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"�দয় আমার, ওই বুিঝ �তার �বশাখী ঝড় আেস।

�বড়া-ভাঙার মাতন নােম উ�াম উ�ােস॥
�তামার �মাহন এল ভীষণ �বেশ, আকাশ ঢাকা জ�ল �কেশ–

বুিঝ এল �তামার সাধনধন চরম সব�নােশ॥
বাতােস �তার সুর িছল না, িছল তােপ ভরা।
িপপাসােত বুক-ফাটা �তার �� ক�ন ধরা।

এবার জাে� হতাশ, আয় �র ছ� েট অবসােদর বঁাধন ট�েট–
বুিঝ এল �তামার পেথর সািথ িবপুল অ�হােস॥"

হয়েতা এই গােনই পি�মবে�র উ�রা�েলর (উ�র ব�) �মচ স�দােয়র মানুেষরা তােদর আগমনী নৃত�
করেত ব�া�। এেক �ানীয় ভাষায় বলা হয় �বশা� নৃত�। ১লা �বশাখ �থেক িতন িদন ধের �মচ যুবক-যুবতীরা
এই নৃেত�াৎসব কের থােক। এই উৎসেব ত�ণীরা সানছািল রিঙন নকিশ কাপেড়র ওড়না, গলাব�নী পিরধান
কের। এরা �ঢাল, বঁািশ, করতাল িনেয় ― নত�ন নত�ন গান এবং নােচর মধ� িদেয় এই উৎসব পালন কের।

 "�বশাখ" শ�� এেসেছ িবশাখা নামক ন�ে�র নাম �থেক। এই মােস িবশাখা ন���েক সূেয�র কােছ �দখা
যায়। বাঙালী আর নববষ� িনেয় নত�ন কের �কােনা িকছ�  বলার �নই। কারণ �ধু এটাই �য বাংলা নববষ� �ধু
�কােনা উৎসব নয়; এটা �রােদ ত� মা�েত �থম বৃ�র জেল �ভজা �মেটল গে�র মেতা। এর অনুভ� িত
যতবারই উপেভাগ ক�ন না �কন, আপনার তৃ�াত�র মন কখনই �া� হেবনা এই অনুভ� িতেক পুনরায়

উপেভাগ করার জন�।
 

এই �বশােখ িকছ�  �িস� বা�ালীর জ�িদন:-
১ �বশাখ - রাখালদাস বে��াপাধ�ায়, ইিতহাসিবদ
২ �বশাখ - উ�াসকর দ�, �াধীনতা সং�ামী

৩ �বশাখ - অমৃতলাল বসু, সািহিত�ক ও সংগীত�
৮ �বশাখ - নবকৃ� ভ�াচায�, কিব ও িশ�সািহিত�ক
৯ �বশাখ - ড. �ােন�নাথ মুেখাপাধ�ায়, িব�ানী

১৩ �বশাখ - শরৎচ� পি�ত (দাদাঠাকুর), রস-সািহিত�ক ও সংগীত�
১৯ �বশাখ - সত�িজৎ রায়, চলি�� পিরচালক ও িশ�সািহিত�ক

২১ �বশাখ - �ীিতলতা ওয়াে�দার, �াধীনতা সং�ামী
২৫ �বশাখ - রবী�নাথ ঠাকুর, কিব ও সািহিত�ক

২৬ �বশাখ - ��সদয় দ�, �তচারী আে�ালেনর �বত�ক
২৬ �বশাখ - অত�লচ� ��, সািহিত�ক

৩১ �বশাখ - মহিষ� �দেব�নাথ ঠাকুর, �া� ধম�েনতা
 

 এই �বশােখ িকছ�  �িস� বা�ালীর মৃত� �িদন:-
২ �বশাখ - অৈ�ত ম�বম�ণ, সািহিত�ক

৩ �বশাখ - �েবাধকুমার সান�াল, সািহিত�ক
৪ �বশাখ - বারী�কুমার �ঘাষ, �াধীনতা সং�ামী

৯ �বশাখ - সত�িজৎ রায়, চলি�� পিরচালক ও িশ�সািহিত�ক
১৩ �বশাখ - রাজেশখর বসু (পর�রাম), সািহিত�ক

১৭ �বশাখ - �ফু� চাকী, �াধীনতা সং�ামী
২৬ �বশাখ - �মথনাথ িবশী, সািহিত�ক

২৬ �বশাখ - ড. �ােন�নাথ মুেখাপাধ�ায়, িব�ানী
২৯ �বশাখ - সুকা� ভ�াচায�, কিব

৩১ �বশাখ - অিসতকুমার বে��াপাধ�ায়, গেবষক ও অধ�াপক
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ছিব �িলর সােথ 'features' �িলর িমল পােবন না। 

 'No �লব ুwere harmed during the making of this

E-magazine' 

| Please don't get offended 

ভ�ত,ভ�ত,
ভােলাবাসা,ভােলাবাসা,
ভ� িমকা এবংভ� িমকা এবং

F E A T U R E S

Nut িঢলাNut িঢলা
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'আিম �সৗিহত দাস, হাওড়া �ত বািড়। একজন কেলজ ��েড�
হওয়ার পাশাপািশ অবসর সমেয় ,পড়ােশানার ফঁােক Anime
�দখেত পছ� কির। আর �যেহত�  আঁকা আমার "Hobby" তাই

ওেদর চির��েলা আঁকার �চ�াও  কির। �সরকমই একটা পছে�র
চির� "Kakashi Hatake" "Naruto" Anime �থেক আঁকার �চ�া

করলাম।'

P-03P-03

০১



মাতৃে�হ
ঋতপা ব�ানাজ�

 
মা বাবা তােদর স�ানেক �ছেলেবলা �থেক অেনক ক� কের বড় কের
�তােল। স�ানেক িনেয় তােদর দ'ু�চােখ থােক অেনক ��। িক� একটা
সময় হয়েতা �সই মা বাবাই স�ানেদর কােছ �বাঝা হেয় ওেঠ। একথাটা
আজ হােড় হােড় বুঝেত পারেছন �িতমা �দবী। �ছেল অ�নেক অেনক
ক� কের মানুষ কেরেছন �িতমা �দবী ও তার �ামী অত�ল বাবু। িনেজর
সম� গয়না িবি� কের �ছেলেক িবেদেশ পা�েয়িছেলন �িতমা �দবী।
�ছেল িবেদশ �থেক পেড় এেস কলকাতায় ম� বড় চাকির �পেয়েছ, িবেয়
কেরেছ, একটা �মেয়ও হেয়েছ তােদর। িক� তােদর এই সংসাের �িতমা
�দবী আজ �াত�। অত�ল বাবু অবশ� দ'ুবছর আেগই পৃিথবী �ছেড় চেল

িগেয় সকল �ালা য�ণা �থেক মুি� �পেয় িগেয়েছন।
 

পুেরােনা অ�ালবাম �দখেত �দখেত �চাখ িভেজ আসেছ �িতমা �দবীর।
�ছেল তােক বৃ�া�েম �রেখ �গেছ। অ�েনর কথায়, �যেহত�  তারা �ামী �ী
দ'ুজেনই চাকির কের, সারািদন বািড় থােক না, তাই মােয়র �খয়াল তারা
স�ক ভােব রাখেত পারেছ না, �সইজন� মােক এমন এক� বৃ�া�েম
�রেখ আসেছ �যখােন মােয়র ভােলা কের �খয়াল রাখা হেব। যিদও

�িতমা �দবী জােনন এ সকলই কথার কথা। আসেল িতিন এখন বািড়র
পুেরােনা আসবাবপে�র মতই হেয় �গেছন, যােক ঘাড় �থেক নািমেয়
দায়মু� হেত চায় �ছেল বউ। িতিনও �কােনা �িতবাদ কেরনিন, চ�পচাপ
�ছেলর সােথ চেল এেসিছেলন শাি�র নীড় বৃ�া�েম। আসার সমেয় পঁাচ
বছেরর নাতিন িতি� ঠাি�েক জিড়েয় ধের খুব কা�াকা� করিছল। তার

মা তােক �জার কের ঘের িনেয় �গিছল।

নাম- ঋতপা ব�ানাজ�; বািড়- মছল�পুর,
ইংিলশ অনাস� িনেয় �াজেুয়শন কমি�ট
মূলত �ভৗিতক গ� িলেখ থােকন
ভ�তাে�ষী ও ভ�ত ভ�ত�ম �েপ

�লিখকার পিরিচিত
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�ায় ছ'মাস হেয় �গল �িতমা �দবী শাি�র নীেড় রেয়েছন। �থম �থম অ�ন দ-ু
িতন িদন অ�র �ফান করত। এখন মােস একবারও কের িকনা সে�হ। ইদািনং
�িতমা �দবীর শরীরটাও ভােলা যাে�না। িক� এ খবর জািনেয় িতিন আর

�ছেল �বৗমােক িবর� করেত চানিন। 
 

আষাঢ় মাস �ায় �শষ। সকাল �থেকই আকাশ কােলা �মেঘ ঢাকা, মােঝ মােঝই
দ-ুএক পশলা বৃ� হেয় চেলেছ। স��ার িদেক বৃ� আরও বাড়ল। অ�েনর গােয়
ধূম �র, মাথাটাও য�ণাও িছ�েড় যাে�। �ী ির�া িতি�েক িনেয় দগূ�াপুের

বােপর বািড় �গেছ। এই বৃ�েত তারা �কােনা মেতই িফরেত পারেব না, তাই অ�ন
তােদর িকছ�ই জানায় িন। একটা প�ারািসটামল �খেয় �েয় পড়ল �স। িক� �র
িকছ� েতই কমেছ না। হঠাৎ মাথায় �চনা হােতর �শ�  �পেয় �চাখ �মলল অ�ন।
আবছা আেলায় �দখেত �পল মা তার পােশ বেস মাথায় হাত বুিলেয় িদে�।

“ মা,ত�িম জানেল কীকের আমার শরীর খারাপ আর এত বৃ�েত এেলই বা কী
কের?" - অ�ন।

“ ওের, স�ােনর িবপদ হেল মা ই সবার আেগ জানেত পাের। ত�ই আর কথা
বিলস না, চ�প কের �েয় থাক।"- �িতমা �দবী।

মােয়র হােতর মমতা ভরা �েশ�  অ�ন ঘুিমেয় পড়ল। �িতমা �দবী সারারাত
�ছেলর মাথায় জলপি� িদেলন। সকােলর িদেক অ�েনর �র কেম �গল। কিলং
�বেলর শে� তার ঘুম ভা�েলা। ঘুম �থেক উেঠ �স মােক �কাথাও �দখেত �পল
না। ছ� েট িগেয় দরজা খুেল �দখল ির�া আর িতি� দঁািড়েয় আেছ। “ কী ব�াপার?

�তামরা এত সকােল?"- অ�ন।
“ আমােদর এখুিন শাি�র নীেড় �যেত হেব। কাল রােত আমার কােছ �ফান

এেসিছল মা কাল দপুুের মারা �গেছ। ওরা �তামােক �ফােন পায়িন বেল আমােক
কেরিছল।" - ির�া।

ির�ার কথা �েন অ�ন ধপ কের �মেঝেত বেস পড়ল। ওর মাথা কাজ করেছ
না। মা যিদ দপুুের মারা যায় তাহেল রােত ওর কােছ �ক এেসিছল? ওর �চােখ
জল। মা মারা যাওয়ার পরও �ছেলর িবপেদ ছ� েট এেসেছ, মা হয়েতা এমনই হয়।

অ�েনর কােন তখনও মােয়র �শষ কথা�েলা বাজেছ।
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গে�র নাম- কােলা জামা
�লিখকা- �সৗরদীপা �ঘাষ

 
ি�ং ি�ং... "এই হঁ�া বল আজেক কটা'য় িমট করিছস?" �ফােনর ওপার �থেক একটা িম�
গলার �র শাসেনর সুের �ভেস আেস, "আজেক িক� �ক সে�� সাতটার সময় �বেরািব।

আর আমার সে� িমট করিব সােড় সাতটার মেধ�।"
"ওেক ডান" বেল �ফান কােট ঐ�য�। একট�  তাড়াতািড়ই �রিড হেয় যায় ও, পােছ ওিদেক
�সৗরজা ওর উপর রাগ কের। �সৗরজা ভীষণ সময়িন� বরং সব জায়গায় িনিদ�� সমেয়র
আেগ �পৗেছ যাওয়া পছ� কের। আজ কালীপুেজা। গতকাল গভীর রােত অমাবস�া �লেগ
�গেছ। আজেক দইু ব�ু িমেল ঠাকুর �দখেত �বেরােব বেল �ক হেয়েছ ওেদর। �ক সে��
�পৗেন সাতটা নাগাদ �ফান আেস ঐ�েয�র �ফােন, "এই হল �তার? �রিড হেল �বিরেয় পড়।
সুভাস প�ীর সামেন চেল আয়। আিম �রিড হেয় ওেয়ট করিছ �তার জন�।" বেল �ফান

কােট �সৗরজা। এই হেয়েছ �মেয়টার �বেলম। সব সময় তাড়া �দওয়া �ভাব। �ক বেলিছল
ওেক সমেয়র আেগ ওখােন �পৗছােত? সাজেগাজ অেধ�ক করা অব�ােতই রােগ গজগজ
করেত করেত �বিরেয় পেড় ঐ�য�। অন�িদন হেল হয়েতা �সৗরজার সােথ বচসা করত িক�

আজেক আর �সটাও ভােলা লাগেছ না ওর।
 

একটা িক সু�র কােলা গাউন পেড়েছ �সৗরজা। হােত ল�া ল�া নখ, তােত আবার কােলা
রেঙর �নলপিলশ, �ঠঁােট কােলা িলপি�ক আর মুেখ হা�া �মকওভার, �খালা ল�া

চ�ল�েলা হাওয়ায় উড়েছ। �সৗরজােক আজ একদম অন�রকম �দখাে�। অ��ত রকেমর
সু�র। �সই িচরাচিরত িম�তামাখা মুখ, ব�ুেক তাড়াতািড় বািড় �থেক �বর কিরেয় একট�
আধট�  বকা খাওয়ার ভয় পাওয়ায় দ�ুুিমেত ভরা হািস, �কান িকছ�ই �নই আজ ওর মুেখ।
ঐ�য� িকছ�  বলেত যাওয়ার আেগই �সৗরজা ওর হাত �টেন বেল," চল আজেক অেনক
ঠাকুর �দখাব �তােক।" আর িকছ�  বলেত পাের না ঐ�য�। চলেত থােক �সৗরজার সােথ
সােথ। রাত তখন �ায় সােড় ন'টা। �বশ ফঁাকা অিলগিল িদেয়ই ঘুের �বরােত থােক ওরা।

গে� তখন মশ�ল দইু ব�ু। অমাবস�ার অ�কার রাত, অেনক দেূরর �কান এক পুেজাম�প
�থেক �ভেস আসেছ ঢােকর আওয়াজ। �সৗরজা ঐ�য�েক বলেত �� কের, "কালীপুেজার
রােত অতৃ� আ�ারা টাটকা রে�র �খঁােজ ঘুের �বরায় জািনস? কত ডাইনী, যুবতী �দেহর
�লােভ �লােভ ঘুের �বরায়, আবার সম� কােলাজাদরু ম�ত� চেল এইসময়। িপশাচরা �তা
নরম ত�লত�েল নর মাংস খাওয়ার জন� পৃিথবীর আনােচ কানােচ ঘুের �বরায়। জািনসেতা
মানুেষর �দিপ� উপেড় �ফলার পর তা টাটকা খাওয়ার মজাই আলাদা।" এইধরেণর

অ��ত, িবকৃত কথা �েন ভয় �পেয় ঐ�য� �চেপ ধের �সৗরজােক- "চ�প কর, চ�প কর! এইসব
কথা বিলস না �তা। �নেত ভােলা লাগেছ না।"

�লিখকা- �সৗরদীপা �ঘাষ; জ�- ৬ই মাচ� , উ�র চি�শ পরগণা �জলার এক� �ছা� টাউেন। আপাতত
�বসরকাির সং�ায় কম�রতা। সৃজনশীলতা এনার জীিবকা এবং শখ। �লিখকার কথায় - "সািহত�চচ� া,
কিবতা, গ�, উপন�াস ও উ��িত িলখেণ আিম িবেশষভােব উৎসাহী। ক�নার জগেত িবরাজ করেত

ভীষণভােব ভােলাবািস। বা�েবর �চেয়ও ক�নার মা� আমার �বশী পছে�র। সবসময় �চ�া কির নত�ন
নত�ন গ�, কিবতা ও উপন�াস পাঠকেদর উপহার িদেত। এছাড়াও ভােলা লােগ গান �নেত, গে�র বই
পড়েত, ছিব আঁকেত, িসেনমা �দখেত, ঘুরেত �যেত এবং ছিব ত�লেত। িকছ�  অ�াপ �বসড ��াটফম� এবং
�সাশ�াল িমিডয়ায় আিম সি�য়ভােব �লখােলিখ কির। ইিতমেধ� িকছ�  িকছ�  বইেত বা ম�াগািজন/ ই

ম�াগািজেন এবং অিডও ��ািরর চ�ােনেল আমার �লখা গ� ও কিবতা �কািশত হেয়েছ।"
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হঠাৎ ঐ�েয�র কােন বােজ ওর �ফােনর িরংেটান খুব �ীণ সুের। ব�াগ হাতরােত
হাতরােত ও �ফানটা খুঁজেত থােক। তখন ওর সে� থাকা �সৗরজা িনঃশে�
এিগেয় যায় িকছ�টা। �ফানটা হােত িনেয় চমেক ওেঠ ঐ�য�। ি�েন ভাসেছ
�সৗরজার নাম। এবার �ফানটা কােন ত�েল ভয়াত�  �ের বেল, "হ�ােলা!" 

"আর হ�ােলা ত�ই আর কথা বিলস না। িবিস থাকেল বেল িদেত পারিতস ভাই।
কখন �থেক �তােক কল করিছ। আজেক সে��টাই পুেরা মা� কের িদিল।"

ঐ�য� বেল, "মােন?" 
 

ওপাের থাকা নারীকে� তখনও িবরি�র সুর, "আর িক মােন? আজেক িমট
করার কথা িছল না আমােদর? �সই সাতটা �থেক �তােক কল কের যাি�। �ফান
সুইচ অফ বলিছল �তার। অবেশেষ এখন �তােক �ফােন �পলাম অেনকবার িরং
হওয়ার পর।" এবাের অ�� েট ঐ�েয�র গলা �থেক �বিরেয় আেস, "তাহেল

আমার সােথ কােলা জামা পড়া ও �ক?" সামেন তাকায় ঐ�য�। �সৗরজার �চাখ
মুেখর আকার বদেল স�ূণ�  কদয� �প ধারণ কেরেছ। �চােখর মিণ খাবলােনা,
�ঠঁােটর �কাণ �থেক �বেয় আসেছ কােলা র�। মুেখ িবকৃত, �ুর হািস। অমন
িম�, সু�র মুখটা বদেল পুেরা একটা শয়তােনর অবয়ব ধারণ কেরেছ। "হা হা
হা!" �হেস বাতােস িমিলেয় �যেত থােক �সই শয়তািন নারী। িক কুৎিসত,

বীভৎসতা!! এরপর একটা �জাের �াণ ফাটােনা আত�নাদ।
 

িকছ��ণ নীরবতার পর �ফােনর ওপাের থাকা �সৗরজা উি��তা মাখা কে�
�চঁিচেয় ওেঠ, "হ�ােলা, হ�ােলা ঐ�য� িক হেয়েছ �তার? কথা বল ি�জ।"

 
�ফােনর ওপাের ঐ�েয�র গলা পায় �সৗরজা, "হ�ােলা একটা খুব সমস�ায়
পেড়িছ �র। আমােক �হ� কর ি�জ। িমট কর কাটাখািলর পােশর গিলটার

সামেন। আিম ওখােন দঁািড়েয় আিছ �তার জন�।" 
"আিম এ�ুিন আসিছ।"- বেল �ফান কােট �সৗরজা। ও যখন ঐ�েয�র সে�
�দখা কের তখন রাত �ায় সােড় দশটা বােজ। একটা িমশিমেশ কােলা রেঙর
�ক পেড় গিলর মুেখ দঁািড়েয় আেছ ঐ�য�। মুেখ হালকা �মকওভার, �ঠঁােট

কােলা রেঙর িলপি�ক, আঙ� েলর ল�া নেখ কােলা রেঙর �নলপিলশ। �সৗরজা
অবাক �চােখ �দখেত থােক ঐ�য�েক। 

"িক অ��ত সু�র �দখাে� �র �তােক! িক� এত �লট �কন করিল ত�ই? ধুর কথাই
বলব না �তার সােথ।" রােগ মুখ ঘুিরেয় �নয় �সৗরজা। ওর হাত �টেন ধের

হালকা হােস ঐ�য�। "চল আজেক অমাবস�ার িন�িত রােত ফঁাকা রা�ায় খুব
ঘুরব আমরা দজুন িমেল।" হাসেত হাসেত গিলর মেধ� রা�ায় পা বাড়ায় ওরা

দজুন তারপর হািরেয় যায় গভীর অ�কােরর মেধ�।
 

সমা�
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Trishik Bose এর �লখা কিবতা ও িকছ�
অসাধারণ ফেটা�াফ এর আেগও আমরা

published কেরিছ, আর এবােরও তার �লখা
এক� কিবতা ও কেয়ক� অসাধারণ

ফেটা�াফ িনেয় এেসিছ আমরা আপনােদর
জন�।
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িশেরানাম - অে�ষণ
কলেম - িতলক মুখািজ�

 
(িবখ�াত ওেয়ব িসিরজ চির�হীন হেত অনু�ািণত ও
ভােলাবাসায় এই �লখা�। �� মাজ�না করেবন।)

 
 

ওই বািড়েত একিদন িকরণময়ী থাকেতা
এখন রািবয়া শামীম থােক

িকরণময়ীর চ�েল িছেলা �মেঘর ঘনঘটা
শরীের তার পুেরােনা �েচর সুবাস
রািবয়ার �চােখ �জন হারােনার ব�থা

আর বুেকর ম�ভ�িমেত কেয়ক� কিচ ঘাস।
 

সতীশ বেল �সই �ছেল� মেন আেছ �তা ?
�স নািক এখনও িকরণময়ীর গােয়র গ� পায়

মাঝরােত উ�া� হেয় উ�ােদর মত 
শহরটােক চেষ �বড়ায়। তারপর দমুেড় মুছেড়
�ভােরর �বলায় বািড়টার �চৗকােঠ আছেড় পেড়।

রািবয়া ওেক কের না মানা
আ�য় �দয় শীতল িনিবড় ছায়ায়, কারণ
�স জােন ��ম হারােনার িক মােন।

 
সতীেশর মত �েত�েক আমরা �দৗেড় �বড়াি�
�কােনা এক নােছাড়বা�া মায়াবী টােন
খুঁেজ চেলিছ িকছ�  একটা অজানা

শরীর খুঁজেত খুঁজেত মন
মন হাতেড় হাতেড় কখেনা �চতনা

আদেত �যটা ল��ব�, �স হেলা মুি� ;
��েমর শহের �পৗ�েছ যাবার চািবকা�।

 
সতীশ একিদন মুি� �পেয়িছল
পা �রেখিছল তার �ে�র শহের ।
বত�মােন বািড়টায় �কউ থােক না

�কবল কঁাটা গােছ পশম জিড়েয় যাবার -
মতন রেয় �গেছ পুেরােনা �েচর গ�।

�লখক পিরিচিত-
নাম-িতলক মুখাজ�,জ� ও িনবাস- কলকাতা

,যাদবপুর,পি�মব�। পড়া�েনা - �াতক(২০১৩)। �পশা-
চাকুিরজীিব।
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Some of my digital art
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�তালা রইল
স� ব�ানাজ�

 
�ক বেল বুেকর আ�ন
�চােখর জেল �নেভ?
কত স�দ আেছ বল

ত�িম ভােলাবাসার দাম �দেব?
অনুভ� িত�েলার সমািধ িদেয়
বািনেয়িছ �গােরা�ান।

�তামার �দওয়া �কেনা �গালাপ
�সথায় কেরিছ দান।

যিদ বল আেরা িকছ�  চাই
শাি� হয়িন এেতও!

�িত�া করিছ িফের �দখব না
চেল �যেত �যেতও।
আর িকছ�  �তা রইল না
আমার এ হাত খািল।

�যথায় সমু� বািনেয়িছলাম
আজ �সথা ম�বািল।
সকল বাধা �কেট যখন
�চেয়ছ �াধীনতা,

যাও কিবতাও িদলাম �তামায়
�তালা রইল খাতা।

স� ব�ানাজ�র �লখা কিবতা এর আেগই আপনারা পেড়েছন
আমােদর e-magazine এর 1st issue �ত, আজ ওনার �লখা
আেরা এক� কিবতা আপনােদর জন� িনেয় এলাম আমরা।
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।। �বশাখী �ৃিতচারণ।। 
 

�সিদেনর �সই দপুুর�েলায় গরম থাকেলও �বিশ, 
হাত পাখা বা িডিস ফ�ােনই তৃি�, বা�ল� িছল না এিস।। 
�� েলর মেধ� কাটত জীবন, সােথ স�ােরেদর পাহারা, 
ছ��র পেথ লাল, সবুজ, হলুদ �পপিস হােত �ফরা।। 

িবেকল গড়ােল �চনা মাঠটা ডাকত, ব�াট বল িনেয় নামা, 
স��া ঘনাত বইেয় মুখ �গঁাজা, আর �চনা ইউিনফেম�র জামা।।
�বানাস িমলত �লাডেশিডং হেলই, পড়ায় �সিদেনর মেতা ইিত, 
হঁাক �শানা �যত এই মালাই বরফ, কুলিফর �সই �ৃিত।। 

ছােপাষা জীবন, �কােনা লা�াির �নই, �নই ই�দরু �দৗেড় তাড়া, 
এখন দশটা পঁাচটার আ�ামােন কােট �হর, িক আেছ এছাড়া।। 
চাতক পািখর মেতা িদন �গানা িছল কেব পড়েব গরেমর ছ��, 
হােত �দদার সময়, �িভেত ি�য় �শা, �খলাধূলা �েটাপু�।। 

�সিদনও �বশাখ ত� িছল ভীষণ, িক জািন তবু আঁচ লাগত না গােয়, 
আজ �পেটর দােয় �ছাটা, মন �া� হাজােরা িচ�ার ঘােয়।।
জািন �সিদন িফরেব না আর তবুও সুখ�ৃিতচারণই সই, 

�বশাখ �তামায় ব� বাসব ভােলা যিদ আবােরা �সই �ছা�� হই।। 

অ�ন �েহর �লখা কিবতা এর আেগই আপনারা পেড়েছন আমােদর e-
magazine এর 1st issue �ত। আমরা আেরা একবার তার �লখা এক� কিবতা

আপনােদর জন� িনেয় এলাম।
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খবেরর কাগজ
কলেম:- �মা চ�ব��

 
রানােরর মেতা ছ� েট চলা আমােদর �ভােব,
সং�হ কির খবর সুেখ-দঃুেখ অভােব।
এক ঝঁাক, মুষলধারা িকংবা �ঝােড়া বৃ�

কখনও পােরিন থামােত আমােদর কলম-কৃত সৃ�।
�িতিদন �িতিনয়ত �িতমুহ�ত�  শ�েক িনেয় �খলা

সহজ-সরল শ� িনেয় বাক� মােঝ বলা।
�দেশর দেশর জনগেণর খবর ভরা পাতা,
সময় বুেঝ না চলেলই সম�টাই বৃথা।

ভােলার মােঝ খারাপটাও একট�  না হয় বিল
�কােশ� আজ আসেল আসুক অ-�কািশত কিল।
অেনক সময় ছাপেছ �লখা রিঙন কাগজ �পেয়,
িমথ�া�েলা হে� সিত� কােলা হরফ �বেয়।
মূল� আজ বড়ই কম পাঠাভ�াস ভ�েল,

সংখ�ায় তাই িন� গিত শতেকই কথা বেল।
যুেগর সােথ তাল িমিলেয় হি� িডিজটাল,

পি�কা তাই মুেঠােফােন, ছিড়েয়েছ তার জাল।
�ভােতর �সই কাগজওয়ালার আওয়াজ আজেক �ীণ,
ছাপার কািলর গ� �মশােনা পুরেনা �ৃিতর িদন।।

�লিখকা �মা চ�ব��  �পশায় িশি�কা। ১০০+ এর �বশী কিবতা ও িকছ�  �ছােটা গ�
িলেখছন, �য�িল �কািশত হেয়েছ িকছ�  মািসক পি�কায় এবং খবেরর কাগেজ। আজ তার

�লখা এক� কিবতা আপনােদর সামেন ত�েল ধরলাম। 
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          �শষ পিরণিত 
          রাজ ুচ�বত�

 
       িক দাদা সুইসাইড করেত নািক"? হকচিকেয় যায় জয়�, তার বুকটা ধড়ফড় কের ওেঠ। আজ
আ�হত�াই করেত এেসিছেলা জয়�। জয়� পাল, �ীরামপুেরর দি�ণ পাড়ায় থােক। পিরবার
বলেত তঁার �ী িশ�া,আর এক� পঁাচ বছেরর �মেয় িতি�। জয়� এক� ��ােট িসিকউির� গােড� র
চাকির কের, মাইেন মােস দশহাজার টাকা। এই ম�ার বাজাের এই টাকায় �কােনামেত �খেয়পেড়

�বঁেচ আেছ িতনেট �াণী।
িক� িচ�া �� হেলা �মেয়েক �� েল ভিত�  করা িনেয়। িতি� অ�ঃ �াণ জয়�র,আর �মেয়টাও খুব
বাবার ন�াওটা,সবসময় বাবা, বাবা কের অ�ান। জয়� চায় �মেয়টােক ভােলা ইংিলশ িমিডয়াম
�� েল ভিত�  করেত। িক� এই টাকায় খাওয়াই �ক মেতা �জােট না,আবার ইংিলশ িমিডয়াম �� ল।
এর মেধ� িশ�া একিদন তােক বেল �য তঁােদর পাড়ার অসীম ম�ল বািলেশর কভার �তরীর

কারখানা খুেলেছ। এলাকার �চ�র �মেয় �সখােন কাজ করেছ। িশ�াও চায় �সখােন কাজ কের
সংসার চালােনােত জয়�েক িকছ�টা সাহায� করেত। বাড়ীর �বৗ বাইের কােজ যাক এটা কখেনাই
চাইেতানা জয়� িক�। তঁার �য �� িতি� ইংিলশিডয়াম �� েল পড়েব, তাই �স িশ�ােক অনুমিত

�দয়।
অশাি�র সূ�পাত হয় এখান �থেকই। কেয়ক িদন �যেত না �যেতই জয়�র কােন খবর আসেত

থােক �য িশ�া নািক ওই কারখানার ম�ােনজার �বচারাম সাহার বাইেক কের িবিভ� জায়গায় ঘুের
�বড়াে�। �থম �থম িবষয়টােত কান �দয়িন জয়�, িক� একিদন �স িনেজর �চােখ �দেখ িশ�া

�বচারাম সাহার বাইেক কের �কাথায় �যন যাে�।
"�বচারােমর সােথ �কাথায় িগেয়িছেল"?�সিদন িশ�া বািড় �ফরার পের �� কের জয়�।

" কই �কাথাও না �তা,  আিমেতা কারখানােতই িছলাম"- উ�র �দয় িশ�া।
িক বলেব �ভেব পায়না জয়�, �স িক তেব ভ�ল �দখেলা?  হয়েতা ভ�লই হেব। আর কথা না বািড়েয়

চ�প কের যায় জয়�।
িক� আেরা িতন চার িদন জয়�র �চােখ পেড় িশ�া �বচারােমর বাইেকর িপছেন বেস �কাথায়

�যন যাে�।
  �� করা হেল িশ�া �সই একই উ�র �দয়, " কই �কাথাও যায়িন �তা, আিমেতা কারখানােতই

িছলাম"।
এরপর একিদন দজুনেক বাজােরর মেধ� এক� �দাকােনর সামেন হােতনােত ধের �ফেল জয়�।
সামনাসামিন হেতই �কমন �যন থতমত �খেয় যায় িশ�া। �কান কথা না বেল জয়� �সখান �থেক

চ�পচাপ চেল যায়।
আজ বািড় িফের িশ�া িনেজই জয়� �ক বেল "�শােনা না, আিম �ভেবিছলাম �তামােক

সার�াইজ �দেবা, তাই ব�াপারটা �তামােক বিল িন। আমােক অসীম বাবু মােক� �ং �দখার দািয়�
িদেয়েছন , তাই �বচাদার সােথ আমােক মােক� েট িবিভ� �দাকােন ঘুরেত হয়। �ভেবিছলাম মাইেন
পাওয়ার পর িবষয়টা �তামােক জানােবা িক� যখন সামনাসামিন ধরা �খেয়ই �গলাম তাই

�তামােক িবষয়� জািনেয় িদলাম। ত�িম �যন আবার খারাপ িকছ�  �ভেবানা"

"�লখক রাজ ুচ�ব��; বািড় বািল- হাওড়া। সমেয় অসমেয়
একা�ই ভােলাবাসার কারেণ; ইিন িবিভ� �ফসবুক

��াটফেম� �লখােলিখ কের থােকন।"
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এইসব �কান কথাই িব�াস হয়না জয়�র। তার মাথায় আজ আ�ন �লেছ। �স িশ�ার গােল কেষ
একটা চড় মাের।

" ত�িম আমার গােয় হাত ত�লেল"?
" হঁ�া ত�েলিছ কারণ ত�িম আমােক িদেনর পর িদন ঠিকেয় চেলেছ"।

" আিম �তামায় ঠিকেয়িছ? একটা কথা �জেন রােখা জয়�;�য পু�ষ মানুেষর সংসার চালােনার �মতা
�নই তার িবেয় করারও �কান অিধকার �নই"।

হতভ� হেয় যায় জয়�। তার �চােখর সামেন সবিকছ�  �যন �কমন অ�কার হেয় আসেত থােক। �স মেন
মেন ভােব" �কই �তা বেলেছ িশ�া, িশ�ােক আর িতি�েক  িকছ�ই �তা িদেত পােরিন। একটা �ামী

িহেসেব, অথবা বাবা িহেসেব �স তার পিরবােরর জন� িক করেত �পেরেছ? িকছ�ই না"। �ছা� িতি� বাবা-
মােয়র এই ঝগড়া �দেখ �চঁিচেয় কঁাদেত থােক। িক� আজেক জয়�র কােন এসব িকছ�ই ঢ�কেছনা,তার
মেন হয় তার এই নপংুসক জীবন রাখার �থেক না রাখাই ভােলা। ঘর �থেক িছটেক �বিরেয় আেস �স,

তারপর উে�শ�হীেনর মত চলেত থােক....... 
এখন রাি� �ায় আটটা বােজ, কতক�েলা িঝঁিঝঁেপাকা একনাগােড় �ডেকই চেলেছ,�রল লাইেনর
ধাের দঁািড়েয় আেছ জয়�। এই িদকটা মানুষজন �সরকম একটা আেস না, চািরিদেক �যমন জ�ল

আর �তমিন ঘুরঘুি� অ�কার। �রল লাইেনর ধাের দঁািড়েয় ��েনর জন� অেপ�া করেত থােক �স। ��ন
আসেলই ঝঁাপ �দেব আর তারপরই �পেয় যােব সম� িচ�াভাবনা অভাব-অনটন �থেক মুি�।

" িক দাদা সুইসাইড করেত নািক"?
��টা �েন �কমন �যন ঘাবেড় যায় জয়�। িকছ�টা ভয় এবং িবরি�েত ঘাড় ঘুিরেয় �দেখ একজন �লাক

�রললাইেনর উপর বেস িবিড় টানেছ আর তার িদেক তািকেয় মুচিক হাসেছ।
"িক হল দাদা?  সুইসাইড করেবন নািক"?আবার �� কের �লাকটা।

"�হ ভগবান, মরেত এেসও শাি� �নই"। মেন মেন ভােব জয়�। তারপর িকছ�টা িবরি� ভরা গলায় উ�র
�দয় "আপিন �ক মশাই? আপনােক িক সব উ�র িদেত হেব"?

" না মােন আিম ছাড়া এিদেক �তা �কউ আেস না,আিম এখােন �রাজ একট�  িনিরিবিলেত বেস হাওয়া
খাই। আমােক বাদ িদেয় যারাই এখােন আেস তারা সুইসাইড করেতই আেস. গত ছয় সাত বছের কত
এরকম �কস �দখলাম, তাই ��টা করলাম আরিক"। বেল �খঁক �খঁক কের হাসেত থােক �লাকটা।

�কান উ�র �দয়না জয়� �স চ�প কের থােক।
তােক চ�প কের থাকেত �দেখ �লাক� আবার বেল ওেঠ " দাদা এটা ডানকুিন লাইন, এখােন ��ন এক
ঘ�া, �দড় ঘ�া পর আেস,আপিন আসার িকছ��ণ আেগই একটা �গেছ । পেরর ��ন আসেত �ায়

ঘ�া �দেড়ক �দির আেছ, তত�ণ এইখােন বসুন কত�ন আর এভােব দঁািড়েয় থাকেবন"?
খািনকটা িবর� হেলও কথাটা মেন ধের জয়�র �কই �তা �ায় পেনেরা কুিড় িমিনট হেলা �স দঁািড়েয়
আেছ, আর কত�ণই বা এভােব দঁািড়েয় থাকেব?  িকছ�টা অিন�া সে�ও �স �রললাইেনর উপর

�লাক�র �থেক িকছ�টা দরূ� �রেখ বেসপেড়।
" তা দাদার নাম িক?  বািড় �কাথায়"? �� কের �লাক�।

িক� জয়� �কান উ�র �দয় না।
�লাক� আবার বেল ওেঠ" না মােন এই জায়গা� িবেশষ ভােলা নয়, আিম �দেখিছ  এখােন যারা আেস

তারা সুইসাইড করেতই আেস তাই িজ�াসা করিছলাম আরিক"।
এবারও �কােনা উ�র �দয় না জয়�।

�লাক� আবার বলেত থােক "দাদা আপনার নাম যাই �হাক না �কন, আিম ধের িনি� আপনার নাম
জয়�, আপনােক আিম জয়� বাবু বেলই ডাকেবা"।
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শা� �হাক ধরা,,,,,
 

  বার কেয়ক কিলং �বলটা �পেলা জন্। জন্ স�ামূেয়ল …. একজন আিম� ক�াডার। আেমিরকান �সনাবািহনীর
একিন� সদস�। �কােনা রকম �রসপ�্ না �পেয় বাগােনর িদকটায় একবার চ�র �মের ব�াপারটা �বাঝার �চ�া
করল। কঁােচর বেড়া বেড়া সাড়িস িদেয় উ�িক ঝঁুিক �মেরও লােভর লাভ িকছ�  হেলা না। একবার বাগােনর িদেক
তািকেয় �দখল। গাছ�েলা সব ��তার �ছঁায়া আঁকেড়; �কােনারকেম িনেজেদর অি�� �িকেয় রাখার মিরয়া
�চ�ায় ব�া�। জন্ স�ামূেয়েলর  মেন হেলা ব�িদন ও�েলার স�ক পিরচয�া করা হয়িন। বাগােনর স� পেথর
ধােরর '�হায়াইট ডগউড্' গােছর একটা �কেনা পাতা িছ�ড়েতই পুেড় যাওয়া কালেচ কাগজ �যমন �িড়েয় যায়
�সরকম �ঁেড়া হেয় �গল পাতাটা। একট�  অবাক হেলা জন্।  হাতটা ঝাড়েত ঝাড়েত এেস আবার দরজার
�বলটায় আ�লু ছ�ঁ েয়েছ … কঁ�াচ কের দরজাটা খুেল �গল। দরজাটা �য ব�িদন �খালা হয়িন �বাঝা �গল।  ,,,
আগ�কেক �দেখ দরজায় দঁািড়েয় থাকা মিহলা� অিত আ�য� হল। িনরেব িকছ��ণ দঁািড়েয় �থেক অবাক

�চােখ বলল … "ত�িম ! হঠাৎ কের?"
" হঁ�া ,,, চেল এলাম। অেনক িদন ধেরই আসব আসব ভাবিছ, িক� সাহস কের উঠেত পারিছলাম না।"

  ".. �ভতের এেসা।"
আগ�ক জন্ ; �ভতের ঢ�কেলা। সামেন রাখা গিদ �চয়ারটা �টেন বসল। "�কমন আেছা ?" �� কের �স।

"… �কমন �দখেছা?"
"�বশ ভােলাইেতা।"

"...তাহেল ভােলাই আিছ, ত�িম �কমন আেছা?"
"এই চেল যাে�।"

"…. তারপর এত বছর পের কী �ভেব?"
" ওই �য বললাম সাহেস কুলােত পারিছলাম না!"

"….. আজ কী কের সাহস �জাগােল?"
 জন্ একট�  হাসেলা।

"…কী, বলেল না,, আজেক কী কের সাহস �পেল?"
   "না আসেল …..!"

" ,,,,আসেল �তামােক একা �রেখ এত বছর �বশ �তা িছলাম, �তামার কথা মেনই পেড়িন। �েয়াজনও �বাধ
কিরিন…  আজ হঠাৎ মেন পড়ল,,,,তাই �কমন আেছা �দখেত এলাম। এটাই �তা ? ,,,, িনেজর কৃতকেম�র জন�

�মা চাইেত �তা আেসািন …..? �াথ�পর একটা!
…. মেন পেড় , �সই �যিদন �গেল যু� করেত। কপােল িকস্ কের কত কথা িদেয় �গেল,, কত আেবিগ িছল
�তামার �চাখ মুখ। �চােখর �কােন জল িচকিচক করিছল, বেলিছেল িফের আসেবা , এেস দজুেন সংসার

পাতেবা। �ছেল �হাক বা �মেয় তার নাম পয�� �ক কের �রেখিছেল। তাও কত বছর হল জন্ ?
 জন্ একট�  �ভেব বলেলা,,,,"প�াশ হেব।"

"…..প�াশ নয় বাহা�। এই বাহা�টা বছর আিম কী কের কাটালাম একবারও �খঁাজ �নওয়ার �েয়াজন �বাধ
করেল না ?"

 জন্ িক বলেব িকছ�  উ�র খুঁেজ �পল না। �ধু মাথা িনচ�  কের বেস রইল। 
 "আিম  �তামার আশায় বেস িছলাম যখন .. তাহেল ত�িম এটা করেল �কন? �কন  ...বেলা আমােক ,, �কন ? 
 িক হেলা জন্ িকছ�  বলছ না �কন ? ত�িম এতটাই িনল�� হেয় �গেছা, যা করার �তা কেরেছা, �সটা �ীকার

করেতও �তামার ল�া �বাধ হে�?"
  এবাের ভ�মিহলা �বশ �রেগ �গেলন। "জন্,,,�টল িম দ�া ��থ, আই অ�াম ওেয়�ং ফর ইউ... ফর দা লা� িফফ�

ট�  ইয়াস�।"
সামিয়ক  উে�জনা কিমেয় জেনর মুখটা ভােলা কের ল�� কের �কামল �� �ঠঁােট বলল ,, "�তামার মুখটা

এরকম কালেচ বাদামী হেয় �গেছ িকভােব জন্ ?"
 

  জন্ মাথা ত�লল,, "�থম িব� যু� িছল �েত�ক� �দেশর জাতীয় পিরচয় �িতপ� করার  যু�। �সখােন এক
একটা �সিনক িছল বীর �সনানী। এই যুে� যারা িনহত হেয়েছ তােদর তািলকা জনসমে� �কাশ করা হেয়িছল,

িক� যারা যু� ছাড়া অন� কারেণ মৃত হেয়িছল তােদর তািলকা আজও অ�কািশতই রেয়েছ। তারা সব
অ�রােল। আমার সহকম�, শ�পে�র �সনানী �থেক �� কের �সবক,�সিবকা,ডা�ার সকেলই অ�ােতই রেয়
�গেছ। তােদর কথা অতীেত �কউ জানেতা না, ভিবষ�েতও �কােনািদন জানেবও না। আিম হলাম �সইসব অজানা
িনি�� নায়কেদর মেধ� একজন। �তামার মেন হেয়িছল আিম পািলেয়িছলাম, হঁ�া সিত�ই পািলেয়িছলাম। 

 বা�েব �ফরার �কান উপায় িছল না ।…... ইন�� েয়�া।"
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 "……. ইন�� েয়�া !"
" হঁ�া,, যােক সারা পৃিথবী '��ািনশ �� ' বেল জােন। এক স�ােহ �ায় ছয় হাজার মানুেষর মৃত� � হল। মৃত� �র সংখ�া
উ�েরা�র বাড়েত লাগেলা। �কপটাউেন �যখােন আমােদর রাখা হেয়িছল, �সটা মৃেতর নগরীেত পিরণত হেয়িছল।
ঘের ঘের, রা�াঘােট ,জ�েল, নদীেত সব�� �কবল লােশর ছড়াছিড়। রা�া �থেক মৃতেদহ ত�েল �নওয়ার জন�

�কবল  কাভাড�  ভ�ান পেথ নজের পড়িছল। যখনই �য মৃতেদহ পাে� কুকুর ছাগেলর মেতা ত�েল ভ�ােনর মেধ� ছ�ঁ েড়
�ফেল িদি�ল। ��ন, বাস, �াম, িথেয়টার, গীজ� া সব ব� কের �দওয়া হেয়িছল। মৃতেদহ সৎকার করার জন� �কান
যাজক বা িগজ� ার �কান ব�ি�েকও খঁুেজ পাওয়া যাি�ল না। এমনিক �কপটাউন �থেক ছয় মাইল দেূরর িবশাল
কবর�ােন মা� �খঁাড়ার জন� মানুেষর অভাব পড়িছল। মারা�ক �ছঁায়ােচ এই �রাগ। এই ��ািনশ ��  এেসিছল
আেমিরকান �সনাবািহনীর এক� ক�া� '�ক�ািক' �থেক। আ�া� �সন�রা িছল বয়েস ত�ণ। এক� জাহােজ
তারা আটলাি�ক �পিরেয় �াে�র �বােদ� ােত আেস যু� করেত। �সখান �থেক �ত ছিড়েয় পেড় এই ভয়াবহ
�ছঁায়ােচ '�� '। আ�া�েদর �থেম �চােখর িনেচ বাদামী �ছাপ পড়েত �� কেরিছল, তারপর �সটা কান অবিধ

�পৗ�ছায়। অবেশেষ সারা মুখ বাদামী �ছােপ ভের যায়। কেয়ক ঘ�া পের �চ� �াসক� �� হয়। ফল��প �মশ
তারা  মৃত� �র �কােল ঢেল পেড়। িক অসহনীয় �সই  দশৃ� ,, �চােখ �দখা যায় না। কী ভয়�র,, কী ভয়াবহ….." বেলই

হাত দেুটােক মুেখর মেধ� �চেপ ধরল জন্ স�ামুেয়ল।
" …. তাহেল ত�িম…. ত�িম �বঁেচ �গেল কী কের ?"

 জন্ স�ামূেয়ল �জাের �জাের �হেস উৈঠই কা�া �ভজা গলায় বেল উঠেলা,,, "�ক বলল আিম �বঁেচ �গিছ ?  আিমও
�তা তার িশকার হেয়িছ । দগূ�� পচা �দহ �েলার সে� পেড় �থেক �কবল সাহস যুিগেয়িছ। �কন গ� পাে�া না ,,
�দেখা,, ভােলা কের �দেখা… �কমন পঁচা চামড়ার গে� ঘরটা ভের �গেছ,, এই...এই.. এই �দেখা আমার হােতর মাংস
পঁেচগেল পড়েছ ??  জােনােতা একটা কিফনও  �জােটিন! তাইেতা এত বছর �তামােক অেপ�া করেত হেলা

িডয়ার.. আমার জন�।"
 িন�� গ�ীর পিরেবেশ ত�েষর আ�েন �পাড়া ��িমকযুগল �মৗন হেয় বেস রইল িকছ��ন ,, তারপর তৃিষত �নে�
মিহলা, স�ামূেয়েলর সামেন এেস হঁাট�  �গেড় বেস �কােল মাথা িদেয় অ�িস� কে� বলেলা..  'ওহ  স�ামূেয়ল আই

এম সির,,, আই ব�ডিল িমিসং ইউ। িমস ইওর �াইল, ইওর লাভ …. িডয়ার।'
স�ামূেয়েলর �চাখ পড়েলা সামেন �টিবেলর উপের ফুেলর মালা িদেয় সাজােনা  ফেটাটার িদেক । িনেচ নামটা

পড়েলা স�ামুেয়ল…'�জমস রবাট� ' । "�তামার বাবা কী…....."
 মিহলা� �চয়ার �ছেড় উেঠ স�ামুেয়েলর হাত ধের ঘেরর �ভতের িনেয় �গল। স�ামুেয়ল �দখল িবছানায় পেড়

রেয়েছ �� শীণ�  দীণ�  হেয় যাওয়া দ�ু �দহ.. বুঝল এক� রবােট�র আর অপর� ….. অন�� দমুেড় যাওয়া এক�
িশ�র। 

… মিহলা� িফসিফিসেয় বলল "�জমস রবাট� আর আমােদর �ছেল ড�ািনেয়ল,,,, ঘুমাে�। ঘুমােত দাও।"
জন্ স�ামুেয়ল মিহলা�র িদেক িফরল , ওর কপােলর বিলেরখা�েলা আেরা �� হেয় ফুেট  উঠেলা ,, �যন ওর
মেন অেনক �� �ঘারােফরা করেছ, িক�…. । �ভতরটা বাগােনর �সই �কেনা পাতার মেতা �ভে� চ�রমার হেয়

যাে�। িন�াণ �দেহও ক�ন অনুভ�ত হি�ল। 
… মিহলা একট�  �হেস বলল-"বাবার মৃত� �র অেনক আেগই আিম �তামার �খঁােজ ড�ািনেয়লেক িনেয় �বােদ� া পািড়
িদেয়িছলাম। নানা জায়গায়, নানা ক�াে� �তামার �খঁাজ কেরিছলাম , িক� �তামার �দখা পাইিন।িফের এেস �র
গােয় ডা�ােরর কােছ �গিছলাম।ডা�ার মুখ �দেখই �বর কের িদেয়িছল। শরীর ও মেন �স �জার িছেলা না �য

িচিকৎসার জন� অন� �কাথাও ছ�টব।"
,,,, স�ামুেয়ল �কমন �বাকার মত �চেয় িছল।

  মিহলা� স�ামুেয়েলর বুেক আছেড় পেড়, জিড়েয় ধের বলেলা "�গট �রিড..পেরর বার �ক হেব স�ামূেয়ল। িলভ
নাও , না হেল ড�ািনেয়ল �জেগ যােব। যাও যাও ,, অেনক কে� ওেক ঘুম পািড়েয়িছ।"

  স�ামূেয়ল ঘর �থেক �বিরেয় দরজার এপাের এেস '�ড বাই ' বলার জন� িপছন িফরেতই অবাক,,কই  দরজার
ওপাের �তা  �কউ �নই। এিদক ওিদক তািকেয় �খঁাজার �চ�া করেতই হঠাৎ িবপরীত িদেকর �দওয়ােল �চাখ
পড়ল। িকি�ৎ িশউের উেঠ মুচিক হাসেলা, মেন মেন খুিশ হেয় ভাবেলা,, 'আর আমােদর �কউ আলাদা করেত

পারেব না।'
  .. �দওয়ােল টাঙােনা �সািফয়ার আব� িচ�… �কােল �ছা�……। �সািফয়া হািস হািস মুেখ স�ামূেয়েলর িদেক
�চেয় গলায় পরােনা ফুেলর মালাটা �ক করেত ব�� আর বাদামী কালেচ �চােখর আড়ােল �কােলর িশ��ও

খুশীেত  িম�িম� হাসেছ।  
 …. বাদামী কালেচ �ছাপ ! ………িন�� িনরালায় একা দঁািড়েয় থাকা ঘরটায় একটা দীঘ��ােসর শীতল বাতাস

ছিড়েয় পড়ল……!!!!!!
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"শা� �হাক ধরা..." গ�� িলেখেছন �ী সুদীপ দাস। �পশায়  িশ�ক(পি�ম
বধ�মান)। িনবাস- বান�পুর; পি�ম বধ�মান। ওনােক অসংখ� ধন�বাদ আমােদর

এই �চ�ায় পােশ থাকার জন�।

 কিল কথা
feel free to contact us/ িনি��ধায় আমােদর
সােথ �যাগােযাগ ক�ন

kolikatha2021

9681877931

kolikatha.in

কিল কথা/koli katha

 
স�ূণ� এিড�ং এবং web site পিরচালনায় আিম- সােহব সরদার।
�গ �পা� এবং অন�ান� সকল  Proof reading এ - দীপাি�তা সানা।

©Copyright Disclaimer:- All the materials are used in this E-magazine is either created by
us(KOLI KATHA/কিল কথা) or it's provided by its creator. Please check all the information

about the creator to learn more about their content. Don't use any of this content without our
or the creator's authorization. If you want to use our content or any other's Creator content,

please contact us. We will be happy to help you.


