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editorial
আশ্বিনের শারদপ্রানে
Dear Readers,
As the voice of Birendra Krishna Bhadra echoes in the Mahalaya morning “জান া
দু া,গ জান া দশ প্রহরণধাশ্বরণী”, her words seems to resonate more than ever - “You
have stolen my dreams and my childhood with your empty words”.
Yes, 16 year old Greta Thunberg’s speech hurts us, makes us feel ever more guilty.
What have we become as a race!! Ever more power hungry, selfish creatures who
have even stopped thinking about its own existence! Those young innocent fingers
pointed at us hurts us. Yet we keep on committing the same error (or did you say
crime?) again and again. But does it not also instill a sense of hope in this horrible
time?
The opportunity of re-awakening comes once in a while to humanity – sometimes
it’s through Malala, sometimes it’s through Greta. Their vision stirs us, it shakes our
soul and pushes us to the path of redemption for a while, before our inertia brings
us back to the path of spiral degeneration.
Can’t we pledge not to fail her this time?
Can’t we pledge not to fail us this time?
Can’t we leave a better world for the kids?
Hope, we can. We can deck her hands with the weapons of survival, weapons of
reawakening, for her and her ilk to make a greener, better world. May the forest,
the clear unpolluted sky, the oceans and glaciers be theirs. May global warming
remain a dark chapter in history, as a warning.
My 8-year old had heard Greta’s speech. She started looking up few online
channels immediately after that to know more about the cause and effects of
global warming. We discussed and I could feel how much she was affected on facing
the hard reality. As I was thinking (often loudly) about the editorial piece of
Jhaalmuri, she thoughtfully opined that I should write about global warming this
time. Truly she also deserves a starry night-sky.

editorial
Every Jhaalmuri release is special and so is the 12th issue. Jhaalmuri remained
inactive last year due to various challenges on personal front. I was little
apprehensive this time. But as soon as the contributors started filling the mail
box, the feeling of uncertainty was replaced by the sense of an untamed joy.
Just like the previous releases, this year’s Jhaalmuri also has a mixed bag of
contents – brilliant stories, bunch of poems, interesting detailed travelogues,
science articles and last but not the least, our lively kids’ section. While many
regular contributors have continued to share their work, we have quite a few
new-comers this time with their brilliant works. Welcome to Jhaalmuri and be
a part of the family.
Jhaalmuri is curious study from the beginning itself. It started from a friendly
chat session around a street-side Jhaalmuri corner in 2013 which went
through the ups and downs and till today, it remains alive with the labor of
love. It’s amazing to see that there are still folks around who love to
contribute to an online non-profit magazine like Jhaalmuri without any
tangible (read monitory) benefits. On behalf of all of us who have been
walking together to keep the spirit on, wish you all a very happy festive
season. May your God bless you.
“হহ অমৃেনজযাশ্বে, হহ মা দু া,গ হোমার আশ্বির্গানি ধরণী হহাক প্রাণময়ী।”
Happy reading.
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মানিক
হাতের সাদা খামটা এতসতে োও প্রায় দু ঘন্টা পার হতয় গেতে। এর মতযে দু দু তটা ক্লাস
ও নমস হতয় গেল। নকন্ত মানিতকর পতে একটুও িতে বসা সম্ভব হয়নি এই বকুল
োতের গবদীটা গেতক। গকমি গেি আসাে হতয় গেতে গস। গসই জািু য়ারী মাতসর ১৭
োনরতখর পর এই প্রেম গস অিু ভব করল গে গস গবেঁতে আতে। আজ গেব্রুয়ারীর ৯
োনরখ। এই ২৪ নদি গস নকভাতব গবেঁতে নেল? নকভাতব নিতজর আত্মাতক নিতজর
শরীরতক গটতি নহেঁেতে আজতকর নদতির জিে গস নজইতয় গরতখতে ো শুযু মাত্র ভেবািই
জাতিি। নকন্ত আদতে ও নক জািে এই নদিটা আর জীবতি আসতব? িা জািে িা।
শুযু একটা গজার নেল।
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ভালবাসার গজার, অনযকাতরর গজার, নবশ্বাতসর গজার।
সকাতল ভানসিনটতে এতস একটা ক্লাস গস কতরনেল। ক্লাতস আজকাল আর মি বতসিা।
নকন্ত এটা োইিাল ইয়ার। সামতিই পরীো। পোশুিা গো োতক মি নদতয় করতেই
হতব। অতিক দানয়ত্ব গে। একটা ক্লাস কতর একটু নিিঃশ্বাস গিওয়ার জিে কোম্পাতসর
নপেি নদতক এই বকুল োেটার নিতে এতস গস বতস মাতে মাতেই। এখাতি এতলই গো
! এখাতি এতলই গো গস োর নরনজয়ার েন্ধ পায়, োর নরনজয়ার োতয়র েন্ধ। নক নমনি,
নক েীব্র, নক গিশা লাোতিা গসই ঘ্রাণ। বকুতলর েন্ধও োর কাতে হার গমতি োয়।
খাবার িয়, জল িয়, নিিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও িয় - শুযু এই েন্ধটুকুই োতক বােঁনেতয়
গরতখতে। এই বকুল গবনদতেই গো ওরা বুতিতে এক প্রবাহমাি রুপকো। মানিক
নকেু তেই এই রুপকোতক ইনেহাস হতে গদতবিা। োর শরীতরর গশষ রক্তনবন্দু পেিন্ত
গস এই রুপকোতক জানেতয় রাখতব। স্বপ্ন গদখতব। কারি গস জাতি কখতিা কখতিা
রুপকোরাও সনেে হয়।

হঠাৎই জািু য়ারী মাতসর ১৬ োনরতখ নরনজয়ার খালা একটা বাতজ সংবাদ নিতয় োর
গহাতেতল গদখা করতে আতস। বতল োর আনি শেোশায়ী। আজ োয় কাল োয়।
নরনজয়ার পে গেতয় বতস আতে। নকন্ত এই সময় ক্লাস গেতে গেতল পোশুিার অতিক
েনে।আর মানিক গক গেতে গেতল োর জীবতিরও েনে।
এই গে গে কটা নদতির জিে গস বাসায় োতব গসই কটা নদি গো োতক মানিকতক
োোই বােঁেতে হতব। েতল োওয়া নদিগুতলা গে জীবতি আর গকাতিানদি গেতর িা।
এনদতক আনির জিেও োর মি গকমি কতর ওতঠ। োই গস মানিতকর কাে গেতক
নবদায় নিতয় ১৭ই জািু য়ারী খালার সাতে মানিকেতে োর বাসার নদতক রওিা গদয়।
োওয়ার আতে গস মানিক গক বতল
- লক্ষ্মীনট মাত্র পােঁেনদতির জিে নবদায় দাও আমায়। আনম খুব োোোনে নেতর আসব
গোমার বুতক।
কোগুতলা গস মানিতকর বুতক মুখ গুেঁতজই বতলনেল। োর গোতখর পানি বােঁয
মািনেতলািা। এক মুহুেিও মানিক গক োো গবেঁতে োকার আশঙ্কায় োর বুক কােঁতপ,
গোখ নদতয় অিবরে পানি পেতে োতক।
মানিক দু -হাতে োর মুখটা েুতল কপাতল, োতল আর গঠােঁতট আলতো কতর োর গঠােঁটটা
গোেঁয়ায়।
- আনম আনে গো পােনল। এে কানন্দস গকি? গোর আনি ও গোর পে গেতয় বতস
আতে।
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মানিতকর গোতখ গোখ গরতখ আনভমাতির সু তর নরনজয়া বতল
-এই পােঁেনদি শুযু আমাতক নিতয় োকতব কো দাও। অিে কাতরার নদতক গদখতব িা,
শুযু আমার আর আমার হতয় োকতব।
ওর গভজা গোখদু তটাতে আবারও দু তটা েুমু এেঁতক গদয় মানিক, আশ্বাতসর েুমু,
ভাতলাবাসার েুমু।
- গোখ খুতল রনখ আর বন্ধ গোতক োো গো নকেু ই গদনখিা।
কােঁদতে কােঁদতেও গহতস গেতল নরনজয়া। আতরা ভাতলা কতর মানিক গক জনেতয় যতর
আহ্লানদ নবোতলর মে।
নকেু কো গেতক োয় কোর মতো। জীবি এনেতয় েতল োর নিয়তম। োরপর কে জল
েনেতয় গেতে নিতজর গখয়াতল। মানিতকর জীবি, মানিতকর মি, মানিতকর ভনবষেে
গভতে টুকতরা টুকতরা হতয় েনেতয় গেতে এনদক ওনদক। এই টুকতরা গুতলাতক অতিক
েেতি কুনেতয় নিতয় গকাতিামতে গজাোোনল নদতয় গস গবেঁতে আতে। মতি নবশ্বাস
গরতখনেল বতলই গো আজতকর এই নদিটা এতলা।
েনদ গস নিতজতক গশষ কতর গদবার পে গবতে নিে োহতল নক আজতকর এই সু ন্দর
মুহূেি গস অিু ভব করতে পারতো? এই গে সাদা খামটা গেটা হাতে নিতয় গস ঘণ্টার পর
ঘণ্টা বতস আতে এটা নক োর হাতে োকতো?
আজ েখি বকুলেলায় গস োর নরনজয়া গক আতিপৃতি বুতক জনেতয় যতর বতস নেল
েখি ই শবিম োর কাতে এই খাম টা নিতয় আতস।এই শবিম ই গোদ্দ নদি আতে
োর কাতে োর ই মৃেুে সংবাদ নিতয় এতসনেল। আর আজতক নিতয় এতসতে এই সাদা
খাম। জীবি নেনরতয় নদতয়তে োতক। শবিম নরনজয়ার পাো গেই োতক। েখি নরনজয়া
েতল োবার পর িয় নদি গকতট গেল োও গস এলিা বে উেলা হতয় উতঠনেল মানিক।
কো নদতয় কো িা রাখার মািু ষ গো গস িয়।ো হতল নক হল োর?ওর আনির নক
নকেু হতয় গেল? িা নক অিেনকেু ? অতিক হােতেও েখি গকাি উত্তর গস পানললিা,
নঠক গসই সময় হানজর হয় শবিম।
গবনশ নকেু গস বতলনি। সামািে দু তটা কো। আর োতেই গভতে নেতয়নেল োর সাম্রাজে।
গকিই বা ভােতব িা, গকিই বা গশষ হতব িা? সাম্রাতজের সম্রাজ্ঞী ই েনদ সব গেতে
েতল োয়, গশষ ে হবার ই কো।
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গস বতলনেল
-মানিক ভাইয়া েেকাল নরনজয়া র নিকহ হতয় গেতে।

বোস এটুকু বতলই গস েতল নেতয়নেল। হয়ে অতিক নকেু জািার নেল মানিক এর হয়ে
বা নকেু ই িয়। শুযু োর হৃদস্পন্দি গেতম নেতয়নেল। গোটা পৃনেবীটা োপসা হতয়
নেতয়নেল। গকাতিা নকেু ভাবা বা বলার অবস্থায় গস নেল িা।
এসব ভাবতে ভাবতেই দু গোেঁটা জল েনেতয় পেল োর হাতের সাদা খাতম। আতরা
গবাযহয় নকেু টা সময় পার হতয় গেল। গবলা বতয় োতল। গরাতদর গেজ ও বােতে।
খানল মতি হতল খামটা খুলতলই ে গখালা হতয় গেল, েেেি িা গখালা োতক েেেণই
কে রহসে কে অতমাঘ আকষিণ গেতক োয়। গসই ভাললাোতক োনেতয় োনেতয়
অিু ভব করতে মানিক। আতরা নকেু টা সময় োক আতরা নকেু টা উৎকণ্ঠা বােুক, েতবই
ে গষাতলাআিা েৃনি পাতব গস। নঠক গেমি মাতে মাতে নমনেনমনে েেো আর েদ্ম
আনভমাতি আনস্থর কতর েুলে গস নরনজয়া গক। কো বন্ধ কতর গদখা বন্ধ কতর লু নকতয়
োকে আর নরনজয়া োতক রুদ্বশ্বাতস খুেঁতজ গবোে।সব হানরতয় গেলার নিদারুণ ভয়
ওতক গ্রাস করে। হয়ে মানিক একটু গবনশ নিষ্ঠুরো করে নকন্ত গস গো ভালবাসার ই
প্রকাশ। এর নক গকাতিা গদাষ আতে? োরপর েখি গস নরনজয়ার সামতি আসে েখি
িা খাওয়া িা ঘুতমাতিা অনবরাম গকেঁতদ েলা নরনজয়ার মুখনট োতক েৃনি নদে।
গপ্রতমর অহঙ্কাতর োর বুকটা নদ্বগুণ েুতল উঠতো। আর োরপর োর বুতক োেঁনপতয়
পতে নরনজয়ার গসই পােল পােল আদর োতক এক অিে দু নিয়ায় নিতয় গেে।
কােঁপা কােঁপা হতে খামটা খুতলই গেলতলা গস। খুলতেই এক োেঁক গোলাতপর সু বাস
োতক নঘতর গেলতলা। গসই একইভতব নরনজয়া োতক নেনঠ নলতখতে আর োতে ভতর
নদতয়তে নকেু শুকতিা গোলাতপর পােঁপনে, ো গস সবসময় ভতর নদে। বলে
- নেনঠর সাতে একমুতঠা গপ্রতমর েন্ধও পাঠালাম, োতয় গমতখ নিও।
োর নরনজয়া, মানিতকর নরনজয়া, গস নক অিে কাতরা হতে পাতর?
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আমার মানিক,
লক্ষ্মীনট আমার কি গপতয়ািা আমাতক ভুল বুতোিা। আনম গোমার নেলাম, গোমারই
আনে, গোমারই োকতবা। পনরনস্থনের োতপ পতে আমাতক নিকাহ করতে হতয়তে। নকন্তু
আনম গোমার কাতে েতল আসতবা। োরপর আমরা ভারতে পানলতয় োতবা। ওখাতিই
আমাতদর সংসার পােতবা।

েুনম শুযু গভতে গপাতোিা, আমার পরবেিী নেনঠর জিে অতপো গকাতরা। গকাোয়, কতব,
কখি নকভাতব সবটা জানিতয় গোমায় নলখতবা। আমার উপর ভরসা গরতখা আর সব
গেতে পানলতয় োবার জিে নিতজতক প্রস্তুে কতরা।
ই্নে
গোমার নরনজয়া।
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নরনজয়া
নরনজয়ার সারাটা শরীর গকমি জ্বালা জ্বালা করতে। শরীরটা মাংতসর নপতের মে গকমি
গেি োলতোল পানকতয় োতল। শরীতরর প্রতেেকটা অে-প্রেেে, িানেভুেঁনে গকমি গেি
দলা পানকতয় মুখ নদতয়, কাি নদতয়, গোখ নদতয় গবনরতয় আসতে োইতে। নকন্ত এমিটা
হতল িা। শুযু োর গোখ নদতয় ক্রমােে পানি গবনরতয় আসতে। দােঁতে দােঁে গেতপ গস
সব জ্বালাতপাো সহে কতর নিতল । গোখ বন্ধ কতর মতি মতি সময় গুিতে আর প্রনে
মুহূতেি েমা োইতে মানিতকর কাতে।
- গোমার ভালবাসা নদতয় আমার শরীতরর সব পাপ যু তয় নদতয়া, আমার মিটা এখতিা
নঠক গেমনি গোমার রতয়তে, নঠক গেখাতি গেমিনট গোমার কাতে গেতে এতসনে।
এবার গবায হয় সময় গোিা গশষ গহাতলা। োর স্পন্দিহীি শরীরটাতক পাতশ গরতখ
নবোিার গেতক গিতম এল মানজদ। জািালার পাতশ দােঁনেতয় একটা নসোতরট যরাতলা
গস। নকন্ত নরনজয়ার শরীরটাতক িাোতে ইতল করতলািা। এভাতব নদতির পর নদি গকতট
োতল। েতব গবনশনদি আর গিই। কনদি পরই োর মুনক্ত। োর রাজপুত্র এতস োতক
গঘাো েু নটতয় নিতয় োতব অতিক দূ তর। আলতো হানস েু েঁতয় গেল োর গঠােঁট দু তটাতে,
োর প্রাতণ লােতলা েতের প্রতলপ। শরীতর একটা সু তো পেিন্ত গিই। মাি সিাি নকেু ই
গেি োতক স্পশি কতরিা। মাতের েতখর মে গস শুযু একটা নদতির প্রেীোয়। এইতো
হতয়ই এতলা, আর হয়তো একটা মাস।
মানজদ এতস োর পাতশ বতস। পরম েতে োর োতয় োদর েুতল গদয়। োদরটাতক েলা
পেিন্ত গটতি পাশ নি্তর গশায় নরনজয়া। একবারও মানজতদর নদতক োকাতিার প্রতয়াজি
গবাযও কতরিা। কােঁদতে কােঁদতে গোতখর পানিও োতল শুনকতয় গেতে। আরও কে ঘাম,
লালারস, বীেি োর শরীতর শুনকতয় োতল যীতর যীতর। হঠাৎ-ই ভীষণ বনম পায়
নরনজয়ার, ো গুনলতয় ওতঠ। গকাতিামতে মুতখ হাে নদতয় গদৌতে গস স্নাি ঘতর গ াতক।
দরজায় নখল নদতয় সমস্ত গ্লানি, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত পাপ গস বনম কতর গদয়। একটু
হতলও শানন্ত পায় গস। োরপর োতয় পানি ালতে োতক ... ঘতষ ঘতষ সারা শরীরটাতক
মাজতে বতস। অতিকেণ পতর োর হুেঁশ গেতর।
মানজদ দরজায় কো িাতে।

- নক হতলা েুনম নঠক আতো গো?
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এেেণ নক করতো? কে পানি ালে?
এে রাতে এেেণ যতর গোসল করতল ঠাণ্ডা গলতে োতব। গবনরতয় এতসা।
যীর পাতয় েখি গস গবনরতয় আতস গোখদু তটা োর জ্বলতে! োতপ পুতে োতল সারা
শরীর! এে পানিও কমাতে পাতরনি োর উত্তাপ। োতক গদতখ একটু গেি ভয় গপতয়
োয় মানজদ! োর োতয় হাে নদতেই নশউতর ওতঠ গস।
- এনক, জ্বতর গে ো পুতে োতল!
গকাতিামতে োতক এতি নবোিায় গশায়ায় গস। নরনজয়ার গঘার নকেু তেই কাতটিা। গস
বুেতে পাতর মানজদ োর োনরনদতক বেনেবেস্ত হতয় ঘুতর গবোতল, হয়ে োতক
সামলাবার গেিা করতে। অতিকনকেু বলতে গস। নকন্ত নরনজয়ার কাতি বাজতে শুযু োর
আনির আওয়াজ।
-েুই েনদ নহন্দু গপালার সাতে নিকাহ কনরস েতব আমার মরা মুখ গদখনব, এই আনম
বতল রাখলাম।
গকাতিাভাতবই োর আনি অসু স্থ নেতলািা। খালা নমেো কো বতল োতক নিতয়
নেতয়নেতলা। কারি োর বাসার গলাকজি গজতি নেতয়নেতলা োর আর মানিতকর কো।
োতে ভয় গপতয় েনেঘনে োতক নমেো কো বতল বাসায় গেতক আিা হয়। উতদ্দশে
একটাই, গকাতিাভাতব োতক বুনেতয়, ভয় গদনখতয়, গজার কতর নিকাহ করাতে হতব।
নিতজর বানে গেতক শ্বশুরবােী অতিক নিরাপদ, োর পানলতয় োওয়ার জিে, গসটা গস
বুতেনেল। োই নিকাহ কবুল কতর নিতয়নেল আর মতি মতি নদি গুিনেল সনঠক
সমতয়র। োর দৃ ঢ় নবশ্বাস নেতলা মানিক োতক ভুল বুেতবিা। ভুল মানিক োতক
গবাতেনি - বরং প্রনেশ্রুনে নদতয়তে োর হাে যতর োতক নিতয় দূ তর গকাোও েতল
োতব। নকন্ত সময় গেি কাটতে িা। গকি গে নদিটা আসতে িা? একটু অনস্থর হতয় ওতঠ
গস।
এনক! কাতক গদখতে গস! মানিক! মানিক গকাো গেতক এতলা এখাতি! স্বেতোনক্তর মে
গস বলতে োতক
- আল্লাহ েুনম আতো, েুনম সবিত্র আতো, েুনম আমার মতি আতো, আমার জতিে আতো।
আনম কো বলতে োই, আতিক কো। নকন্ত নকেু বলতে পারনেিা গকতিা?
সব েলাতেই আটতক োতল। নক প্রেে গেিা করনে োও বলতে পারনেিা। আল্লাহ
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গদায়া কতরা, আনম মানিক গক সব কো বলতে োই, আমার জীবতির সব কতির
কো, সব অপমাতির কো। মানিক আমার মাোয় হাে বুনলতয় নদতল, মলম লাোতল
আমার েেনবেে শরীতরর ওপর। নক ভাতলা লােতে! নক শানন্ত! নক েৃনি!
মানিক আমাতক একটা ওষু য আর পানি খাইতয় নদতলা। আমাতক োোোনে সু স্থ হতে
হতব। খুব োোোনে পানলতয় গেতে হতব অতিক দু তর। আমার আর কান্না পাতল িা।
শুযু হাসতে ইতল করতে, অতিক হাসনে আনম।
গকাতিামতে দু বিল শরীতর উতঠ মানিকতক জনেতয় যরলাম, অস্ফুতট বলতে পারলাম
- েল মানিক, এেুনি পানলতয় েতলা, গকউ গকাত্থাও গিই, গভার হতলই সবাই গজতে
োতব।
মানিক গকাতিা উত্তর নদতল িা। শুযু মাোয় আর োতয় হাে বুনলতয় নদতল। আনম
বারবার গেতকই েতলনে
-মানিক কো বল, কো বল লেীনট, কেনদি গোমার গকাতিা কো শুনিনি।

মানজদ
আর নকেু তেই ঘতর োকা োতবিা। োনরনদতক আগুি জ্বলতে। আমার গদশ এখি সঙ্কতট।
গকাি গোটতবলা গে আনিতক হানরতয়তে গস। আিা বলতে ে গদশ গকই বতে মানজদ।
বেবন্ধুর োতক সাো নদতয়তে গদতশর সবিস্ততরর জিেি। গদশ গক আমাতদর স্বাযীি
করতেই হতব। মাতেির োনিতশ শুরু হতয় গেতে পপশানেক ও নিমিম হেোকাে।
পানকস্তানি শাষকতেিী নিবিােতির রায় গক অস্বীকার কতরতে। োতেই শুরু হতয়তে এই
অসহতোে আতন্দালি । ৭ ই মাতেি বেবন্ধুর স্বাযীিো সংগ্রাতমর োক গক নক কতর
অস্বীকার করতব মানজদ। এ এক অিেরকম অিু তপ্ররিা। রক্ত েু তে েতলতে সারা
শরীতর। অদমে গজদ-নকেু তেই বশ মািাতে পারতেিা নিতজতক। এই সংগ্রাতম সানমল
হতয়তে কেশে োত্র-নশেক, কুনল-মজুর,পসিে-বুনিজীবী -সকল মািু ষ । গদশ গক
ভালতবতস উজার কতর নদতল নিতজতদর।
মানজদ ও ভালবাতস োর গদশ গক, আর ভালবাতস নরনজয়া গক। গদশ োর নিতজর নকন্তু
নরনজয়া মানিতকর।
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ঘতর োকার গকাি টািও োর পেরী হায়নি । গসনদি রাতে জ্বতরর গঘাতর বহুবার
মানিতকর িাম নিতয়তে নরনজয়া। মানিক গভতব োতক জনেতয় যতরতে, েুম্বি ও কতরতে।
োর এই যার করা েুম্বি , যার করা গপ্রম োইিা। গস মুনক্ত নদতে োয় নরনজয়া গক।
নরনজয়া অন্তে োর ভালবাসার মািু ষ গক গপতয় সু খী গহাক । আর গস নবলীি হতয়
গেতে োয় গদশ গক ভালতবতস।
েুটেুতট সু ন্দর নরনজয়া গক গদতখ প্রেম নদিই মি নি্তে গেতলনেল মানজদ। েখি নকেু ই
ভাতবনি গস। শুযু গভতবনেল এই নমনি গমতয়টা গক োর োই। একবার ভাতবনি নরনজয়ার
বানের গলাকজি গকি এে োোোনে োতক নিকাহ নদতে োয়? গকি মােপতে োর
পোশুিা োনমতয় নদতে োয়? মানজদ অবশে গেতয়নেল নরনজয়া োর কাতে গেতকও
পোশুিা টা োনলতয় োক। নিতজ গবনশদু র পেতে পাতরনি নঠকই েবু গস পোশুিা গক
সিাি কতর। কে স্বপ্ন গদতখনেল গস নরনজয়া গক নিতয় , আর নরনজয়া গদতখনেল মানিক
গক নিতয়।

ওতদর মােখাতি কখিই আসতবিা মানজদ। েখি জ্বতর পতেনেল নরনজয়া, ওঠার ও শনক্ত
নেলিা োর, েখি একনদি আলমানর গেতক নরনজয়ার গপাষাক বার করতে নেতয় নেনঠ টা
হাতে আতস োর। োর আতে আবশে গস বুতেনেল মানিক বতল কাউতক ভালবাতস
নরনজয়া। কি হতয়নেল, নকন্তু গভতবনেল ভালবাসা নদতয় সব ভুনলতয় গদতব গস। অেীে
গক বেিমাতি আসতে গদতব িা। হয়ে সময় লােতব নকন্তু নরনজয়ার মি ও জয় করতবই।
নকন্তু নেনঠটা ওর সব ভুল গভতে গদয়।তসই নেনঠ োতে মানিক নলতখনেল কতব গস
নরনজয়া গক নিতে আসতব? নকভাতব োরা গদখা করতব? নকভাতব োরা ভারেবতষি
পানলতয় জাতব? েনদও গসটা নেল মুনক্তেু ি শুরু হাওয়ার আতের কো। এখি গদতশর
অবস্থা বদতলতে। এখি হয়ে ওরা এভাতব পালাতে পারতবিা বা হয়ে পারতব। ো
মানজদ জাতি িা।
নকন্তু ও নরনজয়া গক আশ্বাস নদতয়তে এভাতব পালাতিার দারকার গিই, একটু অতপো
করতে। ও নিতজই নরনজয়া গক োলাক নি্তে মানিক এর হাতে েুতল গদতব। গে রাতে
ও নরনজয়ার মুতখ মানিতকর কো শুতিনেল গস রাতের পর গেতক একবারও ও নরনজয়া
গক স্পশি কতরনি। মি গেতক ও নরনজয়া গক স্বাযীি কতর নদতয়তে। এবার গদশতক
স্বাযীি করার পালা।
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নরনজয়া ও মানিক
আজ এনপ্রল এর েয় োনরখ। আনজ ওতদর পানলতয় োবার কো। এখািকার হাইস্কুতলর
নপেতি গে মাঠ আতে, োরপতর আতে একটা এেঁতদা পুকুর। োর পাতশ মািু ষজি খুব
একটা োয়িা । গসখাতিই নঠক রাে দশটায় ওতদর গদখা করার কো। োরপর
এখাতিই একজি বন্ধুর বানেতে গকাতিামতে রাে টা কানটতয় পরনদি ভারে এর
উতদ্দতশে রওিা গদতব ওরা।

মতি মতি সবরকম প্রনেকুল পনরনস্থনে র জিে নিতজতক পেনর কতর নিতয়ে নরনজয়া।
নকন্তু সমসো হতল গে ো খুব সহতজই করা গেে গসটা এে সহতজ এখি করা োতবিা।
োনরনদতক নমনলটানর আর রাজাকারতদর গঘারাতেরা । েখি েখি গেখাতি গসখাতি
নিনবিোতর মািু ষ হেো করতে োরা। গ্রাম গক গ্রাম জ্বানলতয় নদতল। সবিত্র সু যু
হাহাকার।এর মতযে াকা গেতক মানিকেে আসাটাও খুব সংকটময় । খুব ভয় ভয়
করতে নরনজয়ার। আল্লাহ সহায়, ভালয় ভালয় মানিক এখাতি গপৌঁেতে পারতল হয়।
েতব মানিক োর বন্ধু সানমম ভাইয়া গক নদতয় খবর পানঠতয়তে গে ও সব নকেু নঠকঠাক
কতর গরতখতে। একদল শরণােিীতদর সাতে ওরা ভারতে েতল আসতব। টাকা নদতয় কো
বতল গরতখতে গস। েনদও নরনজয়া গেতয়নেল এই সময় টা একটু অতপো কতর গেতে
নকন্তু মানিক োয়নি। ও বতলনেল আর একটা মুহূেিও ওর নরনজয়া গক োো কাটাতিা
সম্ভব িয়। োোো এটাই গো সু তোে । গদতশর এই পনরনস্থনেতে গকউ োতদর নদতক
এেটা লেে করতবিা।
নকেু সাতে গিয়নি নরনজয়া শুযু টাকা োো। আর পতেতে মানিক এর গদওয়া একটা
োেঁতের শানে। হাল্কা আসমানি রতের ওপর হাল্কা সাদা নদতয় কাজ করা। খুব পেতন্দর
ওর এই শানেটা। কে আদর গখতয়তে এই শানেটা পতর নরনজয়া। শানেটার োতয় গেি
মানিক এর েন্ধ গলতে আতে। আজ ভীষণ খুনস ও। একটু খানি আেঙ্ক ও আতে েতব
ো আিন্দ গক োনপতয় োতল িা। আসতল ও জাতি ওর ভালবাসা নকেু তেই হারতে
পাতরিা।আজতক ওতদর গদখা হতবই।আজতক ও পুতরাটাই মানিতকর হতয় োতব।আর
গকউ ওতদর আলাদা করতে পারতবিা।
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গবশ নকেু নদি হল মানজদ বাসা্ে গিই, মুনক্তেু তি গোে নদতয়তে। োওয়ার আতে কো
নদতয় গেতে। গদশ স্বাযীি হতল নেতর আসতব গস। আর নরনজয়া গক োলাক নদতয় মুনক্ত
গদতব। কোগুতলা বলার সময় হয়ে একটু েলা বুতজ আসনেল মানজদ এর। হয়ে
গোতখর গকাতি নেকনেক করনেল দু গোেঁটা পানি। মানজদ র জিে খারাপ লােতলও ওর
গো নকেু করার গিই। ও গো বহুনদি আতেই মানিক র হতয় গেতে। মানজদ ই গো
এতস পতেতে ওতদর মােখাতি। নকেু বতলনি নরনজয়া। েুপ নেল। মানজদ গবনরতয় গেল।
খুব ইতল হতয়নেল একবার বলার-সাবযাতি োকতবি। নকন্তু বলা হতয় ওতঠনি।
েতব আল্লার কাতে গদায়া কতরতে নরনজয়া মানজদ গেি সু স্থ ভাতব ঘতর নেতর আতস, গস
গেি ভাল োতক, গবেঁতে োতক।

এ নক জ্বালা !আজ গকি মানজদ এর কো ভাবতে? এনদতক মানিক এর গকাি খবর
এলিা। মানিক এখাতি গপৌঁেতল সানমম ভাইতয়র ওতক খবর গদওয়ার কো। োরপর ও
বাসা গেতক বার হতব।
গপেতির দরজার পাতশ ঠায় বতস আতে গস। গশাবার ঘতরর দরজা গভের গেতক বন্ধ
কতর নদতয়তে। এেেতি বাসার সবাই ঘুনমতয় পতেতে । অতিক রাে গো হল। একটা
গবাযহয় গবতজ গেতে। গসই দশটায় আসার কো নেল মানিক এর। দু নিন্তায় উৎকণ্ঠায়
ওর প্রাণ গো োয় োয় । কখি কােঁদতে কখি ও গদায়া করতে কখি পায়োনর করতে।
নকন্তু িা ,গকাি খবর এলিা। গভাতরর আতলা েুটল বতল। নকেু বুেতে পারতেিা
নরনজয়া। পােল পােল লােতে। ওর মানিক নঠক আতে ে? বারবার মািা কতরনেল গস।
এই সময় িা এতলই িয়। আর নকেু নদি িয় অতপো করে,
-ওিঃ আল্লাহ্,শুযু েুনম ই আে।
হাউ হাউ কতর গকেঁতদ ওতঠ নরনজয়া।
সানমম কখি গেি এতস আলে কতর োতক ।
-কােঁনন্দস িা গবাি ,এভাতব কােঁনন্দস িা।তভার হতয় আসতে। এবার সবাই উতঠ পেতব।
েুই বাসা র নভের ো।

www.jhaalmuricorner.com

20

STORY

নরনজয়া নেৎকার কতর ওতঠ।
-মানিক?মানিক গকাোয়? ও নঠক আতে গো? ওর নকেু হয়নি গো?েুনম েুপ গকি সানমম
ভাইয়া? নকেু বল।
সানমম শুকতিা মুতখ জািায়
-মানিক খবর পানঠতয়তে ও গোর সাতে আর পালাতবিা। অতিের নিকাহ করা গমতয় গক
ও ঘতর েুলতবিা। েুই ওতক ভুতল ো।
সানমম আর দাোয় িা। গভাতরর আতলা েুতট উতঠতে।
নরনজয়া পােল এর মে হাসতে োতক। এমি আবার হয় িা নক? নক গে বতল সানমম
ভাইয়া। মানিক িা নক ওর সাতে ঘর বােঁযতবিা? মানিক িা নক ওতক আর ভালবাসতব
িা? মানিক িানক ওর কাতে আর আসতবিা? মানিক এর সাতে ওর িা নক আর গদখা
হতবিা? নকসব বতল ও? মাো টা গবাযহয় পুতরাই গেতে। হাসতে হাসতে টলতে টলতে
যীর পাতয় ঘতর ু তক গদার গদয় গস। ও হানসটা নবলাপ এর মে গশািায় ।

মানিক, নরনজয়া ও মানজদ
মােখাতি গকতট গেতে আতরা অতিকগুতলা নদি, গবশ কতয়কটা মাস। নরনজয়া গবেঁতে
আতে। জীবতির সাতে একটা গবাোপো কতর নিতয়তে গস। ও হাতসিা আবার কােঁতদও
িা। মানিক এর সাতে বহুবার গোোতোে করার গেিা ও কতরতে। মাযেম নেল সানমম
ভাইয়া আর শবিম। এর গবনশ ওর গো গকাি রাস্তা ও নেলিা। নকন্তু গকাি লাভই
হয়নি। বার বারই গস শুতিতে মানিক িা নক গকাি গোোতোে রাখতে োয়িা োর
সাতে। শবিম গো ওতক এও বুনেতয়তে মানজদ ভাইয়া ভাল গেতল। মানিতয় গুনেতয়
নরনজয়া েনদ সংসার টা একটু সানজতয় নিতে পাতর খারাপ ও োকতবিা। খারাপ অবশে
ও গিই, ভালও গিই। শুযু গবেঁতে আতে। এর মতযে গদশ স্বাযীি হতয়তে। গে সব
মুনক্ততোিারা জীনবে গেতক স্বাযীিোর আস্বাদ গপতয়তে মানজদ োতদর মতযে একজি।
গেনদি মানজদ বাসায় নেতরনেল গসনদি নকন্তু গহতসনেল নরনজয়া।এক্তু েবিও হনলল
মানজদ গক নিতয়। মািু ষ টা বড্ড ভাল।

www.jhaalmuricorner.com

21

STORY

গেনদি গেতক গস মানিক এর কো জািতে গপতরতে েু েঁতয় গদতখনি নরনজয়া গক। ও োতক
ভালবাতসিা গজতিও গকাি অসিাি কতরনি বরং োতক মুনক্ত নদতে গেতয়তে । অতিক
বতো মি মািু ষটার । নিতজর জীবতির প্রনে মায়ায় গস আটতক োতকনি, েুদ্রোর েনণ্ড
গপনরতয় বৃ হত্তর ভালবাসার টাতি গস েু তট গেতে। আর মানিক োর মি টাতক একটু
বতো করতে পারলিা? গে নরনজয়া শুযু োর সাতে ঘর বােঁযতব বতল নিতজর ইতলর
নবরুতি একনট মািু ষতক নিকাহ কতরনেল, োতকই গস গ্রহি করতে পারলিা? শরীরই
সব? মানজদ োর শরীর গক েু েঁতয়তে নঠকই নকন্তু মিটা গো মানিক এরই । োর জিে
পােলপারা হতয় সবসময় েু তট গবনেতয়তে গস, গসই মানিক সনেে নেল িা এই মানিক
সনেে? গকাতিা উত্তর গিই নরনজয়ার কাতে। গস শুযু জাতি মানিক োতক গ্রহি কতরনি।
মুখ নেনরতয় নিতয়তে োর গেতক। ওর নবশ্বাস গভতেতে। ওর ভালবাসা গক পা নদতয়
মানেতয় এনেতয় গেতে জীবতির পতে, গে পতে নরনজয়ার আর গকাি জায়ো গিই।
মানজদ নেতর ওতক নজেোসা কতরনেল মানিক এর কো। ও নক োলাক োয়? ও নক
নেতর গেতে োয়? নরনজয়া শুযু বতলনেল- িা। আর নকন্তু গকাি প্রশ্ন সাজায় নি মানজদ।
পাশাপানশ গকািমতে শানন্তপূ ণি সহবস্থাতি োতদর নদি কাটনেল ।
যীতর যীতর নরনজয়া নিতজতক বুনেতয়তে োর সনেে োবার গকাি জায়ো গিই, মৃেুে োো।
নকন্তু গস মরতে োয়িা। গকি মরতব গস? কার জিে? গে মািু ষনট গকািনদি োতক
ভালইবাতসনি োর জিে আত্মহেো করতব িা নক গে মািু ষনট গকাি আশা িা গকাতর
নিিঃশতে োর পাতশ গেতকতে োর হাে যরতব? অতিক গভতব গস গবেঁতে োকার নসিান্তই
গিয়।
আজ োতদর সনেেকাতরর েুলশেো। সু ন্দর কতর পুতরা বাসা সাজাতিা হতয়তে। আর
সাজাতিা হতয়তে োতদর গশাবার ঘর, গশাবার খাট। আর গস নিতজ এখি সাজতে
আয়িার সামতি। আজ গস পতেতে লাল রতের গবিারশী। গসই লাল রে, গে রে টা খুব
অপেন্দ নেল মানিতকর। একদম ওতক এই রে পেতে নদতোিা গস। োই হয়তো গজার
কতরই এই রে গস আজ োতয় েুতলতে। নঠক গেভাতব গজার কতর িানমতয় নদতল
মানিতকর সব স্মৃনে। অতিক গজার নদতল গস, নকন্ত িামতে কই, ক্লান্ত হতয় োতল গস,
গপতর উঠতেিা আর। নকন্ত পারতে োতক হতবই।
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গোতখ মুতখ রে ঘষতে গস। জীবিটাতক রনেি োতক বািাতেই হতব। বাসায় আজ
গোতটাখাতটা একটা দাওয়াে গরতখতে মানজদ; নিতজর গভেতরর খুশীটা গস একটু ভাে
কতর নিতে োয় নিতজর কাতের মািু ষতদর সাতে। হঠাৎই নরনজয়ার গোখ পতে পাতশ
রাখা একটা উপহাতরর ওপর। প্রায় নেি ঘণ্টা আতে রনহম োো োতক এটা নদতয়
গেতে। শবিম এর উপহার। ও আজ আসতে পারতবিা। োই োোর হাে নদতয়
পানঠতয়তে। গকাি উপহার এর প্রনেই গকাতিা টাি এখি ওর গিই। শুযু গবেঁতে োকাটাই
োর উতদ্দশে োর কাতে পানেিব নজনিতষর মায়া আর কেখানি োকতে পাতর। নকন্ত এই
উপহার টা গস খুতল গদখতে োয়। শবিম োর খুব কাতের বান্ধবী। গস ভালতবতস োতক
নক পানঠতয়তে ো গস গদখতে োয়।

উপহারটা হাতে নিতয় আতস্ত আতস্ত গমােক গখাতল নরনজয়া। গভেতর একনট নেনঠ আর
একনট শােী আতে। নেনঠটা গখাতল গস।
নপ্রয় নরনজয়া,
আজ েুনম িেুি কতর গোমার জীবি শুরু করতে োল। অতিক শুতভলা আর ভালবাসা
পাঠালাম। আল্লাহর কাতে গদায়া করতবা েুনম খুব ভাতলা োতকা, সু খী হও।
নকন্ত একটা কো গোমার কাতে আজ স্বীকার িা করতল বা সনেেটা গোমাতক িা
জািাতল সারা জীবি অপরাযী হতয় োকতবা। গসই পাতপর গবাো হাল্কা করতেই আজ
আমার এই নেনঠেঁ।
এনপ্রতলর ৬ োনরতখ গেনদি গোমার আর মানিক ভাইয়ার পানলতয় োওয়ার কো নেল,
গসনদি মানিক ভাইয়া গোমাতক অস্বীকার কতরনি। জীবি োতক অস্বীকার কতরনেতলা।
অতিক নবপদ মাোয় নিতয়ও গস গবনরতয়নেতলা গোমার কাতে গপৌঁোতিার জতিে।
অতিকটা পে পার হতয়ও এতসনেতলা। নকন্ত গশষরো গহাতলািা। গ্রাতম গ াকার নঠক
আতেই নমনলটানরতদর গুনলতে োর প্রাণ োয়। মানিক ভাইয়ার গদনর হওয়া গদতখ শানমম
ভাইয়া োতক খুেঁজতে োয়। পতের যাতর োতক পতে োকতে গদতখ গস। েখিও োর
নভেতর প্রাণ অবনশি নেতলা। হয়তো গোমাতক জীবি দাি করবার জিে। মৃেুের গকাতল
তল পোর আতে গস শানমম ভাইয়াতক বতল োয়, োর মৃেুে সংবাদ গেি গকাতিাভাতবই
নরনজয়ার কাতি িা গপৌঁেয়।
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োহতল গস আর বােঁেতব িা। নরনজয়াতক গেি বলা হয় গে মানিক োতক অস্বীকার
কতরতে, োতক গ্রহণ করতবিা বতলই গস আজ আতসনি।
শানমম ভাই গসনদি গোমায় নমতেে বতলনেতলা আর আমাতক বতলনেতলা আনমও গেি
মানিক ভাইয়াতক দু তটা কটু কো বতল গোমার মিটা ঘুনরতয় নদ োতে েুনম মানজদ
ভাইয়ার সাতে সু তখ ঘর কতরা। এই নমতেের গবাো আনম আর বইতে পারলামিা ভাই।
আমাতক েমা গকাতরা।
গোমার িেুি জীবতির জিে অতিক শুতভলা রই্তলা।

ইনে
গোমার েমাপ্রােিী
শবিম

যীতর যীতর নেনঠটা খাতমর গভের ভতর নরনজয়া। োর গোতখ একতোেঁটাও পানি গিই।
শক্ত কাঠ হতয় গেতে গস। গস কােঁদতে িা। প্রেণ্ড হানস পাতল োর। গজাতর গজাতর
হাসতে গস। নিতজর ওপর হাসতে, নিতজর অদৃ তির ওপর হাসতে। নকেু েি পর হানস
োমতল গস োোোনে মুতখর সব রে যু তয় গেতল। লাল শােীটা গেতে গসই আসমািী
রতের শােীটা পতে। গখােঁপায় আলতো কতর গবলেুতলর মালাটা গোেঁতজ। মানিক খুব
পেন্দ করতো। অতিকনদি ওর মতো কতর ওর নরনজয়া সাতজনি। আজতক গো
সাজতেই হতব। মানিতকর কাতে গেতে হতব। ও গে অতিকনদি যতর অতপো কতর
আতে। আজ ওর প্রেুর োো। ঘতরর গকাতণ একটা জং যরা িরুণ রাখা নেতলা। গসটা
েুতল নিতয় নিতমতষ োর দু হাতে োনলতয় গদয়। যীতর যীতর সব েরল োর শরীর হতে
বার হতয় োয়, গস মানটতে এনলতয় পতে। োর দু িঃখ একটাই। োর আসমািী শােীটা
লাল হতয় োতল। মানিতকর একদম ভাতলা লােতবিা, অনভমাি গকাতর মুখ নেনরতয়
োকতবিা গো গস?
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অম্বুজাে বাবুর অনিদ্রা গরাে। গসটা অস্বাভানবক নকেু িয়। সত্তর হতলা েে এনপ্রতল।
িািা গরাতের উপসতেি জীিি শরীর। মাতস মাতস গপিসি নিতে োওয়ার গটিশি।
বাজাতর নজনিসপানের অনিমূ লে। গেতলপুতলরা সব নঠকঠাক আতে নকিা, সামতির
অমাবসোয় নেন্নীর নেকবোোটা েে অমাবসোর মতোই মারমার কাটকাট হতব নকিা
এইসমস্ত নেন্তায় নেনি গজরবার। োোো বতয়স বাোর সাতে সাতে ঘুমও পােলা হতয়
োয়। গকি? হয়তো নবদায় গিওয়ার সময় আতস্ত আতস্ত এনেতয় আতস বতল মািু ষ
অজাতন্তই আতরকটু গবশী গজতে োতক। গমাদ্দা কো হতলা গে রানত্ততরর খাওয়াদাওয়া
কতর একটা বই হাতে নবোিায় লম্বা হতয় ঘুতমর গুনটগুনট আেমতির নদি অম্বুজােবাবু
গপনরতয় এতসতেি। এখি ক্রাইম নিলার পেুি নকম্বা মহাভারে - নিদ্রাসু ন্দরী োর কাতে
আসতে বড্ড গদরী কতর।
ঘুম িা এতল মািু ষ নক কতর? পোেঁোর মতো গেতয় োতক গকউ। গকউ নটনভ খুতল
উতত্তজক নসতিমা গদতখ। অম্বুজােবাবু আনপতসর এমি এক নসনিয়রতক নেিতেি নেনি
গস্বলায় িাইটোেিনেনর শুরু কতরনেতলি। নেিার গশষ কতর হাতে একটা পাকাতিা লানঠ
নিতয় নেনি হুমহাম কতর গবনরতয় পেতেি, আর মতযে মতযে গরে নিতয় সারারাে পাো
েতষ গবোতেি। এতে গবশ হােঁটাও হতয় গেতো আর পাোর গলাকজি স্বনস্ততে োকতে
পারতো। বতয়সকাতল ইনি োকসাইতট ইিকাম টোক্স কাতলক্টর নেতলি নকিা। নসনিয়র
সাতহতবর বউ নবতশষ আপনত্ত কতরি নি কারি রােজাো গপ্রৌঢ় ঘতর োকার গেতয় িা
োকাই ভাতলা।
গো শহতরর সাোত্তর হাজার েতশা নেি িাম্বার ইিসমনিয়াক হতয় অম্বুজাে বাবু
নকভাতব অন্ধকার প্রহতরর সাতে গমাকানবলা কতরি?
বোপারটা আদতে খুব সহজ। পিশাহার গশষ কতর গেট ইেোনদ সনরতয় গরতখ নেনি
গসাজা োতদ েতল আতসি। পুরতিা আমতলর বানের োতদ পুরু কতর জতম োতক
শোওলার কাতপিট। নসোতরট গেতেতেি আজ পােঁে বের,োর বে িােিীর আবদাতর।
মুতখ একটা লবে নিতয় েুষতে েুষতে আকাতশর নদতক মুখ েুতল োক োতেি :
লাইকা। লাইকায়ায়া। আয় আয় েু েু। লাইইইকা।
এইখাতি প্রশ্ন উঠতে পাতর গে অম্বুজাে বাবুর নক গকাি গপাষা বাদু ে আতে?
রানত্তরতবলা েরতে গবনরতয় গস নক দু েক্কর গকতট োয় বৃ তির মাোর উপতর? হাে গেতক
েল নিতয় খায়? িানক ভদ্রতলাতকর মাোটা একটু....।
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আদে বোপারটা গবশ সহজ। এর জিে আমাতদর একটু গপেি নদতক হােঁটতে হতব।
গপেতি মাতি সময় সারিী গবতয় পিাদপসরণ। গবশী দূ র িা। ষাতটর দশতকর শুরু
অনে গেতলই হতব। নবটলসরা গসই সমতয় নলভারপুল হাইস্কুতলর গলাহার গেতট গহলাি
নদতয় দােঁনেতয় গমতয় গদখতে আর নসোতরট েুেঁকতে। মানটিি লু োর নকং েখতিা স্বপ্ন গদখা
শুরু কতরি নি। রুশ মানকিি দনে টািাটানিতে গোটা নবশ্ব েটস্থ। গসই "আ গদতখ েরা"
জমািায় এই দু ই দািতবর গরশাতরনশর মতযে মহাকাশ দখতলর বোপারটা নেতলা প্রায়
প্রেমনদতক। পরীোমূ লক অতিক রতকট আর কোপসু ল (খাট োোই) মহাকাতশ পাঠাতিা
হতলও জোন্ত নকেু তক িতভাোত্রী করা হতয় ওতঠনি। লাইকা, একটা রানশয়াি গিনে কুত্তা,
প্রেম মহাকাশোরী নহতসতব উোি গদয়। অম্বুজাে বাবুর গোটতবলায় এই বোপারটা নিতয়
গবশ হইেই পতে গেনেতলা, এবং োর িয় বেতরর নবদোবুনি নিতয় বোপারটা নিতয় নেনি
খুব েভীর নেন্তা কতরনেতলি। প্রেমে ওিার গবশ খারাপই গলতেনেতলা গে মািু ষ িা
পানঠতয় আতে একটা গিনে কুত্তাতক এই দু দিান্ত অনভোতি পাঠাতিা হতলা গকি। গবাযহয়
গকউ গেতে রাজী হয়নি। োতক নজতজ্ঞস করতল অবশেই হাে েুতল উপনস্থে বতল
রতকতট েতে বসতেি। পতর অবশে কািাঘুতষা গশািা গেতলা গে লাইকা আর নেতর
আতসনি। গবোরা মহাকাতশ হানরতয় গেতে। এতে গখাকা অম্বুজাে একই সতে দু :নখে
আর নিনিে হতয়নেতলি। দু :নখে কারি লাইকা গবোরা খানল মহাকাতশই উতে উতে
গবোতব, আর গকািনদি িামতে পারতবিা। নিনিন্ত, কারি নেনি এরকম হানরতয় গেতল
বাবা মা খুব রাে করতব। গখলার মাঠ গেতক গদরী কতর নেরতলই বকুনি গজাতট, আর এ
গো মহাকাশ - অতিএএক বতো গখলার মাঠ একটা। ইউনর েোোনরি েখি প্রেম মািু ষ
নহতসতব মহাশূ তণে েতে বতসি অম্বুজােবাবু েনদ্দতি গবশ লাতয়ক হতয়তেি। বুতে গেতেি
গে েোোনরি সাতহতবর সশরীতর স্বেিাতরাহতির আতে যমিরূপী কুকুতরর ভূনমকা
নিতয়নেতলা লাইকা। অভাো সারতময়নটর ওয়াি-ওতয় নটনকটই কাটা নেতলা এবং
নবজ্ঞাতির অগ্রেনেতে অনিলুক শহীদ নহতসতবই োর িাম গলখা োকতব এটা নঠক নেতলা
আতে গেতকই। নকন্ত গে গকাি কারতিই গহাক একটা গোট্ট কুকুর নবশাল ব্রহ্মাতে গভতস
গবোতল এই ভাবিাটাই গখাকা অম্বুজাে বাবুর কাতে খুব আিেি গলতেনেতলা।
োরপর ো হয়। বয়স বাতে। পশশতবর নবস্ময় গপেতি পতে োতক। এক গেতের জল
াল গবতয় আতরক গেতে গিতম আতস। মািু তষরও গেে বদল হয়। োলেেুই অিে
আকাতশ উেতে োতক।

এভাতব েলতে েলতে েলতে েলতে অম্বুজাে বাবু সত্তর বের গপনরতয় এতলি। োরপর
লাইকার সতে োর গদখা হতলা।
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গসনদি নেতলা গসামবার। গম মাতসর শুরু। অসহ েরম। গলােতশনেং। এমনিতেও ঘুম
আতসিা, োর উপতর সারা োতয় নেটনেট ঘাম নিতয় নবোিায় শুতয় োকাই েমেন্ত্রিার
মতো। েজেজ করতে করতে োই োতদ উতঠনেতলি। রাে েখি সাতে বাতরাটা।
কনবতক নবশ্বাস করতল এখি েুটপাে বদল হয়। পাো সু িসাি। অতিক দূ র গেতক
মাতে মাতে হতিির আওয়াজ গভতস আসতে। নেনি জাতিি হণিটা লনরর, কারণ এই বানে
গেতক নজনট গরাে গেতে লাতে আযঘন্টা। সারারাে হাইওতয় েতষ গবোয় লনরর দল।
আিাজ নিতয় োয়, মাে অেবা গমাটর পাটিস। মাতেমতযে ওয়াি শটার বা ড্রাে। লনরর
হতণির একটা েমতক গদওয়া নজনকর আতে। গসটা োরা জাতি, োরা জাতি। পঞ্চু মাোল
কাোকানে গকাোও বতস আতে আজ। গোলাই গখতয় গস এখি অনমোভ বচ্চি। গোটা
সমাজতক নখস্তাতল। মাতে মাতে েলা েেতল গশািা োতল ো। অম্বুজােবাবু গশষ কতব
নখনস্ত নদতয়তেি? প্রকাতশে? মতি করতে পারতলি িা। আকাতশ োেঁদ গিই। োরাও
নবতশষ গদখা োতলিা। শহুতর আতলা গঘালাতট কতর গরতখতে নদকেক্রবাল। পঞ্চু
নখস্তানখনস্ত বন্ধ করতলা। এখি গকাোও গকাি আওয়াজ গিই। হাওয়া িা নদতলও অন্তে
ঘতরর গুতমাট ভাবটা োতদ আসায় গকতট গেতে। অম্বুজাে বাবু একটা মাদু র নিতয়
এতসনেতলি। গসটা নবনেতয় লম্বা হতয় শুতয়ই পেতলি এবার। আসার সমতয় নেন্নীতক
োতদ গশায়ার প্রস্তাব গদওয়াতে নেনি এমি খোেঁক কতর উতঠনেতলি গে বলার িয়। "োক
েতব েরতমর মতযে"।
নেে হতয় গশায়ার সাতে সাতেই শহতরর নেণ্ণ আকাশ অম্বুজােবাবুর নদতক নবষণ্ণ ভাতব
েুেঁতক পেতলা। এতোল গবতোল নেন্তা মাোর মতযে ঘাই মারতে শুরু করতলা োর সাতে।
নেন্তা কাটাতে আকাতশর মতযে নকেু গদখা োয় নকিা গভতব েশমাটা মুতে ভাতলা কতর
িজর করতলি। অতিক উেঁেু নদতয় একটা এতরাতেি োতল। কতয়কটা যোবো গশতপর
গমঘ েুতল আতে নত্রশঙ্কু হতয়। একটা কুকুর গভতস োতল।
অম্বুজােবাবু দু বার গ ােঁক নেলতলি। নক গকস হতলা? েশমার পাওয়ারটা েেতোল করতে
িানক? েেুয়ার খুেঁতট কােঁেটা ভাতলা কতর ঘতষ নিতয় আবার োকাতলি মতিাতোে নদতয়।
িাহ। গকাি ভুল গিই। মানট গেতক হাে নবতশক উেঁেু নদতয় পা-ওয়ালা েোস গবলু তির
মতো খুব আতস্ত আতস্ত সনেেই গভতস োতল একটা কুকুর। নবস্মতয় োর সত্তর বেতরর
গোয়াল েুতল পেতলা। এইরকম সাইতজর হােঁ গশষবার কতরনেতলি গবাযহয় বন্ধুতদর
সাতে নিউ এম্পায়াতর সু পারমোি গদখতে নেতয়। এই দু একনদতির মতযে এমি নকেু
গহনভ খাওয়াও গো হয়নি গে...।
অম্বুজােবাবুর নবস্ফানরে গোতখর সামতি কুকুরটা গেি জতল সােঁোর কাটতে এমনি ভাতব
ওিার কাতে এনেতয় আসতে লােতলা। নখেঁতে গদৌে গদতবি ভাবতে নেতয় পা বাোতে
নেতয় নেনি বুেতলি গে গোটা ো অবশ হতয় গেতে। রে যতর একটা ঘাতমর গোেঁটা
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গিতম গেতলা নসরনসর কতর। কুকুরটা অবশে নবতশষ নকেু করতলািা। একদম মুতখর
কাতে এতস েুক কতর লাল নজভটা গবর কতর িাকটা একবার গেতট নদতলা। োতদর
হাইতট একটা হোতলাতজি জ্বলনেতলা োিনদতক। গসই আতলায় গভজা গভজা িাক,আয
খাো কাি, েকেতক গোখ গদতখ অম্বুজাে বাবু আবার েমতক উঠতলি।
- লাইকা!!!
লাইকা বলতলা : ভুক।

গোটতবলায় গস্পস কোপসু তল োপ্পি গমতর বতস োকা লাইকার েনব খুব খুেঁনটতয়
গদতখনেতলি নেনি। িয় বেতরর পনরষ্কার মাোয় গসই েনব গেেঁতে আতে। এই শূ িেোরী
সারতময় লাইকা োো আর গকউ িয়। নকন্ত....নকভাতব?
লাইকা শান্ত ভাতব অম্বুজােবাবুর সামতিই গভতস আতে। গস্পস টাইম গ্র্োনভনটর নহতসব
গুনলতয় নদতয়। আতস্ত আতস্ত কুকুরটার মাোয় হাে বুতলাতলি নেনি। এ গো জ্বলজোন্ত
প্রাণ! লাইকা গো গসই ষাট বের আতের গকস। গকাি কুকুর নক এমনিও অনদ্দি বােঁতে?
গসানভতয়ে সরকার নক এখতিা কুকুরতদর নিতয়...নকন্ত গস রামও গিই, গস রানশয়াও
গিই। গস্পস গপ্রাগ্রাতম জন্ত পাঠাতিা এখি গবআইনি। োোো এ গো মহাশূ ণে িয়।
সমুদ্রেল গেতক গবাযহয় নমটার দু তয়ক উচ্চোয় নেনি আতেি। মাযোকষিতির টাি গো
আতে গর বাবা। একটা কুকুর সবনকেু গুনলতয় নদতল নকভাতব?
লাইকা োর গবেঁতে গলজ একটু একটু কতর িাোতে িাোতে অম্বুজােবাবুর োরনদতক
ঘুরতে (বলা উনেে ভাসতে) লােতলা। কুকুরটাতক খুব ভাতলা কতর লেে করতে করতে
নবজ্ঞািনভনত্তক প্রশ্নগুতলা আতস্ত আতস্ত গপেতি সতর গেতলা, গেি নমনলতয় গেতলা কুয়াশার
মতযে। গবোরা জীবি! গে মািু ষ ওতক ঠনকতয় নিতজতদর অগ্রেনে কানমতয় নিতয়তে, গসই
মািু তষর কাতেই আবার নেতর এতসতে গোটা মহাকাশ েতষ গেলার পর। নক অন্ধ
ভাতলাবাসা! নক অন্ধ নবশ্বাস।
- নক গর লাইকা, গস্পতস গভতস গবোতে গকমি লাতে?
অম্বুজােবাবু নিতজই নবশ্বাস করতে পারনেতলি িা গে একটা ষাট বের বয়স্ক িতভাোরী
কুকুতরর সাতে নেনি কো বলতেি। নকন্ত বাস্তব অবাস্তব গঘেঁতট ঘন্ট পানকতয় গেতল আর
নক হতব।
লাইকা গজাতর গজাতর গলজ িােতে শুরু করতলা।
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- নক আর বনল। েুই গো জািনেসও িা গে ভাতেে নক আতে। নদনবে নবশ্বাস কতর ওই
সাতয়বগুতলার কাতে যরা নদনল। দোখ গো ওরা গোর নক অবস্থা করতলা।
লাইকার গদখা গেতলা োতে খুব একটা গহলতদাল গিই। গস গলজ গিতেই েলতলা।
- হোেঁ, এটা নঠক কো গে গোর িানক গমতমানরয়াল হতয়তে গোর িাতম েোম্পও
গবনরতয়নেতলা। নকন্ত গসইসব যোিাতমা িা কতর নক গোতক নেনরতয় আিার বতন্দাবস্ত
করা গেতো িা? এ গো েরু গমতর জুতো দাি গকস।
লাইকা শূ তণেই একবার সামারসল্ট গখতয় নিতলা।

- োহ বাবা! এটা শুতিও খারাপ লােতে িা? আিেি গো েুই!!
অম্বুজােবাবু লাইকার কাতির গপেতি হাল্কা কতর একবার েুলতক নদতয় নিতজর মতিই
হাসতলি।

ঠতক োওয়া নক োরও কম হতয়তে। কারুরই নক ঠতক োওয়া নকেু কম পতেতে। সবাই
গকাি িা গকাি জায়োয় গো ঠতকই োতল। গকউ সােতলের কাতে, গকউ ভাতলাবাসার
কাতে, গকউ মৃেুেতে গকউ বা গবেঁতে োকায়। লাইকা সব ঠতক োওয়ার গবাো ঘাতে
নিতয় ষাট বের যতর গভতস গবোতল। েবুও গলজ িাোর খামনে গিই। েবুও এই
যু তলাবানল মাখা পৃনেবীর জিে টাতির গকাি খামনে গিই।
- আলা, ওর নখতদ পায়নি?
অম্বুজােবাবু ভাবতলি কুকুরটাতক বেলদাবা কতর িীতে নেতয় একটু দু য ভাে
খাওয়াতবি। আহা, গবাযহয় খাওয়া গজাতট িা নিয়নমে। মুখ েুলতেই: ও মা! নঠক গেমি
সােঁোর কাটতে কাটতে কাতে এতসনেতলা, গেমনিই আবার দূ তর সতর োতল লাইকা।
দু বার োক নদতলি " আয় আয়, েু েু " বতল। িা:। বৃ ো গেিা। গোট্ট গোট্ট োরতট
পাতয় সােঁোর কাটতে কাটতে গঘালাতট রানত্রর বুক নেতর গোট গেতক নবন্দুবৎ হতয়
গেতলা ষাট বেতরর নববণি রুপকো। অম্বুজােবাবু হােঁ কতর োনকতয় রইতলি।
গসই গেতক প্রনে রানত্ততর োতদ আসা ওিার কাতে একটা কেিবে হতয় গেতে। নেন্নী
কতয়কবার আটকাতিার গেিা করার পর বাযে হতয় " বুতোবতয়তস ভীমরনে " বতল হাল
গেতে নদতয়তেি। োোো উনি োতদ উতঠ এমি নকেু হােঁকোক কতরি িা গে পাোর
গলাক গদৌতে আসতব। আতস্ত, প্রায় স্বেতোনক্তর মতো োতকি আকাতশর নদতক
োনকতয়।
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- লাইকা। লায়ায়াইকা। আয় আয় েু েু...
নিতজর ঠতক োওয়াতক উদোপি করার মতযে একটা অদ্ভুে আিন্দ আতে।
গসই আিন্দ গেতক নেনি বনঞ্চে হতবি গকি?
- লাইকা। আয় আয় আয়। লায়ায়াইকা।
অম্বুজােবাবু অতপোয় োতকি।

মহাশূ ণে েুপ কতর োতক।
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নেরীশ পাকি গমতরা গেশতির পাতশর েনলটাতে োনেটা পাকি কতর কােঁেটা পনরস্কার
করনেল নদবে। হঠাে কতর েমেনমতয় বৃ নি গিতম গেতলা। েে দু ’সিাহ যতর একটা
নঠতক ভাো পাওয়া গেতে। এক বে বাবুতক বানে গেতক েুতল নসইএসনস অনেতস সন্ধোর
নশেতট িানমতয় নদতয় আতস গস। আজতকও িানমতয় নদতয় একটু নজতরাবার ইতল নেল
োর। বৃ নি িামতল ভাোটার গকাতিা নঠকনঠকািা োতকিা। কখি টোনক্সর োনহদা খুব
গবতে োয়, কখি জিমািবশূ িে রাস্তায় ভবঘুতরর মে ঘুতর গবোতে হয় েোেঁতটর গেল
খরো কতর। োনেটা োটি নদতয় শোম্বাজাতরর নদতক এতোতে শুরু কতর গস। একটু
এতোতলই নবেি নিতটর মুখ গেতক হাে িানেতয় দােঁে করাল পঞ্চাতশারয এক
ভদ্রতলাক।
কাশীপুর োতব? বতল োর উত্ততরর অতপো িা কতর উতঠ বসতলা োনেতে। সতে এক
মনহলা। োর গবশভূষা আর রতের প্রতলপ গদতখ বুেতে অসু নবযা হয়িা গস গকাি গেিীর
মনহলা। অবশে এই গশাভাবাজার েত্বতর এরকম ভাো পাওয়া অপ্রেোনশে নকেু িয়।
এরা োনেতে ওতঠ নকেু েণ মনস্ত কতর গিতম োয়। আর এই বয়তসর গলাকগুতলার
আেরিও োর গেিা। এই ভদ্রতলাক োর অিেো করতবি িা গস নিনিে। সতে োকা
গমতয়নটর বয়শ পনেতশর মতযে। গদখতে েলিসই।
েতব গমতয়নট ওিাতক গেভাতব সামাল গদয়ার গেিা করতে োতে একটা নজনিস পনরস্কার
গে উনি এই গমতয়নটর নিয়নমে খতদ্দর। এই জােীয় খতদ্দরতদর গপতল গমতয়গুতলা খুনশই
হয়। এরা আতস শরীর খুেঁজতে আর মদ গখতয় দু িঃখ নবনলতয় মাোল হতয় বানে গেতর।
নদবে ভাবতে োতক পৃনেবীতে সেীর কে অভাব। গে গকাতিা উপাতয় মািু ষ োয় দু িঃখ
নবতলাতে।

গশাভাবাজার গপনরতয় বােবাজার নসেিোতলর আতে গিতম োয় গমতয়নট।
-বাবুতক নঠক কতর িানমতয় নদতয়া । বতল হােঁটা শুরু কতর গমতয়নট ।
গে ভয়টা নদবে করনেল গসরকম নকেু হলিা েনদও। গলাকটা নিতজর বানে নেনিতয়
গপৌেতে পারতলা নঠকঠাক। েনলটা খুব গবশী েওো িয় েতব গবশ বে পুতোতিা একটা
বানে ।অনভজাে যরতির। কে হতয়তে গোমার ভাো? জোতিা কোগুতলা গলাকটার ।
দু শ’ কুনে হতয়তে। এই বৃ নির মতযে নত্রশ টাকা গবনশ গদতবি সোর। টাকাটা নমনটতয়
নদতে নদতে গলাকটা নেরেকভাতব বতল - এতভনরওয়াি ইস আনস্কং ের এক্সরা বাট গিা
ওয়াি ইস মীনটং ইটস এক্সতপকতটশি ।

www.jhaalmuricorner.com

33

STORY

নদবে পোতশািা জািা গেতল। কোগুতলার মাতি গস বুেতে পাতর। বের নেতিক আতে
োর কাকা মারা োবার পর সংসার সামলাতে কাকার োনেটা নিতয় িামতে হতয়তে
রাস্তায়। খুব হোশ লােতো শুরুতে। নকন্তু আতস্ত আতস্ত নিতজর মি গক বুেতয় এই
রাস্তায় েল্প খুেঁজতে লােল গস। আর এই িেুি েতল্পর সন্ধাতি গভার হতে িা হতেই
বানে গেতক গবনরতয় োয় গস। আবার দু পুতর বানে নেতর ঘন্টা দু তয়তকর নবরনে , আবার
গবতরায় মাে রাে অনে োত্রী গেরী কতর গবতরাতে। কে রকম স্বপ্ন েেতে গদতখতে গস
এই সীতট বতস, গদতখতে কে স্বপ্ন ভােতে। গপ্রনমক গপ্রনমকার নমলি গদতখতে গস,
মৃেুের মুখ গেতক গবেঁতে হাসপাোল গেরে গরােীর মুতখ েৃনির হানস গদতখতে, সদে
োকরী পাওয়া েু বতকর বকনশস নিতয়তে গস গেমি, গেমিই নিতয় হতে োওয়া গপ্রনমকার
গশষ েুম্বি নকংবা বৃ িােতম োকতে োওয়া মাতয়র গোতখর জলও োর োনের ঘষা
আয়িাতক এনেতয় োয়নি।
পরনদি রনববাবুতক অনেতস িানমতয় নবেিনিতটর মুতখ আবার ওই ভদ্রতলাতকর সাতে
গদখা। হাে গদনখতয় োেী োনমতয় উতঠ বসতলি োেীতে। গমতয়নটও আতে সাতে, মদ ও
আতে নশরায় নশরায় ।
- দে গসম ইওং মোি হু লাইকস টু োইে গেসারস ইি োর নট বাকস – গলাকনটর
ইংতরনজ উচ্চারি শুতি গবাো োয় গবশ বেসে বোকগ্রাউতের মািু শ ইনি ।
কাশীপুর বানের কাোকানে এতস ভদ্রতলাকনট বলল – নলতসি গজতন্টলমোি েুনম আমার
এই োত্রার উৎস জাতিা, েন্তবেও জাতিা, টোনক্সতে গেতল আসা অেীেও জাতিা। কাল
গেতক নঠক সমতয় েতল এতসা, গোমার সাতেই নেরতবা ।
টলমল কতর োকা পা দু তটা গেি গলাকটাতক আর বইতে োইনেলিা। োনে গেতক গিতম
হােোতে হােোতে েতল গেতলা গলাকনট। োনেটা ঘুনরতয় গেরার সময় একটা গমতয়
োমাল োনে। ওই বে বােীটার সামতি গেতকই। এই রাে ি’টার সময় উত্তর
কলকাোর এই েনল গেতক একটা গমতয়র টোনক্সতে ওঠা অস্বাভানবক িা হতলও নিয়নমে
গরাজকার ঘটিা বলা েতলিা। নজন্স টপ পরা গমতয়নট গক একেলক গদতখ সু শ্রীই মতি
হল। োেীতে উতঠ শুযু বলল – েলু ি ।
নব নট গরাতে পরার পর নদবে নজতজ্ঞস করল – গকাোয় োতবি?
গেখাি গেতক এতসতেি গসখাতিই েলু ি। জািালা নদতয় বাইতরর নদতক োনকতয় োতক
গমতয়নট। আবার নজতজ্ঞস কতর নদবে ।
নবেি নিট মুিলাইট বার গেতক উনঠতয় আিতলি গো গলাকটাতক? গসখাতিই েলু ি ।
- নক হতল আর ঘটতে নদবে নকেু ই গবাতেিা । োর টাকার দরকার । পোতসোরতক
িানমতয় নদতয় ভাো নমতট গেতল োর এর গবনশ জািার দরকারও পেতবিা ।
আজতকও নক গমতয়টাতক নিতয় উতঠনেল টোনক্সতে? – এই প্রশ্নটায় হকেনকতয় োয়
নদবে।
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সনর মোোম অিে পোতসোতরর নেতটল্স আনম আপিাতক নদতে পারতবািা । - নিতজতক
সামতল নিতয় বতল নদবে।
োক অে। অিে পোতসোর েনদ আমার বাবা হয় োহতলও নক আমার জািার অনযকার
গিই ?
নদবে েুপ কতর োতক। গমতয়নট আবার নজতজ্ঞস কতর – নক হল বলু ি নমিঃ ইনন্টনগ্রনট ।
-হু মোোম, উতঠনেল আতরকজি ওিার সাতে।
গমতয়নট আবার জািালা নদতয় উদাসীি হতয় োনকতয় োতক। গবশ নকেু েণ পর নদবে
আবার নজতজ্ঞস কতর মোোম এই সমতয় আপিাতক মুিলাইট বাতর িামাব?
- োই গো বলা হতয়তে আপিাতক। আর আনম আপিার কাতে ফ্রী রাইে োইনি গে
আপনি আমাতক পাল্টা প্রশ্ন করতবি আমার গহায়ার এবাউটস নিতয় - গবশ রুে
গমতয়নট। বীেি নিট এতল গমতয়নটতক িানমতয় স্বনস্তর নিস্বাস গেতল গেি নদবে, আবার
রওিা গদয় গকাি িেুি োত্রী, িেুি েতল্পর সন্ধাতি ।
রনব বাবুতক অনেতস িানমতয় নদতয় ইতল িা োকতলও গকমি েতন্ত্রর মে বীেি নিতটর
নদতক এনেতয় োয় নদবে। ভদ্রতলাক দানেতয় আতেি গমতয়নটতক নিতয়। কাশীপুর গপৌঁতে
গেরে জাবার সময় আবার সামতি এতস দাোয় গমতয়নট। োর একবার মতি হতলা গে
িা কতর গদতব অিে নদতকর ভাো আতে অজুহাে নদতয়। গমতয়নট গকাতিা কো িা বতল
উতঠ োয় োনেতে। নকতসর এতো দম্ভ গমতয়নটর ?
নব নট গরাতে পোর পর প্রেম কো বতল গমতয়নট – নক হল পােি সারনে? আজ গকাি
প্রশ্ন গিই আপিার ?
পােিসারনে মাতি? – িেুি িেুি িাতমর যাযায় জনেতয় োয় নদবে ।
েভতমন্ট নেে ইনিনজনিয়ার পােি গসতির গরাজকার বানে গেরার পাইলট আপনি ।
োহতল গো পারেসারনে ই হতলি আপনি োই িা? বাই দে ওতয় আপিার িামটা
জািতে পানর? আনম নমশা ।
নদবে নিতজর িামটা বলার পর নজতজ্ঞস কতর গকাোয় োতবি?
গসম গেস গসম এতোনি।
একটা কো নজতজ্ঞস করতবা মোোম আপনি নক মুিলাইট বার এ জব কতরি? –
ইেস্তে কতর নজতজ্ঞস কতর নদবে ।
অট্টহাতসে গেতট পতে নমশা। োেি অে অল ইউ কোি কল নম নমশা। আর আপনি নক
কতর ভাবতলি পােি গসতির গমতয়, গলট জনমদার অরুিাভ গসতির িােনিতক বার এ জব
করতে হতব ?
োহতল এে রাতে গরাজ? কোটা বলতে নেতয়ও গেতম োয় নদবে।
আপিার গকৌেূহলটা একটু গবনশ নদবে। আনম ওখাতি োই, একটা গ্লাস নিতয় বনস ঘন্টা
দু তয়ক , বেস েতল আনস োরপর ?
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েতব এে রাতে ওরকম একটা জায়োয় োওয়া নিরাপদ গো িয়।
আই গোন্ট গকয়ার। আলা আমরা নক নিতজর বানেতে নিরাপদ সবসময় বলু ি গো?
আর ওই বাতরর মানলক আর মোতিজার, গসি বানের গমতয়র নদতক গকউ োতে গোখ
েুতলও োকাতে িা পাতর গস ভয়টা বুতক গরতখই নেউনট কতর। আনম গ্লাো নিতয় বনস
নকন্তু এখি স্বাদ টা নিতয় ওঠা হয়নি গসভাতব - নেেিক হানস গহতস বতল নমশা ।
বোপারটা গকমি জনটল হতয় উঠতে নদবের কাতে। োহতল এে রাতে এরকম একটা
জায়োয় োওয়ার কারণ নক?
আনম শুযু পােি গসি গক একটু একটু কতর গপইিটা নরটািি করতে োই - োই আনস।
নবেি নিট এতস গেল েেেতণ। ভাো নমনটতয় গসে ড্রাইভ বতল েতল গেল গমতয়নট।
এই প্রেম নমশার মুখ আর হানসটা গদখল নদবে। গবশ নমনি হানস আর গকামলো
জোতিা মুখ গমতয়টার।
২

সকাতল উতঠই নদবের মতযে একটা োোহুতো কাজ করতে োতক। কখি আবার গদখা
হতব নমশার সাতে। গস নক আসতব আজতকও? সারানদি এসব ভাবতে ভাবতে গকতট
োয়। নিনদিি জায়ো গেতক সময় মতো পােি গসিতক োনেতে উনঠতয় েলতে গস। নিতজর
অজাতন্তই োনের েনেটা গেি একটু গবশী। বানের েনলতে ু তক নমিঃ গসি বলতলি আমার গমতয় গোমার টোনক্সর জিেই দােঁনেতয় আতে, ওর রুে নবতহনভয়াতর নকেু মাইে
গকাতরািা। নমিঃ গসি গিতম োি। আজতক আর োনে গঘারাতিার জিে নমশা অতপো
কতরিা। োেীতে উতঠ দরজা বন্ধ কতর বতল - েলু ি।
েোরীনে নব নট গরাে এতল নদবে নজতজ্ঞস কতর গকাোয় োতবি?
আপিার গরাজ গসম গকাতিি গকি োতক বলু ি গো? জাতিি ই গো গকাোয় োওয়ার
জিে গবতরাই আনম।
িা েবু েনদ ইতল টা েনদ গকািনদি পালটায় ।
নক ভাতবি গে বলব েলু ি িাইট গশা গে নসতিমা গদতখ আনস? স্বভাবনসি উত্তর নমশার।
আপিার বাবা আজতক নজতজ্ঞস করনেতলি আপিার কো।
গখােঁজ নিনলতলি? জাতিি গো নদবে েনদ এই গখােঁজটা মি গেতক একনদি নিতেি োহতল
আনম আমার মা গক হারাোম িা , গশষ হতয় গেে’িা একটা পশশব। আপিার মতি গো
অতিক প্রশ্ন গঘাতর - গকি আনম এরকম ভবঘুতরর মে আেরণ কনর ? গকি কি নদতে
োই নিতজতক, ওই পােি গসি গলাকটাতক? আমার েখি দশ বের বয়স েখি ওই
গলাকটার জিে আমার মা বানে গেতক গবনরতয় গেনেতলি। দু ’বের পর আমার এক
আত্মীয় খবর গদি মাতক খুেঁতজ পাওয়া গেতে। নকন্তু েেনদতি মা পােল হতয় গমন্টাল
আসাইলাতম মারা গেতেি। মাতক গশষ বাতরর মে গদখতে গদওয়া হয়নি আমাতক নদবে।
একটা দশ বেতরর গমতয়র গেতক োর মা, োর গোটতবলা গকতে গিওয়ার পর োর
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জীবিটা গকমি হতে পাতর োর গখােঁজ ক’জি গরতখনেল বলু িতো? নিিঃসেোর একটা
গুণ আতে। গস নিতজতক নিতজর মতযে নেল নেল কতর গশষ কতর আপিার সনদলাতেই।
নকন্তু বানক মুতখাশ পো মািু ষ গুতলার মেি নবশ্বাস ঘােকো কতরিা নদবে – প্রায় এক
নিশ্বাতস কোগুতলা বতল োয় নমশা।
আপনি আপিার বাবার সাতে এবেপাতর কো বতলি নি পতর কখতিা?
আনম এখি জানিিা আমার মা গকি েতল গেনেতলি? নমিঃ পােি গসি গক নজতজ্ঞস করতল
উনি হয়ে একটা সেে নবনক্রর জিে অতিক গুতলা নমতেে গবেতে শুরু করতেি। আর
এই গকিা গবোর মাতে গকাি সম্পকি নটতক োকতে পাতরিা ।
নকন্তু নমশা উনি আপিার বাবা এটাই সেে । এই সেে গক উতপো কতর অনিনিতের
নদতক এতোতল সেে আর অনিনিে ভনবষেৎ দু তটাই িি হতব। একটা সম্পতকি দু জিতকই
েনদ নজেতে হয় োহতল গদখতবি মাঠ টাই শুযু গিাংরা হতয়তে জয় পরাজয় নকেু ই
হয়নি ।
বািা আপনি গো গবশ গুনেতয় কো বলতে পাতরি – পনরনস্থনে টাতক একটু হাল্কা
করার গেিা কতর নমশা। েেেতণ োর েন্তবেও এতস োয়। আতস্ত আতস্ত হোতলাতজতির
আতলাতে হানরতয় োয় নমশা ।
সিাহ দু ই এরকম কতরই গকতট গেতলা । নমশা গবশ সাবলীল হতয় গেতে নদবের সাতে
েল্পতে। টোনক্স োত্রার ওই ৪০-৪৫ নমনিটই গেি একমাত্র ভাতলা সময় নদতির। নমিঃ
পােি গসি ও আজকাল অতিক নকেু ই বতলি নদবে গক। অজাতন্তই নদবে গেি নমশা আর
োর বাবার মতযে একটা গসেুর মে কাজ করতে লােল। শুক্রবার েতল আসতল নদবের
মিটা গকমি হতয় োয়। শনি রনব পােি গসি ও োি িা বাইতর আর নমশাও বানে গেতক
গবরয়িা। নমশার সাতে আজকাল কো িা বলতল গকমি োকা োকা লাতে। গস নক
ভাতলাতবতস গেতলতে নমশাতক? নিতজর মতিই গহতস ওতঠ নদবে। গকাোয় জনমদার বানের
গমতয় নমশা আর গকাোয় কলকাোর এক টোনক্সওয়ালা ।
শনিবার গমাবাইল স্ক্রীতি গে িামনট গভতস উঠল ো অপ্রেোনশে হতলও গেি এরকম
নকেু র জিেই অতপো কতর নেল নদবে ।
- আজ নবতকতল নক আপনি খুব বেস্ত োকতবি? েনদ গেমি গকাি কাজ িা োতক
োহতল নবতকল োরতটর মতযে েতল আসতবি একটু । নমশা োর উত্ততরর অতপো িা
কতর সিনে টা আদায় কতর নিতয়তে ।
নদবে গবাযহয় োরতটর গবশ নকেু েি আতেই গপৌঁতে গেনেল। নমশা এতস সামতির সীতট
বসল। িীল হলু দ কুনেিতে অপরূপ লােনেল নমশাতক ।
- গকাোয় োতবি আজতক?
- ো নঠক জানিিা । খুব েল্প করতে ইতল করল আপিার সাতে। একটু সবুজ
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গদখাতবি্আমাতক্নদবে? খুব্দমবন্ধ্লাতে্আজকাল। ময়দাি্েলু ি। ঘাতসর্ওপর্বতস্
একটু্সময়্কাটাই।্আর্শুিু ি্আজ্নকন্ত্আমাক্িানমতয়্নদতয়্নিস্তার গিই্আপিার।্
একটু্িা্হতল্বেবসার্েনে্করতবি্আজতক।্ঋণ্টা্নদতি্নদতি্গবনে োতল্নদবে।্
জানি্গশায্হয়ে্করতে পারবিা নকন্তু্আপনিও্োর্প্রনেতশায্গিতবিা িা্কখি্
নেজ।
ময়দাতির োরপাতশ কম োেী নিতয় গঘাতরনি নদবে, ইট পােতরর জেতল একটুকতরা
শানন্তর গোয়া গেি কলকাোর এই অনক্সতজি গেম্বার। েবু িরম ঘাতসর ওপর খানল
পাতয় হাটার গে আিন্দ ো জীবতি এই প্রেম বার উপতভাে করল গস, নিতজর েনট
দু তটা হাতে নিতয় েলার মতযেও গে স্বাযীিো আতে ো এই পােল গমতয়টা িা োকতল
জািতেই পারেিা গস। নমশা এক প্রাতিাললা নেস্তার মেি িদী গেি, ভানসতয় নিতয়
োতল নদবের সব নেন্তা ভাবিা, সময়তক। গশষ কনদতির কোবােিায় নদবে একটা নজনিস
বুেতে পাতর গে পােি গসি আর নমশার মতযে গোোতোে আর কোবােিার অভাতব নবশাল
এক ভুল গবাোবুনের পাহাে পেরী হতয়তে । পােি গসতির মতিও গে নমশার জিে এক
সমুদ্র ভালবাসা জমা রতয়তে ো খুতল গদবার মেি সু তোে গকউই কাউতক গদয়নি ।
নমশাও এক প্রকার অবাকই হতয় গেল োর বাবার বোপাতর িা জািা এে কো শুতি ।
প্রায় পতির বেতরর একটা ইনেহাস গেি েে নেি ঘন্টায় জািা হল োর। বােী গেরার
পর নদবের হাতের ওপর হােটা গরতখ শুযু েোঙ্ক ইউ বতলনেল নমশা, োর গোতখ নেল
জল, মুতখ নেল এক েৃনির হানস ।

গসামবার পােি গসি গক বানেতে িানমতয় গদওয়ার পর নকেু েণ দােঁনেতয় রইল নদবে। কই
নমশাতক গো গদখতে পাতলিা। োর নক শরীর খারাপ? নদবের গকাি বেপাতর আঘাে
গপতয়তে নমশা? িানক নদবে অিাকানিে ভাতব োতদর মতযে নিতজতক একটু গবনশ
জনেতয় গেতলতে। বানক নেিতট নদিও নমশাতক গদখতে গপলিা নদবে। পােি গসি নিতজ
গেতক নকেু িা বলতল গস নজজ্ঞাসাও করতে পারতেিা । একরকম গমতিই নিতয়তে গে
োর সাতে নমশার গশষ সাোে হতয় গেতে। আর গকািনদিই নমশা োর সামতি
দাোতবিা হয়তো ।
শুক্রবার বানে গেরার সময় পােি গসি গক গবশ গখাশতমজাতজ গদখাল। সতের গমতয়নটও
গিই। মদও েনেতয় আতসিনি। অবাক হতলও পনরবেিিটা ভাতলাও লােতলা নদবের।
- গকমি আতো নদবে ? গরাজ আমার েল্প করতে করতে গোমার গকাি কোই জািা
হয়নি আমার। কাজকমি সব নঠকঠাক েলতে গো?
- হোেঁ সোর ওই েলতে একরকম। নদবের মি শুযু নমশার গখােঁজ জািার জিে আগ্রহী ।
গোমার অতিক ভাতলা হতব গদতখা বাবা। েুনম আমাতক আমার গমতয় নমশা গক গেরে
এতি নদতয়ে। জানিিা আজ গোমার সাতে ওর গকাি গোোতোে হতয়তে নকিা নকন্তু েে
রনববার গেতক োরনদি ও বানেতে প্রায় ঘরবন্দী হতয়নেল।একটু নেন্তায় পতে গেনেলাম।
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আজ সকাতল আবার গদখলাম ঘর গেতক গবতরাতে। ওর মা েতল োবার পর এই প্রেম
আমরা একসাতে বতস গব্রকোে কতরনে। এমিনক আনম অনেস োবার আতে দরজা
অনে এনেতয় নদতয়তে গস, পতিতরা বেতর এই প্রেম বাবা বতল গেতক বতলতে – মদ
গখতয়ািা। আর নক োই আমার বতলা? েুনম িা োকতল কখিই এটা পনসবল হতোিা
ইয়ংমোি।
নদবের অবাক লাতে সব। সবনকেু র মাতে োর গেতক নিতজতক দূ তর সনরতয় নিতলা গকি
নমশা? এসবই ভাবতে ভাবতে কাশীপুর েতল এতলা। বানের সামতি নমশা দানেতয়। পােি
গসি গক নকেু একটা বতল োনের সামতির সীতটই এতস বসল গস।
নক নদবেবাবু অবাক হতলি ? দু িুনমর হানস একটা নমশার গঠাতট ।
গসটাই নক স্বাভানবক িয়? আমার মতি হয় আপিার ভাতলাই গেতয়নে আনম সবসময়,
োও নেন্তা হওয়াটাও স্বাভানবক। অনভমািী সু র নদবের েলায় ।
নঠক আতে বািা সনর।
গকাোয় োতবি আজতক ?
নমতলনিয়াম পাকি েলু ি। েোর গখালা হাওয়ায় শ্বাস নিই আবার িেুি কতর। গসনদি
আপিার সতে এেটা সময় কাটাতিার পর আনম োরনদি একটু একা গরতখনেলাম
আমাতক আর নকেু িা, নিতজর সাতে । সম্পকিগুতলা নিতয় ভাবার সময় এতসনেল নদবে।
আপনি িা োকতল হয়ে এই অবকাশ টা আসতোিা জীবতি আর। দু িঃখ সব মািু ষ, সব
প্রাণীতদর জীবতিই আতস নদবে, নকন্তু গসটাতক কেদু র বতয় নিতয় েলব গসই নেনসশিটা
নিযিারণ কতর সামতির জীবিটা আনম নক কতর বােঁেতবা। আপনি গসনদি গে বতলনেতলি –
িদীর সামতি দােঁনেতয় োকতল গকািনদি িদী পার হওয়া োয়িা, জতল পা গভজাতে হয়,
গরাতের প্রনেকুতল সােঁোরও কাটতে হতে পাতর নকন্তু োহতলই অিে পাতরর সবুজ ঘাতস
পা রাখার আশাটা গদখা গেতে পাতর, কোগুতলা একদম সনেে। োই আনম সামতির
নদতক োকাতে োই, সু খী হতে োই। আর আনম মতি কনর সু খী হতে গেতল নবলানসোর
প্রােুেি িয়, দরকার গসই মািু ষ গুতলার সাহেেি োরা দু তখর সময় আপিাতক গবাতে –
নস্থর হতয় কো গুতলা বতল োয় নমশা। োরপর নেয়াতর রাখা নদবের হাতের ওপর হােটা
গরতখ বতল – আপনি আমাতক আমার বানেটা নেনিতয়তেি নদবে, সারাজীবি গসই বানের
নঠকািাটা হতবি আপনি? ভাতলাবাসতবি আপনি আমাতক নদবে সারাজীবি? নমশার গোতখ
জল।
নদবে নকেু েি েুপ কতর োতক। গস হয়তো প্রস্তুে নেলিা নমশার গেতক এই কো গুতলা
গসনদি গশািার জিে। আবার গস মতি মতি গশষ কনদি যতর গে এই কোগুতলাই
গশািার জিে প্রহর গুতিতে। োহতল আজ েখি োর কাতে নমশা নিতজতক উজার কতর
নদতে োইতে গস উচ্ছ্বাসটা অযরা গকি? োর হাতের ওপর রাখা নমশার হােটা কাতে
গটতি
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গিওয়াতক নমশার হাতে গলাহার গবনে পনরতয় গদওয়া মতি হতল োর। গস ভালবাতস
নমশাতক নকন্ত এই ভালবাসা সারাজীবি োর পূ ণিো যতর রাখতে পারতবিা গস জাতি,
স্থনবর হতয় োয় নদবে। একটা দমকা হাওয়ার েে সবনকেু েেিে কতর নদতে মতির
গভের।
নমশা োতক োকতল সনম্বে গেতর নদবের।
জাতিি নমশা আমরা গে বানেতে োনক, গসই দু ’ঘতরর বানেটাতে আতলা গ াকা বন্ধ হতয়
গেতে বহুনদি আতে। সারানদি োনে োনলতয় গিাংরা আর গেল নেটনেতট হােটা েখি
যু তে বনস গসই যু তয় জাওয়া কাতলা জলটাতক নিতজর রতক্তর মে কালতে মতি হয়।
আমার জীবতি আয়িা বলতে োনের ওই নরয়ারনভউ নমরর টা। আর গসখাতি আপিার
নঠকািা হল জনমদানর অট্টানলকা। আপিাতদর জীবতি আতলা আপিারা েখি ইতল
নকিতে পাতরি। োই দু তটা জেে খুব আলাদা। এই ক’নদতি কোবােিায়, গমলাতমশায়
আপনি ভরসা কতরতেি আমাতক, নিতজর মতযে পনরবেিি গদখতে গপতয়তেি। োই
এনেতয় এতসতেি এে বে নেনসশি টা নিতয়। আপিার বানক সু খ, নবলানসোর কাতে
আমার সাহেেি দামী মতি হতল। নকন্ত েখি আর পনরবেিি হওয়ার নকেু োকতবিা?
েখি ওই নটতির োতল পো বৃ নিটাতে আপনি নেৎকার কতর কােঁদতে োইতবি, আনম
পাতশর ঘতর গেতকও নকেু বুেতবািা নমশা। োই আমার মতি হয় আমাতদর এর গবনশ
নকেু ভাবা নঠক িয় নমশা ।
হােটা আতস্ত কতর সনরতয় গিয় নমশা। নদবের কোগুতলার গকাি উত্তর গদয়িা গস।
টোনক্সটা গেি হোতলাতজতির আতলাগুতলার সাতে েতলায়ার নিতয় গখলতে গখলতে এনেতয়
োতল, প্রেুর রক্ত োরনদতক নকন্তু গকউ গদখতে পাতলিা। োনেটা বীেি নিট এতস
োয়। নমশা নদবেতক বতল - বােঁ নদতক দােঁোতবি, আনম এখাতিই িামতবা ।
অসহায় দৃ নিতে োনকতয় োতক নদবে ।
গিতম নমশা বতল – ভাোটা আর নদলাম িা। ঋতণর গবাোটা একটু গবনশই োকুক িা
হয়। ভাতলা োকতবি।
হানরতয় োয় নমশা োলতস পো কলকাোর পািতস আতলার নভতে। গরনেও’গে শ্রীজাে’র
একটা কনবো বাজতে োতক –
আবার কখিও েনদ গদখা হয় অতেিা রাস্তায়
গেতম দু তটা কো বলতবা, গের েতল োব অিেনদতক ।
আজ েুনম সাবযাতি োও, গমতঘরা গেভাতব েতল োয়
একটু গো হতবই বৃ নি োবতির বাইশ োনরতখ
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ভিড়র মেখা
শুিেে ক্রবর্তী
অেীে
সু িীল েতোপাযোতয়র (গবায হয়) গকাতিা একটা গলখায় নেল, সব বাোল ই বতল োতক
পূ বিবতে োতদর জনমদারী নেল । গোলা ভরা যাি, মাে ভরা পুকুর ইেোনদ । আমাতদর
পূ বিপুরুতষর াকার বানের েল্পটাও খানিকটা গেমিই নেল।
াকা শহতরর মাতে িানক বানে। বানের সামতি উঠাি। আর অতিকগুনল ঘর গসই উঠাি
নঘতর ইংতরনজ L গসপ এ, গেখাতি পুরুে ঠাকুর, আর বানক আত্মীয়সমতদর বাসা। নেল
িানক গোয়াল ঘর ও। একটা োে। গসই উঠাতি গখলা হে বোেনমন্টি। হে দু েিাপূ জা।
গসখাতি আসতেি অতিক গলাকজি দু েিাপূ জার নদতি। বানের বরকেিা র িাম অতিক
দূ র অনে গলাক এ জািতো। সব নমনলতয় জিা ২০ গলাতকর বাস নেল।
নকন্তু সমসো হল ৭০ বের পূ তবি, ইনেহাতসর নিয়তম। োই এক রাতে োেঁরা শুযু নকেু
নপেল এর বাসি, িারায়ণ নশলা আর বহু বেতরর পুরাতিা রাযা কৃতের মূ নেি বুতক নিতয়
গদশান্তনর হতলি। উঠাতির োনরনদতকর বানসন্দারাও গদশ োেতলি সাতে, বা একটু আতে
নপতে। নবগ্রহর সাতে এল নকেু নপেতলর বাসি, আর গসই উঠাতির দু েিাপূ জার রে উতঠ
আসা ব্ল্োক অোে গহায়াইট েনব। স্থাি গপল কলকাোর দনেণ প্রাতন্ত গকাতিা এক
জায়োয়। োরপর গসই শূ িে গেতক শুরুর েল্প, গেমিনট বইতে োতক। নটতক োকা
এবং গবেঁতে োকার মাোমানেতে, অতিক ভাই-গবাি এর সহাবস্থাতি, বামপন্থা, রাম, বাস,
নমনিবাস, োলতহৌনস, রাইটাসি নবনডং এ। োরপর নববাহ, পুতত্রর আেমি। গশতষ ২৪
বের আতের দু েিাপূ জায় আবার হঠাৎ গদশান্তনর হওয়া, গেরার গকাতিা উপায় িা গরতখ।
নকন্তু আিেি বোপার - ৭০ বেতর গকউ নেতর গেল িা গসই বানে গদখতে। অনভমাি?
গবদিা িানক রূপকোর গদশ এ োকার ভাতলা লাো নদতয় গরাজকার গ্লানি গভালার গেিা
? িানক নেতর গদখার নকেু ই নেল িা? নঠকািা টা েনদও ভুতল গেল িা গকউ । ১৯,
রামেরণ নিট *। দনেণ সাহা পাো। সাহা বানের মনন্দর এর উত্তর নদতক।
*(নঠকািা টা পাতল্ট গদওয়া প্রাইতভনসর খানেতর)।
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বেিমাি
এই েল্প টা েনল্লশ বেতর অতিক বার গশািা। নকন্তু ো রতয় গেে নবশ্বাস আর অনবশ্বাস
এর মাতের গিা-মোন্স লোতে। নপেৃতদব বা বয়তজেষ্ঠ গদর সতন্দহ করা বে দায়। আর
েখি োতদর অতিতকই যরাতোেঁয়ার বাইতর। োই েখি আেমকাই নিমন্ত্রণ এল াকায়
কিোতরতন্স োওয়ার, উতত্তজিাটা একটু হতলও জািাি নদল। োদারস লোে বোপারটা
গোলতমতল েনদও।
াকায় গুলসি জায়োনট হল নসনবনে, জমজমাট সবিেণ। প্রেম নদিটা গকতট গেল
গমারে গপালাও, কানচ্চ আর ভেিা নদতয়। পতরর নদি ইতভন্ট। নবনভন্ন আতলােিা এবং
বক্তবে গশািার মাতে গকাতিা এক অলস মুহুতেি হঠাৎ মতি পেল, আলা নঠকািাটা নক
গেি নেল? গসটা নক গুলসি এর কাতেই? এখতিা নক আতে গসই অলীক বানে?
এরপর গহায়াটসএপ বােিা সংতোে গজঠু র সাতে - েোনমনলর একমাত্র সদসে গে
এখতিা স্মৃনে টুকু নিতয় নটতক আতেি। নঠকািা টা গিাট করা। আর ইতভন্ট এর োেঁতক
োেঁতক গুেতলর স্মরণ গিওয়া দনেণ সাহা পাো খুেঁতজ গবর করা।
নকন্তু দনেণ সাহা পাো গকাোয়?
গুেল মোপ হাে েুতল নদল। দনেণ সাহা পাো পাওয়া িা গেতলও পাওয়া গেল রামেরণ
নিট। িানরন্দা িামক একনট জায়োয়। গুেল জািাতলা গসনট গহাতটল গেতক ১৩ নকনম
দূ তর। পরনদি শুক্রবার, েু নটর নদি। াকার নবপজ্জিক র্োনেক একটু কম হয় শুক্রবার
সকাতল। োই ভাবলাম োন্স গিওয়া োয়।
রাতে গুেতলর নিট নভউ আতে নকিা গদখা োক। নকন্তু অিে েতল্পর মে এনট হল িা।
নিট নভউ গে ১৯ িম্বর বানে গিই! েনল ৫৬য় শুরু, ১৮য় গশষ, েতব ১৯ গিই।
আর হোেঁ, গসই মনন্দর নটও গিই, োর উত্তর নদতক নেল বানে। েতব পাওয়া গেল একনট
গেৌনেয় মঠ। োর পাতশর েনলই রামেরণ নিট। োহতল? ৭০ বের গো কম িয়।
হয়ে বা বানে টাই গিই আর। মনন্দর এর িাম ও নক গেে হতে পাতর িা? হতব বা। গে
বালক োর ১০ বের বতয়তস গদশান্তনর হতয়নেল, োর িােনির বতয়স এখি ৮। দু ইনট
গজিাতরশি মাতে প্রবীণ হল। এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুম েতল এল।
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ঘুম গভতে গহাতটতলর ৯ েলার জািালার পরদা সরাতেই গদনখ গবশ ভাতলাই বৃ নি হতল।
জািালায় জলেনব। নকন্তু আজ গে জলনদ নেতয় নেরতে হতব। োোও আনিনি।
নরতসপশতি গোি। আতমনরকাি এতক্সতন্ট কেৃিপে জািাতলি োো আসতে ৫ নমনিতট।
েট কতর গহাতটতলর গরতস্তারােঁয় নেতয় গব্রকোে গসতর নিলাম। এই অনে নঠক নেল।
নকন্তু গব্রকোে এর সমতয়র গুেল সােি জািাতলা এই নেতর গদখা বোপারনট অতিক
সময়ই িানক বোকোয়ার কতর। আর এলাকানটরও নকেু নবনেি ইনেহাস আতে ো
অতোটা সু খকর িয়। এনদতক বৃ নির ও নবরাম গিই। োহতল নক এই এক্সনপনেসতির
এখাতিই ইনে টািা োয়? ো ৭০ বের িা-গোেঁয়া িা-যরা নেল, োতক গসভাতবই
রূপকোর গমাতোতক রাখা োক িা?
বন্ধু রা বতলনেল াকা গেতল ইউনিভানসিনট আর একুতশর েত্তর টা মাে। গুেল মোপ
জািাতলা এই রূপকোর েনল গেতক ইউনিভানসিনট ১০ নমনিট এর দূ রত্ব। োই েোি টা
এভাতব ভাবলাম গে এক্সনপনেসি সাতক্সস গপতল ভাতলা, িাহতল একুতশ গো আতেই।
অেএব উতবর।
জাহােীর ভাই এর োনে গে উতঠ ওিার পাতশর নসট টা দখল করলাম। নপ্রয় জায়ো।
অতিক নকেু গে গশািার আর গদখার আতে গিক্সট ২ ঘন্টায়। ৪০ বেতরর
েল্প/রূপকো। গলাতকশি নদলাম গেৌনেয় মঠ। োনেতে উতঠই আলাপ জতম গেল।
উতবর গমাে গেতক বোপার টা ‘গকাোয় গকাোয় োওয়া োয়’ গে পনরণে হল। গেৌনেয়
মতঠ গপৌঁতে জাহােীর গক গসখাতিই পাকি করতে বললাম। ভাবলাম গদখা োক এই মতঠ
নকেু গখােঁজ পাওয়া োয় নকিা পুরাতিা বানসন্দাতদর বোপাতর। েখি সকাতলর পূ জার
সময়। পূ জানর গমৌি। আর বানক োরা নেতলি, োতদরও নবনবয বোস্তোয় নবতশষ সু নবতয
হল িা। একজি গেরুয়া বসিতক নজতজ্ঞস করলাম এই মনন্দর কতো পুরাতিা। একনট
েলক গদনখতয় নদতলি নেনি। গসটার পাতঠািার করা খুব সহজ হল িা। অেএব োো
মাোয় খুেঁজতে োওয়াই একমাত্র উপায় মতি হল।
মনন্দতরর গেতক গবনেতয় উতল্টা নদতকর েনলতে গ াকার মুতখ একনট পাতির গদাকাি।
১৯ িম্বর বানে নক আতে এই েনলতে? গদাকািী পাি সাজতে সাজতে জািাতলি, এনেতয়
গদখুি, গপতয় োি নকিা। রাস্তার িাম গো নঠক ই বলতেি। আবার হােঁটা। সকাতলর বৃ নি
একটু যতর এতসতে। সোেঁেসোেঁতে ভাব টা রতয়তে েনদও। রাস্তায় গলাক কম। এতক বৃ নি,
োয় েু নটর নদি। কাউতক নজতজ্ঞস করার সু তোে বা সাহস গকাতিাটাই গেমি গপলাম
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িা। গবনশর ভাে বানেই ২০ বেতরর গবশী পুরাতিা লােতলা িা। সত্তর বের অতিকটা
সময়। নকেু ফ্ল্োট বানে ও উতঠতে। একটা গসলাই এর স্কুল। গোতটা গদাকাি। িজতর
সব বানের িম্বর গেট। এই রাস্তাতেই নক নপেৃতদব োর বালকতবলা কানটতয়তেি?
এইসব ভাবতে ভাবতে, হােঁটতে হােঁটতে, আতরা ভাবতে ভাবতে, আতরা হােঁটতে হােঁটতে
হঠাে গদনখ রাস্তা গশষ হতয় এক নেিমাোর গমাে। োি হাতের গদাকাতির িম্বর ১৭।
োহতল ১৯ গকাোয়? গমাতের গদাকাতি কাবাব গোলাতিা হতল। আর রুনটর সরোম
গোইনর হতল। ১৯ গকাোয়?
হোশা বেই সংক্রামক। মতির এক গকাতণ গদখা নদতল নিতমতষ আকাশ গেতয় োয়।
েনণতকর হোশা কানটতয় ভাবলাম হয়ে স্মৃনে গরামন্থতণর গোতট নমস কতর গেনে িম্বর
গেট। আবার গপেি নদতক হােঁটা। আতরা সজাে এবাতর। ১৭ এর পর ১৮। োরপর
১৮এ। ১৮নব একনট ফ্ল্োট বানে। োরপর একনট গলাহার গেট। োরপর ২১। োহতল
এই গেট টাই নক?

মনলি সবুজ রো গেট টা আর সহর লে গলাহার গেট এর মতোই। নকন্তু োর সামতি
িম্বর গলখা গিই। অিু প্রতবশ করাটা নঠক হতব নক হতব িা, এটা ভাবার জিে গসতকতের
হয়ে এক ভিাংশ লােতলা। এই সময়ই গোতখ পেল একনট গবােি গোলাতিা গেট এর
োি প্রাতন্ত - টু গলট। ভাোতট খুেঁজতেি েৃহস্বামী। গলাহার গেতট একনট গোট গেট
গরাজকার োোয়াতের জিে। গসনট আযতখালা। গঠতল গভেতর ু তক পেলাম।
সামতি একটা উঠাি। োরপর একনট গদােলা বানে। বানের সামতি একনট গলাহার
গদাকাি। োর উপর নঠকািা গলখা। ১৯, রামেরণ নিট। মুহূতেি গেট টা রূপকোর
গেতটর মেি রূপ নিল। আর আেমকা বৃ নির মেি এক োেঁক স্মৃনে লানেতয় গিতম
পেল ঘাতে, মাোয়। োি নদতক গোট গোট গদাকাি ঘর। লাইি নদতয় এতকবাতর গশষ
প্রান্ত অবনয। নঠক গেমিনট গোটতবলার রূপকোয় গলখা নেল। বানের োি নদক নদতয়
উতঠতে একনট আম োে। গলাকজি নবতশষ িজতর পেল িা, হয়ে গখােঁজার ইতলও
গেমি নেল িা। গমাবাইতল দু নট েনব েুতল নিলাম।

কেেণ দােঁনেতয় নেলাম? হয়ে দু নমনিট। হয়ে এক ঘন্টা। নিতজর গেতলতবলা
গদখনেলাম িা নপেৃতদতবর? েখি নক বৃ নি পেনেল? পাতশর বানের জািালা গেতক গকউ
নক োনকতয় গদতখনেল োো মাোয় েনল্লতশর এক বোনক্ত অতেিা অজািা গদতশ এতস
এক উঠাতি দােঁনেতয় বাতয়াতস্কাপ গদখতে?
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গেরা টা সহজ নেল িা। গকাতিাকাতলই হয় িা। রাস্তা টা অতিক লম্বা গলতেনেল। বৃ নি
গের শুরু হতয়নেল। রাস্তায় নরক্সা গবতে গেনেল। জাহােীর এর োনের সামতি আসতে
গদখলাম গস আশ্বাস গপল গে োর োত্রী পলােক িয়। গদখাির আতরা অতিক নকেু
োর েুনলতে। ভানসিনট, একুতশ, গেনেয়াম। নকন্তু োর সওয়ারী েখি অিে বাতয়াতস্কাতপ
মি। অতিক েল্প আবার গশািার বানক। নকন্তু গক গশািাতব গসসব েল্প আজ?

Art by Subhamoy Chakraborti
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পাড়ের বাভের মেড়ে
অ ভেত্র রাে
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আমাতদর বানেটা অতিক বানের গঘরাতটাতপ। পূ তব সার সার বানে। উত্ততর বানে।
পনিতম বানে। দনেতণও বানে। েতব দনেতণ অতিকটা গখালা জায়ো। োই দনেণী
হাওয়ার গকাোও গকাতিা বারণ গিই। োর েলােতলর পতে গকাতিানদি গকাতিা অবতরায
নেল িা, আজও গিই, ভনবষেতেও োর ‘অবরুি’ হওয়ার আশঙ্কা কম।
জািলা গঘেঁষা খাট আমার খুব নপ্রয়। োই আমার গশায়া, বসা, গহলাি গদওয়া, উপুে
হওয়া, নেে হওয়ার নপ্রয় খাটটার সতে গদওয়াতলর দূ রত্ব ইনঞ্চতে িয়, নমনলনমটাতর।
জািলায় আবার পাশাপানশ দু তটা গখাপ। গসই গখাতপ একবার উতঠ বসতল মতি হয়
আকাশটা একটু গেি িীতে গিতম এতসতে, ওনদতক সরু েনলটা গেি নকেু টা গিতম গেতে।
এবার একটু একটু কতর নশতরািাতমর নদতক পা বাোই। পূ তবর সার সার বানের মতযে
গে বানেটা এই গলখার নবষয় গসই বানেটাতক একটু একটু কতর জন্মাতে গদতখনে।
পূ ণিজতন্মর পর গস দীঘিনদি একটা কঙ্কাতলর ওপতরর স্ততর গপৌঁতে আটতক নেল। রংহীি,
ম্লাি। একনদি বানেটার িেুি জামা হল। টকটতক, কটকতট, গোখ যােঁযাতিা কমলা।
আমাতদর গেমি দনেতণর হাওয়ার গকাতিা বারণ গিই, ওতদর গেমিই পনিতমর গরাতদর
নদতক মুখ। েতল নদি েোয়, আমাতদর গোখ েলতস োয়। আমরা মতি মতি ভাবতে
োনক, কতব গে কমলা নেতক হতব ! সব নকেু র জিেই অতপো করতে হয়। অতপো
এক যরতির মলম। এতেতত্রও অতপো করতে করতে একনদি উজ্জ্বল কমলা নেতক
হল।
এবার কমলা বানের গভেতর ু নক। নেনি েৃহকেিা, গোতটা গেতকই শুতি আসনে আমার
বাবা োেঁতক ‘দাদা’ বতল। বতল মাতি, কোপ্রসতে োেঁর কো উঠতল বাবা ‘দাদা’ বতলই
সতম্বাযি কতর। গসই বানেটার জািলাহীি (আমার জািলার সামতির অংতশর কো
বলনে) পনিম, আর আমাতদর জািলা সহ পূ ব। ওতদর নপঠ আমাতদর নদতক, আমাতদর
মুখ ওতদর নদতক। োই পূ তব পনিতম নঠক গেি নমলনমশ হল িা। গসই কারতণই
‘কোপ্রসতে’ দাদা। আনম নকন্তু োেঁতক কাকা বতলই উতল্লখ কনর, গজঠু বতল িয়। বাবা
োেঁর সম্পতকি মাতে মাতেই স্মৃনের েুনেটা একটু োেঁক কতর। নকন্তু গসসব কো োক।
হাজার গহাক, গজঠু অেবা কাকা, গুরুজি গো বতট!
আবার কমলা পনরবাতর নেনর। েৃহকেিার এক স্ত্রী, দু ই গেতল, দু ই পুত্রবযূ , োর
িানেিােনি। ভরা সংসার। পুতব পনিতম নমলনমশ িা হতলও সংসার গে ভরা আমরা
মাতেমতযেই গটর পাই।
বানে হল, পনরবার হল। এবার নশতরািাতমর গেতলটার কোয় নেনর। গস-ই এই গলখার
িায়ক, গকন্দ্রীয় েনরত্র। পাতশর বানের গেতল, োর েুট দূ তরর বানের গেতল, অেে আনম
আজও োর িাম জানি িা। আমারই গদাষ। জািা উনেে নেল। অেবা, পুতব পনিতম
মুতখামুনখ িা হতয় নপতঠামুখী হল বতলই গবায হয় এমিটা ঘটল। োই গহাক, িাম-িাজািা গেতলটার িা হয় আনমই একটা িাম নদলাম। গুবলু । োতক নেনি িা, োতক জানি
িা, েেই গহাক গস একটা বাচ্চা গেতল, োই োর জতিে একটা আদতরর িামই িা হয়
রইল।
www.jhaalmuricorner.com

47

STORY

বের দু তয়ক আতের কো। আতেই বতলনে, জািলা গঘেঁষা খাট আমার ভানর পেন্দ।
রাতের খাওয়া গসতর, মশানর খানটতয়, জািলা খুতল গরতখ ঘুনমতয় পতেনে। আেমকা
ঘুমটা গভতে গেল। কাতি এল গুবলু র মাতয়র েলা। ‘পে, কী গলখা আতে পে।’ গুবলু র
কােঁতদা কােঁতদা স্বরও গেি শুিতে গপলাম। অন্ধকাতরর মতযেই গমাবাইলটা নিতয় গদনখ রাে
সাতে এোতরাটা। গুবলু েখি ক্লাস ওয়াি হতব! খুবতজার টু। োর গবনশ নকেু তেই িয়।
গুবলু র েন্ত্রণা কাতি নিতয় আনম অন্ধকাতর ঘুনমতয় পেলাম।
আতস্ত আতস্ত গুবলু বতো হতল। গেতহেু পূ তব পনিতম নপতঠানপনঠ, োই আনম গুবলু তক
োর িািাি স্বতরই নেনি। আেিিাতদর স্বর, আিতন্দর স্বর, উচ্ছ্বাতসর স্বর। কখতিা-বা
হেবাক-এর স্বতরও।
একনদি সকাতল আমার ঘতর আনম কাজ করনে। কাতি এল, গুবলু র েলা, ‘মা, পনট
হতল িা।’ আমার জািলার মুতখামুনখ ওতদর জািলাহীি বােরুতমর নেতক কমলা
গদয়াল। গুবলু গিহােই গোতটা। োই ও হয়তো এখিও জাতি িা, গকাি কোটা সারা
পাোতক জানিতয় বলা গেতে পাতর আর গকািটা িয়। নকন্তু গুবলু র কোর উত্ততর োর
মাতয়র পরামশি গশািা গেল, ‘একটু গবাস। অতপো কর। হতব।’ অতপোয় সনেেই
অতিক নকেু হয়।
এভাতবই নদি কাতট। আবার একনদি অল্প রাতের নদতক গুবলু র স্বর গপলাম। োি
োইতে। ‘হওযর গমতেযীর হওকর গমতেবীর।’ নঠক গেভাতব আমরা গকউ গকউ
নকোরোতটিতি ভুল জায়োয় োতির লাইি গভতে োইোম, গসভাতব। েতব গুবলু নক
োইতে? িা, ও আবৃ নত্ত করতে। বা, োি োওয়ার গেিা করতে, ওর মতো কতর।
নদি নদতির নিয়তম গরাদ গেতক গমতঘ, েরম গেতক ঠাোয় পালতট গেতে োতক। আবার
একনদি গুবলু র স্বর। ‘আহ, উহ, ওতর বাবাতর, মা গো!’ কী হল? স্বরটা গো বােরুম
গেতকই আসতে। মুহুমুিহু জল ালারও আওয়াজ পাওয়া োতল। হঠাৎ মতি পেল,
শীেকাল েলতে। গসই শীেসকাতল গুবলু োি করতে।
অবাক হতয় গেলাম এই গসনদি। নঠক অবাক িয়, আরও একটু ওপতর। হেবাক।
আবার গুবলু োি োইতে—
মেলদীপ গজ্বতল
অন্ধকাতর দু -গোখ আতলায় ভতরা, প্রভু !
েবু োরা নবশ্বাস কতর িা েুনম আে
োতদর মাজিিা কতরা, প্রভু!
হেবাক হলাম। এ নক গুবলু র আেিিাতদর স্বর? িা, আিতন্দর? িানক, উচ্ছ্বাতসর? স্বতর
সু র গিই, নকন্তু গখালা প্রাণ আতে। মতি হল, গুবলু হয়তো একটা মাতঠর গখােঁজ
গপতয়তে।
আেিিাতদর মাঠ।
আিতন্দর মাঠ।
উচ্ছ্বাতসর মাঠ।
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গদতখায়াে
’৯০্এর্পুেঁেতকর্বেতবলা
সায়ি্েক্রবেিী
‘আমাতদর’ কোটা এই গলখায় গবশ কতয়কবার বেবহার করব, োই আতেভাতে বতল
গদওয়া ভাল, আমরা কারা। িা দাদা বনহরােে িা, গদতখায়ােতকও কতর গখতে হয়, সব
গলখায় নবেকি নদতল গপয়াদা পোেঁদাতব।
আমরা কারা? োতদর গোটতবলার বৃ হদংশ োতদ দােঁনেতয় দু তটা অবাযে অোতন্টিাতক
অিু তরায করতে করতে গকতট গেতে, োতদর গোটতবলায় রনববাতরর মাংসর গেতয় দামী
একমাত্র গখলায় নজতে গিওয়া গুনল, োরা আেুতল কো পতে োওয়ার আতেই গসই কাি
টািা নরনসভাতরর হাে গেতক মুনক্ত গপতয় গবাোতম েতল গেতে গপতরতে, োতদর হাল্কা
গোেঁতের গরখা আর সদে ভাো েলা সনবস্মতয় গদতখতে নশং বার করা একখািা গপল্লায়
ভারী েন্ত্রতক নিতয় জািলার কানিিতশ আযতোলা হতল োর োোই গোতি কো বলা োয়
- আমরা হলাম ৯০ এর দশতকর গসই হােপোন্ট সমাজ।
ো গসই আমাতদর গোটতবলায় গসল বলতে বুেোম শুযু পেত্রতসল। এখিকার মে
প্রতেেক মাতস "ওমা-এ-মাতসর-মাইতি-খরে-কতরিনি" গসল পাওয়া গেেিা। পেত্রতসল
আসতলই মা-গসল, বা গবৌমাতসল, এবং দু ভিােেজিকভাতব বাবাতদর জিে বাবাতশলসকলই েরল গভল। মাতয়রা এই গসতলর আতে মািনসক প্রস্তুনে নিতেি, দু -একনদি কম
গখতয় নিতজতক োো গরতখ উচ্চ মাযেনমতকর মে নসনরয়াসতিস নিতয় হকার-নবজতয়
িামতেি। অনববানহোতদর পাতশ ইিতভেতমতন্টর নরটািি পাওয়া নিতয় সনন্দগ্ধ গপ্রনমক,
িবেবানববানহোতদর পাতশ হানসমুখ স্বামী, নেিবেতরর পুরতিা স্ত্রীতয়র নকেু টা গপেতি
করলা নেবতিা স্বামী, সাে- আট বের গপরতিা স্ত্রীতয়র গেতক দু ই েুটপাে গপেতি োকা
একসাতে একতশা কােঁোলঙ্কা নেবাি স্বামী - গোে নদতেি দতল দতল, গকািরকম
নেমভাতের প্রনেশ্রুনে িা গপতয়ই।

গেসব গকৌেূহলী পাঠক-পানঠকা ভাবতেি গে আট বেতরর পতরর স্বামী-স্ত্রীতদর হল কী,
োেঁতদর জািাই আটবেতরর পর হয় নবতদ্রাহী পুরুষ স্বাযীিো লাভ কতর সবিহারার
অনযকার প্রনেষ্ঠা কতর, আর িাহতল নিবিাণ লাভ কতর গেতল। েখি পেত্রতসল, রান্নায়
গেল, উত্ততরাত্তর েেতে োকা স্ত্রীর গেনসতবল - নকেু ই োতদর নবকার ঘটায় িা।
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ো গসই ঘাতম গভজা েুটপাে গেতকই মািু ষ নজনিস নকিে, অদ্ভুে জাদু তে মাতয়রা
সবার জিে সবনকেু গজাোেও কতর গেলতেি। আমরাও গকািনদি এমা হানেবাোতিরটা
ভাল িা, এসেোতিে গেতক হতল ভাল হে বতল গঠােঁট উতল্টাইনি। সবই েতল গেে।
ঘষটা খাওয়া, োল গোবোি নমনিবাতসর মে একোদা কাতলা গযােঁয়া উেতর নদতয়ও
জীবিটা েলে। আর মতি হয়, ওই বাসটাও গেমি হােঁপাতে হােঁপাতে মািু ষতক োর
েন্ততবে গশষ পেিন্ত নঠক সমতয় গপৌঁতে নদে, জীবিটাও আসতল ওভাতবই েলে।

এখি আমাতদর নবকল্প অতিক। আজ অোমাজি, কাল নফ্ল্পকাটি, পরশু নমন্ট্রা। সময়
কম, পযেি কম - মািু তষর একটা নজনিস নিতয় বেবহার কতর গদতখ পেন্দ িা হতল
গেরে নদতয় গদওয়ার সু তোে এতসতে। অতিক সু তোে, অতিক নবকল্প।
নবকতল্পর গলাভ বে সাংঘানেক। গস পণে গেতক শুরু কতর, নবপন্নোয় গশষ। গেবু,
নটণ্ডার, ইন্সটাগ্রাম - প্রনেনদি েতর পতে হাজার হাজার স্তুনে। উতদ্দশেপ্রতণানদে গেৌি
নমলতি নলি হয় এমি এক সমাজ গে নিতজর নিিঃশেি ভালবাসার কো নিতজর কাতেও
স্বীকার করতে লজ্জা পায়, সামািে গঠাকাঠুনকতে হাে েতল োয় গমাবাইতল, নবকতল্পর
গখােঁতজ।
োল গোবোি নমনিবাতসর গপেতির নসতট আমাতদর বোে নদতয় জায়ো রাখা োকে,
পতরশকাকুর রুমাল, ঈনশকাকীমার ভোনিনট বোে। আসতল দরকার নেলিা, নিেেোত্রীরা
সবাই সবার জায়ো নেিে। ঐ নসটটা আমার নেল, ঐ জািলার জংযরা নগ্রলগুতলাও
আমার নেল। আজ উতবতরর পর উতবর আতস। গেতকাি নসতটই আনম বসতে পানর, েবু
গকাি নসটটাই আর আমার িয়।
আমার হােপোন্ট পরা বয়সটা আমার গেতয় অতিক গবনশ যিী নেল।
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#গহই_গো_মা_দুেো
নেস্তা েক্রবেিী

"আতর এই নেকু ..নেকুউউ ..নেতল্ল নেতল্ল েলা গেতট গেল সকাল গেতক! গকাোয় মতর
আনেস গর হারামজাদা!নশেনের নেি িম্বর গটনবতল দু তটা গটাে অমতলট আর ো নদতয়
আয় ..শালাতদর খানল োেঁনকবানজ!"
"আনজ এ প্রভাতে রনবর কর/গকমতি পনশল প্রাতণর পর .."
যেেে কতর গজতে ওতঠ নেকু। আবার গসই স্বপ্নটা! ইস্কুতলর ঘন্টা.. ব্ল্োকতবােি ..
মাোর.. নটনেতি েরম ভাে আর সয়ানবতির েরকানর..
বাপ শালা জন্মাতিার আতেই কানল্ট গমতরতে, মা টাও বের োতরক আতে নটনব গরাতে
খালাস হতয় গেল। গসই গেতক নেকু নদতি পােঁেুর গদাকাতি েরমাশ খাতট আর
নবন্দুবানসিী অিােশালায় রাতের দু মুতঠা ভাে আর ঘুমটুকু কুনেতয় গিয়। গদখতে
গদখতে োর বয়স বাতরা গপতরাতলা। েনদও পােঁজরা গবনরতয় আসা শরীর গদখতল আট
নক িয় গভতবই ভুল হয়।
পােঁেুদার েেোপ্পতে আর কােমারতদর গেলাতিােোতিা উনলিতেই নেকুর নদি গকতট
োয়।মাতেমাতে ক্লাতবর মাতঠর নদতক গোখ েতল োয় োর। খুেঁনটপুতজা হতয় গেল গসনদি
কে যূ মযাম কতর! নেকুর গসনদি গহনি কপাল!দু তটা গোটা লাড্ডু গভাতে লাোতলা
গসনদি গুরু!নক ভাতলা গখতে মাইনর!
"এই গেতল.. এনদতক গশাি একবার"
নরিনরতি একটা েলা শুতি বাসতির পােঁজা গেতক মুখ েুতল সামতি োকাল নেকু।
গমাতমর পুেুতলর মে নমনি সু ন্দর একটা গমতয় োকতে োতক।
"আনরিাস!এতো পুতরা প্রীনে নজন্টা!"
হােঁ কতর োনকতয় রইতলা গমতয়টার নদতক।
"হোেঁ হোেঁ, গোমাতকই োকনে, এনদতক এতসা গো।"
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নেকু মন্ত্রমুতগ্ধর মতো এতস দােঁোতলা গমতয়টার পাতশ। কী নমনি েন্ধ! িকুলকাকা গে
েন্দি েন্ধওয়ালা যূ প জ্বাতল সকালসতন্ধ গদাকাতি, একদম গসরকমই।
গমতয়টা নেকুর জটপো োমাতট েুল আলতো হাতে গঘেঁতট নদতে নদতে নজতজ্ঞস করতলা,
"এখাতি কেনদি কাজ করতো? বানেতে গক গক আতে গোমার? স্কুতল োও িা েুনম?"
প্রতশ্নর পর প্রশ্ন।নেকু উত্তর নদতল েতন্ত্রর মে।স্কুতলর কো ভাবতলই গস ঘন্টার আওয়াজ
আর রেীি সোতরর বাংলা ক্লাতস নেতর োয় এক লহমায়।
"নক বোপার মোোম.. এত্ত নজজ্ঞাসাবাদ! দত্তক গিতবি িানক মালটাতক! সাবযাি.. গহনি
খচ্চর আতে নকন্তু এটা!"
পােঁেুদা গুটখা খাওয়া গোপযরা দােঁে গবর কতর খোখো কতর হাসতে লােল।নেকু েুপোপ
এেঁতটা কাপতেট েুলতে লােতলা গটনবল গেতক।
"এই নেকু.. আবার পেতব স্কুতল? ইতল কতর আবার গসই কনবোগুতলা পেতে?"
নেকু মাো িীেু কতর দােঁনেতয় োতক।

গমাতমর মে গমতয় ওর খনেতোটা হােদু তটা নিতজর হাতের মতযে গটতি নিতয় আদর
কতর বতল
"আনম নদলিাজ নদনদ.. আমার একটা বানে আতে গেখাতি গোর মে আতরাও অতিক
নেকুরা আতে.. ওরা স্কুতল পতে.. নবতকতল েনলর মুতখ নক্রতকট গখতল.. শীেকাতল আমরা
নপকনিক কনর.. নেনেয়াখািা সাতয়ন্স নসনট.. োকনব আমাতদর সাতে?"
পুতজা আসতে এখতিা আঠাশ নদি বানক।নকন্তু াতকর আওয়াজ শুিতে পাতল গে নেকু
গকাোও একটা! মা দু েো এতস গেল এত্ত োোোনে! হোেঁ.. ওই গো গমাতমর মে গমতয়..
টািা টািা গোখ.. দু হাে বানেতয় োকতে নেকুতক.. আর নকেু গদখতে পাতল িা গস.. শুযু
গঠােঁতটর গকাতণ অস্ফুতট নবেনবে কতর উঠতলা..
"মা.."
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প্রায় দু ঘন্টা হতয় গেল নস্মো খুেঁতজই েতলতে । এমি নকেু দানম নজনিস িয় নকন্তু বে
সু ন্দর । েে শনিবার সল্টতলতকর গমলা গেতক নকতি নদতয়নেল নদনদ। খুব পেতন্দর
একতজাো কাতির দু ল। এই dressing table এর ওপতরই গরতখনেল স্পি মতি
আতে। নকন্তু পাতলিা খুেঁতজ নকেু তেই। গোট্টতবলা গেতকই এই এক স্বভাব নস্মোর।
বাতক্স েুতল গুনেতয় রাখাটা খুব time taking activity মতি হয়। োই োোহুতোয়
হাতের কাতে গকাোও একটা গরতখ গদয়। পতর সময় গপতল েুতল রাতখ। সময়
পাওয়াটাই জীবতির সবতেতয় বে সমসো এখিকার েু তে। গোটতবলায় পোর োতপ সময়
োতকিা, োরপর োকনর, োরপর নবতয় আর িেুি সংসাতরর খুনটিানট । আর োরপর
রাজ এর মে এরকম নবশ্বকােঁপাতিা শান্ত বাচ্চা বানেতে োকতল গো কোই গিই।
রাজ এর জতন্মর পর গস্বলায় corporate এর গমাটা মাইতির োকনরটা গেতে নদতয়নেল
নস্মো। একটা নিষ্পাপ সু ন্দর মুতখর সামতি পৃনেবীর সবনকেু ই েুল মতি হতয়নেল ।
োই সন্তাতির গোটতবলার একটা মুহূেিও miss করতে োয়নি গস। মিপ্রাণ ভতর গপতে
গেতয়নেল মােৃতত্বর আস্বাদ । নকন্তু সহজ নেল িা একা একা সবনকেু করা। নবতশষ কতর
েখি প্রবাসী োরা োকনর সূ তত্র। বানেতে বে গকউ গিই গে গকািরকম প্রতয়াজিীয়
উপতদশ নদতয় সাহােে করতব। অন্তে আর একটা মািু ষ োকা দরকার গে টুকটাক
কাতজ সাহােে করতব। েখিই হঠাৎ কতরই জয়া এতসনেল ওতদর বানেতে। গস এক
interesting েল্প ।
নশনেো, কতলতজ পো গমতয় জয়া। োেখতণ্ডর এক প্রেেন্ত গ্রাতমর আনদবাসী গস।
জামতশদপুর এতসনেল োকনর করতে। োরপর ঘটিােতক্র এক অসাযু বোনক্তর খপ্পতর
পতেনেল। বহু কতি পানলতয় নস্মোর েৎকালীি কাতজর গমতয়র হাে যতর এতস
গপৌঁতেনেল নস্মোতদর বানেতে ।আতস্ত আতস্ত রাজ এর সাতে োেঁর েতে উঠল অসমবয়সী
সখেো। গসনদতির গসই সখেোর বয়স আজ প্রায় নেি বের। জয়া েখি এতসনেল
েখি গোট্ট রাতজর বয়স প্রায় এক বের, আর এবার গস োর বেতর পা নদল।
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এর মতযে অবশে গবশ নকেু পনরবেিি ঘতটতে। জামতশদপুর গেতে নিতজতদর কলকাোয়
েতল এতসতে নস্মোরা। িেুি োকনর োেঁর husband এর। নকন্তু সমসো হল জয়া গক
নিতয়। জামতশদপুর ই োেঁর জিে বে শহর; গসখাতি কলকাো গো স্বপ্নােীে। বানেতে
বলতল নকেু তেই রানজ হতবিা। এনদতক গোট্ট রাজতক গেতে োকার কোও গস কলপিা
করতে পাতরিা। অেেো অতিক নেন্তাভাবিার পর গস নসিান্ত নিল গে কলকাোয় োতব,
েতব বানেতে লু নকতয় ।গেমি ভাবা গেমি কাজ। প্রেেন্ত গ্রাতমর আনদবাসী গমতয় সনেেই
পা রাখল কলকাো মহািেরীতে, োও বানেতে লু নকতয় !
োই গহাক, এতহি একজি নবশ্বস্ত মািু ষ পাওয়ার ভােে সকতলর োতকিা; নস্মোও োই
জয়াতক েোসম্ভব েে কতরই রাতখ। জয়াও একদম পনরবাতরর একজি হতয়ই সবটা
মানিতয় েতল। নস্মোর প্রখর স্মৃনেশনক্তর গদৌলতে মাতেমাতেই এখাি ওখাি গেতক দশ
টাকা গেতক পােঁেতশা টাকা পেিন্ত পাওয়া োয় আর গসইসবই এতস জয়া োেঁর নপ্রয়
"ভাবী" গকই গদয়। এভাতবই েলতে োতক এক অিেরকম পনরবাতরর সােকাহি ।
কখিওই নকেু হারায়িা এ বানে গেতক। নকেু পাওয়া িা গেতল জয়া সারাবানে গোলপাে
কতর নঠক খুেঁতজ আতি কানিে নজনিসনট। োই আজও দু ঘণ্টার গেিায় নবেল হতয় গসই
জয়ারই স্মরণাপন্ন হল নস্মো। নকন্তু আজ জয়াও পারল িা গকািও সু রাহা করতে।
অতিকেতণর বোেি প্রতেিার পর গসও এবার হার স্বীকার করল। অেেো এই অিু সন্ধাি
এর আজতকর মে এখাতিই ইনে। হঠাৎ নস্মোর মতি পেল গসনদি দু লতজাো গস
গদনখতয়নেল জয়াতক। জয়ার খুব পেন্দ হতয়নেল োই গস আবদার কতরনেল োতকও
ওরকম একতজাো নকতি নদতে। নস্মো রানজও হতয়নেল কারণ জয়া োেঁর কাতে
গবাতিরই মে। োরপর জয়ার সামতিই গসগুতলাতক গরতখনেল dressing table এর
ওপতর । োহতল জয়ার মতি গিই গকি!! Strange!! এই ভুতল োওয়ার গরাে গো ওর
নেলিা! আতরকবার ওতক নজতেেস করল নস্মো; নকন্তু িা:!! ওর ও ওটুকুই মতি আতে
গে dressing table এর ওপতরই রাখা হতয়নেল ।
গোটতবলা গেতকই detective েল্প খুব পেন্দ নস্মোর। গোটখাতটা detectiveনেনর
নিতজও কম কতরনি জীবতি। োই ও জাতি গে there should be no stones
unturned আর কাউতকই সতন্দতহর োনলকার বাইতর রাখতে গিই। নকন্তু জয়াতক
সতন্দতহর োনলকায় রাখতে খুব কি হতল োেঁর । গে গমতয়টার কাতে নিতজর সন্তািতক
গরতখ গেতেও কখিও দু বার ভাতবনি, োেঁতক সামািে একতজাো কাতির দু ল এর জিে
সতন্দহ করা নক নঠক? নকন্তু সনেেটা জািাটাও গো দরকার! েনদ সনেেই এরকম নকেু
ঘতট োতক োহতল এবার গেতক সাবযাি হতে হতব। আজকালকার নদতি কাউতকই
blindly trust করা উনেে িা। োই নঠক করল আজ সনেেটা খুেঁতজ গবর করতবই।
েনদ প্রমাণ হয় গে জয়া নিতদিাষ োহতলও ওতক নবশ্বাস করার জিে েবিতবায করতব ।
আর ো িা হতল সাবযািোই গেষ্ঠ পে।
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সারােণ সনঠক সমতয়র অতপো করতে করতে অবতশতষ গপতয় গেল সু তোে । রাজ
স্কুতল, জয়া স্নাতি গেতে। এই একটা কাতজ ওর অতিক সময় লাতে। োর সাতে আজ
গবশনকেু কাপে কােঁোর ভার পতরতে োেঁর ওপর। কাতজই হাতে গবশ নকেু টা সময় গপল
নস্মো। েুপোপ জয়ার ঘতর ু তক দরজাটা গভের গেতক বন্ধ কতর নিল। োরপর গটতি
গবর করল জয়ার suitcase, bag সবনকেু । এক এক কতর সবনকেু খুেঁতজ গদখল, নকন্তু
নকলু গপল িা। অবতশতষ একটাই নজনিস search করা বানক - suitcase এর একদম
নিতে রাখা োেঁর purse। সময় িি িা কতর খুতল গেলল গসটা। গদখল গভেতর একটা
পোতকট; োর গভেতর একটা box টাইতপর নকেু । নস্মো বুেতে পারনেল এর গভেতরই
পাতব গস োেঁর হারাতিা েুনে েুনর োওয়া নজনিস। খুব কি হতে লােল োেঁর। এে
নবশ্বাস কতরও ঠকল? মািু ষ নক কখিওই নবশ্বাস এর মেিাদা গদতবিা? খুব খুব রাে
আর োেঁপা কি হতে লােল োেঁর। একবার মতি হল আর গদখতবই িা। নকন্তু শুরু েখি
কতরতে গশষ ও করতে হতব। োই একপ্রকার গজার কতরই খুতল গেলল box টা। আর
ো গদখল োতে োেঁর দু তোখ নবশ্বাসঘােকো করল োপসা হতয় নেতয়। সনেেই গপতয়
গেল োেঁর েুনর োওয়া নজনিস। োেঁর আর রাজ এর দু তটা passpost size photo...
সেতে মতির মনণতকাঠায় োতদর রাতখ, োেঁতদর photo গকও সেতে লু নকতয় গরতখনেল
এই দানে গোর।।
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েোতের দ্বারা গভাে
জয়া গদব
ওেঁ পােিায় প্রনেতবানযোং ভেবো িারায়তণি স্বয়ং
বোতসি গ্রনেোং পুরািমুনিিা মতযে মহাভারেম্।
অদ্রদ্রো মৃে বনষিণীং ভেবেীমিাদশাযোনয়ণীম্
অম্ব ত্বামিু সন্দযামী ভেবদ্গীতে ভবতদ্বনষণীম্।।
নহন্দু যতমির সার কো েীোয় আতে। আমাতদর গদতশ েীোর কে আদর। েীো শুযু
যমিগ্রন্থই িয়, েীো আমাতদর জীবি। েীোয় ১৮নট অযোয়। প্রতেেকনট অযোয়তক এক
একনট গোে িাম গদওয়া হতয়তে। গোে অেি এক কতর গদওয়া – ভেবাতির নদতক নিতয়
েওয়া। প্রেম অযোয় নবোদ গোে। নবষাদ গোে গকি? কারণ অজুিতির নবষাদই োেঁতক
ভেবাতির কাতে নিতয় োবার উপায়। গেমনি – সোংখে গোে, কমি গোে, সিোস গোে
ইেোনদ।
আমরা েীো পাঠ করতল নশো পাই, শানন্ত পাই। জীবি সমসোর এক অপুবি সমাযাি
পাই। গদখা গেতে কে পাপী-োনপ েীো পাঠ কতর অিু োতপর অশ্রু েরায়।

েীোর একনট আযোনত্মক অেি আতে। গসনট হতল এই সংসারতেতত্র ইনন্দ্রতয়র সতে
লোই। মািব জীবতি দীিরাে সংগ্রাম করতে হতল। এই সংগ্রাতম জয়ী হতয় মািব
কীরূতপজীবতি সার ঊতদ্দশে লাভ করতব এই নবষতয়র সমাযাি করাই েীোর ভার।
সংসাররূপ কুরুতেতত্র বতস যমি পালি করা এটাই েীোর মমি।
কমিতোে বতল, মািু ষতক কমি করতেই হতব। কমি গেতে কখি োকতেই পারতব িা।
েেনদি শরীর োকতব, মৃেুে িা হওয়া পেিন্তে মািু তষর কাজ োরা োকা অসম্ভব।
অন্ত:করতির শুনি িা হতল কত্তিবে কমি হয় িা। কত্তিবেতকমির মাযেতমই আমরা নহংসা,
ভালবাসা সব বুেতে পানর। কমি করতে গেতল, নকেু নকেু শুভ-অশুভ েল এতসই োয়।
কত্তিবে পালতি গে সু খ হয়, টাকা-পয়সা বােী-োেীতে গস সু খ িাই। েোতের দ্বারাই
অমৃেত্ব লাভ হয়। কত্তিবে কমি করতে গেতল আমাতদর বহু েোে করতে হয়।
সংসাররূপ েু িতেতত্র ো গপতয়নে গসটা েোতের দ্বারা গভাে করতে হয়। শ্রীকৃে জ্ঞাি,
www.jhaalmuricorner.com

56

STORY

ভনক্ত কমিতোতের দ্বারা নিতজর স্ব-স্বরুপ জািার কো অজুিিতক গবাোতলি। জ্োি কমি
ভনক্ত নদতয়ই আমরা আত্মাতক জািতে পানর। আমরা পূ বি জতন্মর কমি অিু োয়ী আবার
জন্ম গিই। কত্তিবে কমি োরা েৃহতস্তর গকাি উপায় গিই। কত্তিবে কমি দ্বারাই আমরা
নিতজতদর নেিতে পানর। কমি কতর েতলর আশা করা উনেে িয়। আনম কত্তিা এই
অনভমাি েোে করতে হয়। মািব শরীর কল্পবৃ ে। েোতের দ্বারা অমৃেত্ব লাভ হয়।
েখি আমরা নকেু আশা কনর, েখিই আসনক্ত আতস। স্বামীজী বতলতেি, "কমিতোতের
অেি মৃেুের সিু খীি হইয়াও মুখনট বুনজয়া সকলতক সাহােে করা। দনরদ্রতক গে দাি
কতরে, োর জিে বাহাদু রী কনরয় িা। োহারা গে গোমাতক গসবা কনরবার সু তোে
নদয়াতে, ইহার জিে োহাতদর প্রনে কৃেজ্ঞ হও।" অেএব গদখা োয় গে আদশি সিোসী
অতপো আদশি েৃহী হওয়া কনঠি। নেনি শুভ কতমির মতযে অশুভ, আবার অশুতভর মতযে
নকনঞ্চত্ শুভ গদতখি, নেনিই কমি রহসে বুনেয়াতেি। এই জেেরূপ নশোলতয়
পতরাপকাতরর দ্বারা আমরা নিতজরাই নিতজতদর উপকার কনরয়া োনক। কমি করার সময়
এইরকম ভাবই অবলম্বি করা উনেে। েনদ আমরা ভানব কমি করবার সু তোে পাওয়া
আমাতদর পরম গসৌভােে, েতব আমরা কখিও োতে আসক্ত হব িা।
আসনক্ত েোতের একমাত্র উপায় ভেবাতির িাম জপ করা। মতির অন্ধকার িামজতপর
দ্বারা আতলানকে হয়। অিু রাে োরা সাযি ভজি বৃ ো। অিু রাতের সতে িাম করতল
রুনে হয়। প্রনেনদি একটু কতর িামকীেিি বা জপ করতল ভেবত্ রস পাওয়া োয়।
ঠাকুর শ্রীরামকৃে বলতেি, “েৃহী ভক্ততদর একটু গোলাপী গিশা নিতয় োকা ভাল।”
অরেিাত্ িাম জপ করা। কাজকমি করতে, অেে সারানদি গিশানট গলতে আতে। সংসাতর
গেতকই গোে অভোস করতে হয়। সংসাতরর সু খ-দু :গখ মি গো গোলপাে করতে।
শানন্ত সকতলই োয়। নকন্তু বোনযর গহেু িা জািতল োর িাশ করা অসম্ভব।
অসতো্মা্সদেময়।

েমতসা্মা্গজোনেেিময়।
মৃতেোমিা্অমৃেংেময়।
অসত্ গেতক আমাতদর সতে নিতয় োও,
অন্ধকার হতে আমাতক গজোনেতে নিতয় োও।
মৃেুে গেতক আমাতক অমৃতে নিতয় েল।
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Class Conscious
A Slice of Life Anecdote

Indrani Roy
A little more than sixty years ago Buji joined my parents’, then new
family as a full time live-in help to take care of Ma’s new baby, yours
truly. My parents worked as university teachers at the then fairly
new University at Jaipur.
Buji was possibly in her late forties or early fifties at that time.
Small, wizened even then, neat but definitely someone with
personality. She ate vegetarian food and drank milky sickly sweet
gur chai. She had nothing in common with my parents. Not
language, customs, dress or food habits. My parents and she
integrated in a remarkably short time in spite of these barriers.
Buji was a part of my life before I acquired conscious thought and
was never the outsider or “the other” for me and my younger sister
who arrived some years later. Buji was firmly family. All the people
in our circle of acquaintances knew this. She would go away for a
couple of months mainly during the summer and I vaguely realized
that she had other people in her life besides us. I learned to speak
the Jaipuri dialect in her company, listening to the Satyanarain
kathas she narrated on purnimas. She accompanied us on outings
and once to Kashi too. She was my playmate and companion in after
school hours and would bear patiently the many sessions of mock
teaching lessons that I inflicted on her. I learned how to knead
dough and make perfect discs for roti from her.
As in all relationships there were ups and downs but it was mainly
smooth sailing and I remember being sharply rebuked by Ma for
being rude to her as a sullen teenager. She and Ma had a great
rapport.
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Ma often mentioned how intelligent Buji was, how full of native
wisdom and plain good sense. I never quite got the import of those
words till much later.
Two decades later Buji finally retired and went to live with a son.
She would often come for extended visits. My parents acquired a
pre-owned car after Buji stopped living with us. And Ma learned to
drive it. One day when Buji was on one of her visits, we all piled into
the car and went to visit another Bengali family, family friends, on
one of those impromptu visits that 70s people used to make. This
family was far less egalitarian in their ways than my parents and
rather class conscious.
We had tumbled out of the car, entered the house of our hosts and
were in the living room. We were seated on sofas and Buji sat on the
floor. It was the norm back then. In any case Buji did not like to sit
on chairs and sofas.
The lady of the house came out to greet us.A brief but happy
narration of that momentous drive was made and after the ohs and
ahs had died down, the hostess turned to Buji and asked her,” How
did you make your way here?”
Ma was non-plussed and before she could respond with a, “Of course
with us”!
Buji answered calmly, “I walked Memsaab.I set off early to meet
them here.”
For some people a car was not merely a means of transport. It was a
status symbol and it was unthinkable for a servant however old and
valued she might have been to ride in it as a passenger. Buji
understood all this and spared the hostess any discomfort that this
outrageous act would have caused, with her white lie.
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Mystery’s True Love
Rupasree SenSharma Goswami

Photo by Rupasree

On a full moon night, holding his hands she walked. The cool breeze
touching her face, caressing her hair, running shivers through her
netted shrug that she wore over an off-shoulder floral dress that she
chose for her special day. Her face glowed with the shimmery shine
of the moonlit sea. Ah! Beauty and her smile added to it! They
strolled on the beach in silence, in their own world of thoughts,
gently interrupted by the sound of waves that created music. This
was her idea of a romantic date, when souls but not bodies met!
As she looked at the moon over the silver sea, went by those days in
a jiffy, and while traversing the warped road of her memory lane she
saw faces, people, pain, darkness, fondness, smiles and light! With
the cool breeze that blew, swept in a smell that lingered fresh. No, it
wasn’t the fragrance that she was wearing; it was the smell of her
memories.
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Mishu was always a tomboy, anybody could have easily called her a
rebel. She loved doing things differently and invariably ended up
being a nightmare for some while fun for others. The only child born
to a rich businessman, she hardly saw her dad who travelled the
whole of the world to bring back the best of gifts for his only one.
The best memories of her childhood were with her mom. She was
her everything and it was mutual. Her mom’s life circled around
Mishu, only Mishu. And in that equation of life, she grew up in a
pseudo avatar of what her mom could not be like! Or, wanted to be
like.

Shumi was so very unhappy in her marital life yet she could not take
a stand and leave. Blame it on her little education that would not
fetch her a bright career or her fear of the society that would rip her
soul apart, or that she was used to the luxuries that this man’s house
had, or it was her anxiety over Mishu’s future, she could just not
pack her bags and say good bye, until one day when she was asked to
leave. The only condition that she lay to the man who had once
charged a premium to marry her, was the entire custody of Mishu
and a huge sum of money that would have got her married thrice,
had her father managed to get that from the Kabuliwalah who lent
him money for his daughter’s wedding on a ransom. Mishu was
eleven then. Somewhere deep inside, without her realization, that
day, began her search for True Love!
Mishu was mediocre in studies, nothing to do with her parents’
separation though. Studies just didn’t interest her. And what did,
was a question to her mom. May be to her as well! However, she
tried everything, from swimming to bowling to painting, classical
and Bollywood dancing, drama, running, skating, and what not.
Shumi made sure that the money received as child support is being
used to groom the best in Mishu. Not that she was unsuccessful, but
with every passing year and every growing phase Mishu was
becoming a mystery to her. Shumi wasn’t unhappy anymore. She
liked the freedom, enjoyed the money though it annoyed her to have
lost her husband to another woman. She felt defeated rather than
being betrayed.
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The relationship between a husband and wife, the love, emotions or
feelings between them always confused Mishu. She saw her parents
and then she saw the couples around in her neighbourhood, the
parents of her schoolmates she saw during school events, her aunt
and uncle – the only relatives she knew. It always interested her as
to why and how people stay in love and why some don’t? What
would it be like to “fall in love” or “grow”?
Mishu was a teenager now. With inherited looks of her mom and
physique of her dad, she was a growing beauty. Her friends were few
and so were her words. One day while searching for a lost receipt,
Shumi accidentally got hold of Mishu’s diary, some doodle here,
some scribbles there, and full of thoughts incredibly expressed by
words. Shumi discovered a treasure that Mishu hid from her for
years. Her daughter was a marvel writer! Hurriedly she read a few
pages fearing it was time for Mishu to return and kept the book
back. Carefully, just as it was. And smiled to herself, her daughter’s
talent wasn’t a mystery anymore!
Mishu was nineteen and in college. Shumi was very sure that she
takes up English literature as her subject. Mishu wondered why she
thought so. Shumi convinced her with her confidence while keeping
the diary still a secret. Her first encounter with love was when she
was twenty. She always had this protective covering around her that
sealed every single emotion within her and restricted unwanted
entries in her system. ‘Why did that layer not function that day?’ is
beyond question.
They met while working on an inter-college publication. Vihaan, the
youngest lecturer in the college found Mishu difficult and
interesting. The more it was difficult for him to tear apart Mishu’s
protective shield, the more interesting she became. Her writings
amused him, her personality attracted him and her attitude killed
him! Very difficult than others, Vihaan had to research a lot to
finally enter her comfort zone.
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Shumi wasn’t keeping well. Holding her hand tight, Mishu sat beside
her stretcher in the ambulance. As it blew the siren and past
speedily on the road, Mishu had tears rushing on her face. Her world
seemingly was coming to an end! In the hospital, as Shumi was
being taken in, Mishu released her tight held hand and set her free.
Deep inside her, the guilt of being the sole reason for her mom to
live in a dead marital relation, died!
She stood blank, darkness around, fear of the unknown crept in her,
a sense of being in nowhere. And in that numbness, she used all her
strength to make a call. With trembling fingers, she dialed Vihaan’s
number.
Shumi’s absence was something Mishu had never imagined in her
wildest thoughts. For over one year, she was a recluse. Vihaan’s
entry in her life apparently became profound. She opened up much
like never before. His care, concern, support, being by her side,
meant a lot to her and helped her get over the anti-depressants. “So,
this is love”, she thought and rejoiced having found it, or, was it that
she desperately needed someone to fill up an empty space that her
mom had permanently left?!
Somehow Mishu completed her graduation, partly because Shumi
had high hopes on her and partly because Vihaan kept citing
examples of others doing great so she gets inspired. With time, she
felt more and more pressurized by his expectations. She had to look
the way he preferred, eat what he liked, watch movies of his choice,
read the genre that interested him, work out hard to shed the extra
kilos that depression gifted her so as to have a figure of his fantasy.
Earlier she thought it to be love and gave herself away. She did not
“fall” in love, neither did she “grow”, she actually “lost” herself in
love!
Going against her introvert self, she thought of sharing her concern
with Vihaan that ended up in rebuke and complaints from him.
Mishu had never felt so low ever in her life. Her self-esteem was
shattered into pieces.
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Vihaan had a list of dislikes for her, be it her not being up-to-date
with waxing, or love for eating sweets, or not wearing much of make
up or “girly” dresses or not having a flat tummy that would not make
him enjoy having sex with her!!
Mishu felt a knife stab her soul. She wanted to ask what she lacked
in terms of love. But soon realized, it was not love at all. Unlike her
mom, she had a choice of leaving. Unlike her mom who lived in the
dead relationship because of Mishu, she had to end it….. for Mishu.
Her soul is precious, it is meant to be loved and cared for. And it was
she who can do it best.
Its been five years now. Mishu in her late twenties, enjoys every
single moment writing stories about love. She lives and gives. Her
stories inspire people. Her philanthropy showers love. Her diary
says it all! ‘True love’ is a feeling, that might go wrong when we try
to find it from and in sources not meant to be!
They say people become stars when they die, so one of them must be
her mom, Shumi – one true love in her life. Mishu looks at the sky
and smiles, its past midnight now and high tide. “I still have that
receipt that you left and forgot in my diary maa”, she softly says and
bids bye, tonight’s date has to end.
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The diminishing periphery

Digbijay Bandopadhyay
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He sat on the edge of the cliff and let his legs hang in air. His inner
self, till a few moments back, had been warning him not to move
closer to the edge. He hadn’t ever felt presence of such dissimilar
feelings, poles apart, as if two people inside him, not talking to each
other, but talking to him and trying to draw his attention. One
seeking the adventure and the lure of the sure death even from the
slightest mistake, raw, and calling him to ‘check, come, see, see this,
feel this what you’ve never felt before’, with all the excitement of a
bubbling teenage girl. The other voice, pulling him back by ropes
saying ‘stop!! You’ll die!!’ Almost hysterically. Phew!! Somewhere in
his mind, he had felt fear, felt his body stiffen as the edge came in to
view, and it relaxed the next moment, once he saw the abundant
scene it led to, his breath becoming deeper and cautious, taking in
and spreading the air deep inside, savouring it as if these were the
last few, as if the body needed to store more, as if gasping for more,
but the nerves, the stiff windpipe leading to his lungs being able to
take in only a steady portion and not more as he would have liked.
He had moved forward, egged on by the adventurer while ignoring
the scared one. And finally when he reached, he saw the enormous
view that left him breathless, quite literally. A valley with all shades
of green, some mist, some clouds and a lot of air hitting him on his
chest, ruffling his hairs.

Slowly, he sat a foot apart and then moved inch by inch closer to the
edge, carefully, he felt safe this way that he wouldn’t at least fall off.
He then sat unmoved, bringing his breathing back to normal, slowly.
Felt his nerves coming back to the safety of his own self, as if now
comforted by the smooth breeze, assured of no harm. Ready to now
savour the moment, the scene.
The stillness around, the view of the great valley looking like a large
green bowl, slowly engulfed him, penetrated his insides. Calm.
Silence.
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He didn’t know how long he sat, the sun was off today and clouds
had blocked its way, so the wind was pleasant and sitting was
comforting, he had his hat of course as a shield, but it wasn’t needed
now. Silence was all he wanted, not the outside one, the one that he
searched for inside. He had understood now that it was easier to
have physical silence, you could shut yourself down, shut people or
move away from clutter. But this would be nothing if your insides
were chattering away, blasting away, like a huge 2000W music
system with woofers and added bass. What would you do? What
could you do? You’d sit and try to sort, yes, sort out your head which
was easy, but how do you sort your heart? How do you sort your
soul? People forget the presence of soul somewhere while living and
we all think we have time. But do we really have time? So much is
planned for the morrow. We think of mending things later and
suddenly a time comes when it all feels to late. Silencing the inner
sounds was tough, much tougher than the outer ones. But over time,
you’d manage that, yes, you would. The way was through silencing
your own self. You could be in a room full of 100 people shouting at
each other with sound boxes blasting beats and you could still find
your silence. He felt it easier among people, in crowded places,
among unknown and unquestioning people, where no one would ask
him – ‘hey dude, what’s up, why this and why that?’ – to hell, he’d
then think, if asked, ‘and why the f**k it matters to you?’ with all the
artificial attitude thrown in as was acceptable to be left alone. He
didn’t know if he had achieved that state of silence from within, but
he knew he was close. He also didn’t know this from a ‘learned men’
point of view, it was his own view. Learned men would say, ‘sit in so
n so position, meditate and bring all your attention to a point’, no
not that kind for him.
His was, difficult to explain, say, going into an abyss and being there
and still going on and on, deeper, still deeper. This would happen
while he would drive, don’t think that he wouldn’t have his senses
and attention any less on the road, it won’t, but his heart would be
somewhere deeper.
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This would happen while traveling, his head on the window of the
train/bus/flight, head and eyes touching the glass and searching for
something far on the horizon, he didn’t know what exactly, hours
could pass and he’d be jolted out only by a call on his cell or by
someone calling him out for something. During these times, he would
not be able to hear the buzzing noise or the day to day sounds, his
mind would be blank, thinking nothing, looking at some obscure thing
or some passing sights with utmost attention. An onlooker would find
him deeply analysing it all. Or thinking many things at a random,
without wanting to think about the things, but still thinking, or rather
stumbling on the thoughts as if stones lay bare on his thinking path.
So, if he was hungry, he could think of the fried eggs and sausages and
about the insurance premium to be paid, together, or a sudden
remembrance of something his teacher said while he was a child or his
girlfriend telling him he was a bloody bore. Anything. Could be about
a place he never went or a dish he never had or a film he never saw or
a book he read, the thoughts of the writer and how exactly he had
created his characters and the dialogues or the situation, or even
thinking of a half done tune he’d sung to himself with some shitty
whatever words put in them with a hope to complete it someday and
then looking again at his mobile recorder list to see 15 other half done
stuff. Any damn thing, his mind would always be a nonstop bunch of
channels.
So, he sat, thinking of the cat who had crossed the road on his way and
what could have happened as an aftereffect. He’d be extra cautious on
those days, stop the bike, stop the engine, take it back 2 steps and start
again, a routine. The cat had stopped and had sat quietly on the other
side, to see the after effects. But had moved away uninterested once it
saw him starting again. He thought about the flock of birds that went
away, and tried to track them till they blanked out. And of the chord
pattern of the last song he played. A hum, a slight sound and then all
blank.
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Sudden black out. Out of nothing. Quiet, silent. Dropping down by
miles, floating on nothing, eyes closed. Like a leaf, floating in air,
like a bird - a weightless bird, on a free float down…and down
without an end. The speed of fall sometimes fast, sometimes slow
and, he suddenly felt her hand tapping on his shoulders. She
appeared by his side.

But she was there all along, isn’t it? Yes of course! In the depth, in
the mist, in the journey to the abyss, in the floating trance, during
the breaths in between, in the milliseconds when the eyelids opened
and closed, in the… stop it!!
He couldn’t remember when he saw her last… yesterday? Last week?
Last month? Few months may be? Or a few years? Time didn’t
matter anymore in a timeless state. Sometimes she appeared like a
sudden flash, sometimes by his side on the car with brake red light
reflections on her face from the car in front on his drives back home,
sometimes as a breeze and just like that, in a store, on a road
crossing they had crossed together, on a turn… endless.

She touched his fingers with hers, took his hand and moved from
finger to finger, slowly wrapping each fingertip with hers - one at a
time, with all the time, without any hurry. Then she slowly slid her
hand in his shirt sleeve and touched his bare shoulder beneath, and
moved till the neck and then slowly made her way back. He always
wore a half sleeves shirt when she was around. But then, she was
always around, even when not in person.
‘See my new top...!!’ , ‘good na!!?
‘Got these for a good discount! I got 2 more tops, a black dress – you
know dress right? A jumpsuit, jeans jumpsuit with a white tee…’ she
smiled, nodding in satisfaction at her added goodies. She had
become a little girl of 8 or 9 with her dangling legs, two little ponies,
moving from side to side as she spoke with all her attention to the
chatter.
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She kept smiling and looking at him from time to time to check if he
was listening. He appeared attentive but wasn’t fully hearing, some
words entered his head and most just knocked themselves off. He
kept gazing at her. ‘A little girl, a little girl, you smile and chatter and
make me happy’ he thought.
‘Jumpsuit? Are you a kid? You will jump in that jumpsuit?’ He asked
knowing this will irritate her. But he couldn’t stop himself. It was
too fun to make her mildly irritated and he loved to see that, her
face, her expressions!
She made a face instead of replying and looked away. He tapped her
cheeks‘What!?’
‘Nothing, just that you will look cute with that jumping suit’
She made a mocking effort of hitting him as he raised his left hand
to block it mockingly too, then looked at her eyes and embraced her.
‘I got some prawns made by Ma, face me, and have it’…she dipped
her fingers in the small tiffin and brought out a tasty spice laden
piece of prawn while he simply closed his eyes and opened his
mouth to taste heaven. He always loved them. He couldn’t speak for
a while as he savoured it.
‘Ah, lovely, why can’t you make them like your Ma? You know you
are useless!!’ He smiled as he said this, knowing that another blow
was coming his way, which he never wanted to block.
She smiled too and gave him a nudge instead, ‘try something new,
this line is stale now for overuse’.
She now leaned against him, her head on his shoulders, body weight
shifted, her hands clutching his right hand as he wrapped her with
his left. Still. A smile on both. They sat for minutes, hours or maybe
days, no one noticed, no one hurried to go… just holding
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hands, side by side, looking at the horizon and feeling the
overwhelming love they felt for each other. And then she was gone,
still feeling the weight of her head on his shoulders, his vacant gaze
searched for her through the mountains, hoping her to be there
somewhere but knowing that she was now part of the air that had
mixed with the mountain aura. She always appeared like this,
started conversation from the middle of something as if it was what
they had been talking about and then he would feel her presence as
real as the real times of past. But past was now and now was past.
His jeep manoeuvred a few turns in the fading sunlight while he
drove. He pondered on listless, pointless, meaningless, meaningful
things, not necessarily in that order. Music played… ‘Passenger’ with
his soulful voice sang…
…well you only need the light when it's burning low…only miss the
sun when it starts to snow…only hate the road when you're missing
home…
She appeared this time on the seat beside and hummed along. She
pushed the stop button once it was over and then hummed a
different tune. What was it!!? So known…but…he couldn’t place it,
he knew this tune…but…wait! Wasn’t it by the old forgotten band,
the song that he’d played for her long back? Yes, of course it was. He
heard it after so long, the odd melody which he couldn’t stop
humming when he first heard it… ‘oh, you remembered this?’
‘I remember a lot of things…’ she offered.
‘Hmmm…we’ll see…’ he said, ‘do you remember your waving
nonstop when I said bye to you after our first date?’
‘Stop it!! I never waved at you like that, it was a most normal
friendly waving of hands… you can think whatever!! Huh!!’ she
retorted with a mocking fury.
He just made a chuckling sound, gave her a look and winked.
He stopped the jeep at a tea stall, she sat in the car, he had to have
his tea fill, she never had tea.
‘How can you not have tea?’ He’d asked once ‘You don’t like the
taste?’
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‘I’ve never ever tasted tea’ she said.
‘Never ever!!??’ was all he could manage.
He saw her face, standing near the tea vendor as he took the glass.
She suddenly looked at him and caught his gaze…and raised her
eyebrows as if to ask… ‘what are you looking at?’ He slowly walked
over to her and stood near her window.

‘What!?’
‘Nothing. Can’t I look at you? I love looking at you.
‘hmm…I know’, she smiled.
‘Do you notice something?’ she asked
He fumbled. He knew he was bad at this and for sure he would have
missed something and try as hard as he may, he couldn`t tell.
‘What?’ he asked weakly.
She gave up now… ‘haircut’ she said making a face.
‘oh god! Why on earth do you have to have a haircut which nobody
can make out but you and your hairdresser!!??’ ‘And why have a
haircut at all, when you look the same?’ ‘You look… you look
beautiful… sweets…that’s it…but for god’s sake…I can never make it
out myself’ He stopped for breath.
‘you’re blind. That’s what you men are!!’ she observed
He came back to his seat as he put the keys in ignition and had just
started to speak when he noticed that she was gone. He nodded, as if
this was not a surprise anymore. He knew these moments would
suddenly recreate themselves out of thin air and present themselves
as real… real as of now.
The jeep was gone too… and he found himself lying on grass… in the
meadows… amongst the day-end chirping of birds… looking at the
sky… half light... half dark... Stars about to rise … the last orange
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turning to pink evening… the largeness… endlessness…and he felt
tired suddenly… very tired… as if a hard day’s work had now finally
consumed him… he struggled to keep his eyes open… he slowly
closed them and he slept… and in the dark recess of sleep, he felt her
presence… felt her hands on his forehead… her hands brushing
through his hair… combing them… her nails touching the surface of
his skin… moving… coming back… taking a different route… coming
back… oh so, so comforting… so full of care and love… he lied still,
even in his sleep… not opening his eyes… knowing the touch would
vanish if he opened them… even she would vanish… but he wished it
to continue… forever… it was all he wanted… it was all his soul
searched for… contented, he slept… deep… the deepness pulling him
inside the sleep sphere… after so long… he smiled… it was all… it
was all.
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গলখক হওয়ার সহজ উপায়
সু পম রায় (সবুজ বানসন্দা)
রাজা – ইদািীং গলখক হওয়ার স্বপ্ন গদনখ। মন্ত্রী, গলখক হওয়া নক খুবই শক্ত কাজ? এ
জীবতি আনম নক আর রবীন্দ্রিাতের মতো নকেু একটা হতে পারব িা!
মন্ত্রী – আজকাল গলখক হওয়া খুবই সহজ, মহারাজ। আপিার স্বপ্ন সেল হতবই হতব।
আপনি রবীন্দ্রিাতেরও আতে োতবি।
রাজা – কী বলে, মন্ত্রী? আমাতক নিতয় রনসকো! গকাোয় রবীন্দ্রিাে আর গকাোয়
আনম!
মন্ত্রী – িা-িা মহারাজ, রনসকো িয়। একদম সনেে বলনে। োর জিে আপিার নকেু
নজনিস োকা আবশেক।
রাজা – কী কী লােতব শুযু বতলা।
মন্ত্রী – একটা অোের্তয়ে গমাবাইল, োতে ইন্টারতিট আর একটা আপিার গেসবুক
অোকাউন্ট।

[ সবই আিা হতলা। রাজার গেসবুক অোকাউন্টও গখালা হল। ]
মন্ত্রী – এইবার আপনি ো খুনশ নলখতে োকুি, মহারাজ।
রাজা – মন্ত্রী, সবইতো হতলা। এখি বতলা, আনম আমার পাঠক কীভাতব পাতবা আর
গেসবুতক নলখবটাই বা-কী ?
মন্ত্রী – এরও উপায় আতে, মহারাজ। গলখক হতে গেতল আপিাতক আতে গভজালপাঠক হতে হতব এবং অিোিে গলখকতদর গলখা এক েলক পতে নকংবা িা পতে োতে
দ্রুে মন্তবে প্রকাশ করতে হতব।
রাজা – গবশ গবশ। বুেলাম। নকন্তু দ্রুে মন্তবেটা কী রকম!
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মন্ত্রী – নকেু নকেু মন্তবে আপিাতক মতি রাখতে হতব । গেমি – েরম গলখা, েুমু গলখা,
োবুক গলখা, দারুণ, অিবদে, দু দিান্ত, োটাোনট, েে েুতল গদওয়া গলখা ইেোনদ,
ইেোনদ। এতে গলখকরা ভাবতব আপনি োতদর পাঠক নহতসতব গবশ ভাতলা। আর
এইবার আপনিও ো খুনশ নলতখ গেসবুতক গপাে করুি গলখকরা আপিার গলখায়
ভাতলা ভাতলা মন্তবে রাখতবি। ভাতলা মন্তবে পাওয়া মাতিই ভাতলার শংসা পত্র গপতয়
গেতলি।

রাজা – ভাতলা বতলে-গো, মন্ত্রী। েুনম সনেেই খুব বুনিমাি আতো।
মন্ত্রী – [নবিতয়র সাতে] সবই আপিার কৃপা, মহারাজ। আতরকটা গুরুত্বপূ ণি নবষয় গেটা
সব সময় আপিাতক মাোয় রাখতে হতব। গসটা হতলা গেসবুতক গলখা গপাে করার
সাতে সাতে আপিার লেে হওয়া উনেে গেসবুক কতমন্ট, গশয়ার আর লাইক সংখোর
পনরমাতণর ওপর।
রাজা – এতে কী হতব?

মন্ত্রী – মহারাজ, েে গবনশ লাইক, কতমন্ট আর গশয়াতরর সংখো বােতব েেই জািতবি
আপনি নবখোে হতয় োতলি।
রাজা – এইসবও হতয় োতব, মন্ত্রী। এইবার বতলা, আনম রবীন্দ্রিাতের গেতকও গেষ্ঠ
হতবা কী কতর।
মন্ত্রী – মহারাজ, আপনি গেসবুতক নবখোে হতলি মাতিই আপনি রবীন্দ্রিাতের গেতকও
গেষ্ঠ হতয় গেতলি। কারণ রবীন্দ্রিাতের সময় গেসবুক নেল িা। নেনি এখি স্বেি গেতক
খুব কি পাতলি এবং আপিাতক মতি মতি ঈষিা করতেি।
রাজা – মন্ত্রী, এর জিে গোমাতক আনম গসরা পুরস্কার গদতবা।
মন্ত্রী – কী, মহারাজ?
রাজা – আনম গলখক হতল গোমাতক আমার এই সাম্রাতজের রাজা কতর গদতবা।
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স্বপ্ন েনদ সনেে হতো
মিনজষ্ঠা মেল
এক কাপ ো, একটা েতল্পর বই, অনেস গেতক গেরা ক্লান্ত এক শরীর, সতন্ধের মায়াবী
আকাশ, এক োক োরা, ঠাো মৃদু মন্দ বাোস, েুলদািীতে অবস্থািরে হৃদয়হরিকারী
রজিীেন্ধার সু মযু র েন্ধ - এে আয়জতির অযীকনরিী, সাোশনট বসতন্তর সােী, নপ্রয়া - আজ গস অতিক গবনশ ক্লান্ত, পনরোন্ত, জীবতি আতন্দর গোেঁয়া বলতে শুযু মাত্র দশটা
পােঁেটার অনেস - ো সবার জীবতি োতমলার উৎস হতলও নপ্রয়ার জীবতি েে কতর
রাখা এক স্বাযীিো,োর গদতহর একটা অে বতট গেটা োো নপ্রয়া অসম্পূ িি। একাত্বীর
জীবতি দু তটা গবেরুতম, একটা বে োদ, কােঁতের একটা জািলা আর কতোগুনল হানরতয়
োওয়া স্মৃনে - ো কখতিা নপ্রয়ার নেতলা,মতির গোপতি নিরালাতয় নিভৃতে বাস করা এক
সু ি বাসিা,কামিা - ো কখতিা দ্বীপ গপৌোয়নি বরং এখতিা মাে সমতদ্র গভতস গবরায়
এবং োর প উ মাতে মাতে প্রবল েনেতে এতস যাক্কা মাতর েয় হতয় োওয়া নপ্রয়ার
হৃদতয় এবং বার বার েূ িি নবেূ িি কতর গদয় নপ্রয়ার মিতক।

"জীবিটাতক েনদ প্রেম গেতক শুরু করা গেে?'' সতন্ধের গসই মায়াবী আকাতশর এক
োক োরাতক সােী গরতখ বতল উঠতলা নপ্রয়া। হয়তো ো আর সম্ভব িয়। পনরবেিিশীল
কনঠি সময় গকতে নিতয়তে নপ্রয়ার বাবা মা গক।অিাে উপাযী বহিকারী নপ্রয়া
গোটাতবলা গেতক মািু ষ হতয়নেল মানস গমতসার কাতে নকন্তু োকরীরী জিে োতদর আেয়
গেতকও বনঞ্চে হতে হয় নপ্রয়াতক। নপ্রয়া সারাজীবিই গখােঁজ কতর এতসতে প্রকৃে
ভাতলাবাসার নকন্তু গসই বাসিা োর গকাি নদিও পূ রি হয়নি। োর জীবিটাও হয়ে
অতিক গবনশ সূ ন্দর হে েনদ োর স্বপ্নগুতলা পূ রণ হতো। োর স্বপ্নগুতলা আজ মনরনেকা
মাত্র।
নপ্রয়ার জীবতি এে েভীর েে পেরী হতোিা েনদিা োর জীবতি সিনষির আেমি
ঘটতো। কতলজ েু নটর পর েখি ঊনিতশর নপ্রয়া বানে নেরতে, হঠাৎ কাতলা কতর এতলা
আকাশটা, োর সতে নবধ্বংসী হাওয়া ো নিতমতষর মতযে পনরতবশতক কতর েুতলতে
উশৃ িল, আর এরই মতযে আকাতশর বুক নেতর অতোতর গিতম এতসতে বৃ নির যারা। বষিা
গেমি ভরা গেৌবতির এক অপরূপ রূপ নিতয় হানজর হয় এই যরিীতে গেমনি ভাতব
িব গেৌবি প্রাি নপ্রয়াও সব বাযি নেহ্ন কতর গিতম পতেতে বৃ নিতে, নিতজতক ভানসতয়
নদতয়তে গসই বাতির জতল,মুতক্তা নবহে গস - ভয় পায়িা গকাতিা বােঁযার । এরই মতযে
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বৃ নিস্নাে মানটর রাস্তায় পা নপেতল োয় নপ্রয়ার, োর সম্পূ িি শরীর েখি মানট স্পশি
করতব হঠাৎ গস োর গকামতর এক উেোর উপনস্থনে উপলনি কতর, োর মতির
নভেরটা আন্দনলে হয়, গেি এক পনরনেে গোেঁয়া োর জিে নপ্রয়া হয়ে এেনদি অতপো
কতরতে, আর নবদু েতের েনের মতো এক হেেঁেকা টাি, োতে নপ্রয়ার পা আবার ভূনম
স্পশি কতর।
"এভাতব গকউ বৃ নিতে গভতজ? আর এেুনিতো পতে োনলতল!!!“ এক মায়াবী, মযু র,
হৃদয় আন্দলিকারী েলার আওয়াজ - োর উৎস, েয় নেট উচ্চো সম্পন্ন এক সু ঠাম
গেহারার অনযকারী বের কুনের এক েু বক।
এরপর পৃনেবীর বুতক গিতম আতস এক অদ্ভুে স্তিো। মুক্ত নবহে গে এই মাত্র উতে
গেতে গেতয়নেল গখালা আকাতশ গস আজ বি হতে োয়। বন্দী হতে োয় খােঁোয় নকন্তু
একা িয় এই মাত্র গেই উেোর গোেঁয়া োতক বোকুল কতরতে গসই গোেঁয়াতক আেয়
কতর গবেঁতে োকতে োয় নপ্রয়া।
এক িেুি সকাল,িেুি সূ েি, আর িেুি রতে গসতজ ওঠা নপ্রয়া। গস আজ গখােঁজ গিতব
গসই মায়াবী ঊেোর এবং মযু র স্বতরর আনযকারী পুরুষনট গক? কতলতজ নেতয় োর
িীলাভ গোখ দু নট োতকই গখােঁতজ। কারণ োর সাতে গসই গেতলনটর গদখা হয় কতলতজর
খুব কাতের একনট রাস্তায়। কাল নবতকতলর আবো আতলাও নপ্রয়া লেে কতরনেল গসই
গেতলনটর েলায় গোলাতিা পনরেয় পত্র োতে োর কতলতজর িামই গলখা। োই অিে
গকাোও গখােঁজ িা কতর নপ্রয়া নেতয় অতপো কতর কতলতজর কেনন্টতি। গেখাতি
কতলতজর প্রতেেকনট োত্র বা োত্রী নদতির মতযে এক বার হতলও আতস।
সময় কাটতে োতক। োর সাতে সাতে নপ্রয়ার মিও বোকুল হয়। হঠাৎ কােঁতযর উপর
গসই পনরনেে উেো আর হৃদয় আন্দলিকারী এক সমযু র ধ্বনি
"ভাতলা আে? কাল এে নভজতল শরীর নঠক আতে গো?"
নপ্রয়ার মতি েখি গবতজ ওতঠ নেটাতরর এক পনরনেে সু র আর কনম্পে েলায় বতল
ওতঠ
"ভাতলা আনে"।
"আনম সিনষি, নদ্বেীয় বতষির ইংরাজীর োত্র"
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নপ্রয়া েখি স্বতপ্নর জেতে নবদেমাি। োই সিনষির গকাতিা কোর উত্তর গস নদতে
পারতলা িা
"গোমার িাম? গোমার িামতো জািা হতলা িা?”
"আনম নপ্রয়া প্রেম বতষির বাংলার োত্রী।'"

নপ্রয়া োর জীবতির িেুি অযোয় শুরু কতর সিনষির হাে যতর। োর গবরনেি জীবি
রনেি হতে শুরু কতর।এক নদি দু পুতরর িীল আকাশতক গ্রাস কতর নিতয়তে কাতলা
গমঘ।নপ্রয়া আর সিনষি েখি কতলতজর োতদ আড্ডারে।নিতমতষর মতযে আকাশ গভদ
কতর গিতম এতলা বৃ নি।কতলতজর োদ েখি পুতরা োেঁকা এবং োনরনদতক নবরাজ করতে
এক শান্ত স্তিো।হঠাৎ নপ্রয়ার গভজা হাে দু তটা নিতজর বুতকর উপর গেতপ যতর সিনষি
বতল উঠল
"ভাতলাবানস গোমায়, শুিতো, ভাতলাবানস গোমায়, "মায়া" গবাতো মায়া?? গসই মায়া
জতন্মতে গোমার উপর। এক অদ্ভুে ইতল অিু ভব কনর গোমার কাতে আসার জতিে"।
নপ্রয়ার গোতখ েখি জল। অিাে গমতয়টা গে গকাতিা নদিও কাতরার অবতহলা োো আর
নকেু পায়নি। োতক আজ গকউ ভাতলাবাসার কো বলতে। োর জিেও এই পৃনেবীতে
গকউ আতে। নপ্রয়ার আর পযেি রইলিা গদৌতে নেতয় জনেতয় যরল সিনষিতক, োর গভজা
োতল নপ্রয়ার িরম গঠােঁতটর এক উষ্ম গোেঁয়া, আর কাতির কাতে মুখ নিতয় বতল ওঠা এক
শাশ্বে বাণী:
"ভাতলাবানস, ভাতলাবানস, গোমায় ভাতলাবানস"

এভাতবই দু জি দু জিতক ভাতলাতবতস োতদর নদি কাটতে োতক। আর নপ্রয়া জীবতি
িেুি কতর বােঁেতে গশতখ, হাসতে গশতখ, ভাতলাবাসতে গশতখ। জীবতি প্রেমবাতরর জিে
বসতন্তর উপনস্থে অিু ভব করতে নপ্রয়া। নকন্তু "সময়" গবনশ কতর "ভাতলা সময়"
কাতরার জিে গেতম োতক িা। সিনষির কতলজ োোর সময় উপনস্থে হতয়তে। নপ্রয়া গেি
বোকুল হতয় োতক সিনষির কতলজ গশষ এটা গভতব। এরই মতযে লেতির কতলতজ
এন্টাতসি পাশ কতর নবতদতশ োওয়ার সু তোে পায় সিনষি। নকন্তু নপ্রয়া সিনষিতক োেতে
একদম রানজ িয়। োর সবতেতক কাতের নিরাপদ আেয়নট েতল োতব দু তর ।
একনদি কতলজ গশতষ সিনষি নপ্রয়াতক নিতয় োয় োর বানেতে। আলাপ কনরতয় গদয়
োর বাবা মাতয়র সাতে। নকন্তু নপ্রয়া গে সিনষির গপ্রনমকা এটা োর বাবা মা গক
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জািায়নি সিনষি। োর কো অিু োয়ী নপ্রয়া োর বান্ধবী। নপ্রয়াতক সিনষি নিতয় োয়
বানের োতদ, সবার আোতল। নকন্তু নপ্রয়ার মি েখিও বোকুল কারণ েতল োতব সিনষি।
সিনষি কাতে গটতি গিয় নপ্রয়াতক, োর িরম গঠােঁতট নিতজর গঠাট গরতখ এক দীঘি েুম্বতি
গমতে ওতঠ োরা। নপ্রয়ার হােটা বুতক গেতপ যতর সিনষি বতল:
"আনম গোমার নেলাম আর গোমারই োকতবা, কটা নদি বাইতর োব। পো গশষ কতরই
গোমার কাতে নেতর আসব।”
এটা সিষিীর বলা কো হতলও নপ্রয়ার নবতবক বার বার বতল উতঠনেল, "গে োয় গস নক
আর গেতর?” নকন্তু সিনষির কো ভতব নপ্রয়া রানজ হয়।
নকন্তু োর মতি সিষিীতক হারাতিার ভয়ও নেল। োর জীবতি গকাতিা ভাতলাবাসাই স্থায়ী
হয়নি। জীবতি েখিই কাউতক আকতে বােঁেতে গেতয়তে োরাই নপ্রয়াতক গেতে েতল
গেতে। অবতশতষ সিনষি পানে গদয় নবতদতশ। অতিক কি,অতিক অশ্রুর সাতে নপ্রয়া
নবদায় জািায় সিনষিতক।

এভাতব নদি কাটতে োতক। প্রেম প্রেম সিষিী গরাজ গোি করতো, নকন্তু নদি েে
গেতে লােল সিনষি েে গবনশ কতর অজুহাে নদতয় োকতো, কো িা বলার জতিে কতো
কারিই িা খুেঁজতো সিনষি। নপ্রয়া ভাবতো গে োতক এতো ভাতলাবাতস গস নক ভাতব
কো িা বতল োকতে পাতর। আর েখিই সিনষি গোি করতো নপ্রয়াতক, সিনষির মুতখ
েখি একটাই কো:
"আতর নপ্রয়া স্বাযীিভাতব বােঁোতে দাও আমায়, আমার পোতশািা আতে, োর সাতে
োেঁকা সমতয় কাজ করনে, গোমাতক গদওয়ার মতো সময় এখি আমার কাতে গিই"।

নপ্রয়া এখি অতিক কম গোি কতর সিনষিতক। সিাতহ এক বার, এরপর মাতস
একবার। এর মাতে একনদি কো হতয়তে সিনষির সাতে। গস িানক োকনর গপতয়তে,
আরও বেস্ত হতয়তে োর জীবি।
নপ্রয়ার সময় গুতলা এখি একাই কাতট, স্মৃনে বলতে শুযু সিনষি। প্রায় েয়মাস কো
হয়নি োর সাতে। কতো কো জতমতে নপ্রয়ার মতি নকন্তু বলার সেীর সাতে আজ োর
লে গোজি দূ রত্ব।
প্রনে নদতির মতো নবতকতল কতলজ গেতক নেতর নিতজর ঘতর একা বতস আতে নপ্রয়া,
হঠাৎ গমঘ কতর আতস আর আকাশ গেতক গিতম আসা বৃ নি আতবতে ভানসতয় নিতয় োয়
নপ্রয়াতক, কতো কো মতি পতে োয় োর, কতো স্মৃনে কো িাতে োর মতির দরজায়।
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নপ্রয়া একবার কো বলতে োয় সিনষির সাতে, োই গদনর িা কতর োর আত্তস্ত করা
সিনষির িম্বার োয়াল কতর োর গোতি, েৃেীয়বার গবতজ ওঠার পর গোিনট গকউ
গোতল:
Hello, who's speaking?
I'm Priya ,who are you? Where is Saptarsi?"
I'm Emily, Saptarsi's wife
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এক্বসন্ত
পূ জা্বাদ্রে
আনম ভুতল োই গোমার এই রনেি বসন্ত আমার জিে িয়।
শীতের পাো েরা মরশুম গশতষ েখি োতে িেুি কতর পাো জন্মায়, গকানকল সু তর,
নশমূ ল পলাতশর েন্ধ নিতয় আতস ঋেুরাজ বসন্ত, আর সাতে প্রনে বসন্ত নিতয় আতস
গোমায় ভীষণভাতব কাতে পাবার এক েীব্র আশা, প্রনেবার ভানব এবের গোমার রতে
নিতজতক রানেতয় নিতয় একনটবার আয়িার সামতি নেতয় দােঁোতবা। নকন্তু জাতিা প্রনেবার
এমনি কতর আমার স্বপ্নগুতলা একটু একটু কতর গভতে োয়। েুনম গেতলমািু ষী গভতব
আমার ইতলগুতলাতক একমুতঠা আনবতরর মতো উনেতয় গদও বসতন্তর আকাতশ। জাতিা
গে হােগুতলা আমার কপাল স্পশি কতর োল েু েঁতয় আমায় রানেতয় নদতয়, আমায় বসতন্তর
জািাি গদয় গসই হােগুতলার মাতেও আনম গোমায় খুেঁনজ। এমনি গকাি বসন্তনদতি িীল
পাোবীতে গদতখনেলাম গোমায়, মতি হতয়নেল হাজার বের যতর শে বসন্ত পার কতর
এতসনে আনম গোমার অতপোয়। মতি হতয়নেল এই গো গস োর োেঁতয়র েন্ধ আমায়
মাোল কতর,োর এতলাতমতলা েুল,মায়া জোতিা গোতখ গঠােঁতটর গকাতণর এক নেলতে
হানস আমার কাতে ভাতলাবাসার দানব রাতখ। গে আমার মতির নেতলতকাঠায় গবেঁতযতে
ঘর।তে বহুেু ে যতর আমার অনস্তত্ব বহি কতর নিতয় েলতে োর সাতে, হোেঁ োর সাতে
কল্পিায় েতল আমার মাি অনভমাতির গখলা। হোেঁ েুনম,েুনম আমার গসই বসন্ত ো আমার
জিে িয়।
গোমার ভাতলাবাসাতক ভাতলাতবতস গে গমতয়নট মুতখ একনেলতে হানস গরতখ িীরতব সতর
গেতে দূ র হতে বহুদূ তর পারতল োেঁতক একনেলতে গরােঁদ নদও েুনম। গেই গমতয়নট ঘতরর
গকাি েৃহীণতকাতণ প্রনেনদি গোমার হানস মুখ গদতখ নিতজর হাতে নিতজর স্বপ্নগুতলা
কবর নদতল,পলাশ েুনম একমুতঠা রে বহি কতর নিতয় োর দু -োল স্পশি কতরা।বহু
রাে গজতে গে গমতয়নট স্মৃনেগুতলাতক সাজায় আবার অনভমাি কতর স্মৃনের প্রনেনট পােঁো
নেেঁতে িেুি কতর িেুিভাতব বােঁোর স্বপ্ন গদতখ োেঁর জিে িেুি সকাল এতি নদও বসন্ত।
গে গমতয়নট একাকীত্বতক আেঁকতে যতর গকাি গজাৎস্না রাতে জািলার পাতশ বতস
রবীন্দ্রসেীতের সু র েুতল নিতজতক নবরতহ মি কতর গোতল োেঁতক বসতন্তর োি উপহার
নদও েুনম। এমিই নকেু অসম্পূ ণি েল্পগুতলাতে নবরতহর েতন্দও সু তখর গোেঁয়া এতি
নদও,এতি নদও নকেু সু ন্দর মুহুেি ো একাকী নবতকতল স্মৃনের পােঁোয় ভীে কতর
আসতব।আর গসই মুহূতেি আনম এক পলক োেঁনকতয় গদখতে োই গোমায়, গদখতে োই
গোমার গোতখ, গঠােঁতট, োতল গলতে োকা গসই বসন্ত ো আমার জিে িয়।
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সম্পতকির পঞ্চকো
সেীো নমে (গদালা)
গকাতিা সম্পকি নিতয় গবশী েতবষণা করতে োতবিিা। গদখতবি, গকমি োতপ পতে োতলি,
গকমি গেি এতলাতমতলা হতয় োতল সবনকেু ।
েুেকার গেেঁেুল জলটা নবস্বাদ গঠকতে, শানের আেঁেতলর নপিটা নকেু তেই গসট করতে
পারতেিিা,গমাটরবাইকটা গকাতিাবারই একবাতর োটি নিতলিা।
এমিনক সাবািদানি গেতক সাবািটাও নপেতল পেতে মানটতে বারবার।
ো গেমি ভাতব এতসতে,গেমি ভাতব োকুক। আপনি শুযু অিু ভব করুি। নিশ্বাস নিি বুক
ভতর। প্রতেেকটা সম্পতকির একটা সু বাস োতক, আর গসটার টাি টা েখি আলো হতে
োতক,েন্ধটা নেতক হতে োতক,আর একনদি উতব োয় হুস কতর!
গজার কতর গকাতিা সম্পকি যতর রাখতে োতবিিা,ওটা জাে হয়িা!
খুব েরতম আপনি গকাতিানদি গলপ োতয় নদতয় শুতয়তেি?গদখতবি, োতয় রাখতেই পারতবিিা।
হােঁসোেঁস করতবি। নকন্তু খুব শীতে, ওই গলপ গেতেই আর উঠতে ইতল করতবিা।
গেমিই েেনদি মি ভাতলা রাখা সম্পকিরা আতে, োর উতমা উতমা ভাতবর মতযে নিতজতক
েুনবতয় রাখতে ভাতলা লােতব সারানদি আর িাহতল গসটাই বুতক পাের হতয় জমতব।
ভাতলাবাসা েখি আেনরক অতেিই ভাতলাবাসা হয়, ো ঐশ্বনরক হতয় ওতঠ, নকন্তু েখি ো
অনভিয় আর স্বাতেির গমােতক গমাো োতক েখি গসটাই ভয়ঙ্কর হতয় োয়। আপিাতক দু মতে
মুেতে আপিার সু তখর নিেিাস টুকু পাি কতর নিতে োয়।
পৃনেবীতে সব নকেু গো আপিার মনজি মানেক হতবিা। এটা মািতে নশখুি।
োই কাউতক ভাতলাবানস, পেন্দ কনর বলতল, গসও এতস সতে সতে আপিার হােনট যরতব
এটা সবসময় আশা করতবি িা। সময় নদি, সময় বলতব আপিারা একই সূ তত্র োেঁো দু নট
প্রাণ, িা সমতয়র প্রভাতব গভতস োওয়া খেকুতটা মাত্র।
আর গকাতিানদি েনদ কাউতক নবশ্বাস কতর ঠতক নেতয় োতকি, গসখাতিই আপিার জীবতির
গশষ গভতব গিতবি িা। ঈশ্বর গক যিেবাদ নদি গে গদনরতে হতলও মািু ষটার সনঠক রূপটা
যরতে গপতরতেি।
োরা ভাতলাবাসাতক একটা গখলায় পনরণে কতর, নিজ নিজ স্বােি অিু োয়ী োর প্রকাশ অদল
বদল কতর,োতদরতক গবনশ গুরুত্ব গদতবি িা। জানি েন্ত্রিা হয়, োও োর উপশম খুতজেঁ নিতে
হয়। নিতজতক বেস্ত রাখুি, শখগুতলা পূ রণ করুি, গোট গোট বাচ্চাতদর সতে সময় কাটাি।
ওতদর মতো নিমিল ভাতলাবাসা আর গকাোয় পাতবি?
www.jhaalmuricorner.com

82

STORY

গকাতিা সম্পকি হতল, োতে স্বলো রাখার গেিা করুি। প্রেম গেতকই বে গবশী
আোতল আবোতল েলতল ো েণস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবিাই গবশী। োই বতল নিতজর
নিতজর জায়ো,স্বকীয়ো, আত্মসিাি বনল গদতবি িা।
ভাতলাবাসার দানব নিতয় কাতরার ঘাতের কাতে নিিঃশ্বাস গেলতবিিা।আপিার মোমে
জািাতে পাতরি অবশেই, নকন্তু োনপতয় গদতবি িা।
োর েনদ মতি হয় গে েনিশ ঘন্টা গস একনট গক্লাজ সানকিট নটনভর আওোয়
রতয়তে,অনস্তত্ব সংকতট পতর গস গে আপিাতক ভাতলাবাসতেই ভুতল োতব!
গবশী নবতেষি িাই বা করতলি সবনকেু । এই গে এতক অপতরর সতে সময় কাটাতিা,
প্রাণ খুতল হাসতে পারা, কােঁদতে পারা, এটুকু আশ্বাস পাওয়া গে গকউ আতে,োর মতির
দরজাটা আপিার জিে েনিশ ঘন্টা গখালা, এটাই নক অতিক িয়? একটু একটু োল
গো কাটতেই পাতর গকাতিা গকাতিা সময়, োই বতল নক হারতমানিয়াম নশতকয় েুতল
েলা সাযা বন্ধ কতর গদতবি?
সম্পকি গেমি গভতে োয়, গেমি আবার েতেও ওতঠ িেুি কতর। িেুি গকউ জীবতি
এতল, পুতরাতিা মািু ষনটতক নিতয় অেো আর গবনশ ঘােঁটাঘােঁনট িা করাই ভাতলা। আর
মতি মতি কখতিা এটা ভাবতে বসতবি িা, ওর ওটা ভাতলা নেতলা, এর এটা িয়।
েুলিা কতর গক গবনশ ভাতলা, গবনশ মন্দ এসব নবোর করতে গেতল ভাতলা বাসা টা মন্দ
বাসা হতে গবনশ গদরী লােতবিা। পুতরাতিা সম্পতকি গকাতিা োেঁক নেল বতলই গো িেুি
মািু ষ খুেঁতজ নিতয়তেি, োই এই মািু ষনটতক সিাি কতর োর েোেে মেিাদা নদি।
গকউ জীবি গেতক হানরতয় গেতল, আপিার পেতন্দর মািু ষ অিে কাতরার জীবিসােী
হতয় গেতল নিতজতক একা ভাবতবিিা। আপনি হয়তো নিতজতক নিিঃতশষ কতর
ভাতলাবাসতে গপতরতেি,গস হয়তো পাতরনি।
আতরা সমৃি কতর েুলু ি নিতজতক,আতরা দৃ ঢ়।
গে গেতে োয়, োতক গেতে গদতবি, পাতয় যতর বা অনভতোে, অিু তোে কতর োতক
আটকাবার গেিা করতবি িা। শুযু শুযু নেক্তো বােতব, আত্মসিাি আত্বাহুনে গদতবি
িা। গেটুকু সময় একসতে আপিারা নেতলি, গে সু ন্দর মুহূেিগুতলা কানটতয়তেি,ো
আপিার মতির েহ্বতর নেরকাল রতয় োতব।
আপিাতদর সম্পকিটা হয়তো সমতয়র োকায় নেরস্থায়ী িাও হতে পাতর, নকন্তু
মুহূেিগুতলা নেরপ্রাজ্জ্বল, আপিার একান্তই নিতজর আর গস মািু ষটার।
িেুি, পুরােতির োনল নিতয় ভাতলা োকুক আপিার মি। নিতজতক ভাতলাবাসু ি, উজাে
কতর নদি, গদখতবি ভাতলাবাসা দরজার ও প্রাতন্ত দােঁনেতয় কো িােতে, ঠকঠক...
শুযু আত্মনবশ্বাস নিতয় হানসমুতখ দরজাটা গখালার অতপো, এই ো।
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কোনসওনপয়া
সু পণিা েক্রবেিী

ইরা

নমো জািালার যাতর এতস দােঁোতলা। রাতের আকাশটা োর খুব নপ্রয়। আজ আকাশ
স্বল । নমোর গোতখ পেল এক উজ্জ্বল োরা। “বাহ নক অদ্ভুে সু ন্দর”, গস ভাতব। ইরা
গক োক গদয়, “গসািা মা গদতখ োও নক সু ন্দর োরা আকাতশ।” ইরা েু তট মাতয়র কাতে
েতল আতস। েট কতর শহুতর বক্স জািালায় উতঠ বতস। এক, দু ই, নেি গোিা শুরু
কতর। মা সনেে গো কে বে োরাটা। আনম গোমার গসল-গোি টা নিতয় আনস। অোপ
এ গদতখ নিনল গকাি োরা এটা। এই বতল আবার েু ট গদয় ইরা। নমো একমতি
আকাতশর নদতক গেতয় োতক। আজ ১২ বের হল নমো এক নেলতে আকাশ গদখতে
পায় োর আবিাি উইতো গেতক। মতি মতি দু িঃখ কতর, ইস্ ইরা টা কখিই গদখতে
গপতল িা োরা ভরা আকাশ।

নমো

পূ ব নদতের দু -নেিতট েলমল করতে োকা োরা গদখতে গদখতে হঠাৎ গেি নমোর
আকাশ ভতর উঠল লে োরায়। নমো মেস্বতলর বারান্দায় টুল নিতয় বতস পেল।
গরাজকার মেি আজ ও গলােতশনেং হতয়তে। পাোয় নিেুম অন্ধকার। সতন্ধে িামতে
িামতেই আকাশ জ্বতল উতঠতে নটম নটম বানেতে। গোট নমো োর মা গক োক গদয়,
“মা এতসা িা।” খুকু হোনরতকি গুতলা ঘতর ঘতর জ্বানলতয় গরতখ গমতয়র পাতশ বারান্দায়
এতস বতস। রাতের আকাশ োতদর দু জতিরই খুব নপ্রয়। িতভম্বর মাতসর শুরু গেতকই
শীে পতে োয় এই মেস্বতল। োর নদতক নেেঁনেেঁ গপাকার আওয়াজ গশািা োয়।
গজািানকরা দল গবেঁতয ঘুতর গবোয়। আর মা এবং গমতয় খুেঁজতে োতক কোনসওনপয়া
িেত্রপুে। মাতয়র কােঁতয মাো রাতখ নমো আর খুকু গমতয়র জিে োি যতর। োর নদক
ভতর োয় গসই মযু র ধ্বনিতে। নমো মাতয়র নদতক োকায় আর গসই মুহূেিটাতক গফ্রতম
এ গবেঁতয রাখতে োয় ।

খুকু

খুকু আপি মতি উমার গকাতল বতস গখলতে। উমা প্রায় গরাজ নবতকতলই োর বে’জা
নবমলার বানে আতস। যাি গেতের এনদক ওনদক। দু ই ভাই গদশ নিতয় আতলােিা কতর
আর দু ই জা সংসাতরর িািা েল্প। উতঠাতি খুকু রান্না বানট গখতল।
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গসনদি োর আর গখলতে ভাল লােতে িা, োই মাতয়র গকাতল উতঠ বসল। একটু
আতেই বৃ নি হতয় আকাশ পনরষ্কার হতয়তে। অগুনন্ত োরা আকাতশ জ্বলতে নিভতে।
েোবেোতব গোতখ খুকু গসই জ্বলা গিভা গদখতে। মা োতক বতলতে নদদা িানক গসই
োরার মতযেই লু নকতয় আতে। নদদাতক খুেঁজতে খুেঁজতে খুকু ঘুতম তল োয়। ঘুম ভােতল
পর খুকু গদতখ গস োর বেমার পাতশ শুতয় আতে। মা বাবা গো গিই। দু ম কতর খাতটর
গেতক গিতম গদার খুতল উতঠাতি েতল আতস খুকু। আকাশ েখিও োরায় ভরা। বেমার
হােঁক শুিতে পায় গস । নকন্তু েখি োতক আর গক যতর রাতখ। পাই পাই কতর আল
পে নদতয় েু ট গদয়। রনহম োনষ গভার হওয়ার আতেই গেতে েতল এতসনেল। ৪ বেতরর
গোট্ট গমতয়নটতক গদৌতোতে গদতখ হােঁক গদয় “ও খুনক, গকাোয় োস্, গদৌেস িা, পতে
োনব” খুকু েখি প্রাণপতণ েু টতে োর মাতয়র কাতে। আকাতশর োরারা এতক এতক
নিভতে শুরু কতরতে।

নমো

“নমো, েল মা, লাইট েতল এতসতে। এবাতর ঘতর েল”, মাতয়র কোয় নমো িতে
বসল। োর মাতয়র নমনি োি গেি এখিও ভাসতে োর আতস পাতশ। নমো ঘতর ু কতে
োয় িা। আতরা একটুখানি উপতভাে করতে োয় এই নবস্ময়কর পনরতবশ।

ইরা

“মা গদতখা” গেেঁনেতয় ওতঠ ইরা। “এটা গো োরা িয় মা। এটা জুনপটার েোতিট। এই
গদতখা।” গমাবাইল এ অোপ-টা খুতল বক্স জািালায় বতস োকা ইরা জুনপটার গক খুেঁতজ
গপতয় নক আিন্দ টাই িা গপতয়তে। নমো িতভম্বর মাস গেতক নেতর এল জুলাই মাতস।
জনেতয় যরল োর ৮ বেতরর গমতয় ইরাতক। “োই গো গসািা। এ গো জুনপটার।“
আবিাি উইতোর সামতি দােঁনেতয় নমো গসই আকাতশর নদতকই গেতয় োতক, োর অনে
আপি আকাশ গেখাতি োর মা খুেঁতজনেল োর নদদু ি গক, গস নিতজ খুেঁতজনেল
কোনসওনপয়া গক আর ইরা খুেঁতজ গপতলা জুনপটার গক।
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Kangra Fort
A Photo Journey
Text and Photos by

Anwesha Sengupta

কাংো দু তেির অবস্থাি বিেো ও মানে িদীর মযেবেিী জনমতে। কাতটাে বংতশর রাজা সু শমিা
েন্দ্র িানক এই দু েি পেরী কতরি মহাভারতের েু তির পতরই, েনদও িবম - দশম শোেীর
আতের প্রায় গকাতিা স্থাপেেই এখি আর অবনশি গিই। কাতটাে রাজারা রাজপুে নেতলি,
মহাভারতে বনণিে নত্রেেি রাতজের বংশযর িানক এেঁরা। এই দু েি নহমালতয়র সবতেতয় বে গো
বতটই, সম্ভবেিঃ ভারতের সবতেতয় পুতরাতিা দু েিও বতট ।

কাংো দু তেির হােবদল হতয়তে বার বার। ১০০৯ খ্রীিাতে এই দু েি আক্রমণ কতরি মাহমুদ
েজিী। ১০৪৩ খ্রীিাতে দু েি োয় নদল্লীর রাজার অনযকাতর ও পরবেিী প্রায় নেি শোেী নহন্দু
শাসকতদর অযীতিই োতক। মহিদ েুঘলক ও োেঁর উত্তরসূ রী নেতরাজ শাহ েুঘলক েোক্রতম
১৩৩৭ ও ১৩৬৫গে দু েি জয় কতরি ।
www.jhaalmuricorner.com

87

TRAVEL

১৫৫৬ খ্রীিাতে আকবর িেরতকাট জয় কতরি বতট, নকন্তু যরমেন্দ্র নকংবা োেঁর গেতল মানণকেেন্দ্রতক
দু তেির অনযকার োেতে হয় নি। মানণকেেতন্দ্রর গেতল জয়েতন্দ্রর অবশে গসই গসৌভােে হয় নি, আকবর
োেঁতক সতন্দহ করতে শুরু কতরনেতলি, আকবতরর আতদতশ খািজাহাি রাজে আক্রমণ কতরি । ১৬২১
খ্রীিাতে োম্বার রাজাতক পরানজে কতর জাহােীর রাজে অনযকার করার সতে সতে রাতজে পুতরাপুনর
মুসনলম শাসি োলু হয় ।
সিদশ শোেীতে রাজা সংসারোেঁদ দু েি পুিরুিার কতরি বতট, নকন্তু োেঁর শত্রুর অভাব নেল িা।
একনদতক গোখিাতদর সতে েু ি, অিেনদতক রাজা রণনজৎ নসংতহর সতে নববাদ । ১৮০৬ সাতল নশখতদর
সতে েু তির সমতয় দু তেির একনট দরজা গখালা রাখা নেল খাদেসামগ্রী নিতয় আসার জিে, প্রায়
অরনেে গসই দরজা নদতয় গোখিা পসিে দু তেির নভের ু তক পতে, সংসারোেঁদ বাযে হতয় রণনজৎ
নসংতহর সাহােে োি । রণনজৎ গোখিাতদর নবরুতি েু তি সহতোনেো কতরি, ১৮০৯ সাতল গোখিারা
পরানজে হয়। ১৮২৮-এ সংসারোেঁতদর মৃেুের পর রণনজৎ দু েি নিতজর দখতল নিতয় গিি । ১৮৪৬
সাতল নশখ েু তির পর গেতক দু েি নব্রনটশতদর পসিেঘােঁনট নেল, ১৯০৫ সাতলর নবধ্বংসী ভূনমকতম্পর পর
সব সনরতয় গিওয়া হয় । োর পর গেতক দু তেি গকউ োতক িা আর।
কাংো দু েি নদল্লী/জলন্ধর গে গকাতিা নদক গেতকই আসা োয়। প্রতেশমূ লে িামমাত্র, অনেও োইতের
বেবস্থা আতে। েতব অতিকখানি জায়ো জুতে দু েি েোতিা, প্রেুর হােঁটতে হতব, গরাদ বা বৃ নি হতল মাো
বােঁোতিার জায়ো খুব একটা গিই। গসই বুতে জুতো/োোর বেবস্থা রাখা ভাতলা। পুতরাটা ভাতলা কতর
ঘুতর গদখতে ঘণ্টা দু ই-আোই মতো লােতব। দু তেির পাতশই সংগ্রহশালা, েে কতর সাজাতিা আতে
মূ নেি, স্থাপতেের অংশ, মুদ্রা ইেোনদ। মূ ল দু তেি কোতমরার গকাতিা প্রতবশমূ লে িা োকতলও
সংগ্রহশালায় েনব গোলা বারণ ।
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গমােিেরী্বারাণসী
েনব এবং গলখা

রুনম ভট্টাোেি

গোটতবলায় বাবার হাে যতর গবিারতসর েনলতে হােঁটার সময় বে বে ষােঁে দানেতয় োকতে গদতখ
অবাক হতয় নেতয়নেলাম। বাবা বতলনেতলি - "ষােঁে, নসেঁনে আর সন্নোসী, এই নেিনট নিতয়
বারাণসী।" 2017 সাতলর মােি মাতস আতরকবার সু তোে হতয়নেল নবতশ্বর "প্রােীিেম জীবন্ত
শহর" বারাণসী দশিতির। গমতয়র স্কুতলর বানষিক পরীোর পর মাত্র দু ই নদতির েু নটতে গবনরতয়
পনে কাশী নবশ্বিাে দশিতি। পনরকল্পিায় নেল প্রেম নদি বারাণসী গদতখ নদ্বেীয় নদতি সারিাে
ঘুতর আসব।

বারাণসী্শহতরর্ইনেহাস্
বারাণসী শহর গদখার আতে গজতি গিওয়া োক এই শহতরর ইনেহাস। োতে ভ্রমতণর আকষিণ
বােতব বই কমতব িা। েোর পনিম েীতর বরুণা এবং অনস িদীর সেম স্থতল বারাণসী শহরনট
অবনস্থে। েো এখাতি উত্তরবানহিী। আমাতদর শাস্ত্রমতে গে সােনট িেরী (অতোযো, মেুরা,
হনরদ্বার, দ্বারকা, বারাণসী, কাঞ্চীপুরম, উজ্জনয়িী) গমােপ্রদািকারী, বারাণসী োর মতযে একনট।
নহন্দু যতমি নবশ্বাস করা হয় গে বারাণসীতে মৃেুে হতল আর পুিজিন্ম হয় িা - গস গমাে লাভ
কতর। গভৌেনলক ভাতব বারাণসী উত্তরপ্রতদতশর একনট নবখোে শহর। রাজযািী লখিউ গেতক
এর দূ রত্ব 320 নকতলানমটার। বাোনলতদর কাতে বারাণসী "কাশী" আর স্থািীয় বানসন্দাতদর নিকট
বারাণসী "গবিারস" িাতম অনযক পনরনেে। বারাণসী শহর কে প্রােীি, ো জািতে নবখোে
আতমনরকাি গলখক মাকি োওয়াইতির কোয় বলতে হয় - "Banaras is older than
history, older than tradition, older even than legend and looks twice as old
as all of them put together."
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োত্রা হতলা শুরু
নিউনদল্লী গরলতেশি গেতক প্রনেনদি বারাণসীোমী অতিক গরি আতে। আমাতদর রাতের গরতির
গপ্রোতরন্স োকায় রাে 10:35 নিউনদল্লী - মংড্ডুবােীহ সু পারোে এক্সতপ্রতস "জয় বাবা
নবশ্বিাে" বতল েতে বসলাম। সকাল সাতে এোতরাটা িাোদ গপৌতে গেলাম বারাণসী। গেশতি
গিতম একটা অতটানরকশা কতর গপৌোলাম ইউ . নপ. টুনরজেতমর রাহী টুনরে বাংলাতে। শহতরর
হট্টতোল গেতক দূ তর একটু নিনরনবনলতে কোন্টিতমন্ট গেশতির কাতে পোতরে কনঠতে এই গেে
হাউসনট। খাওয়া দাওয়া গসতর অল্প নবোম কতর একনট নরক্সা নিতয় গবনরতয় পেলাম শহরটাতক
ঘুতর গদখতে। প্রসেে বতল রানখ এখাতি প্রেুর বাোনল নরক্সাওয়ালা আতেি, আমরা মুনশিদাবাতদর
একজিতক গপতয়নেলাম। নরক্সা োলক আমাতদর প্রেতম নিতয় োয় ভারে মাো মনন্দতর।

ভারেমাো মনন্দর
মহাত্মা োন্ধী এই মনন্দতরর প্রনেষ্ঠাো। নবদোপীঠ গরাতে অবনস্থে মনন্দরনটর নবতশষো এই গে
এখাতি মূ নেির বদতল রতয়তে প্রস্তর নিনমিে ভারেবতষির মািনেত্র। োনরনদতক প্রেুর গখালাতমলা
এবং সবুতজর মাতে এই মনন্দরনটর আকষিণ নভন্ন প্রকার। ভারে মাো মনন্দর গেতক গবনরতয়
আরও নকেু টা সময় আমরা নরক্সায় কতর গবিারতসর েনল এবং েসে েনল নদতয় ঘুতর শহরটাতক
গদখলাম। নরক্সা কতর গোযু নলয়া গরাতে ঘুরনেলাম হঠাৎ বােঁনদতক গোতখ পেল হরসু ন্দরী যমিশালা।
নরক্সা োলক ভাইতক এক মূ হুেি দােঁোতে বললাম। আমার প্রেমবার গবিারস ভ্রমতণর োকার
জায়ো। নিতজর অজাতন্ত কখি গেি হােটা কপাতল গঠনকতয় গেললাম।

েোবতে গিৌকানবহার
্
আমাতদর
বারাণসী ভ্রমতণর প্রযাি উতদ্দশে নেল েো আরনে গদখা আর নবশ্বিাে দশিি। েো
আরনে অনস ঘাতট গভার গবলা আর দশাশ্বতময ঘাতট সন্ধোর সময় হয়। আরনে ঘাতটর নসেঁনেতে
বতস গদখা গেতে পাতর িয়তো গিৌকাতে বতস। আমরা দশাশ্বতময ঘাতট গিৌকায় বতস েো
আরনে গদখব নঠক করলাম। গবিারতস সবিতমাট ঘাতটর সংখো 88 নট। উতল্লখতোেে ঘাটগুতলার
মতযে দশাশ্বতময ঘাট, গকদার ঘাট, রািী অহলোবাঈ ঘাট, িারদ ঘাট, লনলো ঘাট, মুন্সী ঘাট,
গেত্ নসং ঘাট, অনস ঘাট, হনরিন্দ্র ঘাট এবং মনিকনণিকা ঘাট অিেেম। সূ েিোস্ত বা সূ তেিোদতয়র
সময় েোয় গিৌকানবহার অনে মতিারম। দশাশ্বতময ঘাতট প্রনেনদি েো আরনে হয় সূ েিোতস্তর
পর। মানের সাতে কো বতল নঠক হতলা গে দশাশ্বতময ঘাট গেতক শুরু কতর দনেতণ
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র্ারে মাো মন্দির

ঙ্গা আরশ্বে

মুন্সী ঘাট

দশািনমধ ঘাট
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হনরিন্দ্র ঘাট পেিন্ত নেতয় ওখাি গেতক গিৌকা ঘুনরতয় উত্ততর মনিকনণিকা ঘাট পেিন্ত নিতয়
োতব আবার দশাশ্বতময ঘাতট এতি োেতব, ওখাতিই গিৌকায় বতস েো আরনে গদখা হতব।
দরদাম কতর 900 টাকায় ঘুনরতয় গদখাতব নঠক হল। এরা গিৌকা োলাতিার সাতে সাতে ঘাট
গুতলার ইনেহাস, গক কতব বানিতয়তেি, গকি বানিতয়তেি ইেোনদ অতিক েেেবহুল কো
বতল। পেন্ত নবতকতল সূ তেির রনক্তম আভাতে েোয় গিৌকানবহার গে নক মতিারম ো ভাষায়
অবণিিীয়। প্রবহমাি েোর নদতক োনকতয় োকতল নেরশানন্ত অিু ভব করা োয় হৃদতয়। এই
পুিেবানহিী, গরােনস্বিী েু ে েু োন্তর যতর বতহ েতলতে।

কনেে আতে উত্তরবানহিী িদীর েীতর েতে উতঠ মহাশ্মশাি (গেমি দ্বারকা িদীর েীতর
োরাপীঠ)। উত্তরবানহিী জলতরাে কুেনলিীর উধ্বিেনেতক নিতদিশ কতর োর আযোনত্মক
োৎপেি অপনরসীম। হনরিন্দ্র ঘাট আর মনিকনণিকা ঘাট েোর েীতর দু ই মহাশ্মশাি।
হনরিন্দ্র ঘাতট পবদু েনেক েুল্লী আতে, মনিকনণিকা ঘাতট অিবরে শবদাহ হতে োতক।
মনিকনণিকা ঘাতটর নদতক োনকতয় আনে, িীতে প্রবাহমাি েো, মানে বতল েতলে এর
উৎপনত্তর ইনেহাস। নশতবর কাতির কুেল পতে নেতয়নেল এখাতি োই এর িাম
মনিকনণিকা। সব নকেু গকমি গেি েুল মতি হনলল - আমাতদর এই গভৌনেক জীবি,
জীবতির আেম্বর, জীবি সংগ্রাম সবনকেু ই গশষপেিন্ত নেোর ভস্ম। োইতহাক এবার নেতর
েলার পালা। মানে দশাশ্বতময ঘাতটর নদতক গিৌকা ঘুনরতয় নিতলা। সূ েিোস্ত হতয় গেতে এবার
শুরু হতব আরনে। আমরা গিৌকায় বতসই েো আরনের দৃ শে উপতভাে করলাম। েেুনদিতক
এক স্বেিীয় পনরতবশ। হাজার হাজার মািু ষ একনত্রে হতয়তেি, ঘাতটর নসেঁনেতে বতস আরনে
গদখতেি। সমসংখেক মািু ষ গিৌকাতেও বতস আতেি। গস এক অনভিব দৃ শে। আরনে
গদতখ গেরার পতে গবিারতসর প্রনসি রাবনে গখলাম।
পাঠকবতেির সাতে আমার েোয় গিৌকা ভ্রমতণর একনট অিেরকম অনভজ্ঞো গশয়ার করনে।
গিৌকা ভ্রমণকাতল েখি আমরা হনরিন্দ্র ঘাট গদতখ নেরনে হঠাৎ মাে িদীতে মানে
"গুিদাি "এর কো বলল। নক এই গুিদাি? েনলতে (মানিবোে) হাে ু নকতয় এক মুনঠতে
ো উতঠ আসতব টাকা, পয়সা, গসািা, রূপা মানেতক দাি করতে হতব। পূ বিকাতল রাজা
মহারাজারা িানক এইভাতবই দাি করতেি। ো আনম রাজা মহারাজা িই সামািে একজি
নশনেকা োই 100 টাকা নদতয়" গুিদাি" পবি সমাি করলাম।

নবশ্বিাে দশিি
্
দ্বাদশ
গজোনেিনলতের মতযে কাশী নবশ্বিাে অিেেম।আমাতদর খুব সকাতল মনন্দর দশিতির
ইতল নেল কারণ একটু গবলার নদতক খুব নভে হয়, নেি োর ঘন্টা দশিতির লাইতি দােঁনেতয়
োকতে হয়। গভার নেিটা গেতক োরটা নবশ্বিাে মনন্দতর মেল আরনে হয়। এরপর সবি
সাযারতণর দশিতির জিে মনন্দতরর দ্বার খুতল গদওয়া হয়। আমরা সাতে োরটায় গেে
হাউস গেতক গবনরতয় পনে। গসনদি গসামবার নেল খুব নভে হতব
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গভতবনেলাম নকন্তু 40-45 নমনিতটর গবশী আমাতদর দশিতির লাইতি দােঁোতে হয় নি।
জুতো গেখাতি জমা গরতখনেলাম গসখাি গেতকই েুল গবলপাো, েোজল ইেোনদ
নকিলাম। ওিাতদর কাতে লকাতরর বেবস্থাও আতে েতব আমরা সবনকেু গেে হাউতস
গরতখ এতসনেলাম। মনন্দতরর মুখে প্রতবশদ্বাতর নসনকউনরনট গেনকং এর খুব কো কনে।
গকাি ইতলকরনিক গেতজট গো িয়ই বস্তুেিঃ গকাি নকেু নিতয়ই মনন্দতর প্রতবতশর
অিু মনে গিই Iপাোতদর প্রোরণার ভয় নেল নকন্তু গসৌভােেক্রতম আমাতদর গসইরকম
গকাতিা অনভজ্ঞোর সিু খীি হতে হয়নি। পাো োোই নিনবিতে নবতশ্বশ্বরতক দশিি
করলাম। মনন্দর প্রতবতশর সবিতমাট োরনট দ্বার আতে গেমি আমাতদর শাতস্ত্র আতে যমি,
অেি, কাম এবং গমাে দ্বার। আমরা েেুেি দ্বার নদতয় মনন্দতর প্রতবশ কতরনেলাম। বাবা
নবশ্বিাে দশিতির পর মা অন্নপূ ণিাতকও দশিি করলাম।সােটার মতযে দশিি হতয় গেল।
নবকাল সাতে সােটার নশব েো এক্সতপ্রতস নদল্লী নেতর োবার নটনকট করা আতে। হাতে
এখিও অতিকটা সময়। সারিাে োওয়া গেতেই পাতর নকন্তু োর আতে দরকার গপট
পূ তজার। কেুনর সনি, নজনলনপ আর কুলহাতরর ো নদতয় প্রােরাশ গশষ করলাম।

সারিাে
বারাণসী গেতক প্রায় 12 নকতলানমটার দূ তর অবনস্থে সারিাে। গবৌিতদর অিেেম প্রযাি
েীেিস্থাি। শুযু ভারতের নবনভন্ন অঞ্চল গেতক িয় বনহনবিতশ্বর (মূ লেিঃ শ্রীলঙ্কা, জাপাি,
মায়ািমার, োইলোে) অতিক েীেিোত্রী, পেিটক প্রনেনদি সারিাতে আতসি। বারাণসী
গেতক একনট অতটা নিতয় 30 নমনিতট গপৌঁতে গেলাম সারিাতে। সারিাতে দ্রিবে
স্থািগুনলর মতযে মূ লেন্ধাকুনঠ নবহার, যাতমক স্তূপ, গেৌখেী স্তূপ, সারিাে নমউনজয়াম
অিেেম।

সারিাে নমউনজয়াম
এনট একনট সরকানর সংগ্রহশালা। এখাতি বুি ও গবানযসতের অতিক মূ নেি সংেৃহীে
আতে। আমাতদর জােীয় প্রেীক অতশাক স্তম্ভ রতয়তে এখাতি। সকাল 9 টা গেতক
নবতকল 5 টা পেিন্ত গখালা োতক এই সংগ্রহশালা। শুক্রবার বন্ধ।

যাতমক স্তূপ
সাতে 43 নমটার উেঁেু এই স্তূপ সারিাতের অিেেম দ্রিবে স্থাি স্তূপ নটর এখাতিই িীতের
নদতক আতে গুিেু তের স্থাপতেের নিদশিি।
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িুদ্ধ োাঁর পাাঁচ জে শ্বশনযযর সশ্বহে

ধানমক স্তুপ

হিাধী িৃক্ষ

মূল ন্ধাকুঠি শ্বিহার
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সারিাে নমউনজয়াম গেতক নমনিট পােঁতেক গহেঁতট গপৌঁতেনেলাম গেৌখেী স্তূতপ। গোট
পাহানে নটলা বলা েতল নবশাল এই স্তূপ নটতক। এখাতিই বুিতক সবিপ্রেম অভেেিিা
জািাি োেঁর পােঁে নশষে।প্রতবশ সকাল 6 টা গেতক নবতকল 6 টা পেিন্ত।

মূ লেন্ধাকুনঠ নবহার
মহাতবানয গসাসাইনট নিনমিে 61 নমটার উেঁেু গবৌি নবহার। জাপাি গেতক উপহার পাওয়া
একনট নবশাল ঘন্টা প্রতবশদ্বাতরর গশাভা বৃ নি করতে। শ্রীলঙ্কা গেতক মূ ল গবানযবৃ তের
একনট োরা এতি গরাপণ করা হতয়তে এখাতি। বৃ ে েতল উপনবি বুিসহ োেঁর অিেেম
পােঁে নশষে। মূ ল নবহারনটর নভেতর বুতির স্বণি মূ নেি আতে। পুতরা গদওয়াল জুতে গেৌেম
বুতির জীবি এবং যমি নশোর উপর নভনত্ত কতর জাপািীজ্ নেত্রকর গকাতসৎসু িসু র
গদয়ালনেত্র।

সারিাে ভ্রমণ গশষ কতর অতটানরকশাতে উঠব, অতটাোলক ওর পনরনেে শানের
গদাকাতি নিতয় োবার জিে বারবার বলতে লােল। এই বোপারটা এখাতি প্রেম নদি
গেতকই গদতখ আসনেলাম। গসই মুনশিদাবাতদর নরক্সাোলকও আমাতদর নিতয় গেতে
োইনেল শানের গদাকাতি। গিৌকার মানেও েো আরনে গদতখ েখি আমরা গিৌকা গেতক
গিতম োই, নকেু টা পে আমাতদর সাতে এতসনেল উতদ্দশে একটাই শানের গদাকাতি নিতয়
োওয়া। এে সু ন্দতরর মাতে গকাোও গেি অসু ন্দতরর গোেঁয়া।
সারিাে গেতক নেতর আনস বারাণসীতে। গবিারতসর দু ইনট প্রনসি নজনিস গবিারসী
শানে আর গবিারসী পাি িা নকিতল আর িা গখতল গবিারস ভ্রমণ অসম্পূ ণি গেতক োয়।
প্রেমনটতক এইবাতরর মে বানেল কতর নদ্বেীয়নটতে মতিানিতবশ করলাম। একবানট
রাবনে গখতয় আর একটা পাি মুতখ নদতয় রওয়ািা নদলাম গেশতির উতদ্দতশে।
নঠক 7:35 এ গরি গেতে নদল। নবতশ্বর প্রােীিেম শহরতক নপেতি গরতখ আমরা এনেতয়
েললাম আমাতদর েন্ততবে। গরতির গখালা জািালা নদতয় হু হু কতর হাওয়া ু কতে। সময়
সীমাবিোর জিে অতিক নকেু অতদখা, অজািা রতয় গেল। েবুও অদ্ভুে এক প্রশানন্ততে
ভতর আতে মি। মতি মতি বললাম আবার নেতর আসব এই প্রনেশ্রুনে রইল।
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দানেণােে্ভ্রমণ্- এক্স্বপ্নময়্স্মৃনে
েিঃ লীিা নসনকদার

আনম কল্পিা প্রবণ বা স্বপ্ননবলানস িই, এক বাস্তববাদী মনহলা। গোট গেতকই কনঠি
সংগ্রাম কতর মাতক আমাতদর ভাই গবািতদর বে করতে গদতখনে। োই পশশব গেতক
গকািনদিই অবাস্তব কল্পিা কনরনি। নবতয়র পতরও গদতখনে আমার অযোপক স্বামীতক নদি
রাে পনরেম কতর নবশাল সংসার োলাতে হতল। োই গকাতিানদি অপ্রতয়াজতি গবোতে
োইনি, বাইতর ঘুরতে োবার কো ভানবনি। নরতফ্রসার গকাসি করার উপলতে দু বার
কলকাোয় নেতয়নেলাম কলকাো নবশ্বনবদোলতয় গোে নদতে। নদল্লী দু বার গেনে ভাইতপার
নবতয় নদতে আর গবিারস গেনে ভাইনের নবতয় উপলতে। নকন্তু গোট গবলায় ভূতোল আর
ইনেহাস নেল আমার অেেন্ত নপ্রয় নবষয়। ভারতের ইনেহাস, ভারতের িদী, পাহাে, সমুদ্র
আমার খুব নপ্রয়, খুব আপি। এে পবনেতত্র ভরা গদশ পৃনেবীর আর গকাোয় গদখা োয়
িা। স্কুতল পোর সময় গেতকই নবশাল ভারেভূনমর এক সজীব েনব আমার অন্ততর আেঁকা।
গোখ বুতজ নেন্তা করতলই ভারতের মািনেত্র আমার গোতখ গভতস ওতঠ। নেিনদতক সমুদ্র।
নিতে ভারে মহাসেতরর বুতক ভারে ভূখতণ্ডর েুদ্র স্থলভাে কুমানরকা অন্তরীপ। পুতবি
বতোপসাের, পনিতম আরব সাের আর নিতে ভারে মহাসাের। কুমানরকা অন্তরীপ, কিো
কুমানরকা, নবতবকািন্দ রক, ভারে মহাসাের গোটতবলা গেতকই আমাতক গেতক গেতক
হােোনি নদতয় গেতকতে। আর উত্ততর নেনররাজ নহমালয় োর শাখাপ্রশাখা নিতয় উত্ততরর
শীেলবায়ু র হাে গেতক ভারেতক রো করতে গস্নহশীল অনভবাবতকর মতো শুযু দােঁনেতয়
গিই, সবুজ বিািীর সমাতরাহ এবং পাবিেে ভুনমর অনিন্দে গসৌন্দতেির োনল নিতয়
প্রনেনিয়ে আহ্বাি কতরতে। েতব আনম এতে গকাি নদিই সাো নদতে োইনি। গকি িা
আনম জািোম এ অলীক স্বপ্ন। নদতির গবলা স্বজ্ঞাতি এ গদখা উনেে িয়।
www.jhaalmuricorner.com

100

TRAVEL

আজ দীঘিনদি পর আমার সু ি আকািা পূ ণি হতে েতলতে। ২-০১-২০১৭ আমরা
অতিতক নমতল বুতক অতিক স্বপ্ন ভতর নিতয় দনেণ ভারতের উতদ্দতশে রওয়ািা গদই।
প্রেম েন্তবে স্থল হতলা গেন্নাই। গসখাতি আমার দাদামনি েিঃ সু শান্ত ভট্টাোেি সপনরবার
নকেু নদি যতর গসখাতি োকতে। আমার গোট গমতয় পাপনে, োর শাশুনে দীপানল গদবী,
োর িিাস গদালা আর পাপনের স্বামী গদবনষি, োরাই আমাতক নিতয় দানেণােে ভ্রমতণ
গবনরতয়তে। গভার গবলা গরি। শীতের সকাল । গভার ৬ টায় গরি োেতব। উঠতে হতব
গভার ৪গটয়। রাতের গবলায় রাস্তার জিে খাবার বািাতিা হল রুনট, গসওয়াইর পাতয়স,
পনির আলু র েরকানর আর আলু পতরাটা। সতে নেো ভাজা, মুনে, েতকাপাই, সিপাপনে,
নবনভন্ন রকতমর নবস্কুট। দীপানল গদবীও এক বাক্স রসতোল্লা, রুনট, পনির েুলকনপর
েরকানর, িািা যরতণর নবস্কুট এবং গভজ গপালাও, সতন্দশ সতে নিতয়নেতলি। গভারতবলা
গপৌঁতে োই গুয়াহানট গেশতি। েখিও সূ েি উতঠনি পুতরাপুনর। নকন্তু রাস্তায় গদখলাম
অসংখে স্বাস্থে সতেেি িারী পুরুষতক।
গকউ বা বয়তস বৃ ি আবার গকউ গকউ অল্প বয়নস গেতল গমতয়। সবাই রাস্তা নদতয় েু তট
েলতে গভাতরর হাওয়ায় নিতজতদর েরোজা রাখার জিে। আজকাল সকতলর মতযে স্বাস্থে
সতেিো গজতেতে গদতখ মিটা আিতন্দ ভতর গেল। আমরা গেশতি োবার পর
পাপনেরাও গেশতি এতস পতে। আমরা সবাই এনস নি টায়ার কামরায় জায়ো মে
বতস পনর। আতস্ত আতস্ত লাতেজগুতলা গুোতিা হয়। লাতেজ আমাতদর কম নেল িা।
পােঁেজি মািু ষ, গোট হােবোে এবং খাবাতরর বোে নিতয় গমাট ১৪ নট। এ নিতয় োনেতে
বতস সবাই নমতল খুব হাসাহানস করা গেল। েুনটতয় েল্প শুরু হল। অতিক নদতির ভ্রমণ।
মিটা োই একরাশ আিতন্দ েু তট েলতে। দশটা িাোদ সকাতলর নটনেি সারা হল আলু
পতরাটা নদতয়। গেন্নাই গপৌোব ০৪-০১-২০১৭ সকাল আটটায়। নিযিানরে সমতয়ই গরি
গেন্নাই গপৌঁতে োয়। গিশি গেতক দাদামনির বানে গবশ দূ র। েতব গসাজা রাস্তা। গকাি
আেঁকাবােঁকা পে নেল িা। োই িয়টার মতযে দাদামনির বানে গপৌঁতে োই। গসই রােটা
আমরা সবাই খুব আিন্দ কতর কাটাই। পরনদি সকালতবলা গবৌমনির হাতের ভাে,
োল, মাে, মাংস নদতয় ভুনরতভাজ কতর পনণ্ডতেনরর উতদ্দতশে রওয়ািা গদই সকাল
িয়টায়।
দাদামনির বানে গেতক পনণ্ডতেনর খুব কাতে। গবলা ১১.৪৫ নমিঃ আমরা পনণ্ডতেনরর
‘সেেনেনর লজ’-এ গপৌঁতে োই। গসখাতি সামািে গফ্রশ হতয়, মালপত্র গরতখ সমুদ্র গদখার
স্বতপ্ন নবভর হতয় ‘পোরাোইস বীতে’ োওয়ার জিে আমরা সবাই গবনরতয় পনে। বে
একনট োনে নিতয় গদবনষি মতির আিতন্দ আমাতদর নিতয় গিট গদতখ ‘পোরাোইস নবতে’
োওয়ার জিে রওয়ািা হয়।
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‘পোরাোইস গহাতটল’-এর পাতশ োনে গরতখ আমরা উতল্টা নদতক নবতে োওয়ার রাস্তায়
ু নক। গসখাতি নটনকট গকতট আমরা ‘বোক ওয়াটার’ পার হতয় বীতে োওয়ার জিে
সংরনেে গেনরতে েতর বনস। গস এক অভূেপূ বি অনভজ্ঞো। দু তল দু তল গেনর েলতে।
গেনরতে প্রায় ৫০ জি োত্রী। জল গকতট গকতট গেনর এনেতয় েলতে ‘পোরাোইস
বীতের’ নদতক। অল্পেণ পর আমরা গপৌঁতে োই বীতে। নবশাল বানলময় প্রান্তর। আর
গেতক গেতক গশািা োনলল সমুতদ্রর েজিি। আমরা মতির আিতন্দ েু তট েনল সমুতদ্রর
নদতক। নকন্তু হােঁটা োয় িা বার বার বানলতে পা আটতক োনলল। আনম অবশে সমুতদ্র
িামতলও জতল গিতম দাপাদানপ কনরনি। েনদও মি োইনেল জতল গিতম পনে। বীতের
োনরনদক অেেন্ত পনরস্কার ও পনরলন্ন। অতিতকই জতল গিতম হুতটাপুনট করনেল।
দীপানল নদনদও জতল গিতম প্রাণভতর আিন্দ কতরতেি। ওখাতি কাপে গোপে বোে
রাখার গেমি জায়ো নেল গেমনি হাে পা যু তয়, ো যু তয় কাপে োোরও সু ন্দর
বতন্দাবস্ত নেল। েতব বানলতে হােঁটা োনলল িা। ৩.৩০ আমরা গেনর েতে বোক ওয়াটার
হতয় গহাতটতলর উতদ্দতশে রওয়ািা গদই। গদবনষি গহাতটতল নেতর োবার পতে ‘White
town’-এর ‘সু রগুরু’ গরেুতরতন্ট নিতয় োয়। গসখাতি নিরানমষ খাবার পাওয়া োয়।
নকন্তু েখি দু পুর েনেতয় নবতকল হতে েতলতে। োই ভাে পাওয়া গেল িা। নকন্তু দনেি
ভারেীয় খাবার – গযাসা, উত্তপম এবং ো খুব েৃনির সতে গখতয় গহাতটতল নেতর আনস।
নবতকতল গদবনষি আমাতদর ‘শ্রী অরনবন্দ আেম’ গদখাতে আবার ‘White town’-এ
নিতয় আতস। েতব গসনদি আমাতদর আেম গদখা হয়নি। কারণ আেম সবিসাযারতির
জিে সতন্ধে ৬ টা পেিন্ত গখালা োতক। োই আেম গখালা োকা সতেও আমরা গসনদি
আেতমর গভেতর গেতে পানরনি। গবৌমনি আমাতদর ‘েণপনে মনন্দর’ দশিি করতে
বতলনেল, োই আমরা েণপনে মনন্দর দশিি করতে গস রাতে গসখাতি েতল োই। আমরা
েখি েণপনে মনন্দতরর সামতি োই গদনখ মনন্দতরর সামতি এক নবশাল হানে দােঁনেতয়
আতে। হানে গদতখ আমাতদর মি অতলৌনকক আিতন্দ ভতর উতঠ। সামতির গদাকাি
গেতক পূ জার োনল নিতয় আমরা মনন্দতর প্রতবশ কনর। দনেণ ভারতে সব মনন্দতরই
লাইতি দােঁোতে হয় পূ তজা নদতে হতল। আমরা লাইতি দােঁনেতয় পূ জা গদই। পূ জা নদতয়
আমরা নকেু গকিাকানট কতর পনণ্ডতেনর নস বীতে েতল োই। প্রায় দু ই ঘণ্টা আমরা ‘োন্ধী
মনন্দর’ এর কাতে নস বীতে কাটাই। এখাতি সন্ধোর পর জিসাযারি োতে নিনিতন্ত
েলাতেরা করতে পাতর গসজিে ঐ নবশাল রাস্তায় োিবাহি েলা নিনষি। যু যু হাওয়া,
সমুতদ্রর উত্তাল েরে এবং অেনণে জিতরাে রাে এোরটা পেিন্ত আমাতদর মুগ্ধ কতর
রাতখ। এে মতিারম পনরতবশ গে রাে এোরটা পেিন্ত নকতশার নকতশারী গেতক বৃ ি
বৃ িারা সবাইতক গদতখনে আিতন্দ ঘুতর গবোতে। আমরা অতিক েতটা েুনল এবং োন্ধী
মনন্দতরর সামতি বতস োনক। গদবনষি ও অমৃো আমাতদর জিে রাতের খাবার
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আিতে একটা বে গহাতটতল োয়, আর আমরাও পাতশর একনট কনে শতপ নেতয় কনে
পাি কতর গহাতটতল নেতর আনস। ৬-১-১৭ সকাল িা বতল গভার গবলাই বলতে পানর,
বাইতর োবার জিে আমরা সবাই স্নাি গসতর গিই। গহাতটতল আমাতদর সকাতলর
নটনেিটা খুব ভাতলা নদতয়নেল। আমরা েৃনি কতর সকাতলর খাওয়া গসতর প্রায় আটটা
িাোদ অরনবন্দ আেতমর উতদ্দতশে গবনরতয় পনে। গদবনষি একনট োনে বুক কতর আর
নিতজ োনলতয় আমাতদর নিতয় আেতম আতস। অরনবন্দ আেম এক মতিারম স্থাি।
অপার শানন্ত গসখাতি নবরাজমাি। অনযকাংশই নবতদনশ, কাতরা কাতরা মুতখ গকাি কো
গিই। অরনবতন্দর সমানযর সামতি সবাই যোতি নিমি। গকউ গকউ েুল নিতয় এতস
ভনক্তভাতব সমানয স্থািনটতক সাজাতল। আবার গকউ পরম েিায় গসখাতি প্রণাম করতে।
আমরাও গসখাতি নকেু েণ বনস গোখ বন্ধ কতর, প্রণাম কনর। োরপর আমরা আেতমর
লাইতব্রনরতে োই। গসখাতি অরনবন্দ ও শ্রীমার জীবিী গ্রন্থ, শ্রী অরনবতন্দর গলখা সব
মুলেবাি বই ইংতরনজ ও বাংলা ভাষায় গলখা আর অরনবন্দ ও শ্রীমার নবনভন্ন বয়তসর
েনব। সংগ্রহশালানট গদতখ আমরা মুগ্ধ হই। শ্রী অরনবন্দ সম্পনকিে বই এবং কতয়কনট
মুলেবাি েনব নকতি আমরা “অরনভলা মােৃমনন্দর” এর উতদ্দতশে গবনরতয় পনে।

মােৃমনন্দতর োওয়ার পতে আমরা নদতির আতলায় “নস বীে” গদখার গলাভ োেতে িা
পারায় নকেু েণ গসখাতি কানটতয় আনস। “অরনভলা মােৃমনন্দর” নট এক অপূ বি নিজিি
প্রাকৃনেক পনরতবতশ নিনমিে। এ যরতণর শান্ত পনবত্র প্রকৃনের গকাতল অবনস্থে মনন্দর
এর আতে আনম গদনখনি। আমাতদর কামাখো মনন্দরনট আমাতদর গোটতবলায় এমনি
পাহাতের গকাল গবতয় এেঁতক গবেঁতক উঠতে হতো। েতব “অরনভলা”র জুনে গমলা ভার।
নবশাল এলাকা জুতে নিজিি ো েমেম করা োেপালা নদতয় আবৃ ে অঞ্চল পার হতয়
মােৃমনন্দতরর সামতি উপনস্থে হতে হতয়তে, ো আমাতক খুবই নবনস্মে কতরতে । েতব
দনেণভারে গদব-গদবী এবং মহাপুরুষতদর গে ভাতব ভনক্ত অঘিে নিতবদি কতর েলতে
ো সনেে নশেণীয়। বৃ ি-বৃ িা এবং প্রনেবন্ধীতদর মােৃমনন্দতর নিতয় োওয়ার জিে োনে
আতে, ো অিোিেতদর সতে আমাতক ও নদপালীনদতক মনন্দর েত্বতরর সামতি গপৌঁতে
নদতয়নেল। অমৃো, গদালা ও গদবনষি পাতয় গহেঁতট অিোিে অতিতকর সতে গসখাতি উপনস্থে
হতয়তে। জায়োটা েুল বাোি ও িািা যরতণর োে পালা নদতয় এতো সু ন্দর কতর
সাজাতিা গে মতি অপার শানন্ত ও েৃনি জাতে। গসখাতি আমরা অতিক েতটা েুনল, খুব
আিন্দ কনর। নেরবার সময় প্রনেজি দশিকতকই ‘অরনভলা’র মনন্দরপে োনে কতর
প্রতবশ পতের সামতি িানমতয় গদয়। োতদর এই আনেতেয়ো বাস্তনবকই প্রশংসিীয়।
আমরা গহাতটল গেতক গবরতিার লাতেজ সতে নিতয় এতসনেলাম। প্রায় একটা িাোদ
গদবনষি আমাতদর নিতয় গভল্লু পুরম গেশতির নদতক রওয়ািা গদয়।
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দানেণােে ভ্রমণকাতল আমরা গসখাতির একটা নজনিষ গদতখ সনেে অনভভুে হতয়নে, ো
হল োতদর ঈশ্বর প্রীনে। োরা অেেন্ত যানমিক এবং ঈশ্বতর নিতবনদে প্রাণ। গপৌষ মাতস
োতদর ওখাতি ‘গপােল’ উৎসব েতল। োই মাদু রাই, গভল্লু পুরম, পনণ্ডতেনর সবিত্রই রাস্তা,
গদাকাি, গদাকাতির সন্মু তখর রাস্তা, মনন্দর েত্তর প্রনেনদি আলপিা নদতয় সাজাতিা লে
কতরনে। প্রনেনট রাস্তা প্রনেনদিই আলপিা নদতয় সাজাতিা। োরা দনরদ্র, োতদর গোট্ট
গদাকাি এবং সামতির রাস্তা অল্প হতলও আলপিা নদতয় রনেে। গেতল গমতয় অতিতকই
খানল পাতয় এবং গমতয় গবৌরা টকটতক লাল শানে পতর রাস্তা নদতয় পূ জা নদতে েু টতে।
গেতলতদর পরতিও লাল রতের কাপে। ওখাতি প্রনেনদিই রাস্তায় গবরুতল এই েনব
গদতখনে। গভল্লু পুরম গেতক আমাতদর গরি োোর কো নেল নবতকল ৩.৫০ এ। প্রেতম
গভল্লু পুরম গেশতি গপৌঁোতে আমাতদর পে ভুল হনলল। গদবনষি গোতোল মোপ গদতখ
োনে োলানলল। মোতপ গদখাতে সামতিই গিশি, নকন্তু গ াকার গো পে পানল িা। পতর
জািা গেল আপােে রাস্তা সারাইতয়র জিে সামনয়ক ভাতব গসই রাস্তা বন্ধ। ো গহাক
অিে রাস্তা যতর আমরা গেশতি আনস। গেশতি এতস আমরা গসখাতিই দু পুতরর আহার
গসতর গিই। “গভল্লু পুরম” গিশি আমার গদখা সবতেতয় পনরস্কার পনরলন্ন গরলতিশি।
প্রনে মুহূতেি গেশতি োে গপােঁে েলতে। সবতেতয় বেকো দনেণ ভারতের মািু ষ
অেেন্ত স্বাবলম্বী। নিতজর কাজ নিতজ করাতক োরা অমাজিিীয় অপরায বতল মতি কতর
িা। অতিক অনভজ্ঞো সঞ্চয় কতর আমরা রাতে দু েিা দু েিা কতর মাদু রাই গেশতি গপৌঁতে
োই। গসখাতি গপৌঁতেও আমাতদর জিে েমক অতপো করনেল। আতেই বতলনে,
দানেণােেবানসরা অেেন্ত স্বনিভির। আমরা োনে গেতক গিতম গদনখ আমাতদর সতের
মনহলারা এবং অিোিে মনহলারা সবাই খানল পাতয় গকউ মাোয় নিতজর বোে, হাতে
গেতল নিতয়, গকউ গকাতল বাচ্চা হাতে মালপত্র নিতয় অেেন্ত স্বলন্দ েনেতে নিতমতষর
মতযে গিশি েত্তর গেতে গবনরতয় গেল। আমরা মুগ্ধ দৃ নিতে োতদর োত্রাপতের নদতক
োনকতয় গেতক আমরা গে রাস্তায় গবরুতল কেটা অসহায়, পর নিভিরশীল গসটাই ভাবতে
োকলাম এবং েোরীনে বাইতর এতস টোনক্স বুক কতর আমাতদর জিে সংরনেে
গহাতটতলর নদতক োত্রা কনর।
মাদু রাইতে আমরা গে গহাতটতল উতঠ নেলাম োর িাম “Hotel Temple
Tree”। পনরস্কার পনরলন্ন গহাতটল। রাতের খাবার গদবনষি আতেই গোি কতর গরনে
রাখতে বতলনেল। হাে মুখ যু তয়, জামা কাপে বদতল রাতের খাবার গখতয় আমরা শুতয়
পনে। পরনদি সাে জািু য়ানর। গভাতর উতঠ ভাতলা কতর স্নাি গসতর গিই সবাই। নকেু
কাপে গোপেও গযাওয়া হল। সকাতলর খাবার গহাতটল গেতকই সরবরাহ কতর। আমরা
ভাতলা কতর গখতয় নিতয় ‘রাতমশ্বরম’ োওয়ার জিে প্রস্তুে হই। আমাতদর নিতয় োবার
জিে গদবনষি I-10 আতি । গস নিতজই োনে োনলতয় সব জায়ো গদখাতব আমাতদর।
সকাল দশটায় আমরা োনেতে েতে দু -পাতশর পতের গসৌন্দেি গদখতে গদখতে আমরা
‘রাতমশ্বরম’ এর নদতক এনেতয় েনল। আমাতদর দনেণ ভারে ঘুরতে োওয়া হঠাৎ-ই
নঠক হতয়নেল। দানেণােে সম্পতকি আমাতদর জ্ঞাি খুবই সীনমে। োই গসখাতি দ্রিবে
নজনিষ নক নক ো আমাতদর সনঠক জািা নেল িা। গদবনষি ও পাপনে গুতেল মোপ
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গদতখ রাস্তা শুযু িয় দ্রিবে স্থাি গুতলাও বার কতর নিনলল। আমরা প্রায় ১১.৪০ নমনিতট
রাতমশ্বরম-এ গপৌঁতে োই। নবশাল ‘পাম্বাি নব্রজ’ নদতয় ভারতের সতে রাতমশ্বরম েু ক্ত।
অপরূপ গসৌন্দেি রাস্তার োনরপাতশ েনেতয় আতে। গসখাতি নেতয় আমরা প্রেতম
‘যিু ষতকানট’গে নবভীষণ মনন্দর গদখতে োই। ভারতে একমাত্র যিু ষকনটতেই ‘নবভীষণ’
মনন্দর আতে, আর গকাোয়ও ‘নবভীষণ’ মনন্দর গিই। গেমি গুয়াহানটতেই একমাত্র
গদবনশল্পী নবশ্বকমিা’ র মনন্দর আতে িীলােল পবিতের পাদতদতশ। এই স্থািনটর আকার
যিু তকর মতো, োই এর িাম যিু ষতকানট। গোতোল মোপ গদতখ পাপনে ও গদবনষি
আমাতদর গসখাতি নিতয় নেতয়নেল। নবভীষণ মনন্দতর পূ জা নদতয় আমরা সমুতদ্র গদখতে
োই োনরনদতক যু যু বানল, আর সামতি হােোনি নদতয় োকতে সমুদ্র োর অশান্ত অনিন্দ
সু ন্দর গ উতয়র মালা নদতয়। পাপনেতক োর বন্ধু দীনি বতলনেল, যিু সতকানটতে বানলেতর
বানল নদতয় নশব নলে বানিতয় পূ জা করতে হয়। দীনি বের খাতিক আতে গসখাতি
নেতয়নেল। সমুতদ্রর বালু কা গবলায় অজর নশবনলে েনেতয় নেনটতয় গদখতে গপলাম।
সবাই নশব বািাতে বেস্ত। নশবনলে পেনর হতে হতেই কখিও সমুতদ্রর েরে এতস নশব
নলেতক মুতে নদতল। আমরাও সবাই নমতল বানলেতর নেতয় নশবনলে বািাতে বেস্ত হতয়
পনে মতির আিতন্দ, আর সমুতদ্র নেতয় কুশ ভতর জল এতি ো নদতয় আমাতদর নিনমিে
নশবনলেতক স্নাি করাই। সামতি সমুতদ্রর নদতক োনকতয় গদনখ সমুতদ্র স্বল জতলর িীতে
অল্প দূ তর দূ তর নেিজি নশবনলে সমুতদ্রর েরেতক উতপো কতর ভক্ততদর আশীবিাদ
করতে দণ্ডায়মাি। প্রেনলে জিশ্রুনে শ্রী রামেন্দ্র রাবি বতযর পূ তবি এই নেি জি
নশবনলে নিমিাণ কতর মহাতদবতক আরাযিা কতর লংকা োওয়ার গসেু নিমিাণ
কতরনেতলি। গসখাতির অনযবাসীরা নকন্তু নিভিতয় জতল গিতম গসই সব নশবনলেতক
কুশভরা জল এবং েুল গবলপাো নদতয় পূ জা করনেল। এনদতক অশান্ত েরেরানজ নবকট
শে কতর বার বার প্রবল গবতে বালু কাতবলায় আেতে পেতে। গস দৃ শে গেমি অপরূপ
সু ন্দর গেমনি ভয়কারকও। গসখাতির মািু ষ খুব নিভিীক। কারণ সমুতদ্রর সতে োতদর
নিেে ওঠা বসা। োরা মতির আিতন্দ স্নাি করতে, কাপে যু তল। আমরা গো নভেু।
প্রেণ্ড গ উতয়র মতযে িামতে সাহস পাই িা। োোো কাপে নভতজ োবার ভয়।
অবতশতষ ভতয় ভতয় আনম ও নদনদ সমুতদ্র গিতম প্রেম নশবনলেতক কুশ ভতর সমুতদ্রর
জল নদতয় জতলর মতযেই স্নাি করাই। এনেতয় আর োইনি, পাতে সমুতদ্র পতে োই এবং
কাপে গোপে নভতজ োয়। পাপনে এবং গদালাও সমুতদ্র গিতম নশবনলেতক ভনক্তভতর
স্নাি করায়। নকেু েণ গসখাতি দােঁনেতয় গেতক সমুতদ্রর অপরূপ গসৌন্দেি উপতভাে কতর
আমরা ‘রাতমশ্বরম নশবমনন্দর’ গদখতে গবনরতয় পনে। পতে আমরা গবশ কতয়কনট
জায়োয় দু পুতরর খাবাতরর সন্ধাি কনর, নকন্তু গেতহেু ৪.৩০ গবতজ নেতয়নেল োই
দু পুতরর খাবার গকাোয় পাওয়া োনলল িা। এনদতক সারানদি ঘুতর আমাতদর প্রতেেতকর
গপট-ই েু েু করনেল। গদবনষি গহাতটল গদখতলই গিতম নেতয় খাবাতরর গখােঁজ করনেল।
অবতশতষ একটা গরেুতরতন্ট ু তক পতরাটা সনি গখতয় রাতমশ্বরম নশব গদখতে রওয়ািা
গদই। এবাতরর োত্রাপতে আমরা নবোম গসভাতব গকাোয়ও গিইনি। প্রনেনদিই সকাল

www.jhaalmuricorner.com

106

TRAVEL

সকাল গবনরতয় পতেনে রােটুকু গহাতটতল কানটতয় পরনদিই গভাতর স্নাি গসতর িেুি
জায়ো গদখার একবুক আিন্দ নিতয়। োই েোেিই আমাতদর একটািা োনে েেতে,
ঘুতর ঘুতর নবনভন্ন জায়ো গদখতে গেতে গকাি কি বা অসু নবযা গকাোয়ও হয়নি। মতির
আিতন্দ জতল হুতটাপুনট কতর, নবনভন্ন গপাতজ েতটা েুতল নিতজর বয়স ভুতল মহা
আিতন্দ কতয়কনদি কানটতয় নদলাম। রাতমশ্বরতম সমুতদ্রর বাযাতিা ঘাতট দােঁনেতয়
আমাতদর অন্তর অপার শানন্ততে ভতর নেতয়নেল। প্রায় ৫.২০ র সময় আমরা রাতমশ্বরম
নশব মনন্দতর নেতয় নশব দশিি কতর প্রণাম কতর জীবি সােিক কনর। আনম স্বতপ্নও
ভানবনি একনদি রাতমশ্বরতম গেতে পারব। এটা সম্ভব হল শুযু পাপনে ও গদবনষির জিে।
‘রাতমশ্বরম’-এ গপৌঁতে আমাতদর প্রতেেতকরই প্রাণ মি আিতন্দ ভতর নেতয়নেল। আমরা
অবাক হতয় গদখতে োনক কে নবতদনশ দতল দতল জুতো খুতল খানল পাতয় মতির
আিতন্দ ভনক্তভতর মনন্দতর প্রতবশ করতেি। মনন্দতর প্রতবশ করার আতে আমাতদর
হাতের বোে, গমাবাইল এবং জুতো বাইতর একনট নিযিানরে স্থাতি গরতখ গেতে বলা হয়।
আমরা োই কনর। দনেণ ভারেীয়রা গদবতদবীর বেপাতর অেেন্ত কট্টর। গকাতিা যরতণর
অনিয়ম, অিোয় োরা সহে করতে পাতরি িা। রামাশ্বরম গদবালতয়র প্রােণ অেেন্ত
নবশাল। একসাতে হাজার গলাক গসখাতি বতস গখতে পাতর। গেতহেু গবলা পতে আসনেল
োই ঠাকুর দশিি কতরই আমরা মনন্দর গেতক গবনরতয় পনে, এজিে মনন্দতরর নভের
আমাতদর ভাতলা কতর ঘুতর গদখা হয়নি। আর েনদ গকাতিাবার ঠাকুর দয়া কতরি,
দনেণভারতে োই েতব রাতমশ্বরম মনন্দর ভাতলা কতর ঘুতর গদখতবা। মনন্দর গেতক
বাইতর গবনরতয় আমরা সামািে নকেু টুনকটানক এই স্থাতির নিদশিি নহসাতব নকতি গিই।
প্রায় ৫.৪০ আমরা োনেতে বনস এবং রাে ১০ টায় গহাতটতল নেতর আনস। গসনদি নেল
সাে জািু য়ানর আমার অনেনসতয়ল জন্মনদি। গমাবাইতলর গদৌলতে কাতরা জন্মনদিই আজ
আর অজািা োতক িা। নেরার পতে গদবনষি গকক ও অিোিে খাবার নকতি এতিনেল।
গহাতটতল সবাই নমতল খুব আিন্দ কতর জন্মনদি পালি কতর, গকক কাটা হয়। সবাই
নমতল আিন্দ কনর োরপর রাতের খাবার গখতয় ঘুতমাতে োই। গভার ৫ টায় উতঠ পনে
এবং ৬.৩০ মতযে আমরা সবাই স্নাি গসতর বাইতর োবার জিে প্রস্তুে হই।
৮-০১-২০১৭ োনরখ আমাতদর কিোকুমানরকার উতদ্দতশে রওয়ািা হবার
কো। নকন্তু মাদু রাই-এ এতস ‘মীিােী মনন্দর’ দশিি িা কতর োই কীভাতব? মীিােী
গদবী মাদু রাই এর প্রযাি আকষিণ। মাদু রাই গেতক ‘কিোকুমানরকা’ গেতে ৫/৬ ঘণ্টা
লাতে। োই আমরা সকাতলর খাবার গহাতটতল খুব োোোনে গখতয় নিতয়নেলাম। গদবনষি
নিতজ োনলতয় গিবার জিে োনে ভাো নিতয়নেল । সমস্ত মালপত্র োনেতে েুতল প্রায়
৯.৩০ টায় আমরা ‘মীিােী মনন্দর’ গদখার জিে রওয়ািা গদই। মীিােী গদবীর মনন্দতর
োবার রাস্তা েেটা েওো িয়, এতক সকালতবলা োই রাস্তায় দশিিােিী এবং অনেস
োত্রীর খুব নভে নেল। মনন্দতর গপৌঁোতিার অতিক আতেই আমরা োনে গেতক গিতম
নেতয় হােঁটা পতে মনন্দতরর নদতক োত্রা কনর। বহুদূ র গেতকই মীিােী মনন্দতরর েূ ো গদখা
োয়। োই মনন্দতরর নদতক এনেতয় গেতে আমাতদর গকাি অসু নবযা হয়নি। মীিােী
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মনন্দতর পূ জা নদতে হতল পুরুষতদর যূ নে এবং িারীতদর মাোয় আেঁেল গদওয়া
বাযেোমুলক। ভাোতে যূ নে শানে পাওয়া োয় গসখাতি। সাতহবতদর যূ নে পতর খানল
পাতয় মনন্দতর ু কতে গদতখ আমরা শুযু নবনস্মে হয়নি আিনন্দেও হতয়নে। েনদও মনন্দতর
অ–নহন্দুতদর প্রতবশ নিনষি নেল। গদবনষি একনট যূ নে ভাো নিতয়নেল পরার জিে।
গমতয়তদর েুনরদার পাোনব পরা েতল েতব হাে কাটা গপাশাক পরা েলতব িা। পাপনে
হােকাটা েুনরদার পতরনেল। োই আমরা একটা ওেিা নকিতে গবনরতয়নেলাম োর জিে
মনন্দতরর বাইতর লাইতি দােঁোির পর। েখি এক অপনরনেে মনহলা োর হাতের
গসাতয়টার পাপনের নদতক এনেতয় নদতয় গসটা োতক পতর নিতে বতলি। আমরা নিতষয
করতল নেনি গজার কতরি গসনট পতর গিবার জিে। েখি োর গোি িম্বর রানখ
গসাতয়টার োতে নেনরতয় নদতে পানে। দনেণ ভারতে পূ জা নদতে হতল সবিত্র লাইতি
দােঁোতে হয়। এখাতি নকন্তু টাকার গখলা েতল। অিে গকাোয় নকন্তু এটা গদনখনি। আমরা
নভেতর ু তক োবার পর পূ জা গদবার জিে গদবনষি টাকা জমা গদয়। আমরা লাইতি
দােঁনেতয় পনে। এখাতি এক জায়োতেই অতিক পাক গখতে গখতে েতব মূ ল গদবোর
সামতি দােঁোতিা োয়। মীিােী গদবীর মনন্দর নবশাল বে। মনন্দতরর নবশাল েত্তর, এর
কারুকােি প্রতেেক দশিিােিীতক প্রবল ভাতব আকষিণ কতর। আমরা মুগ্ধ হতয় মনন্দতরর
নভেতরর কারুকােি গদখতে োনক। আমার মা মােনেিী গদবী গোতটা গবলায়
নশনখতয়নেতলি, গে গদবোর আরাযিা করতব মনন্দতর বতস োকা কাতল গসই গদবোর
িাম সমাতি জপ কতর োতব। আনম এবং পাপনে লাইতি দােঁনেতয় মা মীিােী গদবীতক
দশিি করব বতল োেঁরই িাম একমতি জপ কতর েলনে। অতিকেণ যতর লাইতি ঘুর
পাক গখতে গখতে েখি গদবোর সন্মু তখ নেতয় প্রণাম করনে েখি গদনখ নেনি মা
মীিােী গদবী িি, নেনি গদবানদতদব মহাতদব। মহাতদবতক প্রণাম কতর আমরা আবার
ঘুতর ঘুতর িীতে গিতম এতস মীিােী গদবী দশিতির জিে লাইতি দােঁোই। এখাতিও
অতিক পাক গখতে হতব আমাতদর। আট –দশ লাইতির নপেতি আমরা, এে নভে গে
আমরা দােঁোতেই পারনে িা। গদবনষি আবার প্রতেেতকর জিে মাো নপেু ৫০০ টাকা
অেিাৎ ২৫০০ টাকা নদতয় আমাতদর লাইতি দােঁোতিার বতন্দাবস্ত কতর গদয়। অতিকেণ
দােঁনেতয় লাইি যতর আমরা গদবীর সামতি দােঁোই। গদবী মাতক আমাতদর প্রণাম নিতবদি
কতর আমরা যীতর যীতর মনন্দর গেতক গবনরতয় পনে। উপকানর মনহলাতক খুেঁতজ গপতে
আমাতদর অতিক সময় িি হতয়নেল। অতিকেণ পর োতক গপতয় গসাতয়টার নেনরতয়
নদতয় আমরা নিনিতন্ত মনন্দর গেতক গবনরতয় অল্প নকেু গকিাকাটা কতর ১২ টা িাোদ
কিোকুমানরকার উতদ্দতশে গবনরতয় পনে। পতের দু পাতশর িারতকল োে, পান্থপাদপ োে
গদখতে গদখতে আমাতদর োনে এনেতয় েতল। দনেণ ভারতের রাস্তা ঘাট নবশাল বে
এবং পনরস্কার পনরলন্ন। আমরা মতির আিতন্দ এনেতয় েনল সামতির নদতক। আমরা
এে ঘুরতলও কখিও ক্লানন্ত বা অবসাদ অিু ভব কনরনি। অতদখাতক গদখার আিন্দ
আমাতদর আেু ে কতরনে। রাস্তায় একটা গহাতটতল দু পুতরর খাবার গখতে আমরা ু নক।
প্রতেেকতক গরর উপর কলাপাো নবনেতয় ১৪ পদ নদতয় োনল সানজতয় নদতয়নেল। েতব
দনেণ ভারতের খাবার বাোনলতদর মুতখ েেটা সু স্বাদু িয়। রাস্তার োরপাতশর মতিারম
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দৃ শে গদখতে গদখতে এবং ভারে ভুনমর অনন্তম অংশ স্পশি করতে েলনে এই অিু ভুনে
আমাতদর অন্ততর এক অিাস্বানদে আিন্দ সৃ নি কতরনেল। নবকাল প্রায় ৬.২০এ আমরা
কিোকুমানরকার মানট স্পশি কনর। আমাতদর জিে নসনবতের সামতি ‘Melody Park’
গহাতটলনট আতে গেতকই বুক করা নেল। ‘কিোকুমানরকা’-গে গপৌঁেতিার পর আমাতদর
প্রতেেতকর মি গেতক পতের ক্লানন্ত, অবসাদ নিতমতষ দূ র হতয় এক স্বনপ্নল আিতন্দ ভতর
নেতয়নেল। সামতিই গদনখ দােঁনেতয় আতে ‘গসািার বাংলা’ গহাতটল। অতিকনদি পর
বাোনল খাবার খাব গভতব মতি খুব আিন্দ নিতয় সবাই গহাতটতল ু তক পনে নিতজতদর
নিযিানরে রুমগুতলাতে। রুতম ু তক হাে পা যু তয় রাস্তার কাপে বদতল সবাই োরেলার
গবলকনিতে দােঁনেতয় সমুতদ্রর েজিি শুিতে োনক। পাপনেতদর গবলকনি গেতক সমুদ্র
গদখা োনলল। আমাতদর গহাতটল সমুতদ্রর খুব কাতেই নেল। নকেু েণ নবোম কতর
পাপনে ও গদবনষি সমুদ্র গদখতে েতল োয়। রাে হতয়নেল বতল এবং পতের যকতল
নকেু টা ক্লান্ত োকায় আমরা আর গবর হইনি গস রাতে। মতি গেি উোল পাোল করনেল
এই গভতব সনেে নক আনম ভারতের সবি দনেতণ এতস উপনস্থে হতয়নে। অবাক হতয়
ভাবনেলাম, নক কতর আমার এই গসৌভােে হল। প্রায় রাে আটটায় আমরা ‘গসািার
বাংলা’ গহাতটতল অতিকনদি পর প্রাণভতর েরম েরম মােভাজা, েুনর আলু ভাজা এবং
োল নদতয় ভাে গখলাম। পরনদি ০৯-০১- ২০১৭ বতোপসােতর গভাতরর সূ তেিাদয়
গদখার আিতন্দ আমরা অজািা জায়ো, পতের ক্লানন্ত এসব ভুতল ৪.২০ গে উতঠ মুখ
যু তয় স্নাি গসতর এতক এতক পেনর হতয় গিই। এে গভাতর স্নাি গসতর পাপনের রুতম
‘গহয়ার দ্রায়ার’ আিতে গেতল আমাতক এবং গদালাতক নভতজ েুতল দােঁনেতয় োকতে গদতখ
পাপনে েমতক উতঠ, বতল – ‘‘পােঁেটাও বাতজনি স্নাি গসতর সূ তেিাদয় গদখার জিে গরনে
হতয় গেতো, আিেি।’’ আমরা দু জি োতক োো গদই োোোনে স্নাি গসতর িীতে গিতম
আসার জিে। সকাল ৬ টার পর আমরা নসনবতের নদতক রওয়ািা গদই। গসই আতযা
অন্ধকাতর মািু তষর ল গিতমতে পতে। দতল দতল মািু ষ েু টতে নস বীতের নদতক। হােঁটার
পে পাওয়া দু ষ্কর। নস বীতে দােঁনেতয় অজর মািু তষর সতে আমরাও প্রেীো করতে োনক
গভাতরর সূ তেিাদয় গদখার জিে। ৭.৩০ এ মতি হল বতোপসাের গেতক এক প্রকাণ্ড
‘রনক্তম বল’ উপতর উতঠ এল। গস গে নক অিাস্বানদে অিু ভুনে ো ভাষায় প্রকাশ করা
অসাযে। গসখাতি নকেু েণ কানটতয় আমরা কিোকুমানরকার প্রযাি দ্রিবে স্থল সমুদ্র
সেম, গেখাতি আরব সাের, ভারে মহাসাের এবং বতোপসাের নমতশতে গস স্থাি
গদখার জিে গবনরতয় পনে। গসখাতি গপৌঁতে নেি সমুতদ্রর নমলি স্থািনটর অপরূপ
গসৌন্দেি, সমুতদ্রর েরে, োর কতল্লাল ধ্বনিতে আমরা প্রতেেতক গমানহে হতয় োই।
গসখািকার অনযবাসীরা নিভিতয় সমুতদ্রর উত্তাল েরতের সতে োল নমনলতয় স্নাি করনেল,
কাপে যু নলল, কাপে েু তে েু তে নদনলল, োতদর গস কাপে আবার োতদর কাতে
গ উতয়র সতে নেতর আসনেল। অশান্ত েরে বারবার প্রেণ্ড রাতে েট ভুনমতে আেতে
পতে সবনকেু গেি গভতে গুনেতয় নদতে োইনেল। আমরা গকউই সমুতদ্র িামার সাহস
কনরনি। সমুদ্র নিতজই েু তট েু তট এতস আমাতদর স্পশি কতর োনলল। আসতল িীতে শুযু
বে বেপাের। পতে োবার সম্ভাবিা খুব গবনশ। মহাসমুতদ্রর অকল্পিীয় নবশালো,
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ভয়ংকর রুদ্ররূপ, োর সীমাহীি গসৌন্দেি প্রেেে কতর আমরা মন্ত্র মুতগ্ধর মতো োর
সামতি িীরতব অতিকেণ দােঁনেতয় োনক। োরপর মহাসমুতদ্রর অেুলিীয় গসৌন্দতেির
নকেু দৃশে েনব বন্দী কতর আমরা গহাতটতল নেতর আনস। গসখাতি নকেু টা নবোম কতর
সকাতলর জলখাবার গহাতটতল গখতয় আমরা ‘নবতবকািন্দ রক’ গদখতে গবনরতয় পনে।
দনেণ ভারে হল লাইতির শহর। গহাতটল গেতক গবনরতয় প্রায় মাইল খাতিক আমরা
হাজাতরর উপর মািু ষ সানরবি ভাতব এনেতয় েলতে োনক প্রখর সূ েি োপতক অগ্রাহে
কতর। গেতহেু জায়োটা নবষু বতরখার খুব সামতি োই গসখাতি সূ তেির োপ প্রেণ্ড,
গসখাতির গলাকজিতদর োতয়র রে কাতলা। েতব োরা প্রেণ্ড পনরেমী। েে আমরা
এতোনল হােঁটাপতের পবনেত্র েেই বােনেল। গকাতিা গকাতিা জায়োয় আমরা গো
সনিনলে ভাতব একই জায়োয় দশ পাক খানললাম। দনে অেবা বােঁশ নদতয় একই
স্থািতক দশবার প্রদনেণ করতে হনলল। এই ভাতব পাক গখতে গখতে আমরা ভারে
মহাসােতরর কাতে গপৌঁোই। গসখাতি নবশাল নটনকট ঘর পার হতয় অিে ঘতরর নদতক
এনেতয় েনল। ১০০ জি কতর একবাতর এনেতয় োবার অিু মনে নমলনেল। নভেতর নেি
সানরতে প্রায় ১০০ জি এনেতয় েনল। গসখাতি ৫০-৬০ জি বসার মতো গেয়ার রাখা
আতে। োরা বতস নেতলি োরা সামতি খানল হতল েু তট বাইতর গবনরতয় োনলতলি। গসই
খানল গেয়ার গুতলাতে অিেরা েখি েুপ েুপ কতর বতস পরনেতলি। নকেু এতোতির পর
আমরাও কখি বতস কখি দােঁনেতয় প্রায় ঘণ্টা খাতিক পতে বাইতর এতস স্বনস্তর নিিঃশ্বাস
গেনল। োনকতয় গদনখ নবশাল জলরানশ প্রেণ্ড েজিি কতর েীতরর নদতক েু তট েু তট
আসতে। গসই মুহূতেি গোতখ গভতস ওতঠ বীতরশ্বর নবতবকািন্দ ওরতে িতরন্দ্রিাে দতত্তর
গসই দু িঃসাহনসক কমি কীনেি। অকুেভতয় এক নিভিীক েু বক সােঁেতর এনেতয় েলতেি
ভারেমহাসােতরর েরেমালাতক উতপো কতর। েন্তবে স্থল ভারেমহাসােতর ভাসমাি
নশলাখণ্ড। আমরা গসখাতি োনল গভতব আমার সমস্ত গদহ গরামানঞ্চে হতে োতক। যীতর
যীতর সানরবি ভাতব আমরা এনেতয় েনল জাহাতজর নদতক। গসখাতি আমাতদর ‘লাইে
জোতকট’ পরতে গদওয়া হয়। আমরা লাইি যতর জাহাতজ েতে বনস। নবেুি
েরেরানশতক গকতট গকতট আমাতদর জাহাজ এনেতয় েতল আমাতদর অনে নপ্রয় পনবত্র
েীেিভূনম ‘নবতবকািন্দ রক’-এর নদতক। একসতে আমরা বহু মািু ষ ‘নবতবকািন্দ রক’-এ
গপৌঁতে োই। নিরলস ভাতব দু নট জাহাজ একবার একদলতক ‘রতক’ গপৌঁতে নদতয়
গসখাতির দশিিােিীতদর এ পাতে নিতয় আসতে, আবার অিে একদলতক রতক গপৌঁতে
নদতল। ‘নবতবকািন্দ রক’-এ গপৌঁতে আমাতদর বাক রুি হতয় োই সমুতদ্রর নবশালো,
প্রেণ্ড শতে গেনিল েরে রানশ েট ভুনমতক আঘাে করতে গদতখ। গসখাতি এে গজাতর
হাওয়া বইনেল গে কাতরা কো গশািা োনলল িা। শানে েুল সামলাতিা োনলল িা।
নকেু েণ রতকর োর পাশ ঘুতর, নকেু অনিন্দে সু ন্দর দৃ শে গফ্রম বন্দী কতর আমরা যীতর
যীতর নসেঁনে গবতয় মনন্দতর উনঠ। গসখাতি বীতরশ্বর নবতবকািতন্দর সু নবশাল সন্নোসী মূ নেি
ভারে ভূখতণ্ডর নদতক অপলক দৃ নিতে োনকতয় োকতে গদতখ আমরা মুগ্ধ হতয় োতক
মানটতে মাো েু েঁইতয় সরি প্রণাম নিতবদি কনর। গসখাতি শ্রীরামকৃে এবং সারদা
মাতয়রও মূ নেি আতে। গসখাতি োেঁতদর নিেে পূ জা অেিিা হয়। এখািকার পনরতবশ এতো
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িয়িানভরাম গে আমাতদর গসখাি গেতক নেতর আসতে ইতল করনেল িা। নকন্তু
আমাতদর গসখাতি োকার উপায় নেল িা। গসনদিই আমাতদর কোইকািাল োওয়ার
কো। আবার নবতবকািন্দ রক এবং কিোকুমানরকায় সমুতদ্রর নত্রতবণী সেম গদখতে
আসব এই আকািা বুতক পুতর জাহাতজ কতর সমুদ্র পাতে নেতর আনস। গসখাতি
১২.৩০ িাোদ ‘গসািার বাংলা’য় খাওয়া দাওয়া গসতর ২.২০ িাোদ আমরা
‘গকাোইকািাল’ এর উতদতশে গবনরতয় পনে। গকাোইকািাল দনেতণর পাহাতের মাোয়
অবনস্থে একনট মতিারম স্থাি। োই এবাতর আমাতদর োত্রাপতে একজি অনভজ্ঞ
ড্রাইভার নেতলি।
কিোকুমানরকা গেতক প্রায় দু পুর ২.২০নমিঃ আমরা গকাোইকািাতলর উতদ্দতশে োত্রা কনর।
সতের ড্রাইভার অনভজ্ঞ বেনক্ত হতলও রনসক নেতলি িা। সারা রাস্তা গোমো মুতখ োনে
োলানলতলি। এনদতক আমাতদর সকতলর মুতখ খই েুটনেল, আর গমাবাইতল োি গশািা
হনলল। অতিকগুতলা উেঁেু উেঁেু পাহাে এতকতবতক পানে নদতয় গকাোইকািাতল গপৌঁোতে
হয়। সন্ধো হতয় এতল আমাতদর োনে েখি ঘুতর ঘুতর পাহাতের েুোয় উঠনেল েখি
আমরা রীনেমে ভতয় কােঁপনেলাম। গকি িা আমাতদর অনে পনরনেে গমঘালতয়র নশলং
শহতরর োইতে এই স্থাি অতিক উেঁেু এবং অতিক পাহাে পানে নদতয় েতব গসখাতি
গপৌঁতেনেলাম। োই েে রাে বােনেল েেই পাহাে গেি আমাতদর কাতে ভয়ংকর হতয়
উঠনেল। আমাতদর োত্রাপে এেনদি যতর সমেল ভূনম নিভির নেল। োোো দনেণ
ভারতের রাস্তা গেমি প্রতস্ত অতিক নবশাল, গেমনি পনরস্কার পনরলন্ন। োই োত্রাপতে
রাস্তার দু পাতশর িারতকল বীনে, কলাবি, োলবি আমাতদর প্রনে মুহূতেি মুগ্ধ কতর
গরতখনেল। োোো যীতর যীতর োনে োনলতয় গদবনষি আমাতদর নিতয় প্রনেনট েন্তবে স্থতল
গপৌঁতে োনলল। ো গহাক আেঁকাবােঁকা পতে অতিক েোই উেরাই পাে কতর প্রায় প্রায়
রাে ৯ টায় আমরা আমাতদর জিে গদবনষির বুক কতর রাখা ‘Green Park View
Resort’-এ উনঠ। গকাোইকািাতল ভীষণ ঠাণ্ডা। আমাতদর বতয় আিা শীে কাপে সােিক
হয়। প্রতেেতক েরম জতল হাে পা যু তয় েরম কাপে পতর স্বনস্তর নিিঃশ্বাস গেনল।
পাহাতের গকাতল অবনস্থে মতিারম নরতসাটিনটতে গপৌঁতে আমাতদর মি অিাস্বানদে
আিতন্দ ভতর নেতয়নেল। গসখাতি গপৌঁতে েরম েরম ভাে, োল আলু ভাজা গপতয় আমরা
দীঘিনদি পতর বানের খাবাতরর স্বাদ গপতয় এেটাই মুগ্ধ হই গে নিতমতষ পতের ক্লানন্ত দূ র
হতয় োয়। মতি একবুক আিন্দ নিতয় আমরা প্রতেেতক গলতপর িীতে ু তক পনে।
পরনদি ১০-০১-২০১৭ োনরখ ঘুম গেতক উতঠ গভাতরই স্নাি গসতর গিই। প্রেণ্ড ঠাণ্ডা
োকতলও ঠাণ্ডা আমাতদর কাবু করতে পাতরনি। গভারতবলা পাপনের কাতে নভজা েুতল
‘গহয়ার দ্রায়ার’ োইতে গেতল গস গো ভতয় আেঁেতক উতঠ বতল ‘‘এে গভাতর েুতল শোম্পু
কতরে মা। এই ঠাণ্ডায় েুনম করতল নক ভাতব?’’ আনম বনল ‘‘গোর শাশুনেরও স্নাি
গশষ। এখাতি গবোতে আর গদখতে এতসনে।’’ স্নাি গসতর আনম আর নদনদ নরতসাতটির
োরপাশ গদখতে গদখতে মুগ্ধ হতয় োই। অপূ বি প্রাকৃনেক গসৌন্দেি োনরনদতক েনেতয়
আতে। গসখাতি আমরা সবাই স্নাি গসতর োরপাতশর নকেু েনব েুনল। গসখাতি পাশাপানশ
অতিকগুতলা নরতসাটি নেল।
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পাহাতের গকাতল এই নরতসাটিগুতলা সেে অপূ বি সু ন্দর। আমরা িীতে েখি সকাতলর
খাবার খানললাম েখি গসখাতি কতয়কজি নবতদনশ িারীপুরুষতকও গদনখ। োরাও
আমাতদর মতো পতরাটা, সনি এবং েল নদতয় প্রােরাশ সারনেল। এখাতি প্রেণ্ড ঠাণ্ডা।
োই আমরা সবাই ভাতলা কতর শীেবস্ত্র পতর নিতয়নেলাম। নরতসাতটির পাতশই নেল
গকাোইকািাল গলক, অপূ বি সু ন্দর এখাতির প্রাকৃনেক গসৌন্দেি। গলতকর োরপাতশ গঘাো
েোর এবং োবল সাইতকল েোর বতন্দাবস্ত নেল। পাপনে এবং গদবনষি গলতকর
োরপাতশর নকেু টা অংশ ‘োবল সাইতকল’-এ ঘুতর এতসনেল। োতদর কাতে এটা একটা
িেুি অনভজ্ঞো। এই স্থািনট েকতলতটর জিে নবখোে। গলতকর োরপাতশ এবং অিে
জায়ো গুতলাতেও আমরা গদাকািগুতলা রকমানর েকতলট নদতয় স্ততর স্ততর সাজাতিা
গদখতে পাই। আমরা গসখাি গেতক আমাতদর বানের জিে এবং অিোিে আত্মীয়তদর
জিে অতিক যরতণর েকতলট নমনলতয় পোতকট কতর এতিনেলাম। আমরা গসখাতির দ্রিবে
স্থাি গুতলা এে ঠাণ্ডা এবং কুয়াশার মতযেও ঘুতর ঘুতর গদতখ নিতে ভুনলনি। প্রায়
১.৩০এ Royal Tibetan Resort এ দু পুতরর খাবার গখতয় প্রায় ২ টা িাোদ মুন্নাতরর
উতদ্দতশে গসখাি গেতক গবনরতয় পনে।
মুন্নার দনেণ ভারতের একনট নবখোে পশলনিবাস। অতিকগুতলা গোতটাবতো পাহাে
পানে নদতয় মুন্নাতর গপৌঁোতে হয়। প্রনেনট পাহােতক আবৃ ে কতর গরতখতে গোটতোট ো
োে। েেই আমরা মুন্নাতরর নদতক এেনললাম েেই আমরা এখাতির প্রাকৃনেক গসৌন্দেি
গদতখ মুগ্ধ হনললাম। মতি হনলল সবুজ োনলো নদতয় আবৃ ে প্রনেনট পাহাে প্রকৃনে
গপ্রনমক দশিিােিীতক হােোনি নদতয় আহ্বাি করতে। প্রনেনট পাহাতের মাো গেতক িীে
পেিন্ত গেতট রাখা ো োেগুতলা সবুজ োনলোর রূপ নিতয়নেল। গকাোইকািাতলর
পাহােগুতলা গোতটা বে োে নদতয় আবৃ ে নেল। নকন্তু এখাতি বে োে খুব কম গদখা
োনলল। দু পাতশ োোে, মােখাি নদতয় এতকতবতক আমতদর োনে েলনেল। দীঘিসময়
পাহাতের গসৌন্দেি গদখার পর সন্ধো গিতম এতল আমাতদর নকন্তু নকেু টা ভয় ভয়
করনেল। গকি িা েেই আমরা উপতর উঠনেলাম েেই োনেনট শুযু গেি পাহাতে পাক
খানলল। সবুজো কতম নেতয় রুে নিরস পাহাে সামতি এনেতয় আসনেল। প্রায় রাে
৮.২০ গশ আমরা মুন্নাতরর Diamond Hills Resort গহাতটতল এতস উনঠ। এখাতির
খাওয়া দাওয়াও খুব ভাতলা। আমরা েরম েরম ভাে, োল, আলু ভাজা এবং পনির নদতয়
রাতের খাবার গখতয় পনরেৃি হতয় পতের ক্লানন্ত ভুতল োই। রাতে আমরা সবাই েৃনির
ঘুম ঘুনমতয় গিই। েোরীনে গভাতর উতঠ েরম জতল স্নাি গসতর নিতয় মুন্নাতরর প্রাকৃনে
গসৌন্দেি গদখার জিে প্রস্তুে হতয় গিই। িীতে গিতম আমরা োরপাতশর নকেু েনব েুনল।
এখািকার শান্ত নিজিি পনরতবশ, গভাতরর সূ তেিাদয়, নেনরনেনর হাওয়া আমাতদর ভীষণ
ভাতব আকৃি কতর। সামতি Cloud Resort. অপূ বি সু ন্দর মালভুনমর মতযে দােঁনেতয় গেি
পনেকতক আহ্বাি করতে। দূ তর দূ তর উেঁেু উেঁেু পাহােগুতলা োোতে আবৃ ে হতয় মতিারাম
রূপ নিতয়তে। আেঁকাবােঁকা পতে অনবরাম োনে, বাস, রাক েু তট েলতে। কাতরা োমার
সময় গিই। খুব গভাতরই গজতে ওতঠ এখািার োয়মে নহলস নরতসাটি। সকাতলর
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জলখাবার গখতয় আমরা মুন্নাতরর পাবিেে সহরনট গদখতে গবনরতয় োই। দু পুর পেিন্ত
শহর গদতখ আমরা মাদু রাইতয়র উতদ্দতশে রওয়ািা হই। আমাতদর োনে েেই িীতের
নদতক এক পাহাে গেতক অিে পাহাতের গকাল গবতয় িামনেল আমরা এর প্রাকৃনেক
গসৌন্দতেি মুগ্ধ হনললাম। এখাতি গকউ গবাট েেতে, গকউ গঘাো েেতে গকউ বা
সাইতকল োনলতয় আিন্দ উপতভাে করতে। এ সব দৃ শে আমাতদর অন্তরতক ভনরতয়
নদনলল। নকেু আিন্দ োত্রা পতে আমরাও উপতভাে কতর নিতয়নে। মাদু রাই গপৌঁোতিার
পূ তবি একটা নরতসাতটি আমরা দু পুতরর আহার গসতর গিই। নেরবার পতে আমার জিে
পাপনে রাস্তার একনট যাবা গেতক কতয়কনট লালা পতরাটা সতে নিতয়নেল। প্রায় ৭.৩০এ আমরা মাদু রাই গেশতি গপৌঁেই। সবাই োোোনে খাবার গখতয় নিতয় রাে ৯.৩০ এ
আমরা ‘ভালব’বাতস েতে গেন্নাইতয়র ‘এেতমার’ গেশতির উতদ্দতশে রওয়ািা গদই।
ভালব বাতস েো আমাতদর একনট িেুি যরতণর অনভজ্ঞো ।
দানেণােে গবোতে এতস অতিক অনভজ্ঞো, অতিক আিন্দ, অতিক সু খকর স্মৃনে
হৃদতয়র মনণ গকাঠায় পুতর আমরা আমাতদর েন্তবে স্থল গুয়াহানট অনভমুতখ োত্রা কনর।
এেতমার এ আমরা ১২-০১-২০১৭ োনরখ খুব গভাতর গপৌঁতে োই। গসখাতির Udipi
Home Hotel-এ আমরা নিতজতদর নজনিষ পত্র নিতয় উতঠ স্নাি গসতর খুব োোোনে
সকাতলর খাবার গখতয় গিই। আমাতদর সকতলনর ইতল গেন্নাই শহরনট নকেু টা হতলও
ঘুতর গদখা। গসনদিই আমাতদর গুয়াহানট োমী গরতি েতে বসার কো, োই গদবনষি নিতজ
আমাতদর গেন্নাই শহর ঘুনরতয় গদখাতব বতল গেন্নাই এয়ারতপাটি এর কাে গেতক বে
একনট োনে ভাো কতর। প্রায় ১০ টায় আমরা সবাই গেন্নাই গদখতে গবনরতয় পনর।
গেন্নাইএর পনেস(Pothys) একনট নবশাল কাপতরর গদাকাি। গসখাি গেতক আনম ও
নদনদ আমাতদর বানের প্রতেেক সদতসের জিে শানে নকনি। আমাতদর হামতল পতর কাপে
গকিা গদতখ কাপে নবতক্রোরা খুবই অবাক হতয়নেল। েখি ‘পেল’ উৎসব েলনেল।
োই োরা খুনশ হতয় আমাতদর সামািে উপহারও নদতয়নেল। এরপর গেন্নাইতয়র নবখোে
‘Golden Beach’ গদখতে োই। বানল াকা নবস্তীণি প্রন্তর পার হতয় আমরা েখি
সমুতদ্রর কাতে গপৌঁতেনেলাম। গসখাতির পরন্ত গবলার হাওয়া আমাতদর গেি উনেতয় নিতয়
োনলল। আনম আর পাপনে বানল গেতক গবশনকেু সু ন্দর সু ন্দর শামুতখর গখাল সংগ্রহ
কতরনেলাম। বীতে োওয়ার আতেই আমরা ‘পােঁে গোেি’ এ বাোনল খাবার গখতয়
নিতয়নেলাম োল, পাপর ভাজা, গবগুি ভাজা, মাে ভাজা এবং মাতের গোল নদতয়।
দনেণভারে গদখার গসনদিই নেল গশষ নদি। রাতে আমাতদর গরি। হাতে সময় একদম
নেল িা। োই বীে গেতক নেরার পতে গেন্নাই নবমািবন্দতরর কাতে গেখাি গেতক োনে
ভাো গিওয়া হতয়নেল গসখাতি োনে জমা নদতয় উতবর ভাো কতর গহাতটতল আনস প্রায়
সন্ধো ৭.৪৫ নমনিতট। আমাতদর প্রতেেতকরই মি গসনদি খুবই ভারাক্রান্ত নেল নেতর
আসনে গভতব। আমরা সবাই এই কয়নদতির োত্রাপতে এে আিন্দ কতরনে, এে হানস
েুনেি কতরনে গে একটািা পেেলার কি, খাওয়া দাওয়ার কি গকািনকেু ই উপলনি
কনরনি।
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২০০০ সাতল আমরা ১১ জি নদল্লী নেতয়নেলাম ভাইতপা সু ভাষ ভট্টাোতেির নবতয়
উপলতে। গসবারও আমাতদর োত্রা খুবই আিন্দদায়ক নেল। নদল্লী আগ্রা ঘুতর
গদতখনেলা। খুব মজা কতরনেলাম আসা োওয়ার পতে। েতব এবাতরর কো সম্পূ ণি
আলাদা। এবাতর আমরা দনেণ ভারে ঘুতর গদখতেই এতসনেলাম। ২ জািু য়ানর গেতক
১২ জািু য়ানর নিতজর বয়সতক উতপো কতর(৭০ বের) একটািা েতষ গবনেতয়নে গেন্নাই,
মাদু রাই, পনণ্ডতেনর, রাতমশ্বরম, কিোকুমারী, মুন্নার, গকাোইকািাল। এবাতর আমরা শুযু
নিনিন্ত মতি গবোতে এবং ঘুতর গদখতে এতসনেলাম। অিে গকাি উপলে নেল িা। োই
এবাতরর সতে অিে গকািবাতরর বাইতর গকাোয় ঘুতর গবোতিার নমল নেল িা। রাে ১০
টায় গরি োোর কো। আমরা রাে ৯ োেঁর মতযে রাতের খাবার গখতয় নিতয় মালপত্র
নিতয় গরনে হই। গদবনষি গহাতটতলর মানলকতক বতলনেল অতটা নঠক কতর নদতে। দু তটা
অতটা কতর আমরা ‘এেতমার’ গেশতি েতল আনস। গেশতি প্রেণ্ড নভে নেল দােঁোতিা
োনলল িা। এই গেশিটা অিোিে গেশতির মতো পনরস্কার পনরলন্নও িয়। রাে প্রায়
১০.৩০ নমনিতট োনে এতল খুব কি কতর আমরা নভে গঠতল আমরা োনেতে েতে বনস।
োনেনটও এবাতরর পনরস্কার পনরলন্ন গসরকম নেল িা। োতহাক ভারাক্রান্ত মি নিতয়
আমরা সবাই নিতজতদর সংরনেে আসতি বতস পনে এবং খুবই আিেি হই গদনখ
আমাতদর গেন্নাই োওয়ার পতে আমাতদর একদল গবরনসক পে োত্রী নেল োরাও
আমাতদর কামরায় আমাতদনর সতে গুয়াহানট নেতর োতল। এরা এে গবরনসক গে
এবাতরও োতদর সতে বাকোলাপ হল িা। েতব মি খারাপ োকতলও আমরা নিতজতদর
মতযে কোর েুলেুনর োনলতয় গেতে োকলাম এবং ১৫ োনরখ গভার গবলা গুয়াহানট
এতস গপােঁোলাম।
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েনবেতপ্পা্- একনদতি্লেি
েনব এবং গলখা

সাহািা ভট্টাোেিে
েেবের গসতেম্বতর গেনেলাম লেি, সােনদতির জিে! গসই অনভজ্ঞো গেতক আজ নিতয়
এলাম মাত্র একনদতি লেি শহর ভ্রমতণর োনবকানঠ। সবতেতয় দ্রুে ও সহতজ ভ্রমণ
সম্ভব করতে হতল একমাত্র উপায় হতলা ১ নদতির লেি পাস, োতে আতে মাোতখালা
টুকটুতক লাল বাতস েেখুনশ গঘারার স্বাযীিো ও গসই সতে িামীদামী "মাে নস" বা
অবশে-দশিণীয়গুনলর নটনকট। সক্কাল সক্কাল বাতস উতঠ পেুি। হোনপ জানিি!

গসন্ট পলস কোতেড্রাল: সক্কাল সক্কাল গপৌঁতে োি। এটা গখাতলও খুব োোোনে, েতব
গ াকার আতে বাইতরটা গদখতেই গকতট োতব আয ঘন্টা! একসতে ইনেহাস,
স্থাপেে,ভাস্কেি ও পদােিনবদোর এক অিবদে ইন্দ্রজাল গোতখর সামতি গদখতবি। খানল
বাইতরটুকুই েনদ গকউ গদতখ, েতবই োর েেু সােিক। এ গসৌন্দতেিের বণিিা হয়িা,
সু েরাং গেিাও করতবা িা। গোতমর মাোর কারুকােি, বাোি, োেিইল বা িালা, সামতি
রািী নভক্টনরয়ার েোেু, বাোতির গকয়ারী, নপেতির গেট - এসব নলতখ বা েনব েুতল হয়
িা। নভেতর কোতমরা নিনষি। নক্রতোোর গরতির অিিে নেজাইতি ইউতরানপয়াি
গরতিসােঁর নশল্পরীনেতে পেরী এই স্থাপেে, োতে আতে মাইতকল এতেতলার োপ।
গোতমর োতদ আতে গোট্ট গোট্ট কাতের টুকতরার ওপর আতলার অভেন্তরীণ পূ ণি
প্রনেেলি, অেিাৎ কােগুতলা এমিকতর কাটা োতে আতলা পতে ওই সংকট গকাতণর
গেতয় কতম, আর সবটা প্রনেেনলে হতয় নঠকতর আতস আমাতদর গোতখ। নেজাইিটা
কাতের পেরী িানক নহতর আর গসািার, গসটা বতল িা নদতল গকউ বুেতেও পারতবি িা)।
োোো এনট একনট "হুইস্পানরং েোলানর"।
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েনব ৩, ৩(a) : ওতয়েনমিোর এনব:
লেতির
"আোরগ্রাউে"
বা
গমতরাতরতলর ওতয়েনমনিোর গেশতির
নঠক বাইতরই গটমস িদীতে গদতখ নিি
লেি আই ও নব্রনটশ পালিাতমন্ট। লেি
আইএর নটনকট আলাদা এবং েেতেিামতে একঘন্টা সময় লােতব। োই গস
ইতলতক সংেে করতে পাতরি। গেশি
গেতক ১ নমনিট হােঁটাপতে আতে নবে গবি,
েতব আোমী ৩ বের োর কাজ েলতব,
সু েরাং গসনট দশিণীয়
হতলও বােঁতশর
খােঁোয় াকা। গেটা গদখতবি গসটা হতলা
এক অেুলিীয় স্থাপেে, ওতয়েনমন্স্োর
এনব!
রাজপনরবাতররব
আেম্বরপূ ণি
নববাহকে (রািী নভক্টনরয়া গেতক েু বরািী
োয়ািা - সবার নবতয় ওখাতিই হতয়নেল),
গেৌরবময় রাজোনভতষতকর েৃহ (বেিমাি
রািীএনলজাতবতেরও অনভতষক এখাতিই)
এবং পনবত্র সমানযস্থল। ইংলোতের
রাজারািীরা সতেতরা পুরুষ যতর শানয়ে
আতেি এখাতিই। আতেি সানহনেেতকরা,
নবজ্ঞািীরা,
নশল্পীরা।
ইংলোতের
নদকপাতলরা সবাই মরতিাত্তর নভে কতর
আতেি এখাতি,শানন্তর ঘুতম । "রয়াল"
সাজসজ্জা গসসব সমানযর। গোতটাতোতটা
মহতল শুতয় এক এক রাজারািী বা োতদর
নপ্রয়জি। শুযু গজৌলু স িয়, রাজকীয়
নজনিসপতত্রর মতযে এখাতি আতে সম্পদ ও
নশতল্পর গমলবন্ধি l গদােলায় আতে রয়াল
নমউনজয়াম l েরবানর, মুকুট, গসািার
পািপাত্র, রাজতপাশাক - নশল্পসিৃ ি
গোখযােঁযাতিা
সব
নজনিস।
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রাোলোর গস্কায়ার ও বানকংহাম পোতলস: এনব গেতক গবনরতয়ই েলু ি রািীর মহল
বানকংহাম পোতলতসর নদতক। আবার গসই মাোতখালা বাস। পতে পেতব রাোলোর
গস্কায়ার। সেেনজৎ রাতয়র গেলু দার 'েে কাে কাঠমাণ্ডতে'-গে দরবার গস্কায়াতরর
বণিিায় পতেনেলাম গোপতসর িানক মতি হতয়নেল হঠাৎ কতর গকউ গেি দাবা গখলতে
গখলতে দাবার গবােি গেতে উতঠ গেতে। রাোলোর গস্কায়ার গদতখ নঠক এই কোটাই
মতি এতলা। এরকম জমকাতলা বা 'রয়াল' সাজসজ্জা আনম আতে গকাোও গদনখনি।
সবনকেু তেই গকমি যিতদৌলতের পানলশ! পরবত্তিী েন্তবে বানকংহাম পোতলস। এনট
একনট অনে সাদামাটা গদখতে বে সাইতজর বানে! সনেে বলতে নক, মাইতসার
পোতলসতক গো জাে গেতেই নদলাম, ভারেীয় মুঘলাই গকল্লা, রাজপুে-নিজাম বা
বাজীরাওতদর এমিনক গোতটাখাতটা দু েি গদতখ এতলও (হোেঁ, এমিকী নব্রনটশরা লু ঠ কতর
নিতয় োওয়ার পতরও) বানকংহাম পোতলসতক আর গোতখও পেতব িা! েতব লেি নেতয়
একবারও পোতলতস িা গেতল ঠাকুর পাপ গদয়, অেেো গবনশ সময় িা কানটতয়ও এখাতি
একবার পা রাখা অবশে কেিবে!
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টাওয়ার নব্রজ: এটা িা গদখতল লেি ভ্রমতণর গকাতিা মাতিই হয়িা। গটমস িদীর
ওপর টাওয়ার নব্রজটা গদােলা। একেলা নদতয় বাস-োনে-মািু ষজি গহেঁতট িদী পারাপার
কতর। গদােলার গমতেটা স্বল কাতের, োর ওপর নদতয় এপার-ওপার গেতে
আপিার মতি হতেই পাতর গে আপনি হােঁটতেি গটমস িদীর ওপর নদতয়। টাওয়ার
নব্রতজর এই মজার গদােলার োদটা আয়িার পেরী। অেিাৎ মাো েুতল োতদর নদতক
গদখতল আতরা ভাতলা গটর পাতবি গকমি লাতে িদীর ওপর গহেঁতট োওয়া!
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নদি গশষ করুি শাতেি নেতয় সূ েিাস্ত ও পুতরা লেি শহতরর গসৌন্দেিে গদতখ! শােি
হতলা লেতির সবতেতয় উেঁেু বানে, অবতসরতভটনর ৭২ েলায়! কপাল ভাতলা হতল গদতখ
গেলতেও পাতরি বে জাহাজ োওয়ার জিে টাওয়ার নব্রতজর একেলার আতস্তআতস্ত খুতল
োওয়া! আমার গসৌভােে নেল, গসনদিকার ওই সতন্ধেতবলা নিতজর গোতখ গদখা প্রকৃনে ও
প্রেু নক্তর গসৌন্দতেিের গমলবন্ধি উপতভাে করার স্মৃনে আমার কাতে উজ্জ্বল মনণর মতো
েলমল করতব আজীবি!
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BLACK HOLE
And the first ever image of
a supermassive black hole
Dr. Sushanta Kumar Bhattacharjee
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A black hole is an invisible, highly massive and infinitely dense
stellar object. The gravitational pull of a black hole is so strong that
nothing, not even light, can escape its attraction. It is one of the
most puzzling objects that science has ever encountered.
(a) The concept of a black hole:
The existence of a black hole was first conceived by John Michell
(1724-1793) of England on November 27, 1783. Michell developed
the idea of black holes based on Isaac Newton’s (1643-1727) theory
of gravitation and the corpuscular theory of light. Michell was so
ahead of his generation that without improved instrumental aids he
could understand the existence of a black hole. However, he named
the invisible stellar object as a ‘dark star’. He imagined that
gravitational force of a dark star is so strong that escape velocity of
particles from its surface could be more than the velocity of light.
Due to strong gravitational attraction of such a dark star even the
particles of light (corpuscles) can’t escape its attraction and it
becomes invisible. Further, he suggested that such a star could be
detected by studying the movement of a nearby star, which together
with a dark star forms a ‘binary star’ system. A few years later a
similar concept that light could be trapped by a hugely massive
stellar object was suggested by Pierre-Simon Laplace (1749-1827), a
French mathematician. Soon, the corpuscular theory of light was
abandoned due to its failure to explain few phenomena of light.
However, the Wave theory of light could explain all of them but it
could not find out the effect of gravity on light wave. So, Michell’s
idea of black holes which was based on corpuscular theory of light
was abandoned. Thereafter black holes remained as a mathematical
curiosity – a hypothetical notion. In 1915 Albert Einstein (18791955), the greatest physicist of all time, developed the General
Theory of Relativity and the whole idea of gravitation was entirely
changed. Newton’s idea of ‘action at a distance’ between widely
separated gravitational masses was replaced by Einstein’s concept of
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‘space-time curvature’ formed around a huge gravitational mass. The
concept of space-time was first introduced by Einstein in the Special
Theory of Relativity, developed in 1905, where he showed that space
and time are interrelated. The age-old idea of three-dimensional space
was replaced by four-dimensional space-time continuum, where the
fourth axis is the time axis. In the universe stellar objects are widely
separated by large distances. Empty space between galaxies and between
stars in a galaxy is flat. But according to the general theory of relativity
the space around a huge stellar body in its vicinity is curved. So, the
straight-line path of an object in an empty space becomes a curved path
when that object enters into the field of a huge gravitational mass. After
the publication of Einstein’s gravitational field theory, physicists
throughout the globe, worked on it year after year, during the twentieth
century and searched out different implications of Einstein’s field
equations. They also applied field equations to understand the formation
of a black hole. In 1916, Karl Schwarzschild (1873-1916), using
Einstein’s field equations conceived a spherical section of space-time so
extremely warped around a highly dense mass that no light could escape
its surface. The boundary of highly deformed space-time from which no
escape is possible is called an ‘event horizon’. Alternately, the event
horizon may be defined as a boundary in space-time beyond which no
events can affect any outside observer at all. In layman’s language it may
be termed as a spherical shell of points of no return. Even light emitted
from beyond event horizon can never reach an outside observer.
According to the Special Theory of Relativity an ‘event’ (x,y,z,ct) in fourdimensional space-time corresponds to a ‘point’ (x,y,z) in threedimensional space. Ringing of a bell in a class room or death (collapse)
of a star in a galaxy is an ‘event’ in four-dimensional space-time. The
radius of event horizon is called Schwarzschild radius. It is given as:
R = 2GM/c2.
Here, G is universal gravitational constant, M is the mass of a black hole,
c is the velocity of light in vacuum and R is the Schwarzschild radius of
event horizon surrounding a non-rotating black hole. As for example, the
Schwarzschild radius of event horizon for a black hole of mass three
times the solar masses, calculated by the above formula, is about 9 km
only. It shows how dense a black hole is.
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(b) The concept of formation of stellar black holes:
A star begins to form as a massive and dense interstellar cloud of dust
containing hydrogen and helium gases and takes several millions of
years to become a grown up star. A grown up star like the Sun remains
stable for several millions of years by balancing its own gravitational
pull through thermal pressure, caused by nuclear processes that
convert hydrogen into helium. When the stock of hydrogen, a fuel of
nuclear fusion, gets exhausted, a star approaches its death. First it
starts swelling its body and reddening its outer region. In this stage a
star is called a ‘red giant’. After several millions of years when the Sun
will become a red giant, it will engulf the Mercury and the Venus, its
two nearest planets. In this stage the thermal pressure can’t resist the
collapse of a star into itself, due to its own gravity. It will then lose its
outer envelope completely forming a planetary ‘nebula’ and the central
core of a star starts collapsing due to its gravitational pull to form a
stellar remnant. Depending upon the mass of a star different types of
collapsed stellar remnants are formed.

If the mass of a star is up to 1.4 times the mass of the Sun (the mass of
the Sun is about 2x1030 kg), it becomes a ‘white dwarf’. A white dwarf
becomes stable and resists further gravitational collapse primarily
through electron degeneracy pressure. Electron degeneracy pressure is
the application of Pauli’s Exclusion Principle. No two electrons can
occupy identical energy states even under the gravitational pull of a
collapsing star. The maximum mass of a white dwarf is 1.4 times the
solar mass. This limit is called the ‘Chandrasekhar limit’ and was
determined by Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-1995) in 1930.
This Indo-American scientist was eventually awarded the Nobel Prize
in physics in 1983. The density of an Earth-sized white dwarf is about
1x109 kg/m3 whereas the density of the Sun is about 1.41x103 kg/m3.
The lifespan of a Sun-like star is about 10 billion years.
If the mass of a star is more than 1.4 times the mass of the Sun, the
electron degeneracy pressure in the core of a star becomes insufficient
to overcome the self-gravitational pull of a star. As a result, the star
becomes so collapsed that electrons get combined with protons through
‘electron capture’ and neutrons are formed.
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Ultimately a highly compact star is formed composed mostly of
neutrons. It is called a ‘neutron star’. The density of a neutron star is
about 3x1017 kg/m3. It becomes stable by balancing the gravitational
collapse through neutron degeneracy pressure. The theoretical
study on neutron stars was done by Russian physicist Lev D.
Landau (1908-1968), American theoretical physicists Richard C.
Tolman (1881-1948) and J. Richard Oppenheimer (1904-1967) and
Russian-Canadian theoretical physicist George Michael Volkoff
(1914-2000). The upper limit of the mass of a neutron star is about
three times the solar mass. This upper limit is called ‘TolmanOppenheimer-Volkoff limit’ or ‘Landau-Oppenheimer-Volkoff limit’.
A neutron star (the ‘radio pulsar’ PSR 1919+21) was first detected in
1967 by Dame Susan Jocelyn Bell Burnell (b1943) of Northern
Ireland and Antony Hewish (b1924) of England. A radio pulsar is a
highly magnetized rotating neutron star that emits electromagnetic
waves that have a short and regular rotational period. Both Burnell
and Hewish were awarded the Nobel Prize for physics in 1974.
If the mass of a dying star is more than three times the solar mass,
its neutron degeneracy pressure can’t resist its very strong
gravitational pull. It collapses extremely and becomes a black hole.
It is formed by the collapse of a single star. Its density is about
2x1030 kg/m3. It is believed that the Milky Way contains about a few
hundred million stellar black holes. Its mass ranges from 3 to 20
solar masses.

Although a black hole was conceived by Michell and other physicists,
the term black hole was not used by them. They called this
gravitational sink hole as a dark star or a frozen star. The term
black hole was first used by an American theoretical physicist John
Archibald Wheeler (1911-2008) in a lecture to the American
Astronomical Society in 1968.
(c) Hawking’s radiation and black hole evaporation:
In 1970 it was established that the surface area of event horizon
increases with time as more and more matter and radiation fall into
a black hole.
www.jhaalmuricorner.com

124

SCIENCE

So, the area of event horizon resembles with ‘entropy’, a measure of
disorder of a thermodynamic system which also increases with time. In
1972 Jacob David Bekenstein (1947-2015), an Israel-American theoretical
physicist stated that when a black hole is created by gravitational
collapse, it rapidly settled to a stationary state which is characterized by
only three parameters: mass, angular momentum and electric charge.
Apart from those three parameters a black hole loses all other
information forever. That is configurations of different stars, out of any
one of which the black hole is formed, are lost permanently. In other
words, a black hole of a given mass, angular momentum and electric
charge could have been formed by the collapse of any one of a large
number of configurations of stars. Bekenstein suggested that logarithm of
that large number of information lost through the event horizon could be
a measure of the ‘entropy’ of a black hole. Afterword in 1974 Stephen
William Hawking (1942-2018), a British theoretical physicist and
cosmologist, imagined a black hole as an ideal ‘black body’ emitter. He
applied the quantum field theory to curved space-time and showed that
‘black body radiation’ may be released from a black hole due to quantum
effects near the event horizon. Such black body radiation from a black
hole is called ‘Hawking radiation’. Due to emission of Hawking radiation
from a black hole its mass and energy may get reduced. This affect is
called ‘black hole evaporation’. If a black hole does not gain mass by
absorbing materials from the surrounding, it is expected to shrink due to
black hole evaporation and ultimately it may vanish. It is found that
smaller black holes are larger emitters of Hawking radiations than bigger
black holes. So smaller black holes may shrink quickly and disappear
away faster. In 2008, National Aeronautics and Space Administration
(NASA), launched the Fermi Space Telescope for the detection of
terminal gamma ray flashes from primordial evaporating black holes. But
no such radiations from primordial black holes are detected so far. A
primordial black hole may be formed directly by the gravitational collapse
of highly compressed area of hot and dense medium of huge cosmic gas
cloud, without passing through the usual stellar phases and without
becoming a stellar remnant. This process of formation of black holes was
too fast and took too little time in the early universe shortly after the Big
Bang. Primordial black holes are supposed to be scattered throughout the
universe.
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These are conceived in 1966 by Yakov Borisovich Zeldovich (1914-1987)
and Igor Damitriyevich Novikov (b1935) of Russia. In 1971 Hawking
hypothesized that micro black holes may exist which are weighing as
small as about 2.2 x 10-8 kg = 22 micrograms. They may be created at TeV
energy at the Large Hadron Collider (LHC) at CERN, Geneva and it may
be possible to observe evaporation from micro black holes. But till now no
micro black hole evaporation is detected at LHC.
(d) Supermassive and intermediate mass black holes:

After a black hole is formed it may continue to grow in some special cases
by absorbing surrounding stellar gas and dust that comes close enough to
it. If there be a star orbiting round a black hole, it may pull off material
from that star and absorb it. Even it may absorb a nearby star wholly and
may merge with either a neutron star or another black hole. By this
process it becomes a supermassive black hole. It is believed that
supermassive black holes may exit at the centre of most of galaxies. Thus
it may gather more gas and dust around it which are enough at the centre
of a galaxy and grow more massive. A supermassive black hole may also
be formed by the collapse of a large cluster of stars or collapse of a large
number of tiny black holes merging together. Its mass may be from
several million to few billion times the mass of the Sun. External gas and
dust that fall upon a supermassive black hole may form a gaseous
accretion disc by gradual accumulation of layers of gaseous matter. The
accretion disc gets superheated by friction arising out of collisions
between high speed gas and dust particles with each other. As a result, an
enormous amount of energy is released in the form of extremely luminous
light, infrared and radio waves and x-rays. A kind of such objects is a
quasi-stellar luminous radio source, called a ‘quasar’. Till 2017, the most
distant quasar observed is ULAS J1342+0928. The light received from
that quasar was emitted about 13 billion years ago, when the universe was
very young. It contains the oldest known supermassive black hole. The
mass of that supermassive black hole is estimated to be about 800 million
times the mass of the Sun. There is another compact and intense
astronomical radio source, called Sagittarius A* (Sgr A*), at the centre of
the Milky Way. This radio source is also expected to be the location of a
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supermassive black hole. The expected mass of this supermassive
black hole is 4.3 million solar masses. Its distance from the earth is
about 26,000 light years. There is still another supermassive black
hole in the centre of a giant galaxy, called Messier 87 (M87) in the
constellation Virgo. The galaxy is about 55 million light years away
from the Earth and the mass of the supermassive black hole is about
6.5 billion times the mass of the Sun. Recently the Hubble Space
Telescope of NASA observed a mysterious, unexpected and thin
accretion disc very closely encircling a supermassive black hole at the
centre of a spiral galaxy NGC 3147. It is located about 130 million light
year away. Its mass is about 250 million times the mass of the Sun.
The expected mass of an another supermassive black hole, at the
centre of Holmberg 15A elliptical galaxy in the Cetus constellation, is
about 40 billion solar masses. All these are sources of either strong
radio waves or intense x-rays.
Intermediate mass black hole could be formed when stars in cluster
collide in a chain process. In 2014 astronomers found an intermediate
mass black hole in the arm of a spiral galaxy. The intermediate mass
black holes may exist in the centres of dwarf galaxies. Observations in
2018 on 10 very small galaxies revealed x-rays activity, suggesting the
presence of intermediate black holes. Their mass is in between the
masses of stellar black hole and supermassive black holes. Till now,
knowledge about intermediate mass black hole is poor.
(e) The first ever image of a supermassive black hole by
Event Horizon Telescope:
The existence of a black hole was only inferred by its interaction with a
nearby star and with electromagnetic radiation. Orbits of other stars
might be used to determine the location of a black hole. A candidate
black hole was selected by excluding possible alternatives like neutron
star etc. By definition a black hole is an invisible stellar object that lies
beyond the event horizon. But the surrounding accretion disc,
outlining a supermassive black hole, may be made visible by
simulation of millimeter radio waves received from its accretion disk.
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Recently, on April 10, 2019 a report was published in a special issue
of Astrophysical Journal Letters that a first ever dark image of a
supermassive black hole covering by a bright accretion disc was
captured through the Event Horizon Telescope (EHT). It was found
at the centre of M87 galaxy. The idea of the EHT was conceived in
2000 by Shepard S. Doeleman (b1967), an American astrophysicist.
Afterword, the EHT project was launched on 2009. Before that in
2007 the EHT concept was put on trial with only three telescopes
around the Earth focusing on Sagittarius A* with expected success.
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On April 5, 2017 the EHT starts observing M87 galaxy. The EHT is a
global network of eight major ground-based radio telescopes, located
at different countries in four continents surrounding a vast watermass of the Earth, operated in synchronicity. The collaborating eight
telescopes are: 1) the Submillimetre telescope (SMT) of Arizona Radio
Observatory, Arizona, USA; 2) James Clerk Maxwell Telescope
(JCMT), Hawaii, USA; 3) the Submillimetre Array (SMA), Hawaii,
USA; 4) the telescope of the Institute of Radio Astronomy in the
Millimetre range (IRAM), Spain; 5) Large Millimetre Telescope
(LMT) Alfonso Serrano, Mexico; 6) Atacama Large Millimetre Array
(ALMA), Chile; 7) Atacama Pathfinder Experiment (APEX), Chile;
and 8) South Pole Telescope (SPT), Antarctica. The EHT also includes
three more associated telescopes. 1) Greenland Telescope, Greenland;
2) Kitt Peak Telescope, Arizona, USA and 3) IRAM NOEMA
Telescope, Spain. The combination of EHT telescopes summed up as a
single virtual radio telescope having an antenna dish as big as the
Earth, with the ability to resolve an object about three million times
the normal sharpness of vision. The EHT collaboration collected data
from very large base-line interferometry stations with angular
resolution sufficient to observe the event horizon of supermassive
black hole by radio waves of millimetre wavelengths. Each telescope
collected about one million data and recorded them to an ultra-fast
data recorder and sent them to the Haystack observatory,
Massachusetts, USA and the Max Planck Institute for Radio
Astronomy, Germany. In both the institutes data were processed at a
high-speed supercomputer called correlator. The correlator arranged
the data from each possible pair of eight telescopes of the EHT.
Thereby the correlator could weed out the noise and picked out the
true signal from the accretion disc. Ultimately, from millimetre radio
waves four visible images of surrounding accretion disk covering a
supermassive black hole were obtained by computer simulation. The
image shows a halo of dust and gas around a dark colossal black hole
at the centre of the M87 galaxy. Due to very high speed motion of gas
around the black hole, one side of the accretion disc which comes
towards the Earth looks brighter than the receding side. It gives a
crescent shape to the observed image.
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Fig 2- Global Network of Event Horizon Telescope

(f) Conclusion: The discovery of a black hole by the EHT is just
the beginning of huge study and observations of black holes. John
Michell first conceived the existence of a black hole that could be
discovered finally by the EHT. Now, a black hole is no longer a
hypothetical stellar entity, but an astrophysical reality.
The Event Horizon Telescope team received the Breakthrough Prize
in fundamental physics, 2020.
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আেুর রানে
িা।্বলতবা্িা।্
ভাতলবানস, গসটা্আলাদা্কতর্বলতবা্িা।

বলতবা্িাতকা্গভাতরর্গবলা্নশউনল্েলায়্েুল্
েুতলনে্দু হাে্ভতর্উপতে্পো
সু বাস্গমতখ্সারাটা্নদি
গোমার্কোই্ভাবনে্মতি।
(উেঁহু) বলতবা্িা।্
বলতবা্িাতকা্বৃ নি্গভজা্
একলা্িদী্উতঠাি্পাতে
গোমার্িাতম্গিৌকা্ভাসায়
কােজ্জুতে্বসে্কতর
গোমার্কোই্ভাবনে্মতি।
(উেঁহু) বলতবা্িা।্
বলতবা্িাতকা্োতদর্গকাতণ
হঠাৎ্গকি্মি্খারাতপর
কান্না্োনপ্গজাৎস্না্রাতে
সােী্োতক্েরকা্বুনে
গোমার্কোই্ভাবনে্মতি।
(উেঁহু) বলতবা্িা।্

বলতবা্িাতকা্নস্মে্হানস
হৃদয়্জুতে্পালতোলা্গ উ
একটু্গদখা্পলক্গেনল
গোজি্দূ তর্একলা্হােঁনট
গোমার্কোই্ভাবনে্মতি।
(উেঁহু) বলতবা্িা।
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সাদাকাতলা
সায়ি্েক্রবেিী
নিতজর্জিে্নিনদিি্গেৌতকা্গখাপটাতে্বতস,
সাদা্গবাতেটা্সামতির্কাতলা্গবাতেটাতক্গদতখ।
পাতশর্গবাতের্আযখািা্মুখ্আর্আতরা্দূ তরর্নকেু ্অবয়ব্নিতয়,
সাদা্গবাতেটা্নস্থর্দােঁনেতয়্োতক্বহুনদি।
মাোর্ওপতরর্আকাতশ্নেতলর্মে,
দু তটা্হাে্ঘুতর্োয়্মাতে্মাতে।
গবাতের্নপেতি্বা্ওপতর্গদখার্নিয়ম্গিই্বতল,
হাতের্মানলকতক্গদখা্হয়নি্োর্কেতণা।
গস্শুযু ্জাতি,
একনদি্হােটা্োর্ওপর্গিতম্এতল,
কেকগুতলা্নিয়তমর্গেৌতকা্গপনরতয়,
োতক্গসাজা্গহেঁতট্গেতে্হতব্কাতলা্গবাতেটার্নদতক।
প্রেম্মুতখামুনখ্গদখায়,
গকাি্প্রশ্ন্করতবিা্গকউ, জািতে্োইতব্িা্নকলু।
নিিঃশতে্গকাি্একটা্গবাতে,
মুতে্োতব্গবােিটার্বুক্গেতক।
গখলা্েলতব,
নেতলরা্বারবার্আকাতশ্উেঁনক্গদতব,
ঘতরর্পর্ঘর্োেঁকা্হতলও,
হােগুতলার্োতয়্গকাি্রক্ত্লােতবিা।
গসসবনকেু র্আতে,
নিতজর্জিে্নিনদিি্গেৌতকা্গখাপটাতে্বতস,
সাদা্গবাতেটা্গরাজ্সামতির্কাতলা্গবাতেটাতক্গদতখ।
গস্শুযু ্জাতিিা্গবাতেির্অিেপাতর,
ঐ্গবাতেটাও্নিতজতক্সাদা্আর্োতকই্কাতলা্গদতখ।
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নবশ্বাস্
নমশর্রায়্

ঈশ্বরতক্খুেঁনটতে্গবেঁতয্গরতখ
গসই্গমতয়্হাে্যতরনেল
প্রবল্নবশ্বাতস
োর
োর, কপাতলর্ঘাম্গেতক
বুতকর্অের
পশশব্গেতক
েে্কতর্গুনেতয়্গরতখতে
অের্বদতল্োয়
বদতল্োয়্কপাতলর্ঘাম
িরম্আরাতম
গকউ্গেি
খুেঁনটর্বােঁযি্খুতল
ঈশ্বরতক্গেতে্নদতয়নেল
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গক্রাতযও্গো্েম্োতক
ক্লান্ত্হয়্পনরেমী্রাে
েবু
নপঠ্গপতে
গদওয়াতলর্নদতক্মুখ্কতর
আেু তলর্োপ্গিওয়া্োো
কাজ্নকেু ্নেতলািা্গমতয়র
গদওয়ালও্গো্গশাতি
কো্বতল
পতলস্তারা্খনসতয়্খনসতয়
েুনটতয়্েুলনেল্প্রাণ
গক্এক্েু বক
োর্গোতখ্গেতয়
গমতয়
ভুতলনেল্আেু তলর্োপ
ভুতল্নেল্রাতের্পবশাখ
োরপর
একনদি
নিভিীক্ভূনমকম্প্এতস
খনসতয়্নদতয়নেল্সব্

পতলস্তারা

েনব্আর্গিই
গসই্গমতয়্আজ
গদওয়াল্জনেতয়্গবেঁতে্আতে

ঈশ্বর্গেতহেু
োো্গপতয়্গেতে
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বৃিােম
েিঃ্লীিা্নসনকদার
বৃ িােম, গকাি্আেম্িয়্গজতি্রাখ্ভাই।
যিী্বানের্বাবা্মাতয়র্গশষ্আেয়্গসটাই।
আেতম্নমতল্আিন্দ্শানন্ত্সু যা্রানশ।
বৃ িােতম্গশািা্োয়্কান্না্রানশ্রানশ।
যিী্বানের্বাবা্মা্অতিক্েে্কতর।
সন্তািতদর্সমাতজ্সু প্রনেনষ্ঠে্কতর।
নিতজ্িা্গখতয়্অতিক্মা্সন্তাি্পালি্কতর।
রােনদি্বেস্ত্োতক্সন্তাতির্মেল্েতর।
স্বপ্ন্গদতখ্সন্তাি্োতদর্হতব্গদতশর্গসরা।
অতেি্প্রনেপনত্ততে্োকতব্িা্গকাি্গজাো।
অতিতক্গো্কি্কতর্সন্তািতক্নবতদতশ্পাঠায়।
নবশ্বনবদোলতয়র্গসরা্সিাি্লাতভর্আশায়।
মািু ষ্হতব্গেতল্োতদর্একমাত্র্কামিা।
কতির্্অেি্খরে্করতে্কতর্িা্ভাবিা্।
হাে্যতর্গে্গেতলতক্েলতে্নশখাতলা
গেতলর্বাহািা্রাখতে্কে্রাে্জােতলা।
প্রনেনদি্স্কুতল্মা্নিতয়্িা্গেতল
গঠাট্েুনলতয়্কে্গকেঁতদতে্গেতল
পরীো্েলাকাতল্মাতক্বতস্োকতে্হতো
গসসব্কো্আজ্গেতলর্মতি্পতে্িাতো।
নবতদে্বুনিতে্গেতলরা্সব্আতস্রে্হতয়।
মিু ষেত্ব, নবতবক, েিা্জ্বলােনল্নদতয়।
গলখাপো্নশতখ্গেতল্অতিক্উপাজিি্কতর।
বােী্োনে্সম্পনত্ত্গে্জীবি্উতঠ্ভতর।
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অেি-প্রােুতেির্োতপ্গোট্হয়্মি
দয়া-মায়া, নবতবক্বুনি্্হারায়্েখি।
নবশাল্নবশাল্ইমারতে্মাতয়র্ঠাই্হয়িা।
বাবার্জিে্পবঠক্ঘতরর্গকাণাও্গজাতট্িা।
পুরােি্আসবাতবর্মতো্গেলিা্েখি।
মা্বাবা্আর্সব্আত্মীয়্স্বজি।
ড্রনয়ংরুম, গবেরুম্নকতেতির্নভতে।
বৃ ি্বাবা্মার্ঠাই্হয়্িা্ঘতর।
োতদর্েে্আর্মমোয়্বে্গহাল্োরা
সু সনজ্জে্বােীতে্গেি্গবমািাি্োেঁরা।
বৃ িােতম্গেতল্আতস্দু ভিাো্নপোতক।
মাতয়র্গোতখর্জল্টলাতব্কাতক
োকনেকেময়্জীবতির্গোরা্গরাতে।
গেতল্হয়্নিমিম্োনন্ত্রক্জীবতিতে।
োতদর্গকাতল্নপতঠ্েতে্বে্হতলা্োরা
োতদরই্আজকাল্্করতে্ঘর্োো।
োতদর্হাে্যতর্েলতে্নশতখনে্আজ
োতদর্ঘর্োো্করতে্লাতে্িা্লাজ।
প্রেীোয়্োতক্বৃ ি্বাবা্মা।
কতব্আসতব্গেতল, বলতব্েতল্এতসা্মা।
গোমরা্দু জি্োো্গমাতদর্জীবি্অপুিি।
েতল্এতসা্বাবা্মা্সংসার্গহাক্সম্পু িি।
আজতকর্স্বােিপর্এই্দু নিয়ায়।
বৃ িােতম্এই্বােিা্কখিও্িা্গপৌোয়।
বয়তসর্ভাতর্জুবুেুবু্গদহ্নিতয়।
প্রনেনদি্সন্তাতির্প্রেীো্কতর।
গে্গস্নহ্নিমিম্পুরুষ্্নিতজর্গেতলতক্কতর।
গসই্গস্নহ্গসও্গপতয়নেল্মতি্িানহ্পতে।
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পুরতিা্স্মৃনে্
েিঃ্লীিা্নসনকদার
হানরতয়্োওয়া্স্মৃনে্গুতলা্মতির্গকাতণ্ভাতস্আজও।্
গেতক্গেতক্মি্আমার্হয়্গে্উদাসী।্
স্মৃনে্নদতয়্গঘরা্গমাতদর্আটোেঁতয়র্বানে।
বানেনট্নেল্আমাতদর্সবার্আিন্দপুরী।
পশশব্পকতশাতরর্সােী্গসই্বােী
গেৌবতির্স্মৃনে্নিতয়্কে্সু তখ্ভানর।্্
বাতরবাতর্িাম্যতর্্োতক্গসই্বানে
আমোে, কােঁঠাল্োে, গপয়ারা্োতের্সানর
বাোিতভনলয়া, জবা্আর্িািা্রতের্েুল।
মতি্পতে্আমো্আর্আতমর্মুকুল।্
গস্নহ্নেল, ভালবাসা্নেল, আর্নেল্অিু শাসি।্
গখলাযু লার্গেতত্র্নেল্িা্গকাতিা্বারণ।্
স্কুল্কতলজ্োো, বাইতর্োওয়ার্নেল্িা্অিু মনে।্্
মতির্মাতে্মারতে্উেঁনক্পুরতিা্কে্স্মৃনে।্
ভাই, ভাইনে, ভাইতপা্নমতল্একসাতে্পোর।্
গসই্আিতন্দর্গোেঁয়া্পাওয়া্আজ্দারুণ্ভার।্্
মতি্পেতে্গোটতবলায়্িামো্পোর্সু রনট।্
কাতি্বাতজ্দু তল্দু তল্গজাতর্পোর্ভনেনট।্
মতি্পতে্রাতের্গবলা্মাতে্গরতখ্হোনরতকি
পশশতব্্গলখা্পোর্গসই্সবনদি।
হানরতয়্গেতে্গেতলতবলার্গলােতশনেেতয়র্আিন্দ।্্
খাো বই্গুেঁনটতয়্সকতলর্দাপাদানপর্েন্দ।
মতি্পতে্গোটতবলার্পো্োেঁনকর্েনন্দ্িািা্।
পুতজার্েুল্গোলা্নিতয়্কে্গে্বাহািা।্্
মতি্পতে, বেতবৌনদর্গস্নহ্ভালবাসার্কো।
গসসব্কো্মতি্হতল্বুতক্বাতজ্বেো।্্্
গসলাই্করার্োেঁতক্গলখা্গশখাতিার্পালা।
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মতি্পতে্পশশতবর্গসই্গোট্ট্নবোল্োিা।্
সকাল্দু পুর্রাতে্নপেঁনে্পাো্হতল
গলজ্িানেতয়্ঘুতর্ঘুতর্খবর্নদে্এতস।
কােনজ্গলবু, েন্ধরাজ্গলবুর্মায়ানব্েতন্ধ
সবাই্নমতল্গখতে্বসোম্মহা্আিতন্দ।্
মতি্পতে্দু পুরতবলা্োতে্োতে্গপয়ারা্গখােঁজা।
কার্গপয়ারা্রসাল্গবনশ্োই্নিতয়্হে্মজা্।্
গপয়ারা্েলা, আমেলা্আর্আমো্েলায়্আসা
এটা্্নেল্আমাতদর্প্রনেনদতির্গিশা।্
গোর্পুনলশ্আর্লু েু্গখলা্জমে্নবতকলতবলা।
আর্ও্নেল্আমাতদর্মজার্মজার্গখলা।
লু তকােুনর, কুেকুে্আর্পুেুল্গখলা।্
উমা্মায়ার্পুেুল্নবতয়্োয়্িা্গো্গভালা।্
মািনেত্র্মাতে্নিতয়, িদী, পাহাে্ও্শহর।্
খুেঁতজ্গবর্করা্নেল্নমনি্গখলা্গমাতদর।্
গখলতে্গখলতে্গজতিনে্গমারা্পৃনেবীর্সব্স্থাি।
মহাতদশ, মহাসাের্আর্পবিতের্িাম।্
আরও্একনট্মজার্গখলা্নেল্আমাতদর
পাঠ্কতরনে্কনবো্িজরুল্রনব্ঠাকুতরর।
আকাশ্গভতে্বৃ নি্এতল্মতির্আিতন্দ।
আবৃ নত্ত্কতরনে্কনবো্কে্গে্েতন্দ।্
সনঞ্চো,নশশু, নশশু্গভালািাে, সঞ্চনয়ো।্
এরাই্নেল্আমাতদর্পশশতবর্নমো।্
সবাই্নমতল্মতজ্োকোম্কনবোর্গঘাতর।্্্
গোতটােতল্পর্কানহনি্আর্েনরতত্রর্নভতে।
মতির্মাতে্জমে্কে্যরতণর্গখলা্।
গেতক্গেতক্্েলে্প্রশ্ন্করার্পালা।্
মািনেত্র্,কনবো্আর্গোটেল্প্োো।্
জীবি্গমাতদর্মতি্হে্এতকবাতর্েন্নোো।
আটোেঁতয়র্বানেতে্নেল্নবশাল্গ্রন্থাোর।
এগুতলাতেই্গপতয়নেলাম্মযু র্ভাণ্ডার।
এখিও্েুপ্কতর্বতস্ভানব্েখি।্্
পুরতিা্বইতয়র্েন্ধ্িাতক্লাতে্েখি।্
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গোটতবলার্গখলা্গমাতদর্নেল্নশোর্অে।
আিতন্দর্সতে্ভাে্কতরনে্সবার্সে।্
‘গমােদা্কুটীর’্নেল্বানেনটর্িাম।্্
আর্নেতলি্েৃহতদবো্‘দনযবামি’্োর্িাম।্
প্রনে্বের্বৃ নির্নদতি্উতঠাি্েখি্ভরে্জতল।
মতির্সু তখ্গভলা্েরোম্আমরা্সবাই্নমতল্।
মতি্পতে্পশশতবর্গসই্দু েিা্পুজার্আিন্দ।।
গোতখ্ভাতস্মহাস্নাি্আর্সন্ধোরনের্েন্দ।
ঠাকুরদার্পুতজার্মন্ত্র্আজও্কাতি্বাতজ।্্
আমরা্সবাই্মতজ্্োকোম্পুতজার্কাতজ।
েণ্ডীপাঠ, অেনল্আর্কানস্কােঁসতরর্গমাতহ।
জীবিটা্ভতর্্নেল্নবপুল্আিতন্দ।
মাতয়র্রান্না্গভাে্নখেুনর, ভাজা্ও্পাতয়স।্
গসই্সতে্োকে্নেতে্নজতর্আর্সতন্দশ।্
আর্োকে্িািা্রকতমর্েল্ও্নমনি।
কে্রকতমর্নপতঠ্পারব্িা্নদতে্নলনে।্্্
ঠাকুরদার্েণ্ডীপাঠ্ভুলতে্পানর্িা
গেতক্গেতক্মি্আমার্হয়্আিমিা্
দু েিা্পুজা, সরস্বেী্পুজা্প্রনেবের্আতস।
হারাতিা্গসই্আিন্দ্নেতর্িানহ্আতস।
এসব্স্মৃনে্মতি্এতল্গোতখ্আতস্জল।্
আর্পাব্িা্গভতব্মি্হয়্নবকল্।্
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অপনরনেে
আলাপি্রায়্গেৌযুরী্্্্

আজ্জলনদ্গবরুলাম্walk এ।
গভার্হয়নি।্েতব, নেন্তা্গিই!
Park-এর্বটটার্সামতি্গপৌেতেই
গবনরতয়্এল্আতলা-আেঁযানর্এক্মূ নেি:
েীে্দােঁে-িখ! গলামশ্শরীর! গোখ্জ্বলতে!
এক্েটকায়্নপনেতয়্এলাম্নকেু টা।
নঠক্গদখনে্গো? ...ঠায়্দানেতয়!
পা্টলমতল; energy উযাও; মাো্মৃে!
আতশ-পাতশ্আর্গকউ্গিই।্গ ােঁক্নেললাম।
Gun-টা্বার্করলাম...।
বানেতে্জ্ঞাি্নেরতলা।্শরীর্দু বিল
উতঠ্বসলাম।্পাতয়্plaster ।
গুনলটা্পাতয়্লােতলা্নক্কতর...!
বােঁ-নদতকর্জািলায়্গোখ্গেল;
আেঁৎতক্উঠলাম!...একী! িা...॥
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প্রতপাজ্গে
অিু পা িন্দী
সতব্মাত্র্শীতমর্বীনে্োনেতয়
েরম্গেতল নজরা্গোেি,
বারান্দা্গেতক্একোনল্গরাদ্এতস্বলতলা্ভাতলাবাতসা?
সময়্গিই্অে্ভাবার্পতর্আসনে্একটু্বতসা
সাতে্সােটায়্কাতজর্গমতয়,ঘর্গোোতিা, নটনেি্করা,
গকািমতে্োতয়র্কাতপ্েুমুক্নদতয়
বইতয়র্োতক্গোখ্পরতেই্উনক্নদতলা্"েীেনবোি","কালতবলা" আর্"হঠাৎ্িীরা",
বলতলা্নক ভাতলাবাতসা?
সময়্গকাোতয়্জলেরম,পুতজার্ঘর,
বস্তা্খাতিক্কাপে্ভােঁজ্বানক্আতে্আসনে্পতরদােঁোও্দােঁোও্কো্আতে
হঠাৎ্কতর্গপেি্গেতক্োকতলা্গকতে
োনকতয়্গদনখ্েু্নকেনকে, গমাতমরপুেুল, রান্নাবানট
নকতর্ভাতলাবানসস্িানক?
নক্গে্বতলা্বয়স্কে্গহাতলা্জাতিা?
"সিপদী", "গেৌরেী", "গদওয়া্গিওয়া"
গপেি্গেতক্যাক্কা্নদতলা
মতি্আতে? ভাতলাবানসস?
কেনদি্গদনখনি্সাদা্কাতলা, রংএর্গমলায়
রাতে্গবলায়্ক্লান্ত্েখি্গফ্রতম্বনন্দ্ঘুেুর্েনব
নেসনেনসতয়্বলতলা্আমায়
বলিা্আজও্ভাতলাবানসস্?
পাতয়র্নদতক্োনকতয়্গদনখ্কেনদি্হয়নি্পরা
কেনদি্হয়নি্বলা
ভাতলাবানস ভাতলাবানস্ভাতলাবানস॥
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কল্পিা

পাপনে দাস
আজ্সারারাে্বৃ নির্শে
আবহাওয়াটাও্গবশ,
গ্লাস্হাতে্আজও্বতস্এক-ই্ভাতব।
অেীতের্গবাো্বড্ড্ভানর,
খুব্সহতজ্গেতে্গেলা্োয়্িা।
অতিকগুতলা্রাে্গপতরাল্আলন্নোয়;
কেগুতলা্নদি্নিতমতষ্েতল্গেল।
সব্নকেু ই্অস্থায়ী, আতস্আর্োয়
েতব্গকি্গোখ্বুজতল্েনবটা্োয়্িা?
গসই্একই্ভাতব্বেতরর্পর্বের.
বয়স্বাোর্সাতে্সাতে
ইতল্গুতলাতে্লাোম্গটতিনে,
েতব্এই্রােটা্ভীষণ্অবাযে
নিতজরই্এক্কল্পিার্শহর্গবাতণ
নকন্তু্এই্অন্ধ্েনলতে্রাস্তা্গখােঁজা্বৃ ো;
ঘনের্অোলাতমি্গঘার্কাতট
এক্মূ হুতেি্ মতি্হয়,
কে্বের্ঘুমাই্নি, িরম্বানলতশ
পরেতিই্আবার্েু ট।
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িারী
রাযারািী ভট্টাোেি
দৃ তশের্পর্দৃ শে্পাতল্ট্োয়্গেি্েুনল্নদতয়্আেঁকা্গকাি অতবায্নশশুর্েনব।
এক্কাতলর্্ভীেু্গসই্গমতয়্হঠাৎ্কখি্গেি্্হানরতয়্গেতলা।
পদিা্উতঠ্গেতলা।্
এ্কাতক্গদনখ্োর্দু তোতখনেতলা্অতবায্স্বপ্ন,
োর্সব্ভ্রম্গকতট্হতয়তে্গস্িারী,
গসই্িারী্আকাতশ্রং্এর্গখলা্গদতখিা,
োতের্পাোর রং্নিতয়্্মতি্মতি্আেঁনকবুনক্কতর্িা।্
সময়্গিই্োর।
োে্সবুজ্গেতক্হতয়্গেতলা্হলু দ্্
এবার্লাল্
োরপর্েতর্পোর পালা!
জীবি্টাই্গেি্এক্সংেীে্
গস্গে্সািাইতয়র্সু তর্রতের্গখলা্গখতল্্গো্গমতয়।
আকাশ্হাতস, োতের্পাো্গদাতল,
োরা্গোমায়্োতক-বীরা্েুনম্একটু্গদতখা্আমাতদর,
বৃ নির্িু পুর্শুতিা, গভজা্মানটর্েতন্ধ্পশশবতক্একটু্গখােঁজ,
িা্হতল্্পৃনেবীর্িীল্নবষাক্ত্হাওয়াতে্গোমার্শ্বাস্গরায্হতব,
েখি্িাহয়্দু েিা্হতয়্অস্ত্র্নিতয়া্সব্অিাোতরর্নবরুতি।
এখতিা্আকাশ্রতের্গখলা্গখতল
পাো্গুতলা্মাো্গিতে্্হাসাহানস্কতর,
িদীর্কলধ্বনি্এখতিা্গশািা্োয়।্
শুতিা্একটু্কাি্গপতে।্
কেনদি্গে্িারী্োেঁদ্গদতখনি্
আকাশ্্বতল্একটু্গদতখা, আমরা্সবাই্গোমাতদর্পাতশ।্
জীবতির্োি্গেতয়্োও।
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আেমিী
গেয়সী মুন্সী
এতসতে্শরৎ, নহতমল্হাওয়ায়্
শুনি্েরণধ্বনি।
আসতে্পুতজা, সপনরবাতর
আসতে্জেজ্জিিী।।
প্রকৃনে্গসতজতে্নশউনল্েুতল
াতকর্বানদে্গবতজতে।
কাশেুল্আর্আেমিী্সু তর
জেে্আিতন্দ্গমতেতে!!

েনদও্োনরযাতর্অনস্থরো
জেে্জরাজীণি।
নবনষতয়তে্বায়ু , েুরাতল্জল
সবুজহীি্নববণি!!

যূ সর্এখি্মাতয়র্বে,
গিই্গকাতল্গস্শানন্ত!
নমতেের্আোতল্লু নকতয়্সেে,
মাতয়র্েতে্ক্লানন্ত!!

যতমির্িাতম্হািাহানি্শুযু
ভাই-এ্ভাই-এ্দ্বন্দ্ব।
আমার-গোমার্গভদাতভদ্,
আর্গিই্নমলতির্েন্দ!!

শানন্তদানয়িী্মা, ওতো্
পাপহানরণী্মা!
সকল্কলু ষ্িাশ্কতরা্
েুনম্নবেিানশিী্মা।।
শুভতেেিা্দাও্সকতলতর
সতেের্গহাক্জয়।
সকতল্গেি্োই্একসু তর
দু র্হয়্সব্ভয়!!
পনরতবশ্গহাক্পুিজিীনবে
কতরা্গো্মা্পনরত্রাণ।
নমটুক্নবতভদ, শানন্ত্আসু ক
ঘুতে্োক্বোবযাি্।।
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মা্আসতে
সু পম্রায়্(সবুজ্বানসন্দা)
গকািও্মমিানন্তক্নহতসতবর্খবর্েোতিা্গিই্।
ঐ্িেজািু ্আকাতশর্কাতে
ঋজু্হতয়্দােঁনেতয়্আতে্কাশেুতলর্বি্।
আবার্নশকানররা্আসতব,
নভখানররা্োকতব্পতের্দু 'যাতর;
আবার্ধ্বংস্হতব্পৃনেবী, যষিণ্হতব্গমতয়রা
মনহষাসু র্জন্মাতব্পাপীতদর্ঘতর্ঘতর্।
ঐ্আসতে্আেমিী্সু র,
বাজতে্কাসর-ঘন্টা, াকত াল।

আসতে্মা…
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মরুভূনম
গদবাশীষ িস্কর

জীবি্গেি্মরুভূনম,
সীমানহি্বানলর্সমুতদ্র্হারাতিা
এক্নবন্দু্জতলর্আশায়
খুেঁতজ্গবরাতিা্পনেক্আনম্।
োনরযাতর্শুযু ই্মরীনেকা্
েৃোেুর্গোতখ্
গভতষ্আসা্জল
নবভীনষকা্বানলর্েে্
নিতলা্গকতে্
নপপানসে্গরতখ্আমায়।

েবুও্েতলনে্আনম্পনেক্হতয়্
বানেতয়্দু ্হাে
অজািা্সীমািার্যাতর,
পাই্েনদ্খুেঁতজ্একনবন্দু্জল
পাই্েনদ্খুেঁতজ্কলনস্হাতে
েৃো্গমটাতব্বতল্
অতপোয়্দােঁনেতয়্আমার।
বানল্গ উ্গভতে্
আতস্েনদ্গকউ
পনেক্হতয়্েতলনে্আনম
োেঁর্ই্অতপোয়।।
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বসন্ত
প্রেনে্পাল
অবতশতষ্রানত্র্িামল
নবোিায়্বানলতশ্এখি্শুযু ই্গজ্োৎস্না,
োেঁতদর্োতয়র্শে্দাে
আসতল্গকাতিা্দােই্গো্কলঙ্ক্িা

এমি্নকেু ্দাে্গেতক্োয়্হৃদয়-মাতে,
ব্েেি্আশা্হােোনি্গদয়্সকাল্দু পুর্সােঁতে,
েবুও্্েুল্গোতট,
শরতের্আকাতশ্গমতঘরা্ভাতস,
গোমার্আমার্শে্দূ রতত্বও্শীতের্গশতষ্বসন্ত্আতস।
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আোতল
অনদনে দাস
আনম্নশল্প্নবনক্র্কতর্
গোটা্শহর্নকতিনে্খুব্অল্প্দাতম,
সভেোর্গোতখ্কাতলা্কাপে্গবেঁতয্
স্বাযীিো্এতিনে্গরাজ,
কােজওয়ালাতক্স্বপ্ন্নবতকাতে্গদনখনি;
মুতঠা-গঠাোর্গেলনেতট্শরীরটাও
হয়তো্একনদি্জোল্হতয়
নমতশ্গেতে্আস্তাকুেঁতে্
খবর্রানখনি;
িি্নশল্পতবাতযর্বনল্হতয়্
পতের্গবহুলার্েতভি্হয়তো্
অোনেে্গকাতিা্গবহুলার্জন্ম্হতয়তে্
েে্রাতে্বা্পরশু্গভাতর,
খুেঁতজ্গদনখনি;
হয়তো্অতপ্রম-অপ্রানির্গ্লানি্ভুতল্গরাজ্কে্গবণীমাযব্সেতে েুম্বি্কতরতে্
গপ্রতমর্নিিঃতশষ্েন্ত্রণাটুকু,
োর্মৃে্ভাতলাবাসার্নশয়তর্িেজািু ্বতস্নিদ্রাহীি্রাে্
কানটতয়তে্কে্হাজার-গকানট্বের,
গভতব্গদনখনি;
হয়তো্গকাতিা্অন্ধ্অমলকানন্ত্
গোরা্জীবি-েনলর্ভােঁতজ্কখতিা্বা্অিভোতস্হানরতয়্গেতে্হঠাৎবৃ নি্হতয়্েতরতে্জীণি-দগ্ধ্সভেোর্বুতক,
োতক্েু েঁতয়্গদনখনি;
শুযু ্জ্বলন্ত্নশতল্পর্আবতহ্
আমার্সৃ নিতক্পুেতে্গদতখনে্গরাজ,
োতক্বােঁোতে্পানরনি।
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Parched

(A Story of Fertility)

গেয়া্মজুমদার্
িি্হৃদয়্গমলল্োিা্
গোখ্রাোনি্নিপাে্োক
সময়্দু পুর্১টা,
নদতির্িাম্রনব্
মাতসর্িাম্পবশাখ্:
এে্নদিেণ্এর্নহতসব্রাতখ্িা্ওরা।্্
ওরা? গুলাব, লাতজ্জা্আর্নবজলী।্্
জীবতির্প্রনেনট্পরতে্জীবি্ওতদর্দহতির্সােী।্্
ময়ূ রপিী্ভটভনটটা্দু পাতশর্অিু বির্বানলমানটর্স্তূপ্গঠতল্এনেতয়্েতলতে।্্
গকাোয়্েতলতে্?
দু ি্দৃ নি, আোল্- আনম
অনভসার্আর্অনভপ্রায়্এক্অিে্আনমর্পতে...

গুলাতবর্লম্বা্েুল্এখি্অসমািভাতব্োেঁটা্
নবজলীর্েন্বী্শরীতর, েরসা্মমিস্থতল্যূ তলা্েোতিা
লাতজ্জার্শুকতিা্বুতক্দু তযর্েন্ধ, মােৃতত্বর্স্বাদ!
স্বাযীিোর্অিানবল্আিতন্দ্আেু ে্আপাদমস্তক্িারীতত্বর্স্পন্দতি্স্পনন্দে্নেিনট্
িারী।্্
(নকন্তু্ওরা্নক্পালাতল্?)
ওরা্বােঁেতে, ওরা্বলতে,
" Let's worship the Parched!
Let's adore our Feminity!
Let's be Metamorphosed! "
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েখি্আনম্শুনি্গসই্সবিহারা্িারী্নেৎকার, আমার্বুতক্োকা্গুলাতবর্আেিনেৎকার্
েখি্ভীষি্অস্বাভানবক্ভাতব্নমতল্োয়্গুলাব্েখি্১২,
মযু োনমিীর্স্বপ্ন্গোতখ্এল্গপ্রৌতঢ়র্ঘতর
মযু ্িয়ে্নবষ্গস, নবতষর্জ্বালা্- বীতজর্নিতবশ।্
জ্বালাই্বতট, গেতল্িয়ে্কালতকউতট্!
বের্পােঁতেক্কাটার্পতর, কাতলা্োতি্শরীর্গ তক, মি্গ তক্ক্লান্ত গুলাব্ভাটা্
গোতি্
দু -পােঁেটা্ঘতরর্পতর্লাতজ্জার্একটা্সাতযর্বাসা্নেল।্্
পবসাদৃ তশে্গমাো্বর্আর্ঘর্
েভীর্রাতের্সু রার্দু েিতন্ধ্ো্নভনজতয়্লাতজ্জাতক্গেৌি্নিেিােিই্োর্একমাত্র্
কেিবে!
গ্রীতষ্মর্দাবদাতহ্িরম্মানটর্বুক্নেেঁতে্োটল্জতন্মতে্সানর্সানর।্
লাতজ্জা্এক্দৃ তি্গেতয়্গদতখনেল্কীভাতব্একটু্একটু্কতর্উবিরো্ াকা্পতে্োতল্
অিু বিরোর্আস্তরতি।্্
নবজলী্একনট্োরজ।্
রেীি্কাপতে্মি্গ তক, রতের্আেঁেতে্গোখ্গ তক, সু রার্েতন্ধ্শরীর্গ তক্গস্
প্রনে্সন্ধোয়্গমহনেল্জমায়।্্
হাজার্হাজার্েুযােি্গোতখর্েুযা্গমটায়্োর্েন্বী্গদহ।্
োর্িারীত্ব্কখতিা্িারীতত্বর্স্বাদ্পায়নি।্্
স্বাদ্পায়নি্সেীতত্বর।্্
স্বাদ্পায়নি্স্বীকৃনের।
নকন্তু্আজ্নবজলীর্গঠােঁতট্রে্গিই,
লাতজ্জার্হৃদতয়্গিই্গকাি্ভয়, আতেপ।্্আর্গুলাব্?
গুলাব্এখি্প্রস্ফুনটে্গোলাপ্:
কীভাতব্?
মরতে্মরতে্গে্প্রাি্কাতলর্একতঘেঁতয়্নিয়মতক্েুল্কতর্দৃ ি্পদধ্বনিতে্এনেতয়্
োয়, গস্প্রাি্কী্আর্পিাৎপতদর্আনলেতি্আবি্োতক?
বৃ ি্সমাজ, গখাজা্সমাতজর্নিতবিায্জীব, িারীতত্বর্হুংকার্শুিতে্পাতলা্?
গুলাব, লাতজ্জা্আর্নবজলীরা্বলতে,
" Let's worship the Parched!
Let's adore our Feminity!
Let's be Metamorphosed ! "
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গদবীর্আেমি
গদবব্রে পাল
শরতের্এই্গমঘেুল
মােৃ্গস্নতহর্ভালবাসা,
উন্মু ক্ত্প্রাি, অবানরে্আশা
শনক্ত্আর্সাহতসর্রুপ্গদবী্দু েিা।
িীল্- সাদা্আকাতশর্কাশেুল
মােৃময়ী্রুতপ্েিা,
নবকনশে্প্রাি, আশােীে্গপ্ররণা
নবদো্আর্বুনির্রুপ্গদবী্দু েিা।
মতেি্বাতজ্দামামা
অসু র্ক্রীোর্সংহার,
মািু ষ্ও্প্রাতণর্রো।
সম্পদ্রূপী্গদবী্দু েিা।
শারদীয়ার্আেমতি
বাতজ্গদবীর্আেমিী।
আজ্এই্শুভেতণ,
প্রণাম্গোমায়্দু েিা্গদবী।
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আমাতদর্পূতজা, আমার্পূতজা
অভীপ্সা্েক্রবত্তিী
উমার্গোতখ্অশ্রু্নমনেল, কান্না্হাজার্
কান্না্গমতশ্নসেঁদুতর্আর্আতলার্গমলায়
সতন্ধে্হতলই্নবদায়ী্সু তর্নেরতব্উমা্নবসজিতির্গভলায়,
একলা্প্রদীপ্গেতক্োতব্মেতপ, উযাও্হতব্আতলার্গরাশিাই
গেও্িা্গেও্িা্মাতো, গেতক্োও্আরও্কটা্নদি, পূ তজা্টা্গকি্এতলই েতল্োয়!?
পূ তজা্আসতে্আসতে্অিু ভূনে্টাই্গেয়্এতলই্সবতেতয়্দ্রুে্পার্হতয় োয়্।।্
আসতে্বের্আবার্এস্মা, সারা্বেতরর্্প্রেীোর্এই্গদবী্পতের্আর্এক্িাম্
দূ েিা্পূ তজা্।্
ভাতলা্গেতকা্সবাই্ভাতলা্গেতকা্আমার্শহর্।।
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আমার্আবদার
টুবাই্মেল
নশতবর্নপ্রয়া্আসতব্বতল্যরা্সাতজ্আজ্িেুি্সাতজ,
কাশেুল্গেি্গদালায়্োমর,আেমিীর্ওই্বানদে্বাতজ।
বাতপর্বানে্আসতে্মা্গে্সু খ্শানন্ত্নিতয়্সাতে,
গসািা-দািা, মণ্ডা-নমঠাই্বানক্আর্নক্আতে্োতে?
নকন্তু্মা্গোমার্কাতে, একনট্আমার্িানলশ্আতে,
গকি্গে্ওই্পতের্নশশু, অবতহনলে্গোমার্কাতে?
অিমীর্ওই্পুণে্গোতক্হয়তো্ওতদর্কান্না্গিই,
োই্নক্মা্ভাসতে্ওরা, গোতখর্জতল্অতোেতরই?
অন্ন্িাই, বস্ত্র্িাই্মরতে্ওরা্অিাহাতর,
েুনম্আে্গসই্আশাতেই, নদিকাতট্োর্এক্এক্কতর।
মাতো্েুনম্আসার্সময়্ওতদরও্নকেু ্কাপে্এতিা,
গকতে্গেি্গিইিা্গদখ্মােপতে্গকাতিা্পদেে-দাতিা।
গোমারই্ওই্োেঁতে্েো্আভুবতির্মাতয়র্জাে,
ওসু ররা্আজ্মত্ত্ভীষণ, োতয়্আজও্েুলতে্হাে।
গোমার্এই্নত্রশুলখানি্বাতরক্গেতর্যার্নদও,
ওসু তরর্মাো্নেন্ন্হতল, েতব্িাহয়্গেরে্নিও।
কােু্দাদা, েিু ্দাদা্এবার্শুযু ই্গখলতব্এতস,
মামাবানে্এতস্বুনে, গকউ্গেি্বা্পেতে্বতস?
পো, পো, পো, পোর্গেি্আর্গশষ্িাই?
একবারও্নক্পোর্মে্গখলা, গখলা্করতে্িাই?
আমলনক্আর্আতমরও্আজ্মি্ভাতলা্আর্োতকিা,
েে-বাদতলর্নদতিও্গকউ্আর্আম্কুতোতে্আতসিা।
গমতঘর্োতক্কই্এর্মুখ্ও্পুকুর্পাতে্উতঠ্োতক,
কখি্গে্এক্গোতট্টা্হাে্জাপতট্এতস্যরতব্োতক।
বল্মা্নক্পকনেয়ৎ, আনম্গে্আজ্নদই্োতক?
গকমি্কতর্বনল্ওতদর্গোতটা্গেতলটা্ভুতলতে্ওতক!
মা্েুনম্আমার্হতয়্ওতদর্একটু্মানিতয়্নিও,
িা্হয়্মা্োওয়ার্আতে্গেতলতবলাটা্নেনরতয়্নদও।
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গমৌনমো্বসু
ভরা্দু পুর
আলতসনম্কাল
আদু তর্আতমজ
নসেঁদুতর্মাোল।
দশমী্গবলা- ােঁতকর্বাজি
মি্গকমি, সু র্গেেঁো্োি।
গববানে্মি, অনভমািী্রাে
গকি্গেতল্আজ?
গেতক্গেতল্নক্খুব্েনে্হে!
োকতে্িা্হয়্আরও্কটা্নদি
রাখতেম্গো'গম্বহু্েেতি,
দীঘি্অতপোর্যি্নেতল্েুনম
গেতে্েতল্গেতল্বুনে্কােঁতদ্িা্প্রাণ?
এে্বানদে, এে্আতলােি!
েুনম্মতি্হয়্বুেতে্পারতোিা
প্রতেেকটা্েনল্আহেপ্রাণ।
নেতর্োতব্েুনম্পাহাতে্গের;
নপষতে্োকতবা্কাতজ, গুিতবা্খানল্প্রহর।
নবরনে্গে্বে্দীঘিানয়ে
গোমার্নকেু ্সন্তাি্গে্গমাতট্িয়্শান্তোই্গো্োরা্গরাজই্ঘটায়্খুি,
যরাতক্লাঞ্ছিা্গদয়্জ্বলন্ত।
োরা্গে্সতব্েলতে্নশতখতে্োই্গো্নপষতে্শসে্শোমলা,
সতব্গে্োরা্গখতে্নশতখতে্োই্গো্নেলতে্রক্তিালা।
িি্ভূনমষ্ঠ্হতয়তে্নঠকই
নকন্তু্মাতয়তদর্গবআব্রু্করা, এতো্আমাতদর্সংস্কৃনে্িয়।
িা্মা! এবার্েুনম্গোখ্গখাতলা
অতিক্গো্হল্স্বেি্দশিি!
এবার্েুনম্হাল্যতরা, সংসাতরর্রাশ্যতরা।
আর্গেি্িা্হয়্অযতমির্রাজ,
হতে্নদওিা্সতেের্যষিণ,
আর্গেি্িা্নিতে্হয়্নত্রশূ ল
আর্গেি্িা্ঘতট্'মনহষাসু রমদিি'।
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রাবীনন্দ্রক
অম্লাি দত্ত

নকেু ্োকবাতক্সর্মরতে্যরা্োলার্ওপাতর্গোমার্পাঠাতিা
নকতশারীতবলার্নেনঠ্পতে্আতে্খািকেক।্
এই্গপািঅনেতসর্ওপাতর্নিভু্নিভু্গ্রাম্,
েসল্গমাোতিা্মাঠ, আনশ্বতির্গবলা্।্
নবেে্৫্বেতর্একটাও্গরি্দােঁোয়্নি্গে্গেশতি,
পালাোি্বতস্নি্একবারও্গে
গশষবাতরর্মতো্বন্ধ্হয়্োর্োকঘতরর্োলা।
এই্গ্রাতমর্সব্নঠকািা্মুতে
অমল্োর্গোলা্উপুে্কতর্পাতশর্
নটলার্মাোয়, আকাতশ্েখি্আনশ্বতির্সতন্ধে
দূ তর্িেতত্রর্কাতে্গজতে্োতক্নিভু্নিভু্গ্রাম
েসল্গমাোতিা্মাঠ্আর্একা্দইওলা।
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আসতল্ভাতলা্নক?
েমণা্ব্োিাজিী(পোই)

আলা্আমাতক্বলতে্পাতরা্ভাতলা্নক?
এটা্নকভাতবই্বা্হওয়া্োয়?
আদতে্গকউ্নক্সম্পূ ণি্ভাতলা
িা্নক্সম্পূ ণি্মন্দ
বল্িা্গো্নক্কতর্নিযিারি্কর্
গস্ভাতলা?কেটাই্বা্ভাতলা??
গকাি্নবতশষ্দােঁনেপাল্লায়্গোমরা্োোই্কর
কেই্বা্োর্মূ লে??বল্গদনখ্আমায়
বল্িা্গো্আমাতক
আমার্জািা্গে্খুবই্দরকার
গবশ্সবটা্িা্বল্েনে্গিই
অন্তে্এটুকু্বল্গকাি্গকাি্পবনশিে্োতক্ভাতলা্কতর্গোতল??
োল-েলি,হাব-ভাব্
িা্গবাযহয়্গদখ্গস্খুব্েুপোপ
িানক্েখি্গস্গভেতর্গুমতর্মতর
সকতলর্সামতি্হানস্েুতল্যতর
িা্িা্বুতেনে্এবার
গোমরা্গদখ্োর্গোখ্বা্গঠােঁট
হয়তো্বা্োর্ঘি্কাতলা্গকশ
িানক্োর্গপাশাতকর্রুনে
বতলই্দাও্িা্নক্কতর্হওয়া্োয়্ভাতলা্??
নক্কতর্ভাতলা্োকা্আর্বাসা?
আসতল্নক্কতর্বলতব্গোমরা?
প্রকৃোতেি্জাতিা্নক্এই্"ভাতলা"?
গকবল্স্তাবক্গোমরা
েোিু েনেক্ভাতব্কর্ভাতলার্নিিিয়
কই্দৃ ি্কতে্গোমাতদর্গো্বলতে্শুনি্িা
নক্কতর্ভাতলা্োকতে্হয়্
নক্কতরই্বা্ভাতলাবাসতে্হয়?
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কখিও্গসই্গমতয়নটতক্নজজ্ঞাস্কতরে্গে্মািু ষরূপী্পশু্লালসার্নশকার্
িা্করনি্বরং্নকেু ্িা্গভতবই্গদাষী্কতরে্োতক
গভতব্গদতখানি্আজও্কেটা্ভয়্োতক্গ্রাস্কতর্আতে?
কখতিাই্জািতে্োওনি্নঠক্নক্হতয়নেল্গসনদি
আলা্কখতিা্গসই্প্রাতণালল্গেতল্বা্গমতয়নটতক্গদতখে্গে্হঠাৎই গেি্্েো্পো্
িদী্হতয়্োয়
কতরে্নক্কখতিা্নজতজ্ঞস্নক্হতয়তে্োর???
িা্গোমরা্কর্িা
বরং্োনপতয়্দাও্নিতজর্রায়
নিনদিযায়্োতক্ঋিাত্মক্ভাতলা্বতল্দাও
বনল্নক্ওতহ
োর্দৃ নিভনে্গেতক্একবার্গদখতল্ভাতলা্হে্িা
োই্গহাক্,
েনদ্গোমাতদর্কাতে্প্রকৃে্"ভাতলা" হতে্গেতল্আসল্আনমতক্আপিজতির্কাতে্
োনন্ত্রক্হানসর্আোতল্লু নকতয়্রাখতে্হয়্
েতব্"বন্ধুেণ" গোমাতদর্েোকনেে্"ভাতলা" আনম্িই।
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Restless breezes
Paramita Roy
I am
waiting to grow into a natural song
waiting for love to explain itself
playing this piano without form or training
letting restless breezes touch my vanity
Thus I am guilty
of being late
of not coming home of not leaving this ruin
this yellowed sanctuary
I neglect everything but higher desire.
I am guilty of such omissions that impale other lives
and yet I am
free of OTHER chains
Those who write laws and edifices treat me with such unfounded
kindness Why? I wonder
I believed the world to be cruel to begin with
Some call me heedless
They are right to blame
Some knock in vain
and leave in desperate anger for I never open the door
The day is done the busy
lay down in sweet exhaustion
Night falls
and I still my eyes
in sleep-free anticipation of the second bout
of restless breezes
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Be the girl – of your own dream
Deepanwita Adhikari

Be the girl you are
Don’t let the voices around you be so strong
That you fail to listen to the voice of your own heart.

Sometimes those voices will be to such an extent
That it will cover up your own thoughts
And you will believe in what others implies upon you.
But, be calm, and think twice
Before you doubt your own self.
You can’t control the thoughts of other individuals
but
You have the power to control your thoughts.
You have the power to choose what you desire.
You have the ability to think and decide
What is best for you.

Be the girl you are
Don’t try to change yourself just because others stated,
Be patient and think from your heart
Is it you – who need any change ?
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But remember
Never let your brain rule your heart.
As sometimes, you will probably in such dilemma
Where you willl be confused to choose
Whether to listen to your heart’s voice
Or, brain’s words.
Yet you must not lose self – control.
Be confident enough to decide the best for yourself.

Be the girl you are
Be the ruler of your dreams
Not the slave of other’s dream.
Be the girl
Who desires to be unique
But in her own way.
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Countryside by Udayan

Bridge by Vedant

The Blue Vase by Irsia
Mask by Somaabha
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Manit and Mayank’s creation
inspired by Madhubani Art form
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The Day I conquered my Mind
Udayan Mishra
It was a cloudy and gloomy day and I thought about going outside for a ride
on my scooter. Mom and Dad were still at work and I had 30 minutes
before they would be back usually. I contradicted myself by thinking that it
was getting a bit late and kind of dark outside and the chances of raining
seemed to be at its peak. Although this didn’t stop me from finally deciding
that I was indeed going to proceed and get some fresh air. This wasn’t the
first of all the irrational decisions that I had made so far in life but that’s
just me. As I got ready to go out, I thought what I was going to do when I
left and all I could think about was just learning more and more tricks on
my scooter. Riding my scooter was a passion of mine which would be one
way to put it alongside other things such as practicing mathematics. I put
my grippy shoes on, grabbed my scooter, and sprinted out the door,
slamming it shut behind me.
As I bolted out the first thing I thought about was the time and how much
of it I was going to get and if I could fit in my daily routine of learning at
least three hard tricks each day. As soon as I had crossed the road, I swiftly
hopped onto my scooter and rode off into the distance. The street curved
and slanted, and I ever so coordinately and smoothly pumped through
them and started going at an incredible speed. I was thoroughly enjoying
the ride when suddenly I got hit with a big decision because right in front
of me at light speed, approached two routes to pick from. The first road led
to the park that I was trying to get to, but it was an extremely long path
which is why it took a lot of time which was precious to me more than
anything at that moment. On the other hand, was the small alleyway that
cut through the main roads and avoided all the crossings, and directly led
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to the park and only took a few minutes. However, the downside for this
alleyway was that it was the dodgiest and the most menacing place
around my area and I had heard about a few daunting and unnerving
things that had taken place there which made a chill run down my
spine, but as my instincts kicked in, it didn’t take me long to make my
next irrational decision! I quickly slid my scooter on the rough surface
of the road and swerved towards the alleyway. As I pushed across the
road and transitioned into the even rougher and bumpier gravel
pathway of the alleyway which was covered in mud I could almost
picture the things that would happen here. Even though I was literally
riding through rocks at this point, I pushed as hard as I could. As I
approached the middle of the path, I saw this small guy with his older
sister there and he had what it seemed like a cigarette in his mouth and
a bottle of alcohol in his hands. What really seemed out of place and
unsettling in that situation, was that the kid looked like he was about
my age or probably a year younger than me. I took initiative and tried
my best not to make any eye contact with either of them and slowed
down my pace a little bit. I got closer and closer towards them and tried
not to make any noise, but my scooter wouldn’t stop rattling away
which wasn’t unusual since I was speeding through small pieces of
stones in the gravel.
All of a sudden, the kid who was about my shoulder’s height looked
straight in my direction and started to move unstably towards me. I
slowed down and eventually came to a stop, and the first thing that ran
through my mind was that if the bloke tried to do anything to me, I was
going to knock him out since he was a head shorter than me and
extremely skinny. As expected, he walked up to me and started asking
me for money which I didn’t have at that moment, and then he asked to
trade my t-shirt which was my favourite, with his half ripped one. I
refused to give him money or my t-shirt which triggered something in
him and he started to get frustrated. He started to threaten me that he
was going to beat me up. This is the point where I genuinely got ready
to punch his face because he had started to get very intimidating. I saw
a group of grown men walking past us, this gave me a reality check and
made me reconsider hitting the kid and I responsibly controlled myself
from doing it even though it would have been in my self-defense. At this
point, I had enough since he wouldn’t
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stop blabbering on about the different ways he would try and knock me
out. I was in constant conflict with my thoughts of punching him or
leaving the place. However, I composed my mind and firmly asked him
to leave. This is when his sister came in and started to drag him away. I
took the first chance to just dash and leave - I grabbed my scooter and
bolted off into the distance. I rode so fast out of the alley back to my
house, that it felt as if I had only been riding for a matter of seconds.
After I got home, I went straight to my bedroom and wondered and
processed about what had happened that day and what would have
happened if I had made the wrong decisions at that moment of
confrontation and how badly it could’ve ended. To this day I still
remember that incident and it reminds me to evaluate every situation
calmly and comfortably without losing my cool and to seize my moments
that I come across.
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What if money grows on
trees?
Baibhav Acharyya

If money grows on trees I guess what will happen
People will buy as much they want and think it is a heaven
But that’s not it
Let me tell you
First Mercedes, BMW, Lamborghini are must
You must wonder it will be the land of dreams
But have you ever thought what you have made of the trees
By cutting them into half
Don’t you think that’s enough
They are the ones who give you oxygen of life
Don’t take it as a joke
Coz this message is an inspiration and hope
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Kitty and The Ball of Wool
Anamitra Ray
There is a baby cat. Her name is Kitty. She loves to play most of the time.
She loves to play with a ball of pink wool. One day while playing, the big
ball of pink wool unrolled. It unrolled and unrolled and unrolled. At a point
of time it became a long and long string of wool. The ball disappeared.

Kitty tried to find the ball here and there. She searched under the cot,
under the sofa, under the table. But nowhere could she find her favourite
ball of pink wool. Everywhere she could see only a long long string of pink
wool.
Kitty became surprised. Kitty became sad. She sat silently at a corner of the
room. It seemed that she was about to cry. Suddenly there, into the room
entered Rumki, the little girl. She recently learnt how to make a woolen
sweater.
Rumki again rolled the long, long pink string of wool. She has to make a
sweater for her little brother. So she began knitting. And the ball of pink
wool dropped from her lap on the floor.

Kitty watched everything. She became happy. She became excited. She
jumped and got hold of the ball of pink wool.
Rumki continued knitting. Kitty playing on and on.

www.jhaalmuricorner.com

169

JHAALMURI KIDS

My experience in some of the
tourist spots in Kolkata
Rajdeep Das
Hello friends! Today I am going to share my experience in some tourist
spots in Kolkata with you. First, I boarded a metro. Then, I got down on the
metro station of Maidan. Then, I went to the M P Birla Planetarium. I had
planned to watch the English show but since I missed that show I saw the
hindi show. After I saw the show I went to the gallery. There, I played a
quiz. Then I came out of the planetarium. I saw a church. Its name was
St.Paul’s Cathedral. I entered the church. I was fascinated by the statues
made of pure white marble and the huge hall. Then, I sat in the hall for a
little while and then got out of the church. Then suddenly I caught sight of
a sign board saying “Victoria Memorial. THIS WAY”. I wanted to visit the
Victoria Memorial for a long time. I couldn’t miss the opportunity to visit
it. Although, I had not planned to go there, I went there at once. First, I
booked my tickets. Then I went to its splendid gardens. I saw some
squirrels frolicking here and there, eating nuts and fruits from the trees. I
chased some squirrels because I wanted to take a picture of them. I did
manage to take two photos of them. Then, I entered the Victoria Memorial.
I saw some statues of early cannons and also saw a statue of Robert Clive
who had defeated the nawab of Bengal. Then, I entered the hall. In the hall,
there were guns sword shield etc. I also saw a model of a merchant ship of
the East India Company. Then, I climbed the stairs to the upper tier. Then,
I went to the MP Birla Planetarium once again. Now it was the english
show. I watched the show and then, I had a bid Maidan a farewell. I
boarded another metro to my home station Gitanjali. I had been an
exciting day for me.
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Portrait of athlete Deepa Malik
by Bijan Bhattacharjee

Portrait of space scientist Ritu
Karidhal by Bijan Bhattacharjee

Durga by Deepanwita Adhikari

Dancer by Somaabha
Bhattacharjee
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Sinjini Chakraborti

Shyam Mukherjee

Rajdeep Das
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Art

Art by Haimanti Mukherjee Chatterjee

Art by Mishar Roy

Art by Mishar Roy
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Art

Art by Sovan Chatterjee

Wood art by Sayantika Chowdhury
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Wildlife by Purna Banerjee
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