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From the Editors’ desk 

পুিাণ মতে, দুর্গা ব াধতেি সময়  সন্তকাল। রকন্তু িা ে  ধ কিতে যাওয়াি আতর্ িাম মা দুর্গাি আশী গাদ বেতয়রিতলে এ ং 

বসই কািতণই মা দুর্গাি  আর্মে শিৎকাতল। আমাতদি  েগ মাে সমতয়ি কথা আি আলাদা কতি ো  লতলও েলত । 

কতিাোতক  ধ কিাি জেয আমাতদি প্রাথগো এখেও জারি। আি এই জেয ২০২০ বে প্রথম াি র্ে ১৪  িতি BIC দুর্গা 

পুতজা িাডা কাটাতলা। রকন্তু আদতপ আমিাতো  াঙ্গালী। ঘতি  তস ব াক  া ব রিতয়, আেন্দ বো আমাতদি কিতেই  ত । 

োই কলকাো বথতক প্রায় ৮০০০মাইল দূতি রশকাতর্াতে  তসও দুর্গাপুতজাতক আমিা এখেও ভুলতে পারিো। আি বসই 

টাতেই assignment কিাি ফাাঁ তক, খাো বদখাি ফাাঁ তক, আ াি reaction কিতে কিতেও স াই সময় খুাঁতজ বেয়, 

কী কতি কী কিতে  ত । রশকাতর্াি  াঙ্গালী িাত্রিাত্রীতদি প্রতেষ্টায়  ড  তয়তি এই পুতজা আতে আতে। র্ে  িতিি 

বলাকজতেি আর্মে সরেযই মুগ্ধ কিরিল সকলতকই। আি nostalgia বো  াঙ্গালীতদি িতে িতে িতয়তি। োই যািা 

েতল বর্তি রশকাতর্া বিতড, োিাও বথতক বর্তিে বকাতো ো বকাতো ভাত  এই পুতজাি সাতথ। দুতধি স্বাদ কখতোই 

বঘাতল বমটাতো যায় ো, রকন্তু বঘাতলিও বো রেজস্ব স্বাদ আতি। োই, পুতজা ো  তলও, পুতজাি magazine বক আমিা 

রেতয় এতসরি। অেযােয াি পুতজাি সাতথ আমিা এটা প্রকাশ কতি থাকতলও, এই াি র জয়া দশমীি সৃ্মরেতে প্রকাশ কিা 

 তে। স  রকিু online এ সািাি মতো এই াি র জয়া আি রমরষ্টমুখটাও online এই বসতি রেলাম আমিা। অতশষ 

ধেয াদ ঈরশো ভট্টাোযগতক এে যথাযে সময়াঙ্গীক প্রেদ  াোতোি জেয। 

 

শুভ র জয়া। ভাতলা থাকত ে, ভাতলা িাখত ে! 

 
                  বদ তজযারে সা া 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Serenity of captivity 

Saurja Dasgupta 

 
My words are weak as 

a dying man’s hope 

but precious as his breath. 

We can feel our senses grow dull 

in the daily certainty of our obvious existence. 

The calm before the calm before the calm. 

Storms dissipate in some forgotten cavern 

under the idle waves, where echoes live. 

Enamored by the serenity of captivity. 

The butterfly in the open skies 

still hovers around flowers. 

Does it recognize its unlimited potential? 

The fires are easily tamed, 

these are the days of truces. 

Not aggression. Aggression needs passion. 

Passion hurts. 

A child is not afraid to get hurt 

But experience is. 

And we lie in our bed, 

wrapped up in certainty 

bathed in the 

serenity, of captivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ছছ়াোঁ য়াছ োঁ যয 

দীপশংকর ভট্ট়াচ়ার্য 

 

টিরভ বদখতে বদখতে ঘরডি কাাঁ টাি রদতক এক াি 

আডতোতখ োকাতলা টু াই | সতযয সােটা  াজতে 

এখেও রমরেট ২-৩  ারক | দু রমরেট পতি ঘরডটা যখে ঢং 

ঢং কতি ৭টা  াজাি জাোে বদত  েখেও যরদ বিতল 

 ারড ো বঢাতক ো তলই  তয়তি, বযতকাতো মূহুতেগ  

রুেুি বসই অরি শমগা রূপটা বদখা বযতে পাতি | এমরে-

ই  সপ্তাত ি 5 রদে অরফতসি কাতজ অশারন্ত বলতর্ই 

থাতক, োি ওপি িুটিি রদতেও  ারডতে অশারন্ত  তল 

বমজাজটা র র্তড যাত  | এই  ালকা রেন্তা আি ভয়টা 

টু াইতয়ি মতে বর্তড  সতেই দিজাি করলং ব লটা 

ব তজ উঠতলা | রপকলুি পিন্দমে একটা কাটুগ তেি 

রিংতটাে লার্াতো  তয়তি করলং ব তল | টু াই বদৌতড 

বর্ল দিজাটা খুলতে | যাক, রপকলু-ই  | 

-  রকতি? আজ এে বদরি  ল রফিতে? 

-  you know what papa.... 
কথাটা বশষ  ওয়াি আতর্ই িান্নাঘি বথতক ঝাাঁ ঝরি  াো 

 াতে বদৌতড এল রুেু 

-  have you even noticed কটা  াতজ? 

-  Mommy, you know what... 

-  রপকলু, no more talking, যা  াে-পাটা ধুতয় 

আয়, বোি favorite েপ বভতজরি, have it 

quickly and then straight to the study 

room. 

রপকলুি উতেজো দু ািই পুতিা েুপতস রদল রুেু।  

- Papa, we played a new game today, 
এতস  লরি জুতোটা খুতল বিতখ বদৌতড  াথরুতম বর্ল 

রপকলু, সদি দিজাটা লারর্তয় আ াি বসাফায় এতস 

 সতলা টু াই | 

-  এই এক  তয়তি, প্ররেরদে রেউ বর্ম, ঋজুি  ারড 

পাঠাতোটাই আমাি ভুল  তয়তি - রেতজি  োশাটা এই 

রেতয় ১০১  াি  লল রুেু  

 াে পা ধুতয়, জামা কাপড বিতড রপকলু আজ এতস 

 সতলা  া াি বকাতল | 

- you know papa we played an outdoor 

game today? 

আজকালকাি  াচ্চািা বমা াইল, রভরিও বর্মস বিতড 

আউটতিাি বখলতি শুতে রভমরি খা াি বযার্াড | 

েেক্ষতণ েপ আি মুরড রেতয় এতস রুেু-ও  তসতি 

বসাফায় | রপকলু ঝাাঁ রপতয় পতড দুতটা আলুি েপ েুতল 

রেল, একটা  োন্তি কতি রদল  া াতক -  

-  োই োরক!!!!!  প্রতেি বথতক ব রশ আশ্চযগজেক 

বশাোল টু াইতয়ি কথাটা  

-  ও, যাক ো তল বোিা আজতক রভরিও বর্ম বখরলস 

রে? 

-  ো বখতলরি বো, we played. 

-  ো তল?  

-  Theeeennn Tapan kaku said us about 

this game. 

- রক বর্ম? 

- বিাাঁ য়ািুরয়  

শুতে আাঁেতক উঠতলা রুেু   - what? বোিা বিাাঁ য়ািুরয় 

বখতলরিস? কেজে রিতলা? কািা কািা রিতলা? 

-  ওতিব্বাস, বস বো দারুণ বর্ম, উৎফুল্ল  তয় আি 

একটা েপ উঠিতয় রেতলা টু াই  

- এই এক  া া  তয়তি, এই রপকলু েুই জারেস ো যেটা 

সম্ভ  we have to avoid touching other 

people? বোতদি িাডা  াইতিি বকউ রিতলা? সরেয 

কতি  ল।  

- No, No, Maa, only 4. Me, riju, soma 

di and bumba.  



- Still, why would you play such a 

game? েুরম বো েপেদাতক রকিু  লতে পাতিা বর্া।  

 াাঁ   ােটা উঠিতয় মাথা োরডতয় রুেুতক আশ্বে কিতলা 

টু াই।  

মা-এি প্রেটা সমূ্পণগ এরডতয় রর্তয়  া াতক রজজ্ঞাসা 

কিতলা - পাপা, বোমিা বখতলতিা এই বর্মটা? 

- বখতলরি মাতে? কে রক বয বখতলরি, আি বিাাঁ য়ািুরয় 

রেতয় আমাি বো কে র্ল্প আতি বি পার্ল। 

-  তলা ো  া া,  তলা আমাতক 

- এই খ িদাি, েুরম যরদ আ াি বসই র্ল্প বিতলি সামতে 

 তলতিা 

- আতি ো ো,  াংলায়  লত া বো, বোমাি ইংতিরজ 

রমরিয়াম বিতল অতধগক কথাই বো  ুঝত ো। রকতি 

রপকলু 'বপ্রম' মাতে রক  লতো? 

-   ো বো জারেো, Prem is in my class, I 

will ask him. 

• বদখতল?  বোমাি  াঙ্গালী বিতল অতধগক  াংলা কথাই 

ব াতঝো। রক বসফ বো োরক? এ াি  রল ? 

•  াতজ  তকাো বো ।  

েপ মুরডি থালা  াটিটা রেতয় রুেু উতঠ বযতে বযতে 

হুঙ্কাি িাডতলা রপকলুতক পডতে  সতে  তল। 

- একটু পতি,  া া  তলা বো।  

• ো  া া, যা এখে পডতে  স, বখতে বখতে  লত া। 

• ধুি, ভাতলা লাতর্ো আমাি । Not fair. িাতর্ 

র্জর্জ কিতে কিতে উতঠ েতল বর্তলা রপকলু। 

টিরভটা আ াি খুতল  সতলা টু াই, যরদও মেটা আি 

টিরভতে বেই ব াঝা যাতে। 'বিাাঁ য়ািুরয়' বখলাি োম 

শুতেই     এক ধাক্কায় প্রায় ৩০  িি বপিতে েতল বর্তলা, 

বসই  য়়ঃসরযি সমতয়ি কে কথা মতেি বকাতে এতস 

বযে ঘাাঁ টি র্াডতি। উতঠ রর্তয় সুটতকস  ােতড পুিতো 

এযাল াম গুতলা  াি কতি আেতলা বস। প্ররেটা পাো 

বথতক এক একটা কতি র্ল্প বযে ঠিকতি ব রিতয় আসতি 

। পুিাতো বসই রদতেি কথা ।  

ওরদতক রুেু বিতলতক পডাতে  তসতি। সািারদে 

অরফতস,  ারডতে খাটাখাটরেি পতিও ব রশিভার্ রদে 

বিতলতক পডাতোি দারয়ত্বটা ও-ই রেতয়তি। এ  যাপাতি 

রুেুি বকাে েুলো  ত ো ।  

খারেকক্ষণ পতিই মা-বিতলি  াদােু াদ বশাো বযতে 

লার্তলা রভেতিি ঘি বথতক, র্লাি উচ্চস্বি বযে উচ্চেি 

 তে প্ররে রমরেতটি সাতথ, বশষতমশ উতঠ রর্তয় পডাি 

ঘতিি দিজাটা আলতো কতি খুতল টু াই রজজ্ঞাসা 

কিতলা  - রক  তলা রক?  

• Papa, বদতখাো I am hungry but মা বখতে 

রদতেো । 

ঘাড ঘুরিতয় ঘরডটা বদখতলা টু াই, ৯ টা ব তজ ১০ 

রমরেট। ২ ঘণ্টাও  য়রে েপ-মুরড বখতয় ওঠাি ।  ুঝতলা 

বিতলি রখতদটা আজ বেফ র্ল্প বশাোি। 

- রুেু, বিতড দাও আজ, শরে াি বো।  

- স  বোমাি বদাষ, আরম জারে বকে রখতদ বপতয়তি 

ওি, অেযরদে বো  াতে পাতয় ধিতে  য় । যা ওঠ আজ, 

কাল রকন্তু you have to study an extra hour, 

okay? 

- yaaaayyyy papaaaa thank you.   

র িাো বথতক এক লাতফ বেতম বদৌতড এতলা রপকলু, 

 া াি  াে ধতি টােতে টােতে  সাি ঘতিি বসাফায় 

রেতয় এতলা 

• এ াি  তলা  া া 

• বখতে  তস  লত া, বোি মাতয়ি মুখটা বদখতে  ত  

বো,  াম বোখ বমতি একটা  ারস রদতলা টু াই, েল 

বোি মাতক একটু ব ল্প করি। েটপট খা াি েতল 

এতলা বটর তল, আজ রপকলু  া াি পাতশ  তসতি। 

 া া শেগ  বিতখতি ঠিকঠাক খা াি বখতল েত ই পুতিা 

র্ল্পটা বশাোত , বিতল আজ িারজ। 



- papa, now say. 
এক টুকতিা রুটি সয়া ীতেি েিকারিতে িুর তয় রপকলুি 

মুতখ বদয় টু াই 

-  যাাঁ  বো  তয়তি রক  ুঝরল? আরম েখে ক্লাস বসতভতে 

পরড,  য়স  াতিা... 

-  াতিা মাতে ইংরলশ-এ কে? 

- Twelve. 

- আো 

- আরম েখে  া াই বজঠুতদি পাডায় রিতকট বখলতে 

বযোম, বো বসখাতে ... 

-  া াই বজঠু মাতে েুেুতেি dad? 

-  যাাঁ , বো বসখাতে আমিা রিতকট বখলোম আি 

ওখাতেই রকিু রদরদ রেতজিা রেতজিা বখলতো, ো মাতে 

রদরদ ো, এখে বো স  কারকমা বজঠিমা । 

- papa, can you tell in english please? 

- ো  

রুেুি এক্সতপ্রশান্ টা বদতখ ঠাওি কিা বর্তলাো এখতো 

বিতর্ আতি োরক বিতলি ইংতিরজ শুতে র্ত গ  ুক ভতি 

যাতে। আতিা খারেকটা রুটি-েিকারি বিতলি মুতখ রদতয় 

র্ল্প  লতে লার্তলা টু াই। 

- বো বসখাতে বোি কারকমাি  য়সী এক কারকমা 

আসতে লার্তলা, মাতে বমতয় আি রক।  

- okayyyy, tell fast na. 

- আতি দাাঁ ডাতি, বো োতক বদতখ বোি  া াি বো ব শ 

ভাতলাই লার্তলা... 

- োমটা আ াি  তল বফতলাো েুরম 

- ো, ো,  লরিো, বো বোি  া া োি সাতথ এ াি কথা 

 লত  রক কতি? 

- How? 

-  যাাঁ , বসটাই বো,  াউ? বো একরদে বসই বমতয়টাি 

এক  যুতক আরম  ললাম 'এই বোিা বো আি রিতকট 

বখলর ো, আমিা রক বোতদি সাতথ বখলত া?' োতে 

বসই কারকমা িারজ  তয় বর্তলা। বসই বথতক আরম, 

 া াই বজঠু, আিও রকিু কাকু-বজঠু আি বসই কারকমা 

বজঠিমািা রমতল প্ররেরদে রিতকট বখলা  তয় বর্তল রক 

বখলোম জারেস ? আধঘণ্টা বিাাঁ য়ািুরয় বখলোম। 

রুেুি বোখ  ড  ড আি মুখ  াাঁ  । 

- আধ ঘণ্টা মাতে? 

- half an hour. 

- wow, then? 

রুেুি রদতক ো োরকতয়ই টু াই  লতে থাকতলা - োিপি 

একরদে ওই বিাাঁ য়ািুরয় বখলতে বখলতেই আরম ওই 

কারকমা বক প্রতপাজ কতি রদলাম  

- wait, I know what is propose. 

- whaaaattt? একসাতথ আাঁেতক উঠতলা দুজে। 

- How do you know? 

- In school one day Avik proposed 

Rupsa. 

- মাতে? 

-  যাাঁ  মা, অরভক রূপসাতক  তলতি 'এই রূপসা, listen 

I love you' 

দুজতে দুজতেি রদতক োকায়, েকু্ষ িাো ডা 

- ৮  িি  য়তস প্রতপাজ? আজকালকাি  াচ্চা গুতলা 

রকন্তু যাতেোই এাঁতডপাকা। 

খািাপ শব্দ শুতেই রুেু কটমট কতি োকাতলা টু াই-এি 

রদতক, টু াই রজভ বকতট মৃদুস্বতি 'সরি'  লতলা।  

- রদতয় what happened?  

- রদতয় রূপসা রক স   লতলা আি  লতলা 'I will tell 

it to class teacher'.  যাাঁ   া া োিপি রক  তলা? 

- এই বোতক আি র্ল্প শুেতে  ত ো, এই বশাতো এই 

রেতয় আি রকিু  লত  ো । রদে রদে পাকা  তে 

বিতলরপতল গুতলা। েুরম বয  য়তস প্রতপাজ কতিতিা 

বসই  য়তস এিা ো ঘতি  উ রেতয় আতস, ওতঠা। 

- বো পাপা, বসই কারকমা-ই রক এই মা? 

এতক ওপতিি রদতক োরকতয় ব াত া কতি ব তস উঠতলা 

দুজে। সতযয বথতক এই প্রথম প্রাণ খুতল  াসল রুেু। 



- what happened? 

- রকিু ো,  াে বধা রর্তয়,  ারক স  প্রতেি উেি পতি 

।  

অেযরদে বশায়াি সময় রপকলু বফাে ঘাাঁ টতে ঘাাঁ টতে  া া-

মাতয়ি ধমক বখতয় ঘুমায়, আজ রেতজ বথতক এতস  া াি 

ভুাঁ রড ধতি শুতয়তি। 

- বো  া া, why মা  লতলা not to play this 

game? 

- বসটা বো অেয কািণ 

- বো  তলাো, আমাতদি বো খু  ভাতলা লার্তলা 

বখলতে, we loved the game. 

- আতি বটাতয়রি বটাতয়রিতে রক  তলা  ুঝরল? এটা 

বোি জতেি আতর্ি  যাপাি। পুতিা পৃরথ ী জুতড, 

world জুতড এক pandemic  তলা।  

- pandemic ki? 

- ও  ুঝর ো, একটা  াতজ, ভীষে-ই  াতজ একটা জী  

জােীয় একটা রজরেস এতস অদু্ভে এক কাণ্ড ঘটাতলা। 

স াি বমলাতমশা  য  তয় বর্তলা, বয বযখাতে আতি 

বসখাতেই আটতক বর্তলা,  াইতি বখলাধুতলা  য  তয় 

বর্তলা, স াই খু  ভয় বপতয় বর্তলা... 
- বো বসই bad person টা বক বোমিা বদতখতিা? 

- ো, ো, োতক বদখা বযতোো 

- ো তল বকে স াই ভয় বপতলা, বকউ রক বোমাি 

সাতথ বদখা কিতোো? 

- ো, বকউ কাতিাি সাতথ বদখা কিতো ো, স াি বথতক 

দুতি থাকতে  তো, handshake কিা  য  তয় 

বর্তলা, এই বয বলাতক মাস্ক পতি বঘাতি, বোি সাতথ 

সযারেটাইজাি আমিা রদতয় রদ, আিও কতো রকিু এখে 

বযগুতলা  তে বসগুতলা বো েখে বথতকই শুরু । 

• ওওও,  াপতি, োিপি? আি রক রক  য  তলা ?  

• দূর্গাপুজা 

• Whaaat? Are you serious?  

• ো, এতক াতি  য  য়রে।  তয়রিতলা েত  বিাট 

কতি। স  আেন্দ-উৎস , স   য। বলাতক 

র জয়াতে, ঈতদ বকালাকুরলও কতিরে।  তলই 

বিতলতক একটু জরডতয় ধিতলা টু াই। 

• বোমিা েখে বকাথায়?  

• আমিা? আমিা েখে আতমরিকাতে।  

• োিপি ?  

-  আি বকাতো োিপি বেই। বোি এই বয বিাাঁ য়ািুরয় 

বখলা,  যাস বসটাও এতক্ক াতি  য 

- why? 

- because people became ill from 

playing the game.   ারডি কাজ বশষ কতি ঘতি 

ঢুতক  লতলা রুেু, মুতখ োইটরিম মাখতে মাখতে রপকলু 

বক রজজ্ঞাসা কিতলা - রকতি শুর ো ? অেযরদে বো এই 

সমতয় ঘুতমি বদতশ। 

-  যাাঁ  ঘুমাত া, বদখতিা ো papa telling me a 

story, don't disturb,  তলা বো  

- রদতয় আি রক, স  পাতে বর্তলা, বখলাধুতলা পাতে 

বর্তলা, বঘািাঘুরি, বদাকাে  াজাি,  াস-বেে স  পাতে 

বর্তলা। জারেস রপকলু আমিা ১১ মাস ঘতি আটতক 

রিলাম? 

-  12 months? 

কপাতল একটা োপড মািতলা টু াই। সন্তােতদি ইংতিরজ 

পাঠ কিাতোি ভূে বয রেতজতদি ভাষাতক রকভাত  রেতল 

রেতল বশষ কতি রদতে এইস  বযে োি অকাটয প্রমাণ। 

 ারক স  বমাটামুটি  ুঝতলও সংখযাি  যাপাতি এিা বর্াল্লা 

পাত । রুেু  ারেটা রেরভতয় র িাোয় শুতয় ভুল শুধতি 

রদতলা - টুতয়লভ মাতে  াতিা, এর্াতিা মাতে ইতলতভে। 

- Oho sorry. 11 months, very bad.  

আলতো কতি বিতলি কপাতল  ারম বখতয় রুেু  লতলা - 

if you don't use mobile at night ো তল 



বোি  া া আি আরম বিাজ বোতক একটা কতি র্ল্প 

 লত া। 

- সরেয? 

-  যাাঁ  

- yaayyyy, papa good night. 

- good night beta 

পাশ রফতি মাতক জরডতয় ধতি শুতলা রপকলু। এটা একটা 

অতভযস। একটু পতিই ব াঝা বর্তলা ঘুরমতয় পতডতি 

বস। 

- েুরম বো ভািী অসভয, টু াই-এি  ুতক আতে কতি 

বটাকা মািতলা রুেু 

-  

 
 

বকে? আরম আ াি রক কিলাম? 

- বিাাঁ য়ািুরয় বখলতে বখলতে বপ্রম বসকথা বো  তলারে, 

েুরম বো খারল রিতকট বখলাি কথাই  তলতিা। আি 

খারল বমতয়গুতলাই োরক বিাাঁ য়ািুরয় বখলতো।  

-  রলরে? 

- ো 

-  ত   য়তো, স  রকিু রক আি  লা যায়? 

• আি রক  লা যায়ো শুরে? 

• ওই বয, বসই কারকমা-ই রপকলুি মা রকো? 

• ধুি 

আ াি দুজে  াল্কা ব তস উঠতলা. 

বিতলতক রিরিতয় টু াইতয়ি  ােটা এপাতশ বটতে রেতয় 

মাথা বিতখ বোখ  ুজতলা রুেু। টু াই মতে মতে বদখতে 

বপতলা রুেুি বঠাাঁ তটি বকাতণ এক মুেরক  ারস। 

 

 

 

 

 

 

 
ঈযশত়া ভট্ট়াচ়ার্য 

 



 

 

 

 

Aya 
 

Sree Sen 

 

my home 

will have no roses 

or tulips 

wilting in a hailstorm 

rather, a harsh garden 

of wildflowers & ferns 

with thick, hairy stems 

of African origin –  

unyearned by poets  

incomparable 

to fragile beauty, 

commonplace 

hidden in plain sight 

between limestone cracks, 

peering through gravel, 

reminiscent 

of sunlight patterns 

on sunflower walls 

conspiring with snails 

bees & human feet 

to thrive 

crushed, even 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ছশৌযিন 

 

ছশৌর্য দ়াশগুপ্ত 

 

পুডতি, স  রকিু পুডতি 

অযকাতি শ্বাপতদিা ঘুিতি 

পেতেি র্তয, স  দম য 

ে ুও লতড েতল অন্তর্দ্গন্দ্ব 

আজ রক শতেগ , েুরম রে়ঃস্বাথগ? 

মতেি বকাতে, জতম, দা য পদাথগ। 

আগুেটা জ্বলত , ঠিকই অকািতণ 

রফতক  ওয়া ইরে াতসি উদা িতণ 

েখে আরম রে়ঃস্ব, ম ার শ্বতে র লীে 

 া  য়তো বোমাি  যথগ বিাতজি রুটিে... 

সমতয়ি শৃঙ্খল পতি কালতকও েুরম স্বাধীে 

োই ভাতলা বথতকা, বথতকা সুতখ আি বশাতক বশৌরখে। 

ঘুিতি, পৃরথ ীটা ঘুিতি 

অযকাতি আজও ধরষগো পুডতি 

সতন্দ   াডতি, েীরেত াধ  ািতি 

র্ভীি অসুখ, মৃেুযতে সািতি 

সািরথি েতি খুে  তলা পাথগ 

ে ুও রেতজি, স্বাতথগই রে়ঃস্বাথগ। 

সমতয়ি শৃঙ্খল পতি কালতকও েুরম স্বাধীে 

োই ভাতলা বথতকা, বথতকা সুতখ আি বশাতক বশৌরখে। 

 

 

 

 

 

 

 



An Inheritance of Memories 
 

Subhalakshmi Roy 
 
-First published in livewire.thewire.in on Oct 23, 2020 

 

Every morning, Dida, my grandmother 

would walk to her kaji nemu (lemon) 

tree and pick enough to cook for the 

day. She was averse to keeping them in 

the fridge when there was a tree at 

hand. Besides, one must never take 

more than what one needs.  

 

Dida was born in Tinsukia, Assam, the 

third daughter in a family of 7 siblings. 

She had no idea of her birthday or her 

age. When she married my 

grandfather, or Dadu, he decided that 

she would be born on January 1. And 

that was that.  

 

Dadu was a man of his times. His wife 

had borne him strong children, cooked 

amazing food, and did not talk back. 

He was content. They lived in 

Sibsagar, a small town in Upper 

Assam. Early in the morning, someone 

would go to the haat (local market) and 

buy the produce for the day. These 

would be inspected and handed over to 

be washed, cleaned, and chopped. 

Dida would then churn out four meals 

a day for a very demanding husband, 

and occasionally, children and 

grandchildren.  

 

Breakfast could range from English 

(toast, perfect poached eggs, beans) to 

very Bengali luchi and alur dom. 

Lunch and dinner were the usual 

Bengali staples of dal, veggies, and 

protein of the day. Sometimes she 

made Assamese curries, sneaking in a 

tenga, but very rarely. Dadu did not 

care for them very much. 

 

My first memories of Dida were the 

vibrant sweaters and winter caps and 

jars full of pickles and murabba that 

Dadu would bring during his trips to 

Calcutta. I knew her through stories 

from Mum, heard her voice for a few 

seconds over very crackling long-

distance calls. Until one-year Dadu 

decided to fly down and brought her 

along. Mum decided to go back with 

them for the summer and so Dida and 

I found ourselves sitting next to each 

other in a Jet Airways flight to Jorhat, 

a first for both of us.  

 

For a kid growing up in a Calcutta 

apartment, Sibsagar was a revelation. 

Summers were spent running around 

in the giant backyard, climbing trees, 

making friends with dogs, sitting on 

the kitchen steps and smelling the food 

as it got made. And Dida.  

 

Dida was tiny, quiet, and smelled 

faintly of cloves. Her children and her 

husband would tower over her, both in 

stature and in personality. However, 



the kitchen was her domain, one she 

guarded and protected zealously, even 

from her daughters. The 

granddaughter, however, had a free 

reign and would get the first taste of 

everything.  

 

Afternoons went by in stories, of her 

childhood, of gods and demigods, of 

rivers which shaped her land - the 

Dihing and the Brahmaputra. It segued 

into an evening stroll, which turned 

into an impromptu botany lesson - the 

mango tree, jolpai tree, rose bushes, 

coconut trees, and of course, the lemon 

tree.  

 

Then, one fine day, Dadu decided to 

move to Calcutta. For good. He found 

an apartment in one of the city's newest 

high-rises, a gated community with 

manicured lawns and 24-hour security. 

Dida was heartbroken, but she kept 

quiet, except occasionally complaining 

about the lack of sunlight and wind, 

completely disregarding his insistence 

that at the 12th floor, they got plenty of 

both. 

 

“Okhan e onek bhalo chilo” (It was 

better there), she would mutter to 

herself, before retiring to the kitchen.  

 

She revolted, in her quiet way. Classic 

Assamese dishes, like Dhekia bhaja 

(vegetable fern), Maasor bilahi tenga 

(Fish in a tangy tomato gravy) or boror 

tenga (lentil balls in a sour curry) 

started frequenting the Calcutta dining 

table. Khagen Mahanta’s sonorous 

voice would float around the house 

once she figured out how to work the 

tape recorder. We would have 

conversations, her in Assamese, me 

replying in Bangla, until she gave up 

trying to make me speak, but still 

joyful at speaking herself.  

 

Was Dida Bengali? Or was she 

Assamese? Her name and official 

identity were defined by the Bengali 

household she was born into, and the 

Bengali man she married. But the only 

home she had known was Assam, the 

only places she had been allowed to 

travel were in Assam. The Assam 

valley, the rivers and the mountains, 

the culture, music and food were 

probably a bigger part of her than what 

her documents could proclaim. Now, 

how does one prove the identity of 

one’s soul? 

 

Many years later, she stopped cooking, 

regressing to a point where she could 

not recognise faces, started speaking 

only in Assamese about Sibsagar and 

her rivers. I had moved cities by then. 

Soon, as I boarded my last-minute 

flight to Calcutta, I remembered our 

first flight together, and how she never 

got to sit on a flight back home again. 

Grief tasted sour then and smelled of 

kaji nemu. 

 

Years later, in Bangalore, I tried to 

cook her sour fish curry. I couldn’t 

trust my memory of how it used to 

taste; I could only remember with 

sharp clarity how her face looked as 



she fed it to me - joyous and defiant, 

both in Sibsagar and Calcutta.  

My dinner was a quest for my 

inheritance: sunshine and lemon trees, 

sour curries and pickles, and long 

afternoons talking about rivers.  

 

 

 

 

 

 

 
কৃযত ছ ়াষ 

 

 

 

 

 



MY REMOTE LEARNING EXPERIENCE 

 
VIKRAM KONKIMALLA (8 Years, Grade 3) 

 

This year has been an unusual year for students all over US. Students are doing 

remote learning. Remote learning means a student is learning from a teacher online. 

It is a new way to adapt to school. We are using different apps to get together like 

Zoom, Google meet, and FaceTime. I feel there are some great things about remote 

learning like I have learnt computer skills and typing, using different apps on a 

laptop, using emails and google chat to communicate with my teacher. I can even 

chat and play with my friends without leaving my home. Remote learning can be 

more enjoyable by playing games like KAHOOT. I hope the days of playing in 

person comes soon. We all need a break from computers, right??  
 

 

 
ঈযশত়া ভট্ট়াচ়ার্য 



একটি ভাইরাল প্রহসন 
 

স্বর্ণাভ চ ৌধুরী 

 
রবিিাররর দুপুর গবিরে বিরেরের বিরে এবগরে চরেরে 

। িীজানগররর অবিপবি মহামবহম টিিারচন্দ্র িাাঁ র শ ািার 

ঘরর বিশ্রাম বনরেন । িৃদ্ধ রাজা টিিারচন্দ্র িরািরই 

বিশ্রামবিে । িািাহুরিা িাাঁ র িারি শনই । বিবন মারে 

মারেই ভারিন, েী োভ হে িািাহুরিা েরর? এই শে 

বিবন - মহাপরাক্রম ােী শ্রীটিিার - আজ এরিা িের িরর 

িীজানগরর রাজত্ব েররেন, িা বেরের শজারর? এই শে 

বিবন এরিা িের িরর িীজানগররর পরম  ত্রু রাজয 

োবপরেনপুররর িিানরির েিবিিান ত্রাে, িা বেরের জনয 

? শেফ িাাঁ র  ান্ত িীর বির পিরেরপর জনয । শ ািার 

ঘররর জানাো বিরে িাইররর আোর র বিরে িাবেরে 

শে েথাই ভািবেরেন টিিারচন্দ্র ।  ত্রুরির র মাথারির 

মাথা িযথার োরণ হরে ওঠাই শিা িেৃি িীররর েেণ 

। পাণ্ডিরির শেমন েণব ; বেিংিা বিেরির শেরত্র শহক্টর 

। িরি এই শপৌরাবণে িীররির েরে টিিাররর িি পাথবেয 

ররেরে। এাঁরা েমু্মখ েুরদ্ধ বনহি হরেবেরেন । বেন্তু 

মহামবহম শ্রীটিিার এখরনা অবিিীে । িীজানগরর বে 

আররা িাঘা িাঘা েি শোদ্ধা বেে না ? িারাও বে বিবভন্ন 

েমরে োবপরেনপুররর েম েবি েরররে ? িাাঁ র িীঘব 

জীিরন মহামবহম শ্রীটিিার িীজানগররর েি িি িি 

শোদ্ধারেই না শিরখরেন । বভবিবোে , বিপশ্রী রাে - বে 

েি শোদ্ধা এে এে জন ; আর বে েি োিংঘাবিে অস্ত্র 

িারির হারি ! শে েি অস্ত্র টিিার শোরনাবিন শচারখও 

শিরখনবন , িরা শিা দূররর েথা । বেন্তু িাও 

োবপরেনপুরর আজ িারির বির ষ গুরুত্ব শনই । বির ষ 

েরর আরেেজান্ডার নামে এে পবন্ডরির পরাম ব শমরন 

োবপরেনপুর শে বে এে অরমাঘ অস্ত্র তিবর েরররে শে 

িার োরে িীজানগররর িাঘা িাঘা শোদ্ধাও পরাস্ত হরে 

। আর শেই শেবিরনর শোেরা ফ্রাবিে - বে োিংঘাবিে 

খুরন শমজারজর শোদ্ধা ! োবপরেনপুরর বেেু খুন 

খারাবপও শুরু েররবেে । বেন্তু িারপর শোথাে বে! 

ফ্রাবিরের খির বির ষ শেউ রারখও না এখন | বেন্তু 

বিবন, মহামবহম শ্রীটিিারচন্দ্র এখরনা েূরেবর মরিা অটে 

। এখরনা িাাঁ র নাম শুনরে িুে শুরোে না এমন শোে 

োবপরেনপুরর শনই । োবপরেনপুররর জ্ঞানীরা শে িাাঁ রে  

'মৃিুযদূরির অবিনােে' িরে িা বে এমবন এমবন ! অথচ 

িাাঁ র হারি মারাত্মে শোরনা অস্ত্র শনই । িাাঁ র  আঘারি 

শেউ চট েরর মারাও োে না । িাাঁ র এেমাত্র েম্বে িাাঁ র 

িীর গবি ; আর এই িীর গবির োহারেযই বিবন 

োবপরেনপুররর শেই অরমাঘ অস্ত্রগুবেরে পা  োটিরে 

শেরি পাররন । োবপরেনপুররর েরে েমু্মখ েমরর শে 

িাাঁ র পরাজে হেবন িা নে । আেরে েমু্মখ েমর 

িযাপারটাই িাাঁ র  পেন্দ নে । বিবন শে েখন শোন পরথ 

রহেযমে আিিােীর শির   ত্রু ব বিররর মরিয ঢুরে 

পরি আঘাি হারনন িা শেউ েহরজ শটর পাে না । 

েিবিরন শটর পাে, িিবিরন অরনে শিবর হরে  ত্রুর 

অরিবে েে হরে োে । শমাট েথা, িাাঁ র এই িীরর চোর 

অভযারের শজাররই বিবন আজ িীজানগররর এেেত্র 

অবিপবি ; েেরেই িাাঁ রে ওস্তাি িরে মারন । শভরিই 

গরিব িুেটা ফুরে ওরঠ টিিাররর । োবপরেনপুররর খির 

েী শে জারন, অরনে বিন ওবিরে হানা শিওো হেবন । 

শগরে হে এেিার ।  এই েি ভািরি ভািরি েখন শে 

ঘুবমরে পরিবেরেন শটরও পানবন । হঠাৎ এেটা  ব্দ 

শপরে িাাঁ র ঘুম েুরট শগে । শচাখ শমরে শিরখন পারের 



োরে কুমার বিনকু শগামিা মুরখ িরে আরে আর শফাাঁ ৎ 

শফাাঁ ৎ েরর োাঁ িরে । হরো েী শোেরার ? 

মাথাটা এেটু উঁচু েরর এেটা হাই িুরে টিিার শুরিান, 

" বেরর বিনকু, হরো েী  শিার? অমন োাঁ িবেে শেন?" 

- " আর িেরিন না েযার! আমার আপনার েিার এরিা 

অপমান আর েহয হরে না " 

-" অপমান! শে েরে? োর এরিা োহে ??" 

-"েযার, এই মাত্র োবপরেনপুর শথরে বফরোম " 

-" িা এখনই শিা শিার ও িল্লারট োওোর season 

। বেন্তু ওরা শিা এখরনা শিারে িরাে; আরেক্স 

পবন্ডরির ওষুি শিা শিার ওপর খারট না । গিিারও 

শিা ওখারন ভারো শিাোিাবজ েররবেবে | শে শিারে 

অপমান েররে িরি ?" 

- " আর িেরিন না েযার ! এ িের  েি বহরেি 

উরটাপাটা হরে শগরে । োবপরেনপুরর হাহাোর । 

রীবিমি হুেুিুে োন্ড ! িীজানগররর ভরে শগাটা 

োবপরেনপুর বোঁটিরে আরে ; শেউ িাইরর শিররারে না 

" 

- " িরি শিা ভারো খির িেরি হে।  োাঁ বিে শেন 

িরি " 

-" ভারো খির নে েযার ; আমারির আর শেউ পাত্তা 

বিরে না । েিাই িীজানগররর নিুন শোদ্ধারে বনরে িযস্ত 

। এমনবে আপনারও আর শোরনা িাজারির শনই । 

েিাই িেরে িীজানগররর নিুন রাজা এরে শগরে । 

আমারির িরি েী হরি ? আপনারও বে িাহরে বিন 

ফুররারো েযার?" 

-" শচাপ শিোিি! আমার বিন ফুররারো বেরর?? 

আমারে েরারি এমন বহম্মি োর আরে? হযাাঁ , বেে িরট 

ওই বচরকুমাররর িাপ িেন্তকুমার । িারে আবমও ওস্তাি 

মানিাম । বেন্তু োবপরেনপুর শিা িারেও েব্জা েরর 

শফরেরে । ওরির শজেখানা শথরে িেরন্তর োিা 

পাওোর শোরনা েম্ভািনা শনই । আর ওই বচরকুমারটা 

শিা এেটা অপিাথব! িা বচরকুমাররর খির েী শর? " 

- " ওর অিিা আমার শথরেও খারাপ েযার । দু মাে 

আরগ োবপরেনপুর শগবেে; বেেুই েরর উঠরি পাররবন 

। শগাটা োবপরেনপুর জুরি এখন শুিু এই নিুন শোদ্ধার 

নাম " 

- "িরট! িা শে এই শোেরা?" 

-" আমারির শেউ নে েযার; শুনোম োরশুনা নারম  শে 

িযাটা িের পরনররা  আরগ োবপরেনপুরর হামো েরর 

নাম বেরনবেে িারই শে শেন হে । িি শিোিি শোাঁ িা 

েযার ; আপনার পারবম ন পেবন্ত বনে না " 

- "হুম ", গম্ভীর হরে োন মহামবহম শ্রীটিিার । িারপর 

িরেন, " এই নিুন শোাঁ িাগুরোর এই এে েমেযা, 

মাত্রাজ্ঞান শনই । িরি এগুরো শিব বিন শটরে না । ওই 

োরশুনাটারেই শিখ না, এখন আর আরে ? িা এই 

নিুন িযাটারে শিখবে নাবে ?" 

- " হযাাঁ  েযার এেিার শিখা হরেবেে ; এেই জােগাে 

ব োরর শগবেোম । আমারে আমেই  বিরো না । ঠান্ডা 

গোে শেরট পিরি িেে " 

-" আর িুইও হিভাগা চরে এবে? " 

- " বে েবর েযার, আমার শথরে শচহারাে িি । আর 

োরা গারে ভেঙ্কর েি োাঁ টা ।িেে ওই এখন রাজত্ব 

েররি। শেই েরে জানারো 'মাবেেরে িরে বিে শখাো 

এরে শগরে ' " 

আর থােরি না শপরর উরঠ িাাঁ িারেন মহামবহম শ্রী টিিার 

। রারগ িাাঁ র ব্রহ্মিােু অিবি জ্বরে উরঠরে । হুঙ্কার 

বিরেন বিবন  

- "শোথাোর শোন অিবাচীন ! বনরজরে রাজা িেরে " 

কুমার বিনকু শপাাঁ  িরর, "অিবাচীনই িরট েযার ; চীন 

শথরে আমিাবন হরেরে " 

- " িরট! েী নাম িেবে শোেরার?" 



- "আরজ্ঞ েযার, েররানা " 

- "বে? েররানা? শুরনই শিা শেমন েরুণা হে । িারই 

এি রিং ??" 

- " হযাাঁ  েযার.. িরি শুরনবে িযাটা িাচ্চারির বির ষ েবি 

েরর না এমনবে িরে শিবিরেরে  শে 'আবম শিা ঘারটর 

মিা টিিার নই ' " 

অপমারন স্তব্ধ হরে োন িীজানগররর েম্রাট টিিারচন্দ্র । 

গোর স্বর রুদ্ধ হরে আরে িাাঁ র । শোরনা রেরম িরেন, 

" বররিারে খির শি " 

- " আরজ্ঞ েযার, বররিা?" 

- "হযাাঁ , বররিা... বররিা েরে থােরে আমার শিজ িারি 

। োবপরেনপুররে  ারেস্তা েররি হরে বররিারে আমার 

িরোর । িারপর শিখি েি িি গুন্ডা শিার ওই েরুণা 

!" 
এখারন িরে রাখা ভারো শে বররিা  ওররফ বরররািীর 

িীজানগররর এে নিয িীর । খুি শিব বিন আরগ িার 

আবিভব াি হেবন । বেন্তু ইবিমরিযই শে োবপরেনপুরর 

আরোিন শফরে বিরেরে । িার ভরে োবপরেনপুররর 

িাবেন্দারা এখন ো খুব  েরার আরগ দুিার ভারি । বেন্তু 

শে টিিাররে শি  েম্মান শিে । িেরি শগরে োম্প্রবিে 

োরে টিিাররর েুদ্ধজরের এেটা িি োরণ হরো বররিার 

োহােয । বররিার উপর িাই টিিাররর অগাি ভরো । 

বিনকু ভরে ভরে িরে, " েযার, বররিা শিািহে িোে 

িোে েররানার েরে হাি বমবেরেরে । এেিার শিখোম 

দুজরন বে েি গুজগুজ ফুেফুে েররে " 

- " িবেে বে শর!" 

হিা  হরে োমরনর শচোরর িরে পরিন িীজানগররর 

রাজা মহামবহম টিিারচন্দ্র । িুে ভাঙা এে িীঘবশ্বাে 

শিবররে আরে । েখন শে েন্ধ্যা ঘবনরে এরে চারবিে 

অন্ধ্োর হরে শগরে শটরও পানবন বিবন । এখরনা শেউ 

ঘরর আরো বিরে শগে না । িাাঁ র বিন বে িরি েবিযই 

ফুররারো?  

িরি বিবন অরনেবিন িরর অরনে ঘারটর জে খাওো 

মহামবহম শ্রী টিিার । েহরজ বিবন হার স্বীোর েররিন 

না । গভীর বচন্তাে িুরি শগরেন টিিারচন্দ্র । িাাঁ র বফরর 

আোর পবরেল্পনা শিাি হে এখরনা চেরে। 

 

 
ঈযশত়া ভট্ট়াচ়ার্য 



The Rendezvous 

Kriti Ghosh 

I have seen you from my favorite corner just beside the window, I have imagined 

how it'll feel to touch you... to taste you, 

I have spent my days thinking about your grandeur, 

How you welcome everyone with open arms,  

How you turn red with the slightest touch of the sun, How your golden smile lights 

up my day!  

When you're upset and your vision clouded, 

I have bathed in your tears. 

You have managed to blind others with your rage but not me... 

When you've stormed through the streets, I have seen hurt in your eyes, And 

wanted to reach out and hold your hands.  

You've been kind and promised to take me away with you. 

I have travelled thousands of miles... west to east... one day after another... 

Just to reach the horizon where you promised you'd come my love! 

But where are you? 

Don't you see how tired I am... how lonely ... how trapped I feel every second? 

Don't you realize that you're my hope? 

The idea of your glorious self without a hint of blemish anywhere is all I dream 

about... 

You're my freedom, for that's all I see in the blue of your eyes. 

Then why every time when I feel my journey is over you move farther and farther 

away from me? Why do I feel chained to the same place for eternity even after 

traveling through the milky way? Why do I feel like you're mocking me? 

Is it a nightmare or is it real? 

...  

With each passing year the earth becomes wiser, still she keeps traveling towards 

the horizon ... Waiting for her beloved, the blue yonder, the sky... 

The one she can see, the one she longs for, but she can never have ....  

 

 



শ্মশ়ানকক়াযককের ড়াক 
 

যিষ্ণ  

 

মাকগ রশটটা  াতে রেতয় থ  তয় দাাঁ রডতয় িইল পলাশ। 

আজ উচ্চ মাধযরমতকি বিজাে ব রিতয়তি এ ং বস 

রেেতট সা তজতে বফল কতিতি। যরদও পলাশ বফল 

কিাি মতোই পিীক্ষা রদতয়রিল। ে ু পিীক্ষা বশষ 

 ওয়াি পি বথতক বিজাে ব িতোি মাতঝি এই দীঘগ 

সময় বস মতে মতে একটা রকিু রমিাকতলি প্রাথগো 

কিরিল। পৃরথ ীতে কে রকিুই বো ঘতট যাি  যখযা 

পাওয়া যায় ো। পলাশ খু  আশা কতিরিল বয বকােও 

এক অতলৌরকক উপাতয় বসও  য়তো পাশ কতি যাত । 

রকন্তু আি স াই পাশ কিতলও বস বফল কতিতি। োও 

বযমে বেমে বফল েয়, ভয়া   বফল। র মাে স  ক’টা 

পিীক্ষায় পলাতশি  াতে বদতখ রলতখরিল। পলাশ 

 তলরিল, আমাি বদতখ রলরখস ো, বফল কির । 

 

র মাে বশাতেরে। বসই র মাে পযগন্ত রদর য থািগ  রিরভশাতে 

পাশ কতি বর্তি। র মােতদি পরি াতি এই প্রথম বকউ 

উচ্চমাধযরমক পাশ কিল। র মাতেি জযাঠা োই র শাল 

এক কমলাতভাতর্ি  াাঁ রড রেতয় সু্কতল ঢুতক পতডতি। োি 

োিপাতশ মারিি মতো রভড কতিতি বিতলিা। র মাতেি 

জযাঠা বোঁ োতে, খাও  া াসকল, খাও। বপট ভতি খাও। 

আিও দু  াাঁ রড রমরষ্ট আসতি। এই  াাঁ রড বশষ কিতে ো 

কিতেই েতল আসত । 

 

 াাঁ রড বশষ। সািা  াতে মুতখ িস বমতখ বিতলিা পতিি 

 াাঁ রডগুতলাি জেয অতপক্ষা কিতি। বক এক জে েুরপ 

েুরপ োি িতসি  াে পলাতশি জামায় মুতি রদতয় েতল 

বর্ল। পলাশ  ুঝতেও পািল ো। বস মাকগ রশটটা  াতে 

রেতয় ভর ষযতেি ভয়া   রদেগুতলাতক আাঁে কিাি বেষ্টা 

কিরিল। আসতল কপালটাই খািাপ পলাতশি, েইতল 

োি ভাতলামােুষ মা রক অমে ভাত  আগুতে পুতড 

মিে? মা েতল যাওয়াি পি বথতকই পলাতশি শরেি দশা 

শুরু  তয়তি।  ঠােই মাতয়ি কথা মতে পডায় বোতখ 

জল এল পলাতশি। স াই ভা ল, বস বফল কতিতি োই 

কাাঁ দতি। 

 

পাডাি স াই পলাতশি মাতক দুর্র্াঠাকুি  লে। সরেযই 

 ড সুন্দি বদখতে রিল মাতক। একমাথা বকাাঁ কডাতো 

েুল। েুরল রদতয় আাঁকা টাো টাো বোখ। আি মাতয়ি বসই 

অদু্ভে সুন্দি  ারস। মা কখতোই  কে ো পলাশতক। 

েত   া া খু  মািে।  া া অ শয মাতকও মািে প্রায়ই। 

খু  সুন্দি ির  আকে মা, আি র্াে বর্তয় ঘুম পাডাে 

পলাশতক। মাতয়ি কতিই বো পলাশ ির  আাঁকতে 

রশতখরিল।  ড ভাল রিল মা। পলাশ  ইতে পতডরিল, 

ভাল মােুতষিা ব রশ রদে পৃরথ ীি এই ধুতলা, বধাাঁ য়াি মতধয 

থাকতে পাতি ো। ঠিক োই  ল। 

 

পলাতশি েখে ক্লাস োইে। এক রদে সু্কল বথতক রফতি 

বদখল,  ারডি সামতে খু  রভড। োতক  ারডতে ঢুকতে 

বদওয়া  ল ো। পাতশি  ারডি ময়োরপরস োতক রেতয় 

বর্ল। বস শুেল, োি মা ইটভাটাি েুরল্লি মতধয পতড 

মািা বর্তি। মাতক বশষ  াতিি মতো বদখাি জেয 

আিারডরপিারড  তয় বেঁতদরিল পলাশ। রকন্তু বদখতে 

পায়রে। বস সু্কল বথতক বফিাি আতর্ই মাতয়ি ঝলসাতো 

দলা পাকাতো বদ টতক সৎকাি কতি বফতলরিল  া া। 

 া া ো রক  তলরিল, ওি বদখাি দিকাি বেই। এতক 



 াচ্চা মােুষ, োি ওপি মাতয়ি েযাওটা রিল। মতে 

আঘাে পাত । 

 

আজও র তস টা ঠিক মতো বমলাতে পাতি ো পলাশ। 

 া া ইটভাটাি মযাতেজাি রিল। োতদি  ারড বথতক 

ইটভাটা অতেকটা দূি।  া া বিাজ দুপুতি বখতে আসে। 

বয রদে আসে ো, বসরদে খা াি রেতয় যাওয়াি জেয 

বলাক পাঠাতো। বস রদে  া া বখতে আতসরে। খা াি 

রেতে বকােও বলাকও পাঠায়রে। মা োই রেতজই  া াি 

খা াি রেতয় ইটভাটায় বর্রিল।  া া বকে বখতে আতসরে 

বস রদে? অেয কারুি  াে রদতয় খা াি ো পাঠিতয় বকে 

রেতজই বর্ল মা? আি যরদ  া বর্ল েুরল্লতে পডলই  া 

কী ভাত ? এস  োো উেি ীে প্রে আজও োি মাথায় 

ঘুিপাক খায়। েত  এই র তস  রমলুক আি ো রমলুক, 

পলাতশি জী তেি অেযস  র তস  রখেুরড পারকতয় বর্ল 

মা মািা যাওয়াি পতিই। ময়োরপরসি মা  তলরিল, মা 

মিতল  াপ আি োলুইমশাইতে বকাে েফাৎ থাতক ো। 

কথাটা েখে  ুঝতে পাতিরে পলাশ।  ুঝল মাস দু’বয়ক 

পি যখে  া া আি একটা র তয় কিল। র তয়ি পি পিই 

 া া োতক বজাি কতি েেুে মাতয়ি  াতপি  ারডতে 

বিতখ এল। বসটা অ শয খু  দূতি েয়, পাতশি গ্রাতমই। 

রকন্তু ওই  ারডি বলাকগুতলা বযে বকমে। ওতদি  ারডি 

লাতর্ায়াই বলদ কািখাো রিল। সািারদে বসখাে বথতক 

বলা া কাটাি র শ্রী শব্দ আসে। ওিা পলাশতক রদতয় 

বলা া  ওয়াতো আি িুতোোোয় খু  মািে। বখতেও 

রদে ো ঠিক মে। সু্কতল যাওয়াও লাতঠ উতঠরিল প্রায়। 

স  রমরলতয় পলাতশি েখে পার্ল পার্ল দশা। রদেিাে 

মাতয়ি কথা বভত  লুরকতয় লুরকতয় কাাঁ দে। বশতষ আি 

থাকতে ো বপতি পারলতয় েতল এতসরিল পলাশ।  া া 

োতক লারথ বমতি ব ি কতি রদতয়রিল। বোখ লাল কতি 

 তলরিল, বেমক ািাম বকাথাকাি। যািা খাওয়াতে, 

পডাতে, ইসু্কতল পাঠাতে োতদি োতমই কুতো 

র্াইরিস? মাতয়ি িক্ত যাত  বকাথায়? েুপোপ েতল যা। 

যরদ বকােও ব োল বদরখ র্লা বকতট বিতখ আস । 

 

পলাতশি খু  ইতে  তয়রিল পারলতয় যায়, রকন্তু বযতে 

পাতিরে। সা স পায়রে বমাতট। অ শযও আিও একটা 

কািণ রিল। অন্তিাতক বিতড বকাথাও েতল যাওয়াি কথা 

ভা তে খু  কষ্ট  তয়রিল োি। 

 
 িি খাতেক পতি  া া রেতজই একরদে পলাশতক  ারড 

রফরিতয় এতেরিল। আেতন্দ, কৃেজ্ঞোয় বোতখ এতস 

বর্রিল পলাতশি।  া াি ওপি স  িার্, অরভমাে  ারপস 

 তয় বর্রিল। পলাতশি সমসযা  ল, বস কািও ওপতিই 

খু  ব রশক্ষণ িার্ কতি থাকতে পাতি ো। বকউ একটু 

ভাল কতি কথা  লতলই বস র্তল যায়। বকউ োতক 

ভাতলা াসতল োি বোতখ জল েতল আতস। অন্তিা বো 

 তল, পলাশদা েুই  ড রিাঁ েকাাঁ দুতে। যা বো। পুরুষ 

মােুষ বকাথায় একটু শক্ততপাক্ত  র  ো ো। পার্ল 

বকাথাকাি। 

 

পলাশ উেি বদয় ো।  াতস। মা েতল যাওয়াি পি এই 

একটাই বো ভিসাি জায়র্া পতড আতি। পলাশতদি 

কতয়কটা  ারড পতিই অন্তিাতদি  ারড। পলাতশি মা 

ব াঁতে থাকতে খু  আসে অন্তিা। সতযযত লা মা, পলাশ 

আি অন্তিা উতঠাতে মাদুি বপতে  সে। মাঝখাতে িাখা 

থাকে একটা  যারিতকে। একটা দু’বটা কতি োিা ফুটে 

আকাতশ। ঠান্ডা  াওয়ায় বভতস আসে মাধ ীলোি 

র্য। র্াতেি লডাই বখলা  তো। মা র্াইে, ‘যাক, যা 

বর্তি ো যাক...’ 

 



োি পি অন্তিাতক  লে, ‘ক’ রদতয় র্াে ধি, এ  াি 

বোি পালা। 

 

অন্তিা র্াইে, ‘ক্লারন্ত আমাি ক্ষমা কতিা প্রভু...’ 

 

র্াতেি লডাইতে বয পুতিা র্ােটা র্াইতে বেই, এটা 

ভুতল বযে অন্তিা। র তভাি  তয় র্াইে। মা আি 

পলাশও োি ভুল ধরিতয় রদে ো। পলাতশি মতে  তো 

সািািাে ধতি র্াইতে থাকুক অন্তিা। 

 
েেুে মাতয়ি  াতপি  ারড বথতক পারলতয় মাতঝ মাতঝই 

অন্তিাি সতঙ্গ বদখা কিতে আসে পলাশ। জামা েুতল 

পলাতশি রপঠ বদতখ রশউতড উঠে অন্তিা, এ ভাত  

বমতিতি? ওিা রক জাতোয়াি? েুই আটকাসরে? 

 

পলাশ  লে, ও  া া! আটকাত া কী কতি? ওতদি সতঙ্গ 

র্াতয়ি বজাতি পাি  ো রক? 

 

বিতর্ বযে অন্তিা। রেৎকাি কিে, ো  তল পতড পতড 

মাি খার ? 

 

বো কী কি ? 

 

েুই উতে মািতে পারিস ো? 

 

রি রি। গুরুজে বয। 

 

গুরুজে  তল মাথা রকতে রেতয়তি? বোি  া াটা বো এক 

েম্বতিি শয়োে, রকন্তু েুই এে কযা লা বকে পলাশদা? 

বোতক আমাি অস য লাতর্। 

 

বিতর্তমতর্  ে  ে কতি ব াঁ তট েতল বযে অন্তিা। রকিুটা 

রর্তয় আ াি রফতি আসে। বকাাঁ েড বথতক কতয়কটা 

রেতলি েরক্ত  াি কতি ব তস বফলে, রপরস  ারেতয়তি। 

সািাক্ষণ রমরলটারিি মতো পা ািা রদতে। োি মতধযই 

েুরি কতি রেতয়রি। আয় দু’জতে খাই। 

 

রেতলি োডু  া েরক্ত পলাশ দু’েতক্ষ বদখতে পাতি ো। 

রকন্তু অন্তিাি বদওয়া রেতলি েরক্ত বখতে বখতে োি 

মতে  তো, মােুতষি বেষ্ঠেম আর ষ্কাি  তে রেতলি 

েরক্ত। এই খা ািতক এখেই জােীয় খাদয কতি বদওয়া 

উরেৎ। আি যািা এটা বখতে অস্বীকাি কিত  োতদি 

বকােও ক্ষমা বেই। সিাসরি বকাটগ মাশগাল। 

 
 া াি  ারড রফরিতয় রেতয় যাওয়াি কািণটা অ শয খু  

োডাোরড ধতি বফতলরিল পলাশ। পলাতশি ভাই-ব াে 

 ত , োই েেুে মাতয়ি র োম দিকাি। বলা া েুতল 

পলাতশি র্াতয় এখে ব শ বজাি  তয়তি। বস রদর য ঘতিি 

রকিু কাজ কিতে পািত । 

 

পলাতশি একটা ভাই  ল। বিাট্ট মােুষটাতক বদতখ 

আেতন্দ বেঁতদ বফলল পলাশ। বস সািারদে ভাইতক 

পা ািা রদে। রকন্তু েেুে মা একটু সুস্থ  তেই, োতক 

বফিে পাঠিতয় রদল  া া। আ াি োি ভাই-ব াে  ত । 

োই মাস রেতেক আতর্  া া োতক রেতয় এতসতি। েেুে 

একটা কাতজি বলাক িাখা  তয়তি  তট, রকন্তু বসও  ুতঝ 

বর্তি, পলাশ োকতিিও অধম। এ  ারডতে কাক 

কুকুতিি যেটুকু সম্মাে আতি পলাতশি োও বেই। োই 

বস োি রেতজি কাজগুতলা যথাসম্ভ  পলাশতক রদতয় 

করিতয় রেতে োয়। মুখ  ুতজ স  কাজ কতি পলাশ। 

র তরা  কিাি মতো সা স বেই োি।  

 
বকােও মতে বটতেটুতে মাধযরমকটা পাশ কতি রর্তয়রিল 

পলাশ।  ুঝতেই বপতিরিল, উচ্চমাধযরমকটা আি  ত  



ো। রকন্তু পাশ কিাটা দিকাি রিল। বস বভত  বিতখরিল, 

পাশ কিতলই  ারড বিতড পালাত । শারন্তরেতকেে েতল 

রর্তয় ির  আকাি কতলতজ ভরেগ   ত ।  ুরিটা রদতয়রিল 

অন্তিা। বসই আশাতেও িাই পডল। 

 
মাকগ রশট  াতে  ারড রফিতেই পলাতশি রপতঠ আে 

একটা েযালাকাঠ ভািল পলাতশি  া া। োি পি দুই 

র্াতল জুতো মািতে মািতে  লল, কাাঁ রড কাাঁ রড পয়সা েষ্ট 

কতি বোতক পরডতয় কী লাভ  ল শুরে? আি পডতে 

 ত  ো। কাল বথতক ইটভাটায় বল াতিি কাজ কির । 

বোি বপিতে এে খিে কিাি এই প্ররেদাে রদরল? মাতয়ি 

িক্ত যাত  বকাথায়? বেমক ািাম বকাথাকাি। 

 

পলাতশি খু  ইতে কিরিল,  া াি রজভটা রিাঁ তড বদয়। 

োিপি বসটাতক মাটিতে বফতল পা রদতয় মারডতয় বদয় 

খু  কতি। রকন্তু বস রকিুই কিতে পািল ো। োি িতক্ত 

সা স  স্তুটাি  ডই অভা । বস েুপ কতি দাাঁ রডতয় িইতলা 

রকিুক্ষণ। োি  লতে ইতে কিরিল, পডাতশাো  স্তুটা 

বিতলতখলা েয়, োতক সময় রদতে  য়। সময়টা বস 

আতদৌ বপতয়তি রক? রকন্তু েীব্র অপমােত াধ আি 

 যথগোয় োি মাথাি বভেিটা গুরলতয় বর্ল। বস অেুভ  

কিল, এই পৃরথ ীতে োি প্রতয়াজে  ডই কম। 

পাশাপারশ আিও এক  িি েিকযন্ত্রো বভার্ কিাি ভয় 

োতক জাপতট ধিল আতেপৃতষ্ঠ। শূেয দৃরষ্টতে োরকতয় 

যন্ত্রোরলতেি মতো শ্মশাতেি রদতক  াাঁ টতে শুরু কিল 

পলাশ। 

 

 

দুই... 

বলা াি বপাল বপরিতয় খাতলি ধাি  িা ি  াাঁ  রদতক ব শ 

রকিুটা  াাঁ টতল েত  শ্মশাতেি সীমাো শুরু। কতয়ক  িি 

আতর্ও আতশপাতশি সাে আটটা গ্রাতমি বলাক এখাতে 

মিা বপাডাতে আসে।  ড  ড কাতঠি েুরল্ল জ্বলে দাউ 

দাউ কতি। রঘ আি োমডা বপাডা র্তয ভািী  তয় থাকে 

এখােকাি  াোস। দা কাজ বশষ কতি শ্মশাে যুিা স্নাে 

কিতে োমে খাতল। সুন্দি কতি ঘাট  াাঁ ধাতো রিল। রিল 

শ্মশাে যুতদি জেয র োম বেওয়াি ঘি। শ্মশাতেি 

 াইতিই রিল কতয়কটা বদাকাে। দা কাতজ লাতর্ এমে 

স  রজরেস র রি  ে বসখাতে। স  রমরলতয় ব শ একটা 

জমজমাট  যাপাি। রকন্তু  ঠাে শ্মশাতে এক পার্রলি 

আর ভগ া   ল। খাতলি ধাতি এক ম ারেম র্াতিি েলায় 

বস আোো র্াডল। মিা বপাডা াি সময় বস েুরল্লি কাতি 

এতস  সে। েুরল্লি রদতক োরকতয় থাকে একদৃতষ্ট আি 

র  র  কতি িক্তজল কিা শতব্দ ব তস উঠে। আগুে 

 াডতলই বস দু’  াতে োরল রদতয় োেতে শুরু কিে 

আি  লে, এ  াি কলতজটা ধিতি, কলতজ। টাটকা 

কলতজ। কলতজ পুতড েুকেুতক েিম  তয় যাত ।  ড 

স্বাদ  ত । বক বক খার ? আয় আয়। 

 
বসই স্বাতদি কথা বভত ই রক ো বক জাতে বস পার্রলি 

বফাকলা মুতখি কষ ব তয় লালা র্ডাে আি োি ওই 

িাক শুতে িাতজযি কাক রভড কিতো বসই খাতে। 

োতদি ‘খা খা’ িাতক োলা ধতি বযে কাতে। েুরল্লি 

অতেকটা ওপতি বর্াল  তয় েক্কি কাটতো এক পাল 

শকুে। বস  ড ভতয়ি দৃশয। 

 

এক রদে পার্রলি কী বখয়াল  ল, েুরল্লি মতধয বথতক 

আধতপাডা একটা  াে রেতয় বদৌড লার্াল। বলাকজে 

এমরেতেই পার্রলি কাতন্ড র িক্ত রিল োি ওপি এই 

ঘটো োতদি এতক াতি বখরপতয় েুলল। কতয়ক জে 

শ্মশাে যু িুতট রর্তয় োতক কাতিি একটা বঝাতপি 

আডাল বথতক বটতের াঁ েতড  াি কিতলা। বস েখে 

দু’বটা শকুেতক পিম যতে  ােটা খাওয়ারেল। রেতজও 



খারেল একটু একটু কতি। ওখাতেই োতক রপটিতয় বমতি 

বফলল স াই। এই ঘটোি পি বথতকই শ্মশােটায় 

শ্মশােতকারকল িাকতে শুরু কিল। 

 

প্রথমটায় বকউ  ুঝতে পাতিরে। বঘাষপাডাি বিতলতদি 

একটা দল রিল। োিা স াি সতঙ্গই শ্মশাে যু  ে। 

োতদিই এক জে  া ু, প্রথম শুেল শব্দটা। েখে ব শ 

িাে  তয়তি। দা কাজ বশষ কতি ওিা খাতলি জতল স্নাে 

কিতে বেতমতি।  া ু  লল,  ুতডাতদি মতো র্লায় বক 

কাশল বি? 

 

বিতলতদি দতল  ুতডা আসত  বকাতেতক?  ারকিা  া ুতক 

 লল, েুই ভুল শুতেরিস। 

 

 া ু বজাি র্লায়  লল, ো বি আরম ঠিক শুতেরি। 

 ুতডাতদি র্লায় কফ জমতল বযমে ঘড ঘড কতি শব্দ 

 য়। বেমে র্লায় বকউ কাশল। ওই বো আ াি 

কাশতি। স্পষ্ট শুেরি। 

 

 ারকিা বকউ রকিু শুেতে বপল ো। োিা ভা ল,  া ুি 

ব াধ  য় বেশাটা একটু ব রশই ধতিতি।  া ুতক রেতয় খু  

আতমাদ কিল োিা। রকন্তু স্নাে বসতি  ারকিা উতঠ 

এতলও  া ু উঠল ো। পিরদে দুপুতি োি বদ  বভতস 

উঠল খাতল। 

 

 া ুি পি সোেে  সাক। দীতেশপল্লীতে রেে রদে ধতি 

যাত্রা  ত । কলকাো বথতক দল এতসতি। রসতেমাি 

একজে োরয়কাও আতি বসই দতল। োতক রেতয় বজাি 

গুজ  িতটতি। বকউ  লতি, বস োরক বঘাডায় েতডই 

বেতজ েতল আতস। আ াি বকউ  লতি, বঘাডায় েডাটা 

বেমে বকােও  যাপাি ো। বস ো রক বেতজি ওপতিই 

জামাটামা স  খুতল বফতল। বস এতক্ক াতি  ই ই কান্ড। 

বঘাডায় েডাি বথতক জামা বখালাি গুজ টা বলাতক 

বখতয়তি ব রশ। বমতয়মােুতষি জামাটামা বখালায় 

সোেতেি আ াি খু  উৎসা । োি ওপি বসই 

বমতয়মােুষ যরদ রসতেমাি োরয়কা  য় ো তল বো 

মাতখামাতখা  যাপাি। োই কাজ বশষ কতিই বজাি 

সাইতকল িুটিতয়রিল সোেে। শ্মশাতেি বভেি রদতয় 

শটগ কাট  য়।  ঠাে বস শুেল, শ্মশাতেি বভেি বকােও 

 ুতডা বলাক খু  কাশতি। বস এতক াতি মিণ কারশ। 

সোেে সাইতকল বথতক বেতম খুাঁতজতপতেও কাউতক 

বদখতে বপল ো। োি র্া িমিম কতি উঠল।  ারড ঢুতক 

উতঠাতে  াে মুখ ধুতে ধুতে বস যখে োি ব ৌতক কারশি 

র্ল্পটা  লতি, আেমকা একটা বকউতট োি িাে পাতয়ি 

রিতম িু তল রদল।  াসপাোতলি পতথই মািা বর্ল 

সোেে। 

 
এি পি আিও কতয়ক জে ওই কারশি শব্দ শুেল এ ং 

োিাও োো ভাত  মািা পডল। গ্রাতমি পুতিার ে মশাই 

 লতলে, এ  ল শ্মশােতকারকতলি িাক। ও িাক বয 

বশাতে বস আি বফতি ো। আরম শ্মশােতকারকতলি কথা 

শুতেরিলুম অতেক আতর্। শ্মশােতকারকল পারখ েয়, 

আসতল দুষ্ট আত্মা। পারখি বভক ধতি থাতক। 

বভত রিলুম র্ল্পকথা। রকন্ত এখে বদখরি, রেজগ লা সরেয। 

একটা যখে এতসতি, টাতে টাতে আিও আসত । 

শ্মশােতকারকতল ভতি যাত  জায়র্াটা।  াাঁ েতে োও বো 

বকউ ওই শ্মশাতেি ধাি মারডও ো। খু  সা ধাে। 

বসই বথতকই পরিেযক্ত  তয় বর্ল শ্মশােটা। এমরেতেই 

শ্মশাে মশাে রেজগ ে জায়র্া। োি ওপি বলাক েলােল 

 য  তে পাতয় েলাি পথটাও মুতখ বর্ল।  াাঁ টু সমাে 

 ুতোঘাস আি বোিকাাঁ টা র্রজতয়তি।  ড  ড জারুল, 



রশরিষ, কুল,  া লা, বেেুল, আি ম ারেম র্ািগুতলা 

জডামরড কতি বযে আিও ঝুপরস কতি েুতলতি 

জায়র্াটাতক। রদতেি ব লাতেই ভাল কতি আতলা বঢাতক 

ো, বসখাতে এখে বো প্রায় সতয। রকিুই পরিষ্কাি বদখা 

যাতে ো। 

 

পলাতশি পাতয়ি েলায় মট কতি কী বযে একটা ভািল। 

পলাশ বদখল, একটা বমতট  াাঁ রড। এক সময় এখাতে বয 

দা কাজ  তো োি টুকতিাটাকিা প্রমাণ িরডতয় রিটিতয় 

িতয়তি এখেও। িরডতয়রিটিতয় পতড আতি প্রেুি 

কাঠকুতটা। কাঠতোতিিাও এই শ্মশাতেি রত্রসীমাোয় 

আতস ো। স ািই প্রাতণি মায়া আতি। শুধু যািা 

ভাতলা াতস োতদি ভয়িি একটু কম। মাতঝ মতধযই 

দু’-একটা বজাডা এ রদতক েতল আতস। রেজগ তে  তস 

দু’বটা ভাল াসাি কথা  লাি মতো জায়র্াি  ড অভা  

এই পৃরথ ীতে। োই োতদি আসতেই  য়। োিা অ শয 

শ্মশাতেি বভেতি বঢাতক ো। রকিু দূতি খাল বযখাতে 

 াাঁ ক রেতয়তি বসখাতে  তস থাতক। আজও দু’ জে 

 তসরিল। পলাশতক শ্মশাতেি বভেি ঢুকতে বদতখ 

অ াক বোতখ োরকতয় িইল। 

 
একটা ম ারেম র্াতিি গুাঁরডতে শিীিটা বিতড রদল 

পলাশ। এখে শুধু অতপক্ষা কেক্ষতণ বসই কারশি শব্দ 

বশাো যাত । িার্, দু়ঃখ অরভমাে রকিুই  তে ো 

পলাতশি। শুধু মাথাি বভেতি এটা বভাাঁ ো যন্ত্রণা  তে। 

অেয বয বকােও ভাত ই আত্ম েযা কিা বযে। রকন্ত 

মৃেুযতক রেরশ্চে কিতেই শ্মশােতকারকতলি িাতকি 

অতপক্ষায়  তস িইল বস। 

 

োি রদকটা অসম্ভ  রেেব্ধ। শুধু মাতঝ মাতঝ রঝরঝ বিতক 

উতঠ বসই রেেব্ধো আিও  ারডতয় রদতে।  ঠােই 

কীতসি বযে একটা শব্দ  ল। কাে খাডা কতি শুেল 

পলাশ। ো কারশি শব্দ বো এটা েয়। শুকতো পাোি 

ওপি রদতয় রকিু একটা ব াঁ তট যাতে।  ুতক  াাঁ টতি। 

োিই শব্দ  তে। খু  কাতিই শব্দটা  তে। সাপ-টাপ 

 ত । বয মােুষ মিতে এতসতি োি মৃেুযভয় থাতক ো। 

বফি বোখ  ুজল পলাশ। 

 
প্রথতমই একটা সাদা আতলায় পলাতশি বোখ ধাাঁ রধতয় 

বর্ল। োি পতিই কাে ফাটাতো আওয়াতজ েমতক 

উঠতলা বস। কাতিরপতঠই বকাথাও  াজ পতডতি। োতক 

একটা বপাডা র্য আসতি। অতেকক্ষণ  তস থাকায় 

সমতয়ি র তস  গুরলতয় বর্তি। ঠিক কেটা িাে  তয়তি 

 ুঝতে পািল ো পলাশ। আি েখেই আকাশ বভতি  ৃরষ্ট 

োমল। এতক াতি েুমুল  ৃরষ্ট যাতক  তল। র্াতিি 

শারময়াো বভদ কতি জল পডতে লার্ল। পুতিা রভতজ 

বর্ল পলাশ। আি শুধু  ৃরষ্ট বো েয়, োি সতঙ্গ  াোসও 

 ইতি।  াজ পডতি ঘে ঘে। দুতযগার্ ব াধ  য় এতকই 

 তল। োি একটু শীে কিতে লার্ল।  াাঁ টু দুতটা  ুতকি 

কাতি জতডা কতি  সতেই  াাঁ টুি েীতে একটা বখাাঁ ো বখল 

বস।  ুক পতকতট  াে রদতয়  স্তুটা  াি কতি আেতেই 

পলাতশি মতে পতড বর্ল, বস ো রফিতল অন্তিা 

বিওয়াজ কিতে পািত  ো। 

 

পতকতট রিল একটা  ািতমারেয়তমি োর । অন্তিাি 

 ািতমারেয়ামটা কতয়ক রদে ধতি বর্ালমাল কিরিল। 

অন্তিা  তলরিল, এই োর টা একটু র জে সামতন্তি 

বদাকাে বথতক সারিতয় এতে রদর  পলাশদা? 

 

পিশু রদেই োর টা সারিতয় বিতখ রদতয়রিল পলাশ। রদতে 

ভুতল বর্রিল। বভত রিল, আজ রর্তয় রদতয় আসত । 

রকন্তু মাকগ রশট পাওয়াি পি ঘটো পিম্পিায় ভুতল 



বর্রিল। পলাশ ভা ল, অন্তিা োি জেয অতপক্ষা কতি 

থাকত । রজরেসটা রর্তয় রদতয় আসা উরেৎ। রকন্তু োি 

পতিই বস বফি ব লাে রদল র্াতিি র্াতয়। োি মতো 

একটা  েভার্াি জেয অতপক্ষা কিাি বকােও মাতে  য় 

ো। বস মতি বর্তল অন্তিা কষ্ট পাত । বস কে রকিুতেই 

বো মােুষ কষ্ট পায়। অে ভা তল আি মিা যায় ো। 

েত  রদে কতয়ক আতর্ অন্তিা কী বযে একটা জরুিী 

কথা  লত   তলরিল। মতি বর্তল বসটা আি বশাো  ত  

ো। এটাই যা আফতশাস। 

 

অন্তিাি ঘতি েেুে িি  তয়তি। অন্তিা আ দাি 

কতিরিল, আমাি ঘতিি বদওয়াতল একটা ির  এাঁতক রদর  

পলাশদা? 

 

পলাশ এক মতে ির  আাঁকরিল। অন্তিা পাতশ এতস 

দাাঁ রডতয়রিল।  তলরিল, উচ্চমাধযরমকটা পাশ কতিই 

এখাে বথতক পারলতয় যাস। 

 

পলাশ অ াক  তয়রিল, বকাথায় যা ? 

 

েুই এে ভাল ির  আাঁরকস। শারন্তরেতকেতে যাস। ির  

আাঁকা রশখর । বোি র্দ্ািা বলখাপডা  ত  ো। আি 

এখাতে থাকতল বোতক  াাঁ োতে পাি  ো। 

 

উচ্চমাধযরমকটা মতে  য় পাশ কিতে পাি  ো। 

 

আমািও োই ধািণা। ে ু  লরি। 

 

যরদ বফল করি? 

বফল কিতল কির । আিও একটা  িি বোি কপাতল 

দুতভগ ার্। োি পি পালার । একই  যাপাি। এে শুতকাস 

বকে েুই? 

কে স জ কতি ভা তে পারিস েুই। বোতক যে বদরখ 

অ াক  ই। 

 

বে আি অ াক  তে  ত  ো।  

 

ো বি  ারেতয়  লরি ো। সরেয। 

 

েুপ কি, বোতক একটা জরুিী কথা  লাি আতি। 

 

 ল ো। 

 

এখে  লা যাত  ো। পতি  ল । 

 

এখাে  লা যাত  ো বকে? 

 
রকিুক্ষণ েুপ কতি বথতক একটা র্াে বর্তয় উতঠরিল 

অন্তিা। র্াে বশষ  তে  তলরিল, পলা দা, এক একটা 

কথা  লাি এক একটা রেরদগ ষ্ট সময় আতি। র্ােটা শুেরল 

বো? বয রদে এমে  ত  বস রদে আরসস।  লত া। 

 

পলাতশি মতে পতড বর্ল, র্ােটায় ঠিক এমেই একটা 

রদতেি কথা  লা রিল। োতক জরুিী কথা  লাি জেয 

অন্তিা রেশ্চয়ই  তস আতি। োি  ঠাে মতে  ল, কথাটা 

বশাো খু  দিকাি। কথাটা ো শুতে মতি যাওয়াি বকােও 

মাতে  য় ো। উতঠ দাাঁ ডাল বস। োি পি অযকাতি 

 ােতড  ােতড শ্মশাে বথতক ব িতোি িাো খুাঁজতে 

শুরু কিল। 

 

রেে... 

অতেক রদে পি শ্মশাতে মােুষ আসতে বদতখ 

শ্মশােতকারকল দু’টি  ডই অ াক  তয়রিল।  য়তস 

ে ীেটি উতেজোয় টর্ র্ কতি ফুটরিল। বস েখেই 



িাকতে বর্রিল। োতক রে ৃে কতিরিল প্র ীণটি। 

 তলরিল, বকােও রকিুতেই োডাহুতডা কিতে বেই। বয 

ঘটো ঘটত ই ো রেতয় আতদখলাতমা কিা উরেৎ েয়। 

বিতলটা বো মিত ই, কািণ বস রেতজই মিতে োয়। 

ওতক আি রকিুক্ষণ  াাঁ েতে বদওয়া উরেৎ। আমিা আি 

একটু পতি িাক । 

 

োিা দু’জতে বিতলটিি র্রের রধ েীক্ষ্ণ দৃরষ্টতে জরিপ 

কিরিল।  ঠােই  ৃরষ্ট বেতম বর্ল।  ৃরষ্টতে রভজতে 

রভজতে একটু রঝরমতয় বর্রিল প্র ীণ শ্মশােতকারকলটি। 

বিতলটি উতঠ দাাঁ ডাতেই ে ীেটি েতডেতড  সল। বস 

বিতক েুলল োি  তয়াতজযষ্ঠতক। োিা বদখল, 

অযকাতি ব াাঁ েট বখতে বখতে শ্মশাে বথতক ব রিতয় 

যাতে বিতলটি। বকমে বযে একটা এক র্র্া ভরঙ্গ োি। 

রশকাি ফতস্ক যাওয়াি আশঙ্কায়  যে  তয় বিতক উঠল 

োিা। বসই  ুতডা মােুতষি কারশি শতব্দি মতো িাক। 

 

আওয়াজটা কী বিতলটিি কাতে বপৌাঁিায়রে? বস বো 

একটুও থমকাল ো! েমকাল ো! রদর য ব াঁ তট েতলতি। 

এমেটা বো  ওয়াি কথা েয়। শ্মশাতেি সীমাো বপরিতয় 

বর্তলই এই িাতকি বকােও শরক্ত থাকত  ো। 

শ্মশােতকারকল দু’টি র্লাি রশিা ফুরলতয় িাকতে শুরু 

কিল। রকন্তু বিতলটি রের গকাি। শ্মশােতকারকতলি 

অতমাঘ মৃেুযিাক োতক স্পশগটুকুও কিতি ো। কিত  রক 

কতি? বিতলটাি কাতে বো বস িাক ঢুকতিই ো। োি 

সমে বেেো জুতড ব তজ েতলতি একটা র্াে। োি 

িক্তপ্র াত  রমতশ যাতে বস র্াতেি কথা আি সুি। বস 

গুেগুে কিতি র্ােটা... 

 

‘ যাকুল ব তর্ আরজ  ত   ায় 

 
র জরল বথতক বথতক েমকায় 

 
বয কথা এ জী তে 

 
ির য়া বর্ল মতে 

 
বস কথা আরজ বযে  লা যায় 

 

এমে ঘেতঘাি  রিষায়... 

 
এমে রদতে োতি  লা যায় 

 
এমে ঘে বঘাি  রিষায় 

 

এমে রদতে মে বখালা যায়...’ 

 

এ ঘটো শ্মশােতকারকলতদি অরভজ্ঞোয় বেই। োিা 

জাতে ো মিতে আসা মােুষ কীতসি টাতে রফতি যায় 

জী তেি রদতক! আি এক  াি বকউ জী তেি রদতক 

রফিতল োতক মািা  ড কঠিে কাজ। রেতজতদি  যথগোয় 

র িক্ত  তয় শ্মশােতকারকল দু’টি গুম  তয়  তস িইল।

 

 

 

 
 

 



পযরবতয ন 
 

দীপশংকর ভট্ট়াচ়ার্য 

 

“ কসতক জুো কসতক ব ে, বঠাসতক অন্দি আপরে 

শাটগ , মরিল েতল আপরে সওয়ারি, কাতযা বপ 

রজতম্মদারি… ” অদু্ভে এলামগ বটােটা  াজাি সাতথ সাতথ 

ধডফরডতয় উঠতলা বজযারে।প্রথম রদতক সকাল 

৬:৩০টায় উঠতে  ত  ভা তলই র্াতয় প্রায় জ্বি েতল 

আসতো, ৪ মাস পতি এখে  যাপািটা র্া-সওয়া  তয় 

রর্তয়তি। আতর্ এলামগ বিতখরিতলা ‘বভাি ব াতলা, বদাি 

বখাতলা’ িডাটা ইউটিউ  বথতক বজার্াড কতি, রকন্তু 

োতে বযে আিও ঘুম বপতো।ো িাডা  িপ্রীে-ও 

অরভতযার্ কিতো ‘বলারি টাইপ রক র্াো রকউ লার্াতে 

ব া?’   

 
 বজযারে আি   িপ্রীতেি র তয়ি িয়  িি  তয় বর্ল 

বদখতে বদখতে ।  প্রথম বদখা োকরিি সূতত্র 

 যাঙ্গাতলাতি। টিরসএতস বয প্রতজতে কাজ কিতো 

বজযারে, বসখাতেই  িিখাতেক পতি  িপ্রীে বযার্ 

বদয়। দুজতেি  সাি জায়র্া রিল পাশাপারশ। বজযারেি 

বয টিমতমট কতয়করদে আতর্ই রিজাইে কতি, োি 

জায়র্াটাই দখল কতিরিল  িপ্রীে।  জায়র্া  লতে শুধু 

 সাি জায়র্াই এক, োিা রিল আলাদা আলাদা টিতমি।  

শুরুি রদতক  াই- যাতলা িাডা খু  একটা কথা  ােগ া  ে 

ো।  িপ্রীে র রভন্ন বব্রতক বযে রেতজি টিমতমটতদি 

সাতথ, প্রায় সকতলই  য়তস ওি বথতক  ড,  যাপািটা 

উপতভার্ কিতো  তল মতে  য়ো । প্রায়ই বেষ্টা কিে 

বজযারেি গ্রুতপ বভডাি।  েেরদতে প্রতজতে প্রায় দু  িি 

কাটিতয় রদতয়রিল বজযারে, ফতল সম য়স্ক রকিু 

বিতলতমতয় রেতয় আট-দশজতেি একটা ব শ  ড গ্রুপ 

রিল; লাঞ্চ-বব্রক, টি-বব্রক, মাতঝমতধয একসাতথ রিোতি 

যাওয়া, রসতেমা যাওয়া ব শ  যাতপরেং একটা গ্রুপ। 

 িপ্রীতেি ইোটা  ুঝতে পািতলও োই খু  একটা 

আমল রদে ো বজযারে, পািেপতক্ষ এরডতয়ই েলে। 

রকন্তু সমতয়ি বখল। সফটওয়যাি বকাম্পারেতে বকাে 

গ্রুপ-ই রেিস্থায়ী েয়; বকউ প্রতজে বিতড েতল বর্ল, 

বকউ ব রশ মাইতেি আশায় বকাম্পারে বিতড, বকউ 

আ াি বর্ল অে সাইতট র তদশ-র ভুাঁ ইতয়। গ্রুতপি 

সমীকিণ  দলাতে  দলাতে ধীতি ধীতি ঘটল  িপ্রীতেি 

প্রত শ। বিাট কতি োি োম িাখা  তলা  রি। োি 

অক্ষতিি োম ধতি  াি াি িাকা ব শ োপ, লযাদতখাি 

বজযারেি বদওয়া এই  ািারল োমটা ব শ মতে ধতিরিল 

 রিি। এক সময় গ্রুতপি জেসংখযা কতম দাাঁ ডাতলা রেে। 

অরফতসি পাতশই েখে Q রসতেমা,  মঙ্গল াি কতি মাত্র 

100 টাকায় রসতেমা বদখা বযে। Kai Po Che 

রিরলজ কতিতি,  রিরভউ ব শ ভাতলা, িাতেি বশা-এি 

রেেতট টিরকট  ুক কতি রেতলা আেন্দ রকন্তু ব োিা 

রেতজই বশষ মু ূতেগ  কাতজ আটতক বর্ল। অর্েযা,  রি 

আি বজযারে এই ২ জেতকই বযতে  তলা। বশা বশষ 

 তে  তে িাে প্রায় এর্াতিাটা,  রি-ই প্রো টা বদয় 

বজযারেতক, রেতজি সু্কটিতে কতি ওি রপরজতে বিতড 

বদত ,  দুজতেি রপরজি দূিত্ব বমতিতকতট ৫00 রমটাি। 

বজযারেতক বসরদে ওি রপরজতে োরমতয় রদতয় েতল যায় 

 রি,  বসই শুরু।  এিপি বথতক প্রায়ই এই বিতড আসা, 

অরফতস আসাি সময় বজযারেতক রপকআপ কিাি 

রিতকাতয়রি টা ব তড বযতে লার্তলা।  যাঙ্গাতলাি 

রসরলকে ভযারল  ওয়াতে িাের তিতে অতেক 

বদাকােপাট বখালাই থাকতো। োই রপরজি সামতেি 

C.C.D. বে  প্ররে  ৃ স্পরে াি িাে  াতিাটাি বকাল্ড 



করফ টা বিগুলাি  তয় বর্ল দুজতেি। বজযারেি রপরজটা 

োতম রপরজ  তলও আসতল রিল বিরসতিরিয়াল 

কমতেতক্সি বভেতি একটা িুতেক্স ফ্ল্যাট  ারড । বজযারে 

প্রথমরদতক রুম বশয়াি কতি থাকতলও, পতি েেরদতে 

রেতজি জেয একটা আলাদা রুম রেতয় রেতয়রিল। রপরজি 

মারলক বমাতটই বদখতে  আসতো ো বক এতলা বক 

বর্ল, োতেই   রিি যাোয়াে  ব তড বর্তলা। 

মাসখাতেক পতি বসতেম্বতি বজযারেি জেরদতে অদু্ভে 

কান্ড ঘটতলা, একটা রর্ফট রেতয় বসরদে  রি  ারজি। 

একটা ব শ  ডসড কািগ ত াতিগ ি  াক্স িরিে কার্তজ 

বমাডাতো। বদতখ মতে  য় ব শ  ড রকিু। ো, ো কিতে 

কিতেও  াক্সটা  রিি সামতেই খুতল বফতল বজযারে। 

বভেতি বমাটা কভাতিি রেেতট  াংলা  ই; বফলুদা 

সমগ্র, শঙ্কু সমগ্র, বসিা সেযরজৎ। 

-   বসরক েুরম বকাথায় বপতল এস ? 

-   রফ্ল্পকাটগ . 

-   ো, মাতে এইস   ইতয়ি োম জােতল রক কতি? 

-   গুগুল এি োম  া ারজ, গুগুল্ড অযা াউট সেযরজৎ 

বি’স  ুকস.  

• আ া, মাতে ব ায়াই রদস? 

•  া , আই অলতিরি বো দযাট ইউ রিম অযা াউট 

র ম।  াফ অফ দয টাইম ইতয়াি রিসকাশে 

রিভলভস অযািাউন্ড র ম, র স রমউরজক, র স 

মুরভস, র স িাইটিং, অউি ো জাতে বকয়া বকয়া।  

-   গুিতেস, থযাংক ইউ বসা বসা মাে  রি, েল ো বখতয় 

আরস। 

- এই শুেতিা? ো বিরি। ওতঠা ওতঠা োডাোরড ওতঠা, 

৭:১০। দু'কাপ ো রেতয় এতস র িাোয়  সতলা বজযারে। 

- উঠরি দুরমরেট। 

৮.৫  িতিি রিতলশতে বজযারেি র রন্দ ইমপ্রুভ করুক ো 

করুক  িপ্রীতেি  াংলা  লাি ইমপ্রুভতমি ব শ 

ঈষগণীয়।  

- আতি ২ রমরেট  তয় বর্ল ওতঠা, ো-টা রকন্তু ঠান্ডা  তয় 

বর্ল, পতি  তলাো আ াি র্িম কতি রদতে। আরম বখতয় 

রেলাম।  

- হুম, বখতয় োও । ২ রমরেট। 

- ধুি। 

-  া াে বক িাতকা। 

- ো ো আজ থাক, আতিকটু ঘুতমাক। 

- রকউ 

- আজ ওতদি সু্কতল পযাতিি-টিোি মীটিং আতি ো, োই 

এক রপরিওি পতি শুরু  ত । 

- ও  ইতয়স, ভুতলই বর্রিলাম। উতঠ  তস  িপ্রীে, 

বোখ দুতটা কেলাতে কেলাতে োতয়ি কাপটা  াতে 

ওঠায় - রকেতে  তজ? 

- ১২টা, েুরম আসত  বো? 

- আজ রক  াি বর্া? 

- Wednesday. 

- এ  া া, আজ বো ওই সাতড এর্াতিাটা বথতক িরভি 

ওই ভাতটি রমটিংটা থাতক... 

- বো েুরম আসত ো? 

- রেজ মযাতেজ রদস ো ব র ... 

- ওতক ওতক 

- থযাঙ্ক ইউ বসােু  

- থাক, রক খাত  আজতক? 

- মারস আসত  ো? 

- ো, ওতো রেরুপরে রর্তয়তি। বসরদেই বো  ললাম, 

রকিুই বো মতে থাতক ো বদখরি। কাল পিশুও বো 

আতসরে, লক্ষয কতিারে? 



রেতেি বঠাটটা উরেতয় ব রশ কথা  াডাতলাো  রি -  াো 

বলা কুি রভ। 

- বদরখ। োতয়ি কাপ দুতটা আি বে-টা রেতয় উতঠ বর্ল 

বজযারে। 

 

C.C.D.বে   তস আজ দুগ্লাস বকাল্ড করফ ঝতডি 

র্রেতে বশষ বজযারেি, স্ট্র-এি আি দিকাি বেই, েুমুক 

বমতিই কাজ সািতি,  াাঁ -পা টা অর শ্বাসয র্রেতে 

ওঠাোমা কিতি;  ওরদতক   িপ্রীতেি এক গ্লাস-ই এখতো 

বশষ  য়রে। এই মাত্র কতয়ক মাতস  িপ্রীে বয বজযারেি 

সেযরজৎ বপ্রমটা ধতি বফতলতি বসটা  ুঝতেই পাতিরে। 

দুজতেই আজ আেমো, এক ঘিা  ল এতসতি অথে 

কথা  তলতি মাত্র গুটিকতয়ক । আেমো  তয়  বজযারে 

বখয়াল কতি বদখল সরেযই বস সেযরজৎ, রসতেমা,  াংলা 

বলখা, সার েয, োটক রেতয় র্ল্প কতিতি  রিতক রদতেি 

পি রদে।  লাি সময়  য়তো অেটা বখয়াল কতিরে,  

আজ  াি  াি মতে আসতি বয  রি রকন্তু এই আউট অফ 

ইিাতিে টরপক  শুতে শুতেও কখতো র িক্ত  য়রে। 

রসতেমাটা ো  য় বস বদতখ, রকন্তু সার েয, োটক এইস  

রেতয়  িপ্রীতেি খু  একটা আগ্র  রিল ো । বজযারে 

খারেকটা বজাি কতিই কতয়কটা   াংলা,  ইংতিরজ োটক 

বদখাতে রেতয়  রর্তয়রিতলা। প্রথমরদতক খারেকটা 

র্াাঁ ইগুাঁই কিতলও পতিি রদতক বস রেতজও আগ্র  

বদরখতয়তি।  িপ্রীে এতসতি  রিয়াোি বিা োক এি 

কাতিি এক গ্রাম বথতক। বসখাতে এইসত ি খু  একটা 

েল বেই।  রিয়াোি সমাজতক এখতো ব শ রপরিতয় 

থাকা সমাজ  লা েতল ।  রিি  া া কািখাো বথতক 

রফতিই েতল বযে  যুতদি সাতথ আড্ডা মািতে। ওখাতে 

গ্রাতম-র্তি যাও  া এক দুতটা যাত্রাপালাি সমতর্াত্রীয় 

রকিু  তো বসখাতে বয একটা  াচ্চা ওি মাতয়ি সাতথ 

যাত  োি উপায় রিল ো।  রি োি ভাইত াে। দুই  ড 

রদরদি র তয়  তয় বর্তি, বিাট ভাই বো এখেই দাদারর্রি 

ফলায় স   যাপাতি।  রি-ই যা একটু আলাদা এতদি 

বথতক, এই পুরুষোরন্ত্রক আদ -কায়দা, সমাজ  য স্থা ও 

রকিুতেই বমতে রেতে পািে ো। পডাতশাো কতি োকরি 

রেতয় দূতি েতল যাওয়াটা রিল ওি পারখি বোখ। রদরল্লতে 

োকরি পাওয়া সতেও বস ওটা বেয়রে।  ারডি বথতক 

আতিা দূতি বযতে বেতয়রিল বস। োকরি- াকরিি পিীক্ষা 

রদতয় রর্তয়তি। পুতে,  যাঙ্গাতলাি, মুম্বাই,  ায়রা াদ ১-

২ মাস ধতি পতড বথতকতি োকরিি ইিািরভউ বদত  

 তল। বশতষ টিরসএতস োকরি বপতয়  যাঙ্গাতলাতি জতয়ে 

কিাি আতর্ও  ারডি কডকারে বখতয়ি প্রথতম - 'বকয়া 

জরুিে ব  উেো দূি জাতেকা, আশপাস বিত তে, 

উধাি ো জাতে বকয়া কতিাতর্?'  

- শাদী কতিা মুঝতস, ফটাস কতিই  তল  সতলা বজযারে। 

কথাটা ব শ রকিুরদে ধতি মতে থাকতলও একটা রকন্তু-

রকন্তু রিল। আজ বযে রশওি  তয় বর্ল । 

• I knew this was coming. অ াক বো 

 তলাই ো  িং মুেরক ব তস  িপ্রীে  লল 'েতলা' 

- জ া  রদর  ো! 

- বদত া  াদ বম, অ  েতলা। ভাইয়া, র ল বদো রেজ। 

- েল েল োডাোরড কাপডা পতড বে, বমতয় িায়াতক 

উঠিতয় স্নাে কিাতোি দারয়ত্বটা  িপ্রীতেি। আি টিরফে 

বিরি কতি বজযারে। 

- োডাোরড জামাকাপড পতড দুজতে েতল এতসা, খা াি 

বিরি। 

েেক্ষতণ িায়াি জেয টিরফে  তক্স োিতট রিম র সু্কট, 

আধখাো আম বিাট বিাট কতি কাটা আি একটা রিম 

বসি রদতয় বিতখতি।  

িায়াতক রেতয় এতস বটর তলি উপি  সায়  রি - ওয়াও, 

বদতখা বদতখা বপা া  তয়তি আজ, দুধ টা বক খাত ? 

বোখ  য, বোখ  য। 



- েটপট বখতয় োও িায়া, এই বোমাি জেয রেেতট রুটি 

রদলাম। 

- বকাে স রজ? 

- কালতকি োো-টা রিল 

- ওতক 

স াই বখতয় বদতয় উঠতলা।  রি জুতো জুতো পতড 

ব তিাতোি আতর্ আতিক াি বজযারেতক সরি  তল 

র্াতজগ ে রমটিংটা মযাতেজ কিতে  তল রদল। 

- বস েুরম ো  লতলও আরম মযাতেজ কিোম, যাও এ াি 

সা ধাতে। 

- আরম যা  ো? 

- ো বসাো, আজ আরম বোমাতক রেতয় যাত া। টাটা 

 তল দাও. 

- টাটা 

- টাটা, লাভ ইউ িুটরক। 

বমতয়ি সামতেই  িপ্রীেতক আলতো েুমু বখতয় দিজাটা 

লারর্তয় রদল বজযারে। োি মাস  ল োকরিটা বিতড 

রদতয়তি। আসতল প্রায় ১0  িি োকরি কিতলও এই 

োকরিতে একদম মে  সাতে পাতিরে বকাতোরদে। ওি 

মতেি রভেি একটা খেখোরে রিল। আসতল বজযারে 

এমে একটা পরি াতি মােুষ  তয়তি বযখাতে রেয়রমে 

র্াে  াজোি আসি  সতো, পরি াতিি প্রায় প্রতেযতকই 

বকাতো ো বকাতো সময় োটক কতিতি, বজযারে রেতজও 

কতিতি কতলজ যাওয়াি আতর্ পযগন্ত। কাকা, বজঠু বো 

োটক, অরভেয়-এি সাতথই ওেতপ্রােভাত  জরডে। 

বসখাে বথতক অরভেতয়ি আকাঙ্ক্ষাটা বজযারেতক 

স সময় োরডতয় ব রিতয়তি। এিাডা  ালকা বলখাতলরখ, 

সার েযেেগ া এইস  রিলই। পরি াতিি প্রথম ইরিরেয়াি 

বজযারে রেতজ। মাতঝ অতেক কটা  িি, সময় আি 

সুতযার্ দুতটািই অভা   ওয়াতে বজযারে মারেতয় 

রেতয়রিল।  িিখাতেক আতর্ োকরি বো  ঠাৎ কতিই 

একটা রথতয়টাি গ্রুপ শুরু  য়। বসখাতে যথািীরে বযার্ 

বদয় বস।  যাস, আ াি পুিতো ইোটা মাথাোডা রদতয় 

ওতঠ। েেরদতে  িপ্রীে-ও েতল এতসতি বজযারেি 

জী তে। সংসাি-ও শুরু কতিতি।  রিয়ােরভ -  ািারলি 

র তয়তে বয আপরে ওতঠ রে ো েয়, র তশষে  িপ্রীতেি 

 ারড বথতক। রকন্তু  রি বয লডাই কিাি জেযই বযে  ড 

 তয়তি, বসটা এই যুি জয় কতি  ুরঝতয় রদতয়তি বস। 

বজযারেি ইো, অরেো সম্পতকগ  সমূ্পণগ ওয়ারক  াল 

রিল  রি। োটতকি গ্রুতপ আ াি জতয়ে কিাি  যাপাতি 

বজযারেি মতে সংশয় থাকতলও  রি-ই োতক উৎসা  

যুরর্তয় রর্তয়তি। বসখাে বথতকই বজযারেি এরর্তয় 

যাওয়া।  যাঙ্গাতলাতি  ািারলি অভা  বেই, োই  াংলাি 

োটতকি গ্রুপ-ও অতেক। োিই একটা িঙ্গােতম যুক্ত 

 য়  িি রেতেক আতর্। েেরদতে িায়া  তয় রর্তয়তি। 

বমতয়তক বকাতল কতি রেতয় োটক বদখতে আসে  রি। 

 লা েতল, এই োটকগুতলা ব াঝাি জেযই  িপ্রীে  াংলা 

টা বমাটামুটি রশতখ রেতয়তি। সরেয  লতে রক,  িপ্রীে 

ো থাকতল বজযারে োটতকি কথাই ভা তে পািে ো, 

োকরি বিতড বদওয়া বো েয়-ই।  যাঙ্গাতলাতিি মতো 

জায়র্ায় একজতেি মাইতেতে সংসাি োলাতো ব শ 

কঠিে। োি ওপতি বমতয় আতি। বমতয়  ড  তে। 

এখে বস ৪.৫। কাউতক ো কাউতক  য়তো অদূি 

ভর ষযতে োকরিটা িাডতেই  তো। ১  িি আতর্ 

 িপ্রীে বকাম্পারে বেি কতি। এখে মাইতেি পরিমাণ 

যতথষ্টই ব রশ। েতল যাত   য়তো একজতেি আতয়ই। 

 

ব তিাতোি সময়  তয় রর্তয়তি। আজ বযত েু সু্কতলি 

 াস আসত  ো, উত ি বিতক রেল বজযারে। রপক 

আওয়ািস'এি রভডটা বেই আজ, মাত্র ৪0 রমরেতটই 

সু্কতল বপৌতি বর্ল। বমতয়তক বভেতি ঢুরকতয় রদতয় 



 াইতি অতপক্ষা কিা িাডা উপায় বেই। রমটিং শুরু  তে 

এখতো প্রায় ৩0 রমরেট। িায়াি  ারক  যুি  া া-মাতয়ি 

আতে আতে এতস পডতি। এেরদতে অতেতকি সাতথই 

আলাপ  তয় বর্তি োি। আজ বজযারে একা । আদশগ-

ি  া া  ঠাৎ কতি বকাথা বথতক জুতড এতস  লা শুরু 

কিল -  যাতলা, উই রিি েট রমট র তফাি। োইস টু রমট 

ইউ। মাই সে আদশগ ইজ িায়া'স ক্লাসতমট।  

- োইস টু রমট ইউ টু। আই  যাভ  ািগ  ইতয়াি বেম িম 

 িপ্রীে। ইউ আি রমোি িাঘ ে, িাইট?  

- ইতয়স, ইতয়স, ব ায়াট এ -  

- আই  ািগ  ইউ  যাভ কুযইট ইতয়াি জ  - রমোি 

িাঘ তেি কথা বশষ  ওয়াি আতর্ই পাশ বথতক কাতিাি 

একটা মা দুম কতি কথাটা  তল  সতলা। োতক রেেতে 

পািল ো বজযারে। 

- একদম, ইউ  ািগ  ইট িাইট। লর্ো ব  ইসতকা বলকি 

কারফ রিসকাশে ব া েুরক ব ।  

- আতি বের  বের , অযায়রস  াে বের  ব । 

- বো রফি? 

- কুি বের ,  িপ্রীে রজ বের  আতয়? 

- বো, কুি েট মযাতেজ। 

সু্কতলি বভেি বথতক অযাোউিতমি  ল বভেতি 

বঢাকাি জেয। িায়াি ভাতলা োম অরস্মো। শুরুি রদতকই 

িাক পডতলা বজযারেি।  

-  যাতলা, অরস্মো ব টি,  যাতলা রমোি বজযারেমগয় 

বসে। গ্লযাি টু রস ইউ। রেজ  যাভ আ রসট। 

-  যাতলা রমতসস মারিয়া, গুি আফটািেুে,  াউ আি 

ইউ? গ্লযাি টু রস ইউ টু। 

- িুইং গুি, থযাংক ইউ।  াি মাদাি রিি েট কাম? 

- বো, রশ কুি েট মযাতেজ  াি রলভ। 

- আই অযাম গ্লযাি ইউ কুি। 

- আই রিি েট রেি টু।  াইতি িীরেমে আতলােো 

েলতলও রপ্ররিপাতলি কাতি ওি োকরি িাডাি খ িটা 

বপৌাঁিয়রে বদতখ মুেরক  াসল রমোি বজযারেমগয় বসে। 

- ব ায়াট িু ইউ রমে?  

• ওতয়ল, আই  যাভ কুইট মাই জ ।  

• ইউ  যাভ কুইট ইওি জ  !!!  

রমতসস মারিয়াি মুখ বদতখই ব াঝা বর্ল বযে মাথায়  াজ 

পতডতি - ইট ইজ আেইউসুয়াল অযান্ড শরকং, ইস েট 

ইট রমতসস মারিয়া? 

• বো বো রমোি বসে, োরথং লাইক দযাট। 

• ইট ইস জাে আ বিাল রিভািসাল।বিাি ওয়ািী, এ 

লট অফ মাদাসগ উইল কাম ইেটু ইতয়াি রুম টুতি, 

বমরে অফ বদাজ  যাভ কুইট বদয়াি রিমস অযান্ড 

জ স।  র টুইে  াি মাদাি অযান্ড রম, ইট ওয়াস 

রম।বমতয়তক বদরখতয়  লতলা বস।  

• ইতয়স, ইতয়স, অযা তসারলউটরল। শুি উই োটগ  ? 

• ব াতয়তেভাি ইউ আি বিরি। 

 

 র্াতজগ ে রমটিং বশষ । িায়াি সু্কতলি র্ারড এতস রেতয় 

যাত  দুপুি রেেতটয় । বমতয়তক  াই  তল বজযারে  ারড 

বফিাি উত ি কতি রেল। র্ারডতে  তস সু্কতলি 

কতথাপকথেগুতলা মতে পডতে লার্তলা এক এক কতি।  

আজ বজযারে অতেক কথা  তল এল  তট,  রকন্তু এই 

রসিান্ত রেতে কে িাে ঘুমায়রে বস, রদতেি-পি-রদে 

দুরশ্চন্তা গ্রাস কতিতি আি  রি সা স জুরর্তয় রর্তয়তি। 

-  ভা রি, োটকটা বিতড বদত া  ুঝতল? 

-  বসরক? বকে ?   ঠাৎ 

-  ো, ো, বমতয়  ড  তে, োকরিি োপ  াডতি, সময় 

বকাথায়? 

-  ো তল োকরিটা বিতড দাও 



-  বস আ াি রক কথা?  োকরি িাডতে যা  বকাে 

দু়ঃতখ? 

-  আতি োকরিটা কতি বো েুরম এমরে আেন্দ পাও ো 

-  বো?  'বযটা বোমাতক আেন্দ বদয় বসটা কতিা' 

ওইস  ফালেু কথা। ভাে বখতে  ত  বো... 

-  আরম কিরি বো োকরি, বোমাি অে ভয় রকতসি? 

-  ভয় ো, মাতে ওই আিরক... 

-  সমাতজি ভয়, োই বো? 

-  হুম 

-  বজযারে, সমাতজি কথা যরদ অে ভা োম ো তল 

আরম  াইতি আসোম ো, োকরি কিোম ো,  য়তো 

আমাতদি র তয়টাও  তো ো। আমাতদি ওখাতে জাতোই 

বো বমতয়তদি উপতিই যে দাদারর্রি, বিতলগুতলা এক 

গ্লাস জল পযগন্ত রেতজিা রেতয় খায় ো। 

-  হুম 

-  আ াি হুম, েুরম জাতো, বোমাতক বো  তলরিলাম, 

কতলতজি ফােগ  ইয়াতিি পতি িুটিতে  ারড রর্তয়রিলাম 

েুলটা একটু বিাট কতি, গ্রাতম খাপ  তস রর্তয়রিল। 

 া াতক হুমরক পযগন্ত বদওয়া  তয়রিল। 

-  বস  ুঝলাম, রকন্তু  া া-মাতকই  া  ল  রক? িায়া-ই 

 া রক ভা ত ? 

-  িাতডা বো, বমতয়ি ভা াি  য়স এখতো  য়রে। আি 

বোমাি  া া মা ঠিকই বমতে বেত । 

-  ো, ো,  রি, এটা খু   ড একটা  যাপাি  তয় যাত । 

-  েুরম বয এেক্ষণ এই রেতয় কথা  লতল এটাি মাতেই 

 তলা আইরিয়াটা বোমাি ভাতলাই বলতর্তি। বোমাতক 

রক আরম রেরেো? বজযারেি দারড ধতি  ালকা টােতলা 

 রি। 

- হুম 

-  আতি  া া, এক িি বদতখাো রক  য়। োিপি ো  য় 

আ াি োকরি জতয়ে কিত । 

-  োই রক  য় ব াকা? 

-  বকে  ত ো?  বমতয়িা সযা াটিকাল রেতে পাতি, 

বিতলিা পািত  ো বকে? 

-  বসইতো  রি, বিতলিা রেতল ত্রার  ত্রার  ি  পতড যাত  

বয। ভাত া এক াি, এই পুরুষোরন্ত্রক সমাজ, পুরুষতদি 

বলখা রেয়ম-কােুে অথে ঘুরিতয় যরদ বদতখা ো তল রকন্তু 

পুরুষতদি জী তেও  হু পদগ া োিপাশ বথতক বফতল িাখা 

আতি। এটা কিতে পািত  ো, এটা কতি োরক? ওটা 

বো বমতয়তদি কাজ। বিতলিা আ াি কত  বথতক 

কাাঁ তদ? মদগ  বকা দদগ  বের  ব াো  কে িকতমি কথা।  

রেতজতদি  ীিপুরুষ  াোতে রর্তয় কখতো-সখতো মতে 

 য় আদতে স  কাপুরুষ।  ারিতয় যাওয়াি ভয়।  

-  এইটুকুতেই  াাঁ রফতয় উঠতিা?  মাতে জাে বভত ই 

 াাঁ রফতয় পডতল। োও বো  লত া বোমাতদি  ািারলিা 

অেশে মাতে ো। বদখতে আমাতদি ওখাতে রর্তয়। 

বিতলগুতলাতক বো  াচ্চা  য়স বথতকই িাজা  ারেতয় 

বিতখতি। োরিধাতি কুকমগ, বদখতিা বো খ তি। বমতয়িা 

ধরষগো  তে, বদাষ গুতলা রকন্তু ওই  াড জ্জাে 

বিতলগুতলাি বমাতটই ো। যে বদাষ োওরমে,  াতে 

বমা াইল, রজি আি অ শযই বমতয়গুতলাি । বোমাতক 

বো মতে  য় বকােরদে  রলরে, জাতো গুিপ্রীে রদরদ 

ইংরলতশ  যাতেলাতসগ ফােগ  ক্লাস। 

- রক  লি রক? োই োরক? বোমাি  া া বো 

 তলরিতলে বমতয় শুধু পাস কতিরিল  তল র তয় রদতয় 

রদলাম, ভাতলা কিতল  য়তো আতর্ পডাোম। 

- ো তল  ুঝতল বো? এখতো এইস  জায়র্ায় 

বমতয়তদি অগ্রর্রে মাতে সমাতজি অধ়ঃপেে। মা 

আমায় বজাি কতি  াইতি ো পাঠাতল আজ  য়তো বকাে 

ঘতি বিতল বকাতল  রসতয় মরক্ক রদ বিাটি  াোোম। 

দুজতেই ব তস উঠতলা,  রিি র্লাটা জরডতয় ধিল 



বজযারে। িাে রদতক মাথা ঘুরিতয় বদখল বমতয় ঘুতম পুতিা 

কাদা, র তকতলি ঘুম রদতে।  

- বদতখা বজযারে, বমতয় বো এমরেতেও বোমাি বেওটা, 

িান্নাি  ােও বোমািই ব রশ ভাতলা। খাওয়াও ো  া া 

 ারডতে থাতক বোমাি বসই বস্পশাল রিশ গুতলা। উফ 

বসই রেতকে বিজালা। আজকাল আি খাওয়াও কই? 

- বস বো এমরেই কিা যায়,  লতলই পাতিা। 

-  লরি বো 

- রক? 

- োকরিটা অন্তে এক  িতিি জেয বিতড বযটা কিাি 

ইো বসটা কতিা। আতি োপ রকতসি? এমরেতেই বো 

পতি কলকাো বসতটল কিাি কথা। আতর্ই ো  য় 

কি । রখলরখল কতি ব তস ওতঠ  রি। 

- েল বো, আজ রেরল রেতকে টা  াোই। রেতকে আতি 

 ারডতে? 

- ো মতে  য়, পরেি আতি 

- রেরল পরেি-ই  াোত া শালা 

 

বফােটা ব তজ উঠতলা। ভা তে ভা তে প্রায় োিতট 

ব তজ বর্তি বখয়াল  য়রে।  

-  যাাঁ , সাই ব াতলা, পহুাঁি র্তয়? সাই িায়াি সু্কল  াতসি 

কন্ডােি। 

- সযাি, ৫ রমরেট বম পহুাঁি িা া হু। 

- আো। 

 াস বথতক বেতম বদৌতড এতস  া াি বকাতল উঠতলা 

িায়া।  

-  া া, একটা ফাইভোি দাওো। 

- ো, ো, পিশু-ই বো বখতয়তিা বসাো। এ াি রকন্তু 

বোি দাাঁ তে বপাকা লার্ত । আতিা দুতটা দাাঁ ে পতড 

যাত । 

- রকেু  ত  ো  া া রেজ রেজ দাওো 

- ো ো আজ ো আজ ো, একদম ো। 

- ো তল রকন্তু  ারড রর্তয় অযাকটিং কতি বদখাতে  ত । 

- ো তল আি েকতলট োইর  ো বো? 

- ো। 

- লক্ষীতমতয় আমাি। র্াতল েুমু বখতলা বজযারে। আজ 

রকতসি বদখর   ল? 

- ওই বয টুরপ পডা লাঠি  াতে বলাকটা। 

- োরলগ েযাপরলে 

-  যাাঁ   যাাঁ  ও-ই। ইউ আি দযা ব ে, পাপা। এ াি উতে 

 া াি র্াতল একটা  ারম রদল িায়া। 

রলফতটি বভেতি আয়ো বদওয়া বদওয়াতল োরলগ 

েযাপরলে এি মে একটা মুখভঙ্গী কতি দীঘগশ্বাস বফলল 

বজযারে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

Thank you, BIC Family 


