ায় একিট বছর কেট গেলা হঠাৎ সিদন মেয়িট আমােক ফান কের বলেছ কমন আেছন? ভেবিছলাম সু ােব ভুলেলা িক
এ য স জািত নয়, ভাংেব তবু মচকােব না। আিম বঝ
ু েত পারিছলাম না সিতই িক মািরয়া আমােক ফান কেরেছ। আিম
বললাম ভােলা আিছ সানা তুিম কমন আেছা। ও বলেলা ভােলা আিছ তা ম ম কমন চলেছ জানেত পাির।

ভাবলাম আমার াথপর মেয়টা মেন হয় আমার েমর মমটা অবেশেষ বঝ
ু েলা তাই আমার খাজ খবর িনে। বললাম
সানাের আমােক তা ভােলাবাসেল না তেব হঠাৎ এই  করেছা য। ওর লাইফ ইসটাইল কমন পিরবতন কেরেছ তা জািননা
তেব আমার কথার মােঝ অন রকম রসেগাা ঢালেত িসেখিছ িবরেহর অবসের। ও বলেলা না এমিনেতই অেনক িদন কােনা
খাজ খবর তা িনেলন না তাই আিমই খাজ খবর িনলাম।আেসােল ও আমােক কােনািদন পাাই দয় িন তাই পেু রােনা কথা না
উিঠেয় আিম বললাম সূযেক কখনই আরাল কের কও রাায় চলেত পাের না। তমিন আিমও তামােক আড়াল কের চলেত
পাির নাই। য ম জীবেনর সূচনায় স ম য ভালাটা বড়ই দায়। আমােক বলেব িক য কমন কের ভুলেবা তামায় সানা
পািখ। াথপর মেয়টা এখন হাের হাের বঝ
ু েত পারেছ রািফ আর আেগর রািফ নই। রািফ এখন আর কথার কাাল নই। ও
বলেলা আপিন তা অেনক স
ু র কের কথা বলা িসেখেছন। আিম বললাম তাই নািক রাজােক তার মাথার মক
ু ু ট পরেল তােক
স
ু র দখায় তাহেল আমােক কথার মক
ু ু ট পিরেয় দাও না িয়। ও এক িদেক সানা পািখ, িয়, সানাের কথােলা সেু ন িবর
অনভ
ু হেলও এত স
ু ত
ু র কের ওর কান বয়ে য ওর সােথ কানিদন কথা বেল িন সটা িনিত িছলাম। তাই ও িকছ ু না
বেল নিছেলা আর কথা বলিছেলা। আিম বললাম তামােক িনেয় আমার একটা আশা িছেলা বলেবা। বেলন। এক বছর পর
তামার সােথ কথা বলিছ তাই এটা রাখেত হেব। চা করেবা। আিম তামােক বাবু বেল ডাকেবা। কেনা আিম িক আপনার
িজএফ নািক। িজ আেগর পটা দিখও না রাজকুমারী। হেস িদেয় বলেলা এটা িক একটু বাড়াবাড়ী হে। আিম বললাম
আমার ু বাবটু া ুিম ছাড়া িকু বেু ঝনা।
আিমঃ বাবু কখেনা সাতিট রং একসােথ দেখেছা?
মািরয়াঃ রং পনিছল িদেয় কত রং এেকিছ।
আ- মেনর রং দেখেছা
মা- িকভােব সটা দখা যায় নািক
আ- য িনাথ ভােব ভােলাবাসেত যােন স একসােথ সাতিট রং দখেত পায়।
মা- আপিন দেখেছন তাহেল মেনহয় তাইনা?
আ- ময়রু হেয় কখেনা নেচ দেখেছা?

মা- আমােক আজিব কথা বলেবন নােতা িবর লাগেছ।
আ- তাহেল িসগােরেটর ধায়ার কাওেক পরু েত দেখেছা?
মা- বললাম না ভােলামত কথা বলেল বেলন নাহেল ফান কেট িদব। আপিন হয়ত যােনন না য আিম আমার ছাট বানেক
এটা বাঝােনার জন ফান কেরিছ।
আ- মােন িক?
মা- মােন ওর সেহ িছেলা য আিম আপনার সােথ ম কির সটা ভুল ধারনা ভাালাম।
আ- ভােলা তুিম সিত অেনক মজার মেয়। আিম তামােক সেু ধাসিু ধ ভুল বঝ
ু তাম। তুিম সিত অেনক ভােলা মেয়। আজেক
আিম অেনক খিু শ তামার উপর সানা।
মা- িক বেলন পাগল হেয় গেলন নািক?
আ- আমার প আিম বদলাই না।
মা- তাহেল আিম এমন িক করলাম য আমােক এত ভােলা জানা হে।
আ- ফলু গােছই স
ু র মানায়।
মা- আিম িকছ ু বঝ
ু লাম না এত িদন না করেল বলেতন ক পেয়িছ আর আজ উলটা খিু শ হেলন।
আ- এর জন খিু শ লাগেছ যার সােথ ম কেরেছা এতিদন স একটা গাধা আর তুিম বড় গাধা। কারন তুিম েমর মম
বঝ
ু ইনা। য অেনর েমর মূল িদেত যােন না স তা ম বেু ঝই না। তামােক এর জনই বাবু বেল ডেকিছ। ওের আমার
সানা বাবটু া য কেব বড় হেব।
াথপর মেয়টা িকছেতই
ু আমােক ঠকােত পারেছ না মােন আমােক রাগােত পারেছ না। তাই স রেগ মেগ বলেলা আমার সােথ
ম করেবন।
আ- তামার সােথ ম করেবা মরেত।
অািম বঝ
ু েত পারলাম আমােক ঠকােত চায়। তাই মেয়েদর িনেয় খলা করা জল আেনর উপর দাড়াইয়া থাকা সমান।
অবেশেষ মািরয়া ওর ােথর িবিনমেয় উেশ হািসল করার জন েমর অিভনয় করেত িগেয় আমার িমি কথার ফাকায় পের
িগেয়েছ। একবার ভােলাবাসার চােপ সব হারােত হেব। এভােব মািরয়া আমার জীবেন জীদ কের আেস আর এই রাগেক দমন
করার কাউশল িশেখ ওেক সিতকােরর ভােলাবাসেত িশখােত পেরিছ। তাই এত িকছরু পর আমার ম হওয়ার পর মািরয়ােক
ভােলােবেশ বিল াথপর মেয়। জািননা আবার জািন কখন কান ছলনার িকার হেত হয়। অািম ওেক ওেনক ভােলাবািস তাই
ওেক ওর মত থাকেত িদেয়িছলাম বেল অবেসেষ আমার কােছই ওেক িফের পলাম।

কান এক বসের াণব সকাল। অিনিদের মেতা ছেলটা একটা শিপং কমেের িভতর এিদক-সিদক ঘারাঘিু র করেত
থােক। একসময় তার চাখ পেড় যায় একটা CD-ােরর কাউাের দাঁড়ােনা খবু স
ু র একটা মেয়র িদেক। মেয়র হািসটা
িছল অপূব রকেমর স
ু র , ছেলটা থম দখায় মেয়টার েম পেড় যায়। এটাই মেন হয়, Love At First Sight.
ছেলটা সামেন এিগেয় একটা CD িনেয় মেয়টার িদেক বািড়েয় দয়।
ছেলটা: “আিম এই CD-টা িকনেত চািলাম।”
মেয়টা: (হািসমেু খ) “তুিম চাইেল আিম এটা তামার জন স
ু র দেখ একটা পােকেট Wrapping কের িদেত পাির।”
ছেলটা মাথা িনচু কের সিত জানায়।
মেয়টা িকছেনর
মেধ শপ-এর িভতর থেক CD-টা Wrapping কের িনেয় আেস। ছেলটা CD-টা িনেয় বাসায় চেল
ু
যায়। এরপর থেক ছেলটা িতিদন CD-শেপ এেস একটা কের CD িকনেত থােক। মেয়টা আেগর মেতাই তা
Wrapping কের দয়। ছেলটা Wrapping করা CD িনেয় িগেয় বাসায় তার স-এ রেখ দয়। ছেলটা অেনক
চা কের মেয়টােক তার ভােলালাগার কথা বলার, িক তা বলেত পাের না। ছেলটার মা একসময় িবষয়টা জানেত পাের।
তখন িতিন তার ছেলেক পরামশ দন সাহস কের মখু ফেু ট একবার কথাটা বেল দখেত।
পরিদন ছেলটা আবার CD-শেপ যায়। িতিদেনর মেতা স আজও একটা CD কেন। ছেলটা ভােলালাগার কথা বলার চা
কের এবং আজও বথ হয়। মেয়টা CD-টা Wrapping করার জন িভতের চেল যায়। এমন সময় ছেলটার মাথায় একটা
বিু  খলা কের। স সােথ সােথ একটা কাগেজর মেধ িলেখ, “কন জািন তামােক আমার অসভব রকেমর ভােলা লেগ গেছ।
আমরা িক আগািম পরশুিদন িবকােল কিফশেপ দখা করেত পাির।” লখাটার িনেচ স তার নাম ও ফান নাার িলেখ রােখ।
এরপর কাগজটা মেয়টার ডের উপর রেখ ছেলটা দৗেড় চেল যায় CD-শপ থেক।
পরিদন িবকাল। এক ঘা ধের মেয়টা কিফশেপ অেপা করেছ ছেলটার জন। ছেলটার অনপ
ু িিত দেখ একসময় মেয়টা
ডায়াল কের ছেলটার ফান নাাের। ছেলটার মা ফান িরিসভ কের।
– “হােলা”
— “জন আেছ? ওেক একটু দওয়া যােব?”
– “ক বলেছা তুিম?”
— “আিম মািরয়া”
– “মািরয়া, তুিম িক জান না ‘জন’ গতকাল রাড অািেডে ………”
ছেলটার মা আর কথা কমিট করেত পােরন না, তার ইেচাখ বেয় কাা চেল আেস। িতিন ধীের ধীের তার ম ৃত ছেলর েম

যান। একসময় তার চাখ পেড় যায় ছেলটার স-এর উপর সািজেয় রাখা অসংখ Wrapping করা CD-এর উপর।
িতিন অবাক হেয় দেখন য একটা CD-ও Wrapping করা অবা থেক খালা হয়িন।
িতিন একটা CD হােত িনেয় Unwrapped কেরন। CD-এর িভতর একটা কাগজ খঁেু জ পান িতিন। তােত লখা আেছ,
“কন জািন তামােক আমার অসভব রকেমর ভােলা লেগ গেছ। আমরা িক কান একিদন িবকােল কিফশেপ দখা করেত পাির
– ‘মািরয়া’।
”
সােথ সােথ িতিন আর একটা CD হােত িনেয় Unwrapped কেরন। আবার এই CD-এর িভতেরও িতিন আর একটা
কাগজ খঁেু জ পান। তােত লখা আেছ, “কন জািন তামােক আমার অসভব রকেমর ভােলা লেগ গেছ। আমরা িক কান
একিদন িবকােল কিফশেপ দখা করেত পাির – ‘মািরয়া’।“

:
বাংলাভাষার েলিখকােদর মধ্েয নজর কাড়েত শুরু কেরেছন নন্িদতা
আচার্য চক্রবর্তী। প্রকািশত একািধক গ্রন্েথ তাঁর েলখনীশক্িত
প্রশংসা কুিড়েয়েছ সমােলাচকেদরও। এ বার তাঁর েছাট গল্প।

সকালটা  হল এই ভােব। িডং িডং িডং…। বেজই চেলেছ অালাম। ঘেরর ভতর আেধা অকার। হালকা আকািশ মশাির।
স ঘমু  অবােতই কেলর ভতর থেক হাত বার কের অালাম প কের। ঘমু চােখ তািকেয় দেখ, লা িসের পদার ফাঁক
িদেয় ভাির িয়মাণ একটা আেলা ঢুকেছ। হতা েটা মশা তখনও মশািরর চােল বেস ল ফাটােনার চা চালাে। -ধৎ!
স আবার কল িদেয় মাথা ঢােক। আর সমােন িনেজেক বলেত থােক, আটটায় ওঠার জন কউ অালাম দয়? এই মেয়টা,
ব ব, কউ অালাম দয়?
এরপেরও তার কল এক িচলেত সেরনা। িকছেতই
উঠেত ইে কের না। অথচ শািেত েতও পােরনা। অপরাধ বাধ
ু

খামচােত থােক। -‘মেন আেছ িকছিদন
ু আেগও সাতটার সময় িগেয় ুেলর খাতায় সাইন করিতস?’
ঘিু মেয় ঘিু মেয়ই স রাগ কের।– যখন যমন তখন তমন ভাই। এখন আিম উঠেত পারিছ না। বশ করেবা, ন’টা দশ’টা অি
ঘমু েবা।
না, ‘বশ’ করাটা আর তার হল না। এবার ডার বল। ঘেু মর মায়া জাল িছ কের তারের বাজেত থােক। শা! ’িমিনেটর
মেধ না খল
ু েল, শা উো িদেক হাঁটা মারেব। নাহ, এ ঘটনা িকছেতই
ু ঘটেত দওয়া যােব না। মেন চরু জার এেন এক
ঝটকায় কেলর বাইের এেস চাদর জিড়েয় ড়মড়
ু কের স দরজা খল
ু েত দৗড়ল।
এ কী, অালাম কাথায়? এ তা তার এিডটর সায়নদার ফান! সবনাশ, কপােল ঃখ আেছ। মাট িতনবার িরং কেরেছ।
িতবারই স অালাম ভেব ব কের িদেয়েছ। আেদৗ স কান অালাম দয়ইিন। অালাম সট করেত ভুেলই গিছল!
স কাঁপা হােত িরং বাক কের। টানা পৗেন িতন িমিনট ধের বল দাবড়ািন এবং ওর প থেক চরু কাকুিত িমনিতর পর
কানেম অবা সামাল দওয়া যায়। ‘তাহেল কখন বরিস? অাসাইনেমটা িক তুই জার কের িনেয়িছস।’
তা িনেয়েছ। বাইের িগেয় কাজ করার মেধ একটা চােল রেয়েছ। এবং কাজটাও অত ইােরিং। তেব এুিন বেরােত
হেব, সটা বােঝিন।-‘‘তুিম িকু িচা কার না িজ, আিম সব সামেল নব। বাগ গাছানই আেছ। জা
হাফ অান আওয়ার।’’
বাঁকুড়া তার এই থম যাওয়া। আেশপােশর জায়গা েলা সেক নেট আেগ থেকই একটু ঝািলেয় িনেয়িছল।
রাহন সেকও দখিছল। কাথায় কী কাজ কেরেছ, স সব ছাড়া বািগত তমন িকছ ু তথ সখােন নই।
‘‘হাই, আিম মল।’’
নীল রিপওর সামেনর িসেট বসা শামলা ছেলটা ঘাড় ঘিু রেয় নড করেলা। ঝাঁকড়া চল
ু , বড় চাখ, িসেনমার িহেরার মত
চহারা। রীিতমত সপ
ু 
ু ষ! ভাবা যায়, সমােজর একদম িনেচর তলা থেক উেঠ আসা এ ছেলিট আজ িবখাত ডাার!
‘‘আিম িক আপনার একটা িডেটইলড ইারিভউ করেবা। কলকাতা থেক ছেট
ু এেসিছ এই ইারিভউটার জনই।’’
হািস মেু খ ছেলিট আবার ঘাড় ফরায়। -‘‘আপিন তা িফটার ওপেরও িলখেছন।’’
‘‘হাঁ িনয়ই। আউটেডাের এেসিছ…তেব পািখর চাখ আপনার ওপর। হাঃ হাঃ, এমনভােব বললাম…িজ, ডা মাই!’’
‘‘আয় অাম অনারড মাম!’’ স মাথা ঝাঁকায়, অমািয়ক হােস।
যাদবপরু এইটিব থেক গািড়েত ওঠার পর গািড় কাথাও থােমিন। লা হয়িন। বাথম যাবারও দরকার। সামেন বধমান
আসেছ। িকছ ু বলেত হল না, গািড় আপিনই ক িদল। ড়দাড় কের সবাই গািড় থেক নেম পের। সায়নদা ফান কের, ‘‘সব
িঠক আেছ তা র?’’
মল ভেবিছল, কার না কার সে গািড় শয়ার করেত হেব। িক রাহন এবং সে েটা অিত লাজক
ু ছেল ছাড়া এ গািড়েত
আর কউই উঠেলা না। তারা আবার চপ
ু িট কের একদম পছেনর িসেট উেঠ বেস আেছ। মােঝর লা িসেট মল একা।

সায়নদা বেলিছল, ওরা য কের িনেয় যােব। তেব এত যেও অি হয়। ’একবার ডেকওেছ স ওেদর। তারা সই লাজক
ু
ভােব মাথা নেড় জািনেয়েছ, ওেদর কান অসিু বধা হে না।
বধমােন পেনেরা িমিনট লা ক। বলা যায়, লট লা। এরপর রাহন এেস ওর পােশ মােঝর িসেট বসেলা।– ‘‘েনিছ ছাট
বয়েসই আপিন মা-বাবােক হািরেয়েছন। সখান থেক আপনার এই এতটা জািন… আই িমন, আপনার এই সাকেসস, এ তা
পেু রা গের মত! আমরা িক এখন একটু আধটু কথা  করেত পাির?’’
‘‘বশ তা, এতটা রাা, কথা বলেত বলেত যাওয়া যেতই পাের। আিম থম বড় সেু যাগটা পাই নাশনাল চােনেলর এক
িরয়ািলিট শােয়। সিত সই জািনটা িছল ের মতই। খালা আকােশর িনেচ বড় হওয়া একটা ছেল হঠাৎ কের হাজার হাজার
ওয়ােটর আেলার িনেচ, এ তা পকথার গই।’’
মল রাহেনর িদেক তািকেয় থােক, …কমন একটা মায়া হয়। আর আবার সই মেন হওয়াটা িফের আেস। কাথায় যন স
দেখেছ ওেক! অক নেলই বলেতা, ‘‘দখ িগেয় তামার হাজার হাজার ফসবক
ু ের মেধ ঢুেক বসা কানও । পাগল
একটা!’’
কথাটা খবু িমেথও না। এ রকম আেগও হেয়েছ। তেব এ ছেলটা তা কখনই ওর ফসবক
ু  নয়! বশ অেনক সিলিিটই
তার ফবু । এবং তােদর েতকেকই ওর বশ ভাল মেন আেছ। সিত কথা বলেত কী, ফসবক
ু তা লা কেয়ক বছেরর
বাপার। তার আেগও কােক কােক দেখ ওর মেন হত, খবু যন চনা। কউ কউ আইেডিফােয়ডও হত। হাঁ, এ তা সই
বাবা-মা’র সে পাহােড় বড়ােত িগেয় দখা হেয়িছল অথবা কাকাইেয়র সে সমু েনর গান নেত িগেয় কলামিের আলাপ
হেয়িছল? কখেনা আবার তার কােক মেন হত, বযগু আেগ দখা, যন পূবজের চনা-শানা! সিত, কী াপা স!
নাঃ, এ ছেলটার  আরও একটু অন রকম। এেক যন এ জীবেনরই কান এক সময়সারণীেত অেনকটা বিশ কের দেখেছ।
কমন নীল কুয়াশায় মাখা সই ৃিত। ধস
ু , িসিরয়াসিল এবার তােক সাইিকয়ািের কােছ যেত হেব। এরকম অুত ‘চনা
চনা লাগা’র রাগটােক বােগ আনেত হেব। িনেজরই হািস পেয় যায় তার। সিত স বড় পাগল!
অকেক একবার ফান করা দরকার। বচারা জােনও না, ও আউট অফ শন হেয়েছ। আসেল ও-ও একটা চােল িনেয় জার
কের চেল এেসেছ। অক এখন িসাপেু র, অিফেসর কােজ। িফরেত িদন সােতক। কলকাতায় থাকেল ফট কের ওেক বাঁকুড়ার
মত অজানা জায়গায়, অেচনা লাকজেনর সে িকছেতই
ছাড়ত না। তেব মেলর ধারণা, বার কেয়ক কায়দা কের বাইেরর
ু
অাসাইনেম েলা িঠকঠাক উতের গেল, অক আর বাধা দেব না।
বাঁকুড়ার সানামখু ী। পােশই জল। সার মেু খ িগেয় পৗঁছল। িহিহ কের দাঁত কাঁপােনা ঠাা। িটং তখন পাক আপ। আবার
পরিদন ভার সােড় ছটায় কলটাইম। রাহেনর সে টুকটাক অেনক কথাই হল। তবু মূল সরু টা িঠক ধরা পড়েলা না।
ছা শহরতিল। পৗরসভার অিতিথ িনবােস থাকার ববা। পরপর সব ঘর েলােতই িটং পািটর লাকজন। সামেনর
াইভওেয়েত ছাউিনর তলায় রাার িবরাট বাবা। হাঁিড়-কড়া এবং রাঁধিু ন-জাগােড়র বতা দেখই বাঝা যাে, লাকজন
নহাত কম আেসিন। বাইেরর কান এারেটইনেম এর বাপার নই। অতএব কাজ শেষ সবাই িমেল জিমেয় আা।
ঠাাও পেড়েছ জর। একটু র িনেয় মল নেব এল িনেচ।
উনেু নর গনগেন আেনর পােশ দাঁিড়েয় রেয়েছ রাহন। হয়েতা ওপেরর বালকিন থেক ওেক দেখ, আরও বিশ কের িনেচ
নেম আসার ইে হল মেলর। কাল িটং  হেল বতা বেড় যােব। যতটা পারা যায় রাহণেনর সে আজই কথা বেল

আউট লাইনটা তির কের ফলেত হেব। ভাল কের ািরটা নামােত পারেল, একটা কােজর কাজ হেব।
‘‘কিফ খােবন?’’ রাহন হােতর কিফকাপ দিখেয় িজাসা কের।
‘‘দাণ… সিত বলেত কী, ঠাায় এই কিফর কথাটাই ভাবিছলাম।’’ জাগােড় ছেলটা এক কাপ গরম কিফ এেন হােত ধিরেয়
দয়। উনেু নর পােশ দাঁিড়েয়ই কিফ খেত খেত স বঁদু হেয় শােন রাহেনর জীবন কথা। সাকেসস নয়, াগেলর কথা।
সাকেসস তা স নেটই পেয় গেছ। এটাই হে আউটেডাের আসা এবং এতণ ধের কথা বলার অাডভােজ। আেবগেলা
শষ পয বিরেয় আেসই!
– ‘‘এক সমেয় খািল গােয় িদন কেটেছ। এরকম শীেতও। নদীর পােশ ইটেখালার মেধ বেড় ওঠা। িকছ ু বাঝবার আেগই মা
মারা গল। সবত অনরকম ম ৃতু িছল। থানা পিু লেশর ঝােমলার ভেয় ইট খালার মািলক এককার নামকাওয়ােই আমার
দািয় িনল। বাবা তা আেগই অন এক কািমেনর সােথ কেট পেড়িছল।’’
সাংবািদকতার থম শতই আেবগ দমন। সব জেনও মেলর বেু কর ভতর বথা কের। তার থেক সামান বড় এই সপ
ু 
ু ষ
ছেলিটর িদেক স মমতামাখা চােখ তািকেয় থােক। ছেলটার বড় বড় চাখ জেু ড় থাকা কুচকুেচ কােলা আইবলেলােত উনেু নর
দাউদাউ আেনর কমলা ছায়া।
‘‘বঝ
ু েত পারিছ!… আা নাচ, মােন এই সটায় এেলন কমন ভােব? আপনার সই বেড় ওঠার নদীর ধার, ইটেখালা…তা
কাথায় িছল, জানেত পারলাম না। যিদ একটু…’’
আচমকা ঢ় হেয় ওেঠ রাহণ। –‘‘কলাতিল,আমতিল, জামতিল…গার পােশ কান একটা জায়গা; সটা িক খবু ইরটা?
নদী, ইটভাটা এবং সব জায়গা থেক লািথ খাওয়া একটা িশর জীবনযাপন…সবটাই তা বলা হল। এটাই তা যেথ াির!’’ ‘‘আয় আম এিমিল সির রাহন!’’ চ থতমত খেয় যায় মল। অকারেণই স তার লা িবনিু ন আঙেু ল পঁচােত থােক।
রাহন আবার যন কী বলেছ…িক মল েণেকর জন অনমন হেয় পেড়। মেনর ভতর বল ভােব ঘরু পাক খায়জামতিল! -‘‘আের আমার তা বািড়…’’ বািগত কথা বলার জায়গা নয় সাংবািদকতা। স থেম যায়। তাছাড়া রাহেনর
’একটা কথা স িপ কের গেছ। কী বলেছ এখন? অহ, ও-ও সির বলেছ!
–‘‘নভার মাই রাহন!’’ মল গােল টাল ফেল অপূব একটা হািস দয়। রাহনও লাজক
ু সইু ং করার
ু হােস। হঠাৎ কের মড
জন ছেলটা সিত খবু লিত হেয়েছ। ‘‘তাহেল সই থানা থেক ডর এডওয়ােডর এনিজও। ওখান থেকই আপনার ডা
ুেল আসা? মানষু িট এবং তাঁর এনিজও – েটাই খবু িলবারাল অা িডেভােটড িছল বলেছন।’’
‘‘ইেয়স, আবসিলউটিল! উিন আমার কােছ ভগবান! তেব ওনার কােছ যাই আিম এক অােেলর হাত ধের।’’
‘‘িরেয়িল! সটা নেত পাির িক?’’ কথাটা বেলই আড়েচােখ একবার মেপ নয় মল। ছেলটা আবার রেগ যােব না তা? নাহ,
রাহেনর মেু খ এক অুত শা সোহেনর ছায়া।
–‘‘শষ কীিত িছল চিু র। এভােবই থানা-পিু লেশর মেু খামিু খ। তখন পট-িপঠ লেগ যাওয়া, িঠকমত খেত না পাওয়া আট’ন
বছেরর রাগা িটংিটং ছেল। এক চার ডাকােতর দেলর খের পড়লাম। এরকমই শীেতর শষ রাত। তারা ঢুিকেয় িদল স
অেলর সব চেয় রিহস আদিমর বািড়। এক তলার বাথেমর জানলা িদেয় কানওেম শরীরটােক বঁিকেয় চিু রেয় ঢুেক
পেড়িছলাম। সদর দরজা খেু ল দওয়া অি আমার কাজ িছল।’’

‘‘তারপর?’’ মেলর চাখ িবািরত।
‘‘ধরা পেড় গলাম! আিম এবং আরও িতনজন। লাকজন এেস িবরাট মারধর। ছাট বেল সামান রয়াত করা হেয়িছল আমায়।
তবু নাক িদেয় র গিড়েয় পড়িছল। সিিলত মারেধার তা। গােয়র জামা িছঁেড় ফদাফাই। পিু লশ এল। শীেত কুঁকেড় বেস
আিছ আিম। ভার হেয় গেছ। বাবার ুটাের চেপ ুল যািল স। আমার অবা দেখ িচৎকার কের কঁেদ ওেঠ। িনেমেষ
িনেজর ুল ইউিনফেমর সােয়টার খেু ল আমার হােত দয়। ঠাা হাওয়া এবং কাার দমেক ছা শরীরটা তার িথরিথর কের
কাঁপিছল। আজ বঝ
ু েত পাির, সমেবত জনগণ এবং পিু লশেক সিদন ও কতটা অত কেরিছল। বাােদর তা াটাস বাধ
থােকনা। গার ধাের আরও কেয়কজন বাার সে আিমও িছলাম তার খলার সী। ততেণ বাগ থেক লাল রেঙর িটিফন
কৗেটা বার কের আমার হােত ঁেজ িদেয়েছ। আমার জীবেন পাওয়া  উপহার,  আদর!’’
নীল কুয়াশার ভতর িদেয় আচমকা আেনর মত উািসত হেয় ওেঠ এক চলমান ছিব! তুমল
ু ভােব কঁেপ ওেঠ মল! তার ঠাঁট
কাঁেপ, িক একটা শও বার হয় না। ধু তােক িঘেরই  হেয় যাওয়া এক বল ভূিমকের মেধ স হাবড
ু বু ু খায়! অেনক
চােতও বাগ না মানা নানা জেলর বাহ, সম এিটেকট ভািসেয় িনেয় যায়! িঠক তখনই,  হেয় দাঁিড়েয় থাকা ঝকঝেক
ছেলেমেয় েটার পােশ এেস দাঁড়ায় জাগােড় ছেলটা। -‘সার, আপনােদর আর একবার কিফ দব?’ উনেু নর লালেচ
আেনর ছায়া কাঁপেছ ছেল-মেয় েটার ঋজু শরীের। ওেদর শূন কােপ, স িনেজ থেকই ধাঁয়া ওঠা গরম কিফ ঢেল দয়।

:
:
প্রায় এক দশক হল সািহত্য চর্চার দুিনয়ায় পা েরেখেছন
ইন্িদরা মুেখাপাধ্যায়। অন্য েলখািলিখর সঙ্েগ যুক্ত হেলও
।
।
িনউেরাএিথক লােব জারকদেম িরসাচ চলেছ। অিনেমেষর ধানান সবিকছ ু এখন এই ম-িপল বা েমর বিড় বা টাবেলট
আিবারেক িঘের। আধিু নক যেু গ মানেু ষর জীবেনর সবেচেয় বড় সমসািটর সমাধান কের ছাড়েত অিনেমষ দ ৃঢ়িত।

বােয়ােটকেনালিজর সে িফিজওলিজেক অূতভােব িমিশেয় মানেু ষর ায়ক
ু লার সে েমর রাসায়িনক দাি পরখ করেছন
িতিন। আর ম বা অেেমর মত ায়িবক অনভ
ু িূ তর ফেল শরীেরর রাসায়িনক িয়া িবিয়ার চলন, গমন ািড করেছন তাঁর
িটম। জিটল রসায়ন। মানষু েম পড়েল িহউমান ইেন একিট িবেশষ রাসায়িনক পদােথর উপিিত তাঁরা ল কেরেছন।
আবার কউ বিদন েম পেড়ন িন তােদর ইেন সই রাসায়িনক পদাথিট সার কিরেয় জীবেন েমর জায়ার আনেতও
সম হেবন, এই আশা রাখেছন তাঁরা।
মানেু ষর মন আর শরীেরর অভের িক ঘটনা ঘটেল মানষু েম পেড় আর সই ঘিন ম থেক িবেদ হেলই বা শরীেরর
অভের দহরেসর সমীকরণ িকভােব বদেল যায় তা িনেয়ই তাঁেদর িরসাচ। আর সটা বঝ
ু েত পারেলই পেরর ধাপ হল ওষধু
েয়াগ কের েমর গিতিবিধেক কোল করা। যখােন ম ঘনীভূত হওয়া েয়াজন সখােন ওষধু িদেয় তােক যথাথ বেশ আনা
অথবা য অদরকারী েমর সকেক অিবলেই ছঁেট দওয়া দরকার সখােন ওষধু েয়ােগ েমর সমীকরণেক উোিদেক
হাঁটেত বাধ করা।
এখােন অিনেমেষর মশু িকল একটাই। েমর মত নরম অনভ
ু িূ ত মানষু নামক জীবিটর পেই েযাজ। তাই বাঁদর, িগিনিপগ বা
ইঁর িদেয় এই এেপিরেমের যথাথতা ািড করা র। সেে মানষু েকই কােজ লাগােত হেব। িক রমাংেসর কান
মানষু ই বা হেব অিনেমেষর িগিনিপগ? নতুন ওষেু ধর েকােপ যিদ াণহািন ঘেট? অথবা িবপনক কান রাসায়িনক িবিয়ার
ফেল দেহর িত হয়?
না, না। আটঘাট বঁেধই নেমেছ স। পেদর ওপর এই ওষধু েয়াগ কের টিিসিট লেভল ট কেরেছন তাঁরা। িথওিরও তাই
বলেছ। কান াণীর িত হয় িন। ম ৃতু তা নয়ই। আর ম? সটা ত মানেু ষর শরীের েয়াগ না করেল বাঝা যােব না। কান
উপায় নই।পপািখর আেবগ িক মানেু ষর মত জারদার? তােদর অতীত নই, ভিবষৎ নই। আেছ ধইু বতমান। তাই
ভােলাবাসাবািস ধইু রমেণর সময়। তাৎিণক একটা মহু তূ । মানেু ষর আেবগ, বগ ইই কট। পেদর যন কবলই বগ
সবতা। এখিু ন খেত হেব অথবা মথেু ন মেত উঠেত হেব। িকা িতমূেত আরার তািগেদ িনেজর িডেফ মকািনজম
ক চািগেয় তালা। আমণ করেত হেব িতপেক। তাই সদা জাত থাকা। েমর মত সূ অনভ
ু িূ তর পরীা িনরীায়
তারা বিু ঝ সাড়া িদেত পারেব না বেলই িবাস িবানীেদর।
অিনেমেষর বউ িা িনেজর িকউিরওিসিটর বেশ জানেত চাইত আেগ আেগ।মােঝমেধ হঠাত কেরই
লােব হানা িদত। আা হত সকেলর সে।তারপর চা খাওয়া।বশ সমবয়সী সকেলই। ভাল লাগত কায়ািলিট টাইমপাস।
িনউেরাএিথক লােব অিনেমষ ছাড়াও জনা চােরক িনউেরাসােয়ি। অিনেমষ িনেজ ঁেধ বােয়ােটকেনালিজ। িক কাজ হে
বলত বাপ?ু িজেগস করেল স বাঝাত ি ক।
মানেু ষর জীবেনর ম নামক রামািক অনভ
ু িূ ত কান রাসায়িনক েয়ােগ জা েল ওেঠ সই মািজক িপল আিবাের ম
তারা। আবার উোটাও দখেত হেব বিক। িবেদ বা েম হাটেক । সই মািজক িপল েয়ােগ তােক আটকােত হেব অথবা
ঘটােতই হেব।
মানেু ষর দেহ ডাপািমন নােম একিট িনউেরাহরেমান িনঃস ৃত হয়। এিট ভােলালাগা, আনের িফিলংস এর মত কামল
অনভ
ু িূ তর জাগান দয়। আর সই সে এিপেনিন আর নর-এিপেনিন নােমর আেরা িট রাসায়িনক পদাথ উেজেকর কাজ
কের। এরা মানেু ষর দেয় ভােলাবাসার তুমল
ু ব ৃি সািরত কের।

এবার বেু ঝেন, পরীা িনরীা কের এই কিমকালস িল বািড়েয় কিমেয় ম-িপেলর একজা ডাজিট কোল করেত
হেব।
অের ছাী ি হােস। কােনা ইাের পায়না এসেব। “আপিন আচির ধম পরেক িশখাও’ মেন মেন হােস স।
হাসেত হাসেত বেলিছল, বিদেনর িববািহত জীবেন যােদর ম অধরা তােদেরা কােজ আসেব এই ওষধু ?
অিনেমষ বেলিছল, আলবাত! সই চাটাই তা কের চেলিছ আমরা অেহারা।
ি বেলিছল, হঠাত কের মহীন জীবেন েমর দীপাবলী েল উঠেব?
অিনেমষ বেলিছল, নয়ত িক? আমরা িক ভেরা ভাজিছ নািক?
ি বেলিছল, আবার ধর কউ দীঘিদন ভেবই চেলেছন য অসহনীয় কানও ম থেক িনেজর জীবনেক অবাহিত িদেত।
মােন, তােদরও িবেদ তরািত করেব এই মািজক ওষধু ?
অিনেমষ বেলিছল, কাজ দেব বিক।
আহা র! মের যাই। কত চনা বুবাব কে আেছ। দিখ তােদর যিদ কােজ আেস তেব। ি বেল
িার এযাবৎ িকছইু ভাল লােগনা। অিনেমষ না পাের তােক বশী সময় িদেত না পাের িদন কেয়েকর জন বড়ােত িনেয়
যেত।
অিনেমেষর যমন কাজ। িদনিদন তার লাব সবতা যন াস করেছ তােক। িবেয়র পর জেন বছের একবার অত কাথাও
ঘরু েত যত িদন সােতেকর জন। িনেদন শহেরর কানও রোরাঁয় িগেয় িডনার খেয় আসত। িনেদন একসে বেস টােব
শটিফ দখা?
ি একটা হায়ার সেকাির ুেলর িিপাল। খবু দািয় তারও। আবার াস টু এর মাথস এর িটচার স। তবও
ু অিনেমষ
যন আজকাল একটু একটু কের তার জীবন থেক ের সের যাে। একটা মেয় তােদর। স ও িদিেত ডাাির পড়েছ।
বছেরর িনধািরত ছিটেত
বািড় আেস। ির ধু ুল আর বািড়। অের খাতা দখা আর পপার সট করা। এই জীবন ছাড়াও
ু
ির জীবেনর অেনকটা জেু ড় রেয়েছ এযাবত তার জীবেনর অধরা স ৃিশীলতা…  চার লাইন কিবতা লখা।
অিনেমষ খবু হােস ির এই কিবতা চচা দখেল। বেল কী সব ছাইপাঁশ লখ, আমার কােছ েবাধ।আঁেতেলর অথহীন
বাকরচনা।
ি ভােব, অিনেমষ ক নতুন কের ইেশ করার িকছ ু নই। তার লখা কিবতা পেড় অিনেমষ ভাল বলক
ু আর না বলক
ু তােত
তার িকু আেস যায় না। ির ফসবেু ক হাজার েয়ক বু। তার মেধ শ পাঁেচক ফান ফেলায়ারস। তারা স কিবতা পছ
করেলই হল। তােক জীবেন বাঁচার রসদ খঁেু জ িদেয়েছ এই ফসবক
ু । কিবতা িলেখ শাির একটা িনঃাস ফলার জায়গা।
অতএব জীবেনর শষিদন অবিধ এই িনেয় স বঁেচ থাকেত পারেলই হল। অিনেমষ থাকুক তার িরসাচ লাব িনেয়। মেয়টা
থাকুক তার পড়ােনার চাপ িনেয়। ির ুল, মাথস আর ুেডস িনেয়ই জীবেনর সব ওঠাপড়া। তার ফাঁেক এক ফাঁটা
ির আাস এই ফসবক
ু ।

ইদানীং অিনেমষ ল কেরেছ ফসবেু ক িয়ম িসা নােম ির একজন ুেডেক তার কিবতার নীেচ গেল গেল পড়েত।
ভাল ভাল কেম িলেখ িদিদমিণর কাছ থেক আনগু ত চায় স? এত ম
ু তা িকেস? অিনেমষ ভােব। ির লখায় এমন িকছ ু
শচয়নও নই। ভাষার সারলও নই। কবল আেবগপূণ চার পাঁচিট লাইন। কিবতার অথও পিরার নয়। ির কিবতা পেড়
অিনেমেষর মেন হয় ধইু হতাশা আর ঃখিবলািসতা । িক খাঁেজ পাবিলক এই কিবতার মেধ? আর িবেশষত এই িয়ম নােমর
ছেলিট, কী দখল ির এই কিবতা েলায়? অিনেমষ ভােব আবার খই হািরেয় ভাটা পেড় সই িচায়। িনেজর কােজ ডুেব
যায় অিচেরই। খাবার টিবেল জেনর যা দখা সাাৎ হয়। ি খেত খেত হােতর ফান িনেয় খটু খাট কের। টুং টাং মেসজ
আর নািটিফেকশেনর শ অিনেমষেক িবত কের। ভাল লােগ না অিনেমেষর। আেগ এমন হত না। জেনর কােজর পিরিধর
যত িবার হল ততই েমাট হল যন বািড়র পিরেবশ।
অিনেমষ আর িার জীবেন ম বঁেচ নই বিদন ধের। কমন যন আেড়াআেড়া ছােড়া ছােড়া ভাব দােতর
রাজনামচায়। মধবয়েস শরীর বাধ সােধ অেনক সময় িক তাই বেল মন? আজ তারা মানিসকভােব এতটা দূের সের গেছ?
িনেজেক অিনেমষ দায়ী কেরনা তার জন। িও তা অিনেমষ ক একটু বঝ
ু েত পারত। কত বড় দািয়পূণ গেবষণায় স ব
থােক আজকাল? এই আিবার সফল হেল িব সংসাের কত িডেভাস কেসর িনি হেত পাের। কত িটন এজাররা বঁেচ যােব
আহতার হাত থেক। মািজক িপল খােব আর রােগর হাত থেক মিু  পােব। হয় নতুন কের েম আিত দেব নয়ত
িবেেদ অবগাহন করেব। এই আয “ম-িপ’ জাগিতক সম েমর ডায়নািম এবং রসায়ন আমূল বদেল দেব।
তামাম িবের বািনক পিরমেল ওষধু েয়ােগ েমর ভাষা পেড় বাঝা এবং তােক কোল করা, মািনপেু লট করা এই
থম। অিনেমষ নােবল াইজ পেলও পেত পােরন। তাঁর সতীথ সহপাঠীরা যিদও ঠাা কের বেল ‘‘তুিম আর তামার িটম এই
থম িহউমান ইেমাশানস ক মকািনকাল বািনেয়ই ছাড়ছ, ’’
কউ আবার বেলেছ, “যসব, খাদার ওপর খাদকাির’
অিনেমেষর স বাপাের কােনা হলেদাল নই অিবিশ। িতিন এই গেবষণার শষ দেখই ছাড়েবন। মানেু ষর কােজ এেলই
সাথক িতিন।
িতিন খঁেু জই চেলেছন সই “এিলির অফ লাভ’ নােমর রাসায়িনক পদাথিটেক যিটর ভােব িঠকঠাক ভােব নরনারীর ভাব
ভােলাবাসা ঘনীভূত হয় যথাথ েম। রাসায়িনক ভাষায় তার নাম লাভ এনহাার বা ম বধক আর য রাসায়িনক বিটর
অভােব জীবন থেক ভােলাবাসা উেব যায় সিটর নাম লাভ কার বা ম রাধক । তাঁেদর মািজক িপলিট এখােন কাজ করেব
মিডউেলটর িহেসেব। যখােন যমন ডােজ েয়াগ করা হেব তমিন হেব তার কাজ।
সাইেকালিজ, িরেলশনিশপ িবেশষরা আাবান অিনেমেষর এই ােপাজােল। তাঁেদর অেহারা এইসব িনেয় কাজ। ওষধু
পেল বরেত যােব তাঁেদর লাখ লাখ ােয়স।
অিবিশ অেনেকই বেলেছন, এ আিবার িভিহীন। দাহাই িবান! ম, রামা আর রাসায়িনক েয়াগ? বল
ু িশ! েম পড়া
আর ম থেক বিরেয় আসা? দবা ন জানি, কুেতা মনষু াঃ! িনউেরাসােয় নােভর বাকী িদকেলা দখক
ু । ম ক নয়।
অতঃপর অেনক ভেবিচে িই হল টােগট। তার ওপেরই থম পরীা চালােব অিনেমষ। ির ভারচু য়াল িমক ঐ িয়
নােমর ুেডিটর ওপর মধবয়েসর এত াশ আর সহ করা যায় না। সেু খর সংসার িছল তােদর। ি এক সাবািলকার মা।
এই বয়েস তার এ িক মিতম হল? ছেলর বয়সী একজন ক ভােলা লাগেত  করল? আর তাই অিনেমষেক দূের সিরেয়
রাখল স?

এইসব ভেব তােদর নতুন আিবােরর ম-িপেলর “কার’ িট সিদন িডনার টিবেল িনেয় আেস অিনেমষ। রাার মাসী গরম
িট বািনেয় ভের রেখ যায় কাসােরােল। এেক এেক তরকারী েলা মাইো ওেয়েভ গরম কের আেন ি। সাধারণতঃ
িনেজরাই জেন খাবার সাভ কের নয় িতিদন, িনেজেদর ইেমত, সবজী, পনীেরর তরকাির, ঘগু নী ইতািদ। মাসী সালাড
কেট িদেয় যায় টাটকা। টক দ বর কের দয় িজ থেক। আর শষপােত একটু ঠাা কাারড ।
সিদন ির কান থেক ঝুলেছ ইয়ারেফােনর ই সেু তা। বঁদু হেয় গান নেছ স। তার রংচেঙ হাউজেকােটর মেধ রাখা
সলেফােন টুংটাং মেসজ আসেতই থাকেছ িতিদেনর মত । এই মেসজ, নািটিফেকশন যাওয়া এবং আসা ইই খবু অপছ
অিনেমেষর।
টুকটাক িরাই িদেত িদেত, গান নেছ আর সই সে খাবার গরমও করেছ ি । আর অিনেমষ সেু যাগ বেু ঝ একিট কাঁেচর
বািটেত সই “কার’ ম-িপল িট টুক কের রেখ তার মেধ এক টিবল ুন ঠাা কাারড তুেল রেখেছ ির জন ।
ির সব িদেক চাখ ঘাের। স দেখও না দখার ভান করল। বঝ
ু ল আজ স হেব অিনেমেষর িগিনিপগ। আেগ িয়েমর
িবষেয়  একবার পছু তাছ কেরেছ অিনেমষ। পাা দয়িন ি। বিু  খবু তার। কায়দা কের এিড়েয় গেছ। এই বয়েস তার
এতিদেনর জীবনসী তােক সেহ করেছ তেব।
ি ভােব, দখাই যাক। অিনেমেষর সেহ বাড়েছ বাড়ক
ু ।
ু । অিবােসর লখিচ তুে উঠক
বচারা তুেখাড় বািনক ডঃ অিনেমষ তেব চা করেছ ির সে তার ছা িয়েমর সেকর একটা হেন করেত।
অের িদিদমিণ ি । মাথায় বিু  খবু তার। এতিদন ফসবেু ক ির কিবতা লখা থেকই অিনেমেষর য রাগ। আজ তাই
অিনেমষ তার িনি করেত উেঠপেড় লেগেছ।
খাওয়া  করল জেন। িট িছঁড়েত িছঁড়েত আবােরা মেসজ। খাওয়া থািমেয় বাঁ হােতর আুেলই উভয় পের সংলাপ
চলেত থােক। অসহ লােগ অিনেমেষর। আজেকই হেন হেব এই সেকর। িট সি সব খাওয়া শষ।
কার ম-িপল সেমত সই কাঁেচর কাারেডর বািটিট যতই স হাত িদেয় দূের সিরেয় রােখ অিনেমষ ততই ছেতায়নাতায়
ু
কথার মারপাঁেচ িেক জ কের সটা খাওয়ােত ব হয়। এবার ির জদ চেপ যায়। স বেল বেস, কই? ধু কার
িপল িদেলই চলেব? এনহাার িপল কাথায় আেছ দাও দিখ। আমার ুেড িয়েমর গালে িচর সে হাটেক হেয়েছ।
খবু কে আেছ ওরা। ওরা জেনই আমার খবু ভাল ুেড। ফাইনাল ইয়ার ওেদর। ুেল এই িনেয় জলেঘালা হে। অনলাইন
কাউেিলং করিছ আিম সারািদন ধের। ওেদর রজা খারাপ হেয়েছ এবার। আিম চাই ওেদর অােফয়ার টা আবােরা জাড়া
লাক। তা তামােদর লােবর আিবৃত এই ম-িপল ওেদর িদেত পাির তা?

দুঃখ
কেরা
না,
িনর্মেলন্দু গুণ

বাঁেচা

ঃখেক ীকার কেরা না, –সবনাশ হেয় যােব ।
ঃখ কেরা না, বাঁেচা, াণ ভের বাঁেচা ।
বাঁচার আনে বাঁেচা । বাঁেচা, বাঁেচা এবং বাঁেচা ।
জািন মােঝ-মােঝই তামার িদেক হাত বাড়ায় ঃখ,
তার কােলা লামশ হাত ায়ই তামার বক
ু ভদ কের
চেল যেত চায়, তা যাক, তামার ব যিদ ঃেখর
নখরাঘােত িছিভ হয়; যিদ গলগল কের র ঝের,
তবু ঃেখর হাতেক তুিম য় িদও না মহু েত
ূ র তের ।
তার সােথ করমদন কেরা না, তােক তাখান কেরা ।
অনেু শাচনা হে পাপ, ঃেখর এক িনপণু ছেবশ ।
তামােক বাঁচােত পাের আন । তুিম তার হাত ধেরা,
তার হাত ধের নােচা, গাও, বাঁেচা, ফিু ত কেরা ।
ঃখেক ীকার কেরা না, মের যােব, িঠক মের যােব ।
যিদ মরেতই হয় আনের হাত ধ’র মেরা ।
বেলা, ঃখ নয়, আনের মেধই আমার জ,
আনের মেধই আমার ম ৃতু, আমার অবসান ।

–

–
তামােক দখেবা বেল একবার কী কাটাইনা কেরিছলাম
‘আন আন’ বেল িচৎকার কের
সম পাড়াটােক চমেক িদেয়
তালপাড় ক’র
সেু খর গরািলেত ডুেব-যাওয়া লাকজনেদর
বড়িশ-গাঁথা মােছর মেতা
বাইের টেন িনেয় এলাম
তুিমও এেস দাঁড়ােল রিলেঙ
কাথায় আন?
আমােক পাগল ভেব য-যার িনেজর ঘের িফের গেলা ।
একমা তুিমই দখেত পেল
তামার িশিত চােখ
আমার বেু কর পাড়ায় কী-জবর লেগেছ আন ।

–
আমার জীবন আিম ছড়ােত ছড়ােত
এেসিছ এখােন,
আিম িকছইু রািখিনকুড়াইিন তার একিটও ছঁড়া পাতা,
হাওয়ায় হাওয়ায় উিড়েয় িদেয়িছ িশমল
ু তুেলার মেতা
সব সখু -ঃখ, আন-বদনা, ৃিত,
আিম এই হারােনা জীবন আর খিু জ নাই
সই ফেল আসা পেথ;
ছঁড়া কাগেজর মেতা ছড়ােত ছড়ােত এেসিছ আমােক।
পেথ পেড় থাকা িছ পাপিড়র মেতা
হয়েতা এখােনা পেড় আেছ
আমার হািস ও অ,
পেড় আেছ খয়ািল মাল, পেড় আেছ
ই এক ফাঁটা শীেতর িশিশর;
এখেনা হয়েতা কায়িন কােনা কােনা অিবুকণা,
ব ৃির ফাঁটা
চল কণ দ ৃি, িপছ ু ডাক,
হয়েতা এখেনা আেছ সকােলর মঘভাঙা রােদ,
গােছর ছায়ায়
পাপকুেরর ির কােলা জেল,
হয়েতা এখেনা আেছ হাঁেসর নরম পােয়
গিত আমার সই হারােনা জীবন
সই সখু -ঃখ
গাপন চােখর জল।
এখেনা হয়েতা পাওয়া যােব মািটেত
পােয়র িচ
সসব িকছইু রািখিন আিম
ফলেত ফলেত ছড়ােত ছড়ােত
এখােন এেসিছ;
আিম এই জীবনেক েম বঁেধ রািখিন কখেনা
িনখঁত
ু ছিবর মেতা তােক আগেল রাখা হয়িন
আমার,
আমার জীবন আিম এভােব ছড়ােত ছড়ােত এেসিছ।

আমার সয় আজ কবল কুয়াশা, কবল ধূসর
মঘ
কবল শূনতা
আিম এই আমােক েম বঁেধ সািজেয় রািখিন,
ফটু েত ফটু েত ঝরেত ঝরেত আিম এই এখােন
এেসিছ;
আিম তাই অান অুন নই, আিম ভাঙােচারা
আিম ঝরা-পড়া, ঝরেত ঝরেত
পড়েত পড়েত
এেতাটা দীঘ পথ এভােব এেসিছ
আিম িকছইু রািখিন ধের কােনা মালা, কােনা ফলু ,
কােনা অমিলন ৃিতিচ
কেতা িয় ফলু , কেতা িয় স, কেতা উদাসীন
উাম িদন ও রাি
সব িমেল হেয় গেছ একিটই ভােলাবাসার
মখু ,
অজ ৃিতর ফলু হেয় গেছ একিটই ৃিতর গালাপ
সব সাম িমেল হেয় গেছ একিটই িয়তম নাম;
আমার জীবন আিম ফলেত ফলেত ছড়ােত ছড়ােত
এখােন এেসিছ।

সুন্দেরর
েগালােপর

হােত
আজ
হাতকড়া,
িবরুদ্েধ হুিলয়া –

মহােদব সাহা
স
ু েরর হােত আজ হাতকড়া, গালােপর িবে
িলয়া,
দেয়র তজমা িনিষ আর মনেনর সুেখ াচীর
িবেবক িনয়ত বী, েমর িবে পেরায়ানা;
এখােন এখন পািখ আর জাপিত ধের ধের
কারাগাের রােখসবাই লািত কের ণচাঁপােক;
সেু পয় নদীর জেল ঢেক দয় িবষ, আকাশেক
কের উপহাস।
আেলার িবাচারী আঁধােরর কের ধু িত,
বসের বাতা েন জাির কের পূবাে কারিফউ,
মানিবক উৎসমেু খ ফেল যেতা িশলা ও পাথরকিবতােক বী কের, সৗযেক পরায় শ ৃল।

আমােক একিট কথা দাও – জীবনানন্দ
দাশ
আমােক একিট কথা দাও যা আকােশর মেতা
সহজ মহৎ িবশাল,
গভীর; – সম া হতাহত গ ৃহবিলভুকেদর রে
মিলন ইিতহােসর অর ধেু য় চনা হােতর মতন,
আিম যােক আবহমান কাল ভােলােবেস এেসিছ সই নারীর।

সই রাির নােলািকত িনিবড় বাতােসর মেতা:
সই িদেনর – আেলার অহীন এিন চল ডানার মতন
সই উল পািখনীর – পািখর সম িপপাসােক য
অির মেতা দী দেখ অিমশরীিরণী মােমর মতন।

–
যিদ ভালবাসা পাই আবার ধের নব
জীবেনর ভুলিল
যিদ ভালবাসা পাই বাপক দীঘপেথ
তুেল নব ঝালাঝুিল
যিদ ভালবাসা পাই শীেতর রােতর শেষ
মখমল িদন পাব
যিদ ভালবাসা পাই পাহাড় িডােবা
আর সমু সাঁতরােবা
যিদ ভালবাসা পাই আমার আকাশ হেব
ত শরেতর নীল
যিদ ভালবাসা পাই জীবেন আিমও পাব
মধ অিমল।

–
আিম নিহ প
ু রবা। হ উবশী,
িনেকর মরালকায়
ইিেয়র হেষ, জান গেড় তুিল আমার ভুবন?
এেসা তুিম স ভুবেন, কদের রামা ছিডে় য়।
েণক সখােন থােকা,
তামার দেহর হায় অহীন আমণবীিথ
ঘিু র য সময় নই- ধু তুিম থােকা ণকাল,
িণেকর আনাঅেলায়
অকার আকাশসভায়
নতায় দী তনু ািলেয় যাও
ন ৃতময় দী দয়ািলেত।
আর রাি, রেব িক উবশী,
আকােশর নাঅভায়, রজনীর শহীনতায়
রা হেয় রেব ববে প ৃিথবীর নারী
পরশ-কিত দহ সল উৎসক
ু ?
আিম নিহ প
ু রবা। হ উবশী,
আমরণ আসেলালপ
ু ,
আিম জািন আকাশ-প ৃিথবী
আিম জািন ইধনু ম আমােদর।

যিদ আিম ঝের যাই একিদন – জীবনানন্দ
যিদ আিম ঝের যাই একিদন কািতেকর নীল কুয়াশায়;
যখন ঝিরেছ ধান বাংলার েত-েত ান চাখ বেু জ,
যখন চড়াই পািখ কাঁঠালীচাপাঁর নীেড় ঠাঁট আেছ েজ,
যখন হলদু পাতা িমিশেতেছ খেয়ির পাতায়,
যখন পক
ু ু ের হাঁস সাঁদা জেল িশিশেরর গ ধু পায়,
শামক
ু গিলেলা পেড় আেছ শাওলার মিলন সবেু জতখন আমাের যিদ পাও নােকা লালশাক-ছাওয়া মােঠ খঁেু জ,
ঠ িদেয় বেস আর থািক নােকা যিদ বেু না চালতার গােয়,
তাহেল জািনও তুিম আিসয়ােছ অকার ম ৃতুর আানযার ডাক েন রাঙা রৗেেরা িচল আর শািলেখর িভড়
একিদন ছেড় যােব আম জাম বেন নীল বাংলার তীর,
যার ডাক েন আজ েত-েত ঝিরেতেছ খই আর মৗিরর ধান;কেব য আিসেব ম ৃতু; বাসমতী চােল-ভজা শাদা হাতখানরােখা বেু ক, হ িকেশারী, গােরাচনােপ আিম কিরব য ান।

–
আবার আকােশ অকার ঘন হেয় উেঠেছ:
আেলার রহসময়ী সেহাদরার মেতা এই অকার।
য আমােক িচরিদন ভােলােবেসেছ
অথচ যার মখু আিম কানািদন দিখিন,
সই নারীর মেতা
ফান আকােশ অকার িনিবড় হেয় উেঠেছ।
মেন হয় কােনা িবলু নগরীর কথা
সই নগরীর এক ধস
ু র াসােদর প জােগ দেয়।
ভারত সমেু র তীের
িকংবা বূমধসাগেরর িকনাের
অথবা টায়ার িসুর পাের
আজ নই কানা এক নগরী িছল একিদন,
কােনা এক াসাদ িছল;
মূলবান আসবােব ভরা এক াসাদ;
পারস গািলচা, কািরী শাল, বিরন তরের িনেটাল ম
ু া বাল,
আমার িবলু দয়, আমার ম ৃত চাখ, আমার িবলীন  আকাা;
আর তুিম নারীএই সব িছল সই জগেত একিদন।
অেনক কমলা রেঙর রাদ িছল,
অেনক কাকাতুয়া পায়রা িছল,
মহগিনর ছায়াঘর পব িছল অেনক;
অেনক কমলা রেঙর রাদ িছল;
অেনক কমলা রেঙর রাদ;
আর তুিম িছেল;
তামার মেু খর প কত শত শতাী আিম দিখ না,
খঁিু জ না।
ফােনর অকার িনেয় আেস সই সমু পােরর কািহনী,
অপপ িখলারও গুেজর বদনাময় রখা,
লু নাশপািরত গ,
অজ হিরণ ও িসংেহর ছােলর ধস
ু র পাুিলিপ,
রামধনু রেঙর কােচর জানালা

ময়েু রর পখেমর মেতা রিঙন পদায় পদায়
ক ও কার থেক আেরা দূর ক ও কােরর
িণক আভাসআয়হু ীন তা ও িবয়।
পদায়, গািলচায় রাভ রৗের িবুিরত দ,
রিম গলােস তরমজ
ু মদ!
তামর ন িনজন হাত;
তামার ন িনজন হাত।

–
কাঁকন-জাডা় এেন িদেলম যেব,
ভেবিছেলম, হয়েতা খিু শ হেব।
তুেল তুিম িনেল হােতর ‘পের,
ঘিু রেয় তুিম দখেল েণক-তের,
পেরিছেল হয়েতা িগেয় ঘের –
হয়েতা বা তা রেখিছেল খেু ল।
এেল যিদন িবদায় নবার রােত
কাঁকনিট দিখ নাই তা হােত,
হয়েতা এেল ভুেল।।
দয় য জনা কী দশা পায় তােক,
দওয়ার কথা কনই মেন রােখ!
় মািটর টােন
পাকা য ফল পডল
শাখা আবার চায় িক তাহার পােন।
বাতােসেত-উিডে় য়-দওয়া গােন

তাের িক আর রণ কের পািখ?
িদেত যারা জােন এ সংসাের
এমন ক’রই তারা িদেত পাের
িকছ ু না রয় বািক।।
িনেত যারা জােন তারাই জােন,
বােঝ তারা মূলিট কানখােন।
তারাই জােন, বেু কর রহাের
সই মিণিট কজন িদেত পাের
দয় িদেত দিখেত হয় যাের –
য পায় তাের স পায় অবেহেল।
পাওয়ার মতন পাওয়া যাের কেহ
সহজ ব’লই সহজ তাহা নেহ,
দেব তাের মেল।।
ভািব যখন ভেব না পাই তেব
দবার মেতা কী আেছ এই ভেব।
কা খিনেত কা ধনভাাের,
সাগর-তেল িকা সাগর-পাের,
যরােজর লমিণর হাের
যা আেছ তা িকছইু তা নয় িেয়!
তাই তা বিল যা-িকছ ু মার দান
হণ কেরই করেব মূলবান
আপন দয় িদেয়।।

েহ স্তন্যদািয়নী – পুর্েণন্দু
পত্রী
তামার েধর মেধ এত জল কন ?
তামার েধর মেধ এত ঘন িবশ ৃলা কন ?
র ঝের না ভজােল
কােনা সখু দরজা খােল না ।
ময়ূরও নােচ না তােক -নরী সলামী না িদেল ।
হাতুিডর় ঘােয় না ফাটােল
রাজার ভাঁডা় র থেক এক মঠু ু খদু খেত
পায় না চডই়ু ।
ে যারা পেয় গেছ সেচতন ফাউেন পন
তােদরও কলেম দখ
সূয কীরেণর মত কােনা কািল নই ।
হ নদািয়নী
তামার েধর মেধ এত জল কন ?
তামার েধর মেধ িতত ভােযর পাথর কবল ।

