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ও মন রমজােনর ঐ রাজার শেষ 
 

ও মন রমজােনর ঐ রাজার শেষ এেলা খুিশর ঈদ। 
তুই আপনােক আজ িবিলেয় দ শান আসমানী তািকদ।। 

 
তার সানাদানা বালাখানা সব রােহ িল াহ 

দ জাকাত মুদা মুসিলেমর আজ ভা াইেত িনঁদ।। 
 

তুই পড়িব ঈেদর নামাজ র মন সই স ঈদগােহ 
য ময়দােন সব গাজী মসুিলম হেয়েছ শহীদ।। 

 
আজ ভুেল িগেয় দা  দুশমন হাত িমলাও হােত, 
তার ম িদেয় কর িব  িনিখল ইসলােম মুিরদ।। 

 
যারা জীবন ভের রাখেছ রাজা িনত- উপবাসী 

সই গরীব িমি ন দ যা িকছু মিফদ।। 
 

ঢাল দেয়র তার তশতরীেত িশরনী তৗিহেদর, 
তার দওত করবুল করেবন হযরত, হয় মেন উিমদ।। 

 
তাের মারল ছঁুেড় জেুড় ইঁট পাথর যারা 

সই পাথর িদেয় তালের গ’ ড় েমির মসিজদ।। 
 

-কাজী নজ ল ইসলাম- 
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স াদেকর কথা 
 

আর কেয়কিদন পরই ঈদ। ঈদ মােন ু তার ঊে  ওঠার চ া। বৃহেতর সে  যু  হওয়া। ঈদ মােন সবাই িমেল সু র থাকা। 
আমরা চ া কেরিছ এক  মানস  ঈদ সংখ া আমােদর পাঠেকর হােত তুেল িদেত। সময় তা ও অিভ তার অভােবর জন  
বশ িকছু ভুল থাকেত পাের। তারপরও আমরা িব াস কির এ  নতুন লখকেদর সম েয় দেশর সরা ঈদ সংখ া। আমােদর সব 
পাঠেকর জন  এই আমােদর ঈদ উপহার। আপনােদর সবার ঈদ সু র হাক, আন ময় হাক, িনরাপদ হাক। য যখােন আেছন, 

ভােলা থা ন। 
 

আর কেয়কিদন পরই ঈদ। ঈদ মােন ু তার ঊে  ওঠার চ া। বৃহেতর সে  যু  হওয়া। ঈদ মােন সবাই িমেল সু র থাকা। 
আপনােদর ঈেদর আন  আরও বৃি  করেত আমরা চলি কা সািহত  গ, আমরা চ া কেরিছ এক  মানস  ঈদ সংখ া আমােদর 
পাঠেকর হােত তুেল িদেত। সময় তা ও অিভ তার অভােবর জন  বশ িকছু ভুল থাকেত পাের। তারপরও আমরা িব াস কির 
এ  নতুন লখকেদর সম েয় দেশর সরা ঈদ সংখ া। আশা রািখ এখােন আপনারা সুসািহেত র াদ পােবন। আশা রািখ, সবার 
ঈেদর আন  বািড়েয় িদেব এই ঈদ সংখ া। আমােদর সব পাঠেকর জন  এই আমােদর ঈদ উপহার। আপনারা েন খুিশ হেবন য 
বাংলােদেশর িভতর থেক দিশ  -িবেদিশ যত ওেয়বসাইট দখা হয় তার মেধ  চলি কা গ , cholontika.com, এখন ranking এ ২,১১৮ 
তম  !!!মা  নতুনভােব িফের আসার পর চলি কা সািহত  েগর এই সাফেল র িপছেন এর লখক  -দায়ক দর রেয়েছ আ িরক  

অবদান। স াদক িহসােব আিম সবাইেক অিভন ন জানাই। 
 

আপনােদর আনে র সােথ জানাি  য আমােদর েগর লখকেদর লখা িনেয় িনয়িমত ি  পি কা আগািম এি ল’১৫ থেক বর 
হেব। থম চার সংখ া থাকেব মািসক। পরবত  চার সংখ া হেব ি মািসক। এর পর থেক এ  মািসক পি কা আকাের কাশ 

পােব ইনশা াহ। িত সংখ ােত কমপে  ২০  কিবতা আর ১০  গ  ান পােব। আর সব িমিলেয় ৪০/৫০ জেনর লখার সম েয় 
িত  সংখ া বর হেব।   

 
আর ২০১৫ থেক আমােদর কাশনীর যা া  হেব ইনশা াহ। ইিতমেধ  আমরা স লে  কাজ  কেরিছ। আমােদর কাশনী 

থেক বই বর করেত হেল লখকেক কান খরচ বহন করেত হেব না ইনশা াহ।  
 

আমােদর সােথ থা ন।  

ঈদ মাবারক!!!   
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সচূীপ   
 

ব  
ন ায ািধকার বি তা / জােয়দ িবন জািকর, ৭৪ 

িবজয় দেখিছ, িবজেয়র াদ আজও পাইিন / আলমগীর হােসন আবীর, ৮১ 
 

ছড়া 
মহাদায়! বশাখ / নু ামান মা িদ, ৫৬ 

বৃি  িনেয় অকাব …… / এই মঘ এই রা রু, ৯১ 
 

জীবেনর গ  
এতটু  অিভমান / আিজম, ২২ 

এক  িশেরানামহীন গ  / িনঝেরর ভ , ৪০ 
ফা েনর অনুভূিত / আরজ ুমনূ, ৩০ 

অেপ া / এ  এম মা ফা কামাল, ৯২ 
 

কিবতা 
ঈেদর গান / এম আর িমজান, ৯ 
ি য়জন / ক এইচ মাহবুব, ২৪ 

আয় আয় আয় / তৗিহদলু ইসলাম ভঁুইয়া, ২৪ 
ঘাসফুেলর ইে মৃতু  / সােহল আহেমদ পরান, ২৭ 

অ ু ের িবনাশ / েহিলকা, ২৭ 
ন সময় / সাঈদলু আেরফীন, ৩২  
খঁুজিছ তামায় / মাঃ িনউশা, ৩৯ 

আমার সবুজ পািখ / মাঃ শাহীনুর রহমান, ৩৯ 
ধরণীর পর বাসর / আলমিগর সরকার িলটন, ৪০ 

হ ঝাঁকড়া চুেলর কিব / আবদু াহ আল নামান দালন, ৫১ 
ম অনুভূিত… / আহেমদ িনরব, ৫১ 
মেন রখ / সারিমন মু া, ৫৬  

িব  নািবক / নাজমলু হক পিথক, ৫৭ 
ঘ াচাং ব না / আহেমদ ল আিমন, ৫৯ 
ক েলােকর জীবন-কাব  / মৗনী রা ান, ৭০ 

িমতা ও আমার কাব  / মাঃ ওবায়দলু ইসলাম, ৭০ 
মৃতু  িবলাস / এম, এ, কােশম, ৭১ 
ভােরর ডাক / আহেমদ র ানী, ৭১ 

গনত  তুিম কার? / মিনর আহমদ, ৭৪ 
ঈ েরর ছিব / আলমগীর কিবর, ৭৬ 

বষা জাগায় ৃ িত / সাখাওয়াৎ আলম চৗধুরী, ৭৮ 
জ ািমিতক ভােলাবাসা / মাকেসদলু ইসলাম, ৭৯ 

বষা ব না / িমলন বিনক, ৮০ 
কিবতার অপর নাম-বাতা / জাফর পাঠান, ৮৫ 

ঝুম বৃি  / শাহানারা রিশদ ঝণা, ৮৮ 
ঝরাফুেলর মেতা / শা  আলম বাদশা, ৮৯ 
কন এমন কর / মা: মােলক জামা ার, ৯০ 
খঁুেজ  ফরা / জসীম উ ীন মহু দ, ৯০ 
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যা ায় িবপি  / এস এম আ রু রহমান, ৯৪ 
ভা া ােস / সাঈদ চৗধুরী, ৯৫ 
প ারাড  / শ াম পলুক, ৯৭ 

 
বড় গ  

বৃি  / সুপণ শাহিরয়ার, ৪৩ 
িব ৃিত / তুষার আহসান, ৬৩ 

 
িশ েতাষ ও িশ ণীয় 

াণীেদর গণত  / িবন আরফান, ১২ 
এক  অসাধারন গ ! / শা ী িশ ী তুলতুল, ৭৬ 
শয়াল পি েতর পাি ত  /নীলক  জয়, ৮৭ 

 
রসরচনা 

প ু র িব ান চচা / শওকত আলী বন,ু ৯২ 
 

গ  
শশেবর সাথী / িসকদার, ১৪ 

ব ািত ম “মা” / মিনর হােসন মিম, ১৮ 
িভ ুক / আিমর হােসন, ২৮ 

িতেবিশনী / আিত র রহমান ফরােয়জী, ৩৭ 
িন ে শ মা / াউন, ৪২ 

আেগ পের িকছু নই / মা াক আহেমদ, ৭২ 
এতটু  অিভমান / আিজম, ৮২ 

মরীিচকার টােন দহন-কাল / হাি দ, ৮৫ 
ু াকার তলােপাকা ও পি তমশাইেয়র পা গিনত/ িনঃশ  নাগিরক, ৯৮ 

সই, কমেন ধিরব িহয়া / রািজব সরকার, ৯৯ 
আমার কােনা দাষ নাই / সুমাইয়া বরকতউ া , ১০০ 

 
ৃ িতচারণ 

যৗথ / দীপ র বরা, ৮০ 
 

কাব গ  
ওই য ছেল  কিবতা িলেখ / এস ক দােয়ল, ৬৩ 

 
বই আেলাচনা 

আমার ি য় লখেকর ‘অন  এক গ কােরর গ  িনেয় গ ’ / মৗনী রা ান, ৬১ 
ফরেদৗসীর শাহনামা ও িহ ু ান / তানভীর আহেমদ িসডনী, ৭৭ 

 
িফচার 

ভারেতর প ে র ‘ক াল দ’ ও লামহষক এক রহস ! / মা াক চৗধুরী, ৬১ 
িহমালেয়র তুষারমানব : রহস ময় ইেয়িত / ওবায়দলু গিন চ ন, ৮৪ 

 
অনুবাদ 

বৃ শ কমন আরবান িলেজ  / নামান রহমান, ৫২ 
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সা াৎকার 
মায়ুন আহেমদ / সং েহ আেনায়ার জাহান ঐির, ১৬ 

 
িব ান ক কািহনী 

পিরিধেত িতিব  / মহুা দ আেনায়া ল হক খান, ৫৪ 
 

িপশাচ কািহনী 
অদশৃ  রাগী / তৗিফক মাসুদ, ৩৫ 

 
ভূেতর গ  

ভৗিতক উপাখ ান / তাপসিকরণ রায়, ২৫ 
 

ধম ও দশন 
আথসামািজক াপেট যাকােতর ভূিমকা / মা: মেহদী হাছান, ১০ 

সালাত আদেয়র  / আিরফুর রহমান, ৭২ 
 

পযটন 
সানাকাটা সমু  সকত- অভাবনীয় সৗ েযর হাতছািন !, ৯৫ 

 
িবিবধ 

প  পূিণমা / ম ভূিমর জলদসু , ১০১  
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কিবতা 

ঈেদর গান 
এম আর িমজান 

 
 

ঈেদর খুিশ হািস খুিশ িনত  অমিলন 
চাইেগা ভু দয়া মা অসীম সীমাহীন,,,,,,, 

 
আমার কােছ ঈদ মােনেতা ম া িমঠা নয়, 
তামার থেক চাই য মা নিসব যন হয়। 

 
তেবই আমার হািসখুিশ তেবই ঈেদর িদন,,,,, (ঐ) 

 
পােপর বাঝা বইেত িগেয় া  সারা গা, 
তামার দয়া মা পেলই গাইেবা সাের গা। 

 
তেবই আমার হািসখুিশ তাকিধনা িধন িধন,,,,,,,,(ঐ) 

 
ঈেদর িদেনর মােন যিদ হয় কলরব খুিশ, 

পােপর বাঝা মাথায় িনেয় কউ খিুশ হয় বিুঝ। 
 

মাই আমার হািসখুিশ মাই ঈেদর িদন,,,,,,(ঐ) 
  



[চলি কা ই- কাশনাঃ সংখ া ৪, জলুাই ২০১৪, ঈদ সংখ া]  
 

10  http://cholontika.com  

 

ধম ও দশন 

আথসামািজক াপেট যাকােতর ভূিমকা 
মা: মেহদী হাছান ₪ ছা , মা াস, ফােমসী, জা.িব 

 
 
মহান আ াহর িনকট একমা  মেনানীত ধম হেলা ইসলাম । 
নামােযর পর ইসলােমর সবােপ া পূণ  হেলা যাকাত। 
যাকাত শে র আিভধািনক অথ-  বৃি , পিব তা, 
পির তা, পির তা ইত ািদ। িফকাহ শাে র পিরভাষায় 
যাকাত হে  এক  আিথক ইবাদত। ি তীয় িহজরীেত যাকাত 
ফরজ হয়। যাকাত স েক আ াহতায়ালা পিব  কারআন 
মাজীেদ বেলন, ”আ াহর স ি র জন  তামরা যাকাত দাও, 
যাকাত দানকারী কৃতপে  তার মাল বৃি  কের ”( ম-
৩৯)। যাকাত ইসলােমর ভারসাম পূণ ও ইনসাফ িভি ক 
অথব ব ার পণূ অংশ। দািরদ  িবেমাচন ও অথৈনিতক 
ি িতশীলতা আনায়নই এর ল । ধনীর স েদ গরীেবর 
অিধকার লুিকেয় আেছ। এই অিধকার যথাযথভােব বুেঝ 
দওয়ার জন ই মহান আ াহ যাকাত ব ব ার বতন 
কেরেছন। হাহাকার মু  সমাজ আর সুদ মু  শি শালী 
অথৈনিতক ব ব া িত ায় যাকােতর ভূিমকা অন ীকায। 
যাকাত আদায়েক মহান আ াহ আমােদর উপর ফরয কের 
িদেয়েছন । পিব  কারআেন নামায আদােয়র পাশাপািশ জার 
িদেয় যাকাত আদােয়র কথা বলা হেয়েছ। ধনী ও দিরে র 
বষম  দূরীভূত কের এই যাকাত ব ব া। পণূ শতসােপে  
স দশালীেদর উপর যাকাত দান ওয়ািজব।  

 

যাকােত রেয়েছ কত েলা সুিনিদ  ব য়খাত। এটা দান নয়; 
বরং গরীেবর অিধকার। মহান আ াহ স েদর সুষম ব েনর 
লে  যত েলা প ার কথা পিব  কারআেন উে খ কেরেছন, 
তার মেধ  যাকাত হল অন তম। এক  সুদমু  সুশীল সমাজ 
ও রা  গঠেন যাকােতর ভূিমকা অপিরসীম। ইসলামী জীবন 
ব ব ায় যাকাত এক  পূণ িবষয়। যাকাত আদােয়র 
মাধ েম স েদর িব তা অজন , অথৈনিতক ি িতশীলতা 
িত া এবং ধনী ও দিরে র মধ কার ব বধান দরূীকরণ এর 
একমা  ল  ও উে শ । মুহা াদ (সাঃ)বেলেছন, ” য 
স েদর সােথ যাকােতর (স দ ও টাকা পয়সার) সংিম ণ 
ঘেট তা স দেক ধংস কের দয়”। দাির তা য কান 
জািতর জন  এক চরম অিভশাপ। দাির  ও হাহাকারমু  
সুশীল সমাজ ও রা গঠেন যাকােতর  অপিরসীম। 
একমা  যাকাত ব ব ার মাধ েম এক  শি শালী অথব ব া 
গেড় তালা স ব । দেশর অথৈনিতক অব া চা া করেত 
এবং স েদর সুষম ব নসহ দেশর দাির  িবেমাচেন একমা  
সহায়ক ভূিমকা রাখেত পাের এই যাকাত ব ব া। 
রা ীয়ভােব যাকাত আদায় ব ব া য কান দেশর জন  
একটা বড় অজন । এ  দেশর অথনীিতেত গিতশীলতা 
আনেত, স েদর ি গতা রােধ এবং ধনী ও দিরে র 
মধ কার ব বধান কমােত কাযকরী ভূিমকা রাখেত পাের।  
মহান আ াহ যমন নামাজ সহ শরীয়েতর অন ান  িবধানাবলী 
আমােদর জন  আবশ ক কের িদেয়েছন তমন এই যাকাত 
ব ব াও আমােদর জন  আবশ ক কের িদেয়েছন । এক  
দেশর সকল মানুষ ধনী নয় আবার গরীবও নয়। এখােন 
কউ ধনী আবার কউ গরীব । আর এই ধনী ও দিরে র 
মধ কার আকাশ পাতাল ব বধান দরূীকরেণ যাকােতর অ ণী 
ভূিমকা অপিরসীম । যাকােতর মাধ েম স ব দেশর অনাহারী 
লােকর মেুখ অ  তুেল দওয়া । যাকােতর মাধ েমই স ব 
স েদর সুষম ব নসহ ধনীর স েদ লুিকেয় তাকা গরীেবর 
স দ বর করা । দেশর য সকল লাকজন দাির সীমার 
িনেচ বাস কের তােদর পে  উপযু  বাস ােন বসবাস করা 
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এবং কান মেত দু’ বলা দমুুেঠা ভাত যাগাড় করা বড়ই 
ক কর হেয় পেড় ।  

 
এমতাব ায় এ সকল পিরবােরর স ানেদর পাষাক পির দ , 
সুিচিকৎসা , উপযু  পিরেবেশ বসবাস এবং উপযু  
লখাপড়াসহ অন ান  মৗিলক চািহদা পূরেণর িন য়তা কবল 
িদবা ে রই নামা র । অথচ তারাও মানুষ । এেদরেক 
পছেন ফেল দশেক সমৃ শালী , সুসভ  , িনভর জািত 
ইত ািদ যা িকছু বলা হাক না কন তা সমােজ কখনও 
বা বািয়ত হেব না। অতএব, এক  গিতশীল আথসামািজক 
ব ব ায় সমােজর এসব িপিছেয় পড়া জনেগা ীেক সমােজর মলূ 
ধারায় আনেত হেব আর সটা ব লাংেশই স ব এই যাকাত 
ব ব ার স ক বা বায়েন। রাসূল (স:) এর সময় সাহাবীরা 
অিধকাংশই আিথক সংকট িছল সত  ; িক  এটা আরও সত  
য ,যাকাত ব ব া চালু হওয়ার পের তা অেনকাংেশ াস 
পেয়িছল । সাহাবীরা গরীব িছল বেট , িক  কউ আিথক 
সংকেট পেড় এেকবাের ইে কাল কেরেছন ,এমন  হািদেস ও 
অন ান   ারা মািণত হয় না । রাসূল (স:) এর সময় 
অথাৎ অ তার যেুগ এখনকার মত রাসায়িনক সার , কেলর 
লাঙল ইত ািদ িছল না । তবুও হািদস ও অন ান  ে  না 
খেয় মারা যাবার মত এক  দয় িবদারক ঘটনার কথা 
জানা যায় না । অথচ িব েনর যেুগ বাস কের এক জিমেত 
বছের দইু বা িতনবার ফসল উৎপ  কেরও আমরা দেশর 
অনাহারী লাকেদর মুেখ অ  তুেল িদেত পারিছ না । 

 ফল প ব েলাক িতবছর খােদ র অভােব , পুি র অভাের 
, বাস ােনর অভােব অকােল মৃতু  মুেখ পিতত হে  । এর 

কারণ একটাই, সটা হল দেশর পঁুিজবাদ ণীর লােকেদর 
মেধ  অন ায়ভােব ধনী থেক অিধকতর ধনী হওয়ার তী  
িতেযািগতা।তারা তােদর অথেক ি গত কের রােখ এবং 
দেশর উৎপািদত ফসেলর একটা বড় অংশ মােসর পর মাস 
দােম আটেক রােখ এবং মূল  বৃি  না হওয়া পয  তারা 
স েলােক বাজার জাত কের না । ফেল সমােজ স দ 
ব েনর গিত ম র হেয় কৃি ম সংকেটর সৃি  হয়। অপর 
িদেক কা  কা  টাকার মািলক হওয়া সে ও তারা যাকাত 
দান থেক িবরত থােক । িবষয় েক যিদ গভীরভােব 
িবে ষণ করা হয় তেব দখা যােব য, তারা যিদ িবশাল 
অংেকর এই টাকার এবং স েদর যাকাত আদায় করত তেব 
একিদেক যমন স েদর সুষম হেতা অন িদেক অভাবী লােকর 
িকছু না হাক অ ত পে  তােদর মুেখ দু’ বলা দু’মুেঠা ভাত 
উঠেতা । িক  তারা তা যাকাত দয়ই না আবার মাটা 
অংেকর মুনাফা না পাওয়া পয  স দ দােম ফেল রােখ । 
ফেল িত বছর অেনক স দ িবন  হেয় যায় । আজ যিদ 
আমােদর দেশ সরকারীভােব যাকাত ব াব া চালু থাকেতা 
তাহেল একিদেক দেশর স েদর সুষম ব ন হেতা অপর িদেক 
দেশ অথৈনিতক অব ার ব াপক উ িত হেতা । ফেল 
দাির তা িচরিদেনর জন  এ দশ থেক িবদায় িনত । 
কৃতপে  যাকাত আদায় এমন একটা মাধ ম যখােন স েদর 
এক ান হেত অন  ােন ানা র ঘেট । ফেল স দ এক 
ােন থােক না এবং একক মািলকানাধীন থােক না এমনিক 
ব মূেল র ি িতশীলতাও বজায় থােক । যাকাত ধু স েদর 
িব তা আেন না , বরং যাকাত আদায়কারীর জন  আ াহর 
প  হেত মা , স ান , ও খাস রহমত আনায়ন কের । 
এছাড়া যাকাত আদায়কারীেক খাঁ  মুিমন হেত সাহায  কের । 
যাকাত মানুেষর মনেক কামল কের । তার মন হেত 
অথিল া দূর কের । তােক হালাল পেথ আয়- রাজগােরর 
অনুে রণা জাগায় । যাকাত আদায়কারী একজন কৃত 
দশে িমক । কারণ যাকাত আদায়কারী যাকাত আদােয়র 
মাধ েম দেশর অথব ব ায় পেরা ভােব সাহায  কের । ফেল 
ব  গরীব-দঃুখীর অ সং ােনর সুেযাগ হয় । অপর িদেক 
দশে ম হেলা ঈমােনর অ  । যাকাত আদায়কারীেক তার 
মহান সৃ কতার সি কেট পৗঁেছ দয় ।  

 
স আ াহর ি য় বা ােদর শামীল হওয়ার সেুযাগ লাভ কের 
। যাকাত আদায়কারীেক তার স দ সবদা তার রেবর কথা 
রণ কিরেয় দয় এবং আ াহ দ  স েদর কিরয়া 

আদােয়র সেুযাগ কের দয় । যাকাত না আদােয়র ফল 
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বণনা করেত গেল সব থম মুসা (আঃ) এর সময়কার সই 
বাদশা কা েনর কথা রণ করেত হয় । কা েনর উপর 
যাকাত ফরয হওয়া সে ও স আ াহর িবধান অমান  কের 
যাকাত িদেত অ ীকার কেরিছল ।এই অবাধ তার ফল প 
মহান আ াহ তার সম  স দসহ তােক মা র িনেচ ডািবেয় 
দন । যেহতু যাকাত আদােয়র মাধ েম স েদর িব তা 
অজন হয় সেহতু যিদ কউ যাকাত আদায় না কের তেব 
তার সম  স দ অপিব  হেয় যােব। আর এই অপিব  
স দ িনেয় আ াহর ইবাদত করেল তা কখেনাও কবুল হেব 
না । তার জীবন হেয় যােব অথহীন , মূল হীন । হাশেরর 
ময়দােন স আ াহর স ুেখ জবাব িদেত পেরেব না । 
অবেশেষ তার বাস ান হেব মহাশাি র ান জাহা ােম । 
মহান আ াহ পিব  কারআেন এরশাদ কেরেছন- 
“িনি তভােব সফলকাম হেয়েছ মমুীনরা, যারা িনেজেদর 

নামােজ িবনয়াবনত হয়, বােজ কাজ হেত দেূর থােক এবং 
যাকােতর পেথ সি য় থােক।” ইসলাম সমাজতাি ক ও 
পঁুিজবািদ অথব ব া সমথন কের না । তাই এক  ইনসাফ 
িভি ক অথনীিত িত ার লে  বিতত হেয়েছ এই যাকাত 
ব ব া । সমাজতাি ক ও পঁুিজবাদী অথব ব ার মমমূেল 
ঠারাঘাত কের সীমাহীন বষেম র অবসান ঘ েয় শাষণহীন 

অথৈনিতক বুিনয়াদ িত ায় ইসলােম যাকাত ব ব ার কান 
িবক  নই । ডঃ মহসীন খান বেলন – “zakat is the 
major Economic means for establishing social justice.” 
দাির তা য কান জািতর জন  এক মহা অিভশাপ । আর 
এই অিভশাপ হেত জািতেক বাঁচােনার জন  েয়াজন হেলা 
এক  শি শালী অথৈনিতক ব ব া । আর এই শি শালী 
অথব ব া কােয়েম যাকােতর কান িবক  নই । 

 
 
 

িশ েতাষ গ  

াণীেদর গণত  
িবন আরফান 

 
 
সু রবেনর রাজা িসংহমামা তার অ বনসমূহ পিরচালনার জন  
ানীয় িতিনিধ িনবাচেনর িস া  িনেলন। রাজার িস াে র 

কথা বেনর প -পািখেদর জািনেয় দয়া হল। 
 
িনবাচেন যারা অংশ িনেত ই কু তারা য যার মত ডাকেঢাল 
িপ েয় গাধা ও ঘাড়ার েঠ সরওয়ার কের চারণায় মেত 
ওেঠ। িত  াথ র মুেখ উ য়েনর বুিল। িনরীহ প  পািখর 
ভাগ  পিরবতেনর ল -উে শ  ায় সব াথ র মুেখ মুেখ। 
 
িহরণ পেয়  সংল  বেনর সাধারণ নাগিরক তাতাপািখ। 
অভাব অনটন যার িনত  িদেনর স ী। পাখা ভে  যাওয়ায় 
িতিন আহার সং েহ ব েত পারেতন না। জীিবকা িনবােহর 
জন  তার ধান অবল ন িছল বােগরহােটর খান জাহান 
আলীর ষাট গ জু মসিজদ পা বত  মাজার শরীফ। ভ েদর 
দােন যতটু  তবারক সং হ হেতা সখান থেক িতিন যখন 
যা িরিজেক থাকেতা খেতন। 
 
একিদন এক াথ  অজগর সাপ মাজাের িগেয় ঘাষণা িদেলন, 
আগামী বার িতিন মাজাের অব ানকারী সকল প পািখেক 

পটপুেড় উ ত খাবার খাওয়ােবন। ঐ িদন অন  ভ েদর 
আর িকছু দান করেত হেব না। 
 
অজগেরর ওয়াদার পিরেপি েত বার িদন মাজাের অন েকহ 
িকছুই দান করেলন না। সবাই আশায় িছেলন অজগর খাবার 
িদনেয় আসেবন, সই খাবার তারা আেয়শ কের খােবন। 
 
দপুুর গিড়েয় যাে  িক  খাবার আসিছল না। 
 
এক মুসািফরর ভ ুেকর আনীত খাবার শষ হওয়ায় িতিন 
মাজাের আসেলন তবারক খেত। এেস দেখন মাজাের তবারক 
নই। িতিন হতাশ হেলন এবং এর কারণ তাতাপািখর িনকট 
জানেত চাইেলন। 
 
তাতাপািখ জানােলন, এ বেনর ভাবশালী অজগর আজ 
তােদর খাওয়ােনার ওয়াদা কেরেছন। তারা সই আশােতই 
আেছন। 
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ভ ুক জানােলন, িতিন িনেজ একজন ধািমক এবং াথ  
অজগরেক িচেনন। ভ ুেকর আ াস অজগর খুব ভােলা াণী। 
তার দৃঢ় িব াস অজগর অবশ ই খাবার িনেয় আসেবন। 
সকলেক িচ া করেত িনেষধ করেলন। 
 
অজগেরর িত ভ ুেকর এত উ  িব াস দেখ তাতাপািখ 
আফেসাস কের বলেলন, অজগেরর ওয়াদার িত তারও িব াস 
আেছ। তেব িতিন এর চেয় বিশ িব াস রােখন সৃি কতা 
আ াহর িত। কননা আ াহ তায়ালাই একমা  িরিজকদাতা। 
ভ ুক একথা েন লি ত হেলন। 
 
এিদেক অপর াথ  দুবলারচেরর বাঘমামা েত ক ভাটােরর 
সমথন পাওয়ার ত াশায় হে  হেয় ছাটাছু  করিছেলন এবং 
বেনর প পািখেদর িবিভ  সমস া সামিয়কভােব তাৎ িনক 
সমাধান করিছেলন। িতিন খাঁজ পেলন গহীন জ েল এক 
অ  গাঁখরা সাপ বাস কেরন, িযিন একজন বধ ভাটার। 
সই গাঁখরা সাপ একা একা খাদার ব নায় ম  থাকেতন। 
সাপ  অ  িবধায় সখােন েত বশ কেয়কিদন খাবার 
সং হ করেত না পের অনাহাের কা েয়েছন আর ু ধা িনেয় 
আ াহর উপর ভরসা কের ইবাদেত মশ ল িছেলন। অতঃপর 
আ াহর রহমেত এক হিরণী িতিনদ গাঁখরা সাপেক দুেবলা 
এেস দুধ পান কিরেয় যেতন। 
 
এভােব চলিছল গাঁখরার জীিবকা িনবাহ। 
 
াথ  বাঘমামা গাঁখরা সােপর িনকেট গেলন। ভাট পাবার 
আশায় গাঁখরােক মুখেরাচক খাবােরর েলাভন দখােলন। 
খাবােরর মােহ সাপ  বােঘর সােথ গেলন এবং পটপুেড় 
ােদর খাবার খেলন। িফের এেস পুনরায় ধ ানম  হেলন। 
 

পরিদন তার চ  ু ধা পায়। িতিন আশায় িচেলন হিরনী 
এেস তােক দধু পান করােবন। িক  কেয়কিদন গত হেত 
চলেছ হিরণী আর আসেছ না। সাপ বুঝেত পারেলন িতিন ম  
ভুল কেরেছন। আ াহর উপর ভরসা করা বাদ িদেয় বােঘর 
উপর আ া এেন খেত যাওয়া ক হয়িন। িতিন তওবা কের 
আ াহর ইবাদেত িনেয়ািজত হেলন। 
 
অন িদেক সু রী কাঠ বাগােনর াথ  িশয়াল পি ত গাটা 
বেন চমক লািগেয় িদেলন। িতিন িত িতর ফুলঝুিড় না 
ছেড় ধু এই বেন চারণ করিছেলন, আ াহ চােহন তা 
িতিন সকেলর সবা করেবন এবং বেনর কল ােণ িনেজেক 
িনেয়ািজত করেবন। মতার অপব বহার করেবন না। িনেজর 
জন  যা পছ  কেরন অপেরর জন ও তাই পছ  করেবন। 
তার দাবী িযিন খাদাভী  সবাই এমন একজন াথ েক 
িনবািচত করেবন। তার ধারণা িবজয়ী করার মািলক একমা  
আ াহ। সম  মতার মূেলও একমা  আ াহ। একমা  আ া  
তায়ালাই যােক ই া মতা দান কেরন। 
 
িনবাচেনর তািরখ মাতােবক িনবাচন স  হেলা। অজগর 
সাপ, বাঘমামা ও িশয়াল পি ত িতনজনই কাছাকািছ ভাট 
পেলন। তেব িনকট িত ী থেক মা  এক ভাট বশী 
পেয় িশয়াল পি ত িবজয়ী হেলন। এেত হ েগাল সৃি  হেয় 
গল িনবাচেন কারচূপী হেয়েছ। 
 
এ সংবাদ রাজা িসংহমামা িনকট পৗ◌া◌ঁছাল। বেনর হ েগাল 
থামােত রাজা িনরাপ াবািহনী পাঠােলন। আর সমােলাচনা 
করেলন, আ া  যা কেরন ম েলর জন ই কেরন। িনবাচেন 
কারচূপী সে  িতিন িবচিলত নন। তার ভাষ , মতা িনেয় 
গ েগাল প পািখেদরই মানায়। 
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ছাটগ  

শশেবর সাথী 
িসকদার 

 
  
আিম যখন থম মািনক ভাইেক দিখ তখন আমার বয়স 
কত িছল মেন নাই । কারন তখন আিম ছাট িছলাম। 
যতটু  মেন পেড় আিম ু েল যাি ছলাম , যাওয়ার পেথ 
িবশাল বাগান বািড় ওলা একটা বািড়র সীমানা াচীেরর 
ভাংগা অংশ িদেয় িছটেক বর হল হালকা পাতলা গড়েনর 
কােলা রংেগর ছেল  । পড়েন লুংগী কাছা দওয়া । এক 
হােত গাছ হেত সদ  পাড়া চার পাঁচটা পাকা আম । আমরা 
কেয়কজন বা বী উপেরর ােসর আপােদর সােথ ু েল 
যাি ছলাম । এই সময় ছেল  দৗেড় বর হেয় আমােদর 

সামেন এেস থমেক দাড়াল । আমরা হঠাৎ ওেক দেখ দািড়েয় 
গলাম। এক সােথ এত েলা মেয়েক দেখ ছেল  ল া পেয় 
তাড়াতািড় লুংগীর কাছাটা নািমেয় িদল। এই সময় ঐ সীমানা 
াচীেরর ভাংগা অংশ িদেয় একটা র ঘউ ঘউ করেত 
করেত বর হেয় এল। ছেল  র  দেখই আবার দৗড় 
িদল। ছেল  যন বাতেস উড়েছ। িপছেন র ও ওেক 
কামড় দওয়ার জন  ছুটেছ । 
এিদেক আমরা মেয়রা ভেয়  হেয় দািড়েয় দখিছ শষটা 
িক হয় । ছেল  াণপেন দৗড়ােত দৗড়ােত রা া মেধ খােন 

সতু িছল । স সখান থেক লাফ িদেয় খােল পড়ল। 

আমরা মেয়রা হাঁফ ছেড় বাঁচলাম । আবার হাটেত লাগলাম। 
এইবার আমােদর মেধ  যারা ওেক িচেন তােদর মেধ  একজন 
বলল ” বাপের িক িব ছুের বাবা। হারাডা িদন ামডােক 
য  মাথায় তুই া রােখ । ” 
আেরকজন মেয় বলল ” ক কইছস । এই হিদন আমােগা 

কলা গােছর এক কাঁিদ কলা হাওয়া । এইডা এই মািন ার 
কাম। ” 
” আের রাখ । তােগাত খািল এক কাঁিদ কলা । আমােগাত 
এক রাইেত গাটা পু েরর মাছই ছাফ কইরা ফালাইেছ এই 
মািন া চারা।” 
আিম অবাক হেয় দিখ সবাই মািনেকর িব ে  । এর মেধ  
একজন মািনেকর পে  কথা বেল উঠল। 

“সাহস থাকেল ওর সামেন কথা িল তারা কইছ দিখ । 
কামাই া চারা করেল মািনেকর দাষ । সুমন চারা করেল 

মািনেকর দাষ । পালাডার বাপ নাইত সবাই হের নরম 
পাইচছ। কামাই া ম ােরর পালা , সুমই া আড়তদােড়র 
পালা, হইি গা হেগা িব ে  িকছু কস না। ” 
সােথ সােথ আেরকজন বলল ” ক কইচ আপা । মািন া 

গরীবত তাই সবাই তাের দােষ । এই তােগা য গােছর কলা 
আর পু েরর মাছ চুির অইেছ তারা িক দ াখছস মািন া 
করেছ ? 
ওরা কান কথা বলল না । 
িকের কথা কছ না ক া ? 
তারপরও ওরা চুপ কের থাকল। 
” গিরব বইলা সবাই মািনেকের দাষ দছ । যিদ ু েলর হড 
মা ার পালাডাের না দখত, তাইেল মাইনেষ এতিদেন ওর 
হাি  ি  এক কইরা ফালাইত। আের, এই ােমর কথা 
বাদ িদলাম ,আেশপােশ দশটা ােম মািনেকর মত পালা 
কয়ডা আেছ ক দিহ ? জািন দখাইেত পারিব না । েত ক 
বছর পির ায় ফা  ক অয় ? আমােগা মািন া ” 
যােদর গােছর কলা চুির হেয়েছ স বলল ” সারািদন দুই ার 
শয়তািন কইরা রাইেত মা  এক ঘ ার মত পেড় এেতই ফা  
অইয়া যায় । িক মধাের বাবা ! 
আেরকজন বলল “এই তাড়াতািড় থুক ফল নইেল নজর 
লাইগ া যাইব। ” 
আমরা সবাই এক সােথ থু থু ফলেত লাগলাম। এরপর পর 
ায় সময় মািনক ভাইেক দখতাম আমার ু েল যাওয়া 
আসার পেথ । কখনও গােছর ডােল বেস িকছু খাে ছ । 
কখনও খলাধুলা করেছ, কখনও মাছ ধরেছ । তখন জ  

মাস । ডাবা ও পু েরর পািন ায় িকেয় গেছ । আমােদর 

বাড়ীর পােশ এক পু েরর সব পািন সচা হল । আমরা 

ােমর বড় ছাট সবাই হাত িদেয় মাছ ধরিছ । পু েরর এক 

পােশ জংলা মত একটা জায়গা আেছ । সিদেক কউ যাে ছ 
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না । কারন সবাই জােন সখােন সাপ আেছ । তাও যই সই 
সাপ না ! িবষা  প  গাখরা সাপ ! ওিদেক মাছ থাকেলও 
কউ যাে ছ না । আিম মাছ ধরেত ধরেত কখন ওিদেক চেল 

গিছ িনেজও জািন না । হঠাৎ ফাঁস আওয়াজ েন িচৎকার 

কের দৗড় িদলাম । আমার এত ক  কের ধরা মাছ সব 
িছটেক পু ের কাদায় পেড় গল। আমার িচৎকার েন মাছ 
ধরা রত সবাই থমেক গল । মেন করল আমােক সােপ 
কামেড়েছ। আিম ভেয় দৗড়ােত যেয় জংলা জায়গাটার সামেন 
কাদায় পা আটেক তখন পেড় গিছ। ভেয় হাঁচেড় পাঁচেড় 
উঠেত যেয় বার বার পেড় যাি ছ । সােপর ভেয় আমােক 

ধরার জন  কউ এিগেয় এল না । ধু মািনক এল। স এেস 

আমেক দাড় করাল । 
” এই মাইয়া এত ডরাস ক া। 
সােপ কামড় িদেছ ? 
তখন ভেয় আমার দুই চাখ িদেয় পািন পড়েছ। মাথা নেড় 
না বললাম। 
ও এবার আমােক ছেড় িদেয় জংলার কােছ এিগেয় গল। 
ওেক জংলার িদেক এিগেয় যেত দেখ সবাই িচৎকার কের 
িনেষধ করল। িক  ক শােন কার কথা । ও আে  আে  
এিগেয় িগেয় হঠাৎ িভতেরর িদেক হাত িদেয় ঝটকা মারল। 
সােথ সােথ দিখ ওর হােত ায় চার-পাঁচ হাত ল া গাখরা 
সাপ মাচড়াে ছ । মািনেকর ডান হােতর মুঠায় সােপর 

মাথাটা শ  কের ধরা । ভেয় মাছ ধরা রত দুই একজন 
বােদ সবাই পু র ছেড় পােড় উেঠ গল। আিমও য কখন 
পােড় উেঠ গিছ িনেজও জািন না । মািনক সাপটােক িনেয় 
পােড় উেঠ িবেলর িদেক িগেয় আে  কের সাপটােক ছেড় িদল 
। সাপটাও মা র শ পেয়ই এেকেবেক চেল গল। ও আবার 
পু ের নামার পর সবাই বলেত লাগল ” তুই সাপটাের মারিল 
না কন ?” 
” সাপ আমােগা উপকার কের হর িলগা মাির নাই । তয় 
যিদ মাইয়া ডাের কামড় িদত তহন মাইরা ফালাইতাম। ” 
আিম আর সিদন মাছ ধিরিন । বারবার ধু মেন হি ছল 
মািনক ভাইেয়র িক সাহস ! ক  বড় সাপটােক এক ঝটকায় 
ধের ফলল । 
আিম বািড়েত এেস মােক ঘটনাটা বললাম । মা ঘটনা েন 
অবাক গেলন। এরপর আিম মােক বললাম ” মা আিম 
নল েপ যাই, গাসল কইরা আিস । 
আিম গাসল কের িফের এেস দিখ মা মাছ টেছ । সদ  
তাজা মাছ দেখ মােক বললাম ” মা মাছ কই পাইলা ? 
” মািনক িদয়া গেছ । কইল ওর মােয় পাডাইেছ । 
আিম অবাক হেয় গলাম, ওর মা আমার মােক িক ভােব 
িচেন য মাছ পাঠােব । 
” ওর মা িক তামাের িচেন ? ” 
মা মাছ টা া  িদেয় আমার িদেক তািকেয় হাসেত হাসেত 
বলল ” িচনবা ক া? মািনেকর মা আমার বাল কােলর সাথী।” 

এর কেয়কিদন পর এক ু বার মা আমােক বলেলন আইজকা 
িবকােল তাের লইয়া আমার সাথীর বাসায় যাম ু । ঘের 
থািকস। 
সিদন িবকােল আিম আর মা মািনক ভাইেদর বাসায় বড়ােত 
গলাম । ােমর একবাের শষ মাথায় মািনক ভাইেদর বািড় 

। গাছগাছািল ঘরা পািখর কলরেব ভরা , িনকােনা উঠােন 

সু র একচালা বািড় । আমরা উঠােন পা রাখেতই মািনক 
ভাইেয়র মা দৗেড় এল। 
“িকের সই তুই কাের িনয়া আইিল ? ” 
এই বেল আমার দইু গােল চুমু িদেয় আমােক কােল তুেল িনল 
। আিম িকেশারী হেলও দিহক গঠন বাড়  হওয়ায় আবার 
নািমেয় িদেলন। 
” ডা র হইয়া গছস ।” 
আিম আর মা ঘের ঢুকলাম । িভতের ঢুকেতই িপছেনর দরজা 
িদেয় বাইের িপছেনর উঠান দখা যায়। সখােন মািনক ভাই 
একটা বাঁেশর বানােনা খাচায় বি  এক  ধান শািলেকর 
বা ােক আদার খাওয়াে ছ । আিম সিদেক এিগেয় গলাম । 
িপছেন উঠােন নামেতই দখলাম উঠােনর মেধ খােন বাঁেশর 
মাচার কবুতেরর টং ( বাসা ) । সখােন অেনক কবুতর । 
উঠােন িকছু গােছর ডােল িকছু বাকবা ম করেছ । 
আিম মািনক ভাইেয়র সামেন এেস দাড়ালাম । স আমার 

িদেক না তাকাল না । পািখর বা াটােক আদার খাওয়ােনার 
পর খাঁচায় রেখ আমােক  করল ” কখন এেসিছস ? ” 
” এইত এখন । মািনক ভাই তামার এখােন এত কবুতর 
কইি থকা আনছ ? ” 
” িকছু বাজার িথকা িকছু ব ু গ িথকা ।” 
কবুতর িলর নাম িক ? এই য লজডাের ময়ুেরর পখেমর 
মত ছড়াইয়া রাখেছ । 
” এইডার নাম ময়ুরী । ” 
” কাউয়ার মত গলাডা ফুই া রইেছ ঐডার নাম িক ? ” 
” ঐডা ব ত দািম কবুতর । নাম িপনবল । ‘ 
মািনক ভাই এর মােঝ ঘের বড়ার সােথ ঠস িদেয় রাখা 
কেয়কটা বড়িশর িছপ থেক একটা তুেল িনল । 
” কই যাইবা ?” 
” মাছ ধরেত । তুই যািব ? ” 
‘ যামু । মাের কইয়া আিহ ।” 
” খালা াের কইেল আর যাইেত অইব না । তাইেল তুই 
থাক।” 
” ক আেছ কমু না । চল। 
আমরা দুইজন বািড়র িপছন িদেয় নাল জিমেত নেম গলাম 
তারপর িকছু দরু একটা ছাড়া িভটার িভতর িদেয় জংগেল 
েবশ করলাম। জগংলটা ছাট িছল ওটা পার হেত বিশ ন 
লাগল না । জংগেলর পেরই কবর ান তারপর খাল। 

কবর ানটা অেনক পুরােনা । এখন এখােন লাশ দাফন কের 
না । আেগ যখন ােম কেলরা বা বস  হত তখন এখােন 
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ঐসব লাশ দাফন করত। কবর হােন চুর িবশাল িবশাল 
গাছ । এই গাছ েলার কখনও ডাইেন কখনও বােয় পাশ কেট 

খাল পাঁেড় এেস আমরা পৗছলাম । খালটা মাটামু  বড় 

ধরেনর । পািনেত তমন একটা াত নাই। জায়ার-ভাটা 

হয় তেব বাঝা যায় না । মেন হয় পািন সব সময় এক 
রকম থােক । এই রকম খােল চুর মাছ থােক । মািনক 
ভাই সুিবধা মত একটা জায়গা দেখ বেস পড়ল। তারপর 
সােথ আনা পিলিথেনর মুখ খুেল জ া  কেচা বর কের 
বড়শীেত গেথ পািনেত ছেড় িদল । আিম মািনক ভাইেয়র 
পােশ বেস খােলর অপর পােড় মানুেষর আনােগানা দখেত 
লাগলাম । িকছু েনর মেধ  মািনক ভাই দশ -পনরটা কই 

আর শাল মাছ ধের ফলল । স েলা সােথ আনা বেত 

টুকিরর িভতর রাখল । হঠাৎ আিম বললাম ” মািনক ভাই 

আমের দাও আিম কেয়কটা ধির । 

আমার কথায় সায় িদেয় মািনক ভাই বলল ” পারিব ? 
পারেল ল । আিম খােল নাই া পােড়র ফুেটর মেধ  হাতাইয়া 
দিখ কান মাছ পাই িকনা, “” 
মািনক ভাই আমােক িছপটা িদেয় লুংগী কাছা মের খােল 
নেম গল। 
এই সময় আিম আকােশর িদেক তািকেয় দখলাম ঈশান কান 
লাল হেয় আসেছ । 
” মািনক ভাই তুফান আইব মেন অয় । ” 
মািনক ভাই মাছ ধরা অব ায় িপছন িফের ঈশান কােন 
তাকাল । 
” হের ক কইছস । চল আর মাছ ধরেনর দরকার নাই । 
তুই না থাকেল আিম যাইতাম না । ” 
এই বেল মািনক ভাই পািন থেক উেঠ গল । তাড়াতািড় সব 
িকছু িছেয় িনেত লাগল । ইিত মেধ  ঝেড়া বাতাস  
হেয় গেছ। 

 
 

সা াৎকার 

মায়ুন আহেমদ 
সং েহ আেনায়ার জাহান ঐির 

 
িনউইয়ক  এ িচিকৎসাধীন থাকা অব ায় মায়ুন আহেমদ বাংলািনউেজর িতিনিধ িশহাব উি ন িকসলুর কােছ এই সা াৎকার দন। জনাব িকসলরু লখিন থেক 

সটা তুেল ধরা হল। 

“মা অেপ া করেছন। ছেলেক দখেত। ছেলও উদ ীব। তাই 
দেশ যাি । ডা ারেক সটাই বেলিছ। ডা ার িজ াসা 
কেরিছল, “ দেশ যাওয়া কন?” 
 
িনউ ইয়েকর জ ামাইকা এলাকার ভাড়া বাসা থেক ানীয় 
সময় বুধবার স ায় দেশর উে েশ রওনা করার আেগ 
এভােবই নি ত লখক মায়ুন আহেমদ বাংলািনউেজর সে  
তার একা  সা াৎকার র সূচনা কেরন। 
 
অসাধারণ ব ি  স  এই ণী মানুষ র সে  যন 
সা া ৎকার নয়, গ  জেম উেঠিছল। আলাপচািরতায় জানােলন, 
দেশর খাওয়া-দাওয়া খুব িমস করেছন। 

 
এ স  উঠেতই মাথা ঝাঁিকেয় বেলেলন, “ঢাকায় খবর হেয় 
গেছ। বুেঝছ, খবর িদেয় িদেয়িছ। ন সকােল নামেব। আিম 
বড় কই মাছ আলু িদেয়, পেট িডম ভিত বড় বড় িশংমােছর 
ঝাল, আর বড় সাইেজর কাতেলর মাথা িদেয় মুিড়ঘ  
খােবা। বাংলােদিশ খাবারটা খুব িমস করিছ।” 
 
মানষু িহেসেব অিত স ন মায়ূন আহেমেদর কথাবাতায় 
মােটও মেন হয়িন িতিন আসেলই চরম বরিসক এক শ র 
সে  যু  করেছন। ধু বাইেরর অবয়েব খািনকটা আঁচ করা 
যায়। 
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“ দেশ িগেয় িক িক করেবন, কাথায় কাথায় যােবন স ার?“ 
সাজা  করলাম। 
 
কাথাও যােবা না,” বলেলন মায়ূন আহেমদ। 
 
ধু নূহাশ প ীেত যােবা। ওখােনই থাকেবা িকছুিদন। ওখােন 

আমার বাবুিচ আেছ, দা ণ রা া কের। ওর মত মুিড়ঘ  
আর কউ করেত পাের না। সই মুিড়ঘ  খােবা।” 
 
মােয়র কথা িজে স করলাম। বলেলন, “মা তা মা-ই, সবার 
উপের। এই মা আমার িচিকৎসার জন  জমােনা টাকা ডলার 
কের সােড় ৫ হাজার ডলার আেমিরকা পা েয়েছন। জমােনা 
টাকা েলা িক  আমারই দওয়া। সই টাকাই আমােক 
পা েয়েছন। এই আমার মা।” 
 
মায়ূন আহেমদ চােখর অ  লুিকেয়িছেলন কই, িক  
কে র আেবগ আর চহারার রি ম আভা জািনেয় িদেয়েছ মা 
তার কত ি য়। শরেতর মেঘ সূেযর লুেকাচুিরর মতই মায়ূন 
আহেমেদর দওয়া সা া ৎকাের তার অনুভূিত েলা ছঁুেয় গেছ 
সাংবািদেকর কলেম। 
 
“স ার আপনার দেশ ফরার অনুভূিত…“ 
 
বলেলন, “ দেশ ফরা তা হে  না। আেগ তা দেশ িফেরিছ 
ায়ীভােব। িক  এবার আেগ থেকই জানিছ আবার িফের 

আসেত হেব। তাই দেশ ফরার য সিত কােরর অনুভূিত, য 
ভােলা লাগা সটা ততটা নই। দশ য আমার কােছ অেনক 
আপন, সখােন িক ক’িদেনর জন  যাওয়া ভােলা লােগ!” 
 
কেথাপকথেনর মােঝ িকছু েণর জন  ঘের ঢুেকিছেলন মামনু 
ভাই। নামখ াত ফেটা সাংবািদক নািসর আলী মামুন। িতিন 
সুেযাগ পেয় নানা অ াে ল থেক ছিব তুলিছেলন। পােশ 
দাঁিড়েয় থাকা মায়ূন আহেমেদর পািরবািরক ব ু গাজী 
কােশমেক আমার অ ান েয়ড ফােনর ক ােমরায় আমােদর 
কেয়ক  ছিব তুলেত অনুেরাধ করলাম। এ সময় মায়ূন 
আহেমদ সল ফান র িদেক ইি ত কের বলেলন, “মামুন, 
গেলর লেট  এই ফানটা দেখেছা?” 

 
মামনু ভাই জবাব িদেলন, “ি , খুবই ভােলা।” 
 
মায়ূন আহেমেদর ী শাওন ছেল িনষাদেক সামলােনা আর 
 মালপ  গাছােনােতা ব । এরই মােঝ বাইের িগেয় ছিব 
তালার জন  গাজী কােশেমর অনুেরাধ। ছিব তুললাম। ছিবটা 
মায়ূন আহেমদেক দিখেয় বললাম, “স ার, মামনু ভাইেয়র 
চেয় ভােলা হেয়েছ না? উনার ব বসা তা এবার শষ!”  
 
বলেলন, “হ াঁ, ওর ব বসা আসেলই শষ।” 
 
মামনু ভাই খািনকটা সরল হািসেত সই `সত ` যখন ীকার 
কের িনেলন, মায়ূন আহেমদ আমােক বলেলন, “ শােনা, এেত 
তামার কােনা কৃিত  নই। তামরা িক জােনা বাংলােদেশ 
ফেটা াফােরর সংখ া কত?“ 
 
আিম আর মামনু ভাই দু’জনই ভাবিছলাম সংখ াটা কত হেত 
পাের। 
 
ওিদেক মায়ূন আহেমদ বলেলন, “সংখ াটা এক কা র বিশ। 
িকভােব? শােনা। ঢাকায় আিম একিদন পাবিলক টয়েলেট 
গিছ। অমিন পাশ থেক কেয়কজন বেল উঠেলা, “স ার 
একটা ছিব তুিল?” 
 
বেলই সলেফােন ছিব তালা  করেলা। 
 
বললাম, “বাবারা, আিম তা পাবিলক টয়েলেট দাঁিড়েয়!” 
 
হািসর জায়াের ভেস গলাম সবাই। শেষ বলেলন, “ দেশ 
সবার হােতই সলেফান। 
 
সবাই ক ােমরাম ান।” 
 
ওিদেক িবমানব ের যাওয়ার সময় ঘিনেয় আেস। মায়ূন 
আহেমেদর সে  কেথাপকথন এখােনই শষ। 
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গ  

ব ািত ম “মা 
মিনর হােসন মিম 

 
 
ক কান বাক  িদেয় গ   করেবন ক বুেঝ উেঠ 

পারেছন না নািছর সােহব। ায় মাস খােনক কবল  
করেতই লখা, িনেজর মন মত না হওয়ায় এেকর পর এক 
কাগেজর পৃ া িছেড় ডা িবেনর খারাক বানাে ন।নািছর 
সােহব পাে য়ানা মুসিলম যােক বেল গাল ভরাট দািড়,মাথায় 
টুেয়ি  ফার আওয়ারস টুিপ,পায়জামা-ঝু া সব সময় 
ইসলামী মাইে ট থােকন।ঘের তার বৃ  পরালাইেসস মা।মােক 
সবা করেত সখােন লােকর অভাব নই তারপরও নািছর 
সােহব তার সহধম িনেক সাফ জািনেয় িদেয়েছন তার মােয়র 
যােত, স কান অমযাদা না কেরন।দীঘ দুই বছেরর উপের 
হেব তার মা অসু হ হেয় ঘের এক িবছানায় েয় 
আেছন।তার মলমূ  ত ােগ এক জন কােজর মেয় রেখ 
িদেয়েছন। যিদও নািছর সােহব একজন মধ িব  পিরবােরর 
স ান তবুও অিতির  ব ােয়র কথা িচ া না কের মােয়র 
শরীর এবং মেনর িদেক স বশ সজাগ।এক বার মা ধু 
ইশারায় প ারালাইেসর কারেন স তমন  কের কথা 
বলেত পােরন না িক  নািছর সােহব মা হা করেলই বুঝেত 
পােরন মা িক বলেত চাইেছন তা একবার বেলিছেলন…বাবাের 
আমার আর সহ  হয় না এবার কান মেত পৃিথবী ত াগ 
করেত পারেলই বেচ যাই…বাস এইটু ই মােয়র মুখ থেক 
বর হওয়া সােথ সােথ নািছর সােহব বাড়ীর চৗ  গাি  এক 
কের ফেলেছন।তার অন  আেরা দইু জন বড় এবং ছাট 
ভাই,ভাইেয়র বউ, ছেল মেয়,িনেজর ওয়াইফ, ছেল মেয় ডেক 
এক কের মােয়র সামেন হািজর করেলন।মা তা অবাক ছেল 
আমার এিক করেছ!নািছর সােহব সবাইেক িনেয় মােয়র কােছ 
ভারা া  নয়েন মােয়র পােয়র বরাবর বেস মােয়র পা দু  
ধের রেখেছন। 
-মা, তামার সামেন সবাইেক দাড় কিরেয়িছ এবার বেলা ক 
তামােক দুঃখ িদেয়েছ….বেলা মা, তুিম বেলা তুিম না বলেল 
য আিম শাি  পাব না। 

ছেলর কা  দেখ মা িমটিমট কের হাসেছ।নািছর সােহব 
মােক িমটিমট কের হাসেত দেখও বুঝেত পারেছন না, মা 
মেন হয় িকছু লাকাে ন ঐ হািসর আড়ােল অেনক মােয়রা 
এমনই কেরন শত ক  হেলও ছেলেক িকছুই বেলননা।তাই 
আবারও স বলেছন। 
-মা,এই মা তুিম আমার কােছ িকছু লাকােব না তুিম সিত  
কের বেলা ক তামােক ব াথা িদেয়েছ,বেলা মা বেলা। 
ছেলর পাগলামী যন থামেছ না তাই দেখ আবারও িমটিমট 
কের হাসেছন মা ঐ িদেক নেূরর ফের ারাও তা দেখ মােয়র 
সােথ সােথ হাসেছন।নািছর সােহেবর এবার রাগ হেলা মােয়র 
পােয়র কাছ থেক উেঠ দাড় করােনা বাড়ীর লাকেদর কােছ 
যােব িজ াসা করেব ক মােক দুঃখ িদেয়েছ।নািছর সােহব 
বসা থেক উঠেত যেয় আর উঠেত পােরনিন হঠাং মা নািছর 
সােহেবর পা াবী ধের ফেলন ইশারা দন মােয়র মখু বরাবর 
যেত।নািছর সােহব মােয়র মুখ বরাবর মুগবয় দন মা তার 
কপােল আশ বােদর চুেমা এেট িদেলন এবং নািছর সােহবেক 
বুঝােত স ম হন এখােন কউ তােক অবেহলা করেছন না 
সবাই তার খাজঁ খবর রােখন।অিতির  সুেখও মানুষ যমন 
কেদঁ ফেলন তমিন মা স িদন তার আর এক ব বীর 
কে র কথা েন িনেজেক অেন র উপর বাঝা ভেব মেনর 
অজাে ই কথা েলা বেল ফেল িছেলন িক  মা বুঝেত 
পােরনিন মা পাগল ছেল তার এত দরদ তার মােয়র িত।মা 
নািছর সােহেবর বউেকও কােছ ডেক কপােল চুমু দন আর 
ছেলেক শাষন কের ইশারায় বেলন….আমার িদিব  লােগ তুিম 
বউমােক কখনও ক  িদেব না।েছেল তােত মাথা  নাড়ােয় 
সায় দন। 
মােয়র িত ছেলর এমন ভালবাসা াথপর পৃিথবীেত কমই 
দখা যায়।েতমিন আমার দিৃ েত বা ব দখা দয় এমিন 
এক  উ  িশি ত এবং ধনাঢ  পিরবােরর মােয়র িত 
অমযাদা আর অবেহলার বা ব প।মা বাবার িত ছেল 
মেয়রা যখন অিবচার কেরন া হয়েতা ভােবন পৃিথবীর 
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সৃি েত স ভূল কেরিছল।আমার খুব িনকেটর লাক আমাির 
ু ল কােলর ব ু  আমার পাশা পািশ বাড়ী।এমন এক  বা ব 

কািহনী লখবার ইে  আমার িছল না িক  একা  দায় 
মুি র খািতের িকছু লখার ব াথ য়াস মা ।েকননা উঠিত 
জীবেন আমার অেনক েলা রাত অেনক েলা িদন ব ু র 
মােয়র কাছাকািছ থেকিছলাম একটু হেলও মােয়র পরশ 
পেয়িছলাম তার কাছ থেক।আমরা যখন তার কােছ যতাম 
স আমােদর জেন  অেনক িকছু করত, িনেজ কােঠর চুেলায় 
িবিভ  শীেতর িপঠা িকংবা ঝাল মুিড় বািনেয় রাখত যখন 
আমরা যাব তখন খেত িদেব বেল।যখন তখন য কান 
ছেলর বায়না বা আবদার পুরেণ িব ুমা  কাপুণ  
কেরনিন।েসই মােয়র িত অবেহলা,ব না দয়া খাদার আরশ 
সহ কেপ উঠত। 
আজেকর সূযটা যন আর মেঘ ঢাকা পড়েছ না।বি শ িড ীর 
সূেয র তাপমা া যন গা পুেড় যাবার অব হা। চ  এই 
গরেমই মা বর হন বাসা বাড়ী কােজর জন , ায় আধা মাইল 
ি েশাধ মা তার ছাট দুই ছেলেক মানুেষর মতন মানুষ 
িহসােব গেড় তুলেত জীবন সং াম চািলেয় যাে ন।এক সময় 
যখন এই মা তার থম শ ড় বাড়ীেত আেসন তখন িক না 
িছল তার ামীর, গায়াল ভরা গ ,মিহষ, গালা ভরা 
ধান,অগণিনত ফসেলর জিম,িবশাল রাজকীয় াসােদর মতন 
বাড়ী আর হেবই না বা কেনা কিথত আেছ য তার ামীর 
ঘেরর সামেনর রা া িদেয় কউ হেট গেল পােয়র জেুতা 
হােত িনেয় যেত হেতা।বৃি েত কউ ছাতা ব াবহার করেত 
পারত না এটাই িছল এলাকার সবার জন  আইন কারন স 
য জিমদার।েস সময়কার জিমদাররা যা বলেতন তাই হত 
আইন।জিম বচা কনা হেতা মুেখর কথার উপর িব ােসর 
উপর িলিখত দিলেলর তমন একটা েয়াজন িছল না।েসই 
জিমদার ামীর ব াবহার িছল ভয়ংকর।সব ন মেদর নশায় 
ভূত হেয় বাইজীর নৃেত র তােল টাকার বদেল দিলল ছুেড় 
িদত।িমিনেটই জুয়ায় িবিলেয় িদেতন িবঘায় িবঘায় 
জিমন,িছেলন বদ রাগীও কত মানুষ ক য স চাবুেকর 
আঘােত র  জিড়েয়েছন তা বলা মুসিকল।মানুষেক গ  
ছাগেলর মতন ভাবেতন।েসখােন মা িছল িভ  তার আেরা 
সিতন থাকেলও স ামীর হারােমর রাজে  থােকনিন, িতবােদ 
লাভ হয়িন বরং অত াচািরত হেতন স অবেশেষ ছয় সাত 
বছেরর ছেল দুেটােক িনেয় িবলাসময় রাজ  থেক বিরেয় 
যান দেূর এক অিচন ােম যখােন কউ তােক িচনেব 
না।েমাগলী িক া হেলও এটাই বা ব আমােদর ােমর পূব 
পূ ষেদর রাজিকয় ইিতহােস।এক সময় এই জগন  ইিতহােসর 
ইিত ঘেট, ংস হয় অহংকােরর াচুয  অবেশেষ রাজার 
স ানেদর ভাড়া বাড়ীেত থেক জীবনেক ছেড় িদেত হেয়িছল 
মৃতু র কােছ। 
মা সং াম কের যাে ন ছেল দেুটােক িনেয়।এ বাসায় ঐ 
বাসায় িঝেয়র কাজ কের পট চালায় এবং ছেল দেুটােক 
িশি ত কের মানুষ করার জন  অ া  পির ম কের 
যাে ন।েছেল দেুটাও িছল মাশা া দখার মতন রাজপুত।িদন 
যায় রাত যায় খেয় না খেয় মা পির ম কের ছেল দেুটােক 
মি ক পাশ করান।েদখেত দখেত চেল যায় আেরা বশ 
কেয়ক  বছর।েকান ক িদন মােয়র দহ যন আর সয় না 

া  দেহ মা েয় িছল স িদন আর কােজ যেত 
পােরনিন।েছেল দেুটা কেলজ থেক িফের মােয়র তমন একটা 
খাজঁ নন না চেল যায় ব ু েদর সােথ আ ায় অথবা কান 
ােব।ঘের িফের দেখ মা ের কাতর হেয় কাদাঁমিুড় িদেয় 

ঘুিমেয় আেছন।ঔষধ িক, লাগেব িক না, মা তুিম কমন 
আেছা েয় আেছা কেনা? কান ই নই যন 
ছেলেদর।দিুনয়ায় যার কউ নই তার আ াহ আেছন।মা ঘের 
েয় েয় কবল আ াহর নাম যপেছন।আ াহ তার কথা 
েন পরিদন সকােলই র সের যায় িক  পেলা না 
ছেলেদর কাছ থেক কান সবা।মা আবার ভােবন,থাক ওেদর 
জািনেয় ধু ধু িক লাভ পালাপান মানুষ ঘাবেড় যােব িচ া 
করেব,এখােনই মােয়র িভ তা অন  সব মােয়েদর চেয় স 
একটু ব ািত ম।েছেলরা আই এ পড়েছন তবওু যন তার 
কােছ ওরা পালাপান।িকছু িদন পর ছাট ছেল েক ামীর 
পিরত া  িকছু জিম িছল তার নােম সই জিম িব য় কের 
পা েয় দন াে ।বড় ছেল  দেশই থেক যায় স লখা 
পড়া ছেড় গাড়ীর কােজ লেগ যায়।েছাট য ছেল  স 
ই ার পড়া অব হায় াে  চেল যায়। াে  স এক সময় 
স ােটলড হওয়ার জন  সখােন এক অধ বয়সী রমণীেক 
িনকাহ কেরন ক াক ম ািরজ বাংলােদেশ য তার িশকড় রেয় 
গেছ স িদেক তমন কান খয়াল নই,পি মা অনুকরেণ 
মােঝ মােঝ দেশ এেস িনেজর জ ভূিমর দায় সারা মা ।বড় 
ছেলেক িবেয় করান ঢাকােত তােদর ঘের ফুটফুেট দেুটা 
স ান।কেয়ক বছেরর মেধ ই পাচঁ তলা িবিশ  এক  সাদময় 
িবি ং তরী কেরন।িকছু িদেনর মেধ  ছাট ছেলও ানস 
থেক এেস দেশ আেরা এক  িবেয় কেরন।মােয়র ঘার 
আপি  সে ও বাধা মােনিন ছেল িবেয় কের ঘের তুেলন। 
পাচঁ তলা াসােদ দুই ইউিনেটর দুই ভাইেয়র দইু  ইউিনট 
রেখ বাকী ইউিনট েলা ভাড়া িদেয় দয় মা কাথায় থাকেব 
 ফুফাত বােনর,চাচাত বােনর এবং পাড়া িতেবশীেদর 

িক  যােদর মা তােদর যন কান মাথা ব াথা নই মােক 
িনেয়।েদন দরবার বসার অব হা।মা যন একটু অিনহা 
দখােলন তােক িনেয় দন দরবার বসােত তার ভাবনায় 
ছেলরা সমােজর চােখঁ ছাট হেয় যােব ।েছেলেদর মান 
স ােনর িদেক িচ া কের মা বানেদর দন দরবার করেত 
দনিন এখােনই মােয়র িচ াধারা বানেদর চেয় 
ব ািত ম।অবেশেষ মা পাচঁ তলার সােথ এক  ছাট েনর 
ঘের থাকার িস া  িনেলন।আর খাবার দাবােরর ব াপাের দইু 
ছেলই খাওয়ােব তেব পালা েম সময় মতন খাবার পা েয় 
িদেবন মােয়র ঘের। 
দখেত দখেত মােয়র জীবন থেক চেল গেলা আেরা বশ 
কেয়ক  বছর মা এখন আর আেগর মতন উেঠ চলা ফরা 
করেত পােরন না।েছা  েনর ঘর েত একাই িদন রাত 
িনঃস  জীবন কাটাে ন।েছেল আেছ আেছ ছেলর বউরা আেছ 
নািতনও।নািতনরা আেগ তার ঘের এেলও বশ িকছু িদন 
যাবৎ নািতনরাও আেস না আর ছেল ছেলর বউেদরেতা 
ই আেস না।এই এক  বয়েস সব মােয়রই ইে  থােক শষ 

বয়েস অ ত ছেল মেয়েদর সবা পাওয়ার িক  তার ভােগ  
িবধাতাই যন রােখিন।একিদন বািহেরর কান এক ব াি  
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খবর দন পাচ তলায় ছেলেদর তােদর মা আর নই ডেকও 
সাড়া না পেয় ব াি  হয়েতা ভাবেছন বুিড় মের 
গেছন।খবর পেয় বড় ছেল, ছেলর বউেয়রা ছাট ছেল 
তখন াে  িছল।নীেচ মােয়র ছাট েনর ঘের ঢুকেতই বড় 
ছেল দরজার চৗকােঠর আঘাত পান কপােল,কপাল ফােটিন 
তেব ফুেল টুভলা হেয় গেছ।েছেলর বড় বউ থেম ঢুেক 
মােয়র হাত,কান,গলার িদেক তািকেয় অবাক হন েণর 
িজিনস েলা নই! ছাট বউ আেসন সােথ সােথ বড় ছেলও 
িভতের ঢুেকন। 
-িক র ছাট আ ার গলা হাত কােনর িজিনস েলা কই? 
-আিমেতা জািন না িদিদ। 
-বলেলই হেলা আমােদর ছাড়া আর ক িনেব বল? 
-পর  ফুফাত বােনরা এেসিছল,আ া ওেদর িদেয় 
দইিনেতা? ছাট বউেয়র কথা। 
-হেতও পাের, 
িকছু েণর মেধ ই ঘর ভের যায় আেশ পােশর মানুেষর। কউ 
বলেছন আহাের!কত ভােলা মানুষ িছল, কউ কেদ িদেয়ই 
বলেছন এইেতা িকছু ন আেগও না আিম কথা বেল 
গলাম,হায়ের!মানেুষর জীবন, কউ আবার অে িলকা বসবাস 
রত ছেলেদর ভৎসনা করেতও ছােড়ন িন,,, কমন 
ছেলরা,ওেদর িক আর কম আেছ য মােক ছা  একটা 
েনর ঘের রাখেব!এর রকম জীিবত মানুষ েলার কত য 

আ িত তার জন  অথচ মৃতু র আেগ এই কথা েলাই কউ 
বেল না।এ রকম বৃ ােদর অবেহলায় বলায় কউ এিগেয় 
আেসন না মেন হয় এটাই মানুেষর চির ।বড় ছেল খবর 
পেয় বাড়ীর িভতের ঢুেক অবাক হন এত লাকজন দেখ 
সও তা মানুষ তার উপর মােয়র বড় ছেল, মৃত মােয়র 
িত একটু দরদেতা আসেবই।েছেল মা মা বেল মােয়র কােছ 
িগেয় বেস কাদঁেছন।মােয়র হাত  ধের যখন ছেল অেঝাের 
কাদেছন তখন ছেল আ াজ করেত পােরন তার মােয়র 
হােতর িশরায় র  বািহত হে  ছেল সবাইেক চুপ করেত 
বেলন এবং িভড় কিমেয় ঘেরর বািহের যেত বেলন। 
মাবাইলটা হােত িনেয় ডা ারেক খবর দন।েছাট বউ বড় 
বউ সবাই হতভ ঃ….িক বলেছন ভাই জান আ া বেচ 
আেছন? ছাট বউেয়র ।সবাই যন আ াহ-রসেূলর নাম 
জবেত  করেলন।ডা ার সােহব এেস মােয়র পােশ বেস 
খুব াল ভােব মােয়র কােনর কােছ কথা বলেছন আর 
মােয়র চােখ মেুখ পািন িছ েয় িদেলন।মা এবার ইশারায় অ  
অ  কের কথা বলেলন। 
-যাক….ভালই হেলা এই সুেযােগ পৃিথবীর মানুষ েলােক.. চনা 
হেলা।বেলই আবারও চাখঁ ব  করেলন।ডা ার সােহব মােক 
িকছু খাবার দবার জন  ছেলর বউেদর বলেলন।বলেলন মা 
খুবই দবূল তােক িনয়ম অনুযায়ী ভাল িবটািমন জাতীয় খাদ  
িদেত হেব।তৎ নাত ছাট বউ িকছু ফল টল কেট মােক 
ডাকেছন।মা কেয়কবার ডাক দবার পর জবাব িদেলন…আিম 
রাজাঁ রেখিছ।ডা ার সােহব এবার েপ যান। 
-এ সময় িকেসর রাজা রেখেছন,আপিনেতা অেনক দবূল। 
-মেরেতা যাইিন বাবা, ছেলেদর ম লােথ িকছু নফল রাজা 
রাখিছ তাই একটু িঝিমেয় িছলাম। 

এখােন মােয়র মমতার িভ তা ল  করা যায়।েযখােন ব ু  
বা ব, ী খালা বােনরা যা ভােবন না, সই ভাবনা ছেলেদর 
ম লােথ মৃতু  পথ যা ী মােয়র আ হর দরবাের রাজাঁ রেখ 
ছেলেদর ম ল চেয় যাে ন অথচ স অবেহিলত।তাই বলা 
যায় অন  সবার চেয় ব ািথ ম মােয়র হ মায়া ভালবাসা। 
গে র েত মধ িব  াম  নািছর সােহেবর মােয়র কথা 
বলা হেয়িছল তার মা এখন পৃিথবীর সবেচেয় িখ মানুষ 
প ারালাইেসেস সব ণ েয় থেক অেন র সাহােয  িনেয় বেচ 
আেছন সই মােয়র মেুখ হিস যন সব ণ লেগই থােক তার 
অন  সম বয়সী বা বীরা িহংসায় পেড় থােকন।েসই নািছর 
সেহেবর ছাট ভাইেয়র বউেয়র কারেন ছাট ভাইও ধীের ধীের 
মােয়র িত যে র ভালবাসার ফাটল ধরেত  করিছল এক 
বার সমান  কটু কথাও মােক বেল ফেলন।নািছর সােহব 
বুঝেত পের ছাট ভাইেক শাসায় এবং বঝুায়।েছাট ভাই বড় 
ভাইেয়র কান কথাির িতে ার দনিন বরং উে া বউেক 
শাসান। 
- তামার িক ইে ? 
-আিমই কবল খেট যােবা? 
-তুিম একা কই আিম,ভাইয়া,ভাবী ওরােতা খাটেছন যখন য 
সময় পাে  মােয়র পােশ থাকেছন,তাছাড়া মা ক দখা না 
ছাড়ােতা তামার আর কান কাজ নই বাড়ীর বািক সব 
কাজেতা ভাবীই করেছন আবার সময় পেল মােয়র িদেকও 
খয়াল িদে ,কােজর মেয়  হঠাৎ চেল যাওয়াত তামার 
একটু বশী করেত হয়,এটােক তুিম যিদ ক  মেন কর তাহেল 
তুিমও যেন রােখা তামারও একিদন মােয়র মতন এমন বয়স 
হেব তখন তুিমও তামার কেমর ফল পােব তখন বুঝেত 
আিম তামােক কেনা মােয়র িত য  িনেত বেলিছলাম।ম 
এখন সই আমােদর িশ  কােল িফের গেছন আমােদরেকও 
এক িদন এই অব হ ায় যেত হেব এ সময় য  না িনেল 
আমরা ার কােছ িক জবাব দেবা বেলা, য আমােক 
পৃিথবীর আেলা দখােলা,যার জন  আজ তুিম আমার হেত 
পেরেছা সই তােক অবেহলা!না তা হয় না,আমারও ভাইয়ার 
মতন পির ার কথা, যত িদন মা ভাই বেচ থাকেবন ততিদন 
তুিম আমার কান কথার অবাধ  হেত পারেব না িবেশষ কের 
মােয়র িত যে র অবেহলা করেত পারেব না তােত তুিম 
আমার সংসার কেরা আর নাই কেরা।……যাই মােয়র কােছ 
মা চেয় আিস তামার ভ ান ভ নািনেত মােক িকছু ম  

বেলিছলাম। 
ছাট ভাই িনেজর ভূল বুঝেত পেরিছল,তাই সও শ  হেলা 
বউেয়র িত।আসেল আমােদর সমােজ আমরা অযথাই 
পিরবােরর িবে েদ সহেজই বউেক দাষী কের ফিল এটা ক 
নয় ছেলর মন ক থাকেল,ইে  থাকেল আর ছেলর মােয়র 
দেুধর কৃত তার কথা মেন থাকেল পেরর মেয়র বউেয়র িক 
সাধ  আেছ য ছেলর মেন মা বাবার িত িবতৃ া সৃি  
কের।েছাট ভাই যখন উেঠ যাে ন মােয়র কােছ মা চাইেত 
ক তখিন ছাট বউ পছন থেক ামীর হাত  ধেরন। 

- কাথায় যাও?আমােক িনেব না?আিমও যােবা মােয়র কােছ। 
-চেলা…. 
এত ণ কথার মােঝই দু’জেনর চােখরঁ পািন টলটল করিছল 
তা এখন আর ধের রাখেত পেরনিন।দজুেনর চােখর পািন 
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গাল বেয় মা েত পড়েছ এ যন তােদর অ েরর সূি র সূরা 
বািহত হেলা।এমিন ভালবাসায় িস  হেয় নািছর সােহেবর মা 
দীঘ চার বছর প ারালাইেসেস িবছানায় েয় শষ িনঃষাস 
ত াগ কেরন ফ য়ারী ২০১৩। 
এবার আসা যাক মূল কথায় অবাি ত ব ািত ম মােয়র 
কােছ।িকছু মােয়র ভােগ  িবধাতা জ  থেকই কে র কািন 
িদেয় দন।তার ভূয়া মৃতু েত সবাই যখন ব া  তার স দ 
ক ার করার তখন মােয়র মন থােক একটু খািন ভালবাসা 
পাবার তৃ ায়  ম ভূিম।েসই যা ায় মােয়র মতুৃ  না হেলও 
এ যা ায় স আর বেচ নই।েসই একািক  জীবেন আেরা 
ায় বছর খােনক বেচিছল িক  পানিন কােরা আদর য  
ছেলেদর িবশাল অে িলকার পােশই লােক ম  বলেব ভেব 
এক  ছাট েনর ঘেরই শষ িনঃষাস ত াগ কেরিছেলন বৃ  
সং ামী মা।মতুৃ র সময় তার পােশ কউ িছলনা ছেল, ছেলর 
বউ নািত নাতনী কউ িছল না ম্ৃতু র মু েত মােয়র মুেখ 
জল িদেব বেল। তেব হ া িছল একজন, না কান মানুষ নয় 

িছল র নােমর মােয়র পািলত ভু ভ  এক  বাবা 
জ ।মােয়র মৃতু র পর পর অথ াৎ ফজেরর আজাঁেনর পর 
হেতই ◌ু র  এক বার মােয়র ঘেরর িভতর ঢুেক আবার 
বািহের এেস অে িলকার উপেরর িদেক চেয় ঘউ ঘউ করেত 
থােক।এ ভােব ভু ভ  র  ায় আধ ঘ া যাবৎ ঘউ 
ঘউ করেছ তােতও কােরা কান সাড়া শ  নই,অবেহিলত 
মােয়র ছাট ছেলর ঘেরর নািতন িবি ংেয়র উপর থেক 

র  ঘউ ঘউ শ  পেয় মােক বলল মা তমন কান 
 দনিন।এর পর সকােল দধু িদেত আসা দুধওয়ালী 

ছেলেদর দুধ িদেত এেস র র অ াভািবক আচরণ তার 
সে হ হেলা স মােয়র ঘের ঢুেক মােক কেয়ক বার ডাক 
িদেয়ও সাড়া না পেয় ছেলর বউেদর বেলন।েছেলর বউেয়রা 
মােয়র কােছ এেস িশরা ধমনী পরী া কের দেখন এবার মা 
সিত ই পর পােড় চেল গেছন। 
মেন রাখা জ রী “মৃতু ই একমা  িচর সত  এই পৃিথবীর”।
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জীবেনর গ  
এতটু  অিভমান 

আিজম 

 
  
ক গ াম না হেলও শহেরর কাছাকািছ এক  ােম আমার 

জ  এবং বেড় ওঠা । বাড়ীর দু’পােশর একপাশ িদেয় এক  
বড় রা া এক উপেজলায় এবং আেরকপাশ িদেয় এক  স  
রা া শহেরর িদেক চেল গেছ । বাকী দ’ুিদক খালা, যখােন 
শস  বানা হয় িবিভ  রকেমর । কউ কউ সবিজও বুেনন। 
আমার মনটা চ ল হেয় ওেঠ যখন সরেষ গােছর হলুদ রংেয 
ছেয় যায় া র  । বড়ই মধুর লােগ তখন । বাড়ীর 
পােশই িছল একটা পু র । ছেলেবলায় বা বীেদর িনেয় নেচ 
নেচ এই া ের এবং পু েরই িবচরণ করতাম িদেনর 
অেনকটা সময় । মােয়র মােরর কথা যখন মেন পড়ত, তখনই 
ধু া  হতাম । 

 
না, ছা ী মােটই ভাল িছলামনা আিম, বা বীরাও নয় । 
একসােথ আমরা ু েল যতাম এবং িকছুটা লাকেদখােনা 
পড়া নাও করতাম মােয়র মার এড়ােনার জন  । এেতই হেয় 
যত, ফল কিরিন কানিদনই । 

 
বািড়েতই থাকত বড়েবান, এক ু েলর িশি কা, বছর বছর জ  
িদত স ােনর আর পালেত হাত আমােকই । বড়ভাই 
রাজশাহীেত উ িশ ায় রত । খুব ছাটেবলায় অভাগা আিম 
হারাই ানি য় বাবােক, যার িকছু ৃিত আজও কাঁদায় 
আমােক, ফঁুিপেয় ফঁুিপেয় কন জািন কা া বিরেয় যত তাঁর 
মৃতু রও অেনক বছর পর পয  । 
 
ােমর মেতা শহর অথবা শহেরর মেতা াম, যটাই বিল না 
কন,  িক  দখতাম অেনক উঁচু আিম । আিম  
দখতাম একজন ভাল মানুেষর সােথ নাটকীয়ভােব আমার 
স ক হেব । 
 
ছেলটা আমার বড় ভাইেয়র ব ু  হাসান । ছু েত ভাইয়া 
যখন বাড়ী আসেতা, অেনক গ  করেতা তার । একটু না-িক 
পাগলােট ধরেনর । একিদেনর গ  এরকম – ইিলশ মাছ রা া 
কেরিছল দুপুের হাসান । রা ােতা নয়, বশী কের পািন িদেয় 
ঝাল করা পানেস রা া । িকছুটা রেখ িদেয়িছল রােত খােব 
বেল । িক একটা উপলে  যন ওরা সিদন িবেকেল শহের 

যায়, ভাইয়াও িগেয়িছল । এেস ভাইয়া হাসােনর সামিয়ক 
অনুপি িতেত ঝােলর িকছুটা খেয় ফেল । হাসান সটা 
জানেত পের ছুির িনেয় তেড়িছল ভাইয়ােক । 
 
মা ান না-িক হেত চেয়িছল হাসান কেলেজ । তাই ইে  
িদেয়ই কাউেক কাউেক মের বসত ও, আবার কাউেক িমেছই 
মারার ভান করত, মারার জন  িচৎকার করত, ফাল পাড়েতা। 
এভােবই কেলেজ মা ান িহেসেব একটা ভাবমিূত তরী হেয় 
উেঠিছল তার । আবার ডাইিনংেয যিদন খাসীর মাংেসর 
ব ব া থাকত, সিদন হাসােনর জন  চিবর বা  রাখেত হাত 
অথাৎ ওটা না রাখার মেতা বুেকর পাটা সংি েদর 
থাকেতানা। 
 
কেলেজ ভাইয়া জাসদ ছা লীগ করত আর হাসান িব বী 
ছা ৈম ী । চতুথ বেষ এেস ভাইয়া নতৃ ানীয় হেয় ওেঠ । 
আর হাসান কেলেজ ছা ৈম ীর সুচনা কের বেল স আ ায়ক। 
রাজশাহীেত তখন িব বী ছা ৈম ীর ভাব বশী থাকায় এই 
কেলেজ ছা লীগ-জাসদ ছা লীগ বনাম িবএনিপর ছা দেলর 
মধ কার িববাদ কখনও সংঘ ত হেল অথবা িববােদর উপ ম 
হেল হাসােনর কােছ িরেকােয়  আসত শহর থেক ম ীর 
ছেলেদর এেন িতপ েক একটু শােয় া করার অথবা ভয়-
ভীিত দখােনার । শহেরর নতারাও জানেত চাইত, এরকম 
করেল তােদর রাজনীিতর সার িকছুটা হেলও হেব িক-না ? 
হাক না হাক, হাঁ-সূচক জবাব িদত হাসান । 

 
গ  নেত নেতই কখন যন ভালেবেস ফিল আিম হাসানেক 
চ ভােবই । ভাইয়ার কােছ গ িল েন ওেক নায়কই মেন 
হেতা আমার । একটা সময় মেন হেতা, হাসান আর আমার 
জগত ছাড়া অন  আর কান জগত থাকেত পাের নািক ! 
পরম ক নাময় খালা তা’লার িনকট াথনা করতাম ওেক 
যন পাই । মুচিক হেসিছেলন বাধহয় িতিন তখন । 

 
ভাইয়ার পাশ করার পর তার চাকরীর সুবােদ ঢাকায় চেল 
আিস আমরা । হাসান চেল যায় এক উপেজলায় চাকরী 
িনেয়। ঢাকােতই কাংিখত দখা হয় আমােদর যখন একিদন স 
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আেস তার চাকরীগত কান একটা কােজ ঢাকায় । না, 
আমােক ভালবাসার কান িচ ই নই তার চলেন-বলেন । 
ছাটেবােনর মেতাই কথাবাতা । হতাশ হেয় পড়লাম আিম । 
মেন হেলা দখা না হেলই ভাল হেতা । 
 
একতরফা ম কতিদনই বা থােক আর ! আমারও কেট 
যেত সময় লাগলনা । ইিতমেধ  হাতছািন না এড়ােত পের 
একজেনর সােথ জিড়েয় পিড় । সিজব নােমর ছেলটােক দেখ 
সিজবই লাগত, মেন হেতা অেনক পাড়খাওয়া ছেল ও, 
দিুনয়াদাির স েক অেনক ান-গিরমা রােখ ছেলটা । 
কেলেজ যাওয়ার পেথ িতিদন রা ায় দাঁিড়েয় থাকেত দখা 
যত ওেক । বুেঝ িগেয়িছলাম তা ধুমা  আমারই জন  । 
আিমও দখতাম তািকেয় মু  দিৃ েত । স ক হওয়ার পর 
কন জািন ছেলটা আমােক ওর সােথ পািলেয় যেত বলত । 
িকছু বুঝেত পারতামনা পািরবািরকভােব কন ও এেগােত 
চায়না । আমারও নাটকীয়ভােব িবেয় করার সাধ, কমন কের 
যন বেুঝ গিছল ও সটা । স ক র মা  ছয়মােসর 
মেধ  কাউেক িকছু না বেল একিদন অজানার উে েশ  পািড় 
জমাই সিজেবর হাত ধের আিম । 
 
হাসােনর সােথ আবার আমার দখা দীঘ এ শ বছর পর । 
ভাইয়াও আেমিরকায় দীঘিদন, কােজই হাসান চ া ার আমার 
কােছ াজই হেয় গিছল । এেলােমেলাভােব হাটিছেলা হাসান 
রা া িদেয় সিদন । দখেত পেয় গাড়ীেত উ েয় িনেয় চেল 
এেসিছ সাজা বাসায় । 
 
আেগর ভি টার রশ তখনও আেছ ওর মেধ ,  কের 
সংসার কমন চলেছ তামার ? 
 
আিম তা সংসার কিরনা । আর এসব েন আপিন কী 
করেবন হাসান ভাই । 
 
কান  না কের কমন কের যন তািকেয় আেছ হাসান । 

 
তাকােনার ভি েত রাগ হেলা আমার । িক  উ র িদেত হেব, 
তাই দরী না কের বিল, সিজেবর হাত ধের ঘর ছাড়ার পর 
দিখ ওর িকছুই নই, মােন ভ  সংসার ওেদর । বাবা তার 
মােক ত াগ কের, মা-ও আেরকটা িবেয় কের, সিজেবরও িশ ার 
দৗড় মা  ই ার । ইি িনয়ার ভাইয়ার কাছ থেক যৗতুক 
এেন দয়ার জন  চাপ িদত, মারধর করত । অবেশেষ একিদন 

আধােচতন অব ায় িনেজেক আিম িনিষ  প ীেত আিব ার 
কির আর দীঘ দশটা বছর সখােনই কাটােত বাধ  হই । 
 
অবাক করা এক আেবেশর মধ  িদেয় েন যায় কথা েলা 
হাসান । বেল, আর এখন ? 
 
আমার বড়েবান ধু জানত আমার এই দুভােগ র কথা । 
একিদন মা ান িনেয় এেস আমােক উ ার কের িনেয় যায়, 
হােত ধিরেয় দয় ভাইয়ার দওয়া এক কা  টাকা । আরপর 
তা দখেতই পাে ন এই পূনবাসন ক  খুেল বেসিছ, এখােন 
আমার সােবক সহযা ীেদর পূনবাসন কির আিম সাধ মেতা । 
 
কথায় কথা এিগেয় চেল । হাসােনর বউ সরকারী বড় 
কমকতা, বছর দুই ওেদর মুখ দখােদিখ, কথাবাতা সব ব  । 
ওর দমাকমেতা চলেত বাধ  করত ও হাসানেক । না চলােত 
এই অব া ওেদর । 
 
চলমান সংলােপই বুঝেত পাির হাসানও চ ভােব ভালবাসত 
আমােক । আমােক বলেত ওর সে াচ হেতা, তেব বলেতা । 
িক  সই সমেয়র আেগই আিম অৈধয হেয় ঘটনা ঘ েয় 
ফিল, য ঘটনায় একা কউ নই, আমরা দ’ুজনই আজ 
অন মানুষ, দ’ুজনই আজ িছটেক পেড়িছ আমরা জীবেনর মূল 
াতধারা থেক । 

 
রাত গভীর হয়, আমােদর কথা ফুরায়না । একসময় াব 
আেস এক হেয় যাওয়ার আমােদর । সরাসিরই না কের দই। 
হাসান ভাইেয়র উপর আমার চ  অিভমান রেয়িছল য 
তখনও আমার জীবনটা এেলােমেলা হেয় যাওয়ার জন  । 
 
আমার ােনর হাসান ভাই গত হেয়েছন চার বছর হয় । 
আজেকর মেতা িতবছর তার মৃতু িদবেস এবং হাঁিপেয় ওঠার 
িদন িলেতও ঢাকা থেক আিম চেল আিস এই শহের, বেস 
থািক সারািদন তার কবেরর সামেন । আশপােশই না া কির, 
ভাতটাত খাই, আবার আিস আর চেয় থািক হাসান ভাইেয়র 
কবেরর িদেক । মেন হয় হাসান ভাইেয়র অেনক কােছ আিছ 
আিম । একরাশ শাি  িনেয় রােতর বােস িফির আবার 
ঢাকায় । 
 
যতিদন বঁেচ আিছ, এটাই য আমার সবেচেয় জ রী কাজ 
ততিদন । 
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কিবতা 

ি য়জন 
ক এইচ মাহবুব 

 
 
তুিম িক এেসিছেল ি য়া দুপুেরর বলা, 
দেখ িছলাম তামায় আিম তামার আসার খলা । 
অেনক িদন পের তামায় দেখিছলাম যখন, 
দরূ থেক ক িচনেত পারিছলামনা তখন । 
 
এই তুিম থম তুিম পিড়েত 
এখন বােজ কেতা দখেত হয় ঘিড়েত । 
আর ত এ পেথ কখন ও হয়িন দখা, 
এ পেথ তা িতিদন আিমও যাই একা । 

 
ভািবিন কভু তামার আমার দখা হেব । 
ার সৃি  পৃিথবী নামক ভেব । 

সৃি  কতার এিক আজব খলা, 
তামার সােথ হল দখা দপুুেরর বলা । 
 
তামায় না দেখ ভুেলিছলাম বদনা সব! 
ার নােম তামায় ভুেল কের যাই রব । 

 
কিবতা 

আয় আয় আয় 
তৗিহদুল ইসলাম ভঁুইয়া 

 
 

আয় সুেরলা পািখর দল 
কালাহেলর ঘুম ভা ােত, 

আয় রি ন জাপিতর দল 
ফুেলর বেনর লাজ সরােত। 

 
আয় ফিড়ংেয়র ইে  বল 
িনত  খলার শব জাগােত, 

আয় চাতেকর চাহিন বল 
বৃি  ধারার রাগ ভা ােত। 

 
আয় ভােলাবাসা-বািসর ছল 
মেনর রেঙর ভুল ভরােত। 
আয় সজনী ােণর বল 

জীবন শাখায় সুখ জাগােত। 
  



[চলি কা ই- কাশনাঃ সংখ া ৪, জলুাই ২০১৪, ঈদ সংখ া]  
 

25  http://cholontika.com  

 

ভৗিতক গ  

ভৗিতক উপাখ ান 
তাপসিকরণ রায় ₪ বতমােন িবিভ  প  পি কােত িনয়িমত িলখিছ। কালকাতা থেক আমার কািশত বই িলর নামঃ (১) চে র ন তায় বাঁিশর আলাপ 
(কাব ) (২) তব ুবগেল তামার বেুনা াণ (কাব ) (৩) গাপাল ও অন  গাপােলরা (িশ  ও িকেশার গ  স লন) (৪) রােতর ভূত ও ভূতুেড় গ  

( ভৗিতক গ  স লন) (৫) লাবী তার নাম (গ  স লন) 

 
 
ভবেতাষ ও ঊিমলা ামী ী। ামী ী দুজেনর সংসার। 
িবেয়র এক বছর যেত না যেত ঊিমলার ক া ার ধরা 
পড়ল। ফুড পাইেপ ক া ার িছল। এত কম বয়েস সাধারণত 
এ ধরেনর ক া ার হয় না। তবু হেয়েছ এ কথাটাই সত । 
িকছু িদন থেক ঊিমলার খাবার খেত অসিুবধা হি ল। এমন 
িক জল িগলেতও বশ বাধ বাধ ঠকত–বুেক সব সময় চাপ 
চাপ অনুভব করত। 
শেষ রাগ ধরা পড়ল– ায় লা  েজ। িকছু িদন খাদ  
পানীয় আলাদা পাইপ লািগেয় গলার নলীর ভতর িদেয় শরীের 
ঢুিকেয় দওয়া হি ল। এর মাস িতন পের অপােরশেনর সময় 
মৃতু  হল ঊিমলার। 
ঊিমলা খুব ভালবাসত ভবেতাষেক। এক মধুময় রােত ঊিমলা 
ভবেতাষ যখন বড় কাছাকািছ িছল, ভবেতােষর কােল েয় 
দা ত  জীবেনর সুেখ আ ত হেত হেত বেল িছল, তুিম 
আমায় ভালবাস তা ভব? 
–খুব, খুব, খুব ভবেতাষ আ ািদত হেয় বেলিছল। আর 
ঊিমলা ভবেতােষর ঠাঁেট বারবার চু ন এঁেক িদেত িদেত বেল 
িছল, আিম তামায় ভীষণ, ভীষণ ভালবািস–আিম তামায় 
জ  জ া েরর জেন  ভালবািস গা! 
এ ঘটনার পর একটা বছরও পার হেত পারল না–ঊিমলার 
অতৃ  জীবন সা  হল– যন বান ডাকা সুেখর মাঝখােনই তার 
মৃতু  ঘটল। 
ঊিমলার মৃতু র পর বড় অসহায় হেয় পেড় িছল ভবেতাষ। 
িকছু তার ভাল লাগিছল না–অিফেসরও ছু  চলিছল তার। 
সময় কাটেত চাইিছল না। িনঃস  িবরহ জীবন চলিছল। িদন 
ভর মন মরা হেয় তার িভতর একলা  ঘের বেস থাকত 
ভবেতাষ। 
ীর মৃতু র রাত িছল তার কােছ ভীষণ ভয়াবহ ! একলা  
ীর মড় দহ পাহারা দওয়া— স য িক অসহায়তা তা 
কাউেক বেল বাঝােনা যায় না। পর িদন দাদা, বৗিদ এেস 
িছেলন। আর অিফস থেক ক’জন াফ এেস িছল। 

এখন খািল িতন তলার ভবর াট িন ুপ িনঃসাড় পেড় 
আেছ। ীর মারা যাবার পর িতন িদন অিতবািহত হেয় 
গল। দাদা বৗিদরা আজই িনেজরেদর ঘের বিরেয় গেলন। 
ভবেতাষ ঘের আজ স ণূ একলা। 
তখন অেনক রাত, ঘুম আসিছল না ভবেতােষর। িনঃস  
অসহায় জীবেনর ৃিত কথা ভেব ভেব সেব মা  তার 
চাখটা লেগ এেসিছল, হঠাৎ খুট কের একটা আওয়ােজ ত া 
ছুেট গল তার। অ কার ঘর। ভব রােত ব ালকিনর িদেকর 
জানলার িছটিকিন এঁেট িদেয় িছল। ঘেরর পাখা িমিডয়ম 
ীেড ঘুরিছল। 

 
িকেসর শ  হল–এেকবাের হালকা শ  িছল না। ঘুম ভেঙ 
যাবার মত শ –পাখার শ েক ছািপেয় যাওয়া শ । জানালার 
িদেক চাখ পড়ল ভবর। আের জানলা তা ব  িছল, খুেল 
গল িক কের ! জানলার বাইেরর আকােশ তখন ফািল কাটা 
চাঁদ উঁিক মারিছল। তজহীন মরা জ াৎ ার আেলার িবষ  
ছায়া ঘরময় ছিড়েয় পেড় িছল। জানলা থেক চাখ িফিরেয় 
যই দ ু চােখর পাতা বুেজেছ ওর অমিন আবার আওয়াজ 
হল। মেন হল জানলার পাট কউ িকছু িদেয় ঠুকেছ। চমকাল 
ভবেতাষ। জানলার বাইের িকছুর ছায়া পেড়েছ মেন হে  না? 
স ছায়া ঈষৎ কঁেপ কঁেপ উঠিছল। এ ছায়া িন য় কান 
মানেুষর হেব– চার, এ িতনতলায় ব ালকিনেত িক তা হেল 
চার উেঠ এেসেছ ! অস ব িকছু না। 
ভব, ক ? বেল চীৎকার করল–ভাবটা তার এমন িছল য 
চার হেল মােন মােন কেট পেরা বাবা, সামনা সামিনর 
মাকািবলার আমার িহ ত নই। 
ছায়া সের গল–জানলা তমিন খালা। ভবর সাহস হল না 
উেঠ িগেয় জানলা ব  করার। পাঁচ িমিনটও পার হল না, 
আবার সই ছায়া–এবার জানলার িশক ধের দাঁিড়েয় আেছ ! 
ভব  চাখ িনেয় তাকাল–একটা মেয়র ছায়া না ! 
আলুথালু চুল তার মাথার দপুাশ ছিড়েয় ঝুলেছ ! 
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– ক, ক ওখােন? িনেজর ভয় ভা ার জেন  ভবেতাষ জােরই 
চীৎকার কের উেঠ িছল। 
–আিম, িমি  মেয়িল চাপা ক –বাতােস ভেস আসার মত। 
–আিম, শে  ভব ভীষণ চমেক উঠেলা। পিরিচত ক –তেব 
িক উিমর ক  ! ঊিমর তা া ! 
– ক, ক কথা বলেছ? ভয় িনেয় আবারও  কের উঠেলা 
ভব। কােলা ছায়া মশ তার প পালটাি ল। ভব  
দখেত পল–ছায়া কমন ঘূিণর মত ঘুরিছল—আর অিত ধীের 
ধীের ক যন মানুেষর মুেখর আকৃিত িনি ল! 
ভয় ও িব েয় ভব দখেত থাকেলা–একটা হালকা আেলার 
আবরেণ এক নারীর মুখমূিত তির হেত লাগেলা। তত  
নয়– গাধূিলর ান আেলার মত– যমন আ ন আেলা হয়–
হালকা দীপ িশখার মত েম েম তােত ঊিমর মুখ ভেস 
উঠেত লাগেলা! 
–ঊিম ! হতভ  ভবর গলা িচের বিরেয় এেলা। 
হাসেছ ঊিম—জানলার িশেকর বাইের অিবকল সই প, সই 
উিমর মুখম ল– যমত িছল জীিবত ঊিমর হািস উ ল মুখটা 
! 
–িক–ভয় পা ? ঊিমর গলা। ধীের হেলও স আওয়াজ ঘেরর 
মেধ  গমগম িত িনত এক িমি  আওয়াজ হেয় ভাসিছল। 
–তুিম ! ভীত স  ভব বেল উঠল। 
একা  আপন ভাব িনেয় ঊিম বেল উঠেলা–হ াঁ, তামার 
একািক  আর দখেত পারিছ না গা ! 
ভবর ভয় আে  আে  িক কেম যেত লাগেলা ? ওর ভতের 
কমন আেবশ আেবশ ভাব জিড়েয় যেত থাকেলা। ওর 
শরীেরর অনুভূিত অেনক কম হেয় যাি ল। মেন হল কান 
ত ািয়ত দেশ স পািড় জমাে । নািক এর পেুরাটাই –
ঘুিমেয় ঘুিমেয় ভব  দখেছ না তা ! ও চ া করল 
িনেজেক নািড়েয় চািড়েয় দেখ িনেত িক  না িকছুেতই তা 
স ব হে  না। 
এবার ভব চােখর সামেন দখেত পাে , ব ালকিনর দরজা না 
খুেলই ঊিমর দহ মশ ঘেরর মেধ  দৃশ মান হেয় যাে । হ াঁ, 
এবার ঊিমেক পিরপূণ দেহর ঊিম মেন হে –এক আ  ঊিম 
? িন লক তািকেয় আেছ ভবেতাষ তার ি য়তমার িদেক। 
ঊিমর মৃদু হািস হািস মুখ। 
এক পা, এক পা এিগেয় আসেছ ঊিম। আর মা  দু হাত দেুর 
ও দাঁিড়েয় আেছ। যমনটা হােস সম  শরীর দিুলেয় ক 
তমন কের এবার ঊিম হেস উঠেলা–িখলিখল কের হেস 
উঠেলা। ভব িনবাক দেখ যাে । মুখ খুেল িকছু বলেত তার 
ইে  হি ল না। 

–আিম আিছ… জেনা তুিম… যমনটা িছলাম আেগ…আবার গা 
নািচেয় িখল িখল হেস উঠেলা ঊিম। 
ভব এবার নেড় উঠেলা–কেলর পুতুেলর মত। মেনর গহেন 
তার ইে র উদয় হেত লাগেলা। ভালবাসার ইে – িমক 
িমকার ছঁুেয় থাকার ইে । 

–আমায় েত দাও ভব ! ধীের ধীের ঊিম ক তমিন 
ভােব এেস শয ায় েয় পড়ল– যমন  রাজ স ভবর 
পাশটােত ত। 
–আস না ভব…কােছ আেসা… 
ভবর মেন সব িকছু িলেয় আেছ–ও হাত বািড়েয় িদল। 
ঊিমেক শ করেত–আর ঊিমেক শ করা মা  ভব চমেক 
উঠেলা। বরফ ঠা া এক ছাঁয়ায় ও যন িনেজেক দখেত 
পল, ক ! ক তুিম ? বেল ভব গলা ফাটা চীৎকার কের 
উঠেলা। 
পর মুহূেত নই, িক  ু নই–সম  িকছু যন ভিনস হেয় 
গেছ! ঊিম নই, আ ন আেলা নই, দীপ িশখা নই, এমন 
িক জানলাটাও খালা নই ! 
কবল  ঘর পেড় আেছ। মাথার ওপর পাখার ঘূণায়মান 
শ  ভবর কােন িফের এেলা। 
পরিদন হঠাৎ গভীর রােত ঘুম ভে  গল, িবছানায় ধড়ফড় 
কের উেঠ বসেলা ভবেতাষ। জানলার কাঁচ ফঁুেড় ঝলমল রাদ 
এেস িবছানায় পেড়েছ। দওয়াল ঘিড়র িদেক তাকাল। ওের 
বাবা, বলা দশটা বেজ গেছ ! এবার পট চাঁ চা করেত 
লাগেলা–খুব িখেদ পেয়েছ তার। 
মেন পড়ল ভবর, গত কাল রােত স িক ধু ই 
দেখিছল? িক  এত  িক  হেত পাের ? 
না, হেত পাের না । এ য  নয়– িত রােতর বা বতা। 
– তামায় খুব ভালবািস, ঊিম ! ভবেতাষ ঊিমেক জিড়েয় 
আেছ। আর ঊিম িখল িখল কের হেস চেলেছ। না, সই 
বরফ ঠা া ভাব ভব আর অনুভব করেত পাের না। 
–আিম তামােক জ জ া র এ ভােবই পেত চাই, ভব, 
তামার সে  িমেশ যেত চাই ! 
পরম সাহােগ ভব ও ঊিম এেক অন েক িনিবড় জিড়েয় 
ঘুেমাে । 
িন িত রাত পিরেয় যাে —ঊষার পূব মুহূেতর আবছায়া 
অ কার িঘের ধেরেছ পৃিথবীেক। ঘন আঁধার কেট ভােরর 
আেলা ফুেট উঠেছ। 
ভবেতাষ দখল, নই, িবছানায় ঊিম নই। 
এমিন ভােবই তােদর িতিদেনর জীবন এিগেয় চলিছল। 
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কিবতা 
ঘাসফুেলর ইে মৃতু  
সােহল আহেমদ পরান 

 
 

নীল প ঘাসফুল  গেড়িছেলা 
বসত জানালার ধার ঘেঁষ। নীলা 
হােত পারেতা নাম তার াথকতায়। 
আ ুেলর ডগা চুেম ি য় বসিত ছেড় 

পািখ- ভাব ঘাসফুল  জড়ায় 
সাি ধ  আমার। অবলীলায় আিল েন 
হাঁ  আিম রললাইেনর সমা রােল। 

কির খলা েল এ পা  ও পা  
আচমকা দানবীয় ন………… 
পািখ-ঘাসফুল; নীল- প ঘাসফুল 
অ াহ  কের আিল ন আমার 
পেড় ঝাঁিপেয়……আহা!!! 

আহা ঘাসফুল!! আহা শ তামার!! 

 
 

কিবতা 

অ ু ের িবনাশ 
েহিলকা 

 
সমুে  িমেশ যাওয়া এক ফাঁটা িশিশেরর খাঁেজ- 
দলুেছ া  দহ, সূযরােগ ঁ চকােনা কপােল 
যিত িচে র শেষ দাঁিড়েয় থাকা, অনু  শে রা 
ঘুরেছ চ াকাের। াহী পায়রার দল মেতেছ- 

েন ব া মঘেদর সােথ। ন বােদ িব াসী 
মােল অি ত ি ত হািসেত ংেসর আম ণ। 

 
 
 

উ াদ বাতােসর িবপরীেত দাঁিড়েয়, তুেল আনা- 
তৃ ার জলটু  গিড়েয় পের আ ুেলর ফাঁেক। 
মূত শূন দিৃ েত তািকেয় থািক, খেরাখাতার 
পৃ ায় লুকািয়ত দিুনরী  ে র সানুেদেশ। 
ক যন এেস শ কের যায় িনিষ  অ কাের, 
বাতােসর আড়ােল ঢেক তার িনঃ ােসর িননাদ। 
 
স পেণ গেড় তালা উদ ােন মাকড়সা বুনেছ 
নধর জাল। অ ু ের িবনাশ জয়ুািড়র পন। 

  



[চলি কা ই- কাশনাঃ সংখ া ৪, জলুাই ২০১৪, ঈদ সংখ া]  
 

28  http://cholontika.com  

 

গ  

িভ ুক 
আিমর হােসন ₪ ১৯৯৭ সােল নবম ণীেত অধ ায়নরত থাকালীন সময় থেক আমার লখােলিখর হােতখিড়। সই থেক আজ অবিধ অিবরাম িলেখই যাি । 

কখেনা থেম থেম আবার কখেনা একনাগাের। লখেত লখেত নািক লখক হওয়া যায়। তাই অিবরত িলখেত আিছ। জািননা কতদুর যেত পারব। আমার থম লখা 
কািশত হয় ২০০০ সেনর জনু মােস ‘মািসক িচিকৎসা সামিয়কীেত’। সই থেক আজ পয  আিম িবিভ  ানীয় পি কা (আরশীেত মখু, আজেকর চতনা, অিত ম, 

সাতিদেনর ক ), সা ািহক ম াগািজন (পূিণমা, উপহার) মািসক ম াগািজন (িচিকৎসা সামিয়কী, কাবার পেথ, আদশ নারী), িব ান- যিু -কি উটার ও িচিকৎসা 
িবষয়ক মািসক পি কা (সােয়  ওয়া ), সাধারণ ান িভি ক মািসক পি কা (কাের  অ ােফয়াস, কাের  িনউজ, কাের  ওয়া ), দিনক পি কা (ইনিকলাব), 
িকেশার পি কা (িকেশার ক ), অনলাইন পি কা ( ব িলিনউজেটােয়ি েফার.কম, ক বাজার িনউজ.কম, িনউজ ইেভ ২৪.কম), গ সহ িবিভ  গণমাধ েম লখােলিখ 
কের আসিছ। আিম জাতীয় িব িবদ ালেয়র অধীেন নরিসংদী সরকাির কেলজ থেক সমাজিব ােন াতক (২০০৭) ও াতেকা র (২০০৮) পাশ কির। বতমােন 
আমার পশা ব বসা। ভিবষ ৎ পিরক না একজন সফল লখক হওয়া। আিম চাই আমার িতটা লখা আমার পাঠক/পা কারা পড়ুক এবং গঠনমূলক সমােলাচনা 

ক ক। আমার কািশত বই সমূহঃ (১) এ জীবন ধ ু তামার জন  (উপন াস) ২০০৩ইং; (২) ােণর ি য়তমা (উপন াস) ২০০৬ ইং; (৩) খািদজা িক িছেলা 
গা ভুল (উপন াস) ২০১১ইং;। 

 
 
সবুজ াম। ােমর পাশ িদেয় বেয় গেছ মঘনা। বাংলােদেশর 
অন তম নদী েলার মেধ  মঘনা এক  বৃহৎ নদী। এই ােমই 
বসবাস কের সুসােনর দাদা। এখােনই তার বাবার জ । 
সুসান তার বাবার সােথ ঢাকায় বসবাস কের। স মােঝ 
মােঝ বাবা-মােয়র সােথ ােমর বািড় বড়ােত আেস। 
গত দুইিদন হয় ীে র ছু  কাটােত সুসান ােম এেসেছ। 
এখন সুসােনর বয়স ১১ বছর। এ বছর প ম ণী পড়েছ। 
ছা  িহেসেব সুসান খুবই ভাল। াশ রাল নং-১। িত 
ােশই তার রাল ১ িছল। কউ তার সােথ িতেযািগতা কের 
েক থাকেত পােরিন। িতবারই সবাইেক অবাক কের িদেয় 
থম ান দখল কের নয়। সসুান ােম এেস দেখ তার 
সমবয়সী অেনক ছেল- মেয় এখনও ু েলও যায়িন। সুসানেক 
িনেয় তার দাদা-দাদীর খুব গবেবাধ কেরন। পাড়ার সকেলর 
সােথ নাতীর সুনাম বেয় বড়ায়। 
একিদন সকাল বলা সুসান ল  করল এক িভ ুক তােদর 
বাড়ীর গইেট এেস ধা াে  আর বলেছ, আ া ওয়াে  িভ া 
িদেবন। পরেন ময়লা ছঁড়া পাশাক। পােয় জতুা নই। 
মুখভিত সাদাপাকা দািড়। ইয়া বড় াফ। মাথায় ঝটপাকােনা 
এেলােমেলা চুল। সাদা পাকা চুেলর িম ন। মেন হয় যন চুল, 
দািড় ােফর সােথ েডর কান স ক নই। তার কােধ 
এক  ব াগ। সারািদন িভ া কের যা পায় তা এই ব ােগ 
রােখ। 
িভ ু েকর ডাক েন সুসান গইট খুেল িভ ু েকর সামেন 
আসল। সােথ সােথ তার দাদাও আসল। দাদা িভ ুকেক ল  
কের বলেলন, িক চায়? 
িভ ুক  মিলন মুেখ বলেলা, আ া ওয়াে  িভ া চাই। 
না না িভ া দয়া যােব না। মাফ কেরন। 

ক ান িভ া দয়া যােব না? মাফ করব ক ান? আিম 
যতবারই আিস ততবারই বেলন মাফ কেরন। আপিন িভ া 
না িদেল খামু িক? 
কন কাজ কের খেত পার না। হাত, পা, মুখ সবইেতা ভাল 
দখিছ। 
জােনেতা লাই না সাব। 
তুিম য কাজ করেত পার স কাজ কর। 
সুসান এত ণ দাদা ও িভ ু েকর কথা মনেযাগ িদেয় নেছ। 
এবার সুসান িভ ুকেক ল  কের বলেলা, হ াঁ দাদা ক 
বেলেছ, িভ া কেরন কন? কাজ কের খান। নবীর িশ া 
কেরা না িভ া। িভ া করা ভাল না। অেন র ক ণা িনেয় 
বঁেচ থাকেত হয়। 
িভ ুক বলেলা, কাজ কাথায় পাব? ক িদেব কাজ? 
আমােদর বাড়ীেত থাকেব? দাদা িদেব কাজ। 
দাদা িভ ুকেক ল  কের বলেলন, হ াঁ তুিম িক কাজ করেত 
চাও বল। আিম তামােক কাজ দব। তবুও িভ া কেরা না। 
িভ ুক িকছু ণ িচ া কের বলেলা, আপিন যা কাজ িদেবন 
তাই করব। 
ক আেছ তামার কাছ হে  আমােদর বাড়ী দখা না করা, 

বাজার সদায় করা। 
কত টাকা িদেবন সাব। 
িতন বলা খাবার ি । মােস ৫,০০০/- টাকা িদব। িক 
চলেব? 
হ াঁ চলেব। 
তামার বাড়ীেত ক ক আেছ? 
এ কথা বলার সােথ সােথ িভ ু েকর চাখ বেয় জল বেয় 
পড়েত লাগল। 
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িক হেলা কাঁদছ কন? িক হেয়েছ তামার? 
িভ ুক চােখর জল মুেছ বলেলা, সাব আমার কউ নই। 
গত বছর ল  দঘুটনায় ডুইবা আমার ছেল- মেয় ও বউ 
সবাই মইরা গেছ। স সময় আিমও ঐ লে  িছলাম। িক  
আিম পািরিন তােদরেক বাঁচােত। সই থেক আিম কাজ কম 
বাদ িদেয় পাগেলর মেতা ঘুের ঘুের িভ া করিছ। 
িভ ু েকর দঃুেখর কথা েন সুসােনর দাদারও চােখ জল এেস 
গল। িতিন চাখ মুেছ বলেন, আ াহ যা কের ভােলার জন ই 
কেরন। তুিম এখন থেক আমার বাড়ীেত থাকেব। তামার সব 
দায়-দািয়  আমার। 
িভ ুক বলেলা, তয় সাব আপিন আমােক কাম িদয়া বড়ই 
উপকার করেছন। এখন থেক আর আিম িভ া ক ম না। 
দাদা পেকট থেক ৫০০ টাকার এক  নাট বর কের 
বলেলন, এই নাও। এই টাকা িদেয় চুল, দািড়, াফ কেট 
পির ার করেব এবং এক  ভাল শাট িকনেব। এখন যাও, 
কাল আিসও। 
িভ ুক টাকাটা িনেয় চেল গেলন। 
সুসােনর মেন পেড় গল কেয়ক মাস আেগর এক িভ ু েকর 
কথা। একিদন সকাল বলা সসুান পড়ার টিবেল পড়িছল। 
তখন এক িভ ুক তােদর ঢাকার বাসায় এেস কিলং বল 
চাপল। 
সুসােনর মা রাত একটার আেগ ঘমুােত যায় না। ায় িত 
রােতই িভ দেখ গভীর রােত ঘমুােত যায়। তাই সকাল 
বলা তার উঠেত দড়ী হয়। নয়টার আেগ ঘুম ভাে  না। 
আজ হঠাৎ এত সকােল িভ ু েকর কিলং বেলর আওয়াজ পেয় 
তার মন িবগের গল। ঘুম ঘমু চােখ এেস দরজা খুলল। 
সাজ সকােল িভ ুকেক দেখ তার রাগ চরেম উঠেলা। িক 
চাই? 

িভ ুক  ভয় পেয় গল। ভজা কে  বলেলা, মােগা সারা 
রাত িকছু খায় নাই। তই এত সহােল আইিছ। িকছু ভাত 
দেব। 
তুর ছাই িভ ুক আসার সময় পাইিলনা। আমার কাচা ঘমুটা 
ভে  এখন বলিছস ভাত খায় না। যা যা পের আিসস। এই 
বেল দরজাটা লািগেয় িদল। সসুান তখন পড়ার টিবেল বেস 
সব ল  করল। তখন সুসান বলেলা, মা তুিম এত সকােল 
িভ ুকটােক বকাঝকা করেল কন? িভ া িদেল িক হেতা? 
চুপ তুই কান কথা বলিব না। বেলই আবার ঘুমােত চেল 
গল। 
অথচ আজ তার দাদা এই িভ ু েকর সােথ কত ভ  ভাষায় 
কথা বলেলন। আবার তােক কাজ করার ব ব াও কের 
িদেলন। 
পেরিদন িভ ুক লাক  চুল, দািড়, াফ কেট সু র এক  
শাট গায় িদেয় আসেলা। িভ ুকেক দেখ থেম দাদা িচনেত 
পাের িন। পের পিরচয় দওয়ার পর িচনেত পারেলা। 
িভ ুক  দাদার পােয় ধের সালাম কের বলেলা, সাব এখন 
থেক আিম আপনার বািড়েত কাজ ক ম। 
দাদা বলেলন, ক আেছ। দেখেছা একিদেন তামার িক 
পিরবতন হেয়েছ। 
হ াঁ সাব সব আপনার দায়ায়। 
সই থেক িভ ুক  সসুােনর দাদার বাড়ীেত িনয়িমত কাজ 
করেত লাগেলা। আর কান িদন িভ া কেরিন। মতুৃ র আগ 
পয  এ বািড়েতই কা েয়েছ। 
আজ সুসান অেনক বড় হেয়েছ। তার দাদা-দাদী কউ আজ 
বঁেচ নই। নই সই িভ ুক । যার সােথ সুসােনর িছল 
ব ু । যতবারই বািড়েত যত সই িভ ুক র কাছ থেক 
গ  নেতা। জীবেনর গ । জীন-পরীর গ । 

  



[চলি কা ই- কাশনাঃ সংখ া ৪, জলুাই ২০১৪, ঈদ সংখ া]  
 

30  http://cholontika.com  

 

জীবেনর গ   
ফা েনর অনুভূিত 

আরজু মূন   ₪ িনেজর স েক িকছু বলেত বলেল সবসময় িব ত বাধ কির। ক কতটু  বলেল শাভন হেব তা বুঝেত পািরনা । আমার ভাব চির  িনেয় বলা যায়। আিম খুব 
আশাবাদী একজন মানষু জীবন, সমাজ পিরবার স েক। কখেনা হাল ছেড় দইনা। কােনা কাজ  করেল শত বাধা িব  আসেলও তা থেক িবচু ত হইনা। ফলাফল পিস ভ অথবা 
নেগ ভ যাই হাক শষ পয  কান কাজ এ েক থািক। জীবন দশন" যত ণ াস তত ণ আশ " িলখািলিখর মলূ উে েশ  অন েক ভাল জীবেনর স ান পেত সাহায  করা। মানষু যন 
ভােব তার জীবন স েক ,তার কতটু  করনীয় , সমাজ পিরবাের তার দায়ব তা িনেয়। মানেুষর মেন তরী করেত চাই সেচতনার বাধ ,মলূ েবাধ আধ ািতকতার বাধ। িলখািলিখ িদেয় 
সমােজ িব ব ঘটােত চাই। আিম িলিখ এ যমন এখন আমার কােছ অবা ব ,আপনজেনর কােছ ও তাই। দবুছর হেলা িলখািলিখ করিছ। মূলত জব ছেড় যখন ঘের বসেত বাধ  হলাম তখন 
সময় কাটােনার উপকরণ িহসােব িলখািলিখ । তেব আজ িলখািলিখ মেনর ােনর আ ার খারােকর মত হেয় িগেয়েছ। িনেজ ভালবািস যমন িলখেত তমিন অেন র িলখা পিড় সমান 

ভালবাসায়। 

 
 
 
ও আমার বাংলা মা তা  
আ ল করা েপর সুধায় 
দয় আমার যায় জুিড়েয় 

যায় জিুড়েয়। 
ও আমার বাংলা মােগা। 
 
গান গাইেত গাইেত সজিুতর চাখ চেল যায় সামেনর সািরেত বসা 
একজন িবেদশী র িদেক। এই সাদা ভ েলাক ক থম সািরেত তার 
গােনর সময় বেস থাকেত দখেছ িদন ধের। !!!!.গান শষ করার 
পর জ এ ব াক সাইড এ এেস আর ভ েলাক ক আর পলনা। 
 
গান শষ কের গািড়েত উঠেত যােব তার পােশ একটা গািড় থেক 
কও িকছু একটা বেল উঠেলা তার উে েশ । তাকােত দেখ সই সাদা 
ভ েলাক। 
 
হাই ক ান আই ট  এ িমিনট ? 
 
কােছ আসেত লাক  হেস বলল সালাম। 
 
সজিুত চমেক উঠেলা। 

 
বাঙািল হেস িজ াসা করেলা। 
 
ভ েলাক হেস বলল শত ভাগ। 
 
আিম তা অবাক একজন িবেদশী লাক বাংলা গান নেত আসেছ 
ব াপার িক ?কলকল কের বেল উঠেলা সজিুত। আচমকা একজন 
বাঙািল এখােন া াম এ পেয় স উ ফু  হেয় উঠেলা। 
 
স আজেক এেসেছ ব ন এ এ শ এর এক দশা েবাধক গােনর 
া াম এ। িতবার এ শ এর সময় টা এখানকার সাং ৃ িতক অ েন 

আ না ,শহীদ পি কা আর ও নানান া াম এর আেয়াজন কের। সই 
া াম এ জেযন করেত আসা তার সুদরু িনউইযক থেক। 

 
আপনার দশা েবাধক গােন একটা অন রকম আেবদন খঁুেজ পলাম 
সজিুত। ভ েলাক তার নাম ও জােনন দখা যাে । স এখন ও এমন 
কােনা িশ ী হেয় উেঠিন। ীত হেয় গল। 

 
ভ েলােকর পিরচয় পাওয়া গল।তার চহারা হায়াইট দর মত 
কননা মা ি শ।েছাটেবলায় ই মাবাবার ছাড়াছািড় হেয় িগেয়েছ।েস 
বাবার সােথই থােক।নাম এনিরখ াংক। 
 
নাম আর চহারা দেখ সবাই সাদা মেন করেল ও আিম মেন ােন ও 
ব ি ে  বাঙালী।বেল স হেস। 
 
আমােদর একটা এ েশর া াম করিছ কালেক। যিদ আপনার কাজ 
না থােক আসেবন নািক। ভ েলাক তােক ইনভাইট করল। 
 
কালেক তা আমার কাজ আেছ। 
দানমনা অবেশেষ বলল তার পর আিম দখিছ িক করা যায়। যিদও 
সজিুতর কােছ কাজ এর চেয় এসব এ শ এর া াম বা য কােনা 
স ীত া াম এ যাওয়া সবসময় বিশ পণূ। 
 
দজুেনর আেরা কত ণ কথা হেলা। পর েরর টিলেফান না ার িনল। 
 
সজিুত এখােন এেসেছ িপ এইচ িড করেত তার ইেলি কাল 
ইি িনয়ািরং এ। পড়া না ায় শষ পেথ। তার জন  বাবা মা 
বাংলােদশ এ পা  দেখ রেখেছ। পড়া না শেষ দেশ যাওয়ার পর 
তার িবেয় হওয়ার কথা। 
 
ঘের আসা মা  দেখ অেনক ফান এেসেছ। লং িডসেট  কল। মেসজ 
চক করেত দেখ মােয়র মেসজ। তাড়াতািড় ফান ঘুরােলা। বাসায় 
কও নাই। বাবার সল এ পাওয়া গল। 
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জানা গল ছাট চাচােক ক হসিপটাল এ মুভ করা হেয়েছ। তার এই 
চাচ  খুব ভালবাসা র মায়া র া র । ৫২ এর ভাষা আে ালন এ 
িযিন কারিফউ ত প  ুহেয়িছেলন এবং পের মুি যেু  হািরেয়েছন 
দিৃ শি । 
 
িচর মার অিত দয়বান চাচা  মুি যু  শেষ দশ াধীন হওয়ার 
পর িনেজেক েয় িনেয়িছেলন এেকবাের।সের িগে◌িছেলন লাক 
চ ু র অ রােল ।িসিথ আি র সােথ ম িছল ায় িবশবছর।েসই 
িসঁ িথ আি েক ক নভােব ত াখান করার পর সবসময় মনমরা হেয় 
থাকেতন।তােদর সােথ ও খুব একটা কথা বলেতননা।েকান আেবগ 
অনুেযাগ করেতন না কখনও ।তার অেনক ব ু  পিরিচত অেনেক এখন 
অেনক উ  সরকারী কমকতা।অেনেক তােক অফার কেরেছ তােদর 
তােদর সােথ থাকেত এবং পরামশ িদেত।শারীিরক সীমাব তার 
কারেন সবার াব ই ত াখান কেরিছেলন িতিন। 
 
আমােক দয়া কের দওয়া সাহায  আিম িনেত পারবনা ভাই।িবষ  
হেয় এই জবাব িদেয়িছেলন। 
 
তামােক দয়া করেব এত ধা আমােদর কার ও নাই কাওসার।চাচার 
নাম কাওসার।বরং দেশর ঋণ আেছ তামার কােছ।তুিম িডসাব কর 
অেনক িকছু এ দশ থেক। 
ব ু  উে িজত হেয় বেল। 
 
মােক শ র হােত থেক বাচেত পারেল তুিম খুশী হেব।এর জন  কও 
িক কখনও িবিনময় আশা কের।আমার মা িবপেদ পড়েল আিম র া 
করেত যাবই িনেজর ান িবসজন িদেয় হেল ও তুিমও র া করেত 
যােব।আিমও তাই কেরিছ মাসুদ এর িক িবিনময় িদেব আমােক মােক 
বাচােনার জন । 
 
সই চাচা ব ুর সােথ ও িবজেনেস ও জেয়ন কেরিন। 

 
আিম অ  প  ুআিম িক কাজ করব ব ু ।আিম যাগ  হেল তুিম বলার 
আেগ তামার সােথ জেয়ন করতাম।িবষ মাখা গলায় িতিন বলেলন। 
 
তার সই চাচা আজ মৃতূ  শয ায়।ডা ার সময় বেধ িদেয়েছ। 
 
সঁযুিত চ লতা বাধ কের মেন।তার িপ এইচ িড শষ টাম এর 
পরী া পেরর মােস। 
 
তার চাখ িদেয় টপটপ কের জল পড়েত লাগল। 
 
পেরর িদন চ া কের এয়ার লাইে  বুিকং িদল। একস ােহর ছু  িনল 
ভািস  থেক। 
 
এয়ারেপােট সব ঝােমলা এনিরখ পাহাল।এনিরখ থাকােত স বশ 
মানিসক সােপাট পল।এয়ারেপাট থেক সরাসির হসিপটােল চেল এল। 
 
অেনকিদন পের চাচােক দখল।কৃি ম াস দওয়া হে । 
 

পেররিদন বলা দশটা।ডা ার এেস তােদর সবাইেক ডেক িনল 
এমারেজ ী েম।অি েজন মা  সিরেয় নওয়া হেয়েছ চাচার মুখ 
থেক । 

 
ওনার সময় শষ হেয় এেসেছ।আপনারা চাইেল িকছু ন কথা বলেত 
পােরন।মন শ  ক ন সবাই বলেলন ডা ার সা নার ের। 
 
দরজা ব  কের ডা ার বিরেয় গল। 
 
সঁযুিতর হাত পা কাপেত লাগল।অেনক কে  ক র পির ার কের 
ডাকল চাচা। 
 
মাের তুই আেমিরকা থেক পড়ােলখা ফেল চেল আসিল নািকের ?িক 
কা ।উেঠ বসার চ া করল। 
 
বাবা এেস আকেড় ধরেলন। 
 
িকের কাওসার সঁযুিতেক িকছু বলিব?বাবা িজ াসা করেলন। 
 
না বলার িকছুই নাই।আমার সঁযুিত বড় বুঝদার।েস িনেজই বুঝেব 
তার িক করণীয় । 
 
চাচা মারা গেলন ক এগারটায়। 
 
সঁযুিতর দিপে র এক অংশ যন খািল হেয় গল।চাচােক িনেয় 
অেনক ৃিত মেনর কােণ ভীড় করেত লাগল। 
 
পেরর স ােহ আেমিরকা র উে েশ  েন উেঠ বসল। 
 
িক  এবােরর আেমিরকা আসার উে শ  বদেল িগেয়েছ।আেগর মত 
স জীবন ক দখেছনা।এখন উে শ  পাশ কের বাংলােদেশ চেল 
যােব।িনেজর দেশর জন  িকছু করেব। 
তার মধা ব ায় হওয়া উিচত িনেজর দেশর জন ।েদশ তােক িক 
িদেয়েছ কতটু  িদেয়েছ তার চেয় বড়  দশেক তার দওয়ার আেছ 
িদেত হেব।চাচার অব া্  ব ব  যন স টর পেয়েছ ।মেন হল চাচা 

িন য় মেন মেন তাই চেয়েছন । 
 
যথাসমেয় পড়া শষ হল।খুব ভালভােব িথিসস সাবিমট করল।খুব 
ভাল একটা অফার পেয় গল তার ভািস  থেক। 
জীবনটা আবার তােক দাটানায় ফেল িদল। 
পিরিশ :অবেশেষ সঁযুিত সবধরেনর েলাভন উেপ া করল উ তর 
জীবেনর হাতছািন ভাল জীবন াটাস মান স ান।চাচার ৃ িতেক 
স ন করেত িফের এল দেশ। থম বৎসর তার অেনকটা াগেলর 
মেধ  িদেয় গল।পছ মত চাকির পায়িন।তারপর মেনাবল ন  হয়িন 
তার।তার েক সের যেত িদলনা মন থেক ।তার  এক 
ত াধুিনক পাওয়ার স র তয়ারীর। যা আমােদর সরকারী স ের 
িবদূ ৎ এর অ তুলতা দরূ কের িবদূ ৎ স রেক শি শালী করেব য 
ব াপাের স কথা বেল এেসেছ বা েনর বড় দইু পা◌াওয়ার হাউেসর 
ইি জিনয়ােরর সােথ।এই কাজ  হেয় গেল অদরূ ভিবষ েত িবদূ ৎ 
এ বাংলােদশ অেনক এিগেয় থাকেব স আশা করেছ।
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কিবতা 

ন সময় 
সাঈদলু আেরফীন ₪ আিশর দশেকর মধ ভাগ থেকই সরকাির মহিসন কেলেজ পড়াকালীন সময় সাঈদলু আেরফীন সািহত  চচায় িনেবিদত হন। সই থেক 
কিবতা ,গ , ব ,িনেয় িনর র কলম চালান িতিন। আিশর দশেকর শষভােগ সংবাদপে  যাগ দন। চ াম িতেবদক িহেসেব সা ািহক িচ ালী,সা ািহক েদশ 

খবর,স ীপ সহ িবিভ  সমেয় অধুনালু  সমতা অপ প বাংলার ধান িতেবদক িছেলন। মলূত সংবাদপে  হােত খিড় হয় দিনক পবূতারােত ু েদ িরেপাটার িহেসেব 
সরকাির মসুিলম হাই ু েল পড়াকালীন সমেয়। বতমােন িতিন রাজনীিত,িশ া,সািহত , সং ৃ িত,িশ  অিধকার ও উ য়ন িবষয়ক ব  কলাম এবং িলেখ চেলেছন 

িনয়িমতভােব চ ামসহ দেশর িবিভ  সংবাদপ  ও িলটলম াগ েলােত। চ াম বতাের িনয়িমত আথ সামািজক উ য়ন ও গেবষণামূলক রিচত ব  ও কিথকা 
পাঠ ছাড়াও মােঝ মােঝ অনু ান উপ াপনা কের থােকন। সমাজেসবামলূক কমকাে  জিড়ত িছেলন ছাটেবলা থেকই। তারই ধারাবািহকতায় দশ বছেরর পির মায় 
অনপুম নামক এক  ােসবী সং ার সাধারণ স াদক পেদ অিধি ত থেক মানবেসবা িশ া , সািহত  ও উ য়নমলূক কমকা  পিরচালনার এক  উ ল সু র 
দৃ া  াপন কেরেছন আিশর দশেকই। এখন যগুা র সমাজ উ য়ন সং া নামক এক  বসরকাির উ য়নমলূক ােসবী সং ার অনারারী ম ােনজেম  এডভাইজার 

িহেসেব কমরত থেক িশ ণ,উ য়ন নানা গেবষণাধম  কােজ জিড়ত আেছন। এছাড়া িতিন িবিভ  িশ া িত ােনর বাড সদস  িহেসেব জিড়ত থেক িশ ার সােরও 
কাজ কের চেলেছন। বতমােন িতিন চ াম নগরীর লামাবাজার সরকাির াথিমক িবদ ালেয়র ব ব াপনা কিম র বতমান সভাপিতর দািয়ে  আেছন। এছাড়া সািহত  ও 
সং িত িবষয়ক পি কা ঐিতেহ র স াদক িহেসেব দািয়  পালন করেছন। ব ি  জীবেন িতিন ী ও ১ কন া স ােনর জনক। “মেন পেড় জলকদর” তাঁর থম কাব  

। এ ে র মধ  িদেয়ই িতিন আমােদর জানান িদেয়েছন লখােলিখর মাঝখােন িবরিত িদেলও িতিন হািরেয় যানিন। ইদািনং প  পি কায় আবােরা সি য় হেয়েছন। 
এেত বেছ নয়া তাঁর কিবতা েলার অিধকাংশই দিনক পবূেকাণ,আজাদী ,ম ,সু ভাত বাংলােদশ সহ িবিভ  িলটল ম ােগ কািশত কিবতার সংকলন। আমােদর 

কাব ভুবেন তাঁর আগমনেক াগত জানাই। তাঁর কিবতা আশাকির পাঠেকর মন ছঁুেয় যােব। অিচেরই তাঁর িশ েতাষ ব  ও উ য়ন গেবষণামূলক দু  বে র বই 
বেরােব। 

 
ভােলাবাসাময় জীবন চেয়িছ বেলই কে র উপমা েলা 

সাহস কেরিন েখ িদেত কখেনা 
চলমান হর আমার। জীবন সাজােনা বাগান হেত পাের, 

আবার রঙ ও েপর পলবতায় গেড় িদেত পাের সুেখর জলতর  
য কান মানুেষরই। সমেয়র পথ ধের চলেত িশেখ মানুষ 

কাথায় িকভােব গড়েত হয় কােলর ধারা, িনেজই অনুধাবন কের 
সুেখর জলছিব রািঙেয় যায় অেচনা কান ব ের, ভীড় কের 

সানে  মেত থাকা সমেয়র পরেত। হয়েতা 
হলুদাভ রেঙর মলায় ঘটােত চেয়িছ 

কৃিতর মলব ন। জীবেনর অনভূিত েলা এেস 
আেজা নাড়া দয় অ হর। সই ন  সময় ক ময় জীবন 

ঘিন  ভােলাবাসার পৃিথবী আমার খাঁেজ ফের 
এক আহত বািঘনীর হতাশা জড়ােনা া  দুপুর 

জলিপপাসায় কাতর কে র উপমা। 
 

  



[চলি কা ই- কাশনাঃ সংখ া ৪, জলুাই ২০১৪, ঈদ সংখ া]  
 

33  http://cholontika.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

চলি কা েগর কাশনী  
আসেছ ২০১৫ এ ইনশা াহ 
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িপশাচ কািহনী 

অদশৃ  রাগী 
তৗিফক মাসুদ  ₪ লখার জগেত আিম একজন ছা , িলখেত ভালবািস। আিম আমার ব িত মধম  িচ াধারা ও লখনী িদেয় সবার মােঝ আমার দশে ম ও সবার 

িত ভালবাসা িবিলেয় িদেত চাই। আর চাই সকেলর ভ কামনা। 
 

 
 
শহেরর অদেূরই বশ পুরেনা এক  িডসেপনসাির। বাইের থেক 
এর নাম বা ডা ােরর পিরিচিত িকছুই বাঝা যায়না। খুব 
কাছ থেক ধু িডসেপনসাির শ েকই অ  বাঝা যায়। 
সবাই অবশ  এ েক ডা ারখানা বেল। 
 
ায় িতন দশক ধের এই ােনই পন ডা ার এই এলাকার 
হাজােরা মানেুষর িচিকৎসা িদেয় যাে ন। কাথায় থেক িতিন 
ডা াির পাশ কেরেছন িকংবা ডা াির াক স কেরেছন তা 
কােরাই জানা নই। শহের পাশ করা ডা ােরর অভাব নই। 
তবুও সকেলর একই কথা, “ পন ডা ােরর হাত ভাল, রাগী 
ভাল হয় তাড়াতািড়”। এলাকায় তার নােম নানা অ ুত আর 
অিব াস  সব মুখেরাচক ঘটনা চিলত আেছ। পন 
ডা ারেক এই ব পাের কউ িজে স করেল স তা এিড়েয় 
যায়। তেব মােঝ মােঝ স িকছু নতুন কথা জেুড় দয়। 
 
পন ডা ােরর ব  পুরেনা রাগী আেছ। স তার পুরেনা 
রাগীেদর আলাদাভােব দখভাল কের। নতুন রাগীেদর স 
ডা ারখানায় বেস িচিকৎসা িদেলও পুরেনােদর েয়াজেন রাত 
িবরােত তােদর বাসায় যেয় উপি ত হয়। 
 
পৗষ মােসর এক ঠা া রােত পন ডা ােরর সােথ অ ুত 
এক ঘটনা ঘেট গল। সিদন মাঝারী ধরেনর বৃি পাত 
হি ল। শীতকােল সাধারণত এমন িদন খুব কমই পাওয়া 
যায়। ঠা া সহ  করেত না পেড় পন ডা ার সে  না 
নামেতই িডসেপনসাির ব  কের িদল। তােদর বুেড়া আর 
বুিড়র ছা  সংসার। ছেলপুেলর মুখ তারা দেখিন। এই বৃ  
বয়েসও এ জন  বুিড়েক স মােঝ মেধ  বকা ঝকা কের। 
িক  বুিড়েক ভুেল িগেয় অন  কােরা সােথ সংসার পাতার 
ইে ও স কেরিন। 
 
সিদন িডসেপনসাির ব  কের ঘের এেসই বুিড়েক চােয়র 
অডার িদেয় লেপর তলায় যেয় চুপচাপ েয় পড়ল স। 

শীেত তার হাত পা কাঁপিছল। পা দেুটা গরম করেত হাত 
িদেয় ডলেত থাকল। চােয়র আশায় বশ িকছু ণ অেপ ার 
পেরও যখন চা িনেয় কউ আসলনা, তখন তার মজাজ 
িবগের গল। দরী করার জন  বুিড়েক গাল ম  করেত 
থাকল। িক  অন  িদেনর মত আজ আর বুিড় তার কথায় 
উ র িদি লনা। এেত মজাজ আরও িবগেড় গল। রােগর 
মাথায় ঠা া উেপ া কেরই রা া ঘেরর িদেক হাঁটা িদল। 
সখােন যেয় দখল তার ী সখােন নই। চুেলায় পািন গরম 
হে  কই। পােশই তার চশমাটা রাখা। পন ডা ার ীর 
নাম ধের ডাকেত লাগল। আেশ পােশ কান সাড়া শ  পাওয়া 
গলনা। পন ডা ার ভাবল তাঁেক না বেলই বাইের কােরা 
উপকার করেত চেল গেছ। তাই স রােগ গজরােত গজরােত 
িনেজর খােটর পােশ িগেয় বসল। সােথ সােথই বাইের থেক 
অ ুত এক কে  কউ তােক ডেক উঠল। ডাক েন পন 
ডা ােরর সারা শরীেরর লাম দাঁিড়েয় গল। মাঝ রােতও 
তােক অেনেক ডেক িনেয় যায়। িক  আজ এই সে  
বলােতই এক ডােক তােক ভয় পাইেয় িদেয়েছ। পন ডা ার 
উ ের বলল, “বাইের ক ডােক র?” 
 
বশ িকছু ণ কান সাড়াশ  িমলল না। তারপর খুব  
কে  কােরা ডাক নল। স কান পেত নল। কউ তােক 
বলেছ, “ডা ারবাবু বাসায়? এখিুন একটু হাওলাদার বাড়ী 
চেলন না”। 
 
হাওলাদার বািড়র নাম েন পন ডা ােরর চাখ ল ল 
কের উঠল। হাওলাদার মশায় অেনক িদন ধেরই অসু । তার 
কােছ রাত িবরােত গেল একটু ক  হয় বেট, িক  িতিন 
হাজার টাকা হােত েজ না িদেয় তােক আসেত দন না। 
সােথ ী গরম চা িসগােরটেতা আেছই। হাওলাদার মশাই তার 
পুরেনা রাগী। আবার বুিড়র উপর একটু রাগ হে । এই 
সুেযােগ বউেকও একটা উিচত িশ া দয়া যােব। তাই সও 
ধুেলা পেড় যাওয়া রইন কাটটা গােয় চািপেয় বুিড়েক না 
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বেলই হাওলাদার বািড়র উে েশ  রওনা হল। পছেন দরজা 
খালাই থাকল। 
 
হাওলাদার বািড় তার বািড় থেক খুব বশী দেুরর পথ না। 
আধা িকেলার কম হেব। রা ায় অ কার। তাই বৃি েত টচ 
েলও হাঁটেত ক  হে । টেচর চাযও শেষর িদেক। ক 

জানত তােক এমন িদেন বাইের ব েত হেব। বশ িকছুদরূ 
যাবার পর তার মেন হল য তােক ডেকেছ স লাক েক 
একবােরর জন ও স দখেত পায়িন। এেত খুব অবাক লাগল 
তার । িক এমন তাড়া িছল য লাক  তােক না বেলই চেল 
গেছ? পন ডা ার একবার ভাবল িফের চেল যােব। িক  
বুিড়র উপর জেদর কােছ পরািজত হল। তারপর ায় িবশ 
িমিনট অেনক ক  কের হঁেট অবেশেষ হাওলাদার বািড়েত 
পৗছুেলা। 
 
হাওলাদার সােহেবর কা  বািড়। বািড়েত থাকবার জায়গার 
অভাব না থাকেল িক হেব, থাকার মানুষ নই। তার ী গত 
হেয়েছন দড় বছর আেগ। দুই ছেলই যু রা  বাসী। 
মেয় ও পিরবার িনেয় কানাডা থােক। ী মারা যাবার পর 
মেয়র কােছ বশ কেয়ক মাস িছেলন। মেয় ও তােক দেশ 
রেখ আবার িবেদশ চেল গেছ। যাবার আেগ বেল গেছ, 
তার বাবােক সখােন দখবার কউ নই। তারা ামী- ী 
দজুেনই চা রী কের। তার মা মারা যাবার পর স নািক 
বশ পাগলােমা করেত  কের িদেয়িছল। সেদেশর আইন 
কানুন অেনক কড়া। কান অঘটন ঘটেল তােদর আর সখােন 
থাকবার উপায় থাকেবনা। অেনেকই তার মেয়র এই 
যুি েলা মেন িনেলও এলাকার বিশরভাগ মানুষই হাওলাদার 
সােহেবর ছেল মেয়েদর চুর সমােলাচনা কের। হাওলাদার 
সােহব আগা গারাই িখট িখেট মজােজর হওয়ায় কউ তােক 
পছ  করত না। লাকজন বািড়র আেশ পােশও খুব একটা 
আসত না। দুই জন কােজর লাক িদন রাত তার দখ ভাল 
করত। 
 
বািড়েত েবশ কের পন ডা ার কােজর লাক দু র 
কাউেকই দখেত পলনা। বশ পুরেনা বািড়। িহ  ু স ি  
িকেনিছেলন হাওলাদার সােহব। বািড়র এখােন ওখােনই মানেুষর 
মূিত এখেনা অ ত আেছ। বাইের ঘন অ কার। চারিদেক 
বৃি র আওয়াজ ছাড়া িকছুই পন ডা ার কােন যাি েলানা। 
বশ অ ি  লাগিছল তার। এমন ছমছেম পিরেবেশ স কখেনা 
এ বািড়েত আেসিন। স খুব সাবধােন পা েপ েপ বািড়র 
আি না পিড়েয় বারা ায় উঠেত যােব ক তখনই হঠাৎ 
কের বাইের মৃদ ুিবজলী চমকাল। আঁতেক উেঠ পন ডা ার 
সামেন চেয়ই ভয় পেয় গল। তার মেন হল ক তার 
সামেন এক  কা  মূিত তার িদেক তী  দিৃ েত চেয় 
আেছ। তার বুকটা ধক কের উঠল। আসেলই সটা িক বুেঝ 
উঠবার আেগই আকােশর আেলা গােয়ব হেয় গেছ। স িনেজর 
টচ ালােলা। সামেন যেত যেত মুিত েক পার হেয় গেছ 
তত েন। িক মেন কের আবােরা সই মুিত র িদেক টেচর 
আবছা আেলা ফলল। িক  সােথ সােথই টচ িনিভেয় ফলল। 
আবােরা স যা দখল তা আর দখেত চায়না। এত ণ যা 

তার কােছ ধু অ ুত মেন হেয়িছল, এখন সটা বা ব মেন 
হল। কারণ মুিত  তখেনা তার িদেক তখেনা তী  দিৃ েত 
চেয়িছল। তাড়া েড়া কের সামােন এ েত যেয় বৃি েভজা 
বারা ায় স িপছেল পেড় গল। পন ডা ােরর তখন মেন 
হল, আজ বুিঝ তার আর র া নাই। ভীত কে  স কােজর 
লােকর নাম ধের ডাকেত যােব ক তখনই একটা ঘেরর 
ভতর থেক কাউেক ডাকেত নেলন, “ডা ার মশাই, বাইের 
দাঁিড়েয় িক কেরন? ভতের আেসন”। 
 
অেনকটা হাওলাদার সােহেবর গলার আওয়াজ েন স 
অেনকটা ি  পল। এ বািড়েত এমন অিভ তা তার কখেনা 
হয়িন। এেসই অন রকম অভ থনা পত স। িক  সিদন 
কাউেকই দখিছল না। ভয় পাবার লাক স নয়। িক  আজ 
বশ ভয় পাে । য ঘর থেক হাওলাদার সােহব ডেকিছেলন, 
স ঘের েবশ কের েবশ কের দখল, ঘের কউই নই। 
জানালা খালা, সখান িদেয় অনবরত বৃি র ছাট ঘের েবশ 
করেছ। বাঝাই গল অেনক ণ ধেরই এই ঘের কউ 
আেসিন। তাহেল তােক ডাকল ক? কথাটা ভেব তার শরীের 
িশহরন এল। এই ঘের হাওলাদার সােহব থাকেতন না 
কখেনাই। িতিন উপেরর তলায় থােকন। কােজর লাকেদর নাম 
ধের ডাকেত ডাকেত পন ডা ার দাতালায় উেঠ এল। 
উপেরও ঘন অ কার। িনেচ তাও কােজর লাকেদর ঘেরর 
বািত থেক িকছু আেলা পাওয়া যাি ল। উপের এর িছটা 
ফাটাও নই। পন ডা ার এইবার ভড়েক গল। স িনেচ 
য মুিত েক দেখেছ স তার স ুেখ আর যেত চায়না। এর 
মােন তার এই বািড় থেক বাইের ব বার রা া ব । 
এত ণ ধের ডাকাডািক কেরও কাউেকই স দখেছনা। 
এেকেতা লাকজেনর কান হিদস নই, অপরিদেক যার ডােক 
এখােন এেসেছ তার দখাও িমলেছনা। ধু অ ুত এক কে  
কউ তােক িনেদশনা িদে । নানা কথা িচ া কের স সামেন 
না এিগেয় এক জায়গায় দাঁিড়েয় থেক টচ লাইেটর িনভু িনভু 
আেলা মের চারিদক দখেত লাগল। ক জানত এমন 
অ কার বািড়েত রাত িবরােত এেস তােক এমন িবপেদ পড়েত 
হেব। এখন তার িনেজর উপেরও খুব রাগ হে । রােগর 
মাথায় িকছু না ভেবই চেল এেসেছ। মাবাইলটাও সােথ 
আনেত ভুেল গেছ। একসােথ এত েলা ভুল তার হয়না। আজ 
িদনটাই বুিঝ অ ভ। অন  কউ হেল এত েন নানা দবতা 
ভুর নাম ধের ডাকেত  কের িদত। িক  পন ডা ার 
য পেনর বছর ধের রাম নাম মুেখই আেননা। সই য তার 
ক া ার রাগী মৃত ায় িদিদর আেরােগ র জন  মা ত কের স 
ব থ হেয়িছল, তা থেক স আর কাউেকই ভু মােননা। 
 
হঠাৎ কেরই পন ডা ার তার নাম ধের কাউেক ডাকেত 
নল। তত েণ টেচর চায এেকবােরই শষ। বুঝার উপায় 
নই ক তােক ডাকেছ। মেন হে  দরূ থেক কউ তােক 
হাওলাদার সােহেবর মত কের ডাকেছ, “ডা ার মশাই এইিদেক 
আেসন”। চারিদক থেক এই ডাক িত িনত হে । অথচ 
বাইেরর বৃি র আওয়াজ ছাড়া আর িকছুই কােন আসেছনা। 
কােরা পােয়র আওয়াজও না। সই ডাক বার কেয়ক শানার 
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পর আর তা শানা যাে না। তেব স তার ঘােড়র উপের 
অজানা কান শি র ভাব অনুভব করেত  কেরেছ। 
স  তােক তার ই ার িব ে  ঠেল িনেয় যাে । পন 
ডা ােরর গলা িদেয়ও কান আওয়াজ ব ে  না। চারিদেক 
িপনপতন নীরবতা। বাইের বৃি র আওয়াজও আর শানা 
যাে না। তত েণ স এক  পচা দগু ময় ঘের এেস েবশ 
কেরেছ। এরপের িক ঘটেব স অেপ ােতই স দাঁিড়েয় আেছ। 
িত  সেক  যন তার কােছ এক এক  িমিনট মেন হে । 
হঠাৎ কেরই হালকা আওয়ােজ ব পাত হল। জানলা িদেয় য 
আেলা ঘের এল তােত স  দখেত পল পচা গলা 
হাওলাদার সােহেবর লাশ িবছানার উপের পেড় আেছ। আর 
সই মুিতর মত তী  দৃি েত লাশ র চাখদু  ক পন 
ডা ােরর িদেকই চেয় আেছ। লাশ দশেনর পর িকভােব যন 
সই শি  তার ঘাড় থেক সের গেছ। সুেযাগ পেয় পন 
ডা ারও গলা ফা েয় িচৎকার করেত করেত অজানা 
অ কাের ছুটল। 

 
পরিদন সকােল পন ডা ােরর আধা মৃত দহ সই মুিত র 
কােছই পাওয়া গল। পুিলশ এেল আরও জানা গল হাওলাদার 
সােহেবর দুই চাকেরর কেমর কথা। তারা দুজেনই চলাই মদ 
আনেত িগেয় পুিলেশর কােছ ধরা খেয় আজ সাত িদন ধের 
হাজত বাস করেছ। এর মােঝই কান একিদন হাওলাদার 
সােহব মারা গেছন। কউ জানেতও পােরিন ভতের িক হেয় 
গেছ ? 
 
সবাই ভেবিছল এখােনই বুিঝ ঘটনার শষ। িক  পন 
ডা ােরর ঘটনা আরও রহস ময় করেত আেরকটু এ েলা। 
কউ তার ীর কােছ দঘুটনার খবর বলেত গেল তােক নািক 
আ য হেতই দখা গেছ। কারণ স বলিছল, তার পিত যিদ 
হাওলাদার বািড়েত যেয় থােক, তাহেল সারা রাত ধের তার 
পােশ লেপর তলায় ক েয় িছল? 

 

গ  

িতেবিশনী  
আিত র রহমান ফরােয়জী 

 
  

 
ব ল তলায় বেস আিম ও আব ী মালা গঁেথিছ, গলা বদল কেরিছ, 
কখন কখন খলাঘের’র সংসার পেতিছ। এরকম মধুর ৃ িত জিড়ত 
ব ল গাছ  এখনও মাথা উচু কের আেগর মতই গ  ছিড়েয় চেলেছ। 
শশব ৃিত বদনাকাতর সত  তেব তার আ াদন িবষনাষীর মত যা 
গড়লেকও অমৃত কের। তাইেতা বুিঝ কারেন অকারেন মেনর মেধ  
াবেনর মেঘর মত স উঁিক মাের। তখন বাবা রািজ িছেলন, 
আব ীর বাবাও রািজ িছেলন, দুই পিরবােরর মেধ কার স কটা 
আরও একটু মজবতু হেয়িছল। বাবা এবং আব ীর বাবা এরা দজুেন 
িছেলা চাচােতা ভাই। বাবার দাদুর বাবা এবং আব ী বাবার দাদরু 
বাবা একই জন িছেলন। দু  পিরবােরর সুখ -দঃুখ যন একই। এক 
পিরবােরর অসহায়ে  অন  ছায়ার মত পােশ এেস দাড়ােত দেখিছ 
সই ছাট বলা থেক। আবার খুব মেন আেছ আিম তখন াথিমক 
পাশ কের পােশর ােমর মাধ িমক ু েল ভিত হেয়িছ। বািড়েত 
মাটামু  সকেলই িশি ত, ফেল সকাল- স া পড়া, পড়া আর পড়া। 
আিম যখন “অ পিড় ষরাবং রহ ধ ◌ংযবফ এক  গ  গায়ােল বাস 
কের, অ ◌ংযববঢ় রহ ধ ঢ়বহ এক  ভড়া খায়ােড় বাস কের, অ 
ফড়ম ষরাবং রহ ধ শবহহবষ এক  র হায় বাস কের” িনেয় 
ব  আব ী তখন ক এর সােথ ল তার সােথ আ কার যু  কের কলা, 

ভ এর সােথ আ কার তার সােথ ত যু  কের ভাত বানান করেত 
িশেখেছ। এ িবষেয় আিম একটু বিশই গৗরব করতাম, আব ী তা 
িনরেব সহ  করেতা। তেব মােঝ মােঝ স আমার ান অিধকার করায় 
আমােদর সংসাের মােঝ মােঝই ঝগড়া িববাদ বাধত। মােঝ মােঝ 
আিম আব ীর রাগ ভাঙােনার দািয়ে  যখন হার মেন আব ীর উপর 
রাগ দখাতাম তখন মা বলেতন, সংসাের এমন অ  স  ঝগড়া হয়, 
তা িক মেন কের রাখেল চেল! স ঝােমলা আিম মেন রািখ িন। জািননা 
আব ীরও মেন আেছ িকনা। িকছুিদন ধের আমােদর দু’পিরবােরর 
মেধ  এক  সু  ফ াসাদ  হেয়েছ। আমােদর বািড়র জিমর িভতের 
নািক আব ীেদর জিম আেছ। বাবা জিমজমার িহসাব ভােলা বােঝন। 
িতিন বলেলন, না আমার জিমর িভতের কােরা জিম নই। িক  
আবি র বাবা মানেত নারাজ। িতিনও জিমজমার ব াপাের খুব ভােলা 
বােঝন। িতিন বলেলন, না না তা বলেল হেব না, আমার দড় কাঠা 
জিম তামার বািড়র জিমেত আেছ। বাবাও জিদ িতিন বলেলন, তেব 
যিদ তাই মেন হয় তেব ম ির িদেয় মািপেয় ন। – হ াঁ, হ াঁ, তাই নব, 
তাই নব। াবেণর া  িবেকল যন কৃিতর কােল িনেজেক সেপ 
িদেত িদধােবাধ করেছ। িকেসর ভেয় িক ল ায় যন বার বার িনেজেক 
আড়াল রাখেত চাইেছ। মাথার উপের একরাশ কােলা মঘ জমাট 
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বেধেছ অথচ বৃি  নই। স মু েত ব ল তলায় আব ী একা। 
চুল েলা মােঝ মােঝ ঝাপটা বাতােশ দাল খাে । ব ল বার বার 
তােক সািজেয় িদেয় িনরেব মা র বুেক ঝের পরেছ। অথচ িকেসর 
একটা অপূণতা যন সই মু েত আমার দয়টােক চুণ িবচুণ কের 
িদল। ত লাতার এক   যিদ মা চুত  করা হয় ঘ া দুেয়ক পের 
যমন িবমষ হয় তার বণনা দওয়াটা বড় শ । আমার কােছ 
আব ীেক সিদন এই মা চূত  এক  ত লতা ব িতত িকছু মেন হয় 
িন। মৃদ ুপােয় এিগেয় িগেয় ওর পােশ বসলাম। ও আমার িদেক তাকাল 
না। অথচ অন িদন বারবার বলেতা অ ণ িক কিবতা িলেখছ আজ ? 
আিম মাথা নাড়তাম, নােতা আজ কান কিবতা িলিখিন। ও নারাজ, 
না িলেখছ, না, বাবা িলিখিন। এভােব বশ িকছু ন ধ াধি র পর 
পেকট থেক ভাজকরা এক  কিবতা যখন তার সামেন ধরতাম তখন 
িনেজর আভায় উ ল হেয় উঠেতা। যুবতী মেয়ই হাক িকংবা েগর 
অ রাই হাক এই জাতী বলেত আমার জীবেন এমন িনিবড়ভােব এই 
মৃণময়ী ছাড়া আর কাউেক কখন দিখিন। তাই মানস-সু রী জাতীর 
িত আমার ানটা িছল সীমাব । িকছু ণ পর বললাম, ত । 
একটা অ  শ  পলাম। আমার পােশ বসা এ ষাড়শী বািলকার 
নাম এ  নয়। তবুও আমার িদেক িফরেলা। যন ত  তার আপন 
নাম, য নােম পৃিথবীর কােরা কান অিধকার নই এই নােমর উপর। 
এক  জে র অংিশদারী  িনেয় ত  নাম  তার কােছ এেসেছ। 
ফুলদানীেত কাটা ফুেলর ক  মানষু জািতর পে  বাঝা দু হ িবষয়। 
কননা এ জািতটা মানিবক ানস  হেলও মানিবক ণ স  
নয়। িক  এই মানস-ফুেলর ক টা আমার দেয় িশেলর মত িবধল। 
বাতােশর আেবেগ এেলাচুল েলা বার বার দাল খাে । চােখর িনেচ 
কােলা দাগ মশ গাঢ় হেয়েছ মুখিববণ ফ াকােশ। বুঝেত পারলাম 
গতরাত িনঘম কেটেছ। অেনকটাই িব ৃত কে  বললাম, আব ী ! 
মঘধারী আকাশ তখনও তার সবটু  েচ ায় মঘেক িনেজর বুেক 
আঁকেড় ধের রেখেছ। িক  মঘনয়নার আকাশ হেত াবণধারা 
বিষত হেলা। িনেজর মেনর মেধ কার কথা েলা বারবার মেনর মেধ ই 
অ ের বেল চেলেছ, কঁদনা আব ী, আিম তামার কা া সহ  
করেত পারিছনা, তুিম কঁদনা, ি জ। িক  িভতেরর আবহতা বাইেরর 
আবহতায় শূণ , িভতেরর পূণ িভতেরই িনরব ীেপ চাতিকণীর িবলাপ, 
চাতক িনবাক হেয় িনরেব িনেশঃষ হেয় গল। । এভােব কত ণ বেস 
িছলাম জািন না। আব ী বলল, কমন আেছা তুিম ? সবাই বলেতা 
কথার িপেঠ কথা লাগােত আিম অেনকভােলা পাির। িক  এ মু েত িক 
বলেবা বুঝেত পারলাম না। বললাম, এক  কিবতা িলেখিছ নেব ? – 
না, তামার কথা বল। িনরেব ওর মুেখর িদেক তািকেয় িছলাম 
অেনক ণ তারপর িধের িধের দজুনা আলাদা হেয় গলাম। অেনক 
আলাদা যা কখনই এক করা স ব নয়। এখনও জিমর স িববাদ 

মেটিন। অথচ ছাটেবলার ব লতলায় খলার স সংসােরর িববাদ 
খুব সহেজই িম েয় িদেয় আব ীর বাবা ধুমধাম কের বািড়টা 
সাজােলন। অেনক আ ীয় জন আসেলা ব দূর থেক, িক  ক 
জানত িনেজর সবেচেয় কােছর এ আ ীয়’র বািড়টা সিদন অেনক 
দেূর থাকেব! পৃিথবী’র দু  অংশ। এক অংেশ িবষাদভরা আন  আর 
অন পােশ ধুই িবষাদ। আব ীর িবেয়র িদন মার কােল মুখ লুিকেয় 
অেনক কঁেদিছ, মা সিদন বেলিন, সংসাের এমন অ  স  ঝগড়া হয়, 
তা িক মেন কের রাখেল চেল! বরং আিমই বেলিছলাম, মা তুিম ভূেল 
যাও য আব ী নােম আমােদর জীবেন কউ িছল। তবুও মা কথা 
বেলিন। তার দু’ চােখ আমাবশ ার পূিণমায় িস ুতর । গভীর মঘ 
ফাটা ফাটা বৃি  হেয় ঝের পড়েত আর  কেরেছ। মােয়র মেয় নই 
আিমই একমা  ছেল। আব ী জে র পর থেকই মােয়র কােছ বড় 
হেয়েছ। একিদন আব ীর বাবা মােক ডেক বেলিছেলন, ভািব 
মেয়েতা আমার না, তামার। আব ীর মা ওেক পেট ধরেল িক হেব, 
তুিমইেতা ওেক মানষু করেছা। আব ী এখন থেক তামার মেয়, 
আমার কান দািব রইল না। িক  তামার ছেলটা আমােক িদেত 
হেব। মা’ তা সই সিদন থেকই আমােক িদেয় িদেয়েছ, কখন কান 
অিভেযাগ কেরিন। িক  আজ সামান  িবষেয় মােয়র বুক থেক কেড় 
নওয়ার দািব উঠেছ! এতিদেনর এ ব ন সামান  এক  ঝেড় িছেড় 
গল! এই স ব লতলা আেগর ােনই দািড়েয় আেছ। দুই পিরবােরর 
জিমজমার িববাদ িমেট গেছ। আিমও িনেয়ািমত ব লতলায় বিস। 
ব ল ফুল আেগর মতই ঝেড় পেড়। কৃিতর বুেক যত বড় ঝড়ই 
আসুক না কন তা স সংবরণ কের নতুন কের বাঁচার রণা 
জাগায়, িক  মানুষ স  পাের না। মানেুষর কৃিত বড়  
একবার ন  হেল আর শ ামল হয় না। আিম আকােশ িদেক তািকেয় 
আিছ, কৃিতর খুব কাছাকািছ। ব ল ফুেলর গ  আেছ িক  মন 
মাতােত পারিছ না। হঠাৎ পােশ এক  িচরেচনা পদশ  নেত 
পলাম। পােশ এেস বসেলা। িনিদধায় আেগর মতই হােত হাত রাখেলা। 
আমার মতই সও আকােশ িদেক তািকেয় কৃিতেক িচনেত লাগেলা। 
আজ য  আপনার কাল স র উপর কান দািব নাও থাকেত পাের! 
এত কাছাকািছ তবুও যন কত দরূ! নীল আকােশর িদেক তািকেয় 
আব ী বলেলা, নতুন কিবতা  পড়। ধীের ধীের পেকট থেক কাগজ  
বর কের পড়েত থাকলাম- তুমিহীন আিম সম শূণ পু  মািল। আিজ 
দয় মম  মাল সম। মম বিফল পন, মম নিরাশ ভূবন, মম 

অ রখািন া , নিরাশ, বে লী। তব বিহেন সুম কানন ধাের 
আঁধার মাঝাের হেরিছি◌ ডুিব, আিজ নি েজ, নীরব সকিল। আঁধার 
স ুখ, ব থ াতুর বুক নিরাশার রািশ অ ের উঠিছে◌ ািস, পরান তব 
বিরেহ পুড়িছে◌ আ লী ॥  
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কিবতা 
খঁুজিছ তামায় 

মাঃ িনউশা 

 
পেথ-ঘােট-মােঠ, 
নানান লােকর হােট, 
আিম খাজিছ তামায়। 
এিদক-ওিদক ছুেট ছুেট, 
মন আমার কঁেদ উেঠ, 
একািকে র বদনায়। 
 

িবধাতার অদশৃ  িলখেনর মােঝ, 
খােজ তামায় পাইিছ না- য, 
তবুও আিম খাজিছ তামায়। 
বেস আেছা কান বেশ, 
কান ােনর কান দেশ, 
কান জীবন ধারায়। 
 

মন আমার িদেশ হারা, 
তামার লািগ পাগল পারা, 
আেদৗ আিম খাজিছ তামায়। 
একািকে র য ণােত, 
িদবা-িনিশর ক নােত, 
তুিমও িক খঁুজিছ আমায়???? 

কিবতা 

আমার সবুজ পািখ 
মাঃ শাহীনুর রহমান 

 
 
সবুজ ঘােস ছাওয়া িছল 
তার সারাটা গাঁ 
হঠাৎ কেরই হািরেয় গল 
আমায় িদেয় ঘাঁ। 
 
লাল টুকটুেক ঠাট খািন তার 
ডাকেতা আমায় নানা 
সারাটা িদন ঘরটায় যন 
সুর িদত তার হানা। 
 
পািখ তা নয় ল ী িছল 
ঘরটা আেলায় েল 
যিদেক যাই সােথই যত 
যাদরু পাখনা মেল 
 

আম পঁয়ারা জাম খত খুব 
খত কথার লাজ 
অেচনা লাক দখেলই স 
ছাড়েতা কথার বাজ। 
 
নাম কী তামার কাথায় থাক 
কনবা এেল হথায়? 
িবিষেয় তুলেতা আ কেক 
এমিন হাজার কথায়। 
 
কখেনা বা িছচঁেক চাের 
পড়েতা কথার প াঁেচ 
লজ েয় দৗড় িদেল 
পািখ উঠেতা নেচ। 
 

সানার পািখ য়া আমার 
ছা  বলার সাথী 
চােখর জেল ভািসেয় আমায় 
িনিভেয় গেছ বািত। 
 
পথ চেয় তার কেশার আমার 
কেটেছ আশায় আশায় 
গােছর ডােল খােল িবেল 
খঁুেজ পািখর বাসায় । 
 
হািরেয় যাওয়া সবুজ পািখ 
সবজু পাখার াণ 
ে  আেজা স ী কের 
ভরাই দেুখর াণ। 
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কিবতা 
ধরণীর পর বাসর 
আলমিগর সরকার িলটন 

 
মন কািদস বেল ঝের নানা জল 
ও হািসস বেল ফুেট সুেখর বল 
জল ঝের বল ের কৃিতর কল; 
তাই বেল িক হেল িনঠুর ঈ র 
এজনেম বাঁধল না দু  মেনর ঘর 
বেয় িদল এ কমন ভা েনরঝড়।। 
 
এই না ধরণীর তের কত িকছু িদেল 

আেরা িদেল বণহীন বাধিচ ার ধর; 
সদা জা ত হইলাম না ঈ র, কের 
িনেল ি য় অ েরর অ র; সুধাই গা 
যিদ থােক! পরকােল পূেণ েরা বল 
চাই না – চাই না হউড় পরীর ছল, 
নূেরর আেলাই বেহে র ফুেলেল 
গড়েত িদও ঈ র দু’জনার বাসর।। 

 

জীবেনর গ  

এক  িশেরানামহীন গ  
িনঝেরর ভ  ₪  ঔষেুধর কািরগর, পশায় ফামািস . এই েগই  করলাম লখার হােত-খিড়...... 

 
 
আজ আমার বাগদান, যিদও এটা আমার জীবেন নতুন কােনা 
ঘটনা নয়।এর আেগও এমন একটা িদনএেসিছেলা ক এমনই 
বদনা িনেয়। অজ  বিৃ ঝড়া স ায় সিদন আিম ঘর 
ছেড়িছলাম। বাবামার সব  আশা পছেন ফেল, রহস েঘরা 
এক স েকর হাতছািনেত ঘর ছেড়ি লাম আিম। 
 
সােড় চারেশামাইল পািড় িদেয় তার াের কড়া নেড়িছলাম। 
আমার চােখর কােণ জলটু র ভাষা বােঝিন স, নািক 
বুজেত চ া কেরিন জািননা…. 
 
মঘ আর আমার ব ু টার  ফা ইয়ার থেকই আর  
থেকই সবার কােছই সটা একটা েবাধকিচ  িছল।আমার 
কােছও স কটার কােনা নাম িছেলানা. আিম জানতাম আিম 
ওেক ভালবািস এটাও জানতাম কখেনা ওেক বলেত পারেবানা 

িক  িকছুই কী ওেবােঝিন? লেকরপােড় ঘ ার পর ঘ া 
চুপচাপ কেট গেছ কতিদন, ােসর বি েত সারা ণ িচড় ট 
িবিনময়, ভরা সােঝর কন া সু র আেলােত ির ােত 
বািড়েফরা।জািন ধ ুব ু  িছলনা. িক   মুখফুেট বলা হয়িন 
কখেনা।আিম অেপ া থািক বলেব বেল… 
 
বছর পর বছর আিম অেপ া করেত পারতাম.. অন কাল 
অেপ া করেত পারতাম..  িক ……. 
 
বাসা থেক ফান এেলা আিম যন পরিদনই বাসায় চেল যাই।  
মঘ বাস া  এ আমােক িবদায় িদেত এেলা, আিম হেস 
বেলিছলাম 
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-কীের! আিম কী সারাজীবেনর জন  যাি  নািক য িবদায় 
িদেত আসিল? আিমেতা ভাবলাম তুই এেস বলিব আিম যন 
না যাই। 
 
- তােক শষবােরর মেতা একলা দেখ যাই িফের আসেলেতা 
তুই দাকলা হেয় যািব। 
 
- দেখেন সাহস কেরেতা বলেত পারিবনা 
 
বাস এ উেঠ আিম একবারও িপছেন িফের তাকাইিন,,আিম 
চাইনা আমার চােখর জল কাউেক দবুল কের িদক। তারপরও 
আিম িফের এেসিছলাম,আ ু ওর ফান পেয় ওেক িজ াসা 
কেরিছেলা আমার পছে র কউ আেছ িকনা।ও িনিবকার 
উ র িদেয়িছেলা, আিমেতা ওর সবেচ ভােলাব ু  কউ থাকেল 
আিমেতা জানতামই , ওেক িকছু সময় িদন ক হেয় যােব 
হটাত কেরেতা তাই অমনকেরেছ। 
 
বাসােত আমার িবেয়র কথা আসেলই চুপ কের থাকতাম, 
একিদন সববাধ ভে  বেল ফললাম আিম মঘেক িবেয় 
করেত চাই…বাসার সবাইেতা বাক , আ া বলেলা 
 
তার কী মাথা খারাপ হইেছ? ওেতা তার াসেমট ওনা 
বেয়েস তার ছােটা? িছ!িছ!িছ!.. 
 
তবু আিম অনড়।জািননা কান ভরসায় কান মায়ায় পাহাড় 
সমান মেনাবল আমােক পেয় বেসিছেলা।আ ার হ ে েপর 
শষ পয  সুরাহা হেলা, যেহতু আমরা একই াস এ পিড় 
সেহতু িবেয় না হেল ওেদর বাসা থেক াব পা েয়, 
আমােদর এনেগজেম  সের রাখেতহেব।এরপেরর ধা ার জন  
বাবা-মা একদম ত িছেলানা। আিম চাপাকে  বললাম 
আিমেতা জািননাও আমােক িবেয় করেব িকনা, ব ু ে র চ 
বিশ িকছুও ভেবেছ িকনা তাও জািননা।আর যায় কাথায় 
আ া বলেলন সামেনর মােস তার পছে র ছেল আসেব 
তখন এনেগজেম টা সের রাখেব। 
 
আমার সব কােছর ব ু রাও কখেনা চায়িন আিম মেঘর সােথ 
চলােফরা কির আমার সবেচ পুরেনা ব ু র সােথ আমার 
স ক ভে  গেছ ধু ওর কারেণ, শষ যকথাটা 
বেলিছেলা, দখ তুই কেনা  বজুেত পারিছসনা, মঘ এর 
মেতা একটা ছেল কখেনা তােক িবেয় করেবনা। ধু সময় 
কাটাে  তার সােথ, তুই কেনা অেতা বাকা? আসেলই আিম 
বাকাইেতা।ওর সব আন  আর বদনােত পােশ থেকিছ.  
ওর দইু ছেরর স েকর হঠাৎভা ন যেনা ওেক একটুও 
ভা েত নােদয় তাই কেতা িবকাল পার কেরিছ একসােথ।কই 
আমার এ ক েতা ওর মেন দাগ কােটিন, কখেনা স বেলিন 
আমার পােশ থাকেব। 
 
অবেশেষ একিদন ওেক বললাম আমােদর এই ব ু ে র একটা 
নাম চাইআিম। স বে া ব ু  তা ব ু ই।আিম ধু ওেক 

বেলিছলাম তুই ভােলা থাক।তারপের আজ পয  আর কথা 
বিলিন তার সােথ।রবী নাথই তা বেল গেছ “ভােলােবেস যিদ 
সুখ নািহ তেব কেনা িমেছ ভােলাবাসা”. ভািস েত 
গেলওআমার সােথ অেনক কথা বলেত চ  করেছ আিম 
বিলিন। 
 
আ া একটা সু র জামদািন শািড় িদেয় গেলন পড়ার জন , 
বাসায় রা াবা ার ধুম চলেছ।   এরমেধ  আমার ছােটাভাই 
এেস বে া মঘ এেসেছ।েগ েম মহমান আসেব বেলই 
বাধহয় আমার মএ চেলএল। মএ ঢুেক বে া 
 
“আের তােকেতা পিরর মেতা লাগেতেছ, তার বাসায় চেল 
আসিছ আজেক িন য়ই কথা বলিব.” আিম তবুও কােনা 
কথা বিলনাই।ও পেকট থেক আমার দয়া একটা ঘিড়র বা  
বর কের িদেয় বে া আিম গলাম আ ু আ ু আসেব নােটার 
থেক, শন এ যেত হেব। 
 
আিম ভাবলাম আমার দয়া িগ   বুিঝ ফরত িদেয় গেলা, 
তবু একবার খু াম,  খুেল ওেনক কাদলাম আিম, আমার 
দয়া কেনা পাতােত লখা িকছু িচড় ট, অতিদন আিম 
ভাবতাম ও মেন হয় পেড়ও দেখিন।কারণ পাতােত িলেখ 
আিম ওেক ধ ু ই করতাম, যার কােনা উ র ও কখেনা 
দয়িন। 
 
একটা িচড় ট এ িলেখিছলাম 
 
“কখেনা কী আমায় ভেবিছেল ব ু র চেয় একটুখািন 
বিশ?িচড় ট এর নীেচর খািল জায়গােত ও ছােটা কের 
িলেখেছ “জািন তুিম আমায় এখেনা িচনেত পেরািন,ভােলােবেস 
ডাকেব যখন,আসব তখনই”। 
 
আেরকটা বেড়া সবুজ পাতােত বেড়া কের লখা 
” িবেয় করিব নািক আমােক? গািড় বািড় িকছুনাই িক  
আমার” 
খুব কাদলাম এখন বেল আর কী হেব? 
একটু পেরই দিখ হািসমুেখ আমার ম এ।এইবার কথা না 
বেল পারলামনা 
 
- “তুই যাস নাই?” 
- “নাের আ ু আ ু নািক তােদর বাসােতই আসেব” 
 
আিমেতা অবাক -কী? কেনা? 
ফািজলটা গা ালােনা হািস িদেয় বে া 
- তার বাপ-মা নািক ভােলা ছেল পাে না, তাই ভাবলাম 
কন া দায়  িপতােক উ ার কের একটু সওয়াব কামাই 
কির………. 
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গ  

িন ে শ মা 
াউন ₪ আিম ভারতীয় তাই ভারতীয় আদেশ িব াসী । ভারত আমার জ ভূিম তাই এেদশেক সবেচেয় বশী ভালবািস। 

 
 
মেয় ধীের ধীের বড় হেয় উটেছ । দখেত দখেত সেতর  

বছর কেট গল । মা বাবার একমা  মেয় ।সেবমা  হায়ার 
সেক াির ফাইনাল পরী া িদেয়েছ । রজা  বর হেল ভাল 

একটা পা  দেখ মেয়র িবেয় িদেয় দেবন । মেয়র কান 
িকছুর অভাব যন না হয় তাই মা এখন থেক িবেয়র কনা 
কাটা  কের িদেয়েছন । িবেয়র শাড়ী ,ছুিড় , পা  

,বাসন আর কত িকছু । া ড় বাড়ীেত মেয়েক া িড়র 

কাচা খেত যন না হয় এই িনেয় মােয়র যতসব িচ া । 
এির মেধ  দু এক জায়গা থেক িবেয়র স ও এেসেছ । পাষ 
মােসর আেগ মেয়র িবেয় দেবন না বেল মা জািনেয় িদেলন 
। দেুটা নয় ,িতনেটা নয় একমা  কন া । যার তার হােত 
মেয়েক আবার তুেল িদেত পােরন না । তাছাড়া মেয়র িবেয় 

ধূমধাম কের িদেত চান । 
 
সামেনর বাের মেয়র িবেয় ।সমু  বাড়ী আেলাময় । ঘের 
পা রাখার জায়গা নই । টি  ঘর খুেল দওয়া হেয়েছ । 
সবার মুেখ হাঁিস । িশ র কা া , মেয়েদর হাঁিসর আওয়ােজ 

সারা বাড়ী যন নতুন কের বাকশি  পেয়েছ । বৃ েদর 
িবিড়র টােন ধাওয়া িল পাকাইয়া উপর িদেক ফুিপেয় 
উটেছ । একজন নবাগত আগ ক বাড়ীর পাশ কেট যেত 

টর পােব িবেয় বাড়ী বেল । িবেয়র প াে ল দখার মত । 
পােশর দু িতন গােয় এমনটা হেয়েছ বেল সে হ জােগ । 
সকাল ৭ টা হেয় গল মােক দখা যাে  না । মািস িগেয় 
দখেলন ,ঘর িভতর িদেক লক করা । হয়ত রাে  ঘুমােত 
দরী হেয়েছ তাই ডাকাডািক না কের চেল এেলন । খাবার 
সময় হেয় গল এখনও মা উটেছ না দেখ কােজর মেয়েক 
পাঠােলন খাজ িনেত । আবারও সই এিক দৃশ  । অেনক 
ডাকাডািক পর দরজা খুলেছ না দেখ সবাই িচি ত হেয় 
পড়েলন । দরজা ভতর িদেক লক অথচ মেয়র কান সাড়া 

শ  নই । মা সহ  করেত না পের ‘ও মাই গা’এই এক  

মা  বাক  বেল মূছা গেলন । সবাই ধরাধির কের মা ক 

িবছানায় ইেয় িদেলন ।একজনেক পাঠােলন ডা ার ডাকেত । 
হঠাত চাখ পড়ল পছেনর জানালার িদেক । জানালার একটা 
কপাট খুলা । উিক মের দখেলন িজিনসপ  সব ক ই 

আেছ । ধু মােক দখা যাে  না ।সবাই ঘেরর ভতর 

ঢুকেত চায় । টলােটিল কের ঘের ঢুেক দরজা জানালা খুেল 
লাইট ািলেয় মােক দখা গল না । সারা বাড়ী  হেয় 

গল । কারও মুেখ কােনা কথা নই । একজন আেরকজেনর 

মুেখর িদেক তাকাে  । কউ কথা বলেত সাহস পাে  না । 
খবর টা চারিদেক ছিড়েয় পড়ল । সবাই কান ঘষাঘিষ 

করেত লাগল । 
হয়ত কান ব ু র বাসায় বড়ােত গেছ এই বেল কউ সা না 
িদে ন । আবার কউ িকছু না বেল ধু কানাকািন 

মাতামািত িনেয় ব া  ।বড় ভাই এেকবাের পাগেলর মত 

বারা ায় ঘারপাক খাে ন । িক করেবন িকছু বুেঝ উটেত 
পারেছন না । য মেয় কানিদন কাউেক িকছু না বেল বাড়ী 

থেক ব য়িন স আজ ঘ ার পর ঘ া িনেখাজ । কউ 

বলেলন ,ওেক খুেজ আর লাভ নই । ও পািলেয় গেছ । 
তাহেল লােকর কথা িক সিত  । কানিদন ওর ই ার িব ে  

কান কাজ কির িন । তাহেল আজ কাউেক িকছু না বেল ও 
এভােব চেল গল কন ? অ ত এক  বার মেনর কথা খুেল 
বলেলত পারত । বারবার এই এক  কথা ভাবেত ভাবেত 

বড় ভাই বারা ায় পায়চাির করেছন । লােকর সামেন মুখ 

দখােবন িক কের । কাল বাদ পর  বােনর িবেয় । িক 
বেল এই িবেয় ভ  করেবন ? 
বাবা মেয়র িবেয়র ফািনচার আনেত সই ভাের না খেয় 
বর হেয়িছেলন । বাড়ীেত ঢুকেত সবাই মুেখর িদেক তািকেয় 
আেছ দেখ িতিন খািনকটা িবি ত হেয় পড়েলন । িতিন 
িজে স করেলন , িক হেয়েছ ? কারও মুখ িদেয় কান কথা 
বর হল না । িকছুসময় পর সবিকছু পির ার হেয় উটল । 
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মেয় পােশর ােমর এক  ছেলর সােথ পািলেয় গেছ । 
এমনটা হওয়ার কথা িছল না । তার মাথা ঘুের উটল । 
এিদেক মা বারবার মূচা যাে ন । বাবা এক াস জেল চেয় 

মা েত বেস পড়েলন । তার চাখ িদেয় বৃি র ফাটা টপ 

কের মা ত পড়ল । সেতেরা বছর ধের একটু একটু কের 
জমােনা  আজ বৃি র জেল ভািসেয় গল ।

 
  

বড় গ  
বৃি  

সুপণ শাহিরয়ার ₪ আিম, চ  আ হত া বণ একটা ছেল। 

 
 
উৎসগ 
কে  হেলও ভেবই িনেয়িছলাম- আর িলখেত পারেবা না। াস নাইন- টেনর পড়া েনায় অবেহলা কের যা ক’টা গ  িলেখিছলাম, স েলাই িৃত হেয় রেয় যােব। 
একিদন সংসার হেব, বা া-কা া হেব, তারা বেড়া হেব, গ েলা দেখ অবাক হেয় বলেব- ‘বাবা, তুিম তা খবুই ভােলা িলখেত, লখািলিখটা বাদ িদেল কেনা?’ 
একসময় দাদ ুিকংবা নান ুহেবা, হয়েতা তারাও একই  করেব। এইসব ে  িব  হেয়, িলখেত না পারার য না িনেয় কেট যােব আমার সারা জীবন। িক  আমার 
পরম সৗভাগ  এই য, পরম ক ণাময় আবার আমােক কৃপা করেলন- ায় এক যুগ পের এেস আবার আিম িলখেত পারিছ। শাহবাগ আে ালনেক িভি  কের িলেখ 
ফললাম ‘শাি ’ এবং তারপর এটা- বিৃ । 
একটা কথা না বলেলই নয়- আমার এই লখািলিখর জগেত িফের আসেত আ িরকভােব সাহায  কেরেছ আমারই সেহাদর ছােটা ভাই তুিহন। এবং এই লখাটার জেন  
ওর িনকট আমার অপিরেশাধ  ঋণ। 
তুিহন অণব, েহর িতিড়ং িবিড়ং ইি িরং, 
তার ছাে া ভাবনাটা িছেলা একটা অণুগে র ভাবনা, িক  এেতা বেড়া একটা গ  িলেখ ফলেবা- ভাবা যায়!? 
সপুণ শাহিরয়ার 
িম ীপাড়া, খলুনা 

* * * * * * * * * * 
 
গে র  
 
জলুাই মােসর এমন মন মাতাল করা বৃি েবলা ঘেরর মােঝ 
চুপচাপ বেস থাকা িক সহজ কাজ? 
 
বৃি েক অ াহ  করবার মতা আ াস সােহেবর নই। ফজেরর 
নামাজ শষ কেরই িতিন লা টা হােত িনেয় ঠুক ঠুক করেত 
করেত বিরেয় এেলন ঘর থেক, আে  আে  বারা ার এক 
াে  িগেয় এক হাত িদেয় ি েলর একটা পাত ধের ফলেলন, 
এবং দাঁিড়েয় পড়েলন িতিন সখােনই। 
 
বাইের ঝুম বৃি । মােঝ মােঝ এেলােমেলা বাতােশর ঝাপটায় 
বৃি র ছা  এেস পড়েছ আ াস সােহেবর চােখমুেখ, গােয়। 

পরপরই িতিন কঁেপ কঁেপ উঠেছন। তারপরও িতিন দাঁিড়েয় 
আেছন ি ল ধের, দাঁিড়েয় থাকেত তাঁর ভােলা লাগেছ, বশ 
আন  লাগেছ। তাঁর চােখ-মুেখ  স তা। 
 
বরাবরই িতিন বৃি র িত দুবল- ধু দবুল না, বশ চুড়া  
রকেমর দুবল। পািখ স দােয়র মেধ  ‘চাতক’ বেল একদল 
পািখ আেছ- বৃি পাগল। বষার মৗসুম এেলই এরা আকােশর 
িদেক ঠাঁট উঁচু কের বৃি র জেন  াথনা কের, অেপ া কের 
বেস থােক। মানব স দােয়র মেধ ও চাতেকর মেতা এমন 
বৃি পাগল মানুষ আেছ িকছু- যারা বৃি কােল আকােশর িদেক 
চেয় বৃি র জেন  াথনা কের, অেপ া কের বেসও থােক। 
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ক চাতেকর মেতা না, িক  আ াস সােহব বরাবরই বৃি র 
িত চুড়া  রকেমর দুবল। 
 
অংেক একশ’ ত ১০০ পাওয়া ু েড  িছেলন িতিন, এবং 
পড়া েনার িত বশ মেনােযাগও িছেলা তাঁর। তাঁর ম াি ক 
পরী া (বতমােন এসএসিস) চলাকালীন সমেয় যিদন অংক 
পরী া- িদন  আষাঢ়- াবেণর কােনা িদন িছেলা না, িক  
হঠাৎ কেরই আকাশ ভেঙ ড়মুড় কের বৃি  নামেলা সিদন। 
তাঁর ছােটা বান আিতকা বৃি েত িভঁজেত িভঁজেত দৗঁেড় এেস 
বলেলা, ‘মা, িময়া ভাই ঋিষ হেয় গেছ।’ 
 
আিতকার কথা মা ক বুঝেলন না। মা বলেলন, ‘িময়া ভাই 
ঋিষ হেয় গেছ?’ 
 
‘হ াঁ, মা- িময়া ভাই ঋিষ হেয় গেছ।’ 
 
‘ঋিষ হেয় গেছ মােন কী?’ 
 
‘আমার বইেত আেছ না- ‘ঋ’ ত ঋিষ। ঋিষ বেস ধ ান কের। 
িময়া ভাই সই ঋিষ হেয় গেছ। পু র পােড় বৃি র মেধ  বেস 
ধ ান করেছ।’ 
 
‘পরী া িদেত না িগেয় হারামজাদা ঋিষ হেয়েছ? ‘ঋ’ ত 
ঋিষ? ঋিষবাবা? ঋিষবাবার ধ ান আিম ছুেটাি ।’ 
 
ছািত মাথায় িদেয় মা বকেত বকেত বিরেয় পড়েলন বৃি র 
মেধ । পু র পােড় িগেয় দেখন তাঁর বেড়া ছেল সিত  সিত ই 
ঋিষবাবা হেয় গেছন- িযিন ভাঁজ করা দু’পােয়র হাঁটুর উপর 
মুেঠা করা দু’হাত রেখ টানটান হেয় বেস আেছন, চাখ বুেজ 
আকােশর িদেক গাল হা কের আেছন, বৃি র পািন সরাসির 
তাঁর গােল এেস পড়েছ, িতিন তা’ সানে  পান করেছন। 
 
ঋিষবাবা’র হা কের পািন পান করা দেখ মা’র রাগ আেরা 
চেড় গেলা। িতিন হনহন কের ঋিষবাবা’র কােছ িগেয় বাবা’র 
কান ধের টেন দাঁড় করােলন। বলেলন, ‘নম ার, ঋিষবাবা।’ 
 
হঠাৎ আ মেন ঋিষবাবা বাধহয় একটু হকচিকেয় গেলন, মুখ 
কাচুমাচু করেত লাগেলন। মা আবার বলেলন, ‘তা ঋিষবাবার 
ধ ানকােয িব  ঘটাইবার জেন  আিম যারপরনাই দঃুিখত। তা 
বাবা, আপনােক আিম িক িকছু  কিরেত পাির?’ 
 
বাবা এবারও িকছু বলেলন না। মা বলেলন, ‘তা বাবার তা 
এখন পরী ার হেল িগেয় অংক খাতায় বেস ধ ান করার কথা 
িছেলা, এই পু র পাড়টা িক বাবার পরী ার হল নািক?’ 
 
বাবা িন র। 
 
মা’র রাগ এেকবাের স েম উেঠ গেলা। ছেলর কান ছেড় 
িদেয় িতিন গজগজ করেত করেত বলেলন, ‘আপনার আজ 
থেক খাওয়া-দাওয়া সব অফ। এখন থেক আপিন এখােন 

বেস ধ ান করেবন, আর হা কের বৃি র পািন খােবন। যখন 
বৃি  থাকেব না, সূেযর আেলা থাকেব- হা কের কপকপ কের 
সূেযর আেলা িগেল খােবন। আর আিম, আপনার বাপ আজেক 
ু ল থেক িফ ক, তাঁেক বেল আপনার ধ ােনর ব াঘাত যেনা 

না ঘেট তার ব ব া নেবা। কমন? পরী া বাদ িদেয় উিন 
ধ ােন বেস আেছন, হা কের বৃি র পািন খাে ন- ঋিষবাবা। 
মা ােরর ছেল ঋিষবাবা। বদ কাথাকার।’ 
 
 
বালকেবলার সই ঋিষবাবা খুব আ হ িনেয় ি েলর ভতর 
িদেয় তািকেয় আেছন বাইেরর িদেক। 
 
আ হ িনেয় তাকােলও আসেল িতিন চােখ তমন দেখন না- 
উিনশ শ’ বাহা ’র ২১ ফ য়াির, যখন তাঁর বয়স ১৮ িক 
২০, ‘বাংলা’ ক রা ভাষা দািব কের ঢাকার রাজপথ িমিছল-
মুখিরত হেয় উেঠিছেলা, িতিন দেখেছন; ’৬৯ এর তুমূল 
গণঅভু ােনর ফেল আয়ুব খােনর পতন ঘেটেছ, িতিন 
দেখেছন; ’৭০ সেন চ  ঘূিণঝেড়র কবেল পেড় বেঘাের 
াণ হািরেয়েছ হাজার হাজার মানষু, িতিন দেখেছন; ’৭১-এ 
পাকবািহনীর হােত িনমমভােব িনহত হেয়েছ অসংখ  মানুষ, 
মৃতু র স িনমম িবভৎসতাও িতিন দেখেছন; ’৭৪ এর 
দিূভ , ’৯০ এর গণঅভু ান, সব, সব িতিন দেখেছন, সব 
িতিন দখেত দখেত এেসেছন। এসেবরই মােঝ িতিন িবেয় 
কেরেছন, স ােনর মুখ দেখেছন, নািত-নাতনী’র মুখ 
দেখেছন। আর কেতা? একসমেয়র ঝকঝেক চাখ দু’ টা তাঁর 
আজ বেড়া বিশ পুরাতন। দরূ-অনিতদরূ, সবিকছুই স চােখ 
আজ ঝাপসা, অ ু ট। 
 
বৃি টা আেরা একটু ধের এেসেছ। বাইের তািকেয় থাকেত 
থাকেত একসময় চাখ দু’ টা যেনা কমন কের উঠেলা 
আ াস সােহেবর। িবর  হেয় িতিন তাঁর ছেলর বৗ’ ক ডাক 
িদেলন- ‘ বৗমা। ও বৗমা।’ 
 
আ াস সােহেবর ডাক তাঁর বৗমা’র কান পয  পৗঁছুেলা বেল 
মেন হেলা না- ভতর থেক সাড়া-শ  পাওয়া গেলা না 
িকছু। িতিন আবার ডাক িদেলন- ‘ বৗমা। ও বৗমা, আমার 
চশমাটা একটু দাও না গা মা।’ 
 
ায় িচৎকার করেত করেত বিরেয় এেলা তাঁর বৗমা নূপুর। 
বলেলা, ‘কী, এেতা চচাে ন কেনা? এই সাত সকােল কী 
হেয়েছ আপনার? আর এভােব ি ল ধের দাঁিড়েয় আেছন 
কেনা? বৃি র পািন য গােয় লাগেছ- স খয়াল আেছ? 
অসুখ-িবসুখ বাঁিধেয় শেষ আমােকই তা য নায় ফলেবন। 
দিখ দিখ, ি লটা ছােড়ন, এবার ওই হাত িদেয় আমােক 
ধেরন, চুপচাপ এখােন বেস থােকন।’ 
 
একরকম টানেত টানেত আ াস সােহবেক বারা ায় সব ণ 
রাখা চয়ারটােত এেন বসােলা নূপুর। েরর িত তার এমন 
আচরণ নতুন িকছু না- াত িহক ঘটনা। াত িহক য 
কােনা ঘটনাই গা-সওয়া হেয় যাওয়ার কথা, িক  আ াস 
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সােহেবর গা-সওয়া হয় না এসব িকছুই। মেন মেন িতিন 
বেড়া আহত হন। পর েণ আবার মেন মেনই েবাধ খাঁেজন- 
ক বলেব, বয়স হেয় গেল হয়েতা সামান তম কড়া ব বহারও 
অিত ককশ লােগ। 
 
‘আমার চশমাটা এেনেছা বৗমা?’ 
 
‘না, চশমা আিন িন। বেসন, এেন িদি ।’ 
 
গজগজ করেত করেত ঘেরর ভতর চেল গেলা নূপরু। এবং 
িকছু ণ পর িফেরও এেলা। একটা পুরেনা েমর চশমা তার 
হােত- ধু আ াস সােহেবরই বয়স বােড় িন, দখেলই বাঝা 
যায় তাঁর চশমাটারও অেনক বয়স হেয়েছ। কােলা মটার 
িবিভ  জায়গা থেক রঙ উেঠ িগেয় কমন ছাই ছাই বেণর 
হেয় গেছ। 
 
চশমাটা কােনা রকেম হােত ধিরেয় িদেয় ব  ব  আবার 
ভতের চেল গেলা নূপুর, চশমার াসটাও মুেছ দবার সময় 
হেলা না তার। 
 
চশমাটা চােখ দবার আেগ পা ািবর কাণা িদেয় সটােক 
িকছু সময় ধের মুছেলন আ াস সােহব। িনেজর চশমাটােক 
এভােব িনেজেকই মুেছ িনেত হয় তাঁর িনয়িমত। এবং 
চশমাটােক িনজ হােত মুছেত িগেয় িনয়িমতই বেড়া বিশ 
আহত বাধ কেরন আ াস সােহব, মৃত ী’ ক বারবার 
িফিরেয় আেনন িতিন ৃ িতেত- কী অপিরসীম মমতায় সময় 
িনেয় আঁচল িদেয় ঘেস ঘেস চশমা মুেছ িদেতন তাঁর ী 
রােমছা বগম! 
 
হয়েতা ু ল িকংবা বাজার থেক িফেরেছন, অথবা বাইের 
কাথাও িগেয়িছেলন, সখান থেক িফেরেছন িতিন- রােমছা 
বগম ছুেট চেল আসেবন তাঁর কােছ। ঘেম িভঁেজ গেছ 
শরীর, শাট খুেল গােয় বাতাস লাগােনা জ ির- রােমছা 
বগম থেমই তাঁর শােটর বাতাম খুেল িদেবন, তা’ না- 
থেমই তাঁর চাখ যােব চশমার উপর।  চশমাটা খুেল িনেত 
িনেত বলেবন- আ া তুিম কাথায় িগেয়িছেল? 
 
আ াস সােহব ক কই জবাব িদেবন। পরপরই রােমছা 
বগম বলেবন- তামার চশমায় য পিরমাণ ধূেলা-বািল তােত 
তা মেন হয় তুিম আরব দেশ িগেয়িছেল। ফরার পেথ 
ম ভূিমর উপর িদেয় আসার সময় তুিম ভয়াবহ ঝেড়র 
স ুখীন হেয়েছা। চশমা-টশমার খয়াল না কের কােনা রকেম 
াণ িনেয় বঁেচ এেসেছা। 
 
একবার িরকশার সংেগ অ াি েড  কের চশমাটা ভেঙ 
ফলেলন আ াস সােহব। সবার তাঁর সংসাের স কী িনদা ণ 
অভাব- ‘নুন আনেত পা া ফুেরায়’ অব া। চাকির-বাকির 
নই। সারািদন কােজর স ােন ঘুের বড়ান, কাথাও কােনা 
কাজ মেল না। িমলেলও তা’ তমন উে খেযাগ  িকছু না- 
কােনা িদন দু’ বলা খান, কােনা িদন বা এক বলা- িতন 

বলার খাদ সং ান করা তাঁর পে  স ব হেয় ওেঠ না। এমন 
অব ার মেধ  চশমাটা ক করা বা নতুন একটা চশমা কনা 
দূ হ ব াপার। 
 
ায় িতন মাস পর- তখনও আ াস সােহব বকার- একিদন 
িবেকেল রােমছা বগমেক বশ খুিশ খুিশ মেন হেলা। দপুেুর 
গাসল করবার পর একটু সাজেগাছ কেরেছন িতিন- তালা 
শাড়ী বর কের পেরেছন, চােখ কাঁজল িদেয়েছন, কপােলর 
মাঝখােন একটা প পেরেছন, ঠাঁেট হালকা কের িলপি ক 
ঘেসেছন। সব িমিলেয় বশ সুদশনা লাগেছ তাঁেক। 
 
বািড় ফরার পর রােমছা বগেমর সাজেগােছর রহস  িকছু 
ধরেত পারেলন না আ াস সােহব। ধরার চ াও বাধহয় 
করেলন না িতিন। হাত-মুখ ধুেয় শ হেয় চুপচাপ খাওয়া 
শষ করেলন। তারপর রােমছা বগম বলেলন, ‘এখন তুিম 
িক কােনা কােজ বর হবা?’ 
 
আ াস সােহব বলেলন, ‘না। আজ আর বর হেবা না।’ 
 
‘তাহেল চেলা আজ আমরা একটু শহর থেক ঘুের আিস।’ 
 
‘ কেনা?’ 
 
‘আমার একটা জ ির কাজ আেছ।’ 
 
‘িক -।’ 
 
‘আিম জািন, তামার কােছ টাকা-পয়সা নই। টাকা-পয়সা 
িনেয় তামােক ভাবেত হেব না- আমার কােছ িকছু টাকা 
আেছ। তুিম গত বছর য মা র ব াংকটা িকেন িদেয়িছেল, 
সটা ভেঙিছ আর িকছু মুি চাল জিমেয়িছলাম, স েলা িবি  
কেরিছ- সব িমেল বশ িকছু টাকা পেয়িছ। দয়া কের ধার 
চাবা না- চাইেলও আিম দেবা না।’ 
 
‘ কেনা কী িকনবা তুিম ওই টাকা িদেয়?’ 
 
‘ থেম তামােক িনেয় একজন অিভ  ডা ােরর কােছ যােবা- 
চ ু ডা ার। তারপর সখান থেক বিরেয় যােবা চশমার 
দাকােন- সু র দেখ একটা ম িকনেবা। ডা ােরর দয়া 
সি শন অনুযায়ী সই েম াস সট করেবা। ব াস, 

এপয ই- আর িকছু না।’ 
 
‘তুিম বরং ওই টাকা েলা আমােক ধার দাও। এই মুহূেত 
আমার চাখ দখােনা লাগেব না।’ 
 
‘ চাখ দখােনা লাগেব না- মােন কী?’ 
 
‘ চাখ দখােনা লাগেব না মােন- চাখ দখােনা লাগেব না।’ 
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‘অবশ ই লাগেব। সংসাের যেতা অভাব-অনাটনই থা ক না 
কেনা- অবশ ই তামার চাখ দখােনা লাগেব। য চােখ 
এেতা সমস া, আজ িতন মাস ধের সই চাখ খািল কের তুিম 
ঘুের বড়াে া। ডা ার না দিখেয় আর ক’িদন এভােব ঘুের 
বড়াও- এখন তা চাখ খািল কের ঘুরেছা, তখন চােখর 
গতও খািল কের ঘুের বড়ােত পারবা। এখন বেলা- তুিম কী 
যাবা?’ 
 
‘ চাখ আর ক’িদন পের দখােল হয় না?’ 
 
‘না, হয় না। আ া যাও, চাখ তামােক দখােনা লাগেব না। 
তুিম অ  হেয় যাও- আমার কী? িক  এই টাকা আিম 
তামােক িদি  ন। এই টাকা আিম ফিকর-িমসিকনেক দান 
কের দেবা। তামার জেন ই যখন খরচ করেত পারেবা না, 
তখন তামার সংসােরর জেন ও এই টাকা আিম খরচ করেবা 
না।’ 
 
রােমছা বগম এমনই- একটু পাগলােট গােছর। িনেজর 
ান- া ােমর িত আ াস সােহেবর যিদ কখেনা অস িত 

ধরা পেড়- তাঁর মাথাটা এেলােমেলা হেয় যায় সে  সে । 
পরপরই কমন উে াপা া আচরণ করেত থােকন। পিরি িত 
সামাল িদেত আ াস সােহবেকই শষেমষ হার ীকার করেত 
হয়। 
 
‘ ক আেছ। চেলা, আর িক করা। কী ব াপার- বেস পড়েল 
কেনা? আহা কাপড় খুলেছা কেনা?’ 
 
‘কাপড় খুলিছ কেনা বুঝেত পারেছা না? কাপড় খুলিছ 
তামার সােথ এখন আিম ফি নি  করেবা, এই জেন ।’ 
 
‘ও, তাই নািক? তাহেল তা ম  হয় না।’ 
 
‘ম  হয় না- তাই না? আবার িমচিমচ কের হােস! 
বহায়ার মেতা হা কের দাঁিড়েয় আেছা কেনা? বুঝেত পারেছা 
না- আিম কাপড় বদল করেবা? যাও, বাইের যাও। বদ 
কাথাকার।’ 
 
‘বাবা দরজা লািগেয় িদেল কেনা? দরজা খােলা।’ 
 
‘আমার কাপড় বদলােনা হেয় গেল দরজা এি েত খুেল যােব।’ 
 
‘কাপড় বদলােনা লাগেব না।’ 
 
‘লাগেব। কারণ, তামােক ডা ার দখােত হেব না। তুিম অ  
হেয় যাও- আমার কী?’ 
 
‘আ া বাবা, তুিম যা বলেব, তাই হেব। আিম দুঃিখত। 
দরজা খােলা।’ 
 

অবাক হেল আমােদর চাখ কপােল ওেঠ। ডা ােরর ম থেক 
বর হবার পর চশমার সি পশন দেখ রােমছা বগেমর 
চাখ মাথার তালুেত উেঠ গেলা- আ াস সােহেবর ডান 
চােখর পাওয়ার আেগ যখােন িছেলা মা  মাইনাস পেয়  
ফাইভ, এখন সখােন মাইনাস টু পেয়  ফাইভ! পাঁচ ণ 
অবনিত! 
 
সবিকছু কমি ট কের বািড় িফের রােমছা বগম বলেলন, 
‘ দেখেছা- যা ধারণা কেরিছলাম তাই হেয়েছ? কাথায় 
মাইনাস পেয়  ফাইভ আর কাথায় মাইনাস টু পেয়  ফাইভ! 
মা  িতন মােস এেতা অবনিত! তামার কথা েন যিদ 
আেরা দির করতাম, তাহেল কী িতটাই না হেয় যেতা!’ 
 
আ াস সােহব বলেলন, ‘আ া, আিম বুিঝ ন- জগেত এেতা 
িবষয় থাকেত তুিম আমার চশমা িনেয় এেতা মাতামািত কেরা 
কেনা? তুিম জােনা, আমার িদন েলা ভােলা যাে  না- 
বললাম টাকা েলা আমােক ধার দাও, িদেল না। এেতা 
অভােবর মেধ  এেতা টাকা খরচা কের চাখ দখােনা িক ক 
হেলা?’ 
 
রােমছা বগম বলেলন, ‘তুিম দেখা, আমােদর এই অভাব 
িচরিদন থাকেব না। িক , এই অভােবর দাহাই িদেয় আজ 
তামার িচিকৎসাটা যিদ না করাতাম, আর আ াহ না 
ক ক- তামার চাখ দু’ টা যিদ ন  হেয় যেতা, তেব সই 
িতর িতপূরণ িক কােনাভােব হেতা?’ 

 
আ াস সােহব স  পা ােলন। বলেলন, ‘আ া, ধেরা, 
কােনাভােব আিম অ  হেয় গলাম- তামার িক কােনা িত 
হেব?’ 
 
রােমছা বগম রেগ িগেয় বলেলন, ‘না, কােনা িত হেতা 
না। িত হেব কেনা? আমার তা বরং লাভ হেতা- তামার 
হাত ধের দেশ দেশ ঘুের বড়ােত পারতাম। দেশর লােকর 
কােছ আমার সি ত তীভাও িবকিশত হেতা, গলা ছেড় গাইেত 
পারতাম- 
 
দইুডা খয়রাত িদয়া যান 
 
আমরা অ  ইনসান।’ 
 
আমােদর সারা জীবেনর আফেসাস- আমরা যখন যা চাই, 
তখন তা’ পাই ন। দভূাগা আ াস সােহবও চেয়িছেলন- তাঁর 
‘ধেরা কােনাভােব আিম অ  হেয় গলাম’ কথার জাবােব 
রােমছা বগম রেগ যােবন না- আেবেগ তাঁর চাখ ছলছল 
কের উঠেব। আে  কের সের আসেবন আ াস সােহেবর অিত 
িনকেট। মাথাটা তাঁর বুেক ঠিকেয় িবড়িবড় কের কথা বলা 

 করেবন, য কথা আেবগ ছািড়েয় রামাি কতায় িগেয় 
ঠকেব, এবং একসময় ল াশরেমর বাঁধাও পার কের যােব য 
কথা- 
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“এই য ায়ই আিম সাজস া কির- কপােল সু র কের প 
পির, চােখ কাঁজল িদই, ঠাঁেট য  কের িলপি ক লাগাই- 
এসব আিম কেনা কির? তামােক দখােবা বেল কির। িদন 
শেষ বািড় িফের তুিম আমার িদেক তািকেয় ফ  কের বেলা- 
তামােক সু র লাগেছ তা! তুিম অ  হেয় গেল এই মধরু 
কথাটা আমােক ক েনােব? তুিম অ  হেয় গেল িত 
পূিণমার রােত আমােক য আ হ কের, য  কের জাছনা 
দখাও, তামার মেতা অমন কের আমােক জাছনা দখােব 
ক? তুিম অ  হেয় গেল ায় রােত আচমকা ঘুম ভািঙেয় 
গাঁেফর তলায় ফািজল ফািজল হাঁিস িনেয় ল া-শরেমর মাথা 
খেয় বুেকর ওপর থেক কাপড় সিরেয় াউেজর বাতােম হাত 
রেখ ক বলেব- বৗ, আিম তামােক দখেবা।?” 
 
 
ৃ িত মা ই ক দায়ক- হাক তা’ সুখ ৃিত, িকংবা দঃুখ ৃিত। 

 
উপেরা  ঘটনার মেতা ী িবষয়ক যেতা ৃ িত আ াস 
সােহেবর মি ে  জেম আেছ, তার বিশর ভাগই সুখ ৃিত। 
তবুও এসব ৃ িত মেন পড়েল িতিন কখেনা সুখ িকংবা আন  
অনুভব কেরন না; বরং ভতের ভতের কাথায় যেনা এক 
ধরেণর ব থা বেজ চেল িনভৃেত। মশ স ব থা বীভুত 
হেত থােক ভতেরর সবময়। সবখানটায়। 
 
মেঘ মেঘ সারা আকাশ ঢেক িদেয় যখন চারপাশ অ কার 
কের ঝমঝম শে  বৃি  নেম আেস- ফেল আসা আন -
বদনার িদন েলা আ াস সােহেবর ৃ িতেত এেস বে া িভড় 
কের। িদন েলার জেন  বে া মন পােড়, ক  হয়। বৃি  
বােড়, তাঁর ক ও বিধত হয়। বৃি  কমার সােথ সােথ ক ও 
কমেত থােক একটু একটু কের। ক বলেব- বৃি র সােথ 
আ াস সােহেবর পুরাতন আন - বদনার িদন েলার কেনা 
এেতা সখ ? 
 
  
 
এেলােমেলা বাতাস থেম গেছ। বৃি টাও কেম এেসেছ 
অেনকটা- আপাতত  িঝরিঝর কের ঝের চেলেছ তা’। 
কাছাকািছ কাথাও কােনা গােছর ডােল বেস এক  পািখ 
িবরামহীনভােব ডেক চেলেছ- -উ- । -উ- । 
 
অেনক েলা বছর পর ডাকটা আবার নতুন কের নেলন 
আ াস সােহব। ডাকটা শানার পর িতিন কেতা ণ ধের চ া 
করেলন পািখ র নাম মেন করবার। মেন পড়েলা না নামটা। 
িক , িতিন হাল ছাড়েলন না- চাখ বুেজ চ া করেত 
থাকেলন। ইদানীং তাঁর য কী হেয়েছ- পুরেনা িকছুই মেন 
পড়েত চায় না। এই যমন গত স ায় তুিহন নাম কের 
এক  ছেল এেলা তাঁর কােছ। পা ছঁুেয় সালাম কের ছেল  
বলেলা, স ার, আপিন কী আমােক িচনেত পেরেছন? 
 
আ াস সােহব িকছুই বলেলন না- ফ ালফ াল কের তািকেয় 
রইেলন ছেল র িদেক। তাঁর তাকাবার ভাব দেখই বাঝা 

গেলা- িতিন ছেল েক িচনেত পােরন িন। অথচ, এই 
ছেল ই িছেলা তাঁর িশ কজীবেন দখা একমা  রকড- 
দির  ঘেরর হেলও য াস ওয়ান থেক াস টন পয  
কখেনা সেক  হয় িন। রাল নং ১ এর দখল িছেলা যার 
টানা দশ বছর। এবং যার ম াি ক পরী ার ফরম িফলােপর 
পুেরা টাকাটা িনেজর বতন থেক বহন কেরিছেলন আ াস 
সােহব িনেজই। 
 
‘দাদু!’ 
 
আ াস সােহব চাখ খুলেলন। দখেলন চােয়র কাপ হােত িনেয় 
দাঁিড়েয় আেছ তাঁর নািত রহান। কাপটা এিগেয় িদেয় স 
বলেলা, ‘নাও দাদু, চা খাও।’ 
 
আ াস সােহব অবাক হেলন। বলেলন, ‘চা?’ 
 
‘হ াঁ। আ ু বািনেয়িছেলা আ ুর জেন । আ  ুখােব না। তাই 
আ ু চা’টা তামােক িদেত বলেলা।’ 
 
কাপটা হােত িনেত িনেত আ াস সােহব বলেলন, ‘একটা পািখ 
ডাকেছ, নেত পাি স দাদু?’ 
 
রহান দাদু’র কথা কােন করেলা না, চেল গেলা কাপটা তাঁর 
হােত ধিরেয় িদেয়ই। কােপ চুমকু না িদেয় আ াস সােহব 
তািকেয় রইেলন নািতর চেল যাবার পেথর িদেক। তাঁর দৃি টা 
ঝাপসা হেত লাগেলা, চহারাটা আে  আে  িবষােদ ভের 
উঠেত থাকেলা। 
 
আ াস সােহেবর ক মেন নই- কেতা িদন পের িতিন এক 
কাপ চা পেলন। আমােদর সবার িতিদন চা-িবি েটর একটা 

ন থােক, আ াস সােহেবর তা’ নই। ক তাঁেক 
নমািফক চা কের দেব? আেছ ছেলর বৗ। বৃ  েরর 

িত তার িকেসর এেতা দায়? পেরর মেয় হেয় যটু  কের- 
স-ই অেনক (?)। তেব এমন এক কাপ কের চা িতিন 
কদািচৎ পেয় থােকন- দখা যায়, আিসেফর জেন  চা 
বানােনা হেয়েছ, অিফসযা ার তাড়া েড়ায় চা মুেখ না িদেয়ই 
স বিরেয় পড়েলা, তখন অ ত ািশতভােবই চােয়র কাপটা 
আ াস সােহেবর হােত এেস পেড়। 
 
িনয়িমত চা পােনর অেভ সটা আ াস সােহেবরও িছেলা 
একসময়। রােমছা বগম বঁেচ থাকেত কেতা য  কেরই না 
তাঁেক চা কের িদেতন! চা’ য় চুমুক দবার আগ পয  
সামেনই দাঁিড়েয় থাকেতন। এবং থম চুমুক দবার পরপরই 
িজে স করেতন, ‘চা কমন হেয়েছ?’ 
 
আ াস সােহব কােপ ি তীয়বােরর মেতা চুমুক িদেয় বলেতন, 
‘চা চমৎকার হেয়েছ। আ া, আমােক একটা কথা বেলা তা- 
তুিম িনেজ চা খাও না, অথচ এেতা সু র কের চা বানাও 
কীভােব?’ 
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রােমছা বগম আ াস সােহেবর কথা অ ীকার কের বলেতন, 
‘সু র কের চা বানাই না ছাই বানাই।’ 
 
রােমছা বগম সিত  সিত ই খুব সু র কের চা বানােতন। 
সই চা খেত খেত একসময় আ াস সােহেবর নশার মেতা 
হেয় গেলা। সকােল না ার শেষ, এবং িবেকেল আসেরর 
নামায শষ কের এেস ী’র হােতর এক কাপ চা না পেল 
পুেরা িদনটাই মা  হেয় গেলা বেল মেন হেতা। আেরা এক 
সময় ী’র হােতর চা তাঁর জেন  অপিরহায িছেলা- ু েলর 
পরী া শেষ রাত জেগ পরী ার খাতা দখা লাগেতা। খাতা 
দখার ফাঁেক ফাঁেক এক কাপ কের চা না হেল চলেতা না। 
রােমছা বগম’ ক া  ভিত কের চা বািনেয় তাঁর সামেন 
এেন রাখেত হেতা। সই চা িতিন িনেজ হােত ঢেল খেতন 
না। রােমছা বগম’ ক ত া  চােখ জেগ থাকেত হেতা- 
কােজর ফাঁেক ফাঁেক কাপ ভিত কের িতিন চা ঢেল িদেতন। 
‘বাবা!’ 
 
নূপুর কখন তাঁর সামেন এেস দাঁিড়েয়েছ িতিন খয়াল কেরন 
িন। এইমা  খয়াল করেলন। আ াস সােহব চা খান িন, 
হােত িনেয় বেস আেছন দেখ নূপরু একটু রাগাি ত হেলা। 
বলেলা, ‘চা’টা খাে ন না কেনা?’ 
 
আ াস সােহব তার কথার জবাব িদেলন না- স ূণ অন  
সে  চেল গেলন। বলেলন, ‘একটা পািখ ডাকেছ, নেত 
পাে া মা?’ 
 
রাগী রাগী কে ই নূপরু বলেলা, ‘হ া,ঁ নেত পাি ।’ 
 
‘তুিম িক বলেত পারবা- পািখটা কী পািখ?’ 
 
‘না। আিম বলেত পারেবা না। সারািদন সংসােরর কাজ কের 
ল পাই ন- কানটা কী পািখ তা’ জানার সময় কাথায় 

আমার? দাঁড়ান আপনার ছেলেক পা েয় িদি - কানটা কী 
পািখ ওেক িজে স করেবন।’ 
 
নূপুর চেল গেলা ভতের। পরপরই আ াস সােহেবর ছেল- 
আিসফ দাঁত াশ করেত করেত বিরেয় এেলা বারা ায়। 
তােক দেখ আ াস সােহেবর চহারাটা ঝলমল কের উঠেলা। 
িতিন িজে স করেলন, ‘আিসফ, একটা পািখ অনগল ডাকেছ, 
নেত পাি স?’ 

 
আিসফ হয়েতা খয়াল করেলা না। তাই কােনা জবাবও 
পেলন না আ াস সােহব। িতিন আবার িজে স করেলন, 
‘একটা পািখ অনগল ডাকেছ, নেত পাি স বাবা?’ 
 
আিসফ এবার বলেলা, ‘হ াঁ, নেত পাি ।’ 
 
‘পািখটােক খুব পিরিচত পািখ বেল মেন হে । িক  পািখটার 
নাম মেন করেত পারিছ ন। তুই িক বলেত পারিব- কী 
পািখ ওটা?’ 

 
‘ কািকল মেন হয়।’ 
 
‘না না, কািকল না। কািকেলর মেতা কেরই ডােক। িক  
ওটা কািকল না। অন  কী যেনা একটা নাম পািখটার।’ 
 
‘তাহেল বাধহয় শািলক।’ 
 
‘না না, শািলকও না। শািলেকর ডাক এরকম না।’ 
 
‘তাহেল ঘুঘু হেব হয়েতা।’ 
 
‘না না, ঘুঘুও না। ঘুঘু কখেনা বৃি -বাদলার মেধ  এমন 
ডাকাডািক কের না।’ 
 
আর কােনা পািখর নাম াব করেলা না আিসফ। িকছু ণ 
পর আ াস সােহব বলেলন, ‘আ া, ক ু টার িদেয় ই ােনেটর 
মাধ েম সাচ ইি েন সাচ িদেয় িকভােব িকভােব যেনা তুই সব 
তথ  বর কের ফিলস। ই ােনেটর মাধ েম পািখটার নাম িক 
কােনাভােব বর করা যােব? ধর পািখর ডাকটা অথাৎ ‘ -
উ- , -উ- ’ আ িরকভােব িলেখ গেল সাচ িদিল, 
তাহেল এই ডাকটা কান পািখর ডাক, সটা বর হেয় আসেব 
না?’ 
 
আিসফ িন র- িকছুই বলেলা না। 
 
আ াস সােহব নােছাড় বা ার মেতা বলেলন, ‘ই ােনেটর 
মাধ েম পািখটার নাম িক কােনাভােব বর করা যােব বাবা? 
যভােব বললাম সভােব না হাক, অন  কােনাভােব?’ 
 
ক কী কারেণ বাঝা গেলা না- বাবার িত হঠাৎই িবর  

হেয় উঠেলা আিসফ। খঁিকেয় উেঠ বলেলা, ‘তুিম যা িবর  
কেরা না বাবা! য পািখ ডাকেছ ডা ক গ। তামার কী? 
ওটার নাম জেন তামার কাজই বা কী? ডাকেছ, বেস বেস 
ডাকটাই শােনা। নাম জানা লাগেব না। যে াসব!’ 
 
ক এই মুহূেত, আ াস সােহেবর ভতরটােত িক ঘেট গেলা- 

আমরা দখেত পলাম না। ধু দখলাম তাঁর ঝলমল কের 
ওঠা চহারাটা িববণ হেয় যেত থাকেলা আে  আে । তাঁর 
সব েণর কাঁপন লাগা শরীর িনেয় িতিন উেঠ দাঁড়ােলন 
চয়ার ছেড়, টলমল পােয় এিগেয় গেলন ি েলর কােছ। 
দু’হাত িদেয় শ  কের ি েলর একটা পাত ধের ঝাপসা দিৃ টা 
িতিন ছিড়েয় িদেলন বাইের। 
 
পািখ র িবরামহীন ডাক থেম গেছ তেতা েণ। পূনরায় ধের 
এেসেছ বৃি টা। ধূসর হেয় এেসেছ সম  চরাচর। একটুখািন 
দরূবত  দশৃ ও ধায়ােট, অ । সু  কবল বৃি র অিবরাম 
শ । ঝমঝম। ঝমঝম। ঝমঝম। 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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এক  ডােয়ির, এক খ  জীবন 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
(পাঠক, ঘটনার এপযােয় আমােদর গে র ােথ আমরা 
বতমান সমেয় ি র হেয় থাকেবা না- আমরা চেল যােবা 
ভিবষ েত, সুদরূ ভিবষ েতর কােনা এক িনিদ  িদেন) 
 
১৬ জুলাই ২০৪৫। রাববার। 
 
আজেকর এই কৃি মতার িদেন ব াপারটা বাধকির অেলৗিকক- 
অশীিতপর আিসফ সােহব এখেনা অেনক শ -সমথ। সব ণ 
শরীর কাঁপেলও িতিন িনেজ িনেজ হাঁটেত পােরন লা  ভর 
িদেয়। হােত চােয়র কাপ িনেয় চুমকু িদেত পােরন সুড়ুৎ সুড়ুৎ 
কের। কােন মাটামু  ভােলা শােনন। ধু চাখ দু’ টা একটু 
বিশ রকেমর ঘালােট- চশমার াস ভােলা কের মুেছ িনেয় 
চােখ িদেলও সবিকছুই ঝাপসা, িনকট-দরূ সবই অ । 
 
িঝরিঝর কের বৃি  পড়েছ। 
 
২০১৩ সােলর জুন মােসর এমনই এক বৃি িদেন মারা যান 
আিসফ সােহেবর বাবা মুহা দ আ াস আলী। এবং একই 
বছর জুলাই মােসর আেরক বৃি িদেন বাবা’র পুরেনা া  
ঘাটাঘা  করেত িগেয় আিসফ সােহব অন  অন  িজিনসপ  
ছাড়াও পেয় যান একটা ডােয়ির। আমরা যারা ডােয়ির 
িলিখ- আমােদর িতিদেনর  জীবেন ঘেট যাওয়া ই েট  
ঘটনাবিল তািরেখর মানুসাের িলেখ রািখ আমরা িনয়িমত। 
িক  আ াস সােহেবর ডােয়িরটা খুেল দখা গেলা থম পৃ া 
থেক  কের কেয়কটা পৃ া জেুড় িকছু লখা। এবং সই 
একািধক পৃ ােজাড়া লখা কবল একটা িনিদ  তািরেখর 
মেধ ই অ ভু ।  এেকক কের ডােয়িরটার পৃ া উে ােত 
থাকেল িলিখত ি তীয় কােনা তািরখ খঁুেজ পাওয়া যায় না, 
কােনা লখাও না। পৃ া উে ােত উে ােত কবল থম 
পৃ ােতই িফের আসেত হয় বারবার। 
 
আিসফ সােহব সিদনই থম পড়েলন ডােয়িরটা। একবার না, 
কেয়কবার পড়েলন। সই । তারপর ডােয়িররটা থেক 
চাখ সরােত পােরন িন িতিন আজও- যখনই মেঘ মেঘ 
ছেয় যায় সম  আকাশ, অথবা বৃি  নেম আেস আকাশ 
ভেঙ, িকংবা িপর িপর কের বৃি পাত চেল িদনভর- 
আিসফ সােহবেক দখা যায় বারা ার চয়াের বেস আেছন, 
দু’হােতর উপর মেল ধরা একটা পুরেনা ডােয়ির, তাঁর দৃি  
িনব  ডােয়িরর পাতায়। ঝাপসা িকংবা অ  দিৃ েত িকছু 
পড়েত না পারেলও সমস া হয় না- সুদীঘ ৩২ বছেরর এমন 
অসংখ  বৃি র িদেন অজ বার প ত ডােয়িরটা অ েচােখও 
পড়া যায় িনভুল। 
 
বৃি টা ঝেরই চেলেছ আেগর মেতা। বারা ার চয়াের বেস 
আেছন আিসফ সােহব। বাবা’র পুরেনা ডােয়িরটা দু’হােতর 
উপর মেল ধের আেছন। তাঁর দিৃ  ি র হেয় আেছ স 
ডােয়িরর পাতায়। 

 
সন: ১৯৬৮ ইং 
 
মাস: জুলাই। তাং: ১৯। িদন: বার 
 
আিম মুহা দ আ াস আলী। িপতা- মুহা দ ওমর আলী। 
াম- তঘিরয়া। ডাকঘরÑ গাজীর দরগাহ। থানা- 
কােতায়ািল। জলা- যেশাহর। 
 
আজ িছেলা আমার সা ািহক ছু র িদন। েত ক স ােহর 
আমার এই িদনটা আিসেফর জেন  বরা  থােক। আিসফ, 
আমার একমা  ছেল, বয়স ৩ বছর। সারা স াহ আিম ওেক 
একদমই সময় িদেত পাির ন। ওর সােথ খলা করা হয় না। 
ওেক িনেয় কাথাও ঘুরেত যাওয়া হয় না। কােনা রে ারায় 
বেস ওর ি য় কােনা খাবার িকেন খাওয়ােনা হয় না। িত 
স ােহ এই িদনটা এেল ওর মেন খুিশ আর ধের না। কারণ, 
আজ সারা িদন স বাবার সােথ ঘুরেব, আন  করেব। 
পুেরাপুির একটা িদন বাবােক িনেজর মেতা কের পাওয়া- 
একজন িশ র িনকট এর চেয় আনে র আর কী হেত 
পাের? 
 
        িক , সমস া করেলা বৃি । িত শষ কের 
আমরা যখন বর হেবা- অি  ঝমঝম কের স কী বৃি ! 
ইংেরিজেত যােক বেল ‘Cats and Dogs’- মুষলধাের বৃি । 
সই বৃি  থামেলা দুপেুর খাওয়া-দাওয়ার পর। সূেযর মুখ আর 
দখা গেলা না, তেব সারা িদেনর েমাট গরমটা সের িগেয় 
ফুরফুর কের হাওয়া িদেত লাগেলা। 
 
        িবেকল বলার িদেক আিসফেক িনেয় আিম একটু 
বর হলাম। ছেলটা মনমরা হেয় িছেলা, ওর মুেখ এবার হািস 
ফুটেলা। দূের কাথাও যেত ইে  করেলা না। কাছাকািছ 
একটা পােক িগেয় বসলাম। পাকটা বশ িনজন, বৃি র 
কারেণই বাধহয় লাকজেনর সমাগম নই। পােকর এক কােণ 
একটা াম মান আইচ ীেমর গািড় দাঁিড়েয়িছেলা। গািড়টা 
থেক দুইটা আইচ ীম িকেন এেন ওর হােত িদেয় বললাম, 
আজ যিদ আর কাথাও না যাই, তাহেল িক তুিম রাগ 
করবা, বাবা? ও মাথা ডাইেন-বাঁেয় ঘুিরেয় বলেলা, না। 
 
        আজেকর খবেরর কাগজটা তখেনা শষ করা হয় 
িন। বে  হলান িদেয় খবেরর কাগজটা মেল ধরলাম। 
আিসফ আমার পােশ বেস চুপচাপ আইচ ীম খাি েলা। হঠাৎ 
কের ও আমােক ঝাঁিক িদেয় বলেলা, বাবা, ও বাবা! 
 
আিম খবেরর কাগজটা নািমেয় বললাম, কী? আর িকছু খাবা 
তুিম? আর িকছু এেন দেবা? 
 
        ও বলেলা, না। 
 
        আিম বললাম, তাহেল কী? 
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        ও  কের বলেলা, -উ-  -উ-  কের 
ওইটা কী ডাকেছ, বাবা? 
 
        আিম হঠাৎ কের খয়াল করলাম, একটা পািখ 
-উ- , -উ-  কের ডেক চেলেছ অনগল। এই ডাকটা 

সচরাচর শানা যায় না। কবল বষাকাল এেলই ডাকটা শানা 
যায়। একটানা বৃি  হবার পর যখন িনরব হেয় আেস 
চািরপাশ, অথবা, যখন িঝরিঝর কের অ  অ  বৃি  পেড়, 
তখন এই পািখটা িবরতীহীনভােব ডাকেত থােক। ডাকেত 
ডাকেত হঠাৎ কের একসময় চুপ হেয় যায়। খািনক ণ পের 
হঠাৎ কের আবার ডাকা  কের, আবার চুপ- এভােব 
ডাকাডািক চলেত থােক মাগত। পািখটার নাম হে - 
ডা ক। 
 
        আিসফও, এি েত তমন কথা বেল না, িক , 
যখন  করা  কের, তখন একটার পর একটা  
করেতই থােক। মােঝমেধ  এমনও হয়- ে র উ র পাওয়া 
সে ও একই  িতন-চারবারও কের। অেনক ধয  িনেয় 
সসব ে র জবাব িদেত হয়। এই মুহূেত  হেয়েছ ওর 
সই বান। ধয  সহকাের আমােক স সমূেহর জবাব 
িদেত হেব। 
 
        আিম: ওইটা একটা পািখ, বাবা। ডা ক পািখ। 
 
আিসফ: িক , পািখটােক তা কাথাও দখিছ ন, বাবা। 
পািখটা কাথায় বেস ডাকেছ? 
 
        আিম: হয়েতা কােনা গােছর পাতার ফাঁেক বেস 
ডাকেছ- এইজেন  আমরা দখেত পাি  ন। 
 
        আিসফ: কী বলেল, বাবা- পািখটার নাম ডা ক? 
 
        আিম: হ া,ঁ বাবা- ডা ক। ডা ক পািখ। 
 
        আিসফ: বাবা, কাল রােত আিম ১০টা পািখর 
নাম িশেখিছ, ডা ক নামটা তা তার ভতর নই, বাবা। 
এটা মেন হয় চড়–ই পািখ, বাবা। 
 
        আিম: না বাবা, এটা চড়–ই পািখ না- এটা 
ডা ক পািখ। 
 
        আিসফ: চড়–ই পািখ না? তাহেল এটা শািলক 
পািখ। 
 
        আিম: না, বাবা, এটা শািলক পািখও না- এটা 
ডা ক পািখ। 

 

        আিসফ: শািলক না? তাহেল এটা মেন হয় য়া 
পািখ। 
 
        আিম: না, বাবা, এটা য়া পািখও না- এটা 
ডা ক পািখ। 
 
        আিসফ: য়া পািখ না? তাহেল বাধহয় এটা 
ময়না পািখ 
 
        আিম: না, বাবা, এটা ময়না পািখও না- এটা 
ডা ক পািখ। 
 
        আিসফ: িক , বাবা, কাল রােত আিম ১০টা 
পািখর নাম িশেখিছ, ডা ক নামটা তা তার ভতর নই, 
বাবা। এটা মেন হয় দােয়ল পািখ, বাবা। 
 
        আমার িবর  হওয়া সংগত িছেলা। িক , 
কেথাপকথেনর ক এই পযােয় আমার মনটা মায়ায় ভের 
গেলা। খুব আদর করেত ইে  করেলা আিসফেক। আিম 
খবেরর কাগজটা নািমেয় একপােশ রেখ িদলাম। আে  কের 
আিসফেক কােল তুেল িনলাম। ওর মাথাটা িনেয় আলেতা কের 
আমার বুেক চেপ ধের বললাম- এটা দােয়ল পািখও না, 
বাবা- এটা ডা ক পািখ। তুিম য ১০টা পািখর নাম 
িশেখেছা, সই ১০টা পািখ ছাড়াও আমােদর দেশ আেরা 
অেনক পািখ আেছ। সই অেনক পািখর মেধ  এই ডা ক 
নােমর পািখটাও আেছ। এটা চড়ুই না, এটা শািলক না, এটা 
য়া না, এটা ময়না না, এটা দােয়লও না। এটা ডা ক। এই 

পািখটার নাম- ডা ক। বুেঝেছা, বাবা? এটা ডা ক পািখ। 
 
        আিসফ আমার বুেকর মেধ  মুখ লুিকেয়ই বাধ  
ছেলর মেতা বলেলা, হ াঁ, বাবা, বুেঝিছ। এটা ডা ক পািখ। 
১১ ন র পািখ। 
 
ক এই মুহূেত, আমার ইে  করেলা- আমার বা াটােক 

আেরা একটু আদর কির। ওর ছাে া মাথাটা আেরা ক ন 
কের চেপ ধির, এমনভােব চেপ ধির- যেনা বুেকর পাঁজর 
ভেঙ মাথাটা এেকবাের আমার ৎিপে  িগেয় ঠেক। 
 
ডােয়িরটা াজ কের আিসফ সােহব উেঠ দাঁড়ােলন চয়ার 
ছেড়, টলমল পােয় এিগেয় গেলন ি েলর কােছ। দু’হাত িদেয় 
শ  কের ি েলর একটা পাত ধের ঝাপসা দিৃ টা িতিন ছিড়েয় 
িদেলন বাইের। 
 
তেতা েণ ধের এেসেছ বৃি টা। ধূসর হেয় এেসেছ সম  
চরাচর। একটুখািন দরূবত  দৃশ ও অ । সু  কবল 
বৃি র অিবরাম শ । ঝমঝম। ঝমঝম। ঝমঝম। 
* * * 
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কিবতা 

হ ঝাঁকড়া চুেলর কিব 
আবদু াহ আল নামান দালন 

 
 
তুিম গরীেবর পা া ভােত নুন। 
তুিম শািষেতর িবে াহী আ ন। 
তামার কে  সােম র গান। 
তুিম সকেলর ভগবান। 
 
হ ঝাঁকড়া চুেলর কিব। 
তুিম াম বাংলার মেঠা পেথর ছিব। 
তুিম রাখােলর গােছর ছায়ার বাঁিশ। 
তুিম িশ র ঘুম পাড়ােনা শা  িনিশ। 
 
তুিম েমর বাতায়ন। 
তুিম ম  েদ ম পায়ন। 
তুিম িমকযুগেলর কলকেল িন। 

তুিম ণেয়র মধ মিণ। 
 
হ সমাজ সং ারক কিব। 
হ পথেভালার আেলার পেথর নবী। 
যত অনাচার যত াি । 
তামার কিবতা গরম খুি । 
যখােনই হেয়েছ কােনা অন ায়। 
তুিম এেসছ বাঁধভা া জায়ােরর বন ায়। 
 
কতকাল হেয়েছ তুিম ছেড়ছ দহঘর। 
তবু তুিম অ ের অমর। 
হ ঝাঁকড়া চুেলর কিব; হ মহান। 
তামার মৃতু  নই;তুিম অিনবাণ। 

  
 

কিবতা 

ম অনুভূিত… 
আহেমদ িনরব 

 
 
তুিম এক চ  মায়াবী নীল 
সাগেরর অৈথ জল, নদীর াত 
তুিম সাদা মেঘর এক অস ব ভাললাগা। 
আিম িব াসী, আমার এ িন াপ াণ 
অিন ায় কাতর, অেপ মান, িপপািসত।   
তুিম বৃি েত ভজা এক নতুন 
সুগি  রজনীগ া। 
আিম সাহসী, আমার এ চাওয়া 
ধরণীর এক অকৃি ম  কাশ। 

তুিম রােদলা দুপেুরর া  দহ 
কি ত অধের তুিম মাতাল 
আিম যু েফরত অনড় এক বীর। 
িনিরিবিল স ায় আকােশর বুেক, তুিম 
এক স াতারা যা আমার অেনক ভাললােগ 
তুিম সািহেত র এক অপ ত অধ ায়। 
আিম ধ ানরত, িব াস কর 
ভালবািস ধু তামায়। 
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অনুবাদ 

বৃ শ কমন আরবান িলেজ  
নামান রহমান 

 
 
 
সটা িছল অে াবেরর এক কনকেন ঠা া রাত। ল েন ায়ই 
এ সময় বৃি  হয় আর বৃি র কারেণ ঠা ার েকাপটা বেড় 
যায় অেনক ণ। 
জ  আর মির তােদর পুরেনা আউিড গািড়টা চািলেয় বািড় 
িফরিছল। চ শায়ােরর এ অ ল  তমন জনব ল না 
হওয়ায় এরকম দেুযাগময় রােত রা া এেকবাের সুনসান। 
গািড়র ছােদ বৃি র ধারাপােতর সংগীতময় ছ  আর গািড়র 
িভতের হেত থাকা ানীয় বতাের চািরত পদী সংগীেতর 
সুর একাকার হেয় এক অন রকম গীতল পিরেবশ তির 
কেরেছ। জ  গািড় চালাি ল িনি ে  আর মির চাখ ব  
কের উপেভাগ করিছল স মিদর পিরেবশ । 
তারা হ ািরসেনর বািড় িগেয়িছল। তােদর ব ু হ ািরসেনর বড় 
মেয় িলসার বাগদান অনু ােন যাগ িদেত। তােদর বািড় 
চ শায়ােরই মিরেদর বািড় থেক মাইল সােতক দেূর। এখনও 
পাঁচ মাইল মেতা বািক বািড়েত পৗঁছেত এমন সময় রিডওর 
গােন ছদ পড়েলা। 
ানীয বতার েলা জন ােথ জ রী ঘাষণা চার করার জন  

ব বহার করা হয়। যান চলাচল িনরাপদ রাখার জন  রা ার 
অব া, সাবধানতা, য কান িবপদবাতা ইত ািদ চার করা 
হয় এসব রিডওেত। 
মিরর চাখ খুেল গল। কান খাড়া কের এ মুহূেত চািরত 
ঘাষণাটা নেছ দু‘জন। বতাের বলেছ, ‘ চ শায়ার পুিলশ 
জনসাধারেণর জন  এক  জ রী িবপদবাতা জাির কেরেছ।‘ 
বাক  ঘাষক দুইবার বলেলা। ‘আজ িবেকেল কলেফা  
ম াল হসিপটাল থেক একজন মানিসক রাগী পািলেয় 
যাওয়ার পর এ িবপদবাতা  জাির করা হেয়েছ। পলাতক 
রাগীর জন ডাউিন একজন মানিসক িবকার  ভয়ানক 
কৃিতর খুনী। গত দু‘বছর আেগ ধরা পড়ার আেগ স 
ছয়জন মানুষেক খুন কেরেছ। ডাউিন দখেত িবশালকায়, 
চ  শি শালী এবং খুবই ভয়ংকর। চ ারশায়ার এলাকার 
জনগণেক সাবধান করা যাে  য, তারা যন বািড়র দরজা-
জানালা ব  রােখ এবং য কান ধরেণর অ াভািবক িকছু 
দখেল সােথ সােথ পুিলশেক জানায়।‘ 

মির আতে  ায় িচৎকার কের ওেঠ, ‘একটা উ াদ খুনী 
আেশপােশই আেছ! এটােতা ভয় র, জ ।‘ 
“এ িনেয় ভেবা না। আমরা তা বািড়র কাছাকািছই চেল 
এেসিছ।“ ামী অভয় দয়। “আিম ভয় পাি  অন  কারেণ।“ 
মির একটু অবাক হেয় ামীর মুেখর িদেক তাকায়। 
জ  বেল, “গািড়র কাবেুরটেরর সই পুরেনা সমস া মেন হয় 
আবার দখা িদে । য কান সময় গািড়টা ব  হেয় যেত 
পাের। এরকম হেল আমােদর কাথাও থেক হ ািরসনেক খবর 
িদেত হেব। হয়েতা তার বািড়েতই আবার িফের িগেয় গািড় 
ক হওয়া পয  অেপ া করেত হেব।“ 

কথাগেলা বলেত বলেতই গািড় মশঃ ধীরগিতেত নেম 
আসিছল। জ  এে েলেরটের চাপ বাড়াল িক  ইি নটা কািশর 
মেতা কেয়ক  শ  কের শষ পে ক স ূ  নীরব হেয় গল। 
জ  ঠেল গািড়টােক রা া থেক সিরেয় একটা বড় গােছর 
নীেচ এেন রাখেলা। 
‘যা ! এখন এ বৃি র মােঝ আমােদর হাঁটেত হেব।‘ রাগতঃ 
ের বলেলা জ । 
‘িক  হাঁটেল তা এক ঘ ার বিশ লাগেব। তার উপর এই 
বৃি র মােঝ আমার এত দামী জেুতা, জামা সব তা পুেরা 
ন  হেয় যােব।‘ শি ত মির বলেলা। 
জ  একটু িচ া কের বলেলা, ‘তাহেল বরং এক কাজ কির। 
তুিম গািড়েত অেপ া কেরা। আিম হ ািরসনেক ফান কির 
কাছাকািছ কাথাও থেক। ওরা িন য়ই কানভােব আমােদর 
পৗঁেছ দয়ার ব ব া করেব।‘ 
‘কী বলেছা জ ?‘ আতি ত মির ায় চঁিচেয় ওেঠ। 
‘ রিডওেত কী বেলেছ তুিম েনািন? একটা পাগল ভয়ানক 
খুনী এখােনই কাথাও আেছ। এ অব ায় তুিম আমােক একা 
রেখ যেত পােরানা!‘ 
‘একটা িকছু তা করেত হেব সানা।‘ জ  বুঝায় মিরেক, 
‘তুিম গািড়র সব কটা দরজা ব  কের িপছেনর সীেটর নীেচ 
ক ল গােয় িদেয় েয় থাকেব। আিম িফের দরজায় ক 
িতনবার টাকা িদেল দরজা খুলেব।‘ 
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‘িতনবার টাকা না নেল সাবধান দরজা খুলেব না।‘ 
মিরেক আবার সাবধান কের বৃি র মেধ  দৗেড় অ কাের 
িমেশ গেলা জ । 
মির ত গািড়র সবকটা দরজা কমেতা ব  কের জেজর 
কথামেতা পছেনর সীেটর নীেচ ক ল মুিড় িদেয় েয় পড়েলা। 
স খুব শ  মেনর মেয় হেলও পিরি িতর কারেণ বশ 
ভীত-স  হেয় পেড়েছ। 
তার ামী িফরেত সময় নেব সরকমই ভেবিছল মির। 
িক  িকছু েণর মেধ ই গািড়র ছােদ িকছু অ ূত শ  নেত 
পেয় চমেক উঠেলা স। চরম ভীিত িনেয় িনঃ াস ায় ব  
কের তার ামীর ফরার অেপ া করেত থাকেলা। 
আেরা িমিনট পাঁেচেকর মেধ  মির তার কাি ত িতন  টাকা 
দরজায় নেত পেলা। িক  গািড়র ছােদও একইভােব টাকা 
ক িদে ? তার ামীরেতা দরজায় কবল িতন  টাকা 
দয়ার কথা। স িক দরজা খুলেব? ছােদর শ টা ব  
হয়িন।এটা িন য়ই অন  িকছুর শ । 
ি ধাি ত মিরর ভয় আর উৎক া সম  শরীর জুেড় 
কাঁপুিনর সৃি  করেলও স িনেজেক ক নভােব গািড়র িভতের 
লুিকেয় রােখ। ছােদর স শ টা কেয়ক িমিনেটর জন  ব  
হেয় আবার  হেয়েছ। তেব এবার এক  িনিদ  তােল। 
িতবার শে র পর একই িবরিত িদেয় পেরর শ টা – যন 
িকছু ছাদটােক ঘেষ িদেয় চেল যায়, আবার আেস, আবার 
ঘেষ িদেয় চেল যায়। 
কেয়ক ঘ া পার হেলা। কনকেন শীেতর রােত ক েলর নীেচ 
মির ঘেম িভেজ জবজেব। ইেতামেধ  সূ  উেঠেছ। গািড়র 
ছােদর স শ টা িনরিবি ভােব চলেছ। একবােরর জন ও 
থােমিন। মির ভেব পাে না জ  কাথায় গেলা? কন স 
সারা রােতর মেধ ও িফরেলা না? 

 
হঠাৎ মির রা ায় িতন চারটা গািড়র আওয়াজ নেত পায়। 
গািড় েলা খুব তগিতেত এেস তার গািড়র চারপােশ 
দাঁিড়েয়েছ টর পেলা। যা ! শষ প  কউ আসেলা 
বাধহয়-এরকম একটা ি কর ভাবনা িনেয় মির িরৎ উেঠ 
বেস জানালা িদেয় তাকায়। 
গািড় েলা পুিলেশর। চারেট গািড় থেক ঝপ ঝপ কের 
পুিলশরা নেম সবাই মিরর গািড়র িদেক দৗঁেড় আেস। 
তত েণ মির দরজা খুেলেছ। একজন পুিলশ তার হাত ধের। 
বেল, ‘গািড় থেক নেম ঐ পুিলশ ভ ােনর িদেক চলুন, িম । 
আপিন এখন িনরাপদ। সাজা সামেনর িদেক তািকেয় চলনু। 
দিৃ টা আমােদর গািড়র উপর রেখ হাঁটুন। দয়া কের িপছেন 
তাকােবন না।‘ 
পুিলশ র কথায় কী যন িছল। মুহূ  মা  আেগ রাতভর 
ভেয় উ্ৎক ায় কাটােনা মির ভয়মু  হেয়িছল। পুিলশ র 
কথায় আবার যন স ভয়, উৎক া কেয়ক ণ বিশ হেয় 
িফের এেলা। আর মা  দশ গেজর মেধ  পুিলেশর গািড় যােত 
তােক উঠেত বলেছ ওরা। স কানভােবই িনেজেক আর 
িনয় ণ করেত পারেলা না। 
মির থামেলা, ঘুরেলা, িপছেন তােদর পুরেনা আউিড গািড়টার 
িদেক তাকােলা। 
জ  ঝুলেছ। গািড়টা য গােছর নীেচ িছল স গাছটার একটা 
ডাল থেক নেম আসা রিশ পিছেয় আেছ জেজর গলায়। 
বাতােসর দালায় প ু লােমর মেতা তার শরীরটা দুলেছ। আর 
জেজর পা গািড়র ছাদটােক ঘেষ িদেয় চেল যাে , আবার 
আসেছ, আবার ঘেষ িদেয় চেল যাে । 
মির তারপর আর িকছু দেখ না; তার চাখ ঝাপসা হেত 
হেত স ূ  অ কাের িনমি ত। 

 

 

  



[চলি কা ই- কাশনাঃ সংখ া ৪, জলুাই ২০১৪, ঈদ সংখ া]  
 

53  http://cholontika.com  

 

িব ান ক কািহনী 

পিরিধেত িতিব  
মুহা দ আেনায়া ল হক খান   ₪ লখােলিখ আমার ধ ুশখই না, মেন হয় যন রে র টান। িবেশষ কের িব ান-ক কািহিন। িব ান-ক কািহিন আমার 
কােছ রি ন ঘিুড়র মত। ক নার সীমানা পিরেয় য ছুেট চেল মহাজগিতক পিরম েল। এ যন সময়টােক ি র কের িদেয় এর আিদ-অ  দখার মত। তারপরও এ 
ঘিুড় যমন ইে  তমন উড়েত পাের না, সেুতােয় টান পেড় বেল। এ টান যিু র টান। যৗি ক ক না বলেল ভুল হয় না। তারপরও িনজ ইে েয় সেুতাটােক িছঁেড় 
িদেত ভাল লােগ মােঝ মােঝ। আিম যমন িনেজ  দিখ তমিন সবাইেক  দখােত চাই। অ ন দে র ভাষায় বলেত হয়, ‘মাঝরােত ঘুম ভেঙ যখন-তখন 
কা া পায়, তব ু  দখার এই বল ই াটা িকছুেতই মরবার নয়।’ কনফুিসয়ােসর এই লাইন টা আমােক খুব টােন … journey of a thousand miles begins 

with a single step। আমার থম লখা কাশ হয় ১৯৯৬ সােল আধনুালু  িব ান সা ািহক আহরহ ত। 
 
 

‘আিম তামােক িনি ত করিছ, এবােরর িমশেনর উপরই 
তামার কিমশন িনভর করেব।’ মহামান  িকিরজা মেপ মেপ 
কথা বলিছেলন। ‘ িত  মানুষেকই তার জীবেনর কান না 
কান পযােয় মানিবক আেবগেক ছঁুেড় ফেল িদেয় কতব েকই 
বেছ িনেত হয়।’ অত  ধীরগিতেত মহামান  িকিরজা 
মানুেষর কতেব র েয়াজনীয়তােক  সহকাের য়ামােক 
রণ কিরেয় িদি েলন। সবেশেষ িতিন বলেলন ‘আশা কির 

তুিম তামার িমশন ভােলাভােবই শষ করেত পারেব।’ িতিন 
অত  শীতল দৃি েত য়ামার িদেক তািকেয় কথা শষ 
করেলন। 
 
ানাইেটর আসন ছেড় িদেয় য়ামা উেঠ দাঁড়াল। ‘আমার 
অধযুেগর কমজীবেনর ইিতহােস ব থতার নিজর নই মহামান  
িকিরজা।’ বেলই অত  াচীন ভ ীেত ততার সােথ হাত 
তার কপাল পয  উ েয় বলল, ‘আইনত ওেদর বঁেচ থাকার 
কান অিধকার নই।’ তারপর ী তার সােথ উে ািদেক ঘুেড় 
সামেনর ল া কিড়েডােরর পথ ধের এিগেয় যেত লাগল। 
 
য়ামা তার ু  কমজীবেন ব  িমশন সফলভােব শষ 
কেরেছ। আ ঃন ীয় মহাকাশযােনর দলপিত হেত  কের 
রসায়ন শাে র বড় বড় দু  আিক ার, পদাথিব ােনর 
যুগা কারী আিব ার  ইি ন আর গিনত শাে ও য়ামা 
সমীকরণ তরী কের স মানেুষর ইিতহাস নতুন কের িলখেত 
বাধ  কেরেছ। তবুও এবােরর িমশন র ব াপাের মহামান  
িকিরজা য়ামার উপর পুেরাপিুর আ া রাখেত পারেছন না। 
 

য়ামা এরই মেধ  দরজার কােছ এেস পেড়েছ। তার চাখ ল 
ল করেছ। এ িদন র জন  স িত  মূ ত িহেসব কের 

খরচ কেরেছ। কখনও কান ভুল কেরিন। মহামান  িকিরিজা 
তার বয়বৃ  দিৃ েত য়ামার চলার পেথর িদেক তািকেয় 
রইেলন। িতিন যিদ য়ামার চাখ দখেত পেতন তাহেল 
সাফেল র ব াপাের শতভাগ িনি ত হেত পারেতন। কারন 
য়ামা নােমর অপূব সু রী এই মেয় র চােখ মুেখ এখন 
কান ভালবাসার আভাই নই, সখােন ধুই ভয়ংকর 
িন ু রতা! 
 
২ 
শহরতলীর এ জায়গা  বশ নীরব। সেবমা  সে  নেমেছ। 
য়ামা ল া হাইওেয়র উপর দাঁিড়েয় দেূর এক  বািড় দখেছ। 
আর মা  কেয়কঘ ার মেধ  স তার জীবেনর সবেচেয় ক ন 
কাজ র সু র পিরসমাি র স ক পিরক না কের ফেলেছ। 
 
‘তাহেল রওনা হওয়া যাক।’ য়ামা িনেজেক বলল। ধীরপােয় 
দেূর আবছা হেয় যাওয়া এক  বািড় দখা যাে । সখােন 
বাস কের এমন একজন, য একসময় য়ামােক চ  
ভালবাসত, যােক মের ফলেত পারার উপর য়ামার কিমশন 
াি  িনভর করেছ। 
 
দরজার সামেত দাঁড়ােতই দরজা খুেল গল। য়ামা িবচ ণতার 
সােথ চারিদেক খয়াল রেখ িভতের পা িদল। িভতের একজন 
মানষু াচীন চতু দ াণী িনেয় খলা করেছ। ‘ইিরতাশ।’ 
য়ামা ডাক িদল। 
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ইিরতাশ হাঁটুেগেড় বেস খলিছল। ডাক েনই তাকাল এবং 
জীবেনর সবেচেয় বড় অবাক হল। তার হাত থেক ছাড়া 
পেয় চতু দ াণী  য়ামার পােয়র কােছ মুখ ঘষেত লাগল। 
য়ামাও হাঁটুেগেড় বেস াণী র িপেঠর লামশ শরীেরর উপর 
হাত বুিলেয় বলল ‘িক ব াপার, অবাক হ ?’ 
 
‘আিম ভুল দখিছ নােতা?’ ইিরতাশ সিত ই বাক  হেয় 
পেড়েছ। ‘অবশ ই না।’ 
 
তারপর বশ খািনকটা সময় কউ কারও সে  কথা বলেত 
পােরিন। পিরেবশ হালকা হেল য়ামা বলল, ‘জােনা আিম 
তামােক কত খঁুেজিছ, ই ার গ ালাক ক ওেয়ব িনউেজ 
কতবার তামােক আহবান কেরিছ, িক  পাইিন। কী হেয়িছল 
তামার?’ য়ামা িমেথ  আেবগ িমিলেয় তার িমশেনর াথিমক 
পব  করল।  
 
‘তুিম ক বলছ? সিত  তুিম আজও আমােক মেন রেখছ?’ 
 
‘হ াঁ ইিরতাশ সিত !’ ি র গলায় য়ামা িমথ া কথা বলেত 

 করল। 
 
এরই মেধ  ইিরতাশ উেঠ য়ামার কােছ চেল এল। দেুচাখ ভের 
স তার য়ামােক দখেত লাগল, খঁুজেত লাগল হারােনা 
ভালবাসা। 
 
‘তুিম খবর িদেয়িছেল আমার সােথ সরাসির কথা বলেব বলিন 
কন? আর কনই বা তুিম সিদন আসিন? আিম তামার 
জন  কত সময় ধের অেপ া কেরিছলাম, জােনা?’ য়ামা তার 
চােখমুেখ পির ার ভালবাসার সুর ফু েয় তুলেত চ া করল, 
যুিদও তার কান েয়াজন িছল না। 
 
‘ভেয়, সে েহ। যিদ তুিম আমােক িফিরেয় দাও।’ ইিরতাশ 
সিত  কথা ই বলল। 
 
য়ামা তার আ য নরম কামল হাত ইিরতােশর িদেক 
বািড়েয় িদল। ইিরতাশ গভীর আ হ িনেয় য়ামার হাতদু  
চেপ ধরল। তার হাত কাঁপেছ, মেন হে  িকছু েনর মেধ ই 
অবশ হেয় যােব। ব িদন আেগও এই মেয় েক দখেল তার 
একই রকম অনুভূিত হেতা। তার বুেকর গভীের এক  সুতী  
অনুভূিতর ধুমা  একজেনর জেন ই রেয়েছ। য অনুভূিতর 
জন  মানুষ বঁেচ থােক, হয়েতা অেপ াও কের। কউ জানেত 
পােও, কউ হয়েতা পাের না। তুবও িক ভালবাসা থেম 
থােক? 
 
‘ তামার বািড়েত এই য চতু দ াণী, কাথায় পেয়ছ?’ 
এক  উে জক পানীয় পান করার পর য়ামা ইিরতােশর সােথ 
কথা বলিছল। এ বািড়েত স পা িদেয়েছ ায় দু’ঘ া হেল। 
 
‘ কাথা থেক আবার? আিম িনেজ তরী কেরিছ।’ 
 

‘ তরী কেরছ কীভােব?’ 
 
‘ কন? জেন ক ইি িনয়ািরং এর মাধ েম।’ 
 
‘িক  আিম তা জািন তুিম একজন পদাথিবদ। পদাথিবদ ার 
সুনীিত সূে র ব বহািরক মাণ তামার িনেজেরই করা। য়ামা 
ইিরতােশর কােজর ধরণ বুঝেত পারল না। 
 
‘এত কথা না বেল তুিমেতা েতই আমােক মের ফলেত 
পারেত?’ চমেক উঠল য়ামা। ভাল কের তািকেয় দখল 
ইিরতােশর হােত এক  লজার গান। 
 
‘তুিম, তুিম… িক কের বুঝেল?’ য়ামা থতমত খেয় গল। 
 
‘এইমা  আিম বুঝেত পারলাম তুিম িমেথ  বলছ।’ তারপর 
িহং  দিৃ েত য়ামার িদেক তািকেয় বলল, ‘িমেথ বাদী, আিম 
ইে  করেল এখনই তামােক শষ কের িদেত পাির িক  
করব না কারণ আিম তামােক আজও ভালবািস। খবরদার 
লজার গান বর করার চ া করেল আিম তামােক জল  
অ াের বদেল দব।’ তারপর ধীরপােয় উেঠ হাত ইশারা কের 
য়ামােক বর হেয় যেত িনেদশ িদল। যত ন পয  য়ামার 
ছায়া দখা যাি ল ক তত ন পয  স য়ামার িদেক 
তািকেয় রইল। তারপর হাঁটুেগেড় াথনার ভি েত অেনক ণ 
বেস রইল। হঠাৎ এক ঝটকায় উেঠ দাঁড়াল। তাঁেক অবশ ই 
মাণ েলা ন  কের পািলেয় যেত হেব। পালাবার জায়গাও 
ইিতমেধ  ভেব রেখেছ, যখােন অন  ইরতাশরা থােক। 
 
দৗেড় স তার ল ােব চেল গল। দরজায় হাত দবার আগ 
মূ ত পয  স জানত না িভতের অপূব সু রী এক মেয় 
অিত যেতœ  লজার গান তাক কের রেখেছ ধুমা  
ইিরতােশর জন ! 
 
‘আিম জানতাম তুিম পালােব। আর শষ মূ েত সব মাণ 
ন  করেব। তাই থম থেকই এখােন অেপ া করিছ।’ িন ু র 
চােখ শীতল গলায় য়ামা কথা বলেত  করল। 
‘তুিম এখােন কী কের এেল?’ 
‘আিম থম থেকই এখােন, এত ন পয  তুিম আমার 
ি মাি ক অবয়েবর সােথ কথা বেলছ।’ 
‘িক  একা আমােক মের তামােদর কী লাভ?’ ইিরতাশ 
বাঁচেত চাইল। ‘ধীের ধীের তামােদর সবাইেকই মের ফলব। 
তামােদর কারওই বাঁচার অিধকার নই।’ 
‘ কন?’ 
‘কারণ তামােদর জ  মানেুষর সিত কােরর ভালবাসার মাধ েম 
হয়িন। তামােদর জ  হেয়েছ ল াবেরটরীেত।’ 
‘তবুওেতা আমরা মানুষ। িফের পেল আমরাও খাবার খাই, 
পিরণত বয়েস আমােদর বুেকও ভালবাসার বীজ ফুেট।’ 
‘িক  তামরা ান।’ 
‘ ান মানুষ।’ ইিরতাশ িতবাদ করল। 
‘না, ধুই ান।’ 
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‘তুিম আমােক মারেত পার িক  আমােদর জ েক কখনই 
থামােত পারেব না। পৃিথবীর আনােচ কানােচ সব ই িবরাজ 
করেছ হাজার হাজার ান মানুষ। তারা একিদন কই 
তােদর অিধকার বুেঝ িনেব।’ 
‘তা হবার নয়, কখনই হেব না।’ 
‘আিম িবংশ শতা ীর অন তম  িব ানী উইলমুট এর 
ান। আরও সেতরজন উইলমটু এ মূ েত পৃিথবীেত হাজার 

হাজার ান তরী করেছ।’ 
 
কথা শষ হবার আেগই য়ামার হাত থেক এক  তী  আেলা 
ছুেটা গল ইিরতােশর িদেক। ইিরতােশর িছ  িভ  দহ িছটেক 
পড়ল ল ােরটরীর এক কানায়। য়ামার চােখ মুেখ এক 
পিরতৃি র আভা। 
 
 

শষকথা 
য়ামা তার রশমী চুল ভালভােব সািজেয় িনল। গালাপী 
রেঙর পাশােক তােক আরও মায়াময় মেন হে । মেন হে  
েগর কান এক দবী এ মূ েত পৃিথবীেত নেম এেসেছ। 
শষবােরর মেতা স তােক আয়নায় দেখ িনল যিদ স 
ভােলাভােব িনেজেক খয়াল করত তেব স িবংশ শতা ীর 
অন তম নােবল িবজয়ী িব ানী মাদাম রীর সােথ বশিকছু 
িমল খঁুেজ পত। িক  ঘুনা েরও য়ামা তা ভাবেত পােরিন। 
 
তারপর ত হাঁটা িদল সামেনর িবশাল হলঘেরর িদেক 
যখােন মহামান  িকিরজা তােক কিমশন দওয়ার জন  গভীর 
আ হ িনেয় অেপ া করেছন। 
 
স জানত না আজ রােতই কান এক ইিরতােশর কিমশন 
াি র িনভর করেব ধু য়ামার জন । 

 
  
 

ছড়া 

মহাদায়! বশাখ 
নু ামান মা  িদ 

 
 

যাই বাজাের 
িকনেত ইিলশ; 
হােতর তাল ু

চলেছ মািলশ । 
চলিছ জাের 
মেনেত উ াস; 
পৗঁিছ বাজাের 
হেয়িছ হতাশ । 
মাছ পেয়িছ 
বজায় টাটকা; 
ইিলেশর বা া 

যুবরাজ জাটকা । 
 

মােছর দাম 
খুবই কম! 
েন আমার 

যায় য দম । 

 
জাটকা িত 
মা  পাঁচেশা; 
মান রাখেত 
িকনেত এেসা! 

 
অবেশেষ 

িক আর কির; 
মান রেখই 

বািড়েত িফির! 
 

ইিলশ ছঁেড় যাই 
ঁটিক বাজাের; 
িত ছটাক 

িবেকায় হাজাের! 
 

িমনিত সবাের 

কির করেজােড়; 
দাওনা এবার 
আমায় ছঁেড়! 

 
গরম ভােত পািন ঢেল 
পা া কির এবার; 

পা ার মােঝ তলােপাকা 
ওয়াক থু! সবার । 

 
পা া-ইিলশ- ঁটিক 
বলেছ ওরা ঝুট িক? 

 
রিকং গােন 
ঝড় তুেলেছ 
বশাখ পল 
মাট কী? 



[চলি কা ই- কাশনাঃ সংখ া ৪, জলুাই ২০১৪, ঈদ সংখ া]  
 

56  http://cholontika.com  

 

কিবতা 

মেন রখ 
সারিমন মু া 

 
যিদ তামার অজাে  হািরেয় যাই 

ভুেল যও না, 
জীবেনর খাতায় কান এক পাতায় 

রেখ িদও অেনক মায়ায়। 
হয়েতা কান একিদন উঠেবা ভেস 

 হেয় তামার চােখ, 
কান এক চাঁদনী রােত 

ছায়া হেয় বসেবা তামার সােথ, 
যমনী বেস িছলাম 

কান এক ফেল আসা রােত। 
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কিবতা 

িব  নািবক 
নাজমুল হক পিথক 

 
 

ভয়ংকর সমু  ঝেড় 
িব  নািবক আিম । 

এক শা  ব ের কেরিছ নাঙর । 
শেষ র েত নতুন ে  
বীজ বপন কির । 

তারা ভরা আকােশর ছায়া তেল , 
অ ােনর মধ  রােত, 
িশিশেরর টুপটাপ শে , 

ি য়ার ধারােলা ঠােটর চু েন । 
দীঘ িত া কির , 
আমার আকা ার নদী 

কখন সাগর সংগেম যােব । 
এক অি র অেপ ায় হর েলা 

আরও দীঘ হয় । 
আমার মৃত আ ার তৃ ঞা েলা 

নতুন কের জেগ উেঠ । 
পৃিথবীর সব আকা ার মৃতু  হেলও 
নতুন এক আকা ায় জেগ থািক । 

আকাবাকাঁ অ ের িলিখ 
নতুন এ জীবেনর ইিতকথা । 
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কিবতা 

‘ঘ াচাং ব না’( বাংলােদেশর মাবাইলেফান অপােরটর কা ানী েলার িত ) 
 

আহেমদ ল আিমন ₪ লখা-িলিখ টুকটাক । ভাল লােগ কিব  , িবে াহী,সুকা  -জীবনান , স র-আিশর দশেকর আবুলহাসান, দাউদ হায়দার, খা কার 

আশরাফসহ অেনক কিবর লখা।  
 

 
 

সংসাের টুিকটািক কেতা দরকারী / 
িনত  য খেত লােগ আনাজ তরকারী ৷ 

সবিকছু িফঁেক হয় বাজােরর কােণ/ 
সবার আেগ ‘ াি টা ’ ামীণেফােন ৷ 

মজাজটা চরেম ব ােল  ফাঁকা/ 
‘ঘ াচাং’ ক ◌যখন কেট নয় টাকা ৷ 

বােজনা তখন এক হােতর তািল / 
মেন মেন দয় ধু ‘অ ীল’ গািল ৷ 

গরীের র  িক এেতা স া ? 
েষ িনেয় বানায় ধু ‘টাকার ব া’ ! 

বা  ◌সবিকছুই এক-ই দফার/ 
কমািশয়ােল ছােড় হাজােরা অফার ৷ 

বাংলার িসেধ-সাদা জনগণ বাকা / 
‘ ভা া অিধকাের’ খায় ধু ধাকা ৷ 

তেব তাঁরা বাকা নয় অিতশয় চালাক/ 
ঘৃণাভের িচরতের করেব তালাক ৷ 

চাছােছালা চহারােত ‘ এক ব  ’ / 
একটাই আেছ ধু ‘ ঘৃণা অ  ’৷ 

িতেযািগতায় আেছ কেতা কা ানী / 
শষ হেয় যােব িনঃেশেষ দমখািন ৷ 

জনগণ থেক না তাই হেত ত জ  / 
‘মানিবক মন ’ িনেয় ক ন বািনজ  ৷  
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বই আেলাচনা 

আমার ি য় লখেকর ‘অন  এক গ কােরর গ  িনেয় গ ’ 
মৗনী রা ান 

 
এবার বই মলা থেক কনা বইেয়র মেধ  থেমই য বইটা 
পড়া শষ কেরিছ সটা হে  “অন  এক গ কােরর গ  িনেয় 
গ ” । আমার অন তম ি য় লখক শাহাদু ামােনর ছাটগে র 

বই । বতমান সমেয় শি মান গ কারেদর একজন িতিন । 
িনজ  এক ত  গ  বলার ঢেঙর জন  বাংলা সািহেত  িতিন 
িনেজর এক  শ  অব ান গেড় তুেলেছন । বই েত মাট 

দশ  ছাটগ  আেছ । থম গ র নােমই বই র িশেরানাম। 
থম গ ই লখক এবং তার এই বই র বিশ  ধারণ 
কের। দুই ব ুর কেথাপকথেনর মাধ েম জীবনান  দােশর 
এক  গে র ভতর িদেয় পাঠকেক বিচ ময় এক মেণ িনেয় 
যায় ‘অন  এক গ কােরর গ  িনেয় গ ’ ছাটগ  । এরপর 
‘৩০৬ ন র বাস’, ‘পৃথক পৃিথবী’, ‘রিফেকর নাটবকু’, 
এইগ েলা যন এিক সে  অেনক পৃিথবীর কথন। মসৃণ 
লখনী আর আর গ  বলার এক িভ  ধারায় লখক পাঠকেক 
ভাবনার এক জগত থেক িভ  এক জগেত িনেয় যান । 
কখেনা কখেনা গে র িবিচ  অথচ অিত-বা ব চির েলার 
সােথ এই পিরচয় আ তৃি ও জাগায় । ‘মা া দ’, ‘ গােয় া 
ঘরানার গ ’, ‘অপু ক’, গ েলা আমােদর সামািজক িবিভ  
সং ার আর অ িব াস িনেয় । াভািবক ভােবই এসব 

ঘটনায় সব সময় নারীরাই বিশ ভু েভাগী । তেব গে র 
িশেরানাম িদেয়ই বাঝা যায় এ ে ও লখেকর গ  বলার 
আি ক রীিত-িব  । যা শষ লাইন পয  পাঠেকর মনেযাগ 

আকেড় ধের রােখ । 

তেব এই বইেয় য দু  গে র কথা আলাদা কের বলেত হয় 
তা হে  ‘মুরাকািমর িবড়াল’ আর ‘সাই াস’ । ‘মুরাকািমর 
িবড়াল’ মানব মেনর িচর-রহস ময়তার কাহন । িনরাপদ-
িনি  জীবেনর জন  মানুেষর য িতিনয়ত আকাং া – স 
িক সিত ই তা চায় ? কৃতপে  মানব জীবেনর এই পথ 
চলার উে শ  িক ? এই েলারই উ ব ঘটায় এই গ । 
সখােন ‘সাই াস’ গ র াপট স ণূ িভ  । একদম 
আমােদর চারপােশ তাকােলই পাওয়া যায় এমন দুেটা চিরে র 
পাশাপািশ এক বাস যা ার গ  । স ণূ িবপরীত চির  ও 
পযােয়র দেুটা মানুেষর মাধ েম উেঠ আেস িচরায়ত বাংলার 
শতা ী াচীন িকছু বচন আর বতমান সময় । 
একদম শষ গ  হে  ‘সােড় সাতাশ’ । এ েক মূলত 

লখেকর রিচত সব চিরে র এক িমলন মলা বলা যায় । 
রাইটাস েকর সময়টায় লখক তার সব চির েদর িনেয় 
বেসন এক আেলাচনায় । সখােন এক কথায় বলেত গেল 

লখক যন তার চির েলার ময়নাতদ  কেরন । যারা 
লখেকর অন ান  ছাটগে র বই েলা পেড়নিন ‘সােড় সাতাশ’ 
গ  িদেয় সসব স েক একটা ধারণা পেয় যােবন । 
 
অত-শত এক ঘেয়মী বইেয়র িভেড় যসব পাঠক িভ  ােদর 
এবং থাগত ধারা ভ কারী বই পড়েত আ হী তারা িনি ধায় 
বই  পড়েত পােরন । বই  এবােরর বইেমলায় মাওলা াদাস 

কাশনা থেক কািশত । 
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িফচার 
ভারেতর প ে র ‘ক াল দ’ ও লামহষক এক রহস ! 

মা াক চৗধুরী ₪ লখােলিখ করেত ভালবািস। মােঝ মােঝ প পি কােত িকছু লখার চ া কির। আকাশ ছাঁয়া  দখার ভরসা পাই না। আমার ব ুও কম। 
িক  যারা আেছ তােদর জন  সবিকছু করার মানিসকতা আমার আেছ। 

 
 
 
 

 
প ু । 

 
এ  এক  িহমবাহ দ। এ র অব ান ভারেতর উ রখে । 
িহমালয় পবতমালায় অবি ত সমু পৃ  থেক ১৬৪৯৯ ফুট 
উপের অবি ত। 
 
এই জনিবরল অ ল কন আেলাচনার শীেষ চেল এল তা এক 
ক ণ কািহনী। এখােন ৫০০এর মত মানুেষর কংকাল পাওয়া 
িগেয়েছ। এই কারেন প ু েদর নাম হেয় গেছ কংকাল 
দ। 

 
১৯৪২ সােল ন া দবী িরসাভ পােকর র ার এইচ ক 
মাধওয়াল এই ক াল েলা থম আিব ার কেরন। যিদও 
অেনেক বেলন উনিবংশ শতা ী থেক মানুষ জানত এই 
কংকাল েলার কথা। 
 
কারা এই হতভাগ রা? িকভােব তারা মারা গল? কেব মারা 
গল? 

 
বছেরর পর বছর মানুষ এই ে র উ র খঁুজেছ। 
 
 

 
 
থেম মেন করা হেয়িছল এ েলা জাপানী সন েদর কংকাল 
যারা ঐ অ েল অনু েবশ কেরিছল িক  ঠা ােত মারা যায়। 
তখন ি তীয় িব যু  চলেছ। ানীয় ি শ শাসন িবষয়  
তদ  করেত িগেয় দখল কংকাল েলা অ ত এক শতা ী 
াচীন। 

 
 
অেনেক ভাবেলন এটা জ ু কা ীেরর রাজা জনােরল 
জরাইয়ার িসং য়র সনােদর যারা বািলত ান আ মেণর 
সময় হািরেয় িগেয়িছল। 
 
১৯৫৬ সােল ভারতীয় সরকার সখােন সােভ ম পাঠায়। 
তারা সখান থেক স া ল সং হ কের রিডও কাবন ড ং 
কের জানা গল এ েলা অ ত ১২ থেক ১৫ শতা ীেত হেব। 
তখন অেনেক ধারণা করেলন এরা মাহা দ িবন তুঘলেকর 
সনাবািহনী হেব যারা িত ত দখল করেত িগেয় ংস হেয় 
যায়। তেব ১৯৫৬ সােলর প িত িছল অেনক পণূ। 
 
অেনেক ধারণা করেলন এরা কান মহামারীর িশকার হেয়েছ। 
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এই অ েলর িনেচর জনপদ েলােত লাককািহনী চিলত আেছ 
য, াচীনকােল কৗনুেজর রাজা জাসয়াল এখােন আেসন ন  
দবীর উপাসনা করেত। িক  সােথ িনেয় আেসন বাইজী। 
এেত এই ােনর পিব তা ন  হয়। তােদর উপর অিভশাপ 
বিষত হয়। তােদর উপর িশলাবৃি  হয়। এবং তারা েদর 
িভতর িনি  হয়। 
 
অিধকাংশ মানষু লাককািহনীেক গালগ  বেল ধের িনেলও এর 
িভতর ঐিতহািসক সত  লুিকেয় থােক। 
 

 
 
(একটা উদাহরণ দই, ইে ােনিশয়ার ছা  ীপ ারস 
(Flores)। এখানকার অিধবাসীরা অন ান  সব জািতর মতই 
কাজ কের, খায় দায়, ফুিত কের আর অবসর সমেয় গ জব 
কের। এখানকার বুেড়াবিুড়রা আমােদর দাদী-নানীেদর মতই 
‘ঠা রমার ঝুিল’ সািজেয় বেস নািত-নাতনীেদর কােছ – হাজার 
বছেরর মুেখ মুেখ চেল আসা উপকথা েলােক বেল যায় তােদর 
পরবত  জে র কােছ। িক  এেদর ঠা রমার ঝুিল েলা যন 
কমনতর অ ুত! লালকমল-নীলকমল আর দও- দত  নই 
ওেত, আেছ কতক েলা ু েদ বামনেদর গ । মা  এক িমটােরর 
মত ল া বেট িলিলপুেটর মত একধরেনর মানষু অেনক 
অেনকিদন আেগ তােদরই আেশ পােশ নািক বাস করেতা, যা 
সামেন পেতা তাই মুেখ িদেতা, তােদর ফসল ন  করেতা, 
িনেজেদর মেধ  িফস িফস কের কথা বলেতা আর যা নেতা 
তাই নািক নকল করার চ া করেতা। এমিন একজন ু েদ 
বামেনর নাম িছল এবু গােগা (এব ুমােন নানী আর গােগা 
মােন এমন কউ য যা সামেন পায় তাই খায়), তােক খেত 
িদেল স খাওয়ার বাসনটা পয  খেয় ফলেতা, সুেযাগ পেল 
নািক মানুেষর মাংসও খেত ি ধা করেতা না। 
 
ীপবাসীেদর বলা গ েলা নেল মেন হয় যেনা এই সিদনই 
তারা সবাই একসােথ বসবাস করেতা। িনছক পকথা ভেবই 
বঁেট-বাটুলেদর গ েলা সবাই উিড়েয় িদেয়িছেলা এতিদন। 
অবাক এক কা  ঘটেলা ২০০৩ সােলর অে াবর মােস। 
 
 

 
 
িব ানীরা ারস ীেপরই মা  খুেড় পেলন এক িমটার ল া 
এক মানুেষর ফিসল-ক াল; থেম সবাই ভেবিছেলা হয়েতা 
কান বা ার ফিসল হেব বুিঝ এটা। িক  তারপর ক 
ওটারই কাছাকািছ জায়গায়ই পাওয়া গেলা আরও ছয়  একই 
রকেমর অধ-ফিসেলর ক াল। িব ানীরা আরও পরী া কের 
বুঝেলন এ েলা আসেল পূণাংগ মানুেষরই ক াল, কাবন ড ং 
থেক পাওয়া তথ ানুযায়ী জানা গেলা, মানুেষর এই নব  
আিব ৃত জািত  মা  ১২,০০০-১৪,০০০ বছর আেগই এই 
ীপ েত বসবাস করেতা। ১২,০০০ বছর আেগ এই ীেপ এক 
ভয়াবহ অ ুৎপাত ঘেট, িব ানীরা মেন করেছন হয়েতা ীেপর 
অন ান  অেনক াণীর সােথ এরাও স সমেয় িবলু  হেয় 
িগেয়িছেলা। সূ ঃ িববতেনর পথ ধের – বন া আহেমদ) 
 
যাই হাক ২০০৩ সােল ন াশনাল িজও ািফক চ ােনেলর 
উেদ ােগ একদল গেবষক এই রহস  ভা ার উেদ াগ নন। এর 
নতৃ  দন জামািনর হাইেডলবাগ িব িবদ ালেয়র নৃত  
িবভােগর েফসর ডঃ উইিলয়াম সা । এই দল েক ভারতীয় 
িব ানীরাও িছেলন। তারা নানা হাড়েগােড়র নমুনা সং হ 
কেরন। এই দল  এক  িবশাল সাফল  লাভ কের যখন তারা 
এক  অ ত দহ উ ার কের। িহমালেয়র বরফশীতল 
তাপমা া এই দহ েক সংর ণ কের রেখিছল। এেত তারা 
িডএনএ নমুনা সং হ করেত সুিবধা পেলন। 

 
 
 
ফেরনিসক িবেশষ রা কংকােলর খিুলেত অগভীর আঘােতর 
িচ  পেলন। পুেনর ডকান কেলেজর েফসর ডা সুভােষর 
মেত এই অগভীর আঘােতর কারণ কান তুষার স নয় বরং 
ি েকটবেলর মত ছাট ক ন ব র আঘােতর ফলাফল। একই 
সােথ কেয়কশত মানুষ মাথায় একই রকম আঘাত পল এবং 
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মারা গল এটা িন য়ই উপর থেক আঘাত কেরেছ। তােদর 
ধারণা এটা িশলাবৃি  হেব। 
 
েফসর ডঃ উইিলয়াম সা  ানীয় এক  পালাগােনর কথা 
রণ কেরন সখােন বলা হেয়েছ  দবী পািপ েদর উপর 

এমন িশলা িনে প কেরন যা পাথেরর থেকও ভারী। 
 
এছাড়াও িব ানীরা কাপড়, জতুা, কাঁেচর চুিড়, বাঁেশর লা  
উ ার কেরন। এ থেক বাঝা যায় তারা তীথযা ী িছল। 
সখােন এখনও বরেফর িনেচ ৬০০ দহ চাপা পের থাকেত 
পাের। 
 
এই নমুনা েলা ি েটেনর অ েফাড িব িবদ ালেয়র adiocarbon 
Accelerator Unit এ পাঠােনা হয়। সখানকার গেবষকরা 
জানান এই নমুনা েলা ৮৫০ সােলর িদেকর। যা ১৯৫৬ 
সােলর িরেপােটর আরও ৩০০ বছর আেগ। হায়দারাবােদর 
Centre for Cellular and Molecular Biology র িব ানীরা 
লােশর হােড়র নমুনা থেক বর করেলন ৩  নমুনােত এমন 
জীন পাওয়া িগেয়েছ যা মহারা  ছাড়া িবে র আর কাথাকার 
মানুেষর িভতের খঁুেজ পাওয়া যােব না। এখােন আরও িকছু 
মানুেষর চহারা িহমালেয়র আেশপােশ মে ালীয় জািতেগা ীর। 
অতএব এটা বলা াভািবক য তীথযা ীরা ানীয়েদর িল 
িহেসেব িনেয়াগ কেরিছল। প ু থেক ানীয় মানববসিতর 
দরূ  ৩৫ িকিম। তাই বাইেরর লােকরা ািনয়েদর সহায়তা 
ছাড়া সখােন যেত পারেব না এটাই াভািবক। 

 
 
এটা ধারণা করা যায় আজ থেক ১৩০০ বছর আেগ এক 
হাজােরর মত লাক িহমালেয়র উপের অজানা পিরেবেশ 
চলিছল। তােদর সােথ িল িহেসেব িছল ানীয়রা। সখােন 
পু ষ, মিহলা এবং িশ  িছল। হঠাৎ িশলাবৃি   হল। 
পালােনার কান উপায় িছল না। িশলার আঘােত এেক এেক 
মৃতু মুেখ পিতত হল সবাই। িকছু েণর িভতর প ু  হেয় 
গল এক মৃতু পুরী। তােদর দহ েদর উপর পিতত হল। 
িকছু বরফ চাপা পড়ল। িদন পিরেয় মাস হল, মাস পিরেয় 
বছর হল, তারপর শতা ীও কেট গল। িক  প ু র 
ভয়াবহ কথা মানুষ ভুেল গল। এই লাক েলার পিরবার এবং 
ি য়জন িছল। তারা িক জেনেছ তােদর জনেদর ক ণ 
পিরণিত? 

 
 
 
 

কাব গ  

ওই য ছেল  কিবতা িলেখ 
এস ক দােয়ল ₪ স াদক ও কাশক আেলার ভূবন সািহত  ম াগািজন এবং জাতীয় পি কার িফচার ও কলাম লখক। তঁতুিলয়া, প গড়। 

 
 

ওই য ছেল  কিবতা িলেখ…. 
িক যন নাম, ায়: ন বেস থােক মহান ার তীের 

হ াঁ-হ াঁ ছেল  তা অমুেকর ছেল,বলল পােশ আেরক িন ুক 
বলনু তা দিখ কিবতা িলেখ িক হেব, 

কিবতা ভাত িদেব? 
অেথর যাগান িদেব? 

দবদাস হেয় বঁেচ থাকার কান মােন আেছ? 
িন য়ই না,খামাকা িনেজেক ংেসর িদেক িনেয় যাওয়া। 

 
দখুন না মাথায় ঝাকরা করােনা চুল, 

যন কাজী নজ ল নয়েতাবা যৗবেন রিবঠা র 
মুখ ভিত দাঁিড় কাঁেধ ঝুলােনা পােটর চেটর ব াগ, 

িক ভাবই না তার, দেখেছন? 
হ াঁ,এত খামেখয়ািলর কান মােন নই, 
িক করেত পারেব কিবতা িলেখ? 

পারেব িবেয় কের বৗেক িতনেবলা কমত খাওয়ােত? 
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পারেব বৗেয়র চািহদা িমটােত? 
এমন স াসীর ঘের ক িদেব ভাল মেয় িবেয়? 

 
িদেব, অবশ ই িদেব,আমার মেয়টােকই ওই ছেলটার কােছ িবেয় িদব, 

 
বলেত বলেত আসেলন এক ভ েলাক। 

িক বলেলন মসাই? 
হ া ঁিদব, কন িদব জােনন ,িদব এই কারেণ? 

কান কারেণ মসাই ? 
আমার মেয় ও এই সং ৃ িতর, মােন গীিতকার। 

গীিতকার! তার মােন সও কিব? 
কিবতা ছাড়া গীিত বা সংগীত হয় নািক? বলেলন িন ুক। 

আ া গান েনন কন, বলেত পােরন? 
আের গান তা মেনর খারাক! 

একািকে র সূর স ী। 
গান ােণর আন  স ার কের। 

কন বলুন তা, সংগীত ভাললােগ গীিতকারেক ভাললােগনা কন? 
আমার সানার বাংলা আিম তামায় ভালবািস’ 

মধরু সূের জাতীয় সংগীত গাইেত পােরন, আবার কিবেক িন া কেরন? 
ওই ছেল  তা আর রিবঠা র না ? িন ুেকর । 

কন কিব িক আলাদা হয় না িক? 
রিব ঠা র কাজী নজ ল জীবনাে র জগত িক আলাদা িছল? 

িন ুপ!মুখ িকেয় পাং  হেয় গেছ িন ুেকর। 
 

জােনন কিব কন কিবতা িলেখ? ভ েলাক আবার বলেত  করেলন- 
ওই য ছেলটা কিবতা িলেখ,যার িন ায় এত ণ মশ ল িছেলন 

স বেড় উেঠেছ নানা িত লতার ঝেড়র মধ  িদেয়, 
নানা ে র স ুখীন হেত হেয়েছ তােক, 

জীবেনর অভাব িক স িনেজর চােখর দেখেছ আর সেয়েছ, 
আপনার মত সাধারণ মানুষ এরা নয়! 

তাহেল িক মহাপু ষ জাতীয় কান মানুষ! িন ুক টা ছুেড় ফেল। 
হ া মহা পু ষ! এরা সৃি র মােঝ বঁেচ থােক পৃিথবীেত, 

যুগযুগ ধের 
এই দখুন না ইিতহােসর পাতায় আিদ কিব হেরােডাটাস এর নাম , 

এরকম ব  মিনষী আেছ যারা কিবতা িলখত! 
তারা আজ বঁেচ আেছ ইিতহােসর পাতায়, 

সানার কলেমর কািলেত খাদাই করা কত ভা য, 
এরা তা মেরও জীিবত, তােদর অমৃত সৃি  আমরা লালন কির, 

িশ া অজন কির, আমােদর জ েদর িশ া দই, 
যিদ কিবতা ভাল না লােগ তাহেল দেশর িশ াম ীেক বেল িদন- 
জাতীয় কান পাঠ পু েক যন এক  কিবতাও না থােক, পারেবন? 
িন ুপ। কান কথা নই িন ুেকর মুেখ, ধু চােখ এক হতাশার দিৃ । 

 
ওই য ছেল  কিবতা িলখেছ, 

বরঙ নদীর তীের বেস; 
ওই য দখা যায় িশ  গাছ; 

এখােন ায় ায় ছুেট আেস পাগল ছেল  
এখােন বরঙ আর গবরা দু-নদীর িমলেন 

এক ীল মাহনা সৃি  হেয়েছ। 
ওই য দখুন না নদীর ধােরই পূব াে  
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ভারেতর সবুজ িবছানার মত িব ৃত চা-বাগান 
এটা দখেত চেল আেস মােঝ মােঝ ছেল  
সূয ঢাবার ক ঘ াখািনক আেগ আেগ; 
এই িশ  গাছ র সােথ িপঠ ঠিকেয়, 

বাম হােত রাখা প াড নােট িক সব কিবতা খসরা কের, 
আর িক য একটা য  পা িপ কের; 

ওই াফট করা কিবতা েলা গচাগচ টাইপ কের। 
ও মেন পেড়েছ েনিছ য  ল াপটপ কি উটার, 

ছিব দখা দখা যায় ছিব তালা যায়, 
িক অ ূত য  র বাবা! 

কথা েলা বেল যাি ল তৃতীয় সািরর িন ুক ফ ক চান মৗ া 
তেব ততটা িন ুক মেনর মানষু নয় স; 

আ া ছেল  িক এেকবােরই কাজকম কের না; 
নািক সারািদন ঘুের িফের আর কিবতা িলেখ? 
না-না ছেল  এমিন ভীষণ ভােবর সু র; 

তেব চা রীর ে  িশি ত বকার; 
িক  মাস শেষ ইনকামও কের বশ, 

রিজি  অিফেস কাজ কের; কলম চালােলই টাকা আর টাকা.. 
িক  কিবতা িলেখ িক বািড়ঘর িবি ং িদেত পারেব? 

বঁেচ থাকা কিবেদর ক’জন মূল ায়ন কের বলনু? 
 

কন মরার পর খ ািতটা পেল অসুিবধাটা কাথায়? 
অবশ ই অসুিবধা আেছ মশাই; 

জীিবতকােল খ ািত না পেল মৃতু র পর পেল; 
এই সৃি শীলতার সাথকতা কাথায়! 

কন ভুেল যাে ন ভাই? 
িক মশাই? 

‘ঘুিমেয় আেছ িশ র িপতা সব িশ েদর অ ের’ 
মােন? 

কন এর ফলটা জ  থেক জ রা ভাগ করেত পারেব; 
এটা িক আপিন চান না? 

আের ভাই কিব তা িনেজর জন  িলেখ না; 
িলেখ দশ-জািতর সকল িবে র জন ; 

তা দাওয়াত নন ভাই। 
িকেসর মশাই? 

আমার মেয় চ মি কার িবেয়? 
কার সােথ িবেয় িদে ন মশাই? 

কন ওই ছেল র সােথ! ওই য ছেল  কিবতা িলেখ— 
িক বলেছন, আপিন িহ ু স দােয়র শা  বাবু! 
তােত িক, আপনার িক কান সমস া আেছ? 

না, মােন-বলিছলাম—– 
বুঝেত পেরিছ আপনার ঘেরও; 

আমার মেয় চ মি কার মত এক  মেয় আেছ! 
হ াঁ—িক  আপিন িহ ু হেয়…. 

েয়াজন হেল মেয়র জন  আিমও মুসলমান হেয় যাব। 
আিম চলিছ ভাই— 

আের কাথায় যাে ন বাবু শা ; 
নদী মহান ায় ওই ছেল র কােছ——— 
ভ েলাক চলেছ নদী মহান ার িদেক……. 

আের দাঁড়ান মসাই— জাের জাের ডাকেত থােক িন ুক…. 
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বড় গ  

িব ৃিত 
তুষার আহসান ₪ আিম পি মব ,ভারবেষর মানষু। ছাট বলা থেকই লখােলিখ কির। দিনক আন বাহজার সহ িবিভ  শীষ ানীয় প পি কায় আমার লখা 

কাশ পায়। ই ারেনেটর নশা এখন এমন ভােব ধেরেছ, গ ছাড়া আর কাথাও িলখেত ইে  কের না। 

 
 
–বড় বৗমা, বড় বৗমা, তামার বােপর বািড়টা কাথায় 
যন? 
 

রেক রা াশােলর িদেক আসেত দেখ মাথার আঁচল ক 
করল জাহরা। তারপর মৃদ ু হেস বলল— সুমপুর। এরই মেধ  
ভুেল গেলন আ া! এই তা গতমােস বিড়েয় এেলন 
সুমপুর থেক।েজাহরার কথায় মাথা চুলকান ওসমান। ি ভ 
কেট বেলন—হ াঁ, হ াঁ, মেন 
 
পেড়েছ, এই তা সিদন নৗকা চেড় তামার বােপর বািড় 
বিড়েয় এলাম। 
 
– নৗকা কাথায় গা, আমােদর গাঁেয়র দশ মাইল সীমানায় 
নদীই নাই, আপিন েন গিছেলন। 
 
– ও হ াঁ, মেন পেড়েছ, নটা নৗকার মত দলুিছল, নদীর 
মত বাতাস জানালা কেট ঢুকিছল। েনর ব বসা কের 
তামার আ ার লাভ হয় খুব বেলা? 
 
–আমার আ া েন ঝালমুিড় বেচন না, আ া। উিন 
াইমারীেত মা ারী করেতন, তাঁর ফয়ারওেয়ল অনু ােনই 
গিছেলন আপিন। 
 
– ফয়ারওেয়ল! ভু  ঁ চেক যায় ওসমােনর। তারপর 
িবড়িবড় কেরন,আমার তা মেন হে  কান িবেয়র অনু ােন 
গলাম। চুেল কলপ করেত িগেয় তামার আ ার গ ী লাল 
হেয় গল। 
 
জাহরা  ি ভ কামেড় হািস সামলায়, কানরকেম বেল, হেব 
হয়েতা, আমার আ ার িবেয়র কথা আপনার মেন পড়েছ। 
 
বৃ  সই কথা নেত পেলন িকনা বাঝা গল না। রা াশাল 
থেক িতিন পা বাড়ােলন বারা ার িদেক।তখনও িতিন 
িবড়িবড় করেছন, তেব িক মজেবয়ােয়র মাথায় টাঁক িছল? 
িক  কােক যন আিম কলপ করেত দেখিছ! 
 
িসঁিড়র কােছ দাঁিড়েয় ওসমান হাঁক ছাড়েলন, মজ বৗমা, 
একবার িনেচ এেসা তা মা। 
 
মজ বৗমা লসুম পালে  েয় িভ দখিছল। আজ তার 
রা ার পালা নয়। ামী মেটারবাইক হাঁিকেয় গেছ ব বসার 
কােজ। ছেল ভাই ও ব ু েদর সােথ ি েকট খলেছ। দওর 
আয়াজ িছল দরূ  টাইেপর। তােক শা  করার জন  কেলেজ 
পড়েত পড়েত িবেয় িদেয় দওয়া হেয়িছল। বউ নািদরা 

িকেশারী, দখনধারী সু রী। স খুব একটা বশ মানােত পােরিন 
ামীেক।অবাধ েসই ছেল অবশ  লসমুেক খুব সমীহ করত। 
তার কেলেজর সুখ-দ:ু খরকথা বলত। এই ঘের বেস িভেত 
খলা দখত। মজ ভাবীর হােতর চা তারখুব ি য় িছল। 
খলা দখেত- দখেত বলত, তামার হােতর খল দখাও 
ভাবী। 
 
বশ িকছুিদন আেগ এক দূঘটনায় মারা গেছ।  তাই এই 
িবেকেল লসেুমর কােছ আ ার করার কউ নই। িবমষ 
লসুম এই সময়টাই িভ দেখ।তার ামী িফরেত সে  হেয় 

যােব। ছেলও িফরেব বােপর হাত ধের।তারা দজুেনই চা 
খায়না। এ বািড়েত চা- খার একজনই িছল। তার মৃতু েত 
লসুেমর এক  বকািলক কাজ কেম গেছ। চােয়র শংসা 

করার কউনাই। লসমু এখন কাল গভীর রােত চািরত 
িসিরয়াল র পুন: চার দখেত দখেত ওসমােনর ডাক নল। 
িবর  হেলও রাগল না স । হ দ  হেয় নেম এল িনেচ। 
বলল, ী আ া,বেলন? 
 
– িক আর বলেবা, ও হ াঁ মেন পেড়েছ, মজ বৗমা, তামার 
আ ারই তা সিদন ফুটবল খলেত িগেয় মাথা ফেট গেছ? 
 
মু ি র সামেন হাসা বয়াদবী হেয় যােব তাই মুেখ আঁচল 
চাপা িদল লসুম।তার আ া ায় বছর খােনক ধের 
প াঘােত প ,ু িতিন ছাটেবলায় ফুটবল খেলেছন িকনা তাও 
জানা যায় না। তেব ামীর আ ার রাখেত লসমুেক রাত 
জেগ এবােরর ইউেরা কােপর খলা দখেত হেয়েছ। খলা র 
িবষেয় অেনক িকছু জানা হেয় গেছ তার। তাই স মুেখ 
আঁচল চাপা িদেয় বলল, রানাে ার সােথ হড মারেত িগেয় 
ঢঁু লেগ গিছল। 
 
ওসমান তা নেত পেলন না। তেব মজ বৗমার ঘাড় নাড়া 
দেখ িতিন িনি ত হেলন য, লসুম হ াঁ বলেছ। তাঁর 
চােখমুেখ খুিশর আেলা খেল গল।বলেলন, দ ােখা মা 
জননীরা, আমার ক মেন পেড় গেছ। তবু তামােদর 
শা িড় বেল িকনা, আমার নািক কথা মেন থােক না। 
লাকজেনর সামেন কত ল া লােগ নেত! 
 
বারা ার একপােশ ােমর গরীবঘেরর মেয়েদর আমপারা পড়া 
শখাি ল নািদরা।ওসমােনর কথা েন তার চাখ ছলছল কের 
উঠল। দীঘ াস ফলল জাহরা ও লসমু। তােদর শা িড়-মা 
ইে কাল কেরেছন িতন বছর আেগ। ওসমান তা ভুেল যান। 
বৗমারা ভুলেত পাের না, ামী অ : াণ মানুষ  এক  
িদেনর জন  কাউেক তু  কের কথা বেলন িন। তাঁর মৃতু র 
িদন অেঝার ধারায় বৃি  হি ল। 
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ােমর ছাট-বড় সকেলর চােখই তা িভড় করিছল যন। 
ঝেড় গাছপালা ভাঙিছল। মেঘর গজনও যন আতনাদ 
করিছল, আপিন এই মিহলােক জা াতবাসী ক ন মওলা। 
 
ওসমােনর মেন থােক না প ীিবেয়ােগর কথা। ভােতর থালা 
সামেন িনেয় বেস থােকনচুপচাপ। বৗমারা কউ অনুেযাগ 
করেল বেলন, 
 
তামােদর শা িড় নামাজ পেড় আসকু।পিরি িত সামাল িদেত 
তখন ছুেট আসেত হয় নািদরােক। স হাসেত হাসেত বেল,সের 
যান ভাবী, আপিন সের যান। সিদন িসঁিড়েত ধা া খেয় 
আ ার হােত ব থা হেয়েছ, কউ খাইেয় না িদেল উিন খােবন 
িক কের? 
 
ছাট বা ােক মা যমন াস তুেল খাওয়ায়, নািদরা তমনই 
াস তুেল ধের ওসমােনর মুেখর সামেন। সুেবাধ িশ র মত 
বৃ  খান িনরেব। 
 
আজ ওসমােনর আবার মেন গল ীর কথা। বলেলন, 
তামােদর শা িড় সই কখন গাসলখানায় ঢুেকেছ, এখনও 
বেরােনার নাম নাই। ও বাধহয় ভুেল গেছ, আমােক এখন 
গাসল কের জাহেরর জামাত ধরেত হেব। 
 
বড় বউ, মজ বউ উদাস চােখ রা াঘের চােল বেস থাকা 
শািলক পািখ দু  দেখ। কখনও দেখ আিঙনার মােঝ বড় 
হেত থাকা পঁেপ গাছ েক । কউ কান য  কের না 
চারা র। তবু স িকেশার হেয় উেঠেছ িনজ  াণশি েত। 
তার নধর সবুজ পাতায় হয়ত বাতা ছড়ােনা থােক,যারা এই 
পৃিথবীর যাগ  তারাই েক থােক। পৃিথবীেত িত  মুহূেত 
অজন কের িনেত হয় ােণর যাগ তা। 
 
পড়ােনা থািমেয় ছুেট আেস নািদরা। ওসমােনর হােত তসবীহ 
িদেয় বেল,এখনই তা আপিন আসেরর নামাজ পেড় বািড় 
ঢুকেলন আ া। 
 
ছাট িশ র মত িবনা বাক  ব েয় তসবীহ হােত নন 
ওসমান। তারপর িবড়িবড় কেরন, ওহ হ াঁ, এখনই তা আিম 
আসেরর নামাজ পেড় বািড় িফরলাম, আমার িকছুই মেন 
থােক না কন? তেব িক আিম নামাজও ভুল পিড়? 
 
তসবীহ হােত িনেয় খামার বািড়র িদেক হাঁটেলন ওসমান। 
সখােন তার পৗ রা ব ু েদরসােথ ি েকট খলেছ। ওসমানেক 
দেখ তারা হাঁ-হা ঁ কের উঠল,আেসন, আেসন দাদাজান, 
আ ায়ােরর অভােব আমােদর খলায় ধু গে ােগাল লেগ 
যাে । 
 
অন িদন আ ায়ািরং করেত আপি  কেরন না ওসমান। তাঁর 
অেনক ভুল িস াে  পৗ রা হেস  হয়। খলার 
আনে র চেয় স ই যন বশী মজার। তাই িত  িবেকেল 

তারা অেপ া কের আসেরর নামাজ শেষ ওসমান কখন এই 
িডয়ােম েবশ কেরন। 

 
পৗ  ও তােদর ব ু েদর মুখ িল চনা ওসমােনর। নাম-টাম 
অবশ  কঠাক মেন পেড়না। তােত অবশ  অসুিবধা নাই। 
সবাই তার ছাট ভাই,ব ু র মত। 
 
আজ িতিন মাথা নেড় বলেলন, উঁ  আজ আিম তামােদর 
সােথ খলব। 
 
–এই বয়েস আপিন খলেত পারেবন? 
 
–পারব না মােন, আলবৎ পারব, এই তা সিদন আিম 
ইেডেন খলা দেখ এলাম। 
 
– খলা দখা আর িনেজ খলা এক নয় দাদাজান। 
 
–এক নািক দুই এখনই দখাি , আমার বািলংেয়র সামেন ক 
ব াট করেত পােরা 
 
দিখ। ওয়ািশম আ ােমর মত ফা  বল করব আিম। 
 
হােতর তসবীহ গলায় ঝুিলেয় বািলং ি েজ দাঁড়ােলন ওসমান। 
উইেকট-িকপার ছেল  বলল, লুি  সামলান দাদাজান, লুি  
পের ি েকট হয় না। 
 
–হয় না হয়, এ ু িণ দিখেয় িদি , লুি  পের নামাজ হেল 
লুি  ি েকট হেব না কন! ব াটসম ান, রিড? 
 
একটু পের কাঁদেত-কাঁদেত বািড় িফরেলন ওসমান। তাঁর নাক 
িদেয় র  ঝরেছ। কপােলর একপাশ কেট গেছ।বা া ছেলর 
মত িতিন বলেছন, মা,মােগা, ওরা আমােক মারল। 
 
িনেজর িনেজর কাজ ফেল ছুেট এল জাহরা, লসমু ও 
নািদরা। অপরাধীর মত মুখ কের ওসমােনর সহ- খেলায়াড়রাও 
পােশ দাঁিড়েয়েছ। 
 
জাহরা চাখ পািকেয় তার বড় ছেলেক বলল, তারা 
আ ােক মেরিছস। াস ফাইেভ পড়া তািরফ ভ া ঁকের কঁেদ 
ফলল, কউ মােরিন, দাদাজান লুিঙেত ঝটাপ  লেগ মা েত 
পেড় গেছ। 
 
অন রা তােত সায় িদল। ওসমানও িতবাদ করেলন না। তাঁর 
কা া থেম গেছ। িতিন বলেলন, ওরা তা আমার সােথ 
খলিছল, আমার মেন হয় তামােদর শা িড় আমােক ধা া 
মের পছন থেক ফেল িদেয়েছ। 
 
বৗমারা পর েরর িত চাখ চাওয়া-চাওিয় করল। জাহরা 
একটা কােঠর চয়ার িনেয় এেস ওসমানেক তােত বসাল। 
লসুম পািন আনল। নািদরা আনল ফা -এড বা । িতন 
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জন িমেল াথিমক িচিকৎসা করল। তারপর ধরাধিরকের 
বৃ েক িনেয় িগেয় ইেয় িদল িবছানায়। 
 
িতন জেন পরামশ করল, ডা ার ডাকা দরকার। 
 
ওসমােনর সহ- খেলায়াড়রা ছুটল াথিমক িচিকৎসা কে র 
িদেক। 
 
  
 
িবছানায় েয় আেছন ওসমান। তাঁর চােখ কখনও ঘুেমর 
ঘার, কখনও ৃ িতর  িপছুটান। ছেলেবলায় র ালা হেল মা 
তাঁর িশউের বেস থাকেতন। মাথার চুেল হাত বুিলেয় িদেতন। 
এখন তাঁর িশউের বেস আেছ মােয়র মত চহারার এক নারী। 
সও তাঁর মাথায় হাত বুিলেয় িদে । তার পরেন অবশ  
মােয়র মত রিঙন শািড় নয়,িশউিল ফুেলর মত সাদা কাপড়। 
েহর পরশ যন অিবকল এক। 

 
ি েকটার আজহারউি েনর ছেল যিদন মারা যায়, সিদন এই 
ছা  ােমর এক অখ াত মানুেষর ছাট ছেল ও মেটারবাইক 
দঘূটনায় মারা গিছল। 
 
আজহােরর ছেল আয়ােজর মত এই আয়াজও  সিদন নতুন 
বাইক িকেন আকােশ উড়েত চেয়িছল। শষেমষ  বাইক েক 
িনয় েণ রাখেত পােরিন। চ  গিতেত ধা া মেরিছল একটা 
আমগােছ। উেড় গিছল তাঁর আ া হয়ত সরাসির 
আজরাইেলর ডানায়! ভেঙ গেছ নািদরার হােতর চুিড়। কাফন 
রেঙর শািড় হেয় গেছ নািদরার ভিবষ -িলখন। 
 
ডা ােরর সােথ হ- হ কের ঘের ঢুকল ওসমােনর সহ 
খেলায়াড়রা। জাহরা ও লসেুমর ধমক খেয় তারা চুপচাপ 
ঘেরর বাইের দাঁড়াল। আমপারা পড়া মেয় িল অবশ  বইপ  

েয় যন অেপ া করিছল এই ধমেকর। তারা ছুেট পালাল 
িনেজর িনেজর বািড়র িদেক। 
 
  
 
পালে র একপােশ ডা ািরর ব াগ রেখ ওসমােনর সামেন 
দাঁড়াল ত ণ ডা ার ওয়ািশম। সেবমা  আজই এেসেছ স 
হাসপাতােল। হাত-মুখ ধুেত-ধুেত স ক াউ ােরর কােছ 
হাসপাতােলর িবষেয় খাঁজ িনি ল, এমন সময় হািজর 
কিচকাঁচার দল । এখনই ডা ারেক সে  িনেয় যােব তারা। 
 
ওয়ািশম তােদর যতই বাঝােনার চ া কের পুরেনা 
ডা ারবাবু বদলী হেয় চেল গেছন। স এখনই অেনক –
অেনক দূর থেক এেসেছ। কাল জেয়ন করেব। তারপর নেব 
এলাকার মানুেষর সবার ভার। ক শােন কার কথা। 
কিচকাঁচারা নােছাড়বা া। তােদর দাদাজান মরণাপ  সুতরাং 
যেত হেব। 
 

ঘের ঢুেক রাগীেক দেখ তমন িকছু িতি য়া হয়িন 
ওয়ািশেমর। িক  তাঁর িশওের বেস থাকা মেয় েক দেখ 
তার দ- ন বেড় গল। স কান রকেম বলল,এই য 
আমােক একটু পািন িদেত বলুন না, আসেল আিম সকাল 
থেক িকছু খাইিন। 
 
নািদরা এমন ভােব বেস আেছ য ডা ারেক পাশ কা েয় ঘর 
থেক বিরেয় যাওয়ার উপায় নাই। তাই জাহরা বলল, 
আপিন িচিকৎসা  ক ন, আিম পািন আনিছ। 
 
লসুমও তােক অনুসরণ করল। তার আেগ কিচকাঁচােদর 

িভড় েক ধমক মারল,এই তারা খলেগ যা, িভেড় তােদর 
দাদাজােনর অসুখ বেড় যােব। হ- হ কের খামােরর ি েকট 
িডয়ােম িফের গল কিচকাঁচারা। নতুন উদ েম  করল 

পুরেনা খলা। তােদর ব াট-বেলর দাপেট খামােরর একপােশ 
ওসমােনর শেখর বাগান তছনছ হয়, কােরা সিদেক খয়াল 
নই। 
 
ওসমান এত ণ ত া  িছেলন। িতিন ডা ােরর হােত 
ইনেজকশেনর িসির  দেখ বলেলন, তুিম িক ভাবেছা ডা ার, 
এই বুেড়াটা খুব অসু , ভুল, এেকবাের ভুল, িব াস না হয় 
আমার সােথ পা া লেড় দেখা। 
 
এিক তামার হাত কাঁপেছ কন? তড়াক কের িবছানা ছেড় 
লািফেয় উঠেলন ওসমান। পাল  থেক নেম চয়াের 
বসাডা ারেক পাঁজােকালা কের তুেল ইেয় িদেলন িবছানায়। 
বলেলন, মেন হে  আমার চেয় তুিমই বশী অসু  । 
 
ডা ােরর হােতর িসির  কেড় িনেয় বলেলন, মেন হে  এটা 
তামারই বশী দরকার। ওয়ািশম তখন হতভ  হেয় িচঁ-িচঁ 
কের বেল চেলেছ, িব াস ক ন, আজ সারািদন আিম িকছু 
খাইিন,আজ সারািদন আমার েন বােস কেটেছ। 
 
ডা ারেক ইনেজকশন দওয়ার জন  ধ াধি   কেরেছন 
ওসমান। নািদরা এত ণ ধু চুিপসােড় বলিছল, িছ: আ া 
আপিন এ-িক করেছন। এখন স ডা ােরর, আমােক 
বাঁচান,আতনাদ েন িনেজেক ি র রাখেত পারল না। 
 
নািদরা থেম চ া করল ওসমােনর হাত থেক িসির টা 
কেড় নওয়ার। িক  বৃ   ওসমােনর হােত যন একেশা 
হািতর বল। ওিদেক আতি ত ডা ার তখনও কাতর ের 
বেল চেলেছ, ক আেছা আমােক বাঁচাও, বাঁচাও, ি জ। 
 
নািদরার মাথার মেধ  িবদু ৎ খেল গল। এক  মানষু 
বাইেকর িনয় ণ হািরেয় হয়ত ওভােবই আতনাদ কেরিছল, 
নািদরা কােছ িছল না। আজ সই আতনাদ বুিঝ িণত হে  
এই অসহায় ত েণর মুেখ। িহতািহত ভুেল স উপুড় হেয় 
পড়ল ডা ােরর উপর। মাগত বেল চলল,না, তামােক 
আিম মরেত দব না। িকছুেতই মরেত দব না! 
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না াপািনর  িনেয় ঘের ঢুকিছল জাহরা। এই অ ু্ ত দৃশ  
দেখ তার হাত থেক  খেস পড়ল মেঝয়। ঝনঝন শে  
ভেঙ পড়ল িচনামা র পয়ালা, ত রী, গলাস। সই শে ও 
সি ত িফরল না নািদরার। স ডা ার েক জিড়েয় ধের 
তখনও স বেল চেলেছ, না, তামােক আিম মরেত দব না, 
কানমেতই মরেত দব না। 
 
ভাঙা িজিনষপ  ড়ােনার কান চ া করল না জাহরা। স 
টিবেল পেড় থাকা মাবাইলটা িনেয় ন ার পল। তার ামী 
ও া  থেক হ ােলা বলার আেগই স বলল, এ ু িণ একবার 
বািড় এেসা,  একটা  দঘূটনা ঘেট গেছ। 
 
লসুমও বড় জােক অনুকরণ কের ামীেক একই খবর িদল 
মাবাইেল। নািদরা তখনও লােপর মত বেল চেলেছ কথা 
িল। তার মাথার ওড়না খেস গেছ, আলথুালু হেয় গেছ 

িবশাল চুেলর রািশ। শািড়র আঁচল যন ঝটপট করেছ জবাই 
করা সাদা মুরিগর মত। 
 
সাইে ােনর মত মেটার বাইেক ছুেট এল দুই ভাই। পুিলেশর 
মত বুেটর আওয়াজ তুেল ঘের ঢুকল দজুেন। বড় ভাই চুেলর 
মু  ধের নািদরােক আছেড় ফলল মেঝয়। মজজন চুেলর 
মু  ধরল ডা ােরর। াণভেয় ভীত ত ণ ডা ার  ঘটনার 
আকি কতায় িব ল। স হাতেজাড় কের বলেছ, আিম কান 
দাষ কিরিন, আমােক বাঁচেত িদন। 
 
আহত বািঘনীর মত মেঝ থেক উেঠ দাঁিড়েয়েছ নািদরা। স 
ডা ােরর ব াগ থেক অপােরশেনর ছুির হােত তুেল িনেয়েছ। 
অ ভরা কে  স বলল, ছাড়ুন ওেক, নইেল আপনােক আিম 
ছুির মারব। 
 
বৃ  ওসমােনর হাত থেক পেড় গেছ িসির । িতিন 
মজেছেলর গােল এক চড় মের বলেলন, দূর হ হতভাগা, ক 
তােক এখােন দাদািগির করেত ডেকেছ? 
 
বড় ছেল িকছু একটা বলেত যাি ল। তােকও একটা চড় 
কষােলন ওসমান। বলেলন, পাগল হেলও এই সংসােরর কতা 
এখনও আিম। যা িকছু িবচার করার আিমই করব। 
 
চ  ঝেড়র তা েবর পের কৃিত যমন ি র হেয় যায় 
ঘর র অব াও এখন তাই। ওসমান বলেলন, লা হাওলা 
ওয়ালা য়ালা ই া িবল িহল আিলেয় ল আিজম, মহান 

আ াহর ই া ছাড়া এই পৃিথবীর িক  ুহয় না। আজ এখােন 
যা ঘটল তা পাড়াগাঁেয় তা দেূরর কথা,িসেনমােতও হয় না। 
তার জন  দায়ী আিম। আয়ােজর মৃতু র পর থেক আমার 
মাথা আর কাজ কের না। অথচ এই পােপর ায়ি  
আমােকই করেত হেব। ডা ার, তামার বািড়েত আর ক 
আেছ? 
 
ডা ার কাঁপেত-কাঁপেত বলল, ী জরু, দুিনয়ায় আমার মা 
ছাড়া আর কউ নাই। তার  পুরণ করেত কত ক  কের 
ডা ার হলাম। কতিদন অেপ া করার পর যিদওবা এই 
চাকরীটা জটুল, তাও ছাড়েত রাজী আিছ, আপিন ধু 
আমােক ােণ মারেবন না। 
 
– বশ মারব না, তার িবিনমেয় তামােক আমার এই িবধবা 
মেয় র াণ িফিরেয় িদেত হেব। আজই িনকাহ করেত হেব 
ওেক। 
 
–আপিন যা ম করেবন তাই হেব, সারাজীবন আপনার 
গালাম হেয় থাকব আিম। 
 
–না, গালাম হেত হেব না, তুিম এ-বািড়র জামাই হেয় 
থাকেব।বেল দুই ছেলর 
 
মুেখর িদেক তাকােলন ওসমান। বলেলন,আমার জিম-স ি  
ব বসা সবই তা তােদর িদেয়িছ বাপধনরা। কানিদন িকছু 
চায়িন,আজ চায়িছ ওই দ:ুখী মেয় র সু  জীবন, তাও িক 
তারা িদিব না? 
 
–আপনার কান মটা আমরা তািলম কির না, আ া। 
 
–আপিন যা বলেবন তাই হেব। দুই ছেল যন এক ের বেল 
উঠল। 
 
– বশ তাহেল একজন িগেয় মৗলভী ডেক আন।  কই গা 
বৗমারা, তামরা এখন আমার হবু জামাই েক িকছু খেত 
দাও। তারপর ওেদর দজুনেক গাসল কিরেয় আেনা।মগরেবর 
পেরই ওেদর িনকা দব আিম। বেলই িতিন চাখ ফরােলন 
নািদরার িদেক। হাত থেক ছুির খেস পেড়েছ মেয়র। 
লাজকুলতার মত দাঁিড়েয় আেছ স, যমন  িতিন থমবার 
দেখিছেলন।  
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কিবতা 
ক েলােকর জীবন-কাব  

মৗনী রা ান ₪ িনেজেক িনেয় বলার মেতান কান অব ােন এখনও পৗঁছােত পািরিন, পড়ােশানা করিছ । আিম মােটও লখক নই । সািহেত র একিন  পাঠক 

ধ ু। লখােলিখর িনয়ম-নীিত স েক একদম অ  । িকেশার বয়েসর থম হর থেক ডায়িরর সােথ সখ তা । সই আমার অব- লখেনর সচূনা । িছেয় কথা 

বলেত পাির না, তাই মেনর মেধ  অেনক কথাই অনু ািরত থেক যায় । স েলা কােশর তাড়না থেকই, ধমুা  িনেজর জন  লিখ । এজন ই আমার লখা েলাও 

ব  াথপর । অেনকটা সময় পয  সব লখা ধ ুডায়িরেতই আব  িছল । চলি কায় যা া র আগ পয , আমার লখার একমা  পাঠক িছলাম - আিম । 
হঠা ই অবাচীেনর মত চলি কায় একটা লখা পা  করা, আর সবার ভােলাবাসা ও অনেু রণায় আমার চরম দঃুসাহসী হেয় উঠা । তাই য কান দাষ-  ধিরেয় 

িদেল কৃত  থাকেবা 
 
 
 
িছল এক অরণ -রাজ  শাি - তায় পিরপূণ 
হিরত েদর কামল রাজা-রানী সকেলর অহ, 
ধীের ধীের রাজ পাট এেতা দরূ চেল যায় 
রাজা-রানীর ছায়া পেড় না চােখর তারায়, 
রইল ধুই এক রাজকন া আর রাজপু  
ব েকর শঠতায় হল অেমাচনীয় দরু , 
আঁিখজেল ভােস িবমতূ রাজা-রানী 
সংসগহীন ির  াসােদর নি নী, 
কার পেড়েছ এমন দায় - 
রাজকন ার জন  অ  ঝড়ায় ! 
 
ভাগ  পির মায় কন া হল মায়াবী রােজ র রানী 
রানীর দুই মার কৃিতর ত মূিত, 
নদীর মেতান শা  বয়, রাগেল দাঁড়ায় িহমালয় 
এ যন আর িকছু নয়, মায়া রাজার পিরচয়, 

মায়া মারী কৃিতর শান 
ষড়ঋতুর অনুভেব বাঁধা তার াণ, 
স ীপ রােজ  আেছ েহর খিন 
মায়াকন া সুর গাঁেথ – এই তা প্ুির ; 
 
েহ আর ভের উেঠ না রাজপুে র বুক 

কেবই স হেয় গেছ ভােলাবাসা থেক দলছুট, 
রানী তার িবড়াল তপ ীনী 
রাজ -সুখ খেলা যার শ ন দিৃ , 
স ােনরা তার ম র ব ী 
ধূ-ধূ তা তােদর স াজুির, 
গেড় তালেলা এক আপন গার 
লাক মুেখ যার নাম হল র । 

 
  
  

কিবতা 

িমতা ও আমার কাব  
মাঃ ওবায়দলু ইসলাম ₪ সহকারী ব ব াপক (বািনিজ ক) , ব ল ইি েগা িল: 

 
ম ভালবাসা ? এর মেধ  না যাওয়াই ভাল, 
ধু কেড় নয় সুখ, জীবেনর আেলা। 

আিম িমতােক ভালবািস, জীবেনর চেয় বিশ। 
সবদা ছায়া হেয় আমার িপছু িপছু থােক, 
আমার িশরায় উপিশরায় ধু তােক ডােক। 
আমার অি  ম ায় িমতা িমেশ আেছ, 
দহ িবনা সব পেড় আেছ তার কােছ। 

অথচ তােক পাওয়া হল না,পাই ধু বদনা ! 
আিম দাির -িমতাও তার িপতামাতার 
কােছ অসহায় 
নারী মা ই অসহায়, আর িক পাওয়া হয় ! 
হয়িন পাওয়া ; অথচ ভাল বাসাবািস 
মরন আমার দরজায়, আর স কের হাসাহািস। 
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কিবতা 

মতুৃ  িবলাস 
এম, এ, কােশম 

 
 
িনরব ভালবাসার েমাট িচৎকার 
ঝ স উেঠ যিদ একবার 
ওেগা -একবার এই দেহ , এই রে - 
রে র অ ের উ  আবেত 
তামার সাহাগী পরেশ 
সুখদ শীৎকাের ; 
 
শতবার মরেবা ওেগা -মরেবা 
দু’  ডানার ঝাপটায় পর ের 
পূিণমার তারা ভরা রােত 
আকাশ ছায়া ফেল 
টল-মল জল সেরাবের 
জেলর িভতের উজােন 
সাতাঁর কেঠ কেঠ যেত 
আহা পাশা-পািশ পূিণমা রােত 
জেলর নরম শরীের সাতাঁর কেঠ- কেঠ যেত 
তামার হলুদ ঠােট ঠাট পুের 
তামার পুে র ‘পের পুে  
নৃত -রতা ময়ুর নােচর ঝংকার তােল 
আমার নাও চেল উজােন 

তামার নদীর ঢউেয়র িমিছেল তােল-তােল 
পােলেত বাতাস লেগ চেল উজােন 
উজােন- জায়াের জেলর শরীের জল নােচ আহা 
তরে র ঝড় উেঠ তামার িনতে  , 
জীবন-বৃে র উ  আতা ফল দু’ টা তামার 
দু-হােতর সাহাগী মুেঠায় ধের সুিনপুন আদের 
তামারই পৃিথবীেত থাকেবা ঝুেল ওেগা- 
জায়ােরর জেল িছপ ফেল েয় রেবা 
ভা র নদীর পিল উবরা সানালী চের 
হংস মথুন শেষ াি র পরম উ ােসর আেয়েশ ; 
 
মৃতু  ? 
আহা মৃতু  ! 
আমৃতু  িবলাস আমার ওেগা - 
মরেত একবার-শতবার-হাজার বার 
তামার বুেক মাথা পেত 
তামারই বা েডাের 
দেয়র উ  উ ােপ 

সুখ- ে - ঘুেম মথুেনর আেয়েশ। 

 
 

কিবতা 
ভােরর ডাক 

আহেমদ র ানী ₪ আিম অিত সাধারণ একজন মানষু। সাদামাটা জীবনযাপন পছ  কির। িনজ কােজর িত দায়ব । লখােলিখ কির মেনর তাড়না থেক। 
ভালবািস মা, মা  ও মানুষেক। আমার ারা কােরা কােনা িত হাক কখেনাই তা কামনা কির না। থম কািশত ঃ জননী ও জ ভূিম ( ছড়া ) 

কািশতব  ঃ দঃুসমেয়র মেুখামিুখ (কাব ), ধ ু তামার জন  (কাব ), ফরা (কাব ), পরুাণ (উপন াস), কাগেজর ফুল (উপন াস), বাংলােদশ 
(উপন াস), ি য়ব ু (উপন াস), অিভযান (িকেশার উপন াস), গ ব  অিচনপুর (িকেশার উপন াস), খাকন যােব চাঁেদর দেশ (িশ েতাষ ছড়া ), ফুেলর হািস 

িশ র হািস (িশ েতাষ ছড়া ), চাঁেদর পাহাড় (িশ েতাষ ছড়া )। 
 
 
ভােরর সওগাত িনেয় 
ক এেলা? মুসািফর ওই 
িশউিল ঝরা ােত 
সানালী ভােরর আেলায় 
রাঙাপথ ধের 
আমার আিঙনােত! 
 
পেন আিম দেখিছ যাের 
এেলা স আজ আমার াের! 
উচাটন মন 
তাই অনু ণ 
চেয় থােক তারই আশার পেথ! 
 

আেস যিদ তেব দয় না সাড়া 
িবরেহ মন পাগলপারা 
এ দু  আঁিখ 
ও মন পািখ 
সদাই য তারই ছিব  আঁেক! 
 
ভােরর সওগাত িনেয় 
ক এেলা? ওই মুসািফর- 
িশউিল ঝরা ােত 
সানালী ভােরর আেলায় 
রাঙাপথ ধের 
আমার আিঙনােত! 
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ধম ও দশন 

সালাত আদেয়র  
আিরফুর রহমান ₪ লখােলিখ আমার পশা নয়। আিম শেখর কারেন িলিখ। 

 
সালাত শ  আরবী। মহা  আল রআেন এভােব ব বহার 
হেলও এর ফারিস অথ নামাজ শ র সােথই আমরা বশ 
পিরিচত। বাংলা ভাষায় এর শাি ক অথ হেলা দায়া, াথনা 
ইত ািদ। ‘সালাত’ শ  ব বহােরর মাধ েম মহান ভূ আ াহ 
রা ুল আলামীন অত  পণূ এক ইবাদােতর িনেদশনা 
িদেয়েছন। আ াহর খুবই পছে র ইবাদত হেলা সালাত অথবা 
নামাজ। এই ইবাদেতর  এতই বশী য, কউ যিদ বেল, 
‘‘আিম ঈমান এেনিছ, ইসলাম কবুল কেরিছ” তেব তার সব 
থম দািয়  হেলা নামাজ আদায় করা, অথাৎ ঈমােনর থম 
শত ও দাবী হেলা নামাজ আদায়। নামাজ আদায় না কের 
কউ যিদ িনেজেক মুসলমান দাবী কের, তেব তা হেব 
পাগলামীর শািমল। রাসূল করীম (স:) অত   কের 
বেল িদেয়েছন, ‘‘ য ব ি  ইে  কের নামাজ ছেড় িদল স 
ফরী করেলা”। নবী করীম (স:) আরও বেলেছন, 

‘‘মুসলমান এবং কািফেরর মেধ  পাথক  হেলা নামাজ” অথাৎ 
মুসলমান নামাজ আদায় কের আর কািফর নামাজ আদায় 
কের না। হযরত মুহা দ (স:) আবার তাও বেলেছন য, 
‘‘নামাজ হেলা বেহে র চািব।” 
নবী করীম (স:) বেলেছন য, ‘‘সাত বছর বয়েস িনজ 
স ান স িতেক নামােজর আেদশ দাও, দশ বছর বয়েস নামাজ 

আদায় না করেল তােদর হার কর এবং পৃথক পৃথক শয ায় 
শয়েনর ব ব া কর”। 
নামাজ আদােয়র  কেতা য অিধক তা িলেখ শষ করা 
যােব না। যাঁর হােত আমােদর জীবন ও মরণ আমােদর 
অি , িযিন িবশাল এই আকাশ ও জমীেনর মািলক চ , 
সূয, হ-ন , সাগর-মহাসাগর ইত ািদ সবিকছুর মািলক, যাঁর 
একটু ইশারায় সম  পৃিথবী মু েত িবলীন হেয় যােব, সই 
শি ধর মহান স া তাঁর ঐশী  আল রআেন নামাজ 
কােয়েমর ম কেরেছন িবরািশ বার। অথচ তাঁর মেতা 
হতভাগা পৃিথবীেত ি তীয় আেরকজন নই। আমােদর িনেজেদর 
জন  খুবই কল াণকর বেলই ক নাময় িতিদন পাঁচ বার 
নামাজ আদায় ফরজ কেরেছন। নামাজ আদােয়র  আ াহ 
পাক এেতা বশী িদেয়েছন য, িতিন অন ান  ফরজ ইবাদত 
যমন রাজা উপযু  কারেণ াযা অথাৎ পরবিতেত আদেয়র 
সুেযাগ রেখেছন। িক  পৃিথবীেত এমন কান কারণ সৃি  
হয়িন যার জন  নামাজ ধুমা  কাযা করা যােব, এেক বাের 
ছেড় দয়ার তা ই আেস না। িবেশষ ◌ে◌  নারীেদরেক 
আ াহ রা ুল আলামীন পুেরাপিুর মাফ কের িদেয়েছন িক  
াযা আদায় করার কান সুেযাগ রােখন িন।  

 
 

গ  

আেগ পের িকছু নই 
মা াক আহেমদ ₪ বই পড়েত ও  দখেত ভালবািস । পশায় ছা  িশ ক দেুটাই। মা াস করিছ এবং এক  পাবিলক িব িবদ ালেয় ভাষক িহেসেব আিছ 
৯-১০ মাস হল। সািহেত র িকছু বুিঝ না। যা ভােলা লােগ তাই পিড়। অেনক অেনক িকছু িলখেত ইে  হয়। কত-শত মানুষ, কত হািস, কত গান, কত দঃুখ! 

িক  হায়, লখক িহেসেব আমার মতা খবুই সীিমত। 
 
 
‘ তামার নাম নীল?’ 
 
এই িনেয় িতনবার িতিন এই  করেলন। কান একটা কাজ 
িনেয় খুব ব  এরকম একটা ভাব। তার িভতের যন অেনক 
কে  আমার নাম িজে স করার সময় বর করেছন। 
‘জী স ার। আকােশর রেঙ নাম। বাংলায় নীল, ইংেরিজেত 
‘ ’। আরবীেত িক জািন না স ার।’ মজাজটা একটু খারাপ 
হেলও দাঁত কিলেয় হািস। 
 
‘ভাল নাম িক?’ 
‘ভাল নাম স ার, অবনীল।’ 
‘অবনীল িক ধরেনর নাম?’ 
‘খুব সু র নাম স ার। নীেলর সােথ তৎসম উপসগ ‘অব’ 
যােগ অবনীল। অব উপসগ অ  বাঝােত ব বহার হয়। স 
িহেসেব অবনীল পছ  না হেল আপিন আমােক হালকা নীল ও 
ডাকেত পােরন। িকছু মেন করব না।’ 

বাংলা ব াকরেণ আমার ান দেখ ওনােক িবেশষ খুিশ মেন 
হল না। 
‘আিম বলেত চাইিছ, মাহা দ, আহেমদ িকছু নাই?’ 
‘না স ার। আেগ পের িকছু নাই। আমার বাবা নাম 
রাখিছেলন। উিন জীবন িনেয় নানা দাশিনক ভাবনা-িচ ায় 
ব  থাকেতন। আমার মেন হয় নােমর বািকটা রাখেত উিন 
ভুেল গিছেলন। ু ল কেলেজ আমার নামই হেয় গিছল 
‘অবনীল আেগ পের িকছু নাই’। নতুন কান স ার-ম াডাম 
রাল কল করেলই িজে স করেতন, ধু অবনীল? আেগ পের 
িকছু নাই? স িহেসেব স ার আমার ব ু েদর নামকরণ 
সাথক।’ 
 
আমার বকবকািনেত বশ িবর  হেয়েছন মেন হে । হয়ত 
রেগও গেছন। তেব ব বহাের রাগ কাশ পাে  না। এই 
ধরেনর অিত ভ েলাক েলা সহেজ রাগ কাশ কেরন না। 
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এেদর রািগেয় মজা। চড়-থা েড়র আশ া কম। অবশ  রনরু 
িদক থেক একটা ভয় থেক যায়। 
 
ভ েলাক রনরু বাবা, িশ পিত আখতার হাসাইন চৗধুরী। 
রনু আমার িমকা। সই িহেসেব ভ েলােকর সােথ আমার 
জ ল একটা স ক। রনইু আজেক আমােদর মী ং এর 
আেয়াজক। তার মেত আমার তার বাবার সােথ দখা কের 
ভালবাসার দািব জানােনা উিচত। সই দািব-দাওয়া আদােয়র 
উে েশ ই আমার আগমন। অবশ  কথাবাতা যিদেক যাে  
তােত দািব-দাওয়ার ব াপাের খুব একটা আশাবাদী হওয়া 
যাে  না। 
 
‘তুিম রনুর ব ু?’ 
‘জী, স ার।’ 
‘এত স ার স ার বলছ কন? আিম তা তামার স ার না!’ 
‘স ার আপনােক দেখই একটা ভি  ভাব আসেছ। সই ভি  
ভাব থেকই স ার বলিছ।’ 
‘যাই হাক আর স ার বলেব না।’ 
‘ ক আেছ স ার।’ 
এই বার মেন হল ভ েলাক একটু খপেছন। 
‘িক করা হয়?’ 
রনুর বাবা ভাববােচ  চেল এেসেছন। তাহেল ইিন সইসব 
ব ি েদর একজন যারা রেগ গেল ভাববােচ  কথা বলা  
কেরন। 
‘এখনও িকছু না। বকার। একটু লখােলিখর চ া কির, 
িক  কউ ছাপােত চায় না।’ 
‘ছাপােত চায় না কন?’ ে র ভ ীেত এটাও বুিঝেয় িদেলন 
য, তামার ব াপচা লখা না ছাপােনারই তা কথা। 
‘ কাশকরা নতুনেদর লখা ছাপােত চান না। তােত তােদর 
ব বসা চেল না। অবশ  কই কের। আিম কাশক হেলও 
তাই করতাম। নতুন লখকেদর তাড়ােনার জন  িবেদশী র 
পুষতাম।’ 
‘ কাশকরা লখক তাড়ােনার জন  র পােষন নাকী?’ 
ভ েলােকর চােখ কৗতুক। একটু সহজ হেয়েছন মেন হে । 
‘না এখনও না। আপাতত দােরায়ান িদেয়ই কাজ চলেছ। তেব 
আমার ধারণা অিচেরই র পাষা  করেবন। আমরা 
নতুন লখেকরা তখন দৗড়ােনার াক স কের িনেয় 
কশকেদর সােথ দখা করেত যােবা।’ 
রনুর বাবা শ  কের হেস ফলেলন। বাধহয় উিন ক নায় 
আমােক হাফপ া - গি  পরা অব ায় েরর তাড়া খেয় 

দৗেড় পালােত দখেত পাে ন। আমার ভিবষ ৎ দুরাব ার 
কথা ভেব আিমও একটু হািস। 
‘ তা, রনুেক িবেয় করেল খাওয়ােব িক?’ 
িবপদ সংেকত। ভ তা শষ। এবার ডাইের  অ াকশান। 
‘জী, পিরক না আেছ িবেয়র পর আপনার কা ািনেত জেয়ন 
করব। সই বতেনই আশা কির আমােদর দুজেনর চেল 
যােব।’ িবনীত ভ ীেত বিল। 
‘ তামার ল া করল না এরকম বলেত?’ রনুর বাবার মুখ 
রােগ থমথেম। 
‘স ার, হবু েরর কােছ বলেত আর ল া কী?’ আিম আেরা 
িবনীত ভােব বিল। 
‘ তামার মেতা াউে ল ক রনু িকভােব পছ  করল? 
আ য!’ 
‘ সটা বাধহয় রনুই ভােলা বলেত পারেব। ওেক একটা ফান 
িদেয় জেন িনেল মেন হয় ভােলা হেব।’ 
‘িকছু জানাজািনর দরকার নই। Now you get lost from 
here.’ ভ েলােকর ফসা মুখ রােগ লাল হেয় গেছ। 
 
আিম আর ঘাঁটালাম না। িকি ৎ িনরাপ াহীনতা বাধ করিছ। 
এই সু র িবেকলটায় িসিকউির  গােডর চড়-থা ড় খাওয়ার 
কান মােন হয় না। রনরু বাবােক ল া একটা সালাম 
জািনেয় ওনার কথামত ওনার অিফস থেক হািরেয় গলাম। 
 
রনুর বাবার িবশাল অিফস িবি ং এর সামেন দাঁিড়েয় একটা 
িসগােরট ধরাই। এখন কাথায় যাওয়া যায় ভাবেত থািক। 
আপাতত কেয়কিদন রনুর সােথ দখা করা যােব না। রনরু 
জন  একটু ক  হয়। মেয়টা বুঝেত পাের না য ও যটা 
চাইেছ সটা স ব নয়। কান সু  মানষু রনুর সােথ আমার 
মেতা একটা ভ াগাবে র িবেয়েত রাজী হেব না। তেকর 
খািতের নাহয় ধরলাম য, আিম যিদ ভ ভােব রনুর বাবার 
সােথ কথা বলতাম তাহেল হয়ত উিন িবেয়েত রাজী হেতন 
এবং হয়েতাবা িবেয়র পর আমােক তাঁর কা ািনেত চাকরী 
িদেতন ( যটা রনুর ধারণা)। িক  আমার পে  সটা মেন 
নওয়া স ব নয়। 
 
মনটা একটু িততা িততা লােগ। আিম হাঁটা  কির। দিখ, 
শিফেকর ওখােন যাই। িবেকলটা খুব সু র। রনুর সােথ িকছু 
সময় থাকেত পারেল এটা আমার জীবেনর একটা চমৎকার 
িবেকল হেত পারত।  
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কিবতা 

গনত  তুিম কার? 
মিনর আহমদ ₪ ষ  িণেত পড়া অব ায় লখােলিখর আিবভাব, স ম িণেত পড়া অব ায় মেজা ভাইেয়র সহেযাগীতায় 'িকেশার দল ' নােম এক  কাব  
কািশত হেয়িছল। একসময় কেলেজর কাঁচা ঘাস পারােনা,ও ক াি েন আ া দয়ার সৗভাগ  হেলও বাস জীবন সব কেড় িনেয়েছ। ব বছর ধের কিবতা িলখেলও 
কিবতার 'ক' বুঝা আেজা স ব হয়িন। েনিছ মানষু জীবন থেক নািক কিব হয়, সিত ই িকনা আিম জািন না। তেব এখন আিম জীবনেক িনেয়ই কিবতা িলখেত 

পছ  কির। েদেশর বুক থেক িছটেক পেড়িছ চার বছর হেলা । জািননা কেব িফরেবা, বােসর কারাগার য আর ভাল লােগনা। 
 
 
গনত  তুিম কার? 
তুিম িক স ােনর জন  িনখুত ভিবষ েতর ছক আঁকা 
আশাহত কান বাবার? 
তুিম িক ছেল হারা কান বৃ  মােয়র? 
তুিম িক িপতাহীন কান বীরা নার কােল 
লািলত হওয়া স ােনর? 
নািক অনাহারী’র বুেক মুেখ পাহারাদােরর িনিষ  রাইেফল? 
গনত , হ গনত  তুিম কার? 
 
তুিম িক বছর বছর ধের মা েক আকেড় ধের 
বেচ থাকা কান কৃষেকর? 
তুিম িক  ভা া কান মুি েযা ার? 
তুিম িক যা ীর আশায় হর গানা 
কান অভাগী িরকশাওয়ালার? 
নািক নতার পেকেট িনেক িনেক 
বদল হওয়া চািরত ি প? 
 
তুিম িক বেটর ছায়ায় কিবর কিবতায় উিক দয়া ক না? 
তুিম িক সাংবািদেকর র া  িরেপাট? 
তুিম িক জনতার ক , বুেকর বুেলট, 
তুিম িক িহংে র থাবা, 

নানা অজহুােত চয়ার দখেলর সরয ,গনত , 
তুিম িক সিত ই গনত ? 
 
তুিম িক ম ীর দাপেট িবচুণ হওয়া কান মধাবী কলম? 
তুিম িক কান মধ িব  পিরবােরর হািস, উ াস? 
তুিম িক কাম ল হাসােনর পতাকা, ২৬ শ মাচ, 
১৬ই িডেস র, বায়া , একা ুর? 
নািক জয়নুল আেবিদেনর ছিব, দিুভ  দিুভ । 
তুিম িক মুয়াি েনর িমি  মধুর আযান িন? 
সংখ ালঘুর অিধকার? 
নািক নজ ল সুকাে র কিবতা িমেথ , িমেথ  লাপ? 
তুিম িক জীবন, নািক মৃতু ,তুিম কার? 
তুিম িক আমার? 
তুিম িক আমার াধীনতা, 
িহমালয়, মহাসাগর, মহাকাশ সমান াধীনতা? 
তেব কন তুিম িনক হােসা, িনক কাঁেদা, 
আবার িনক যু  কেরা? 
তেব কন তুিম র  হেয় আমার বুেক ঝেড়া? 
গনত , তুিমেতা আজ পাকায় খাওয়া 
কান পুড়েনা বইেয়র রিঙন মলাট। 

  
 
ব  

ন ায ািধকার বি তা 
জােয়দ িবন জািকর 

 
আমােদর দেশ মেয়েদরেক অিধকার বি ত কের রাখার 
ইিতহাস কেব থেক সই স েক আমার ধারণা নই। অেনক 
যুগ পার হেয় গেলও আমােদর দৃি ভি েতকেতাখািন পিরবতন 
এেলা? আমােদর দেশ মেয়রা িক পাে  তােদর 
ন ায অিধকার েলা? মেয়েদর ক বি ত করার কেতা কৗশল 
আমােদর সমােজ সু চিলত।কেতাভােব আমরা তােদরেক ঠিকেয় 
যাি । তা না হয় হেলাই । তােত আমােদর িক? তাই না? 
আমােদর গাবাঁিচেয় চলেত পারেলই হল। কার না কার িক 
সমস া তা িনেয় আর মাথা ঘামােবাই বা কন? আজ তা 
আমরা অেনক গিতশীল। যুেগর সােথ তাল িমিলেয় এিগেয় 
যেত হে । কারিক অিধকার এেলা গেলা তা িনেয় ভাবার 
সময় কই আমােদর? অেনক দঃুখ ভরা কথা রেয়েগেছ এই 
আে েপর িপছেন। 
 

িকছুিদন আেগ জানেত পেরিছলাম আমােদর দেশর িকছু 
গিতশীল নারী ইসলামধেমর উ রািধকার িবধােনর পছেন 
বষম  খঁুেজ পেয়েছন আর তার িপছেনআে ালেন ঝািপেয় 
পেড়েছন। আে ালেনর সে  না িগেয় আিম ধু এইটু ই 
বলেতচাই য, অ িবদ া ভয় রীই ধু নয় বরং লয় রীও 
বেট। ইসলামী শিরয়েতরিবধান অনুযায়ী িপতার স ি েত 
কােনা মেয় পােব তার ভাই এর অেধক। ব াস!  হেয় 
গল নারীবাদীেদর জার গলায় িচৎকার। িচেল কান িনেয় 
গেছ েন িচেলরেপছেন ছাটা যমন মূখতা তমিন শিরয়েতর 
ান না িনেয় ওটা িনেয় কথা বলেতযাওয়া তার চাইেত বশী 

মূখতা। উ রািধকার িবধােনর ধু একটা িদক দেখইতারা 
বেল িদেলন ইসলাম নারীর িত বষম  কেরেছ। কমন 
হাস কর কথা! অথচতােদর িক জানা আেছ, পু ষরা স ি  
পায় ধু মা  বাবার কাছ থেক, আরেসখােন একজন মেয় 
পায়, বাবা, ামী, ভাই, ছেল ইত ািদ িবিভ  জেনর 
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কাছেথেক? ছেল ধু মা  বাবার কাছ থেক স ি  পাওয়ার 
পেরও সখান থেকআবার বানেক তার ন ায  অংশ বুিঝেয় 
িদেত হেব। ইসলাম তাহেল িক নারীর িতৈবষম  করেলা নািক 
নারীেক অিধকার বশী িদল? এইবার আপনােদর কােছ  
কির, আপনােদর জানা আেছ িক, িহ ু ধেম একজন নারীেক 
উ রািধকার দয়া হয় িক না? আশা কির উ রটা দয়া কের 
আপনারাই খঁুেজ িনেবন। 
 
আমােদর দেশর মেয়রা তােদর অিধকার স েক সেচতন 
নয়। বলা যেত পােরআমােদর সমাজ সুেকৗশেল তােদর ক 
অিধকার থেক বি ত করার সব রকম উপায় খঁুেজিনেয়েছ। 
কেতা জন বাবা আমােদর সমােজ তােদর মেয়েদর স ি  
বুিঝেয় িদেয়েছ? কয়টা ভাই তােদর বানেক স ি  বুিঝেয় 
িদেয়েছ? ক’জন ামী তার ীেকতার াপ  অিধকার িদেয়েছ? 
মাহরানার টাকাই যখােন ামী বররা দন নােসখােন 
স ি র িচ া করা তা আকাশ সুম ক না মা । ামা ল, 
শহরসবিদেকই দখুন। িক সু র কের মেয়েক স ি  থেক 
িচরতের বি ত কের দয়াহে । অথচ আমরাই িনেজেদর 
ধািমক বেল জািহর করিছ। ইসলাম ধেম অেন রঅিধকার 
আ সাৎ করােক িচরতের িনিষ  তথা হারাম কেরেছ এবং 
হারাম ভ েণরভয়াবহতা বণনাও কেরেছ। ব ল চিলত এক  
পিব  হাদীেস মহানবী হযরতমুহা দ (সাঃ) বণনা কেরন, 
‘হারাম ারা িতপািলত দহ জা ােত েবশকরেব না’। ইবেন 
মাজাহ শরীেফর আর এক হাদীেস হযরত আনাস ইবেন মািলক 
(রাঃ) থেক বিণত আেছ, রসলুু হ (সাঃ) বেলন, ‘ য তার 
ওয়ািরসেক উ রািধকার থেকবি ত করেলা, আ াহ তােক 
িকয়ামেতর িদন জা ােতর ওয়ািরস থেক বি তকরেবন’। 
বুখারী শরীেফর অপর এক হাদীেস হযরত সাঈদ ইবেন জােয়দ 
(রাঃ) থেকবিণত, রসলুু হ (সাঃ) বেলন, ‘ কউ যিদ 
অন ায় ভােব কােরা এক িবঘৎ জিমআ সাৎ কের, িকয়ামেতর 
িদন ওই জিম বরাবর সাত তবক জিমন তার গলায় লটেক 
দয়াহেব’। মাহরানা স েক হযরত আবু রাইরাহ (রাঃ) 
থেক বিণত এক হাদীসেথেক জানা যায়, রসলুু হ (সাঃ) 
বেলন, ‘ য ব ি  কান মেয়েক মাহরানারিবিনমেয় িবেয় 
করল িক  তার ই া য স তা পিরেশাধ করেব না; 
সব িভচারী’। 

 
উপেরা  হাদীেসর িদেক আমােদর দিৃ পাত করেল আমােদর 
রে র িব তাস েক ধারণা খুব সহেজই কের িনেত পাির। 
নামাজ কবুল হবার থম শতই হল, শরীর পাক হেত হেব। 
অজ ু গাসল কের িকভােব আমার শরীর পাক হেত পাের যিদ 
নাআমােদর হন করা অ , আমােদর অথ অেন র হ  তথা 
অিধকার থেক মু  নাহয়? িকভােব আমােদর নামাজ কবুল 
হেত পাের, যিদ আমরা আমােদর মা, বান, ী’র াপ  
অিধকার থেক তােদরেক বি ত কের দই? ভেব দখার 
সময় এেস গেছ।আমার িপতা যিদ আমার ফুফু অথাৎ তার 
বানেক স ি  থেক বি ত কেরন তাহেলিক িতিন আমােক 
হারাম স দ ারা িতপালন কেরন িন? আমার িপতা যিদ 
আমারমা’ ক তার ন ায  মাহরানা পিরেশাধ না কেরন, তাহেল 
িক িতিন আমােক ব িভচারকের জ  দনিন? এই েলার 
উ র কাথায়? আর কই বা এই ে র উ রখঁুজেত যায়? 
 
অেনক িববািহত পু েষর ধারণা বাসর রােত বৗেয়র কাছ 
থেক মাহরানা মাফকরােয় িনেব। এই িবধান আমােদর 
শিরয়েত কাথায় আেছ বলেত পােরন? নািক কাথাওেমাহরানা 
মাফ হেয় যােব এমন িকছু বলা আেছ? পিব  কারান 
শরীেফর সূরা িনসা এর ৪নং আয়ােত  কের বলা আেছ, 
ী’র মাহরানা িদেয় দবার পের যিদ সে ায় তা থেক 
িকছু দয় তেব তা হন করা বধ। 
 
আিম আয়াত র তজমা উে খ করিছ। “আর ীেদর মাহরানা 
আদায় করিনঃ াথভােব; িক  যিদ এর কান অংশ তারা 
তামােদর িদেত খুিশ হয় তেব তা হন কর সানে , তৃি র 
সােথ”। জার কের ীর কাছ থেক তথাকিথত মাফেচেয় নয়া 
িক তার উপের জুলুম করা নয়? 
 
আমােদর ভেব দখার সময় এেস গেছ। এইভােব আর 
কেতািদন চলেব? কেতািদন এইভােবআমােদর সমােজর মেয়েদর 
আমরা বি ত আর িনে িষত কের রাখেবা? যেতািদন 
পয আমােদর সমােজ নারীেদর ন ায  অিধকার িতি ত না 
হেব তেতািদন পয আমােদর ইহেলৗিকক ও পারেলৗিকক ম ল 
স ব নয়। 
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ঈ েরর ছিব 
আলমগীর কিবর ₪ যখন কেলেজ পড়তাম তখন থেকই লখােলিখর খবু ই া িছল িক  আ  িব ােসর অভােব হেয় উেঠিন। রবী  নাথ ঠা েরর ছাট গ  
এবং মায়ুন আহে দ, সনুীল গে াপধ ায়, মািনক বে াপধ ায় সহ বশ িকছু লখােকর উপন াস পড়েত খবু ভাল লােগ। আেগ কিবতা পড়েত ভাল লাগত না তেব 

এখন ভাল লােগ। 
 
তুিম কখনও ভ প ীর বঠকখানায় বেস িব র পূেণ র পসরা 
সাজাওিন। 
আবার কখনও ইতর প ীর িছ  ছাউিনেত অিভস  বৃি র 
ফাটা িবকীণ করিন। 
 
তামার অব ান সহ-অব ান, 
তুিম বঠক-খানায়ও নই, 
তুিম িছ  ছাউিনেতও নই। 
 
তামােক সৃি  করা হেয়েছ া িহসােব, 
তুিম সৃি র া, তুিম া নও। 
 
সকল অ ি েত তামার অি , 
তামার অি  অ ি র নয়। 
 
তামার অি  নামপেদ নয়, 
তামার অি  িবেশষেণ। 
 
কউ তামােক ঈ র েপ, 
কউ তামােক া েপ, 
কউ তামােক িবিধ েপ সৃি  কেরেছ। 
 
তুিম মুসিলম সৃি  করিন, 
তুিম িহ ু সৃি  করিন, 
তৃিম ি ান সৃি  করিন। 
 
সকেল তামােক, 
তার মত কের, 

তামােক সৃি  কেরেছ। 
 
তুিম কারওর নও, 
সকেলই তামার। 
 
তুিম িনরাকার নও, 
সব আকারই তামার আকার। 
 
তামার কান আসন নই, 
তামার কান বসন নই। 
 
সকল বসনই তামার আসন 
সকল আসনই তামার বসন। 
 
সকল নােশ তামার িবনাশ, 
সকল সৃি েত তামার সৃি । 
 
তুিম অসুখ সৃি  করিন, 
তৃিম নরক সৃি  করিন। 
 
সুখ তামার সৃি , 
গ তামার সৃি , 
 
তুিম সকল েণর, 
তুিম সকল সুেখর। 
 
তুিম সকল আশার, 
তুিম সকল ভালবাসার।  

 

 

িশ ামুলক গ  

এক  অসাধারন গ ! 
শা ী িশ ী তুলতুল 

 
একিদন এক যুবক একজন আেলেমর কােছ এেস বললঃ “ যুর, 
আিম একজন ত ণ যুবক । িক  সমস া হল, আমার মােঝ 

মােঝ বল খােয়শ কাজ কের । আিম যখন রা া িদেয় 
চলােফরা কির, তখন আিম মেয়েদর িদেক না তািকেয় পাির 
না । আিম এখন িক করেত পাির ?” 

তখন ঐ আেলম িকছু ন িচ া করেলন । িচ া করার পর 

তােক একটা দধু ভিত াস িদেলন । াস পুেরাটায় দুেধ 

কানায় কানায় পিরপুণ িছল । 
অতঃপর ঐ আেলম তােক বলেলনঃ “আিম তামােক বাজােরর 
এক  কানা িদি , তুিম এই দুধটু  সাজা সখােন পৗিছেয় 
িদেয় আসেব । ঐ আেলম তােক আরও িনেদশ িদেলন য, 
াস থেক এক 
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ফাঁটা দুধও যােত না পের । অতঃপর ঐ আেলম, উনার এক 
ছা েক ঐ যুবেকর সহেযাগী কের আেদশ িদেলনঃ “তুিম এই 
যুবেকর সােথ বাজাের যাও এবং স যিদ যাওয়ার সময় এই 
াস থেক এক ফাঁটা দুধও ফেল দয়, তাহেল তুিম তােক 
চরমভােব িপটােত থাকেব । 
ঐ যুবক  সহেজই দধুটু  বাজাের পৗিছেয় িদল এবং এই 
সংবাদ যরুেক জানােনার জন  দৗেড় ছুেট আসল । 
যুর িজ াসা করেলনঃ “তুিম যাওয়ার সময় কয়  মেয়র 
চহারা দেখছ?” 
যুবক  সিব েয় বললঃ “ যরু, আিম তা বুঝেতই পাির িন 
আমার চারপােশ িক চলিছল । আিম তা এই ভেয়ই তট  
িছলাম য, 

আিম যিদ দধু ফেল িদই তেব রা ায় সমেবত সকল মানেুষর 
সামেন আমােক মারা হেব । 
যুর হাসেলন এবং বলেলনঃ “মুিমনরা ক এভােবই আ াহেক 
ভয় কের । এবং মুিমনরা সবসময় িচ া কের, যিদ স 
আ াহর উপর িব াস ঐ দুেধর ন ায় িছটেক ফেল তেব িতিন 
সুবহানা  ওয়া তায়ালা িকয়ামত িদবেস সম  সৃি জগেতর 
সামেন তােক অপমািনত করেবন । এভােব সবদাই িবচার 

িদবেসর িচ া, মুিমনেদর নাহ হওয়া থেক বাঁিচেয় রােখ ।” 

 
 
 

বই আেলাচনা 

ফরেদৗসীর শাহনামা ও িহ ু ান 
তানভীর আহেমদ িসডনী  

 
ায় হাজার বছর ধের শাহনামা আমােদর বুেক ঠাঁই িনেয় 
আেছ। িবেশষত বাংলােদেশর ঘের ঘের সাহরাব- েমর 
কািহনী প ত হয়। গ াকাের উপ াপেনর নিজরও দখা যায়। 
ইরােনর জাতীয় মহাকাব  শাহনামা।  শাহনামার সে  
ভারতবেষর স ক রেয়েছ কািহনীসেূ । এই কাব  িনেয় িকছু 
কথা লখা যেত পাের। 
 
শাহনামার লখক ফরেদৗসী যার পুেরা নাম হািকম আবলু 
কােসম ফরেদৗসী। ৯৪০ ি াে  জš§ তাঁর, শাহনামা লখা 
শষ হওয়ার দশ বছর তার মােন ১০২০ ি াে  মৃতু বরণ 
কেরন িতিন। ায় ৩০ বছর সময় িনেয় িতিন এই মহাকাব  
রচনা কেরন। ায় ষাট হাজার াক রেয়েছ এই মহাকােব । 
ইরােনর ইিতহাস ও ঐিতহ েক তুেল আনা হেয়েছ এই 
মহাকােব । চুর শাহ অথবা শাসক রেয়েছ এই মহাকােব । 
যারা এেসেছন আবার চেল িগেয়েছন িক  তারা বৃহ র 
পািসয়ান সমাজ ও সং ৃ িতেক তুেল এেনেছন। শাহনামােক 
িতন  ভােগ ভাগ করা যায়; স িল হেলা, পৗরািনক, 
বীেরািচত এবং ঐিতহািসক পব। 
 
ফরেদৗসী িবষেয় তুকেমেন ােনর একাদশ শতেকর কিব 
আনভারী িলেখেছন, “ িতিন আমােদর ঈ র আর আমরা তাঁর 
দাস।” শাহনামায় য অসাধারণ কৃিতর বণনা িমেল তা 
অসাধারণ। এখােন াকৃিতক দৃশ  অসাধারণ। পারেস র 
উপত কায় হিরেণরা ঘুের বড়ায়। স ােটরা যু  শেষ িশকাের 
যায়। তেব নারী িবষেয় ফরেদৗসী সেচতন িছেলন। যােক 

বতমান কােলর িবচাের িনি তভােব বলা চেল ‘ জ ার 
কনসাস’। তার রাজকন ারা পিব , কােনা পাপ তােদর মােঝ 
নই। এমনিক কখেনা কখেনা রাজমিহষীরা স াটেদর 
রা পিরচালনা ও যু  িবষেয় পরামশ দয়। শাহনামা পাঠ 
থেক বাঝা যায় িহ ু ােনর সে  ইরােনর শ “তা িছল না। 
িহ ু ােনর শাসকরা িব ােনর পৃ েপাষক িছেলন। তারা ধু 
ানই নয় রাজ  হারােনা শাহজাদারাও ঠাঁই িনেয়েছন 

িহ ু ােন। 
 
‘শাহনামা’র য িমথ  দীঘকাল চিলত তা িনঃসে েহ 
বদনাদায়ক আবার লখেকর গেব ািণত হবার ারক। 
শাহনামা রিচত হওয়ার ১০ বছর পর সুলতান মাহমদু গজনীর 
স ুেখ তার উিজর যু জেয়র আনে  এই কােব র এক  
াক পাঠ কেরিছেলন। সুলতান াক েন মািহত হেয় 

কিবর নাম জানেত চান। তখন উিজর তােক জানান য, 
রাজেরােষ পিতত হেয় কিব অভাবী জীবন-যাপন করেছন। 
উে খ  য শাহনামা লখার সময় সুলতান িত া কেরিছেলন 
য এ  লখা শষ হেল ফরেদৗসীেক ষাট হাজার ণমু া 
দেবন। িক  এই মহাকাব  লখা শষ হেল সুলতান তােক 
ষাট হাজার রৗপ  মু া িদেত চাইেল িতিন ত াখান কেরন। 
সুলতান সে  সে  ফরেদৗসীর জন  ষাট হাজার ণ মু া 
পা েয় দন। তত েণ পরপাের চেল গেছন মহাকিব 
ফরেদৗসী। তার কন া ত াখান কেরন এই উপহার। 
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বষা জাগায় িৃত 
সাখাওয়াৎ আলম চৗধুরী 

 
 
আষােঢ় আজ িভেজ কৃিত িঝরিঝর 
অিবরাম বৃি েত, 
বেস বাতায়েন চেয় আিছ আিম 
অপলক মধুর দিৃ েত। 
কত অপ প সুধা িদেয়েছন িবধাতা 
তাঁর সম  সৃি েত, 
আজ কৃিত দলুেছ নব উ ােস 
উেদ ােম নব কৃি েত। 
 
অেঝাের ঝরেছ বািরধারা আজ 
কৃিতেত জমেছ মলা, 
বেস বেস আজ ৃ িতচারেণ সাঙ 
হেব মার বলা, 
বষার িদেনর হাজােরা ৃ িত 
এেলােমেলা কের খলা, 
সই ৃ িত েলা য়সীর সােথ 
হেয়িছল যখন চলা। 
 
নব যৗবেনর মধুর ারে  চলিছল 
জীবন একা, 
হঠাৎ আমার সাদাকােলা জীবেন 
আিবভূত এক সখা। 
উে জনার চরম িশখেড় হেলা তার 
সােথ দখা, 
নব উেদ ামতায় চলেলা জীবন েমর 
মধুেত মাখা। 
 

হঠাৎ েমর আেলাড়েন হাটিছ আিম 
ে র পেথ, 
আকােশ আিম বাঁিধয়া বািড় রেয়িছ 
যন তাহার সােথ। 
অরেণ  আমার িবশাল রােজ  মনদলুেছ 
পািখর সুেরেত, 
িনঝুম রাি  আমার কােট তারার জাৎ ায় 
জানাক আেলােত। 
 
সবই আজ ৃ িতর ের িনেয়েছ 
তারা িনজেন ঠাঁই, 
সই য়সীর অি র তুেষ আমার দয় 
হেয়েছ ছাই। 
সব হািরেয় আিম এখন দঃুখ ালার 
ফানুস উড়াই, 
আমার গহীেনর র রেণ কে র জল 
িমেশ গ ায়। 
 
বষা এেলই মেন পেড় যায় সই য সব 
সুখ ৃ িত, 
বদনায় িবেষ িবষা   নীেল আজ সুখ 
িদেয়েছ মাের ইিত। 
এই ভূবেন বষা আেস বষা যায় চেল 
তাহার িনেজর গিত 
বষা এেস এই জগেত জািগেয় দয় 
আমার ৃিত। 
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কিবতা 

জ ািমিতক ভােলাবাসা 
মাকেসদুল ইসলাম ₪ েগ আিছ বশাখী ঝড় নােমর অ রােল। উ রা েলর এক দিুভ  পীিড়ত এলাকায় আমার জ । ছাট বলা থেকই িবিভ  িত ল আবহাওয়ার সােথ লড়াই 
কের বড় হেয়িছ। িক  সত  কােশ একপা িপছুহ  িন। বাঁকা িজিনস ক সাজা করার চ া করিছ িনর র। ু  হই তখন যখন কউ আমার শংসায় প মখূ হয়। শংসা অেপ া 
সমােলাচনাই আমার ভােলা লােগ। লখার িত পাগলামীটা ছাটেবলা থেকই। ঢাকায় এেস জীবন-যেু  জিড়েয় পড়ােত মাঝখােন িকছু িদন িবরিত। জীবেনর সােথ যু  করেত করেতই 

িবএসএস এবং এমএসএস টা শষ কেরিছ। যখন িকছু মেন হয় তখনই িলখেত বিস। খবু বড় মােপর একজন লখক হওয়ার ই া মেন পেুষ রাখিছ সবসময়। আমার কােছ সত  িচর সু র। 
যিদ কউ সত  ব  করার জন  মখু ব  কের দয় তাহেল সত টা হােতর মাধ েম বিরেয় আেস অিন ায়। অন ায়, অিবচার আর িমথ ার িব ে  বশাখী ঝেড়র মেতাই আমার তা ব চেল 

অিবরত। 
 
 
 

নদীর এমন িনঃশে  বেয় যাওয়া দেখ ভব না স খুব সুেখ আেছ 
কথা বলেত পাের না বেলই স বাবা কা ায় ভেস যায় আজীবন 
যিদও ােভর কারেণ মােঝ মােঝ উ  আচরেণ মেত ওেঠ 

দু’ ল ছািপেয় নানা জেল ভািসেয় িনেত চায় তার সম  জিবক চতনা। 
 

আমার কিবতার খাতায় দখ িক িনদা ণ কে র বিলেরখার ভাঁজ 
অ  বয়েসরও বুেড়ােদর মেতা ঁ েজা হেয় যাওয়া কিবতার জীবেন আজ তুিম যন অিভশাপ 

তুিম িক নেত পাে া আমার কিবতার বুক িছঁেড় বর হওয়া দীঘ াস 
িত  পাতায় পাতায় দঃুখ নদীর কে র ঢউ িক চােখ পেড় তামার? 

 
আমার যৗি ক ভােলাবাসােক তুিম জ ািমিতক জ ল জােল আব  কের রেখেছা বেলই 

সরলেরখায় চলেত িগেয়ও শষ পয  িব  ুছঁুেত পাির না আিম 
িফের আিস তামার সমেকাণী ি ভূিজ েমর চতুভজ মাহনীয় জােল 

িপথােগারােসর সূ ও যখন তামার কােছ আজ নিস । 
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ৃ িতচারণ 
যৗথ 

দীপ র বরা  ₪ বাংলা ভাষােক আিম খবু ভােলাবািস । আসনু সবাই বাংলা খবু পিড় আর িলিখ িশিখ । 
 
 
আমােদর ােমর বািড়েত একটা পু র িছল । খুব বড় দীিঘর মত না 

হেলও বড়ই িছল । তােত আমােদর সই পাড়ায় ায় পেনর ষালজন 

পিরবার িছল । েত েকর তােত অিধকার িছল । বশােখর শেষর 

িদেক অ  জেল ছাট ছাট মাছ ছাড়া হত । তাছাড়া অেনক মাছ 

থাকত । য কান অনু ান সখান থেক মাছ িনেয় কাজ করত । আর 

এমিন ধেরও খাওয়া হত । 
 
এই এত সব কােজ িবিভ  জেনর িবিভ  মত থাকত । তা কউ মানত 

কউ মানত না । িক  শষ পয  িকছু একটা রা ায় পৗঁছান যত । 
আমােদর ভাগ িছল সখােন িতন চার শতাংশ । এই যৗথ জীবনযা ায় 

ােম আমােদর পাড়ার বশ নাম িছল । এই যৗথ ভাবনার রস িছল 

ঘর েলার মাঝখান িদেয় রা া । য কউ যার তার বািড় যখন তখন 

যেত পারত । 
 

বিশর ভাগ বািড়র দরজা খালা অথবা যােত র িবড়াল না ঢুকেত 
পাের তার জন  দিড় বা শকল পঁিচেয় রাখা থাকত । আমােদর তা 

কান তালাচািব িছল না । আমরা কান আ ীয় বািড় গেল পােশর 

কাকা বা জ ঠুেদর বেল গেলই হেব । চুির হত । তেব তা একটু 

বড়েলাকেদর বািড় । তাও অবশ  ায়ই ােমর লাক ধের ফলত । 
পুিলশ পয  গেলও শষ সই চার দু চার বছেরর মেধ  চুির না করার 
কবুল কের ােমই বাস করত । 
 
পাড়ােত কান আন  অনু ান করেত চাইেল সবাইেক ডেক 
খাওয়ােতই হেব । তা যিদ না পার িত ফ ািমিলর একজন অ ত 

খাওয়ােতই হেব । 
 
সই যৗথ িচ  আে  আে  িমিলেয় যাে  আর ােমও লাগেছ শহেরর 
ঢউ ।  

 
 

ছড়া 

বষা ব না 
িমলন বিনক ₪ একজন চাকিরজীিব। অবসের লখােলিখ। সামািজক দায়ব তাও আেছ অেনকটা। তারই মেধ  িকছু িবি  ভাবনার যাগফল এই েচ া। মন, বই পড়া, গান 
শানা ি য় শখ েলার অন তম। আপনােদর ভােলা লাগা, ম  লাগা, পরামশ, গঠনমূলক সমােলাচনা সবই ম ব  িহসােব পেত ভােলা লােগ। ম ব  পেল আপনােদর িত কৃত  থাকেবা 

অেনক বশী। 

 
 
আনে র ঐ হাট বেসেছ 
ঘের বেস কাজ তা নাই, 
েনর চােল ঝুম ঝুিমেয় 

বৃি  সানা ডাকেছ আয়। 
 
টাপুর টুপরু নালক নুপুর 
কউ তা কারও নয়েকা পর, 
মা য বেল, যাে  সানা 
সিদ, কািশ হেব র। 
 

উেঠান জেুড় কাদা পািন 
হাত বািড়েয় ডাকেছ ঐ, 
ডােরমন আর কাটুন দেখ 
আসল াদটা পাি  কই। 
 
চার দয়ােলর মেধ  কবল 
কাটেছ সারা বলাটা, 
কৃিতর ঐ সানার আেলায় 
কাটেতা যিদ সময়টা। 
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ব  

িবজয় দেখিছ, িবজেয়র াদ আজও পাইিন 
আলমগীর হােসন আবীর  ₪িবিবএ, এমিবএ-চ াম িব িবদ ালয় কািশত উপন াস - দয় ছুেয় যায় 

 
 
িবজেয়র ৪২ বছর। আমরা আবারও  দিখ।  দিখ 
ব দলীয় টকসই গণতাি ক ু ধা, দাির  ও দূন িত মু  
অসা দািয়ক বাংলােদেশর। এক এক  বছর যায়। চােখ 
হতাশা দিখ। আবারও নতুন কের  দিখ। ৪২  বছর 
এভােব আমরা  দেখ আসিছ। বুেক লালন কের আসিছ 
াধীনতার চতনা। বার বার শাসকেগা ীর কাছ থেক আমরা 
তািরত হি । বকার সমস া দূরীভূত করা, শাসেন তা 
িফিরেয় আনা, সুশাসন ও জবাবিদিহতা িন ত করা ও দূন িত 
মু  দশ গড়ার  অি কার িনেয় সরকার গঠন কের তারা 
িনিদ  ল  থেক িবচু ত হেয় দনু িত ও লু েনর মাধ েম 
দশেক দউিলয়াে র পযােয় িনেয় এেসেছ। একইভােব িবেরাধী 
দল েলা সরকােরর দূন িত ও অিনয়েমর শাি পূরণ িতবাদ ও 
গঠনমূলক সমােলাচনার পথ পিরহার কের আে ালন ও 
গণতে র নােম দেশ নরাজ  সৃি  ও ংসয র মাধ েম 
দশেক ধবংস েপ পিরণত করেছ। এক  প  মুেখ ধু 
িনেজেদর াধীনতার পে র বেল দাবী কের জািতেক িবভ  
করেছ। অথচ তারাই ধীের ধীের দূের সের যাে  াধীনতার 
মূল চতনা থেক। াধীনতা কান একক দল বা গা ীর 
কৃিত  নয়। বাংলার েত ক  মানুেষ ত  পেরা  অবদান 
রেয়েছ াধীনতায়। াধীনতার মহানায়ক যমন িছেলন ব ব ু 
শখ মিজবুর রহমান, তমিন অসামান  অবদান রেয়েছ 
মজলুম জনেনতা মাওলানা ভাসানী, তাজউি ন আহে দ, 
জনােরল আতাউল গিণ ওসমািন, সয়দ নজ ল ইসলাম, 
মজর িজয়াউর রহমান সহ েত ক  মানেুষর।   
 
ায়ই সংবাদপে  দখা যায় অেনক মুি েযা ার পিরবার 
মানেবতর জীবনযাপন করেছ।  অথচ অেনেক মুি যু  না 

কের, কউ কউ মুি যুে র িবেরাধীতা  কেরও মুি েযা া 
সনদপ  যাগাড় কের সরকাির ভাতা পাে , তােদর স ানরা 
সরকারী চাকিরেত কাটার সুিবধা পাে । মুি েযা ারা জািতর 
শ  স দ। তারা দেশর টােন যু  কেরিছল, সরকারী 
সুেযাগ- সুিবধা পাওয়ার জন  নয়। তবুও তােদর পিরবােরর 
আিথক সহায়তা ও িনরাপ  দািয়  সরকােরর কােছ দেশর 
েত ক  মানুষ আশা কের। তেব অব া স া  মুি েযা ার 
পিরবার সরকাির আিথক সহয়তা  পাওয়ার েয়াজন সাধারণ 
মানষু মেন কের না। তমিন িতি ত মুি েযা ােদর স ান, 
নািত-নাতনীেদর কাটায় চাকির সুিবধা দওয়াটা ধু বষম ই 
সৃি  কের। 
 
আজ সানার বাংলায় সানার স ানেদর যেথ  অভাব। সত  
কথা বলার বুি জীবীর অভাব। াধীনতা িদবস, শহীদ িদবস 
ও িবজয় িদবেস িবেশষ পাশাক, ব াজ পেড়, শহীদ িমনাের, 
জাতীয় ৃ িতেসৗেধ তাড়া িদেয় া জািনেয়, টিলিভশন 
চ ােনেল িকছু িবেশষ অনু ান চার, রাজ পেথ সভাসমােবশ 
করার মাধ েম াধীনতার চতনা অিজত হয় না। াধীনতার 
মূল চতনা অজন করেত হেল এসেবর পাশাপািশ জািতেক 
আজ বদেল যাও, বদেল দাও াগােন অি কারব  হেয় 
একি ত হেত হেব। দনূ িত, ু ধা ও দাির মু  অসা দািয়ক 
বাংলােদশ গড়ার ত েয় শপথ িনেয় সামেন এেগােত হেব। 
তেবই আমােদর সেবা  মানব পতাকার রকড িব বাসীর 
কােছ মযাদা পােব। আমরা িব  দরবাের সিত কাের মাথা উচু 
কের গব করেত পারব আমােদর সানার বাংলা িনেয়। 
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গ  

এতটু  অিভমান 
আিজম 

  
 
ক গ াম না হেলও শহেরর কাছাকািছ এক  ােম আমার জ  

এবং বেড় ওঠা । বাড়ীর দু’পােশর একপাশ িদেয় এক  বড় রা া এক 
উপেজলায় এবং আেরকপাশ িদেয় এক  স  রা া শহেরর িদেক চেল 
গেছ । বাকী দু’িদক খালা, যখােন শস  বানা হয় িবিভ  রকেমর । 
কউ কউ সবিজও বুেনন । আমার মনটা চ ল হেয় ওেঠ যখন সরেষ 

গােছর হলুদ রংেয ছেয় যায় া র  । বড়ই মধরু লােগ তখন । 
বাড়ীর পােশই িছল একটা পু র । ছেলেবলায় বা বীেদর িনেয় নেচ 

নেচ এই া ের এবং পু েরই িবচরণ করতাম িদেনর অেনকটা সময় । 
মােয়র মােরর কথা যখন মেন পড়ত, তখনই ধু া  হতাম । 
 
না, ছা ী মােটই ভাল িছলামনা আিম, বা বীরাও নয় । একসােথ 
আমরা ু েল যতাম এবং িকছুটা লাকেদখােনা পড়া নাও করতাম 
মােয়র মার এড়ােনার জন  । এেতই হেয় যত, ফল কিরিন 

কানিদনই। 
 
বািড়েতই থাকত বড়েবান, এক ু েলর িশি কা, বছর বছর জ  িদত 
স ােনর আর পালেত হাত আমােকই । বড়ভাই রাজশাহীেত 

উ িশ ায় রত । খুব ছাটেবলায় অভাগা আিম হারাই ানি য় 
বাবােক, যার িকছু ৃ িত আজও কাঁদায় আমােক, ফঁুিপেয় ফঁুিপেয় কন 
জািন কা া বিরেয় যত তাঁর মৃতু রও অেনক বছর পর পয  । 
 
ােমর মেতা শহর অথবা শহেরর মেতা াম, যটাই বিল না কন,  
িক  দখতাম অেনক উঁচু আিম । আিম  দখতাম একজন ভাল 

মানুেষর সােথ নাটকীয়ভােব আমার স ক হেব । 
 
ছেলটা আমার বড় ভাইেয়র ব ু  হাসান । ছু েত ভাইয়া যখন বাড়ী 

আসেতা, অেনক গ  করেতা তার । একটু না-িক পাগলােট ধরেনর । 
একিদেনর গ  এরকম – ইিলশ মাছ রা া কেরিছল দুপেুর হাসান । 
রা ােতা নয়, বশী কের পািন িদেয় ঝাল করা পানেস রা া । িকছুটা 
রেখ িদেয়িছল রােত খােব বেল । িক একটা উপলে  যন ওরা সিদন 

িবেকেল শহের যায়, ভাইয়াও িগেয়িছল । এেস ভাইয়া হাসােনর 

সামিয়ক অনুপি িতেত ঝােলর িকছুটা খেয় ফেল । হাসান সটা 

জানেত পের ছুির িনেয় তেড়িছল ভাইয়ােক । 
 
মা ান না-িক হেত চেয়িছল হাসান কেলেজ । তাই ইে  িদেয়ই কাউেক 
কাউেক মের বসত ও, আবার কাউেক িমেছই মারার ভান করত, 
মারার জন  িচৎকার করত, ফাল পাড়েতা । এভােবই কেলেজ মা ান 

িহেসেব একটা ভাবমূিত তরী হেয় উেঠিছল তার । আবার ডাইিনংেয 
যিদন খাসীর মাংেসর ব ব া থাকত, সিদন হাসােনর জন  চিবর 
বা  রাখেত হাত অথাৎ ওটা না রাখার মেতা বুেকর পাটা সংি েদর 
থাকেতানা । 

 
কেলেজ ভাইয়া জাসদ ছা লীগ করত আর হাসান িব বী ছা ৈম ী । 
চতুথ বেষ এেস ভাইয়া নতৃ ানীয় হেয় ওেঠ । আর হাসান কেলেজ 

ছা ৈম ীর সুচনা কের বেল স আ ায়ক । রাজশাহীেত তখন িব বী 
ছা ৈম ীর ভাব বশী থাকায় এই কেলেজ ছা লীগ-জাসদ ছা লীগ 
বনাম িবএনিপর ছা দেলর মধ কার িববাদ কখনও সংঘ ত হেল 
অথবা িববােদর উপ ম হেল হাসােনর কােছ িরেকােয়  আসত শহর 
থেক ম ীর ছেলেদর এেন িতপ েক একটু শােয় া করার অথবা 
ভয়-ভীিত দখােনার । শহেরর নতারাও জানেত চাইত, এরকম 
করেল তােদর রাজনীিতর সার িকছুটা হেলও হেব িক-না ? হাক না 
হাক, হাঁ-সূচক জবাব িদত হাসান । 

 
গ  নেত নেতই কখন যন ভালেবেস ফিল আিম হাসানেক 
চ ভােবই । ভাইয়ার কােছ গ িল েন ওেক নায়কই মেন হেতা 

আমার । একটা সময় মেন হেতা, হাসান আর আমার জগত ছাড়া অন  
আর কান জগত থাকেত পাের নািক ! পরম ক নাময় খালা তা’লার 
িনকট াথনা করতাম ওেক যন পাই । মুচিক হেসিছেলন বাধহয় 

িতিন তখন । 
 
ভাইয়ার পাশ করার পর তার চাকরীর সুবােদ ঢাকায় চেল আিস 
আমরা । হাসান চেল যায় এক উপেজলায় চাকরী িনেয় । ঢাকােতই 
কাংিখত দখা হয় আমােদর যখন একিদন স আেস তার চাকরীগত 
কান একটা কােজ ঢাকায় । না, আমােক ভালবাসার কান িচ ই নই 

তার চলেন-বলেন । ছাটেবােনর মেতাই কথাবাতা । হতাশ হেয় 

পড়লাম আিম । মেন হেলা দখা না হেলই ভাল হেতা । 
 
একতরফা ম কতিদনই বা থােক আর ! আমারও কেট যেত সময় 
লাগলনা । ইিতমেধ  হাতছািন না এড়ােত পের একজেনর সােথ 

জিড়েয় পিড় । সিজব নােমর ছেলটােক দেখ সিজবই লাগত, মেন 
হেতা অেনক পাড়খাওয়া ছেল ও, দুিনয়াদাির স েক অেনক ান-
গিরমা রােখ ছেলটা । কেলেজ যাওয়ার পেথ িতিদন রা ায় দাঁিড়েয় 

থাকেত দখা যত ওেক । বুেঝ িগেয়িছলাম তা ধুমা  আমারই জন  

। আিমও দখতাম তািকেয় মু  দিৃ েত । স ক হওয়ার পর কন 

জািন ছেলটা আমােক ওর সােথ পািলেয় যেত বলত । িকছু বুঝেত 

পারতামনা পািরবািরকভােব কন ও এেগােত চায়না । আমারও 
নাটকীয়ভােব িবেয় করার সাধ, কমন কের যন বুেঝ গিছল ও সটা 
। স ক র মা  ছয়মােসর মেধ  কাউেক িকছু না বেল একিদন 

অজানার উে েশ  পািড় জমাই সিজেবর হাত ধের আিম । 
 
হাসােনর সােথ আবার আমার দখা দীঘ এ শ বছর পর । ভাইয়াও 
আেমিরকায় দীঘিদন, কােজই হাসান চ া ার আমার কােছ াজই হেয় 
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গিছল । এেলােমেলাভােব হাটিছেলা হাসান রা া িদেয় সিদন । দখেত 

পেয় গাড়ীেত উ েয় িনেয় চেল এেসিছ সাজা বাসায় । 
 
আেগর ভি টার রশ তখনও আেছ ওর মেধ ,  কের সংসার কমন 
চলেছ তামার ? 
 
আিম তা সংসার কিরনা । আর এসব েন আপিন কী করেবন হাসান 

ভাই । 
 
কান  না কের কমন কের যন তািকেয় আেছ হাসান । 

 
তাকােনার ভি েত রাগ হেলা আমার । িক  উ র িদেত হেব, তাই 
দরী না কের বিল, সিজেবর হাত ধের ঘর ছাড়ার পর দিখ ওর িকছুই 
নই, মােন ভ  সংসার ওেদর । বাবা তার মােক ত াগ কের, মা-ও 

আেরকটা িবেয় কের, সিজেবরও িশ ার দৗড় মা  ই ার । ইি িনয়ার 
ভাইয়ার কাছ থেক যৗতুক এেন দয়ার জন  চাপ িদত, মারধর করত 
। অবেশেষ একিদন আধােচতন অব ায় িনেজেক আিম িনিষ  প ীেত 

আিব ার কির আর দীঘ দশটা বছর সখােনই কাটােত বাধ  হই । 
 
অবাক করা এক আেবেশর মধ  িদেয় েন যায় কথা েলা হাসান । 
বেল, আর এখন ? 
 
আমার বড়েবান ধু জানত আমার এই দভুােগ র কথা । একিদন 
মা ান িনেয় এেস আমােক উ ার কের িনেয় যায়, হােত ধিরেয় দয় 
ভাইয়ার দওয়া এক কা  টাকা । আরপর তা দখেতই পাে ন এই 
পূনবাসন ক  খুেল বেসিছ, এখােন আমার সােবক সহযা ীেদর 
পূনবাসন কির আিম সাধ মেতা । 

 
কথায় কথা এিগেয় চেল । হাসােনর বউ সরকারী বড় কমকতা, বছর 

দইু ওেদর মুখ দখােদিখ, কথাবাতা সব ব  । ওর দমাকমেতা চলেত 

বাধ  করত ও হাসানেক । না চলােত এই অব া ওেদর । 
 
চলমান সংলােপই বুঝেত পাির হাসানও চ ভােব ভালবাসত আমােক 
। আমােক বলেত ওর সে াচ হেতা, তেব বলেতা । িক  সই সমেয়র 
আেগই আিম অৈধয হেয় ঘটনা ঘ েয় ফিল, য ঘটনায় একা কউ 
নই, আমরা দু’জনই আজ অন মানুষ, দ’ুজনই আজ িছটেক পেড়িছ 
আমরা জীবেনর মূল াতধারা থেক । 
 
রাত গভীর হয়, আমােদর কথা ফুরায়না । একসময় াব আেস এক 

হেয় যাওয়ার আমােদর । সরাসিরই না কের দই । হাসান ভাইেয়র 
উপর আমার চ  অিভমান রেয়িছল য তখনও আমার জীবনটা 
এেলােমেলা হেয় যাওয়ার জন  । 
 
আমার ােনর হাসান ভাই গত হেয়েছন চার বছর হয় । আজেকর 
মেতা িতবছর তার মৃতু িদবেস এবং হাঁিপেয় ওঠার িদন িলেতও 
ঢাকা থেক আিম চেল আিস এই শহের, বেস থািক সারািদন তার 
কবেরর সামেন । আশপােশই না া কির, ভাতটাত খাই, আবার আিস 

আর চেয় থািক হাসান ভাইেয়র কবেরর িদেক । মেন হয় হাসান 

ভাইেয়র অেনক কােছ আিছ আিম । একরাশ শাি  িনেয় রােতর বােস 

িফির আবার ঢাকায় । 
 
যতিদন বঁেচ আিছ, এটাই য আমার সবেচেয় জ রী কাজ ততিদন ।  
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িফচার 

িহমালেয়র তুষারমানব : রহস ময় ইেয়িত 
ওবায়দুল গিন চ ন 

 
  
রহস ময় তুষারমানব ‘ইেয়িত’ স েক আপিন িক জােনন? 
আসুন তার স েক একটু িব ািরত জেন নই! ইেয়িত নামটা 
এেসেছ িত িত ভাষা থেক, যার বাংলা অথ ‘পাথুের ভা কু’। 
িহমালেয়র মানুষরা আেগ বল, ইেয়িতরা নািক সারা ণ িবশাল 
একটা পাথর িনেয় ঘুের বড়ােতা, আÍর া নয়েতা িশকার 
করার জন । আর িশস দয়ার মেতা এক রকম শ  করেতা। 
আর ওই পাথর িনেয় ঘুের বড়ােনার জন ই হয়েতা ওেদর 
নাম িদেয়িছল পাথুের ভ ুক বা ইেয়িত। ইেয়িতেদর এেককটা 
পােয়র ছাপ ল ায় ৩৩ সি িমটার। ধারণা করা হয় িত ত, 
নপাল ও ভুটােনর িহমালয় েলােত এেদর বসবাস। িহমালেয়র 
দগুম তুষারাবৃত উ  েদেশর এক ধরেনর মানবাকৃিত াণী 
ইেয়িত বা তুষার মানব। নানাভােব এেদর অি ে র মাণ 
পাওয়া গেলও িব ানীরা এখেনা এেদর কৃত পিরচয় িনণয় 
করেত পােরনিন। তাই িব ােনর দৃি েত তুষার মানবরা 
এখেনা এক  রহস াবৃত  হেয় আেছ। িক  িহমালেয়র 
পাদেদেশ অবি ত িত ত, নপাল ও ভুটান রােজ  সরকাির 
বা তুষারমানেবর অি  ীকৃত। নপােল তুষারমানব মিত 
বা ইেয়িত নােম পিরিচত। িহমালেয়র দুগম অ েল যারা পািড় 
িদেয়েছ তারা িহমালেয়র উপত কা অ েলর পবতবাসীর মুেখ 
ইেয়িতর অেনক অ ুত গ  েনেছ। এমনিক শরপােদর সমােজ 
িব াস চিলত আেছ ইেয়িত দখেল মৃতু  অিনবায। জানা 
গেছ দানবাকৃিত ইেয়িতরা নািক ায়ই উ  অ ল থেক 
উপত কার জনবসিতেত নেম এেস হানা দয় এবং গৃহপািলত 
প  িনেয় যায়। এজন  পবতবাসীেদর কােছ ইেয়িত এক জীব  

আত  প। আসুন এইবার জেন নই ইেয়িত স েক যসব 
কথা বিশ চিতলত। 
 
১। সমতেলর মানুেষর কােছ ইেয়িতর িব াসেযাগ  খবর থম 
পৗঁছায় ১৮৩২ সােল। নপােলর থম ি শ রিসেড  
িবএইচ হডসন িহমালয় অ েলর অ াত এক াণীর বণনা 
িদেলন য এ  নািক মানেুষর মেতা সাজা হেয় হাঁেট, সারা 
শরীর ল া চুেল ঢাকা এবং কােনা লজ নই। িম. হডসেনর 
িববরণ তখন খুব একটা সারা ফলেত পােরিন। িক  
উনিবংশ শতাি র গাড়ার িদেক ইেয়িত সারা িবে  আেলাড়ন 
সৃি  কের। 
 
২। ১৯৫৪ সােল এক লাক তা ইেয়িতর গােয়র লামই িনেয় 
চেল আসেলা। আর িব ানীরা পরী া কের দেখন িক, ওটা 
কােনা ভ ুেকরও লাম তা নয়ই, অন  কােনা পিরিচত 
াণীর লামও নয়! 
 
৩। ১৯৫৩ সাল। স ার এডম  িহলাির আর শরপা তনিজং 
নারেগ জয় করেলন পৃিথবীর সেবা  পবত শৃ  ‘মাউ  
এভাের ’। আর তার পর অকপেট ীকার কের িনেলন, পেথ 
তারা ইয়া বেড়া বেড়া অেনক েলা পােয়র ছাপ দেখেছন। 
আর এই পােয়র ছাপ েলা িক  মাণ িহেসেব িনতা  ফলনা 
নয়। এই পােয়র ছাপ েলা িনেয় ভােলা রকেমর পরী া-
িনরী াও করা হেয়েছ। আর তা কের দেখ গেছ, এ েলা 
কােনা বানােনা পােয়র ছাপও নয়, িকংবা অন  কােনা াণীর 
পােয়র ছাপও নয়। অন  কােনা াণীরই পােয়র ছাপ এেতা 
বেড়া হেত পাের না। পরী া কের দখা হয় এেককটা পােয়র 
ছাপ ল ায় ৩৩ সিম। 
 
৪। ১৮৩২ সােল হজসন নােম এক ভ েলাক নপােলর িহমালয় 
ঘুের এেস লেখন, তার গাইডরা নািক এক িবশালাকার ঘন 
লােম পুেরা শরীর ঢাকা এক অ –ত দু’ পেয় জ  দেখেছ। 
 
িক  মজার ব াপার হল িহমালয় অ েল এখেনা পয  ইেয়িতর 
কােনা মৃতেদহ আিব ৃত হয়িন। ইেয়িতেদর স েক িবিভ  
ঘটনা ও মাণ পাওয়া গেলও এেদর কৃত পিরচয় এখেনা 
অ াত রেয়েছ। 
 
ইেয়িত িক সিত  িবদ মান? নািক ধুই াচীন লাকগাথার 
অংশ? এই ে র উ র কােরা জানা নই। 
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কিবতা 

কিবতার অপর নাম-বাতা 
জাফর পাঠান 

 
ওেহ কিবতা-তুিম িক ধুই ম ভােলাবাসার কিথকা 
নািক মানুেষর মেনার েনর ধুই একখ  পুি কা ? 
তুিম িক িনসেগর ম কােশর হািতয়ার 
নািক নারী যৗবেনর সৗ য কােশর পকার? 
অকিবেদর চীপূণ ন  কিবতা িক তুিম! 
নািক িমত- া ল আ িতর উবর ভূিম! 
 
তুিম িক সুখ-দুখ, শাি -অশাি  কােশর একখ  পাতা 
নািক মানুেষর টুকেরা টুকেরা িচ ার, একখ  িছঁড়া খাতা। 
বেলা হ কিবতা, তামার কিবতায় িক বহন কেরা তুিম 
ধুই িক চমক দ কথামালা, আর ছ  রেসর িরিমিঝিম, 

নািক রসমাখা বণমালায়, নী কাটা দু ািম। 
 
আিম যিদ বিল, তুিম শাি র পায়রা-অনু াহক 
এই ধরনীর তুিম শাি র বাতা বাহক, 
আিম িক ভাবেত পািরনা, তুিম তােদর জন  বাতা বাহক 
যারা সা াজ বাদী শাষক-খাদক, আর রাচারী শাসক। 
 
যিদ বিল তুিম- অশাি র িব ে  শাি র র ক 
যত ববর অমানুষ-পীড়ণকারীেদর ভ ক, 
যিদ বিল- তুিম কিবতা নও- তুিম প বাহক 

তুিম সমাজ-রা -িবে র জন  শাি র বাতা বাহক 
যিদ বিল তুিম িনপীড়ক-খুিন- শাষকেদর হ ারক! 
আমার িক ভুল হেব তােত, হ অনুধ ােনর কারক। 
 
হ কিবতা বেলা-তুিমই বেলা, আিম িক িমথ া বেলিছ ? 
নািক তামার কৃত প, অবনীেত উে াচন কেরিছ। 
 
কিবেদর সি ত, া , িত  অ েকােণর বাতা 
বেয় িনেয় আস তুিম মানেুষর জন , হ কিবতা, 
তুিম জাত-পাত বুেঝানা, ধম িবেভদ বুেঝানা 
ভৗগিলক সীমাে রও কান ধার তুিম ধােরানা 
হ কিবতা, তুিম ধু কিবর বাতা বাহক ব না। 

 
যিদ বিল তুিম- কিবর পিব  আ ার আেবগ- চতনা 
তামার িভতর কান অন ায  দলমত থািকেত পােরনা, 
তামার বাতায় িবেভেদর বাণী থািকেব, আিম িব াস কিরনা 
আমার কােছ তুিম - 
ধুই শাি -সাম - েমর বাতা বাহক ব িকছুনা, 
হ কিবতা, এছাড়া অন  িকছু আিম মািননা-মািননা-মািননা, 
আিম মানেত পািরনা।  

 
 

গ  

মরীিচকার টােন দহন-কাল 
হাি দ ₪ ভেবর এই খলাঘের খেল সব পুতুল খলা/ জািন না এমন খলা ভােঙ কখন ক জােন................. খলা ভাঙার অেপ ায় এই আিম এক অদ  খেলায়ার ... 

 
 
 
 
ইসমত আরােক দেখ িচনেত পারিছলাম না। িতন বছের একী হাল 
হেয়েছ শরীেরর! িতন বছর আেগ যখন স কােজর উে েশ  লবানন 
যায় তখনও বশ পবতী এবং া বতী মেয় িছল স। অথচ এখন 
তার অব া এমন হেয়েছ য চনা-ই যায়না। চহারা দেখ আিমও তা 
থেম িচনেত পাির িন। িবমান ব ের একটা িল ঠেল ঠেল যখন 
আমার সামেন এেস দাঁড়াল আিম ভাবলাম ক না ক! আিম এক িদেক 
সের িগেয় তার যাবার রা া কের িদলাম। তারপর স যখন ওখােনই 
দাঁিড়েয় রইল এবং কাঁদেত  করল তখন কা ার শ  েন আিম 
ভাল কের তাকাই তার িদেক এবং িচনেত পাির য এেতা আমােদরই 
ইসমত আরা। 
 
মা  পঁিচশ বছর বয়েস িবধবা হয় মেয় । ামী- ী দু’জেনই ঢাকায় 
দু’  পাষাক কারখানায় চাকরী করত। দু’জেনই িছল এসএসিস পাশ 
। তাই তুলনামূলক ভাল কাজই তারা করেতা পাষাক কারখানায়। 
আ িলায়ায় ামী র কারখানার ভয়াবহ আ ন তার ামী েক 
কেড় িনেয় তােক বানায় অকাল িবধবা। আর তার পাঁচ আর িতন 
বছর বয়েসর ছেল দ’ু েক বানায় অকােল িপতৃহারা। 

 
েমর িবেয় িছল তােদর। েমর টােন পািলেয় ঢাকায় এেস িবেয় 

কেরিছল। ামীেক হারােনার পর ইসমত আরার আর শহের কােজ মন 
বেসিন। িফের আেস ােম। ােম এেস ামীর িভটায় উেঠিছল। তার 

র শা ির বঁেচ নই। তার এক দবর আর এক ননদ আেছ। 
ইসমত আরা ামীর মৃতু র িতপরূণ িহেসেব সরকার এবং 
িবিজএমইএ’র কাছ থেক মাট দুই লাখ টাকা পেয়েছ। সই টাকা 
ব াংেক িফ ড িডেপািজট কের রেখেছ ছেলেদর ভিবষ েতর জন । 
ভাবেছ িনেজ টুকটাক সলাইেয়র কাজ কের ছেলেদর িনেয় বঁেচ 
থাকেব। ছেলেদর লখাপড়া িশখােব। 
 
িক  তার দবর আর ননদ ঝােমলা  কের িদল। তারা বলেছ- 
‘ইসমত আরা পেরর মেয়। যেকেনা সময় িবেয় বেস চেল যােব 
আেরক বটার ঘের।’ তাই তােদর কথা হল তারা-ই বা া দু’ র 
কৃত অিভভাবক। আর সই সুবােদ তােদর দাবী হল ভাইেয়র 
িতপূরেণর টাকা তােদর িজ ায় িদেত হেব। তারা ভাইেয়র ছেলেদর 
দেখ েন রাখেব। মানুষ করেব। 
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ইসমত আরা ভাল কেরই িচেন তার দবর আর ননদেক। তােদর চাখ 
পেড়েছ ঐ দইুলাখ টাকার ওপর। স দইু স ানেক িনেয় চেল আেস 
বাবার িভটায়। বৃ া মা আেছ তার আর আেছ ভাই ও ভাবী। ভাই-
ভাবী দুজনই তােক বশ ভালভােবই হণ করল। এমনিক ভাই িনেজর 
টাকায় তােক একটা সলাই মিশনও িকেন িদল।  
 
এরই মধ  এক সময় বড় ছেলেক ু েল ভিত কের দয় ইসমত আরা। 
আর িনেজ ঘের থেকই সলাইেয়র কাজ কের আয় রাজগার যা হি ল 
তােত িদন চেল যাি ল একরকেম। ইসমত আরার চােখ মুেখ একটাই 
কবল  খলা কের, তার ছেল দু’ টােক লখাপড়া িশখােব। অেনক 
বড় হেব তারা। তােদর বাবার েলা পূরণ করেব একিদন। 
 
ভালই চলিছল ইসমত আরার জীবন যতিদন না আদম ব াবসার 
দালাল শরীফ িময়ার সােথ তার সা াৎ হয় : 
 
‘গােম  িভসা। পঁিচশ হাজার টাকা বতন তার উপর বানাস তা 
আেছই। পাঁচটা মা  িভসা পাইিছ। প ােস ার যাইেত চায় কম হেলও 
পাঁচ পাঁেচ পঁিচশ জন। দইু লাখ চাইলও রাজী। িক  আিম শিরফ িময়া 
টাকার গালাম না। মানেুষর উপকার করেত পারেল আিম য সুখ পাই 
সই সুখ টাকায় পাই না। তাই আপনার উপকার করেত চাই। ছেল 
দইুটার ভিবষ ৎ তা আপনােকই িচ া করেত হেব। ঘের বেস মিশন 
চািলেয় পারেবন ছেলেদর উ  িশি ত করেত? দেখন িচ া কের। 
আপিন গেল আিম দড় লােখই ছাইড়া িদমু িভসা। আমার লােভর 
দরকার নাই’ – এভােব ইসমাত আরােক নানা কথা বাঝায় শিরফ 
িময়া। 
 
ইসমত তখন আমার কােছ এেসিছল পরামেশর জন । সব িকছু 
িব ািরত জািনেয় বলল-’ আিজম ভাই আপিন িশি ত মানষু। কেলেজ 
পড়ান। আপিন ভাল বুঝেবন। কী কির বেলন তা?’ 
 
আিম না কেরিছলাম তােক। আমার না শােন হঠাৎই তার চাখমখু 
কমন ক ন হেয় গল। বশ ঝাঁঝােলা কে ই বলেত লাগল, 

 
‘আিজম ভাই আমার কথা ভেব ভেব কন িনেজেক ক  িদে ন। 
আিম কােনা িদনই আপনার হব না। আপিন আমার চাচাত ভাই। 
আিম আপনােক ভাইেয়র মতই দিখ। তাছাড়া আিম তা আপনার 
যাগ ও নই। আপিন আপনার উযু  কাউেক িবেয় কের ঘের আেনন। 
চািচর মেন কেতা ক  আপনার জন ।’ 
 
একটানা কথা েলা বেল ত ঘর থেক বিড়েয় যায় স। আিম তার 
ভালর জন ই কথা েলা বেলিছলাম। িক  স বুঝল না। কান 
মরীিচকার মােহ স এখন অ । কারও কথাই স এখন নেব না। 
আমার কবলই জীবনান  দােশর মরীিচকার িপেছ কিবতা  মেন 
পড়েত লাগল তখন: 
 
“ধূ  ত  আঁিধর য়াশা তরবাির িদেয় িচের 
সু র দরূ মরীিচকাতেট ছলনামায়ার তীের 
ছুেট যায় দু  আঁিখ! 
-কত দরূ হায় বািক! 
উধাও অ  ব ািবহীন অগাধ ম ভূ িঘের 

পেথ পেথ তার বাধা জেম যায়-তবু স আেস না িফের!” 
 
শষ পয  দুই লাখ টাকার িফ ড িডেপািজেটর এক লাখ ক াশ কের 
আর বাকী প াশ হাজার ধার দনা কের পািড় জমায় ে র 
লবানেন। িক  সখােন পৗঁেছ ভ  হল। পাষাক কারখানার 
পিরবেত দখা গল বাসা-বািড়র চাকরানীর কাজ করেত হেব তােক 
তা-ও বলেত গেল পেট ভােত। ফরার কােনা পথ নই। কারণ গৃহ 
কতা টাকার িবিনমেয় তােক সং হ কেরেছ। তাই তােক বাধ  করল 
চাকরানীর কাজ করেত এমনিক যৗন িনযাতন পয  চলত অহরহ। 
 
এক সময় ইসমত আরার পিরবার- মা,ভাই-ভাবী জানল িবষয় । 
িক  মানস ােনর ভেয় কাউেক বলল না িকছু। কােনা একিদন 
দঃুসময় শষ হেব সই আশায় িদন ণেত থাকল অসহায় এই 
পিরবার । 
 
লবানেনর সই গৃহকতার অেগাচের পিরবােরর দয়ালু কউ কউ 
লুিকেয় তােক দেশ ফান করেত িদত। তা একিদন সই ফান করার 
সময় ইসমেতর মেন হল আমার কথা। আমােক ফান িদেয় জানাল 
সব। ায় ভে  পেড় বলল, ‘আিজম ভাই আমােক এখান থেক 
উ ােরর ব ব া কেরন।’ 
 

 করলাম দৗড়ঝাঁপ। আমার এক াশেমেটর বাবা ফেরন 
িমিনি েত য সিচব। ধরলাম তাঁেক। ঢাকা িব িবদ ালেয়র আমার 
এক স ার িবখ াত এক মানবািধকার সংগঠেনর সােথ জিড়ত। তার 
অিত ি য় ছা  আিম। ধরলাম স ারেক। 
 
এই কিদন নানা জায়গায় ঘুের আর ই ারেনট ঘেট আিম বশ িকছু 
তথ  পলাম। মধ ােচ র সবেচেয় বিশ নারী িমেকর দশ লবান। 
যখােন কমরত ায় দইু লাখ বাংলােদিশ নারীেদর ৬০ হাজারই 
গৃহপিরচািরকা। বাংলােদিশ ও নপািল নারীকম েদর উপর অিত 
সা িতক িবেশষ জিরপ অনুযায়ী, ৮২ শতাংশ নারীকম েক তােদর 
মেতর িব ে  কাজ করেত বাধ  করা হয়। িতিদন ১৬ থেক ২০ 
ঘ া কাজ কের থােকন ৬২ শতাংশ নারী। এক মাস বা বিশ সমেয়র 
জন  বতন আটেক রাখা হয় ৫৪ শতাংশ নারী িমেকর। কখনও একা 
বাইের যেত দওয়া হয় না ৯০ শতাংশেক। আর সা ািহক ছু র 
অিধকার থেক বি ত ৯১ শতাংশ নারী। 
 
জিরেপর ফলাফেল দখা যাে , বাইের থেক তালাব  রেখ কাজ 
করেত বাধ  করা হয় ৫০ শতাংশ নারী িমকেক। রা াঘের ঘুমান ১৯ 
শতাংশ, ব ালকিনেত ৭ শতাংশ, বাথ েমর কােছও ঘুমােত বাধ  করা 
হয় অেনকেক। ভােলা খাবার খেত দওয়া হয় না ৩২ শতাংশেক। 
মারা ক যৗন িন েহর িশকার শতকরা ১০ শতাংশ নারী। বাংলােদিশ 
নারীকম েদর উপর অব াহত যৗন িনযাতেনর ব াপকতা িবেশষভােব 
হাইলাইেটড হেয়েছ উ  জিরেপ। 
 
এক  অনলাইন পি কায় দখলাম এমন এক  িরেপাট : 
 
‘অিব াস  হেলও সত , এমন একজন ব ি  লবানেন রা দেূতর 
দািয়ে  আেছন যার ীর িনেজরই গৃহকম  িনযাতেনর মেতা অপকেমর 
ইিতহাস রেয়েছ। সমেয়র পির মায় লবানন বাসী দইু লাখ 
বাংলােদিশ নারীেদর সুখ-দঃুখ দখভােলর দািয়ে  আজ সই 
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রা দেূতর। গৃহপিরচািরকার াথ র ায় িযিন িনেজর ঘেরই িছেলন 
উদাসীন, িতিন কী কের আজ লবানেন হাজার হাজার েদশী নারীেদর 
কা া থামােবন?’ 
 
যাই হাক অবেশেষ ইসমত আরাসহ মাট সেতর জন মেয়েক লবানন 
থেক উ ার কের আনা হয় স ােরর সই মানবািধকার সংগঠেনর 
সহায়তায়। পরারা  ম নালয়ও যেথ  সাহায  কেরেছ। যাই হাক 
িবমান ব ের যখন ইসমত আরােক িচনেত পারলাম এিগেয় গলাম 
তার কােছ। া না িদেত চ া করলাম। আিম যতই তােক থামােত 
চ া কির ততই বিশ স কাঁেদ। আিম াম থেক একটা মাইে া 
ভাড়া কেরই িবমান ব ের িগেয়িছলাম। কােনা রকেম তােক িবমান 
ব র থেক বর কের গািড়েত উেঠ বসলাম। গািড় চলেত  করল 
শ  রা া ধের। াইভার দিখ আমার ি য় এক  গান  করল: 

 
“িক আশায় বাঁিধ খলাঘর 
বদনার বালচুের 
িনয়িত আমার ভাগ  লেয় য 
িনিশ িদন খলা কের।। 
 
হায় গা দয় তবুও তামার 
আশা কন যায় না 
যতটু  যায় িকছু তার পায় না 
িকছু তার পায় না 
ক জােন কন য আমার আকাশ 
মেঘ মেঘ ধু ভের।।”  

 

িশ েতাষ গ  

শয়াল পি েতর পাি ত  
নীলক  জয়  ₪আমার কােছ জীবণ একটা ভা া ঁ েড়ঘর। যখােন রাদবিৃ  খলা কের আপন খয়ােল। লখােলিখ আমার ারা হেব িকনা জািন না। তেব পড়ার 

জন  এবং মত কােশর নশায় িনব ন করা। জ  অিত সাধারণ এক ঘের। তাই জীবণটা আটেপৗেড়। ফােমসীেত অনাস শষ কেরিছ। মা াস চলেছ। 
 
 
শয়াল মামা পি ত বিলয়াই ীকৃত। বেন জ েল মাথা উঁচু 
কিরয়াই চেলন িতিন। িক  ফাঁেদ পিড়য়া সদ  খায়া যাওয়া 
লজ  িনেয় িবেশষ দিু ায় পিড়য়ােছন িতিন। ব পূেব 
তাহার পরদাদারও একই অব া হইয়ািছেলা। স যা ায় বেনর 
াণীরা শয়াল জািতর পাি েত  একটা কলে র দাগ আঁিকয়া 
িদয়ািছেলা। তাহার পরদাদা াণী েল ব াপক াভ এবং 
সমােলাচনার মুেখ পিড়য়ািছেলন বেনর আর সকেলর লজ 
কা বার ফ ী আ য়া ধরা পিড়য়া। 

 
 
দইু জ  পর একই পিরি িতর স ুিখন য তাহােকও হইেত 
হইেব ইহা িক ভুেলও িতিন কখেনা ভািবয়ািছেলন? অদৃ  
এমনই িনমম। মান-স ান যাহা িছেলা তাহার সম টাই ান 
হইয়া যাইেতেছ লজ খায়ােনার ল ায়। লজ ছাড়া াণী ! 
হা ঈ র র া কেরা!! বুি মানেক বুি  দাও!!! মানীর মান 
র া কেরা !!!! 
 
সম  িদন পূব বেন কাটাইয়া ঘার অ কাের পা িপয়া 
িপয়া ডরায় িফিরেতিছেলন পি ত মহাশয়। িবেশষ নজর 

রািখেতিছেলন চতুিদেক যাহােত কহ তাহােক এই দুরাব ায় 
দিখেত না পায়। ডরায় িফিরয়া ান কিরয়া িকছু একটা 

বািহর কিরেত হইেব। িক  যথায় ব াে র ভয় সথায় নািক 
হর কা য়া যায়। বলা নই কওয়া নই রাজা মহাশেয়র 
খাস পয়াদা সামেন আিসয়া হািজর হইেলা। 
- আের পি ত মহাশয় এেতা রােত কাথা হইেত? 
- ইেয় পয়াদা সােহব , িগয়ািছলাম রা র দশা কাটাইেত। 
- কা য়ােছ? 
- সবই ঈ েরর কৃপা। আিস তেব। 
 
ভািগ স অ কাের পয়াদা বটা তাহার লেজর িদেক নজর 
িদেত পােরন নাই। ‘যাক বাবা এ যা ায় বাঁিচয়া গলাম’ মেন 
মেন একথা বিলয়া ডরায় িফিরেলন পি ত শয়াল। 
 
সম  রাি  িন াহীন কা েলা তাহার। শষ হের এক মহাবিু  
মাথায় চািপেলা তাহার। ডরার মুেখ সূয উিদত হইবার পূেবই 
ঝাপঝাড় িদয়া ঢািকয়া ফিলেলন। িনজপু  ফ কেক িদয়া 
বেনর রাজা বাঘ মামােক িবেশষ সংবাদ পাঠাইেলন। হ দ  
হইয়া বাঘ মামা ডরার মুেখ আিসয়া হাক ছািড়েলন। 
- িকেহ পি ত তামার নািক অসুখ কিরয়ােছ? 
- আমার অসুেখ দিু া নেহ রাজা মহাশয়। িগয়ািছলাম দরূ 
দেশ হ  দখাইেত। রা র দশা হইেত মু  হইেত। িফিরলাম 
দঃুেখর সংবাদ বহন কিরয়া। এ দুঃখ আমার একার নেহ ি য় 
রাজা মহাশয়, এই দঃুখ সম  রােজ র। 
- িবচিলত হইয়া পিড়েতিছ, খুিলয়া বেলা। 
- যখন রােজ র ভাগ  গননা কিরেত বিললাম জ ািতষেক, 
তখন িতিন এমনই এক দুঃেখর সংবাদ িদেলন যাহােত সম  
রাি  ঘুমাইেত পাির নাই রাজা মহাশয়। 
- ভিনতা ছািড়য়া আসল কথাটা বিলয়া ফেলা পি ত, 
আমােক দুঃি তায় ফেলা না। 
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- জ ািতষ রােজ র ভাগ  গননা কিরয়া বিলেলন তামােদর 
রাজার আয়ু াল ফুরাইয়া আিসেতেছ শিনর অম ল ভােব। 
ত ব াব া না লইেত পািরেল মহা সবনাশ হইেব তাহার। 

- িক স ব ব া খুিলয়া বেলা। 
- জ ািতষ মহাশয় বিলেলন এই রােজ র সব থেক পি ত 
ব ি র এক প  কাল সূেযর মুখ দখা িনিষ , তাহার 
সিহত… 
- তাহার সিহত িক? খুিলয়া বেলা জলিদ। 
- ইহা বিলেত আমার ভয় কিরেতেছ ি য় রাজা মহাশয়।যিদ 
িনভয় দন… 
- তুিম িনভেয় বিলয়া ফেলা। 
- জ ািতষ বিলেলন পি ত ব ি র এবং তাহার সিহত আেরা 
কেয়কজন শি মান ব ি র লজ কা য়া ফিলেত হইেব। 
যাহােত শিনর  ভাব কা য়া যায়। আিম গতরাে ই িনজ 
হে  মহান রাজার শাি র িনিমে  এবং রােজ র ম লােথ 
িনেজর অিতি য় লজ  কা য়া ফিলয়ায়ািছ। 
বিলয়া মায়াকা া জিুড়য়া িদেলা চতুর শয়াল পি ত। আর 
একথা িনয়া রাজা মহাশয় ংকার ছািড়য়া পয়াদােক 
ডািকেলন। 

- ধানম ী, ম ী, িত ম ী, উপম ী সবাইেক ডাকা হউক 
এখুিন। এই রােজ র মতাধর এই সকল ব ি বেগর লজ 
কতন কিরবার আ  িনেদশ দওয়া হইেলা। তাহার সিহত এই 
সকল মহান ব ি েদর জন  রা ীয় স াননার ব ব াও করা 
হউক। 
- যথা আ া। 
 
স ার পূেবই এেক এেক ধানম ী, পাঁচজন ম ী, দইু জন 
িতম ী এবং একজন উপম ীর লজ কতন স  হইেলা। 
নশেভােজর আেয়াজন কিরয়া িশয়াল পি তেক রােজ র এবং 
রাজার সব ম ব ুর মযাদা দওয়া হইেলা। সকল কিতত 
লজ েলােক রা ীয় ব ব ায় সমািহত করা হইেলা। 
 
এভােবই চতুর শয়াল পি ত পরদাদার কলে র দাগ মুিছয়া 
নতুন ইিতহাস রচনা কিরেলন। ইহার জন ই বলা হইয়া থােক 
‘ শয়াল পি েতর মধার কােছ জ েলর সব মধাই চীরকাল 
পরািজত হয়।’ 

 

কিবতা 

ঝুম বৃি  
শাহানারা রিশদ ঝণা 

 
 

তামার জন  মঘলা আকাশ েপা রেঙর বৃি  
মন উতলা কাব  কথা-যায় যেতাদূর দিৃ  
দয়াল জেুড় রিঙন ছিব সৃি  াধীন সুর য 

ছে  দােল অন  ভূবন নয় স তা নয় দরূ য। 
অ কাের আয়না িবলাস দঃুসমেয়র  
আ তায় িচরটা কাল দয় কপাট ব  
লাবন হীন বতমান লুিকেয় রাখা িক া 

সা -পূজার আেয়াজেন ভুল ভরা সিদ া। 
িববতেনর শকল ভাঙা নানা জেলর কা া 
তৃ া ভরা িহম সাগেরর মুে া হীের পা া 
ঘােসর ডগায় বৃি  ফাঁটা নৗেকা নদীর ছ  

 পেলও যায় না ছাঁয়া ক  িনরান  
তামায় ভেব ফুটেব ফুটুক ঝুম বৃি র ফুল  

মন দউেল বাজেব সানাই সই ভাবনা ভুলিক? 
অিভমানী মঘ বারতায় কান িবরেহ দলুেবা 

হয়েতা তামার জন  আজ-ই মন দেরাজা খুলেবা!  
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কিবতা 
ঝরাফুেলর মেতা 

শা   আলম বাদশা ₪ কিব, ছড়াকার, গীিতকার িবেশষত; িশ সািহিত ক। বতমােন তথ  কিমশেনর বেুল ন ''িনউজ লটার'' স াদক। এ পয  ৫  ব  সংকলন, 
১  গ  সংকলন, ১  িকেশার উপন াস ''ফুেলর চােখ পািন', িশ েতাষ ছড়া -- দুরছাই ধেু ারী ছাই, ইি পািখ িমি পািখ, ষড়ঋতুর দেশ, িল ামিণর িচ া, িকেশার 

কিবতার বই—ফুলবেন হই-চই, ফুল-পািখ নদী, িশ েতাষ গ —কােলা মুরিগ, বওয়ািরশ লাশ এবং ৪  অিডও ক ােসট ( ভােরর পািখরা/১৯৮৯, িশহরণ-১ও২ এবং 
‘‘প ােরািড’’) কািশত হেয়েছ। ছা জীবন অথাৎ ১৯৭৭ সাল থেকই বাংলােদশ ও ভারেতর প -পি কায় লখােলিখ। ১৯৭৮ সােল তৎকালীন রিডও বাংলােদশ রংপুর 
কতৃক ‘‘উ রবে র  ছড়াকার’’ িহেসেব ীকৃিত া । ১৯৮৬ সােল িসেলট ছড়া পিরষদ কতৃক ছড়ায় অবদান রাখার জন  পরু ৃত। ১৯৮৭ সাল পয  জাতীয় 
িবিভ  দিনেক সাংবািদকতাছাড়াও িবিভ  সািহত  পি কা যমন; লালমিনরহাট থেক মািসক চলমান, মািসক ব িত ম, মািসক দা িচিন, মািসক িকেশারক , 
মািসক জাপিতসহ (অধনুালু ) িবিভ  পি কার স াদক এবং লালমিনরহােটর থম কািশত ‘সা ািহক জানাজািন’র িত াতা সািহত  স াদক। িবিসএস তথ  

ক াডােরর সদস  এবং এলএলিব'র ছা ; ধান তথ  কিমশনােরর ( িতম ী) িপআরও িহেসেব তথ  কিমশেন কমরত 
  

 
বারা ােত েয়িছেলা ছা িশ  মােয়র সােথ 
উেদাম গােয় উেপাসেপেট জমকােলা এই িনঝুমরােত! 
হাড়-ক াল মােয়র পেট একটুওেতা ভাত িছেলানা 
াের াের ঘুরেলা এবং চাইেলা কেতা, কউ িদেলানা? 

 
  
তাই িশ র ছটপটািন, লিছেলা পট ুধার চােট 
আধমরা মা’র পায়িনেকা দুধ হাজার চুেষও একটু মােট। 
মােয়র চােখ জল ছলছল ঝরিছেলা তাই বােনর বেগ– 
ক তখুিন দরজা খােল ডা াহােত মিনব রেগ? 

িন তরােত তার য সুেখর ঘুমভা ােলা হত ারী 
আচমকা তাই লা র ঘােয় শাধ িনেলা স সিত  তাির। 
  

 

অবুঝ িশ র দাষ কী িছেলা, িফনিক িদেয় ফাটেলা মাথা- 
হায়ের কপাল ’’ভাগ’’ তবুও কটম েয় বলেলা যা-তা; 
দঃুিখনী মা’র গােয়ও সকী লাগেলা িবষম, পার িছেলানা 
ান হারােলা সােথ সােথই ঁশ য মােট আর িছেলানা। 

মরেলা িকনা দখেলা না স, বীেরর বেশই ঢুকেলা ঘের 
ভয় পেয়ানা, খুব সহেজই গরীব িক আর যায়েগা মের? 
  

 
বাপ মেরেছ নই বািড়ঘর, তাই দঃুখী ওই িশ র মােয় 
বারা ােত রাত কা েয় কাজ কের খায় পেটর দােয়। 
িশ া এবং িচিকৎসা নই ক য ঝরাফুেলর মেতা– 
এমিন কেরই ধুেক ধুেক মা ও িশ  মরেছ কেতা। 
  

 
এই িশ টা তুিমই হেল, কমন হেতা িচ া কেরা 
দঃুিখনীটা তামার যিদ মাতাই হেতা িকংবা ধেরা– 
এমন ছিব তামার মেন উথাল-পাথাল দয়িক হানা 
‘আমরা মানুষ সৃি েসরা’ এই কথা িক যায়ের মানা!! 
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কিবতা 

কন এমন কর 
মা: মােলক জামা ার ₪ িপছেন ছু না,যা েয়াজন সিৃ কতা যা দন তােতই খুিশ।সাদামাটা জীবন আিম উপেভাগ কির। অবসের গান িন, িভ দিখ।মােঝ মেধ ,গ ,কিবতা ও 

কলাম লখার ু  য়াস চালাই,তেব ছা  জীবেন ু ল-কেলজ সািহত  সামিয়কীেত িনয়িমত িলখতাম। কৃিতর গাছপালা,প পািখ,নদ-নদীর ানী ল আমােক খবু টােন । দশ,মা, এবং 

দেশর িত  ধিূল কনাই আমার কােছ ি য় । 
 

ভুলই যিদ বুঝেব তােক 
শংসা কন করেব ? 

িমেছ িমেছ কােছ টানার 
ভাবটা কন ধরেব ? 

মেনর কথা বুঝেব না যার 
তােক কন খঁুজেব ? 

ঘৃণা যিদ করেব তােক 
ভােলাবাসার অিভনয় কন করেব ? 

অে া হািস হাসেব যখন তামার ইে  করেব 
মুচিক হািসর মায়া জােল তােক কন ফলেব ? 
নীলাকাশের তারা হেব তুিম ধু লেব 

সই ভূবেনর আধার তেল তােক কন ফলেব ?  
 

 
কিবতা 

খুঁেজ  ফরা 
জসীম উ ীন মুহ দ 

 
এই এক একাদশী চাঁেদর ায় অ কার আেলােত 
রাজই খাঁেজ িফির তামার নরম গতর, 
যমন মৃত সাগের িছপ ফেল বেস থােক জেল 
আিমও তমিন 
এক আকাশ বুক মেল রািখ, 
তামার আঙুেলর লাঙেল যিদ াণ িফের পায় 
আমার উষর ভুিম 
যিদ দু চােখ নােম বাঁধ ভাঙা াবেণর বণ! 
িঝিঝ ডাকা রাত বেয় যায় 
অ কারও এক সময় ঘুমায় 
ধু 

আিম কােঠর পুতুেলর মত চেয় থািক 
তামার অেপ ায়! 
পাথর বুক 
িনঘমু াি হীন চাখ 
শত কামনার, শত বাসনার চরাপুি ! 
অতঃপর 
এক পাতক সমেয় জেগ উেঠ িবষ  ভার 
জেগ উেঠ একাকীে র কারাগার, 
িনিল  হর 
িনেজেক মেন হয় কােনা এক সুেতা কাটা ঘুিড় 
এক ব া জংগল!! 
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ছড়া 

বৃি  িনেয় অকাব …… 
এই মঘ এই রা ুর   ₪  আিম খুবই সাধারণ একজন মানুষ । জব কির বাংলােদশ ব াংেক । নেট আগমন ২০১০ সােল । তখন থেকই িব  ঘেুর বড়াই । যন মেন হয় িব  আমার 

হােতর মেুঠায় । আমার িভতের এত শে র ভা ারও নই সহজ সরল ভাষায় দনি ন ঘটনা বা িনেজর অনুভূিত অথবা ক নার জাল বেুন িলেখ ফিল যা তা । যা হেয় যায় অকিবতা । 
তবুও আপনােদর ভাল লাগেল আমার কােছ এটা অেনক বড় পাওয়া । আিম মানষু ভালবািস । মানষুেক দেখ যাই । তােদর অনভূুিত েলা বুঝেত চ া কির । সব িকছুেতই সু র খঁুিজ । 
ভয়ংকের সু র খঁুিজ । পেয়ও যাই । আিম বিৃ  ভালবািস......... কৃিত ভালবািস, গান নেত ভালবািস........ ছিব তুলেত ভালবািস........ ক ােমরা অলটাইম সােথই থােক । ি কাই ি কাই 

ি কাইয়া যাই যা দিখ বা যা সু র লােগ আমার চােখ । কিবতা নেত দা ন লােগ........নদীর পাড়, সমেু র ঢউ (যিদও সমু  দিখিন), সবুজ.......... কৃিত, আমােক অেনক 

টােন,,,,,,,,,আিম সব িকছুেতই সু র খুিজ.........পিৃথবীর সব মানুষেক িব াস কির, ভালবািস । িলিখ........িলখেতই থািক িলখেতই থািক িক  কান আগামাথা নাই..........সহজ শে  সব 
এেলােমেলা লখা.......... 

 
 
১। 
বৃি  ঝরেছ িদন  ধের 
িহম িহম হাওয়া 
চুপ  কের ঘের বেস 
িচেড় ভাজা খাওয়া। 
২। 
িব ু িব  ুবৃি র জল 
সবুজ পাতায় 
ফাঁটা হেয় ঝের পেড় 
চােখর পাতায়। 
৩। 
িভজেত ভাির মজা 
আহ! ঁিড় ঁিড় বৃি েত 
মন াণ জড়ুায় যন 
বৃি র অপ প সৃি েত। 
৪। 
বৃি  এেলই দিখ সেব 
মাথা ঢােক ছাতায় 
একটুখািন রহমেতর ফাঁটা 
পড়েত দাওনা মাথায়! 
৫। 
মেঘর ফাঁেক উঁিক িদল 
িতযক আেলার সূয 
হঠাৎ কের ঝের, ঝেরাঝর 
রাদ বৃি র মৗখয। 

৬। 
সেবেগ বিষত হেলা 
এক পশলা বৃি  
সবুজ হেলা আেরা সবজু 
চােখর মলেলা তুি । 
৭। 
বৃি  বুিঝ ভয় পাও 
মাথায় তাই ছাতা 
িভজেল একটু হয় িক 
পােব নািক ব থা। 
৮। 
কা া যেনা নেত পাই 
বৃি  ঝরিছল যখন 
আমার কা া উিড়েয় িনেয় 
বৃি  ঝরিছল তখন। 
৯। 
রােতর বৃি  িনেয় আেস 
চােখ বেঘার ঘুম 
িহম দেশর  রাজা 
চােখ বসায় চুম। 
১০। 
বৃি  িনেয় রিচত হয় 
কাব  শত হাজার 
বৃি র পরেশ িশহরণ 
মম দ মাঝার। 

১১। 
আঁধার কােলা আকাশ 
ঝরায় বৃি  ঝমঝম 
এমন িদেন ঘেরর কােন 
পিরেবশটা থমথম। 
১২। 
আষাঢ় মােস থই থই পািন 
মােঠর পর মাঠ জেুড় 
ঢউেয় ঢউেয়র ঘষেন যেনা 
ঝাঁক ঝাঁক বক উেড়। 
১৩। 
ভাির বষেন পেড় যায় 
মাছ ধরার ধুম 
রাত িবরােত মাছ ধের 
হারাম হয় ঘুম। 
১৪। 
বৃি র িদেন খেত মজা 
ইিলশ িখচুিড় 
আেরা ভাল িস ারা আর 
মচমেচ ডাল পুির। 
১৫। 
বৃি  আমার ভালবাসা 
ভজায় মন াণ 
বৃি র পের ভাল লােগ 
ভজা মা র াণ। 
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জীবেনর গ  

অেপ া 
এ  এম মা ফা কামাল 

 
ঘিড় পির ার করার মেতা অ ুত পশায় তার আসার কথা িছেলা না। 
বাপদাদা িছেলন কৃষক। বাপ সুেদর ওপর টাকা ধার িনেয়িছেলন এক 
আগরওয়ালার কাছ থেক। সুদ জেম এেতা বশী হেলা য শষ পয  
সব জিম আর বািড়র বশীরভাগ বচেত হেলা ায় পািনর দােম। 
িবপেদ পড়া মানেুষর জিম কউ ন ায  দাম িদেয় িকনেত চায় না। সই 
শােক বাবা মারা গেলন অ  িদেনর মেধ ই। মা ভাইেবান িমেল আট 
জেনর সংসােরর ভার তার কাঁেধ। আর িকছু না পেয় ােমর এক 
জেনর বুি েত এই িবিচ  কােজ িন পায় হেয় নেমেছ স। 
 
এই সব কথা ভাবিছেলা রিহম উি ন তার সাইেকেল বেস। 
সাইেকলটার সােথ িবেশষ কায়দায় ঘিড় সাফ করার য পািত লাগােনা 
হেয়েছ। শহেরর সবেচেয় ব  সড়েক ঘিড় সাফ করার কাজ কের স। 
সকাল থেক ১০/১২  ঘিড় সাফ কেরেছ । ঘিড় িত নয় দু’টাকা। 
 
কাজ না থাকেল রিহম বেস বেস মানষু দেখ। সবাই কী ব  হেয় 
ছােট। কােরা নজর নই কান িদেক। কেতা কাজ যন সবার। ধু 
তারই বুিঝ কাজ নই। স ধয ধের কা মােরর জন  অেপ া কের। 
যখনই স মানেুষর িদেক তাকায় তখন আপনা আপিনই থেম চাখ 
যায় বাঁ হােতর কবিজেত। কেতা িবিচ  ঘিড় শাভা পায় সখােন। 
আেগ মেয়রা ঘিড় পরেতা ডান হােত। আজকাল তারাও বাঁ হােত ঘিড় 
পরেত  কেরেছ। 

 
রিহেমর বশীরভাগ কা মার যুবক। খুব সেজ েজ আেস। এেসই খুব 
তাড়তািড় ঘিড় সাফ করেত বেল। মুেখ ফুেট থােক অি র ভাব। 
বাঝাই যায় িবেশষ কােরা কােছ যাবার জন  ছটফট করেছ। তাই খুব 
ত ঘিড় সাফ করা িশেখ িনেয়েছ রিহম। িকছু কা মার আেছ 

ফুলবাবু গােছর। তারা সই তাড়নায় আেস ঘিড় সাফ করােত। 
তােদর তাড়া থােকনা। খঁু েয় খঁু েয় সাফ কিরেয় নয় ঘিড়র সবা । 
 
৩৪ বছর বয়স রিহেমর। ভাঙােচারা চহারা। এখেনা িবেয় কেরিন। 
অথচ ােম তার সমবয়সীরা মেয়র িবেয় িদে । তার িবেয়র াব 
এেসিছেলা কেয়কবার। রিহম সাহস কেরিন। 
 
আজ দপুুেরর পর থেক একজন কা মারও আেসিন। িবেকল গিড়েয় 
গেলা। কেতা মানুষ যাে । স মানুষ দখেত থােক। হঠাৎ চাখ 
আটেক গেলা অ ুত সু র এক কবিজেত। গালগাল, তুলতুেল, 
গৗরবণ ! সানালী রেঙর ঘিড়  সখােন চাখ ধাঁধােনা সৗ য সৃি  
কেরেছ। হাত ছেড় মুেখ তািকেয়ই মু  হেয় গেলা স। মেয়  অপূব 
সু রী ! িক  স অপ পা ওর িদেক না তািকেয় আপন মেন চেল 
গেলা। ঘারলাগা চােখ অপলক চেয় রইেলা 
রিহম………………………! 

  
 

রস রচনা 

প ু র িব ান চচা। 
শওকত আলী বনু ₪ লখােলিখ কির।সংবািদকতা ছেড়িছ আড়াই যগু আেগ।তারপর সরকারী চাকর! চেল যায় এক যগু।েটর পাইিন কী ভােব কেটেছ।ভালই কাটিছল।েদশ িবেদশও 
অেনক ঘুরােফরা হেলা। জটুল এক  বিৃ । উ  িশ ার আশায় দেশর বাইের।েশেষ আর বািড় িফরা হয়িন। সই থেকই ল ন শহের।সরকােরর চাকর হওয়ােত লখােলিখর ছদ ঘেট 

অেনক আেগই।বাইের চেল আসায় ছ  পতন আেরা বিৃ  পায়।ঝুমেুরর নৃত  তােল ড া বাজেলও ময়ূর পখম ধেরিন।বরেফর দেশ সবই জমাট বেঁধ ম  আ রণ পের।বছর খােনক হেলা 
আ রেণর ফাঁেক ফাঁেক কিচ কাঁচা ঘােসরা লেুকাচুির খলেছ।মােঝ মেধ  িফের যেত চাই িপছেনর সময় েলােত।আর হেয় উেঠ না। লখােলিখর মেধ  রাজৈনিতক লখাই বিশ।ছড়া, কিবতা 
এক সময় হেতা।স িত ি য় ডট কম/ ব িলিনউস২৪ ডট কম/ আমােদরসময় ডট কম সহ আেরা কেয়ক  অনলাইন িনউস পাটােল লখােলিখ হয়।অেনক মন কেরিছ।ভােলা লােগ সৎ 
মানেুষর সং শ।কিবতা পড়েত। খারাপ লােগ কােরা টচাল। যমনটা থােক ার জলসার বাংলা িসিরয়ােল। লখাপড়া সংবািদকতায়।সােথ আেছ মু ণ ও কাশনায় পা  াজেুয়শন। 

 
 
এই রিবন,বাসুেদেবর গ  পেড়িছস? প ু , রিবনেক  কেরই 
িম িম  হাঁসেত থােক। 
-বাসেুদব ক? রিবন ঝটপট জবাব দয়। 
-আের ওই য, েগ লখা লিখ কের। মু িচ ায়ও লেখ। 
- তা, হেয়েছ িক? িকেসর গ ? 
- বচারা গ  িলখেত িগেয় িনউটনেক চ ােল  কেরেছ।িনউটেনর 
ব ািনক তে  নািক ভুল আেছ। গে র নামটা িক জািনস? িনউটেনর 
ভুল। 
- কান িনউটন? সও িক েগ লেখ? 
-আের নাহ। তুই দিখ আেরক আহা ক।িব ানী িনউটেনর কথা 
বলিছ। খ াত ইংেরজ পদাথিব ানী স ার আইজ াক িনউটন। য 
ব াটা গিতর সূ  এবং সবজনীন মহাকষ সূ  এই দু র আিব ারক। 
- তা।এখােন তা  সমস া কাথায়?রিবন এবার নেড়চেড় বেস। 

- আের না না, আমার কােনা সমস া হয়িন। এবং নইও । গ টা পেড় 
বুঝলাম মহািবে  কান ব ই নািক ি র নয়। িনউটেনর আিব ােরর 
উপর মাত ির! দব সােহেবর সাহস তা কম নয়। তেব গ টা মেন 
হয় গ কার শষ কেরিন।িসিরজ িলখেব িকনা জািননা। তাই িবষয়টা 
অসমা  রেয় গল।  
-যিদ বুঝেতই না পািরস তাহেল এত পা াির করিছস ক ান? 
আঁতলােমার আর জায়গা পাওনা শালা। রিবন এবার েপ যায় 
প ু র উপর। 
 
প ু  ছা  বলা থেকই িব ান মন ।সব িকছুই যুি - মাণ িদেয়  
বুঝেত চায়। এবং সকল রহেস র শষটা  দেখ নয়। প ু  িনউটেনর 
গিতর িতন  সূ  হাই ু েল থাকেতই  কের িশেখ িনেয়েছ। এর পর 
থেক  তাঁেক আর এই িনেয় সমস ায় পড়েত হয়িন। সূ  িতন  এখেনা 
প ু  মুখ  বলেত পাের।একবার  এই সূ েলা মুখ  বলেত না পাড়ায়  
িব ান িশ ক তাফা ল স ার কী িপটুিনটাই িদেয়িছল তা মেন পড়েল 



[চলি কা ই- কাশনাঃ সংখ া ৪, জলুাই ২০১৪, ঈদ সংখ া]  
 

92  http://cholontika.com  

 

আেজা প ু  চমেক উেঠ।েসই থেকই সূ েলা তাঁর কােছ পা াভাত।েয 
কাউেক সহেজই িশিখেয় িদেত পার ম। 
 
‘বািহর হইেত যু  বল ারা অব ার পিরবতন না কিরেল ি র ব  
িচরকাল ি র থািকেব’- বাসেুদেবর গে র এই লাইনটা প ুর কােছ 
বশ ই ােরি ং মেন হেয়েছ। প ু র য  সব খঁচেখচঁািন ওই লাইনটার 
িবষয়ব  িনেয়।ি র ব র উপর বল েয়াগ না কিরেল ওই ব র 
অব ার পিরবতন হয় িকনা এই রহেস র আিদঅ   উতঘাটন করা 
তাঁর িনকট এখন বিশ জ রী।এই রহেস র লিকনারা করেত 
পারেলই ঐিতহািসক রানা াজা  ধেস পড়ার কারণ  িনেয় িব  
জাড়া য হৈচ হেয়িছল এবং ত কালীন ম ীর য ইেমজ পা চার 
হেয়িছল তাঁর একটা ব ািনক ব াখ া িদেয় িবষয় র পেজ ভ সুরাহা 
করা যােব। 
- ব ািনক তে র সােথ ওই রানা াজার ধেসর স ক িক? রিবন 
প ুর কােছ আ হ সহকাের জানেত চায়। 
-আেছ, আলবৎ আেছ।প ু  জবাব দয়। ম ী মেহাদেয়র ‘নাড়াচাড়া’ 
ত  িবথ াত িব ানী আইজ াক িনউটেনর গিতসূে র স াব  ভাব 
বলয় থেক  িবি   কের দখার কােনা সুেযাগ নই। আিম প ু  
এইটা মান কেরই ছাড়েবা। িনউটেনর গিতর থম সূ র সােথ 
‘নাড়াচাড়া’ তে র একটা যাগসূ  আেছ। 
-রিবন তার কী রণ আেছ সােবক ম ীর ‘নাড়াচাড়া’ তে র সই 
আেলািচত কািহনী? প ু  রিবন ক  কের। 
- ক মেন পড়েছনা।নাড়াচাড়া ত  আবার কান ? ব াপারটা খুেল 
বলেতা? 
-ক ান ভুেল গিল নািক? শালা কিব তার দিখ িক ইু মেন থােকনা। 
সােবক রা ম ী মহীউ ীন খান আলমগীর বেলিছল না, িবএনিপর 
হরতাল সমথকরা  ধের নাড়াচাড়া করায় সাভােরর রানা াজার 
ওই ভবন  ধেস পেড়েছ। ম ী তা এই িবষেয় িবিবিসেক এক 
সা াতকােরও িবষয়  পির ার কেরিছল। আর এই িনেয় তা ক  
হৈচ পেড়িছল। ধু দেশ নয় িব েজাড়া হৈচ। খাদ নাসাও  নািক 
মহা িচ ায় পেড়িছল এই িবশাল আিব ােরর কারেণ! 
- ক বেলিছস প ু। আমার পুেরাটাই এখন মেন পড়েছ। য রু মেন 
পড়েছ, িতিন একজন ড েরট। আমােদর নদীমাতৃক দেশর একজন 
খাল খনন িবেশষ ।িছেলন অিভ  আলমা। িবেদেশও অেনক মন-
মন কেরেছন।জনতার ম  বািনেয় সরকারও  েপাকাত 
কেরেছন।খাল খনেন ড েরট হেলও িতিনই  িছেলন  িব  কাপােনা ওই 
‘নাড়াচাড়া’ তে র জনক।েগাটা  িবে র মানষু তার আিব ৃত ত  
িনেয় বশ িকছুিদন হৈচ কেরেছন।মজাও লুেটেছন।েফইসবকু সহ 
সামািজক নটওয়াক েলায় ত র নানারকম িবে ষণও হেয়েছ। 
- তা  তা দিখ সব িকছুই মেন আেছ। এত ণ ত াড়া ব াড়া কতা 
কইিল ক ান? 
-থাকেবনা ক ান? হগল কিবরাই আ ভুলা? 
 
িব ানী িনউটেনর থম সূ  প ু র মুখ ।এই সূ র মম কথা হেলা 
বািহ ক কান বল েয়াগ না করেল ি র ব  ি র থােক এবং গিতশীল 
ব  সুষম গিতেত সরল পেথ চলেত থােক। 
প ু  িনেজর টানা অেধক িসগােরট রিবেনর হােত ঁেজ িদেয় িনউটেনর 
গিতর িতন  সূ   তােক বুঝাবার চ া কের।ভাবুক রিবেনর এেত 
িব ুমা  আ হ না থাকেলও প ুর বকবকািন িতিনয়ত সহ  করেত 
হয়।সহ  না কের উপায়ও নই।পােছ িকনা িসগােরট   হাতছাড়া হেয় 

যায়।প ু র সােথ আ া িদেত পারেল  িদেন অ ত কেয়ক বার 
যাযাবর রিবেনর ভােগ  ওই পাওনাটা জেুট। 
প ু  িসগােরট টানেত টানেত িনউটেনর গিতসূে র িনখুত ব াখ ায় 
চেল যায়। গিতর িতন  িবখ াত সূ  হল কৃিতর িতন  িনয়ম, যা 
িচরায়ত বলিবদ ার িভি  প।এই িনয়ম েলা ব র উপর যু  
বল এবং তার দ ন সৃ  গিতর মেধ  স ক বননা কের। 
-আের বাপ ুথাম থাম।ওই  সব ক ন ত  আমার ভাঁতা মাথায় ঢুকেব 
না। ভাবুক রিবন প ু েক জার কের  থামােত চ া কের। 
ক েন কার কথা! প ু  িনউটেনর গিতর থম সূ  একটােন মুখ  
বেল ফেল। থম সূ  হেলা ‘ি র ব  আজীবন ি র থাকেত চায় 
এবং গিতশীল ব  আজীবন সমগিতেত গিতশীল থাকেত চায় যত ণ 
না তার উপর কান বিহঃ  নট শি  েয়াগ করা হয়’। 
 
প ু র এই জাতীয় আঁেতলিগির রিবেনর  কেখানই পছ  নয়।যিদও স 
সবদাই লিজক াল কথা বেল।তেব বিশ বিশ জ ল বাক   বলেত 
থাকেল রিবেনর  মাথায় িকছুই ঢুকেত চায় না।িব ােনর ক ন ত  
বণনা করেলও প ু র এবােরর  গদগদািন য যুি যু  হেয়েছ তা এই 
থমবার অনায়ােস  রিবেনর মাথার মধ িগলুেত িকছুটা হেলও জায়গা 
কের িনেয়েছ। 
-প ু , এবার তুই একটু দম ন দা । আমার মাথায় আর এইসব 
ক ন ত -ফ  িকছুই ঢুকেছনা। আমােক তুই দইু চারটা কিবতা 
লখার সুেযাগ দ। হাত জার কের সময় চায় রিবন। 

- ক আেছ। িক  নাড়াচাড়া তে র ওই হাস রস কী রহেস ই থেক 
যােব? এর তা একটা ব ািনক িভি  রেয়েছ। সবার চাখেক ফাঁিক 
িদেলও তা  এই প ু র  দাে র  চাখেক ফাঁিক িদেত পারেবনা কউ। 
-তাহেল কী বলিব একটু জলিদ বল।িবর  সুের রিবন িচ ািন দয়। 
-বলিছ, শান।সােবক এই িব  আমলা ও রাজনীিতেকর ব ব েক  
অেনেকই হয় কেরেছ। অেনেকই িবষয় েক হাস কর ও 
রাজনীিতকরণ করা হে  বেল ম ব  করেলও আিম তা মেন কিরনা। 
-তাহেল তুই কী মেন কিরস? 
-আিম মেন কির িনউটেনর গিতসূে র স াব  ভাব বলয় থেক 
‘নাড়াচাড়া ত  ‘ ক িবি   কের দখার কােনা সুেযাগ নই। সােবক 
ওই রা ম ী স াব  কারণ িহসােব নাড়াচাড়া ত  আিব ার 
কেরেছন কন? কন িতিন িবশাল এক  দালান ধেস পরার জেন  
কিতপয় হরতাল সমথক কম  বািহনীেক দায়ী করেলন? এখােনই 
রেয়েছ িনউটেনর গিতসুে র সােথ তাঁর আিব ৃত নাড়াচাড়া তে র  
সরাসির  যাগসূ ।িব ােনর িত চরম অনীহা থাকায় িবষয় েক 
তখন কউ অনুধাবন করেত পােরিন। 
-তা িকভােব? রিবন  কের। 
-এখােনই তা ও ােদর মাইর। আিম প ু  পা ার। আমার সােথ ট া 
িদেব ন শালায়? িবশাল এই দালান েক  মাননীয় ড েরট ি র ব  
িহসােব আিব ার কেরেছন।িনউটেনর সূ মেত বল েয়াগ না করেল 
ি র ব র উপর কােনা িতি য়া সৃি  হয় না।রানা াজা নামক এই 
দালান  এক  িবশাল ি র ব । সুতারং এক  ি র ব র উপর 
হরতাল সমথনকারীরা কােনা রকম বল েয়াগ না করেল ‘রানা 
াজা’ নামক এই িবশাল ি র ব  ধেস পড়েব কন? এই সাজা-
সা া কথাটা বুঝেত অসুিবধা কাথায়? এবার একটু তাি ক িবে ষন 
করিছ। স ার আইজ াক িনউটেনর গিতসুে র বল য িদেক ি য়া কের 
ব র ভরেবেগর পিরবতন সিদেকই ঘেট থােক। হরতালকারীরা য 
িদক থেক বল েয়াগ কেরেছ  েয়াগকৃত বেলর িবপরীত িদেক 
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ভবন  তাই িকছুটা হেল িগেয় ধেস পেড়েছ।ভবন  িবপরীত িদেক 
ধেস না গেল যারা বল েয়াগ কের ধা া িদেয়েছ তােদর অেনেকই 
মৃতু বরণ করত।তার খবরও সংবাদপে  বর হেতা।হরতালকারীেদর  
মৃতু বরেণর খবর িক  সংবাদপে  আেজা ছাপা হয়িন। তাই ধের 
নয়া হে  ভবন েত িনউটেনর গিতসূে র ি য়া স  হেয়েছ।  
বািহর হইেত যু  বল ারা অব ার পিরবতন না কিরেল ি র ব  
িচরকাল ি র থািকেব।রানা াজার ে  যা হেয়েছ তা হেলা কিতপয় 
হরতাল সমথক কম  বািহনী ি র ব র উপর বল েয়াগ কেরিছল 
তাই ভবন  ধেস িগেয়িছল। 

-তা হেল তা ওই ড েরট সােহব কােনা আহা িক কথাবাতা বেলন 
িন। কিব রিবন সহেজই মেন নই প ু র যুি যু  কথা। 
-একদম যথাথ বেলিছস। ওই ড েরট সােহেবর ‘নাড়াচাড়া’ ত  
িবখ াত  আইজ াক িনউটেনর গিতসূে র স াব  ভাব বলয় থেক  
িবি   কের দখার কােনা সুেযাগ নই। 
 
আিম প ু । প ু  পা ার।আিম চিল গােছর পাতায় পাতায়। িব ান 
িনেয় আমার সােথ পা াির? 

 
 
  
 

কিবতা 

যা ায় িবপি  
এস এম আ ুর রহমান 

 
 
স িদন আিম অিফস যাি  
সােয়দা বােদর বােস 
িণক বােদ মিহলা এক 

বসেলা আমার পােশ । 
একা নয় স কােল বা া 
বয়স ছয় িক সােত, 
মােয়র কােল বেস আেছ 
মুরগী একখান হােত । 
সামেনর সীেট তােদর দেলর 
মিহলা বসা িতন 
িণক বােদ বিমর শে  
মার গা কের িঘন িঘন । 
হ ার বেল বিমর ভাব 
পিলিথন নই কণ? 
আিমও তায় নানা উপেদশ 
িদি  ঘন ঘন । 
পােশর বা া মাথা নুইেয় 
ঘুেম মােয়র কােল 
ওয়াক শে  বাম হঠাৎ 

আমার গােয় ডােল । 
িবপি  দেখ বা ার মা 
হেয় যায় হতবাক 
এই িবপােক আিমও তখন 
হেয় গিছ িনবাক । 
অনুত  মা কাপড় মার 
মুেছ আচেল তার 
বিমর গে  নািড় যন 
বাইের আসেছ আমার । 
সই ভােবই অিফেস ঢুেক 
বাথ রােমেত যত 
ঢািল পািন ধুেত বিম 
গ  বােড় তত । 
ভািব মেন দেহর গ  
হেব না কভু লীন 
যিদনা কভু যায় মুেছ 
আ ার সই িঘন িঘন । । 
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কিবতা 

ভা া ােস 
সাঈদ চৗধুরী ₪ দনু িত মু  বাংলােদশ গড়ার জন  কাজ কের যেত চাই । 

 
 
যখন স ার আধার নােম 
িবষ তা ভরা এক িবেকেলর পের 
একা একা বেস থেক 
রল লাইনটার পােশ 
এপাশ থেক ওপােশ 
সবুজ সােকার  জল িবেত 
জীবেনর আঁকাবাঁকা েলা 
হয়ত চূন নতুবা নতুন সৃি েত 
এক আকাশ আশায় বুক বােধঁ… 
এইেতা সা  দীপ আেলা জালেলা বেল 

কান রিঙন রাত 
অথবা ধুসর অ কাের 
হািরেয় যাওয়া কােলর গভীের 
অভািবত ভাবনা েলা 
কাঁকড়া চুেল আ ানা কের 
জীবেনর এই ছ পতেন 
ঘার অমািনশার দদুল তায় 
আবার স ি য়ার মুখ িফের আেস 
কান আেধায়া, অ , পেড় থাকা 
আয়নার ভা া ােস। 

  
 
 

পযটন 

সানাকাটা সমু  সকত- অভাবনীয় সৗ েযর হাতছািন ! 
 
 
 

  
বে াপসাগেরর নানা পািনর ঢউ সাদা ফনা তুেল আছেড় 
পড়েছ তীের। সকােলর সূযরি  ঢউেয়র ফনায় পেড় ঝকমক 
করেছ। পািখর দল উেড় যাে  এিদক সিদক। বড় বড় 
লার িনেয় জেলরা ছুটেছ গভীর সাগেরর িদেক। এমন মন 
ভালােনা অেনক দৃশ  চােখ পড়েব বে াপসাগেরর তীর ঘঁেষ 
াকৃিতকভােব জেগ ওঠা সানাকাটা বেন। 

 
  
বর নার আমতলী উপেজলার তালতলী থেক মা  ১৭ 
িকেলািমটার দেূর ফিকরহাট বাজার। বাজােরর পােশই গিহন 
বন। ছা  এক  খাল মূল ভূখ  থেক িবি  কেরেছ 
বন েক। ভূখ  ানীয়েদর কােছ ‘ফাতরার বন’ িহেসেব 
পিরিচত। তেব বন িবভােগর খাতায় এ  ‘ টংরািগির’ 
সংরি ত বনা ল। আয়তন ৯,৯৭৫.০৭ একর। নবগ ত 

সানাকাটা ইউিনয়েনর অ গত এ ীপ  এখন ‘ সানাকাটা 
বন’ িহেসেব পিরিচিত পাে । 

  
 
বেনর পূেব য়াকাটা, পি েম সু রবন আর হিরণবািড়য়া, 
উ ের িবশাল রাখাইন প ী এবং দি েণ বে াপসাগর। এ বন 
থেক সূেযাদয় আর সূযা  দু ই উপেভাগ করা যায়। 
াকৃিতকভােব সৃি  হওয়া এ বেন আেছ নানা জােতর 
গাছপালা। আেছ িবিভ  ধরেনর প পািখর িবচরণ। ফাতরার 
বেন ইেকাপাক তিরর কাজ ইিতমেধ   হেয়েছ। পযটকেদর 
জন  িনমাণ করা হেয়েছ ছাট এক  ডাকবাংেলা। য়াকাটা 
সমু ৈসকত থেক লাের সানাকাটা যেত মা  ৩০ িমিনট 
সময় লােগ। 
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সানাকাটা বেনর মেধ  রেয়েছ ছাট ছাট খাল। লার িনেয় 
এই খােল মণ আর চেরর নয়নািভরাম দশৃ  উপেভাগ করার 
মজাই আলাদা। সানাকাটার আশপােশ আেরা বশ কেয়ক  
মণ ট রেয়েছ। স েলার মেধ  গইয়ামতলা ও আশারচর 
উে খেযাগ । সমু  মণ, গভীর জ েল ঘুের বড়ােনার 
অবািরত সুেযাগ রেয়েছ সখােন। 

 
অসংখ  বানর, শূকর, বনেমারগ, মদনটাক, কাঠিবড়ািল, 
মেছাবাঘ, লাল কাঁকড়া, বকসহ িবিভ  জািতর প পািখ 
আর সােপর অবাধ িবচরণ রেয়েছ সানাকাটা বেন। সখােন 
ছাট-বড় ১২  িক া ও সাত  িমঠা পািনর পু র রেয়েছ। 
 
সানাকাটা সংরি ত বনা েলর অভ ের পযটকেদর চলাচেলর 
জন  দুই িকেলািমটােরর বিশ িসিস রা া িনমাণ করা হে । 
এ ছাড়া হিরণ ও বােঘর ব নী এবং িমর জননেক সহ 
বন  াণীর আ য় ল গেড় তালার উেদ াগ িনেয়েছ বন 
িবভাগ। 
 
পা বত  দৃশ াবলী 
আশার চর 
 

 
সানাকাটার পােশই আশার চেরর অব ান। অসংখ  
মৎস জীবীর বসবাস এই চের। আবার শীেতর মৗসুেম 
পযটকরাও সখােন যান। দীঘ সমু ৈসকত, গভীর অরণ , 
িবশাল ঁটিকপ ী রেয়েছ আশার চের। দেশর িবিভ  জায়গা 
থেক যাওয়া মানুষ ঁটিক উৎপাদেনর জন  চর েত ঘর 
বাঁেধ। বছের সাত থেক আট মাস থােক ঁটিক উৎপাদেনর 
ব তা। 
 
তালতলী রাখাইন প ী 

 

আশার চেরর কােছই রেয়েছ তালতলীর িবশাল রাখাইনপ ী। 
বে াপসাগেরর তীের এ প ীেত িপবািত ািলেয় গভীর রাত 
পয  চেল তাঁেত কাপড় বানার কাজ। তাঁতিশ  ছাড়াও 
রাখাইনেদর ঐিতহ বাহী বৗ  মি রও অন তম পযটন 
আকষণ হেত পাের। 
 
যভােব যেত হেব 
ঢাকা হেত সড়ক ও নৗ উভয় পেথই বর না যাওয়া যায়। 
ঢাকার গাবতলী ও সােয়দাবাদ থেক িবিভ  পিরবহন সকাল 
এবং রােত উভয় সময় ছেড় যায়। িত 
পিরবহন(০১১৯৬০৯৫০৩৩) সকাল সােড় ৮টায় এবং একই 
সময় রােত বর নার উে েশ  ছেড় যায়, সা রা 
পিরবহন(০১১৯০৬৫৮৭৭২, ০১৭২৫০৬০০৩৩) গাবতলী থেক 
সকাল এবং রাত পৗেন ৯টায় এবং সােয়দাবাদ বাস া  
থেক সকাল ও রাত সােড় ৮টায় ছেড় যায় এছাড়াও 
আবদু াহ পিরবহনসহ(০১৭১০৬২৫৮০৯) বশ কেয়ক  
পিরবহন ঢাকা-বর না েট চলাচল কের। আপিন চাইেল নদী 
পেথও বর না যেত পােরন। একিদন পর পর ‘এম িভ 
ব ন-৭’(০১৮২১১৬৫৮৭৫) নােম এক  ল  ঢাকার 
সদরঘাট নদীব র থেক বর না যায়। ল ই আরামদায়ক 
বাহন। 
 
বর না হেত তালতলীর দুর  মা  ১৭ িকিম. গাড়ী িকংবা 
নৗকা কের যাওয়া যায় তালতলী। অতপর পদ েজ িকংবা 
নৗকায় কের সানাকাটা বেন যেত হয়। 
 
কাথায় থাকেবন 
আমতলী উপেজলায় ভাল মােনর তমন কান হােটল নই। 
থাকেত হেব বর না শহের। বর নায় রাি যাপন ব ব া খুবই 
ভাল। অেনক িল র  হাউস আেছ এছাড়া আেছ কেয়ক  
আবািসক হােটল। 
র  হাউস জলা পিরষদ ডাকবাংেলা(০৪৪৮-৬২৪১০) 
খামারবাড়ী র  হাউস(০৪৪৮-৬২৪৬৯) 
পািন উ য়ন বােডর র  হাউস(০৪৪৮-৬২৫৫১) 
র  হাউস এল.িজ.ই.িড র  হাউস (০৪৪৮-৬২৫৪২) 
িসইআরিপ র  হাউস (০৪৪৮-৬২৫৫১)। 
এছাড়া বর নায় আেছ একািধক আবািসক হােটল 
হােটল তাজিবন(০৪৪৮-৬২৫০৩) 
বর না র  হাউস(০১৭১৮৫৮৮৮৫৬) 
হােটল আলম(০৪৪৮-৬২২৩৪) 
হােটল বসু রা(০৭১২৬৪৫৩০০৭) 
হােটল মৗিমতা(০৪৪৮-৬২৮৪২) 
হােটল ফা নী (০৪৪৮-৬২৭৩৩)। 
 
তেব সানাকাটা থেক য়াকাটার দুর  মা  ৩০ িমিনেটর। 
সুতরাং ইে  করেল য়াকাটাও থাকেত পােরন। য়াকাটা 
থাকাই সবেচেয় উ ম। তােত য়াকাটা সমু  সকতটাও দখা 
হেয় যােব। 
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কিবতা 

প ারাড  
শ াম পুলক ₪ আসেল আমার সব চেয় বড় সমস া হল আিম যখন যা কির তাই কির অন  িকছু পাির না। যখন কিবতা লিখ তখন ধ ুকিবতা। আর িকছু পাির না। রাত িদন বেস 

বেস কিবতা। আবার যখন তা বাদ িদেয় অন  িকছু কির তখন আর আবার কিবতা নই। 
 
 
 

জীবনেক িদেয়িছ পািলেয় যেত, মৃতু েক দিখেয়িছ সই পথ 
এক, দুইেয়র মােঝ দুইেকই ধেরিছ পেয়িছ পু রথ। 

 
জলেক দিখেয়িছ আ েনর ভয়, আ েন ঢেলিছ ফর জল 
য চােখ দেখিছ অ মালা স চােখই দেখিছ কাজল। 

 
হািসেক বেলিছ কন এেতা হােসা, কা ােক বেলিছ কঁেদা না। 
য ভাবনারা তামাের ভাবায় তা িনেয় কভু ভেবা না। 

 
েক িদেয়িছ তাড়ােনার ভয়, জীবনেক দিখেয়িছ ে র আশা 
তা দেখই কেরিছ িচৎকার যা দেখ হারােয়িছ ভাষা। 

 
হারােনার ভেয় বেসিছ ভােলা, পাওয়ার ভেয় ছেড় গিছ দূের 
স দেয় িবশাল সমু  তােরই আটেক রেখিছ ঁ েড় ঘের। 

 
ঈ রেক তািড়েয়িছ ধেমর নােম, ধমেক ঈ র মািন না বেল 

য দেয় গেঁথিছ কৃিতর প স দয় পূণ অনেল। 
 

গিতর পেথ ঢেলেছ সভ তা, ইিতহােস রেখেছ দয়- ান 
য পেথ পেয়িছ ম ভুিরভুির স পেথই অিভমান। 

 
পেক বেলিছ দেূর দেূর থােকা, দয়েক বেলিছ ভােগা তার িপছু 
য জায়গায় খুেড় পেয়িছ তৃ ার জল তাই মা  হেত িনচু। 

 
আিদ হেত আিম িছলাম অরেন , আজ অরন  হেত ভািগ ল ায় 

য িমকা ছেড় চেল গল পাই না তার িকই অন ায়! 
 

মৃতু েক বিল যাও যত দেূর পােরা, জীবনেক বিল কের যাও অিভনয় 
একিদন এেস মৃতু পুরী হেত আজ সই মৃতু েকই কির ভয়। 

 
মের তাই বিল তুিম দেূর থােকা, যেতা পােরা ধু আমােরই ডােকা 
আিম সই নদীই হঁেট পাড় হেবা যখােন নই কান সাঁেকা। 
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ু াকার তলােপাকা ও পি তমশাইেয়র পা গিনত  
িনঃশ  নাগিরক 

 
জগেত অিতকায় হি  লাপ পায়, ু াকার তলােপাকা কই থােক । 
পি তমশাই’রাও কােল কােল ু াকার তলােপাকা হেয় েক থােক 
এবং সহজ পা গিনতেক দু’ চােখর জল িদেয় িলেয় ফেল । অমানুষ 
হওয়ার সবক’টা ধাপ পিরেয় পি তমশাইরা কােল কােল আমােদর 
ান দী া িদেয় যান । আমরাও অমূল  িশ ায় দীি ত হেয় দ  িনেয় 

খগড়হে  নেম পিড় । িবদ ার উপযু  দাম মটােত িবেদশ থেক 

আনা িপপার  িদেয় অমূল  িশ কেদর বরন কির । তারপর ি য় 
ব ি ে র জায়গায় কান এক িশ েকর নাম বিসেয় ভাব আেবগী 
দু’চার পৃ া িলেখ পুর ার উঁিচেয় ধের িশ েকর া  সাির । 
 
আজকাল মােঝ মােঝ িনেজেক অমানুষ মেন হয় । বাবা গত হেয়েছন 

বশ িকছুিদন আেগ । বাবার মৃেতু র পর বাবার চা রীকালীন অবসর 
ভাতা পাওয়ার জন  আেবদন করেত িগেয় উনার বতেনর ব াংক 
িববরনী দেখ আিম আমার মনুষ  িনেয় টানাটািনেত পেড় গিছ । য 
ভ েলাক ঈদ বানাস িহেসেব দুই হাজার সাতশত প াশ টাকা 
(সবেশষ) পত আিম তার কাছ থেক ভাব গাঁড়ািম িদেয় িতন থেক 
পাঁচ হাজার টাকা আদায় কেরিছ । অথচ আমােদর পিরবােরর সদস  

পাঁচজন । আমার এরপেরও মানুষ হওয়ার কান অিধকার থােক িকনা 

না জািন না । 
 
বসরকালী ু ল িশ কেদর সবেশষ বতন সা েল  ১১০০০ টাকার 
মেতা (িকছু কম)। ঘর ভাড়া কথা জানেত চেয় ল া িদেবন না । 
িচিকৎসা ভাতায় মহামান  ডা ারবেগর একবােরর িভিজট িদেত 
িগেয়ও এই সমাজ ল ায় কাচুমাচুেত পেড় যােবন । অতটা ল া না 

িদেয় আমরা বরং অন  এক  সংবাদ জািন । িকছুিদন আেগ কান এক 
সংবােদ দেখিছলাম এেদেশ বতমােন ায় চি শ  িবেদশী র 
আইনশৃ লা বািহনীেক সহায়তা িদেয় যাে  । যােদর পছেন গেড় 

মািসক ব য় পঁিচশ হাজার টাকা । এখন আপিন যিদ চারেপেয় র 
আর পাঁচ সদেস র িশ ক পিরবােরর পািরবািরক মািসক আয় ব েয়র 

সহজ পা গিনত টানেত যান স আপনার িবষয় । আিম অন িদক 

থেক ঘুের আিস । 
 
আমােদর মহামান  িশ াম ী জাতীয় িশ াব ব হােক এেকবাের 
হাওয়ার গিতেত এিগেয় িনে ন । আর িকছুিদন থাকেল িতিন শতভাগ 

িবজেয়র কতন উড়ােবন । পরবত  যেকান িশ াম ীর জন  এমন 
দেূভ দ  এক সীমােরখা টেন যাে ন য ভিবষৎেত উনােক িড ােত 
হেল ১০১% পাস দখােত হেব । সায়া এক ল  মধাবীর 
কলকাকিলেত উিন যখন মুেচ তা িদে ন তখন একিদেক ডাবল এ াস 
পাওয়া িশ াথ রা ভিত পরী ায় গ ায় গ ায় ফল মািরেতেছন 
অন িদেক চািরিদেক আকাশপাতাল িব িবদ ালয় ( াইেভট 
িব িবদ ালয়) গিজেয় উ েতেছ । ওিদেক যসব িশ েকর বাকামীর 
ধা একটু বশী তারা দু’চার জনেক ফল কিরেয় িনেজর বতন 

ভাতার উপর কারিফউ ডেকেছন । হলমাক দনু িত আমােদর গতের 
ল ফঁুটােলও জািতর এমন অ ঃসারশূন  পাসেফল রকড আমােদর 
জা ত কের না । বরং আনে র অিত আিতশােয  আমরা ল ঝ  

মাির । িক  জািতর কান তটা সারবার নয় এই সহজ উপলি টা 

আমােদর অনুপি হত । 
 
বশ িকছুিদন আেগ িকছু িশ ক চা রী হায়ীকরেনর দাবীেত 
ক ীয় শহীদ িমনাের জেড়া হেয়িছেলন । উে শ  িছল ধানম ীর 

কােছ একখানা ারকিলিপ িদেবন । শাহবাগ পয  যেতই এেদেশর 
সব মতাময় পুিলশ স দায় এইসকল িশ কেদর িপপার  িদেয় 
বরন কের নয় । সােথ লা  ঁতার কথা নাই বললাম । 
 
একিদেক দশ এিগেয় যাে  । িজিডিপ, মাথািপছু আয় ফুেল ফঁেপ 

উঠেছ অন িদেক পি ত মশাইরা পা গিনতেক ক ন কের তুলেছ । 
এমন বম া পি ত মশাইেদর উপযু  িশ া না িদেল জািতর 
অবনমন িকছুেতই আটকােনা যােব না । এ িবষেয় িশ াম ীর আ  

হ ে প কামনা কের শষ করিছ । 
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সই, কমেন ধিরব িহয়া 
রািজব সরকার 

 
সমু  পার পােশ বেস আেছ। পার এেলােমেলা চুল।হালকা বাতােস 
উড়েছ। পা মৃদ ু হেস বলল-এই ে র উ র িদেত পারেল,তুিম যিদ 
বল তামােক আজ িবেয় করেত হেব,তাই করব। 
-সিত েতা? 
-একদম সিত । 
-তাহেল বল। 
-সই, কমেন ধিরব িহয়া 
আমার বধূয়া আন বািড় যায় আমির আিঙনা িদয়া।বলেত হেব কার 
রচনা? 
সমু  একগাল হেস বলল-ও এটা কান ব াপার হল?এটা টুেয়র বা াও 
পাড়েব। 
-তাহেল বেল ফল। 
-আের এটা বলার িক আেছ?এটা ক না পাের? 
-বেল ফল। 
সমু  খুব আ া সহকাের বলল-কিব । 
-এই জন ইেতা বিল তামার নেলজ টুেয়র বা ার িনেচ। 
-হয়িন,তাহেল নজ ল িশউর। 
-বাহ, তামার মুেখ তা উ র রিডই থােক। 
-এটাও হল না? 
-না। 
-ভাবলাম িবেয়টা বুিঝ আজই হেয় গল। 
-তাহেল আর িক িদবা  দখেত থাক?উ র তা আর িদেত পারেল 
না।। 
-এটা কমন কথা,একটা উ েরর জন  িবেয় আটেক যােব।এটা ক 
হে  না। 
-এই পৃিথবীেত অেনক িকছুই কঠাক মত হয় না। 
 
িমিনট িবেশক পর ।সমু  পার হাতটা িনেজর হােত িনেয় খুব বড় 
বড় কের হােতর িদেক তাকাল। পা খািনকটা িবর  হেয় বলল-এটা 
হে টা িক?হাত ছাড়? 
এই বেল হাতটা ছািড়েয় িনল। 
-জান,তুিম কত বড় ভাগ বান মেয়?তাড়াতািড় হাত দাও, দির সইেছ 
না।েতামার ভােগ  যা আেছ গড় গড় কের বেল িদব। 
এই বেল সমু  পার হাত তার হােতর উপর রাখল।আবার বড় বড় 
কের তাকাল।িমিনট পােচক হেয় গল,অথচ সমু  সই একই কড়া 
দিৃ েত তািকেয় আেছ। পা িকছুটা রেগ বলল-এই বা রািম ছাড়েব? 
সমু    কের হেস উঠল। 
-বুেঝিছ তামার পাগলাগারেদ যাওয়ার সময় হেয় গেছ। 

-আের দখ না তামার হােত িক মজার কথা লখা আেছ? তামার 
মাথায় সমস া আেছ।েসজন ই তা সবসময় আমার সােথ এমন কর। 
-িক, এমন কথা লখা আেছ? 
-িব াস না হেল িনেজ দখ। 
- দখ এসব আেজবােজ কথা বলেব না। 
-আ া বলব না।তেব একটা ভাল কথা বিল। 
-বল। 
- তামার এক  ছেল হেব।েছেল  আেমিরকার িসেড  হেব। 
-সিত  সিত  তামার মাথা গেছ।েতামার সােথ থাকেত থাকেত সিত  
সিত  কানিদন পাগল হেয় যাব। 
সমু  হেস বলল-ভালই হেব।পাগল আর পাগলী িমেল সংসার সাজাব। 
পা তার হাত দু  িদেয় সমেু র গাল ধের বলল-উহ, কন য আমার 

মরণ হয় না? 
-হেব কমন কের,তাহেল আমােক ক দখেব? 
-তুিম জাহা ােম যাও।আিম গলাম। 
এই বেল পা উঠল। 
- পা একটু বস,একটা ভাল খবর আেছ। 
-বেল ফল। 
-চল িবেয় কির। 
-এটা কান কথা হল? তামার ভাল খবর  িক বল? 
-এটায় ভাল খবর। 
- তামােক একটা ভাল বুি  দয়,তাড়াতািড় কান সাইিকক 
দখাও।অসহ । 
এই বেল পা হাটেত  কের। 
-সই, কমেন ধিরব িহয়া 
আমার বধয়ূা আন বািড় যায় আমির আিঙনা িদয়া। 
পা িফের তাকায়। 

-ি জ চ ীদাস। 
এই বেল উেঠ িগেয় পার সামেন দাঁড়ায়।েচােখ চাখ রেখ বলল-
এবার? 
-িক? 
-তাহেল আজ আমার িবেয়। 
পা সমেু র হাত ধের বলল-চল। 

- কাথায়? 
-িবেয় করেত। 
- খেপছ নািক?আিমেতা মজা করিছলাম। 
পা ধের সমু েক এেকবাের কাজী অিফেসর সামেন িনেয় এল।িক  
বটা কাজীেক দখা যাে  না।কাজী কখন আেস ক জােন?সমুে র খুব 
খুব অি র লাগেছ। 
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গ  

আমার কােনা দাষ নাই 
সুমাইয়া বরকতউ া  ₪ ছা ী। লখােলিখ করা আমার ভীষণ পছ । আিম ছড়া, গ  িলিখ। পি কায় িনয়িমত িলিখ। গ আমার কােছ একটা িবশাল লাইে িরর মেতা। অেনক 

িকছুই শখা যায় এখান থেক। গ পড়েত আমার খবু ভাল লােগ। আিম পড়ােলখার ফাঁেক গ পিড় আর মােঝমেধ  িলিখ। আিম আশা কির যারা েগ িলেখন তাঁেদর কাছ থেক আিম অেনক 
িকছু িশখেত পারেবা। আমার কািশত বইঃ ১ । নামঃ " ছাট আপরু িবেয়।" সািহত কাল কাশনী থেক ২০১২ সােল কািশত। িশ  অিধকার র ায় িবেশষ অবদান রাখার ীকৃিত প 
(ি  িমিডয়া) ৪ বার জািতসংঘ-ইউিনেসফ-এর মীনা িমিডয়া এ াওয়াডসহ আেরা িকছু পরু ার পেয়িছ। া  পরু ার ১. জািতসংঘ িশ তহিবল (ইউিনেসফ)-এর ‘মীনা িমিডয়া এ াওয়াড’ 
২০১৩ (১ম পরু ার) ২. জািতসংঘ িশ তহিবল (ইউিনেসফ)-এর ‘মীনা িমিডয়া এ াওয়াড’ লাভ ২০০৮ (২য় পরু ার) ৩. জািতসংঘ িশ তহিবল (ইউিনেসফ)-এর ‘মীনা িমিডয়া এ াওয়াড’ 

লাভ ২০০৯ (২য় পরু ার) ৪. জািতসংঘ িশ তহিবল (ইউিনেসফ)-এর ‘মীনা িমিডয়া এ াওয়াড’ লাভ ২০১০ (২য় পরু ার) ৫. ’ডােনা ভাইটা-িকডস’ মািসক সাতরং’- াকগ েলখা 
িতেযািগতায় চ াি য়ন পরু ার (২০০৯) ৬. ঐিতহ  গা াছুট থম আেলা গ  লখা িতেযািগতা ২০০৭-এ অন তম সরা গ কার পরু ার। ৭. থম আেলার িত াবািষকী উপেল 

আেয়ািজত লখা িতেযািগতায় (২০০৭) অন তম সরা লখক পরু ার ৮. থম আেলার িত াবািষকী উপেল আেয়ািজত লখা িতেযািগতায় (২০০৮) অন তম সরা লখক পরু ার ৯. 
’িচলে  িফ  সাসাই -ব ড়া’ এর গ েলখা িতেযািগতায় ২য় পরু ার (২০০৯) ১০. থম আেলার ‘বদেলর বয়ান’-এ লখা িতেযািগতায় (২০০৯) ২য় পরু ার ১১. আ জািতক িশ -
িকেশার চলি  উৎসব ২০১০-এ গ েলখা পেব ‘অন তম সরা গ কার’ পরু ার। ১২. কথাসািহত  ক  পুর ার ২০১১ ঢাকা। ২য় পরু ার। ১৩. ঐিতহ  গা াছুট গ েলখা িতেযািগতা-

২০১২ অন তম সরা গ কার পরু ার 
 
 
 
 
‘আিম তামােক কী কেরিছ য, তুিম আমােক খামিছ িদেল। আবার 
মুখ েপ হাসেছা, শরম কের না তামার? তুিম আমার সে  কখখেনা 
এমন করেব না বেল িদলাম। আিম খুব ক  পাই।’ 
 
‘-ই , এমন করেবা না আবার! এখন ক  পাও কেনা? তুিম য সিদন 
আমােক একটা বকা িদেয়িছেল মেন নই? বকা দওয়ার সময় তামার 
শরম কাথায় িছল, গােছর পাতায়? আিম একটু দু ু িম করলাম, এেতই 
বলেছা, ‘ক পাই’। তুিম য আমােক দখেল মুখটা চাখা কের বকা 
দও, ভঙচাও, তখন? তামার বকা বুিঝ খুব িমি  লােগ মধরু 
মেতান! সিদেনর বকা দওয়ার কথা মেন নই তামার?’ 
 
- ঢর মেন আেছ। আিম এমিন এমিন তামােক বকা িদইিন, তুিম 
আমােক ধু ধু িচম  কেটিছেল তাই ছা  একটা বকা িদেয়িছলাম। 
তামােদর বািড় এেসিছ বেল বিশ ফরাই দখাও, না ? তুিম যখন 
আমােদর বািড় যােব তখন আিমও তামােক এমেন এমেন দব, মেন 
রেখা।’ 

 
-ইে স র, কী করবা তুিম? থুতু িদবা? ভয় দখাবা? পািন িছ েয় 
িদবা? খামিছ িদবা? পারেল িদও। আিম এেতা বাকা না, আমার 
অেনক বুি  আেছ। আিম কখনও একা একা তামােদর বািড় যােবা না, 
দািদর সােথ যােবা। আমােক িকছু করেল, আিম সােথ সােথ বেল দেবা 
দািদেক। তখন দািদ তামােক য কী করেব জােনা তুিম?’ 
 

‘-এ , কী করেব আমােক? খেয় ফলেব? তামার দািদ আমােক 
তামার চেয় বিশ আদর কেরন। িতিন আমােক িক  ুকরেবন না। 
দািদই তা বেলেছন, ‘আিম য খুব ল ী একটা মেয়। আর তুিম য 
একটা দিস ’, এটা তা সবাই জােন, তুিম জােনা না?’ 
 
‘-হ জািন, জািন। তেব য আমােক ভয় দখায়-খামিছ মাের, দািদ 
তােক কখেনা আদর কেরন না, কান মেল দন। দািদর কানমলা! হ , 
এক ডলােতই চাখ থেক রস বিরেয় আসেব। ডলা খেয় যখন গাধার 
মত ভ াঁ-ভ াঁ কের কাঁদেব, তখন আিম কামর দুিলেয় নাচেবা আর 
টেটঙ- টেটঙ- টঙ- টঙ কের গান গাইব, বুঝছ এবার?’ 

 
‘-তুিম িক  আমার সােথ বিশ দু ু িম করছ। আিম এখনই দািদর 
কােছ িগেয় িবচার দব। আমার সে  বিশ শয়তািন করেল দািদ 
তামার কান িছঁেড় ফলেব, ।’ 

 
‘-আ া, তাহেল এখন আিম তামার মুেখ এক লাটকা থুতু মারেবা 
আর একটা খামিচ দেবা, দিখ দািদ আমােক কী কের, হ ?’ 
 
দু ু  ছেলর মুেখ এমন কথা েন মেয়  রােগ কা া জুেড় িদল। 
মেয় র কা া েন বড়রা ছুেট এেস ‘কী হেয়েছ, ক মেরেছ’ বলেতই 
ছেল  ড াবা ড াবা চােখ তািকেয় বলল, ‘আমার কােনা দাষ 
নাই।’ 
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িবিবধ 

প  পিূণমা 
ম ভূিমর জলদসু  

 
চাঁেদর ৯১  িতশ  আিম িলেখিছলাম। নেল অবাক হেবন য 
পূিণমােকও বাংলায় অেনক িল নােম ডাকা হয়, যমন – 
পূিণমা, পূণচ , পূেণ ু, পূণমাসী, ই ুমতী, ফুে ,ু পৗণমাসী ইত ািদ। 
পূিণমার যমন অেনক িল নাম আেছ, তমিন িত  পূিণমার আবার 
আলাদা আলাদা নাম রেয়েছ। িবিভ  জনেগা ীর লাকজন িত  

পূিণমােক িভ  িভ  নােম ডােক। 
ইংেরিজ জনু মােসর পূিণমার আমােদর আ িলক নাম “ জ ী পূিণমা”। 
যতদূর জািন িহ ু ও বৗ রা এই পূিণমা পালন কের। িহ  ু মেত 

জগ াথেদব জ ী পূিণমােত এই পৃিথবীেত আিবভূত হেয় িছেলন। সই 
উপলে  একটা ােনর ঘটনা ঘেটিছেলা বেল তারপর থেক জ ী 
পূিণমার িদেন পুণ ান পালন করা হয়। আবার এটাও চিলত আেছ 
য, জগ াথেদব আিদম অব ায় বৗ  দবতা িছেলন, তাই বৗ রাও 
এই পূিণমা পালন কের। এবছর ২০১৪ইং সােলর জনু মােসর পূিণমা হেব 
১৩ তািরেখ, সিদন বাংলা সােলর তািরখটা হে  জ  মােসর ৩০ 
তািরখ। 
  

 
িহ ু সূয পি কা মেত এই িদন  িহ েুদর কােছ পিব ,   
জগ াথেদব ানযা া ছাড়াও এই িদেন ওরা পূিণমা উপবাস পালন 

কের। অন িদেক এই বছর আরিব শাবান মােসর ১৫ তািরখ পেরেছ ঐ 
একই িদেন, অথাৎ এিশয়ান মুসিলমেদর পালনীয় ধম য় অনু ান 
শেববরােতর রাত ১৩ই জনু পূিণমার রােতই। এই িদন রাত জেগ 

এবাদত করার করা হয়। 

 
আর সই সােথ নানান ধরেনর  হালুয়া িবলােনার একটা 
রওয়াজও রেয়েছ। 
জনু মােসর পূিণমার ইংেরিজ নাম “Flower Moon” বা “পু  পূিণমা”, 
যিদও ন া ভ অ ােমিরকানরা ম মােসর পূিণমােক বেল “Flower 
Moon”, আর জনু মােসর পূিণমােক বেল “Strawberry Moon”, 
কারণ এই সময়ই ওেদর ব ারী ফল পােক। 
জ ী পূিণমার মধ যুগীয় ইংেরিজ নাম িছল “Dyan Moon” বা “Dyad 

Moon”। Dyan বা Dyad শে র অথ হে  “pair” বা জাড়া। বছেরর 
অন  সমেয়র তুলনায় এই সমেয় পৃিথবীর উপর সূয ও চাঁেদর ভাব 
ায় সমান থােক। আবার এটা িদেয় জীবন কােলর িশ , িশখর বা চূড়া 

ও বুঝায় । ২১ শ জেুন িদন তার সবে া চূড়ায় থােক, ফেল বলা যায় 
রাত ছাট হওয়ার িশখের থােক, এর জন ই হয়েতা এই নাম দয়া হেয় 
িছল। 

  

 
অন  িদেক চাইিনজরা জেুনর মুনেক বেল “Lotus Moon” বা “প  
পূিণমা”। এই সময় চীেন খুব প  ফুল ফােট িকনা আমার জানা নাই। 

জেুনর পূণ চে র আর গাটা কেয়ক নাম রেয়েছ, যমন- Rose 
Moon, Green Corn Moon, Windy Moon, Moon When June 
Berries Are Ripe, Moon of Horses, Planting Moon, , Hot 
Moon ইত ািদ। 
 


