও। যবেও এ  
ি র মাত্র িেিাে । ব ন্তু মাধিপুকরর  নানা স্মৃবত এ কনা বনিযাণক  স ন সয এত বনজযনতায় টাকন । এ পুরকনা 
গ্রাম র্কুর  সিড়াকনার  আ েযণ এড়াকনা যায় বন িকল আজ আিার সিয়াবল্লশ ি র িাকে অ ারণ সর্ারাকফরা । 
শুধুই অ ারণ । 
ব  ুই আর আকগর মত সনই । যবেও েি-ব  ুই আকগর িূকগাকলর মত । মহারাবনকের আর স াকনা  িরই 
সনওয়া হয় বন এত াল । েময়টা  ায়া বির মত দ্রুত অপেৃয়মান । বনিযাকণর িুক র সিতর স্প্ন িাড়ক  । 
হয়কতা এ গ্রাকমই আকশপাকশ স াথাও  থা কি  মহারাবন । হয়কতা স াকনা  ৃে  পবরিাকরর সিৌ । 
স কলকমকয়রা বনিয়ই িড় হকয়ক  । মহারাবন িলত, আবম গা  হকয় সগকল, আকি  কর োনহাকতর তালুকত 
আমার  পাল  ুাঁকয় বেকয়া । সে কি আিার আবম মানুে হকয় যাি । ঠাকুর, তুবম আেকল িয় পাও । ইকে 
 রকলই সতা মা  হকয় এ পুকুকরর জকল রু্কর সিড়াকত পাবর । পাব  হকয় সযকত পাবর । সে কি ? িকলই 
 ল ল সহকে উঠত ।আিার ব  ুক্ষণ অন্যমনস্ক সথক  িলত, আেকল তুবম িয় পাকি ।  ারণ রাজবট া সনই । 
যাকের আক  তাকের িয় সনই ।পাগবল আকরা  ত  থা িলত । বনিযাণ এেি  থার মাকন িুঝত না । িাবড়র  
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রান্না, দুধ  সোয়াকনার   াজও   রত মাকঝ মাকঝই ।বনিযাণক  বনকয়  াঠ কুবড়কয় আনকত বি রায় সযত । 
বি রায় ফুট আক  । ফুট মাকনমাবট  ুইকয় স াট সোিায় জল জমক  । ফবটক র মত পবরষ্কার জল । শু কনা 
োল, লা বড় কুকড়াকতবগকয়ও অিা   েমি  থা িলত মহারাবন । পাকয় ধকর  প্রণাম  রত । বনিযাণ এ  পা 
বপব কয় িলত, তুবম আমার িড় না । মহারাবন অিা  হত, তাকত ব , তুবম  সতা ঠাকুর । এ ন  ত িকয়ে  
হকয়ক   মহারাবনর ? পঞ্চাশ  াবড়কয় যাকি  বনিয়ই এ ন প্রায় িুবড় । সযমন িাি-িবক্ত ব ল, জটা ঝুবলকয় 
বেদ্ধাই হকয় যায়বন সতা ? বনিযাকণর িুক র সিতর মৃদু বোঁবড়র শব্দ । 
ও ব  সজকনক  সয ঠাকুর আর িয় পাকিনা, তিু সে মা , পাব  হকত পারকি না । িু  এ  অজানা আশঙ্কায় 
 াাঁপক  ।বনিযাকণর মকন হল, এিার বফকর সগকল হয় ।  ারণ ব  ুই আর সে ার সনই । আকগর মত ব  ু সনই 
আর । থা ার  থাও নয় ।েি িেকল বগকয়ক  আকেযাপাত ।বনিযাণ বনকজও  ত িেকল সগক  । সে স া , সেই 
অনুিি আর সনই । সে েমি সিাকরর আকলা, কুয়াশা, তাকরর োনাই,  গ্রীকষ্মর স্বপ্নাতয, মায়াময় দুপুকরর দের্য 
সমকপ এ টানা বঝ বঝ সপা ার শব্দ---- এ েমি আর  আকগর মত  লাগকি না । প্র বৃতর জরা সনই । মানুে, 
পশু, পাব রাই িয়স্ক হকে স িল ।  ক্রধকরর সয মাবটর র্কর সু  দুিঃক  বনিযাণকের িেিাে ব ল, সে র্রবটই 
সনই । সে াকন সগাির গযাকের েযান্ট িকেক  ।  ক্রধকরর মা, িািা, িড়িাই সরিতী সেহ-েিংোকরর মায়া স কড়  
 কল বগকয়ক  এক  এক , সেও অকন বেন হল । বিকলর এপার ওপাকরর  মাঝ াকন অেৃশ্য সেয়াল আকরা িড় 
হকয়ক  । গ্রাকমর সগাপাট আকরা পাশ হকয়ক  । বিদুযকতর  ুাঁবট েুক ক  গ্রাকম। বিদুযকতর লাইকন  হু  বেকয় 
অকনক র িাবড়কতই এ ন সি-আইনী আকলা িাতাকের প্রা ুযয। মাবটর সেয়াকল সিাকটর সোগান । গ্রাকমর 
 বৃে াকজ িাাঁটা পকড়ক  । যুি কের অকনক ই  াকজর স াাঁকজ শহকর ।  
সরাজ  রাত য ন গিীর হয়,  মাধিপুকরর িহু মানুে এ  সলািী তৎপরতায়  সমকত ওকঠ । ওপাকরর গুণীনরা  
বিকলর ওপর অেৃশ্য  সেয়াল সঠকল এপাকর আকে । এপাকরর পণয ওপাকর যায় । গ্রাকমর এ  সেণীর মবহলাও 
 ারিাকরর অিংশীোর ।গিীর রাকত গ্রাকম র্ন র্ন গাবড় স াটার শব্দ। েীমাতিাবহনীর  সেৌড়ঝাাঁপ । েত য 
োইকরকনর মত বনরাপিার িাাঁবশ সিকজ  কল অকন ক্ষণ। অন্ধ াকর রু্মত মানুে এ ন স িল রু্বমকয় থাক  । 
েমৃবদ্ধ সথকম থাক  না । অকনক রই মাবটর স াঠার ওপর বটবির একন্টনা। সিশ  কয় বট ইকটর িাবড় গবজকয়ক  
ইবতমকধয।  ল াতার  াবরগর না হকল এ ন অকনক র িাবড়কতই বিকয়র মন্েপ হয় না । এ  আ েযণ সটকন 
বনকয়  কলক  । পাকশ হাাঁটক  ক্রমশ বিরক্ত সুহাে । বনিযাণ ক্লাত, শবক্তহীন । পকে পকে পা আড়ষ্ট । আর 
স াকনা প্রকয়াজন সনই িকলও ব  প্রকয়াজন । স ন, স াথায়   কলক   বনিযাণ? সরাকে  রু্কর  মুক  বতক্ত অনুিি 
। সতষ্টা সপকয়ক  ।  এ ট ুাবন জল  স কল িাল  হয় । তা াড়া  ব  ু পািার ব  ু সনিার প্রতযাশা সনই ।  
েকঙ্কা ই িা ব কের বনিযাণ বনকজর  মনক ই  আশ্বি  রকত  াইল । ক্রমশ সিলতলা, মালঞ্চ িাগান সপবরকয়  
 ক্রধকরর র্করর  পাকশর আলু স ত সপবরকয় িূকত পাওয়ার মত বনিঃশকব্দ এবগকয়  কলক  বনিযাণ । সুহাে এ টু 
সপ কন সটকন হাাঁটক  । ক্রমশ েয়াকলর িাবড়র োমকন । েিংকগাপকন হঠাৎ  ষ্ট হল বনিযাকণর। এব  স কহরা 
হকয়ক  িাবড়র্করর । েি স মন ত ন  হকয়ক । অকন বেন হকয়ক  তাই এমন লাগক ? বনিযাণ িািকত স ষ্টা 
 রল । আকগ সযন অকন  র্র ব ল, সগায়াল ব ল, স াট্ট এ ট ুাবন ফুকলর িাগান, মন্েপ, তুলেীতলা ব ল । 
ধাকনর সগালা ব ল ।  এ ন স িল দুবট মাবটর স াঠা ।আর ব  ু সনই ।সলপাকপা া উকঠাকনর দুবেক  দুবট র্র 
এই মাত্র। এ বট বটকনর, আর এ বট  কনর পাতায়  াওয়া । বটকনর র্করর সয দুবট জানালা িাইকরর বেক , 
তার এ বট আধ স ালা, এ বট িন্ধ। েরজায় পুরাকনা  াপকড়র পেযা ঝুলক  ।সমকয়কের িযিহৃত শাবড়র অিংশ 
স কট িানাকনা পেযা। বনিযাকণর েমি িুক র  সিতর বোঁবড় নামাকনার  শব্দ স াঁকপ স াঁকপ ঊকঠক  । উকঠাকন পা  
বেকয়ই ো ল বনিযাণ । বনকজর গলার শব্দ অক না, শু কনা, িীত মকন হল । 
--- েয়ালিািু আক া ? 
-- েয়ালিািু িাবড় আক া ? 
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র্করর বিতর সথক  স উ জিাি বেল না । সিতকর আর স াকনা  জিাি সনই ।  
বনরুপাকয়র মকতা বনিযাণ সপ কন তা াল । সুহাে  উকঠাকন পা বেকয়ক  । সুহােক  সেক  মকন সজার সপল 
বনিযাণ ।  াবন টা সজার । ব  ু নয়, এমবনকতই এ ট ুস াাঁজ- ির … এতবেন িাকে, মাকন এত ি র 
পকর…… ব  ু নয় ……এমনিাি  রকত  াইক  বনিযাণ। হঠাৎ এ ট ুঅ ারকণ স কশ বনকয় আিার ো ল -
-- র্কর স উ সনই নাব  ? আমরা আগরতলা সথক  আেব  ।  
বটকনর র্করর সিতর এ বট অস্ফুট পুরুে  ি  াক  ব  ু িলল ।র্করর সপ ন সথক  ফুটফুকট এ বট সমকয় 
সিবরকয় এল এবেক  । ি র েকশ  িকয়ে । পরকন িদ্র সপাশা  । সমকয়বট  েপ্রবতি। এ ট ুোহে বনকয় 
বনিযাণ িলল ---- এটা েয়ালিািুর িাবড় সতা ? েয়াল আক  ? 
র্াড় নাড়ল সমকয়বট । গ্রাকমর িাোয় িলল, িািার শরীর িাল সনই । তারপর হঠাৎ পেযার সিতকর অেৃশ্য। 
ব  ু সিকি সনিার আকগই েয়াল বনকজ সিকরাল র্র সথক  । পরকন ময়লা পাঞ্জাবি লুবগ। বিরক্ত রুগ্ন মু েী। 
শ্যামলা রে  াকলা হকয়ক  । বজজ্ঞাসুর স াক  তাব কয় রইল দুজকনর বেক ।  
েয়াকলর িয়ে পঞ্চাশ সপবরকয়ক  বনর্যাৎ । অযকত্ন, সরাকগর ক্লাবতকত   সযন আকরা িয়স্ক মকন হকে । 
--- আবম  বনিযাণ । নবলনী ঠাকুর,  নবলনীশঙ্করিািুর স াট স কল । মকন সনই, অকন বেন  আকগ, ত ন  ুি 
স াট,   ক্রধরকের িাবড়কত  ব লাম অকন বেন । স াট াকল সতামার েকগ  ত স কলব  । মাধিো ো কত, 
মকন আক  ? আবম সেই বনিযাণ--- এ ন আগরতলা সথক  আেব  ।িড় ইকে হল সতামাকের সেক  যাই । 
‘সতামাকের’  থাবটর ওপর অ ারকণই বনিযাণ সজার বেল ।  
েয়াল বিহ্বল । ফযাল ফযাল  কর তাব কয় আক  । ওমা, ব নকত পার  না । বনিযাণ হােিার িান  রল । 
হােকত  পারল না । বনকজর স ায়াল স মন আড়ষ্ট সিাধ  হকে । অকন টা অেহাকয়র মত বনকজই সযক  
েয়াকলর োন হাত  হাকতর  মুকঠায় নরম  কর জবড়কয় ধরল বনিযাণ ।  েয়াল এ  পা বপব কয় মাবটর ওপর ব  
 ুাঁকজ সে ার স ষ্টা  রকতই, আকি নুকয় বনিযাকণর পা ধকর প্রণাম  রল েয়াল । শুধু িলকত পারল --- 
একতাবেকন …...।  বনিযাণ িুক  জবড়কয় ধরল   ার েশ   আকগর িালযিন্ধুক  ।  বনিযাকণর মকন হল এ 
িয়কেও  িুক র স াকনা  অজানা গিীর  জায়গা সথক  এ  বনরুপায়  ান্না সিবরকয় আেকত  াইক  । স াঁকে 
সফলকল স মন বিেী হকয় যাকি । োমলািার স ষ্টা  রক  বনিযাণ । এিার এ ট ুস্বািাবি  হকয় েয়াল িলল --- 
সপকট িড় িযথা হয় । আলোর -- োক্তার িকলক , আগরতলায় অপাকরশন লাগকি । 
ব ম াম োজাকনা র্র । সমকয় গ্রাকমর স্কুকল ক্লাে বেকক্স পকড় । েয়াকলর সিৌ োধারণ বশবক্ষত। র্করর েী সেক  
মকন হয় অনটকনর  মকধযও সশািন । েয়াকলর সিৌ  রান্নার্কর ।  রান্নার্র মাবটর স াঠার সপ কন । স্ত্রীবট িড় 
লাজু  মকন হল । েয়াকলর োদু অধর  অকন  আকগই মারা সগক ন ।  
িািা-মা সিাঁক  সনই । েয়াকলর স াটিাই গন্ো ড়ায় বনকজর এ ট ুাবন স ত িাবড়  করক  ।সে াকনই থাক  । 
েয়াকলর  বনজস্ব সজাত জবম যা ব ল প্রায় েিই সিাঁক  বেকয়ক  ।   া বরই এ ন এ  মাত্র িরণকপােণ । যার 
 থা শুনকত এত অধীর, নামবট এ কনা িকলবন  েয়াল । বনিযাণ িযগ্র বজজ্ঞাো স কপ রা কত পারল না । 
--- আর মহারাবন, সে ব  না, স াথায় থাক  ? 
রীবতমত গলা  াাঁপক  বনিযাকণর। েয়াল  াবন ক্ষণ  ুপ । মাবটর বেক  তাব কয় থা ল । বনিযাকণর িুক র সিতর 
িূবম ম্প । স াক র পাতা, স ায়াল, সগাটা শরীর  াাঁপক  ।  
েয়াল হঠাৎ িলল, না, িাল সনই । ি র বত্রকশ  আকগ বিকয় হকয়ব ল । ির নাহার াবটয়ায় থা ত। এ ন  
স াথায়  জাবন না । ব বঠ-পত্র স াাঁজ  ির সনয় না । সেও  আজ  কয়  ি র । স কলপুকল হয়বন । শুকনব লাম 
 ুি  কষ্ট আক  । 
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বনিযাকণর  া স কত িাল লাগল না । সুহাে  া-বিস্কুট স ল । এ থা, সে থা,  অকন   থা িলল েয়াল । 
বনিযাণ ব  ু শুনল, অকন   থাই শুনল না । িাবড় সথক  নীরকি সিবরকয় এল । সমকয়র হাত ধকর আকি আকি 
সহাঁকট সগাপাট পযযত এবগকয় বেকয় সগল েয়াল । 
বনিযাণ বফরক  । আেকল জগৎ েিংোকরর আিহমান বনয়কমই যা-ব  ু হয় । আকিগ, আেবক্তর জন্য  ষ্ট পায় 
মানুে । োন্ত্বনা  ুাঁকজ পািার স ষ্টা  রল বনিযাণ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   েূ ীপত্র 
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র্র   েকতাে রায় 

 
 
মাবট  ুাঁড়কতই থাক  োকে ।শরীর অিেন্ন, তিু ব ন্তু এ টা সপকয় যাকি তাগাোয় োকেক র হাত ক্রমশ  াকলা 
গকতযর বিতর েু কত থাক  ।  ুরবপর  র্াকয় মাবট  গুাঁকড়া হকল োন হাকত তুকল  শরীকরর এ পাকশ মাবট জমা 
 কর আিার   ুরবপ   ালায় োকে  । ে াকল এ  পশলা  িৃবষ্ট হকয়ব ল, তারপর  সথক  এ ন এই রাত  
পযযত  
িৃবষ্ট না হকলও আ াকশ  াপা সমর্ এ টা িযাপো গরকম োকে  সর্কম ওকঠ । োকে   াপা গলায় িকল, 
--  া া আর  ত ান ? 
-- কুইরা যা । 
বটলার অন্যপ্রাকত িকে থা া মুহুরীর  াপা স্বর সশানা যায় । 
োকে  অবিরাম  ুরবপ  ালায় । 
মাঝরাত সপবরকয় এ ন রাত  অকন  গিীর ।  ারপাকশ বনবিদ্র নীরিতায় একলাকমকলা  সজানাব র ওড়াওবড় । 
গ্রাকমর মাঝ াকন  বিিীণয ধানকক্ষত । ধানকক্ষকতর স কন্দ্র  াাঁটাতাকর সর্রা এই স াট্ট এ  বটলা । বটলা সথক  
িবি অকন েূর । বটলার গাকয়  স াট  স াট মাবটর বেবি স ানটা িা শান িাাঁধাকনা। াাঁটাতাকর  াকরার এ টা 
পাঞ্জাবি এ কনা ঝুকল আক  ।শুক্লপক্ষ বগকয়  ষৃ্ণপকক্ষর আাঁধার গাঢ় হকয় একেক  । এক   ষৃ্ণপক্ষ তার ওপর 
িেযার সমর্ ; সুর্ন অন্ধ ার হুমবড় স কয় পকড় আক  প্রাতকর। 
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মুহুরী,  যার এ  এলা ার --- র্াে, সজাত, নাল, বটলা, উিরপুরুে পূিযপুরুে ন েপযকণ। েীমানা  েিংক্রাত 
বিিাে, সি া-স না ে ল উকেে, েি ব  ুর মধযমবণ এই মুহুরী ।সলাক  তাক  ব নকলও তাক  এবড়কয়  লা 
এই সমৌজার   াকরা  েম্ভি ব ল না । মুহুরীর  িুবদ্ধর স ৌহবদ্দর মাঝ াকন এই গ্রাম। উিকর মুহুরী, েবক্ষকণ 
মুহুরী,পুকি মুহুরী, পবিকমও মুহুরী । স াথাও পালািার পথ ব ল না  াকরা । গ্রাকমর  া াবর অবফে  সথক  
শহকরর  সেকটলকমন্ট অবফে অবব্দ মুহুরীর এ টা পাতাল পথও ব ল । গ্রাকমর সলা   তাই তাক  সিশী িয় 
 রকতা । বনিঃেতান মুহুরীর েম্পবির বহকেি  
ব ল না ।  াে জায়গা মাকনই  মুহুরী । তা াড়া স ান  ব  ু স াক  লাগকল আর বনিার ব ল না । এর ম   যার 
ফকল তার এ টা  ক্রও গকড় উকঠব ল গ্রাকম ।  সজানাব র বিকড় এক র পর এ  বিবড় সটকন যাবেকলা মুহুরী । 
অন্যপ্রাকত োকেক র র্াকম বিকজ ওঠা মাবট ।অন্ধ াকর মাবটর রে ঈেৎ লাল সিাঝা যায় । েূযযাকলাক  আকরা 
গাঢ় সিাধ হকি বনিয়ই । এই বটলার স াথাও  স াথাও মাবটর রে  ালক  হকয় একেক । জীি-জন্তুর প কন 
মাবটর রে পবরিবতযত হয় ।মাবটকত হাাঁটু সগকড় এ ন আর মাবট নাগাল পায় না োকে  । তাই গকতযর সিতর 
সনকম মাবট তুলকত থাক  । অন্ধ াকর িকে থা া মুহুরী স া  রাক  োকেক র বেক  ।  
--- কুইরা যা, কুইরা যা োকে  । 
---  া া আল্লার  েম । 
--- কুইরা যা । মাবে কুড়কল মাবে পাইবি । জন্মাই স্ মাবেত্, মরবিঅ  মাবেত্,  াওনও  মাবেত্, র্রও 
মাবেত্, কুইরা যা---মাবে কুরকল মাবে পাইবি । 
---  া া, এই আশা, আপকনর সমকহরিানী । আর ব  ু  াইনা শধু এ  টুক্রা মাথা গুজকনর । াওন আনমু 
গতর বেয়া, গতর বেয়া েিংোর ো ন যায় না । এ  পুরুে সগক  নেীর ব নাকর । এ  পুরুে অকন্যর িাবড়র 
উোকনা, আর এই পুরুে রািাত্। আপকনর সমকহরিানী  া া । 
--- কুইরা যা, কুইরা যা ।  
অিেন্ন োকে  মুহুরীর আশ্বাকে মবরয়া হকয় মাবট তুলকত থাক  । গতয এ ন োকেক র স ামর অবব্দ গ্রাে  কর 
সফকলক  । মাথার ওপর বেকয় হাো োনায় বনশা র  িাদুর গা  গা াবলর বেক  উকড় যায় ।এই বটলার 
সশয়ালগুকলা   াটা াকলর বেক  সনকম বগকয় ো কত থাক  ।ক্লাবতকত নুযব্জ শরীর বনকয় োকে  যকতাটা মাবট  
তুকল তার স কয় সিবশ শ্বাে বনকত থাক  । মকধয মকধয গকতযর সেয়াকল বপঠ বেকয় অন্য ব  ু িািকত থাক  । 
ত ন মকন হয় অনুকশাব ত োকে  আর মাবট তুলকত  ায় না । মুহুরী হুঙ্কার বেকয় ওকঠ । োকেক র শরীরমকন 
িয় জবড়কয় থা কলও মুহুরীর মকন িকয়র  াইকত  রকয়ক   াজ সশে  রার  তাড়া । প্রাতর সথক  সধকয় আো 
হাওয়া োরা বটলায়   বড়কয় আক  । গকতযর মু  সথক  হাওয়ায় উকঠ আো এ টা হাো আতকরর  গন্ধ মুহুরীর  
নাক  একে লাকগ । মুহুরী  নকড়  কড় ওকঠ । এবগকয় আকে । এ মুকঠা  ঝুরঝুকর মাবট তুকল নাক  টাকন । গন্ধ 
অকন টা হাো, এ কনা অকন  িাব  ।মাবট সঝকড় বফকর যায় ।সিতকর এ টা আন্ বঝবল  বেকয় ওকঠ ।  
বটলায় বপঠ এবলকয়  বিবড় ধরায় । আ াকশ তা ায় । তাব কয় থাক  । অজানা  আশঙ্কায় মুহুরীর উল্লবেত 
মনটা বিেণ্ণ হকয় আকে । উপকরর সমর্ অকন  বনক  সনকম একেক  । িাতােও সতমন িইক  না। সমর্ বের। 
বিবড় টাকন । বিবড়র আগুকন স্পষ্ট হকয় ওকঠ তার স াটরগত স াক র সশ্যন েৃবষ্ট ।  
--- হাত  ালা োকে , িৃবষ্ট র্নাইক  । 
োকে  গতয সথক   উপকর তা ায় ।  সমর্  সিশ  বন ু ।  োকেক র  েমি শরীর ঝুকল  পকড়ক  
ক্লাবতকত।েমি শরীর বেকয় মাবট তলুকত  াইকলও পারক  না। এক্ষণ িৃবষ্ট হকয় সগকল ব  ুকতই জল সরাধ  রাও 
যাকি না । গকতযর মু  ‘হা’  কর আক  ।   
---  া ায় যবে োথ সেন তকি  াজ আগ্গায় । শক্ত না হইকলও মাবট অকন  । 
--- হুম্!  া া মাবে আকন না োকে  । হাত  ালা । 
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োকে  আ াকশর বেক  তা ায় আর মাবট সতাকল । োকেক র স াক  ‘শুধু এ  টুক্রা জাগা মাথা গুজকনর’ । 
িৃবষ্টকত সযকনা েি েুকি না যায় । েলা েলা মাবট উঠকত থাক  োকেক র হাকত । েূকর অবের পায় াবর  কর 
মুহুরী । মুহুরী হুঙ্কার সেয়,  
--- হাত  ালা োকে  । 
োকে  অন্ধ াকর েুি সেয় আর মাবট তুকল আকন । েুি সেয় আর মাবট তুকল আকন। এ েময় ব  ু মাবট 
েকমত িাাঁশ মটমট  কর উকঠ আকে হাকত । মাবটর মু টা আকরা উন্মু  হয় । অন্ধ ার গতয সথক  আতকরর গন্ধ 
িুর িুর  কর একে লাকগ মুহুরীর নাক । মুহুরী  ঞ্চল হকয় িাতাকে না  টাকন।  
--- হাত  ালা োকে  …… 
গন্ধ এ ন োিকণর িাতাকে বমকলবমকশ এ া ার । স্তুরীর ঘ্রাকণ পাগল মুহুরী  ুকট আকে গকতযর পাকড় । হাকত 
এ  মুকঠা মাবট তুকল এ ন আর নাক  টাকন না । আর িাব  সনই ব  ু ।  
--- োকে  হাত েু া । 
োকে   ুরবপ রাক  । হাতটাক  ফাাঁপা গকতযর তলকেশ অবব্দ েুব কয় ব  ু এ টা ধকর িকে থাক  ।  
মুহুরীর তর েয় না । 
--- ব তা পাই স্ । 
োকে   াবন   ুপ  কর িকল ---  া া, ঠযািংো । 
মুহুরী বি বলত হকয় িকল --- আগ্গা, োমকন আগ্গা । 
োকে   ুরবপ তুকল মাবট সিকগ একগাকত থাক  । হাবড্ডোর মুহুরী বিবড় ধরাকত বগকয় পাকর না ।  
রাগিশতিঃ বিবড়  ুাঁকড় সফকল মাবটর িাগকনর বেক  তাব কয় থাক  । িাতাকে এ  াট্ িৃবষ্ট উকড় যায় । মুহুরীর 
লুবগ পত্পত্  কর িাতাকে । জবমন সপবরকয় জগৎপুর গ্রাম । সশা াহত গ্রামিােীরা এই গিীর রাকত রু্বমকয় 
পকড়ক  । োরাবেকনর সশা -িৃবষ্ট সিজা রাকত সনবতকয়  পকড়ক  মাবটকত ।  
োকে  ক্লাত হাত দুকটাক  বনকয় মাবট সিকগ োমকন একগায় । 
মুহুরীর আর তর েয় না ।  াপা গলায় গবজযকয় িকল--- 
--- হাত েু া োকে  …… 
োকে  হাত সো ায় । 
--- ব তা পাই স্… ? 
োকে   াবন   ুপ  কর িকল--- 
--- া া, পুরো সলা  । 
মুহুরী উকিবজত হকয় িকল--- 
--- আগ্গা---োকম্ন আগ্গা । 
োকে  অন্ধ াকর আিার মাবট িাকগ । স ৌক াণা পুকরা গতযটাই এ ন র্করর মকতা হকয় উকঠক  ।  
পাকয়র বনক  মাবটর বিত । বপকঠ সেয়াকলর স্পশয । োকে  থমক  যায় । মাবট আর িাকগ না ।  
স াক র োমকন সিকে ওকঠ  এ টা স াট্ট জায়গা । বিবি ও েতাকনর মাথার ওপর এ টা  াউবন ।  
মুহুরী গজযায় । 
--- োকে  …… 
োকে  আিার েুি সেয় অন্ধ াকর । উপকর ঝুাঁক  পকড় থাক  মুহুরীর স া  । গকতযর বন  সথক   
আনক্ ব ৎ ার  কর ওকঠ োকে  ।  
---  া া পাইব , োইন হাত । 
মুহুরী িকল--- িামো সতাল্ , িাম্ো । 
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অন্ধ াকর মাবট সিে  কর োকে  তুকল আকন এ টা ঝরঝকর, েকতজ, পবরেন্ন িাাঁ হাত ।মকন হয় এই গিীর 
রাকত রু্মত স ান সলাক র হাকতর   িবজ ধকর োকে   আনক্  াাঁপক  । এই হাকতর মুকঠাকতই তার র্র ।  
--- বিবড়োত্ টান সে োকে  । 
আনক্ আত্মহারা মুহুরী  আধ  াওয়া বিবড়টা োকেক র মুক  গুাঁকজ বেকয় আ াকশর বেক  তা ায় ।  
সমর্ আকরা বনক  সনকম একেক  । নতুন বিবড় ধরায় ।মুহুরীর হাকত এ ন িাাঁ  িবজ ।োকে  সেয়াকল বপঠ বেকয় 
শরীরটাক  উপকর তুকল ধকরক ।মুহুরী পাঞ্জাবির পক ট সথক  েবলল  ুকল  বব্জর িুকড়া আেুকল  াবল মা ায়। 
বিবড় টাকনর আকলায় েবলকলর এবপঠ ওবপকঠ বেকত থাক  এক র পর এ  বটপ েই । তারপর েযকত্ন মাবট 
বেকয় মুক  সেয় আেুকলর  াবল । 
--- সন, শুয়াইয়া সে আিার । সেব ে  ষ্ট সযমুন না পায় । 
--- আল্লার  েম  া া । 
োকে  িুক  আগবলকয় শরীরটাক  বনকয় েুি সেয় গকতয ।  মুহুরী  িারী   ুরবপ তুকল  সনয় হাকত ।  
তারপর অন্ধ ার গকতযর সিতর সথক  এক র পর এ  ব ৎ ার সিকে আকে । 
---  া া…… া া…… া া…… 
তারপর েি  ুপ াপ, মুহুরী উদ্ধযশ্বাকে মাবট সফলকত থাক  গকতযর সিতর । স ৌক াণা  গতয িরাট হকয় আকে । 
দু ালা  াউবনর মকতা মাবট বেবি আিার বনকটাল হকয় ওকঠ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              েূ ীপত্র 
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পাহাবড় রাকত  অল  োশগুপ 

 
 
এ  
পাহাড় । র্ন েিুজ । আাঁ া িাাঁ া সেউক লাকনা । রাকতর আ াশ সেক ক  েীর্য ঋজু গা  । গাক র  িুকনা গন্ধ, 
গন্ধ  পাহাকড়র গাকয় । অবত পবরব ত জন্মিূবমর গন্ধ ।অথ  এ োনটা আকেৌ সু রাকমর  বনকজর  সেশ নয় । 
সিশ  অকন টা েূকর  েীমাত ।  
তারপর, হ্াাঁ তারপরই জন্মিূবম । বত্রপুরা । আকধা অন্ধ াকর আিযয মায়ািী অরণয । মাথার  ওপর  
সত ড়ািাকি  ঝুলক  আধ ানা  াাঁে । সঝাকপ সঝাকপ আকলার মালা---কজানাব  । এমন রাত সু রামকের গ্রাকমও 
অহরহ আকে । আঠাকরামুড়ার প্রতযত  
জগকল  বড়কয় ব বটকয়  টা টিংর্র ।  জন্মািবধ  ধারণা  ব ল সেটাই  এ াত িােোন । বনকজর সেশ । এ ন  
গ্রাম নয়, সু রাকমর  াই পুকরা রাজযটাই।েূর পাহাকড়র বেক  উন্মনা তাব কয় বনিঃেগ সু রাম ।জনা পকনকরার 
েকলর েকগ েীমাত সপকরাকত হকি  াল । তারপর গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম,---েি  াজ েযানমাবফফ। আর 
সু রামকতা এ ন পাক্কা িন্দু িাজ । 
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 াাঁে উকঠব ল সে-রাকতও । এমবন ক্ষবয়ষু্ণ মুমূেুয  াাঁে । মাঝরাকত তাকের ক্ষয়করাগীর মকতা হতেী গ্রাকম িারী 
িুকটর শব্দ । জলপাই রকের  টা পাথরকেহ । ‘স্বাধীন রাষ্ট্র’, ‘বিকেশী বিতাড়ন’, ‘িঞ্চনার প্রবতিাে’-
-- নাহ এতেি মাথািারী শকব্দর প্রবত স ান আ েযণ  ব ল না সু রাকমর । গণ্ডগ্রাকমর গণ্ডমূ যবটর বনকরট 
মবিকষ্ক এেি  থা সিাঝার মত িুবদ্ধও সেনবন িগিান যকথষ্ট পবরমাকণ । তার স াক  সজকগ থাক  রুগ্ন িাকপর 
 িনাবলকত সঠ াকনা িন্দুক র  নল । সলা টার োনহাকতর আেুল বট্রগাকর আলকতা  স াাঁয়াকনা । িািকলশহীন  
দুকটা স া  । িুকড়া  িাপটা  বেনরাত হাপকরর মকতা শব্দ  কর বনিঃশ্বাে সনয় । সরাকগ িূকগ মারা পড়কত পাকর 
সয স াকনা  বেনই । তার িাাঁ ার তীব্রতা তিু প্রবতফবলত হকয়ব ল দুকটা ঝুকল পড়া সর্ালাকট স াক  । মাথার 
ওপর িুলিুলাইয়া  াাঁে । সে  াাঁেনী, িাপ, মা, িউকয়র িয়াতয অশ্রু-েজল  স া , অবনো েকেও সু রামক  
 কল আেকত হয় । িাপক  িাাঁ াকত, িউ-িাচ্চাক  িাাঁ াকত, আর অকন্যর িাপ-িউ-িাচ্চাক  হতযা  রকত। 
 
দুই 
বেন স কটক  ঝকড়া িাতাে, েীমাত সথক  েীমাতকর। এ পাহাড় সথক  ও পাহাকড় ।পাহাড় সিকগ, পাহাড় সিকগ 
শক্ত হকলা পা । বনশানা অিযথয  রকত  রকত তজযনীকত  াকলা  ড়া । অমানুবে  পবরেম, সেৌড়ঝাাঁপ আর 
রকক্তর স্বাে । আঠাকরামুড়ায় সলানা ড়া পাড়ার সু রাম এ ন রক্তকলালুপ িার্ । আকগ জানত না, এ ন সজকন 
সগক  যত নকষ্টর সগাড়া ঐ েমতল, পাহাকড়র রক্ত শুকে ফুকল ওকঠ েমতল। সযমন সতবলয়ামুড়ার বশিু োহা 
।সনানা ড়ার প্রবতবট র্করর সশে েম্বলবটও তার  াক   
িাাঁধা । রাজয  াই, শহর  াই আর  াই ব কের মুক  এ মুকঠা িাত । তাই যুদ্ধ  াই । সু রাম েি সজকন সগক  
এ ন ।  
িন্দু টাক   ুমু স কয় রু্বমকয় পকড় সু রাম । স্বপ্ন সেক  টিংর্করর িেকল এ টা ধিধকি োো পা া িাবড় 
।বিজবল িাবত ঝলমল ।আকর আকর এটা বশিু োহার সতবলয়ামুড়ার িাজাকরর ওপর িাবড়টা না ?  
তাই সতা । ঐ সয সগকটর পাকশর গা টায় ঝুলক  ধবরিাজ বশিুর বজহ্বা িার  রা শি, আর োমকনর স ালা 
িারা্ায় অবি ল বশিুর মকতা মকিা স য়ারটায় িকে সু রাম ।হাকত ধরা েলত বেগাকরট । বফলটার উইলস্। 
জিরে ল ারী উকেে  কর এ ন বনজর্কর সু ী সু রাম ।  
 
বতন 
রক্ত, রক্ত, রক্ত, রকক্ত সিকজক  পুকরা পা । িুবড়টা পাকয় লুবটকয় প্রাণবিক্ষা  াইব ল ।একক্ষকত্র সিয়কনটই যকথষ্ট 
হল ।  েকলর  িাব রাও  গুবল, সিয়কনট িা টাক্কল স ানওটার িযিহাকর  াপযণয  কর না । পর পর পাাঁ টা 
িাবড় , জনা বিকশ  সলা  । এ টা র্কর আগুন লাবগকয়  টা মৃত ও অধয মৃতকেহ  ুাঁকড় সফলা হল আগুকনর 
মাকঝ । ল লক  অবগ্নবশ া সিে  কর আো মৃতুযর ব ৎ ার ।  ী সয শ্রুবতমধুর ।  যাকেন আকেশ বেকলন, 
‘ কলা’। 
 াাঁকধ িারী অস্ত্র । হবরকণর মকতা দ্রুতগামী পা । পুবলশ আোর আকগই েীমানা সপকরাকনা   াই ।  
 ুটকত  ুটকত  ব ত প্রশ্ন জাকগ সু রাকমর মকন,  াক   ুন  রা হল ?  টা হািাতাকর সলা ক   ?  
যাকের িাাঁকশর  ুপবরগুকলা তার বনকজর টিংর্করর েমান হতেী। তার িাপ, মা, িাচ্চার মতই অধযনগ্ন  টা হাড় 
বজরবজকর আধমরাকের? আর ঐ দু’বতন ি করর িাচ্চাটা? র্কর সো ার পূিয মুহূকতয সশানা বগকয়ব ল যার 
ব কের  ান্না । তার  াটা মুণ্ডটা এ ন  েলত উনুকনর ফুটত িাকতর  হাাঁবড়কত সেদ্ধ হকে । সু রাকমর এ  
েহকযাদ্ধার োমান্য রবে তা । যা স া া প্রাণিকর িাত স কয় সন ।  
ব ন্তু তাকত ব  েি হল ? বশিু োহা ব  মরল ? যাগ্সগ েময় সতা পকড়ই আক  । 
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 ার 
এত সলা , এত জাাঁ জম  । স া  ধাাঁবধকয় যাকে।ঝ মক  সপাশাক র  িািুকলা  ।র্ন র্ন  যাকমরার ঝল াবন 
। বমব ল  কর িাবহনীর অন্যকের েকগ সু রাম একগাকে । সুশৃঙ্খল বমব কলর মাকঝ স না-অক না েহকযাদ্ধা । 
িাব্ািঃ, এত সলা   ব ল িাবহনীকত ! সু রাম শুকনক  িাবড়, গাবড়,  া বর আর নগে টা া পাওয়া যাকি অকেল 
। িাহ, আর  ী  াই জীিকন ? স াটকিলায় শুকনব ল মানুে  ুন  রকল সজকল সযকত হয় । উফ্, সে এ  
িয়িং র োন । অথ  আজ এতেি বমলক  ! মকন মকন ের াকরর   
নতুন বনয়মটার তাবরফ  কর সে। ারণ, সু রাম জাকন এেি তাক   রকত হকয়ক  িুকড়া িাপটাক  আর  টা 
বেন িাাঁ াকনার জকন্য।অিশ্য সয ব না সযক ানবেনই পটল তুলকত পারত সরাকগ িুকগ । অনুষ্ঠাকন সেনািাবহনীর  
সপাশা   পরা  সু রাকমর  িবত্রশপাবট োাঁত  িার  রা  হাবেমুক র   বি তুকল  এ  োিংিাবে  । সু রাম 
জাকন ফকটা সতালার েময় হােকত হয় ।  
 
পাাঁ  
স কট সগক  সিশ  টা ি র । গ্রাম সথক  কুবড়  ব কলাবমটার  েূকর এ ন ের াবর অবফকের বপওন সু রাম । 
িাবড়, গাবড় িরাকত সজাকট বন । যা টা া পাকি আশা  করব ল তার েশিাকগর  এ িাগ সপকয়ব ল হাকত ।  
যবেও এেি বনকয় তার  মাথািযথা সনই সমাকট ।  সু রাম  আিার  সেই গণ্ডমূ য সগািরগকণশ । িেযায় যার 
টিংর্করর  ালা সিে  কর  ুাঁইকয় নাকম জল । সরাগা-সিাগা িাপটা হাপকরর মত শব্দ তুকল বনিঃশ্বাে সনয় বেনরাত 
। সু রাম স্বপ্ন সেক  হাকত  টা টা া জমকল আগরতলায়  
বনকয় বগকয় িাকপর ব ব ৎো  রাকি। সে স্বপ্ন সেক  স কলটা সল াপড়া বশক   যাবশয়ার হকি তার অবফকের 
হারাধনিািুর মকতা । িাব্ািঃ  ী  সেমা , গটমট   কর  হাাঁকট । সেজকন্য টিংর্করর িাাঁকশর স াটকর অল্প অল্প 
 কর সুবিকধ মত টা াও জমায় সু রাম ।অিশ্য বনতাত ের ার পড়কল লজ্জার মাথা  স কয় বশিু োহার  াক  
হাত পাতকত হয় ।এ কশা টা ায় মাবে  সোল টা া সুকে । তা হউ , িাাঁকশর স াকে জমাকনা ঐ টা ায় 
সু রাম এ ুবন হাত সেকি না । সু রাম এ ন সফর সোাঁড়া । 
শুধু টিংর্করর িাাঁকশর মা ার বনক  েযকত্ন লু াকনা লাইকেন্সহীন িন্দু টা মাকঝ মাকঝ স্মরণ  বরকয় সেয় এ বেন 
তার ব ল এ টা দুরত জীিন । 
 
 য় 
পাহাড় ফুাঁকে উকঠক  আিার । রাত তন্দ্রাহারা। জলপাই রকের নতুন সলা  িুবঝ এল সফর স্বয়িংবক্রয় রাইকফল 
হাকত ।গ্রাকমর স্কুলটা সয াকন সু রাকমর স কল পড়কত যায় নীল জামা  পকর তার এ মাত্র মাষ্টারিািু িকয় 
বনপািা, িাোবল প্রাইমাবর স্কুল বট াকরর প্রাকণর োম অকন ।মাকঝ মাকঝ সশানা যায়  এপাশ ওপাকশর গাাঁ  
সথক   যুিক রা এক  এক  হাবরকয়  যাকে রাকতর  অন্ধ ার । সযমনবট সু রাম বগকয়ব ল। সে সতা িাকপর 
গলা সথক  িন্দুক র নল নামাকত ।ওরা স ন যায় ?  াক  মারকত  লল েিাই ? সেই  ব  িাচ্চাটাক ? ব কের 
স াকট সয র্যান র্যান  কর িায়না ধরব ল আর তার মা  
িলব ল, ‘এইকিা সোনা, এটু্ট েিুর  র, হইয়া সগক  । ফযানো গাইলযাই  াইকত বেমু,  াক্ না। ব িঃ ।’ -
-- তাক  ? তার বল বলক  িাপ আর ক্ষয়াকট মাক  ? নাব  বশিু োহাক  ? সয শালা ব না সুকের  িযিো 
 কর, োেকনর  িযিো  কর হাড়মাে েি ব িকড়  কর  বেকে, তাক  ? শত্রু, শত্রু স না িড়  বঠন । লু াকনা 
িন্দু টার বেক  তাব কয় বশউকর ওকঠ সু রাম । 
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আর সে রাকতই  আিার সু রাকমর টিং বর্কর োাঁড়ায় নয় িন্দু ধারী । িন্দু  উাঁব কয়  াাঁো োবি  কর নগে পাাঁ  
হাজার । অবি ল সযন পাাঁ  ি র আকগর সু রাকমর িবগমায়। সু রাকমর ফযা াকশ মু , শু কনা সঠাাঁট । সু রাম 
 াাঁপক  ঠ ঠ  ।িাকপর ব ব ৎোর জকন্য, স কলর পড়াশুনার জকন্য িহু  কষ্ট  পৃণতা  কর টা া জবমকয়ক  
সু রাম।পবরিাকরর নগণয  াবহোগুকলাক ও  উকপক্ষা  কর জমাকনা সে টা া সির হল িাাঁকশর স াটর স কট । 
এ জন িার িার বজকি আেুল সঠব কয় গুকন  কল…এ কশা…  
বতনকশা …আটকশা …এগারকশা িােবট্ট । সনাটগুকলা  পক কট পুকর  রক্তজল রা  কি  যাকেন িকল, 
‘আগামী মাকে আিার আেি। িাব  টা াটা সজাগাড়  কর রাব ে।’ মাথা সহলায় িাধয সু রাম। 
 যাকেন এ েৃকষ্ট তার িউকয়র বেক  তাব কয় । িকয়, উকিজনায় শুিলক্ষ্মীর িারী িু  র্ন র্ন উঠক  নামক  । 
বরয়া আর পা ড়ার মাকঝ মেৃণ সপট, গিীর নাবি । লালক  কুবপর আকলা । শুিলক্ষ্মী  সযন অবগ্ন ন্যা। অক না 
পুরুকের  অপল   েৃবষ্টর োমকন  শুিলক্ষ্মী নুকয় পড়ক  লজ্জায়, িকয়, আশঙ্কায় ।  মু ব  হাবে   যাকেকনর 
সঠাাঁকট । সু রাকমর  িয়  রক  । েবতয েবতয িয়  রক  ।  
র্কর ন’জন েশস্ত্র যুি  ।  যাকেন সপ ন সফকর । তারপর ধীকর ধীকর সনকম যায় টিংর্র সথক  , িাব রাও। 
একলাকমকলা হাওয়া িইক । আজ সিাধহয় পূবণযমা। সজযাৎস্নায় সিকে যাকে বেগবেগত।  
সিড়ার জানলা বেকয় সু রাম সে কত থাক  । পাহাকড়র স াকল ধীকর ধীকর বমবলকয় যাকে ন’টা মূবতয ।  
যাকের সেকহর স কয়ও  াাঁকধ উাঁ ু হকয় থা া  িন্দুক র নল অকন  সিবশ স্পষ্টতর এ রাকত ।  
বনিুপ োাঁবড়কয় থাক  সু রাম । অেহ্ স্বপ্নিকগর সিেনা । বমকথয হকয় যায় র্কর সফরা । সযমন অকন টা বমকথয 
ব ল তার অস্ত্র েমপযণ । আজও  নইকল তার র্কর িন্দু টা লু াকনা থা ত না ।  
আত্মরক্ষার জকন্য হাবতয়ারটা সরক ব ল সু রাম।স ানও  াকজ এল না।িন্দুক র উপর একতাবেকনর েযকত্ন পুকে  
রা া  বিশ্বােটা সিকগ  ুরমার   কর  বেকয় সগক  আজ তারই  ’জন উিরপুরুে ।  
সু রাম  লু াকনা োনটার  িাাঁকশর মা া তুকল সফকল । ব  ব    কর ওকঠ মেৃণ  াকলা িন্দু  ।  ী তীব্র 
েকম্মাহ  রূপ ।অপল  েৃবষ্টকত িন্দু টার বেক  তাব কয় থাক  সু রাম ।বের স াক , োাঁকত োাঁত স কপ । 
তারপর োন হাকতর থািা িাড়ায় । 
 
োত 
বতরবতকর  ড়া,  ারপাকশ ব রপবরব ত শ্যামলী পাহাড় ।  ড়ই,  ামল, জারুল, িন ড়ইকয়র  গিীর অরণয । 
সঝাকপ-ঝাকড় ইতিত বিবক্ষপ্ত সজানাব  । মাকঝ মাকঝ এ বট দুবট েল স কড় উকড় যাকে  ড়ার ওপর বেকয় 
েগীহারা, এ া ী । আ াকশ মি  াাঁে । বঝরবঝকর সিজা সজা না ।  ড়ার তীকর িন্দু  হাকত উিু হকয় িো 
সু রাম ।নুকয় পড়া বিধ্বি সেহ ।স াক র েৃবষ্ট বিেণ্ণ, সিাধ-িুবদ্ধহীন, প্রশ্নহীন। অনাবে াকলর আবেম পুরুকের  
মত িকে থাক  পাহাকড়র মাকঝ পাহাবড় যুিা । এ পাহাড় , এ অরণয, এই  ড়া আজ িড় আপন মকন হকে । 
জীিকন এই প্রথম সযন জন্মিূবমর প্রবত টানটা অনুিি  রক  সু রাম । সু রাম এ িার িন্দু টার বেক  তা ায় 
। ব  ুক্ষণ আকগই িন্দু টা বেকয় উন্মাকের মকতা বক্ষপ্তহকি পাহাবড় সঝাপগুকলায়  িারিংিার আর্াত সহকনক ।মুক  
ব ল এ টা অদ্ভূত জাতি ব ৎ ার । এ ন সু রাম  শাত, হয়ত  পবরোতও । িন্দু টার বেক  এ েৃকষ্ট তাব কয় 
থা কত  থা কত  সু রাকমর  সঠাাঁকটর  স াণায় এ টা  মৃদু হাবে উাঁব  সেয় । সু রাম িুঝকত পাকর না, 
হাবেটার উৎেমু  স াথায় ? সু রাম উকঠ পকড় ।  পাৎ  পাৎ শকব্দ জল সিকগ  ড়ার মাকঝ একে  
োাঁড়ায় । 
স াজাগবর িকয়র রাকত বনজযন পাহাবড় অরকণযর ক্ষীণ  ড়ার হাাঁটুজকল োাঁবড়কয় সু রাম । দুহাকত আলকতা,  ুি 
আলকতািাকি ধরা বনষু্ঠর    ক  িন্দু  । সু রাম মু  তুকল সেয় আ াকশর বেক  ।  
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এ ো িয়িং র েন্ত্রােিােী সু রাম বরয়ািং এ ন বিপন্ন েৃবষ্টকত অেিং য তারা ব ত রাকতর আ াকশর গাকয়  ী 
 ুাঁজক  ? 
স  জাকন হয়ত িা এ বট তারা যার নাম --- ধ্রুি ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      েূ ীপত্র 
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 াাঁ া স াকল রমজান     েোন্ বেিংহ 

 
 
সমকট আলুটা  াাঁকধর ওপর স কপ িকেক  । সরাগা শরীরটা  াাঁকপ । হাকতর লম্বা শািলটাও লাবঠর মকতা বনকত 
বগকয় িারিারই মকন হকে মাবটটাকত িুবঝ  ুম্ব  --- শািলটা িুবঝ িারী হকয় যাকে । ে-ড়া-ম   কর  শািলটা 
সফকল বেকয়  মাবটকত  িেকত সযকতই  রমজান সেক   র্ােগুবল এ কনা বিকজ আক  । ে াকলর সরাদ্দরুটা 
এ কনা সতমন িাকড় বন । িাড়কলও এই জগকলর গা পালা সিে   কর মাবটকত পড়কত অকন   েময় সনয় । 
সিজা  র্াে-মাবটর ওপরই িকে পকড় রমজান। হাাঁপায় ।  াাঁকধর ওপর সথক  সমকট-আলুটা আকি আকি নীক  
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নামায় । হালার মাইটা আলুো সিশ িারী ---  াাঁধটা েলকতক  ।  ম  ইরাও ওজনো  সিাধহয়  নয়-েশ  
স বজর মতন ।  ুবশ  মকন রমজান  স া   সিাকজ ।  দু’হাত  বেকয়  হাাঁটু   দুকটাক  পযাাঁ ায়। 
গা পালাগুবল বনথর থাক  । মাথার ওপকর শাবল  োক  ব ব র ব ব র  কর । োক  সোকয়ল । আর  কতা 
িুলিুবল ।  বিক ল হকল এই ান বেকয় বঝরবঝর  কর িাতাে িকয় যাকি ।  ত ন হয়কতা স ান েগীহীন 
স াব ল একে এবে  ওবে  লাফাকি --- ো কি ।  েকন্ধযর বেক  শীত শীত িাি পকড় একল স াথাও পাবলকয় 
যাকি । এ   কয় বেকন এর ম  বনিঃেগ এ টা-দুকটা  স াব লক   আবিষ্কার  করক   রমজান । েমূ্পণযিাকি 
শীত  কল সগকল শ’সয় শ’সয় স াব ল  আেকি  এ াকন । বফ ি র লুব কয় লুব কয় রমজান স াব কলর 
বেম পাড়া সেক  ।শাবলক র িাোয়, বফকের িাোয়,  াক র িাোয় স াব লগুবল  িকড়া হয় । পাব গুবল  স মন 
সিা া !  অকন্যর েতানক  বনকজর েতাকনর মকতা --- বহ-বহ-বহ-বহ ---  কতািার সহকেক  রমজান । ি র ি র 
গুকন রাক  সে  । সগল  ি র  িাকরা, তার আকগর ি র সতকরা, তারও আকগর ি র স ৌদ্দ । স া   ুকল 
রমজান স াঁ ায় --- এই ি র এ শ’ -- এ শ’-- এ শ’ । 
 া া াব   স াথাও  এ টা বটয়া ো ক  । োনবেক  সিশ ব  ু েূকর িাাঁশঝাড় । ও াকন প্র ুর বটয়া িকে থাক  
। মাকঝ মাকঝ এ  ঝাাঁ --দু ঝাাঁ  উকড় যায় ।েূর আ াকশ স াট হকত হকত এ েম বমবলকয় যায় । আিার 
আ াশ সথক  উড়কত উড়কত ঝাাঁক  ঝাাঁক  বফকর আকে । এই জগকলর আকরা সিতকরর বেক  প্র ুর বটকয় পাব র 
িাে। গাক র স াটকর স াটকর িাো ।োকপরা নাব  পাব   ায় । ব ন্তু  ই, এই জগকল সতমন োপই স াক  
পকড় বন রমজাকনর । মাকঝ মাকঝ দু-এ টা বিেহীন স াক  পকড়---এাঁক কিাঁক   কল যাকে ব িংিা বনিল হকয় 
পকড় আক  । বনিল হকয় পকড় থা কত সে কল রমজান সলকজ টান সমকর সফকল সেয় সঝাকপর বেক । াঠ-
কুড়াবন  ারুর  হাকত পড়কল রক্ষা সনই িািাবজকের। িযাে  াওয়ার মজা সিবরকয় যায় । রমজান িকল রকক্ষ । 
ওরা িকল --- 
                                  োত রাজার ধন সর , 
                                  সপট  াইটা পাও সর । 
রমজান ধম ায় । ওরা আিার িকল --- 
                                  হীরামাবণ  নাই সর , 
                                  লযাজ নাইড়া যায় সর । 
                                  ফব র োকহকির শাপ সর । 
শুকন ফব র োকহি মাকন রমজান হাকে । িকল --- িািাবজকের মারবি না আর  যামন ? নইকল এমন শাপ 
বেমু, িকন আগুন লাইগযা যাইি। ওরা োাঁত সেব কয় বহ-বহ  কর হাকে। ধামা  াাঁকধ িিা  াাঁকধ েকর যায় । মকন 
পকড় রমজাকনর , অকন বেন আকগ এ িার এ টা  অজগরক   সে  াাঁকধ তুকলব ল, গলায় পযাাঁব কয়ব কলা। উফ্ 
ব  সয িারী ব কলা শরীরটা । আর ব  সয ঠান্ো িরকফর মতন ! শরীকরর এ েম সিতরটা স মন সযন  কর 
উকঠব কলা । না আন্, না িয়, না বশহরণ --- ব  ুটা িলা যায় জারজ বশহরণ সযন।  ুবশ হকয় রমজান 
অজগরওয়ালা োধুটাক  পাাঁ  টা ার সনাট িাবড়কয় বেকয়ব কলা।  
সেেি জরায়ুর অন্ধ াকর বনমবজ্জত  াল্পবন  িুেিুে এ ন---পাঁব শ ি করর অতীত । রকক্ত ত ন প্র ুর সনশা । 
সমকয়মানুে --- মে --- গাাঁজা --- রু্ম,  আিার   সমকয়মানুে --- মে --- গাাঁজা --- রু্ম । এিাকি  লকত 
 লকত এ বেন হঠাৎ  ব য়ােয । বিকয় । আর  এ ন ,  প্রায় সলাল ময বনকয় হাাঁপায় । িুক র  াাঁ ায় িাতাে 
সর্াকর । স া  সিাকজ । ফুাঁ বেকত বেকত শরীর গুকটায় । 
আকি আকি সরাদ্দরু িাকড়। গা পালা  সিে   কর নীক  পড়কত আরম্ভ  কর। সিজা গা গুকলা মাথা  াড়া সেয় । 
গা পালা সে কত সে কত রমজান  সমকট-আলুটার  ওপর মাথা সরক  শুকয় পড়িার উপক্রম  রকতই মাথা 
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ঝাাঁ ায় । সমবশকনর মকতা উকঠ িকে । স া   দুকটা  কুাঁ ক  সেক  --- এ টা অদ্ভূত লাল পাব   ুপ  কর এ টা 
োকল িকে আক  । শাবলক র স কয় স াট ,  ড়ুইকয়র স কয় িড় । হাাঁ  কর সেক  রমজান । এমন অদ্ভূত পাব  
সতা সে  জীিকন সেক  বন । মানে  েকরািকরর  পাব  ?  
ব িংিা স ান অব ন সেকশর পাব  ? উকঠ োাঁবড়কয় রমজান পা বটকপ টকপ একগায় । পাব টার বনক  একে হাাঁ  কর 
স কয় থাক  । ট টক  লাল রকের , সযন বের হকয় রু্বমকয় আক  । রু্ম ? বিরহ ?  ান্না ? মু টা সে া যাকে 
না পাব টার । হাাঁ হকয় সেক  রমজান আর বনশবপশ  কর ।  কতাবেন ধকর এ টা সু্র পাব   সপােিার  ইকে 
তার,  যাক  সে   াওয়াকি, নাওয়াকি,  থা বশ াকি ।  বশস্ সেওয়া সশ াকি  । পকর সপাে মাবনকয় স কড় 
রা কি । উকড় উকড় পাব টা তার েকগ  লাকফরা  রকি । তার হাকত একে িেকি ।  াাঁকধ একে িেকি । সে 
আের  রকি ।  ুকমা সেকি । সমকর্র ওপর সিকে যাকি পাব টা । আর সে হাততাবল সেকি আনক্ ।এইর ম 
আকরা  কতা ব  ু ।আর তাই পাব টাক  সেক  রমজাকনর হাত বনশবপশ  কর । ধরকত যবে পারকতা । ইস্। 
গা টাক  সেক  রমজান । িকড়া গা  নয়। এ টা িাচ্চা স কলও ওর ম সগক  েহকজই ওকঠ।সেও সতা ব কশার 
িয়কে ওর স কয়  কতা িকড়া িকড়া গাক  উকঠক  । এ ন ? জাকন না সে । আজ াল গা গুবলক  সিশ িকড়া 
আর লম্বা মকন হয় । 
পা বটকপ বটকপ রমজান গা টার এক িাকর  াক  আকে ।হাত বেকয় স্পশয  কর ।লাল পাব টার মু টা এ কনা 
সে া যাকে না । রমজান গা টাক  নাড়া সেয় ।নাড়া পড়কতই পাব টা সুড়ুৎ  কর উকড় যায়। স াথায় সযন 
লুব কয় পকড় ।বশ াবরর মকতা রমজান স াাঁকজ ।পা বটকপ বটকপ একগায় । ব ন্তু স াথায় পাব টা ? অকন   ুাঁকজও 
রমজান আর সে কত পায় না।স াব কলর মকতা আওয়াজ  কর রমজান োক ।  
তিু সেই পাব টার আর সে া সনই । 
সমকট-আলু  াাঁকধ রমজান িাবড়র বেক  বফকর ।গা পালার ফাাঁক  ফাাঁক  রািাগুবল এাঁক কিাঁক  একগায়। েূকর টুবন 
এ টা গাক র গাকয় ব  জাবন  রক  । াক  একে রমজান সেক  টুবন ো বেকয় এ টা গাক র োল  ুলক  । 
িগিাকনর মা মরা এগাকরা  ি করর সমকয় টুবন । িগিান লা বড় সিাঁক  সিড়ায় । টুবনর গাকয় এ টা আল াল্লার 
মকতা  াকলা ফ্র । আেকল ওটা টুবনর স কয় অকন  িকড়া । স াথা  সথক  জাবন তার িাপ একন বেকয়ক  । 
রমজানক  সেক  টুবন হাকে --- তুবম েযাব  আইজ াও এ টা পাই  ফব র োকহি । 
--- হাাঁ সর । ব   রতা স্ ?  
রমজান োাঁবড়কয় হাাঁপাকত থাক  ।  
---  াল বনতাব  । ঔেধ দতরী  রমু । 
িগিান  বিরাজবগবরও  কর । টুবন িাকপর েকগ সথক  তা সশ ার স ষ্টা  কর । রমজাকনর  াক ও অকনক  
ওেুধ  মাদুবল ইতযাবে  াইকত আকে ।  রমজান  ত ন  িগিানক ই  সেব কয় সেয় । যারা এক িাকর 
নাক াড়িা্া তাকেরক  স ান গাক র বশ ড়-বট কড়র ওপর ব  ু  ু-ফু স কড় বেকয় সেয় ।  
রমজান িকল --- টুবন মা ঔেধ দতরী  রা বশ াইবি আমাকর ? 
টুবন আিযয হয় --- তুবম না ফব র । সমলা বশ ড়-বট ড় ব কনা । 
--- িাকজ  থা । ব সুয ব বন না আবম । আেকল আবম ফব রই না । আকগ ত ো াত আব লাম । 
--- ো- া-ত ! ধূ-স্। সহকে সফকল টুবন --- তুবম ো াত আব ল । িুইড়া মানুে আিার ো াত হয়  
িুবঝ ? বহ-বহ-বহ-বহ । 
 াাঁধ সথক  সমকট-আলুটা সফকল বেকয় রমজান িকে । তারপর হাাঁপাকত হাাঁপাকত িকল, 
--- বঠ  ো াত না। ো াকতর মতন । এ টাকন মুরবগর গলা ব ইড়া রক্ত পান  রব   ত । আমার  
বজহ্বাটা সিাধহয় অ কনা লাল । এই েযাখ্। রমজান হা  কর বজি সির  কর । 
টুবন হাকে --- সিে লাল । তুবম বমথযা থা  ইতা  । সতামাকর আবম ব সুয বশ াইমু না । 
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--- সতাকর গুরু মানমু । মাইটা আলুোর অকধয টা সতাকর বেমু । হােকত  হােকত  রমজান  স ামকরর  
গাম া বেকয় মু  সমাক  । 
টুবন এ টু আিযয হয় --- অকধয টা বেিা ? েইবতয ? 
--- েইবতয েইবতয েইবতয । 
--- তাইকল বশ াইমু । 
 
তারপর টুবন রমজানক    ত গা  সয ব বনকয়ক   । টুবন আর রমজান গা -গা ড়া স াাঁকজ এ েকগ ।  ািার 
স াাঁকজ এ েকগ । লাল পাব টাক  স াাঁকজ এ েকগ । মাথার ওপর সোকয়ল োক  । শাবল  োক  । িুলিুবল 
োক  । স াব ল োক  । আর োক  টুবন আর রমজান । ব ব র ব ব র  কর ব িংিা কু-ও-ও-ও কু-ও-ও-ও 
 কর । জগকলর সিতর গা গা াবলর ফাাঁক  ফাাঁক  ওরা পা বটকপ বটকপ সহাঁকট সিড়ায় । ধূপধাপ সেৌকড় যায় ।  
জগকলর মাঝ াকন এ টা  তালগা  আক  । তালগাক   অকন গুবল  িুলিুবলর িাো । তাকলর  েময় এ িার 
এ টরু জকন্য সিাঁক  বগকয়ব ল  রমজান । মাথার ওপর পড়কল বনর্যাত  মাথাটা সফকট সযকত পারকতা । হয়কতা 
িা মকরও সযকতা ।এইর মিাকি িা অন্যর মিাকি হয়কতা অকন  আকগই  সে মকর সযকত পারকতা । এ  
েময় সতা তার  ুি মরার ইকে হকয়ব কলা তীব্র অনুকশা নায় । স উ না জানু , অতত সে সতা জাকন---সেই-ই 
আবমনাক  িন্যার সতাকড়র মাকঝ সঠকল সফকল বেকয়ব কলা । ুি ঝগড়া  রকতা ব না । জল সনকম সগকল বতন 
মাইল েূকরর এ টা সঝাকপর সিতর আবমনার সেহটাক  পাওয়া বগকয়ব কলা । পক  নাব  শরীরটা বিেী ফুকল 
উকঠব ল । িরটা শুকন সে সেই সয গ্রাম সথক  সিবরকয় পকড়ব কলা, আর স ানবেনই বনকজর গ্রাকম বফকর যায় বন 
। তারপর সথক  ফব করর  েকিকশ এ ান সথক  সে াকন । প্রথম প্রথম  তৃ াকজর জকন্য তীব্র অনুকশা না । 
িুক র সিতর  স াক র সিতর আবমনা না ানাব   রকতা, তাক  আগুকনর স্যাাঁ া বেকতা । আর সে েকল পুকড় 
বনিঃকশে  হকত হকত আত্মহনকনর  থা িারিার ব তা  রকতা । এমন েমকয়ই এ বেন এ টা এে মকেকলর ট্রা  
এ টা মবহলার  িুক র ওপর বেকয়  কল সগকলা । মবহলার সপট সথক  সযেি  নাবড়িুাঁবড় সির হকলা তা সেক   
তার  ুউি সর্ন্না হকলা । এইিাকি সে মৃতুযক  সর্ন্না  রকত বশ কলা। আর আইকনর শাবিক  িয় সপকত শুরু 
 রকলা । সে ব বমকয় সযকত লাগকলা আকি আকি ।  ামড়া সগকলা কুাঁ ক  ।  ুল সগকলা সপক  । আর এ ন ? 
ব  ু এ টা  রকত সগকলই সে হাাঁপায় । ফুাঁ বেকত বেকত শরীর গুকটায় । এ জন িয়স্ক সলা  তার স কলক  তু  
 রকত  রমজাকনর  াক  একেক  । স কল নাব  বেকন বেকন বিপথগামী হকে---িাপ-মাকয়র  থা এ টওু সশাকন 
না, সিৌকয়র  থায় ওকঠ িকে । রমজান িকল, 
--- বত্রমুন্েরক্ষা ারী  িক র োম বত্রশ টা া ।  
সশকে পকনকরা টা ায় রফা হয় । রমজান আম- ারার এ  ান স াট্ট বশ কড় ব  ু  ুাঁ-ফুাঁ  কর এ টা  াগকজ  
সপবন্সল বেকয় সলাি এাঁক  মাদুবল দতরী  কর সেয় ।  তারপর পকনকরা টা া বনকয় িাজাকর  কল যায় । ও এ টা 
সু্র  াাঁ া ব কন আকন ।  াাঁ াটাকত ও এ টা সু্র পাব  পুেকি । 
টুবনক  েকগ বনকয় রমজান সেই অদ্ভূত লাল পাব টাক   ুাঁকজ যায় ।জগল স কে সোক ।সতালপাড়  কর । র্কর 
বফকর সপবন্সল বেকয়  াগকজ,  গাক  --- নানা জায়গায়  নানার ম  অদ্ভূত েি পাব  আাঁক  । তার  স ান-
স ানগুবলর স কহরা হয় গরুর  মকতা, স ানটার   াগকলর  মকতা , স ানটা স ান প্রাবগবতহাবে  প্রাণীর মকতা । 
টুবনও আাঁক   নানার ম  জন্তুজাকনায়ার । তারপর  জগকল েুক  দুজকন আিার লাল পাব টাক  স াাঁকজ ।  
িৃবষ্ট পড়ক   সফাাঁটা  সফাাঁটা । র্করর  সিতর  িকে  রমজান । সিরুকত  এ েম  ইকে  রক  না ।  
 াঠ-কুড়াবনকের মকতা  ড়া  াকট --- 
                              আ াকশকত সমর্ োই া যায়, 
                              গুরু গুরু   ইরা । 
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                              ইন্দ্ররাজ হাই া  য়, 
                               াাঁব্ে না সর িাইরা, 
                              র্করর বিতর িাত আক  লিণ আক , 
                               াইয়া যাকর সতারা । 
 
এইেময় সফাাঁটা সফাাঁটা  িৃবষ্টর মাকঝ টুবন  ফ্রক র নীক  এ টা  শাবলক র িাচ্চাক  সরক   সেৌকড় আকে --- 
ফব র োকহি, ফব র োকহি । রমজান  ত ন  জানালার  সিতর বেকয় হাত  সপকত িৃবষ্ট বনকে । টুবন 
শাবলক র িাচ্চাটাক  এবগকয় ধকর িকল --- পাব র িাচ্চা আনব  ফব র োকহি । 
শাবলক র িাচ্চাটাক  সেক  রমজান হাকে --- ধুর্ ইটা সয শাবলক র  ানা । 
টুবন এ টু অ ুবশ হয় --- তাইকল তুবম  ইতা  ইটা পাব  না । ইটার শরীকর প্রাণ নাই । 
--- ধুর । রাগতাব স্  যান ? আবম ঐগুবল  ইব  নাব  ? সে, আমার হাকত সে । 
পাব টা ব াঁ ব াঁ  কর সেক  ওকঠ । স াকল তুকল পাব টার মাথায় হাত িুকলায় রমজান ।  
টুবন িকল --- ঠযািংটা েযাক া ত ফব র োকহি । এ টা  া  সযইিাকি  ামড়াইয়া ধরব ল, আবম না  
থা কল --- । 
--- না, ব সুয হইক  না । 
রমজান িাচ্চাটাক  সেই  াাঁ ায় েুব কয় সেয় ।  
তারপর সথক  রমজান আর টুবন প্রবতবেন শাবল টাক   াইকয় সেয় । নাইকয় সেয় ।  থা সশ ায় ।  
িনজগল সথক  পাব টার জকন্য সপা ামা ড় েিংগ্রহ  কর । 
আকি আকি পাব টা  িকড়া হয় । এ টু এ ট ু  থা িলকত সশক  । প্রায়েমকয়ই পাব টা সেক  ওকঠ --- টুবন, 
ফব র ।  
আকি আকি টুবনও সিকড় সযকত থাক  । আর রমজান গুবটকয় সযকত থাক  । 
 
তারপর  শরৎ  কল যায় িেত আকে । িেযা  কল যায়  গ্রীষ্ম আকে । শীত   কল  যায় সহমত আকে । শরীকর 
আর তাপ লাকগ না । এইর ম  অিোয় রমজান বেন-দুপুকর আর রাকত  াশকত  াশকত স াক র জল সির 
 কর যায় । টুবন ওেুধ  দতরী  কর  াইকয়  সেয় ।  
এ েময়  রমজান   লাকফরার   প্রকয়াজনীয় শবক্তটুকুও হাবরকয় সফকল । স িল শুকয় শুকয় গড়ায়। টুবন তাক  
সটকন  াড়া  কর। হাাঁটািার স ষ্টা  কর । যকতা বেন যায় তকতা  পৃবথিীটা রমজাকনর   াক   বিবেবর আর  
অেহ্ হকয় োাঁড়ায় --- স িল টুবনর  ািার আনার মুহূতযটা  াড়া ।  ঙ্কাল শরীকর রমজান  াাঁকে ।  
 
এ বেন এ  সজযাৎস্না রাকত রমজাকনর েমি শরীরটা  বিকদ্রাহ  কর ওকঠ । মািংেগুবল  সযন সফকট সফকট পকড় 
সযকত থাক  । হাড়গুবল তড়া  তড়া   কর সমা ড় বেকয় উঠকত থাক  । র্কর পকড় থা কত  এ  মুহূতযও ইকে 
হয় না আর । গড়াকত  গড়াকত সে িাইকর যািার স ষ্টা  রকত থাক  ।  
এ েময়  র্করর  সিতর  সথক   িারা্ায় ধপ্  কর রমজান একে পড়কতই  িারা্ায় ঝুকল  থা া শাবল টা 
ব ৎ ার  কর ওকঠ --- ফব র ফব র । রমজান স া  িড় িড়  কর সে িার স ষ্টা  কর ।  
েবতযই শাবল টা ব  িকড়া হকয় সগক  এ ন । টুবনই এ ন ওর েি সে াকশানা  কর । শাবল টা আিার োক  
--- ফব র ফব র । 
রমজান  গড়াকত  গড়াকত   াাঁ াটার  ব নাকর আকে ।  াাঁ াটার নীক  একে হাাঁপাকত  থাক  । এইেময় পাব টা 
আিার সেক  ওকঠ --- ফব র ফব র । হাাঁপাকত  হাাঁপাকত রমজান হঠাৎ লাফ বেকয়  াাঁ াটাক  ধরকত সযকতই  
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মাথার ওপর  াাঁ াটা  ব টক  একে লাকগ ।  িয় সপকয় শাবল টা স াঁ াকমব   কর ওকঠ  ুি ।  াাঁ াটা  াত হকয় 
গড়াকত থাক  রমজাকনর োমকন ।  প্  কর একলাপাথাবর হাকত ধকর  াাঁ াটাক  বঠ   কর িোয় রমজান । 
তারপর  উদ্ভ্রাত হকয়  াাঁ াটার  মু  স াাঁকজ । র্মযাক্ত কুকুকরর  মকতা আওয়াজ  কর হাাঁপাকত হাাঁপাকত মু টা 
এ টাকন ব াঁকড় সফলকতই  রমজান আিযয হকয় সেক   াাঁ ার সিতকর  াাঁ া, তাকরা সিতকর  াাঁ া --- তাকরা 
সিতকর  াাঁ া --- তাকরা সিতকর  াাঁ া ………এইিাকি  লকত   লকত স ান এ  অতকল সনকম সগক  । 
পাব টাক  আর সে াই  যাকে না ।  রমজান  তার হাড়গুবল বেকয় এ টার পর এ টা  াাঁ া  ুকল সযকত থাক  
………  
 
পরবেন সিারকিলা টুবন সেৌকড়াকত  সেৌকড়াকত  একে সেক  ফব র োকহি দুহাকত  িু টাক  প্র ন্েিাকি আাঁ কড় 
িারা্ায় উপুড় হকয় পকড়  রকয়ক  । তার গা িরকফর মকতা  ঠান্ো । ব নাকরই  াাঁ াটা মু  স ালা অিোয় 
 াত হকয় পকড় । সিতকর পাব টা সনই । 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    েূ ীপত্র 
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নাবেরশাইল   সেিব্রত সেি 

 
সেই টু বর মাথায় পাকড় তুকল োাঁই  রকি িাবল ।িাবগযে োধন ব ল না  া া াব  । ত ন টু বর মাথায় পাকড়  
উঠক  । ফাাঁ তাকল এ েময়টা---বমবনট বতন- ার বজবরকয় সনয় বনতাই ।  
এ টা বিবড় সটাঁ  সথক   ুকল সেশলাইটা হাকত বনকয়ব ল ।সরাে  ড় ড়  কর  িাড়ক  । সিল ার সশে   াকড়র 
পর  বমবনট দুই স কটক  । ত ন জল শাত । আয়নার মত । দু-হাাঁটুর  ফাাঁক কিল া সরক  বিবড় ধরাকত বগকয় -
-- সিল াটা পকড় যাবেকলা ।  প্  কর ধরকত সযই ঝুাঁক ক   বনতাই --- ঝুাঁক ই রইল । টলটল জকলর তলায়  
েূযয েুক  পকড়ক  । োো িাবলর ওপর  অনােকর  বঝাঁব কয় --- ওটা  ী ? সঠাাঁট ফাাঁ  হকয় বিবড়টা জকলর মকধয 
। পকড়ই থুথু টানার মকতা শব্দ --- রমারম সিকে যায় । 
--- বনতাইো, আকরা পাাঁ  গাবড়  ায় । পারবি ? 
উাঁ ু পাড় সথক  োধকনর গলা সিকে আকে িাতাকে । 
স ান উির না বেকয় বনতাই জকলর মকধয  ািলা সমকরব ল ।এ মুকঠা িাবলেহ অনুিকি ফাাঁ া সপট । আর 
সমা ড় । 
---  ী সর বনতাইো ! মা  ? 
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ততক্ষকণ বনতাই  টানটান । মুকঠা ঊজাড়   কর েিব  ু লুবগর িাাঁকজ সেকল বেকয়ক  । এ টা হাাঁফ স কড় পাকড় 
োাঁড়াকনা োধকনর বেক  তাব কয় িকলব ল --- ‘না না । িাবণ্ডর িাক্সো –  
িাাঁকশর  ুাঁবটর গাকয় সঠোন  বেকয় িকে বনতাই । োরাবেন পঞ্চাশ টু বরর  িরাত   কম  কম  আজ  বব্শ । 
 থাও  ম  শুনকত হয় বন । োধন গজগজ  করক  ,--- বনতাইো আজ সপকে হাত পড়ক  …… বঝমাও 
স কর  ওক  ! 
 ী  রকত পারকতা বনতাই । সিল া ওঠাকল লুবগর িাাঁকজ নকড় উঠব ল । িাল  কর সে াও হয় বন । সেই 
এ পলক  যদ্দরূ সে া । েিার  োমকন   ুলকতও পাকর না ।  এ টা অেহ্  উৎ িা  ামক  ধকরব ল 
বনতাইক  । ‘আইজ শরীকল সেয় না……সপকের মইকধয পাাঁ - াম্বড় ধরক ’ । 
েকন্ধয সনকমক  । োওয়ায়  িকেও শাবত সনই ।  াক  িলকি েি  থা, েি  িৃিাত ।  িউক  িলকল --- াম 
োরক  ! পাাঁ   ান হইকত  তক্ষণ! মাইয়া মানুে সতা । 
ত ন সথক  এ িার িাল  কর স া  িকর সে কতও পাকরবন বনতাই । বিকজ লুবগটাও  ুলকত পারক  না । 
---  ী হইল ! বিজা লুবগও  ুলতানা বন আইজ ! 
বন ু হকয় েরজা বেকয় িাইকর একলা িউ । হাকত  াবলর সোয়াকত দতরী স করাবেন কুবপ । মনটা  াড়া  াড়া 
হকয় আক  বনতাইকয়র । তিু এ িার তা ায় । আয় হায় সর ! র্করর বপক র লাউ গা টার মত হইয়া সগক  । 
বনকজ সথক    ন  কনর  ালা সিকয় উকঠব ল গা টা । লবতকয় লবতকয় --- সিড়াকটড়া ধকর । এ টা দুকটা 
স্বােযহীন ফলও একেব ল । এ ন েিুজ শরীকর হলকে স াপ । 
িউটাও , স মন শু কনা । হলকে । এ টা েীর্যশ্বাে স াঁকপ স াঁকপ িু   াবল  কর তার । 
--- হ,  াবড় । 
ব ন্তু  াড়া ব  যায় ! অথ    ুবরও   করবন । আ াশ িাতাে গা পালা িাবল --- েি সযমন িাইকর পকড় থাক  
। ওটাও পকড়ব ল --- জকল । 
হয়কতা স উ স্নান  রার েময় --- টুপ্  কর  কে পকড়ব ল। পড়কতই পাকর ।জকলর ধাক্কায় ধাক্কায় সিল ার 
োমকন একল বনতাই  ী  রকত পাকর । 
স কল সমকয়  বতনকট  রু্বমকয় পকড়ক  । েন্ধযাকিলায় ওকের  গুনগুন  পড়ার  শব্দ শুকনক  বনতাই ।  
বিিীেকণর িাপ  িকলব ল --- ‘পুলাপানবেকর ইস্কুকল সে বনতাই । বনকজ  সতা  পার্ ত্ না ।  জল  
স াপাইয়া িাত । সহরাকর জকল নামাই  না’ । 
িড় স কলটা সেখ্ সেখ্  কর ক্লাে ফাইকি । সমকয় দুকটাও স্কুকল যায় েক্কাল েক্কাল । িই সেট স াঁড়া জামা । 
স াথ্সথক  সেকি । দু-সিলা স কত বেকতই স াক  েকেযফুল । 
--- রাইত হইল । রু্মাইতা না ! লুবগটা শু াইলা শরীকল । 
--- যাই । তুবম সশাও বগয়া । 
এ টা বমকথয হাই তুকল বনতাই উকঠ োাঁড়ায় । 
রাত  াাঁ া হকলও এেি গাাঁ-গকঞ্জ এ ন মাঝরাত ।  ুপ াপ র্করর িাইকর একলা বনতাই । রু্ম আকে না । লুবগর 
িাাঁকজ িাবল শুব কয়ক  অকন ক্ষণ । হাাঁটকত  লকত ঝুর ঝুর ঝরক  । 
িাইকর  াাঁে ঝ ঝক  উকঠান ।বনতাই উকঠাকন সনকম আকে । ারপাশটা িাল  কর সেক  সনয় ।তারপর স ামর 
সথক  লুবগর িাাঁজটা স াকল।সগা া  কর োনহাকত লুবগটা ধকর িাাঁহাত িাাঁকজর মকধয সো ায়। আক  । িস্তুটার 
স্পকশয গাকয়   াাঁটা সেয়  বনতাইকয়র । আকি আকি হাতটা  সির  কর আকন ।  
মুকঠার মকধয বজবনেটা েমি শরীর  বেকয় অনুিি  কর । অজাকতই োনহাকতর মুকঠা আলগা হকয় পকড় । 
লুবগটা আলকগা  সনকম যায় সগাড়াবল অবব্দ । 
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মুকঠা- রা হাতটা িুক র  া া াব  তুকল এ ট ুএ টু  কর স াকল বনতাই ।গলা শুব কয়  াঠ । মুকঠাটা টানটান 
 ুকল সগকল তার হাত  াাঁপকত থাক  ।  াাঁকের আকলার েিটা বনকমকে তার হাকতর তালুকত  কল আকে । 
টাটাকনা েূকযযর আকলাকত এ  পলক  সে ার েময় যা সিকিব ল---তাই।  াাঁপা  াাঁপা হাকতর তালুকত  াাঁকের 
রূকপাবল  সজল্লা এ ন স্বণযাি হকয়ক  ।  ানপাশা । এ কনা  ব  ু িালু ণা সলকগ  আক  ।  
 ব কত মুকঠা িন্ধ  কর বনতাই । 
  ন বি ানায় শুকয়ক  স য়াল সনই । রাত   ত , মালুম  রকত পাকর না বনতাই । ব ৎ হকয়  শ্বাে-প্রশ্বাে 
স্বািাবি   রার স ষ্টা  কর । সো- ালায় স াট িড় অকন  ফাাঁ  সফা র ।  াাঁকের আকলা েুক  পকড়ক  সেেি 
পকথ । 
ওপাকশর মা ায় িউ স কল সমকয়র র্ন র্ন শ্বাকের শব্দ । বনতাই দু স া  জুড়কত পাকর না । নানা ব তার জট  
বর্কর  ধকরক  এ ন তাক  । বতনকধপার  েিুজ রে তার  দুক াক  স কয় যায়  রাকতর অন্ধ াকরও। বতন ফস্লা 
।  াকজ আেকত-সযকত বতনকেপার োমকন  প্রবতবেনই এ িার োাঁড়ায় বনতাই । প্রবতিার সলািী হয় । এ বেন 
রেরাজ িকলক  --- ‘জকলর েকর  াইড়া বেি োহািাি ু।’ 
সলাকি  মক  উকঠব ল বনতাই । 
--- েইতয ! 
--- শুনব  । 
মুকঠা  রা হাতটা িাবলকশর তলায় সরক  উপুড় হকয় সশায় বনতাই । এ  জায়গায় রা কত রা কত গরম হকল --
- িাবলকশর তলাটা সিশ ঠান্ো মকন হয় । িাকলা লাকগ । 
সজকলরা সতা জকলর সথক ই পায় । সেই মাক  সজকলর হ  । বনতাই সতা জল সথক ই সপকয়ক  । না স কয়ই 
সপকয়ক  । সজকলরা আ াঙ্ক্ষা বনকয়ই জাল সফকল । 
বনতাই সতা   ামনা  কর বন স ানবেন । জকলর েকর জবমটুক্ ব ন্যা লাইকত পাবর না !  
সিকিই বনতাই বনিয়  কর --- পাবর । পারতাম না  যান। জকলর বথক্কা পাওয়া । মা  না হইক  সতা  ী হইক  
--- জকলর মকধযই সতা আব ল ! 
িাবলকশর তলা সথক  হাতটা  সির  কর বনতাই । বি ানায়  উকঠ িকে । মুকঠাটা ওপর  বন   সোলায়  ’িার 
। ওজন সিাঝার স ষ্টা  কর ।  
এ বেন সেক ক  ।  ালা াাঁে িবণ  এিাকিই সমকপ বিধু োহাক  িকলব ল --- ‘হাজার সেকড়  সতা পড়কিাই । 
সিশী হইকত পাকর । আটানার সিশী  াড়া  ম হইকতা না । 
বনতাই বগকয়ব ল ধার বনকত । সেক ক  । বিধু োহারটাও  ানপাশা ব ল । এটার মকতাই হকি । এটা ব  এ টু 
িড় ! 
মুকঠা  ুকল স াক র োমকন আকন বনতাই । এ টা অস্পষ্ট    ক  আিা ।িাল সে া যায় না ।র্করর বিতর 
অন্ধ ার সযন আকরা র্ন এ ন ।হাতকড় হাতকড় িাবলকশর পাকশ রা া সেশলাইটা সপকয় যায় । স ৌব  সথক  
বনিঃশকব্দ সনকম োাঁড়ায় । 
কুবপটা র্করর  স াকণ  থাক  । হামা  বেকয়  আ্াকজ সেবেক  যায়  বনতাই । হাকতর স াাঁয়া সলকগ অন্ধ াকর  
কুবপটা উকে সযকত দ্রুত সোজা  কর ।  াপ্বট সমকর   ুপ াপ িকে  থাক   ব  ুক্ষণ । ওপাকশ শ্বাে-প্রশ্বাকের 
শব্দ এ ন আকরা র্ন । 
ফস্ককর সেশলাই  াবঠটা সেকলই দুহাকত আড়াল  কর ধকর । এ টা হাকতর তালু মুকঠা  কর থা ার ফকল 
বনতাই সিশ  েরকত  াজটা  কর। াবঠটা িাল  কর েকল উঠকত ধীকর ধীকর কুবপটা োলায়। সপ ন বে টা 
 ব কত সেক  সনয় এ িার । িাাঁকশর ঝাাঁপ েরজাটাও । 
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 ুি ধীকর মুকঠা  ুকল ধকর বনতাই স াক র োমকন । স া  িুকজ আকে তার । না , বিধু োহারটার বথক্কা  
অ-সন-  িড় ! 
বনর্যাৎ িড় । িাকি বনতাই । সগাল সমাটা  ।  ারু াজ  রা ।বনক র বেক  ফুকলর মত এ টা ঝুম া।অপল  
তাব কয় থাক  বনতাই । কুবপর বশ া সোজা । স ান  ম্পন সনই । সোলা সনই ।বনতাই স কয় থাক  । তার 
স াক  মুক  হঠাৎ , হঠাৎই এ  সুেূর আকলা  বড়কয় পকড় । মাঝরাকতও সেই আকলা ব  তার বিতকরও জাল 
সফকল ? 
 ালা িবণক র সো াকনই প্রথম সিকিক  বনতাই  থাটা । স াট্ট দুলকজাড়ার  র্োমাজার   াজ সশে  কর 
বেন্দুক  তুকল রা ব ল  ালা িবণ  । হঠাৎ হাওয়ার  মকতাই  িুক র বিতর   ল্িল্  কর উকঠ একেব ল 
 থাটা । 
--- এইরম এ জুড়া দুল  ত পকড়,  ালাো । 
 ুিই বিনয় সেকল িলা । বেন্দুক র তালায়  াবি সর্ারাকত  সর্ারাকত  এ িার অিা  স াক   বনতাইক  
সেক ব ল  ালা িবণ  । পরমুহূকতয তার সঠাাঁট িরা স ৌতু  । 
---  যান! বনবি ? 
অপ্রবতি হকয় বগকয়ব ল বনতাই । অতশত সিকি ব  িকলক  ? 
--- না না । মাকন, এমকনই বজগাই আর ব  । 
--- আটশ’ । 
 ালািািুর  াক  হাওলাত ব ল বতনশ’ । বনতাই সেবেন আকরা টা া পঞ্চাকশ   াইকতই বগকয়ব ল । োম 
শুকন সিকিক  … স কর সয বজগাইকত সগবল বনতাই ! এর পকর বন টা া মাগন যায় ? 
ব  ুকতই  াইকত পাকর বন বনতাই । 
স াট স কলটার জকন্য ।  বেন সথক  এ  রা ।‘ধলা িাত  ামু’। সিালািািুর মাকয়র োকদ্ধ গা-সুদ্ধ ুেিার 
সনমতন্ন ব ল । বনতাই েপবরিাকর বগকয়ব ল । ধিধকি োো িাত । গরম গরম । েকগ মুগোল িাাঁধা বপর র্ন্ট 
মা  । েই বমবষ্ট সতা ব লই । 
সেই সথক  স কলর িায়না । োো িাত  াকি । দুবেন বনতাই সমকরক ও ; মার স কয়  ুপ সমকর সগক । আিার 
এ বেন র্যান র্যান । 
 ালা িবণক র  া  সথক  ধার বনকয়  বড়লাম িাজাকর নাবেরশাইল ব নকি --- মতলিটা এমন ব ল ।ব ন্তু 
দুকলর ের  কর  াওয়াই হয় বন আর । 
রু্কমর মকধয িড় সমকয়টা বিড়বিড়  কর ওকঠ । বনতাই  ট  কর মুকঠা িন্ধ  কর সফকল । সর্ার স কট সযকত ফুাঁ 
 কর কুবপটা বনবিকয় সেয় ।ব  ুক্ষণ এ ইিাকি অকপক্ষা  কর ।তারপর আিার হামা বেকয় স ৌব র বেক  একগায় 
। 
বি ানাটা িাবলকত িকর আক  । ব ৎ হকয় শুকয় পকড় বনতাই । মুকঠা  রা হাতটা িুক র ওপর রাক  । ানপাশাটা 
সিকে গড়াকল এ  সজাড়া দুল হকয়  যাকি । শুধু যাকি ব , হকয়-টকয়  ব  ুটা থা কিও । একতািড়  ানপাশা । 
িউক  দুকল স মন সে াকি ! 
িউটা সু্রী। হ্াাঁ, সিশ  াাঁে  াাঁে ব ল । প্রথম রাকত  াাঁেই সতা ব ল এই র্কর । তারপরও অকন  রাত । পাাঁ  
ি কর বতনকট --- হকতই পাকর । বঠ ঠা  স কতও সতা বেকত পাকর না বনতাই ।  
এ কনা বনতাই িাকি---এ নও এ টু যত্ন লইকল আ াশ বথক্কা  াাঁেোকর র্করর সিতর আনন যায়। অন্ধ াকর 
বনতাই ওপাকশর মা ার বেক  তা ায় । আলাো  কর ব  ু সে া যায় না । শুধু শ্বাে-এর শব্দ । 



77 
 

 

এই ন’ি কর ব  ুই সতা  ায় বন মানুেটা । আবমও সতা  ই, সোহাগ  ইরা  ই নাই --- ী  াও  ও সেব  
িউ । 
মু  িুকজ  কি লাউেগার  া া াব   কল বগকয়ক  --- িুঝকত পাকর বন বনতাই । 
এ টা অেহায় রাগ হঠাৎ সটর পায় সে । হাতটা িাবলকশর তলায় েুব কয় উপুড় হকয় সশায় ।  াল যা হিার 
হকি । সিকি, রু্মুকত স ষ্টা  কর ।   
এ ট ুতন্দ্রা মকতা একেও ব ল । েহো  পাকশর   ালার্র সথক  এ টা অস্পষ্ট শকব্দ  মক  ওকঠ বনতাই । 
প্রাথবম  জড়তা  াটকত োমান্য েময় । তারপরই ঝট  কর বি ানায়  উকঠ িকে ।  বেন সথক  স াকরর 
উপদ্রি হকে  ুি ।  থাটা মকন হকতই  আতঙ্কগ্রি বনতাই   দ্রুত র্করর িাইকর আকে । এ  ালায় েুক ই --- 
না, আক  । িা ুরটাও । 
এ টা ত্রাে স কট সযকতই মুহূকতয আকর  ত্রাে বর্কর ধকর বনতাইক  । ানপাশাটা িাবলকশর তলায় রকয় সগক  । 
তন্দ্রার মকধয   ন মুকঠা আলগা হকয় বগকয়ব ল । 
প্রায়  ুকট র্কর েুক  েন্ত্রি বনতাই িাবলকশর তলায় হাত সো ায় । যাকি স াথায় । স  সনকি । ওটা সয হ  । 
জল থাইক্কা পাইব  । মা গগার োন । 
রু্ম ততক্ষকণ স কট সগক  । রাত ব  সশে হকয় আকে ? হকত পাকর ।অন্ধ ার বি ানায় শুকয় বেদ্ধাত হয় না । 
সিারকিলা  দুধ  দুইকয় বেকল বনতাই যাকি  মযাকনজারিািুর িাবড় । সেড় সের সরাজ । িযাঙ্ক সথক  সলান  
সনিার েময়ই মযাকনজারিািু  িকলক ন --- আমাকর সরাজ  বেও বনতাই । ব বি জমা  ইরা বেমুকন মাে মাে । 
তাই সতা !  -ব বি  ালািার পর আজ অবব্দ সোল ব বি স লাপ ।িা ুর িড় হকল দুধ  কম যায়। আর েিংোর 
 কল  ই !   ল ল স াক   মযাকনজারিািুর োমকন োাঁড়াকল ---‘ ী ? এই মাকেও টা া  াও হাকত ?’ 
মাে মাে টা া জমা পকড় বন তার । ানপাশাটা  াড়াইকল সলান পবরষ্কার হইকতা না !সলান পবরষ্কার  
হকল গাইটা এক িাকর বনকজর হকয় যাকি । 
ব ন্তু তা ব  হকি । বতনকেপার জবম, ধলা-িাত, দুল এেি ?  
 টফট  কর বনতাই । িািকত  পাকর না  ী   রকি । রাকত  এ া শুকয় ব তা  রকল এই-ই  হয় । বেকনর 
সিলায় স ান  অসুবিধা সনই । রাইত সযন  াকট না । আ াকমর  ব তা ব লবিল  ইরা ধকর।  ানপাশাটা বিবক্র 
 কর মণ মণ নাবেরশাইল ব কন রা া যায় । সমকয় দুকটা  স াঁড়া জামা ইকজর পকর স্কুকল যায় । ওকের নতুন 
ব কন সেওয়া যায় ।  ন্যা েতান সতা ।  তবে  স য়াল  রকত হয় ।  
িযাকঙ্ক টা া জবমকয় রা কলও ম্ হয় না । মাইয়া মানুে িড় জলবে িাকড় । এই সতা সেবেন ধীরু  িলকলা --
- ‘িাইকর, মাইয়াো িড় হইয়া  গযাল্। িউ সয   াকন   াকন  ইকলা   াইল ।’  কি সয বনতাইকয়র 
 াকনও বফস্বফস্  কর সফলকি িউ --- িািকত পাকর না বনতাই । 
সে আিার উপুড় হকয় িাবলকশর তলায় দু’হাত সো ায় । মাথাটা  ’িার এপাশ  ওপাশ  কর । সশকে  
এ   াকত সরক  েীর্যশ্বাে টাকন । এিার রু্মুকতই হকি । 
রু্বমকয়  পকড়ই বনতাই সজকগ ওকঠ । বি ানায় উকঠ িকে । িেকতই  িড়  সমকয়টা  াক  একে িকে ।  
এই েক্কাকল স্নানও সেকর সফকলক  । শাবড় পকরক  । নতুন নতুন গন্ধটা নাক  ঝাপট্ মাকর । 
বনতাই অিা  হয় না । িাকি, ওর বিকয় বেকত হকি । আজ  থাটা পাড়কি িবলকনর  াক  । িবলকনর  
স কলটাক  তার  ুি িাকলা লাকগ। ী এ টা ের াবর  াজ  কর ।িবলন সতা এ ন আর জন  াকট না। 
--- দুল জুড়া তাইকর বেয়া বেমু । 
িউ সয   ন একে পাকশ  িকেক   সটর পায় বন বনতাই ।  মক  তাব কয় সেক  --- দুই  াকন দুল ।  
ঝুম া দুলক  । োরা শরীকর হঠাৎ িহু পুরকনা ঝাাঁঝাকলা িাকলা লাগা পা  মাকর । োমকল বনকত বনকত  
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বনতাই সেক  িউটার গাল লাকল লাল ।  
--- েূর পাগবল ! তুমারবট বেিা  যান।তাইকর নতুন গড়াইয়া বেমু । িযাকঙ্কর টা া  ার লাইগযা-- । 
সশে না হকতই িউ উকঠ  কল যায়  ব কত । সমকয়র োমকন িেকত পারব ল না িউটা । বনতাই জাকন  
ওটা িউ  থার  থা িলক  । বনতাই ওই দুল সজাড়া  ব  ুকতই বেকত সেকি না --- সে  থা িউ ব   
 ম জাকন ! 
--- িািা, আবম আজ জবমকন যাই । তুমার আজ আইকত লাগকিা না । 
সল াপড়ায় িাল । স কলটা  ােিাে িুকঝ বনকয়ক  । আজ াল বতনকেপার জবমটা স কলই  েক  । 
--- িাপধন,  ী োলা  রক া এই  ক্ ? 
--- নাবেরশাইল । 
স কল র্র সথক  সিবরকয় সযকত সেবেক  স কয় থাক  বনতাই ব  ুক্ষণ । িবলকনর স কলর মকতা এ টা  
 া বর হকয় সযকতা ! বিকয়  রাকি স কলক  । 
বনতাই িীেণ সু ী মুক  আকলার সফায়ারা তুকল টান টান শুকয় পকড় বি ানায় ।শুকয়, ঝ মক  বটকনর  
 ালটার বেক  স কয় বিড়বিড়  কর --- নাবেরশাইল - নাবেরশাইল । 
---  াকম যাইতা না আইজ ? সিইন্যা সিলার বথক্কা সতা  াবল নাবেরশাইল  রতা । িুিায় ধরক  ?  
না স্বপন সে  । 
আি া  থা স াঁড়া স াঁড়া হকয়  াকন সোক  । এ  াকত শুকয়ব ল বনতাই । বপট-বপট  কর স া   ুকল  
োমকন  বড়কয় সেয় । আকর ! বঠ ই সতা । সিলা হইয়া সগক গা । ঝট  কর উকঠ িকে বনতাই । 
--- িািা, আমার ধারাপাত -- 
স  ? িড় সমকয়র গলা না । এই সতা । ব ন্তু ওর শাবড়  ই ! 
ওকহািঃ ! স্বপনই সতা । বনতাই সহকে সফকল । সশেরাইকতর  রু্ম  সতা । স্বপ্নিরা । আহাকর  যবে  
হইকতা ! ব ন্তু  ী বেকয় হকি, স াথ্সথক  হকি । জল কুপাইয়া ?  
 ব কত েি মকন পকড় যায় তার । হাকতর  মুকঠাটা  স াথায় ?  মুহূকতয শরীকরর েি অনুিূবত হাকত ।  
যাকি স াথায় । ওটা সয হ  । ঝবটবত মুকঠা- রা হাতটা মুক র োমকন তুকল ধকর বনতাই । 
সেই েকগ অকন গুকলা ফাাঁ া পাকত্রর োলা । অকন  ব  ুই  ুি ের ার । বতনকেপার জবম, ইকজর- 
জামা, ধারাপাত, দুল, িাত ---  ুি ের ার । েি হকি ? ে-ি ! 
উকঠ বিমেয মুক  র্র সথক  িাইকর একে উকঠাকন সনকম োাঁড়ায় বনতাই । সরাকের এ ন অকন  সতজ ।  
 াকজ সযকত হকি । আজ দুধ বনকয় স কলটাই যাকি । এমবনকতই অকন  সেরী হকয় সগক  ।  
ব ন্তু ওটার   ী  রকি ?  ালা  িবণক র  াক  যাওয়াটা --- বিপে ।  ুি  বিপে । নানা  প্রকশ্নর  
জিািবেবহ । স ার ঠাউরাকত  তক্ষণ । েমি শরীর স াঁকপ ওকঠ বনতাইকয়র ।  
িািকত িািকত বনতাই মুকঠা স াকল । সরাকের মকধয হাকতর তালু সমকল ধকর ।  
অিা   াণ্ড । সরাকে ধকর না স ন ? বঝ াইয়া উকে না  যান! র্াকম ? 
দুহাকতর তালুকত  ুি েতপযকণ র্কে বনতাই । এ িার লুবগর  ুাঁট বেকয় । তারপর  সনা   বেকয় মৃদু দু-এ টা 
র্যাচ্ র্যাচ্। 
 াকড় সযমন উকঠ আকে িাবল । সিল ার মুক  । সতমবন এ টা টু করা । িা কলর মকতা উকঠ টুপ  কর  
মাবটকত পকড় । 
ঊকঠ আো িা কলর জায়গায় সলাহার রে েূযযও সেক  বেকত পাকর না । অত সয সতজ সেব্োর, সহও পাকর  
না । 
 ী সথক  সয  ী হকয় যায় । 
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বনতাই নেীর পাড় সথক  য ন  নামব ল ত ন সে  ুি হাল া । পকথ  বতনকেপার পাশ বেকয় আোর েময়ও 
সিশ ফুরফুকর ব ল । পকথ যত ব  ু পকড়ক  েি স মন আপন িকল মকন হকয়ক  তার । মকন  াল সথক  এই 
অবব্দ সে আপনকের স কড় েূকর বনিযাবেত ব ল । েি স না মানুকের েকগ অকহতু  সিশী সিশী  থা িকলক  
।তার মকন হকয়ক ---িহু াল পর ।পাড় সথক  নামার েময় সেক ক  িগিান োে পািংশু মুক  জকল োাঁবড়কয় । 
--- ব কর, িগিান্যা । বিবড়  াইবি এগ্গা ? 
বনতাই োধারণত  াউক  সেয় না ।  াইকলও না । িগিান এ ট ুঅিা ই হকয়ক  । 
--- িযাপার  ী  ওক , বনতাইো ! 
--- আক ,  মুকন । 
সিল া হাকত  প্ প্ শকব্দ বনতাই জকল নাকম । তার বনবেযষ্ট জায়গায় বগকয় োাঁড়ায় ।  র স াক  জকলর বেক  
তাব কয় থাক  ব  ুক্ষণ । ব লবিল জল িাবলর িু  ধুকয় যায় আকগর মকতা । বনতাই লুবগর িাাঁজ  সথক  
 ানপাশাটা হাকত সনয় । সেক  এ িার । তার দুক াক   স্বজনবিকয়াকগর িযথা উপক  নেীর িুক   াাঁ া েূকযযর 
আকলার রহস্যময় দুযবতর স লা । স াক র তারায় অক না সেই আকলা বনকয়   ানপাশাটার সোনা অকগর 
স াাঁেলটার  বেক  স কয় থাক  বনতাই । তারপর হঠাৎ ঝুাঁক  জকলর মকধয  ািলা মাকর । িাবলর আিরণ সিে 
 কর  াবন টা বগকয় থাকম তার মুকঠা । 
---  ী সর বনতাই, মা  ? 
ধীকর ধীকর মুকঠা  ুকল সেয় বনতাই । জল সথক  টু   কর হাত তুকল সনয় ।  ানপাশাটা এ ন আর তার হাকত 
সনই ।  
--- না না , িাবণ্ডর িাক্সো -- 
ব ন্তু িুক র বিতর শু কনা এ টা সেপা   ন সয েুক  পকড়ক ,  িুঝকত  পাকর বন বনতাই ।  সযমন িুঝকত  --
-  ী সগল  ী থা কলা । 
অকন  স ষ্টায় এ টা সেশজ গাকনর  বল মকন  কর গুন গুন  কর ওকঠ সে । সিল াটা  িীেণ িারী মকন হয় 
এ ন । প্রাণপকণ তিু সিল া ওঠায় । স প মারকত বগকয় স া  আট ায় এ টু েূকর ।  
 কড়র সিনাটা আিংবশ  সিকে আক  ।  
মুহূকতয িুক র বিতর শু কনা সেপায়  ল- ল  ল- ল ।সিল াটা উাঁব কয় ধকরই সহা সহা হাবেকত সফকট পকড় 
বনতাই । হােকত থাক  । মাকঝ মাকঝ হাবের ফাাঁ  সফা কর বিড়বিড়  কর --- মাকগা, িা াইক া মা …… 
িা াইক া ……মা …… 
হত ব ত েগীরা  াজ িন্ধ  কর েিাই োাঁবড়কয় পকড় । িযাপারটা িুঝকত স ষ্টা  কর । 
---  ী সর বনতাই,  ী হইকলা । 
স  সযন প্রশ্নটা  ুাঁকড় মাকর পাড় সথক  । হােকত হােকত সো  বগকল স কশ-সটকশ বনতাই ত ন স াক র স াকণ 
েূযয ধকর সফকলক  । 
--- হইক  । এগ্গা সিপার ---  মুকন ---   
 
 
 
 
 
 
                                                                                       েূ ীপত্র 
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বগ্র া ও আবম          েমর  ক্রিতযী 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( িারতিকেযর উির-পূিযাঞ্চকল স ান স ান  জাবতকগাষ্ঠী   িতযমান তা অকনক রই   জানা সনই । শুধ ুতাই নয়,  এ অঞ্চকলর সিৌকগাবল  জ্ঞান 
েম্বকন্ধও অকনক রই   প্র ৃত ধারণা সনই । গাকরা  জাবতর  িাে  সমর্ালয়,  আোম, বত্রপরুা ও  িািংলাকেকশ ।  বগ্র া হকে  গাকরা েমাকজর  
এ   ঐবতহ্ময়  রণনৃতয। সল   এ াকন  বগ্র া-র সয  ঐবতহ্ময় বে বট গাকরা েমাজক  উৎেকির  উৎকে বনকয় যায় তাই তুকল ধকরক ন । 
---েোন্ বেিংহ ) 

অন্যান্য জাবতেিার মত গাকরা’রাও এ  েীর্য মাইকগ্রশান, সগাষ্ঠী  বিিাজন  ও নানা  উত্থান-পতকনর মধয 
বেকয় স ান সুেূর  অতীকত  বত্রপুরায় উকঠ  একেব ল, তার  বনবেযষ্ট ইবতহাে সনই । আমরা যাই িবল না স ন 
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তারা (গাকরারা) বনকজকের  বমকজাকের  ( বম=মানুে; সজা=পাহাড় )  মতই আব   মাক্ ( আব  =পাহাড়; 
মাক্=মানুে) অথযাৎ পাহাবড় মানুে বহকেকি পবর য় সেয় । জানা যায়,  া াবড়, রািা, গাকরা ও সম  
েমকগাত্রীয় । িাোবিে বগ্রয়ােযন গাকরা  িাোক  িকড়া িাোর অতিুযক্ত িকল মকন  করন ।তকি বি বে একথকনর 
মকত গাকরাকের েকগ  াবেয়াকের বমলই অবধ । এেি  বিকশেজ্ঞ মতামত  সথক   অনুমান  রা যায় হয়ত  
এরা এ ই িিংশিুক্ত । ব ন্তু বিেয়বট পবরষ্কার নয় । আর এ প্রেকগ িলা  প্রকয়াজন সয, বত্রপুরার অন্যান্য 
জাবতেিাগুকলার উদ্ভি, ক্রমবি াশ, িাো ও েিংস্কৃবত বনকয় পবরষ্কার বনবিত বেদ্ধাত না থা ায় হািুেুিু  াই ও 
বনকজর মকধয নানা বিকরাধ জন্ম সনয় । সযমন, িতযমান বত্রপুরা  জাবতেিার   ির   িাোর  িণযমালা এ শ 
ি করর পুরকনা িািংলা হরকফ হকি, না েম্প্রবত আমোবন তৃ সরামান হরকফ হকি, এবনকয়  লক  সনািংরা 
রাজনীবতর েবড় টানাটাবন ।ব ন্তু  াউক ই সেই জাবতেিার বশ ড়  ুাঁজকত সে া যাকে না। এই সয াকন অিো, 
সে াকন  স িলমাত্র েশ-পকনকরা হাজার ( বত্রপুরায়) গাকরাকের  বনকয় সয ব  হকে তা েহকজই অনুকময় ।  
এই বহিংস্র েময় ও এমন ব  ু মুহূতয, এই শাল-সেগুকনর  বনবিড় বনিব্ধতায় গাকরা  জাবতকগাষ্ঠীর েবম্মবলত 
জীিনযাপন , অজানা  উন্মােনা,তরিাবর, োল, ধাতি  কড়র  এ টানা  াাঁই াাঁই সুরধ্ববন আমাক  অিা  ও 
বিবস্মত  কর । উির সথক  েবক্ষণ, এ যাত্রা যতই সহা  না নতুন, এই সুকরর মতই পাহাকড়র সগাপন  াাঁজ 
সথক  উকঠ আো ‘ ার’-গন্ধী(  ার = শু কনা  লাপাতা সপাড়াকনা   াই সথক  দতরী ) সধাাঁয়ার   াের সেউ 
স কয়  ড়ায় েমতকল । এ াকন  বনকজক  উকপক্ষা  রা যায় না । সিকে আো বদ্রম্ বদ্রম্ োমার ( োমা=পাাঁ  
ফুট লম্বা  াকঠর  া  ) গুরুগম্ভীর তাল আকরা  বিিশ  কর সতাকল । েিব  ু  ার ার  কর িারিার র্া সেওয়া 
না স ালা েরজা  ুকল সে স াকট । পাোকত থাক  অবিোত ইবতহাকের পাতা ।আবেম গুহামু  সথক  বপলবপল 
 কর সিবরকয় ওরা ঝাাঁবপকয় পকড়।  
উচ্চাবরত হয় জীিকনর প্রথম ব ৎ ার । 
েরের হাওয়ার সিশ ব ন্ন  কর আজ তাকের ব কের উল্লাে সিকে আকে ?এর অেৃশ্য টান আমাক  টাকন । 
প্রা ীন সেই সুকর সুর সমলাকত আমাক  প্রকরাব ত  কর, প্রকরাব ত  কর  ুাঁকড় সে কত িুক র অতহীন গিীকর 
সগাপন স ান সু  ! 
এই আকধা আকধা  ায়ায় মাথায় পাগবড় পরা নারী-পুরুে হাকত মশাল বনকয় এবগকয় যায় । েবপযল ও অতহীন 
যাত্রায় মকন হয় আমার  মতই এ  অবিযাত্রী েল  স াাঁকজ  েৃবষ্টর উৎে-মু  । মশাকলর আকলায় তাকের  াকনর 
দুকলর মত পীতাি মািংেল সপশীগুকলাও  ব  ব    কর । যূথিদ্ধ বগ্র বপগার( বগ্র বপগা=েমাকজর েলপবত,বযবন 
রণনৃতয উকিাধন  করন ) অনািৃত বমলাম ( বমলাম= ার ফুট লম্বা উিয়বে  ধারাকলা, এমন তীক্ষ্ণ তরিাবর ) 
প্রবতফবলত  কর  াাঁপা  াাঁপা মশাকলর আকলা ।  
শাবয়ত পাহাড়ও সজকগ ঊকঠ তাকের েিংলাকপ । তারপর এক  এক  বমকশ তাকের  াবরবে  বর্কর ধকর মানুকের  
বিড় । যুি-আিাে  উকিাধন হকয় সগক  । আশীিযাে  কর  সগক  যত মাতৃকুল । আরক্ত েৃবষ্টকত েিাই উন্মু  । 
এই বরমবঝম সনশায়, অবিযাত্রী পুরুকেরা পরস্পকরর স ামর ধকর সগাল হকয় এ পায় োাঁবড়কয় লাফায় । তাকের  
 াবরবেক  নারীরা  দুই হাত  প্রোবরত  কর   কনা েটান ঊকদ্ধয তুকল ধকর, পাকয়  পাকয় িৃি ফুবটকয় সতাকল 
এ   বনণযায়  যুকদ্ধর স ৌশল । োমা, রািং  ( রািং=বপতকলর  া বত বিকশে র্ন্টা ),  ইলিংগমার ( বতন ব দ্র 
বিবশষ্ট স াট্ট িাাঁবশ )  আওয়াজ  আকরা তীব্র হয় । তীব্র হয় স ৌকমর  মানুে-মানুেীর  উল্লাে । শত্রুর আতয 
ব ৎ ার  আর  যুদ্ধজয়ীর িারিার  ঝাাঁবপকয়  পড়া  রণহুঙ্কার স াঁকপ ওকঠ  আ াকশ  িাতাকে । এ  সযন আবেম  
ইবতহাকের কুশীলকিরা বমলাকমর উজ্জ্বল  মক  হামাগুবড় বেকয় উকঠ একে র্াম আর রকক্ত সিজা কুমারী মাবটর  
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িুক  সিাকন  প্রতযাশার িীজ । আ াঙ্ক্ষার িু  ব কর মাথা সতাকল েময়, তাকের এই সিাঁক  থা ার প্রবতবট 
মুহূকতযর উচ্চারণ প্রবতধ্ববনত হয় পাহাকড় পাহাকড় । এ সযন প্রা ীন রণনৃতয, উৎেকির স ান উপ রণ নয়, 
স ৌকমর বিজয়ী জীিকনরই  ূড়াত উল্লাে ।  
ব ন্তু বগ্র া আজ আমাক  স ান সুেূর অতীত সথক  পবরপূণযা িরা স াটাকলর সিকড় ওঠা সস্রাকতর অতল গিীর 
সথক  সটকন সতাকল !এ ব  শুধু রণনৃতয,তুে িাৎেবর  এ  স্মৃবত উচ্চারণ, না আমার আজক র িন্ধযা জীিকনর 
মুবক্তর আকর  পেকক্ষপ ? 
োমামার উদ্দাম ঝড় আমার  াবরবেক   ক্রা াকর সর্াকর । ফুকট ওকঠ মকগালীয় জাবতকগাষ্ঠী গাকরা েমাকজর সেই 
স ান বতব্কতর সেশ হকয় ,হাজার পতন-উত্থান েকগ  কর সনওয়া নৃতয ও জীিকনর এ   সুেিংিদ্ধ যাপন । 
হয়ত  তারও  অকন   আকগ, অরকণযর  বশ ার  ও বশ ারীর  িাাঁ া-মরার সশেবিন্দুকত সয  রম উন্মােনা, 
যাক  জীিকনর এ  এ বট মুহূতয সথক  আর আলাো  রা যায় না জীিকনর   মযময়তা ও অিের যাক  এই  
অরকণযর মত আেয়  কর পাহাড় সথক  পাহাকড়  বড়কয় সেয় সেউ । 
নারীর হাত সথক  তুকল সনওয়া স ালাইকয়র পানপাত্র িড় টলমল  কর।অবের পানপাকত্র ফুকট ওকঠ আবেবপতা 
আব্রােকনর( আব্রােন=গাকরাকের প্রথম রাজা ) মু ।পানপাকত্র প্রবতফবলত আমার মু  সথক  তাাঁক  বিবেন্ন 
 রকত পাবর না । আবম সযন ব  ু নই । অনতরাত মহা ালী, অনত আকলা মহা াল েকম্ভাগ  ামনায় আমাকের 
শুধু টাকন । এ াকন েৃবষ্ট  াড়া অন্য ব  ু সনই । 
আমাকের যুদ্ধ ও েৃবষ্ট তাহকল স াথায় লীন হকয় সগক ? আমাকের উিরাবধ াকরর মুবক্তর  ামনায়, সুেীর্য 
বমলাকমর  উজ্জ্বলতায়  াক  িব্ধ  কর সেকিা ? আমাকের  পূিযলব্ধ বিশ্বাে বনকয় বর্কর সফলি  ারবে  সথক  ? 
অজস্র স া  ধাাঁধাকনা তীযয  আকলা ও সমাহময়ী  সুকরর  মক  আেন্ন এই জবটল েমকয় তাও েৃষ্ট হয় । 
আ াকশ পাব র  মত,  মাবটকত র্াকের মত, সেব  এ   েকিশী বিশ্বায়কনর হাত ধকর দগবর  বব্রকগে উকঠ  
আেক  শহর গ্রাম ত ন   কর  পাহাড় সথক  েমতল  বিবেন্ন  কর, পাহাড় সথক  পাহাড়  বিবেন্ন  কর, 
আমাকের  মাবটর বশ ড় সথক   তুকল িুক  মু  েুবিকয় শুকে বনকে আধুবন  সিাগিাে ও িািিাে,আমাকের 
সিাধ । 
আবম অিবশষ্ট শবক্ত বনকয় উকঠ োাঁড়াই--- েমুকদ্রর গিীর তলকেশ সথক  গুিকর সপা ার এ  মুকঠা মাবট তুকল 
এই বিশ্ব গড়ার মত এ   আ াঙ্ক্ষায় । ধমযক  িাত সথক   আলাো  রার এই নতুন লাওয়ািংক  ( লাওয়ািং 
=অবনষ্ট ারী শবক্ত, অপকেিতা ) ব বেত  বর । আমার  সপ কন সফকল আো িন্ধুরা আিার এ বত্রত হয় । 
আবম গান গাই । পাহাকড়র সগাপন  ্কর  বড়কয় পকড়  থা ও সুর ।  
িযবক্তক বন্দ্র তা  াবড়কয়  েমবষ্টর এই নৃতয-েময়  গাকরা েমাজ ও আমাক   আর আলাো  কর না । আবম 
অনুিি  বর আমার এই না পাওয়া তাকের োকথ বমকল বমকশ এ া ার হকয় সগক  । আজ শত্রুর বিরুকদ্ধ 
আমাকের রণনৃতয ! আমার শীণযা জুবর নেী  জীিকনর গিীর িাাঁ   সপবরকয় েমুকদ্র বমকশ উন্মি জলরাবশ অনত 
গজযকন জন্ম সেয় সমর্, প্রতীক্ষার িৃবষ্ট হকয় ঝকর পকড় জুকমর  পাহাকড় । আর আমরা বিশাল স্মৃবত বনকয় একগাই 
। গুহামুক র  োমকন  প্রস্ফুবটত আগুন ।  
শীকতর েীর্য রাবত্রর মত অতহীনা ক্ষুধা। জীিকনর-বশ াকরর উপর প্রথম ঝাাঁবপকয় পকড় সযিাকি জন্ম বেকয়ব কলা 
নৃকতযর । সযিাকি নৃতয ধারণ  করব ল জীিন তার অ পৃণ োকন । সেিাকি বগ্র া আিার হাকত তুকল বন  
আ াশ, েমুদ্র েমতল ও ফেল রক্ষা ারী পবিত্র ‘বমলাম”। 
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বত্রপরুার সলা েিংস্কবৃত  যা:  ইবতহােগত পিযবিিাগ ও রূপকর া 
অকশা ান্ রায়িধযন 

 
 
বত্রপুরার সলা েিংস্কবৃত   যার স ান  েিংগবঠত  রূপ  এ ন  পযযত সনই । সনই তার  স ানর ম পিযবিবি  
েিংরক্ষকণর িযিো । িযবক্তগত উকেযাকগ  এিিং এ    প্রক ষ্টায় ব   ু েিং য  উৎোহী, প্রািবন্ধ  ও গকিে  
বিবিন্ন েমকয় ব   ুব   ু  যার স্বাক্ষর সরক ক ন।সমাটামবুটিাকি এই  বিবেন্ন র নােমূহক  এ কত্র েিংগবঠত 
 রকত পারকলও  এই সলা োিংস্কবৃত    যার এ টা  ালগত  ধারািাবহ তার  েন্ধান লাি   রা সযকত  পাকর 
। এ প্রেকগ এ থাও  স্মরণকযাগয সয বত্রপরুার সলা েিংস্কবৃত   যার সক্ষকত্র উিয় িগ অেমেহ উির-পিূযাঞ্চকলর 
বিবিন্ন রাকজযর গকিে কের   যার প্রেগ অিশ্যই উকল্ল য। এই িক্তিযবটর অিতারণা এ াকন এ ারকণই  রা  
হকে সয, বত্রপরুা রাজয মু যত দুই ধরকনর জনেিংস্কবৃতর েমবষ্টকত েমবৃদ্ধলাি  করক  ।এ বেক  বত্রপরুার আবেম  
জনজাবতকের   াপ, অন্যবেক  িাোবল জনকগাষ্ঠীর উপবেবত । উিকয়র  বমেকণ বত্রপরুা রাকজয এ  বমে 
েিংস্কবৃতর রূপ  বনকয়ক  এই দুই  জনকগাষ্ঠীর োিংস্কবৃত  সমলিন্ধকন । িগীয় জনবিজবড়ত  িাোবল েিংস্কবৃত এিিং 
বত্রপুরােহ েমগ্র উির-পিূযাঞ্চকলর জনজাবতকের মকধয ধারািাবহ   বিিতযনগত েিংস্কবৃত উিকয়  বমকল  বত্রপরুার 
সলা েিংস্কবৃতর পবরমন্েল সিশ িযাপ ই িলা যায় ।  
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স্বাধীনতাপিূয  াকল   বত্রপুরা মু যত রাজন্য  শােনাধীন  ব ল  ।  রাজন্য  শাবেত  বত্রপুরার সলা োিংস্কবৃত  
তথযাবের েিংগ্রকহর সতমন বনেশযন লক্ষয  রা যায় না । ব ন্তু বত্রপরুা রাকজযর আনুপবূিয  ইবতহাে  র না   রার 
এ টা  প্রক ষ্টা পবরলবক্ষত হকয়ব ল । এই উকেযাগক  েম্পূণয রূপ সেওয়ার  জন্য য ন তথয েিংগ্রকহ নামা 
হকলা, ত ন  প্র ৃত ঐবতহাবে   স ান  উৎে   ুাঁকজ পাওয়া  িার  হকয় সগল । সেকক্ষকত্র উকেযাক্তাকের 
অজ্ঞাতোকরই তাাঁরা োনীয় সলা োিংস্কবৃত উপাোকনর উপর  বনিযরশীল হকয় পড়কলন । তথযগত ফাাঁ  পরূণ 
 রা হকলা সলা গাথা, ব িংিেতী, সলা পরুাবণ  িা সপৌরাবণ    াবহবন সথক  উপাোন  েিংগ্রহ ও েিংকযাজন  
 কর । ‘বত্রপরুা’ নাকমর উদ্ভি এিিং বত্রপরুার আবে  রাজপরুুে বনণযকয়র সক্ষকত্রও এরূপ  দিবে  োবহতয সথক  
পরুুরিার  াবহবনবটর আেয় সনওয়া  হকলা ।  প্রাথবম িাকি সলা োিংস্কবৃত  উপাোনক   িযিহাকরর  ক্ষীণ  
প্রক ষ্টাক ই আমরা সলা োিংস্কবৃত    যার প্রারবম্ভ  উোহরণ বহকেকি ধকর বনকত পাবর । সেই অনুযায়ী  বত্রপরুার 
প্রথম ঐবতহাবে   আ র গ্রন্থ বহকেকি সয গ্রকন্থর োহাযয সনওয়া হয়  তা রব ত হয় প্রথম ধমযমাবণক যর ( 
১৪৫৮ খ্রী. -- ১৪৬২ খ্রী.) আমকল ।তাাঁরই রাজত্ব াকল বতবন তাাঁর  বপতপৃরুুেকের  ইবতহাে  র নার জন্য 
েীহট্ট সজলার  ঠাকুরিাবড়  গ্রাকমর দু’জন পুকরাবহত শুকক্রশ্বর ও  িাকণশ্বর ভ্রাতিৃকয়র উপর  অপযণ  করন । 
তাাঁরা  িািংলা পয়ার  ক্ এই গ্রন্থবট র না   করন । পকূিয উবল্লব ত উপাোকনর  োহ কযয এই গ্রন্থবট তৎ ালীন  
িািংলা িাো   যারও এ  সেষ্ঠ বনেশযন । বিতীয় রাজধর  মাবণক যর েমকয়  ( ১৭৮৫ খ্রী. --১৭৯৭ খ্রী.) 
পবন্েত রামগগা বিশারে  র না   করন ‘ ৃষ্ণমালা’  ািয । এই  াকিয েম ালীন  বত্রপরুার সিৌকগাবল   
বিিরণ,  োমাবজ  রীবতনীবত ও  রাজবনবত  অিো েম্বকন্ধ আকলা না আক  । এরপর  মহারাজা িীর ন্দ্র 
মাবণক যর ( ১৮৬২ খ্রী.-- ১৮৯৬ খ্রী.) আমকল  রিীন্দ্রনাকথর েকগ বত্রপরুার রাজ -পবরিাকরর েম্প য েবৃষ্ট 
হওয়ার েকগ েকগ বত্রপরুার োবহতয পবরমন্েল ও িবহবত্রযপরুার েকগ এ   বনবিড়  সযাগেতূ্র োবপত হয় ।  
েিংস্কবৃতমলূ  োবহতযপ্র াকর িীর ন্দ্র মাবণ য  অতযত উৎোহী   ব কলন ।  বতবন  ‘েীমদ্ভাগিত’,  ‘েী েী 
হবরিবক্তবিলাে’   ইতযাবে   গ্রন্থপ্র াকশ পৃষ্ঠকপাে তা  করন । েিঃ েীকনশ  ন্দ্র সেন-এর ‘িগিাো োবহতয
’ গ্রন্থবট মহারাজা িীর ন্দ্র মাবণক যর  অথযানুকূকলয  প্র াবশত  হয়   তাাঁরই   রাজত্ব াকল ।     েমকরন্দ্র ন্দ্র 
সেিিমযা ( বত্রপরুার স্মবৃত ),  কণযল মবহম ন্দ্র সেিিমযণ ( সেশীয় রাজয / বরয়া ) তাাঁকের রব ত  গ্রকন্থর মাধযকম 
বত্রপুরার সলা োিংস্কবৃত  বিবিন্ন বিেয়ক   তাাঁকের  প্রিকন্ধ তকুল  ধকরক ন ।   কণযল মবহম ন্দ্র সেিিমযকণর 
েমাজ   েিংস্কবৃতমলূ   সল াগুবল   ত ন ার  েমকয়  ‘রবি’, ‘প্রিােী’, ‘িগেশযন’ প্রিবৃত  
োমবয় পকত্র  প্র াবশত হকতা ।  দ লাে ন্দ্র বেিংহ  বত্রপুরার রাজাকের ইবতহাে  ‘রাজমালা’  গেযগ্রন্থবট 
র না   করন ১৮৯৬ োকল । এই  গ্রন্থবটকত বত্রপুরা রাকজযর তৎ ালীন সলা োিংস্কবৃত  তথযািলী উপোপন 
 রা হকয়ব ল ইবতহাে র নার পাশাপাবশ । 
রাধাব কশার  মাবণ য  সথক    িীরবিক্রমব কশার মাবণ য  ( ১৮৯৬ খ্রী. -- ১৯৪৭ খ্রী. )  পযযত েময় াকল 
বত্রপুরার সলা োিংস্কবৃত  উপাোকনর েবন্নকিকশ সয েমি সল   বিবিন্ন গকিেণামলূ  প্রিন্ধ র না   করন 
তাাঁকের মকধয তোনীতন ‘অরুণ’ পবত্র ার েম্পাে   কন্দ্রােয় বিেযাবিকনাে ( উেয়পকুর প্রাপ্ত মদু্রার বিিরণ / 
বত্রপুরা বশলাবলবপ েিংগ্রহ ),   শীতল  ক্রিতযী  ( বত্রপরুা / আবে আযযিবূম / প্রা ীন বত্রপুরার ইবতহাে / আযয ও 
অনাযয জাবতর ইবতহাে রহস্য ), মহারাজ ব্রকজন্দ্রব কশার সেিিমযণ  ( বত্রপরুার মঠ ও মব্র),      ালীপ্রেন্ন 
সেনগুপ্ত  ( মাবণ য / ব রাতকেশ ও তার অিোন /  বত্রপরুার িগিাোর প্রিাি  /   বত্রপরুার ঊনক াবট তীথয / 
তাম্রশােকন তথযানুেন্ধান ),  ব্রকজন্দ্র ন্দ্র েি  ( উেয়পরু বিিরণ /  বত্রপরুা রাকজযর বত্রশ ি র / ধমযনগর বিিাগ 
/ স ায়াই বিিাগ ),  বিকজন্দ্র  ন্দ্র েি ( রাজগী  বত্রপরুার ের ারী িািংলা / রিীন্দ্রনাথ ও বত্রপরুা ),   
পযারীকমাহন সেিিমযা ( ঊনক াবট তীথয ) ইতযাবে িযবক্তকত্বর নাম  অিশ্যই উকল্ল   রকত হয় । সেশ বিিাকগর  
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পকূিয আকরা সিশ  কয় জন  সল  , গকিে  তাাঁকের র নায় বত্রপরুার সলা োিংস্কবৃত  তথযাবে উপোপন 
 করক ন । 
স্বাধীকনাির বত্রপরুা তথা  বত্রপরুা রাকজয িারতিবুক্তর পর  এ রাকজয  সলা োিংস্কবৃত    যার এ বট িহৃির 
পবরমন্েল েবৃষ্ট হয়।এই েময় সথক ই বত্রপরুা রাকজয িাোবল জনকগাষ্ঠীর সলাক রা উকঠ আেকত থাক  রাজন্য 
শাবেত  ‘বজলা বত্রপরুা’,   া লা সরাশনািাে  এিিং পিূযিকগর বিবিন্ন অঞ্চল পিূয-পাব িান সর্াবেত  হওয়ায়   
সেই  অঞ্চলেমূহ সথক   উিাস্তু হকয়  ।   োনীয় জনকগাষ্ঠীর েকগ তাাঁকের   লকত  সথক   িাকির  আোন 
প্রোন,  োিংস্কবৃত  বিবনময় । িাোবল জনকগাষ্ঠীর পাশাপাবশ উপজাতীয় জনকগাষ্ঠীও বনজস্ব  বৃষ্ট েিংস্কবৃতক  
তকুল ধরার প্রয়ােী হন । তাাঁকের এই  প্রক ষ্টা আজও  অিযাহত আক  । অপরবেক   বশবক্ষত উপজাবত 
গকিে রাও তাাঁকের বনজস্ব েিংস্কবৃতক  তুকল ধরার জন্য উৎোহী হকয় উঠকলন।এই পযযাকয় আমরা িাোবল 
গকিে কের পাশাপাবশ বনষ্ঠািান উপজাতীয় জনকগাষ্ঠীিকু্ত গকিে কেরও োবন্নধয লাি  রলাম । এই বিেকয়  
পরিতযী পযযাকয় বিিতৃ আকলা না োকপকক্ষ বত্রপরুার সলা েিংস্কবৃত  যার যগু  পবর য়গত  িি বিিাগবট উকল্ল  
 রা প্রােবগ  মকন  রব  । 

যুগবিিাগ  ালেীমা পিযনাম 

প্রথম ১৪৫৮ খ্রী. -- ১৮৯৬ খ্রী. 
 

প্রাথবম  িা উকন্মে পর্ 

বিতীয় ১৮৯৬ খ্রী. -- ১৯৪৭ খ্রী. 
 

রাজন্য পৃষ্ঠকপাে তা পিয 
 

তৃতীয় ১৯৪৭ খ্রী. -- অধুনা  ) আত্মানুেন্ধান পিয 
 ) োবিয  বি াশ পর্ 

উপকরর িরবিিাগবট বিন্যাে  রার  পূিযাকেই বত্রপুরার সলা োিংস্কৃবত  রূপকর ার  প্রথম দুবট পকিযর আকলা না 
 রা হকয়ক  । মূলতিঃ এই  দুই পকিযর আকলা না  বত্রপুরার সলা েিংস্কৃবত   যার আবে ালক   বনরূপণ   রার 
এ টা  প্রয়াে মাত্র । মূল   যাবট গবতশীল হয়  তৃতীয়  পযযাকয়ই ।তৃতীয়  পযযাকয়র প্রথম িাকগ  সয  
আত্মানুেন্ধান পিযবট আমরা পযযকিক্ষণ  কর  পাই,  তার আকলা নার  সক্ষকত্র ব  ুটা  ইবতহাে, েমাজ ও 
রাজনীবতগত  বিেকয়র  অিতারণা   রকতই  হয় । মহারাজা  িীরবিক্রম মাবণক যর জীবিত াকলই বত্রপুরার 
প্রগবতশীল ব তাধারায় উিুদ্ধ যুিক রা অথযাৎ সুধন্বা সেিিমযা, সহমত সেিিমযা, েশরথ সেি, িীকরন েি প্রমু  
‘জনবশক্ষা েবমবত’ গঠকনর  মাধযকম উপজাবত  জনকগাষ্ঠীর মকধয প্রাথবম  বশক্ষা বিিাকরর িযাপ  উকেযাগ 
গ্রহণ  করন । এই  জনবশক্ষা েবমবত  সেই  েমকয়  গ্রাম-পাহাকড়  সলা েগীতক  মাধযম  কর  বশক্ষা  
প্রোকরর ও োবরদ্রয েূরী রকণর  লকক্ষয েিংগ্রাম শুরু   করন ।  অপরবেক  অন্য এ েল  যুি  িারতিকেযর 
মূল স্বাধীনতা েিংগ্রাকমর যুক্ত হকয় এিিং পরিতযী াকল বত্রপুরার রাজনীবতকত েরােবর জবড়কয় পড়ার  ফাাঁক   
বিবিন্ন  ময াকন্ের মধয বেকয় এই অঞ্চকলর জনগকণর মকধয েক তনতা েৃবষ্ট ও বশক্ষা প্রোকর এবগকয় আকেন ।  
তাাঁকের মকধয শ ীন্দ্রলাল বেিংহ, তবড়ৎকমাহন োশগুপ্ত, সু ময় সেনগুপ্ত প্রমুক র নাম   প্রােবগ িাকি উকল্ল  
 রকতই হয় ।  জনবশক্ষা আক্ালকনর অিংশীোর  মকহন্দ্র সেিিমযা এই েময় তাাঁর   কন্ঠ সলা েগীকতর সুর  
বনকয় বত্রপুরার িনপাহাড় োবপকয় সিবড়কয়ক ন।এর পাশাপাবশ উপজাতীয় েিংস্কৃবতর নানা বে  বেকয় প্র ুর প্রিন্ধ 
বলক ক ন। তাাঁর   প্রিকন্ধর মকধয ‘আগরতলার িািংলা িাোর ঊপর বত্রপুরা িাোর প্রিাি’,  ‘আবেম মানকির  
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িিংশধর বত্রপুরা উপজাবত’,   ‘বত্রপুরী সলা েগীত’,   বত্রপুরী সলা েগীত ও নৃতয’ ইতযাবে উকল্ল কযাগয । 
এ াড়া এ েমকয়র এ জন বিবশষ্ট  মযী এিিং পরিতযী েমকয়র রাজবনবত  সনতা িীকরন েকির ‘বত্রপুরার 
সলা  থা’ এিিং ‘সলা েগীত ও গণক তনা’ গ্রন্থ দুবটর উকল্ল   রকতই হয় । এই জনবশক্ষা েবমবতই 
মূলতিঃ বত্রপুরার উপজাবত অিংকশর উির াকলর গকিে কের স্রষ্টা। আত্মানুেন্ধাকনর মধয বেকয় েমৃদ্ধ হকয়ক   
সলা োিংস্কৃবত    যা । স্বাধীকনাির  াকলর  প্রথম বেক  বত্রপুরার সলা েিংস্কৃবত   যার সয েমি গ্রন্থাবে রব ত হয় 
তার মকধয ‘বত্রপুরার  ক্বর  িাোর  বলব ত  িাোয়  উিরণ’ ---  সুহাে  কট্টাপাধযায়;      ‘বত্রপুরার 

ইবতহাকের রূপকর া’ --- েিঃ জগেীশ গণক ৌধুরী; ‘বত্রপুরা বমে েিংস্কৃবতর রূপকর া’ --- ধিল ৃষ্ণ 

সেিিমযা; ‘বত্রপুরার ইবত থা’ ---  ষৃ্ণপে েি;  ‘ঊনক াবট মূবতয প্রেকগ’--- সুপ্রেন্ন িক্যাপাধযায়;  
‘বত্রপুরা  াবহনী’ --- বশপ্রা েি; ‘বত্রপুরার ইবতিৃি’ --- জীকতন পাল; ‘সেিিূবম বত্রপুরা’ --- বপ্রয়ব্রত  

িট্টা াযয; ‘োধারণ েমীক্ষার আকলাক  উ ই’ --- শ্যামলাল সেিিমযা;   ‘সলা িৃকির আকলাক   লই 
েম্প্রোয়’ --- প্রেীপনাথ িট্টা াযয;  ‘অতীত ও িতযমাকনর আকলাক  বত্রপুরার আবেিােী নারীেমাজ গবত ও 

প্র বৃতর ইবতহাে’  ---   রিী সেিিমযণ;    ‘বত্রপুরার িািংলািাো ও োবহতয’ --- সমাবহত পুর ায়ে;   

‘বত্রপুরার িাো দিব ত্রয’ --- ব িরঞ্জন সগাস্বামী;    ‘স িং থুিং ফা নাইথ িী’  ---  শশধর বিক্রম ব কশার 
সেিিমযা;        ‘বত্রপুরার সলা জীিন ও সলা েিংস্কৃবত’ --- েিঃ রবঞ্জতকে; ‘গবড়য়া েিংস্কৃবত’---সুকরন 

সেিিমযণ; ‘বত্রপুরার আবেিােী জীিন ও েিংস্কৃবত’ --- সুকরন সেিিমযণ ইতযাবে িািংলা প্রিন্ধাবে ও প্রিন্ধগ্রন্থ 
েমূহ এিিং Tripura Through Ages---N.R. Roy Choudhury; Tripura And Its Tribal 

Population---Nira Chatterjee;  The Tribes of Tripura---Directorate of Tribal 

Research ;   The Land and its People---Dr. Jagadish Gan Choudhury;  

Temple of Tripura--- Adrish Banarjee;   The Reangs of Tripura---Dr. 

Jagadish Gan Chaudhury;   The Jamatias of Tripura—PradipNath 

Bhattacharjee; The Kukies of Tripura---Ram Gopal Singha; Religious 

History of Tripura on the Background of Karchi Puja --Priyabrata 

Bhattacharjee ইতযাবে ইিংরাবজ প্রিন্ধ ও প্রিন্ধগ্রকন্থর  উকল্ল  প্রােবগ । প্রথমবেক  ‘িাস্কর’, ‘রবি’,  
‘পুিাবল’,   াড়াও  িবহবত্রযপুরার ‘িান্ধি’, ‘িগেশযন’, ‘িারতী’, ‘োবহতয’,  ‘নিয িারত’,  

‘ো া বরবিউ’,   প্রিৃবত  তৎ ালীন   বি যাত  োমবয় পত্র েমূকহর পৃষ্ঠকপাে তায় ও পকর োনীয়িাকি 
প্র াবশত েমা ার, বত্রকিগ, বত্রপুর েিংহবত, জাগরণ, েীমাত প্র াশ, সগামতী, না্ীমু , হাল, ব্রততী, েম াল, 
েের  প্রিৃবত োমবয় পত্র ও োিংিাবে পকত্র বিবিন্ন েমকয়  বিবিন্ন সল ায়  বত্রপুরার সলা োিংস্কৃবত  বে  
আকলাব ত  হকত  থাক  । পরিযতী েমকয় ‘দেবন  েিংিাে’ পবত্র ায় এ জাতীয় প্রিন্ধক   বিকশে গুরুকত্বর 

েকগ প্র াশ  রা হকত থাক  । এই  েিংিােপকত্র ‘েিংিাে োবহতয’  বিিাগ  াল ু হওয়ার  োকথ  োকথ 
পবত্র াবট বত্রপুরার োনীয় োিংস্কৃবত  বিেকয়র  উপর  প্রিন্ধ প্র াকশর প্রধান পৃষ্ঠকপাে  হকয় ওকঠ । পাশাপাবশ  
‘বত্রপুরা েপযণ’ পবত্র াও মননশীল  সলা োিংস্কৃবত  প্রিন্ধ প্র াকশর োকথ  োকথ এ বিেকয়র উপর গ্রন্থ 
প্র াকশর মকতা  গুরুোবয়ত্ব পালন   কর আেক  । এই  েমকয়র  মকধয যাাঁরা  বিবিন্ন গকিেণামূল  প্রিন্ধ 
র না  কর বত্রপুরার সলা েিংস্কৃবত    যাক  েমৃদ্ধ  কর তুকলক ন তাাঁকের মকধয শ্যামলাল সেিিমযা, ন্কুমার 
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সেিিমযা, বনরঞ্জন  া মা, কুমুে কুন্েু স ৌধুরী, িনবিহারী সমাে ,  আবশে কুমার দিেয,  শ্যামা রণ বত্রপুরা,  
েমর  ক্রিতযী, বশিু রঞ্জন পাটারী, রিীন্দ্র সেিিমযা  প্রমু  উকল্ল কযাগয । 
িতযমাকন বত্রপুরার  সলা েিংস্কৃবত    যা শুধুমাত্র   গ্রন্থ প্র াশ ও  প্রিন্ধ সল ার  মকধযই েীমািদ্ধ  সনই । োনীয় 
বেকনমা ও  নাটয  যার মকধযও তার  স্পষ্ট  াপ  পকড়ক  ।  বত্রপুরার বনবমযত  বি  ‘লিংতরাই’,  ‘রূপাতর’,  

‘িােন’ ইতযাবের  াবহবনকত সলা   উপাোন  িযিহার  রা হকয়ক  ।  সলা  াবহবনক   বিবি  কর  ‘লাম্প্রা
’ নাটযেিংো মঞ্চে  করক   ‘স থুয়ািং’  এিিং ‘স ৌ ারাে বশয়াল’-এর  মকতা  নাট  । ‘মহুয়া’-র 
মকতা  সলা  াবহবনবিবি   ািযনাট ও  মঞ্চে হকে বত্রপুরার মকঞ্চ । 
ক্রকম বত্রপুরা রাকজযর  িাইকর  সথক ও বত্রপুরার সলা োিংস্কৃবত  বিেয়বিবি  গ্রন্থ  প্রিন্ধাবে প্র াশ হকত থাক  
। প্রথম বেক  রকমশ ন্দ্র মজুমোকরর ‘িািংলাকেকশর ইবতহাে’, েিঃ সুনীবতকুমার  কট্টাপাধযাকয়র ‘ব রাত 

জন ৃবত’, বনশীথরঞ্জন রাকয়র ‘িািংলার  থা’ প্রিৃবত গ্রকন্থ গ্রন্থ ারগণ প্রেগক্রকম বত্রপুরার সলা োিংস্কৃবত  
ইবতহােক  স্পশয  কর সগক ন । পরিতযী াকল েিঃ দুলাল স ৌধুরী ‘ া মা প্রিাে’, বিজনবিহারী পুর ায়ে 

‘বত্রপুরার অতীত, িতযমান ও িবিষ্যৎ’, পশুপবত প্রোে মাহাকতা  ‘বত্রপুরার উপজাতীয় েিংস্কৃবত’  ইতযাবে  

িািংলা  গ্রকন্থর মাধযকম এিিং  উকমশ োয়গল ‘বত্রপুরা--ইটস্ বহবষ্ট্র এযান্ে  াল ার’ে’, নীরা  যাটাজযী 
‘বত্রপুরা এযান্ে ইটস্ ট্রাইকিল পপুকলশান’  ইতযাবে  গ্রকন্থর মাধযকম  বত্রপুরার সলা োিংস্কৃবত    যার সক্ষকত্র 
বিবশষ্ট মাত্রা আকরাপ  করন । 
বত্রপুরার  সলা োিংস্কৃবত   উপাোন,  তথয,  গ্রন্থ ও প্রিন্ধাবের িতযমাকন িযবক্তগত  পৃষ্ঠ-সপাে তায়  েিংগ্রহ  
েিংরক্ষকণর িযিোও সনওয়া হকে ।  িযবক্তগতিাকি জহর  আ াযয তাাঁর ‘রাকজন্দ্র  ীবতযশালা’-র মাধযকম 
বত্রপুরার লুপ্তপ্রায় সলা োিংস্কৃবত  বনেশযন েমূহক   েিংগ্রহ ও েিংরক্ষকণর উকেযাগ বনকয়ক ন ।পাশাপাবশ বত্রপুরার 
প্রা ীন প্রামান্য তকথযর উবন্নদ্র িান্োরী রমাপ্রোে েি ( পেেুা )  বনজস্ব  প্রক ষ্টায় বত্রপুরার বিবিন্ন পাুঁবথ-পুি , 
পত্র-পবত্র া, েবলল, তথযািলীর েিংগ্রকহর পাশাপাবশ সলা োিংস্কৃবত  উপাোন ও তথযপূণয প্রিন্ধ েমূহক  বনজ  
েিংগ্রকহর  িান্োকর োন  কর বেকয়  এ   বিশাল েম্পেক  জীিকনর  অিা ল প্রাকত একেও যকক্ষর ধকনর  
মকতা  আগকল  সরক ক ন । আর তাাঁর  িাণ্ডার সথক  মবণ ণা েিংগ্রহ  কর উৎোহী গকিে    বত্রপুরার অন্যান্য  
সক্ষকত্রর পাশাপাবশ   সলা োিংস্কৃবত  সক্ষত্রক ও েমৃদ্ধ   কর  কলক ন । েকদ্ধয় জহর আ াযয তাাঁর েিংগ্রকহর 
আকলাক  বিবিন্ন মননশীল প্রিন্ধ মাকঝ মাকঝ বলক   থাক ন ।  িাধযক যর প্র ণ্ড  াকপ  বক্লষ্ট রমাপ্রোে েি ( 
পেেুা ) তাাঁর  রমাপ্রোে গকিেণাগার এই প্রবতকিে েহ অন্যান্য তরুণ গকিে কের জন্য উন্মুক্ত  কর 
সেওয়ার পাশাপাবশ বত্রপুরার সলা োিংস্কৃবত  বিেকয়র উপর  প্রিন্ধও র না   কর  কলক ন । েবক্ষণ বত্রপুরা 
সথক  প্র াবশত েিঃ রবঞ্জত সে েম্পাবেত  ‘সলা েিংস্কৃবত’ পবত্র াবটই বত্রপুরার এ মাত্র সলা   যার মু পত্র।  
বত্রপুরার সলা োিংস্কৃবত  বিবিন্ন উপাোনক   বিেয়   কর  সিশ  কয় জন  গকিে  ইবতমকধয তাাঁকের 
গকিেণাপকত্রর মাধযকম বিবিন্ন বিশ্ববিেযালয় সথক  বেগ্রী লাি  করক ন ।  
তাাঁকের মকধয েিঃ জগেীশ গণক ৌধুরী, েিঃ দুলাল  ক্রিতযী, েিঃ রবঞ্জত িট্টা াযয, েিঃ কুমুেকুন্ে স ৌধুরী, েিঃ 
েকতাে  ক্রিতযী, েিঃ প্রিাে  ন্দ্র ধর,  েিঃ রবঞ্জত সে, েিঃ ননীকগাপাল  ক্রিতযীেিঃ অনাবে  িট্টা াযয, েিঃ রিীন্দ্র 
েি ও েিঃ অরুন্ধুতী রাকয়র  নাম উকল্ল   রা সযকত পাকর ।  
এাঁকের  মকধয অকনক ই  িতযমাকন  বিবিন্ন পত্র-পত্রপবত্র ায় গকিেণামূল   প্রিন্ধ র নায় িযাপৃত আক ন । 
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ের াবরিাকি  বত্রপুরার সলা েিংস্কৃবত   যাক  পৃষ্ঠকপাে তা   করক ন  বত্রপুরা ের াকরর  বশক্ষা বিিাগ, 
উপজাবত গকিেণা পেযে, বত্রপুরা ের াবর বমউবজয়াম এিিং বত্রপুরা ের াকরর তথয েিংস্কৃবত ও পযযটন েপ্তর । 
বত্রপুরা ের াকরর  বশক্ষা বিিাগ ও উপজাবত গকিেণা পেযে   সথক  বিবিন্ন গ্রন্থ প্র াশ  রা হকে । ের াবর  
যাদুর্কর  েিংগ্রহ  রা হকে সলা োিংস্কৃবত  উপাোনেমূহ ।  
তথয, েিংস্কৃবত ও পযযটন েপ্তর বিবিন্ন অনুষ্ঠাকনর মাধযকম এিিং ‘সগামতী’ োমবয় পকত্র প্রিন্ধ প্র াকশর 
মাধযকম এই   যাক  গবতশীল রা ক ন । োকতর েশক র সশে বে  সথক  আকটর েশক র প্রথম বেক  বত্রপুরার 
তোনীতন তথয ও েিংস্কৃবত েপ্তকরর মন্ত্রী অবনল ের ার সলা েিংস্কৃবতক  পুনরুজ্জীবিত  রার লকক্ষয বিবিন্ন 
পবর ল্পনা ও পেকক্ষপ গ্রহণ  করন । তাাঁর েমকয়ই বত্রপুরার বিবিন্ন প্রতযত অঞ্চকলর সলা বশল্পীকের  মযযাোর 
েকগ  তথয ও  েিংস্কৃবত েপ্তকর   াকুবর বেকয় অন্ন েিংোকনর পাশাপাবশ সলা   যার সুকযাগ  কর সেওয়া হয় । এ 
েমকয় তাাঁর উৎোকহ  াল ুহয় মনোমগল প্রবতকযাবগতা, রুদ্রোগকর সনৌ ািাই  প্রবতকযাবগতা, যাত্রা প্রবতকযাবগতা, 
গবড়য়া-গাজন  প্রবতকযাবগতা ইতযাবে । এ াড়াও বিবিন্ন উৎেকির  মাধযকম উপজাতীয় েিংস্কৃবতক  েদ্ধাপ্রেশযকনর 
িযিো  রা হয় ।  া মাকের ‘বিজু উৎেি’, বরয়ািংকের ‘হজাবগবর উৎেি’ এই পযযাকয় পকড় । েিকশকে 

মগ জনকগাষ্ঠীর ‘ওয়া” উৎেি এিিং আর এ বট উপজাতীয় জনকগাষ্ঠীর ‘ মকপ্রে’ উৎেি  াল ুহকয়ক  । 
প্রতযক্ষ পৃষ্ঠকপাে তা  রা হয়  তুেযশ সেিতার  মব্করর, ব্রহ্মকুকন্ের, ঊনক াটীর, বত্রপুকরশ্বরী মব্করর বিবিন্ন 
উৎেিক   স ন্দ্র  কর গকড় ওঠা সমলার । এ  েমি উৎেি-অনুষ্ঠাকন িাোবল-উপজাবত উিয় অিংকশর জনগকণর 
অিংশগ্রহকণর মাধযকম এ  বমে েিংস্কৃবত জন্ম  সনয় ।  ের াবরিাকি  িযিো  রা  হকে ঊনক াটী,  সেিতামুড়া  
ও  বপলা   েিংস্কৃবতর েিংরক্ষকণর।  ের াবর  তোিধাকন বত্রপুরার বিবিন্ন সলা েিংস্কৃবতবিবি  োিংস্কৃবত  েলক   
অন্যান্য প্রাকেবশ   োিংস্কৃবত   ময াকন্ের েকগ পবর য়  বরকয়  বেকয় অিংশগ্রহকণর সুকযাগ সেওয়া হকে এিিং 
িবহবিযকশ্বর েকগ পবর য়  বরকয় সেওয়া হকে । 
বত্রপুরার সলা   যার  এতেি   ময াকন্ের পকরও সয অিািবট  স্পষ্ট অনুিূত  হকে তা  হকলা, বশক্ষাক বন্দ্র  
প্রক ষ্টার মাধযকম  সলা োিংস্কৃবত     যাক  িযাপ তর   রার  স ান  প্রক ষ্টা অেযািবধ  লক্ষয  রা  যাকে না  
।  বত্রপুরায় এ বট  বিশ্ববিেযালয় আক ,  তার  িাোতাবে  বিিাগও  আক  অথ  সলা েিংস্কৃবত   যার স ান 
পাঠক্রম এ কনা সনই । ফকল বিজ্ঞান মনস্কতার েকগ সলা   যার  াপ এ াকন   ম পকড়ক  । বিশ্ববিেযালয় 
সথক   শুধুমাত্র বপ.এই .বে.  বেবগ্র সনওয়ার িযিো আক , অকনক   বেবগ্রও বনকেন ।  তাাঁকের মকধয অকনক র 
স্নাতক াির িকরর পাঠযক্রকম এই বিেয়বট না থা ায়  এই বিেকয়র  উপর তাাঁকের  প্রাপ্ত বেবগ্র  াড়া িাড়বত 
স ান সুফল েমাজ সে ক  না । বেবগ্র প্রাবপ্তর পর অকনক  েুি সমকর যান ।   যাও  করন না, লালনও  করন 
না । ‘শ্যাকমর িাকম রাই’-এর  মকতা বেবগ্রটাই নাকমর  েকগ িকয় সিড়ান । বিশ্ববিেযালকয়র বশক্ষা 
পাঠযক্রকমর মকধয এই বিেয়বট জবড়ত হকল বত্রপুরার সলা েিংস্কৃবত   যাক  জনবপ্রয়  রা েম্ভি হকি । বিবিন্ন 
বশক্ষামূল  বশবির, সেবমনার ইতযাবে মাধযকম সক্ষত্র েমীক্ষার যথাযথ ও বিজ্ঞানেম্মত প্রকয়াকগর  মাধযকম এই   
অঞ্চকলর পকথ-প্রাতকর, পল্লীর   অিযতকর, িকন-পাহাকড় লুক্কাবয়ত সলা োিংস্কৃবত  বিেয়গুবল েিযজনেমকক্ষ 
আোর সুকযাগ পাকি ।গ্রাকম পাহাকড় বিবেও বটবির সেৌলকত সযিাকি সিাগিােী পণযেিংস্কৃবত েুাঁ মারক  --অবত 
েত্বরই িযিো না গ্রহণ না  রকল অব করই এই মূলযিান উপাোন  ালগকিয বিলীন হকয় যাকি । 
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িেকতর অনত প্রহকর      প্রেীপ ের ার 
 
 
একলাকমকলা হাওয়ায় শীকতর ওড়না না সযকতই উকড় েবক্ষকণর েরজায় একে িেত সেয় উাঁব  । িকটর পাতার 
মকতা থরথর  াাঁকপ যিুতী েময় ---   ন িকু  একে পঞ্চশর সিাঁকধ ।  াবরবেক  োকল োকল ফকুলকের ফাাঁে , 
তাকত প্রজাপবতর মরণ ।তা   কর আক  পষু্পধনু হৃেয় লক্ষয  কর।মেকনর  াল ।  
হয়ত এক্ষবুণ পকুড়  াই হকি  ামনার শরীর; রুদ্রকরাকে ।তিওু সিকে ওকঠ  মাবটর  সু্র মু  েিংক াক র  
সর্ামটা  কুল,  ামনার  আবিকর রাো েেয ে াল ।  
েনাক্ত  রা   িুই   বঠন এ  ার মু  ! েি মু ই  ো া িেত-আবিকর । েি প্রাকণ সুর  িাকজ  
িেতিাহার । 
বশমকূলর মেণৃ  সঠাাঁকট  উ কল পকড় মাবটর  সযৌিন ।  মু্বকনর অধীর  আ াঙ্ক্ষায় সপকত  আক  মু  আ াকশর 
বেক  , বোঁদুকরর মকতা ট টক  লাল ।বিনষ্ট হওয়ার সনই বিন্দুমাত্র িয় ।বনকজক  উজাড়  রার এই সতা েময় 
। মনক  উতলা  কর িেকতর সনশা । 
মকন হল, সতামারও  ওড়না ওকড়  িেকতর িাতাকে । হলেু পাতার মকতা  কে  কে পকড় িকু র িতৃ  
ব াঁকড় , আনমকন । তবুমও আবিষ্ট । েমকয়র েিংক্রমকণ উোে । 
দুজকনই  হাাঁটব   উদ্ভ্রাত বেকন ।  অজতা-ইকলারা,  াজরুাকহার  প্রির  ত্বকর, গুহায়  গুহায় ।  সেকহর র্বনষ্ঠ 
উষ্ণতায়, সয াকন েি ফলু, েি পাব , েি গান মূতয হকয় আক  পাথকরর প্রাকণ ।জরা সনই, মৃতযু সনই, ব িংিা 
জীিকনর বিেণ্ণতা । 
সনই িন্দ্ব বিধার সক্লশ ।লজ্জারা েিংক াক  স াাঁকজ না আড়াল।শুধ ুিেত-সজযাৎস্নায় সযৌিকনর বনিঃেিংক া   
অবিোর । অিাবরত শগৃার-সুক  লািকণযর সজযাৎস্না ঝকর পাথর শরীকর ।  াবরধাকর প্রাকণর সেৌরি োকল রিং এর 
রামধনু । মকন হয় মুকঠা মুকঠা রিং  বুর  কর একন, এ াকলর বিিণয মকু  মাব  । তিওু িেত আসু  । জীিন 
বনবেক্ত  বর পাথকরর প্রাকণ প্রাকণ উচ্চাবরত  লালাপ শুকন । বনিরগ জীিকন তুবল ম্াব নীর সেউ । 
সতামারও মকন ব  জাকগ না স ানও োধ, পিূযেরূীর উেল জীিকনর উচ্ছ্বাে বনকয় হই পাথর ? স্মবৃত হকয় সজকগ 
থাব  পাথকরর িকু  যগুযগু ধকর? সুরহীন, েগীতহীন জীিকন সজকগ থাকু  িেকতর গান --- অনত াল । 
র্ুকর র্ুকর যতই মগ্নতার গিীকর সগব  েুকি, মকন হয়, েমকয়র বিশাল শরীর সিকে সিকে সপৌাঁক  যাই েবৃষ্টর 
উো াকল । দুহাত  িকর  আবন  েবৃষ্টর স ার  শরীকরর  উেযান সথক  --- যা  ফকুট  আক  রজনীগন্ধার মকতা  
অপিূয সেকহর  বিন্যাকে । রূপ  আর  রূপ ার  সয াকন এ  হকয়  সগক  অবিন্ন জীিকনর  সমাহনায় । েিুুবরর 
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মকতা  মহার্য মুকক্তা  ুাঁবজ েমকয়র অেীম েমকুদ্র । স   াকর সরক ক   ালজয়ী  কর ! েবৃষ্টর না স্রষ্টার অকশে 
অনুিবূত ।স ান পরিকৃতযর কুহ ী গাকন তারা  র্র স কড়ব ল? বনজযন বনিকৃত সু্করর োধনায় পাথকর পাথকর  
 কর  সগক  সপ্রকমর অবধষ্ঠান । সে ব  তাকের  বনিঃেগ বনিযাবেত জীিন ? তাকের েবয়তার োকথ হত না সু্র 
িেত উেযাপন ? নাব   স িল  িেতবিহীন, বিরহ াতর  প্রাকণর স্মবৃত সরামন্থন --- অক্ষয়  কর সরক  সগক  
পাথকরর প্রাকণ, গুহায় গুহায় অবলক্ অবলক্ ? 
জীিকনর  ত িেকতর বিবনমকয় বতকল বতকল গকড় সতালা এইেি বতকলািমা শরীর, স  জাকন !  ত  
বপ্রয়েবশযনী,  ষৃ্ণকুমারী,  বৃি া, ঊিযশী তাকের স াাঁয়ায় সু্করর স্বগয সথক   একেক  সনকম, মাবটর পবৃথিীকত  
হকয়ক   অক্ষয়, অনত াকলর ঈেযা ! শরীকরর  অদ্ভতু গিীকর, উিল অিতল বিিকগ সু্করর রহস্য  েি  মু   
সেক   আক , সগাপকন ।  পকের  গিযমণ্ডকলও সয রূপ, সয  মনীয়তা তা দুলযি । েিয াকলর, েি সু্র 
 ামনার েি অনুিবূত সস্বোয় নতজানু হকয় আক  এই অবন্য সু্র েবৃষ্টর সোপাকন । 
হয়ত এই সেই অল া ।সয াকন সু্করর বপপাোয় অতৃপ্ত জগকতর েি বিরহিাতযা িহন  কর আকন উিরী সমর্ 
। সয াকন  েবজ্জত েি সু্করর োবল । হয়ত এ াকনই  াবলোে  জয়কেকির সু্করর েন্ধান ।  বির 
 ল্পকলাক র বনিঃেীম অবিোর । ‘অন্ধ াকরর উৎে হকত উৎোবরত আকলা ।’িািকির অল ায়  িােকত 
িােকত সেব , সতামার  বিবস্মত মুক  ঋতরু  প্রথম প্র াশ । সতামার শরীকরর সু্র োপতয জকুড়  রবক্তম 
আবিকরর  আিা । লাল  পলাকশর মকতা ধীকর  ধীকর সমলক  পাপবড়  সতামার  শরীকরর িাো ।  সঠাাঁকটর  
গিীর  দুই  প্রাকত  ামনার  রিং ;  অজতার উজ্জ্বল সফ্রকস্কার মকতা । তুবলর  েকূ্ষ্ম প্রকলকপ অনায়ত দুই  
স াক র পাতায়  স্বকপ্নরা ফুকট আক  --- েন্ধযাতারার মকতা শাত বস্নগ্ধ শীতল ।িবগল িকু র িাাঁকজ তরগ উচ্ছ্বাে 
।  বটকেকশ অদ্ভতু কুঞ্চন। প্রোবরত হাকত আবলগকনর তীব্র আ াঙ্ক্ষা। তবুমও েিংলগ্ন হকত  াও শাশ্বত সু্করর  
গিীকর । বহমবশলীর মকতা ক্রমশ িাে  তবুম।তুবম আবম আমরা ধীকর ধীকর েুকি যাবে ব র িেকতর অতকল । 
অথ  অদ্ভতু! পাথর   ত্বকরই আমাকের  স্বতন্ত্র েিার সশে  আেয়--- সুপ্ত মানুকের  উষ্ণ আকিগ, মানি-
মানিীর জীিকনর স্প্ন।হাকতর স্পশয সপকলই মকন হয় এ নও থরথর স াঁকপ উঠকি ফকুলর পাাঁপবড়র মকতা 
মেৃণ শরীর, েলজ্জ বশহরকণ , গাকয় এ নও একে  ুাঁকয় যায় উষ্ণ বনিঃশ্বাে ।  
এ নও সজকগ  আক  ওরা । সজকগ থা কি অনত প্রহর, বশকল্পর মরমী  স াাঁয়ায় । ওরা  থা িকল প্রবতবট 
উৎসু  জীিকনর েকগ, অিলীলায় লঙ্ঘন  কর মতৃুযক  । তাই  অনশ্বর । জকড়র  গিীকর সজকগ থাক  জীিন । 
আর সতামার আমার  সপ্রম, হৃেকয়র  অেিংিতৃ েি  ামনা ? অমরকত্বর আশায় দুিঃোহে িকর অহলযা  
হকত  ায় ! িারিার বিলীন হয় অন্ধ ার দনরাকশ্য । 
 
তিওু মকন অপবরবমত সু  জাকগ, পবৃথিীর সপ্রম সজকগ থাক  অনত াল । 
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আবম, ব রতনী আর স্বপ্নকেন       েোন্ বেিংহ 
 
 
ধবুলধেূবরত পবৃথিীর পকথ সহাঁকট সযকত সযকত সযন আজ  তবেন পকর আিার সজকগ উঠলাম । এতবেন আবম ব  
তকি ব লাম এ  মাতৃজঠকর ! এ  স ালকের সিতকর সথক  সিকে সিকে সিবড়কয়ব  স িল ! ফবেল হকত হকত 
সিাঁক  যাওয়া এ  বনিযাবেত িীপপকুঞ্জর প্রবতবনবধর মকতা।অিকহলা সিলার সেই োগকর দুিঃ  স াথাও হাবরকয় যায় 
। অবিমান সহাাঁ ট স কয় স কয় ক্লাত । রূপোগকরর সেউকয় সিকে সিড়াকত  সিড়াকত  হাত তকুল োাঁড়ায় স িল 
িন্ধতু্ব, িাকলািাো, সস্নহ, মায়া, মমতা । এরই মাকঝ ব   ুেময় সগাঁকথ যায় বঝনুক র  মকুক্তাকত । আর  ব   ু
েময় সগাঁকথ  যায় প্রিাল পাহাকড় । উড়কত উড়কত পাব রা সিাকঝ, আ াকশর িুক  স ানও িাাঁ  সনই । 
 
তবুম সতা পাব  নও । তবুম ব রতনী । তবুমই সতা আমাক  এ বেন সেব কয়ব কল িাবলকত স ানও ির সনই । 
িাতাকের স ান জাত সনই । 
সমর্েকূতর  াক  ব  ব ল না স ানও ঝকড়র গজযন ? সমর্  সথক ই সয িবৃষ্ট। ব ন্তু সয সলা   ঝড় সেক  বন 
স ানওবেন , সে সতা েকিকতই োয়োরা, আর ঝকড়র মাকঝ বেশাহারা । ব রতনী, তবুম সতা  স ানবেনও 
বেশাহারা হও বন ! আবম সেক ব , লিংতরাই পাহাড় সথক  সনকম আো এ  টাইফকুন তুবম স্নান সেকর 
বনকয়ব কল।আরািল্লী পিযকতর এ   াকে সতামার স াাঁপার সগালাপটা  বড়কয় বেকয়ব কল । 
 
ব রতনী, তবুম জান েি  থা । তুবম  জান   ত  সিেনার  থা ।  ত  ান্না,  ত িযাবি ার,  ত সুপ্ত 
ইবতহাকের  থা । যাযাির  জীিকনর পকে  পকে পাথুকর দিব কত্রর  থা । সক্লশ র, লাবন র ব ন্তু র্টনাবিহীন 
গেযিকের  থা ।  কময সথক ও েিযস্বাত মানুেকের  থা । 
সটর পাই, িকু র সিতর এ  সট্রন  ুকট  কলক  অবিরাম ---- বঝ  বঝ , বঝ  বঝ  । হুইকেল সিকজ  কল টু-
ই-ই-ই   ট-ুই-ই-ই । স া   সথক   র্ুম  হাবরকয় সযকত  থাক  । স্বকপ্নর ঝাাঁবপ   ুকল যায় । ব ন্তু জাগরকণই 
থাব  । েপ্তকর্াড়া একে নাকম । োমকন তুবম ব রতনী । হাওয়ায় িােকত িােকত তবুম আমার িকু র সট্রনটার 
নাম বেকল স্বপ্নকেন । আবম এ ট ুঅিা , স্বপ্নকেন ! সতামার মুক  সমানাবলোর হাবে, স্বপ্নকলন হকল ব  মানায় 
? তাই নাম সহা  স্বপ্নকেন । সতামার-আমার দতবর । স্বকপ্ন যািার   স্বকপ্নর বোঁবড় । একো, আমরা  এ   
স্বকগযােযাকনর িাইকর  আকর   স্বকগযােযান  ুাঁবজ । এ  মৃকগােযাকনর িাইকর আকর  মৃকগােযান  ুাঁবজ । 
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তারপর  এ বেন । দুবেন । েশবেন । অকন বেন । ব রতনীর োকথ  হাাঁটকত  হাাঁটকত  আবম  িঝুকত পারলাম  
আমাকের  মাকঝর  দুকিযেয প্রা ীর আজ স াথাও  হাবরকয় যাকে । হাবরকয়  সযকত সযকত আলাো স ানও 
অবিত্বও সশকে মুক  সগল । ত নই আবম বনকজই বনকজক  হারালাম । ব রতনীক  হারালাম । স্বপ্নকিলার  থা 
স াথাও লবু কয় পড়ল । 
 
েময় হাবরকয় যায় । ি র র্কুর যায় । আবম সযন এ েময় সমবশন হকয় সগলাম । 
 
এ বেন এ  বিক কল সুনাবমর োিকন হািুেিু ু স কত স কত এ  পাহাকড়  আটক  যাই । শালিকনর অরণয । 
োমকন এ  মায়ামগৃ । আবম আর মায়ামগৃ মুক ামুব  । বের স াক   আমাক   সে ব ল ও । আবমও ওক  
সে ব লাম । মদৃু  মদৃু  িাতাে  িইক  । আকি আকি এবগকয় আবম ওর  বপকঠ হাত সিালালাম । মায়ামগৃ সযন  
 ুশী হল । আবম  ব ন্তু িীেণ  মক  সগলাম  এ ট ুেকূর  োাঁড়াকনা  এ  িযাধক  সেক  । ওর হাকত তীরধনু  
। আমাকের বেক  তা   কর োাঁবড়কয় । হঠাৎ োাঁ  কর তীর  ুকট এল । আবম স া   িকুজ  সফললাম  িকয় । 
েকগ েকগই সটর  সপলাম আমার োনহাত তীরবিদ্ধ । এ টা তীব্র যন্ত্রণা শরীর ফুাঁকড় সিবরকয় যাকে । তারপর 
পবৃথিীর স াকল লবুটকয় পকড় আবম এ  েিংজ্ঞাহীন পোকথয পবরণত হলাম । 
 
তারপর  ত বেন  ত ি র স কট সগল আবম জানকতই পারলাম না । আমার মবিষ্ক স িল টগিগ  কর সফাকট 
। বর্ল ুলাফায় েপেপ ।আকি আকি সেটা শাত হকয় একল আবম সটর সপলাম আমার স তনাকিাধ বফকর আেক  
ধীকর ধীকর । োনহাকতর  সেই যন্ত্রণা আর  সটর সপলাম না । ক্ষতোনও লকু্কাবয়ত ।  
 
আমার স াক   সনকম আকে এ  সর্ার । আবম  ুাঁজকত  থাব   ব রতনীক  । োমকন একো ব রতনী ! একে 
োাঁড়াও । 
আর  আিযয ! স্বকপ্নর ঝাাঁবপ   ুকল যায় । ব ন্তু জাগরকণই  থাব  । েপ্তকর্াড়া একে  নাকম । োমকন তুবম, 
ব রতনী। আমার দুিঃ , আন্, সিেনা, যন্ত্রনা--- েিব   ুআবম ব রতনীক  সমকলধরলাম ।  ব রতনী হােল ।  
তারপর   আকি আকি িলল,  আন্ ?  সেও  স্বপ্ন । যন্ত্রণা ব িংিা সিেনাও স্বপ্ন । যা স্বপ্ন, তা িািকির 
সিতকরই । যা স্বপ্ন তা িািকির জগকতই । সিাঁক  থা া মাকনই স্বপ্ন । মৃকতরা স্বপ্ন সেক  না স ানবেন । িকু  
হাত সরক  সেক া, সতামার িকু  এ নও স্বপ্নকেন সজকগ । 
 
আবম িকু  হাত রা লাম । হাত রা কতই সটর সপলাম, সেই সট্রন িকু র সিতর  ুকট  কলক  অবিরাম  
বঝ বঝ  বঝ বঝ  । হুইকেল সিকজ যাকে টু-ই-ই-ই  ট-ুই-ই-ই । 
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                                                                                        েূ ীপত্র 
 

 

                               

       গল্প ার বিমল স ৌধরুী        বৃিিাে  ক্রিতযী  

                         
েময়টা ত ন ১৯৯৮ ইিং ।  ুয়াির ি করর (ত ন) েীর্য ায় ‘তরুণ’-- যাাঁক   িলা  হয়   বত্রপুরার প্রথম 
োথয  গল্প ার, সেই বিমল স ৌধুরী,  বযবন অনুজ েিার  াক ই বপ্রয় বিমলো--- বত্রপুরায় প্রিবতযত প্রথম 
রিীন্দ্র পুরষ্কাকর েম্মাবনত হকলন ত ন । েীর্য পঞ্চাশ ি র  িািংলা োবহতয তথা িািংলা গল্প  যার বনরলে 
োধনার স্বী বৃতস্বরূপ বত্রপুরার সেষ্ঠ েম্মাকন তাাঁক  িূবেত  কর রাকজযর  িামফ্রট ের ার  েিাইক   
 তৃজ্ঞতাপাকশ আিদ্ধ  করব কলন । এই  েম্মান বত্রপুরার সল  -বশল্পীকেরও প্রাবণত  করব ল ।এই  িকর  
গল্প ার  বিমল স ৌধুরী  তাাঁর   প্রবতবক্রয়া জাবনকয়ব কলন  এইিাকিিঃ  “এই পুরস্কার প্রিতযন হওয়ায় আবম  
আনব্ত,  তৃজ্ঞ। ব ন্তু আবম এর সযাগয নই । স ননা এই পুরস্কাকরর োকথ পৃবথিীর এ  সেষ্ঠতম  বির নাম 
জবড়ত , আর  তাই আমার স কয় সযাগযতকমর পাকশই সেই েম্মান সশািা পায় । তা াড়া  আবম সতা সতমন 
ব  ুই বেকত পাবরবন । রাজন্য আমল সথক  েম াল পযযত যা ব  ু সেক ব , সয উত্থানপতন, রাজবনবত , 
অথযবনবত , োমাবজ  বিিতযন ও লড়াই-েিংগ্রাকমর আবম  োক্ষী, মানুকের  সু -দুিঃ -আন্-সিেনা ও 
েমাজজীিকনর  সয  বিব ত্র গবতক  আবম উপলবব্ধ  করব , হৃেয়গম  করব --এই অবিজ্ঞতার  তটকুু বনযযাে 
একেক  আমার সল ায়? যা সেক ব  তার  অকধয ও বল কত পাবরবন  আবম । এটা  আমাক  আজ  কুকর  কুকর 
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 ায় । য নই আমাক  েম্বধযনা সেয়া হয়, আবম কুাঁ কড় যাই লজ্জায়, বধক্কার বেই বনকজক  ।” স ানর ম 
বিনয়  াড়াই  থাগুবল িকলব কলন বিমলো । িলকত িলকত রুদ্ধ হকয় আেব ল তাাঁর  ি । তাাঁর মকধয সটর  
পাবেলাম এ  আবতয ও সিেনার । সেই মুহূকতয আবম প্রেগ পালকট বেই ।১৩৩০ িগাকব্দর ১০ই োিণ ো া 
শহকরর সগন্োবরয়ায় জন্ম বিমল স ৌধুরীর । বপতা যাবমনীিূেণ, মাতা ব রণশশী সেিীর পাাঁ  েতাকনর মকধয 
বতবনই সজযষ্ঠ । দশশকি  ো ার  জুবিবল স্কুল, পকর গ্রযাজুকয়ট স্কুল সথক    মযাবট্র  পাকশর  পর    ১৯৪২-এ   
স াল াতার   আয়ুকিযে  োরস্বত মহাবিেযালয় সথক  আয়ুকিযে শাকস্ত্র অধযয়ন সশে  করন।বিমল স ৌধুরীর 
সল ার হাকত বড়  বিতা বেকয় । প্রথম  বিতা প্র াকশর স্মৃবত আজও বিন্দুমাত্র সিাকলনবন  বতবন । ত ন 
ো ার অন্যতম োপ্তাবহ  ‘সোনার িািংলা’ --- সয  াগকজ িুদ্ধকেি িসু প্রমু রা বল কতন । ১২/১৩ ি করর 
িাল  বিমল স ৌধুরী  এ বেন  অতরগ িন্ধু রাকধশ্যামক  বনকয়  ুবপ ুবপ ‘সোনার িািংলা’ েপ্তকরর ব বঠর  
িাকক্স তাাঁর প্রথম দুবট  বিতা জমা সেন।স ান এ  অজ্ঞাত  ারকণ তাাঁর সেই  বিতা সল ার  থা িাবড়কত ফাাঁে 
হকয় সগকল িািার  িকুবন ও মােতুকতা োোর হাকতর মার সথক  রক্ষা পানবন সেবেকনর  বি বিমল কুমার । সে 
যাই সহা , ওবেক  সতা বেন যায়,  েপ্তাহ যায়, অকপক্ষা স িবল উকপক্ষার বেক  যাকে । সল াবট আর  াপা 
হয় না । অিকশকে এ বেন সেই দুলযিক্ষণবট আকে ।  া া াব  এ   াকয়র  েকল উাঁব  বেকয় িন্ধু রাকধশ্যাম 
হঠাৎ  এ বেন  আবিষ্কার  করন  ‘সোনার িািংলা’য় বিমল কুমার স ৌধুরীর  নামবট । উল্লবেত িন্ধু  াগকজর  
এ    বপ সজাগাড়   কর  ো ার  রািায় বেবিজকয়র িবগমায় িাব  িন্ধুিান্ধি স্বজন আত্মীয়ক  প্রায় ব ৎ ার 
 করই িলকত থাক ন -- এই সয সে ুন, বিমকলর  বিতা, আমাকের বিমকলর  বিতা  াপা হকয়ক  ‘সোনার 
িািংলায়’য় । বিবস্মত বিহ্বল  বি ত ন রীবতমত  াাঁপক ন । িাবড়কত সেই  ির সপৌাঁ কনা মাত্রই প্রথকম 
অবিশ্বাে, পকর িািা  যাবমনীিূেকণর সস্নকহর বপঠ  াপড়াকনাই  তাাঁক  পরিতযী সল ার  বেক  অগ্রের হকত  
সপ্ররণা সেয় ।   
১৯৪০ সথক  আগরতলায় োয়ীিাকি িেিাে  রকলও ওপার  িািংলায়  যাওয়া আো  াবলকয় সগক ন বতবন সিশ  
ব  ু াল । ওই  েময়  প্র ুর  বিতা  বলক ক ন  এ নাগাকড়, আগরতলায়  তৎ ালীন  পত্রপবত্র ায় । এগুবলর  
মকধয উকল্ল কযাগয ব কলা  পবন্েত গগাপ্রোে শমযার ও  নুরুল হুো  েম্পাবেত ‘নিজাগরণ পবত্র া’, ‘েমীক্ষা
’ ইতযাবে  াগজ । ব ন্তু সেই েময় গল্প সল ার স উ ব কলন না  প্রায় । েম্পােক র অনুকরাকধ ‘এ বট 

 াবহনী’ নাকম জীিকনর  প্রথম গল্পবট সলক ন । গল্পবট প্র াবশত হয় ১৯৪৬-এর ‘নিজাগরণ পবত্র া-র ১ম 
িেয, ২৭তম েিং যায় ।  বিতার পাশাপাবশ  ত ন গল্পও বল কত থাক ন বতবন । ব ন্তু গকল্পর সস্রাকত এ বেন 
 ািয  যার গবত  েথ হকয়  আকে । প্রতযক্ষিাকি মানুকের  মকধয অতরগিাকি সমলাকমশার ফকল  তাাঁকের 
জীিনযাত্রা, আ ার আ রণ, আকিগ ও  বিবিন্ন প্র াশিগী উকঠ  আেকত  থাক   তাাঁর  গকল্প । অকন  তুে 
বিেয়ও  মৎ ার বশল্প হকয় উঠত তাাঁর সল ায়, ত ন সথক ই ।সেইেি উোহারণ  বড়কয় আক  সেই েময় ার-
--‘ব বনহা, েমীক্ষা, বত্রপুরা, নিজাগরণ ও বত্রপুরার  থা’ ইতযাবে  াগকজ ।  বল্লশ েশক র মাঝামাবঝ 
সথক ই বিমল স ৌধুরীর গল্প এ  বিকশে স্বাতন্ত্রয পায় । তৎ ালীন েমাজজীিন,  িািিতা, অথযবনবত  েমস্যা,  
মানুকের  অতগযত সিেনা,  সজহাে,  বিশ্বাে ও েিংস্কারগুকলা এক  এক  উঠকত থাক  বিমল স ৌধুরীর 
গকল্প।স্বাধীনতার েময় াকল পূিযিগ সথক  উৎ াত হওয়া লক্ষ জনকস্রাত বত্রপুরায় আেয় সনয় । ব ন্নমূল এই 
জনকগাষ্ঠী, তাাঁকের দুেযশা ও আেকয়র  আকুলতা  -- এেিই তাাঁর গকল্প মূলযিান েবলল  হকয়  আক  । সেই  
েমকয়র   কয় বট প্রধান গল্প  ‘জাগরণ’(১৯৪৬),  ‘অনুিাি’,  ‘বহজল াকলর  ান্না’,  ‘মানুকের 
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 ন্দ্রবিজয় এিিং তারানাথ’-এর  থা এরাকজযর গল্প পাঠ মাকত্রই  মকিশী জাকনন  । আবেিােী জীিনযাত্রার 

এ  অোমান্য েবলল তাাঁর ‘জাগরণ’ । এবটই  আবেিােী  জীিন যযার ওপর  বত্রপুরার প্রথম ও োথয  িািংলা 
গল্প ।শুধু তাই নয়, ওই েমকয় এ বট অতযত োহেী ও প্রবতিােী গল্প বহকেকি ‘জাগরণ’ ব বেত হকয়  
আক  । গকল্পর সশকে  নগুরাই  সযন  তৎ ালীন  রাজতকন্ত্রর প্রবতপকক্ষই বিকদ্রাহ সর্ােণা   রক  । উকল্ল   রা   
প্রকয়াজন, সেইেময়  ‘জাগরণ’   াপকত  োহে   করন বন  স ান েম্পাে ই । পকর প্রিাত রায় তাাঁর 
‘ব বনহা’ পবত্র ায় বতন ি র িাকে গল্পবট প্র াশ  করন ।সতমবন সেশিাকগর যন্ত্রণা বহন্দু-মুেলমান িন্দ্ব, 

োম্প্রোবয় তা, েকিযাপবর মনুষ্যকত্বর জয় ইতযাবের এ  োরুণ উোহারণ তাাঁর ‘বপপীবল া উপা যান’ 
‘অনুিাি’ ‘বহজল াকলর  ান্না’ ইতযাবে গল্পগুবল । তাাঁর প্রথম গল্পগন্থ ‘মানুকের  ন্দ্রবিজয় এিিং তারানাথ

’ (সপৌণমী প্র াশন,১৯৭৩) বত্রপুরার গল্পোবহকতয এ  নতুন মাত্রা সযাগ  কর।সয গ্রন্থবট ‘সেশ’ 

‘আন্িাজার’ ‘ বৃিিাে যুগাতর’ ইতযাবে  পবত্র ায়  িূয়েী  প্রশিংবেত  হয় ।  পরিতযী গল্পগ্রন্থ 
‘িগীরকথর  তালা’ প্র াবশত হয় ১৯৯৭ (প্র াশ   া বল গকগাপাধযায়)। সে াকন েিং বলত হয় ১৯৬১ 
সথক  ১৯৯৪ পযযত বিবিন্ন েমকয়  সল া  সমাট আঠারবট গল্প । এই েীর্য েমকয়র অবিজ্ঞতায় ধরা পকড়ক   
সল ক র “নানা  ড়াই-উৎরাই পার হিার  াবহনী,বত্রপুরার জল-মাবট-পাহাড়-অরণয ও মানুকের োকথ বনবিড়  
আত্মীয়তার গল্প-- যা    কনা  োরুণ   সরামাবন্ট তায়,    কনা  িা  িািিজজযর রুক্ষ োমাবজ   অিযিোর 
প্রবতপকক্ষ প্রবতিাে ও  প্রবতকরাকধ বিিৃত ।    কনা  পকরাক্ষ,    কনা প্রতযক্ষিাকি বিমল  স ৌধুরীর   লম  
মানুে ও  মনুষ্যকত্বর স্বপকক্ষই প্র ন্ে গবতশীল  হকয় উকঠক  ।শুধু বত্রপুরায় নয়, তাাঁর গকল্পর  বরত্ররা োবপকয় 
সিবড়কয়ক  িারতিকেযর বিবিন্ন অঞ্চকল আর সে াকনও তাাঁরা  ুাঁকয়ক  মানিতার  রম বশ র ।” প্রেগত ১৯৪৯-

এ  তাাঁর  সল া ‘সতাকর নাবহ  বর িয়’  গল্পবট  প্র াকশর (৩য় িেয ২৫ ও ২৬ েিং যা,১৯৪৯) জন্য  

‘নিজাগরণ’  পবত্র া িন্ধ হকয়  যায় । পবত্র াবটর বিরুকদ্ধ পাাঁ শত  টা া জামানত তলি হয় । 
সেন্সরশীকপর  ুবর- াাঁব র মূ য আস্ফালকন সশে পযযত পবত্র াবট িন্ধ  কর বেকত িাধয হন েম্পাে  । সেইেময়  
উমা াত স্কুকল  ােয আক্ালকনর এ  জনেিায় পুবলকশর গুবল   ালনার  প্রবতিাকে এই  গল্পবট  সল া  
হকয়ব ল । বত্রপুরার গকল্পর  ইবতহাকে  এই  র্টনা নবজরবিহীন । 
বিমল স ৌধুরীর গল্প স ান  এ টা বিকশে সেণীর প্রবতবনবধত্ব  কর না । উচ্চবিি সথক  তৃণমূল এমন ব   
পকথর  বিক্ষু ও তাাঁর  গকল্প জীিত, িাস্বর । মৃতুয অবব্দ তাাঁর   লম  ব ল  অক্লাত যবেও শারীবর   ারকণ 
সেই গবতকত ব  ুটা িাটা পকড়ব ল । ব ন্তু তাাঁর েৃবষ্ট েোজাগ্রত । তাাঁক  িযবথত  কর কুট রাজনীবতর 
অন্ধতামাো, রক্তাক্ত  কর তুকল তাাঁর মনক ।সয কুট রাজনীবত বিবেকয় সেয়  মানুকের  মনক , মানুেক    কর 
সতাকল  পশুসুলি, যা ধ্বিংে  কর সেয়  মূলযকিাধ ও মানুকের আ বরত   েমি প্রীবতর িাতািরণক ,--- তাাঁর   
বিরুকদ্ধ বতবন  েমি সল  -বশল্পী  োিংস্কৃবত   মযীকের সোচ্চাকর এবগকয় আোর আহ্বান জানান । তাাঁর বিশ্বাে 
ব ল , একত এই বত্রপুরার বিগত বেকনর  সেই ঐবতহাবে   সেৌহােয বফকর  আেকি । েমি ধমযীয় সগাাঁড়াবম  ও  
সমৌলিাে সথক  মুক্ত থা ার সয  বশক্ষা এ বেন  িািার  া   সথক  সপকয়ব কলন,  িযবক্তজীিকন েমি সল ায়  
তারই প্রবতফলন সে া যায় ।বত্রপুরার সল াকলব  েম্পক য তাাঁর িক্তিয “এ টা বিরাট েম্ভািনা সে কত 
পাবে।তকি সল  কের আত্মক ন্দ্রী তা, সগাষ্ঠীিদ্ধতা ইতযাবে  পবরতযাগ   রকত  হকি ।  তা  না  হকল  স ান  
সল াই োিযজনীন হকয় উঠকি না । তাই প্রকতযক র বনজস্ব িৃি সিকগ একগাকত হকি । বনকজর  ব তাক  অকন্যর 
মকন  বড়কয় সেয়ার মত িাোর  ের ার । আবম বনকজ আর ব  ু বেকত পারকিা ব না জাবননা, িযাবধ ও িয়কে 
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িারাক্রাত শরীর । ব  ুই বেকত পাবরবন  আবম , অথ   আমার অকন  ব  ু সেয়ার ব কলা । আবম অধীর 
আগ্রকহ তাব কয় আব  আমার উিরেূরীর বেক  ।” 

 

                               
 

আমার স াক   বিমল স ৌধরুী           েোন্ বেিংহ 
 

                                    
 

আবম সেক ব  বিমল স ৌধুরী অথযাৎ গল্প ার  বিমল স ৌধুরীক   আমার  িািা ‘োো’ িকল  েকম্বাধন  রকতন । 
ত ন আবম জানতাম না উবন গল্প বল কতন । শুকনব  এ িার োইক ল সথক  পকড় বগকয় আমার িািার হাত 
সিকগ বগকয়ব ল । ত ন সিাধহয় আমার িকয়ে োত ব  আট । আমার  পবরষ্কার ব  ু মকন সনই । মাকয়র 
 াক  শুকনব , হাত িাগার পর সথক ই িািার মকন এ টা বিরাট  পবরিতযন র্কটব ল । অনিরত িািা এ টা 
বনরাপিার অিাি সিাধ  রকতন । তা সথক ই িািা এ টা সটনশন সিাধ   রকতন । এই  সটনশন সথক   এ   
মৃতযক তনার িয় সজকগ  উঠত । তারপর  অসুে হকয় শযযাশায়ী থা কতন । জ্ঞান হিার  পর  সথক ই আবম  
সেক ব   িািা প্রায় েমকয়ই অসুে হকয় পড়কতন । অবফে সথক  স ানবেন হঠাৎ তাড়াতাবড় বফকর একে হয়কতা 
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িলকলন, “আমার শরীরটা  ুি  ারাপ লাগক  । হাত-পা ঠান্ো হকয় আেক  । তাড়াতাবড় োক্তার সেক  আকনা 
।” িকলই  হয়কতা িািা বি ানায় শুকয় পড়কলন আর িলকত লাগকলন, “জল গরম  করা, ইট গরম  করা । 
আমার ঠান্ো পাকয়র ওপর গরম ব  ু  াবপকয় োও । োক্তার আকনা তাড়াতাবড় ।” োক্তার একলন, ওেুধ 
বেকলন । ব  ুবেন পকর  হয়কতা  িািা বঠ  হকয়  সগকলন । পকর  িুকঝব , আমাকের   থা ব তা  করই  িািা  
বনরাপিাহীনতায় িুগকতন । যাই সহা , িািাক  সে তাম বিমল স ৌধুরীর  ‘ো া মহাশবক্তঔেুধালয়’ সথক  
মাকঝ মাকঝ ওেুধ বনকয়  াকেন । স ান স ানেময় আমাক  েকগ বনকয় সযকতন । আবম য ন ক্লাে সেকিন িা 
এইট-এ পবড় সেইেময়ই প্রথম িািা আমাক  েকগ বনকয় এ বেন ‘ো া মহাশবক্ত ঔেুধালয়’-এ  বগকয়ব কলন 
। প্রথম বেক  বিমল স ৌধুরীক    াকু িা সজঠু  জাতীয় ব  ু িকল হয়কতা েকম্বাধন  করব লাম । পকর সেটা 
পবরণত হকয়ব ল ‘বিমলো’-য় । েিাই বিমলো িলত সেক  আবমও িলতাম । 
আবম গল্প- বিতা বল তাম বলটল মযাগাবজন িা োমবয়  পত্রপবত্র ায়। সেগুবল স উ পড়কলা ব না বঠ  জানা 
ব ল না । এ বেন আবম বিমল স ৌধুরীর সো াকনর োমকনর  রািা বেকয় ব  এ টা  াকজ হতেত হকয় 
যাবেলাম, সেই েময় হঠাৎ সপ ন সথক  স  সযন ো ক  শুনকত সপলাম।সপ ন বফকর সে লাম  বিমল স ৌধুরী  
আমাক   ো কত ো কত  রািায় সনকম একেক ন । উবন  আমাক  ‘ো া মহাশবক্তঔেুধালয়”-এর সিতকর  
বনকয়  িোকলন । িািার   থা বজকজ্ঞে  রকলন । তারপর  উবন আমার  সিশ   কয় বট  গকল্পর নাম  
িলকলন  সযগুবল  বলটল  মযাগাবজকন িা  োমবয়   পবত্র ায় প্র াবশত হকয়ব ল ।সশকে উবন আমার এমন এ  
গল্প েম্বকন্ধ আকলা না শুরু   রকলন সযটা মাত্র  কয় বেন আকগ প্র াবশত হকয়ব ল । ঐ গল্প েম্পক য উনার 
মতিয এ কনা মকন  আক  “এটা এ টা অবত আধুবন   সু্র গল্প।” ঐ  েময় আবম  অিা   হকয়ব লাম  
পাঠ   বিমল স ৌধুরীক   সেক  । উবন সয এ জন একতা িাল পাঠ  আকগ িুঝকত পাবরবন । িলাই িাহুলয 
আবম ঐ েময় েকি মাত্র  াকুবর সপকয়ব  পরীক্ষার মাধযকম । 
বিমল স ৌধুরীর এ টা িড় গুণ উবন েিার েকগ বঠ  িন্ধুর মকতা বমকশ সযকত পারকতন । িকয়ে তাাঁর  াক  
স ান িাধা ব ল না । সশে বেন পযযত উবন ব র তরুকণর মত  কলক ন । আগরতলা িইকমলায় একলই  আবম  
সে তাম  োো  ধুবত-পাঞ্জাবি পকর  উবন  সহাঁকট  যাকেন ।    আড্ডা বেকত   ুি িাকলািােকতন ।  
যবেও বিমল স ৌধুরীর  গকল্প আমরা  িাো-শকব্দর  ারু াযয িুননতা পাই  না  ।  গকল্প পরীক্ষা-বনরীক্ষাধমযীর 
রািায় বতবন হাাঁকটন বন ।   ম তা অনুপবেত । োোবেকে গল্প িলার েিং । তাাঁর গল্প পড়কল পাঠ  হয়কতা 
অনুমান  রকত পাকরন গল্পবটর পরিতযী র্টনা ব  িাকি একগাকত পাকর । তিু আমরা িলকত পাবর,  জীিকনর  
বিপুল অবিজ্ঞতা বিমল স ৌধুরীর  গল্পক  এ  পূণযতার বেক  বনকয়  সগক  । তাাঁর  গকল্প োধারণত  এ টা 
েট থাক ই । এিিং  মনুষ্যকত্বর সপ্রম, িাকলািাো, মানবি তা, সেৌভ্রাতৃত্বকিাধ----- এেিই  তাাঁর গল্পক  অন্য 
এ  মাত্রা একন বেকয়ক  । এ াকনই বিমল স ৌধুরীর  োথয তা ।  বত্রপুরার প্রথম োথয  গল্প ার  বহকেকি  
তাাঁর  নাম স্মরণীয় হকয় থা কি । জন্ম সথক  মৃতয( ৬-ই অকটাির,২০০১ ইিং )  পযযত তাাঁর  জীিনটাও গকল্পর 
মকতাই এবগকয়  সগক  ।  েিকশকে  িলা  যায়  তাাঁর  গকল্পর  বরত্রগুবলর ধযান-ধারণা, ব তাধারা, সপ্রম, 
মানবি তাকিাধ ইতযাবে িযাপারগুবল স ান সেশ- াকলর গণ্ডীর মকধয সশেপযযত েীমািদ্ধ থাক  না এিিং পাঠক র 
মকন এ টা বিশ্বজনীন আকিেন সরক  যায় । 
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স াল াতা সথক  উকড় একে  ৃষ্ণধন আ াযয এ ি করর মাঝামাবঝ েমকয় আগরতলার ‘গযালাবর বক্রমেন’-এ তাাঁর  ব ত্র লার 
এ টা প্রেশযনী  কর সগকলন । জলরিং,  সতলরিং,  এবক্রবল , সপকেল,  ারক াল, সপবন্সল, স ালাজ  বমবলকয় সমাট  ২৬বট   বি 
প্রেবশযত হকয়ব ল ।  বিরকিশীর িাগই বিমূতয ব ত্র লা । এই েমি  বিই এ ান ার বশল্পী-েমাকলা  কের  িারা প্রশিংবেত 
হকয়ক  । 
 

এবপটাফ          ষৃ্ণধন আ াযয 

 
বল কত  বল কত  দতরী  হয়  িাো ।  াোর এই আকলা এিিং  আশা শুধু লােল আর  জবমকতই সশে নয় । 
দতরী  হয় িীজ,  ফেল,  ােক র এ  অনন্য েমন্বয় !িযানগকগর ‘েূযযমু ী’ শুধুই ব  েূযযমু ী? আমাক  বেকয় 
যায় নীল হলুে এ  অরণয  যন্ত্রণা! তাবহবতর অন্ধ াকর সযিাকি েুকি যায় পল গযগাাঁর  শরীর । সেিাকিই বফকর 
আকে  বনব ল বিশ্বাকের অশ্ব ুকরর আতযনাে ! 
  রকে সিকে যায় স া  ঝলক  ঝলক   তিু অতরাত্মা সেক  অন্ধ ার  শকব্দর োিকন েুকি জলজ  িুিন 
  োো বনিঃশব্দ িবধর হকয় আক   তীকরর ফল গুবল  ুকল সনওয়া হকয় সগক  িবহক্ষত োড় সনই শুধু ধূমল 
  পূজার গন্ধ এ  িুক  সটকন সনয় মন্েকপর পাকশ স াকটা মঠ িাবলর  রতা বনকয় বজকি একে সলকগ থাক  
  প্রবতবিন্দু আনক্র জল 
  িাস্ককযয ধকরব  গবতমালা 
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  ধ্বিংকের ব নারা গাাঁথা জীিন পাথর হকলা োমকন ফুল বনকয় োাঁড়া । 
                                                ( বশলাবলবপ / শঙ্খ সর্াে ) 

 
 

আকলা এিিং অন্ধ ার দশলীকত ‘তাবহবত’র আবেমতা সথক   আমরা   োহািুবদ্দকনর  ুটত বরক্সাওয়ালার 
গবতকত  ুকট  যাই । জীিকনর এই গবত  স উ রুক  বেকত পাকর না । সযমন পাকর বন েকক্রবটেক  এ   
সপয়ালা সহমল  রে বনবিে  রকত ! উত্থান পতন  অনুশীলন আক্ালন ব র াল  লকি । সুযরবরকয়বলজম,  
োোইজম  েিব  ুর  মূকল  ব কলা এ টাই -- যন্ত্রণা, রিং-সর া এিিং শকব্দর আতবর ব কে ! এই ব কে বমকট 
সগকলই সতা েি সশে !র্বনকয় আেকি েি অন্ধ ার ।  ারপাকশ সে কিা োলপালায় আকরা েিুজ হকয়ক  অন্ধরা  
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। 
                স ািল বেকয় সে েুক ক  গহকন গহকন 
                  অন্ধক   ুাঁকয় িকে আক  অন্ধরা ! 
                                  ( শঙ্খ সর্াে ) 
 

 
 

অকন  েময় আমরা সযিাকি শকব্দর িাো িুবঝ রিংকয়র িাো িুঝকত নারাজ । আিার সযিাকি রিংকয়র জাদু সেব  
শকব্দর আেয় বনই না সেিাকি । এ াকনই সথক  যায় েমকয়র যন্ত্রণা অথিা  েমকয়র  হাইকফন ! স ান এ   
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অেৃশ্য ইকরজার বেকয় এই হাইকফন তুকল সেয়া যায় না ।ব কন বনকত হয়   বি বশল্পীক  এিিং বশল্পী  বিক  ।  
  কনা িা  বি-বশল্পী এ ই শরীকর বনকজক  ।সযিাকি ব কনব কলা বিষু্ণ সে   যাবমনী  রায়ক  এিিং  শুিাপ্রেন্ন  
সটে বহউজক  । অিশ্য বজব্রান বজব্রান বনকজক ই । 
এই দুই  িাো  য নই  জাগকি  সমাহানায়  বঠ  ত ুবন শুনকিা আমরা রু্েুর সিকজক  পা-য় ! 
 
   তুই আমার রকক্তর সস্রাত । সতার পাল হীন পতা ায় দেকর্যয প্রকে িু  ব বতকয় ওকঠ আমার অেম্ভি ! 
   অন্ধ জীণয আমার তকলায়ার সতার হাকতই তীব্র তীক্ষ্ণ মানবি , 
   আমার বিিণয সঠাাঁকট সতারই নক্ষত্র গান 
   নষ্ট বনেগয স কড় স াঁকে আকুল । 
   স  কুাঁকে সগল দুরূহ পাথকর রক্ত-সমধা-জীিন-স তন, 
                              মহা াকিযর অবিজ্ঞান, 
   আমার রক্তর্ন িীণার মধুঝরা তাকরর িব্ধতায় 
                               িাকজ তার 
   দ্রুত আেুকলর আন্-দিরি ; 
                           ( হীকরন িট্টা াযয ) 
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ব   কর জানকিা  পরস্পকরর এই িাো । বনথর  অনুশীলকন  আর  েৃবষ্টর না্বন তায় ?   শব্দ  রূপ সুর 
েৃবষ্টর োহবে তায় ? শুধু জাবন নাম না জানা  স ান   বির শকব্দ  ক্ বল া রকি এই এবপটাফ । 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         েূ ীপত্র 
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                                        সল াজমা   
 
 
    সল া পাঠািার বনয়মািলী 
 
    ইন্টারকনকটর সযক াকনা  জায়গায় প্র াবশত সল া পাঠাকিন না । 
     িহুল প্র াবরত নয় এমন বলটল মযাগাবজকন প্র াবশত সল া পাঠাকনা যাকি । 
     তকি  ুি প্র াবরত এমন বলটল মযাগাবজন, সেশ, আন্িাজার েহ অন্যান্য 
      মাবশযয়াল পত্র- পবত্র ায় প্র াবশত সল া পাঠাকিন না। তকি নতুন সল াই  াময । 
     সযক াকনা  সল া পাঠাকত পাকরন । ব ত্র লা, এমন ব  ভ্রমণ াবহবনও। 
     সল া পাঠাকল ধকর সনওয়া হকি েমি বনয়ম সমকনই আপনার সমৌবল  সল াবট 
     পাঠাকেন ।  
     সল া মকনানীত  হকল ইকমল-এর মাধযকম দুমাকের সিতর জাবনকয় সেয়া হকি  
     যবে সল   / সলব  ার ইকমল-এর বঠ ানা  সেয়া থাক  । 
     সল া অভ্র ব কিােয বেকয় বলক  ইকমল-এর মাধযকম পাঠাকল  ুি িাকলা হয় । 
     এ াড়া সল া সপাোবপে িা কুযবরয়র-এর মাধযকমও পাঠাকত পাকরন । 
     সল া বনিযা কনর িযাপাকর েম্পােক র বেদ্ধাতই  ূড়াত । 
     সল া  াগকজ বলক  পাঠাকল পবরষ্কার অক্ষকর  াগকজর এ  বপকঠ বলক  পাঠাকিন । 
     অমকনানীত  সল া সফরৎ পাঠাকনা েম্ভি নয় । 
     আগামী েিং যার জন্য আপনার সল াবট পাবঠকয় বেন এ নই । 
     ইকমল-এর মাধযকম সল া পাঠািার বঠ ানািঃ--  sadananda_singha@yahoo.co.in 

     আকলা নার জন্য স ান ব  ু পাঠাকনার  বঠ ানািঃ --      পো বেিংহ, 
                                       C / O - ন্ালয়, অিয় সলন, 
                                          অিয়নগর, আগরতলা-৫ 
                                      পবিম বত্রপুরা, PIN-799005  
 
 
                                                                                         েূ ীপত্র 


