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রনবন্ধ 

অম াকানন্দ িায়বধ্তন, সদানন্দ রসংহ 

 



3 
 

ইদানীং অন্যান্য 

আমলাচনা, ফলখ্াজো, রকছুকথা  

 

ছড়া 

 ঙ্কি ফদবনাথ, ফদবীরিতা ফদব, শ্রীয়া ফ াষ ফসন 

 

 

করবতা 

 

নকুল িায়, রদ ািী েুমখ্াপাধ্যায়, কলযাণব্রত চক্রবততী, বতেিু খ্ান, তুরি ভট্টাচার্যত, িামেশ্বি ভট্টাচার্যত, 
ইন্দ্রনীল ফসনগুপ্ত, রদলীপ দাস, উৎস িায়মচৌধ্িুী, চয়ন ফভৌরেক, োধ্ব বরণক, বনানী ভট্টাচার্যত, 
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                               রকছু কথা 

এক 

একরদন রনমজি উপি আপনাি রনমজিই হয়মতা রবিরক্ত লাগমত পামি। কািণ আপরন রনমজমক রনময় কখ্নই এক   তাং  
সন্তুি নন। আপনাি রনমজি অমনক কাজ হয়মতা আপনািই পছন্দ না। আপনাি হয়মতা োনরসক তৃরপ্ত ফনই। হয়মতা বা 
 ািীরিক তৃরপ্তও। আপনাি ফেজাজ হয়মতা রখ্টরখ্মট। আপনাি হয়মতা কাাঁদমত ইমে কিমছ। আপনাি হয়মতা িাগ কিমত 
ইমে কিমছ, রকছ ুভাঙচুি কিমত ইমে কিমছ। হয়মতা আপরন আহ্লামদ আটখ্ানা, ফধ্ই ফধ্ই নাচমত ইমে কিমছ। ফকান 
ফকান সেয় হয়মতা স্বপ্ন ফদখ্মত ইমে কিমছ। হয়মতা কাউমক ভালবাসমত ইমে কিমছ। এইসবরকছুই আপরন কিমত 
পামিন রকংবা না কমিও রদরবয আপরন কম্রাল কিমত পামিন, কািণ আপরন একজন োনুষ এবং আপনাি েন বমল একটা 
রজরনস আমছ। এবং ফর্যটা আপরন পামিন না ফবাঁমচ থাকমত থাকমত ফসটা হল রনমজমক  ৃণা। কািণ আপরন রনমজমক 
ভামলাবামসন। আপরন হয়মতা পৃরথবীি অমনক উপকাি কমিন, হয়মতা অমনক সরৃি ীল কামজ রনর্যুক্ত আমছন। এ ফহন 
আপনামক ফকউ একজন বলমলা, ইরিয়ট। আপনাি খ্বু িাগ হমব রনশ্চয়ই। আপরন তামক হয়মতা একটা থাপ্পড় লাগামলন। 
ফলাকটা োরটমত পমড় ফগল। তািপি োরট ফথমক উমে দাাঁরড়ময়ই আবাি বলমলা, ইরিয়ট ইরিয়ট। আপরন আবাি থাপ্পড় 
লাগামলন। ফলাকটা আবাি পমড় ফগল, ফোাঁট ফেমট িক্ত ফবরুমত লাগল। ঐ অবস্থায় ফলাকটা বলমত থাকমলা, ইরিয়ট 
ইরিয়ট ইরিয়ট। এইবাি আপরন বুমে ফগমলন, ফলাকটাি অন্য ক্ষেতাই ফনই। ক্ষেতা বলমত শুধ্ ুতাি েুখ্টাই। তখ্ন 
আপরন রনমজই হাসপাতামল পাোবাি বযবস্থা কিমবন। কািণ আপনাি ওপি “অযামটম্প্ট ট ুোিতাি” –এি খ্াাঁড়া েুলমত 
পামি। তািপমি আপরন তামক আি পািাই ফদমবননা, ফলাকটামক সাইমকা রহমসমবই ধ্মি ফনমবন। রকন্তু একট ুরচন্তা কিমলই 
ফদখ্মবন এই ফলাকটা আপনাি ফকামনা ক্ষরত কমিরন। ফস হয়মতা আপনামক রকছ ুএকটা বলাি ফচিা কিমছ, ফস হয়মতা 
রেকেমতা আপনামক ফবাোমত পামিরন। তািপমিও আপনামক এমস অন্য ফকউ বলমত পামি, ইরিয়ট ইরিয়ট ইরিয়ট 
ইরিয়ট। ফর্য ফলাকটা চািবাি ইরিয়ট বলমলা তামক আপরন এবাি ভামলা কমি তারকময় ফদখ্মলন, ফলাকটা রবিাট 
ক্ষেতা ালী। আপরন তখ্ন তামক থাপ্পড়ও রদমত পািমবন না। কািণ তামত আপনাি রবনা  হবাি এক   তাং  সম্ভাবনা। 
তখ্ন ফকউ ফকউ পুরগি ভাইময়ি েন্তবয বমল সন্তুি থাকাি ফচিা কমি থাকমবন। ফকউ ফকউ ব্লাি ফপ্রসাি রনময় একটা 
কমরাোইজ কিাি িাস্তায় হাাঁটমত থাকমবন। আি ফকউ ফকউ িাস্তায় দাাঁরড়ময় প্ররতবাদ কিমত ফনমে র্যামবন। আি ফকউ 
ফকউ প্ররতবামদি ভাষা খ্ুাঁজমত থাকমবন সারহতয-র ল্পকলায়। এই প্ররতবামদি ভাষাটাই এখ্ন খ্বু কে ফদখ্া র্যায়। এখ্ন 
ফদরখ্ প্রায় অমনমকই রনমজমক রনময় খ্বু বযস্ত। অমনকমকই ফদখ্রছ বসন্ত রবলাপ বা প্রলামপ েি। ফর্যন এটা একটা 
রিরজটালাইজড্ রেভাি।  

দুই 

অমনক পরিকল্পনাই ফ ষপর্যতন্ত বাস্তবারয়ত কিা র্যায়না। এটা রবেলতাই। পারিপারশ্বতক অমনক কািণই ফসজমন্য দায়ী। তাই 
রকছ ুরনয়রেত রবভাগ এবামি ফদয়া র্যায়রন।  

রতন 

র্যাাঁিা র্যাাঁিা ঈ ানমকাণ-এি োধ্যমে ই-বুক ফবি কিমত চান, তাাঁিা আোমদি সামথ ফর্যাগামর্যাগ কিমত পামিন। এই ই-
বুকগুরল ঈ ানমকাণ-এি সাইমট ফদয়া থাকমব িাউনমলামিি জমন্য। ইরতেমধ্যই আেিা একটা কমিরছ এবং ফসটা ফদওয়া 
আমছ িাউনমলাি রলংমক। 
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রন ব ন্ধ   
 
 
অ ম া কা ন ন্দ  িা য় ব ধ্ত ন   
রত্র পু িা ি  ফলা ক কা রহ রনঃ  ফেৌ রখ্ ক  প্র ত্ন ক থা ি  রব শ্ব জ নী ন  রূ প   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[পূবতপ্রকার মতি পি] 

 
( রত ন )  

রত্রপুিাি ফলাককারহরনগুমলাি রবশ্বজনীন রূপ পর্যতমবক্ষণ কিমত হমল কারহরনগুমলাি েরটে রবচাি-
রবমেষণ কিা প্রময়াজন। রস্টে থেসন রবমশ্বি রবরভন্ন অঞ্চল ফথমক সংগহৃীত কারহরন টাইপ ফথমক 
েরটে সরূচ বতরি কমিমছন। ইংমিরজ বণতোলাি আদযক্ষি রদময় রতরন েরটেগুমলা রচরিত কমিমছন। 
েরটেসূরচমত পুিাণ কারহরন ফথমক শুরু কমি অতীরন্দ্রয় কারহরন পর্যতন্ত উর রখ্ত হময়মছ। ফসই রত্রপুিাি 
ফলাককারহরনগুমলামতও ফপৌিারণকতােূলক (A); জীবজন্তুরবষয়ক (B); আনুষ্ঠারনক রনমষধ্ সম্পরকতত 
(C); ভয়ংকি রবষয়ক (G); পিীক্ষাসংক্রান্ত (H); চালাক ও েখূ্ত সংক্রান্ত (j ); ভাগযরবপর্যতয়েলূক (l ); 
পুিস্কাি ও  ারন্ত রবষয়ক (Q); ফর্যৌনসংক্রান্ত (T); ধ্েত-উপমদ েলূক (V); রবরবধ্ রবষয়ক(Z) এইসেস্ত 
েরটে লক্ষয কিা র্যায়। এখ্ামন রত্রপিুাি দুরট ফলাককারহরনি েরটে রবমেষণ কমি ফদখ্া হমে।  
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১ বীি জারেছলঙ 

কারহরন সংমক্ষপঃ জারেছলঙ পাহারড় রত্রপুিাি একজন বীি। তাি গাময় ভীষণ ফজাি। ফস বমন রগময় 
 ি বতরি কিাি জন্য একোড় বাাঁ  ফকমট  ামড় কমি আনমত পামি। এক  মিি র্যত খ্ুাঁরট লামগ, 
একসমগ সব আনমত পামি। একটা আস্ত  ূকি ফখ্ময় ফেলমত পামি। তাি একরদন দুরনয়া  মুি 
ফদখ্াি সাধ্ হল। ফস ফবরিময় পড়ল। অমনকদূমি ফস ফদখ্ল রনজতন জায়গায় একটা ফলাক খ্ুব ফছামটা 
ফছামটা পাহারড় োরছি ফপট রচমি নারড়ভুাঁরড় ফবি কিমছ। জারেছলঙ অবাক হমল ফলাকটা জানায়, 
তাি ফচময় আিও বমড়া বীি জারেছলঙ। জারেছলঙ রনমজি পরিচয় ফগাপন কমি। দুজমন জারেছলমঙি 
খ্ুাঁমজ ফবরিময় পমড়। অমনক পথ র্যাওয়াি পি দুজমন পাহামড়ি উপি ফথমক একটা নদী ফদখ্মত 
পায়। নদীি কামছ রগময় তািা ফদখ্মত পায়, একজন ফলাক রনমজি  িীি রদময় পাহারড় নদীি জল 
আটকামে। ফসও বমল ফর্য তাি ফচময় বমড়া বীি জারেছলঙ। এবাি রতনজনই একমত্র জারেছলঙমক 
খ্ুাঁজমত ফবরিময় পমড়।  

হাাঁটমত হাাঁটমত তািা ফপৌাঁমছ র্যায় একটা রটলাি ওপি। রটলাি ওপি একটা সুন্দি বারড় ফদখ্মত পায়। 
রকন্তু  মি ফকউ ফনই। তামদি রখ্মদ পায়। জারেছলঙ িান্নাি আময়াজন কমি।  অন্য দুজন বনমোিগ 
ধ্মি আনমত ফবরিময় র্যায়। এেন সেয় োয়ারবনী িাক্ষসী আমস। এটা তাি বারড়। অনুেরত ছাড়া 
বারড়মত ঢুমক পড়ায় িাক্ষসী তামক আক্রেণ কমি। িাক্ষসী তাি োথায় গদা রদময় আক্রেণ কমি, 
রকন্তু তাি উপলরিই হয় না। িাক্ষসী আিও ফিমগ র্যায়। দুজমনি েমধ্য লড়াই চলমত থামক। িাক্ষসী 
গদা ফছমড় গাছ উপমড় আক্রেণ কমি। জারেছলঙও আমিকটা গাছ উপমড় আক্রেণ কমি। এেন 
সেয় জারেছলমঙি সগীিা বনমোিগ রনময় বন ফথমক ফেমি। তািা ভীষণ লড়াই ফদমখ্ অবাক হয়। 
জারেছলঙ িাক্ষসীমক ফেমি ফেমল। সগী দুজন জারেছলমঙি পরিচয় জানমত চায়। জারেছলঙ তাি 
পরিচয় ফদয়। তখ্ন সবাই রেমল আনন্দ কমি।  
কারহরনমত উপরস্থত রবরভন্ন েরটে। রস্টথ টেসন কৃত েরটে ইম্িন্স অনুর্যায়ী তাি েলূ রবভাগগুমলা 
রনমচ উর রখ্ত হল। সহায়ক তমথযি অভামব প্ররতরট রবভামগি সরেক উপরবভাগ রবমেষণ কিা সম্ভব 
হল না। তবওু এ ফথমক কারহরনমত প্রবারহত েলূ েরটেগুমলাি পরিচয় ফপমত ফকানও অসুরবধ্া হমব 
না।     
 

েরটেসূরচ 

১. পাহারড় রত্রপুিায় জারেছলঙ রছল একজন বীি – বীি (Z) 
২. একোড় বাাঁ  কাটমত পািা; এক  মিি প্রময়াজনীয় খ্ুাঁরট বইমত পািা; একটা আস্ত  ূময়াি ফখ্ময় 
ফেলমত পািা – চারিরত্রক ববর িয (W) 
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৩. ‘ইয়ংখ্া’ (এক িকমেি বুমনা োরছ) োরছি ফপট রচমি নারড়ভুাঁরড় ফবি কিা – অপূবত পািদর ততা 
(H) 
৪.  িীি রদময় পাহারড় নদীি জল আটকামনা – অপূবত পািদর ততা (H) 
৫. গভীি জগমল রটলাি ঊপি বারড় – অতযদ্ভতু  টনা (F) 
৬. িাক্ষসী – ভয়ঙ্কি প্রাণী (G) 
৭. োয়ারবনী – ঐন্দ্রজারলকতা (D) 
৮. গদাি আ ামত র্যন্ত্রণা ফবাধ্ কিা – ফপৌরুমষি পিীক্ষা (H) 
৯. জারেছলঙ-এি  রক্তেিাি পরিচয় – অসে  রক্ত ালী পরুুষ (F) 
 
 
2 ভাইমবান হারত হময় ফগল 
 
কারহরন সংমক্ষপঃ রত্রপুিাি পাহারড় জুরেয়া পরিবাি। দুই ভাইমবান। দুজমনি রবময়ি বয়স হময়মছ। 
গ্রামেি র্যবুক-র্যুবতীমদি রববাহ সংক্রান্ত আমলাচনা কমি জুমে ো-বাবামক সাহার্যয কিমত র্যায়। ধ্ামনি 
ফবাো রনময় বারড়ি পথ ধ্মি। ো সাবধ্ান কমি, বারড় ফর্যমত ফর্যমত দুপুি হমব; রটলাি রনমচ ফর্য 
দুমটা কুময়া আমছ, তাি বােরদমকিটায় ফর্যন স্নান না কমি, িানরদমকিটায় কমি। ওিা কুময়াি কামছ 
এমস পমড়। পরিশ্রান্ত হময় রবশ্রাে কমি। স্নামনি ইমে হয় ওমদি। ফছামটামবান বাাঁরদমকি কুময়ায় স্নান 
কিমত র্যায়। দাদা বািণ কমি। ফ ষপর্যতন্ত ফসখ্ামনই স্নান কমি দুজমন।  িীি অস্বাভারবকভামব েুমল 
র্যায়। হারত হময় র্যায় দুজমন। সমন্ধমবলা বারড় রেমি ো তামদি ফদখ্মত না ফপময় কুময়াি পাম  
আমস। জগমল হারতরূপী ভাইমবানমদি ফদখ্মত পায়। বারড় রনময় র্যায়। সবাই তামদি জরড়ময় ধ্মি 
ফ াক কমি। পিরদন তামদি রবদায় জানামনা হয়। ো তামদি বমল, আগুনমক ফতােিা ভয় ফকামিা, 
তীিমক ফতােিা ভয় ফকামিা, কলাগাছ ফবমছ ফবমছ ছারড়ময় রনময় ফখ্ময়া। ওিা ফচামখ্ি জল ফেলমত 
ফেলমত জগমল র্যায়। করথত আমছ, ফসইরদন ফথমক হারত আগুন, তীিমক ভয় পায়। কলাগাছ ফবমছ 
ফবমছ আছমড় খ্ায়।  
 
েরটেসূরচ 
 
১ ভাইমবান দুজমনি রবময়ি বয়স হময়মছ। গ্রামেি ফকান ফছমল-মেময়ি রবময় হমব আমলাচনা – 
ফর্যৌনসংক্রান্ত (T) 
২ দুমটা কুময়াি েমধ্য বামেিটায় স্নান না কিাি োময়ি রনমষধ্ – বাধ্ারনমষধ্ (C) 
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৩ োময়ি রনমষধ্ না ফেমন বাে কুময়ায় স্নান – টযাবু ভাঙা (C) 
৪ ভাইমবামনি হারতমত রূপান্তি – টযাবু ভাঙাি জমন্য রূপান্তি (D) 
৫ হারতরূপী ভাইমবানমক জরড়ময় ধ্মি কান্না – োনুমষি সমগ জীবজন্তুি সম্পকত (B) 
৬ রবদায়ী ভাইমবানমদি (রূপান্তরিত হারতমদি) ফচাখ্ রদময় জল পড়া – োনরবক গুণসম্পন্ন জীবজন্তু 
(B) 
৭ করথত আমছ ফসইরদন ফথমক হারত আগুন, আমেয়াস্ত্র, তীিমক ভয় পায় আি কলাগাছ ফবমছ ফবমছ 
আছমড় খ্ায় – জীবজন্তুি ববর িয। ফলাকপুিাণ (A) 
 
এক-একরট ফলাককথামক রবমেষণ কিমল এিকেভামব তাি েমধ্য এক বা একারধ্ক কারহরন বা 
অণুকারহরন পাওয়া র্যায়। এগুরলই হল েরটে। এই েরটেসূরচকিমণি েধ্য রদময়ই একরট কারহরনি 
েমধ্য সবতজনীন বা রবশ্বজনীন অরভপ্রায়রট ফজমগ উমে। রত্রপুিাি ফলাককারহরন সেূহমকও এিকেভামব 
রবমেষণ কিমল তাি েমধ্য রবমশ্বি ফলাককথাি অন্তরনতরহত অরভন্নতাি রবষয়রট প্রকা  হময় পমড়। 
ফসরদক রদময় রবমেষণ কিমল রত্রপুিাি ফলাককথা সেূহও একাধ্ামি আঞ্চরলক অন্যরদমক রবশ্বজনীন। 
প্রোরণত হয় ফর্য ফলাকসোমজি েন ফভৌমগারলক িাজননরতক ফবড়াজামল আটমক িাখ্া র্যায় না। 
কামলি প্রবামহ তা একস্থান ফথমক অন্যস্থামন ফলাকসোমজি েমনি গভীমি প্রমব  কমি। 
ফলাককথাসেূহ ফর্যমহত ুপ্রাচীন, ফস কািমণ ফলাককারহরনমত প্রাচীন োনবজীবন, সাোরজক িীরতনীরত 
ইতযারদ রবরবধ্ রবষয় সম্বমন্ধ প্রেন্ন তথয থামক। একটা জারতি অমনক অজানা ইরতহাস ফলাককারহরন 
ফথমক উদ ারটত হয়। রত্রপুিাি ফলাককথা সেূহমক রবমেষণ কিমলও এই ধ্িমণি অজানা অমনক 
তথয ফবরিময় আমস। প্রাচীন রত্রপুিাি জীবনর্যাত্রা ফর্য জুেমকরন্দ্রক রছল তাি রব দ রববিণ রবরভন্ন 
ফলাককারহরনমত িময়মছ। েসল উৎপাদন কিমত ফর্য পরিশ্রে হত, তাও এই ফলাককথাসেূহ ফথমক 
জানা র্যায়। উৎসব অনুষ্ঠামন েদযপামনি ফিওয়াজ রছল। সোমজ েরহলামদি প্রাধ্ান্য রছল বা প্রাচীন 
রত্রপুিা সোমজ োতৃতারন্ত্রক বযবস্থা চালু রছল। তািও রব দ রববিণ পাওয়া র্যায়, র্যখ্ন ফদরখ্ রবরভন্ন 
ফলাককারহরনমত সাোরজক দারয়ত্ব বা রনমদত  দামনি ফক্ষমত্র েুখ্য ভূরেকা রনমে ফেময়িা। 
‘কলম্পাকন্যা’, ‘খ্ুেবািরত’, ‘ফছমলিছা’ গমল্প প্রধ্ান পরুুষরটমক েরহলািাই রবরভন্ন রনমদত  রদময় 
সেস্যা ফথমক উদ্ধাি কিা হময়মছ। ফসকামলি নািীমদি প্রখ্ি বুরদ্ধেিাি কারহরনও এমথমক প্রকা  
পায়। তখ্নকাি সেময় ফর্য বহূরববামহি প্রচলন রছল, ফস তথয জানমত পািা র্যায় ‘ইাঁদুিসদতাি’ গমল্প 
ইাঁদুমিি চাি পত্নী গ্রহমণি োধ্যমে। এ গমল্প সমগামত্রি বাইমিও ফর্য অমনক জীরবকা  রনবতাহ কিত, 
তাি বণতনাও আমছ ‘জারেছলঙ’ এবং ‘ফসানাি পারখ্’ গমল্প। ‘ফসানাি পারখ্’ গমল্প আরদবাসী 
রনয়ে-কানুমনি  কথা বলমত রগময় বলা হময়মছ, গ্রামেি সদতামিি আমদম  ‘ছুকাল’ বা িাইরন 
সমন্দমহ অমনকমকই ফেমি ফেলা হময়মছ। ‘ফছমলিছা’-এি োও অমলৌরকক কা্িকািখ্ানা ফদমখ্ 
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সমন্দহ কমিমছ কলরসি োছটা বুরে িাইরন। অথতাৎ ফসকামল রত্রপুিী জনজীবমন িাইরনচচতচাও ফর্য 
রছল, তািও একটা খ্্িরচত্র এইসব ফলাককারহরনমত পাওয়া র্যায়। িাজপুরুষমদি পিনািীি প্ররত 
ফলাভ এবং দরিদ্র প্রজাি দুমভতামগি কারহরনও জানমত পািা র্যায় রত্রপুিী ফলাককথা অবলম্বমন। 
‘খ্ুেবািরত’-মক িাজাি ‘রবনরন্দয়ািা’ ফজাি কমি হারতি রপমে তুমল রনময় রগময় িাজাি সমগ রবময় 
ফদয়। বৃদ্ধ রপতা পমথ পমথ ফ ামি। রেক ফতেরন ‘ফছমলিছা’-ি বউময়ি প্ররত আকৃি হমল িাজা এবং 
িাজাি ‘রবনরন্দয়া’িা অথতাৎ িাজকেতচািীিা রবরভন্ন ফকৌ ল কমি ফছমলিছা-মক বারজমত পিারজত 
কমি তাি স্ত্রীমক দখ্ল কিমত চায়। বউময়ি বুরদ্ধেিাই ফছমলিছামক িক্ষা কমি। 
সাোরজক জীবমন দারিমদ্রযি ছাপই প্রকট হময় ওমে রবরভন্ন ফলাককারহরনমত। ফবর ি ভাগ আরদবাসী  
জুরেয়া বমনি বাাঁ  ফবমতি উপি রনভতি কিত। ফস রহমসমব বাাঁ  বযাপািীও রত্রপুিী ফলাকগমল্পি 
চরিত্র রহমসমব ফদখ্া রদময়মছ (রবগ্রাছা)। সৎোি ঈষতাকাতিতাও ফলাককারহরনি একরট প্রধ্ান েরটে। 
রত্রপুিাি ফলাককারহরনমতও এই রচত্র বততোন। ‘বাতাসনাো’-মত সৎোময়ি র্যন্ত্রণা এবং সতীনকন্যাি 
ভাগয পরিবততমন ঈষতাকাতিতা লক্ষণীয়।  
পৃরথবীি সকল ফলাককারহরনমত পশুি উপরস্থরত আেিা লক্ষয করি। আসমল পশুি চরিত্রগুরল োনব 
চরিমত্রিই প্রকা । সাোরজক  ালীনতা বা অনু াসমনি কািমণ সিাসরি ফলাকচরিত্র উদ াটন না 
কমি তখ্নকাি রদমন পশুমক রূপক কমি কারহরনসেূহ প্রকা  কিা হত। পশুচরিত্রগুরল েূলত োনরবক 
গুণ সম্পন্ন। কুেুদ কুণ্ডু ফচৌধ্ুিী েহা ময়ি সংগৃহীত ‘ভাইমবান হারত হময় ফগল’; ‘বা  ও র য়ামলি 
গল্প’; ‘নুয়াই িাজা’;’েিুগীি রপমে বানামনাি গল্প’; ‘ইাঁদুি সদতাি’ ইতযারদ গমল্পি পশুপারখ্ি 
চরিত্র োনরবক গুণসম্পন্ন। প্রাচীনকামল পশুকারহরনি োধ্যমে ফলাকর ক্ষা প্রদামনি উদাহািণ আেিা 
পঞ্চতন্ত্র, জাতক ইতযারদমত পাই। রত্রপিুাি ফলাককারহরনমতও এরূপ কারহরন ফলাকর ক্ষািই বাহন। 
রত্রপুিাি ফলাককারহরনি উপি রবস্ততৃ গমবষণা আজও হয়রন। র্যরদ এই ফক্ষমত্র র্যথার্যথ েমনারনমব  
কিা র্যায়, তাহমল এই ফলাককারহরনসেূহ রবমেষণ কমি রত্রপুিী জারতি অমনক অবলুপ্ত ইরতহাস এবং 
হারিময় র্যাওয়া ঐরতমেি পুনরনতেতান কিা সম্ভব হমব। ফর্য জারতি অল্প সংখ্যক প্রাপ্ত ফলাককথায় 
এতসেস্ত ববরচমত্রযি উপরস্থরত লক্ষ কিা র্যায়, ফস জারত ফর্য একসেয় ফগৌিমবাজ্জ্বল জীবন অরতক্রে 
কমিমছ ফস কথা অনস্বীকার্যত। কালমরামত তা হারিময় র্যাওয়াি আজ প্রোণসামপক্ষ। 
                                     
 
                                  [সোপ্ত] 
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গ্রন্থঋণ 
 
 
১ ফোকমলাি চচতাি রূপতারিক রবমেষণ পদ্ধরত – েহারুল ইসলাে। ফলাক-মলৌরকক প্রকা নী, 
ফকালকাতা। 
২ পুিাকথাি স্বরূপ –  ংকি বসুের ক ও ফগৌিী ভট্টাচার্যত। ফবস্ট বুকস, ফকালকাতা। 
৩ আরদবাসী ফলাককথা – রদবযমজযারত েজুেদাি। ফলাকসংস্কৃরত ও আরদবাসী সংস্কৃরত ফকন্দ্র, 
ফকালকাতা। 
৪ ফলাকপুিাণ ও সংস্কৃরত – িঃ প ব ফসনগুপ্ত সম্পারদত। পুস্তক রবপরণ, ফকালকাতা। 
৫ ফলাকসোজ ও পশুকথা – রদবযমজযারত েজুেদাি। ফলাক-মলৌরকক প্রকা নী, ফকালকাতা। 
৬ ফলাক ঐরতমেি দপতমণ – োনস েজুেদাি। ফদ’জ পাবরলর ং, ফকালকাতা। 
৭ ফলাকসারহতয (রিতীয় খ্্ি) – আ িাে রসরিকী। েুক্তাধ্ািা, ঢাকা, বাংলামদ । 
৮ রবশ্ব ফলাককথাি রূপমিখ্া – সুধ্ীিকুোি কিণ। পুনশ্চ, ফকালকাতা। 
৯ বাংলাি ফলাকসংস্কৃরত – ওয়ারকল আহমেদ। বাংলা একামিরে, ঢাকা, বাংলামদ । 
১০ ফকমিঙকথো – কুেুদ কুণ্ডু ফচৌধ্ুিী। অক্ষি প্রকা নী, আগিতলা।      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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রনবন্ধ  
 

লাইহািাওবা, েরণপুরিমদি এক প্রাচীন ফলৌরকক উৎসব                                    
সদানন্দ রসংহ 
 

 
 
বেতাি িাজা েরণপুি দখ্ল কমি ফিমখ্রছল সাত বছি, ১৮১৯ ফথমক ১৮২৬ খ্রীিাব্দ পর্যতন্ত। তখ্ন 
প্রচুি েরণপুরি েরণপুি তযাগ কমি রত্রপুিা, বাংলামদ , কাছাড় এবং আসামেি রবরভন্ন জায়গায় ছরড়ময় 
পমড়রছমলন। আমগ রত্রপুিািামজি সামথ েরণপুমিি সম্পকত ভাল রছল না। খ্রীিাব্দ ১৫৩৩, ১৬৩৪, 
১৬৯৬ এবং ১৭২৪ সামল চািবাি র্যুদ্ধ হময়রছল েরণপুি ও রত্রপুিাি েমধ্য। তমব প্রথে সুসম্পকত 
স্থাপমনি ফচিা শুরু হময়রছল ১৬০৯ সামল ফর্যখ্ামন রত্রপুিাি িাজা েরণপুমিি এক িাজকন্যামক রবময় 
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কমিরছমলন। ঐ সেয় ফথমকই সূচনা হময়রছল রত্রপিুা িামজয েরণপুরিমদি বসবাস। [There were 

wars between Manipur and Tripura in 1533, 1634, 1696 and 1724. 

Tripura is adjacent to East Bengal. So people who migrated from 

Bengal to Manipur often stayed in Tripura for some time and 

reached Manipur. Manipur used to buy elephants from Tripura also. 

Elephants from Tripura often bore Sanskrit name or names derived 

from Sanskrit. One such elephant was Mukta (pearl). Another was 

Hera (diamond). Marriages between kings of Tripura and women 

of Manipur was not frequent. But there was one such marriage in 

1609. In that year a Manipuri woman of Akoijam family married a 

king of Tripura.--- History of Medieval Manipur (Part-3), R.K.Jhalajit 

Singh]  
তখ্ন েরণপমুিি িাজকন্যাি সামথ ফব  রকছু েরণপুরি অনুচি িাজপ্রাসামদি কাছাকারছ জায়গায় 
বসরতস্থাপন শুরু কমিরছমলন। চািবাি র্যুমদ্ধি পি ফ ষপর্যতন্ত সুসম্পকত স্থারপত হময়রছল বববারহক 
সম্পমকতি োধ্যমে। র্যাি েমল বারেতজ আক্রেমণি পি েরণপুরিমদি রত্রপিুায় বসবাস খ্ুব সহমজই 
হময় রগময়রছল। েরণপুরিিা েরণপুমিি বাইমি ছরড়ময় পড়াি প্রায় দু’  বছি অরতক্রান্ত হবাি পি 
স্বাভারবক ভামবই েূল ভখূ্মণ্ডি সামথ রবরছন্ন থাকাি দরুন েরণপুমি ফর্যসব উৎসব পারলত হয় তাি 
সেস্ত হয়মতা পারলত হয় না, রকন্তু পালন কিাি ফচিা কিা হয়। ফতেনই একরট উৎসব হল 
লাইহািাওবা উৎসব। তমব এই উৎসব পালমনি জমন্য আচাি-অনুষ্ঠামনি পদ্ধরত জানা োইবা-োইবী 
রত্রপুিামত ফনই বমল ইদানীং েরণপুি ফথমক োইবা-োইবী এমন লাইহািাওবা উৎসব পারলত হমে। 
একটা সেয় রত্রপুিামত এই উৎসব উদ র্যাপন প্রায় বন্ধ হময় রগময়রছল।       
র্যখ্ন ফকান জারত বা সরদায় ফকান ধ্েতীয় বা ফকান রযারি নাল আচাি-অনুষ্ঠান বা উভয় রদকরটমক 
একসমগ উপলক্ষ কমি সবাই অং গ্রহণ কমি আনমন্দ ফেমত উমে, তামকই আেিা উৎসব বলমত 
পারি।  
আনন্দ আোমদি জীবমনিই বরহঃপ্রকা  র্যা ফবাঁমচ থাকাি িসদ ফর্যাগায়। স্বপ্নহীন ফকান রনিানন্দ 
ফলাক পৃরথবীমত ফবর রদন বাাঁচমত পামিনা। তাই উৎসব বযাপািটা ফসই আরদে র্যুগ ফথমক এখ্মনা 
চমল আসমছ। এি ফকানরদন ফ ষও ফনই। 
েরণপুরিমদি অমনকগুরল উৎসমবি েমধ্য লাইহািাওবা উৎসব একরট বহূ প্রাচীন উৎসব। লাইহািাওবা 
একরট প্রাক্ববষ্ণব ফলৌরকক ফদবমদবী রভরিক প্রাচীন সাোরজক আচাি-অনুষ্ঠান, তখ্নকাি 
জীবনর্যাত্রাি রেথ, ফলাককারহরন, প্রাচীন েন্ত্র-তন্ত্র-ফস্তাত্র, নাচ-গান ইতযারদ সমবি এক বযাপক রূপ 
র্যা প্রাচীন েরণপুরিমদি কৃরি-সংস্কৃরতমক তুমল ধ্মি। োইবা(পজূািী)-োইবী(পূজারিনী)-ি নানািকে 
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আচাি-অনুষ্ঠান এবং জামগাই(নাচ) আি ফপনাবাদমকি ফপনা ও ঈন (গান) লাইহািাওবাি প্রধ্ান 
অগ। ফপনা হমে ফবহালাি েত একপ্রকাি বাদযর্যন্ত্র। তাই লাইহািাওবা উৎসব েরণপমুিি এক প্রাচীন 
উৎসব। নৃতয রনময় র্যাাঁিা গমবষণা কমিন তাাঁমদিও বক্তবয ফর্য লাইহািাওবা উৎসমবি অগ োইবী 
নৃমতয ফর্য েদু্রাগুরল প্রচরলত ফসগুরল খ্রীিপূবত র্যমুগি।  
লাই  মব্দি অথত হল ফদবতা, হািাওবা  মব্দি অথত হল আনমন্দ ফেমত ওো। এই উৎসমবি োধ্যমে 
আেিা েরণপুরি সোমজি এক রববততমনি রূপ ফদরখ্ ফর্যখ্ামন আেিা জানমত পারি সাধ্ািণ োনুমষি 
ফবাঁমচ থাকাি েূল আহিণ অন্ন-বস্ত্র- মিি উপায়গুরল কীভামব হারসল হময়রছল।  
লাইহািাওবা রনময় দু িকে েতবাদ ফদখ্া র্যায়। এক, েরণপুমি সবতপ্রথে এই উৎসব অনুরষ্ঠত হময়রছল 
ফকৌব্রু পাহামড়। ফসই সবতপ্রথে অনুরষ্ঠত উৎসমব ফনাংমপাক রনংমথৌ(মদব) এবং পানন্থবী(মদবী) 
অনুপরস্থত রছমলন, র্যাি েমল ফসই উৎসব রছল এক অসম্পূণত উৎসব। দুই, আমিক েতবাদ হল এই 
উৎসব সবতপ্রথে অনুরষ্ঠত হয় েরণপুমিি ফনাংোইরজং পাহামড়। এ প্রসমগ উম খ্য ফর্য বততোন েরণপুরি 
বা বেমতই ভাষাি পূবতসূিী হমে অরিবা ভাষা। েরণপুরি ভাষায় অরিবা  মব্দি অথত প্রাচীন। 
ববষ্ণবধ্মেতি আগ্রাসমন েরণপুমিি িাজা একসেয় এইসব অরিবা ভাষায় (প্রাচীন েরণপুরি ভাষায়) 
ফলখ্া পুাঁরথগুরলমক পিবততীকামল রনরষদ্ধ কমিরছমলন এবং একরদমন প্রায় দু’ ি উপি পুাঁরথ আগুমন 
রনরক্ষপ্ত কমিরছমলন। এটা েরণপুমিি ফলাককারহরন এবং ইরতহামসি এক ঐরতহারসক ক্ষরত বমল 
স্বীকৃত। রকছু রকছু পুাঁরথ তখ্ন লরুকময় িাখ্া হময়রছল। এই অরিবা ভাষা বততোমন অপ্রচরলত এবং 
এখ্ন এ ভাষায় ফকউ কথা বমলনা। ফর্যেন বাংলায় চর্যতাপমদি, ব্রজবুরল বা সাধ্ু ভাষায় এখ্ন ফকউ 
কথা বমলন না। অরিবা ভাষায় ফলখ্া একটা পুাঁরথ পাওয়া রগময়রছল র্যাি নাে পানন্থবী ফখ্াগুল। এই 
পুাঁরথটামক ফোইিাংমথে চন্দ্র রসংহ আধ্ুরনক বেমতই ভাষায় রূপান্তরিত কমিরছমলন। এই বই অনুর্যায়ী 
রিতীয় েতরট প্ররতরষ্ঠত। খ্রীিপূবত সেময় িাজা পাখ্ংবা আেমলি আমিা আমগ ফনাংমপাক রনংমথৌ(মদব) 
এবং পানন্থবী(মদবী) আেমল প্রথে এই উৎসমবি সচূনা। পাখ্ংবাি িাজত্বকাল আনুোরনক ৩৩ খ্রীিাব্দ 
(নচথামিল কুম্বাবা পুাঁরথ)। েরণপুমিি োইমথালরজ অনুর্যায়ী পাখ্ংবা হমেন োনুষ ও ফদবতাি রেশ্রণ।  
আবাি স্থামনি উপি রভরি কমি লাইহািাওবা উৎসবমক রবরভন্ন নামে অরভরহত কিা হময় থামক। 
ফর্যেন কংমলই হািাওবা, ফোইিাং হািাওবা, চাকপা হািাওবা, ফসক্ োই হািাওবা, আমন্দ্র হািাওবা, 
কক্ রচং হািাওবা ইতযারদ ইতযারদ। তমব এইসব স্থানরভরিক উৎসমবি েূল essence-টা ফোটােরুট 
একই িকমেি। 
পৃরথবীি রবরভন্ন জারতি েমধ্য এখ্মনা ফলৌরকক ফদবমদবীিা পূরজত হময় থামকন। ফলৌরকক ফদবমদবীিা 
আসমল ফকান জারতি ধ্েতায়মনি আমগি রনজস্ব এবং আরদ ফদবতা। বাংলাি ফর্যেন  ীতলা ফদবী, 
ওলাওো ফদবী, েনসা ফদবী। েনসা ফদবীমক রনময় ফতা আবাি রহন্দু পুিামণি সামথ ফর্যাগসূত্র বতরি 
কিা হময়মছ। তমব রহন্দু েরণপুরিমদি ফলৌরকক ফদবমদবী ফর্যভামব প্রচুি সংখ্যায় রবিাজোন, ফসভামব 
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সংখ্যাি রদক রদময় অন্য ফকান জারতি ফদবমদবী আমছ রকনা জানা ফনই। েরণপুরিমদি প্রধ্ান পরুুষ 
ফলৌরকক ফদবতািা হমলন অরতয়া র দাবা, আপ নবা, আর বা, পাখ্ংবা, সনােহী, ফনাংমপাক রনংমথৌ 
এবং েরহলা ফলৌরকক ফদবীিা হমলন বলোমিল র দাবী, পানন্থবী। এছাড়াও আমিা ৩৬৪ জন ফলৌরকক 
ফদবমদবী রবিাজোন।  
 
            জল োমনই জীবন 
            জল ফথমকই প্রাণ 
            োময়ি গমভতই সুপ্ত প্রাণ 
            এ জগৎ োময়ি আধ্াি 
 
লাইহািাওবাি প্রথে রদনরট শুরু হয় লাই ইমকৌবা পবত রদময়। এজমন্য জমলি রকনামিই (সাধ্ািণত 
পুকুি বা নদীমত) উৎসমবি সূচনা হয় ফদবতাি বন্দনা-প্রাথতনা-আহ্বামনি েধ্য রদময়। আোি েমন 
হয়, এ ফথমকই ধ্ািণা ফনয়া ফর্যমত পামি েরনপমুিি সীোনা একসেয় সেুমদ্রি তীিবততী পর্যতন্ত রছল। 
তািপি রনয়ে-কানুন আচাি-অনুষ্ঠান ফেমন উৎসমবি পবত চলমত থামক কময়করদন ধ্মি। উৎসমবি 
সেয়সীো সাধ্ািণত ১ ফথমক ১৫ রদন পর্যতন্ত হয় এবং ফবমজাড় সংখ্যায়। লাইহািাওবাি উৎসমবি 
শুরুও হয় ফকান ফবমজাড় তারিমখ্ি রদমন। ফবমজাড় সংখ্যা সাধ্ািণত ‘অগুরন্ত’  মব্দি রসম্বল। োাঁক, 
িার , অসংখ্য ইতযারদ ফবাোমত ফকান ফজাড় সংখ্যাি কল্পনা কিা হয় না। েমন হয় এই ফবমজাড় 
সংখ্যাি োধ্যমে সাধ্ািণ োনুমষি চারহদা অন্ন-বস্ত্র-আশ্রময়ি প্রাচুমর্যতি বন্দনাই কিা হময়মছ। এই 
উৎসমব ফপনাবাদমকি oral  l i terature, োইবী জামগাইময়ি োধ্যমে রেমথি উপস্থাপনা, েুক্ না 
লেমজল-এি োধ্যমে রবরভন্ন প্রাচীন ফখ্লা, তাংখ্লু নুিাবী নতৃয-ড্রাোি োধ্যমে উপজারতমদি সমগ 
সম্পমকতি কথা রদময় ভিপুি এই উৎসমবি সোরপ্ত  মট “ফহাই” আওয়াজ, েুগামিল জামগাই এবং 
থাং জামগাই (তমিায়াল রনময় নৃতয)-এি েধ্য রদময়।  
লাইহািাওবা উৎসমবি appearance র্যরদও ফদবতামদি বি প্রাথতনা, রকন্তু অন্তরনতরহত বযাপািটা এক 
রবিাট Myths, l egends, f ol kl ore, oral  l i terature  রনময় বতরি ফর্যখ্ামন জগমতি 
উৎপরি, প্রামণি উৎপরি, োনুমষি বসরতস্থাপন, কৃরষকাজ, আশ্রয়স্থল বতরি, পরিবাি-সোজ গেন 
ইতযারদ রনময় উপস্থারপত এবং সমবতাপরি বেমতই জারতি সুপ্রাচীন অরস্তমত্বি এক জ্বাজলযোন প্রোণ।  
 
 
 
HOME 
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েুক্তগদয  
 

করবি কামছ আমছ  
নকুল িায় 
 

 
করবি কামছ খ্ুচমিা পয়সাি েমতা  ব্দ থামক র্যা প্রময়াজমন বযবহাি কমিন। করবতা এমককরট আস্ত 
ফনাট র্যা খ্চুমিা কিমল অমনকগুমলা েুদ্রা পাওয়া র্যায় র্যা বযবহাি কমি তাি জীবনী রক্তি পরিচয় 
ফদন। 
 ব্দমক রনয়রেত রচনমত এবং জানমত করবমক বহুপথ হাাঁটমত হয়; সব পমথই বাধ্া-কাাঁটা-অেসৃণতা 
থামক এবং রবমশ্বি সকল োনুমষি ফক্ষমত্রই ফসটা থামক – বাধ্া অরতক্রে কিাি ফর্য-লড়াই সাধ্নাি 
সমগ র্যুক্ত তা োনব প্রজারতিই। সাধ্না বাদ রদমল বারক ফর্য লড়াই তা সকল প্রাণীজগমতিই আমছ; 
শুধ্ু ফদখ্মত হমব  ব্দ ও বাকযবন্ধমন কীভামব করবতা হময় ওমে তা রবরভন্ন করবি রবরভন্নতা আমছ 
বমলই – োনুষই একোত্র ভাষামক বযবহাি কমি করবতা এবং কণ্ঠমক বযবহাি কমি গান ফগময় 
উেমত পামি – এ-বস্তু সাধ্নাবযতীত সম্ভব নয়। করবমক করবতাি েেতেলূ ফভদ কমি তামক রনমজি 
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েমতা কমি লালনপালন কিমত হয় বমলই পৃরথবীি সব করবতাই স্বতন্ত্র। এেনরক রবরভন্ন দুবতল 
করবতাি ফক্ষমত্রও তা খ্ামট। রকন্তু ফশ্রষ্ঠ করবতাগুরল অমনক সেয় আড়ামল ফথমক র্যায়, ফদখ্া র্যায় 
করবি েৃতযুি পি ফসসব করবতা করবমক প্ররতরষ্ঠত কমি তুলমলা; তখ্ন েমন হয় জীরবত সেয়কালীন 
করবমক আেিা রচনমত ভুল কমিরছ; আবাি ফদখ্া ফগমছ ফর্যসব জীরবত সেময়ি করবতা রনময় 
অবযাখ্যাত ও দুবতল করবতাগুরল তখ্ন ফশ্রষ্ঠমত্বি রবচামি রবমবচনাধ্ীন; আবাি ফসইসব করবমদি রনময় 
নাচানারচ হময়মছ – কামলি ইরতহামস পিবততী সেময় তা আবজতনাি স্তমূপ পরিণত হময়মছ, ইরতহাস 
এভামবও পিবততী প্রজমেি করবমদি আভাস রদময় তামদি সাবধ্ান কমি ফদয়; অথতাৎ করবতা র্যরদ 
কাল অরতবারহত হময় অন্যকামলও তা আধ্ুরনক ফথমক র্যায়, েনন ীলতাি পিীক্ষায় ফসসব উিীণত 
হয় র্যরদ; তাহমল বলমবা ফসই সৃরিি করবিা বহুদ তী। সেকালীন সেয় রবচামি এসব ফশ্রষ্ঠ করবমদি 
েমন আ া জারগময় ফতামল, তামদি রনমজমদি সৃি করবতাগুরলি েমধ্য দু-একরট করবতাও র্যরদ কামলি 
গমভত ফবাঁমচ র্যায়, ফসই আ া তািা েমন েমন  তকিা দুইভাগ হয়মতা ফপাষণ কমিন োত্র; রকন্তু 
করবতাি সৃরিমত র্যািা রবমভাি, োনরসক রবভাব রনময় র্যািা জীবমনি অপূবত েূলযবান সেয় তািা 
কারটময় ফদন শুধ্ু করবতা সাধ্না কমিই – তামদি বাস্তব জীবমন ফতা সবতক্ষণ কাাঁটা ছড়ামনা থামক, 
ফসইসব বাধ্া সরিময় োনুমষি েমতা োনুষ হময় ফবাঁমচ উেমত চান বমলই ফসইসব েহৎ করবিা কমোি 
সংগ্রামে জ্বলন্ত চুর ি পাম  বসবাস কমিন। সাথতক অন্তত ফগাটা কময়ক করবতাি জন্য কালমক, 
সেয়মক বারজ ধ্মি বসবাস কমিন; আি অপোরনত-লারিত-রনগৃহীত দারিমদ্রয ফভাগা সাধ্ািণ 
োনুমষি েমতাই ফবাঁমচ থাকমত চান করবিা; ফশ্রষ্ঠ করবমদি জীবনর্যাত্রায় সাধ্ুতাি পিীক্ষা রনর রদন 
রদমত হয় বমল—র্যািা করবতা ফবামেন না পমড়ন না একরট লাইনও ফসই ভুখ্া দারিমদ্রয রিি, 
অর রক্ষত ফকারট ফকারট রবশ্বোনবতাি পমক্ষ ফবাঁমচ থামকন ফশ্রষ্ঠ করবিা, র্যামদিমক অমনমকই আবাি 
জীরবতকামল খ্ুবই নগণয-তাৎপর্যতহীন সাধ্ািমণযি স্তমি ফটমন এমন করবতাি কুবযাখ্যায় জজতরিত কমি 
ফতামলন বহু িাজনীরতক, বযবসায়ী সোমলাচক, এেনরক সেকালীন িাজননরতক তামবদামি পুি 
রবর িজমনিাও। 
করবতা রলখ্মত রগময় রনজস্বতা, রনজস্ব প্রকিমণি িহস্য সকল করবিা সবসেয় খ্ুাঁমজ পান না। 
সোমলাচক র্যরদ পরণ্ডত হয়, রর্যরন করব রচমন ফেলমবন, তা নাও হমত পামি। করবিা পরণ্ডত হমত 
পামিন; রবজ্ঞানী রকংবা দা তরনক হমত পামিন; হমত পামিন রবপ্লমবি গভতা য় ফথমক উৎসারিত োনুষ 
– রকন্তু পরণ্ডত-সোমলাচকিাই করব হমবন, ফক বলমলা। ফর্যমকামনা সোমলাচনায় র্যরদ সরৃিি আভাস 
থামক, র্যরদ সোমলাচনা পমড় করব রনমজমক রচমন রনমত পামিন, ফতেন ফসই ফলখ্াি দারব রচিকামলি 
জন্য সতয। ফসই সতয পােমকি েমতাই তৃষ্ণা রনময় বািবাি করবিা পমড়ন, আত্মসোমলাচনা কমিন। 
তািপমিও করবমদিই করবতা সৃরিি অরধ্কাি জোয়।  
HOME 
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েুক্তগদয 
 

পরিসংখ্যান 
অরুরণো ফচৌধ্িুী 
 

 
 
বছমিি রেক এই সেয়টায় আরে একটা পরিসংখ্যান হময় র্যাই।  ফরে একমকি  ি..  ূন্য ফথমক 
শুরু হময় দুইময় রগময় আটমক ফগমলা র্যখ্ন, হাত-পা ফবাঁমধ্ ঢুরকময় রদমলা স্কযারনং ফের মন। ফবাঁমচ 
ফথমক ফদমখ্ রনলাে হাড়োস খ্মস র্যাওয়া আোি আদত নিকঙ্কাল,  কমিারট.. সাদা দাাঁত ফবি কিা 
রখ্াঁমচামনা ফচহািা...বাঙাল ভাষায় একটা কথা আমছ, " কপাল কুরি".. তাই হয়ত পরিসংখ্যামনি বয়স 
বাড়াি সুমর্যামগ ঢুমক পড়মলা রতন আি চাি। চাি পূণত হমল ছুরট রেলমলা ছয়োমসি। তািপমিই 
আবাি রবপরিি ফচাখ্িাঙারন.. ফদহ র্যন্ত্র,  অন্ত্র তন্ত্র..  আহা, কাি এমতা ফসৌভাগয হয় বলুন ফতা! 
অথচ আরে ফদখ্লাে সব, কামলা  প্লারস্টমক ছাপা  আোমক। ফবাঁমচ থাকাটা ে াই, আোি জমন্য 
রবিাট অরভজ্ঞতা.. সাাঁতাি না ফজমন িুব রদমল ফকেন হাাঁকপাাঁক কমি জামনন ফতা! আরেও বছমিি 
রেক এই সেয়,  োনুষ ফথমক র্যখ্ন আস্ত একটা পরিসংখ্যান হময় র্যাই, সংখ্যাগুমলা হাাঁকপাাঁক কমি, 
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েুরিময় আমস। একমকি  ি েমুিামত আি কত বারক থামক, আরে কড় গুরন, গুনমত গুনমত পথ 
ভুমল র্যাই,  একটা একটা কমি েুহূতত খ্মস পমড় েুমোভরতত বারলি দানাি েমতা..  ছুরট েুরিময় 
আমস.. আোি জীবন্ত রভমসিাি টকুমিারট েুম্বাইময়ি ফকান এক রবখ্যাত লযাবমিটরিমত আিমক 
ফচাবামনা থামক, েৃত োংসখ্ম্ি ফবমড় চমল ককতটমকাষ.. রক অদ্ভুত বলুন ফতা! কথায় বমলনা, র্যাি 
র ল, র্যাি ফনাড়া, তািই ভারঙ দাাঁমতি ফগাড়া! ফর্য ফদহ আশ্রয় কমি ককতট বাাঁমচ, ফস ফদহ রবনি হয়, 
তবু দাাঁড়াগুমলা কােমড়ই চমল..   
পাাঁচ অবরধ্ এমস আোি গল্পগুমলা নরথবদ্ধ হয়, আরে রেি যাকুলাসরল ফবাঁমচ ফথমক কামক কামক 
কামক ফর্যন  উদ্ধাি করি..রনবতারচত ফকমো ফিরজমেন  সেল কমি চওড়া হারসরট এাঁমক রদই 
গমবষণাকািীি েুমখ্,এমকবামি ASCO অবরধ্ একরট ব্রাউন চােড়াি নাে ফপৌাঁমছ র্যায়। দয ফোস্ট 
অযামগ্ররসভ ফকস অে ররপল ফনমগরটভ ফব্রস্ট কযান্সাি.. লুক, ইটস আ ফিয়াি সাকমসস টু সািভাইভ 
েি লং "োইভ ইয়াসত"....!!! 
ছুরট েরুিময় এমল বছিকাি ফসবাসদন আোয় র্যমন্ত্রি ফপমট ভমি আবাি নাড়াচাড়া কমি, উমেপামে 
ফদমখ্ র কারি রবড়ামলি েমতা...  এবাি ছময়ি  ি.. ছয় ছক্কা... রক জারন সামপি েখু্ না েই...   
োমলা দুহাজাি সমতমিা!  আোি জমন্য কী বিাি ফিমখ্মছা েরুলমত! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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েুক্তগদয 
 

ফেব ু
রনেতালয কুোি েমুখ্াপাধ্যায় 
 

 

জনমেজয় করহমলন, ফহ েহমষত! আপরন করহমলন ফর্য, করলর্যুমগ ফেবু নামে েনুষ্য োমে এক প্রকাি 
আলাদা প্রজারত পৃরথবীমত আরবভূতত হইমবন। তাাঁহািা রক প্রকাি েনুষ্য হইমবন এবং পরৃথবীমত 
জেগ্রহণ করিয়া রক কার্যতয করিমবন, তাহা শুরনমত বড় ফকৌতূহল জরেমতমছ। আপরন অনুগ্রহ করিয়া 
সরবস্তামি বণতন করুন। 

ফহ েহািাজ, র্যাহািা কমণত দুরট িজ্জ ুপ্রমব  কিাইয়া একরট ফোবাইমল প্রান্ত গুাঁরজয়া আহাি-রনদ্রা 
পারিমল বেথনুকার্যত সম্পন্ন করিবাি সেয়ও উক্ত ফোবাইমলি উপি ভাগ খ্ুাঁরটমত অথবা বৃদ্ধাগুরল 
িরলমত থারকমব এবং িারকমল সহমজ শুরনমত পাইমব না তাহািা ফেবু। 

ফহ িাজন, র্যাহািা পিীক্ষাি সেয় পরড়মত বরসয়া ঢুরলমব অথচ অন্য সেয় করম্পউটামিি সম্মমুখ্ 
রবস্ফারিত নয়মন জারগয়া িারত্র পাি করিমব তাহািাই ফেবু। 
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েহািাজ, র্যাহািা আপন আপন ছরব আপনাি নামেি পামশ্বত না টাঙাইয়া অমন্যি ও জগমতি র্যত 
উদ্ভট বস্তুি রচত্র রনজ নামেি সমগ লাগাইমব তাহািাই ফেবু। 

র্যাহািা রবনা রিধ্ায় নািীগণ পুরুষ নাে ও পুরুষগণ নািীি নাে ধ্ািণ করিয়া অমন্যি সরহত উদ্ভট 
সম্পকত স্থাপন করিমত উমদযাগী হইমব তাহািাই ফেবু। 

র্যাহািা ইংিারজ হিমে আপন োতভৃাষা গড়গড় করিয়া রলরখ্মব অথচ রনজ ভাষায় রলরখ্মত অজর 
বানান ভুল করিমব, র্যাহািা অরত সংরক্ষপ্ততে  মব্দ েমনাভাব প্রকা  করিমত রগয়া বামকযি  মব্দি 
বানামনি অমথতি রখ্চুরড় পাকাইমব, র্যাহািা রকছু  ব্দমক রভন্নামথত প্রকামে বযবহাি করিমব, ফর্যেন- 
কাহািও েৃতযু সংবাদ পাইমলও 'লাইক' করিমব, র্যাহািা ফক কামক কতবাি ফসই অথতহীন 'লাইক' 
করিল বা করিল না, তাহাি রহসাব িারখ্মব এবং ফসই কািমণ বন্ধুত্ব [সবাই বন্ধু এখ্ামন,  ত্রু বরলয়া 
রকছু নাই] প্রলরম্বত করিমব তাহািাই ফেবু।  

জনমেজয় করহমলন, ফহ েরুনপুগব! ফেবুরদমগি জয় হউক। 
অমগ্র  আিও  রববিণ দাও, আরে এই ফেবু রবষময় রব দ জারনমত বড় বযাকুলতা ফবাধ্ করিমতরছ।  

েহমষত, ইহা সম্পূণত এক নতুন  াস্ত্র র্যাহাি সরহত পূবতাপি সকল  ামস্ত্রি রকছু সাদৃে ও ববসাদৃে, 
উভয়ই আমছ। ফেবুগণ এই  াস্ত্র  ফবদ ফবদান্ত ফকািান বাইমবল রত্ররপটক গীতাি ন্যায় োন্য কমি। 
এই  ামস্ত্রি িচরয়তাি নাে – োকত জাকািবািগ। তমকত- জুকািবািগ। রতরন ফেবমুদি আিাধ্য। 
ঋরষতুলয। অরবলমম্ব েহরষত ফখ্তাব পাইমবন। ফদমব ফেবুগণ।  

 াস্ত্ররটি রবর িতা হল,  ব্দ ফর্য ব্রহ্ম ফসকথা সামহব ভালই অনুধ্াবন করিয়ামছন। তাি সমগ রতরন 
রচত্রমকও ব্রহ্ম বানাইয়ামছন। একবাি একরট জায়গায় রেক েত রনমক্ষপ করিমল বারজোত। সািা 
ব্রহ্মামণ্ড উহা েুহূমতত ফতজরিয় বস্তুি ন্যায় ছড়াইয়া পরড়মব। রহমিার ো হইমত েুকুরসো কাহামকও 
ছারড়মব না । 

 
 
 
 
 
 
 
HOME 



21 
 

গল্প 
 

স্থামন অস্থামন 
প্রদীপ সিকাি 
 

 
 
 
প্রচণ্ড েড় োথায় অংশু বাস ফথমক নােল। এ অঞ্চমলি োনুষ এটামক বাস না বমল কৃষ্ণ রসং-এি 
েুরড়ি রটন বমল। র্যানরটি হতা াি জন্য, নারক িাক্ষমসি েত র্যাত্রী ফগলাি জন্য; রবষয়রট িযথতক। 
তমব দূি সীোন্ত গ্রামেি জন্য কৃষ্ণ রসং আি বনোলীি েিেমি বাস দুরটই সুপাি রিলাক্স।  হিেুমখ্া 
েুমট-েজুমিি কামছ খ্ুব আপন। একোত্র ভিসাও বমট। অমনমক একটু সুবযবস্থা পাবাি জন্য োরলক 
কাে ড্রাইভািমক খ্ারতি কমি। সুমর্যাগ ফপমলই চা, খ্াস্তা রবস্কুট বা কুরকজ খ্াইময় খ্ারতি জোয়। 
এও খ্ুব করেন কাজ। কৃষ্ণ রসং, বনোলী সবসেয় দা তরনমকি েত ভাব ধ্মি থামক। ‘ফসবারহ পিে 
ধ্েত’, একদে রনরলতপ্ত। শুধ্ু উপাস্য বাসরটি চািপাম  ফচাখ্ বুলায়। কখ্নও আবাি র্যন্ত্রর্যানরটি র্যখ্ন 
তখ্ন জ্বালাতমন রখ্টরখ্মট হময় থামক। রস্টয়ারিং ফছমড় লাে রদময় োরটমত নােমলই েমন হয়, 
এইোত্র িগচটা রগরন্নি সামথ তুেলু খ্টাখ্রট কমি  ি ফছমড়মছ। অংশু ফকামনারদনও তামদি েন 
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ফর্যাগামনাি ফচিা কমি না। আজমকই ফবাধ্হয় প্রথে রসমট বমস আসমত পািল। ফস আজ অসেময় 
রেমিমছ। 
বৃরিি ফতজ আিও ফবমড় ফগমছ। চারিরদমক োপসা। বাসরট অংশুমদি ওোনাোি জায়গা ফথমক আিও 
প্রায় ফদড় োলতং আমগ নারেময় রদময়মছ। বৃরিি ফোাঁটায় ফচামখ্েুমখ্ িীরতেমতা রঢল খ্াওয়াি েমতা 
বযথা লাগমছ। ফব  কতকটা হাাঁটাি পি তাি গ্রামেি িাস্তা – রেক িাস্তা নয়, ফোটামসাটা একটা 
আলপথ। ফসখ্ান ফথমক আমিা দুই রকমলারেটাি। বৃরি ব তাি েমতা গাময়ি চােড়াি ফভতি রবাঁমধ্ 
র্যামে। অংশু বৃরিকাতি গরুবাছুমিি েমতা োথা গুাঁমজ ফদৌমড়ি েমতা হাাঁটমছ। েুষলধ্ামি বৃরিি 
কািমণ আজ ঢালাইময়ি কাজ বন্ধ, ফপমে্টও বন্ধ। ফবলা থাকমতই  ূন্য হামত রেিমত হমে। 
সাধ্ািণত সগীমদি সামথ ফ ষ বামস বাদুিমোলা হময় ফেমি ফস। রদমনি রুরজটাও হামত থামক। 
আজমকই বকুল বমলরছল, ফদাকারন সাে সাে জারনময় রদময়মছ – গত সপ্তামহি টাকা পরিষ্কাি না 
কিমল আি এক পয়সাি রজরনসও ফদমবনা। রভজমত রভজমত োণ্ডায় অংশুি  িীমি কাাঁপন ধ্মি 
ফগমছ। রকন্তু ফদাকারনি কথাটা েমন পড়মতই তাি কানদুমটা আস্বাভারবক গিে হময় ওমে।  মি ফর্য 
আজ এক েুমোও চাল ফনই, ফসটা সকামল হাাঁরড়মত বকুমলি হাতা নাড়াি সতকততামতই আাঁচ কিমত 
ফপমিরছল। বকুল এ ফবলাও ঢকঢক কমি জল রগমল ফপট ভিামব ? দুঃরশ্চন্তায় তাি োথা  ুিমছ।  
বৃরিমত রভমজ রভমজ অংশুি খ্সখ্মস ধ্ূসি পাময়ি পাতাগুমলা ফর্যন ছলে ফছমড় নতনু হময় উমেমছ। 
এত েকেমক েযাকাম  পা ফদমখ্ রনমজই চেমক উমেমছ। িামি িামি  ুিমত  ুিমত তাি শুধ্ু 
পাগুমলাই নয়, ফগাটা  িীি, জীবন – সবটাই রববণত। পাগুমলাি রদমক তারকময় হাাঁটমত অংশুি ফব  
ভামলা লাগমছ। হািামনা ধ্ন রেমি পাওয়া। ফচামখ্ি রভমজ পাতায় অতীত-িৃরত আি স্বমপ্নি ছরব 
ফভমস উেমছ। ব  ব ফথমক চাকরিি বয়স উিীণত হময় র্যাওয়া পর্যতন্ত অম্ল-েধ্ুি এক পবত। 
ফসাাঁ-মসাাঁ কমি রটলাি লাল জল ঢালু জরেি রদমক নােমছ। জো জমল জরে-িাস্তা প্রায় একাকাি। 
রবষাদেয় েেতায় অংশুও িুমব ফগমছ। চলাি গরত অমনকটা েন্থি। োথা গুাঁমজ হাাঁটাি ভরগমত েমন 
হয় একামলি ফকানও বযথত পর্যতটক কামলা কুচকুমচ রপমচি িাস্তায় পাময়ি ছাপ এাঁমক এাঁমক সােমন 
এমগামে। অংশু হোৎ চেমক দুপা রপরছময় ফগল। অন্যেনস্কতায় রকছ ু বুমে উেমত পামিরন। এ 
অঞ্চমল োমে োমে রবিাট আকরৃতি দাাঁড়া , েয়াল-সামপি সাক্ষাৎ ফেমল। ফ াি কাটমতই ফদমখ্ 
প্রকাণ্ড এক ফ াল োছ  িীি-মলজ বাাঁরকময় বাাঁরকময় সিীসৃমপি েমতা রপমচি িাস্তা পাি হমে। এ 
এক অসম্ভব বযাপাি। এই অস্থামন এটা এমলা কী কমি ? আম পাম  োছ বসবাস কিাি েমতা 
ফকান জলাই ফতা ফনই। সকামল র্যাওয়াি সেয়ও ফদমখ্মছ খ্টখ্মট োমে ছাগমলিা খ্ুাঁমট খ্ুাঁমট  াস 
খ্ামে। চািরদমক ফতা শুধ্ ুরটলাি গড়ামনা জল। অংশু হামতি ফছাঁড়া চপ্পলগুমলা ছুাঁমড় ফেমল অরত 
কমি কসিৎ কমি ফ ামলি  াড় দুহামত ফচমপ ধ্িল। পিক্ষমণ তাি েমন পড়ল; বযাটামক বধ্ কমি 
নয়, জযান্ত রনময় ফর্যমত পািমল বকুলমক তাক লারগময় ফদয়া র্যামব। ফলমজি কময়কটা জতুসই আ ামত 
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অংশুি করি প্রায় অব  হময় র্যাওয়াি েমতা।  ক্ত বন্য লতাি নাকা পিামনা রব াল ফ াল োছ 
অংশুি হামত ফোলামনা। অংশুি চলাি গরত আবাি অমনক ফবমড় ফগমছ। োমেোমেই ফজাি োাঁকুরন 
রদময় লযাজায় এেন চারি োিমছ; অংশু ফবসাোল হময় র্যায়। 
ক্রোগত রভমজ অংশুি োণ্ডায় জোট ফচায়ামল, বদ্ধ েুমখ্ি অভযন্তমিও একটা স্বাদু তিল িস ভমি 
উেমছ। আদা, ফপাঁয়াজ, রজিাবাটা রদময় ফতল-নকময়ি েমতা োময়ি হামতি ফ াল োমছি কুরট ভাজা 
– আঃ অেতৃ! বকুল রক ফসিকে িান্না কিমত পািমব ? তা পিখ্ কিাি ফকানও সুমর্যাগই ফতা হয় 
রন। রবময়ি পি ফথমক  াক-লতাপাতা ছাড়া ফকামনারদন িান্নাি রক ফতেন ফকানও ভাল ফজাগাড়পত্র 
রদমত ফপমিমছ ?  
রতনোমসি োথায় প্রথে সন্তানটা র্যখ্ন নি হময় ফগল, অমনক ধ্ািমদনা কমি িাক্তাি ফদরখ্ময়রছল। 
িাক্তামিি ফদওয়া খ্াবাি-দাবামিি েদত অংশুি কামছ িাজসূয় র্যমজ্ঞি েমতা।  
‘ফর্য পরিোন িক্তস্বল্পতা। োছ-োংস-রিমেি রদমক একটু েুাঁকুন। নইমল সন্তান ফটকামনা দায় হমব’। 
 
োছটা োমে োমে এেন োাঁকুরন রদমে, েমন হমে েমন হমে অংশুি দান হাতটা কাাঁধ্ ফথমক রছাঁমড় 
রনময় পালামব। অংশুি েমন িাক্তামিি েদতপূিমণি অসােমথতযি দুঃখ্ দূি কিমত বকুল প্রায়  
তারেমলযি সুমি বলত, ‘িাখ্ ফতাোি িাক্তামিি েমদতি কথা। একজন বলমবন োস-োংস-রিে-
দুমধ্ি রদমক েুাঁকুন, আমিকজন বলমব সজমন পাতাি িস খ্ান – দুমধ্ি সোন। কলরে াক, কলাি 
ফোচা, ফথাি খ্ান – েুল আব আয়িন। আমগ আরেষ-রনিারেমষি রবতকত ফ ষ ফহাক, পমি িাক্তামিি 
েদত রনময় ভাবা র্যামব’। 
ক্রোগত  িীি োাঁকামত োাঁকামত আি হাাঁ কমি থাকমত থাকমত োছরট ফর্যন রনমস্তজ হময় পড়ল। 
অংশু ভাবমছ, না, বযাটাি দে েুমিামল চলমব না। একদে জলজযান্ত প্রবল পিাক্রে োছ বকুমলি 
হামত তুমল রদমত হমব। ফলমজি চারট্ট ফখ্ময় বকুল কী কমি সােলায়, তা ফদখ্মত েজাি বযাপাি 
হমব। একটা উাঁচু জায়গাি সাোন্য গমতত পরিষ্কাি টলটমল জল জমে আমছ। এখ্ান ফথমক ছুমট 
পালামনা সম্ভব হমব না। অংশু একটু দে ফনওয়াি জমন্য োছরটমক ফসই গমতত ছাড়ল। দী তক্ষণ হাাঁ 
কমি থাকা েুমখ্ি কপাটরট বন্ধ কিমতই ফবচািাি েুখ্ ফথমক কময়কবাি বদুবদু ফবরিময় পড়ল। 
তািপি একদে রনমস্তজ সটান  ান্তভামব পমড় থামক। অসহায় অবস্থাটা ফদমখ্ োছরটি উপি অংশুি 
ভীষণ োয়া পমড় ফগমছ। একেমন তারকময় থামক তাই। 
‘এমতা জল, জলা, নদী-ছড়া থাকমত এই িাঙাি িাস্তায় অস্থামন ফকন েিমত এরল ? ফতামদি ফতা 
আি কাজ খ্ুাঁজমত োনুমষি েমতা ফর্যখ্ামন ফসখ্ামন ফর্যমত হয় না ফর্য জায়গায়-অজায়গায় পমড় েিরব? 
’     
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োছরট আবািও বািকময়ক ফচায়াল ফনমড় েমুখ্ বদুবদু ছাড়ল। বৃরিি ফজাি অমনকটা কমে এমসমছ। 
িরঙন কাাঁমচি োমবতমলি েমতা লাল চকচমক োমছি ফচাখ্ দুমটাি রদমক তাকামতই অংশুি গা-টা 
ছেছে কমি উেল। আগুমনি েমতা লাল পারতহীন ফচাখ্ দুমটা ফর্যন তামক  াসামে, ‘চাাঁদু! ফতাোমক 
একবাি র্যরদ গভীি জমল নাগাল ফপতাে! অন্তত বমুকি দু-রতনরট পাাঁজি ফভমঙ গুাঁরড়ময় রদতাে।এখ্ন 
আোমক রনময় ফখ্লা কিছ ? ’ 
এেনই লাল ফগাল ফগাল দুমটা আগুমন ফচাখ্ একরদন অংশুমক ভয় ফদখ্ামত জ্বমল উমেরছল। পাড়াি 
তথাকরথত র্যুবমনতা িক্তচক্ষু কমি  ারসময়রছল, বকুমলি সমগ ফেি ফদখ্মত ফপমল ভুাঁরড় োাঁরসময় 
নদীমত ফেমল ফদমব। ফচাখ্ দুমটা ফ াল োমছি েমতাই এেন রবশ্রী রছল। অংশু একটু অন্যেনস্ক। 
ফসরদমনি ফজমদি কথাটা ফস ভাবমছ। বকুল কত দুঃসাহস ফদরখ্ময়রছল। 
‘গুণ্ডাটা কী বমলমছ ? আোি সামথ সম্পকত ছাড়মত হমব ? চল, এক্ষুরণ তাি বারড়ি সােমন রদময় 
 হমি র্যাব।’  
ফ াল োছটা ফলজ রদময় ফজাি চারি ফেমিমছ। ফগরিলাি েমতা অতরকতত হানা। জমলি ফজাি োপটায় 
অংশুি দুমচাখ্ বন্ধ হময় ফগমছ। ফচাখ্ ফথমক হাত সিামতই ফদমখ্ ফবচািা আবাি  ান্ত। েুখ্ রদময় 
একটু একট ুকমি খ্ারব খ্ামে। তমব অংশুি রদমক ভয়ঙ্কিভামব তারকময় আমছ। অংশু েমন েমন 
ভাবমছ, ফ াল গজাি জাতীয় োছগুমলা কুলীন সরদায়ভুক্ত নয় বমলই ফবাধ্হয় জান বড়  ক্ত। 
সহমজ কাবু হমত চায় না। কইোমছি জান ফতা আমিা  ক্ত। ফকমট কড়াইময়ি গিে ফতমল ছাড়মলও 
ফজমদ লাোমত থামক। হাি োনমত নািাজ। 
অংশু এেন হাি না োনা ফজদ ফদমখ্মছ বকুমলি বান্ধবী তাপসীি োরসি। রকছু কামেি ফর্যেন উমো 
আাঁ  থামক, ি যাাঁদায় পারল  কিা করেন, ফসইিকে। র্যুবমনতা েন্ত্রী হমবন বমল িব ওোয়, ওনামক 
এখ্ন আি কুরড়ময় ফখ্মত হয় না। হামতি বদ তও ফব  ফবমড় ফগমছ। ফসই লম্বা হামত বকুলমক ধ্িমত 
না ফপমি, র্যখ্ন অংশু-বকুমলি প্রাণনাম ি হুেরক চলমছ, তখ্ন এই োরস িক্তচক্ষুি সােমন রুমখ্ না 
দাাঁড়ামল বকুলমক পাওয়া রক সম্ভব হত ? 
আজমক ফকন জারন অংশুি শুধ্ ু িীিটাই নয়, বকুমলি জন্য তাি েনটাও ভীষণভামব রভমজ উমেমছ। 
অনাহাি, অধ্তাহাি, অপুরিি কািমণ প্রথে সন্তানরটমক র্যখ্ন পরৃথবীি আমলা ফদখ্ামত পািল না, স্বমপ্নি 
সব কুাঁরড় র্যখ্ন েড়মত শুরু কমিমছ, তািপমিও ফস েুমখ্ি হারসটামক কী কমি বাাঁরচময় িামখ্! অংশুি 
উপি তাি ফকানও অনুমর্যাগ ফনই, অরভোন ফনই। বিং উমো কথা বমল, ‘অংশু, ফতাোি জীবমন 
আরে র্যরদ না আসতাে, তাহমল ফতা ফতাোি েমতা ফেধ্াবীি জীবনটা এেন ছািখ্াি হত না!’ 
অবে অনুমর্যাগ কিমব ফকন ? বকুল ফতা ফদখ্মছ, অংশু কী না কিমছ! তাি কৃরতমত্বি একগাদা 
ছাড়পত্র রনময় ফস ফকাথায় না ফগমছ! বকুমলি প্রমচিাও রক কে ? তাি ফচময় কে ফর্যাগযতাি 
অমনমকিই রকছু একটা সংস্থান হময়মছ। তামদি টাকাভরতত েুরে আি ফপছমনি খ্ুাঁরট – দুমটাি একটাও 
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ফনই। কত পামত্র-অপামত্র  ুমিমছ, ফকাথাও রনদতয় সম্ভাষণ, ফকাথাও প্রতযা াি হাতছারন – এক 
একসেয় েমন হময়মছ, আ াি  ন ফেম  আকা  ভারি হময় উমেমছ, োথাি খ্বু কামছ ফনমে ফগমছ, 
তামদি রবশুষ্ক জীবমন বষতণ হমত আি ফবর  বারক ফনই। 
অংশু ফ ষ ই্টািরভউি জন্য ফর্যরদন ফপছমনি সারিমত দাাঁড়ামনা, ফসইরদনই বুেমত ফপমিমছ প্রতািণাি 
ফে  উধ্াও। তাি হামত েয়লা ফছাঁড়াোড়া ছাড়পত্রগুমলা ফদমখ্ অনুজ এক কেতপ্রাথতী দুঃখ্ কমি 
বমলরছল, ‘অংশুদা, সারটতরেমকটগুমলাি কী দ া কমিমছন ? ফলরেমন ান কিামত পািমলন না ?’ 
অংশুি েুমখ্ তারেমলযি হারস। ফখ্লা র ক্ষা, সাংস্কৃরতক জগমতি একগাদা ছাড়পত্র ফেমল ধ্মি 
বমলরছল, ভাই, এইগুমলাি আয়ু োত্র রতনোস। তািপি আোি িবল রিরগ্র হময় র্যামব। ফবকাি প্লাস 
ওভাি এজ ড্!’  
ফসরদন অন্যমদি সামথ অংশুও বাতাস কাাঁরপময় ফহমসরছল, তমব ফসটা রছল একধ্িমণি কান্না।  
 
অংশু োছ আি চপ্পমলি েমধ্য হাতটা একটু বদল কমি রনল। িানহামতি করিটা ফব  ধ্িা ধ্িা 
ফেকমছ। োছটা অমনকক্ষণ পি আমিকটা োাঁকুরন রদময় বুরেময় রদল ফস দেবাি পাত্র নয়। এই 
নাড়ানারড় তাি পছন্দ হমে না। অংশু এখ্ন তাি িানহামতি করিি জন্য ফবর ক্ষণ ভািী রকছু বইমত 
পামিনা। একরদন উপমি ইট ছুাঁমড় ফদবাি সেয় রেরস্ত্রি হাত ফথমক েসমক পমড় করিটা দারুণ জখ্ে 
হময়রছল। সেমবদনাি পরিবমতত রেকাদামিি গালেন্দ শুনমত হময়মছ, ‘আমগই বমলরছলাে, এইসব 
অধ্তর রক্ষত রদময় ফকানও কাজ হমব না। না হামলি না বীমজি। তখ্ন কত ফতাষামোদ – আোমক 
একটু সুমর্যাগ রদময় ফদখ্নু, আরে সব পারি। ফদখ্লাে ফতা পািাি রছরি।’  
ফসইরদনই অংশু প্রথে তাি রবদযা, বরুদ্ধ, ের্যতাদা সব থান ইমটি রনমচ চাপা রদময়রছল। বকুমলি কিটা 
তামক ফবাবা কমি রদময়মছ। ফকানও প্ররতবাদ কমিরন। তাি বততোন বাস্তব অবস্থাি সামথ দুমটা 
জগতমক ফকামনাভামবই ফেলামত পািরছল না। কমলমজ অধ্যাপক রপে চাপমড় বমলমছন,’অংশু, 
এইভামব চারলময় ফর্যমত পািমল ফতাোি িািা অমনক রকছুই সম্ভব।’ আি রেকাদাি ? রনষ্কেতা অপদাথত 
অংশু সমতযি ফকানও সংগরত খ্ুাঁমজ পায় রন।  
করিি বযথাটা আড়াল কিমত অংশু বকুলমক অমনক রেমথয কথা বমলরছল। আজকাল তামক অমনক 
জায়গায় রেমথযি আশ্রয় রনমত হয়। পরিরচত এলাকা ফছমড় অমনক দমূি কাজ খ্ুাঁজমত র্যায়। বারড়ি 
রেকানা, নাে সরেক বমল না। েজুমিি কাজ খ্ুাঁজমত ফগমল বমল স্কুমলি গরণ্ড ফপমিামত পামিরন। 
বকুলমক বমলমছ,  হমি খ্াতা ফলখ্াি কাজ কমি। প্রথে প্রথে রবছানায় এলামনা অবসন্ন  িীিটা 
ফদমখ্ বকুল ভ্রূ কুাঁচমক প্রশ্ন কিত, ‘খ্াতা ফলখ্া ফতা বমস বমস কাজ। তুরে এত িান্ত হময় পড় 
ফকন!’ এই সমন্দহমক রনময় বকুল ফবর দূি এমগামত সাহস পায় না। অংশু রক জামন ফর্য বকুল 
 হমি রটউ ারন কিমত র্যায় না, দুমটা বাসায় রেময়ি কাজ কমি ফস। অথচ অংশুমক বমলমছ তাি 
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বান্ধবী দুমটা রটউ ান ফজাগাড় কমি রদময়মছ। অভাব আি স্বভামবি রনকট-সম্পকত রনময় অংশুি ফকান 
োথাবযথাও ফনই, লজ্জাও ফনই। এই েুহূমতত সেস্ত েন জুমড় শুধ্ু আজমক বকুমলি উচ্ছ্বাসটা ফদখ্াি 
অমপক্ষা।  
র্যাই ফহাক, ফকান রবপরি ছাড়াই োছটা রনময় অংশু বারড়ি কাছাকারছ ফপৌাঁমছ ফগল। রেক কমিমছ 
আমগ ফথমক বকুলমক রকছু বলমব না। হোৎ চেমক ফদমব।  মি তখ্মনা তালা। বকুলও ফবরিময় 
র্যায়। এক তালাি দুই চারব। সাধ্ািণত বকুলই আমগ ফেমি। এইবাি অংশু রকছটুা দমে ফগল। 
বকুল  মি না থাকায় তাি প্রথে িাইমেক্সটাই নি হময় ফগল। বৃরিি জমন্য ফবাধ্হয় বকুমলি আসমত 
এত ফদিী। গত বষতাি আমগ ফথমকই বমল আসরছল, একটা ছাতা রকমন ফদমব। হময় ওমে রন। 
ফেময়মদি ছাতা ফতা শুধ্ ু ফিাদ-বৃরি ফথমক োথা বাাঁচামনা নয়, সেয়-অসেময় অমনক রকছু ফথমক 
আড়াল কমি। ঢালাইময়ি কাজটা না হওয়ায় আজমকি রুরজটাও োি ফখ্ল। আবাি একটা  াটরতমত 
পমড় ফগল। অরনরশ্চত কামজ প্রায়ই তামক এেন  াটরতমত পড়মত হয়। তমব র্যাই ফহাক, আগােী 
সপ্তামহি টাকাটা ফপমলই ফচাখ্েুখ্ বন্ধ কমি বকুলমক একটা ছাতা রকমন ফদমব। ছাতাটা থাকমল ফতা 
বকুল এতক্ষমণ চমল আসত। এত িাত হত না। পুরুষিা ফতা রভমজ রভমজও আসমত পামি। ফেময়িা 
রভজমল ফতা আবাি অমনমকি ফচামখ্ রবম ষ দ্রিবয হময় ওমে। বকুমলি লজ্জাটাও এেরনমতই সাধ্ািণ 
ফেময়মদি চাইমত একটু ফবর । পারলময় এমস রবময় কিাি পি অংশু একরদন বমলরছল, ‘এত লাজুক 
ফেময় দুঃসাহসী ফপ্ররেকা হয় কী কমি?’ 
‘ফর্য ব  মব ফতাোি সমগ আোি বন্ধতু্ব হময়রছল, তখ্ন রক লজ্জা জোবাি বয়স হময়রছল?’ 
‘র্যখ্ন বয়সটা ফপমল?’ 
‘রকছু না, পিুামনা সম্পমকতি শুধ্ু রূপান্তি  টল।’ 
 
োছটামক রনময় অংশু খ্বু েু রকমল পমড়মছ। এতবড় োছ  মি রজইময় িাখ্াি েমতা ফকান পাত্রই  
ফনই। ফ ষমে  একটা ভাঙা বড় কড়াইময় সাোন্য জল রদময় োছটামক বৃিাকামি ফিমখ্ কাে রদময় 
ফঢমক িামখ্। ফবচািা ফ াল এখ্ন আি নড়াচড়া কিমছনা। অংশু তাি রনমস্তজ অবস্থা ফদমখ্ রচরন্তত। 
বকুলমক ফবাধ্হয় আি জযান্ত ফদখ্ামনা সম্ভব হমবনা। আবাি ভামব, নারক ভড়ং ধ্মি বমস আমছ। 
আি ফ ষ লড়াই লড়াি জন্য দে রনমে।  
িামতি সমগ পা া রদময় অংশুি দুরশ্চন্তা বাড়মছ। না,  মি বমস আি অমপক্ষা কিা র্যায় না। বৃরি 
অমনকক্ষণ ফথমে ফগমছ। বকুল ফকামনারদন এত িাত কমি না। দুরশ্চন্তা অংশুি উমিগমক বারড়ময় 
তুলমছ। অমনক সিল অথচ রনহত রবশ্বামসি রনষ্ঠুি  টনা একসামথ অংশুি োথায় রভড় জোমে। 
ফলমকি জমল সরবতাি রনষ্প্প্রাণ  িীিটা আবাি তাি ফচামখ্ি সােমন ফভমস উেমছ। অংশু অজানা 
আ ঙ্কায় বকুলমক খ্ুাঁজমত উদভ্রামন্তি েমতা ফবরিময় পমড়। ফকাথায় খ্ুাঁজমব? ফস ফতা ফকানও রেকানা 



27 
 

জামন না। একজন োনুষমক ফতা আি বারড় বারড় ফখ্াাঁজা র্যায় না। রনমশ্চি হময় বমসও থাকা র্যায় 
না।  
 
অংশুি ফছাট্ট উমোমন জোট বাাঁধ্া অন্ধকাি। ফবাবা রনমস্তজ িাত চািপা  ফথমক র মি ধ্মিমছ। প্রকাণ্ড 
ফ াল োছরটি সািা  িীি বারল-কাদায় োখ্াোরখ্। ফচনা র্যায় না। তবু  াড়-মলজ বাাঁরকময় বাাঁরকময় 
জমলি ফখ্াাঁমজ বাাঁচাি আ ায় প্রাণপণ ফচিা কিমছ। অচলপ্রায়  িীিটা ফটমন ফটমন সােমনি রদমক 
অগ্রসি হমে। ফস রক তমব জমলি ফকানও রেকানা ফপময় ফগমছ? িাঙাি এ করেন জীবন ফথমক েুরক্ত 
ফপমত তাি প্রাণান্ত প্রয়াস।  
 
ফ ালটা তখ্মনা োথা ফলজ বাাঁরকময় বাাঁরকময় অংশুি উমোমনি সীোনা অরতক্রে কিাি জন্য প্রাণপণ 
ফচিা কিমছ।   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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গল্প 

বৃরিি আমগ  
ত রন ো হা জ িা 
 

 
 
র্যতক্ষণ ফদখ্া র্যায় তারকময়রছল ঋতজা। এবাি রেিমত  হমব। ইমে কিমল গ্লাস ফিামিি বাইমি 
ফথমক উাঁরকেুাঁরক োিমত পািমতা।  রকন্তু তাহমল আি রনমজমক ধ্মি িাখ্মত পািমতা না ফস। ভীষণ 
কান্না পারেল ফর্য। অভীক আজ রেমি র্যামে। এই কটা রদন রক ফর্য ফ ামিি েমধ্য ফকমট ফগল। 
সােমনি টযারক্সটায় উমে পমড় তাড়াতারড়।  
 
কতরদন বামদ ফদখ্া তামদি। ফসই রত্র  বছি আমগ কমলজ জীবমনি পি এতরদন বামদ। অভীক 
কলকাতায়  আসমছ কামজ। তাই  ফদখ্া কিাি কথা বমলরছল। োেবাজাি ফেমরাি ফগমটি সােমন। 
 
একটু ফদিীই হময় ফগরছল ঋতজাি। হন্তদন্ত হময় ফেমরা ফথমক ফনমে ফহাঁমট এমস েুটপামতি একমকামণ 
অমপক্ষািত অভীকমক এতরদন বামদ ফদমখ্ বমুকি ফভতিটা ফকেন ফর্যন কমি উমেরছল তাি। আমবমগ 
এরগময় এমস  হাতটা ধ্মিরছল। এই ফসই হাত র্যা ফস ধ্মি চলমত ফচময়রছল সািাজীবন। 
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ফিািুমি এতক্ষণ দাাঁরড়ময় লাল লাগমছ েুখ্খ্ানা। আমিা োয়া লাগরছল তাি জন্য।  
হাত ধ্মি রহড় রহড় কমি টানমত টানমত ঋতজা বলমলা, চল ফতা একট ুছায়ায় ফকাথাও দাাঁড়াই। 
ভীষণ ফ মে ফগরছস। 
রনমজমক এমকবামি ঋতজাি হামত সম্পূণত ফছমড় রদময়মছ আজ অভীক। বলল, চল ফকাথায় রনময় 
র্যারব। 
-- রক্ষমদ ফপময়মছ ফতাি ? বমলরছরল রেরিদই আি পান্তুয়া খ্ারব। আয় ফদরখ্ ফকাথায় ভামলা পাই। 
-- রক ফর্য ভামলা লাগমছ ফতাি হাত ধ্মি ফর্যমত। আমগ োরটি ভাাঁমড় চা খ্াব তািপমি রেরি। 
লজ্জা ফপময় হাতটা ফছমড় ফদয় ঋতজা। সরতয ফখ্য়ালই রছল না এতক্ষণ হাতটা ধ্মি আমছ ফস। 
 
চা ফখ্ময় রসগামিট ধ্িামলা অভীক।   
   
-- তািপি কুট্টুস রক খ্বি বল? 
-- রক আি ফদখ্মতই ফতা পারেস। 
-- রক সুন্দি আরছস ফি এখ্মনা। ফতাি েুলমকা লরুচি েমতা গাল টা একবাি রটপমত ইমে কিমছ 
গুরু। 
-- চুপ কি ফবর  োজলারে করিস না। 
-- ফকমনা বস, আরে রক ফতাি ফকউ নই? 
 
ভারি অবুে প্রশ্ন। ঋতজা তাকায় অভীমকি রদমক। আইমনি রহমসরব ফচাখ্  রক হৃদময়ি সম্পকতমক 
ফকামনারদন পািা রদময়মছ নারক? তবু সহন ীল হৃদয় েুচরক ফহমসমছ বাি বাি। কািণ ফস জামন 
তাি রজৎ ভারি অমো  আি অনন্ত। ফসখ্ামন আইমনি ফদোক চমল না। 
ফক বুেমব এই দুই আপাত ফপ্রৌঢ় দুই নািীপুরুমষি োমে লুরকময় থাকা রকম ািরকম ািীমক? রক 
ভীষণ আমবমগ ফর্য তাি জরড়ময় ধ্িমত ইমে কিমছ আজ অভীকমক। এি েমধ্য ফর্য ফকাথাও ফকামনা 
ফর্যৌনতা ফনই, কলঙ্ক ফনই, শুধ্ু আমছ আমবমগি বরহ:প্রকা । ফসটা ফকন বেুমব না এই সোজ।  
ফদখ্া হমল ো র্যরদ জরড়ময় ধ্িমত পামি তাি সন্তানমক, ভাইমবানমক, আজ অভীক তাি ফকামনা 
েরহলাবন্ধু হমল ফতা ফকামনা কুণ্ঠা বা রবরধ্রনমষধ্ থাকমতা না। তমব ফকন? সবসেয় নািীপরুুমষি 
সম্পকতটামক এেন রটরপকযাল িযাম্প ফেমি ফদওয়া হয় ফকন? 
 
রেরি খ্াওয়া হময় ফগমল বযাগ ফথমক জমলি ফবাতল বাি কমি ফদয় ঋতজা।  ফখ্মত রগময় ফোাঁমটি 
ফকামণ এক টুকমিা রেরি ফলমগ আমছ অভীমকি। রুোল রদময় আচেকা েুমছ ফদয় ফস।  
ফচাখ্টা রক গভীি হময় আমস অভীমকি? 
 
-- চল টানারিক্সা চড়রব? বাগবাজাি  ামট র্যারব?  
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.টযারক্স পাকত সাকতাস ফ্লাইওভাি ক্র  কিমলা। ফোবাইলটা ফবমজ উেমলা। 
 
-- ফচক ইন কমি ফগরছ ফি ফোটু। ভামলা থারকস। আবাি আসমবা। এবাি এমস দুজমন আমিা 
ফবর ক্ষণ কাটামবা। দূমি ফকাথাও ফবড়ামত র্যাব। আউরাে  ামট ফ াড়াি গারড়মত চড়ব আি 
রভমটারিয়াি সােমন েুচকা খ্াব। 
 
এবাি আি ফচামখ্ি জল বাাঁধ্ োনমলা না। কতরদন ধ্মি ফতা থারেময় ফিমখ্মছ। আজ না হয় একটু 
বময়ই র্যাক না, ক্ষরত রক? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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গল্প 
 
ফজরলরে                   
সদানন্দ রসংহ 
 

 
 
সােমন সমেন সেুদ্র। বারলি ওপি ফসৌ ফখ্লা কিরছল। বৃতা ফছাট ফছাট রেনুক কুমড়ারেল। বারল 
এখ্মনা তপ্ত হময় ওমেরন। গজতনিত সেুমদ্রি ফঢউগুরল  ফছাট হমত হমত  তীমি আছমড় পড়মছ। পো 
আি আরে কাছাকারছ বমস ফসৌ আি বৃতাি রদমক তীক্ষ্ণ দৃরি িাখ্রছলাে। ফঢউময়ি জল আোমদি 
স্প ত কিমত পািরছল না। অথচ গতকাল রবমকমল সেুমদ্রি জল আোমদি এই জায়গা ছারড়ময় 
অমনকদূি এরগময় রগময়রছল। 
বৃতামক আমিা এরগময় ফর্যমত ফদমখ্ পো ফচাঁরচময় বলল, বৃতা, আি দূমি র্যাস না। 
 
বাবা রকন্তু বমলরছমলন, রক হমব আি সুেুদ্র ফদমখ্ ! আরে উিি রদময়রছলাে, অমনক রকছু। এই 
অমনক রকছু ফর্য রক ফসটা বাবা আোমক আি রজমজ্ঞস কমিন রন বা আরেও বরল রন। আরে জারন 
বাবা ফকানরদন সেুদ্র ফদমখ্ন রন এবং হয়ত বৃদ্ধ বয়মস সেুদ্র ফদখ্াি আি সাধ্ও ফনই।  
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আরেও একজন ছামপাষা োনুষ। রকন্তু স্বপ্ন ফদরখ্ অমনক। স্বমপ্নি সেুদ্র আোমক অমনকবাি 
ভারসময়মছ। সেুদ্র ফর্যন আোমক ফন াি েত টানমতা। সেুমদ্রি ফঢউ, ফঢউময়ি গজতন, বালুকািার , 
বালুকাির ি ওপি ফঢউময়ি আসা র্যাওয়া ইতযারদ সব আোমক আকষতণ কমি ফর্যত। 
হয়মতা অমদখ্া সব রকছুি ওপি আকষতণটা সবািই। রবম ষ কমি সেুমদ্রি। সেুমদ্রি কথা বলমতই 
পো এক পাময় খ্াড়া। তািপি একরদন পরিকল্পনা েত এক বছমিি ফছমল ফসৌ আি পাাঁচ বছমিি 
ফেময় বৃতামক রনময় আেিা ফবরিময় পমড়রছলাে। 
 
ফসৌ বমস ফখ্লরছল। এবাি ফস উমে দাাঁড়াল। আি বারলি ওপি ফদৌমড়ামত ফদৌমড়ামত পমড় ফগল। 
সমগ সমগই উমে দাাঁরড়ময় ওি রদরদি রদমক ফদৌমড় ফগল। 
পো আবাি ফচাঁচাল, বৃতা, ভাইমক ধ্মি িারখ্স। ছারড়স না। 
সেুমদ্রি তীমি অমনক োনুষ একা বা সগীসহ বমস  িময়মছ। এমদি েমধ্য অমনমকই সাদা চােড়াি 
রবমদ ী োনুষ। পুিীি চক্রতীথত ফিামিি এই সেুদ্র বসকমত বহ-হম াড় ফনই স্বমগতািাি সেুদ্র বসকমতি 
েত। এরদক ওরদক ছরড়ময় রছরটময় রনজতনতাসহ বসা র্যায়। 
এমসরছলাে ভুবমনশ্বি হময়। ওখ্ামন একরদন ফথমক উদয়রগরি,খ্ণ্ডরগরি,নন্দনকানন ইতযারদ 
জায়গাগুরল ফদমখ্ রনময় পুিীমত এমস চক্রতীথত ফিামিি এক ফহামটমল দ রদমনি জন্য একটা  ি 
রনময়রছলাে। ইমে রছল প্রাণভমি সেদু্র ফদখ্মবা, সেুদ্রস্নান কিমবা, বারলি ওপি অমনকদূি ফহাঁমট 
র্যামবা। এি েমধ্য একরদন ফগলাে ফকাণািক, আমিকরদন পিুী দ তন। তািপি শুধ্ু সেদু্র আি সেুদ্র। 
প্রথে প্রথে খ্ুব ভামলা লাগত। বারলি ওপি ফঢউময়ি সামথ পা া রদময় বািবাি ফদৌমড় ফগরছ 
আেিা। প্ররতরদন সেুদ্রস্নান কমিরছ এক উচ্ছ্বাস রনময়। সেুমদ্রি তীমি তীমি বারলি ওপি রদময় ফহাঁমট 
ফগরছ অমনক দূমি। রকন্তু চাি-পাাঁচরদন পি েমন হল হাাঁটমত হাাঁটমত আেিা ফর্যন একটু িান্ত হময় 
পমড়রছ। আমিা এক-দুরদন র্যাবাি পি বুেমত পািলাে আেিা সরতযই এখ্ন িান্ত। সেুদ্র ফর্যন ধ্ীমি 
ধ্ীমি আোমদি গ্রাস কিরছল। ক্রমে ক্রমে একসেয় আোি েমন হল ফঢউময়ি গজতন ফর্যন েমড়ি 
হুঙ্কাি। বুেমত পািলাে কামছ থাকমত থাকমত একসেয় সবরকছুি গুরুত্ব একরদন কমে র্যায়। রব াল 
ফকান রজরনষমকও ক্ষদু্র বমল েমন হয়। 
হামত ফকান কাজ ফনই তাই প্রাতিা  ফসমি ফহামটল ফথমক ফবি হময় সেুমদ্রি রদমক আবাি চমলরছ। 
সেুমদ্রি তীমি বসাই এখ্ন আোমদি কাজ। ফহামটমলি আোমদি পাম ি রুমেি জােতান ভদ্রেরহলা 
গুি েরণতং বমল এরগময় চমল ফগমলন।  
বারলি ওপি বমস পড়লাে। ফছমল-মেময়ি সমগ পোও রেনুক কুমড়ামত ফলমগ ফগমছ। বাইমনাকুলাি 
ফবি কমি আরে চারিরদক ফদখ্মত লাগলাে। এক জায়গায় ফদখ্মত ফপলাে রবরকরন পমি এক 
রবমদর নী শুময় আমছ। রবমদর নীি  িীমিি ফখ্ালা অং গুরল পরিষ্কাি ফদখ্মত পারে। বাইমনাকুলাি 
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ফথমক ফচাখ্ সিামতই ফদরখ্ পো আোমক লক্ষ কিমছ। আরে আবাি অন্যরদমক ফদখ্মত লাগলাে। 
এইসেয় আরে ফদখ্লাে একটা রবমদ ী ফলাক সেুমদ্র নােমছ। আমস্ত আমস্ত ফলাকটা হাাঁটজুল, তািপি 
ফকােিজল, ফ মষ বুকজমল ফনমে একটা োাঁপ রদময় সেুমদ্রি রদমক সাাঁতমি এমগামত থামক। রকছুক্ষণ 
পি ফদখ্লাে িুব ফেমি ফঢউ কারটময় ফলাকটা সেুমদ্রি অমনক োমে চমল ফগমছ। একসেয় সেুমদ্রি 
োমে আরে তামক হারিময় ফেললাে। বাইমনাকুলাি রদময় তন্ন তন্ন কমি খ্ুাঁমজও তামক ফদখ্মত 
ফপলােনা। তমব আরে রনরশ্চত রছলাে ফলাকরট রকছুক্ষণ বামদই তীমি রেমি আসমব। আমগও আরে 
ফদমখ্রছ কময়কজন রবমদ ী ফলাকমক সাাঁতাি ফকমট এরগময় ফগমছ এবং পমি আবাি রেমি এমসমছ। 
ফলাকগুরলি কামছ এটা একটা ফখ্লাি েতন।  
আরে অমপক্ষা কিমত লাগলাে ফলাকরট কখ্ন রেমি আসমব। এবাি রকন্তু অমনকক্ষণ হময় ফগল, 
ফলাকরট রেমিই আসমছ না। োোয় রচন্তা এল, িমুব র্যায় রন ফতা ? এইসেয় আরে ফদখ্লাে ফলাকটা 
ফঢউময়ি োথায় নাচমত নাচমত রেমি আসমছ। তীমি এমসই ও বারলি ওপি রচৎ হময় শুময় পড়ল।  
 
আগােীকাল চমল র্যামবা। র্যাবাি আমগ রবমদ ী ফলাকগুরলি েত একবাি ওভামব সাাঁতাি কাটাি 
ফন ায় আোমক ভীষণভামব ফপময় বসল। বাইমনাকুলামি ফদমখ্ ফদমখ্ আরে ওমদি ফটকরনকটা র মখ্ 
ফেমলরছ। তাছাড়া আরে ভামলাই সাাঁতাি জারন। িুব রদময় রদময় ফঢউ কারটময় সেমুদ্রি োমে চমল 
র্যামবা, তািপি ফঢউময়ি োথায় নাচমত নাচমত আবাি তীমি রেমি আসমবা। ফকান অসুরবমধ্ই হওয়াি 
কথা নয়।  
স্নামনি জমন্য প্রস্তুত হময়ই ফবরিময়রছলাে। জাোকাপড় খ্ুমল ফেললাে। গাময় আোি শুধ্ুোত্র একটা 
সটত পযা্ট। আোি রদমক ফচময় পো বলল, ফবর  দূমি ফর্যও না রকন্তু। 
আোমক সেমুদ্রি রদমক এমগামত ফদমখ্ বৃতা ভাইমক রনময় ফদৌমড় এমস বলল, বাবা আরেও র্যামবা। 
বললাে, ফতািা এখ্ন োময়ি কামছ বস। আরে রকছুক্ষণ পমি রনময় র্যামবা ফতামদি।  
আরে ধ্ীমি ধ্ীমি সেমুদ্রি জমল নােমত লাগলাে। ফছাট ফছাট ফঢউগুরল লাে ফেমি পাি হলাে। 
একটা বড় ফঢউ এমল আরে িবু রদময় কারটময় ফগলাে। আবাি আমিকটা ফঢউ এমল আমগি েত 
িুব রদময় কারটময় ফগলাে। এইভামব ফঢউ কারটময় কারটময় আরে সেুমদ্রি রদমক ফর্যমত থাকলাে। 
একটা ফখ্লাি ফন ায় ফর্যন আোমক ফপময় বসল। েমন হল, কত সহজ এই ফখ্লা। আরে সেমুদ্রি 
রদমক ফর্যমতই থাকলাে।  
হোৎ আোি ফখ্য়াল হল, আোি চারিরদক র মি শুধ্ু ফঢউ আি ফঢউ। িার  িার  ফঢউ। সেুমদ্রি 
পাি আি আোি নজমি এমলা না। পািটা ফর্য ফকানরদমক আরে বুেমতই পািলাে না। চারিরদমক 
সেুমদ্রি ভয়ংকি গজতন। এরি োমে একটা ক্ষীণ কণ্ঠ কামন আমস, বা-বা। আওয়াজটা ফর্য ফকানরদক 
ফথমক আসমছ বুেমতই পািলাে না। আরে একট ুভয় ফপময় ফগলাে। সেুমদ্রি রব ালতাি োমে এক 
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খ্ড়কুমটাি েত খ্ারব ফখ্মত লাগলাে। ফর্যন এক েৃতযু গহ্বমি আটমক ফগরছ। সাহার্যয কিাি ফকউ 
ফনই। ফঢউময়ি োমে আরে ভাসরছ আি িুব রদরে। আবাি ভাসরছ। আবাি ক্ষীণ কণ্ঠ কামন এমলা, 
বা-বা। বুেমত পািলাে, বৃতা আোমক িাকমছ। েুমটা হময় র্যাওয়া ফবলুমনি েত আোি দে আমস্ত 
আমস্ত েুরিময় আসরছল।  
এইসেয় একটা ফজরলরে  ফর্যন আোি রদমক ফতমড় এমলা। আরে তাই হোৎ ফঢউময়ি োথায় একটা 
লাে রদলাে। ফঢউ আোমক আছমড় ফেলল। রকছু ফনানা জল আোি ফপমট চমল ফগল। আমিকটা 
ফঢউ এল। আবাি আরে ফঢউময়ি োথায় লাে রদলাে। আরে আবাি আছমড় পড়লাে। এইভামব 
চলাি পি রকছুক্ষমণি েমধ্যই সেুমদ্রি তীি আোি নজমি এল। আরে আবাি ফঢউময়ি োথায় লাে 
রদলাে। 
ফ মষ আরে বারলি ওপি আছমড় পড়লাে। আরে আমস্ত আমস্ত উমে দাাঁড়ালাে। পো,বতৃা আি ফসৌ 
দাাঁরড়ময় আমছ। আরে ওমদি কামছ রগময় বারলি ওপি রচৎ হময় শুময় পড়লাে। ভীষণ িান্ত লাগরছল। 
পোি ফচামখ্-েুমখ্ উৎকণ্ঠাি রচি পরিষ্কাি ফদখ্া র্যারেল। পো িাগত স্বমি বলল, ফতাোমক আি 
ফদখ্াই র্যারেল না; আোমদি ফর্য রক রচন্তা হরেল। ফকন তুরে এমতা দূমি ফগমল ? ফতাোি রকছ ুহমল 
আেিা রক কিমত পািতাে ? আোমদি অবস্থা রক হত তখ্ন ? 
আরে উমে বসলাে। ফসৌ আি বৃতামক একটু আদি কিলাে। তািপি একট ু হাাঁপামত হাাঁপামত 
বললাে, জান পো, আরে এতক্ষণ একটা পাগলারেি ফখ্লায় ফেমত উমেরছলাে। আি ফর্য ফখ্লামত 
হাি-রজৎ ফনই ফস ফখ্লাি ফকান েূলযও ফনই। শুধ্ ুশুধ্ ুরনমজমক কি ফদওয়া। এভামব আরে ফকানরদন 
সেুমদ্র নােব না, তুরে ফদমখ্া।  
বৃতা এইসেয় হোৎ একট ুফচাঁরচময় উেমলা, বাবা ফতাোি রপমে একটা স্টাি ফলমগ আমছ !  
সমগ সমগই পো বলল, ফদরখ্ ফদরখ্। তাই ফতা, একটা ফজরলরে  েমন হমে। তমব েতৃ। 
আরে ফব  অবাক হলাে, েৃত ফজরলরে  !  
আরে রেক বমুে উেমতই পািলাে না ওটা ফকামেমক এল। আোি রপমে একটা েিা ফজরলরে  ! 
আোি গা-টা র ন র ন কমি উেল। ফকাথায় ফর্যন পমড়রছলাে, ফজরলরে  নারক রবষাক্ত। এই রবষ 
রক এখ্ন আোি  িীমি ঢুমক র্যামে ? উমে দাাঁরড়ময় আরে ফদৌমড় আবাি সেুমদ্র োাঁপ রদলাে।    
 
 
 
 
 
HOME 
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গল্প 
 
জল 
য়েুমলম্বে ইমবােচা 
(েরণপুরি ফথমক অনুবাদঃ সদানন্দ রসংহ) 
 

 
 
কমতাকাল ধ্মি তৃষ্ণাতত আরে। জল ফকাথায় পাই ? এমতাবড়  হমি ফভতমি আরে রক জল পামবা 
না ? রক ফর্য করি! 
োথাি ওপি সূর্যত জ্বলমছ। সািা  হি জুমড় আগুমনি হল্কা। বৃহৎ উচ্চ অট্টারলকাি ওপি ফথমক ফনমে 
আসা আমলামত ফচাখ্ ধ্াাঁরধ্ময় র্যায়। এমতা বড় িাস্তায় রকছুক্ষমণি জন্যও পা িাখ্াি জায়গা ফনই! 
অজর গারড় হুস্ হুস্ কমি চমল র্যামে। এমতা ফজামি হাাঁটরছ আরে, তবু েমন হয় আরে ফর্যন এমগামতই 
পািরছ না। ফের মনি তীব্র  ব্দ কামন ঢুমক পশুমদি জান্তব রচৎকাি হময় ফবরিময় র্যামে। চারিরদক 
ফথমক ছুমট আসা তীক্ষ্ণ আমলামত ফচাখ্ ধ্াাঁরধ্ময় র্যামে। ভামলা কমি ফচাখ্ খ্ুলমতই পািরছ না। 
জল, একটু জল ফকাথায় পাই ? 
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ফলাকগুরল সব ছুমট চলমছ। এমতা উিাপ, সমূর্যতি এমতা ফতজ – ফকামনারদমক তামদি ফখ্য়াল ফনই। 
তামদি ফর্যন কারুিই ফতিা ফনই। রকন্তু আরে ফর্য ফকাথায় জল পাই ? 
ফসঞ্চুরি স্টযা্িািত ফহামটমল আরে ঢুমক পরড় এবং একটা ফকরবমন বমস পরড়। একজন বয় এমস 
আোমক রজমজ্ঞস কমি, বলুন স্যাি। 
-- এক গ্লাস জল দাও শুধ্ু।  
-- শুধ্ু জল ? স্যাি ওটা রক ফেনুমত আমছ ? 
-- ফনই। 
-- তাহমল কী ফদমবা ? 
-- র্যা খ্ুর  দাও। চা, করে, ফস্কায়া  র্যা আমছ সব দাও।  
-- সব ফদমবা ? 
-- দাও।  
তািপি আরে চা, করে, ফস্কায়া , জুস – অমনক রকছুই ফখ্ময় ফবরিময় আরস। তবু আোি ফতিা 
আি র্যায় না। আবাি চক্কি রদমত থারক িাস্তায় িাস্তায়। জমলি খ্ুাঁমজ। ফতিা ফবমড়ই চমল। হাাঁটমত 
হাাঁটমত আোি নজমি পমড়, এযামপামলা ফিস্তিাাঁি রদমক। ফভতমি ঢুমক আরে আবাি ফকরবমন রগময় 
বরস। অিতাি রনমত আসা ফলাকরটমক বরল জল দাও। ফলাকটা চমল র্যায়। রকছুক্ষণ পি একটা গ্লাস 
এমন ফটরবমলি ওপি িামখ্। িরঙন পানীময়ি গ্লাসরটমক ফদমখ্ আরে রজমজ্ঞস করি, এটা কী?  
-- জল। 
-- আরে ফতা এই জল বরলরন। 
-- এছাড়া আেিা অন্য জল রচরন না। 
-- জল ফচমনা না ? 
-- োাঁ োাঁ ে াই, আেিা অন্য জল রচরন না। 
আরে টুক কমি দাাঁরড়ময় ফবরিময় আরস। ফপছন ফথমক রখ্রস্ত ফভমস আমস। 
রকন্তু আরে ফর্য জল ফকাথায় পাই ? ফতিায় আোি বুক ফেমট র্যামে। 
সােমন একটা থািত িাস জাতীয় ফহামটল ফদমখ্ আরে আবাি ফভতমি ঢুমক পরড়। েযামনজাি আোমক 
ফদমখ্ বমল ওমে, বলুন স্যাি, আপনাি জমন্য কী কিমত পারি ?  
আরে বরল, রকছুই কিমত হমব না। আরে শুধ্ু এক গ্লাস জল ফখ্মত চাই। 
-- জল ! পাগল নারক! এটা থাকাি ফহামটল। এখ্ামন জল ফনই। ফকামেমক ফর্য এসব উটমকা ফলাক 
ঢুমক আমস।  
-- োাঁ োাঁ থািত িাস ফহামটমলি থািত িাস ফলাকমদি কামছ ফকমনাই বা জল থাকমব! বমলই আরে 
ফবরিময় আরস। ফলাকটা আোি রদমক হাাঁ কমি তারকময় থামক। 
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িাস্তায় হাাঁটমত হাাঁটমত আরে ফটি পাই, পা ফর্যন আি চলমত চাইমছ না। রকন্তু আরে ফর্য কী করি 
এখ্ন!  
হোৎ ফপছন ফথমক এক ফেময়রল কমণ্ঠি িাক শুনমত পাই, একটু দাাঁড়ামবন? রেমি ফদরখ্ এক সুন্দিী 
েরহলা দাাঁরড়ময় আমছন। আোমক রেমি দাাঁড়ামত ফদমখ্ েরহলা বমল ওমেন, রক খ্ুাঁজমছন আপরন? 
-- জল। আরে খ্ুব তষৃ্ণাতত। 
-- জল! আসুন আোি সমগ। 
েরহলা আোমক কামছি একটা ফ্লযামটি খ্ুব সুন্দি ড্ররয়ং রুমে বরসময় রদময় একটা খ্ুব সুন্দি 
েকেমক গ্লাস রনময় এমস আোি রদমক এরগময় ধ্মি। আরে রজমজ্ঞস করি, এটা কী ? 
-- আপরন র্যা চাইমছন। 
-- আরে ফতা এটা চাই রন। 
-- আপরন কী চাইমছন তাহমল ? 
-- জল। 
-- এটা ফতা জলই। 
-- না, এটা না। 
েরহলা আোি রদমক ফচাখ্ ফগাল কমি তারকময় থামক। তািপি বমল, পাগল ফকাথাকাি। চমল র্যাও 
এখ্ান ফথমক। বমল আোমক ফবি কমি রদময় ফভতি ফথমক দিজা বন্ধ কমি ফদয় 
এই সেয় ফদরখ্ একজন রেটোট ফপা াক পিা ভদ্রমলাক আোি রদমকই আসমছ। আরে বমল ওরে, 
একটু শুনমবন? 
ফলাকরট দাাঁড়ায়। উিি ফদয়, বলুন। 
-- এই  হমি জল ফকাথায় পাওয়া র্যামব ? 
ফলাকরট ফকামনা উিি না রদময় তাড়াতারড় চমল র্যায়। তা ফদমখ্ একজন পথচািী এরগময় এমস 
আোমক রজমজ্ঞস কমি, কী খ্ুাঁজমছন ? 
-- জল। 
-- আসুন। 
আরে ফলাকটাি ফপছন ফপছন ফর্যমত থারক। ফলাকটা আোমক একটা  মি বসায়। তািপি আোমক 
একটা গ্লাস এরগময় ধ্মি। আরে রজমজ্ঞস করি, কী এটা ? 
-- জল। 
-- না। এটা জল নয়। 
-- পান করুন। তষৃ্ণা চমল র্যামব। 
-- না। 
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আরে তাড়াতারড় বাইমি ফবরিময় আরস। জল, আোি জল চাই। আরে খ্ুব তৃষ্ণাতত। 
সােমন একজন র্যবুকমক ফদমখ্ আরে বমল ওরে, শুনমবন একটু। 
-- বলুন। 
-- এখ্ামন জল ফকাথায় পাওয়া র্যামব। 
-- জল ? জমল জলাকাি এই  হি। ফর্যমকামনা ফহামটমল চমল র্যান। 
-- পাই রন। আরে ফর্য জল চাই ফস জল পাইরন।  
-- তাহমল ফর্য জল পাওয়া র্যায় না, ফসটা খ্ুাঁজমছন ফকন ? 
র্যুবকরট চমল র্যায়।  
একজন ফলাক আোমক ফদমখ্ ফদৌমড় এমস রজমজ্ঞস কমি, কী খ্ুাঁজমছন ? 
-- জল খ্ুাঁজরছ। 
-- পামবন না। অমনক আমগ ফথমকই পাওয়া র্যায় না। তব ুআপরন উনাি কামছ ফখ্াাঁজ রনমত পামিন। 
বমল ফলাকটা একজন বদৃ্ধমলামকি রদমক আগুল তুমল ফদরখ্ময় ফদয়। 
আরে তাড়াতারড় বৃদ্ধমলাকরটি রদমক এরগময় র্যাই। আোমক ফদমখ্ উরন বমল উমেন, আসুন আসুন। 
কী চান বলনু। 
-- দয়া কমি আোমক একটু জল রদন।  
-- জল ? আো বসুন। 
আরে কামছ রগময় বরস। উরন আোমক রনচু গলায় রজমজ্ঞস কমিন, জল খ্ুাঁজমছন ? 
-- োাঁ। সািা  হি খ্ুাঁমজই আপনাি কামছ এলাে। 
-- ফকন জল খ্ুাঁজমছন ? 
-- আরে খ্বু তৃষ্ণাতত। 
-- সরতযই তৃষ্ণাতত ? 
-- োাঁ, খ্ুউব। আপনাি কামছ র্যরদ থামক দয়া কমি রদন। 
-- আোি কামছ ফকামেমক থাকমব ? জল ফদবাি ক্ষেতা থাকমল রক আরে এভামব থাকতাে!  হমি 
আপরন জল পামবন না। ফকামনাখ্ামনই না।  হি বতরি কিাি সেয় সেস্ত নদীি পাাঁপরড়গুরল শুরকময় 
েমি ফগমছ। তমব  হিটা ফপরিময় ফগমল জল পাওয়া ফর্যমত পামি। পািমবন ফর্যমত ? 
-- পািমবা। অবেই পািমবা। 
আরে ফবরিময় পরড়। রকন্তু আরে ফর্যন এক ধ্াাঁধ্াি েমধ্য পমড় র্যাই।  হমিি েমধ্য আরে শুধ্ু পাাঁক 
ফখ্মত থারক। ফবরুবাি িাস্তা আি খ্ুাঁমজ পাইনা।  
অবম মষ আরে  হমিি ফ ষ প্রামন্ত এমস র্যাই। রকন্তু আরে পাি হমত পারি না। চারিরদমক শুধ্ু ইমটি 
সারি। উাঁচু উাঁচু সারি। ফচিা কমিও আরে রিমঙামত পারি না। 
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জল, আোি জল চাই। আরে খ্ুব তষৃ্ণাতত। আোি জল চাই-ই। এই  হমি, এই রুক্ষ ইটকংরক্রমটি 
ফভতমি আোি জল ফনই। ইমটি সারি ফপমিামলই হয়মতা জল ফপময় র্যামবা। সরতযই ফপময় র্যামবা। 
আরে কমতাকাল ধ্মি তষৃ্ণাতত। কী কমি আরে জল পাই। আোি ফর্য জল চাই।  
 
      ( য়ুেমলম্বে ইমবােচা েরণপুমিি একজন রবর ি করব ও গল্পকাি। জল গল্পরট ফলখ্মকি 
একামিরে পিুস্কািপ্রাপ্ত (১৯৯১) ফছাটগমল্পি বই “নুরেরি অসুে ফথঙজী করল” ফথমক ফনয়া )   
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গল্প 
 
দরখ্ন-দুয়াি ফখ্ালা 
নীহাি চক্রবততী 
 

 
 
‘অমনকবাি বমলরছ ফতামক, হারু। ওই বারড়ি রদমক একদে তাকারব না। জারনস না ওই বারড়মত 
একটা ফসােে ফেময় আমছ ? ওি বাবা-ো ফদমখ্ ফেলমল ফকমলঙ্কারি  মট র্যামব একটা।’ 
হারুি ো খ্বু ফেজামজি সমগ বলমলও হারু রদরবয দাাঁত বাি কমি হাসমত থাকমলা। 
ো ওি হারস ফদমখ্ খ্বু ফিমগ উমে বলল তখ্ন, 'তাহমল ফদখ্রছ ফতাি বাবামক বলমতই হমে 
আোমক। এেন ফকন তুই, শুরন ? আোমদি োন-সম্মান ফদখ্রছ আি িাখ্রব না তুই।’ 
হারু সামথ-সামথ ওই বারড়ি রদমক আঙুল ফদরখ্ময় ওি োমক ফহমস বলল, 'বাবামক বলাি আমগ 
একবাি ওইরদমক তারকময় ফদমখ্া। রক ফর্য অবস্থা।’ 
 
হারুি ো ওই বারড়ি রদমক তারকময় খ্ুব অবাক হল। ফসই ফসােে ফেময়টা ওমদি বািান্দায় দাাঁরড়ময় 
রেকরেক কমি হাসমছ দুজমনি রদমক তারকময়। 
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তখ্ন হারু োমক বলল সহামস্য, 'এই ফতা অবস্থা। ফদমখ্া ফেময়ি কায়দা। আোি আি রক ফদাষ, 
বল। চল এখ্ান ফথমক  মি। ওখ্ামন রগময় কথা হমব।’ 
হারুি ো আি একবাি এক পলক ফেময়টামক ফদমখ্ একটু রবিরক্ত েমুখ্  মি চমল ফগমলা হারুমক 
সামথ রনময়। 
 
এবাি  মি বমস হারুি ো হারুমক ফবাোমত শুরু কিমলা। 
পইপই কমি বলমত থাকমলা, 'সেয় ভামলা নামি, হারু। এখ্ন সবাই ফছমলমদি ফদাষ ফদমখ্। তাই 
ফতাি ফেময়টাি রদমক আি না তাকামনাই ভামলা। আি আেিা ফতা ব্রাহ্মণ। ওমদি সমগ চমল 
আোমদি ?’ 
এবাি হারু  মিি ফখ্ালা জানলাি রদমক তাকামত তাকামত আনেমন বলমত শুরু কিমলা ওি োমক, 
'রক ফর্য অবস্থা ফগা। আবাি ফসই ফেময়টা। বািান্দা হল না। এবাি ওমদি একতলাি ছাদ ফথমক 
আোমদি েমলা কিমছ। েুমখ্ আবাি রেরি-রেরি হারস। আরে হাসমলই বুরে র্যত গণ্ডমগাল। ধ্ুি... 
ভা ামগ না ছাই। এবাি িান্না মি চল।’ 
হারুি ো সরবিময় ফেময়টামক ফদমখ্ ভীষণ িকে রবিক্ত হল। অমনকক্ষণ ওমদি ছামদি রদমক 
তারকময় থাকমলা। তমব ফেময়টাও আি ফদিী কিমলা না। হাসমত হাসমত নীমচ ফনমে ফগমলা ফস। 
 
তািপি ফ াি কাটমত হারুি ো হারুমক রজমজ্ঞস কিমলা, 'োাঁমি হারু। এখ্ন িান্না মি র্যাওয়াি কী 
আমছ ? একটু আমগ ফখ্রল না তুই ? আবাি রখ্মদ ফপমলা নারক ফতাি ?’ 
োি কথা শুমন হারু ফহমস ফেলল। 
হাসমত হাসমত বলল োমক, 'না ফগা। তা নয়। রখ্মদ ফতেন রছল না। ওই রেরি ফেময়টাই রখ্মদ 
পাইময় রদমলা। তমব আরেও কে রেরি না। কী বল ?’ 
ওি ো শুমন খ্ুব েজা ফপমলা। 
েুমখ্ হারসি ছটা রনময় জবাব রদমলা, 'ফব  দারুণ বযাপাি ফতা। এেন কমিও বুরে রখ্মদ পায় ? 
ফক জামন। আি র্যা বমলরছস। রেরি ফেময়ই বমট। ফদখ্া হমল খ্ুব সুন্দি কথা বমল আোি সমগ। 
ফতাি বাবািও নারক ভামলা লামগ ওমক। তা বমট। তুই বা কে রেরি কীমসি ওি ফথমক ? রকন্তু ওি 
বাবাটামক রনময় খ্ুব ভয়। বড় ফনতা। বুমে ফগমল রক কিমত রক কমি ফেমল ফক জামন।’ 
হারু ফহমস উিি ফদয়, 'রক আি হমব। রকছু একটা হমব। চাকিীি র্যা বাজাি। আোি চাকিীও জুমট 
ফর্যমত পামি। তাই না ?’ 
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সমগ-সমগ ফদখ্া ফগমলা হারুি োি সািােুমখ্ খ্ ুীি রনিরবরেন্ন তিগ। তখ্ন ফবাোই ফগমলা তাি 
অসবণত ফপ্রে আি রবময়মত ফকান আপরি ফনই। চাকরি বমল কথা। এখ্ন শুধ্ু হারুি বাবামক একটু 
পইপই কমি ফবাোমনা। 
 
হারু আি হারুি ো  ি ফথমক বািান্দায় আসমতই ফদখ্া ফগমলা ফসই ফেময় ওমদি বািান্দায় দাাঁরড়ময় 
আমছ। বরুে কান ফপমত আমছ ফকারকমলি কুহুতামনি রদমক। খ্ুব কামছি ফকান গাছ ফথমক ফসই সুি 
ফভমস আসমছ। 
হারু ফসরদমক তারকময় এক-গাল ফহমস বমল উেমলা ওি োমক, 'রক ফর্য অবস্থা।’ 
ো ফচাখ্ ফগাল ফগাল কমি বমল উেমলা সামথ-সামথ, 'রক আবাি অবস্থা। সবই ফতা রেক আমছ।’ 
সামথ-সামথ অট্টহারসমত ফেমট বমল উেমলা, 'তাহমল বাবা বারড় আসমলই বযবস্থা ?’ 
 
শুমন হারুি োি ফচাখ্ ছানাবড়া হময় ফগমলা।  হারুি েুমখ্ তখ্ন আি হারস ধ্মি না। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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গল্প 
 
অর্যারন্ত্রক রিমলামিি 
ববদরূ্যতয  সিকাি 

 
 

ফ্লরপ ড্রাইমভি র্যুগ ফথমক আজমকি ওয়াইোই রববততমনি পুমিাটাই রনমজি ফচামখ্ ফদমখ্মছ তুষাি। 
র্যমথি রিরগ্র না থাকমলও লম্বা অরভজ্ঞতাি ফজামি আজ ও প্রমজট েযামনজাি। এখ্ন জময়ন কিা 
ইরঞ্জরনয়ািমদি আন্দামজ ওি োইমন ফতেন রকছু না হমলও রদরবয চমল র্যায়। েেস্বমলি ফছমল বমল 
রনজস্ব গারড়বারড়ি প্রময়াজনীয়তা অনুভব কমি না। ও রবশ্বাস কমি েমি র্যাওয়াটা খ্বু সাধ্ািণ একটা 
ইমভ্ট হমব – ফকানও রপছুটান ফনই, শুধ্ ুএকটা অখ্যাত ফকাম্পারনি ফিটামবমস বা রিজাইমন ফথমক 
র্যামব ওি নাে। ওি প্রথে বমসি কামছ ফ খ্া একটা কথা ও সবসেয় েমন িামখ্ – “ফটকমনাক্রযামটি 
ফকানও ছলচাতরুিি ক্ষেতা ফনই... সব সরতয ফথমক র্যায় র্যমন্ত্রি ফপমট”। ফ মষি রদমক উরন বলমতন, 
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“ফব  রকছুরদমনি পি র্যন্ত্রিাও একট ুকমি কেুযরনমকট কিমব... ফতাোমক বুেমব, তুরেও ওমদি 
বুেমত পািমব”। 

শুমন তখ্ন সবাই হাসাহারস কিমলও এখ্ন তুষামিি েমন হয় র্যন্ত্রমক সরতযই ও একট ুএকটু কমি 
বুেমত পামি আজকাল। সাভতামি একটা এ্টাি রদমত ফদিী হমল ফের নও ফর্যন একট ুফলা হময় র্যায়। 
অরভোনী ফপ্ররেকাি েমতা খ্ুনসুরট কমি। র্যরদও ফসসব কাউমক বলা র্যায় না। এেরনমত ওমক সবাই 
আড়ামল পাগল ছাগল বমল। কািণ প্রমজমটি সেয়  িাত একটা দু’ফটা অরব্দ অরেমস ফথমক আবাি 
পিরদন আটটায় ফচম্বামি ফঢামক। এি’ে েযামনজাি োথাি ওপি থাকমল র্যা হয় - সবাি সুমতা 
ফবরিময় র্যায়। অথচ তুষামিি ফকানও িারন্ত ফনই। ো্িা ফচম্বািটামক ওি সবমথমক কেমোমটতবল 
জায়গা বমল েমন হয়। টপ েযামনজমে্ট ফপছমন হাসাহারস কিমলও তািা জামন গত দ  বছি 
র্যাবতীয় প্রমজট উতমি ফদওয়া ফলাকমক চরটময় লাভ ফনই।   

তুষাি র্যখ্ন ফকাম্পারনমত জময়ন কমিরছল, এটা একটা সাদাোটা ফেকযারনকাল ইন্সরুমেম্টি ফকাম্পারন 
রছল। রকন্তু সেময়ি পালস্ বুমেরছমলন রেঃ ফসন। তখ্নকাি েযামনরজং রিমিটাি।  তষুািমদি েমতা 
ছ’জনমক রনময় আইরট ইউরনট চাল ুহয়। ওনািই উৎসামহ ও চাকরিি সামথ চাটািত ইরঞ্জরনয়ারিং 
কেরপ্লট কমি। তখ্নও অবে অন্যান্য ইউরনট ফহিিা তুষািমদি গুরুত্ব রদত না – োরলমকি ফখ্য়াল 
বমল উরড়ময় রদত। 

নতুন সহরামব্দ ফদ  জমুড় শুরু হওয়া আইরট িেিোি র্যমুগ দু’হাজাি সাল ফথমক আইরট-ি আলাদা 
ফসটআপ বতরি হয়। ফসখ্ান ফথমকই এ ফকাম্পারন। প্রথে ফথমক আমছ বমলই ফনটওয়ামকতি আইরপ 
ফথমক শুরু কমি পুমিা ফটকরনকযাল বযাপািটা তুষামিি ফব্রমন েযাপ কিা আমছ। ফকানও ফকানও 
ফক্ষমত্র স্বাথতপমিি েমতা ও রকছু ররকস অন্যমদি জানামত চায়রন। রেঃ ফসমনি পি ওনাি ফছমল 
এেরি হময় তুষািমক কখ্নও  াাঁটামনাি ফচিা কমিরন। তাি একটা কািণ রছল – তুষাি ওি বাবাি 
েমনানীত। রিতীয়ত, একটু একট ুকমি বড় হওয়া ফকাম্পারনি ফফ্লামি একটা বড় সেয় কাটামনাি 
পমিও ও লয়যাল। উইকএম্ি সাোন্য েদ, কামজি ফন া আি প্রথে ফর্যৌবমনি অবম সন রূপসা – 
এি বাইমি তুষামিি চরিমত্র ফকানও অদলবদল ফনই। এি’ে ফলাক ফব ীিভাগ ফক্ষমত্রই এক জায়গায় 
ফথমক ফর্যমত পছন্দ কমি। েমল ওমক ফকাম্পারন ফর্যেন অমনক রকছু রদময়মছ, তুষািও তাি সবটা 
রদময় রদময়মছ ফকাম্পারনমক। 

২ 

েেস্বমলি ফছমল তুষামিি কলকাতায় পড়মত আসাটা ফকানও রবম ষ বযাপাি না হমলও থািত ইয়ামি 
বাবা োিা র্যাওয়া, সদযরববারহত রদরদি শ্বশুি বারড়মত ফলাক ফলৌরককতা বা োমক টাকা পারেময় 
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কলকাতায় রটমক থাকা খ্ুব সহজ রছল না তুষামিি পমক্ষ। ফসই করেন লড়াইটা ক’বছি লড়মত 
হময়রছল। েমল স্বাভারবক  খ্ আহ্লাদগুমলা বাকী পমড় ফগমছ। তবু তািই েমধ্য রূপসাি সাহচর্যত 
অেুলয রছল ওি কামছ। ফর্য কািমণই ফহাক রূপসা ওমক পছন্দ কিত। কমলমজ পড়াি সেয় নাইর্টন 
েরটতটু লাভ ফস্টারিি গান শুরনময় তুষাি ওমক বমলরছল ‘আইস্তা আইস্তা বাড়তা ফন া ...’। রূপসা 
ফহমস উিি রদত, “তুই ভুল জায়গায় ভুল কথাটা বরলস”। এখ্ামন রসমকাময়ন্সটা হমব- “েুেমকা 
পাতা োয়, তুেমকা পাতা োয়”। তুষামিি বযস এক রূপসা রছল। রকন্তু দুজমনই জানমতা এই 
আটমপৌমি সম্পমকতি ফকানও পরিণরত ফনই। সব রদক ফথমক সাধ্ািণ তুষাি তখ্ন চাকরিি ফচিা 
কিমছ, রূপসামক রবময়ি রপাঁরড়মত বমস পড়মত হল সিকারি অরেসাি রবকা বাবিু সামথ। পমি 
ওনাি সামথ তুষামিি দু’চািবাি কথা হময়রছল। র্যরদও ততরদমন তুষাি স্বাভারবক রনয়মে সবরকছ ু
ফেমন রনময়মছ। ফকননা ওি কামছ ভদ্রভামব বাাঁচাি লড়াইটাই রছল প্রধ্ান। 

প্রায় পাাঁচ বছি বামদ হোৎ রূপসাি সামথ ফদখ্া হময়রছল ধ্েততলায়। দু’জমনই ফচাখ্ েুমখ্ি উমিজনা 
ফচমপ ফোন নম্বি রবরনেয় কমি। আমস্ত আমস্ত পিুমনা  রনষ্ঠতা বাড়মত থামক র্যরদও দুজমনিই েধ্য 
রতরি । রূপসা বািবাি তুষািমক ফসটল কিমত বলমতা। তুষাি বুেমত পািমতা রূপসা ওি জীবনটা 
কল্পনাোরেক িাস্তায় হাাঁটমত পামিরন। তখ্ন জীবমন রকছুটা রস্থিতা, দুএকটা চুমল পাক... িীমি 
চরবতি ফছাাঁয়া। রূপসািও  ীতল দাম্পমতয বা দায়দারয়মত্ব দ্রুত বয়স ফবমড়মছ। কমলজজীবমনি েমতা 
না হমলও, একটা োয়া ফর্যন চাগাড় রদময় উমেরছল দু’জমনি।  ািীরিক তৃরপ্ত ফথমক পালামনা আবাি 
ধ্িা পড়া ... তাি েমধ্য লুরকময় রছল একটা দী তকালীন োয়া। একটা বয়মসি পি ফর্য কািমণ 
পুরুমষি দিকাি হয়। 

সস্তা বামি েদ খ্াওয়াি পি তুষামিি আজকাল রূপসামক দিকাি হয় খ্বু। কখ্নও পায় কখ্নও 
পায় না। এ বয়মস শুধ্ু ফর্য  িীমিি টান – োনমত চায় না তষুাি। িানটাইে এিমিি েমতা একটা 
বযাপাি ফর্যন, ধ্িা না ফগমলও র্যন্ত্রণা ফথমক র্যায়। রূপসাি রদক ফথমকও সংসামি জরড়ময় পড়াি পি 
সম্পমকতি জন্য সবরকছু ফছমড় আসা সহজ নয়। রকন্তু রনমজমক রবকাম ি রনস্ফল আরলগমন ধ্মি 
িাখ্মত পামিরন। অক্ষেতাি কািমণ নুযি রবকা  না ফবাোি ভান কমি থামক আজকাল। 

৩ 

প্রমজট ফহি হওয়াি পি ফচম্বাি ছাড়া একটা সবতক্ষমণি গারড়ও ফপময়রছল তুষাি। গারড়টা পাাঁচ বছমিি 
পুিমনা, ড্রাইভািও একই। কািণ ড্রাইভাি সুবল তুষামিি গরতরবরধ্ খ্বু ভাল কমি জামন ।  রনবাি 
সমন্ধয় বামি র্যায় ও। ওময়টািিা সব ফচনা, তুষামিি ব্রযা্িও জামন ওিা। এটাও জামন ফকামণি 
একটা ফটরবমল বমস, কাাঁচা ফছমলপুমলি রভড় এরড়ময় চমল। রূপসামক রনময় র্যরদও দু’চািবাি বড় 
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জায়গায় ফগরছল, রকন্তু রনমজি জন্য ফব ী খ্িচ কিমত ইমে কমি না। তাছাড়া এখ্ামন োেবয়সী 
ফলামকিাই ফব ী আমস।  

র্যরদও এই তুষাি একট ুএকটু কমি বদমলমছ। রূপসা বুেমত পািমতা পুরুষ হময় ওো তুষািমক 
কমলমজি ফছমলটাি সামথ ফেলামনাি ফচিা বৃথা। তুষামিি ো োিা র্যাওয়াি পি রদরদ বা 
আত্মীয়স্বজমনি সামথ ক্রে  ফর্যাগামর্যাগ কমে র্যাওয়াি কািণ রছল বযবসারয়ক। সাোন্য চাকরি কিা 
তুষাি অমনকটা আনওয়াম্টি রছল সবাি কামছই। ফসটাই ফেনমটন কমিমছ ও। অবস্থা রেিমলও 
কারুি সামথ ফর্যাগামর্যাগ িামখ্রন। রূপসাি ফক্ষমত্রও ফসি’ে হওয়াি সম্ভবনা রছল। তুষাি ফকামনারদনই 
রদওয়ানা টাইমপি ফছমল রছল না । জীবমনি নানা অরভজ্ঞতা তামক ফেমলাড্রাো ফথমক দূমি িাখ্মলও 
রূপসাি ফক্ষমত্রই তুষাি ফর্যন অস্বাভারবকভামবই আমবগপ্রবণ।  

৪ 

চর ম ি ফদািমগাড়ায় এমস ঈষৎ পথৃুলা রূপসা তাই ফথমক ফগমছ। তুষাি উমিরজত হয়রন আবাি 
রনঃস্পৃহও রছল না। সেয় কাটামে একটু একটু কমি। এখ্ন ও বিং বুেমত পামি রূপসাি ফথমকও 
ফের ন, সাভতািরুমে তামিি জগল, সুইমচি কনরেগামি ান আি ফকামিি সেুমদ্র তষুাি ফর্যন ফব ী 
সাবলীল। ফ মষি কময়কবাি রূপসাি সামথ অসেল রেলমন কাতি হময় ফদখ্ত ওি সাভতাি ফর্যন 
ফবগিবাই শুরু কমিমছ। অন্য ফকউ সােলামত পািমতা না। ওমক ছুটমত হত। অথচ পিরদন ফথমকই 
‘ফকেন রদলাে’ োকতা েুমখ্ সব রেকোক োং ারনং। 

তুষামিি োমে োমে েমন হত - ও রক পাগল হময় র্যামে! রনধ্তারিত সেয়েমতা এ্টামিি অদৃে 
চামপ ফলাি হমত থাকা ফকামিি েমধ্য রনমজমক আরবষ্কাি কিমতা। েমন হত, ফের মনি ভাষা ফর্যন 
ওি কামছ সহজ হময় আসমছ। স্পি বুেমত পািমতা, সাভতাি বলমছ – আরে ফতাোি ো, ফপ্ররেকা, 
ফতাোি সন্তান ...সবরকছ।ু তুষাি পাগমলি েমতা বলত –“আরে ধ্ািণ কমি আরছ এই রসমস্টে”। 

* 

এ  গল্প ফর্যভামব ফ ষ হয় – এমক্ষমত্র রকন্তু ফসি’ে রকছু হল না। তুষাি রিোমব র্যায়রন। ফকানও 
প্রময়াজন হয়রন। ফদখ্মলও ফকউ তামক রচনমত পািমব না। ফসটি োইভ ফথমক ফবিমনা লড়েমড় 
গারড়মত তামক বমস থাকা ফদখ্া ফর্যমত পামি। ফেমরায় আপনাি পাম  বমস ফর্য ফহায়াটসঅযাপ কিমছ 
– তাি নােও তুষাি হমত পামি। ফহ পােক! চাাঁদরনি ফছাটখ্ামটা সারভতস ফস্টামি ওি ফখ্াাঁজ আপরন 
না ফপমলও পাইমিমটি ভাসতান রনরশ্চত খ্ুাঁমজ পামবন। 

 
HOME 
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নকুল িাময়ি দু’রট করবতা 
 

 
 
আমলাি অসাোন্যতাি রনমচ  ারয়ত লক্ষকীট 
 
আোমদি োসপয়লাি ফবতনসূর্যত, তুরে দুদতান্ত ফকারট ফকারট ভামগ রবভক্ত ফকিারন- 
কৃমষ্ণি টািবাইন,  ুমি র্যাও চক্রবৎ, নক্ষমত্রি সমগাত্রহীন আজ তরুে সহজ োনুমষি 
হামতি কামছ – রদগমন্তি বৃহদায়তন সূমর্যতি  াসনর্যন্ত্ররট রভরখ্রিি হৃৎরপমণ্ডিও  
সেতুলয নয়, তুরে রেথযা ফতাোি পাত্ররেত্র নক্ষত্র ারসত রদকেণ্ডল ফতাোমক 
আজ রনরুপায় স্তাবকবন্দনা কমি,  ামসি অগ্রভামগই ফজমগ থামক চরটি আ াত, 
েৃতযুি সুসংবাদ অনুবাদ ক’ফি ফ ানায় জীবমনি কু-চক্রী র ক্ষায়তন, 
 
আোমদি সািমলযি চারবমগাছা তুমল রনময় ফগমছ অকালপক্ক রজিাে, পশুিও 
ফলাভ খ্াদয ও সগমেি কাছাকারছ আত্মীয়সভা খ্ুমল বমসমছ, রসন্দুমকি 
টাকা লম্পমটি ছদ্মমবম  ফ ামি-মেমি – সুষোর্যকু্তা এক িেণী বতলাক্ত োথায় 
সূযচ  ’ফষ ফসলাই কমি র্যামেন তাাঁি রবদায়ী-পুমত্রি স্বাগতে  র্যযা, োনুমষি 
িমক্তি ধ্ািাপ্রবাহ ফথমক দূমি ফবর  রক রকছু আরভজামতযি প্রদীপ জ্বালামত 
পামি ? সষত রক রনমজ ফথমকই ভূত-মখ্দামনাি অবয়ব ? োনুমষি অজ্ঞতা ও 
জনবযবসাি োোোরে ভমূতমদি অবাধ্ সাম্রাজয – বরুদ্ধি প্রখ্ি তাপদামহ 
জ্বমল েুমখ্তি আপাদেস্তক আ া, অতযাশ্চর্যত হতা াি আগুন এমতা ফকােল 
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এমতা কুসুেলজ্জা – শ্রমেি োনদমণ্ড শুধ্ু হৃদয় রনমস্তজ হময় পমড়  
টাকাি ফখ্াাঁচায় ফবমড় উেমছ গভতবতী বযাঙ্ক, কমপতামি মনি জলদণ্ড ফবময় অরবিাে 
পড়মছ তিলকথাকান্নাকারট – প্ররেলালাইমন এইোত্র প্রথে  ারড়পিা রকম ািী 
ভাঙমলা েধ্যরবি কলসীখ্ারন, ফগােড়ােুমখ্া চপলাি ফচময়ও রনষ্ঠুি চলরত োমসি 
ফবতমনি বযথা, বারড়ভাঙা ও সুমদি টাকা রবরলময় কময়কজন  
ফকিারন আজ ভািতবমষতি গালভাঙা োনরচত্র র ল্পনগিীি বড়াই রগমল খ্ামে 
 
আোমদি োথাি ব্রহ্মতাল ুফভদ কমি উমে র্যামে জ্ঞানপাপীমদি কল্পতরু, 
িিণ করি ভাগয ফতাোমক ছরব ও দ তমন বাস্তমবি কাাঁটাতাি ফ িা 
সামহমবি ফসৌরখ্ন কৃরষবযবস্থা, িিণ করি ভাাঁড়ামি ইাঁদুি ফতাোি 
ইোয় অরনোয় দাাঁতকু্ষধ্া, আোমদি েুমটাচালাি রনমচ হাস্যকি 
সুমর্যতি িরি ফতাোমক হাত ফজাড়, আোমদি ঋণ ফথমক  ুে তুমল নাও  
 
 
 
বতলাক্ত খ্ুাঁরট ফবময় ওোনাো বানমিি অঙ্ক 
 
বুরদ্ধ রেরলময় নয়, সূযচ রবরনেময় হৃদময়ি আকুযপাংচাি চাই, 
চাই োনুমষি ফচামখ্ি ফভতমি ফরাত সুচারুরচকনরচরকৎসা, বানমিি সম্বৃরদ্ধ 
আি সিল সুদকষা এ রনময় পাকস্থলী ভমি না এখ্ন, প্রানগরতহারসক 
িমক্তি রবরনেময় চাই সবতাধ্ুরনক ব্লািবযাঙ্ক, কলরে  ামকি ফচময়ও 
নম্রমনতামনা রকম াি আজ ফপময়মছ ফলৌহ পাথমিি সং ষতণ, প্রীরতর্যুমদ্ধ 
ফকউ এখ্ন সহেিমণি বযথা অনুভব কমি না, রভরখ্রিি সরদোমকও 
রদময়রছ অবর ি বযথা, সেুদ্রমঢউ প্রথমে হৃদয়-রবরছন্নতাি পিই 
ফদখ্া ফদয়, োনুষ শুধ্ু অমঙ্কি রহম মব আজ লাইে ইনসুযমিন্স ফখ্াাঁমজ 
 
ফক তুরে প্রতাপ অনুতপ্ত র্যাবজ্জীবন খ্ণ্ডর্যুমদ্ধি ফখ্ালা তিবারি, ফক 
আমছা ফদদীপযোন সেয় ফসাহাগধ্ন্য বানপ্রস্থগােী ফবামধ্ি লালসা, 
ফক ফসই উৎকট দুগতন্ধহীন েুরক্তমর্যাদ্ধাসাাঁড়ার হস্তধ্তৃ সুপুরুষ, তমব এমসা 
েয়দান ভু-দান র্যাবতীয় র্যজ্ঞধ্ি র ল্প সংস্কৃরতি উদগ্র কােনা 
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তুরে আোমক ফপাড়াও, আোমদি োাঁকাোথা ফদয়ামল েুরলময় 
বমলা আোমদি ড্রােসভযতাি সেস্ত পীচ সব গমল ফবরিময় র্যামে ফকমনা 
সব রেক আমছ সব রেক আমছ শুধ্ ুরেক ফনই আোমদি রবমবচনা, 
অমচনা ইাঁদুি ফকমট র্যায় িীতাি ফড্ররসং ফটরবল, পরিশ্রমেি আমগই 
গণরবল দারখ্ল কিাি বাসনা, এমসা না লক্ষ্মীরট তুরে ফকাথায় 
ফহ বীমিন্দ্র সজীব ফখ্ালামেলা সবতজনীন অরস ও কলে, অমঙ্কি 
রহম ব ফছমড় এমস বমসা না খ্ুনমটরবমলি ববেমক 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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কৃরিবাস চক্রবততীি দু’রট করবতা 
 

 
 
স্বপ্নগুমলা  
 
এক 
 
েুমখ্ি ওপি েরুলময়রছ প্রেদ 
স্বপ্নগুমলা আাঁকা আমছ পি পি 
গ্রম্থস্বত্ব রদলাে ফতাোয় 
পাতাপত্র ফ াঁমট ফদমখ্া আমলা আি কারলোি ফখ্ল 
ফদমখ্া স্বপ্নগুমলা বতিী হমত কােখ্ড় পুমড়রছল কমতা 
ধ্ূরলসাৎ হমতই বা সেয় রনময়রছমলা রেক কতটা 
 
দুই 
 
বৃরি পড়রছমলা আোমদি ফচামখ্ি ওপি 
আশ্চর্যত, ফচামখ্ি ওপিই ফে  জমে শুধ্ু । 
ফচামখ্ি জরেমত রক ধ্ানচাষ হয় ? 
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খ্িা হমলও ওই ওখ্ামনই। 
ফতাোি ফক্ষামভি রদনগুমলা র্যখ্ন আগুমন ফপামড় 
রক িকে ফচৌরচি হময় র্যায় এই বন্ধকী পিাণ 
 
স্বপ্ন তরুেও ফদমখ্রছমল রেক 
শুধ্ু, জামনানা ফতাোি স্বমপ্নি সীো 
কমবই রনরষদ্ধ এলাকা বমল রচরিত হময় আমছ। 
 
 
ফিাদ-বরৃিি গল্প 
 
ছদ্মমবম ি ফপা াকগুমলা রভমজ ফনরতময় আমছ কুয়া ায় 
বন্ধুিা ফপা াকগুমলা ফজ্বমল আগুন ফপাহায়  ীমতি িামত 
আগুন ফদমখ্ এরগময় আমস গাছতলাি বুমড়া ভগবান 
ফস  মিি গল্প ফ ানায়, ফদ বারড়, আটচালা, বরত্র  দুয়াি... 
 
ফভাি হয়, ক্রমে োথাি ওপি চােড়া-মপাড়া ফিাদ 
পরবত্র সরূ্যতামলাক আড়াল কমি 
ছাতাি কঙ্কাল ফখ্ামল বুমড়া 
গমল্প োমত ফেি, সুমখ্ি আটচালা, 
কােমকয়ারি, ফলাহাকামেি খ্ুাঁরট... 
 
একরদন, 
র্যখ্ন ফে  জেমলা ছাতাি রনমচ 
এক অরবশ্রান্ত ধ্ািাপতমনি অমপক্ষায় েুাঁমক পমড় আকা  
বমল বুমড়া, 
ফর্যরদন ো োিা ফগমলা, ফস দুরভতমক্ষি আমগি বছি 
জামনন, রেক এইিকে আকা ... 
 
HOME 
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সুবীি ফ ামষি দু’রট করবতা 
 

 
 
 
সাাঁেচুর  
  
িারত্রি পিীক্ষাগুমলা কীভামব উতমি র্যায় 
কামলা ফেম  ভমি আসা ফচাখ্। 
কীভামব সবাি সব জানাজারন হময় র্যায় 
 মিি সীোমন্ত থাকা ফছামটা এক উাঁরকি গহ্বমি! 
আরে ফতা রছলাে ভামলা, রনরুপদ্রব, সকমলি ফখ্াাঁমজি অতীমত 
অতীত আোমক ফখ্ল, রবপন্নতায় ভাসমছ ফদহমরাত 
েন্থনমবলাি ফ মষ এক োরল েুচরক ফিাদ আকাম ি পরশ্চে ফকামণ 
বহুরদন সমগ রছল র্যািা তািা ফর্য ভামলাই আমছ 
ফদমহ ও আমোমদ, রনতযরদন খ্ুাঁমজ রনময় গুহাি রেকানা 
ফস খ্বি কামন আমস; অরন্তমেি পারখ্ রকছু কমিি গান গায় িামল। 
রভনমদর  পরথমকি গামন বাস্তুহািা পৃরথবীি োনরচত্র ফেমল 
পা  রেমি ফ ায় গুরুজন, নীিমব প্রস্থান কমি বারলম ি আ া 
িমক্তি কাাঁচাদামগ কমবকাি সাাঁেচুর  রবষতীমি উিাপ োমখ্। 
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ভেোন করবতাি  ব্দগুমলা 
 
রেরিময়া না রবনা দামে পাওয়া উপলরিি অমো  কাজল, 
হামত ফিমখ্া, রনমদন িাখ্বাি ফচিায় ফথমকা, 
   অপচয় ফথমক পাওয়া রকছু উিৃি েরসল। 
কপামল  াে জমে দুবতা াি বুজকুরড় জে ফনয় 
জে হয় কারততমকি সরূ্যতবীমজ েমন ও জগমল, 
 ত্রুরনধ্মনি জমন্য বতরি হয় র্যািা 
তািা অকািণ হানাহারন কমি েমি। 
হামত ফিমখ্া, রনমদন িাখ্বাি ফচিায় ফথমকা, 
    রকছুটা রবেল সেয় ---  
ফবজো নদীি োরল রেরিজমল 
    খ্লমস োমছি খ্ুাঁমজ হাাঁটু েমুড় বরস। 
আোি রতনরট দ ক এক বৃহৎ খ্ামেি ফপমট পমুি 
চালান কমিমছ এক কষৃ্ণকায় 
প্রস্তিবক্ষ িাকহিকিাি হামত 
পমথি দুধ্ামি র্যত কৃষ্ণচড়ূাি েুমল 
রনদ্রাি র র ি ফেমড় ফর্যমত ফর্যমত ফর্য ফদমখ্ ফর্যমত লাগমলা 
রতন দ ক আমগকাি 
  ভেোন করবতাি  ব্দগুমলামক। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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রপয়ালী বসুি দু’রট করবতা 
 

 
 
অরতরিক্ত িরৃতি দাবীমত  
 
এক  বরত্র  বছমিি  ীতাতপ রনয়রন্ত্রত ফপ্রে  
এখ্ন রনয়মনি উিামপ অমপক্ষািত  
 
এ পাড়ায় বহুরদন রসমলবাসরবহীন অগতযান বামজরন 
িাস্তাি সব োমলামজন রনমভ ফগমল ... ফোেবারত ফচমপ ধ্িা অন্ধকামি  
 মব্দি রনিন্তি সারন্নমধ্য ...  ূন্যতা ভিাট হয়  
 
ছায়ােূরতত জমড়া হয়  
ফসাঁমক ফনওয়া অক্ষি ভ্রুকুরট রনমক্ষপ কমি 
ফেমল আসা সম্পমকতি আতসকামচ 
 
সগহীন - ফদাসিহীন আমলা 
স্বপ্ন সম্ভাবনা ফপরিময় অন্যতি এক জীবমনি গল্প বমল  
ফ ারণমতি গাঢ় পদধ্বরন ... 
েুমোি রভতমি িাখ্া োয়ােয় অন্ধকাি ছুাঁময় ফদয়  
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কারহনী-র রথল িৃরতভামি আক্রান্ত জীবন 
হাল্কা ছায়া নায়োন আয়নায়  
ফ ষবাি ফদমখ্ ফনয় ... ফছমড় আসা বয়মসি বারতল ওয়ািত পাজল  
 
 
 
 
 
সেয় এবং 
 
বন্ধযা সেয় 
প্রাচীন ধ্ুমলাি স্তবক ফপরিময়  
দৃরি আপাতত প্রসারিত ফেমল আসা রহিণয-েুহূমতত   
 
আসন্ন আাঁধ্ামিি র্যজ্ঞ ফথমক ফচাখ্ চমল র্যায় 
রনমেতাহ ছায়াি প্রািম্ভ ধ্বরন-ে ামি  
 
 ব্দ নয়  
গতজমেি প্রেন্ন ফে  --- এ জমেই সম্পন্ন কমি ছায়াি েড়ক 
 
স্বপ্নসম্ভব বাতামস ফলমগ থাকা রবষামদি ফ ষ ঘ্রাণটুকু রনময়  
পরিরচত িৃরতনগিী ফভজা  ারসতমত  হমিি জেরদন পালন কমি  
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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কুোমি  ফতওয়ািীি রতনরট করবতা 
 

 
ফকািাস 
িাত ফ ষ হময় সমব শুরু হমে ফভাি 
 
গাছ চাইমছ তাি ছায়া দী ত ফথমক দী ততি ফহাক 
কমিারট ফথমক উমে আসা রনঃশ্বাস রগমল রনমে ফিাদ 
আি  ুরেময় পড়া ফোেবারত স্বমপ্ন ভাবমছ  
কযাম্িললাইট ফোেমবি ফকামনা উিিোলা ফনই 
 
শুধ্ু রকছু প্রগলভ োেরলমনি বাাঁর  হময় 
সমম্মাহন বাজায়  
 
জমে থাকা জল রক ভুমল র্যামে  প্ররতেলন? 
তমব ফকন েিীরচকা পঞ্চভূমতি কথা শুনমতই 
হারিময় ফেলমছ সংজ্ঞা  
 
বিে চাইমছ গনগমন আগুন 
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ফকােলগান্ধাি 
 
বা   মব্দ চেমক উেমছ ফকােলগান্ধাি 
েসমলি োমে ফেমো ইাঁদুি  স্যকণা  
বময় রনময় ফর্যমত ফর্যমত ফিমখ্ রদমে 
আচেকাি গভতপাত 
অথচ গরভতণীি পদভামি োরটি কান পাতা 
ফক পামি কিমত অস্বীকাি 
ও অরুন্ধতী বাকযালাপ থারেময় এবাি সেয় হমলা 
কাপারলমকি ললামট ফশ্বতচন্দমনি ফোাঁটা পরিময় ফদবাি 
 
 
গিল 
 
ভাজা োছ উমে খ্াবাি কথা বমল একরট ফবড়াল  
ঢুমক পড়মলা িান্না মি 
 
োমছি কাাঁটািাও প্রস্তুত হমলা দাাঁত ফছাাঁয়াি 
একান্ত ও ফগাপন আতুিতায় 
 
এ বযাপামি র্যাি দূিদৃরিি কামছ জো পড়মতা 
 ’ফয়  ’ফয় আমবদন পত্র  
ফসই জানালা অসহায় ফচময় ফদখ্মলা শুধ্ ু
তাি র কগুমলা এক এক কমি খ্ুমল চমল র্যামে 
েরসমলি অন্ধকূমপ 
 
 
 
 
 
HOME 
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েলয় েজেুদামিি দু’রট করবতা 
 
 

 
 
 
েলু  
 
েুল, কত নামেই না ফতাোমক ফিমকমছ 
ফভাি ফথমক সন্ধযাি আমলামত  
িামতি অন্ধকামিও ফতাোমক ফিমকমছ  
রকছ ুোনুষ। 
 
কত ফতাোি নাে  
কতই না িমঙি বাহাি রনময় েুমট ওমো িারত্ররদন 
সকামলি লাল িমঙ ফতাোমক োরনময় র্যায় 
অথবা রবকামলি ফসই িানা ফেলা পারখ্মদি দমল, 
কখ্মনা  তাব্দীি আগুন জ্বালামতও ফতাোমক  
ফদখ্া র্যায় হলুদ বণতেয় ফদম  ফদ ান্তমি। 
 
কখ্মনা ফপ্ররেকাি ফচামখ্ি জমল রভমজ ফগমছ 
ফতাোি পাপরড়ি আমলারকত উমোন, 
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কখ্মনা ফহমস উমেমছ উোদ পৃরথবীি বুমক, 
কখ্মনা 
ফবয়মনমটি আ ামত ক্ষত রবক্ষত হময়মছ ফতাোি নারভ, 
কখ্মনা েমি ফগমছা পুরুমষি ফিাে  হামত।  
অথচ অজানা ফথমকমছ ফদ  
অজানা ফথমকমছ সুগমন্ধি ফসানারল আাঁধ্াি। 
 
জাোি ফবাতাে ফথমক অজানা গরল পমথ 
ফিমকমছ ফতাোমক 
রবপন্ন সন্ত্রাসও ফখ্াাঁমজ ফতাোি রেকানা 
তাই তুরে েুল, 
ভুমলি রেকানা ফনই 
আহত সািমসি েমতা একাকী র্যন্ত্রণা রনময় 
রেমি আমসা বাি বাি রদগমন্তি বাগামন। 
 

 

পমদযি আড়ামল 
 
দুপুমিি ফিাদ ফছময় আমছ ফতাোি  িীি  
আমলাগুমলা রনমভ ফগমল  
ফতাোমক ফিমক ফনমব 
নীল আমলাি রববণততা ফতাোি ভাবনায় 
িুমব র্যামব ফপ্রয়সীি ফচাখ্  ুমেি জানালায়। 
 
কখ্মনা পড়ন্ত রবমকল ছুাঁময় ফেমল 
ফতাোি নারভ 
কখ্মনা ফেম মদি সামথ কথা হয় 
কখ্মনা েুমলমদি সামথ 
িুবন্ত বকম াি রচমনরছল প্রথে ফতাোমক, 
এই ঘ্রামণ বাতাস ফজমনরছল  
সহজ দীর ি গান 
চাাঁমদি রবষণ্ণ সন্ধযায় ফিাে  পুরুমষ। 
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তব ুআমলাি পুাঁরথি ভাাঁমজ  
খ্ুাঁমজ পাই গামছমদি রবরচত্র ফিখ্া 
ফসই সব ফবনােী পঙরক্ত এখ্মনা আোি বুমক 
রচন্তাি েহাকাল এাঁমক ফদয়, 
এখ্মনা সুমিি বন্যায় ভামস  ারলমখ্ি োাঁক 
দুপুমিি ফিামদ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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প্রণব বসুিাময়ি দু’রট করবতা 

 

 
 

ইরতহাস ও জমলি বদুবদু 

 

 ব্দ রক এতই সক্ষে ফর্য রনমজিাই  
সারজময় বসমব পংরক্ত ফভাজমন ! 
 
আেিা কলাপাতায় বনমবদয িারখ্ 
ধ্ূপ জ্বারল, েুমল রদই চন্দমনি রছমট 
আি ফকািা গিমদি গমন্ধ ঈশ্বমিি  
বায়ু আগেন  মট র্যায়--  টামত চাই বমল 
 
োওলা ওো পুিমনা বারড়টায় গাময় জোমনা 
বমটি র শু ফকান ইরতহাস জামন না, ধ্ূতততাও নয়--- 
শুধ্ু তরুে জামনা লক্ষ্মীি োাঁরপ ও বাস্তুসামপি গতত 
রেক ফকাথায় ফকাথায়--  
র্যরদ দরক্ষমণি কক্ষ খ্ুমল দাও আাঁচমলি চারব রদময় 
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নতুন  মব্দি জে হমব 
জোমনাই ইরতহাস, বারক সব জমলি বুদবুদ..  

  
 
 
 
বল ফতা উিি 
 
রক আমছ ফতাোি হামত, পুাঁই  াক, বিমজি পান? 
আেিা রক ফপমত পারি র্যরদ হই ফভমঙ খ্ান খ্ান? 
 
উিুমি হাওয়া চাই আি চাই রেমে কড়া ফিাদ? 
জবাব রেলমব তমব, হমব বুরে সব ফ াধ্ ফবাধ্? 
 
আোমদি িার  এক, লে তাি ফিমখ্মছ স্বাক্ষি 
বাস্তুরভমট ফকন সাপ, জামনা, বমলা বল ফতা উিি... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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অরুরণো ফচৌধ্িুীি দী ত করবতা 
 

 

জেুারঞ্জ 

তখ্ন েমঞ্চ ফকউ ভালবাসা রবষয়ক 
একরট োলগারড় আপ ফথমক িাউমন রনময় র্যারেল 
তাি উজ্জ্বল রসিাকরটভ রলপস ফথমক একটা লাল আমলা ফবরিময় এমল, তুরে বমলরছমল  'চমলা 
ওো র্যাক' 

আসমল  আেিা তখ্ন জুোরঞ্জ ফখ্লরছলাে 
আি বাংলা আকামদরেি গভত ফথমক রসাঁরড়টা ফবরিময় ফপাঁরচময় রগময়রছমলা আেগাছ তলাি শুক্র 
রনমিাধ্ক গমভত 
প্রথাগতভামব আরে ফতাোি পক্ষ রনময়রছলাে 
এবং প্ররতপমক্ষি  েুখ্গুমলা  কুয়া াি চাদমি ফোড়া রছল 

েমঞ্চ োলগারড়  তখ্মনা  যাসম াস  মব্দ একটা প্রাচীন ফবহালায় ছড় তমুল বযালাি গাইরছল 
আি তাি দেৃোন ফলাভনীয় রবভারজকা ফবময় 
রভমজ র্যারেল চাাঁমদি আমলা 
ফতাোি রাউজাি রভমজ উেমতই আেিা রসাঁরড়ি 
রদমক এরগময় রগময়রছলাে 
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আোমদি ফখ্লাটা তখ্মনা চলরছমলা ফকননা  
আোমদি রলপস লক পরজ ন রজপামি আটমক 
একটা ভজকট চাল পমড়রছল, 
র্যাি োমন োাঁ-ও হমত পামি, আবাি না-ও হমত পামি  

রসাঁরড়মত ফসরদন অমনক ফেষপালক 
তামদি ফভড়াগুমলা হারিময় রগময়রছল  
নন্দমনি রপছমন গাাঁজাগরলি আড্ডায়, এবযাপামি আোমদি ফগাপনীয়তা িক্ষা কিমত বলা হময়রছল 

আেিা ফনমে আসরছলাে আলাদা আলাদা কািণ আোমদি কথাগুমলা রনমকারটমনি ফগা া ফগা া 
রিঙ হময় হাত ধ্িাধ্রি কমি উমড় রগময়রছমলা  
বুমড়া েরুচটাি কামছ, র্যাি কামছ পাসওয়ািত িাখ্া রছল ফর্যখ্ামন আমগি রদন িাত বামিাটায় আোি 
একরট পা রস্িামিলা হময় রগময়রছমলা, আি তুরে ফদরিদা আওমড়রছমল 

   একটু পমিই একটা উড়ালমসতু আোমদি রনময় এমসরছল েয়দামনি েুপরস অন্ধকামি 

আেিা আবাি  ছকটা পাতমতই রচরড়য়াখ্ানা ফথমক ফবরিময় এমসরছল লাস্যেয়ী  দুরট ফজব্রা 

তামদি তীক্ষ্ণ ফেরটং কমল ফতাোি চ োি ফিরজমলন্স টুকমিা টকুমিা হময় ছরড়ময় রগময়রছল ফলমকি 
জমল 
আি ফতাোি েুখ্টা হময় উমেরছল এক আশ্চর্যত  জাদুকি 

আরে ফদখ্রছলাে আোমদি োেখ্ামন একরট তুেুল ফজব্রাক্ররসং ততক্ষমণ শুময় পড়রছল  
আি এক ফকটরল িেণজল তাি েমুখ্ েরিময়  তুরে ফহমস উেরছমল, "রদ ওয়াটাি অে ইর্িয়া"... 

    আচেকা রিট লযাম্প রনমভ রগময়রছল এবং গভতবতী ফজব্রা বা চাাঁমদি ফপট ভমি উমেরছল োটা 
দামগ 

ফখ্লাটাি এইখ্ামন এমস ফতাোমক জাস্ট 
হারিময় ফেমলরছলাে অরনন্দয! 
আি ফতাোি ফদওয়াল জমুড় োরলোরল স্তমনি  রনরুমি জরনত রবজ্ঞাপন জািী কিা হময়রছল 

আরে ফদখ্মত পারেলাে না 
ধ্ীমিধ্ীমি িাস্তাটা িুমব র্যারেল খ্ামদ  
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ফসই  ষাটবরগি োলগারড়টা আোি কমিারটি উপি রদময় ছুমট ফর্যমত ফর্যমত ভালবাসা বা করবতা 
রবষয়ক একরট ভাবগম্ভীি ফ াকপ্রস্তাব ফসইেুহমূতত ফ ষ কমি ফেলরছল 

ফতাোি েুমখ্ি েমতা একটা ফলাক রুোমল কময়কটা কেমজারি রলরপং রপল গুাঁমজ রদময় বলরছল, 
"িারটত উওেযান ফ্রে রদ রেলরদ রলট কেুযরনরট শুি িাই লাইক আ ভালগাি লাট"..তািপি 
ধ্ীমিধ্ীমি  েমঞ্চ  পদতা ফনমে এমসরছল 

আসমল এসেস্ত  টনা আেিা স্বমপ্ন ফদখ্রছলাে 
হোৎ েমঞ্চ ফলািম রিং হময় ফগমল গভতবতী চাাঁমদি ফসমক্ি  রাইমেস্টাি ফপমট চাকা চাকা দাগ 
েুমট উমে একরট জযান্ত সিীসৃমপি েমতা ফদরখ্ময়রছল 

অথবা জুোরঞ্জ ফখ্লায় সচিাচি এিকেই  মট থামক 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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লক্ষ্মণ বরণমকি দু’রট করবতা 
 

 

 
েলুচন্দন 
 
সকাল ছরড়ময়মছ আমলা, ফস আমলায় প্ররতভারসত ফতাোি অনুভূরতোলা; আরে প্রাকৃরতক আমলামত 
আি ফতাোি  িীিী রবভমগি ফকািামস জারিত হমত হমত ফকান্সেয় ফচামখ্ি োথা ফখ্ময় রনমজমক 
হারিময় বরস জারন না। একসেয় সরম্বৎ ফেমি, ফস ফতাোি তদািরকি গুণ। ফর্য ফচামখ্ি োথা খ্ায়, 
ফস চািপা মক খ্বু কেই ফতায়াক্কা কমি। দায় সব ফতাোি  ামড় বততায় বমলই সংসামিি পাাঁচ কেত 
ফেমল পরড়েরি ছুমট এমস আোমক তরিপদ কিাি ভাি আপন কাাঁমধ্ তুমল নাও; অেীলতা ফদামষ 
দুি হমত দাও না এ ফতা ফসই আপ্তবামকযিই িািস্থ হওয়া – স্থানকাল পাত্রপাত্রী রনরবতম মষ কাপড় 
তুমল ফর্য বমস পমড় চিে প্রাকৃরতক িামক ওি িামজযি বাজ পারখ্ি েমতা উমড় রগময় বমস পমড় 
সাতসেুদ্রমতিনদীি পামি ওমদিই োথাি ওপি। ফতাোি ভূরেকাি গুরুত্ব ন্যায়সগত রকছুটা থাকমলও 
আোি অবস্থান ফরে উপলক্ষ োত্র। ফর্যেন সুসরজ্জত েমঞ্চি উপরস্থরত ভুরলময় দ তকমশ্রাতাি েন ফটমন 
ফনয় দক্ষ পাত্রপাত্রী আপন আপন অরভনয় গুমণ। এই পিম্পিাি েুমখ্ েুলচন্দন।  
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দরৃিরবভ্রমেি োাঁমক 
 
গড়া না-গড়া রনরবতম মষ সম্পকত এক জায়গায় রনমজ-রনমজই ফপৌাঁমছ র্যায় 
এই র্যাত্রাপথ ফপরিময় আসায় রনমজ কামিা ফতায়াক্কা কমি না বিং 
তুরে আরে আেিা সকমল ওমক র মি বসবাস করি, র মি িামখ্ 
জ্বালারন কাে প্রজ্জ্বরলত র খ্া ফর্যেন 
 
র খ্মি ফবাধ্গমেযি বাইমি 
ফস কতটুকু বাড়মব না কেমব  
ফস ফকবল প্রাকৃরতক এক টামন আমলা তাপ রবরকিণ উৎসুক 
 
েেতাি কামছ, উৎসুকতাি কামছ োথা নত কমি রনমজমক দাাঁড় কিাি সেয় 
জল, হাওয়া 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 



68 
 

ফদবার স সাহাি রতনরট করবতা 
 

 
 
 
র কমড়ি র কল 
  
র কল ছাড়াই 
র কড় ছড়ায়  িীমি 
 
বুমনা ফিামদ ফপামড় আদি 
রক কমি এমতা সাহস পায় জল 
 
গে রক জামন ফস খ্াদক 
 
এই ভামব আেিা খ্াদক হময় র্যাই  
 
ফটি পাই না  
কখ্ন রকভামব হামত ফলমগ র্যায় 
র কমড়ি িক্ত 
 
অদৃে বাতামসি র কমল  
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জরড়ময় আরছ 
 
ফছমড় ফর্যমত পারি না 
এই ফলাভ লালসা আি  
োদকতা িমঙি কােিাঙা  িীি 
 
 
 
ভামলা ফনই 
 
ো হারিময় 
   ফকাঁমদ ফকাঁমদ পাথি ফবড়ালছানারট 
আজ ভামলা ফনই সু 
েমড় ফহমি র্যাওয়া পারখ্মদি 
আজ েন ভামলা ফনই 
 
সু ভামলা ফনই ফসই ফেময়রট 
ফর্য ফহমি ফগমছ অন্ধকামিি কামছ 
 
ফর্যরদমক হাত বাড়ায় 
উমে আমস চাপ চাপ কি 
 
এমতা র্যন্ত্রণাি োমেও 
কী কমি উমে দাাঁড়ায়  
ফসই গাছ িমঙি ফছমলরট 
 
আজ ভামলা ফনই ফকামনা ো 
সন্ধযা হয়  
 মি ফেমি পারখ্মদি দল 
ফেমি না শুধ্ ু
োময়ি ফকাল আমলা কিা এক তািা 
 
তুরে বমলা সু 
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চারিরদমক এমতা ধ্েত, এমতা ধ্েতস্থান 
আোমদি ফকান কামজ লামগ 
 
ভামলা ফনই ফদম ি ফকামনা হাসপাতাল 
আোমদি রবশ্বামসি আজ  
করেন অসুখ্ 
 
িাস্তাগুমলা পগু 
আোমদি গন্তমবয রনময় ফর্যমত পামিনা 
 
এমতা রহংসাি ভাি রনময়  
আোমদি ধ্রিত্রী 
আি কত রদন সবুজ থাকমব 
 
অমস্ত্রি েুমখ্ােরুখ্ 
আি কতরদন 
    আি কতরদন  েিমব জীবন 
 
সু তরুে বমলা 
চািপাম  চলমছ িক্তমহারল 
আরে রক আি সুন্দি থাকমত পারি 
 
 
 
স্বপ্নিগা 
 
িানা ফেিােত কমি 
আবাি উমড় র্যায় ফে  
 
অমনক রনচু রদময় ওমড় 
বাবা িমঙি ছাতা 
 
ফে , ফিাদ, পাওনাদাি ফক 
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আড়াল কমি 
ভাঙা িানা রনময় 
   কযামল্িাি ফপমিামেন বাবা 
 
কখ্মনা কখ্মনা বৃরিি জল 
ভাঙা ছাতাি রভতি রদময় 
বাবাি গাল ফবময় আোি বুক ফভজামতা 
 
বাইমি এমতা কমিি ফিাদ 
ফটি পাইরন ফকানরদন 
 
ফিামদ্র সাাঁতাি কাটমত কাটমত 
পুিামনা িানায় বড় হমত থামক 
       স্বপ্নিগা 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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অণগুল্প 
 

 
 
ফটরলমোমন একরদন 
রবেমলন্দ্র চক্রবততী 
 
-- কথা রদময়রছমল রচরে ফলখ্া চলমব, কথা িাখ্রন। 
-- তাি জমন্য কি ফপময়রছ। 
-- আরে রকন্তু ফহমসরছ খ্বু। 
-- আোি কমি তরুে হাসমল ফকন ? 
-- রেকানা দাওরন বমল। 
-- রেকানা ছাড়া রক রচরে ফলখ্া র্যায় না? 
-- র্যায়। 
-- তমব, রলখ্মল না ফকন ? 
-- রলমখ্ রছাঁমড় ফেমল রদময়রছ সব। 
-- রছাঁমড় ফেলমল ফকন ? র্যা ফলখ্া হময়রছল, ফস ফতা আোি। 
-- জারন, রকন্তু সারহতয হয়রন ফর্য! 
-- ও, ফতাোি ফতা আবাি সারহতয হমত হমব। 
-- আো, ফতাোমদি ফসই পুমিামনা  িটা আমছ ? 
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-- ফকানটা ? 
-- ঐ লাল রটমনি  িটা। ফর্যখ্ামন উদাসী হাওয়ায় জানালাি পাম  বমস তুরে চাাঁদ ধ্িমত। রচরে 
রলমখ্  ব্দগুমলা ছরড়ময় রদমত ফজাছনায়। 
-- সবই অদলবদল হময় ফগমছ। 
-- কাি ? 
-- আোমদি। 
-- তাহমল এখ্ন রক তুরে োরটি গান ফ ামনা না। স্নান কি না ফজাছনায়। িাকবামক্সি তালা খ্ুমল 
উড়মত ফদখ্ না পারখ্ি পালক। 
-- আোি ফতা ফসই ফ্লযাটবারড়। পা বাড়ামলই রলেট। রলেট ফথমক গারড়, গারড় ফথমক ফসাজা 
অরেস, জানালা বন্ধ, এরস চলমছ। 
-- বাব্বা, ফব  বমড়া পমদ আছ। কামজকমম্ম অহংকামি খ্ুব বযস্ত থাক বুরে ? 
-- রনমজি েমধ্যই থারক, ফবরুমত পারি না, তবওু োমে োমে কামজি োাঁমক ফতাোমক ফদখ্মত 
ভীষণ ইমে কমি।  
-- আোমক! ফদখ্মত ইমে কমি ফতাোি? তখ্ন কী কি তুরে? 
-- ফোবাইল খ্ুমল নােটা একটু ফদমখ্ ফনই। অদ্ভুত নাে ফতা! সব্বাই ভুল কমি। 
-- ফতাোিও ? 
-- না, আোি ভুল হয় না। 
-- োমলা, র্যাঃ, লাইনটাই ফকমট ফগল। 
-- োমলা। 
-- খ্ুব বৃরি হমে। নদীটা ফকেন হাসমছ ফদমখ্া। 
-- োমলা োমলা... 
-- একটা ফনৌমকা ভারটি টামন সাগমিি রদমক এমগামে। 
-- োমলা, শুনমত পামো... 
-- ফদমখ্া, কচুরিপানাি েুল রক সুন্দি েয়ূমিি পাখ্া লারগময় উড়মছ। ‘কৃষ্ণকরল ফতাোয় বরল’ 
গানটা একট ুফ ানামব ? 
-- কৃষ্ণকরলমক েমন পমড় ফতাোি? 
-- পড়মব না োমন? 
-- কামলা বমল ভীষণ েনখ্ািাপ লাগত। তাই আরে তািা ংকমিি করব পড়মত বমলরছলাে। ‘কামলা 
র্যরদ েন্দ তমব ফক  পারকমল কান্দ ফকমন’। েমন আমছ ?  
-- েমন থাকমবনা োমন ? ভামলাবাসা কখ্মনা রক হাতবদল হয় নারক ? 
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-- এ-কথা তরুে রবশ্বাস কমিা ? 
-- করি। প্রথে ফপ্রে, না থাক --   
-- োমলা োমলা , র্যাঃ আবাি লাইনটা ফকমট ফগল। 
-- োমলা, এখ্ন রকন্তু ফতাোি কথা স্পি শুনমত পারে। 
-- োমলা, ফতাোি কথা শুনমত ইমে কিমছ খ্বু। 
-- োমলা... 
-- ওফ ! ফনটওয়াকত রবরজ... 
-- োমলা। োমলা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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রচিশ্রী ফদবনামথি দু’রট করবতা 
 

 
 
করবতা 
 
করবতা ফলখ্াি আমগ 
েুমছ ফেরল সন্ধযাি ধ্ুমলাি েমতা প্রসাধ্ন 
করবতা ফকমড় রনমত থামক ফোাঁমটি িঙ 
ধ্ীমি ধ্ীমি নামে ফশ্বত েড়  
তািপি হৃদয় খ্ুমল র্যায়,  
নেতাি অমপক্ষায় ভািবাহী কঙ্কাল 
ফপ্রে আমস অক্ষমিি অজুহামত, 
ফর্যন িুবন্ত বারণজযতিী এক বাসন্তী সন্ধযায়  
এখ্ামনই একরট করবতা দাাঁড়ায় ছায়াি েতন  
প্রাণপমণ  িীি খ্ুাঁজমত থামক ফস 
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ফহেমন্তি পারখ্  
 
রববামহি রচরেিা একরট একরট ফহেমন্তি পারখ্ 
 ীমতি ফবলায় তািা নাে ও ফগামত্রি বাহক 
গৃহমস্থি  মি রনময় আমস দী ত জীবমনি রনেন্ত্রণ 
এ পমথ রকছ ুভুল ফলখ্া থামক ফসানারল অক্ষমি 
 
সােুরদ্রক সানাই ফর্যন আনেমন ফেমল র্যায় 
ফনানা হলদু এক উরদ্ভমদি বীজ,  
 
উচ্ছ্বামসি ফে  রচরেি পলমক, অকাল শ্রাবমণ,  
রহে ফকমট রনময় আসা  
একটুখ্ারন ফর্যৌথ অিণয। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 

রূপকথাি তীমি  
 রেতষ্ঠা পাল  
 
িাত ফপমিামলই নদীটা রুমপারল িঙ ধ্মি  
সব কামলা েুমছ রদময় সরূ্যতস্নামন  
েুখ্ গুাঁমজ থামক বারলম ি োাঁমক দুঃখ্ স্বপ্নগুমলা  
তখ্মনা রনমজি েত কমিই 
 
ফভমস আমস বাাঁধ্ভাঙাি আওযাজ ঐরদক ফথমকই 
ফনমে আমস এক এক কমি বসরনমকিা  
ফ াড়াি খ্ুমি  ধ্ুমলােড় তুমল 
োে ভমি র্যায় গমন্ধ  
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রুমপাি জমল রে মত থামক ফসানাি ধ্মুলা  
দুই পামড় ফঢউ ফতামল ছলাৎ ছল্ !  
ফভমস র্যাওয়া খ্ড়কুমটা জাপমট ধ্মি  
ফজমগ থামক রকছু পিজীবী-েুহূতত   
আি সাতিমঙি আাঁচড় ফকমট   
েুটেুমট রদনগুমলা - 
 
জল গরড়ময় পরল  জমে প্ররতরট বষতা ফ মষই 
উমে আমস িুমব থাকা সম্ভাবনাি সবুজ 
ফেমত ওমে ফিৌদ্রস্নামন আবামিা। 
বাহারি ফচামখ্ি ফ াড়াগুমলা তখ্মনা আমস  
দলমবমধ্  ামসি সন্ধামন সমগ  িেমুখ্া বসরনক 
ভিাট োমে  ফঢউ লামগ নতুন  কমি - সবুমজ হলমুদ  
ফভমস ফবড়ায় সাদা ফেম  ফ ােটা ফটমন   
গাংরচলগুমলা আছমড় পমড় নীিব ফপমলই 
             রদনদুপুমি - সুমর্যাগ বমুে  
 ীতল জমল বড় তৃষ্ণা তামদি!  
 
শুধ্ু িাজকন্যাি  ুে ফনই - 
রনদ্রাহীন আলুথালু ফচাখ্ দুমটা খ্ুাঁজমত থামক  
রুমপাি কারে ফসানাি কারে। 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 
িামেশ্বি ভট্টাচামর্যতি দু’রট করবতা 
 
ফতাোমকই 
 
ফতাোমকই ভামলামবমসরছল করব 
‘ বমদ  বমদ’ রববামহি কথা  
বমলরছল। চুরপচুরপ বমলরছল –  
‘র্যরদদং হৃদয়ং তব 
         তরদদং হৃদয়ং েে –’ 
তুরে রক শুমনরছমল তা ? কখ্ন 
ফর্য রচত্রকমল্পি োয়ায় জরড়ময় 
ফগমল, আি ফসানারল চাাঁদ 
ফনমে এমস আোমক জড়ামলা 
কােিাঙা গামছি তলায়। বিং 
র্যামক  ৃণা কি, তামকই করবতাি 
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গূে কথা ফ ানাও। র্যামক 
ভামলাবাস, তাি হামত তুমল দাও 
‘ াহ্রিয়াি-এি ফশ্রষ্ঠ করবতা’। 
জানালাি  ারসতমত ফদমখ্া রিতীয়াি চাাঁদ। 
ফ ষ িামত ভুল কমি ফিমকরছল এক কামলা কাক। 
 
 
অনুিারগণী 
 
ফর্য শুকমনা িাল, কামলা কাকরট 
বমস বৃরিি জমল রভমজরছল। 
পিকীয়া-প্রবণ ফকারকল বসন্তি 
কথা বলমছ না এখ্রুন। এখ্ন করবিা 
সন্ত্রামসি কথা বলমছ বব াখ্ী ফেলায়। 
 
সুন্দিীি রদমক েুখ্ ফেিামলন না 
ফর্য িাগী করব, তাি বয়মসি 
রহমসব জামন িারধ্কা। 
 
সীোনা ফপরিময় ফগমল 
তীব্র ফবমগ চমল র্যাও 
নবীনগমিি রদমক, সবুজ 
প্রান্তমি অমপক্ষায় আমছ 
নীলাম্বিী এক নীলাক্ষী। 
 
ফস শুকমনা িামল সবুজ 
পাতাি উ াস ফদমখ্মছ 
   করবি অনুিারগণীিা। 
 
HOME 
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করবতা  
 

 
 
োধ্ব বরণমকি চািরট করবতা 
 
ফহেমন্ত 
 
চাদিেুরড় রদময় বাতামস উমড় র্যামে নােহীন পারখ্ 
তাি ফদালন বাকহীন 
রনঃ ব্দ পমথি দু-পাম  এাঁমটা হামত ফহেমন্তি গাছ 
বারলি রচকরচক িানায় কথা েুরিময়মছ তাি। 
 
অন্ধকাি এমল িানায় গা জুমড়ামব পারখ্ি চাদি  
ফদহারত লালন অেরলন গান ছড়ামব 
                সুনসান বাতামসি গাময়। 
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জীবনসতয 
 
জীবন র্যা ফহাক এাঁমদাগরল নয় 
এসতয ফজমন, পাতািা ফভমস ফবড়ায় েটমক। 
কানামিামদ ফজমগ থামক ফগালারপ টান। 
তুরে ফচনা-অমচনায় ফহাঁমট ফবড়াও 
োরটি  ড়ায় জল ফিমখ্ আবািও হাাঁমটা 
এ-গরল ফস-গরল পাথুমি নক্ষমত্র এত রবরকিণ 
তুরেও ভামসা পাতাি েমতা গামছি েমতা বৃরিমত 
 
আরে সাবালক ভূরে ফছমড় এইোত্র উমে আরস পমথ 
পথ রকছুই বমল না 
ক্ষত ফদরখ্ময় এরগময় ফদয় বাণরবদ্ধ অগুনরত ফোমড় 
ফর্যখ্ামন রারেক ফনই, রসগন্যাল ফনই 
আাঁকারচমি আোি ছায়া ফগাঁমথ আমছ।  
 
 
এই জনরবিমল 
 
অজানাি ভময় ভীরুপথ গাছতলা ফচমন 
 
সািসাি রবন্দুটানা পথ পা াপার  কথা বমল 
োওলারসদ্ধ এই জনরবিমল কদারচৎ ফকউ হাাঁমট 
তািা রেমিও আমস 
আরে তামদি ফদরখ্ তামদি শুরন আি েুগ্ধ হই 
 
 মিি সবরকছু আোি ফচনা, রদন-িাত অবসমিি সগী। 
অজানায় চমল র্যাওয়া ফেময়রটি ছরব রেমি আমস একরদন 
পাড়াসুদ্ধ রন ুতে িাত থেমক র্যায় অমচনায় 
অন্ধকামি জ্বমল ওমে অগুনরত েখু্, বাক্সভরতত পাষাণহৃদয় 
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ফচনা রনক্কণ 
 
চমলা হামত তুমল িারখ্ রকছু সেয় 
নীিবতাি ফভতি অসংখ্য প্লাবন াট ফিমক ফনয় ওপামি 
হৃদয রকছু র্যাপনও হয়মতা জো হয় ফেরি ামট 
ববো হামত তুরে গুণগুণ কি জমলি গান 
োমছিা দলমবাঁমধ্ রেমি র্যায় ফরামতি অন্তমি 
 
োমেি ফভতমি সব, বাইমি এমল সাি ূন্য চািরদক 
কবচকুণ্ডল পমি র্যত তাপ রনমত পাি হৃদময় 
তাই গ্রাে হমব, অম্লান ফেরি হমব বনরবজমন। 
 
অ ান্ত রকছু পল ফছমড় দাও বাতামস বাতামস 
তািা হাওয়া খ্ামব ফভামিি রনজতন  ামট 
নীিবতাি পাময় পাময় খ্ুাঁমজ পামব ফচনা রনক্কণ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 
রদলীপ দামসি করবতা 
 
বাদামেি ফখ্াসাি েমতা 
 
১ 
এভামবই আেিা েুমিাই ? 
বাদামি ফখ্াসাি েমতা পমড় থারক অনাদৃত  ামস; 
বৃরি হমল জল জমে, 
ফিাদ ফিাজ শুমকায় তামক ? 
 
ফিাদ-বৃরিি োমে 
জমে থামক কত েু কুসুে 
আিও কত কত দী ত হতাশ্বাস 
ফসসব রনময় রদরবয উমড় র্যায় 
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সকাল-সন্ধযা-িামতি বাতাস। 
 
২ 
র্যািা আোমক ফদমখ্ছ 
তািা িবীন্দ্রনাথমক ফদখ্রন। 
 
িবীন্দ্রনামথি পি জীবন 
এখ্নও সেময়ি ফপাল ফপমিায়রন। 
জমলি কলকল  ব্দ শুমন 
আরে ভারব 
সবাই ফকন চমল র্যামে ফজাছনাি বমন, 
আোি জমন্য ফিমখ্ 
অোবস্যাি রিক্ত হাতছারন ? 
 
ওমহ, জীবন রক তমব 
এখ্নও েুমিায়রন ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 
কাকরল গমগাপাধ্যাময়ি দু’রট করবতা 
 
অরভোনী 
 
র্যাব বলমলই র্যাওয়া হয় না 
রদমনি পাময়ও বাি বাি জড়ায় ফগাধ্ূরল-বযথা 
িাঙা হময় ওমে পথ াট। এ ফবদনা-আমলায় 
রনমজমকও অমচনা লামগ, ফতাোমকও। 
অরভোনী পারখ্িা আি উড়মব না এখ্ন 
িানাি পালমক সব আমলা েুমছ  মি রেমি র্যামব 
ফিামদি গন্ধ র্যািা রকছু িাখ্ল ধ্মি 
তািাও ফবামেরন, ফর্যমত ফর্যমত রদন কী বযথা ছড়াল 
িামতি অন্ধ-বুমক শুধ্ু তাি স্প ত ফলমগ থামক। 
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 তত ফেমন 
 
উমড় র্যাওয়াি শুধ্ু ছন্দই নয়,  তত থামক 
রেমি আসাি। 
একই ফিখ্া আাঁমক ফিাজ সন্ধযাি পারখ্িা 
রদগ বলময়, ফচময় থাকা ফচামখ্, উমড় ফর্যমত ফর্যমত –  
 মি রেিমছ ওিা। ওমদি িানায় ফেিাি ছন্দ 
ওড়াি ছমন্দ রেম মছ অরস্থি েেতা 
রেকানা ফছাাঁয়াি। 
ওমদি রপছু  ুমি  মুি,  মূন্যি পামক পামক  নূ্যতা রনময় –  
ছামপাষা ফচাখ্ও এল রেমি, 
বদনরন্দন জানালাি ফখ্ামপ 
রেমি আসাি  তত ফেমনই, আিও একবাি।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 
কলযাণব্রত চক্রবততীি দু’রট করবতা 
 
সবাই একক র্যাত্রী 
 
বহুরদন এইভামব র্যায়, ধ্ান ফকমট রনময় ফগমছ 
িার  িার  খ্ড় ফকউ ফেমল ফগমছ োমে, 
ফকউ ফনই তািপি, সুদীপ েণৃালকারন্ত, 
ফহেমন্তি ফবলাম মষ রহমসরব 
োনুষজন সুবাতাস তুমল রনময় ফগমছ। 
 
ফহাক না আপন ফকউ ফসও র্যামব 
সবাই একক র্যাত্রী অস্থায়ী র রবমি 
োল্পত্র রকছ ুফনই, ফ্লযাক্ স বা 
রটরেন ফকৌমটা রকছু নয় 
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পাহাড় ফপরিময় ফগমল অরবশ্রাে 
জলাধ্াি, রনজতনতা, ফথমে ফথমে 
ফকউ ফর্যন িাকমছ আোমক। 
 
 
 
ফর্যভামব সবরকছ ু
 
ফক কামক লযাং ফদমব, বযস্ততাি েমধ্যই ফদরখ্ একজন 
অবমিাধ্ ফেমল োইমকি কামছ চমল ফগমছ; 
 
সািাৎসাি রকছু না থাকমল রপাঁপমড়িাও 
হাসাহারস কমি, সব রকছমুতই সবাি অরধ্কাি, 
ফিাভািমলমন জরেি দালাল ঢমুকমছ, 
প্রমোটামিি ফলাকজন গায়রক রনময় রলখ্মছন 
 
 হমি এই বারড়মত করব এমস ফথমকমছন দু-বাি 
ফহলামেলা কমি ফেমল রদও না বাছা, ছরবি 
ওপামি ফদখ্ ফে  জমেমছ, ফভমঙ পড়মছ োলঞ্চ 
ফদাতলায় একটাই ফখ্ালা জানালা 
এখ্ন আি আকা  ফদখ্া র্যায় না। 
 
কতরকছু হয়, আিও হমব, রনমচি রদমক তাকামল 
োথা  ুমি র্যায়, তবু তুরে আসমবই ইমে ফহাক 
না ফহাক, আরে চমল ফগমল  ি খ্ারল ফিমখ্ 
িাস্তায় বাসস্টমপ রগময় দাাঁড়ামব।   
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 
 
 
 
বনানী ভট্টাচামর্যতি দু’রট করবতা 
 

 
 
একাকী 
 
সন্ধযাি আহ্বান  
এক রুপারল চাদমি   
ফখ্ালা োমে, সবুজ  ামসি আদমি  
চাাঁদটামক ছুাঁলাে দুহাত বারড়ময়... 
  
রদমত পামিা আোি পরিচয় ? 
 
আজ তমব ভামলাবাসমবা একাকী,  
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তুরেও স্বীকাি ক'ফিা একরদন  
ফিমখ্ ফর্যও তেসুক 
শুধ্ুই ফোহ নয় 
আরেই ফতাোি প্রথে, আরেই ফ ষ  
ভামলাবাসা..... 
 
 
অর্যারচত 
 
স্বপ্ন খ্ুাঁমজরছল ফেময়রট ওই ফছমলরটি দুই ফচামখ্  
জানমতানা রূপকথা হারিময় ফর্যমত পামি 
গমল্পি শুরুমতই  
নতুন ক'ফি একটা পথ আমলারকত কিমত  
ফকমট র্যামব এতটা সেয়  
রনমভ র্যামব অমনক ফোেবারত  
নাগরিক ফকালাহল আি অর্যারচত হৃদময়ি উিামপ  
েুরিময় র্যামব ফ ষ অশ্রুরবন্দুরটও  
সবাই রক প্রাণ রদময় ভামলাবাসমত জামন !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 

ফদবার স েমুখ্াপাধ্যাময়ি করবতা 

রচত্ররলরপ  
 

পাময়ি কামছ পমড় আমছ পাকা ফপয়ািা  
ফেময়রটি স্তন লজ্জা পামে  
আি বরৃি তমতাই েুরটময় তুলমছ 

২. 
পানপাতা রনময় কথা হমে বৃদ্ধা ও কুোিীি  
বাথরুমেি আয়না নে হমল  
তািা দুজমনই ফহমস ওমে  
ফোয়ািা উপমভাগ কমি 

৩. 
ফজাছনায় লাউলতা কখ্ন নািী  
নামচি েুদ্রায়  
সুিাপাত্র এরগময় ফস িামক  
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ফেমহববুা  
আজ তমব ফেমহরেল ফহাক 

৪. 
েুমলি উপমি স্বাভারবক প্রজাপরত  
ছাত্র ফদখ্ামে রদরদেরণমক  
তবুও গামল িঙ লামগ  
ফনমে র্যায় ফচাখ্  
প্রজাপরত ও ছাত্র কািণ ফবামে না 

 ীতিচনা ১ 

কখ্ন রিমসম্বি হময় পরড়  
কুয়া া ফিমক ফনয়  
করেি কামপি পাম   
ফখ্ালা পমড় থামক ফলখ্া  
নতুন  মব্দি অভামব 

ফব  আদ্রততাহীন  
গামছিা পাতা েরিময়  
অমপক্ষায় রক্রসোস রর হমব  
পরির্যায়ী িানায়  
এক ফপমিক রবদ্ধ ঈশ্বি  
রবজ্ঞাপন ছরড়ময় র্যায়  
অন্তবতাস আি জেরনমিাধ্ক রপমলি 

ফখ্ালস ফছমড় ফগমছ ফর্য 
ফস  ীত ুমে  
অরনবার্যত তাি এই র্যাওয়া  
তবুও ফখ্জুি গামছি কামছ  
গুমড়ি গন্ধ  
বড়রদমনি ফককমক ফটক্কা রদময়  
গিে চাদি  
আি একটু আদি  
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রকন্তু তুরে হািামল বারক সব 
রনতান্তই  ব 

জানুয়ািী এক নয়া জীবন চারহদায়  

 

২. 
 ীত িচনা ২ 

সকাল হািমোরনয়াে হমল  
একটু ফিাদ ফপাহাই  
কাগমজি অক্ষমিি ফথমক সমি  
রিমি কান  ফেরল  
কারনতম  পারখ্মদি ভীড়  
িানাকাটা পরি চমল ফগমল  
সুনসান োে 
ফচাখ্মক জ্বালাতন কমি  
তবলাি ফবামল রন রকছটুা আিাে 

হাওয়ায় হাওয়ায়  ীত  
তুরে জরড়ময় ওে  
িান্না ি েটিশুাঁরট ফবমছ িামখ্ 

োংমসি নতনু ফিরসরপ  
প্রস্তুত  
কখ্মনা অপ্রস্তুত কমি  
ফটরবল েযানাসত ভুমল  
রজমভি দাাঁমত তমুল রন 
ফসই পুিমনা ফপ্রে পর্যতায় 

৩. 
 ীত িচনা  
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  ৩. 
দুজমন 

 ীমতি  ি হময় আরছ  
কাটা টমেমটা  
ছুরি  
ফগাময়ন্দা রসরিয়াল  
ফকউ েটিশুাঁরটি কথা বলমছ না  
জাো খ্ুলরছ 

৪. 
ফেরথ াক 

রতক্ততাি েমধ্য ফিমখ্া না 
ফোলাময়ে ফলমখ্া  
সাদা ভামতি উপি  
 ীতকাল  
ধ্মনপাতাও  
সুবারসত 

৫. 

চড়ুইভারত 

রকম াি ফদখ্মছ রকম ািীমক  
উথমল উেমছ োংস  
নদী  
পাময়ি পাতাি  ব্দ  
িানাি অরস্থিতা 

নীিব সূর্যত ফনমে এমল  
ফচাখ্ রনময় বারড় ফেিা  
ফকউ রকছু রক হািামলা ! 

৬. 
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 ীতিচনা ৭ 
 

ফে  ফথমক ফবরিময় আসমত পািমছ না 
পাথি পাথি নয় 
আোমদি নিে অভযাসগুরল  
বাউল 

উমলি সেয় এমস ফগমল কাাঁটা 
সেস্ত র্যন্ত্রণা উপমড় গলায় গলায়  
হামত হামত ভাব  
সমিামদ 

ফনৌকা চমল র্যাওয়া পি বাতামসি  
রভতি  িীমি কান্না  
নদী জামন  
আেিা শুধ্ু চড়ুইভারতি ফ মষ 
ফেমল আরস  এাঁমটা থামেতাকল 
আি রকছু হাড়মগাড়  
ভরবষ্যমতি রজম্মায় 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 
 

ইন্দ্রনীল ফসনগুমপ্তি করবতা 
 
ছায়ায় সমগ তামক 
 
তামক ফিমখ্রছ ছায়ায় আন্তরিক হাহাকামি; 
ফস বড় রনেতে রছমলা, 
ফকান অরভমর্যাগ ফছাাঁয়রন, 
রকছু একটা ফহাক বমল ফস োাঁপায়রন  
কখ্নও অন্ধকামি। 
ভামগরন আয়না ফকামনা অথবা েুমলি টব, 
ফস্টাি ফটরবমলি কাচ, 
অথবা ঐিকে রকছ ু
রস্থতধ্ী ভগুি। 
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ফিমখ্রছ অভযন্তমি তামক,  
ফসরক বাইমি র্যামব,  
আোমক চূণত কমি,  
ফর্যখ্ামন হাজাি নক্ষত্র পুমড় র্যায় 
চাাঁদ জ্বমল র্যায়- ফসখ্ামন ? 
 
রবরনদ্রতাি ফকান নাে হয় না ফোহেয়, 
তবুও ফসখ্ামন ফস থামক ছায়াি সামথ।   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 
নীপবীরথ ফভৌরেমকি দু’রট করবতা 
ফ ষ বসন্ত 
 
উৎসব ফ ষ, চমল ফগমছ সব বসমন্তি অরতরথ  
 
র্যািা এমসরছমলা, রকংবা র্যািা আসাি অরধ্ক রগময়মছ ফথমক গভীমি… 
আসা আি র্যাওয়া,কতই না দাগ ফিমখ্ র্যায় 
    রচি ফোমকি ফদমহ ফিমখ্ র্যায় কমতা রনবতাক র্যন্ত্রণা, 
ফস আি ফক ফবামে বমলা ? 
 
হয়মতা জামন,বা ফবামে,রকংবা ফবাোি অরধ্ক না বুমেই  
     র্যায় চমল অন্য ফকামনা সূর্যতামস্তি ফদম ! 
 
আসমল ধ্ুমলায় র্যাি জে, ধ্ুমলাি পমথই ফতা তাি েৃতযু  
   সেয় শুধ্ু বময় র্যায়, র্যায় বময়, েহুূমততি হামত 
       নীিব স্প ত বন্ধন সারজময়। 
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ভাঙন  
 
রকছ ুভাঙমলা ফবাধ্হয়, ভাঙুক! 
খ্ুমল দাও বিং ওই পরশ্চমেি জানলামক  
    আসুক রকছু আমলাকমোক, আি রকছ ুেথ 
রকংবা প্রজাপরতি িরঙন ফদ , 
    ভাঙন সুমি সুি রেরলময়  
       বাজকু আবাি র্যজ্ঞ-সানাই 
           ফ ামনারন তুরে েধ্ুেন্তীি সুিমোক স্বি! 
ফকাথাও ফকামনা এক রেলন র্যজ্ঞেঞ্চ … 
দূি ফথমক আমস, দযামখ্া ওই হলুদ সান্ধয আমলাক োলা 
 
        ---ভাঙুক, আমিা ভাঙুক … 
 মব্দি পমথ রনঃ ব্দ উমোচমন েুক্ত হময়  
আসমব ফে জল, আসমব  অনন্ত উৎসব… 
আসমল জামনামতা, সব ভাঙমনই রবমেদ সুি বামজনা কখ্মনা কখ্নও 
রকছ ুভাঙন ফর্য আমস দী ত  ীত ঋতিু পমথ 
আবাি বসন্ত ঋতু িঙ োখ্মব বমল। 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 

তুরি ভট্টাচামর্যতি দু’রট করবতা 
 

োথুি   

প্রারপ্তি গামছ েুল েুমটমছ 
সাদা েুল, কামলা েুল 
দাতবযরচরকৎসালয় জুমড় েুল আি েলু 

েুমল েুমল ফঢমক র্যামে সোরধ্ 
 
েুমল েধ্ু আমছ, ফর্যেন ভ্রেিও থামক েধ্ ুফেমখ্  
আি গুনগুন খ্ুমন ভমি র্যায় 
অমদ্ধতক িাধ্া বযথা ফবামন খ্ুব 
আি বযথা েমি র্যায়।  
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অমদ্ধতক িাইময়ি েুমল 
োথুি োথুি 
শ্রাবণ ভিা গান   
ফবমজ র্যায়, ফবমজ র্যায়। 

 
ফগাটামনা তাাঁব ু
 
তাাঁবু গুরটময় ফনওয়া বইমেলাি কামছ র্যাব 
ফর্যখ্ামন ইরতউরত ফছাঁড়া কাগমজি ভাাঁজ 
ফর্যখ্ামন করবি স্বাক্ষি ফনই – 
গুরটময় ফনওয়া তাাঁবুি েত রকছু অক্ষি 
ছাপাখ্ানা ফথমক তখ্ন অমনক দূমি চমল ফগমছ।  
ফখ্ালা োে জুমড় গততি ফজমগ থাকা ফদমখ্ 
বকখ্ারলি কথা েমন হয় 
লাল কাাঁকড়াি চলন েমন পমড় – 
ভরতত হমত আসা বারল সেুমদ্রি গল্প জামন না 
নদীমক ফদমখ্ রন এখ্নও  
গুরটময় িাখ্া তাাঁবুি ফভতমি তখ্নও োনুমষি ফরামতি ছায়া 
উড়ন্ত ধ্ুমলাকণা ফর্য ফরামত পথ হারিময়রছল ক’রদন আমগই।    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 
অঞ্জন বেতমনি করবতা 
 
উরদ্ভন্ন   
 
পুমিারহত পাড়াি ফেময়টা ফর্যরদন জাোমলি সমগ পালামলা  
আরে প্রথে সরতযকামিি তমিায়াল ফদখ্লাে  
চতুদত ীি িামত পাড়া জমুড় অসংখ্য চকচমক তমিায়ামলি োমে 
রনমজমক রসিাজ েমন হরেল...  
 
কালীপূমজাি পিরদন ফভামি ফদখ্লাে সরতযকামিি লা  
ো বলল – “বাগরদ পাড়াি ফেময়টা েুখ্ পুরড়ময়মছ”  
তাি ফেমল আসা ফচামখ্, র্যন্ত্রণাকাতি োণ্ডা েমুখ্  
আরে ফকানও ফপাড়া দাগ ফদরখ্রন...  
 
ইটভাটায় ফখ্লমত রগময় ফদখ্লাে - 
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দুমটা  িীি ছটেট কিমত কিমত রেম  ফগল  
ভয়ঙ্কি ফদৌমড় ফসই ফর্য রখ্ড়রকি পামড় রগময় বসলাে  
িামত বাবা আোি  ুেন্ত  িীি  মি রনময় র্যায়...  
 
 ুরড়টা ফিাজ অল্প ফবমড় ফগাাঁিা খ্াইময় 
 ান্তামদি ছামদ ফেরল। বরল – “ধ্িতাই ফদ”  
ও ফিমগ বলল – “ফতাি োমক বমল ফদব” 
এখ্ন শুধ্ু রচমলমকাোি  ি ফথমক ওমদি ছাদ ফদরখ্...  
 
োধ্যরেমকি রেক আমগি রদন গুরু’দা খ্ুন হল  
দুমটা ফছমল বাইক ফথমক ফনমে ভিা বাজামি  
ওি খ্ুরল উরড়ময় রদল। আোি ফচাখ্ একটুও কাাঁমপরন  
রতনমট ফলটাি রনময় পা  কমি আরে বড় হময় ফগলাে...     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 

বতেুি খ্ামনি করবতা 
 

আোমদি ফভতমি  ি  
                  
দুযাি ফনই,  দুযাি ফনই  
বাইমি বাউল ফচাঁরচময় কাাঁমদ  
আোমদি ফভতমি  ি  
সািারদন ফকালাহল  
থালাবারট ফবমজ ওমে  
ধ্ুমলা ওম়ে,  প্রবল জ্বি। 
তৃষ্ণাকাতি  ুেহীন িাত  
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ফসদ্ধ হয ফোমহি ভাত,  
জল গ়োয প্রবল ফরাত  
ফরামত ভামস আমবগোছ। 
হলুদ রকিণ আসমছ র্যামে  
ফদহ খ্ুলমছ বাসন্তী গাছ,  
ফবমজ উেমছ িেণ বাাঁর   
সুি কুম়োমে ভ্রমেি হারস। 
বাইমি জাগ্রত রদন  
রদমনি কেল িার  িার   
েুমট উেমছ উদাসীন। 
ফভতমি ফভতমি রসংহ  
অিণয, অিণযেয — 
গজতন, গজতন শুধ্ ু— 
রতিরবদ্ধ ফচতনায। 
হাহাকাি শুময থামক  
ফপ্রমেি  র্যযায েিা চাাঁদ  
ধ্ুমলােয আকাঙ্ক্ষাি  
উরদ্ভন্ন নি সং াত। 
িক্তাক্ত রবলাস এাঁমক  
আমস কাি ফপ্রতছাযা ?  
রনমজই রনমজি জাদুকি  
সঞ্চারিত হমত থামক োযা। 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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ছড়া 
 

 
 

ফদবীরিতা ফদমবি দু’রট ছড়া  
কাকতাড়ুয়া   
 
প্রায় ফছাঁড়া এক পাঞ্জাবী আি 
পুিমনা পায়জাো 
বাাঁম ি গাময় জরড়ময় রদমলন 
েসলমপ্রেী োো। 
বাাঁম ি িগায় আটমক রদমলন 
েুখ্ আাঁকা এক পারতল 
আজ ফথমক তাই ফক্ষমতি ফভতি 
পক্ষী ফঢাকা বারতল। 
 ীত, বৃরি, ফিাদ, েমড়মত 
কাকতাড়ুয়া োয় 
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দাাঁরড়ময় ফথমক েে থামক 
কমোি পাহািায়। 
কাকতাড়ুয়া কাক শুধ্ু নয় 
তাড়ায় সকল পারখ্ 
অ ুো এই েুরল টামক 
র্যায়না ফদওয়া োাঁরক। 
রকরচি রেরচি শুরননা আি 
শুন ান পুমিা োে 
েন থামক না ভাল ফর্য তাই 
ফেমল ফিমখ্ পাে। 
কাকতাড়ুয়া তারড়ময় বরল 
লাগ ফভলরক লাগ 
লারে রনময় আসমছ োো 
পালাই পালাই ভাগ। 
 
 

বকোো 
 
বকোো বকোো 
এক েযাং তুমল 
চমল এমল োছ রনমত 
রক জারন রক ভুমল। 
 
তুরে রক ফগা েুরন ঋরষ, 
খ্ারল কি ধ্যান? 
চারিরদমক রক রক চমল 
থামক না ফর্য জ্ঞান। 
 
োো তরুে োছ রনমত 
দাাঁড়াও ফতা োয়, 
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োছিাঙা োছ রনমল 
কি হায় হায়। 
 
বরলহারি োো তরুে 
কী ফর্য কি ফিাজ? 
োছ খ্ায় অন্যিা 
তুরে কি ফখ্াাঁজ। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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ছড়া 
 

 
 

 ংকি ফদবনামথি দু’রট ছড়া 
 

ইমে কমি   
 
ইমে কমি পারখ্ি িানায় েনটামক রদই জুমড় – 
েুরক্ত সুমখ্  বুকরট ভমি  ফবড়াই  ুমি  ুমি। 
সূরর্যয হামস  সকাল আমস  েুমলি িরঙন রনময় – 
ইমে কমি  একটু দাাঁড়াই  ওমদি পাম  রগময়। 
 
পড়ায় পড়ায় গড়ায় ফবলা র্যায়না ফদওয়া োাঁরক –  
বইময়ি পাতাি র্যাাঁতায় ফকবল  রপি হমত থারক। 
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ইস্কুমলমত র্যাবাি আমগ ইমে – োাঁপাই জমল – 
ভা ামগ না কিমত রসনান বাথরুমেি ওই কমল। 
 
েনটা ফতা চায় রবমকলমবলায় কাটাই ফখ্লাি োমে – 
হয়না ফস আি – আমসন রটচাি, সূরর্যযটা র্যায় পামট। 
ইমে জামগ  র্যাই  ুরেময় – স্বপ্নপুিী ফভমস – 
রকন্তু আমস  পিীক্ষা-ভূত  ভয়াল রবকট ফবম । 
 
ইমেগুমলা কাাঁদমছ ধ্ুমলায় – আসমছ ফতমড় ভীরত- 
নি সুমখ্ি  কি বময় েিরছ ধ্ুাঁমক রনরত। 
 
 
 
 

ইমে আোি 
 
ইমে আোি   ছড়াি খ্াোি 
    বানাই বুমকি ফক্ষমত – 
চারষি হারসি   আনমন্দ িই 
    েলন সুমখ্ ফেমত। 
 
ফসই খ্াোমিি   সবুজ গামছ 
     েুটমব ছড়াি েুল – 
জুটমব এমস   েগু্ধ ফহমস 
     িরঙন অরলকুল। 
 
চাাঁমদি প্রামণি   আদি ফেমখ্ 
     ঘ্রামণি চাদি গাময় – 
েুলপিীিা       ফখ্লমব এমস 
     নুপুি পিা পাময়।  
 
ছড়াি গামছি     াখ্ায়  াখ্ায় 
    বসমব পারখ্ি ফেলা – 
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সুজন সখ্াি    কূজন শুমন 
     কাটমব সািামবলা। 
 
র শুি হারসি    বাজমব বাাঁর  – 
      কী সুি োখ্া ভাষা। 
স্বপ্ন এমস       বসমব ফ াঁমষ 
      বাাঁধ্মব িামল বাসা। 
 
ইমে আোি   ছড়াি খ্াোি 
     বানাই েমনি েত – 
ছমন্দ গমন্ধ     ’নমন্দ েলাই 
      েসল অরবিত। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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ছড়া 
 

 
 

শ্রীয়া ফ াষ ফসমনি দু’রট ছড়া 
 

েমনি োমে 
 
তাি ফচামখ্ি োমে 
িুমবরছলাে, কখ্ন ফর্যন 
অজামন্ত, 
তািই ছরব বাাঁধ্মলা বাসা 
েমনি োমে 
একামন্ত। 
একা হমত েন চায় তাই, 
রভমড়ি োমে পারলময় 
ফবড়াই – 
রনভৃত ফকান্ হাতছারনমত 
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বাততা আমন রদগমন্তি। 
তািই ছরব, তািই কথা 
আজও আমছ 
েমনি োমে 
একামন্ত। 
 
 
 

োময়ি সাধ্ 
 
েমনি োমে ইমে হময় 
 ুরেময় রছরল, 
ফচামখ্ি ফকামণ কাজল হময়  
জরড়ময় রছরল। 
উপরস্থরতি প্রথে রচরে 
গমভত ফর্যন  পুণযরতরথ! 
স্বগতীয় এক অেৃতস্বাদ, 
ফিাোমঞ্চরি জলপ্রপাত।  
উোদনায় আত্মহািা, 
উপলরিি প্লাবনধ্ািা। 
োতৃমত্বি প্রথে গামন,  
ভিল জীবন কলতামন।  
আোি এই বুমকি োমে,  
িাখ্ব ফতামক েমুলি সামজ। 
অনুভূরতি সাক্ষ্মী হময়,  
কল্পনামত থারকস ছুাঁময়।    
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 

ইন্দ্ররজৎ দমিি করবতা 
 
হুই  াে উনরক খ্য়াল আ গয়া 
 
 
নদী ফথমক সুি কুরড়ময় রনরে ফেময়রল জল 
 
তুরে রছমল না তাই অযামতা 
ফনৌকা রেরিময় ফেৌলারল র্যুবমকন্দ্র 
 
র্যা সব ছুাঁময় ফনওয়া তবুও পামসতানাল েগলবাি 
তারিমে তারিমে ফচামখ্ি িাক্তামিি ফেক 
আি তুরে চ োমতও ফনই 
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এক টুকমিা ফেম  ফথমে আমছ পারখ্ 
 
সাোন্য জলা য় 
ফভমব ফভমব এই ফর্য তুরে না-িানা আি 
চাাঁদ ফনই পলমক পলমক খ্ুব ভামলা হময় আসা ফভাি 
এমলা রক আরহিীমটালায় 
 
বাাঁক রছমলা এটা ফভমবই রেমি গযামলা ফরন 
র্যুবতী িামতি পযািারিে 
বা 
 
হময়রছমলা বমলই রক হাওড়া ব্রীজ অযামতাটা দূিামিাগয 
 
ছুাঁময়রছ 
তাই রক একাকাি এেন 
ইময় রদল্ ইময় ররমগামনামেরর 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
নীতা রবশ্বামসি করবতা 
 
লা কথা 
১ 
 ুমোমত না জানা িামতি সামথ 
অমনকরদমনি সহবাস চলমছ 
তাি েমধ্যই র মখ্ ফনওয়া 
রদনপণাি ফিকারব  
ফচায়াল নাড়ামনা অভযামসি তািানা 
রলরপরবহীন রদন 
 
রলউমকারেয়ামনা িারত্রি রনমচ 
    ফশ্বত অক্ষি পমড় আমছ 
েিা পালমক একটা একটা কমি 
            রদনাবসামনি রস্যলুময়ট 
োাঁকা জােবারটমত সাাঁতিায় স্বমপ্নি  
লা কথা 
অরনরষক্ত বীমজি কান্না... 
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আমিা একটা ফখ্াাঁড়া পা ফেমল পৃরথবী 
এভামবই... 
 
২ 
ফেময়টা রবন্দু  রবন্দু স্বপ্ন জরেময়মছ 
রসন্ধু কােনায়... 
 
সাইমকমলি চাকাি অনুপমুে 
িাস্তা চমল হাই স্পীমি 
x=y এি সেীকিমণি িাস্তাটায় 
অমনক সেয়ই েরণেনসাি ফবড়াি রনরবড় 
েুল েটুমলই চাাঁদ ওোি রেমথ 
কদেতলায় ফক থামক  
জানা রক র্যায়! 
 
৩ 
ফর্য তািাটা খ্মস পড়মলা 
তাি পা্িুরলরপমত রকছু অমচনা ককত  
থাবা বরসময়রছমলা! 
 
বুেমত পারিনা, েুহূততগুমলা 
সেময়ি না রক  টনাি আত্মজ! 
ফর্য তািাোরট গমভত প্রাণ 
শুনমত ফপময়মছ তাি  
চিমণ চলমন রকমসি অপাি এমস  
আমলা ফেমল! 
 
অন্ধকামি আমলা এমসরছমলা 
 
আমলা এখ্ন অন্ধকামিি 
আমলা          
         অন্ধকামিি... 
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করবতা 
 

 
 

উৎস িায় ফচৌধ্ুিীি দু’রট করবতা 
 
রবসংবাদ  
 
ফর্য হামত িন্ধ্র খ্ুাঁমজ আলাপ 
তাি রনর্যতাস ধ্মি িারখ্ 
পাখ্না উদাস হও োরে 
আরে র্যাপন দুমখ্ থারক 
 
আরে ফিখ্াপাত হারস 
নামচ পতন আি রবলাপ 
খ্ু বমন্তি েমতা  ুে আমস 
বাহাি শুময় ফোচড় ফখ্লা কমি 
পাষম্িি ফবড়াজামল 
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রকন্তু          
 
ফকামনা এক ভ্রে ফলমগ থামক সাদা 
অস্পি ফপ্রমেি েমতা সািা  িীি এক 
ভুমল ভুমল এক হয় নেতদা জীবন 
পাখ্ারল চমি পমড় থামক সুখ্ 
তুরে জানমত ফচময়া না ফেময় 
 
িাধ্া  ব্দরটি ঘ্রাণ রনময় বমস 
একাই কামলা জমলি রদমক তাকাই 
রনমজি অন্য েুখ্ ফভমস ওমে আজ 
সুমি ফনমে আমস শুকমনা চি, বাতাস 
োখ্মত োখ্ামত ফ ষ হময় র্যায় 
আোি এক র্যুগ, এক জীবন  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 



121 
 

করবতা 
 

 
 

রদ ািী েুমখ্াপাধ্যাময়ি দু’রট করবতা 
দরৃিভ্রে  
 
র্যতটা বড় বমল েমন হমে  
আদমপ ততটা নয়  
ভামলা কমি স্প ত কমি ফদখ্ুন  
কমসরুকাি োমে োমে  
অমনকটা কমি োাঁকা জায়গা আমছ 
 
র্যতটা সুনীল বমল েমন হমে  
রেক ততটা নয়  
কামছ এমল ফদখ্া র্যামব  
র্যন্ত্রণাি নীল ফছাপ কারুকার্যত হময় েুমট আমছ 
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রবষপান  
 
পৃরথবীি সেস্ত জলা ময়  
আজ পর্যতন্ত র্যত রছল পমদ্মি কুাঁরড়  
সবাইমক রনজ হামত র রখ্ময়রছ পাপরড় ফেলা  
জমলি উপি তািা রচৎ হময় ফদরখ্ময়মছ  
তৃষ্ণাি বৃিাকাি রনরদতি রবনয় 
 
রকন্তু র্যা খ্ুাঁমজরছ পাইরন ফসখ্ামন 
 
পৃরথবীি সেস্ত েরুভূরে  
ফলহন কিমত কিমত রভরজময়রছ ওে  
শুষ্কতামক সিগমেি সগেস্থ কমি  
উচ্চািণমক ফভমঙ ফভমঙ বীজপত্র ফেমল ফদরখ্ময়রছ  
 
েরন্দমি েসরজমদ রগময়  
পারত পারত ছরড়ময়রছ ফচাখ্  
সহমজই পাওয়া ফগমছ  
অমনক অেতৃ আি অমনক গিল 
 
রকন্তু র্যা খ্ুাঁমজরছ পাইরন ফকাথাও 
 
সেস্ত  িীমি বইরছ নদতোি ফদহ 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 

শুমভ  ফচৌধ্ুিীি করবতা 
 
ভাবনা-১ 
 
সকাল হমতই অমনকগুরল কামজ পিপি র্যুক্ত হময় থাকা  
এই কাজ কমি থাকা বমল রনমজমক ভালবারস  
কাজ না থাকমল বাাঁচমত পািমবানা 
অমনক রদন আকা  ফদমখ্ স্বপন বপন করি 
এই জে শুধ্ু এমকি জন্য না বুেমত ফপমিমছ 
 
ভাবনা-২ 
 
র্যািা রগময় থামক তািা রেমিই আমস  
িরিত বা ফদমহ 
তব ুফতাোমক চাই ফদহ সগ   
রদময়  
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একা র্যখ্ন এক আকা  তুরে  
একা থাকা আি চাইরন 
 
ভাবনা-৩ 
 
চাষ বাস র্যাাঁিা জামনন না তাাঁি জন্য কী রকছু কিা র্যামব  
ভাবরছ  
ভরবষ্যৎ   
আোমদি সন্তান  
কাদাজমল ত্বক রভজাইমত রদও 
চাষ বাস র খ্মবন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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সরেত ফভৌরেমকি দু’রট করবতা 
 

 
  
িৃরত 
 
পাহাড় গরড়ময় ফনমে আমস জল 
তািপি েয়িূ নাচ 
           সবুজ েসল 
               অমবলায় িুব ফদওয়া করচকাচা 
 
আি ফোমপি আড়ামল বসা কমপাত-কমপাতী। 
 
িৃরত রেম  র্যায় সাগমি ... 
 
পাথি ফোকােুরক ফখ্লা 
           আি নােহীন খ্িমগাম ি অকালেৃতুয... 
 
এইসব রনময় বুমন ফতামল র্যাপন গাাঁথা 
সবাি পুমিামনা অমনক কামলি দাদাে াই।  
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ফখ্লা  
 
এখ্ন ফজমগ আরছ আরে, সামথ িামতি আকা  
ফেম  ঢাকা চাাঁমদি িং 
আবছা ও ধ্ূসি। 
 
চািপাম ি অন্ধকামি জ্বমল ওমে 
ফচনা-অমচনা পশুপারখ্ি ফচাখ্। 
 
আবাি, 
রনমভ র্যায় কখ্মনা সখ্মনা, আপন ফখ্য়ামল। 
 
োেিামত আরে, কামলা আকা , পশুমদি ফচাখ্, একোরল চাাঁদ 
 
সবাই রেমলরেম  এভামবই ফখ্রল 
লুমকাচুরি আি কাবারি... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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আশুমতাষ িানাি করবতা 
 

 
 
রনঃসগ 
 
 
পােকামল ফকাথায কীভামব ফর্য পম়েরছলাে --- 
আত্মানং রবরদ্ধ---   আমগ রনমজমকই জামনা 
 
েমন ফগাঁমথ ফগমছ। তাই আমিা ফবর  কমি 
রনমজমক জানাি জন্য অধ্যযন চমল রনিন্তি 
 
অমনমকই সেয পায না। অথচ সেয আমস 
আোি রনকমট। গ্রমন্থি ফজাগান পাই রনযরেত 
 
প্রকৃরতি পামে একাত্মতা িারখ্। সন্ধানী েন ফছামট 
োনুমষি েমনি গভীমি। অমনমকই সমগ থামক---  
 
 িীমি  িীি ধ্াক্কাধ্ারক্ক। এিেমল েমন েমন 
অমনমক নীিস--- অনুভব করি। উপমি আওযাজ ফতামল 
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ফকবল ফসৌজন্য। ছলনাি ইরতবৃমি আরে একা 
নীমচ পম়ে থারক। রনবতাচন োথায থামক না। 
 
 
 
ফলৌরকক রবিয  
 
 
 আজ হাইমটক রিরজটাল দুরনযায চারিরদক 
 
 আমলারকত আমলােয অেুিন্ত আমলা---  
 িারত্রও রদমনি েমতা প্রায। 
 
 
 জ্ঞান-রবজ্ঞান-প্রর্যুরক্ত সাি ফছাঁমক রনময বযবহারিক 
 জীবমন অমনমক অমলৌরকক অন্ধ-রবশ্বামসই ভামলা 
    
 ভামব আি কামজি স্বাক্ষি িামখ্ ফকন পশ্চাদগারেতায! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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ফসৌরভক বমন্দযাপাধ্যাময়ি করবতা 
 

 
রপকরনমকি করবতা 
 
করবতা অমনক রকছু রনময় এমলা - 
প্রথারবরুদ্ধ ফপ্রে, অমপক্ষা, দী তশ্বাস 
হারস হারস েুমখ্ি আড়ামল েকেমক লুমকামনা ছুরি 
প্রতযা া, রেমক হমত থাকা বন্ধ-ুকমলারন 
কলকাতাি িাস্তায় আিও একা আি োাঁকা হময় র্যাওয়া.... 
  
করবতা অপিাধ্প্রবণ িামতি েত 
এমন রদল ফবাকা উোদনা, ফন া আি রনরষদ্ধ র্যাতায়াত 
একটানা িক্তক্ষিমণি পি আিও িক্তপাত 
করবতা  ূন্য  মিি রদমক রনময় ফগল আিও 
েয়ূি-ফপখ্ে ফদমব বমল, এমন রদল অপোন-প্রস্তাব 
  
করবতা োথাি ফভতমি ফসৌিেড় এমন রদময় 
কারসতমনাোি েত তছনছ কমি রদল সব 
আশ্রয় ফদমব বমল, িমক্ত ছরড়ময় রদল রবমষি র কড় 
  
তাি ফথমক গাছ হল, ফসইসব গামছি তলায় 
রপকরনক কমি ফগল নায়ক আি নারয়কাি দল.....                               HOME 
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ব্রতীন বসুি অণুগল্প  
 

 
 
সুপণতা ভাল ফনই  
 
ফিাদ পড়মছ ফচামখ্,  ুমোমত পািরছ না। পদতাটা ফটমন ফদমব রপ্লজ। 
আরে  ুমেি ওষুধ্টা গুাঁমড়া কমি সুমপি তলারনটুকুমত রের ময় রদলাে। 
--- এটা ফখ্ময় নাও।  
সুপণতাি খ্াওয়া ফ ষ হমল বারটটা রসমঙ্ক নারেময় জানালাি কামছ রগময় দাাঁড়ালাে।  
সােনাসােরন ফকান উাঁচ ুবারড় ফনই। রতনতলাি বািান্দা ফথমক অমনক দূি অবরধ্ ফদখ্া র্যায়। 
িাত প্রায় দুমটা। আজ পূরণতো। আকা টা চাাঁমদি আমলায় ফভমস র্যামে। গামছি কামলা রনস্তিতা 
ভগ কিমছ িাস্তায় নাইটগামিতি লারেি েকেক আওয়াজ।  
জানালায় একপাম  লামগায়া বুকম লে। 
োসা করবতাি বই রবরভন্ন ভাষায়।  
সুপণতা করবতায় িুমব থাকমত ভালবামস। 
রদমনি অমনকটা সেয় আজকাল ও রভমজ থামক কান্নায়। কাল্পরনকতা ফখ্ময় রনমে ওি অরস্তত্ব। 
িটি আহমেদ বািণ কমিমছন সুপণতামক করবতা পড়মত।  
ভাল কমি বইগুমলা ফদখ্লাে। ফ রল রকটস ফটমগাি সুনীল রক ফনই। আরে রবম ষ করবতা বুরে 
না। 
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ফদরখ্ তামক, একটা বই সােমনি রদমক পাতামত ফপজোকত কিা। নীমিন্দ্রনাথ চক্রবততী। অেলকারন্ত 
ফিািুি হমত ফচময়রছল। 
পদতা ফটমন আমলা রনরভময় রদলাে।   
কাল ফথমক আমিা সাবধ্ানী হমত হমব।  
বইগুমলা সরিময় হারসখ্ুর  পুতুল িাখ্মল ফকেন হয় ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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অপাংশু ফদবনামথি করবতা 
 

 

 
ফবমন ও বাজাি 
 
 
োমে োমে ভারব, প্রমকৌ লী নই, ছলচাতুিী, বাজািিহস্য অজানা সবই।  
 
সেমবত বয়কট হয়না ফজমনই ফকউ ফকউ অমপক্ষা কমি ব তযম ামি দাাঁরড়ময়। 
বরঙ্কে সিরণ ফবময় তুরেই একরদন োখ্মব িকোরি প্রসাধ্নী। 
 
রতি েসমক ফগমল পারখ্ি ফচাখ্ ফদমখ্া, বুমক জাগা প্রাণ ফদমখ্া, 
আরেও তাই ফচময়রছ বমলই ফকউ ফকউ ছরব হয়, আড়ামল রচেরট কামট, 
এমতাটা ধ্ািামলা হয়রন নখ্ কামিা, র্যামত ক্ষত কিা র্যামব আোি পাাঁজি। 
 
ভারব, কমতাটা কাল বরণমকিা ফবমনই ফথমক ফগমলা, িমক্ত বহন কমি বাজাি। 
 
 
ছরত্র  পংরক্তোলা 
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১ 
রববামদ রবনয় বামড়, খ্ুমল ফদমখ্ কিতল ফকউ, 
রকছুই ফনই সরঞ্চত অবম মষ অশ্রুরচি স্পি। 
 
২ 
খ্ুব ফবর  েুাঁমক ফগমল রলগামেম্ট টান পমড় জারন, 
ফজমনশুমন েুল তুরল, হামত এমস কাাঁটা হময় র্যায়। 
 
৩ 
েুল ও কণ্টক তাি েরধ্যখ্ামন গিল ও সুগরন্ধমত 
ভ্রেি আমস, ফেৌোরছ করম্পত পাখ্ায় ধ্মি িামখ্ সেয়। 
 
৪ 
 ব্দমক সতয ফেমনই রবশ্বামস নদী অঙ্কন করি বুমক, 
তুরে তামত রছপ ফেমল ফঢউময় ফঢউময় রলমখ্া ব্রহ্মরলরপ।  
 
৫ 
র েূলিঙা ভলু ওরড়ময়রছ আকাম ।  
তুরে ছুাঁময়মছা বমলই উড়মলা রন: ব্দ পাখ্া ফেমল।  
 
৬ 
পিে আভা আোমক জড়ায়। 
অরবকল রহেন ল েুাঁমড় আসা উজ্জ্বল ছায়ামত। 
 
৭ 
সন্ধযায় পাহামড় পিাগমিণু েিাও, 
ফনমে এমস ফভামি নদী হমল এপামি। 
 
৮ 
রকছুমতই রকছু নয় হবাি তাি 
র্যাি অন্তি বারহি ঈশ্বিেয়। 
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৯ 
সব জ্বালারন েজুত ফিমখ্া 
র্যজ্ঞ সাজামত হমব একরদন। 
 
১০ 
বাাঁ-রদমক ফর্য রচকন রবষাদ ফভতমি ফভতমি রচরবময় ফস  
বন্ধ দমিাজাি রখ্রল মি অমহািাত ফবাঁমধ্ িামখ্ ফ মষ। 
 
১১ 
রববামহি েিসুমে  ূন্য োমে রবিহ কঙ্কণ বামজ 
নাড়া তুমল রবকল্পরবমকমল রভনগাাঁময়ি ফপ্ররেমকিা আমস। 
 
১২ 
পমথ ফহাঁমট ফর্যমত ফদরখ্ ওমড় আাঁচল কাি নদী গহ্বমি 
পারখ্ ফোাঁমট ফলমগ আমছ ফসই িারত্রি নীিব অবসাদ। 
 
১৩ 
েন আোি ফতাোি সামথ রবন্দু রবন্দু কুয়া া করেন 
জল ছুাঁময় ফধ্াাঁয়া ফধ্াাঁয়ামভাি ফক ফর্যন উপরনষদ পমড়! 
 
১৪ 
রচৎেুদ্রায় জারগ রবছানায় এপা  ওপাম  পূণতচন্দ্র 
আমলা ফেমল ধ্ীমি ফর্যন আরে আহত হই চাাঁদলাগা ফ ামি। 
 
১৫ 
রনমজমক রবজ্ঞারপত করিরন      কখ্মনাই 
রবজ্ঞাপন আোমকই পণয      কমি ফতামল।   
 
১৬ 
পমথ এমস সব কুয়া ািা আজকাল ফপখ্ে ফেমল বমস 
আমলা জ্বারল েমনাপাখ্া এমস আোমকই জড়ায় নীিমব। 
 
১৭ 
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অবস্থান ফজমন রনময় সন্ধযাতািা জ্বামল ফকউ 
ফদ ান্তমি ছড়ায় ফস ভামলালাগা েন্ত্ররূমপ। 
 
১৮ 
ধ্ুমলা ফধ্াাঁয়া ছুাঁময় হাাঁমট এমতা এমতা চলোন অদ্ভুত সব পা। 
আরে ফস চিণ খ্ুাঁরজ র্যামত স্পধ্তায় িাখ্া র্যামব রনেতাণ পুষ্প। 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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রুদ্র ংকমিি দু’রট করবতা 
 

 
 

দাগ 
 
এেন কমি গুছারল, তা সমিও বমুকি ফভতমি  
ফথমক ফগল পুমিামনা রচিাগ, র্যা এখ্ন রনতান্ত অচল  
 
ওটুকুই ঈষতা ভমি রলরখ্, ওটুকুই  ব্দ হময় ওমড় 
ওটুকুই ফতাি কামছ ঋণ, কমব ফ াধ্ ফদব বল ? 
 
 

সম্পকত 
 
আলাপ সাোন্য রছল, তামতই 
ফচামখ্মত স্প ত ছুাঁমড় রছমল 
ভাস্কর্যত ভাঙাি ফসই শুরু, রনতযরদন 
পুরুষ হলাে রতমল রতমল 
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পিক্ষমণ উমড় র্যায় পারখ্ 
ফপ্রে রনিাপদ নয়… 
 ি ফথমক দু’পা বাড়ামলই 
বন্ধুত্ব ভাঙাগড়া হয়… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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তৃষ্ণা বসামকি অণুগল্প 
 

 
  

রদদাি  ারড় রকংবা ভািতবষত   
 
রদদা োিা র্যাবাি পি তাি সব  ারড় ফেময়, ফবৌ, নাতরন, নাতমবৌময়ি েমধ্য ভাগ কমি রদময়রছল 
ফেজোরস। ফেজোরস রবময় কমিরন, রদদাি ফ ষেহুূতত পর্যতন্ত কামছ কামছ ফথমকমছ। আোি ভামগ 
পমড়রছল একটা সাদা  ারড়। পুমিা থান নয়, হালকা ফবগুরন িমঙি কলকা ফতালা সরু একটু পাড়, 
জরেটা পুমিা সাদা, রদদা পুমিা সাদা পমি থাকমল োো-োরসমদি সে হত না। 
 
ফসই  ারড়টা এখ্ন আি আস্ত ফনই। ফসটা ফথমক োমেোমেই একোরল দুোরল কমি ফছাঁড়া 
হময়মছ। ধ্বধ্মব সাদা কাপড় কত কামজ ফর্য লামগ। ফকমট ফগমল বযামণ্ডজ, জল ছাাঁকা, পুাঁটরল কমি 
েুটন্ত ভামতি েমধ্য েসুুিিাল ফসদ্ধ ফদওয়া। দারে ক্রকারি েুমছ িাখ্মতও এেন নিে সাদা কাপড় 
দারুণ উপমর্যাগী।  
 
তাড়াহুমড়াি োথায় নানান হামত, নানান দিকামি কাটাি জমন্য  ারড়টা শুধ্ু ফছাটই হয়রন, অদ্ভতু 
একটা ফ প রনময়মছ। একরদন খ্ুব েসুুিিালমসদ্ধ খ্াবাি ইমে হল। রজমভি েমধ্য লঙ্কা ফপাঁয়াজ 
নুন ফতল রদময় োখ্া েুসুিিালমসদ্ধি স্বাদ অনুভব কিমত কিমত ফসদ্ধ বাাঁধ্াি জমন্য িাখ্া সাদা 
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কাপমড়ি টকুমিাটা খ্ুাঁজরছলাে। রকমচন কযারবমনমটই ফতা িাখ্া রছল। ফপলাে না। বাধ্য হময় 
আলোরি খ্লুলাে। আবাি একটা টুকমিা ফকমট রনমত হমব। এই ফতা রদদাি  ারড়টা। হামত রনময় 
চেমক উরে, এ ফতা অরবকল ভািতবমষতি েযাপ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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র্যুগান্তি রেমত্রি অণুগল্প  
 

 
 

জরেন 
 
-- এট্টা কতা কমবা?  
-- বল্, শুরন।  
-- কইরক, ফতাোি  ইলটা একন ভামলা র্যারতমছ না। সবরদন কােকামজ র্যারত পামিা না। কােও 
পাও না। অযােমত আি করিন চলমব ? 
-- তুই কী কইমত চাস ক'ফতা!   
-- আরে র্যরদ েণ্ডলবারড় ধ্ানোড়াি কাজ রনই এক ফবলা, তয় …  
কথাটা ফ ষ কিমত ফদয় না পরতত। কাজ ফথমক রেমি তাি সরতযই  িীিটা আি বইরছল না। 
ক'রদন ধ্মিই এেন হমে। হাাঁপ ধ্মি র্যায়। তাই রবমকমল ফকামনািকমে গা ধ্ুময় এমস দুরট ভাত 
খ্ায়। তািপি রবছানায় গা এরলময় ফদয়। ফসইসেয় বউ েয়না এমস োথাি কামছ বমস। পরতত 
তখ্ন োথাটা বারলম ি ফথমক ফটমন এমস েয়নাি ফকামল িামখ্। আি বউ তাি োথায় হাত বুরলময় 
ফদয়। 
আজও ফতেনই চলরছল। এেন সেয় েয়নাি কামজ র্যাওয়াি কথা শুমন োথায় চড়াক কমি িক্ত 
উমে ফগমলা পরতমতি। প্রথমে ফচাখ্ বন্ধ কমি রছল। তািপি ধ্ীমি ধ্ীমি উমে বমস বউময়ি রদমক 
তারকময় থামক রকছুক্ষণ।  
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-- তমি আরে রেকেমতা ভাতকাপড় রদরত পারি না। তা'বরল পমিি ফেমন কামে পাোে?ু তুই এ 
কী কস েয়না ? 
-- তয় হইমছ রক শুরন? আরে ফতা আি েরল বউময়ি েমতান ইজ্জত ফবরচ রদরতরছ না!  
-- চুপ র্যা েয়না। একদে ফবর  কথা করব না ক'লাে। 
 
েয়না জামন এিপি আি কথা বাড়ামল স্বােীি হামত চড়চাপড় ফখ্মত হমব। গালেন্দ ফতা আমছই। 
তাই চুপ কমি র্যায়। 
পরতত বউময়ি রদক ফথমক ফচাখ্ সরিময় ফখ্ালা দিজাি আমলা এমোাঁড়ওমোাঁড় কমি উমোমন 
তাকায়। উদাস ফসই চাউরন রনময় একেমন বমল র্যায় কথা। ফর্যন েয়না নয়, ফস রনমজমকই বলমছ।  
-- কী সব উন্নরতেুন্নরত হইব বরল জরেরজমিত ফর্যটুকুন ফছল ফন রনল। টযাহাপয়সা র্যা ফদল ফস 
আি কত্টুকু? তাি েরদয রকচ ুফনমলা পাণ্ডািা। রকচ ুটযাহায় চাাঁচমড়ি  ি ভারঙ রকচুটা ইমটি 
দালান উটালাে। বারক টযাহা ফকেমত ফকেমত েুিাময় ফগমলা। একন িাজরেরস্ত্রি ফজাগারল খ্ারট। 
পইশ্রে হরলও আরে ফদরক দুমবলা র্যযান খ্াওন ফজামট। রকন্তুক আরে ভারব নাই তমি কামে পাটাে।ু 
এি েইমধ্য র্যরদ ফপালাপাইন রকচ ুথাকত তয় আিও আতান্তমি পড়তাে।  
 
 
ফদওয়ামলি ফপমিমক ফোলামনা জাোি পমকট ফথমক রবরড় ফদ লাই ফবি কমি ধ্িায় আি উমোমন 
ফনমে আমস।  
 
েয়না আতরঙ্কত হয়। স্বােী তাি ভামলােন্দ রকছু কমি ফেলমব না ফতা ! ফবামে ফস স্বােীি েমনি 
উপি েড় বময় র্যামে। ফগালাভিা না-হমলও ধ্ান কে উেত না  মি। আি আজ রকে ুফনই 
তামদি।  
--  মি আমসা। আরে আি কুনুরদন কােকামজি কতা কমবা না ক'লাে। আোি োতা খ্াও।  মি 
আমসা। 
রকছ ুএকটা ফভমব আধ্খ্াওয়া রবরড় ছুাঁমড়  মি ফঢামক পরতত। েণ্ডলবারড়ি বাব ুবমড়া ভামলাোনুষ। 
জামন পরতত। তবু েন োমন না। 
 
অমনক িামত রবছানা ফছমড় রনঃ মব্দ ফবরিময় র্যায় পরতত। রকন্তু েয়নাি ফচামখ্ও ফর্য  ুে ফনই 
ফসকথা জামন শুধ্ ুেয়নাই। পা রটমপ রটমপ রপছ ুফনয় ফস। রপছন রপছন পাাঁরচল ফদওয়া োমেি 
েমধ্য ঢুমক র্যাওয়া পরততমক অনুসিণ কমি। অন্ধকাি রচমি দুজমনই তোমত এমগামত এমগামত 
োেোমে এমস দাাঁড়ায়।  
-- আোমি ক্ষো করিস েয়না। আরে তি ভামলা ফসায়ােী হরত পারি নাই ফি েয়না। ওহ্ ভগোন, 
আোমি উোময় নাও। আরে েয়নাি কাে কিা ফদকরত চাই না …  
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 আছাড় ফখ্ময় োরটমত পমড় পরতত। ছুমট রগময় উপুড় হময় পমড় থাকা পরতমতি উপি োাঁরপময় 
পমড় েয়না।  
 
দুই ছায়াি ফসই আকুল কান্না শুনমত পায় োরট, র্যা রছল তামদি একসেময়ি চামষি জরে। শুনমত 
পায় আকাম ি তািা, অন্ধকাি চিাচি। বাতাস ফসই হাহাকাি বহন কমি চমল আপন ফখ্য়ামল।  
 
রপছমন পমড় থামক  ূন্য  িমগিস্থারল। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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সদানন্দ রসংমহি অণগুল্প 
 

 
 

বেমত পাগলা 
 
েনমোহন ফোটি ফেকারনক। সািারদন খ্াটুরনি োমে দুপুমি ফস বারড় রগময় খ্ায়। বারড় তাি ফদাকান 
ফথমক খ্ুব একটা দূমি নয়। বাই-সাইমকমল চমল র্যায়। আজও ফস দুপুমি রগময় সাইমকলটা দাাঁড় 
করিময়  মি ঢুমক সাবান রদময় হাত-েুখ্ ধ্ুময় িান্না মিি রদমক র্যখ্ন র্যামে তখ্ন বেমত পাগলা 
তামক একপ্রকাি ধ্াক্কা ফেমি িান্না মি ঢুমক র্যায়। আি ঢুমকই বেমত পাগলা ফটরবমলি ওপি িাখ্া 
খ্াবামিি থালাটামক ফটমন ফখ্মত শুরু কমি। একট ুদূমি দাাঁরড়ময় েনমোহমনি ফবৌ বাসন্তী একটা বারট 
হামত ফ্রীজ হময় ফচাখ্ বড় বড় কমি বেমত পাগলামক ফদখ্মছ। েনমোহমনি ফেজাজটা ভীষণ খ্ািাপ 
হময় র্যায়। সাধ্ কমি অমনকরদন পি ফস সকামল ইরল  রকমন এমনরছল। ফস একটা ফবত খ্ুাঁমজ এমন 
তা রদময় পাগলটাি রপমে োস কমি একটা  া বরসময় ফদয় ফজামি। ফবমতি বারড় ফখ্ময় বেমত পাগলা 
কাঁরকময় বমল ওমে, ওঃ োমগা। আোমক ফখ্মত দাও না। আমলা-ফজযাৎস্না।  
েনমোহন ফবত নারেময় েুাঁসমত থামক। এই পাগলটা অমনকরদন ধ্মি এরদকমসরদক  ুমি ফবড়ামে। 
ফনাংিা পযা্ট- াটত-দারড়-চুল। সবাই ওমক বেমত পাগলা বমল িামক। ও নারক বাংলামদম ি বিতাি 
ফপরিময় ঢুমকমছ। েুমখ্ তাি সবসেয় দুমটা  ব্দ ফ ানা র্যায়, ফসটা হমে আমলা-ফজযাৎস্না। পাগলমদি 
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পুরল  ধ্মিনা। তাই ও রনরশ্চমন্ত এরদকমসরদক  ুমি ফবড়ায়। রক্ষমদ ফপমল র্যখ্ন তখ্ন ফলাকজমনি 
বারড়মত ঢুমক র্যায়।  
েনমোহন অমপক্ষা কমি পাগলটাি খ্াওয়া ফ ষ হওয়া পর্যতন্ত। ফগাগ্রামস খ্ামে বমল পাগলটাি খ্াওয়া 
তাড়াতারড়ই ফ ষ হয়। তখ্ন েনমোহন আবাি ফবত রদময় পাগলটাি রপমে ফজামি আ াত কমি। 
পাগলটা বযথায় ওঃ বমল আওয়াজ কমি আি েুমখ্ শুধ্ু বমল, আমলা-ফজযাৎস্না।   
এইসেয় বাসন্তী বমল ওমে, ফেমিা না ওমক। ফছমড় দাও। 
 
ফকউ জামননা, আমলা এবং ফজযাৎস্না ফক এবং পাগলটাি সমগ তামদি সম্পকতই বা কী ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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সদানন্দ রসংমহি দু’রট করবতা 
 

 
 
এই আরে, আোমক 
 
আরে ফকামনারদনই রহোলময়ি নীিব সগী রছলাে না 
দুিন্ত ঈগলমকও আরে একরদন রতি ফেমিরছলাে  
সবুজ আি েরুি গারলচায় ফকামনারদন গড়াগরড়ও খ্াইরন 
 
তবুও আোমক ওজন কিামনাি ফচিা হমতই  
রচৎ হময় আরে ধ্পাস শুময় পড়লাে 
হাত ফজাড় কমি বললাে, রপ্লজ লীভ োই ফহাে। 
 
এইভামব শুময় শুময় একরদন ভীষণ সন্ধযায় ফদখ্লেু 
তািাগুরল ফলমগ আমছ গামছি োথায়  ফপাকাি েতন 
 
তািপি এক রেসরেমস কণ্ঠস্বি আোমক ফকান্ 
এক ব্লাি-বযামঙ্ক ঢুরকময় রদমল 
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িমক্তি রবন্দু ফথমক িমক্তি রবন্দুমত ছমুট ফর্যমত ফর্যমত শুনমত ফপলুে 
ফক ফর্যন ফচাঁরচময় র্যামে অরবিাে, অমটাপাস অমটাপাস 
 
 
 

ধ্েত  
 
সভযতা োনুমষি চূড়ান্ত ধ্েত বমল 
সভযতাি ফভতমি এক ফোেবারত জ্বমল 
জ্বমল জ্বমল ফ ষ হয় 
 
ফ ষ হমল আবাি একরট ফোেবারত জ্বমল 
 
চাপ কমে, েড় হয়, ধ্ুমলা ওমড় 
সব হয় লণ্ডভণ্ড 
লুরটময় পমড় বট-অশ্বে 
লুরটময় পমড় ফোেবারত  
িাধ্াি দুয়ামিই নামচ উথাল-পাথাল ফঢউ 
ফভমস র্যায় ফকান্ ফস নগমিি অরচন ফচলা 
 ুমি  মুি পাক খ্ায় প্রাণহীন লরখ্ন্দমিি রেরিক ফভলা  
কান ফ াঁমষ ছুমট র্যায় এক হানাদাি রেসাইল 
 
তািপিও আবাি একটা ফোেবারত জ্বমল 
 
জ্বমল জ্বমল ফ ষ হয় 
তািপি আবাি একটা ফোেবারত জ্বমল 
এক সভযতা ফথমক আমিক সভযতাি রদমক  
 
 
 
HOME 
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অরজতা ফচৌধ্ুিীি করবতা  
 

 
 
স্তবক ১ 
 
হংসিমথ ফদবীি প্রস্থান  
প্রাচীন পুাঁরথমত তাি রনেতাণ ফকৌ ল 
দারভনরচি অরঙ্কত ছরবি ফচময় উজ্জ্বল  
ফকাথায় হারিময় ফগল হাজাি বছি 
হারিময় ফগল আোমদি পরেিাজ 
 
স্তবক ২ 
 
োতাি েমতাই আমলা হামত  
সকামলি ফিাদ 
অবাক জানালায় উাঁরক রদল গাছ 
আজ েুল করল রছল গতকাল  
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হলুদ লামলমত ফে ামনা েুলগুমলা  
িং হময় গাাঁথা  িীমি 
 
 
 
স্তবক ৩ 
 
বুমকি েমধ্য ফছাট ফস্ট ন  
প্ররতমব ী আমস  
বাতামস আলাপন 
স্প ত পাই স্বজন েুমখ্ি 
 
স্তবক ৪  
 
শুরু ফথমক ফ ষ  
কতবাি ফর্য ফথমেরছ 
আাঁকাবাাঁকা পথ  
পূণততা চান 
েুল হলাে 
পারখ্ হলাে 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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ব্রতীন বসুি দু’রট করবতা 
 

 
 
র্যদু্ধ 
 
ো 
দ  হাত 
পাম  একটা অসুি 
োমকও র্যুদ্ধ কিমত হয় 
ো রটউ ারন ফসমি রেিত 
তািপি বাজাি ফতালা িান্না খ্াওয়াদাওয়া  
খ্াতা ফদখ্া দ  হামতও িাত হময় ফর্যত 
আজ সিি এি কাছাকারছ বময়স  
এখ্নও অমনক অসুি  
ফপ্র াি সুগাি  
থাইিময়ি 
ফবাঁমচ । 
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র্যুদ্ধ ? 
ফর্য র্যুদ্ধ ফ ষ হয় ফস ফপৌিারণক নয় পুরুমষি । 
 
 
বড় হবাি পমথ 
 
ফছমলটা প্রথে খ্ুন কিল ফষামলা বছি বয়মস 
গলা রটমপ বন্ধুমক, 
ধ্িা পড়মত পড়মত ফবাঁমচ ফগল 
তাি রেক এক বছি বামদ 
োমক,   
 ুমেি ওষুধ্ আি পাথি রদময় োথায় তািপি। 
বাবা ধ্রিময় রদল। 
টানা দুহপ্তা কাগমজ ছরব। 
রক কিমত পািত। রক কিল না। 
 
োময়িা িান্না চাপামত চাপামত ফদখ্ল। 
বাবািা অরেস র্যাবাি আমগ। 
র ক্ষকিা ফকারচংিামস অঙ্ক রদময় ফচাখ্ বুরলময় 
রনল প্রথে পাতায়। 
 ্টাখ্ামনক নি হল রনউজ চযামনল প্ররতমবদমকি। 
 
বড় হবাি পমথ েযানমহাল ফখ্ালাই থাকল পমড়।  
ফকউ ঢাকা রদল না। 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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আমলাচনা 
 

 
 
 
অলক দা গুমপ্তি গল্পগ্রন্থ ‘সবুজ বাগামন অমলৌরকক িামত’  
 
অলক দা গুপ্ত অমনকরদন ধ্মি গল্প রলখ্মছন। অমনকরদন আমগ ফথমকই আরে ওি গল্প পড়রছ 
রবরভন্ন েযাগ বা পত্রপরত্রকায়, রকন্তু একক সংকলন রহমসমব প্রথে এই গল্পগ্রন্থরট আোি হামত এল। 
সূচীপত্রানুর্যায়ী ন’টা গমল্পি সংকলন হওয়াি কথা, রকন্তু ফভতমি আটরট গল্প বততোন এবং ফ য়াল 
নােক গল্পরট ফভতমি ফনই।  
এই আটরট গমল্পি েমধ্য পাাঁচরট গমল্পি সূমত্র আমছ হতযা, আত্মহতযা, ভ্রূণহতযা।  
‘সবুজ বাগামন অমলৌরকক িামত’ গমল্প ফদরখ্ তেয় ও পিস্ত্রী সারিতাি  ািীরিক সম্পমকতি উিােতা 
এবং তেময়ি আত্মহতযাি েমধ্যই গল্প ফ ষ হয় একটা অমলৌরকক পরিরস্থরতমত ফর্যখ্ামন আমছ এক 
গভীি িহস্য র্যা উমোরচত হমত ফকউ পছন্দ কমিনা। এই িহস্য এক প্রাকৃরতক, এই িহস্য এক 
 ািীরিক; র্যাি ফবড়াজামল সবাই ফর্যন বাাঁধ্া পমড় আমছ। 
‘ফস আমস’ গমল্প ফদরখ্ রবময়ি আমগি ভ্রূণহতযাি প্রভাব রবময়ি পমি (অন্য পুরুমষি সমগ) তাি 
জীবমন কীভামব তামক এক োনরসক আ ারন্তি পরিমব  বতরি কমিরছল এবং েমনারবমদি সাহামর্যয 
ফস েুরক্ত ফপময়রছল। 
‘একুরট ফোন কল’ গমল্প ফদরখ্ রিটায়ািত অরবনা  তাি ফেময়ি ফোমনি জন্য অমপক্ষািত ফর্য 
ফেময়মক হতযা কিা হময়রছল। 
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‘অন্য রসদ্ধাথত’ গমল্প ফদরখ্ পুমত্রি জমন্য এক রপতাি আত্মতযাগ (আত্মহতযাি োধ্যমে), র্যাি েমল 
রপতাি চাকুরিটা পাবাি জমন্য রব এ পা  ফবকাি পুমত্রি িরঙন দুরনয়ায় পদাপতণ।  
‘একরট তািাি কামছ’ গমল্পও ফদরখ্ এক আত্মহতযা। ফছামটা ভাইময়ি েৃতযুমক ফকন্দ্র কমি বড়ভাই 
সন্দীমপি অনুসন্ধান র্যা হাজাি তািাি রভমড় ফকামনা তািামক ফখ্াাঁজাি সারেল।  
‘অন্নপূণতা লাইন ফহামটল’ গল্পটা ফতা একটা ফগাটা পরিবামিি আত্মহতযাি সারেল হওয়াি গল্প 
ফর্যখ্ামন ো-ফবান-ভাই সবাই একসেয় ফর্যৌনকেতী ও দালামল পরিণত হময়মছ।   
এছাড়া আমছ সুবল নােক এক চালচুমলাহীন আহাম্মমকি ফস্কচ ফর্যখ্ামন সুবল রবশ্বাস কমি – পৃরথবী 
তুরে বমড়া ফসান্দি ফগা (আহাম্মমকি একরট রদন) এবং সুখ্িামেি গল্প র্যা সারদারয়ক  রক্তি 
রবরুমদ্ধ এক পদা াত ( ি র্যযা)। 
অলমকি প্রায় প্ররতরট গমল্পই একটা গল্প থামক। থামক রকছু ফস্কচ। চরিত্রগুরলও ফব  বুরদ্ধদীপ্ত। 
আমছ ভাষাি কারুকার্যত। এই গ্রমন্থি গল্পগুরল পড়াি পি গল্পগুরল পােমকি কামছ তৎক্ষণাৎ ফ ষ 
হময় র্যায়না, ফি  রহমসমব পােকমক ভারবময় ফতামল। আি এখ্ামনই গল্পকামিি সাথতকতা।   
[--সদানন্দ রসংহ] 
(প্রকা কঃ অক্ষি পাবরলমক ান। দাে ১৫০.০০) 
HOME 
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                                ফলখ্াজো 
ঈ ানমকাণ ফদয় ভাল ফলখ্া প্রকাম ি গযািার্ট। আপনাি ভাল ফলখ্ারট এখ্নই পাোন। 
                   ফলখ্া পাোবাি রনয়োবলী 
 
* ই্টািমনমটি ফর্যমকামনা জায়গায় প্রকার ত ফলখ্া পাোমবন না । 
* বহুল প্রচারিত নয় এেন রলটল েযাগারজমন প্রকার ত ফলখ্া পাোমনা র্যামব । তমব খ্ুব প্রচারিত 
এেন রলটল েযাগারজন, ফদ , আনন্দবাজাি সহ অন্যান্য কোর তয়াল পত্র- পরত্রকায় প্রকার ত ফলখ্া 
পাোমবন না। তমব নতুন ফলখ্াই কােয । 
* ফর্যমকামনা ফলখ্া পাোমত পামিন । রচত্রকলা, এেন রক ভ্রেণকারহরনও। 
* ফলখ্া পাোমল ধ্মি ফনওয়া হমব সেস্ত রনয়ে ফেমনই আপনাি ফেৌরলক ফলখ্ারট পাোমেন ।  
* ফলখ্া েমনানীত হমল ইমেল-এি োধ্যমে দুোমসি ফভতি জারনময় ফদয়া হমব র্যরদ ফলখ্ক / ফলরখ্কাি 
ইমেল-এি রেকানা ফদয়া থামক । 
* ফলখ্া অভ্র বাংলা রকমবািত রদময় রলমখ্ ইমেল-এি োধ্যমে পাোমবন । 
* ভাল ফলখ্া এমল নতুন রবভাগ ফখ্ালা ফর্যমত পামি।  
* ফলখ্া রনবতাচমনি বযাপামি সম্পাদমকি রসদ্ধান্তই চূড়ান্ত । 
* ফলখ্া WORD বা OPEN OFFICE োইমল পাোমবন, PDF বা অন্য োইমল পাোমবন না। 
এছাড়া ইমেমলি বরিমত রলমখ্ও পাোমত পামিন।  
* অেমনানীত ফলখ্াগুরল ফলখ্ক-ফলরখ্কামক জারনময় ফদওয়া ফর্যমত পামি ইমেল এি োধ্যমে।    
* আপাতত বছমি চািরট সংস্কিণ FEB-MARCH, MAY-J UNE, AUG-SEPT ও NOV-DEC নাগাদ 
ফবরুমব। আগােী সংখ্যাি জন্য আপনাি ফলখ্ারট পারেময় রদন এখ্নই । ফস্কচ সহ পািমল পাোন।  
* ইমেল-এি োধ্যমে ফলখ্া পাোবাি রেকানাঃ—si nghasada@gmai l .com 
* ফলখ্া ফেসবুমক ইনবমক্স রনম্নরলরখ্ত রলংমকও পাোমত পামিনঃ--  
https://www.facebook.com/sadananda.singha.9   
* এছাড়া আমলাচনাি জমন্য পত্র-পরত্রকা পাোমত পামিন রনমচি রেকানায়ঃ--  
পদ্মা রসংহ 
C/O- নন্দালয়, লাইেড্রপ ওয়টাি প্লযাম্টি ফপছমন, 
অভয়নগি, আগিতলা। PIN-799005 
[ ফলখ্ক-ফলরখ্কামদি প্ররত একান্ত অনুমিাধ্ ফলখ্া পারেময়ই ঈ ানমকাণ প্রকাম ি আমগ ফসই পাোমনা 
ফলখ্ারট ই্টািমনমটি ফর্যমকামনা জায়গায় রনমজ বা অমন্যি োধ্যমে প্রকা  কিমবন না দয়া কমি ]    
 
                                     HOME 
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করবতা 
 

 
 

অরিন্দে ভাদুড়ীি করবতা  
 
উপলরি  
 
 ৃণা ফকামিা না, ওমত ফভালা র্যায় না। 
বিং, গগাি  ামট চমলা 
িাতগুরল গুরটময় নাও ফগাড়ারলি ওপি, 
ফছাট ফছাট ফঢউ চুমো রদক পাময়ি পাতায়। 
 
এবাি বমলামতা, রকমসি  ৃণা ? 
না পাওয়াি ? ফপময়রছমল ফতা ! 
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হারিময় ফেলাি ? ফস্বোয় ফতা ! 
 
অসুখ্ী থাকাি ? 
 
পাময়ি পাতায় এমস জড়ামব একটুকমিা কচুরিপানা, 
র্যত্ন কমি ফতামলা।   
আগাছা সরিময় আদি কমি ফকামল িামখ্া, 
পড়ন্ত রবমকমলি কেলা আমলায় তাকাও, ভারসময় দাও ওমক 
ফকামলি ফথমক। রবসজতন...  
 
অনুভূরতটা িময় ফগমলা, ভামলালাগাি।  
 
পমিিবাি তা বমল আগাছা হময়া না, একসামথ ভাসাি আ ায় ! 
 
 
 
 
দু-রপমে 
 
এমসা একটু অন্যভামব ফখ্রল।  
 
এই ক'বছমি ফব  োখ্াোরখ্ হমলা, 
হামতি কামছ র্যা র্যা ফপময়রছ, হাতমড় োরখ্ময়রছ... 
 
চড়, থাপ্পড়, স্প ত, আদি, ফলাভী লালা, চুমো, রসাঁদুি ! 
এবাি একট ুকাদা োখ্ামনা র্যাক।  
 
একটা সাদা কাগজ রদলাে ফতাোয়,  তত 
দু রপমে দুজমন রবপিীতধ্েতী  ব্দ রলখ্মবা। 
 
তুরে রলখ্মল 'ফ ন্না'... 
 
HOME 
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করবতা 
 

 
 
সমন্তাষ িাময়ি পাাঁচরট করবতা 
 
বা  ফবরুমলা বমন 
 
এক 
 
পরিতযক্ত জমুে এমসা, টং মি করি িারত্রবাস 
উদগ্র ফন া আমছ রনরবড় বমন 
রপ্রয় পামত্র ফঢমল ফদব রনঃ মব্দি গান। 
তািপি র কারিি দল অিণয ফছমড় র্যামব 
                         বন্দুক ফেমল, 
ফেমল র্যাওয়া বন্দুমকি নমল 
তুরে আি আরে ফদমখ্ র্যাব চাাঁদ 
 
ভালবাসাি কলঙ্কসখ্ী 
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এভামবই ফদমখ্ সািািাত। 
 
দুই 
 
োাঁরপময় পড়াি আমগ একটু ভামবা 
রনমভ ফর্যন না র্যায় কােনাি আমলা 
অিণয  ান্ত বমড়া, ফতেরন ফকােল 
চুমল কামটা রবরল, লুকাও অন্তমি। 
 
েমন েমন িাকমছ র্যত েুটন্ত েুল 
তাি ঘ্রামণ তুরেও পাগল হমল 
োাঁরপময় পড়াি আমগ একটু ভামবা 
হৃদয় না ভামঙ ফর্যন অতীব ফপ্রমে। 
 
 
 
 
 
রবরনেয় 
 
 
র্যরদ জানমত চাও আোি েূলয কত 
রনঃ মব্দ থাকব 
র্যরদ বল – এই হামতি দাে 
রনঃ ব্দ থাকব 
এই ফচাখ্, বকু, োথা 
ফকামনা  ব্দ-ই কিমবা না 
বাজাি  ুমি বািবাি রেমি রেমি আসমব জারন, 
পসামি সাজামনা  িীিটা ফদখ্মব স্বমপ্নি েতন। 
 
আোি রনঃ ব্দতা ফতাোমক  
              রবিক্ত কিমব 
              রবিক্ত কিমব 



158 
 

            আি রবিক্ত কিমব 
গল্পটা ফিমক ফিমক বলমব োনুষমক 
ওিা শুনমব, েুচরক ফহমস চমল র্যামব 
েমন েমন বলমব – পাগল। 
 
ফক পাগল! 
আরে পাগল হ’ফলও ফকামনা  ব্দ কিমবা না 
ফকামনা েূমলযই  ব্দ কিমবা না 
ফকামনা  মব্দ রনমজমক রবকামবা না 
 
ফহ পােক, 
রনঃ মব্দ রদময়রছ সব – 
 
 
 
গযাপ 
 
 
োেিাত সমি র্যায় 
আমিকটু সমি 
আমিকটু ... 
আমিকটু ... 
 
একটা গযাপ 
চালা ফথমক কুয়া া পমড় টুপটাপ 
 
কী র্যন্ত্রণা! 
টয়মলমট চমল র্যায় েন 
এভামবই গযাপ বতরি হয় রনমজি সামথ 
 
োেিামত রেমিও তাকায় না 
ফর্যমতই থামক বারড় ফথমক ফনমে 
পথ ফপরিময় 
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োে ফপরিময় 
কুয়া াি সান্ত্বনা ফেমখ্ 
 
আোি  ুেন্ত ফদহরট পমড় থামক একা এখ্ামন 
 
 
অনুকথন 
 
 
এক 
এেন কথা বলব না আি েুমখ্ 
ইহনদীি ফরাতধ্ািা উপমচ পমড় বমুক। 
 
দুই 
রনঃ মব্দ রলমখ্ চরল র্যত রুদ্ধশ্বাস 
দূরষত জলবায় ুআি অন্ধ েহাকা । 
 
রতন 
িুমব আরছ। 
অন্ধকামি উড়ল পারখ্  
 
ফক আরে! 
-- িানাি েটপটারন  
 
 
সােরুদ্রক 
 
 
উনুনটা কাত হময় পমড় আমছ। ফধ্াাঁয়ায়-মধ্াাঁয়ায় ফর্যন সন্ধযা। 
আরে রক পারি বরসময় রদমত রেক দুপমুি! 
 
সেুমদ্রি কত আনাচ-কানাচ, কত খ্ামদযি বহি, েস্ত পরিবাি। 
ভাসমত-িবুমত হয় সকমলি োমে, ফেনাগুমলা ফতমড় আমস পাহাড় রবক্রমে 
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কী আি কুমড়াই বমলা রনমজমক ছাড়া ? 
আরে-ই আয়, আরে-ই বযয়,  ূন্য জামল পমড় জল হময় র্যাই— 
এরদমক তাকামল ওই পাড় ফদখ্া র্যায়। 
 
উনুনটা কাত হময় ফগমছ কয়লা েমুিাবাি আমগই। এক বালরত 
আগুন গমল গমল পড়মছ জমল 
 
তীমিি োনুষ িামক দূমিি োনুষমক 
সন্ধযাি হাাঁস ফর্যেন িামক গৃরহনী 
দূমিি ফনৌমকা ফর্যন চাাঁমদি কলা। 
েমন েমন বরল – পািাপািহীন িুবরছ আেিা 
জীবমনি ফভতি সংসাি এক রতরে।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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চয়ন ফভৌরেমকি করবতা 
 

 
 

ফিথ ফেটাল  
 
ফছামটা হময় ফগল পৃরথবীটা। 
ফচমপচুমপ প্রাচয, পাশ্চাতয – চতুরদতমকি লাল কামলা 
ভমি রদলাে কাগমজি পযামকমট। 
িাজা িাণীিা িাজত্ব কিমছ ফসখ্ামন েহা আনমন্দ। 
ফপা ামক নম্বি রলমখ্ তামদি র মি ফিমখ্মছ 
েুরচ ফথমক িাজপুমিারহত। 
 
তািপি ফর্যই তামদি বাি কমি ফবাঁমট রদলাে হামত হামত বন্দুক 
কী ধ্নু্ধুোি র্যুদ্ধ তামদি রনমজমদি েমধ্য। 
িক্তক্ষয়, জরেদখ্ল, গযাসমচম্বাি, রিরেউরজ কযাম্প 
অনুপ্রমব  আি র শুহতযা কী ফনই। 
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রপমটি পি রপট সাজারে আেিা আি  
সাদা হামড়ি পাহাড় উাঁচু হময় উেমছ। 
 
এি েমধ্যই োমে োমে র্যুদ্ধরবিরত 
বাজাি াট, কািখ্ানা, ভাঙাবারড় ফেিােত কমি ফনওয়া। 
 
এ এক জাদুমখ্লা চলমছ  
ফন াি ফ ামি এভামবই বতিী কিরছ ফ্রযামঙ্কনস্টাইন – 
                      লুরকময় িাখ্রছ পিোণু ফটক্কা 
 
কািণ আেিা জারন আোমদি তরুুমপি িঙ 
                        - নাগাসারক রহমিার ো।   
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME 
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অভ্রদীপ দমিি করবতা 
 

 
 
রপ্রয় িাজলক্ষ্মী  
 
ফব  কময়করদন ধ্মিই ভাবরছলাে ফতামক একটা ফোন কিব, 
নয়ত লালকলমে এক রচরেি পাতায় রকছু কি ভিব; 
রকন্তু সেয় হময় ওমেরন ফি! 
ফদখ্মত ফদখ্মত একান্নবছি পাি হল, 
বকম াি ফথমক ফর্যৌবন, ফর্যৌবন ফথমক বাধ্তযকয গ়োল; 
বযস্ততাি অজুহাত রদময় একলা একলা রনর র্যাপন, 
র্যাক ফসসব কথা; র্যিসব দু:মখ্ি কাহন।   
আমগ বল, ফকেন আরছস ? রচনমত পািরল ? 
ফিাগােত ফদখ্মত, একসামথ রে ন স্কমুল প়েতাে, 
স্কুলভযামন পা াপার  বমস ফতামক লক্ষ্মীপাগলী বমল িাকতাে।  
োাঁ, রেক ধ্মিরছস। নক্ষত্র দি, ১৮/১ আরলপুি, েরিদপুি। 
বলরছ, ঐ আমগি েমতা নাক রদময় জল পম়ে ফতাি? 
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এখ্মনা বকুলেুল কামন গুাঁমজ আয়না ফদরখ্স? 
এখ্মনা রক ফোকলা দাাঁমত হাসমত হাসমত, 
চুল টানমল ভযাাঁদমভাঁরদময় কাাঁদমত থারকস? 
িাগ কিরল? রেক আমছ আি বলমবা না। 
জারনস, বসকমতি সামথ হোৎ ফসরদন নাগপুমি ফদখ্া হল, 
সুন্দি েসতা েুখ্খ্ারন ফদখ্লাে ঢাকা পমিমছ চাপদার়েমত। 
রব াল ফহামটল বযবসা, এখ্ন ফসমটল কমিমছ ঐ তালসারিমতই। 
গগনটা এখ্ন স্কুল টীচাি, স্বপন পারলময়মছ রবমলমত, 
তামিক একটা রিরনক খ্মুলমছ, বযস্ত থামক িাক্তারিমত। 
ফপৌলেীটাই ফপা়োকপালী, স্বােী খ্ুইময়মছ কালিারতমতই 
ভাবলাে ফদমখ্ আরস, ফ মষ সান্ত্বনা পারেময়রছ ফখ্ালা রচরেমতই।  
অলক, বেনাক, তরনোিা সব ভামলাই আমছ, ফতাি কথা প্রায়ই বমল 
ভামলাটা শুধ্ ুআরেই ফনই ফি, অন্ধকামিি অন্তিামল। 
বুেরল লক্ষ্মী, আজ বাবাি কথাটা খ্ুব েমন প়েমছ 
সুগাি রেমল চাকরি কিত, ফদ়েম া টাকা ফবতন ফপত। 
আোমদি েুমখ্ খ্াবাি রদময় ফলাকটা শুমতা আধ্মপমট। 
টাকাি দাময় রদমনি ফ মষও  াে েিামতা িারত্রমত।   
তািপি এমলা এক কালিারত, কালবযারধ্ি রক প্রবাহ! 
প্রবল জ্বমি বাপটা ফগমলা। ফ ামক ফগমলন োও। 
তািপি আি বলমবা রকমি, রদরদই হল জীবনখ্রন, 
োময়ি েমতাই কিল ব়ে, সম্বল বলমত দু’ তাংম ি রভমটখ্ারন।   
হোৎ একরদন রদরদি বুমক ফর্যৌবমনি ফঢউ আসমলা ফধ্ময়, 
রবময় রদময় কিমলে রবদায়, ঐ দুই  তাংম ি রবরনেময়। 
তািপি? তািপি ফথমক ভামলাই আরছ ফি লক্ষ্মী, 
সম্পমকতি সংজ্ঞা ভুললাে, স্বাধ্ীন কিলাে িক্ত। 
রেনুমকি ফখ্ামল বন্দী হময়ও েুক্তা ফর্যেন েুক্ত।  
তািপি র্যখ্ন কমলমজ পর়ে, ফেমস থাকতাে কলকাতামত, 
হোৎ একরদন রদরদি রচরে, রদরদ কাাঁদমছন করবতামত। 
"রকমি ভাই, আরছস ফকেন? েমন পম়ে ফতাি রদরদি কথা? 
অমনক কথা জমে আমছ ফি, আয়না একরদন, কিনা ফদখ্া। 
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জারনস ফতাি কথা খ্ুব েমন পম়ে ফি র্যখ্ন বৃরি পম়ে পুকুি পাম়ে, 
ঐ  ালুক র্যখ্ন  িীি ফভজায় ফিললাইন এি দুধ্াি ধ্মি। 
আাঁধ্াি িামত ফেম ি নামদ র্যখ্ন েুখ্ গুাঁজরতস বুমকি ভাাঁমজ, 
ভাইমি, জারনস ফতাি ঐ রদরদ িাকটা আজও বামজ কামনি োমে। 
আজও র ে-মবগুনটা িাাঁধ্মত ফগমল ফচামখ্ আমস ফর্য জল  
েমন পম়ে? র মেি বীরচ খ্াওয়াি কত বায়না কিরতস বল?  
ভাই, ফতাি একটা ভামে হময়মছ, নাে ফিমখ্রছ অন্তু 
 ীমতি ছুরটমত না এমলও োোভামত আরসস রকন্তু! 
ইমে কমিমি ভাইমি আজও ফতামক ফচামখ্ি কামছ ফিমখ্ 
আলুমপাস্ত, লাউরচংর়ে, ছযাাঁচ়ো খ্াওয়াব ফিাঁমধ্”।  
 
না, আি ফদখ্া হয়রন রদরদি সামথ, খ্াওয়া হয়রন ফপাস্তবাটা 
দুভতাগয আি অরভোমন কতবাি ফর্য পম়েরছ বাাঁধ্া। 
ফ োরলি চমল র্যাওয়াি পি দুবাি ফটরলগ্রাে ফপময়রছ অন্তুি 
একটা রদরদি ববধ্মবযি, আমিকটা েতৃুযি। 
ততরদমন শুরকময় ফগমছ ফচামখ্ি জল, বাাঁধ্ন পম়েমছ পথ চলায়, 
এমক এমক সকল িরৃত দােন পম়েমছ বুমকি তলায়। 
লক্ষ্মী, জারনস আোি আবাি ঐ ফছাট্টমবলায় রেমি ফর্যমত বড্ড ইমে কমি,  
ইমে কমি ফছাঁ়ো িাময়রিি পাতাগুমলা উমেপামে ফদরখ্ 
নতুন কমি গহীন িামত পুিমনা রদমনি রচত্রগুরল আাঁরক।  
েমন পম়ে ঐ পদ্মানদী, ঐ ের়েং ধ্িাি রবমকলমবলা? 
ফসথায় আজও বাতাস বয়, হারসখ্ুর  আি প্রাণমখ্ালা? 
এখ্মনা আমছ ঐ বটগাছটা? ঐ স্কুমলি পাম ি ফদাকানটামত? 
রটরেন-োাঁমক আচাি ফখ্তাে, তুই আি আরে আট আনামত?  
আজও ফতাি বার়েিই উমোনটামত, ফজানারক নামচ সন্ধযামবলা?  
আজও ফতামদি চাল ধ্মুয় র্যায়, পূরণতোি ঐ ফজযাৎস্নাোলা? 
এখ্মনা রক  ীমতি ফেলায় গরুি গারড় ফচমপই র্যাস? 
এখ্মনা রক বৃরি হমল কাাঁচা োরটি গন্ধ পাস?  
জারনস আজ খ্ুব েমন প়েমছ তামদি কথা, ব  মবি র্যত োলাগাাঁথা, 
খ্াাঁ পা়োি োে, আয়নাল চাচাি েুলুরি, প্ররতেমদি আেমপা়ো, 
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কীভামব ফসথায় র্যামবা বল? ওটা ফতা আজ বাংলামদ , কাাঁটামব়োয় ফোড়া। 
একটা কাজ কিমত পািরব? পাোমত পািরব িৃরতগুমলা? 
পাোমত পািরব োরটি গন্ধ, ফজানারক োখ্া সন্ধযাগুমলা? 
পাোমত পািরব আমেি ফভাঁপ,ু র র িকণাি চকেকারন? 
পাোমত পািরব, কুয়া া িামত রোঁরোঁ ফপাকাি  যান যানারন? 
আিও আমছ কনকচাাঁপা, োধ্বীলতাি সুিরভটা? 
পািমল পাোস নদীি বুমক সুমর্যতাদময়ি আরদমখ্যতা।   
েমন কমি পাোস রকন্তু। 
ফবলা হময়মছ, ফর্যমত হমব, িইল শুধ্ু আবদািটুকু। 
ইরত - নক্ষত্র দি ওিমে নীতু। 
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