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১. 

ভালেয ডালক ঘুভ বাঙলরা। হু ফলর ডাক শুলন িঅনভ া নপলয শুিআরাভ। ভা িঅভায ভুলখয িঈলযয কম্বর 

নযলে ফরলরন, নক কয বূলর কগনছ? ঘালে মানফ না? জরনদ ঠ। 

- কার লে কগলছ? 

- কিআ কখন পজলযয িঅজান নদলেলছ। এতক্ষলণ কতা ঘালে রঞ্চ এল কগলছ। তুিআ মানফ না যনভলক একা 

াঠিলে কদলফা? 

- ফড় বািআো িঅলছ িঅয িঅনভ মালফা না তািআ নক ে। তুনভ ােম ো দা।  

 

ােম ো গালে চানলে তায িঈলয ার খানা জনড়লে ননরাভ। কফ ঠান্ডা। ননলভয দাাঁ তন ালত কভোকম  

কযলত কযলত াো শুরু কযরাভ। িঅভায নলছ নলছ া কপরলছ যনভ। যনভ িঅভায কথলক ফছয দুলেলকয 

কছাে। কাজ কভম কযায জনয লক যাখা লেলছ। কালজয কছলর ফরা ঠিক লফ না। িঅভালদয নযফালযয 

একজন লে কগলছ। চাযকূলর ককিঈ কনিআ তায।  কফ ানখুী প্রানচঞ্চর একো কছলর। নফলকলর ভাঠ কথলক 

গরু িঅনায ভে কখারা ভালঠ গরা কছলড় গান গাে। ককিঈ ককান কাজ কলয নদলত ফরলর ানলে করলগ মাে 

কিআ কালজ। ফ কালজ ক ভজা খুলজ াে। দুননোোিআ কমন য কালছ এক ভজায জােগা। য ালেয নদলক 

কচাখ ড়লত নজলে কযরাভ।   

- নকলয যনভ, যালন্ডর কিআ কতায? এিআ ীলত খানর ালে িঅিআনছ কযান? 

-  কছাড বািআ, যালন্ডর যনর া কুেকুে কলয। িঅনভ াাঁ ট্টি ানযলন। খানর াে াট্টি িঅভায খুফ বালরা 

রালগ। িঅয াো মাে তাড়াতানড়।  নভো বািআ িআফায কনদলনয ছুটিলত িঅিআলরা? 

- কথা না কলে া কপর। রঞ্চ ভলন ে ঘালে চলর িঅিআলছ এতক্ষলণ। িঅলযা িঅলগ ফারুলত িআলতা।  

-  না বািআ। এলনা িঅল নািআ। িঅনর রলঞ্চয গুড়গুড় শুনা মালতা। িঅনভ কান ানত যিআনছ।  

িঅভালদয ফাড়ী ুেযফলনয খুফ কালছ। িঈননফিং তলকয কল প্রালে এল কমাগালমাগ ফযফস্থা খুফিআ 

িনুন্নত। ফড় বািআো ঢাকা নফশ্বনফদযারলে িনাম ড়লছ। িঅভালদয এিআ এরাকাে বািআোিআ প্রথভ নফশ্বনফদযারলে 



ড়া ছাত্র। গ্রালভ নফএ া কলেকজন িঅলছ। নকন্তু তাযা ফািআ খুরনায নফএর কলরলজ ড়া। ঢাকা কথলক 

খুরনা িঅায য িঅিআডনিিঈয ঘাে কথলক রলঞ্চ কলয িঅভালদয গ্রালভ িঅলত ে। যাত দোয রলঞ্চ 

িঈঠলর িঅভালদয এখালন ক াঁছালত ক াঁছালত কার লে মাে। িঅয এখন ীলতয ভে। কুাঁ োায কাযলণ 

রঞ্চ খুফ িঅলে চলর। িলজদ কভাড়লরয ুকুয াড় নদলে মাোয ভে ননলভয দাাঁ তন কপলর নদলে কুনর 

কলয ভুখ ধুলে ননরাভ। ুকুলযয চাযাল িলনক উঁচু উঁচু গাছ। ুকুলযয কযাদ লড় না। তািআ ানন ফযপ ঠান্ডা 

লে থালক। গযভ কালর এিআ ুকুলয কগাছর কলয ভজা। ভুখ ধুলে কভাছায িঅলগিআ একযা ঠান্ডা াো 

িঅভায নালকয ডগা ছুলে িঈলড় কগলরা। কিআ ঠান্ডাে নড়নড় কলয কেঁল িঈঠরাভ।  

 

রঞ্চ ঘাাঁ লে নগলে কদনখ তখলনা রঞ্চ িঅল নািআ। নদীয িআালয ুেযফন। ঘন ফুলজয ভাায। নকন্তু কুোায 

চাাঁ দলয কভাড়া। নভননে ঞ্চালক ফায লয রলঞ্চয ব্দ শুনলত করাভ। িলক্ষায য এিআ গুড়গুড় ব্দ 

কালন ভধুয লে িঈঠলরা। িঅনভ রঞ্চঘালেয িঈয নগলে দাাঁ ড়ারাভ। ব্দ কানায য িঅলযা নভননে দলক য 

রলঞ্চয কদখা করাভ। ভারত্তয  বািআোলক নানভলে ননরাভ। বািআোয ালথ তায এক কদাে এললছ। 

নলনভায নােকলদয ভত কদখলত। ভানুল এত পমা ে? িঅনভ িঅলগ কদনখনন।  

 

২ 

যান্নাঘয কথলক পুপু ডাক নদলরন। িঅনভ ফাযাোে ফল াোযভযাথ কযায কচষ্টা কযনছরাভ। লফ ক্লা নািআলন 

িঈলঠনছ এফার্। ক্লাল এফায পার্স্ম  লত াযলর সু্কর পার্স্ম  লত ানযনন। তািআ কচষ্টা কযনছ াভলনয ফায 

সু্কর পার্স্ম  লত।এফায সু্কর পার্স্ম  লেলছ িঞ্জন ার। ার ফানড়য কছলরলদয ভাথা ফযাফযিআ বালরা। সু্কলরয 

হুজুয যায িঅবু্দর কুদু্দ ভালঝ ভালঝ ভজা কলয িআরাভ নক্ষা ক্লাল ফলরন, " নেুলদযভাথা এত বালরা 

ককন ফরলত ানয ?" যালযয কচালখ ভুলখ কক তুলকয ানয ছাো । িঅভযা ভজা ািআ। যায ননলজিআ 

ফলরন, " নেুযা কাাঁ কড়ায নঘরু খাে ফলরিআ তালদয এত ভাথা । তািআ ফলর কতাযা ফ কাাঁ কড়ায নঘরু খানফ নানক 

ফ ? "  

 



িঅভালদয ককিঈ ককিঈ ভাথা দুনরলে না জানাে। যায িঅফায ফলরন, " িআরালভ কাাঁ কড়া খাো ভাকরু। 

ভাকরু দুিআ প্রকার্। ভাকরু তানযনভ এফিং ভাকরু তাননঝন। কাাঁ কড়া খাো ভাকরু তাননঝন। "  

 

গ্রালভয ভানুল ভাকরু  ব্দো শুদ্ধবালফ িঈচ্চাযণ কযলত ালয না। তাযা ফলর কভাকরুফ। িঅনভ এো জানন 

নচিংনড় ভাছ, কাাঁ চা কাঁোজ খাো কভাকরুফ। নকন্তু এগুলরা িঅভালদয ফানড়লত  খুফ খাো ে। নকন্তু 

কাাঁ কড়ায নাভ কানা মাে না। িঅভায ক্লালভে িনু াা একনদন ফলর য কপবানযে খাফায লে কাাঁ কড়া  

বতম া। এগুলরা শুনলর িঅভায গা গুনরলে লঠ। ভুরত িঅভালক কক্ষালনায জনযিআ িনু এিআ কথা গুলরা 

কফী কফী ফলর। য কথা শুলন ভলন লরা িঅনভ ননলজিআ খানে কাাঁ চা কাাঁ কড়া নচনফলে। দুিআ দাাঁ লতয ভালঝ 

কচকচ কলয ব্দ লে। িঅভায গা ককভন  কলয িঈঠলরা। িঅনভ কদ াঁলড় করালড় চলর কগরাভ। াকস্থরীয 

খাফায ফ গরা নদলে কফনযলে এলরা। ৃনথফীয ফ কথলক কঠিন কালজয একটি লরা ফনভ কযা। ড়ড় কলয 

কফ খাননকো ফনভ লে মাোয য ারকা কফাধ কযরাভ।  

 

করালড় িনু এল দাাঁ নড়লেলছ। " তুিআ কভলেলদয ভত এত দুফমর ালেম য ভানুল িঅলগ জানতাভ না। " 

িনু টিিঈফলের কচল নদলরা। গতফছলয িঅভালদয ািআ সু্কলর এিআ টিিঈফলেরটি ফালনা লেলছ। িঅনভ াত 

ভুখ ধুলে ননরাভ। সু্কর কথলক ছুটি ননলে ফানড়য থ ধযরাভ। িঅভায ফানড় কথলক সু্কর িঅড়ািআ ভািআর দুলয। 

প্রনতনদন কেঁলেিআ মািআ িঅন। নকছু ভলন ে না। িঅজ খুফ কানর রাগলছ।  া কমন তুরলত াযনছ না। ভালঝ 

ভালঝ এযকভ ে। নফয বনিলত া কপলর এনগলে মানে। যাো শুনান। ককান জনভানফ কনিআ।  ককান গালছ 

ফল ফিঈ কথা ক ানখ ডাকলছ। এক নচরলত ফাতা ফলে কগলরা। িঅভালদয িলনলকিআ ািআলকলর সু্কলর 

িঅা মাো কলয।  

 

এিআ ৃনথফীলত এলনছ খুফ কফননদন না । তখন িঅভায ফে কতলযা। িঅনভ িলনক নকছু ানয। িঅফায িলনক 

নকছুিআ ানয না। এিআ না াযা কালজয একটি ািআলকর চারালনা। িঅনভ ািআলকর চারালত ানয না। নকছু দুয 

মাোয য দড়াভ কলয লড় মািআ। ািআলকর কফর ফাজালনায লব্দ ািআলড লয কগরাভ। কজালয ছুলে িঅা 

ািআলকর িঅভায াল।এল কড়া কেক কলল থাভলরা। িনুলয ভুলখ নপচকা ান। িঈলঠ ড় কতালয 



ফানড়লত নানভলে  নদলে িঅন। িঅনভ কছলনয কযানযোলয িঈলঠ ফরাভ। ভাটিয থ ধলয এনদলে চরর 

নিচক্রমান। যাোয দুালয গালছয ানযযা ডানা কভলরলছ যাোয িঈয। িনু িনগমর ফলক চলরলছ এো 

ো। ককভন কমন নঝভানন রাগলছ। িঅনভ লক জনড়লে ধলয ফরাভ। এেুকু শুলননছরাভ স্পষ্ট, ‚কদাে তুিআ না 

িআো ককান ভািআেযা মনদ িঅভালয এিআবালফ জড়াো ধিআযলতা াযলকলরয নলছ ফিআো তািআলর জীফনো ধিআনয 

ো মািআলতা।‛ িনুলয ভাথাে াযাক্ষণ কভলেলদয নচো। এজনযিআ কতা যীক্ষাে কপর কযলত কযলত া 

কলয প্রনতফায। কললয নদক কথলক পার্স্ম  োয কযকডম  য ভত িঅয কায কনিআ ফলর ভলন ে।  

 

৩. 

িঅনভ যান্নাঘলয ভুখ ফাড়ারাভ। পুপু এফিং ভা যান্নাে ফযে। কালজযলভলেো াোে ভরা নলল চলরলছ 

একভলন। ভা চুরায িঈয কড়ািআ কথলক চাভলচ একেু কঝার ননলে পুাঁ  নদলে কচলখ কদখলত কদখলত পুপু কক 

ফরলছন , ফু তুনভ এিআ দুুয কফরা ালে যানলত ফিআলছা। যা ালে খালফ কখন িঅয বাত িআ ফা খালফ কখন 

! কফরা কতা গনড়লে কগলছ।  

 

- বাত খাফায লয খালফ। ফড় কখাকা খাজুলযয যলয নখয খানত কত ছে কলয। ঢাায লয নক িঅয 

খাাঁ জুলযয োেকা য াো মাে। ফযান কফরা িঅনভ ালে যািআলে যাখনত চািআরাভ। তা গপুয গানছ িঅিআজলক 

য াড়নত িঅনত কদনযিং কযলফ তা নকডা জানলতা।  

 

িঅভায নদলক তাকাো ফরলরা , দুুয কফরা এত ড়ালানা ককয জননয। িত ড়নর ভাথা খাযা হুলে 

মালফলন। মালে কদখনদন টিকটিনকোয ঘুভ বানিলছ কনিআ। িঅয কত ঘুভুলফ। াযা যািআত কতা রলঞ্চ ঘুভুলত 

ঘুভুলত িঅিআলছ। ালথ কুেুভ ননলে িঅিআলছ। িআয ঘালে ননলে নগলে ঘা ধুোলে িঅন। 

 

িঅম্মা ফরলরন, িঅভায ঘলয কেনফলরয িঈয নতুন াফান িঅয গাভছা িঅলছ। ননলে মা।  

 



িঅনভ বািআোয ঘলযয নদলক া ফাড়ালত মানে এিআ ভে পুপু কডলক ফনলে এক কেে যলয ালে কখলত 

নদলরন। িঅভালদয পুপু, িঅব্বায কথলক কলেক ফছলযয কছাে। িনধকািং ভে গম্ভীয লে থালকন। ঘলযয 

দযজা ফন্ধ কলয থালকন নদলনয য নদন। কালযা ালথ কথা ফলরন না। খাো দাো কলযন না। এগুলরা এখন 

িঅভালদয কালছ স্বাবানফক লে কগলছ। গ্রালভয করাক ফলর পুপুযভাথাে নছে িঅলছ। িঅফায এলকক নদন পুপুয 

ভন খুফ বালরা থালক। িঅভালদয ালথ দুননোয গল্প জুলড় ফলন। পুপুয দুননো িফয িলনক কছাে। নিলভ 

ফািআনফানড়য ভাঠ.িঈত্তলয নেু াড়া , দনক্ষলন ফড় গালঙয াড় নদলে এাঁলক কফাঁলক চরা োদা কযাড িঅয 

ূলফম ানরক খানরয খার। ানরক খানর এখন ীণমকাে এক খার। দাদীজালনয কালছ শুলননছ এিআ খার এক 

ভে নদী নছলরা। ভূর গালঙয ালথ যানয মুক্ত নছলরা। এলকক ভে খালর কুনভয কাভে চলর িঅত। 

ানরক খারীয ালড় ঘা কখলত মাো গরু ফাছুয কেলন ননলে কমত। একফায দাদীয যাঙা গািআলেয ফাছুযো 

কুনভলয কেলন ননলে মাে।  

 

পুপুয নফলে লেনছলরা িঅভায জলন্য িঅলগ। পুপু তখন এক দুযে নকলাযী। দনয কভলে ফলর াযা গ্রালভ 

িখযানত নছলরা। তযতয কলয গালছ িঈলঠ ক কছলরলদযলক ায ভাননলে নদত। এিআ ননলে দানদ তালক াযাক্ষণ 

ফকাঝকা কযলতন। এভন ককান ন্ধযা ায ত না কমনদন ক দানদয ালত চুরোনা নক রাঠিয ফানড় কখত না। 

যালত কচালখয জলর ফানর নবনজলে কপরলতন। িঅফায কালর িঈলঠ ফ বুলর কমলতন।  

 

পুপুয নফলে ে নতনগ্রাভ দুলয ভারানা ফানড়। পুপা ভারানা নছলরন। নকন্তু ককান কাযলণ তালদয দুজনায 

ভলধয ফননফনা ত না। পুপু নকছুলতিআ শ্বশুয ফানড় কমলত চািআলতা না। িলনক কজাযাজুনয কলয ভাযধয কলয 

াঠালনা কমত না। তানফজ কফজ াননড়া নকছুিআ ফাদ কগলরা না। কালজয কাজ নকছু লরা না। শ্বশুয ফানড়লত 

তালক িনাদয কযা ত ফলর শুনননন। একফায কজায কলয তালক শ্বশুয ফানড় াঠালনা লরা। কিআ যালতিআ 

পুপু পলর কদোয " এনন্ডন " কখলে িঅত্মতযায কচষ্টা কলয। খফয কলে িঅব্বাযা কে বািআ ছুলে মাে পুপুয 

ফানড়। াাতার িঅলছ কিআ থানা দলয। কন কাে কলয ননলত লফ। কন কা এক খান ননলে ফািআ নভলর 

িভানুনলক বালফ বফঠা ফািআলত শুরু কযলরা। ালতয তারুলত ানন কঠারা িঈলঠ কগলরা। কন কায গরুিআলত 

ফল পুপা কচালখয ানন কপরলত রাগলরন ননযলফ। নতনন জালনন না ফিঈ ঘয কযলত চাে না ককন।  

 



এনদলক ফানড়লত দানদজানলক ধলয যাখা মাে না। এক ভাত্র কভলে। নতনন িঈঠালন ডািাে কতারা ভালছয ভত 

তড়ালত রাগলরন। ককিঈ তালক াে কযলত াযলছ না। পুপুলক নদন নতলনক ফালদ নপনযলে িঅনা লরা 

ফানড়লত। এফায নকন্তু ককিঈ তায চুর ধলয োনলরা না। রাঠিয ফানড়লত দাগ ফালরা না নলঠয চাভড়াে। দানদ 

কভলেলক ফুলক জনড়লে ফল থাকলতন াযানদন। পুপু নশুয ভত ভালক িঅাঁকলড় ধলয ফল যিআলরা। পুপুয 

ভুলখ চঞ্চর ান ভুলছ কগলরা। িঅলালড়য কভঘরা নদলনয ভত গম্ভীয লে কগলরন। একেু একেু কলয তায 

ভাথাে ভযা কদখা নদলত রাগলরা। িলনক কলষ্ট তালক ঘয কথলক ফািআলয িঅনা কগলর ফানড়য ীভানায 

ফািআলয কনো কমত না। পুপুয এক নখ নছলরা। তায নাভ ুনখ নফনফ। ুনখ এল পুপুলক খফয নদত ককান ফলন 

ফিআনচ কাঁলকলছ, কালদয জামু্বযা গাছ কথলক জামু্বযা চুনয কযা মাে এিআফ। দানদিআ এফ ুনখলক নদলে ফরালতা। 

পুপু শুলন িঈদা কচাখ কভলর তাকালতা ফানড়য িঈঠালন। 

 

৪. 

 

বািআোয ঘলয িঈনক নদরাভ। বািআো ড়াশুনা কযলত ফািআলয মাোয য কথলক রুভো তারাফদ্ধ থালক। 

কভভান এলর তালদযলক এিআ রুলভ থাকলত কদো ে। গত কার ভা ভনজম নালক ালথ ননলে ঘয খানালক াপ 

ুতলযা কলয কযলখলছ। পুপু তখন গম্ভীয লেিআ নছলরা। যালত িফয ভা কক কডলক নজলে কযলরা, কক 

িঅলফ ফড় বাফী? বািআো িঅায খফয শুলন তায ভন বালরা লরা। কিআ কথলক কখাঁজুলযয যলয ালে 

যাাঁ ধায োন কযলছ। াযলর কতা তখনন ালে যাাঁ ধলত ালয। নভো বািআলক পুপু িলনক বালরাফাল। 

নন:োন এিআ যভনী তায িতয কেলয কু্ষধা কভোে নভো বািআলেয িঈয । িঅয ককিঈ কখলরা না কখলরা 

কনদলক ক।ভ্রুলক্ষ কলয না। নকন্তুনভো বািআলেয নদলক ফমক্ষণ নজয থালক।  

 

কালর বািআোলক িঅনায ভে তায ফনু্ধটি কফী কথা ফলর নািআ। গরাে ঠান্ডা ফল কগলছ। ঘড়ঘলড় গরাে 

নজলে কযলরা ককভন িঅলছা। িঅভায াত ধলয যান্ডলক কযলরা। গ্রাভলদল খুফ একো যান্ডলক কযা 

ে না। িঅভায একেু িংলকাচ রাগনছলরা। াযাথ ধলয নভো বািআ কথা কগলরা। ুলযা গ্রালভয খফয তায জানা 

চািআ। বািআোয ফনু্ধটি ভালঝ ভালঝ িঅভালদয নদলক তাকানেলরা। ভাপরায নদলে ুলযা ভুখ এভনবালফ কফাঁলধ 



কযলখলছ কম শুধু কচাখ দুলো কদখা মালে। িঅো তায কচাখ নক কাজর োনা কদখলত নানক লযয িঅল্ট্রা 

ভডানম কছলরযা কজনানালদয ভত কচালখ কাজর ভালখ !  

 

ফাাে এল বািআো গযভ ানন কলয নদলত ফরলরন। যনভ গযভ ানন ননলে কগলর, বািআো তায ফনু্ধটিলক 

ফরলরা , " কন দীপ্ত , গযভ ানন নদলে গাগমর কলয কপর। িঅযাভ রাগলফ। " বািআোয ফনু্ধটিয নাভ তালর দীপ্ত 

। নেু নানক ! িী নাভ কতা নেুলদয ে। িঅভায এক ক্লা িঅলগ লড় িী িংকয ভুলখাাদ্ধযাে । িঅভায 

ভাথাে তখন ঘুযলছ নতুন একো ব্দ কখায িঅনে। গাগমর ভালন কম গড়গড় কলয কুনর কযা এো জানতাভ 

না।  

 

পুপু কম গতযালত এত ালে যাম্নায নযকল্পনা কযলরা কার কথলক তায ককান কখাাঁ জ কনিআ। দযজািআ 

কখালরনন।ভা গযভ বালতয িঈয নঘ নছটিলে িঅভালদয কখলত নদলরন। িঅভালদয কগাোলর নতনো দুলধর গািআ 

িঅলছ। নঘ িঅভালদয ফানড়লত বতযী ে। গযভ বালতয ালথ নঘ কখলত িঅভায দারুন রালগ। ভা ফলর িঅনভ 

কখলত বালরা ফান। পুপু ফলর কেুক ককাথাকার্। বািআোয ফনু্ধটি নফলল কখলরা না। গরাে ফযাথায জনয 

কখলরা না নানক গ্রালভয যান্না ফলর কখলত াযলছ না িঅনভ ধযলত াযরাভ না। 

 

৫. 

খালেয িঈয াাান দুজন কর ভুনড় নদলে শুলে িঅলছ। ককান ো কক ফুঝলত াযনছ না। ভলন লরা 

খালেয এিআ ালয জন নভো বািআ । কালছ নগলে ডাকরাভ নভো বািআ,  নভো বািআ। দুজলনয কালযািআ নড়াচড়া 

নািআ। নভো বািআলেয প্রচন্ড ঘুভ। ক ভলন ে াযানদন ঘুভালত ালয। নফছানাে াযাক্ষন টিকটিনকয ভত করলগ 

থালক ফলর পুপু তালক টিকটিনক ফলর কখাে। ভা কল ফলর বািআো োয য পুপু নানক াযাক্ষন তালক 

কদারনাে কদার নদলে ঘুভ াড়াত। কিআ জনযিআ কছলরো এত ঘুভ কাতুলয।  

 

িঅনভ বািআজালনয গালে াত নগলে াভানয নাড়া নদলে িঅফায ডাকরাভ ,  নভো বািআ।  



বুর লে কগলরা। কর কথলক ভুখ কফয কযলরা বািআোয কেন্ড। িঅনভ থতভত কখলে কগরাভ । নকন্তু বািআোয 

কেন্ড ভন জুড়ালনা একো ান নদলে ফরর, নক কছাে নভো ?  

 

িঅভালক ককিঈ কছােনভো ফলর ডালক না। তলফ তায ানটি িঅভায বালরা রাগলরা।  

 

- িঈলঠন বািআ। িঅম্মা কখলত ডাকলছন।  

- হুভ। িঈঠলফা।  

িঅড়লভাড়া কবলঙ , ািআ তুলর বািআোলক ডাকলরা, এিআ জর ঠ।  

বািআ য নাভ কতা া জারার। জর লরা কলফ। বািআো একেু া হু কলয িঅফায া নপলয শুলরা। নভো 

বািআলক তুরলত না কলয ক ননলজিআ িঈলঠ ড়লরা। কগার গরা কগনঞ্জ িঅয াপ যান্ট যা । িম্ভফ ুেয 

তায কদলয গঠন। নভো বািআলেয কালছ নজভলননোলভয গল্প শুলননছরাভ ।নভো বািআ ড়াশুনা ফালদ িঅয 

কর কালজ ভা ির। ক কতা নজভ কলয না। নকন্তু দীপ্ত বািআো কলয ফলর ভলন লে। িঅনভ তালক 

নজলে কযরাভ , বািআ িঅনন নক নজভ কলযন ?  

ক রুনি যলত যলত ফরলরা ককন ?  

িঅনভ নকছু না ফলর ান নদরাভ এক খান ।  

- হুভ। ভালঝ ভালঝ মািআ। কতাভালদয েেলরে ককান নদলক কমন । বুলর কগরাভ।  

- লয েেলরে নানক ঘলযয ালথ থালক।  

- হুভ। এোচড থালক।  

 

িঅভালদয েেলরে ফানড়য কছলন ফাগালনয কবতর্। িঅভালদয ফানড়লত াকা ােখানা িঅলছ। নকন্তু গ্রালভয 

িনধকািং ফানড়লত িস্বাস্থযকয ােখানা।  



 

- কছাে নভো কান।  

- ফলরন বািআ।  

- িঅভায ককান বািআ কফান কনিআ। ভালঝ ভালঝ িআলে কলয িঅভায একো কছাে বািআ থাকুক। িঅভালক বািআো 

ফলর ডাকুক।  

 

এিআ ভলে নভো বািআ এল ানজর্।  

- নকলয িীপ্ত , কগাছর কল ?  

- হুভ। তুিআ কতা ঠায নাভ কনয না। কতক্ষন শুলে থাকা মাে। কিআ পুপু কিআ নমনন ফলরন শুলে শুলে কতায 

নঠ তক্তায ভত ভান লে কগলছ।  

- পুপু কক কদলখ এরাভ যান্নাঘলয। তুিআ দাাঁ ড়া । িঅনভ একো ডুফ নদলে কনিআ।  

 

বািআো ুকুলযয ঘাে কথলক ঝু কলয রানপলে ড়লরন।  

 

দুুলয ফানড়য ফািআ এক ালথ কখলত ফলনছ। ফািআ ফরলত ফানড়য কছলর দযযা। িঅব্বা দীপ্ত বািআোয 

খফযাখফয ননলরন। নভো বািআ িঅব্বালক জলভয ভত বে াে। এখলনা কিআ বে িঅলছ তার্। মনদ িঅব্বা 

িঅলগয ভত িত কড়া কনিআ। হুোে কযলগ মান না। নদ  ্ ত বািআোয ুলযা নাভ ুদীপ্ত যভান াে । ঢাকায 

গুরালন তালদয ফানড় িঅলছ। কদলয ফানড় ভেভননিং এ । তায ফাফা কনিআ। ভা যকাযী চাকুনয কলযন।  

 

নফলকলর নভো বািআ তায ফনু্ধলক ননলে গ্রাভ ঘুযলত কফয লরা। িঅনভ িঅব্বায ালথ গলঞ্জয াাঁ লে কগরাভ। যালত 

ফানড়য ছালদ িঅড্ডা ফললছ। বািআো কালঠ ককলযানন কঢলর িঅগুন জ্বানরলে নদলরা। িঅভযা িঅগুনলক নঘলয 



কগার লে ফরাভ। ভুরুনব্ব ফরলত শুধু পুপু িঅলছ িঅভালদয ালথ। ছালদ িঅগুন জ্বারালর ছাদ কপলে মালন 

এিআ ননলে নতনন নকছুক্ষন গজগজ কযলরন। িঅভযা নকন্তু কোলক াত্তা নদরাভ না। এবালফ িঅগুন 

জ্বারালনালক কযাম্পপাোয ফলর। এিআ প্রথভ কযাম্পপাোলেয স্বাদ ানে। কাক না কো িঅভালদয ঘলযয 

ছালদ। তফু নতুন নকছু কতা একো।  

 

এযিআ ভলধয কালজয কছলরো ফলর ফলরা, াদা কখলযোলনযা এিআযাভ িঅগুন জ্বানরলে নানক কুত্তা ুড়ালে 

খাে!  

 

ফািআ তায কথা শুলন কল িঈঠলরা। াে বািআো নজলে কযলরা , কক ফলরলছ কতাভালক ?  

 

ক ফুঝলত াযলরা না তায কথাে ককান বুর লেলছ নক না। িঅনভ ফুঝলত াযনছ না। ভলন বে ানে। ফরদ 

ো না িঅফায িঅভায নাভ ফলর কদে। ভালঝ ভালঝ িঅনভ তায কালছ কদ নফলদলয নানান গল্প ফলর িঅভায 

োন নফোলনয ক্ষভতা জানয কনয। িলনক নফলে িঅলছ মা িঅভায ননলজয কালছিআ নযষ্কায না। তালত দুিআ 

চায রািআন ননলজয ভত ফনলে কদিআ। এখালন বুর লর কতা িঅয যােলনয যায করলভয কখাাঁ চা কভলয নাম্বায 

ককলে কনলফন না। 

 

 

৬  

নদন দুিআ লযয ঘেনা। কফরা এগালযাো ফালজ। কযালদয কতজ ারকা। িঅভযা চাযজন কনলভ লড়নছ 

াথযখানর খালর। ভৃতপ্রাে খার। ভাঝখালন ককাভয ানন লফ। কফীয বাগ জােগাে ােু ানন।  খালর কখলনা 

াথয াো মাে নন। তািআ নকবালফ এ খালরয নাভ াথযখানর লরা তা জানা মােনন। বািআো তায কেন্ডলক 

ফলর এললছ গ্রালভ তালক কতর োরা কিআ ভাছ খাোলফ। কিআ িঈনক্তলক লতয ফােফােন কযায জনযিআ 

এখালন িঅা। খালরয ফুক জুলড় পুলে যলেলছ িজস্র ারা। াদা ারা, নীরলচ াদা ারা। কচিঈনচয 



ফন। এখালন জার নদলে ভাছ ধলয ুনফধা কযা মালফ না। এো যনভ িঅলগ ফলরনছলরা। নকন্তু নভো বািআ াত্তা 

কদে নািআ যনলভয কথা। িআো ফড় খযারা জার কাাঁ লধ  কলয িঅনািআ ফৃথা লেলছ। জার খান নফলরয াল 

কযলখ িঅভযা কনলভ কগরাভ খালরয ােু াননলত। াতলড় ভাছ ধযায িনয যকভ িঅনে িঅলছ।  

 

নভো বািআ খুফ ভাছ ধযলত াযত। বািআ মখন ািআসু্কলর ড়ত তখন িঅনভ ফড়োলন ড়লর িঅভায কফ 

ভলন িঅলছ। নভো বািআ ডুফ কভলয ুকুলযয ননলচয গতম  কথলক ভাছ ধলয িঅনত। কফায ক ডুফ কভলয এক 

গলতম  াত ঢুনকলেলছ। কিআ গলতম  নছলরা িআো ফড় কাাঁ কড়া। কাাঁ কড়া তায দাাঁ ড়া নদলে কচল ধলযলছ নভো 

বািআলেয ফাভালতয তজম নী। ডাঙাে িঈলঠ িঅায লয ক এক যক্তাযনক্ত িফস্থা। িঅঙুর পুলো কলয 

নদলেলছ। কিআ ক্ষত িঅজ ারকা কযখা এাঁলক নভল িঅলছ নভোবািআলেয িঅিুলরয ডগাে।  

 

িঅভযা ারা কচিঈনচয কগাড়াে াত নদলে ভাছ তারা কযনছ। িীপ্ত বািআো খাযািআ ালত ালড় ফল িঅলছ। 

ক নাভলত কচলেনছলরা। নভো বািআ নাভলত কদে নািআ। েযািংযা ভালছ কাো ভাযায বে কদনখলে ফনলে 

কযলখলছ।  ভাঠ কথলক ধান ককলে ননলে মাোয লয এখন ভাঠ জুলড় নাড়া । কিআ নাড়া নকছু নছলড় এলন 

জলড়া কলয তালক ফলত নদলেলছ। কাাঁ লদয গাভছা খানা াগড়ীয ভত ভাথাে জনড়লে ননলেলছ ক। িঅভালদয 

এরাকাে ভাছ যাখায াত্র কক খাযািআ ফলর। িলনক এরাকাে এোলক খারুিআ ফলর। প্রথভ ভাছটি ধযা লড় নভো 

বািআলেয ালত। ফড় ািআলজয একো োনক ভাছ। ভাছো নতনন িীপ্ত বািআোয নদলক ছুলড় নদলরন। াননয 

নকনাযা কথলক নকছু িঈলয নগলে ড়র। িীপ্ত বািআো ভাছো দ্রুত তুলর খাযািআলে যাখলত কগলরা। নকন্তু োনক 

ভাছ কফ নছরা। এফিং নতনন ভাছ ধযাে কফ িেু কফাঝা কগলরা। ঢাকা লযয ধালয কালছ ভলন ে ভাছ 

ধযায ককান জােগা কনিআ। ভাছো িীপ্ত বািআোয াত কথলক পলক নগলে াননলত ড়লরা। বািআো ঠাাঁ ঠা কলয 

কল িঈঠলরা। ফনু্ধয নদলক কচাখ টি কভলয ফরলরা,  

- নকলয দীপ্ত, িঅজ মমে এখলনা োনক ভাছোিআ ঠিকভত িঅেলে িঅনলত ানয না।  

িীপ্ত বািআো কিআ কথাে কল িঈঠলরা। িঅনভ িঅয যনভ কথায ভালন ফুঝরাভ না। নকন্তু িঅভযা কল 

নদরাভ। িীপ্ত বািআো ালত ালত ফরলরন , কতরোরা োনক নছরালতিআ ালয।  

 



ঘন্টা খালনলকয কবতয িঅভযা কফ ভাছ ধযরাভ। কিআ ভাছ, োনক ভাছ, কার ভাছ, ুটি ভাছ, কেিংযা ভাছ, 

খনরা ভালছ িঅভালদয খারুিআ িলধমক বলয কগলছ। বািআো কফ কলেকো ঢযা তুলর িীপ্ত বািআোয নদলক 

ছুলড় ভাযলরা। ারায কম পর ে োলক ফিআলেয বালাে ফলর ারুক। নকন্তু াধাযণ ভানুললয কালছ ো 

ঢযযা নালভিআ নযনচত। িঅভযা াত ধুলে এল ফািআ ফল ঢযা কখলে ননরাভ। ঢযালয কবতয িজস্র নফনচ 

থালক। এিআ নফনচ কখলত বালরািআ রালগ। মনদ িলনক কফী কখলর কে খাযা কযায ম্ভাফনা থালক। ীলতয 

কযাদ ছুলে িঅা একো ফাতা ফিআলছ। ঠান্ডা গযলভয নভলর। িলনকো েক নভনষ্টয ভত। বালরািআ রাগলছ। 

িঅনভ নার  একো ারা ননলে কচিআন গাাঁ থা শুরু কযরাভ। কচিআন গাাঁ থা কল লর রক্ষয কযরাভ িীপ্ত 

বািআো কো কফ ভলনালমাগ ননলে কদখলছন। িঅনভ নালরয ভাথাে নগাঁে নদলে নদরাভ। ঠাৎ ককান নকছু না 

কবলফ কো িীপ্ত বািআলেয গরাে নযলে নদরাভ। ঠাৎ একেু নফেত লর নতনন ননলজলক দ্রুত াভলর 

ননলরন। কল িঈলঠ ফরলরন, নক কছাে নভো ক্লালয ফান্ধফীলদয নক এবালফ ভারা নযলে ছালড়া নানক। িঅলছ 

নানক ককান ভারাফদলরয গল্প। ফলরা শুনন।  

 

নভো বািআলেয াভলন িঅভায রজ্জা রাগলরা। িঅনভ নকছু না ফলর াননলত কনলভ কগরাভ ভাছ ধযলত। একফায 

কচাযা কচালখ কচলে কদখরাভ। িীপ্ত বািআো খালরয িঈয কচলে িঅলছ। গরাে তায ারায কচিআলন কঝারালনা 

ভারা। কনকলরলয ভত ঝুরলছ ারা পুরো। এিআ ভানুলোয প্রনত িঅভায িনযযকভ একো োন এল কগলছ। 

তায নদলক তানকলে থাকলত িনযযকভ বালরা রালগ। এিআ বালরারাগাো িঅভায কালছ িলচনা।  িলচনা 

ধযলনয এিআ বালরা রাগাোলক িঅনভ ঠিক কফাঝালত াযলফা না। তায নদলক তাকালত ককন বালরা রালগ ফুনঝ 

না। এোলকিআ নক পযান্টান ফলর। কচাযা কচালখা, কাজা কচালখ তায নদলক কতফায কম তানকলেনছ তায িআেত্তা 

নািআ। িলনকফায কচাখালচানখ লে কগলছ। বািআো কললছন। িঅনভ রাজুক কল কচাখ ঘুনযলে ননলেনছ।  

 

নভো বািআ িঅয যনভ কফ নকছুো দূলয নগলে াতড়ালনা শুরু কলযনছ। িঅলযকফায তাকালত নগলে িীপ্ত 

বািআোয কচালখ কচাখ লড় কগলরা। নতনন িঈলঠ ড়লরন। িঅভায নদলক াাঁ ো শুরু কযলরন। নজলন্পয যান্ট 

ােুয ননচ মমে কগাাঁ োলনা। পমা ধফধলফ া। ারকা নকছু ভ তালত। িঅভায ফুলকয কবতয ধুকুক কযলছ। 

বািআো এল িঅভায াল িঈুয লে িেু ালত ভাছ াতড়ালনা শুরু কযলরন। ঠাৎ নতনন িঅভায নাভ 

ধলয ডাকলরন। এিআ প্রথভ। িঅনভ তায নদলক তাকারাভ। ফড় ভধুয কিআ ডাক।  



- শুভ্র তুনভ কম গতকার কথলক িঅভালক বািআো ফলর ডাকলছা িঅভায কফ বালরা রাগলছ।  

 

এিআ কথায লয নক ফরা িঈনচত িঅনভ ফুলঝ িঈঠলত াযরাভ না। চু কলয থাকরাভ।  

- শুভ্র তুনভ কদনখ ভালঝ ভালঝ িঅভায নদলক তানকলে থালকা। কতাভায কচালখ ভুগ্ধতা িঅলছ। য কথলক িঅা 

ভানুললক কদলখ গ্রালভয ভানুললয এযকভ ভুগ্ধতা কখলনা লে থালক। কো কোয র্স্ািআর নকিংফা কালালকয 

কাযলণ লত ালয। কতাভায ককানো বালরা রালগ।  

এিআ প্রলেয িঈত্তয কতা একো নদলতিআ লফ। িঅনভ ফররাভ, 

- বািআো নীর কারায িঅনায খুফ ছলেয।  

- হুভ। িঅকাী নীর কফী ছলেয।  

- নীর কারালযয ালেম  িঅনালক খুফ ভানাে। 

- তািআ? 

- নজ্ব যাাঁ ।  

- তুনভ িঅভায ােম  কদখ? 

- হুভ।  

-  তালর িঅভালক কদলখা না।  

নক কলয ফনর বািআো িঅনভ শুধু কতাভালকিআ কদনখ। িীপ্ত বািআো া া া কলয নকছুক্ষন ালরন। তাযয 

ফরলরন, তুিআ িঅভালক বািআো কডলকনছ। কা িঅজ কথলক িঅয তুনভ নে তুিআ ফলর ডাকলফা। িঅয তুিআ 

জরলক তুনভ ফনর, িঅভালক ককলনা িঅনন ফরনফ। িঅভালক িঅন বাফলত ানয না! িঅভালক িঅজ 

কথলক তুনভ ফরনফ।  

 



িঅনালক িঅন বাফলত কতা িঅভায বালরািআ রালগ। িঅনভ ভাথা িঈলয ননলচ ভৃদু ঝাাঁ নকলে ফররাভ, নজ্ব 

বািআো।  

 

৭ 

ভাথায কবতলয এক িলচনা িনুবূনত ুড়ূনড় নদলে মালে িঅভাে। দীপ্ত বািআোলক িঅভায িনযযকভ বালরা 

রাগলছ। নক যকভ বালরা! িঅনভ ননলজিআ ঠিক ফুলঝ িঈঠলত াযনছ না। তলফ তায কথা বাফলত বালরা রাগলছ। 

দুুলয খাোয য কথলক তায কথা বাফনছ। বাফনছ কতা বাফনছ। বাফনায ককান শুরু কনিআ, কল কনিআ। 

ননলজয ভত কলয কাননী াজানে। কখালন ভূর চনযলত্র থাকলছ ক িঅয িঅনভ। িঅজ িঅভালদয ফাাে নঠা 

ফানালনা লফ। িনযানয ভে নঠা ফানালনায খফয শুনলর িঅনভ িঅনে কফাধ কযতাভ। নফড়ালরয ভত চার 

ককাো কথলক শুরু কলয নঠা ফানালনা মমে িঅনভ িঅম্মায ালে ালে ঘুযঘুয কযতাভ। িঅজ ককান নকছুলতিআ 

িঈৎা কনিআ। ড়ায কেনফলর ফল িঅনছ।  

 

নক এক প্রলোজলন একফায ফািআলয এরাভ। কঢাঁ নকঘলয চার কুেলছ ভা, পুপু। কালজয কভলেো একিআ ছলে 

কঢাঁ নকলত াড় নদলে। পুপু ভালঝ ভালঝ াত নদলে ‚কনালেয‛ কবতলযয চার ‚এলর‛ নদলে। ভা তায াল 

ফল ছাাঁ কনন নদলে গুলড়া িঅরাদা কলয কপরলছন। ভা ফরলরন, ‚মা কতা কছাে কখাকা, কদাকান কথলক কয 

দুলেক কতর ননলে িঅে।‛ িঅনভ যনভলক াঠিলে নদলত ফররাভ। এায িঅজান লে ভনজলদ। এিআ ভে 

নভো বািআ এফিং তায ফনু্ধ গ্রাভ ঘুলয নপলয এলরন। িঅভালক ডাকা লরা। ফািআ ফলনছ যান্নাঘলযয দাোে। 

িঅভালদয যান্নাঘলযয ফাযাো াকা কযা। িঈলয কগারাতায ছািঈনন। িঅব্বা টিলনয চার নদলত চান। নকন্তু 

িঅম্মা যানজ ন না। িঅম্মা ফলরন টিলনয চালরয যান্নাঘয িলনক কফী গযভ লে মাে।  

 

িঅজ নতন ধযলণয নঠা ফানালনা লে। কুনর নঠা, ান নঠা, িঅয যল কবজালনায জনয নচতিআ নঠা। প্রথভ 

ো নঠাো িঅভায চািআিআ চািআ। িঅজ িঅনভ চািআরাভ না। চু কলয নছরাভ। ভা প্রথভ নঠা ো িঅভালক 

নদলরন। িঅব্বা ফললছন ফড় ঘলযয দাোে। তালক এক ফাটি কুনর নঠা নদলে এরাভ। বািআো িঅয দীপ্ত 

বািআো নঠা খালেন। নঠা খাোে দীপ্ত বািআোয কচালখ ভুলখ িঅনলেয কয পুলে িঈঠলছ। বািআো নঠা 



কখলত কখলতিআ ফরলরা, িঅভালদয িঈত্তলযয একো জনভ ননলে ভাভরা চরলছ কলেক ফছয। বািআোলক কিআ 

কাযলন িঅগাভীকার খুরনা োিঈলন কমলত লফ। দীপ্ত বািআো একেু তা লরা। ক বািআোয ালথ কমলত 

চািআলরা। বািআো তালক ননযে কযলরা। খালন নগলে াযানদন িঈনকর ালথ কথা ফরলত লফ, িঅদারলতয 

ফাযাোে নদন ককলে মালফ। নদন নতলনলকয কতা ভাভরা।  

 

কালর িঈলঠ যল কবজা নঠা কখলেিআ বািআো িঅয িঅব্বা ফযাগ ননলে মাত্রা শুরু কযলরা। াতোয রলঞ্চ 

তাযা খুরনা মালফ। যালতয রলঞ্চ মাো কমত। নকে িঅব্বায একেু ঠান্ডায ধাাঁ ত লেলছ। তািআ যালত কগলরন 

না। কলেকনদন সু্কলর মাো ে না। িঅনভ সু্কলরয থ ধযরাভ। দীপ্ত বািআো ফরলরন, নফলকলর িঅভায ালথ 

কফড়ালত মালফন। িঅভায তখনন ভলন নেলরা, িঅজ িঅয িআসু্কর মাোয দযকায কনিআ। চলরন এখনন কফড়ালত 

মািআ। িনতকলষ্ট করাব াভরারাভ। ক্লাল ককান ভনলমাগ নদলত াযরাভ না। প্রাে যায কতা ফলরিআ ফলরন, 

ককান িঅনাযকনরয কথা বাফলছা ক্লাল ফল শুভ্র? ড়াে ভনলমাগ কনিআ ককন!  ড়াে ধযান দা। নফলকলর ৪ 

োে সু্কর ছুটি ে। িঅনভ দুিআোলতিআ েম  নরব ননলে চলর এরাভ। এল কদনখ দীপ্ত বািআো দুুলয কখলে ঘুনভলে 

িঅলছ। িঅনভ তায ঘুভ বাঙায িলক্ষাে যিআরাভ।  

 

বািআো ফলর কগলছন, ক িঅা না মমে িঅনভ কমন দীপ্ত বািআোয ঘলয থানক। িঅভালদয এখালন নফদুযৎ নািআ। 

কজনয লযয কভভানলক একা থাকলত কদো ে না। কখন নক রালগ। িঅনভ দীপ্ত বািআো কম ঘলয থালকন 

কখালন কগরাভ। দযজা ারকা কবজালনা। ব্দ না ে এভন বালফ দযজা খুররাভ। বািআো ঘুনভলে িঅলছন। 

িঅনভ িঅলে কলয খাাঁ লেয ককানাে ফরাভ। প্রনতটি ঘুনভলে থাকা ভানুললক ননষ্পা রালগ। িঅনভ তায ভুলখয 

নদলক তানকলে থাকরাভ। ঘলযয ালয ননভগালছ একো ককানকর ানখ ডাকলছ। ীতকালর ককানকর ানখ 

ডালক ককন!  

 

৮  

াননলত বফঠা কপরায ব্দ লে। কন কা তযতনযলে এনগলে মালে। ভাগনযলফয িঅমান লে কগলছ কফ 

িঅলগ। প্রকৃনত এখন কালরা চাদলয কভাড়া। নকছুক্ষন িঅলগিআ িঅকালয ককানায িাদীয চাাঁ দ উঁনক নদলরা। 



িীপ্ত বািআো ফললছ কন কায াোতলন। িঅনভ গরুিআলত ফল বফঠা  ফািআনছ।োনো িীপ্ত বািআলের্। ঘুভ কথলক 

িঈলঠ ফরলরন , চর কন কা কলয ঘুলয িঅন। এ কতা িঅয য না কম ঘালে কগলরিআ বাড়ায কন কা াো 

মালফ। ভা িফয ারকা ফাাঁ ধা নদলরন। ঠান্ডা নফলকলর কন কা চড়ায নক দযকার্। িীপ্ত বািআ িঅয িঅনভ কফড়ালত 

মালফা। ভনোিআ িঅভায িঅনলে কনলচ িঈঠলরা। ককান ফাাঁ ধা ভানায াত্র নিআ িঅজ িঅনভ। কন কা কজাগাড় কযলত 

ন্ধযা লে কগলরা। যনভ িঅলত াযলরা না। ন্ধযায িঅলগিআ তালক গরু ফাছুয কগাোলর তুরলত লফ। চলেয 

ভানয োনঙলে নদলত লফ। ধুো নদলে ভা তাড়ালত লফ। না লর াযা যাত িফরা শু গুলরা ভায কাভলড় 

কষ্ট ালফ।  িঅনভ চানেরাভ না যনভ িঅভালদয ালথ িঅুক। ক একফায ফরলরা িঅজ না ে ভনজম না গরু 

গুলরালক গিআলর তুরুক। িঅনভ ফাধা নদরাভ। ন্ধযা কফরাে া ভুযগী গুলরা তুরলত ে তালক।  

  

িঅভালদয  ফাড়ী কথলক ানরক খানর নদী নভননে লনলযা াাঁ ো থ।াাান দুজন াাঁ েনছ। িঅভায খুফ িআলে 

কযলছ িীপ্ত বািআোয াত ধলয াাঁ েলত । নকন্তু নকবালফ ধনয। ফড়িআ কফভানান কদখাে। ঠাৎ িীপ্ত বািআ এনগলে 

এল িঅভায কাাঁ লধ াত যাখলরন। িঅনভ ুরনকত রাভ। নকন্তু কো প্রকা কযরাভ না। নক একো নফলে ননলে 

নতনন কথা ফরনছলরন। িঅভায কালনিআ ঢুকনছলরা না। 

 

এায িঅমালনয য চাাঁ দ িলনক িঈলয িঈলঠ কগলছ। এক কভানীে ভাোভে িঅলরা ছনড়লে লড়লছ 

চাযাল।ানরক খানরয াননলত , িঅভালদয কন কায িঈয , বফঠাে, িীপ্ত বািআোয ভুলখ। ডাঙাে কঝাাঁ ল 

ঝালড় কজানানক কাকায নভটিনভটি জ্বলর িঅয কনলব। িঅনভ িরলক কচলে িঅনছ। িীপ্ত বািআোয কচালখ । 

ক তানকলে িঅলছ। কচালখ কমন িঅজ কনা , ভলন িঅজ কঘার্। চুম্বলকয ভত এলক িনযলক োননছ িঅভযা। 

িঅনভ বফঠা কযলখ কখন কম াোতলন এলনছ জানননা। কখন কম িঅভায ভাথায কলছলন িীপ্ত বািআোয াত 

এললছ তা জানননা। ভন্ত্রভুলগ্ধয ভত িঅনভ কখন কঠাাঁ ে কযলখনছ িীপ্ত বািআোয কঠাাঁ লে তা জানন না। 

িঅভালদয দুটি কঠাাঁ ে চুম্বলকয দুিআ কভরুয ভত এক লে িঅলছ। িঅভালদয দুজলনয রারা নভল মালে। নন:শ্বা 

বাযী লে িঈলঠলছ। যীয কাাঁ লছ। হৃদনলন্ডয ধুকুকুনন কফলড় কগলছ। এবালফ কতক্ষণ ককলে কগলছ 

জানননা।  

 



একো ভে কাভনায িঅগুন ীতর লরা। িঅভযা দুজন দুজলক কছলড় নদরাভ। িীপ্ত বািআো াোতলন শুলে 

ড়লরন। িঅনভ তায চুলর নফনর ককলে নদলত রাগরাভ। নতনন ফাাঁ ধা নদলরন না। িঅভালক কেলন াল 

কাোলরন। িঅনভ তায ফাহুলতভাথা কযলখ শুলে ড়রাভ। কঢিঈলে কবল কন কা একািআ এনগলে কমলত 

রাগলরা। িঅনভ দুয িঅকাল চাাঁ লদয নদলক তানকলে যিআরাভ। চাাঁ দোলক িঅজ িয ুেয রাগলছ। কজযাছনায 

িঅলরাে ক িঅজ বানলে কদলফ তাভাভ দুননো। িীপ্ত বািআো গরা কছলড় যফীন্দ্র িংগীত ধযলরন। তায গালনয 

গরা চভৎকার্। িলনকো শ্রীকাে িঅচালমময ভত।  

 

 কতাভায কখারা াো রানগলে ালর েুকলযা কলয কানছ 

িঅনভ ডুফলত যানজ িঅনছ, িঅনভ ডুফলত যানজ িঅনছ 

 

কার িঅভায কগর নভলছ নফলকর কম মাে তানয নলছ কগা 

কযলখা না িঅয কফাঁলধা না িঅয কুলরয কাছাকানছ... 

 

৯  

ননঘুমভ একটি যাত ককলে কগলরা। াযা যাত দুলচালখয াযা এক কযলত ানযনন। ভানুললয নচোয ফািআলয, 

চাোয ফািআলয িলনক নকছু ঘলে মাে। িঅজ যাতটি নছলরা কযকভ একটি যাত। ঠান্ডা ফাতা মালত 

ঢুকলত না ালয কজনয ভা ন্ধযা কফরা এল জানারা িঅেলক নদলে কগলছন। জানারায নগ্রর কনযলে কফালেয 

াল ফাগালনয িঈয, িঅভালদয ঘলযয ছালদ িফাক কজযাৎো ছনড়লে িঅলছ। কন কা কথলক িঅভযা দুজন 

নপলয িঅন যাত ফালযাোয নদলক। িঅায লথ িীপ্ত বািআলেয ভুখ কফ গম্ভীয। াযা থ ককান কথা ফরলরন 

না। িঅনভ দুলেকো কথা ফরায কচষ্টা কযরাভ। িযজলনয াড়া না কলে িঅভালক থাভলত লরা। খাোয 

কেনফলর ককান কথা ফরলরন না। িঅনভ তায কচালখ কচাখ যাখায কচষ্টা কযরাভ। িলনকো কভলেনর না লে 

মালে। নকন্তু ননলজলক কলরার কযলত াযনছ না। িঅলফলগয কজাোয কমন িঅভালক বানলে ননলে িজানা 



কদল। িীপ্ত বািআো কচাখ নযলে ননলরন। বালতয কেলেয নদলক কিআ কম কচাখ নাভালরা। িঅয একটি ফালযয 

জনয কচাখ তুরলরা না। নক লরা তায! 

 

যালত ঘুভালত কগরাভ। িীপ্ত বািআো কম্বর ভুনড় নদলে োনোন লে শুলে িঅলছ। িঅনভ াড়া নদলেিআ ঘলয 

ঢুকরাভ। একেু ব্দ কযরাভ। নকন্তু ককান নড়চড় কনিআ। ারকা কলয ডাকরাভ, িীপ্ত বািআো। ক ডাক 

শুনলরা, হুভ, নকছু ফরলফ? 

- ঘুনভলে কগলছন। 

- হু! 

 

িঅভায ান কলরা। ঘুনভলে কগলর ডাক কালন নকবালফ ভানুল। িঅনভ তায াল শুলে ড়রাভ। নভো বািআ 

িঅয িীপ্ত বািআোয জনয িঅরাদা কম্বর যাখা নছলরা ঘলয। িঅনভ নভো বািআলেয কম্বরটি কেলন ননরাভ। িঅা 

কযনছরাভ িয ক্ষ কথলক াড়া ালফা। নকন্তু ককান াড়া করাভ না। িলক্ষায প্রয দীঘম লত রাগলরা। 

িঅনভ িঈৎকণম লে িঅনছ। কদোর ঘনড়য টিকটিক ব্দো কালন রাগলছ। ঘলযয াল গালছয াতা কথলক 

েুো ননয ঝযায ব্দ িঅনভ শুনলত ানে। দূলয ককাথা একো বুতুভ কাঁচায ছানা কেঁলদ িঈঠলরা। 

িঅভায খুফ িআলে কযনছলরা বািআোয ফুলক ভাথা কযলখ ঘুভালত। াত নদলে তায গরা জনড়লে ধযলত। তায িআ 

কভরা ককাো কঠালে কঠাে কযলখ চুভু কখলত। তায ভুলখয করানা স্বাদ নচননয কথলক ভধুয রালগ। নকন্তু ক 

ননিঃাড় লে শুলে িঅলছ। িঅজলকয যাত িঅনরপ রােরায এক াজায এক যালতয কচলে দীঘম নছলরা। যালতয 

তাযাযা কখন কম নভনরলে কমলত শুরু কযলরা িঅনভ কেয করাভ না। কাড়া কচাখ নদলে ককন ানন গনড়লে 

লড়! কায জনয, নকলয জনয এিআ ানন! িঅনভ ননলজ জানননা। নকন্তু িঅজ িঅনভ িঅত্মননেন্ত্রণ ানযলেনছ। 

কখাাঁ োড় কথলক ফড় ঝুাঁ টিোরা রার কভাযগটি ককাক্কলযা ককা ফলর ফাগ নদলত শুরু কলযলছ। ভনজদ কথলক 

ভুোনজ্জলনয ুরনরত কলে িঅজালনয ুয কবল িঅলছ। িঅারাতু খািআরুভ নভনান নািঈভ। ঘুভ িআলত 

নাভাজ িঈত্তভ । 

 



কালর িঈলঠ িঅনভ সু্কলর চলর কগরাভ। একো ক্লাল ভন ফলছ না। যাযলদয ফকা কখলত কখলত নফযক্ত 

লে মানে। ুনিতা ফরলরা, কদাে, িঅজ কতায নক লেলছ? 

- নকছু না। 

- যীয খাযা? 

- না। 

- ভন খাযা? 

- না। 

- কপ্রলভ লড়নছ? 

 

িঅভায িফাক লে তাকারাভা ুনিতায নদলক তাকারাভ। িঅনভ নক তলফ কপ্রলভ লযনছ। িীপ্ত বািআোয কপ্রলভ! 

কছলর কছলর নক কপ্রভ ম্ভফ? িঅনভ নক িীপ্ত বািআোলক বালরাফান? িঅনভ এযকভ কযনছ ককন? একো 

কছলরলক চুভু কখরাভ ককন? তায যীলযয গন্ধ কলত িঅনভ এত িঈতরা ককন! এোলকিআ নক ভকাভ ফলর? 

ভনজলদয িআভাভ াললফয ভুখ কবল এলরা কচালখয াতাে। এক জুম্মাফালয িআভাভ ালফ নফত্র িঅর 

ককাযিঅলনয ুযা িঅর িঅযালপয তজম ভা কযনছলরন। ুযায ৮০ কথলক ৮১ িঅোলত মযত রুত (িঅিঃ) এয 

কভলদয ভকাভীতায িযালধ ধ্বিং কলয কদো ে কিআ িআনতা নফফৃত িঅলছ । ভকানভতায িযালধ 

িঅল্লা তাোরা িঅদ, াভুদ, রুলতয কভলদয ধ্বিং কলযন। কাদভ  কগাভযা নগযীয করাকলদয ভাটিয 

ালথ নভনলে কদো ে। নজফযািআর িঅরান ারালভয িঅঙুলরয িঅঘালত কখালন এক াগয বতনয ে। 

কিআ াগলযয নাভ কডড ন। জডম ান িআযািআলরয ভালঝ ভৃত াগয িফনস্থত। কখানকায াননলত রফলনয ভাত্রা 

এত কফী কম ককান িঈনিদ ফা জরজ প্রানী ফাাঁ চলত ালয না। িঅনভ ুনিতায প্রলেয িঈত্তয নদলত াযরাভ না। 

কপর কপর কলয তানকলে যিআরাভ। তাযা িঅভালক কখাাঁ চালতিআ রাগলরা। ফর কদাে, নেজ ফর। কক কিআ ুেযী। 

কায কপ্রলভ তুিআ ভজনু লেনছ। নেজ ফর। 

 



ফনু্ধলদয িআোনকম  ঠাট্টা িয রাগনছলরা। িঅনভ টিনপলনয িঅলগিআ ফানড় নপলয এরাভ। িীপ্ত বািআোয রুলভয 

নদলক একফায িঅড়লচালখ তাকারাভ। ককান ব্দ কনিআ। িঅভায ননলজয রুলভয নদলক কগরাভ। ড়ায কেনফলর 

ফরাভ। নকছুিআ বালরা রালগ না। দুিআ ফযাোনযয একো কযনড িঅলছ িঅভায। ুিআচ ঘুনযলে চযালনর ধযালনায 

কচষ্টা কযরাভ। ফািংরালদ কফতায খুরনাে িনুলযালধয িঅয গালনয ডানর লে। িঈস্থানকা ফলর কগলরা, 

িঅজলকয কল গানটি এখন ফাজালনা লফ। এিআ গানটিয জনয িনুলযাধ কলযলছন মলালযয িঅযফুয কথলক 

িঅনতপ, খুরনায ডুভুনযো কথলক ানকফ এফিং িঅলযা িলনলক। এয যযিআ নভিঈনজক কফলজ িঈঠলরা। যফীন্দ্র 

িংগীত। িআন্দ্রাণী কলনয কলে, িঅজ কজাৎো যালত ফািআ কগলছ ফলন, ফলেয এিআ ভাতার ভীযলণ। 

গতযালত ফে নছলরা না। নকন্তু নছলরা নপননক কজযাৎো । পুেপুলে চাাঁ দ। কজানানকয কভরা। িঅভায কচালখয 

াভলন কবল িঈঠলরা। নদীয াে জলর কবল থাকা এক কন কা। ভৃদুভে দুরলছ। াোতলন শুলে িঅলছ দুটি 

ভানফ োন। এলক িনযলক জনড়লে। িঅভায দুলচালখ িঅজ ফান কনলভলছ। শ্রাফণ ধাযায ভত ফাাঁ ধ বাঙা 

কজাোয। 

 

ভযায ককানকর ননভ গালছ ফল কুহু কুহু কলয ডাকা শুরু কযলছ। ফাযাোে ভালেয ালথ গল্প কযলছ াড়ায 

ভন্ডর ফানড়য কভজ দাদী। ভালক কডলক ফরলছ, ফড়লফ , িভলে ককানকর ািআ ডাা কতা বালরা না। ফারা 

ভুনফত িঅনত ালয । কঢরা ভালয তাড়ািআ দা নদন ািআডালয। 

 

ভা কল ফরলরা, নক কম ক না চাচী। ুলযালনা নদলনয ভাননলয ভত কথা। ািআ ডাকনর নফদ লফ কযান। 

দযালা ািআডা ানথ খুলজ ানতলছ না। তািআ ডাকনতলছ। 

কভজদাদী ফরলরা, কতাভযা মা নতলছা না ফিঈ। ভডানম নত কগ ফ ভানা কগানা বূনর মানতলছা। 

 

১০  

িঅভালদয ফানড়য ননলচয ফযালড়য ননচ কথলক শুরু িআলছ নফর। িঅভালদয এরাকাে পলরয ভাঠলক ফরা ে 

নফর। ফযালড়য ননলচয নফলর নাড়া গাদা কলয যাখা লেলছ। িঅটি কফাঁলধ যাখা নাড়ায িঈয িঅনভ ফলনছ। িঅভায 



ালয নাড়ায িঅটিয িঈয ফললছ িীপ্ত বািআো। িঅভালদয ভাথায িঈয নফলকলরয নভলঠ কযাদ। িীপ্ত বািআো 

িঅভায ভুলখয নদলক তানকলে িঅলছ। িঅনভ তানকলে িঅনছ দনক্ষলণয নফলরয নদলক। এিআ নফর ধলয কেঁলে কগলর 

াথয খানরয খার ড়লফ। কিআ খার কনযলে নকলরানভোয খালনয লয োদায যাো। তায লয ফড় গাঙ। 

কিআ গালঙয িনয ালয ুেযফন। িঅভালদয বালাে ফাাঁ দা। িীপ্ত বািআো িঅভায নাভ ধলয ডাকলরন,  

িীপ্তিঃ শুভ্র 

িঅনভিঃ নজ্ব, ফলরন।  

িঅভায নদলক তাকালফ।  

িঅনভিঃ তাকারাভ। ফলরন।  

িীপ্তিঃ নক লেলছ কতাভায? 

িঅনভিঃ নকছু ে নািআ। িঅনন তুিআ কথলক তুনভলত িঈলঠ কগলছন ককন?  

িীপ্তিঃ তুনভ তুনভ কথলক িঅনন কত িঈলঠ কগলছা।  

িঅনভিঃ তুনভ ফরলরিআ নক িঅয িঅনন ফরলরিআ ফা নক! 

িীপ্তিঃ নতয কলয ফরলফ নক লেলছ কতাভায? 

িঅনভিঃ নকছুিআ ে নািআ।  

িীপ্তিঃ িঅনভ গত যালতয ঘেনায জনয ভাপ চািআনছ কতাভায কালছ।  

িঅনভিঃ ভাপ চালেন ককন? 

িীপ্তিঃ কদখ, মা ঘলেলছ ককন ঘলেলছ িঅনভ নকছুিআ ফুলঝ িঈঠলত ানযনন। িঅনভ ননলজ কথলক এফ চািআনন 

িঅনভিঃ তালর কযলরন ককন? 

িীপ্তিঃ কজনযিআ ভাপ চানে।  

িঅনভিঃ চুভু খাোয জনয ককিঈ ভাপ চাে! িঅনভ কতা এোলত ককান িযাধ কদনখ না।  



িীপ্তিঃ কতাভায ফে িল্প। তুনভ নক ফুঝলফ ফ নকছু। 

িঅনভিঃ ফুনঝলে ফরলরিআ ফুঝলফা। ভাথা খাযা না িঅভায। প্রনতফায পার্স্ম  িআ।  

িীপ্তিঃ এোলক ভকানভতা ফলর। এো ধলভম নননলদ্ধ। িআরালভ নননলদ্ধ ৃনথফীয ফ ধলভম নননলদ্ধ।  

িঅনভিঃ জানন। 

িীপ্তিঃ জালনা? 

িঅনভিঃ যাাঁ ।  

িীপ্তিঃ কতাভায কবতয ালফাধ কাজ কযলছ না। 

িঅনভিঃ না।  

িীপ্তিঃ ককন না?  

িঅনভিঃ কাযণ িঅনভ কতাভালক বালরালফল কপলরনছ। 

িীপ্তিঃ এত দ্রুত নকবালফ িঅভালক বালরালফল কপরলফ তুনভ? 

িঅনভিঃ িঅনভ জানননা।  

িীপ্তিঃ এোলক বালরাফাা ফলর না শুভ্র। এো কভা। কভা ককলে কগলর তখন কতাভায ভলন লফ িঅনভ 

ৃনথফীয ফলথলক খাযা একটি ভানুল। িঅনভ কতাভালক ালয লথ কেলন এলননছ।  

িঅনভিঃ ভলন লফ না।  

এো কতা কথায কথা।  

িঅনভিঃ িঅনন ালফালধ বুগলছন? 

িীপ্তিঃ যাাঁ । 

িঅনভিঃ জাান্নালভয িঅগুলন কাড়ায বে ালেন? 



িীপ্তিঃ ভকাভীলদয জাান্নালভয িঅগুলন ুনড়লে ভাযা লফ এিআ কথা িঅর ককাযিঅলনয ককাথা করখা কনিআ। 

ককাযিঅলন ফরা লেলছ তালদয প্রনত রানত ফনলমত কাক।  

িঅনভিঃ তালর নকলয ালফাধ? 

িীপ্তিঃ তুনভ িঅভায ফনু্ধয কছাে বািআ। নপ্রে ফনু্ধয কছাে বািআ। কতাভালক িঅনভ কখলনা ককান বূর লথ কেলন 

ননলে কমলত ানযনা।  

িঅনভিঃ িঅনন ককাথা িঅভালক কেলন ননলেন না। িঅনভ ননলজিআ নাভলত চানে।  

িীপ্তিঃ িঅো তুনভ নক কখলনা কপ্রভ কলযছ িঅলগ? 

িঅনভিঃ না।  

িীপ্তিঃ কভলেলদয প্রনত িঅকলমন কফাধ কলযা? 

িঅনভিঃ নকযকভ িঅকলমন? 

িীপ্তিঃ এিআ ককু্সোর নপনরিং! 

িঅনভিঃ হুভ। 

িীপ্তিঃ কছলরলদয প্রনত? 

িঅনভিঃ িঅলগ কযতাভ না। এখন কনয। িঅনালক কদখায য কথলক। 

িীপ্তিঃ নকন্তু ককন? 

িঅনভিঃ িঅনভ জানন না।  

িীপ্তিঃ তুনভ িঅভালক ভকানভতায জগলত কেলন নাভালত চা? 

িঅনভিঃ না। একতযপা নকছুিআ ে না। গতযালত িঅভযা দুজলনিআ চুভু কখলেনছ। ককিঈ ফাাঁ ধা কদেনন। িঅভালদয 

দুজলনয াে নছলরা।  

িীপ্তিঃ তুনভ কতা কফ কথা ফরলত ালযা। 



িঅনভিঃ কফাফা ছাড়া ফািআ কথা ফরলত ালয।  

িীপ্তিঃ িঅনভ গুনছলে কথা ফরায কথা ফরনছ।  

িঅনভিঃ কথা নকবালফ কগাছাে? 

িীপ্তিঃ ফা! িঅনভ কতাভায ালথ কথাে াযলফা না। মা কতাভায নজত।  

িঅনভিঃ ায নজত নদলে িঅনভ নক কযলফা।  

িীপ্তিঃ তুনভ নক িঅভায িঈয কক্ষল িঅলছা? 

িঅনভিঃ না।  

িীপ্তিঃ কযলগ িঅলছা? 

িঅনভিঃ না। 

িীপ্তিঃ কষ্ট কলেছ? 

িঅনভিঃ না।  

িীপ্তিঃ কার াযা যাত ঘুভা নন ককন? 

িঅনভিঃ ঘুভ িঅল নন তািআ। 

কাাঁ দনছলর ককন? 

িঅনভিঃ কক ফরলরা? 

িীপ্তিঃ যনভ ফলরলছ।  

িঅনভিঃ নভথযা ফরায নক দযকায। তুনভ তালর াযাযাত কজলগ নছলর।  

িীপ্তিঃ হুভ।  

িঅনভিঃ এযকভটি ককন কযলর?  



িীপ্তিঃ িঅনভ ফুলঝ িঈঠলত াযনছরাভ না।  

িঅনভিঃ এখন ফুলঝছ? 

িীপ্তিঃ জানননা। তুনভ িঅভালক নতয বালরাফালা? 

িঅনভিঃ ননলজলকিআ নজলে কলযা। এফায ফলরা তুনভ িঅভালক বালরাফালা নকনা।  

 

িীপ্ত বািআো িঈত্তয কদোয িঅলগিআ ফানড়য ফযাড় কথলক পুপুয গরা কবল এলরা, ‚কছাে কখাকা ফানড় িঅে 

কতা। ভনজদ যদালযয ফানড় মানত লফ। ধাকু্কনয (জরনদ) িঅে‛। িঅভায ভন এখন বালরা। িঅনভ ছুলে কগরাভ। 

কছন নপলয একফালযা তাকারাভ না। নকন্তু িঅনভ জানন, একজন িঅভায নদলক তানকলে িঅলছ। িফাক কচালখ। 

কম কচালখ িঅনভ বালরাফাা কদলখনছরাভ।  

 

১১ 

ন্ধযাো িঅজ ফড়িআ ভধুয রাগলছ। যদায ফানড় কথলক িঅলত ন্ধযা কনযলে কগলরা। াত ভুখ ধুলে ননলজয 

ঘলয কগরাভ। ভনিআ ফল না ককান নকছুলত। িীপ্ত বািআোয রুলভ ছুলে কমলত িআলে কযলছ না। না মালফা না। 

কদখা মাক। কদনখ ক ননলজ কথলক িঅল নকনা। ছালদয িঈয যালতয িঅকা , তালত াজায তাযায পুেনক 

িঅাঁকা। ককান গ্রাভয কভলেয ালত িঅাঁকা এক নকন কাাঁ থা কমন। িঅনভ ছালদয িঈয নগলে দাাঁ ড়ারাভ। দূলযয 

ননযল গালছ ানরলকয নকনচয নভনচয এিআ ভাত্র কথলভ কগলরা। েলতা ফািআলক গুডনািআে জাননলে ঘুভালত 

কগলরা ানরলকয ঝাাঁ ক। িঅভালদয একো কালা ানরক নছলরা। কথা ফরলত াযত। গুটি কলেক ব্দ নছলরা 

তায বাণ্ডালয। ককভন িঅনছ, ফে ( ফ) । িঅব্বালক ক িঅব্বা ফলর ডাকত। িঅয ভা কক ফরত ফু। ফাযাোয 

িঈত্তয ককানাে কঝারালনা থাকত তায খাাঁ চা। একফায ঝলড়য যালত। ভনু্ট ককাথাে কমন িঈলড় মাে। িঅভালদয 

কালা ানরক ানখোয নাভ নছলরা ভনু্ট। কক তায নাভ ভনু্ট কযলখনছলরা ঠিক ভলন ড়লছ না। যনদন দুুলয 

ভনু্ট ননলজিআ নপলয িঅল। তাযয কথলক ভনু্ট ছাড়ািআ থাকত। াযা ফানড়ভে ক িঈলড় কফড়ালতা। াযাক্ষন 

জানা কেটি ব্দ িঅলড় চরত। ভানুল গরু কমিআ তায াভলন নদলে মাক ফরত , বাত কখলে মা। এো 

নলখলছ ভালেয কাছ কথলক। ভা প্রােিআ যান্নাঘয কথলক িঅভালদয দুিআ বািআলক কডলক ফরত বাত কখলে মা। 



ভা খালনক  লয এক িঅভ কাঠার  াকা বজলেয দুুলয ফািআ মখন নফছানাে , ককিঈ নঝভুলে, ককিঈ ঘুভ, 

এক হুলরা কফড়ালরয খ কলয কচল ধলয ভনু্টয গরায কালছ। ভনু্ট ফাযাোে যাখা কফলঞ্চয াতলর ফল 

নছলরা। যনভ কঢরা কভলয হুলরা নফড়ালরয ভুখ কথলক ভনু্টলক ছানড়লে িঅলন। নকন্তু ততক্ষলন ভনু্ট িঅয কফাঁলচ 

কনিআ। িঅয ককিঈ কাাঁ লধ িঈলড় এল ফল ফলর না, বাত কখলে মা। িঈত্তয নদলকয নানযলকর গাছোয াল 

যনভ িঅয িঅনভ দুজলন নভলর ভনু্ট িঅয তায ঘাতক নফড়ার টিলক কফয নদলে যানখ। যনলভয কঢরা নগলে রালগ 

হুলরাোয ভাথাে। কখালনিআ ক কাাঁ ত লে লড়। িঅয কাজা লে দাাঁ ড়াে নািআ।  

 

িঈত্তলযয নানযলকর গাছোয নদলক তাকালত ভনু্টয কথা ভলন লড় কগলরা। ভলন লড় কগলরা, বাত কখলে মা। 

ুলযালনা কথািআ বাফনছরাভ। ঠাৎ ককিঈ কমন িঅভায কাাঁ লধ দুিআ াত কযলখ দাাঁ ড়ালরা। নালক একো িনযনচত 

গন্ধ কবল এলরা। যনলভয িঈেনস্বত ডাক শুনরাভ একিআ ালথ। া নপলয কদনখ কাাঁ লধ াত কযলখ ানভুলখ 

দাাঁ নড়লে িঅলছ িীপ্ত বািআো। একেু দূলয কে ালত যনভ, তায দুিআ গার কফলে ঝলয ড়লছ ান। এত খুী নক 

লরা! 

 

- নকলয যনভ , িঅজ এত খুন কযান। না চািআলতিআ চা ননলে এনর।  

- বািআজান এিআডা চা না। এিআডা কন। লযয বািআজান ননলজ ফানািআলছ। র কন, পুর কন , াতা কনয 

ভত এিআডায নাভ কন। নকন্তুক চালেয ভত কদখনত। ঘ্রানডা িঅরাদা। নযা খা। 

- িত কথা ফলর কাজ কনিআ। মা ননলচ নগলে কনপ খা। িঅয মাোয ভে ননড় ঘলযয দযজা কেলন নদলে মা। 

না নর নফড়ার ঢুকলফ।  

 

ফিআলে কনপয কথা ড়া িঅলছ। িঅভালদয এনদলক কতা কনপ াো মাে না। নতয ফরলত নক কনপয স্বাদ 

ককভন িঅনভ এখলনা তা জানননা।  িীপ্ত বািআোলক নজলে কযরাভ , কনপ ককাথাে কলরন ?  

িীপ্ত বািআো জানালরা ক ালথ কলয নকছু কনপ নফন ননলে এললছ।  

- না শুরু কলযা।  



- তুনভ শুরু কলযা িঅলগ ।  

িঅনভ কনপলত চুভুক নদরাভ। একেু নততকুলে স্বাদ। নকন্তু ভে না।  

- স্বাদ ককভন ? ককভন লেলছ ?  

- জীফলন প্রথভ কনপ খানে। স্বাদ ককভন তা ফুঝলফা নকবালফ!  

- জীফলন িলনক নকছুিআ কতা প্রথভ খালো। কগুলরা নজলে কযলরলতা বারিআ াকা াকা কথা ফরলত 

াযলফ। 

 

িঅনভ চু কলয যিআরাভ । িীপ্ত বািআ নকছু না ফলর িঅভায কচালখ কচাখ যাখলরন একফার্। িঅভায কনপ ভগ ধযা 

ালত ধযলরন দুালত। াত খানা ভুলখয কালছ কেলন ননলরন। কিআ কনপ ভলগ নতনন চুভুক নদলরন। ুলযালনা 

িঅলফল িঅভযা ভুগ্ধতা নপলয করাভ। িঅভযা ারাক্রলভ কনপ ভলগ চুভুক নদলত রাগরাভ। িঅনভ চাদয িঅনন 

নািআ। ঠান্ডা রাগনছলরা। িীপ্ত বািআো তায চাদলয িঅভালক জনড়লে ননলরন কছন কথলক। িঅভালক কফষ্টন কলয 

ধলয যাখা ালতয িঈয িঅনভ াত যাখরাভ। নতনন িঅভায কাাঁ লধ েুক কলয চুভু কখলরন। তায কদলয িঈষ্ণতা 

িঅভায কদল িঅগুন ধনযলে নদলরা।  

 

- শুভ্র।  

- ফলরা।  

- িঅজ লরা পারৃন । ফলেয প্রথভ নদন।  িঅজ যনঙন ফায নদন। রালয যলঙ রার ফায নদন।  

- বািআজান , িঅভযা গ্রালভয ভানুল ফািংরা নদননঞ্জয নলফ বালরািআ যানখ।  

- শুধু জান ফরলরিআ ে। বািআো িঅফায রাগালনায নক দযকায! ফলরা কদনখ একফায শুনন। ফলরা ফলরা।  

 

িঅনভ কবলফনছরাভ শুধু জান ফরাো িলনক জ। নকন্তু ফরলত নগলে কদখরাভ ভুখ কথলক কফরুলতিআ চাে না।  



- শুভ্র।  

- তুনভ নক জালনা িঅগাভীকার নক নদফ ?  

- না।  

- িঅগাভীকার ১৪িআ কপব্রুোযী , নফশ্ব বালরাফাা নদফ। িলনলক এোলক বযালরনোিআন নদফ ফলর।  

- ককন ? এিআ নদলন নক বযালরন্টািআন বালরাফাায জনয ীদ ে নানক এযকভ নকছু ?  

- া া া। ফ নদফলিআ নক ীদ লত লফ! িঅলর বযালরন্টািআনলয িআনতালয ালথ মুগরলদয 

বালরাফাায ককান ম্পকম  কনিআ। চতুথম নির্স্ালব্দ কযালভ বযালরন্টািআন নালভ এক নির্স্ান ানি ফা কযত। 

কযাভ তখন ান কযত িআহুনদ াক ক্লনডো। বযালরন্টািআনলয কা নছর ডাক্তানয। কযালভ কভে 

নির্স্ান ধভম প্রচায নননলদ্ধ নছলরা। নির্স্ ধভম প্রচালযয িনবলমালগ বযারনোিআনলক ফেী কলয কাযাগালয 

কপ্রযণ কযা ে। কখালন নতনন কজরালযয দৃনষ্টীন কভলেয কচালখয নচনকৎা কলয কচাখ  বালরা কলয কদন। 

প্রযী বননকলদয ভলধয বযারনোিআনলয জননপ্রেতা ফৃনদ্ধ াোে যাজা ক্লনডো িইলমানিত লে তায 

ভৃতুযদন্ড কদন । কপব্রুোনযয ১৪ তানযলখ তা কামমকয কযা ে। এয চাযলা ফছয লয ির্স্ভ তাব্দীলত 

নিনর্স্ে চাচম  কন্ট বযালরনোিআনলয িযলণ ১৪ কপব্রুোযীলক বযালরন্টািআন নদফ কঘালনা কলয।  

 

- এো তালর নির্স্ানলদয িঈৎফ? - 

- হুভ । কযকভিআ। 

- তালর ফাঙানরযা ারন কলয ককন ?  

- এো নিনর্স্ে িনুোন লর নদনটিলক নফশ্বফযান নযনচনত কদে কপ্রনভক কপ্রনভকাযা। এনদলন াজায ভানুল 

তালদয বালরাফাায ভানুললক নপর কলয, তালদয িঈিআ কলয। পুর াঠাে, কাডম  াঠাে। বালরাফাায যলঙ 

কভলত লঠ ুলযা ৃনথফী। িঅভযা মনদ কিআ নভনছলর কমাগ কদিআ তলফ খাযা নক! 

- লয ফাফা। এত ািআ থলেয কথাফাতম া  িঅভায ভাথায িঈয নদলে  কগলরা। ভাথা ঘুযলছ। একো গান কানা 

নেজ।  



িঅভায ভাথাে ারকা চাড় কভলয ান ভুলখ ফরলরন, ককান গানটি ?  

- কতাভায ছলেয কম ককান গান ।  যফীন্দ্র িংগীত।  

িীপ্ত বািআো গরা কছলড় কগলে িঈঠলরন , কতাভালয কনযোনছ জীফলনয ধ্রুফ তাযা ।   

 

গান কল োয িঅলগিআ ভা কখলত কডলক াঠালরন যনভলক নদলে। ননড় ঘলয ালেয িঅোজ কলে 

িঅনভ নছেলক িঅরাদা লে কগরাে িীপ্ত বািআোয ফাহুলডায কথলক। কখলত ফরাভ। িঅভায ফাভ াল 

ফললছন িীপ্ত বািআো। িঅভায খুফ িআলে কযলছ ননজ ালত তায ভুলখ খাফায তুলর নদলত। িেত এক 

করাকভা। তায াত কথলক এক কনারা বাত খাফায করাব লে। নকন্তু ফায াভলন তা নকবালফ ে। পুপু 

দাাঁ নড়লে িঅলছন। ফাযাোয খালেয িঈয িঅভযা নতনজন কখলত ফলনছ। িঅনভ , িীপ্ত বািআো এফিং যনভ। িঅজ 

িঅনভ কজায কলয িীপ্ত বািআোয ালত খাফায তুলর নদলত রাগরাভ। রুিআ ভাছিআ তুলর নদরাভ নতন ন। একেু 

কফী কফন লে মালে নানক ! যনভ কখলে িঈলঠ কগলরা। তায িত ফাচনফচায কনিআ। গরুয ভত গাগ কখলে 

শুলত চলর মাে। পুপু কমন নক িঅনলত  কবতয ঘলয  কগলরা। িঅনভ োক কলয তায কেে কথলক এক ভুঠ 

ভাখালনা বাত তুলর ভুলখ নদরাভ। বািআো ভৃদু স্বলয ফরলরন, াগর একো।  

 

যাত ফালযাোয নকছু িঅলগ িঅভযা ঘুভালত কগরাভ। মনদ ে ুজন, এক কম্বলর দুজন। িঅজ িঅয িঅরাদা 

কম্বলরয প্রলোজন লরা না।  এক কম্বলরয ননলচ িঅভযা দুজন এলক িনযলক জনড়লে শুলে িঅনছ। িীপ্ত 

বািআো ফরলরা , জালনা শুভ্র কপ্রভ বালরাফাা ননলে ফািংরা ানলতয িলনক কথা ফরা লেলছ। কতাভায কঠাাঁ ে 

কদলখ চমমালদয এক কনফয কলেকটি রািআন ভলন ড়লছ। চমমালদয নাভ জালনা কতা ? ফািংরা বালাে যনচত 

ফ কথলক প্রাচীন ফিআ। এয িঅলগ ফািংরা বালাে করখা ককান ফিআলেয িনেত্ত্ব াো মাে নািআ। 

 গুণ্ডযীালদয যনচত  একটি দ ানথমফ 

কপ্রলভয তীে িঅনতম লত জীফে: 

‚কমািআনণ তাঁ িআ নফণু খননেঁ ন জীফনভ।  কতা ভু চুম্বী কভরয ীফনভ।‛ (দ ৪, 



িথমাৎ- কমানগনী, কতাভালক ছাড়া ভুহুতম কার ফাাঁ চফ না। কতাভায ভুখ চুম্বন কলয কভরয িথমাৎ দ্মভধু ান 

কযফ। ) 

 

িঅফায ধলযা এিআ কম িঅভযা দুজন দুজনলক জনড়লে ধলয শুলে িঅনছ। ফড়িআ ভধুভে এিআ যানত্রমান। এযকভ 

একটি নচত্রকল্প িঅলছ িনয এক কনফয লদ। ফযালদয একটি লদ িঅলছ  কপ্রলভয এক িূফম নচত্রণ- 

উঁচা উঁচা াফত তাঁ ন ফিআ ফযী ফারী। 

কভাযনি ীে যনণ ফযী গীফত 

গুঞ্জযী ভারী।। 

িঈভত ফলযা াগর ফলযা ভা কয 

গুরী গুাডা কতাল নয। 

নণি ঘযণী ণালভ জ ুোযী।। 

ণাণা তরুফয কভ নরর কয গিণত 

রালগনর ডারী। 

এলকরী ফযী এ ফণ নণ্ডিআ কণম 

কুণ্ডরফজ্রধাযী।। 

(দ ২৮, িথমাৎ- উঁচু ফমলত ফযী ফানরকা ফা কলয। তায ভাথাে ভেূযুে, গরাে গুঞ্জাভানরকা। নানা তরু 

ভুকুনরত লরা। তালদয াখা- 

প্রাখা িঅকাল নফেৃত লরা। ফয- ফযীয কপ্রলভ াগর লরা। কাভনায যলঙ তালদয হৃদে যনঙন  

িঈদ্দাভ। মযা াতা লরা। ফয- 

ফযী কপ্রভালফল যানত্রমান কযলরা।) 



 

িঅয যফীন্দ্রনালথ মনদ কখাাঁ জ, তলফ তুনভ বালরাফাায ... 

িঅনভ ফাাঁ ধা না নদলে াযরাভ না। এফ যালখা কতা নন্ডত। োলনয কথা লয কানা মালফ। যাত এখলনা 

িলনক কজাোন। এিআ যাত কতাভায িঅভায। শুধু দুজনায। 

 

িঅনভ বািআোয নালকয ডগাে িঅরলতা কলয চুভু কখরাভ। ক িঅভায কনমভুলর চুভু কখলরা। তায ফনরে াত 

িঅভায কঠাে ছুলে কগলরা। িঅনভ কিআ পমা িঅিুলর চুভু এলক নদরাভ।তায াত িঅভায গরা ছুলে কনলভ 

কমলত রাগলরা। ফুলকয জনভন কনযলে নানবভুর ছানড়লে িঅলযা িঅলযা িলনক ননলচ কনলভ কগলরা। রুনিয নগে 

নঢরা লরা। তায াত িঅলযা ননলচ কনলভ কগলরা। িঅভায াযা যীয ুপ্ত কাভনায নবুনবো িঅলেেনগনয 

িঅজ িঅগুলন দািঈদািঈ কলয জ্বলর িঈঠলরা। নন:শ্বা ঘন লে এলরা। দুজন দুজনায িআনঞ্চ িআনঞ্চ জােগা িঅজ 

নচলন ননলত শুরু কযরাভ। নজফায তুনরলত িঅাঁকা লরা নচলত্র বলয কগলরা াযা যীয। ফাহুভূর, ফুক, নঠ, 

িঅলযা িঅলযা ফ জােগা। বালরাফাায যল ভাখাভানখ লে কগলরা ফলেয প্রথভ যাত। দুটি কদ একিআ 

ালথ কাভনায িঅগুলন রার লত রাগলরা, নীর লত রাগলরা। শ্বা দীঘম হ্রস্ব লত রাগলরা ফাযফায। ীলতয 

যালত িঅভালদয কদল নবুনবোলয িঈত্তা। েে কলয ঘালভ ঝলয ড়লত রাগলরা। কখলনা ফযথাে ভৃদু 

নচৎকায, কখলনাফা নযলণয নৎকায। ৃিায িলভ ভত্ত ভাকার। ক্লাে দুটি কদ ঘুলভয িতলর ানযলে 

কগলরা। তলফ ানযলে মাোয িঅলগ ভুখ চুম্বলনয িঅলগ দুজন দুজনলক জাননলে নদরাভ বালরাফাা নদফলয 

প্রথভ প্রলয, ‚িঅনভ কতাভালক বালরাফান।‛ 

 

িঅা িঅনজ এ ফলে , কত পুর কপাাঁ লে, কত ানখ গাে ...  

ুলখ িঅলছ মাযা , ুলখ থাক তাযা ... 

 

১২ 

 



                      ুলখ িঅলছ মাযা , ুলখ থাক তাযা ...  

 

যাতো ুলখিআ ককলে কগলরা। কবালযয িঅলরা কখন কম জানারায পাাঁ ক গলর ঘলয উঁনক কদো শুরু কলযলছ 

ফরলত াযলফা না। ঘুভ বাঙলরা িীপ্ত বািআোয ভৃদু ঝাাঁ কুননলত। িঅলে িঅলে কলয ডাকলছ, এিআ শুভ্র। িঅনভ 

কচাখ কভররাভ। গত যালতয ক্লানে এখলনা যীলয। চাযোয নকছু িঅলগ ঘুনভলে নছরাভ। িঅনভ িীপ্ত বািআোয 

কঠালে ননলজয কঠাে কচল ধযরাভ। চুভুো কফনক্ষণ দীঘমানেত লরা না। দযজাে যনলভয ডাকাডানক শুলন 

িীপ্ত বািআো িঅভায ঘুভ বাঙাে। তনড়ঘনড় কলয িঈলঠ ড়রাভ। রুনি কিআ কগলরা। কযলখনছরাভ ককাথাে। খুলজ 

ািআ না। কম্বলরয নবলড় খুাঁজরাভ দুজন। িঅলয এো কতা িীপ্ত বািআোয যান্ট । রুনি কিআ। রুনি খুাঁলজ করাভ 

ারিংলকয ননলচ । োক কলয  িঅলযকো চুভু কখরাভ িীপ্ত বািআোলক।  

 

ফািআলয এল কদনখ বািআো িঅয িঅব্বা দুজলনিআ নপলয এললছন। ভাভরাে িঅভালদয জে লেলছ। াত ভুখ 

ধুলে খুরনা োিঈন কথলক িঅনা াতক্ষীযা কঘাল কডোনয কথলক িঅনা নভনষ্ট কখরাভ। নভো বািআ ঘুভালত কগলরা।  

 

িীপ্ত বািআো ফরলরন, চর কবালযয াোে নকছুক্ষণ খানর ালে ঘুলয িঅন। কুোা কালেনন এখলনা। ঠান্ডা 

কনিআ। িঅভযা দুজন াত ধলয াাঁ েনছ। িঅজ কালেোয লযনছ। িীপ্ত বািআলেয গালে াদা কালরা কডাযাকাো 

কালেোর্। কছলন ে ে ব্দ শুলন িঅভযা যাোয ািআলড লয দাাঁ ড়ারাভ। যনভ গরু গুলরালক তানড়লে 

ভালঠ ননলে মালে। িঅভযা িঅলে ােনছ। যনভ িঅভালদয ছানড়লে কগলরা। কালরা দাভড়াো িলনক কফোড়া। 

এয গাছ খাে, য কফড়া বালঙ। লক কলরার কযলত যনভলক ছুেলত ে। াভলনয ফকনয িআলদ কুযফানন 

কদোয জনয গরুোলক যাখা লেলছ।  

 

ালেয ননলচ ননয কবজা ঘা। িীপ্ত বািআো ভলন ে ফহুকার লয ঘাল া নদলেলছ। ালেয ননলচ ঘালয 

ুড়ুনড় রাগায িনবফযনক্ত তায কচালখ ভুলখ পুলে িঈঠলছ। কথা ফরলত ফরলত িঅভযা ভনধযয ডাঙা মমে 

চলর এলনছ। ভনধযয ডাঙাে ককিঈ থালক না। িঈচু িঈচু কখজুয গাছ িঅলছ িলনকগুলরা। গপুয গানছ গাছ কথলক 



য নাভালে। একজােগাে ভাটিয বাড় জলড়া কলয যাখা । িনধকািংিআ খানর। ফানক গুলরা বযা। িঅভালদয 

কদলখ ভাঝ গাছ কথলক গপুয গানছ ডাক নদলরা নকডা মাে ?  

 

- এিআলতা িঅভযা। য কখান লরা িঅিআজলক গপুয কা।  

 

গাছ কথলক গানছ ততক্ষলন কনলভ এললছ। িঅধাবযা একো বালড় ালতয বাড় কথলক য ঢারলত ঢারলত 

ফরলরা, য লরা এিআ ধলযা াতখান। িঅলযা দুলখালনয ভত লফ। ালথ নকডা ?  

- বািআোয ফনু্ধ।  

- খুিআলল্ল লয  ফানড় ? 

- না ঢাকাে।  

-  ঢাাে। য খা। দাড়া নদনতনছ।  

- না থাক।  

- িঅলয থাকল কযান। ালথ লযয কুেুভ। িঅভালগ া জারার বািআলেয ফনু্ধ ভানুল।  

 

িীপ্ত বািআো যান্ডললকয জনয াত ফাড়ালরা। গানছ গরাে কঝারালনা গাভছাে বালরা কলয াত ভুলছ াত 

কভরালরা। গানছলক কখলনা চাদয নক জাম্পায যলত কদখা মাে না। াতরা াপ াতা পতুোয িঈয গাভছা 

খানািআ তায ীলতয াজ। একো বালড়য গরাে এরুনভননোলভয গ্লা ফাাঁ ধা। গ্লা ো বালরা কলয ধুলে এলন 

তালত য বলয ফানড়লে নদলরা য। গানছ ফরলরা, কতাভযা য খানত থালকা। িঅনভ বাড় খান ািআলত নদলে 

িঅনতনছ। িঈরা য নদলে গুড় ফানানতনছ এফার্।  

 



ঠান্ডা ীতর য কফ নকছুো ভে ননলে কখলরা িীপ্ত বািআো। মখন গ্লা কথলক ভুখ তুরলরা কদখরাভ তায 

িঈলযয কঠালে যলয াদা কপনা করলগ িঅলছ। িঅনভ িঅলযকেু লর ভুলছিআ নদতাভ। নকন্তু গপুয গানছ চলর 

িঅাে াত নযলে কছলনয নদলক একো জনভ কদনখলে ফররাভ , ঐো িঅভায জনভ। িীপ্ত বািআো ালতয 

তারুলত ভুখ ভুলছ কনদলক তাকালরা। কুোায িঈলয ুমম ভাভা ান ভুলখ কবল িঈঠলরা। 

 

১৩ 

লযয নদন কালর িঅভযা ফািআ জলড়া লেনছ ভনধযয ডাঙাে। োনো িীপ্ত বািআোর্। নভো বািআ গািআগুিআ 

কযনছলরা। নকন্তু িঅনভ িীপ্ত বািআো য ালথ তার কদো শুরু কযরাভ। যনভ নকছু না ফুলঝ ফরলরা, িলনক 

ভজা লফলন। িঅভযা ফনলবাজলন এলনছ। বািআো ফরলরন, ফনলবাজনো ুেযফলন নগলেিআ কযলর ত। িঅয 

িীপ্ত তুিআ কম এত ুেযফন কদখায ফােনা ধযনত , িঅয এখালন এল কতা একফায ফনর না।  

- এতনদন ফরতাভ। এখন ুেযফন কদখালনায িানেে কতার্। কতায মা বাফ কদখনছ তালত ভলন ে না 

ুেযফলন ননলে মানফ।  

- ননলে মালফা না ভালন । িঅগাভীকারিআ ননলে মালফা।  

- কদখা মালফ ঘুভ কুভার্।  

 

ভনধযয ডাঙাে ফড় ঝাকড়া গাছোয ননলচ ভাদুয কলত ফললছ পুপু িঅয তায ফারয কালরয খী ুখী পুপু। 

খী পুপু গতকার বািআলেয ফানড় কফড়ালত এললছ। কালর পুপুয ালথ কদখা কযলত িঅল। িঅভযা 

তালক কমলত কদিআনন। যনভলক ননলে নভোবািআ ভাটিলত চুরা খুচলছ। িীপ্ত বািআো িঅরুগুলরায কখাা 

ছানড়লে ননলেন। িঅনভ ভািংগুলরা ধুলে িঅনরাভ ুকুয কথলক। কদী কভাযলগয ভািং নদলে বুনা নখাঁচুনড় যান্না 

লফ। ফাফুনচম  িঅভালদয িীপ্ত বািআো। কালর কভাযগো ধযলত নগলে ঘন্টাখালনক করলগ কগলরা। যনভ ভাছ ধযা 

খযারা জার ছুলড় ধযলত ালয নািআ। দ্রুত ছুলে মাে। কলল ভনজম না যান্নাঘলযয দযজা কখারা কযলখ 

একভুলঠা চািঈর কযলখ এলরা। ডান ফাভ নক্লোয কদলখ কভাযগো যান্নাঘলয ঢুকলরা। ভনজম না েুক কলয দযজায 

নকর তুলর নদলরা। ঘলযয নবতয িঅলগ কথলক াঁত কলত িঅনছ িঅনভ িঅয যনভ।  



 

পুপু কতা নকছুলতিআ িঅলফ না। ঘয কদায থাকলত ফন ফাাঁ দালড় নগলে ককন যান্না কযলত লফ। এিআফ াগরানভ 

কক কলফ শুলনলছ। ভানুলল ফরলফ নক ! ক ুখী পুপুলক ানক্ষ ভালন। ুখী পুপু নকছুিআ ফলর না।  

 

এখালন এল ভনজম না িঅরুকাো শুরু কলযনছলরা। িীপ্ত তালক পুপুলদয নলছ নগলে ফলত ফরলরা। িঅজ 

কভলেযা ককান কাজ কযলফ না। িঅভযািআ ফ কযলফা। শুলন ুখী পুপু গালর াত নদলরা। াগর কছলরযা 

ফলর নক! িঅভযা থাকলত কতাভযা যাধলফ ককন! িঅয ভদম  ভানুল নক যাধলত ালয নানক। ককান নদন কতা চুলরায 

নলঠ মা নািআ।  

 

পুপু ফলরন, গাছ তরাে ফল যান্না কযলর বুলত নজয কদে। কে খাযা ে তালত।  

িঅভযা শুলন ান। পুপু কিআ িঅলগয জভানায নফশ্বালিআ যলে কগলছ। যান্না শুরু লফ। নকন্তু িঅভযা নকছুলতিআ 

চুরা ধযালত ানয না। াদা কধাো কালরা কধাো গালছয ভাথা নগলে কছাে। নকন্তু িঅগুন জলরনা। িঅভযা 

চাযজলন াযলর পু কদিআ একালথ। িঅভালদয কান্ড কদলখ পুপুযা ফাচ্চা কভলেয  ভত কল িঈঠলরা। 

কলমমে ভনজম না চুরা ধনযলে নদলরা। পুপুযা গনবয ভলনালমাগ ননলে যান্না ফান্না কদখলত রাগলরা। তাযা কতা 

নফশ্বা কলয নন কম কল মমে িঅভযা যান্না কযলত াযলফা। িঅায ভে পুপু ভালক ফলর এললছ িঅভালদয 

জনয যান্না কলয যাখলত।  

 

নকন্তু যান্না কল লরা। িঅভযা ফািআ ভনধযয ডাঙায ুকুলয গা ধুলে ননরাভ এক এক কলয যনলভয গাভছা 

লয। যনলভয জনয নভো বািআ কম নতুন জাভাো এলনলছ এফায কো ক লয এললছ। কফচাযায ভন খাযা। 

নতুন জাভাোে কানর করলগ কগলছ। ভনজম না ফলরলছ ফানড় নগলে বালরা কলয াফান নদলে কদলফ।  

 

িঅভযা কখলত ফরাভ। যান্না খুফিআ বালরা লেলছ। বুনা নখচুনড় িঅনভ দুিআ কেে কখরাভ। িঅভায কতা তায 

ালতয যান্না খাযা রাগলতিআ ালয না। ভনজম না নপনপ কলয যনভলক ফলর কাাঁ চা ভনযচ কনিআ না। ঝার কভ 



িআলছ। নপনপ কযলর িঅভযা শুলন কপররাভ। পুপু ফরলরন, ভনজম না কতালক ফলরনছ খাফালযয ফদনাভ 

কযলফ না। গুনা ে। ানদল নফীজী ফলরলছন, কতাভযা খাফায ছে না লর কখলো না নকন্তু খাফালযয ফদনাভ 

কলযা না।  

 

ভনজম না বে কলে নভননভন কলয খাফায বালরা লেলছ। খাফায কতা িঅনভ খাযা ফনরনন।  

িীপ্ত বািআো রাজ কল ফরর, িঅনভ ঝালরয িনুভানোিআ ঠিক কযলত ানযনন। িঅয ফ ঠিক িঅলছ।  

পুপু ফরলরন, ঠিক িঅলছ। কতাভায যান্না কতা িলনক বালরা। িঅয লযয ভানুল ঝার কভ খাে িঅভযা জানন। 

তািআ কতা যান্নায ভে ঝার কভ কদিআ।  

 

নভো বািআ ফানড়লত িঅলগিআ ফলরনছলরা কমন ঝার কভ নদলে যান্না কযা ে। পুপুয কথা শুলন নভোবািআ া া 

া কলয কল িউঠলরন, িীপ্ত এখন নক বাফলছ জালনা। বাফলছ এিআ মনদ কভ ে তলফ কফীয নভুনা নক !  

িীপ্ত বািআো প্রনতফাদ কলয ফরলরন , কখলনািআ না। যান্না িঅভায খুফ বালরা রাগলছ। নফলল কলয ভুরা কফগুন 

নদলে কবেনক ভালছয কানযো কজা রাগলছ। পুপু িঅভালক যান্নাো  ননখলে কদলফন?  

 

কানয নক ? পুপু জানলত চািআলরন। নভো বািআ ফরলরন, তযকানযলক িআিংলযজীলত কানয ফলর। যনভ ফলর 

িঈঠলরা, তািআ। িআিংলযজী এত ুজা !  িঅভযা গ্রালভয িনযানয ফানড়য তুরনাে ঝার কভ খািআ। নকন্তু এেুকু িীপ্ত 

বািআোয জনয কফী লে মাে। িঅনভ প্রথভ কথলকিআ রক্ষয কলয কদলখনছ ক বাত খাোয ভালঝ ঘনঘন ানন 

খাে। ভাছ ভািংল কঝার  বাত নদলে  ভুলছ কনে। ঝালরয িঈত্তাল তায রার কঠাে িঅলযা কফন রার লে মাে। 

ীলতয দুুলয তায শুব কলালর  ভুক্ত দানায ভত নফেু  ঘাভ জলভ।  

 

১৪ 

 



চরনা ঘুলয িঅন িজানালত , কমখালন নদী এল কথলভ কগলছ...  

 

বেবে কলয েরায এনগলে মালে। ফাননোখানর পলযর্স্ কযাম্প কনযলে এলনছ একেু িঅলগ। নদীয ডানালয 

ুেযফন, ফাভাল করাকারে।  নদীয ফুলক কঘারা ানন।  নদীয ালড়য কভলে ফধুযা কনলেয জার ননলে 

ককাভয াননলত োনা নদলে নচিংড়ীয কানা ধযলত। একজােগাে কদখনছ ফুলড়া ফুনড় কছাট্ট কন কাে ফল 

কাাঁ কড়া ধযলছ। ভালঝ ভলধয ুেযফলন জীনফকায িলিললন মাো ফাোর , কভ োর, কজলরলদয নপলয িঅা 

কন কা কদখা মালে। তাযা কজালয কজালয বফঠা ফািআলছ। খুরনা গাভী একো কদাতরা রঞ্চ িঅভালদয া 

কাটিলে এনগলে কগলরা। াননয কঢিঈলে েরায খানা দুলর িঈঠলরা। 

 

েরালয িঅভযা গুটিকলেক ভানুল। ার ধলয ফল িঅলছ ছাকা ভানঝ। ছাকায নাভ ছানকভ। নকন্তু গ্রালভয ভানুললয 

ভুলখ ভুলখ এো ছাকা লে কগলছ, কমভন িঅনজজুর লে মাে িঅিআজুর, ফালকয ে ফাকা। ছাকায ফা যভজান  

ভানঝ কখোঘালে ভানুল াযাায কযত। ক্ত াভথময করাকো গত িগ্রােলন ঠাৎ কলয ভাযা কগলরা। ছাকা 

নকছু োকা জনভলে েরায খানা ফাননলেলছ কলেক ভা িঅলগ। বাড়াে ভাজনলদয ভার োলন এিআ াে  কথলক 

িআ ালে। নভো বািআলেয  ফেী। বািআো েরায খুাঁজলছ শুলন ক ননলজ এল ফরলরা, জারার বািআ িঅভায 

েরায থাকনত বাড়া কনত্ত মাফা কযান। িঅনভিআ কািআরলক তুভালগ ননলে মালফা ফাাঁ দা কদখানত। বাড়া কনোয 

ফযাালয ক নকছুলত যানজ লরা না। একফায লদয ুলফয নফলরয দুিআ নফলঘ জনভ ননলে যদায ফানড়য ভনজফয 

যদালযয ঝালভরা ে। ভনজফয যদায বুো কাগজ ফাননলে গযীলফয কল ম্বর জনভেুকু গা কলয কদোয 

পনে িঅাঁলে। ছাকায ফা গযীফ ঘালেয ভানঝ। িনপ িঅদারত ককাে কাচানয কযলফ নকবালফ।  িঅব্বা াে 

কথলক দািআ ননলে একা নপযনছলরা। ভানঝ বফঠা  োলন নকন্তু কন কা এলগাে না। িঅব্বা ভানঝলক শুধাে, যীয 

খাযা? ভানঝ ভাথা নাড়াে। যীয খাযা না। ভনডা ফড় ফযাজার্। ফা দাদায কল ম্বর দুনফলঘ জনভ, তা 

ধলয যাখলত াযলছ না। কারাডায জনয নকছুিআ যািআখা মািআলত াযলফ না ক। াযানদলন কখো ালযয োকাে 

িংাযিআ চলর না। ভাভরা কভাকদ্দভা চারালফ নক নদলে। িঅব্বা যভজান   ভানঝলক শুধু োকা নদলে াাময 

কলযনন িঈযন্তু ননেনভত ককালেম  কমত ভানঝয ালথ। এো ননলে দম ায ফানড়য করালকয ালথ িঅভালদয ঝালভরা 

ে। নফর কথলক একনদন িঅভালদয একো খান ছাগর কনিআ লে কগলরা।  

 



েরালযয ছালদ ফললছ িীপ্ত বািআো, নভো বািআ   নভো বািআলেয  সু্কলরয ফনু্ধ যনফ বািআ, কখাকন বািআ, 

কগারা বািআ।  যনফ বািআ সু্কলর ড়া কল কলযনন ফখালে না স্ববালফয কাযলণ। তায ফা তালক নফলে নদলে 

গলঞ্জয ালে ননলজলদয কদাকালন ফনলে নদলেলছ। যনফ বািআলেয কছলরিআ এখন প্রািআভানযলত লড়। কখাকন 

বািআো কলরজ মমে লড়লছ। দুিআফায যীক্ষা নদলে া কযলত ালযন নন। িঈদা কনফ োিআলয ভানুল। 

গালনয গরা িঅলছ। ফািঈর গালন িঅয ভাতালত তায জুনড় িঅভালদয গ্রালভ িঅয নিতীেটি কনিআ। এিআ গালনয 

ুত্র ধলযিআ ালয গ্রালভ িনখর াায ফানড়লত তায ননেনভত মাতাোত । িনখর াায কভলে কনফতা যানী 

াায ালথ কখাকন বািআলেয কপ্রলভয গল্প গ্রালভ চািঈয িঅলছ। কভজ দানদ ফলর, গ্রালভ নক কভাচরভালনয 

ভািআোয িঅকার ড়লছ কম ভারািঈলনয ভািআোয রলগ ানদ কযলত লফ। কগারা বািআ ড়ালানা কযলছ। 

খুরনা নফএর কলরলজ লড় ফািংরা ানলতয। িীপ্ত বািআো তালদয ালথ নভলর কফ জনভলে িঅড্ডা নদলে। 

কিআ যালতয য কথলক িঅভযা দুজন িঅয কাছাকানছ োয ুলমাগ ািআনন। নকন্তু ভে এত দ্রুত ককলে 

মালে কম নকছুিআ কেয ািআ না। িঅজ েরালয িঅনভ তায গা কঘাঁলল ফরাভ। কদখরাভ নতনন চুচা। লয 

এরাভ।  

 

েরালযয গরুিআলে ফলনছ িঅনভ এফিং যনভ । েরায এখন ভুর নদী কছলড় াখা নদী নদলে  কফ কবতলয চলর 

এললছ। দুালিআ ুেযফন। গালছয ানয কদখলর ভলন ে ককান  ভানরয ালত মতলন রাগালনা গালছয 

ফাগান। কগো, গযান, ধুের, শুয, ফািআন, ুেযী, ককড়া গালছয ানয। ককাথা কগারাতা ফন। 

কগারাতায িঅড়ালর রুনকলে থালক ফাঘ। িঅব্বা িআিআ কলয ফলর নদলছ কমন ুেযফলনয কফী গবীলয না 

মািআ। ফালঘয বলে নে। ডাকালতয বলে। ুেযফন িংরে এরাকাে ডাকালতয িঈৎাত িলনক কফী। ুেযফন 

লে ডাকাতলদয িবোযনয।  

 

ুেযফলনয ক েমময লে নফশুদ্ধ এফিং ননভমর। এিআ িরূ রূলয ফনমনা বালাে ফনমনা কযা ম্ভফ নে। শুধু 

দুলচাখ বলয িঈলবাগ কযা মাে। ফলনয ভালঝ শুনান প্রানেভে নযলফ। বেবে লব্দ েরায এনগলে 

চলর। নীর িঅকাল াদা াদা কভঘ। াদা ফলকয দর তায ননচ নদলে িঈলড় কগলরা। গালছয ডালর ফা ভদন 

োকটি নঝভুলে। তায ালয ডালর িঈলড় এল ফলরা একটি ফন ভুযগী।ভদনোক একেু ভাথা িঈচু কলয কদলখ 

িঅফায ঘুনভলে কগলরা। ফনভুযগী টি ককাকয ককা কলয ডাকলত রাগলরা। ননলচয কথলক ফনলভাযলগয াল্টা 



ডাক কানা কগলরা। নকন্তু কদখলত করাভ না। ভুযনগো কনদলকিআ িঈলড় কগলরা। ফনভুযগী িঈড়লত ালয । এযা 

কক ভুযগীয ভত নিভ ে। যনলভয ডালক নপযরাভ। নদীয াননয িঈয নদলে এাঁলকলফাঁলক াাঁ তলয ায লে 

নক একো া। যনভ ফরলরা, কদলফা নানক ফালয রনগ নদলে একো ফানড়!  

 

িঅজফ ালত রাঠি থাকলরিআ ফানড় ভাযলত লফ! কখাকন বািআ বাটিোনর ুয বানলে নদলরা ফাতাল, কক 

মােলয বাটিয গাঙ ফািআো, িঅভায বািআজানলয কিআলো ....  

 

গান কল লরা ফােলযয কচাঁ চালভনচলত। ককড়া গালছয ডালর ঝুলর ফুলড়া কধলড় কনচ কজাোন ফাাঁ দলযয দর 

নচৎকায কযলছ। খুফ ম্ভফত তালদয ভলধয ককান নকছু ননলে কথা কাোকাটি লে। ছাাঁ কা বািআ নভো বািআলক 

নজগািআলরা াভলন মালফ নকনা ? াভলন একেু নযস্ক িঅলছ। দুিআনদন িঅলগ ককাননুয ডাকালতয দর দুিআ 

কজলরলক তুলর ননলে কগলছ কজাড়া খালরয ভাথা কথলক। নফ াজায োকা ভুনক্তন চািআলছ ভাজলনয 

কালছ। নভো বািআ  েরায কঘাযালনায ননলদম  নদলরন। 

 

িীপ্ত বািআো ফরলরন, এত দ্রুত নপলয মালফা? 

নভোবািআ: গাছারা িঅয কত কদখনফ!  

িীপ্ত: ফাঘ নযন কুনভয নকছুিআ কতা কদখরাভ না।  

কখাকন বািআ : ফাঘ কুনভযলক নচঠি না নদলে এলর নক তাযা কদখা কলয।  

 

েরায কপযায থ ধলযলছ। কগারাতা ফন ায ফায িঅলগিআ একো নযন াফক কক কদখা কগলরা। িঅভযা 

ফ িআিআ কলয িঈঠরাভ। ফাচ্চাো থভলক দাাঁ ড়ালরা। তায ভা ছুলে এলরা। তাযয ক ভালেয ালথ কদ লড় 

ানরলে  কগলরা ফলনয কবতয। নযন কদখায িঅনে িঅভালদয কচালখ ভুলখ। নকছু ভানুললয িঈনস্থনত, নকছু 

প্রানী িঅভালদয ভলন িনানফর প্রানে এলন কদে।  



 

ফানড় নপলয িঅলত িঅভালদয দুুয গনড়লে নফলকর লে কগলরা। দুুলয ফানড়লত খাফায কথা নছলরা। ভা যান্না 

কলয ফল িঅলছন থ কচলে। পুপু ফলরন , ফাাঁ দাে কগনর তা একো নযন ধলয িঅননর না কযান। ুলতাভ।  

 

ফািআ নভলর কখলত ফরাভ। াযলছ ভাছ বাজা, কবেনক ভাছ বুনা, ফাগদা নচিংনড়য ককাভমা। ফড় ফড় ফাগদা ভাছ 

নকলন এলনলছ িঅব্বা। িীপ্ত বািআোয ালত পুপু কফ কলেকো তুলর নদলরা। িঅনভ নচিংনড় কখলত ানযনা। গা 

নঘন নঘন কলয। িীপ্ত বািআো িঅভায কেলে একো তুলর নদলরা। ফািআ াাান শুরু কলয নদলরা। ফািআ 

কদখলত চালে এফায িঅনভ নক কনয। 

 

১৫ 

 

নক িঅাে ফাাঁ নধ কখরাঘয, কফদনায ফারুচলয ...  

 

 রলঞ্চয কডলক দাাঁ নড়লে নভো বািআ এফিং িীপ্ত বািআো াত নাড়লছন। একেু একেু কলয রঞ্চ ফাননোখারী রঞ্চ 

োনভমনার কথলক দূলয লয মালে। রলঞ্চয মানন্ত্রক নচৎকালয নফলকলরয ফাতা বাযী লে কগলরা। িঅকালয 

নদলক ছুলে কগলরা একযা কালরা কধাাঁ ো। ঘালে দাাঁ নড়লে যনভ িঅনভ দুজলননয াত নাড়নছ। যনভ ভনজম নায 

াফান নদলে ককলচ কদো ােম  লয এললছ। ভুলখ িঈলচ ড়া ান। িঅভায াত খানািআ নড়লছ শুধু। ভুলখ নক 

নফলালদয ছাো নানক কালরা কধাাঁ োয িঅবা ! ফুকো িঅভায নছলড় মালে। িঅভায ভুলখয ানেুকু নক চলর 

মালে এিআ রলঞ্চ কলয ?  

 

কলেকনদলনয ফযে ভলে িঅনভ বুলরিআ কগনছরাভ িলনক নকছু। ড়ালরখা ভাথাে িঈলঠলছ। ভালেয ফকুনন 

শুলন ন্ধযায একেু লয ড়লত ফলনছ। নকন্তু ড়াে নক িঅয ভন ফল। যনভ িঅভায ঘলযয ালয কচ নক 



খাাঁ লে ঘুভাে। ক কদাকালন কগলছ ককলযানন কতর নকনলত। এখলনা নফদুযত িঅল নািআ এনদলক। কেযা থানা 

দলয িফয নফদুযত িঅলছ। িঅনভ প্রথভ নফজনর ফানতয িঅলরা কদনখ কেযা থানা দলয ক্লা পািআলবয ফৃনত্ত 

যীক্ষা নদলত নগলে। এখলনা ভধয মুলগয ভত ককলযানলনয কুন ফানতিআ িঅভালদয বযা। ককলযানলনয 

প্রিীলক িঅভযা ফনর কেনভ।  

 

দযজাে ঠুকঠুক ব্দ শুলন িঅনভ বাফনায জগত কথলক নপলয এরাভ। িীপ্ত বািআোয কথািআ বাফনছরাভ।  নভো 

বািআ নপলয িঅায য িঅভযা দুজন িঅয কাছাকানছ োয ুলমাগ ািআনন। নভো বািআ কমন ভুর নবলরন। 

াযাক্ষণ ফনু্ধয াল ককন থাকলত লফ! নকন্তু িঅভায ঘলয কক নক কলয িঅলফ ! ফািআ এল দড়াভ কলয 

দযজা কখালর। কছাে োয এিআ এক জ্বারা । প্রািআলবন ফলর নকছুিআ থালক না। িঅনভ ফররাভ, কক ?  

িীপ্ত বািআো ফরলরন, িঅনভ িীপ্ত।  

- কবতলয িঅলছন না ককন বািআো?  

িঅনভ কেনফর কছলড় িঈঠলত মানে এযিআ ভলধয িীপ্ত বািআো রুলভ ঢুলক কবজালনা দযজা িঅফায নবনজলে নদলে 

দযজায কালে নঠ রানগলে দাাঁ ড়ালরন। নন:লব্দ িঅভায নদলক দু াত ফানড়লে নদলরন। তায কচালখয চানন 

িঅভালক ফাাঁ ধনাযা কলয কপরলরা। িঅনভ তায ফুলক ঝাাঁ নলে ড়রাভ। িঅভালদয তৃষ্ণাতম  িধলয কপ্রলভয 

ুধাফানয ফনলমত ত। িীপ্ত বািআো কম িঅভালক কবতলয কবতলয এতো নভ কলযলছ িঅনভ নকছুিআ ফুঝলত 

ানযনন। ফানলয নতনন নছলরন জ যর প্রাঞ্জর।  

 

িীপ্ত বািআোয কচালখয ভনন কাাঁ লছ।  

- নক লেলছ জান ?  

- িঅগাভীকার িঅনভ চলর মানে।  

িঅনভ ঠাৎ চভলক িঈঠরাভ। িীপ্ত বািআো কম কফড়ালত এললছ, দুনদন ফালদ চলর মালফ এিআ কথািআ কতা িঅনভ 

বুলর কগনছরাভ।  



 

- এত দ্রুত মালফ ককন ? িঅনভ কমলত নদলর কতা !  

- িঅজ না কাক কার কমলতিআ লফ। তাছাড়া জরিআ  তাড়াহুড়া কযলছ।  

 

িঅনভ িঅয নকছু ফরায খুাঁলজ করাভ না। দুলচাখ কান্নায জলর ঝাা লে এলরা। িঅনভ িীপ্ত বািআোয ফুলক 

ভাথা যাখরাভ। ব্দ কলয কাাঁ দলত াযনছ না। চাাঁ া কান্নায িঈচ্ছ্বাল িঅনভ কেঁল কেঁল িঈঠনছ।  িঅনভ ভাথাে 

কলেক কপাাঁ ো গযভ জর ড়লরা। িঅনভ ভুখ তুলর কদনখ িীপ্ত বািআো কাাঁ দলছন ননযলফ। তায ালতয 

িঅঙুরগুলরা িঅভায কচালখয ানন ভুলছ নদলরা। িঅনভ নদরাভ। তায কঠাে কনলভ এলরা িঅভায কঠাাঁ লে। দীঘম 

নফলেলদয িঅলগ েলতা এোিআ িঅভালদয কল চুভু।  

 

িলনকো ভে কনযলে কগলরা। িীপ্ত বািআোয ালত একো যালকে। যালকলে কিআ িঅকা নীর ােম । িীপ্ত 

বািআো ফরলরা, তুনভ িঅভালক নক কদলফ?  

 

নক কদলফা ! িঅনভ কদোয ভত নকছুিআ খুাঁলজ করাভ না। ঘলযয চাযনদলক তাকািআ। নক নদলফা িঅনভ !  

 

- শুভ্র, তুনভ িঅভালক িঅভায জীফলনয কযা নকছু ভুহুতম  নদলেছ। িঅভায খুফ িআলে কলয িঅভায বালরাফাায  

কথা জাননলে কদিআ । ুফ নফলরয ভালঝ, ানরক খানরয নদীয ালড় দাাঁ নড়লে িঅকা ফাতা কাাঁ নলে নচৎকায 

কলয ফনর, িঅনভ কতাভালক বালরাফান।  

 

িঅনভ িৃনত নললফ কতাভায ফযফায কযা এিআ গাভছাো ননলে মালফা। কদলফ িঅভালক ?  

 



- তুনভ িঅভালক ালথ না। িঅনভ ঢাকাে নগলে ড়ালানা কযলফা । িঅয শুধু গাভছা ককন, িঅভায ফ নকছুিআ 

কতাভার্। ফ নকছু না তুনভ।  

াগর কছলর একো। ফলর নতনন িঅভায ভাথাে াত ফুনরলে নদলত রাগলরন। যনলভয গরায স্বয শুলন াত 

নযলে ননলরন।  

 

- খফয শুননলছা কছাড বািআ। ভযাবািআ কািআরলক চলর মালফ। িঅভালগ কতা িঅলগাে নদনত মানত লফ। তাড়াতানড় 

কলয খালে শুলে নত্ত লফ।  

 

- তুিআ িঅনছ কতায কাো ননলে। মালফ কতা নফলকলরয রলঞ্চ। তালত কতায এখনন ঘুভালনা রাগলফ !  

 

যনভ ফকা কখলে কফনযলে কগলরা যান্নাঘলযয নদলক। মাোয ভে দযজা াে কলয খুলর কযলখ কগলছ। কখারা 

দযজাে নভোবািআলেয ভুখ কদখা কগলরা।  

 

- শুভ্র, ড়ালানা কযনছ কতা। িীপ্ত কাছ কথলক িিংক কদনখলে ননলর াযনত। িিংলক িীপ্ত ফভে ৯৫% 

কলয ভাকম  কলে এললছ।  

 

গালজম নলদয এিআ এক ভযা। ফানড়লত  করখাড়া জানা ককিঈ এলর ফলর িভুলকয কাছ কথলক িআিংলযনজ 

িিংক কদলখ কন। 

 

১৬ 



নফলকর াাঁ চোয রঞ্চ ঘালে এলরা ালড় াাঁ চোয নকছু লয। কল নফলকলরয ুমময নিভ িঅকাল কলর 

লড়লছ। নদগে জুলড় রার িঅনফলযয ছড়াছনড়। ালড় চাযোয নদলক ঘালে এল কগনছ, ুরুল নফশ্রাভাগালয 

ফল িঅনছ।  িীপ্ত বািআোয গা কঘাঁল ফলনছ। কচনা গন্ধোলক ফুক বলয কনোয কচষ্টা কযনছ। যনভ নভো 

বািআলেয  ুেলক ভাথাে কলয ননলে এললছ। িীপ্ত বািআোয ফযাকযাক ো িঅনভ কাাঁ লধ কলয িঅনরাভ। িীপ্ত 

বািআো ননলজিআ ফলে িঅনলফ । িঅভালক কতা নকছুলতিআ ননলত কদলফ না। িঅনভ কজায কলযিআ কাাঁ লধ তুলর 

ননলেনছরাভ।  

 

নভো বািআ যনভলক ালথ ননলে িঅলগ িঅলগ িলনক দুয এনগলে ােনছলরন। িঅনভ িঅয িীপ্ত বািআো  

াাান াাঁ েনছ। ভলনয নবতয াজায কথা িঅকুাকু কযলছ। নকন্তু ভুলখয কথা লে কগুলরা কফয লে 

না। িঅজ িীপ্ত বািআ াফরীরবালফ ফাাঁ লয াাঁ লকা কনযলে এলরা। িথচ প্রথভনদন াাঁ লকা ায োয ভে 

কনক কাাঁ াকাাঁ ন। তায কাাঁ ুননলত ুলযা ফাাঁ লয াাঁ লকা দুরলত শুরু কযলরা। ক ফাাঁ লয দুনদলক া ঝুনরলে 

ভাঝ াাঁ লকাে ফল ড়লরা। কদাকানঘলযয াভলন কলেকজন করাক ফা নছলরা। তাযা কল িঈঠলরা হুলয 

ফাফুয কান্ডকাযখানা কদলখ। তায করুন িফস্থা কদলখ িঅভালযা ান কলেনছলরা। কলল িঅনভ তায াত ধলয 

ালয ননলে মািআ। ভাপরালয ভুখ ঢাকা নছলরা ফলর তায ভুখ কদখলত ািআনন। নকন্তু তায পমা ুেয াত 

কদনখ এফিং ধযায য কথলক এক িনযযকভ ভুগ্ধতা শুরু ে।  

  

াাঁ লকায নকছু িঅলগ নতুন দানদয ফানড়। নতুন দানদ ফানড়য ভাটিয প্রাচীলযয গালে কগাফলযয ঘুটি রাগানেলরা 

শুকালনায জনয। এিআ িলফরাে কগাফয চেকালে। কাজ ছাড়া নতুন দাদীলক কখলনা কদলখনছ ফলর ভলন ে 

না। এিআ ক্ষযালতয কফড়া ফাাঁ ধলছ নেলতা নাতনীয াত ধলয ছাগর গুলরালক ঘা খাোলত ননলে মালে। 

াযাক্ষন ক গরুয জাফয কাোয ভত ান নচফাে। নতুন দাদা কফাঁলচ থাকলত এিআ ননলে নতুন দানদলক খুফ 

কখাঁালতা।  নতুন দানদ খুফ ানখুী একজন ভানুল নছলরা। নকন্তু দাদা ভাযা মাোয য িলনকো কভ ন লে 

কগলছ। িঅলগয ভত ানয ককান কথা শুলন কল গড়াগনড় খাে না, নফলে ফানড়লত নগলে গাাঁ লে রুলদ 

কাাঁ দাভাটি কলয না। গালন গরা কভরাে না। িঈঠনত কভলেলদয নাাঁ লচ ানযলে নদলত চাে না। নতুন দানদয কছলরো 

গলঞ্জয কদাকান কথলক বালরািআ িঅে কযাজগায কলয। নতুন দানদ িঅভালদয নদলক ভুখ তুলর তাকালরন। 



ালনয যল তায কঠাে েুকেুলক রার লে িঅলছ। ান নচফুলত নচফুলত নজলে কযলরন, লযয কুেুভ ফানড় 

মাে?  

- যাাঁ ।  

- িঅভালগ ফানড় ফলা।  

- না কদযী লে মালফ।  

 

িঅভযা এনগলে মািআ। নতুন দানদ তায নাতনীলক ডাকলত থালক। নাতনীয নাভ কযলখলছ তায ভাভাযা ানকরা 

িঅক্তার্। নতুন দানদ ডালক তাযাচান ফানু ফলর। কভলেয নালভয নফকৃনত ননলে ুত্রফধু কলেকনদন কথা ফরায 

কচষ্টা কলযনন এভন নে। নকন্তু নতুন দানদ কান কদে নািআ। নাতনন এল নতুন দানদয িঅাঁচলরয খুাঁলে ফাাঁ ধা ান 

ুানয তায ভুলখ তুলর কদে। ননলজ এক েুকযা কগা ( ুানয) ভুলখ ুলয কছাে দাাঁ ত নদলে বাঙায কচষ্টা 

কলয। 

 

ফানড় কথলক কফলযালনায য যাোে কদখা ে গপুয গানছয ালথ। ক গুড় ননলে মালে ককাথা। িীপ্ত বািআো 

তায নদলক াত ফাড়ালরা। গপুয গানছ ননলজয কতর নচেনচলে গাভছাে াত ঘলল ননলে যান্ডলক কযলরা। 

যান্ডললকয িঅযনফ কভাাপা।  গপুয গানছ িীপ্ত বািআোলক নজলে কযলরা,  ঢাাে  খাাঁ জুলযয গুলড়য দয 

নানক িলনক কফন? শুনননছ কালন কয প্রনত ুঞ্চা লািআে োকা কিআলয দয াো মাে। যাো ঘাে নযাভ 

নচনা জানা নািআ । জানা থাকনর একফায দুিআ করন গুড় কফাঁলচ িঅতাভ।  

 

গানছয যরতাে িনয ভলে িীপ্ত বািআো নননিত াা কলয িঈঠত। িঅজ কঠাাঁ লে ারকা ান পুাঁ টিলে 

ফরলরা, গপুয বািআ। ঢাকা য এখান কথলক িলনক দুয। দুিআ কর গুলড়য দালভ কতাভায িঅা মাোয 

খযলচ করলগ মালফ। মনদ নকছু ভলন না কলযা তলফ এো যালখা।  

 



িীপ্ত বািআো কফড়ালত িঅায িঅলগ িলনক নকছুিআ নতুন কলয নকলন এলননছলরা। মনদ কগুলরা ফযফায 

কযায দযকায ে নািআ। তায নতুন ককনা কতাোলর ো  ফানড়লে নদলেলছন গপুয গানছলক। গপুলযয কচালখ 

খুনলত চকচক কযলছ।   

- না । নকছু ভলন কযলফা কযান। িঅল্লায নফী ননলজয গালেয ফেয খুলর গযীফ দুখীলক নদলে কদলতা। 

 

ফানড় কথলক কফলযালনায ভে ভা িঅয পুপু ফযাফলযয ভত কান্নাকাটি কযলরা। িঅব্বা কদলখ শুলন বালরাবালফ 

কমলত ফরলরন। নভো বািআ  ফািআলক  কদভ ফুনচ কযলরন। তালক কদলখ িীপ্ত বািআো কদভ ফুনচ কযর।  

 

ভা ফরলরন, থাক ফাফা । ারাভ কযলত লফ না। কদাো কনয। িলনক ফড় । িঅভালদয এখালন কতা 

কলেকনদন কতাভায থাকা খাোয িলনক ভযা লরা। িঅফায কফড়ালত িঅিআলা।  

 

ভা ক্লা কলবন মমে ড়ালানা কলযলছন। গ্রাভীন োলন নতনন কফ শুদ্ধ ফািংরা ফলরন ভালঝ ভালঝ। মনদ 

তালত াধু বালায প্রাফরয থালক।  

 

িীপ্ত বািআো ফরলরন, কলষ্টয কথা নক ফরলছন চাচীভা। িঅনভ িঅভায জীফলনয কযা ভেো িঈলবাগ কযরাভ 

এিআ কেনদলন। িঅভায কতা িআলে কযলছ াযা জীফলনয জনয এিআ গ্রালভ কথলক কমলত।  

 

নভো বািআ ফনু্ধলক কপাাঁ ড়ন ককলে ফরলরা, ভা কদখলতা গ্রালভ নফফা কমাগযা ককান কভলে িঅলছ নকনা। নফলে 

নদলে িীপ্ত নভোলক ঘয জাভািআ নললফ কযলখ মািআ।  

 



ফািআ কল িঈঠলরা। নভো বািআ িীপ্ত বািআোলক তাড়া নদলরা, কন এফায কফয । িঅায ভে এভন বাফ নননর 

কমন ভলন নেলরা ুেযফলনয ভাঝখালন মানে। এো কো কত নক নকননর। কতায ফযাগ কথলক ভানয কফয 

লর িঅনভ িফাক তাভ না।  

 

িীপ্ত বািআোয িঅনা িলনক নজননলয ভলধয িঅলছ ভা  পুপুয জনয ঢাকায জাভদানভ ানড়। ফািআ কফড়ালত 

এল প্রথলভিআ িঈায কফয কলয। িঅয িীপ্ত বািআো কফয কযলরা মাোয নদন কালর। ফািআ চভক কলরা। 

কিআ াড়ী এখন যা  ভা  পুপুয যলন। যনভলক নদলরা ফনড কে । কিআ ফনড কে যনভ এখন এতো 

কভলখলছ কম াযা ফানড় ুগন্ধভে লে কগলছ।  

 

ভা পুপু িঅভালদয এনগলে নদলত যাো মমে এলরন। মতক্ষন িঅভালদয কদখা মাে ততক্ষন তাযা দাাঁ নড়লে 

যিআলরন। 

 

১৭ 

রঞ্চ কছলড় মাোয য দীঘমক্ষণ ল্টলন ফল থাকরাভ। যনভ তাগাদা কদে। " কছাড বািআ, লঠা। ফানড়ত 

মাফা না। িআলন্ধয লে িঅিআলরা। ীত কনত্তলছ।  " যনভ চাদয িঅলন নািআ। ীত রাগাোিআ স্বাবানফক। কম লথ 

গুড়ু্গড় কলয রঞ্চ চলর কগলছ কনদলক িঅলযকফায তাকারাভ। কচালখয িঅেনাে িীপ্ত বািআলেয ালযাজ্বর 

ভুখ কবল িঈঠলরা। রলঞ্চয নাভ কভাম কভাাম্মানদ। রলঞ্চয ছালদ একো কেলনয কযনেকা িঅলছ। তািআ 

িলনলকিআ এোলক কেন রঞ্চ ফলর। কেযা নদী ধলয রঞ্চ এনগলে মালফ ড্ডায কভানা লে নফা নদীলত 

ড়লফ। নফা নদী দনক্ষলন প্রফানত লে ফলিাাগলয নগলে নভললছ। তািআ নফা নদীয প্রেতা িলনক 

কফী। ফলমাে নফা লে লঠ প্রভত্তা, ভাছ ধযা কজলর কন কা নগলর খাে। গরু ফাছুয ভানুল মমে নগলর খাে। 

তফু তায কু্ষধা কভলে না। ীলত নফা িলনক াে। নফা কনযলে ননরোন ঘাে তাযয িঅফায ককানাকুনন 

ানড় নদলে াো রঞ্চ ঘাে। এযয তৃতীে ফালযয ভত নফা ানড় নদলে জেনগয ঘাে লে রঞ্চ কঢালক 

চুনকুনড় নদীলত। কানরনগয, দালকা, চারনা ঘাে কনযলে রঞ্চ এল লড় শুয নদীয কভানাে। চারনা 



ঘালেয য িঅয ককান ঘাে কনিআ। শুয নদী নদলে  রঞ্চ কঢালক ফটিোঘাোয কানজফাছা নদীলত। এযয রুা 

নদীয  নতুন ফাজায ঘাে কনযলে  িঅিআডনিিঈয রঞ্চ ঘালে নগলে  নাভলফ িীপ্ত বািআলেযা। 

 

খুরনা লযয কানাডাঙা ফা র্স্যান্ড কথলক ঢাকায ফা ছালড়।  ফা ছূেলফ নতুন যাোয কভাড় ,  কদ রতুয 

,   পুরফানড় কগে ,  নলযাভনন পুরতরা কনযলে মলায । তাযয নড়ািআলরয িঅড়াড়া নদলে ভাগুযা,  

।পনযদুয িনতক্রভ কলয  ক াঁলছ মালফ  কদ রতনদো - ােুনযো কপনযঘালে। এিআ  কপনযঘােলক খুরনা 

াতক্ষীযায ভানুল িঅনযচা কপনযঘাে নালভ কচলন। মনদ ভুর িঅনযচা ঘাে িঅলযা দূলয।  কপনযঘালে িলনক 

জযাভ থালক।কপনয ঘাে কনযলে ভাননকগঞ্জ াবায লে ঢাকায গাফতনর ফা র্স্যান্ড। িীপ্ত বািআলেযা গেলফয 

ক াঁলছ মালফ। তখন নক িীপ্ত বািআো িঅভায কথা নতয ভলন যাখলফ !  

 

- কছাড বািআ কজালয াাঁ লো। জাড় কনত্তলছ।  

 

ফাতাো িঅজ িলনক ঠান্ডা। যীলয কাাঁ ন ধনযলে নদলে। কজালয াাঁ োয কচষ্টা কযনছ। নকন্তু া চরলত চািআলছ 

না কমন। ালেয াতা দুিআ ভন বানয ফলর ভলন লে। যনভ নকছু দূয কেঁলে নগলে িঅভায জনয থাভলছ ফাযফার্।  

 

ফাাে ক াঁছালনায নকছু লয এায িঅমান কানা কগলরা। িঅজ িনযনচত ককিঈ িঅমান নদলে। িআভাভ ালফ 

ভলন ে ছুটিলত কগলছ। িনযনদন লর কক িঅমান নদলে এো কফয কযায জনয যনলভয ালথ িঅলরাচনা শুরু 

কলয নদতাভ। স্বাবানফক বালফ যনভ নজলে কযলরা,  " কছাড বািআ কলতা কক িঅিআজ িঅেজান নদতালছ? 

" প্রে কলয যনভ িঅভায নফছানায নদলক তানকলে যিআলরা কফ নকছুক্ষন। নফছানায িঈয করল গরা মমে 

কঢলক িঅনভ ফল িঅনছ। িঈত্তয না কলে যনভ িঅন বাফনাে ডুফ নদলরা। 

 

নকছু লয ভা কখলত ডাকলরা।  ফাযাোয ককানাে কালা ানরক ভনু্ট থাকলর ক ফরলতা, বাত  কখলে মা।  

ভনু্টয খাাঁ চা এখলনা িঅলছ। কখালন এখন িনযীভ ূনযতা। কিআ ূনযতা এখন িঅনভ িনুবফ কনয ফুলকয 



গবীলয। িঅনভ করলয কবতয কথলক ফররাভ, "িঅজ যালত িঅনভ খালফা না। " খাোয রুনচ কনিআ। যনভ 

কখলত কগলরা। যনভ জগলতয ুখী ভানুললদয একজন। খাো ঘুভ িঅয গরুগুলরালক কদখালানায নচো 

ছাড়া তায ভাথাে িঅয িনয নকছু কনিআ। দুলো কখলত কলরিআ ক নাক কডলক ঘুভালত ালয।  

 

ভা যান্নাঘয কথলক িঅফায ডাকলরন। খাফায ঘলয নদলে মালফ নকনা জানলত চািআলরন। িঅনভ না ফররাভ।  

 

িঅম্মা ফরলরন , ীলতয ফড় যাত। াযা যাত না কখলে থাকনফ ?  

 

িঅব্বায কেস্বয শুনলত করাভ, একযাত না কখলর নকেু লফ না। কেনদন কতা খুফ হুড়াড় কলয কাোলরা। 

এফায একেু ানে কলয ঘুভাক।  

 

ভা তা ঘলয এল িঅভায কেনফলরয িঈয ফাটিলত কলয ফানড়লত ককাো নতুন ধালনয নচড়া িঅয কখাঁজুলযয 

াোনর গুড় কযলখ কগলরা।নতুন  ধান ঠায লয িঅভালদয ফানড়লত গ্রালভয িঅয ফ গৃে ফানড়য ভত নচড়া 

ককাো ে। নতুন ধালনয নচড়ায গলন্ধ ফানড়য ফাতাো ভ ভ কলয। এলককনদন কালর ঘুভ কথলক িঈলঠ াত 

ভুখ ধুলে রুনিয ককাচলড় কলয িলনক গুলরা নচড়া কখলে কপনর। একভুঠ নচড়ায ালথ এক কাভড় কলয 

কখাঁজুলযয াোনর গুড়। নকন্তু িঅজ  নচড়া গুড় কবালফিআ লড় যিআলরা।  ভাঝ যালতয তাযাযা ঘুনভলে কমলত 

শুরু কযলরা। একো একো কলয ফািআ ডুফ নদলত রাগলরা। একভে াদা াদা পুেনক িঅাঁকা িঅকা নালভয 

নকন কাাঁ থা ুলযাোিআ কালরা লে কগলরা। এিআ ভে ফাতাো িঅলযা কফী ঠান্ডা লে মাে। ঘলযয াভলনয 

নাঁনড়য াল রাগালনা াোলনায গন্ধ কবল িঅল ঘলয। পুপু ফলর াো কনায গলন্ধ া িঅল ঘলয। 

নতনন িঅব্বালক ফলরন গাছ গুলরা ককলে কপরলত। িঅব্বা ালন । িঅনভ পুপুলক কাফমনরক এনলডয কফাতর 

কদনখলে ফনর এো থাকলর ফানড়লত া িঅল না। পুপু নফশ্বা কলয না। এো নক ফড় হুজুলযয ানন ড়া নানক 

কম এয  জনয া িঅলফ না !  যালত ঘুনভলে কগনছ কখন  তা ননলজ কেয ািআনন। াাঁ  ভুযনগয কখাাঁ োড় 

কথলক রার কভাযলগয কক্কয ককা কানা কগলরা।  িঅব্বায গরা খাাঁ কানযয ব্দ কানা কগলরা নাঁনড়লত ফল মু 



কযলছন তাাজু্জদ নাভাজ ড়ায জনয । তায ভালন এখলনা ুফল ালদক ে নািআ। কার লত িলনক 

ফানক।  িঅনভ া নপলয শুিআরাভ। যনভ িলঘালয ঘুভুলে। গালেয কর লড় কগলছ ক কখোর কনিআ। িঅজ 

যালত খুফ একো কুোা নছলরা না।  িীপ্ত বািআলেযা এতক্ষলণ খুরনা োিঈলন ক াঁলছ  মাোয কথা। এত 

কালর নক তাযা ককান কযরু্স্লযলন্ট ফল নাো কযলছ নানক ঢাকায ফাল িঈলঠ লড়লছ ! 

 

১৮ 

ুলযা ১০ নদন িঅনভ সু্কলর মািআ না। চুনচুন সু্কলর কঢাকায িঅলগ কডযালযয ালথ কদখা।  

 

- নক ফযাায , শুভ্র ালফ নানক ! তা এনদলক নক ভলন কলয ! থ বুর কলয িঅজ এনদলক এলরন নানক !  

 

িঅনভ ননরুত্তয লে যালযয াভলন ভাথা ননচু কলয যিআরাভ। যায িঅভালদয ফভে ভাথা িঈচু কলয চরায 

যাভম কদন। নকন্তু তায াভলন এলর িঅভালদয উঁচু ভাথা ননচু লে মাে। নফনলে নে বলে। যায ভা কতজী। 

িনয যালযযা যাযলক বে াে, ভলঝ চলর। বে ান না  শুধু ুীর যার্। ্ু  ুী যায  কডযালযয  

যার্।  সু্কলরয ফড় বািআোযা িঅড়ালর কডযাযলক ডালকন োিআগায যায ফলর।  

 

ক্লাল ঢুলক িঅভায নচযাচনযেত স্ববাফ িনুমােী ফাভালয নিতীে কফলঞ্চয ডান ককানায নলে ফরাভ। 

ক্লালয নতন ানয কফলঞ্চয দুিআ ানয কছলরলদর্। এক ানয কভলেলদর্। কভলেলদয ানযলত ফা ুনিতা গরা 

তুলর ফরলরা, নকলয কদাে , ককাথাে ডুফ কভলযনছনর িঅজ কলেকনদন। খুফ কডটিিং কযনর না ?  

 

কডটিিং এয কথা শুলন ক্লালয ফািআ ভনলমাগ নদলরা িঅভালদয নদলক। ুনিতা ফািআলক ফাননলে িঅভায 

কপ্রলভয গল্প ফলর নদলরা। িঅনভ নানক ককান কভলেয ালথ নতন ভা চুটিলে কপ্রভ কযনছ। িঅনভ িফাক লে 

রক্ষয কযরাভ কালছয ফনু্ধলদয িলনলকয ককানাে ুক্ষ িইলমা, িঅফায কালযা কচালখ রাজ িনবনেলনয বালা। 



 

সু্কলরয লয িঅনভ ফানড়য থ ধযরাভ। যকায ুকুয ালড় এল াত ভুখ ধুলে ননরাভ। িঅভালদয ফানড়লত 

খাোয জনয ফৃনষ্টয ানন ধলয যাখা ে িআলেয বতনয ািঈলজ। নকন্তু মালদয াভথময কনিআ তাযা ানীে জলরয 

চানদা কভোে এিআ ুকুয কথলক। ুকুলযয াড় িলনক উঁচু। ফৃনষ্ট, ফনযাে িঅালয নফর ুকুয তনরলে নগলে 

একাকায লে মাে নকন্তু যকায ুকুয তরাে না। এিআ ুকুলয জনাধাযলণয কগার কযা নননলদ্ধ। ঘালয ফুলক 

শুলে িঅকালয নদলক তানকলে  যিআরাভ। নন:ি এক ানখ িঈলড় মালে । ডানাে তায কল নফলকলরয কযাদ 

নঝনরক নদলে। কালদয একো ফিঈ ানন ননলত ুকুলয কনলভলছ। ুকুয ালড় ফল থাকা দৃনষ্টকেু কদখাে। িঅনভ 

াো শুরু কযরাভ। ভনদযয ডাঙায এল থভলক দাাঁ ড়ারাভ। িঅভালদয ফনলবাজলনয িৃনত লে লড় িঅলছ 

ছািআ গুলরা। কখাঁজুয গালছয িঅড়ালর কদখালগলরা গপুয গানছলক। কতাোলর খানা চাদলযয ভত গালে জনড়লে 

কযলখলছ। িআলৎ রুদাব কতাোলরয িঈয ফড় কলয কলেকো কগারা পুর িঅাঁকা।  

 

শুকলনা াতালদয ভানড়লে িঅনভ কেঁলে চনর। িঅভায ালথ একযা িৃনত লে কলে চলর িীপ্ত বািআো।  এক 

হুলয মুফক, মায জাভায কাটিিং , চুলরয র্স্ািআর িঅভালক নফভুগ্ধ কলযনছলরা। িনযলক িনুকযন কযায, িলনযয 

ভত োয এক নফার প্রফনতা কাজ কলয বকলালয।  

 

যাোয ফুলক াাঁ চলড় াাঁ চলড় এনগলে িঅলছ ফুয । ফুয জন্ কথলক কফাফা এফিং িু। ফাভালেয ককার জুলড় 

িঅা প্রথভ োন। ফুয কমনদন ফা নখলরা কনদন ফাফা ভালেয নক িঅনে। ফুলযয দানদ জুম্মা ঘলয নগলে 

ফানড়য ফড় কভাযলগয যান্না কযা ভািং নদলে গালর বাত নদলরা। ভািংলয ঝালর ফুলযয কনচ গালর িঈত্তা 

িঅলন। ক কেঁলদ কদে। তায ভুখ নদলে রারা ঝলয। দানদ াড়ীয িঅাঁচলর ভুখ ভুলছ কদে।  কছলরয ফে দুিআ 

কনযলে মাে, নতন কনযলে মাে তফু ফুয াো কলখ না। ফাফা ভা ফয কলয। হুজুলযয াননড়া, কনফযালজয 

তানফজ কত নকছুিআ কযলরা।  একভে তাযা ার কছলড় নদলরা। লয তায দুটি কফান একটি বািআ জলন্। 

িবালফয িংালয  রুরা গুিা কছলরোয প্রনত িঅয কবালফ রক্ষয কলয না। ভুলখয রারা কচাোলর করলে 

মাে। তালত ধুলরায কালরা িঅেযন লড়। দানদ ভালঝ ভালঝ  ফর াফান নদলে বালরা কলয ঘল কভলজ 

কগাছর কনযলে কদে। নকন্তু নফলকলর কদখা মালফ িঅফায কিআ ধুলরাে গড়াগনড় খালে।  



 

ভাটিলত ঘল ঘল ক িলনক দূয চলর এললছ। িঅনভ নজলে কযরাভ , ফুয কিআ মানফ ?, ফুয ফেল 

িঅভায কথলক ফড়। নকন্তু িুষ্ট যীলয তালক ১০ ফছলযয কছলর ভলন ে। গ্রালভয কছলর ফুলড়া ফািআ তালক 

াগর ফলর ডালক। ফুয ালতয ফাাঁ কা িঅঙুর গুলরা াভলনয নদলক ফানড়লে নদলে নকছু ফরায কচষ্টা কলয। 

কফাফা ভুলখ কথা কপাাঁ লে না। িঅিঈ িঅিঈ ব্দ ে। ভুলখয রারা ঝলয লড় ভাটিলত। িঅনভ তালক ফররাভ, ফানড় 

মা। ক নক ফুলঝ ানয ভত ব্দ কলয। িঈলয ননলচ ভাথা ঝাকাে কলেকফার্। তাযয াভলনয নদলক এনগলে 

কমলত থালক। নফলর ফুলযয দানদয ভত কািঈলক ভালঠ চযা গরুয কগাফয কুড়ালত কদখরাভ। িঅনভ গরা চনড়লে 

তালক ডাকরাভ। ফুলযয দানদিআ নছলরা। ক নফযক্ত ভুলখ  কগাফয ভাখা ালত এক চড় ফনলে  নদলরা ফুলযয 

নলঠ। িঅনভ ফররাভ, ভািআলযা না।  নক িঅয কফালঝ!  

 

- ভানয নক িঅয ালধ ফা। যাোয ধালয কত িআয িঅলছ। িআলড় ডুলফ ভযনর নকডা কদিআখলতা। িঅনভ ঘুলে 

নুনড় ফানাননয জননয এক ঝুনড় গফয কুলড়ালত িঅরাভ। ফানড়লত য ভা নছলরা। ক এটু্ট কদলখ যাখনর কতা াত্ত। 

গুিা কছিআলর ফলর ভা নননজয ালত ছাফার ডালয ভৃতুযয নদনক কঠিআলর কদলফ! িআযাভ ডািআনন ভা িঅনভ এিআ 

জীফলন িঅয কদিআ নন।  

 

িদৃয ুত্র ফধুয িঈলদ্দলয গজগজ কযলত কযলত ফুযলক ফানড়য নদলক োনলত থালক।  ফুয িঈলল্টা নদলক 

োলন। ক িঈলল্টা লথ ককান নদলক কমলত চাে! তায নক ধাযণা িঈলল্টালথ তায এিআ জীফন কথলক ভুনক্তয 

দুোয কখারা  িঅলছ?  

 

িঅনভ একো ভা গাধা। িঅভালক িঈত্তভরূল থাড়ালনা িঈনচত। িীপ্ত বািআোয কাছ কথলক ঠিকানা ো কযলখ 

নদলর িঅনভ কতা নচঠি নরখলত াযতাভ। িীপ্ত বািআো কতা িঅভালদয ঘযফানড় ফ জালন। ক নক একো নচঠি 

নদলত ালয না ! 

 



১৯ 

৯ পারৃন, ২১ ক কপব্রুোযী। ভান বালা ীদ নদফ। িঅেজম ানতক ভাতৃবালা নদফ। এ নদফ ফাঙারীয 

িঅত্মতযালগয , এিআ নদফ ফাঙারীয িঅত্মতযালগর্। এিআ একটি নদলন িঅভযা নেু , ভুরভান, নির্স্ান লে নে, 

ফাঙারী লে ৃনথফীয ফুলক িআনতা তুলর ধনয। খানর ালে ফলে কপাাঁ ো জীফ ুষ্পভারয ালত, 

প্রবাতলপযীয ানযলত  প্রবাত িংগীলত ফ ফাঙারী ছুলে মািআ ীদ নভনালয। িঅভালদয কিআ নভনছলর কমাগ 

কদে ৃনথফীয নানান বালাবালী ভানুল।  

 

একুল কপব্রুোযীয প্রবাত কপযীয িনুোন নছলরা সু্কলর। কালর চলর কগরাভ এক কগাছা পুর ননলে। লথ 

কদখা লরা াড়ায কভজ দানদয ালথ। াড়া ম্পকীে এিআ দানদলক িঅনভ ফযাফনযিআ িছে কনয। কথা 

রাগালনা , কুেনানভ িআতযানদলত তায জুনড় কভরা বার্। কালর দুলো কখলে একো ান ভুলখ ুলয ক াড়া 

কফড়ালত কফয ে। কপলয দুুলযয িঅলগ। ফরলত কগলর ফায াাঁ নড়য খফয তায জানা। তািআ কবালফ ককিঈ 

ঘাাঁ োে না । িঅভালক কদলখ ফলর, কিআ মা কছাড খুকা। ীদ ূলজা কনত্ত ? কভাচরভালনয ছাফার লে তুভযা 

ফ কযান কম নেু কগা রাান ুলজা কলযা। ক্লালয ফিআলত এিআফ রযাা থালনন?  

 

িঅনভ কথা ফাড়ািআ না। গতফছয িঅনভ এিআ নফনষ্ট তকম  ফাদীলক কফাঝালনায কচষ্টা কলয ফযাথম লেনছ। তায 

ফযাাযো এযকভ, িঅনভ ঘুনভলে িঅনছ, ককভন ালযা িঅভালক জাগা কদনখ।  

 

যাোয াল রা গাছ গুলরাে কমন িঅজ িঅগুন করলগলছ। কালরয যনফ নকযলণ রার ফলনময পুরগুলরা 

জ্বরজ্বর কযলছ। সু্কলর এল কদনখ নফরা, ক নভত্র, াজ্জাদ, িঅযভান, নকলায, িননক, রুি , ুনিতা, কছাো 

, পাযজানা ফািআ এল ানজয খানর ালে সু্কলরয কালালক । ফায ালত এক কগাছা পুর। পাযজানায ালত 

কলেকো কগারা। এক কগারালয ািআজ এত ফড় কম িঅভযা প্রাে ফািআ রক্ষয কলযনছ। নকলায কগারা ো 

াত কযায জনয পাযজানালক োলনায কচষ্টা কযলরা। পাযজানা নকছুলতিআ যানজ ে না। ীদলদয 

িঈলদ্দযলযিআ ক ফাগালনয ফ কথলক ফড় কগারাো িঅজ ননজ ালত নছলড়লছ। নছড়লত নগলে ফাভালতয 

িনানভকা ছলড় কগলছ কগারা কাোে। নকলায ভলনাকু্ষন্ন লে গজগজ কলয। কতায  িঅঙুলর িঅজ ভনযচ 



ফাো রাগুক। কতায কগারা ঝাড় িঈিআলাকাে কােুক। পাযজানা ফদলদাো শুলন কতলর কফগুলন জ্বলর মাে। 

ক ালতয পুলরয কগাছা ছুলড় ভালয নকলালযয ভুলখয  িঈর্। নকলায ফড় কগারা ো কুনড়লে ননলে তালত 

নােক যাজ্জালকয ভত বাফ ননলে চুভু খাে। িঅভযা ফািআ কল িঈঠি। পাযজানা গেগে কলয চলর কগলরা। 

াজ্জাদ ফলর, িআ কিআ মা? ক িঈত্তয কদে না। কছাাঁ োয ালথ পাযজানায ম্পকম  বালরা না। তাযা দুজন 

ছেভা কথা ফলর কতা ফানক ছেভা ফলর না। পাযজানা কঠাাঁ ে ফানকলে ফলর, দযাখ, োিআগালযয যালযয কালছ 

নানর কযলত কগলছ।  

 

নকছু লয ঘন্টায েুিংেুিংেুিং কানা কগলরা। িনপ ঘলযয াভলন দাাঁ নড়লে নেন নচৎকায কলয ফািআলক ীদ 

নভনালযয াভলন জলড়া লত ফরলরা। সু্কলরয কগে কথলক ঢুলক ফানদলক ীদ নভনার্। ীদ নভনালযয কছলন 

ফড় দুলো নভুর তুলরায গাছ। নভুলরয পুর াতাে ীদ নভনায জঞ্জার লে থালক। িঅজ ফ াপ ুতলযা 

কলয যাখা লেলছ। কডযায ফ নক্ষকলদয ননলে প্রথলভ ুষ্পাঘম িমন কযলরন। ফািংরা যালযয তোফধালন 

নফনবন্ন ক্লালয কভলেযা রার ালড়য াদা ানড় লড় গািআলছ কপব্রুোযীয নথভ িং  

 

িঅভায বািআলেয যলক্ত যাঙালনা একুল কপব্রুোযী, িঅনভ নক বূনরলত ানয...  

 

এলক এলক িঅভযা ফািআ পুর নদরাভ। নকলায পাযজানালক ককাথা কথলক ধলয এলনলছ। পাযজানায ালত 

পুলরয গুলে কাবা ফানড়লেলছ কিআ কগারা। পুর নদলে ফািআলয এল কদনখ কগারাটি পাযজানা নকলালযয 

ালত গুাঁলজ নদলরা।িঅভায িআলে কযলছ িঅভায জান ানখোয ালত একো েকেলক রার কগারা ধনযলে 

নদলত। িঅভায জান ানখো এখন ককাথাে ? াফালগ নানক ীদ নভনালযয প্রবাত কপযীয নভনছলর! নানক 

ফলন্ধয নদন ফলর লড় লড় ঘুভালে। িঅভায খুফ িআলে কযলছ ঢাকা কমলত। 

 

২০ 

ভে কমন িঅয কালে না, ফড় একা রালগ ...  



 

িীপ্ত বািআো চলর মাফায য খুফ একা ভলন ে। চাযালয কিআ নচযলচনা ভুখ গুলরা িঅলগয ভতিআ িঅলছ। 

তফু ননলজলক নফনেন্ন িীলয ভত ভলন ে। জন ভানুললয ভালঝ কথলক িঅনভ ফড় নন:িংগ কফাধ কনয। শুধু 

ভলন লড় কিআ ভুহুতম গুলরালক মা িঅভালক নদলেলছ  নকছু কযাভাঞ্চকয িনুবূনত।  িঅনভ িীপ্ত বািআোয নদলে 

মাো ােম ো নয। ােম ো যলর ভলন ে িীপ্ত বািআো িঅভালক িঅনরিংগন কলয িঅলছ। িঅনভ তায স্পম 

ািআ, তায যীলযয গন্ধ খুাঁলজ নপনয এিআ ালেম । িঅনভ নভোবািআলেয ঘলযয তারা খুনর। িঅভায প্রথভ নভরলনয 

াক্ষী এিআ ারিংক খাে। িঅনভ খালেয িঈয শুলে থানক। ফানরল ভাথা যানখ। িীপ্ত বািআোয ফযফায কযা 

ফানরল চুভু খািআ। কচাখ কপলে জর িঅল। একা একা কাাঁ নদ।  

 

নফলকলরয কলে কফড়ািআ ানরক খারী নদীয াড় ধলয।  ফুজ ঘাল ভুখ ডুনফলে এক ভলন ঘা খালে নতুন 

দাদীয ছাগর দুটি। ছগীয কখ খযারা জার ছূলড় ভাছ ধযলছ। খাযািআ ালত ভাছ কুড়ালে তায ফাচ্চা কভলেো। 

দুটি াদা ফক াাান িঈলড় কগলরা ফাাঁ দায নদলক। ফানড়য িঈলঠালনয নি ফাগান কথলক রকন তুরলছ 

িঅয ান নচফুলে নতুন দাদী। ফাাঁ লয াাঁ লকায কগাড়াে দাাঁ নড়লে ভনজলদয িআভাভ াললফয কথা শুনলছ ছাকা 

ভানঝ  গপুয গানছ।  িআভাভ াললফয নাভ কািআেুভ কভ রনব। চায গ্রাভ লয করফুাতা  গ্রালভ তায ফানড়।  

িঅনভ াভলন এনগলে মািআ। নকছুদুয লয  ফুযলদয ফানড়। ফুলযয দানদ ফুযলক গজা খাোলে  ফাযাোে 

ফল।  কভাড়রাড়ায াভলন নদলে মাোয ভে শুনলত করাভ, কক মাে?  

 

 

ঘলযয দাোে ফল  জার ফুনলছ কভাজাভ নভো। কভাজাভ নভো জন্ান্ধ। ৃনথফীয রূ ক কখলনা কদলখনন । 

তফু য একজন ভানুল। িঅভালদয নফনচত্র ফ গল্প কানাে । তায ফনমনা শুনলর কচালখয াভলন  নলনভায 

ভত কবল লঠ ফ। িঅযফ কদলয গল্প ক কফী কলয।  কচালখ মাযা কদলখ না তালদয কান িলনক াম ে। 

িঅনভ াাঁ েনছরাভ িঅনভলন খুফ িঅলে  ধীলয। তা ক শুনলত কলরা।  ডাক নদলরা।  

 



িঅনভ িঈত্তয নদরাভ , "িঅনভ  " । িীপ্ত বািআো লর ফরত, িঅনভ িীপ্ত। িঅভায গরায স্বয শুলন কভাজাভ কানা 

িঅভালক নচনলত াযলরা,  কছাড খুকা। িঅলা। এিআালন ফলা। দুলডা গল্প কনয।  

 

িঅভায কতভন ককান তাড়া কনিআ। ফাযাোে াতা কখাঁজুয াটিয িঈয িঈলঠ ফরাভ।   যলয জনয কখাঁজুয গাছ 

কাোয িঅলগ ফািআলল্ল কাো ে।  কখাঁজুলযয াতা নদলে  াটি কফালন চাচী। কভাজাভ কানা বালরা জার ফুনলত 

ালয। নদলনয কফনযবাগ ভে ক জার কফালন িঅয গুনগুননলে গান গাে। ভহুো ুেযীয ারা, কফহুরা 

রক্ষীেলযয ারা, বানুভনতয ারা ফ তায ভুখে।  গরায ুয চভৎকার্। জুম্মাফালয ক রাঠি ালত ঠুকঠুক 

কলয চলর মাে ভনজলদ। ভুোনজ্জলনয িঅজান কদোয িঅলগ ক ুরনরত  স্বলয গজর গাে দুিআ নতন খানা। 

গ্রালভয ফিঈনঝযা কালজয পাাঁ লক  তায গজর কালন। কভাজাভ কানায নফলে ে গযীফ এক চালীয কভলেয ালথ। 

এলক কতা গযীফ চালা তায িঈয একখান কছলরয িঅাে তায ছেছেখান কভলে লরা যয । এত গুলরা 

কলেয িন্ন কজাগালত ক কচালখ ললম পুর কদলখ। াযলর কতা ক কভলেগুলরালক গালঙয জলর বালাে 

কদে। কিআ ছে  কভলেয একজন কভাজাভ চাচায ফিঈ। ত দু:খ কষ্ট ভুখ ফুলঝ য কযা িঅিমময নীর এক 

যভনী। তালদয একো কছলর নছলরা। কফ ুেয কদখলত । ফািআ ককালর ননলে িঅদয কযত। ফায কথা শুলন 

কভাজাভ কানা খুীলত ুরনকত ত। কছলরয ভুলখ নলঠ, ালত ালে ক াত ফুনরলে কছলরয ক েমময 

কদখায কচষ্টা কযত।  গালেয যিং ফা ভালক ছানড়লে মাে । তািআ ননলে াড়ায কভজদানদয ভত করালকযা এিআ 

চাচীয নালভ াযা গাাঁ লে কুৎা যোলত ছালড় না। ঘেনায ককান তযতা নছলরা না। তািআ একভে িঅয ককিঈ 

ফ কথাে গা কযলতা না। াত ফছয ফেল তালদয পুেপুলে কছলরটি নতন নদলনয কারাজ্বলয ভাযা মাে।  

 

- চাচী কিআ ?  

- ধান বাননত কগলছ াফুনদ্দ কভাড়লরয ফানড়।  গযীফ ভানুললয কফটি, গযীফ  ভানুললয ফিঈ াযা জীফন শুধু খাাঁ লে 

কগলরা। ুখ ািআলরা না একেু।  

 

- চাচা , কতাভায নক ভন খাযা ?  



- নালয ফা। ভন খাযা না।  নননতয িবালফয িংালয ভন খাযালক াত্তা নদনর নক জীফলনয এতডা থ 

ানড় নদলে িঅনত াত্তাভ। ফাজান ফাাঁ িআলচ থাকনত িঅভালয ননলে খুফ নচো কযত। কফী জনভজভা কনিআ। নক 

লফ িঅভায? এিআ বাফনাে তায যািআলত ননদ িআলতা না। তায িঅরাদলক নবলক্ষ কলয খানত লফ াযাজীফন। 

না। নবলক্ষ িঅনভ কনযনন। কতনদন শুধু নুন নদলে াত খািআনছ, কতক নদন তা জুেলতা না। নখলদয জ্বারা ফড় 

জ্বারালয ফা। নতানত োন থালক না ভানুললর্। তফু কখলনা াত ানতনন কালযা কালছ। মাকাত কপতযা 

ককিঈ ফানড় এল নদলে কগলর কনিআ। এিআ েুকু না ননলে কতা ানযলন। দুলো ভানুললয যলনয কাড় কতা ককনা 

রালগ ।  জীফন কাোলে নদরাভ ঘয িঅয ফাযাোে। এিআ জীফন কম নক কঠিন তা কম ায কলয কিআ শুধু জালন।  

 

ভািআনলল কে কানা খুড়া ফুফা ভানুললগা িঅল্লা কফী বালরাফাল। িঅভায কতা ভলন ে না িঅল্লা িঅভালগ 

বালরাফাল। িঅভালয মনদ িঅল্লা বালরাফািআলতা তালর নক কানা কলয েদা কযত । জাান্নালভয জীফন 

নক দুননোয িূনম জীফন কথলক কঠিন!  ফুঝলর শুভ্র নভো। কজফন িলনকক কঠিন। কজফলন িলনক ফারা 

ভনফত িঅল। কালছয ভানুল য লে মালফ। তখন নকন্তু ঘাফড়ানর চরলফ না।  

 

এিআ ভে  চাচী নপলয এলরা। িঅাঁচলর তায চািঈর ফাাঁ ধা। কভাজাভ কানা ফযকুর লে ফরলরা , " চািআর িঅননলছা। 

ননেয বাত চড়ািআ দা। দুিআ নদলনয নখলদ চাগান নদলে িঈঠিলছ চালরয গলন্ধ।  " চাচী িঅভায ালথ দুলো কথা 

ফলর ঘলযয ফাযাোে াতা চুরাে িঅগুন ধযালত ফলরা। াতায িঅগুলনয কধাাঁ োে াযা ফাযাো িন্ধকায লে 

কগলরা। িঅনভ িঈলঠ ড়রাভ। কদাকালনয নদলক কজালয া চারারাভ।  

 

দুিআ নদন। এিআ দুটি ভানুল দুিআ নদন না কখলে িঅলছ। কালযা কালছ াত ালত নন কলেয জনয। িবুক্ত যীলয 

িঅধা কফরা ধান কবলঙ ক ককনজ াাঁ লচক চার ননলে নপলযলছ ঘলয।  নলভয ভাাঁ চা কথলক কলেকো নভ নছলড় 

বালতয ানড়লত  নদলে চুরাে ফনলে নদলেলছ  চাচী। চুরায িঅগুলনয িঅবা চাচীয ভুলখ। ক ভুলখ ককান যাগ 

কনিআ, িনবভান কনিআ, কষ্ট কনিআ।   ননলজয িজালে দুলপাো কচালখয জর গনড়লে ড়লরা। 

 



২১ 

নািআ কেনরলপান, নািআলয নেন, নািআলয কেনরগ্রাভ , ফনু্ধয কালছ ভলনয খফয ককভলন ক াঁছািআতাভ।  

 

ফািংরালদ কফতালয রুনা রােরায গরায গান িঅজ িঅভায দুুলযয াাকায ফানড়লে নদলরা। িঅজ এক ভা 

লে কগলরা। িীপ্ত বািআলেয কথা িঅনভ াযাক্ষন বানফ। কনক একফায িঅভায কথা বালফ না। এক রািআলন 

একো নচঠি নরলখ াঠালনায ভে নক তায ে না !  

 

কল নফলকলর এলরা নচঠি। ফাফায লকলে চলড়। এক খালভ দুলো নচঠি। একো িঅব্বায, িঅলযকো িঅভার্। িীপ্ত 

বািআো াঠিলেলছ। তাযিঅলন িঅব্বা দুলো নচঠিিআ লড়লছন। িঅনভ কাাঁ াকাাঁ া ালত নচঠিখানা ননরাভ।  

 

ননলজয ঘলয নগলে জানারায কালছ িঅলরাে কভলর ধযরাভ নচঠিয নীরলচ াতা। কছাে নচঠি। ভাত্র কলেকো 

রািআন তালত করখা।  

 

নপ্রে শুভ্র,  

            শুবানল নন। িঅা কনয ফানড়য ফািআলক ননলে কুলর িঅলছা। যভাচায কতাভালদয ফানড় কথলক 

িঅায য যীক্ষায কডে লড় মাোে প্রচন্ড ফযে লে নড়। তািআ কতাভালক নচঠি করখা ে নািআ। কতাভায 

ড়াশুনা ো ককভন লে ? ভন নদলে ড়াশুনা কযলফ।  

 

বালরা থাকলফ। িঅভায জনয কদাো কযলফ। িঅয ভে কলর নচঠি নদ।  

 

িআনত, 



কতাভায িীপ্ত বািআো।  

 

ুনি: িঅভায ঠিকানা খালভয িঈয ালফ।  

 

িল্প কলেকটি রািআন। িঅনভ নচঠিখানা ঘুনযলে নপনযলে ফাযফায ড়লত রাগরাভ। প্রনতফায নচঠিখানালক নতুন 

ফলর ভলন লরা। এিআ কেটি রািআন িঅভায ভেলক যনঙন কয নদলরা। ভলন লে িীপ্ত বািআো িঅভায ালথ 

ভুলখাভুনখ কথা ফরলছ। িঅজ ভন িঅভায িলনক বালরা।  নচঠিয িক্ষযগুলরা কভ ভানছয ভত িঅভায চাযাল 

গুনগুন কযলত রাগলরা। িঅনভ তখনন নচঠিয িঈত্তয নদলতফল কগরাভ। ভলনয যালজয াজায কথায নবড়। 

ককানো কযলখ ককানো নরনখ ! লম্বাধন নক নরখফ কো নরখলতিআ  কলেক াতা নষ্ট লরা। নপ্রেতভ, হৃদে 

িঅভায,  জানানখ  ফাদ লে শুধু থাকলরা িীপ্ত বািআো। 

 

ফাতাল কবল কমলত রাগলরা িঅভালদয ভে। যাগ িনবভান , কপ্রভ বালরাফাা ফ  নচঠিয কাগলজ ডানা 

কভরত। দুত লে ানজয ত কার্স্ িনপলয নেন। প্তাল  িঅভায নালভ একটি দুটি নচঠি িঅা রুটিন লে 

দাাঁ নড়লেলছ।  

 

কযনডলত ভননয খালনয কানা গালনয দুকনর একনদন নরলখ াঠালরা িীপ্ত বািআো। িঅভায খুফ ান কলরা। 

কালযা ালথ কোয কযলত ানয নািআ। কতাঁ তুর তরাে িআালয ফাগালন নগলে একা একা কা কা কলয 

ারাভ।  

 

নচঠি নরলখলছ ফিঈ িঅভায বাঙা বািা ালত, প্রদী জ্বারািআো ননবািআো ... 

 

২২  



নপ্রে দীপ্ত বািআো,  

লত্র িঅভায তলকাটি ারাভ ননলো। িঅাকনয নফশ্বনফদযারলেয কর ফনু্ধলক ননলে কুলর িঅলছা। য 

ভাচায এিআ কম গতকার িঅভায এএন যীক্ষায কযজাল্ট নদোলছ। িঅনভ খুফ বালরা কনয নািআ। এ কগ্রড 

কলেনছ। 4.38 কলেনছ। িঅব্বা িঅম্মা পুপু যনভ ফািআ খুী। খুী ন নািআ কড যার্। িঅভালক তায রুলভ 

কডলক ননলে ফরলরন , 'শুভ্র তুনভ িঅলযকেু ভলনালমাগী লর এ োো কলত াযলত। বনফলযলত এ ো 

া এিআ দুো কনয। '  ভন িঅভায লড় থালক ককাথাে তুনভ কো বালরা কলয জালনা দীপ্ত বািআো। কজনযিআ 

কতা কমালগয খাতাে িঅজ এত নফলোলগয িিংক।  

 

তুনভ িঅভালদয ফানড় কথলক কগলছা ফছয কনযলে কগলছ। এয ভলধয নভোবািআ কলেকফায ফানড় এল কগলরা। 

তুনভ িঅলর না। নভো বািআ না ে কতাভালক িঅলত ফলর নািআ তািআ ফলর নক ককান একো কাযণ কদনখলে 

তুনভ িঅলত াযলত না। িআোোিআ ফড় কথা ফুঝলর। কতাভায াঠালনা ২৩৩ ো নচঠি িঅনভ এতফায লড়নছ কম 

ফ গুলরা িঅভায ভুখে লে কগলছ। দাাঁ নড় কভা  ফ িঅনভ গড়গড় কলয ফলর নদলত ানয। গত িঅগর্স্ 

ভাল াঠালনা নচঠিলত তুনভ নফশ্বেম্মান্ড ফানান বূর নরলখছ। এয ানে নললফ দুিআলা চুভু ানা যিআলরা।  

 

জালনা দীপ্ত বািআো, কতাভায নচঠি ড়লত িঅভায খুফ বালরা রালগ। নকন্তু নচঠি ড়া লে কগলর ফুকো পাাঁ কা 

পাাঁ কা রালগ। দুলচাখ কপাঁ লে কান্না িঅল। রুনকলে িঅনভ কাাঁ নদ। িলনক ভে যনলভয াভলন ধযা লড় কচালখ 

কাকা ড়ায নভথযা িজুাত কদখালত ে। তুনভ ফরলত ালযা কান্নাকাটি কযলর কযালযকোলয কভলেনর ছা 

পুলে লঠ। নকন্তু নতযকালযয এিআ িঅভালকিআ িঅনভ কতাভায াভলন তুলর ধযলত চািআ।  

 

নভো বািআ ফলরনছলরা িঅিআএ ড়ায জনয িঅভালক ঢাকা ননলে মালফ। নকন্তু িঅব্বা ফরলছ খুরনাে িঅিআএ 

ড়লত। িঅভায খুফ িআলে ঢাকাে ড়ার্। নকন্তু িঅব্বায মুনক্ত খন্ডন কযলত াযরাভ না। িঅব্বা ফরলছন, " 

কদখ শুভ্র, িঅভালদয ফে লেলছ। কতাভালদয দুটি বািআলক ননলে িঅভালদয িলনক িঅা। । কতাভযা দুটি বািআ 

ঢাকাে চলর কগলর নফলদ িঅলদ কক ছুলে িঅলফ ফলরা। িঅয খুরনাে কম ড়াশুনা ে না এভন না। 



াফনরক কলরজ কথলক প্রনতফছয র্স্যান্ড কলয কছলরযা। িঅনভ লড়নছ ুেযফন কলরলজ। কখালন কতা িঅয 

কতাভালক বনতম  লত ফরনছ না। তলফ নটি কলরলজয একো পযভ তুলরা। "  

 

িঅগাভী প্তাল াফনরক কলরলজ বনতম  যীক্ষা। যীক্ষা নদলত মাোয িঅলগ কতাভালক িঅলযা নচঠি নরখলফা। 

িঅভায জনয কদাো কযলফ। াফনরক কলরলজ না ভাত্র ১০০ কছলর কনে। িঅভায ভলন ে িঅনভ াযলফা। নকন্তু 

ককভন জানন নাবম া রাগলছ। কতাভালক িঅফালযা ফরনছ, ভে কলয িঅলফ নকন্তু। িঅভালদয রার গরুোয 

জভজ ফাচ্চা লেলছ। একো রার ঠিক য ভালেয ভত। িঅলযকো াদা কালরায পুেনক িঅাঁকা । পুপু ফাছুয 

দুলোয নাভ কযলখলছন রারচান িঅয তাযাচান। ফাছুয দুলো নক কফালঝ জানন না নাভ ধলয ডাক নদলরিআ করজ 

নাড়লত নাড়লত ছুলে িঅল। িঅো চালে দুধ কভালর দুধ চা ে, কনপলত দুধ কভালর নক দুধ কনপ ে?  

 

িঅজ িঅয নে। কদাকালন মাোয জনয িঅম্মা ডাকলছন। বালরাফাা ননলো।  

 

িআনত , 

কতাভায শুভ্র।  

এনপ্রর ২০০২ 

 

২৩ 

বনতম  মুদ্ধ। জীফলনয প্রথভ ককান বনতম  যীক্ষাে িিং নননে। নকছুো নাবম া। রুভ বযা িনযনচত কমাদ্ধাগন। 

মুলদ্ধয জনয ফািআ কমন প্রস্তুত। কার দোে যীক্ষা শুরু। িঅভযা ৮ োয িঅলগিআ চলর িঅন। িঅভযা ফরলত 

িঅনভ এফিং িঅবু্ব। িঅবু্বলক ফলরনছরাভ িঅলত লফ না। িঅবু্ব শুনলরন না। কগে খুলরলছ কার ৯ োে। 

কলরজ কালর্স্লরয ভালঠ াদা ােম  াদা যান্ট যা একদর কছলর কঘাযাঘুনয কযলছ। িঅনভ মনদ াফনরক 

কলরলজ চান্প ািআ তালর িঅভালক এযকভ াদা কালাক যলত লফ। িঅভায গরা শুনকলে িঅলছ ককন 



ফুঝলত াযনছ না। বে ানে ককন তা ফুঝনছ না। প্রথভ নদলক কফ িঈত্তয নরখলত াযনছরাভ। নকন্তু এখন 

নকছুিআ ভলন কযলত াযনছ না। ভাথায নবতয এক নফার ূনযতা। প্রেগুলরালক ফ িলচনা ভলন লে। ফািআ 

এক ভলন নরলখ মালে। িঅয িঅনভ ফল ফল করভ কাভড়ানে। এত ুেয কলরলজ নক িঅভায চান্প লফ না!  

 

যীক্ষা কললয ঘন্টা ফাজলরা। এলক এলক ফািআ কফনযলে মালে। িঅনভ কফনযলে এরাভ। কলরজ নফনডিং 

কনযলে ফাগান। ফাগালন ঝািঈ গুল্ম নদলে ভেুয ানত িআতযানদয ক ফানালনা লেলছ। িআে নফছালনা থ ধলয 

এনগলে কগরাভ কগলেয কালছ। কগলেয ফািআলয িঅবু্ব িঈৎুক ভুলখ দাাঁ নড়লে িঅলছ। িঅভালক কদখলত কলে 

াত উঁনচলে ধযলরন। কালছ কমলতিআ কিআ নচযলচনা প্রেটি কযলরন। কমো িঅনভ কছলরলফরা কথলকিআ শুলন 

িঅনছ। যীক্ষা ককভন লরা? ফ প্রলেয িঈত্তয নদলত কলযনছ কতা।  

 

যীক্ষা ককভন লরা এিআ প্রলেয িঈত্তয িঅনভ ককান কালর নদলত ানয না। িঅলজা িঈত্তয কদিআ, কভাোভুটি। 

িঅব্বা নক ফুঝলরন কক জালন। ফরলরন, চর, নটি কলরলজয পভম তুলর িঅনন। কেমু্পলত কলয নটি কলরলজয 

াভলন নগলে নাভরাভ। াফনরক কলরজ কদখায য নটি কলরলজয িল্প জােগাে গাাঁ লে গাাঁ লে দাড়ালনা 

ুলযালনা নফনডিংগুলরা িঅভায ঠিক ভলন ধযনছলরা না। পযভ নকনরাভ। ৬০ োকা। পযভ নকলন কফনযলে িঅায 

িঅলগিআ শুরু লরা ছাত্রদর িঅয ছাত্ররীলগয তাড়াতানড়। িঅভায কালছ এিআ নজনন মূ্পনম িনযনচত।  

 

ককান ভলত জানোলক ালত ননলে কফয রাভ। ডাকফািংলরা নগলে দুুলযয খাফায কখলে ননরাভ। িআনর ভাছ । 

লয নজননলয দাভ িলনক কফী। যালতয রলঞ্চ ফানড়য থ ধযরাভ। িন্ধকায যাত। িঅকাল নভেনভে কলয 

তাযা জ্বরলছ। কযনরিং ধলয দাাঁ ড়ারাভ। ঠান্ডা ফাতালয ঝাো এল রাগলরা ভুলখ। 

 

২৪ 

ভালঝ ভালঝ বাগযলক কভলন ননলতিআ ে। কো িআোিআ কাক িঅয িননোে কাক। ননেনতয নরখন না মাে 

খন্ডন। নকন্তু ননেনতলক গলড় কনো মাে। নটি কলরলজ িঅভালক িঅয যীক্ষা নদলত ে নািআ। িঅনভ খুরনা 



াফনরক কলরলজ চান্প ািআ। কভধাতানরকাে ১০০ জলনয ভলধয িঅভায িফস্থান ৯৯ তভ। মনদ াফনরলকয 

সু্কর ককান কথলক িঅা কছলরযা াভলনয নদলক ককাো াে। নফোন নফ গ্রুল।  বনতম  োয নদন নকছুো 

কেনালন নছরাভ। কাযণ ডাক্তানয কের্স্ িঅলছ। িঅবু্বয াভলন িঅফায কাড় খুলর নযািংলো কলয কচক কযলফ 

নালতা। কযকভ নকছুিআ ে নািআ। জার্স্ কচাযায নদলক তানকলে ালতয চাভড়াে একো নর কভলয নদলরা। 

ফযািংলক োকা জভা নদলে বনতম  লে কগরাভ।  াদা ােম  যান্ট। কালরা কফল্ট , কালরা ুয। নচকন যীলয িআন 

কলয একেু িঅন িআনজ রাগনছলরা। কলরজ শুরু ে কার িঅেোে। িঅভায জানা নছলরা না। িঅনভ নেোে 

ক্লা কবলফ ালড় িঅেোয নদলক কলরলজ ক াঁছািআ। এক ননযেড কল লে কগলছ। নিতীে ননযেলডয ঘন্টা 

শুনরাভ ননড় নদলে ঠায ভলে। নেন িঅভালক রুভ কদনখলে নদলে কগলরা । ানয ানয কফঞ্চ। াদা কালাক 

যা িলচনা ভুখ ফ তানকলে িঅলছ িঅভায নদলক। িঅনভ নকছুো িঅনিআনজ নপর কনয। ককিঈ একজন কডলক 

ফরর,  কছলনয ানযলত নে খানর িঅলছ।  িঅনভ কিআ কফলঞ্চয নদলক এনগলে কগরাভ। কফলঞ্চ ফা কছলরো 

িঈলঠ িঅভালক কবতলয মাোয মােগা নদলরা। িঅনভ কছলরোয নদলক তানকলে একো ান নদরাভ। ফড় শুষ্ক 

নছলরা ক ান। িনযনচত নযলফল িঅনভ ফড়িআ নাবম া কফাধ কনয। িলচনা নযলফল লজ ননলজলক 

ভাননলে ননলত ানয না। ভলন ে ফািআ িঅভায নদলক তানকলে িঅলছ। িঅভায বূর গুলরা, িঅভায খুাঁতগুলরালক 

রক্ষয কলযলছ। এো ভাননক ীনভনযতা নকনা তা িঅনভ জানন না। একজন দাাঁ নড়োরা নক্ষক ক্লা ননলত 

এলরন। নযাজুর িআরাভ যার্। িআিংলযজীয নক্ষক। কফ িােম নর িআিংলযনজ ফলরন। িআিংলযনজ গুলরা ভাথায িঈয 

নদলে কগলরা। খুফ কভ কথািআ ফুঝরাভ। তায লয এলরন তানযনা াযনবন। ুলযালনা কছলরযা ফািআ তালক 

টিন ভযাডাভ ফলর ডাকলছন। কফ কেন্ডনর তায ফযফার্। কাাক, চুর িআতযানদ ননলে নতনন িলনক িঈলদ 

নদলরন। দোে টিনপলনয ঘন্টা ড়লরা। নেন এল নফসু্কে িঅয নভনষ্ট নদলে কগলরা। িঅভায িঅয বালরা 

রাগনছলরা না। ফাাে নপলয এরাভ।  

 

ফাা ফরলত কভ ফানড়। নযনচত করালকয ভাধযলভ কভলয নে ািআ কদ রতুলয। াফরা নতন কদাকালনয 

কভাড় । প্রথভ প্রথভ এত দূয কথলক নগলে কার িঅেোে ক্লা ধযলত কফ কষ্ট ত।   াফনরক কলরলজয 

িঅলাল ফেযা এরাকাে কভ খুাঁলজনছরাভ। নকন্তু একো ছে ে নািআ।  কছলর কলর এত নঘনঞ্জ বালফ 

নকবালফ থালক ফুনঝ না। কদ রতুলয িঅনভ কফ িঅনছ। টিনললডয ফাা। ফাায াভলন এক নচরলত কখারা 

জােগা। জানারা খুরলর  নানযলকর গালছয ভাথায িঈয নদলে কখারা িঅকা কদখা মাে।   

 



িঅভায রুভলভলেয নাভ িঅনদতয। াতক্ষীযায কছলর। জ যর, নকছুো াগরালে স্ববালফর্। িঅভাযিআ 

ফেলয লফ। কপ্রভ কলয নফলে কলয কপলরলছ এিআ কাাঁ চা ফেলিআ। িঅনদতযযা নভ:শুি িঅয তায স্ত্রী োম্মলণয 

কভলে। নেু জাত প্রথা নভিআলে কগলর এখন নফরীন লে মােনন। িঅনদলতযয শ্বশুলযযা এিআ নফলে কভলন কনে 

নািআ। তাযা এালযয ফানড় ঘয নফনক্র কলয িআনন্ডো চলর কগলছ। তায স্ত্রীয নাভ শ্রাফেী। ফাঙানর ননন্নফত্ত নেু 

নযফায ুত্র োনলক নফলে নদলে চড়া কম তুক প্রতযাা কলয।ভধযনফত্ত িঈচ্চনফত্ত নেুযা কম এয ফািআলয এভনটি 

নে। তলফ িঅজকার ননক্ষত নেু মুফলকযা কম তুকলক না ফরলছ এোিআ িঅভালদয িঅায িঅলরা কদখাে। 

িংালয শ্বাশুনড়য ালত শ্রাফেীলক কার নফকার ননগৃীত লত ে। শ্রাফেীলক িঅনভ কখলনা কদনখনন। নকন্তু 

কভলেোয জনয কফ চাা কষ্ট িনুবফ কযতাভ। জানন না ককন ভানুললয কষ্টগুলরা িঅভালক এত ছুাঁ লে মাে 

ককন!  

 

িঅনদতয টিিঈনন নড়লে খাে। কদ রতুলয ছাত্র নড়লে োকা না নদলে ভার্স্াযলক নতনলফরা কখলত কদো ে। 

কলে বালত ভার্স্ায যাখালক ফরা ে কিঈ ভার্স্ার্। কিঈ ভালন কে িঈন্নেন িংস্থা। কক নাভ নদলেলছ 

কক জালন। নকন্তু ভানুললয ভুলখ ভুলখ নাভো যলে কগলছ।  

 

ফাল জাননম কযা িবযা না। দুুয দুিআোে কলরজ ছুটি ে। কভল নপযলত নতনো কফলজ মাে। কভলয ফুোয 

যান্না জঘনয রালগ। ককানভলত নালক ভুলখ গুাঁলজ নফছানাে গা এনরলে কদিআ। ন্ধযায নদলক ারকা াাঁ োাটি 

কনয। িলচনা ভানুললয ভালঝ জীফলনয প্রনতেনফ খুাঁনজ। ভালঝ ভালঝ কভ ফডম াযলদয ালথ জনভলে িঅড্ডা 

কদিআ। গলল্প তলকম  যাত গবীয লে মাে। যাত কনযলে কার িঅল। িঅফায কলরলজয জনয ছুেলত ে। 

ক্লালয য ক্লা ভাথা বাযী লে িঅল। নচযেন কিআ বাফনা  ভাথাে িঅল,  ড়াশুনা কম ারা িঅনফষ্কায 

কলযলছ তায রুনি খুলর ভাথাে কফাঁলধ কদলফা। 

 

২৫ 

নফলকলরয ূমময কলর লড়লছ নিভাকাল। িঅনদতয ছাত্র ড়ালত কফনযলে কগলরা। ািআলকর চানরলে ক 

কদোনায নদলক চলর কগলরা। ঘলয ফল ফল একা একা খুফ নফভলম রালগ। ভালঝ ভালঝ াাঁ েলত কফয িআ। াফরা 



ফুজ িংঘ ভালঠ নগলে ফন। নানান ফেী কছলরযা কখরা কলয। াপ যান্ট যা ুদমন নকছু কছলর পুেফর 

কখরলছ। কছলরগুলরা খুফ ম্ভফত খুরনা নফএর কলরলজ লড়। িীপ্ত বািআোয ফেী লফ। িঅজকার িঅয 

াযাক্ষণ দীপ্ত বািআোয কথা ভলন লড় না। দীঘম নফয কমন িঅলফগলক কবাাঁ তা কলয কপলরলছ। নলনভায গল্প 

িঅয ফােফ জীফলনয ঘেনা িলনক িঅরাদা। তলফ দীপ্ত বািআো িঅভালক াযাক্ষণ ছুাঁ লে থালক। ননলজলক 

ভাননক বালফ একরা ভলন ে না। 

 

িঅভায াযাটি হৃদে জুলড় িীপ্ত বািআো। ুদমন কছলর কদখলর িঅভায কচাখ চলর মাে । নকন্তু তালদয কদলখ 

িঅনভ কাভনায িঈত্তা িনুবফ কনয না। নফএর কলরলজয া নদলে ফলে কগলছ ববযফ নদী। নফএর কলরলজয 

নেু কালর্স্লরয কছলনয নদীয ালড় নগলে ফন। কদভ ফলেয ছাোে ফল িঅলছ কত ভানুল। িদূলয ফল 

গলল্প ভগুর কলাত কলানত। িঅভায িআলে কলয এবালফ াত ধলয দীপ্ত বািআো িঅয িঅনভ দুজনা 

ভুলখাভুনখ ফল যলফা।  

 

নফএর কলরলজয লয কদ রতুয ফাজার্। ফাজালযয াল াভীভ কালের। এিআ কালেলরয কভাঘরািআ লযাো 

কখলত বালরা রালগ। নিংলগর ১০ োকা , কস্পার ১২ োকা। কস্পালর পুর নডভ নদলতা। ভেো ২০০২ 

ার। কভাঘরািআ খাো কলল কযর রািআন ধলয কেঁলে চলর কমতাভ। নিালযয িঈয নদলে কেঁলে মাোয কচষ্টা 

কযতাভ। নকছুদুয মাোয য া পলক কগলর কনলভ কমতাভ। কযর রািআলন াাঁ োয ফড় িুনফধা লে 

জােগাে জােগাে ভনুলয নফো ছনড়লে থালক। ালে জনড়লে কগলর ককলরিংকানয ফযাার্। 

 

কদ রতুয কযরলে কর্স্ান একটি করাকান কর্স্ান। িঅে:নগয কেন গুলরা এখালন থালভ না। িঅনভ বায 

নেলজয িঈয িঈলঠ দাাঁ নড়লে থানক। ুেযফন এক্সলপ্র ঢাকায নদলক ছুলে চলর কগলরা। চাকায ঘোিং ঘোিং 

লব্দ জানান নদলে তায িঈনস্থনত। করাায নেজ থযথয কলয কেঁল িঈঠর। কবাঁ ু ফানজলে কযরগানড় াভলনয 

ঘযফানড় িঅয গাছ ারায িঅড়ালর নফরীন লে কগলরা।  

 



িঅফায শুনান ননযফতা কনলভ এলরা োেপলভম। ননেব্ধতা কমন কালনয িঈয বাযী লে ফললছ। োেপলভময 

াল একো ফড় কৃষ্ণচূড়া গাছ রার পুলর কছলে িঅলছ। িঅয কলেকনদন ফালদ লরা বফাখ। ফাঙানর 

কভলত িঈঠলফ িঅন প্রালণয িঈচ্ছ্বাল। কিআ িঅফালনয ুলয ুয কভরালত প্রকৃনত কমন ননলজলক ানজলে 

ননলে।  

 

ঠাৎ িঅকালয িইান ককালন কভঘ জভলত শুরু কযলরা। ঘন কালরা কভঘ। বচলত্রয এিআ কল রলে কার 

বফাখীয কছাে খাে কা ডািঈন লে মাে ভালঝ ভালঝ। বচত্র ভালয ঝড়োলক কার বচত্রী ফা কার বচতানর 

নালভ ডাকলরিআ কতা নাভকযলণয স্বাথমকতা ে। ফাতা শুরু োয িঅলগিআ িঅনভ কভলয থ ধযরাভ। কভ 

মমে ক াঁছালত াযরাভ না। কভাল্লায কভালড়য কাছাকানছ িঅলতিআ শুরু লরা ঝড়। ধুলরাফানর কচালখ ভুলখ 

ঢুলক িন্ধ ফায কজাগাড়। ককান ভলত কচাখ াভলর কভল ক াঁছারাভ। িঅজকার নক লেলছ , একেু ফাতা 

লরিআ নফদুযত িনপ নফদুযত ফন্ধ কলয কদে। ঘুেঘুলে িন্ধকালয াতলড় কভাভফানত কফয কলয জ্বারারাভ। 

কড়াৎ কলয িঅকাল কভঘ ডাকায ব্দ লরা। ফৃনষ্ট লফ ফলর ভলন লে। 

 

২৬ 

ঘলযয কবতয ফৃনষ্টয নাঁচ রাগলছ।  কলালয ানন জলভ কগলছ। া নদলে রুলভয নযাকড়াো কেলন ননলে াননেুকু 

ভুলছ কপররাভ। ফৃনষ্টয ানন মালত ঘলয ঢুকলত না ালয কজনয জানারা িঅাঁেলক নদরাভ। কড়াৎ কড়াৎ কলয 

ফাাঁ জ ড়ায ব্দ লরা কফ কলেকফার্। কিআ ালথ তীে িঅলরায ঝরকানন। কছলরলফরা নফদুযৎ চভকালর খুফ 

বে রাগত। বে কাোলত গরা পাাঁ টিলে কলরভা ড়তাভ, রা িআরাা িআল্লাল্লা, কভাাম্মাদুয যাুরুল্লা।  

ফাযাোয াভলনয িিংল চার কথলক করকর কলয জর ড়লছ। কিআ াননলতিআ াত ভুখ ধুলে ননরাভ। ফযপ 

ীতর ানন। ভলন ে িঅকা কথলক ককিঈ ফযপ গরা জর ৃনথফীলত ছুলড় ভাযলছ। াত ভুখ ধুলে ফাযাোে 

যাখা কালঠয কফলঞ্চ ফরাভ।  এখালন  ফৃনষ্টয ঝাো রাগলছ। দযজা খুলর কযলখ  ঘলযয কবতয িঅনভ কচোয 

কেলন ফািআলযয নদলক ভুখ কলয ফরাভ। িন্ধকালয নকছুিআ কদখা মাে না। টিলনয চালর ফৃনষ্টয এক োনা নযভনঝভ 

লব্দয ভাদর ফাজলছ।  ত স্র যী কমন ালে ঘুঙুয কফাঁলধ ঘলযয চালর নৃতয কযলছ। নফদুযৎ চভকালনায 

িঅলরাে প্রকৃনতয এক িরু রূ িঈনন্নরত লে ক্ষলণ ক্ষলণ। কলেক কলকন্ড লয িঅফায কো  িতর 

িন্ধকালয ানযলে মালে। ভুলর ধালয ফৃনষ্ট লর িঅভায গাাঁ লেয করাভ ককভন কমন খাড়া লে মাে। নযননযলে 



লঠ ভে যীর্। ীত ীত কলয। ালতয কালছ ককান ীত ফস্ত্র কনিআ। নফছানায িঈয কথলক কাাঁ থা কেলন 

ননলে গাাঁ লে জনড়লে ফরাভ।  

 

এায িঅজান কানা মালে। কা কা ফাতালয ালথ কাাঁ লছ কভাোনজ্জলনয ুরনরত ুর্। নযষ্কায কানা 

মাে না। ফৃনষ্টোত নযলফল িঅজান শুলন ভলনয ভালঝ এক নফত্র িনুবূনত বতযী ে। ফািআলয নকলয কমন 

ব্দ লে। প্রথলভ বাফরাভ কগলে ভলন ে ককিঈ ধাক্কালে। মায খুী ধাক্কাক। িঅভায নক ? কভলয ফায 

কালছিআ কগলেয চানফ িঅলছ। িঅনভ এখন ফৃনষ্টলত নবলজ  কগে খুরলত  কমলত াযলফা না। ঝুভ ফৃনষ্টলত নবলজ 

কগলেয ালয িঅভগাছো ঝুন লে িঅলছ। গালছয  ডালরয ফানড় রাগলছ নকনা কগলেয গালে কক মালন। 

িঅো এভন কতা লত ালয কম িঅনদতয িঅজ চানফ ননলত বূলর কগলছ। তায কপযায ভে কতা লে 

কগলছ।  িঅনভ কভাভফানত ালত ননলে কগলেয নদলক এনগলে চররাভ। 

 

কগলেয করাায নগ্রলরয পাাঁ ক নদলে কদখা  মালে ককিঈ একজন ফৃনষ্টলত নবলজ জফজলফ লে দাাঁ নড়লে িঅলছ। 

ফাতাল কভাভফানতয নখা কাাঁ লছ। ালতয িঅড়ালর নখােুকু ফাাঁ নচলে থ চরনছ। কভলয িঈঠালনয ুলযাোিআ 

িআে নফছালনা। ফৃনষ্টয জলর নবলজ নাঁছরা লে িঅলছ। াফধালন া কপরলত লে। িাফধালন া পলক  

িঅছাড় কখলর ননঘমাত ভাজা কবলঙ মালফ। ফাতাল ছাতাোলক াভলর যাখা কষ্ট লে। যলনয রুনঙোলক 

গুটিলে দুিআবাাঁ জ কলয ননলেনছ। তফু ফৃনষ্টয ছাাঁ ে করলগ কফ খাননকো নবলজ কগলছ। কভালভয নখাটিলক িঈচু 

কলয ধযরাভ। নজলে কযরাভ, কক ?  

- শুভ্র, িঅনভ।  

 

বূত কদখায ভত চভলক িঈঠরাভ। গরায বলে িঅভায খুফ নযনচত। িঅভায াযা যীয কমন িফ লে 

কগলরা। েু কলয ালতয কভাভো ননলচ লড় কগলরা। াননলত ড়ায িঅলগিআ ননলব কগলছ নখা। িঅাঁধালযয 

চাদলয কঢলক কগলরা চাযা। কাাঁ া কাাঁ া স্বলযিআ নজলে কযরাভ ,  

- তুনভ!  



- যাাঁ  িঅনভ। ককন নফশ্বা লচ্চ না ?  

- তুনভ িঅলফ এ কথা কতা জানা নািআ।  

- াযপ্রািআিআ িআ িআ িআজ।  কগে খুরলফ না ? নানক এখান কথলক নপলয মালফা। িঅধা ঘন্টা ধলয িঅনভ এিআ ফৃনষ্টলত 

দাাঁ নড়লে কগে থাড়ানে। কালযা ককান াড়া নািআ।  

 

িনফশ্বায। এতফায িনুলযাধ কলয মালক িঅনলত ানযনন ক িঅজ ঠাৎ কলয চলর এললছ িঅভালক নফেুভাত্র 

না জাননলে। িঅনভ রজ্জা করাভ। চানফ ালত ননলে দাাঁ নড়লে িঅনছ। িথচ দযজা খুরলত বুলর কগনছ। িঅলরায 

িবালফ তারায নছি খুাঁলজ  চানফ কঢাকালত নভনভ কখলে কগরাভ। কগলেয াল দাাঁ নড়লে িীপ্ত বািআো ব্দ 

কলয কল  িঈঠর।  "  ফায যালত নক কযনফ তুিআ শুভ্র। "  

 

 

কগে খুলর মাো ভাত্র িীপ্ত বািআো ছুলে এল িঅভালক জনড়লে ধযলরন। িঅনভ তালক জনড়লে ধযরাভ। 

ফহুনদলনয তৃনলত হৃদে িঅজ নদলাযা কমন। ফাতা ছাতা িঈনড়লে ননলে ককাথাে কপরর কক জালন। িঅনভ 

াগলরয ভত িীপ্ত বািআোলক ফুলকয ালথ কচল ধযরাভ। িঅভযা ানযলে কগরাভ। কঠাাঁ লে কঠাাঁ লে কথা ে। 

িফযক্ত িসু্ফে ক ধ্বনন ফুলকয জভালনা কথা জাননলে নদলে নযাে নযাে।  

 

কতক্ষণ ককলে কগলরা জানননা। ভাকার িঅজ থভলক দাাঁ নড়লেলছ, কল বচলত্রয এিআ ফৃনষ্টলবজা াাঁ লঝয 

ভাোে।  যাো নদলে একো নযকা মাোয ভে েুিং কলয কফর ফানজলে কগলরা। িঅনভ িংনফত নপলয কলে 

িীপ্ত বািআোয কঠাাঁ ে লত  কঠাাঁ ে নযলে ননরাভ। এিআ ঘুাঁেঘুলে িন্ধকালয রজ্জা াোয নকছু নছলরা না। কভল 

ককিঈ নািআ। ফািআ ছাত্র ড়ালত কগলছ। এিআ কভল একভাত্র িঅনভ টিিঈনন কনয না। ফৃনষ্টলত নবলজ দুজলনিআ 

াঁাঁল লে কগনছ। িীপ্ত বািআোলক ফররাভ, ঠান্ডা করলগ মালফ। চর , কাড় কচঞ্জ কলয না।  

 



 

কাড় ননিংলড় রুলভ নগলে কভাভফানত জ্বারারাভ। িীপ্ত বািআোয কাাঁ লধয ফযাগ োোয প্রুপ োে যলক্ষ। 

টিিঈফলের কচল  ফারনতলত ানন বলয নদরাভ। ভলগ কলয িীপ্ত বািআো ভাথাে ানন ঢারলত রাগলরন। খুক 

খুক কলয ফায দুলেক কালরন। তায ারকা ঠান্ডা করলগ কগলছ। িঅনভ গাভছা নদলে িঅোভত তায ভাথা 

ভুলছ নদরাভ।  

 

ঘলয নপলয িীপ্ত বািআো চুর িঅাঁচলড় নফছানাে শুলে ড়লরা। কভলয ফুো খাফায কফলড় গাভরাে িঅরাদা কলয 

কযলখ মাে যান্নাঘলয। িঅনভ নগলে িঅভায গাভরাটি ননলে এরাভ। কলালয কায নফনছলে িীপ্ত বািআোলক কখতা 

ডাকরাভ। 

- না, কখলে ঘুনভলে না।  

িীপ্ত বািআো িঅড়লভাড়া কবলঙ ফরর, 

- এখনন ঘুভালত লফ ককন জান।  ঘুভুলত এলনছ নানক। জ্বারািআো কপ্রলভয ফানত, কজলগ যলফা াযা যানত কগা। 

- কাফয এখন যালখা। াযানদন জাননম কলয এলর। িঅলগ নফশ্রাভ ননলে ক্লানে দুয কলয না।  

- িঅনভ একদভ ক্লাে না। কোোনর নপে। কচক নভ ভযান।   

- ককান কথা না। িলনক গল্প লফ।  ফ লফ। কাজা কখলত ফলা।  

- তুিআ নকন্তু িলনক ফড় লে কগনছ শুভ্র।  কব কনয নানক? 

- ফড় লফা না কতা নক। ািআে কফলড় কগলছ। ুলযা াাঁ চপুে দ িআনঞ্চ।   

- ফ নকছুিআ নক কফলড় কগলছ। কিআ কদনখ! 

িীপ্ত বািআো নফছানা কথলক িঈলঠ িঅভালক জালে ধযলরন। তায াত ননলচয নদলক নাভলত শুরু কলযলছ।  

- পাজরালভা যালখা। ছালড়া।  

- লক কছলড় নদরাভ।  একেু ধযলত কদে না। নক ননেুয!  



- ননেুযতায কদলখছ নক! বাত কখলে একো যাযানোভর কখলে শুলে ড়। িঅনভ ভাথাে াত ফুনরলে কদিআ।  

- াত ফুনরলে কদলফ। তালর িঅনভ এখনন শুলে নড়।  

ফলরিআ িীপ্ত বািআো ধ কলয নফছানাে শুলে ড়লরন। 

- িঅজ কতাভায লেলছ নক! পাজরালভা যালখা।  

- পাজরালভা ককাথাে যাখলফা? পাজরালভা যাখায একো াত্র কদ।  

- কফ কথা নলখছ িঅজকার।  

- কতায িআো ফড় ফড় নচঠি লড় িঅনভ কথা নলখ কগনছ জানু।  

- না কথা কভ। কখলত ফলা।  

- নক যান্না লেলছ িঅজ ? িঅভায জনয নক িঅয যান্না লেলছ। চর কালেলর নগলে কখলে িঅন।  

- এিআ ঝড় ফাদলরয যালত নক কালের কখারা াো মালফ? কালেলর কখলত লফ না। িলনক খাফায িঅলছ। 

িঅজ কতভন বালরা নকছু যান্না ে নািআ। কঙ্কন ভাছ নদলে নজনায ডাো এফিং ডািঈর। নজনা খা কতা ?  

- কফ খািআ। কিংকন ভাছ িঅফায নক ? 

- এক ধযলনয াভুনিক ভাছ। এনদলকয ফাজালয াো মাে। িঅভালদয নদলক কখলনা কদনখনন। িঅভায কালছ 

ভাছো কখলত বালরািআ রালগ। িনযযকভ স্বাদ। ভালছয দাাঁ ড়ায িিংল নকন্তু কফ কাাঁ ো। কদলখ খা।  কাাঁ ো 

কফলছ কদলফা ?  

- এভন বাফ কযনছ কমন িঅনভ ফাচ্চা কছলর  নতুন ভাত্র ননলজয ালত বাত খাো নলখনছ।  

 

িঅনভ নাক ধলয একো ঝাাঁ নক নদলে ফররাভ, ফাো কছলরিআ কতা। তা িঅভায ফাফু কানাো নকল কলয এলরা। 

ফাা নচনলর নকবালফ ? 

- কেলন কলয িঅলত কচলেনছরাভ। নকন্তু নে করাভ না। ফাল কলয এলনছ। াননপ ানবম লয ফা। ানবম  

বালরািআ নকন্তু কফ যাপ চারাে ফলর ভলন লরা। িঅয কদ রতনদো ােুনযো ঘালে দ্মা ায ো িঅয  এক 



মন্ত্রণা। কপযীয জনয ছেঘন্টা ঘালে িলক্ষা কযলত লেলছ। িঅয কতায ফাা কচনা এত নক কষ্ট। নচঠিলত কতা 

ককান নকছু নরখলত ফানক যানখ না। িঅনভ কচাখ ফুঝলর ফ কমন কচালখয াভলন কদখলত কতাভ। তুিআ গল্প 

নরনখ না ককন ? াম্প নদনে না। নতয , তুিআ মনদ করখালরনখ কনয তলফ একভে যৎ , নফবূনতবূলনলদয 

কাতালয চলর মানফ ফলর িঅভায নফশ্বা।  

- ধুযর্। নক কম ফলরা না। নক নরখলফা ? িঅভায ভাথাে ককান গল্প িঅল না। কাননী ছাড়া নক গল্প করখা মাে।  

- গলল্পয নক এতিআ ঘােনত। িঅভালদয চাযাল কত গল্প িঅলছ। শুধু থাফা কভলয ধযায িলক্ষা ভাত্র। কতায 

িঅভায কপ্রভ কাননী নরলখ কপর। জানন কতা নননলদ্ধ নজননলয কােনত কফী।  

- হুভ। এিআফ ননলে নরনখ। কলল তনরভা নানযলনয ভত ঘাড় ধাক্কা নদলে কদ কথলক কফয কলয কদলফ। িঅয 

এফ গল্প নক ককিঈ ড়লফ ?  

- ড়লফ না ককন।! তুিআ নক ভলন কনয শুধু ভাত্র তুিআ িঅয িঅনভ ভকাভী। িঅভালদয ভত াজালয াজায 

নছলরা। িঅলছ এফিং থাকলফ। ভকাভীযা কখলনা এক লত ালয নন ফলর াজায ফছয ধলয নফলভকাভীলদয 

ফানালনা িঅিআলনয বলে রুনকলে থাকলত ে। িঅদ াভুদ জানত কিআ ককান জভানাে ৃনথফীলত নছলরা তায 

ঠিক নদন তানযখ ককিঈ ফরলত ালয না। কত মুগ কনযলে কগলছ। িঅয ...  

- খাোো িঅলগ কল কলযা।  

- িঅয কখলত াযলফা না।  

- কভল িঅয কত খাফায কদে। এেুকু কতাভালক কখলতিআ লফ। ককান কথা শুননছ না। িঅলযক চাভচ ডািঈর 

না।  

- িঅলয না না।  

- তুনভ একফায তুিআ িঅলযকফায তুনভ ফরলছা ককন ?  

- ফরনছ নানক? 

- হুভ।  

- া া।  



 

িীপ্ত বািআো কল কপরলরন। ানলত িীপ্ত বািআোলক কফ কফাকা কফাকা রাগলছ। িঅনভ কল নদরাভ। 

 

২৭ 

                    এলা ক বফাখ, এলা এলা......... 

 

বফাখলক ননলে করখা কনফগুরুয িনফদয এক গান।  কম গান ছাড়া লরা বফাখ িমূ্পণম ফলর ভলন ে। 

িঅভায ভলন ে প্রকৃনত গুনগুননলে বফালখয এিআ িঅফান গীনত গািআলত থালক। দাাঁ ত ো কযলত কযলত 

নদনদয ঘলযয নদলক তাকারাভ। নদনদয জানারা ফন্ধ। করাাঁ লড় দাাঁ নড়লে নদনদলক ডাক নদরাভ। 

- নদনদ।  নদনদ।  

নদনদ জানারা খুরলরন। রাজুক স্বলয ফরলরন,  ‚শুব নফফলম‛।  

িঅনভ ফররাভ, শুব নফফলম। নক কলযন? 

 

- এিআ োন কলয ূলজা কযলত ফরাভ। াো খািআলছা? িঅলা াো বাত কখলে মা।  

 

- না নদনদ। এখন িঅয িঅলফা না।  

 

- কতাভালদয কভল নক াো যান্না িআলছ? 

 

- যাাঁ । লেলছ।  াো কখলে একেু কফরুলফা। 



 

- ককাথাে মালফ? 

 

- এক বািআো এললছ। নফএর কলরলজয নদলক মালফা।  

 

- কভরা কথলক নক নকলন িঅনফা িঅভায জনয। 

 

- িঅলগ কতা মািআ। 

 

 

াযা যাত জাগায লয ঠান্ডা ীতর ানন নদলে কগাছর কযলত বালরািআ রাগলছ। ভে ননলেিআ কগাছর 

কযরাভ। কগাছর কলয নপলয এল কদনখ। িীপ্ত বািআো িঈলঠ ফললছন। কদোলর ফানর কঠাঁ  নদলে তালত 

করান নদলে ফল িঅলছন।  

 

- ঘুভালফ না? 

 

- ঘুভ িঅলছ না। একফালয ঘুলয এল ঘুভালফা না ে। 

 

- তালর াত ভুখ ধুলে িঅলা। 

 



- হুভ। একফালয কগাছর কলয িঅন।  

 

- লক। মা। 

 

- শুভ্র।  

 

- নজ্ব। 

 

- কচাখ ফন্ধ কযলফ? 

 

- ককন? 

 

- কযলফ নকনা নজলে কলযনছ। কযলত কতা ফনরনন।  

 

- লক , এিআ কচাখ ফন্ধ কযরাভ।  

 

 

খখল িঅোজ ানে। ফযাগ কথলক নকছু কফয কযলছন। নফফললময নগপে লফ ক নফললে িঅনভ নয। 

নলনভায ভত কতা িঅভায গরাে কনকলর নযলে কদলফন না! িঅয নদলর কো িলনক িড কদখালফ।  



 

- কচাখ কভরলফ? 

 

- ঢিং যালখা। কাজা কলয কথা ফলরা! 

 

- কচাখ কভলরা কানা। 

 

- কভররাভ। ো। াঞ্জাফী! িঅনভ কতা কতাভালক নকছু নদলত াযলফা না। 

 

- ভায খানফ। ছে লেলছ নকনা কো ফর। কতালক নকছু নদলত কক ফলরলছ। াগর একো।  

 

 

রারলচ খলেযী যলঙয াঞ্জাফী। গরায কালছ রুারী ুলতাে ালত নকা কযা। িঅভায খুফ ছে লেলছ। 

কতাভায কদো ুলতােুকু িঅভায ছে লফ িীপ্ত বািআ। িীপ্ত বািআো কগাছর কযলত কগলছ। এিআ পাাঁ লক িঅনভ 

াঞ্জাফীো লড় োোর নদরাভ। কফ নপে লেলছ। শুধু াত উঁচু কযলত কগলর একেু ফাাঁ লধা ফাাঁ লধা রালগ। 

ফযাায না। িনুভান কলয এলনলছ। ািআজ কম ঠিক িঅলছ তািআ না কত। িীপ্ত বািআো কগাছর কলয এলর। 

দুজলন ফল াো িআনর কখলে ননরাভ। কবালয এল কভলয ফুো াো িআনর যান্না কলয কগলছ। িআনরলয 

ািআজ কছাে ফলর ভলন লে। জােকা ািআজ লফ। লরা বফালখয িঅলগ ফাজায কথলক িআনর ককনািআ 

কষ্টাধয। লরা বফালখয িআনর ফড়লরালকয জনয কমন িলক্ষাে থালক। 

 

 



িীপ্ত বািআো ফযাগ কথলক িঅলযকো াঞ্জাফী কফয কযলরন। তখলনা চভক ফানক। একিআ যলঙয দুটি াঞ্জাফী 

নকলনলছন িীপ্ত বািআো। তায এফিং িঅভায জনয। ফযাাযো িঅভায কালছ নতুন এফিং খুফ কযাভানন্টক ফলর ভলন 

লরা। িঅনভ িীপ্ত বািআোলক জনড়লে ধযলত কগরাভ।  

 

 

- এিআ িঅলে! নতুন াঞ্জাফী দরা কভাাঁ চড়া লে মালফ। 

 

- মাক! এিআ কতাভায বালরাফাা। াঞ্জাফীয কথলক কভ দাভী। া া া। 

 

- ভািআয খানফ ভািআয! 

 

- খালফা। দা।  

 

- লয খািআ। এখন চর।  

 

২৮ 

 

রুলভ তারা রানগলে ফািআলয এরাভ। নদনদ জানারাে দাাঁ নড়লে নছলরন। কছলরযা ককিঈ ফাাে কনিআ। িঅভালদয 

কদলখ নজলে কযলরন, 

 



-ফািআলয মালো? 

 

- নজ্ব। 

 

- ালথ কক এো? 

 

- িঅভায ফনু্ধ। 

 

 

মনদ িঅভালদয ফেলয নডপালযন্প কফাঝা মাে। তফু ভুখ পলক ফলর কপররাভ ফনু্ধ। নদনদ নকন্তু এফ ননলে 

ভাথা ঘাভাে না। নফলকলর ফনু্ধলক ননলে তায ফাাে কফড়ালত মাোয দাোত নদলরন।   িীপ্ত বািআো নদনদয 

কুর নজলে কযলরন। নদনদয কথা িঅনভ তালক নচঠিলত িলনক নরলখনছ।  

 

 

িঅভযা দুজন াাান াাঁ েনছ। দুজলনয একিআ াঞ্জাফী োে এতক্ষণ কম চাা িঅনে কফাধ কযনছরাভ। তা 

কফ নভিআলে কগলরা। ভলন লে একিআ যকভ কালাক যাে ফািআ িঅভালদয দুজলনয নদলক রক্ষয কযলছ। 

িীপ্ত বািআো িঅভায াত ধলয াাঁ েনছলরন। িঅয গুনগুন কলয গািআলছন, এক বফালখ কদখা লরা দুজনায, 

বজযেলত নযচে...... 

 

 



িঅনভ াত ছানড়লে ননলে ফররাভ, িঅভালদয নযচে নকন্তু ীলত। িীপ্ত বািআো গালনয কনর ফদলর গাো শুরু 

কযলরন, এক ীলত কদখা লরা দুজনায......... 

 

 

নযকা ননলে খুরনা নফএর কলরলজ চলর এরাভ। িঅজ নযকা বাড়া নিগুন নদলত লরা। েজরার কলরলজ 

কছাে খাে ফলমফযলনয িনুোন লে। খুরনা ানকম ে ািঈলজয ভালঠ নানক কফ ফড় কভরা লে। নকন্তু এিআ 

াত কালর িতদূলয কমলত িআলে কযলরা না। কর্স্লজ রার ালড়য াদা ানড় যা কভলেযা বফালখয গান 

কযলছ। কযাম্পাল াঞ্জাফী যা কছলর িঅয াড়ী যা কভলেযা ঘুযঘুয কযলছ। িঅভযা দুজলন িলনকক্ষণ 

াোাটি কযরাভ। ভানুল কদখরাভ, াাঁ ড় কখরাভ, ঝুনয বাজা কখরাভ। িীপ্ত বািআো ফরলরন, চর ককাথা 

ফন।  

 

 

ককাথাে একেু নননযনফনর ফা মাে। ফ খালনিআ িঅজ ভানুল। ুকুয াড় তুরনাভূরক বালফ পাাঁ কা। ুকুয ঘালেয 

ফাাঁ ধালনা কফনদলত নগলে ফরাভ। ভাথায িঈয ফকুর গাছ থাকাে কালরয কযাদ ড়লছ না। ালয েজরার 

কলরলজয াদা ভনজদ কবালযয িঅলরাে চকচক কযলছ। ুকুলযয জলর ভনজলদয প্রনতনফম্ব কঢিঈলেয 

তালর দুরলছ। ফাদাভ োরালক কডলক একলা গ্রাভ ফাদাভ নকলন ননরাভ। কখাা ছানড়লে িীপ্ত বািআো িঅভায 

ালত তুলর নদলেন। নকবালফ াযলছ নকজানন! িঅনভ কতা ফাদাভ ছুলরিআ ভুলখ ুনয। কদনয কযলত ানয না।  

 

-িঅো িীপ্ত বািআো। 

 

- হুভ।  

 



- লরা বফাখ নানক নেুোনন কারচায? ভুরভানলদয ারন কযলত কনিআ।  

 

- কক ফলরলছ। 

 

- িলনলকিআ ফলর। িঅভালদয সু্কলরয িআরাভ নক্ষায যায ফরলতন, লরা বফাখ ারন কযলর িআভান চলর 

মাে।  

 

- ধুযয। মতফ পারতু কথা। কথা ফরলরিআ লরা। কথায নলছ রনজক থাকলত লফনা। িঅফু দািঈদ যীলপয 

ানদলয িঈদৃ্ধনত নদলেিআ ফলর কম মাযা িনয ধলভময যীনত নীনত কালাক িঅলাক িনুযণ কলয তালর তাযা 

কিআ ধলভময িনুাযী লে মাে। নকন্তু াড়ী, াঞ্জাফী, াো বাত এগুলরা ফাঙারী নেুয একরা ম্পনত্ত নে। 

একটি নফলল নদনলক িঈরক্ষ কলয ানড় যলরিআ ধভম চলর মালফ! তুিআ ফািংরা নফফললময িআনতা জানন না? 

 

- না। ফলরা। 

 

- ফরলত কগলর কতা িলনক কথািআ ফরলত লফ।  

 

- ফলরা। িঅনভ শুনলফা।  

 

- ফািংরা ন ফা ফিাব্দ ফািংরালদ তথা বাযতফললময একটি ঐনতযভনণ্ডত ক যনঞ্জকা নবনত্তক ফলমনঞ্জ। 

ূলমমাদলেয লি লি ক যনদন গণনা শুরু ে। ৃনথফী ূলমময চাযনদলক একফায ঘুলয িঅলত কভাে ৩৬৫ 

নদন কলেক ঘণ্টা ভলেয প্রলোজন ে। এিআ ভেোিআ এক ক য ফছয। কগ্রগনযোন লনয ভলতা ফািংরা লন 



কভাে ১২ ভা। এগুলরা র  বফাখ , বজযে , িঅলাঢ়, শ্রাফণ , বাি , িঅনশ্বন , কানতম ক , িগ্রােণ, ক ল, 

ভাঘ , পারৃন  বচত্র । িঅকাল যানভণ্ডরীলত ূলমময িফস্থালনয নবনত্তলত ফিালব্দয ভালয নাফ লে 

থালক। কমভন কম ভে ূমম কভল যানলত থালক ক ভালয নাভ বফাখ। ফািংরা ন ফা ফিাব্দ ক যনঞ্জকা 

নবনত্তক ফলমনঞ্জ। ফািংরালদ এফিং ূফম বাযলতয নিভফি, িঅাভ  নত্রুযা িঞ্চলর এিআ ফলমনঞ্জ ফযফহৃত 

ে। ফািংরা ন শুরু ে লরা বফাখ ফা বফাখ ভালয প্রথভ নদলন কম নদনটি িআিংলযনজ ফলমনঞ্জয ১৪/১৫ 

এনপ্রর (বাযলত) এফিং ১৪ এনপ্রর (ফািংরালদল)। ফািংরা ন ফ ভেিআ িআিংলযনজ কগ্রগনযোন ফলমনঞ্জয কচলে 

৫৯৩ ফছয কভ। তািআ ফতম ভান িআিংলযজী ার কথলক ৫৯৩ নফলোগ কযলর ফািংরা ার াো মালফ।  

 

 

-দাাঁ ড়া কমাগ কলয কদনখ। 

 

- কমাগ কযলর কয নকন্তু দাাঁ ড়ালত াযলফা না। উঁ! া একদভ ফযাথা লে কগলছ। 

 

- তাযয ফলরা। 

 

- কভাঘরলদয াত ধলয বাযতফললম িআরাভী ালনয ুত্রাত ঘলে। িআরাভী ানাভলর িঅযফলদলয 

প্রচনরত নজযী কযালরন্ডায িনুালযিআ কর কাজকভম নযচানরত লতা। িঅযনফলত কযালরন্ডাযলক ফরা ে 

তানযখ। ভূর নজযী নঞ্জকা চান্দ্র ভালয িঈয ননবম যীর। চান্দ্র ফৎয ক য ফৎযয কচলে ১১/১২ নদন কভ 

ে। কাযণ ক য ফৎয ৩৬৫ নদন, িঅয চান্দ্র ফৎয ৩৫৪ নদন। একাযলণ চান্দ্র ফৎলয িঊতুগুনর ঠিক থালক 

না। প্রনতফছয িইদ কদনখ না নদন দলক কলয এনগলে িঅল। বাযতফলম কৃনলননবম য কদ। িঅয চালাফাদ  

এজাতীে িলনক কাজ িঊতুননবম য। পর িঈলত্তারলনয ালথ খাজনা িঅদাে ম্পনকম ত। খাজনা িঅদালেয 

ুনফধালথম বাযলতয ভান কভাগর ম্রাে িঅকফালযয ভলে প্রচনরত নজযী চান্দ্র নঞ্জকালক ক য নঞ্জকাে 

রূােনযত কযায নদ্ধাে কনো ে। িঅকফয ননলজ করখাড়া না জানলর নক লফ নতনন নফদযায ভাদয 



কযলতন। তায নফযত্ন বাে নতনন কযকভ নকছু নজননো ফযনক্ত নছলরা। ম্রাে িঅকফয নফযত্ন বায নফনষ্ট 

নফোনী  কজযানতনফমদ িঅনভয পতুল্লা নযাজীলক  নজযী চান্দ্র ফলমঞ্জীলক ক য ফলমঞ্জীলত রূােনযত 

কযায দানেে প্রদান কলযন। নযাজী ালফ িআযালনয করাক। নযানজয ুানযল াযলয প্রচনরত ক য 

ফলমঞ্জীয িনুকযলণ  ৯৯২ নজযী কভাতালফক ১৫৮৪ খৃর্স্ালব্দ ম্রাে িঅকফায নজযী ক য ফলমঞ্জীয প্রচরন 

কলযন। 

 

- ৯৯২ নজযী ার কথলক ফািংরা ার শুরু লর ১৪২১ ফছয নকবালফ ে? এখন কতা ২০০৩ ার। চাযলা 

ফছলযয ভত ে িঅকফালযয ানাভর কথলক! 

 

- িঅলয নজযী ার কথলকিআ ফিাব্দ গণনা কযা ে। ভালন িত ফছয য কথলক গণনা শুরু ে। 

 

- ৯৯২ ফিাব্দ নছলরা প্রথভ ফািংরা ন? 

 

- না। ম্রাে িঅকফায িউননত্র ফছয ূলফম তায নিংান িঅলযালনয ফছয কথলক এ নঞ্জকা প্রচরলনয ননলদম  

কদন। এজনয ৯৬৩ নজযী ার কথলক ফিাব্দ গণনা শুরু ে। ৯৬৩ ফিাব্দ লে প্রথভ ফািংরা ন। িআলতাূলফম 

যাজা ািংলকয িঅভর কথলক ফলি প্রচনরত কাব্দ ফা ক ফলমনঞ্চয প্রথভ ভা নছর বচত্র ভা। নকন্তু ৯৬৩ 

নজযী ালরয ভুাযযাভ ভা নছর ফািংরা বফাখ ভা।  এজনয বফাখ ভালকিআ ফিাব্দ ফা ফািংরা ফলমনঞ্জয 

প্রথভ ভা এফিং ১রা বফাখলক নফফলম ধযা ে।  

 

-তলফ ভুাযযাভ ভা নক িঅলাঢ় ভাল ড়লর ফছলযয প্রথভ ভা ত িঅলাঢ়। 

 

- িঅভায কতা তািআ ভলন ে। 



 

- তালর কতা কনফগুরু নরখলতন, এলা ক িঅলাঢ়, এলা এলা...... 

 

- া া  া। পাাঁ নজর একো।  

 

- িঅো এিআ ফািংরা ফালযা ভালয নাভকযণ নকবালফ কযা লরা? নাভ গুলরা কতা নেু নেু। কানতম ক কতা 

িঅফায নেুলদয এক কদফতায নাভ। 

 

- ফিালব্দয ফালযা ভালয নাভকযণ কযা লমলছ নক্ষত্রভন্ডলর চলন্দ্রয িঅফতম লন নফলল তাযায িফস্থালনয 

িঈয নবনত্ত কলয। এিআ নাভ ভূ গৃীত লেলছ কজযানতনফমোন নফলেক প্রাচীন গ্রন্থ "ূমমনদ্ধাে" কথলক। 

ূমমনদ্ধাে ফিআটি নরলখলছন বাযতফলীে কজানতনফমদ ফযা নভনয। তািআ নক্ষত্রগুলরায নাভ চেন কযা লেনছলরা 

িংসৃ্কত কথলক। ফািংরা ভালয এিআ নাভগুনর লে - 

বফাখ - নফাখা নক্ষলত্রয নাভ িনুালয,  বজযে - কজযো নক্ষলত্রয নাভ িনুালয , িঅলাঢ় - িঈত্তয  ূফম 

িঅলাঢ়া নক্ষলত্রয নাভ িনুালয , শ্রাফণ - শ্রফণা নক্ষলত্রয নাভ িনুালয , বাি -িঈত্তয  ূফম বািদ নক্ষলত্রয 

নাভ িনুালয, িঅনশ্বন - িনশ্বনী নক্ষলত্রয নাভ িনুালয, কানতম ক - কৃনত্তকা নক্ষলত্রয নাভ িনুালয, 

িগ্রােণ(ভাগমীলম¬) - ভৃগনযা নক্ষলত্রয নাভ িনুালয, ক ল - ুলযা নক্ষলত্রয নাভ িনুালয, ভাঘ - ভঘা 

নক্ষলত্রয নাভ িনুালয, পারৃন - িঈত্তয  ূফম পারৃনী নক্ষলত্রয নাভ িনুালয , বচত্র - নচত্রা নক্ষলত্রয নাভ 

িনুালয।  

 

২৯ 

 

- ম্রাে িঅকফযিআ নক এিআ ফািংরা ভালয নাভ ননধমাযণ কলযন? 



 

- না। এিআ নাভগুলরা লয ননধমাযণ কযা ে। ম্রাে িঅকফয কতৃম ক প্রফনতম ত তানযখ-িআ-িআরাী - য ভালয 

নাভগুনর প্রচনরত নছর াযন বালাে, মথা: পাযোনদন, িঅনদম , নবনু, কখাযদাদ, নতয, িঅভাযদাদ, 

ানযমায, িঅফান, িঅমুয, দািআ, ফভ এফিং িআক্নদায নভজ। 

 

 

-িঅো ফািংরা নদলনয নাফ ূলমমাদে কথলক শুরু ে ককন? 

 

- িঅলয কফাকা এো ভানুললয ভালঝ প্রচনরত লে মাো একো ননেভ ভাত্র। কমভন ফািংরা লন নদলনয শুরু ে 

ূলমমাদলে। িঅফায িআিংলযনজ ফা কগ্রগনযোন ফলমনঞ্জয শুরু ে কমভন ভধযযাত লত িঅয নজনয নদলনয গণনা 

শুরু ে ুমমালে ফা চলন্দ্রাদলে। ফািংরালদলয ফািআলয নিভ ফি , িঅাভ , ককযর ,ভনণুয , কনার , নড়া 

, াঞ্জাফ , তানভরনাড়ু এফিং নত্রুযাে এিআ ফলমনঞ্জয প্রথভ নদনলকিআ নতুন ফললময শুরু নললফ িঈদমান কযা 

ে।  

 

- তািআ নানক। 

 

- হুভ। াযলয নতুন ফছলযয প্রথভ নদনটিলক নলযাজ নললফ ারন কযত। নলযালজয িঅদলর নফফললময 

প্রচরন কযা ে। কিআ নফফলম িঅজ ফাঙারীয াফমজনীন িঈৎলফ নযণত লেলছ।  

 

- তা িফয ঠিক। এিআ একো িঈৎফ মা নেু নকিংফা ভুরভালনয নে, কর ফাঙারীয। ৃনথফীয ফুলক ননলজলদয 

িঅরাদা কলয কচনালনায জনয নকন্তু এোিআ মলথষ্ট। 



 

- নকন্তু িঅভযা কো ানয না। নফফললময নদলন িনধকািং ভানুল নযফাযলক ননলে ঘুযলত কফয ে। িঅয 

গুটিকলেক ভানুল ঘলযয ককালন ফল নচৎকায কযলত থালক কগলরা কগলরা ফ কগলরা। জাত কগলরা। ধভম 

কগলরা, িংসৃ্কনত কগলরা। ফছলযয িঅয দো নদলনয ালথ এিআ নদলনয খুফ কফী াথমকয থালকনা। কভলেযা 

াড়ী লয সু্কর কলরজ যাো ঘাে াে ফাজালয মালে। তালত ধলভময জাত মাে না, বফালখ রার ালড়য াদা 

ানড় যলর ককন এলদয এত জ্বলর িঅনভ ফুনঝ না।  

 

- ছাোনলেয কম িনুোন ে যভনায ফেভূলর কো িঅভায খুফ বালরা রালগ। নকন্তু ঢাকা নফশ্বনফদযারলেয 

চারুকরা কথলক কম ভির কাবামাত্রা কফয কযা ে কো নক াফমজনীন থালক। ফযাাযো িলনকো ভির 

ূজায ভত লে মাে না! 

 

- িঅলর ফযাাযোে িনতিঈৎাী নকছু ভানুললয বূনভকা কাজ কলযলছ। ভির কাবামাত্রায িআনতা খুফ 

কফী ুযাতন নে। ১৯৮৯ ার কথলক চারুকরা িআননর্স্টিিঈে ফলমফযণ কাবামাত্রা চারু কলয। এযাদ ালফয 

তলনয য খালরদা নজোয ানাভলর এিআ িনুোন ফযাকতা াে। জনগলনয মৃ্পক্ততা ফালড়। ফলমফযণ 

কাবামাত্রা নফফললময িি নললফ নযগনণত ে। ১৯৯৬ ালর কখ াননা যকালযয িঅভলর ফলমফযণ 

কাবামাত্রায নাভ নযফতম ন কলয ভির কাবামাত্রা যাখা ে। িঅয তাযয কথলক ভালরাচলকযা এোলক 

ভির ূজা ফলর িপ্রচায চারালত থালক। তলফ িঅভায ভলন ে এোয নাভ ভির কাবামাত্রা না কযলখ 

ফলমফযণ কাবামাত্রা যাখলরিআ াফমজনীন ভাত্রা কত। গরা শুনকলে কগলরা কয। 

 

- চর ঠান্ডা খাো মাক। 

 

- না । গযভ খালফা। 

 



- গযভ নক খালফ? 

 

- চুভু। 

 

- ভািআয খাফা! চাযাল ভানুল। 

 

- চাযাল ভানুল তালত িঅভায নক? িঅনভ নক তালদয ফািআলক চুভু কখলত মানে নানক! 

 

- ফািআলক চুভু খাোয িআলে িঅলছ নানক? 

 

- হুভভ! ভে লতা না।  

 

- মা। োিআ কলয কদলখা। ঠযাঙ কবলঙ গরাে ঝুনরলে কদলফ। 

 

- বারিআ কতা। তখন িঅনভ কতাভায ককালর িঈলঠ ফানড় নপযলফা। 

 

- ককালর ঠায এত খ! চর ফাাে। িঅজ াযা নদন ককালর ফনলে যাখলফা।  

 

- চর িঈঠি। ঘুভ ালে এফায।  



 

 

জনভানুললয বীলড় িঅভযা দুজন াত ধযাধনয কলয কেঁলে চলরনছ। এলক িলনযয কলড় িঅঙুর ধযা। ককিঈ 

কখোর কযলরা নকনা, নকছু ভলন কযলরা নকনা, তালত িঅভায নকেু মাে িঅল না। ফাায থ ধলযনছ। ভািআলক 

ককাথা ভকুদ গািআলছ, কভরাে মািআলয, কভরাে মািআলয...... 

 

৩০ 

দুুয গনড়লে নফলকর লরা। নফলকর কনযলে ন্ধযা। এখলনা ুলযাুনয ন্ধযা ে নািআ। নফলকলরয িঅলরা ম্যান 

লত শুরু কলযলছ ভাত্র। কে লে কফনযলে ড়রাভ। িীপ্ত বািআো ফরলরন , গ্রাভ ািআলড চর। একেু কে 

এোয কফন কযা মাক।  

 

- চর তলফ কদোনায নদলক মাো মাক।  

- কদোনা ?  

- এিআ কতা াফরায লযয গ্রাভ।  

- কদোনা নাভ ককন ? এখানকায ফািআ নক কপ্রলভ নদোনা লে িঅলছ নানক!  

- হুভ িঅলছ। কতাভায কপ্রলভ !  

-তািআ। ক বাগযফান িঅনভ। 

- িঅয িঅনভ ক বাগযফান কম কতাভালক কলেনছ।  

 



খুরনক নভাভ কছাে একো র্। হুলয জীফলনয মানন্ত্রক ফযেতা এখলনা কবালফ খুরনালক গ্রা কলয 

নািআ। য ফরলত ডাকফািংলরা ককনন্দ্রক জনজীফন এফিং তায িঅালয নকছু এরাকা। কিআ িলথম কদোনা 

গ্রাভ। ন্ধযাযালত যাোয ভাঝকালন নোর দাাঁ নড়লে থালক।  

 

কভ কথলক কফনযলে িলনকো দূয মাোয য িীপ্ত বািআোয াত ধযরাভ। িীপ্ত বািআোয িঈচ্চতা ৫.১১ পুে। 

িঅলযকেু ফড় লর িঅনভ তায ভান লে মালফা। কফ দূলয চলর এলনছ। যাো পাাঁ কা । িন্ধ্র ভনরাো যাো 

নদলে রাঠি ঠুকঠুক কলয এনগলে িঅলছ। কালদয ফানড়য ফুনড় জানননা। এনদলক ােলত এলর ভালঝ ভলধযিআ 

কদনখ। ভাথাে াভানয ভযা িঅলছ। িঅভালদয ালেয ব্দ কলে নজলে কযলরা , কক মাে ? 

 

িঅনভ িঈত্তয কযরাভ , িঅভালদয নচনলফননা দাদী।  

 

িীপ্ত বািআো কল ফলরন , কতাভায দানদ নানক ?  

 

িঅনভ ফররাভ , থালভা কতা।  

 

েৃদ্ধা ভনরা : ফাফা দুিআো োা দা।  

 

িঅনভ ভাননফযাগ ফযফায কনযনা। িবযা লে লঠনন এখলনা। োকা কফয কযলত লকলে াত ঢুকারাভ। এয 

ভলধয িীপ্ত বািআো ভাননফযাগ কফয কলয ফৃদ্ধায ালত াাঁ চ োকায একো কনাে ধনযলে নদলেলছন। ফৃদ্ধা োকায 

গালে াত ফুনরলে কফাঝায কচষ্টা কযলছন োকা না াদা কাগজ। িলনকলকিআ এিআ িন্ধ ভনরায ালত োকা 

ফলর াদা কাগজ ধনযলে কদে। ফৃদ্ধা ফুঝলত াযলর কখল মাে। নতা ভাতায কচ দ্দুরুল তুলর কম ম্ভালন 



তখন ক কলয তা করলভয বালাে প্রকা কযায ভত নে। িঅজ ক কফ ভে ননলেিআ াতড়ালে। ফুঝলত 

াযলছ না।  

 

নজলে কযলরা, নতয োা নদলছা কতা না কাগুজ নদছা ? 

 

- োকািআ নদলেনছ। াাঁ চোকা।  

 

- । তািআ ক। ফািআ দু োা কদে। তািআ এত ভে বাফনতনছরাভ দুিআ োায ভত রাগনতলছ না কযান। িঅজ 

তানর কফন কলয ান খালফা।  

 

ফৃদ্ধা নফড়নফড় কযলত কযলত এনগলে চলর কগলরা। িীপ্ত বািআো ফরলরন , কদলখনছ ভানুল নক িলল্পিআ না তৃপ্ত 

লত ালয!  

 

যাোয াল ফুজ ধানলখত। কনচ ফুজ াতা নতযনতয কলয কাাঁ লছ। গযলভয ধালনয চাল কলযলছ ককিঈ। 

িঅভযা যাোয ঢালরয ফুজ ঘাল া নফনছলে ফল ড়রাভ। িঅনভ িীপ্ত বািআোয গা কঘাঁলল ফরাভ। নতনন 

িঅভায কাাঁ লধয িঈয াত কযলখ িঅভালক জনড়লে ধযলরন।  

 

ননফমাক নকছু ভুূতম  ককলে কগলরা। িদূলয একো গালছ রুদ পুলরয ঝুনয ফাতাল দুরলছ। িীপ্ত বািআোলক 

নজলে কযরাভ পুরো কচলন নকনা। ক পুরোয নাভ ফরলরা কানারু পুর। এিআ এরাকাে িফয পুরটিলক 

ফাাঁ দয রাঠি ফলর। পর িফয কদখলত রাঠিয ভত। নকন্তু পলরয ালথ ফাাঁ দলযয নক ম্পকম  িঅলছ ক িআনতা 

ককাথা করখা ে না।  



 

ভাগনযলফয িঅজান কনযলে কগলছ। যাো নদলে ভুরুনব্ব কগালছয একো করাক এনগলে িঅলছ এনদলক। িঅভযা 

কপযায থ ধযরাভ।  

 

িীপ্ত বািআো িআ গানো গা না।  

- ককান গানো ?  

 

- নীর িঅকালয নীলচ িঅনভ যাো চলরনছ একা ।  

 

- নকন্তু এখন কতা িঅভযা দুিআনজন নভলর যাো চরলতনছ। িঅয ন্ধযায িঅকা নীর ে না। 

 

- লক ফাফা। তালর াযলপক্ট গান োিআ গা , এিআ থ মনদ না কল ে তলফ ককভন ত ফলরা কতা ... 

 

৩১ 

 

কানা ফনু্ধ তুিআ িঅভালয কযনর নদোনা ...  

 

িঅনদতয ছাত্র ড়ালত কগলছ। িঅজ নফদুযৎ িঅলছ। নকন্তু িীপ্ত বািআো ফানত নননবলে কযলখলছন। িলনলক ফানত 

কনবালনা ফরলত কতলরয প্রিী কনবালনালকিআ কফালঝ। িঅনভ বফদুযনতক ফানতয ুিআচ িপ কলয যাখায কথা 

ফরনছ। ঘলযয কবতয কেলে ানন কযলখ তায ভাঝখালন কভাভফানত জ্বারালনা লেলছ। াননলত িঅলরা 



প্রনতপনরত লে ঘলযয ভালঝ ছনড়লে ড়লছ, ভৃদু কভাভফানতয িঅলরাে ঘলযয ভালঝ এক ভাোভে নযলফ। 

চাযলকানাে চাযো কভাভফানত জ্বরলছ। ভাঝখালন িঅভযা দুজন ফল িঅনছ। িঅজ কপ্রভ যল িঅি ভন। ঠিক 

কপ্রভ য নে, িাক্ষা য ফরলরিআ প্রকৃত িথম কফাঝাে। একজন িঅলযকজলনয ভুখ কথলক িঅঙুয নননে। 

িাক্ষায রারায নভলরনভল একাকায লে মালে। োনর্স্লকয ফলক্স যাখা িঅড়ািআলা গ্রাভ িঅঙুয পুনযলে 

কগলছ। িঅলযা কফী কলয নকনলর বালরা ত। এলক িলনযয কঠাাঁ ে কথলক িঅঙুয খাোয ভজািআ িঅরাদা। এো 

কমন িঅঙুলযয স্বাদ তগুন ফানড়লে কদে। িঅভালদয িতৃপ্ত কঠাাঁ ে তখন এলক িনযলক কচালাে ফযে। যনঙন 

নভষ্টতাে িঅেন্ন গৃলরাক। দীঘম ননেব্ধতায লয িঅনভ িঅলে কলয ডাকরাভ,  

 

- িীপ্ত বািআো  

 

- হুভ। 

 

- িঅভযা নক াযা জীফন এক ালথ থাকলত াযলফা ?  

 

- ককন াযলফা না?  

 

- ককন াযলফা! ধভম ভাজ িংায ককিঈ নক িঅভালদয এিআ ম্পকম  কভলন কনলফ। ককাথা কালযা কালছ নক 

িঅভালদয বালরাফাায স্বীকৃনত নভরলফ ?  

 

- কভলন না ননলর না ননলফ। কতালক ছাড়া ফাাঁ চলফা না িঅনভ শুভ্র।  

 



- কতাভালক ছাড়া ফাাঁ চায কল্পনািআ কম িঅনভ কখলনা কনযনন।  

 

- িঅনভ জানন কো ।  

 

- জালনা বািআো ভালঝ ভালঝ িঅভায খুফ বে ে।  

 

- নকলয বে?  

 

- কতাভালক াযালনায বে।  

 

- িঅনভ ানযলে মালফা ককন ! ানযলে মাোয ফে িঅভায িলনক িঅলগিআ চলর কগলছ। 

- িঅো িঅভযা নক নফলভকাভীলদয ভত নফলে কলয াযাজীফন দুজন একালথ কাটিলে নদলত ানযনা? 

 

-ক ভে েলতা এখলনা িঅল নন। দুজন একলি থাকলত াযলফা। নকন্তু ভাজ বফধতা কদলফ না িঅভালদয 

ম্পকম লক। 

 

-কিআ ভে কলফ িঅলফ বািআো? 

 

- প্রনতো িজম লনয নছলন দীঘম িংগ্রালভয িআনতা িঅলছ। িঅভালদয কদল কযকভ নকছু কলত কগলর 

িলনক তযাগ নতনতক্ষা য কযলত লফ কানা।  



 

- কাযা কযলফ কিআ িংগ্রাভ? িনধকায িঅদালেয ভার জ্বারলফ কক? 

 

- কতাভায িঅভায ভত ককিঈ কযলফ। ৃনথফীয ফুক কথলক িঅন িনধকায িঅদালেয দৃপ্ত লথ া কপরলফ। 

 

- িআিংলযজ কদ গুলরালত নানক ভকানভ নফফালক বফধতা কদোয িঅলরাচনা লে? 

 

- হুভ। নকন্তু তালদয িঅলছ িংগ্রালভয িআনতা। একনদলনিআ তাযা ননলজলদয িনধকায িজম ন কলয নািআ। 

যকাযলক নগলে ফলরলছ দা, িঅয যকায িঅিআন কলয নদলেলছ এভনটি নে।  

 

- তালর? 

 

- িঅো কান কতালক কর্স্ানোর যােলেয কথা ফনর। 

 

- কর্স্ানোর যােে? াথুলয কদোর দািা। ভকাভীযা নক াথলযয কদোর কবলঙ দািা ফাাঁ নধলেনছলরা। 

 

- িঅজকার কথা কফী ফনর তুিআ। 

 

- হুভ। িঅয তুনভ কভালে কথা ফলরা না! 



 

- িঅনভ কলফ কথা ফররাভ! িঅজফ! 

 

- কতাভায িঈনচত ভার্স্ানয কযা।  

 

- ভার্স্ায নললফ কতালকিআ ভানালফ।  কতায এিআ ুেয কচালখয িঈয কভাো কাাঁ লচয চভা যনফ। না লর 

ক্লালয ছাত্র ছাত্রী ফিআ নকন্তু কতায কপ্রলভ নদোনা লে মালফ।  

 

- গাধা নটিলে কক ফানালফ। ফা। িঅভায িাযা ভার্স্ানয লফ না। লক, এফায কর্স্ানোর যােলেয কথা 

ফলরা। 

 

- না ফরলফা না। তুিআ ভুড িপ কলয নদলেনছ।  

 

- তািআ ফুনঝ। ফলরা কতাভায ভুলডয ুিআচ ককাথাে? িঅনভ এখনন িন কলয নদনে। ফলরা ফলরা।   

 

- াত ককাথাে নননে। নছ! তুিআ এত াাঁ নজ লেনছ ককন? 

িঅনভ তায কান ভলর নদলে ফররাভ, তালর ফলরা নেজ। এিআ কতাভায কালন ধযনছ। 

 

িীপ্ত বািআো কালন াত ফুলরালত ফুলরালত ফরর, িঅভায কানিআ কতা ধযলফ! ননলজয কান ধয। লক। তালর 

াত নযলে নস্থয লে ফ। 



 

তায ককালরয কালছ ফাফু লে ফল ফররাভ, এিআ ফরাভ। এফায ফলরা।  

 

- ভকানভতায িআনতাল Stonewall riots একটি িতযে গুরুেূণম ঘেনা। ননিঈিআেকম  নটিয গ্রীনিঈিআচ 

গ্রালভয নক্রলর্স্াায কযালডয ৫১-৫৩নম্বলয কর্স্ানোর িআন নালভ একো কযেযাাঁ  িঅলছ। িঅফায ফনর না, 

গ্রীনিঈিআচ নবলরজ ভালন ফুজ জাদুকযলদয গ্রাভ। ফহুনদন ধলয এিআ কযলোযাাঁ  ভকাভীলদয িঅড্ডা কদোয স্থান 

নললফ নযনচত। স্থানীে ভকাভীযা এখালন জলড়া লে একালথ গল্প গুজুফ কযত। নফলভকাভীযা এিআ ধযলণয 

কগ-ফাযগুলরায নফরুলদ্ধ িঅলোরন শুরু কলয। লাে- তু্তলযয দলক ুনর এিআ ধযলনয কগ-ফায গুলরালত 

ঠাৎ কলযিআ াভরা চারালতা। ানারাে এল ুনর ভকাভীলদয িঈয চড়া লে গণালয কগ্রপতায 

কলয গানড়লত তুলর ননলে কমত।  তালদয একোিআ িযাধ তাযা ভকাভী। িঅয ক ভে ভকাভীলদয লক্ষ 

ৃনথফীয ককান কদলিআ কতভন ককান িঅিআন নছলরা না। ১৯৬৯ ালরয ২৮ক জুন ুনর খুফ স্বাবানফক 

ননেলভিআ গ্রীন িঈিআলচয গ্রালভয কগ-ফাযটিলত ানা কদে। নকন্তু কনদন ুনর ফাযটিলত ানা নদলর কখানকায 

িঈনস্থত করালকযা িনয নদলনয  ভলতা নছু না লে যানয ুনরলয ালথ মু্মখ রড়ািআলে নরপ্ত ে। থারা 

ফান, গ্লা, কফাতর – মায াভলন মা নকছু নছলরা তািআ ননলেিআ ুনরলয কভাকালফরা শুরু কযলরা। একো 

মমালে ফ ুনরলক কযলোযাাঁ য নবতলয িঅাঁেলক কলয কপলর ফািআলয কথলক তারা রানগলে নদলরা। কিআ 

ুনরলদয িঈদ্ধায কযলত কলরাররুভ কথলক িঅলযা ুনর াঠালনা লরা। নকন্তু ুনর এল কদলখ নযনস্থনত 

প্রনতকূলর। তাযা িঅফদ্ধ কভীলদয দুযফস্থা কদখা ছাড়া খুফ একো ুনফধা কযলত াযলরা না। জনগণ 

ততক্ষলণ কযেযাাঁ য িঅল ালয যাোগুলরা দখর কলয ননলেলছ। ুনরলদয িঅেলক কযলখ নদনবয িঅয 

যাত জুলড় দািা চরলত থালক। ুনর িঅক্রভণ কলয। এয যনদন ভকাভীলদয ভথমলন গ্রীনিঈিআচ গ্রালভয 

িঅ-া কথলক িঅলযা ফহু করাক এফিং িংগঠন এনগলে িঅল। ুনরলদয িঈলদ্দয াথয কছাাঁ ড়া কথলক 

িঅগুন জ্বারালনা, কাড়ালনা – ককান নকছুিআ ফাদ মােনন। প্রাে চায ুনরলয ালথ প্রাে দু াজায ভকাভী 

ভানুল খানর ালত মুদ্ধ কযনছলরা। 

 

কর্স্ানোর িআন-এয প্রবাফ যফতীকালর িঅলভনযকায যাজনীনতলত ফযাক বালফ লড়নছলরা। ননিঈ িআেলকম য 

কভেয জন নরন্ডলয কপ্রনলডন্টনোর কযালম্পিআলনয াভলন ভকাভীযা দর কফাঁলধ নফলক্ষাব প্রদমন কলয। 



তালদয িঅলোরলনয ভুলখ কভেয ুনরলক ভকাভী ফালয ানা নদলে করাকজনলক কগ্রপ্তায  কনো না 

কযায ননলদম  নদলত ফাধয ন। িংখযারঘু কম নপ্রফৃনত্তয কাযলণ ভকাভীযা যাষ্ট্রীেবালফ কম ননীড়লনয স্বীকায 

নেলরন, তা কথলক ভুনক্তয লথ এক ধা এনগলে মাে। এিআ নদনটিলক িযণ কলয ভকাভী িনধকায কভীযা 

প্রনত ফছয কগ যফ দমাত্রাে িিং ননলে থালকন। এখন ৃনথফীয িলনক কদলিআ প্রািআড ভাচম  ফা কগ যফ 

দমাত্রাে িঅলোজন কলয। েলতা িঅভালদয ফািংরালদল ককান এক নদন ককান াী প্রাণ এভনন ককান 

কগ যফ দমাত্রায িঅলোজন কযলত ক্ষভ লফ। ৃনথফীলক কদনখলে কদলফ তাযা ভানুল। 

 

 

- নক ফরলফা ফুঝলত াযনছ না িীপ্ত বািআো। এতনদন িঅভায ধাযণা নছলরা ভকাভী ফযনক্ত ভালত্রিআ কক্স 

ককনন্দ্রক নচো বাফনা কলয।  

 

- নকছুিআ ফরলত লফ না। িঅভালক কমবালফ জনড়লে ধলয ফল িঅনছ। এবালফিআ ফল থাক। কতায স্পম 

িঅভালক স্বগীে ুখানুবূনত কদে।  

 

- ভলন ে স্বলগম তুনভ কলেকফায নগলেছ তুনভ।  

 

- কগনছ কতা। িঅভায স্বগম নর তুিআ। কতালক কছলড় িঅনভ িনয ককান স্বলগময করাব কযলত াযলফা না। মনদ 

নযলকয িঅগুলন ুলড় ভযলত ে তফু িঅনভ কতাভালকিআ চািআ।  

 

- এত বালরাফাা নক িঅভায কালর য লফ বািআো? 

িঅনভ ননলজলক াভরালত াযরাভ না।  



- াগর কছলর কাাঁ দনছ ককন!  

 

িীপ্ত বািআো িঅরলতা ালত কচালখয ানন ভুলছ নদলত রাগলরা। 

িঅনভ ফুনঝনা কাড়া কচালখ এত ানন িঅল ককন! ুলখ দুিঃলখ এত াননয ভজুদ ক াে ককাথাে!   

 

৩২ 

 

- ফলা। খালেয িঈয ফলা। খালেয িঈয ফলত ফরায লয িীপ্ত বািআো নক কযলফ ফুঝলত না কলয িঅভায 

ভুলখয নদলক তাকালরা। নদনদয ঘযখানা ভাঝাযী িঅকালযয। াাান দুটি রুভ। এিআ রুভো ফড় ঘয। ালযোে 

তায কছাে কছলর থালক। এিআ ঘলয িঅফাফ কতভন কনিআ। ুফ নদলক একখানা ারিং খাাঁ ে। খালেয াল 

জানারা। এখালনিআ ফল নদনদ িঅভায ালথ যালজযয গল্প জুলড় কদে। এয িঈলল্টাাল খালেয গা কঘাঁলল 

ঠাকুলযয কালঠয িঅন। িঅলন যাাঁ ধা কৃলষ্ণয ভূনতম  প্রনতনেত। যাাঁ ধালক ফাহুলডালয জনড়লে কৃষ্ণঠাকুয ফাাঁ ন 

ফাজালেন।  জনযয নপতা িঅয যনঙিং কাগলজ নদনদ কিআ কছাে িঅনটিলক ানজলে কযলখলছন। াভলন 

প্রিীদানন এফিং কছাে একো ঘন্টা যাখা। প্রনত ন্ধযাে নদনদ নযলায কতলর প্রিী কজ্বলর ঠাকুলযয াভলন 

ফলন। ূজায ভন্ত্র লড় িঈরুধ্বনন কদন এফিং ঘন্টা ফাজান। িঅভালদয কভলয ফুো নাভাজ কখলনা লড় নকনা 

তায ঠিক কনিআ , ভুলখ নফযনক্তয বাফ পুাঁ টিলে ফলর, ভাগনযলফয নাভালজয ভে ভালরাযা শুরু কযলরা ো নক !  

 

নদনদ িঅজ দুিআনদন ধলয ফরলছন , কতাভায ফনু্ধলক ননলে কফড়ালত িঅলা। িঅনভ কতা গতকার ফলরিআ ফরাভ, 

‚নক নদনদ িঅনায কতা কভলে নািআ। িঅভায ফনু্ধলক ফানড়লত ডাকায িঈলদ্দয নক‛!  

 

নদনদ কল ফলর , কতাভায ফনু্ধ কতা িঅভায ফনু্ধ। না ডাকলর ককভন কলয ে !  

 



িীপ্ত বািআো প্রথলভ কমলত গযযানজ লে ফরলরন , িঅনভ মালফা ককন ?,িঅভালক কচলন নানক।  

 

- িঅলয নগলেিআ কদখ না। নদনদ িলনক কেন্ডনর একো করাক । কতাভায ভলন লফ িঅন কালযা ফানড় 

এললছা।  

 

িঅভযা মাোয য নক কখলত কদলফন তািআ ননলে নদনদ ফযে লে িঈঠলরন। িঅনভ ফরলত কগলর প্রােিআ 

নদনদয ালথ ান ঠাট্টা কনয। ফলরিআ ফরাভ, দুিআ নদন ধলয দাোত নদলেন। িঅয এখন ফরলছন নক খাোিআ!  

 

জ যর নদনদ রাজুক কল ফরলরন , িঅজ কার মমে ালত নতনলা োকা নছলরা। দুুলযয ফাফুয ভা 

এল এত কলয ধযলরা কম নতনলা োকা ধায নদলত লরা।  

 

িীপ্ত বািআো ফরলরন, নদনদ একদভ ফযে লফন না। িঅনালক ককান নকছু ফযফস্থা কযলত লফ না। িঅভযা 

একেু িঅলগ নাো কলয এলনছ।  

 

িঅনভ ফররাভ , না নদনদ। নকছু খালফা না তািআ ে। চানাচুয ভাখা। চানাচুয ভাখা খালফা।  

 

িীপ্ত বািআ িঅত লে ফরলরন , শুভ্র!  

 

িীপ্ত বািআলেয ভুলখয বাফ কদলখ নদনদ কল কপরলরন। ফরলরন, বািআ কফালন এক লর খুনুটি লফিআ।  তুনভ 

িঅত লো না। 

 



িঅভায ান কলরা। নড রািআলন াযানদন ফল ননযোর কদখলত কদখলত নদনদ িঅজকার নােুলক ডাোরগ 

কদে কদনখ। িঅনভ িীপ্ত বািআলক ফররাভ, ‚তুনভ মা বাফলছা তা না। িঅভায নদনদ িত গযীফ না। োকা ো 

ালত থাকলর নদনদ িআলেভত খযচ কলয ফলর জাভািআফাফু প্রনত প্তাল ফানড় এল াযা প্তা চরায োকা 

নদলে মান। কারলক জাভািআফাফু ফানড় িঅলফ। তািআ না নদনদ‛।  

 

নদনদ ভাথা ঝাাঁ নকলে িঅভায কথাে াে নদলরন। িঈলঠ নগলে িঅরভানযয ভাথা কথলক ভাঝানয ািআলজয একো 

কফালেভ নানভলে ননলে এলরন। কফালেভ বনতম  চানাচুয। তলনয চানাচুয। িঅভালদয খুরনায এনদলক কফ চলর।  

 

নদনদ নজলে কযলরন, কাঁোজ কতা কফী খা। ঝার কেো কদলফা ? কতাভায ফনু্ধ নক কাঁোজ কফী খাে?  

 

িঅনভ ফররাভ, ঝার কাঁোজ একেু কফী কদন।  কাঁোজ এত কভ খান। তযকাযীলত স্বাদ ে নদনদ? 

 

নদনদ ফরলরন, কাঁোজ কতা িঅনভ খুরনা লয এল খাো নখনছ। িঅভায শ্বশুয শ্বাশুনড় এভননক িঅভায 

ফাফায ফানড়লত কাঁোজ খাো ত না। কতাভায জাভািআফাফু এফ ভালন না। কালেলর খাে। গরু খাো 

নলখলছ নকনা কক জালন।  

 

িীপ্ত বািআ ফরলরন , জাভািআফাফু ককাথাে থালকন নদনদ?  

 

নদনদ ফরলরন , নতনন একো কালেলরয ভযালনজাযী কলযন। কভ ুভী কালের। রুা ঘালেয িআনদলক। নতনন 

কালেলরিআ থালকন। প্তাল একনদন ফানড় িঅলন। কতাভালদয তযভুজ ককলে কদলফা। একো তযভুজ 

নকলননছরাভ িঅজ কালর।  



 

িঅনভ ফররাভ, না নদনদ। তযভুজ খালফা না। তযভুজ কখলর চানাচুলযয স্বাদ ালফা না।  

 

নদনদ কাঁোজ ভনযচ ননলে এলরন যান্নাঘয কথলক। একো া ালত ননলে ফরলরন, িঅলধমকো কুনচলে কদিআ। 

ফানক িঅলধমকো ঠাকুলযয কবালগ কদলফা ন্ধযালফরা।  

 

িীপ্ত বািআো ফযে লে ফরলরন, ঠাকুলযয কবালগ িঅভযা বাগ ফালত চািআনা নদনদ। ুলযাোিআ থাক।  

 

নদনদ কল ফরলরন, শুভ্র, কতাভায ফনু্ধটি কফ কথা ফলর কতা।  

 

িঅনভ বাফ ননলে ফররাভ, কদখলত লফ না কায ফনু্ধ।  

 

নদনদিঃ বাফ ননলো না। কতাভায কথাে এখলনা কেযায োন িঅলছ।  

 

িঅনভ প্রনতফাদ কলয ফররাভ, তুনভ কতা কেযা কথলক িঈলঠ এললছা। তুনভিআ ফা এভন নক শুদ্ধ কথা ফলরা! 

 

নদনদ কাঁোজ কােলত কােলত কঠাাঁ ে টিল ালছন। িঅনভ নজলে কযরাভ, নক নদনদ একরা একরা ালন 

ককন? 

 

নদনদিঃ এখো কথা ভলন কলয ারাভ।  



 

িঅনভিঃ নক কথা? 

 

নদনদিঃ না থাক। ফরলর তুনভ কখল মালফ। 

 

িীপ্ত বািআোিঃ না নদনদ কখলফ না ফলরন।  

 

নদনদিঃ িঅজ দুিআ নদন রক্ষয কযনছ কতাভযা দুজন কমবালফ এলক িলনযয ালথ াযাক্ষণ করলে থাকলছা 

তালত একজন কভলে লর িঅনভ নফলে নড়লে নদতাভ।  

 

িঅনভ িঅতিংনকত কফাধ কযরাভ। নদনদলক নজলে কযরাভ, করলে থাকা ভালন নক নদনদ? নক কদলখলছন 

িঅনন? 

 

নদনদিঃ এিআ কম াযাক্ষণ একিআ ালথ িঅলছা। ঘুযলত কফয লো।  

 

িঅভায ফুক কথলক কমন ককিঈ াথয নানভলে ননলরা। এতক্ষণ কতা ননিঃশ্বা ফন্ধ লে মাোয কমাগাড় 

লেনছলরা। িীপ্ত বািআো নযলফ ারকা কযায জনয ফরলরন, খুরনাে কতা এটিিআ িঅভায ফান। এোলক ছাড়া 

িঅনভ নকবালফ চনর ফলরন। িঅো নদনদ ানড় ড়লর নক িঅভালক কভলে কভলে রাগলফ? িঅনায একখানা 

ানড় লয কদখলফা নানক!  

 

নদনদিঃ না ! কতাভালক রাগলফ না। ভদ্দা ভদ্দা রাগলফ। িলনকো নেঁজড়ালদয ভত। শুভ্রলক ভানালফ।  



 

িঅনভ িঅত গরাে ফররাভ, িঅভালক ভানালফ ককন নদনদ? িঅনভ নক কভলেলদয ভত ককাভয দুনরলে াাঁ টি 

নানক? 

 

নদনদ নন কলয কল ফরলরন, কভলেযা ককাভয দুনরলে াাঁ লে নানক। িঅভায ককাভয কদালর নানক। িফয 

িঅজকার কলরজ ড়া কলেকো কভলেলক ভাজা দুনরলে যাো নদলে কেঁলে কমলত কদনখ। শুভ্রলক রাগলফ 

ফলরনছ কাযণ য কচাখ দুলো কদখ। ককভন ফড় ফড়। িলনকো কভলেলদয কচালখয ভত। িঅয গরায ুযো 

নচকন। 

 

িঅনভ ফররাভ, নদনদ, িঅনন নকন্তু িঅভালক াঁচালেন।  

 

নদনদিঃ িঅলয তুনভ যাগ কযছ নানক। িঅভযা নকন্তু ভজা কযনছ।  

 

িঅনভ ফররাভ, যাগ কনয নািআ।  

 

িীপ্ত বািআো ফরলরন, িঅয মািআ ফলরন নদনদ শুভ্রয গরায বলে নকন্তু ভাযাত্মক। য গরায স্বয শুনলর িঅভায 

কমন ককভন ককভন রালগ।  কভলে লর ননঘমাত িঅনভ য কপ্রলভ লড় কমতাভ। লকিআ নফলে কযতাভ।  

 

িঅনভ কে যাগ কদনখলে ফররাভ, ভজা কনো লে না। নদনদ গান শুনফা? 

 

নদনদিঃ তুনভ গান গািআলত ালযা।  



 

িঅনভিঃ িঅনভ গান গািআলত াযলর কতা ত। িীপ্ত বািআো ালয। 

 

নদনদিঃ তালর একখান গান কানা দাদা।  

 

িীপ্ত বািআোিঃ ককান গানো গািআলফা?  

 

নদনদিঃ চযণ ধনযলত নদ িঅভালয। 

 

িীপ্ত বািআোিঃ যফীন্দ্র িংগীত? 

 

নদনদিঃ যাাঁ ।  

 

িীপ্ত বািআোিঃ এিআ গানো কম িঅভায ভুখে কনিআ নদনদ। 

 

নদনদিঃ তলফ ক্ষনণলকয িনতনথ? 

 

িীপ্ত বািআো কগলে িঈঠলরন, ক ক্ষনণলকয িনতনথ, এলর প্রবালত, কালয চানো, ঝযা কপানরয থ ফানো, 

ক ক্ষননলকয িনতনথ...... 



 

৩৩ 

যনদন িীপ্ত বািআো চলর মালফন। নকন্তু এো িঅনভ নকছু লতিআ কভলন ননলত াযনছ না। ভলনয নবতয একো রার 

নাঁড়া কুেুযকুেুয কলয কাভড়ালফ।। িীপ্ত বািআোয ভার্স্াম যীক্ষা াভলন। তায মাো িঈনচত। িঅফায এক 

দুিআ নদন কফী থাকলর তালক চলর কমলত লফিআ কো ফুনঝ। নকন্তু িঅনভ কছলর ভানুললয ভত ফােনা 

ধযরাভ। িঅলযকনদন তালক থাকলতিআ লফ। ক খুফ কফী গাাঁ িআগুিআ কযলরা না। লজ যাজী লে কগলরা। 

কফাঝািআ মালে তায মাোয ককান িআলে কনিআ।  

 

গতকার নদনদয ফাা কথলক কফয লে িঅভযা কদ রতুয কযরলর্স্ালনয নদলক ােলত মািআ। িীপ্ত বািআো 

ফরলরন নচঠিলত নতনন কম কযর কর্স্ালনয কথা এত লড়লছন কো কদখলত চান। াভীভ কালেলর কস্পার 

কভাঘরািআ লযাো কখলে কদ রতুয ফাজায ছানড়লে কযর রািআন ধলয াাঁ ো শুরু কযরাভ। দুজন দুজলনয াত 

ধলয কযর কর্স্ালনয নিায নদলে কেঁলে কগরাভ কর্স্ান মমে। করাায নেলজয িঈয িঈলঠ দাাঁ নড়লে যিআরাভ। 

কর্স্ান কাাঁ নলে কলাতাক্ষ এক্সলপ্র ছুাঁ লে কগলরা যাজাীয নদলক। াযা দুুয খুরনা লয ঘুযরাভ। ফেযা, 

ননিঈভালকম ে, াোয ািঈজ কভাড়, ডাকফািংরা, নফফাড়ী, যলের কভাড়, নকচায যালর, করাতরা কভাড়। 

ননিঈভালকম ে কথলক িীপ্ত বািআোলক একো িঅকাী নীর যলঙয ােম  নকলন নদরাভ। ক কতা কনলফিআ না।  

 

‘ননলজ কাভািআ কলয নদ। তখন কনলফা’। 

 

‘ফ কথা শুননছ না। কতাভালক ননলতিআ লফ’। 

 

ননলত নতনন ফাধযিআ লরন। িঅভালক কথা শুনালত কলযলছ এভন ককিঈ িঅলছ নানক ৃনথফীলত। ফযাফযিআ িঅনভ 

কফী ফুনঝ। দুুলয িঅভযা রাঞ্চ কযরাভ কালের কযার ারালভ। কফ ুেয একো কালের। খাফালযয ভান 

বালরা। নকন্তু দাভ কফী যাখলরা। িেত িঅভায লকলেয তুরনাে কফী ভলন লরা। িীপ্ত বািআো নকছুলতিআ 



িঅভালক নফর নদলত নদলরা না। কল ফরলরন, ‘‘একো ভে িঅলফ মখন নদর নদলত নদলত েযান লে 

ফরনফ িঅভালকিআ শুধু নফর নদলত ে ককন!’’ 

 

নফলকলর িঅভযা দুজন রুা নদীয ালড় নগলে ফরাভ। পুযপুলয ফাতা ফিআলছ দনক্ষন নদক কথলক। িীপ্ত 

বািআো ফরলরন, 

 

‚ দনক্ষণা ফাতা। ুেযফলনয গা ছুলে িঅলছ‛। 

 

‚ হুভ। এিআ ফাতাল িঅনভ ফানড়য ঘ্রাণ খুাঁলজ ািআ। িঅভায ফানড় দনক্ষণ নদলক নকনা‛। 

 

‘শুভ্র’। 

 

‘হুভ’ 

 

‘ফানড়য জনয ভন খাযা রালগ না’? 

 

‘ এিআ মা! ফানড়য কথা ভলন কলয কদলফ না। ফানড়য কথা ভলন লর িঅনভ থাকলত াযলফা না। কদখা মালফ 

কারলকিআ ফানড় চলর মালফা’। 

 



‘কতালদয ফানড় িঅভায খুফ কমলত িআলে কলয। জ যর ভানুলল ূণম একটি গ্রাভ। কজ রু কনিআ নকন্তু 

প্রাণপ্রাচুমময িঅলছ। বালরাফাা িঅলছ। ভানুলল ভানুলল ানুবূনত িঅলছ’। 

 

‘মালফ। চর কারলকিআ মািআ’। 

 

‘না। এফায থাক। লয ককান এক তানযখ মালফা। ভার্স্াম যীক্ষা নদলে চাকনযলত ঢুকলত লফ’। 

 

‘জরনদ চাকনয না। তখন িআলেভত খালফা’। 

 

‘কেুক একো। খাো ছাড়া নকছুিআ ফুনঝ না! ফাছনফছায না কখলর এিআ নচকন ককাভলয চনফম জলভ মালফ। সু্থর 

কভদফহুর যীলয নক এিআ চাকনচকয িঅয থাকলফ! তখন ফািআ কভালে ডাকলফ কভােকু শুভ্র ফলর’।  

 

‘কভােকু লে কগলর নক তুনভ িঅভালক িঅয বালরা ফালফ না?’ 

 

‘ িঅনভ কভালে কতায বদনক ক েমমযলক বালরাফাননন। তুিআ এভন নক ুেয। ঢাকা লয কতায কথলক ত 

গুন ুেয কছলর ঘুলয...’ 

 

‘ তুনভ নকন্তু িঅভালক িভান কযছ। কিআ ুেয গুলরালক নগলে বালরাফালা। খুরনা মমে ছুলে এললছা 

কযান?’ 

 



‘ কথা কল কযলত কদ গাধা! এত কফী ফুনঝ কযান তুিআ। ফ নকছু িঅলগ কথলক কতালক কক ফুলঝ ননলত 

ফলরলছ?’ 

 

‘ িঅভালক াঁচালফ িঅয িঅনভ নকছু ফরলফা না ফুনঝ?’ 

 

‘কান িঅনভ কমো ফরলত চানেরাভ। ঢাকা লয এত ুেয কছলর িঅলছ। তালদয ভলধয িলনলকিআ ভকাভী 

িঅলছ। নকন্তু িঅনভ তালদয বালরাফাননন। িঅনভ কতালক বালরালফলনছ। ককন কফলনছ? কাযণ কতায ভনোলক 

িঅনভ বালরা কফলনছ। কতায যরতা িঅভালক ভুগ্ধ কলযলছ। তুিআ ভুখ পুাঁ লে নকছুিআ ফনর নািআ নকন্তু কতায 

কচালখয চানী িঅভালক চুম্বলকয ভত কলয কেলনলছ ননযেয। তািআ কতা কিআ কজযাৎো যালত িঅনভ ননলজলক 

ধলয যাখলত ানযনন। ভকাভীলদয িঅনভ িছে কযতাভ। ঘৃণািআ কযতাভ ফরা মাে। তালদযলক ভলন ত 

নফকৃত রুনচয ভানুল। কম নজনন িঅনভ কখলনা কল্পণা কনযনন। মা িঅভায জীফলন কখলনা ঘেলত ালয ফলর 

িঅভায ধাযণা নছলরা না কোিআ ঘেলরা িঅভায জীফলন। এোলক িঅনভ জীফলনয একো দুঘমেনা ফলর বাফলত 

াযতাভ। কতালক বূলর কমলত াযতাভ। নতুন কািঈলক খুাঁলজ ননলত াযতাভ। নকন্তু নকছুিআ কনযনন িঅনভ। 

ককন কনযনন। কাযণ, তুিআ িঅভায িেলযয িেিঃস্থলর ঢুলক কগনছ। কতালক িঅনভ বালরালফল কপলরনছ। 

কতালক ছাড়া এক ভুূতম  কল্পণা কযলত ানয না। তুিআ কতা এখন ফাচ্চা িঅনছ। ভলনয ফ কথা িকলে ফলর 

কপনর। নকন্তু িঅনভ তা ফরলত ানয না। িঅলগ লয িলনক কথািআ বাফলত ে িঅভালক। কথা নদলে কথা 

যাখলত াযলফা নকনা কো বাফলত ে। কতালক িঅনভ বালরাফান এোিআ িঅভায কালছ ধ্রুফ তয শুভ্র’।  

 

িঅনভ প্রতুলত্তায কযায নকছুিআ ািআরাভ না। চু কলয ফল যিআরাভ। রূায ালয নিভ িঅকাল একেু 

একেু কলয চাাঁ দ িঈঠলত শুরু কযলরা। কিআ ুলযালনা চাাঁ দ। াজায ফছয ধলয প্রনতন্ধযাে কম চাাঁ দ 

নচযনতুনরূল িঈিানত ে ন্ধযাকাল।   

 

৩৪ 



ফাাে নপযলত যাত দো কফলজ কগলরা। িঅনদতয তায নফছানাে েনেন লে শুলে িঅলছ। কজলগিআ নছলরা।  

িঅভালদয কদলখ ান ভুখ ফরর,  

 

‘ ককাথাে কগনছলরন বািআ?’ 

 

‘এিআ িীপ্ত বািআোলক খুরনা য ঘুলয কদখারাভ। ককাথাে নছলর গতকার। কদনখনন কম?’ 

 

‘ফনু্ধয কভল নছরাভ। িঅড্ডা নদলত নদলত যাত লে কগলরা। তািআ িঅয নপনযনন’। 

 

‘কফ’ 

 

‘শুভ্র বািআ। ালয রুলভয ফািআ কতা নপলয এললছ’। 

 

‘িঅলয ককান ফযাায না। তুনভ কতাভায নফছানালতিআ ঘুভা। িঅভযা এিআ নফছানালতিআ ঘুভালত াযলফা’। 

 

িঅনদতয নননফমলযাধী ভানুল। খুফ কফী যাাঁ চলগাছ নািআ। ক ঘুনভলে ড়লরা। িঅয বিতা কলয ক তায নফছানা 

কছলড় নদলেনছলরা এোিআ কতা িলনক নকছু। মনদ তায নফছানাে িঅনভ কখলনািআ ঘুভািআ নািআ। াযানদলনয 

কঘাযাঘুনযলত ক্লাে যীয। ককান ভলত কগাছর কলয এল নফছানাে গা এনরলে নদলত াযলরিআ ফাাঁ নচ।  

 



দুজন াাান শুলে িঅনছ। নকন্তু িঅজ ককিঈ কািঈলক জনড়লে ধযলত াযনছ না। িঅনদতয শুলে িঅলছ 

িনযালয নফছানাে। কাক রুভ িন্ধকায। কাক িঅনদতয ননিাভে। তফু তৃতীে ফযনক্তয িঈনস্থনত িঅভালদয 

িঅরাদা কলয যাখলরা। দুজন দুজলনয াত ধলয যাখরাভ শুধু। ালতয এিআ ফন্ধলনয ভাধযলভ িঅভালদয ভলনয 

ফ কথা ফ িঈত্তা ফ কাভনা নফননভে লত রাগলরা কমন। িঅভযা ননিঃশ্বালয ব্দ শুননছ শুধু।  

ঘুভ বাঙলরা িঅনদতযয ডালক। তখলনা িঅভযা াত ধলয িঅনছ। িঅনদতয রক্ষয কযায িঅলগিআ াত নযলে 

ননরাভ। দীঘমক্ষণ চা করলগ থাকাে াত িফ িফ রাগলছ। একেু নড়াচড়া কযলতিআ যক্ত চরাচর স্বাবানফক 

লে এলরা। িঈলঠ ফল রুনি ঠিক কলয নগে নদলত নদলত ফররাভ, 

 

‘নক ফযাায িঅনদতয?’ 

 

ক রাজুক ভুলখ ফরর, ‘একো ুখফয িঅলছ বািআ’। 

 

িঅনভ িঅাঁচ কযলত াযরাভ, ‘ ুখফয নভনষ্ট নদলে নদলত ে। নভনষ্ট কিআ?’ 

 

ক ালত ালত ফলর, ‘নভনষ্ট খালফন’। 

 

‘ তা বািআো লরা নানক বািআনঝ?’ 

 

‘কছলর’। 

 

‘কফ, তালর কতা কতাভায ুিআ ফযািংলক একািঈন্ট কখারা লে কগলরা িঅনদতয!’ 



 

িীপ্ত বািআো ঘুভ কচালখ ফরর, ‘কক কছলরয ফাফা লরা?’ 

 

িঅনভ ফররাভ, ‘িঅনদতয’। 

নফিলে িীপ্ত বািআো া লে কগলরন, ‘এত েুকু কছলর ফাফা লে কগলরা! এো নক ঠিক লেলছ িঅনদতয। 

কতাভায িঅলযা নকছু নদন িলক্ষা কযলত ত’। 

 

িঅনদতয রজ্জা াে। কথা ফলর না।  

 

িঅনভ ফররাভ, ‘মা োয লে কগলছ। এখন কতাভায িঈলদ িঅয কালজ রাগলফ না’। 

 

িঅনদতযয নদলক নপলয ফররাভ, ‚ফানড় মালফ কলফ?’ 

 

‘িঅজলকিআ চলর মালফা’। 

 

‘ফাব্বা! নতুন ফাফায কদনখ িঅয একদভ তয িআলছ না’। 

 

‘টিিঈনন ফানড়লত ফলরিআ চলর মালফা। িঅনভ তালর কফনযলে মানে শুভ্র বািআ। িীপ্ত বািআ কদাো কযলফন’। 

 



‘াফধালন কম িঅনদতয’। 

 

িঅনদতয কফনযলে কগলরা। িীপ্ত বািআো টিলনয চালরয নদলক একদৃনষ্টলত তানকলে িঅলছন। 

 

‘এত ভলনালমাগ নদলে নক বাফলছা িীপ্ত?’ 

 

‘িফললল বািআো ো নক িঈলড় কগলরা নানক?’ 

 

‘না লড়নন। িঅফায নপলয িঅলফ। কতাভায নালভয নছলন বািআো না রাগালর ককভন কমন নযািংলো নযািংলো 

রালগ। িীপ্ত বািআোিআ কফোয। এফায ফলরা নক বাফলছা’। 

 

‘নকছুিআ বাফনছ না। টিলনয চালরয ক েমময কদখনছ’। 

 

‘কথা ঘুনযলো না’। 

 

‘কথা নক ািআলকলরয চাকা কম ঘুযালফা?’ 

 

‘খানর াকা াকা কথা। কমলতু নজলে কলযনছ কতাভালক ফরলতিআ লফ’। 

 



‘ফ ফযাালয এত কজায কযা ঠিক না শুভ্র’। 

 

‘কতাভায িঅভায ভালঝ িজানা িফযক্ত নকছু নক থাকা িঈনচত?’ 

 

‘লক ফরনছ। ভুখ ফানড়লে শুধু চড় কখলত চা। বাফনছরাভ িঅভালদয এিআ বালরাফাায নযণনত নক? 

িঅভালদয গেফয ককাথাে? িঅভযা মনদ াযাজীফন এক ালথ থানক তলফ কখলনািআ িঅভযা িঅনদলতযয ভত 

ফাফা লত াযলফা না। ককান পুাঁ েপুলে নশু ছুলে এল ফাফা ফলর িঅভায ককালর ঝানলে ড়লফ না। িঅনভ 

তালক কাাঁ লধ ননলে ককান বফাখী কভরাে কমলত াযলফা না, িইলদয ভালঠ কমলত াযলফা না!’ 

 

নতয ককিঈ কমন ালে িঅভায গালর চড় ভাযলরা। িঅনভ কথা খুাঁলজ করাভ না। দীঘমভে লয ফররাভ, 

‘এফ এখন বাফলছা ককন? িঅলযা িঅলগ বাফা িঈনচত নছলরা কতাভায’। 

 

‘িঅলগ কখলনা এফ ভাথাে িঅল নািআ। িঅয িঅনভ ননযোনর নকছু বাফনছ না’। 

 

‘নকছু নকছু নজনন ননযোনর বাফলত ে, ফ নকছু ননলে কোনর কযা ঠিক না িীপ্ত বািআো!’ 

 

‘যাগ কলযা না। িঅভালক ভা কলয দা। িঅনভ এযকভ নকছুিআ বাফনছ না। ঠাৎ নচোো ভাথাে এলরা। িঅয 

তুনভ কজায কলয কথা কফয কলয ননলর। এযকভ নযোক্ট কযলফ জানলর নকন্তু ফরতাভ না। নকছুলতিআ না’।  

 

‘িঅনভ বে ানে িীপ্ত বািআো’। 

 



‘নকলয বে?’ 

 

‘নযনস্থনতয বে’। 

 

‘নকলয নযনস্থিআ?’ 

 

‘নযনস্থনত কতাভালক খুফ দ্রুত ফদলর কদলফ’। 

 

‘াগর কছলর। এফ ফাদ দালতা িঅজ মাোয নদলন। কালছ িঅলা।’ 

 

‘ছালড়া কতা’। 

 

‘ছালড়া কতা ফরলরিআ লে। কার একো যাত ফযথম লরা। িঅলযকফায পযজ কগাছর না কলয িঅনভ মানে না’। 

 

‘িঅলয ছালড়া। দযজা কখারা’। 

 

‘থাক দযজা কখারা। কদখুক ফািআ’। 

 

‘ভাথা ঠিক িঅলছ কতাভায?’ 



 

‘না কনিআ। কতাভায স্পলম িঅভালক াগর কলয কদে’ 

 

‘দাাঁ ড়া দযজা নদলে িঅন’। 

 

দযজায নছেনকনন িঅেলক নদরাভ। িীপ্ত বািআো িঅভায নদলক এক দৃনষ্টলত তানকলে িঅলছ। তায কচালখয 

চানীলত িঅভায ফ যাগ গলর ানন লে ঝলয কগলরা।  

 

‘নক কদলখা এভন কলয?’ 

 

‘নযস্কভুক্ত বালরাফাা কনিআ। নযস্ক ননলেিআ বালরাফালত ে। ফ ভে াযালনায বে থাকলর তুনভ 

বালরাফাায িঅর ভজাোিআ িঈলবাগ কযলত াযলফনা শুভ্র। এফিং িঅনভ শুধু কতাভালকিআ বালরাফান’। 

৩৫ 

কভ কথলক দুিআ নভননলেয থ কনযলে নতনলদাকালনয কভাড়। এেুকু থ িআে নফছালনা। িঅভযা চুচা াাঁ েনছ 

দুজন। নফদুযলতয তালয ফল একঝাাঁ ক কাক কাাঁ  কাাঁ  কলয িনস্থয কলয তুলরলছ। িলনলক ভলন কলযন ককানকর 

গালনয ানখ। নকন্তু ভূরত গালনয ানখ লে কাক। কমফ ানখয স্বযথনর থালক তালদযলক গালনয ানখ ফরা 

ে। ককানকলরয কুহুকুহু ডাক ুভধুয লর তায স্বযথনর কনিআ। িনযনদলক ককম  কলেয কালকয গরাে 

িঅলছ স্বযথনর। কছােলফরা কথলক িঅভযা কজলন এলনছ ককানকর গালনয ানখ। তািআ ঠাৎ কলয কালকয 

নফলেো কভলন কনো কষ্টকয লে মাে। ঠিক একিআবালফ কছাে কফরা কথলক গলড় ঠা নফশ্বালয কাযলণ ফড় 

লে িঅভযা তায নফযীত নকছু কভলন ননলত ানয না। কছাে কফরা কথলক িঅভালদয কখালনা ে ভকানভতা 

া, ঘৃণায নফলে, তাযা শুধু কদলয োলন িনয ুরুললয ালথ িঈগত ে। তািআ ফড় লে িনধকািং 



নফলভকাভী ভকাভীলদয ঘৃণা কলয। নকন্তু একফায কবলফ কদলখ না িথফা কদখায কচষ্টািআ কলয না কম ককন 

একজন ুরুল লে িনয ুরুললয ফাহুরে ে, তালক বালরাফাল! 

 

কভালড় কমলতিআ একো নযকা কলে কগরাভ। নযকায াল রুনি যা একজন করাক দাাঁ নড়লে িঅলছ। তালক 

কডলক ফররাভ, ‘ভাভা মালফ?’ 

 

করাকো িঅভালদয নদলক নপলয কল কপরলরা। ালয ফরর, ‘িঅভালক কদলখ নক নযকাোরা ভলন ে!’ 

 

িঅনভ রজ্জা করাভ। করাকোলক ফাযদুলেক কদলখনছ। িঅজ ভন নকছুো নফলন্ন। কবালফ রক্ষয কনযনন। 

করাকোয ালত ো। দাাঁ ত ো কযলত কযলত ােলত াাঁ েলত কভালড় এল দাাঁ নড়লেলছ। িঅনভ রনজ্জত লে 

ফররাভ, ‘যনয’। 

 

‘যনয ফরায নকেু কনিআ। ঠিক িঅলছ’। 

 

নযকাোরা নযকা কযলখ একেু দূলয লয নগলে কেলনয াল ফল তায িাডায খানর কযনছলরা। 

জরনফলোজন কলল ক রুনিলত নগে নদলত নদলত এনগলে এলরা। িঅভালদয নদলক তানকলে ফরর, ‘ভাভু কিআ 

মালফন?’ 

 

‘কদ রতুয ফা র্স্যান্ড’। 

 

‘চলরন’। 



 

‘বাড়া কত?’ 

 

‘বাড়া কন রালগ নানক! মা বাড়া তািআ নদলফন’। 

 

‘কতাভালদয কতা িঅলগ কথলক বাড়া কফী না নদলর লয কফী চা’। 

 

‘িঅলয ভাভু নক কম কন না। যকভ কাভ িঅনভ কনয কন’। 

 

নযকাে িঈলঠ ফরাভ। িীপ্ত বািআো এতক্ষণ একো কথা ফলরনন। দুফমরবালফ িঅভালক ডাকর, ‘শুভ্র’। 

 

‘হুভ’। 

 

‘মাোয ভে এত ভন বায কলয িঅলছা ককন! িঅভায ফুনঝ খাযা রালগ না!’ 

 

িঅনভ াায কচষ্টা কযরাভ। জানননা কিআ ান করুন কদখালরা নকনা।  

 

‘িঅলযকো নদন কথলক কগলর াযলত’। 

 



‘এবালফ িঅলযকো নদন িঅলযকো নদন কযলর কতা নদন কফলড় মালফ। একভে কতা িঅভালক কমলতিআ লফ। 

তাছাড়া ভার্স্াম যীক্ষায কডে নদলে নদলছ। যীক্ষায নকছু কনাে এখলনা কজাগাড় কযা ে নািআ।’ 

 

‘িঅফায কলফ িঅলফ?’ 

 

‘খুফ দ্রুতিআ িঅলফা। যীক্ষা নদলেিআ চাকনযলত ঢুকলফা। তখন লকলে োকা লফ। কতাভালক ালথ ননলে 

কক্সফাজালয াননভুলন মালফা। দুজন ালত াত ধলয কফরাবূলভ ঘুযলফা। একিআ যকভ কালাক যলফা মালত 

ফািআ ফুঝলত ালয িঅভযা রাব ফাডম ’। 

 

‘তালত নক রাব লফ?’ 

 

‘ফ নকছু নক রাব রলয নচো কলয ে!’ 

 

কভাল্লায কভাড় ায ফায ভলে যাললদয ালথ কদখা। িঅভালক কদলখ নজলে কযলরা, ‘নকলয শুভ্র? ককান 

খফয কনিআ ককন? িঅজ কলেকনদন কলরলজ িঅন না? যীয খাযা? ককাথাে মানে?’ 

 

এক নাগালড় প্রে কলয কগলরা যালদ। নযকা োন নদলেলছ। িঅনভ ফররাভ, ‘ নফলকলর কভল িঅন। কথা 

িঅলছ।’ 

 

িীপ্ত বািআো নজলে কযলরন, ‘কতাভায ক্লালভে?’ 

 



‘হুভ।’ 

 

‘যালদ?’ 

 

‘হুভ’। 

 

‘িঅো যাললদয ালথ িঅভায নযচে কনযলে নদলর না ককন?’ 

 

‘িআলে ে নািআ। ক কেন্ড ভানুল। নক কথলক িঅফায নকল ফুলঝ কপলর।  িঅফায খুফ গল্পফাজ ভানুল। 

িঅেনযকতা কফী। কদখা মালফ তুনভ িঅভায বািআোয কেন্ড জানায য কতাভালক ক বািআলেয ভত 

কযলক্ট কযা শুরু কলযলছ। িংগ কদোয জনয নফলকলর এল ফল থাকত। তখন কতা িঅয িঅভযা নে লত 

াযতাভ না’। 

 

‘কফ’। 

 

কদ রতুয ফা র্স্যান্ড এল নাভরাভ। িীপ্ত বািআোয ফা দো েতানল্লল। ালড় দো ফালজ। লনলযা 

নভননলেয ভত ফানক িঅলছ। কানাডািংগা কথলক ফা কছলড় িঅলফ। াননপ কািঈন্টালয ফযাগ কযলখ িঅভযা 

চালেয কদাকালনয কফনঞ্চলত ফরাভ। িীপ্ত বািআোয কচালখয নদলক তানকলে িঅনছ। িঅফায কলফ কদখলফা এিআ 

ভন বূরালনা কচাখ 

 

িীপ্ত বািআো াত নদলে িঅভায কচালখয জর ভুলছ নদলরা।  



 

‘াগর কছলর! িঅনভ খুফ ীঘ্রিআ নপলয িঅলফা’। 

 

তাযা ককান কথাে কমন প্রলফাধ ভানলত াযনছরাভ না। কচাখ নদলে ানন গনড়লে িঅনছলরা।  

ফা এলরা। ুাযবািআজায যালঞ্জাযলদয তাড়া নদলে ফাল ঠায। িীপ্ত বািআো িঅভালক কল িঅনরিংগন 

কলয ফাল িঈঠলরা। তায নে লড়লছ ন১ এ। জানারা খুলর িঅভায নদলক তানকলে িঅলছ। তায কচালখয 

ককানাে জর নচকনচক কযলছ। ক কচাখ নানভলে ভুলছ ননলরা। এখালন ফা কফীক্ষণ দাাঁ ড়াে না। ফা চরলত 

শুরু কযলরা। িঅনভ ফালয ালথ াাঁ ো শুরু কযরাভ। মতক্ষণ তালক কদখা মাে কদখায কচষ্টা কযরাভ। 

একভে ফা কজালয োন নদলরা। িঅনভ কথলভ কগরাভ। কালের কফাযালকয াভলন দাাঁ নড়লে িঅনছ। ফাো এক 

ভে কচালখয িঅড়ার লে কগলরা। িঅভায খুফ কান্না কলরা। কান্নায কফগ াভরালত না কলয িঅনভ থযথয 

কলয কেঁল িঈঠরাভ। পুোলত ফল ড়রাভ। কলেকজন ভভী ছুলে এলরা।  

 

‘নক লেলছ? িঅনন ঠিক কতা?’ 

 

িঅনভ িঈত্তয নদলত াযরাভ না। কাাঁ নছ িঅয ঘনঘন ননিঃশ্বা কপরনছ। একজন িঅভায ভাথাে একেু ানন নদলে 

নদলরা। নকছুো নস্থয কফাধ কযনছ িঅনভ। ফৃদ্ধ ভত একজন করাক ফরলছ , ‘মা গযভ লড়লছ এফায। গযলভ ভাথা 

চক্কয নদলে ঠািআ স্বাবানফক। এিআ িল্প ফেল ভাথা চক্কয কদো বালরা না। ফানড় নগলে বালরা ভত খাো 

দাো কযফা’। 

 

িঅভালক নঘলয বীড় জলভ কগলছ। রজ্জা রাগলছ। একো নযকা কডলক িঈলঠ ফরাভ। কভল নপলয দযজা 

জারানা ফন্ধ কলয শুলে থাকরাভ। এখালন িঅভায কচালখয জর কদখায ককিঈ কনিআ। এখালন িঅনভ িআলেভত 

কাাঁ দলত ানয। কত ত ভকাভীয কচালখয জর কম ননযলফ ননবৃলত ঝলয মাে তায খফয ককিঈ যালখ না।  



 

 

৩৬ 

ঘুনভলে লড়নছরাভ। দযজা ধাক্কালনায লব্দ ঘুভ বাঙলরা। দযজা খুলর কদনখ যালদ দাাঁ নড়লে িঅলছ।  

 

‘নকলয? কিআ কখন কথলক দযজা ধাক্কানে। এিআ বয ন্ধযাে ভযায ভত ঘুভানে ককন? রািআে জ্বারা’। 

 

ুিআচ টিল রািআে জ্বারারাভ। এখলনা ন্ধযা েনন। ৫ ো ৪৫ ফালজ। ভাগনযলফয িঅজান কদলফ ৬ো ২৫ নভননলে। 

িঅনভ যালদলক ফররাভ, ‘তুিআ কফা। িঅনভ ঝেে একো কগাছর নদলে িঅন’। 

 

‘কতায নক যীয খাযা?’ 

 

‘না। ককন?’ 

 

‘ভন খাযা? নক লেলছ?’ 

 

‘িঅলয ভন খাযা না’। 

 

‘দুুলয বাত খা নািআ ককন’ 



 

‘বাত খািআ নািআ কতালক কক ফরলরা!’ 

 

‘শুভ্র! নভথযা ফনর না। নভথযা ফরলর কো কতায ভুলখ পুাঁ লে লঠ’।  

 

‘কফ! িঅজকার ারমক কাভ লেনছ। ভুখ কদলখ ঘেনা ফরলত ানয’। 

 

‘কতায িবূক্ত দা জানলত িঅভালক ারমক কাভ লত ে নািআ। িঅায ভে কদখরাভ কতায দযজায 

াভলন কথলক ফুো দুুলযয খাফায নপনযলে ননলে কগলরা। িঅনভ নজলে কযালত জানালরা দুুলয কতায 

দযজাে নক কলযনছলরা। নকন্তু তুিআ দযজা খুনর নািআ ফলর ফাযাোয কযলখ নগলেনছলরা। নফলকলর যান্না কযলত 

এল কদলখ খাফালযয গাভরা কবালফিআ িঅলছ। তািআ নজলে কযনছ’।  

 

‘িঅলয ফনর না। প্রচন্ড ঘুভ কলেনছলরা। িঅনভ কগাছর নদলে িঅনছ। ফািআলয নগলে নাো কযলফা।’ 

 

কলরয ীতর ানন নদলে কগাছর কযলত খুফ বালরা রাগলছ। িঅনভ কলেক ফারনত ানন কঢলর নদরাভ ভাথাে। 

নদনদ একফায নজলে কলয কগলরা, ‘এিআ িলফরাে কগাছর কযলছা ককন?’  নদনদ জ িলনক ফযে। জাভািআফাফু 

এললছ। প্রথভ প্রথভ জাভািআফাফুলক বালরা ভানুল ভলন ত। নকন্তু ক একো ভা খচ্চয করাক। এিআ ফেল 

কিআ নদনদলক মখন তখন গালে াত কতালর। কভল কছলরলদয ালথ কথা ফরায জনয কেু কাতনক্ত কলয। 

নদনদ কাাঁ লদ িঅয ফলর, ‘িঅভায নানক চনযত্র খাযা তািআ কভলয কছলরলদয ালথ কথা ফনর। িঅভায ভলধয 

খাযা নকছু কদলখছ তুনভ?’  

 



যালদ। িঅভায কলরলজয একভাত্র ফনু্ধ। কফর্স্ কেন্ড ফরা মাে। ক্লালয ফানক ফািআ িঅভায াঠী, ফনু্ধ এিআ 

একজনিআ। য ালথ িঅভায নযচে এক ফৃনষ্ট কবজা নদলন। কলরলজ বনতম  োয প্রথভ ভাল। দুিআোে 

মথাযীনত কলরজ ছুটি লে কগলরা। ফািআলয নঝযনঝলয ফৃনষ্ট লে। মালদয ছাতা িঅলছ তাযা ছাতা কভলর চলর 

মালে। মাযা ছাতা িঅলননন তাযা কলডয ননলচ দাাঁ নড়লে িভলেয ফৃনষ্টলক াাাে কযলত রাগলরা। িঅনভ 

কফ নকছুক্ষণ দাাঁ নড়লে ফৃনষ্ট কদখরাভ। িঅভায কালছ ছাতা িঅলছ। ফযাগ কথলক ছাতা কফয কলয িঅনভ াাঁ ো শুরু 

কলযনছ। ঠাৎ কছন কথলক একো কছলর এল গরা জনড়লে ধযলরা।  

 

‘িঅনভ নক কতাভায ছাতায কবতলয কমলত ানয’। 

 

‘যাাঁ , িফযিআ’। 

 

‘নফ গ্রুল?’ 

 

‘যাাঁ ’। 

 

‘িঅনভ নফ গ্রুল’ 

 

‘তািআ। িঅনভ শুভ্র’। 

 

‘িঅনভ যালদ। কতাভালক িঅজ কলেকনদন ক্লাল কদখনছ’। 

 



‘কদলখছ? তালর নফ গ্রুল নকনা নজলে কযলর ককন?’ 

 

‘িঅলর কথা শুরু কযায কচষ্টা কযনছরাভ’।  

 

িঅনভ কছলরোয যর স্বীকালযানক্তলত কল কপররাভ। যাভফণম কচাযা। কছাে খাে কচাযা। কচালখ চভা। 

কঠালেয িঈয একো েণ কলক িঅলছ। কছলরো ফলর িঈঠর, ‘তুনভ নক িঅভায ফনু্ধ লফ’। 

 

‘লফা’।  

 

ফলর কলে ফনু্ধে ে না। নকন্তু িঅলে িঅলে যালদ িঅভায ফনু্ধ লে িঈঠলরা।  িঅভযা খুফ বালরা ফনু্ধ। একজন 

িঅলযকজলনয কালছ ফ নকছু কোয কনয শুধু একো নফলে ছাড়া। িঅনভ কখলনা িঅভায বালরাফাায কথাটি 

যালদলক জানালনায া কনযনন। যালদ একনদন িফরীরাে ফলরনছলরা য কছাে কালর এক নযনচত 

িঅিংলকর তায ুরুলাি ধযলত ফলরনছলরা। ক ঘৃণাে কখান কথলক চএর এলনছলরা।  

 

যাললদয ালথ াাঁ েলত াাঁ েলত ফুজ িংঘ ভালঠয নদলক চলর এরাভ। যালদ মখন ককান গল্প কলয খুফ 

ননযোনর কলয। কশ্রাতা তায গল্প শুনলছ নকনা কনদলক তায ককান রক্ষয থালক না। ক ননলজয গলল্প ডুলফ 

থালক।  

 

চালেয কদাকালন ফল চা খানে। াযানদলনয িবূক্ত িফস্থায লয এক কা চা যভ তৃনপ্ত নদলরা। ভালঠ এক 

দর কছলর নভনন পুেফর কখরলছ। এনদলকয কগারনকায কছলরো িলনক কভাো। ননলজয াত কছলন িঅেলক 

যাখলত তায কফ কষ্ট লে। একজন দনড় নদলে তায ালতয কফনজ কছলনয নদলক কফাঁলধ নদলরা।  ভালঠয 



িঈল্টনদলকয নানযলকর গালছয ভাথাে ূমম ডুলফ কগলরা। লয ূমম তায কথলক ননলচ নাভলত ালয না। নাভায 

িঅলগিআ নফনডিংলেয িঅড়ালর ানযলে মাে।  

 

এিআ লথয কল ককাথাে? গল্প িঈনযাল, নােক নলনভাে িনধকািং কাননীয কল ে। কাক কো ভধুলযণ 

ভালেৎ িথফা োনজনড। নকন্তু জীফলনয গল্প এত লজ কল ে না। নানা ঘেনায ভাধযলভ ডারারা নফোয 

কলয।  

 

৩৭ 

৩ কপব্রুোযী ২০১৪। ঢাকা নফভান ফেয। 

ন্ধযা ৭ ো ৪৩ ফালজ। দীঘমক্ষণ নফভানফেলযয নবিঅিআন রািঈলঞ্জ ফল াাঁ োাটি কযনছ। এভনন ভলে 

ািঈন্ডফলক্স নাযীকলেয ুরনরত কেস্বয িঅভায ফুলকয কাাঁ ন ফাাঁ নড়লে নদলরা।  িঅনভ ককাথা মানে না। 

মাোয খুফ কফী জােগা িঅভায কনিআ। নফার এিআ ৃনথফী িঅভায জনয কছাে লে কগলছ ককভন কলয তা 

িঅনভ ননলজ ঠিক ফুলঝ িঈঠলত ানয না। িঅজ দীপ্ত বািআো িঅলছন। ুদীপ্ত বািআো! কপফুলক ননেনভত 

কমাগালমাগ ে। নযফালয কভরলফানম কথলক িউলড় এলরন নতনন। িঅনভ মাত্রী ফনগমভন লথয াভলন নগলে 

দাাঁ ড়ারাভ।  

 

ফাভাত ফুলকয িঈয একফায ফুনরলে ননরাভ। ােম নফেোলক াযলর কচল ধলয থাভাতাভ। রালগজ কঠলর 

এনগলে িঅলছন দীপ্ত বািআো। কছলন বাফী। পুেপুলে ফাচ্চায াত ধলয ােলছন বািআোয নলছ। িলনক নদন 

লয দীপ্ত বািআলেয ালথ কদখা। দ লনয ফছয লয কদখা লে।  নকছুো ভুটিলে কগলছন। ফেলয ছা 

নকছুো লড়লছ নকন্তু কচাযা কিআ িঅলগয ভতিআ িঅলছ। কিআ কচাখ, নচযলচনা কচাখ, কম কচালখ বািআো 

কদনখলেনছলরন িনয এক জগত।  

িঅাল িলনক ভানুল। ফািআ এললছ িবযাগতলদয নযনব কযলত। কালযা কছলর, কালযা স্বাভী। ফায 

কচালখ ভুলখ িঈলচ ড়া িঅনলেয কঢিঈ। িঅফায িলনলকিআ এললছ িনপনোনর নযনব কযলত। তালদয 



ালত োকাডম । াল দাাঁ ড়ালনা কছলরোয োকাডম  ালত নকছুো নাবম া বনিলত দাাঁ নড়লে িঅলছ। কিক নালভয 

কািঈলক নযনব কযলত এললছ। নকছু দূলয একজন কভলে দাাঁ নড়লে িঅলছ। ালত এক কগাছা যজনীগন্ধা। ফে 

ছানব্ব াতা এয কাছাকানছ। পুরেুর িঅভায নকছু একো িঅনা িঈনচত নকনা এিআ ফযাালয নদ্ধাে ননলত 

ানযনন। কদখা মাে কছাে খাে নফললে নদ্ধাে ননলত িঅভালক প্রােিআ নভনভ কখলত ে।  

 

দীপ্ত বািআো িঅভায াভলন এল কগলছ কখন িঅনভ কেযিআ ািআনন। ককভন িঅনছ? কিআ কচনা কেস্বয। 

কপালন শুলননছ। নকন্তু িঅজ যানয কানায য ফুলকয কবতয ো কভাচড় নদলে িঈঠলরা। নকছু একো ফুলকয 

কবতয কথলক দরা ানকলে িঈলঠ গরাে এল কফাঁলধ কগলরা। িআলে কযনছলরা িীপ্ত বািআলেয ফুলক ঝাাঁ নলে 

নড়। নকন্তু িলচনা একো রজ্জা িঅভালক িনড় কলয নদলরা। িঅনভ কফাফা চানীলত কিআ কচনা কচালখয নদলক 

তাকারাভ। রালগজো াল নযলে কযলখ িঅভালক জনড়লে ধযলরন। কিআ কচনা িঅনরিন। নকন্তু বাফীয াভলন 

িঅভায িঅড়ে বাফ নকছুলতিআ কােনছলরা না। শুধু ভলন নেলরা িঅভায যীয কথলক ঘালভয গন্ধ কফয লে 

নালতা। ীতাত ননেনন্ত্রত কলক্ষ কম ঘাভায ুলমাগ নছলরা না কো নকন্তু ভাথাে িঅলছ না।  

 

ককারাকুনর কলয দীপ্ত বািআো িঅফায নজলে কযলরন, ককভন িঅনছ? ভাথা কনলড় জানারাভ, বালরা 

িঅনছ।  

-চভা ননলেনছ কলফ? ভাথায চুরগুলরা ককাথাে? াভলন এত পাাঁ কা ককন? কোয ট্রিেলভন্ট কযা না?  

ফাড়ীয খফয নক? জর এয নক খফয? 

একযা প্রে কলয কগলরন। মনদ এয  িনধকািং িঈত্তয নতনন জালনন। কপফুলকয এিআ মুলগ িঅভযা িলনক 

দূলয কথলক কালছ থানক। িঅফায কালছয ভানুল কথলক দূলয থানক ননলজয িজালে। কপফুক কমভন কদে 

কতভনন িলনক নকছু ককলড় কনে। বািআোয প্রলেয িঈত্তয কদোয িঅলগিআ বাফী ভুখ খুরলরন।  

- ভার্স্ায ভািআ , এখালন কতাভায বািআোয ালথ িঅলযা িলনলকিআ িঅলছ। িঅভালদয নদলক একেু 

তাকান নেজ।  



বাফীলক ছনফলত কদলখনছ। দীপ্ত বািআোয নফলেয িনুোলন িঅনভ মািআনন। িংগত কাযলনিআ মািআনন। বাফীলক এিআ 

প্রথভ কদখরাভ। ছনফয কথলক বাফী িলনক ুেযী। এিআ ফেল ফাঙারী ফধুযা ভুটিলে মাে। ভলন ে একো 

ভািংলয স্তু। দুিআ ফালঘ কখলে কল কযলত াযলফ না। ভলন লে বাফী কফ নপগায লচতন। বাফীয কেস্বলয 

িঅেনযকতা নভল িঅলছ। খুফ লজিআ বাফীয ালথ নে লে কগরাভ। কবলফনছরাভ বাফীয ালথ িঅনভ 

কবালফ কথা ফরলত াযলফা না।  

 

৩৮ 

িঅভায ননলজয গাড়ী কনিআ। নফশ্বনফদযারলেয চাকুনয কলয গানড় ককনায াভথময এখলনা লে লঠ নািআ। 

করকচাযায নললফ এিআ নফশ্বনফদযারলে ঢুলকনছ ফছয দুলেক। দীপ্ত বািআো কানায য প্রথভ নদন কথলকিআ 

িঅভালক ভার্স্ায ভািআ ফলর ডাকা শুরু কলযলছন। এখলনা তািআ ডালকন।  

কযালফ বািআো িঅয বাফী ফললছ কছলন। িঅনভ াভলন োিআবালযয ালয নলে। িঅভায ককালর দীপ্ত 

বািআোয যাজুত্র। িক্ষয, দীপ্ত বািআোয কছলরয নাভ। িঅভায গরা জনড়লে ধলয ফল যালজযয প্রে কলয 

মালে। িলেনরোে ফািংরায চচম া কতো ে িঅভায জানা কনিআ। তলফ িক্ষলযয ভুলখ ফািংরায িঅলধা োনো 

কালন কফ ভধুয রাগলছ। তায ফািংরা িঈচ্চাযণ ঝযঝলয নকন্তু কবাকাফুরানয িত ভৃদ্ধ নে। প্রনত কলন্টলন্প 

িআিংলযজী িক্ষলযয ছড়াছনড়। িঅনভ তায কনচ ভুলখয নদলক িরলক কচলে থানক কফ নকছুক্ষন।  

 

নবিঈ গ্লাল কদখরাভ বাফী ঢাকা য কদখাে ফযাে। িলনক নদন লয এললছন। িলনক নকছুিআ ফদলর 

কগলছ। তািআ কচনা ঢাকালক নতুন কলয কচনায কচষ্টা কযলছন। দীপ্ত বািআোয কচাখ োিআবালযয িঈলযয গ্লাল। 

এবালফ ককন তাকা দীপ্ত বািআো! ভে িলনক কনযলে কগলছ। এিআ ঢাকায ভাড়লকয িঈয নদলে ায 

লে কগলছ াজালযা ভানুল, াজালযা ফ গল্প। বাফী কফ নফযনক্ত ননলে ফরলরন, ঢাকায িলনক নকছুিআ কচঞ্জ 

লে কগলছ। ুলযা যাোোিআ িলচনা রাগলছ। নকন্তু জযাভো কচঞ্জ লরা না। কিআ িঅলগয ভত যাোে ঘন্টায য 

ঘন্টা  ফল থাকা। কতাভায লালে ক াঁছালত িঅয কতক্ষণ রাগলফ ভার্স্ায।  ীলতয এিআ ন্ধযাে ঢাকায ফুলক 

িঅজ ারকা িঈত্তা। িঅভায ফুলকয িঈত্তা নক িঅজ ফাতালয যীলয নগলে নভলরা।  

- িঅয কফীক্ষণ না। িঅধাঘন্টায ভলধয ক াঁলছ মালফা। কফানযিং রাগলছ খুফ?  



-  িঅধা ঘন্টা! বযাা গযভ বাফ রাগলছ।  োিআবায এন ো একেু ফানড়লে দা বািআ। িলনক নদন য 

এরাভ কতা।  

দীপ্ত বািআো ন নদলত নদলত ফরলরন, কণা এত িনস্থয লো ককন? ালত িঅভালদয িলনক ভে। ুলযা 

একভা এফায কদল থাকলফা িঅভযা। কদল এলনছ। কদলয ফাতা ো একেু িঈলবাগ কযলত দা। 

ুলযালনা কিআ িঈত্তা। ুযাতন কিআ িঅলফগ একেু কচলখ কদনখ।  

গুনগুননলে একো ুয বাাঁ জা শুরু কযলরন, ুলযালনা কিআ নদলনয কথা বূরনফ নকলয াে! 

াে! যফীন্দ্রনাথ, িনস্থয নকছু গান নরলখ কগলছা তুনভ। িঅভায ভলনয ফ কথা তুনভ কমন িঅলগ কথলকিআ লড় 

কযলখনছলর। িঅভায ফ কথা খুাঁলজ ািআ কতাভায গালন। ুলযালনা নদলনয কথা িঅনভ বূরলত ানযনন কখলনা। 

ুলযালনা নদলনয কথা গুলরা প্রালণয ফযাথাগুলরা োলনয ভত রারন কনয ননলজয ভালঝ।  

 

৩৯ 

 

িঅনভ দুিআ রুলভয কছাট্ট একো লাে ননলে থানক। এক রুলভিআ চলর মাে। ফাকী রুভো লড় থালক। ভালঝ ভালঝ 

বানফ াফলরে নদলে কদলফা। নকন্তু কো িঅয লে লঠ নন। িঅনভ ননলজ কভাোভুটি নযষ্কায নযেন্ন থাকলত 

ছে কনয। নকন্তু লােোলক নযষ্কায যাখা লে লঠ না। বািআো বাফী রুলভ কে লে। িঅনভ এযিআ ভালঝ 

চুরাে চালেয ানন ফনলে নদরাভ। িলনকক্ষণ চা খাো ে না। িঅভায ননলজয চা খাো ে না। িঅনভ 

কভাোভুটি ননলজয যান্না কযলত ানয। একদভ কখোর নছলরা না তালদয িঅায ালথ ালথ খাফায নদলত লফ। 

এিআ কফরা কযরু্স্লযন্ট কথলক খাফায ননলে িঅন। কফলযালত মালফা এিআ ভলে বাফী এল ানজয । কা ধুলে চা 

কঢলর ননলরন। 

- ভার্স্ায ককাথাে মা? 

- এিআ কতা বাফী নকছু খাফায ননলে িঅন।  

-  কদল এল কদাকালনয খাফায খালফা? এিআো নক ফলরা ভার্স্ায! নেলজ ফাজায কযা না।  



িঅনভ ভাথা কনলড় াে নদরাভ। বাফী তখনন ককাভলয কাড় জনড়লে নেলজয নদলক এনগলে কগলরন।  

- এত দূলযয থ জাননম কলয এললছন বাফী। এখন থাক। কখলেিআ কদলখন না ঢাকায কযরু্স্লযলন্টয 

খাফায।  

- িঅলয যালখা কতা কতাভায জাননম। এখন িঅয জাননমলক জাননম ভলন ে না। তুনভ এল িঅভালক কদনখলে 

দা ককাথাে নক যালখা।  

 

কপ্রায কুকালয ভািং চনড়লে নদলত নদলত নজলে কযলরন, ভার্স্ায নফলে কযলছা কলফ? ভাথায িফস্থা কতা 

খাযা। ুলযাুনয কর্স্নডোভ লে কগলর কতা কভলে ালফ না। কভলে কদখলফা? 

িঅনভ নকছু ফরায িঅলগ দীপ্ত বািআোয িট্টানয ব্দ করাভ। তালক একেু িঅলগ চা নদলে এলনছ। চালেয 

কা ালত ননলে দযজাে করান নদলে দাাঁ নড়লে ফরলরা, কঢনক স্বলগম কগলর কমভন ধান বালি, কতভনন 

ফাঙারী িনফফানত াত্র াত্রী কলর নফলন োে ঘেকারী কলয। কভরলফালণম কতায বাফীলক ফািআ ঘেক 

ানখ বাফী ফলর ডালক। নতনন কস্বোশ্রলভ কফ কলেক মুগলরয নফফা নদলেলছন। বাফী বািআোয িঈয কে 

যাগ ঝাড়লরন। িঅজ িলনক নদন য িঅভায কছাট্ট নকলচন গলল্প যগযভ লে িঈঠলরা। কছাে কফরাে এযকভ 

ত। তখন িঅভালদয ফাড়ীলত ভাটিয চুরাে যান্না ত। ীতকালর যান্না ঘলযয াভলনয িঈঠালন চুরা াতা ত। 

কখালন ধালনয খড় নদলে যান্না চাালতা ভা। ফানড় ভাভা খারা নানী পুপুলদয ককিঈ এলর চুরাে নলঠ ফল 

যালজযয ফ গল্প ত।  

 

বাফী যান্না কল কলয ঘলয কগলরন। দীপ্ত বািআো ফরলরন, ােম ো কতায কালছ িঅলজা িঅলছ? িঅনভ িঅভায 

গালেয ােম োয নদলক তাকারাভ। কবলফনছরাভ দীপ্ত বািআো নচনলত াযলফ না। িঅকা নীর ফলণময এিআ ােম । 

িঅজ ফহুফছয লয িঅনভ লযনছ। 

 

৪০ 



দযজাে কযাঘালতয ব্দ কিআ ালথ কভলেনর কে কবল এলরা, কছাড বািআ , কফান কফরা িঅয কত ঘুভালফ। 

লঢা।  

  

িঅনভ ঠিক ঠায কযলত াযরাভ না, কক িঅভালক ডাকলছ। ভা পুপুয গরা কতা এযকভ না। কল যালতয নদলক 

কফাধে ঘুনভলে কগনছরাভ। দুলচাখ ঘুলভ ফুলজ িঅলছ। ঘুভ জড়ালনা স্বলযিআ নজলে কযরাভ , কক ?  

 

া কথলক নখরনখনরলে ানয ব্দ কবল এলরা।  "কফ ভানুল কতা তুনভ! গত যালত ালথ কলয িঅনলর 

িঅয এখন নচনলতিআ াযলছা না।  "  

 

িঅনভ এখলনা নকছু ফুলঝ িঈঠলত ানয নািআ। ফহুকালরয িলবযলফত যীলভয খালেয নদলক তাকারাভ। 

যনলভয খাে ককাথাে? খালেয ফদলর কখালন একো কেনফর। কেনফলরয িঈয একযা ফিআ ত্র ঝাাঁ  কভলয 

যাখা। এফায ফ ঝাা নযষ্কায লে এলরা। ানরক খারী, ুেযফন ফ স্বপ্ন লে নপলয এলনছলরা গত 

যালত। ফহু ফহুকার লয।  

 

িঅনভ ধযভড় কলয িঈলঠ ফরাভ। কচাখ কচরালত কচরালত দযজা খুলর নদরাভ। দযজায াল দাাঁ নড়লে িঅলছ 

কনা বানফ। ালত চালেয কা। ান ভুলখ ফরলরন, টিকটিনকয কছাে বািআটি কদনখ ঘুলভ কভ মাে না। চা কতা 

ঠান্ডা লে কগলরা। কদখলতা খাো মাে নকনা?  

 

িঅনভ াত ফানড়লে চালেয কা ননলে চুভুক নদরাভ। ফহুনদন য ঘুভ কথলক িঈলঠ এবালফ কফড টি খাো ে 

না। একানক জীফলন ফ ননলজলকিআ কযলত ে। ঘুভ কথলক িঈলঠ চা ফানালত ফানালত িঅয কফড টি খাোয ভুড 

থালক না।  

চা বালরা লেলছ। পার্স্ম  ক্লা চা।  



 

- নচনন ঠিক িঅলছ।  নতন চাভচ নচনন।  

- নজ।  নতন চাভচ নচনন খািআ এো নকবালফ জানলরন ?  

- গতকারলকিআ রক্ষয কলযনছ । নচনন কফী খা। এত নভনষ্ট খাো বালরা না যলক্ত ুগায কফলড় মালফ।  

 

িঅনভ ান নদরাভ। একানক এিআ জীফন শুধু িথমীন বালফ কেলন কনো। তালত নচনন ফাড়লরিআ ফা নক িঅয 

কভলরিআ নক ! ভজা কলয ফররাভ, কফী নচনন খািআ মালত ফযফায নভনষ্ট ে। এভননলতিআ ফনু্ধযা ফািআ ফলর িঅনভ 

যগচো। ঠাৎ কলয কযলগ মািআ।  

 

ঘলয ছড়ালনা নছোলনা ফিআলেয নদলক তানকলে কনা বানফ ফরলরন, ঘলযয এিআ ার ককন ? া কখা ফাা 

ফাাঁ লধ নািআ কতা িআ ফিআলেয দিলর ? জরনদ নফলে কলযা। ফিঈভা এল ফ জঞ্জার দুয কলয নদক।  

 

িঅফায নফলেয কথা। এিআ নফললে িঈত্তয নদলত নদলত িঅনভ ক্লাে। নকন্তু িঅজ িঅয িঈত্তয কদো রাগলরা না। 

িক্ষয তায কছাে া কপলর কদ াঁলড় এলরা।  

 

- চাচু্চ ককালর না। ককালর িঈঠলফা।  

ককালর ননলে তায তুরতুলর গালর েুক কলয একো চুভু কখলে ফররাভ, নক ফযাার্। এলতা কালর িঅভায 

কছাে িঅবু্ব এত নপেপাে ককন?  

- চাচু্চ, িআিঈ পযগে? িঅজ ভননমিং এ না িঅভযা ড ফািংরায কযানোর কদখলত মালফা।  

- যনয িঅিংলকর। একদভ ভলন নছলরা না। িঅনভ াাঁ চ নভননলেিআ গুনছলে নননে।  

 



বাফীয নদলক তানকলে ফররাভ, িঅো বাফী এত জােগা থাকলত কাাঁ নাযগাাঁ লে ককন। কখালন কতা কদখায ভত 

নকছু কনিআ।  

 

- িঅলর কতাভায বািআো ফভে িক্ষলযয কালছ কদলয গল্প কলয। প্রাচীন ফািংরায গল্প এত কলযলছ কম 

কছলরয ধাযণা কানাযগাাঁ  িলনক ুেয একো জােগা। তালক কদল িঅায িঅলগ নজলে কলযনছরাভ , 

কদল নগলে প্রথভ ককান জােগা কদখলত মালফ। ক কানাযগাাঁ ে মালফ ফরলরা। িঅভযা যাজী লে কগরাভ। 

মনদ িঅলযা িলনক োন িঅলছ।  

 

- লক বাফী িঅনভ াাঁ চ নভননলেিআ কযনড লে িঅনছ। কলল কদলখা তুনভ করে কনযলে কদলফ। 

 

- কভলেলদয ম্পলকম  বারিআ িনবেতা িঅলছ কদখনছ। 

 

 


