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প্রকার্কয কথাঃ 

 

 

লরখর্কয ার্থ অভায টযচর্য য, তায রৃ-একটি লরখা অভায ড়া । ড়র্ত ড়র্ত 
কখন লম তায লভাটনী লরখনীয জারৃর্ত ফাধঁা র্ড় লগটছ, তা ফুঝর্ত াটযটন। তার্ক 
একখানা গর্েয ফআর্য জন্য াণ্ডুটরট জভা টদর্ত ফটর, লফ টকছুটদন য তা ার্ত াআ। 
ার্ন্ফ টপকান, র্স্টানে  ন্যান্য গেগুর্রায, টফলর্য বফটচর্যে ভুগ্ধ আ। 
  
প্রটতটি গর্েয রৄরুর্তআ াঠকর্ক গর্ে অির্ক লপরায এক দ্ভুত ক্ষভতা অর্ছ লরখাগুর্রায 
ভর্ধে। একফায ড়া রৄরু কযর্র, াঠক টনর্জয তাটগর্দআ লর্ি চর্রন গর্েয টরর্ত 
গটরর্ত। লরখক রৄধু থ লদটখর্ গন্তর্ফে টনর্ চর্রন। এয ভর্ধে কখন লম ুর্যা গর্েয 
ছটফিুকু াঠর্কয ভর্ন অঁকা র্ মা, াঠক তা লিয ান না! াফরীর ঈস্থানা 
জর্ফাধে র্েয গাঁথুটনর্ত এতিা ভজফুত আভাযত গঠর্নয লকৌর টতেআ াধাযণ। গবীয 
জীফনর্ফার্ধয জস্ম জটিরতায ছটফ, লরখক যর কর্য এঁর্কর্ছন ূফে দক্ষতা। এ লমন 
র্ি অঁকা ছটফর্ত টেীয রদর্য জফানফন্দী। লআ ফার্নয ফাকেগুর্রা ভর্নয গীর্ন 
লকাথা লমন ফাযফায প্রটতধ্বটন লতার্র। 
 
লরখক কতিা প্রটতবাফান লিা াঠকআ যা লদর্ফন। অটভ রৄধু এিুকু অা কযর্ত াটয, 
“এক” ফআটি ফায বার্রারাগায াাাট রদ ছঁুর্ মার্ফ।  
 
--- প্রকাক  
 

 

 

 

 

 

 

 



UralPonkhi.com EXCLUSIVE 

6 www.uralponkhi.com  

 

লরখর্কয কথাঃ 

 

র্নক প্রটতকূরতা াটড় টদর্ ফর্র্ল এআ ফআটি াঠর্কয ার্ত ঈঠর্ত মার্ে। এয জন্য ভান অল্লাহ য 
দযফার্য ন্তর্যয ন্তঃস্থর লথর্ক রৄকটযা জ্ঞান কযটছ। লকননা, লকফরভায টতটনআ জার্নন, কতখাটন অর্ফগ 
ভাখার্না অর্ছ ফআটিয াতা াতা!  
লআ লছাট্টর্ফরা মখন প্রথভ ছন্দ টভটরর্ ছড়া টরখর্ত রৄরু কর্যটছরাভ, তখন লথর্কআ রদর্য গবীর্য 
জন্ধার্না একিা ধযা টবরাল, ভর্ ভর্ অনভনা অভায অটভর্ক চভর্ক টদত! একিা স্বপ্ন, টনর্জয 
একখানা ফআ এয, তর্ফ তা গর্েয ন, কটফতায! লমটদন প্রথভ অভায লরখা কটফতা একিা জাতী 
ভোগাটজর্ন ছাা , লটদর্নয নুবূটত অটভ কখর্নাআ ফুক লথর্ক তুর্র এর্ন করর্ভয কাটরর্ত লপািার্ত 
াযফনা!  
তাযয একভ লপ্রর্ভ টয গর্েয। ভর্ন , কটফতা মতখাটন কটফয টনজস্ব ম্পটি, গে টঠক ততখাটন 
াঠর্কয ম্পটি! একজন াঠক টত র্জ ঢুর্ক লমর্ত ার্য গর্েয টবতর্য, অয খুর্জ টনর্ত ার্য টচকন 
থফা লভািা দার্গয আটিতগুর্রা। তাআ টনর্জয টবতর্যয তাড়নাগুর্রা তরু্র অনর্ত থাটক কাগর্জয ঈয, 
গর্েয টবতয টদর্। 
অধুটনক গেকাযযা লছািগে টনর্ নানান গর্ফলণা কযর্ছন। গর্েয ার্থ র্ে প্রফর্ন্নয টপঈন, টপঈন 
র্ে কটফতায। অর্ে অর্ে কার্র কার্র টযফটতেত র্ে লছািগর্েয টচযর্চনা ুযর্না আভাযতখানা! এ 
টযফতেন টত স্বাবাটফক এফং ফশ্য কাভে একিা ফোায। তর্ফ অটভ লম ভর্ত টফশ্বাী, তা র, লছািগর্ে 
অয মা আ থাকুক না লকন, ফশ্যআ একিা গে থাকর্ত র্ফ! এফং ড়া লর্ল াঠক লমন র্জআ ফুঝর্ত 
ার্য, এতক্ষন টক ড়া র। রৃর্ফোধে েচন কর্য ভার্রাচকর্দয কার্ছ নটন্দত র্র, াঠর্কয কার্ছ 
টনটন্দত ফায ঝুটঁকিা লথর্কআ মা!  
অভায এআ ফআর্ ফধযর্নয রুটচয াঠর্কয ঈর্মাগী গে যর্র্ছ। ন্যান্য গর্েয াাাট ার্ন্ফ 
টপকান, এভনটক র্স্টানে গে অর্ছ! তর্ফ অর্গআ ফর্র টদটেনা লকানিা টক ধযর্নয গে! অটভ চাআ 
একজন াঠক রৄরু লথর্ক লল মেন্ত ফগুর্রা গে ড়ুক, আনাল্লা বার রাগর্ফ। অয মটদ ফগুর্রা বার 
না আ রার্গ, কথা টদটে, ন্তত কর্কিা গে অনায ভর্ন দাগ কাির্ফআ। 
অভায জন্য লদাা কযর্ফন। লমখার্নআ থাকুন, অনায ার্য ভানুলটির্ক বার যাখুন, অয টনর্জ বার 
থাকুন, র্নক র্নক বার!   

 

 

- লতৌটপয াান ঈয যাটকফ 
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ফশ্যআ ফাফা ভা লক। 
াভান্য এআ অভায প্রটত তার্দয াভান্য বার্রাফাা অটভ অকণ্ঠ টনভটিত। 
তর এ বার্রাফাায লকান কূর টকনাযা লনআ...... 
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চাঁনকার 
--লতৌটপয াান ঈয যাটকফ  

                       যতনুর্যয লরাকজর্নয লচার্খভুর্খ এক দ্ভুত প্রাণচাঞ্চরে। ফেযআ একিা ঈৎফ ঈৎফ 
বাফ। ঘর্য ফাআর্য, চার্য লদাকার্ন লদাকার্ন ফায ভুর্খ ভুর্খ লকফর একআ অর্রাচনা। নতুন অোনায লখার্জ 
লফটযর্র্ছন যসুরুর্যয ীয রজুয। যসুরুর্যয অর্ার্য লম লকান গ্রার্ভআ টতটন তায নতুন অোনা 
গাড়র্ফন! যতনরু্যয লরাকজর্নয টত ঈৎার্য কাযন, কার কার্রআ যতনরু্যয ীভানা া যাখর্ফন 
রজুর্য লকফরা। যসুরুয লথর্ক দরফর্র মাযা কযায য, লটযর্ এর্র্ছন ভদনুয অয করাভুড়া গ্রাভ। 
লকাথা এখন অোনা গার্ড়ন টন। তাআ যতনযুফাী অা ফুক লফঁর্ধর্ছ, লক জার্ন রজুয র্তা তার্দয 
গ্রার্ভআ টচযস্থাী র্ফন। গ্রার্ভয ঘর্য ঘর্য এ টনর্ প্রাথেনায লল লনআ! রজুর্য লকফরায লমন ভন গর্র, লখাদায 
কার্ছ রৃাত তুর্র পটযাদ জানা যতনরু্যয লরাকজন! 

                      অর্ার্ রৃ-দ গ্রার্ভ এভন কার্ভর ীয অয লনআ। বীলণ গযভ রজুর্যয দযগা। 
যতনরু্যয প্রা ফ ভানুলআ লকান না লকান দযকার্য ীয রজুর্যয দযগা লগর্ছ। কার্যা ঈর্েশ্য যূণ , 
কার্যায না। মার্দয না, ীর্যয াগর্যদযা তার্দয লফাঝা, টঠকভত টনভ ভানা টন ফর্রআ তাযা 
টফপর! তাযা একফার্কে লভর্ন লন, টনশ্চআ লকাথা বুর কর্যর্ছ তাযা, না ীয রজুর্যয লদাা লতা 
টফপর ফায প্রশ্নআ অর্না! লআ টফখোত ীয রজুয লম গ্রার্ভ অোনা গাড়র্ফন, ল গ্রার্ভয ম্মান একরার্প 
অভার্ন টগর্ লঠকর্ফ না? তাআর্তা গ্রার্ভয ফায অা, এফায টনশ্চআ লখাদা তার্দয টদর্ক ভুখ তুর্র 
তাকার্ফন!  

       যটদন কার্র ীয রজুয তায একদর াগর্যদ যতনুর্য া যাখর্রন। গ্রার্ভ ঢকুর্তআ রজুর্যয 
ার্ টগর্ লবর্ি ড়র মত লছর্র-ফুর্ড়ায দর। কদভফুট কযায জন্য যীটতভত মুদ্ধ ফাধঁায ঈক্রভ। রজুর্যয 
জন্য ারটকয ফেফস্থা কযা র। রজুয ফশ্য ারটকর্ত চযর্রন না, ার্ লর্িআ লগািা গ্রাভ ঘুর্য লফড়ার্ত 
রাগর্রন। রজুর্যয ার্থ ার্থ ঘুযর্ত রাগর যতনরু্যয ুরুল লরার্কযা। ফাটড়য লফড়ায পাঁকর্পাকয টদর্ 
লভর্যা ঈঁটকঝুটঁক টদর্ত রাগর, মটদ রজুযর্ক একিা নজয লদখা মা! 

                      ফড় ুকুযিা লটযর্ এর্ একিা তারগার্ছয টনর্চ দাঁড়ার্রন রজুয। রজুর্যয ার্থ 
গ্রযভান জনতায ঢর থভর্ক দাড়ঁার্রা। ফায ভর্ন প্রশ্ন, টক র? তর্ফ টকছুক্ষর্নয ভর্ধেআ জফাফ াা 
লগর। াগর্যদযা টপটপ কর্য জানার, রজুয এখনআ জাটনর্ লদর্ফন, কায ফাটড়র্ত রৃরু্য টফশ্রাভ লনর্ফন 
টতটন। র্ক্ষাকৃত েরযা একিু নর্ড়চর্ড় দাড়ঁার, ফায ভর্নআ অা, তায নাভআ র্তা লনর্ফন রজুয। 
টকন্তু তার্দয জানা লনআ, রজুর্যয অযাভ অর্র্য লরাব ংক্রান্ত লকান প্রশ্ন জনভর্ন র্ঠ, এভন লকান কাজ 
রজুয কখন কর্যন না!  

টকছুক্ষন লচাখ ফন্ন কর্য যআর্রন রজুয। গ্রার্ভয লরাক লমন টনঃশ্বা লপরর্ত বুর্র লগর্ছ, ফেযআ একিা টন 
তন টনযফতা। ধীর্য ধীর্য লচাখ খুরর্রন রজুর্য লকফরা। াত তরু্র দূর্যয একিা কাচঁা ফাটড় লদখার্রন। 
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টফস্ভূচক স্ফুি ে লবর্ এর জভার্র্তয ভধেখান লথর্ক! জনতায ভৃরৃ গুঞ্জর্ন জানা লগর, িা যটভজ 
টভায ফাটড়। টবড় লঠর্র াভর্ন এটগর্ এর তফাক যটভজ টভা। রজুযর্ক অয একফায কদভফুট কযর। 
তায ভাথা াত লযর্খ লদাা কর্য টদর্রন ীয রজুয। গ্রার্ভয প্রটতটি লরাক তখন যটভজ টভায বাগে লদর্খ 
ইলোয অগুর্ন জ্বর্র ুড়র্ছ! এত নাভীদাভী ভানুলগুর্রার্ক টছর্ন লপর্র লল মেন্ত ফাটজভাত কযর টকনা 
রৃায চাটল যটভজ টভা! ভন বাগে কজর্নয ? 

 

                   যটভজ টভায ফাটড়র্ত রৃখানা কাঁচা ভাটিয ঘয। ঈর্য ছর্নয ছাঈটন। ফাটড়য াভর্ন াভান্য 
একিু ঈচু জটভ। এর্ত লভৌসুটভ ফটজ পরা যটভজ টভা। টনর্জয ফরর্ত এতিুকুআ তায ম্বর। পর চার্লয 
টনর্জয জটভ লনআ, তাআ ফগো চাল কর্য লচৌধুযীর্দয জটভ। পর ঈঠর্রআ তায র্ধেক টদর্ টদর্ত  জটভয 
ভাটরকর্ক। ফাটকিুকু টদর্ অধর্িা লখর্ লকানযকর্ভ টতনজর্নয ংায চর্র যটভজ টভায। এর্কফার্য 
তদটযদ্র ফরর্ত মা লফাঝা, লকানক্রর্ভআ তায ফোটতক্রভ ন যটভজ টভা। অয তায ফাটড়র্তআ টকনা অজ 
রৃরু্যয অায কযর্ফন যসুরুর্যয ীয রজুয! যটভজ টভার্ক ইলো না কর্য ঈা টক? 

 

                      দরফর্র যটভজ টভায ফাটড়র্ত অশ্র টনর্রন ীয রজুয। ফাটয ঘর্যয ফাযান্দা চািাআ 
টফটছর্ ফায ফায ফোফস্থা কযা র। ফাআর্ক লরফুয যফত টদর্ লগর যটভজ টভায লভর্। অয যটভজ 
টভা ফোে র্ ড়র রৃরু্যয খাফার্যয অর্াজর্ন। এতগুর্রা ভানুর্লয অার্যয ফর্ন্দাফে কযার্তা অয 
চাটট্টখাটন কথা ন! গটযফ ফর্র অোর্নয ত্রুটি কযর্ফনা যটভজ টভা, াধেভত কযর্ফ। 

  

                     এয ভর্ধে রজুর্যয এক াগর্যদ অড়ার্র লডর্ক টনর্ লগর তার্ক। টনচুস্বর্য ফরর, “রজুয 
টকন্তু টচকন চার ছাড়া বাত খান না। টফলিা লখার যাআখ কআরাভ।” 

াভান্য টচটন্তত র যটভজ টভা। ঘর্য টনর্জর্দয খাায জন্য লম চার অর্ছ, তা লফ লভািা। গটযফ ভানুর্লয 
টক টচকন চার খাা ভানা? তাআ টচকন চার্রয ফর্ন্দাফে নাআ। মা লাক, টচকন চার্রয ফোফস্থা ফশ্যআ 
কযা মার্ফ, লতভন কটঠন টকছ না। টনর্জর্দয খাায জন্য যাখা টতন ফো চার্রয এক ফো তখনআ ফাজার্য 
াটঠর্ টদর যটভজ টভা। এগুর্রা টফটক্র কর্য দাটভ টচকন চার অনা র্ফ রজুর্যয জন্য। রজুর্যয টচকন চার 
লখর্ বো, তার্ক ফশ্যআ টচকন চার লদা র্ফ। গটযফ ফর্র রজুযর্ক খাায কষ্ট টদর্ফ নাটক? 

 

                     ঘর্য টতনিা লডটক ভুযটগ টছর। ফগুর্রাআ টনটভত টডভ টদত। লআ টডর্ভ কখন কখন 
তার্দয রৃ-এক লফরায ারুন র্ লমত। ভুযটগগুর্রা জফাআ কযা র। জফাআ কযায ভ স্যী কুরসুভ াভান্য 
অটি কর্যটছর, একিা ন্তত থাকুক... 

ভুযটগয একিা টডভ না থাকর্র, লকান এক লফরা র্তা রৄধু নুন টদর্আ বাত লখর্ত র্ফ র্দয!  
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তীব্র ধভক রাগার যটভজ টভা। ভায রৃর্িা ভুযটগ টদর্ এতগুর্রা লরার্কয টক র্ফ রৄটন? এর্কআ ফর্র 
ভটরার্দয অর্ের! অয রজুয টক তায ফাটড়র্ত প্রটতটদন অর্ফন? লফঁর্চ থাকর্র ভুযটগ র্তা অফায লকনা 
মার্ফ, টকন্তু এভন সুর্মাগ অয াা মার্ফ না!  

 

                       ভুযটগ, ভুযটগয টডভ অয লক্ষর্তয ফটজয ফোফস্থা ম্পন্প র। টকছুিা টনটশ্চন্ত লফাধ কযর্ছ 
যটভজ টভা। কারঁ্ধয গাভছা ভুখ ভুছর্ত ভুছর্ত রজুর্যয কার্ছ টগর্ ফর। লখার্ন তখন ফরর্রাক টগজটগজ 
কযর্ছ। রজুযর্ক লদর্খ টকছুর্তআ লমন ভন বযর্ছ না তার্দয! ফায ফায টপর্য টপর্য তাকার্ে। ভন টফয 
লচাযা অজকার অয লকাথা লদখা মা? লদখর্রআ লকভন লমন শ্রদ্ধা চর্র অর্ ভর্নয গবীয লথর্ক।  

এক াগর্যদ ঈর্ঠ এর্রা যটভজ টভায কার্ছ। কার্নয কার্ছ ভুখ এর্ন টপটপটর্ ফরর, “রজুয অজ রৃরু্য 
খাীয লগাত টদর্ খানা খাায আো লালণ কর্যর্ছন। লতাভায টক খাী অর্ছ নাটক?” 

বীলণ চভর্ক ঠর যটভজ টভা। তায খাী লনআ, তর্ফ একিা ভাটদ ছাগর অর্ছ। আর্তা ফাটড়য াভর্নআ 
চযর্ছ িা, এখান লথর্কআ স্পষ্ট লদখা মা। টকন্তু এিা তায লভর্ অর্ভনায ফড্ড র্খয টজটন। লযাজ কার 
টফকার চযর্ত টদর্ অর্ টনজ ার্ত। র্নকটদন একিা ছাগর ছানায জন্য ফাফায কার্ছ অফদায ধর্যটছর 
অর্ভনা। ফর্র্ল ফর কষ্ট কর্য িাকা জটভর্ অর্ভনার্ক ছাগরিা টকর্ন টদর্টছর যটভজ টভা। ছাগর্রয 
ফাচ্চািার্ক লর্ টক লম খুট র্টছর অর্ভনা, লআ দৃশ্য লবারায ভত না! ফরর্ত লগর্র ছাগরিার্ক অর্ভনাআ 
ফড় কর্যর্ছ, াযািা টদনআ কার্ি তায এিার্ক টনর্। এফ বাফর্ত বাফর্ত অনভনা র্ মা যটভজ টভা।  

টভনটভন কর্য ফর্র, “খাী লতা নাআ বাআ। লছাি একিা ভাটদ ছাগর অর্ছ। রজুয টক স্যী ছাগর্রয লগাত 
খান?” 

াগর্যর্দয লচার্খ ভুর্খ খুটয ছিা লদখা লদ, টবতর্যয অনন্দ চাা থার্ক না!  

ভুর্খ ফর্র, “ারার রৄয ভর্ধে রজুয স্যী-রুুল ফাছটফচায কর্যন না। ফআ অল্লাহ  ার্কয ৃটষ্ট। তুটভ জরটদ 
ফোফস্থা কয।” 

 

                    টকছুিা টফভলে র্আ টবতয ফাটড়র্ত লগর যটভজ টভা। ছাগরিা াযার্র অর্ভনা কতিা অঘাত 
ার্ফ, তা ফুঝর্ত কষ্ট না তায। র্খয টজটন টকনা... 

টকন্তু লভর্য অদয-অহ্লাদ টকছুর্তআ রজুর্যয আোয লচর্ ফড় র্ত ার্য না! বাফর্ত বাফর্ত টদ্ধান্তিা টনর্আ 
লপরর যটভজ টভা। ফশ্যআ ছাগর জফাআ কযা র্ফ। রজুর্যয ছাগ-লগার্তয আো, টকছুর্তআ ণূে যাখা 
মার্ফ না! লখাদা চাআর্র অফায ছাগর লকনা মার্ফ, টকন্তু রজুর্যয লখদভর্তয এভন সুর্মাগ অয টভরর্ফ না! 

 

                   অর্ভনা অয কুরসুর্ভয তীব্র অটি র্ত্ত্ব ছাগর জফাআ র্ লগর। অর্ভনায ফুকপািা কান্পা 
অয ছাগর্রয টন্তভ অতেনাদ টভর্রটভর্ একাকায র্ লগর! ঈর্ঠার্ন ছার ছাড়ার্না ছাগর যাধঁর্ত ফর ভজু 
ফাফুটচে। এআ এরাকায লযা যাধুটন ল। গ্রার্ভয লম লকান নুষ্ঠার্ন ফোক চাটদা তায, লফজা কািটত! 
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রজুর্যয লখদভর্ত টফনা াআ লযর্ধ লদর্ফ অজ। রজুর্যয জন্য যান্পা, তায অফায ভজুটয টকর্য! রৄধু রজুয 
অয তায াগর্যদর্দয ার্থ ল  রৃরু্য এখার্নআ খার্ফ। 

                         ভাং যান্পায সুগর্ন্ন াযা ফাটড় লভৌ লভৌ কযর্ছ। াগর্যদযা নর্ড়চর্ড় ফর্র্ছ। রৄধ ুরজুয 
টনযফ, একভর্ন ধোন কর্য চর্রর্ছন, ার্ত ঘুযর্ছ তফীয ছড়া। 

গ্রার্ভয লরার্কযা ঠা ফর্ অর্ছ ফাযান্দায াভর্ন। অয রজুর্যয নানা কীটতেকাটনী রৄনর্ছ ভর্নার্মাগ টদর্। 
াগর্যদযা তে টভথো টভটর্ পুটরর্ পাঁটর্ এর্ককিা কাটনী ফণেনা কযর্ছ। তা রৄর্ন ভঝদার্যয বটির্ত 
ফায ফায ভাথা নাড়র্ছ ফাআ। ীয রজুর্যয ভত কার্ভর ীয, রৄধু দগ্রার্ভ লকন, াযা লদর্আ অয লনআ, এ 
টফশ্বা দৃঢ় লথর্ক দৃঢ়তয র্ে।  

 

একিু যয প্রফীর্ণযা র্ক্ষাকৃত নফীনর্দয টদর্ক তাকার্ে। বাফখানা এভন, টক? ফর্রটছরাভ না এভন 
ীয অয লনআ? এখন টফশ্বা র লতা? 

 

লচার্খয াভর্ন এভন প্রভান লদর্খ অয এত এত কাটনী রৄর্ন, টফশ্বা না র্ ঈা টক? তাআ কর্রযআ 
টফশ্বা । 

 

একিু য য ব লভার্না শ্রদ্ধা টনর্ তাকা ফাআ রজুর্যয টদর্ক। শ্মশ্রুভটণ্ডত ধোনভগ্ন লচাযা লদর্খ শ্রদ্ধা 
এক রার্প অয কর্কগুন লফর্ড় মা ফায! ভর্ন ভর্ন অা কর্য, রজুয লমন তার্দয গ্রার্ভআ লথর্ক মা। 
তার্র অগাভী এক ফছর্য লখাদায কার্ছ অয টকছু চাআর্ফ না লকঈ! 

 

      জানা মা, রৃরু্য খাায য রজুয তায টদ্ধান্ত জানার্ফন। রৄর্ন ফাআ অয একফায অল্লাহ  লক 
ডার্ক, যভত কয প্রবু! 

 

যান্পা লর্ল রজুয অয তায াগর্যদর্দয খাফায টযর্ফন কযা র। কুরসুভ লফগভ াড়ায এ ফাটড়  ফাটড় 
লথর্ক ফর ফান-ফাটি ধায কর্য এর্নর্ছ। না এতগুর্রা ভানুলর্ক খাার্নায ফান টক তার্দয অর্ছ নাটক 
যটভজ টভায ঘর্য?  

 

ফাযান্দা লাগরা টফটছর্ খাায অর্াজন কযা র্র্ছ। রজুর্যয াভর্ন টফছার্না র্র্ছ ভুন্ফী ফাটড় লথর্ক 
লচর্ অনা একিা রার যর্ঙয দেযখানা। একখানা তারাতায াতাখা টদর্ রজুযর্ক একনাগার্ড় ফাতা 
কর্য চর্রর্ছ যটভজ টভা। গ্রার্ভয রৃ-একজন ভাতব্বয লগার্ছয লরাক অর্ছ। রজুর্যয অোর্নয লমন 
লকান ত্রুটি না , ল ফোাযিা তদাযটক কযর্ছ যা!  
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ীয রজুয লম ছাগর্রয লগাত খুফ ছন্দ কর্যন, তা লফ লফাঝা লগর! তৃটি কার্য চায ফান বাত লখর্রন 
টতটন। মটদ াগর্যদযা ফর্রটছর, এক ফার্নয লফট বাত খান না রজুর্য লকফরা! বার্তয য খাটনকিা দআ 
টভটষ্ট খান রজুয। 

 

ফাআর্ক ফর্রন, খাায য টভষ্টান্প খাা ভানফী (ঃ) এয সুন্পাত। 

ফাআ ভস্বর্য ফর্র, সুফানাল্লা! 

 

                     দআ টভটষ্টয ফর্ন্দাফে কযর্ত লর্য খফু বার রাগর্ছ যটভজ টভায। কুরসুর্ভয জন্ধার্না িাকা 
টদর্ ার্য ফাটড়য নুরুর্ক টদর্ অনা র্র্ছ এগুর্রা। াকু ভযায লদাকার্নয টভটষ্ট, বার না র্ ঈা 
অর্ছ? এ ঞ্চর্রয লযা ভযা ল, অি রুুর্লয ঐটতহ্য! ভন স্বার্দয টজটন লখর্ রজুয তৃটি ার্ফন, 
এিাআ স্বাবাটফক। যটভজ টভায লচার্খভুর্খ ছটড়র্ র্ড় প্রাটন্তয ছাা, মাক রজুয ন্তুষ্ট র্র্ছন।  

 

খাায য ঘর্যয টবতয রৄর্ খাটনকিা টজটযর্ টনর্রন ীয রজুয। এয ভর্ধে গ্রার্ভয ফ লরাক এর্ জর্ড়া 
র্র্ছ ফাযান্দায ফাআর্য। ফায ভর্নআ লকৌতূর, রজুয টক থাকর্ফন তার্দয গ্রার্ভ? নাটক এখনআ অফায 
লফটযর্ ড়র্ফন নতুন অোনায লখার্জ? লকাথা র্ফ তায নতুন অোনা? 

াগর্যদযা নানা প্রর্শ্নয ঈিয টদর্ চর্রর্ছ। তর্ফ লকঈআ জার্ন না রজুর্যয ভর্নয খফয! 

একিু য রজুয এর্ ফাযান্দা ফর্তআ ফাআ টনযফ র্ লগর। লছর্র ফুর্ড়া কার্যায ভুর্খআ অয িু-েটি 
লনআ। রুদ্ধশ্বার্ ফাআ রজুর্যয টদ্ধান্ত লানায র্ক্ষা যর্র্ছ। 

 

র্নকক্ষণ লচাখ ফন্ন কর্য যআর্রন ীয রজুয। তাযয একভ লচাখ খুর্র ঈটস্থত ফায ঈয লচাখ 
ফুরার্রন, ভুর্খ পুর্ি ঈর্ঠর্ছ যস্ভ াট!  

তাযয একিু লথর্ভ লথর্ভ ফরর্রন, “লতাভার্দয গ্রাভ অভায ভর্ন ধর্যর্ছ। ফ অল্লাহ  ার্কয আো, টতটন 
দায াগয। টদ্ধান্ত টনর্টছ, এখার্নআ থাকর্ফা। এখার্নআ র্ফ অভায নতুন খানকা।” 

ঈটস্থত ফাআ একর্মার্গ রর্ল্লাড় কর্য ঈঠর। ভাযাফা, ভাযাফা ধ্বটনর্ত প্রকটম্পত র চাটযটদক। অনন্দ 
লমন টকছুর্তআ ফাধঁ ভানর্ছ না কার্যা! 

রজুয অফায াত তুরর্তআ ফাআ লথর্ভ লগর।  

“একিা জাগা ছন্দ কর্য লপর্রটছ। এখার্নআ র্ফ অভায নতুন খানকা।” ফর্র াত তরু্র ফাটড়য দূর্য 
যটভজ টভায লছাি ঈচু জটভিা লদখার্রন! 
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অয একফায ভাযাফা ভাযাফা ধ্বটনর্ত ভুখটযত র ুর্যা যতনযু গ্রাভ।  

 

রৄধু টফস্ভর্ টফভুঢ় র্ যআর যটভজ টভা! টনর্জয ফরর্ত রৄধু এিুকু জটভআ টছর তায। এর্ত পরার্না ফটজ 
টদর্আ বার্তয ার্থ ারুন জুিত তায টযফার্যয!  

 

টবর্ড়য ভধে লথর্ক লক লমন ফর্র ঠর, যটভজ টভায লদট ুযা চানঁকার! চানঁকার রআা অআর্ছ রৃটনা! 
রজুর্যয ভন টজততা রআর্ছ যটভজ টভা! 

 

রৄর্ন টফভুঢ়তা কার্ি যটভজ টভায। খুটর্ত পোরপোর কর্য তাটকর্ ার্ অয ার্তয ঈর্টাটঠ টদর্ 
চানঁকার্রয ঘাভ লভার্ছ যটভজ টভা! (লল)  
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ন্তধোন 
--লতৌটপয াান ঈয যাটকফ  

 

                        প্রথভ মখন প্রোফিা াান টদর, লফ ফাক র্টছর্রন জাটকয ার্ফ! এ টক 
ফরর্ছ ! এখন টক লফড়ার্নায ভ? অো না লভর্নআ টনর্রন লম, লফড়ার্নায জন্য লকান টনটদেষ্ট ভ 
লনআ। মখন তখন াা ফদর্রয জন্য কক্সফাজায মাা লমর্ত ার্য। টকংফা াাটড় ঝণো ক্লাটন্ত ধুর্ 
লপরায জন্য টর্রি থফা ফান্দযফান। টনর্দনর্ক্ষ তারুর্ণেয স্ভৃটত াতর্ড় টকছুিা া ধায কর্য ফাঘ 
লদখায জন্য সুন্দযফন মাা লমর্ত ার্য। তাআ ফর্র লকান এক জাড়াগারঁ্ টগর্ দ্ভুত লকান ক্ষভতায 
টধকাটয ভানুল লদখর্ত মাা? তা অফায টপ কাভাআ টদর্! অর্য ফাফা, টতটন লতা অয লকান টযকা 
টপর্ চাকটয কর্যন না লম, ঈদ্ভি লকান খফয রৄনর্র লব্রটকং টনঈর্জয ন্নার্ন লখার্ন ছুর্ি মার্ফন! টতটন 
চাকটয কর্যন যকার্যয গুরুত্বূণে এক ভন্ত্রনারর্। দিা টনতান্ত লছাি ন লম, মখন তখন টপ কাভাআ 
কযা মা। তাছাড়া লগািা লদিাআ লমখার্ন দ্ভুত, লখার্ন ঈদ্ভি টজটনর্য টক অয বাফ অর্ছ নাটক? 
কটদন যযআ লতা টযকা টকছু না টকছু ঈদ্ভি খফয অর্ছ, অয তাআ টনর্ লফ কর্কটদন তুভুর 
ভাতাভাটত র্ে। অর্ে অর্ে রজুগিা টথটতর্ ড়র্র, অফায অর্ছ নতুন টকছু। রজুর্গ ফাঙাটর, এআ 
টযচিা মার্ত টকছুর্তআ লরা না া, এজন্য াংফাটদকর্দয লচষ্টায ন্ত লনআ! াধাযন একিা খফযর্ক 
যঙ চটির্ াধাযন রূ টদর্ত তার্দয জুটড় লভরা বায! টযকায লতভন একিা খফযআ লম াার্নয এআ 
স্বাবাটফক প্রোর্ফয লনর্থেয কাযন, ল টফলর্ জাটকয ার্র্ফয লর ভায র্ন্দ টছর না! 

                      

                      তর্ফ র্য জানা লগর খফযিা াান টযকা লথর্ক াটন, লর্র্ছ তায দূযম্পর্কেয এক 
পপুায কাছ লথর্ক। টচটকৎা টনর্ত কর্কটদর্নয জন্য ঢাকা এর্র্ছন টতটন। গ্রার্ভয নানা যকভ গে কযর্ত 
কযর্ত ভনায গেিা কর্যটছর্রন াার্নয ার্থ। ফো, াানর্ক অয া লক! াঙযর্ক যর্েয ন্নান 
লদা র্র াঙয টক অয টস্থয থাকর্ত ার্য? ার্থ ার্থ ঈর্িজনা িগফটগর্ পুর্ি র্ঠর্ছ াান। পুপা 
র্তা স্বর্প্ন কেনা কর্যন টন লম, াান এতিা ঈর্িটজত র্ ড়র্ফ! মতফ ঈদ্ভি অয ফােফ 
খফযগুর্রার্ত তায ফাড়াফাটড় যকভ অকলের্ণয খফয লতা অয পুপায জানা লনআ। াার্নয এক টচন্তা, 
টযকাারাযা খফয াফায অর্গআ ভনার্ক লদখর্ত লমর্ত র্ফ। না ভনায প্রকৃত রূিা টকছুর্তআ াা 
মার্ফ না। একফায টফখোত র্ লগর্র ভানুর্লয ভর্ধে র্নক কৃটযভতা ঢুর্ক মা। কৃটযভ ভনার্ক লদর্খ তায 
ভন বযর্ফ না। তায চাআ অর ভনা, অয ফশ্যআ ভনায টনজস্ব টযর্ফর্।  

               পুপায কার্ছ লথর্ক থঘাি খুফ বার কর্য ফুর্ঝ টনর্র্ছ াান। তাযয াকড়া কর্যর্ছ জাটকয 
ার্ফর্ক। কাযন জার্ন, লদর্য তেন্ত গুরুত্বূণে একজন ফোটে া র্ত্ত্ব তার্দয লছাির্ফরায ফন্নুর্ত্ব 
কখন লকান পাির ধর্যটন। এখন যাোয ার্ িঙ লদাকার্ন অড্ডা টদর্ত টদর্ত চা খা যা। লদর্খ 



UralPonkhi.com EXCLUSIVE 

16 www.uralponkhi.com  

 

লফাঝায ঈা থার্ক না জাটকয ার্ফ একজন ঈচ্চদস্থ যকাটয কভেকতো অয াান একজন ফ্ল লরখক! 
মায লকান ফআ আ এখন মেন্ত টফটক্রয ংখো ১০০ ছাড়ার্ত ার্য টন! ফন্নুযা প্রাআ ফোি টফদ্রু কর্য এ টনর্। 

টিপ্পনী লকর্ি ফর্র, রুটিয অফায াআড র্কি! তা অফায লচআন টর্স্টভ!  

এতটকছুয য ফশ্য াার্নয লরখা লথর্ভ থার্ক না! তায ধাযনা, তায ফাফায লযর্খ মাা র্ঢর িাকা 
খযচ কযায জন্য এয লচর্ ঈমুে খাত কভআ অর্ছ! 

                       কখন এফং টকবার্ফ াান তায ম্মটত অদা কর্য লপর্রর্ছ, তা জাটকয ার্ফ টনর্জ 
জার্নন না! লবর্ফ ফাক র্রন, লকন যাজী র্রন টতটন? তার্ক জানার্না র, অজ যার্তআ যনা কযা র্ফ! 
রৄরুর্ত াভান্য অটি ফশ্য কর্যটছর্রন, এত তাড়াতাটড় টক লগাছগাছ কযা ম্ভফ? টকন্তু াার্নয কার্ছ 
লকান জয অটিআ টিকর না! ফর্র্ল টকছুিা তা র্আ লভর্ন টনর্ত র তার্ক। টক অয কযা মার্ফ, 
র্যর্ছন লভাঘর এয ার্ত, খানা লখর্ত র্ফ ার্থ! 

টপ লর্ল ফাা টগর্আ লকানভর্ত তটড়ঘটড় কর্য লগাছগাছ লর্য টনর্রন। তাযয স্যী কন্যায চকু্ষ 
ছানাফড়া কর্য টদর্ যাত নিা নাগাত লৌঁছর্রন াার্নয ফাা।  

                      মাযায টফার অর্াজন লদর্খ যীটতভত টবযটভ লখর্রন জাটকয ার্ফ। টফযাি টকন্তু 
লগাছার্না অর্াজন কর্যর্ছ াান, এর্েফার্য এরাট কাযফায! এত স্বে ভর্য ভর্ধে টকছুর্তআ এত 
অর্াজন কযা ম্ভফ ন। তার্র টক াান জানর্তা লম টতটন যাজী র্ফনআ?  

াানর্ক টজর্জ্ঞ কযার্ত ল ার্স্ জফাফ টদর, জানতাভ বফ টক! অটভ ফরফ অয তুআ ভানা কযটফ, তা টক 

কর্য !   

লমবার্ফআ ফরা লাক না লকন, কথািা ক্ষর্য ক্ষর্য টতে। তাআ টফন্দুভায প্রটতফাদ কযর্রন না জাটকয 
ার্ফ। লছাির্ফরা লথর্কআ ফড্ড বারফার্ন টতটন তায াগরার্ি এআ ফন্নুটির্ক। াার্নয লকান অফদার্য 
ভানা কযা ম্ভফ না তায র্ক্ষ, তা মত ঈদ্ভিআ লাক না লকন! 

                      যাত ১১ িা নাগাত যনা কযা র। রৃর্যয থ, তাআ মতিা ম্ভফ অযার্ভয ফোফস্থা কর্যর্ছ 
াান। তার্দয রৃজর্নয গাটড়আ লছাি া, ফড় একিা ভাআর্ক্রাফা বাড়া কর্যর্ছ। ভাআর্ক্রায টছর্নয 
টিগুর্রা টযর্ লপর্র লখার্ন লর্ত লদা র্র্ছ নযভ ভখভর্রয গাটরচা। ুর্যািা থ রৄর্ ফর্ গে 
কযর্ত কযর্ত মাা মার্ফ। ার্থ যর্র্ছ মোি চা-কটপ অয ারকা নাোয ফোফস্থা। অয ছর্ন্দয গান 
লানায ফোফস্থা লতা অর্ছআ। না! মতিা লবর্ফটছর্রন, ভ্রভণক্লাটন্ত র্তা ততিা র্ফনা। ভর্ন ভর্ন াার্নয 
প্রংা না কর্য াযর্রন না জাটকয ার্ফ।  

                       এর্কফার্য লবার্যয টদর্ক গন্তর্ফে এর্ লৌঁছর ভাআর্ক্রাফাটি। ভটজর্দ ভটজর্দ তখন 
ভুাটির্নযা সুরটরত কর্ণ্ঠ ডাকর্ছ ফাআর্ক, এ করোর্ণয টদর্ক। লআ ডার্ক াড়া টদর্রন াান  জাটকয 
ার্ফ। পজর্যয ারাতিুকু অদা কর্য টনর্রন। ভটজদ লথর্ক লফটযর্ স্মষ্টায ৃটষ্টয ায লৌন্দর্মে টফস্ভর্ 
ফাকরুদ্ধ র্ লগর্রন। ফরটদন  গ্রার্ভ অা  না। প্রকৃটতয এত রু র্য টভরর্ফ লকাথা? ফূ 
অকার্ ঈঁটক টদর্ে রার যর্ঙয ূমে, ছটড়র্ টদর্ে যটঙন অবা। লআ অর্রা ান্ত নদীয ঈয ক্লান্ত র্ 
এটরর্ ড়র্ছ। যভ ভভতা অোটদত কযর্ছ র্তজ-ফুজ ফৃক্ষযাটজর্ক। এ লমন ভর্তেেয লকান ং ন, 
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টঠক লমন স্বর্গেয এক িুকর্যা এর্ন ফটর্ টদর্র্ছ লকঈ এখার্ন। টতে মটদ এিা ৃটথফীয ংআ , স্বগে না 
জাটন কত সুন্দয কর্য ফাটনর্র্ছন টফধাতা! 

                       জাটকয ার্ফ লবর্ফটছর্রন কার কার াার্নয নতনু অকলেণ ভনা লক লদর্খ টনর্আ 
টপযটত থ ধযর্ফন। টকন্তু ফাের্ফ তা রনা। গ্রার্ভয লচাযভোন লকার্ের্ক লমন খফয লর্ লগর্ছ লম, টতটন 
এর্র্ছন! তাযয যীটতভত লজায কর্য, ফরর্ত লগর্র তুর্রআ এর্নর্ছন টনর্জয ফাটড়র্ত। নাোিা নাটক তায 
ফাটড়র্তআ াযর্ত র্ফ! মতআ ফর্রন লম তাযা গাটড়র্তআ নাো লর্য টনর্র্ছন, ততআ লচাযভোর্নয গার 
পরুর্ত থার্ক! তীর্ত লকান এক ভর্ লচাযভোন ার্ফর্ক তায দির্য লমর্ত র্টছর লকান একিা টফর্ল 
কার্জ। ল ভ জাটকয ার্ফ নাটক তার্ক র্নক র্মাটগতা কর্যটছর্রন। লচাযভোন ার্ফ লতা অয 
কৃতজ্ঞ নন! তাআ লআ ঈকাটয ভানুলটির্ক টফধাতা মখন টতটথ কর্য তাযআ গ্রার্ভ াঠার্রন, তখন তায 
লখদভত কর্য ঊর্ণয লফাঝা াভান্য ারকা কযায সুর্মাগ, লচাযভোন ার্ফআ ফা ছাড়র্ফন লকন?  

জাটকয ার্ফ টকন্তু টকছুআ ভর্ন কযর্ত াযর্রন না! না লচাযভোন ার্ফর্ক, না তার্ক কযা তায 
ঈকাযর্ক। প্রটতটদনআ তার্ক এভন াজার্যা কাজ কযর্ত , কজর্নয কথা ভর্ন যাখর্ফন? 

      নাোয যাজটক অর্াজন লদর্খ থভর্ক লগর্রন জাটকয ার্ফ, লদর্য ফ লচাযভোনআ টক এতিা 
ধনী? তার্র অয রৄধু রৄধু ভন্ত্রীর্দয লদাল লদা লকন! ভায একটি আঈটনর্নয ফযাে লথর্ক মটদ একজন 
লচাযভোন এতিা ম্পদ টনর্জয কর্য টনর্ত ার্যন, তার্র লগািা লদর্য ফযাে লথর্ক ভন্ত্রীযা িাকায াাড় 
াটতর্ লনর্ফন, এিাআ টক স্বাবাটফক না?  

তর্ফ একিু যআ বুরিা বাঙর তায! জানা লগর ফর্নদী টযফার্য জন্ধ লচাযভোন ার্র্ফয। তায ফা দাদাযা 
তায জন্য লমিুকু ম্পদ লযর্খ লগর্ছন, তা াত ুরুল লখর্ লল কযর্ত াযর্ফ না! কথা অর্ছ, এক 
রুুর্ল কর্য ধন, এক ুরুর্ল খা, অয এক ুরুল এর্ লদর্খ খাায টকছু নাআ! এআ কথা লচাযভোন 
ার্র্ফয টযফার্যয লক্ষর্য প্রর্মাজে ন!  

টতটন টনফোচন কর্যটছর্রন রৄধুভায জনগর্নয লফা কযায জন্য, ন্য লকান ঈর্েশ্য তায লনআ। এরাকায ফর 
স্কুর ভাদ্রাা তায কযা। কৃলকর্দয লঁর্চয সুটফধায জন্য টফার এক খার লকর্ির্ছন টতটন। খার লকর্ি াটন 
নার্ভয লানা এর্নটছর্রন টতটন, কুটভয ন! লআ াটন রুক্ষ জটভয ফুক টবটজর্ তা লথর্ক লানা লফয কর্য 
এর্নর্ছ। লচাযভোন ার্র্ফয দৃঢ় টফশ্বা, প্রাত লপ্রটর্ডন্ি টজাঈয যভান ার্ফ লফঁর্চ থাকর্র, এআ খার 
কািায জন্য টতটন ফশ্যআ স্বণেদক লর্ লমর্তন এতটদর্ন! 

              কথা কথা লচাযভোন ার্ফ, লভভানর্দয অগভর্নয কাযন জানর্ত াযর্রন। জানায য 
গর্ফে তায ফুর্কয ছাটত ন্তত একাত পুর্র লগর। তায এরাকায ভনা লম এতিা টফখোত র্ লগর্ছ, এিা তায 

জানা টছর না। জানার্রন, রৃরু্যয খাফায য যআ ভনায লখরা  লদখায অর্াজন কযর্ফন টতটন! রৃযু মেন্ত 

টতটথযা তায গ্রাভিা ঘুর্য লদখুক। 

              তায এআ কথায তীব্র প্রটতফাদ জানার্রন জাটকয ার্ফ। রৃুর্যয অর্গআ ভনায ার্থ লদখা কর্য 
টফদা টনর্ত চান টতটন। রৄধু রৄধু টনতান্ত টযটচত একজর্নয ফাটড়র্ত অয একর্ফরা খাফায লখর্ত বীলণ 
ংর্কাচ র্ে তায। এভটনর্তআ কার্রয নাোয জন্য ভনিা লকভন খঁুতখঁুত কযর্ছ, এয ঈয অফায রৃরু্যয 
খাফার্যয কথা লতা টতটন বাফর্তআ ার্যন না!  
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টকন্তু লকান কথার্তআ লকান কাজ রনা। লচাযভোন ার্ফ লরাকিা ফড্ড একগুঁর্! ভুখিার্ক াটড়য তরায 
ভত কর্য ফাযফায ভাথা লনর্ড় ফরর্ত রাগর্রন, রৃরু্য না লখর্ তার্দয ফাটড় লথর্ক অজ ফটধ লকান টতটথ 
টফদা টনর্ত ার্যটন। মটদ অজ এআ তফছর্যয ঐটতহ্য বাঙা , তার্র তায ফা-দাদার্দয ভান কযা 
! 

এর্ন কািে মুটেয য লতা অয লকান কথা চর্রনা! তাআ টনতান্ত তা র্আ তায কথা লভর্ন টনর্ত র 
জাটকয ার্ফর্ক। তর্ফ নুর্যাধ কযর্রন, অর্াজন লমন একদভ াদাভািা । রৄধু রৄধু বাযী অর্াজন 
কযায লকান াথেকতা লনআ। কাযন, টতটন ফা াান, রৃজর্নয লকঈআ লতভন লবাজনযটক নন। জফার্ফ 
লচাযভোন ার্ফ টকছু ফরর্রন না, রৄধু ভৃরৃ ার্রন। তায াটআ ফর্র টদর, এতক্ষন ফরা কথায লকানটিআ 
টতটন যাখর্ফন না! 

 

                         ুর্যািা কার গ্রাভিা ঘুর্য ঘুর্য লদখর লভভানযা। স্বীকায কযর্তআ , একটফন্দু 
ফাটড়র্ ফর্রটন লচাযভোন ার্ফ। লম লকান টফচার্যআ গ্রাভটির্ক অদে গ্রাভ ফরা লমর্ত ার্য। মটদ কখন 
টৃথফী লথর্ক তুর্র টনর্ এআ গ্রাভটির্ক ন্য লকান গ্রর্ ফটর্ লদা , তার্র তাযা টদটফে টনর্জর্দয 
চাটদা টনর্জযাআ লভিার্ত াযর্ফ! এতিুকু টনবেয কযর্ত র্ফ না ফাআর্যয াার্মেয ঈয। তার্দয ভর্নয 
গবীর্য অফার্যা একটি যুর্না তে লফর্জ ঠর, এর্দর্য প্রকৃত ঈন্পন কযর্ত র্র, প্রটতটি গ্রাভ ঈন্পন 
কযর্ত র্ফ ফায অর্গ। রৄধু নগযান কখর্নাআ বেতায ঈৎকর্লেয ভাকাটঠ র্ত ার্যনা! ফযঞ্চ 
টযকটেত নগযান একিু একিু কর্য ঝুটকয ভুর্খ লপরর্ছ অধুটনক বেতার্ক। লকান কাযর্ন এআ বেতা 
ধংপ্রাি র্র, নতুন বেতায সুচনা লম গ্রাভ লথর্কআ র্ফ, এ ফোার্য কার্যা লরভায র্ন্দ থাকা ঈটচত 
না। 

           রৃুয নাগাত ক্লান্ত র্ লচাযভোন ফাটড়র্ত টপর্য যীটতভত চভর্ক ঠর লভভানযা। লচাযভোন 
ার্ফ লম বার অর্াজন কযর্ফন, এ ফোার্য তার্দয কার্যাযআ র্ন্দ টছর না, তাআ ফর্র এতিা ফশ্যআ 
অা কর্যন টন লকঈ।  

ফাটড়য ঈর্ঠার্ন অে এক ছার ছাড়ার্না খাীয কাফাফ ফানার্না র্ে। দূর্য ফড় ফড় চুর্রা যান্পা র্ে গরু 
 ভুযটগয ভাং। তায ার্আ কর্কিা যাজারঁ্য ারক ছাড়ার্ে কর্কিা েফী লভর্। কাঠার 
গার্ছয ছাায টনর্চ লফর্তয লচার্য ফর্ ফর্ অর্ট বটির্ত ান টচফুর্েন এরাকায কর্কজন গণেভান্য 
লরাক! টতটথর্দয ম্মার্ন এর্দযর্ক দাাত টদর্র্ছন লচাযভোন ার্ফ। এযা অজ টতটথর্দয ার্থ 
একর্ি রৃরু্যয খাফায খার্ফন। 

এর্ক এর্ক ফায ার্থ াত লভরার্ত র লভভানর্দয। তাযয টনতান্ত টনো র্ত্ত্ব ফর্ত র অড্ডা 
লদফায জন্য। গ্রার্ভয টফটষ্ট ফেটেযা লদর্য যাজনীটত টনর্ গুরুগম্ভীয অর্রাচনা রৄরু কযর্রন! রর্য 
লভভানর্দয কার্ছ াটণ্ডতে জাটয কযর্ত, টনর্জর্দয জ্ঞার্নয বাণ্ডায ঈজায কর্য টদর্রন তাযা। াানর্ক 
ার্স্ তার্দয ার্থ তার লভরার্ত লদর্খ ভনিা এর্কফার্য টফটলর্ ঠর জাটকয ার্র্ফয। ফর কর্ষ্ট টনর্জয 
ভুর্খ একিা লভকী াট ধর্য লযর্খ অর্রাচনা রৄর্ন লগর্রন। লকানরূ ভন্তফে কযা লথর্ক টনর্জর্ক টফযত 
যাখর্রন, অর্রাচনায গটত এর্ত অয লফর্ড় মাফায ম্ভাফনা অর্ছ। মখন এর্কফার্য াঁটর্ ঈঠটছর্রন, 
টঠক তখনআ যাণকতোয রুর্ অটফবূেত র্রন স্বং লচাযভোন ার্ফ!  
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যান্পা লল র্র্ছ, তাআ ফাআর্ক ডাকর্ত এর্র্ছন টতটন। টনর্জযা চযভ টনরুৎাট া র্ত্ত্ব একদর 
টত ঈৎাট ভানুর্লয ার্থ যাজকী লবার্জ লমাগ টদর্ত র রর্য টতটথর্দয!  

 

                        খাায য এর টফখোত ভনা! টনতান্ত াধাযন লফবূলা। যর্ন একখানা ভরা রুটি, 
গার্ যঙচঙা একিা ািে। গরা একিা লবজা গাভছা জড়ার্না, একিু যযআ লআ গাভছা ভুখ ভুছর্ছ ল। 
ভনার্ক লভািাভুটি এযকভআ কেনা কর্যটছর্রন, তাআ একিু ফাক র্রন না জাটকয ার্ফ। টকন্তু াার্নয 
লচাযা তাায ছা স্পষ্ট। ল র্তা লবর্ফটছর, একদর গুণগ্রাী াযাক্ষন ভনার্ক টঘর্য যার্খ। ভনা 
লমখার্ন মা, তায ীর্ষ্তয দর ার্থ ার্থ মা! টকন্তু ফাের্ফ লযকভ টকছু লদখা না মাা, ল 
মাযযনাআ চযভ তা র্র্ছ। 

 

ভনায দ্ভুত গুর্নয কথা টফোটযত জানা লগর। গ্রার্ভয ুযর্না রারদীটঘর্ত ল ঘণ্টায য ঘণ্টা ডুর্ফ থাকর্ত 
ার্য! একটিফায শ্বা লনফায জন্য ঈর্য ঈর্ঠ অর্না! অর্ার্য গ্রার্ভয ফর াতারু ভনায ার্থ 
রারদীটঘর্ত দর্ভয লখরা লখর্রর্ছ, টকন্তু লকঈআ ভনায ধার্যকার্ছ লমর্ত ার্যটন। 

এফ ফৃিান্ত রৄর্ন চযভ টফযে র্রন জাটকয ার্ফ। একজন ভানুল লফটক্ষন াটনর্ত দভ যাখর্ত ার্য ফর্র, 
ঢাকা লথর্ক কাজকভে লপর্র তার্ক লদখায জন্য ছুর্ি অর্ত র্ফ?  

স্মষ্টা ফ ভানুলর্কআ অরাদা কর্য ফাটনর্র্ছন, লকঈ কার্যা ভত ন! ার্তয ছা, লঠার্িয ছা, লচার্খয 
লযটিনায ছা...... প্রটতিা ভানুর্লযআ অরাদা অরাদা। এর্ককজন এর্ককিা টফলর্ াযদেী র্ফ, এিাআ 
স্বাবাটফক। একজর্নয ভর্ধে লকান টফর্ল গুর্নয টফকা ঘির্তআ ার্য। এর্তআ ল াধাযন ভানফ লগাষ্ঠী 
লথর্ক খাটযজ র্ টতভানফ র্ মা না! তাআ মটদ ত, তার্র একজন টক্রর্কিাযর্ক একজন পিুফরার্যয 
ার্র্ক্ষ টতভানফ ফরা লমত, টকংফা পুিফরাযর্ক টক্রর্কিার্যয ার্র্ক্ষ! এবার্ফ বাফর্র টতটন টনর্জ 
র্তা ভনায ার্র্ক্ষ টতভানফ! কাযন, এভন র্নক কাজআ টতটন কযর্ত ার্যন, মা ভনা কেনা কযর্ত 
াযর্ফ না, মটদ কাজগুর্রা লম লকান টটক্ষত ভানুর্লয কার্ছ র্তা টনতান্তআ স্বাবাটফক কাজ!  

                       টকন্তু ভনায র্যয কথাগুর্রা জাটকয ার্র্ফয টফযটে কাটির্ লকৌতূর টপটযর্ অনর! 
ভনা দাটফ কযর্ছ তায লভার্ি লফট দভ যাখায ক্ষভতা লনআ। ল রারদীটঘর্ত রৃফ টদর্রআ একিা যাজপ্রাাদ 
লদখর্ত া! লআ প্রাার্দয দয দযজা টদর্ প্রর্ফ কযর্রআ একদভ ন্যযকভ একিা জগর্ত চর্র মা 
ল! াজায াজায যীয ফফা লখার্ন। তার্দয ার্থ ভনায র্নক কথা , র্নক অদয-মত্ন কর্য 
তাযা ভনার্ক! র্যক যকভ পর-পরাটদ লখর্ত লদ, মায একিায নাভ ভনায জানা লনআ! র্দয ার্থ লথর্ক 
মাফায নুর্যাধ কর্য যা ভনার্ক। টকন্তু ভনা কখন যাজী টন। ঈর্য তায টযটচত টৃথফী লছর্ড় ল লকন 
থাকর্ত মার্ফ র্চনা যীর্দয লদর্? টকছুক্ষন খার্ন লথর্ক ভনা মখন ঈর্য ঈর্ঠ অর্, ততক্ষর্ন ঈর্য 
র্নকিা ভ লকর্ি মা! গ্রার্ভয লরাক বার্ফ, ল ফুটঝ দভ ফন্ন কর্য এতক্ষন ডুর্ফআ টছর! লকঈ টফশ্বা 
কর্যনা ভনায কথা। কাযন ভনায ার্থ ডুফ টদর্ র্নর্কআ লআ যাজপ্রাাদ খুর্জর্ছ। টকন্তু লকঈ তায 
টিটকটিয ন্নান াটন! মটদ টতেআ এভন টকছু থাকর্তা, ন্যযা একটদন র্র লতা তায লদখা লত! টকন্তু 
কআ? ভনা ছাড়া অয লকঈ লতা লদখর না আ যাজপ্রাাদ! 
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                      জাটকয ার্ফ লচার্খ প্রশ্ন টনর্ তাকার্রন ঈটস্থত ভুরুব্বীর্দয টদর্ক। একজন ভাতব্বয 
লগার্ছয লরাক নর্ড়চর্ড় ফর্ ফরর্রন, “টত টফনী লারা স্ায! ভানুলজন লমন তায এআ দভ যাখায ক্ষভতা 
রআা টংা না কর্য, লয রাআগা এআ টভথো কাটনী ফানাআর্ছ। রারদীটঘর্ত মটদ লকান যাজপ্রাাদ থাকতআ, 
তায টকা অভযা দাটদ নাটনয কার্ছ টনশ্চআ রনতাভ। লতভন টকছুত অভযা লকঈ লকানটদন রটননাআ। রৄধু 
অভযা কোন, অভার্গা ভুরুব্বীযা লকঈ লার্ননাআ।” 

ভনা তা বটির্ত ভাথা নাড়র, ফোাযিা টবন টকনা ফুঝর্ত াযর্রন না জাটকয ার্ফ। ফশ্য ভনায 
কথা টফশ্বা কযায প্রশ্নআ অর্ না। লমখার্ন গ্রার্ভয টটক্ষত কুংস্কাযেন্প ভানুলআ ভনায কথা টফশ্বা কযর্ছ 
না, লখার্ন জাটকয ার্র্ফয টফশ্বা কযায লকান কাযণআ লনআ। টতটন বাফর্ছন এআ ঘিনায ফোখো টক? জ 
ফোখো, ভনা টভর্থে ফরর্ছ। টকন্তু মটদ ধর্য লনন, ভনা টভর্থে ফরর্ছ না, তার্র ফোখোিা টক? াটনর্ত ডুর্ফ 
থাকর্ত থাকর্ত ভটের্ে টক্সর্জন যফযা কর্ভ মাা টক ভনা ঈটাাটা লদখর্ছ? নাটক াটনয টনর্চয 
টতটযে চািা ল হ্য কযর্ত াযর্ছ না? 

 

:  ভনা, তুটভ টক লম লকান াটনর্ত ডুফ টদর্রআ প্রাাদিা লদখর্ত া? 

:  না স্ায। টফশ্বা কর্যন, রৄধু রারদীটঘর্তআ এআিা অর্ছ। 

:  চর তার্র দীটঘয ার্ড় মাআ। লদটখ লতাভায প্রাাদ লকাথা...... 

 

গ্রার্ভয এর্কফার্য দটক্ষন প্রার্ন্ত একিা জংরাভত জাগা রারদীটঘয ফস্থান। ফরকার অর্গ লকান এক 
জটভদায দীটঘিা কাটির্টছর্রন। একভ র্তা র্নক টফারআ টছর, টকন্তু এখন অয টকছুর্তআ এিার্ক 
দীটঘ ফরা মার্ফ না, ফড়র্জায কুুয ফরা লমর্ত ার্য। চাটযটদক টঘর্য লযর্খর্ছ ফোক লঝাঝাড়। এয ভার্ঝ 
খাটনকিা জাগা লঝার্য দখরভুে। লখার্নআ রারদীটঘয ানফাধঁার্না প্রাচীনকার্রয ঘাি। এখন ফশ্য 
জযাজীণে ফস্থা ঘািিায, প্রাচীনকার্রয লজৌরু লনআ অয। জাগা জাগা অেয খর্ র্ড়র্ছ, লফটযর্ 
র্ড়র্ছ টবতযকায কাঠার্ভা। কখন লম ুর্যািা লবর্ি র্ড় দীটঘর্ত লক জার্ন!  

দীটঘর্ত পরু্ি যর্র্ছ জস্ম রার ারা পুর। ম্ভফত রারদীটঘ নাভকযর্নয কাযন এআ পুরগুর্রাআ। ঘার্িয 
লৌন্দর্মে না র্র দীটঘয লৌন্দর্মে টঠকআ ভুগ্ধ র্রন জাটকয ার্ফ। অজকার রার ারা খুফ একিা লদখা 
মা না।  

মটদ জাটকয ার্ফ টকংফা াান, লকঈআ ভনার্ক াটনর্ত নাভর্ত ফর্রন টন, তফু এরাকায ভুরুব্বীর্দয 
টড়াটটড়র্ত াটনর্ত নাভর ভনা। ফরা ফাররে, এর্ক্ষর্য গ্রণী বটুভকা ারন কযর্রন লচাযভোন ার্ফ। 
র্যয টতটথযা ভনায লখরা না লদর্খ টপর্য মার্ফ? তা টক কর্য ! লদখুক বার কর্য, গ্রার্ভ প্রটতবায 
বাফ লনআ! 

ডুফ টদর ভনা। 
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দ টভটনি, টফ টভটনি কযর্ত কযর্ত প্রা একঘণ্টা র্ লগর! ভনা ঈর্ঠ এরনা াটন লথর্ক! টতটথযা 
টফস্ভর্ তফাক র্ লগর্রন! টকছুর্তআ লকান ভানুর্লয র্ক্ষ এতক্ষন দভ যাখা ম্ভফ ন! গ্রার্ভয লরার্কযা 
টফচটরত র্ লগর, অজ মেন্ত অধা ঘণ্টায লফট াটনর্ত থার্ক টন ভনা। টক র অজ তায? টঠক তখনআ 
ফাআর্ক চভর্ক টদর্ াটনর্ত ভাথা তুরর ভনা। জানার্রা, অজ যীযা টকছুর্তআ তার্ক অর্ত টদর্ত চাটের 
না! যীটতভত লজায কর্য অর্ত র্র্ছ তার্ক, তাআ এত লদটয! 

ফরা ফাররে, গ্রার্ভয লকঈআ তায কথা একটফন্দু টফশ্বা কযর না। এভনটক াার্নয ভুখবটিআ ফর্র টদর্ে তায 
ভর্নয বাফনা, ফোিা অে টভথুেক। তর্ফ াার্নয দৃটষ্টর্ত টকছুিা প্রংা অর্ছ, ফোিা টভথুেক র্র তায 
দভ যাখায ক্ষভতা অগ্রাহ্য কযায ঈা লনআ। রৄধু জাটকয ার্র্ফয ভুখ লদর্খ তায ভর্নয বাফনা টকছুআ 
লফাঝা লগরনা। বীলণ টচটন্তত টতটন, কার কুচঁকার্না, অনভর্ন ার্তয নখ কাভড়ার্েন!  

একভ টনযফতা লবর্ি ফরর্রন, “অো ভনা, তুটভ টক এখন অফায লমর্ত াযর্ফ খার্ন?” 

:  ারুভ। কোন? 

:  টকছু ছটফ তুর্র অনর্ফ খানকায। অভায লভাফাআর লপানিা ার্থ টনর্ মার্ফ। লপানিা াটন টনর্যাধক। 
তাআ াটন ঢুর্ক নষ্ট ফায ব লনআ। াযর্ফ লতা? 

:  লজ, ারুভ। কোভর্ন ছটফ লতার্র, টখাআা লদন। 

 

জাটকয ার্ফ টটখর্ টদর্রন। ভনা লভাফাআর টনর্ াটনর্ত লনর্ভ লগর। ফাআ চযভ ঈৎা টনর্ ভনায 
জন্য র্ক্ষা কযর্ত রাগর। অধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা কর্য ুর্যা রৃআ ঘণ্টা র্ লগর, ভনা টপযর না!  

অয থাকর্ত াযর্রন না জাটকয ার্ফ। ফাআর্ক ফাক কর্য টদর্ টনর্জআ াটনর্ত নাভর্রন। র্নকক্ষণ 
দীটঘর্ত এর্কয য এক ডুফ টদর্রন, টকন্তু টকছুআ লর্রন না! না ভনা, না ভনায যাজপ্রাাদ! খফয লর্ 
গ্রার্ভয একগাদা লজাান লছর্রর্র্র এর। ডুর্ফয য ডুফ টদর্ খুজর্ত রাগর। গ্রাভে লজর্রযা দীটঘর্ত জার 
লপল্ল। টকন্তু টকছুর্তআ টকছু র না, াা লগরনা ভনার্ক!  

জাটকয ার্ফ টনর্জয ক্ষভতা প্রর্াগ কর্য য লথর্ক লটরকপ্টার্য কর্য ডুফুটয অনার্রন। তাযা 
টফর্কর লথর্ক গবীয যাত ফটধ লগািা দীটঘ লতারাড় কর্য লপরর। লখাজ টভরর না ভনায! 

তাযয লথর্ক গ্রার্ভয লরাক অয লকানটদন ভনার্ক লদর্খটন। মটদ একিা রৃষ্ট লছর্র লকান এক বয 
রৃরু্য ভনার্ক রারদীটঘর্ত াতায কাির্ত লদর্খর্ছ ফর্র দাটফ কর্যটছর! তর্ফ তায কথা লকঈ টফশ্বা কর্যটন! 

কার্জয পাঁর্ক জাটকয ার্ফ প্রাআ বার্ফন, লকভন অর্ছ ভনা? (লল) 
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লাদায 
--লতৌটপয াান ঈয যাটকফ 

 

                 ঝুভ ফৃটষ্ট র্ে। এভন ফৃটষ্টয ভর্ধে লকাথা লমন একিা ভাদকতা অর্ছ। একিা লঘায লঘায বাফ 
চর্র অর্, ভন লমন লকাথা াটযর্ মা। র্নক লচষ্টা কর্য তায নাগার াা মা না। টক টচন্তা কযা 
, একিু য লিা ভর্ন থার্ক না। লমন ফৃটষ্টয জর ফ ধুর্ ভুর্ছ লপর্র। প্রকৃটত ফড়আ অজফ টজটন! 
ফটকছু ভানুলর্ক ভর্ন যাখর্ত লদ না। রৄধু মা ল চা, তা আ ভানুলর্ক ভর্ন যাখর্ত লদ। অয ভানুল বার্ফ, 
অটভ কি ফুটদ্ধভান! টক গবীয অভায স্ভটৃতটে!  
                 জানারায ার্ ফর্ অর্ছ টঠকআ। টকন্তু টক লদখর্ছ টনর্জ জার্ন না কারাভ! লদখর্ফ টক, 
কার্ছয স্কুর এয দারানিা লতা ঝাা রাগর্ছ। এআ ফৃটষ্ট কখন থাভর্ফ লক জার্ন। থচ তায অজ জরুযী 
কাজ অর্ছ। কাজিা অজ না কযর্রআ ন। এয ঈযআ টনবেয কযর্ছ য াভর্নয ছ ভার্য চরায খযচ। 

অো, ফড় কাজ কযায জন্য ফৃটষ্টয টদন টক রৄব? ভা থাকর্র টজর্জ্ঞ কযা লমত। টকন্তু লআ ঈা লনআ। ভা 
ভাযা লগর্ছ লছাির্ফরা। ১০ ফছয ফী কারাভ, ৎ ভার্য ংার্য থাকায লচর্ লদান্তটয াআ বার 
ভর্ন কর্যর্ছ। অয কখন টপর্য মাা  টন। লকভন অর্ছ ফাফা অয তায নতুন ংার্যয ফাআ? ভার্ঝ 
ভার্ঝ জানর্ত আর্ে কর্য। একফায টক টগর্ লদর্খ অর্ফ? মাা মা। লদখা মাক, র্তা এফার্যয ার্তয 
কাজিা লল কর্যআ মাায সুর্মাগ র্ফ। 
        জানারায া লথর্ক ঈঠর কারাভ। ার্তয িুকিাক কাজগুর্রা লর্য লনর্ফ। যাত ১০িা নাগাত লফয 
র্ত র্ফ র্ক। ভ লফট লনআ।  
        লফয ফায ভ ফটকছু টঠকঠাক অর্ছ টকনা, একফায লদর্খ টনর। গত টতন ফছয এআ লা অর্ছ 
, কখন লকান বুর টন। কখন টন ফর্র এফায র্ফনা, এভন লকান কথা লনআ। প্রথভফায ফরর্ত 
একিা ফোায অর্ছ। 

 

দযজা তারা অির্ক ছাতািা ভাথা টদর্ ািা রৄরু কযর্রা কারাভ। গন্তফে যাজা টভায চার্য 
লদাকান। ফৃটষ্টিা থার্ভটন। াভান্য একিু কর্ভর্ছ রৄধু। এত লভঘ লকার্ের্ক এর লক জার্ন! থচ কার 
অগুনঝযা লযাদ টছর! যুার্না ছাতািা ফৃটষ্টয লতভন টকছুআ লঠকার্ত াযর্ছ না। তফু ফাদরা টদর্ন ভাথা টকছু 
একিা টদর্ লফয র্ত , তাআ লদা। না এ টনর্ ভাথা ঘাভাত না কারাভ। কাযন মতআ টবজুক না লকন। 
য জ্বয র্ফনা টকছুর্তআ! ন্তত গত ১০ ফছর্য টন! জ্বয র্ক লকন এত এটড়র্ চর্র, এ প্রশ্ন ভার্ঝ ভার্ঝআ 
কারাভর্ক টফব্রত কর্য। ফায , য না লকন?  
                          যাজা টভা গার্ একিা চাদয ভুটড় টদর্ ফর্ অর্ছ। লদাকার্ন একজন খর্েয লনআ। 
থাকর্ফ টকবার্ফ! এভন ফাদরা ভাথা টনর্ টনতান্ত প্রর্াজন না যর্র লক লফয র্ফ এত যার্ত! তাছাড়া যাজা 
টভায লদাকানিা যতটরয একদভ লল ভাথা। টবতর্যয টদর্ক অয র্নক লদাকান অর্ছ। তাআ 
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প্রর্াজনী টজটনর্য জন্য তায লদাকার্ন না এর্র কার্যা প্রর্াজন অির্ক থাকর্ফ না। থচাযীযাআ যাজা 
টভায খর্েয। তফু এ লদাকান লখারা থাকর্ফ ভাঝযাত মেন্ত। গত র্নয ফছর্য এয ন্যথা টন! 
: চাচা বার অর্ছন? 
যাজা টভা ভুর্খ জফাফ লদ না। রৄধু ভাথা িা একিু নার্ড়। 
 

জ্ঞাত কাযর্ন যাজা টভা কারাভর্ক একিু ছন্দ কর্য না থচ কারাভ তার্ক খুফআ ছন্দ কর্য। 
তায ছর্ন্দয কাযণিা ফশ্য টবন্প। ফরফায যার্তয লফরা টগার্যর্িয িান র্ড়র্ছ কারার্ভয। অয গবীয 
যার্ত এআ লতষ্টা লভিার্নায ক্ষভতা একভায যাজা টভাযআ অর্ছ! ন্য কার্যা লদাকানআ এত যাত মেন্ত লখারা 
থার্ক না। কারাভ ফরফায লবর্ফর্ছ তার্ক ছন্দ কযায কাযণিা যাজা টভার্ক টজর্জ্ঞ কযর্ফ। টকন্তু টক এক 
ংর্কার্চ কখন টজর্জ্ঞ কযা র্ র্ঠ না। 

 

: চাচা এক কা চা লদন। 

 
  যাজা টভা রৄর্নর্ছ টকনা লফাঝা লগর না। লচাখ ফন্ন কর্য ফর্টছর, লতভটন ফর্ যআর। রৄধু টনঃশ্বার্য 
তার্র তার্র ফুকিা ঠা নাভা কযর্ছ। টকছুক্ষণ র্ক্ষা কর্য কারাভ মখন অফার্যা চার্য কথা ফরর্ত মার্ফ, 
টঠক তখনআ নর্ড় র্ঠ যাজা টভা। টফলণ্ণ ভুর্খ চা ফানার্ত রৄরু কর্য। চা ফানার্না লর্ল চার্য কার্য ার্থ 
একিা টগার্যি অয টদারাআিা এটগর্ লদ। জার্ন লম এখনআ টগার্যি চাআর্ফ কারাভ। এয জন্য 
অফার্যা অযার্ভয ফা লথর্ক ঈঠর্ত াযর্ফ না যাজা টভা। মা লদফায একফার্য টদর্ অযাভ কর্য চাদয ভুটড় 
টদর্ ফর্ফ। চার্য ার্থ টগার্যি খার্ফআ কারাভ। একফায তায লদাকার্ন টগার্যি টছর না, তখন টনরুা 
র্ টফটড় লখর্র্ছ কারাভ! তফু খাটর চা খা টন। 

: অটন অভার্ক ছন্দ কর্যন না লকন চাচা? 
: ছন্দ করুভ না কোন! কটয...। 
: না চাচা, অটন অভার্ক লদখর্রআ লকভন জাটন লফজায র্ মান। 

: অভায লচাযাআ এভন। ফ লখাদায ভটজে! ন চু কআযা চা খান। অভায কথা কআর্ত ভন চাআতার্ছ না।  

 

কারাভ অয কথা ফাড়া না। টক র্ফ কাযন লজর্ন? ছন্দ কযর্ছ, করুক। জগর্তয ফাআ তার্ক ছন্দ 
কযর্ফ, এিা অা কযা লফাকাটভ। 

 
কারার্ভয ার্তয চা অয টগার্যি প্রা একআ ভর্ লল ।  

 

অর্যক কা লনর্ফ টকনা ভর্ন ভর্ন লবর্ফ লদখর্ছ । র্ক্ষায প্রয ফযাফযআ দীঘে । টকন্তু অজ প্রকৃটত 
ন্যযকভ টফকু্ষদ্ধ। তাআ অজ লকন লমন ভিা তিা দীঘে রাগর্ছ না।  
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            টঠক তখনআ র্নক দূর্য াদা জাভা ড়া একজন ভানুলর্ক লর্ি অর্ত লদখা মা। এত দূয লথর্ক 
টঠকভত লচাযা লফাঝা না লগর্র লরাকটি লম লটরভ লখ এআ ফোার্য লকান র্ন্দ লনআ কারার্ভয। এত 
রম্বা লরাক এআ এরাকা অয লনআ। তাছাড়া প্রটতটদনআ এআ ভ য লথর্ক টপর্য অর্ ল। র্যয শ্রটভক 
আঈটনর্নয বাটত লটরভ লখ। তায জন্যআ র্ক্ষা কযটছর কারাভ। 

            একিা দীঘেশ্বা লপর্র ঈর্ঠ দাড়া । যাজা টভায চা টগার্যর্িয দাভ টভটির্ লদ। তাযয দ্রুত 
ার্ এটগর্ মা লটরভ লর্খয অগভনী র্থয টদর্ক।     মতিা লফট ভ লরাকিায ার্থ থাকা মা 
ততআ বার। তত লফট জানর্ত াযর্ফ ল তায ম্পর্কে। খুফ লফট র্র যার্রার্দয ফাটড়য টছর্নয ফাঁঝাড় 
িা মেন্ত ি লদর্ফ  লটরভর্ক। এয ভার্ঝআ সুটফধাভত লকান জাগা কাজিা কযায আর্ে য।  

 

অো, লটরভ টক জার্ন লম অয লফটক্ষণ অু লনআ তায? কারাভ তায ভৃতেু র্যাানা টনর্ এর্র্ছ? ল টক 
জার্ন তায আঈটনর্নয াধাযন ম্পাদক কারাভর্ক র্নক িাকা এডবান্ফ টদর্র্ছ এআ খুন িা কযায জন্য? 
ল টক জার্ন লম কারাভ একজন লাদায খুটন? এয টকছুআ জার্ন না লটরভ লখ। র্তা ভৃতেুয য 
জানর্ফ। টকন্তু তখন অয লজর্ন টক রাব! মা ায তার্তা র্আ লগর্ছ। 

 

: চাচা অারাভুঅরাআকুভ... লকভন অর্ছন? 

: ারাআকুভারাভ। বার অটছ। তুটভ লকভন? 

: টজ চাচা, বার অটছ। 

: তা ফাফা টকছু ভর্ন কর্যা না। লতাভার্ক লতা টঠক টচনরাভ না... 

: চাচা অটভ অনায আঈটনর্নয একজন শ্রটভক। অটভ অনার্ক টচটন। তাআ লদখা কযর্ত এটগর্ এরাভ। 
অভায ফাটড় অনার্দয র্যয গ্রার্ভ। 

:  অো অো। লতাভায নাভ টক ফাফা? 

: কারাভ লার্ন। 

: অো। চর ফাফা াির্ত াির্ত কথা ফটর। অভায লছাট্ট লভর্িা র্তা না ঘুটভর্ অভায জন্য র্ক্ষা 
কর্য অর্ছ।  

: টক নাভ য? 

: ভনা। বার নাভ রুফাফা াযটভন।  

: এত যার্ত টক অয লজর্গ থাকর্ফ চাচা! র্তা চাচীয ার্থ ঘুটভর্ র্ড়র্ছ। 
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: য ভা লনআ ফাফা। র্ক জন্ধ টদর্ত টগর্আ ভাযা লগর্ছন লতাভায চাচী। লআ লথর্ক অটভ আ য ভা, অটভ আ 
য ফাফা। 

 

বানক চভর্ক র্ঠ কারাভ। ভা াযার্নায লফদনা টক, তা  জার্ন।  

 

: তার্র র্ক াযাটদন লদখার্ানা কর্য লক চাচা? 

: অভায লফান। অভায এআ লফানিায এআ জগর্ত অটভ ছাড়া অয লকঈ লনআ। লযাড এটক্সর্ডর্ন্ি টযফার্যয 
ফাআ একার্থ লল। লআ লথর্ক অভাযা এর্ক র্যয া র্ অটছ। অঁকর্ড় ধর্য অটছ ার্য 
ভত। 

: অফায টফর্ কযর্ছন না লকন চাচা? 

: টক লম ফর, অভায লভর্আ লতা অভায ফ। তাছাড়া লতাভায চাচীয জাগা ন্য কাঈর্ক লকানবার্ফআ 
ফার্ত াযফ না।  অভায টক টছর, তা লকঈ ফুঝর্ফ না... 

অয ফরর্ত ার্যন না লটরভ লখ। কণ্ঠ রুদ্ধ র্ অর্। লচার্খ াটন। 

 

চুচা াভর্ন এটগর্ চর্র যা। অয লকান কথা  না।  

 

কারার্ভয লচাখ ছরছর কর্য র্ঠ। টক কযর্ত মাটের ! একিা ভা ভযা লভর্র্ক টকনা ফাফা ছাড়া কযর্ত 
লচর্টছর! মায টকনা রৃকূর্র ফাফা আ একভায অশ্র স্থর। লটরভ লর্খয টফধফা টনঃম্বর লফানটিযআ ফা টক 
ত!  টক রৄ র্ লগর্ছ? টবতর্য টক ভাা-ভভতা ফরর্ত টকছু লনআ? নাটক টনর্জ কখন া টন ফর্র ন্য 
কাঈর্ক  ভাা-ভভতা লর্ত টদর্ত চা না ?  

 

ঠাৎ আ ফৃটষ্টয লফগ ফাড়র্ত থার্ক। ার্থ লঝার্ড়া াা। তুপান রৄরু র্ফ টকনা লক জার্ন! এয ভর্ধে কথা 
কথা কখন লম লটরভ লর্খয ফাটড়য াভর্ন চর্র এর্র্ছ লখারআ কর্যটন কারাভ। লটরর্ভয কথা ফাের্ফ 
টপর্য অর্ , 

: তুটভ না অজ অভায ফাটড়র্ত লথর্ক মা ফাফা। এআ ফৃটষ্টর্ত এত যার্ত লতাভায মাা িা টঠক র্ফ না। 
কার কার্র না তুটভ লতাভায কার্জ চর্র লম। 

 

টনর্জয জার্ন্তআ কারার্ভয ভুখ টদর্ লফটযর্ লগর, টঠক অর্ছ চাচা। 
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লআ যাতিা কারাভ লটরভ লর্খয ফাটড়র্তআ কািার্রা।  কেনা কর্য টন ভনা নার্ভয লভর্িা এতিা 
রক্ষ্মী!  মাায টকছুক্ষণ য লথর্কআ বাআা বাআা লডর্ক যার্জেয গে জুর্ড় টদর। লমন কতকার্রয 
টযচ র্দয! কার্র কার্জ লফটযর্ ন্নো টপর্য এর্র্ছ! 

 

লটরভ লর্খয টফধফা লফান খুফ তাড়াতাটড় অন কর্য টনর র্ক। একিু য লথর্কআ তুআ তুআ কর্য ফরা 
রৄরু কযর্রা! 

: চুর কাটি না লকন? 

: কাির্ফা পুপু... 

: কাির্ফা না। কারআ কািটফ। টঠক অর্ছ? 

 

ফাধে লছর্রয ভত ভাথা লদারার কারাভ। 

এক নতুন বারফাা টে র্র্ছ । মায লখাজ তাযভত ফাটড়ছাড়া লছর্রযা া না কখন। ফাধঁা র্ড়র্ছ 
াটযফাটযক ভভতায এক দৃশ্য ফন্নর্ন। লম ফন্নর্নয জন্য অকুর টছর তায তৃষ্ণাতে প্রাণ।  

 

যটদন কার্র, অফায অর্ফ কথা টদর্ তর্ফআ ভনা অয পুপুয কাছ লথর্ক ছাড়া লর । লটরভ লখ 
টকছু ফর্রন না, রৄধু ভুখ টির্ ার্ন।  

 

াধাযন ম্পাদক কটযভর যা লক জাটনর্ টদর কাজিা কযর্ত াযর্ফ না । কটযভর্রয ফাক া ভুর্খয 
ঈয ফানায িাকািা টপটযর্ টদর। খান লথর্ক লফটযর্ টনর্জর্ক লকভন লমন র্চনা ভর্ন র কারার্ভয। 
এআ লা িা ভর্ন এফায লছর্ড়আ টদর্ত র্ফ। অয াযর্ফ না । লছাি লাক ফড় লাক, ন্য একিা কাজ 
খুর্জ টনর্ত র্ফ। কর্কিা বার টযকেনা ভাথা এর্র্ছ। লদখা মাক টক কযা মা। 

 

এক িা য। 

 

কার্রয খফর্যয কাগজ খুর্রআ চভর্ক ঈঠর কারাভ। গতকার যার্ত খুন র্র্ছন লটরভ লখ! 

তাযভার্ন... তাযভার্ন চু কর্য ফর্ থার্ক টন কটযভর যা! খুর্জ টনর্র্ছ ন্য লকান লাদায খুটনর্ক।   
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যার্গ রৃঃর্খ টনর্জর্ক টকছুর্তআ াভরার্ত াযর না, র্নকক্ষণ কাদঁর কারাভ। তাযয ধীর্য ধীর্য টনর্জর্ক 
টনন্ত্রন কযর্রা । র্নক কাজ ফাটক। নষ্ট কযায ভত ভ লনআ ার্ত। 

 

ট্রাঙ্ক লথর্ক লফয কযর্রা তরু্র যাখা টেরিা। পুর লরার্ডড। 

  

কটযভর্রয টচতা জ্বরায ফোফস্থা িা অর্গ কযর্ত র্ফ!   

 

তাযয ভনায কার্ছ মার্ফ। ভনায জানা দযকায, ভনা া না। য একিা বাআ অর্ছ!(লল) 
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কথা 
--লতৌটপয াান ঈয যাটকফ 

 

                 যটভজ টভা অয অফুর্রয লদাকান রৃর্িা ফাজার্য একদভ াাাট। রৃ-
লদাকার্নয ভাঝখার্নয লদার একিাআ। তাআ ভর্ ভর্ রৃ-ফন্নুর্ত টভর্র লদার্রয লপাকঁয টদর্ গে 
জুর্ড় টদর্ত লকান সুটফধাআ  না। চা, ান, টফটড় এফ টজটন যা লকঈ কাঈর্ক ছাড়া একা লখর্র্ছ, 
ফাজার্যয ভানুল ন্তত এভনিা কখন লদর্খটন! কার্যা ঘর্য বার যান্পা র্র তায বাগ ন্যজন ার্ফআ। মথা 
ভর্ তযকাযীয ফাটি লৌঁর্ছ মার্ফ ঘর্য। ফাজার্যয ভানুল প্রকার্শ্য-লগার্ন র্দযর্ক ভাটনকর্জাড় ফর্রআ 
ডার্ক। রৄর্ন রৃ-ফন্নুয ফুর্কয ছাটত পরু্র র্ঠ একাত কর্য! 
                রৃজর্নয ফাটড় একআ াড়া। যটভজ টভায ফাটড়য টছর্ন টন্দু ফাটড়য কুুযিা ায র্রআ 
অফুর টভায ফাটড়। ফাজার্য মাফায র্থ কার লফরা তাআ অফুরআ াটজয  যটভজ টভায ফাটড়র্ত। ানিা 
ভুর্খ টদর্ রৃজর্ন ছাতা ভাথা একার্থ ফাজার্য মা। লদাকান ফন্ন কর্য ফাজায লথর্ক টপর্য অর্ 
একার্থ! 

  

                ফর্ যটভজ টভায টকছুিা লছাি অফুর। টকন্তু ফর্য এ ফোফধান তার্দয ফন্নরু্ত্বয র্থ ফাঁধা 
র্ত ার্যটন। থ চরর্ত চরর্ত কখন লম রৃজর্ন রৃজনায অন র্ লগর্ছ, তা লকঈআ লখার কর্যটন। 
অড়ার্র অফডার্র লকঈ লকঈ অফুরর্ক ভন্দ লরাক ফরর্র, যটভজ টভা কখন অফুর্রয ভর্ধে খাযা টকছু 
লদর্খটন। তাআ বার্রাফাায টকরিুকু যর্ লগর্ছ িুি। ভা ভযা লভর্িার্ক টনর্ মখন এ গ্রার্ভ নতুন অর্ 
যটভজ টভা, তখন অফুরআ প্রথভ অগ্র টনর্ কথা ফরর্ত এর্টছর। ফাটড়র্ টদর্টছর র্মাটগতায াত। 
যুর্না ঝাা সৃ্ভটতগুর্রায ভর্ধে এিা অজ স্পষ্ট ভর্ন কযর্ত ার্য যটভজ টভা।  

                

               টতেআ লতা, একভায লভর্ যটভা যটভা ছাড়া এ রৃটনা অয লক আ ফা অর্ছ যটভজ টভায? 
ফঈিা যটভায লছাির্ফরা কর্রযা ভাযা লগর। ফায ত নুর্যাধ র্ত্ত্ব লকফরভায লভর্িায ভুর্খয 
টদর্ক তাটকর্ অয টফর্ কর্যটন যটভজ টভা। ার্ছ ৎ ভা এর্ লভর্িার্ক কষ্ট লদ! লভর্র্ক লকার্রটর্ঠ 
কর্য ভানুল কর্যর্ছ, কখন ভার্য বাফ ফুঝর্ত লদটন। যটভা লমন তায ুযর্না রৃর্খয স্ভৃটত ভর্ন কযর্ত না 
ার্য, তাআ লছর্ড় এর্র্ছ যুর্না গ্রাভ, লচনা ভানুলজন! লরার্ক ফর্র, যটভজ টভা তায লভর্র্য ভাথা যার্খনা 
টচর্রয বর্, টনর্চ যার্খনা ার্য বর্, এর্েফার্য ফুর্কয ভর্ধে ঢুটকর্ যার্খ! 
 
                      অজ ল লভর্ ফড় র্র্ছ। লভর্িার্ক বার একিা টফর্ টদর্ত াযর্র অয লকান টছুিান 
থাকর্ফনা যটভজ টভায। লছর্রয টকছুআ থাকা রাগর্ফ না, এ জীফর্ন মা ঞ্চ কর্যর্ছ তায ফআ টদর্ লদর্ফ 
তার্ক যটভজ টভা। রৄধু লমন তায লভর্িার্ক প্রাণ টদর্ বার্রাফার্। লভর্িার্ক লমন লকানটদন লচার্খয জর 
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লপরর্ত না । এআ লভর্য একর্পাঁিা শ্রু ভাটি স্পে কযর্র, তখনআ ফুক লপর্ি ভাযা মার্ফ যটভজ টভা!  
                                     

                                     টকন্তু চাআর্রআ লতা অয বার লছর্র াা 
মা না! তাআ র্নকটদন ধর্যআ ন্নার্ন অর্ছ ল। অফুরর্ক ফর্র লযর্খর্ছ, ল  লচষ্টায ত্রুটি কযর্ছ না। 
অজ এর্ক, কার র্ক ধর্য অনর্ছ। টকন্তু একজনর্ক ছন্দ টন যটভজ টভায! লভািাভুটি ফাআর্কআ 
যাঠ টফদা টদর্ত র্র্ছ। ল লতা অয লভর্য জন্য এভ. এ টফ. এ া লছর্র চা না! ল চা বার 
ভর্নয একিা লছর্র। টকন্তু এ মেন্ত মতগুর্রা লছর্রর্ক লর্র্ছ, তায ফগুর্রায লচার্খয বালাআ লকভন লমন 
কুটির! কথায ভর্ধে টতটযে একিা লতরর্তর্র বাফ অয লচাখ বযা লরাবী দৃটষ্ট। ফুর্ঝ টনর্ত একিু কষ্ট  
না লম, র্দয ফায নজয যটভজ টভায ম্পটিয টদর্ক! ম্পটি টদর্ত লতা তায লকান অটি লনআ। টকন্তু 
এভন লরাবী লছর্রগুর্রা ফ ম্পদ াফায য, তায লভর্র্ক বারফার্ফ লতা? ভর্ন  না। একিু লদটয র্র 
র্ফ, তা ভন ভত লছর্র াা চাআ তায কটরজায িুকযায জন্য! 

 

                  অফুর টভায ংার্য ফঈ ভারা ছাড়া অয লকঈ লনআ। থাকায ভর্ধে লফঁর্চ টছর লকফর ফৃদ্ধ ভা, 
টতটন গত ীর্ত রৃটনা লছর্ড়র্ছন! টফধাতা লকান ন্তান লদনটন তার্দয ঘর্য! ফর যীক্ষা-টনযীক্ষা কর্য 
লকান পর টন! ডাোযযা তার্দয কার্যাযআ লকান ভস্া খুর্জ ানা! গ্রাভে কটফযাজ লথর্ক রৄরু কর্য 
ঝাড়পুঁর্কয ঝা, ফায টচটকৎাআ  লনা র্র্ছ, ফাদ মাটন লকঈআ! কার্জয কাজ টকছু টন, লদখা লভর্রটন 
যভ অযাধে লছাট্ট একটি ভানফ টরৄয! এ টনর্ রৃঃর্খয ন্ত লনআ ভারায, কার-টফকার লচার্খয াটন লপর্র 
ল। অফুর না কাদঁর্র টনর্জয কারর্ক টবম্পাত টদর্ত কােণে কর্য না। প্রাআ ফর্র, এ ংায লছর্ড় 
াাযা ভরুবূটভর্ত চর্র মার্ফ! মাা অয না, গৎফাধঁা জীফন এটগর্ চর্র। 

 

                    টদর্নয লফটযবাগ ভআ ভারা যটভজ টভায ফাটড়র্ত কাতা। যটভায ার্থ গে-গুজফ 
কর্য, ঈকুন লফঁর্ছ লদ ভাথায। তার্ক যান্পা  ংার্যয নানা িুটকিাটক লখা। লফঁর্চ থাকর্র র্তা 
যটভায ভা আ এগুর্রা লখাত। ভ ভর্ ভাথা লতর টদর্ চুর্র লফণী কর্য লদ। অয টনর্জয ফার্য 
ফাটড়য গেগুর্রা পটুরর্ পাঁটর্ যটভার্ক লানা। তাযা কত ধনী টছর, কিা ুকুয টছর, লগাার ঘর্য কিা 
গাবী টছর, টক টক পর্রয গাছ টছর এফআ রৄধু ফর্র ভারা! লকান একটদন যটভা র্তা অহ্লাদ কর্য ভারায 
ফাফায ফাটড় লফড়ার্ত লমর্ত চা! ভারা াটভুর্খ অশ্বা লদ, টচর্যআ টনর্ মার্ফ। রৃঃখ কর্য ফর্র, লাড়া 
কার না র্র অফুর্রয ভত পটকর্যয ংার্য অর্ত র্তানা তার্ক! লকান ফড়র্রার্কয ঘর্য যাজযানী 
র্আ থাকর্তা র্তা! ফর্রআ ফড় কর্য দীঘেশ্বা লপর্র ভারা! 

                    লার্ন অয ভর্ন ভর্ন ার্ যটভা। তায এআ চাচীিার্ক তায খফুআ বার রার্গ। একিু র্তা 
লফাকা, টকন্তু ভনিা একদভ পকপকা টযোয। ভার্য অদয অয টভটষ্ট ফকুটন, এগুর্রায ন্নান ল ভারায 
কার্ছআ লতা লর্র্ছ! কতটদন লম ল ফকুটন খাফায লরার্ব আর্ে কর্য কার্জ বুর কর্যর্ছ তা র্তা ভারা 
জার্ন না! লকান রৃরু্য ভারায ার্থ ঘুভর্র, ভার্ঝ ভার্ঝ ভারার্ক র্জার্য জটড়র্ ধর্য ল। ভারা র্তা 
টকছু ফুঝর্ত ার্য, তাআ অর্ে অর্ে ভাথা াত ফুটরর্ লদ তখন!  
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                   লটদন টফর্কর্র ভারায কাছ লথর্ক নতুন্ লখা বাা টঠা ফানার্নায লচষ্টা কযটছর যটভা। 
ফাফায লপযায ভ র্ লগর্ছ। তায জুয জন্য াটন লযর্খ এর্র্ছ ফাযান্দা। লবর্ফটছর ফাফা টপযর্রআ 
টঠা লখর্ত লদর্ফ, টকন্তু একিা টঠা বার র্েনা। ফাযফায লবর্ি লবর্ি মার্ে, টকছুর্তআ অে থাকর্ছ না।! 
থচ ভারা টক সুন্দয কর্য ফানার্রা রৃরু্য, একিু বাঙর না! রৄধু য লফরার্তআ লকন এভন র্ে? ফাফার্ক 
টক তার্র এআ বািা টঠা লখর্ত লদর্ফ? ফাফা টক ভুখ টির্ ার্ফ না? 

 

                  ঠাৎ ফাটড়য াভর্নয টদর্ক কর্কজন ুরুল ভানুর্লয গরায স্বয রৄনর্ত লর্য এক লদৌর্ড় 
ঘর্যয টবতয চর্র লগর যটভা। টকছুক্ষর্ণয ভর্ধেআ অফুর কর্কজন ভানুল ধযাধটয কর্য যটভজ টভার্ক 
টনর্ ঘর্য ঢুকর। একার্ত ফুক লচর্ ধর্য ভুখ টফকৃত কর্য লযর্খর্ছ যটভজ টভা। দোয অড়ার লথর্ক তা 
লদর্খ তবর্ম্বয ভত লফটযর্ এর যটভা, ছুর্ি লগর ফাফায কার্ছ।  

:  টক আর্ছ ফাফা? টক আর্ছ লতাভায? 

:  ভা লয, অটভ ভর্ন  অয ফাচঁতাভ না লয ভা... অভা ক্ষভা কটয। 

:  টক ক ফাফা তুটভ এগুরা? অফুর চাচা, ফাফা এআফ টক ক? 

 

ফরর্ত ফরর্ত ফাফার্ক জটড়র্ ধর্য লবঈ লবঈ কর্য লকঁর্দ ঠর যটভা। 

আাযা অফুরর্ক কার্ছ ডাকর যটভজ টভা। অফুর কার্ছ এর্ ভাথায কার্ছ ফর। ফন্নুয াত তরু্র টনর 
ার্ত। 

:  ফন্নু, অভায ভ লল। 

:  না ফন্নু, না। একিু বধআমে ধয। একিু র্যআ ফ টঠক আা মাআফ।  

:  না না ফন্নু, টকেু টঠক আফ না। অটভ টনটশ্চত ফুঝর্ত াযতাটছ অটভ অয ফাচঁতাভ না।  

 

ফর্রআ ফুক খাভর্চ ধযর যটভজ টভা। লচাখগুর্রা লমন লকািয লছর্ড় টঠকর্য লফটযর্ অর্ফ! াযা যীয ঘার্ভ 
জফজফ কযর্ছ। 

াঁার্ত াঁার্ত লকানভর্ত ফরর, 

:  ফড় াধ অটছর ভাআাডায টফা টদা মাভু। াযরাভ না। অভায ভাআাডার্য তুটভ লদআখ ফন্নু। য লমন 
লকানটদন অদয মর্ত্নয লকান কভটত না । লদখফা লতা ফন্নু? লদখফা? 

:  লদখভু ফন্নু। লদখভু। এ টনর্ তুটভ লকান টচন্তা কআর্যা না। লতাভায ভাআা সুর্খআ থাকর্ফ। 

:  কথা লদ ফন্নু। 
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:  কথা টদরাভ। 

:  অ! এফায অটভ াটন্তর্ত ঘুভাআর্ত ারুভ।  

ফর্রআ যটভজ টভায যীযিা একিা ফড় ঝাকঁুটন টদর্ টস্থয র্ লগর। টশ্চভ াড়ায লাফান লভাল্লা লচার্খয 
াতাগুর্রা ফন্ন কর্য টদর্রন। 

টচৎকায কর্য লকঁর্দ ঠর যটভা। তায ফুর্না ভাতর্ভ লকঁর্ ঠর লগািা গ্রাভ। লআ অাজাটয ছটড়র্ ড়র 
লগাধূটরয অধার্য ঢাকা প্রটতটি গার্ছয াতা াতা। 

 

                যটভজ টভায ভৃতুেয য ভারা এর্ যার্ত থাকর্ত রাগর যটভায ার্থ। ফরর্ত লগর্র াযাটদন 
ভারা এ ফাটড়র্তআ থার্ক। ভাঝখার্ন ে ভর্য জন্য টগর্ টনর্জয ফাটড়র্ত যান্পািা লর্য অর্। কার্র 
ফাজার্য টগর্আ যটভায যান্পা-ফান্পায জন্য দাআ াটঠর্ লদ অফুর। যটভজ টভায লদাকানিা এখন 
অফুরআ চারা। রৄধু একজন কভেচাযী লযর্খর্ছ াার্মেয জন্য।  

ভার্ঝ ভার্ঝ ভারা যান্পা কর্য খাফায টনর্ অর্ যটভায জন্য। লটদন অয যটভার্ক যান্পা কযর্ত না। 
অফায কখন কখন যটভজ টভায ফাটড়র্তআ রৃজর্ন টভর্র যান্পা কর্য। অফুর্রয জন্য টকছু খাফায াটঠর্ 
টনর্জযা একার্থ খা। এবার্ফআ চরটছর টদনগুর্রা। এয ভর্ধে যটভায এক রৃঃম্পর্কেয পুপুর্ক খফয 
াঠার্না র্র্ছ। ঈটন জাটনর্র্ছন, টনর্জয ংাযিা একিু গুটছর্ টদর্আ এখার্ন চর্র অর্ফন। এযয 
লথর্ক ঈটনআ যটভায ার্থ থাকর্ফন। তখন অয ভারার্ক যার্ত থাকর্ত র্ফনা। 

 

                প্রটতটদনআ অা থার্ক যটভা, অজ র্তা লকান খফয াঠার্ফন পপুু, অজ র্তা অর্ফন। 
টকন্তু না অর্ন পপুু, না াঠান লকান খফয!  

একভ মখন যটভা পুপুয অা একযকভ লছর্ড়আ টদটের, তখন এক কার্র পুপ ুখফয াঠার্রন। অজ 
টফর্কর্র অর্ফন টতটন। অফুর্রয লদাকার্নয টটচ্চ কভেচাযীিা খফযিা টদর্ লগর।  

খফয রৄর্ন লমন াঁ লছর্ড় ফাচঁর ভারা অয যটভা! ভারা তখনআ তায টজটনয টনর্ টনর্জয ফাটড় চর্র 
লগর। র্নক টকছু লগাছগাছ কযর্ত র্ফ তায। যটভজ টভা ভাযা মাফায য, টনর্জয ংায লতা প্রা বুরর্তআ 
ফর্র্ছ ল! ফর কাজ জর্ভ লগর্ছ এতটদর্ন। ঘর্যয টবতয ধুর-ফাটরয লম অেযন র্ড়র্ছ, তা টযোয কযর্ত 
টনঘোত এক িা রাগর্ফ। নতুন কর্য ফটকছু লধাঁা লভাছা কযায কথা লতা ফরাআ ফাররে!  

 

যটভা টনর্জয ঘযর্দায টযস্কার্য লরর্গ লগর। যান্পা অয খাা ছাড়া এতটদন টফর্ল টকছু কযা টন। 
ফাফায জন্য এি ভন খাযা রাগর্তা, টকছু কযর্ত লগর্রআ কান্পা লত। ফটকছুর্তআ ফাফায লছাঁা ছড়ার্না। 
কার টফকার লকঁর্দ ফুক বাটর্আ কূর লতনা, লগাছগাছ কযর্ফ কখন? ভারা য ভর্নয ফস্থা ফুঝর্ত 
লর্য কখন টকছু লগাছার্ত ফর্রটন। ভারা বাফত, ফাচ্চা লভর্, অর্গ লাকিা াভর্র ঈঠুক। তাযয 
এভটনর্তআ টনর্জয কাজ টনর্জ কযর্ফ।  
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ভারায ধাযনা বরু না। ঘয গুছার্ত যটভা জান লদফায ফাটক যাখর! পপু ুএর্ মটদ ভুখ ফাটঁকর্ ফর্রন, ধাটড় 
লভর্ র্টছ, থচ এখন লগাছগাছিা টটখ টন, তার্র ফাফায ভান র্ফ না? 

                    কাজকভে লল কযর্ত কযর্ত লফরা র্ড় লগর। লগারিা লর্য লকানযকর্ভ ে টকছু ভুর্খ 
টদর্আ টফছানা এটরর্ ড়র যটভা। ফরটদন য একটদর্ন এত কাজ কযা র। যীযিা অয টকছুর্তআ 
চরর্ছ না তায। টনটভর্লআ ঘুভ লনর্ভ এর লচার্খ। অর্ফআ লতা, ধকরিা লতা অয কভ  টন! 

 

                    দযজা লিাকায র্ে ঘুভ বাঙর যটভায। কখন লম ন্নো র্ লগর্ছ, লিযআ া টন ল! 
টনশ্চআ পুপু এর্র্ছন, লবর্ফ লদৌর্ড় দযজা খুরর যটভা। না, পপু ুন, অফুর চাচা দাটড়র্ অর্ছ। টকন্তু চাচা 
এভ লকন এর্র্ছ? ঈটন লতা ন্নো কখন অর্ন না! তর্ফ টক পুপুয কাছ লথর্ক নতুন লকান খফয 
লর্র্ছন? লচাখ রৃর্িা বংকয রার নায। লকান খাযা খফয? অর্ফন না পুপু? 

 

:  টক ফোায চাচা? 

:  লতার্য লদখর্ত অআরাভ...... 

ফরর্ত ফরর্তআ ঘর্য ঢুকর অফুর।  

 

:  লতায পুপু অত না অজর্ক। বুর খফয াআটরাভ।  

:  তাআর্র? অআজ যাআর্ত লক থাকর্ফা অভায রর্গ? ফাটড়ত মাআা চাচীর্য টক াঠাআা টদর্ফন? 

অফুর এ কথায জফাফ লদনা। দ্ভুত দৃটষ্ট লভর্র লচর্ থার্ক। 

 

:  লতায ফার্য কথা টদটরাভ, লতায অদয মর্ত্নয লকান ত্রুটি আফ না। ত্রুটি টক আতার্? 

:  না চাচা। অর্নযাআর্তা এখন অভায ফ।  

ভাথা টনচু কর্য ফর্র যটভা।  

ঠাৎ ফর্র র্ঠ অফুর, 

:  মাক। তাআর্র লতা আাআ লগর। এতটদন লতা র্নক মত্ন কযরাভ, অআজ একিু অদয কযতাভ চাআ 
লতার্য। তুআ টক ক? 

টফস্ভর্ তফাক র্ মা যটভা। গরা টদর্ অাজ লফয র্ত চা না। তাযয লকানভর্ত ফর্র,  

:  ভা... ভা...... ভার্ন? 
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জফার্ফ টকছু ফরর না অফুর। রৄধু একিু ার। লআ াট এতিা শ্লীর অয কদমে, ঘৃণা যীয টয টয কর্য 
ঠর যটভায।  

অফুর্রয কথায ভার্ন ল ফুঝর্ত লর্যর্ছ। টকন্তু টকছুর্তআ টফশ্বা র্েনা লমন। ফজ্রার্তয ভত টনফোক দাটড়র্ 
যআর। লক এআ ভাতার লরাকিা? তায লচনা অফুর চাচা আ লতা? ফাফায ফন্নু অফুর চাচা? নাটক ন্য লকঈ? 

 

অফুর মখন ঘর্যয দযজা ফন্ন কর্য টদর, তখন টকছু ফরর না যটভা! ঘর্যয লদার্র ার্নয টক লপর্র 
অর্ে অর্ে যটভায টদর্ক এটগর্ এর ল। লচার্খ তায ঈন্ধার্দয দৃটষ্ট।  একিু নড়র না যটভা! অফুর মখন 
তায াটড়য অচর্র াত টদর, তখন টকছুআ ফরর না ! ঠা দাটড়র্ যআর। রৄধু লচার্খয লকান টদর্ রৃ-
লপািা শ্রু গটড়র্ ড়র! 

 

                        লকান এক াটথেফ জগত লথর্ক যটভজ টভা এ দৃশ্য লদর্খ থাকর্র, অজ তার্ক অফায 
ভযর্ত র্ফ!!! (লল) 
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স্বাধীনতা 
- - ত ৌফির হাসান উর রাফিব 

 

  র্গা, 

      বারফাা টন। তাজা টঈটর পুর্রয সুফা ভাখা বারফাা। বারফাািুকু অভায টপ্র পরু ানার্নায 
গন্ন ভাটখর্আ টদতাভ, টকন্তু তার্ত মটদ লতাভায টবভান ! টঈটর অফায লতাভায বীলণ টপ্র টকনা। 
লতাভায জন্য লযাজ কার্র টঈটর পুর্রয ভারা গাঁটথ। প্রটতটদনআ বাটফ অজআ র্তা টপর্য অর্ফ তুটভ। 
তখন যভ লাার্গ লতাভায গরা টযর্ লদফ। টকন্তু তুটভ লতা অয অআনা! তাআ ভারাগুর্রা ন্নো 
লফরা রৄটকর্ মা। লপর্র টদর্ত ফড্ড ভাা । টকন্তু ভা ফর্রর্ছন, রৄকর্না ভারা নাটক ঘর্য রক্ষ্মী লডর্ক 
অর্ন! লক মার্ফ খ কর্য ঘর্য রক্ষ্মী লডর্ক অনর্ত? অভায ফাু ত খ লনআ! তাআ লপর্র লদআ। 

 

           অজ কার লথর্কআ লতাভার্ক খুফ টরখর্ত আর্ে টের। াজাযিা কাজ কযর্ত কযর্ত লরখায 
পযুতআ লরাভ না। তাআর্তা টরখর্ত ফর্ত ফর্ত লফরা গটড়র্ লগর। তুটভ টক জার্না, অজ লম গযভ 
লতর্রয ছিা র্য অভায াত ুর্ড় লগর্ছ? তা জানর্ফ লকার্ের্ক, লতাভায টক অয অভায কথা ভর্ন অর্ছ 
নাটক! অটভ লম একজন ভানুল, টদনযাত লতাভায জন্য লকঁর্দ ভটয, ল কথা বাফফায ভ লকাথা লতাভায! 
লতাভায লতা এখন ফন্দুক অয লযটড আ ফচাআর্ত টপ্র। টদটফে তার্দয টনর্আ লকর্ি মা লতাভায ভ। 
অটভ ফরায কান্পা রৄধু যার্তয অঁধাযআ লদর্খ, অয লকঈ লদর্খ না! 

              তুটভ কর্ফ অর্ফ লগা? একটিফায এর্ লদর্খ মানা লকভন অটছ অভযা। অভায লচাখ রৃর্িা লম 
লতাভায থ লচর্ থাকর্ত থাকর্ত ফড্ড ক্লান্ত। কার টফকার রৃফায কর্য ফাটরর্য কার্ছ আটনর্ টফটনর্ 
নাটর জানা! একটিফার্যয জন্য এর্ র্দয একিু লদখা টদর্ মা।  

           তুটভ টক জার্না, অভার্দয ন্তান অর্ত অয কত লদটয? ভায একভা! ফুঝর্ত লর্যছ ভাআ? গুর্ন 
গুর্ন টতটযিা টদন। অো ফরর্তা,  টক অর্গ ভা ডাকর্ফ? নাটক ফাফা ডাকর্ফ? অটভ টকন্তু চাআ অর্গ ফাফা 
ডাকুক! না তুটভ লম টংা জ্বর্র ুর্ড় মার্ফ, ল অটভ লফ জাটন! অজকার টকন্তু ল নড়াচড়া কযর্ত 
টর্খর্ছ। একিু লমন ান্ত থাকর্ত চা না! লক জার্ন, লতাভায ভত রৃষ্ট  টকনা! তার্র অটভ একা 
রৃজনর্ক টক কর্য াভরাফ ফরর্তা? অটভ লতা অয রৃগো নআ লম দিা াত থাকর্ফ! অভায াত লতা লভার্ি 
রৃর্িা। এআ রৃআ াত টদর্ লতাভার্দয রৃ-টফেুর্ক টক কর্য লম াভর্র যাখর্ফা, অল্লাহ  আ বার জার্নন!  

     লান, ভার্য সুখিা লফর্ড়র্ছ। অজকার ফার্যফার্য লতাভায কথা ফর্রন অয রৄধু কারঁ্দন। লটদন 
যাটযর্ফরা টক এক স্বপ্ন লদর্খ লজর্গ ঈর্ঠ পুঁটর্ পুঁটর্ কাদঁটছর্রন। টজর্জ্ঞ কর্যটছরাভ টক লদর্খর্ছন, 
ফর্রনটন অভা। ফাফার্ক ফর্রনটন। ভর্ন  খাযা টকছু লদর্খর্ছন। তুটভ টকন্তু খুফ াফধার্ন থাকর্ফ। 
মতিা াযা মা, টছর্ন থাকর্ফ। খফযদায াভর্ন মার্ফ না। দযকায লনআ অনায রৄধু রৄধু ফীযত্ব লদখার্নায। 
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ঘর্য লম ফঈ-ফাচ্চা লপর্র লগর্ছন, তার্তা অটন বুর্রআ লগর্ছন! টনর্জয ভার্ক টনশ্চআ বুর্র লগর্ছন? 
অনায কার্ছ লতা এখন লদআ ভা! অভার্দয ফাআর্ক বুর্র ভা লক ঈদ্ধার্য লনভর্ছন। দা কর্য কাজিা 
একিু তাড়াতাটড় করুন। তাযয এর্ অভার্দয ঈদ্ধায করুন। অভযা অনার্ক ছাড়া অয এক ভুূতে 
থাকর্ত চাআ না।  

লান, তুটভ টকন্তু একিু টবভান কর্যা না। অটভ টকন্তু কথাগুর্রা এভটন এভটন ফর্রটছ, ভন লথর্ক ফটরটন! 
তুটভ লমবার্ফ ায লদ ভা লক যক্ষা কর্যা। ভা না থাকর্র অভার্দয কার্যায লকান ভূরে লনআ। 

 

          ফাফায লধুিা গত যরৄ লল র্ লগর্ছ। কারাভর্ক াটঠর্টছরাভ র্য। াযাটদন ঘুর্য লকান 
লদাকান লখারা াটন। ঈর্টা একিা ির জীর্য াভর্ন র্য টগর্টছর। লকানভর্ত লদৌর্ড় প্রার্ন লফঁর্চ 
টপর্য এর্র্ছ লফচাযা। াযা গা কাঁটছর য বর্। তুটভ টচন্তা কর্যানা। কার অফায ন্য কাঈর্ক াঠাফ। 
ফাফায যীয এখন অল্লাহ য যভর্ত অর্গয লচর্ র্নক বার। রৃ-একটদন লুধ না লখর্ত াযর্র টঠকআ 
াভর্র লনর্ফন। লকান ভস্া র্ফ না। 

 

এআ মাহ , লতাভার্ক লতা অর কথা ফরর্তআ বুর্র লগটছ। গতকার জাভার ভুন্ফী এর্টছর তায দরফর টনর্। 
ফাযফায লতাভায লখাজ কযটছর। মটদ কখন সুর্মাগ া, লফিার্ক অোভত একিা টক্ষা টদর্ টদ। অভায 
লর্িয টদর্ক টফশ্রীবার্ফ তাটকর্ টছর লফিা! ফাফা ফর্রটছর্রন, তুটভ ফাটড় লনআ। লরাকগুর্রা ফাফায কথা টফশ্বা 
কর্যটন। ফগুর্রা ঘয তন্পতন্প কর্য খুর্জ লগর্ছ। ধার্নয লগারাগুর্রা ফাদ লদটন! অো ফরর্তা, তুটভ এর্র 
টক অটভ লতাভা ধার্নয লগারা রুকাফ? রুকার্তআ মটদ , লতাভার্ক লতা রুকাফ অভায ফুর্কয ভধেখার্ন। 
এআ জ কথািা আ লফিা জাভার ভুন্ফী লকন লম ফুঝর না! 

 

               ার্য ফাটড়য অফুর টযফায টনর্ লকাথা লমন চর্র লগর্ছ! অফুর্রয লফান রুটফনা লটদন 
ফরটছর তার্দয নাটক ভাভাফাটড় মাফায কথা চরর্ছ। ম্ভফত খার্নআ চর্র লগর্ছ যা। অয মার্ফ না আ ফা 
লকন? ঐ লতা লটদন, কুুয ার্ড়য টন্দু ফাটড়িা ুটড়র্ টদর্ লগর টভটরিাটযযা। সুবালী অয টফরাী লক 
ধর্য টনর্ লগর্ছ কোর্ম্প। কাটযাভ চাচা অয চাচীর্ক ঈর্ঠার্ন দাড় কটযর্ লচার্খয রর্ক গুটর কর্য লভর্য 
লপরর। অভযা তখন দযজা ফন্ন কর্য খার্িয টনর্চ ফর্ বর্ ঠকঠক কর্য লকঁর্টছ। যা চর্র মাায য 
একঘণ্টা মেন্ত দযজা খুটরটন। ভার্ঝ ভার্ঝ খুফ ব , মটদ যা অভার্দয ফাটড় অর্ কখন? মটদ 
অভার্দয লভর্য লপর্র? তার্র লতা অয অটভ লতাভা লদখর্ত াফ না! লফর্র্ত মটদ লতাভায লদখা াআ, 
তুটভ লতা তখন থাকর্ফ একঝাক রয যী টনর্ ফোে! অভায টদর্ক র্তা তাকার্ফআ না! 

 

এআ লম, টনশ্চআ অফায পরু্র লঢার ে? অর্য ফাফা, যটকতা কযরাভ। একিু যটকতা মটদ না লফাঝ, 
তার্র চর্র? 
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                  কার্রা যর্ঙয ভুযটগিা টডভ টদর্ে। এর্ককটদন টডভ াড়ায য তায ডানা ঝার্ি টচৎকায মটদ 
লদখর্ত! লমন রৃটনা জ কর্য লপর্রর্ছ! লদর্খ অটভ অয ভা াট। অয র্ক্ষা কটয, কর্ফ তুটভ এর্ 
টচৎকায কর্য লতাভায টফজর্য খফয ফরর্ফ অভার্দয। কর্ফ অভযা ভুটে াফ? 

                  জার্না, অভায না খুফ অরতা টদর্ত আর্ে কর্য। না টদর্ত টদর্ত অরতায লফাতর রৄটকর্ 
কাঠ। তুটভ লতা লনআ এখার্ন, তার্র কায জর্ন্য অরতা ার্ টদর্ ঙ লর্জ ফর্ থাকর্ফা? তুটভ মখন 
অর্ফ, তখন টকন্তু অটভ টতেআ ার্ অরতা লদফ। টঠক অর্ছ? অয, তুটভ টক লবর্ফছ রৄধু ার্ অরতা 
থাকর্ফ অয াতগুর্রা খাটর থাকর্ফ? টজ না ভাআ। ার্ত লভর্দী টদফ লতা... ফাক্স লথর্ক রার চুটড়গুর্রা 
লফয কযর্ফা। অয কত ত বাফনা লম লযাজ বাটফ, তা মটদ তুটভ জানর্ত...! 

 

                 টযপায লভর্ র্র্ছ। জাভাআ ফাফু কার এর্ খফয টদর্ লগর্ছন। অটভ টতনিা কাঁথা লরাআ 
কর্যটছরাভ, গুর্রা টদর্ টদর্টছ। ভা এক টিন ভুটড় টদর্ টদর্র্ছন। অভায খুফ আর্ে কযটছর টটছিার্ক 
লদখর্ত লমর্ত। টকন্তু লিা লতা অয এআ ভুূর্তে ম্ভফ না। তুটভ অর্র অভযা একার্থ টগর্ লদর্খ অফ, 
লকভন? 

 

                 গরুয নতনু ফাছুযিা এত লম রৃষ্ট র্র্ছ, অয ফরায ভত না! াযাক্ষণআ রাপার্ে, একদণ্ড টস্থয 
থার্ক না। এতিুকু যীর্য এত টে লম লকাথা া, লক জার্ন! রৄধু ফাফা মখন অদয কর্যন, তখন চুটি 
কর্য দাটড়র্ থার্ক। অয কার্যা কথা রৄনর্তআ ল নাযাজ!  

 

             অো, অভার্দয ফাফুিা টক টতেআ এভন রৃষ্ট র্ফ? লকন লমন ভর্ন র্ে অভার্দয লছর্র র্ফ! 
একিা নাভ টকন্তু টঠক কর্য লযর্খটছ অটভ। এখন ফরর্ফা না। তুটভ এর্র কার্নয কার্ছ ভুখ টনর্ টপটপটর্ 
ফরর্ফা। লতাভায ছন্দ না র্র টকন্তু এআ নাভ ফাদ। ছন্দ না র্র মটদ ভুর্খ ফর লম ছন্দ র্র্ছ, তার্র 
টকন্তু অটভ টঠক ফুর্ঝ মাফ। তখন যাভ টচভটি কার্র জুির্ফ লতাভায। অর্গআ াফধান কর্য টদরাভ টকন্তু। 
খফযদায।  

 

             লতাভায এত ফোেতায ভর্ধে, অভায এতফড় টচটঠিা ড়র্ত টক খুফ টফযে র্ছ? টন? তার্র 
লচাখ ভুখ এভন কঁুচর্ক লযর্খছ লকন? টফযে কর্যটছ, লফ কর্যটছ। একফায কযর্ফা, াজাযফায কযর্ফা! 
ভযায অগ মেন্ত জ্বারাফ লতাভার্ক! 

 

লান, মুদ্ধিা তাড়াতাটড় লল কয। অভার্দয ন্তান লমন স্বাধীন লদর্য ভাটির্ত নযভ া লপর্র াির্ত লর্খ, 
লআ ফোফস্থা কযায দাটত্ব লতাভায। অয লদাাআ রার্গ, তাড়াতাটড় ফাটড় এর্া। না টপর্য এর্ লদখর্ফ 
লতাভায থ লচর্ থাকর্ত থাকর্ত অটভ ন্ন র্ লগটছ। তখন টকন্তু ন্ন ফঈ টনর্ ফড় যকভ টফর্দ ড়র্ফ 
ফর্র টদরাভ।  
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টনর্জয মত্ন টন। টঠকভত খাাদাা কর্যা। টগার্যিিা না লখর্রআ ন? অয লখনা, লকভন?  

বার লথর্কা। র্নক র্নক বার। 

 

 

আটত 

অটভ লতাভায লক? 

জাটন লতা... 

অটভ লতাভায লকঈ না! 

 

 

 

 

                      ুযর্না ট্রাংক ঘাির্ত টগর্ টচটঠিা লর্র্ছ স্বাধীন! তায ফাফার্ক লরখা ভার্য ফের্ল টচটঠ। 
লকান কাযর্ন র্তা টচটঠিা তখন াঠার্না মাটন। র্তা তখন তায ফাফা টঠকানা টযফতেন কর্যটছর্রন। মুদ্ধ 
কযর্ত টগর্ অজ এখার্ন, কার খার্ন ছুর্ি লফড়ার্ত র্র্ছ। স্থাী টঠকানা থাকর্ফ টকবার্ফ? তাআ টচটঠ খুর্জ 
াটন তায অন টদটঠ। 

স্বাধীন তায ফাফা-ভা কাঈর্ক লদর্খটন! তায ভা ভাযা মা তার্ক জন্ধ টদর্ত টগর্। অয ফাফা? মুদ্ধ লথর্ক অয 
টপর্য অর্টন! 

অজ ফর ফছয য টচটঠিা কার্যা ার্ত ড়র। শ্রুজর্র টে কর্য টচটঠিা অফায ভার্য ট্রাংর্ক লযর্খ টদর 
স্বাধীন। ঘর্যয দযজা খুর্র ফাআর্য লফটযর্ এর। টফলণ্ণ ভর্ন লর্ি চরর ড়ন্ত টফর্কর্রয অর্রা ভাটড়র্। 

                অায কথা, স্বাধীন া লপরর্ছ একটি স্বাধীন লদর্য ভাটিয ফুর্ক! হ্যা,ঁ লদিা এখন স্বাধীন! 
(লল) 
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ঘাত 
- - ত ৌফির হাসান উর রাফিব 

 

                   টচটঠিা অজ টফর্কর্রআ ভায ার্ত লর্র্ছন অরভ ার্ফ। থচ এর্র্ছ টকনা অয এক 
িা অর্গ! ঘযসুদ্ধ লরার্কয কাণ্ডজ্ঞান লরা লর্র্ছ নাটক? এযা ফুঝর্ফ না লকানিা জরুটয অয লকানিা 
জরুটয ন? স্পষ্ট লদখা মার্ে টর ছপ্পড় ভাযা একিা যকাটয টচটঠ। টজর্জ্ঞ কযর্ত টগর্ ঈর্টা ফঈর্য 
কার্ছ ঝাটয লখর্ত র! ভুখ ঝাভিা লভর্য ফর্র টদর, লতাভায লিটফর্রয ঈযআ লতা টছর, লচার্খয ভাথা লখর্ছ 
নাটক? অশ্চমে ফোায! টপ লথর্ক ক্লান্ত র্ টপর্য একজন ভানুল খুজর্ফ নাটক লম ঘর্যয লকাথা টক র্য 
অর্ছ? ফশ্য এ টনর্ অয টফর্ল ঈচ্চফাচে কর্যন টন টতটন। এ মুর্গ লাভ টভটনস্টার্যয ার্থ ঝার্ভরা রৄধু 
ফরর্দযাআ কর্য! এতিা ফরদ টতটন এখন নটন! 

                   টচটঠর্ত লরখা টছর তার্ক একিা স্কুর টযদের্ন লমর্ত র্ফ। মার্ক ফর্র াযপ্রাআজ টবটজি, 
থোৎ স্কুর কতৃেক্ষর্ক জাটনর্ মাা মার্ফ না! অজকারকায ভাস্টাযযা টযদেকর্দয নানাবার্ফ লতাাজ 
কযর্ত টর্খ লগর্ছ। অর্গ জাটনর্ লগর্র স্কুর্রয ভূর রূটি ধযা ড়র্ফ না টকছুর্তআ।  

অরভ ার্ফ টচটঠিা ার্ত টনর্ টর্ফ কর্য লদখর্রন, ভ ফাটক অর্ছ লভার্ি রৃআটদন। থোৎ 

 লমর্ত র্র কারআ যনা কযর্ত র্ফ। তাআ যার্তয ভর্ধেআ লগাছগাছ কর্য টনর্রন ফটকছু। টভরুয জাভাআয 
লদর্য ফাটড় ঐ এরাকা। টভরুিা নাটক এখন খার্ন লফড়ার্ত লগর্ছ। তাআ টঠক র টভরুর্দয খার্নআ 
থাকর্ফন। লভার্ি লতা একিা যার্তয ফোায, লকান সুটফধা ফায কথা না! 

                  যটদন কার্র মথাভর্ লযর লস্টর্ন লগর্রন অরভ ার্ফ। ফরটদন  লযর্র চড়া  না, 
তাআ জানর্তন না টির্কর্ি ঈর্ল্লটখত ভ অয ফাের্ফ মাযায ভর্য পাযাকিুকু! তবম্ব র্ লগর্রন এর্কয 
য এক লট্রর্নয লদটয লদর্খ। লদিা চরর্ছ ক চাকায ঈয? লমাগার্মাগ ভন্ত্রী টক লফঁর্চ অর্ছন? ফর্র্ল 
ারকা ভাথা ফোথা টনর্ টতটন তায কাটিত লট্রর্ন ঈঠর্ত াযর্রন। তায লট্রন ফশ্য খুফ একিা লদটয কর্যটন, 
ভায চায ঘণ্টা! 

জানারায ার্আ টি লর্র্ছন অরভ ার্ফ। বাফর্রন একিু ঘুটভর্ না ুটলর্ লনর্ফন চায ঘণ্টা ঠা 
দাটড়র্ থাকায ধকরিুকু। ঘুভর্র র্তা ভাথা ফোথািা লছর্ড় লদর্ফ। 

টকন্তু টফটধ ফাভ! ঘুভার্না অয র না তায। কাযন অয টকছু ন, তায ার্য টর্িয মাযী! বদ্রর্রাক এতিা 
ফকর্ত ার্যন, না লদখর্র টফশ্বা র্ফনা কার্যা! শ্বা লপরায ভতআ নগের কথা ফর্র মার্েন। রৄধু লম টনর্জ 
ফরর্ছন তা না! ন্যর্দয লজায কর্য ফরার্েন! একিু য যআ অরভ ার্ফর্ক ফরর্ছন, এআ লম বাআ, 
টক টঠক ফররাভ না? ভর্নার্মাগী অরভ ার্ফ জার্নন না টক টনর্ অর্রাচনা র্ে, তাযয হ্যা ঁূচক 
ভাথা নার্ড়ন! ভুর্খ পুটির্ লতার্রন ভঝদার্যয বটি! তা ক্ষটণর্কয জন্য, তাযয অফায ন্যভনস্ক র্ 
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মান! ভাথায ফোথািা ধীর্য ধীর্য লফর্ড় চর্রর্ছ। কার্নয কার্ছ একনাগার্য একিা খআ লপািার্নায লভটন 
চরর্ত থাকর্র কভায টক অয ঈা অর্ছ নাটক?  

              লশ্রাতাযা ক্লান্ত র্ মা, টকন্তু ফো ক্লান্ত ন না! কথায তুফটড় লছািান অন ভর্ন, লমন ফরকার 
 কথা ফরর্ত ার্যনটন টতটন! তাআ অজ সুর্মাগ লর্ চুটকর্ টদর্েন কর লদনা! অরভ ার্ফ অয 
থাকর্ত না লর্য একফায টফনর্ ফর্রন, “ফড্ড ভাথা ধর্যর্ছ বাআ। একিু টফশ্রাভ টনর্ত চাআ।” 

ার্থ ার্থ মাযীটি টিগুন ঈৎার্ ফর্রন, “ ভাথা ফোথা লকন কযর্ফ না ফরুন? ভাথাযআ ফা লদাল টক? লম 
ফাতার্ টনঃশ্বা টনর্েন, তা টক অয টফরৄদ্ধ অর্ছ? মা খার্েন, মা ান কযর্ছন, লকানিার্ত লবজার লনআ 
ফরুন লদটখ? অভযা বরু্র থাকর্ত চাআর্র ভাথা টক অয অভার্দয বুর্র থাকর্ত টদর্ত ার্য? তাআর্তা 
ফাযফায ভর্ন কটযর্ লদ।” 

অয হ্য কযর্ত াযর্রন না অরভ ার্ফ। ির্রর্ি মাফায নাভ কর্য ঈর্ঠ ড়র্রন টি লছর্ড়। টকছুক্ষণ 
ািঁাাটঁি কযর্ফন, ঘুর্ভয টচন্তা অাতত ফাদ। এখার্ন থাকর্র কখন লম লফিার্ক লভর্য ফর্ফন তায টঠক লনআ! 

 

                 একিু যআ লট্রনিা একিা লছাি লস্টর্ন দাটড়র্ ড়র। জানা লগর াভর্ন যাোয ঈয একিা 
ভারগাটড়য ফটগগুর্রা খুর্র লগর্ছ। িা না যার্না মেন্ত এআ রাআর্ন অয লট্রন চরাচর ম্ভফ ন। লস্টর্নয 
লরার্কযা জানার, খুফ একিা ভ রাগর্ফ না কাজিা কযর্ত। তর্ফ লআ ে ভিা লম ভায টতন ঘণ্টা, 
লিা ফুঝর্ত ার্যনটন অরভ ার্ফ!  

এআ টতন ঘণ্টা তায জীফর্ন নযক লনর্ভ এর। টকছুর্তআ লআ ফাচার মাযীটিয াত লথর্ক ভুটে লর্রননা 
টতটন! প্রচণ্ড ভাথা ফোথা টনর্ চুচা হ্য কর্য লগর্রন ল নযক মন্ত্রণা। লস্টর্নয লকর্যাটর্নয গন্নমুে চা 
ন্তত াত কা লখর্র্ছন, তা ফোথািা ছাড়র না লকন, লক জার্ন! 

      ফর্র্ল লট্রন ছাড়র। ফাক র্ রক্ষে কযর্রন, তায ভুখয মাযীটি তায ার্য টর্ি লনআ! কাভযায 
লকানায টদর্কয রৃর্িা ভুর্খাভুটখ টর্ি ফর্ গুন্ডা লচাযায চাযজন লরাক তার্য অয ফটর্র্ছ। অাতত 
টতটন লখার্নআ অজাফ টর্র্ফ নাটমর র্র্ছন। তায ি লম লখর্রাাড়যা খুফ একিা ঈর্বাগ কযর্ছন না, 
তা তার্দয টফকৃত ভুখ লদর্খআ ফর্র লদা মা। কখন লম চাযজন টভর্র লধারাআ টদর্ ফর্ লক জার্ন!  

অল্লাহ য দযফার্য র্ল রৄকটযা জ্ঞান কযর্ত কযর্ত টর্ি লরান টদর্ লচাখ ভুদর্রন অরভ ার্ফ। লআ 
ঘুভ বাঙর তায যাত ১২িা লট্রর্নয গার্ডেয ভৃরৃ ধাো। লট্রন ততক্ষর্ন চর্র এর্র্ছ লল লস্টর্ন! লিা 
ফশ্য লকান ফোায না, কাযন এখার্নআ নাভর্ফন অরভ ার্ফ। 

 

                     প্লািপর্ভে লনর্ভ যীটতভত টবযটভ খাফায দা র তায! রৄধুভায লস্টন ভাষ্টায এয কর্ক্ষ 
একিা টিভটির্ভ ফাটত জ্বরর্ছ, তা না র্র ুর্যা লস্টর্নআ ঘুিঘুর্ি ন্নকায! েকজন মাযী তায ার্থ লট্রন 
লথর্ক নাভর, লফটযবাগআ লনর্ভ লগর্ছ অর্গয লস্টনগুর্রার্ত। মাযা এখার্ন লনর্ভর্ছ, তাযা শ্রটভক লশ্রণীয 
লরাক। লট্রন লথর্ক লনর্ভআ লম মায ভত ন্নকার্য ফাটড়য থ ধর্যর্ছ। কাঈর্ক টজর্জ্ঞ কযায পুযত 
ানটন, লস্টন লথর্ক টকবার্ফ টতটন তায গন্তর্ফে মার্ফন!  
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গতে লস্টন ভাস্টার্যয রুর্ভআ লগর্রন অরভ ার্ফ। ফর কর্ষ্ট তার্ক ঘুভ লথর্ক তুর্র মা জানা লগর, তা 
র, এত যার্ত লকান ফানআ াা মার্ফ না। যাতিা ঘুিঘুর্ি ন্নকাযেন্প র্টিং রুর্ভয লবজা লফর্ঞ্চ 
কাটির্ লদাআ ফুটদ্ধভার্নয কাজ র্ফ ফর্র টতটন ভর্ন কর্যন! এিুকু জাটনর্আ অফায ঘুটভর্ লগর্রন লস্টন 
ভাষ্টায! চযভ তা র্আ লস্টর্নয প্রধান পিক টদর্ লফটযর্ যাো এর্ দাড়ঁার্রন অরভ ার্ফ। 
স্াতঁস্াঁর্ত ঐ ন্নকায রুর্ভ টকছুর্তআ তায র্ক্ষ যাত কািার্না ম্ভফ ন! ঢুকর্রআ ঈৎকি রৃগের্ন্ন ফটভ চর্র 
অর্, ফর্ থাকা লতা অয র্যয কথা! মা লাক, একিা না একিা ফোফস্থা কযর্তআ র্ফ মাফায। দযকায 
র্র লর্িআ যনা র্ফন, তা ঐ রুর্ভ থাকর্ফন না টকছুর্তআ! 

 

                        টকন্তু যাো লফটযর্ তায তাা অয খাটনকিা ফাড়র বফ কভর্রা না! টযক্সা-বোন দূর্য 
থাক, একিা লঠরাগাটড় লনআ লকাথা! রৄধু রৃর্িা লনটড় কুকুয কুণ্ডরী াটকর্ রৄর্ অর্ছ ভাঝ যাো! 

 

:  ফাফু লকাথা মার্ফন? 

 

বীলণ চভর্ক ঠর্রন অরভ ার্ফ। তায টঠক টছন লথর্ক লবর্ এর্র্ছ কথাগুর্রা! টপর্য তাকার্তআ 
লরাকিার্ক লদখর্ত লর্রন। যর্ন াদা একখানা রুটি, গার্ চাদয। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায াত লথর্ক ফাচঁায জন্য 
চাদযিা টদর্ কান ভাথা বার কর্য ঢাকা। ন্নকার্য লচাযা লদখা মার্েনা বার কর্য। তর্ফ দাড়ঁার্নায 
জাত বটিআ ফর্র লদ, এরাকািা টত টযটচত তায, এখানকায স্থানী লরাক ল! 

 

:  হ্যা।ঁ লমর্ত লতা র্ফ। টকন্তু টকছুআ লতা াটেনা মাফায ভত। টক কর্য মাআ ফরর্তা? 

:  লকান টচন্তা লনআ ফাফু। লমখার্ন লমর্ত চান, অভায টিযাজ অনার্ক টনর্ মার্ফ। 

টছর্নয টদর্ক াত টদর্ আাযা কর্য ফরর লরাকিা। 

 

ন্নকার্য লচাখ টিটি কর্য বার কর্য তাকার্রন অরভ ার্ফ। একিু দূর্য ফড় একিা গার্ছয টনর্চ একিা 
লঘাড়াগাটড় দাটড়র্ অর্ছ। লকাথা লকাথা এটি িভিভ টর্র্ফ টযটচত। এত টনঃর্ে দাটড়র্ অর্ছ লম, 
বার কর্য না তাকার্র টকছুর্তআ এআ কাটরর্গারা ন্নকার্য ঠায কযা মাটের না। এখার্ন এখন তার্র 
িভির্ভয প্রচরন অর্ছ! ার্ লর্ি মাফায লচর্ লঘাড়াগাটড়র্ত মার্ফন, ভন্দ টক? ভ র্তা অধুটনক 
গাটড়য লচর্ র্নক লফট রাগর্ফ। রাগুক না একিু লফট ভ, তায ত তাড়া লতা লনআ। কার্রয 
অর্গ অর্গ টগর্ টভরুর্দয ফাটড় লৌছার্ত াযর্রআ র। 

 

:  যসুরুর্যয ারাভ ঈটকর্রয ফাটড় লচন? 
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:  অর্জ্ঞ টচটন। খার্নআ লতা অভায টনফা! তায রৃ ফাটড় যআ অভায ফাটড় টকনা... 

:  কতদূয এখান লথর্ক? 

:  তা ফাফু ভাআর দর্ক লতা র্ফআ। 

:  র্য ফাফা। লফ দূয লদখটছ। কতক্ষন রাগর্ফ লমর্ত? 

:  তা জাটননা ফাফু। ফআ লঘাড়ায ভটজে! 

 

অয কথা ফাড়ার্রন না অরভ ার্ফ। গাটড়য টদর্ক এটগর্ লগর্রন। লকর্চাান লরাকিা এটগর্ টগর্ দযজা 
খুর্র টদর। টবতয ঢুর্কআ ফাক র্ত র অরভ ার্ফর্ক। এত নযভ তুরতুর্র ফফায টিিা, লমন লকান 
দাটভ লভািয গাটড়র্ত ফর্র্ছন! অয ফাআর্যয কনকর্ন ঠাণ্ডায টছর্ির্পাঁিা লনআ টবতর্য, লকভন লমন একিা 
নাটতীর্তাষ্ণ অযাভদাক নুবূটত! 

                  চাকায কোঁচর্কাঁচ ে রৄর্ন ফুঝর্রন, চরর্ত রৄরু কর্যর্ছ িভিভ। নযভ গটদর্ত গা এটরর্ 
টদর্রন অরভ ার্ফ। খুফ বার রাগর্ছ তায। াভর্নয টদর্কয চারর্কয অর্ন ফর্ লঘাড়ায যটগুর্রা ধর্য 
লযর্খর্ছ লকর্চাান। টছন লথর্ক তায ভাথায াভান্য একিু ং লদখা মার্ে। 

 

:  লতাভায নাভ টক লকর্চাান?  

:  অর্জ্ঞ, টযনাথ। 

:  লতাভায গাটড়য টবতযিা লতা লফ অযাভদাক। টিগুর্রা এত নযভ লকন? টভুর তুরায নাটক? 

         এ কথায লকান জফাফ টদরনা টযনাথ। টনযর্ফ াভর্ন তাটকর্ লঘাড়া াভরার্ত ফোে যআর। 

তাআ অরভ ার্ফ অফায টজর্জ্ঞ কযর্রন, 

:  এটদর্ক টক লফ িভিভ চর্র নাটক টযনাথ?  

:  অর্জ্ঞ না। অয একিাআ ভায চরত। 

:  চরত ফরর্র লম? এখন অয চর্র না? 

:  গত যরৄ যার্ত একিা রৃঘেিনা চারক সুদ্ধ িভিভিা াাড় লথর্ক র্ড় লগর্ছ। এখন িভিভ ফরর্ত এ 
এরাকা রৄধু অভাযিাআ অর্ছ ফাফু। 

:  া অল্লাহ ! টকবার্ফ র ভন একিা এটক্সর্ডন্ি?  
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:  ঠাৎ কর্য র্থয ঈয একিা জংরী জগয চর্র এর্টছর ফাফু। চরায র্থ এর্কফার্য লঘাড়ািায 
াভর্নআ র্ড়টছর টকনা... লঘাড়ািা বীলণ ব লর্ একদভ রাটপর্ র্ঠটছর। লকর্চাান টকছুর্তআ অয 
াভরার্ত ার্যটন। যাোয ার্য ঢার লবর্ি াাড় লথর্ক খার্দ র্ড় মা গাটড়সুদ্ধ!  

:  অার্য লফচাযা! লরাকিায নাভ টক টছর টযনাথ? 

 

এ কথায লকান জফাফ টদরনা টযনাথ। রৃজর্নআ লমর্তু িভিভ চারাত, র্তা টযনার্থয ফন্নুআ টছর 
লফচাযা। ফন্নুয কথা ভর্ন যা এখন র্তা ভর্ন ভর্ন কষ্ট ার্ে ল! তাআ অয কথা ফাড়ার্রন না অরভ 
ার্ফ। এর্কফার্য চু লভর্য লগর্রন। 

 

                    ঠাৎ লখার কযর্রন, টক ফোায? গাটড়য টবতয লতা লকান ধযর্নয ঝাকঁুটন নুবফ কযর্ছন 
না! রৄধু ছুিন্ত লঘাড়ায দেআ টনটশ্চত কর্য লম, গাটড়িা চরর্ছ। তাযভার্ন গাটড়য টরপ্রং এ টনশ্চআ লকান 
কাটযগটয পটরর্র্ছ টযনাথ! না যাোয লম ফস্থা লদর্খটছর্রন, এতক্ষর্ন ঝাঁকুটনয লচার্ি রৃর্কিা াড় 
টনটশ্চত বাঙত! 

একফায বাফর্রন টযনাথর্ক টজর্জ্ঞ কযর্ফন টকনা, টকন্তু টক লবর্ফ অয কযর্রন না। টক রাব? টযনাথ 
র্তা জফাফআ লদর্ফ না। জগর্ত কত প্রজাটতয ভানুল লম ফাটনর্ লযর্খর্ছন অল্লাহ , তায লকান আিা লনআ। 
ভর্ন ড়র লট্রর্ন তায মাযীটিয কথা, লরাকিার্ক টকছুর্তআ থাভার্না মাটের না। অয, এআ অর্যক টযনাথ, 
লম টকনা াযতর্ক্ষ কথাআ ফরর্ত চা না! দিা টজর্জ্ঞ কযর্র একিা প্রর্শ্নয ঈিয লদ। এফ বাফর্ত 
বাফর্তআ নযভ গটদর্ত গা এটরর্ ঘুটভর্ ড়র্রন অরভ ার্ফ। 

 

ঘুভ বাঙর টযনার্থয ডার্ক, “এর্ লগটছ ফাফু।” 

 

অরভ ার্ফ লদখর্রন একিা ফাটড়য দয দযজা দাটড়র্ অর্ছ িভিভ। টতটন নাভায য টযনাথ তায 
ভারাভার ফাটড়য ফাযান্দা লৌঁর্ছ টদর। বাড়া টভটির্ টদর্তআ, রম্বা এক ারাভ ঠুর্ক চর্র লগর টযনাথ। 

 চর্র লমর্তআ অরভ ার্র্ফয ভর্ন র ফড্ড বুর র্ লগর্ছ। একফায বার কর্য টযনার্থয লচাযা লদখা 
 টন। কার টদর্নয লফরা লরাকিায ার্থ লদখা র্র ঈটন টচনর্ত াযর্ফন লতা তার্ক? মটদ না টচনর্ত 
ার্যন, তার্র ভর্ন ভর্ন কষ্ট ার্ফ না লফচাযা? ত র্র এআ ভাঝযার্ত তার্ক গন্তর্ফে লৌঁর্ছ টদর্ র্নক 
ফড় একিা ঈকাযআ কর্যর্ছ ল। না কখন লম ফাটড় লৌঁছর্তন, অর্দৌ লৌঁছরু্ত াযর্তন টকনা, লক জার্ন! 

 

র্নক ধাোধাটেয য টভরুর্দয ফাটড়য দার্যাানর্ক ঘুভ লথর্ক ঈঠার্না লগর। কাচঁা ঘুভ বািার্ত ফড্ড টফযে 
র্র্ছ লফচাযা। লচার্খভুর্খ ম্ভফ টফযটে টনর্ অরভ ার্র্ফয অাদভেক র্নকক্ষণ ধর্য জটয কযর 
লরাকিা। তাযয টবতর্য লগর ফাটড়য লরাকজনর্ক ডাকর্ত। তার্দয ঘুভ র্জ বাঙার্না লগর না। এআ 
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ীর্তয ভর্ধে ভাঝযার্ত গযভ কম্বর লছর্ড় ঈঠর্ত কাযআ ফা বার রার্গ? মতক্ষণ যা লকঈ ফাআর্য লফটযর্ না 
এর, ততক্ষন অরভ ার্ফর্ক ফাআর্যআ দাটড়র্ র্ক্ষা কযর্ত র! দার্যাান লফিা ঢুকর্ত লদটন তার্ক, 
ভাঝযার্ত তায অযার্ভয ঘুভ াযাভ কযায াটে! 

 

                       ফরটদন য অরভ ার্ফর্ক লর্ অদয মর্ত্নয ফাড়াফাটড় কর্য লপরর টভর ুঅয টভরযু 
জাভাআ। যীটতভত লজায কর্যআ এর্কয য এক লযটট তরু্র টদর্ত রাগর অরভ ার্র্ফয লপ্লর্ি। ফাযফায 
ভানা কর্য লকানবার্ফআ টনোয লর্রননা টতটন। লমিাআ ভানা কর্যন, টভরু ভুখ ফাটঁকর্ ফর্র, অটভ ফুটঝ কষ্ট 
কর্য ফ যান্পা কটযটন? এযয টক অয লকান কথা ফরায ঈা থার্ক? তাআ বীলণ কর্ষ্ট অরভ ার্ফর্ক 
এআ বার্রাফাায তোচাযিুকু হ্য কযর্ত র। লখর্ত লখর্ত এভন ফস্থা র তায, াটন খাফায জাগািুকু 
যআর না অয লর্ি! এর্ত লমন টভরুয াটন্ত  টন! ফাযফায ফরর্ত রাগর, টকছুআ নাটক খাটন অরভ 
ার্ফ! 

খাফায লিটফর লথর্ক ঈঠর্ত ঈঠর্তআ পজর্যয অজান টদর্ টদর। তখন অয টফছানা মাফায লকান ভার্ন 
না। তাআ ফাআ টভর্র বফঠকখানা ফর অড্ডা ভাযর্ত। কথা কথা টভরু টজর্জ্ঞ কযর, “তা তুটভ এত 
যার্ত লস্টন লথর্ক এর্র টকবার্ফ বাআা?” 

:  অয ফটর না। একিা টকেু টছর না লস্টর্ন। ললর্ভ একিা িভিভ লরাভ ফর্র যর্ক্ষ। 

:  িভিভ! কায িভিভ? 

:  লতার্দয এআ ফাটড়য কার্ছআ নাটক থার্ক লরাকিা। নাভ ফরর টযনাথ। ল আ লতা লৌঁর্ছ টদর অভা। ফড় 
বার লরাক। রৄধু কথা একিু কভ ফর্র। এতযার্ত অনর অভার্ক, থচ একিু ন্যামে বাড়া চাআর না! মা 
টদরাভ, তার্তআ খুট র্ ারাভ ঠুর্ক চর্র লগর! 

 

এ য ভুখ চাা চাট কযর্ত রাগর টভরু অয টভরুয জাভাআ! টফলিা লচাখ এড়ার না অরভ ার্র্ফয। 
ফাক র্ জানর্ত চাআর্রন, 

:  টক র্র্ছ টভরু? 

:  আর্... ভার্ন... বাআা... টযনাথ রৃ-যাত অর্গ তায িভিভসুদ্ধ াাড় লথর্ক খার্দ র্ড় ভাযা লগর্ছ।  

 

টফভুঢ় র্ ফর্ যআর্রন অরভ ার্ফ। তায কার্ছ ফটকছু লকভন লমন এর্রার্ভর্রা রাগর্ছ! (লল) 
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গর্েয লপটযারা 
--লতৌটপয াান ঈয যাটকফ 

 

                     ার্কেয টছন টদর্কয লগআর্িয কার্ছ একিা টফার অভগাছ অর্ছ। তায 
টনচিা ফফায জন্য াকা কর্য ফাধঁার্না। প্রটতটদন টফর্কর্র লআ অভতরা টফার এক জিরা ফর্। যার্জেয 
ফাচ্চাকাচ্চাগুর্রা লখরা লপর্র লখার্ন জর্ড়া । ফুর্ড়া দারৃয কাছ লথর্ক টনতে নতুন গে লানাআ ফাচ্চার্দয 
ভূর রক্ষে। ফাআ টভর্র দারৃয সুন্দয একিা নাভ টদর্র্ছ, গর্েয লপটযারা। কত যঙ-লফযর্ঙয গে লম 
ফর্রন দারৃ, তায লকান আিা লনআ! 

কখন ফার্ঘয গে, কখন ডাকার্তয গে, কখনফা রূকথায যাজকন্যায গে...  গর্েয টক অয লল 
অর্ছ? দারৃ ফরর্ত ার্যন খুফ দযদ টদর্। এভনবার্ফ ফর্রন, ফাচ্চাযা তার্দয লচার্খয াভর্নআ লআ 
গর্েয প্রটতটি ঘিনা লদখর্ত া। তার্দয ভর্ন , এআ ফুটঝ রাপ টদর্ তার্দয াভর্ন এর্ ড়র 
ডাটরভকুভায! 

 

                    ীত-গ্রীষ্ড-ফলো মা আ লাক না লকন, প্রটত টফর্কর্রআ দারৃ অর্ন ার্কে। মাযা প্রটতটদন 
ার্কে অর্ন, তাযা ন্তত কখন লদর্খটন লম, লকান টফর্কর্র দারৃ ার্কে অা কাভাআ টদর্র্ছন! অজকার 
স্বাস্থে যক্ষা র্নর্কআ টনটভত ার্কে অর্। টঘটঞ্জ এআ যগুর্রার্ত শ্বা লপরায অয জাগািুকুআ ফা 
লকাথা? তরুণ-তরুণীযা অর্ তার্দয টপির্ন টঠক যাখর্ত। অয ফুর্ড়াযা অর্ লকান যকর্ভ যীযিার্ক 
ধর্য লযর্খ অয কিা টদন লফট লফঁর্চ থাকর্ত। ফৃদ্ধ কার্র এর্ লমন টৃথফীয প্রটত ভাা াজাযগুন লফর্ড় 
মা! তাআ মভযাজর্ক অয টকছুটদন পাঁটক টদর্তআ তার্দয মত অর্াজন!  

                    দারৃয গর্েয অর্যয া টদর্ মাফায ভ ফাআ ন্তত একফায র্র টপর্য তাকা। 
লকঈফা ভুচটক ার্, লকঈফা কিু ভন্তফে কর্য, লকঈফা অফায টনটরেি দৃটষ্ট লভর্র টকছুক্ষন লচর্ লথর্ক টনর্জয 
কার্জ চর্র মা। দারৃ ফআ লদর্খন, টকন্তু টকছুআ গার্ ভার্খন না। ফৃদ্ধ ফর্ নাটক ভানুল টরৄ র্ মা, তাআ 
এআ টরৄর্দয ভার্ঝ ভ কািার্তআ দারৃয লফট বার রার্গ। টক সুন্দয টনষ্ঢা এর্ককটি ভন, লআ ভর্ন কত 
ত টজজ্ঞাা! এআ ৃটথফীয াদাকার্রা অয ধূয রূটি তাযা এখন চাকু্ষল কর্য টন। তাআ এর্ককটি টরৄয 
ভন পরু্রয ভতআ র্যক যর্ঙ যটঙন। টক দ্ভুত যর তার্দয টচন্তাধাযা! তাআ এর্দয ভার্ঝআ দারৃ স্বগে খুর্জ 
ান!  

 

                   ফুর্ড়াযা একয র্রআ যাজনীটতয গে জুর্ড় লদ! ভযায অগভুূর্তে এর্ লদর্য জন্য দযদ 
তার্দয একদভ ঈথর্র র্ঠ! লদিা যাতর্র মার্ে, এআ ফুটর লতাতাাটখয ভত অড়ার্ত তার্দয ফড্ড বার 
রার্গ। মুফ ভার্জয ধঃতন টনর্ তার্দয টবর্মার্গয লল লনআ, টকন্তু এ লথর্ক ঈিযর্নয থ খুর্জ লফয 
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কযর্ত তার্দয লফজা নাগ্র! লকফরভায যচচো কর্যআ টনর্জর্দয দাটত্ব লল ফর্র ভর্ন কর্যন। এআ ফুর্ড়া 
ফর্ লম লদর্য জন্য টকছু কযর্ছন, এআ লবর্ফ চযভ অত্মতৃটি ান! 

 

                   প্রথভ প্রথভ দারৃ ফুর্ড়ার্দয অড্ডা লমর্তন। টকছু ফরর্তন না, চুচা রৄধু রৄনর্তন। টকন্তু 
কাাতক অয একআ কথায ফাগাড়ম্বয রৄনর্ত বার রার্গ? তাআ অর্ে অর্ে লআ অড্ডা লথর্ক টনর্জর্ক 
টযর্ এর্নর্ছন। টরৄর্দয ভার্ঝআ খুর্জ টনর্র্ছন টনর্জয জগত। 

 

                 ার্কেয টশ্চভটদর্ক গটরয টবতর্য একটি ফৃদ্ধাশ্রভ অর্ছ। তায ১২ নাম্বায কর্ক্ষ দারৃয ফফা। 
কতৃের্ক্ষয নুভটত টনর্ টনর্জয রুভিার্ক নীর যঙ কর্য টনর্র্ছন দারৃ। জানারা রাটগর্র্ছন নীর দো। 
ভর্নয টবতযিা মখন টফলার্দয নীর যর্ঙ ছাা, তখন ফাআর্য লআ যর্ঙয অফযন থাকুক, খাযা টক? 

 

                 লমটদন তায ফড় লছর্র অয লছর্রয ফঈ এর্ তার্ক এখার্ন টদর্ মা, লটদনিায কথা অজ 
টযোয ভর্ন র্ড়। ার্থ এর্টছর টতন ফছর্যয অদর্যয নাটত,  ানা। দারৃয াতিা ে কর্য অঁকর্ড় 
ধর্য ফর্রটছর, “দারৃ, লকন তুটভ অয অভার্দয ার্থ থাকর্ফ না?”  

জফাফ টদর্ত র্নকক্ষণ লরর্গটছর দারৃয। ফুর্কয কাছিা টক লমন একিা লচর্ ফর্টছর। ফর কর্ষ্ট জফাফ 
টদর্টছর্রন, 

“অভায লম ার্কে ািঁাাটঁি কযায বো দারৃবাআ...  তাআর্তা ার্কেয কার্ছআ একখানা ঘয খুর্জ টনর্টছ।” 

ফরর্ত টগর্ লচাখ ছরছর কর্য ঈর্ঠটছর তায। ফর কর্ষ্ট রুর্খটছর্রন অর্ফর্গয াগরা লঘাড়ািার্ক। লটদন 
টতটন কান্পা লঠকার্ত াযর্র ফুঝ টরৄটি ার্যটন। অঝর্য কাদঁটছর ানা। টকছুর্তআ ছাড়টছর না দারৃয 
াত। ফর কর্ষ্ট তার্ক লজায কর্য গাটড়য কার্ছ টনর্ত র্টছর।  

                ভর্ন র্য, এয রৃআটদন অর্গ একযার্ত তায লছর্র অয ফঈভা এর্ টফনর্ ফর্রটছর তার্দয 
সুটফধায কথা। টফটবন্প নুষ্ঠার্ন তার্দয ফন্নুযা এর্ নাটক খুফ টফব্রত লফাধ কর্য, াের্ন্দ াটিে এনজ 
কযর্ত ভস্া  তার্দয! তাছাড়া ফঈভায লছািবাআ অর্ফ র্য ড়ারৄনা কযর্ত। এখার্ন লথর্কআ বার 
কর্রর্জ বটতে র্ফ ল। থাকর্ফ লকাথা? লগস্ট রুভ লতা লভার্ি একিা!  

তায লভর্ রুফাফা  রন্ডন লথর্ক লপান কর্যটছর ল যার্ত। ফর্রটছর, “বাআা বাফীর্ক ঝার্ভরা না লযর্খ, 
তুটভ ফযং ফৃদ্ধাশ্রর্ভআ চর্র মা ফাফা। অজকার বার সুর্মাগ সুটফধা টদর্ে যা। বাআা লতাভার্ক একিা খুর্জ 
লদর্ফ। অটভ ভার্ঝ ভার্ঝ টকছু িাকা াটঠর্ লদফ। লতাভায লকান ভস্া র্ফ না।” 

একফার্কে যাজী র্টছর্রন টতটন। তার্দয এর্ককটি কথা তায ফুর্কয এর্ককটি াজয বাঙটছর, ল খফয 
জার্ননা লকঈ! 
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অজ দারৃয জন্ধটদন। কার লথর্কআ ভনিা লফজা পুযপরু্য দারৃয। অজ টতটন ানার্ক লদখর্ত ার্ফন। তায 
লছর্র অয লছর্রয ফঈ অজ ানার্ক টনর্ ফশ্যআ অর্ফ। কতটদন র্ লগর ানার্ক অদয কযর্ত 
ার্যনটন টতটন! অজ টক ানা তায টর্ঠ ঈর্ঠ লঘাড়া লঘাড়া লখরর্ত চাআর্ফ? চাআর্র টনশ্চআ লঘাড়া র্ফন 
টতটন। একফায ানা টজর্জ্ঞ কর্যটছর, “দারৃ তুটভ কায লঘাড়া?”  

দারৃ ফর্রটছর্রন, “ অটভ অভায জারৃভটন, ফীয লমাদ্ধা ানায লঘাড়া।” 

টখরটখর কর্য লর্ র্ঠটছর ানা। টরৄযা ফড্ড ের্ত খুট র্ মা, ফড়র্দয টযণূে তুষ্ট কযা কটঠন! 

 

       তায লছর্র যানা মখন লছাি টছর, তখন তার্ক ানায ভত লঘাড়া চড়ার্ত ত। টক লম াজী টছর 
লছর্রিা, তা অয ফরায ভত না। ভার্ঝ ভার্ঝ া টদর্ লর্িয রৃার্ এভন লজার্য রাটথ টদত, দভ লফটযর্ 
মাফায লজাগাড় ত তায! টচৎকায কর্য ফরত, এআ লঘাড়া অয লজার্য ছুি। অয লজার্য অয লজার্য...... 

লআ লছাট্ট যানা, অজ টনর্জআ ফাফা র্র্ছ! থচ ভর্ন  এআর্তা লটদর্নয ঘিনা ফুটঝ! লদখর্ত লদখর্ত 
ভগুর্রা কত দ্রুত লকর্ি লগর! জীফন াার্ে দাটড়র্, ফর টাফ লভরার্না ফড্ড কটঠন ভর্ন  এখন! 

                 একফায টক লমন একিা কটঠন লযাগ র্টছর যানায। র্নক িাকায দযকায। টতটন র্ফভায 
নতুন চাকটযর্ত জর্ন কর্যর্ছন। লকাথা ার্ফন এত িাকা? লছর্রিা টক তার্র ভর্যআ মার্ফ? 

তাযয লকার্ের্ক লমন অরাদীর্নয প্রদীর্য জারৃফর্র র্নক িাকা চর্র এর! যানায টচটকৎা ম্ভফ র, 
সুস্থ র্ ফাটড় টপযর তায অদর্যয ধন। লকাথা লর্র িাকা? স্যীয এআ প্রর্শ্নয জফাফ কখন লদনটন টতটন! 
লকঈ জার্ন না, তাযয লথর্ক একিা টকডটন টনর্আ লফঁর্চ অর্ছন টতটন! 

                 তায লভর্ রুফাফা লছাির্ফরা ফড্ড ফাফাবে টছর। ফাফায ফুর্ক না ঘুভার্র তায ঘুভআ ত না! 
ফড় ফায য ঘুর্ভাফায অগ মেন্ত ফাফায অর্ার্আ ঘুযঘুয কযত। অয ফায ফায ফরত, অটভ কখন 
টফর্ কযর্ফা না ফাফা, লতাভার্ক লছর্ড় লকাথা মাফ না!  

লফ ধুভধাভ কর্যআ লভর্য টফর্ টদর্টছর্রন টতটন। প্রটবর্ডন্ড পার্ন্ডয ভে িাকা খযচ কর্য লপর্রটছর্রন! 
াড়ায লরার্কযা ফর্রটছর, টনর্জয জন্য টকছু ন্তত যাখুন ভাআ। লর্ ঈিয টদর্টছর্রন, “এযাআ লতা 
অভায ফটকছু। টক র্ফ অরাদা কর্য টনর্জয জর্ন্য লযর্খ?” 

তাযয একভ জাভাআ রুফাফা রন্ডর্ন লর্িরড র। ভার্ঝ ফশ্য একফায এর্টছর। িা খার্নক 
টছর। তাযয অয অর্ টন! রুফাফায লভর্িা ফড্ড স্পেকাতয, এর্দর্য অফাা নাটক তার্ক সুেি কর্য 
না! 

 

                   কার লথর্কআ লভাফাআর লপানিা ার্ত টনর্ ঘুযর্ছন দারৃ। ফাযফায তাকার্েন যাোয টদর্ক। 
এআ ফুটঝ লপান কযর্রা রুফাফা, এআ ফুটঝ এর ানা। রৃযু গটড়র্ লগর, এরনা লকঈ! টফর্করিা কািার্রন দারৃ 
ন্যান্য টদর্নয ভতআ, ার্কেয অভতরা। একঝাক পুর্রয কঁুটড়য ার্থ। লানার্রন র্নক র্নক নতুন 
গে, মা অর্গ কখন লানান টন র্দয। টনখাদ টফস্ভ টনর্ লচাখ ফড় ফড় কর্য রৄর্নর্ছ যা ন্নো মেন্ত। 
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অঁধায ঘটনর্ এর্র টনতান্ত টনো দারৃয গর্েয অয লছর্ড় ফাটড় টপর্যর্ছ। ভন অয টক অয ছাড়র্ত 
ভন চা কার্যা? ফায লর্ল দারৃ টপর্যর্ছন তায ১২ নাম্বায রুর্ভ! 

                   ফোায টক? যা লতা লকঈ অর  না, একিা লপান কযর্রা না! তর্ফ টক যা র্ক 
াযপ্রাআজ লদফায জন্য াযাটদন লমাগার্মাগ কর্যটন? একিু যআ র্তা জন্ধটদর্নয লকক অয লভাভফাটত 
টনর্ ঘর্য ঢুকর্ফ ানা, অয লচঁটচর্ ফরর্ফ, দারৃ াযপ্রাআজ! তখনআ র্তা লফর্জ ঈঠর্ফ ভুর্ঠার্পান, টস্রর্ন 
বার্ফ রুফাফায নাভ। যাত ১২িা মেন্ত টক র্ক্ষা কর্য লদখর্ফন? না কযর্রনআ, যভ অনর্ন্দয জন্য 
খাটনকিা র্ক্ষা থাকা লদার্লয টকছু ন! 

 

                  যটদন টফর্কর্র অভতরা গর্েয অর্য প্রটতটদনকায ভত টবড় জটভর্র্ছ ফাচ্চাযা। ূমে তায 
রৃরু্যয লতজ ছুর্ড় লপর্র টদর্ ছটড়র্ টদর্ে নযভ লযাদ। অর্ভয ডার্র এর্ ফর্র্ছ রৃর্িা টপর্ি াটখ। 
যা লমন দারৃয গে রৄনর্ফ অজ! ধীয অগ্রর্ র্ক্ষা অর্ছ ফাআ। টক ফোায? দারৃ লতা অজ 
এর্রন না এখন! 

 

                  যা লকঈ জার্ননা, র্দয গর্েয লপটযারা অয লকানটদন তায গে লপটয কযর্ত অর্ফ 
না! কার যার্ত টতটন টনর্জর্কআ টনর্জ র্নকগুর্রা ঘুর্ভয লুধ ঈায টদর্র্ছন, জন্ধটদর্নয ঈায! (লল) 
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ভুর্ঠার্পান 
--লতৌটপয াান ঈয যাটকফ  

 

                  অনন্দ লমন টকছুর্তআ ফাঁধ ভানর্ছ না াটভয। ভানর্ফআ ফা টক কর্য? অজ টফর্কর্রআ ল তায 
ফর অকাটিত লভাফাআর লপানিা ার্ত লর্র্ছ টকনা! মটদ লপানিা একদভ অনর্কাযা নতুন ন। টকন্তু 
তার্ত টক? তায কার্ছ লতা টজটনিা নতুন। মাক, এফায ন্তত ফন্নুর্দযর্ক টনর্জয নাম্বায লদা মার্ফ। এতটদন 
টনর্জয লপান টছরনা ফর্র টক রিািাআ না তার্ক লর্ত ত! কাঈর্ক লপান কযর্ত র্র লদাকান লথর্ক কযা, 
ল এক টফটেটয ফোায। লতায লভাফাআর লনআ? কথািা ফাআ এভনবার্ফ ফরত, লমন ভুর্ঠার্পান টজটনিা 
যীর্যয একিা ি! মা ন্য ফায অর্ছ, টকন্তু তায না থাকা ল একিা টফকরাি প্রাণী! ফন্নুযা ভুর্খয 
ঈযআ নানা াট তাভাা কযত অয ফান্নফীযা ভুখ টির্ টির্ াত! মাক, এফায ফুটঝ এফ লথর্ক ভুটে 
টভরর। 

                  তায লপান থাকর্ফ টক কর্য রৄটন? একিা লভাফাআর লর্িয দাভ টক এর্কফার্য কভ? এিা লতা 
অয লভার্ড়য লদাকার্নয ভুটড় না লম, রৃিাকা টদর্ লঠাঙা বর্য টকর্ন অনরাভ! মায জীফন চর্র টিঈটনয 
িাকা, ল আ লকফর লফার্ঝ কত ধার্ন কত চার! থাকা-খাা, ড়ারৄনা এফ নানা যকভ বদনটন্দন খযর্চয 
য, ভা লর্ল কত িাকাআফা ার্ত থার্ক? এয ভর্ধে একিা লভাফাআর লকনায িাকা জভার্না টক চাটট্টখাটন 
কথা? ল লতা অয ন্যর্দয ভত ফাফায িাকা চর্রনা। তায টনর্জয জীফন চরায খযচ তায টনর্জর্কআ 
লজাগাড় কযর্ত । ফাফা আ লনআ, তা অয ফাফায িাকা! রৄধু ফাফা-ভা লকন, তায লম টনকিাত্মী ফরর্তআ 
লকঈ লনআ রৃটনা, ল খফয কজন যার্খ? তায ফন্নুর্দয ভর্ধে লক অয তায ভত লছাট্ট একিা টচর্রর্কাঠায 
ঘর্য বাড়া থার্ক? টিিকাটয অয াট তাভাা কযা র্দয কার্ছ মতিা জ, তায জীফর্ন রৄধুভায লফঁর্চ 
থাকাআ তায লচর্ লঢয কটঠন! 

                  র্নক টদন অর্গআ লভার্ড়য চা লদাকানদায যটপক বাআর্ক একিা ফেফরত লভাফাআর লর্িয 
কথা ফর্র লযর্খটছর াটভ। যটপর্কয কার্ছ প্রাআ র্নক ুযর্না ফেফরত লভাফাআর লি অর্। লকার্ের্ক 
অর্, লিা এরাকায ফাআ জার্ন, াটভ জার্ন। মত গুণ্ডাাণ্ডা অয লনার্খার্যয ার্থ চরাচর যটপর্কয। 
তার্দযআ লকঈ লকঈ াতখযচ থফা লনায িাকা লজাগাড় কযর্ত টগর্ চুটয-টছনতাআ এফ কর্য। চুটযয ভার 
টনর্জ টফটক্র কযর্ত লগর্র লপঁর্ মাফায ম্ভাফনা অর্ছ, তাআ লগুর্রা টফটক্রয জন্য টনর্ অর্ যটপর্কয 
কার্ছ। ফরা ফাররে, টফটক্রয িাকা লথর্ক টনর্জয জন্য একিা লভািা র্ঙ্কয কটভন টঠকআ ফাটগর্ লন যটপক।  

                  ভন একিা লভাফাআর লিআ অজ টফর্কর্র যটপর্কয কাছ লথর্ক টকর্নর্ছ াটভ। লিিা 
লভািাভুটি নতুর্নয ভতআ রার্গ লদখর্ত। ূর্ফেয ভাটরক মর্থষ্ট মত্ন টনর্র্ছন ফর্রআ ভর্ন । থফা এভন 
র্ত ার্য লম, লকনা র্র্ছ েকটদন অর্গ। লিিায লকাথা লকান অঁচর্ড়য দাগ লনআ, রৄধু টছন টদর্ক 
একর্পাঁিা রার যঙ লরর্ি টছর! তর্ফ লিা র্নক অর্গআ টিসুে লায টদর্ ঘর্ ভুর্ছ লপর্রর্ছ াটভ। 
তাযয ভার্কেি লথর্ক টকর্ন এর্নর্ছ নতুন টভ কাডে। তাযয লথর্কআ াটভয ভর্ন রৄধু অনন্দ অয অনন্দ। 
একিু যযআ লপানিা র্কি লথর্ক লফয কর্য লদখর্ছ, তাযয অফায র্কর্ি লযর্খ টদর্ে! ফন্নুর্দয কাঈর্ক 
এখন লপান কর্যটন, কার কর্রর্জ টগর্ ফাআর্ক াযপ্রাআজ লদর্ফ। ফিতরায অড্ডা মখন ল র্কি 
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লথর্ক ভুর্ঠার্পানিা লফয কযর্ফ, তখন ফায লচাখগুর্রা যর্গাল্লায ভত র্ মার্ফ না? কার্যা ভুর্খ লকান কথা 
পিুর্ফ? বাফর্তআ াযা যীর্য টযণ ফর্ লগর াটভয। যাতিা লম কখন কাির্ফ, কখন কার র্ফ অয 
কখন লম কর্রর্জ মার্ফ, ভ লমন কাির্ছআ না অজ! 

                 ঈর্িজনা টঠকভত ড়র্ত াযর না ! ফআর্য লিটফর্রআ লযর্খটছর ভুর্ঠার্পানিা। ড়র্ত 
ড়র্ত ফাযফাযআ লচাখ চর্র মাটের লপানিায টদর্ক। অয জার্ন্তআ ভুর্খ ছটড়র্ যটছর তায টবতর্যয 
ঈচ্ছ্বা। ঈফ্... টক লম বার রাগর্ছ তায, লকান ক্ষর্যআ তা প্রকা কযা মার্ফ না! ফরটদন এভন বার রার্গটন 
য। রৃঃখ বযা এ জীফর্ন বার রাগায ঈরক্ষ ফড্ড কভ টছর টকনা! 

                যাত ১২ িায টদর্ক ঘুর্ভাফায অর্াজন কযর াটভ। স্ার্যয অজর্কয লাভ াকে গুর্রা 
লফজা জটির টছর। এর্কফার্য ঘাভ ঝটযর্ টদর্র্ছ তায। ঘুভ এর্র্ছ খুফ। তাআ অজ অয যাত জাগর্ফ না 
ফর্র টঠক কর্যর্ছ। াতভুখ ধুর্ এর্ টফছানা কযর্ত মার্ফ, টঠক তখনআ টফরৃেৎ চর্র লগর। এআ মাহ ! ঘর্য লতা 
লভাভফাটত লনআ। এখন? টঠক তখনআ ভর্ন ড়র, অর্য এখন তায লভাফাআর অর্ছ না? তার্র অয টচন্তা 
টকর্য? লভাফাআর্রয অর্রা টদর্আ লতা টফছানা কযা মার্ফ। লল মেন্ত লভাফাআর্রয অর্রার্ত টফছানা কর্যআ 
রৄর্ ড়র াটভ। টভটনি দর্র্কয ভর্ধেআ ঘুটভর্ ড়র। স্বর্প্ন বার্ছ ফন্নুর্দয ফাক া ভুখগুর্রা! 

          একিু র্যআ লভাফাআর লপানিা লফর্জ ঠর! ধযভয কর্য রাটপর্ ঘুভ লথর্ক ঠর াটভ। কাচঁা ঘুভ 
লবর্ঙর্ছ, তাআ খাটনকিা ভ রাগর ধাতে র্ত। লক লপান কর্যর্ছ তার্ক এত যার্ত? ল লতা নাম্বায কাঈর্ক 
লদটন এখন! াত ফাটড়র্ লপানিা টনর াটভ। ফাক র্ লদখর, টযং ফাজর্ছ টঠকআ, টকন্তু টস্রর্ন লকান 
নাম্বায লনআ! রৄধু কটরং কটরং লরখা বার্ছ! লপানিায টডর্প্ল নষ্ট র্ লগর নাটক? নাটক লচার্খয বুর? বার 
কর্য লচাখ যগর্ড় ঘুভ তাড়াফায লচষ্টা কযর াটভ। না! লআ একআ দৃশ্য। নাম্বায লনআ লকন? তর্ফ টক এিা 
লভাফাআর ার্যির্যয কর? টকন্তু যাআ ফা এত যার্ত লকন কর কযর্ফ! কাণ্ডজ্ঞান ফরর্ত টক টকছু লনআ 
র্দয? এত যার্ত গ্রাকর্দয লপান কর্য জ্বারাতন কযায ভার্ন টক? লকভন অজফ লকাম্পাটন এযা! 

এফ বাফর্ত বাফর্তআ করিা টযটব কযর াটভ। 

:  হ্যার্রা...  

লপার্নয ন্যপ্রার্ন্ত র্নকক্ষণ লকঈ লকান কথা ফরর না। তাযয লমন ফররৃয লথর্ক লবর্ এর একটি 
নাযীকণ্ঠ। লমন লকঈ গরা লচর্ ধর্যর্ছ, কথা ফরর্ত লমন বীলণ কষ্ট র্ে তায! এভন পোপোর্ গরা 
ফরর, 

:  অটভ ফরটছ... 

:  অটভ লক? টযচিা টদন দা কর্য... 

:  লতাভায লভাফাআরিা অর্গ অভায টছর। 

 

বীলণ চভর্ক ঠর াটভ! র্ত ার্য লিিা এআ লভর্য টছর, টকন্তু  লতা নতুন টভ রাটগর্র্ছ। তার্র? 
আ লভর্ তায নাম্বায লর টকবার্ফ? তার্র টক প্রমুটেয ফোফার্য লজর্ন টনর্র্ছ লম এআ লর্ি এখন লকান 
টভ ফোফায র্ে?  
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র্নক কর্ষ্ট টনর্জর্ক টনন্ত্রন কযর াটভ। ফরর, 

:  লপানিা অনায র্ত ার্য। টকন্তু অটভ লতা এিা অনায কাছ লথর্ক অটনটন, এক লদাকানদার্যয কাছ 
লথর্ক টকর্নটছ।  

:  জাটন, জাটন, জাটন। ফ জাটন অটভ। 

জান্তফ টচৎকায লবর্ এর ন্যপ্রান্ত লথর্ক! লমন লকান টংস্ম রৄয ক্রদু্ধ গজেন! লকান লভর্য গরা টদর্ এভন 
ভানুটলক অতেনাদ লফর্যার্ত ার্য, টনর্জয কার্ন না রৄনর্র কখন টফশ্বা কযত না াটভ! বর্য টযণ 
ফর্ লগর তায াযা যীর্য। ঘার্ভ টবর্জ ঠর জাভা কাড়। ফুর্ঝ লগর্ছ, এআ লভর্ াধাযন লকঈ ন, এআ 
লপান অয যাখা র্ফ না তায। এআ বংকয লভর্ তার্ক যাখর্ত লদর্ফ না টকছুর্তআ। এতটদর্নয কষ্ট কর্য 
জভার্না িাকাগুর্রা ফুটঝ ফর্র্ল জর্রআ লগর! লকানভর্ত ফরর, “অটন টক অনায লপান লপযত চান?”  

এফায ট্টাট লবর্ এর লপার্নয য প্রান্ত লথর্ক। লমন খুফ ভজায লকান যটকতা কর্যর্ছ াটভ! 

: টক কযর্ফা অয এখন এিা টনর্ অটভ? টক কার্জ রাগর্ফ এিা অভায? 

: তার্র? টক চান অটন অভায কার্ছ? লকন লপান কর্যর্ছন? 

: লকন লপান কর্যটছ......? 

এিুকু ফর্রআ লথর্ভ লগর কণ্ঠিা। অফায লানা লগর ট্টাট। ল াট লকানভর্তআ স্বাবাটফক াট ন! লমন 
াার্ড় াার্ড় ধাো লখর্ প্রটতধ্বটন তুরর্ছ জস্ম াট।  

: লক ফরর অটভ লতাভা লপান কর্যটছ? অটভর্তা লআ রৄরু লথর্ক এখার্নআ অটছ, দূর্য লকাথা মাআটন লতা! 

: ভার্ন......? 

 

জফার্ফ অফার্যা লানা লগর াটয ে। লআ ার্থ লা লা কর্য ফাতার্য গজেন। বর্ ন্তযাত্মা রৄটকর্ 
লগর াটভয। এ কায াল্লা ড়র  এআ ভাঝযার্ত?  

ঠাৎ লখার র, ফাতার্য গজেন লপার্নয টবতর্য ন, ফাআর্য! বীলণ ঝড় অর্ছ। ফাতার্য লতার্ড় একিা 
অর্যকিায ার্থ ফাটড় খার্ে জানারায কফািগুর্রা। থচ স্পষ্ট ভর্ন অর্ছ তায, গুর্রা ফন্ন কর্যআ রৄর্টছর 
ল। খুরর টকবার্ফ? টছিটকটনগুর্রা টক নষ্ট র্ লগর্ছ? নাটক বারভর্তা রাগাটন তখন? 

ঠাৎ অফায কথা লবর্ এর লপার্ন, 

: একিা একিা কর্য ফগুর্রার্ক ধযফ অটভ। কাঈর্ক ছাড়ফ না, কাঈর্ক না! 

: লদ... লদখুন। অটভ অনার্ক অনায লপান টপটযর্ টদর্ত চাআ। অটন টনর্ত না চাআর্র কারআ এিা 
লদাকানদাযর্ক লপযত টদর্ লদফ। অটভ লকান ঝার্ভরা জড়ার্ত চাআ না। 
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: তুটভ লতা আটতভর্ধেআ জটড়র্ লগছ াটভ! এ লথর্ক লতাভায অয লকানভর্তআ ভুটে লনআ। লতাভায আ 
লদাকানদায ভুটে ার্ফ না! মাযা তার্ক লপানিা এর্ন টদর্র্ছ, তাযা না। কার্যা টনোয লনআ, কার্যা না!  

: কা...কাযা? কাযা এর্ন টদর্টছর লপানিা? 

 

বর্য লচার্ি লতাতরার্ত রাগর াটভ। একফায বাফর লপানিা জানারা টদর্ ছুর্ড় লপর্র লদর্ফ। টকন্তু লপর্র 
লদফায ািুকু অয লনআ য।  

 

: মাযা এআ াভান্য লপানিায জন্য অভার্ক লভর্য লপর্রটছর...... 

টট কর্য ফরর লভর্িা। তায টবতযকায জভার্না লক্রার্ধয অগুর্নয ঈিা ছটড়র্ ড়র্ছ তায কণ্ঠস্বর্য।  

লপার্নয এ প্রার্ন্ত ফজ্রার্তয ভত েব্ধ র্ যআর াটভ, লচাখ রৃর্িা টফর্স্ফাটযত। এ টক রৄনর্ছ ল? এ 
টক রৄনর্ছ? বুর রৄনর্ছ না লতা? একজন ভৃত ভানুল তায ার্থ লপার্ন টকবার্ফ কথা ফরর্ফ? এিা টকবার্ফ 
ম্ভফ? লখাদা তার্ক এ টকর্য ভর্ধে এর্ন লপরর! 

প্রানর্ন লচষ্টা কর্য লভাফাআরিা লপরর্ত াযর না াটভ। াতগুর্রা লমন টকছুর্তআ ভটের্েয 
অর্দ ভানর্ত চাআর্ছ না। টফভুর্ঢ়য ভত ভুর্ঠার্পানিা কার্ন রাটগর্ ঠা ফর্ যআর াটভ। লপার্নয য 
প্রার্ন্ত লথর্ভ লনআ কণ্ঠটি! ট ট কর্য ফর্র চর্রর্ছ, 

: অটভর্তা অভায ফটকছু টদর্ টদর্ত অটি কটয টন। প্রাণ ফাচঁার্ত এভনটক আিতিুকুয ভাা কটযটন। 
তাযয যা লকন অভা লভর্য লপরর? লকন ভাযর অভা, লকন? ফরর্ত ায? 

: অটভ জাটননা। অটভ জানর্ত চাআনা। অভা ক্ষভা কর্যা টপ্লজ...  দা কর্যা...  

বািা গরা ফরর াটভ। অয একফায লপানিা ছুর্ড় লপরায লচষ্টা কর্য ফোথে র। টক এক দৃশ্য টে লমন 
লভাফাআরিা তায কার্নয ার্থ লঠর্ ধর্য লযর্খর্ছ! ত জনর্ভয জর্ভ থাকা কথাভারা লল না র্র লমন 
টকছুর্তআ ছাড়র্ফ না! 

 

: তুটভ রৄনর্ত চা? রৄনর্ত চা অভায গরা কািায টভটষ্ট েগুর্রা? লর্ত চা ঝণোয ভত লফটযর্ অা ঈষ্ণ 
যর্েয স্পে? 

: না না না...... 

প্রানর্ন লচটচর্ ঠর াটভ। টকন্তু তায কর অটি টফপর্র লগর! 

ততক্ষর্ন ল রৄনর্ত রৄরু কর্যর্ছ লভর্টির্ক জফাআ কযায গা টঈর্য ঠা ে। লভর্টিয প্রাণ ফাচঁার্নায টন্তভ 
অকুটত, জান্তফ অতেনাদ! গযগয ে তুর্র কািা গরা টদর্ যেধাযা প্রফাটত ফায হ্য অাজ......  
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ঠাৎ  ভুর্ঠার্পানিা লথর্ক খাটনকিা তাজা যে ছরর্ক এর্ ড়র াটভয াযা ভুর্খ।  

টচৎকায কর্য লকঁর্দ ঠর । তায কান্পায ে াটযর্ লগর ফাআর্যয লঝার্ড়া াায প্রচণ্ড তাণ্ডর্ফ! 

: তুটভ অভা লদখর্ত চা াটভ? লদখর্ত চা কার টঠক এভ লদাকানদায যটপক কার্ক লদখর্ফ?  

 

ততক্ষর্ন টফছানা লনটতর্ র্ড়র্ছ াটভ। লভাফাআরিা তখন কার্ন ধযা তায। লকান কথায জফাফ লদফায ভত 
ফস্থা অয লনআ য। 

 

: একিু তাকা াটভ...... 

 

লচাখ তুর্র তাকার াটভ। ার্থ ার্থ তীব্র অতর্ঙ্ক লচাখগুর্রা লকািয লছর্ড় টঠকর্য লফটযর্ এর। ভুখ টদর্ 
লপনায ার্থ লগা ঁলগা ঁে লফরুর্ে। 

হ্যা,ঁ ল লদখর্ত ার্ে। ল লদখর্ত ার্ে। এর্রাচুর্রয একিা তরুণী লভর্ দাটড়র্ অর্ছ। চুরগুর্রা যর্ে 
লবজা অয যার্জেয ধুর্রা ভাখাভাটখ। গরািা লকান ধাযার স্য টদর্ রৃপাক কযা। লঠার্িয রৃর্কান টদর্ 
াভান্য যে লফর্ ড়র্ছ। একিা লচাখ চুর্র ঢাকা, অর্যকিা লচার্খ াথুর্য টনষ্প্প্রাণ দৃটষ্ট। তার্ত টবতযকায 
ঘৃণা চাা র্যটন! াত রৃর্িা অরর্তা কর্য াভর্ন ফাড়ার্না। লছাি দর্ক্ষর্ লর্ররৃর্র অর্ে অর্ে এটগর্ 
অর্ছ াটভয টদর্ক।  

অয হ্য কযর্ত াযরনা াটভ! রৃর্চাখ ফুর্জ র্ক্ষা যআর! র্ক্ষা কযা ছাড়া অয টক-আ ফা কযায অর্ছ 
তায! 

 

টপ্র াঠক, লম লকানটদন ভধেযার্ত অনায ভুর্ঠার্পার্ন র্তা একিা কর অর্ত ার্য! মটদ টস্রর্ন 
লকান নাম্বায না থার্ক, তার্র করিা না ধযাআ বার! রৄর্নটছ লভর্িা এখন তায ভৃতেুয কাযন খুর্জ 
লফড়া......(লল) 
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লখরাঘয 
--লতৌটপয াান ঈয যাটকফ  

 

                      প্রচণ্ড দাফদা একিু একিু কর্য লমন ফায জীফনীটে রৄর্ল টনর্ে। টক ভানুল, টক রৄ-
াটখ, কর্রযআ প্রাণ ষ্ঠাগত। কুকুযগুর্রা এখার্ন খার্ন ফর্ রম্বা টজব লফয কর্য াঁা। গরু ছাগরগুর্রা 
ছাা দাটড়র্ জাফয কার্ি, ভার্ঠ চযর্ত মানা! টগর্আ ফা টক র্ফ? রু্যা ভাঠ জুর্ড় এতিুকু ঘা টক 
লকাথা অর্ছ? ফ ুর্ড় ছাআ র্ লগর্ছ। লমিুকু ফাটক টছর, লিুকু লতা খাা লল ফর অর্গআ। টফেীণে 
জটভয ফুর্ক, এখার্ন খার্ন জস্ম পাির। লআ পাির টদর্ একিু একিু কর্য প্রটতটদন ফাস্প র্ ঈর্ড় 
মার্ে জটভয শ্রুজর! টবভার্ন ভাটি টদনর্ক টদন অয লফট রুক্ষ র্ে। রৄটকর্ লগর্ছ লফটযবাগ 
জরা। অয কটদন য খাায াটনযআ অকার ড়র্ফ টকনা লক জার্ন!  

                     একিুখাটন ফৃটষ্টয প্রতোা, গার্ কাদা লভর্খ, অল্লাহ  লভঘ লদ াটন লদ ফর্র টফরা কর্য 
টপর্য লছর্র লছাকযায দর। ঈর্ঠার্ন ঈর্ঠার্ন গড়াগটড় খা। টকন্তু কর টকছুআ ফৃথা মা, একিুকর্যা লভর্ঘয 
লদখা টভর্র না অকার্! ফড় কার্র এর্র্ছ এফায খযা। কর্ফ লম কাির্ফ, একভায অল্লাহ আ রৄধু ফরর্ত 
ার্য। 

 

                     রুক্ষ লখর্তয নগ্ন অর্রয ঈয টদর্ লছাি লছাি কদর্ভ এটগর্ অর্ছ াযান টভা। গাভছািা 
ভাথা টদর্ প্রখয লযাদ লথর্ক একিুখাটন অড়ার াফায ফৃথা লচষ্টা! এটদর্ক লম ঈদাভ যীয দগ্ধ র্ে, 
লটদর্ক লমন লকান ভ্রুর্ক্ষআ লনআ তায! রৃ-কাধ যীটতভত ঝরু্র র্ড়র্ছ তায তাা। টদনিা বার মার্ে না 
তায, টকছুর্তআ বার মার্ে না! অয লম টক অর্ছ অজ কার্র, লক জার্ন!  

লচৌধুযী ার্র্ফয লছর্রয ার্থ র্নকক্ষণ ফচা কর্য এর্র্ছ াযান। টকন্তু কার্জয কাজ টকছু টন, 
তকোতটকেয য টদ্ধান্ত ফদরাটন লছাি লচৌধুযী! রৃঃখ বাযাক্রান্ত ভন টনর্আ লম মায ঘর্য টপর্যর্ছ কৃলর্কয 
দর। াযার্নয ভত তাযা লভর্ন টনর্ত ফাধে র্র্ছ দৃর্ষ্টয টরখন। 

                     ফোায অয টকছুআ ন, পর্রয বাগ। লগর ফছয ফন্যা লগািা এরাকা তটরর্ টগর্টছর, 
পর ঘর্য তুরর্ত ার্যটন লকঈআ। াযার্নয ভত ফগো চাটলযা াটযর্টছর তার্দয ফেস্ব। কর্ঠায টযশ্রভ কর্য 
জটভয ফুর্ক লানা পটরর্টছর তাযা। টকন্তু লআ লানা ঘর্য তুরফায সুর্মাগ লদর্ফনা ফেগ্রাী ফন্যা, লক আ ফা 
বাফর্ত লর্যটছর? কর্রয ফস্থা ফুঝর্ত লর্য লফায অয পর্রয র্ধেক ানা অদা কযর্ত অর্ন 
টন লচৌধুযী ার্ফ। ফাআর্ক টনঃতে ক্ষভা কর্য টদর্টছর্রন। ঈর্টা টনর্জয ভজুত লথর্ক ফাআর্ক ধায 
টর্র্ফ পর্রয ফীজ টদর্টছর্রন। অল্লাহ য লদা ফন্যায টফরুর্দ্ধ কাযআ ফা টক কযায অর্ছ? তাআ ধায 
লদনা কর্য লকানভর্ত ফছযিা কাটির্র্ছ ফাআ। লবর্ফটছর এফায পর ঈঠর্র ফ লাধ কর্য লদা মার্ফ। 
টকন্তু কার্রয টরখন, না মা খণ্ডন! এফায প্রচণ্ড খযায জন্য পর পরার্ত ার্যটন লকঈ। লচ লম লদর্ফ, 
লআ ঈা লনআ! াটন আ লতা লনআ খার্র টফর্র, লদর্ফ লকার্ের্ক? 
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      তাআ ফাআ টভর্র টগর্টছর লচৌধুযীর্দয কাছাটযর্ত। লবর্ফটছর, লচৌধুযী ার্ফ টনশ্চআ একিা াটনয 
াম্প ফটর্ লদর্ফন, তার্রআ কৃটযভ লচ টদর্ পর পরার্না মার্ফ। টকন্তু লআ অা গুর্ড়ফাটর! লদর্আ 
লনআ লচৌধুযী ার্ফ, ভো জ্ব কযর্ত লগর্ছন। 

লছাি লচৌধুযী টকছুর্তআ াম্প ফার্ত যাজী রনা। এিা টনর্ তকে কযর্ত লগর, াযান টভা  অয 
কর্কজন। ফাযফায ফরর্ত রাগর, লছাি লচৌধুযী তায ফাফায ভত ঈদায টন! এর্ত লছাি লচৌধুযী বীলণ লযর্গ 
লগর। তকোতটকেয এক মোর্ ঈর্টা গতফছর্যয ফীর্জয িাকা লপযত লচর্ ফর! তায এক কথা, পর লাক 
ফা না লাক, এিা লতা তার্দয লদখায টফল না! তার্দয জটভ লদায কথা টছর, জটভ টদর্র্ছ। লআ ার্থ 
পর পরার্নায জন্য ফীজ টদর্র্ছ। এখন এগুর্রা টদর্ কৃলক পর পরার্ফ, নাটক টক কযর্ফ, লিা 
কৃলর্কয ফোায! তাযা লতা অয জটভ টনর্ মা টন, াযা ফছয জটভর্তা কৃলর্কয কার্ছআ টছর! লকান কাযর্ন 
পর না পরর্র, তায দা টক জটভয ভাটরর্কয?  

বারকর্য াটর্ টদর, এআ িাকা অগাভী রৃআ ভার্য ভর্ধে লাধ না কযর্র, াভর্নয ফছয লথর্ক অয 
কাঈর্ক একিুকর্যা জটভ লদা র্ফ না! থেআ মটদ না অর্, তার্র অয রৄধু রৄধু জটভর্ক কষ্ট টদর্ রাব 
টক?  

রৄর্ন েটম্ভত র্ লগর্ছ ফাআ! নানাবার্ফ লফাঝার্নায লচষ্টা কর্যর্ছ লছাি লচৌধুযীর্ক। টকন্তু লকান রাব টন, 
টদ্ধান্ত লথর্ক এক চুর নড়ার্না মাটন তার্ক! 

 

                    ঘর্যয দাা এর্ াত া ছটড়র্ ফর্ ড়র াযান। াযার্নয ফঈ টখনা, একফায টপর্য 
তাটকর্আ ফোায টকছুিা অঁচ কযর্ত াযর, তাআ ভুর্খ টকছু ফরর না। বাফর্রীন দৃটষ্ট লভর্র লফড়ায 
লপাঁকয টদর্ ফাটড়য াভর্নয টফেীণে প্রান্তর্যয টদর্ক তাটকর্ যআর াযান টভা। টক কযর্ফ টকছুআ ফুঝর্ত 
াযর্ছ না ল। ঘর্য একভুর্ঠা চার লনআ। অনর্ফ লকার্ের্ক?  

এতটদন রৄধু খুদ লবর্ি জাঈ লযর্ধ লখর্র্ছ যা। গতকার তা পটুযর্ লগর্ছ। বুে ফাচ্চাগুর্রায ভুর্খয 
টদর্ক তাকার্না মানা। রৄকর্না পুর্রয ভতআ লনটতর্ র্ড়র্ছ যা। থচ এআ টকছুটদন অর্গ নতুন কঁুটড়য 
ভতআ ঝরভর কর্য ঘুর্য লফড়ার্তা। 

াযান টভা রৄনর্ত া, টখনায কার্ছ ফাযফায খাফায চার্ে ফাচ্চাযা। র্নকক্ষণ চু কর্য টছর টখনা, 
তাযয অয হ্য কযর্ত না লর্য ফাচ্চার্দয গার্র প্রচণ্ড র্ে চড় কলা ল! টখনায এআ যার্গয কাযন অয 
টকছু ন, ীভাফদ্ধতা! পুঁটর্ লকঁর্দ র্ঠ রৃআ বাআর্ফান।  

াযান একফায টপর্য তাকা, তাযয টনযর্ফ ঈর্ঠ মা লখান লথর্ক। াির্ত থার্ক ুকুয ঘার্িয টদর্ক, 
লজার্যয নাভাজিা র্ড় লনর্ফ। মু কযর্ত কযর্ত ঠাৎআ ভনিা টফটলর্ র্ঠ তায! কখন লখাদার্ক বুর্র 
থার্কটন ল, াধেভত লডর্ক লগর্ছ ফভ। টফটনভর্ টক লর্র্ছ লখাদায কাছ লথর্ক? থচ লখাদার্ক এক 
াে না লডর্ক টদটফে সুর্খ অর্ছ কত ত ভানুল! এ লকান অজফ লখরা লখরর্ছ লখাদা াযার্নয ার্থ? 
কর্ফ বাির্ফ এ লখরাঘয! 

এআ লম লচৌধুযী ার্ফ এফায র্জ্ব লগর, র্জ্ব লগর্রআ লতা ফ গুনা ভাপ! ফড়র্রাকর্দয এ টক সুটফধা টদর্ 
লযর্খর্ছন টতটন? াযাজীফন আোভত গুনা কযর্ফ, অয লল ফর্ িাকা খযচ কর্য র্জ্ব মার্ফ! ফো, 
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টাফ টযোয! রৃটনার্ত সুখ, ভযর্র সুখ! অয গটযর্ফযা? র্দ র্দ লাচঁি খার্ফ অয লখাদার্ক 
ডাকর্ফ, টফটনভর্ অয থথ াটনর্ত ডুফার্ফ লখাদা তার্দয! এ লকভন অজফ টফচায? 

 

               এফ বাফর্ত বাফর্তআ মু লল কর্য টপর্য এর াযান। ফাযান্দা লাগরা টফটছর্ নাভাজ 
ড়র। ারাভ লপযার্তআ টবতয লথর্ক অফায লবর্ এর রৄব অয াথীয কান্পায অাজ! টখনা টনশ্চআ 
অফায লভর্যর্ছ র্দয। তিুকুন ফাচ্চাগুর্রা অয কতক্ষন কু্ষধায জ্বারা হ্য কযর্ফ? টফযে লতা কযর্ফআ। 
রৃাত তুর্র লখাদায কার্ছ পটযাদ জানা াযান, যক্ষা কয ভাফুদ, দা কয! 

 

অজর্কয টদর্ন টিতীফায ভায লখর্ টবভার্ন ফাটড় লথর্ক লফটযর্ এর রৃ-বাআর্ফান। টছর্নয অভতরা 
টগর্ আর্েভত র্নকক্ষণ ধর্য পুঁটর্ পুঁটর্ কাদঁর। র্দয এর্কক লপািা লচার্খয াটন ভাটি স্পে কযায 
ার্থ ার্থ লকঁর্ ঠর্ছ লগািা ৃটথফী! ভাথায ঈয অভগাছিা ছাড়া অয লক লক লআ কান্পা লকঁর্দটছর, লক 
জার্ন!  

একভ কান্পায ঝড় থাভর্র, রৄব লচাখ ভুছর্ত ভুছর্ত ফর্র, “াকঘয থাআকা লছাড জারডা অনর্ত াযটফ 
ফআন?” 

কান্পায দভর্ক পুর্র পুর্র ঈঠটছর াথীয টঠ। াত টদর্ লচাখরৃর্িা ভুর্ছ টনর্ অর্ে অর্ে জফাফ লদ, 

:  ারুভ... 

:  মা তাআর্র। রআা অ। ত াফধান কআরাভ... ভা লমন না লদর্। 

 

ফুঝর্ত ার্য াথী। এক লদৌর্ড় ফাটড় মা ল। রুটকর্ অর্গ লদর্খ লন ফাফা-ভার্য ফস্থান! রৃজর্নআ ঘর্যয 
দাা টনশ্চু ফর্ অর্ছ। া টির্ টির্ যান্পাঘয লথর্ক লছাি জারিা লন । লঢঁটকয ার্য লদার্র 
একিা গজার্র ঝুরার্না টছর জারিা। লচার্খয রর্ক বাআর্য কার্ছ টপর্য মা াথী। লগান টকছু কযর্ত 
াযায অনর্ন্দ ঝরভর কর্য র্ঠ টরৄ রৃটিয ভুখ। র্দয এখন লদখর্র লক ফরর্ফ, একিু অর্গ লকঁর্দ ফুক 
বাাটের যা! 

 

                         জারিা লছাি, রৃ একজাগা লছড়া। াতর্রয কাছিা একিা কার যর্ঙয কাড় টদর্ 
তাটর লদা। র্নক লছাি ভাছআ এআ জার্রয পাঁকর্পাকয টদর্ াটরর্ মার্ফ, এর্ত লকান র্ন্দ লনআ। টকন্তু 
এিা লর্আ লমন অকার্য চাদঁ ার্ত লর রৃ-বাআর্ফান। টফরু ঈৎার্ ভাছ ধযর্ত চরর। লকার্ের্ক 
একিা টরটথন ফোগ লজাগাড় কর্যর্ছ রৄব, ভাছ লর্র এর্ত যাখর্ফ! 

                  লযর রাআনিা ায র্ একিু াভর্ন লগর্রআ ার্তয ফাটদর্ক যয টতনিা লডাফাভত গতে 
অর্ছ। তায একিা এখন টকছুিা াটন যর্ লগর্ছ। িার্ত লনর্ভ প্রথর্ভআ টনচ লথর্ক কাদা তুর্র চাযার্য 
লছাি গতেগুর্রা ফন্ন কর্য টদর রৄব, মার্ত লর্চ লপরা াটন অফায লডাফা টপযর্ত না ার্য। তাযয লছাি 



UralPonkhi.com EXCLUSIVE 

56 www.uralponkhi.com  

 

লছাি ার্ত াটন লচর্ত রাগর, অয াথী জারিা খাড়া কর্য ধর্য যআর। ধযা ড়ায ব না থাকর্র ঘয 
লথর্ক াটন লচায জন্য ন্তত একিা ফাটি অনা লমত। খাটর াত টদর্ একফার্য কতিুকুআ ফা াটন লচা 
মা? 

                   ভাছ ধযর্ত ধযর্ত ূমে টশ্চভ অকার্ লর্র ড়র। যা কেনা কযর্ত ার্যটন লম 
এতগুর্রা ভাছ াা মার্ফ। অর্ার্য ফ াটন রৄটকর্ মাা, ভাছগুর্রা ফ এর্ টবড় কর্যটছর লছাট্ট 
লডাফািা! রৄবয অনা টরটথন ফোগ বটতে কযায য অয ভাছ যর্ লগর। লগুর্রা জারিার্ত বার কর্য 
জটড়র্ টনর। এর্ককজন তখন কাদা এতিাআ ভাখাভাটখ লম, লচাযা লদখর্র বুত ারার্ত টদা ার্ফ না!  

খুটয লচার্ি প্রা লদৌড়ার্ত লদৌড়ার্ত ফাটড় টপর্য চরর যা। অজ ফরটদন য ভাছ টদর্ বযর্ি বাত লখর্ত 
াযর্ফ। বযর্ি খাফার্যয লম টক অনন্দ, মাযা লকানটদন বুে থার্কটন, তাযা কখন তা ফুঝর্ফ না!  

ফাটড়য কাছাকাটছ এর্ অকস্ভাৎ থভর্ক দাড়ঁার রৄব। বাআর্ক দাড়ার্ত লদর্খ াথী দাড়ার্ত ফাধে র। 

:  টক আর বাআ? 

:  ঘর্য ত চাআর নাআর্য ফআন। ভাছ টকতা টদা খাআটফ? 

 

ঈের ভুখিা ভুূর্তেআ াটড়য তরায ভত র্ লগর াথীয! বাআ টঠক ফর্রর্ছ, ঘর্য চার লনআ। ভাছ টনর্ 
টগর্ লকান রাব র্ফ না। খাটর ভাছ টক খাা মা? নাটক লখর্ত বার রাগর্ফ? 

ঠাৎ লচাখভুখ ঈজ্জ্বর র্ ঈঠর রৄবয। লদর্খ যীটতভত ফাক  াথী, বাআ এত খুট র লকন? বাআর্য 
ভর্ন টক লকান ফুটদ্ধ এর্র্ছ? 

:  চর ভাছগুরান ফাজার্য টনা লফটচ। লযয লআ লিা টদা চাআর ডাআর টকনুভ... 

 

াথী তৎক্ষনাত যাজী র্ মা, বাআর্য ভত তায ভুখ ঈজ্জ্বর র্ র্ঠ। তাযয কাদাভাখা যীয টনর্আ 
দূর্যয ফাজার্য যনা  রৃ-বাআর্ফান।  

                   রৃুয গটড়র্ টফর্কর র্ লগর্ছ, ফাজার্য ভাছ টফটক্র ফরর্ত লগর্র এর্কফার্য লর্লয টদর্ক। 
ভায রৃএকজন টফর্ক্রতা াযাটদর্নয টফক্রীত টকছু চা ভাছ টনর্ ভুখ বায কর্য ফর্ অর্ছ। অয একিু 
যয ার্তয গাভছা টদর্ ভাটছ তাড়ার্ে। ন্যর্দয লদখার্দটখ রৄব টনর্জর্দয ভাছগুর্রা লছাি লছাি বার্গ 
াজা। ফাজার্যয ার্য ফাগান লথর্ক রৃর্িা করাাতা লকর্ি এর্নর্ছ াথী। লগুর্রার্কআ ডারা ফাটনর্ ভাছ 
টফটক্র কযর্ত ফর্ মা রৄব। একিু দূর্য দাটড়র্ বাআর্য টদর্ক তাটকর্ টপকটপক কর্য ার্ াথী, তায 
বাআর্ক লদখর্ত একদভ কাদায বুর্তয ভত রাগর্ছ। টনর্জয লচাযা লম এআ ভুূর্তে বাআর্য লচর্ বংকয, 
তার্তা অয ল জার্ননা! 

                   লল টফর্কর্র তাজা ভাছ াা দা! তাআ তাজা লর্ লরাকজন টবড় কযর্ত থার্ক রৄবয 
করাাতায ডারায ার্। যা টঠক দাভ জার্ননা ফুঝর্ত লর্য লকঈ ঠকা না র্দয। ন্যামে দাভ লদ 
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ফাআ। টনর্ভর্লআ লল র্ মা ফগুর্রা ভাছ। ন্য টফর্ক্রতার্দয কার্রা ভুখগুর্রা অয খাটনকিা কার্রা 
! অয রৄব-াথীয ভুখগুর্রা ঈজ্জ্বর লথর্ক ঈিরতয ।  

জীফর্ন এআ প্রথভ িাকা লযাজগায কর্যর্ছ যা। ফাযফায িাকাগুর্রা লগার্ন, অয লফানর্ক লদখা রৄব। 

             াযান টভা প্রাআ একিা কথা ফর্র, “লিকা লগানা ফচাআর্ত খুটয কাভ, মটদ লিকা টনর্জয । 
অয লিকা লগানা ফচাআর্ত কর্ষ্টয কাভ, মটদ লিকা ভাআনর্য ।” 

এত কটঠন কথা লফার্ঝনা যা। যা রৄধু লফার্ঝ, িাকা থাকর্র ভন বার থার্ক। িাকা থাকর্র সুখ থার্ক। 
কাযন, িাকা টদর্ খাফায লকনা মা! 

 

                চার ডার টনর্ যা মখন ফাটড়র্ত লৌঁছর, তখন ূমে প্রা ডুফর্ত ফর্র্ছ। লগাধূটরয যটেভ 
অবা ফটকছুআ লমন াটথেফ অয ফড় লফট যস্ভ! াযান টভা তখন ঘর্যয দাা ঠা ফা! 
টখনা ঘর্যয টবতয িুকিাক কার্জ ফোে। খুটর্ত টচৎকায কযর্ত কযর্ত ফাটড়র্ত ঢুর্ক যা। ঢুর্কআ টফভলে 
ফাফার্ক লদর্খ থভর্ক দাড়া। ার্তয টজটনগুর্রা টছর্ন অড়ার কযফায লচষ্টা কর্য। বার্ফ, ফাফার্ক 
খাফাযগুর্রা লদটখর্ চভর্ক লদর্ফ। তখন টক অয ফাফা এত ভন খাযা কর্য থাকর্ফ? 

 

               টকন্তু াযান টভায লচাখ পাঁটক টদর্ত ার্যনা যা। টঠকআ লদর্খর্ছ াযান, টকছু একিা রুকার্নায 
লচষ্টা কযর্ছ ফাচ্চাযা। টক লমন র্ন্দ  তায ভর্ন! লদৌর্ড় ছুর্ি অর্ ফাচ্চার্দয কার্ছ। লজায কর্য লফয কর্য 
অর্ন রুটকর্ যাখা খাফাযগুর্রা। ধযা র্ড় টখরটখটরর্ লর্ র্ঠ রৄব অয াথী। ধুয ছাআ, ফাফা লতা লদর্খআ 
লপরর। একদভ ুর্যা ভজািাআ লল! 

        র্দয ার্ত চার ডার লদর্খ টফস্ভর্ তফাক র্ মা াযান। চি কর্য ফটকছু টযোয র্ মা 
তায কার্ছ। হ্যাঁ, তায র্ন্দআ টঠক। চুটয কর্যর্ছ যা, টনশ্চআ চুটয কর্যর্ছ। টখর্দয জ্বারা হ্য কযর্ত না 
লর্য ফাজার্যয লকান লদাকান লথর্ক চুটয কর্যর্ছ গুর্রা। টনশ্চআ লদাকার্নয টছর্নয নারা রুটকর্ 
ফর্টছর। লদাকানীয একিুখাটন লফর্খার্রয সুর্মার্গ চার ডার তরু্র টনর্ ছুর্ি চর্র এর্র্ছ। আর্তা গার্ 
ভুর্খ কাদা লরর্গ অর্ছ র্দয!  

অয টনর্জর্ক টনন্ত্রন কযর্ত ার্যনা াযান টভা। াগর্রয ভত লদৌর্ড় টগর্ লগাারঘয লথর্ক লভািা একিা 
লফত টনর্ অর্! জটভ চার্লয ভ এিা টদর্ ার্রয ফরদগুর্রার্ক ার্ো কযত । লফাড়া গরুগুর্রা 
এআ লফর্তয ফাটড় লখর্ একদভ লাজা র্ লমত। লআ লফর্তয ফাটড় াং াং কর্য যর্ত রাগর রৄব অয 
াথীয াযা যীর্য! ফোথায তীব্রতা ফাআন ভার্ছয ভত লভাচড় লখর্ত রাগর কু্ষদ্র রৃর্িা যীয। প্রচণ্ড লক্রার্ধ 
ফাযফায টচৎকায কর্য ফরর্ত রাগর াযান, “কোন কযটর এআ কাভ? কোন কযটর লতাযা?” 

 

ফাচ্চার্দয টচৎকার্য টবতয লথর্ক ছুর্ি এর টখনা। টকন্তু স্বাভীয এভন রুদ্রভূটতে লদর্খ, এগুর্নায া কযর না 
অয। প্রচণ্ড ভার্যয লচার্ি টক লমন ফরর্ত লচর্ ফরর্ত াযর না ফাচ্চা রৃর্িা।  
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ফর্র্ল মখন াযান টভায লফত থাভর, ততক্ষর্ন ভাটির্ত গড়াগটড় কযর্ছ যা। ার্তয চার ডার কখন 
খর্ র্ড়র্ছ ফরর্ত াযর্ফনা লকঈ। থর্র টছর্ড় টগর্ াযা ঈর্ঠার্ন ছটড়র্ র্ড়র্ছ।  

লফতিা লপর্র ঘর্য টগর্ টফরা কর্য কাদঁর্ত রাগর াযান টভা। বার্ফ লপর্র তায এত অদর্যয 
লছর্রর্ভর্গুর্রার্ক লচায ফানার! ল এখন লচার্যয ফাফা? অয টক ফাটক যআর এ জীফর্ন? াযার্নয ার্থ 
ার্থ টখনা র্ঝার্য কাদঁর্ত রাগর! 

                        ভাটি লথর্ক ততক্ষর্ণ ঈর্ঠ র্ড়র্ছ রৄব। লফানর্ক লকান যকর্ভ লির্ন তুরর । াত ধর্য 
টনর্ লগর ফাটড়য টছর্নয অভতরা। লফর্তয ফাটড়য জাগাগুর্রা রার র্ পুর্র ঈর্ঠর্ছ তায। জ্বর্য গা 
রু্ড় মার্ে, একদভ াতআ লদা মা না! বুে যীর্য ভন ভায হ্য র্ফ লকভন কর্য? 

                       টনর্জয ািেিা খুর্র াটনর্ত টবটজর্ টনর রৄব। তাযয অর্ে অর্ে লফার্নয যীয ভুর্ছ 
টদর্ত রাগর। প্রচণ্ড টবভার্ন ফুক লপর্ি কান্পা অর্ছ তায। 

 

লপাঁার্ত লপাঁার্ত ঠাৎ ফর্র ঈঠর াথী, “বাআ। খুফ টখদা রাগর্ছ। খার্নয কষ্ট থাআকা একফার্য ফাচঁর্নয 
লকান ঈা নাআ?” 

চভর্ক র্ঠ রৄব। লফার্নয টদর্ক তাটকর্ ফড্ড ভাা  তায। ভুর্খ টকছু ফর্র না, চুচা টক লমন বার্ফ! 
তাযয লফার্নয াত ধর্য াির্ত থার্ক। রৃরু্য ভাছ ধযায লআ লডাফািায ার্য লযররাআর্ন এর্ লথর্ভ মা 
রৄব। লফানর্ক রৃার্ত জটড়র্ ে র্ ফর্ থার্ক রাআর্নয ঈয। জ্বয অয ফোথায তীব্রতা, অয র্চতন 
থাকর্ত ার্য না াথী, বাআর্য ফুর্ক ঘুটভর্ র্ড়। 

 

র্নকক্ষণ য দূর্য অগভনী লট্রআর্নয রআর্র লানা মা। যেচকু্ষ লভর্র ন্নকার্য তাটকর্ র্ক্ষা থার্ক 
রৄব, একিু র্যআ ফ জ্বারা লথর্ক ভুটে টভরর্ফ! 
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ন্তযার্র 
--লতৌটপয াান ঈয যাটকফ  

                       লফায টপর্য একিা কার্জ ঠাৎ কর্যআ কুটভল্লা মাফায দযকায র্ ড়র। প্রথর্ভ 
লবর্ফটছরাভ টনর্জ না টগর্ কাজিা ন্য কাঈর্ক গটছর্ লদফ। দূর্য লকাথা লমর্ত অজকার অয বার রার্গ 
না। যংুয লথর্ক কুটভল্লা, টনতান্ত কার্ছয থ লতা ন। অফায বাফরাভ, নতুন চাকটযর্ত জর্ন কর্যআ কাজ 
এটড়র্ মাা টঠক র্ফ না। ফর্দয নজর্য টফলিা ড়র্র, টচযকার্রয জন্যআ একিা লনটতফাচক ধাযনা 
জর্ন্ধ মার্ফ না, তাআ ফা টক কর্য ফটর! তাআ ললর্ভ টনর্জ মাাআ ভনস্থ কযরাভ। 

 

মাায জন্য টজটনয লগাছগাছ কযর্ত কযর্তআ ারার্ভয কথা ভর্ন র্ড় লগর। ল রৄর্নটছ কুটভল্লা 
আ. ট. লজড এ লকান এক টফর্দী লকাম্পাটনর্ত চাকটয কর্য। মাফ মখন, সুর্মাগ লর্র একফায লদখা কর্য 
অফ ফশ্যআ। লছর্রর্ফরায ফন্নু অভায, একর্ি কত ডাংগুটর অয লগাল্লাছুি লম লখর্রটছ, তায লকান আিা 
লনআ। তাছাড়া কুটভল্লা অর্গ কখন মাআটন। মটদ লকান ভস্া টয, তার্র ারার্ভয াামে াা 
মার্ফ। টফর্দ টফবূঁআর্ একখানা টযটচত ভুখ ভুর্দ্রয ফাটতঘর্যয ভতআ ফুর্ক র্নকখাটন ার্য ঞ্চায 
কর্য! 

                      অভায ফাটড়য রৃর্িা ফাটড় র্যআ ারার্ভয ফাটড়। বাফীয কাছ লথর্ক ারার্ভয টঠকানা বার 
কর্য ফুর্ঝ টনরাভ। বাফী টবর্মাগ কযর্রন,  নাটক খুফ কভ অর্ ফাটড়র্ত। এভনটক গত ইর্দ নাটক 
অর্ত ার্যটন, এর্র্ছ ইর্দয টতনটদন য! তখন টক অয ইর্দয ভজািুকু থার্ক?  

লম লকাম্পাটনর্ত  চাকটয কর্য, যা নাটক এর্দর্য ঈৎফ াফেণগুর্রার্ত ছটুিছািা টদর্ত নাযাজ! টফর্দী 
লকাম্পাটন টকনা, এর্দর্য ংস্কৃটতয ার্থ ততিা টযটচত ন। র্দয দযকায কাজ, ভানুর্লয নুবূটত টনর্ 
বাফায ভ লকাথা? 

                      ফার্ লমর্ত লমর্ত ারার্ভয কথা বাফরাভ। লছাির্ফরা টতেআ খুফ বার ফন্ন ুটছরাভ 
অভযা। এআচ. এ. ট  মেন্ত একআ স্কুর কর্রর্জ র্ড়টছ। তাযয  টফ. এ লত বটতে র, অয অটভ চর্র 
লগরাভ টফ. টফ. এ ড়র্ত। লআ লথর্ক লমাগার্মাগ কর্ভ টগর্টছর র্নক। রৄধু ছুটিছািার্ত ফাটড় এর্রআ 
অভার্দয লদখা ত। া কযায য র্নকটদন লফকায টছর ারাভ। এয ভর্ধে ফাধে র্ টফর্ কযর্ত 
 তার্ক। না য লপ্রটভকা, ভার্ন িুটন বাফীয ন্য জাগা টফর্ র্ মাটের! এ টনর্ গ্রার্ভয ভানুর্লয 
র্নক টিিকাটয রৄনর্ত র্র্ছ লফচাযার্ক! 

                      তাযয একভ টশ্চভ াড়ায রুর্ফর্রয ার্থ চাকটযয ন্নার্ন কুটভল্লা মা । একভা 
য ফাটড়র্ত জানা, চাকটয র্র্ছ তায। তর্ফ ছুটি র্নক কভ থাকা ফাটড় অর্ত লদটয র্ফ। 
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লআ লথর্ক লভািাভুটি সুর্খআ অর্ছ ারার্ভয টযফায। ারার্ভয ফাফা, লরাকভান চাচায লনার্নয িাকা অয 
ারার্ভয অর্ বারআ চরর্ছ তার্দয ংায।  

ভর্ন ভর্ন াট, অভায ফন্নু ারার্ভয রৃফছর্যয একিা কন্যা ন্তান অর্ছ, লগর্রআ চাচু্চ চাচু্চ ফর্র লকার্র 
চর্র অর্। অয অভায টকনা এখন টফর্আ কযা টন! না! এআ ীর্তআ টফর্য ফাজার্য নাভ লরখার্ত 
র্ফ। রৄর্নটছ ীতকার নাটক টফর্য জন্য রৄব, লদখা মাক অভায জন্য কতিুকু রৄব । 

 

              কুটভল্লা টগর্ প্রথভ রৃআটদন দভ লপরায পুযত লরাভ না। অভা লম এত কাজ কযর্ত র্ফ, 
জানা টছরনা। কাজ কর্যটছ, অয ভর্ন ভর্ন ফর্দয ভুণু্ড চির্কটছ। ফোিাযা টনর্জযা ফর্ ফর্ বুটড় ফানার্ফ 
অয অভার্দযর্ক যাখর্ফ লদৌর্ড়য ঈয! মিফ কম্মায ধাটড় এর্ককিা।  

তৃতী টদন লফরা ১১ িা নাগাত কাজ লল র। টদনিা রৄক্রফায থাকা টভটিংগুর্রা তাড়াতাটড়আ লল কর্যর্ছ 
ক্লার্ন্িযা, তাআ যর্ক্ষ। না অজ টনঘোত রৃযু গটড়র্ টফর্কর ত লগুর্রা লল কযর্ত।  

            বাফরাভ অজ ছুটিয টদন, ারাভ টনশ্চআ ঘর্য থাকর্ফ। তার্ক টনর্ রৃরু্য লকান বার লার্ির্র 
খাফায লখর্, টফর্কর্রআ যংুর্যয থ ধযর্ফা।  

ফর কর্ষ্ট খুর্জ খুর্জ ারার্ভয টঠকানা লৌঁছরাভ। র্যয একদভ ফাআর্য, একিা ঘুটচ গটরয এর্কফার্য 
ললপ্রার্ন্ত ারার্ভয অফা। ফাািা লদর্খ প্রথর্ভ ভর্ন  লমন একিা প্রাআভাটয স্কুর টকংফা বটনকর্দয লকান 
ফোযাক! একিানা কতগুর্রা লফড়ায ঘয, ঈর্য একচারা টিন। লকানায টদর্ক লফড়ায একখানা ির্রি, তায 
ার্আ একিা চাকর। লগআি টর্র্ফ ফেফরত রৃর্িা ফড় ড্রার্ভয ভাঝখার্নয রু ং টদর্ টবতর্য প্রর্ফ 
কর্য যীটতভত কচটকর্ লগরাভ! বুর টঠকানা এরাভ না লতা? টতেআ টক এখার্ন থার্ক ারাভ? 

                         টনর্জ টনর্জ এফ াতাঁচ বাফটছ, অয তখনআ াভর্নয ঘযিা লথর্ক লফটযর্ এর্রন 
একজন ভধেফস্ক লরাক। খাটর গা, রুটি াঁিুয ঈয লতারা। গরা একখানা অল্লার লরখা টির্নয তাটফজ 
ঝুরর্ছ। ফাক দৃটষ্ট লভর্র অভায অাদভেক বার কর্য জটয কর্য টনর্রন অর্গ। তাযয টজর্জ্ঞ 
কযর্রন, 

:  অর্ন লকডা? 

:  টজ, এখার্ন টক ারাভ নার্ভ লকঈ থার্ক? 

:  যংুআযা? 

:  টজ। য ফাটড় যংুয। 

:  থার্ক লতা। অর্ন লয টক ন? 

:  টজ, অটভ য ফন্নু। 

:  ... অর্ন। টবতর্য অআা ফর্ন। অটভ ারার্ভয রুভ খুআল্লা টদতাট। চাটফ অভায কার্ছ অর্ছ। 
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এ কথা ফর্র রম্বা রাআর্নয ভাঝাভাটঝ একিা ঘর্যয দযজা টগর্ দাড়ঁার্রন টতটন। তাযয লকাভয লথর্ক 
চাটফয লগাছা লফয কর্য ঘর্যয তারা খুরর্রন। আাযা অভার্ক টবতর্য ফর্ত ফরর্রন। মটদ ারার্ভয 
নুটস্থটতর্ত তায ঘর্য ঢুকর্ত টকছুিা স্বটে রাগটছর, তা অয ঈা না লদর্খ ললর্ভ ঢুকরাভ। 

 

ঘর্যয টবতর্যয ফস্থা লদর্খ মাযযনাআ তা রাভ। একখানা লতালক টফীন লচৌটক ঘর্যয একার্, 
অর্যক ার্ ভাটির্ত লাগরা টফছার্না। তার্তআ কাথঁা-ফাটর গুটছর্ যাখা লদর্খ লফাঝা মা, এর্ত লকঈ 
যাটযমান কর্য। ঘর্য ফায লকান অফাফয খরু্জ না লর্ লচৌটকয একিা লকানা লমআ না ফর্ত লগটছ, 
ভটন বদ্রর্রাক লচটচর্ ঈঠর্রন! 

“দাড়ঁান দাড়ঁান, এআখার্ন ফন মাআফ না। এআডা ভটজর্দয চটক, ফোিা টফযাি ফিাত। তায চটকর্ত লকঈ 
ফর্র গারাগাটর কযর্ত ছার্ড় না।” 

 

অটভ তৎক্ষনাৎ  লচৌটকর্ত ফায অা লছর্ড় িান দাটড়র্ ড়রাভ। বদ্রর্রাক অফার্যা ফরর্রন, “দাড়ঁান। 
অটভ টপ থাআকা লভাড়া অনতাট। লভাড়া ফআর্ন। ভস্া নাআ।”  

একথা ফর্রআ চর্র লগর্রন প্রথভ লম রুভিা লথর্ক লফটযর্টছর্রন, ল রুভিার্ত। ম্ভফত লিাআ তায টপ। 
বদ্রর্রাক রৃার্ত রৃর্িা লভাড়া টনর্ টপযর্রন, অভযা লভাড়া ফরাভ। এতক্ষর্ণ অটভ ারার্ভয খফয 
টজর্জ্ঞ কযায প্রা লরাভ। 

:  ারাভ লকাথা? অজ লতা ছুটিয টদন। অজ টক টডঈটি অর্ছ য?  

:  ছুটিয টদন ফআরাআত অআজ বাড়া লফট াআফ। কার্রআ ফাটয আা লগর্ছ টযক্সা রআা। 

 

অটভ বানক চভর্ক ঠরাভ। বুর রৄনরাভ না লতা? অভতা অভতা কর্য টজর্জ্ঞ কযরাভ,  

:   টক টযক্সা চারা? 

:  ... কোন? অর্ন জার্নন না?  

:  ভা...ভার্ন... টজ, জাটন।  অভার্ক ফর্রটছর। অটভআ ঠাৎ কর্য টঠক ভর্ন কযর্ত াযটছরাভ না! 

:  ... ছুটিয টদর্ন ফ লক্ষর্আ ২-১ লিকা লফট বাড়া া তাযা। লয রাআগা কার কারআ ফাটয আা 
মা। 

:  টপযর্ফ কখন? 

:  অআা যফ একিু র্যআ। লমআ যআদ ঠর্ছ, যীর্র অয কতক্ষন কুরাআফ? ফগুরার্য লডআটর টতন-চায 
োর্কি কআযা স্ারাআন খাআর্ত ।  



UralPonkhi.com EXCLUSIVE 

62 www.uralponkhi.com  

 

 

অটভ চু কর্য যআরাভ। ারার্ভয প্রকৃত তে জানায য নতুন নজর্য ঘযখানা খুটির্ লদখটছ। এয অগমেন্ত 
ভর্ন ক্ষীণ অা টছর, অটভ র্তা বুর টঠকানা এর্ র্ড়টছ, এখনআ র্তা জানা মার্ফ ারাভ এখার্ন 
থার্ক না। টকন্তু এখন অটভ টনদারুন টনভেভ এক র্তেয ভুর্খাভুটখ র্টছ। একভুূতে অগ মেন্ত মা অভায 
কেনার্ত টছর না। 

 

একিু য টনযফতা বাঙরাভ, 

:  অটন টক এআ ঘযগুর্রায ভাটরক? 

:  অর্য না! টকতা কন এগুরা! ভাটরক আর্র ফুটঝ এআ লফর্ এআার্ন আযা থাকতাভ? লঠর্ঙয ঈয লঠঙ 
তুআরা ফআা ফআা খাআতাভ। অটভ এানকায কভেচাযী। ভাটরর্কয এআ লভিা লদখারৄনা কটয। ভাটরর্কয 
এআযকভ অয চাআযিা লভ অর্ছ। 

:  অটন থার্কন লকাথা? 

:  প্রথভ লমআ টপ ঘযিা লদখর্ছন, আখার্নআ থাটক। 

:  ারাভ টক টনর্চ থার্ক? 

:  ... চটকর্ত থাকর্র রৃআ লিকা লফট বাড়া টদর্ত । লয রাআগা র্নর্কআ টনর্চ থার্ক। ভটজদ 
কটদন য এআ চটক পারাআা টনর্চ থাকন রৄরু কযফ। ন নতুন অআর্ছ লতা, নতুন নতুন কটদন ফাআযআ 
এআযকভ বাফ থার্ক! অআজ অি ফছয ধআযা লদখতাটছ, ফরত টযক্সাারা ার্তয ঈয টদা অআর অয 
লগর। চারা টযক্সা, লতায অফায ফড়র্রাটক টকর্য? 

 

অটভ ফরায ভত টকছু খুর্জ লরাভ না। রৄধু ভাথা নাটড়র্ নায কথা া জানারাভ। 

টকছুক্ষন টনযফতায য ঈটন ফর্র ঠর্রন, 

:  অর্ন টক রৃরু্য এআখার্ন খানা খাআর্ফন? 

:  টজ না। অটভ রৃরু্য এখার্ন খাফ না। ারাভ অর্র, লদখা কর্যআ চর্র মাফ অটভ। 

 

বদ্রর্রাক অশ্বে র্রন। 

:  জাক। বারআ আর তাআর্র। রৃরু্য ফাড়টত লকান টভর লদআ নাআ। অর্ন অর্ফন, ারাভ এআিা ফর্র 
নাআ। ভাআা ভাআা টভর টদর্ত  অভার্য। লফট লদর্নয ঈা নাআ। অর্ন লভভান ভানুল, রৃরু্য 
খাআর্ত চাআর্র একিা লফআিটত আতাভ। 
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অটভ বদ্রর্রাকর্ক লফআিটতয াত লথর্ক ফাচঁারাভ। অফার্যা জানারাভ, অটভ রৃরু্য লকানভর্তআ এখার্ন খাফ 
না। তাযয বদ্রর্রার্কয ার্থ অরা চাটরর্ লগরাভ, চুচা ফর্ থাকর্র ভ র্নক লফট দীঘে ভর্ন 
। 

:  টক যান্পা  এখার্ন? 

:  এআ লভর্য খানা বারা। অর্ার্য লম লকান লভর্য থাআকা বারা খানা লদআ অটভ। রৃরু্য বাটজ অয 
ভাছ, যাআর্ত বতো অয ডাআর। 

:  ারাভ টক এখার্ন খা? 

:  নাআর্র কআ খাআফ! ভার্ঝ ভআর্দ্ধ এক ট কআযা ভুযটগয ভাং লদআ। লকঈ কআর্ত াযফ না, লরাকভান 
টভা খাযা খাা তায বাড়াআট্টার্গা... 

ফর্রআ টনর্জয ফুর্ক লিাকা লদন বদ্রর্রাক। অটভ  াট টদর্, ভাথা লনর্ড় তায কথায ার্থ একাত্মতা 
জানাআ! 

এযয অভার্ক ফর্ত ফর্র চর্র মান লরাকভান টভা। যান্পায তদাযটক কযর্ত র্ফ তার্ক, না ফুাআ লভর্য 
লদর্ফ র্ধেকিা! লগআর্িয টদর্ক লখার যাখর্ত  তার্ক, লক অর্ লক মা ফ জানর্ত । টবতর্যয 
টদর্ক কর্কিা ুযর্না টযক্সা অর্ছ। লচায-ছোচঁড় এয দর, সুর্মাগ লর্রআ টকছু না টকছু খুর্র টনর্ মা। 
র্য ভাটরক এর্ ধর্য লরাকভান টভার্ক! তার্কআ জফাফটদট িা কযর্ত । ফটদক লদর্খ যাখায বায মায 
ঈয, তায টক অভায ার্থ ফর্ ফর্ পারতু োচঁার্রয ভ অর্ছ? 

                     অটভ চুচা ফর্ ারার্ভয র্ক্ষা থাটক। অর্ে অর্ে টপযর্ত রৄরু কর্যর্ছ এখানকায 
টযক্সা চারর্কযা, এর্কয য এক টযক্সায অগভনী র্ে তা ফুঝর্ত াযটছ। ারাভ র্তা এখনআ টপর্য 
অর্ফ। 

                     ফর্র্ল ারাভ এর। ল র্তা লবর্ফটছর তায রুর্ভ লকঈ থাকর্ফ না। থাকর্র ভটজদ 
ছাড়া ন্য কাঈর্ক টনশ্চআ কেনা কর্য টন , অভার্ক লতা নআ! তাআ অভার্ক লদর্খ  বুত লদখায ভতআ 
চভর্ক ঈঠর! াত লথর্ক খর্ ড়র নতুন লকনা টযক্সায ঘণ্টািা! টনর্জয টযক্সা রাগার্ফ ফর্র র্তা টকর্নর্ছ 
ারাভ। 

র্নকক্ষণ লকঈ লকান কথা ফটরনা। একভ ার্ ার্ এটগর্ টগর্ ভাথা টনচু কযা ারার্ভয ার্ টগর্ 
দাড়াআ। ল অভায লচার্খয টদর্ক তাকার্ত ার্য না, ভাটিয টদর্ক তাটকর্আ ফর্র, “ফাটড়র্ত একথা ফর্রানা 
লাান। অভায তার্র অত্মতো ছাড়া অয লকান থ থাকর্ফ না!”    

অটভ ারার্ভয রৃাত তুর্র লনআ টনর্জয ার্ত। ভৃরৃ চা টদর্ তার্ক অশ্বে কযফায লচষ্টা কটয।  

অশ্বার্য লকাভরতা অর্ফর্গয কটঠন ফাধঁ লবর্ি লদ, জানা টছরনা অভায! (লল) 
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ডক্টয টকভ 

--লতৌটপয াান ঈয যাটকফ  
 

লকান স্বাবাটফক ভটেে লথর্ক নতুন টকছু ৃটষ্ট  না, এভনিাআ ধাযনা ডক্টয টকভ এয! তাআ ফাআ 
মখন অড়ার্র ফর্র লম, ডক্টয টকভ স্বাবাটফক নন, টফলিা তার্ক কষ্ট লদ না। ঈর্টা ভর্ন ভর্ন টকছুিা গফেআ 
লফাধ কর্যন! 
                  স্বাবাটফক ভানুল জগর্তয কর ঘিনা লভর্ন টনর্ত বেে। তাযা বার্ফ, লমবার্ফ জীফন চরর্ছ 
লিাআ র্ফোিভ, এর্ক অয টযফতেন কযায দযকায লনআ। নতুন টকছু ৃটষ্টয কথা তাযা বাফর্ত ার্য না। 
এভনটক ন্য লকঈ নতুন টকছু াভর্ন অনর্র যীটতভত অঁতর্ক র্ঠ! লকান ভস্া র্ফ নার্তা অফায? অর্য 
লফিা, ভস্া র্র র্ফ, তায ভাধান র্ফ। তাআ ফর্র টক াত-া গুটির্ ফর্ থাকফ নাটক? মতফ 
ঈজফুর্কয দর!  

                      এভটনর্তআ তায নতনু লপ্রার্জক্টিার্ক নুর্ভাদন টদর্ত তার্ক মর্থষ্ট কাঠখড় লাড়ার্ত 
র্র্ছ। একগাদা লফকুফ যাজনীটতটফদর্ক লফাঝার্ত র্র্ছ লপ্রার্জক্ট এয পরাপর লদর্ক টক টদর্ত ার্য। 
না তাযা টকছুর্তআ এআ িটর্ক্রি লপ্রার্জক্টিার্ক নুর্ভাদন টদর্ত চাআটছর না। ললর্ভ প্রটতযক্ষা-ভন্ত্রীয 
ার্থ তায ফেটেগত ম্পকের্ক কার্জ রাটগর্আ নুর্ভাদনিা ফাগার্না লগর। 

 
                    মার্াক, ফটকছু বার্রা বার্রা লল র্র্ছ এিাআ ফড় কথা। াভর্নয িা নাগাত কাজ 
রৄরু কযর্ফন টতটন। এয ভর্ধেআ তায চাটদা ভত ফটকছু তায াফেতে এরাকায গর্ফলণাগার্য লৌঁর্ছ মাফায 
কথা।          

 
                    এক িা য লথর্কআ কাজ রৄরু কযর্ত াযর্রন ডক্টয টকভ। যকায কথা লযর্খর্ছ, 
ফর্চর্ লযা টজটনআ তার্ক যফযা কযা র্র্ছ। লকানিার্তআ লকান খুত ানটন টতটন। টকবার্ফ লম 
লজাগাড় কযা র্র্ছ, লক জার্ন! ফশ্য এিা টনর্ টতটন ভাথা ঘাভান না। তায টজটন দযকায টছর, টতটন 
লর্র্ছন। টকবার্ফ এগুর্রা লজাগাড় র্র্ছ, এিা তায ফোায না, মার্দয লজাগাড় কর্য লদায কথা টছর 
তার্দয ফোায। 

 

                         টনটফষ্ট ভর্ন কাজ রৄরু কযর্রন টতটন  তায টফশ্বে কাযীযা। টদন-যাত কাজ অয 
কাজ। নাা-খাা প্রা বুরর্ত ফর্র্ছন। এতিুকু বুর কযায লজা লনআ। এিায জাগা িা, িায 
জাগা এিা... চরর্ছ প্রটতটনত টযফতেন। র্ত র্ফ মতিা ম্ভফ টনখুতঁ। কার্জয ফোার্য খুফআ খুঁতখঁুর্ত 
ডক্টয টকভ। মতক্ষণ না টতটন রু্যাুটয টনটশ্চত র্েন লকান ফোার্য, ততক্ষণআ চরর্ত থার্ক নানা যীক্ষা-
টনযীক্ষা। এর্ত কর্য নষ্ট র্ে টকছু নভুনা। তার্ত অপর্া লনআ ডক্টর্যয। টকছু নষ্ট র্ফ, এিা লবর্ফআ 
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প্রর্াজর্নয লচর্ ফাড়টত লচর্টছর্রন।  
               
                   
                      ছ ভা অর্গ টযকেনািা ভাথা অর্ ডক্টর্যয। মখন ার্য টোরী লদটি 
ীভার্ন্তয কার্ছয ীযায খটনগুর্রা দখর কর্য লনায রভটক লদ। াভটযক টদক লথর্ক রৃফের া াটা 
রভটক টদর্ত ার্যটন তায টনর্জয লদ। ার্য লদটি লম র্নক লফট টোরী। টকন্তু কতিা লফট টে 
র্দয? টক তার্দয ক্ষভতায ঈৎ? ীভার্ন্তয ার্য ১০ িা াযভানটফক লফাভায কাযখানা? গুর্রা মটদ না 
থার্ক?  
                  
                      টকন্তু লকান ভানুর্লয র্ক্ষ র্দয কড়া াাযা লবদ কর্য খার্ন মাা ম্ভফ। কাযন 
টঈভোন পাআনডায লিকর্নারটজর্ত যা র্নক এটগর্। টকন্তু মটদ ভানুল ফা লযাফি না টগর্ ন্য টকছু মা? 
বাফর্ত বাফর্তআ ক্রযু াট পুর্ি ঈর্ঠটছর ডক্টর্যয ভুর্খ। রৄরু কর্যটছর্রন লদনদযফায। অদা কর্য 
টনর্টছর্রন দ্ভুত এক যীক্ষায যকাযী নুর্ভাদন এফং াামে।  
 
                     তায টযকেনািা টছর খুফআ জ!!! াযভানটফক কাযখানা গুর্রার্ত ভানুর্লয টযফর্তে ২০ 
িা ফানয মার্ফ অত্মঘাতী লফাভা াভরা কযর্ত। এর্ত যা টোরী টঈভোন এন্ড লযাফি পাআনডায 
গুর্রার্ক র্জআ এটড়র্ লমর্ত াযর্ফ। ফাটক লমফ ভানুল গাডেযা থাকর্ফ, ফানযগুর্রা র্জআ র্দয পাটক 
টদর্ত াযর্ফ। কাযন ফানযগুর্রা র্ফ ভানুর্লয ভতআ ফুটদ্ধভান! টকন্তু চাআর্রআ লতা অয ফানযর্ক ভানুর্লয ভত 
ফুটদ্ধভান কযা মা না। মত প্রটক্ষণআ লদা লাক না লকন, ফানয লতা ফানয আ।   
                    তাআ অয একটি জ ভাধান কযর্রন ডক্টয! ফানযগুর্রায ভাথা-আ রাটগর্ টদর্ফন 
ভানুর্লয ভটেে! যীয ফানর্যয টকন্তু ফুটদ্ধভিা ভানুর্লয! লম লকান প্রটতকূর টযটস্থটত াভর্র লনফায ভত। 
তাছাড়া ফানযগুর্রায যীর্য ভানুর্লয অয নানা িাটদ রাগার্ফন। কৃটযভ টকছু স্য রাগার্ফন। লভািকথা 
ফানযগুর্রার্ক গর্ড় তুরর্ফন াভরায ঈর্মাগী কর্য। প্রটতটি াযভানটফক স্থানা াঠার্ফন রৃটি কর্য ফানয, 
মার্ত কর্য একটি ফেথে র্র ন্যটি কাজ াভর্র টনর্ত ার্য।   
 
                   ভানুর্লয ভটের্েয ফআ টঠক যাখর্ফন, রৄধু লপর্র লদর্ফন স্ভটৃতয ংিুকু। লমটদন লথর্ক 
ফানর্যয ভাথা ুর্যাুটয একটিব কযা র্ফ ভটেেিার্ক, লটদন লথর্কআ নতুন কর্য চারু র্ফ তায আ 
স্ভটৃতয ংিা। র্নক অর্গআ টফজ্ঞানীযা লফয কর্য লপর্রর্ছন ভটের্েয টঠক লকান ংিা ভানুর্লয স্ভৃটত 
ংযক্ষণ কর্য। তাআ এর্ত লকান ভস্াআ র্ফ না। নতুন ভটেে র্জআ ভাটনর্ লনর্ফ নতুন লদর্য ার্থ। 
টপর্য ার্ফ নতুন লদর্য ূণে কতৃেত্ব।টনন্ত্রন কযর্ত াযর্ফ টকছু বজটফক এফং টকছু কৃটযভ ি। ভজায ফোায 
র। ফানযগুর্রা কথা ফরর্ত াযর্ফ! ভোকথা র, যা অর্র ফানর্যয লদর্ টযণূে ভানুল! 

 

                   
                           তাআ যকার্যয কার্ছ টকছু ভানুল অয টকছু ফানয লচর্টছর্রন ডক্টয। ফানয মেন্ত টঠক 
অর্ছ, টকন্তু ভানুর্লয কথা রৄর্নআ লচাখ কার্র ঈর্ঠটছর টভটিং এ ঈটস্থত লরাকগুর্রায। ফর্র্ল র্নক 
ফাক-টফতণ্ডায য তায প্রর্জর্ক্টয জারৃকযী পরাপর ফাআর্ক লফাঝার্ত লর্যটছর্রন ডক্টয।একফায পর 
র্র, লকান লদআ অয রভটক ন। ফযং ফ লদর্য ভাথায ঈযআ ছটড় ঘুযান মার্ফ। 



UralPonkhi.com EXCLUSIVE 

66 www.uralponkhi.com  

 

 
                   
                         তাযর্যয ঘিনা লতা অনাযা জার্ননআ। তায চাটদা ভত ফআ লর্র্ছন ডক্টয। টনটশ্চত 
কর্যআ ফরা মা ভানুলগুর্রার্ক টনম্নটফি ঞ্চর লথর্ক তুর্র অনা র্র্ছ। প্রর্তেক জনর্কআ মথাম্ভফ অআন 
প্রর্াগকাযী ংস্থায লরাকজন, টফটবন্প জুার্ত টজজ্ঞাাফার্দয নাভ কর্য অরাদা অরাদা এরাকা লথর্ক ধর্য 
এর্নর্ছ। অয লকানটদন তার্দয স্বজনযা এর্দয লদখা ার্ফ না। ভ গটড়র্ লগর্র তাজা সৃ্ভটতয ঈয 
যর্ফ ধুর্রায অেযন। অর্ে অর্ে ফাআ ফ বুর্র মার্ফ। 
                    

                       অজ ডক্টয টকভ লফ প্রান্ত লভজার্জ অর্ছন। ঈপপ... শ্বা লপরায লমন ভ ানটন 
এতটদন! ীভাীন ফেেতা লথর্ক ফুটঝ টকছুিা দভ লনফায পযুত টভরর। কাযন ফানযগুর্রায ফ ার্যন 
লল র্র্ছ। তর্ফ অগাভী টকছুটদন তার্দযর্ক ঘুভ াটড়র্আ যাখা র্ফ। যীর্যয ক্ষতগুর্রা রৄকার্র জাটগর্ 
লতারা র্ফ। তাযয মাচাআ কযা মার্ফ লকভন র তায ৃটষ্ট।  

                    

                      ফর্র্ল এর লআ ক্ষণ। ফানযগুর্রার্ক জাটগর্ লতারা র্র্ছ। একিু যআ ডক্টয তার্দয 
ার্থ লদখা কযর্ত মার্ফন। টবতর্য টবতর্য চযভ ঈর্িটজত র্ অর্ছন টতটন। অজ তায যীক্ষায পর 
াায টদন। SSC এয লযজার্টয টদর্নয ভতআ রাগর্ছ তায কার্ছ। তীর্তয লকান অটফোর্যয ভআ 
এতিা ঈর্িজনা কখন লফাধ কর্যনটন টতটন। টকন্তু টক এয কাযন? ভানফ বেতা ার্ট টদর্রন, এিাআ টক 
কাযন? নাটক র্নকগুর্রা ভানুর্লয প্রাণ কার্র লকর্ড় টনর্রন, লিাআ এআ টস্থযতায ভূর? জার্নন না টতটন, 
জানর্ত চান না। এখন টতটন স্মষ্টা, লম তায ৃটষ্টর্ক লদখর্ত অকুর। 
 
                     

                    কাযীর্দয টনর্ তারা খুর্র টফর্ল রুভিা প্রর্ফ কযর্রন ডক্টয টকভ। মা অা 
কর্যটছর্রন তা-আ লদখর্রন। র্নকগুর্রা ফানয চুচা লচার্য ফর্ অর্ছ। ফায ভর্ধেআ একধযর্নয 
বদ্রতায ছা স্পষ্ট। ফাদর্যয ফাদঁযাটভয লকান রক্ষণ লনআ। অর্র র্দয ভর্ধে অয একজন নফজাতর্কয 
ভর্ধে খুফ একিা তপাত লনআ। তপাত রৄধু এিুকুআ লম, যা ফাআ কথা ফরর্ত ার্য, মা একজন নফজাতক 
ার্য না। 

 

: লকভন অছ লতাভযা? 

: বার. . .  
ফাআ একর্মার্গ জফাফ টদর। 

লর্ কাযীর্দয টদর্ক তাকার্রন ডক্টয। তার্দয ভুর্খ ছটড়র্ র্যর্ছ ফাধঁবািা াট। তার্দয যীক্ষা 
পর র্র্ছ। অজ লথর্ক নতুন কর্য যটচত র্ফ ভানফ বেতায আটতা। র্তা ৃটষ্ট র্ত ার্য নতুন 
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লকান প্রজাটতয। ফতেভান ভানুল অয তার্দয ূফেুরুল টভর্র র্তা ূচনা কযর্ফ নতুন লকান জাটতয. . . .   
অয তাযাআ লম একটদন টফশ্বজগত ান কযর্ফ না, তা লক ফরর্ত ার্য? 

 

                     ডক্টয অয তায কভেীযা টভর্র র্নক বার্ফ যীক্ষা-টনযীক্ষা কযর্রা র্দয। তাযয মখন 
রু্যাুটয ন্তুষ্ট র্রন, কাযীর্দযর্ক ঈযভর্র লপান কযর্ত লমর্ত ফরর্রন। যকার্যয লরার্কযা 
র্নক লিনর্ন টছর এতটদন। তাআ তার্দয লিনন কভার্না ঈটচত।  

                     
                     ফাআ চর্র মাায য অয টকছুিা ভ তায ৃটষ্টর্দয ভার্ঝআ কািার্রন ডক্টয। খুফ 
বার রাগর্ছ তায, খুফ. . . । এআ প্রথভ ইশ্বর্য টকছুিা টফশ্বা এর্র্ছ তায! বাফটছর্রন, আ ইশ্বয টনশ্চআ 
তায ৃটষ্টর্ক এতিাআ বারফার্ন! লক জার্ন, র্তা এযর্চর্ লফট ফার্ন! 
                     
 
                       তাযয একভ চর্র মাায জন্য ঘুযর্রন ডক্টয টকভ। দযজায াতর্র াত যাখর্তআ, 
টছন লথর্ক লক লমন ফর্র ঈঠর... 

 

: লকন এভন কযর্রন ডক্টয? 
 

টফটস্ভত ডক্টয টপর্য তাকার্রন। রৃআ া এটগর্ এর্রন। ফুঝর্ত াযর্ছননা টঠক লকান ফানযটি কথািা ফরর! 

 

: ভার্ন? 
: লকন এভন কযর্রন? 
: টক কর্যটছ? 
: অভার্দয এতগুর্রা ভানুলর্ক এবার্ফ তো কযর্রন...! 
: লতাভযা টকবার্ফ জান লিা!!! 
: লকন জানফনা ডক্টয? অভার্দয ভটেেআ লতা অটন এআ ফানর্যয যীর্যয ঢুটকর্র্ছন! 

: টকন্তু লতাভার্দয স্ভৃটতয ংিুকুর্তা লপর্র লদা র্র্ছ... 

 

ফগুর্রা ফানয একার্থ া া কর্য লর্ ঈঠর। চভর্ক ঈঠর্রন ডক্টয টকভ। 

 

: লপর্রর্ছন লতা রৄধু লন্ট্রার ংিুকু। টকন্তু ভটের্েয প্রটতিা লকালআ লতা টকছু না টকছু সৃ্ভটত ংযক্ষণ কর্য। 
লিা টক অনার্দয জানা লনআ ডক্টয? 
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:  গড! 
 

: খুর্নয াজা লতা পাঁট, তাআ না? অয এতগুর্রা খুর্নয াজা টর্র্ফ একফায পাঁট টক মর্থষ্ট ডক্টয?  

: লতা. . .  লতা . . . .  লতাভযা এগুর্রা টক ফরছ! টক কযর্ত চা লতাভযা? 
 

: অভযা এখান লথর্ক লফটযর্ এআ ৃটথফীয ফ াযভানটফক স্য কাযখানা ধ্বং কর্য টদফ। ৃটথফীর্ক কযফ 
াযভানটফক স্যভুে। ৎ এফং লমাগে লরাকর্দয যকার্য ফাফ। অভার্দয টযকেনা অনায লকভন 
রাগর্ছ ডক্টয? 
 

: বা... বার...  
 

: তর্ফ তায অর্গ অভযা অনার্ক লভর্য লপরফ ডক্টয! তাযয ভাযফ অনায কাযীর্দয। তাযয 
যকার্যয মাযা অভার্দয ভাযায নুভটত টদর্র্ছ, তার্দয! অনার্দযর্ক টকছুর্তআ অভযা ক্ষভা কযর্ত াটয 
না। 
 

                       ডক্টয টকভ ঠাৎ-আ লখার কযর্রন লম, ফানযগুর্রা তার্ক টঘর্য লযর্খর্ছ। লফয ফায 
দযজািা টবতয লথর্ক রক কযা।  

 

                       টতটন টক টঠক লদখর্ছন? যা... যা ফৃিিার্ক লছাি কর্য অনর্ছ! 
                     

 

                          একভ িকুর্যা িুকর্যা ভাংর্য দরা টযনত র তায লদ। মাযা ফৃর্িয ফাআর্যয 
টদর্ক টছর, লআ ফানযগুর্রা ফশ্য াত রাগার্নায সুর্মাগ লর না! তায অর্গআ ফ লল!  

(লল) 
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ভুটে 
- - ত ৌফির হাসান উর রাফিব 

 

                   দযজা খুর্রআ লদখর্ত লরাভ একিা লযাফি অভায র্ক্ষা দাটড়র্ অর্ছ। অজ াযাটদনআ 
 অভায ার্থ ার্থ থাকর্ফ। ফশ্য এর্ক লযাফি ফরািা রু্যাুটয মুটেিত র্ে টকনা ফুঝর্ত াযটছ না! 
কাযন একজন ভানুর্লয ার্থ এয অর্র খুফ একিা াথেকে লনআ! রৄধুভায ভানুর্লয বজটফক টক্রাগুর্রা ফাদ 
টদর্র এর্ক ুর্যাুটয ভানুল ফরা লমর্ত ার্য। যীযিা লমভন একজন সুদেন মুফর্কয, লতভটন লম লকান 
অর্ফগ নুবুটতর্ত এটি টফকর ভানুর্লয ভতআ ংর্ফদনীর। ট-ান ভর্ডর্রয লযাফি এটি। ার্ত 
লগানা লম কটি ট-ান ভর্ডর্রয লযাফি অর্ছ লগািা ৃটথফী জুর্ড়, তায একটি অজ অভায লফা 
টনর্াটজত, বাফর্ত ফাকআ রাগর্ছ! একিু র্র ফুঝর্ত াযটছ, ন্তত অজর্কয টদর্নয জন্য াযা টৃথফীয 
কার্ছআ অটভ একজন গুরুত্বূণে ফেটে। ফ নাআ ফা লকন? অটভ মা কযর্ত মাটে, গত টতন তােীর্ত তা 
লকঈ কর্যটন! 

                   লযাফিটি একটি চাকাটফীন গাটড়য দযজা খুর্র টদর অভায জন্য। অটভ টবতর্য ফর্তআ, ল 
াভর্নয টর্ি ঈর্ঠ ফর। ড্রাআবার্যয টি লনআ গাটড়র্ত, কাযন এআধযর্নয স্বংটক্র গাটড়র্ত ড্রাআবার্যয 
লকান প্রর্াজন লনআ। অর্ে অর্ে গাটড়িা চরর্ত রৄরু কযর। টবতর্যয টযর্ফ অযাভদাক র্ফ, এিা 
অভায কেনা টছর, টকন্তু এতিা অযাভদাক র্ফ এিা অটভ র্প্ন বাটফটন। কটভঈন প্রধানযা কতিা 
টফরাফরর জীফনমান কর্যন, তায টকছুিা ন্তত অঁচ কযর্ত াযরাভ। গাটড়িা যাোয ঈয টদর্ টছর্র 
র্য মার্ে, লকাথা াযর্প স্পে কযর্ছ না, তাআ লকান ঘলেণ র্ে না। ম্ভফত লকানবার্ফ টফকলের্ণয 
ঞ্চভ সুয ফোফায কযা র্ে গাটড়টির্ত। দ্রুত টছর্ন চর্র মাা অর্ার্য দৃশ্যগুর্রায টদর্ক তাকার্রআ 
রৄধু লফাঝা মা লম, গাটড়িা চরর্ছ। আটঞ্জর্নয একিুখাটন গুঞ্জন থফা একটফন্দু কম্পন নুবফ কযটছ না 
অটভ! ফাআর্য না তাকার্র ফুঝতাভআ না লম এত দ্রুত াভর্ন ছুর্ি চর্রটছ! 

:  স্ায, অটন টক টকছু লখর্ত চান? লকান টফর্ল টকছু? 

াভর্ন লথর্ক টজর্জ্ঞ কযর সুদেন মুফক। 

অটভ টচন্তা র্য লগরাভ। অর্র অজর্কয টদনটিয জন্য অটভ টফর্ল টকছু টযকেনা কটযটন! টদ্ধান্ত 
লনফায য এত দ্রুত টদনটি এর্ লগর, বাফফায ভিুকু াআ টন। াযা টৃথফীর্ত ঘুর্য ফায ার্থ লদখা 
কযর্ত র্র্ছ। প্রর্তের্কয জস্ম প্রর্শ্নয জফাফ টদর্ত র্র্ছ। ছুির্ত ছিুর্ত র্থআ লকর্ি লগর্ছ লফটযবাগ 
ভ। একার্ন্ত টনর্জয বাফনা বাফায পযুত লভর্রটন। 

একিু লবর্ফ টনর্ ফররাভ, 

:  কটপ লখর্ত চাআ। তাজা টফরৄদ্ধ গযভ লধাঁাঠা এক কা কটপ। অর কটপ। লিা টক ম্ভফ?  
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:  অনায জন্য ফশ্যআ ম্ভফ। অভযা তার্র এখন যাষ্ণী প্রধান লযর্োযা মাফ। খার্ন ছাড়া ন্য 
লকাথা এ ফোফস্থা কযা ম্ভফ ন। 

  

অটভ খাটনকিা ফাক রাভ। লকাথা াা মার্ফ অর কটপ? এ টক ম্ভফ! লযর্োযাগুর্রার্ত এখন পডু 
টর অয টড্রংক টর ছাড়া টকছুআ াা মা না। অর খাফায লদর্য জন্য ম্পূণে টনযাদ ন টফধা, ফর 
অর্গআ ৃটথফী লথর্ক টফরুি র্র্ছ। এআ ভ এক কা ধূভাটত কটপ এযা লকার্ের্ক লজাগাড় কযর্ফ? 
মতিা না অর কটপ ার্নয তৃষ্ণা টছর, কটপ টতেআ াা মা টকনা তা লদখায লকৌতূর তায লচর্ 
লফট লফর্ড় লগর অভায। চযভ ঈৎা টনর্ যাষ্ণী প্রধান লযর্োযা লৌঁছরাভ। 

 

                লখার্ন অভার্ক বেথেনা জানার্রা রৃজন যাষ্ণী কাঈটন্ফরয! এযা টক অর্গআ জানর্তা লম অটভ 
এখার্ন অফ? নাটক এর্দয ার্থ লদখা ািা কাকতারী ফোায? এত গুরুত্বূণে ফেটের্দয লতা কাজ 
লপর্র অভায জন্য র্ক্ষা কযায কথা ন!  

অভার্ক অয ফাক কর্য টদর্ ফাযফায অভায ার্থ াত লভরার্রন নাযা। ভুগ্ধ দৃটষ্ট লভর্র অভার্ক 
লদখর্ত রাগর্রন! লআ ভুগ্ধতা এতিাআ কৃটযভ টছর লম, টতেআ টকছুিা স্বটের্ত র্ড় লগরাভ। 

একভ এক কা কটপ টনর্ এর ল মুফক, অয অটভ স্বটেকয টযর্ফটি লথর্ক ভুটে লরাভ। প্রথভ 
চুভুক টদর্আ নুবফ কযরাভ, এিা টতে টতেআ অর কটপ! াযা যীর্য একিা ন্যযকভ বাররাগা 
ছটড়র্ ড়র। ললফায অর কটপ লখর্টছরাভ, ন্তত টতন ফছয লতা র্ফআ! 

          কটপ লর্ল মুফর্কয ার্থ লফটযর্ এরাভ যাষ্ণী লযর্োযা লথর্ক। ফায দ্ভুত দৃটষ্টয াভর্ন লখার্ন 
লকভন লমন দভ অির্ক অটছর। ফাআর্য এর্ লমন াঁ লছর্ড় ফাচঁরাভ! ঈর্য তাকার্তআ র্জান ারিা 
লচার্খ ড়র। তায ফাআর্যয রারর্চ অকার্ক লকভন লমন টংস্ম ভর্ন , অর্গয ভত ভাাফী ভর্ন  না! 
টনর্জয জার্ন্তআ একিা দীঘেশ্বা লফটযর্ এর। প্রাকৃটতক র্জান েয ম্পূণে ধ্বং র্ মাফায য টফজ্ঞানীযা 
াযা টৃথফী জুর্ড় এআ কৃটযভ রার কাঁর্চয লদারিা রাটগর্টছর। এয কাযর্নআ ফাআর্যয টফলাে গোগুর্রা 
অয ূর্মেয ক্ষটতকাযক অরট্রা বার্ার্রি এফং অরট্রা টঙ্ক লয গুর্রা টৃথফীর্ত লৌঁছরু্ত ার্য না।  

ভার্ঝ ভার্ঝ র্জান ার্রয টফটবন্প জাগায টপটায ঈআর্ন্ডাগুর্রা খুর্র, টৃথফীর্ত ৃষ্ট রৃটলত গোগুর্রা 
লফয কর্য লদা । টফজ্ঞানীর্দয ক্লান্ত টযশ্রর্ভ টত জটির এফ প্রটক্রাগুর্রা এখন লকান ঝার্ভরা ছাড়াআ 
স্বংটক্রবার্ফ র্ মা।  

                      

                      ট ান ভর্ডর্রয লযাফি মুফর্কয ার্থ অফার্যা গাটড়র্ত চড়রাভ। এফায লমর্ত চাআরাভ 
অভার্দয যাষ্ণী টচটকৎা লকর্ন্। টফার টফার তোধুটনক মন্ত্র ম্বটরত বফনগুর্রার্ক এখন জারৃঘয 
ফরর্র বুর র্ফ না! ফর ফর ফছয ধর্য একআ যকভবার্ফ র র্ড় অর্ছ টকনা! র্দয এখন লকান কাজ 
লনআ, কাযন ভানুর্লয এখন লকান লযাগআ লনআ! ভযত্ব াফায য লথর্কআ ভানুল ফ ধযর্নয লযাগভুে। 
তাযয লকান জরুযী ফস্থায কথা টচন্তা কর্য টচটকৎা লকন্গুর্রা চারু যাখা র্র্ছ। 
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                         এর্ক এর্ক ঘুর্য লদখর্ত রাগরাভ বফনগুর্রা। িী মুফক জাটনর্ টদর্ত রাগর, টফার 
মন্ত্রগুর্রায লকানিায টক কাজ। একভ কত ফেেআ না টছর মন্ত্রগুর্রা, প্রটতটনত ত ত ভানুর্লয প্রাণ 
ফাচঁার্নায জন্য লচষ্টা কযর্ত ত। অয এখন টদর্নয য টদন টনঃর্ে রবার্ফ র্ড় লথর্ক র্তা ুযর্না 
টদর্নয স্ভৃটতচাযণ কর্য চর্রর্ছ যা! 

    ঘুযর্ত ঘুযর্ত এরাভ বোটক্সর্নন লন্িার্য। টচটকৎা লকর্ন্য ফগুর্রা টডািের্ভর্ন্িয ভর্ধে ফর্চর্ 
লর্ল ফন্ন র্র্ছ এআ লন্িার্যয কাজ! টৃথফীর্ত জন্ধ লনা ফের্ল টরৄটির্ক ফ লযার্গয প্রটতর্লধক 
টদর্টছর যা টতনত ফছয অর্গ। বাফর্ত বার রাগর্ছ, টরৄটিয টতা অটভআ টছরাভ! তাযয লথর্ক এআ 
টৃথফীর্ত অয লকান নতুন ভানুল জন্ধ লন টন! অর্র জন্ধ টদর্ত লদা টন! কাযন ফুর্ড়া ৃটথফী অয 
একটি ভানুর্লয বায টনর্ত ক্ষভ টছর! 

                    দ্ভুত সুৃিরবার্ফ চরর্ছ এখন এ টৃথফী। টঠক মতজন ভানুলর্ক ল গ্রন কযর্ত ক্ষভ, 
টঠক ততজন ভানুলআ টির্ক অর্ছ। একজন টতটযে ভানুল এর্র লবর্ি লমর্ত ার্য কৃটযভবার্ফ গর্ড় লতারা 
এ বাযাভে। লবর্ি লমর্ত ার্য সুৃির এ জীফন-প্রণারী, লবর্ি লমর্ত ার্য ভযর্ত্বয লগান তটযকা! 
তাআ র্চতন ৃটথফীফাী ল ঝুঁটক লনটন, অয লকান নতুন টরৄ অর্নটন টৃথফীর্ত। ভধেফর্ এর্ থভর্ক 
লগর্ছ ফায ফৃটদ্ধ! লকঈ ফৃদ্ধ না, লকঈ লছাি থার্ক না! ফাযআ অফফ লদর্খ ভধেফস্ক ভর্ন । অভায 
লছর্রর্ভর্যা লদখর্ত অভাযআ ফী, অভায ফাফা-ভা!  

 

লফটযর্ এরাভ টচটকৎা লকন্ লথর্ক।  

:  স্ায, অটন টক অভার্দয গো এক্সর্চঞ্জ র্ন্িগুর্রায লকানটি লদখর্ত চান? 

:  চাআ। টক্সর্জন র্র্ন্ি চর। মায ঈয টনবেয কর্য লফঁর্চ অটছ, তার্ক ন্তত লদখা ঈটচত! 

 

মুফর্কয টফনীত প্রর্শ্নয জফার্ফ ফররাভ। গাটড় ঝর্ড়য লফর্গ ছরু্ি চরর। যাষ্ণী প্রথভ লশ্রণীয গাটড় টফধা 
লকাথা থাভর্ত র না। টকছুক্ষর্ণয ভর্ধেআ লৌঁর্ছ লগরাভ ভূর টক্সর্জন র্ন্িটির্ত। এত ফড় লকান বফন 
টৃথফীর্ত অর্ছ, না লদখর্র টকছুর্তআ টফশ্বা কযতাভ না! কর্ঠায লগানীতা ফজা যাখায পর্র গোরাটক্স 
টভটডার্ত কখন এিায লকান ছটফ অর্টন। যীটতভত র্জান ার ছুঁআছুআঁ কযর্ছ বফনিায ভাথা। 
অর্ার্য ফরতর বফনগুর্রার্ক টনতান্ত কু্ষদ্র ভর্ন র্ে এয টফারতায কার্ছ।  

মুফকটি অভার্ক থ লদটখর্ টবতর্য টনর্ লগর। টফস্ভ টনর্ লদখর্ত থাকরাভ টক্সর্জন ঈৎাদর্নয 
অধুটনক প্রটক্রাগুর্রা। প্রটতটি াআ এত এত টফার লম, ভর্ন র্ে লমন এয টবতয টদর্ ভুর্দ্রয ফ 
াটন প্রফাটত কযা ম্ভফ! এআ র্ন্ি লথর্কআ লগািা ৃটথফীয লছাি লছাি াফ-র্ন্িগুর্রার্ত টক্সর্জন 
াপ্লাআ কযা । অয লফ র্ন্ি লথর্ক াজার্যা ভাআর্ক্রা র্র্ন্িয ভাধের্ভ প্রর্াজনী টক্সর্জন 
ফাতার্ ঈন্ধুে কযা । লম ঞ্চর্র মত ভানুর্লয ফা, টঠক লআ নুার্ত লখার্ন ভাআর্ক্রা র্ন্িগুর্রা 
ফায রর্ক্ষ ছটড়র্ থার্ক। চাটদায লপ্রটক্ষর্ত ফার্ড়-কর্ভ টক্সর্জর্নয প্রফা।  
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টক্সর্জন র্র্ন্িয এক লকার্ণ টকছু গাছ রাটগর্ যাখা র্র্ছ। র্দয কাছ লথর্ক টক্সর্জন াফায জন্য 
ন, রৄধুভায স্ভটৃত যক্ষায জন্য। এগুর্রা লদর্খ মার্ত ভর্ন , একভ ঈটদ্ভর্দয প্রস্তুত কযা টক্সর্জর্নয 
ঈযআ টনবেয কযর্ত ত লগািা ভানফ ম্প্রদার্ক! 

 

র্নকক্ষণ য লফয রাভ টক্সর্জন র্ন্ি লথর্ক। টযর্ফিা এতিা টনভের, টকছুর্তআ লফয র্ত আর্ে 
কযটছর না। টকন্তু ার্ত ভ লফট লনআ, লল র্ অর্ছ টদনিা! তাআ টনর্জয ঈয লজায খাটির্আ লফয 
র্ত র।  

মুফকর্ক টজর্জ্ঞ কযরাভ, “প্রটতযক্ষা লকর্ন্ টক মাা মার্ফ? অজর্কয এআ টফর্ল টদর্ন টক খার্ন 
প্রর্ফর্য নুভটত টভরর্ফ?” 

টভটষ্ট কর্য ার মুফক। তাযয ফরর, “অজর্কয টদর্ন অনায জন্য লকাথা লকান ফাধঁা লনআ। অটন 
লমখার্ন লমর্ত চান, টনর্ মাফায টগ্রভ নুভটত লদা অর্ছ। তর্ফ অটভ প্রটতযক্ষা লকর্ন্ ঢুকর্ত াযফ টকনা 
ফরর্ত াযটছ না। র্তা অভার্ক প্রধান পির্কয ফাআর্যআ থাকর্ত র্ফ। লজন্য অর্গআ ক্ষভা লচর্ টনটে।” 

অটভ ভুর্খ টকছু না ফর্র ভাথািা রৄধু একিু কাত কযরাভ। 

অফায চরর্ত রৄরু কযর গাটড়। এফায র্নকিা রৃর্যয থ াটড় টদর্ত র্ফ। কাযন প্রটতযক্ষা লকন্ অফাটক 
ঞ্চর লথর্ক মতিা ম্ভফ দূর্য ফানার্না র্র্ছ ফর্রআ জাটন। অযাভদাক টর্ি লরান টদর্ ঘুটভর্ ড়রাভ, 
গত কর্কটদর্নয ছুিাছুটির্ত টঠকভত টফশ্রাভ টনর্ত াটযটন।  

 

ঘুভ বাঙর মুফর্কয ডার্ক, গন্তর্ফে চর্র এর্টছ।  

মুফর্কয অংকাআ টতে র, তার্ক ঢুকর্ত লদা রনা। অভায জন্য গাটড়র্তআ র্ক্ষা কযর্ত র্ফ তার্ক। 
প্রটতযক্ষা লকর্ন্য ভত একটি র্ফোচ্চ লগান জাগা ট ান ভর্ডর্রয অধুটনক লযাফির্দয টকছুর্তআ 
প্রর্ফ কযর্ত লদা মানা। কাযন তাযা একজন াধাযন ভানুর্লয ভতআ বংকয, মায কাছ লথর্ক র্জআ 
তথে াচায র্ লমর্ত ার্য এটরর্নর্দয কার্ছ। এভটনর্তআ কর্কটি গ্রর্য ার্থ ৃটথফীয ম্পকে অজকার 
বার মার্ে না। এআ ভ টকছুর্তআ এত ফড় ঝুঁটক টনর্ত ার্যন না প্রটতযক্ষা লকর্ন্য ভাযথীযা! 

অটভ একাআ টবতর্য ঢুকরাভ। অভার্ক বেথেনা জানার্নায জন্য রৃজন টফজ্ঞানী দাটড়র্ অর্ছন লদর্খ খুফ 
একিা ফাক রাভ না। অজ অটভ তার্দয লচর্ র্নক গুরুত্বূণে ভানুল টকনা! তাআ অভায জন্য ভন 
টফখোত টফজ্ঞানীর্দয রৃএকজন দাটড়র্ থাকর্তআ ার্য, এর্ত অয ফাক ায টক অর্ছ!  

টফজ্ঞানীযা ংর্ক্ষর্ অভার্ক তার্দয ফতেভান প্রর্জক্টগুর্রা ম্পর্কে ফরর্রন। তাযয অভার্ক ুর্যা প্রটতযক্ষা 
লকন্ ঘুর্য লদখায অভন্ত্রন জাটনর্ টনর্জর্দয কার্জ চর্র লগর্রন। অভার্ক গাআড কযায জন্য ট লিন 
ভর্ডর্রয একিা াধাযন লযাফি লদা র। মায লব্রআর্নয াটকেিগুর্রার্ত এআ প্রটতযক্ষার্কর্ন্য ফটকছু 
িুানুিু বার্ফ লদা থাকর্র, এয ফাআর্যয জগত ম্পর্কে লকান তথে লদা লনআ! এআ লকর্ন্য ফাআর্য 
লগর্রআ তায লভর্ভাটয র্িার্ভটিক পযর্ভি র্ মার্ফ। তাআ তথে াচার্যয ব লনআ। 
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অভার্ক জানার্না র, প্রটত একভা যয নাটক এর্দয লব্রআর্নয লপ্রাগ্রাভ টযফতেন কযা । লযাফিটিআ 
অভার্ক টনর্জয ম্পর্কে এ তথে টদর! 

                     অটভ ফাক র্ একিায য একিা টজটন লদখর্ত রাগরাভ। ফর্চর্ লফট ফাক রাভ 
“টফদাভ” নাভক গ্রর্য কক্ষর্থ স্থাটত একটি স্ার্িরাআি লদর্খ। ঐ গ্রর্য প্রটতটি প্রাণীয কাজকভে এখান 
লথর্কআ স্পষ্ট প্রতেক্ষ কযর্ত াযর্ছন টফজ্ঞানীযা! থচ টফদার্ভয প্রাণীযা তা জানর্ত াযর্ছনা। ফশ্য 
টফদার্ভয প্রাণীযাআ এআ টফশ্বজগর্তয ফর্চর্ লফাকা প্রাণী ফর্র টফর্ফটচত। তার্দয যীয টটরকন টনবেয, 
অভার্দয ভত কাফেন টনবেয ন। ৃটথফীয টফটবন্প প্রান্ত লথর্ক ত্রু গ্রগুর্রায টদর্ক তাক কযা এভ. এভ 
লফাভাগুর্রা লদর্খ যীটতভত অঁতর্ক ঈঠরাভ। টতেআ মটদ লকানটদন ন্তঃগ্র মুদ্ধ ফার্ধ, এর্ক এর্ক ফগুর্রা 
গ্রআ টক ধ্বং র্ মার্ফ না? ৃটষ্টয দ্ভুত চক্র টক তখন অফায নতুন কর্য রৄরু র্ফ? নাটক টচযতর্য লথর্ভ 
মার্ফ? 

 

অভার্ক একটি টনম্নর্শ্রণীয ভাকামার্ন চড়ায সুর্মাগ লদা র। ে টকছুক্ষন টৃথফীয ীভায ভর্ধে 
ঘুযাঘুটয কর্যআ টপর্য অরাভ। ভাকামার্নয টবতর্যয জনীনতা ভাটনর্ লনা টতেআ কষ্টকয।  

লফটযর্ এরাভ প্রটতযক্ষা লকন্ লথর্ক। সুদেন মুফক ঠা দাটড়র্ অর্ছ গাটড়য কার্ছ অভায র্ক্ষা। 

:  অভায অয টকছু লদখায আর্ে লনআ। টদন লল র্ এর্রা ফর্র। এখন টক তর্ফ টপর্য মাফ? 

মুফক লর্ ফরর, “ভাটত অনায ার্থ লদখা কযর্ত চান। ঈটন ফর্রর্ছন, অটন মটদ নুভটত লদন, 
তার্র লমন অনার্ক তায কার্ছ টনর্ মাআ।” 

অটভ টকছুক্ষর্নয জন্য তবম্ব র্ লগরাভ। লগািা ৃটথফী এখন মায টনন্ত্রর্ন লআ ভানুল অভায ার্থ লদখা 
কযর্ত চান! অজর্কয টদর্ন অটভ মতআ গুরুত্বূণে আ না লকন, তাআ ফর্র এ  টক ম্ভফ? 

গরা টদর্ টঠকভত অাজ লফয রনা, স্ফুর্ি ফররাভ, “চর...” 

 

ভাটতয ফাবফন র্যয একদভ ভাঝখার্ন। অভার্দয গাটড়য ঈয নীর অর্রা জ্বরর্ছ এখন, তাআ 
টনযািাযক্ষী লযাফর্িযা লকঈ অভার্দয অিকার না। রৄধুভায ভাটতয টফর্ল নুভটতপ্রাি লকঈ লদখা 
কযর্ত এর্রআ তায গাটড়য ঈয নীর অর্রা জ্বর্র।  

ভাটতয ফেটেগত কর্ক্ষ প্রর্ফর্য অগভুূর্তে মুফক অভার্ক টফদা জানার্রা। অজর্কয ভত তায দাটত্ব 
লল র্র্ছ। ল এখন টপর্য মার্ফ তায টনজস্ব রোফর্যিযীর্ত। অয লকানটদন তায ার্থ অভায লদখা র্ফ 
না। লকন লমন ফুর্কয টবতযিা একিু ভুচর্য ঈঠর। এআ ে ভর্আ মুফকর্ক বার লরর্গ টগর্টছর। মুফর্কয 
লচাখ টক ছরছর কর্য ঈঠর না একিুখাটন? নাটক বুর লদখরাভ! ভানফ বেতা মতআ এটগর্ মাক না কোন, 
বার্রাফাায ভত লভৌটরক অর্ফগগুর্রা এখন ভার্ঝ ভার্ঝ টনর্জয টেত্ব জানান টদর্ত বুর কর্যনা! 
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একিা টফার লিটফর্রয ার্ ফর্টছর্রন ভাটত। অভার্ক ঢুকর্ত লদর্খআ ঈর্ঠ দাড়ার্রন। ঈষ্ণ 
কযভদের্নয য ফর্ত ফরর্রন। টনর্জ টপর্য লগর্রন তায অর্ন। ফায য চাযার্ তাটকর্ যীটতভত 
টবযটভ লখরাভ। অর্ার্য লদার্রয এক আটঞ্চ জাগা খাটর লনআ। ত ত লছাি-ফড় ভটনির্য 
লদারগুর্রা ঢাকা। অয তার্ত এ ৃটথফীয প্রটতটি লকার্নয তাৎক্ষটণক ছটফগুর্রা লদখা মার্ে। টকছুটকছু 
ভটনির্যয ছটফগুর্রা এ ৃটথফীয ন। ফুঝর্ত াযরাভ এগুর্রা ন্য লকান গ্রর্য ঈয নজয যাখা স্ার্িরাআি 
লথর্ক যাটয াঠার্না র্ে।  

ভাটত টনযফতা বাঙর্রন, “অটভ যভ লৌবাগেফান লম অটন অভায ার্থ লদখা কযর্ত যাজী র্র্ছন।” 

:  টক ফরর্ছন ভাটত! অটভ অভায টনর্জয বাগের্ক যীটতভত ইলো কযটছ! এখন টফশ্বাআ র্েনা, 
অনায াভর্ন ফর্ কথা ফরটছ।  

:  না না স্ায। ুর্যা ভানফ জাটত অনার্ক টনর্ গটফেত। মতিা াটকতায টযচ অটন টদর্র্ছন, তায 
টটকবাগ অভায টনর্জয থাকর্র টতেআ গফের্ফাধ কযতাভ। 

 

অটভ টকছু ফররাভ না, চু কর্য ফর্ যআরাভ। টক বাফটছ টনর্জ জাটননা। 

ভাটত অফার্যা ফরর্রন, “অটভ টক জানর্ত চাআর্ত াটয, লকন অটন এভন টদ্ধান্ত গ্রন কযর্রন? 
অনায মটদ অটি না থার্ক, তার্র অটভ ফোাযিা অনায ভুখ লথর্ক রৄনর্ত চাআ। ফশ্য অর্গআ ফর্র 
টদটে, অনায ফরর্ত অটি থাকর্র, অটভ টকন্তু টকছুআ ভর্ন কযর্ফা না।” 

অটভ চভর্ক ঈঠরাভ। টক জফাফ লদফ এ প্রর্শ্নয? অভায ভর্নয গবীর্য অটভ লম নুবূটত ভে ত্ত্বা টদর্ 
নুবফ কটয, তা প্রকার্য বালা টক অভায জানা অর্ছ? নাটক ন্য লকঈ অভায নুবূটত টঠকবার্ফ 
নুধাফন কযর্ত াযর্ফ?  

তর্ফ অটভ র্তা ফোাযিা কাঈর্ক ফর্র লমর্ত চাআটছরাভ ভর্ন ভর্ন। না ভানফ বেতায আটতা 
অভার্ক ফর্চর্ ফড় াগর টর্র্ফ ভর্ন যাখর্ফনা, তায টক টনশ্চতা অর্ছ? 

 

:  ভাটত। অটভ অর্র জাটননা লম, কতিুকু লফাঝার্ত াযফ অনার্ক। তর্ফ টত ংর্ক্ষর্ অটভ 
ফোাযিা ফরায লচষ্টা কযটছ... 

:  লকান ভস্া লনআ স্ায। অটভ অভায কু্ষদ্র জ্ঞান টনর্ অনায কথা ূণে ভর্নার্মাগ টদর্ লফাঝায লচষ্টা 
কযর্ফা। না ফুঝর্ত াযর্র, এয বুর লকান ফোখো টনর্জ টনর্জ দাড় কযার্ফা না। 

:  অনার্ক র্নক ধন্যফাদ ভাটত। অটন টতেআ র্নক ভাটজেত একজন ভানুল। 

:  ধন্যফাদ স্ায। অটন টনঃর্ঙ্কার্চ অভার্ক ফরর্ত ার্যন। 

:  ভানফ ভার্জ গত টতন ফছর্য লকান নতুন টরৄ জন্ধাটন। মাযা এয অর্গ জর্ন্ধটছর তার্দয ফায 
ফ একআ ফস্থার্ন এর্ থভর্ক লগর্ছ। অর্ে অর্ে ভানুল একিা একর্ঘর্ জীফর্নয ৃির্র ফাধঁা র্ড় 
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লগর্ছ। ত ত টফর্নাদর্নয ঈাদান থাকা র্ত্ত্ব ভানুর্লয ভর্ধে অর্গয লআ প্রাণচাঞ্চরে লনআ। নতুনত্ব 
ফরর্ত লকান টকছুআ অয লনআ লতভন ভানুর্লয জীফর্ন। ভার্ঝ ভার্ঝ নতুন ফরর্ত মা অর্, তা র টফজ্ঞার্নয 
নতুন নতুন অটফোয। মায লফটযবাগআ ধ্বং কযায দ্ভুত ক্ষভতাম্পন্প ভাযণাস্য। তাআ এফ “নতুন” 
ভানুলর্ক প্রাণচঞ্চর কযায টযফর্তে টদনটদন অয টফভলে কর্য তুরর্ছ। ভানুল বুরর্ত ফর্র্ছ তার্দয টতা-
ভাতা তার্দযর্ক কতিা অদয বারফাা টদর্ ফড় কর্যটছর। ভানুল এিা বুরর্ত ফর্র্ছ, এফ অদয 
বারফাায টযফর্তে কতিা শ্রদ্ধা-বারফাা প্রাে তার্দয টতাভাতায!  

 

:  অটন মথাথে ফর্রর্ছন। টতে ফরটছ এবার্ফ কখন লবর্ফ লদটখটন। 

 

:  ভাটত লদখুন, একিা টরৄ না থাকায কাযর্ন রৄধুভায ভানুর্লয ভর্নযআ টযফতেন ঘির্ছ তা টকন্তু ন! 
টযফতেন র্ে অভার্দয নগয জীফর্ন! টদর্ন টদর্ন তা র্ ঠর্ছ অয লফট স্থটফয। াজোটয লন্িায, 
বোটক্সর্নন লন্িায, াটকং লন্িায, রোিুর্জ লন্িায, এডুর্কন লন্িায...  ফগুর্রা লন্িার্যয এখন 
লকান কাজ লনআ! কাযন লখার্নায ভত তার্দয কার্ছ নতুন লকঈ লনআ। অভায টফশ্বা, রৄধুভায একিা নতুন 
টরৄয জন্ধআ লগািা ৃটথফীর্ক নতুন কর্য চর কযায একভায ঈা। 

 

:  অটন টঠকআ ফর্রর্ছন স্ায। অটভ অনায ার্থ একভত না র্ াযরাভ না টকছুর্তআ। টকন্তু... 
টকন্তু..... অটন জার্নন অভার্দয ীভাফদ্ধতািা লকাথা... 

 

:  হ্যা ভাটত, অটভ জাটন। অটভ জাটন এ ৃটথফীর্ত নতুন টরৄ অনায লকান ঈা লনআ। কাযন ৃটথফীয 
র্ক্ষ তায বযণর্ালণ কযা ম্ভফ ন। একিা ফাড়টত ভানুল ৃটথফীর্ক র্তা টনটশ্চত ধংর্য টদর্কআ লঠর্র 
লদর্ফ। তাআ, লকঈ একজন ভাযা লগর্রআ লকফরভায তায জাগা নতুন লকঈ জন্ধ টনর্ত ার্য! তাআ না? টকন্তু 
ভযত্ব াা ভানুর্লয স্বাবাটফক ভৃতেুয লকান ম্ভাফনা লনআ। অয লকান ভানুল কখন লস্বো টনর্জয 
জাগা লছর্ড় লদর্ফনা নতুন লকান ভানুর্লয জন্য! মত টনযানন্দআ লাক না লকন, এআ জীফনআ টতফাটত কর্য 
মার্ফ ত ত ফছয! তফু যস্ভ ভৃতেুয জন্য লকঈআ। তাআ অাতদৃটষ্টর্ত এআ ৃটথফীর্ত নতুন লকান টরৄয 
জন্ধ ম্ভফ ন। তাআ ন টক ভাটত? 

 

:  টঠক তাআ স্ায। অটভ ভর্ন  ফোাযিা ুর্যাুটয ফুঝর্ত লর্যটছ। 

 

:  ধন্যফাদ ভাটত। টঠক এ কাযর্নআ অটভ এ টদ্ধান্ত টনর্টছ। ভানফ বেতায গটত টপটযর্ অনর্ত অটভ 
অভায জাগািুকু লছর্ড় লদফ! লআ জাগা জন্ধ লনর্ফ নতুন এক টরৄ। অটভ টনটশ্চত লম, লগািা ৃটথফী তায 
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যুর্না গটত টপর্য ার্ফ। রক্ষ লকাটি ভানুর্লয জন্য এআ াভান্য অত্মতোগ খুফ লফট টকছু লতা ন ভাটত! 
দূয তীর্ত টকন্তু অত্মতোর্গয ভন বুটযবুটয টনদেন যর্র্ছ। 

 

:  অটন টতেআ ভান স্ায... টতেআ ভান। অজর্কয টদর্নয লম ম্মানিুকু অভযা অনার্ক 
টদর্টছরাভ, তা টনতান্তআ কু্ষদ্র ভর্ন র্ে অভায কার্ছ। অনার্ক এত কু্ষদ্র ম্মান লদফায রৃঃা লম 
টকবার্ফ কযরাভ অভায, লবর্ফ ফাক টে! অটন চাআর্র অগাভী একভা টকংফা এক ফছয টকংফা তায 
লফট ভ এ ম্মানিুকু ঈর্বাগ কযর্ত ার্যন। তাযয মখন অনায আর্ে , তখন না অভযা 
প্রটক্রািায ভধে টদর্ মাফ? 

 

:  না ভাটত। তায অয দযকায লনআ। অজআ টফলিা চুটকর্ লপরর্ত চাআ। কখন অফায টৃথফীয প্রটত 
ভাা লফর্ড় মা, লক জার্ন! তখন র্তা কাজিা কযা কটঠন র্ ড়র্ফ। 

তাছাড়া জীণে ৃটথফীিা এভটনর্তআ টতন তােী ধর্য র্ক্ষা যর্র্ছ, এর্ক অয র্ক্ষা যাখা টক টঠক 
র্ফ? 

 

ভাটত অভায কথা রৄর্ন একিা দীঘেশ্বা লপরর্রন। তাযয ভাথা ঝাটঁকর্ া জানার্রন। 

 

:  নতুন টরৄটি জন্ধ টদর্ত অভযা লকান দম্পটির্ক সুর্মাগ লদফ, ল ফোার্য একিা টফযাি ঝার্ভরা র্ত 
ার্য। টনঃর্ন্দর্ প্রচুয অর্ফদন অর্ফ। ফাছাআ কযািা ফশ্যআ একিা কষ্টাধে ফোায র্ফ।  

:  অটভ টক এ ফোার্য লকান ভতাভত টদর্ত াটয ভাটত?  

:  ফশ্যআ ার্যন স্ায, ফশ্যআ ার্যন। টতে ফরর্ত টদ্ধান্তিা অনায কাছ লথর্ক অািাআ ফর্চর্ 
মুটেিত। 

:  তার্র অটভ এর্ক্ষর্য টকছুিা স্বজনপ্রীটত লদখার্ত চাআ। অটভ চাআ অভায লছর্র অয তায ফঈর্ক নতুন 
টরৄটিয টতাভাতা ফায সুর্মাগ লদা লাক। 

:  ফশ্যআ এিা কযা র্ফ স্ায। র্নক ফড় ঝার্ভরা লথর্ক অভযা তার্র লফঁর্চ মাফ। টদ্ধান্তিা অনায, 
এিা জানায য কার্যায অয টকছু ফরায থাকর্ফ না। 

:  অভায এ টদ্ধান্ত লনফায টছর্ন টফর্ল একিা কাযন অর্ছ ভাটত।  

:  ভর্ন র্ে অটন অভার্ক কাযণিা ফরর্ত চার্েন। দা কর্য ফরুন স্ায। 
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:  অটভ অভায লছর্রর্ক লফাঝার্ত চাআ, টনর্জয ন্তার্নয প্রটত ফাফা-ভার্য বারফাািা লকভন থার্ক। অটভ 
তার্ক লফাঝার্ত চাআ, একজন ফাফা তায লছর্রয কার্ছ টক প্রতোা কর্য। টফগত রৃআ ফছয অভায লছর্র 
অভার্দয ার্থ লকান লমাগার্মাগ যার্খটন ভাটত......   

অটভ অা কটয, এক ভুূর্তেয জন্য র্র ল ফুঝর্ফ, অটভ অয তায ভা তার্ক কতিা নুবফ কযতাভ... 

 

অয টকছু ফরর্ত াযরাভ না, অর্ফর্গ কণ্ঠ রুদ্ধ র্ এর। ভাটত লচায লছর্ড় ঈর্ঠ এর্ অভার্ক জটড়র্ 
ধযর্রন। র্নক ফছয য, টৃথফী গবীয অর্ফর্গ রৃজন ভানুলর্ক কাদঁর্ত লদখর!  

(লল) 
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টনটত 
--লতৌটপয াান ঈয যাটকফ 

 

          কার্র ন্যান্য টদর্নয লচর্ একিু লফরা কর্যআ টফছানা ছাড়র টকন যাআডায। যার্ত ঘুভ একদভ বার 
 টন। ছায লাকাযা ঘুভুর্ত লদ টন! তোযা টফছানািা লরাায ভত ে! কতটদন লম মত্নঅটি া না, 
লক জার্ন! থচ গত কর্কটদর্নয িানা যাআড এয য, যীযিা টনযফটেন্প ঘুভ দাটফ কযটছর। রৃরু্য সুর্মাগ 
লর্র একিু গটড়র্ লনর্ফ, এআ ান্তনা টদর্আ যীযিার্ক টফছানা লথর্ক লির্ন তুর্রর্ছ । গযভ াটন টদর্ 
লআব কর্য টনর্ে। লফয র্ টকছু লখর্ টনর্ত র্ফ অর্গ। লর্িয টবতয ছুঁর্চা নাচর্ছ, যার্ত খাা টন 
টকছু। 
 

গতকার গবীয যার্ত র্য এর্র্ছ টকন। ুর্যা য তখন গবীয ঘুর্ভ র্চতন। লার্ির্রয ভোর্নজায 
লফিার্ক কর্কফায ঝাঁটকর্ ঘুভ বািার্ত র্র্ছ। লকান যকর্ভ তার্ক একিা রুর্ভয চাটফ টদর্আ অফায 
ঘুটভর্ লগর্ছ লফিা। লযটজটস্ল খাতা নাভ আ কর্যটন। টকন অয লকান ঈচ্চফাচে কর্য টন। রুর্ভ ঢুর্কআ 
টফছানা গা এটরর্ টদর্র্ছ। 
 
    াধাযনত যার্ত যাআড কর্য না টকন, টকন্তু গন্তর্ফেয কাছাকাটছ এর্ যা, কার অয কোম্প কর্য টন । 
একিানা ছুর্ি এর্র্ছ র্নকিা থ। লঘাড়ািার্ক টনর্ টগর্টছর র্হ্যয লল ীভানা। লার্ির্রয 
অোফর্রয রায মখন য লঘাড়া ফুর্ঝ টনর্টছর, তখন অয থ চরায একটফন্দু টে টছরনা টফার 
কার্রা লযাানিায। ভাটরর্কয ভতআ াযা যীয টছর ঘাভ অয ধুর্রা ভাখাভাটখ। তর্ফ তা টনর্ একিু 
টচটন্তত ন টকন! কাযন জার্ন লম ধকর াভর্র লনফায ক্ষভতা য টনর্জয লচর্ কভ লনআ লযাানিায! 
একটদর্নয টফশ্রাভ অয রার্যয মত্নআ র্ক টযণূে সুস্থ কর্য তুরর্ফ।  
 
             লার্ির্রয াভর্নয লার্চে লফটযর্ এর টকন। টজর্ন্ফয ার্থ লঢারা নীর ার্িে চভৎকায রাগর্ছ 
র্ক। যাোয এভাথা ভাথা লদর্খ টনর একফায। ভাঝাটয ধযর্নয য এআ টযজরোন্ড! এিাআ র্যয ভূর 
যাো। চাযিা লরুন, রৃর্িা টরবাটয স্টর, রৃর্িা লার্ির, রৃর্িা লজনার্যর লস্টায, একিা ফোংক, রৃর্িা খাফার্যয 
লদাকান, একিা র-টপ অয একিা লস্টজ লষ্টন টনর্ গর্ড় ঈর্ঠর্ছ র্যয ভূর কাঠার্ভা। অয এটদক 
টদক ছটড়র্ টছটির্ যর্র্ছ র্যয ফাটন্দার্দয টকছু ফাটড়ঘয। র্যয ফাআর্যআ যর্র্ছ টকছু ভাআটনং 
কোম্প অয টকছু ফড়ফড় ফাথান। ভাআনাযযা অয লযঞ্জ ভাটরকযা তার্দয াপ্লাআ এয জন্য টযজরোর্ন্ডয ঈযআ 
টনবেয কর্য। তাআ র্থেয যফযা বারআ অর্ছ এখার্ন। যঙচঙা ফাটড়গুর্রা লদখর্র লজৌরু এয টকছুিা ন্তত 
অঁচ কযা মা! 
  
           লযৌর্দ্রাজ্জ্বর টদন, তাআ ফোেতা আটতভর্ধে রৄরু র্ লগর্ছ র্যয ফাটন্দার্দয। ফাআ লম মায কার্জ 
ফোে যফাী। লকঈ টফর্ল একিা নজয টদরনা টকর্নয টদর্ক, রৃ-একজন রৄধু একিু টপর্য তাকার! 
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টশ্চর্ভয লকান র্য প্রটতটদনআ কত অগন্তুক অর্। কাজ লল র্র অফায লম মায র্থ চর্র মা। তাআ 
কার্যা টফর্ল দৃটষ্ট না লর্ ফাক র না টকন! 
 
যাো লটযর্ লল ভাথায খাফায লদাকানিা ঢুকর । ফাআর্যয টফযাি াআনর্ফার্ডে ভাটরর্কয ছটফ রার 
যর্ঙ লরখা, শ্যাভ’ পুড লকািে। লকানায টদর্কয একিা লিটফর খাটর লদর্খ ফর্ ড়র। এখান লথর্ক লদাকার্ন 
ঢুকায দযজািা টযস্কায লদখা মা। তাআ য নজয এটড়র্ কার্যা র্ক্ষ ঢুকা ম্ভফ ন। টছর্ন  ফাভার্ 
লদার থাকা এআ রৃআটদর্কয টনযািা টনর্ বাফর্ত র্েনা টকনর্ক। মাক, একিু অযাভ কর্য খাা 
মার্ফ, ভর্ন ভর্ন বাফর । থ চরর্ত টগর্ কভ ত্রুয জন্ধ লদটন, তাআ ফভআ াফধার্ন থাকর্ত । 
জার্ন, একিুখাটন াফধানতাআ লকান একটদন এক িুকর্যা ীা এর্ লকর্ড় টনর্ত ার্য জীফন প্রদীিুকু। 
রািা র্তা র্ড় থাকর্ফ লকান লট্রআর্রয ার্ থফা স্থান ার্ফ ফুিটর্র! 
র্িায একিা ফড় ফাটির্ত প্রথর্ভ সুে টদর্ লগর। ার্থ জগ বটতে কটপ। তাযয এর লস্টক, অরু অয 
টডভ বাজা। ভর্ন ভর্ন খাফার্যয তাটযপ না কর্য াযর না টকন! ফরটদন এি সুস্বারৃ খাফায খাটন । শ্যাভ 
তায লযর্োযা বার ফাফুটচেআ লযর্খর্ছ! 
 
াযা জীফন ঝার্ভরা এটড়র্ চরর্ত লচর্র্ছ টকন। টকন্তু ঝার্ভরা কখন তার্ক এটড়র্ চর্র টন! ভার্য ভৃতেুয 
য লআ র্নয ফছয ফর্ একিা লঘাড়া অয একিা টের টনর্ র্থ লফটড়র্ র্ড়টছর । তাযয 
লকাথা অয স্থাী টন। চরায ঈযআ লথর্কর্ছ। ভার্ঝ ভার্ঝ টগর্ লদর্খ অত ফাফা ফুর্ড়া লজভ 
যাআডাযর্ক। র্দয টনর্জর্দয লছাট্ট ফাথার্ন কর্কজন টফশ্বে কাঈফ টনর্ বারআ টছর্রন ফুর্ড়া। দূর্য দূর্য 
থাকর্র ফুর্ড়ার্ক র্নক বারফাত টকন। অনজন ফরর্ত এআ একজনআ লতা টছর তায!    
 
টের্র টকর্নয াত কতিা চারু, তা  টনর্জ জার্ননা। তর্ফ টকনর্ক মাযা োকার্ন লদর্খর্ছ, তাযা ফাআ 
একফার্কে লভর্ন টনর্র্ছ জীফর্ন এত পাস্ট অয কাঈর্ক লদর্খটন। য ভকক্ষ অয লকঈ অর্ছ টকনা 
জার্ননা যা, ম্ভফত লনআ! লগািা টশ্চর্ভ য নাভ লার্নটন এভন ভানুল াা টফযর। 
টকন এতটকছু জানর্ত চানা, রৄধু এিুকু জার্ন, র্নর্কয লচর্ বার ফন্দুকফাজ । না র্নক অর্গআ 
ফুিটর্র রৄর্ত ত!  
  
কখন অআর্নয টফর্ক্ষ মাটন । অআর্নয ক্ষ লথর্ক টের টদর্ কযা মা, এভন লকান কাজ লফাধ 
ফাদ যার্খটন! 
কখন যারাযর্দয টছু টনর্র্ছ। তুভুর ফন্দুক মুর্দ্ধয য টপটযর্ এর্নর্ছ লযঞ্জাযর্দয গরু। কখন াট 
ফাটনীয দস্ র্ খুর্জ খুর্জ ধর্যর্ছ যাধীর্দয। তার্দয লকঈ লকঈ র্তা অর্ ধযা টদর্ত চাটন, 
খুন কর্যর্ছ াট ফাটনীয কাঈর্ক। লর্ক্ষর্য ফ যাধীর্দয ঈমুে ানা টভটির্ টদর্ত একিু লদটয 
কর্যটন টকন। 
কখন ফাঈটণ্ট টকাটয র্ ডুর্র্র াটযর্র্ছ কুখোত ফ অঈি-র লক। তার্দয ভাথায ঈয ধামে কযা 
যুস্কার্যয িাকা টভটির্র্ছ কর্কিা টদর্নয খযচ।  
 
কখন কখন ভুর্খাভুটখ র্র্ছ ঈচ্চাটবরালী মুফক ফন্দুকফাজর্দয। মাযা টকনর্ক লভর্য নাভ কাভার্ত 
লচর্র্ছ। এফ লক্ষর্য নফ-মুফা ফন্দুকফাজর্দয মথাাধে ফুঝার্নায লচষ্টা কর্য টকন। তাযয মখন একান্তআ 
অয লকান ঈা থার্ক না, তখনআ লকফর রড়াআর্ত নার্ভ।  অজ লফঁর্চ অর্ছ, ফ রড়াআর্য পরাপর 
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লফাঝায জন্য এিুকুআ মর্থষ্ট! 
 
রৃএকিা র্য ভাোর টছর টকন। ফরা ফাররে, ফ র্য কখন ঢুকর্ত ার্যটন ধান্দাফাজ, জুাটড় অয 
লচায-ছোচঁড় এয দর। ফ কিার্ক লঝটির্ টফদা কর্যর্ছ।  ভাোর ফায কর্ক ঘণ্টায ভর্ধেআ খাটর র্ 
লমত লরুর্নয াভর্নয টটচং লযআর গুর্রা। ঝার্ভরাফাজযা তার্দয লঘাড়া অয জীফন টনর্ ারার্ত টদা 
লত না! 
ললফায লম র্যয ভাোর টছর , তায ম্মার্ন যফাীযা ল র্যয নাভ টযফতেন কর্য লপর্রটছর। তায 
নার্ভ যাখা র্টছর, টকন টটি!  চর্র অায য অজ ফটধ টকন টটির্ত লকান ঝার্ভরায কথা লানা 
মাটন। টশ্চর্ভয এক ভৃদ্ধ য টর্র্ফআ ফাআ লচর্ন টকন টটির্ক।  
 
টকন মখন য ফাফায ভৃতেুয খফযিা া, তখন  লনাফাটনীয কোর্ম্প! কর্নের গুোপ টফলণ্ণ ভুর্খ তার্ক 
লিটরগ্রার্ভ অা খফযিা জানা।  তখন লনাফাটনীয স্কাঈি টর্র্ফ কাজ কযটছর। আদাটনং আটন্ডান 
াভরা লফর্ড় মাা লনাফাটনী তার্দয যদ যফযা টনর্ ঝার্ভরা র্ড় টগর্টছর। তাআ ম্ভাফে 
টনযাদ রুি খুর্জ লফয কযটছর টকন। 
 
খফযিা লর্আ ার্থ ার্থ লযর্ঞ্জ ছুর্ি অর্ । এর্ লার্ন, স্বাবাটফক ভৃতেু ন, খুন কযা র্র্ছ লজভ 
যাআডাযর্ক। ািাটক াপ্লাআ এয জন্য র্য টগর্টছর ফুর্ড়া। লখার্ন একদর ভাোর্নয াভর্ন র্য লজভ 
যাআডায। যা তখন এক মুফতীর্ক তুর্র টনর্ মাটের। যফাী ঠা দাটড়র্ লদখটছর! ফাধঁা লদা দূর্য 
থাক, একিু িুঁে কর্যটন লকঈ! কাযন, ভাোন অয লকঈ ন, কুখোত খুটন লিড ভযগান! 
টকন্তু ফাধঁা লদ ফুর্ড়া! ফুর্ড়ায ার্থ টের দূর্য থাক, এভনটক একিা লছাযা টছর না! রাটথ লভর্য প্রথর্ভ 
তার্ক ধূটর ভটরন যাো লপর্র লদ লিড। ার্ত ার্ত ফুর্ড়ায কার্র গুটর কর্য। তাযয লঘাড়া ছুটির্ 
দরফর টনর্ চর্র মা। মুফতীয কান্পায অাজ প্রটতধ্বটন লতার্র যাোয রৃার্য পর-ফ্রর্ন্িয লদার্র 
লদার্র! 
 
এফ লানায য টনর্জর্ক টকছুর্তআ অয টস্থয যাখর্ত ার্যটন টকন। কান্পা লবর্ি র্ড়টছর। থ টনর্টছর, 
এয ঈমুে জফাফ ল লদর্ফ। ফশ্যআ লদর্ফ। 
একজন টনযস্য ফুর্ড়া ভানুলর্ক লভর্য টনর্জআ টনর্জয বাগে টরর্খ লপর্রর্ছ লিড ভযগান! য অয টক কযায 
অর্ছ! 
লজভ যাআডায মটদ স্য ত, তার্র এতিা যাগত না টকন। কাযন টশ্চর্ভ ফাআ ভান সুর্মার্গ টফশ্বাী। 
লচার্খয ফদর্র লচাখ, ার্তয ফদর্র াত, জার্নয ফদর্র জান, এিাআ টশ্চর্ভয যীটত। টকন্তু ঠাণ্ডা ভাথা য 
টনযস্য ফাফার্ক খুন কর্যর্ছ লিড। য অদারর্ত লিডর্ক ভৃতেুদণ্ড লদা র্ লগর্ছ! এখন রৄধু লিা কামেকয 
কযায র্ক্ষা। 
 
 
লআ লথর্ক লিড অয তায দরফর্রয লখার্জ র্থ লনর্ভর্ছ টকন। এ য  য ঘুযর্ত ঘুযর্ত ফর্র্ল 
লির্ডয লখাজ লর্র্ছ। টযজরোর্ন্ড এর্ ঘাটি লগর্ড়র্ছ যা। লানায য অয লদটয কর্যটন টকন। লডনবায 
লথর্ক যাটয এর্র্ছ টযজরোর্ন্ড।  
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অনভনা র্ র্ড়টছর টকন। াটয র্ে ফাের্ফ টপর্য এর। াভর্নয টদর্কয একিা লিটফর্র ফর্র্ছ চাযজন 
ফখার্ি িাআর্য লছর্র। যাআ টক টনর্ লমন তুভুর াট জুর্ড় টদর্র্ছ। অর্ার্ মাযা খাটের, তার্দয 
লচার্খ টফযটেয ফদর্র ব লদর্খ ফাক র টকন! লমন খাযা টকছু ঘিায অঙ্কা কযর্ছ। দ্রুত খাফায লল 
কযর্ছ ফাআ। লমন মত তাড়াতাটড় লফয া মা এখান লথর্ক ততআ ভির! অশ্চমে! ব লকন? যা টক 
প্রবাফারী লকঈ? 
 
ফখার্ির্দয াটয কাযন লফাঝা লগর এফায। র্র্ট্র লভর্িার্ক টনর্ টক লমন একিা ারীন ভন্তফে কযর্রা 
লনতা লগার্ছয এক মুফক! অচায অচযর্ন এর্কআ ফাটকর্দয লনতা ভর্ন র্ে। অয ফাটকযা অফার্যা লর্ 
ঠর লা লা কর্য। লভর্িা টকর্নয টদর্ক টছন টপর্য অর্ছ এখন। তাআ লচাযা লদখর্ত ার্েনা । টকন্তু 
তায দাড়ঁার্নায জড়ড় বটি লদর্খ এিুকু ন্তত লফাঝা মার্ে লম বীলণ টফব্রত লফাধ কযর্ছ।  
লদাকান ভাটরক শ্যার্ভয টদর্ক প্রশ্ন টনর্ তাকার টকন। জফার্ফ া একিা বটি কযর্রা লদাকানী। এর্তআ 
মা লফাঝায ফুর্ঝ টনর টকন। ভর্ন ভর্ন লনতা মুফর্কয জন্য অপর্া কযর্ত কযর্ত কটপ খাা ভন টদর! 
 
ন্য একিা লিটফর্র খাফায টদর্ত মাটের লভর্টি। ফখার্ির্দয লিটফর্রয া টদর্ মাফায ভ য টনতর্ম্ব 
াত টদর এক ফখার্ি। টছির্ক র্য লমর্ত চাআর লভর্টি, টকন্তু াযর না। ততক্ষর্ন লনতা ধর্য লপর্রর্ছ তায 
াত। লকার্র ফার্নায জন্য িানািাটন রৄরু কর্যর্ছ।  
“র্ক লছর্ড় দা”, ান্ত স্বর্য ফরর টকন। 
ঊজু বটির্ত দাটড়র্ অর্ছ । ফখার্ির্দয লিটফর লথর্ক রৃ-টতন কদভ দূর্য।  
বীলণ ফাক র্ য টদর্ক তাকার চায ফখার্ি। র্দয কার্জ লকঈ ফাধঁা টদর্ত ার্য, এিা লফাধ স্বর্প্ন 
বার্ফটন যা! অর্ার্য লরাকজন কভ ফাক টন। খাা বুর্র া কর্য লচর্ অর্ছ ফাআ।  
“দূর্য থাক লস্লঞ্জায, তুটভ নতুন ফর্র প্রথভফার্যয ভত ভাপ কযরাভ”, টফস্ভ কাটির্ ফর্র ঈঠর লনতা। 
লঠারঁ্ি াট পুির টকর্নয। টকন্তু ল াট লচাখ স্পে কযর্রা না।  
“অভার্ক ভাপ কযায জন্য ধন্যফাদ। টকন্তু লতাভার্দযর্ক ভাপ কযায ক্ষভতা অভায লনআ। কযর্র কযর্ফন এআ 
লরটড। নায কার্ছ ক্ষভা চা।” 
“টক?”, টফশ্বার্ লচঁটচর্ ঠর লনতা। 
“মা ফর্রটছ, রৄর্নছ। এক কথা ফায ফায ফরা ছন্দ না অভায।” 
“অজ ভর্ন তটুভ লফট টড্রঙ্ক কর্য লপর্রর্ছা। তাআ টক ফরছ টনর্জআ জার্না না। এখনআ লতাভায ভাতরাটভ 
ছুিাটে দাড়া...।” 
 
লচায লঠর্র ঈর্ঠ দাড়ঁার্রা লনতা। তায লদখার্দটখ ন্যযা। ভুর্খাভুটখ দাড়ঁার্রা টকর্নয। টকন্তু একচুর নড়র 
না টকন! টনস্পরক দৃটষ্টর্ত লনতায টদর্ক তাটকর্ যআর। লচার্খয লকান টদর্ লদখর, লনতায াত লথর্ক ছাড়া 
লর্ এক লদৌর্ড় ঈর্য মাফায টঁটড়য টদর্ক চর্র লগর্ছ র্র্ট্র লভর্িা। মাক, এফায অয লভর্িায 
টনযািায টদর্ক বাফর্ত র্ফ না, ভর্ন ভর্ন বাফর টকন। 
ফখার্িযা লবর্ফটছর র্দয দাড়ঁার্ত লদর্খআ বর্ ারার্ফ টকন। টকন্তু এখন টকর্নয দৃঢ়তা লদর্খ একিু ফাক 
র যা। অজীফন র্দয বর্ ভানুলর্ক ারার্ত লদখর্ত বেে যা। কাঈর্ক কখন এবার্ফ রুর্খ দাড়ঁার্ত 
লদর্খটন। 
অজ ভর্ন  লফিায ভযায খ র্র্ছ! না ফুপা ডাায এয াভর্ন এর্ ড়র্ফ লকন কার কার!  
“তুটভ জার্না অটভ লক?”, তাটের্রেয াট ার্ত ার্ত ফরর লনতা। 
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“না” 
“ফুপা ডাায” 
মথা ম্ভফ বঙ্কয কর্য টনর্জয নাভ ঈচ্চাযণ কযায লচষ্টা কযর্রা লনতা। টকন্তু টকর্নয লচাযা একটফন্দু 
টযফতেন লদখর্ত লরনা । তাআ ভটযা র্ লল লচষ্টা কযর্রা, 
“লিড ভযগার্নয ডানাত অটভ” 
এফায কাজ র। দ্ভুত টযফতেন লদখর্ত লর  টকর্নয লচাযা। বাফর টকন ফুটঝ ব লর্র্ছ। তাআ 
টফজীয াট লর্ ঈটস্থত ফায ভুর্খয টদর্ক তাকার্ত রাগর্রা ঘুর্য ঘুর্য। বাফখানা এভন, টক ল? লকভন 
লদখর্র? নাভ রৄর্নআ লকভন ফীযত্ব ঈর্ফ লগর লফিায?  
টকন্তু টকর্নয র্যয কথা রৄর্নআ অত্মাযাভ খাঁচাছাড়া ফায লজাগাড় র ফুপা ডাার্যয! 
“লকাথা াা মার্ফ আ নদেভায কীিিার্ক?” 
 
টকর্নয লচার্খয টদর্ক তাকার্ত বানক চভর্ক ঠর ফুপা। টঠক লমন রৃর্িা অগুর্নয লগারক! টুড়র্ টদর্ফ 
মতদূয দৃটষ্ট মা।  
“লক তুটভ?” লকানভর্ত ফরর ফুপা। লকভন লমন ব ব কযর্ছ তায।  
“টকন। টকন যাআডায” 
“টে... টে... টকন? টকন টটিয, টকন?”  
গরা টদর্ লমন অাজ লফয র্েনা ফুপায। ভর্ন র্ে লকঈ ফুটঝ গরা লচর্ ধর্যর্ছ। তায ার্থয টতন 
াথীয লচাখগুর্রা লথর্ক তখন অতঙ্ক টঠকর্য লফয র্ে। 
  
“লির্ডয নাভ লনা ঈটচত টন লতাভার্দয। অাতত লরটডয ার্থ লফাদটফয াটে াে লতাভযা। অা 
কটয লতাভার্দয যীর্য অভায ভোর্জ টঠকআ র্ড় লনর্ফ লিড!” 
ফর্রআ ফুপায ভুর্খ টফযাট টোয একিা াঞ্চ ফার টকন। এয জন্য লভার্িআ প্রস্তুত টছরনা ফুপা ডাায। 
এটদক টদক টছির্ক ড়র চাযিা বািা দাতঁ! কািা করাগার্ছয ভত লাজা র্ টছন টদর্ক ড়র । তায 
অতটঙ্কত াথীযা র্য টগর্ লমন ফাধাীনবার্ফ যায সুর্মাগ কর্য টদর তার্দয লনতার্ক! যায অর্গআ 
ফশ্য জ্ঞান র্ লগর্ছ লনতাজী!  
  
ফাটক টতনজর্নয ফর্চর্ টছর্নয জন ারার্নায প্রা লর। টখঁর্চ লদৌড় টদর টছর্নয দযজা রক্ষে কর্য। 
ডানার্য লিটফর লথর্ক একিা রআটস্কয লফাতর তুর্রআ ছরু্ড় ভাযর টকন। টনখুতঁ রক্ষের্বর্দ রাতর্কয 
ভাথায টছর্ন টগর্ রাগর্রা িা। খুটর অয লফাতর পািায টভটরত র্েয ার্থ ঈর্ড় টগর্ ভুখ ধুফর্য ড়র 
লফিা। র্ড়আ থাকর, াভান্যতভ নড়াচড়া লনআ অয। লভর্ঝ লবর্ লগর যর্েয ফন্যা। 
এ সুর্মার্গ লছাযা লফয কর্য লপর্রর্ছ একজন। অড়াঅটড় বার্ফ লাচঁ টদর্ ফর। ফাঈটর লকর্ি র্য টগর্ 
লকানভর্ত ফাচঁর টকন। খ কর্য ধর্য লপরর লছাযা ধযা াত। াঁিু বাজ কর্য ঈটঠর্ অনর লরাকিায 
উরুটন্নর্ত। লভাক্ষভ ভায। পুপরু্য ভে ফাতা লফয কর্য টদর্ এটরর্ ড়র লফচাযা।  
যজন ার্ত তরু্র টনর্র্ছ একিা রআটস্কয লফাতর। টকর্নয ভাথা ফার্নায সুর্মাগ খুজর্ছ। রৃজন টযর্ঙয 
লমাদ্ধার্দয ভত চক্রাকার্য ঘুযর্ছ এখন। কার্ছ অর্ত াযর্ফ না ফুঝর্ত লর্য লফিা ঠাত কর্যআ ছুর্ড় ভাযর 
লফাতরিা। ভাথা টনচু কর্য লফাতর এড়ার টকন, টছর্নয লদার্র ে কর্য পাির িা। লচার্খয রর্ক 
ভাঝখার্নয দূযত্ব টতক্রভ কর্য এর্ িুটি লচর্ ধযর মুফর্কয। অরর্তা কর্য যীযিা ঘুটযর্ টনর্ ফেটে 
টদর্ ট থ্রু কযর্রা। কখন লম টনর্জয াখা গটজর্র্ছ, জানর্ত াযর না মুফক। টকর্নয ভাথায ঈয টদর্ 
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ঈর্ড় টগর্ একিা লিটফর্রয ঈয ড়র। রড়ভুড় কর্য লিটফর লবর্ি াত া ছটড়র্ লভর্ঝর্ত র্ড় থাকর। 
রু্যা রুর্ভ লচাখ ঘুটযর্ লদর্খ টনর টকন, চাযজর্নয কার্যাযআ জ্ঞান লনআ। ধীর্য ধীর্য কাঈণ্টার্যয টদর্ক 
এটগর্ লগর টকন। ন্তত একিা রআটস্ক না লখর্রআ ন, টফার্য লালার্ফ না এখন।   
                লমভন কর্য রৄরু র্টছর টঠক লতভটন ঠাত কর্যআ লল র্ লগর রড়াআ। লকঈ লকঈ এর্ টকন 
লক ফাফা টদর্ লগর। তর্ফ ফশ্যআ চাযা বার কর্য লদর্খ টনর্। কাযন এআ কথা লির্ডয কার্ন লগর্র 
অে যাখর্ফ না। লরাকজন তাআ টনো র্ি জ্ঞান লদগুর্রা ফন কর্য টনর্ মার্ে, লির্ডয অোনা 
লৌঁর্ছ লদর্ফ। না র্য এিা টনর্ ঝার্ভরা ড়র্ত ার্য ঈটস্থত লরাকজন। লিড ফরর্ত ার্য, লকন 
তায লরাকজনর্ক লৌঁর্ছ লদটন র্যয লরাক! লফিা অে ফদভা!  
:  বার ঝার্ভরা ড়র্ত মাে তুটভ টকন।  
লদাকান ভাটরক শ্যাভ ফর্র ঠর। 
টকন টকছু ফরর না, রৄধু লচার্খ প্রশ্ন টনর্ তাকার। তাআ অফার্যা লমাগ কযর্রা শ্যাভ, 
:  একিু যআ লিড অর্ফ তায দরফর টনর্। লতাভার্ক লস্মপ লভর্য লপরর্ফ । লকান সুর্মাগ লদর্ফ না। 
লকঈ টকেু ফরর্ফ না তার্ক। 
:  অআন? 
:  া া া... অআন? অআন লির্ডয ার্তয তুুর। লির্ডয লছাি বাআ লযড ভযগান এআ র্যয ভাোর!  
এিা রৄর্ন লভজাজিাআ টখচর্ড় লগর টকর্নয। ভুর্খাভুটখ রড়াআর্ত  লভার্ি ব া না, তা ল লম আ লাক না 
লকন! টকন্তু অআর্নয াামে টনর্ লকঈ মটদ তার্ক লফঅআটনবার্ফ খুন কযায সুর্মাগ া, তার্র লতা টচন্তায 
টফল।  
যক্ষর্নআ ফাফায লচাযািা ভর্ন র। ার্থ ার্থআ ভুর্ঠা ে রৃর্িা ে র্ লগর, লঠারঁ্ি পরু্ি ঈঠর ক্রযূ 
াট। অসুক লিড তায বাআ লযডর্ক টনর্।  অজ টকন ভাযা মার্ফ, নর্তা টচযটদর্নয জন্য 
টযজরোন্ডফাীর্ক ভুে কযর্ফ এআ রৃআ ভূটতেভান অতঙ্ক লথর্ক!  
:  তুটভ অভার্ক টচনর্ত াযটন টকন? 
টছন লথর্ক লভর্রী কর্ণ্ঠয অার্জ টম্বত টপর্য লর , টপর্য তাকার। ার্থ ার্থ বীলণবার্ফ চভর্ক 
ঠর! টরটর!!! একিু অর্গ ঈদ্ধায কযা র্র্ট্র লভর্িা টরটর টছর! টরটর এখার্ন লকন? 
:  োঁ...ো.ঁ.. অটভ লতাভায ভুখ লদটখটন টরটর। এখার্ন লতাভার্ক অা কটযটন। তুটভ এখার্ন টকবার্ফ? 
জফার্ফ ডুকর্য লকঁর্দ ঠর টরটর। ুর্যাুটয প্রস্তুত র্ লগর টকন। এটগর্ টগর্ লভর্িার্ক ান্তনা লদফায 
প্রা লর। টকর্নয ফুর্ক ঝাটঁর্ ড়র টরটর। কান্পায দভর্ক তায টঠ পুর্র পুর্র ঈঠর্ছ। লআ টর্ঠ অয 
ভাথা াত ফুটরর্ লদা ছাড়া অয টক কযর্ফ টকছুআ লবর্ফ লরনা টকন। জীফর্ন কখন এভন ফস্থায 
ভুর্খাভুটখ টন !  
একভ কান্পায ঝড় টকছুিা ান্ত র। ফরটদর্নয জভার্না রৃঃখগুর্রা শ্রুজর্র টকছুিা র্র ধুর্ত লর্য 
র্নকিা ারকা র লভর্িা। তাযয এর্ক এর্ক ফর্র লগর তায অয তায ফাফায বার্গে টক ঘর্ির্ছ।  
টযজরোর্ন্ডয ার্আ ফাথান গর্ড়টছর টরটরয ফাফা। লভািাভুটি বারআ কযটছর। টকছুটদন অর্গ র্য াপ্লাআ 
টনর্ত এর্ লিড ভযগার্নয ার্ত টনভেভ বার্ফ খুন ন টতটন। ভাোর লযড ভযগার্নয টভর্থে াটক্ষয কাযর্ন 
লকান াজা টন লির্ডয। জুটযযা যা টদর্টছর, লপায পাআি র্র্ছ। থচ পাআি দূর্য থাক, ঘিনািা টছর 
টযোয এম্বু!  
এয কর্কটদন য র্দয লযঞ্চ অক্রভন কর্য লির্ডয দর। ফাআর্ক ফর্র লফড়া টরটরয ফাফায কাছ লথর্ক 
ফর অর্গআ  এআ লযঞ্চ টকর্ন টনর্র্ছ! জার কাগজ লদখা। ুযর্না কভেচাযী অয টরটরর্ক একযকভ ঘাড় 
ধাো টদর্আ লফয কর্য লদা র্র্ছ লযঞ্চ লথর্ক। লআ লথর্কআ এখার্ন শ্যার্ভয অশ্রর্ অর্ছ । লরাকিা 
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র্ক টনর্জয লফান এয ভমোদা টদর্র্ছ। লির্ডয লরার্কযা এতটদন র্ক ঘািঁাত না, অজআ ফোটতক্রভ র। 
টকন না থাকর্র লম টক ত, অল্লাহ  আ বার জার্নন!  
চুচা য কথা রৄনর টকন। লির্ডয অভরনাভা অয কত ভানুর্লয ফেনার্য কথা লরখা অর্ছ লক জার্ন!  
যুর্না কথা ভর্ন ড়র টকর্নয। টরটরযা র্দয এরাকার্তআ থাকর্তা। টরটরয ফাফা অয য ফাফা ফন্নু 
টছর্রন। ঠাত টরটরয ভা ভাযা মাা আ এরাকাআ অয ভন ফার্ত াযটছর্রন না টতটন। তাআ ফটকছু 
টফটক্র কর্য টদর্ লভর্র্ক টনর্ জানায ঈর্ের্শ্য াটড় লদন। টকন অয টরটর, রৃজর্ন াযা তার্দয 
লছাির্ফরায লখরায াথীর্ক! ফড় ফায য ফর্চতনবার্ফ টরটরর্ক র্নক খুর্জর্ছ টকন। ফুর্ঝর্ছ লভর্িার্ক 
বারফার্ ল। টকন্তু লকাথা খুর্জ াটন। অজ এভন একভ লদখা লর, মখন অয টকছুক্ষর্নয ভর্ধেআ 
টনর্জয ভৃতেু র্ত ার্য! এর্কআ ফুটঝ টনটত ফর্র!  
 
:  লকাথা রুকাটর াযাভজাদা? া থাকর্র ফাআর্য অ। ললফার্যয ভত লতার্ক একিু লদখর্ত চাআ। 
ফাআর্য লথর্ক টচৎকার্যয র্ে টচন্তায সুর্তা টছঁর্ড় লগর। না লদর্খ ফুঝর্ত াযর, এর্ লগর্ছ লিড ভযগান। 
টরটরয লচার্খ নগ্ন অতঙ্ক লদখর্ত লর টকন। ভৃরৃ লর্ র্ক অশ্বে কযায লচষ্টা কযর্রা। লদাকান ভাটরক 
শ্যাভর্ক লচার্খয আাযা টরটরর্ক ঈর্য টনর্ লমর্ত ফরর।  
একফায বার কর্য লদর্খ টনর লারস্টায রৃর্িা জাগাভত অর্ছ টকনা। একিু টঢর্র কর্য টনর। তাযয লিটফর 
লথর্ক হ্যািিা তুর্র ভাথা চাটর্ লফটড়র্ এর যাো। ভ ঈটস্থত, টকছুক্ষর্নয ভর্ধেআ বাগে টনধোটযত 
র্ মার্ফ। লক স্থান ার্ফ ফুিটর্র,  নাটক লিড ভযগান! 
 
ছজন লরাক যা। াভর্ন গটফেত বটির্ত দাটড়র্ থাকা লরাকিাআ লম লিড, এিা ফুঝর্ত কার্যা কষ্ট  না। 
লচাযা লদখর্র ভানুর্লয লচর্ গণ্ডার্যয কথাআ লফট ভর্ন !  
একিু দূর্য লদার্র লঠ টদর্ দাটড়র্ অর্ছ এক লরাক। ফুর্ক টির্নয ফোজ লদর্খ লফাঝা লগর,  আ এআ 
র্যয ভাোর, লির্ডয বাআ লযড ভযগান। লচাযা লকৌতুর্কয ছা, বাআ এয অর্যকটি খুনর্ক অআর্নয 
াতা টদর্ত এর্র্ছ! 
 
র্যয ফ লরাক যাো লনর্ভ এর্র্ছ। পাাটযং রাআর্নয ফাআর্য টনযাদ দূযত্ব লথর্ক লকৌতূরী দৃটষ্ট লভর্র 
তাটকর্ যর্র্ছ। যাোয ার্য লদাতরায জানারাগুর্রা খুর্র লভর্যা ঈঁটক টদর্ে। ফাআ লদখর্ত চা, অজ 
লক ভর্য গান পাআর্ি!   
  
টতে ার টকন। ঊজু বটির্ত দাড়ঁার্রা টঠক র্দয লাজাসুটজ।   
:  তুটভআ তার্র লিড ভযগান? অভায ফাফা অয ফাফায ফন্নুয খুটন? 
:  হ্যা।ঁ অটভ আ লআ ফোটে। ভযায অর্গ এিা জানাআ টক লতাভায লল আো টছর?  
 
লমন খুফ ভজায লকান লকৌতুক কর্য লপর্রর্ছ, টনর্জয কথা টনর্জআ লর্ ঠর লিড। ফরা ফাররে, তায 
ার্থয লচরাযা লা লা কর্য ফর্য ার্থ তার লভরার। 
       
:  না। যাোয কুকুয ভাযা লগর্র তায কফর্য অভযা নাভ লরখায লচষ্টা কটয। তাআ নাভিা দযকায টছর। 
 
এফায টকর্নয কথা ভানুর্লয জিরায ভধে লথর্ক াটয লযার ঈঠর। মটদ লিড যেচকু্ষ টনর্ তাকার্তআ লম 
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মায াট টগর্র লপরর্ত ফাধে র।  
 
:  তুটভ অভায চাযজন লরাকর্ক টটির্ছ। এফায অভায লরার্কযা লতাভার্ক ভর্নয সুর্খ লিার্ফ। তাযয 
কার্রয ভাঝখার্ন একিা ফুর্রি ঈায লদফ লতাভার্ক অটভ। িা লতাভায ফাফায কার্ছ মাফায টির্কি।  
:  লতাভায লরার্কযা এক লরটডয ার্থ লফাদটফয াটে লর্র্ছ। র্দয ার্থ অভায লকান ত্রুতা লনআ। 
অটভ রৄধু একটি নার্ভয জন্য এখার্ন এর্টছ, অয তা র লিড ভযগান! অয কাঈর্ক ভাযায টফন্দুভায আর্ে 
লনআ অভায। 
:  লতাভায আর্ে না থাকর্রর্তা র্ফ না। র্দয াত টনট কযর্ছ লতাভায াড় বাির্ফ ফর্র। ভানা কটয 
টক কর্য!  
:  যা টনর্জর্দয টফদ লডর্ক অনর্র অভায টকছু কযায লনআ!  
 
টকর্নয একথা রৄর্ন যার্গ গা জ্বর্র ঈঠর লির্ডয লচরার্দয। ভানুল ব লত লদর্খ টনর্জর্দযর্ক র্নক লাভযা 
লচাভড়া বাফত এতটদন তাযা। লআ ভানুলগুর্রায াভর্নআ টকনা এতফড় ভান! অজ ারার্ক ফুটঝর্ টদর্ত 
র্ফ কত ধার্ন কত চার। শ্রাফে গাটর টদর্আ রৃআ গুন্ডা াত ফাড়ার টের্রয টদর্ক। এখনআ ফ লল কর্য 
লদর্ফ। লারস্টায লথর্ক টের র্ফভায র্ধেক লফয কর্যর্ছ, তখনআ গুটরয ে রৄনর্ত লর যা! যক্ষর্নআ 
টফস্ভর্ া র্ লগর টনর্জর্দয ফুর্কয টছদ্র টদর্ গরগর কর্য যে ঝযর্ত লদর্খ। দৃটষ্ট ঝাা র্ এর, ািঁু 
রৃফের র্ বাজ র্ লগর। ধুর্রা রুটির্ র্য একভ ুর্যাুটয টনথয র্ লগর। 
 
এতক্ষর্ন টকর্নয টদর্ক নজয টদর ফাআ। টকর্নয রৃআ ার্তয টক্সগান লথর্ক ভৃরৃ লধাঁা লফয র্ে। কখন 
টকর্নয ার্ত ঈর্ঠ এর গুর্রা, তা লকঈ ফুঝর্তআ ার্যটন। থচ ইশ্বর্যয টদটফে কর্য ফরর্ত াযর্ফ, আ 
রৃজনআ অর্গ টের লফয কর্যটছর। এত দ্রুত রৃটি গুটর কর্যর্ছ টকন, ভর্ন র্র্ছ লমন একিাআ গুটর র্র্ছ! 
ে রৃর্িার্ক কার্যা কানআ অরাদা কযর্ত ার্যটন।  
 
লচাার ে র্ অর্ছ টকর্নয। লির্ডয টছর্ন দাড়ঁার্না অতটঙ্কত াথীর্দয টদর্ক তাকার। ভুখ লথর্ক 
কাটঠর্ন্যয ভুর্খা খর্ র্ড়র্ছ র্দয। লফটড়র্ র্ড়র্ছ বাতে ভুখগুর্রা, লচার্খ পুর্ি ঈর্ঠর্ছ প্রাণ টবক্ষায 
অকুটত।  
:  এক টভটনি ভ টদরাভ লতাভার্দয। টচযকার্রয জন্য এ তল্লাি লছর্ড় চর্র মা। 
টকর্নয ফরর্ত লমিুকু লদটয, র্দয লদৌড় টদর্ত এক ভুূতে লদটয রনা। টড়ভটয কর্য টচ লযআর লথর্ক লঘাড়া 
খুর্র টনর্আ স্ার্ডর্র চার। ার্থ ার্থআ স্পায দাফার লঘাড়ায লর্ি। ফোথা চভর্ক র্ঠ ফেটে টদর্ 
ছুির জার্নাাযগুর্রা। লদখর্ত লদখর্ত ধুর্রায ঝড় তুর্র টযজরোর্ন্ডয ীভানা লটযর্ লগর যা। 
 
তখন টক্সগান ধযা টকর্নয ার্ত। এফায তাকার লির্ডয বাআ লযড ভযগার্নয টদর্ক। আাযা িগানিা 
নাটভর্ যাখর্ত ফরর।  
টফনা ফাকে লফর্ িগান অয গানর্ফট নাটভর্ লযর্খ টটছর্ লগর ভাোর। 
 
এফায লির্ডয টদর্ক টপযর টকন। 
:  লতাভার্ক অটভ টনর্জয ার্ত খুন কযর্ফা না। র্নকর্কআ লভর্যছ তটুভ, রৄধু একিা ফুর্রর্িয াটে র্নক 
লকান র্ মা। অআন নুমাীআ লতাভায পাঁট লাক। টের অয গানর্ফট লপর্র দা। তাযয াত 
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ঈর্য তুর্র চর লজরখানা। 
 
টকছুআ ফরর না লিড। গানর্ফট খুর্র ঝুঁর্ক টনর্চ যাখর্ত লগর। ঠাতআ ঝিকা টদর্ একভুর্ঠা ফাটর তুর্রআ 
ছুর্ড় ভাযর টকর্নয ভুর্খ। ক্ষটণর্কয জন্য ন্ন র্ লগর লমন টকন। ততক্ষর্ন টের তুর্র টনর লিড।  
লিড গুটর কযর্ছ ফুঝর্ত লর্যআ ডান ার্ র্য লগর টকন। তাযয লির্ডয অফছা ফফিার্ক টনানা কর্য 
যয রৃর্িা গুটর কযর্রা। লির্ডয গুটর র্েয জন্য টকর্নয নাগার লর না। রৄধু তায ািে ছুরঁ্ লগর। টকন্তু 
টকর্নয গুটর লিডর্ক টভ কর্যটন। এক আটঞ্চ ফোফধার্ন রৃর্িাআ ফুর্ক অঘাত লর্নর্ছ। তায টপ্র াথীর্দয 
ার্আ ধুর্রায লকার্র জাগা কর্য টনর লির্ডয লদ। 
 
লচাখ একিু টযোয র্র লির্ডয লদর্য ার্ লগর টকন। ফাফায খুটনর্ক একিু বার কর্য লদখর্ত চা। টক 
লর লরাকিা এতগুর্রা ভানুল লভর্য! এখন টনর্জআ র্য অর্ছ রা র্। 

টঠক তখনআ টছর্ন টরটরয টচৎকায রৄনর্ত লর , টকন, র্য মা  

াভর্নয টদর্ক ভাটির্ত ঝাঁটর্ র্যআ যীযিার্ক গটড়র্ টদর টকন। ভাথায ঈয টদর্ চর্র লগর িগার্নয 
গুটরয লস্মাতিা। রৃআ একিা ছযযা রাগর্রা যীর্যয এখার্ন লখার্ন।  
ভাটির্ত থাকর্তআ লযড ভযগানর্ক লদখর্ত লর। িগান লপর্র এফায টের তাক কযর্ছ। 
রৄর্ লথর্কআ াত রম্বা কর্য গুটর কযর্রা টকন। লযড ভযগার্নয কার্র একিা টযনন ৃটষ্ট কযর্রা ফুর্রিিা! 
ভাটির্ত ড়ায অর্গআ ভাযা লগর ভাোর। 
                   লটদন ন্নো টযজরোন্ডফাীয অদয মর্ত্নয লচার্ি াগর ফায দা র টকর্নয। প্রর্তের্কআ 
তার্ক খাার্ত চা। লরুর্ন টড্রঙ্ক লখর্ত লখর্ত লি লঢার র্ লগর য। তাযয ফর কর্ষ্ট ভুটে লর । 
                   টরটরর্ক জানার্রা, এখানকায কাজ লল, কার্রআ চর্র লমর্ত চা এখান লথর্ক। রৄর্ন টকছুআ 
ফরর না লভর্িা। বগ্ন রদ টনর্ ঘুর্ভার্ত লগর টকন। লবর্ফ টনর, টরটরয প্রটত য লম নুবূটত, য জন্য 
টরটরয লযকভ লকান নুবূটত লনআ। ফুর্কয গবীর্য একিা টচনটচর্ন ফোথা টনর্ যার্ত বার ঘভু র না।  
কার্র ঈর্ঠ টফস্ভর্য ার্থ লদখর, টরটর দাটড়র্ অর্ছ দযজা! 
:  টক ফোায টরটর? এত কার্র ঘুভ বাঙর লকন? 
:  ভা! ঘুভারাভ কখন লম ঘুভ বাির্ফ! াযাযাত লতা লগাছগাছ কযর্তআ লরর্গ লগর।  
:  লগাছগাছ! টকর্য? 
:  তুটভ না ফরর্র অভযা এখান লথর্ক চর্র মাফ? 
এক ভুূতে টনফোক র্ টরটরয টদর্ক তাটকর্ যআর টকন। লচার্খ লচার্খ ফরা র্ লগর র্নক না ফরা কথা। 
যভুূর্তেআ টরটরর্ক ফুর্ক লির্ন টনর । এতিা ূণে টনর্জর্ক অয কখন রার্গ টন!  
 
অয র্নক টফস্ভ র্ক্ষা কযটছর র্দয জন্য। যফাী টকছুর্তআ র্দয লমর্ত টদর না। র্দয টপর্য 
লমর্ত র টরটরয ফাফায ফাথার্ন।  
অয টযজরোর্ন্ডয নতুন ভাোর? 
লক অফায! 
ফশ্যআ টকন যাআডায! 
 

(লল) 
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লরখক টযটচটতঃ 

 

  লতৌটপয াান ঈয যাটকফ, একজন গেকায  কটফ। কটফতা টরখর্তন 
র্নক লছাির্ফরা লথর্কআ, এয খাটনকিা য গে লরখা রৄরু। স্বনার্ভয াাাট 
ছদ্মনার্ভ টরখর্ত ছন্দ কর্যন। আর্তাভর্ধে র্নক য-টযকা তায লরখা 
গে-কটফতা প্রকাটত র্র্ছ। জন্ধ ১৯৮৮ ার্রয ১৩ নর্বম্বয, কুটভল্লা লজরা। 
টজ. ট. এ ৫ , এ . এ. ট  এআচ . এ. ট া কর্যর্ছন মথাক্রর্ভ 
কুটভল্লা টজরা স্কুর এফং নিযর্ডভ কর্রজ লথর্ক। ফতেভার্ন কুটভল্লা লভটডর্কর 
কর্রর্জ ধোনযত। ফাফা, লভাঃ পজরুর কটযভ চাকুযীজীফী এফং ভা, কাভরুন 
নাায একজন টটক্ষকা। রৃআ বাআর্ফান এয ভর্ধে লরখক ফড়। টফতকে অয কটফতা 
অফৃটতর্ত তায অকলেণ রৃটনেফায। কুটভল্লা টজরা স্কুর্র ধোনকার্র ং 
টনর্টছর্রন ফাংরার্দ লিটরটবর্নয টফতকে প্রটতর্মাটগতা। বার্রাফার্ন ফআ 
ড়র্ত অয গান রৄনর্ত। 
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