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টবিো সদব 
উো েন্িল  
ইন্দ্রটিৎ দি  



5 
 

অিে সািা  
সুদীপ স াষাল    
সদবীটিযা সদব  
শ্রীেেী গুি 
প্রদীপ দাস 

 
 
                         [ওকেব টিিাইনঃ সদানন্দ টসাংি] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

কিছু িথা 
 
এি  
বাবা রােরটিকের  ারাদণ্ড ২০ বছর োনা র্াে না।  ারাদণ্ডিা ২০ নে, ২০০ বছর িওো চাই 
র্াকয েৃযেুর পর যার  ঙ্কালিা সিকলই বটন্দ থাকু  ২০০ বছর। যারপর িাস্ট  কর লাকদকনর েয 
সেকুদ্র োটসকে সদো সিা ।  
 
দুই  
এবার টযনিন অ াল প্রোয  টবর  টবযা সদো িকলা।  টবরা িকলন সুটিয রঞ্জন দাশ, যপন 
দাসগুপ্ত এবাং যপন সদবনাথ। আটশ দশক র প্রথে টদক  আটে সুটিয রঞ্জন দাকশর  টবযা টলটিল 
েোগাটিকন সদকখটছলাে। আটে যখন সব ার। আটে যখন ‘টবলাপ’ নাকে এ টি টলটিল েোগাটিন 
সবর  রযাে, র্া আটে টিউশাটন  কর িা া িটেকে সবর  রযাে। সুটিযদা (সুটিয রঞ্জন দাশ) 
থা কযন টত্রপুরার সখাোইকয, সর াটর স্কুকলর টশক্ষ  টছকলন। আোর সকগ টচটির োর্েকেই 
সর্াগাকর্াগ। আোক   টবযাও পািাকযন। যারপর চাকুটর সপকে আটে সপাটস্টাং সপলাে সখাোইকয। 
সদখলাে আোর এ   টলকগরও টযটন দাদা। আটেও সখাোই োড়াবাটড়কয যখন থা যাে। েকল 
সখাোইকয যখন প্রােই এ িা সাটিকযের আড্ডা গকড় উিকয আসুটবকর্ িে টন। সসই সেে সুটিযদা 
ও আেরা  কে িন টেকল চাাঁদা  কর ‘আি াল’ নাকে এ িা সাটিকযের  াগি সবর  রকয শুরু 
 করটছলাে। বলা বাহুলে, এখন ার ‘আি াল’ লদটন  পটত্র ার িন্ম যখকনা িেটন। এ  বছকরর 
েকর্ে আটে আবার অন্য িােগাে ট্র্োন্সোর িকে চকল সগলাে। যারপর সটযে বলকয  ী,  াকির 
চাকপ প্রাে এ দে সর্াগাকর্াগ বন্ধ িকে সগটছল। োঝখাকন খবর সপকেটছলাে, সুটিযদার প্রটযজ্ঞা 
সেল িকেকছ। উটন প্রটযজ্ঞা  করটছকলন, অসবণয টবকে ছাড়া টযটন িীবকন টবকে  রকবন না। টযটন 
সশকষ এ িন ব্রাহ্মণ েটিলাক  টবকে  করটছকলন। বছর খাকন  পর আবার খবর সপলাে, সব্রন 
সরাক  টযটন িিাৎ আক্রাত িকে োরা সগকছন। সুটিয রঞ্জন দাকশর টযনটি  টবযা এখাকন সদওো 
িল। আর যপন দাশগুপ্ত টছকলন ষাি-সির দশক র  টব। টযটনও সর াটর স্কুকলর টশক্ষ  টছকলন। 
আোর বাটড় সথক  যাাঁর বাটড় সিাঁকি সগকল ছ-সায টেটনকির সবটশ লাকগ না। আশ্চর্য সসখাকনই যাাঁর 
সকগ আোর স াকনা বেটক্তগয পটরচে টছল না নব্বই দশক র আকগ পর্যত। আটে িানযােও না 
টযটন আোর  াছা াটছ থাক ন। িেকযা এ িা  ারণ টছল সর্ পরবযযী াকল উটন সবটশ সলখাকলটখ 
 রকযন না, আটেও যাাঁর সলখা খবু এ িা পটড়টন। নব্বই দশক  পটরচেও িকেটছল এ  সসলনু 
সদা াকন। পাড়ার এ  সদা াকন সসটদন আটে চলু  ািকয সগটছ। উটন যাাঁর সছাট্ট সেকেক  টনকে 
সসলুকন একসটছকলন সেকের চুল  ািাকবন বকল। উটন যখন টনকিই আোর  াকছ একস টনকির 
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পটরচে টদকে আোর টবস্তাটরয খবরাখবর টনকেটছকলন। যখন সথক ই বেটক্তগয পটরচে। ২০০০ 
সাকল উটন প্রোয িন। এখাকন যপন দাশগুকপ্তর পাাঁচটি  টবযা, এ ি গদে এবাং ছড়াগুচ্ছ সদো 
িল। আর যপন সদবনাকথর সকগ আোর স াকনা বেটক্তগয পটরচে না থা কলও যাাঁর সলখা পকড় 
আোর েকন িকেকছ টযটন এ িন প্রটযশ্রুটযবান  টব টছকলন। োত্র ২৯ বছর বকেকস ১৯৯৯ সাকল 
প্রোয িন। ‘প্রোস’ নাে  এ  টলটিল েোগাটিন সর্ৌথোকব সম্পাদনা  রকযন। ‘টবিে’ নাকে 
এ  োটস   াগকির সকগ র্ুক্ত টছকলন। যাাঁর েৃযেুর প্রাে চারবছর পর প্রথে  াবেগ্রন্থ  “অবকশকষ 
বাটড় টেকর র্াকবা” সবর িে। এখাকন যপন সদবনাকথর চারটি অপ্র াটশয  টবযাগুটল পাটিকে 
আোক  সািার্ে  করকছন অপাাংশু সদবনাথ। আশা  টর এই টযনিন  টবর সলখা পািক র োকলা 
লাগকব।    
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গল্প 
 

 

সু াত ট াংবা শুের িগৎ  
সদানন্দ টসাংি 
 
ইদানীাং সু াতর েগকির েটনিাকর োকঝ োকঝ  ীসব সাংখো েুকি ওকি। দুকশা পঞ্চাশ প্লাস এ  
িািার পাাঁচকশা প্লাস চার িািার দুকশা প্লাস আিকশা সির ...... ইযোটদ ইযোটদ। এইোকব শুর্ ু
প্লাকসর পর প্লাস। যারপর িেকযা এ সেে ‘...  কযা’? উিরিা ট ন্তু আর েটনিাকর েুকি ওকি 
না। এই উিরিার িকন্য সস সর্ খুব বেস্ত িকে পকড়কছ, যাও না। যকব এিা সযা টি , টনকির েকন 
আসা সর্ স ানও প্রকের উির সবারই িানকয ইকচ্ছ  কর। স উ িেকযা প্রবল সবকগ, স উ 
উদাসীনোকব। আর সু াত এর স াকনািার েকর্েই সনই। উিরিা যার িানার ইকচ্ছ আকছ, বেস 
এইিুকুই। 
স্কুকল সু াত অকঙ্ক সোকিই  াাঁচা টছল না। েকন আকছ, এ বার ক্লাস টসকে পড়ার সেে িাে-ইোটলয 
পরীক্ষাে সস অকঙ্ক সলিার ো য সপকেটছল। অন্যসেকেও সস সবসেে শয রা পঞ্চাকশর ওপর ো য 
সপকেকছ বরাবর। সর্াগ অকঙ্ক যার খুব  েই েলু িকেকছ। যারপর স্কুল সছকড়কছ  যগুকলা দশ  
িকে সগল। শুর্ ুিিাৎ ইদানীাং োকঝ োকঝ এইসব স েন সাংখোগুকলা েুকি উিকছ। ট ন্তু সর্াগেল 
সস আর খুাঁকিই পাকচ্ছনা।  
রায এখন বাকরািার ওপর। সু াত সেসবু  খুকল বন্ধুকদর ট ছু সপাটস্টাং সদকখ লাই - কেন্ি  রার 
পর সস প্রকোিনীে এ িা ইকেল পািাে। যারপর সস যার সিস্কিপ  টম্পউিারিা বন্ধ  কর সদে। 
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সু াত িাকন, যার অর্যাটগনী নীটলো এখন গেীর  ুকে আচ্ছন্ন। সস র্খন নীটলোর  াকছ শুকে পড়কব 
যখন যার অর্যাটগনীটি সোকিও সির পাকবনা। যারপর এ সেে িিাৎ  ুে সেকঙ সগকল িেকযা 
টিকজ্ঞস  রকব,  খন একল ? আর বলার সকগ সকগই আবার  ুকের সেযর যটলকে র্াকব।  
সু াত উকি রান্না করর টদক  চকল র্াে। সরটিিাকরিার সথক  িাণ্ডা িকলর সবাযল সবর  কর ঢক্
ঢক্  কর িল খাে। িলিা সবশ িাণ্ডা। গলা টদকে িল নাোর সেে সস গলার সেযকর এ িা 
টচনটচন সবদনা সির পাে। িাণ্ডা িল সখকল যার সবসেে এেন িে। যবু সস খাে। 
এবার সস শুের  কর র্াে। শুে যার টবছানাে সদোকলর টদক  েুখ  কর  ুটেকে আকছ। টবছানার 
সকগই যার পড়ার সিটবল। সিটবকলর ওপর শুের িাকেটর সখালা অবস্থাে পকড় আকছ। এই িাকেটরটিই 
শুে ট ছুটদন আকগ যার  াছ সথক  সচকে টনকেটছল। টসটলাং েোকনর যীব্র িাওোে িাকেটরর 
পাযাগুটল একলাকেকলা খুকল র্াকচ্ছ। সু াত িাকেটরটি বন্ধ  রকয টগকে িিাৎ িাকেটরর এ  পাযাে 
 ািুযকনর েকযা দুকিা ছটব সদখকয পাে। সু াত িাকেটরর পাযািাক  িাকয সচকপ ছটব দুকিাক  সদখকয 
থাক । ছটবগুটলর এ টি পুরুকষর এবাং অন্যটি নারীর। পুরুষ ছটবটির পাকশ সলখা আকছ, বাবা যুটে 
স েন ? আর নারী ছটবটির পাকশ সলখা আকছ, ো স েন োকলা ? ছটব এবাং সলখাগুটলর োর্েকে 
শুে টি   ী সবাঝাকয চাইকছ, সু াত বুঝকয সচিা  কর। এ সেে িাকেটরটি বন্ধ  সর সু াত 
টনকির  কর চকল আকস এবাং আকলা টনটেকে নীটলোর পাকশ শুকে পকড়। র্থারীটয নীটলো ট ছুই 
সির পাে না।  
সু াতর সচাকখ সকগ সকগ  ুে আকসনা। শুে যাকদর এ োত্র সছকল। স্কুকলর গটণ্ড সপটরকে সস 
সকবোত্র ইটঞ্জটনোটরাং  কলকি ঢুক কছ। সস যার সছকলর সকগ একযা াল র্াবৎ টি  বন্ধুর েকযা 
বেবিার  কর একসকছ। সছকলক  এখনও স াকনাটদন সযেনোকব বক টন। স ানও স ানও সেে 
দর াকর েৃদু েৎযসনা েৃদু ব া টদকেকছ। ওইিুকুই। যারপর ওই েৃদু ব াবট র পর সকগ সকগই 
আবার বন্ধুর েকযা গলা িটড়কে র্করকছ। শুেও োকঝ োকঝ বাবার গলা িটড়কে র্কর  থা বকল, 
আবদার  কর। যকব নীটলো প্রােসেকেই সছকলক  ব াবট   কর এ িা শাসকনর েকর্ে রাখকয 
চাে। এিা টনকে অকন বার যার আর নীটলোর েকর্ে  থা  ািা াটি িকেকছ। 
যকব ইদানীাং সু াত সদকখকছ শুে োকঝ োকঝ টনিস্বোকব  ীসব টচতা  কর। ট ছুিা উটিগ্ন িকে 
সু াত সছকলক  খারাপ বন্ধ,ু ড্রাগস্, এেন ট  এইিস টনকেও সয য  করকছ। উিকর শুে শুর্ু 
বকলকছ, বাবা যুটে স াকনা টচতা স াকরা না। আটে এখন টশশু নই। এরপর সু াত এসব টনকে আর 
 থা বাড়ােটন। যকব টযনটদন আকগ সছকলর গাকল আঙুকলর লাল দাগ সদকখ আবার সস উটিগ্ন। 
টিকজ্ঞস  রকল সছকল সযা প্রথকে ট ছুই িানাকয চােটন। পকর বাবার পীড়াপীটড়কয বার্ে িকে শুে 
িানাে সর্  কলকির এ  টসটনের দাদা নাট  চড় সেকরকছ বইকের বোগ াাঁকর্  কলকি টগকেটছল 
বকল। সু াত বুঝকয পাকর, র োটগাং-এর নাকে  কলকির টসটনের ছাকত্ররা নযুন ছাত্রকদর উপর 
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অযোচার চালাকচ্ছ। বাবার উটিগ্ন েুখ সদকখ শুেই আবার িানাে, টচতার ট ছু সনই। এিকন্য সযাোক  
স াথাও সর্কয িকব না। আটে এবাং আোর বন্ধুরা টেকল  কলি  যৃযপকক্ষর  াকছ টলটখয  েকপ্লন 
 কর একসটছ।  থাগুটল শুকন সু াতর সিনশন সবকড় র্াে, বটলস  ী! এরপর ট  সযাক  টসটনেররা 
সছকড় সদকব ? সকগ সকগই শুে আবার িানাে, আোকদর  েকপ্লন সপকেই এ িা এনক াোটর  টেটি 
গটিয িকেকছ। দোকখা এবার, অযোচারী টসটনের দাদাকদর  ী শাটস্ত িে। বাবা, আটে আর আোর 
বন্ধুরা টেকল টি   করটছ র োটগাং নাকের  লঙ্কিাক  আেরা েুকছ সদবার সচিা  রব। আর েে ? 
আেরা  াউক ই েে পাইনা এখন। যুটে শুর্ ুশুর্ু টচতা স াকরা না এখন। 
টপযার েন সু াকতর। টচতা আকরা সবকড় র্াে। নীটলোক  িাণ্ডা োথাে সব খুকল বলকয িকব। যকব 
সছকলর সচাকখর টদক  যাট কে সস সির পাে, শুের সচাকখ সুগেীর এ  দৃপ্ত আ াঙ্ক্ষা র্াকয শুের 
টনিস্ব টবচার এবাং বুটির বেবিাকর এ  টনিস্ব িগৎ লযটরর প্রটক্রো শুরু িকে সগকছ। সসখাকন 
িেকযা সু াকতর আর দর ার পড়কব না। সু াত ট ছু  রকয চাইকলও িেকযা ট ছু  রা র্াকব না।  
সু াতর েকন পকড়, শুে বছরখাকন  আকগ এ টদন বকলটছল, বাবা আটে এ িা গল্প টলখব। খুটশ 
িকে সু াত বকলটছল,  ী গল্প ? শুে বকলটছল, গল্পিা িল খুব খারাপ এ িা সলাক র। এ িা 
টনিযন িীকপ সস বটন্দ িকে পড়কব। ট ন্তু সসখাকন সযা সলা িন সনই, যাই সস আর খারাপ  ািও 
 রকয পারকছ না।  ারণ সস র্া  কর স ঊ সযা যাক  আর খারাপ বলকছ না। 
-- বাঃ, যারপর ? 
-- যারপর সস িীপিাক  সেকঙ িু করা িু করা  রার িকন্য সচিা চাটলকে র্াকব। সশকষ বৃিবেকস 
সলা িা বুঝকয পারকব যার িীবনিাই বৃথা। 
-- খুব োকলা। সলকখা, সলকখা। 
সু াত যখনই বুকঝটছল শুের এ িা টনিস্ব দশযন র্ীকর র্ীকর লযটর িকচ্ছ। এবাং আকস্ত আকস্ত যা 
পটরপূণযযা লাে  রকছ। 
 
সচাকখ এ ি ু ুকের স ার সলকগকছ োত্র । টি  এইসেে সু াত পটরষ্কার শুের গলা সশাকন, বাবা। 
সচাখ খুকল সস সদকখ লাইি অন্  কর শুে সােকনই দাাঁটড়কে। সস এ ি ুঅবা  িকে উকি বকস। 
টিকজ্ঞস  কর,  ী। 
-- বাবা, আটে এ ি ুসবরুটচ্ছ। 
শুের  থা শুকন সু াত আরও অবা  িে। সদোল  টড়র টদক  যা াে। রায এ িা সবকি সগকছ। 
শুে সর্ন এ িু র্রা গলাে বকল, বাবা, যুটে সযা িেক  সদকখটছকল। আোকদর বাটড়কয  কে বার 
একসটছল। ট ছুক্ষণ আকগ সোকন িানলাে, িে আি োরা সগকছ। আোর বন্ধুরা সবাই িকের বাটড় 
র্াকচ্ছ। আটেও র্াটচ্ছ। 
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েকন পকড় র্াে সু াতর। িে আর শুে এ সকগ স্কুকল পকড়টছল। স্কুকলর পর িে অন্য এ িা 
 কলকি ইটঞ্জটনোটরাং টনকে েটযয িকেটছল। ট ন্তু সর্াগাকর্াগ টছল ওকদর েকর্ে। লম্বাে প্রাে ছ’টেকির 
 াছা াটছ, সুন্দর, প্রাণচঞ্চল সছকলিা আি োরা সগকছ ! সু াতর টি  টবশ্বাস িেনা। বকল, সটযে 
সযা ? 
-- সটযেই বাবা। আি ওর এ িা পরীক্ষা টছল  কলকি। বাটড়কয একস নাট  বটে  করটছল। 
যারপকরই সব সশষ। অথচ ওর বাবাই িাক্তার। আটে সবরুটচ্ছ বাবা।  
সু াতর বলার ট ছুই টছল না। শুর্ ুটিকজ্ঞস  কর, আটে ট  সযাোর সকগ র্াব ? 
-- না বাবা। আোর িকন্য সসৌেে বাই  টনকে রাস্তাে অকপক্ষা  রকছ। 
-- টি  আকছ, র্াও। সকগ সোবাইল সোনিা টনকে সর্ও। 
-- আচ্ছা। 
শুে দরিা খুকল সবটরকে র্াে। সু াত দরিা বন্ধ  কর সদে। 
 
র্ীকর র্ীকর রায বাড়কয থাক । সু াতর সচাকখ আর  ুে আকসনা। ড্রটোং রুকে বকস সস টিটের সুেইচ 
অন্  কর সাউন্িিা টেউি  কর সদে। ন্যাকশনাল টিওগ্রাটের চোকনল চলকছ। এ িা টসাংি যীব্র 
সবকগ সদৌকড়াকয সদৌকড়াকয একস লাে সেকর এ িা বাইসকনর গলা  ােকড় র্করকছ। বাইসনিা টনকচ 
গটড়কে পকড়কছ। আকর িা চোকনল পাল্টাে সস। এ িা সসাপ অকপরা চলকছ। এগুকলা আবার 
নীটলোর টপ্রে চোকনল। যার সোকিই োল লাকগনা। সস অনবরয চোকনল পাল্টাকয থাক । সশকষ 
টিটের সুেইচ অফ্  কর সদে।  
 ন্িাখাকন  পর সু াত শুেক  সোন  কর। শুে যখন শ্মশাকন। যারপর ক্লাত সু াত ড্রটোংরুকের 
সসাোে শুকে পকড়। আকস্ত আকস্ত যার দু সচাখ বকুি আকস।  
এ সেে  টলাংকবকলর িুাংিাাং আওোকি সু াতর  েু সেকঙ র্াে। রায যখন প্রাে টযনকি। যাড়াযাটড় 
উকি সস দরিা খুকল সদে। টবধ্বস্ত অবস্থাে সর্ন শুে সােকন দাাঁটড়কে। সস শুের েকনর অবস্থা 
সিকিই অনুোন  কর সনে।  ীোকব সান্ত্বনা সদকব সস টি  বুকঝ উিকয পাকর না। শুর্ ুবকল, র্া 
িবার যা সযা িকে সগকছ। আোরও খবু খারাপ লাগকছ। সব  থা পকর শুনটছ। শ্মশান সথক  একসছ, 
বাথরুকে োকলা  কর স্নান সসকর নাও। শািয-পোন্ি বাথরুকে টেটিকে সরকখ একসা। এ িা গােছা 
একন টদটচ্ছ।  
ট ছুক্ষণ পর শুে স্নান সসকর বাথরুে সথক  সবটরকে আকস। র্ীকর র্ীকর টনকির  কর চকল র্াে। 
সু াত শুের  কর র্াে। শুে এ িা বারেুিা পোন্ি পকর টনকেকছ ইটযেকর্ে। সু াত  াকছ টগকে শুের 
টপকি িায রাখকযই িিাৎ শুে হু-হু  কর  াাঁদকয থাক  আর বলকয থাক , িকের শরীরিা আগুকনর 
সেযকর জ্বলকয জ্বলকয টনটশ্চহ্ন িকে সগল। দু’টদন পকরই ওর িন্মটদন টছল। আোকদর সবাইক  
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এ িা োকলা সরস্তরাাঁে খাওোকব  থা টদকেটছল। িিাৎ  ী সর্ িকে সগল! েৃযেু বোপারিাই খুব 
খারাপ বাবা। সবট ছ ুিাটরকে র্াে। 
সু াত বুঝকয পাকর এই েৃযেুর  িনািা শুের  াকছ সবযপ্রথে এ  টপ্রেিকনর েৃযেুর অটেজ্ঞযা। 
সছকলক   াকছ সিকন টনকে সস বকল, েৃযেু আোকদর অপটরিার্য অগ। এিাই িগকযর টনেে। এিাক  
গ্রিণ না  কর উপাে সনই আোকদর। িে বড় োকলা সছকল। আোকদর িৃটযকয ও টচরটদন থা কব। 
শুে যব ুহু-হু  কর  াাঁদকযই থাক । সু াত সবশ বুঝকয পাকর, পৃটথবীর সব িাগটয  অটেজ্ঞযাক  
টনিস্বোকব গ্রিণ  কর শুের এ িা টনিস্ব িগৎ লযটর িকে সগকছ। এই টনিস্ব িগৎিা এ টদন 
র্ীকর র্ীকর বড় িসে পৃটথবীর চাটরটদক  ছটড়কে পড়কব।  
এইসেে সু াত সির পাে, যার েগকির েটনিাকর আবার  ীসব সাংখোর সর্াগ েুকি উিকয শুরু 
 করকছ। আর আশ্চর্য, সর্াগগুটলর সর্াগেলও এবার িপািপ টেকল র্াকচ্ছ। 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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এ কি এম আব্দুল্লাহের  িকিতা     

 
১ 

সন্ধ্যা কেহে 
 
আজ ক াডা কিহে এিটা িকিতা কিহেকছ। কে ক াডা মহর পহি কগহছ িহুেুগ আহগ। তিুও, এই 
িুহির িহে উিবর েহত েহত মহর োওো ক াডার োকির গুঁকডহত গকজহে উঠহছ েত েত উট। 
তাহের মুে অকিিি মানুহের মত।  
 
এই উটগহিা ভাত োেিা। রক্ত োে। আর আমরা আমাহের কেে --- কেন্ডাহর কমক্স িহর তাহের 
রক্ত কজাগাই।  
 
 
২ 

জহির িোি 
 
োওর িাওর ডুহি কগহি, ফসিগহিা মাছ েহে ওহঠ।  
 
আর উুঁিুেহরর পকরন্দারা পা' ঝুকিহে িসুি কপোহিার রীহড। কেেুি কতামার 'আগডুম িাগডমু 
ক াডাডুম সাজ'। আর আমার দুপুরগহিা কতামার কিোহোর জহি েরীর ডুকিহে িসুি।  
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েকে িহুেুগ পুহরাহিা ইকতোস কথহি িেিও, কতামার তাণ্ডহি েহস পডা েুকেগহিা; গাুঁও-কগরাহমর 
গন্ধ্ কমহে কিকরহে আহস, আকমও কতামাহি ভািিাসি। 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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কমৌসুমী মণ্ডি কেিিাহথর কতিকট িকিতা 

 
 
ভে 
 
আমার কেরা উপকেরা কিহে িাহম 
তারাহের ছাোপহথর 
কিন্দু কিন্দু আহিা— 
আিাহের কিিারাে গাুঁথা অই িাুঁে 
আজ িড় দুগবম িাহগ 
আমার আর সােস েেিা 
কেহের কসই েৃহে োুঁড়াহত 
িািার কেে শুইহে রাো িারান্দাে 
কভাররাহত িীোকরিার আহিা গহিকছহিা 
তেিও তার োগ কিহগ রহেহছ তাুঁর েরীহর 
আকম কেেিাম মাহের ভাঙা োুঁো পহড় আহছ 
কিে িকুি িহৃের তিাে 
পাহের েীক র জিতরহে 
রােুহস মাহছর মুে োুঁ িরা 
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িকুিগাহছর মাথাে থযািড়াহিা সূহেব 
মাহের সিটকুু কসুঁদুর িাি েহে আহছ 
সাো থাহি ঢািা কিধিার সাজ জুহড় 
কিহমকছহিা দুগবম িাুঁে কজাছিা কিহে 
আকম আিাহের উল্কািৃকি ঢিঢক্ িহর 
পাি িহরকছিাম কসই রাহত 
মা শুহেকছহিা সমুহের উপহর 
সিাি এহসকছহিা আিাহের তিাে 
এহসহছ দুপুর, কিহিি, সহন্ধ্য 
সি িের িহেহছ কিেহমর সকন্ধ্ কমহি 
শুধ ুআহসকি কফহর কিিা মানুেটার ঘ্রাণ 
 
মা োুঁকড়হে আহছ কিিা েহরাজাে 
িকুিতিাে ছকড়হে আহছ 
ফুহির সাহথ মাহের সাো োুঁো  
এমি িকঠি কেহির আহিাে 
কিাে ধাুঁকধহে োে মানুহের 
মা তি ুোুঁকড়হে আহছ আিাহের মত 
তিাে কমহ র ছাো েীক র কিহটাি জহি 
িুহির এহতাটা িাহছ কজযাৎস্না কিহম এহসহছ 
ভে িাহগ িাুঁেমুহো িহরাকটহি 
কিউ জাহিিা, আকম আর 
কসরিম কেহের সিাি িাইিা 
 
 
 

িসন্ত করণু 
 
কিে সুিীি,  
কতামার তারা-রঙ কিাে কিহে কিহম আহস 



17 
 

েিুে িীি িজাপকতর উড়ন্ত ঝাুঁি  
ওহের পাোে ভর িহর িহি োে েীতিাি 
এোহি মুহক্তা গুঁহড়ার মহতা কুোো কঢহিহছ েের 
উরুহত আুঁিা কিগিী কটকিভ পাকেটা উহড় োে 
কতামার পাড়াে, িযািিকির এি কিিহত করাদ্দুহর 
িসন্ত আসহি িহি।   
আকম িহস থাকি এহিা িুহি, িাসন্তী োকড়হত  
ঝরা পাতার েিুে-ভািিাে 
কতামার িাকড় োওোর পথ ভুহি কগকছ  
আমার উরুহত আুঁিা পাকেও উহড় কগহছ 
সমস্ত কিছ ুভুি েহে কগহেহছ 
কছুঁহড় কগহছ পাহের কসািাকি  ুঙুর  
মাথাে পুরহিা কমহ র আিাে কিহে 
িাকড় কফহর এিাম আমিিী িাের গাহে 
এেি আমাহি জকড়হে কেে েীহতর আইকভ িতা 
িাহি আহস মাহের েরীর কজাড়া অসুহের ঘ্রাণ, 
গাঙুহরর ক ািা জহির মহতা  
তার িড় িড় ফযািাহে  কিাে 
কিত্রােো োকরহে কগহছ এই েেহরর গকিহত  
আমার কিচ্ছু ভাহিা িাহগিা ওহে িন্ধ্,ু কিেতম 
এরপহরর েীহত  েকে 
িসন্ত কিহে আহস আম্রপািীর ভ্রমর  
আমার পণবহমাকির িমিা ভািিাগহিা   
কতামার িযািিকির করাহের 'পহর পাকঠহে কেহিা 
তুকম অই িমিা পাতাে অংি িহে িহিা 
আর িহতািাি আকম এভাহি 
িসহন্তর িতীোে কেি িাটাহিা  
                         — িীরা 
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িারী 
 
কস কি আমাহি িেহিা কিাে তুহি কেহেকছহিা 
িাকিোুঁহসর মত উহড় উহড় ছুুঁহেকছহিা কি 
আমার অপমাহি েতকচ্ছন্ন োকড়র আুঁিি 
তার কিহোর িাতাস এেিও কি কজহগ আহছ,  
ঝহড়র দুপুহর িীরপরুুহের মত কুকড়হে আিা 
িাুঁিাকমঠা আহমর গাঢ় সিুজ রহক্তর ঘ্রাণ,  
কস কি আজও িেীর িাহছ আহস পকির িরম 
হৃেে কিহে, ধাহির কেহের রঙ গাহে কমহে 
 
কুোোে কছহে কগহছ কিিা িগরীর অকিগকি 
িছহরর পর িছর কিহট কগহিা ইহিারার গোে 
কে রাহত িগ্ন েহেকছহিা িেীর কিপন্ন কঢউ 
কস রাহত আমার োকড় েহত কিহেকছি অসুস্থ কম  
দু’োহতর মুহঠাে িুকিহে কিম, ফুটপাহত শুহে পকড় 
কেে অপরাকজতার  ুহম, আমার  ুহমর মহধয 
কতািপাড় েহিা িেীর তরে সারারাত ধহর 
তি ুওরা ভাঙহত পাহরকি আমার জহির েরীর 
 
অহিি িছর পহর আিার িতুি জহে কফহরকছ 
কিিা পাড়ার গকিহত, আমার কফহরাজা োকড়র 
িিোে মাছরাঙা এহসহছ কফহর কিিা োোে 
গ্রীিার মুহক্তাছড়াে জমা েহে আহছ কিেিার িীি 
কোুঁপার পিাে পাপকড়হত পূিবজহের আুঁিহড়র োগ 
আজ িপাহি েত্ন িহর এুঁহিকছ তীব্রতর তৃতীে কিত্র 
আকম কফহর এহসকছ, গহভব মানুহের জে কেহিা িহি 
 
 
সূটচপত্র 
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গল্প 

উপিকি       
শ্রীো ক াে কসি  

 
সিািহিিা  ুম কথহি উহঠ মিটা আজ ভাকর েুকে ওকির। আজ কথহি এিমাস স্কুহি গরহমর ছুকট! 
কিহজর মহিই আউহড় কিি তার অকত কিে দুহটা িাইি, ছুকট-ছুকট, গরম-গরম রুকট। এর মহধযই 
মাহের োুঁি, “ওকি, কেগকগর দুধ কেহে সামার ভযাহিেহির কোম টাস্কগহিা শুরু ির, অহিি টাস্ক 
আহছ। িথম কথহি শুরু িা িরহি, িমকিট েহিিা।” 
ইস্! কোস কমজাহজ কেি ভাুঁটার টাি, এেিই পড়হত িসহত েহি! 
মহি মহি কেউহড় উঠহিও, মাহের িথা ওকি িেিই অগ্রাহ্য িহরিা। তাই ঝটপট দুধ কেহে, এিটু 
ভারাক্রান্ত মহি পড়ার কটকিহি িসি কগহে। 
পড়হত পড়হত িাে এি ন্টা েহে কগহছ। এিটু উঠি উঠি ভািহত ভািহতই, িাহির িা িা স্বহর 
সজাগ েি ওকি। 
তার কপাো িািটা োকজরা কেহেহছ। কিন্তু কেভাহি ডািহছ, এটা কঠি োিার িাওোর ডাি িে! 
কেি সামহি কিপে কেহে, সিাইহি সতিবিাতবা জাকর িরহছ! তােহি কি? ছুহট কগহে, িারান্দাে 
কগহে ওকি কেহে --- ো কভহিকছ তাই। েেতািটা আিার এহসহছ! 
এিটা সাো-িাোকম কছাপওোিা কিড়াহির উহদ্দহেই ওই উকক্ত। কিি জাকিিা, এই কিড়ািকটহি 
এিেম পছন্দ েেিা ওকির। এমকিহত পশু-পাকেহের সাহথ িন্ধ্ুত্ব পাতাহিাটা ভীেণ উপহভাগয তার 
িাহছ। এই কিড়ািকটহিও কপাে মািাহত কিহেকছি কস। োিতীে কিিাে  অিৃতিােব  েওোে, িথহম 
মহি জহমকছি কোভ, তারপর কক্রাধ, ধীহর ধীহর কেটা  ৃণার রূপ কপি। আর আশ্চেবজিিভাহি 
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কিড়ািকটও কেি কজে ধহর কছি, কিছুহতই কপাে মািহি িা ওকির। েূর কথহি ওকিহি কেেহিই 
কিজ দুকিহে দুকিহে কেি এিটা িযাহিঞ্জ ছুুঁহড় কেত। এভাহিই অসম এি অন্তেবাে  িিকছি দুজহির 
মহধয। 
আজহিও ওকি কেেহত কপি, কিড়ািটা মহির সুহে িাকড়র িাকিবহে  ুহমাহচ্ছ, আর কসইজন্য তার 
কিে িািটা কিৎিার িরহছ। তাড়াতাকড় িারান্দাে িাগাহিা জহির িি কথহি দু-এি কছহট ছুুঁড়ি 
কিড়াহির গাহে, কিাি ভ্রূহেপ কিই দুিুটার! কিহজর মহি আহক্রাে জাগি ওকির। 
“োুঁড়া! কেোকচ্ছ মজা এিার!” কিহমহের মহধয কভহি কফহিহছ ওকি, আজ এিটা িরম কেো 
কেহতই েহি। 
তাড়াতাকড় িাথরুহমর কছাট এি িািকত জি ভহর কিহে অকত সন্তপবহণ িারান্দাে এহস আিমিা 
পুহরা িািকত উপুড় িহর কেি কিড়াহির গাহে। 
গভীর তন্দ্রামগ্ন কিড়াি, এই েঠাৎ অিস্তুত আক্রমহণ আুঁতহি ওঠাে, োত-পা ছুুঁড়হত কগহে কিসামাি 
েহে সরু িাকিবে কথহি িথহম ভাসি েহূন্য, তারপর পড়ি কগহে িাকিবহের কঠি কিহি ওকিহের 
অিযিহৃত কুহোর মহধয, সাহথ িীভৎস এি কিৎিার --- “কমুঁোও----ও----ওও!!” 
আিকিি এই  টিাে ওকিও েতভম্ব। এই িযাপারটা কে  টহত পাহর, ধারণা িরহত পাহরকি পাুঁি 
িছহরর ওকি। েঠাৎ কেি তার কিিঃশ্বাস গিার িাহছ আটহি কগি। এরিম কতা ও িেহিা িােকি। 
িাউহি কে ডািহি, ভহের কিাহট গিা কেহে আওোজ কিহরাি িা তার। কেি পাথর েহে রইি কস। 
কুহোতিার পাহেই এিতিাে রান্না র তাহের। এই সমে করাজই কসোহি রান্নাে িযস্ত থাহিি ওকির 
কজকঠমা “ঝপাং” েব্দটা শুিহত কপহেই তকড় কড় কিকড়হে এহিি। সাহথ, ওকির কপকসমকণও। সিার 
কিাহেমুহে ত্রাস আর কিিে! কোতিাে িারান্দাে ওকি তেিও জড়ভরত েহে োুঁকড়হে। ইকতমহধয 
ওকির িািাও কপৌুঁহছ  কগহছি কুহোতিাে। কিড়ািটাহি কুহোর মহধয ছটফট িরহত কেহে কিব্রত 
তেি সিাই। 
কুহোটা অহিিকেহির অিযিহৃত িহি িািকত, েকড়, কিছুই কছি িা োহতর িাহছ! একেহি কিড়াহির 
অিস্থা িাকেি। িাণপণ কিিা িরহছ কভহস থািার জন্য, কিন্তু গভীর কুহোর জহি কেি থই পাহচ্ছ  
িা। 
ওকির কপকস, িািা ভীেণভাহি আফহোস িরহছি --- “ইস্, কিিারা আজ কিহ াহর িাণ োরাহি!” 
কিিিা িািকতর কজাগাড় অিাোহস েহে কগহিও, মজিুত িম্বা েকড়, কসইমুেহূতব কিাথাও েুুঁহজ 
পাওো কগিিা, োর সাোহেয কিড়ািটাহি কির িহর আিা োে। 
সমস্তকিছ ু কোতিার িারান্দা কথহি িুপ িহর কেেকছি ওকি। গিা শুকিহে িাঠ। কিহজর মহিই 
ভািকছি, আজ েকে সকতয কিড়ািটা মহর োে, সিকিছুর জন্য োেী থািহি ও। ও এিজি েুকি 
েহে োহি!িুিটা েন্ত্রণাে মুিহড় উঠি ওকির । 
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“িা িা, এ কতা আকম িেহিাই িরহত িাইকি। ইস্, ঠাকুর, তুকম কিড়ািটাহি িাুঁকিহে োও!” মহি 
মহি িাতরভাহি ভগিাি কি িাথবিা জািাহিা কস। কিড়াহির অিস্থা কেহে কিাে কফহট িান্না আসকছি 
তার। েঠাৎ ওকির মহি পড়ি, ছাহের ধাহর কিছু পকরতযক্ত কজকিসপহত্রর মহধয এিটা “S” অেহরর 
মত িাুঁিাহিা িম্বা কিাোর কেক্ আহছ, কেটাে িািকত ঝুকিহে, কিড়ািটাহি কুহো কথহি কির িরা 
কেহত পাহর। িথাটা মাথাে আসাহতই ছুটি ওকি ছাহে। তারপর কসই কিাোর কেক্টা কির িহর, 
পকড়মকর িহর কেৌড়াহিা, কুহোতিাে িািার িাহছ এহস কেিটা কেহে িিি --- “িািা, কেেহতা 
এটা কেহে ওহি কির িরা োে কিিা।” এইসমে কি জাকি িাইিহির েকড় কিহে এহিা। 
ওকির িািা, তাড়াতাকড় কেহির মহধয িািকত ঝুকিহে কুহোে কফিহিি। কিড়ািটা, োুঁিড়-পািড় 
িহর িািকত আুঁিহড় ধরি এিং অিহেহে তাহি কুহোর িাইহর আিা কগি। 
িাইহর এহসই এি িাহফ কেৌহড়াি কিড়ািটা, কিরাপে েূরহত্ব  কগহে কিহজর গা িাটহত আরম্ভ 
িরি। 
 াম কেহে জ্বর ছাড়ি সিার। ওকি-র কিাে কেহে জি ঝরহত শুরু িহরহছ ততেহণ। তাই কেহে, 
কপকসমকণ জকড়হে ধহর িিহিি তাহি --- “িাুঁেছ কিি কসািা? ও কতা কিুঁহি কগহছ, আর কতামার 
জন্যই ওর িাণ রহে কগি। িক্ষ্মী কমহে আমাহের!” 
িািা, কজকঠমা িহতযহিই এিমত। সিাই আের িরহিি ওকিহি এিং িহি কগহিি কিহজহের 
িাহজ। 
কুহোতিার পাহে, রান্না হরর কসুঁকড়হত িুপ িহর িহস রইি ওকি। কিহজহি ভীেণভাহি কছাট মহি 
েহচ্ছ তার। িাকড়র সিার িেংসাে আরও কিকে অপরাধী িাগহছ কিহজহি। ভািহছ, সকতয িথাটা 
সিাইহি িিা তার উকিত কছি। কিন্তু কিছুহতই গিা কেহে স্বর কিরুহচ্ছ িা তার, এমিকি এেহিা 
সকতয িথা িিহত পারহছ িা কস।  
োউ োউ িহর কিুঁহে কফিি কস। িকতজ্ঞা িরি মহি মহি, আর কিাি কেি এভাহি িারুর িকত 
 ৃণা পুহে রােহি িা। কিন্তু কিভাহি এই অপরাধহিাধ কথহি মুকক্ত পাহি কস? 
এিিার ভািি, মা-কি সিকিছ ুজাকিহে কেই। মা েকে সি শুহি তাহি োকস্ত কেি, তহিই িােকশ্চত্ত 
েহি তার। 
কিন্তু কিছুটা ভে, কিছটুা সংহিাি, তার পা দুহটা কেি আটহি ধহরহছ। আিার অহঝাহর িাুঁেহত 
থাহি কস োুঁটুর িাহছ মুে গুঁহজ । েঠাৎ পাহের পাতার উপর গরম কিিঃশ্বাহস িমহি উঠি ওকি। 
তাকিহে কেহে, সেয মৃতযুমুে কথহি কফহর আসা কিড়ািটা িুকপ িুকপ তার পাহের িাহছ এহস িহসহছ। 
োহি কপাে মািাহত কগহে এত সাধযসাধিা িহরও সাফিয পাওো োেকি, কস আজ কিহজই ধরা 
কেহেহছ ওকির িাহছ, েেহতা কিছুটা িৃতজ্ঞতা জািাহত। 
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িাুঁেহত িাুঁেহত  ওকি তার গাহে োত িুকিহে, কফসকফস িহর িিি, “কিশ্বাস ির কসািা, কতাহি 
আকম মারহত িাইকি। ো িহরকছ, িা িুহঝ েহে কগহছ। আর কিাহিাকেি েহিিা এমি। তুই আমাে 
েমা িহর কেকি কতা? আমার িন্ধ্ ুেহে থািকি কতা?” 
ওকি কেেি, তার কিাহের কেহি তাকিহে কিড়ািটা এিমহি িথাগহিা শুিি, তারপর কি িুঝি কি 
জাহি! এিিার আিাহের কেহি তািাহিা, দুিার কিাে কপটকপট িরহিা, তারপর পরম আেহর 
ওকির োহতর আেুি এিটু কিহট কেহে আহস্ত িহর িিি, “কমউ!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সূচীপত্র 
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ছড়া 
 

 
রাত-িথারা 
শ্রীো ক াে কসি 
 
রাহতর মাো, জকড়হে থাহি রূপিথাহত, 
রাতপাকেরা কিহভার, তাহের িুপিথাহত। 
কজযাৎস্না কমহে মি-দুোকি, স্বহে কোহি, 
ক ার িাগা এি িল্পিাহত সৃকি কমহি। 
িাস্তিতা কিকশ্চত কে, িড়ই িকঠি! 
েুঝহত েুঝহত, সমে সমে মি উোসীি। 
আিাঙ্ক্ষা আর কভাগ-কিিাহসর ছড়াছকড়, 
মানুে, ক্রহম কিষ্ঠুর, স্বাহথবর িাড়ািাকড়! 
ছুটহছ সিাই, ছুটহত ছটুহত শ্রাকন্ত কেহে; 
রাকত্র কেি মকুক্তিহিপ মাোে কস্নহে। 
কিছুটা েণ, িাস্তিহি সকরহে েূহর, 
মি ডুহি োে,  ুহমর কেহে, স্বে-সুহর। 
 
রাতিথাহের মাোর জগৎ, 
কোি িা কস েকণি! 
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স্বেরা আজ ভীেণ োকম, 
পৃকথিী েেি িড়ই জকটি, িড়ই োকন্ত্রি! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সকূিপত্র 
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িকিতা 
 

 
 

িারী 
কিজো কেি 
 
েকিত পাহের ছাপ করহে ধুহিামাো উহঠাহির িুহি 
িিািি িহরকছি কে, কস আজ 
উকিন্নহেৌিিা। 
কভাহরর আহিার স্বচ্ছ কুেি-আহিা 
এেি কিহিহির রক্ত-আহিার ধারাস্রাহি 
উেুক্ত-িের। 
িারী িাুঁহে, মৃতুয আিােি িাময েে 
তার িাহছ, োে ! কেিি েৃেমাি 
িা েহেও পাহি পাহি িাুঁহধ তাহি 
িতা-গহের অরণয-িাুঁধি। 
কমকডোর ভাুঁহজ ভাুঁহজ আকেম আুঁধার 
েীৎিাহরর ধাতি েীতিতাে 
কছহে োে িারপাে। তি ুিকি, 
িাহছ আে কমহে, কতার িরােুকিহত 
কিহগ থািা রক্তকিন্দু িাগি এই োহত। 
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সপ্তকডো মধুির-কিহুিা জীিি গাথা 
পুিরাে কিো কোি, ততকর কোি 
িিয  মিসামেি। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সকূিপত্র 
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িকিতা  

 
সীমাহরো 
উমা মন্ডি  
 
১. 
এ িা দাগ এাঁক  টদকেটছকলা িীবকন 
স ,  কব িাটননা- 
খুাঁকি পাইটন 
যার উৎসেুখ বা সীোত, 
শুর্ ুটযর টযর  কর পাটখ উক়ে গোকছ বন্ধনী সথক  শূন্যযাে... 
ইচ্ছা িকেকছ পার  টর 
ওই  াকলা খাদ 
বো রকণর সূত্রযাটল া ছুাঁক়ে টদকেকছ ছাইকের স্তূকপ, 
টনকিক  উপটনষকদর সস্তাকত্র শুি  করটছ বারবার 
চুকলর িগা সথক  পাকের আঙুল পর্যত 
 াকন একসকছ প্রোযী সাংগীয, 
যবুও- 
টযর টযর  কর পাটখ উক়ে গোকছ বন্ধনী সথক  শূন্যযাে.... 
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২. 
পাক়ে বকস আটছ  কথাপ থকনর সছাি সছাি োবাথয টনকে 
সন্ধো িকে রাটত্র সনকে আসকছ 
োস্তুকল 
দপদপ  কর জ্বলকছ বাটযদাটনিা 
টি  সর্কনা 
র্াক্কা টদকচ্ছ স্নােুযকে, 
এ -এ িা  কর ব্লক ি খুকল রকক্তর সযি বইকছ ঊধ্বযযাকল, 
িিাৎ, এ িা সছাট্ট টপন 
যাল স কি টদকলা! 
 ুট়ে উ়েকছ,  ুট়ে উক়েকছ.. 
 
আটে সীোত স কিটছ োঝ বরাবর 
যার ওপর টপকনর সাংসার... 
এই টনকেই আটছ টদন াকল। 
আকস না আর 
আোর টচকলক ািার সসই বন্দর 
যার টত্র ালদশযী োস্তুল টনকে.... 
 
৩. 
পাটখ যুটে ওক়ো শুর্ু 
র্খন টবাঁকর্ র্াকব শলা ার র্ারাকলা নখ 
রক্ত প়েকব িুপিপু  কর 
আটে োন্ি টনকে ছুিকবা এ াল সস াল 
যারপর ঝুকরাঝকুরা পালক র রাকত্র টলকখ সদকবা রক্তটলটপর  াবে, 
 ুে সেকঙ সিকগ উিকব সেকসাপকিটেো পটত্র া 
সযাোক  িাটরকে সর্কয সদকব না সদকখা! 
শুর্ ুএখন টেকর একসা বুক  
বাইকর  াাঁিাযার....   
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অকভহেি ক াহের কতিকট িকিতা . 
 

 
 
উিকল না যুটে  

 

 াল সযাোর স াল িকব র্খন সদখকব েুকলর িকব বৃটি সোাঁিাে 

 য সরাদ টবি িকেকছ, এেটন আর সে   কর সনই আ াকশর  াকছ 

যখন িানলা টদকে সদকখা স্বপ্ন আসকব, উকড়া িাওোর েয, সযাোর গাকল 

এেন  রছ আড়াল আোে, সর্ আটেও চকল র্াটচ্ছ আড়াকল, 

এখাকন নদী িে িীবকনর আকগ, এখাকন বাষ্প  াাঁদকল শব্দ পাে ঝড় 

 য  র োঙল, যবু যুটে িুকড় টদকয সচকে যাট কে থা কল এই  

অবকিলা স ন সহ্য  কর শরীর, এই অবকিলা স ন সহ্য  কর িায? 

 াল সযাোর র্খন স াল িকব, সদখকব আটে  ুটেকে আটছ...িেয 

যখনই আোর রায।  
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শাটত সথক  শাটতপুকর 

 

পুকড় র্াওোর  য পকর, উকি স উ সসািা িকে বকস টনকির েন স  র্াক্কা টদকে সবাঝাে, এখাকন 
শাটত নাে  এ টিই বস্তু আকছ সর্ ঝকড়র রাকয, েটূে কম্পর স াকল, গ্লাস েরটয লি-লিকের আড়াকল 
টনকিক  শাত  কর শুইকে রাকখ সযাোর েকনর টেযর।   

যুটে যাক  িাগাকয পারকল, আ াকশ পােরা উকড় র্াকব, যুটে যাক  িাগাকয পারকল নদীর পাকর 
একস এ িন বকস বকস বাাঁটশ বািাকব পাটখর সুকর, আর স উ একস বলকব না যাক , শাটত ট  
িাকনা ? িাকনা শাটত ট  ? শাটত আসকল  এ িা  ুেত প্রিাপটয র্ার রঙ ক্ষকে র্াওোর েে টছল 
না স ানটদন, শুর্ ুস উ একস গাকে িায বুলাকল, সচাখিা বন্ধ  কর সস বৃটি পড়ার শব্দ শুনকয েুকল 
র্াে...  

 

 

প্রদীপ োসাকনা  ুেত নদীর আকশপাকশ  

 

 ান্নার গাছ সথক   ান্নার েল পড়কল, নকড় ওকি পাযা  
র্া বৃথা আকছ এই  করর পকর, র্া বথৃা টছল না, 
অর্থা   
িগকলর স াট ল  াাঁদকল সোর িকয স কি স কি টশরা 
টেকরটছ আটেও এই কুোশা বাকষ্প, টেকরকছ আোকদরও 
পড়টশরা,   
সবাই  ুকের নদীকয শাত সরাকযর স্বকপ্ন, িুটবকেটছল  টি  
যার সচাখ ছটড়কে পড়কল, আকলা িকে বটত্রশ িািারক াটি   
প্রদীপ িকল সেকস সেকস বুঝাল রাটত্রক  আেরা জ্বকল থা কয 
পাটর, িকলর উপর,  
আর সর্ক ান অসুটবর্া িকল িলছাোক  বটল 
টেটরকে টদকয যৃটপ্ত...   
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র্খন আগুন পকড়  ান্নার গাছ পুকড় র্াে, যখন শুর্ ুসযা ছাই িে না, 
িে না  
সপাড়া িলুদপাযাকদর  
টনকেকষর স ান দীটপ্ত...    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সূিীপত্র 
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িণি িসুরাহের দুকট িকিতা 
 

 
 ৃণা  
 
আকেম পশু েেি োহস তেিও কস আকেমই থাহি 
আমাহের সভযতা তাহের জহন্য 
কিাি কিরস্থােী িযিস্থার পকরিল্পিা িহর কি... 
কেশুহের মাহঝ কস শ্বাপহের কেিা কেহি 
পাঠাে ধন্বন্তকর িিি, মাদুকি আর কোিিা িাুঁকে 
 
আমাহের ধাতি সংেম সি  েযাহে কিাে েুহি 
আমাহের পরমাহন্ন কে কেহেহছ কিে 
তাহি কিহি কিহত িাহগ মুেূতব সমে-- 
ধনুি কথহি কতর উকড়হে কেিাম অহিিা অন্ধ্িাহর 
আততােীহি আর ভে িকরিা কিউ 
কছিাি োকসহি পাে িাকটহে োই িত অিহেিাে 
তার কিরা কজভ কেহেকছ সিাই 
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আমাহের িুি জুহড় জহম আহছ  ৃণা, শুধ ু ৃণা 
 
 
  

িরহির পথ 
 
েন্ড মুেূতবগকি এভাহিও ঝহর কেহত পাহর 
ঝহর োে ঝড় ও ঈেৎ িৃকির রাহত... 
িহুেহূর কিউ েযাহো সাকজহে োিার ছি 
অহপোে থাহি িকতপে-িন্ধ্ ুআসার 
 
এিা এিা োি েযাে, এিা এিা গজ, কিৌহিা োে 
আিার সাজাে 
 
কপোহির িাস ঈোিহিাহণই, এটা কিকশ্চত 
ছাো-পুস্তহিও মাহঝ মাহঝ রািকড় কিহগ থাহি 
আমরা থাকি কপুঁপহড় তাড়াহিাে... 
 
সংেযাি  ুেহিও কজাটিদ্ধ েই িা িেিও 
িরহির পথ এিাই োুঁটার... 
 
 
 
 
 
সূচীপত্র 
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কিরশ্রী  কেিিাহথর দুকট িকিতা 
 

 
 

েয িস্ট েরাইজি 
 
এভাহি কেহত কেহত এিকেি "োংকগ্রিা" োওো োহি, ওোহি জরা কিই, মৃতযু কিই, অিাকরত 
সুেিান্তর, কিহোর ভগিাহিরা কেিহত কগহেকছি কসোহি, কফহরকি,  আটহি কগহছ তারুহণয কভজা 
ফানুসগহিা িকিত  অরহণযর গ্রীণোউহস,  জরা আর অিাকরত সুেিান্তর এ আমার িামিা কিই, 
ঐসি কিহেহধর ভরা জকমহি িাি ফহির জে েে, িমরী গাভীর পেম কসািাকি িাকেো েহে পাথহর 
পাথহর  ুহর কিড়াে, কসৌমযেেবি এি কতব্বতী পুরুে আহছ, পৃকথিীর কপাোি তার গাহে, তাহি 
ছুুঁহত কগহি পৃকথিী কথহি েিছুট েহত েহি, এিতারা োহত কিহত েহি, দুধেব পাগিাহমা, তহিই 
টুি িহর পৃকথিীর কপাোি েুহি োহি, এমিকি মোসাগহরর পর মোসাগর রাে রাে কঢউ কিহে 
োর োর মাকট কিহি কিহি, আকম তেি তার কিরা িুহি ঢুিহিা, সি সীমাহরো মহুছ টুহছ গম্ভীর 
পাোড়, অেংিারী কগাকি, আকম কভতহর, োকরহে কগকছ োংকগ্রিাে , অসুে কিংিা সুে িে এিটু 
োুঁটার ইহচ্ছ সীমাহরো ছাকড়হে। 
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সন্ধ্যা 
 
এই কতা আকম েুহি কেিাম সন্ধ্যা 
িেত্ররা এহসা, এোহিই কোি তহি আিা 
কিহটর ঢাহি ক্লান্ত পাুঁপড়, এিটুোকি ঠান্ডা িা 
কতামার মহতাই কিহিহছ কস এিমহুঠা কিেণ্ণতা 
এমি িহর তািাও কেি আটিাকন্টহি ডুিহছ জাোজ 
রাস্তা োরাহিা সাইহিি এি, কেোি কজাড়া তচু্ছতা 
কতামার ছাোে কিহে আহছ ক্লাসফাুঁকি অন্যমিস্কতা 
এইোহি েুুঁজহত কগহে আিাে কজাড়া কম  েহিা 
থাি তহি এিথা কসিথা, আধহফাুঁটা েই পািহতািা, 
মাস্তুহিই রাো  আহছ   কফহর আসার  কঠিািা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সকূিপত্র 
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িকিতা  

 
কিৌিাঠ 
শ্রীমেী গে 
 
কিৌিাঠ কছাুঁো কিিহত করাদ্দুর 
কসইটুকুই কতা এি আিাে িাওোর কছি! 
কছি কম িাকিিার কিামি িুহির 
এি টুিহরা িেবার ---  িকসক্ত আভাস! 
 
কস কি োরািার ? 
 
পাোড় কিাহির কতরকতর ঝরণার গাি --- 
শুহিহছা িকি তুকম ? 
িাকি শুধুই 
আহেহর কগুঁহথ িহিছ --- সেস্র অজতু 
জোন্তহরর িণে ? 
 
েে কতা কিছুই োরািার িে  
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িে কিছু কফহর কফহর পাওোর  
কিহিহিাঠার জািিা ক রা পাকের আসার 
পুহরাহিা কফহি রাো েড়কুহটা 
মিহিমহির কিমি এি মােি কিো। 
 
জাহিা কেল্পী তকুম ? 
কিকেদ্ধকিিঃঝুম এিা দুপুহরর 
িার এিিুি িতীোর 
োতছাকির সিবিাো দুরাো! 
তুকম এুঁহিছ কস ছকি ? 
িাকি কিিিই 
রঙেীি ছকিহত ধসূর পেবাে 
িুকিহেছ তুকি কতামার ? 
 
আজও কিৌিাঠ কছাুঁে ... করাদ্দুর, িেবা, েীত, িসন্ত 
আজও মিহিমহির পাতাে 
িতুি কিারিাুঁটা েত ঢাহি 
আজও কতমিই 
অহপকেত হৃেহে জে কিে অকভসাকর রাত! 
আজও পথ করহেহছ আল্পিাকট সেহত্ন এুঁহি 
শুধুই িতীোে কতামার  
 
 
 
 
 
 
 
 
সকূিপত্র 
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সুেীপ ক াোহির কতিকট িকিতা  
 

 
জিজ 
  
পািকস কিৌিাে স্বে কেহেকছ 
মহুুমুবহু জিজ েহেকছ 
োুঁড কটহিকছ উল্লাহস 
 
আজ পািহতািা কিৌিা োকন্ত্রি 
 
জি কিহে োে করাহিাট  জীিি 
 
িাহির গকতহত স্বচ্ছি োওো 
জীিি কঠহি কঠহি িাে 
 
িতবমাি  জিজ েহত ভুহি োে... 
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ভািিাকস 
 
সমে সামহি এহিই ভািিাকস িিহত পাহর িা িজ্জা 
অথি িসন্ত অন্তহরর িথা রকটহে কেে কিশ্বমে 
মুক্ত ভািিাসা তার কিকিত্র রহঙ রকঙি 
কস িাি িাতুহেব িিাে িহর িা ভাি 
কসৌরহভই তার পকরকিকত জীিহির িাহছ 
 
এিে কতকরে কিাকট এি  র িীরিতা োও 
সিুজ োও কমহ র কভিা িামুি  িৃকি আোে 
কভজহত কভজহত গাহছর আিন্দ কোিা, িীরি ভাোয় জীিি িিাে গাহি গাহি িহি োে 
ভািিাকস ভািিাকস ভািিাকস... 
 
 

পকরণকত 

গ্রীণোউস  এহফক্ট, কলািাি ওোকমবং 
উষ্ণ তেকিি েির,িিাহরর িযািার 
কিউ কোহিকি সিুজ িথা েূেণ িযথা 

দু কো িছর পহর েিেু জীিি 
সুিাকম, িািি ধ্বংস ভুিি 

আরও দু কো িছর পর 
পুিজবহের আহিেহি সিুহজর েো 
কগাহিাহি থাহম গরম িাতাস 
সংগীত েহব্দ জাহগ জীিহির আে... 

সকূিপত্র  
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অনুগল্প  

 
 

আহিা   
সুেীপ ক াোি 
 
োওয়াহত কভহস িহিহছি িভাতিাি।ু ফুরফুহর কমজাহজ তার কিতয আসা োওো  স্কহুির পহথ। 
এিজি ছাত্রী তার কিতয সাথী। কস িিম কশ্রণীর। তার সাহথ আসা োওো িকিগরা অন্য কিাহে 
কেহে। িাঙাকি এিকট েন্ত্র িথম আকিষ্কার িহর। কসকট েহিা েডেন্ত্র। োসহত োসহত িহিি 
িকিগহের। উত্তহর তারা িহিি, সতয উদ্ াকটত কোি । 
 
কিে িহেি মাস পহর এিকেি স্কিু ছুকটর পর কপছ ু কপছ ুিকিগরা তাহের অনুসরণ িরহিা। 
িভাতিাি ুছাত্রীহি কিহয়  হর ঢুিহিি। অিৃতোর কতকি । 
িকিগরা িাইহর কথহি কেেহিা এি  র আহিা কেেি ও ছাত্রীর কিাহেমুহে। তারা আহিার সাধিাে 
কিকিি। 
 
অিে সকঠি সমহে ছাত্রীকটর অভূতপূিব সাফহিযর জন্য কিেযািহয়র সিি কেেিহি পুরস্কৃত িরা 
েহিা। 
সকূিপত্র 
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িকিতা  

 
েূহর কিাথাও 
িিািী ভট্টািােব 
 
জাহগ মানুে, জাহগ িাঠাহমােীি অহিিা মি 
কধাুঁো কধাুঁো রাত,  
              অিমিীে িৃকতহের সং াত 
কেহসকি িাতাস পিহি কিহে োে,  
              ছি ভাঙা ইচ্ছা িা অকিচ্ছাে 
স্বরকিত িৃহত্তর মহধয ভেরু োকপত জীিি। 
 
জাহগ এিাকিত্ব, জাহগ অিাঘ্রাত অকিন্দদ্বে 
অহপোেগ্ধ অেীিাহরর িের 
          মধুজি, কমামিাকত, রাতজাগা েের 
িি স্বে, ধূসর েৃকি, কিৌিাহঠ থমিাহিা কিিে। 
সূকিপত্র 
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িকিতা 

 

একলা আকাশ 
দেবীস্মিতা দেব 

 

আমায় ভাললাবাসলত পাল া 
আমা  সালে হাসলত পাল া 
আমায় স্মিলয় ভাসলত পাল া 
হয়লতা তুস্মম ফাাঁসলত পাল া 
আবা  স্মফল  আসলত পাল া, 
একলা আকাশ। 
 

বৃস্মি জলল িাইলয় স্মেলয় 

মি ময়ূ ী গাইলয় স্মেলয় 

দ ালে  ছটা পাইলয় স্মেলয় 

এক িেী জল বাইলয় স্মেলয় 
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মুখ স্মফস্ম লয়ও োকলত পাল া, 
একলা আকাশ। 
 

তবু যস্মে মি দকমি দকমি 

একলা  ালত দযমি দযমি 

ভাস্মবলয় দতালল আমা  কো – 

চাাঁেিী  ালত  ঝলক স্মেলয় 

আমায় তুস্মম সলে স্মিলয় 

দযও িা হয় েূল   দেলশ, 
তালতও আমা  আপস্মি দিই, 
একলা আকাশ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  
 

 
িাহভবিার ধহর রাো আামাহের কপোিাগকি 
কুমাহরে কতওোরী 
 
ওহড়া ওহড়া সুর িাুঁকেকট ওহড়া 
িাুঁকে শুহি িার কস িুহির  
                         আিাজ থরথর 
 
আো ওই পতািাহত িী রং মাকেহেছ রাধা 
কেহো ঝহর পড়হছ কুঞ্জিি ঝহর পড়হছ  
কসিকফ িহির মািা 
এত মাো আর ছাো কভহঙ কজহগ ওঠা িাো 
 
কি িহিহছ কিষ্ঠুরতা? অিন্ত কিগ্রে কথহি 
েেি কিকরহে আসহছ সুর 
কজহি কিহো িসন্তহি কঠাুঁহট ধহর 
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এহস পড়ি িহি কিাকিিা কুমারী  
 
ওহগা কজহির কপা ধরািড়ূা পহর এিার 
কিৌহিা ভাসাও জহি 
তহি কেহো কিিাহরর পুহরাহিা থহিকট কথহি 
কেি কির িা েহে আহস েী বশ্বাস  
থহিটাহি িরং িাুঁে কেহে িেত্র পড়ার  
কিিা িহর োহচ্ছ কে কমহথয মযাকজকেোি 
তারই োহত তুহি কেহে এহসা 
 
িন্ধ্ুগি এই িাগকিভুকতর কেহে িাজ্ঞ মানুেকট পঞ্চত্ব িাপ্ত েইহি পর তাোর েরীর েইহত এি 
কজযাকত কিগবত েইো ছড়াইো পকড়ি আমাকেহগর জািািার কিি ও েরজার কিৌিাঠ সমুহে। আমরাও 
আিন্দেজ্ঞ গাকেহত গাকেহত  াটস্নাহির জন্য োত্রা িকরিাম ভরন্ত িেীহের উহদ্দহে 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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মুক্তগদ্য 
 
 
 

 
ধেবহণর কমামিাকত  
িীপিীকথ কভৌকমি 

এিটা ধেবণ কিহরাধী িকতিােী কমকছি েেহরর িুহি আজ কিেিার ক্রন্দি স্বর আুঁিহত িাইহছ। 
কমকছহি অংেগ্রেণিারী িহতযহির োহতই কমামিাকত, োর কেো কথহি ছকড়হে পড়হছ ধীহর ধীহর 
িতুি আরও এিটা আহন্দািহির ডাি। 

েিহর িিাে, েেহরর উত্তর িাহন্ত ফুটপাহথর উপর োরা রাহত এিহফাুঁটা োকন্তর  ুহমর জন্য আশ্রে 
কোুঁহজ কতমিই কিাহিা িকস্তিাকসিী কিহোরীর সাহথ  টা এ  টিা! কমকছি একগহে িহিহছ ক্রমে 
েেহরর এিান্ত কথহি ওিান্ত, এপাড়া কথহি ওই েি! ফ্ল্যাহটর জািািা িা িযািিকি কথহি অসংেয 
সাকর সাকর মুহের কভড় কিাহে পহড়, োরা এই কমকছহির েেবিাসি অকধিার িহর আহছি। ধীহর 
ধীহর এই কভড় িাড়হত িাড়হত েরজা জািিা এমিকি ফ্ল্যাটগকিও োুঁকপহে উঠহছ। এি এি জহির 
মুেেহি এি এি কিহ্ণ-োগ! িাহরার কিাথাে িশ্নকিহ্ণ, আিার কিউ িা োুঁকড়, িমা, কসকমহিািহির 
করো মুহে এুঁহি িীরি আসহি। তহি কিে কিাঝা োে সিাই কিে ভাকিত, মাহঝ মাহঝই  হরর েম 
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আুঁটিাহিা পকরহিে কভে িহর িাইহর ছুহট কিকড়হে আসহত িাওো কটকিকভেহির আওোজটা কিাধেে 
তাই জাকিহে োে। সামান্য এিটা  টিা কিে িাকড়হে কগহিা িা সমাজটাহি! 

কমকছি কেে! কঠি সন্ধ্যা সাতটা এেি। কমকছহি অংেগ্রেণিারী মানুেহের োহত ধরা এেি গরম 
গরম িা-এর ভাুঁড় সাহথ িপ-মুকড়র ও ধুম্রপাি সেহোহগ োল্কা আিা। আর কমামিাকতরা! উুঁহু, কস 
কতা এেি মুহঠাহফাহি িন্দী, কতামার আমার সিার কসিকফর সাহথ। ইকতমহধযই কসাোিকমকডোহত 
কিে িহেিোিা কপাস্ট, কিে কিছ ুিাইি, িহমন্ট! অিেই কজারাহিা িযাপেি সে। 

আচ্ছা, রাস্তার পাহে  ুকমহে থািা ওই কিহোরীকট িেিও কেহেকছ কি এমি সাজাহিা কমামিাকতর 
আহিা? ও কি সাকজহেহছ ওর ভাঙা েড়কুহটার আশ্রে অন্ততিঃ এিোিা কমামিাকত কেহে? আসহি, 
ধেবণ িকতরাহত, িকতকেহি, িকতমুেূহতব শুধুমাত্র কেহিাহিা িাহন্তর কিহোরী িা কমহে মানুেহের সাহথ 
 হটিা, আমরাও িকর কিহজহি কিহজরাই ধেবণ, সস্তা কিাহধর োহত, আত্মকিহিহির ধেবণ  হট 
িকতমুেূহতব। কছুঁহড় োে আমাহের জঙ্ঘা, কোকির সেজ শুদ্ধ পথ,  ৃণা কিাহধর রক্তপাহত। েন্ত্রণা েে 
েুি, তিুও িুপিাপ থািা িাধয কমামিাকতর িাহছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা 

 
 
 
কিুঁহি থািা  
সুব্রত কেি 
        
ভুহি কেহত িাই িহিই োহি কেোমাত্র 
েূরেূর িহর তাকড়হে কেহত তৎপর েই 
কস এি িাহফ িহড় িহস মাথার ওপর! 
কিাহিাভাহিই িামাহত পাকর িা তাহি। 
 
োহি মহি রােহত িাই িহি 
োহত-পাহে ধহর িাথবিা িকর,  
কস এি ঝটিাে সমস্ত িন্ধ্ি কছন্ন িহর 
িহি োে! 
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মহি রাো িা-রাোর এই কেিাে তাই 
িার িার কেহর োই আকম। 
আমাহি কেহর কেহত েে। 
        
এহি কেহরাধােব িহরই িাুঁিা আমার, 
কিুঁহি থািা, 
জে-পরাজে। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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গল্প 

 
কিছ ুপিাহের কিো 
িীতা কিশ্বাস 
 

েকেণা েতই কোি, েকেিা িাতাস কেহি োে িুহি, তার  র িাহগাো িাথরুহমর অসহ্যসুন্দর িাথটািটা কেহে। 
এ তমাহিরই িারসাকজ, িুহঝ কফহি অিন্যা। িহি কিাি অন্যমিস্ক েহণ কিাঝািকুঝ েহে োে কে দুজিহি 
দুজিার। কসকেি ওহের িতুি ফ্ল্যাটটার িাকি োহত কপহেহছ। ‘িমি আহছ কতামার জন্য’—তমাি িহিকছি। এই 
কসই কিিেসুন্দর িমি। 
িাথটাহির ওভাি কেপ ক হর আিাে-িীি িাল্ব। জ্বিহিই জি ভরা টাি মুেূহতব কিাভািাম কস।  
কেি উোসীি তমাি, ‘কঠি আহছ!’ 
অিন্যা, ‘এর রূপ কেহে মহর োআআই!’  
মরার িথা আসহছ কিি! কছিঃ! 
অিন্যা ততেহণ স্বেহ াহর কসই স্বকেি কঢউ িুহি মুহে েরীহরর িড়াই উৎরাই কগকরোহত কমহে কমহে কিহে 
করামাকঞ্চত। কসই কথহি অিন্যা-তমাহির কিডরুহমর এযাটািড িাহথ কস রাজার মত। রাজাহি কেেহত কেেহত 
অিন্যা কসকেি আিমিা তমািহি জকড়হে ধহর, ‘তুকম কি সুন্দর তমাি!’ 
আশ্চেব তমাি িহিকছি, ‘সুন্দর আকম! িা কতামার িাথটাি! ভাহিা িহর তাকিহে কেহে িহিা কি কিেী সুন্দর!’ 
‘দুজহিই।’ অিন্যার কিাহে েীত করাদ্দুহরর কঝিকমি। 
‘োেহর’— টা িহর েী বশ্বাস তমাহির। ‘িুঝিাম’। 
‘িী আিার িুঝহি?’ 
‘িুঝিাম আমার কোগযতা কতামার িাহছ কিষ্প্িাণ এিটা িাথটাহির’... 
‘কি িহিহছ কিষ্প্িাণ! এই িুঝহি! িাণ আহছ! িাণ আহছ! আর সুন্দহরর িাস কতা  মহি আর িাহণ!’ কিাহঝা 
িা! 
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কিাহঝ কতা তমাি। এমকি িহরই অিন্যার িথা িুহঝ কিে তমাি। ‘কিছ ুপিাহের কিো, কিছ ুিা িাুঁপাে কমো’ 
এইরিম িথাই অিন্যার। এই কিো কিো কিছুটা িিা আর অহিিটা িা-িিার সুগকন্ধ্ আহেহের মহধয কেহেই 
তমাি তার অিন্যার ধরা অধরা আধুরা স-অ-অ-ি িথা িুহঝ কিে। অিন্যা কে অন্য জগহত থাহি! ওর িথা 
ভািিারাও। এই অন্যরিম কমহেহিই কতা ভাহিাহিহসহছ তমাি, োর গাহের গহন্ধ্ মাছ-মেিা িে, সি সমহে 
েুুঁই কিংিা স্বণবিাুঁপা। তিু কিমি কেি অন্যরিম এি অনুভুকত োুঁত িসাহচ্ছ তমাহির সািকিকমকটহত! কিি! 
                        
িাে টািার কিাভািাম টাি করাজ িথা িে অিন্যার সহে। অিন্যা কোহি কসই গভীর িথািতা। িহিও জহির 
মত ঝর ঝর। সুগকন্ধ্ উচ্ছকিত িাথটাহির সহে করাজ সেিাস ওর। কস কেি আহরা অন্য অিন্যা। তমাি মহি মহি 
কেহে কস স্নািকিিাস। কোহি তার িহল্লাি। মহির গভীহর এই কেো কোিা। গভীরতা গভীরতর েে। তার সহে 
আহরা কিছ ুকমহে কি! আহরা অন্য কিছু!!! তমাি কিহজহি োসি িহর। তিু অকিশ্চেতা এিকেি ছদ্ম আড়াহি 
িথা িহে ওহঠ—‘ওটা কিস্পাসার।’।  
অিন্যা কিিহে িহি ‘কিসপাসার! কিািটা?’ ছদ্ম গাম্ভীহেব তমাি িহি,--‘অযান্ড আ কিসপাসার মাস্ট কি 
িকসকিউহটড। ওটা আমার রাইভযাি। ওই, কতামার স্নািহিৌহিাটা। ওহি তুকম আমার কিহে...’। িথা কেে েিার 
আহগই অিন্যা োকসর ঝর ঝর িইহে িহি, তাই! কি জাকি! েহিও িা।’ ছি িহর কোগ কেে কস োকসহত 
তমািও। এভাহি কেেরণ মুেূতব িড় সুন্দর আর িস্ফুুকটত েহে ওহঠ অিন্যার িাহছ। আর তমাহির িাহছ?  
               
কদ্বধাকিভক্ত তমাি িকতটা কেিরাকত্র িািরাকত্র োপহির েন্ত্রণা িহে কিড়াে। আর আশ্চেব, তমাি-অিন্যার পাুঁি 
িছহরর কিভ ইি এর িথম কেিটাই কছি অিন্যার জেকেি। ‘কোোট আ কিাইিকসহডন্ট’, তমাি িহিকছি, কেিটা 
তহি কিাহিা কেিই কিিরহণর ছাোে কঢহি োহি িা।  টা িহর জেকেি কসকিহব্রট িহরকছি, শুধু দুজহিই। 
আগামীিাি কসই জেকেি আর কিভ ইি এর পঞ্চম কতকথ। 
রাহত অিন্যা েেি স্বে ুহম তথথথ, অকিে তমাি তেি কজাড়া-জেকেহির সারিাইজ কগফট সাজাহিা কিপুণ কিষ্ঠ 
িাকিি। িকতিাহরর মত। আসি কগফট সাকজহে এিার িাকিগহিা। অডবার কেহে িািাহিা িাথবহড কিি করহেহছ 
কটকিহি, সুগকন্ধ্ িযাহন্ডি। গচ্ছ রক্তিাি কগািাহপ ঝমঝম িাজহছ ফ্ল্াওোরভাস। পাহে কি রজিীগন্ধ্ার কস্টি 
রােহি? ওিঃ। িা িা। কস কতা মৃ..., কেউহর উহঠ মহি মহি অিন্যাহি জকড়হে মকড়হে কিহজর িুহির সহে কমকেহে 
এিািার িহর। িুম্বহি রক্তাক্ত অিন্যার কক্লহভহজ আহেেী োুঁত িসাে। কিিসিা িহর। কিাভািাম কিহি 
করােহপাোহিা সাো কিহেকেিীহের পাহে কিন্তু কিছুহতই কোোহত পাহর িা। িান্না এহস োমহি ধহর তমাহির 
কিাে। কিাে ভাহি কিি িাথটািটা এমি কিোচ্ছন্ন িহর কেে ওর কিজস্ব অিন্যাহি! কিি এই কিেিমি কগফট 
ওহি কেহত কগি তমাি! কিি ওই কিেিীি জহি শুহে অিন্যা তমািহি ভুহি অন্য অিন্যা েহে োে! িার সহে 
তেি মহি মহি কগাপহি...হভহি োে োে িহর ওহঠ মিোরাহপর তমাি। কিেিশ্ন গহিা কিেকপি কফাটাে তমাহির 
সারা েরীর জুহড়। েরীর িহি ওহঠ, অিন্যা তেি কিকিকি-কিহেকেিীর মত িািুিহর িগ্ন শুহে থািার স্বেহিোে 
মাহত িা কতা! ভািহত ভািহত কিমি অসুস্থ েহে উঠহত থাহি তমাি। স্নােুতহন্ত্র তুমিু কিৎিার োপাোকপ িরহত 
থাহি। 
 
রাত িাহরাটার িাক্কু ক্লি কুহু িাজাহতই তমাি  ুমমাো অিন্যার োিিা েরীরটাহি িুহি তুহি কিহে সাজাহিা 
কটকিহির সামহি োুঁড় িরাে। পূণব কিাহে তাকিহে অিন্যা ঝিমকিহে ওহঠ। িযাহন্ডি জ্বািাে তমাি, কটকিিও 
কেহস ওহঠ। সারিাইজ কগফ ট িার িরহত িরহত তমাি হ্যাকন্ডিযাম করকড িহর। 
‘আহর থাহমা থাহমা, কিঞ্জ িহর আকস’—কিুঁিাে অিন্যা। তমাি কোহিিা। িহি, ‘এই স্বচ্ছ িাইকটহতই কতা তুকম 
আমার। এ ছকি কতা শুধু আমার জহন্যই। জীিি ভহর এহি আকমই শুধু কেেহিা। আর কিউ িা। কিউ িা। 
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পরেহণই সুর কতাহি ‘হ্যাকপ িাথব কড টু ইউ।’ তমাহির এি োহত িযাহমরা, অন্য োহত কমাহমর আহিাে দুযকত 
ছড়াহিা েীহরর কিিহিে। অিন্যার পদ্মিকি োহত কিিহিে তুহি কেিার ছকি িযাহমরািকন্দ েহে োে। তমাহির 
িুহিও িকন্দ েহে োে কি কস ছকি! 
িযাহমরার িুহি অিন্যা িাহমর েূরতর দ্বীপহি কেহে তমাি। ওর মিজকমহত কিমি কেি োোিার কিহজ ওহঠ। 
কডহিসি িামি কিারাইমেিার দুিবি কেওোহির মহতা কভতহর  কিিঃেহব্দ ভাঙহত ভাঙহত শ্বাসহরাধ েহে আহস 
তমাহির।  
আদুহর কিড়াকির মহতা অিন্যা েুিসুকট িহর, ‘সিাহির কস্পোি কিাগ্রাম কট কি?’ উত্তর কেহত কগহে তমাহির 
গিাে ফযািাহস উচ্চারণ। অথি এরিম েওোর িথা কতা কছহিা িা! িথা কতা িত কিছইু থাহিিা, তিু িত 
কিছইু কতা িথা েহে উহঠ কিজবি মি হর কেকিয কপুঁকড় কপহত িহস। কিাি সুেূর কথহি কফহর এহস কেি তমাি 
কজজ্ঞাসু অিন্যাহি ঝাড়াঝাপটা জিাি কেে, ‘কিাহিা কিাগ্রাম কিই। অকফস আহছ। জরুকর।’ 
‘অকফস? োহি তুকম? কিািকেি কগহছা এমি িহর?’ 
‘কেহতই েহি আমাহি। কেহতই েহি।’  
‘ও। তাই রাত কজহগ এসি পাগিাকম...’ 
িাহজর িাপ এভাহি তার তমািহি গ্রাস িহর কিহচ্ছ কভহি িি পাে অিন্যা। তিু পকরকস্থকত সুন্দর রােহত ছদ্ম 
অকভমাহি িহি, ‘কেহো, তুকম অকফস কথহি িা কফরা পেবন্ত কতামার ওই কেংসুহট রাইভযাি িাথটাি কথহি উঠহিাই 
িা আকম। কেহে কিও!’  
কিুঁহপ উহঠ তমাি অিন্যার মুহে োত িাপা কেে। মুহক্তাোিা োকস ঝকরহে অিন্যা তমাহির আহেেমে েন্ত্রণা 
অজাহন্ত িাকড়হে কেে। 
 
ঝিঝহি িাথটাহি কসট িরা কটমপাহরিাহর আরামোেি অনুপাহত গরম ঠান্ডা জি করকড েহিই অহটা স্টপ। 
কটিহিািকজ কি ধন্যিাে কেহত কেহত কিকুইড িকডহসাপ আর ওকডহিািহির কেকে োহত অিন্যা ওই ভরন্ত অিােেী 
টাহির মুের োতছাকি কেেহত পাে। কেউহর উহঠ ভরা পুকুহর িামহত োহি, অিন্যার কমািাইি কফাি কগহে 
উঠহিা, এিটুকু কছাুঁো িাহগ, এিটকুু িথা শুকি... 
-- হ্যাুঁ িহিা তমাি। তুকম আমাহি শুিহত পাহচ্ছা? 
-- কেেহতও পাকচ্ছ স্পি। 
-- োিঃ! অসভয!  
-- কোহিা অিন্যা... 
-- শুিকছ কতা। িাথরুহমর ফুিসাইজ কমরার টা িা কতামার মতই অসভয।  
-- আচ্ছা কঠি আহছ। তুকম আমার িথাটা কোহিা আহগ...  
-- তুকম  কি কিি িহরহছা! কতামার গিা এরিম...    
-- জহি িাহমাকি কতা অিন্যা? 
-- িামহত োহিা, কতামার ‘এিটকুু কছাুঁো’ কিহজ উঠহিা। 
-- িাহমাকি কতা? কিহমািা কিইইইজ... 
-- কতামার জহি আকম কতা িহিই কিহমকছ তমাি! 
-- আজ কিহমািা অিন্যা কিইইইজ, আকম এেুকণ আসকছ... 
-- এই, িা িা, এিেম আসহিিা এেি তুকম। আকম এেি ‘কতামার কিরহে রকেি কিিীি, কতামাহত িকরি িাস।’ 
এিটা সোস্য কিকসকিকস তমািহি ছুুঁহড় কেহে, তাড়াহুহড়াহত কমািাইি কফাি সুইিঅফ িা িহর, িাহথর েরজা 
কেি িা কেহেই অিন্যা জহি কিহম পহড়। কস-েু জি তমাহির মহতা োত িাকড়হে ওহি িুহি তুহি কিে দুরন্ত 
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টাহি। জহির কথর কথর িাুঁপহি  তমাহির িেিগ্ন অিন্যা রকতকেেরহণ আকিি েহে গিগিাে, ‘তুহুুঁ মম মাধি 
তুহুুঁ মম কোসর’...  
কফাি কিুঁকিহে িহি, জহি কিহমািা অিন্যা... কগজাহরর কমি সুইি অফ িহরা অিন্যা... িথা িিহছা িা কিি 
অিন্যা... আকম আসকছ অিন্যাআআআআআ... 
ইহিিকিিযাি একঞ্জকিোর তমাি গাকড়হত মরণ-স্পীড কতাহি। ডুকিহিট িাকিহত ফ্ল্যাহটর সের েরজা কোহি। পা 
কি উকড়হে কিহে আহস িাথরুহমর েরজাে। আধহোিা েরজা োট িহর েুহি স্বেজহি কিমগ্ন িগ্ন অিন্যার েুুঁইগন্ধ্ী 
অপরূপ েরীহরর কস্থরকিহত্রর পাহে িহস ইহিকিিযাি একঞ্জকিোর তমাি অিন্যার স্বকেি জহি কিদুযতিােী তার েুক্ত 
িরিার কিৌেিী োত দুহটাহি কি পুুঁকিহে পুুঁকিহে িাটহত থাহি! এই েেি-ভাহিািাসাও কি অিন্যার মরণহি 
োম সমাি িহর কতাহি? পুকিে কি ওহের কমািাইি কফাহির িাস্ট িি কিি িরহি? তারপর???    
       
সূকিপত্র 
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িকিতা  

 
িৃকতরা িাকিবহে ঝুহি আহছ  
অজে সাো 
 
 থা িল অকগাছাকলা  
যাকয ট , পরকয পরকয টছল সদািানা 
টঝনুক র েয ঝ ঝক   
সব টদনকযা না থা ারই  থা 
ক্ষে সযা িবারই টছল, রাংচিা -- 
 
লি লি  কর যব ুস ন সর্ টপছ ুসনে  
পকরাো না  'সর স াকনা ট ছুরই 
অকন  পুকরাকনা সব যাক  যুকল রাখা 
র্ুকলা োখা িৃটযরা, সসসবই  
আপাযয যুটেও ট  েুকল সগকছা েখু সদখা আেনাও ? 
 
গট়েকে পক়েকছ ছাো, ট ছুিা  ে আকলা, শিকরর অটল 
গটল ঢুাঁক়ে চনুসুরট র ছাল ওিা সনানা র্রা ছাকদর  াটনযকশ সগাল র্াাঁর্াে প'সর এই বটুঝ  
আকরা টনব ুটনব ুিকে একলা --- 
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পকর পকর আরও  য টনকে র্াকব  
যুটে ট  এখনও যা িাকনা ?  
 
সশষ িব িব  কর আবারও শুরুর  
আকোিকন টেক়ে সর্কয িে --- 
 
যুেলু ঝক়ের পকরও  
টযরটযকর িাওোরা  
ল লক  লাউ যরযািা  লটের গাে  
আদর বুটলকে সদো 
এ টচলকয নরে অবসকর  
রাটর্ া ট  আিও বাাঁটশ শুকন যার  
শ্যাে খুাঁকি পাকব ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  
 

 
কমহেটা তেিও জাহিিা 
ইন্দ্রকজৎ েত্ত  
 

কমহেটা তেিও জাহিিা... 
 
কিাি এিজি কিিা কিাি 
তার পা ধুহে কঢহি কিহচ্ছ করাে 
এিটু এিটু একগহে আসহছ পুতুহির ভাঙা 
 
িুহির কক্লহপর 
িাুঁধহি কিাে ফুকরহে োহচ্ছ 
রাত ফাুঁি িরা জামাে অজস্র কসিাই 
 
কমহেকট তেিও জাহিিা, 
তার কভতহর এত কভড় কিি 
                                    সূকিপত্র 
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িকিতা 

 
ভাহিািাসা 
রুেেংির  
 
পাহে পাহে ডুহি োকচ্ছ আপােমস্তি 
ভাহিািাসা ছাড়া আর কিাি রাস্তা কোিা কিই  
গতিাি সমস্ত  ৃণা উহড় কগহছ োিাি কিোে 
আমাহের উৎিণ্ঠার কেি 
আমাহের িামিার রাকত্র 
কেোহি কেমি কছি, সি কঠিঠাি রহেহছ কসোহি  
 
আকম এেি কমকছহি কিন্দু কিন্দু কেহের কুোো কেকে 
অতি কিাহধ িহুেূর িহি োই সমুহে 
কিহজর মুেশ্রী িুকিহে িার িার অনুভি িকর 
আস্ত এি অকভমাি-হমোহিা িাোকম মুে  
 
িুহিাহত িুহিাহত আকম আর কিাথাে কপৌুঁছি, পকৃথিী? 
আমার সাত জহের িন্ধ্ কিাহে  
আমাহি কিহে পাকিহে োে  ুম  
সারা েরীহর রাকত্র কিহম আহস 
এমি কেোেীি রাকত্র! আকম আর িেহিা কেকেকি 
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িহিা, আজ আর িতটুকু ছুুঁহত পাকর কতামাহি? 
িতটুকু মহুোমুকে োুঁড়াহি কজহভ আহস কগাপি িথারা?  
কিশ্বাস িহরা, কসই কথহি জহি জহি কিহটহছ জীিি  
ভাহিািাসা ছাড়া আর কিাি রাস্তা কিই আমাহের।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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কেোরী মুহোপাধযাহের কতিকট িকিতা  

 
সাহিবর কিকঠ  
 
কটহির কিৌহটা িাকস্টহির িািকত কস্টহির কটকফিিযাকরোর  
িাকট  কট কগিাস িোহম  
জকমহে করহেকছ অন্ধ্িার  
িহোজহি িাহজ িাগহি  
 
কতামার কিকঠহত জািহত পারিাম  
এ োিৎ ছুট েহে োওো সি গাকড়গহিা  
গ্রাহ্য েহে উঠহছ তাহের কডপারিাহর  
আর ভািিাসার িযাি-কিহেেণ কথহি জািা কগহছ  
িভ মাহি িে  
মাহি কসা-অেম  
 
িাতহির ভাো অিূকেত েহচ্ছ  
ক্রমে ফুহট উঠহছ  
অিাকিষ্কৃত কিাকট কিাকট ভাো  
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কেৌহড়র মাহঠ এিার ফাস্টব কসহিন্ড থাডব উহঠ োহি  
উহঠ োহিই  
 
 
 
 

পার  
 
কিািটা মহর োহি  
তাই  
িাকড়হত কঢািার মুহে  
অত িড় কক্রসমাস গাছটা  
শুকিহে কগি  
পাতাি পেবন্ত টইটম্বুর ইুঁোরাটা  
কিািা েহে কগি  
আর গকট কিহট িার েহত কগহে  
িাকস্টহির মথ েহে কগি  
আস্ত এিটা পাগি  
 
োরা জািহতা কিািটা মহর োহি  
তারা এেি রাস্তার দুপাহে োুঁকড়হে কেেহছ  
মহর োিার পর কিািটা  
কজব্রাক্রকসং কপকরহে কগি কেকিয  
আর  
রাকত্র এেি কিািার মত ভািহছ  
িতটা কিশুকত েহি আহরা  
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টযাহরন্টুিা  
 
েেি তেি কস আমার কিছািাে উহঠ পড়হছ  
কোিা জািািার গ্রীি কথহি  
আহিা কিংিা অন্ধ্িারহি অগ্রাহ্য িহর  
কেিরাত উুঁকি মারহছ  
 
কিছািা কঝহড় পকরষ্কার িহর  
িাকিহের ঢািা পাহে  
টািটাি িহর িতুি িাের কপহত কেহিও  
কস িেি এহস পহড় মাঝোহি  
কেি এই েত্নআকত্ত িাপয তার  
 
েুি সূক্ষ্ম মাোর রকি কটহি  
কিুঁহধ কফিহত িাইহছ আমাহি সাতপাহি  
কস আমার জীিহির অকন্তম কিম 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  
 

 
এিকট িাউহির মৃতুয 
তমা িমবণ  
   
রাধািূড়া গাইকছি দুহি দুহি োওোর কভতর  
সিাই িিত, কিকরকিকি সিাি িহণ্ঠ। 
 
েের কফরকছি কফকর িহর িাকণকজযি, 
েেতাে োুঁড়াে কক্রোেীি কিতিা আড়হিাহে। 
রাধািূড়া কমহি দু-িাহু পদ্মিাকভ িুি গভীর েীতি  
িাউি মহির সুে শ্রািণী কিন্দুহত কভহজ পূিািী োোে। 
 
িাঠকপুঁপহড়র আগাম িাতবািাপ ---- 
রাধািূড়া, োসহি ওই আতর সভযতাে, 
কছকপ েুিহতই সি ওহড়! 
মাকট কিই েধুার োকন্ত কিই আগি িহুির কভতর 
িাণেীি কমাহমর কমউকজোম কেৌকেি, 
িাহিযর মগ্নতা কিই এহিাহমহিা িিাহপ ধুম জ্বর কিই 
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অসুহের তাহপ স্নােু। 
উেভ্রান্ত মহঞ্চ োুঁড়াে িি িােু! 
 
রাধািূড়া, কসোহি ঝাুঁঝাহিা গন্ধ্ মজা কডািা  
িািা পদ্মপাুঁহির কভতর অোিীি মতৃুয । 
পা মাকড়হে পাহের িাহছ কস মৃতুয জীিি কথহি েূর 
েূর...... িহুেূর, 
মৃতযুর আহগই েরীহর কিে িাহ র থািাে কজযাৎস্না িাুঁহে! 
 
এিী এ কে কতামার কিথর কেে রাধািূড়া! 
িাকি কমহঠাপহথর আত্মেতযাে কপি রাস্তার অট্টোস্য? 
 
অমীমাংকসত স্তি মৃতযুর মত অসাম্প্রোকেিতা --- 
সম্প্রীকতর িথা এেি শুধ ুেি’রাই িহি। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  
 

 
 
কিাহেি িসত িহর  
স্বপি রাে 
 
এিাহরা েিিা। পীতমেি এিটা িাুঁধ, এিটাই সেূব কসোহি কডািার সমে িতাসা আোহর রঙ কছহড় 
োে। তাহি সুর িহর িম্বা রাস্তা, কিুঁহট গাহছর োতাে রাকে, িাজ েে। ইথাহরর গন্ধ্ আহস। িাি, 
সমিাি, মোিাি এই কডউকট িাসগহিা।  রঙহেোিা তাহের গাহে েকরণ েহে কভহঙ পড়হছ। 
 
আকম েিু  
আর ও পিু 
সমিাকেিাে আহিা এহস পহড়, িি কস িাইি মার রো হ্যাে কি...কেস। আকম েুি আর ও 
অহিিটাই...আকম িা িহিও ো িিার সূেবহি িকি এিটা এিটা ি’কর। ও কেহত কেহত োন্ত মভ, 
আকম কতা কিিার এি...ভাকি িেহি কেহিা, িা কেহত কেহত ভাকি সূেবহিই   
 
িাুঁহধর জহি জাি কিকছহে িহস আকছ 
ও আসহি  
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িা আসহি িা, আকম পকরিল্পিা কছহড় কেই, কেমি এহি কিভাহি সুস্থ েহে উঠহি োসপাতাহির 
সিকিছুই, কেমি কসকরঞ্জ, কেমি কিরকক্ত রাো ভ্রূহে আুঁিা েহে োহি ফরহসহপর কিভাকজিা। আর 
কিড কথহি কেো োহি, িাি কগি, সমিাি োহচ্ছ, মোিাি মহুো গাছগহিার ওকেহি। আর িা 
এহি সিই িল্পিা। 
তীব্র সাইহরি 
িী েি িী েি...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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কেিাকেস মুহোপাধযাহের িকিতা 
 

 
 
অের কিকপ  
 
জািািা উুঁকি কেহচ্ছ িৃকি কেেহত আর সহফে িিািারা অকেিিন্ধ্ ু কছহড় িাহিা কমহ হের সাহথ 
কসহর কিহচ্ছ রাকে িন্ধ্ি 
 
িরম মাকট পা ছাপ িাইহি জুহতা েুহি রােহছ কিউ আর ফসবা কডহমর আিতা আভা আভাস জাগাহচ্ছ 
কিাহের কোহের 
 
কসিি পাতাগকি তার পা ধুইহে  
 হর তুিহি কেিীহি অপিি কেকে কভতহরর সি িি েুহি পিগকি এভাহিই িহি োে তাই িা! 
 
িািাি িেহি কভহস োহচ্ছ িাউ 
িাগহজর কিৌটকি োওো ছাড়াই 
 
 



67 
 

 
2 

অের কিকপ  
 
িসন্ত এহসহছ  হর িেবাে। সাে কিই তিুও তাহি কিহে আকছ। 
কছেগকি ধরা পহড় কগহি িেবা  
কিছািা কপহেহছ 
 
কছুঁডা কছুঁড়া কমহ  সূেব িহি কগহি ছকি রকঙি। কিািি পরার পর কস এিকট কসিকফ কিে। কিওো 
এিকট অহপো আর েযাহো ঝড় িাইহির 
 
রহঙর কভতহর ভাহিািাসার হৃেে কিস্কুট। টুিহরা েহচ্ছ োুঁহত। কতমি কিষ্ঠুর েহি িজাপকতর  
ডািা ধরা থাহি িাহঠর িাহক্স 
 
কিে কথহি তুকম কিহম এহসহছা  
সাো ভাহতর োিাে কছাুঁোটুি  
জাকর থাি তহি 
 
3 

অের কিকপ  
 
িাহিা কিাহডবর উপর 'ঈ' কেহে  
ঈশ্বর অনুভতূ েহি কেহস কফহি করাহের পাঠোিা আর কিকঞ্চর তাি আর দুহো 
 
দুই েব্দকটর কভতহর এি আর এহির কমিি কিেহি মহির  হর এিটা অিুত কোগাহোগ েে কিন্তু 
িেি কিহোগ এহস শুধ ুেূন্য করহে োে আিােহেহট 
 
কটর পাই কতািপাড় ছহন্দর ভুি েহি ছন্নছাড়া গাছকট পাকে োরাে আর সমস্ত রাে কিরুহদ্ধ কগহি 
ঝহর পহড় কেে অন্তিবাস 
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সইহত পারার িথা মা িহিকছি কিে কজাহরই অসহ্য অিস্থাে োুঁকড়হে 
 
 
4. 

অের কিকপ  
 
সিািহি রান্না র কেহি কেহস ওহঠ পঞ্চ িযঞ্জি। িজরওোিীও। ওোে এভাহিও েে েেি গরম 
কতহি সাুঁতিাে কেহমি মাহছর েরীর 
 
রিম িম িা। িািা মেিা ছকড়হে আোি জািাে। িাইিার আহগ পহড় োে আো ও পাুঁি কফাড়ি 
। িশ্বর েরীর কজরা ও েিুহে কিছুটা মজা রাহে 
 
কেহত কেহত সিকজ সাো ভাতহি োদু কেোে। োে আিার োওোে। আে িহি ডািার কভতহর 
িািণয িহড়া আন্তকরি 
 
ি কিহন্দ্রর কিতাহর আিার কফহরহছ িুকঝ অনুহরাহধর আসর 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা 

 
কিহিাজহির কমহে 
তকিমা োজরা 
 
িক্সীিাুঁথার ওপাহর কতার  র, 
কতার জন্য অহপেমাি এই েের, 
কতার জকম জুহড় কিািা জহির কস্রাত, 
কতার ভািিাসাে কগাপি  হর িীিহি অিহরাধ। 
 
কতার কিািাি কিহি পাকড়, 
কতার কভজি কেফি োকড়  
কভহজ কগহিা কর সপসপ, 
িগ্ন েের কগিহছ কে কতার কেৌিি গপগপ। 
 
কতার  হরহত কিই ভাত, 
কতার শ্রহমর উপর োুঁকড়হে থাহি এই েেহরর েেরাত। 
 
েকে আজ কম  ডািহিই কতার ক ন্নার, 
েকে আজ জি গড়াহিই কতার িান্নার, 
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তি,ু োত িাকড়হে আগড় কেিার িাগর কে কিউ িাই, 
কে কতার িাপড় েুহি রক্ত কিাহে তার টািাহতই কঢকুহর আইঢাই, 
কতার আিার সতীপিার িাই। 
কতার আিার জীিহির করােিাই।  
 
কতার পাথর িাপা িপাি, 
কতার কে ইি িাড়ুহগাপাি,  
কতার আিার িুহির িীহি কেি, 
ফুটন্ত এই েরীর কিহে কতার একি কর মুেকিি? 
 
গতরোকি, িি েের কতার গতর িুহে োি, 
তুই িীরি েহেই থাি, 
কতার গতর িুহিাে োি। 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  

 
কিৌেকট্ট কোপ 
কম িা িহট্টাপাধযাে  
 
িারা কেি িাহর িাহর কিম কিুঁহধ কেহে োে আুঁিহির েুুঁহট, 
কিছ ুতার েুুঁহজ পাই, কিছুটা োকরহে োে এিা রং রুহট। 
রাহতর ওপার কথহি কসািাকি-সিুজ আহিা ক ার েহে আহস, 
কিোহের কিে কমহে কিেিাম েহে ভাহস িাতাহস িাতাহস। 
ফুহরাহিা পুতুিহেিা, পুহরাহিা তাহসর কেে, কপাহড়া  রিাকড়, 
েে িুহি কভহঙ কেহত, কভহস কেহত কেহত কেে ‘জীিহির আকড়’। 
অকভমািী জিছাপ কিহি কিওো, কিহি কিওো িািািকড় োহম, 
কেিার কিেমই এই, কিেহমর কেিা িহি িাহম ও কিিাহম। 
কি জাহি িেি িহি কিাথাে কে উল্কারা  ুম ভাহিাহিহস 
রাহতর কিিে জুহড় ঝহর োহি ফকির, িাউি আর িারহণর কিহে। 
কে জি ছুুঁইকি, তিু কে  াট পাকরকি কছহড় কেহত, 
তারই কিাি ধাহপ আজ িসুধারা এুঁহি কেই কজািাকি-আহিাহত। 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  
 

 
 
 
ফার িম েয মযাকডং ক্রাউড 
কপোিী িসু  
 
অহিি কেি িাহে আিার এিটা কিািতা কিহিি  
আজিাি কিজবিতাহি সুেূহরর ভাুঁহজ মুহড় করহে 
পার িকর গন্ধ্হতি িুুঁহে পড়া কি ুবম রাত  
 
মৃতযু আর িযকথত িহরিা  
িরং কেজহির ছাোে  ুকমহে থািা জীিিহি কসুঁহি কিই িীি তাহপ 
 
উহস্ক কেওো েী ব িািযভার কি সেহজই অিহেিা িকর  
িথাকসদ্ধ িকতকট মাহস এেি জহড়া িহর রাকে  
মিোরাহপর জীিাণ ু... আর কিকিবকপ্তর অকভজ্ঞাি 
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কে িথা কিউ কিািকেি কোহি িা  
কসই েব্দগকিহি আগি কডহঙাহিা েীত ুহমও িাুঁকিহে রাকে  
এই কভহি কে, িামেীি েহে ওঠা অিকধ  
সমস্ত সম্পিব এিকট মাত্র সংজ্ঞাে কিকিত েহি ..... 
সাহিিী  রািার িকত াহত োর িাম কেহিা  ' েূরতা ' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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অরুকণমা কিৌধুরীর দুটি  টবযা 
 

 
 

ভাঙি 
 
স্বহের িাইহর এহস োুঁড়াহি কিহজর  
ছাোকটও কি মসৃণ  ি িাহিা  
 
োরা িহি োে, রহজাকিিৃকত্তর পর  
তাহের িথাকট কভহি কিো 
কোিিস্তাি, পাতাগকি সাো  
 
কভতর িারান্দা কথহি িে কোজি পথ 
পার েহে কস্তকমত আহিা কভহস আহস 
 
কসুঁকড়র ঈেৎ কিহি সাজাহিা িকতশ্রুকত  
দুহেিটা িকিতার মহতা, কমহথয 
 
ভািিাসা এমিই, কমথ 
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িিৃত িস্তাহি োহতর কভতর কথহি োত  
সহর কগহি ঐকতোকসি কিছুই  হটিা 
 
 
 
 

েূন্যতার কভতর েকত  
  
েূন্য ও এহির কভতর েকতকিি,  
কস এহস োুঁড়াে, অগাধ ঐশ্বেব 
োন্ত কিমীকিত কিাে 
কি:স্বতার কিজস্ব অেংিাহর 
          সাো িাপহড় মুে ঢািা 
 
তুকম আমাহি মৃতযুর িথা কগাপি িহরা 
 
আকম কতামাহি িমহি কেহে সেস্র আহিার িথা কিকে 
 
আর কিচ্ছু োরাকচ্ছ িা  
করক্ত োত রহক্তর আুঁকিিুুঁকি 
 
অজস্র েত িুহি   কি:স্ব মািিী 
 
এিান্ত আেিাে অেংিারী 
জহির অেহর কিহে রাহে, 
 
"কিশ্বাস ও ভািিাসা পাপ িে”  
 
 
সকূিপত্র 
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িকিতা  
 

 
 

িহিা 
ইন্দ্রিীি কসিগপ্ত  
 
 
আোর পুনিযীবকনর িন্য এ িা েৃযেু িরুটর, 
যবুও সদটখ, সদটখ  যিা সবাঁকচ থা কয পাটর, 
যুটে বকলটছকল সবুি রঙ োকন নযুন েসল, 
ট ন্তু েসল র্ূসর িকে র্াে- 
সসখাকন এ  রকঙর সখলা চকল। 
 
বাটড়িা সদখছ পাাঁটচল স রা, 
ওখাকন থা ব আি সথক , 
যুটে বকলটছকল গ্রীষ্ম বড় িলুদ  কর সদে, 
আর শীয আকন সসানাটল শুষ্কযা লালকচ আো, 
গাকছ িাকল আর ঝকর র্াওো পাযাে পাযাে। 
এয সব রঙ সদখকয নযুন সচাখ সনব আটে, 



77 
 

ট ন্তু সচাখ ট  আলাদা সেকল? সপকয িকব  
নযুন শরীর- অযএব পুনিযন্ম- যথা 
েৃযেু, ট ন্তু স ান েৃযেু ট  স্বেম্ভু িে! 
 
স ান েৃযেু ট  আবরণ সেকল সেস্ত প্রাচীকন 
ট ছুই ট  থাক  না স ান োকব, ট োকব সতান  
যকব পাে টপযার েুখ, ট োকব সেকের েকর্ে 
সবাঁকচ থাক  ো? ট োকব র্টর বকলা রকঙর সখলা? 
 
টনদারুণ সখলা রকঙর! বকলা ট োকব র্টর বকলা! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সকূিপত্র 
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িকিতা  

 
দুিঃহের মত িহর আকসস 
ব্রতীি িসু 
 
কতার সাহথ িন্ধ্ ুেওো োে 
ঝগড়া িরা োে ভুি কঠি সি েুকক্ত সাকজহে 
গাহছর মত কতার ছাোে গা একিহে 
িাকটহে কেওো োে অহিিটা সমে 
েেি তুই দুিঃহের মত িহর আকসস। 
 
আমার কোিার  হরর কমহঝহত এিটা টাইিস আহছ 
েতই মুকছ োগ ধহর রাহে 
কঠি কতার মত 
েেি তুই দুিঃহের মত িহর আকসস। 
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আকম িরফ কেহে হুইকস্ক োই িা 
জি ঢাকি িিুর 
তুই িকিস এহত স্বাে িি েে 
কতার িথার স্বাে আমাহি িেিাে িা 
দুিঃহের মত িহর আকসস িা কে আর। 
 
এিকেি 
িহেি োজার িছর িাহে কেো েহি 
িকিস, আকম কিমি কছিাম কেকেি রাস্তা এি কছি 
তারপর কমকিহে োস, স্পেবেীিতাে। 
 
দুিঃহের মত িহর আকসস িা আর। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সকূিপত্র 
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সুটবনে দাকশর দুটি  টবযা 
 

 
 
পাকে ডািহছ 
  
সিাি কিিার পাকে ডািহছ তার কেেহর  
দুপুহর মা ডািহছ আে সিবিােী  
কিিাহি কপতা ডািহছ ---  
কিাথাে কগকি করােিপািী ? 
 
 

 
সি জঞ্জাি 
 
কমািাকিিা কোি, কিাে ধাুঁধাহিা ভাইহি  
কেহে মা িিি, স্কুহি োকিিা ?  
কিেহত িহসকছ অহিিকেি পর  
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আজ সি জঞ্জাি েূর েহে োহি     
 
এি কিেযাত িকিহি আকম জাকি  
কস োরমকিিা িাজাহত জািহতি িা  
অথি কেে এিগাো পাণু্ডকিকপ  
িেি িহর  
িিােহির দ্বাহর দ্বাহর ক াহরি    
 
আকম জাকি এমি সি িকরত্রহি  
োরা েিিােি েহত  
কিকে পছন্দ িহর, অথি কেে  
কিম কছি কসাজা  
কস পহথ কিউ োুঁটহিা িা  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
 



82 
 

শুহভে কিৌধুরীর দুকট িকিতা 
 

 
 
অসম্ভি 
 
জাকিিা িুকঝিা মািহতও িাইিা  
আজ সূেব কেেিিা আিাে কেেিিা মানুে কেেিিা   
 
িাই ো তা পাহিা িা  
সিল্পেীি এিকট কেি রাকত্র  
স্বে রং ছাড়া  
হৃেেহি রক্ত কেহত ভুহি োওো  
 
সম্পহিবর সূতা িা থািা  
 
সম্ভি ো কছি তাই কি েে  
অসম্ভি িী  
ো কছি িা  
িা, েুধা তৃষ্ণা িিি  
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ো কমহট  
ো সতয েে 
 
 
 

ভাহিািাহসা ধাি িৃেি 
 
িহেিকট রহক্তর কফাুঁটার মহতা গাহছর কিহি ঝহর পহড় আহছ িহেিকট জিা 
রক্ত জহম োওোর আহগ এই তরি োড িযাহি জমা েওো িাই 
কি িহি অকধিার োরা, 
কিছ ুিাই শ্রম 
কিছ ুভািিাসা, কতামার 
তােহিই কিকরহে আসহত পাকর 
এই ভীেণ কভকসোস িৃত্তকট কথহি 
এই এিহফাুঁটা রহক্তর জহন্য 
করাজ  র কথহি কিকরহে িিরাম 
োহচ্ছ মাহঠর কেহি 
কফহর আসা িাই তার মুহঠা ভহর কিহে এিকেি 
তরি েিুে ধাি।  
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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সহন্তাে রাহের িারকট িকিতা 
 

 
 

কছহিহেিা 
 
োুঁটহতকছহি িেীর সাহথ োুঁহটা 
 ুহমাকচ্ছহি পাোড় েহে  ুহমাও 
মাস িা-কেহতই িুিোকড়টা ছাহটা 
কমহপজুহে জীিিটাহি সাজাও। 
 
েুুঁজহতকছহি সমেটাহি কোুঁহজা  
িা- ুহমাহি স্বে কেো িারণ 
কি িহি েযাে মুহের িথাগহিা? 
কেিাহিাহি োওোর এমি োসি! 
 
কিিট িিহত কিছুই কপিামিা কে 
দুিঃে ৃণা সিই েূহরর জহন্য 
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কমামিাকতটা জ্বিুি অকিিপুহর 
কিিহত কতামাে কিঊ েহিিা েহন্য। 
 
মহির িথা মহিই কথহি কগি 
িিম িুুঁইহে িেবা সারাহিিা 
িেী-িাওি মাকটর সাহথই োহি 
কটকিি জুহড় শুধুই কছহিহেিা। 
 
 

 
েূন্য ১ 
 
এ ফাুঁহসর েকড় িাকি কিদুযৎিতা 
ঝুিহত কগহে এমি কভহিকছি 
তারপর ঝটিাে --- 
সি তারা এিসাহথ জ্বহি উহঠকছি। 
 
এই েরেি িুকঝ সি মানুেই িাে 
সি গাছ কিে িা কস ভার 
ফিও ফহি িা এিারহণ। 
 
েূহন্য ঝুহি থাহি আমারই িাণহিহন্দ্র। 
 
 

 
েূন্য ২ 
 
েূন্যতা এমি কিি, কেি আকম অন্ধ্ 
িেহির মকণ কিই কিৌহিার কোিস 
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জািািার কিাে কেহে োওোে কিহে --  
ডািােীি পতহের অেেৃ ওড়াি। 
 
েূন্যতা এমি কিি, কেি আকম অন্ধ্ 
েূহন্যর কিিল্প তহি আমার-ই আকম 
কিহজহি েুুঁজহত কগহে পাইকি কিছুই 
ভাোেীি অন্ধ্িার জিািিকন্দর। 
 
 
 

 ুহম  ুহম িেী েই 
 
 ুম এি িহিই এত িথা 
েকে কপছহি োই, এিটু ধরহিি কিজ 
োুঁটহিি, োুঁটাহিি। 
িত কিছু িহি োহিা  ুহমর ক াহর 
ো-সি আকমই শুিহিা িা 
েকে পিুশ্রবিি িকর িুঝহিা িতটুকু  
ডুহি থািা কছি জিেীি 
আপকি ছাড়হিি িা কিজ 
োুঁটহিি, োুঁটাহিি েতেণ িা 
স্বে কেো শুরু েে। ততেহণ 
আমার িথা কেে েহে োহি 
শুরু েহি স্বে কেো। স্বহের 
পরহত পরহত জে িযথা িমহি ওঠা 
িুঝহিি এইমাত্র ডুিহত শুরু িহরকছ 
সাুঁতার জাকিিা িহি ডহুি থাকি 
ডুিহত ডুিহত কেহে মিাহট ঠাুঁই কমহি 
এোহিই িোকন্ত। িকিও এোহি এহস 
অন্য কিাথাও ডুি কেি পুিিবার। 
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আর আকম  হুম  ুহম িেী েই 
ডুকি ভাকস, কেি ভাকঙ রাত গকড় 
রাত ভাকঙ, কেি গকড়। 
সুর োে কিিারাে িাকি কফহি কফহি --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  
 

 
 

তন্ত্রিথা – ১  
অকভকজৎ িক্রিতবী 
 
আসহি কতা সি পহথ মতৃুযমুেীিতা 
আসহি রাহতর পহর সীমািা কফরার 
কে িথা িিহি তাহি িকন্দ িহর রাো 
তুকম আকম িাে সি িাহের ভাতার 
 
েিহেে কেুঁহট োে িথা িহি গাে 
কধকিকধকি অন্ধ্িাহর পাুঁজহরর জ্বিা 
কপহটকপহঠ দু'কেহিই কপহরহির কপাতা 
িাুঁিা  ুহম শুরু েে মৃতযুর িাহফিা 
 
আসহি কতা জািা িথা তিু জািা িে 
েেহরর কমাহড় কমাহড় অহিিা কস িাুঁি 
কঠাুঁহটর মাকিি োর অকধিাহর থাহি 
তাহি েুুঁহজ ধাওো িহর ধহর কিওো োি 
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কভতহরই মহর আহছ কিাহে মুহে কফাহট কভাটার তিুও 
েকে কিছু িহর কফহি ভিু পহথ কগহি ছুকর কমহর কেও 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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গল্প  
 

 
কেহরাধােব োকড় 
স্বভবানু সান্যাি 
 

--- এই কে িড়ো, হ্যাুঁ হ্যাুঁ আপিাহিই িিকছ, এই এিটু উজ্জকেিীর রাস্তাটা িাতহি কেহত পাহরি? 
--- আকমও কসই কেহিই োকচ্ছ। জুহড় পড় ইহচ্ছ েহি। গল্প িরহত িরহত োওো োহি। তা তুকম 
িাপু কিহসর কোুঁহজ? কভাজ কেহত িহিছ কিশ্চেই? পাত কপহড় েিু িহর মন্ডা কমঠাই কেহত িাও? 
ওই ধান্দাহতই আজ সিাই ওমুহো। 
--- আহজ্ঞ িা িা। আমার িাহপর জকমোকর আহছ। োওোপরার কিন্তা কিই। আকম োকচ্ছ গাি শুিহত। 
শুিিাম মোিকি িাকিোস িতুি িই কিহেহছি, কুমারসম্ভি িাহম। কতা কসই িই কতিকেি কতিরাত 
ধহর িকি কিহজ গাি কগহে কোিাহিি আর কঠিঠাি রাজ িমবিাকরর োত কভজাহত পারহি িকির 
িযকক্তগত সাোৎিারও পাওো োহি। তা ভািিাম োই এিটা অহটাগ্রাফ কিহে আকস আর েকে 
কিািভাহি িকির সাহথ েকে এিটা কসকি মযাহিজ িরহত পাকর। আপকিও কি উজ্জকেিী োহচ্ছি? 
--- হ্যাুঁ আকমও কস উহদ্দহেই। কিন্তু উহদ্দে এি িে। কছাুঁড়াটা িতিু কিোটা কিমি কিেহি কসটা 
এিটু কিহজর িাহিই শুহি কিিার িরি িহি োকচ্ছ। তা কতামার কি িরা েে? 
--- োো, ঐ কে িিিাম িাহপর জকমোকর। তাই িরহত কিছুই েে িা। তাই কিকে। আকম কিকঞ্চত 
কিেি।  
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--- িহট? তুকমও কিে। আজিাি কেেকছ এুঁহোহপুঁহো কগুঁকড় গগকি সিাই কিেহছ। োিহগ োি। 
তা এ কছাুঁড়ার কিো পহড়ছ? 
--- পহড়কছ। কম েূতম আমার ভীেণ কিে। রহসাত্তীণব কিো। কেমি ভাোর িাুঁধকুি, কতমকি মন্দাক্রান্তা 
ছন্দ, কতমকি ভাি। “িাকঙ্ক্ষতিান্তা কিরেগরুণা স্বাকধিারিমত্ত…” 
--- ওই কিোটার জন্য আকম ওহি অকিকে েহে সাত কেহত পাকর। এহরাকটি করামাকন্টজম কিেেটাহি 
ভািই এক্সহিার িহরহছ। কিন্তু কছাুঁড়াটা িি কিকে কিহেহছ। এিজি কিেি জীিহি এিটা কি িড় 
কজার দুহটা কিেহি। ভাি কিেহি োহত োজার িছর কটুঁহি কস কিো। এত গাো গাো কিোর 
েরিার কি? কিহেেত অনুহিরণােীি অডবাকর কিো কিহেছ কতা িযাস। মাথা কথহি কিরুহি েড় 
কিিুকি। েতই কিিাও কিাি রস কিই। কেমি কতামার এই “মোিকি িাকিোহসর” কিো র ুিংেম। 
রকদ্দ মাি। আসহি েরিার েি অনুহিরণা, ইিকস্পহরোি।  
--- িাে োরুণ িহিহছি কতা িড়ো। আপকিও কিেি িাকি? এত সুন্দর িথা িহিি? 
--- আমাে কিহিা কি িুকঝ? অকিকে তেিিার কেহি  টা িহর িইহের সাহথ িইহের কিেহির ছকি 
ছাপত িা। আর িযকক্তগত সাোৎিার, রীকডং কসোি এসিও কছি িা। তাই, িা কিিাই স্বাভাকিি। 
আকম এিটা কিোি মোিািয কিহেকছ। িহু িছর ধহর কসটা কিস্ট কসিার। 
--- উকরব্বাস। অমি এিটা কিোর ইিকস্পহরোিটা িী কছি োো? 
--- আমার িযাপারটা েিু িাটিীে, িামাকটি। আকম কটি-এজ িেহস কিোি িড় “পাড়ার োো” 
কছিাম।  গযাং কিডার। এিািাে কতািা তুিতাম, িুকর কছিতাই িরতাম। তেি আমার িাম রত্নাির। 
কস িাহম সিাই থরেকর িম্পমাি। তারপর কি িহর এিটা িেহসর সহে সহে মিটা িরম েহে 
কগহিা। ওসি িাহজ িাজ কছহড় কেিাম। িামটাও একফহডকভট িহর িেহি িাকেিী েিাম। গািটাি 
িরতাম। এিকেি স্নাি িরহত কগকছ। কেকে কি? এিটা কক্রৌঞ্চ মাহি সারস আর কি। জহি কিহম 
এিটা সারসীর সাহথ এিটু ইহে ইহে িরকছি। মাহি কফারহি আর কি, িুঝহি িা? েঠাৎ এি 
িযাটা আিাট মুেুয িযাধ তীর কমহর মদ্দা পাকেটাহি কমহর কেি। িিহি কিশ্বাস িরহি িা, তার কমহে 
িন্ধ্ুকটও িে কিন্ড-এর কোহি েুি িান্নািাকট িরহত িরহত আত্মেতযা িরি। আকম স্নাি িরহত 
কিহম কিহজর কিাহে কস েৃে কেেিাম। কসই িরুণ েৃে কেহে কিাহে জি এহস কগি। কিভাহি 
কিহজর অজাহন্তই রিিা িহর কফিিাম এিটা কোি...”মা কিোে িকতষ্ঠা…”  ঐটাই আমার কিো 
রামােহির িথম কোি। আকম আকে িকি িাকেিী। োুঁড়াও কতামার জন্য আমার িথম কোিটা 
িাঙিাে তজবমা িহর কেই। কতামার িঝুহত সুকিহধ েহি। 
“অসতিব কমথুিরত কিকমিিহরর িাণকট িুকর িহর 
অকে আেব, তুকম োকন্ত পাহি িা অিন্তিাি ধহর” 
--- আো, সুন্দর, অিুত। োো আপিার কেো পাি ভাকি কি। এ কে আমার পরম কসৌভাগয। কিহড় 
কিহেহছি িািযোিা। আকম পহড়কছ। এিেম োস্তা মুিমুহি। কিন্তু আপকি কতা োো এ জমািার িি? 
োো, ও োো, িে েুুঁটহছি কিি? িিকছ আপকি কতা অহিি আহগিার মানুে? 



92 
 

--- অযাুঁ, কি িিছ? ও আকম? হ্যাুঁ, কস অহিি িাি আহগ। িে িে িহরও োজার কতহিি িছর 
েহি। তহি কিিা আকম কোগিহি কত্রিাি, কত্রহিাহির কেহিাি জােগাে কেহত পাকর। তুকমও কতা 
কেেকছ িাপু এ জামািার িও। োজার দুহেি িছর পহরর মানুে। তকুম এহি কি িহর এোহি?  
--- হ্যাুঁ, আকম ভানু কসংে। কিংে েতাকব্দ। কিন্তু আপকি জািহিি কি িহর? 
--- এই কে িহে আমার এিটা আেিা আহছ - িেেপবণ। আসহি আকম িে েুুঁটকছিাম িা। কতামার 
পকরিেটা এিটু কেহে কিকচ্ছিাম। তুকম এহি িী িহর এোহি? তুকমও কোগ কটাগ িহরা িাকি। 
--- আকম টাইম িযাহভি িহর এহসকছ। এেি কথহি োজার কতহিি িছর পর মানুে কসই কিৌেিকট 
আেত্ত িহর কফহিহছ।  
--- কিন্তু কতামাে কেি কেেিাম োজার দুহেি িছর পহর এহসছ। িাকি ভুি কেেিাম। অহিিকেি 
িেটা পকরষ্কার িরা েে িা।  কি কেেহত কি কেেিাম? 
--- িা িা োো, আপকি কঠিই কেহেহছি। আপিার িে এিেম কিভুবি। আসহি এিটু  ুর পথ 
কিহত েহেহছ। মোিকির সাহথ কেো িরহত োজার োহিি িছর ভকিষ্যহত কগহে ওই টাইম িযাহভি 
কটিহিািকজ িযািোর িহর তহি আসহত পারা।    
--- কিে কিে। তুকম কতা কেেকছ কিে কিেযাত। অহিি পুরস্কার টুরস্কারও কপহেছ। এই পুরস্কারটা 
কিহে েিু েইিই কেেকছ। কিাহিি িা কি?  
--- িা োো, আপিার িাহছ আকম কিসসু িা। োকতর িাহছ কপুঁপহড়। কিাহিি েি আমাহের 
জামািার কসরা পুরস্কার। িথহম কতা আমার কিো কিউ পড়ত িা। পহর েিি ভাোে অনুিাে িহর 
ওই পুরস্কারটা কপহে কগিাম। তেি কেহের কিাহিরা আমাে মাথাে তুহি িািািাকি িরহত িাগি। 
িাঙাকি কিশ্বকিধাতার এি আশ্চেবতম সৃকি। িুঝহিি িা। ভাি িহরহছি আপকি িাংিাে কিহেি কি? 
কিাহিি িা কপহি আপিাহিও কিউ েুুঁজত িা িাঙিাে।     
--- িহট। কিন্তু তুকম িাপ ু কতামার ওই কিাহিিকট এিট ুসামহি করহো, মাহি কতামার সাগহরেহের 
সামহি রােহত কিাহিা। আমার িেেপবণ িিহছ ওটা কিাি উিবর মকস্তষ্ক িাঙাকি পরিতবী িাহি কঝুঁহপ 
কেহি। তহি কস  টিাকট কিাধ েে কতামার জীিি সীমার িাইহর। োিহগ োি। তা কতামার কিো 
দু এিটা পাকঠও। পড়ি। িটা কিো কিকরহেহছ এেিও অকব্দ?  
--- আহজ্ঞ কস িিহি আপকি েিু রাগ িরহিি। অহিি কিহে কফহিকছ। আসহি কি িরি? কিছুই 
িরার থাহি িা কে। জকমোকর টকমোকর আমার দ্বারা েে িা। ও সি োোরাই সামিাে। সিহির 
কছাট ভাই। তাই সাত েুি মাপ। তা কিহেকছ িিহত, এই ধরুি এি ডজি উপন্যাস, কিে কিছু 
কছাট গল্প, োজার কতহিি গাি, ডজি দুহেি িািয গ্রন্থ, কিছ ুিেসি, গীকতিাটয, িাটযিকিতা… 
--- থাহমা, থাহমা, থাহমা। মাথাটা কিমি কঝম কঝম িরহছ ভাই। োিহগ োি। অন্য িথা িকি। 
এিটা িথা কি জাহিা, কিেি েকে তাকরফ পাওোর জন্য কিহে কস কিোর কোি আিাই ফাুঁকি। 
কিহজর েুকেহত কিহজর মহির িথাকট কিোর জন্য কপি ধরহি তহিই ওই কি কেি িিহি “রহসাত্তীণব 
কিো” কিহরাে। কতামার কি মত এ িযাপাহর? 
--- হ্যাুঁ োো। এিেম এিমত। আকম কতা সম্পুণব কিহজর েকুেহত কিকে। সি কে ছাপাই তাও িে।  
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--- কিে, কিে। োি িথা িিহত িিহত আমরা িাে কপৌুঁহছ কগকছ। ওই কে সেূবহতারণ কেো োে 
ওইহট উজ্জকেিী। তা িেেপবহণ কতামার কে ছকি কেেিাম তাহত কেি কতামার আমার মতই িড় িড় 
োকড় কেেিাম। তুকম কতা কেেকছ রীকতমত ক্লীি কেভড। এমিটা কিি কেেিাম, তাই ভািকছ? 
--- োকড়, োকড় কতা আকম রাকে িা িড়ো। আপকি কি অন্য িারু ছকি...? 
 
 
রকি, রকি, ওঠ। আর িতেি  ুমুকি? িটা িাহজ জাকিস? আমাহের িজরার কডহি কগহে কেে, 
কিমি িৃকি পড়হছ। আজ কম িা কপেম কতািা মেুহরর মতই সুন্দর।   
“এ কে, এহতা কেকর েহে কগহিা? আসহি িাি এিটু রাত িহর কিেকছিাম।” রকি উহঠ িহেি 
কেহির িা-িাটা োকড়হত োত কিািাে। পাহে কোিা তার কেহরা োতা। তার পহরর িািযগ্রন্থ মািসীর 
গকট িতি িকিতা তাহত কিো। িাি আোঢ় মাহসর পেিা তাকরহে কম িা িহে ঝুম িৃকি কেেহত 
কেেহত েিু মহি পড়কছি তার কিে কিেি মোিকি িাকিোহসর অমর িািয কম দুহতর কসই কিেযাত 
িাইি “আোঢ়স্য িথম কেিহস কম মাকেি সানু…”  
তাই িকি িাকিোহসর সম্মাহিই িার িাইি কিহে  ুকমহে পহড়কছি কস। 
 
িকিির, িহি কিান্ কিিতৃ িরহে 
কিান্ পুণয আোহঢ়র িথম কেিহস 
কিহেকছহি কম েূত! কম মন্দ্র কোি 
কিহশ্বর কিরেী েত সিহির কোি  
 
কপিটা তুহি কিহে পহরর িারহট িাইি কিেহত কগহে েঠাৎ গত রাহতর স্বহের িথা মহি পহড় 
থমহি কগহিা রকি। স্বহে মোিকি িাকেিী িিহিি কেি আমার িড় িড় োকড় কেহেহছি। োকড়টা 
করহেই কেেি িাকি? অত িড় এিজি িকি িহিহছি েেি কস িথা আহেে িই কতা িে। তাে 
আিার ভেহিাি কত্রিািেিা। কঠিই কেহেহছি কিশ্চেই। এ আহেে কেহরাধােব। এেি কথহি োকড়টা 
কেহর ধারণ িহরই কেকে কিমি িাহগ আমাহি। 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  

 
কিরামে োও 
িেীপ োস 
 
সন্ধ্াি োও কে জতুগেৃ 
েেহির কথহি পািািার পহথ 
কিাি ঝণবার জি এমি সুহপে  
মুহছ কেে সি কতক্ত োে 
সন্ধ্াি োও কসই স্বাদুতার,  
কিরামে োও আজ। 
 
এোহি দ্রুত মহুছ োে কিোপট পকরকিত িাে ু
শ্বাস করাধ েহে আহস িদ্ধেোে তি ু
কিরন্ন ভাহিািাসা জন্তুর মতি কেুঁহট 
পার েহত িাে অিীি অিিািন্দা: 
জতুগৃে, কিরামে োও িতুি ভাোে,  
কভেহজর িতুি িণব গন্ধ্ স্বাহে কিাথাে 
কিাথাে িুিাে কিহমর অমরা িাসর  
পাোর কিহি কিাথাে  ুমাে েকুন্তিা 
আজ এই অহিিাে িহি োও। 



95 
 

 
কিরক্রন্দসী মহি অতীহতর  ুণ ঝহর 
পাোড় জহমহছ তাই কেকে েৃকি অিি 
িকতেত েহেহছ িকিষ্ণুতা -- সাথী কগহছ 
তুহি কিহত ছড়াহিা তিহিহেযর ভাগ  
কিিিি ভািিাসা মারহণর কোুঁজ িহর। 
 
অহিতি কিিাহস জমা কেৌপেীর োপ 
ক্রমান্বহে জহম ওঠা কিমঢ়ূ কিিাপ 
তাপ েহে পার েহত িাে আজ েেহির 
কেে কিন্দু সীমা। মহি েে আহরা লাকি  
ভহর কেহে এই পাত্র কভহে কেহত িাে কিউ  
কিউ আজ কমহত আহছ আজি কেিাে। 
 
শুধু তকুম িতযাোর অিকেি উপাে 
এই অহিিাে িহি োও পহথ কিাথাে কসই 
কিরামেী ঝণবার জি, কিপুিা কভেজ 
কে জতুগৃে আজ তুকম কিষ্ক্রমণ কেোও। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  

 
েেি 
রাহমশ্বর ভট্টািােব 
 
তুকম িথা িি জীিহির 
আকম মৃতযুর িথা িকি 
েকে িি সিকিছু কছহড় কেহত 
আকম িকি, িুম্বিকিি এুঁহি োও কিিুহি 
 
তুকম িহটর ঝুকরর িথা িি 
তুকম কোিাও ফিিতী িহৃের িথা 
কেভাহি িতজানু েহত েহি আগহির িাহছ 
কেভাহি িীরহি োুঁড়াহি রাকত্রর দুোহর 
কেভাহি সি আভরণ েহুি োুঁড়াহি সহতযর মুহোমুকে 
কেভাহি সি োুঁড়িাি জহড়া েহি কতামার িাতাহি 
 
তুকম েেহির িথা িি 
সি পাপ পহুড় োি েহে োি 
পুণয ো কিছ,ু সি পহুড় ছাই কোি 
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শুধু আগহি রাহো মৃগিাকভ 
িাুঁহের মাথাে কিছু কধাুঁোহট িৃকত 
এি মহুঠা ছাই কিহে কফহর োও িারীর িাহছ 
 
তুকম আমাহি মতৃুযিািীি িাথবিা কোিাও 
‘অহগ্ন, িে সুপথা রাহে অিান্’, কেহো 
জঠহরর গভীহর কিহজ উঠহছ জীিহির সংগীত 
তুকম িথা িি মৃতুযর, অকিরাম 
কোহের েপহথ কজহগ উঠহছ িকমকথউস 
তুকম িথা িি সততার, আর 
কিিুে িাুঁেহররা উঠহছ মগডাহি 
তুকম িথা িি স্বহের, স্পধবী েিুতীর 
জরােুর জাি কছুঁহড় উহড় োহি সি গাংকিি  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সূকিপত্র 
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িািকি গহোপাধযাহের দুকট িকিতা  
 

 
 

কিেণ্ণতা 
 
তুকম িন্ধ্ হরই থাহিা। 
কোিা িারান্দার িপিতা সিার েে িা। 
মগডাহির িাি শুধু োেয কিহি 
কিজবি দুপুর তাই োিোি, 
কিরঙা কিহিি মুের অন্ধ্িাহরর আিােহি। 
এইোহি স্পেব রাহো কিেণ্ণতা, 
কিকিড়  হর কতামাে কেহিা দুই কিাে 
এিটা মি আর েী বশ্বাহসর আেু 
 

 
িহেস 
 
কে িেহসর ভুি পাপ কছাুঁে িা, 
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কস িহেহস এিিার সহেবহেহত পথ োকরহেকছ 
িাকিবহে পা করহেকছ িা িুহঝই 
কিহিহিাঠার  হর েুুঁজহত কগকছ অন্ধ্িাহরর িাুঁকে 
 
আজ েেি ‘ভুি েি’ িহি োজাহরা পাপ 
কঢহি রাকে রকঙি িাুঁহি, সন্তপবহণ 
মহিও রাকে িা, িেহসর জকটিতাে পাপগহিাও 
ভুহির সারিয োকরহে কফহি।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা 
 

 
 
ছাোিািি ও মা 
িিযাণব্রত িক্রিতবী 
 
পাড় কভহঙ কেোহি িাুঁি কিহেহছ িেী 
কসোহিই কিহুিার  রিাকড়, সুেীিা কপকসর 
িাহছ কছাহটাহিিা এমি িত গল্প শুহিকছ,  
ছাোিািি িহি কে কিািটা করাজ 
কফকর িহর  ুহর কসও কিাহিাকেি আসি  
িথা িহিকি, কে িারহণ কিে স্তি 
উপিেেীিভাহি আর কিো েে িা। 
 
উপকিেহের পাতা কথহি উহঠ এহসহছি িকি, 
েকক্ত কেোহি ঝিহস ওহঠকি, আগি আর 
িী িহর জ্বিহি, এহুিার কটপ েহে 
তারা কিই, িাুঁেও কিই। 
 
আমরা কিপরীত কস্রাহত কভহস কিড়াি 
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িেীর মেু কফকরহে োও, কেমিৃন্ত 
ভাগ িহর কছন্ন েঞ্জিারা শুধু কিহিকছি 
আর গ্রাহমর িাকড়হত মা কজহগ িহসকছহিি সারারাত।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  
 

 
সমে 
িৃকত্তিাস িক্রিতবী 
 
১ 
এেি িাজ িম িথা কিকে, এই মন্ত্র িািু িহর কেহে 
অহপোে আকছ। িািা  রুহছ ধীহর  হুর োহচ্ছ িম্পাস 
আমার এেি কেিিেহির সমে, আকম িােেই িতুি রহঙর জামা পকর 
ভাো িেিাে কোগাহির, আজিাি েেহর এত রহঙর জামা! ওরাও 
িথাই িহি কিকে, িিহত িিহত আেেুে িহর আর কেোি রাহে িম্পাহসর কেহি 
আকম কসকরোহির কিািা েেবহির  মহতা িুুঁে, এেি কি তুকমও কভতহর কভতহর ‘এিিা িাুঁহিা 
কর’? 
 
২ 
আকম রাহত এিটু কিকে কেকে আমার ভাো িেহি োে 
এেি কগাপিীেতাই িহড়া অস্ত্র। েকে আমাহি কিউ কেহেও তহি 
স্বহে কেোর মহতা কেহে। রাত গভীর েহি কেকে  ুরন্ত িািার কেহি 
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তাকিহে আহছ িশ্বর পৃকথিী তাকিহে আহছ কেে সংেযার কেহি  
থামহিই ভাস্বর েহি। এহতা আহিা। গা-জ্বািাহিা আহিাে ভহর োহি মাঠ-মেোি 
সমে-হপাড়া গহন্ধ্ শ্বাসিন্ধ্ ো তকুম আহগ িেহিা কেেকি, ক্রমাগত রাকত্রিিবাে আকম এরিম 
কজহিকছ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  
 

 
 

কিেণ্ণ েরীহরর িাহছ 
মাধি িকণি 
 
কিেণ্ণ েরীহরর িাহছ শুহে আকছ িহুকেি।   
িহুেিীে অহভযহসর মহতা গকিহে কফিকছ কিহিহির কমকে-তাুঁত 
িাগহজর ভাুঁহজ শুিহিা পদ্মপাতার এিিিয সুর 
অিারণ কেুঁহট োে িাকিিার অকস্থর পাহে 
 
ক্লান্ত ডািা আিার কেি উহড় োহি কিাথাও 
কি ুবম কিিাকি পাতাকট িাহরিাহর িাতাসহি ডাহি 
অঘ্রাহণর কুড়াকি পহত্র দু’ছত্র জািািাম তাই 
মন্দ েরীহরর উচ্ছন্ন িাতাস ভারী ভারী মহি েে 
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পরিাস 
মাধি িকণি  
 
ফুহির করণু িাতাস ছুুঁহি পাকেহের থািার সুিৃকত 
মুেকরত িাকরকেি। অিন্ত আিহন্দর কিছু িাহটাোরা 
ছকড়হে পহড় গকরমার শুিহিা জকমহত। িহুকেি 
িািযতােীি কপিুরাহগর অতন্দ্র িযাকুিতা আিকৃত 
কেে গেি গভীহর। ছকুট পাে গুঁহড়া গুঁহড়া উপেমগকি 
কমৌসুকম ঝহড়র ডাি দুমহড়-মুিহড় এিসার, িিহির 
রো কভহঙ উহঠ আহস জািািার কুেি 
 
কেহির পরিাসী রাহতর কিোে কঝহড় কফহর আহস িারিার  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা 
  

 
 

িকিতাগচ্ছ 
কিমহিন্দ্র িক্রিতবী 
 
১ 
িাকড়হত কিাহিা গাছ কিই 
কে োত িাকড়হে আিাে ছুুঁহত পাহর 
তাই পাকে ও ফুহির জহন্য 
অহপোে থাহি কভার। 
 
২ 
মাথা তুহি োুঁড়াহি কি িল্ ? 
েন্ত্রণার মহতা কিহগ আহছ ছি। 
 
৩ 
োকরহে কগহি অহধবি জীিি 
করাপণ িহরা  ি োিিি।  
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৪ 
িেী েেি সহরাে িাজাে 
মাহছর সংসাহর তেি আিন্দ কেহল্লাি। 
 
৫ 
িাুঁথার স্পেব কি তুকম ভুহি কগছ েীত ? 
িেী কিন্তু কঢউ কেহে ভাসাহি অতীত। 
 
৬ 
কম হি আড়াি করহে কিহিহির আহিা 
কঠাুঁহট তুহি কিে সি েরহতর িাে 
ঐশ্বহেব মুহছ কফহি জীিহির িাহিা 
অিুত কজহগ আহছ শ্রীমকতকিিাস। 
 
৭ 
িথার িৃকি জহম েহেহছ পাথর 
িািি িহরহছা তুকম তাহি 
সংগীতমুের েহি িণবমািা কভার 
কেো েহি আগামী তিোহে। 
 
৮ 
জহির িাহছ িজ্জা ঢািহত কিই 
তাই জহি ডকুি জহি ভাকস। 
৯ 
করহগ কগহি সি পাতা উহড় োে 
আর োন্ত েহিই িসন্ত উৎসি। 
 
১০ 
েস্য েকে ভহুি োে মৃকত্তিার ঋণ 
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অেংিাহর কিিঃস্ব েে সংিীণব কুিীি। 
 
১১ 
ভুহি োওোর আহগ এিিার িরণ িহরা কেি 
রাকত্রর অন্ধ্িাহর তুকম িহড়া আপি কছহি আমার। 
 
১২ 
‘সিই জাকি’ মাহি আজ মৃতযু েি তার 
‘কেোর আহছ’ িিার মাহি জে পুিিবার। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  
 

 
 

িৃত্তসংকেতা 
কেিীপ োস 
 
এি 
িৃহত্তর কিহন্দ্র থাহি িিি সন্ত্রাস 
কিউ কিউ 
এর মহধয 
িিি উচ্ছ্বাস কেেহত পাে। 
কিউ কিউ 
িৃহত্তর মহধয 
কেেহত পাে িূহহ্যর জাগরণ। 
 
িৃত্ত 
েতেণ কিািািে কথহি েূহর 
ততেণ ভাহিা। 
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পাহড়র িাুঁধি  
কছন্ন েহিই 
তার উেুক্ত উল্লাস 
সিকিছু তছিছ িহর কেে। 
 
িৃত্ত 
েতেণ িৃত্ত 
কগাষ্ঠীর আধার, 
ততেণই ভাহিা। 
 
দুই 
জীিি মৃতুযহি কিহে পথ িিহত পাহর। 
তিু, 
িৃত্তহি িে। 
িৃহত্তর মহধয থাহি  
আহির োসি। 
িিৃত িেৃি 
আি িে, 
কেত ভাহিািাহস। 
 
মাকট কিন্তু আি িােকি, 
কিহেকছি কদ্বগণ ফসি। 
 
কতি 
তুমিু মাহঠর মহধয 
 ূকণবর পেপাহত 
িাহরা িাহরা করতিঃস্খিি েে। 
রাত জাগার ক্লাকন্ত 
িাহরা িাহরা সহ্য েেিা। 
তারা কেিাকিোর জহন্য 
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কিকপং কপি কোুঁহজ। 
 
আসহি  ুম িে। 
কিাহে জি কেহে 
এসমে কজহগ থািার মহধয 
কিউ কিউ কেহে  
েে। 
 
িার 
িিৃত িকতকিম্ব 
সি আেিা কেহত পাহর িা। 
িিৃত িকতচ্ছকি কেমি 
সি কিহে সমাি আহস িা। 
 
োরা কিে িািাে, 
আেিা োরা ততকর িহর, 
তারা কিউ আসি িাকরগর িে। 
 
িিৃত িাকরগহররা 
িহিই জহি ডুহিহছ। 
 
জি এতই অধীর, 
এত অিস্তুত ও অিচ্ছ, 
গাহছর ছাো আুঁিহতও 
তার োত কিুঁহপ োে। 
 
কস্থরতার 
এিং স্বচ্ছতার 
সাধিা োরা িরত 
তারা এেি 
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করাজ রাহত 
িাহরর িতবিীর িাহছ 
কভকেকরর মহতা 
োত কপহত োুঁড়াে। 
 
পাুঁি 
েেি েনূ্যতার কেহি তািাই 
কেকে এি অিস েিুকত 
 ড়া ভকতব জি কিহে 
 হরর কেহি োহচ্ছ। 
 
পূণব কেৌিি কেমি 
 ড়াহি িযে িহর, 
কপছহি পহড় থািা 
সৃকিপহথর িথা ভুহি োে, 
ওই েুিকতরও িেীর িথা মহি থাহি িা। 
 
েুিকত জাহি িা 
ওই  ড়া আসহি েূহন্যর িকতকিম্ব 
েহম্ভর কেে-ছহন্দ ভরা। 
 
ছে 
োরা িিৃত মে োে 
তারা েূন্য কিাতহির দুিঃে কিাহঝ িা। 
 
িী কে অসীম ক্লাকন্ত কিহে 
িাকি জীিি িাটাহত েে 
 
কিোর কতা এই এি কোে। 
ঋণগ্রস্ত ইকন্দ্রহের োতিা 
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তার মহি থাহি িা। 
 
সাত 
ঝুকরর সাফিয 
সিসমে 
গুঁকড়হি িযে িহর। 
কিিারা গুঁকড় কি ঝুকরর সহে পাহর! 
তার কতমি কিািিি িই, 
িিাহরর মানুে িই, 
কমকডোর কস্নে িই! 
 
গুঁকড় মাকটর গভীহর 
িান্না জমা িহর রাহে। 
 
মাকটও আিাে-োকেহণয 
সমস্ত আকুিতা িাকরকেহি ছকড়হে কেে।  
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  
 

 
 

সংক্রমণ 
িেণ িকণি 
 
অহিিহিই সকঠি কটঊি িহর উঠহত পাকর িা তকন্নিন্ধ্হি অহিি িাজ ো কিহজর িরার িথা িে 
তাও সমেসুহোগ মহতা কসহর কফিহত েে িেত উপরওোিার ধমি িপাহি কিো থাহি অিধাকরত 
কিংিা িাহরা অহগািহর আ-সারা কথহি কগহি কিহজর িাহছই োরাপ িাহগ, িযথাও সৃকি িহর 
অিসহরর  হর োকেত্ব িকতপািি িড় অন্য কজকিস, োে স্বীিাহর সােস েরিার ‘িী িরি, িী 
িরি’ িহর োত-পা গকটহে ঠুুঁহটা জগন্নাথ িহি থািহি িহি িা, কিহজর অেমতার িের কেহে 
মাহঝমাহঝ কিহজই িমহি ওকঠ, অন্য অহিিহিই কেকে মুেূহতব ওসি টুসকি কমহর কঝহড় কফহি ঝাড়া 
োত-পা, ‘কতামার িেস কিি কে েে িা কোি আমার িাইিকটি’ জাতীে িটুি গাহির সুর সহজাহর 
ভাুঁজহত ভাুঁজহত আিহন্দ গা ভাসাি সারা েরীর জহুড় িরফ-গিা জহির মহতা টুপটাপ ঝরহত থাহি 
উইি-উইি কসিুহেোি োওোে ভাসহত থাহি মো ব আতহরর মহতা উইি-উইি কসিুহেোহির 
জ্বিজ্বহি কসৌরভ িাহছ কথহি আিার-কিিার সি কটর পাওো োে েূর কথহিও কেেহত ভীেণ ভাহিা 
িাহগ িাহি িহি সংক্রমণ!    
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িকিতা  
 

 
 

কিািাজ 
িতুযে কেি 
 
িৃকিছাপ িুহি কিহগ আহছ তার 
িেবাপে েরীহর ও িুহি 
কতকতহরর ভীত ডািা স্নাে ুও সকন্ধ্হত কোহি 
কসািাকি দুিঃহেরা সি কেিা িহর 
োহতর আঙুহি 
 
কেেরণ িৃেপহত্র, কেেরণ অনুগত  াহস 
েকরণ দুপরু জুহড় কেজহির ছাো তাহি ছুুঁহি 
 ুমন্ত মাকটও কজহগ ওহঠ 
িহুব্রীকে অকিন্দয উল্লাহস 
 
কপাোকত কমহের েি কেিাচ্ছহি তাহি 



116 
 

রাত েকে এহি কেে ভাহিা 
িেহত্রর আমন্ত্রহণ িাুঁে েকে োে স্বেংিহর 
োন্ত েীক র জহি িুহমা োহি 
কজাছিার আহিা 
 
কস আহিা কমহে োহি 
শুশ্রূোর দুই োহত তার 
কোহের সমস্ত ভাো, কক্রাহধর সমস্ত িারু 
িারু ভ্রাকন্ত, তরি গরি অন্ধ্িার 
সি কেে, তার োহত মকুক্ত পাএ আজ 
েীরণ-কিরণহরো উিাকসত িীজতিা 
জীিহির িতিু কিািাজ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা  
 

 
 

রাইমেি ১ 
অহোিািন্দ রােিধবি 
 
রাত কপাোহিই জমজমাট েহে উঠহি 
মথুরার পাইিাকর োট েহদ্দর িযাপারীর কেৌড়ঝাুঁহপ 
অথি কতামার িূপুর এেহিা শুকি িাই 
 
 াহট কডকঙ কিহে আকম তারা গিকছ এিািী 
িেহমর ডাি কথহি রাতপাকে কেহচ্ছ কিারা কেস 
িহড় িহিহছ কিরন্তর তমাহির পাতা, অিাথ িাতাস 
িাুঁে কেহি কেে ডুি কেগহন্তর কোকির আুঁধাহর 
অথি িই, কতামার েরীহরর েকরণাকভ গন্ধ্ 
কেকে, েমুিার িঞ্চি িাহিাসাপ কভহঙ কভহঙ 
িুমু কেহে োহচ্ছ আমার িৃষ্ণহিৌহিার েরীর 
স্পেবসুহে িাুঁপহছ কস। আকম িাুঁপকছ সকেস্বভাহি 
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অথি কিাহিা ছাোহি িিহত পাকর িা --- এ তকুমই 
 
এোহি এহিই কগাপিািাহের িািকি ছাকপহে 
এিটা িণ্ঠ েঠাৎ েহে োে কপিগাি 
আকম তাহি কিহি কিহে িিহত পাকর 
আমার জহন্য কতামার আিেবি ইোরা 
 
আকম জাকি রাই মথরুার িাজার কতামার 
অকভসার-ছুহতা কিপণহির সহে কেৌিতার পণযসংস্কৃকত  
োহটর পথ েকধভাণ্ড কিহে তুকম আসহি শ্রীমতী  
উজাি গাহঙর উহোম িাইোর িাহছ 
কসই স্বহেই আকম োুঁড় কিহে োুঁকড়হে িৃন্দািিী সাহরং 
অথি এেহিা শুকিকি কতামার সাংহিকতি িিগাি। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র  
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িকিতা 
 

 
 
কেেীপযমাি িকিহের কিরুহত্তকজত ঊোপাি 
িকুি রাে 
 
কভেজ-িকিরাই কিকে িটিাে িাতাকি কিিুর ধনুিকপঠ, অপকরণত োহতর আঙুি 
ধারণ িহরহছ ভাগযরত্ন, কফরৎ-োহম উহড় আসহছ িতুরভাুঁহজ িকন্ি-িকিতা, এিকট 
িেত্রিীজ েব্দ েেহতা এহসহছ কিড়াহত, পেুিকির অথবথিকতি িিহের 
েব্দরূপ তার এিার পহে সম্ভি কছহিা িা, পহিট েূন্য িণেেূন্য 
িােুতাকড়ত এিজি জাতিকি তেহিা অিন্ত েুুঁহজ িহিহছ পাোহণর েুধা, 
িী িারণ েরণাথবী ধাতুরূহপ, কিিিাে কিিঃস্ব িকির অজস্র কছেপহথ িে 
রাো, িী এমি তজকিিিীিা শুধু পাগহির ‘কপহে কগকছ’ সাধিা ছাড়া। 
 
তৃণহভাজী কগারুহি আমাহের েথােকক্ত কসাোহগ সেহত্ন ি’কর তকুি েকরে ভগিাহির 
দুগ্ধিতীরূপ, রুেুস্তহি কঠাুঁট কিমকজ্জত করহেও কভকেকর মাহি িহিকছ পাপীেসী, 
পীকড়তহি উহচ্ছে ি’কর িাকগহেকছ িকুি ফহুির মামিািাি, ওহোিঃ তিথি  
িকিহের পশুোসপাতাহি  কেহেকছ িিরু জাকসব গাই, জাজ্বিযমাহির অনুভূকত কিহিকছ 
সস্তােহর, কিরাকমে কেহিাহের িাপড় িাহি কেকে আকমোেী পুরুহোত্তহমর িউ 
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িেংসার েহুর গিা কিহট কিহেকছ অনুজিকতম িকিসত্তাকটর, েীতিািীি িকিসহম্মিি 
িহি আসহছ িহি আসহছ কভহি িকিহি কেহেই িাকগহেকছ সম্পােিীেেদু্ধ – গহড়র 
িারিাকরর োত উহঠ আসহছ পরুস্কার কিতরহণ, আমাহের তসকিি িকি কেিাির 
আজ এহসহছ কিকডজিােহর উজ্জ্বি িকতম --- িাুঁধািকপর িতুবি উদ্ াটহি েুহি পড়হছ 
অপুি োিান্ন িকিতা 
 
িকিতার কিহে িকিহের োকসর োম কিকে কিৎিার ছাড়া িকমিারা আজ 
হৃেহের ভাুঁজ কোহি িা --- মাংোেী কিতহি সিবগ্রাসী জাম্বুিাহিরাই এেি 
গজেুহদ্ধর িকিতা পহড় পুরস্কৃত েে, 
 
এর পাহেই, অেূহর টাোহর আগি কজ্বহি োত কসুঁহি ি’জি আত্মভুে রক্ত জাি কেহচ্ছ, 
ওরা জাহি, ভাহিা ি’করই জাহি সিাহি উহঠই কিহজহের গ সাফ িরা ছাড়া পুরস্কার কিই  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সকূিপত্র 
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সোিন্দ কসংহের কতিকট িকিতা 
 

 
 

করৌে-রাহত্র 
 
কপহট কিই োিাপাকি, তিুও ছুহট িহি 
                মুহে কিহরাে কফিাপুঞ্জ 
কপহঠ পহড় িািুি, কিহট পহড় রক্ত 
ছড়াহিা থাহি কগামতীর েহত্তাসি ইকিে 
শুধু কোিা োে তে-হুহল্লাড় উল্লাস 
শুধু কেো োে িাঠ-ফাটা করাদ্দুর 
 
রাকত্তহর রাস্তাগকি েী ব কথহি েী বতর েে 
কেে েহেও আর েে িা কেে 
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কসম্বকিি 
 
 
কসাজা িে কসাজা িে, সিকিছুই কসাজা িে 
 
সাত সমুে কতর িেী পার েহে এিাম 
োহি কিহে কেিা িকর তাহি কিহেই ভে  
 
 

 কড় 
 
 
িাকি কিই, িাুঁটা কিই; আহছ এিঝাুঁি কসািাকি মুে 
োওো কেহি কোহি, সূেব উঠহি জ্বহি 
িেহিা কেহস ওহঠ, িেহিা করহগ ওহঠ 
 
ঝহড়র মাহঝ কগহে ওহঠ গাি  
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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অনুগল্প  
 

 
 

গকল্ল 
সোিন্দ কসংে 
  
গকল্ল কছি এিটা কছহির িাম। এিসহে িাথকমি স্কুহির ছাত্র কছিাম আমরা। গকল্ল আমাহের এি 
ক্লাস ওপহর পড়ত। ওর েরীহরর িি কেি আমাহের িাহছ োকতর মত মহি েত। েঠাৎ এহস কস 
আমাহের কঠহি সকরহে িহি কেত। কেহত কেহত দু আঙুি কেহে আমাহের এিটা-দুহটা পাঞ্চ ছুুঁহড় 
কেত িােসমেই। েঠাৎ এহস আমাহের িইগকি এহিাহমহিা িহর িহি কেত। তাহত এিিার কতা 
আকম করহগ ওর ওপর ঝাুঁকপহে পহড়কছিাম। কিছুেণ ফাুঁড়াফাুঁকড়র পর গকল্ল আমাহি কিৎ িহর কফহি 
আমার ওপর িহড় িহসকছি। গকল্লর িকত সিারই রাগ কছি।   
এিকেি আমরা িে িরিাম গকল্ল িহেিকেি ধহর স্কুহি আসহছ িা। কোুঁজেির কিহে জািা কগি 
গকল্লর িিণ্ড জ্বর। অিে সাতকেি পর ওর জ্বর িহম কগহি ও আিার স্কুহি এহিা। এিার কিন্তু কস 
েুি িুপিাপ, িারুর সহেই কস আর ঝগড়াই িরহছ িা।  
আমার সেপাঠী িিীর আমার িাহি িাহি িিহি, আকম জাকি গকল্ল কিি িুপিাপ। ওর েরীহর এেি 
েকক্ত কিই। েুি দুিবি েহে কগহছ জ্বহর ভুহগ। এেি তুই ওহি োরাহত পারকি।  
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আমার কিােটা েুকেহত িি িি িহর ঊঠি। িিিাম, কঠি আহছ, আজ কিইজাহরর সমে আকম ওর 
সহে িড়ি।  
কিইজাহরর  ন্টা িাজহি আকম আর িিীর কেৌহড় এহস গকল্লহি ধহর িিিাম, আমার সহে িড়কি 
এেি?  
উত্তর িা কেহে গকল্ল িহি োকচ্ছি। আকম ওর রাস্তা আটহি ওর গিাটাহি এিোহত পযাুঁকিহে এিটা 
িযাং কমহর ওহি মাকটহত কফহি কেিাম। তারপর দু’পা কেহে তার কিামহর এমি এিটা পযাুঁি কেিাম 
ও িুপিাপ পহড় রইি কিছুেণ। তারপর িাতর িহণ্ঠ িিি, কছহড় কে ভাই। আকম েুি দুিবি এেি। 
আকম তি ুছাড়িাম িা। ও অসোে েকৃি কিহে কিহে রইি। িঝুিাম, কিিােোে পড়হি সিাই কিমি 
অসোে েে। কিউ কিউ তেি আিার মজা কিাহট।   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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িকিতা 
 

 
 

করহেি মাকেে  
তুকি ভট্টািােব 
 
ছাহের িাকিবহে ঝহুি থািা একস  
জািিা িন্ধ্  হর েীত েীত ভাি  
িারান্দাে ঝিুন্ত টহি অকিবড কুুঁিহড় আহছ – 
এরিমই এি িাকড় কথহি কিসার কুিাহরর কসকট শুহি 
আমারও আজ কসকট কেহত ইহচ্ছ েি   
দু আঙুি মহুের িাহছ কিহি িাতাস ফহস্ক োে। 
কসকট কেওো? কসই িহিিার মান্ধ্াতার েুহগ কসহিমা েহি 
কসকট কেত সামহির কসট কথহি িারা কেি... িহেিটা কসকি আধুকি 
উহড় কেত িচ্চহির গা ক ুঁহে – কগাকিন্দার থাই কথহি কেহল্লাহির িকরিা... 
 
এ িাকড় েহথি আধুকিি, কছমছাম, মাহপ মাপ  
মাইহক্রাওহেহভর কঢউ কস্থর েহি কফকিে িাজার-এর কুহু  
কসকট কেওোর মত কিহিল্লাপিা কিই এ তল্লাহট 
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িিিহি িাহিা রাস্তা জুহড় এি র জ্বিন্ত িাকফি কসগন্যাি  
োওো কথহি িািবি শুহে কিহত েহি – কিহত েহি অিীি  াম   
এমি সমহে িাটিীেতা এহস োে 
কমাহড়র মাথাে োুঁড়াে দু োত েুহি  
কেভাহি এিটু কপছহি কেহি িোমৎ কথহি এহস োুঁড়াহতি োেরুে 
তার িুহির ওপর ঝুুঁহি কেত আমার িাটহির েি 
রাতিািা কপুঁিার মত কিাে েুহি কেহিও তারা গিতাম।  
 
এ এি িাকড়র েৃে কছি 
অথি েৃে কথহি িারিার িহি োই অন্য কিাথাও 
এই ভুিভুিাইোে  ুহর আমার মাথার কভতহর পাি োে – 
পাি কেহত থাহি সমস্ত কসহিমযাকটি কথওকরর িাইহরর ো কিছু 
িাকসরুকদ্দি োহি কিমািমু অস্বীিার িহরহছি 
োিািা ও কিতার অন্তেবহে এই েেৃরা কিই  
ওম পরুীর িকঠি ও ভািহিেেীি মহুের এিকটও করো িা কিুঁহপই 
আমাহি িযে িহরহছ  
তিুও আকম পুহি ইেকটউহটর িাহছ এহস োুঁকড়হেকছ 
িাি কপহত করহেকছ পাুঁকিহির গাহে 
 
কসই িাকড়টা কিমি কেেহত কছি এেি আর মহি কিই 
একসর জি পহড়কছি গাহে, োমী গাকড়র িাি কথহি কিউ আমাহি কেহেও কি  
ও িাকড়টা িাুঁিি িী মরি, আমার কিছুই োে আহস িা 
িযাপটহপর এিকসকডহত মুে কেহে কিই মাহঝমাহঝ  
কডস্কটহপ করহেি মাকেে, ক্লাি কে ফতুিি –  
মুকুট পহর িহস আহছ।  
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ততমুর োহির দুকট িকিতা  
 

 

েুর  
 

িত অসম্ভি েুর মানুহের োহত  
কে েেি পাহর িাকিহে কেে  
কিহট োে ভাহিািাসা সম্পিব ইকতোস  
 
এি এিকট কিকচ্ছন্ন জাোজ েূহরর কুোোে  
োকরহে কেহত থাহি অথিা েূহন্যর গহ্বহর িহিে িহর  
িল্পিার সমুহে িীিমাছ িাফাে, অসম্ভি কিজ্ঞ িীিমাছ  
গভীর কস্রাহতর সংহিত কেহত কেহত োকরহে োে  
 
কিেিার েইহের মহতা কম  আশ্বাহসর িেত্রহের কঢহি কিে  
এিফাকি সরু আহিাও এপহথ পহড িা  
অথি ক্লাকন্তেীি েকরহণর মুে িজে িজে ধহর  াস োে  
এই মাহঠ  
কসািাকি কেহির কেহে জাির িাহট  
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কিশ্রাহম  ুকমহে কিে  
কিকিত্র িিো আুঁিা েরীহর তার উচ্ছি কঢউহয়র আভাস  
 
সন্ধ্যার মন্ত্র কেে েহি আিার কিহজর মুে কেকে  
ইহচ্ছরা সুিণবা িাকিিার মহতা িাহছ এহস োুঁড়াে  
অসম্ভি েুর োহত একগহে আহস ক ার আততায়ী  
িসন্নতা কিহট কিহট িাপ িাপ রহক্ত ভাসাে জাগরণ  
 
 

 
েম্পকত 
 

এিটা কিাহিা অহিিা িান্তর  
কসইোহি এিটা কছাট্ট িাহের কোিাহি  
িাহঠর কিহঞ্চ িহস িা োকচ্ছ  
অেূহর সমুে তীহর ক াডা িরহছ  
আর  ুডীকটও আহছ আহধা সন্ধ্যা মাো  
 
এিকট মসৃণ িারী িাহের কোিাি িািাে  
পুরুে গ্রেকট তার অন্য গ্রহের কেহি কগহছ  
 
আমরা সিকিত : আকম ও িাতাস  
আর আমার উেেু ধারণাগকি  
 
েেি কিছুই িিার কিই  
কিাথাও োিার কিই  
তেিই মহি মহি িহি োই িারীকটর িাহছ  
িা োই সারারাত, কজহগ থাকি, িকিতা কিকে  
অনুভূকতর োতাে  
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কিিল্প কসািার িাুঁে, িািছাকি েুহি কেে  
েহব্দর িকতমার গাহে িুম ুকেহে  
ভাঙা সমহের তীহর োত কিহড় ডাহি  
অসম্ভি কসই  ুডীকটর মহতা  
আকম তার পাহে পাহে ক াডা েহে ছুকট  
িাহির ঔরহস কেি কিোহিা দুকট কিরি েম্পকত  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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তপি কেিিাহথর িারকট িকিতা 
 

 
 

আমাহের িেভযাস 
 
আমাহের িেভযাহসর তাকিিা ততকর িহর 
েে কছুঁহড় কফকি, িে কগুঁহড় কফকি কিংিা ভাকসহে কেই 
কিংিা িুকিহে রাকে কগাপিতম কঠাুঁহট 
ইউিযাকিপটাহসর ঝহরা পাতার মহতা  
 
জাকিিা িহি িুকঝিা িকি, এগহিাও আেহত িেভযাস 
আমাহের অট্টোহস কগাধকূিপাকে ডহর ডহর উহড় োে 
কেহো আিাে ধুহে কেহচ্ছ পাপ-পকৃথিীহত গেীি কুোো 
কঢহি কঢহি 
এি এি জােগার অকভজ্ঞতা এহিি জােগাে িহি কিড়াই 
গাহছর মহতা কতা আর কমৌি েহত পাকর িা 
আমিিীর এইসি িৃে-হমৌিতা ভাহিা 
কিিি িহশ্ন িহশ্ন জজবকরত িরা িাউহি 



131 
 

এও আমাহের িেভযাহসর এিকট 
 
কেহো পাপ কধাে আিাে অিুঝ কিহোহরর মহতা 
পৃকথিীর গেীি িৃকি কঢহি কঢহি 
 
 

িততি 
 
কেহত েহি িাুঁহপ আমার মাতাি পািি 
ভহে িা ভাহিািাসাে জাকি িা 
কিশ্চুপ থাকি কিহটাি িস্টািকজো 
িূপুর পাহে ওই  হর োও েকে 
 
গহি গহি রাকে িৃেতহি িের, আর কিছু িে 
কফহর কফহর উপুড় িহর রাো আমাহের িততিীে মুেূতব 
আসহি কতামাহিই ভুিভাি ধহর রাকে 
 
 
 

িঞ্জুস 
 
কেকে কি িািহরর িােোিানুি আেিহিৌেি 
অমানুে েেহতা তাই 
িাহছ োই গন্ধ্ পাই 
োুঁহসর গিা শুকি 
কেহেতু োুঁহসরা আমার িািযিন্ধ্ ু
 
কফকরহে িাও কেো সুেগহিা কতামাহের 
অথব িে, মাংহসর িাকভ িে, উপহভাগও িে 
আুঁিহড় থািহিা – কেহরািামেীি ভািিাসা িঞু্জস িুহি 
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কগাত্রেীি অিাি আহিার মহতা  
 
 
 

গ্রামীণ অসদ্ কিম্ব 
 
কতামাহি কিহে অসংেযিার স্বে ভাঙিাম স্বে গড়িাম 
রাকত্রর েতাে উল্কাপাতহি সিবস্বসাথী িহর তেিও তকুম োুঁকড়হে 
রাকত্র মাকপ আকম 
তাহর েমা িহর োও; রাকত্রর ওজি িইহত কে অেম অপারগ 
রং আমাহি পূণব িেীই িহর োও 
িেীর সাহথই কভহসই োই 
িাহিা করোপাত আিাহের িৃত্তপৃষ্ঠা ভহর োি 
আকঙিাে আজীিি িতীোে থাহিা কসৌকেি অকিবহডর মহতা 
একেি ওকেি কিকছন্ন  ুহর কফহর আকম 
পকরতযক্ত স্বে কিহে পকরতযক্ত ধ্বংসস্তূহপর কেহি 
 
আমাহের অসদ্ কিম্ব আমাহের িযে িহর কিদ্রুপ িহর 
েহিা তহি আমাহের এই অসদ্ কিহম্বর িেস? 
আজীিি রাকত্র কমহপও আমাহের অশ্রুপাহতর মহতা 
েকক্ত ও ভহরর অকিিাকেতার মহতা ো েেেীি অফরুাি 
আমরা কিিি জড় পাুঁজর, েহে োই 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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সকমত কভৌকমহির দুকট িকিতা 
 

 
 

কম  
 
কতামার কিাহের িকত পিহির মত 
উহঠাহি কিহম আহস কপাোকত-শ্রািণ 
 
আিাহের হৃেহে জহম থািা 
কেে কম মািাগহিা 
তুমিু িাি েহে 
কিহম আহস 
আমার উহঠাি-হিাহি। 
 
এভাহিই 
েহে ওহঠা তুকম 
এি কিরািার কিরে 
আমার োপি ক হর... 
 
 



134 
 

িাম িা জািা এি কমহের জহন্য 
 
আমার এই অিুতভাহি কিুঁহি থািার রেস্যটা িী— 
তুকম জাি অিাকমিা ? 
 
শুভ িরহফর কঢউ-এর মহতা 
এিরাম সরিতার কিাে আুঁিহত কিহেকছ 
িাক্সিকন্দ উটপাকের োুঁিার কভতর। 
 
কিাহঝকি কিাহিা ঝহড়র রাত 
কিংিা 
কেহির ধূকিঝড়। কিাহঝাকি তকুিও। 
 
িীভাহি কেি ঝাপসা েহে কগহেকছি কিাে 
ওই ঝড় আর ধহুিামাো আরকেহত! 
 
তিুও 
এহি কফহর আিার 
 
এিিুি েতাোমাো কিেিা ছাড়া 
িীই িা আহছ আমার, কতামার কেিার ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

কিিন্ধ্  
 

 
 

সাকেহতয েে ও জহের িযকক্তগত কিেম 
িকুি রাে 
 
অহিহি মহি িহরি, সাকেহতয জিগহণরর সুে-দুিঃে িড়াই েে জে-পরাজে সুন্দর-অসুন্দর সমস্ত 
িীকতর অংে-গৃেীত পকরিে কেি। এহত কিেি কেমি, জিগণও উপিতৃ েহিি। 
োিব কিােহিোরর এিকট উকক্ত “ইকতমহধযই অহিি িছর েহে কগি, কভক্তর উহগা আর আমাহের 
সহে কিই। কসই সমহের িথা আমার মহি পহড় েেি কভহড়র মহধয তাুঁর মুেকটই সিহিহে কিকে 
িজহর পড়ত; এিং উৎসহির েট্টহগাহি িা কিজবিতার তিিঃেহব্দয তাুঁহি িােেই কেহে িহুিার কিহজহি 
িশ্ন িহরকছ, এই অপরূপ কিন্তু েিাজিি রুকি কিহে িীভাহি কতকি িাহজর িহঠার িহোজিীেতার 
সহে কিড়াহিা ও স্বোি ু‘করহভকর’-কি কমিাহত পাহরি? এই িাহ্য তিেমযকট স্বাভাকিিভাহি েি – 
এিকট স্বকিেকন্ত্রত জীিি ও আকত্মি োহঢবযর ফি োর জহন্য কতকি িিহত িিহতই িাজ িরহত 
পাহরি, িা িিা োে কে, কিিি িাজ িরহত িরহতই কতকি িিহত পাহরি, সূেবাহিাহি, জিতার 
কভহড়, িিার আশ্রেস্থিগকিহত ও ধুকিধূসর পাঠাগাহর োড়-িাুঁপাহিা োওোর মহধয সিবত্র োন্ত ও 
ধযািমগ্ন কভক্তর উহগার ভািকট কছি কেি কতকি সিবোই িকেিঃিিৃকতহি িিহছি, ‘আমার কিাহের 
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মহধয ভাহিা িহর ঢুহি োও োহত কতামাে আকম মহি রােহত পাকর’।(নারােণ নুকখাপার্োে, োিব 
কিােহিোহরর গেয”। 
অপূিব িথা, আমরা এর আহগ এমি গেয শুকিকি কে, ‘আমার কিাহের মহধয ভাহিা িহর ঢুহি োও 
োহত কতামাে আকম মহি রােহত পাকর’। আটে র্টদ সদখকযই না –পাই, আমার েকে কিাে কথহিও 
অন্ধ্ত্ব, অন্তশ্চেুর িশ্নই ওহঠ িা; পেবহিেহণর িথম েতব স্থাি-িাি-পাত্রহভহে কিহেেহণর িকুদ্ধর 
পাত্রকট; এিং কিন্তিহিতিার সহে িকুদ্ধ ও মিহির সংকমশ্রহণ কসই পাত্রকট পূণব িরা। পাত্র ফুহটা 
থািহি, এহতা কেজুরগাহছর মাথাে রহসর রগ িুহঝ িাুঁহের পাতিা ছুকর ঢুকিহে িিকসভকতব রস 
আোে িরা। কিান্ কিািা িািা িিকস কঝািাহি! সারারাত কিন্দু কিন্দু রস জহম িিকসপকূতব েে; 
‘আমার কিাহের মহধয ভাহিা িহর ঢহুি োও োহত আকম কতামাে মহি রােহত পাকর’ – িাকঙ্ক্ষত 
িস্তুকট কপহেও শুধু অন্তশ্চেুর কিিিােতার (িিকস ফুহটা) িারহণ রস সংগ্রহে িযথব েই। তেি 
কিাহের সামহির  টিা ঐকতোকসি েহিও তার শুধু কিিৃকত থাহি, মিস্তাকিি ভারসাময থাহিিা িহি 
কস সাকেতয অসাড়, স্থাি-িাি-পাত্রহভহে কসসি কিিেণতােীি।  
এিধরহির অনুচ্চাকরত অিড় মহিাভকে থাহি কেোহি, কসসি সাকেতয িাহরা আহেে ও কিহেবেক্রহম 
সৃকি েে িা; অিিরত েে কজহিও। সুতরাং, েকেষ্ণু সমাহজর কিত্রপট আুঁিা মাহিই সাকেতয িে, 
সাকেহতয িল্পিািকতভার আহোজি কেোহি  াটকত, কসইসি কিেহির িাজ কিহজর সৃকিিহমব কিহজর 
িকতভার কিিাে  টাহিা। কফাহটাগ্রাফ েতই উন্নত কোি, কস কপাহিবট িে, কপাহিবট েহি কভতহরর 
মানুেকটর গপ্ত পকরিে, কসই মানুেকটর মুোিেহির সমস্ত করোর অকভিযকক্ত েহি এিই সহে কেল্পীর 
িকতভার কিিােিমব। সাকেতয এ িাজকট িহর এিং কিে পারেকেবতার সহে িহর িহিই কেল্পীর 
তুকিকট কিেহির িিম-কিিঃসৃত ভকক্তভকেকট। 
িিহমর ভকক্তভকেকট কেেুি, িল্পিািকতভার কিেি ভকক্ত কেহে কিহে। িাগহজর উপর কিেি কতি 
আঙুহি কিিি রং কোোইিমব িেবণ সি িহর োহচ্ছি; তার আপােমস্তি তিতন্য তেি িিহমর মুে 
কেহে ছুুঁহে োহচ্ছ; এটার িামও স্বাথবপরতা। িীরিম স্বাথবপরতা? কে স্বাথবপরতা পরাথবপরতাে অকিরাম 
কিহোকজত েতেণ িা এিজি গভবিতী তাুঁর সন্তাি িসি িা িহর। গভবিতী মকেিা সন্তািধারণ 
সমেিাহি, তাুঁর কিহজর মুহের োিার সন্তাহির োিাহরর অংেগেৃীতা, কতকি শুভিুকদ্ধ ও কিতিার 
রহসর মাধযহম তাুঁর কপহটর ভুিহি আহিাকিত িজে ধহর রাহেি; এটাই স্বাথবপরতা ো পরাথবপরতাে 
সন্তাি িসহির মুকক্ত িাে।  
কিেি কসরিম। সিটা কসরিম িা-েহিও তুিিা অতুিিীে। ো কিকে মিূযিাি তা অমূিয অথবাৎ 
কিািও পাকথবি সম্পকত্ত কেহে তাহি কিিা োে িা; মানুহের জীিি এতই মূিযমে কে, তাহি কপহে 
তারও কে এিকট জীিি-েরীর আহছ, কসও কে োেয িাে, সূক্ষ্ম কিাধেকক্তর কিকিমহে আরও কিকেেূর 
িাুঁিহত িাে; কসই জীিহির েেহরাধ িরারও সামকেি কিিা থাহি িকতভাধর কিেহির। জীিিহি 
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িাথিবা িহর জািা োে িা, োে িহু িযিোহর। এই কিিতবি কিেহির মকস্তহষ্ক কিিি ততকর কিতিার 
মাধযহম; আর কসই কিেি িা কিহে িাুঁিহত পেবন্ত িাইহিি িা; সৎ কিেহির জীিহি  মৃতযুর িন্ড-
সইকট কতকি কিহজ িহরি িা; কিাহি অথবাৎ পাঠি-পাকঠিারাই তাুঁহি জাকিহে োে, ‘তুকম আহরা 
কিহো, আর আমাহের ভািিার জগহতর িেীপকটর সিহত েহে কিুঁহি থাহিা’। এ স্বোকবর সলখক র 
জীিিী েুি িম পড়া োে জীিহি। তাুঁরা েতটা কেহেি, তার কিহে অহিি িম কিহেি; অহিি 
সংেম অহিি অনুধযাহির ফহি েকে এিকট িকিতা েে, তহি তার মূিয অমূিয; তাহি কিিহত কগহি 
সমেহি পার িহর অথবাৎ কসই িকির সমেহি অকতক্রম িহরই কিিহত েে।  
িথাটা এরিম, সতযেিা িকি কিােহিোর ো িিহিি, ‘আমার কিাহের মহধয ভাহিা িহর ঢহুি 
োও োহত আকম কতামাে মহি রােহত পাকর’। সযেদ্রিা  টব িীবনানন্দ দাশক ও যাাঁর সেে 
অটযক্রে  কর আেরা র্রকয টশকখটছ, কিন্তু স্বীিার িকরিা অহিিাহিি িকিরাই। কেিান্ধ্ িকিরাই 
এটা িহর; অন্ধ্িাহর কিিার মহতা কপুঁিার আুঁকে কিই আমাহের অহিি িকিহের। ধ্বংহস উোে 
পৃকথিীর কিছু অমানুেহের ‘সুপরামহেব’ আমাহের কেিানুকেি-োপি। এর কিহে দুভবাগয আর িী? 
সাকেতযপাহঠ আমাহের কেংস্রতা িহম, মানুহের পেধ্বকিহত কিিি সংগকঠত েে; এটা েিু েূহরর 
আো িে, এহিিাহর সকন্নিহট তার আহোজি িিহছ। কিািও িকম্পউটারই মানুহের কিাধ-মকস্তষ্ক-
অন্তিঃিরহণর কিহে িহড়া িে, মোি কতা িেই। সন্ত্রাস োহের অস্ত্র, েে তাহের কিকে; এিকট কিাহধর 
সাুঁহিা, মািকিি িড়িী সাুঁহিাও জহের পথ েুহি কেে মানুহের। তাই সাকেতযহি কে সাধিা মহি 
িহর তার েেহরাহধর েমতাহিকে, জীিিজহের িকিষ্ঠ িকতমূকতব তাুঁরই থািা উকিৎ, এিং মানুহের 
ততকর সভযতার ভাুঁড়াহর।  
সৎ কিোর ওজি এত কিকে কে, িল্পিািকতভাধর ছাড়া কিাহের কভতর িহিে িহর মহির পেবা 
িাড়াহিা দুিবহির পহে িেহিাই সম্ভি িে। মি কে েকক্ত, তা এিকট কিোর পহরই মহি েে, এিং 
মহি েহত িাধয। কিো এিকট েকক্ত, কিাধেকক্ত। 
কিশ্চেই হ্যাুঁ, কিো এিকট েকক্ত, তার িাম কিাধেকক্ত। আকম কিহিা কিহজহি কিেি িা িকি িহি 
গিব অনুভি িরি, েেি এিকট িািয ততকরর আহগই কিহজহি কুকিবে কেহে কফিিাম! পা ছুুঁহে িহস 
আকছ এমি মানুহের োহের কপাোহি ও কিাহধ সন্ত্রাহসর রক্ত কিহগ আহছ; োত ধহর িহস আকছ 
এমি মানুহের োহের তিকরতা সমাজ ও রাষ্ট্রহি ধ্বংহসর পহথ কিহে োহচ্ছ --- কসসি মানুহের 
মিতুকির জহন্য আমার কিাি কিো েহত পাহরিা; েকে েে তা কিেহির িে, োিাহির মৃতযু কেহসহি 
কিকিত েে।  
কিেি জীিি গহিবর িে, কগৌরহির। গহিব অেংিার কিজ্ঞবাহির অেংিার; কগৌরি জহের পহথ মানুেহি 
টাহি, আপামর মানুহের কস্রাতহি। িা িুঝুি সাকেতয সিহি; োরা কিাহধ কিাহঝ, কিাঝাহি তারা। 
সমহিত কিাহে িইহের পষৃ্ঠা কিউ পহড় িা, এিজি পহড় েেজি কোহি। আিৃকত্ত এভাহিই এহসহছ। 
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েহের মৃতযু জহের পেহেহপ সুকিকশ্চত েওো িাই। িকি ো কজহি কিহজর িকিত্ব কথহি িকিতা 
কিহেি, আিৃকত্তিার কস িকিতাই কিাহধর কথহি কিাদ্ধাহের পড়াি – কসটাই কেল্পিৃকত। কেল্পিৃকতহত 
িৃতীমাি েওো িা-অকব্দ িকিতা আিৃকত্তর আহগ িকিতাপাঠই কিকে কিকে েওো উকিত। তারপর 
এিকেি মানুহের মজকিহে আসা িহোজি। কিাকধমািরা িুঝুি িকিতা িী কজকিস। 
েুহরর িুহি েে কটর পাে কপুঁপহড়। তাই কস কিকিবহে োুঁহট। োহের জীিি ধারাহিা েুহরর িুি 
কেহে িহি, তাহের মেু ও হৃেে সিবেণ কজািাকির মহতা জ্বহি। আমার এই িক্তিযকট িকিতার 
মহতাই কোিাে। কে েহব্দাচ্চারহণ কেল্প েুুঁহজ তার িি েুহরর িহুি োুঁটার মহতাই। িারণ তার 
িাহছ িকিতার েহব্দাচ্চারণ মাহি গহিবর কিেে িে, কগৌরহির। আমরা সাধারণ মানুে েেি কিাি 
িাহজ িৃকতত্ব অজবি িকর, কগৌরি িাসা িাুঁহধ। ওই তাহি ধহরই পরিতবী েেহরাধ িহর কগৌরহির 
পহথ োুঁকট। 
কিেি তারাই েে িা োহের মি সংিীণব। কিন্তু িা-কিুঁহি কিোর কিহে মরাই ভাহিা --- এরিম 
কিাি কিেি েে িা। সিবকেিভুি োরা, তারা সংেম িাহি িহি জাহি। েহব্দর পর েব্দ িকসহে 
কেসি িাহিয সাকেতয েে, তা ছাুঁিকি কেহে কছুঁহি তুিহি েকে কেো োে কে, কসসি গুঁহড়া মেিার 
মহতা িজবিীে অংে, তােহি আমার পকরশ্রমহিই িযথব িহি অপমাি িরা উকিত িে; িারণ 
েীিম্মন্যতা, সংিীণবতার ঊহধ্বব কিুঁহি থািার িাম জীিিোপি। মেৎ কিেিহি এ িথাকট ভািহতই 
েে। সমাজ ও রাষ্ট্রিযিস্থার কভতহরই পিিেীিতা রো িহর িহি কিছু মানুে এিং তাহের কভতর 
েমতাধহরর সংেযাও িম িে, োরা িচ্ছহন্ন আমাহের িাজ ও রাষ্ট্রিযিস্থা পকরিািিা িহর িহিহছি, 
তাহের িথাে কিেহির েৃকিভকে পাোহি কিি! 
মানুহের পহে মনুষ্যহত্বর পহেই সাকেতয, কিন্তু গণসাকেতয িিহত কিছুই কিই। সাকেতয গণতা কেহে 
কিাঝাহিা োহি িা; সমাহজর েে ও জে দুহটাই সাকেহতযর কিেে েহত পাহর, তিু িিা োহি িা 
সাকেতয সিবস্তহরর আপামর জিসাধারহণর কিাঝার কজকিস। 
কিেহির কিিার েে তার কিোসাকেহতয। কিিার কি িরহি? এেি কিিারহিরও কিিার িরা িহোজি। 
এিজি সমাহিািি েুি সম্মািীে িযকক্ত। তাুঁর রুকিমািতা সিবগ্রাহ্য েহি এটাও আো িরা োে িা। 
আিার কিেি ও তাুঁর কিো সমাহিািিার ঊহদ্বব, এসিও েঠিারী মহিাভাি। এও কঠি, কিেি 
সমাহিািহির ভহে তাুঁর কিো িইকট পুিিবার কিেহিি িা। ট ন্তু যা সকেও স ানও সলখ  টনকিক  
ঈশ্বর োকবন না। সলখ  র্খন টনকিই সৃটির সিাে  িকে র্ান, তেি আত্মসমাহিািিাই তাহি 
সমৃদ্ধ িহর এিং পরিতবী কিোকটর সমে স্বাভাকিি িারহণই সমাহিািিহি তাুঁর মহি পড়হি। 
এই সংেমই কিেিহি িহড়া িহর কতাহি, োকেত্বেীি মানুহের এই িল্পিািকতভার সৃকিই িহু 
অগ্রগামী কিেহির জে কেহত সেম, --- তাুঁর জীিিীপাঠ ও তাুঁর কিোর মধয কেহে।     
                         সূকিপত্র 
 



139 
 

িকিতা 
 

 
 

গগি মযাপ কথহি 
কসৌকভি িহন্দযাপাধযাে 
  
কিহিহির মাফিার কিহম আহস েীহতর গেীি জেহি 
েিুে পাতার কিছািাে  মু কভহে আকম উহঠ িকস 
েূহরর পাোড় ছাকড়হে, আহরা েূহর 
কিাথাও আকেিাসী গ্রাহম কিহজ ওহঠ মযাকজি-মােি 
সহন্ধ্র িােহর মাোর আগি জ্বাহিা তুকম 
আকম েূর কথহি িাঠ এহি জহড়া িকর আহরা 
সারারাত আগি কপাোই, আর কসুঁহি কি েীতাতব েরীর 
িরািহর িাুঁে ওহঠ পুরহিা িিহির মত 
জেহি তুকম কপাহড়া, আকম পুকড়, পুহড় আকম িাহিা েহে োই 
কমহ  কমহ  কভহস োে িহিিার মহুো-অঞ্চি 
কসই কম  কতামার ফ্ল্যাহটর জািিাে কপৌুঁছহি 
রমণক্লান্ত তুকম িযাপটহপ েুুঁহজ িাও োরাহিা ভূহগাি - 
গগি মযাপ কথহি কপাড়া আকম োত কিহড় উকঠ। 
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িকিতা  
 

 
 

স্বাধীিতা 
আশুহতাে রািা  
 
অসৎ ও ধান্দািাজ মানুহের কভড 
আমাহের িতুকেবহি। 
আহের কগাছাহিা সাে েহি  
কসইসি অিৃতজ্ঞ মানুেহি 
কফর কেো োয় অন্যকেহি।  
 
আমরা সিাই আজও কিািা পািকিি। 
ঠিকছ অহিি তিু সকতয কি কেেকছ ?  
 
কিাহভ িাহভ আগ্রাসহি  
দুরন্ত দুিবার কিহগ িিমাি 
জকটি েকিি িে  
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দুিৃবত্তায়ি জাতীয় জীিহি।  
 
কিতযিতুহির রূহপ আর ভাহি 
এত কিকে জায়মাি 
স্পন্দমাি থাহি ভাহিািাসা  
সমগ্র জীিিজুহড 
সুেোকন্ত স্বকস্ততৃকপ্ত 
পকরপূণব কিছইু কেয় িা।   
 
আত্মীয়স্বজি আর অন্যাহন্যর িকত  
সমেেবী কিরহপে কোি সতযধমব। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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সুকজত রঞ্জি োহের কতিকট িকিতা 
 

 
 

সিাি 
 
অন্ধ্িার! অন্ধ্িার! গভীর অন্ধ্িার…… 
মাহঝ মাহঝ ইহচ্ছ িহর 
পুকড়হে কফকি ওসি পাণ্ডুকিকপ 
কভহঙ কফকি িান্নার ছকি আুঁিা তুকিিিম সি 
 
ফুিগকি ভাকসহে কেই 
কভহস োি কগ কেোহি েকুে 
ঊের িাকিতহট মুহছ োি সতিব পাহের কিি  
 
কফকরহে কিই 
ছকড়হে কছকটহে কেো আেমাকি রহঙর কমাে, 
কিরুপাে মৃত মুেহূতবর সেব্দ িান্নাগহিা 
িারণ 
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কেিোরু ছাোে এেি গাঢ় অন্ধ্িার! 
োরা সহে কছহিা েৃকিসীমাে আুঁিা 
এিান্ত আপি মুে – কফহর োে অন্ধ্িাহর 
                       মহুছ তসকরফ… 
 
তি,ু পদ্মপাতাে েঙ্খিূণব কিআিরু কিািাজ 
কফকরহে আহি কিাে 
তাকিহে কেকে িরহজ সিাি, পাুঁকিি টপহি সূহেবােে 
এি মহুঠা আহিার কেোকি কেিা পিূাকি কেগন্ত  
আর, োপান্ত োঙহির সেব্দ অট্টোকস! 
 
িকতশ্রুকতর মুে কতািা আরক্ত িথম ফটি। 
  
 
 

িকি, ভািিাসা কভহে কিহোিা 
 
িাজুি সমহের  ন্টা, িাজিু এিাহমবর িাটা অকব্দ 
মকস্তহষ্কর কগাপি সাকিবহট এেি রক্ত কমােণ 
এহিাহমহিা কিাহধ িাগামেীি ইচ্ছা-অকিচ্ছা 
োও িা, িিহত োও িা …… িিুি! 
অথি আন্তকরি জীিি কথহি এিটা কসাচ্চার িকতিন্ধ্িিঃ 
িকি, এোহি থাহমা, আর িা --- িরং িহিা, কফহর িল্ এিা এিা 
কিিঃসেতার িহে --- কিহমর পকিত্রতা আহছ 
আহছ ভািিাসার পকরপূণব আস্বাে 
েূন্যতার কিাহে িা-িাওোর উল্লাস। 
 
কিািকেি ভািিাসা কভহে কিহো িা 
িাহরা িাহছ িা সিুজ আিােী ……কিাহিা রহঙর িাহছও িা 
কিাহিা কিেসীর িাহছও িা! 
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ওরা কতামার িাওোর ভাো জািহি িা 
জীিি কিাহধর অহিি অহিি েূহর --- ওরা কফকেিাগাহির পশ্চাহত 
ঐসি ডািিাংহিাহত থাহি ওরা  
সংরকেত পৃকথিীর কিভৃত িহে রকঙি কসাোহগ ডহুি 
 
িকি, ওহের সমাহজ তুকম মানুে িও কফহর এহসা কফহর এহসা 
কিিঃসে অরহণয, কিশ্চুপ ছাোর কিহি 
আজ েহত েতিেব আহগ শুক্লপূকণবমা রাহত 
কে মাকটহত ‘কসাকফো’-র িির সকজহে কছহিা 
কে মাকটহত ‘মিাকম’-কি কিতাে তুহিহছা তুকম  
কস মাকটর কিিবাি কিহমর ডাি কোি, কোি িকি… 
িকি, ভািিাসা কভহে কিহো িা  
 
 

অনুরণি 
 
েব্দতরেগহিা িকতধ্বকিেীি ক্রমাগত কিস্তাহর 
োকরহে োে েূর েরূ --- িহুেূর কিসীম কেগহন্ত 
কিাহিািাি কিউ তার পাে কি সারা! 
কিছু কিছু তরে আহছ – ধ্বকি তার িার িার 
কফহর আহস আমার কিাহধ, আমার িৃকতর কমিাহর 
আমার কিিকৃতর অন্ধ্িাহর িার িার কজ্বহি কেে  
   তিতহন্যর িােকত্রি মেু! 
উত্তাি কজাোর িািহির িিসাটব িকতধ্বকিমে 
মকস্তহষ্ক কিগত কতি েেহির আিকতবত তরে-সমেু 
আমার কিাহে কেো, িাহি কোিা, িহুঝ ওঠা সি! 
আকম জাকিিা কিমি আকছ ? 
শুধু জাকি এিটা অকিকচ্ছন্ন সমহের রাজত্ব কিহে আকম আকছ 
আর আহছ এিটা স্বিকিত িকতধ্বকি, মোজাগকতি মজকিে  
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তপি োেগহপ্তর পাুঁিকট িকিতা 
 

 
 

স্বগহতাকক্ত 
 
তুকম কিাি কোে ির কি, 
িামিাে কোে কিই কিাি। 
ফুিহিও কেহেকছ 
ভ্রমহরর সাহথ 
পরাগ কমিাহত 
কমহত আহছ। 
 
আকম আজ অন্ধ্িার 
িাহিার গভীহর 
েুুঁহজ কপহেকছ এি 
আহিার সন্ধ্াি। 
কে আহিা মহুঠাে িহর 
সিি কিকমি 
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েুুঁহজ কিহেকছি – পথ। 
কসই পথ তৃষ্ণাে কিকেত। 
 
 

 
সংসেীে 
 
কমহেকট িিি, “আকম কছহি” 
অমকি সংসহে তা 
সেেব ধ্বকি কভাহট পাে েহে কগি। 
 
কস িিি, ‘ক াড়া আহিা”। 
অমকি সকেস ও িারােণী কসিা 
িাতাহর িাতাহর কিহম এি, 
কতকি এহিি ক াড়াে িহড় 
টগিগ টগিগ িহর 
 
এটা তার িাহপর িাকড় 
সুতরাং কিহজর িাকড় 
অতএি ‘মুহড়া োহিা’ 
কতকি মুহড়া োি 
 
কিিাহিা োহড় সমাজতন্ত্র 
ঝিহস ওহঠ। 
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মারীি 
 
কস এেহিা কেিা িহর ছুুঁহে োে িকি িািী াস 
স্বচ্ছ েীক বিার জহি তার ছাো 
কস এেি মদৃুমন্দ িহি আহস 
অনুপম সিজু িাগাহি 
ফুিগকি গন্ধ্ কঢহি আোে আকুি 
 
কিস্তৃত কেগন্ত জুহড় মাোিী েকরণ 
কেিা িহর মানুহের হৃেহের গভীর িহেহে 
এিকেি কেশু কছি আজ কিে িাদুসনুদুস 
সুমসৃণ গ্রীিা কতাহি িাি পাহত 
িথা কছি শুহি োহি 
িযথাতরু মানুহের আসি েির 
 
মাোিী েকরণ শুধু কেিা িহর সাতাে িছর। 
 
িতকেি িাকি আর ? 
কে মারীি িতকেি আর! 
 
স্বণবরূপ কছহড় োও কিহে িাও আসি িাোর 
িস্তুরীর স্বে কেে িাহি তীব্র গন্ধ্হির ঘ্রাণ 
সূপবিে িযথব আজ 
 
আকেগহন্ত িস্তুকতর গাি। 
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কতকি 
 
কতকি উহঠ োুঁড়াহিি মাইহক্রাহফাি কিহে 
মাইহক্রাহফাহি গিা তা৬র কোহি ভাি 
িাোদুর োুঁর সহরাে-উৎসহি 
তাুঁর আুঁহতি পাঞ্জাকি উপহছ 
িণ্ঠা কেো োে 
 
কতকি িান্দীপাঠ িরহিিিঃ 
ি কিেযা সেীতাত্ পরা 
 
কতকি িকি 
ভেিা ও কগািাপ কিহে িারিার 
এিং এিাকেেহমন্ট কিহরাধী িহি িাম আহছ 
 
পােিেীহপর আহিাে মাদুকি 
িড় জ্বি জ্বি। 
 
 
 

িীিিণ্ঠ 
 
সমিাি কেহেহছ েন্ত্রণা আহরা কেি 
েন্ত্রণাে ফাটহছ কিৌকেি 
কিে োহিা তীব্র কসুঁহিা কিে 
অকিরাম পযান্থাহরর কেস 
িুত স্বহর িীিিণ্ঠ ইথাহর িরুণ েহে িাহজ 
 
িারপাহে তীব্র িীি কিে 
িীি কিে অিুত িািসা 
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সমিাি কুহট কুহট োে 
কিসহগবর ভাো 
িীিিণ্ঠ মাথা কতাহি তি ু
পাো ঝাপটাে 
ফ্ল্যাসিযাহি স্বে শুধু কেহে 
স্বহে োে তাহজর িূড়াে 
 
কভতহর গমহর মহর স্বর 
িীিিণ্ঠ অধবমৃত 
িীিিণ্ঠ অধবিারীশ্বর 
 
িিিকুণ্ডি ঐ করহে কেি 
আেত কিোি কেে কমহি কেি 
 
কতর োহিা তীব্র কসুঁহিা কিে 
িীিিণ্ঠ িস্তুত ঈশ্বর।।    
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ছড়া  
 

 
 

তপি োেগপ্ত 
 
এি 
কেেহি শুধু মােি োওোও 
িিীি িিীণ সুদ্ধ 
কগাপি  হর ভােণ ঝাহড়ি 
এ িাহির এি িুদ্ধ! 
 
দুই 
কেটিার কতা কিই এহেহে 
আহছ সমাজতন্ত্র 
কগযাহেিল্ স তাই িযােযা িহর 
েুহি োসিতন্ত্র 
 
কতি 
কেেিাসী োে িা 
কজাহট িহর েরতাি 
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মহের কপহগ পােরা ওহড় 
মকন্ত্র িাজাে িরতাি 
 
িার 
জিতার েুধা কমহট েহুদ্ধ 
অতএি কতি কতি েুদ্ধ! 
মুহে কিহে কিস্তৃত োস্য 
আিাহে কছাহড়ি িাণী িদু্ধ!! 
 
পাুঁি 
কতাহিা তাি 
গাও গাি 
োও িাণ 
আহুকত। 
িোহির 
িুহি কিহি  
েি কেে 
মারুকত। 
 
ছে 
আপকি মাকস েন্ত্ররাকি 
আমরা েড়েন্ত্রী 
সমাজতন্ত্র িািার িাহপ 
কছুঁহড় োহচ্ছ তন্ত্রী 
জকমোর আর কিই এহেহে 
আহছি োজার কজাতোর 
রক্ত কোোর কজাুঁি েহেহছ 
তাহের সাহথ কপাত্ োর। 
 
সাত 
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িাকঠ গযাস গকি কেহে 
িহি এি িদৃ্ধ 
ভুোহের িাহছ সি 
কিপাতহি কসদ্ধ! 
 
আট 
িীহসর তেন্য? 
িীহসর তেন্য? 
ভারহতর িুি জুহড় 
ভারতীে তসন্য।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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মুক্তগেয  
 

 
 

ডাইহিাসহরর কডমিঃ এি সম্পােহির জিািিকন্দ 
তপি োেগপ্ত  
 
িোত কিজিিৃষ্ণ কিৌধুরী এিং সকিিিষৃ্ণ কেিিমবহির কস্নেকসগ্ধ অিৃকত্রম উৎসাে, শ্রহদ্ধে কিমিো 
(শ্রী কিমি কিৌধুরী) – কেকি এেিও কেহিাি তরুহণর সাকেতয িহিিাহি অিহুরােগহম কিরিস উৎসাে 
েুকগহে োি; অকিিোর (সাংিাকেি অকিি ভট্টািােব) “সমািার” পকত্রিা অকফস, কেোহি 
সাকেকতযিহের এিটা মজকিে গহড় উহঠকছি, স্বপি কসিগহপ্তর সাকেতয কিষ্ঠা, িিযাণব্রত িক্রিতবীর 
ধনুহির কছিার মত িকিতার িাইি, িেীপ কিৌধুরীর করক্ হিস েব্দািিী – োহটর েেহি এই রাহজয 
এিটা িিাহের েন্ত্রণার কিচ্ছুরণ সৃকি িহরকছি। ভারহতর িাহন্ত অথবথিকতি সংিট, শ্রকমি, ছাত্র, 
েুিি, িমবিারীহের মহধয এি কিহস্ফুারহণর িাতািরণ সৃকি িহরকছি রাজপহথ েঢ়ৃমুকষ্ঠ কমকছি। 
কমকছহি পাুঁজর িাুঁপকছি, এিটা িতিু সূহেবর অভুযেহের অহপোে মানুে কেি গিকছি, োর িভাি 
কথহি আমরাও মুক্ত কছিাম িা, মুক্ত থািহতও িাইও কি। 
ঊিসত্তর-সত্তহর আমাহের  হরর িাহছ েেি এিটা মুকক্তেুহদ্ধর সংগ্রাম িিকছি এমকি সমহে আমরা 
িহেিজি িন্ধ্ু কমহি সাকেতয পকত্রিা িিাহের উহেযাগ কিই। িথম সংেযার সম্পােিীেহত কিো 
আহছ – ‘োি’ আমাহের কিন্তাধারা িিাহের িােি…কত্রপুরার অতীত ও িতবমািহি সারা ভারহতর 
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িুকদ্ধজীিী সম্প্রোহের িাহছ তুহি ধরা এর উহদ্দে। আমরা উচ্চাহের সাকেতয সৃকিহত িোসী েি”। 
সাকেহতযর উহদ্দে, আধুকিিতার সংজ্ঞা ইতযাকে কিহে অন্যহের সহে আমাহের এিটা পাথবিয 
অিেই কছি। আমরা তেি িুহঝকছিাম তথািকথত আধুকিিতা এহসহছ “িুহজবাো কডিাহডে” 
কথহি। আমাহের মহি েহেকছি এিং ো এেহিা কিশ্বাস িকর পকশ্চমা সভযতার সংিট অিৃকত্রম 
কেোহি, তৎিািীি আমাহের এংরী-োংরীরা সম্পূণব িিি। োেমুক্ত িান্দকিি কিিাকসতার কিরুহদ্ধ 
আমরা িকতিাে িহরকছিাম। কিহেকছিাম “কত্রপরুাে ইকতমহধযই কিকিো সাকেতয ও অকত কিশুদ্ধ 
িান্দকিি কিিাকসতার মািকসিতাে আক্রান্ত সাকেতয কেল্পরুকির মৃকত্তিািেবণ শুরু েহে কগহছ। ‘োি’ 
কস রিম িহিিাে কিশ্বাসী িে। পকরিার, সমাজ ও কশ্রণীর িাহছ সামাকজি মানুহের কে রিম িতবিয 
রহেহছ আমাহের সাকেতযােেবও কসই রিম সামাকজি িতবিয সহে অকভন্ন। ‘োহির’ উহদ্দে 
িিারধকমবতা ও কিশুদ্ধ সাকেহতযর পথ পকরোর িহর জীিি সংিগ্ন সাকেহতযর িকত পাঠিহি সজাগ 
রাো। োহটর েেহির কেেকেহি পকত্রিা িিাহের কেহত্র উোর রাজানুকূিয (কিজ্ঞাপি) কছি। তাই 
পকত্রিা িিাে িরহত কগহে আমরা  ভীেণ কিাি আকথবি িাহপর মুহে পকড়কি। কিন্তু আমরা “রাজার 
এুঁহটা” েহত িাইকি। িা এরিম িরার িহিিাও েুি এিটা িেয িকরকি। আমাহের পকত্রিা িিাহে 
োরা স্বতিঃস্ফুূতবভাহি একগহে এহসকছহিি, িািাভাহি সাোেয িহরকছহিি, তাহের িহেিজহির িথা 
অিেই উহল্লে িরহত েে। এরা েহিি ডিঃ কসরাজউকদ্দি আেহমে, শ্রী িমি রােহিৌধরুী, শ্রী 
কগাপাি কে, শ্রী ঋহতি িক্রিতবী, শ্রী দুিাি ক াে, শ্রী অনুপ ভট্টািােব এিং িোত ভীষ্মহেি ভট্টািােব। 
‘োি’-এর কে কিোগকি কসসমে েহথি আহিাড়ি সৃকি িহরকছি কসগকি েি –‘েুকধত িংে ও 
তার িািয েেবি’ (ডিঃ কসরাজউকদ্দি আেহমে), ‘স্বহে তি কুিিক্ষ্মী’ (মািস কেিিমবি), ‘সমীহরর 
িকতদ্বেী’ (কিশ্বকজৎ কিৌধুরী)। আেরাই সবার্িে টত্রপুরার  টব সাটিটযে কের কিহে িথম আহিািিা 
িহরকছিাম। ঐ পেবাহে িকি সকিিিষৃ্ণ কেিিমবি, িকি পীেূে রাউত এিং গল্পিার কিমি কিৌধুরীর 
সাকেতয কিহে আহিািিা েহেকছি।  
আমাহের পকত্রিাে িিাকেত েী ব রিিা “িুহজবাো রিীন্দ্রিাথ ও অন্যান্য িসে” (ডিঃ কসরাজউকদ্দি 
আেহমে) েহথি আহিাড়ি তুহিকছি। টলটিল েোগাটিন প্র াশক  র্ারা বোকঙর ছাযার েয স্বল্পাে ু
ও সােটে  বকল আত্মশ্লা া অনুেব  করন, আকম কস েহির িই। িকতকট সংেযাই কতা – এি িা 
এিাকধি কোিিা কিি – সততার ফসি। কসগকি ‘িাইট কুইহির’ মত েেত ভা স্বল্পােু, কিন্তু 
িৃকত ভার িহর কেে। আহগই উহল্লে িহরকছ পকত্রিা িিাহের কেহত্র আকথবি সমস্যা কিহেে কছি 
িা। কছি ভাি কিো ও কিেহির কিষ্ঠা ও সততার অভাি। এিং তাই িহিিা সহিও সম্পূণব উহেযাগ 
এহির ওপর িহতব কগহেকছি। এিজি উৎসােী সাকেকতযি (!) কিহজর কিো িিাহের সাহথ সাহথ 
িুপহস োকচ্ছহিি। দু’িকপ পকত্রিা কিকক্রর উহেযাগও আন্তকরিভাহি কিি কি। আমরা িুহঝকছিাম 
পাঠি, কিেি ও সম্পােহির কমকিত িোসই উত্তরহণর এিমাত্র পথ। আমরা িহিকছিাম এিং 
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অিেই েতাো কথহি – আজ কত্রপরুার পত্রপকত্রিা সাকেতয ও সংস্কৃকতর জগহত কে িিি কজাোর 
এহসহছ তার কেহি কিািপু েৃকিহত তাকিহে আকছ। ‘োি’-এর মৃতযু েহি এ কজাোর রুদ্ধ েহি িা। 
োি, জ্বািা, ব্রততী, কপৌণমী, সমিাি, িািকি, দুযকত, উকেতী, িিাগত, কজািািী, অিাি, িাি, 
কত্রভুজ, উত্তর, িথা – ইতযাকে পকত্রিাগকির সিিকটই উন্নতমাহির িে এিং কেেপেবন্ত কে সিগকিই 
কটহি থািহি িা কসিথা সতয। কিন্তু এিথা িিহত পাকর কে এহের মহধয কথহি অন্তত িহেিকট 
রুকিসম্পন্ন িাগজ অিেই কিুঁহি থািহি, োহের মহধয জে কিহিি িৃকত সাকেকতযহিরা আমরা 
সম্পােিরা েুগপৎ েন্ত্রণা ও পকরতৃকপ্তর আো কিহে কসই কেি গিকছ…”  
োহির েৃকিভকে িিাহের সাহথ সাহথ িশ্ন আহস োি কি “অসূোমুক্ত” কছি? সাকেহতযর গহিেি 
এ িহশ্নর উত্তর কেহিি। ‘োি’-এর এিজি পাঠি কিহেকছহিি – “এই অনুেীিি ও কিষ্ঠার সমে 
ওরা কিি কিহজহি ‘িড় কগািাম’ ভাহিি। ‘কেে’-এর পাতাে ঐকতহ্যহিমী েেি িামপন্থী িাগহজ 
সামযিােী সাহজি অথিা তেহিশ্বহরর িাহছ কেেজ্বািা িযক্ত িহরি তেি িকরত্রেীহির সংজ্ঞা েুুঁহজ 
পাওো োে। এই েকতির কেিাে মানুহের উত্তরণ েে িা। ওরা ডাস্টকিহি িহি োে। আমরা দুিঃে 
িেি িকর”।  
তারপর সমে িহে োে কিাধেে আপি কিেহম। কত্রপুরার িুি জুহড়  াতহির কমকছি শুধু। 
সংজ্ঞােীিতার মাহঝ শুহে থাহি িুকদ্ধজীিী কুকুহরর মত। কমকছহি কমহের কেিা েতবিাি রাজপুরুে 
োতছাকি কেে, ভগীরথ িহি শুধু ‘িািাও িািাও’। 
তাই এিকেি োি-ও আপিা কথহিই “কিিহেি” মুক্ত েহে োে। এরজন্য অহিহিই দুিঃে কিাধ 
িহরি। আমাহি “োি” সম্পহিব জািহত িাইহি িকি – ডাইহিাসহরর কডম।        
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আই এস িাঙজহমর িারকট অনুগল্প 
(মূি মকণপুকর কথহি অনুিােিঃ সোিন্দ কসংে)  
 

 
 

িতবিী 
 
িাি-গাহির এি কিরাট অনুষ্ঠাহি িীফ কগস্ট কছহিি অহিৌিাি।ু কস অনুষ্ঠাহি িাি-গাহির িিািারহের 
িেকস্ত কগহে এি জ্বািামেী ভােণ রাহেি কতকি। জাকত এিং কেহের অন্যতম সম্পে িহি 
িিািারহের উহল্লে িহরি। 
কসই অনুষ্ঠাহি অহিৌিািরু সেী কছহিি তার কগকন্ন এিং কছাট কমহে। িািার জ্বািামেী ভােণ শুহি 
অনুষ্ঠাি কেহে িাকড় কফরার পর কছাট কমহেকট িািাহি িিি কে কসও িাি কেেহত আগ্রেী। শুহি 
অহিৌিািু েিু করহগ কমহেহি িিহিি, কছিঃ কতামার মত আপার ক্লাহসর কমহেরা িী িাি কেহে?  
 
 

োত্রী  
 
েরজাটা আহস্ত েুহি কিকরহে এহিা। িাইহর অমািস্যার অন্ধ্িার রাত। নুংিাি ধীহর ধীহর সামহি 
এহগাহত িাগহিা। তার জীিহির কিাহিা মহিািাসিাই কতা আর পূণব েি িা, তাই কস মৃতযুর জহন্য 
আজ িস্তুত। কেহত কেহত তার জীিহির িাওো-পাওো সুে-দুিঃহের িথা এহির পর এি মহি 
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পড়হত থাহি। এইসি কিন্তা িরহত িরহত এিসমে মৃতযুর িথা ভুহি োে কস। কসই সমে েঠাৎ 
অন্ধ্িাহর কোুঁিট োে, কিহি উপুড় েহে পহড় োে। উঠহত কগহে আপি মহি িহি ওহঠ, ইস, এেুকি 
মারা োকচ্ছিাম; িড় কিুঁহি কগকছ। 
 
 

কিকধ িাম  
 
একেহি কিহজর েহির সরিারটা পহড় োে োে অিস্থা; ওকেহি িাকড়হত তার িাপটার অসুে কেহির 
পর কেি কেি কিহড়ই িহিহছ। কস ভাহি, িাপটা মরহি কেি সরিার কভহঙ োিার আহগই মরুি। 
েমতা থািহত, সেীসাথী থািহত এমি েহি েিু ভাহিা েে।  
কিন্তু তার িপািটাই োরাপ। সরিাহরর পতি েে। তকল্পতল্পা গকছহে কসও সহর পহড়। কতিকেি 
পর তার িািাও মারা োে। মৃত িাপটার ওপর ভীেণ অেুকে কস। িিহত থাহি, এি মাস আহগ 
মারা কেহত পারহি িা? তােহি সরিাহর থািহতই শ্রাদ্ধ-োকন্ত সি িুহি কেহতা।  
 
 
 

সংগ্রাম  
 
কভাহরর আহিা ফুহট ওঠা মাত্র কস কেৌহড় িাসস্টযাহণ্ড িহি এহসকছি। তারপর কিাহিা িাস কেো 
মাত্র কেৌহড় কস িাহস ওঠার কিিা িরকছি। কিন্তু অন্য কিাহিরা “এই কছহি, সহর ো। তইু ঊঠহতই 
পারকিিা” িহি তাহি কঠহি সকরহে কেহে কিহজহের িস্তা-পুুঁটকি সে িাহস উহঠ পড়কছি। কিহজহের 
মািপত্র কিহে উঠহিও কিাহিা িযিসােীই তাহি িাহস উঠহত কেকচ্ছি িা। তার মািপত্রগকিহি 
সিাই আটহি কেকচ্ছি।  
কেহির কেহে িযথব েহে কস িস্তা-পুুঁটকি মাথাে িাকড় কফহর আহস। কিছািাে অসুস্থ কতাকম্বকিকি িাতরাহত 
িাতরাহত কছহির কিেণ্ণ মুেটাহি কেহে সি িঝুহত পাহর। ও আহগই িুহঝকছি ওরিম েহি তাই 
তার েে িছহরর কছহিহি কস কেহত অহিি মািা িহরকছি। কিন্তু গতিাি কথহি অভকু্ত কছহি 
মাহের িথা অগ্রাহ্য িহর েেহরর কেহি রওিা েহেকছি।  
িুকিহে কিাহের জি কমাহছ কতাকম্বকিকি। িুকিহে কছহিও কিাহের জি কমাহছ। 
িযাপারটা কিন্তু দুজহিই দুজিহি িে িহর; কিন্তু এমি ভাি িহর কেি কিউ িাউহি কেহেকি।     
                                      সূকিপত্র 
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র ু তিোংহথহমর দুকট িকিতা  
(মূি মকণপুকর কথহি অনুিােিঃ সোিন্দ কসংে)  
 

 
 

িাজার 
 
ঠাসা মানুহের দুেবান্ত কভড়  
পাহের ওপর পা মাড়াহিা ছাপ 
কিৎিার 
িিািকি 
এইসি কছাট িাজাহরর মানুেগহিা   
 
এোহিই কিকক্র েে আমাহেকর হৃেে 
মূিয কেহে কিহি কিই,  
মূিয এি কেে – ো মৃত।  
পরপর...... 
কিহক্রতা িহতা, কক্রতা িহতা  
এই িাজাহর।   
 
মগব কিংিা রহক্ত ঢািা পথ কথহিই িাজাহরর পণয  
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তারপর  
কক্রতার সমাগম কিহক্রতার সমাগম 
স্থািেীি সমেেীি েহে কিুঁহি থাহি 
এই িাজাহর  
জীিহন্তর মহৃতর েিনুকড় েহে  
 
 
 
 
 

আকম ো িাই 
 
ঐ েকড়টা 
আমাহি কটহি কটহি কিহে োে 
কেহি রাহত্র িহতািার 
করাহে এিং িৃকিহত 
এেি 
আমার ফুকরহে আসা শ্বাস 
িাতরাে কিান্ কস োসপাতাহি  
 
আকম 
জাকিিা এেি আমারই কিন্তাহিাধ, 
আমার জগতটা কি  
এি স্বহের গকি   
অতীত কিংিা ভকিষ্যৎ  
এেি আকম  
ধীহর ধীহর উঠহত িাই 
আমার এই েেযা কছহড় 
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এেি িুহঝ কগকছ 
আমার অতীত কিন্তাহিাধ 
আর িতবমাহি   
িীহসর তফাৎ  
সি কেহে োই,  
কেি স্বগব এিং পাতাি 
 
মৃতযু কতা এিকেিই 
আজ তাই কিকেকি কিাহিা িকিতা 
িুহঝ কগকছ 
আ াত আর আগহির উত্তাপ 
 
এেি 
আকম িাই 
আমার কছাট্ট জগহত িহস 
কিকরকিকিহত 
আিাহরা কিকে এি িকিতা  
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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আহিািিা 
 

 
িই ও পত্রপকত্রিা 
 
এিং পৃথ্বীে 
(ত্রহোেে িেব, আকশ্বি ১৪২৩ সংেযা) 
সম্পাকেিািঃ পুষ্প সাুঁতরা 
িােবািেিঃ  
আটহিকড়ো, োুঁকড়ঝামা, পূিব কমকেিীপুর,  
পকশ্চম িে, কপি-৭২১১৫২ 
 
‘এিং পৃথ্বীে’ েি কছাটিড় সিার পকত্রিা। এগাহরাকট মূিযিাি িিহন্ধ্ ভরপুর। তার মহধয েেকট 
িিন্ধ্ িারীহের কিহেই কিো, কেমি – স্ত্রী কেো ও িারী জাগরণ এিকট অনুভািিা (অকসত েত্ত), 
সেীহতর মচু্ছবিাে মকেিা গীকতিার ও সুরিার (ডা সুেেবি রাে), সুকিত্রা কমত্রিঃ জীিহির আহরি িাম 
িড়াই (ড গীকতিা পণ্ডা), িািযভূকমহত িকি িন্দ্রািতী (পুষ্প সাুঁতরা), িাংিা কথহেটাহর এি অিন্য 
িকতভািঃ তৃকপ্ত কমত্র (োমি েত্ত), কগকরেকিো কতিিকড় কিংিেকন্ত িারী (ততমরু োি), অমৃতা কেিী 
পকরহিে আহন্দািহির এিকট িাম (িাণ্িাথ কেঠ), ধন্য তুকম তুকিিা (কিত্তরঞ্জি রাে), সাধবেতিহেব 
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িকি িাকমিী রাে ( ড অকিহমে িহট্টাপাধযাে), রেণেীিতার কিড়া কভহঙ কিদুযৎিতার উত্তরণ ( 
ভাস্করব্রত পকত)।  টবযা টলকখকছন েঞ্জীর বাগ, িক্ষ্মীিান্ত মণ্ডি, িূতি, েরূন্ত কিজিী, সেীত সাুঁতরা, 
শ্রী কেিাকেস কুইিা, িমহিে িন্দ। গল্প ও অনুগল্প কিহেহছি আকমে আেি, েভির োস, 
মেিািসাে মাইকত, েীপি জািা, িারােণ সামাট। গল্পহিেিহের িহেিজহির িাম কেহে মহি 
েি কেি কফসিুহির িাম। কতর িছর ধহর এিটা কিকটি মযাগাকজি িািাহিা কিমি িিির িযাপার 
োুঁরা কিকটি মযাগ িিাে িহরি তাুঁরাই জাহিি। ভকিষ্যহতও োহত একগহে িহি কসজহন্য েহভচ্ছা 
রইহিা।  
 
িকিতার িই 
কেগহন্ত কমহিকছ ডািা 
িকি সন্ কজৎ িকণি, িথম িিাে- িইহমিা ২০১৭, োম ১০০ টািা 
িিােিিঃ তুিসী পািকিকেং োউস, িৃষ্ণিগর, আগরতিা, কত্রপুরা, কপি-৭৯৯০০১। 
িকি সন্ কজৎ িকণিহি িহুকেি ধহর কিকি। িার েেি ধহর কতকি িকিতা কিেহছি। োকব্দি িাহম 
এিকট কিকটি মযাগ িিাে িহর িহিহছি িহুিছর ধহর। কেগহন্ত কমহিকছ ডািা – এই েব্দগকি 
শুিহিই কেি এিটা করামাকন্টিতার ক াড়া কেৌহড় এহস সামহি োুঁকড়হেহছ। ট ন্তু সেযকরর  টবযাগুটল 
র্খন পড়া আরম্ভ  টর যখন আবার স াড়ািা স াথাে িাটন িাটরকে র্াে। কমাট ৫৬কট িকিতা এ 
গ্রহন্থ সংিকিত েহেহছ। তেি “এিে আট িথার / পথ কিহে কে িারী পিবতাহরােহি োে / তার 
ভকিষ্যৎ িটিৃহের িিিধরূ মহতাই” েে, কেহে “ভািিাসার মজ্জাহতই মানুে ভগিাি / আিাে 
িাতাস িন্দ্র সূেব সকতয মেীোি” েে। তারপর “ভািিাসা সম্মাি ও সৃকির রেস্য কিহে / জগৎ সন্দর 
কথহি সুন্দরতর িরা কেিরাত” িযস্ত থাহিি আর িিহম োত করহে সি কিছুহিই ঝরণা িিহম 
পকরণত িহরি। িেহত্ররা িাকরকেহি জ্বহি, এই ভািিাে অন্তরাত্মা সিি েে। মাহঝ মাহঝ 
আত্মহিকন্দ্রিতাে কিহজহি রূঢ় মহি েে। কিন্তু এি সৃকিিতবার ওপর আস্থা রাহেি। েব্দহি কিকিহে 
েজম কিংিা িেেজম েহিও িকি তাই কিহেই িাুঁিহত িাি। সমস্ত রিম িকতকূিতার মাহঝ গাহছর 
মহতা অকিিি থাহিি। িকির সংেে েে – সি কগািাপই রহক্ত রাঙা কিিা। দুিঃহের িারণগকিহি 
কিন্তু িুকিহে কফিহত িাি। িকি কিশ্বাস িহরি মানুহের অন্তরাহিই তার ভকিতিয  ুকমহে থাহি। 
কেহে মানুহেরই কিাধিুকদ্ধর মেবাোে রকঙি েি। িকিতা কিেহত কগহে জকটিতাে োি িা িকি, সেজ 
ভাো পছন্দ িহরি। আগােী টদকন আশা  রব, সন্ টিকযর  টবযাে সর্ন প্রটযবাকদর োষা বটলষ্ঠ 
িকে ওকি।      
 
                          সূকিপত্র 
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িকিতা 
 
 

 

 

 
িুম্বহির েুি িাছািাকছ 
তৃষ্ণা িসাি 
 
আমাহের িাকড় কছি 
িুম্বহির েুি িাছািাকছ, 
িাকিোুঁস উহো সাুঁতকরহে 
কেহে কেত িীরিম আকছ। 
আমরা িাকড়র কিাি, 
ছাহের আিহস ধহর ধহর 
িরাির কপৌুঁহছ কগকছ 
এিেম অহিিা েেহর! 
কপাস্ট অকফস কভহঙ মি, 
আত্মেতযািিণ কস্টেি, 
থািহিই থািা োে, 
িাকফি কপাস্টকটও কিজবি... 
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কিন্তু ওই কে িাই, 
িুম্বহির িাছািাকছ িাকড় – 
কঠাুঁট  হে  হে কফরা, 
কফরহত েে, এমি আিাকড়!  
   
 
 
 
 
 
 
 
সূকিপত্র 
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 টবযা 
 

 
 

র্ারা চকল র্াে                                                      
অঞ্জন বেযন                                       
                                                               
র্ারা চকল র্াে যাকদর সর্কয টদও। িৃটযর সরটণ িুকড় সাটিও  
না েুখ। সেেক  সিক  সবাকলা সস স ানও প্রযার  নে।  
বষযাে সযা প্লাবন লাকগ সচিাল নদীকযও।  
                                                  
উটিন্নকর্ৌবনা োটির  াকছ টেকর একসা িাকয টনকে টবশ্বস্ত  
লাঙল। সরৌদ্র-িল-বাযাস সেকখ  ষযকণ েকর সযাল িটের  
উচ্ছ্বাস। র্ানশীকষ সঢউ যুকল বাযাস সসও সযা চকল র্াে।  
সিকনা, েসকলর স্তব্ধ অকপক্ষাে স ানও পাপ সনই।  
                                                        
 টবিন্ম,  টবেৃযুে,  টবর র্েণা – ট ষাকণর স্তব্ধযার অথয  
খুাঁকি পাে? 
                                 সূকিপত্র 



166 
 

কিোজমা 
ঈশানক াণ সদে োল সলখা প্র াকশর গোরাটন্ি। আপনার োল সলখাটি এখনই পািান। 

সলখা পািাবার টনেোবলী 
* ইন্িারকনকির সর্ক াকনা িােগাে প্র াটশয সলখা পািাকবন না । 

* বহুল প্রচাটরয নে এেন টলিল েোগাটিকন প্র াটশয সলখা পািাকনা র্াকব । যকব খুব প্রচাটরয এেন টলিল 
েোগাটিন, সদশ, আনন্দবািার সি অন্যান্য  োটশযোল পত্র- পটত্র াে প্র াটশয সলখা পািাকবন না। যকব নযুন 

সলখাই  ােে । 
* সর্ক াকনা সলখা পািাকয পাকরন । টচত্র লা, এেন ট  ভ্রেণ াটিটনও। 

* সলখা পািাকল র্কর সনওো িকব সেস্ত টনেে সেকনই আপনার সেৌটল  সলখাটি পািাকচ্ছন । 
* সলখা েকনানীয িকল ইকেল-এর োর্েকে দুোকসর সেযর িাটনকে সদো িকব র্টদ সলখ  / সলটখ ার ইকেল-

এর টি ানা সদো থাক  । 
* সলখা অভ্র বাাংলা ট কবািয টদকে টলকখ ইকেল-এর োর্েকে পািাকবন । 

* োল সলখা একল নযুন টবোগ সখালা সর্কয পাকর। 
* সলখা টনবযাচকনর বোপাকর সম্পাদক র টসিাতই চূড়াত । 

* সলখা WORD বা OPEN OFFICE োইকল পািাকবন, PDF বা অন্য োইকল পািাকবন না। এছাড়া 
ইকেকলর বটিকয টলকখও পািাকয পাকরন। 

* অেকনানীয সলখাগুটল সলখ -কলটখ াক  িাটনকে সদওো সর্কয পাকর ইকেল এর োর্েকে। 
* আপাযয বছকর চারটি সাংস্করণ FEB-MARCH, MAY-JUNE, AUG-SEPT ও NOV-DEC নাগাদ 

সবরুকব। আগােী সাংখোর িন্য আপনার সলখাটি পাটিকে টদন এখনই । সস্কচ সি পারকল পািান। 
* ইকেল-এর োর্েকে সলখা পািাবার টি ানাঃ--singhasada@gmail.com 

* সলখা সেসবুক  ইনবকে টনম্নটলটখয টলাংক ও পািাকয পাকরনঃ-- 
https://www.facebook.com/sadananda.singha.9 

* এছাড়া আকলাচনার িকন্য পত্র-পটত্র া পািাকয পাকরন টনকচর টি ানােঃ-- 
পদ্মা টসাংি 

C/O- নন্দালে, লাইেড্রপ ওেিার প্লোকন্ির সপছকন, 
অেেনগর, আগরযলা। PIN-799005 
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কিিন্ধ্ 
 

 
 
েগিাটয ও দটক্ষণ টত্রপরুার িনসাংস্কটৃযকয যার প্রোব 
অকশা ানন্দ রােবর্যন 
 
(পূবযপ্র াটশকযর পর) 
র্ঝুার োর আক্রেকণ স্বীে রািে সথক  উৎখায িওোর  ারকণ ও পরবযযী াকল র্ন্যোটণ ে  যৃয  েগকদর সদবী 
অপহৃযা িওোর  ারকণই েগরা এরপর বারবার টত্রপুরা রািে আক্রেণ  করকছ বকল টসিাত সনওো র্াে। 
র্ন্যোটণ ে  যৃয  সাংগৃিীয টত্রপুকরশ্বরী েূটযযক  েগকদর প্রচটলয সলা পুরাণ  টথয সদবী ‘েগকর্শ্বরী’ বকল স্বী ার 
 কর সনওো র্াে।এছাড়া টত্রপুকরশ্বরী েটন্দকরর ‘সছাি ো’-র টবগ্রি সম্বকন্ধও এ থা বলা র্াে সর্, র্ুঝার ো 
েগরািা ‘টল া’-ক  টসাংিাসনচূেয  রকল যারা এই স্থান যোগ  রার সেে যাাঁকদর ‘যারা’ সদবীক  স াথাও 
লুট কে সরকখ টগকেটছকলন, র্া পরবযযী সেকে ব্রহ্মছড়া সথক  উিার িকে টত্রপুকরশ্বরী েটন্দকর স্থান সপকেকছ। 
েগকদর সদবী েগকর্শ্বরীর প্রোব েগকদর সাটন্নকর্ে বসবাস ারী বাঙাটল িনগকণর েকর্েও টবস্তারলাে  কর। 
‘েগকর্শ্বরী’ নাকে এ  সলৌট   সদবী সর্ সটন্নটিয অঞ্চকল পূটিযা িকযন যারও ট ছু লুপ্তপ্রাে প্রোণ পাওো র্াে। 
চট্টগ্রাে অঞ্চকল এবাং যৎসটন্নটিয দটক্ষণ টত্রপুরাে ট ছ ুট ছু গ্রাোঞ্চকল ‘েগকর্শ্বরী’-র নাকে এ  র্রকনর অটেচাটর  
পূিা  কর থাক ন বাঙাটলরা। স্থানীে সলা টবশ্বাস অনুর্ােী  াউক  েূযকপ্রয ইযোটদকয আশ্রে  রকল , দী য 
টচট ৎসাকযও যার সরাগেুটক্ত না  িকল এই র্রকনর অটেচার টক্রোর আশ্রে গ্রিণ  রা িয। গ্রাকের সশষপ্রাকত 
সখালা োকির েকর্ে ‘সাবোখলা’ নাকে এ িা পূিার স্থল থা য। ‘সাবো’ শব্দটি সসবা শকব্দর টব ৃয রূপ। পূিার 
স্থানক  এ অঞ্চকল ‘খলা’ বলা িে। এই ‘সাবোখলা’-কয সরাগীর আকরাগে  ােনাে োনয  কর অন্নবেঞ্জন রান্না 
 কর  লাপাযার আগাে সাটিকে ‘েগকর্শ্বরী’ বা সলৌট   নাে ‘েটগনীর িাটল’-ক  সদওো িয। ‘েগকর্শ্বরী’ বা 
‘েটগনী’ সদবীর পূিাে ‘িাটল’-র সকগ সদওো িয রক্তিবা েুল। এই পূিাে আর স াকনার ে েেপাি বা 
টক্রোটদ সনই। শকুনিাযীে স ানও পাটখ একস এই খাবার সখকে সগকল সরাগীর সরাগেুটক্ত  কি বকল এখান ার 
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সলা টবশ্বাস। সাব্রুে েিকুো অঞ্চকলর বটর্যষ্ণু গ্রাে সছাকিাটখকলর দটক্ষণ-পটশ্চে প্রাকত সেনী নদীর চর এলা াে 
এখনও ‘সাবোখলা’ নাকে এ টি স্থান টচটহ্নয আকছ (েিুেদারবাটড়র পকর বযযোন বাাঁকর্র দটক্ষণপ্রাকত)। যকব 
এখন আর এর ে অটেচার টক্রোর টনদশযন সেকলনা। টবশ-পাঁটচশ বছর আকগ পর্যত আকগ যার চল টছল। বযযোন 
প্রাবটন্ধ ও যার লশশব-ক কশাকর এই দৃশ্য লক্ষ  করকছন। এছাড়া সর্খাকন বা সর্ গ্রাকে ‘সাবোখলা’ সনই, সসই 
স্থকল সয-োথা রাস্তার োঝখাকন গেীর রাকয এই ‘েগকর্শ্বরী’ বা ‘েটগনী’-র িাটল সািাকনার সরওোি রকেকছ। 
এছাড়া গ্রােে ওঝা-কবদেকদর েকর্ে ‘েটগনী চালা বকল এ র্রকনর  ৃষ্ণ ইন্দ্রিাকলর সন্ধান পাওো র্াে। যাকদর 
ব্রাযে েোচাকর এ র্রকনর এ টি ছড়ার সন্ধান পাওো সগকছ। উৎসািী পািক র জ্ঞাযাকথয যা টনকম্ন উকল্লখ  রা 
িল – 
েটগনী চালা 
সরাসন শ’সর বএ সনানা িাটন 
সসখাকন িেয লিল পাগলা েটগনী 
বাবা সযার েগরািা ো সযার সবলারাটন 
শুনকর েটগনী সযার িকেযর  াটিটন 
শটন েগলবাকর সযার রিসলা লিটল 
োইউকব সদটখকলা বটল  াপড় যুটলটল 
আকর েটগনী অেু াব অগ ছাটড়ো  
অেু ার উপর বাঅন  র …। 
সদাোই েআকদকবর (৩ বার) 
(অথযঃ সরাসন=করাসাঙ, শ’সর=শিকর, বএ=বকি, িাটন=পাটন, িেয= িন্ম, রিসলা=রিস্বলা, োইউকব=োণ্ডকর, 
অেু াব=করাটগনীর নাে বসকব, বাঅন=বািন, সদাোই=কদািাই, েআকদকবর= েিাকদকবর)  
[ যথেসূত্রঃ নারােণ সদ, ৭২, আটদটনবাস- েীকরর সরাই থানা, চট্টগ্রাে সিলা, গ্রাে- িটরপুর। বযযোন টনবাসঃ 
টবিেনগর, সাব্রুে, দটক্ষণ টত্রপুরা।] 
ছড়াটি টবকশ্লষণ  রকল িানা র্াে সর্ েটগনীর িন্ম সরাসাঙ-এ। আরা াকনর প্রাচীন রািবাংকশর নাে সরাসাঙ-এর 
 থা োষা সাটিকযের টশক্ষাথযীর অিানা নে। এই েটগনীর টপযা টিকসকব েগরািার উকল্লখ  রা িকেকছ। 
সদখা র্াকচ্ছ সর্, এই  ৃষ্ণ-ঐন্দ্রিাটল  চচযােও এই এলা ার িনসার্ারকণর েকর্ে েগ িনিাটযর প্রোব প্রযেক্ষ 
রকে সগকছ টবটেন্ন িনকগাষ্ঠীর পাশাপাটশ অবস্থাকনর েকল এই িাযীে টেশ্রকণর প্রোব  কি থাক । আোকদর চণ্ডী, 
শীযলা, েনসা ইযোটদ বহু সদবকদবীই অনার্য ব্রাযেিীবন চর্যা সথক  উকি একস র্েযীে িীবকন স্থান  কর টনকেকছ। 
সলৌট   সদবকদবীর অনার্য প্রোকবর েকযাই েগকর্শ্বরী বা েটগনী েগ িনসাংস্কৃটযরই টনটশ্চয প্রোব। 
র্েযীে-সাাংস্কৃটয  িীবন ছাড়াও অন্যান্য সক্ষকত্রও সর্ এই অঞ্চকলর িনিীবকন েগ প্রোব রকেকছ যার উপর ট টঞ্চৎ 
আকলা পায  রার প্রকচিা এখাকন সনওো িকচ্ছ। এই অঞ্চকলর টবটেন্ন স্থাকনর নাকেও ‘েগ’ শকব্দর উপটস্থটয লক্ষ 
 রা র্াে। টবকলানীো েহুকুোর টপলা  পাথর সর্ এ সেে েগ অর্ুটিয অঞ্চল টছল যা উকল্লকখর অকপক্ষা 
রাকখনা। সম্ভবয, এই টপলাক ই টছল প্রাচীন েগরািার রাির্ানী – র্েয সাংস্কৃটযর প্রাণক ন্দ্র। যার সূত্র র্কর 
‘টপলা ’ নাকের উৎস সখাাঁিা সর্কয পাকর। 
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এখাকন সর্ সগাকত্রর রািারা বাস  রকযন, যাাঁরা ‘সপ্লঙসা’ নাকে পটরটচয। এই সপ্লঙসা শব্দটির টববটযযয রূপ সপ্লঙ 
< সপ্ল  < সপকল  < টপলা  িকয পাকর। সটন্নটিয নদী ছড়াটির নােও িেয ‘সপ্লঙ’ টছল, র্া বযযোকন ‘টপলা  
ছড়া’ নাকে পটরটচয। 
এই অঞ্চকলর নদী ‘েুহুরী’ শকব্দর অথয খুাঁিকলও েগ োষার শকব্দর সন্ধান পাওো র্াে। ‘োংটর’ সকব্দর পটরবটযযয 
রূপ োঁটর < েুটর < বগী ৃয েুহুরী িকয পাকর। ‘েগ’ বা ‘োং’ োষাে ‘টর’ শকব্দর অথয িল সবাঝাে। এই 
সরাযটস্বনীটিক  এোকব সবাঝাকনার বোপারিা এ দে উটড়কে সদওো র্াে না।  
অনুরূপোকব, এই অঞ্চকলর আর এ টি টবখোয সীোত নদী ‘সেনী’ েগোষার শব্দিায িওোর সম্ভাবনা রকেকছ। 
শব্দটি ‘সোকে টন সর’ সথক  একসকছ। ‘সোকে’ শব্দ েগোষাে সগাসাপ, র্ার স্থানীে নাে গুইল। এখাকন সেনী 
নাকের েগ অনুবাদ দাাঁড়াে ‘সগাসাকপর আবাসস্থল’। এ সেে সেনী নদীর আকশপাকশ প্রচুর সগাসাপ সদখা সর্য।  
এছাড়া, এ অঞ্চকলর আকরা ট ছ ু স্থান-নাকেও েগপ্রোব র্রা পকড়। বযযোন সিালাইবাটড়ক  েগ িনকগাষ্ঠীর 
সলাক রা ‘সিালা-টি’ বকলন। েগোষাে ‘টি’ শকব্দর িারা বািার সবাঝাে। সসইর ে বযযোন গটিযবািার েগ 
‘গর-টি’ সথক  িওোর সম্ভাবনা রকেকছ। বাাংলাকদকশর অেেতকরও সর্ এ সেে েগকদর অবস্থান টছল, ট ছ ুনাকে 
যার িটদশ পাওো র্াে। দটক্ষণ টত্রপুরার এই অাংকশর সটন্নটিয বাাংলাকদকশর সনাোখাটল অঞ্চকল এ িাযীে নাকের 
িটদশ পাই। সর্েন ‘েুলগা-টি’। 
েগ সম্প্রদাে বাঙাটলকদর ‘স ালা’ বকল সকম্বার্ন  কর। যা সথক  বাাংলাকদকশর সনাোখাটলর ‘স ালাপাড়া’নাে 
িকয পাকর। দটক্ষণ টত্রপুরােও টপলা  সাংলগ্ন এ টি স্থাকনর নাে  লটস আসকল ‘স ালা-টস’ অথযাৎ ‘বগসতান’ 
অথযাৎ বগিনপদ।  
‘েগ’ িনকগাষ্ঠী বাঙাটলকদর সর্ স ালা নাকে অটেটিয  কর থাক ন সসই সূত্র র্কর এ টি ঐটযিাটস  যকথের 
ওপর ক্ষীণ আকলা পায  রার প্রোস সনওো িকচ্ছ।  
প্রাচীন বকগর ইটযিাকস বগ ও সেযকির পাশাপাটশ ‘িটরক ল’ নাকে বাাংলাকদকশর পূবযপ্রাটত  অঞ্চকল এ টি 
রাকিের নাে পাই। এই রাকিের পটরটর্ সম্বকন্ধ ঐটযিাটস গকণর েকর্ে বহুেয রকেকছ। যকব এই রািে প্রথকে 
ক্ষুদ্রা ার থা কলও পরবযযী সেকে শ্রীিট্ট সথক  চট্টগ্রাে পর্যত টবস্তৃয টছল। স উ স উ বগ এবাং ‘িটরক ল’-ক  
এ   করও সদকখকছন। লচটন  পটরব্রাি  ইটচাং-এর বণযনাে প্রথে িটরক ল-এর উপটস্থটয পাওো র্াে। িটরক ল 
নােটি িটরক টল, িটরক লা বা িটরক ালা ইযোটদ নাকে ইটযিাকস উটল্লটখয িকে আসকছ। সশকষাক্ত িটরক ালা 
শকব্দর সকগ ‘স ালা’ বা বকগর সর্াগাকর্াগ থা কয পাকর। আেরা শব্দটি এোকব বোখো  রকয পাটর। ‘িটর’ 
শব্দটি র্টদ েূল েগ শব্দ ‘হৃ’ (বা টর) িে, এবাং যার সকগ ‘স ালা’সর্াগ  কর শব্দটির অথয দাাঁড়াে িকলর যীরবযযী 
বগ িনপদ হৃক ালা। সর্েন টত্রপুরীরা এ রাকিের নাকের উৎস টিকসকব ‘যুইপ্রা’বেবিার  কর থোক ন সযেটন 
সেুদ্র যীরবযযী বাাংলাকদশ েগোষাে ‘হৃক ালা’ স্বাোটব োকবই িকয পাকর।  
এছাড়া দটক্ষণ টত্রপুরার অন্যান্য িনকগাষ্ঠীর োষাে ট ছ ুট ছ ুেগ শকব্দর বেবিারও সদখা র্াে। েগ সপাষা  লুটগর 
বেবিার এখান ার বাঙাটলসি অন্য িনকগাষ্ঠীর েকর্েও সদখা র্াে। সবৌি সন্নোসীক  ‘েুটগ’ বলা িে। গালাগাকল 
বেবহৃয অপশব্দ ‘পুটগর পূয’ যা সথক ই সৃি। সন্নোসীর সতান িওো সম্ভব নে। যাাঁরা গািযেস্থ িীবনর্াপন  করন 
না। ‘িারি’ বকল টযরস্কার  রকয বেগাকথয এই শব্দ বেবিার  রা িে। সবৌি টেক্ষুক  টনেেণ িানাকনা অকথয 
েগোষাে বেবহৃয শব্দ ‘োাং’ অন্য সবৌি িনিাটযকদরও বেবিার  রকয সশানা র্াে। সযেটন টেক্ষুকদর উকেকশ্য 
টনকবটদয খাদেসােগ্রীক  েগশব্দ ‘সসাোইাং’ বা ‘টসোং’ অন্যরাও বকল থাক ন। নকি শা ক  েগোষাে ‘েোরা’ 
বলা িে, র্া স্থানীে বাাংলাে ‘োইরা’। বাাঁকশর লযটর এ  র্রকনর বকড়া িু টরক  েগরা বকলন ‘লাই’, র্া স্থানীে 
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বাাংলােও চকল। ‘েরা’ বলকয েগরা ঈশ্বরক  সবাঝান। বাঙাটলরা বুি ‘েরা’ শব্দটি বেবিার  করন (শ্যাোসাংগীকয 
যাই পাই --- ‘ েকগ বকল েরা যারা / গি বকল টেটরটগ র্ারা’)। এর্রকনর আকরা বহু েগ শব্দ স্থানীে িনকগাষ্ঠীর 
োষার েকর্ে প্রকবশ  কর টনিস্বযা লাে  করকছ। টনটবড় গকবকষণার িারা এগুকলা উিার  রা সম্ভব। 
েগ িনকগাষ্ঠী স্থানীে িনগকণর সকগ বহু প্রাচীন াল সথক  এ সকগ বসবাস  কর আসকছন। েকল যাাঁকদর িীবন 
ও সাংস্কৃটযর বহু টবষেই  ালক্রকে অন্যান্য িনকগাষ্ঠীর েকর্ে প্রোব টবস্তার  করকছ।  ালকরাকয যার েকর্ে টববযযন 
বা পটরবযযন সর্ আকসটন যাও নে। র্থার্থ টবজ্ঞানটেটি  যথোনুসন্ধান, গকবষণা ও টবকশ্লষকণর িারা বহু 
অনাকলাট য যথে উদ ািন সম্ভব িকব। 
 
গ্রন্থপঞ্জী 
১) রািোলা ও টত্রপুরার ইটযিাস, ল লাশচন্দ্র টসাংি। 
২) টত্রপুরার ইটযিাস, ি িগদীশ গণকচৌর্ুরী। 
৩) োটণ ে শাসনার্ীন টত্রপুরার ইটযিাস, ি নটলনীরঞ্জন রােকচৌর্ুরী।  
৪) চট্টগ্রাকের ইটযিাস, আিেদ শরীে। 
৫) রািন্য শাটসয টত্রপুরা ও চট্টগ্রাে, ি রটঞ্জয সদ। 
৬) টপলা  সেেযা, আটশস কুোর লবদে। 
৭) টপলা   থা, দীপ  েট্টাচার্য। 
8) টত্রপুরার েটন্দর ও সদবকদবী, টপ্রেব্রয েট্টাচার্য। 
৯) উদেপুর টববরণ, ব্রকিন্দ্র চন্দ্র দি। 
১০) টত্রপুর রাির্ানী উদেপুর, টিকিন্দ্রনারােণ সগাস্বােী। 
১১) আরণে িনপকদ, আব্দুস সািার। 
পত্র-পটত্র া 
১) টত্রপুরাসুন্দরী েটন্দকরর পাাঁচকশা বছর উপলকক্ষপ্র৪ াটশয িরটণ া---২০০১ 
২) টপলা  উৎসব উপলকক্ষ প্র াটশয িরটণ া---২০০২ 
বেটক্তগয সর্াগাকর্াগ 
১) নারােণ সদ, টবিেনগর, সাব্রুে, দটক্ষণ টত্রপুরা। 
২) েবানী েগ, টশটক্ষ া, সাব্রুে িাদশ সশ্রণী বাটল া টবদোলে। 
৪) টনযাই বড়ুো, সাব্রুে, দটক্ষণ টত্রপুরা। 
৫) ক্রাইরী েগ সচৌর্ুরী, টবটশি্ সলটখ া এবাং েগ সাংসৃটযর সাংগ্রি । 
 


