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শনূ্যাঙ্ক দশশ এবযার পড়শ�যা। দশ বছর নয় দশ সংখ্যায়, হযাই স্কু � ড্রেস 
ড্�যাটযা�টুি ব�যাই চশ�। এই সংখ্যা শুরুর আশে পত্রিকযার এই পযাতযা ড্বশ 
আ�যাদযা অন্বযাশরর ড্চশয় আ�যাশদর এই ভযাবনযাও ত্ছশ�যা। এখন আশ্চর্য 
ভযাশব সযা�শনর পশুরযা স�স্তটযাই আ�যাদযা হশয় ড্েশছ, রযাশছে - �যানুষ। 
২৬ ড্শ নশভম্বর ২০২০ ড্েশক ২৬ ড্শ জযানুয়যাত্র ২০২১ 
২৬ ড্শ জযানুয়যাত্র রযা ঘটশ�যা তযা ত্হংসযাত্মক বযানযাশনযার ষড়রন্ত্র - ত্�ত্িয়যা 
প্রশযাসশনর রযা রযা খতু্শ ব�যায় েযাক। ইত্তহযাস তযার আ�রযা সযাক্ষী 
প্রচুর অপ্রচযার চশ�শছ চ�শবও ত্কন্তু �যানুষ ড্দত্খশয়শছন, আ�রযা একসযাশে 
ড্জযাট - পতৃ্েবষীর স�স্ত রযাষ্ট্ররশন্ত্রর কযাশছ হৃদকম্পন 

সযা�শন আসশত ত্ক চশ�শছ, জযারতশন্ত্রর পতন - এক স�গ্র নতুন 
ভযারতরবষ্য, আ�রযা! 
শনূ্যাঙ্ক আপনযাশদর স�গ্র ত্নশয়ই নতুন আশরযা ড্হযাক 
ভরসযা ত্বশ্যাস সম্যান - 
ড্জযাট বাযাত্ি 

আ�রযা শনূ্যাঙ্ক 
২০২১, জযানুয়যাত্র 

শনূ্যাঙ্ক ১০ - 



ড্�খযাঃ েল্প নয় বযাস্তব

©অনুশ্ষী �ন্ড�

(কত্পরযাইট ড্প্রযাশটশটেি)

নারীদের হদ়েঃ

ওই ড্�শয়টযা রখন ড্তযা�যার হযাশত ত্নশজশক তুশ� ত্দশছে,তখন ড্তযা�যারও ড্তযা একটযা দযাত্য়ত্ব আশছ..
ড্স,ত্ক ড্চশয় ড্তযা�যার হযাত িশরশছ তুত্� ত্ক জযাশনযা?
তুত্� ড্দখশত ভযাশ�যা বশ�?
ড্তযা�যার টযাকযা-পয়সযা ড্বত্শ বশ�?
নযাত্ক অন্ ত্কছু?
ড্ভশবশছযা কখনও?
ড্চযাশখর ড্কযাশ� তযার কযাজ� ড্�পশট েযাকশত ড্দখশ�,কখনও জযানশত ড্চশয়শছযা,ড্স কা যাদত্ছশ�যা 
ড্কশনযা?তযার ত্ক হশয়শছ?
কখনও পযাশশ বশস তযার ড্চযাশখ ড্ভশস েযাকযা ড্তযা�যার প্রত্ত ত্বশ্যাসটযা ড্দশখশছযা?
কখনও বশ�শছযা,সযারযা পতৃ্েবষীটযা একসযাশে ঘশুর আসযার কেযা?
বশ� ড্দশখযা,তযার সত্তযা ড্তযা�যাশক �গু্ধ করশবই।

পুরুদের পক্ষ থেদেেঃ

�যা রখন সংসযারষী হশত বশ�,তখন ভষীষণ একযা �যাশে।
স্তষী রখন �যােযায় আাচ� ছত্ড়শয়,ড্�যাটযা ড্রেশ�র চশ�যা ড্ছশড়,একটু স্যাইত্�স্ হশত বশ�,তখন চশ�যার 
কা যাচটযা ঝযাপসযা হশয় আশস,অশ্রু বযাশপে।
সন্যানশক রখন আইসত্রি� আর চশকযাশ�ট খযাওয়যাশনযার �শতযা সযা�ে্য েযাশক,তখন ত্নশজশক রযাজযা �শন 
হয়।



স্পর্া

তযাম্ববু� রযাতু�
  
�ত্�ত িরণষীর হত্রণষী,তুত্�  স্পশ্যযা
অনুপ� �শনযাহশর,হযাত্স�খু ভশর
আহযা �যািুকরষী ভযাষযা,ত্দ�সিুযা ত্নশযা। 
ড্হ ত্বিযাতযা,কযাহযা রুশপ সতৃ্জ�যা তযাহযাশর?
সদযা ভযাত্বয়যা অিশ�,সব্যনযাশযা দশযা
দঃুখষী আত্�,ত্নন্দ আত্� বত্�ব কযাহযাশর?
বত্হয়যা চশ�ত্ছ শনূ্ �শনর ভযান্ডযাশর। 
ত্হয়যায় িত্র আশযা,রযাত্খব জষীবদ্দশযা।।

অজ্ঞ আত্�,ত্বজ্ঞ তুত্�, শযাত্স্ত নরযািশ�
অত্বত্দত রত্হ তব ড্তযা�যাত্র ক�্যাশণ।
ত্হয়যা ভত্র প্রযাে্যনযা কত্র,কুশ� ড্তযা�যার 
ইহশ�যাশক রতত্দন রত্হ,র�্ িরযািযাশ�
নযা রযাত্খ ড্শযাক, অিশ�র �হযাপ্রয়যাশণ
ত্চত্তপট আশষীব্যযাদ ত্দও ত্বদযাশয় তযাহযার।।

সশনট-২
শরলীমখু 

তযাম্ববু� রযাতু� 

পরত্দন,শুক্লপশক্র পঞ্চ�ষী ত্তত্ে
ত্রক্তহস্ত বচসযার অজ্ঞতযার রযাত্ত।
রত্বস� কযাঞ্চশনর ড্সৌদযাত্�নষী বষীত্ে
ব্ত্য় ন্যাশয়র পশে অন্যাশয়র ইত্ত।
দত্ক্ণ হশস্ত রযাহযার ত্শ�ষী�খু নত্ে
কশঠে তযাহযার দপৃ্ত প্রত্তশ্রুত্ত। 
রত্ক্ত� হযাশত ত্শহত্রত স্তৃ্ত-ত্বস্তৃ্ত
সবই দদব ত্নয়ত্ত,ওশেযা �যাক্য -�ত্ে।।

কযাত্ত্য ক-েশণশ একশজযাট একদ�
বাযাত্চ আর �ত্র,ত্দব পযারযাবযার পযাত্ড়
ড্নই ড্কযান শঙৃ্খ�,বশক্ ত্বস্য় ব�
ত্িরব নযা বযাত্ড়,নযা ড্�শর িযাইনষী বুত্ড়
ড্শষ ব�,ওশর ড্খযাদযা,আর কত জ�?
ড্শষ স্তৃ্ত,নষী� শযাত্ড় ড্ঘড়যা ড্সই বযাত্ড়।।



জা়গা থনই শেন ধারদে

পযাে্য সরকযার 

জযায়েযা ড্নই ত্দন িযারশণ 
ত্ত��যারি , েত্ত আত্নিক 
রত্দও, তবুও জন্ম ড্নই 
স্পষ্ট জষীবশন 
সেু� ধ্বস, স্যােত ত্শহরণ 
নযাকচ সেুত ধ্বস্ত জষীবিযারণ 
জযায়েযা ড্নই ত্দন িযারশণ 
ত্ত��যারি , ত্ভড় অপত্রত্চত।



ত্বশ্রূপ ত্বশ্যাস 

অসংখ্য সংখ্যে ১৬.

ে�যাবন্ধ হযাইশনক ব্যাউজ ত্দশয় ত্ক্লশভজ ক্যাশনযা ড্েশক ড্রশখত্ছস 
ওয়যাস্যান্য ড্পযাষযাশক আজ ড্র আত্� ঈশ্রষী বুত্ঝ ঈশ্রষী খুাত্জ
�যানুশষর-ই ড্তযা স্তন েযাশক তযাশত আবযার �জ্যা ত্কশসর
ড্কউ ড্তযা আর পশুশদর স্তন অপযাঙ্গদষৃ্টিশত ড্দখশত চযায় নযা 
পরুুশষর ড্তযা �যাই নযা উঠশ� ড্কউ ত্নন্দযা কশর নযা ড্কযাশনযাত্দন 
তশব তুই ক্যাশনযা ড্তযার পশয়যাির দ্যাখযাশত ভয় পযাস 
পতৃ্েবষীর প্রত্তটি নযারষী রখন তযাশদর উঁচু উঁচু উরঃস্থ�
উন্মকুক্ত ক’ড্র ড্দশব সম্পূণ্য ভযাশব প্রকযাশশ্ আশ�যাশক 
তখন আর ড্কযাশনযা-ই �যা�সযা েযাকশব নযা নশরর 
ত্লিজ ভয় পযাস নযা ভয় পযাস নযা 
ড্তযাশক রবষীন্দ্রনযাশের উপন্যাশসর আত্ভজযাত্ পত্রবযাশরর 
ভদ্র�ত্হ�যাশদর �তন ড্কযাশনযা নযাত্য়কযা হ’ড্ত হশব নযা 
তুই রত্দ ত্�জ্যযা�ষী ত্বশ্রূশপর ড্কযাশনযা ড্�খযার 
জননযাশ্ও হ’ড্ত পযাত্রস একটিবযার 
তযাশত-ই তুই অ�রত্ব ড্পশয় রযাত্ব সদুষীঘ্যকযাশ�র।। 

অসংখ্য সংখ্যে ২০.

ঈশ্রশক �যাইশবশন ড্দওয়যা হ’ড্য়শছ �হযাপ্রযাণশদর 
ঊষযার দসন্সংগ্রহ আর পযােশরর িু�প্যাশটে 
দবহযাত্সক কযা�কু স্যািষীন নয় 

�যানুষ ত্কভযাশব পরযািষীন হয় �যানুষ ত্নশজ-ই জযাশন নযা 

ড্কউ ড্কউ ড্�ত্সিশকযাগ্র্যাত্ি ত্নশয় �’ড্জ 
েযাশক জত্�সং�শনের 
অশ�ৌত্কক স্ে্যযাশরযাহশণ আ�যার আত্মযার 
ড্�ট্যাবত্�জ� বৃত্ধি ঘশট 

রসযায়শনর সংেষীত কু্িযার ত্নউশরযাত্সস ্
ড্র রূশপ ড্দবতযা দযান কশর ড্দহ 
ড্স স্রূশপ ত্ক �নৃ্ময়ষী-�যানুষ নরশক রযায়।।



পরবাসী আশম শনজভূদম

রঞ্জন চরিবত্ত্তী

আত্� ড্�যাশটও সশুখ ড্নই, তশব রত্দ ড্কউ বশ�
‘বড় সশুখ আত্ছ’
�শন হয় �রুভূত্�র �যাশঝ �রুদ্যান
খুাশজ ড্পশয়শছ ড্স। এই ঊষর �রু ড্েশক
এক�শুঠযা বযাত্� ত্নশয় প্রযাসযাদ ত্ন�্যযাশণর স্প্ন 
ড্দখশত ড্তযা বযািযা ড্নই ড্কযানও !

বস্তুত আ�যাশদর ড্কযান�শত টিঁশক েযাকযা,
প্রত্তত্নয়ত �ড়যাই কশর এই বাযাচযা -
এভযাশবই ত্দনগুশ�যাপর পর আশস ও রযায়

দতু্ভ্য শক্, ঝশড়, বন্যায়
প্রযাকৃত্তক ত্বপর্যশয় অেবযা অদশৃষ্টর ইশযারযায়
আ�যার সরত্শন �যাত্�ত স্প্নগুশ�যা সব ড্ভশে চুর�যার -

তবুও সকশ�র ড্চযাশখ ড্দত্খ স্শপ্নর ড্রশ
ড্�শে আশছ, তযারযা স্ছেশন্দ বশ� –‘ড্বশ ভযা� আত্ছ।’

ত্নরুত্তর েযাত্ক, ড্কন নযা পরবযাসষী আত্� ত্নজভূশ�
তযা হশ�ও এ ভূত্� আ�যারই– তুত্� আেযা�ষীর 
ড্র নতুন খবর বশয় এশনছ তযাশক প্রচযার কর
ড্�যাকযা�শয়, জনপশদ, �যানুশষর ত্ভশড়

বযাত্�র ত�যায় ক্ষীণ িল্গুিযারযা বশয় রযায় দষৃ্টির অশেযাচশর।

ব্যশতিগত অনুভূশত

একটি জযায়�যান অনুভূত্ত
একটি শণূ্তযা ত্বষয়ক কেযা�যা�যা
একটি অনযাহত ধ্বত্নর প্রবযাহ

পযাশযাপযাত্শ ত্কছু শশদের স�যাহযার
এবং আপযাতত্বশরযাি -
এইসব ত্নশয়ই ড্বাশচ েযাকযা

কযা�শ্যাশত ড্ভশস রযাই
ত্বত্ছেন্ন ত্চন্যাগুশ�যা �যােযার ত্ভতর ত্ভড় কশর

ত্বশ্যাস ও অত্বশ্যাশসর �ি্বত্তী
ড্কযান এক ত্বন্দশুত
অত্নত্দ্য ষ্টকযা�
অবস্থযান করশত �ন চযায় . . . .



প্রতষীক ত্�রি

প্্যাটফদম্

হযাতশজযাড় কশরই দা যাত্ড়শয়ত্ছ� সযািন।ড্রেন ড্েশক নযা�শ�ই কৃতজ্ঞতযাটযা জযানযাশব।ড্হযাক নযা অতনু বয়শস 
ওর ড্চশয় ড্ছযাশটযা,ড্র কযাজটযা ড্স কশরশছ…ড্িযাশন কেযা হশয়শছ।ব�শ�যা,এই ড্রেনগুশ�যারই একটযায় 
আশছ।এ�ত্নশত ড্স চট কশর এত্দশক আশস নযা।সযািন এত কশর ব�শছ তযাই।সযািশনর ড্�শয়র শুিু ড্র 
চযাকত্র ড্বাশচশছ তযা নয় ড্স তযার হযারযাশনযা সম্যানও ত্িশর ড্পশয়শছ।ড্ভশে রযাওয়যা ত্বশয়টযাও আবযার ড্জযাড়যা 
ড্�শেশছ।বর ড্রই গ্রযাশ� ড্�শয়র ইস্কু � ড্সই গ্রযাশ�রই। বযাচ্যাগুশ�যাও �যাইন ত্দশয় দা যাত্ড়শয় আশছ সযািশনর 
ঠিক ড্পছশনই িুশ�র �যা�যা ত্নশয়। রযাক্ ড্শষশ�শ অস্ত্স্ত ত্নশয়ই অতনু লি্যাটিশ�্য নযাশ�। শহশর এত 
ত্ব�যাত্সতযার �শি্ ড্েশকও ওর এই অ�যাত্য়কতযা সযািনশক �গু্ধ কশর।সযািন ন�স্যার কশর।অতনুর সযাশে 
অতনুর বউ আর বযাচ্যা নযাশ�।ওরযা সযািশনর কযাজটযা ত্�শট ড্েশ� এক আত্মষীশয়র বযাত্ড় রযাশব। অতনু এর 
আশে ড্সখযাশন রশব ত্েশয়ত্ছ� তখন সশঙ্গ ত্ছ� ওর বযাবযা,�যা।ওর �শন আশছ ছযাশদ হনু�যান আর ঘশর 
ঘুাশটর েশন্ধ ও আাকশড় িশরত্ছ� বযাবযার হযাত।আজ ওর ড্ছশ�টযাও আাকশড় িরশত চযাইত্ছ� ওর হযাত 
বযারবযার।ও ড্শষশ�শ দির্য্ হযাত্রশয় ড্ছশ�শক তযার �যাশয়র কযাশছ পযাঠিশয় ত্দশ� ড্ছশ�টযাশক কা যাশদ ত্কছুক্ণ 
তযারপর বত্� কশর লি্যাটিশ�্যর ওপরই। বউ ড্ছশ�র �শুখ জ� ড্দয়।ত্কন্ ততক্শণ ড্ছশ�র জযা�যাকযাপড় 
ড্েশছ ড্নযাংরযা হশয়।অতনু রষীত্ত�শতযা বকযাঝকযা কশর বউশক।ড্ছশ�শক এত্ড়শয় রযাওয়যার ব্যাপযারটযা েযাশয় 
নযা �যাখশ�ও এটযা ড্বশ ড্চযাশখ পশড় সযািশনর।ও িুশ�র �যা�যা  আর কপযাশ� ড্িা যাটযা ড্দওয়যার পব্য ড্শষ 
কশর অতনুশক ড্ছশড় ড্দয়।বযাচ্যারযা একটু অবযাক হয়।ত্কসব খযাওয়যা-দযাওয়যা ত্ছ� ড্র।ত্দত্দ�ত্ণরওশতযা 
আসযার কেযা!অতনুও একটু ঘযাবশড় রযায়;ব্স!এইটুকুই! রযাক…এইসব রত তযাড়যাতযাত্ড় ড্�শট ততই 
ভযাশ�যা! অতনুর জন্ আত্মষীয়র পযাঠযাশনযা েযাত্ড় আসযা অবত্দ বযাচ্যারযা গুা ইোযাই করশ� সযািন ি�ক 
ড্দয়।ড্�শয় আসযার জন্ ড্িযান করশ� ও �যানযা কশর ড্দয় আর বশ� অ�কু ড্ছশ�টযাশক টযাকযাটযা ত্দশয় 
পযাঠযাশত।ড্�শয় বুঝশত পযাশর নযা ত্ক ব্যাপযার।সযািন ড্�শয়র ড্িযান ড্কশট তত্ড়ঘত্ড় কশর।অশপক্যা কশর 
ড্ছশ�টযার জন্।অতনু ওর এন.ত্জ.ও-এর জন্ টযাকযা ড্চশয়ত্ছ� বশট।ওটযাই সযািন ত্দশয় ড্দশব।ও অতনুর 
উপকযারশক পষুশব নযা।সযািন ড্দশখ ত্নশয়শছ।অতনুর বউ ওর ড্�শয়রই �তন। সবযার সযা�শন ও ড্রভযাশব 
ওশক…অতনুশক ত্নশয় েযাত্ড় অহংএর ড্িাযায়যা ড্ছশড় ড্বত্রশয় ড্েশ� সযািন বযাচ্যাগুশ�যাশক বশ� এইবযার 
চ�,আ�রযা খযাশবযা।সযািন খবু ড্চশয়ত্ছ� অতনু টযাকযাগুশ�যা ড্নওয়যার স�য় ড্রন ড্কযাশনযা ইতঃস্ততশবযাি নযা 
ড্দখযায়।অতনু ভরসযা ত্দশয়শছ সযািনশক।ও ত্নত্দ্্য িযায় ড্সই টযাকযা ত্নশয়শছ।

থেৌড়

ড্�যাকটযা ড্দৌশড়যাশছে।সশজযাশর।প্রেশ� গুরুত্ব ড্দয়ত্ন।প্রে� গুত্�টযা চ�যার পর বুশজশছ সশন্দহটযা ওর 
অকযারশণ নয়।�হযানেরষীর ত্ভড়।সশঙ্গ ওর নযা সযাইশক� নযা বযাইক।আশশপযাশশ সবযাই আেন্তুক।তবু 
ড্কন ড্কউ ওশক এভযাশব িযাওয়যা করশব?নযা ড্দৌশড়যাশ� ভযাবযা ড্রত!ড্দৌশড়যাশত ড্দৌশড়যাশত এত ত্কছু ভযাবযা 
অসম্ভব।ত্নশজরটযা ড্েযাছযাশত ব্স্ত হশ�ও আর পাযাচজশনর �তন ত্কছু �যানুশষর উপকযার ও স�যাজশসবযার 
হুজশুে কশরই েযাকশব।আর ড্সই করশত ত্েশয়ই রত্দ দ’ুচযারশট শত্রু…!হশতই পযাশর। ও ড্দৌশড়যাশত েযাশক 
ভষীড় ড্ঠশ� �যানুশষর,ত্চন্যার,অসঙ্গত্তর…আশপযাশশর ড্র ড্�যাকগুশ�যা অবযাক হত্ছে� এতক্ণ তযারযা এখন 
ড্বশ ড্রন ড্�শন ত্নশয়শছ ওর এই ত্বপশদ পড়যাটযা,ওর এই হঠযাৎ �তুৃ্র �শুখযা�তু্খ হওয়যা। ও �শন করযার 
ড্চষ্টযা কশর বযাত্ড় ড্েশক ড্বশরযাশনযার �শুখর ঘটনযাগুশ�যা,ও �শন করযার ড্চষ্টযা কশর ড্র ত্জত্নসগুশ�যা চট 
কশর �শন পশড় নযা। এ�ত্নভযাশব ড্দৌশড়যাশত ড্দৌশড়যাশত স্তৃ্ত-ত্বস্তৃ্তর রেযাশপজ বদ�যাশত বদ�যাশত ও 
শুনশত পযায় ত্দ্তষীয় গুত্�র আওয়যাজ,ও বুঝশত পযাশর গুত্�শত ওর পযাশয় ক্শতর তষীব্র রন্ত্রণযা,ও রযাস্তযায় 
পশড় রযায়।�যােযার ওপর উদযাসষীন পযাত্খশদর আকযাশ।পযাশয়র চযাপ চযাপ রক্ত ওর হযাশত ড্ঠশক।ও জ্ঞযান 
হযারযায়।‘অ্যাকশযান’ এর ত্চৎকযারটযা ওর ড্বযািহয় কযাশন  ক্ষীণ ড্েশক ক্ষীণতর হশয় হযারযায়।ওশক ত্ঘশর িশর 
রুিএর ড্�যাকজন।



অত্�তযাভ প্রহরযাজ



#থববীোহন-৭ 

(অবশ্ই কত্টেনুইটি নযা ড্�শন, এ্যাত্দ্দশন ড্বযািহয় অভ্স্ত হশয় ড্েশছন, ত্হত্হত্হ... প্রসঙ্গত এটি এ রযাবৎ 
আ�যার ড্�খযা অন্ত� ত্প্রয় কযাহন, আশরযা হশব পশর, এ রযাবৎ বশ�ত্ছ)

অশনশক আ�যার ড্দশশর বযাত্ড়র ছত্ব ড্দখশত চযাইত্ছশ�ন, বযাত্ড়র ছত্ব এবং ত্ভত্িও ড্দশবযা কযা�, এই 
সশূরি এক ড্ববষীকযাহন ড্�খযা রযাক... আজ “হযাট বশসশছ শুরিবযাশরর ত্কছু ছত্ব”, আর এখযানকযার প্রত্সধি 
�শুক্তশ্র �ত্ন্দর, এবং দেু্যযাবযাত্ড়র ছত্ব... এই দেু্যযাবযাত্ড়র দেু্যযাপশুজযায় দযাদযা, �যাশন ঠযাকুদ্য যা তা যার ব্যাত্রশটযান 
ে�যা, ছ িুটিয়যা শরষীর ত্নশয় ত্সিযা পদ্যাসশন বশস ড্স্তযারিপযাঠ করশতন.... এই হযাশট আ�রযা ড্ছযাশটযাশব�যায় 
িুচকযা ড্খশত আসতযা�... পঞ্চযাশ পয়সযায় দশটযা.... তখশনযা পাযাচ পয়সযার রুে রযায়ত্ন.... 

আত্� দেু্যযাপশুর পড়শ�ও বছশরর ১/৪ ভযাে স�য় পযাত্নপযারুশ� কযাটযাতযা�, ড্স পযাত্নপযারু� ত্বদু্ ৎহষীন... 
�যাটির ত্বরযাট ড্দযাত�যা বযাত্ড়... বযাত্ড় ড্েশক ত্কছু দশুর বযােরু� কযা� পযায়খযানযা (তখন বযােযা�ষীরযা �্যাট্রিন 
ব�শত খবু ভযাশ�যাবযাসশতযা)... আত্� গুড়গুত্ড় ক্লযাস ড্িযার... আ�যার খড়ুতুশতযা দ ুভযাই হশয়শছ তখন... 
ড্ছযাশটযা খযাত্� �যারত্পট কশর... হঠযাৎ একত্দন বড়কযাত্ক�যার ত্চৎকযার আর িাযাই িাযাই �যার আর কযান্নযা শুশন 
বযাইশর ত্েশয় ড্দত্খ ভ্যানেশঘর ছত্ব.... সরূ্য�খুষীর ড্খত... ত্ক নযা, দ ুভযাইশক হা যাসঘশরর সযা�শন হযােশত 
(বযােযা�ষীরযা রযাশক এখন পটি করযা বশ� খবু স্যাছেন্দ্ পযায়) বত্সশয় ত্দশয় ড্েশছন... দজুশনই অশনকটযা 
ত্যাে কশরশছন, আর ড্সই অ��ূ্ বস্তুর অপচয় হয় ড্কন ড্ভশব এশক অপরশক েযাশ� কপযাশ� বুশক নযানযা 
ত্িজযাইশনর আ�পনযা এা শকশছন বশস বশস.... এতক্ণ স�য় �যােশছ ড্কন তযা ড্দখশত এশস বড়কযাত্ক�যা 
ড্দশখ এই ত্শল্পকশ�্য অত্ন্ �নে দইু ত্শল্পষী... 

পযাত্নপযারু� এক ভযাত্র ত্�ষ্টি গ্রযা� তযার নযাশ�র �শতযাই.... ঝুপত্স েযাছপযা�যা ড্ঝাশপ আশছ (সব ছত্ব 
ড্দখযাশবযা পশর).... প্রচুর পকুুর চতুত্দ্য শক, ড্�শঠযা রযাস্তযা বযাত্ড়গুশ�যার �শি্ ত্দশয়... েযাছ ড্ঝাশপ আশস... 
রযাশরি টচ্য  ত্নশয় ড্বশরযাশত হয়.... নযাহশ� রযাস্তযা ড্র�ন ড্বাশক ড্েশছ তযাশত রযাস্তযা ড্ভশব ড্সযাজযা ড্হা শট পকুুশর 
পড়যা অসম্ভব নয়.... ড্সরুশের গ্রযাশ�র ত্বখ্যাত �যাতযা� রযাশরি ড্নশযা কশর পযানযা ভত্ত্য  পকুুরশক ঘযাশসর �যাঠ 
ড্ভশব ড্কযানযাকুত্ন পযার হশত ড্েত্ছশ�যা.... ি�যাি� অনুশ�য়.... 

হযাশটর ছত্ব ত্দশত ত্েশয় ড্ববষীকযাহশন চশ� এ�যা�... ত্দত্দভযাই আ�যাশক ত্নশয় �শুক্তশ্র �ত্ন্দশর ড্রত, 
আ�যার �ত্ন্দর টত্ন্দর ড্কযাশনযাকযাশ�ই ভযাল্যাশেনযা ড্রতযা� ত্দত্দভযাই এর সযাশে ড্েশ� �ট্যন চকশ�ট আর 
পাযাচ পয়সযার হজত্�গুত্� ত্কশন ড্দশব বশ�... তখশনযা আ�যার �শন সপু্ত েযাকশ�ও বযা�পন্যার ত্বকযাশ 
হয়ত্ন, তযাই প্রণযা� করতযা� ঠযাকুরশক আত্িং নযা ড্ভশবই ত্নত্�্যপ্ত ভযাশব আর ড্দখতযা� ড্ক�ন েভষীর এক 
ঘশর এক �স্ত ত্শবত্�ঙ্গ, তযার চযারপযাশশ পজূযারষী, তযা িুশয় রযাশছে দিু ড্ব�পযাতযায়, রযা এক প্রণযা�ষী ত্�শশছ 
পযাশশর পকুুশর... ড্সই পকুুশরর ঘযাশট পণু্যাে্তীর দ�... আর সযার ড্বাশি নযাত্পত... �যানত রযাখযা বযাচ্যাশদর 
�যােযা ন্যাড়যা করযা হশছে আর তযাশদর সত্ম্ত্�ত ভা ্যা আত্য নযাদ... ড্ক�ন েযা ছ�ছশ�... 

েযাজশনর স�য় ড্স এক অন্ ড্চহযারযা.... েযাজশনর েযাছ ড্পাযাতযা হশতযা... খবু উৎসযাশহ ভযাইরযা টেবত্েশয় 
ড্দখশত ড্রতযা�, েযাজশনর েযাছ ড্পাযাতযা হশছে... তখন ড্েশকই চতুত্দ্য শক অদ্ভুত কড়যা েন্ধ, পশর, অত্তপশর 
ত্নজ নযাক ড্েশক ত্নজ নযাশক প্রে�বযার আসযার পর ড্জশনত্ছ তযা োযাজযার.... ভক্তযা হশতযা নযানযান বযাত্ড় 
ড্েশক... আ�যার স্ে্তীয় বড়কযাকু অে্যযাৎ ড্�শজযাকযাকযাও হশতন.... তযারযা ড্কযাশনযা এক ড্েযাপন জযায়েযায় 
ড্রখযাশন রযাওয়যা বযারণ আ�যাশদর একসযাশে ত্ছত্�শ�র পর ত্ছত্�� িযাটিশয়, আশরযা ত্কছু ড্খশয় রযাস্তযা ত্দশয় 
হশত্ ড্দওয়যার �শতযা েত্ড়শয় েত্ড়শয় আসশতন, তযাই রষীত্ত.... 

চড়শকর ত্দন ড্স এক আশ্চর্য েন্ধ চযাত্রত্দক, োযাজযা, ত্সত্ধি, �দ, িূপ, িুশনযা, কা যাচযা সশষ্যর ড্ত� (ত্পশঠ 
�যাখযাশনযা), িুশ�যা, আংরযার আগুন, সব ত্�শ�ত্�শশ ড্স এক �যােযা ট��� েন্ধ ভযাসশছ নযা, হযাওয়যাশক 
ভযাসযাশছে ত্নশজর অঙ্গতু্�শহ�শন... শদেও কতরক�, শ্ধিযার চষীৎকযার, উন্মযাশদর ধ্বত্ন, ত্নঃশস্র আকুত্ত, 



উ�,ু শাযাখ, হঠযাৎ হঠযাৎ কযাশরযার হযাহযাকযার কযান্নযা, তযার সযাশে বাটি, খতু্ন্, কড়যাইওয়যা�যার হা যাক, িু�ওয়যা�যার 
চষীৎকযার, খযাত্নকটযা �দৃ ুস্শর “ের� ঘেুত্ন চযাট, ের� ঘেুত্ন চযাট”... ত্বহ্ব� শদেটযা ড্রন অক্র অক্র 
ড্ভশে ড্ভশে, তযারপর রযার ক্য় ড্নই, ড্সই অক্রও ড্ভশে ড্ভশে গুা শড়যা হশয় ছত্ড়শয় রযাশছে... আর ড্সই 
আওয়যাজ ড্কযাশনযা কনশচশট্যযার �ত.... িষীশর িষীশর তষীব্র হশছে... ড্টনর, অশ্যা, ড্�শজ্যা-ড্সযাপ্রযাশনযা ড্েশক 
ড্সযাপ্রযাশনযার ত্দশক রযাশছে... ভক্তযারযা ের� আংরযার ওপর ত্দশয় খযাত্� পযাশয় ড্হা শট রযাশছে ত্নত্ব্যকযার... 
ত্নত্�্যপ্ত, ভূতগ্রস্ত... ড্কযা�শর একিযাত্� েযা�ছযা কযাছযা ত্দশয় পরযা... খযাত্� েযা... ড্ত� চুবচুশব... ড্সই 
অশ�ৌত্কক �হযােযাত্য়কযা ড্টনর ড্পত্রশয় অশ্যা.... েযাশকর শদে, উ�,ু ত্�শ� ড্রন ত্পয়যাশনযার ত্স কি্য  
ছযাড়যাশছে.... ত্দশয় ত্পশঠ োযােযা হশছে আাকত্শ.... ড্�শজ্যা ড্সযাপ্রযাশনযা, ত্ি, ত্ি লিযাস... এবযার ড্রই ওপশর উশঠ 
বনবন কশর ঘরুশছ তখন ড্সই সত্ম্ত্�ত আওয়যাজ ড্সযাপ্রযাশনযা, ই ছযাত্ড়শয় চশ� ড্েশছ ড্কযােযায়... ড্রন 
কযাশস্্যন ফ্্যােস্্যাি বযা �যাে্যযাশরট প্রযাইশসর অশপরযা ড্প্রক্যােৃশহর কা যাচ ড্ভশে ড্ি�শছ ঝনঝন কশর... 
আ�যাশরযা �যােযা ট��� কশর, ওই বনবন ড্ঘযারযা ড্দখশত পযাত্রনযা.... হঠযাৎ এই সব ছযাত্পশয় ড্কযাশনযা এক 
বৃধিযার প্রব� কযান্নযাশভজযা আকুত্ত ড্শযানযা রযায় “ড্হই বযাপঅ, ড্�যার ছুয়যাটযাত্র ঠিক কত্র ত্দও” (ড্হ বযাবযা, 
আ�যার ড্ছশ�টযাশক ঠিক কশর দযাও).... তযারপর ত্ক কশর ড্র সব েযাশ� আ�যার ঠিক �শন েযাশকনযা... 
আশজযা ড্নই

..... শুিু �শন পশড় ড্তা তু�জ� ড্দওয়যা ঘঘুত্ন আ�রযা ভযাইরযা ড্খশয় টচ্য  ড্বেশ� বযাত্ড় ত্িরত্ছ, �যােযা 
ত্ঝ�ত্ঝ� করশছ.... ওই চষীৎকযাশরর পর অন্ধকযার রযাস্তযায় ড্জযানযাত্ক আর ত্ঝাত্ঝািযাশকর অ�ষীক ত্নস্তব্ধতযা 
ড্ক�ন কশর ড্তযাশ�... ত্নশজর পযাশয়র চটির আওয়যাশজই চ�শক উঠি... ভূশত ভয় আত্� ড্কযাশনযাত্দন 
পযাইত্ন, ত্কন্তু রযাস্তযা দিুযাশর ঝুাশক আসযা বাযাশঝযাড় আজ ড্ক�ন অদ্ভুতভযাশব িযাশক “আয়, আয়” বশ�, 
পযার হওয়যা ভষী�যাশজঠুর ঘশরর ড্কয়যাশঝযাপ গুশ�যা খসখস কশর ত্িসত্িস কশর... হযাওয়যা ড্দয়... স�দু্র 
ড্েশক আসযা হযাওয়যা... আকযাশশর ত্দশক ভশয়ও তযাকযাইনযা, তযাকযাশ� �শন হয় ড্সযাজযা ড্কযাশনযা একটযা তযারযা 
আ�যায় বযাজপযাত্খর �শতযা ড্ছা যা ড্�শর তুশ� ত্নশয় রযাশব.... প্রব� আওয়যাজ ড্েশক প্রকযাণ্ড ত্নস্তশব্ধ হুড়ু� 
কশর চশ� এশ� ড্জযানযাকষীর িযাকও শুনশত পযাওয়যা রযায়.... বযা অ�ষীক পা্যাচযার ভুতু�.... অেচ তখন এ�ন 
ত্কছুই রযাত নয়, সব ড্শষ ওই সযাশড় সযাতটযা আটটযার �শি্ই... 

ঘশর ত্িশর দযাদযার কযাশছ রযাই, �স্ত ড্দযা�যায় বশস দযাদযা বই পড়শছন... ড্কযাশনযাত্দন তুই কশর বশ�নত্ন, 
অদ্ভুত এক দনকশট্র তুত্�.... “ত্ক ড্দখশ�?”...  আত্� স্তব্ধ, উত্তর ত্দশত অক্�... দযাদযা �হযান 
ত্শক্ক.... িষীশর িষীশর ত্জশজ্ঞস কশরন “আছেযা রযাস্তযায় রযাত্নয়যা পকুুশরর পযাশড় ত্কছু শুশনশছযা?” ড্কৌশ�ষী 
�যাস্যার�শযাইএর প্রশ্ন, স্তৃ্ত খ�ুশছন িষীশর িষীশর... আত্� ভযাত্ব, অল্প অল্প বত্�, তযারপর ব�শতই েযাত্ক... 
এভযাশব বণ্যনযা ড্শখযান আ�যায়,

�যাশঝ েল্প বশ�ন “জযাশনযা, বযাণরযাজযা ত্ছশ�ন দ্যারকযার অত্িপত্ত, ত্শবভক্ত, কৃশণের সযাশে খবু রুশধি ক্ত 
ত্বক্ত পশুরযা, ত্ক করশবন, রুশধি ড্তযা ত্জতশত পযারশবন নযা তযাই ত্নশজর রশক্ত ত্শবত্�শঙ্গর পশুজযা কশরন... 
অশনক পশর সনু্দরযানন্দ ঠযাকুর, এক রযাজযা, এই কযাত্হনষীশক ত্ঘশর ত্নশজর ত্বপদ বাযাচযাশত এক উৎসব 
চযা� ুকশরন.... ড্�যাদ্দযা কেযা ত্নশজর ত্বপদ ড্েশক বাযাচশতই এই এত ত্কছু...” ড্শশষ িুটশনযাট জশুড় ড্দন 
“অন্শক ত্বপদ ড্েশক বাযাচযাশত নয়”.... 

এভযাশবই এক গুটশ� ত্শশুরও উপ�ত্ব্ধর �শতযা �হযাশশদের সযাশে অজযাশন্ পত্রচয় হয়.... 

রযাশত হ্যাত্রশকশনর আশ�যায় �যাটিশত বশস ড্খশত ড্খশত �শন পশড় বড়কযাত্ক�যা বড়কযাকুর ত্পশঠ ের� ত্ঘ 
�যাত্�শ আর বড়কযাকু তখশনযা ড্বহুা শশর �শতযা তখশনযা ড্োযা ড্োযা কশর ত্কসব ত্বড়ত্বড় করশছ... 

হযাশটর আশরক েল্প বত্�, একবযার হযাটবযার ড্েশক ড্িরযার স�য় ত্দত্দভযাই ড্সত্�ক� ��� ত্কনশ�যা... 
ব্যাশে ত্ত�িযারশণর জযায়েযা ড্নই.... আ�যাশক হযাশত ত্দশয় ব�শ�যা “ পশকশট রযাখ ড্তযা”... আত্� ত্দত্দভযাই 
ত্দশয়শছ, ড্কযাশনযা দযারুণ ত্জত্নস হশব ড্ভশব ত্দত্দভযাই এর একটু ড্পছন ড্পছন ড্হা শট খশু� ড্দখ�যা�, ড্বশ 
সযাদযা সযাদযা নর� নর� ড্ক�ন ত্জত্নস... ত্নশ্চয়ই ড্কযাশনযা পযাশনর �শ�যা বযা খযাবযার হশব... সযারযা রযাস্তযা 



ড্চশট ড্চশট এক ড্কৌশটযা ড্সত্�ক� ��� ড্খ�যা�... খবু একটযা খযারযাপ �যাশেত্ন, ত্কন্তু ত্বপত্ত্ত বুঝ�যা� 
বযাত্ড় এশস, ত্দত্দভযাই ড্কৌশটযাটযা চযাইশত ত্দ��ু রখন িা যাকযা আ�যার ড্ঠাযাশটর দ ুপযাশশ ড্�শে আশছ... সযারযা 
ঘশর আত্য নযাদ, হযাহযাকযার... “হযায়, হযায়, কষী হশব”... আ�যাশক ত্নশয় স্থযানষীয় ড্হযাত্�ওপ্যাত্েক িযাক্তযাশরর 
কযাশছ ত্নশয় রযাওয়যা হশ�যা, ত্তত্ন তা যার শযাশস্ত ড্সত্�ক� ��� খযাওয়যার ওষিু জযাশনন নযা... স্থযানষীয় িযাক্তযার 
ব�শ�ন, অবজযাভ্য  করুন, আত্� ত্কছুই বুঝত্ছনযা ব্পযারটযা, এত হযাহযাকযার ড্কন.... ঘশর ত্িশর আ�যাশক 
খযাইশয় শুইশয় আ�যার �যােযার পযাশশ �যা আর ত্দত্দভযাই সযারযারযাত ড্জশে রইশ�যা... সকযাশ� সনু্দর ঘ�ু ড্েশক 
উশঠ পটি েতু্ড় হযাে�যা�... ড্খ��যা�... একশকৌশটযা ড্সত্�ক� আত্� ড্ব�যা��ু হজ� কশর ত্নশয়ত্ছ��ু... 
ড্সই ড্েশক ড্বযািহয় �হযাকযা� বযা ত্বিযাতযা ত্নত্শ্চত কশর ত্দশয়ত্ছশ�ন, এবং বযাবযা �যা ও বুশঝ ড্েত্ছশ�ন এ 
ড্ছশ� আশরযা কষী কষী ড্খশত চশ�শছ ভত্বষ্শত, ও হজ� করশত চশ�শছ     

রযাক এই হযাশট অশনক স্তৃ্ত... এই �শুক্তশ্র �ত্ন্দশরর পযাশশই হযাট... শুরিবযাশর ত্দত্দভযাই এর সযাশে 
বযাজযার করশত ড্রতযা�, ও, �যাটির রযাস্তযাটযা এশস হযাশট উশঠশছ... ড্সই ওঠযার স্্যাত্টেং টযা ইঁট পযাশযাপযাত্শ 
ড্পশত করযা... অদ্ভুত ড্দখশত �যােশতযা, িুশ�যা�যাখযা রযাস্তযার পর হঠযাৎ �যা� পযাশযাপযাত্শ ইঁট... আ�যার শখ 
ত্ছশ�যা ইঁটগুশ�যা ড্েযানযা... গুশন ড্দশখত্ছ�যা� ছটযা সযাত্রশত ১১০ টযা ইঁট আশছ... এ আ�যার ত্চরকযা�ষীন 
রহস্ ত্ছশ�যা... নযা�তযা জযাত্ন আত্�, বযাশরযা ছয় একশশযা আট... তযাহশ� দশুটযা ইঁট ড্কযােযায়? সযারযা 
ড্ছযাশটযাশব�যা, ত্কশশযারশব�যা খুাশজত্ছ, কখশনযা খুাশজ পযাইত্ন... 

ওই দইু ত্হশসব নযা ড্��যা ইঁশটর �শতযাই জষীবন চশ�শছ তযাই, ড্কযাশনযা এক আশ�যাত্কত হযাশটর ত্দশক 
ত্চরকযা�



#থববীোহন- ৮ (মানুে)

 আ�যাশক একজন ত্বশশষশণর শত্ক্ত ত্শত্খশয়ত্ছশ�ন.... অদ্ভুত উদযাহরণ ত্দশয় বুত্ঝশয়ত্ছশ�ন ত্বশশষণ 
ব্বহযার এর স�য় ড্কন এত �শনযাশরযােষী হশত হশব ত্রিয়যাত্বশশষশণর তু�নযায়.... বশ�ত্ছশ�ন, “ির একটযা 
েযাত্ড় খযারযাপ হশয় দা যাত্ড়শয় আশছ, রে্যাত্িক জ্যা� কশর... তুই ড্ঠ�ত্ছস, ওটযা নড়শ�যা এশেযাশ�যা, এটযা 
ত্বশশষণ... আর তুই আর ড্তযার বনু্ধ দজুন ত্�শ� ড্ঠ�ত্ছস, েযাত্ড়টযা নড়শছ, এশেযাশছে, ড্তযারযা দজুশনই 
ড্ঠ�ত্ছস, এবং একটি চ�ন্ েযাত্ড় ড্দশখ উৎসযাত্হত হশয় আশরযা দশজন এশ�যা, চ�ন্ েযাত্ড়টযার েত্ত 
বযাড়শ�যা, এটযা ত্রিয়যাত্বশশষণ”

আত্� ত্জশজ্ঞস কশরত্ছ�যা� “ড্জঠু, তযার �যাশন েযাত্ড়টযা ত্বশশষ্?”
  - “ইশয়স”
  - “চ��যান েযাত্ড়টযা ত্রিয়যাপদ”
  -  (আশরকটযা ক্যাপস্্যান পযাত্কশয়, হযাত্স�শুখ) ইশয়স!!
  - তযাহশ� ড্জঠু, সব্যনযা� ড্কযানটযা?
(আপযাতভযাশব �শন হশব বড্ড কঠিন প্রশ্ন কশরত্ছ ত্শক্কশক)
  - েযাত্ড়টযা এখন চ�যার ড্পছশন কযাশদর হযাত আশছ?
  -  আ�যাশদর
  -  আ�যাশদর �যাশন? নযা� ব�, ড্ক ড্ক আশছ?
  -  আত্�, সযায়ন, শ্ষীপণ্যযা, পপুষী (ব্যাশচ রযারযা আশছ সবযার নযা� বত্�)
  - হা ্যা সবযার নযাশ�র হযাত আশছ বশ�ই ড্তযা “আ�যাশদর”, সব্যনযা�

আত্� স্তত্ম্ভত, আশেই জযানযা ত্ছশ�যা এগুশ�যা কষী, এভযাশব জযানযা ত্ছশ�যা নযা... 

ড্জঠু আ�যাশক ক্লযাস ত্সসি ড্েশক আজষীবন অবত্ি পত্ড়শয়শছন। সবশচশয় বড় কেযা, সংস্কৃ শতর রতটুকু 
জযাত্ন আজও, তযা ওা র ওই অদ্ভুত ড্শখযাশনযা ছযাড়যা হশতযা নযা..... “ নষীরস তরুববর পরুতঃ ভযাত্ত” আর 
“শুষ্ং কযাষ্ং ত্তষ্ত্ত অশগ্র” এই তিযাত ব�শত ত্েশয় বশ�ত্ছশ�ন “পশর রখন বযাং�যা আিুত্নক কত্বতযা 
পড়ত্ব, তখন ড্দখত্ব ‘শুষ্ং কযাষ্ং ত্তষ্ত্ত অশগ্র’ অশনক ড্বশষী এশিত্টেভ, ড্কন ব�শতযা?”

“দশুটযা অনুস্যাশরর িযাক্যা দশুটযা ড্হা চত্কর �শতযা, ড্তযাশক েযাত্�শয় ড্দশব”

তযারপর ত্�চত্ক ড্হশস “কযাত্�দযাস ড্কন ত্�শখত্ছশ�যা ব�শতযা ‘নষীরস তরুবর পরুত ভযাত্ত’?” 

 “ড্কন?”

“আশর েযাশছর িযাশ� বশস েযাছ কযাটত্ছশ�যা, েদযা� কশর পশড়শছ, আর ত্ক েযাশছর িযা�, ড্স রতই �রযা 
ড্হযাক, চটযাশত পযাশর? তযাই ত্�ষ্টি কশর বশ�শছ”

এই আ�যার উইট, আর ড্সন্স অি ত্হউ�যাশরর ত্শক্যা... 

দেু্যযাপরু ত্সটি ড্সটেযাশর আ�যার এত্পশ�ত্টিক কনভযা�শযান হশয়শছ... ত্কভযাশব ড্ক জযাশন ড্জঠু খবর 
ড্পশয় আ�যাশক তুশ� বযাত্ড় ড্পৌঁশছ ত্দশয় আসশছন ওা র বযাবযাজ ড্চতক স্কু টযাশর... ত্জশজ্ঞস করশ�ন “কষী 
হশয়ত্ছশ�যা ড্র?”

আত্� ব���ু, কযা�জযা� খযাত্ছে��ু, তযারপর কষী হশয়শছ জযাত্ননযা... 



ড্জঠু ব�শ�ন “কষী হশয়ত্ছশ�যা জযাত্নস নযা এটযা জযাত্নস, নযা কষী হশয়ত্ছশ�যা জযাত্নস নযা এটযা জযাত্নস নযা?”

সশরিশটত্শয়যান ত্িশ��যা... 

কত সযাবশজটে ড্র জযানশতন... আর হযাত্স ত্ছশ�যা ওনযার অত্সিশজন, ত্সেযাশরট ক্যাপস্যান �শ�যা ত্দশয় 
পযাকযাশত পযাকযাশত খযাশবন এশকর পর এক, আর চযা, ড্জঠি�যা ড্রশে নষী� রশের ফ্যাস্ ঠকযাস কশর বত্সশয় 
ড্রশতন... আত্� প্রযাইশভট টিউশযান ড্কযােযাও পত্ড়ত্ন ড্সরক�, ড্জঠুর কযাশছও পড়শত ড্রতযা� নযা, জযানশত 
ড্রতযা�... 

�যা� চযা, পযাকযাশনযা ত্সেযাশরট, আর হযাত্স, হযাসশ� ড্স্যাকযাস্য কযাশির কযাত্শটযা ড্রন হযাত্সর সযাশে ত্�শশ এক 
রুে�বত্ন্দ দতরষী করশতযা, রযাজন সযাজন ত্�শ্যার... 

কশবকযার কেযা, আত্� ক্লযাস এইট �যাশন, নযাইত্টে ত্রি, আ�যার 
এ্যাত্িশযানযা� সংস্কৃ ত... �তু্ন শশদের শদেরূপ... নর, �তযা, ড্সযাজযা, �তু্ন 
সবশচ কঠিন.... 

�তু্ন �তু্নঃ �নুয়ঃ
(তযারপশরই)
�শুনযাই �নুং �নুযান

  - তুই ত্ক হংকং এর েত্�র নযা� ব�ত্ছস?

(চুপ)

  - �তু্ন� �নুষী �নুষীন

“ড্দশখত্ছস, �তু্ন� আর �নুষীন ত্কন্তু িযাত্স্যশতও আশছ”

এ�ত্ন বশ�ত্ছশ�ন হয়শতযা, বযা উশদ্দশ্প্রশণযাত্দত, আত্� তখন রুত্ক্তবযাদষী আশন্দযা�শনর সযাশে রুক্ত... চর� 
ত্শহত্রত হশয়ত্ছ�যা�, �তু্ন শদেরূশপর দশুটযা শদে অত্বক� িযাত্স্য বযা উদ্দু্য !!!!

ড্জঠুর ড্ছশ� সযায়ন আ�যার আক্ত্রক ন্যাংশটযা বয়শসর বনু্ধ... দেু্যযাপশুরর ওই জয়শদভ এত্ভত্নউর 
ড্দযাত�যা ড্কযায়যাট্যযার গুশ�যাশত ড্পছশন একটযা ত্সশ�শটের ড্চৌবযাচ্যা েযাকশতযা... তযার একটযা ত্দন ত্ছশ�যা ভযাত্র 
�জযার... ড্রত্দন ড্চৌবযাচ্যা পত্রষ্যার করযা হশতযা.... ত্নশচর ত্ছত্পটযা খশু� জ� ড্বর কশর তযারপর ত্ব্ত্চং 
ঘশষ পত্রষ্যার করশতযা বযাবযা... আ�যার অন্ত� পশুরযাশনযা স্তৃ্ত �শন পশড়, ড্চৌবযাচ্যা পত্রষ্যাশরর আশে 
আ�যাশদর দইু গুটশ�শক কশষ সশষ্য ড্ত� �যাত্খশয় ড্চৌবযাচ্যায় নযাত্�শয় ত্দশয়শছ... িু� ড্নংটুপটুু.... তযাই ও 
আ�যার আক্ত্রক ন্যাংশটযা বয়শসর বনু্ধ.... 

সযায়শনর হযাশতর ড্�খযা ত্ছশ�যা ক্যাত্�গ্রযাত্ির �শতযা... স্কু শ� ত্চরকযা� ও িযাস্্য হশতযা আর আত্� ড্সশকন্ড... 
কখশনযা, ক্বত্চৎ কদযাত্চৎ উ�শটযা হশতযা... 

ত্কন্তু ড্স� রযা ত্ছশ�যা, ত হশ�যা ড্রযা�ক�... 

আত্�ও রযা�শতযাত�যা, সযায়নও ড্স�..... আত্�ও কযাশ�যা, সযায়ন আ�যার ড্চশয়ও..... আত্� ড্তযাত�যাশ� 
হযাত আছড়যাতযা� েযাইশত আর সযায়ন ড্তযাত�যাশ�ঘযাড় ড্বাশক ড্রত... িশ� এ্যাশটশন্ডশন্সর স�য় স্যাররযা 
আ�যাশদর ড্রযা� নযাম্বযারগুশ�যা ত্স্প কশর ড্রশতন.... নতুন রযারযা করশতন, এক ভয়যাবহ অত্ভজ্ঞতযা হশতযা



  - “ড্রযা� নযাম্বযার ওয়যান”
  - “দ্যাৎ দ্যাৎ ি্যাৎ ি্যাৎ ি্যাৎ ইয় ইশয় ইশয়ত ইশয়স স্যার”
  - ড্রযা� নযাম্বযার টু
  - ই ই ই ই ই ই ই ইই ই ই..... ইঃ ইঃ.. ইঃ... ইঃ এসসযার”

িশ� আ�যাশদর দজুশনর ড্রযা�নযাম্বযার কক্শনযা ড্চনযা স্যার রযা িযাকশতন নযা

আত্� ড্তযাত�যাত্� সযারযাশত রযাইত্ন, সযায়ন এক ড্কযাশস্য ত্েশয় নযাত্ক ত্জশভর ত�যায় সপুতু্র ড্রশখ ত্েশ� 
ড্িশ� ড্কশ�ঙ্কযাত্র কযাণ্ড কশরত্ছশ�যা... 

ড্জঠু ব�শতন “ড্তযাশদর ড্ব্রক খবু ড্সত্ন্সটিভ আর স্টং, ড্িযার ড্স্টযাক বযাইক দরকযার”

ড্জঠু ত্ছশ�ন এক ড্ছযাশ্যাখযাশ্যা �যানুষ, ড্েযা�েযা�, সযারযাক্ণ ত্সেযাশরট খযাশছেন হযাশত পযাকযাশনযা, তযার সযাশে 
ড্স্যাকযাস্য কযাি আর এক আশ্চর্য ত্নঃপেযাপ ত্নঃষ্�ষু হযাত্স.... ড্জঠুশক হযাত্স ছযাড়যা ড্দত্খত্ন ড্কযাশনযাত্দন... 
এ ড্জযান স্কু শ�র শট্য ড্নশ� এনএ�ত্জ... 

কযা� রযাশরি ড্কযাত্ভি, �যাত্্অে্য্যান ড্িত্�ওশর চশ� ড্েশ�ন...

বযাবযার এ্যািশভঞ্চযাশরর পযাট্যনযার, বযাজযার কশর আনত্ছ বশ� বযাবযার বুশ�ট আর ড্জঠুর বযাজযাজ কশর 
পযানযােশড় চশ� ড্রত চযা ড্খশত, কখশনযা জয়শদব ড্��যা.... 

বযাবযা অসসু্থ, আত্� আত্ছ.... বযাবযার ড্বস্ ড্রেন্ড কযা� রযাশরি চশ� ড্ে�... ত্তন ত্দন আশেই ড্র বযাবযাশক 
বশ�শছ 

বযাবযাশক ভরসযা ত্দশয়শছ, বশ�শছ “িুর অত ভযাবশবন নযা, এই ড্দখনু নযা, আত্� এত ত্সেযাশরট ড্খতযা� 
তযাও ড্তযা আ�যার ত্কছু হশ�যা নযা, ড্দখনু ড্ে রযান র�রযাজ ড্�যাষ সশ�ত ড্কযাত্ভি হশয় পশড় আশছন 
আইশসযাশ�শযাশন” (উত্ন ড্চন ড্স্যাকযার ত্ছশ�ন, প্রচণ্ড উইটি �যানুষ, সযারযাক্ণ হযাসশতন).... আজ হঠযাৎ 
�যাত্্ অে্য্যান ড্িত্�ওর, রযাশতর �শি্ সব ড্শষ.... 

আই িযাত্কং ড্হট ত্দস ত্িত্জজ    



“মানুে “

ড্খযাশদজযা �যাহবুব আরযা 

�যানুষ এক অবসযাদ গ্রস্ত জষীবশনর উম্যাদনযাহষীন জরযা জষীণ্যতযার ভযাশর জজ্যত্রত ক্ত্য়ণুেতযার বযাহক �যারি, 
ত্দন ড্শশষ রযাত্রির অন্ধকযাশরর  �শতযা জত্ড়শয় েযাশক হৃদশয়র সবটযা জশুড় এক দঃুসহ শনূ্ প্রযান্র, সযাের 
ড্পশরযাশত ইশছে পযাত্খর প্রযাণপন দযাপযাদযাত্প তবু িুব সযাতযাশর ড্পশরযাশনযা হয়নযা নষী� সযােশরর ড্েউ, জষীবশনর 
সব্যরি জশুড় আশছ অত্�ত্খত ত্বত্িত্বিযাশনর অশছেদ্ প্রযাচষীর, অস্ত্স্তর এক ড্চযারযাকা যাটযা ত্বঁশি েযাকযা সকযা� 
সন্ধ্যা, এভযাশব অসংখ্ রযাত কযাশট ত্নঘু্য�, দঃুস্শপ্নর ড্কযা� ড্ঘাশষ েযাকযা অষ্ট প্রহর, প্রকৃত্তশত শুিু �যানুশষর 
জন্ ত্কছু হুতযাশন জশ� েযাশক উত্তশরর বযাতযাশস, এভযাশবই একত্দন স�য় িুরযায়, অত্স্ত্ব ত্ব�ষীন ড্কযান 
ড্েযাপন পত্রিকযায়।

অদেনা সব”

০৭—১২—২০২০ ইং

ড্চনযা �খু রি�শ অশচনযা সব
জষীবন তত্শত্বর ত্বশলেষশণ �শুখযাশশর অন্রযা�, স্যাে্য আর ত্�প্যা জড়যাজত্ড় কশর আশছ প্রভযাশতর 
সশূর্যযাদয়,সখ্তযার ঝরযাপযাতযার শদে �খুরতযায় ত্বষ ড্পৌশছ রযাশছে বব্যরতযার আত্দ� চূড়যায়, ড্রশ� সশুতযার 
বন্ধশনর কযারুকযাজ ত্বশছেশদর ��্যরযাতনযার ত্নঃশদে ত্ব�যাপ, �িু�যাখযা দহ হুশল্যাড়, প্রযাণবন্ েশল্পর প্রযান্হষীন 
িযানুস  ড্িযায়যারযা, উজ্জ্ব� আনন্দ উচযাটন প্রশযান্ হৃদয় ---
জষীবন এতটযা অত্নত্শ্চত প্রযাশন্ ঝুশ� ঝশড়যা বযাতযাশসর অশচনযা ঝযাপটযায় রযা কখশনযা ত্ছশ�যানযা ত্বষযাশদর 
কযাত্রের। 
বযাতযাশস বযাতযাশস উড়শছ স�য় কযা�
ড্পাজযা তুশ�যার অসহযায়শত্ব আর হৃদশয় রক্ত ক্রণ অত্বরযা� ---

“জীবদনর প্ান্ত থেঁদে “

১৭—১২—২০২০ ইং

জষীবশনর প্রযান্ ড্ঘাশষ 
ড্বশড় চ�যা হৃদয় ঝ�সযাশনযা উত্তযাপ 
পযাশশর ড্ঘরযাশটযাশপ কৃত্রি� �শুখযাশিযারষী অরযাত্চত বযাক্যা�যাপ, 
এতটুকু ড্ছযাট হৃদশয় পযাহযাড় স�যান অন্ধকযার, 
জষীবন অশপক্যায় জষীবন ঝযাত্�শয় ড্নয়যা, আত্� ড্সই পে িশর এশেযাই 
অনন্ কযা�,ষঢ় ঋতুর এত আড়ম্বর প্রকৃত্ত িযারণ কশর আজষীবন, আত্�ও উশপক্যা, ঘণৃযা, আশ�যা 
অন্ধকযার বুশক ড্রশখই পে চ�যার ড্প্ররণযাটুকু চযাই, িুসর ব্যাঞ্জনযাহষীন সাযাশকযাটযা ড্পত্ড়শয় �তু্ক্তর সযাের, 
আত্� ছুা শয় রযাই ত্দেশন্র কা যাটযাতযার,রি�শ জষীবন েযা�শছ কযানযােত্�শত, স�শয়র ব্বিযাশন গুশন রযাই বছর, 
�যাস,ত্দন ঘটেযা, �হূুত্য ,স�যাত্প্তর পযারযাপযাশর।



মানুে এো

ত্পঙু্ক চন্দ

�যানুষ একযা এবং স�হু ত্বস্য়
ড্শকড় বযাকড় ড্প্রযাত্েত ড্হযাক রত
বৃশক্রযা তবু ত্নঃসঙ্গ  এবং ত্নের 

ঘরুপশে এত্দক ওত্দক রযাশব
আশ�যা আািযাশর ত্দ্িযা দ্ন্দ্ব ভযাশর
ঘশুর ত্িশর ড্সই পত্রত্চত �যাটিশত

হযাজযার ওয়যাট আশ�যার ড্কযা�যাহশ�
চরযাচর ব্যাপ্ত কশর দহশনর ত্শখযা
আস্যা�ন কশর সরষীসপৃ স�য়

�যানুষ রত্দও একযা একযাকষী ভ্র�ণ
তবু বৃক্ �তযায় জড়যাশনযা জষীবন
ড্শষ অবত্ি খুাশজ ড্িশর অব�ম্বন।



থসা়ান সং

ইন্দ্রযাণষী পযা�

ত্কছু কেযা আর নযাই বযা ত্�খ�যা�
এই ড্তযা ছড়যাশনযা ড্ছটযাশনযা বইপত্তর ড্টত্বশ�, আিশশযায়যা �্যাম্প
আত্� ড্চশয় আত্ছ ড্বড়যাশ�র ড্চযাশখ
ড্ক�ন একটযা ি্যাকযাশস রক্তশনূ্ ভযাব
একটযা ড্ছশ� বযাত্ড় ড্িশর ড্রযাজ রযাত একটযার পর
আর রতষীশনর বউ ভযাশ�যাবযাসযা ভযাশ�যাবযাসযা �খু কশর দরজযা খশু� দা যাড়যায়
পযাশ ত্িশর বরশক জত্ড়শয় িশর ড্শযায়
আর তযাশদর দরূযােত স্প্নগুশ�যা আত্� স্পশ্য কত্র

এইসব এশ�যাশ�শ�যা কেযাই আজ বড্ড �শন পড়শছ
তুত্� ড্খশ� ড্বড়যাছে স�শুদ্রর িযাশর
আর আ�রযা সবযাই শষীতশপযাশযাক েযাশয় চত্ড়শয়
একটযা �ম্বযা রযাত্রির অশপক্যায় আত্ছ;  দনঃশদে্
পযাতযা ঝরযারও ত্নজস্ ঋতু আশছ
ড্নই ড্বযািহয় শুিু ভযাশ�যাবযাসযার
েত্�র কুকুর দশুটযার ত্বশ্ষী সঙ্গ� ড্দখশত ড্দখশত
ঘশু�যাশত রযাই রযাশত, আর ড্জশে উশঠ
একটযা স্শপ্নর ওভযারশকযাট েযা ড্েশক ড্টশন খশু� ড্িত্�

আজশকর ত্দনটযা বড় ড্ব�যানযান
জযান�যা খশু� আকযাশ ড্দত্খ
একটযা ড্লিন আশ�যা ত্ঝকত্�ক কশর অন্ধকযাশরর বুশক ত্�ত্�শয় রযাশছে
ড্র জষীবনটযা ড্িশ� এশসত্ছ তযার টযাশন ছুশট ড্েত্ছ
ত্ছঁশড় ড্িশ�ত্ছ ত্িত্নত্শং পশয়শটের দত্ড়
এইসব নযা-ব�যা কেযা �ঘ ুসং�যাপ ত্ভড় কশর আশস
�যােযার ত্ভতর রখন শষীতকযা�ষীন ঘ�ু বড্ড ড্দত্র কশর আশস
ত্িিটি ড্সশভন বযাই টু দ ুকযা�রযার ফ্্যাশট ঘটুঘটু কশর অন্ধকযার
আকযাশশ ধ্রুবতযারযাটযা ত্কন্তু ত্দত্ব্ বে�বে� কশর।



ভাদলাবাসা

ড্দবত্জৎ চরিবত্তী

ড্সযা ড্সযা কশর হযাওয়যা বইশত েযাশক । খবু ড্জযাশর হযাওয়যা বয় , ওশ�যাটপযা�ট কশর ড্দওয়যার অশপক্যায় 
েযাশক পতৃ্েবষী । ওশ�যাটপযা�ট ত্ক শুিু বযাইশর হয়, ড্ভতশর ?
স্তব্ধ হশয় রযায় স�য় , তযার জযাত্রজতু্র সব ড্শষ হশয় রযায় , বুশড়যা বটেযাছটযাও ত্নশজশক বাযাচযাশত ব্স্ত হশয় 
পশড় । এ�ন স�য় আ�যাপ হয় তযাশদর, এই আ�যাশপর ত্ক �যাশন ড্ছশ�টযা জযাশন নযা , ড্�শয়টযাও ভযাবশত 
েযাশক তযারযা ত্ক ‘ড্িত্স্ত্নস   চযাইল্ড !’ এক একটযা ড্সশকন্ড ড্টশন �ম্বযা হশয় রযায় , স�শয়র ড্প্রসযার কশ� 
আশস, িুকপকুযাত্নর স�য়টযা ড্বশড় রযায় । এই পত্রত্স্থত্ত দতত্র করশ�যা ড্ক , ওরযা ড্কউ ই জযাশন নযা , ওরযা 
জযাশন ওরযা পত্রত্স্থত্তর স্ষীকযার তবু অস্ষীকযার কশর ত্ক কশর ? ড্প্র� ত্ভতশরর আগুন , ত্নভু ত্নভু হশয়ও 
ড্নশভ নযা , একটযা ড্কযাত্ক� ড্খাযাশজ, বসশন্র দতূ ! শষীতকযাশ� ও �শন হয় জযা�যা খশু� ড্হা শট অশনকদরূ 
চশ� রযাই , ড্স ড্দখকু আ�যার ক্�তযা ! এই সব ভযাবশত ভযাবশত অত্চশরই ড্হশস উঠি , ড্স বশ� ‘ হঠযাৎ ?’ 
আত্� বত্� ‘ জযাত্ন নযা ‘ , ড্সও হযাশস , স�শুদ্র প্রে� �কু্ত কুত্ড়শয় পযাওয়যার �শতযা ড্স হযাত্স । ঐ হযাত্স আত্� 
ড্দত্খ নযা , ড্চযাখ নযাত্�শয় ত্নই । ড্সও চুপ কশর রযায় , একটযা টিকটিত্ক উঁত্ক �যারশত েযাশক , স্পষ্ট ড্শযানযা 
রযায় ঘত্ড়র টিকটিক । ড্কউ েযাশক নযা আশশপযাশশ , শুিু ড্স আর আত্� । কযাউশকই ত্কছু ব�শত হয় নযা,  
গুরুেম্ভষীর   ড্কযাশনযা �যাষ্টযার একনযােযাশড় পশড় চশ� খযাতযা, �যা�কযাত্� ত্দশয় দযাে ড্দয় জযায়েযায় জযায়েযায়, 
ত্ক কশর কেযা নযা বশ�ও কেযা ব�যা রযায়, কেযা পড়যা রযায় দ’ুজশনই ত্শশখ ড্েশছ , ঝড় ড্েশ� রযায় , বটেযাছ 
টযাও ত্নশজশক আবযার গুত্ছশয় ড্নয় , উশড় আসশত েযাশক িুশ�যা , ড্শষ হশয় রযায় স�য় , িুত্রশয় আশস , 
ড্র কেযাগুশ�যা পড়যা হশ�যা নযা ওগুশ�যা নযা পড়যাই েযাক ,
আশ�যা কশ� আশস, ত্িরশত হশব এবযার, উশঠ পশড় দজুশনই , ড্কযাশনযা কেযা আশস নযা, তুতশ� রযায় ওরযা ,
ত্কছু ত্নশয় রযায় নযা, ড্র ত্দশ�যা সব ত্িত্রশয় ড্দয় তযাশক,
েযাত্ড়টযা  চশ� রযায়,ড্�শয়টযা ড্শশষ একবযার হযাত নযাশড়
দা যাত্ড়শয়  পশড় ড্ছশ�টযা, ভযাশ�যাবযাসযা ত্নভৃশত বযাশড়।

মদন থরদখ থেদবা

একত্দন সব চশ� রযায় , ড্কউ েযাশক নযা , বশড়যা রযাস্তযা টযা দভুযাশে ভযাে হশয় রযায়, ড্কযাশনযা ভযাে ড্কযাশনযা 
ভযাশের খবর রযাশখ নযা , �শন রযাশখ শুিু । বৃষ্টি টযা অশনকক্ণ িশর পড়শত েযাশক, তযারযা দজুশনই চযায় আশরযা 
ত্কছুক্ন পড়ুক , ড্কউ ই ব�শত পযাশর নযা । তযারযা পযাশযাপযাত্শ দা যাত্ড়শয় েযাশক সন্মযানজনক দরূত্ব ড্রশখ, তবু 
দজুশন অবশ হশয় েযাশক, েশন্ধ ! ড্সই েন্ধ আর ড্কউ পযায় নযা , েন্ধ টযাও ত্ক �্যাত্জক জযাশন নযাত্ক েন্ধ 
টযাই এখযাশন ঘটক ? েন্ধ ই জযাশন ! তযাশদর আজ ই প্রে� আ�যাপ , আজই হয়শতযা ড্শষ । আ�যাপ ব�শত 
ঘটেযাখযাশনশকর কেযাবযাত্য যা , তযাও অত্ত সযািযারণ! ড্কউ জযাশন নযা ড্ক কযাশক �শন রযাখশব , ড্ক কযাশক �শন 
রযাশখ ! নযা চযাইশত আসযা ত্জত্নসগুশ�যার একটযা ড্রশ ড্েশক রযায় , তযারযা দজুশনর ড্কউই জযানশতযা নযা আজ 
তযাশদর ড্দখযা হশব, ত্নতযান্ই �যা�তু্� আ�যাপচযাত্রতযা হশব ! হশ�যা , পতৃ্েবষী খবু অদ্ভুত রকশ�র শয়তযান 
এবং ভযাশ�যা একজন �যানুষ , রখন তখন আ�যাশদর হঠযাৎ কশর পরষীক্যা ত্নশয় ড্নয় , ভযাশ�যা �যােশ�ও 
ড্ছশড় ড্দওয়যার পরষীক্যা , কযাছযাকযাত্ছ েযাকশ�ও হযাশত হযাত নযা রযাখযার পরষীক্যা ,জষীবশন ড্শখযা ��ূ্শবযাি 
ঝযাত্�শয় ড্নওয়যার পরষীক্যা, স�য় টিকটিক করশ� তযাশক ড্রশত ড্দওয়যার পরষীক্যা, এতসব পরষীক্যা ওরযা 
দজুশনই ত্দশত জযাশন। চশ� রযাওয়যার স�য় সব �যায়যা ত্পছুটযান ভুশ� শুিু ড্চযাশখ পশড় েযাশক ড্চযাখ, নযা
ব�যা রশতযা কেযা আর চুপকেযা শুিু আ�যাশদরই ড্হযাক।



অষ্ােরী

এক একটযা ত্দশনর ড্কযাশনযা েল্প েযাশক নযা । ড্ভবু� দযাদরু �শতযা এক�যা বশস েযাশক ত্দনটযা , �যােযা চু�শকযায়
�শন করযার ড্চষ্টযা কশর অশনকত্কছুই , �শন আশস নযা ত্কছুই । একটু ছটিট কশর প্রেশ� তযারপর জযাশন 
ড্কযাশনযা �যাভ ড্নই , ড্ছশড় ড্দয় ত্নশজশক একস�য় ।
দযাদ ুতযার �ম্বযা জষীবশনর অত্ভজ্ঞতযা ত্দশয় এটুকু বুশঝশছ আ�রযা আসশ� ড্করযানষী বযা স�শয়র দযাস ।
ড্কউ ড্তযা একটযা আশছ ড্র �শঞ্চর ওপযারটযায় ড্েশক এপযাশরর ভব�ষী�যা ড্দখশছ, ত্নয়ন্ত্রণ করশছ । তযার 
উপশরই সাশপ ড্দওয়যা ভযাশ�যা, ত্তত্নই ড্দখশবন, ড্দশখন। দযাদ ুজযাশন চযাইশ� ত্তত্ন ত্কছু ড্দননযা , ত্তত্ন ত্পত্স 
সরকযার নন, তযার কযাশছ ড্কযাশনযা রযাদকুযাটি ড্নই। আ�রযা ত্নশজরযাই জযাত্ন নযা আ�রযা ত্ক চযাই, চযাওয়যা আর 
পযাওয়যা এই ব্ঙ্গ�যা ব্ঙ্গত্�র চক্শর পশড় জষীবশনর �যাশন খুাশজ পযাওয়যা রযায় নযা । দযাদ ুতযাই ড্ছশড় ত্দশয়শছন 
, দযাদ ুক�্য ড্বযাশঝন , ত্নরন্র ক�্য, ড্রখযাশন একশিা যাটযা স্যাে্য েযাকশব নযা , ভযাশ�যা �ন্দ ড্বযাি েযাকশব নযা , 
েযাকশব ত্বশ্যাস আর ভযাশ�যাবযাসযা। ভযাশ�যাবযাসযা ক�্য, পতৃ্েবষীর সবশচশয় পত্বরি ক�্য । ড্সত্দশনর ড্র অষ্টযাদশষী 
দযাদরু �নশক নযাড়যা ত্দশয়ত্ছ� ,তযার �শি্কযার
ড্শ্ষ্ পরুুষটযাশক ড্বর কশর এশনত্ছ� ড্স আজ ড্কযােযায় দযাদ ুজযাশন নযা ,�যােযা চু�শকও �যাভ ড্নই আজ
ড্ভবু� দযাদরু �নখযারযাপ , �শন পশড়ও  �শন ভযাসশছ নযা ড্�শঘর ড্কযাশ� দা যাড়যাশনযা ড্সই অষ্টযাদশষীর সযাজ।



।। অন্য শনোে ।।

শুভত্জৎ দযাস

“ ড্েউ ওঠযা খযানযাখশন্দ 
আকযাশশর ত্নশচই চযাচযাত্�য়যার েল্পরযা বশয় চশ� ,
অবকযাশ েযাশক শুিু েেশনর ধ্রুবতযারযা ড্খাযাজযার ।
নযা জযানযা অক্শরর প্রত্তত্�ত্পশত
ত্�শখ চশ� রযায় ড্িাযায়যাশট আিশপযাড়যা ত্সেযাশরশটর ছযাইএ,
ড্বযাতযা�ঘশরর কযানযা�যাত্ছ
ড্চশয় েযাশক খযানযার অন্ত্নষযাশদ ড্�যাড়যা
ড্েউ এর ।।
                            

।। ডুবুশর ।।

“ �ই হযাশত দা যাড়যায় ড্স ,
 হশত পযাশর ড্স এক অখ্যাত িুবুত্র ।
 চযায় ড্স আ�যার নয়শনর ড্পক্যােৃশহর অন্শর 
 িুত্বশত,
 ক্যাশ�রযা হযাশত ছত্বর ড্খাযাশজ 
 আ�যার হযাশতর বত্�শরখযার ত্�খন , ক্যাত্�গ্রযাত্ি বযা
 এা শক ওঠযা �ত্রচষীকযা ত্কংবযা 
 দপ্যণ ড্রখযায় ড্ভশস চ�যা এক নষীহযাত্রকযা
 নযা শযাখযাপ্রশযাখযা রুক্ত �যানুষ !
                         

।। অদগােদর ।।

“ অশপক্যায় 
জযান�যা ড্জযাড়যা রেষীন পযাত্খ 
কযাশ�যা ড্�শঘর অসশুখর �ড়যাই ছত্ব িুা শড়,
চুম্বন ভশর ওশঠ বুক জশুড়
অশেযাচশর 
অশেযাছযাশ�যা ড্কৌ�তু্দ রযাশতর শরষীশর ।। “



মত/মােে

অহনযা সরকযার

�যাদ� ভষীষণ বযাজশছ। এখন ড্তযা �যাদশ�রই স�য়, অবশ্ ভরদপুরু বহু ড্দরষী পযাত্খশদর বযাত্ড় ড্িরযার। 
ঘতু্�শয় উঠ�যা� সযা�শনই পত্শ্চ� পড়ন্ পযাতযা ড্নই েযাশছরযা সরু শষীত� ঝুত্র 
টিয়যাশদর আবছযায়যায় উশড় ড্িরযা ওড়যা
ব্যা�কত্নশত দা যাত্ড়শয়ই ড্দখ�যা�
একটযা কুকুরশক প্রযায় জনযা দশশক ত্পটিশয় সযাবযাড়! কুকুরটযা পযাে� হশয় ড্েত্ছশ�যা, ড্সটযা ঠিক তবুও 
খাযাচযার �শি্ ত্নরস্ত আর সবযাই বযাত্করযা �যাঠিশসাযাটযা, ভয় ড্দখযাশনযা এক আর ভশয়র 

“বন্দশুকর ন�ই সক� ক্�তযার উৎস” - �যাশঝ রযাজনষীত্ত শদেটযা আশছ নযা ড্নই ত্সওর নযা। 
ক্�তযা, এই ক �যাশঝ হসন্ ড্পট কযাটযা �ি্ ষ তযারপর 
“ক্যান্ ত্পত্সর ত্দত্দশযাশুত্ড়রযা পাযাচশবযান েযাশক কযা�নযায়/শযাত্ড়গুত্� তযারযা উনযাশন ত্বছযায়/হা যাত্ড়গুত্� রযাশখ 
আ�নযায়” �শন পড়শ�যা! বি্য�যান সযাশে  সষীতযাশভযাে ত্�ত্হদযানযা �্যাংচযা
আহযা! 
ক্�তযার ড্�যাক �স্র ড্চহযারযা �শতর স্শেযাঠীয় 
দ্ন্দ্ব! জন্মও। দ্ন্দ্ব বড় �জযার ত্জত্নস, দশুটযা “ব”। ড্কযান 
এককযাশ� ব ড্পট কযাটযাও ত্ছশ�যা এখন একই ড্কব�, 
এ�ন চ�শত চ�শত 
আয়নযার সযা�শন দা যাড়যা�যা� ড্চযাখ ত্পছশনর �ত্স্তক 
তুই জশুতযা ে�যাত্ছেস ড্দখ�যা�।
আশ�যা ত্নত্ভশয় বেযাত্�শয় �খু নযানযা খাযাজ নযানযা রে 
পযা্যাত্ছেশ�যা। হযাত ত্নশজর শষীশতর উপর রযাত্খ। ড্খযা�যা 
স্তন তযার েযাশয় কযা� রযাশতর বযাদযা�ষী  
উঃ
 “ওই ই কযাশক ড্দখত্ছস? হুা ”?
“আ�যাশক” - তযার ড্বাযাটযার ড্বগুশন সত্তযা বাযা
 আশরযা আশরযা েভষীর �যাটির ড্পাযাতযা অংশ বযারুদ স্যান 
জ� 
ড্খযা�যা �যাঠ শষীত ত্শত্শশর রেযাটেযাশর ঘ�ুন্ পে নরনযারষী ত্শশু। পেভরযা �যানুষ
ড্জশে ত্ক আত্�, জযােত্ছ? 

তুই সযা�শন দা যাড়যাশনযা নযারষী শরষীর, তযার পরুুশষ ে�যা দপুযাশশর ড্বযাি আেুশ� পঞ্চবযা নযাে! ত্খ�শচ ড্টশন 
“আঃ হহ হ্” 
শশদের আস্ত ত্শকড় জশ� হযাত সিুযায় 
হক্
চযা বযােযাশনর শ্ত্�শকরযা আজ পশনশরযা সপ্তযাহ অনযাহযাশর 
দখ�দযারষী
ত্দন বদ� - 

ত্ব্রশজর �যােযায় আ�রযা দা যাড়যাশনযা রেযাশ�র আশ�যা �যােযার ত্চত্ড়ক্ রযাস্তযা ড্কা শদ ঝুাশক

২৬ ড্শ নশভম্বর, ২০২০ সংত্বিযান ত্দবশস ভযারত বনি্ ড্সত্দন ড্েশকই ত্দল্ষী হত্রয়যানযা রযাজস্থযান 



উত্তরপ্রশদশ উত্তরযাখন্ড ত্বত্ভন্ন বি্য যাশর নয়যা কৃত্ষ আইশনর ত্বরুশধি কৃষক স�যাশবশ
আজ ২রযা জযানুয়যাত্র, ২০২১ তযারযা এখশনযা ও ভযাশবই  এই প্রচন্ড শষীশতর রযাশত ড্খযা�যা রযাস্তযায়
সরকযার এখশনযা পর্যন্ ত্বশশষণ ত্বভূষণ ছযাড়যা জ� কযা�যান টিয়যার ড্শ� এবযার ড্সনযার গুত্�ও হয়শতযা
বযাত্ক বধি ঘশর “ত্�টিং” নযা�ক িত্ন্দ ড্সশর বযাইশরর বু্শ� ্ঝুত্রঝুত্র বযানযাশনযা ত্�শে্

 হযাত দঢ়ৃ �ঠুিবধি রি�শ হশছে 
#standwithfarmer, #farmarprotest



টপার

শম্পযা সযাহযা 

  “ ড্চযাশখর সযা�শন একটযা �যানুষশক ত্ত� ত্ত� কশর িুশব ড্রশত ড্দশখও আ�যাশদর ত্কছু করযার ড্নই”
�শন �শন একটু ত্নশজর প্রত্ত ড্রন ত্বরক্ত �িুজযা । 

 ত্রিপণ্য ড্ছশ� ত্হশসশব খবু ভযাশ�যা,�যানুষ ত্হশসশবও। বনু্ধ-বযান্ধবশদর ড্চযাশখর �ত্ণ, বুশকর পাযাজর ত্রিপণ্য । 
ওরযা ‘ত্রি’ ব�শত অজ্ঞযান। 

 অরূপ, ড্�ৌস�ুষী, ড্দব�, ত্রিপণ্য,�িুজযা ওশদর স্কু শ� সবযাই পঞ্চপযান্ডব বশ� িযাকশতযা। হত্রতকষী ত�যা 
উচ্ ত্বদ্যা�শয়র ওরযা ড্রন ড্চযাশখর �ত্ণ, �যােযার �কুুট। হষীশর এক একটযা। ড্র�ন ঔজ্জ্ব�্,ড্ত�ত্ন 
দু্ ত্ত!স্কু শ�র ত্দত্দ�ত্ণ �যাস্যার�শযাইরযা পর্যন্ ওশদর নযা� করশত অজ্ঞযান । ওরযা পাযাচজন ড্র�ন দষুু্ট,ড্র�ন 
প্রযাণচঞ্চ�, ড্ত�ত্ন পড়যাশশযানযায় রযাশক বশ� রত্ন। 

   এ�ত্নশত ওশদর স্কু শ�র ড্রজযা্ ড্�যাটযা�টুি, আহযা�ত্র ত্কছু নয়। ত্কন্তু ওরযা পাযাচজন একসযাশে িযাইভ 
এশস ভত্ত্য  হবযার পর ড্টর পযাওয়যা ড্ে� িযাইশভর অ্যানুয়যা� এর ড্রজযাশ্।

  পাযাচজন এরই প্রযায় কা যাি ছুা ইছুা ই নম্বর । এ বশ� আ�যায় ড্দখ, ও বশ� আ�যায়।  ড্জযাড়যা েযাি্য , ড্জযাড়যা 
ড্সশকন্ড আর ত্রিপণ্য িযাস্্য। ওশদর �শি্ সবশেশক ভযাশ�যা ওই । 
প্রে� ড্েশকই, রত্দও ওশদর নম্বশরর িযারযাক প্রত্তবযারই ওই এক দইু নম্বশরর। তবু বযাত্করযা ড্কযানত্দনই 
ওশক টপকযাশত পযাশর ত্ন। ওরযা সবযাই ত্রিপণ্য ড্ক ব�শতযা, “ভেবযানশক ঘষু ত্দশয় হযাত কশর ড্রশখত্ছস, 
ব�? “

 ওরযা রত ভযাশ�যা নম্বই পযাক, ড্টযাটযাশ� ত্রিপণ্য এক নম্বর হশ�ও ড্বত্শ পযাশবই।এভযাশবই িষীশর িষীশর 
�যাি্ত্�ক,উচ্�যাি্ত্�শকও  দদু্য যান্ ড্রজযা্ ত্কন্তু পত্রত্স্থত্ত বদশ� ড্ে� উচ্�যাি্ত্�শকর পর। 

  ওশদর বনু্ধশদর �শি্ অরূপ, ড্�ৌস�ুষী আর ড্দব� প্রে� চযাশন্সই জশয়টে রিযাক করশ�যা। অরূপ 
ইত্ঞ্জত্নয়যাত্রং, ড্�ৌস�ুষী আর ড্দব� ড্�ত্িশক� । ওরযা সবযাই একসযাশে পযােিযাইন্ডযার এ ড্রেত্নং ত্নশত ড্রত। 

 ওশদর হত্রতকষী ত�যা ড্েশক বহর�পরু পর্যন্ পযােিযাইন্ডযার প্রযায় ত্তন ঘটেযা রযাস্তযা । ওরযা হইহই কশর প্রত্ত 
রত্ববযার একসযাশে ড্রত, আসশতযা । হুস কশর অতটযা স�য় ড্র ড্কযােযা ড্েশক চশ� ড্রত, ড্টর ড্পত নযা । 
পড়যাশশযানযাশতও টক্র ত্কন্তু ড্সটযা ড্কযানত্দনই ড্রষযাশরত্ষশত পত্রণত হয়ত্ন, পশুরযাটযাই প্রত্তশরযাত্েতযা, সসু্থ 
প্রত্তশরযাত্েতযা। 

 এ�নত্ক ওশদর �যা বযাবযাশদর �শি্ও সম্পক্য  খবু ভযাশ�যা। ড্ছশ� ড্�শয়র সরূি িশর ওনযারযাও ড্রন কশব 
এশক অপশরর বনু্ধ হশয় ত্েশয়শছন । একসযাশে ত্পকত্নক, টু্র, ত্িস্ সব, ড্রন এক বড় পত্রবযার।

 রত্দও কযাশরযা বযাবযা ব্বসযা, কযাশরযা চযাকত্র , কযাশরযা �যা হযাউসওয়যাইি ,কযাশরযা আবযার চযাকুত্ররতযা ত্কন্তু 
ওরযা পাযাচজন আর ওশদর পাযাচ পত্রবযার ড্রন স�যান । প্রত্তটযা পত্রবযাশরর ��ূ �ক্্ ড্ছশ�-ড্�শয়র 
প্রত্তষ্যা। 

   ওরযা ড্কউ িযাক্তযার ড্কউ ইত্ঞ্জত্নয়যার হশত চযায় ত্কন্তু কম্বযাইন্ড ক্লযাস করশতযা সবযাই । এশক অপরশক 



সযাহযার্ করশব বশ� কম্বযাইন্ড পড়যা তযাছযাড়যা রত্দ একটযা নযা হয় ড্তযা অন্টযা ড্তযা আশছই । 

  জশয়টে এর ড্রজযা্ ড্বর হশব । ওরযা হইহই কশর ড্রজযা্ ড্দখ� এক সযাশেই বশস । ওরযা ত্তনজন 
ড্পশ�ও তৃপণ্য আর �িুজযা ভযাশ�যা র ্রযাঙ্ক করশত পযাশর ত্ন । ড্বশ ড্বযাঝযা রযাত্ছে� ওরযা ড্কযানভযাশবই 
ড্বসরকযাত্রশতও চযান্স পযাশব নযা।

  ড্দব�,ড্�ৌস�ুষী অরূপ ভত্ত্য  হশয় ড্ে� ,ত্রিপণ্য আর �িুজযা পশড় রই� । ওশদর কযাশরযারই ড্�যাশটই ত্বশ্যাস 
হত্ছে� নযা ত্রিপণ্য পযাশ করশত পযাশরত্ন। �িুজযারটযা রত্দও বযা ড্�শন ড্নওয়যা রযায় ত্কন্তু ত্রিপণ্য!  ও ড্র 
ওশদর টপযার! 

  এশকবযাশর ড্ভশে পশড় ত্রিপণ্য, ওর সশঙ্গ সশঙ্গ ওর বযাত্ড়র ড্�যাশকরযাও । তযার ওপশর আশছ পযাড়যার 
ড্�যাক, আত্মষীয়স্জন সবযার সহযানুভূত্ত জযানযাশনযা। সহযানুভূত্তই, ত্কন্তু প্রত্তটযা সহযানুভূত্তর কেযাই ড্রন 
ত্রিপণ্যর কযাশন ের� ত্সসযা ড্েশ� ত্দত্ছে� । ও ড্র  টপযার ,ও ড্ি� করশব, এও ত্ক হয়? ও ড্র টপযার ! এই 
কেযা শুনশত শুনশত আত্মষীয়-স্জনশদর ড্কৌতূহ� ড্�টযাশত ড্�টযাশত ওরযা সবযাই ক্লযান্।

  িষীশর িষীশর ত্রিপণ্য ড্�যাকজশনর সশঙ্গ কেযা ব�যা বন্ধ কশর ত্দ� । �িুজযা ত্নশজই এরপর আকযাশশ ভত্ত্য  
হ� ড্রেত্নংশয়র জন্ আর একটযা ত্িশস্ন্স এ গ্রযাজশুয়শন এর জন্ । ত্কন্তু ত্রিপণ্য ওসব ত্কছু নযা কশর 
শুিুই দরজযা বন্ধ কশর পড়শত �যােশ�যা । ওশক প্র�যাণ করশতই হশব , অরূপ ড্�ৌস�ুষীর তু�নযায় ও ড্�যাশটই 
খযারযাপ ছযারি নয় বরং ওশদর ড্েশক অশনক ভযা� ছযারি ও। ও ড্র টপযার! 

   বনু্ধরযা বযাত্ড় আসশ�ও ত্রিপণ্য কেযা ব�শতযা নযা ভযাশ�যা কশর ,শুিু পড়যা আর পড়যা !এ�নত্ক ক্লযাশস 
রযাওয়যাও বন্ধ কশর ত্দ� । ওর নযাত্ক সব জযানযা হশয় ড্েশছ । ড্রেনযারশদর ড্েশক ওর আর জযানযার ত্কছু 
ড্নই। ও সব বুশঝ ড্েশছ এখন শুিু পড়শ�ই হশব । আসশ� ও �যানুষজন এড়যাশত চযায় । বনু্ধরযা ড্িযান 
করশ� িশর নযা ,

“ত্নশজরযা িযাক্তযার ইত্ঞ্জত্নয়যার হশব ড্তযা তযাই আ�যাশক ঠযা্যা করযার জন্ ড্িযান কশর! “

  �িুজযা ভযাশব, এ ত্ক ড্সই ত্রিপণ্য ?ড্র বনু্ধশদর জন্ জষীবন ত্দশত পযারশতযা!ও কশব এত ড্ছযাট �শনর আর 
ত্হংসশুট হশয় ড্ে� !

“এই রযা তযা বত্�স নযা”,�িুজযা প্রত্তবযাদ কশর। 
“তুই ওশদর হশয় আর ড্িযাকর দযা�যাত্� করশত আত্সস নযা ড্তযা “,

  �িুজযার কেযায় দা যাত ত্খচুত্ন ড্দয় ত্রিপণ্য । আজকযা� অবুশঝর �শতযা আচরণ কশর । ড্কযােযায় ড্সই হযাত্স 
খতু্শ, সর� ভযাশ�যা �যানুষ, �খুশচযারযা ড্ছশ�টযা !ড্খাযাচযা ড্খাযাচযা দযাত্ড়, রযাতজযােযা কযাত্� ড্চযাশখর ত�যায়, শষীণ্য 
ড্চহযারযা, বুশকর খাযাচযা ড্দখযা রযায়! ড্ছযাটশব�যার বনু্ধর জন্  �িুজযার কষ্ট হশতযা ভষীষণ ।

 ও বযাত্কশদর সশঙ্গ আশ�যাচনযা করত,”রযা হশছে তযা ঠিক হশছে নযা ,একটুশতযা ড্�যাকজশনর সযাশে ড্��যাশ�শযা 
করযার দরকযার ,ড্বযাঝযার দরকযার। কযাশরযা সযাশে নযা ত্�শশ� ও ড্র আশস্ত আশস্ত ত্িশপ্রশশন চশ� রযাশব। 
সযারযাত্দন দরজযা বন্ধ কশর পড়শ�ই ত্ক জশয়টে পযাশ করযা রযায় ?কই ওরযা ড্তযা ওইভযাশব পশড়ত্ন তযাহশ� 
ওরযা ত্ক কশর ড্পশ�যা ?”

  ত্কন্তু একেযা ত্রিপণ্যশক ড্বযাঝযাশনযা রযাশব নযা । 
“ওরযা ড্তযা ত্জত্নয়যাস, ওরযা ট্যাশ�শটেি, আত্� অেযা, হ�? আত্সস ড্কন আ�যাশদর বযাত্ড় আর আসত্ব নযা। 
তুই রযা এখযান ড্েশক, ভযাশ�যা ড্ছশ�শদর সশঙ্গই ড্�শ। আত্� ড্তযা খযারযাপ !”
“আশর িুর, ওরযা রযা পযাশর তযা তুইও পযাত্রস। ড্ক বশ�শছ ড্তযাশক এসব কেযা? “



 �িুজযা শযান্ করশত চযায় অবুঝ একটযা উত্নশ বছশরর ড্রৌবনপ্রযাপ্ত বনু্ধশক। রযাশক ও ড্দখশছ ড্স েত প্রযায় 
দশ বছর িশর। হয়শতযা একটু অন্রক� �যায়যাও পশড়শছ। ড্স ও  টপযার বশ� ত্ক? ত্কন্তু ও ড্তযা জশয়টে 
পযায়ত্ন তবুও ড্তযা �িুজযার ওর প্রত্ত বনু্ধত্ব একটুও কশ�ত্ন! �িুজযা ত্নশজই ত্দ্িযাগ্রস্থ! 

  জশয়টে ড্শষ তবু ত্রিপণ্য পশড় রযায় । ওর বযাবযা বশ�ন, “এই বযাবু,  পরষীক্যা ড্তযা  ড্শষ ,ত্ক পত্ড়স এখন? 
“,
ওর �যা বশ�ন, “বযাবযা পরষীক্যা ড্তযা হশয় ড্েশছ, রযা, একটু বযাইশর ড্বত্রশয় আয়”,

  ত্রিপণ্য পড়যার ঘশর আশ�যা বেযাত্�শয় বশস েযাশক । আজকযা� জযানযা�যাও ড্খযাশ� নযা ,চুপচযাপ । ঘশর েুকশত 
ড্দয় নযা কযাউশক এ�নত্ক পত্রষ্যার করশত ও ড্দয়নযা ঘর। বশ�, “দরকযার ড্নই”। 

  এবযার ত্কন্তু ওর বযাবযা-�যার ত্চন্যা হয়, ভযাশব একবযার কযাশরযা সশঙ্গ পরযা�শ্য কশর এ ব্যাপযাশর । ত্কন্তু 
কযাশকই বযা ব�শবন,ত্কই বযা ব�শবন?

 ত্রিপণ্যর �যা বশ�ন, “আ�যার  ড্ছশ� ত্ক পযাে� নযাত্ক ড্র িযাক্তযার ড্দখযাশত হশব? বরযাবরই ও পড়যাশশযানযা 
ভযাশ�যাবযাশস”, এককেযায় সযাইত্রিয়যাটিস্ ড্দখযাশনযার প্রস্তযাব নযাকচ কশর ড্দন  সজুযাতযা ড্দবষী । অত্নশ�ষ 
বযাবু অসহযায়, ত্তত্ন ত্ক আর সযাশি ড্ছশ�শক িযাক্তযার ড্দখযাশত চযান ?চযারত্দশক সব ড্দশখ শুশন  বড় ভয় 
কশর আজকযা�।

  ড্দখশত ড্দখশত ড্রজযা্ ড্বর হ�। �িুজযা ভযাশ�যা র ্রযাঙ্ক কশরশছ, ইত্ঞ্জত্নয়যাত্রং-এ, 512  ত্কন্তু 
ওর ত্নশজর সযািশ�্ ততটযা আনন্দ হশছে নযা। ভশয় ও ড্িযান কর� নযা খবরটযা ত্নশয় ত্নশজই ড্েশ�যা  
ত্রিপণ্যশদর বযাত্ড়। 

   ত্রিপণ্য সকযা� ড্েশক দরজযা বন্ধ কশর রশয়শছ। কযাকষী�যাশক ত্জজ্ঞযাসযা কশর জযানযা ড্েশ�যা ও এবছরও 
পযাশ করশত পযাশরত্ন । ত্কন্তু এ কেযাটযা ওশক ড্ক ব�শব? 

 অশনক িযাকযািযাত্ক হশয়শছ, ড্ভতর ড্েশক কেযা ড্শযানযাও রযাশছে ত্কন্তু দরজযা খ�ুশছ নযা। �িুজযা  দচুযারবযার 
িযাক্যা ত্দশতই দরজযা খশু� ড্বত্রশয় আশস ত্রিপণ্য । 

  এত্ক? এ ড্ক?  আাতশক ওঠযা �িুজযা। খযাত্� পযা, ড্চযাখ �যা�,চু� উস্খসু্ । ড্দশখ ড্বযাঝযাই রযাশছে 
সযারযারযাত ঘশু�যায়ত্ন। দরজযাটযা খ�ুশতই একটযা ত্বশ্ষী েন্ধ এশস �যাশে নযাশক। 

  “ত্কশর আত্� ড্পশয়ত্ছ ড্তযা  ড্�ত্িশক� ?”
�িুজযা ত্ক উত্তর ড্দশব ড্ভশব পযায়নযা। ত্কন্তু অবযাক কযান্ড ত্রিপণ্য উত্তর ড্শযানযার অশপক্যা কশর নযা। আবযার 
ঘশর েুশক রযায়,  ত্েশয় খযাশটর উপর বশস ড্চা চযায়, “�যা, �যা, আ�যার �যাশেজ গুত্ছশয় দযাও । আ�যাশক 
ড্হযাশস্শ� ড্রশত হশব। আর আশে কযাউশন্সত্�ং ও আশছ।  ড্তযা�যাশক ড্ছশড় েযাকশত হশব, এটযাই রযা। আত্� 
জযানতযা� আত্� টপযার, আত্� ড্তযা টপযার, আত্� ভযাশ�যা ড্রজযা্ করবই “
 
   �িুজযা একবযার িযাশক, “ত্রি”,ওর ে�যা শুশন �খু তুশ� তযাকযায় ত্রিপণ্য তযারপর আবযার ব�শত েযাশক, 
“আত্� জযানতযা�, আত্� টপযার আত্� ভযাশ�যা ড্রজযা্ করব। ড্কউ ত্বশ্যাস কশরত্ন, ড্কউ নযা, ত্কন্তু আত্� 
জযানতযা�, জযানতযা� । “

  ওর ড্চযাশখর উদ্ভযান্ দষৃ্টি ড্দশখ �িুজযা বুশঝ ড্িশ� ত্রিপণ্য আর ত্রিপণ্য ড্নই । ও িষীশর িষীশর ওর বযাবযার 
কযাশছ রযায়, “কযাকু ওশক একটু সযাইত্রিয়যাটিস্ ড্দখযান ,আশেই ড্দখযাশত হত। রযাক্ ড্ে”, 
 বযাত্ড় ড্ছশড় ড্বত্রশয় আশস �িুজযা।অত্নশ�ষ বযাবু ওর চ�যার পশে  শনূ্ দষৃ্টিশত তযাত্কশয়।



শবশ্ব থেখশি িঁুদ়

রযায়হযান ত্কবত্রয়যা রযাজু

আকযাশ জশুড় স্প্ন আ�যার
     সযাের জশুড় ভযাত্স
বঙ্গ জশুড় বসত আ�যার
      ত্বশ্ জশুড় হযাত্স।

পযাত্খর �শতযা উড়ত্ছ আত্�
   হযাটত্ছ বযাশঘর �শতযা
ড্রযাদ কুত্ড়শয় হত্ছে েযা�ষী
   শুত্কশয় ত্নত্ছে ক্ত।

করযা� গ্রযাশস ত্ে�ত্ছ আত্�
     খযাত্ছে ড্রন সব
বৃষ্টি ত্নশয় ড্খ�ত্ছ আত্�
     করত্ছ ক�রব

তুিযান হশয় ছুটত্ছ আত্�
    বাযাচত্ছ আশ�যা হশয়
রযাশতর তযারযা গুণত্ছ আত্�
   ত্বশ্ ড্দখত্ছ ছুা শয়!

ভালবাসা 

পযাে্য রযায় 

অনন্কযা�  িশর এখযাশনই ড্েশক রযাব রত্দ
ক্লযান্ অপরযানি �খুত্রত কশর দযাও হঠযাৎ হযাওয়যায় 
ত্কছু পযাতযা খশস রযায় উশঠযাশন আাশক আ�পনযা ঘঘুরু ত্নঝু� িযাশক ত্িশর আশস ত্নজস্ 
ড্সতযার

অনন্কযা� িশর এখযাশনই ড্েশক রযাব �শুছ ত্দশয় তত্�্যা ভযার
রত্দ এশস ব� বহু�যানুশষর ত্ভশড় তবুও একযাকষী 
রতটুকু ত্চশন ত্ছশ� তযাহযার অত্িক
ভযাশ�যাবযাসযা ড্েশ� আশছ কৃণেবট�শূ�



থপ্দমর গশতশবশধ 

তু�সষী ক�্যকযার
  
জন্ম ড্েশক একজন সযাশে েযাশক। অন্শদর কযাশছ িযাশক। আপন কশর ড্নয় অশনক ত্কছু। চযাত্হদযার 
হযাতক�শ� আাচড় কযাশট। ছত্ব আাশক। স্তৃ্ত হশয় রযায় ত্কছু ত্কছু।

ড্ছযাট বযাচ্যাটিশক হশকযা হশকযা করশ� আশ�যাদ পযায় উৎিুল্ হয়। ড্চযাখ ত্দশক তযাকযাশ� ত্খ�ত্খত্�শয় ওশঠ। 
কেযা ব�শ� এত্দক ওত্দক তযাকযায় হযাত পযা কযাছযাশড়। ড্কযাশ� ত্নশ� দিু �শুঠযা কশর িশর। ড্পশট হযাত 
ড্বযা�যায়। কত্চ কত্চ হযাশতর স্পশ্য �যায়যা সষৃ্টি কশর। ড্প্র� ছত্ড়শয় রযায়।

বযাচ্যা বড় হয় ছুটশত পযাশর ড্খ�শত চযায়। ত্দত্দর হযাত িশর। ড্বযানশক সযাশে ড্নয়। পযাড়যার ড্ছশ�শ�শয়র 
সযাশে ড্েযাপন ড্বযাঝযাপড়যা চশ�। বর বউ ড্খ�যা ড্খশ�। ত্�ছযাত্�ত্ছ ড্সযাহযাে হয়। ত্হত্স কশর। ড্দখযাশদত্খ হয়। 
এই ড্তযার ড্পযাকযা ড্নই ড্কন। বযায়নযা িশর এা শট� �যাটি ত্দশয় কশর দযাও। ড্ছশ�টিও প্রভযাত্বত হয়। চুত্ড় টুক 
রেক জযা�যা নখপযাত্�শ পরযার আবদযার কশর। ড্বযাি বযাড়শত বযাড়শত এসব একত্দন স্তৃ্ত হয়। ভযাশ�যাবযাসযা 
ড্�শে রয়।

ড্ছশ� বড় হয় ড্�শয় বড় হয়। একইসযাশে ড্খশ�। ড্কউবযা �যা বযাবযার প্রণয় ড্দশখ ড্নয়। ড্কৌতূহ� ত্নবযারশণ 
এশক অপরশক ব�শত েযাশক। ত্নজ্যশন ত্চশ�শকযাঠযা ত্সাত্ড়র ড্কযাশণ ড্েযাশয়� ঘশর ড্খ�যার িা যাশক ড্নশযা 
�যাশে। �যা বযাবযাশক এত্ড়শয় অসভ্ ত্শহরণ। ইশছে ও ভযাশ�যা�যােযা। ব�শব এসশব ড্প্র� ড্নই। অববি। 

ড্�শয়টি ঋতু�তষী ড্ছশ�টি রুবক এশক অপরশক ড্দশখ অেযাি কেযা বশ� ভযাশ�যাবযাসযার রে �যাশে। স্শপ্ন 
ড্দখযা রযাজকন্যা রযাজপরুি ভযাশব। কত কত স�য় ড্পত্রশয় রযায়। কখশনযা শরষীর কখশনযা �শন আাচড় দতত্র 
হয়। তুত্� ব�শব এইশতযা ড্প্র�। 

ত্বশয় হয় শরষীর ড্দওয়যা ড্নওয়যা চশ�। রতত্দন সশন্যাষ আশছ ততত্দন এক�খুষী। তযারপর ভযাবনযা বদ� 
হয়। বশরর ভযাই বউশয়র ড্বযান ড্ক�ন কেযা বশ�। অতষীত খুাড়শত রযায়। ভত্বষ্ৎ িরশত চযায়। এখযাশন 
ব�শব ড্প্র� ড্নই। অ্যািজযাস্শ�টে। 

বযাি্যক্ এশ� ভযাবশত ভযাশ�যা �যাশে। ইশছে েযাশক নযা। ড্কৌতূহ� েযাশক। ব�শত েযাশক ত্িত্�ংস শুত্কশয় কযাঠ 
আর ত্কছু অবত্শষ্ট ড্নই। 

প্রকৃত ড্প্র� অত্স্থর। চ��যান িযারযা। অত্নত্দ্য ষ্ট।  বৃষ্টি বষ্যযা ড্হ�ন্ বসন্ নযা বরং বৃষ্টি বষ্যযা ড্হ�ন্ বসন্ ড্ক 
ত্নশয় রযাপন ড্খ�যা। উদ্দষীপন। অত্ঙ্গকযার বধি। আাত্কবুাত্ক ছযাপ। স্তৃ্ত ড্রখযা। রতক্ণ ড্সখযাশন ড্প্র� আশছ 
ততক্ন ভযাশ�যাবযাসযা আশছ ভযাশ�যা�যােযা আশছ। অনেযায় স�য় বশয় রযায় ক�� ক্শয় রযায় ড্প্র� চশ� রযায় 
আপন ড্খয়যাশ�।

োলাশের বঁাে

একটযা ড্িযান এশ�যা। ত্ক বউত্দ কত্দন অন �যাইন হশছেন নযা ড্কন? 
ড্বৌত্দঃ ড্ক ভযাই তুত্�? এশতযা ড্খাযাজ ত্কশসর?
আত্� �িু ৫ বছর িশর আপনযার ড্িসবুক ড্রেন্ড, ত্দনরযাত সবুজ �যাইট বে�যা ড্দশখ দ ুএকবযার হযাই 



হ্যাশ�যা ত্�শখত্ছ, উত্তর পযাইত্ন তযাই ক� ত্দ�যা�।
ড্বৌত্দঃ তুত্� নযাম্বযার ড্পশ� ড্কযােযায়?
�িুঃ একবযার ড্িসবুশক আপশিট কশরত্ছশ�ন ড্সখযান ড্েশক ড্পশয়ত্ছ।
ড্বৌত্দঃ ত্ক ব�ব ভযাই ড্তযা�যার দযাদযা ত্রচযাজ্য কশর ড্দয়ত্ন। ঝেড়যা চ�শছ।
�িুঃ আত্� কশর ত্দই? ড্ভযািযাশিযান নযাং?
ড্বৌত্দঃ নযা ভযাই অশনক িন্বযাদ।
দশ ত্�ত্নট পর
�িুঃ বউত্দ ড্েশছ? ২৯৯ টযাকযার ত্রচযাজ্য টযা কশরত্ছ। আনত্�ত্�শটি িযাটযািযাটি অিযার। ড্নট চযা� ুহশয়শছ 
ত্ক নযা ড্দখনু?
ড্বৌত্দঃ এশতযা গুশ�যা টযাকযা পযাঠযাশ�! তুত্� খবু ড্বযাকযা। আর কখনও পযাঠযাশব নযা। শুরু হ� চ্যাট।
দ ুচযার ত্দশন একটু একটু কশর ঘত্নশয় এশ�যা �ন। কেযা আর ড্শষ হয় নযা। আসশত আসশত IMO 
ড্দখযাশদত্খ। ড্পত্রশয় ড্ে� �যাস ত্তশনক। সম্পক্য  তুত্�শত ড্নশ�শছ। ড্রযা�যাশঞ্চর কুয়যাশযা ত্দনরযাত।

এত্দশক দযাদযাও অত্তষ্ রযাত ড্জশে ত্নশজর বউ কযার সযাশে কেযা বশ�। বুশঝ রযায় �িু। অশনক দশূর 
ঘর। ভযাশ�যা কেযা বশ� ড্বৌশয়র ভযাশ�যা বনু্ধ। এখযাশন আসশত পযারশব নযা। ড্নট খরচ ড্বশ জতু্েশয় রযাশছে। 
তযাছযাড়যা বউটযার বদ� হশছে আর আশের �শতযা অশযাত্ন্ কশর নযা। একটু আিটু ড্িসবুক IMO করুক 
আত্� ড্চক কশর ড্নশবযা। ড্ছশ�টযা চযা�যাক নয়। ত্বশশষ ভয় হশছে নযা।
বউত্দ সযাহস পযায়। �িুশক বশ� খযারযাপ ড্�শসজ ত্দওনযা ড্তযা�যার দযাদযা ড্চক কশর।
�িু বুশঝ রযায় বউত্দ একটু ড্বত্শ ড্ঘযাশড়�। তযাই ত্নশজশক সযাত্জশয় ড্নয়। ত্রচযাজ্য সযারযা হবযার আশে আর 
একটযা ত্রচযাজ্য ড্দয়। ত্নত্ ভযাচু্য য়যা� এত্েশয় চশ�। ড্প্র� ভযাশ�যাবযাসযা এবং �ন এখন �িুর ইশছেশত নযাশচ।

�িুঃ বউত্দ আত্� ড্রেশন আত্ছ তুত্� রযাজ ড্হযাশটশ�র কযাশছ এশসযা স�য় ড্খয়যা� ড্রশখযা। ড্কব� ড্তযা�যার 
জন্ কত কষ্ট করত্ছ। একটযা ক�। ড্নশ�ত্ছ চশ� এশসযা। 
ড্বৌত্দঃ হা ্যা �িু আত্� ড্রত্ি। ড্তযা�যার ইশযারযায় সংসযাশরর কযাজ গুত্ছশয় স্যা�ষীশক �তু্কশয় শরষীর ত্নশয় স্প্ন 
িরশত রযাত্ছে........

স্বশনভ্র 

 
একত্দন ড্ছশ�শব�যা ড্খশ�শছ ছযাত্ত� কযাশঠর েযাত্ড় ব্যাে বযাজনযা তযা� পযাতযার টুত্প বাযাশশর বাযাত্শ কযাঠ 
পতুু� ঘতু্ড় �যাটযাই ত্নশয়। এসব কশর ড্পট চ�ত কুটিরত্শল্পষীশদর। 

পাযাপড় ঘেুত্ন ত্শেযারযা িুচকযা ত্ি�ভযাজযা �শ�যা�তু্ড় বযাশরযাভযাত্জ চপ ত্ছ� খযাদ্ ত্ব�যাত্সতযা। �যাত্স কযাকযা 
দযাদযা ত্দত্দ জ্যাঠযা। গ্রযাশ�র ড্�যাক পযাশশর গ্রযাশ�র ড্�যাক এসব কশর অে্য উপযাজ্যন করত।

চযাষযা কযা�যার কুশ�যার তা যাত্ত ক� ুনযাত্পত ড্িযাপযা �তু্চ হা যাত্ড় ড্িযা� �যাত্ঝ ড্জশ� ছুশতযার ড্িযাকরযা স্ণ্যকযার 
�যা�যাকযার। প্রশত্শকর ত্ছ� জযাত্ত ক�্য।

ব্যাচকু� ছযাতু কযাঠ পযাতযা জঙ্গ�জযাত সম্পদ সংগ্রহ কশর আত্দবযাসষীশদর ত্দন চশ� ড্রত।

তখন শ্� ত্ছ� ব্ত্ক্তেত উন্নয়ন ত্ছ� ঘশরর উঠযাশন। আনন্দ ত্ছ� কযাশজর সযাশে। সরকযাশরর উপর 
ত্নভ্য র করত নযা �যানুষ। হযাড়ভযােযা খযাটুত্নর পর দ�ুশুঠযা ভযাত ড্খশয় আনশন্দ েযাকত। 



ত্ব�যাত্সতযার উপযাদযান ত্ছ� ক�। সরকযার এ ত্সশস্�শক �ত্িিযাই কশরন। ত্বরযাট ত্কছু ভযাশ�যার জন্ 
আনশ�ন বদ�। ত্নশয় এশ�ন সরকযাত্র চযাকত্র। ক� রন্ত্রপযাত্ত ত্কন্তু প্ররুত্ক্ত রিয় করশ�ন নযা। করশ�ন 
জযাত্ত ত্বভযাজন এসত্স এসটি ওত্বত্স। জযাত ক�্যগুশ�যা অশকশজযা হ�।

তযারপর �যানুষ ত্নশয় ব্বসযা শুরু করশ�ন। ড্ভযাট কবশ� েত্দ আেশ� েযাকযার িা যাদ।
আজশকর ত্দশন ড্ছশ�শব�যা ড্খশ� চষীশনর ড্খ�নযা ত্দশয়। ঘশরর প্রশয়যাজনষীয় প্রসযািনষী অত্িকযাংশ চষীন 
ড্েশক আেত। ওষিু রন্ত্রপযাত্ত ড্েশক শুরু কশর ড্�যাবযাই� টিত্ভ কত্ম্পউটযার সব চষীন ত্বত্রি কশরন। 
ভযারত সরকযার তযার উপর ট্যাসি চযাপযায় সযািযারণ �যানুষ তযা ত্নশয় ব্বসযা কশরন। আ�যাশদর উন্নয়ন চষীনযা 
ত্জত্নশস বত্ন্দ। সরকযার আ�যাশদর অনুদযান ড্দন। ড্রশন ছয় �যাস ত্রে ত্দশয় ড্দন। আ�যাশদর অভ্ন্রষীণ 
চযাত্হদযাগুশ�যা আর আ�যাশদর ড্দত্শও ত্জত্নস ত্দশয় চশ� নযা। ড্টকশনযা�ত্জ ড্বজযায় ড্ভা যাতযা। এসব ত্নশয় 
ভযাশবন নযা সরকযার। সযা�যান্ টযাকযা ছত্ড়শয় সযা�যাত্জক উন্নয়ন প্রশচষ্টযা কশরন। ভতু্য ত্ক ো্যাড়যাকশ� নযাকযা� 
জষীবন। নযা ত্শল্প নযা চযাকত্র। ড্র ড্র কশর আশস ড্বকযার রুবক। ভযাতযা আর ভযাওতযার িা যাশদ কযার কপ� 
খ�ুশব ড্ক জযাশন। আ�যাশদর শ্� সংগ্রহ করযার উপরুক্ত পযারি ড্নই। অত্স্তশত্ব �ত্রচযা �যােশত �যােশত চযা� 
িযা� ড্ত� সশুরযাে বুশঝ ড্কযাপ �যারযা। সষৃ্টি কশ� ড্েশছ। বুত্ধি আশখর ড্েযাছযাশত ব্স্ত। তযাত্�শ�র অভযাব। 
উৎসযাশহর অভযাব। প্রশংসযার অভযাব। পযাতযার পর পযাতযা কত্বতযা নযাটক েদ্ পড়যার ড্�যাক ড্নই। প্রত্তকযার 
ড্নই। পতযাকযা িশর ড্স্যােযান ড্দওয়যার সংখ্যা বযাড়শছ। দরূদষৃ্টি এখন ড্দশ রক্যা করশত ত্বশদশ ড্েশক অস্ত 
ত্কনশত হশব। অেচ ত্ব�যাত্সতযা ড্দৌশড় আ�রযা ত্পত্ছশয় ড্নই। আ�যাশদর অ্যাত্ম্বশযান টযাকযা। চযাকত্র ি�্য 
রযাজনষীত্ত সক� জযায়েযাশত বশস র�রত্�শয় চ�শছ ব্বসযা। স্ত্নভ্য র ��ূত ব্বসযা ড্িা শদ বসযা।



থপ্ম 

জনযা বশন্দ্যাপযাি্যায় 

ড্পাজযা তুশ�যায় ড্ভশস রযায় 
স্শপ্নর দযানযা !
তবু সযারযাটযা ত্দন আকযাশ 
চুা ইশয় পশড় শণূ্তযা !
তযারযাশদর ত্নব্যযাক ড্চযাখ 
কখশনযা সজ� --
সবুশজর বুশক ড্�শশ িূসরতযা !
অতৃত্প্ত এা শক চশ� জ�ছত্ব !
সাযাতযারুর ড্বশশ আজষীবন 
ড্িযাশব ওশঠ অশ�ৌত্কক ড্প্র� !



প্রশশ্নযাত্তশর সযাক্যাৎকযার – ড্�ত্খকযা অত্নত্ন্দতযা ড্দ ।

খলব�কার বনজস্ব িয়াদন



১. আপনার থিাটদবলা থেমন থেদটদি?

ইছযা�তষী নদষীর তষীশরর এক �িস্� শহর বত্সরহযাশট আ�যার ড্বশড় ওঠযা। ড্ছযাটশব�যা ড্েশকই একটু 
অন্�ু্যখষী ত্ছ�যা�, তযাই �যানুষশদর ড্েশক বইশদর সযাশেই সখ্তযা ত্ছ� ড্বশষী। বত্সরহযাশট স্কু �জষীবন ড্শষ 
করযার পর ২০১০ সযাশ� ক�কযাতযা আত্স।

২. েদলজ জীবন তাহদল েলোতা়?

আত্� রবষীন্দ্রভযারতষী ত্বশ্ত্বদ্যা�য় ড্েশক ইংশরজষী সযাত্হশত্ স্যাতশকযাত্তর কশরত্ছ। ত্কছুত্দন একটি স্কু শ� 
পত্ড়শয়ত্ছ। বত্য �যাশন ত্বদ্যাসযাের ত্বশ্ত্বদ্যা�য় ড্েশক ত্প.এইচ. ত্ি করত্ছ।

৩. থলখাদলশখর জগদত শেভাদব আসা?

সত্ত্ ব�শত, ড্প্রশ� আঘযাত ড্পশয় আর পাযাচজশনর �ত আত্�ও ত্বরশহর কত্বতযা ত্�খশত শুরু 
কশরত্ছ�যা�, তযারপরই ড্িসবুশক ড্পজ ওশপন করযা। ড্সই ড্েশক শুরু। ড্ভশবত্ছ�যা� সবযাই হযাসযাহযাত্স 
করশব ড্�খযা পশড়, ত্কন্ ড্দখ�যা� দ ুএকটি ড্�খযা ড্সযাশ্যা� ত্�ত্িয়যাশত ভযাইরযা� হ�, বহু �যানুষ প্রশংসযায় 
ভত্রশয় ত্দশ�ন। তখনই �শনযাব� বযাড়শত েযাশক। আজ ড্সই ব্ত্ক্তশক িন্বযাদ ত্দশত চযাই ড্র আ�যার 
জষীবন ড্েশক চশ� ত্েশয়ত্ছ�, ড্স আঘযাত নযা ত্দশ� হয়ত আ�যার ড্�ত্খকযা সত্তযা আজও ড্কযা�যাশতই ড্েশক 
ড্রত।

৪. আপনার থফসবুে থপদজর নাম শে?

“ এশ�যাশ�শ�যা েল্পরযা – ক�শ� অত্নত্ন্দতযা ড্দ।”

৫. সম্প্রশত শে শে োজ েরদিন?

সম্প্রত্ত দটুি প্রবন্ধ প্রকযাত্শত হশয়শছ আ�যার। একটি সতষীদযাহ ত্বষশয়, অপরটি দবত্দক রুশের ত্ববযাহ 
পধিত্ত সম্পত্ক্য ত। নতুন বছশরর প্রে� ত্দশনই আাতুড়ঘর পত্রিকযায় প্রকযাত্শত হশয়শছ আ�যার েল্প 
“টিয়যাকযাত্হনষী”। ইত্তকেযা �্যােযাত্জশন ত্�শেযা�ত্জর উপর একটি েল্প আসশত চশ�শছ জযানুয়যাত্রশতই। 
বত্য �যাশন অনুবযাশদর উপর ত্কছু কযাজ করত্ছ, ড্ছযাটেল্পও ত্�খত্ছ। তশব েশবষণযার কযাশজ ব্স্ত েযাকযায় 
ত্রিশয়টিভ রযাইটিং এ রতটযা চযাই ততটযা স�য় ড্দওয়যা সম্ভব হশয় ওশঠ নযা অশনক স�য়। ত্প.এইচ.ত্ি ড্শষ 
করযার পর আশরযা ড্জযারকদশ� ড্�খযাশ�ত্খ চযাত্�শয় রযাওয়যার ইছেযা আশছ।

৬. এ থতা থগল োদজর েো। এবার বলুন মানুে অশনশদিতা থেমন।

খবু ড্বশষী আশবেপ্রবণ। সযারযাজষীবন ভযাশ�যাবযাসযা খুাশজ, অন্শক আাকশড় িশর ড্বাশচ েযাকযার ড্চষ্টযা করযার 
পর �শন হশয়শছ ত্নশজশক ভযাশ�যাবযাসশ�, ত্নশজশক ত্নশয় বাযাচশ�ই হয়শতযা �যানত্সক শযাত্ন্ পযাওয়যা সম্ভব। 

৭. শেন্ত তাই বদল সারাজীবন “এেলা েদলা থর” নীশত?

জষীবন এখশনযা অশনক বযাত্ক। �শনর �ত কযাউশক ড্পশ� �ত পযা্যাশতও পযাত্র, তশব ড্কযান অবস্থযাশতই 
পড়যাশুনযা, ড্�খযাশ�ত্খ, ড্কত্রয়যাশরর সযাশে কশম্প্রযা�যাইজ করব নযা।

৮. আর শে শে ভাদলা লাদগ? 

ঘশুর ড্বড়যাশত, ড্খশত, ত্েশয়টযার করশত। পযাহযাড় খবু আকষ্যণ কশর।



৯. শেদ়টারও েদরন?

আত্� জষীবশন অশনক ত্কছু রেযাই কশরত্ছ। ক্যারযাশট, নযাচ, েযান, ত্েশয়টযার, �শিত্�ং। ভযাশ�যাবযাসযা খুাশজ 
পযাওয়যার আশে �যানুষ ড্রভযাশব ড্িট কশর ড্সরক� আর ত্ক। তশব ড্শষশ�ষ ত্রসযাচ্য  আর ড্�খযাশ�ত্খর 
সযাশেই ঘর ড্বাশিত্ছ। 

১০. জীবদনর েলার পদে োউদে থেদখ অনুদপ্রো থপদ়দিন? 

ব্ে্যতযা, আঘযাত, রন্ত্রণযা, ড্ছশড় রযাওয়যা ত্রং ড্টযানরযাই আ�যাশক ঘশুর দা যাড়যাশত ত্শত্খশয়শছ।

১১. আপনার পাঠেদের উদদেদর্য থোন বাত্া?

আপনযাশদর ভযাশ�যাবযাসযাই আ�যার এত্েশয় রযাওয়যার ইছেযাটযাশক বযাত্ড়শয় ড্দয়। আশরযা �ন ত্দশয়, আশরযা 
ভযাশ�যা ভযাশ�যা ড্�খযা ত্�খশত চযাই। পযাশশ েযাকশবন।

১২. আজদের তাশরদখ েঁাশড়দ় যশে বশল, জীবদনর থরেষ্ঠ প্াশতি শে?

সবত্কছু হযাত্রশয়ত্ছ, ত্কন্ ত্নশজশক খুাশজ ড্পশয়ত্ছ। এটযাই হয়ত পর� পযাওয়যা।



গল্প



পদের ধাদর  

দষীপঙ্কর ড্বরযা

অ�� বশসত্ছ� ড্র ঘশর তযার জযান�যা এশকবযাশর রযাস্তযার িযাশর। 
তযাই এ জযান�যা সযািযারণত ড্খযা�যা হয় নযা।
�যা বযাবযা কযাশজ ড্বত্রশয় ড্েশছ। কযাশজর ড্�যাকও কযাজ কশর চশ� 
ড্েশছ। এখন একযা একযা অ�� েযাকশত পযাশর।
আজ ড্সই জযান�যা খশু� অ�� ড্দখশছ কত �যানুষ কতভযাশব 
রযাশছে আসশছ। হঠযাৎ একজশনর িযাক অ�� কযান ড্পশত ড্শযাশন 
- পে ড্নশব ড্েযা পে। ড্সযাজযা পে বাযাকযা পে সরু পে রযাজ পে 
দেু্য� পে সেু� পে।
তযাশক ড্দখশত ড্পশয় অ�� বশ� - ও আশঙ্ক�। আশঙ্ক�। ত্ক 
রক� ত্বত্চরি সশুর তুত্� এ ত্ক ব�শছযা?
�যােযা ড্েশক ঝাযাকযা নযাত্�শয় ড্স জযান�যায় আশস। েযা�ছযায় ঘযা� 
ড্�যাশছ। তযারপর বশ� - আত্� পে ড্বত্চ ড্েযা পে। তুত্� একখযান 
পে ড্নশব?
অ�� ড্বশ স্যাট্যত্� বশ� – আত্� ড্িযাে্য স্্যাণ্ডযাশি্য  পত্ড়। 
আ�যাশক ত্ক বুধিভু  ড্পশয়শছযা? পে আবযার ত্ক ড্বচযা রযায়? ড্তযা�যার 
ঝাযাকযা ড্তযা খযাত্�।
পশের ব্স্ততযা বযাশড়। �যাঝ দপুরু। ড্�যাকটযা বশ� - রযায় ড্র ভযাই রযায়। পে ড্বচযা রযায়। পে ত্বত্রি কশর কত 
সযািযারণ ড্নতযা হশয় ড্ে�। কত ড্নতযা �ন্ত্রষী হশয় ড্ে�। ত্ভখযারষী ড্কযাটিপত্ত হশয় ড্ে�। আবযার পে ত্বত্রির 
ড্েযা�কিাযািাযায় কতজন হযাত্রশয়ও ড্ে�।
অ�� জযান�যা ত্দশয় হযাত বযাড়যায়। বশ� - ত্ক ড্র ব�শ� ত্কছুই বুঝ�যা� নযা। আর একবযার সরু কশর ত্ক 
ব�ত্ছশ� বশ�যা। বড় ভযা� �যাশে।
ঝাযাকযা �যােযায় তুশ� ড্�যাকটযা বশ� - পে ড্নশব ড্েযা পে। ড্সযাজযা পে বাযাকযা পে ---
�যাঝখযাশন অ�� বশ� - রযাছে ড্কযােযায়? দা যাড়যাও। আত্� ড্তযা একযা েযাত্ক আ�যার সশঙ্গ আশরযা দশুটযা কেযা 
বশ� রযাও।
ড্�যাকটযা দা যাড়যায়। অ�� বশ� - ড্তযা�যাশদর বযাত্ড় ড্কযােযায়?
- আ�যার বযাত্ড়। এই কযাশছই। ড্তযা�যার স্কু �বযাস ড্র সরু রযাস্তযাশক িযাইশন ড্িশ� বড় রযাস্তযায় ত্েশয় ওশঠ 
আ�যাশদর বযাত্ড় তযারই বাযাত্দশক দেু্য� পশের িযাশর।
- তুত্� আ�যাশক ড্চশনযা?
- আত্� ড্তযা ড্তযা�যাশক ড্তযা�যার বযাবযা �যাশক এ�ন ত্ক ড্তযা�যাশদর �ত সবযাইশক ত্চত্ন।
অ�� অবযাক হয়। বশ� - ও�যা তযাই। জযাশনযা আ�যার নযা একদ� বই পড়শত ভযা� �যাশে নযা।
ড্�যাকটযা বশ� – আশর বযাবযা, বইই ড্তযা সব পশের শুরু আর সব পশের ড্শশষ আবযার পে। আজ চত্�।
তযারপর িুশ�যা ঝড় এ�। �যাশঝ �যাশঝ এ�ন িুশ�যা ঝড় আশস। অ�� আর ত্কছু ড্দখশত ড্প� নযা। ড্সই 
সরুও শুনশত ড্প� নযা।



ভাড়াদট রাহরুখ

ঝন্যযা ত্বশ্যাস

 কুশয়যাত�যার ত্তন নম্বর েত্�র লিযাস্যার খসযা বযাত্ড়টযা এতত্দন ড্কউ ত্চনত নযা। তশব েতবযার ড্পৌষ ড্��যায় 
একটযা ঘটনযা ঘশট ড্ে� আর তযার পর ড্েশকই ত্বখ্যাত হশয় ড্ে� সদুযান �ন্ডশ�র ড্ছশ�। ভযাশ�যা নযা� 
একখযানযা অবশ্ই আশছ তশব ড্�যাশক ওশক এখন ‘শযাহরুখ’ বশ� িযাশক। কুশয়যাত�যার শযাহরুখ এখন 
ড্িসবুক ড্েশক ইউটিউব - সশবশত ভযাইরযা� - তা যার নযাচ ড্দশখ আর িযায়�ে বযাত্জগুশ�যা ড্�যাশকর ড্বশ 
ভযাশ�যা�যােশছ। ড্ক�ন ড্রন ত্�� একটযা, আদশত আর ড্বয়যাদত্পশতও।

পযাড়যার �নযা-র ওপর অশনক আশে ড্েশকই জেযাইশয়র একটযা টযান ত্ছ�। ত্কন্তু ড্স ত্নশজর ড্েশক 
একবযারও কেযা ব�ত নযা। রত্দও এখন ড্স জেযাইশক িযাক ড্দয়, আইত্িয়যাও ড্দয় �যাশঝ �যাশঝ। এই 
ড্র�ন �ত্ল্কবযাত্ড়শত ড্সত্দন জন্মত্দশনর পযাটি্যশত ও শযাহরুখ ড্সশজ ড্েশ� ড্বশ কটযা িযায়�ে ব�শত 
হশ�যা রযার �যাশঝ �যাশঝই ‘ত্করণ’ ব�যাটযাও ত্ছ�। বনু্ধ�হশ� �নযা-ও এখন ড্বশ নযা� ড্পশয়শছ। সযাজশেযাজ 
ড্বশড়শছ তযারও এই শযাহরুশখর সযাশে েযাকশত ত্েশয়। পযাড়যায় ড্কউ ড্কউ আবযার তযাশদর শযাহরুখ-জতু্হ 
বশ�ও ক্্যাপযায়।

এত্দশক শুরুশত ড্ছশ�র এই পযাে�যাশ�যা ড্�যাশটই সহ্ করশত পযারশতন নযা সদুযান �ন্ড�। একবযার ড্তযা রযাে 
এত চরশ� ড্র ঘর ছযাড়যা হওয়যাটযাই বযাত্ক ত্ছ� জেযাইশয়র। পশর �যাশয়র হস্তশক্শপ ড্�যাটযা�টুি শযান্ করযাশনযা 
ড্েশ�ও পড়যাশুনযাটযা ছযাড়শতই হশ�যা। আর নযা ড্ছশড়ও উপযায় ত্ছ� নযা, ড্সখযান ড্েশকও ত্দন অন্র 
ক�শলিন আসত।

এ�নই একত্দন জেযাই ক্লযাস িা যাত্ক ত্দশয় �যাশঠ আসর জত্�শয়শছ। ড্�যাশক দ ুচযার পয়সযা ছুা ড়শছ আর ও 
এন্যার এন্কু শত িযায়�যােবযাত্জ...পশর শযাহরুশখর �ত কযাত করযা স্যাই�টযা ড্রই করশত রযাশব তখন বযাবযাশক 
ড্দখ� �তু্ঙ্গ গুটিশয় তযাবড় ড্চযাশখ ঐ ত্দশকই আসশছ। তযাই ড্কযানও রকশ� পয়সযাকত্ড় গুটিশয় সত্তর 
হযাওয়যা হশত হশ�যা। 

ড্সত্দনও অ�ন ত্নশজশদর ড্দযাকযাশন বশস ত্চত্ন আর ড্খযা�যা �য়দযার ওপর ড্েশক �যাত্ছ তযাড়যাত্ছে� জেযাই। 
সযা�শনর বযারযান্দযা ত্ঘশর একটযা ড্ছযাট �ত ড্দযাকযান বযাত্নশয়শছ ওর বযাবযা। আর ড্সই স�য় �নযা এশস খবর 
ত্দ� আজ ড্��যায় ত্েশয় রত্দ একবযার অত্ভনয় ও নযাচ ড্দখযায় খবু ভযাশ�যা হয়। ড্বশ ড্�যাক হশব, নযা�িযাক 
ড্তযা আশছই আর পয়সযাও হশব প্রচুর। শুরুশত রযাত্জ হত্ছে� নযা জেযাই, ত্কন্তু �নযা-র �শন কষ্ট ত্দশতও 
খযারযাপ �যাশে আজকযা�। তযার ওপর ও বনু্ধশদর এক প্রকযার কেযা ত্দশয় ড্িশ�শছ, ড্র কশরই ড্হযাক ওশক 
ত্নশয় হযাত্জর হশব।

অেত্যা রযাওয়যার একটযা চুপচযাপ লি্যান দতত্র হশয় ড্ে� দজুশনর। ত্বশকশ� ড্কযান রকশ� �যা-ড্ক �্যাশনজ 
কশর ড্বত্রশয় পড়� জেযাই। �নযা অশপক্যা করত্ছ� কযাশঠর ত্ব্রশজর পযাশশই, তযারপর ত্নশজর সযাইশকশ� 
বত্সশয় ড্দ ছুট। কুশয়যাত�যা ড্পছশন ড্িশ� তখন সাযাইসযাই ছুটশছ শযাহরুখ জতু্হর জটুি। 

চযাপ চযাপ ত্ভড় ড্��যাশত, ত্ত��যারি জযায়েযা ড্নই উত্তরপযাড়যার �যাশঠ। �যাত্নক ড্ব�নুওয়যা�যা জেযাইশয়র 
ড্চনযা, পযাড়যায় কযাকু বশ� িযাশক। তযাই তা যার পযাশশ এশস ও একপ্রকযার বযায়নযা জশুড় ত্দ� ওখযাশনই আসর 
জ�যাশনযার।



কযাকু শুরুশত ড্হনযা ড্তনযা করত্ছ�, ত্কন্তু জেযাইশয়র এই নব্ প্রত্তভযার কেযা তা যার কযাশনও অল্প এশসশছ। 
তযাই নযা কর� নযা আর। জেযাইও �হযা আনশন্দ বনু্ধশদর ত্ঘশর একটযা ড্েযা� �ত জযায়েযা কশর ত্ন�। 

সশন্ধ্ বযাড়শতই ত্ভড় হত্ছে� আর �যাইশক বযাজত্ছ� ত্বত্ভন্ন েযাশনর সরু... জেযাই ওর কযাজ শুরু কশর 
ত্দ�... নযাচযানযাত্চ আশে ড্েশকই ড্�যাটযা�টুি পযারত, তশব ‘রযাজ ুবন েয়যা ড্জটে��্যান’ এর েযাশন কযাশ�যা 
টুত্প ও ত্ে�যা ড্কযাশট ওশক ড্সত্দন ড্বশ �যাত্নশয়ত্ছ�। �নযা-ই ড্জযােযাড় কশর এশনত্ছ� দযাদযার টুত্প আর 
ড্কযাটখযানযা। এত্দশক ত্ভশড়র �যাশঝ একটযা ড্েযা��খু ড্�শয়শক �যাশঝ �যাশঝ ছত্ব তু�শত ড্দখযা ড্ে�। আবযার 
কখনও খতু্শশত নজশর পড়� তা যার খবু ড্জযাশর হযাততযাত্� ড্দওয়যা...

শযাহরুশখর অত্ভনশয় জেযাই �ন কযাড়� অশনশকরই। ওর েযাঢ় বযাদযা�ষী ড্চযাশখ রি�যােত ড্�যাবযাইশ�র 
আশ�যার ঝক�ত্ক, ড্কউ ত্ভত্িও করশছ, ড্কউ আবযার ড্স�ত্িও। ড্��যায় ড্সত্দন ভযাশ�যাই পয়সযা হশ�যা। 
জেযাই ড্িরযার পশে �নযা আর ওর বনু্ধশদর িুচকযা খযাওয়যাশ�যা। বযাত্ক পয়সযা পশকশট ড্রশখ �যাশয়র জন্ 
ত্ন� ের� ভযাজযা ত্জত্�ত্প।

ড্চযাখ জশুড় ড্সত্দন ঘ�ু এশসত্ছ� জেযাইশয়র। এত �যানুশষর প্রশংসযা – তযাহশ� এই কযাজটযা খবু একটযা 
খযারযাপ নযা। �শনরও ড্জযার হশ�যা আর ভযাশ�যা�যােযাও ত্ছ� প্রচুর। তশব সকযাশ� ঘ�ু ভযাে� দরজযার 
িযাক্যাশত। ওর বনু্ধ বযাত্প এশসশছ। তা যার ড্�যাবযাইশ� জেযাই ড্দখশ�যা েত রযাশতর সব কযান্ড...তযাশত কত্ত 
�যাইক পশড়শছ এখন...

বযাত্প জযানযাশ�যা �ত্ল্কবযাত্ড়র ড্ছযাট ড্�শয় ড্িসবুশক ত্দশয়শছ নযাশচর ত্ভত্িওটযা, আর তযাশতই আশরযা 
জনত্প্রয়তযা...

এক বুক শ্যাস ত্ন� জেযাই...ড্সত্দন জন্মত্দশনর পযাটি্যশত ড্�শয়টযাশক ড্দশখত্ছ� তশব কেযা ব�যা হয়ত্ন... 
শুিু চশ� রযাওয়যার স�য় ব্যা�কত্নশত ওর হযাত্সটযা আর হযাত নযাড়যাশনযাটযা �শন ড্েশক ড্েশছ...

বযাত্পশক ত্জশজ্ঞস কশর ড্সত্দন নযা� জযান� ড্�শয়টযার...

আর এক�শন আওত্ড়শয় ড্ে� একটযাই �যাইন...

র-র-র-র রূপকেযা...তুত্� ত্ক আ�যার বনু্ধ হশব...



শনরব অনুভূশত

 ড্সৌত্�ক নস্র

দইু আঙ্গশু�র েযা ড্ঘাশষ ড্িাযায়যা ড্বশরযাশছে। বযাতযাশস ড্রন একটযা েন্ধ। বযাচ্যা ড্�শয়টি কযাশছ আসশতই 
পত্রস্যার হশ�যা ড্সই েশন্ধর উৎস। 
--িু� ড্নশব দযাদযা?
--দষীঘ্যশ্যাস ড্িশ� নযা জযাত্নশয় ত্দ�যা�।
ত্ক হশব ত্নশয়, আশে রখন ড্দবত্স্তযার সশঙ্গ সম্পক্য  ত্ছ�। তখন প্রযায়ই এই ড্�শয়টির ড্েশক িু� ত্কশন, 
ড্দবত্স্তযার ড্খাযাপযায় গুা শজ ত্দতযা�। ত্কন্তু এখন ড্তযা ড্স অতষীত। হঠযাৎ �শনর কেযা �তন হা যাক পযার�যা� 
ড্�শয়টির উশদ্দশশ্। িু� ত্ন�যা� তযার ড্েশক, গুা শজ ত্দ�যা� তযার �যােযায়। �শন আশছ ড্তযার তুই আ�যাশক 
দযাদযা বশ� িযাত্কস।



পবত্রকার প্রচ্ছে ও এদলাদরদলা লাইনপর্র ছাড়া প্রায় সমস্ত ছবিই গুগুল িািার োন 
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