Editorial
Subha Mahalaya.
The dawn of Mahalaya is very precious to me. It has an inherent
sublime purity attached to it, as it brings hope of forthcoming joy.
Joys and sorrows are inevitable part of life, but the happiness
entwined with hope is pristine. Just like the first drops of rain of the
monsoon or the first snow fall of the winter. And now the pining for
this day to come has enhanced even further due to our very own
“Jhaalmuri”.
The world around is murky. Everyday, the morning newspaper
reminds us about that world to us. But what drives us still in this
murky world is the first sunlight of the day, the ray of hope.
Yes it has been 4 years since the Jhaalmuri Puja Special first came
into existence. Like all other editions of Jhaalmuri, this puja-barsiki
too is special to all of us.
As a potter carves a pot with the dexterity of his hand, our Jhaalmuri
e-magazine has been carved by 41 of us. We belong to different age
groups, come from different corners of the world, have our own
personal likes and dislikes, but what has connected all of us is the
common thread of Jhaalmuri. And this thread goes much beyond
the contributors of this edition, who have been actively supporting
us for the last 4 years by various ways. Special vote of thanks to my
family – my dad, my two moms and my husband who have been

JHAALMURI PUJA SPECIAL 2016

2

there always to support me. Their excitement in this magazine gives
me sheer pleasure and drives me to come out with new editions
every time. So are my closest friends who are always there enquiring
about the next release, encouraging me to continue this journey. I
feel myself the luckiest to have found the association of so many well
wishers and friends in this 4 year journey of Jhaalmuri .
Like always, this year also we have tried to bring in a variety of
literature and art. The variety of genre ranges from tiny stories to
long stories, short poems to extended expression of emotion, art by
kids to brilliant painting by pros, photography on travel, food and
life in general. This celebration of life and festivity would continue in
days to come with your active participation. We wish to grow the
Jhaalmuri community even bigger in coming days – please feel free
to
share
your
suggestion
and
feedback
to
thejhaalmurigang@gmail.com.

Am sure your support would make the next editions even more
colorful and exciting. Keep reading Jhaalmuri, encourage our young
and not-so-young contributors – we hope Jhaalmuri becomes one of
those things which even “mastercard can‟t buy”.
Happy Festival.

Suparna
Ed, Jhaalmuri
www.jhaalmuricorner.com
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ছখফ – খনভমচ্ছরন্দু ভন্ডর
ইচ্ছে কচ্ছযই িাখিয জানারা খদচ্ছয় ভুিিা একিু ফাখিচ্ছয় লযচ্ছিখছ। লঝাচ্ছিা ায়ায়
চু রগুচ্ছরা ইচ্ছেভত উিচ্ছছ, আয উিচ্ছছ আভায ইচ্ছেগুচ্ছরা লফচ্ছযায়া, লফখচ্ছখফ,
লফাভার চ্ছয়। আভায বাররাগা আভাচ্ছক জখিচ্ছয় ধযচ্ছছ একদভ খনচ্ছজয কচ্ছয;
আচ্ছেৃচ্ছে। ফৃখে িচ্ছছ। এচ্ছরাচ্ছভচ্ছরা জর গুচ্ছরা ছুোঁ চ্ছয় মাচ্ছে আভায যীযচ্ছক, আফায
ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ দভকা ায়া আছচ্ছি িচ্ছছ আভায অখিচ্ছত্ব। জচ্ছরয এই তীক্ষ্ণতা
আভাচ্ছক আয জাগ কযচ্ছছ। আভায ভি ত্ত্বা লজচ্ছগ উিচ্ছছ। আভায প্রখতখি
লযাভকূ , আভায প্রখতখি যক্তখফন্দু লতাভায জচ্ছনয অচ্ছক্ষা কচ্ছয আচ্ছছ। আখভ যাণীয
ভচ্ছতা, লতাভায যাণীয ভচ্ছতা লতাভায অচ্ছক্ষায় লতাভায কাচ্ছছ ছু চ্ছি চচ্ছরখছ।
আখভ রুদ চ্ছিখছ, লতাভায খপ্রয় যং। আয এই যং িা লকভন লমন একিা
অদ্ভুত আদুচ্ছয, আহ্লাখদ আচ্ছফদন ভািা... লমন ফভয় আদয চায়। লই যং এয
জাভদাখন আজ আভায গাচ্ছয়, কাচ্ছনয রখতচ্ছত াচ্ছছ লতাভায খকচ্ছন লদয়া খভচ্ছন কযা
দুচ্ছিা ঝুভচ্ছকা; আয ফরচ্ছছ, 'আভযা মাখে লতাভায লদায চ্ছয়'। লতাভায আয আভায
বারফাায খচযাথী চ্ছয় থাকচ্ছফ যা। আখভ অচ্ছনক লচ্ছজখছ, লতাভায জনয, লতাভায
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ছচ্ছন্দয গাঢ় কাজর, রার ফি খি ফই আচ্ছছ। লচ্ছল াযা যীচ্ছয ছখিচ্ছয় খদচ্ছয়খছ
লতাভায ুগন্ধ। খনচ্ছজচ্ছক লকভন লমন বীলণ ারকা রাগচ্ছছ। ভাখিচ্ছত া লনই আভায,
লবচ্ছ মাখে লতাভায িাচ্ছন লতাভায কাচ্ছছ।
জাখন বীলণ চভচ্ছক মাচ্ছফ তু খভ আভাচ্ছক লদচ্ছি। আভায এই াজ, আভায
আকু রতা, আভায এই দুফাম য বারফাা লতাভাচ্ছক খক বখযচ্ছয় লদচ্ছফ না? তু খভ খক
আভায ভত াগর চ্ছয় মাখন এচ্ছতাখদচ্ছন? তু খভ খক অনুবফ কচ্ছযাখন ল ফ কথা মা
আভায এিন ফরা চ্ছয় চ্ছিখন? লতাভায এই লকারকাতায় না থাকায াতখদন মা
আভাচ্ছক ফরচ্ছত ফাধয কযচ্ছছ, আভাচ্ছক াগচ্ছরয ভত ছু খিচ্ছয় খনচ্ছয় মাচ্ছে লতাভায কাচ্ছছ।
লতাভায ভুম্বাই trip-এয াতখদন আভায ুচ্ছযা জীফনিাই ফদচ্ছর খদচ্ছয়চ্ছছ। না....না...।
তু খভ ফদচ্ছর খদচ্ছয়ছ আভায জীফচ্ছনয ভাচ্ছন, আভায জীফচ্ছন লতাভায উখিখত ারচ্ছি
খদচ্ছয়চ্ছছ আভায়।
এইচ্ছতা লখদন ভা ছচ্ছয়ক আচ্ছগ Sydney লথচ্ছক লকারকাতা এচ্ছখছরাভ
িাম্মায াচ্ছথ লদিা কযচ্ছত। ফযাফযই লকারকাতা আভায িুফ অছচ্ছন্দয য। তাই
একদভ থাকচ্ছত ইচ্ছে কচ্ছযনা এিাচ্ছন, আা য় না লযকভ। িাম্মা িুফ অুি
য়াচ্ছত আচ্ছতই র। খিক খছর দুভাচ্ছই খপচ্ছয মাফ। খকন্তু াযরাভ লকাথায়? তু খভ
লম আভায া দুচ্ছিা লগোঁচ্ছথ খদচ্ছয়ছ, খকর খদচ্ছয় লফোঁচ্ছধ লযচ্ছিছ, আভাচ্ছক লতাভায ভচ্ছধয
ডু খফচ্ছয় লযচ্ছিছ।
জানচ্ছতা লমখদন লতাভায় প্রথভ লদিরাভ বীলণ unimpressive লরচ্ছগখছর।
আভায একিা লছচ্ছরচ্ছফরায ফন্ধুয াচ্ছথ লদিা কযচ্ছত খগচ্ছয়খছরাভ নন্দচ্ছন। য জনয
অচ্ছক্ষা কযচ্ছত কযচ্ছত একিু া ফাখিচ্ছয়খছরাভ জায়গািা একফায ঘুচ্ছয লদিায জনয।
লযখরংচ্ছয়য ধাচ্ছয লরান খদচ্ছয় চা িাখেচ্ছর তু খভ, আয একখি ভখরা অখত খফগখরত চ্ছয়
খকছু লফাঝাখের লতাভাচ্ছক। না আখভ লতাভায় খচনতাভ, না ই ভখরাচ্ছক। এখদক খদক
লমবাচ্ছফ লচাি মাখের খিক লবাচ্ছফই অফচ্ছরায় লচাি দুচ্ছিা চ্ছিখছর লতাভাচ্ছদয য।
লতাভাচ্ছদয দুজনচ্ছকই বীলণ অদ্ভুত লদিাখের। এচ্ছক লতাভায ইযকভ অচ্ছগাছাচ্ছরা
উখিখত, আয তায াচ্ছথ ভখরায loud gesture - বীলণ িাছািা লদিাখের
লতাভাচ্ছদয। এযকভ একিা ইউখনক াফচ্ছজক্ট! Snap না খনচ্ছরই নয়! এই লবচ্ছফই কাোঁধ
লথচ্ছক কযাচ্ছভযািা নাখভচ্ছয়খছরাভ। আখভ খকছু লফাঝায আচ্ছগই তু খভ এখগচ্ছয় এচ্ছখছচ্ছর।
অনুচ্ছযাধ কচ্ছযখছচ্ছর লতাভাচ্ছদয একাচ্ছথ কচ্ছয়কখি ছখফ তু চ্ছর খদচ্ছত।
তু খভ লম করকাতায একজন লফ নাভী লখরখিখি লিাচ্ছতা চ্ছয
লজচ্ছনখছরাভ... লপাচ্ছিাগ্রাপায ুজন লন। আয ঐ ভখরা লকাচ্ছনা এক নাভী
অখবচ্ছনত্রী। লখদন লতাভায াচ্ছথ আরাচাখযতা লফখ না এচ্ছগাচ্ছর আখভ লফাধয়
খনচ্ছজয অজাচ্ছন্তই লতাভায খদচ্ছক অচ্ছনকিা এখগচ্ছয় খগচ্ছয়খছরাভ। িুফ াভানযই কথা
চ্ছয়খছর লতাভায াচ্ছথ... প্রাথখভক খযচয় খফখনভয়। লতাভায লফবু লা মতিা
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অনাকলমক খছর, তচ্ছতািাই আকলমক খছর লতাভায কথা, লতাভায যীচ্ছযয বালা, লতাভায
ু -কার-চ্ছন্ধয শুধু তু খভ,
লচাচ্ছিয গবীযতা। ফাখি লপযায য লথচ্ছক আভায যাত-দুয
তু খভ আয তু খভ চ্ছয় লগর! ইন্টাযচ্ছনি লঘচ্ছি লতাভায় িচ্ছুোঁ জ লফয কযরাভ। লতাভায
লপাচ্ছিাগ্রাখপ লদচ্ছি খতযখতযই লখদন াগর চ্ছয় খগচ্ছয়খছরাভ! প্রচ্ছতযকিা snap লমন
এচ্ছককিা কযানবা! খক ুন্দয কচ্ছপাখজন; খক ুন্দয াফচ্ছজক্ট। প্রখতিা লেচ্ছভই
অদ্ভুত ছন্দ, ফ লমন ুয-তার-রচ্ছয় ফাোঁধা। িাৎই চ্ছিয পচ্ছিাগ্রাখপচ্ছত খখযয়া চ্ছয়
লগরাভ; য়চ্ছতা ফা লতাভায নাগাচ্ছর মাফায অখছরায়।
তাযয আফায লদিা চ্ছয়খছর খিক াোঁচখদন চ্ছয লতাভায একিা লাচ্ছরা
এগখজখফচ্ছন। লখদন অচ্ছনক কথা চ্ছয়খছর লতাভায াচ্ছথ াদানম এখবখনউচ্ছয়য যািা
ধচ্ছয লোঁ চ্ছি লমচ্ছত লমচ্ছত, লচ্ছল একিা কখপ চ্ছ খগচ্ছয় আড্ডািা আয জচ্ছভ উির।
একথা লকথায় লতাভায কাচ্ছছ আযখজ জানারাভ, মখদ একিু ভয় দা তাচ্ছর
করকাতায য একিা লপাচ্ছিাখপচায কযচ্ছত াখয। আভায খডখনয ফন্ধুযা করকাতায
ফযাাচ্ছয িুফ খকউখযয়া। যা অচ্ছনক খকছু জানচ্ছত চায় এই যিা ম্বচ্ছন্ধ।
এিানকায যািাঘাি, এিানকায লরাকজন, এিানকায কারচায - এফ খনচ্ছয় মখদ খকছু
একিা কযা মায়... আচ্ছর লপাচ্ছিাগ্রাখপিা আভায যান । করকাতায় লম কয়খদন
আখছ ভয়িা নে কযচ্ছত চাইনা। তাযয লতাভায ভচ্ছতা খক্রচ্ছয়খিব ভানুচ্ছলয কাছাকাখছ
লথচ্ছক মখদ একিু খিচ্ছত াখয, তাচ্ছর আখভ খনচ্ছজচ্ছক খপ্রখবচ্ছরজ্ড্ ভচ্ছন কযচ্ছফা....
ফচ্ছরই মাখেরাভ আচ্ছফার তাচ্ছফার, দযকাখয অদযকাখয... লকন জাখননা ভচ্ছন প্রাচ্ছণ
লতাভায াখন্নধয চাইখছরাভ, লমবাচ্ছফই লাক, লমভন কচ্ছযই লাক।
অচ্ছনকিা ভয় খছরাভ লতাভায াচ্ছথ। কখপ  লথচ্ছক লফখিচ্ছয় াোঁিচ্ছত াোঁিচ্ছত
লগারাকম চচ্ছর এচ্ছখছরাভ। যািা ায চ্ছত খগচ্ছয় া ভচচ্ছক কাদাজচ্ছর হুিভুখিচ্ছয়
িরাভ। খফযখক্তচ্ছত ভুি খদচ্ছয় লফখযচ্ছয় এচ্ছখছচ্ছরা....
- "Shit! What a nasty city !"
তু খভ লচ্ছ ফচ্ছরখছচ্ছর
- এত ঘৃণা থাকচ্ছর খক এই যিাচ্ছক খনচ্ছয় এচ্ছগাচ্ছত াযচ্ছফ? আচ্ছগ
বাচ্ছরাফাচ্ছা... তাযয না য় ছখফ তু চ্ছরা।
লতাভায কথা লযচ্ছিখছরাভ আখভ। আয আভায কথা লযচ্ছিখছচ্ছর তু খভ, অচ্ছনক ভয়
খদচ্ছয়খছচ্ছর, াযাক্ষণ লতাভায ছায়ায গখন্ডয ভচ্ছধযই লযচ্ছিখছচ্ছর আভাচ্ছক। তা খক শুধুই
লপাচ্ছিাগ্রাখপ লিাচ্ছনায জনয? তা খক শুধুই আভাচ্ছক বার লরচ্ছগখছর ফচ্ছর? না খক
তু খভ আভায ভত ডু ফচ্ছত শুরু কচ্ছযখছচ্ছর, বারফাচ্ছত শুরু কচ্ছযখছচ্ছর আভায় ????
ফ খচ্ছফ এচ্ছরাচ্ছভচ্ছরা চ্ছয় খগচ্ছয়খছচ্ছরা আভায। াযািা খদন লতাভায াচ্ছথ
লপাচ্ছিাগ্রাখপ খনচ্ছয় কািচ্ছত রাগর, আভায জীফচ্ছনয ভাচ্ছনগুচ্ছরা আগর লবচ্ছে লতাভায
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জীফচ্ছনয াচ্ছথ খভচ্ছ লমচ্ছত থাকর। আখভ লতাভাচ্ছক খচনরাভ, আয লতাভায লচাি খদচ্ছয়
নতু ন কচ্ছয খচনরাভ এই যচ্ছক। প্রথভখদচ্ছনয অচ্ছগাছাচ্ছরা আনইচ্ছেখব ভানুলিা লম
কতিা ুন্দয আয কতিা গবীয লিা ধীচ্ছয ধীচ্ছয উরখি কযরাভ। খনচ্ছজয অজাচ্ছন্তই
তু খভ আভায ভচ্ছনয কাছাকাখছ চচ্ছর এচ্ছর। ভন্ত্রভুচ্ছেয ভত শুধু লতাভাচ্ছকই লদিচ্ছত
লতাভ, আয লদিচ্ছত লতাভ লতাভায লচাচ্ছি লদিা ৃখথফীিাচ্ছক। আভায জগৎিা
লকাথায় লমন অদৃয চ্ছয় খগচ্ছয়খছর। ভচ্ছন প্রাচ্ছণ লম যিা লথচ্ছক অচ্ছনক দূচ্ছয থাকতাভ
ল লকভন লমন খনচ্ছজয চ্ছয় লগর; খিক লতাভায ভচ্ছতা।
া খদচ্ছয় লজাচ্ছয একিা গাখি চচ্ছর লগর আভাচ্ছক কাদাজর খছখিচ্ছয়।
একিু যাগ চ্ছরানা, শুধু লতাভায বাফনািা লথচ্ছক ভনিা চ্ছয লচািিা ির ঘখিয
কাোঁিায়। এ খক আয ভাত্র ২০ খভখনি ফাখক লতাভায লেন আচ্ছত! আখভ লম এিন
অচ্ছনক দূচ্ছয! অখিয চ্ছয় উিরাভ
- "দাদা একিু তািাতাখি করুন না, আভায লরট্ চ্ছয় মাচ্ছে।"
-"লদিচ্ছছন না খদখদ কত জযাভ। ফৃখে শুরু র খক না র জর জচ্ছভ যািা আিচ্ছক
মাচ্ছেতাই অফিা। গাখি না এচ্ছগাচ্ছর আখভ খক কচ্ছয মাই ফরুনচ্ছতা?"
-"তা একিু লদিুন না দাদা। আভায একিু তািা আচ্ছছ..."
আভায কথা লল কযচ্ছতই খদরনা ল, ঝাখঝচ্ছোঁ য় উির - "লম বাচ্ছফ াযফ লবাচ্ছফ মাফ।
আনায অুখফচ্ছধ চ্ছর অনয গাখিচ্ছত উচ্ছি মান। আভায লতা আয ফাচ্ছয...।"
কথা ফািারাভ না। লরাকিায াচ্ছথ ফাচ্ছজ ফকচ্ছত একিু বার রাগচ্ছছনা। আয এই
যিায নাচ্ছভ লকউ খকছু ফরচ্ছর আভায িুফ যাগ য়। ভচ্ছন য় এই যচ্ছক নয়, আভায
ুজনচ্ছক লকউ গাখর খদচ্ছে। খক খভখে, খক ুন্দয, খক আদুচ্ছয এই য, আভায
ুজচ্ছনয য, আভাচ্ছদয য। করকাতায যািা, করকাতায কাদা, করকাতায এোঁচ্ছদা
গখর, লনাংযা গোয ঘাি, যািায ধাচ্ছযয বাোঁচ্ছিয চা, চাচ্ছয়য লদাকাচ্ছনয লনাংযা লফঞ্চ...
আয কত ফরচ্ছফা... ফ আভায, আভায খনচ্ছজয। খডখন লথচ্ছক আা স্নব্ এই এনআয-আই লভচ্ছয়িাচ্ছক কিন লমন তু খভ আিচ্ছৌচ্ছয ভাখিয গন্ধ ভািা ভানফী লত খযণত
কচ্ছযচ্ছছা। আখভ ূণম চ্ছয়খছ ুজন। ঝাোঁ চকচচ্ছক মাখন্ত্রক জীফচ্ছন লম লকাচ্ছনা প্রাণ লনই;
তা খভচ্ছ আচ্ছছ এই চ্ছথ-ঘাচ্ছি, অখরচ্ছত-গখরচ্ছত, ভানুচ্ছলয খবচ্ছি... তু খভই খখিচ্ছয়চ্ছছা
আভায়!
ু ই চচ্ছর লগচ্ছর, ফচ্ছর লগচ্ছর খফচ্ছল দযকাচ্ছয মাে খপচ্ছয এচ্ছ
তু খভ িাৎ ভম্ব
াযপ্রাইজ লদচ্ছফ! প্রথচ্ছভ িুফ যাগ র, তাযয অচ্ছনক কে র, তাযয শুধু কান্না
লচ্ছত রাগর। প্রচন্ড খভস কযচ্ছত রাগরাভ লতাভায়। লিয াখেরাভ, আভায ভচ্ছধয ফ
রি ারি চ্ছয় মাখের, লতাভাচ্ছক ছািা দভ ফন্ধ চ্ছয় আখছর।
লতাভায লঘাচ্ছযয ভচ্ছধয ডু ফচ্ছত ডু ফচ্ছত কিন লম লেচ্ছন এচ্ছ লগখছ। লকানভচ্ছত
াখি াজ াভচ্ছর, আভাচ্ছক াভচ্ছর, আভায ভি অনুবূখতগুচ্ছরাচ্ছক াভচ্ছর এখগচ্ছয়
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ু , লকান খযখিখত খকছু ই
চচ্ছরখছ লতাভায খদচ্ছক। চাখযখদচ্ছকয লকান ব্দ, লকান ভানল
আভাচ্ছক ছুোঁ চ্ছত াযচ্ছছনা। শুধু লতাভায় লদিচ্ছত াখে। ঐ লতা দূচ্ছয দাোঁখিচ্ছয় আচ্ছছা তু খভ
আভায খদচ্ছক তাখকচ্ছয়। ছু িখছ আয ছু িখছ... যািা লমন আয লল য়না। আভায
বারফাায কথা শুনচ্ছর খক কযচ্ছফ তু খভ? িুখচ্ছত জখিচ্ছয় ধযচ্ছফ আভায়? কাচ্ছনয
রখতচ্ছত লিাোঁি খনচ্ছয় খপখপস কচ্ছয ফরচ্ছফ, এতখদচ্ছন..... রজ্জায় রার চ্ছয় লতাভায
ফুচ্ছক ভুি রুচ্ছকাচ্ছফা আখভ।
- তু খভ খক জাচ্ছনা খিকভচ্ছতা াোঁিচ্ছত াযখছচ্ছর না, ফ খজখন খক ফায
জনয য় dear? একদভ ভানাচ্ছে না লতাভায়। আভায খকন্তু ঐ খিািম আয িস িা
তু খভিাচ্ছকই বাচ্ছরা রাচ্ছগ।
- Believe me, ফাই লতাভায় লদিচ্ছছ। াখিচ্ছত একদভ জখিচ্ছয় লগচ্ছছা।
-খকছু ফরছ না লকন? খক র লতাভায?
লঘায লমন কািচ্ছছই না, এক লঘায লথচ্ছক আচ্ছযক লঘায। খনচ্ছজয কানচ্ছক খফশ্বা
চ্ছেনা!
-ফচ্ছরখছরাভ না লতাভায় াযপ্রাইজ লদচ্ছফা।
ুজচ্ছনয াচ্ছ দাোঁখিচ্ছয় লক !!! রুদ াখি, রার খি, আয ঝুভচ্ছকাচ্ছত ... লক ?
খক অম্ভফ ুন্দযী!!! খনচ্ছজচ্ছক য াভচ্ছন ভযািভযাচ্ছি খনষ্প্রাণ খনচ্ছব মায়া আচ্ছরায
ভত রাগখছর। আয  উজ্জ্বর বাচ্ছফ জ্বরখছর, আচ্ছরা ছিাখের। লই আচ্ছরাচ্ছত
ুজন লমন আচ্ছযা ঝরভখরচ্ছয় উির।
-"আভায fiancee . আভায য যাগ কচ্ছয ভুম্বই চচ্ছর খগচ্ছয়খছর। িাচ্ছন 
একিা ad agency -লত আচ্ছছ। অচ্ছনক কচ্ছে ভান বাখেচ্ছয় করকাতায় খনচ্ছয় এরাভ।
আয লকাচ্ছনা খযস্ক লনফ না।"
-"এফায খফচ্ছয়িা কচ্ছযই লনফ। লতাভায় খকন্তু থাকচ্ছতই চ্ছফ।‗
ু
... আয খক ফ লমন ফরখছচ্ছরা ুজন, লভচ্ছয়খি কত কথা ফরখছচ্ছরা... িফ
াখছচ্ছরা যা। আয আখভ? লচাচ্ছি জর খছর না, খকন্তু খবচ্ছজ মাখেরাভ আখভ।
চাযাচ্ছ কচ্ছতা কথা, কচ্ছতা াখ, কচ্ছতা লকারার। আরাদা কচ্ছয খকছু ই আয কাচ্ছন
মাখের না। লবচ্ছে মাখে আখভ, গুোঁখিচ্ছয় মাখে, খভচ্ছ মাখে ভাখিয াচ্ছথ।
িুকচ্ছযা চ্ছয় মায়া খনচ্ছজচ্ছক লিচ্ছন লিচ্ছন এখগচ্ছয় খনচ্ছয় মাখেরাভ, অখত কচ্ছে। একিা
িযখি ধযচ্ছত চ্ছফ, ফাখি লমচ্ছত চ্ছফ, তাযয খডখন লমচ্ছত চ্ছফ... আয লদখয কযা
মাচ্ছফনা। িযাখি লত উিচ্ছত খগচ্ছয় া িা িাৎ একিা কাদায় চ্ছয লগর , খনচ্ছজয
অজাচ্ছন্তই ভুি খদচ্ছয় লফখিচ্ছয় লগর...
- "Shit! What a ..."
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অনখভত্র যায়

ছখফ - শুবভয়

ফাগানিায একিা দদতয খছর। আয দদতযিায খছর িুফ লজাযাচ্ছরা একিা ―আখভ‖। ফাখকিা
লতা ফাই জাচ্ছন। লই জানা লথচ্ছকই শুরু।
কচ্ছফ, লকান তাখযচ্ছি লই ফাগাচ্ছনয গল্পিা প্রথভ শুচ্ছনখছরাভ—তাখযিিা, খদনিা আজ
আয ভচ্ছন লনই। লকফর লই ফাচ্চািাচ্ছক ভচ্ছন আচ্ছছ আজ। লবাচ্ছযয স্বচ্ছে।
তায য ফহুফায গল্পিা চ্ছিখছ, খরচ্ছিখছ, খিচ্ছয়খছ। ফাচ্চািায আফছা অখিত্ব স্বত্তায়
লগোঁচ্ছথ লগচ্ছছ।
************
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আভাচ্ছদয লমৌথমাচ্ছনয এক খচরচ্ছত উচ্ছিানরা লদাতরা ুচ্ছযাচ্ছনা ফাখিিায লদাতরায
ঘযিা খছর নতু ন কাকায। আভাচ্ছদয বাইচ্ছফাচ্ছনচ্ছদয নতু ন কাকায প্রখত একিা িান
খছর। তাই লদাতরায ই ঘচ্ছয আভাচ্ছদয আনাচ্ছগানা লরচ্ছগই থাকত।
উত্তচ্ছযয ঘয ফচ্ছরই য়চ্ছতা আভায ফায ফায ভচ্ছন ত, লবাচ্ছযয স্বচ্ছে, ই ঘযিা লই
দদতযিায ঘয। মখদ াখযফাখযকবাচ্ছফ ই দদতযিায চ্ছে আভাচ্ছদয কারুয লকাচ্ছনা লমাগ
খছর না। উত্তচ্ছযয ায়া ফায ফায ভচ্ছন কযাত উত্তচ্ছয দদতযয ফাখি।
ঘয রাচ্ছগায়া ফাযান্দা লখযচ্ছয় এক খচরচ্ছত ছাচ্ছদয উত্তয-ূফম লকাচ্ছণ লদিতাভ ফাচ্চািা
দাোঁখিচ্ছয় আচ্ছছ একিা আচ্ছর গাচ্ছছয তরায়। একা একা াুনয়চ্ছন কাোঁদচ্ছছ। একিু
উচ্চতায জনয কাোঁদচ্ছছ। দচ্ছতযয লতু ই ফাযান্দািা লখযচ্ছয় ল দদতযয কাচ্ছছ আচ্ছত
াযচ্ছছ না। দদতয াযচ্ছছ না তায কাচ্ছছ লমচ্ছত। এ ফই লই লবাচ্ছযয স্বচ্ছে।
তায য িাৎই একখদন উত্তচ্ছযয ায়ায ফাোঁধন লকচ্ছি দদতয লৌোঁচ্ছছ লগর আচ্ছর
গাচ্ছছয কাচ্ছছ। াত খদচ্ছয় ছুোঁ র লই একরা ফাচ্চািাচ্ছক। লকাচ্ছর কচ্ছয উচ্চতায অবাফ
ুখলচ্ছয় তাচ্ছক ফখচ্ছয় খদর আচ্ছর গাচ্ছছয এচ্ছকফাচ্ছয উোঁ চু একিা ডাচ্ছর। ফাচ্চািা ভচ্ছনয
আনচ্ছন্দ লিচ্ছয় লমচ্ছত রাগর একিায য একিা আচ্ছর। দদতয ফাচ্চািায আচ্ছর
িায়ায আনন্দিা খনচ্ছজয ভচ্ছনয গাচ্ছয় লভচ্ছি খনচ্ছত রাগর।
ফাচ্চািাচ্ছক খজচ্ছে কযরাভ, ―লতাভায দুুঃি কীচ্ছয?‖
ল উত্তয খদর, ―আভায লতা আয লকাচ্ছনা দুুঃি লনই। আভায এিন ফিাই ুি। ই লম
ফাচ্চাযা ফাগাচ্ছন ভচ্ছনয আনচ্ছন্দ হুচ্ছিাুখি কযচ্ছছ, তায ুি। এই লম দদতযিা তায
‗আখভ‘য লভািা, বাযী জাভািা িান লভচ্ছয িুচ্ছর লপরর, তায ুি।‖
তায য িাৎ লদখি, দচ্ছতযয লতু কিন নদী চ্ছয় লগচ্ছছ। আয লই নদীয াচ্ছি শুচ্ছয়
আচ্ছছ দদতয। তায ফযপীতর যীচ্ছযয য ছিাচ্ছনা াদা পু চ্ছরয যাখ। তাচ্ছক খঘচ্ছয
কাোঁদচ্ছছ লছাট্ট লছাট্ট লছচ্ছরচ্ছভচ্ছয়য দর। তাচ্ছদয খবচ্ছি লকফর লই একরা ফাচ্চািা লনই।
*************

এ ফিাই লবাচ্ছযয স্বচ্ছে। লই প্রথভ খদচ্ছনয য লথচ্ছক ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝই। দদতযিা আরচ্ছ
চ্ছর চ্ছত াচ্ছয, খকন্তু তাচ্ছক আভায লকাচ্ছনাখদনই স্বাথময বাফচ্ছত ভন চায়খন। ফযং
তায প্রখত একিা ভায়া জচ্ছেচ্ছছ। ভচ্ছন চ্ছয়চ্ছছ, দদতযিা লতা আর নয়, দদতয লতা
কথায কথা। ফাগানিাই আর। আর র, ফাগাচ্ছনয াোঁখচচ্ছরয লই গতম িা লমিা
একিা ভনচ্ছক ারচ্ছি খদচ্ছত লচ্ছযখছর।
আয তাই ছাত্র খচ্ছচ্ছফ এফং চ্ছয লছাচ্ছিা লছাচ্ছিা লছচ্ছরচ্ছভচ্ছয়চ্ছদয খক্ষক খচ্ছচ্ছফ দদতযয
ভুকুচ্ছি স্বাথময তকভািা খকছু চ্ছতই ভন লভচ্ছন খনচ্ছত চায়খন। ―স্বাথময দদতয‖ লকফরভাত্র
―ফাগান‖ নাচ্ছভই ভচ্ছনয াতায় লগোঁচ্ছথ লগচ্ছছ। লবাচ্ছযয স্বচ্ছে নয়, জীফচ্ছন চরায ছচ্ছন্দ।
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অখনখন্দতা দা

কার লথচ্ছক যাধায যীযিা বার লনই। লকাভযিা ফযাথায় খছোঁচ্ছি িচ্ছছ। যতনচ্ছক
ফরচ্ছরই িাখর ফরচ্ছফ ‗শুচ্ছয় থাচ্ছকা, শুচ্ছয় থাচ্ছকা, লকান কাজ কযচ্ছফ না
এচ্ছকফাচ্ছযই‘। খকন্তু কতখদন শুচ্ছয় থাকচ্ছফ ল? গত াত ভা লতা প্রায় খফছানায়
কাখিচ্ছয়চ্ছছ। য ফয যতন, িুফ াফধাচ্ছন লযচ্ছিচ্ছছ চ্ছক। এইচ্ছতা একিু আচ্ছগ
খিখনক এয ডাক্তায খদখদ অুচ্ছধয ফািিা ধযাচ্ছনায ভয় লফী কাজ না কযায
কথািা ফায ফায কচ্ছয ফচ্ছর খদচ্ছয়চ্ছছ। আচ্ছযা কচ্ছতা খকচ্ছম ফরর, ফ কথা যাধা
লফাচ্ছঝ না ফ ভয়। এিন ডাক্তায খদখদয ঘচ্ছযয াভচ্ছন জায়গািায় িাণ্ডা
লভখচ্ছনয ায়ায় নযভ লাপাচ্ছত গা এখরচ্ছয় ল ফচ্ছ আচ্ছছ অচ্ছনকক্ষণ।
উচ্ছটাখদচ্ছক ফা ভখরা ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝই লদিচ্ছছ চ্ছক। লকন লক জাচ্ছন? যতন ফরখছর
ডাক্তায খদখদয কাচ্ছছ কচ্ছতা লভচ্ছয়যা আচ্ছ মাচ্ছদয নাখক ফাচ্চা য়না,কত যকচ্ছভয
ভযা এক একজচ্ছনয। য খনচ্ছজখযচ্ছতা দু দুফায ...। বাফচ্ছত খগচ্ছয় লকোঁ চ্ছ চ্ছি
যাধা। ফায ফায কচ্ছয ফাযণ কচ্ছয খদচ্ছয়চ্ছছ চ্ছক; লমন ই কথা না বাচ্ছফ। খকন্তু না
লবচ্ছফ খক উায় আচ্ছছ। খফচ্ছল কচ্ছয এই অফিায় মিন তৃতীয়ফাচ্ছযয জনয আফায
ভা চ্ছত চচ্ছরচ্ছছ।
যতন আয যাধায খফচ্ছয় চ্ছয়চ্ছছ াোঁচ ফছয। এয ভচ্ছধয ভা য়ায দুফায ুচ্ছমাগ
এচ্ছর, ায়চ্ছয, দুফায-ই ভৃত ফাচ্চায জে খদচ্ছয়চ্ছছ। ডাক্তাযচ্ছক অচ্ছনক ফচ্ছর
খনচ্ছজয ন্তাচ্ছনয ভুিিুকু  লদিচ্ছত ায়খন। এফায তাই িুফ াফধানী ল। গত দুফায
িাখর াচ্ছত ঘচ্ছয খপচ্ছয খদনযাত শুধুই লচাচ্ছিয জচ্ছরয আেচ্ছয় কাখিচ্ছয়চ্ছছ। যতন
কত ফুখঝচ্ছয়চ্ছছ, বু খরচ্ছয়চ্ছছ, ফাফা না চ্ছত াযায কে লতা তায খছর। এক ভুূচ্ছতম য
জনয তা প্রকা কচ্ছযখন কিন। িাখর ফচ্ছরচ্ছছ ‗ল আফায আচ্ছফ খপচ্ছয আভাচ্ছদয
ভাচ্ছঝ, লদচ্ছি খন‘। কত ান্ত, ধীয বাচ্ছফ আগখরচ্ছয়চ্ছছ তাচ্ছক।
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াোঁচ ফছচ্ছযয খফফাখত জীফচ্ছনয খকন্তু ফাখক ফিাই আনচ্ছন্দ লভািা। খক খছর তাযা
আচ্ছগ  খফচ্ছয়য ভয়। দখক্ষণ ািা ফখিয কারু খভখিয লভচ্ছয় যাধায খফচ্ছয়য য খিকানা
ফদর র যতন াচ্ছরয িাকু য নগয কচ্ছরাখনয এক কাভযায িুখযয ঘচ্ছয।ফাফা প্রথচ্ছভ
যাখজ খছর না, চ্ছতয ফছচ্ছযয লভচ্ছয়য খফচ্ছয় খদচ্ছত, ায়ায় কথা বাখছর যতচ্ছনয
আচ্ছগ নাখক দুচ্ছিা খফচ্ছয় চ্ছয়খছর। খকন্তু ৎ ভায লচাি যাোখনচ্ছক অগ্রায কযায ক্ষভতা
ফাফায খছর না। আয যাধা াোঁচ বাই-লফান-ৎ ভাচ্ছয়য িানািাখনয ংায লথচ্ছক
যতচ্ছনয একায ংায এ এচ্ছ খনচ্ছজচ্ছক যাজযাণী ভচ্ছন কচ্ছযখছর। খনচ্ছজয স্বাভীয
লযাজগাচ্ছযয উায়িা খিক খযস্কায না জানচ্ছর, দ্রুত উন্নখতিা লচাচ্ছিয াভচ্ছনই
লদিচ্ছত াখের। এক ফছচ্ছযয ভচ্ছধযই প্রথভ ন্তান এর যাধায গচ্ছবম ।
িফযিা জানায খকছু খদচ্ছনয ভচ্ছধযই যতন ফাখি ারিার। করকাতা চ্ছযয কাছাকাখছ
একিা জায়গায় লছাি ফ্লাচ্ছি উচ্ছি এচ্ছরা। ফাচ্ছয ফাখিয াচ্ছথ লমাগাচ্ছমাগ যািচ্ছত খদচ্ছত
চাইত না যতন। ফরত ‗ফ িাযা খযচ্ছফচ্ছয ে আখভ খদচ্ছত চাইনা আভায
ফাচ্চাচ্ছক‘। খনচ্ছজয ফাচ্ছয জনয ভনিা লকভন কযচ্ছর লম আচ্ছছ তায কথা লবচ্ছফ লভচ্ছন
খনচ্ছয়খছর য ইচ্ছেচ্ছক। একা ঘচ্ছয এক ফুিী কাচ্ছজয ভাখচ্ছক খনচ্ছয় খদন কািত তায।
িুফ কভ ভয়ই ঘচ্ছয থাকচ্ছতা তায ফয। ফযফায় আচ্ছযা িাকা ফািাচ্ছনায কথা ফরত ফ
ভয়ই। খফচ্ছল খকছু ই জানত না মখদ যতচ্ছনয কাচ্ছজয ফযাাচ্ছয। জানচ্ছত লচচ্ছয় রাব
তনা। ফরত ‗ফ াপ্লাই খফজচ্ছনচ্ছয িাকায়ায কথা তু খভ লভচ্ছয় ভানুল ফুঝচ্ছফ
না‘। লভচ্ছয় ভানুল ..হুহু..! কথািা ভচ্ছন িচ্ছতই যাগ র যাধায। এই লতা ডাক্তায খদখদ
ু , এত ফি খিখনক চারাচ্ছে। এিাচ্ছন লতা কত ভানুচ্ছলয খচখকৎা চ্ছে,
লভচ্ছয় ভানল
িাকায লরনচ্ছদন লতা এইিাচ্ছন চ্ছে। উখন খক াভরাচ্ছত াযচ্ছছন না। এইফ ুযচ্ছনা
কথা বাফচ্ছত ফচ্ছরই ফাফা ভাচ্ছয়য কথা ভচ্ছন চ্ছি মায়। ভা ভযা লভচ্ছয়চ্ছক ৎ ভাচ্ছয়য
মন্ত্রণা লথচ্ছক াধযভচ্ছতা ফাোঁচাচ্ছনায লচো কযত তায ফাফা। লই ভয় যতচ্ছনয
অনুখিখতচ্ছত মিন যাধায ভয় কািত লচ্ছিয লবতচ্ছযয প্রাণিাচ্ছক খঘচ্ছয। প্রথভ ফাচ্ছযয
কত যকচ্ছভয বাফনা ঘুচ্ছয খপচ্ছয আচ্ছতা। লচ্ছলয কচ্ছয়কিা ভাচ্ছয লভাচিানী, রাখথ,
িাৎ িু কচ্ছয ঘুচ্ছয মায়া, ফুক ধিপিাখন এফ উচ্ছবাগ কযচ্ছত কযচ্ছত ভন বচ্ছয
লমত। তিন খনচ্ছজয ফাফায লথচ্ছক, ফাখিয ফায লথচ্ছক একা চ্ছয় মাফায কেিা াখযচ্ছয়
লমত য ভাচ্ছঝ।
লাপায় একফায নচ্ছিচচ্ছি ফচ্ছত খগচ্ছয় লিয়ার র াভচ্ছনয ভখরা আফায লদিচ্ছছ
চ্ছক। খকচ্ছয ফাফা। আো ভানুল লতা, অচ্ছনকক্ষণ লতা র, লবতচ্ছয মাচ্ছফানা? যতচ্ছনয
লতা লফখযচ্ছয় আায কথা। এিন লফচ্ছযার না, ডাক্তায খদখদয ঘয লথচ্ছক। একিু জর
লতো াচ্ছে, উিচ্ছত ইচ্ছে কযচ্ছছ না। লদিা মাক একিু ভয় এয ভচ্ছধয মখদ  লফখযচ্ছয়
আচ্ছ। যাধা লদচ্ছিচ্ছছ  ভা চ্ছরই ফচ্ছযয মত্ন লমন লফচ্ছি মায়, লবচ্ছফ একিু রজ্জা লর
লমন।
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প্রথভ ফাচ্ছযয দুঘি
ম নায য প্রায় ছ ভা যতন ফ ধযচ্ছনয াফধানতা ফজায় লযচ্ছিখছচ্ছরা
ডাক্তায খদখদয কথা শুচ্ছন। ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ যাধায কে ত িুউফ। ন্তান ুচ্ছিয অপ্রাখপ্তচ্ছত
ুোঁ ত স্বাভী চ্ছেয লছাোঁয়া। খকন্তু লতনা। যতন তিন ভাচ্ছঝ
বযা ভন অায় চ্ছয় িজ
ভচ্ছধযই লকারকাতায ফাইচ্ছয চচ্ছর লমত। য ভার লডখরবাখযয ফযফায কাচ্ছজ। ফুিী
ভাখচ্ছক খনচ্ছয় পাোঁকা ফ্লযাচ্ছি খনচ্ছজয বাগয লক দুচ্ছল মায়া ছািা আয লকান উায়
লতনা।
খিতীয়ফায ভা ফায ভয় দুভাচ্ছয ভাথায় চ্ছদয ফাখি ারচ্ছিখছর যতন। খিখনচ্ছকয
কাছাকাখছ এক তরায একিা ফাখি বািা খনচ্ছয়খছর। খখোঁ ি বাো  খিখনক-য
মাতায়াচ্ছতয ধকর কভ কযচ্ছতই এই ফযফিা। আচ্ছযা কতযকচ্ছভয াফধানতা। একিু
একিু আায় বচ্ছয উচ্ছিখছর তাচ্ছদয ভুলচ্ছি িা দাপতয। যতচ্ছনয ফাইচ্ছয মায়া কচ্ছভ
লগখছর। লচ্ছলয কচ্ছয়কিা খদন এচ্ছকফাচ্ছযই লফচ্ছযাত না ঘয লথচ্ছক। ডাক্তায খদখদয খনচ্ছদম
ফ খিকিাক ভানা চ্ছে খকনা লদিায জনয। লফাচ্ছয লডখরবাখযয এক প্তা আচ্ছগ
লথচ্ছকই খিখনক এ চচ্ছর এচ্ছখছর যাধা। উখিগ্ন যাধায ভাথায় াত খদচ্ছয় ডাক্তায খদখদ
ান্ত্বনা খদত ‗ কচ্ছতা লভচ্ছয়ই লতা ভা চ্ছত াচ্ছয না, তু ই লতা তফু... ফ খিক চ্ছয়
মাচ্ছফ‘। ফযাকু র যাধা ফুঝচ্ছত াচ্ছয, একিা প্রাণচ্ছক খতরখতর কচ্ছয খনচ্ছজয যীচ্ছয
খনচ্ছজয ফমস্ব খদচ্ছয় গচ্ছি লতারায অনুবুখত উচ্ছবাগ কযায য তাচ্ছক খনচ্ছজয দুাচ্ছতয
ভচ্ছধয আন কচ্ছয ায়ায স্বে খতয না চ্ছর শুধু কে নয়, অায়, একাখকচ্ছত্ব বযা
দুফর
ম ভনচ্ছক খনচ্ছয় ফাোঁচচ্ছত য়। ইোুযচ্ছণয স্বে লদিচ্ছত না ায়া ,আয ইোুযচ্ছণয
স্বে খতয না য়ায ভাচ্ছঝ লম অচ্ছনকিাখন উরখিয াথমকয যচ্ছয়চ্ছছ, ল ফুখঝ তায
ভত ভাচ্ছয়যাই জাচ্ছন। লফায মিন যতচ্ছনয শুকচ্ছনা ভুিিা লদির লডখরবাখযয য,
াগচ্ছরয ভত জানচ্ছত লচচ্ছয়খছর ‗ লছচ্ছর র নাখক লভচ্ছয়...?‘, লকউ উত্তয লদয়খন।
আজ অফখধ জানচ্ছত াচ্ছযখন আচ্ছগয দুফায কাচ্ছদয জে খদচ্ছয়খছর ল।
খচন্তায় লছদ ির, াভচ্ছনয ভখরায চাখন লদচ্ছি। আয বার রাগর না। নায চ্ছে
একজন বদ্রচ্ছরাক খছর , তাচ্ছক লদিচ্ছছ না। যতনই ফা লকাথায় ? আচ্ছছ না লকন?
গরািা শুখকচ্ছয় লগচ্ছছ। জর লিচ্ছরই য়। জচ্ছরয লফাতরিা আনচ্ছত বু চ্ছর খগচ্ছয় খফদ
র লদিখছ। এইিাচ্ছন িায়ায জচ্ছরয ফযফিা লনই। না ফচ্ছর চচ্ছর মাচ্ছফ নীচ্ছচয তরায়
জর লিচ্ছত? ফকা িাচ্ছফ খনশ্চয়ই। তায লথচ্ছক যতনচ্ছক ফচ্ছর মায়াই বার। চ্ছক না
জাখনচ্ছয় লকান কাজ কযা যতন ছন্দ কচ্ছযনা এচ্ছকফাচ্ছযই। একিা ঘিনা আজ ভচ্ছন
আচ্ছছ। খিতীয় ফাচ্ছযয দুঘি
ম নায য যাধা একিু অধধমম চ্ছয় লগখছর। অচ্ছনকখদন য
যতন ঘচ্ছয খপচ্ছযখছর। চযাচয য ফযাচ্ছগ াত লদয়ায দযকায যত না। ফা ফরা মায়
াত খদচ্ছত খদত না। খকন্তু লফায যাধা য অজাচ্ছন্তই ফযাচ্ছগ াত খদচ্ছয় একচ্ছজািা
ঝুভচ্ছকা দুর িচ্ছুোঁ জ লচ্ছয়খছর। চ্ছক লদিাচ্ছতই প্রথভ কচ্ছয়ক ভুূতম যতচ্ছনয যাচ্ছগয লম
খযচয়িা ল লচ্ছয়খছর, আজ চ্ছজ তা বু রচ্ছত াচ্ছয না। খকছু ক্ষণ চ্ছযই অফয
যাধাচ্ছক দুরিা খযচ্ছয় য অখবভান লবচ্ছে খদচ্ছয়খছর। খকন্তু লই ঘিনায য লথচ্ছক
যতনচ্ছক না খজচ্ছে কচ্ছয লকান কাজ কযায া ায়না।
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লাপা লথচ্ছক উচ্ছি ধীয াচ্ছয় এখগচ্ছয় মায় যাধা ডাক্তায খদখদয ঘচ্ছযয খদচ্ছক। দযজায
খিক াচ্ছ এচ্ছ থভচ্ছক মায়, লবতয লথচ্ছক যতচ্ছনয চাা উচ্ছত্তখজত গরায খকছু কথা
শুচ্ছন। খক শুনচ্ছছ ? ‗খচন্তা কযচ্ছফন না, এই খকখিচ্ছত িাকা আচ্ছগ খনচ্ছয়খছ আখভ,
এই ডাক্তায খদখদ ফ জাচ্ছনন‘।
খকচ্ছয িাকায কথা ফরচ্ছছ যতন ফুঝচ্ছত াচ্ছয না যাধা। লকৌতূ র আয লফচ্ছি মায়।
এচ্ছগাচ্ছত খগচ্ছয় লিয়ার কচ্ছয াচ্ছয লাপায বদ্রভখরা উচ্ছি দাোঁখিচ্ছয়চ্ছছন। তীক্ষ্ণ
বাচ্ছফ কান াচ্ছত ল। যতন ফরচ্ছত থাচ্ছক,‗লডখরবাখয য়াচ্ছত লমিুকু ভয়, ফাচ্চা
ভাচ্ছয়য লি লথচ্ছক ফাইচ্ছয চচ্ছর এচ্ছরা ভাচ্ছনই ধচ্ছয খনন আনাচ্ছদয াচ্ছত চচ্ছর মাচ্ছফ।
আভায ফউ জানচ্ছত াযচ্ছফ না।‘
থযথয কচ্ছয কাোঁচ্ছছ যাধায া, াযা যীচ্ছযয ভি খক্ত াচ্ছতয ভচ্ছু িায় জচ্ছিা কচ্ছয
দযজায াতর ঘুখযচ্ছয় একিু পাোঁক কযচ্ছরা ল। একিা লছাট্ট ফুকবাো দৃয লচাচ্ছিয
াভচ্ছন অফাখযত চ্ছয় মায়। লিখফচ্ছরয াচ্ছয ডাক্তায খদখদ, এাচ্ছয লই ভখরায
ম্ভাফয স্বাভী ,আয লফ খকছু িাকায ফাখণ্ডর াচ্ছতয ভুচ্ছিায় আোঁকচ্ছি ধযা তায মত্নফান,
লস্নভয়  আদম স্বাভী, মায লচাচ্ছিয চকচচ্ছক চাখন যাধায পূণম অখযখচত। ‗আয
এচ্ছতা প্রথভ ফায নয়, এয আচ্ছগয দুফাযচ্ছতা লকান ভযা য়খন। াকচ্ছপু খর ভার
লডখরবাখয কচ্ছযখছ আখভ। কথায লিরা চ্ছয়চ্ছছ খক?...‘
‗ভার‘ ’ ায়চ্ছয ুরুল! লম তাচ্ছক ভাতৃচ্ছত্বয ুি এচ্ছন লদয় লই খকনা এত খনষ্ঠুযতায
চ্ছে লকচ্ছি লনয় তায ূণত
ম ায আা। অজাচ্ছন্তই খনচ্ছজয লচ্ছি াত লফারায় যাধা।
আচ্ছগয ―ভার‖ দুচ্ছিা তায ভাচ্ছন ভৃত নয়, আয এই ―ভারিা‖ ভৃত ন্তাচ্ছনয খভথযা
ান্ত্বনা চ্ছত চচ্ছরচ্ছছ। দ্রুত খখছচ্ছয় আচ্ছ ল। লকাথায় মাফ? লকাথায় লগচ্ছর ফাোঁচাচ্ছত
াযফ খনচ্ছজয এই খফন্ন ভাতৃত্বচ্ছক।
‗ভার লডখরবাখয‘। খখোঁ ি খদচ্ছয় িরভর াচ্ছয় লনচ্ছভ আচ্ছত আচ্ছত ব্দিা ঘুযাক
িাচ্ছে ভাথায ভচ্ছধয। শুচ্ছনচ্ছছ ল... যাোঁ ...শুচ্ছনচ্ছছ আচ্ছগ...যতচ্ছনয লপাচ্ছনয ফযাফা
ংক্রান্ত কথাফাতম া য ভচ্ছধয। খকন্তু লফাচ্ছঝখন, লকন লফাচ্ছঝখন? ... লকন ফায লথচ্ছক
আরাদা কচ্ছয রুখকচ্ছয় যািা ত চ্ছক? লকন ফাযফায য লছচ্ছি চচ্ছর মায়া যতচ্ছনয?
লকন ফাযফায ফাখি ারিাচ্ছনা? লকন একফায ফুচ্ছঝ লদিায লচো কচ্ছযখন ? ফুঝচ্ছর
অন্তত...লভাচি খদচ্ছয় চ্ছি ফুচ্ছকয লবতযিা। অচ্ছদিা লছাট্ট দুচ্ছিা অায় ভুচ্ছিয কথা
ু িায খফশ্বাঘাতকতায়। লফাচ্ছঝ না ল,...
লবচ্ছফ নাখক ফচ্ছচচ্ছয় কাচ্ছছয খনবম যতায ভানল
এিা ফুচ্ছঝ উিচ্ছত াচ্ছয না...ভাথািা লকভন লমন খঝভ চ্ছয় আচ্ছছ...াচ্ছয়য লজায
াযাচ্ছে। খখোঁ ি খদচ্ছয় গখিচ্ছয় িায য খনচ্ছজয লচ্ছি াত খদচ্ছয় একফায শুধু অস্ফুচ্ছি
ফচ্ছর উির ল ‗আা! লানা আভায... রাগচ্ছরা?‘
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লভঘনায িাফাচ্ছযয থারািা নিচ্ছছ খক? নাখক ল লচাচ্ছি ঝাা লদিচ্ছছ! অচ্ছঝাচ্ছয জর
লফখযচ্ছয় আচ্ছছ লচাি লথচ্ছক, অথচ ভুচ্ছি লকান ব্দ লনই।
াথচ্ছযয ভচ্ছতা লচাচ্ছি অখভয়া ফরচ্ছরন, " এত ফছচ্ছযয খযেভ একিা লছাট্ট কাযচ্ছণ ণ্ড
কচ্ছয খদখফ?"
"ভা, কাযণিা লছাট্ট নয়,  আভায লদফাখনক।"
"আয আভযা... আভযা লকউ না"?
ফাফা আতম নাদ কচ্ছয উিচ্ছরন। "লকান কাচ্ছজ লতাচ্ছক ফাোঁধা লদইখন এতখদন। লতায
ফয়চ্ছেন্ড, লতায লঘাযা, লফযাচ্ছনা, একাচ্ছথ লকাথায় ফ ঘুযচ্ছত চচ্ছর মায়া। ফচ্ছতা
লভচ্ছন খনচ্ছয়খছ।" তাই ফচ্ছর ািম িু ড্র? তা ই লছচ্ছরয জনয! অখভয়া লফাধয় আয
থাভচ্ছত াযচ্ছফ না।
অচ্ছয লিচ্ছরন না। উচ্ছি লগচ্ছরন, িাফাচ্ছযয লিখফর িা ঝন ঝন কচ্ছয উির। অখভয়া
তাখকচ্ছয় আচ্ছছন লভচ্ছয়য খদচ্ছক একদৃচ্ছে।
"তু ই জাখন লতা তু ই খক কযচ্ছত চাইখছ? িা ১২ এ কত বাচ্ছরা নম্বয লচ্ছর লরাচ্ছক
এই কচ্ছরচ্ছজ চান্স ায় জাখন লতা?
স্কুচ্ছর এত বাচ্ছরা খছখর, কচ্ছরচ্ছজ ঢুচ্ছক ই লছচ্ছরিায াল্লায় চ্ছি..."
"ভা!", ক্ত চ্ছত চাইর লভঘনা।
"আখভ একিা এডাট লভচ্ছয়"
"প্রায় একু  ফছয চ্ছফ আয কচ্ছয়ক ভা চ্ছয। আখভ... আখভ জাখন... "
কথা গুচ্ছরা লফাধয় খনচ্ছজয ভনচ্ছকই ফরচ্ছছ লভঘনা।
"আয খপ্লজ, চ্ছক একিা লছচ্ছর ফচ্ছরা না। ভা, লদফাখনকচ্ছক ফাই লভচ্ছন খনচ্ছয়চ্ছছ। 
বাচ্ছরা লছচ্ছর লতাভযা ফাই জাচ্ছনা। ফাফা প্রথভ খদন লথচ্ছক চ্ছক খনচ্ছয় খকছু ফচ্ছর খন।
তাচ্ছর এিন লকন?‗
লকন খক এিন  লতাচ্ছক আত্মতযা কযচ্ছত ফরচ্ছছ, তাই!" খ খখচ্ছয় উির অখভয়া।
"মা ইচ্ছে চ্ছে কয, আভাচ্ছদয কথা বাখফ না। খপ্লজ তু ই লতাচ্ছক প্রশ্ন কয..."
লকোঁ চ্ছদ লপচ্ছরচ্ছছন অখভয়া। আয য চ্ছে না। লভচ্ছয় খদন খদন লকভন নতু ন কচ্ছয
ৃখথফীচ্ছক খচনচ্ছত ফরচ্ছছ। এই ফয়চ্ছ মা ম্ভফ নয়। লদফাখনক ড্র লদচ্ছফ ফচ্ছর লভঘনা লক
লকন ড্র খদচ্ছত চ্ছফ?
নাখক লছচ্ছরচ্ছদয ইচ্ছগা, ুায ইচ্ছগা এই ভয় লথচ্ছক লভচ্ছয়চ্ছদয গ্রা কচ্ছয লপচ্ছরচ্ছছ।
ংাচ্ছযয যীখতনীখত অখভয়ায ছাখি ফছচ্ছয িাখনকিা চ্ছর লতা জানা চ্ছয়চ্ছছ, লাক
না ল গৃখণী। ুরুল খচনচ্ছত খক আয ভয় রাগচ্ছফ? একদভ না। এফ য়ত
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লভচ্ছয়চ্ছদয দখভচ্ছয় যািায চক্রান্ত। আখভ কযফ না লতা ল কযচ্ছফ না। লকন গারমচ্ছেন্ড
এখগচ্ছয় মাচ্ছফ? লকান লদচ্ছয ইখতাচ্ছ এিা যচ্ছয়চ্ছছ? জাচ্ছন না অখভয়া। জানায খফন্দু
ভাত্র ইচ্ছে লনই। এিুকু জাচ্ছন তায লভচ্ছয়য জীফন যর, াধাখচ্ছধ। চ্ছক
ইচ্ছভাানার ব্ল্যাকচ্ছভর কযা লদফাখনচ্ছকয ফাোঁ াচ্ছতয কাজ।
লচাচ্ছিয াভচ্ছনিা লকভন দুরচ্ছছ। লভঘনা ভায াতিা ছুোঁ চ্ছয় ফরর, " ভা, খচন্তা কচ্ছযা না,
আখভ কথা খদরাভ, লনিি ইয়ায আখভ যযাঙ্ক াফই, আভায উয খফশ্বা যাচ্ছিা।"
অখভয়া জখিচ্ছয় ধযর লভচ্ছয়চ্ছক, অচ্ছচনা রাগচ্ছছ লফাধয়, অন্ধকায গাি চ্ছয় খঘচ্ছয
ধচ্ছযচ্ছছ চাযখদচ্ছক, যািা নজচ্ছয আচ্ছছ না।
************
ুদীদায কযাখন্টচ্ছন লকাচ্ছণয লিখফরিায় ফচ্ছ খছর লদফাখনক। লচাি লভাফাইর িায খদচ্ছক।
গযচ্ছভয ছু খি িচ্ছত চচ্ছরচ্ছছ, তাই কচ্ছরজ িাখর িাখর। একিা ারৃা নীর কাখভজ চ্ছি
লভঘনা এচ্ছরা। তায খিকচ্ছরা নাচ্ছক ঘাচ্ছভয খফন্দু গুচ্ছরায খদচ্ছক তাখকচ্ছয় লদফাখনক াোঁক
খদর, " ুদীদা, দুচ্ছিা লকাক দা।‗
কাোঁচ্ছধয ফযাগিা লচয়াচ্ছয লঝারার লভঘনা। লদফাখনচ্ছকয াভচ্ছনয লচয়াযিা িান খদর।
"খক ফরচ্ছরন ভগনরার লভঘযাজ?"। গরায় ারৃা িাট্টায ুয লদফাখনচ্ছকয। লভঘনায লচাি
লদফাখনচ্ছকয লচাচ্ছিয খদচ্ছক খিয। খকছু খক িচ্ছত চাইচ্ছছ? "ই লতভন খকছু না", আনভনা
চ্ছয় গরা িাকাযী খদর।
" ুদীদা দুচ্ছিা চ্ছযািা চ্ছফ? বীলণ খিচ্ছদ াচ্ছে।"
"খকচ্ছয লচচ্ছ লগখর লকন, ফর।" াতিা আরচ্ছতা ছুোঁ র লদফাখনক।
"আয লতাচ্ছক মা ফচ্ছরখছর, তাই আফায খযখি কযর। লতাভযা দুজচ্ছনই এত বাচ্ছরা
লছচ্ছর লভচ্ছয়, খক এভন র, ফছয নে কযচ্ছফ। এিচ্ছনা খতনচ্ছি প্তা আচ্ছছ। ফাখি খগচ্ছয়
চ্ছিা।"
"উপপ। আখভ লপড আ", াত তু চ্ছর জানাচ্ছরা লদফাখনক।
"য়চ্ছতা িাট্টা কযচ্ছরন, ফরচ্ছরন ডাক্তায লদিা। লতাভযা ফাফা ভাচ্ছয়য চাচ্ছয ফখর।
ভচ্ছনাচ্ছযাগ চ্ছয়চ্ছছ। কাউচ্ছন্সখরং কযচ্ছর খিক চ্ছয় মাচ্ছফ, ইতযাখদ ইতযাখদ।" লচাি খির
লভঘনা, কথায় ছন্দ আনচ্ছত চাইর।
"ফরখর না লকন আভায লপ্রচ্ছভ চ্ছি িাচ্ছানায ফখরদান খদখে।" িাট্টায ুচ্ছয
লদফাখনক নতু ন লকাচ্ছকয কযানিা িুচ্ছর লপরর।
" যাোঁ ফরচ্ছরই ত, লকখভখিয রযাচ্ছফ লকায়ানখিচ্ছিখিব এনাখরখ না কচ্ছয খফচ্ছয়য য
যান্না খক খক চ্ছফ বাফখছরাভ। খফকাচ্ছয এরকাখর খনচ্ছয় লছাট্ট লছাট্ট দুচ্ছিা ফাচ্চায স্বে
লদিখছরাভ।" লচািিা ছরছর কযচ্ছছ লভঘনায। অচ্ছনক ভচ্ছনয লজাচ্ছয খনচ্ছজচ্ছক াভচ্ছর
লযচ্ছিচ্ছছ।
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"তু ই খক বাফখছ, আভায ফািীচ্ছত কভ অাখন্ত চ্ছে? এচ্ছকই লতা ডাক্তাযীচ্ছত চান্স
লচ্ছয় িরাভ না। বাফ, ডাক্তাচ্ছযয লছচ্ছর ডাক্তাযী িা লছচ্ছি লকখভখি অনাম। ভা
লতা লফাধয় ুইাইড কযত, ভাখ এচ্ছ না াভরাচ্ছর।"
অনগমর াপাই খদচ্ছয় চচ্ছরচ্ছছ লদফাখনক। "আখভ আফায ফছয নে কযখছ, তু ই লতা ফ
জাখন লভঘ, তা লতায লচাচ্ছি ফৃখে লকন? দুজচ্ছন একাচ্ছথ চ্ছযয ফছয লদফ। লদিখফ
দুজচ্ছনই বাচ্ছরা ভাকম  কযফ, আভাচ্ছক লছচ্ছি তু ই এখগচ্ছয় মাখফ, লতায বাচ্ছরা রাগচ্ছফ?
চ্ছয ফাই ফরচ্ছফ..."
"লদি ফাই খক ফরচ্ছফ আখভ বাফখছনা, বাফচ্ছর এই খদ্ধান্তিা খনতাভ না। তু ই আফায
চ্ছয াত লছচ্ছি ারাখফ না লতা? " াচ্ছত লচো কযর লভঘনা।
"কভ কচ্ছয লতা আিাইিা ফছয লখযচ্ছয় লগর। এিচ্ছনা খচনখর না আভাচ্ছক?" লদফাখনক
াভচ্ছনয লচয়ায লছচ্ছি উচ্ছি লভচ্ছঘয াচ্ছ এচ্ছ ফর।
"আভায ভা ফচ্ছর, ফাফাচ্ছক এিচ্ছনা লচচ্ছন না ভা,ছাখি ফছয চ্ছয। আিাই ফছয লতা
ফড্ড কভ ভয় লয।"
লভচ্ছঘয দুচ্ছিা াচ্ছতয আঙু র খনচ্ছয় লিরচ্ছছ লদফাখনক, আরচ্ছতা কচ্ছয ভুচ্ছি লিকার দুচ্ছিা
আঙু র ফায আিাচ্ছর। "এখক, ফাই আচ্ছছ লতা।""থাকচ্ছগ।‘
"যঞ্জনফাফু ফরখছচ্ছরন..." কথািা লল রনা লভঘনায।
"আফায ভগনরার লভঘযাজ! খগব খভ এ লিক! ই ফুচ্ছিা লতায ভাথা লিচ্ছয়চ্ছছ। আা,
কনযাভ ছাত্রীয জনয যাণ ষ্ঠাগত।"
একিু স্বাবাখফক র লভঘনা। ইয়াখকম এফায একিু বাচ্ছরা রাগচ্ছছ তায। "এফায আর
প্লযান লান। যীক্ষা লতা লদফ না। বাফখছ লনিি ইয়ায িা  কযফ না। কাযণ আয
দযকায লনই একই িাগুচ্ছরায। আখভ ফযং খজআযই এয জনয দতখয চ্ছফা। আভায
আয লালাচ্ছে না এচ্ছদচ্ছ। এফায মা চ্ছফ চ্ছদচ্ছ চ্ছফ।"
"যাোঁ যাোঁ, ফিচ্ছরাক ডাক্তাচ্ছযয লছচ্ছর। খফচ্ছদ না লগচ্ছর লতা লপ্রখিজ াংচায।" লভঘনা
লল চ্ছযািািা ভুচ্ছি ুযর।
"লতা? লতাচ্ছক লতা ফযাচ্ছগ ুচ্ছয খনচ্ছয় মাফ ফররাভ।‘
"দু, এতদূয বাফখছ না, আখভ বাচ্ছরা নম্বয লচ্ছর ভািাম কযফ য়চ্ছতা আই আই খি
লথচ্ছক।"
এফায আয থাভচ্ছত ইো কযচ্ছছ না তায। ‗তচ্ছফ মাই ফর আভাচ্ছদয দুজচ্ছনযই চযভ
া। াযা জীফন ভচ্ছন থাকচ্ছফ লদফাখনক চযািাখজম িাচ্ছয লা কর্ ি লছচ্ছর ািম িু
এয আচ্ছগ তায গারম লেন্ড এয াভচ্ছন এচ্ছ য়ান পাইন ভখনমং ফরচ্ছছ, চ্ছ লপ্রখভকা
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লতায াচ্ছথ লপ্রচ্ছভয চক্কচ্ছয আভায িািাই রনা। এফছয খিক কচ্ছযখছ যীক্ষা লদফ না,
লতা আাকখয তু ই  খদখফ না। আয তায লপ্রচ্ছভ াফুডুফু গারম লেন্ড এক ভুূতম না লবচ্ছফ
ফচ্ছর খদর তু ই না খদচ্ছর আখভই ফা খক কচ্ছয খদ? এিা খনচ্ছয় খচ্ছনভা ফানাচ্ছনাই মায়, খক
ফর?"
"যাোঁ, তু ই লপ্রাখডউায লিাোঁজ।"
ু কযায জনয
লদফাখনক উচ্ছি িায লতািচ্ছজাি কযচ্ছছ। " চর, ফািী মাই, আফায মদ্ধ
প্রস্তুখত খনই। কচ্ছফ লম জফাফখদখ কযা ফন্ধ চ্ছফ।"
লভঘনা আয লদযী না কচ্ছয উচ্ছি ির।
************
লদিচ্ছত লদিচ্ছত লকচ্ছি লগর প্রায় একফছয। অয াখযফাখযক আয াখযাখশ্বমক চা
য কচ্ছয যীক্ষা খদচ্ছয়চ্ছছ লভঘনা। আজ লযজাট লফচ্ছযাচ্ছনায খদন। কার লথচ্ছকই
খফছানায় ভুি গুচ্ছজ শুচ্ছয় আচ্ছছ লভচ্ছয়। া লনই কচ্ছরজ মাফায। তাই লযজাট
জানাচ্ছনায দাখয়ত্বিা লদফাখনকচ্ছকই খদচ্ছয় খদচ্ছয়চ্ছছ। লভাফাইচ্ছর ঘন ঘন চাজম খদচ্ছে ল।
মখদ চাজম না থাচ্ছক। মখদ ফা ফযািাযী পু খযচ্ছয় মায়।
ভা চ্ছয এর।
" খিখবচ্ছত ফচ্ছরচ্ছছ, কার এগাযিায় লযজাট, এিচ্ছনা লতা এক ঘণ্টা ফাকী আচ্ছছ, মা
না চচ্ছর কচ্ছরজ। খনচ্ছজয নম্বয খনচ্ছজই লদচ্ছি আয়।"
"ভা, লদফাখনক আচ্ছছ িাচ্ছন।  খিক জাখনচ্ছয় লদচ্ছফ।"
"জাখন জাখন। তফু খনচ্ছজয লচাচ্ছি লদিা, এিা অনযযকভ য়চ্ছয।"
"আয খক খক অনযযকভ চ্ছফ ভা?" অল্প উচ্ছত্তখজত চ্ছয় চ্ছিচ্ছছ লভঘনা। ভা আয কথা
ফািার না। ঘয লথচ্ছক লফখযচ্ছয় লগর।
এই কচ্ছয়কিা ভা খদন যাত এক কচ্ছয লপচ্ছরচ্ছছ লভঘ। লকাচ্ছনা পাোঁক যাচ্ছিখন লচোয। ভা
ফই লদচ্ছিচ্ছছ। লদচ্ছিচ্ছছ যাচ্ছতয য যাত না ঘুখভচ্ছয় খক বাচ্ছফ অখফযাভ অধযাফায়
চারাচ্ছনা মায়।
লভঘনায আজ বয় াফায কথা নয়। তায ভন ফরচ্ছছ লযজাট বাচ্ছরা চ্ছফই। খযেচ্ছভয
পর াচ্ছফ না লকন? লদফাখনচ্ছকয জনয খচন্তা রাগচ্ছছ তায। লছচ্ছরয নজয লফী খজআযই
এয খদচ্ছক খছর, অনাচ্ছময লথচ্ছক। খনচ্ছজয ভনচ্ছক ান্ত্বনা খদচ্ছয়চ্ছছ এই ফচ্ছর লম তায
লদফাখনক তায লথচ্ছক লরিািায় অচ্ছনক বাচ্ছরা। খচন্তায ভচ্ছধয ডু চ্ছফ খগচ্ছয়খছর লভঘ।
জি কাির ভায খচৎকাচ্ছয। " লভঘ, লতায লপান। লদফাখনক ডাকচ্ছছ, লভঘ..."।
আচ্ছয, লভাফাইরিা লতা। উপপ, ফাইিা খভসড কর। লকান জগচ্ছত খছর লভঘনা? তাই
লফাধয় রযান্ডরাইচ্ছন কর কচ্ছযচ্ছছ।
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কচ্ছয়ক রাচ্ছপ খখোঁ ি খদচ্ছয় নীচ্ছচ নাভর ল। লাজা খরখবংরুচ্ছভ ভাচ্ছয়য াত লথচ্ছক লপানিা
খছখনচ্ছয় খনর ল।
"যাচ্ছরা", খনচ্ছজয ফুচ্ছকয ফাোঁখদচ্ছকয মন্ত্রিায রাব্ডু ব্ ব্দিা শুনচ্ছত াচ্ছে।
" আচ্ছয লচ্ছর লগখছ লতা, ুচ্ছযা লখরচ্ছয় খদচ্ছয়খছ কচ্ছরজ থুখি ইউখনচ্ছক।" লচোঁ খচচ্ছয়
মাচ্ছে লদফাখনক। "খক, খক চ্ছয়চ্ছছ?" কথা আচ্ছছ না লভচ্ছঘয। " আয ফরখছ ইয়ায। তায
আচ্ছগ তু ই ফরচ্ছতা রাি ছভাচ্ছ যঞ্জনফাফুয কচ্ছতা গুচ্ছরা িা কচ্ছযখছখর তু ই?"
"ভাচ্ছন!!"
"লাজা কচ্ছয ভাচ্ছন কযচ্ছর, কতফায শুচ্ছত চ্ছয়চ্ছছ লতাচ্ছক ভগনরাচ্ছরয াচ্ছথ?"
ভাথািা দুচ্ছর লগর লভঘনায। লচািিা অন্ধকায চ্ছয় আচ্ছছ। "খক চ্ছয়চ্ছছ ফরখফ? আজ
লকন...‗
কথা ভাঝচ্ছথই থাখভচ্ছয় লদফাখনক লচোঁ চাচ্ছে, "খক কচ্ছয কযখর ফর নাচ্ছয, ফাচ্ছয কচ্ছতা
নম্বয লতাচ্ছক লদয়া চ্ছয়চ্ছছ জাখন? ুচ্ছযা এইখট্ট খি াযচ্ছন্ট, লযকডম । মা লকউ
কযচ্ছত াচ্ছযখন। তু ই াযখর। লতাযা লভচ্ছয়যা ফ াখয। মা আভযা াখয না। আখভ
ভাত্র ছাান্ন লচ্ছয়খছ। পািম িা  না। যারুি ভযাভ। যাযচ্ছক কতখদন াখবম 
খদখর..."
এফ খক ফকচ্ছছ। এই র লভচ্ছঘয লদফাখনক? মাচ্ছক খনচ্ছয় এত স্বে লদিা! লপানিা াত
লথচ্ছক চ্ছয লগর। আয শুনচ্ছত াচ্ছে না খকছু। লবতয লথচ্ছক দরা াখকচ্ছয় লফখযচ্ছয়
আচ্ছত চাইচ্ছছ খকছু। াযচ্ছছ না। লকউ খক তাচ্ছক ধচ্ছয লপচ্ছরচ্ছছ? ভা। অখভয়া কাোঁদচ্ছছ
আয জখিচ্ছয় ধচ্ছয আচ্ছছ লভচ্ছয়চ্ছক। ভাথািা অফ চ্ছয় মাফায আচ্ছগ লিয লর, ফাফা
াচ্ছ এচ্ছ দাোঁখিচ্ছয় আচ্ছছ। আফছা চ্ছয় আচ্ছছ াভচ্ছনিা। যীযিা ারৃা রাগচ্ছছ।
আকাচ্ছ কাচ্ছরা লভঘ লঢচ্ছক খগচ্ছয় ফৃখে এচ্ছরা। এফায ঝভঝম কচ্ছয।
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কখপউিাচ্ছযয দমায খদচ্ছক এিন তা বাচ্ছফ লচচ্ছয় আচ্ছছ খম্বৎ। দমায় পু চ্ছি িা
খজের কচ্ছন্টচ্ছিয লযজাটিা আচ্ছি আচ্ছি তফু লমন লচাচ্ছিয াভচ্ছন লথচ্ছক ঝাা
চ্ছয় মাচ্ছে। এফায রনা! এিাচ্ছন রনা! একিা নাভী খফচ্ছদী াযখপউচ্ছভয
লকাপাখনয জনয খজের কচ্ছন্টচ্ছিয আচ্ছয়াজন কচ্ছযখছর একিা চ্ছয়ফাইি। খনচ্ছজচ্ছদয
যক্ত জর কচ্ছয, খদনযাত এক কচ্ছয খম্বচ্ছতয ফযান্ড কাজিা কচ্ছযখছর। এিা খম্বচ্ছতয লল
বযা খছর, ললফাচ্ছযয ভত অবীক, দীঙ্কয, অনীচ্ছয াত ধচ্ছয ফচ্ছরখছর, ‗এই
কাজিা কযচ্ছত লদ লতাযা। চযাখপয়চ্ছনয প্রাইজ ভাখনিা অচ্ছনক। তাছািা খিখবচ্ছত
আভাচ্ছদয কাজিা লদিাচ্ছফ। বাফ একফায...‘
খম্বৎ লচাি ফন্ধ কচ্ছয লপরর। ল ারাচ্ছত চায়, এই ঘয, এই খগিায, তাচ্ছদয যক্তফীজ
ফযান্ড, অবীক, দীঙ্কয, অনী, ভা, ফাফা ফায লথচ্ছক ল ারাচ্ছত চায়। অনী আয
দীঙ্কয ফাফায ফযফায় চচ্ছর লগচ্ছছ ইখতভচ্ছধযই, তফু লপফুচ্ছকয িুকিাক খং কযায়
খম্বৎ ফুঝচ্ছত াচ্ছয, যা তাখকচ্ছয় আচ্ছছ লযজাটিায খদচ্ছক, আাত খনস্পৃতায
আিাচ্ছর চ্ছদয আকাঙ্খা ভািা লচািগুচ্ছরা লমন লদিচ্ছত লত খম্বৎ। নাুঃ, আয ল
বাফচ্ছত াযচ্ছছনা। রুকচ্ছনা ড্রয়ায লথচ্ছক গাোঁজািা ফায কচ্ছয ছাচ্ছদ চচ্ছর এর খম্বৎ।
দীঙ্কয খক কযচ্ছফ? আজ ফচ্ছথচ্ছক লফখ তায কাচ্ছছই খনচ্ছজচ্ছক অযাধী ভচ্ছন চ্ছে
খম্বচ্ছতয। দীঙ্কয আয ল খভচ্ছর এই ফযাণ্ড শুরু কচ্ছযখছর। দ ফছয ধচ্ছয িা-িা,
লা কযা চ্ছফচ্ছত তাযা দুজন খছর একাচ্ছথ। কচ্ছরজ ছািায দু-খতন ফছয চ্ছয মিন
আচ্ছি আচ্ছি ফাই খনচ্ছজয আচ্ছিয গুখছচ্ছয় খনচ্ছে, দীঙ্কয খম্বৎচ্ছক ফচ্ছরখছর, ‗লরচ্ছগ
থাকচ্ছত চ্ছফ, ফুঝখর? আভযা চযাখপয়ন ফযান্ড। শুধু রাক পযাক্টযিাই কাজ কযচ্ছছনা।‘
কত লছচ্ছর ফযাচ্ছণ্ড এর লগর, ল আয দীঙ্কয লথচ্ছক লগচ্ছছ। গত ফছয চ্ছদয ফাখিচ্ছত
দীঙ্কচ্ছযয ফাফা খম্বচ্ছতয াত ধচ্ছয ফচ্ছরখছচ্ছরন, ‗চ্ছক লফাঝা। কচ্ছরজ া কযায
য ছয় ফছয লকচ্ছি লগচ্ছছ। আভায কাযিানায চাকখযয এিচ্ছিনচ্ছনয লভয়াদ লল চ্ছয়
আচ্ছছ।  লতা লতাভায ভত িানায় বার না লম চাইচ্ছরই চাকখয জুখিচ্ছয় লনচ্ছফ।
আাচ্ছভ আভায ফন্ধুয ফযফা আচ্ছছ, ল লনচ্ছফ চ্ছক। চ্ছক লফাঝা খম্বৎ, তু খভ ছািা
 আয কাচ্ছযায কথা শুনচ্ছফনা।‘
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লখদন খম্বৎ কাউচ্ছকই খকছু ফচ্ছরখন, দীঙ্কযচ্ছক না, তায ফাফাচ্ছক না। দীঙ্কযচ্ছক
ফচ্ছরখন কাযণ তিন  লবচ্ছফখছর খকছু চ্ছত াচ্ছয। আয কাকু চ্ছক ভুচ্ছিয য খকছু
ফরচ্ছত াচ্ছযখন, কাযণ  ফুচ্ছঝখছর য়চ্ছতা খতযই খকছু না চ্ছত াচ্ছয।
আজ এই লচ্ছেম্বচ্ছযয করকাতায় িাৎ বীলণ ীত কযচ্ছছ খম্বচ্ছতয। ল কার
দীঙ্কযচ্ছক লফাঝাচ্ছফ, আয ম্ভফ নয়। খকন্তু খনচ্ছজচ্ছক? খনচ্ছজচ্ছক লফাঝাচ্ছত াযচ্ছফ? খক
কযচ্ছফ ল? চাকখয লছচ্ছি খদচ্ছয়চ্ছছ চায ফছয র, এিন? করকাতায় আই.খি লত চাকখয
আয াচ্ছফনা। তাচ্ছর? ফযোচ্ছরায? এই য এিন লমন তাচ্ছক াোঁ কচ্ছয খগরচ্ছত
আচ্ছছ। এই চ্ছয চাযখদচ্ছক স্ভৃখত আয ফযথমতা ছািা আয খকছু লতা লনই তায। ভা
ফাফা ফুচ্ছঝ মাচ্ছফ তায ারাচ্ছনািা, তাচ্ছত আয খক এচ্ছ মায়? এই যচ্ছক লছচ্ছি এচ্ছক
এচ্ছক তায ফ ফন্ধুই াখি খদচ্ছয়চ্ছছ, ল না য়...
লভাফাইরিা িাৎ লফচ্ছজ উিচ্ছত চভচ্ছক উির খম্বৎ। ঋচ্ছকয লপান। লকচ্ছি খদর। আফায
লপান। খম্বৎ ধযর, ‗ফর‘।
াচ্ছ একিু নীযফতায য গরা এর, ‗বাই, পাোঁকা আখছ?‘
‗ফরনা।‘
‗বাই,‘ আফায একিু থাভর ঋক, ‗আখভ চচ্ছর মাখে, ভুম্বাই।‘
‗লখকচ্ছয, লকন?‘
‗লমজনয ফাই এই ইখতাচ্ছয য লথচ্ছক ারায় বাই, চাকখয, বার চাকখয।‘
‗খকন্তু তু ই এই ফছচ্ছযই লতা লপ্রাচ্ছভান লখর লয।‘
‗যাোঁ, তাচ্ছর আগাভী দুই ফছয লতা আয খকছু াফনা। এইচ্ছফরা ারাফ।‘
খম্বৎ চু  কচ্ছয খছর। একিু চ্ছয ঋক ফরর, ‗খকছু খিখি ভাযনা বাই। লানায জনয
লতা লপান কযরাভ।‘
একিা দীঘমশ্বা লপচ্ছর খম্বৎ ফরর, ‗না বাই খিকই কচ্ছযখছ।‘
এক ফছয আচ্ছগ ঋকচ্ছক খম্বৎ ফচ্ছরখছর ভা-ফাফায কথা বাফচ্ছত, য লছচ্ছি না লমচ্ছত,
আজ আয ল খক ফরচ্ছফ। ঋক ফরর , ‗আজ ফায কথা ভচ্ছন িচ্ছছ ফুঝখর। তু ই,
ফণমারী, লাভক, ঋলব।‘
‗কচ্ছফ মাখে?‘
‗ুচ্ছজায চ্ছযই। এফায খকন্তু ুচ্ছজায় একাচ্ছথ লদিা কযফ ফাই।‘
লপানিা লযচ্ছি ঋক খকছু ক্ষণ চু  কচ্ছয ফচ্ছ যইর। খম্বৎ লক তাযা করকাতায ফিগাছ
ফচ্ছর, লম লমখদচ্ছকই মাকনা লকন,  মাচ্ছফনা – এযকভ একিা ধাযণায ফয় অচ্ছনকখদন।
আয মতই যাজাযাচ্ছিয আকাচু ম্বী অখপচ্ছ ফচ্ছ কচ্ছমাচ্ছযি জীফনমান করুক,
আখযীচ্ছিারায এই ুযচ্ছনা গখরয ফাখি য যচ্ছে যচ্ছে খভচ্ছ আচ্ছছ। কু ভাযিুখর াচ্ছকম য
া খদচ্ছয় লম িুং িুং কচ্ছয ঘণ্টা ফাখজচ্ছয় োভিা চচ্ছর মাচ্ছে, গখরয ভুচ্ছিয ুযচ্ছনা উনুচ্ছন
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খফার লকিখরচ্ছত লম চা পু িচ্ছছ, লতচ্ছরবাজা খনচ্ছয় এই চ্ছন্ধচ্ছফরা লছািদা লম ঢুকর,
এিনই চাযাচ্ছ লম দুগাম প্রখতভা গিা শুরু চ্ছয় লগচ্ছছ, এইচ্ছফয ভচ্ছধয খনচ্ছজচ্ছক লমন
ফি লফখ কচ্ছয িচ্ছুোঁ জ ায় ঋক। খম্বচ্ছতয খকছু না ফরায কাযণিা,  বাফর, য়ত
অখবভান কচ্ছযচ্ছছ।
‗চা লন।‘, ভাচ্ছয়য গরায় চিকা বাঙর ঋচ্ছকয।
চা িা খনচ্ছয় একিা চু ভুক খদচ্ছত মাচ্ছফ, ভা প্রশ্ন কযর, ‗লফৌভায াচ্ছথ কথা র?‘
ু খদচ্ছত খগচ্ছয় কািা নাখভচ্ছয় লপরর ঋক। ভয় খনচ্ছয় ঘাি লনচ্ছি ফরর,
চাচ্ছয় চু ভক
‗না, খম্বচ্ছতয াচ্ছথ কথা ফরখছরাভ।‘
ভা ফরর, ‗। এত বার লছচ্ছর, খক লম কযচ্ছছ বগফান জাচ্ছন। বার চাকখয কযখছর,
খনচ্ছজয ফাখিচ্ছত খছর। লতাচ্ছদয লদচ্ছিখছ, ুচ্ছি থাকচ্ছত বূ চ্ছত খকচ্ছরায়।‘
চা িা না লিচ্ছয়ই উচ্ছি ির ঋক। এযচ্ছয খক আচ্ছত চচ্ছরচ্ছছ, ল জাচ্ছন আয লিা
এই ভুূচ্ছতম তায লভাচ্ছি বার রাগচ্ছছনা।
ু চাকখয কযচ্ছফ তা এফাখিচ্ছত লভচ্ছন খনচ্ছয়খছরাভ,‘ ভা স্বগচ্ছতাখক্তয ভত
‗লভচ্ছয়ভানল
ফচ্ছর মাচ্ছে কখিকাচ্ছিয খদচ্ছক তাখকচ্ছয়, ‗খকন্তু ল ফাখিয ফযািাচ্ছছচ্ছরচ্ছক লবিা ফাখনচ্ছয়
লমিাচ্ছন মাচ্ছফ, লিাচ্ছন খনচ্ছয় মাচ্ছফ, এ আখভ বাখফখন।‘
ঋক াজাভািা গখরচ্ছয় খনর াপযাচ্ছন্টয চ্ছযই।
ু াই লগচ্ছছ ফচ্ছর তায রযাচ্ছজ রযাচ্ছজ তু ই মাখফ? আখভ ইস্কুচ্ছর চাকখয
‗লভচ্ছয়িা ভম্ব
লচ্ছয়খছরাভ ফচ্ছর লতায ফাফা আভাচ্ছক খিখি কচ্ছয লিচ্ছন এচ্ছন ঘচ্ছয ফন্ধ কচ্ছয লযচ্ছিখছর
খতনখদন, তু ই তিন লচ্ছি। তু ই লতা তাযই লছচ্ছর, ুরুলভানুল না তু ই?‘
ভাচ্ছয়য লল কথাগুচ্ছরায ভচ্ছধয পু চ্ছি িা লঘন্নািা ঋকচ্ছক লমন ধাক্কা লভচ্ছয খযচ্ছয়
খদর।আয চু  না থাকচ্ছত লচ্ছয ফচ্ছর উির, ‗ফাফা বু র কযচ্ছর আভাচ্ছক কযচ্ছত চ্ছফ?
আজকার লকান লভচ্ছয়িা ফাখিচ্ছত ফচ্ছ থাচ্ছক? এই িযচ্ছচয ফাজাচ্ছয দুজন লযাজগায না
কযচ্ছর চারাচ্ছনা মায়না।‘

‗থাভ তু ই। ভারুখত গাখি খকনখর, লফৌ ফরর দাখভ জাভমান লকাপাখনয গাখি চাই। ভখন
ফ উচ্ছটা। আচ্ছযা চাই, এখ চাই, লফখ চাই।‘
‗আজ লাক ফা কার, এ য আভাচ্ছক ছািচ্ছতই ত ভা। এ চ্ছয আভাচ্ছদয জনয
খকেু লনই, জাি খকেু না। এ আুক,  আুক, লকউ খকেু কযচ্ছফনা আভাচ্ছদয
জনয।‘
ভা অচ্ছনকক্ষণ তাখকচ্ছয় যইর ঋচ্ছকয খদচ্ছক, তাযয লচাচ্ছি উচ্ছি আা জরিা াভচ্ছর
ফরর, ‗আভায লচ্ছিয লছচ্ছরচ্ছক তু ই আভায লথচ্ছক লফখ খচখন না ফুফাই। খভচ্ছথযগুচ্ছরা
অনয কাউচ্ছক ফখর।‘
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ঋক যািায় লফখযচ্ছয় এর। যাত প্রায় ১০িা, তফু উত্তয করকাতায ািায় এ লকান
যাতই নয়। লরাকজন চাচ্ছয়য লদাকাচ্ছন চ্ছফ তখযফত কচ্ছয এক লয়ারা চাচ্ছয় চু ভুক
খদচ্ছয়চ্ছছ খগাচ্ছযচ্ছি িান খদচ্ছয়। ঋক ভাথা নীচু কচ্ছয গোয ঘাচ্ছিয খদচ্ছক লোঁ চ্ছি মাখের।
ভায কাচ্ছছ ল ধযা চ্ছি লগচ্ছছ। ভা জাচ্ছন, ঋক লমভন লছচ্ছর, তাচ্ছত ভাখি কাভচ্ছি ল
করকাতায় চ্ছি থাকতই। খম্বচ্ছতয ভত ল ফাইচ্ছক ফচ্ছর লফিায় না খিকই, তচ্ছফ
লবতচ্ছয লবতচ্ছয ল খনচ্ছজচ্ছক এবাচ্ছফই দতখয কচ্ছযখছর ভানখকবাচ্ছফ। এককাচ্ছর ল
কখফতা খরিত, এিন ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ লচো কচ্ছয, ল াযাক্ষণ ঘাি নীচু কচ্ছয খখোঁ ি খদচ্ছয়
যখদচ্ছক ছু চ্ছি চরায লছচ্ছর নয়। তায িী ুযীখত তায লথচ্ছক আরাদা, ভযাচ্ছনজচ্ছভন্ট
এয িুচ্ছডন্ট, উচ্চাকাঙ্খা তায যীচ্ছয ভচ্ছন ডারারা লভচ্ছরচ্ছছ অচ্ছনকখদন। ঋচ্ছকয এই
উত্তয করকাতায ফাখিিায অচ্ছনক িুত
োঁ প্রথভফায ুযীখতয লচাি খদচ্ছয়ই লদচ্ছিচ্ছছ ঋক।
ফাখিিা মচ্ছথে আধুখনক নয়, খগজায লনই, ফন্ধুযা খভচ্ছর ভদ িায়ায অুখফধা,
চাযাচ্ছ ফড্ড ব্দ, এখ লনই, ুযচ্ছনা ফাখিয ঘয ফচ্ছর িান্ডা থাকচ্ছফ এগুচ্ছরা ফাচ্ছজ
কথা – এই ফই লতা ুযীখত লদখিচ্ছয়খছর তাচ্ছক। খগজায র, এখ র, ফাখকগুচ্ছরা
ু াই লাখিংিা খনচ্ছয়ই লনফ
আয র কই? ফি চাকখয লচ্ছয় ুযীখত চ্ছক ফচ্ছরখছর, ‗ভম্ব
বাফখছ। খপনাচ্ছন্সয িাচ্ছন খফার প্রচ্ছস্পক্ট। লতাভায িাচ্ছন ুখফচ্ছধ চ্ছফ। এিা লতা
আচ্ছর একিা লডড খখি- ভাচ্ছগা।‘
গোয ঘাচ্ছিয ফহু ুযচ্ছনা খখোঁ িচ্ছত ফচ্ছ ঋক বাফর, ুযীখত খিক, এ য ভৃত। ফাখক
লদিা মিন এখগচ্ছয় মাচ্ছে ঝচ্ছিয গখতচ্ছত, এই যিা একফায ভানফৃ ংির কচ্ছয,
একফায লতচ্ছরবাজা লবচ্ছজ ভয় কাখিচ্ছয় খদচ্ছয়চ্ছছ, এিন খদচ্ছে। খকন্তু তফু এয ভায়া
লম ল কািাচ্ছত াচ্ছযনা। এ চ্ছযয কাচ্ছছ তায লছচ্ছরচ্ছফরা, লপ্রভ, ুযচ্ছনা কখফতা ফ
যািা আচ্ছছ, এচ্ছক লছচ্ছি ল খকছু চ্ছতই লমচ্ছত চায় না। না, চাইত না, মখদ না ফণমারীয
কথািা য ুযীখত ভুম্বাই চচ্ছর মায়ায খদন অভনবাচ্ছফ ভচ্ছন িত। ফণমারী, ফণমারী।
কার একফায ফণমারীচ্ছক লপান কচ্ছয ফরচ্ছত চ্ছফ, চচ্ছর মাখে।
‗মাক, তু ই লম নযাকাখভিা অযাি খরি ফন্ধ কচ্ছযখছ, এচ্ছতই আখভ িুখ।‘
ঋক ভাথািা নাখভচ্ছয় একিু ভাথা চু রচ্ছক খনর। কখপচ্ছয ীতাত খনয়খন্ত্রত কাোঁচ্ছচয
দযজায ফাইচ্ছয লল লচ্ছেম্বচ্ছযয খফচ্ছকর লনচ্ছভচ্ছছ। ূচ্ছমময আচ্ছরািা লতযছাবাচ্ছফ
ফণমারীয ভুচ্ছি িচ্ছছ। লপান কযায ফদচ্ছর একিা খফচ্ছকচ্ছর ফণমারীয াচ্ছথ লদিাই কচ্ছয
ু খদচ্ছয় ঋক ফরর, ‗নযাকাচ্ছভা কথািা ফড্ড ফাচ্ছজ না
খনচ্ছয়চ্ছছ ঋক। কখপচ্ছত একিা চু ভক
লতায ফাংরায খচ্ছচ্ছফ?‘
‗আভায ফাংরা খক লয? লতায ফাংরা নয়? ফাংরা খভখডয়াচ্ছভ িাচ্ছানা কযা লছচ্ছর, খপ
চ্ছন্ধচ্ছফরা লতচ্ছরবাজা খনচ্ছয় ািায যচ্ছক ফখ, লতাচ্ছক আখভ খচখননা? মতই
কচ্ছমাচ্ছযি খগখযয লচো কয, আচ্ছর তু ই একিানা লবচ্ছতা ফাঙারী।‘
ঋক দুাত ভাথায য তু চ্ছর াচ্ছযন্ডাচ্ছযয বখেচ্ছত ফরর, ‗ভা কযচ্ছফন ভায়া। বু র
চ্ছয় লগচ্ছছ। আচ্ছর আভযা লতা আয আনায ভত ফাংরা খনচ্ছয় খ.এইচ.খড কযখছনা,
তাই।‘
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ু লফোঁখকচ্ছয় লকাল্ডকখপিায় চু ভক
ু খদর। তাযয ফরর, ‗ুযীখত চচ্ছর মায়ায
ফণমারী ভি
খদন লপান কচ্ছয মা কান্নাকাখি শুরু কযখর, আখভ লতা বাফরাভ লতাচ্ছক খডচ্ছবাম খদচ্ছয়
ু াইচ্ছত চাকখয কযচ্ছত লগচ্ছছ, তাই খনচ্ছয় কাোঁদখফ? ভদ
লগচ্ছছ লফাধয়। তা না, লভচ্ছয়িা ভম্ব
লিচ্ছয়খছখর, না?‘
ঋক ধযা চ্ছি মায়া একিা াখ খদর। তাযয ফরর, ‗চচ্ছর লমচ্ছত চ্ছফ ফ লছচ্ছি,
তাই। অখপিা বাচ্ছরা ুি কচ্ছয লগখছর ফুঝখর, ভা ফাফা লতা খিক কচ্ছয একিা কাজ
খিক কচ্ছয কযচ্ছত াচ্ছযনা আজকার, আখভ না থাকচ্ছর খক কযচ্ছফ ফরচ্ছতা? িাচ্ছন
াযাক্ষণ যািা মাচ্ছফনা। ভা ফাফা চাইচ্ছফনা, ুযীখত না। তাছািা িযচ্ছচয লতা
একিা ফযাায আচ্ছছ।‘
ফণমারী আচ্ছি আচ্ছি ফরর, ‗আজকার ফাই মাচ্ছে। তু ই মা। অফয তু ই চাইচ্ছর
লতা এিাচ্ছন থাকচ্ছত াখয।‘
ঋক আরচ্ছতা লচ্ছ ফরর, ‗রং খডিযান্স খযচ্ছরনখ? তু ই ফরখছ?‘
ফণমারীয ভুিিা একিুক্ষচ্ছণয জনয াথচ্ছযয ভত চ্ছয় লগর, তাযয ফরর, ‗একজন
াচ্ছযখন ফচ্ছর আয লকউ াযচ্ছফনা এযকভ লতা লকান কথা লনই। ুযীখত খক ফরচ্ছছ?‘
‗ফরচ্ছছ লডড খখি, অচর ভা ফাফা, আয খযখক ফাখি লছচ্ছি চচ্ছর আচ্ছত।‘
ফণমারী একিা শ্বা লপচ্ছর ফরর, ‗ুযীখত ফভচ্ছয়ই একিু অযাখম্বা। তু ই লতা এিা
জাখন ঋক। লভচ্ছয়িা আয মাই লাক,  খকন্তু িুফ লাজাাো।  লতা লতাচ্ছক আচ্ছগই
ফচ্ছরখছর -‘
‗লবচ্ছফখছরাভ, আচ্ছি আচ্ছি চ্ছক ভাখনচ্ছয়, ভাচ্ছন আভাচ্ছদয চভৎকায ফাখি, ািা
কারচায, গোয ায়া- এগুচ্ছরা খদচ্ছয় চ্ছক - ‘
ু লছচ্ছরভানল
ু লয ঋক। এভন চ্ছর আচ্ছগ
ফণমারী লচ্ছ লপরর, ফরর , ‗তু ই খতযই িফ
একিানা ফাখিয কাচ্ছছ গৃকভমখনুণা, ঘচ্ছযায়া াত্রী ছন্দ কযখরনা লকন?‘
ঋক ফণমারীয খদচ্ছক লচচ্ছয় ফরর, ‗আখভ কচ্ছযখছরাভ। আখভ কচ্ছযখছরাভ।‘
ফণমারী ফরর, ‗আফায শুরু কখযনা ঋক, উচ্ছি চচ্ছর মাফ খকন্তু।‘
‗আো, এত ফছয চ্ছয় লগর, তফু লতা তু ই আয কারুয াচ্ছথ কখভি কযখরনা।
এিন খক তু ই...?‘
ফণমারী চু  কচ্ছয ফাইচ্ছযয খদচ্ছক তাখকচ্ছয়খছর। লল খফচ্ছকচ্ছরয আচ্ছরািায খক একিা
অদ্ভুত নাভ আচ্ছছ, ঋক ভচ্ছন কযচ্ছত াযরনা। ফণমারীচ্ছক অদ্ভুত ুন্দয রাচ্ছগ এই
আচ্ছরাচ্ছত। ঋক ফরর, ‗তাচ্ছর তু ই একফায পকম িা লজািায লচো কচ্ছয দযািনা।‘
ফণমারী ফরর, ‗আখভ লম কাযচ্ছণ পকম িা লবচ্ছেখছরাভ, লিা লম এিন খতয লয।
আখভ কার াখন্তখনচ্ছকতন মাফ, খক্ত চচ্ছট্টাাধযাচ্ছয়য য লকাাই এয ইনফ্লুচ্ছয়ন্স খনচ্ছয়
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খকছু খযাচম কযচ্ছত। লডাবাযচ্ছরচ্ছন প্রখত ফছয না লগচ্ছর আভায ীত পূণম য়না।
নন্দন চত্বচ্ছয খরির ভযাগাখজন লভরায় আভায কখফতা লফচ্ছযাচ্ছর ফা আখভ নতু ন কখফতা
িচ্ছর লম অনুবূখতিা াই, খক কচ্ছয লিা লতাচ্ছক লফাঝাফ ফরচ্ছতা?‘, ‗আখভ করকাতা
লছচ্ছি মায়ায আচ্ছগই ১০ ফায বাখফ। লতাযা খফচ্ছদ লমচ্ছত চা, আখভ খক কচ্ছয া
লভরাফ লতাচ্ছদয াচ্ছথ?‘
ঋক চু  কচ্ছয আচ্ছছ লদচ্ছি ফণমারী ফরর, ‗দযাি, একিা লভচ্ছয় রং খডিযান্স ভানচ্ছত
াচ্ছযনা ফচ্ছর লকউ াযচ্ছফনা, এিা বু র। তফু তু ই ুযীখতয কাচ্ছছই চচ্ছর মা ঋক। তু ই
আচ্ছর িুফ আিচ্ছৌচ্ছয লছচ্ছর। লফৌ লছচ্ছর লভচ্ছয় খনচ্ছয় ংায কয, বার থাকখফ।‘
আিচ্ছৌচ্ছয কথািা শুচ্ছন ঋক একিু খফযক্ত র, তাযয ঘাি লনচ্ছি ফরর, ‗তু ই য়ত
খিকই ফরখছ। লদখি ভা, ফাফাচ্ছক ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ িাচ্ছন খনচ্ছয় মাফ।। আয যাোঁ, ুচ্ছজায়
প্তভীয খদন আখ। আভযা খকন্তু এফায লাবাফাজায যাজফাখিচ্ছত ফফ, আচ্ছগয
ভত।‘
িযাখি লথচ্ছক নাভচ্ছতই গযভিা লমন লকৌখকচ্ছক ধাক্কা ভাযর। অচ্ছক্টাফচ্ছয করকাতায়
গযভ, ীত লমন এ চ্ছযয যািাই বু চ্ছর লগচ্ছছ। তা আজকার এইফ রা, উচ্ছফচ্ছযয
এখ িযাখি চারু চ্ছয়চ্ছছ, তাই যচ্ছক্ষ। নাচ্ছর আচ্ছগকায লই রজঝচ্ছি অযাম্বাাডয
িযাখি, ফাচ্ছয। া খদচ্ছয় ব ব কচ্ছয কাচ্ছরা লধাোঁয়া লছচ্ছি চচ্ছর লমত ফা, ধুয। গত
ছয় ফছয ধচ্ছয এই যিা লমন আচ্ছযা গযভ চ্ছয় লগচ্ছছ, লমিাচ্ছন মা ফাচ্ছিয ভত ায
ায ফাখি। আয খদচ্ছক যাজাযাি ফচ্ছর লম জায়গািা চ্ছয়চ্ছছ, লিাচ্ছন খগচ্ছয় আচ্ছগয
খদন দারুণ াখ লচ্ছয়চ্ছছ য, আকাচ্ছছাোঁয়া ফ অখপফাখি ফাখনচ্ছয়চ্ছছ, লগুচ্ছরা
শ্মাচ্ছনয ভত িাোঁ িাোঁ কযচ্ছছ। তফু এই যিায ভচ্ছধয লম খক আচ্ছছ, লমিা আোঁকচ্ছি ধচ্ছয
ফাোরীযা চ্ছি থাকচ্ছত চায়। লফ গযভ এিন, মখদ খফচ্ছকর, তফু চাযাচ্ছয এই
ভানচ্ছু লয ঢর লদচ্ছি খফযক্তই রাগচ্ছছ লকৌখচ্ছকয। লকান কাজ লনই করকাতায, যািায়
লনচ্ছভ লগচ্ছরই র, এিন এই বীি লিচ্ছর চ্ছক লাবাফাজায যাজফাখি লমচ্ছত চ্ছফ,
ঋচ্ছকয হুকু ভ। দুখদন আচ্ছগই আচ্ছভখযকা লথচ্ছক খপচ্ছযচ্ছছ , যীয এিন করকাতায
ভচ্ছয় অবযি য়খন, খফচ্ছকচ্ছরই অল্প ঘুভ াচ্ছে।।তফু মায়া মাক।

লাবাফাজায যাজফাখি লৌোঁচ্ছছ লকৌখক একিু দাোঁখিচ্ছয় ির। লই ঝািরন্ঠন, লই
ধূধুচ্ছনা, লবাচ্ছগয যান্নায গন্ধ, আচ্ছরায াজ - ফ,ফ এক আচ্ছছ। াচ্ছত াত ধচ্ছয
লজািায় লজািায় লছচ্ছরচ্ছভচ্ছয় ঢুকচ্ছছ, লফচ্ছযাচ্ছে। লকৌখক যীয জুচ্ছি একাচ্ছথ লচনা
খজখনচ্ছয একিা স্বখি আয অস্বখি অনুবফ কযর।
‗এই লকৌখক, এখদচ্ছক, এখদচ্ছক।‘
ঋক াত উোঁ চু কচ্ছয খচৎকায কযখছর, লকৌখক এখগচ্ছয় খগচ্ছয় লদির, ফণমারী আয
খম্বৎ যচ্ছয়চ্ছছ। এখগচ্ছয় লমচ্ছত খম্বৎ উচ্ছি দাোঁিার লকৌখকচ্ছক একিা আখরেন কচ্ছয
ফরর, ‗কচ্ছফ এখর?‘
লকৌখক ফরর, ‗যশু।‘
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ঋক ফরর, ‗পাইনাখর। পাইনাখর ভাভা তু খভ এচ্ছর। কত ফছয য এভচ্ছয় এ ািায়
চাযজন একাচ্ছথ।‘
লকৌখক ফচ্ছত খগচ্ছয় লদির খম্বচ্ছতয াচ্ছ খগিায যািা। ফরর, ‗আচ্ছয াগরা, ফযান্ড
লকভন চরচ্ছছ?‘
‗ফযান্ড ফযাচ্ছন্ডয ভত, আখভ আভায ভত চরখছ।‘
‗ল খকচ্ছয। ফ লছচ্ছি খদখর নাখক?‘, অফাক চ্ছয় প্রশ্ন কযর লকৌখক।
‗লা অচ্ছনকখদনই আয লবাচ্ছফ কযা য়না।‘, ফরর খম্বৎ।
‗খকন্তু আখভ লম রাি ইয়াযই লতাচ্ছদয একিা ইউখিউফ খযখরজ শুনরাভ। িাযা
লযস্পন্স লতা খছর না।‘
‗ইউখিউচ্ছফ কচ্ছয়কচ্ছা রাইক খদচ্ছয় ফযান্ড চচ্ছরনা বাই। লা চাই। কাজ চাই।‘
ঋক ফরর, ‗ভয়িা একিু িাযা মাচ্ছে য, গতফছয লথচ্ছক। ফযাণ্ড খনচ্ছয় চা,
ফুঝখরনা? ছাি না।‘
লকৌখক ফরর, ‗আখভ খকছু জানতাভই না।‘
‗অচ্ছনক খকছুই তু ই আয জাখনস না লকৌখক। ি লগখিং াযপ্রাইজ্ডড।‘, তীক্ষ্ণ স্বচ্ছয
ফরর ফণমারী।
লকৌখক রুভারিা ফায কচ্ছয কাচ্ছরয ঘাভ ভুছর। ফরর, ‗িুফ গযভ চ্ছিচ্ছছ।‘
কচ্ছরই চু  কচ্ছয লগচ্ছছ। আড্ডায ুযিা লমন লকচ্ছি লগচ্ছছ একিু। একিু চ্ছয ঋক
ফরর, ‗আফায লম কচ্ছফ করকাতায ুচ্ছজা লদিচ্ছত াফ, বগফান জাচ্ছন।‘
‗লকন লতায আফায খক র?‘
‗ভুম্বাই মাখে বাই। লতাচ্ছক লপফুচ্ছক খং কচ্ছযখছরাভ।‘
‗, লচক কযা য়খন।‘
ফণমারী একিা খফযখক্তূচক আয়াজ কযর। লকৌখক লিাচ্ছক আভর না খদচ্ছয় ঋকচ্ছক
ফরর , ‗মাক তু ই পাইনাখর যিা ছািখছ। আয লগ্রা কযফায ুচ্ছমাগ াখে না
খনশ্চয় এ চ্ছয?‘
ঋক একিু বাফর। তায ভচ্ছন র খতয ফরািা তায ুরুলচ্ছত্বয য একিা ফি
অভান চ্ছত াচ্ছয। তাযয এভনবাচ্ছফ ঘাি নাির মায ভাচ্ছন যাোঁ- য়, আফায না য়।
লকৌখক ঘাি লনচ্ছি ফরর, ‗এ যিায আয খকেু লনই। আচ্ছগ যা লফকায আদম
শুখনচ্ছয় শুখনচ্ছয় যাজযিায ফাচ্ছযািা ফাখজচ্ছয় খদচ্ছয়চ্ছছ। আয এিন এযা। এযা লতা
লফাধয় দূযখফচ্ছন ইন্ডাখি লদিচ্ছত ায়না। শুধু লতা আভাচ্ছদয আইখিিা নয়, লমচ্ছকান
ইণ্ডাখি দযাি, খপনান্স, লখব ইণ্ডাখি, খযাচম । কত ফরফ?‘
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‗খিকই লয।‘, ফরর ঋক, ‗তফু লতা দযাি যা লল খদচ্ছক খকছু কযখছর।‘
ঋকচ্ছক ভাঝচ্ছথ থাখভচ্ছয় খদচ্ছয় লকৌখক ফরর, ‗থাভ লতা। করকাতায় ফচ্ছ আজ তু ই
মখদ চা আখভ গুগর, যাভাং, ভাইচ্ছক্রাপি, ইচ্ছন্টচ্ছর কাজ কযফ, াযখফ? লভধা
আয াভথময য়াইজ মখদ ভধযখফত্ত না চ্ছত চা, তাচ্ছর এিাচ্ছন লতায জনয খকেু
লনই। ‘
ু াইচ্ছত
খম্বৎ এফায ভুি িুরর, ‗ফ চ্ছয ফায জনয ফ খকছু থাচ্ছকনা বাই। ভম্ব
খপনান্স মতিা িং, অনযগুচ্ছরা নয়। ফযাোচ্ছরায একিা আইখি ফমস্ব য। ফ
চ্ছযযই খকছু লস্পাখরখি আচ্ছছ বাই।‘
‗ভানখছ।‘, ফরর ঋক, ‗তফু বাফ, ুচ্ছণচ্ছক লকউ আইখি াফ ফচ্ছর লবচ্ছফখছর? ল
এখগচ্ছয় লগর। ায়দ্রাফাদ, খদল্লী, লকাথা আই খি শুরু য়খন, খকন্তু তাযা চ্ছয
এখগচ্ছয়চ্ছছ। করকাতা লতচ্ছরবাজা বাজচ্ছছ।‘
লকৌখক ফরর, ‗কারচায কয, গান, লনতয, কখফতা ফযা। করকাতায় আয খকেু
লনই। খদ ইজ আ ড্রাউখনং খখি ভযান।‘
ফণমারী এফায উচ্ছি দাোঁখিচ্ছয় ফরর, ‗ঋক আখভ চররাভ।‘
ফাই অফাক চ্ছয় তাকার। ঋক ফরর, ‗ল খক লয। এয ভচ্ছধযই লকন?‘
ফণমারী ফরর, ‗ুচ্ছজায খদচ্ছন আভায চ্ছযয আয খনচ্ছন্দ শুনচ্ছত াযরাভ না বাই।
খফচ্ছকরিা মতিা নে য়ায, চ্ছয় লগচ্ছছ।‘
লকৌখক এফায আচ্ছি আচ্ছি ফরর, ‗আখভ খকন্তু লতাচ্ছক খকছু ফখরখন ফণমা-‘
‗তু ই কথাই ফখর না লকৌখক। লতায য িাযা, লতায লদ িাযা, লতায অতীত
িুফ িাযা, তাই না? এখর লকন? যাোঁ, এখর লকন? এক ফছয ফযাোচ্ছরায থাকখর, াোঁচ
ফছয ইউ.এ। লকান লিাোঁজ খনচ্ছয়খছ কারুয? লতায ফাফায যীয িাযা, লতাচ্ছক খম্বৎ
লপান কচ্ছয জাখনচ্ছয়খছর। ভচ্ছন চ্ছি?‘
‗এয ভচ্ছধয আখভ লকন...‘, ফরচ্ছত লগর খম্বৎ।
‗জাি একিু অযাজভা খছর -‘, ফণমারীয লথচ্ছক লচাি খযচ্ছয় খফিখফি কচ্ছয ফরর
লকৌখক, এত আচ্ছি মাচ্ছত ল খনচ্ছজই লমন কথািা শুনচ্ছত না ায়।
‗লান আখভ উিরাভ। খফচ্ছকরিা মচ্ছথে নে চ্ছয়চ্ছছ, আয নয়।‘, ফণমারী এখগচ্ছয় লগর
িাখনকিা।
‗আচ্ছয ফণমারী দাোঁিা দাোঁিা।‘, ঋক ধায়া কযর। ফণমারী ততক্ষচ্ছন দ্রুত াচ্ছয় এখগচ্ছয়
লগচ্ছছ অচ্ছনকিা। ঋক লগর য লছন লছন।
চু  কচ্ছয একিুক্ষণ ফচ্ছ যইর খম্বৎ আয লকৌখক। তাযয লকৌখক ফরর, ‗লতায
ফযাচ্ছণ্ডয খক র?‘
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‗মা য়। ফাই খনচ্ছজয খনচ্ছজয যািা ফুচ্ছঝ খনচ্ছয়চ্ছছ।‘
‗তু ই খক যািা ফুঝখর?‘, খগিাযিায খদচ্ছক তাখকচ্ছয় প্রশ্ন কযর লকৌখক।
‗আখভ ফযাোচ্ছরায মাফ। লনিি জফ লপয়াযিা িাচ্ছগমি কযখছ। এিাচ্ছন িুফ ভুখকর, এত
ফছচ্ছযয গযা। ফুখঝই লতা করকাতা।‘
লকৌখক ফরর, ‗তু ই খক করকাতায় জফ লচ্ছর কযখফ?‘
খম্বৎ লাজাুখজ লকৌখচ্ছকয লচাচ্ছিয খদচ্ছক তাকার। ফরর, ‗লক লদচ্ছফ?‘
লকৌখক ফরর, ‗আভায... খকছু লচনাচ্ছানা আচ্ছছ। মাযা ইন্টাযখবউ লনয়, তাচ্ছদয
লরচ্ছবচ্ছর। আখভ লতায ইন্টাযখবউিায ফযফিা কচ্ছয খদচ্ছত াখয। তাযয, আখভ
জাখননা।‘
খম্বৎ আচ্ছযা খকছুক্ষণ তাখকচ্ছয় যইর লকৌখচ্ছকয খদচ্ছক একিা লবতয চ্ছি লনয়া দৃখে
খদচ্ছয়। তাযয ফরর, ‗ছাি না। িাৎ আফায এফ-‘
লকৌখক খকছু ক্ষণ চু  কচ্ছয লথচ্ছক ফরর, ‗আখভ জাখন আখভ কারুয াচ্ছথ লমাগাচ্ছমাগ
যাখিখন। লতাযা লপান কচ্ছয লগখছ, ফযাক কখযখন। লপফুক, লায়ািঅযা লকাথা
না। লদৌচ্ছি লগখছ এায লথচ্ছক ায। ভা, ফাফা আভায় িযচ্ছচয িাতায় খরচ্ছি
লযচ্ছিচ্ছছ। তাই ফাফায লম পু পু চ্ছয কযান্সায চ্ছয়চ্ছছ, লিা জানচ্ছত াযরাভ দখদন
আচ্ছগ।‘
খম্বৎ ফরর, ‗ফখর খক? ই। আখভ খনচ্ছজচ্ছক খনচ্ছয় এভন ডু চ্ছফ লগখছ, লল ছভা
লকান িফযই খনচ্ছত াখযখন। খি, খি।‘
‗লতায লতা িফয লনয়ায কথা নয় খম্বৎ, আভায িফয লনয়ায কথা। লল কচ্ছয়ক
ফছয ভা-ফাফায াচ্ছথ কথাই িুফ কভ ত। চ্ছদয একিা অখবভান, ফুঝখর লতা? লই
অখবভান লথচ্ছক ভা ফাফা খনচ্ছজয মত্ন লনয়াই ফন্ধ কচ্ছয খদচ্ছয়খছর। জাখননা মত্ন খনচ্ছয়
কযান্সায আিকান মায় খকনা, খকন্তু অন্তত আচ্ছগ ধযা লতা িচ্ছত াযত।‘
‗লকান লিজ?‘
‗লখভপাইনার।‘, ম্লান ার লকৌখক, ‗আা লনই। তফু লদিফ, একফায লচন্নাই খগচ্ছয়
ফা খদল্লী- জাখননা...‘

দু‖জচ্ছনই চু  কচ্ছয খছর। একিু চ্ছয খনিিতা লবচ্ছে লকৌখক ফরর, ‗দখদন আচ্ছগ ভা
লপান কচ্ছয খক ফরর জাখন? িুফ ান্ত গরায় ফরর, ‗লতায ফাফায কযান্সায চরচ্ছছ,
প্রায় লল খদক, লতায ভয় চ্ছর একফায আখ, লকভন?‘, আখভ অচ্ছনক অনযায়
কচ্ছযখছ। আয কযচ্ছত চাইনা। জাখন ফাফাচ্ছক ফাোঁচাচ্ছত য়ত াযফনা আয, খকন্তু মা
কযায কচ্ছয মাফ।‘
‗তু ই কারুয াচ্ছথ লমাগাচ্ছমাগ যািখরনা লকন?‘
‗খখোঁ ি খদচ্ছয় লদৌিখেরাভ লয। ফড্ড াোঁখচ্ছয় লগখছ। আয াযখছনা।‘
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খম্বৎ বাফখছর, লকৌখক খতযই খকছুিা ফদচ্ছর লগচ্ছছ। লকৌখক ফভচ্ছয়ই অযাখম্বা,
একিু স্বাথময, খকছুিা খনষ্ঠুয, খকন্তু ফ খকছু ছাখচ্ছয়  আচ্ছর বীলণ ফািফফাদী।
আয কচ্ছয়ক ফছয আচ্ছগ চ্ছর লকৌখক য়ত করকাতায় আতই না, বাফত ফাফাচ্ছক
মিন ফাোঁচাচ্ছতই াযফনা, খভখছখভখছ খগচ্ছয় রাব খক? লকৌখচ্ছকয লতা খতযই য ভা
ফাফায কাছ লথচ্ছক আয খকছু ায়ায লনই, কাকু াযাজীফন মা লযাজগায কচ্ছযখছর,
লকৌখক এই কচ্ছয়ক ফছচ্ছযই তা ছাখচ্ছয় লগচ্ছছ। তফু শুধু আচ্ছফচ্ছগ  এচ্ছচ্ছছ, লবতচ্ছয
লবতচ্ছয অযাধচ্ছফাধ লম চ্ছক কু চ্ছয কু চ্ছয িাচ্ছে, তা চ্ছক লদিচ্ছরই লফাঝা মায়।
‗তু ই খতযই গান ফাজনািা কযচ্ছত চা লতা এিন?‘, ফরর লকৌখক।
খম্বৎ ভাথািা লাবাফাজায যাজফাখিয ফি থাচ্ছভ লখরচ্ছয় খদচ্ছয় ফরর, ‗লবচ্ছফখছরাভ
ফ লছচ্ছি লদফ, ফ। তফু দযাি, ুচ্ছজায াোঁচখদন আচ্ছগ টচ্ছরচ্ছকয এক ুচ্ছজা কখভখিয
লছচ্ছরযা ফরর, ‗খম্বতদা, একিা লা কযচ্ছতই চ্ছফ।‘ ফযাণ্ড আয লকাথায়? কাউচ্ছক
খকছু ফরায ভত ভুিই ফা লকাথায় আয আভায? দুচ্ছিা লছচ্ছরচ্ছক খগিায লিাতাভ, তাচ্ছদয
খনচ্ছয় একিা অযাকু খিক লপ্রাগ্রাভ কচ্ছয এরাভ। বাচ্ছরা রাচ্ছগ। মাক, ফযাোচ্ছরায
খগচ্ছয় লতা য়। ফাংরা না লাক, অনয খকছু কযফ।‗
‗তু ই ইন্টাযখবউচ্ছত মাখফ। আখভ ুচ্ছজায য ফযফিা কযখছ।‘
‗বাই তু ই-‘
‗আভায় খকছু কযচ্ছত লদ। অচ্ছনক খনচ্ছয়খছ, এফায লদয়ায ভয়।‘
খম্বৎ ফরর, ‗একফায কাকু চ্ছক লদিচ্ছত মাফ। আয লকউ জাচ্ছন?‘
লকৌখক ফরর, ‗ঋক জাচ্ছন।  আচ্ছর লখদনই লপান কচ্ছযখছর লমখদন ভা লপান
কচ্ছযখছর।‘
খম্বৎ ফরর, ‗ফণমারীয কথায় খকছু ভচ্ছন কখযনা লকৌখক।  -‘
লকৌখক ফরর, ‗পকম িা আখভ লল কখযখন,  কচ্ছযখছর। রং খডিযান্স ভানচ্ছত
াযচ্ছফনা ফচ্ছর। আো ফযাোচ্ছরাচ্ছয খক লরাচ্ছক মায়না? তাযা খক করকাতায লভচ্ছয় খফচ্ছয়
কচ্ছযনা? আখভ চ্ছক ফচ্ছরখছরাভ। খকন্তু‘।
খম্বৎ ফরর, ‗এত ফছয ধচ্ছয লভচ্ছয়িায খকন্তু আয লকান অযাচ্ছপয়ায লনই, জাখন।ভাচ্ছন
আখভ মতদূয জাখন। খকছু খদন গুভ চ্ছয় খছর, এিন গখফমত খের। খকছু ফরচ্ছর ফচ্ছর,
ুোঁ খছ।‘ফাখি লথচ্ছক খফচ্ছয় খনচ্ছয় চা খদখের ফচ্ছর িানা
‗একিা দারুণ ফি ইচ্ছযজায িজ
লদিভা খখজ লথচ্ছক লগর। খক লম কযচ্ছছ লভচ্ছয়িা।‘
লকৌখক ফরর, ‗আো ঋকচ্ছক লকন ছন্দ কযরনা ফরচ্ছতা? - লতা করকাতা
লছচ্ছি নিায লছচ্ছর খছরনা।‘
খম্বৎ ফরর, ‗তু ই জানখত ঋচ্ছকয ফযথা খছর?‘।
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লকৌখক ফরর, ‗আভাচ্ছক লতায খক ভচ্ছন য় ারা? ফই ফুঝতাভ। শুধু বাখফ, এত
ফছচ্ছয ফণমারী মিন আয কারুয রনা, তাচ্ছর আভায় খপখযচ্ছয় খদর লকন?‘, একিু
লথচ্ছভ লকৌখক আফায ফরর, ‗এিন ভচ্ছন য় খক জাখন, ফণমারী য়চ্ছতা খিকই
কচ্ছযখছর। আয এতগুচ্ছরা ফছয ধচ্ছয আখভ লতা চ্ছক খিক প্রভাণ কচ্ছযই লগখছ। 
জানত, আভায লকিিা দুফর
ম ।‘
‗শুধু জানতাভ না, একখদন লিা িাৎ নতু ন কচ্ছয গজাচ্ছত শুরু কযচ্ছফ।‘
ফণমারীয গরািা শুচ্ছন চভচ্ছক উির লকৌখক আয খম্বৎ। ঋক ফণমারীচ্ছক খনচ্ছয় এচ্ছচ্ছছ।
ফণমারী এচ্ছ লকৌখচ্ছকয াচ্ছ ফচ্ছ ফরর, ‗লকন ফখরখন?‘
‗খক ফরফ? এত ফছয লতায লকান লিাোঁজ কখযখন, আজ আভায ফাফায অুচ্ছি আভায়
খপযাখথ লদ?‘
কথািা ফচ্ছর লকৌখক লিয়ার কযর, ফণমারীয লচাচ্ছিয াতা অল্প লবজা, াজিা াভানয
লঘোঁচ্ছি লগচ্ছছ। এই াভানয এচ্ছরাচ্ছভচ্ছরা াচ্ছজ াজা ফণমারীয াভচ্ছন  ফভচ্ছয়ই িুফ
দুফর
ম । লকৌখক লচাি নাখভচ্ছয় খনর।
‗ছয় ফছচ্ছয কথা ফরচ্ছত খিখরনা ইখডয়ি।‘, ফণমারী ফরর।
খম্বৎ ফরর, ‗ঋক চর, একিা খগাচ্ছযি লিচ্ছয় আখ। ভনিা একিু চা চা  কযচ্ছছ।
চর।‘
ফণমারী ফরর, ‗আচ্ছয লতাযা লফা না -‘
ঋক কথািা লল না কযচ্ছত খদচ্ছয়ই ফরর, ‗না এিন আখভ আয খম্বৎ খগাচ্ছযি িাফ।
আয লতাচ্ছদয চ্ছে লনফনা। ‘
লল খফচ্ছকচ্ছরয আচ্ছরা তিন যাজফাখিয লবতচ্ছয লনচ্ছভ এচ্ছচ্ছছ। ফণমারীয ভুচ্ছি আফায
আচ্ছরািা িচ্ছছ। লকৌখক ফণমারীয খদচ্ছক তাখকচ্ছয় যচ্ছয়চ্ছছ। িাৎ কচ্ছয ভচ্ছন ির
ঋচ্ছকয, এই আচ্ছরািাচ্ছক কচ্ছন লদিা আচ্ছরা ফচ্ছর।
ঋকযা চচ্ছর মায়ায য ফণমারী ফরর, ‗করকাতায য লতায িুফ যাগ না এিন?
লকন?‘
লকৌখক ফরর , ‗তু ই লতা আভায য এত ফছয চ্ছয এত যাগ উগচ্ছয খদখর।
লকন?‘
ফণমারী একিু চু  কচ্ছয যইর। তাযয ফরর, ‗আখভ ফুখঝ। লতাচ্ছদয কাচ্ছজয ফা আচ্ছর
লমচ্ছকান ইন্ডাখিয কাচ্ছজয ুচ্ছমাগ এিাচ্ছন কভ। তু ই িাচ্ছন মত ভাইচ্ছন া, এিাচ্ছন
তায লচচ্ছয় অচ্ছনক কভ াখফ।‘
‗ভাইচ্ছনিাই লতা একভাত্র ইুয নয়। আখভ একজন ইখঞ্জখনয়ায, আখভ লকন খনচ্ছজয
জীফচ্ছন লযািা চাইফনা ফরচ্ছতা? লকন চাইফনা লযা লকাপাখনচ্ছত কাজ না কযচ্ছত? না
না থাক, আখভ আফায বু র ফরখছ।‘
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ফণমারী লকৌখচ্ছকয াতিা ধচ্ছয ফরর , ‗না লকৌখক, তু ই এিন খকেু বু র ফরখছ না।
তু ই এত ফছয বু র কচ্ছযখছ। তু ই লতায চ্ছয লতায বাচ্ছরা লতা চাইচ্ছতই াখয। শুধু
লতায খনচ্ছজয লরাকচ্ছদয ভচ্ছন যাখি।‘
‗করকাতা ফাযফায বু র কচ্ছযচ্ছছ। ইখতা লফখফায ক্ষভা কচ্ছযনা। আখভ আভায চ্ছয
থাকচ্ছত চাই, বার কাজ কযচ্ছত চাই, ভা ফাফাচ্ছক লদিচ্ছত চাই, খনচ্ছজয কাজ, খনচ্ছজয
জীফন খনচ্ছয় িুখ থাকচ্ছত চাই। ফযা, এই লতা। এত কখিন লকন এিা?‘
ফণমারী াচ্ছতয আঙু রগুচ্ছরা লকৌখচ্ছকয আঙু রগুচ্ছরায ভচ্ছধয খভখচ্ছয় খদর। আচ্ছি
আচ্ছি ুচ্ছজায চ্ছয ন্ধযা লনচ্ছভ আচ্ছছ। িাৎ ঘন্টা, ঢাচ্ছকয আয়াচ্ছজ ফণমারী ফুঝর
ুচ্ছজা শুরু চ্ছয়চ্ছছ। অচ্ছনক লরাচ্ছক খনচ্ছজচ্ছদয জায়গা লথচ্ছক লনচ্ছভ িাকু যদারাচ্ছনয খদচ্ছক
এচ্ছগাচ্ছে। ফণমারী লকানখদন প্রাথমনা কচ্ছযখন। তফু য ভচ্ছন র এত লরাক, তায চ্ছযয
ু মখদ একাচ্ছথ চায়, তাচ্ছর খক এই যিা াটাচ্ছফনা? ঋক, লকৌখকযা
এতজন ভানল
করকাতায প্রখতিা গখরচ্ছত, প্রখতিা ফাখিচ্ছত ফা কচ্ছয। তাযা মখদ এ চ্ছয ফা কযচ্ছত
াচ্ছয, তচ্ছফ খক করকাতা আচ্ছযা ুন্দয চ্ছফনা? এ যিা ফৃখদ্ধয ডারারা ছখিচ্ছয় খদক
না, খদক না ইখতাচ্ছয খকি আচ্ছযা ভজফুত কচ্ছয আকাচ্ছয খদচ্ছক াতা ফাখিচ্ছয়। এই
ঢাচ্ছকয ব্দ, ভানুচ্ছলয লকারার, লকৌখচ্ছকয স্পম ফ ভচ্ছনয ভচ্ছধয একত্র কচ্ছয ফণমারী
যাজফাখিয ভাচ্ছঝয লিারা অং খদচ্ছয় লগাধূখরয আকাচ্ছয খদচ্ছক তাকার, লমিাচ্ছন
াজায াজায যঙ খিক এই ভুূচ্ছতম এচ্ছ জচ্ছিা চ্ছয়চ্ছছ।
স্বে খতয লাক।
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―তু খভ খক রখযয খছন
খছন দকরা অফখধ মাচ্ছফ
লবচ্ছফখছচ্ছর?‖
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―লভচ্ছয়যা দু‖জাচ্ছতয| একদর ভাতৃতাখন্ত্রক ফাই লনচায, .... ফাখকযা খতৃতাখন্ত্রক,
অফরা|.. প্রথভ জাচ্ছতয লভচ্ছয়চ্ছত জগত খযূণম থাকচ্ছর ―উইচ্ছভন্স খরফ ভুবচ্ছভন্ট‖-এয
ু যভাজ তথা াগযা ফুন্ধযা
প্রচ্ছয়াজন ত না|... শুধু ুরুলজাখত লকন তাফত ভনল
তাোঁচ্ছদয অখফংফাখদত প্র্বুত্ব লভচ্ছন লনয়| এোঁযা এোঁচ্ছদয জীফচ্ছনয ফ খকছু চ্ছকই অনায়া
ু ুি
স্বায়ত্ব-াচ্ছন যাচ্ছিন| ... ফধূচ্ছফচ্ছ াজাচ্ছয় খকখঙ্কনী ফাযঘচ্ছয প্রচ্ছফ কযচ্ছর ভক
ভাথায় যাজদণ্ড াচ্ছত’. লিান লথচ্ছক আখফবূম ত ন..|ুরতানা খযখজয়া, খক ঝাোঁীয
রক্ষ্মীফাঈ, যানী যাভখণ, খক যানী বফানী, ফা আভায গবম ধাখযণী, এোঁযা ফ এই
জাচ্ছতয| আভাচ্ছদয লচচ্ছয় এচ্ছকফাচ্ছয অনয লভখিখযমাচ্ছর দতখয|‖

ভাতৃ য়াখকম , নফনীতা লদফচ্ছন
ুচ্ছজায ভুচ্ছি আকাচ্ছ ফাতাচ্ছ লফ একিা ―ভধুয আভায ভাচ্ছয়য াখ‖ িাইচ্ছয
আফায়া লিরা কচ্ছয লফিায়| এভচ্ছয় ভা-লক খনচ্ছয় লরিাই ভাথায় আচ্ছফ, লিাই
স্বাবাখফক খছর| ভুখকর র, ন্তাচ্ছনয, খফচ্ছল কচ্ছয লভচ্ছয়য চ্ছক্ষ, ভা-লক খনচ্ছয় লরিা,
ল খতখন ৃখথফীয লম লকাচ্ছনা প্রাচ্ছন্তয, লম লকাচ্ছনা ফয়চ্ছয, লম লকাচ্ছনা াভাখজক
ু , িু উ-ফ কখিন|খমখন এতখদন ধচ্ছয খনচ্ছজয যীয,
অফিাচ্ছনয ভা-ই লান না লকন, িফ
স্বািয, লচাযা, িাচ্ছদয রুখচ ফযফাদ কচ্ছয ন্তানচ্ছক ধাযণ কচ্ছয যাচ্ছিন, কল্পনা কযচ্ছত
কে য় এভন মন্ত্রণা য কচ্ছয তাচ্ছক খনযাচ্ছদ ৃখথফীয আচ্ছরা ায়ায় লৌোঁচ্ছছ লদন,
তাোঁয পচ্ছকম লরিায লচো কযািাই ধযাোচ্ছভা। তায য ভাচ্ছয়যা এভন কচ্ছয আভাচ্ছদয
ফি চ্ছয় িা, ছন্দ অছন্দ, মখু ক্ত খফশ্বা, জীফনমাচ্ছন জখিচ্ছয় থাচ্ছকন লম তাোঁচ্ছদয
খনচ্ছয় আরাদা কচ্ছয বাফনাখচন্তা কযায কথািা আভযা লবচ্ছফ উিচ্ছত াখয না| ফাফা
িাখনকিা দূচ্ছযয ভানুল, তাই তাোঁচ্ছক খনচ্ছয় পু খরচ্ছয় পাোঁখচ্ছয় লরিা চচ্ছর, খকন্তু ভা কাচ্ছর
খফছানায াচ্ছ যািা চাচ্ছয়য কাচ্ছয ভতই স্বতুঃখদ্ধ, তাই তাোঁচ্ছক নজচ্ছয চ্ছি না|
ফাতাচ্ছ খনশ্বা খনই, খকন্তু তায অবাচ্ছফ দভফন্ধ চ্ছয় ভাযা লমচ্ছত াখয লই খচন্তািা
লমভন ভাথায় আচ্ছ না, লতভখন ভা ফমদা কাচ্ছছ-দূচ্ছয লথচ্ছক লমবাচ্ছফ জীফনিা গুখছচ্ছয়
লদন লিা আভযা লিয াই না, ফা মিন াই তিন অচ্ছনক লদযী চ্ছয় লগচ্ছছ|
আভায ভা প্রথচ্ছভ ফান্তীচ্ছদফী কচ্ছরজ, চ্ছয করকাতা খফশ্বখফদযারচ্ছয়য ংস্কৃ চ্ছতয
অধযাখকা, ডাকাইচ্ছি ছাত্রী (লগািাচাচ্ছযক লানায লভচ্ছডর রকাচ্ছয আচ্ছছ, লদচ্ছিখছ),
ছাত্রছাত্রীচ্ছদয কাচ্ছছ প্রায় বগফাচ্ছনয ভান(লম ফ ছাত্রছাত্রী ভাচ্ছয়য াত ধচ্ছয দফতযণী
ায চ্ছয়চ্ছছ, খতয ফরখছ, আভায াল্লায় িচ্ছর তাচ্ছদয অচ্ছনচ্ছকই একচ্ছায় লগাল্লা
লত, নয়চ্ছতা তাচ্ছদয খডগ্রী খিখগ্র খকুয ত না), কভমীচ্ছদয কাচ্ছছ লস্নযায়ণা খদখদয
ভচ্ছতা| এই অফখধ ফাই জাচ্ছন, নতু ন কচ্ছয ফরায খকছু লনই| আখভ একিু লফখ লদচ্ছিখছ
খকনা, তাই একিু লফখ জাখন| আখভ জাখন ভাচ্ছয়য লবতযিা ইস্পাচ্ছতয ভতন ক্ত| খনচ্ছজ
লমিা খিক ফচ্ছর জাচ্ছনন, লিা লথচ্ছক ভা-লক লকউ নিাচ্ছত াযচ্ছফ না, ল খফশ্বািা খিকবু র মাই লাক না লকন| ভা মিন করকাতা খফশ্বখফদযারচ্ছয় ংস্কৃ চ্ছতয খফবাগীয় প্রধান,
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ছাত্র ইউখনয়চ্ছনয ান্ডাযা ঝাণ্ডা উোঁ খচচ্ছয় াখজয চ্ছয়খছর লড অপ দয খডািম চ্ছভচ্ছন্টয
ঘচ্ছয, যীক্ষা খছচ্ছনায দাফী জাখনচ্ছয়| একথা-লকথায য তাচ্ছদয ফক্তফয খছর, তাচ্ছদয
দাফী না ভানচ্ছর আচ্ছন্দারন চ্ছফ, লকউ লিকাচ্ছত াযচ্ছফ না| অনয লকউ চ্ছর য়চ্ছতা
খকছু িা কথা-কািাকাখি ত, তাযয লঘযা ুখর প্রবৃ খত য়া আশ্চমম খছর না,
খকন্তু ভা লখদক খদচ্ছয় লগচ্ছরন না| তাোঁয ফক্তফয খছর, লমচ্ছতু খক্ষক এফং ছাত্রচ্ছদয
পকম কাযিানায েখভক-ভাখরচ্ছকয পচ্ছকম য ভত নয়, তাই লিাচ্ছন ―আচ্ছন্দারন‖ এয
প্রেই উিচ্ছত াচ্ছয না| ফযা, ান্ডাযা গচ্ছর জর, ফ ভযায ভাধান| শুচ্ছনখছ, তায
য লথচ্ছক লই ান্ডা ভাচ্ছয়য চ্ছে লদিা চ্ছরই াোচ্ছে লন্নাভ িু কত|
এই অফখধ চ্ছি মখদ কারুয ভচ্ছন য় আভায ভা বয়ঙ্কয কিা ধাচ্ছতয লরাক, তাচ্ছর য়
খন, য় খন, লপর| ভা আয দিা চাকখয-কযচ্ছত লফযচ্ছনা লভচ্ছয়য ভতই, ংায-ন্তান
খনচ্ছয় ফমদা খচখন্তত, কতক্ষচ্ছণ-ফাখি-ঢুকফ লই বাফনায় ফমদা কাতয, চাকখয কযচ্ছত
খগচ্ছয় খযফাযচ্ছক মচ্ছথে ভয় খদচ্ছত াযচ্ছছন না, এই অযাধচ্ছফাচ্ছধ কাফু|আখভ তিন
ু লযাচ্ছদ
স্কুচ্ছর খি, একখদন ভাচ্ছয়য কাচ্ছর িা খছর, যান্না কচ্ছয লমচ্ছত াচ্ছযনখন| দুয
লদি ঘন্টায জচ্ছনয ফাখি খপচ্ছযখছচ্ছরন আভায অধযাখকা ভা, শুধু তাোঁয লভচ্ছয়চ্ছক গযভ
বাত িায়াচ্ছফন ফচ্ছর(ভা মা কচ্ছযখছচ্ছরন লিা আখভ জে জে ভচ্ছন যািফ, খকন্তু
ফযখক্তগতবাচ্ছফ আভায ভচ্ছন য়, লছচ্ছরচ্ছভচ্ছয়য জচ্ছনয ফিাচ্ছত ফািাফাখি না কযাই
বাচ্ছরা| ফাফা ভা তাোঁচ্ছদয ক্ষভতায লল ীভায় খগচ্ছয় লছচ্ছরচ্ছভচ্ছয়য ুিাখন্ত খনখশ্চত
কযচ্ছফন, এিা ফাফাভা-লছচ্ছরচ্ছভচ্ছয় কারুয চ্ছক্ষই স্বািযকয অচ্ছবয নয়)|
আয খতয কথা ফরচ্ছত খক, ভা মা াচ্ছযন, লচ্ছযচ্ছছন, তায খখকবাগ কযচ্ছত াযচ্ছর
আখভ ধনয চ্ছয় লমতাভ| ভা তাোঁয এই ফচ্ছয়চ্ছ যাত খতনচ্ছি অফখধ িাতা লদচ্ছি যখদন
কার দিায় িা খনচ্ছত লমচ্ছত াচ্ছযন, খফচ্ছকচ্ছর খপচ্ছয কাজকম্ম, লদাকানাি ফ
কযচ্ছত াচ্ছযন| আখভ আভায এই ফচ্ছয়চ্ছই একখদন যাত জাগচ্ছর যখদন দুচ্ছু য লবা
লবা কচ্ছয নাক ডাকাই, াযা কার কাচ্ছয য কা চা ছািা ভাথা তু রচ্ছত াখয না|
নাযীফাদ ভাচ্ছন ুরুচ্ছলয খফচ্ছযাখধতা কযা নয়, ঝাণ্ডা উোঁ খচচ্ছয় ভান অখধকাচ্ছযয কথা ফরা
নয়, ফযং ুরুচ্ছলয াভনাাভখন দাোঁখিচ্ছয় তাচ্ছদয কাজগুচ্ছরা ভান বাচ্ছরা ফা লফখ
বাচ্ছরাবাচ্ছফ কচ্ছয লদিাচ্ছনা | ক্রভাগত খনচ্ছজয ফুখদ্ধচ্ছত, লভধায়, লমাগযতায় ান লদয়া,
মাচ্ছত ভাজ, ংায, প্রকৃ খতয ফ ভায জয় কচ্ছয ক্কচ্ছরয লচাি ধাোঁখধচ্ছয় লদয়া মায়,
িাইচ্ছক ছাখচ্ছয় িা মায়|
লছচ্ছরচ্ছদয কাজ আয লভচ্ছয়চ্ছদয কাজ ফচ্ছর লম আরাদা কচ্ছয খকছু য় না, লিা ভা তাোঁয
জীফচ্ছন চ্ছদ চ্ছদ প্রভাণ কচ্ছয খদচ্ছয়চ্ছছন| ফাখিচ্ছত কাজ চ্ছে, কাি খকনচ্ছত চ্ছফ? কাচ্ছিয
লদাকাচ্ছন াখজয চ্ছফন ভা| অভচ্ছয় কচ্ছর জর পু খযচ্ছয় লগচ্ছছ? কু চ চ্ছযায়া লনই, ভা
লপানচ্ছিান কচ্ছয খিক জচ্ছরয গাখি াখজয কচ্ছয লপরচ্ছফন| এভন লকাচ্ছনা আত্মীয় ভাযা
লগচ্ছছন মাোঁয লদশ্মাচ্ছন খনচ্ছয় মায়ায লরাক লনই? ভা লরাকজন খনচ্ছয় ল কাজ উদ্ধায
কচ্ছয লদচ্ছফন| একফায নয়, ফায ফায| একফায
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জধনক কাফাখডয়ারা আভাচ্ছদয ফাখি লথচ্ছক একিানা তারা চু খয কচ্ছয লবচ্ছগখছর|
লগাদচ্ছযচ্ছজয তারা, তায দাভ লনাত কভ নয়, চু খয লগচ্ছর অচ্ছনক িাকায লরাকান|
অনযচ্ছরাচ্ছক াহুতা কচ্ছয কাখিচ্ছয় খদত, খকন্তু ভা লই দাচ্ছথমযই নন| ড্রাইবায  গাখি
খনচ্ছয় তাচ্ছক ধায়া কচ্ছয ধচ্ছয তারা লতা উদ্ধায কযচ্ছরনই, তাচ্ছক যািায় কান ধচ্ছয
িফ কযাচ্ছরন| আভায ভা গাখি াযাচ্ছত খনচ্ছয় মান, ফাখি যং চ্ছর লিায তদাযক
কচ্ছযন, খদদায লদিবার কচ্ছযন, আভাচ্ছদয ঊনচ্ছকাখি লচৌলখট্ট প্রচ্ছয়াজচ্ছনয িফয যাচ্ছিন,
লরাকচ্ছরৌখককতা াচ্ছযন, ফাজায, লদাকান -অ-ফ কচ্ছযন| আয আভযা ঝািা-াতা চ্ছয় খনচ্ছজচ্ছদয খফযাি কাচ্ছজয লরাক প্রভাণ কযচ্ছত কযচ্ছত ফুক পু খরচ্ছয় ঘুচ্ছয লফিাই|
(এই অফখধ চ্ছি লম প্রশ্নিা ফায ভচ্ছন খফজখফজ কযচ্ছছ, ―ভাচ্ছন, ইচ্ছয়, ফাফা খক
কচ্ছযন?‖ তায উত্তচ্ছয ফরখছ,―কখচ ংদ‖ ভচ্ছন আচ্ছছ? খতৃখনন্দা ভাা, খকন্তু িুখনখদখদয স্বাভীয ফণমনািা আয একফায চ্ছি খনন, জফাফ াচ্ছফন)।
ু খকর র, খক খরিফ আয খক লপরফ লিা গুখছচ্ছয় িা
ভাচ্ছক খনচ্ছয় খরিচ্ছত ফায ভ
ু ার যীক্ষায াত খদন আচ্ছগ
মায় না| লকানিা লছচ্ছি লকানিা ফরফ? িা এইচ্ছিয এনয়
লথচ্ছক আখভ প্রফর ভাইচ্ছগ্রচ্ছন কাফু, লচাি লভচ্ছর ফইচ্ছয়য খদচ্ছক তাকাচ্ছরই ভাথা খছোঁচ্ছি
িচ্ছছ| ই াত খদন ভা আভায াচ্ছ ফচ্ছ যইচ্ছরন আভায ফইত্র খনচ্ছয়, খনচ্ছজয কাজ
ডচ্ছক তু চ্ছর আভাচ্ছক চ্ছি চ্ছি লানাচ্ছরন যীক্ষায িা|
ফুচ্ছিাফয়চ্ছ, খফচ্ছিক থাডম ইয়াচ্ছয, ভাথায় ফাই চার, রযাফ খযচ্ছািম কখপউিাচ্ছয খরিফ|
খদফয লদিচ্ছত চ্ছফ, কচ্ছর ধনযধনয কযচ্ছফ| খরিচ্ছত খগচ্ছয় মিন লিয লরাভ লম
কখপউিাচ্ছয খরিচ্ছত প্রচু য ভয় রাগচ্ছফ, তিন লপযায থ ফন্ধ| াচ্ছত খরিচ্ছত চ্ছর
চ্ছযযখদন কাচ্ছর খযচ্ছািম জভা য়ায লকাচ্ছনা আা লনই (তিচ্ছনা াযাযাত লজচ্ছগ
কাজ নাভাচ্ছনায অচ্ছবযিা য়খন)| খযচ্ছািম ভচ্ছনয ভচ্ছতা কচ্ছয লল কযচ্ছত কযচ্ছত যাত
নিা ফাজর| কাচ্ছরয ঘাভিাভ ভচ্ছু ছ খপ্রন্টআউি লনফ ফচ্ছর খপ্রন্টায অন কচ্ছযখছ, ঘিঘি
চ্ছব্দ প্রখতফাদ জাখনচ্ছয় ল কাচ্ছজ াভখয়ক ইিপা খদর|আভায তিন ভাথায় াত,
াযচ্ছর া ছখিচ্ছয় কাোঁদচ্ছত ফচ্ছ মাই| লগর, ফ লগর, আভায খযচ্ছািম , বাচ্ছরা লগ্রড
ায়ায আা, ফ ই খপ্রন্টাচ্ছযয কাখরয ভতন ধূয চ্ছত চ্ছত খভখরচ্ছয় লগর| খনশ্চয়ই
এচ্ছক্কফাচ্ছয জঘনয লযজাট চ্ছফ এইফায (লিা এভখনচ্ছত চ্ছয়খছর, খফ-লিচ্ছকয লযজাট
রজ্জায় কাউচ্ছক লদিাচ্ছত াখয না)| ভা আচ্ছাচ্ছই খছচ্ছরন, খকছুক্ষণ াভচ্ছন এচ্ছ
দাোঁখিচ্ছয় লথচ্ছক, আভায অফিািা ফুচ্ছঝ, একিু না ঘাফচ্ছি, আভাচ্ছক লিচ্ছন তু রচ্ছরন,
আভাচ্ছক  ফাফাচ্ছক ফগরদাফা কচ্ছয লফখযচ্ছয় ািায একখিভাত্র াইফায কাচ্ছপ লথচ্ছক লফ
খকছু িাকা গচ্চা খদচ্ছয় আভায খপ্রন্টআউচ্ছিয ফযফিা কযচ্ছরন|খযচ্ছািম পাইরি কচ্ছয মিন
ফাখি খপযরাভ তিন দিা লফচ্ছজ লগচ্ছছ|
জুখনয়য স্কুচ্ছর ছু খিয কাজ খচ্ছচ্ছফ লছািচ্ছছাি যচনা খরিচ্ছত খদত| চ্ছে ডফর মন্ত্রণা,
একিা কচ্ছয ছখফ আোঁকচ্ছত ত| এিাই নাখক ফারক ফাখরকাচ্ছদয লমচ্ছকাচ্ছনা খফলয়
লিাচ্ছনায লফি দ্ধখত| একফায খরিচ্ছত লদয়া র ―চিাই‖ খফলচ্ছয়| লকোঁ চ্ছদ কখকচ্ছয়
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লরিা মখদফা র, আভায াত খদচ্ছয় ছখফ লফচ্ছযাচ্ছনায আা দূয অি| লম প্রজাখত
আোঁকচ্ছর শুচ্ছয়াচ্ছাকা ভচ্ছন য়, ল আোঁকচ্ছফ চিাই? আখভ শুরুচ্ছতই াত তু চ্ছর খদরাভ|
তিন ভুখকর আাচ্ছনয বূ খভকায়, আফায এফং আফায, ভা| ফইিই লদচ্ছি, কাচ্ছরাফাদাভী লখন্সর খদচ্ছয় ভা লম চিাইিা আভায িাতায় এোঁচ্ছকখছচ্ছরন, তায লচচ্ছয় লফাধয়
খতযকাচ্ছযয চিাইচ্ছক বাচ্ছরা লদিচ্ছত য় না| চিাই চ্ছভত লই িাতািা রপি-এ
লতারা আচ্ছছ, এ জীফচ্ছন িা আখভ কাউচ্ছক খদখে না|
কচ্ছরই জাচ্ছনন, ভাচ্ছয়চ্ছদয কচ্ছয়কিা লচনা যািানম থাচ্ছক|ভাচ্ছয়যা দারুণ বাচ্ছরা লগাচ্ছয়ন্দা
ন(―িান লথচ্ছক খপযচ্ছত এত ভয় রাগর?‖/ ―চ্ছে লক খছর?‖)ভাচ্ছঝভচ্ছধয
ভযাখজক লদিান(আভায ফইচ্ছভরা লথচ্ছক লকনা ফই খিক এনুয়ার যীক্ষায আচ্ছগ ায়া
চ্ছয় লমত| যীক্ষা লল য়ায যখদন লদিতাভ লগুচ্ছরা তাচ্ছকয য খদখফয গযাি চ্ছয়
ফচ্ছ আচ্ছছ) নাভজাদা লাচ্ছিচ্ছরয লম-লকাচ্ছনা লপচ্ছক রজ্জা খদচ্ছত াচ্ছযন (ভন িাযা/
লভজাজ খফগচ্ছিচ্ছছ? লযা দায়াই ভাচ্ছয়য াচ্ছতয লম-লকাচ্ছনা-একিা-খকছু| যান্নাঘচ্ছয
খকছু থাক না থাক, লপ্লি লদচ্ছি লিা লফাঝা মাচ্ছফ না) আয চভত্কায ডাক্তায ন
(আভায লক্ষচ্ছত্র যীখক্ষত তয| াচ্ছয় ১/১০ ইখঞ্চ লকচ্ছিচ্ছছ/াচ্ছত নুনছার উচ্ছি লগচ্ছছ/
লিখফচ্ছরয লকানায় লিাক্কয লিচ্ছয়খছ, ভাচ্ছয়য কাচ্ছছ লিাোঁি উচ্ছট াখজয রাভ|
লপ্রখক্রন? ―আা, লাি, লাি!‖) আভায ভাচ্ছয়য আচ্ছছ| ল কথা ফরায জচ্ছনয এই
লরিা নয়| ভাচ্ছয়য কতগুচ্ছরা খফচ্ছলত্ব আচ্ছছ| িনায ফচন, কফীচ্ছযয লদাা, িাকু যভাচ্ছয়য
কখণকা লমভন, ভাচ্ছয়য লতভখন খকছু অখফস্ভযণীয় ফক্তফয যচ্ছয়চ্ছছ| লমগুচ্ছরা একজায়গায়
কযচ্ছর অনায়াচ্ছ একিণ্ড কথাভৃত (কথাঞ্জখর নয়, ভাইন্ড ইউ)চ্ছয় লমচ্ছত াচ্ছয|
উদাযণ চাই?

১|

ব্ল্চ্ছকয ুচ্ছজা লল, িাকু য রখয লচচ্ছ খফজমচ্ছন মাচ্ছফ| আচ্ছরা-ধূধুচ্ছনা-ঢাক
চ্ছমাচ্ছগ রখয ব্ল্ক প্রদখক্ষণ কযচ্ছফ, তাযয ফিযািা ধচ্ছয যনা চ্ছফ|(এই লযয়াজিা
এিচ্ছনা যচ্ছয়চ্ছছ| তচ্ছফ তিন াচ্ছত-লগানা কচ্ছয়কজন রখযচ্ছত চিত, এিন ফাচ্চাকাচ্চাখিনএজাযযা ব্ল্ক ঘুচ্ছয লফদভ নাচ্ছচয য দচ্ছর-দচ্ছর লিচ্ছপায় চ্ছি| চ্ছদয খক খংচ্ছ লম
য় আভায!)
ফচ্ছয় তিন দচ্ছয কভই চ্ছফ, ভাভায াত ধচ্ছয রখযয খছন খছন চররাভ| আভায
অনন্ত আগ্রচ্ছ এফং ঘযানঘযাচ্ছন আফদাচ্ছয আভায বাচ্ছরাভানুল ভাভাচ্ছক ততক্ষণ অফখধ
ফাইচ্ছয থাকচ্ছত র, মতক্ষণ রখযিা দৃখেীভায ফাইচ্ছয চচ্ছর না মায়| দু-চাযফায ফাখি
লপযায কথা ভচ্ছন কযানখন তা নয়, খকন্তু এ দুখনয়ায় লকই ফা কচ্ছফ বাচ্ছরা যাভম
শুচ্ছনচ্ছছ?
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ফাখি ঢুচ্ছকই এচ্ছকফাচ্ছয ফাচ্ছঘয ভুচ্ছি| প্রথচ্ছভ িাখনক বু রু কুোঁ চচ্ছক তাখকচ্ছয় থাকা| (তাচ্ছতই
আভায লচ্ছিয বাত দই চ্ছয় মায়, জানা কথা) তাযয ভাভায খভনখভচ্ছন াখন্তযক্ষায
প্রচ্ছচোচ্ছক নযাত কচ্ছয প্রশ্ন, ―তু খভ খক রখযয খছন খছন দকরা অফখধ মাচ্ছফ
লবচ্ছফখছচ্ছর?‖ তায য অন্তত ফছয খতচ্ছনক খফজমচ্ছন িাকু চ্ছযয খছন খছন লফচ্ছযাচ্ছরই
একিা াফধানফাণী উচ্ছি আত – নি আিু দকরা, লকভন?‖ (কচ্ছয়ক ফছয র
খফজমচ্ছন লফচ্ছযাচ্ছর আয এভন হুভখক শুনচ্ছত য় না| তাচ্ছর খক আভায় ভা একিু কভ
বারফাচ্ছছন, আজকার? খক জাখন!)

২|

ু ান, আখভ ম্মাচ্ছন খনভখন্ত্রত| ল
াভচ্ছনয ফাখিয ফাচ্চাখিয াচ্ছতিখি| লছাট্ট অনষ্ঠ
কাচ্ছরা লেচ্ছিয উয িখি খদচ্ছয় অ আ খরিচ্ছছ, আখভ াচ্ছ লভখনচ্ছফিাচ্ছরয ভতন ুি
োঁ ু খর
াখকচ্ছয় ফচ্ছ া কচ্ছয লদিখছ, অনুষ্ঠান লল চ্ছর রুখচিুখচয ম্ভাফনা যচ্ছয়চ্ছছ| আভায লম
আধ ঘন্টায ভচ্ছধয ফাখি লপযায কথা, উচ্ছত্তজনায় এচ্ছক্কফাচ্ছয বু চ্ছর লভচ্ছয খদচ্ছয়খছ| ফাখিয
কাচ্ছজয লভচ্ছয়খি আভাচ্ছক ডাকচ্ছত আচ্ছত হুোঁ  খপযর| রুখচয আা তযাগ কচ্ছয রযাজ
গুখিচ্ছয় খপচ্ছয এরাভ| ভচ্ছু িাভুখি চ্ছতই প্রশ্ন, ― তু খভ খক অভুচ্ছকয লছচ্ছর খফ-এ া কযচ্ছর
খপযচ্ছফ লবচ্ছফখছচ্ছর?‖

৩|

ভানুচ্ছলয দুচ্ছিা কান ভাথায দুাচ্ছ লকন থাচ্ছক, জাচ্ছনন? আভায ভা জাচ্ছনন| ―মাচ্ছত
লকাচ্ছনা কথা ছন্দ না চ্ছরই াচ্ছয কান খদচ্ছয় লাজা লফয কচ্ছয লদয়া মায়|‖ মাচ্ছত
লফ ―ফাচ্ছজ কথা‖ লিচ্ছন খগচ্ছয় জিরা না াকায়| ―ভাথায় জায়গা ঐিুকু , তাচ্ছত ফাচ্ছজ
কথা বযচ্ছর আয বাচ্ছরা খজখন থাকচ্ছফ লকাথায়‖? তাই গাযচ্ছফজ ইন, গাযচ্ছফজ
আউি| খপর|

৪।ভা লভািাভুখি অচ্ছনক কখিন প্রচ্ছশ্নয জ জফাফ খদচ্ছত জাচ্ছনন লদচ্ছি, ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ

আভায ভাথাচ্ছত কূ ি প্রশ্ন কু িকু ি কচ্ছয কাভিায়| একফায খক ভচ্ছন র, লপাচ্ছন খজচ্ছে
কচ্ছয ফরাভ, ―নাক ঝািাচ্ছক াধু ফাংরায় খক ফচ্ছর?‖ ভা দচ্ছভ লগচ্ছর ায ভানায াত্রী
নন, তিনকায ভতন যপা র ফইত্র লদচ্ছি ফরা চ্ছফ|
ভা য়ত বু চ্ছর লমচ্ছতই চাইখছচ্ছরন, খকন্তু আখভ খকনা ফযাদিা ফাখরকা, তাই ঘযানঘযান
কযচ্ছতই রাগরাভ, লমন ঐিুকু না জানচ্ছর আভায ৃখথফী উচ্ছট মাচ্ছফ (আা, খযাচ্ছচম য
কাচ্ছজ এভন দযদ মখদ থাকত লগা, তাচ্ছর ডযাং ডযাং কচ্ছয ক-অ-লফ খডগ্রী খনচ্ছয় চচ্ছর
লমতু ভ)| ললচ্ছভল ভা ফরচ্ছত ফাধয চ্ছরন, লম ফই লঘোঁচ্ছি নাক ঝািায বদ্র বালা ায়া
মাচ্ছে না|
―মা ফাফা! এত এত ভুখনঋখল, তাোঁযা খকছু খরচ্ছি মানখন?‖ আভায খনযী প্রশ্ন|
―নাুঃ| ভুখনঋখলযা ফ নাক-িাক ঝািত না|‖ লির িতভ|
JHAALMURI PUJA SPECIAL 2016

43

ভা

৫|

লযখডচ্ছত গান চ্ছে, আা লবাোঁচ্ছর দযদ খদচ্ছয় গাইচ্ছছন ―আফ আচ্ছযকখদন,
আজ মাই?‖ ভা যফীন্দ্রেীত ছািা অনয লকাচ্ছনা গান লাচ্ছনন না, শুনচ্ছত চান না
(আভায এই লযাগ খছর, িিগুচ্ছয িচ্ছত এচ্ছ লচ্ছযচ্ছছ| এিন াখন খং, খযচাডম
লিডাযভযান, লন ভারা -অ-ফ শুখন| প্রথভ ছন্দ মখদ ুখচত্রা খভচ্ছত্রয গরায়
যখফিাকু চ্ছযয গান| এিন) অতএফ লপাোঁ কচ্ছয উিচ্ছরন, ― আজ লকন, এক্ষু খণ মা!‖

৬| আখভ খডভ লিচ্ছত ভাযাত্মক যকভ বাচ্ছরাফাখ| আভাচ্ছক একভা ভাছ না খদন,

আখত্ত কযফ না, চ্ছনচ্ছযাখদন খচচ্ছকন ফন্ধ যািুন, খদখফয চাখরচ্ছয় লদফ, খকন্তু যয
দুখদন আভাচ্ছক খডভ লিচ্ছত না খদন, আনায চ্ছে আভায াকাাখক ফন্ধুখফচ্ছেদ চ্ছয়
মাচ্ছফ| ভাযখি, দাোাোভা, লপৌজদাযী চ্ছয় মায়া খফখচত্র নয়| খদচ্ছন একিা
(কিচ্ছনা একাখধক) খডভ আভায চাই-ই চাই| লদ্ধ, লাচ, অভচ্ছরি লম লকাচ্ছনা অফিায়,
ু /খফচ্ছকর/যাখত্র লম লকাচ্ছনা ভচ্ছয় – আখভ ডযাই না কবু খডচ্ছভয
কার/দুয
লকাচ্ছরিযচ্ছর| এচ্ছন আভাচ্ছক লছািচ্ছফরায় ভাছ িায়াচ্ছত প্রফর লফগ লচ্ছত ত
(এিন য়)| আজ লিচ্ছয় না আয লকানখদন লদফ না, বু র কচ্ছয খকচ্ছন লপচ্ছরখছ লিচ্ছয়
না লানা, আয এচ্ছফ কাজ না চ্ছর লস্মপ নাতন দ্ধখত, ভাচ্ছন কাচ্ছন আিাই যাোঁচ|
তাযচ্ছয াউভাউিাউ, লচ্ছল লচাি ভুছচ্ছতভুছচ্ছত ভাচ্ছছয গুখেয তু খে কযচ্ছত লকাচ্ছনাভচ্ছত
গরাধুঃকযণ|(আভায ফযখক্তগতবাচ্ছফ ভচ্ছন য়, ফাচ্চাচ্ছদয ভাছ িায়াচ্ছনায ভচ্ছয় কাোঁিা
ছািাচ্ছনায নাভ কচ্ছয ভাছিাচ্ছক লম চিচ্ছক খখণ্ড াকাচ্ছনা য়, তাচ্ছতই িাফায ইচ্ছে
অচ্ছধমক চ্ছয় মায়, আয স্বাচ্ছদয ফাচ্ছযািা ফাচ্ছজ|)এযকভই এক খদচ্ছন, আখভ ভাচ্ছছয
খফরুচ্ছদ্ধ খফচ্ছদ্রা লঘালণা কচ্ছযখছ, লফয়ািা লঘািায ভতন ঘাি লফোঁখকচ্ছয় যচ্ছয়খছ – আখভ
িাফ না িাফ না িাফ না লয| ভা অচ্ছনক লচো কচ্ছযচ্ছছন, খকন্তু আখভ প্রখতোয় অির –
এগ এফায, ভাছ লনবায| (হু হু ফাফা, ফরচ্ছর চ্ছফ? আভায খডভপ্রীখতয খছচ্ছন ভাচ্ছয়য
বূ খভকাই কভ নাখক? স্কুর ছু খিয চ্ছয ভাচ্ছয়য কচ্ছরচ্ছজয রাইচ্ছিযীচ্ছত ফচ্ছ িচ্ছকচ্ছ যািা
বাত-ভািন-খডভচ্ছদ্ধয স্বাদ বু রচ্ছত াযরাভ না ফচ্ছরই লতা আভায এই অফিা|) ভা
ঘভমাক্ত িান্ত খতখতখফযক্ত চ্ছম লচ্ছল ফচ্ছরই লপরচ্ছরন, ―লছািচ্ছফরা লথচ্ছক খডভ লিচ্ছয়
লিচ্ছয় লচ্ছি লতা লারখে চ্ছয় লগর, তা খডভ লিচ্ছত এত বার রাচ্ছগ খক কচ্ছয?‖

৭| ভা ফহুফছয খিচ্ছয়চ্ছছন (―ছাত্রছাত্রী চখযচ্ছয় ফুচ্ছিা চ্ছয় লগরাভ‖), গরায় লবাকার

কচ্ছডম য ঘলাঘখলচ্ছত খোম নখডউর র| ডাক্তায ফরচ্ছরন অাচ্ছযন কযচ্ছত চ্ছফ|
আভযা বচ্ছয় ভখয, ভা গিগখিচ্ছয় নাখমংচ্ছাচ্ছভ খগচ্ছয় শুচ্ছয় িচ্ছরন (তায আচ্ছগ ছরছর
লচাচ্ছি একিা উইর কচ্ছযখছচ্ছরন লফাধ য় ), ঘন্টািাচ্ছনচ্ছকয ভচ্ছধয খভচ্ছি লগর, চ্ছযয
খদন ছু খি| নখডউর-এয ফাচ্ছয়াখ র, ফ খযচ্ছািম খিকিাক| লগার ফাধর অনয
জায়গায়| ডাক্তায খনদান খদচ্ছরন, এক ভা কথা ফন্ধ, গরায ুচ্ছযাুখয খফোভ|(ল
খনয়ভ অফয চ্ছযয খদনই একফায লবচ্ছঙখছর| আচ্ছগযখদন চ্ছন্ধযয় ুচ্ছজায ফাজায
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কযচ্ছত লফখযচ্ছয় খকখঞ্চত অখতচ্ছবাজন চ্ছয়খছর, পচ্ছর যাচ্ছত াভানয দখিক লগারচ্ছমাগ
য়| যখদন কাচ্ছর লচাি িুচ্ছর লদখি ভা ভাখযয াভচ্ছন দাোঁখিচ্ছয় – ―তু খভ বাচ্ছরা, ফাফা?
ফ খিক আচ্ছছ?‖)তিন ুচ্ছজায ছু খি, ভাচ্ছয়য কচ্ছরজ ফন্ধ খিকই, খকন্তু আভযা যচ্ছয়খছ
লম? খচখিয়ািানায জাচ্ছনায়াযচ্ছদয ভা াভরাচ্ছফন খকবাচ্ছফ, যাি যাি না ফরচ্ছত
াযচ্ছর?
আচ্ছগই ফচ্ছরখছ, ভাচ্ছয়য খডকনাখযচ্ছত ―অম্ভফ‖ ফচ্ছর লকাচ্ছনা ব্দ লনই| ভা একিা
রুরিানা লছাি ডাচ্ছয়খয লমাগাি কযচ্ছরন, চ্ছতই ফ ইন্সোকন লরিা চ্ছত রাগর|
লফখযবাগই এক রাইচ্ছনয এফং আভাচ্ছক উচ্ছেয কচ্ছয লরিা– ―খদদুনচ্ছক ফচ্ছর এ
আখভ একিু চা-াউরুখি িাফ‖ লগাচ্ছছয| এক চ্ছন্ধযয় আভাচ্ছক িাচ্ছত ফচ্ছচ্ছছন, আখভ
াভানয ফাোঁদযাচ্ছভা কযখছ| বাফিানা, ফকচ্ছত লতা াযচ্ছফন না, তাচ্ছর আয বয় খক?
চিিিগুচ্ছরা লদৌচ্ছি াখরচ্ছয় ভযাচ্ছনজ কচ্ছয খনচ্ছত াযফ|  খয, এ খক ? িাতায় লরিা
র – ―আভায যীয বার না| লফদভ ভায িাচ্ছফ|‖ আয এ লম পাোঁকা ফুখর নয়, ল আভায
ুোঁ খছ, লচ্ছর ফাোঁখধচ্ছয় যািফ|
লচচ্ছয় বাচ্ছরা লক জাচ্ছন? ল িাতািা আখভ এিন িজ

৮|

কথা খের ভাভায রযাি খনচ্ছয়| ভাভা াযাজীফন বয়ংকয দাখয়ত্বীর ফ চ্ছদ
কাজ কচ্ছযচ্ছছন, এচ্ছককিা প্রখতষ্ঠাচ্ছন মতদূয িা মায় উচ্ছিচ্ছছন, ুবদ্র ফযফাচ্ছয মত
লরাচ্ছকয ভন জয় কযা মায়, মত ভানুচ্ছলয েদ্ধা আদায় কযা মায়, -অ-ফ কচ্ছয
েখত খযিায়ায কচ্ছযচ্ছছন| আয তায চ্ছেই লছচ্ছি খদচ্ছত চ্ছয়চ্ছছ কাচ্ছজয ূচ্ছত্র ায়া
ফ্লযাি | আয,রযাি| ভাভায চ্ছে লপাচ্ছন কথা ফরচ্ছত ফরচ্ছত ারকা অনুচ্ছমাগ
কযখছরাভ, লকন আভায ািাচ্ছনা একিা ইউখিউফ খরংক লভাফাইচ্ছরই িুচ্ছর লদচ্ছিনখন,
আয এিা ফরখছরাভ লম খরংকিা রযািচ্ছ চারাচ্ছরই লদিা মাচ্ছফ বাচ্ছরা (মতক্ষণ
রযাচ্ছফ ফচ্ছ কাচ্ছন লডচ্ছপান িু চ্ছ 'কাজ' কখয ততক্ষণ অনফযত ইউখিউফ চরচ্ছত থাচ্ছক,
তাই িা পচ্ছকম আভাচ্ছদয োন অখযীভ)| আয তাচ্ছতই জানচ্ছত াযরাভ লম
ভাভাচ্ছক অখপচ্ছয রযাি লপযত খদচ্ছয় খদচ্ছত চ্ছয়চ্ছছ, তাই লভাফাইচ্ছরয ইন্টাযচ্ছনিই
বযা| তাযয লকান রযািচ্ছয লকভন দাভ, খক কাচ্ছজয জচ্ছনয লকানিা বাচ্ছরা- এফ
িাখনক িুচচ্ছযা কথাফাতম ায য লপান লযচ্ছি খদরাভ, ভা াচ্ছ ফচ্ছ ফ শুনচ্ছরন|
আভায ভাচ্ছয়য অচ্ছনক গুচ্ছণয ভচ্ছধয একিা, ভাচ্ছয়য লিচ্ছন ইনুি ইনপচ্ছভমন এচ্ছকফাচ্ছয
ঝচ্ছিয গখতচ্ছত প্রচ্ছড য়| লপান যািচ্ছতই প্রশ্ন, ' ভাভুচ্ছানা খক ফরখছর? নতু ন
রযাি খকনচ্ছফ? লকন, অখপচ্ছযিা লপযত খদচ্ছয় খদচ্ছত চ্ছয়চ্ছছ ফুখঝ?'
আখভ ভাথা নাখি, ম্মখতূচক| ভাভাচ্ছক আখভ ভাভুচ্ছানা ফচ্ছর ডাখক|
' আচ্ছযকিা রযাি খছর না খনচ্ছজয? লিা খক র?' ভাচ্ছয়য অনুখন্ধত্া ীভাীন,
এফং স্ভৃখতখক্ত াখতয ভতন|
ূ , লিা লতা লই কচ্ছফকায - কচ্ছতা ুযচ্ছনা'- ', তায ভাচ্ছন লিা তযমচ্ছু গয খজখন,
'দয
যাভচন্দ্র
চ্ছত
অঙ্ক
কলত!―
ভা
ইখতাচ্ছ
মচ্ছথে
াকা|
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এফায আভায ভাথায় োনস্পৃা চািা খদচ্ছয় চ্ছি| এই পাোঁচ্ছক মখদ িাখনক লজনাচ্ছযর
নচ্ছরজ ংগ্র কযা মায়, ভন্দ খক? জীফচ্ছনয ধন খকছু ই মায় না লপরা ইতযাখদ ইতযাখদ 'যাভচন্দ্র
খক
অঙ্ক
কলচ্ছতন
আচ্ছদৌ?'
নাচ্ছছাি
চ্ছয়
প্রশ্ন
কখয|
ভাচ্ছয়য লচাচ্ছি দুেুাখ খঝখরক খদচ্ছয় চ্ছি| 'আচ্ছয কলত কলত, খনশ্চয়ই কলত| লচাে
ফছয ফচ্ছন খছর, এক লথচ্ছক লচৌে ভতন আোঁক লতা তাচ্ছক খিচ্ছতই চ্ছয়চ্ছছ!'

৯|

জীফচ্ছন লকানকাচ্ছর কযত কযায অচ্ছবয খছর না| লফখযবাগ ফাঙাখর ―বাচ্ছরা‖
লছচ্ছরচ্ছভচ্ছয়য ভতন ফযাফয খফশ্বা কচ্ছয এচ্ছখছ, কাচ্ছর উচ্ছি িচ্ছত ফচ্ছত য়,
লিরাধুচ্ছরা লছািাছু খি শুধু ভয় নে, ফ তাযাই কচ্ছয মাচ্ছদয ভাথায় লগাফয লাযা|
পচ্ছর লছাি লথচ্ছকই আখভ খকখঞ্চত গাফরু, রারচ্ছভানফাফুয ভত যীচ্ছযয ফ ভার
লিচ্ছন জভা চ্ছিচ্ছছ (চ্ছিখছর খকনা এিন চ্ছন্দ য়)| লফ খনচ্ছয় লকানখদন ভাথা
ঘাভাইখন, ঢরঢচ্ছর জাভাকাি চ্ছয ুচ্ছিই খছরাভ| িাৎ ভািাম কযায ভচ্ছয় খনচ্ছজ
খনচ্ছজ খস্কখন খজন্স খকনচ্ছত খগচ্ছয় লগার ফাধর| অন্ততুঃ চাযচ্ছি লদাকান ঘুযরাভ, লকাথা
আভায ভাচ্ছয খজন্স খিকিাক ায়া লগর না (তিন লভািা, থুখি, কাখবম চ্ছদয জনয
লকতাদুযি জাভাকাি ায়া লমত না)| ফযাাযিা িুফ আচ্ছত রাগর, তখিঘখি খজচ্ছভ
বখতম রাভ| প্রথভখদন াত-া নাখিচ্ছয় জ্বয এচ্ছ লগর (মাোঁযা নতু ন খজচ্ছভ বখতম ন,
তাোঁচ্ছদয ফাযই এিা চ্ছত াচ্ছয| ঘাফচ্ছি মাচ্ছফন না, কযত চাখরচ্ছয় মান)| কখদন য
লথচ্ছক লদিরাভ, ফাুঃ, লফচ্ছি রাগচ্ছছ লতা ! ঘাভ ঝযচ্ছছ, খিচ্ছদ ফািচ্ছছ, জাভাকাি
ঢরঢর কযচ্ছছ (প্রেক্রচ্ছভ ফচ্ছর যাখি, লল অফখধ ই চাযচ্ছি লদাকাচ্ছনয একিা লথচ্ছকই
খস্কখন খজন্স খকচ্ছনখছরাভ| ল খজন্স আখভ এই লখদন চ্ছযখছ)| চ্ছির লথচ্ছক ফাখি
খগচ্ছয় াোঁিাাোঁখি শুরু কযরাভ|
ভা প্রথভিা খকছু ফচ্ছরনখন| লবচ্ছফখছচ্ছরন এ বূ ত আভায ভাথা লথচ্ছক আখন নাভচ্ছফ| মিন
ফুঝচ্ছরন ফযাাযিা লযকভ চ্ছে না, তিন খনচ্ছজই খপচ্ছল্ড নাভচ্ছরন| আভাচ্ছক
লফাঝাচ্ছনায লচো কযচ্ছরন লম এিাযাইজ কযচ্ছর এনাখজম কচ্ছভ মায়, যীয িাযা চ্ছয়
মায়, ইতযাখদ ইতযাখদ| খকন্তু আখভ নাচ্ছছাি| ফহুখদন চ্ছয নানাযকভ জাভাকাি যচ্ছত
াযখছ তিন, আখভ লফ শুনফ লকন? আখভ উচ্ছট য়াকম আউি কযায প্রচ্ছয়াজনীয়্তা
পচ্ছকম লরকচায শুখনচ্ছয় খদরাভ| ািম বাচ্ছরা থাচ্ছক, খপরগুড যচ্ছভান যীচ্ছয
দাাদাখ কচ্ছয, ঘুভ বাচ্ছরা য়, আয়ু ফাচ্ছি| িা িা, ফাই ফাই, আখভ তচ্ছফ ভখনমং য়াচ্ছক
মাই?
এচ্ছফ কাজ র না লদচ্ছি ভা অনয যািা ধযচ্ছরন| এিাযাইজ কযচ্ছর নাখক ফুখদ্ধ কচ্ছভ
মায়| লদচ্ছিা খন, াচ্ছরায়ানযা কযত কচ্ছয, তাযা ভাথায কাজ কচ্ছয কিচ্ছনা শুচ্ছনছ?
লফখ এিাযাইজ কযচ্ছর তু খভ যকভ ভাথাচ্ছভািা চ্ছয় মাচ্ছফ|
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ভা

আখভ তচ্ছক্কা জুখি, ―তচ্ছফ খফচ্ছফকানন্দ লম এিাযাইজ কযচ্ছতন?‖ খকছু খদন আচ্ছগই
খভচ্ছরয ফাখিচ্ছত তাোঁয ডাচ্ছম্বর লচি এিযান্ডায ফখিং গ্লাব লদচ্ছি এচ্ছখছ, অতএফ
স্ভৃখতিা িািকা| (খতয ফরচ্ছত খক, খনয়খভত ফযায়াভ কযায অচ্ছবয না থাকচ্ছর
আচ্ছভখযকায ীচ্ছত না লিচ্ছয় লথচ্ছক বদ্রচ্ছরাক অচ্ছনক আচ্ছগই ির তু রচ্ছতন,
আচ্ছভখযকাফাী বাই  লফাচ্ছনচ্ছদয চ্ছে পকম াতাচ্ছনা আয চ্ছয় উিত না| যাভকৃ ষ্ণ
খভন ফচ্ছর খকছু থাকত খক ?) ভাচ্ছয়য াি জফাফ, ―ই এিাযাইজ কযচ্ছত
কযচ্ছতই লতা অত অল্প ফয়চ্ছ ভচ্ছয লগর‖ !
ফচ্ছন্দ ভাতযভ|
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ART

ভখলাুয ভখদমনী

Samiran Mandal
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হাতেখড়ি
প্রচ্ছনখজৎ লন

১২ এখপ্রর
আজ আভায নাভ খনচ্ছয় উয তরায ভখতফাফুয চ্ছে আফায
খংং লিরায় একিা অদ্ভুত ফযাায নজচ্ছয এর, লমিা
একিু বাফাচ্ছে।
উচ্ছযয ফ্লযাি ৩৩০১ এয ভখত যায় কিচ্ছনা আভায় দভত্র ফা
ঞ্জীফন ফচ্ছর ডাকচ্ছফন না, য় খভত্র নয় ঞ্জীফ ফরচ্ছফন।
বু রিা ধখযচ্ছয় খদচ্ছর লই লিীয়চ্ছযয ঘলা ফুখর, "নাচ্ছভ খক
ফা আচ্ছ মায়‘, ফচ্ছর লফাকা াখ াচ্ছফন। আজ ফররাভ
"আনাচ্ছক ভখত না ফচ্ছর ভুচ্ছতা ফচ্ছর মখদ ডাখক লিা খক খিক
চ্ছফ?‘ তাচ্ছত আভায় অফাক কচ্ছয ফরচ্ছরন, "তাচ্ছর খকন্তু
কনপুযন িা কভ চ্ছতা লফাধয়, এই লদিুন" ফচ্ছর এক িানা
িাভ ফায কযচ্ছরন াঞ্জাফীয চ্ছকি লথচ্ছক। াদা রম্বাচ্ছি িাভ
একিা, ভুিিা লিারা, ভখত ফাফু ফরচ্ছরন "আখভই িুচ্ছরখছ,
নাভিা বার কচ্ছয না লদচ্ছিই। একিা লিল্ খদচ্ছয় আিকাচ্ছনা
খছচ্ছরা জাি্ । "
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িাভিায উচ্ছয লগািা অক্ষচ্ছয াচ্ছত লরিা "শ্রীভতী যায় – ২৩০১",
‗লম খন্ডত খচখিখি খদচ্ছত এচ্ছখছর" ভখত ফাফু ফরচ্ছরন, "ল শ্রীভখত যায় লক
শ্রী ভখত যায় এ কনবািম কচ্ছয ফ্লযাি নম্বচ্ছযয গচ্ছন্ডাচ্ছগার িা ল্্ কচ্ছয খনচ্ছয়
আভায় কনপু যসড কচ্ছয লগচ্ছছ, খক অদ্ভুত এক িানা রাব লরিায দাদা।"
িাচ্ছভয খবতয একিা লচৌচ্ছকা রচ্ছদ কাগজ, লি ইি লনাি ই চ্ছফ তচ্ছফ
উচ্ছযয আিায অংিা লকচ্ছি ফাদ লদয়া। কাগজিায উয লখন্সচ্ছর লরিা
"৪.৩০। শুব নফফলম। ভচ্ছন লযচ্ছিা, MONএ লথচ্ছক এচ্ছক এচ্ছক ফ াচ্ছফ
খপচ্ছয লদিা। ১৫ লল খদন যাত। খক িুীই চ্ছফ তা - ই তু ‘ ।
লরিায লল রাইচ্ছনয নীচ্ছচ অচ্ছনকগুচ্ছরা িাচ্ছভয ছখফ আোঁকা।
‗খকছু ফুঝচ্ছরন, এযকভ লপ্রচ্ছভয খচখি আখভ লতা ফাচ্ছয জচ্ছে লদখিখন"
ফরচ্ছরন ভখত ফাফু, "খভিায যায় লক লতা মতিুকু লদচ্ছিখছ, ফয় লফী না
চ্ছর এতিা যখক ভচ্ছন য়খন। নাচ্ছক অচ্ছনকখদন লদিখছ না, উখন
লফাধয় ফাইচ্ছয আয লিান লথচ্ছকই াখিচ্ছয়চ্ছছন খচখিিা, ই ৪.৩০ লরিািা
লফাধয় খযিানম ফ্লাইচ্ছিয ভয়"।
আখভ ফররাভ,‘ভখতফাফু, লি ইি এয কাগচ্ছজ লপ্রভত্র িা লকভন অদ্ভুত
রাগচ্ছছ না? আজকার লতা ফাই ই লভর এ কথা ফচ্ছর, কাগচ্ছজ কজন
লরচ্ছি?‘
‗আচ্ছয দাদা, লিাই লতা লপ্রভ, মাই লাক আখন লতা নায াচ্ছয
ফ্লযাচ্ছিই, এিা একিু খদচ্ছয় লদচ্ছফন প্লীজ্ড?‘
িাভিায় রচ্ছদ কাগজিা ঢুকাচ্ছত খগচ্ছয় লিয়ার কযরাভ িাভ ফন্ধ কযায
অংিায়  লরিা "শ্রীভতী যায় – NO 9144 25 1130‘
এিাই আভায িিকা, িাচ্ছভয খবতয খদচ্ছক লপান নাম্বায লরিা লকন? মাক লগ
খচখিিা খনচ্ছয় কার ভখরা লক খদচ্ছয় লদফ, আভায ভাথা ঘাভাচ্ছনায খক দযকায।
আয লতা লতভন খকছু ভচ্ছন িচ্ছছনা লরিায ভত, এক শুধু তভাচ্ছরয লপান
ছািা, চ্ছদয য়রা দফাচ্ছিয অনুষ্ঠাচ্ছন মায়ায জনয, মাফ ফচ্ছরখছ। ’...
ঘুভাই এফায।
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াচ্ছতিখি

ু খকচ্ছন েীচ্ছজ ঢুখকচ্ছয়খছ। কাজিা কযায য
াদাভািা খদন, খফখেখয গযভ, দুচ্ছিা তযভজ
ভচ্ছন চ্ছরা আভাচ্ছক লস্প ভযাচ্ছনজচ্ছভন্ট উইজাডম অযায়াডম লদয়া উখচৎ। কৃ ষ্ণা অফয
এিা ফ ভয়ই ফরত, ‗ফািা, লতাভায ভত অত াজর ল্ব কযায ভত আখভ েীজ
লগাছাচ্ছত াযফ না,  তু খভই াভরা"।
ফড্ড তািাতাখি চচ্ছর লগর , ৩২ ফছয ফয় িা লতা তািাতাখিই আয খফফাখত
জীফন খচ্ছচ্ছফ ৬ ফছযিা। খকন্ত লক জাচ্ছন, মিন ফাখিচ্ছত খফছানায় তাযয
াাতাচ্ছর চ্ছিখছর প্রায় চায ভা, তিন ফরত আয কতখদন এ বাচ্ছফ ফাোঁচফচ্ছগা,
অচ্ছনকখদন লতা র।" তিন কিচ্ছনা কিচ্ছনা ভচ্ছন ত খতযই অচ্ছনকখদন।
কৃ ষ্ণা ভাযা লগচ্ছছ প্রায় খতন ফছয চ্ছরা, তফু খকছু ঘিনা, খকছু কথা ভচ্ছন িচ্ছর ভচ্ছন
য়, এই লতা লখদন। দুুঃি জিান স্ভৃখত, ুিস্ভৃখতয লথচ্ছক লফী ভচ্ছন থাচ্ছক তাই ল
ফ ভয়ই কাচ্ছছয?
স্ভৃখতয খথখয অপ খযচ্ছরখিখবখি।
আয খরিচ্ছত ইচ্ছে কযচ্ছছ না।
২৩০১ এয ঊখভমরা যায় যাত ৮.৩০ অখব্দ লপচ্ছযনখন, তাযয আয বদ্রচ্ছরাচ্ছকয ফািী
াভরা কযা মায় না, কার লদফ খচখিিা, ১৫ই এখপ্রর লতা দুখদন য।

মা লবচ্ছফখছরাভ তাই ভচ্ছন য় খতয। ই যাচ্ছয়য খচখি লপ্রচ্ছভয খচখি নয়।
অযাািম চ্ছভচ্ছন্টয লকয়াযচ্ছিকায জানা দা লক কার ই ফচ্ছর লযচ্ছিখছরাভ খভচ্ছ যায় খপযচ্ছর
জানাচ্ছত, কার  লদচ্ছিখন ফা লিয়ার কচ্ছযখন। আজ দুচ্ছু য ইয়াখরম ভাচ্ছকম খিং প্লযান এয
খভখিং এয ভাচ্ছঝ জানাদায লপান এর লম ঊখভমরা যায় একিু আচ্ছগ ফ্লযাি এ ঢুচ্ছকচ্ছছন।
ছিা নাগাদ খপচ্ছয খজচ্ছে কচ্ছয জানরাভ লম ঊখভমরা তিন ফাায়ই আচ্ছছ। আখভ
ঘন্টা িাচ্ছনক য খচখিিা খনচ্ছয় য ফ্লযাচ্ছি লগরাভ।
আচ্ছগ লতা এত াভনা াভখন লদখিখন, ঊখভমরায লযাগাচ্ছি খকন্ত বযাি লচাযা, ভাঝাখয
াইি লদচ্ছি ৪০ এয কাছাকাখছ ফয়ই ভচ্ছন য়, রম্বাচ্ছি ভুি, ভুিশ্রী ুন্দয তায ভচ্ছধয
লচাি দুচ্ছিা িুফ ুন্দয।
খচখিিা লদয়ায ভয় ফররাভ "৩৩০১ এয যায় ফাফুয লভর ফচ্ছি খচখিিা খছর তাই উখন
না ফুচ্ছঝই িুচ্ছর লপচ্ছরখছচ্ছরন, খকছু ভচ্ছন কযচ্ছফন না প্লীজ্ড।"
খকছু না ফচ্ছর ঊখভমরা িাভিা াত লথচ্ছক খনচ্ছয় আচ্ছগ িাচ্ছভয লিারা অংিা লদির আয
ভচ্ছন র  িাখনকিা চভচ্ছক লগর।
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তাযয আভায় ফরর, ‗থযাংি, ইি চ্ছক, নাচ্ছক ফরচ্ছফন উখন লমন খকছু ভচ্ছন না
যাচ্ছিন, আই ভীন নি িু লিক ইি িু খজ্ড ািম ।"
আভায় ফচ্ছত ফরর না লদচ্ছি আখভ লফখযচ্ছয় এরাভ খকন্তু খফযখক্ত নয় একিা খক লমন
গযখভর রাগখছর ঊখভমরায ফযফাচ্ছয, িাচ্ছভয ফ্লযাচ্ছ লরিা লদচ্ছি চভকার লকন? লকান
লচনা নম্বয? াধাযণত লরাচ্ছক আচ্ছগ িাভ লথচ্ছক খচখি ফায কচ্ছয,  তা কযর না। লকন?
লকউ লফর ফাজাচ্ছে, যাত াচ্ছি ১১িায়?

ফছচ্ছযয শুরুিা ফি গন্ডচ্ছগাচ্ছরয ভচ্ছধয খদচ্ছয় চ্ছরা। তভারচ্ছদয িাচ্ছন আয মায়া
চ্ছরানা।
এই ঊখভমরায ফযাাযিা িুফ জ ফচ্ছর ভচ্ছন চ্ছে না, আয এয ভচ্ছধয আভাচ্ছদয এই
লকাজী লটায অযাািম চ্ছভন্টচ্ছযই আচ্ছযা লকউ  ভচ্ছন য় জখিত। ফ খরিচ্ছত লগচ্ছর
যাত কাফায চ্ছয় মাচ্ছফ তা খরচ্ছি যািা বার, চ্ছয য়চ্ছতা আভাযই কাচ্ছজ আচ্ছফ।
কতিা গুখছচ্ছয় খরিচ্ছত াযফ জাখন না, তচ্ছফ ভচ্ছনয চ্ছন্দ গুচ্ছরা ভচ্ছন থাকচ্ছত থাকচ্ছত
খরচ্ছি যািচ্ছত চাই।
গত যাচ্ছত প্রায় াচ্ছি ১১িায় লফর শুচ্ছন দযজা িুচ্ছর লদখি ঊখভমরা দাোঁখিচ্ছয়, একিা
নাইখি চ্ছি, চু র লিারা, াচ্ছয় ায়াই চখি । ফুঝরাভ শুচ্ছয় চ্ছিখছর, খকছু একিাচ্ছত
খনশ্চই বয় লচ্ছয় লফখিচ্ছয় এচ্ছচ্ছছ। খজচ্ছে কযরাভ, ‗খক ফযাায? লকান প্রফচ্ছরভ?
খবতচ্ছয আুন।"
 খবতচ্ছয এচ্ছ একিু জর চাইর, জর িা লিচ্ছয় খনচ্ছজচ্ছক একিু াভচ্ছর খনচ্ছয় ফরর,
‗লবযী খয, এত যাচ্ছত এচ্ছ খফযক্ত কযায জনয, খকন্তু  াচ্ছয লগাচ্ছয়রযা লনই,
খনফায যাচ্ছত লপচ্ছযনা যা, তাই আনাচ্ছক খডিাফম কযরাভ। আচ্ছর আই গি
লস্কয়াডম , াভয়ান য়জ দযয অন ভাই খকচ্ছচন ফযারকখন"।
‗ফাইচ্ছয লথচ্ছক আনায ফযারকখনচ্ছত আা মায় নাখক?‘ আখভ খজচ্ছে কযরাভ,
ফরর, ‗লপাথম ব্ল্চ্ছকয খরফ্ট লথচ্ছক লফখযচ্ছয় াখবম  কখযচ্ছডায খদচ্ছয় লতা আাই মায়"।
ফররাভ, ‗খকন্তু ল দযজা িা আনাচ্ছদয খদক লথচ্ছক ফন্ধ থাকায কথা না?‘
‗যাোঁ, থাকায লতা কথা, য়চ্ছতা খছরনা। লযাজ লতা লদিা য় না।"
ঊখভমরাচ্ছক আভায ড্রইং রুচ্ছভ ফচ্ছত ফচ্ছর িচম আয খক্রচ্ছকি ফযাি িা খনচ্ছয় চ্ছদয খকচ্ছচন
ফযারকখনয খদকিা লদিচ্ছত লগরাভ, জানতাভ লকউ এচ্ছ থাকচ্ছর ল এতক্ষন দাোঁখিচ্ছয়
থাকচ্ছফনা তফু একফায লদচ্ছি লনয়া। কাউচ্ছকই লদিচ্ছত লরাভ না। ঘচ্ছয খপচ্ছয লদখি
ঊখভমরা কাউচ্ছক একিা লপান কযচ্ছছ, শুনরাভ চাা গরায় ফরর,‘না, ইউ ভীন আই
অযচ্ছরান!" তাযয খকছু না ফচ্ছরই লযচ্ছি খদর। লফাধয় ফয লক লপান কচ্ছয আচ্ছত
ফরখছর, খতখন এক্ষু খন আচ্ছত াযচ্ছফন না শুচ্ছন যাগ কচ্ছয লপান লযচ্ছি খদর। আভায়
ঢুকচ্ছত লদচ্ছি এখগচ্ছয় এচ্ছ াত লথচ্ছক ফযািিা খনচ্ছয় খজোু লচাচ্ছি তাকাচ্ছত আখভ
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ফররাভ লম লকউ ই লনই,  ঘচ্ছয লমচ্ছত া না লচ্ছর আখভ লৌচ্ছছোঁ খদচ্ছত াখয।
তাচ্ছত যাজী য়ায় য ফ্লযাচ্ছি লগরাভ। ড্রইং রুচ্ছভ ঢুচ্ছকই ঊখভমরা আোঁতচ্ছক উির, য
নজয পচ্ছরা কচ্ছয লাপায াভচ্ছন যািা লন্টায লিখফরিায উয লদিরাভ একিা লিরনা
গািী খদচ্ছয় একিা কাগজ চাা লদয়া আচ্ছছ। বার কচ্ছয লদিরাভ লকান একিা গ্রু
পচ্ছিা চ্ছফ, ফা চ্ছদযই াখযফাখযক অনুষ্ঠাচ্ছনয ছখফ। আোঁতচ্ছক িায কাযণিা ফুঝচ্ছত না
লচ্ছয য খদচ্ছক তাকাচ্ছত ফরর, "িাৎ ভচ্ছন র লকউ লমন খকচ্ছচন লথচ্ছক চ্ছয লগর"
আখভ খকচ্ছচচ্ছন খগচ্ছয় লদিরাভ লকউ লনই, ফররাভ লিা। বয় রাগচ্ছর আভাচ্ছক আফায
ডাকচ্ছত ফচ্ছর খনচ্ছজয ঘচ্ছয এচ্ছ এফায আখভ চভচ্ছক উিরাভ। অত যাত ফচ্ছর ফাইচ্ছযয
ঘচ্ছযয দযজািা আরগা কচ্ছযই লিচ্ছন লযচ্ছি লগখছরাভ। কতিা পাোঁক চ্ছয় খছর ভচ্ছন না
থাকচ্ছর আাত ফন্ধই খছর। তায ভচ্ছধয লকউ খনশ্চয়ই আভায ঘচ্ছয ঢুচ্ছকখছর, কাযণ
আভায স্পে ভচ্ছন আচ্ছছ লম খক্রচ্ছকি ফযাি িা আখভ প্রথভফায ঘচ্ছয ঢুচ্ছক লাপায চ্ছে
লিকনা খদচ্ছয় দাোঁি কখযচ্ছয় ঊখভমরায ফাায় লগখছরাভ। ফযািিা লিাচ্ছন খছর না, ঘচ্ছয
এফং ফাখক জায়গা গুচ্ছরাচ্ছত তায খচহ্ন লরাভ না।
লিা খছর প্রথভ তকম ফাত্তমা ফুঝরাভ আজ খফচ্ছকচ্ছর।
কার লফরা ৯িা নাগাদ ঊখভমরায লিাোঁজ খনচ্ছত লগরাভ, নফফচ্ছলময উইিা কযা চ্ছয়
মাচ্ছফ। দু খতন ফায লফর ফাজানয য  দযজা িুরচ্ছরানা লদচ্ছি চচ্ছর এরাভ, ঘুচ্ছভাচ্ছে
লবচ্ছফ।
প্রখতফাচ্ছযয ভচ্ছতা টচ্ছরচ্ছক লছািখী লক প্রণাভ কযচ্ছত মাচ্ছফা ফচ্ছর লযখড চ্ছয় দিা
নাগাদ জাি লফচ্ছযাচ্ছত মাখে তিন ঊখভমরা এর আভায ফাায়। লফর ফাজাচ্ছত আখভ
দযজা িুচ্ছর প্রথচ্ছভ অফাকই চ্ছয় লগখছরাভ। য লচাচ্ছিভুচ্ছি লকভন একিা িান্ত ছা,
ফরর, ‗আখন কাচ্ছর আভায ফাায় লগখছচ্ছরন, খয াযা খদচ্ছত ইচ্ছে কযখছর না
ফচ্ছর উখিখন, খকছু ফরচ্ছত লগখছচ্ছরন?‘
ফররাভ, ‗না লতভন খকছু নয়, কার যাচ্ছত অত বয় লচ্ছয় লগখছচ্ছরন, তাই একিা লিাোঁজ
খনচ্ছত আয নফফচ্ছলময অখবনন্দন জানাচ্ছত।"
‗, তাইচ্ছতা, শুব নফফলম" ফচ্ছর াত ফাখিচ্ছয় খদর। তিন খক ভচ্ছন য়াচ্ছত খজচ্ছে
কযরাভ, ‗আো কার যাচ্ছত আখভ আনায ফাা লথচ্ছক প্রথভফায মিন ঘুচ্ছয এরাভ
তিন আভায াচ্ছত লম খক্রচ্ছকি ফযািিা খছর, লিা লকাথায় লযচ্ছিখছরাভ ফরুন লতা,
কাযণ আনায চ্ছে লতা িাখর াচ্ছতই আনায ফাায় লগখছরাভ"।
‗আনায াচ্ছত খক খছর আখভ লিয়ার কখযখন খতয, এচ্ছতা আচ্ছি খছরাভ"
এখনচ্ছয় ভচ্ছন িচ্ছর জাখনচ্ছয় লদফ, চখর"।
ু ূ চ্ছত্তম ভচ্ছন ির, কার যাচ্ছত লতা ফযািিা
 লিয়ার কচ্ছযখন ফচ্ছর ঘুচ্ছয চচ্ছর মায়ায ভ
ই খনচ্ছয় খছর আভায াত লথচ্ছক। খভচ্ছথয কথা ফরর ঊখভমরা না খক খতয ই ভচ্ছন লনই?
লছািখী ছািচ্ছফনা জানতাভ, দুচ্ছয দারুণ িায়ার, লভাচা খচংখি আয লভৌযরায
চচ্চখি আখভ একাই প্রায় লল কচ্ছয খদচ্ছয়খছ। যাজু, লছািখীয লছচ্ছর আভায িায়া
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লদচ্ছি ললতক ফচ্ছরই লপরর, "ঞ্জুদা এই প্তািা খক না লিচ্ছয়ই আছ?‘
াচ্ছি াোঁচিা খক ছিা নাগাদ লফখিচ্ছয় খফযাখিচ্ছত তভারচ্ছদয িাচ্ছন মাফ লইভত একিা
লছাট্ট বাতঘুভ খদচ্ছয় উচ্ছি চা িাখে এভন ভয় অচ্ছচনা নাম্বায লথচ্ছক একিা লপান,
ধযচ্ছতই ফরর, ‗ঊখভমরা ফরখছ, আখন লতা ফাায় লনই, খপযচ্ছত খক লদযী আচ্ছছ?
একিা ঘিনা ঘচ্ছিচ্ছছ, আই লডান্ট লনা" ফরচ্ছত ফরচ্ছত কথা লল না চ্ছতই লপানিা লযচ্ছি
খদর ফা লকচ্ছি লগর। তক্ষু খন লপান কযরাভ, আয ধযফায চ্ছে চ্ছে লমই ফচ্ছরখছ,
‗ঊখভমরা?‘ উচ্ছটা খদক লথচ্ছক একিা ুরুল ভানুচ্ছলয খদম ফা গরায় জফাফ এর, ‗না,
খভমরা, চরচ্ছফ?‘ ফচ্ছর খফখেখয একিা পযাোঁপযাোঁচ্ছ াখ লচ্ছ লপানিা লকচ্ছি খদর।
৯৭৪২৮ ৭২৪০৮ নম্বযিা লব কচ্ছয লযচ্ছিখছ ঊখভমরায নাচ্ছভই।
লপানিায় িিকা রাগাচ্ছত আয তভারচ্ছদয খদচ্ছক না খগচ্ছয় আভাচ্ছদয ফারীগচ্ছঞ্জয
খদচ্ছকই চচ্ছর এরাভ। াখকম ংএ গািী লযচ্ছি খরচ্ছফ্টয াভচ্ছন এচ্ছ দাোঁখিচ্ছয়খছ তিন
জানাদা এচ্ছ একিা ফি ি লচৌচ্ছকা ফাি ধখযচ্ছয় খদর। ফরর কু যখযয়ায খদচ্ছয় লগচ্ছছ
চাযচ্ছি খক াচ্ছি চাযচ্ছি নাগাদ। লফী বাযী নয় ফািিা, যেীন কাগজ খদচ্ছয় লভািান
তায উয শুব নফফলম লরিা একিা কাডম াোঁিা। ঘচ্ছয এচ্ছ কাগজ আয প্লাখিচ্ছকয
লভািক ছাখিচ্ছয় একিা লভািাভুখি ১৮ ফাই ১০ ইখঞ্চয ৬-৭ ইখঞ্চ ভত উোঁ চু ক্ত
কাডম চ্ছফাচ্ছডম য ফাি িুচ্ছরই আখভ চভচ্ছক উিরাভ। লবতচ্ছয াখজচ্ছয় যািা িুকচ্ছযা িুকচ্ছযা
কচ্ছয কািা আভায খক্রচ্ছকি ফযািিা লমিা কার যাত লথচ্ছক াখেরাভ না।
একিা চায বাোঁজ কযা লছাট্ট কাগজ যািা ফযাচ্ছিয িুকচ্ছযা গুচ্ছরায উচ্ছয। িুচ্ছর লদিরাভ
লরিা আচ্ছছ, ‗ভানুচ্ছলয  এযকভ িুকচ্ছযা কযচ্ছত াখয, লফী াকা লদয লফী িুকচ্ছযা,
নাক না গরাচ্ছর লনা িুকচ্ছযা"। ফুঝরাভ গত যাচ্ছত ঊখভমরায ফাায় মায়ায আফ্টায
ইচ্ছপক্ট এফ, খকন্তু একিু বয় লরাভ না। কৃ ষ্ণা চচ্ছর মায়ায য লকান খকছু এভনখক
প্রাণ াযাচ্ছনায বয়িা লমন চচ্ছর লগচ্ছছ।
ঊখভমরায লপাচ্ছনয যযিা লফাঝায জনয য ফ্লযাচ্ছি খগচ্ছয় লদখি ঘচ্ছয লঢাকায দযজায
ফাইচ্ছয আচ্ছযকিা লম লরাায গ্রীচ্ছরয লগি লিায় ফাইচ্ছয লথচ্ছক তারা লদয়া। যাত অখব্দ
লতা লকান াযা লরাভ না, আজ য়ত লকান আত্মীচ্ছয়য ফাায় থাকচ্ছছ আয খযস্ক না
খনচ্ছয়।
আভায ফাি লম লকান কু যখযয়ায লদয়খন লিা লতা খনখশ্চত কাযণ এভখনচ্ছতই যখফফায তায
উয য়রা দফাি, ছু খিয খদন লকান কু যখযয়ায লডখরবাযী লদচ্ছফ? তাই জানাদায কাচ্ছছ
আয একিু খডচ্ছির জানচ্ছত নীচ্ছচ লগরাভ। লতভন খকছু ফরচ্ছত াযর না জানাদা
কাযণ লগচ্ছিয খখকউখযখি গাডম ফয়স্ক লরাকখি ফািিা খযখব কচ্ছযচ্ছছ, জানাদা তিন
ছাচ্ছদ খছর তায ছাচ্ছদয িযাচ্ছঙ্ক জর বযায খনয়ভফাোঁধা দফকাখরক কাচ্ছজ। ফরর
খখকউখযখিয লরাকখি কার াচ্ছি নিা দিা নাগাদ আচ্ছফ তিন বার কচ্ছয লজচ্ছন
আভায় জানাচ্ছফ। একথা ফরায য িাৎ ভচ্ছন চ্ছিচ্ছছ লযকভ বাচ্ছফ আভায খদচ্ছক
ুোঁ খছচ্ছরন, লপাচ্ছন ানখন
তাখকচ্ছয় ফরর, ‗আনায লফ্লাচ্ছযয খভচ্ছ যায় আনাচ্ছক িজ
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ফরচ্ছরন, আখভ লতা জাখননা আখন কিন খপযচ্ছফন তাই নাচ্ছক ফররাভ লতা উখন
চ্ছক ফচ্ছর উচ্ছি লগচ্ছরন।"
‗কিন লিাোঁজ কযখছচ্ছরন উখন?‘ আখভ খজচ্ছে কযরাভ, ‗তা ধরুন আখভ জর ধযচ্ছত
মায়ায আধঘন্টা চখল্ল খভখনি আচ্ছগই চ্ছফ" ফরর জানাদা।
‗খিক আচ্ছছ" ফচ্ছর আখভ উচ্ছি এরাভ খনচ্ছজয ফাায়।
লম কিা খজখনল খিক রাগচ্ছছনা ফা ফুঝচ্ছত াযখছনা লিা র
১। ঊখভমরায জানাদাচ্ছক ফরা ভয় আয আভায কাচ্ছছ য নাভ খনচ্ছয় লপান আায
ভয় দুচ্ছিায তপাৎ।
২। ফািিা লম াখিচ্ছয়চ্ছছ ল খক জানচ্ছতা জানাদা তিন নীচ্ছচ থাকচ্ছফ না?
৩। ঊখভমরা জানাদাচ্ছক লকন ফরর আভায় লপাচ্ছন ায়খন, তিচ্ছনা লতা  লপান কচ্ছযখন,
অফয ই লপানিা অনয লকউ কযচ্ছত াচ্ছয লমচ্ছতু একিা ুরুল  খছর চ্ছে।
৪। মখদ ফা ঊখভমরা আভায লিাোঁজ কচ্ছয থাচ্ছক তা আভায় লম লপান কচ্ছযখছর ল কথািা
জানাদাচ্ছক ফরািা এই দুখদচ্ছন লদিা য প্রকৃ খতয চ্ছে খভরচ্ছছ না।
৫। আভায লপান নম্বয চ্ছক না খদচ্ছয় থাকা স্বচ্ছত্ব আভাচ্ছক লপান কচ্ছযচ্ছছ এই কথািা
ঊখভমরা ফরর লকন? জানাদা আভাচ্ছক ফরচ্ছরই লতা আখভ ফচ্ছর খদচ্ছত াযতাভ লম য
কাচ্ছছ আভায লপান নম্বযই লনই, তাচ্ছত লতা ই খভচ্ছথযফাদী চ্ছয় লমচ্ছতা।
খকছু একিা গন্ডচ্ছগার আচ্ছছ ফা চ্ছত চচ্ছরচ্ছছ। ঊখভমরা লকান একিা ফাচ্ছজ ফযাাচ্ছয
জখিচ্ছয় চ্ছযচ্ছছ ভচ্ছন য় আয এই অযাািম চ্ছভন্ট এয আচ্ছযা লকউ ফা কচ্ছয়কজন এচ্ছত
জখিত না চ্ছর খবতচ্ছযয িফয ফাইচ্ছয মায় খক কচ্ছয?
একিু নজয লিারা যািচ্ছত চ্ছফ।
খরিচ্ছত খরিচ্ছত াত ধচ্ছয এর এফায থাখভ, যাত প্রায় আিাইচ্ছি কার অখপ মাফনা
বাফখছ।

আজ কাচ্ছর খপচ্ছযখছ কৃ ষ্ণনগয লথচ্ছক, লিন লথচ্ছক লাজা অখপ। গত ১৬ই অখপ
মাচ্ছফানা লবচ্ছফ শুচ্ছয়খছরাভ খকন্তু হুগরী আয নদীয়ায ুায িখকি খফভর াউ
ু
ফাযফায লপাচ্ছন এভন খফযক্ত কযচ্ছত রাগর তায ফছয শুরুয বাো িক খনচ্ছয় লম দুয
লফরায় নতু ন ফস খজএভ ইি, খড আয খজ লক ফচ্ছর কৃ ষ্ণনগয চচ্ছর লগরাভ। খড আয
খজয ুচ্ছযা নাভিা একিু অদ্ভুত দীপ্ত যা লগাস্বাভী।
আজ আয লিাোঁজ লনয়া য়খন, জানাদা লই খখকউখযখি ফুচ্ছিায কাছ লথচ্ছক খক
খডচ্ছির জানচ্ছরা। কার শুনচ্ছফা না য়। ফাজায ঘুচ্ছয লেন জাখনম কচ্ছয ফড্ড িায়াডম
রাগচ্ছছ এই ভয়িায় কৃ ষ্ণা লক িুফ খভস কখয।
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আজ কৃ ষ্ণায ফন্ধু ফাযীন লক লপান কচ্ছয ফররাভ খচখি আয ফযাচ্ছিয ঘিনািা। ফাযীন
করকাতা ুখরচ্ছযই উত্তয করকাতায লকান থানায়, ম্ভফত ফযানগচ্ছয  খ। ফ
শুচ্ছন ফরর, "য়ত লকান লরাকার যাচ্ছস্কর ই ভখরায লছচ্ছন চ্ছিচ্ছছ, লতাভাচ্ছক
প্রখতিন্দী বাফচ্ছছ । াফধাচ্ছন লথচ্ছকা। এযা লজনাচ্ছযখর াভচ্ছন আচ্ছনা লতা, আিার
লথচ্ছক াথয িাথয ফা অযাখড লভচ্ছয খদর য়ত। মখদ ভচ্ছন য় ফািাফাখি কযচ্ছছ তাচ্ছর
একিা লপান কচ্ছযা আখভ ফারীগচ্ছঞ্জয  খ লভান লক ফচ্ছর যািচ্ছফা  আভায ফযাচচ্ছভি।
খচন্তা কচ্ছযানা।"
ফাযীচ্ছনয কথায় াখ লচ্ছয় লগর। খতযই মখদ লকান লফকু ফ এযকভ লবচ্ছফ থাচ্ছক, তাচ্ছক
াচ্ছত লচ্ছর লদিাফ ভজা, পাল্তু কাযচ্ছণ আভায কচ্ছরজ রাইচ্ছপয চ্ছিয ফযািিায
ফমনা কযর।
ঊখভমরা আজ লপচ্ছযখন।
ভখত ফাফুয দাদায যীয িাযা। নায লম এক দাদা আচ্ছছ তাই লতা জানতাভ না। ইিী
কযচ্ছত লদয়ায জাভা কাি খনচ্ছয় খরচ্ছফ্ট লনচ্ছভ লদখি ভখতফাফু এক বদ্রচ্ছরাক লক খনচ্ছয়
খরচ্ছফ্টয াভন দাোঁখিচ্ছয়। ফরচ্ছরন, ‗দাদায আফায ফািাফাখি, তাই ডক্টয লচৌধুযীচ্ছক
খনচ্ছয় এরাভ"।
যা উচ্ছি লমচ্ছত খছন লথচ্ছক জানাদা ফরর, ‗দাদায িুফ মত্ন লনন ভখতফাফু। প্রখত
প্তাচ্ছ এই লস্পাখরি এচ্ছ লচক কচ্ছযন। দাভী দাভী লুধ খকচ্ছন আনচ্ছত য় আভায়
না য় আভায লচরা চাভুন্ডাচ্ছদয লই চ্ছে নানা ধযচ্ছণয িখনক, যখরি, লপ্রাখিন কত
খক!‘
খকন্তু দাদায অুিিা খক তাচ্ছতা জাচ্ছনই না এভন খক য দাদাচ্ছক লচাচ্ছি লদচ্ছি খন
জানাদাযা লকউ। ফছয িাচ্ছনক আচ্ছগ নাখক লই লম লিচাচ্ছয শুচ্ছয় ঢুচ্ছকচ্ছছন বদ্রচ্ছরাক
তাযয লথচ্ছক মযাায়ী।
ফ্লযাচ্ছিয ফাখন্দা ম্বচ্ছন্ধ একিু লিাোঁজিফয যািচ্ছত চ্ছফ, এতিা আরগা আরগা থাকা
খিক নয়। গত ফছয এযকভ ভচ্ছয়ই ঢ়ু চ্ছকখছরাভ এই ফ্লযাচ্ছি। কৃ ষ্ণা এই ফ্লযািিা চ্ছত
লদচ্ছিচ্ছছ থাকচ্ছত াযরনা একিা খদন।
ুচ্ছজা আয এ ফছয লদাচ্ছরয ভয় অফয িাখনকিা লভরাচ্ছভা চ্ছয়খছর, তাযয আফায
লিা খথখতচ্ছয় মায়। এই লম ঊখভমরা িাৎ লনই, এিা খক লকউ লিয়ার কচ্ছযচ্ছছ,
অযািরীি আভাচ্ছদয ব্ল্চ্ছকয মাযা অথমাৎ লগাচ্ছয়র, লযড্ডী, চন্দ্রচ্ছিযণ, ার লচৌধুযী,
নাথ আয ফাখক াোঁচজচ্ছনয নাভ লতা আখভ খনচ্ছজই জাখন না লমচ্ছতু ১ ফা ২ নম্বয খরফ্ট
ফযাফাযই কখয না।
জানাদা লক খজচ্ছে কযায় ফরর লই খখকউখযখি গাডম কাচ্ছজ আচ্ছখন লখদন লথচ্ছক।
"লফচাযায কার িাযা ফুঝচ্ছরন দাদা, এচ্ছকচ্ছতা এই ফয়চ্ছ লিচ্ছি লিচ্ছত চ্ছে তায
উয ফছচ্ছযয প্রথভ খদনই একিা ফাচ্ছজ অযাখিচ্ছডন্ট‘। ফরর লখদন লপযায চ্ছথ
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ফারীগঞ্জ লিন মায়ায যািায় কনমপীল্ড লরচ্ছনয লকান লভাচ্ছি এক াইচ্ছকর চ্ছক
ধাক্কা ভাচ্ছয আয  খগচ্ছয় চ্ছি দুচ্ছিা লরাক কাোঁচ কািখছর যািায ধাচ্ছয, তাচ্ছদয ঘাচ্ছি।
কাোঁচ লবচ্ছে াচ্ছয় আয লচ্ছি ঢ়ু চ্ছক, িুফ িাযা অফিা, কচ্ছফ কাচ্ছজ আচ্ছত াযচ্ছফ ফা
আচ্ছদৌ কাজ কযচ্ছত াযচ্ছফ খক না লক জাচ্ছন। িুফ িাযা রাগর িফযিা শুচ্ছন। স্পে
কচ্ছয ভচ্ছন না িচ্ছর লরাকিায লচাযািা একিু ভচ্ছন ির, লনাৎই দুবমাচ্ছগযয াচ্ছত
ভায িায়া একিা বীতু খনযী লরাক, লকান কভমচ্ছদাচ্ছল বু চ্ছগ মাচ্ছে াযা জীফন।
ঊখভমরা আভায় লপান কচ্ছযখছর খক না জানচ্ছত চায়ায় আখভ খফযক্ত চ্ছয় জানাদাচ্ছক
ফররাভ, ‗লিা লজচ্ছন আনায খক রাব?‘ তাচ্ছত একিু অপ্রস্তুত অথচ িাখনকিা
রুক্ষ চ্ছয় ফরর ঊখভমরা লকাথা অচ্ছনকখদচ্ছনয জনয লগচ্ছছ খকনা লিুকু জানচ্ছতই প্রশ্নিা
কযা মখদ আখভ জাখন খকছু ল ম্বচ্ছন্ধ কাযণ ঊখভমরায াদা নযাচ্ছনািা াখকম ং লথচ্ছক
লফচ্ছযায়খন ১৪ তাখযচ্ছিয য। কথা আয এচ্ছগার না কাযণ খভচ্ছ লযড্ডী লনচ্ছভ এচ্ছ
জানাদাচ্ছক তাোঁয দখক্ষণী খন্দী এফং ইংচ্ছযজী লভান বালায় আক্রভণ কযচ্ছরন, নাচ্ছদয
ফাায় নাখক ইোঁদযু ই যাজত্ব কযচ্ছছ , লকান লকানায় একিা ভচ্ছয আচ্ছছ। ুতযাং লাকা
ভাযায লরাক লক তক্ষু খন ািাচ্ছত চ্ছফ এফং জানাদাচ্ছক দাোঁখিচ্ছয় লথচ্ছক কাজিা কযাচ্ছত
চ্ছফ না চ্ছর ল লকভন লকয়াযচ্ছিকায লম লকয়াযই কচ্ছযনা ফাখন্দাচ্ছদয ফযাাচ্ছয।
খকন্তু খতয ঊখভমরা গািী না খনচ্ছয় লগর লকাথায়? ফাইচ্ছয লগচ্ছর লতা িযাখি জাতীয় খকছু
লডচ্ছক থাকচ্ছফ লিা লতা লকউ লদচ্ছিচ্ছছ ফচ্ছর ভচ্ছন চ্ছরা না।

ফাই এভন খক ুখর  ভানচ্ছছ ঊখভমরা য াজফযাচ্ছন্ডয কাচ্ছছ অরুণাচর প্রচ্ছদচ্ছ
লগচ্ছছ, তচ্ছফ োঁ যা একফায থানায তযপ লথচ্ছক এফং এয়াযচ্ছািম লযকডম লথচ্ছক মাচাই কচ্ছয
লনচ্ছফন লম ঊখভমরা অরুণাচচ্ছরয লমিাচ্ছন য ফয গত প্তাচ্ছ লগচ্ছছন ফচ্ছর চ্ছদয
করকাতা অখপ জাখনচ্ছয়চ্ছছ, লিাচ্ছন লৌোঁচ্ছছচ্ছছ খক না।
এই লডবরচ্ছভন্টিায জনয আখভ িাখনকিা দায়ী। আজ একিু তািাতাখি খপচ্ছয আভায
ফ্লযাচ্ছি লঢাকায ভুচ্ছি একিা উগ্র লুধ লুধ গন্ধ লরাভ, লকান খদক লথচ্ছক আচ্ছছ
লফাঝায জনয ঘাি লঘাযাচ্ছতই লযড্ডীচ্ছদয ফ্লযাচ্ছিয দযজা নজচ্ছয ির, ফুঝরাভ
জফযদি লি কচ্ছরার চ্ছয়চ্ছছ। খনচ্ছজয ঘচ্ছযয খদচ্ছক াোঁিচ্ছত খগচ্ছয় িাৎ একিা চ্ছন্দ
এচ্ছ াত া িান্ডা কচ্ছয খদর। লযড্ডীচ্ছদয ফ্লযাচ্ছিয াচ্ছই ঊখভমরায ফ্লযাি, তাচ্ছর খক
গন্ধিা ঊখভমরায ফাা লথচ্ছক আচ্ছছ আয লিা লভাচ্ছিই ইোঁদযু ভযা গন্ধ নয়? চ্ছন্দ িা
জানাদায ভাযপৎ ফাকীচ্ছদয জানাচ্ছত ফাই ুখর ডাকািাই ভীখচন লফাধ কযর। যা
আয চন্দ্রচ্ছকযণ আানুমায়ী ুখর আায চ্ছে চ্ছে াভচ্ছন লথচ্ছক চ্ছয লগর াচ্ছছ
লকাথা ই কযচ্ছত য়। আখভ আয লযড্ডী ই কযরাভ ুখরচ্ছয কাগচ্ছজ। যা দুচ্ছিা
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দযজাযই তারা লবচ্ছে ঘচ্ছয ঢ়ু কচ্ছরা। লকান ঘচ্ছয লকান ফখড লনই , লকান অস্ববাখফকতায
খচহ্ন  লনই। আখভ লদিরাভ লিখফচ্ছরয উয লই গািী আয ছখফিা লনই। জানাদায
লফী উৎা লদিরাভ, একিা রাখি ভত খনচ্ছয় খকচ্ছচচ্ছনয কাফাডম গুচ্ছরা িু কখছচ্ছরা, লকন
লক জাচ্ছন, খকন্তু ললতক খকেু না ায়ায় িুফ তা চ্ছরা। ুখরচ্ছয চ্ছে কথাফাতম া
ফরায ভয়ই এক তরায ডক্টয লবৌখভক, এই অযাািম চ্ছভন্টচ্ছয ফচ্ছচচ্ছয় ুযচ্ছনা
ফাখন্দাচ্ছদয একজন, ঊখভমরায স্বাভীয অখপচ্ছয নাভ ফরচ্ছরন। ংিাখি খডচ্ছপচ্ছন্সয
খকছু কাজ কচ্ছয, খক কাজ তা উখন জাচ্ছনন না, তচ্ছফ ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ খভিায যায় লক নানান
দুগভ
ম জায়গায় লমচ্ছত য়। ই অখপচ্ছ লপান কযাচ্ছত লিা প্রভাণ চ্ছয় লগচ্ছরা। খভিায
যায় লগচ্ছছন অরুণাচচ্ছরয লকান এক জায়গায় লিাচ্ছন লভাফাইর লনিয়াকম ায়া
দুষ্কয। য লথচ্ছক প্তাচ্ছ দুখদন লরাক খগচ্ছয় কাগজ ত্র খনচ্ছয় আচ্ছ এফং যদ লৌোঁচ্ছছ
খদচ্ছয় আচ্ছ। খভচ্ছ যায় খকছু খদন আচ্ছগ এচ্ছ াইচ্ছি চচ্ছর লগচ্ছছন খক না যা ফরচ্ছত
াযর না কাযণ উখন লগচ্ছর লগৌাখি লথচ্ছক নাচ্ছক লাজাুখজ খকআ কচ্ছয লনয়া
য়, অরুনাচচ্ছরয চ্ছযয অখপচ্ছ ল িফয আচ্ছফ না। করকাতা অখপ লথচ্ছক
ফরর, মিন লরাক মাচ্ছফ ল য়ত লিাোঁজ খনচ্ছয় আচ্ছত াচ্ছয তচ্ছফ এিা লমচ্ছতু ফি
াচ্ছফচ্ছদয ফযাায একিা খচখি ফা ইচ্ছভর ছািা লিাোঁজ কযচ্ছত অুখফচ্ছধ। ুখর লই
অখপচ্ছ তিখন লপান কযর খকন্তু অখপ তিন ফন্ধ চ্ছয় লগচ্ছছ ুতযাং আগাখভ
লাভফাচ্ছযয আচ্ছগ াকাাখক িফয ায়া মাচ্ছফনা।
জানাদা ফ শুচ্ছন খফচ্ছেয ভত ফরর "ভনচ্ছডচ্ছতই ফ ভাধান চ্ছফ। লিািার এক উইক
চ্ছফ নায না থাকায, রাি লতা লই খপখিচ্ছেই লদচ্ছিখছ খভচ্ছ যায় লক"।
িচ্ কচ্ছয উির ভনিা আভায, খচখিিায কথা ভচ্ছন চ্ছি লগচ্ছরা '১৫ লল খদন যাত'
তাযয খক খছর ভচ্ছন ির না তক্ষু খন, তচ্ছফ লকন জাখননা আখভ ভচ্ছন ভচ্ছন খনখশ্চত
রাভ লম ঊখভমরা খনচ্ছজ লকাত্থা মায়খন ফযং লকউ চ্ছক আভাচ্ছদয লকান এক ফা
একাখধক ফাখন্দায াাচ্ছময লকাথা খনচ্ছয় লগচ্ছছ। খক উচ্ছেচ্ছয লক জাচ্ছন তচ্ছফ লিা
বার নয় খনশ্চয়ই।
ফাখন্দায লমাগাজচ্ছয ফযাাযিায় আচ্ছযা খনখশ্চত রাভ ুখর চচ্ছর মায়ায য।
ফাই মিন এচ্ছক এচ্ছক খফদায় খনচ্ছয়চ্ছছ তিন আভায নজয ির জানাদা তিচ্ছনা লই
রাখিয িুকচ্ছযািা াচ্ছত খনচ্ছয় যচ্ছয়চ্ছছ, ফররাভ, "এিচ্ছনা রাখি িু কচ্ছছন?‘
লদোঁচ্ছতা াখ লচ্ছ িুকচ্ছযািা ছুোঁচ্ছি লপচ্ছর ফরর, ‗খভচ্ছ যাচ্ছয়য খকচ্ছচচ্ছন চ্ছিখছর িা,
আখভ ইোঁদযু তািাচ্ছনায জনয িু কখছরাভ, আভায ইোঁদচ্ছু য িুফ বয়।"
ছুোঁ চ্ছি লপরা রাখিিায খদচ্ছক আচ্ছযকফায তাকাচ্ছত চভকারাভ এফায, লদিরাভ িা
আভায ফযািিাযই আচ্ছযকিা বাো অং, াতচ্ছরয জায়গািা লমিা নীচ্ছচয খদচ্ছক একিু
ছুোঁ চচ্ছরা। আভাচ্ছক জানচ্ছতই চ্ছফ লক ই ফািিা খদচ্ছয় লগখছর। আয খখকউখযখি গাচ্ছডম য
অযাখিচ্ছডন্টিা স্বাবাখফক না খক ঘিাচ্ছনা? লদিচ্ছত চ্ছফ।
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খচখিিা খনচ্ছয় বাফচ্ছত চ্ছফ প্রথভ লথচ্ছক।
আজ ঢাকু খযয়ায লযরফিী আয কনমপীল্ড লযাচ্ছডয গখরচ্ছত খগচ্ছয় মা জানরাভ তাচ্ছত িুফ
একিা রাব না চ্ছর চ্ছয য়ত ধাোঁধাোঁয িুকচ্ছযা জুিচ্ছত কাচ্ছজ লদচ্ছফ।
ফতম ভান খখকউখযখি গাডম লক খজচ্ছে কচ্ছয লই ফয়স্ক গাচ্ছডম য ফািী ম্বচ্ছন্ধ একিা
আইখডয়া লরাভ মখদ লছচ্ছরখিচ্ছক ফুঝচ্ছত খদইখন আখভ আচ্ছর খক চাইখছ। চ্ছদয
কাজ কভম, যা লকাথায় থাচ্ছক, কতক্ষণ কাজ এইচ্ছফয ভচ্ছধয খদচ্ছয়ই জানচ্ছত াযরাভ
চ্ছদয খফনয় িুচ্ছিা ঢ়াকু খযয়ায লযরফিীচ্ছত াঞ্চজনয খফখল্ডংএয কাচ্ছছ থাচ্ছক, য ফি
লছচ্ছরিায দুই খক খতন ভা আচ্ছগ ফা লথচ্ছক চ্ছি একিা া লগচ্ছছ। এিুকু ইনপচ্ছভমন
খফনয়চ্ছক িচ্ছুোঁ জ ফায কযচ্ছত মচ্ছথে। াপাই কচ্ছয লম লছচ্ছরিা ল খনচ্ছজয লথচ্ছকই খফনচ্ছয়য
অযাখিচ্ছডচ্ছন্টয গল্পিা ফরর, লমচ্ছতু একিা লরাক এচ্ছ "িয" লদফায য ই নাখক
'পা' খগচ্ছয় িুচ্ছিা লক তু চ্ছর াাতার খনচ্ছয় মায়। কথায় কথায় লফখযচ্ছয় এর কনমপীল্ড
লরচ্ছনয ভাভখন লজযচ্ছিয চ্ছযয গখরিায ভুচ্ছি খফনচ্ছয়য অযাখিচ্ছডন্টিা চ্ছয়খছর।
লোঁ চ্ছি ভাভখন লজযি আভাচ্ছদয খফখল্ডং লথচ্ছক খভখনি ১৫ চ্ছফ। তায চ্ছযয গখরিা ফাোঁখদক
খদচ্ছয় ঢ়ু চ্ছক লফাধয় লিচ্ছনয খদচ্ছকই লগচ্ছছ। যািািায ফাোঁ খদক ধচ্ছয একিা ফি শুকচ্ছনা
নারা তায গা খদচ্ছয় িানা একিানা বাো বাো লদয়ার ডান খদকিায় কতক গুচ্ছরা
গাচ্ছয় রাগা ফখি ফািী, একিু এখগচ্ছয় একিা কচ্ছমাচ্ছযচ্ছনয জচ্ছরয কর। ফাইক খনচ্ছয়
ুচ্ছযািা লমচ্ছত াযরাভ না, লোঁ চ্ছি ছািা ই ফািীয পাোঁক খদচ্ছয় এচ্ছগাচ্ছনা ম্ভফ নয় 
লকান খভিী লক কাজ কযচ্ছত লদিরাভ না তাই কাোঁচ খভিী ই লফিাপ্পা জায়গায় লকন
িাৎ কাোঁচ কািচ্ছত ফর ফুঝরাভ না।
ুোঁ চ্ছত কে য়খন। িাখর গাচ্ছয় লচ্ছি একিা আয দু াচ্ছয়য াতায় ফি
খফনচ্ছয়য ফািী িজ
ফযাচ্ছন্ডজ ফাোঁধা অফিায় িাচ্ছি শুচ্ছয় খছর ারকা অন্ধকায ঘযিায়। আখভ জানরািা
খছচ্ছন লযচ্ছি ফরাভ মাচ্ছত আভায ভুিিা স্পে লদিচ্ছত না ায় তা ছািা একিা গাঢ়
যংএয লযাদ চভা চ্ছিখছরাভ। ভচ্ছন র লম আভায মায়ায আর উচ্ছেযিা চ্ছক না
জানানই উখচৎ তাই চ্ছক লাজাুখজ খজচ্ছে কযরাভ, ‗লই ফািিা তু খভ লকাজী
লটায খফখল্ডংএয লদাতরায ফ্লযাচ্ছি লৌোঁছ খন লখদন? ফাফু তাই আভাচ্ছক ািার
লতাভায লথচ্ছক ফািিা খনচ্ছয় লমচ্ছত। এিন লতা তু খভ ল ফািীচ্ছত কাচ্ছজ লমচ্ছত াযচ্ছফ না‘
ু িা বার কচ্ছয লদিায লচো কচ্ছয ফরর,
খফনয় একিু উচ্ছি ফচ্ছ লচাি কুোঁ চচ্ছক আভায ভি
‗আখন লক? লচনা লচনা রাগচ্ছছ তচ্ছফ ফুঝচ্ছত াযখছ না। লকান ফাচ্ছিয কথা ফরচ্ছছন?
লকান ফাফু লতা আভায় লকান ফাি লদাতরায ফ্লযাচ্ছি খদচ্ছত ফচ্ছরখন।"
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ফররাভ,‘ফাুঃ, য়রা দফাচ্ছিয খদন খদর না? বু চ্ছর লগচ্ছর?‘
ফরর, ‗না বু খরখন খকন্তু ল ফাি আভাচ্ছক ভযাডাভ মাচ্ছক ফচ্ছরখছর তাচ্ছকই খদচ্ছয়খছ,
লিাোঁজ লনন ল লভচ্ছয খদর খক না? অত দাভী খজখনল"।
ভযাডাভ শুচ্ছন চভচ্ছক লগরাভ, দাভী খজখনল শুচ্ছন তাই। খজচ্ছে কযরাভ, ‗লকান
ভযাডাভ? দাভ তু খভ জানচ্ছর খক কচ্ছয িুচ্ছরখছচ্ছর লকন ফাি?‘
খফনয় আভায রুক্ষ গরা শুচ্ছন একিু চু চ্ছল লগর ফরর, ‗িুখরখন লতা, ভযাডাচ্ছভয চ্ছেয
গরা বাো লরাকিাইচ্ছতা ফরর াভচ্ছর ধর্, িুফ দাভী খজখনল খবতচ্ছয"।
আফায খজচ্ছে কযরাভ, ‗তা ফািিা খদচ্ছর কাচ্ছক?‘
"ফররাভ লতা মাচ্ছক খদচ্ছত ফচ্ছরখছর তাচ্ছকই খদচ্ছয়খছ। আনাচ্ছক লক াখিচ্ছয়চ্ছছ ফরুন
ু তায উয ভা খফচ্ছদ চ্ছিখছ এয ভচ্ছধয আভায় আয খফচ্ছদ
লতা, আখভ গখযফ ভানল
লপরচ্ছফন না প্লীজ। আখভ কাউচ্ছক খকছু ফখরখন ।"
খফনয়চ্ছক লকউ, লকান ভখরা এফং তায েী ুরুল তাচ্ছর বয় লদখিচ্ছয়খছর।
খকন্তু আভায় িাচ্ছগমি লকন? এফং লক? এই লকাজী লটাচ্ছযই ল আচ্ছছ আয লিাই
ভাযাত্মক ফযাায। ফাযীচ্ছনয চ্ছে যাভম কযচ্ছফা?

ফাযীনচ্ছক আচ্ছগ জানাচ্ছনায পর আজ লরাভ মখদ অনযবাচ্ছফ। ফাযীনচ্ছক ঊখভমরায
অন্তধমান এফং আভায ফযাচ্ছিয িুকচ্ছযা য ফ্লযাচ্ছি ায়ায কথা ফররাভ।  ফরর
আাত দৃখেচ্ছত ই ফযাচ্ছিয িুকচ্ছযা আয ঊখভমরায াখযচ্ছয় মায়া ফা খকডনযাপ্রড
য়ায ভচ্ছধয লকান পকম লনই কাযণ স্পচ্ছি লকান খপখজকার অযাচ্ছটয কথা ুখর
ফচ্ছরখন তাই ঐ ফযাাযিা কাউচ্ছক না ফরচ্ছত তাচ্ছত শুধু শুধু আখভ উিচ্ছকা খফচ্ছদ
িচ্ছফা। য ফারীগঞ্জ থানায ফন্ধু লভান খং এয কাচ্ছছ ঊখভমরায লরচ্ছিি িফযিা
খনচ্ছত ফরর শুধু। ফাযীন লমচ্ছতু ফচ্ছর লযচ্ছিখছর আভায কথা, তাই ফারীগঞ্জ থানায 
খ লভান খং যাখয য ঘচ্ছয আভাচ্ছক ফখচ্ছয় লমাগাচ্ছমাগকাযী অখপযখিয চ্ছে
খনচ্ছজই কথা ফরচ্ছত লগর। িাখনক চ্ছয খপচ্ছয এচ্ছ লভান জানার লম খভিায যাচ্ছয়য
অখপ লক জানান চ্ছয়চ্ছছ আচ্ছডি ািাচ্ছনায জনয, তাযা মথাীঘ্র জানাচ্ছফ ফচ্ছরচ্ছছ
এফং লিা আগাভী দুখদচ্ছনয ভচ্ছধয য়া উখচৎ।
আখভ জাখন তাযা খক িফয ািাচ্ছফ খকন্তু লভান লক খকছু ফররাভ না।
লনিি উইচ্ছক লগৌাখি লমচ্ছত চ্ছফ পািম লকায়ািম ায ডীরায ভীি। এন্ড ইউজায, খযচ্ছিরায
আয ডীরাযচ্ছদয জনয খগফ্ট স্কীচ্ছভয লপ্রচ্ছজনচ্ছিন্ ফানাচ্ছত চ্ছফ। ফ্লযাচ্ছিয এই ঘিনািায়
ভাথা িািাচ্ছত াযখছনা। আভাচ্ছদয খফখস্কি কপানীয নতু ন লপ্রাডাক্ট খভরৃ চচ্ছকা খফি এয
চ্ছে লিরনা লদয়ায আইখডয়া খদচ্ছয়চ্ছছ ভাচ্ছকম খিং কনারিযান্ট খকন্তু লছচ্ছর এফং লভচ্ছয়
উবয়ই বারফাচ্ছত াচ্ছয এভন খক খগফ্ট চ্ছত াচ্ছয লিাই ভযা। ফাচ্চা লছচ্ছরচ্ছদয
জনয
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ফন্দুক, ুায ীচ্ছযা, গািী এইফ চচ্ছর, খকন্তু লভচ্ছয়চ্ছদযিা প্রফচ্ছরভ। কনারিযাচ্ছন্টয
লপ্রচ্ছজ্ডনচ্ছিনিা লদিচ্ছত লদিচ্ছত একিা কথা ভচ্ছন ির।
ঊখভমরায ফাায় লখদন ই গািীিা লতা আয লদিরাভ না খকন্তু অনয লকান লিরনা 
লতা লদিরাভ না মিন ুখর ফ ঘয ঘুচ্ছয ঘুচ্ছয লদিখছর! লকান ভা ফাফা খক একিা ই
লিরনা লকচ্ছন লকান খদন? মখদ ধচ্ছয খনই লম ঊখভমরায লকান লছচ্ছর ফা লভচ্ছয় আচ্ছছ।
ভখতফাফু লরাক বার ফরচ্ছত চ্ছফ অন্তত আভায লথচ্ছক লতা খনশ্চয়ই, এচ্ছক লতা খনচ্ছজ
লাচ্ছিয উয, এফং খফত্নীক (জানাদা ফচ্ছরখছর, ভখতফাফু আয তাোঁয দাদাই ফছয
লদচ্ছিক আচ্ছগ এই ফ্লযাচ্ছি এচ্ছচ্ছছন) তায উয অুি দাদাচ্ছক খনচ্ছয় গত কখদন লফ
ফযি শুনরাভ কাযণ ডক্টয লচৌধুযী নাখক লযাজই একফায কাচ্ছর এচ্ছ লদিচ্ছছন
দাদাচ্ছক, তফু এয ভচ্ছধয গতকার দুচ্ছু য আভায ফাায় এচ্ছ ঊখভমরায ফযাাচ্ছয লিাোঁজ
খনচ্ছয়চ্ছছন। ফরচ্ছরন দাদা তিন একিু ঘুচ্ছভান তাই লফচ্ছযাচ্ছত াযচ্ছরন, িী খচ্ছচ্ছফ
খফচ্ছল খকছু াাময কযচ্ছত াযচ্ছছন না ফচ্ছর কু ণ্ঠা প্রকা কযচ্ছরন। এযকভ লরাক
আজকার িুফ কভ লদিচ্ছত াই।

ফিফাজাচ্ছযয ডীরাযচ্ছক ডীর কযা ফি খযেভাচ্ছক্ষ। দাোঁখিচ্ছয় দাোঁখিচ্ছয় া ধচ্ছয মায়।
াযাখদন ই গািীয বীি আয চ্ছণময আয়াজ লমন কান লথচ্ছক যচ্ছতই চায়না িাখর
ভচ্ছন চ্ছে লকাথায় লমন স্পীচ্ছড গািী চরচ্ছছ আয স্ক্রীইইোঁচ কচ্ছয লিক কলচ্ছছ।
খফযখক্তকয।
লভান লক একিা লপান কচ্ছযখছরাভ, খছর না থানায় তচ্ছফ ফাযীচ্ছনয লযপাচ্ছযচ্ছন্সয লদৌরচ্ছত
খপচ্ছয এচ্ছ লপান কচ্ছযখছর, ফরর "দাদা, লদাজ্ড গাইজ্ড লতা এিচ্ছনা খকছু ফচ্ছরখন ফা
ািায়খন, ফাি আইল্ লগি ফযাক িু ইউ দয লভাচ্ছভন্ট আই যাব এখন ইনচ্ছপা, ুযচ্ছয়ায।"
লগি ফযাক িু ইউ ভাচ্ছন আয খফযক্ত না কযচ্ছত ফরা, অফয মত খদন মাচ্ছে আখভ আচ্ছযা
খনখশ্চত খে আভায অযানাখরখচ্ছ।
নাুঃ আভায ভচ্ছনয বু র নয় লকউ ভচ্ছন য় যাত দুচ্ছু য লযখং লগভ লিরচ্ছছ, গািীয লই
আয়াজিা লতা এিচ্ছনা াখে। আো ফাপ্র ভা লতা। কান চাা খদচ্ছয় শুচ্ছত চ্ছফ
লদিখছ।
আয়াজিা লথচ্ছভচ্ছছ, াখন্ত। খকন্তু আভায খকচ্ছচন ফযারকনীচ্ছত ভচ্ছন চ্ছে লকউ এচ্ছচ্ছছ
লদখি লতা।

িা খডচ্ছিখক্টব গচ্ছল্পয খবচ্ছরচ্ছনয ভচ্ছতা এই লরাকিা আভায় বয় লদিাচ্ছত চাইচ্ছছ আয
এই কচ্ছযই  ধযা িচ্ছফ আখভ খয।
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কার খকচ্ছচন ফযারকনীচ্ছত ব্দ লচ্ছয় খগচ্ছয় লদখি লকউ লনই শুধু াথয চাা লদয়া
একিা ছখফ। দূয লথচ্ছক লনয়া ছখফিা, আখভ থানায় ঢ়ু কখছ, আয তায তরায় লরিা
"কাজিা বার চ্ছে না, খফস্কুি লফচায কাজ লছচ্ছি লগায়ন্দাখগখয লকন?‘
আভায ফযারকনীচ্ছত ২ আয ৩ নম্বয দুচ্ছিা খরফ্ট ধচ্ছযই আা মায় ২নম্বযিায খদচ্ছক
এচ্ছগাচ্ছতই িাৎ আচ্ছরা চচ্ছর লগচ্ছরা তাযয লজনাচ্ছযিয চাখরচ্ছয় ল আচ্ছরা আচ্ছত
আচ্ছত প্রায় াোঁচ খক াত খভখনি ততক্ষচ্ছণ কাউচ্ছকই াচ্ছফানা তাই ঘচ্ছয এচ্ছ শুচ্ছয়
িরাভ, লই গািীয আয়াজিা শুরু চ্ছরা। কাচ্ছযন্ট চচ্ছর মায়ায় লিরা ফন্ধ খছর
য়চ্ছতা।
আজ আফায লই জ্বারাতন, কার জানাদাচ্ছক ফরচ্ছত চ্ছফ লিাোঁজ কযচ্ছত।
লরিায ভত লতভন খকছু আয ঘচ্ছিখন শুধু আখভ মা লবচ্ছফখছরাভ লই িফযই এচ্ছচ্ছছ
অরুণাচর লথচ্ছক, ঊখভমরা লিাচ্ছন লৌোঁছয়খন। খভিায যায় কার কাচ্ছরই
আচ্ছছন।থানায় মা মা কযায ল ফ লচ্ছয য়ত চ্ছন্ধয লফরাচ্ছতই খপযচ্ছত চ্ছফ নাচ্ছক,
তচ্ছফ িুফ খখিযই আফায আচ্ছফন লিা জাখনচ্ছয়চ্ছছন ুখর লক ািাচ্ছনা ই লভর এ।
ুখরচ্ছ লচনাখযখচখতিা লফ কাচ্ছজ লদয় লদিরাভ, লভান তায ফন্ধুয প্রয়াত ফান্ধফীয
ফযচ্ছক মচ্ছথে ফা লফীই অনায কযচ্ছছ ফরা মায়।
লভাচ্ছনয লপানিা কািায য খছন লথচ্ছক প্রশ্ন এর "খক ফরর ুখর, খতখন খক ফচ্ছযয
কাচ্ছছই লগচ্ছছন?‘ ঘাি ঘুখযচ্ছয় লদখি আভায ব্ল্চ্ছকয আভায াচ্ছয ২৩০৩ এয নাথ,
আভায খদচ্ছক ঘাি উোঁ খচচ্ছয় াখ ভুচ্ছি তাখকচ্ছয়। লতরচ্ছতচ্ছর ভচ্ছু িয, াি কচ্ছয ভাঝিাচ্ছন
খখোঁ থকািা, লঝারা বুোঁ খি আয আভায লচচ্ছয় আধ াত লছাি এই লরাকিাচ্ছক আভায লকান
খদনই লকন জাখননা খিক রাচ্ছগ না।
গাচ্ছয় চ্ছি কযা প্রশ্নিায খভচ্ছথয উত্তয খদরাভ, ‗যা িফয ায়খন"।
ঘচ্ছয ঢুচ্ছক লফটিা িুরচ্ছত িুরচ্ছত ভচ্ছন র, নাথ জানর খক কচ্ছয আখভ ুখরচ্ছয চ্ছেই
কথা ফরখছ?

ঊখভমরায াজফযান্ড আজ কাচ্ছর এচ্ছ থানায কাজ লচ্ছয খফচ্ছকচ্ছর আফায খপচ্ছয
লগচ্ছছন দু খতন খদচ্ছনয জনয। ুখর লজাযকদচ্ছভ কাজ শুরু কচ্ছযচ্ছছ ভি াাতার
এফং লযর লিচ্ছন লিাোঁজ চরচ্ছছ।
খফচ্ছদ ভানখফকতা প্রকা ায়, খভিায যায় িাখনক্ষচ্ছনয জনয নাখক ফ্লযাচ্ছি এচ্ছখছচ্ছরন
দুয লফরায় লভািাভুখি ফাই এচ্ছ লদিা কচ্ছয লগচ্ছছ নায চ্ছে। উখন লফ িাখনক্ষন
চন্দ্রচ্ছকযচ্ছণয ফ্লযাচ্ছি খছচ্ছরন। িফযিা আভায় ভখতফাফুই খদচ্ছরন মখদ উখন খনচ্ছজ
লদিা কযচ্ছত াচ্ছযনখন দাদায িায়ায জনয।
আয একিা অযাের  বাফচ্ছত চ্ছে এই ফযাাযিাচ্ছক খনচ্ছয়, কািম ী ভখতফাফুয
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অখবেতা। অখপ লপযৎ আখভ জাি খফখল্ডং এ ঢ়ু কখছ আয উখন লফাধয় লুধ খকচ্ছন
খপযখছচ্ছরন, ফি অযাডাট ডায়াাচ্ছযয যাচ্ছকি একিা আচ্ছযা খকছু লুধ ফা িখনচ্ছকয
লফাতর লদিরাভ য াচ্ছতয ফযাচ্ছগ। ধযচ্ছত চাইরাভ লতা খদচ্ছরন না, ফরচ্ছরন "আয লতা
কিাই লল খদন, খনচ্ছজয াচ্ছতই ফ কখয, লিাই ান্ত্বনা।"
অুিিা খক খজচ্ছে কযায় ফরচ্ছরন ল ডাক্তাযই জাচ্ছন উখন শুধু জাচ্ছনন আজ প্রায়
লদি ফছয দাদা মযাায়ী, এককাচ্ছরয ডাকাফুচ্ছকা লরাকিা, নায লছািচ্ছফরায ীচ্ছযা
একদভ লল। ফরচ্ছত ফরচ্ছত ভখতফাফুয গরািা ধচ্ছয এর, আখভ প্রে াটাচ্ছনায জনয
ফররাভ,‘খভচ্ছ যাচ্ছয়য ফযাাযিা খকযকভ অদ্ভুত না? জরজযান্ত ভানুলিা িাৎই লনই
চ্ছয় লগর?‘
একিা ারৃা দীঘমশ্বা লছচ্ছি ফরচ্ছরন, ‗অথম আয পকম এযা দুজন দুজনচ্ছক লিচ্ছয়
লপচ্ছর। খকন্তু পকম িাচ্ছক মাযা গুরুত্ব লদয়না তাযা ললমমন্ত াখি ায়, াচ্ছফই,
তাতাই আভায লছচ্ছর ফচ্ছরখছর ৃখথফী লছচ্ছি মায়ায আচ্ছগ"।
জানতাভ না ভখতফাফুয লছচ্ছর খছর, খফত্নীক তায উয লছচ্ছর খফগত। বদ্রচ্ছরাচ্ছকয
জনয খতয ভায়া র। কথায লিই যািচ্ছত ফররাভ, ‗তায ভাচ্ছন, ফরচ্ছছন িাকায জনয
লকউ খকডনযা কচ্ছযচ্ছছ? তাচ্ছর লতা ভুখক্তণ লচচ্ছয় লপান ফা খচখি লমত খভিায যাচ্ছয়য
কাচ্ছছ, ুখর লতা লিা ফরচ্ছতা আভায়"
‗আখন আফায থানায় লগখছচ্ছরন?‘
ফররাভ, ‗না লপান কচ্ছযখছরাভ তিন ফরর।"
"ুখর খক ফখকছু ফভচ্ছয় ফাইচ্ছক ফচ্ছর বাই? আয ভুখক্তণ ই খক িাকা আদাচ্ছয়য
একভাত্র যািা? এ জগচ্ছত ায় লই লফী চায়, আচ্ছছ মায বু খয বু খয, চ্ছিনখন যখফ
িাকু চ্ছযয কখফতািা? জীফচ্ছন লদিরাভ কাচ্ছছয লরাকযাই লরাচ্ছবয ফচ্ছ ফচ্ছচচ্ছয় আচ্ছগ
আয ফচ্ছচচ্ছয় লফী য চ্ছয় মায়‘।
ইখেতিা খক খভিায যাচ্ছয়য খদচ্ছক কযচ্ছরন, অফয আয লকান লতা কাচ্ছছয লরাচ্ছকয কথা
আভযা জাখন না। চ্ছন্দিা আযএকিু গাঢ় র চন্দ্রচ্ছকযচ্ছণয চ্ছে কথা ফরায়।
াধাযণ িী খচ্ছচ্ছফ, খভিায যায় এচ্ছখছচ্ছরন আচ্ছগ। খভিায যায় এচ্ছ লপান
কযাচ্ছত চন্দ্রচ্ছকযণ য খভচ্ছন্টা াচ্ছকম য অখপ লথচ্ছক ফাায় চচ্ছর এচ্ছখছর। যই
চািাডম পাভম যাচ্ছয়য অখপ এফং ফযাখক্তগত অযাকাউন্টচ্ছয লদিবার কচ্ছয।
িুফ াধাযণ লকৌতু র লদখিচ্ছয় খজচ্ছে কযরাভ ঊখভমরা খভিায যাচ্ছয়য ািম নায খক না
তাচ্ছত িুফ ফি যখকতা কযচ্ছছ এভন বাচ্ছফ লচ্ছ ফরর, ‗লডয়পীনীঈিরী ী ইস খস
ািম নায ফাি নি ইন দয খফচ্ছনস ফাি ইন রাইপ"।
আখভ য যখকতাচ্ছক ফাফা খদচ্ছয় ফররাভ "চ্ছয়র ল্", তাযয আচ্ছযা লফাকায ভত
প্রশ্ন কযরাভ "লদ য়যায যাখবং নাই ািম নাযী, ইন রাইপ পচ্ছকাম, ইন্ট ইি?‘
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‗, ইচ্ছয়। যয় রাফ্ ায লফযযী ভাচ্। আ রি অপ ইনচ্ছফিচ্ছভন্ট, অর কাইন্ড অপ
ইনচ্ছযাচ্ছযচ্ছন্স আয ফাি পয ায" তাযয একিু লথচ্ছভ ফরর, ‗ফাি আনপচুম যচ্ছনিরী
খ খফচ্ছনস অযান্ড নাউ খস রাইপ লফাথ্ ীভ িু খফ ইন োফল্"।
তায ভাচ্ছন খভিায যায় ফযাফা খনচ্ছয় খফিত লিা খনশ্চয় আখথমক ভযা লমচ্ছতু
চন্দ্রচ্ছকযণ জাচ্ছন ফযাাযিা।
আচ্ছযা দু একিা লিজুযী কথা ফচ্ছর চচ্ছর এরাভ।
ভখতফাফু খক তাচ্ছর খিক ইখেত ই খদচ্ছরন? লরাব খক ফ কচ্ছয লপরর খভিায যায় লক,
লমিা পকম িাচ্ছক লিচ্ছয় লপরর?‘
লভাখিবিা লতা খযস্কায খকন্তু লভাডা অাচ্ছযন্ডী? ঊ্খভরায ফ্লযাচ্ছি একফায মাচ্ছফা
এিন? লপাথম ব্ল্চ্ছকয খরফ্ট এয াখবম  লডায মখদ লখদচ্ছনয ভত লিারা থাচ্ছক?
লদখি লতা লচো কচ্ছয।

আজ প্রদীচ্ছয চ্ছে ািা যাভযাজাতরা ভাচ্ছকম ি খবখজচ্ছি মাফ ফচ্ছরখছরাভ। লবায
লথচ্ছক ফৃখেয লচাচ্ছি গািী ফায কযায া লরাভ না। িযািী খনচ্ছয় ািা লথচ্ছক লেচ্ছনই
লগরাভ খকন্তু রাব র না, িখকচ্ছিয িাচ্ছনই ভয়িা কািাচ্ছত র ফৃখে কভা অখব্দ।
প্রদী এ এভ এ কচ্ছয জানচ্ছত লচচ্ছয়চ্ছছ লনিি কচ্ছফ খবখি যািচ্ছফ? লনিি উইক লতা
লগৌাখি তাই চ্ছক জাখনচ্ছয় খদরাভ 9-5 0930 OK SP। SP ভাচ্ছন িক চ্ছয়ন্ট লিা
 নতু ন চ্ছর খনশ্চয়ই ফুঝচ্ছফ। SMS িা লরিায য লদচ্ছি একিা খকছু ভচ্ছন খের,
খকছু একিা খভ কযখছ লমন, খক চ্ছত াচ্ছয?
কার যাচ্ছত ঊখভমরায ফাায় লমচ্ছত খগচ্ছয় লগরাভ না কাযণ লখদন লতা ুখর মিন য
খকচ্ছচন লচক কযখছর তিন আখভ লদচ্ছিখছ লম ফযারকখনয দযজািা খবতয লথচ্ছকই ফন্ধ
ুতযাং লচো কযাই ফৃথা।
ফাযীনচ্ছক ভখতফাফুয নাভ না খনচ্ছয় এফং চন্দ্রচ্ছকযচ্ছণয লথচ্ছক ায়া তথয দুচ্ছিা খভখচ্ছয়
ঊখভমরায অন্তধমাচ্ছনয আয একিা খদচ্ছকয কথা ফররাভ।  ভন খদচ্ছয় শুনর, ফরর
লভানচ্ছক চন্দ্রচ্ছকযচ্ছণয লথচ্ছক ায়া তথযিা এভন বাচ্ছফ জানাচ্ছত লম আখভ লমন
জাখননা এিা লকান কাচ্ছজ আচ্ছফ খক না তফু ুখরচ্ছয মখদ লকান কাচ্ছজ আচ্ছ লই
খচ্ছচ্ছফ জাখনচ্ছয় যািা, তাযয যাই চ্ছদয ভত কচ্ছয আচ্ছযা খডচ্ছির ফায কচ্ছয মখদ
খকছু ায় এচ্ছগাচ্ছফ। লপান যািায আচ্ছগ ফাযীন ফরর, ‗ঞ্জু, তু খভ খকন্তু াকা
লগাচ্ছয়ন্দাচ্ছদয ভত ফ কিা অন খনচ্ছয় বাফছ। য়ত তু খভই আচ্ছগ যযিা লবদ
কযচ্ছত াযচ্ছফ।"
আভায লরিাযফচ্ছি একিা াচ্ছত লরিা খচযকু ি লচ্ছয়খছ আজ খফচ্ছকচ্ছর অখপ লথচ্ছক
খপচ্ছয, লই হুভখক, এফাচ্ছয লরিা "ফাযণ কযা স্বচ্ছত্ব ুখরচ্ছয কাচ্ছছ িফয খনে, এই
লল াফধান কযরাভ এযয.....‘
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জানাদাচ্ছক খজচ্ছে কযরাভ আভায লরিাযফি লকউ িচ্ছু রখছর খক না, এিচ্ছক্ট
কযখছরাভ না ই ফরচ্ছফ খকন্তু ফরর, ‗যাোঁ যায, নাথ াচ্ছচ্ছফয নাখক লকান ডকু চ্ছভন্ট
খভচ্ছপ্লসড চ্ছয়চ্ছছ তাই লজায কচ্ছয আভায় খদচ্ছয় উখন লচ্ছকন্ড ব্ল্চ্ছকয ফ লরিায ফি
িুচ্ছর লদিাচ্ছত ফরচ্ছরন, খকন্তু যায মায মা খচখি খছর তক্ষু খন একদভ ইবাচ্ছফ আখভ
আফায ফচ্ছিই লতা ঢুখকচ্ছয় লযচ্ছিখছ। আনায ফি লতা পাোঁকাই খছর।"
"কিন র এফ?‘
"ই লতা, নাথ াচ্ছফ রাঞ্চএ ফাায় এচ্ছখছচ্ছরন ধরুন দুচ্ছিা খক আিাইচ্ছি নাগাদ,
আয লফচ্ছযাচ্ছরন প্রায় ঘন্টা িাচ্ছনক ফাচ্ছদ, তাচ্ছর লই াচ্ছি খতনচ্ছি লৌচ্ছন চাযচ্ছি চ্ছফ
লফাধয়, একিু এখদক খদক চ্ছত াচ্ছয। লকন যায, আনায খক ডকু চ্ছভন্ট
খভচ্ছপ্লসড চ্ছয়চ্ছছ নাখক?‘
"না" ফচ্ছর চচ্ছর এরাভ। স্পেই লফাঝা মাচ্ছে আভায খচখিয ফাচ্ছি এই খচযকু ি লপচ্ছরচ্ছছ এ
ফািীয ই লকউ এভন খক জানাদা  চ্ছত াচ্ছয। এিা এভন খকছু ফযাায না ফি যযিা
লবদ চ্ছর এ আখনই লিারা চ্ছয় মাচ্ছফ।
ভজািা র লকাজী লটাচ্ছযয আয কাচ্ছযা কাচ্ছছ এিচ্ছনা ঊখভমরায লফাত্তা চ্ছয় মায়ািা
লতভন যযজনক রাগচ্ছছ না, এক ভখত ফাফু আয জানাদাই লদিা চ্ছর প্রেিা লতাচ্ছর
তচ্ছফ ই িুকু ই।
খকচ্ছয ব্দ? লকউ লজাচ্ছয চ্ছিচ্ছছ ভচ্ছন চ্ছে। খক খফখেখয গন্ধ।

ু লফরায় খরিখছ, লিা কার যাচ্ছত খরচ্ছি যািচ্ছত াযতাভ খকন্তু
লমিা এিন এই দুয
এিন লরিায দুচ্ছিা কাযণ আচ্ছছ। এক নম্বয লাচ্ছরা যাচ্ছত্র ুচ্ছযা ঘিনািাচ্ছক খনচ্ছয় নানান
খদক লথচ্ছক বাফচ্ছত বাফচ্ছত ঘুখভচ্ছয় চ্ছিখছরাভ আয আজ ভাচ্ছয লল খনফায
অখপচ্ছই নানান খভখিং এয জনয, অনযানয িাপচ্ছদয ভত খনফাচ্ছযয াপচ্ছড িা ভাচ্ছ
এই একিা খদন অন্তত এনজয় কযচ্ছত াখয, দুচ্ছু য খফছানায় উুি চ্ছয় ফই িচ্ছত
াখয। দু নম্বয চ্ছরা একিা একিা কচ্ছয ঘিনা গুচ্ছরাচ্ছক াখজচ্ছয় লদিচ্ছত চাই কার
যাচ্ছতয ঘিনায খযচ্ছপ্রখক্ষচ্ছত।
কারচ্ছকয ব্দিা রক্ষয কচ্ছয ৩ নম্বয ব্ল্চ্ছকয াখবম  যাচ্ছচ্ছজয খদচ্ছক এচ্ছগাচ্ছতই খছন
লথচ্ছক একিা লজাি ধাক্কা লিচ্ছয় উুি চ্ছয় চ্ছি লগরাভ, লকউ একিা আভায াচ্ছত
লাোঁচি লিচ্ছয় লদৌচ্ছি খখোঁ িয খদচ্ছকয দযজা খদচ্ছয় লভন রখফচ্ছত ঢুচ্ছক ির। একিা চা
গন্ধ লমন লরাকিায চ্ছে চ্ছেই ফচ্ছয় লগর। উধি লদৌচ্ছি লভন রখফচ্ছত ঢুকরাভ, লদিরাভ
খরচ্ছফ্টয ইখন্ডচ্ছকিয জীচ্ছযা লদিাচ্ছে, এত তািাতাখি খরফ্ট নাভচ্ছত াচ্ছযনা তায ভাচ্ছন
লরাকিা খখোঁ ি খদচ্ছয় লনচ্ছভচ্ছছ। খরচ্ছফ্টয অচ্ছক্ষা না কচ্ছয আখভ খখোঁ ি খদচ্ছয় নাভরাভ।
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কাউচ্ছকই লদিচ্ছত লরাভ না। জানাদা যাচ্ছত থাচ্ছক না। খখকউখযখিয লছচ্ছরদুচ্ছিা লগি
লছচ্ছি এখগচ্ছয় এচ্ছরা, ‗খক চ্ছয়চ্ছছ যায? গািী ফায কযচ্ছফন?‘ ফররাভ "একিা লরাক
উচ্ছয উচ্ছিখছর, লতাভযা লদি না? লক কিন ঢুকচ্ছছ?‘
দুজচ্ছন প্রায় একচ্ছে ঘাি ঝাোঁখকচ্ছয় ফরর "অম্ভফ যায, ঘন্টা িাচ্ছনক আচ্ছগ দিা
োঁয়তাখল্লচ্ছ ১ নম্বয এয ১০ তরায খডুজাযা লঢাকায য আয লকউ লঢাচ্ছকখন, আভযা
লনাি কচ্ছযখছ লদিুন। লগি এযকভ ারকা পাোঁকা কযা থাচ্ছক খকন্তু আভযা এিাচ্ছনই ফচ্ছ
থাখক াযা যাত। ফ খরচ্ছি যাখি লযাজ, যাত দিায য আভাচ্ছদয খডউখি শুরু লই
তিন লথচ্ছক লক লফচ্ছযাচ্ছে লক ঢুকচ্ছছ। আভাচ্ছদয লকাপানী লথচ্ছক ফচ্ছর খদচ্ছয়চ্ছছ একদভ।"
লদিরাভ খতযই লরিা আচ্ছছ তাখযি খদচ্ছয়, খক ভচ্ছন র িাতািা াচ্ছত খনচ্ছয় লদিরাভ,
ঊখভমরায ১৩ তাখযচ্ছি যাত ১০.২২এ লঢাকায য আয য লফচ্ছযাচ্ছনায লকান এরী
লনই, অন্তত গািী খনচ্ছয় লফচ্ছযায়খন কাযণ লযখজিাচ্ছয যা ফ্লযাি নম্বয 3301াচ্ছ
গািীয নম্বযিা 6532  খরচ্ছি লযচ্ছিচ্ছছ তাযয ভয় ১০.৫০। ফররাভ "লকউ মখদ
লোঁ চ্ছি লঢাচ্ছক ফা লফচ্ছযায় তিন খক বাচ্ছফ লরচ্ছিা?"
তাচ্ছত লদখিচ্ছয় খদর, ‗এই লদিুন না ডাক্তায ফাফুয এরী। নায গািী লতা  পু িাচ্ছত
রাগান থাচ্ছক, লতা উখন লোঁ চ্ছিই লঢাচ্ছকন আয লফচ্ছযান। লচনা লরাক তা লযাজ যাচ্ছত
কিন ঢুচ্ছকচ্ছছন আয লফখযচ্ছয়চ্ছছন ফ লরিা আচ্ছছ। একিু যই উখন লফচ্ছযাচ্ছফন ১২িা
াচ্ছি ফাচ্ছযািা, লফচ্ছযাচ্ছরই খরচ্ছি লনচ্ছফা।" খনচ্ছজচ্ছদয খখন্সয়াখযখি লদিাচ্ছত লচ্ছয লছচ্ছর
দুচ্ছিাচ্ছক িুফ গখফমত ভচ্ছন র। চযাচয লম কাজ কচ্ছযচ্ছছ লিা লদিাচ্ছনায ুচ্ছমাগ য়চ্ছতা
ায়না। একিা লছাট্ট াচ্ছজন খদরাভ ফররাভ, ‗এযকভ ১১০৪ ৫৫৪৪ ১০৪৫ না
খরচ্ছি খতনচ্ছি করভ কচ্ছয লরচ্ছিা তাচ্ছর খরিচ্ছত, লদিচ্ছত, ফুঝচ্ছত ুখফচ্ছধ চ্ছফ" চ্ছদয
লক উদাযণিা লদিাচ্ছনায চ্ছে চ্ছে লখদন প্রদী লক কযা SMS খনচ্ছয় অস্বখিয
কাযণিা খফদুযচ্ছতয ভত ভাথায় লিচ্ছর লগর। খচখিিা।
লম লরাকিাচ্ছক ধায়া কচ্ছয নীচ্ছচ এরাভ ল মখদ গািীয আিাচ্ছর রুখকচ্ছয় থাচ্ছক তাই
লছচ্ছর দুচ্ছিাচ্ছক একফায াফধাচ্ছন ুচ্ছযা াখকম ং এরাকািা লদিচ্ছত ফররাভ। যা ফ খদক
খদচ্ছয় এভন খক গািী গুচ্ছরায তরায়  লদচ্ছি ফরর না যায লকউ লনই।
ফররাভ "এযয লমই লফচ্ছযাক আভাচ্ছক লপান কযচ্ছফ তক্ষু খন" আভায লভাফাইর নম্বযিা
খদরাভ।
খরচ্ছফ্ট উচ্ছি একতরা অখব্দ উচ্ছিই খরফ্ট থাখভচ্ছয় লদৌচ্ছি খখোঁ ি খদচ্ছয় লনচ্ছভ এরাভ আফায।
আভায় লদচ্ছিই দুজন ছু চ্ছি এর, ফররাভ ভয়রা লপরায লম যাফ্ট িা আচ্ছছ লমিান লথচ্ছক
াপাইরাযা ফ ভয়রা লতাচ্ছর লই জায়গািা তিন লদিা য়খন না?
‗না লতা" ফচ্ছর দুজচ্ছনই ছু চ্ছি লগচ্ছরা।
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২ নম্বয আয ৪ নম্বয ব্ল্চ্ছকয জংচ্ছনয যাফ্ট রুচ্ছভ লদিরাভ লদয়াচ্ছর লি খদচ্ছয়
দাোঁিাচ্ছনায ছা আয ভাখিচ্ছত চ্ছি থাকা জঞ্জাচ্ছরয ভচ্ছধয স্পে চ্ছয় পু চ্ছি যচ্ছয়চ্ছছ দুচ্ছিা
াচ্ছয়য ছা। আভযা মিন াখকম ং রি িচ্ছুোঁ জ লফিাখে লই ুচ্ছমাচ্ছগ লরাকিা লিারা লগি
খদচ্ছয় লফখিচ্ছয় লগচ্ছছ।
খপচ্ছয এরাভ খরচ্ছফ্টই। রখফচ্ছত লফখযচ্ছয় লই চা গন্ধিায লয লদিরাভ তিচ্ছনা যচ্ছয়চ্ছছ,
তচ্ছফ খক লরাকিা উচ্ছযই খছর? আখভ নীচ্ছচ নাভায য লছচ্ছর দুচ্ছিায চ্ছে কথা ফরায
ভয় যাফ্ট রুচ্ছভ আয তায য লগি খদচ্ছয় লফখযচ্ছয় মায়? এ লদিখছ আয এক অন্তধমান
যয!
ব্দ য়া লথচ্ছক নীচ্ছচ মায়া অখব্দ ফযাাযিা আচ্ছযকফায য য াখজচ্ছয় বাফখছরাভ
এভন ভয় ভচ্ছনাযঞ্জন, ই লছচ্ছরদুজচ্ছনয একজন, লপান কযর, ‗যায এইভাত্র
ডাক্তায ফাফু লফখযচ্ছয় লগচ্ছরন, ১২িা ৩৩ আভাচ্ছদয ভয়‘।
ফররাভ, ‗খিক আচ্ছছ নজয লিারা লযচ্ছিা, আয লক লফচ্ছযায় আয খকছু অস্বাবাখফক
রাচ্ছগ খক না াোঁিা চরায়।"
‗খিক আচ্ছছ যায। ডাক্তাযফাফুয াোঁিা চরা খকন্তু একদভ নভমার খছর, ভাচ্ছন এভখনই
ফরখছ, উখন একদভ খপিপাি চ্ছয় লফচ্ছযাচ্ছরন, একদভ ফি ডাক্তাযচ্ছদয ভচ্ছতা যায।"
আচ্ছযা ফক ফক কযায আচ্ছগ চ্ছক থাখভচ্ছয় খদরাভ, ‗খিক আচ্ছছ খিক আচ্ছছ, মা ফররাভ
লিয়ার লযচ্ছিা"।
লপানিা যািচ্ছত খগচ্ছয় লদখি ঊখভমরায নাচ্ছভ লব কচ্ছয যািা লই ৯৭৪২৮ ৭২৪০৮
লথচ্ছক একিা SMS এচ্ছচ্ছছ লরিা ‗patd md 3 ," ,এচ্ছচ্ছছ ১২.১৮য়, মিন আখভ
খিতীয়ফায উচ্ছি আখছরাভ। িায খক অথম চ্ছত াচ্ছয ফুঝরাভ না। আফায ফাযীচ্ছনয
াাময খনচ্ছত চ্ছফ ভচ্ছন চ্ছে, যা নম্বয এফং অথম দুচ্ছিাই উদ্ধায কযচ্ছত াযচ্ছফ ভচ্ছন
য়।
যাত ১১িা
ফাযীনচ্ছক নম্বযিা খদচ্ছয়খছ। কচ্ছফ প্রথভ লমাগাচ্ছমাগ চ্ছয়খছর তা ফচ্ছরখছ,  য়চ্ছতা
কার কাচ্ছরই জানাচ্ছফ, তাচ্ছত অচ্ছনকিা যয ভাধান চ্ছর চ্ছত াচ্ছয।
ফাযীন ফরর লভান আভায লদয়া তথয লক গুরুত্ব খদচ্ছয়, ঊখভমরায স্বাভীয ফযাফা
ম্বচ্ছন্ধ লিাোঁজ খনচ্ছয়চ্ছছ। খতয অচ্ছনক লদনায় জখিচ্ছয় চ্ছিচ্ছছ লকাপানী, ানাদায
ফযাঙ্ক লথচ্ছক লকাচ্ছিম য লনাখি এর ফচ্ছর। প্রায় খতন াচ্ছি খতন লকাখি লদনা লাধ কযচ্ছত
চ্ছফ। এখদচ্ছক ঊখভমরায নাচ্ছভ প্রায় দু লকাখি িাকায ইনচ্ছযাচ্ছযন্স খরখ আচ্ছছ,
লগুখরয ভযাচু যখযখি
অচ্ছনক লদযীচ্ছত। লগাল্ড অযন্ড অযাচ্ছি নাখক অরচ্ছযডী
ভিম চ্ছগজ্ডড। আচ্ছযা উচ্ছিগজনক িফয চ্ছরা, ১৫ তাখযি চ্ছন্ধযয ফ্লাইচ্ছি খভচ্ছ ইউ
যায় ফচ্ছর একজন লগৌাখি লত লনচ্ছভচ্ছছন। ুখর খ খ খিখব পু চ্ছিজ লচক কযচ্ছছ

JHAALMURI PUJA SPECIAL 2016

67

াচ্ছতিখি

ঊখভমরায ছখফয চ্ছে লকান ভখরা মাত্রীয খভর ায় খক না।
খফচ্ছকচ্ছর আফায লই নাচ্ছথয চ্ছে লদিা খজভ এ। আখভ লযগুরায লমচ্ছত াখয না, ভাচ্ছঝ
ভাচ্ছঝ খগচ্ছয় একিু েীডভীর য়াক কখয। নাথ একিা লঢারা লঢারা িম  চ্ছয লফাধয়
েী যান্ড কযখছর, আভায় লদচ্ছি পচচ্ছক াখ লচ্ছ ফরর, ‗ফযায়াভ কচ্ছয খক্ত
ফািাচ্ছফন? লকউ বয় লদিাচ্ছরা নাখক? আনায লতা ুখরচ্ছয চ্ছে লদাখি ভায়,
আনায বয় খক?‘
লরাকিা খক ইয়াখকম কচ্ছয না খক লকাচ্ছনা ইখেত লদয়?
লফরা ৩লি
ডায়যী লত লরাচ্ছক কত কথা লরচ্ছি, ভচ্ছনয বাফ প্রকা কচ্ছয, মা প্রকাচ্ছয াচ্ছযনা লিা
ডায়যীয ভাধযচ্ছভ ফচ্ছর আয আখভ গত ১৫ খদন ধচ্ছয শুধু এক যয লবদ কযায নানাখফধ
খচন্তাধাযা খরচ্ছি চচ্ছরখছ । একিা ফি ধাোঁধায ুত্র গুচ্ছরা লমন লচাচ্ছিয াভচ্ছন ঘুচ্ছয
লফিাচ্ছে অথচ খিক িাচ্ছ িাচ্ছ ফাচ্ছত াযখছ না আয তা মতক্ষণ না াযখছ আখভ
খনখশ্চন্ত চ্ছত াযফ না।
আভায এই অখিযতািা কৃ ষ্ণা িুফ বাচ্ছরা ফুঝত, ই আভাচ্ছক ডায়যী লরিায ফুখদ্ধিা
খদচ্ছয়খছর, ফচ্ছরখছর মিন অচ্ছনকগুচ্ছরা খজখনল একচ্ছে লতাভায় বাফচ্ছত চ্ছফ তিন
একিা কাগচ্ছজ লমভন লমভন ভচ্ছন আচ্ছফ খরিচ্ছত লথচ্ছকা তাযয একিা একিা কচ্ছয
লদচ্ছিা, লদিচ্ছফ ফকিা আচ্ছি আচ্ছি খিক িাচ্ছ িাচ্ছ ফচ্ছ মাচ্ছফ।
 থাকা কারীন খরখিখন,  মায়ায য ভাচ্ছঝ ভচ্ছধয খরচ্ছিখছ শুধু াখযচ্ছয় মায়া
খদনগুচ্ছরায কথা। তচ্ছফ এই ঊখভমরায াখযচ্ছয় ময়ায য লথচ্ছক খনয়খভত খরচ্ছি আয
যয লগুচ্ছরা চ্ছি একিা ধাযণা দতযী চ্ছে ভচ্ছন। কচ্ছয়কিা ইনপচ্ছভমন খিক িাক
লচ্ছয় লগচ্ছরই আখভ ভাধান কচ্ছয লপরফ এই যযিায। লভান ফচ্ছরচ্ছছ খফচ্ছকচ্ছর য
অখপচ্ছ লমচ্ছত লপাচ্ছনয িফযিা ততক্ষচ্ছন ায়া মাচ্ছফ। লগৌাখি এয়াযচ্ছাচ্ছিম য
পাইনার খযচ্ছািম চচ্ছর আচ্ছফ তাযয লদিা মাচ্ছফ।

আজ ভখতফাফুয ফাায় মাফ লবচ্ছফখছরাভ খকন্তু দাদায ফািাফাখিয জনয জানাদাচ্ছক
কার লফরাচ্ছতই ফচ্ছর লযচ্ছিচ্ছছন কাগজরা, কাচ্ছজয লরাক ফা অনয লকউ লমন খফযক্ত
না কচ্ছয। ডক্টয লচৌধুযী এচ্ছরই উখন দাদাচ্ছক খনচ্ছয় নায নাখমং লাচ্ছভ খনচ্ছয় মাচ্ছফন।
জানাদা  ভা খফিত আজ, িয়চ্ছরি রাইন ব্ল্ক চ্ছয় লগচ্ছছ তাই লকানযকচ্ছভ আভায়
ভখতফাফুয দাদা ম্বচ্ছন্ধ এই কথাগুচ্ছরা ফচ্ছর াপাইরাচ্ছদয খছচ্ছন লচোঁ চাচ্ছত লগর।
াই খযষ্কায কযচ্ছত এত লচোঁ চাচ্ছভখচয কাযণিা খক লদিায জনয একিু এখগচ্ছয় উোঁ খক
লভচ্ছয লদখি াপাইরাচ্ছদয উয লই ািজ্বারাখন নাথ িুফ লচািাি কযচ্ছছ, যা ফািী
ফািী খিক ভচ্ছতা ভয়রা কাচ্ছরক্ট কচ্ছযনা তাই লরাচ্ছক িয়চ্ছরচ্ছিই ফাচ্চাচ্ছদয ডায়ায

JHAALMURI PUJA SPECIAL 2016

68

াচ্ছতিখি

িায়ায ফ ফ্লা কচ্ছয আয াই আিচ্ছক মায়। একিা লছচ্ছর ফরর শুনরাভ, "খকন্তু
যায এিা ফাচ্চায কাজ নয়, লদিুন" ফচ্ছর লফাধয় ল ফস্তুিাই তু চ্ছর ধচ্ছযখছর তাচ্ছত নাথ
াঙ্ঘাখতক চচ্ছি জানাদা লক লডচ্ছক ফরর,‘িচ্ছুোঁ জ ফায কয লক কচ্ছযচ্ছছ এ কাজ,
লতাভাচ্ছদয ঐ ফুচ্ছিা ই চ্ছফ তায ফািীচ্ছতই লতা শুচ্ছনখছ লধচ্ছি লচ্ছন্ট"
আখভ ঝগিায লথচ্ছক দূচ্ছয চ্ছয আচ্ছত আচ্ছত জানাদায রুক্ষ উত্তয শুনরাভ, ‗উখন
জীফচ্ছন এযকভ কচ্ছযন না। আজ মমযন্ত এ ফস্তু নায ফাায় লঢাচ্ছকখন, আভযা খকচ্ছন খদ
আভযা জাখননা?‘ িুফ চভচ্ছক লগরাভ জানাদায ফরায বখেচ্ছত।
যযিা ভচ্ছন চ্ছে লকচ্ছি মাচ্ছে আচ্ছি আচ্ছি।
ঘচ্ছয ঢুচ্ছক কাগচ্ছজ িুচ্ছক যািা ভখতফাফুচ্ছক বু র কচ্ছয লদয়া খচখিিায লরিা গুচ্ছরা আফায
লদিরাভ এিন, ভচ্ছন চ্ছে ফুঝচ্ছত াযখছ িাখনকিা।
১৫ লল খদন ফা যাত কথািা বাফাচ্ছে। ১৫ তাখযি লল নয় তচ্ছফ খক ১৫ তাখযচ্ছিয য
১৫ িা লল খদন? কায লল খদন? ঊখভমরায না তায ফচ্ছযয?
SMS িা এিচ্ছনা ফুঝরাভ না। খনচ্ছজয লপাচ্ছন ফহুফায কথাগুচ্ছরা িাই কযরাভ, একিা
ফাদ খদচ্ছয় একিা ধযরাভ তা খকছ্ছু লরাভ না। একিা খজখনল ফুঝচ্ছত াযখছ না
াচ্ছঙ্কখতক SMS ািাচ্ছনায মুখক্ত লকাথায় লমিা আখভ ফুঝচ্ছতই াযচ্ছফা না? লই
পযাোঁপযাোঁচ্ছ গরায লরাকিাই মখদ ািায় তচ্ছফ SMS ািাচ্ছরা লকন? এিা খক ঊখভমরা
াখিচ্ছয়চ্ছছ? চ্ছঙ্কচ্ছত ািার লকন? না খক এবাচ্ছফ ািাচ্ছত ফাধয চ্ছয়চ্ছছ? লপানিা লর
লকাথায়? খক লপান? কৃ ষ্ণায ুযচ্ছনা লপানিা লকাথায়, য লতা িাচ লপান খছচ্ছরা না,
ফযাফায ই কযচ্ছত চাইচ্ছতা না খিক িাক খরিচ্ছত াযচ্ছতা না ফচ্ছর। ফরচ্ছতা, ‗আভায
ই িিা িিা কচ্ছয লফাতাভ খিচ্ছ লরিা লপান ই বার অচ্ছনক ুখফধা।"
ভচ্ছন চ্ছে ধযচ্ছত লচ্ছযখছ,  ভাই গ্! নাথ লক াচ্ছফা এিন?
কৃ ষ্ণায কথাই খিক, য য খরচ্ছি লদিচ্ছর ফ িাচ্ছ িাচ্ছ ফচ্ছ মায়। লভান লক লপান
কখয আভায চ্ছন্দ মখদ খিক য় তচ্ছফ ঊখভমরায খদ না কযচ্ছত াযচ্ছর আজ ই
লফাধয় তায লল খদন ফা যাত।
যাত আিিা
লভান লক িুফ ংচ্ছক্ষচ্ছ আভায আঙ্কা এফং খদ্ধান্তিা ফচ্ছর তক্ষু খন আচ্ছত অনুচ্ছযাধ
কযরাভ।
লভান আয খতনজন কনচ্ছিফল্, তায ভচ্ছধয একজন ভখরা, মিন লকাজী লটায এয
লগি এ লৌোঁছর আখভ তিন গ্রাউন্ড লফ্লাচ্ছয খরচ্ছফ্টয াভচ্ছন। জানাদা আয দুজন
খখকউখযখি গাডম একিা লিচায খনচ্ছয় লিাচ্ছন দাোঁখিচ্ছয় উচ্ছয উিচ্ছফ ফচ্ছর। ফরর ডক্টয
ু যান্স  আচ্ছছ এক্ষু খন তাই যা মাচ্ছে দাদাচ্ছক খনচ্ছয়
লচৌধুযী এচ্ছ লগচ্ছছন, অযাম্বর
নাভচ্ছফ। িাৎ অত ুখর লক খবতচ্ছয আচ্ছত লদচ্ছি একিু ঘাফচ্ছি খভনখভন কচ্ছয
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খজচ্ছে কযর "লকান ফ্লযাচ্ছি যায? খভচ্ছ যাচ্ছয়য?‘
ইাযায় চু  থাকচ্ছত ফচ্ছর ফররাভ আনাযা খখোঁ ি খদচ্ছয় আুন। আখভ লভানচ্ছদয খনচ্ছয়
থাডম লফ্লাচ্ছয উচ্ছি খরফ্ট লথচ্ছক লফচ্ছযাচ্ছত লফচ্ছযাচ্ছত জানা আয তায লরাচ্ছকযা লদখি উচ্ছি
এচ্ছচ্ছছ। জানাদা ভখতফাফুয দযজায় লফর খদর, ডক্টয লচৌধুযী দযজা িুরচ্ছতই লভান
ডাক্তায লক লিচ্ছর খবতচ্ছয ঢুচ্ছক ির চ্ছে চ্ছে কনচ্ছিফরযা। তফাক ভখতফাফু আয
ডাক্তায লচৌধুযী লক একাচ্ছ দাোঁি কখযচ্ছয় একজন কনচ্ছিফর লক লভান ফরর "এচ্ছদয
উয নজয যাি।" তাযয ভখরা কনচ্ছিফরখিচ্ছক ফরর, "ফ ঘয গুচ্ছরা লদি লকান
ফখড চ্ছি আচ্ছছ খক না" ।
খনচ্ছজ আযএকিা কনচ্ছিফর লক খনচ্ছয় যান্নাঘচ্ছযয াচ্ছয লফডরুচ্ছভ ঢুকর লিান লথচ্ছক
আভায় লডচ্ছক ফরর, ‗ঞ্জুদা ী ইজ খয়ায"
ঘচ্ছয ঢুচ্ছক াদা চাদচ্ছয ঢাকা খফছানায় শুচ্ছয় থাকা ঊখভমরাচ্ছক লদচ্ছি থভচ্ছক লগরাভ। চু র
িাফরা িাফরা কচ্ছয কািা, যক্তশুনয ভুি খনচ্ছয় লচাি ফুচ্ছজ চ্ছি আচ্ছছ একিা খনজমীফ
যীয, শুধু লচাি দুচ্ছিা ফরচ্ছছ এই লই ঊখভমরা। লভান আভায কাোঁচ্ছধ াত লযচ্ছি ফরর,
‗লবীরী লডাজ্ডড ফাি অযারাইব, থযাঙ্ক গড অযান্ড থযাঙ্ক ইউ্।"
আভাচ্ছক আয ভখরা কনচ্ছিফর লক ঊখভমরাচ্ছক খনচ্ছয় নাখমংচ্ছাচ্ছভ লমচ্ছত ফচ্ছর লভান
ভখতফাফুচ্ছদয খনচ্ছয় থানায় চচ্ছর লগর। যনা য়ায ভয় আভায় ফরর লপযায ভয়
থানায় লমচ্ছত ই াফুচ্ছদয জনয।
নাখমংচ্ছাচ্ছভয কাজ লচ্ছয থানায় লৌোঁচ্ছছ লদখি ফাযীন এচ্ছচ্ছছ, আভায় লদচ্ছি ফরর,
‗আচ্ছয তু খভ নাখক দারুন লগাচ্ছয়ন্দাখগখয কচ্ছযচ্ছছা, লভান ফরর। চর আভায ফাায় চা
লিচ্ছত লিচ্ছত ুচ্ছযািা শুনচ্ছফা"।
লভান ফরর চা, খোযা, খভখে ফ আখনচ্ছয় খদখে এিাচ্ছনই, খকন্তু খডচ্ছিরিা এিাচ্ছনই
ফরচ্ছত চ্ছফ দাদাচ্ছক, আভায খযচ্ছািম খরিচ্ছত ুখফধা চ্ছফ"।
ফররাভ,‘ঊখভমরা লম ফাইচ্ছয মায়খন ফা লগৌাখিয ইউ যায় লম ঊখভমরা নয় লিা
িাখনকিা খনখশ্চত চ্ছয়খছরাভ আভাচ্ছদয যাচ্ছতয খখকউখযখি গাডম চ্ছদয িাতা লদচ্ছি।
তাচ্ছত লকাচ্ছনা অজানা ফা খবখজিয এয এই কখদন এ আা ফা লফচ্ছযাচ্ছনায লযকডম
খছরনা।‗

ভখতফাফুয ফাায় ঊখভমরা যচ্ছয়চ্ছছ ল চ্ছন্দিা দৃঢ় র আজ কাচ্ছরয াপাইরা আয
জানাদায জনয। অফয খভিায নাথ  িাখনকিা দায়ী। জানাদা মিন ফরচ্ছরন
লকানখদন যা ভখতফাফুয দাদায জনয ডায়ায লকচ্ছননখন অথচ ভখতফাফুয বালায়
লরাকিা এক ফছয মযাায়ী তাচ্ছর কখদন আচ্ছগ লম ডায়ায খকচ্ছন উখন ঢুকচ্ছরন ল
গুচ্ছরা তাচ্ছর কায জনয, খনশ্চয়ই লকাচ্ছনা মযাায়ী লম য়চ্ছতা লস্বোয় লভাচ্ছিই লিাচ্ছন
লনই। জানাদায কথা শুচ্ছন ডায়যীিা প্রথভ লথচ্ছক আফায লদিচ্ছত লদিচ্ছত তাখযিিা
ম্বচ্ছন্ধ আখভ খনখশ্চত রাভ প্রতযক্ষ লকান মখু ক্ত না থাকা স্বচ্ছত্ব। ইনপযাক্ট আখভ তিন
নাথ লক লচ্ছর জখিচ্ছয় ধযতাভ, য লচোঁ চাচ্ছভখচচ্ছত একিা জি িুচ্ছর লগচ্ছরা ফচ্ছর।
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SMSিায ভাধান কযচ্ছতই আখভ কনখবন্সড রাভ লম ঊখভমরা লফোঁচ্ছচ এফং আভাচ্ছদযই
খফখল্ডংএ। লকান ফ্লযাচ্ছি লিা ফুঝচ্ছত লচ্ছয লগরাভ মখদ খতয ফরখছ অযচ্ছণয
কাযণিা আখভ এিচ্ছনা জাখননা, শুধু এিুকু ফরচ্ছত াখয কাজিা কযা চ্ছয়খছর লকান
ুযচ্ছনা ঘিনায প্রখতচ্ছাধ লনয়ায জনয।‗
লভান খজচ্ছে কযচ্ছরা SMSিা ফুঝচ্ছর খক কচ্ছয? ফররাভ "কী কচ্ছয"
ফাযীন ফরর, "লই খক িাই ফা খক?
ফররাভ "লিা র খক, ভাচ্ছন কী লপান। আভায কাগচ্ছজ লরিা খছর SMS িা, ‗patd
md 3 ,‘ কৃ ষ্ণায ুযচ্ছনা লনাখকয়া লপানিায় মাচাই কচ্ছয ফযাাযিা খযষ্কায র। লম
লকান ুযচ্ছনা ফািন খক লপান লদচ্ছিা মখদ নভমার লভাড এ থাচ্ছক তাচ্ছর S খরিচ্ছত
লতাভায় চাযফায ফািন লপ্র কযচ্ছত চ্ছফ তাই ডািাতাখি লত s খরিচ্ছত চাইচ্ছর p q r
s এয লফাতাচ্ছভয প্রথভ অক্ষয p চ্ছযচ্ছছ একফায লিায় আয তাযয ই a লমিা প্রথভ
a b c ফািচ্ছনয প্রথভ অক্ষয। আন্দাজ কযরাভ িুফ কভ ভচ্ছয় লকান যকচ্ছভ SMS কযা
চ্ছয়চ্ছছ তাই save me চ্ছয় লগচ্ছছ patd md।" তফু খকছু একিা পকাখেরাভ। বার
কচ্ছয লদিরাভ মিন আফায, তিন ফুঝরাভ খক বু রিা কযখছরাভ। লরিািায় mdয য
পাোঁকিা দুচ্ছিা অক্ষয আরাদা লফাঝাচ্ছনায জনয খকন্তু 3 এয য পাোঁক িা একিা অক্ষয ফা
ংিযা কাযণ তাযয ',' িা আচ্ছছ আয এই লপান গুচ্ছরাচ্ছত ১ খিচ্ছর প্রথচ্ছভ কভা
চ্ছি। তাচ্ছর 3এয য পাোঁক িা খক? ফ কিা লফাতাভ খিচ্ছতই খযষ্কায চ্ছয় লগর।
ূণয খিচ্ছর লকান অক্ষয ফা ংিযা লদিায় না। তাচ্ছর ‗patd md 3 ,‘ চ্ছয় দাোঁিার
"save me 301‘ অথমাৎ ঊখভমরা আভাচ্ছদয খফখল্ডংএই আচ্ছছ লকাচ্ছনা এক ব্ল্কএ খতন
তরায়।
আখভ খনুঃচ্ছন্দ রাভ আয লভানচ্ছক জানারাভ। SMSিাচ্ছক গুরুত্ব খদচ্ছয় তক্ষু খন
এচ্ছ লগখছর তাই যক্ষা না চ্ছর আখভ খয খছরাভ লম আজই ডাক্তাচ্ছযয াাচ্ছময
ঊখভমরাচ্ছক লকাথা খযচ্ছয় লপরা চ্ছফ ফা লল কচ্ছয লপরা চ্ছফ, খেচ্ছরা তাই।
খচখিচ্ছত লরিা ফাখক ংিযাগুচ্ছরা আভায ভচ্ছত লকান তাখযি ফা ভচ্ছয়য ইখন্ডচ্ছকিয লিা
ভখতফাফুয কাছ লথচ্ছক লফিায জানা মাচ্ছফ। ডক্টয লচৌধুযী ম্ভফত আচ্ছর ডাক্তায নন,
লক উখন লিা ভখতফাফুই ফরচ্ছত াযচ্ছফন। তচ্ছফ আাভায় হুভখক লদয়া, খফনয়চ্ছক খদচ্ছয়
আভায কাচ্ছছ বয় লদিাচ্ছনা ফাি ািান এভন খক খফনয় মাচ্ছত নাযা এিান লথচ্ছক চ্ছয
না মায়া অখব্দ কাচ্ছজ না আচ্ছত াচ্ছয তায জনয লরাক রাখগচ্ছয় চ্ছক আত কচ্ছয
লদয়া এফ ই ডাক্তাচ্ছযযই কাজ।
নায লযাজ লকাজী লটায লথচ্ছক লফচ্ছযাচ্ছনা আয আভায ফাায় হুভখক খচখিয ভয় িা
কাছাকাখছ লদচ্ছিখছ লই খখকউখযখিয লযখজিাচ্ছয। তাচ্ছতই আন্দাজ কচ্ছযখছরাভ ই
লফাকায ভত কাজ িা নায।
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ফাযীন খজচ্ছে কযচ্ছরা, ‗খকন্তু উখভমরা লপানিা কযর খক বাচ্ছফ? নাম্বাযিা যই মখদ
য লপান লতা খনশ্চয়ই স্ভািম লপান ই চ্ছফ!‘
আখভ ফযাাযিা এফায ফুখঝচ্ছয় ফররাভ। য়রা দফাচ্ছিয খফচ্ছকচ্ছর উখভমরা আভায় ুচ্ছযা
কথা ফরায আচ্ছগই চ্ছদয কব্জায় চচ্ছর মায়, লপানিা াত ছািা চ্ছয় মায়। ভখতফাফু
য খভিা খনচ্ছজয ুযচ্ছনা লপাচ্ছন বচ্ছয যাচ্ছিন াফধানতা খচ্ছচ্ছফ মাচ্ছত লকাচ্ছনা বাচ্ছফ
লপান লচ্ছর উখভমরা লমন লপান কযচ্ছত না াচ্ছয। লখদন ডায়ায এফং অনয লনাংযা
খনচ্ছয় নাভায ভয় আভায় আচ্ছযক দপা বয় লদিাচ্ছত খগচ্ছয় ডাক্তায চ্ছি লগচ্ছরন
আভায খবতচ্ছযয ফাযান্দায় , মায জনয একিা খফশ্রী গন্ধ লচ্ছয়খছরাভ আখভ লফখযচ্ছয়
এচ্ছই। আভায়  খখকউখযখিয লছচ্ছর দুচ্ছিাচ্ছক লকাচ্ছনা যকচ্ছভ পাোঁখক খদচ্ছয় যাফ্ট রুচ্ছভ
রুখকচ্ছয় লথচ্ছক তাযয আফায উচ্ছয এচ্ছ জাভা াচ্ছট লফচ্ছযান। লই ভয়িাচ্ছত য়ত
একিু তচখকত খছচ্ছরন ভখতফাফু আয লপান িা উখভমরায খফছানায কাচ্ছছ লযচ্ছিই দযজা
িুরচ্ছত  ফন্ধ কযচ্ছত এচ্ছ খছচ্ছরন। উখন উখভমরায কাচ্ছছ ই ভচ্ছয় থাকচ্ছতন চ্ছক ই
ফীবৎ খবখড গুচ্ছরা লদিাচ্ছনায জনয। উখভমরা লপানিা াচ্ছত খনচ্ছয় অবযাফত
লকানযকচ্ছভ কিা কথা িাই কচ্ছয াখিচ্ছয় লদয় আভায নাম্বাচ্ছয, য়ত আভাযিাই রাি
কল্ড চ্ছয় চ্ছিখছচ্ছরা তিচ্ছনা।
আভাচ্ছদয কথায ভচ্ছধযই লপান নম্বযিায লযকডম খনচ্ছয় একজন ঢুকচ্ছরা। লভান কাগজিা
াচ্ছত খনচ্ছয় িাখনকিা লচাি ফুখরচ্ছয় ফরর, "এিাখব্ল্ড লয়ায চ্ছয়ন্ট, ১৫ তাখযি
করিা চ্ছয়চ্ছছ আনাচ্ছদয ািা লথচ্ছকই। SMSিা  তাই অযান্ড য়ান লভায চ্ছয়ন্ট,
দযি ইউ যায় অযাি গুয়াাখি ফীন লেসড, ী ইজ্ড উলা যায়, লরকচাযায ইন গুয়াাখি
কচ্ছরজ।‗
ইখতভচ্ছধয চা আয আরুয গযভ চ এচ্ছ লগখছর, লভান একিা চ াচ্ছত খনচ্ছয় খবতচ্ছয
লগর, একিু চ্ছয খপচ্ছয এচ্ছ ফরর আনায ধাযণা একদভ খিক, ইি অযান অযাক্ট
অপ খযচ্ছবঞ্জ, ই ডাক্তায আচ্ছর ভখত ফাফুয ারা। দুজচ্ছনই কনচ্ছপন খদচ্ছয় খদচ্ছয়চ্ছছ,
দয লক ইজ িীয়ায।‗

খজচ্ছে কযরাভ "খকচ্ছয প্রখতচ্ছাধ?‘
লভান ফরর "একিু য লদিাখে চা পা লল কয"
িাখনকয ভখতফাফু আয ডাক্তাচ্ছযয লদয়া জফানফন্দীিা এচ্ছন খদর মা চ্ছি এই
অযাধ ফা এক খফদ্ধি ভানুচ্ছলয প্রখতখক্রয়ায কাযণিা জানচ্ছত াযরাভ।
ভখতফাফুয কাখনী।
ভখতফাফুয স্বের এফং ূচ্ছিয ংাচ্ছয খছর তাোঁয ফউ ইতু এফং লছচ্ছর তাতাই। িাশুনা
এফং লিরাধুচ্ছরা দুচ্ছয়ই তাতাই খছর লচৌক। চ্ছজই কপুযিায াচ্ছয়ন্স এ ভািাম
কযায য ফযাোচ্ছরাযএ বার জায়গায় চাকযী ায়। প্রখতব এফং ুদমন তাতাইএয
লকান এক াখিম চ্ছত আরা য় ঊখভমরায চ্ছে। ফয়চ্ছ তাতাইচ্ছয়য লথচ্ছক িাখনকিা ফি
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য়া স্বচ্ছত্ব বীলন বাচ্ছফ বারচ্ছফচ্ছ লপচ্ছর ঊখভমরাচ্ছক। ঊখভমরা আচ্ছর কতিা
বারফাত তাতাইচ্ছক তা লফাঝা না লগচ্ছর তায ফতম ভান স্বাভী প্রফীয যাচ্ছয়য চ্ছে
আরা য়ায আচ্ছগ অখব্দ ল তাতাইএয চ্ছেই ঘয ফাোঁধচ্ছফ লিাই ফাই জানত।
ফাই ভাচ্ছন অন্তত তাতাই এয ভা, ফাফা, লজযিু এফং ভাভা মাচ্ছক আভযা চ্ছয ডক্টয
লচৌধুযী খচ্ছচ্ছফ লদচ্ছিখছ।
ঊখভমরা লক প্রফীয যাচ্ছয়য তিনকায লছাি কপানীচ্ছত কাজ াইচ্ছয় লদয় তাতাই ই।
প্রফীযচ্ছক ই বার লরচ্ছগ মায় ঊখভমরায। ফয় এফং রুখচ দুচ্ছয়যই খভর য়াচ্ছত দুজচ্ছন
দুজচ্ছনয িুফ কাচ্ছছ চচ্ছর আচ্ছ। চ্ছদয ঘখনষ্ঠতা মিন তাতাই ফুঝচ্ছত াচ্ছয লফাভার
চ্ছয় মায়, আত্মতযায বয় লদিায়। ঊখভমরা য়ত চ্ছক ান্ত কযায লচো কচ্ছযখছর।
লল লমখদন তাতাই ঊখভমরায চ্ছে লদিা কযচ্ছত মায় এফং ফুঝচ্ছত াচ্ছয  আয
ঊখভমরাচ্ছক াচ্ছফনা লখদন িা খছর ৩০ল এখপ্রর। ঊখভমরায অখপচ্ছ লচোঁ চাচ্ছভখচ কচ্ছয
লফখযচ্ছয় আচ্ছ । ঘিনাচচ্ছক্র বাইচ্ছায ভানখক অফিা জানচ্ছতন ফচ্ছরই তাতাইএয
লজযিু  অখপচ্ছয ফাইচ্ছয দাোঁখিচ্ছয় খছচ্ছরন এফং অান্ত ভন তাতাইচ্ছক প্রচ্ছফাধ খদচ্ছত
যই গািীচ্ছত উচ্ছি ফচ্ছন। প্রেত উচ্ছল্লিয লম তাতাই লম গািীিা লখদন চারাখের
লিা  এফং ঊখভমরা খগচ্ছয় খকচ্ছনখছর,তায লল চাযচ্ছি নম্বয খছর ৯১৪৪। িাচ্ছভয
ফ্লযাচ্ছ 9144 িা লকাযচ্ছণই লরিা, 2 5 1130 র লদাযা লভ, তাতাইএয ভৃতুযখদন 
ভয়।
ভানখক বাচ্ছফ খফধ্বি তাতাই লখদন গািী অযাকখচ্ছডন্ট কচ্ছয দুখদন য াাতাচ্ছর
ভাযা মায়। য লজযিু প্রায় এক ফছয লকাভায় লথচ্ছক ভাযা মান আয ফ লথচ্ছক করুণ
ফযাায চ্ছরা তাতাইএয ভা ভখতফাফুয ফমখপ্রয় অফরম্বন তাোঁয ইতু ুত্র লাচ্ছক খতন
ভাচ্ছয ভচ্ছধয ভাযা মান। ভাযা মায়ায আচ্ছগয ভুূতম অখব্দ খতখন একিা কথা ফচ্ছরনখন,
শুধু লকোঁ চ্ছদ লগচ্ছছন।
এই খতনচ্ছি ভৃতুয ভখতফাফু আয তাোঁয যারক নফীন াা লক খবতচ্ছয খবতচ্ছয ঊখভমরায
প্রখত খক্ষপ্ত কচ্ছয লতাচ্ছর। ঊখভমরায প্রফীয যাচ্ছয়য চ্ছে খফচ্ছয় এফং উত্তচ্ছযাত্তয শ্রীফৃখদ্ধ
আচ্ছযা প্রখতখংা যায়ণ কচ্ছয লতাচ্ছর। দুজচ্ছন খভচ্ছর যাচ্ছয়চ্ছদয খফচ্ছলত ঊখভমরায
ফমনা কযায প্লযান কচ্ছযন। প্রফীয এফং ঊখভমরায িফয লযচ্ছি চচ্ছরন দুজচ্ছন। মিন
যাচ্ছয়যা লকাজী লটাচ্ছয ফ্লযাি লকচ্ছন, নাযা লকচ্ছনন। নফীন খনচ্ছজ অুি দাদায লফ
ধচ্ছয লিচাচ্ছয শুচ্ছয় ফ্লযাচ্ছি ঢুচ্ছক লরাচ্ছকয লচাচ্ছি ধুচ্ছরা লদন। তাযয গত প্রায় এক ফছয
ধচ্ছয দাদায অুিতায গল্প খদচ্ছয় ডাক্তাচ্ছযয আা মায়ািা একিা খনতযধনখভখত্তক
অরক্ষযণীয় ঘিনা দতযী কচ্ছয। প্রথচ্ছভ ঊখভমরা লক লভচ্ছয দাদাচ্ছক নাখমংচ্ছাভ ািাচ্ছনায
আিাচ্ছর তায লডডফখড ফাইচ্ছয াচায এফং তাযচ্ছয প্রফীচ্ছযয চ্ছে ানুবুখতয নািক
কচ্ছয একখদন চ্ছক লল ফা েু কচ্ছয খতচ্ছর খতচ্ছর ভাযফায চক্রান্ত কচ্ছযখছচ্ছরন দুজচ্ছন।
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খচ্ছফ ভত য়রা দফাি যা খফকাচ্ছর ঊখভমরায ফ্লযাচ্ছি লঢাচ্ছক াোঁচিা নাগাদ ঘিনা
চচ্ছক্র ঊখভমরা তিন আভায় লপান কযখছর, য়চ্ছতা কাযা এফং লকন চ্ছক বয় দিাচ্ছে
লিাই ফরচ্ছত লচচ্ছয়খছর, খকন্তু তায আচ্ছগই চ্ছক কাফু কচ্ছয লনয় দুজচ্ছন ভুি লচচ্ছ ফা
ভাথায় লভচ্ছয। তাযয খিক পাোঁক ফুচ্ছঝ চ্ছক খনচ্ছয় খরচ্ছফ্ট কচ্ছয ভখতফাফুয ফ্লযাচ্ছি খনচ্ছয়
মায়। এখদচ্ছক আখভ ফযাাযিায় ঢুচ্ছক িায় অুখফচ্ছধ চ্ছয় মায় আয চু িান্ত প্রখতচ্ছাধ
খনচ্ছত াচ্ছযননা তাযা। তচ্ছফ এই ১৫ খদন এয ফন্দী দায় মচ্ছথে ভানখক অতযাচায য
কযচ্ছত চ্ছয়চ্ছছ ঊখভমরাচ্ছক। লজায কচ্ছয ফখচ্ছয় চ্ছক য য দ্রুতগখত গািীয লয এফং
খফবৎ অযাখিচ্ছডচ্ছন্টয খবখড লদিচ্ছত চ্ছয়চ্ছছ প্রখত যাচ্ছত, তাযই ব্দ আখভ লচ্ছয়খছ
কয়কখদন। তা ছািা ক্রভাগত ঘুচ্ছভয ইচ্ছন্জকন খদচ্ছয় আেন্ন কচ্ছয লযচ্ছি না লিচ্ছত
খদচ্ছয় জীফেৃচ্ছতয ভচ্ছতা লযচ্ছি প্রখতচ্ছাধ খনচ্ছয়চ্ছছ দুজচ্ছন।
জফানফন্দীয াযভভম লানায য ফাযীন খজচ্ছে কযর "তু খভ খক লদচ্ছি ধাযণা কচ্ছযখছচ্ছর
এিা প্রখতচ্ছাধ ভূরক অযাধ?‘
ফররাভ ঊখভমরা খনচ্ছিাোঁজ য়ায য ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ ুচ্ছযা ঘিনা িা বাফচ্ছর চ্ছয আভায
একখদন ভচ্ছন চ্ছয়খছর লম খচখিিা বু র কচ্ছয নয় ইচ্ছে কচ্ছযই আভায াত খদচ্ছয় ািান
চ্ছয়খছর মাচ্ছত লচাযািা আিার থাচ্ছক খকন্তু খযচয়িা নয়। তাযয িাচ্ছভয ফ্লযাচ্ছ
নম্বয লরিা লদচ্ছক ঊখভমরায চভচ্ছক িা, এগুচ্ছরা খনচ্ছয় বাফচ্ছত বাফচ্ছতই ুচ্ছযা ঘিনািায
খছচ্ছন লম লকান প্রখতচ্ছাধ স্পৃা কাজ কযচ্ছছ লিা ফুচ্ছঝখছরাভ। িাখনকিা ঘিনা চচ্ছক্র
িাচ্ছভয ফ্লযাচ্ছ লম ুযচ্ছনা তাখযি ফা ভয় লরিা যচ্ছয়ছ লিা ভাথায় আচ্ছ। লখদন যাচ্ছত
মিন খখকউখযখিয লছচ্ছরদুখিচ্ছক লযখজিাচ্ছয এরী কযা লদিাখেরাভ, চ্ছদয যয
লরিা ১১০৪ ৫৫৪৪ ১০৪৫ লদচ্ছি িাৎ ই ভখতফাফুয লদয়া খচখিিায ফয়ান ভচ্ছন চ্ছি
লগর, 9144 25 1130, তাচ্ছর খক িা খকছু নম্বয আয তাখযি এই িিকা িা
আচ্ছগ একখদন লরচ্ছগখছর আভায খনচ্ছজযই ািান তাখযি এফং ভয় য য লরিা এ
এভ এ 9-5 0930 লদচ্ছি। তচ্ছফ লম দৃযিা চ্ছয ভচ্ছন ভচ্ছন অযানাখরখ কচ্ছয আখভ
প্রায় খনখশ্চত ই লম ঊখভমরাচ্ছক লকান ুযচ্ছনা ঘিনা ভচ্ছন কখযচ্ছয় বয় ফা ব্ল্যাকচ্ছভর কযা
চ্ছে লিা র লম যাচ্ছত্র  বয় লচ্ছয় আভায ফাায় এচ্ছখছর ল যাচ্ছত য ড্রইংরুচ্ছভয
লিখফচ্ছরয উয গািী চাা লদয়া ছখফিা লদচ্ছি য খযঅযাকন। লম ফাায় আয লকান
লিরনা লনই লিাচ্ছন একিা লিরনা গািী। ুতযাং িা লযচ্ছিখছর ফাইচ্ছযয লকউ
খনশ্চয়ই। ই াখযফাখযক াখ িুী ছখফিা একিা লিরনা গািী খদচ্ছয় লচচ্ছ যািায
উচ্ছেয খনশ্চয়ই খকছু ভচ্ছন কযাচ্ছনায জনয, মা লদচ্ছি ঊখভমরা আোঁতচ্ছক উচ্ছিখছর এফং
লক, লকন চ্ছক বয় লদিাচ্ছে লিা ফুঝচ্ছত লচ্ছযখছর।
এিন লতা ফুঝচ্ছতই াযখছ গািী এফং গািী অযাকখচ্ছডন্ট দুচ্ছিাই কতিা ছা লপচ্ছরচ্ছছ
ুচ্ছযা ঘিানািায়। আভায ভচ্ছন য় ই ছখফিা ভখত ফাফুয িী, লছচ্ছর এফং নায ফা
দাদায, নাচ্ছদয ুচ্ছিয ভচ্ছয়য লতারা ছখফ।
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ফাযীন খজচ্ছে কযচ্ছরা তু খভ কচ্ছফ লথচ্ছক এই ভখত যায় লক চ্ছন্দ কচ্ছযখছচ্ছর?
ভখতফাফু লমখদন আভায় যাচ্ছয়য খদচ্ছক চ্ছন্দচ্ছয ইাযা কচ্ছযন লখদন আভায প্রথভ চ্ছন্দ
য় কাযণ উখন খনশ্চয়ই জানচ্ছতন আভযা খক িফয লচ্ছত াখয তায ভাচ্ছন উখন খনচ্ছজ
ইকু যয়াখর ইনিাচ্ছযচ্ছিড যাচ্ছয়য ফযাাচ্ছয ফা যায়চ্ছক খফচ্ছদ লপরায জনয। খিতীয়ত
আভায় প্রথভ হুভখক লদয়ায য মিন লাচ্ছনন লম আখভ তা ুখরচ্ছয চ্ছে
লমাগাচ্ছমাগ লযচ্ছিখছ, তিন অজাচ্ছন্তই আভায় ফচ্ছর লপচ্ছরন আখন আফায লগচ্ছছন
ুখরচ্ছয কাচ্ছছ এফং তায যই প্রফীয যাচ্ছয়য খদচ্ছক চ্ছন্দ লঘাযাচ্ছনায ইাযা লদন।
কাযণ উখন জানচ্ছতন আখভ এই তথয ুখরচ্ছক লদচ্ছফা এফং য়চ্ছতা ফায নজয তিন
প্রফীচ্ছযয খদচ্ছকই ঘুচ্ছয মাচ্ছফ।
ফাযীন ফরর, "লগাচ্ছয়ন্দাখগখযচ্ছত লতা লতাভায াচ্ছতিখিিা বারই চ্ছরা। আভায কাচ্ছছ
একিা লগারচ্ছভচ্ছর িুচ্ছনয লক এচ্ছচ্ছছ ভচ্ছন য় লতাভায চ্ছে আচ্ছরাচনা কযচ্ছর রাব
চ্ছফ, কার একফায চ্ছন্ধযচ্ছফরায় এচ্ছা না আভায ফাায়, বয় লনই খডনায কযাফ
উইথ ককচ্ছির।‗
লভান ফরর লবযী গুড দাদা, আখভ মাচ্ছফা নি পয দয লক ফাি পয দয ককচ্ছির।
গচ্ছর খভচ্ছরা ইয়ায।।
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ু প্রচখরত যীখতনীখতয ফন্ধচ্ছন আফদ্ধ জীফ। অন
ু ান  ৃ ঙ্খরায জাচ্ছর আফদ্ধ
ভানল
লথচ্ছক প্রচখরত খনয়চ্ছভয ফযখতক্রভ ল বাফচ্ছত াচ্ছয না। কিন কিন ভচ্ছন য় এই
ফাোঁধাধযা দ্ধখতয যািায় না খগচ্ছয় একিু অনযখদচ্ছক তাকাচ্ছর লকভন য়। এখিয কচ্ছয়কখি
উদাযণ লদয়া র : ১) গণনা দ্ধখত, ২) ফায, প্তা ইতযাখদ ৩) স্বচ্ছেয বাযত।।

গণনা দ্ধখত
ফহু প্রচখরত দখভক ফা ―লডখচ্ছভর‖(decimal) দ্ধখতচ্ছত আভযা অবযি।
এই দ্ধখতচ্ছত আভযা দখি গাখণখতক খচহ্ন ফযফায কখয। এগুচ্ছরা র :
০,১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮  ৯। নচ্ছয়য চ্ছযয ংিযা দ খরিচ্ছত চ্ছর আভযা এচ্ছকয
ডান াচ্ছ ূনয ফখচ্ছয় দ=১০ লচ্ছয় মাই। দচ্ছয চ্ছযয ংিযাগুচ্ছরা লচ্ছত চ্ছর
আভযা একই বাচ্ছফ য য খরখি–
এগাচ্ছযা
ফাচ্ছযা
’’
’’
উখন
কু খি

১১
১২
’’
’’
১৯
২০

এই যীখতচ্ছত আভযা অনযানয লম লকান ংিযা খরিচ্ছত াখয।
এতগুচ্ছরা ৃথক ৃথক খচহ্ন ফযফায না কচ্ছয আভযা মখদ কখভচ্ছয় প্রথভ াোঁচখি
খচহ্ন ফযফায কখয তিন লকভন চ্ছফ? তিন কভ ংিযক গাখণখতক খচহ্ন জানচ্ছরই
চরচ্ছফ। এই দ্ধখতচ্ছত আভযা শুধু ০,১,২,৩  ৪ এই াোঁচখি খচহ্ন ফযফায কযফ। এই
দ্ধখতচ্ছত চাচ্ছযয চ্ছযয ংিযা াোঁচ লচ্ছত চ্ছর আভযা এচ্ছকয ডান াচ্ছ ূণয ফখচ্ছয়
াোঁচ=১০ াফ। এবাচ্ছফ চ্ছযয ংিযাগুচ্ছরা য য খরিা মাচ্ছফ –
ছয়
াত
আি
নয়
দ

১১
১২
১৩
১৪
২০

এগাচ্ছযা
ফাচ্ছযা
লতচ্ছযা
লচৌে
চ্ছনচ্ছযা
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এই নতু ন দ্ধখতচ্ছত খরিা ংিযাগুচ্ছরা দখভক ফা ―লডখচ্ছভর‖ দ্ধখতচ্ছত অবযি
ভানচ্ছু লয কাচ্ছছ অদ্ভুত রাগচ্ছফ। এখি ―কু ইনাখয‖(quinary) দ্ধখত। গণনা দ্ধখত এচ্ছত
জ চ্ছয় খগচ্ছয়চ্ছছ এফং খচচ্ছহ্নয ংিযা আচ্ছযা কভাচ্ছর জতয চ্ছফ।
দ্রুত গণনায জনয আধুখনক গণক মন্ত্র ফযফহৃত য়। এই মন্ত্র গণনায জনয শুধু
দুচ্ছিা খচহ্নই ফযফায কচ্ছয। খচহ্ন দুচ্ছিা র ―এক‖  ―ূণয‖। আচ্ছর এই মচ্ছন্ত্র ফযফহৃত
―ইচ্ছরকেখনক াখকম ি‖ ফা ―ুইচ‖ শুধু ―যাোঁ‖ ফা ―না‖, ―তয‖ ফা ―খভথযা‖, ―লিারা‖ ফা
―ফন্ধ‖ ইতযাখদ খফলয় গুচ্ছরাই শুধু উরখি কযচ্ছত াচ্ছয। তাই এই দু‖যকভ অফিায
ভাঝাভাখঝ তৃতীয় লকান অফিা এই মন্ত্র ফুঝচ্ছত াচ্ছয না। এই দু‖যকভ অফিায
গাখণখতক প্রকাই র ―এক‖  ―ূণয‖। ―ইচ্ছরকেখনক‖ গণক মন্ত্র ―যাোঁ‖ লক ―এক‖ এফং
―না‖ লক ―ূণয‖ ফচ্ছর ধচ্ছয। এচ্ছকয যফতম ী ংিযা র দুই। এই দ্ধখতচ্ছত দুই খরিচ্ছত
চ্ছর এচ্ছকয ডান াচ্ছ ূণয ফখচ্ছয় দুই=১০ লচ্ছয় মাই। এখি গণক মচ্ছন্ত্র প্রচখরত
―ফাইনাখয‖ (binary) ফা খিখভক দ্ধখত। চ্ছযয ংিযা গুচ্ছরা আভযা এই দ্ধখতচ্ছত
য য খরখি –
খতন
চায
াোঁচ
ছয়
াত
আি
নয়
দ

১১
১০০
১০১
১১০
১১১
১০০০
১০০১
১০১০

এগাচ্ছযা
ফাচ্ছযা
লতচ্ছযা
লচৌে
চ্ছনচ্ছযা
ললার
চ্ছতচ্ছযা
আিাচ্ছযা

১০১১
১১০০
১১০১
১১১০
১১১১
১০০০০
১০০০১
১০০১০

এবাচ্ছফ োঁখচ=১১০০১, ফখত্র=১০০০০০, লচৌলখট্ট=১০০০০০০,
একত=১১০০১০০ ইতযাখদ।
আজকার খফখবন্ন Computer language এফং Computer এ আফায দখিয লফী
ললারখি খচহ্ন ফযফহৃত য়। এগুচ্ছরা র ―লডখচ্ছভর‖ দ্ধখতয দখি খচহ্ন ০, ১, ২, ৩,
৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯  ইংযাজী ফণমভারায ছয়খি অক্ষয A, B, C, D, E, F । অথমাৎ
এই দ্ধখতচ্ছত খচহ্নগুচ্ছরা র ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, A, B, C, D, E,
F। এই দ্ধখতচ্ছক ―লিাচ্ছডখচ্ছভর‖ (hexadecimal or hex) দ্ধখত ফচ্ছর। এিাচ্ছন
গাখণখতক খচহ্ন A, B, C, D, E, F লদয ভান মথাক্রচ্ছভ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪,
১৫। এই দ্ধখতচ্ছত F=চ্ছনচ্ছযা।
চ্ছনচ্ছযায চ্ছযয ংিযা ললার লচ্ছত চ্ছর এচ্ছকয ডান াচ্ছ ূণয ফখচ্ছয় ললার=১০
লচ্ছয় মাই।
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এবাচ্ছফ য য খরখি:
চ্ছতচ্ছযা= ১১, আিাচ্ছযা= ১২, উখন= ১৩, কু খি= ১৪, একু = ১৫, ফাই= ১৬,
লতই= ১৭, চখি= ১৮, োঁখচ= ১৯, ছাখি= ১A, াতা= ১B, আিা= ১C,
উনখত্র= ১D, খত্র= ১E, একখত্র= ১F, ফখত্র= ২০, লতখত্র= ২১, লচৌখত্র= ২২,
োঁয়খত্র= ২৩,

ছখত্র= ২৪,

াোঁইখত্র= ২৫,

আিখত্র= ২৬,

উনচখল্ল= ২৭,

চখল্ল= ২৮, একচখল্ল= ২৯, খফয়াখল্ল= ২A ইতযাখদ।
এবাচ্ছফ ৫A= নিই এফং ৫ABC= লতই াজায দু‖ আিা।

এ ছািা ―অক্টার‖ (octal or oct) নাচ্ছভ আচ্ছযা একখি প্রচখরত দ্ধখত আচ্ছছ।
এিাচ্ছন গাখণখতক খচচ্ছহ্নয ংিযা র আি। এগুচ্ছরা র ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬  ৭।
এই দ্ধখতচ্ছত াচ্ছতয চ্ছযয ংিযা আি খরিচ্ছত চ্ছর আভযা এচ্ছকয ডান াচ্ছ ূণয
ফখচ্ছয় আি=১০ লচ্ছয় মাখে। এই দ্ধখতচ্ছত আচ্ছিয চ্ছযয ংিযা গুচ্ছরা চ্ছফ –
নয়= ১১,

দ= ১২,

এগাচ্ছযা= ১৩,

ফাচ্ছযা= ১৪,

লতচ্ছযা= ১৫,

লচৌে= ১৬,

চ্ছনচ্ছযা= ১৭, ললার= ২০, চ্ছতচ্ছযা= ২১, আিাচ্ছযা= ২২, উখন= ২৩, কু খি= ২৪,

একু = ২৫, ফাই= ২৬, লতই= ২৭, চখি= ৩০

ুনুঃ (১) ―ফাইনাখয‖, ―কু ইনাখয‖, ―অক্টার‖ ―লডখচ্ছভর‖ এফং ―লিাচ্ছডখচ্ছভর‖
দ্ধখতচ্ছত ংিযায ―আধায‖ ফা ―খবখত্ত‖(base) র মথাক্রচ্ছভ ২, ৫, ৮, ১০ এফং
১৬। দ্ধখত গুচ্ছরা খবন্ন, কাযণ তাচ্ছদয ―আধায‖ খবন্ন।
(২) লম লকান দুচ্ছিা গাখণখতক খচহ্ন াাাখ ফখচ্ছয় মখদ একখি ংিযা খরখি,
লমভন ১০; এয ভান খবন্ন খবন্ন দ্ধখতচ্ছত খবন্ন খবন্ন চ্ছফ। ―ফাইনাখয‖, ―কু ইনাখয‖,
―অক্টার‖ ―লডখচ্ছভর‖ এফং ―লিাচ্ছডখচ্ছভর‖ দ্ধখতচ্ছত এই ংিযাখিয ভান চ্ছে
মথাক্রচ্ছভ ―দুই‖, ―াোঁচ‖, ―আি‖, ―দ‖, এফং ―ললার‖। প্রথভ অফিায় এ খফলয়খি
আভাচ্ছদয বাফচ্ছত অফাক রাগচ্ছত াচ্ছয, খকন্তু গণক মন্ত্র এখি খিকই ফুচ্ছঝ লনচ্ছফ।
(৩) দখভক দ্ধখতচ্ছত দুই অচ্ছঙ্কয (দুই digit এয) ংিযা ৯০খি আয খতন
অচ্ছঙ্কয ংিযা ৯০০খি; খকন্তু খিখভক (binary) দ্ধখতচ্ছত দুই অচ্ছঙ্কয ংিযা শুধু দুচ্ছিা
আয খতন অচ্ছঙ্কয ংিযা শুধু চাযচ্ছি । খচচ্ছহ্নয ংিযা লম দ্ধখতচ্ছত মত লফী ল
দ্ধখতচ্ছত দুই, খতন, চায ইতযাখদ অচ্ছঙ্কয ংিযা তত লফী।
(৪) আফায, চ্ছনচ্ছযা খরিচ্ছত চ্ছর ―ফাইনাখয‖লত ১১১১, দখভচ্ছক ১৫ এফং
―লিাচ্ছডখচ্ছভর‖ দ্ধখতচ্ছত শুধু A খরিা য়। তাই লকান ংিযা খরিচ্ছত, আধায ফা
base মত কভ তত লফী অঙ্ক ফা digit এয প্রচ্ছয়াজন।
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ফায, প্তা, ভা এফং ফৎয
আভাচ্ছদয ূফম ুরুলচ্ছদয জানা, ৃখথফীচ্ছক ফাদ খদচ্ছয়, ূচ্ছমময গ্রগুচ্ছরা র ফুধ, শুক্র,
ভের, ফৃস্পখত  খন। এই াোঁচখি গ্র এফং ূমম  চন্দ্র এচ্ছদয নাভানুাচ্ছয প্তাচ্ছয
খদন গুচ্ছরায নাভকযণ কযা চ্ছয়খছর। নাভগুচ্ছরা র : ―যখফ‖ ফা ূম,ম ―লাভ‖ ফা চন্দ্র
এফং ভের, ফুধ, ফৃস্পখত, শুক্র  খন। এিন আভযা ূচ্ছমময আচ্ছযা খতনচ্ছি গ্রচ্ছয
কথা জাখন। এগুচ্ছরা র: ইউচ্ছযনা, লনচু ন  প্লুচ্ছিা। আভযা মখদ এই খতনচ্ছি গ্রচ্ছক
খনচ্ছয় প্তাচ্ছ ফাচ্ছযয ংিযা াত লথচ্ছক দ কখয তিন লকভন চ্ছফ। এই ―নতু ন‖ প্তাচ্ছ
ফাচ্ছযয ংিযা চ্ছফ দ। এগুচ্ছরা র : যখফ, লাভ, ভের, ফুধ, ফৃস্পখত, শুক্র, খন,
ইউচ্ছযনা, লনচু ন  প্লুচ্ছিা। ফাচ্ছযয ংিযা লফচ্ছি লগর ফচ্ছর এক ভাচ্ছ খনম্নতভ
প্তাচ্ছয ংিযা চ্ছফ খতন এফং ফছচ্ছয প্তাচ্ছয ংিযা ৫২ লথচ্ছক কচ্ছভ ৩৭ চ্ছফ। আফায
লকান ভাচ্ছয প্রথভ খদনখি মখদ ―যখফফায‖ য় এফং ল ভা মখদ ৩০ খদচ্ছনয য় তচ্ছফ এই
―নতু ন‖ খনয়চ্ছভ ল ভাচ্ছয ―লকচ্ছরণ্ডায‖খি খনম্নরূ চ্ছফ।
বার
রবব
সসাম
মঙ্গল
বু ধ
বৃ হস্পবি
শুক্র
শবি
ইউররিাস
সিপচুি
প্লুর া

১ম সপ্তাহ
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

২য় সপ্তাহ
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০

৩য় সপ্তাহ
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০

এফ বাফচ্ছত অস্বাবাখফক ভচ্ছন চ্ছর এচ্ছকফাচ্ছয অফািফ নয়। জানা খগচ্ছয়চ্ছছ লম
পযাী খফপ্লচ্ছফয লচ্ছলয খদচ্ছক, দ খদচ্ছন এক প্তা, এ খনয়ভ চারু চ্ছয়খছর। লিাচ্ছন
এ খনয়ভ প্রায় ফাচ্ছযা ফছয (১৭৯৩-১৮০৫) চচ্ছরখছর।
এিন লদিা মাক ভা এফং ফৎয খকবাচ্ছফ খিক কযা র।
ূচ্ছমময চাযখদচ্ছক একফায ঘুযচ্ছত ৃখথফীয ভয় রাচ্ছগ ৩৬৫.২৫৬ খদন। এই
কারচ্ছক এক লৌয ফৎয (solar year) ফচ্ছর। খচ্ছচ্ছফয ুখফচ্ছধয জনয ৩৬৫ খদচ্ছন
এক ফৎয ধযা য়। প্রখত ৪ ফৎয য লপব্রুয়াযী ভাচ্ছ (ফাংরা খঞ্জকায় পারৄুন
ভাচ্ছ) অখতখযক্ত ১ খদন লমাগ কচ্ছয 0.২৫৬ খদচ্ছনয (ফা ৫ঘুঃ, ৪৮খভুঃ ৪৭লুঃ এয)
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ঘািখত খভখিচ্ছয় লপরা য় এফং ল ফৎযচ্ছক অখধফলম (leap year) ফচ্ছর। ৃখথফীয
ূমম প্রদখক্ষচ্ছণয জনযই ঋতু খযফতম ন য়। খশ্চভী খঞ্জকা ভচ্ছত ফৎচ্ছয চায ঋতু এফং
ফাচ্ছযা ভা। এরূ ূমম প্রদখক্ষচ্ছণয ভচ্ছয়য খচ্ছচ্ছফ লম খঞ্জকা খরিা য় তাচ্ছক লৌয
খঞ্জকা (solar calendar) ফচ্ছর।
ুযচ্ছনা লযাভান ফলমখঞ্জকায় (Roman calendar) ১০ ভাচ্ছ এক ফছয খছর। এ
খনয়চ্ছভ ২৮ খদন লথচ্ছক ৩৫ খদচ্ছন এক ভা ত । আফায ীচ্ছতয খকছু খদন ফছচ্ছযয ভচ্ছধয
ধযা ত না। চ্ছয ংস্কায কচ্ছয প্রথচ্ছভ ―জুখরয়ান‖ ফলমখঞ্জকা (Julian calendar) 
তায চ্ছয ফতম ভাচ্ছন প্রচখরত ―লগ্রগখযয়ান‖খঞ্জকা চারু য়। লা লগ্রগখয (Gregory
Xlll) ১৫৮২ াচ্ছর এখি চারু কচ্ছযন। এই খঞ্জকায় ভা গুচ্ছরায নাভ লদফ, লদফী 
লযাভান ম্রািচ্ছদয নাচ্ছভ চ্ছয়চ্ছছ।

ু াযী, লপব্রুয়াযী  ভাচম নাভগুচ্ছরা চ্ছয়চ্ছছ লদফতা জান
ু (Janus ),
জানয়
লদফতা লপব্রুয়া (Februa )  লদফতা ভাম (Mars ) এয নাভ লথচ্ছক। এখপ্রর, লভ 
জুন ভাচ্ছয নাভ চ্ছয়চ্ছছ লদফী এেডাইি (Aphrodite ), লদফী ভাখযয়া (Maria ) 
লদফী জুচ্ছনায (Juno ) নাভ লথচ্ছক। জুরাই  আগি ভাচ্ছয নাভ চ্ছয়চ্ছছ জুখরয়া
খজায (Julius Caesar)  অগািা খজাচ্ছযয (Augustus Caesar) নাভ
লথচ্ছক। আফায, ুযচ্ছনা লযাভান ফলমখঞ্জকায় াত, আি, নয়  দ নম্বয ভা খছর
মথাক্রচ্ছভ লচ্ছেম্বয, অচ্ছক্টাফয, নচ্ছবম্বয  খডচ্ছম্বয। নাভ গুচ্ছরা মথাক্রচ্ছভ লযাভান ব্দ
―seven ‖ (াত), ―octo ‖ (আি), ―novem ‖ (নয়)  ―decem ‖ (দ) লথচ্ছক
এচ্ছচ্ছছ। প্রচখরত খনয়চ্ছভ আজকার এই ভা গুচ্ছরা ফদখরচ্ছয় মথাক্রচ্ছভ ফছচ্ছযয নয়,
দ, এগাচ্ছযা  ফাচ্ছযা নম্বয ভা চ্ছয়চ্ছছ।
―জুখরয়ান‖ এফং ―লগ্রগখযয়ান‖খঞ্জকা ভূরতুঃ লৌয খঞ্জকা। ―াভ ানচ্ছড‖
(Palm Sunday), ―গুড োইচ্ছড‖, ―ইিায ানচ্ছড‖ (Easter Sunday) এফং
আচ্ছযা খকছু খ্রীেীয় উৎচ্ছফয খদনগুচ্ছরায লকান খনখদমে তাখযি থাচ্ছক না, খফচ্ছল খফচ্ছল
ূখণমভা ইতযাখদ খতখথয উয খনবম য কচ্ছয। অথমাৎ, এগুচ্ছরা চচ্ছন্দ্রয ৃখথফী প্রদখক্ষচ্ছণয
ভচ্ছয়য উয খনবম য কচ্ছয। এফ খতখথ ইহুখদচ্ছদয ―ীব্রু‖ (Hebrew) ―চান্দ্র খঞ্জকায়‖
থাচ্ছক, ―লগ্রগখযয়ান‖ ―লৌয খঞ্জকায়‖ থাচ্ছক না।
ৃখথফীয ছায়া অভাফযায় চন্দ্রচ্ছক পূণম লঢচ্ছক যাচ্ছি। তাযয চন্দ্র আচ্ছি আচ্ছি
প্রকাখত চ্ছত থাচ্ছক এফং ূখণমভায় পূণম দৃযভান য়। এখিচ্ছক চচ্ছন্দ্রয দা ফা করা
(phase) ফচ্ছর। অভাফযা লথচ্ছক ূখণমভা মমন্ত কারচ্ছক এক ক্ষ ফচ্ছর। লচৌে খদচ্ছন
এক ক্ষ। চ্ছক্ষয অচ্ছধমক ভয়চ্ছক এক প্তা ফরা য়। এখিয খযখধ াত খদন –
প্রখতদ লথচ্ছক প্তভী ফা অেভী লথচ্ছক ূখণমভা মমন্ত। চচ্ছন্দ্রয ৃখথফী প্রদখক্ষচ্ছণয জনয এই
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খতখথ গুচ্ছরা য়। চচ্ছন্দ্রয দা ফা করা াচ্ছচ্ছক্ষ লম ভা খনরুন কযা য় তাচ্ছক ―চান্দ্র
ভা‖ (lunar month) ফচ্ছর। প্রায় ২৮ খদচ্ছন এক চান্দ্র ভা। চন্দ্র ৃখথফীচ্ছক প্রদখক্ষণ
কযচ্ছত কযচ্ছত ৃখথফীয চ্ছে চ্ছে ূমচ্ছম ক প্রদখক্ষণ কচ্ছয। তাই ফাচ্ছযা চান্দ্র ভাচ্ছ এক
―চান্দ্র ফৎয‖ (lunar year) য়।
ইরাখভক ―খজখয‖{Hijri, Anno Hegirae(A.H.)} ার র ―চান্দ্র ফৎয‖। এক
চান্দ্র ফৎচ্ছয ৩৫৪ ফা ৩৫৫ খদন থাচ্ছক। লৌয ফৎচ্ছযয লচচ্ছয় চান্দ্র ফৎচ্ছয ১১/১২ খদন
কভ থাচ্ছক; এফং ৩১ চান্দ্র ফৎয প্রায় ৩০ লৌয ফৎচ্ছযয ভান। ―খজখয‖ ার আযম্ভ
চ্ছয়খছর ৬২২ খ্রীোচ্ছব্দ। ―খজখয‖ াচ্ছরয ভা গুচ্ছরা র:

ভযভ(Muharam ), পয(Safar), যখফ-আর-আউয়ার(Rabi-alAwwal), যখফ-আর-াখন(Rabi-al-Thani), জুভদা-আর-আউয়ার(Jumda al-Awwal),
জুভদা-আর-াখন(Jumda -al-Thani),
যজফ(Rajab ),
াফান(Shaban), যভজান(Ramdan ), য়ার(Shawwal), লজরৃদ(ZulQaadah )  লজর খজ্জ(Zul-Hijjah )।
ভযভ ―খজখয‖ াচ্ছরয প্রথভ ভা। আখশ্বচ্ছনয লল অচ্ছধমক  কাখতম চ্ছকয প্র্থভ
অচ্ছধমক খনচ্ছয় ভযভ ভা।

বাযতীয় তথা ফাংরা খঞ্জকায ভা এফং ফৎয ―ূমম খদ্ধান্ত‖ নাভক লজযাখতল
গ্রচ্ছেয াাচ্ছময খিক কযা য়। কাব্দ চারু য় ৭৮ খ্রীোব্দ লথচ্ছক । খকন্তু ফোব্দ লক চারু
কচ্ছযন এফং কচ্ছফ এয প্রকৃ ত প্রচরন শুরু য় এ খনচ্ছয় খবন্ন ভত আচ্ছছ। একখি ভচ্ছত
ফোচ্ছব্দয প্রচরন শুরু য় ১৪ই এখপ্রর ৫৯৩ খ্রীোচ্ছব্দ। তিন লগৌচ্ছিয যাজা খছচ্ছরন
াঙ্ক (যাজত্বকার আনুভাখনক ৫৯০-৬২৫)। তাই অচ্ছনচ্ছক ভচ্ছন কচ্ছযন াঙ্ক
ফোচ্ছব্দয প্রচরন কচ্ছযখছচ্ছরন। অনয একখি তথয ফচ্ছর ফচ্ছেয ুরতান আরাউখেন
লাচ্ছন া (যাজত্বকার ১৪৯৪-১৫১৯ িৃুঃ) ফোচ্ছব্দয প্রচরন কচ্ছযখছচ্ছরন। আচ্ছযা
একখি ভতফাদ র ভুঘর ম্রাি আকফয (যাজত্বকার ১৫৫৬-১৬০৫) তায অথমভন্ত্রী
লিাডযভর ভতান্তচ্ছয যাজ লজযাখতলী দপতু ল্লা খযাজীয াাচ্ছময ১৫৮৪ খ্রীোচ্ছব্দ ফচ্ছে
প্রচখরত লৌয াচ্ছরয চ্ছে চান্দ্র ―খজখয‖ ার খভখরচ্ছয় ফোচ্ছব্দয  ফাংরা খঞ্জকায
প্রচরন কচ্ছযখছচ্ছরন। এচ্ছত িাজনা আদাচ্ছয়য অুখফচ্ছধ দূয চ্ছয়খছর। িাজনা আদাচ্ছয়য
খঞ্জকায নাভ খছর ―তাখযি-ই-ইরাখ‖। এয ভা গুচ্ছরায নাভ খবন্ন খছর। লমভন:
―কাযয়াযখদন‖, ―আখদম‖, ―লিাযদাদ‖, ―তীয‖ ইতযাখদ। ফতম ভাচ্ছন প্রচখরত ফাংরা
ভাচ্ছয নাচ্ছভয াচ্ছথ এচ্ছদয খভর লনই।
খবন্ন খবন্ন নক্ষত্র ভণ্ডরীয (constellation) অন্তগমত খবন্ন খবন্ন খফখে নক্ষচ্ছত্র
চচ্ছন্দ্রয অফিান লথচ্ছক বাযতীয় তথা ফাংরা খঞ্জকায় ভাচ্ছয নাভকযণ কযা য়। দফাি
ভাচ্ছ চন্দ্র ―খফািা‖ নক্ষচ্ছত্র অফিান কচ্ছয।
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তাই ―খফািা‖ নক্ষত্র লথচ্ছক দফাি ভা। লরূ ―লজযষ্ঠা‖ নক্ষত্র লথচ্ছক দজযষ্ঠ ভা।
―উত্তযালাঢ়া‖ নক্ষত্র লথচ্ছক আলাঢ় ভা। ―েফণা‖ নক্ষত্র লথচ্ছক োফণ ভা।
―ূফব
ম াদ্রদ‖ নক্ষত্র লথচ্ছক বাদ্র ভা। ―অখশ্বনী‖ নক্ষত্র লথচ্ছক আখশ্বন ভা। ―কৃ খত্তকা‖
নক্ষত্র লথচ্ছক কাখত্তমক ভা। ―ভৃগখযা‖ নক্ষত্র লথচ্ছক অগ্রায়ণ ভা। ―ুলযা‖ নক্ষত্র লথচ্ছক
লৌল ভা। ―ভঘা‖ নক্ষত্র লথচ্ছক ভাঘ ভা। ―উত্তয পারৄুনী‖ নক্ষত্র লথচ্ছক পারৄুন ভা।
―খচত্রা‖ নক্ষত্র লথচ্ছক দচত্র ভা।
দফাি ভা ফাংরা ফৎচ্ছযয প্রথভ ভা। দফাি ভা এখপ্রচ্ছরয লল অচ্ছধমক 
লভ ভাচ্ছয প্রথভ অচ্ছধমক খনচ্ছয়। ফাংরা ভাচ্ছ খদচ্ছনয ংিযা খফখবন্ন; ২৯ খদন লথচ্ছক ৩২
খদন মমন্ত। ফৎচ্ছযয প্রথভ ৫ ভা ৩১/৩২ খদচ্ছনয, লচ্ছলয ৭ ভা ২৯/৩০ খদচ্ছনয।
এিন আভযা বাফখছ ঙ্কুখচত আধুখনক খফচ্ছশ্ব এত খবন্ন খবন্ন ার  খঞ্জকায প্রচ্ছয়াজন
আচ্ছছ খক? এভনখক ফাংরায় খরিা এক ধযচ্ছনয খঞ্জকায চ্ছে অনয ধযচ্ছনয খঞ্জকায
খভর লনই। এায ফাংরায খঞ্জকায চ্ছে ায ফাংরায খঞ্জকায মচ্ছথে াথ্কম য।
লকান লকান লদচ্ছয ―খজখয‖ খঞ্জকা আফায ―লৌয খজখয‖ খঞ্জকা।

এভন একখি ফমজনগ্রায খঞ্জকা খক ফানাচ্ছনা মায় না লমিাচ্ছন ৃখথফীয ফ জাখতয,
ফ ধচ্ছভময ভাুরুলচ্ছদয জে-ভৃতুযয খদন, ভযভ, ইদ, ইিায, গুডোইচ্ছড, দুগাম ূজা,
কারীূজা, গচ্ছন চতু থমী ইতয।খদয তাখযি ুখনখেমে থাকচ্ছফ। লভঘরা আকাচ্ছ চাোঁদ
লদিা লগর খক লদিা লগর না তায াচ্ছথ াফমচ্ছণয ভয়  খদন খনবম য কযচ্ছফ না। আভযা
ু ীয় তাভখকতা  ধভমান্ধতা লথচ্ছক ভক্ত
ু চ্ছয় অচ্ছনক দূয এখগচ্ছয় এচ্ছখছ। এিন
ভধযমগ
আচ্ছযা খকছু এখগচ্ছয় লগচ্ছর ক্ষখত খক?

স্বচ্ছেয বাযত
গত তাব্দীয লাচ্ছিয দচ্ছক ―ফযাঙ্ক নযাচ্ছনরাইচ্ছজন‖ কযা চ্ছয়খছর। উচ্ছেয
খছর প্রধান ফযাঙ্ক গুচ্ছরায উয নজযদাখয ফািাচ্ছনা, ফযাঙ্ক ম্বচ্ছন্ধ জনাধাযচ্ছনয আিা
আনা আয চ্ছফমাখয গখযফ কৃ লক, লছাি লছাি ―পাভমায‖, লছাি ফযফায়ী, লছাি লছাি
খচ্ছল্পয ভাখরক তথা স্বল্পখফত্তারী লদচ্ছয অখধকাং নাগখযচ্ছকয উকায াধন কযা।
এগুচ্ছরা র ভাজতাখন্ত্রক দৃখেবখেয প্রখতপরন।
খকছু খকছু লক্ষচ্ছত্র কর কাযিানা গিচ্ছত  অনযানয রুখজ-লযাজগাচ্ছয াপরয
এচ্ছর অখধকাং লক্ষচ্ছত্র খনম্ন আচ্ছয়য লরাচ্ছকযা ফযাঙ্ক লথচ্ছক ঋণ খনচ্ছয় লতভন াপরয
অজমন কযচ্ছত াচ্ছযখন। লফীয বাগ লক্ষচ্ছত্র ফযফা ফা কর-কাযিানা গিায অখবেতা
ু খক্ষা না থাকাচ্ছত
না থাকাচ্ছত এফং লকান লকান লক্ষচ্ছত্র খল্প-কাযিানা গিায উমক্ত
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লগুচ্ছরা দাোঁিাচ্ছত াচ্ছযখন। লকান লকান লক্ষচ্ছত্র কু খিয খল্প এফং কাযিানা ইতযাখদ গিা
দূচ্ছয থাক, ঋচ্ছণয িাকা লিচ্ছয়ই লল কযা চ্ছয়চ্ছছ। তায একাখধক কাযণ আচ্ছছ। গখযফ
লরাচ্ছকযা মতিুকু ঋণ ফযাঙ্ক লথচ্ছক লচ্ছয়চ্ছছ তা মচ্ছথে নয় অনযখদচ্ছক ধাচ্ছযয ুচ্ছযা িাকা
চ্ছদয াচ্ছত আচ্ছখন – এিাচ্ছন লিাচ্ছন িযচ কযচ্ছত চ্ছয়চ্ছছ। ুতযাং ুদ এফং আর
লকানিাই ফযাঙ্ক লপযৎ ায়খন।
এ লতা লগর লছাি লছাি ঋণ গ্রীতাচ্ছদয কথা। এচ্ছদয মখদ চু চ্ছনা ুখি ফরা মায়
তচ্ছফ অচ্ছনক ফি ফি যাঘফ লফায়ারযা ফৃৎ খযভাচ্ছণ ঋণ খনচ্ছয় গবীয জচ্ছর
আত্মচ্ছগান কচ্ছয আচ্ছছ। লদচ্ছয আইন-আদারত চ্ছদয লছচ্ছন ছু চ্ছি য়যান চ্ছে।
ফযাঙ্ক ণ্ডচ্ছরা লরাকাচ্ছন মাচ্ছে। ফযাচ্ছঙ্কয ৎ উচ্ছেয ভায িাচ্ছে।এিন লদচ্ছয অফিা
এভন দাোঁখিচ্ছয়চ্ছছ লম, কখিন ফ ধযচ্ছণয দচ্ছক্ষ গ্রণ কযা চ্ছত্ত্ব লদচ্ছয গখযফযা খদন
খদন আচ্ছযা গখযফ চ্ছে এফং খফত্তফানযা আচ্ছযা পু চ্ছর উিচ্ছছ। এয গখত রুদ্ধ কযা প্র্ায়
অম্ভফ।
আভযা জাখন লম গান্ধীজীয ভাজতাখন্ত্রক ফযফিায উয আিা খছর না। তাোঁয
লচো খছর ধনীচ্ছদয ভচ্ছনাবাচ্ছফয খযফতম ন ঘিাচ্ছত। তাোঁয খফশ্বা খছর লদফাীয কে
লদচ্ছি খফত্তফানচ্ছদয হৃদয় দ্রখফবূ ত চ্ছফ এফং যা উদায চ্ছয় ভুক্ত চ্ছি লদফাীয
করযাচ্ছণয জনয ধন খফতযণ কযচ্ছফ। খকন্তু এিা ম্ভফ নয়। কাযণ, ভানুচ্ছলয স্বাথময
প্রফৃখত্তখি অখত প্রফর। আন স্বাথম তযাগ কচ্ছয গখযফ জনাধাযচ্ছনয করযাণ াধন
কযায ইচ্ছে তাচ্ছদয লনই। এরূ চ্ছর গান্ধীজীয স্বে পর ত এফং দুখনয়া ―লানায
ংায‖ ত।
প্রচ্ছয়াজচ্ছনয অখতখযক্ত চায়ায আকাঙ্খাই ভানচ্ছু লয কার চ্ছয়চ্ছছ। বারবাচ্ছফ
থাকচ্ছত চ্ছর কাাচ্ছক লকাখিখত য়ায দযকায লনই। ভচ্ছনয তৃখপ্তই আর। জীফন
ধাযচ্ছনয জনয অখত প্রচ্ছয়াজনীয় দ্রফয লমভন ফায়,ু জর, লযৌদ্রাচ্ছরাক এফং এভন অচ্ছনক
খজখনই প্রকৃ খত অপু যন্ত বাচ্ছফ করচ্ছক খফতযণ কযচ্ছছ। লবাচ্ছফ লদচ্ছয পদ মখদ
ভফন্টন ত তচ্ছফ কাাচ্ছক না লিচ্ছয় থাকচ্ছত ত না।

আভযা খক এভন এক ৃখথফী বাফচ্ছত াখয লমিাচ্ছন িাদযাবাফ লনই, ফািাচ্ছনয
ু কভম-ংিান আচ্ছছ এফং
অবাফ লনই, খক্ষা গ্রচ্ছণয ফ ুখফচ্ছধ আচ্ছছ, উমক্ত
প্রচ্ছয়াজনীয় াভগ্রীয অবাফ লনই। এযকভ ৃখথফী গিচ্ছত াযচ্ছর খনশ্চয়ই লিাচ্ছন চু খযডাকাখত থাকচ্ছফ না, ভাযাভাখয-কািাকাখি ঘিচ্ছফ না এফং াখন্ত  ৃঙ্খরা খফযাজ
কযচ্ছফ। লিাচ্ছন লকান থানা-ুখর, আইন-আদারত এফং প্রান এভন খক লকান
যকাচ্ছযয প্রচ্ছয়াজন চ্ছফ না। এভন অফাক কযা ―স্বচ্ছেয বাযত‖ আভযা লদিচ্ছত না
ু লথচ্ছক
লচ্ছর বখফলযৎ প্রজে লম লদিচ্ছফ না তা লক ফরচ্ছত াচ্ছয? গুা ভানচ্ছফয মগ
ু প্রখতষ্ঠা
আভযা লতা অচ্ছনকিা এখগচ্ছয় এচ্ছখছ, আয একিু এখগচ্ছয় ভাভানফচ্ছদয মগ
কযচ্ছত াযচ্ছর ক্ষখত খক? একাগ্র াধনায় উন্নত ভানখক িচ্ছয লৌোঁছান অফযই ম্ভফ।
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Discovery of ELEMENTARY PARTICLES from the Electron to the
Higgs boson describes discoveries of all elementary particles of the
Standard Model of Particle Physics. These were discovered over a
period of more than hundred years, 1897 to 2012. All these discoveries
are arranged in a chronological order and described in a simple and
non mathematical language understandable to the general readers.
Available in Print as well as e-book format
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শুবভয় চক্রফতম ী
লরিকুঃ ফরাই ফাূ রয, ফ চখযত্র, িান, ভয় কাল্পখনক ।
পাদকুঃ তাচ্ছর যইচ্ছরা িা খক?

অয়চ্ছনয গল্প
াোঁচিা ফাচ্ছজ।
খডািম চ্ছভন্ট এয লগি লথচ্ছক লফযচ্ছনায ভয় একফায চ্ছকি লথচ্ছক ামিা লফয কচ্ছয লদিচ্ছরা
অয়ন।
চখল্ল িাকা আচ্ছছ।
খক্ষচ্ছধ াচ্ছে।
দুচ্ছু য একিা াউরুখি আয ঘুগখন লিচ্ছয়খছচ্ছরা।
তাযয রযাফ খছচ্ছরা।
-----এিন লগচ্ছিয ভুচ্ছি খবি আফায ফািচ্ছছ।
এই লফরা লকচ্ছি যচ্ছত াযচ্ছর বাচ্ছরা।
একিু ারৃা কচ্ছয া কাখিচ্ছয় লফযচ্ছরা অয়ন।
ভচ্ছন চ্ছরা লকউ লদচ্ছিখন।
যািায ধাচ্ছয অচ্ছিা গুচ্ছরা দাোঁখিচ্ছয়। খফচ্ছকচ্ছরয বািা াচ্ছফ ফচ্ছর।
যািািা ায চ্ছয় উরচ্ছিা খদচ্ছক লমচ্ছত চ্ছফ।
কখপ াউচ্ছয াভচ্ছনয লদাকানিায় একিা ফই অডম ায লদয়া আচ্ছছ।
িাচ্ছন একফায তািা না খদচ্ছর ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ লঝারায়।
লখভিায  লফী লদযী লনই। লল লফরায় এফ ভচ্ছন চ্ছি।
ফইচ্ছয়য লদাকানিা লথচ্ছক লফখিচ্ছয় চখল্ল িাকায কথািা আফায ভচ্ছন চ্ছি লগচ্ছরা।
াভচ্ছনই লযার এয লদাকান।
-----এগ লযার িা প্রায় লল কচ্ছয এচ্ছনচ্ছছ মিন, অয়ন এয াচ্ছথ ুনীর এয লচািাচ্ছচাখি চ্ছয়
লগচ্ছরা।
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ুনীর এয গল্প
আজ কার লথচ্ছক িুফ চা।
কাচ্ছর দুফায ঝাচ্ছভরা চ্ছয়চ্ছছ অনয াখিম য লছচ্ছরচ্ছদয াচ্ছথ।
যা যকাচ্ছয আচ্ছছ, খকন্তু এই ইউখনবাখমখি লত কিনই যা ুখফচ্ছধ কযচ্ছত াচ্ছয না
ইউখনয়ন ইচ্ছরকন।
তাই ঝাচ্ছভরা াকায়।
খকন্তু এফায লফী ঝাচ্ছভরা চ্ছে।
-----আযাভফাগ লথচ্ছক ুনীর মিন প্রথভ এই যিায় এচ্ছরা, য লচাি ধাোঁখধচ্ছয় লগখছচ্ছরা।
আযাভফাচ্ছগ ফাফায একিা লদাকান আচ্ছছ।
অচ্ছনকফায ফাফাচ্ছক ফচ্ছরচ্ছছ করকাতা চচ্ছর আচ্ছত।
আচ্ছ না।
খনচ্ছজয জায়গা িা ছািচ্ছত চায় না য়ত।
খতন ফছয চ্ছয় লগচ্ছরা করকাতা এচ্ছচ্ছছ ুনীর।
আজকার আয ফাফাচ্ছক এই খনচ্ছয় খকছু ফচ্ছর না।
খনচ্ছজচ্ছকই য়ত আফায ফাা িুজ
োঁ চ্ছত চ্ছফ আয এক ফছয য অনয লকাথা।
চাকযীয তাখগচ্ছদ।
-----এই ৩ ফছচ্ছয খনচ্ছজচ্ছক অচ্ছনকিা াচ্ছটচ্ছছ ুনীর।
 লফাধয় খনচ্ছজ লকাচ্ছনাখদন লনতা চ্ছত চায়খন।
খকন্তু খকবাচ্ছফ লমন চ্ছয় লগচ্ছরা।
লোয লদয মিন বালণ খদচ্ছত মায়, ুনীচ্ছরয খনচ্ছজযই ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ ভচ্ছন য় খক লম
ফকখছ।
-----খফচ্ছকচ্ছর লপ্র এয লথচ্ছক একজন এচ্ছচ্ছছ।
ল আফায এই ইউখনবাখমখিয এরুভখন।
আজকার ইন্টাযখবউ খদচ্ছত েন্দ চ্ছয় লগচ্ছছ ুনীর।
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ছন্দায গল্প
লচনা তারতরা খদচ্ছয় ছন্দা মিন কাচ্ছর লফযচ্ছরা, তিন লক আয লবচ্ছফচ্ছছ লম আজ
এফ চ্ছফ ইউখনবাখমখি লত।
ছন্দাচ্ছক অচ্ছরাক লপ্রভ খনচ্ছফদন কচ্ছযখছচ্ছরা এই তারতরায়, লরচ্ছকয াচ্ছ।
তাই এই তারতরা িা ছন্দায লফ ছচ্ছন্দয জায়গা।
কাচ্ছর এফ খনচ্ছয় বাফায ভয় লকাথায়।
এরুভখন য়ায ুফাচ্ছদ ইউখনবাখমখি লত খকছু চ্ছর াধাযণত চ্ছদয চযাচ্ছনর লথচ্ছক
ছন্দাচ্ছকই ািায় খনউজ িা কবায কযচ্ছত।
আজ তাই  লক ফচ্ছল্লা লমচ্ছত।
-----গত দুখদন ধচ্ছযই গন্ডচ্ছগার এয িফয আখছচ্ছরা ইউখনবাখমখি লথচ্ছক।
মিন ছন্দা লৌোঁছর, তিন ুখর একফায যাউন্ড খদচ্ছয় লফখযচ্ছয় লগচ্ছছ।
ুনীর এিনকায উিখত ছাত্র লনতা।
তাই কবায কযায ভয় য একিা খনউজ ফাইি খনচ্ছরা ছন্দা ভাি এয াভচ্ছন।
এই ভাচ্ছিয অচ্ছনক স্ভৃখত আচ্ছছ ছন্দায ভচ্ছন।
খকন্ত এিন আয লফ লতভন বাফায় না।
-----ইউখনয়ন রুভ এয দযজািা বাো।
খকছু লরাায যড আয রাখিয িুকচ্ছযা এখদক খদক লদিা মাচ্ছছ।
ঝি এয চ্ছযয দা।
খকন্তু ছন্দায ভচ্ছন একিু চ্ছন্দ আচ্ছছ এিনকায খযখিখতিা খনচ্ছয়।
লকভন লমন ভচ্ছন চ্ছে আচ্ছযা খকছু চ্ছত াচ্ছয আজ যাচ্ছত এিাচ্ছন।
তাই ছন্দা বাফর খকছু ক্ষণ লথচ্ছকই মাই।
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অয়চ্ছনয আয ুনীচ্ছরয গল্প
লযার িা মিন প্রায় লভচ্ছয এচ্ছনচ্ছছ, তিখন অয়চ্ছনয াচ্ছথ ুনীচ্ছরয লচািাচ্ছচাখি র।
ুনীর এখগচ্ছয় এর অয়চ্ছনয খদচ্ছক।

ুনীরুঃ আজ একিু লথচ্ছক লগচ্ছর বাচ্ছরা কযখত
অয়নুঃ লকচ্ছনা খক র?
ুনীরুঃ ভচ্ছন য় যা যাচ্ছত আফায আচ্ছত াচ্ছয
অয়নুঃ লতা আখভ খক কযফ?
ুনীরুঃ ভাচ্ছন?
অয়নুঃ না ভাচ্ছন ফাখিচ্ছত একিু চা আচ্ছছ
ুনীরুঃ ফাখিচ্ছত লপান কচ্ছয লদ লম একিু লদযী চ্ছফ
অয়নুঃ হু
ুনীরুঃ খক হু, লন ফাখিচ্ছত লপান রাগা
অয়নুঃ আচ্ছয আখভ লথচ্ছক খক কযফ?
ুনীরুঃ াচ্ছথ থাক, তাচ্ছরই চ্ছফ। চা খফখি িাফ ফাই খভচ্ছর। লরাক লফখ লদিচ্ছর যা আয
আচ্ছফ না
অয়নুঃ ঢচ্ছয গল্প মত
ুনীরুঃ খপ্লজ। তু ই থাকচ্ছর ফাখক আচ্ছযা লরাকজন লক ফরা মাচ্ছফ থাকচ্ছত
অয়নুঃ আো, আখভ খকন্তু আিিায় লফখযচ্ছয় মাফ
ুনীরুঃ যাোঁচ্ছয বাই, আিিায় লতাচ্ছক লছচ্ছি লদচ্ছফা
অয়নুঃ তাচ্ছর আয ফাখিচ্ছত জানাখে না, লফকায লিনন খদচ্ছয় খক চ্ছফ
ুনীরুঃ চ্ছক। ... লতায িায়া চ্ছয়চ্ছছ?
অয়নুঃ যাোঁ... তু ই?
ুনীরুঃ না... লদখি যাচ্ছত লাচ্ছিচ্ছর খগচ্ছয় লভচ্ছয লদফ এচ্ছকফাচ্ছয
অয়নুঃ 
ুনীরুঃ চর লবতচ্ছয খগচ্ছয় ফখ
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ছন্দা লমভন লদিচ্ছরা

াতিা ফাচ্ছজ।
লগচ্ছিয কাচ্ছছ দাোঁখিচ্ছয় ছন্দা অচ্ছরাক লক লভাফাইচ্ছর ফরখছর লম একিু লদযী চ্ছত াচ্ছয
আজ।
অচ্ছরাক করকাতায় িাচ্ছানা কচ্ছযখন।
এফ ছাত্র যাজনীখত লফাঝাচ্ছত ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ ভুখস্কর য়।
-----কথা ফরচ্ছত ফরচ্ছতই ছন্দা িাৎ লদিচ্ছরা একদর লরাক রাখি াচ্ছত লগি খদচ্ছয় ঢুকচ্ছছ।
প্রায় ফাখয ভাথায় লরচ্ছভি।
কাউচ্ছকই লদচ্ছি ছাত্র ভচ্ছন চ্ছরা না।
লপান িা তািাতাখি লল কচ্ছয ছন্দা খছু খনচ্ছরা দর িায।
আজ লপাচ্ছিাগ্রাপায াচ্ছথ আচ্ছখন।
স্ভািম লপান ই বযা।
লছন লছন এগচ্ছত রাগচ্ছরা ছন্দা।
মিন ইউখনয়ন রুভ এয াভচ্ছন এচ্ছ লগচ্ছছ এই দর িা, তিন উরচ্ছিা খদক লথচ্ছক
আয়াজিা কাচ্ছন এচ্ছরা।
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অয়চ্ছনয আয ুনীচ্ছরয গল্প
অয়ন আয ুনীর ফাখকচ্ছদয াচ্ছথ ভাচ্ছিয খদক িায় ফচ্ছ খফখি িাখের।
িাৎ ঋজু ছু িচ্ছত ছু িচ্ছত এচ্ছ ুনীর লক ডাকচ্ছরা ইউখনয়ন রুভ এয াভচ্ছন লথচ্ছক।
 লক একিা জুখনয়য লপান কচ্ছয ফচ্ছরচ্ছছ জনা কু খি লরাক ইউখনবাখমখিয উচ্ছটা খদচ্ছক
ফা িযাচ্ছন্ড জভা চ্ছয়চ্ছছ াচ্ছত রাখি খনচ্ছয় আয খক খিক খনচ্ছয়।
ভচ্ছন য় লগচ্ছিয খদচ্ছকই আচ্ছছ।
চ্ছদয াচ্ছত নাখক আভম  লদচ্ছিচ্ছছ।
-----ুনীর চ্ছজ ঘাফিায় না।
তচ্ছফ এফায একিু খচন্তায় চ্ছি লগচ্ছরা।
এিাচ্ছন ুনীচ্ছরয কথায় অচ্ছনকগুচ্ছরা জুখনয়য লছচ্ছরচ্ছভচ্ছয় ফচ্ছ আচ্ছছ।
অয়ন লক াত লনচ্ছি কাচ্ছছ ডাকচ্ছরা ুনীর।
-----ুনীরুঃ অয়ন, লান
অয়নুঃ ফর
ুনীরুঃ তু ই চ্ছদয খনচ্ছয় ই খডািম চ্ছভন্ট এয ভচ্ছধয ঢুচ্ছক মা
অয়নুঃ লকচ্ছনা?
ুনীরুঃ ফরখছ মা, লান
অয়নুঃ লকচ্ছনা খক চ্ছয়চ্ছছ?
ুনীরুঃ ঝাচ্ছভরা চ্ছফ
অয়নুঃ তু ই?
ুনীরুঃ আখভ আখছ, তেয়যা লাচ্ছির লথচ্ছক আচ্ছছ
অয়নুঃ লতাযা কজন এিাচ্ছন থাকখফ?
ুনীরুঃ দ চ্ছফ। ফাখক আচ্ছছ। তু ই মা।
অয়নুঃ লতাযা চর
ুনীরুঃ আখভ লগচ্ছর চ্ছফ না, তু ই মা চ্ছদয খনচ্ছয়
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এই ফাইচ্ছযয দর িায ভচ্ছধয দুজন ভচ্ছন চ্ছরা ইউখনবাখমখি িায বূ চ্ছগারিা লচচ্ছন।
যাই ফাখকচ্ছদয খডচ্ছযক্ট কযখছচ্ছরা লকান খদচ্ছক লমচ্ছত চ্ছফ।
ফাখকযা পচ্ছরা কযখছচ্ছরা চ্ছদয দুজনচ্ছক।
লগি খদচ্ছয় ঢুচ্ছক একিু এখগচ্ছয় ফাোঁ খদচ্ছক ঘুচ্ছয ইউখনয়ন রুভ িাচ্ছক লখযচ্ছয় ভাি িায খদচ্ছক
এগচ্ছরা যা।
ভাচ্ছিয ভুি িায় মিন লৌোঁছর, তিন এই দর িা প্রথভ ফায থাভচ্ছরা।
-----াভচ্ছন ডান খদচ্ছকয গখরয ভুিিায় জনা দ লছচ্ছর দাোঁখিচ্ছয় আচ্ছছ।
াচ্ছত যড আয রাখি খনচ্ছয়।
ুনীর াভচ্ছন।
যা ললাগান লদয়া শুরু কযচ্ছরা।
ছন্দা এফায এই ফাইচ্ছযয দর িায লছন লথচ্ছক এখগচ্ছয় খগচ্ছয় লাজা যািা িায় একিা
গাচ্ছছয আিাচ্ছর লগচ্ছরা, লমিান লথচ্ছক দুই দর লকই কযাচ্ছভযায় লদিা মায়।
অয়চ্ছনয গল্প
ফাইচ্ছয তু ভুর ললাগাচ্ছনয আয়াজ আচ্ছছ।
মাচ্ছদয াচ্ছথ খনচ্ছয় খডািম চ্ছভচ্ছন্ট ঢুচ্ছকখছচ্ছরা, তাযা এফায একিু ঘাফচ্ছি লগচ্ছছ।
লফীয বাগই পািম ইয়াচ্ছযয।
খখনয়যযা থাকচ্ছত ফচ্ছরখছচ্ছরা, তাই লথচ্ছক লগচ্ছছ।
ফাইচ্ছয কাোঁচ বাোয আয়াজ এচ্ছরা।
তাযয একিা লবাোঁতা আয়াজ এচ্ছরা।
ভচ্ছন য় লফাভ িচ্ছরা।
অয়চ্ছনয এফায ুনীচ্ছরয জনয খচন্তা চ্ছে।
একফায ফাইচ্ছয খগচ্ছয় লদচ্ছি আচ্ছত াযচ্ছর বাচ্ছরা চ্ছতা।
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প্রথভ লফাভিা এচ্ছ িচ্ছরা ইউখনয়ন রুভ িায কাচ্ছছই। ুনীরযা লভচ্ছযচ্ছছ। ফাইচ্ছয লথচ্ছক আা
লছচ্ছর গুচ্ছরা একিু খখছচ্ছয় লগচ্ছরা। এিন এই লভািিা লধাোঁয়াচ্ছি লদিাচ্ছছ। ুনীরযা ললাগান
খদচ্ছয় মাচ্ছে। দূয লথচ্ছক ভচ্ছন চ্ছরা আচ্ছযক দর লছচ্ছরয আয়াজ ায়া মাচ্ছে। এযা
লাচ্ছির এয খদক লথচ্ছক আচ্ছছ। ুনীচ্ছরয দর িা এফায আচ্ছযকিু াী চ্ছে। চ্ছদয
ফযাকআ এচ্ছ লগচ্ছছ লাচ্ছির লথচ্ছক। মিন আচ্ছযকিু কাচ্ছছ এচ্ছরা আয়াজ িা, ুনীচ্ছরয
দর িা এচ্ছগাচ্ছত থাকচ্ছরা ইউখনয়ন রুভ িায খদচ্ছক। আচ্ছযকিা লফাভ িচ্ছরা। ফাইচ্ছযয দরিা
লকাণিাা চ্ছে আচ্ছি আচ্ছি। যা ভচ্ছন য় বাচ্ছফখন এচ্ছতা তািাতাখি এই ফযাকআ িা
আচ্ছফ। দুখদক লথচ্ছক গাখর আয ইি একাচ্ছথ উচ্ছি আচ্ছছ।
ছন্দায ভচ্ছন চ্ছরা এফায াতাাখত শুরু চ্ছয়চ্ছছ। এিান লথচ্ছক স্পে লদিা মাচ্ছে না।
জানারায কাোঁচ বাোয আয়াজ ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝই আচ্ছছ। এয ভচ্ছধয ছন্দা আচভকা একিা
গুখরয আয়াজ শুনচ্ছরা ভচ্ছন চ্ছরা। ইচই িা ক্ষখণক এয জনয লমন িি চ্ছরা।
ডান খদচ্ছক খডািম চ্ছভচ্ছন্টয লগচ্ছিয াভচ্ছন লকউ একিা চ্ছি লগচ্ছছ। ুনীচ্ছরয দর আয
লাচ্ছিচ্ছরয লছচ্ছরযা একাচ্ছথ ঝাোঁখচ্ছয় িচ্ছরা ফাইচ্ছযয লছচ্ছর গুচ্ছরায য। তািা লিচ্ছয়
যা এফায লগচ্ছিয খদচ্ছক খচ্ছছাচ্ছে। খডািম চ্ছভচ্ছন্টয লগচ্ছিয খতন জন খঘচ্ছয আচ্ছছ চ্ছি মায়া
লছচ্ছর িায াচ্ছ।
ছন্দায লপাচ্ছনয কযাচ্ছভযািা অন ই খছচ্ছরা।  এফায ছু িচ্ছরা খডািম চ্ছভচ্ছন্টয লগচ্ছিয খদচ্ছক। লম
লছচ্ছরিা চ্ছি আচ্ছছ, তায ফাোঁ কাোঁচ্ছধয খনচ লথচ্ছক যক্ত িচ্ছছ। যক্ত লদচ্ছি ছন্দায একিু ভাথা িা
লঘাযাচ্ছরা ভচ্ছন চ্ছরা। ফাখক খতনজন খক কযচ্ছফ ফুঝচ্ছত াযচ্ছছ না। ছন্দা কযাচ্ছভযা িা অপ কচ্ছয
লপান কযচ্ছরা একিা এযাম্বচ্ছু রন্স এয নম্বচ্ছয।

এয ভচ্ছধয ুনীর উদভ্রাচ্ছন্তয ভচ্ছতা ছু িচ্ছত ছু িচ্ছত খপচ্ছয এচ্ছরা।
ুনীর অয়চ্ছনয াত িা ধচ্ছয এিন াগচ্ছরয ভত ঝাোঁকাচ্ছে।
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অনখভত্র যায়
খদ্ধাথম লন আজ অখপ মানখন। যীযিা কার যাত লথচ্ছক খিক জুচ্ছতয লনই।
লকভন লমন একিা বাফ। িান্ডািা চ্ছফ িচ্ছত শুরু কচ্ছযচ্ছছ। ভযশুচ্ছভয নতু ন
িান্ডা। খজন লচঞ্জ। ক-িা খদন একিু াফধাচ্ছন থাকাই বাচ্ছরা। তাই অচ্ছনক
লবচ্ছফখচচ্ছন্ত আজচ্ছকয খদনিা খদ্ধাথম লন ফাখিচ্ছত একিু খফোভ লনচ্ছফন খিয
কযচ্ছরন।
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লযাচ্ছজয ভচ্ছতা আজ দুচ্ছু যয িায়া াযচ্ছত াযচ্ছত লই আিাইচ্ছি লফচ্ছজ লগর। খদন
লছাচ্ছিা চ্ছত শুরু কচ্ছযচ্ছছ। খদচ্ছনয আচ্ছরা একিু একিু কচ্ছয ভৃতুযয খদচ্ছক এখগচ্ছয়
চচ্ছরচ্ছছ। কার লবাচ্ছয আফায তায নফজে চ্ছফ। এখদচ্ছক ভায দর খিক এই ুচ্ছমাচ্ছগয
অচ্ছক্ষাচ্ছতই থাচ্ছক। জানরাগুচ্ছরা ফন্ধ কযচ্ছত একিু লদখয চ্ছরই চ্ছন্ধয য ঘচ্ছয আয
লিকা মাচ্ছফ না।
িায়াদায়ায য একিা জভাি ঘুচ্ছভয লনায় খদ্ধাথম লন জানরাগুচ্ছরা একিু
আচ্ছগবাচ্ছগই ফন্ধ কচ্ছয চাদয, ফাখর খনচ্ছয় শুচ্ছয় িচ্ছরন। কাোঁচাঘুভিা লবচ্ছঙ লগর টু
আয ন্তুয খচৎকাচ্ছয। ঘখিয খদচ্ছক তাকাচ্ছরন। লায়া খতনচ্ছি। তায ভাচ্ছন এিন প্রায়
ঘণ্টা লদচ্ছিক ঘুভ খছর।
―আখভ ভাখরো, তু ই লকাখর। ফুঝখর?‖
এ লতা খযষ্কায টু যই গরা।
ু ফািাচ্ছরন খদ্ধাথম লন। একতরায রু
জানরায একিা াল্লা িুচ্ছর লদাতরা লথচ্ছক ভি
গখরচ্ছত চরভান দৃযিা লচাচ্ছি িচ্ছতই খপচ্ছয লগচ্ছরন খতখয-োঁয়খতখয ফছয আচ্ছগয
এক খফচ্ছকচ্ছর।
ু , াাই, বু ফন আয খতখন। াচ্ছয ািায চ্ছে
লছািন, লবারা, ফুচ্ছিা, ফুম্বা, ফুফন
ভযাচ ই এক খচরচ্ছত ফুজ ভাচ্ছি। খকন্তু লল ভুূচ্ছতম খদ্ধান্ত র লপায-াইড ভযাচ
চ্ছফ। তাই ফুচ্ছিা, ফুম্বা আয খতখন আজ দর লথচ্ছক ফাদ। খকন্তু তা ফচ্ছর একিা লগািা
ীত-খফচ্ছকর ভাচ্ছি ভাযা মাচ্ছফ! তা খক কিচ্ছনা চ্ছত াচ্ছয? তাই আয একিু ভয় নে
না কচ্ছয ফযাি আয ফর াচ্ছত তাোঁযা চচ্ছর এচ্ছরন ফুচ্ছিা-ফুম্বা আয তাোঁচ্ছদয ফাখিয ভাচ্ছঝয
রু গখরচ্ছত। ভাি-খক্রচ্ছকচ্ছি ফাদ লতা কী চ্ছয়চ্ছছ, আজ তাোঁযা গখর খক্রচ্ছকচ্ছি ভাতচ্ছফন;
খিক লমিাচ্ছন আজ লকাখর, ভাখরোযা ইচই কযচ্ছছ।
তপাত একিু আচ্ছছ। তাোঁচ্ছদয লকাচ্ছনা লকাখর ফা ভাখরো খছর না। তাোঁচ্ছদয খছর
গাবাকায, তাোঁচ্ছদয খছর প্রন্ন, অভযনাথ।
খদ্ধাথম লচ্ছনয ভচ্ছন ির এই গখর খক্রচ্ছকচ্ছি তাোঁযা এচ্ছকফাচ্ছয খনজস্ব খকছু খনয়ভ দতখয
কচ্ছযখছচ্ছরন। লমভন, লিরায শুরুচ্ছতই খিক কযচ্ছত চ্ছফ ফর কীবাচ্ছফ চ্ছফ, আন্ডাযযান্ড,
ছু চ্ছি এচ্ছ াত ঘুখযচ্ছয় নাখক লফাখরং উইচ্ছকচ্ছি দাোঁখিচ্ছয় ছু চ্ছি। ছু চ্ছি যান লনই। তাই গখরয
দু-ধাচ্ছযয লদয়াচ্ছর এক খচ্ছচ ফর রাগচ্ছর ―ছয়‖ আয ―ধা লিচ্ছয়‖ রাগচ্ছর ―চায‖।
াভচ্ছনয ই লছাচ্ছিা যকিায দু-নম্বয খখোঁ িচ্ছত ফর রাগচ্ছরই এক যান।
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আরাদা কচ্ছয লকাচ্ছনা ―আচ্ছপয়ায‖ লনই। তাোঁযা খতনজচ্ছনই ―আচ্ছপয়ায‖। ফযাচ্ছিয
আঘাত শুধু ইচ্ছিয উইচ্ছকচ্ছি রাগচ্ছরই চ্ছফ না, ইি মখদ ভাখিচ্ছত চ্ছি মায় তচ্ছফই ―খড‖
উইচ্ছকি, না চ্ছর আউচ্ছিয প্রশ্নই চ্ছি না। ―লায়াইি‖ ফর লঘালণায ক্ষভতা একভাত্র
ফযািভযাচ্ছনয াচ্ছতই।
খকছু ক্ষণ চু  কচ্ছয লিরা লদিায চ্ছয খদ্ধাথম লন রক্ষয কযচ্ছরন, আজ এই প্রচাযফমস্ব
মচ্ছু গ ভাখরো-লকাখরযা ―আচ্ছপয়ায‖, ―খড উইচ্ছকি‖ ফা ―লায়াইি ফর‖ ফরচ্ছছ না।
তাযা ফরচ্ছছ, ―আপায়ায‖, ―খি উইচ্ছকি‖, তাযা ফরচ্ছছ ―য়াইড ফর‖।
খদ্ধাথম লচ্ছনয লচাচ্ছিয াভচ্ছন লবচ্ছ উির লদয়াচ্ছর আোঁকা উইচ্ছকচ্ছিয খভডর িাচ্ছপয
চ্ছযয খদচ্ছক একিা লছাট্ট জরছা। তাোঁয ভচ্ছন ির, লমখদন ইচ্ছিয উইচ্ছকচ্ছিয ফদচ্ছর
লদয়াচ্ছর উইচ্ছকি এোঁচ্ছক লিরা ত লখদন আউচ্ছিয খফতকম এিাচ্ছত ফর কযায আচ্ছগ
লফারায রার যাফায খডউ ফরিা একিু জচ্ছর খবখজচ্ছয় খনত। এয পচ্ছর ফর উইচ্ছকচ্ছি
রাগর না াচ্ছ এ খনচ্ছয় তচ্ছকম য লকাচ্ছনা জায়গাই থাকত না।
তচ্ছফ ফচ্ছচচ্ছয় লফখ তকম ফা ংয় জে খনত ―এর খফ ডখব্ল্উ‖ আউিচ্ছক খঘচ্ছয। াচ্ছয়
লকাচ্ছনাবাচ্ছফ মখদ একফায ফর রাগত, চ্ছে চ্ছে উরচ্ছিা খদক লথচ্ছক ―প্রন্ন‖যা
―আউি, আউি‖ খচৎকায কযচ্ছত কযচ্ছত ছু চ্ছি আত। তাযয লকউ ফরত, ―ডান
াচ্ছয় ফর লরচ্ছগচ্ছছ‖, লকউ ফরত, ―না, না, ফাোঁ-াচ্ছয়, আখভ খিক লদচ্ছিখছ।― চ্ছে চ্ছে
আয একজন দাখফ কযত, ―া িাচ্ছপয লবতচ্ছয খছর, উইচ্ছকি গাডম কচ্ছয লিরখছখর।―
আয দু-চাযচ্ছি ―খফচ্ছলচ্ছেয ভতাভত‖ লানায য ―গাবাকায‖যা লজায গরায়
ফরত, ―ফযাি লদফ না, আউি য়খন, মা মা, চ্ছয লরচ্ছগচ্ছছ।―
লই খফতকম আজ লফোঁচ্ছচ আচ্ছছ। খদ্ধাথম লন লদিচ্ছরন, ভাখরো আয লকাখর
ভুচ্ছিাভুখি দাোঁখিচ্ছয় তকম কযচ্ছছ।
একিু চ্ছযই ভগ্নতায আচ্ছফ লবদ কচ্ছয িাৎ খদ্ধাথম লচ্ছনয কাচ্ছন লগর অনুনচ্ছয়য ুয।
ভুিিা আয একিু ফাখিচ্ছয় লদিচ্ছরন, ভাখরো আয লকাখর াচ্ছয ফাখিয দযজায়।
দযজা িুচ্ছর দাোঁখিচ্ছয় আচ্ছছন প্রফীণ িাকু ভা। লকাখরযা তাোঁচ্ছক কী লমন লফাঝাচ্ছত চাইচ্ছছ।
তাচ্ছদয স্বচ্ছয ঝচ্ছয িচ্ছছ ফযাকু রতা। খফচ্ছকর লচ্ছলয ফযাকু রতা। ীত-লগাধূখরয
ফযাকু রতা।
ু খক াচ্ছরন। চখল্ল-োঁয়তাখল্ল ফছয আচ্ছগয লই
খদ্ধাথম লন খনচ্ছজয ভচ্ছনই ভচ
খফচ্ছকচ্ছর লকাচ্ছনা এক ািাতু চ্ছতা গাবাকায লঝাোঁচ্ছকয ভাথায় এখগচ্ছয় এচ্ছ াচ্ছি
লভচ্ছযখছচ্ছরন। খনচ্ছভচ্ছল ফর চু খন্ন চ্ছয় মায়। ছচ্ছয়য ফদচ্ছর গাবাকায লখদন আউি চ্ছয়
মান। লিরা অভীভাংখত অফিায় লখদন লল য়। চ্ছযয খদন কার দিা নাগাদ
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ই িাকু ভায ফাখিয খখোঁ িয তরা লথচ্ছক ফর ায়া মায়। লখদন গাবাকায আয
প্রন্নচ্ছদয এই কথা ফরা চ্ছয়খছর, খিতীয়ফায ফর িচ্ছর লকউ দযজা িুরচ্ছত াযচ্ছফ
না।
ললচ্ছভল লকাখর-ভাখরোযা ফর াচ্ছত ায়ায চ্ছে চ্ছে খদ্ধাথম লন শুনচ্ছত লচ্ছরন
―চ্ছর চ্ছর আ-ই-ই-ই-খক্রভ।―
অজাচ্ছন্তই তাোঁয লচাি চচ্ছর লগর লদয়াচ্ছরয ঘখিয খদচ্ছক। খফচ্ছকর চাযচ্ছি।
এিন ―আইখক্রভ খফযখত‖। চখল্ল-োঁয়তাখল্ল ফছয আচ্ছগ মা, আজ তাই।
লই খফচ্ছকচ্ছর লম গখরচ্ছত ফযািফর াচ্ছত দাোঁখিচ্ছয় আইখক্রভ লিচ্ছয়চ্ছছন প্রন্নগাবাকায, আজ লই একই রার-রুদ-কভরা জখর আইখক্রভ াচ্ছত আইখক্রভখফযখতচ্ছত াখজয লকাখর-ভাখরো।
খছন লথচ্ছক কায ডাচ্ছক ঘাি ঘুখযচ্ছয় খদ্ধাথম লদচ্ছিন িী রুচ্ছভরা দাোঁখিচ্ছয়, াচ্ছত চাচ্ছয়য
কা, লপ্লচ্ছি খফস্কুি।
খদ্ধাথম একিা ঘুভ আজ াযাচ্ছরন, খপচ্ছয লচ্ছরন একিা স্বে।
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লিাোঁচা
ুণমা চক্রফতম ী

লিাোঁচা খফখবন্ন প্রকাচ্ছযয য়।
লিাোঁচা িায়া এফং ায়া তা আফায খফখবন্ন যকচ্ছভয থাচ্ছক।
এিাচ্ছন খকছু প্রকাচ্ছযয লিাোঁচা উদাযণ স্বরূ লদয়া র।
আনাযিা লকানিা অফযই জানাচ্ছফন ।
আচ্ছগ লথচ্ছক ফচ্ছর যাখি এিাচ্ছন াফচ্ছজক্ট র অনরাইন খত্রকা এফং গল্প গুচ্ছরা তয
ঘিনায অফরম্বচ্ছন। িান কার াত্র ফ ই ফািখফক।
‗লফচ্ছযাচ্ছফ‘, ‗লফচ্ছযাচ্ছে‘, ‗লফযচ্ছরা‘ খত্রকা লকই ইখেত কযচ্ছছ।
ফাখকিা ফুচ্ছঝ খনচ্ছত চ্ছফ।

১

খদখদ, খরিচ্ছফ লতা এফাচ্ছয?
যাোঁ লয, কচ্ছফ লফচ্ছযাচ্ছফ লয?
এইচ্ছতা ভাচ্ছয লচ্ছল।

খদখদ খরিচ্ছর?
এই শুরু কযফ।
আো, এই প্তাচ্ছ খরচ্ছি খন।
যাোঁ যাোঁ খনশ্চয়।
খরিচ্ছর খদখদ?
(আফায আদিা এচ্ছরা লয) এই লতা খরিখছ।
খিক আচ্ছছ। াখিচ্ছয় খদ।
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২
লফচ্ছযাচ্ছে কচ্ছফ?
আচ্ছয দাদা, এইচ্ছতা াভচ্ছনয ভাচ্ছ।
বাচ্ছরা বাচ্ছরা।
খক িফয? কপাইর কযচ্ছর?
না দাদা এই চরচ্ছছ।
আো। বাচ্ছরা বাচ্ছরা।
কচ্ছফ লফচ্ছযাচ্ছে?
এফাচ্ছয লচো কযখছ।
(এ খকচ্ছয ফাফা! এই না ফরর লফযচ্ছফ)

৩
লতাভাচ্ছক কখফতা লভর কচ্ছযখছ।
থযাঙ্ক উ। আো একিা কথা।
খক ফর?
তু খভ আোঁকচ্ছত াচ্ছযা?
(খক জ্বারা! কখফতা খরিখছ ফচ্ছর খক আোঁকফ?) না লতভন াখয না।
আো লচো কযচ্ছর াখিচ্ছয় খদ।

৪
এই, রাি লডি খকন্তু ১৫। এয লচচ্ছয় এচ্ছগাচ্ছত াযফ না।
যাোঁ, লচ্ছয় মাখফ। একফায খযভাইন্ডায খদচ্ছয় খদ।
খনশ্চয়ই।
এই র লয লতায?
রাি লডি কচ্ছফ?
১৫
১৫???
আো লতায জনয ২০।
চ্ছক।
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এই, ািাখে লতা?
রাি লডি কচ্ছফ লয?
লতায জনয এিন ৩০-ই কযরাভ। িা খকন্তু রাি-রাি লডি।
াখিচ্ছয়খছ।
থযাঙ্ক উ।
(ফাোঁচরাভ, আয 'র লয' শুনচ্ছত চ্ছফ না)

৫
যাচ্ছরা, লকভন আচ্ছছা?
বাচ্ছরা।
আো, তু খভ লতা িুফ বাচ্ছরা খরচ্ছিা।
না যকভ খকেু না।
এফাচ্ছয খকছু াখি।
আো, লচো কযফ।
ধনযফাদ।
াই, লকভন আচ্ছছা?
বাচ্ছরা
াভচ্ছনয ভাচ্ছ লফচ্ছযাচ্ছফ। খকছু াযচ্ছর াখি।
আো, লচো কযফ।
ধনযফাদ।
াভচ্ছনয প্তাচ্ছ লফচ্ছযাচ্ছে।
 তাই? ফা। আো, লচো কযফ।
াভচ্ছনয ফায াখি।
(ফাোঁচরাভ)।
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৬
লতাভায কেুয?
এই লতা লচ্ছয় লগখছ ফ।
লল কচ্ছযা এখডি।
যাোঁ, চ্ছয় মাচ্ছফ।
লতাভায কেুয?
এই লতা চ্ছয় লগচ্ছছ।
লল কচ্ছযা এখডি।
যাোঁ চ্ছয় মাচ্ছফ।
লতাভায কেুয?
কযখছ।
কার খযখরজ চ্ছফ লতা?
(িু খফ কভখপ্লচ্ছিড)
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ডাচ্ছয়খযয
াতা লথচ্ছক
লেয়ী ভুন্সী
ু রাভ... দচ্ছফয অচ্ছনক বাচ্ছরা অবযাচ্ছয ভচ্ছতা এই
আজ অচ্ছনকখদন য ডাইখয ির
ডাচ্ছয়খয লরিািা লছচ্ছি খদচ্ছয়খছ অচ্ছনককার... তচ্ছফ আজ ংগীত একাচ্ছডভী-য
ুযস্কায মিন যাজযাচ্ছরয াত লথচ্ছক খনরাভ তিন লথচ্ছকই ভচ্ছনয ভচ্ছধয ঘচ্ছি মায়া
খক্রয়া -খফখক্রয়া গুচ্ছরায লিরায় আফায কচ্ছয়ক রাইন লরিায তাখগদ অনুবফ
কযখছরাভ... খফগত কচ্ছয়ক ফছচ্ছযয ঘিনায ঘনঘিায় জীফচ্ছনয লনৌকািা এচ্ছতা লফখ
িারভািার লিচ্ছয়চ্ছছ লম অখবেতা, উরখি এচ্ছফয প্রাচু মম থাকচ্ছর লরিায অফকা
ফা খক্ত জুখগচ্ছয় উিচ্ছত াখযখন...
াভচ্ছনই ুচ্ছজা... চাখযখদচ্ছক যাচ্ছন্ডর ফাধায লতািচ্ছজাি এিন চযচ্ছভ... দীঘম াত ফছয
য এ ফছয আখভ খনচ্ছজ একিা ািী খকচ্ছনখছ ... লগারাখ আয দুধ-াদা ািরী াল্লু
আভায জনয.... আয াদা-আকাখ গযদ ভাভখনয জনয... এই াত ফছচ্ছয ভাভখন
খকচ্ছন খদচ্ছর আভায খনচ্ছজয জনয ািী লকনায ফা িায প্রফৃখত্ত য় খন... াত ফছয
আচ্ছগ একিা গাঢ় রার ঢাকাই খকচ্ছনখছরাভ খকন্তু িা য় খন... ভারয়ায খিক চ্ছযই
জানচ্ছত লচ্ছযখছরাভ, লজযাখতভময় আভাচ্ছদয খফচ্ছয়চ্ছত িুখ নয়... ভাচ্ছন লজচ্ছনখছরাভ
আচ্ছগই... তচ্ছফ official announcement চ্ছয়খছর খিক এই একই ভয়... ঢাকাইিা
আয িা য় খন... ুচ্ছজায আচ্ছগই লজযাখতভময় খপচ্ছয লগখছচ্ছরা ুচ্ছনচ্ছত তায অখপ
এফং অখপ কখরগ তথা girlfriend ভচ্ছনাখভতায কাচ্ছছ... জাখনচ্ছয়খছর ফাফা ভাচ্ছয়য
চা-এ চ্ছয এই খফচ্ছয়িা কযচ্ছর এক ফছচ্ছয ল ফুচ্ছঝচ্ছছ ল খিক কচ্ছযখন... তাই ল তায
প্রকৃ ত বাচ্ছরাফাায কাচ্ছছ লপযায খদ্ধান্ত খনচ্ছয় লপচ্ছরচ্ছছ... আভায গচ্ছবম য ন্তান গচ্ছবম ই
লল চ্ছয় লগচ্ছরা... শ্বশুযভাই অুি চ্ছয় খফছানা খনচ্ছরন... খকন্তু লজযাখতভমচ্ছয়য দৃঢ়তা
আচ্ছগ এক ফছচ্ছযয আচ্ছগয ভচ্ছতা আয খখথর য় খন...
লজযাখতভমচ্ছয়য াচ্ছথ divorce চ্ছয় মাফায য লম অন্ধকাচ্ছযয অন্ধকূ -এ আখভ ঢুচ্ছক
চ্ছিখছরাভ, লিান লথচ্ছক লফচ্ছযাচ্ছত ফায আচ্ছগ তানুযািা লম আভাচ্ছক এখগচ্ছয়
খদচ্ছয়খছচ্ছরা ল আভায ভাভখনই... লই শুরু, তাযয লথচ্ছক প্রখতখি ভুূচ্ছতম আখভ
ভাভখনচ্ছক াচ্ছ লচ্ছয়খছ আয তাচ্ছক নতু ন রূচ্ছ লদচ্ছিখছ , নতু ন কচ্ছয খচচ্ছনখছ... লািএয উয ফয়, অথচ খক খযেভ কযচ্ছত াচ্ছয এিচ্ছনা, খক তায ভচ্ছনয লজায...
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আভাচ্ছক ফভয় ফচ্ছর লগচ্ছছ 'খফচ্ছয় জীফচ্ছনয অং...খকন্তু অখযামম নয়...লকউ না
থাচ্ছক লতায াচ্ছথ গান লতা আচ্ছছ... তু ই লগচ্ছয় মা...অন্তত এই ফুখি মখেন আচ্ছছ লতায
অনয খকেু বাফায দযকায লনই।‖
ফখকছু খনচ্ছজয ভচ্ছতা কচ্ছয াভচ্ছর খনচ্ছয় আভায় া জুখগচ্ছয় লগচ্ছছ, ফাফায
pension য িাকা য আভায গান-এয খিউচ্ছনয িাকা খদচ্ছয় ংায চারাচ্ছনায দাখয়ত্ব
খনচ্ছয় লনয়... যান্না-ফান্না, ফাজায াি ফ এক াচ্ছত কচ্ছয লগচ্ছছ... আভাচ্ছক ফচ্ছরচ্ছছ
'লতায রিাই আভায রিাই... তু ই এচ্ছতা বাচ্ছরা গান গা, লতাচ্ছক খকছু একিা কচ্ছয
লদিাচ্ছতই চ্ছফ াযা ৃখথফী লক, আখভ লতায াচ্ছ আখছ‖... ভাভখন খতয য ফয়ী
আয াোঁচজচ্ছনয লচচ্ছয় আরাদা... ফাংরা serial লদচ্ছি খনচ্ছজয ভয় নে কচ্ছয না...
আভায লযয়াজ ফা গুরুজীয কাচ্ছছ তাখরভ লনয়া শুনচ্ছতা... ফরচ্ছতা ই াশুখি-লফৌ ফা
অনয াখযফাখযক ঝগিা অাখন্ত লদিায লচচ্ছয় লতায গান লানা লঢয বাচ্ছরা... ান
খচফাচ্ছত খচফাচ্ছত আয িফচ্ছযয কাগজ িচ্ছত িচ্ছত ভাভখন আভায াচ্ছ ফচ্ছ খদখফয
ভয় কাখিচ্ছয় খদচ্ছতা... ভাচ্ছয শুরুচ্ছত লজায কচ্ছয আভায় খনচ্ছয় ফাজায লমত আয মিন
মা প্রচ্ছয়াজন খকচ্ছন খদচ্ছয় ফরচ্ছতা, ―লতায লকাচ্ছনা কে আভায কতিা কচ্ছেয তু ই ফুখঝ
না... লতায লকাচ্ছনা অবাফ অখবচ্ছমাগ আখভ যািচ্ছফা না... লতায স্বচ্ছেয ফ দায় আভায।‖
গুরুজীয কাচ্ছছ ভন খদচ্ছয় শুনত আভায উন্নখতয জনয খক খক কযা দযকায, আয লই
ফুচ্ছঝ ফ লজাগািমন্ত্র কযা...ুচ্ছমাগ চ্ছরই আভায ছচ্ছন্দয যান্না কযা, জেখদচ্ছন াচ্ছয়
আয কার এ ভখন্দচ্ছয খগচ্ছয় ুচ্ছজা লদয়া একদভ খনবুম র খছর... লকাচ্ছনাবাচ্ছফই miss
চ্ছতা না ভাভখনয... এছািা ািা-প্রখতচ্ছফী, আত্মীয়-স্বজচ্ছনয নানা প্রশ্ন, নানা গা
জ্বারাচ্ছনা লকৌতূ র লভিাত, লকাথা লথচ্ছক লম এচ্ছতা ভচ্ছনয লজায ায় আজ অফখধ ফুচ্ছঝ
উিচ্ছত াখযখন।
শুরুচ্ছত খকন্তু ভাভখন এিা ভানচ্ছত াচ্ছযখন স্বাবাখফকবাচ্ছফই ...তচ্ছফ ভচ্ছয়য াচ্ছথ ধীচ্ছয
ধীচ্ছয লভচ্ছনচ্ছছ... আয াচ্ছথ আখভ... অচ্ছনকখদন মমন্ত খনচ্ছজচ্ছক দুচ্ছলখছ... ািা খদোঁ যু
িা অতযন্ত াদাভািা লভচ্ছয় খছরাভ আখভ... লকাচ্ছনাক্রচ্ছভ graduation কযায চ্ছযই
খফচ্ছয় চ্ছয় মায়... জীফচ্ছন আয খকছু ই কযা য় খন... তাই ংায কযচ্ছত লচচ্ছয়খছরাভ
ভাচ্ছক লমবাচ্ছফ কযচ্ছত লদচ্ছিখছ লবাচ্ছফই...এই াধাযণ ফযাাযিাই মচ্ছথে খছর না য়চ্ছতা
লজযাখতভমচ্ছয়য ভন আভায খদচ্ছক লপযাচ্ছনায জনয...খনচ্ছজয ভাচ্ছয়য অনুচ্ছপ্রযণায়, স্বাভীয
ভের আয
দীঘমায়ু-য myth লথচ্ছকই আখভ ািা খদোঁ যু িতাভ... গুচ্ছরা
লজযাখতভমচ্ছয়য কাচ্ছছ পূণম অথমীন খছর....আজকারকায লভচ্ছয়যা লফ লথচ্ছক লফখযচ্ছয়
ু দাচ্ছনয ছখফ, খফচ্ছয়য ছখফ
এচ্ছচ্ছছ... খকন্তু তাচ্ছর ঘিা কচ্ছয খনয়ভ লভচ্ছন খফচ্ছয়... খদোঁ য
লফ লপফুচ্ছকয ভচ্ছতা social network-এ share কচ্ছয লকন তাযা। ভচ্ছনয খফশ্বা ফা
বাচ্ছরা রাগা লতা এচ্ছকফাচ্ছয খনজস্ব... ভানচ্ছফই মিন না...তাচ্ছর িুকুই ফা লকন?
লজযাখতভমচ্ছয়য অফয আভায খদচ্ছক ভন না আায অনয লকাচ্ছনা কাযণ দযকায লনই... ই
ভচ্ছনাখভতাই মচ্ছথে... ল খফচ্ছয় ফা খফচ্ছয় যফতম ী দাখয়ত্ব খনচ্ছয় বাফায ভচ্ছতা জায়গাচ্ছতই
খছর না... একিা ফছচ্ছয আখভ আভায াধাযণ ক্ষভতায় তায ভন লপযাচ্ছত াখযখন...
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আচ্ছযক খজখন র- দখফ ফদর... িা আখভ লভচ্ছনখছরাভ... আজকার অচ্ছনক লভচ্ছয়
ফদর কচ্ছযন না দখফ... অচ্ছনচ্ছক আফায ফাচ্ছয ফাখি এফং শুয ফাখিয দুচ্ছিাই লরচ্ছি,
অচ্ছনচ্ছক আফায দুচ্ছিায ভচ্ছধয লমিায জন ( ভাচ্ছন াভাখজক বাচ্ছফ) লফখ ফা শুনচ্ছত
বাচ্ছরা লিা ফযফায কচ্ছয... খকন্তু আখভ খডচ্ছবাচ্ছময আচ্ছগ খযচু য়ার লবচ্ছফ ভানচ্ছর,
divorce-য য আখভ দখফ ফদরাই খন ... ফদরাই খন ভাভখনয জনয... ভাভখন লতা আয
আভায াশুখি নয়, আভায ভা, তাই... ফাফা দীঘম দুফছয খফছানায় লথচ্ছক লমখদন লদ
যািচ্ছরন, লখদন তায খনচ্ছজয লছচ্ছর উখিত খছর না... খফচ্ছদচ্ছ আচ্ছগ লথচ্ছকই
ভচ্ছনাখভতাচ্ছক খনচ্ছয় live in কযখছচ্ছরা... ফাফায ভযণান্ন অফিা শুচ্ছন যনা লদয়
project release-য কাজ লচ্ছয... খকন্তু রম্বা পয লল কচ্ছয ফাফায লল ভচ্ছয় এচ্ছ
লৌোঁছাচ্ছত াচ্ছয খন... লইখদন ভাভখন খনচ্ছদম খদচ্ছয়খছর আভায় ফাফায ললকৃ তয কযচ্ছত,
আয লখদন লথচ্ছক আখভ খনচ্ছজচ্ছক ভাভখনয আয ফাফায লভচ্ছয় ফচ্ছর লভচ্ছন খনচ্ছয়খছরাভ।
ু লথচ্ছক শুনর, আভায় জখিচ্ছয় াউাউ
লমখদন আভায prize াফায কথা গুরুজীয ভি
কচ্ছয ভাভখনয লখক কান্না... লছচ্ছরয অধভম, স্বাভীয প্রয়াণ, অচ্ছদিা ফংধচ্ছযয অকার
লফাধন ফখকছু খনচ্ছজয ভচ্ছধয লচচ্ছ লযচ্ছিখছচ্ছরা... লখদন লমন কর দুুঃি কান্নায
লজায়াচ্ছয লই ফাোঁধন লবচ্ছঙ লফখযচ্ছয় এচ্ছরা... ফরর "আভায খরা আভায় খজখতচ্ছয়
খদচ্ছয়চ্ছছ... আখভ বু র লভচ্ছয় ছন্দ কখযখন... আভায লছচ্ছরই খচনচ্ছত াচ্ছযখন আর
লানা"... আজ prize লনফায য মিন আভায ুযস্কায ভাভখন লক উৎগম কচ্ছয stage
এ ডাকরাভ, ভাভখনয দুচ্ছচাচ্ছি জর... ভুচ্ছি অফয খচযাচখযত যখকতা..."ফাফা এ লম
serial য ভচ্ছতা চ্ছয় লগচ্ছরা লয"... ফাখি এচ্ছ অফয আভায় িুফ আদয কযর আয
ফাফায ছখফয াভচ্ছন দাোঁখিচ্ছয় িাখনক কাোঁদর... ফরর "আভায জনয লছচ্ছরচ্ছক লযচ্ছি লমচ্ছত
াচ্ছযাখন লতা খক চ্ছরা... আভায লভচ্ছয় আচ্ছছ"...
আজ লষ্ঠী, ফাইচ্ছয তিন ভা থাচ্ছন উিচ্ছছ.. উরু আয চ্ছঙ্খয আয়াজ লবচ্ছ
আখছচ্ছরা চাখযখদক লথচ্ছক... আজ আভায খতয আয দুুঃি লনই... একভয় অচ্ছনক
লবচ্ছফখছ....লকন আভায স্বাভীয ঘয জুিচ্ছরা না...খকন্তু আজ জাখন...নাই লরাভ স্বাভী
খকন্তু আখভ াশুখি নয়, আচ্ছযকিা ভা লচ্ছয়খছ, আয এ জচ্ছে খকছু চায়ায লনই... গান
আয এই ভাভখন থাকচ্ছত খতয এ জীফচ্ছন আয লকাচ্ছনা ুরুল অফরম্বচ্ছনয প্রচ্ছয়াজন
এজীফচ্ছন লনই... াত ুয আয ভাভখনয আদয মচ্ছথে... আয আজচ্ছকয এই ম্মান
আভায ংগীত জীফচ্ছনয জয় লতা শুধু নয়, এক াধাযণ ভা-লভচ্ছয়য দাোঁত-এ দাোঁত লচচ্ছ
রিাই-য জয়... ফ গ্লাখন, ফঞ্চনা, ফরা-না ফরা কচ্ছেয জয়... এই স্বীকৃ খত আভায ভালভচ্ছয়য জনয ঞ্জীফনী স্বরূ... ফরাফাহুরয এই ুযস্কায উৎগম কচ্ছযখছ ভাভখনচ্ছকই...
ভাতৃরূচ্ছ ভাভখন-ই আভায ভা দুিা...আভায ভি খক্তয উৎ।।
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India Through
Photographs
Subhamoy Chakraborti

It’s too ambitious to even think about capturing the depth and
breadth of India in one single album or collection. While work and
travel have taken me around India in the last couple of years, I tried
to use that opportunity to start making a collection of photographs
of India. The collection is in G+ now – you can join in here:
(https://plus.google.com/collection/wnVKc).
This photo feature shares few of the shots taken during 2016.

Mobor beach, Goa

PHOTO FEATURE

Evening band at Rashtrapati Bhavan
The Presidential palace is a must visit place for anyone traveling to Delhi. You
can plan your visits to the gardens via online booking. However we had a very
short window and hence thought of just driving past the gate. As we
disembarked from our car in front of South block (apparently parking is not
allowed in this area due to VIP security, but you can always take a try), we were
amazed to hear the sound of a band coming from the Rashtrapati Bhavan. We
learnt that a band plays everyday at 5PM which you can watch from outside the
gate. The golden dusts from the galloping horses with the palace at the
background is a delightful site.

Rashtrapati Bhavan, New Delhi
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Life at Dal Lake
There is a lot about Dal
lake beyond the scenic
photos that are popular in
travel
magazines
and
website.
A lot of people live out of
Dal lake - count the
shikara
wallahs,
the
photographers who would
ask you to pose with
Kashimiri
dress,
the
floating market owners
selling
woolens,
the
vegetable sellers, the tea
sellers vending on shikaras
and
obviously
the
houseboat owners and
their staffs. All of these
folks run out of their bread
whenever there is any
trouble in Kashmir as they
depend mostly on the
tourists.
We spent few days in
Kashmir around Mar-Apr
2016, just before all hell
broke lose.

Dal Lake, Srinagar
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Single decker living root bridge

India is a land of natural wonders. While the modern cities aim to compete
with the major cities around the world, the natural wonders are strewn around
the country, often in the not-so-famous corners. The living root bridge at
Mawlynnong is one such wonder. Its close to Shillong. We took a cab from
Shillong on an early January morning. The road would take your breath away
at places.
It takes a bit a trek to reach to the root bridge and you may wonder whether
the effort is worth it. But keep moving, as its really a marvelous piece of
natural engineering. We went down to the river bed also, which was having a
thin stream in the winter. Local khasis go to this place for their family picnic
often. You can plan your next picnic as well there.

Living Root bridge, Mawlynnong
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Paragliding at Kalimpong
Kalimpong is that younger sibling of Darjeeling, who often gets overshadowed
by the glamorous queen of hills. But if you are an adventure sports lover,
Kalimpong must feature in your travel list. From the Delo hills (near
Kalimpong), you can literally take the jump to feel the winds on your wings. We
took a dive when we were at Kalimpong in April 2016. Take the GoPro with you
(rental available) as you would cherish the moments for time to come.

Delo Hills, Kalimpong
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কবিতার ঝুবি
অফচ্ছচ্ছল
অম্লান দত্ত

এচ্ছতা তািাতাখি চচ্ছর মাচ্ছফা বাখফখন,
ফাইচ্ছয তিন নদীয ফুচ্ছক খফচ্ছকর,
ফৃখে নাচ্ছভয লনৌচ্ছকা ,
আয তায আরচ্ছগাচ্ছছ ধযা খচখিয পাোঁচ্ছক চ্ছন্ধয জিাচ্ছনা, ঘন তা।
আভায ভৃতুযয ভুচ্ছি লেচ্ছনয খিখকি ,
অায়।
লযাচ্ছদ খবজচ্ছছ ঘাচ্ছয চাযা ,
াখরচ্ছকয ঝাোঁক।
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খচখি

অম্লান দত্ত
১. লফনাভী
আয কতখদন লকাচ্ছনা ফৃখে লনই ,
খচখিয বাোঁচ্ছজ জচ্ছভ যারায খফরা ,
আচ্ছফারতাচ্ছফার স্ভৃখতয ঘুচ্ছভ জাচ্ছগ খবচ্ছজ গখর, লভচ্ছঘয দাচ্ছভ বাযী।
লতাভাচ্ছক ছুোঁ চ্ছত ইচ্ছে কচ্ছয িুফ ,
কখফতা খরখি তাই লফনাভী অক্ষচ্ছয।
২. ডাকখিখকি
আয কাচ্ছক ািাচ্ছফা আখভ বু র খিকানায় ভৃত খচখিয ভাচ্ছন ,
খচতায নীচ্ছর লজচ্ছগ থাচ্ছক খকছু লনকচ্ছিয লচাি ,
উদায ডাকখিখকচ্ছি খরচ্ছি দা ম্মখত ,
চ্ছদয বাচ্ছরা লাক।
উচ্ছি মায় এচ্ছরাখচখি খকছু চাোঁচ্ছদয ঘুচ্ছভ ,
অচ্ছগাছাচ্ছরা ঝাউফচ্ছন খফচ্ছোঁ ধ মায় খকছু লফ লছোঁ িা খচখি একান্ত আভায ,
াচ্ছতয লচচ্ছিায় কান্না ভুচ্ছছ খপচ্ছয আচ্ছ যাত লতাভায় খচখি খরিচ্ছফা না লতা আয।
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কাশ্মীয ২০১৬
খফশ্বখজৎ চক্রফতম ী

১

ন্ত্রা খনচ্ছয় আচ্ছ
শুধুই ন্ত্রা
ন্ত্রাচ্ছ লনই লকাচ্ছনা জীফচ্ছনয
আশ্বা

২
ইনচ্ছকরাখফ গািী কচ্ছয
ুচ্ছজায ফাজায কচ্ছয
যচ্ছক্তযাো ডারহ্রচ্ছদ
লপৌখজ াোঁতায কাচ্ছি।।
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ঘযকুচ্ছনা

াযাযাত ধচ্ছয ফৃখে িখছচ্ছরা ,
কিচ্ছনা ঝযঝয , কিচ্ছনা খযভখঝভ
লিারা জানারা খদচ্ছয় লবচ্ছ আখছচ্ছরা
ফৃখে লবজা ায়া।

কৃ ষ্ণা দত্ত

শুচ্ছয় শুচ্ছয় শুধু বাফখছ , যািায় াোঁিুজর ,
কার ফীনাখদ কাচ্ছজ আচ্ছফ না ,
কাচ্ছর াায স্কুর মায়া ফন্ধ ,
তায ফাফায অখপ আজ লযইখন লড.
লভঘ আচ্ছযা ঘন চ্ছয় এচ্ছচ্ছছ
ঝভঝখভচ্ছয় ফৃখেয াচ্ছথ লিচ্ছন আনচ্ছছ অকার চ্ছন্ধয ,
কাচ্ছযন্ট চচ্ছর লগচ্ছছ , লভাভফাখতয ভৃদ ু আচ্ছরায়
আভযা খতনজচ্ছন রুচ্ছডা লত ফযাি ,
ছক্কা , াঞ্জা , দুই, খতন, ুি।
জচ্ছর লবজা ায়া ভাচ্ছঝ ভাচ্ছঝ
কাোঁখচ্ছয় খদচ্ছে আভাচ্ছদয
খকন্তু আভযা যস্পচ্ছযয চ্ছভ উত্তপ্ত ।
আজ কতকার চ্ছয
ভচ্ছন িচ্ছরা লই ফলমাস্নাত খদন,
লমন জোন্তচ্ছযয স্ভৃখত ,
জীফচ্ছনয িািায় কিচ্ছনা ছক্কা , কিচ্ছনা াঞ্জা ,
আফায কিচ্ছনা লকফর ুি ,
কিচ্ছনা কাোঁচা গুখি াকা কচ্ছয ঘচ্ছয তু চ্ছরখছ ,
কিচ্ছনা াকা দান লচ্ছয ফচ্ছ আখছ।
এযই নাভ জীফন ,
ীকান্ত , এযই নাভ জীফন।
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দখু ি লপ্রচ্ছভয কখফতা
লদফাযখত বট্টাচামময

১
লতায ভন ছুোঁ চ্ছত চাই অতর গবীয াগচ্ছযয ভখণ,
রুকচ্ছনা গুায় লানায িখন
ফই লম অরীক, ফই স্বে
ূ , ভন লম গীন
ভন লম ুদয
ভচ্ছনয কাছাকাখছ স্বে খফরীন
ভন খদচ্ছয় চাই, ভন লথচ্ছক তাই
লতায ভন ছুোঁ চ্ছত চাই।
ভন বাযী অখবভানী, িু নচ্ছকা, বেুয
ভচ্ছনয জরছখফ, স্বে প্রচু য
ভন লম অধযা, খনতয অখবচাযী
ভন লথচ্ছক ভন লনয়া, ভন অখবাযী
ভন বচ্ছয তাই, ভন লথচ্ছক তাই
লতায ভন ছুোঁ চ্ছত চাই।
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২
নায় একিু ফৃখে চ্ছফ,
নায় একিু খবজফ আজ
ুোঁ চ্ছফা আজ নায় আফায ঘুভ লচাচ্ছি লতাভায আদয িজ
নায় খদনিা লভঘরা চ্ছফ
দুচ্ছু য জভচ্ছফ খিচু খি লবাজ,
নায় আভায খডভ বাজায়
বাগ ফাচ্ছফ তু খভই লযাজ।
নায় আফায ূচ্ছজায খবচ্ছি
লতাভায াচ্ছতই যািচ্ছফা াত,
নায় আফায ছরছু চ্ছতায়
লতাভায াচ্ছথই উৎচ্ছফয যাত।
নায় আফায আচ্ছফ খপচ্ছয
চচ্ছর খগচ্ছয় অচ্ছনক দূয,
নায় লতাভায িচ্ছফ ভচ্ছন
ু ।
আভায াচ্ছথয লই দুয
নায় লতাভায াচ্ছথই আভায
ঝগিা চ্ছফ আয একফায,
নায় আফায িফ লপ্রচ্ছভ
লতাভায াচ্ছথই ফাযংফায।
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ফহুতচ্ছরয ছাচ্ছদ উিচ্ছরই
আরান যায় লচৌধুযী

ফহুতচ্ছরয ছাচ্ছদ উিচ্ছরই লম িিতািা িচ্ছুোঁ জ াই ,
তা খনথয ভাইথনচ্ছক ভচ্ছন কযায় ফচ্ছি ৷
তচ্ছফ িা ভাকাচ্ছয বাই, ফুঝচ্ছর লমন খভখনচ্ছিয ভচ্ছধয অখিত্ব ায়া’, াা !
থভচ্ছক মায়ায কচ্ছতা স্বাদ, লদচ্ছিা !
আভায ঘয গুচ্ছভাি; ই ছাচ্ছদয ভচ্ছতা পু যপু চ্ছয না ৷
য আয শ্মাচ্ছন পাযাক আচ্ছছ লতা, াা !
নীচ্ছচ ফাচ্চাযা লিরচ্ছছ Kiwi’ ,
লিাোঁয়াি pitch-এ৷ ভাচ্ছন, ফুঝচ্ছতই াযচ্ছছা’
যাচ্ছত লগািা যিা জ্বর-জ্বর কচ্ছয;
আচ্ছাচ্ছয ঘয-ফািীগুচ্ছরা ৷
ছাদিা লভািাভুখি পাোঁকাই থাচ্ছক ৷
খদচ্ছন ািী লচাচ্ছি চ্ছিনা লযকভ ৷
শুধু লচ্ছিয দাচ্ছয় ফযি ফাজ, কচ্ছয়কিা, ফযস ৷
খদচ্ছন যিা এচ্ছতা জীফন্ত রাচ্ছগনা ৷
খকন্তু যাত চ্ছরই লই লম, লই
Spanish-এয আেন্নতা’! ভচ্ছন আচ্ছছ রাইনিা ?
ঘচ্ছয-গখরচ্ছত খক চ্ছে আভযা লতা আয লদিচ্ছত াখেনা ,
মাখেনা অফয’৷ জাখনই লতা মখদ, লহ্ !
ছাচ্ছিা; ফাদ দা৷ যাত চ্ছয়চ্ছছ ৷
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ৃ যভান
দ
খভয যায়

ঘাচ্ছয য া যািখছ, ভাচ্ছিয লবজা ঘা া খদচ্ছয় ভাখিচ্ছয় খদখে।
খকছু ক্ষণ আচ্ছগই ফৃখে চ্ছয় লগচ্ছছ।
একিা ুগখন্ধ দতখয য় লবজা ঘা ভাখিচ্ছয় খদচ্ছর।
ফুজ ঘা-ুগখন্ধ লভচ্ছি খনখে াচ্ছয়।
ভাচ্ছিয ধায লঘোঁচ্ছল দাোঁখিচ্ছয় থাকা গাছিায় জখিচ্ছয় থাকা রতাখিয াতায় াত যািখছ।
লবজা ফুজ রতাখিয ভাখিয খদচ্ছক নুচ্ছয় থাকা াতা লথচ্ছক িু িু জর িচ্ছছ।
খকছু ক্ষণ আচ্ছগই ফৃখে চ্ছয় লগচ্ছছ।
লবজা াতায জচ্ছর একিা ুগখন্ধ দতখয য়।
ফুজ াতা-ুগখন্ধ লভচ্ছি খনখে দু-াত বচ্ছয।
এফ খনচ্ছয় দ রাইচ্ছনয একিা কখফতায কথা বাফচ্ছত বাফচ্ছত
লবজা ভাি, লবজা ঘা, দাোঁখিচ্ছয় থাকা গাছিা, জখিচ্ছয় থাকা রতা িা লছচ্ছি লফখযচ্ছয়
মাখে।
ভাথায লথচ্ছক দ দিা রাইন উচ্ছি মাচ্ছে।
দ লথচ্ছক এগাচ্ছযা চ্ছয় ফাচ্ছযা ায চ্ছয় াচ্ছি ফাচ্ছযা রাইন চ্ছত চ্ছত লকভন উচ্ছি মাচ্ছে
দূচ্ছয মাচ্ছে।
ভাি ায চ্ছত চ্ছত এফই লদিরাভ ভাত্র।
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আভায ভা
তাী চক্রফতম ী

দধচ্ছমময তু খভ উচ্চ খিচ্ছয
ততায তু খভ ঊচ্ছদ্ধম
খনচ্ছজয জনয বাফখন কিচ্ছনা
লবচ্ছফচ্ছছা ফাচ্ছয ফাোঁখধচ্ছত।
প্রাণফন্ত তু খভ দা াযভয়ী
লক্রাচ্ছধচ্ছয কচ্ছযছ জয়
বাচ্ছরাফাায তু খভ অীভ ূজাযী
নীরতায় ভধুভয়।
আজচ্ছকয খদচ্ছন দুরব
ম তু খভ
অচ্ছনচ্ছকয ফযখতক্রভা
অখত লভাভয়ী জননী তু খভ
তু খভ আভাচ্ছদয "ভা"।
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ভধযখফত্ত
ুভ যায়

কাযিানাচ্ছত আগুন রাচ্ছগ । আগুন রাচ্ছগ ফুচ্ছকয লবতযিায় ।
খকডখনিা খফোচ্ছনয াতায় ।
লক্রতা লিাোঁচ্ছজ ।
াচ্ছতয ছায়া আফায লিরা কচ্ছয বাচ্ছতয াচ্ছত ।
উগযাচ্ছত চায় যক্ত - ফখভ
এিাচ্ছন না - য় অনয লকান লবাচ্ছজ ।
উরচ্ছি চ্ছি শুচ্ছয় আচ্ছছ লফতন । নাগার লথচ্ছক কচ্ছয়ক ভাচ্ছয চ্ছয ।
ইভাচ্ছজমখন্স যািাচ্ছত লনা - এখর ।
অস্বাবাখফক ভৃতুয ঘচ্ছি চ্ছথ ।
ঘুণ ধচ্ছয মায় াচ্ছিয ভাচ্ছঝয ঘচ্ছয । ইন্সুখরচ্ছনয ভয় ীভা লল ।
ায়ায াচ্ছথ লকো উচ্ছি আচ্ছ ।
এযাই ভচ্ছয লচ্ছিয খিচ্ছদয াচ্ছথ ।
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অমণ

যাধাযাণী বট্টাচামময
ূনযতায ভাচ্ছঝ লচ্ছয়খছ লতাভায়
- ল ঈশ্বয অায করুণা লতাভায
জীফনচ্ছক ফুঝচ্ছত খদচ্ছয়ছ।
দ াচ্ছত খদচ্ছয়ছ প্রবু , খনচ্ছয়ছ খকছু
খদচ্ছয়ছ অচ্ছনক;
জীফচ্ছনয ঝুখরচ্ছত মা লরাভ, বু রিাচ্ছক
নায় লপচ্ছরই খদরাভ, ফাখকিুকু লতাভায় খদরাভ।
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াগয

ভহুয়া বট্টাচামময
ল আভায খয়ায ভাচ্ছঝ এোঁচ্ছকচ্ছছ ছখফ
লযচ্ছিচ্ছছ তায লযল।
আোঁখিচ্ছত আভায তাযই খচত্র,
হৃদচ্ছয় তাযই ব্দ
ভন আভায ভাতার লই লনাচ্ছত
আখভ ডু চ্ছফ লমচ্ছত চাই লই গবীযতায়।
হৃদয় আভায লকচ্ছিচ্ছছ ল
আখভ আকণ্ঠ তায বারফাায়,
আন কচ্ছযচ্ছছ মা খকছু ভখরন আভায
আখভ ধনয তাযই স্পচ্ছম।
আভায় খদচ্ছয়চ্ছছ ল ূণত
ম া
ভুচ্ছছ লগচ্ছছ খছর মত ূনযতা
লচচ্ছয় খছরাভ শুধু ক্ষখণচ্ছকয আেয়
আভায় লদয়খন ল লপযাচ্ছয়।
আখভ োঁচ্ছখছ তাচ্ছয লচতনা ভভ
বু চ্ছরখছ আভায ফ অখবভান।
ল গবীচ্ছযয  গবীয, খফাচ্ছরয  খফার,
িচ্ছুোঁ জ না াই তায লকান তর,
ল লম অথই াগয। লকফর জর আয জর।
আয লছাি লছাি অে মিন লধচ্ছয় আচ্ছ,
ভন আভায লবচ্ছ লমচ্ছত চায় লই াচ্ছথ।।
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How About a Book for
Company?
Moitrayee Bhaduri

If you are someone who likes to spend the weekend quietly reading away,
I would like to recommend 5 books that might interest you. Much to a
bibliophile‟s delight, all of them have been published in 2016 and are
available at online stores and leading bookstores.
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Before we Visit the Goddess - Chitra Banerjee Divakaruni
This is the latest book from the bestselling author Chitra Banerjee
Divakaruni. Though her „The Palace of Illusions‟ continues to be my
favorite, this book is fascinating! It traces the lives of three women from a
Bengali family – across three generations. The characterization is
beautiful and I especially liked the way the author has woven the
relationship between the key characters. Divakaruni‟s story-telling is
brilliant and the story will stay with you long after you complete reading
the book. The mother-daughter bonding, the men around them, the
simple yet enriching experiences in the protagonists‟ lives – make this
book a must-read. Sabitri, Bela, and Tara‟s journey – set in Bengal and
Texas is sure to inspire you.
The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable
– Amitav Ghosh
This one is for those who like reading non-fiction. I picked this book not
only because I enjoy reading Amitav Ghosh‟s fiction books, but because I
was curious to learn about his take on such a serious subject – climate
change. As I flipped through the pages, I couldn‟t help admire the
meticulous research and Ghosh‟s mastery over the subject. What is most
interesting is the manner in which the author compares the human state
with the abstract. The literary richness of the content will entice you to
read further. Our apathy for climate change is alarming and the way
Ghosh attempts to bring that to our notice is mind-blowing. This book is
highly recommended for all.
In Other Words – Jhumpa Lahiri (translated to English by Ann
Goldstein)
Released earlier this year, this is a masterpiece from Jhumpa Lahiri. The
way she delicately plays with the language while describing her endeavor
to learn Italian is delightful. Originally written in Italian, the book has
been beautifully translated to English by Ann Goldstein. Lahiri compares
her urge to master a new language to diverse situations that you show
you her passion for the Italian language and desire to own it. She vividly
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describes the writing process too and that makes the narrative even more
personal and engaging. Though this is a work of non-fiction, the art of
expressing the little nuances vital to learning something new makes this
an outstanding read.
A Midsummer's Equation - Keigo Higashino
If you are addicted to crime thrillers, you cannot miss this one. After his
hugely popular „The Devotion of Suspect X‟, this is perhaps Keigo
Higashino‟s best work till date. The book starts with an unsuspecting
train journey and then suddenly has you totally hooked. The twists and
turns help in keeping the suspense and intrigue intact throughout the
book. Detective Galileo‟s intuitive and analytical abilities have been
intricately portrayed by the author. The low-profile detective subtly
works on the complex murder mystery and succeeds in leaving the reader
zapped in the end! This is a must read for mystery lovers.
5. The Seventh Sense: Power, Fortune, and Survival in the Age
of Networks - Joshua Cooper Ramo
Though I am not much of a non-fiction reader, this year I have been
drawn to several books from this genre. „The Seventh Sense‟ is one such
gripping book which has made its way the libraries of CEOs across the
world. The author talks about survival in the modern, „networked‟ world
and in the process cites interesting examples of how connection can
change the nature of an object. The author‟s views on an inter-connected
world and the impact of global power shifts, politics, and history is
thought-provoking and insightful. The overall concept of the narrative
and Ramo‟s endeavor to support each argument with relevant facts and
engaging stories is the highlight of this book. If you like reading about
transformation and the fast-changing digital age, don‟t miss this book.
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Size Matters
Indrani Roy

 Our fingernails grow at the rate of 1nmper second.
 The head of a pin has a diameter of 1 million nm.
 A human hair is about 80,000nm in diameter.

 The transistor of a Pentium core duo processor is 45 nm.
 A DNA molecule is about 1-2nm wide.
Fig : Stained Glass Windows
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Nanoscience and nanotechnology are predicted to be the new drivers of
progress in the 21 century.
Nanoscience and nanotechnology depend on the exceptional properties
of matter at the nanoscale. It is not merely a reduction in size that takes
place when we move down the scale and nanotechnologies are not just an
extension of microtechnologies to a smaller scale.
The changes at nanoscale involve change in properties like electrical
conductivity, colour, strength and weight change. The same metal can
become a semiconductor or an insulator at the nanoscale level. Also
nanomaterials have an increased surface to volume ratio compared to
bulk materials.[Bulk refers to the big pieces that we see around us,
normally].
There are some dramatic possibilities at the nanoscale with the metal
gold.
Mankind‟s preoccupation with gold, its yellow colour and luster and its
stability- that propelled it into metal nobility- has been around for
millennia. However less widely known is that nanogold too has been
around for a very long time.
The imposing awe-inspiring churches and cathedrals of Europe owe some
of their magnificence to stained glass windows that create a beautiful
ambience inside the huge places of worship by allowing sunlight to
change colour as it passed through those windows. We must keep in
mind that light was precious in cold Northern climes in those times
before electricity and its blinding brightness were yet to be discovered.
Master artisans and craftsmen who were some of the earliest
nanotechnologists painstakingly created these delightful structures. They
trapped gold nanoparticles in the 'glass matrix' in order to generate the
ruby red colour in the windows. They also trapped silver nanoparticles
which gave it a deep yellow colour. It is the size of the metal (whether it
Fig Overleaf: Stained Glass Windows
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be gold or silver) nanoparticles that define the variations in colour . This
example of colour change is a testimony to the dramatic change in
material properties at the nanoscale.

Fig: The Lycurgus Cup

The Lycurgus Cup AD 400, predates church windows and is a stunning
example of a metal(gold) glass nanocomposite. It appears red or green
depending on whether light falls on it or light is passed through it.
Closer home in the Indian subcontinent small gold was known and used.
The Mahabharat mentions a variety called “Pipilika swarna” gold
collected by ants. Megasthenes too mentions it in his work and possibly
some kind of microgold which had properties and uses other than
decoration and or display of wealth and power was known to ancient
Indians.

Ayurveda uses “Swarna Bhasma”in many kinds of medicinal preparations
and it is believed to be effective in treating rheumatoid arthritis.
Modern scientific evaluation of colloidal gold did not begin until Michael
Faraday's work in the 1850s in 1856, in a basement laboratory of Royal
Institution. The colloidal gold Faraday made 150 years ago is still
optically active. For a long time, the composition of the 'ruby' gold was
unclear. Several chemists suspected it to be a gold tin compound, due to
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its preparation. Faraday recognized that the color was actually due to the
miniature size of the gold particles. He noted the light scattering
properties of suspended gold microparticles, which is now called
Faraday-Tyndall effect.
The light scattering properties of gold have found modern use in high
resolution imaging in the biological sciences since 1971.
Immunogold labeling or Immunogold staining (IGS) is a staining
technique used in electron microscopy. Colloidal gold particles are most
often attached to secondary antibodies which are in turn attached to
primary antibodies designed to bind a specific antigen or other cell
component. Gold is used for its high electron density which increases
electron scatter to give high contrast 'dark spots'.

Two images produced using immunogold labeling and transmission
electron microscopy: (A) Gold particles are marking mtDNA near the
mitochondria (B) mtDNA marked with gold particles after extraction.[1]
Nanogold is also being used in cutting edge biomedical applications like
tumor detection gene therapy and drug delivery.
Some tumors overexpress Epidermal Growth Factor. An antibody is
raised against this. The antibody is joined to a gold nanoparticle and that
is in turn coated with polyethylene glycol. When the antibody latches on
to the cancer cells the attached gold serves well to „see‟ the tumor under a
microscope.The El-Sayed group has made significant advances in using
gold nanoparticles to destroy tumours.
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Small intereference RNA or siRNA is a class of nucleic acids (the same
class of compounds to which DNA belongs) have been found to silence
genes. Gold nanoparticles because of their property to show up well in
electron microscopy are being designed to attach these molecules and
directed to target areas that the target has been reached can now be
visualized.

Gold nanoparticles are being studied as drug delivery systems. Many
drugs though effective in lab conditions do not work as well in the human
body. This could be because they are poorly water soluble or the body‟s
defence mechanism does not allow them to reach various parts. All this
means that huge amounts of the drug has to be administered only to
have little effect on the tumor and a lot of damaging side effects. Gold
nanoshells have been designed to hold the drug and then coated with a
body friendly molecule. Current research results have been very
promising.

Fig: Nano Gold
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Locket
Digbijay Bandopadhyay

Archaeological Survey of India, Kolkata, October 1981
The side door on right remained unnoticed. There was no one in the
compound. At least Pramathesh thought so. He didn‟t even notice the
sound that came when the man pulled open a portion of the door to
guard himself. Had he noticed and looked on that side for even a
second, some tragedies about 35 years from now could have been
averted.
The small key hole was all it took for the man behind, who was careful
enough to ensure that even his shadow didn‟t move. The adjoining
room was in darkness and he was supposed to be back at his quarters.
Pramathesh checked his watch. It was the toughest moment in his life.
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He had to choose, he knew that the consequences could be dangerous for
whatever choice he made. His choice had been made.
Now
„Hey, you, stop there!!‟ Screamed Vini as she ran behind the man.
„Someone please stop him, plleeaassee!!‟.
The people at large reacted with absolute non interest with a typical
passer-by shock hearing this.
Let‟s see what happens next…who‟s that man…who‟s this
lady…umm…must be something!!
Sweat drops formed on her body as she ran. Not sure if she‟d be able to
catch up.
She dropped the packets in her hand near an elderly lady hawker as she
crossed, „Please keep these, I‟ll be back in a while‟.
She saw a look of confusion in the lady‟s eyes as she sprinted ahead.
There was no time to wait.
The man had come to his doubles by now and turned a sharp left.
Vini reached the spot and saw the deep dark alley where he had turned.
Was he waiting for her somewhere down there to strike at her? Should
she proceed?
But then, he had escaped neatly with her locket and this wasn‟t an
ordinary one.
This locket was given to her and didi by father when they were kids. It
was at least 30 years old and was still capable of inducing awes from her
friends. But that wasn`t the point, it carried a small picture of her and
her didi with their Mom and her didi was no more. It was something she
just couldn`t live without. It was one of the very few memories which
connected her to her sister and mom together, both of whom were there
with her in her memories and in some pics like these. This was a special
one.
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She silently thanked the man for not taking away her purse which had
some cash, a smartphone, apart from her cards and licenses. But the
bargain had been too precious.
She mulled over her next step at the point…there was no trace of this
man….any man in the alley.
A typical crowd passing by, the street hawkers, the dimly lit street market
lights and a basic noise level suggested absolute normalcy, as if nothing
had happened. The shock of something like this happening to her
overcame her again. What the!@#$%.
„Madam!!‟
She turned around to see a boy selling balloons on his stick, still
disjointed in her thoughts.
„Sorry, I don‟t need them now‟.
„No, madam, am not asking you to purchase balloons.‟
She looked at the boy with a question in her eyes.
„He was not from here‟
„Who?‟
„The man you were running after‟
„You saw him?‟
„Yes, I know the thieves and the snatchers around, he is not one of them.‟
She took a few moments to register this. She noticed the boy carefully
now, barely 12 or 13 or maybe even 15. Ruffled, curly, uncombed, soiled
and dusty hair. A cheap replica of „Nike- just do it‟ in blue… torn over the
right shoulder…a tight, ill fitting trouser with a plastic belt and run down
slippers. He was looking at her intently with all his seriousness, as if to
convey something very important. No, the eyes don‟t seem to be
misleading. She understood that this boy was trying to help after all. A
rare soothing occurrence amidst the chaos.
„Do you know where could he have gone?‟
„Can‟t say actually, this small alley opens up on the main road after a few
turns and then you can go anywhere‟.
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She realised, the vanishing alley couldn‟t help her anymore but kept
looking at it helplessly.
„What`s your name?‟
„Raju‟
„Thanks Raju, you‟ve tried to help me. I am just wondering what to do
now, you know he stole my locket. It was very important for me.‟
She pressed his cheeks with two right hand fingers and started to leave.
„Wait!! Madam, I found this‟
He held up a small piece of paper. It had her picture on it.
Vini was dumbfounded…this was her latest FB picture. She was smiling
in the sun during her last trip to Darjeeling.
She stared back dumbfounded at the picture…her picture.
“Th..Thanks!!Keep this” She said in a daze while thanking Raju and also
handing over a 100 note.
She turned around and then screeched suddenly, took out a pen and a
piece of paper from her bag and wrote her number on it.
“Keep this also, Raju. This is my number. If there is anything else that
you see further or remember, please give me a call. Ok?
Raju shook his head and she made a turn.
Was she being trailed? This was a planned heist and not a regular
snatching case?
And why the locket?

She had been able to get a small glimpse of the man from back as he ran,
looked like a regular guy, not like a pick pocket or something, regular
means…wearing something regular, not run down type… she had noticed
while still in the initial shock of what happened. Good height, well
built….umm…she couldn‟t think much.
She looked up Barun‟s number from the dialled list and called.
“Yes!!”
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“Listen, am in New market area, someone snatched my locket and ran
away.”
“What? What do you mean by snatched and ran away?”
“Yes, someone just came closer, snatched my locket and ran away, I tried
to follow and ran after him, but he was too fast and he disappeared in an
alley. I don‟t know what to do!!”
“What were you doing!!? I mean, how can someone do that?”
Vini was on the verge of losing her cool now, “Listen, I told you exactly
what happened”
“Ok, don‟t worry, we‟ll get another one for you”
“Oh, It‟s not that simple Barun!! One, it had Ma‟s and didi‟s pic in it, you
know what it meant to me and secondly, this man was no local thief, he
could have got my purse and mobile too, but he only took the locket. He
had my FB pic printed on a piece of paper!! You understand?”
“What are you saying? Your pic printed on a paper!!??”
There was silence for a while, “Where are you now? New Market? There
must be some police station nearby, just go in and report this. They may
not take any action and may even refuse to entertain you, still report it.
And go home then, keep me updated.”
“Ok” Vini agreed sensing the thought behind Bikash‟s words.
She asked her way to the nearest one by asking a traffic police stationed
nearby.
The officer cast an uninterested glance at Vini while still taking in the
smoke. She placed him as 45-48, an age where the officialdom was at
their height of powers and indifference. She didn‟t still know what the
paunchy man with „don‟t give me more work‟ look was upto.
She was asked to wait on a bench at the side. Some curious policemen
stared at this well dressed and suave looking lady. The tables overflowed
with files, some tea glasses with a deep brownish look, probably kept
since morning and not cleared. A continuous stream of noise coming
from the 2 rooms with some policemen and other people. A shady look
overall. She shrieked at being there with all of them. Imagined a few of
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them looking at her lecherously. They are meant to do all this… isn‟t it?
Finally after what seemed like eternity, the officer, „P Biswas‟ on his
badge, motioned her to come over.
Uninterested officer (UO) - „Yes?‟
V - „I wanted to lodge a complaint for my missing locket‟
UO, breaking into a big smile – „ah, and the police will just find it…right?‟
He chuckled sarcastically as he said it.
V - annoyed and hard restraining a shout, but still managing to sound
sarcastic – „not really!!‟
UO - adjusting his glasses – „look madam, we know you rich people have
a lot of jewellery and can afford more, why do you want to waste our
time? I mean, we really have important things to do.‟
V - now getting bolder with her wits- „yes, can see it!! The stuff here can
make for a nice write up!! Will you please take my complaint?‟
UO, slowly becoming IO (interested officer) – „ok, if that‟s what you want‟
Vini then narrated the entire event to the person this guy referred to, her
evening, details about the locket for whatever she saw and knew
including the print of her FB pic. She couldn‟t explain the reason for this
picture print part to the police and to herself. This „why?‟ was probably
the answer for everything that had happened. She left after promising
them an update as soon as she found or came across anything.
What the hell with the locket!!?? What‟s that she didn‟t know all the time
she was wearing it?
There must be something more than it seemed. It was not for sudden
money or gadgets for sure, this man could have easily laid his hands on
them. She felt a sense of strangeness going through her. What‟s it?
She kept looking aimlessly outside the road on her way back to home
while driving. Her mind was now shuttling between the chores at home,
the locket, the incident and the shock it had generated. The almost rough
experience at the police station. There was a sense of disgust written
overall.
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Some tears crowded her eyes as she thought of the locket. Why would
someone deliberately want to get it? So deliberate that they had
downloaded her FB profile pic image to find her!! Oh, that means they
would have kept track of her movements, and pounced on her as soon as
they could. She shrieked at this thought. Was she on their radar now, at
this moment? She wondered where all they had tracked her. Suddenly, it
hit her, for sure there was something important about the locket.
Something of importance to someone, or something that could benefit
someone. The benefit must be greater than a smart phone and a wad of
cash. No answers as of now, but she knew she had to work out these few
things to know more, she would not leave it like that.
“Ma”, called Pinky, her daughter, as she entered home.
She spread her arms wide to let her in and feel the only solace for the last
few hours.
“Why are you late?” She demanded. “I was worrying, see what my teacher
wrote in my copy!!”
“Yes, show me” she said while wrapping her.
Pinky pulled her hand and took Vini to her room. It was scattered with
her books, school bag, drawing copy, pastels. Mess actually, but right
now, she just loved the normalcy of the sight.
Pinky pulled out her copy from the bag and displayed the teacher`s
remarks proudly.
“Wow!! You are a real good girl” Vini kissed and looked at her. How fast
she had grown, from a pinky little baby to class 1 now, a big girl!! Didn`t
she have a strong resemblance to Ma?
Vini left Pinky with her full time maid to do her stuff and went for a
shower. She needed cooling. Her mind kept racing from one uneven track
to another while the cold water droplets caressed her head.
They were two sisters. Didi i.e Mini was 3 years older than her. She‟d be
33 now if she were alive. The picture in the locket was taken in a studio
when Vini was in KG and Mini in 2.
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Didi died in an accident around 6 months back, it was rude shock to all of
them. She was in some mall and had tripped over an escalator while her
head had hit the railing very hard. She had died in an instant.
Vini‟s mind was racing now into unknown depths that were probably not
required till a few hours back. Tears poured down as she thought of didi,
her face loomed in front of her and she knew that she was missing her
terribly. „Oh, why did you have to go this way? What have we stepped
upon?‟
She was not going to leave things like this. There was a lot to unearth
now.
Archaeological Survey of India, Kolkata , October 1981
Pramathesh‟s face showed beads of sweat as he waited. Kundan was to
return to the room with the small bag. It was time. The figure in the
adjoining room waited with bated breath.
Kundan finally entered the room, looked around and sat in front of him.
“Sir, you know what this can bring us to?”
“Yes, Kundan, I have made my decision after giving all thoughts. We need
to do this. These gold coins are actually called „ashrafi‟, they are the rarest
Humayun „ashrafis‟ from the time of AD 1539 battle of Chausa, southwest
of Buxar in modern-day Bihar, India. Sher Shah was victorious and
crowned himself Farīd al-Dīn Shēr Shah. He had got hold of the treasure
of Humayun after his victory and had gifted these to some of his trusted
generals who had helped him. One of them had moved possibly to
Makhsusabad (modern day Murshidabad), which became the capital of
Bengal later in 1704 AD. These coins are one of the rarest from the
Mughal period. Collectors all over the world will pay any price or even kill
for this. This can bring magnanimous riches and that‟s why it‟s
dangerous.”
The man in the other room held himself straight keeping his ears on all
attention. He was probably hearing the conversation which could change
his life.
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He had kept an eye on Pramathesh ever since he had first reported that
something of high importance had been found during the excavation at
Murshidabad. And this was something he hadn‟t bargained to come to
know. What he heard now was surely much bigger than the rumours he
had heard all this while. His hunch of waiting today evening had paid off.
He was just waiting to get hold of these coins. He could then command
unimaginable riches. As of now, he knew that patience was the key.
Now
Vini poured herself a coffee and sat down in the sofa to clear her head.
She made some notes in her diary –
1.
What can be in the locket? So important that someone would stalk
her to get it? Something from old times? What? Precious?
2.
How did this person know about the existence of the one with me?
Or there was something else?
3.
Call Niloy da (didi`s husband).
She called up Niloy,
„Niloy da!!?‟
„What happened Vini? You seem worried!!‟
„I am, Niloy da, I need to meet you. We are in a problem.‟
„What problem?‟ Ok, you want to come over? Aditya is studying and I
need to be at home.‟
„Ok, am coming over‟
„Ok, you sure, all ok?
„Am coming Niloy da, will discuss.‟
Next – Barun.
„Look, am done with the police station stuff and then came home. Am
now going to Niloy da`s house.‟
„Oh yes, Mamata will take care of Pinky, yes, have told her‟
„You come at Niloy da‟s place directly…ok? How much time will you
take?‟
„Ok‟
„Mamata, please take care of Pinky.‟
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„Pinky, there‟s some urgent work and I need to leave, be a good girl!! Ok?‟
„Can I see some cartoons?‟
„Ok‟. Do whatever, just remain safe.
Pinky ran to her world of toys and tabs.
„Mamata, please bolt the door tight and do not open for anyone except
me or Barun.‟
Vini took out her i10 and drove off, instructing at the gate to not allow
anybody to go to their flat and to call her if someone wanted to visit.
Niloy da was such a sweet guy. Vini was always in awe of him, ever since
she had seen him for the first time when they had come for the marriage
talks at their home. She had instantly thought how lovely her didi and
Niloy da would look together. Niloy had never been the typical handsome
guy type, he was always the silent one, soaking type. Medium height,
specs, big and kind eyes, broad grin, a little paunchy and a perfect
gentleman. Their world had crashed when Mini expired. Aditya, their 9
year old son and Niloy da, both had still not come to terms with what had
happened. Their little, lovely & lively world came tumbling. Sigh!! Vini
was going through all these thoughts while driving.
„Is someone following me?‟ Vini thought. Looking at her reflex glasses,
she couldn‟t really figure out.
Archaeological Survey of India, Kolkata, October 1981
The man decided that it was time, the goodies were in plain sight. Who
knows how far and how long he‟d have to chase these to get them. Golden
rule, have it when you can.
He took out his revolver and pushed aside the door to enter the room, „Hi
friends!!‟
Pramathesh and Kundan were shocked to see their senior Mr Rajan
Sharma there at this moment and exchanged a quick surprised look.
„We have no time to waste, please handover this bag to me and I promise,
you will live”
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Pramathesh had overcome his shock by now and knew that it was
pointless talking to him.
He picked up a paperweight and threw it at Rajan, taking him completely
by surprise, it hit him in the temple.
„Run, Kundan!!!‟
They left the room in a flash and rushed out on the corridor,
„Stairs, quick!!‟
Behind them, Rajan had picked himself up and shouted while he bled
through his temple and nose, „You bastards!! You think you can run
away!!?? You are making a mistake.‟
Rajan ran towards the stairs and could just see Kundan as he came down,
he fired a few shots.
Kundan fell to one of the bullets, Pramathesh came back and held him,
„you run dada, he will kill you too, take the packet with you‟. Pramathesh
had no time to wait even though he felt guilty of leaving Kundan. But
then, his staying back would have meant death for him too.
„Pardon me god!! Sorry Kundan!!‟
Pramathesh ran for his life.
The story of Pramathesh Roy
So, what happened for these 35 years, why these stalking and snatching
35 years late?
Aren‟t they supposed to have happened around that time?
Yes, they should have, but then this „should have‟ is a piece of
imagination and a sort of wanting from you, isn`t it? This „should have‟ is
also such a subjective and an individual thing.
But, events happen as they happen and mostly they do not follow any
pattern, some things just happen, as if controlled by some super gamer,
some happen by chance while rest are the results of intents….yes, intents.
Intents have shaped history. Intents have created the world we live. But
that‟s a different book, a book on blah blah blah….
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Coming back, what happened were events, unseen for and nowhere
dramatic. As in, as plain as it happens in the life of any layman. But
deserving a mention to link all this.
Pramathesh was a young archaeologist and an expert in dating
techniques and interpretation of historical artefacts. He had joined ASI as
a junior officer and had impressed people with his profound knowledge
of history, his papers had been highly rated by seniors. He had been
leading the excavations at various sites of the Mughal/Bengal empire in
Murshidabad as there were research papers giving proof of some very
important old ruins. If discovered, these ruins could change the history of
that time. It was in one such excavation drills that he and his colleague,
Kundan, had discovered the coins in an old ruin, packed in a small
wooden box, half eaten by insects and covered in red cloth. This
discovery eventually changed the course of his life.
Pramathesh had been lucky and had escaped that day on the first leaving
train from Howrah. Fate landed him in Bangalore and finally to Hampi, a
small town near Hospet in Karnataka, an archaeologist‟s paradise. While
Bangalore was fate, Hampi was a choice he had made. Whatever, he was
a fugitive now, running from the system, running from everyone, at least
he needed some solace in living his life. Hampi, with its treasure trove
was the perfect choice for this lover of history and ruins. He got work as a
guide easily considering his fluency in English and Hindi and life
followed. He met and married Swathi, a local Kannadiga girl and became
father to two girls in the following years. Vini and Rini. He had changed
his name to Prabhu and looks too, a spec, beard and a change in hairstyle
made him unrecognisable from his earlier look. Those days, it was not
difficult to get a ration card and subsequent documents.
Swathi, Prabhu‟s wife and the mother of the girls, was a school teacher,
who actually compensated for the irregular income and means for the
family. She was a loving person and gave highest priority for the
education of their girls. She still lived at Hampi at their old house.
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Ashrafis
The packet remained with him, he first thought of going to the authorities
to hand it over. It was national heritage treasure after all. But he never
came across an official who could be trusted, he himself could face
problems explaining all that had happened. Who will believe him? He got
himself a locker in a bank at Hospet and kept it there. He thought of
telling his family about it. But concerns about their safety saw him defer
his plans from time to time.
He broke up the locker code into two and wrote it behind the photos in
the lockets of his two daughters.
Mini and Vini
Both his daughters grew up to be excellent scholars in their fields, Mini
won scholarships from school to college and finally did her MBA from
Mumbai. She joined a company in Mumbai soon after. Met a Bengali at
work, Niloy, married him and got transferred to Kolkata.
Vini, to his delight, became an anthropologist, the study of human past
through culture and material remains. She went rigourously through old
texts pertaining to the old 7th century Vijayanagara empire and a year
back she had discovered another heritage temple 25 kms off Hampi. This
temple was as magnificient, if not more, than the famous Virupaksha
temple. This catapulted Vini to a new height, there were rewards,
recognitions. Prabhu, who had gone frail and sick, lived to see this but
died soon after from a sudden heart attack. Vini had married Barun, a
professor of History at Kolkata, whom she had met during her days at
Hampi while Barun had come for a study tour. She was also based at
Kolkata now as a professor of Anthropology at Calcutta University and
continued her research on the subject, often going out to old ruins and
sites.
Now
„Hmm‟ said Niloy once he heard all the stuff seated in their drawing
room.

JHAALMURI PUJA SPECIAL 2016

144

Locket

„Niloy da, what do you think could have been in those lockets? Why do
you think someone is so desperate?‟
Niloy looked deep in thought.
„I am wondering, especially after your FB pic thing. Why would someone
do it? Am just wondering. They seemed to know and it was a targeted
heist, not a random one.‟
„Weren‟t your and Mini‟s lockets same? He said as an afterthought.
„Yes, they were!!, said Vini suddenly realising it.
„You have it na?‟
„Yes, let‟s see it‟. Niloy went to his room and brought it out.
Vini and Niloy both took it in their hands and looked at it from different
angles, saw the small pic in the locket, but couldn‟t make out what could
be so special about it.
Niloy raised it in the light and tried to see it closer. Nothing.
It struck Vini then, „can we open the locket and see the pic up close?‟
„Yes, sure!!‟ Niloy managed to open it and take the pic out, there were
some markings at the back.
1902. Written in ball point pen.
Both of them now went blank and the doorbell rang.
Story of Rajan Sharma
Rajan was a senior colleague of Pramathesh at the ASI, Kolkata in 1981.
He was a typical govt office bearer type i.e sit on files, gossip around,
make reports for weeks, and undermine the importance of exciting plans
made by juniors and so on.
Pramathesh caught his eye through his ever increasing zeal for work and
for his natural interest and excitement about archaeological subjects.
Pramathesh had been handpicked by the departmental boss Mr Bose to
lead the excavation at the adjoining areas near Murshidabad. This had
not gone down well with Rajan, he had hoped to lead this project.
Nevertheless, he had kept track of all movements and updates through
his own sources in Pramathesh‟s team.
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That‟s how he got the information about „something important‟ being
found. But there was a lot of hush hush around it. No one knew clearly.
Some said, they had got a box of jewels, some said it was diamonds.
Rajan figured that this was surely something precious and decided to
track.
This led him finally to that room in ASI on the fate changing evening in
Oct 1981.
Pramathesh had escaped, Kundan was dead. He fled the scene soon after.
It was life as usual for him in the days to come where he got the chance to
make a story that Pramathesh had escaped after killing Kundan with
some valuables found in the excavation. He himself had tried hard to find
Pramathesh for all these years, but to no avail. He lost hopes in the years
that followed but was reminded sometimes of those ashrafi‟s, he could
never forget them. He had retired rich as he had accumulated a lot during
his years in ASI at different places. He also lived in Kolkata.
Vini‟s news appeared in the press, with photos and all. He had read about
this lady who had played an important part in discovering a new temple
near Hampi. In one such press releases, there was Vini‟s interview with
her pics. One pic had a big framed photo in the background. This photo
caught his eye. The person looked familiar despite his glasses and old
looks. He knew who he was.
Vini had been asked „Who is your inspiration?‟
„My parents, who took so much pains to raise us. My father started his life
as a guide in Hampi. You can imagine our plight in those years where
there was very less regular income of my Mother.‟
„Now that your father is no more, how do you keep yourself motivated?‟
„I have a locket, which he gave to me, I wear it always and just take it in
my hands in difficult times. I feel like he is there, blessing me. He had
asked me to never part with it.‟
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Rajan had taken this as a clue and a chance to get his hands again on the
lost and forgotten treasure of ashrafi‟s. Then on, he had tracked Vini and
had finally got his hired people to snatch her locket.
The locket had finally revealed only a 4 digit number.
Now
Barun stood at the door, smiling, „hey, I bought some rolls and kebabs!!‟
Vini shot at him, „you think we‟ve gathered here for some picnic? You are
just…‟
„Oh, C‟mon, Niloy da will appreciate, hey Niloy da, come let us devour
these. I know you guys are doing some deep discussion, but then empty
stomach is hardly known to have yielded great results‟
Barun was appraised of all that had happened. He just looked at the
number 1902 and said „Isn`t 19th Feb the birthday of didi?‟ leaving Vini
and Niloy looking at him dumbfounded.
Vini - „yes, of course, how could I have not noticed it? Oh, I‟m so stupid‟
Barun chuckled „so you‟ve finally admitted!! Thanks to the digits!!‟
Vini gave him a hard glare and chose not to respond.
Vini then quipped, as if she‟d just hit on something „does it mean that my
locket had 2411?‟
„Seems so‟ said Niloy.
„But even then, what do these numbers mean?‟

Barun – „see, these numbers were written by your father. He must have
known. Don‟‟t we have his diary? I remember didi mentioning this once
that he gave his diary to didi and asked her to keep it safe. Do you know
Niloy da?‟
Niloy looked into Mini‟s almirah and came back with an old diary. All of
them now got deep into it, reading, searching for anything that could
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explain these digits. This diary had a print of 1987, but had dates written
in hand and that too very irregularly. Some entries were on consecutive
dates, sometimes there were gaps of even 2/3 months. There was this
entry in sept 1990, mentioning –
“These lockets need to be kept safe, Mini and Vini, when you grow up,
you will come to know the reason. I just could not bring myself to explain
this. I was always worried for the safety of you all. Check the backsides of
your lockets, the two codes when joined together in the order of Mini and
Vini will reveal the code of the bank locker at State Bank of Mysore,
Hospet branch. Swathi and both of you are my legal heirs, so access to the
same should never be a problem.”
“Our next destination has to be Hampi” said Vini.
Barun and Niloy agreed. But then the stakes were high, there was
someone following them, keeping track of their movements. They didn‟t
know what was in the locker. No idea at all. But they all realised that it
must be something very important. Maybe that‟s why there were people
after them now. Must be so!! It must be something precious, something
that people wanted to get their hands on. But what? What did father keep
in that locker? How did he get it? This was like the beginning of an
unknown. God knows what will follow. Little did she realise that the
following days would actually reveal all that, but that didn‟t come easy.
Raju
„Hi, Madam‟ a trembling, childish voice spoke on the phone, Vini had
debated with herself whether to pick up the phone displaying an
unknown number.
She recognised immediately, „Raju!!‟
Relief engulfed the voice at the other end, „Yes, Madam‟
„Tell me‟
„I saw that man with another man entering a restaurant‟
„Now!!??‟
„Yes, they entered Dawat restaurant on Lindsay street‟
Vini looked at her watch, it was 9 PM, the event at new market had taken
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place at around 5PM. It was only 4 hours since the incident which had
started the ball rolling for further events and discoveries. At this time she
would probably take 20-25 minutes to reach there. Who knows, she could
just bump into them.
„Ok, am coming‟
She briefed Barun and Niloy and all of them left in their car.
As they reached the place, she wondered what she would do if she came
face to face with them.
She brushed her thoughts aside, „we will see‟ she muttered.
Raju was standing outside,
„Madam, they just left, there, see…can you see them get into the car?‟
Vini, Barun and Niloy all of them just got a glimpse of two people, one of
them seemed an aged guy. Barun ran towards the car and just managed
to note the car number.
Vini called up the Kolkata Police officer Mr P Biswas and told him the
details.
„Ok, thanks!! Let me see what can be done‟, he said and hung up.
Hampi
The breeze as they neared Hampi started hitting Vini, she kept her head
on the window half in and half out and kept looking outside with a blank
kind of a look. She was coming here after a year. The last time was really
hectic, going around with a team of seasoned archaeologists and
explaining to them the old texts and their meanings and getting into long
debates. Eventually, it all had paid off. The recognition did not elude her.
Her thoughts went back to all that and then changed to her father, she
found it difficult to believe that he had kept secrets; he must have had his
reasons. Yes, he must have. But she didn‟t have any idea about what
could it be or who could be the people behind it. What were they after
and how did they come to know about this? She wondered about the
“this” and its connection with the locket.
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They had reached Bangalore by the morning flight and then taken a hired
car to Hampi which was roughly a 350 KM drive. They had decided to
come together considering the situation. Kids were off to Barun‟s parent‟s
place, where they‟d be safe. They had discussed about the two people they
saw from a distance last night but couldn‟t arrive at any satisfactory
angle. Who could they be?
Hampi is an ancient village in Karnataka, dotted with numerous ruined
temple complexes from the Vijayanagara Empire. On the south bank of
the River Tungabhadra is the 7th-century Hindu Virupaksha Temple. The
landscape around Tungabhadra is mildly hilly and boulder strewn which
is one of the oldest exposed surfaces on earth. The giant boulders stack
up one over the other and it seemed that nature had played the role of a
sculptor. However, Hindu mythology has a different story. Hampi is
believed to be the erstwhile mythical monkey kingdom and the battle
between Bali and Sugreeva, which supposedly happened here, was so
intense that the boulders they threw at each other piled up all around
Hampi. Whatever it was, Hampi had its own charm and Vini was feeling
it all over again. She was nearing Ma again and her own place of birth.
A teary eyed Ma wrapped Vini as soon as she entered her home.
„You should have brought Pinky‟
„Oh Ma, I wish I could, but this journey is for a different purpose and we
do not have time to waste. We will tell you everything. So many events
occurred since yesterday evening. I never thought that I‟ll land up here
and see you today and that‟s the only part I like in this entire melee. We
have to go to the State Bank of Mysore branch at Hospet as soon as we
can.‟
„Ok, but it‟s evening now and the bank will not
before tomorrow morning, get fresh and get some rest, all of you.‟

open

They spent the night discussing about all that had happened since
yesterday. Swathi also did not have any answer. She however knew about
the locker, Prabhu had said that it was something very important and
dangerous. She had no clue as to how something in a locker could be
dangerous.
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„Must be some important thing‟ Swathi dismissed as she went off to make
some dishes.
Little did they realise that it contained one of the most precious and
sought after historical pieces.
Drama at the end
Next morning was uneventful, they went to the bank with Swathi. She
had access to the locker through her account which was transferred to her
name after Prabhu‟s demise. Swathi and Vini got in and took out the
packet. They then came home and opened it. A small leather bag popped
out.
And everyone‟s eyes got fixed as they saw the golden ashrafis. There were
some old markings, but they couldn‟t understand much. There was a
letter as well. Addressed to Swathi, Mini and Vini.
This letter was dated Feb 1991. At the beginning only it said –
“This letter is for you all, my most beloved and my own. I am sorry, this
letter will let you know of things that you don‟t know and never thought
possible. I am also sorry for withholding this crucial information which
encompasses my identity too. You have to believe me as I couldn‟t let you
all know all this earlier as somehow I always had a feeling that this news
will bring you trouble. Please forgive me.” The letter revealed all the
events of Oct 1981 at ASI, Kolkata. The events starting from discovery of
the Ashrafis to his landing at Hampi, mentioning all the circumstances
and situations which led him there. Everything. Also, that his real name
was Pramathesh Roy.

Lastly, he made his request that the Ashrafis be handed over to the Govt.
He explained why he could not, for all these years and he hoped that it
did not fall into the wrong hands. Mr Rajan‟s acts were mentioned in
detail.
Swathi and Vini sat stunned. They didn‟t speak for some time while
soaking in the revelations. Swathi only knew that he had come from
Kolkata and used to work there as a guide in various sites.
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She had always wondered how a guide could have such profound
knowledge about archaeology. She had seen so many renowned
archaeologists seek his company as a guide and for their excavations.
Somehow, this all was making sense now, after all these years. Swathi
and Vini cried holding each other. Suddenly a new dimension had opened
up and their heads were chocked with the criticalness of the information
about Ashrafis. Barun and Niloy were also stunned.
The event of the locket snatching proved that people were in the know.
This made them sit tight and deliberate about their next step. These
people could be dangerous. They had precious and a very very important
thing with them that had immense historical value.
Vini decided to call Mr Desai, the head of ASI in India. She knew him
very well and also knew that this man could be trusted for all things. He
was based at Delhi. It was best to take his advice. This would serve many
purposes, first, her father‟s wish of handing them over to the govt would
be fulfilled and also, they would not have to worry about keeping such a
precious thing with them. As expected, Mr Desai gave her a patient
hearing and asked them to come over to Delhi as soon as possible. He
also gave them the number of the police high commissioner of Karnataka
and promised to request him for help.
Vini knew that this was for the best, she needed to absolve her father of
all the wrong charges. Going to Delhi may just complete the circle.
Vini made a phone call to the police commissioner who took her number
and promised all help.

„Let us not take the road to Bangalore, maybe we‟ll have people following
us or waiting on that route.‟ Barun said.
„You are right, let us take the road towards Hyderabad which goes via
Raichur‟ said Niloy.
Vini agreed „Yes, I think that may delay their locating us. But surely they
would. This is no mean thing; people can even kill for this. Commissioner
has promised us some safe passage though; I hope we get it in time. Once
we reach Hyderabad, we can take a direct flight to Delhi. Let us close this
episode.‟
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Meanwhile, surprisingly, Mr P Biswas of Kolkata police called and said
that the car belonged to one Mr Rajan Sharma a retired ASI officer. Vini
appraised him that they were in Hampi and that the locket incident had
been the trigger for this visit. She also assured him of updating him on
getting back at Kolkata.
This new information now clarified things from end to end. The nemesis
of her father had now come for her. She simply wondered how Rajan
could have gathered information about all this and the locket. Little did
she realise that even the smallest of things that one does or says at times
reveal a lot. In this case, it were the words spoken in her father‟s memory
and his photo as a background.
They started off through Kishkinda after crossing Hospet and there they
were, at the very start.
Rajan and his men had kept a close watch on Vini and team since they
had reached here. This opportunity could not be missed. But they didn‟t
realise that the drama wasn‟t actually going to be a drama after all. There
was a police jeep following them which immediately came into the scene
and arrested Rajan and his men. Vini, Barun and Niloy heaved a sigh of
relief and continued their journey to Hyderabad.
Epilogue
The team had reached Hyderabad without any further events and had
taken a flight to Delhi.
They met Mr Desai and handed over the Ashrafis as well as her father‟s
letter. Mr Desai took care in clearing off Pramathesh‟s name from the
past mess and sent out a credit notice giving him credit for the discovery
of the Humayun Ashrafis. These were declared to be national treasure
and sent to RBI vaults for safe keeping.
Rajan Sharma was tried for some of his earlier exploits as well as for the
events of 1981.
Vini, Barun and Niloy came back to Kolkata, Mr P Biswas was appraised
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about all the events at Hampi and Delhi. Vini admitted Raju in a school
by undertaking all expenses for his education.
Vini continued her research on older texts and ruins and hoped to
uncover more hidden mysteries.
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Just a Kite!
Ananya Chatterjee

This September wasn‟t another usual month of September. This
September found me very near to a kite. But what‟s new about that?
Apparently nothing. Lots of kites fly in the sky when winds are abundant.
So what‟s different about it? Specifically, nothing. But a lot goes on in a
writer‟s mind, a writer‟s crazy mind.
Winds came and went that day. Morning showed strong rays of the sun,
afternoon welcomed some scanty showers, but the evening was replete
with winds. And the sky was dotted with kites. I loved to see the sky wear
such a mix of colours. I let go off my work schedule and planned to get a
little closer to the kites. I rushed to the terrace. There was a lot of life in
the terrace that day, more than what was there in my mundane chores. It
felt good to stand in the midst of smiles and cheer bursting about
everywhere. I watched the kites and watched them intensely, more than I
ever did earlier. First time in life, I saw the “flight” in such detail. I
seemed to see glimpses of everyday life in the flight of a kite. How would
a small kite ever resemble life in any way? And here‟s what I saw.
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I saw everyone pick their favorite kite first. Quite a lot of effort was
required to set it free. Many hands struggled together to put the kite in
position. Sufficient ground space is also needed. A good amount of
precision and meticulous calculation went into play before the kite could
be set in the sky to be able to fly all by itself. The flight from the ground to
a little high above was the most difficult. I don‟t know if its sheer luck or
hard work but the kite finally seemed to fly.
A skillful hand will make it retain its place in the sky or maybe push it a
little further. All heads were towards the kite hovering so high above.
Little hands clapped, grown up eyes sparkled with awe. The kite flew
away and away, higher and higher. If your eyes wandered for a second,
you might miss the kite. Then maybe you would need to follow the string
to see where it went or you would have to search it by the colour.
Nevertheless, the kite flew. But there were other kites as well, flying very
near to the kite. Some rivals even tried to slow it down. The kite used the
winds to keep its pace and made us really proud. Just when we thought it
was about to rise to an unfathomable height, it snapped. Oh!
Hands clapped no more. The smile in our face almost froze. What went
wrong. What was wrong with all the joy, the effort, the pride, the
struggle, the rivalry…. the melodrama, if I am not wrong. Ended with a
subtle snap? So is there a problem with the height? Shouldn‟t the kite fly
high? Aren‟t kites meant to fly high? Will a kite flying lower in the sky
attract any attention? If all of it ends with a snap, what is the point of
such a tireless flight.
Don‟t worry. You got lots more. Try another one. The sky would never
have such an adorable hue next September if we got so nostalgic.
Moreover, it‟s just a kite after all. So gather all your efforts once again and
pick up another kite. Prepare it for another flight. Let it soar high and
high.
But mind you, watch out, and …..oh, snap!
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Nabanita Dutta

There was a forecast of heavy storm...
There was this nice room with a big chandelier and a round
table with two chairs. He pulled one chair with chivalry for her
and then sit on the other one. Her red plum dress hugged her
body perfectly, accentuating her curves. The short red hair and
the black eyes made her look less than her actual age.
He was in his black shirt with two buttons open and torn faded
jeans, something, about it was very casual, and unsettling for
her nerves. Rimless glasses were covering his eyes and messy
hair covering his forehead. He looked at her and she kept
looking at the chandelier.
The red tabletop was bit too red and the plates were granite
black. The spoons and forks worked silently without disturbing
the silence between the people holding them. It wasn‟t really
an eloquent silent but a poignant silence in every possible way.
Something about this silence has tried to speak loudly once,
but it had died long back and now even their eyes have
stopped looking at each other, stopping all chances of
communication that could have been there.
He wanted to place his hand on her shoulder but put it on the
back of her chair instead. She shivered, as if to feel his touch
but did not react much. Third round of ice cubes clinked in the
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glass, the sound of pouring alcohol was clear, and he decided to reach for
hand again, and then, he saw her hand trembling a little. His lips curved
into a hidden smile, “she hasn‟t gone far away, not yet” he thought.
She wanted to say something, but instead went for emptying the whole
glass in one sip. He knew the mayhem inside her, as it was happening
inside him too, ripping his heart apart and he knew, it is time for him to
make amendments for that to her. He waited for her to put the papers on
table, while going for the fourth round of whiskey and this time she
finally put it on the table, in front of him- Their divorce paper.
Looking at the paper, he finally took her hand in one while offering the
whiskey in another, brushing his lips on hers, breathing heavily... their
eyes met…
There was a forecast of heavy storm...
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ছ োটদের
ঝোলমুড়ি
Our Durga – Abhigyan and Abhirup

By the Ganges - Diganta
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Jhaalmuri for Kids

Flower art Dancers– Abhigyan and Abhirup

Through my little lens - Somabha
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Jhaalmuri for Kids

Biba - Shreya
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Photo Gallery

The Rain Song – Alok Das
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Photo Gallery

Camaraderie– Alok Das

Shadows– Alok Das
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Photo Gallery

The Lightening
Iffat Shermin Ahmed

Livelihood
Angshudeep Majumdar
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Maacch Pitha
In Sugar Syrup
Mamata Das

Winner
Slurrpp Sweet
Contest

Ingredients:
Powered rice - 2 cups, Milk - 500 mL, Salt - 1/2 tea spoon ( Half
tea spoon), Sugar - 300 grams, Coconut - 300 grams, Elaichi - 4
to 5 pieces, Cloves-7 pieces, Cherry - 7 pieces, Oil - 500 mL.
Method of Preparation :
Boil milk in a pan. Then add powdered rice and boil for 2-3
minutes and mix well to form a dough. Take a pinch of the dough
and roll it like chapati. Fill it with desiccated coconut and shape it
in the form of a fish.(by cutting the sides) . Then deep fry in oil.
Once it is cooled dip the fried fishes in sugar syrup. Garnish with
cherry , cloves and Serve.
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Tri-color Barfi
Jayeeta Ray

Winner
Slurrpp Tricolor
Contest

Recipe
For saffron layer:
Ingredients:
Finely grated carrot – 3 cups, Khoya kheer – ½ cup, Condensed milk – 1
cup, Cashew nut powder – 1/3 cup, Green cardamom crushed – ¼ tsp,
Ghee – 4 tbsp, Sugar
Steps:
1.Grind the grated carrots
2.Heat ghee in a thick bottom pan at medium flame, add the ground
carrot and sauté for 4 minutes.
3.Add khoya kheer, condensed milk stirring it continuously.
4. Stir till the mixture gets an even texture and then add cashew nut
powder, sugar and cardamom. Stir until the mixture becomes lumpy
dough and then turn off the flame.
Next grease a plate with little bit ghee and make the dough into a ½ inch
thick and ½ inch wide brick.
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For white layer:
Ingredients:, Cottage cheese – 2 cups, Khoya kheer – ½ cup, Condensed
milk – ½ cup, Cashew nut powder – 1/3 cup, Ghee – 3 tbsp, Sugar
Steps:
1.Mix cottage cheese, khoya kheer, condensed milk and sugar.
2.Heat ghee in a thick bottom pan at medium flame and add the mixture.
3.Stir till the mixture gets an even texture and then add cashew nut
powder. Stir until the mixture becomes lumpy dough and then turn off
the flame.
Now, on the same plate in which you have kept the saffron layer, make
this dough into a ½ inch thick and ½ inch wide brick and evenly press it
to join with saffron layer.
For green layer:
Ingredients:
Green peas – 3 cups, Khoya kheer – ½ cup, Condensed milk – ½ cup,
Pistachios powder – 1/3 cup, Green cardamom crushed – ¼ tsp, Ghee –
3 tbsp, Sugar (little bit more than usual)
Steps:
1.Boil the green peas for 10 minutes and let them cool and then grind
them well.
2.Heat ghee in a thick bottom pan at medium flame and add ground
green peas, khoya kheer, condensed milk and sugar.
3.Stir till the mixture gets an even texture and then add pistachios
powder and crushed cardamom. Stir until the mixture becomes lumpy
dough and then turn off the flame.
Now, on the same plate in which you have kept the saffron and white
layers, make this dough into a ½ inch thick and ½ inch wide brick and
evenly press it to join with other layers.
Now, cut the final brick into rectangular/square pieces.
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Mango Salsa
Sangeeta Das Gupta
Ingredients:
1 big size mango(any variety),
fresh mint 1bunch, cilantro
1bunch, 1green chilli, black
pepper, 1/2tsp, chilli flakes
1/2tsp, sugar syrup 1tsp, salt to
taste, lemon juice 1tsp.

Winner
Slurrpp Mango
Contest

Process:
Peel the mango, cut into cubes.
Take a bowl, place the mango
cubes, mix salt, sugar, cilantro,
mint, green chilli, chilli flakes,
black pepper n lemon juice. Mix
well everything n keep the bowl
in refrigerator for sometime n
serve.

The recipes were submitted as a part of the contest held in a popular
facebook food group Slurrpp
https://www.facebook.com/groups/923826547714458/
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Art of Food
Baishali Ghosh

Homemade Condensed Milk
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Homemade
Kasundi
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Food Photography

Stuffed Cremini
Mushroom

Makhane Ki Kheer
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Book : Spices of Life
Author: Baishali Ghosh
Designed by: Jhaalmuri Creatives

Spices of Life is the journey through trepidations in the life of a girl to
womanhood turned into passion for life. It captures a maze of
wonderful Indian regional cuisines, easy to make assortments
necessary in daily life and dollops of fusion with world food. The
journey, as the author loves to call it, can inspire anyone to be worthy
home-chef.
Available in Print as well as e-book format
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Team Jhaalmuri : Puja 2016

1st Row(Lto R) : Nirmalendu Mandal, Sayan Chakraborty, Krishna Dutta, Anindita Das
2nd Row: Anwesha Sengupta, Anamitra Ray, Sreyasi Munshi, Subhamoy Chakraborti
3rd Row: Supam Roy, Sudipa Das, Samiran Mandal, Mahua Bhattacharjee
4th Row: Somabha Bhattacharjee, Bappa Haldar, Jayeeta Ray, Sushanta Kumar Bhattacharjee
5th Row: Ananya Chatterjee, Shermin Ahmed Iqbal, Sangeeta Das Gupta, Radharani
Bhattacharjee
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Team Jhaalmuri : Puja 2016

1st Row(Lto R) : Alok Das, Amlan Dutta, Nabanita Dutta, Angshudeep Majumdar
2nd Row: Shreya Biswas, Indrani Roy, Biswajit Chakraborty, Lipiee Roy
3rd Row: Abhigyan and Abhirup, Prasenjit Sen, Tapasi Chakraborty, Moitrayee Bhaduri
4th Row: Digbijay Bandopadhyay, Baishali Ghosh, Debarati Bhattacharjee, Suparna Chakraborti
5th Row: Diganta Dey, Mamata Das, Alapan Roy Chowdhury, Mishar Ray

JHAALMURI PUJA SPECIAL 2016

174

Thank You
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Jhaalmuri

Find us @
Website: www.jhaalmuricorner.com
Blog: http://from-the-jhalmuri-corner.blogspot.com
FB: https://www.facebook.com/JhaalmuriCorner
G+: http://goo.gl/qK1ZOn
Mail: thejhaalmurigang@gmail.com
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