
 বাঙাীর বড়দিনগুলা একরকম ককলে কে। ভদি, উৎব, না অর্থনীদি – ককানদে কয 
কলপযথন্ত উইনার ’ বা লি। ভদির মুনাফা ঘলর উঠলব, না আদিলযেিার কযারৎ দিলি লব 
কো ভদবেৎ বলব। আপািি বদ, ভালা মন্দ দমদলে কযন ভালা র্াক বাই। বাইলক আলরাী 
পদরবালরর পক্ষ কর্লক লারিীোর শুলভচ্ছা...। কলরানাকা চলছ, চলব। জীবনও কর্লম র্াকলব না। 

এরমলিেই বাই পদরবালর ভালা র্াকুন, ুস্থ মুি অনেথ কাক দিন। 
 নো স্বাভাদবকিার দিন এযন। বই চলছ, আবার অলনকদকছু কর্লমও আলছ। কয জােোো 
কবদল কলর মার যালচ্ছ, কো ’ অোডলভঞ্চার অোদিদভদে। আমালির মলিে বুলনা-কমালর কৌদযন 
কারবাদর আলছ অলনলক যালির দভন্ন এক পাবথলনর বোপার র্ালক দফ’বছর। িুগ োপুলজার দিন এদেলে 
এল ওরা োক-কাাঁলি কবদরলে পলড় িুেথলমর অদভালর। দমালের অন্দরমল দেলে দবশ্বরূপিলথন 
কলর, এবং একবছলরর অদিলজন মজুি কলর দফলর আল দিনদন্দলনর ঝুেঝালমা ামা দিলি। 

এবার যুব দম করাম। কঝাা দপলঠ কফল পাবথিী িমা জালদি বা মাদথোংদি দেদরযাি িলর 
কাঁলে পবথলির ওিালর যাওোর রাস্তাো যুাঁলজ কপল কয নবজলের অদভজ্ঞিা ে, কো যুব দম 
করাম। আমার দনলজর কক্ষলে, ালড় দিন িললক এই প্রর্ম পাালড় যাওো স্থদেি রাযলি লেলছ। 

অলনলকর কক্ষলে িাই। আল আমালির দকছু অনুলান কমলন চলি ে। অদভযােী মালন দিদিদিক 
জ্ঞানলূনে লে ছুলে যাওো চদরে নে, িার যাবিীে িুুঃালর মলিেও র্ালক দবস্তর দলবদনলকল। 

ক ছুেলি জালন, র্ামলিও জালন।  
 পুরলনা েল্প বদ। এই লিলকর প্রর্ম িললকর শুরুলি দমালে এক ম্বা কিৌলড়র ক্ষে দনলে 

চনদনোলকালের বুলক রূপকুলের দকনালর কপৌঁলছদছ। দকন্তু কা কর্লক আকাল বিলমজালজ, িুার 
আর বািালর িাপািাদপ চলছ। ব উলপক্ষা কলর এ পযথন্ত আা, এবং এর মলিেই চনদনোলকাে 
দললর র্াকা দজওনারেদ কলর দিলক পা করলযদছ, ঝড় িার দেোর িুল দিলা। আর কযক’দে ি 
দছ, কবেদিক কিলয িারা এযান কর্লক কফরৎ কেলছ। দডকভাদর চোলন কর্লক দবলা এক ি 

এলদছ িালির কোলমরা কু্র ব দনলে। িারাও পরবিথী দমলন বাদি কলর দফলর যালচ্ছ। োইড 
পারদং কনদে আমালির করাপ-আপ কলর আখ দর ওো করলা, ‘ওোপ কযলি ল এইলবা 
ফোা করলি লব।’ আমরা াফ জাদনলে দিই, ‘কিলযা, িলবছর আলে একবার দফলর কেদছ এযান 

কর্লক। এবার দফরলি পারলবা না।’ া কিলয পার দং িাদরফ কলর আমালির। িদড়িড়ার াারা 
দনলে ক ও িার িব আমালির দনলে চনদনোলকালের উলোদপলঠ দেলূলর োলের িালর 
দলামুলে দনলে যাে। িাাঁবু পলড় ার দিলে। কইরালি ব পদরষ্কার, বড় রূলপাী চাাঁলি কভল যালচ্ছ 

দেলূ, নন্দাঘুদি। িুই পবথলির মাঝযালন িুার পার্লরর কয কিুবন্ধ, কই করাদি-োড  পদরষ্কার 
কিযলি পাই। কবল আত্মপ্রাি অনুভব কদর, িাল িুলযথালে া কলর দঠক কলরদছ। এযান কর্লক 

ম্পািলকর কলম  



দিন িুই দিলনর মলিে ওই মাঝযালনর োড ল কপৌঁলছ যালবা। পরম লাদন্ত দনলে দিদপং বোলে ঘুলমালি 

যাই। িারপরই চরম অোদি-ক্লাইমোি।  
 কয রাি এি আলা জাদেলে এলা, কই রাি কাে না। মাঝরাি কর্লক আকাল কভলঙ পড়লা 
দলামুলে, দবরাম ও াোমছাড়া বৃদি। পর পর পাাঁচদিন। বহুযুলের স্বপ্ন কভল কে। ককননা, এর 
মলিে আমালির রি িাদনলি, ালি মে কম, ামলনর রাস্তা দবপজ্জনক কচারা দনলেলছ। কী আর 
করা? িল বছর আলে রূপকুে কর্লক দফলর কেদছাম অনুরূপ অবস্থাে। আজলকর োইলডর গুরু 
রণদজৎ দং কদিন বুদঝলেদছ, ‘োরদজ, পাাড় আলছ, পাাড় র্াকলব। আপনারা াদ াামি ঘর 

ওোপ যান। আিদম কবাঁলচ র্াকল পাাড় দঠক অলপক্ষা করলব।’ আজ পার দংও একই কর্া বল। 

‘ওোপ চদলে োর, পাাড় দফর আপলালোাঁ-ককা কাোেি কলরো।’ অেিো নন্দাদকনী নিীলক ঙ্গী 
কলর কফরার পর্ িদর। 
 োাঁ, এরকম ে। কযনও াফলের কিারলোড়া কর্লকও দফরলি ে, ককার্াও র্ামলি ে, 

ামদেকভালব। অদভযান মালন যাওো, যাওো বমে কপৌঁছলনা নাও লি পালর। আজ ’ না, 
আোমীকা লব - এই জ িে মলন করলয র্ামলি ে কযনও। কযমন, রুেলকও (আলরাীর 

কণথিার) র্ামলি লেলছ। এভালরস্ট কিললর অনুপম আমা-ডাবাম দলযলর প্রর্ম ভারিীে অদভযালনর 
অনেিম িে দছ ক। দকন্তু কলরানা দিলন নানা পাশ্বথ-দবপদিজদনি কারলণ ক না যাওোর দদ্ধান্ত 
দনলেলছ। দঠক কলরলছ। রুে জালন, রাস্তা বিল বিল যাে, দকন্তু বন্ধ লে যাে না। ুলযর কর্া, আমা
-ডাবাম অদভযান চলছ। বাদক িেরা দেলেলছ। কিবাদল দবশ্বা, মে মুযাদজথ, দকরণলঙ্কর পাে, 

এবং িেরূপ দদ্ধান্ত। িেরূপ আমালির বাড়দি আলবলের কারণ। আলরাীর একজন বল নে, ও 
কয এই অদভযালনর প্রর্ম মিববাজ!   
 আর একো ুলযর কর্া, চন্ত অদভযালনর অনুপুঙ্খ দিনদদপ ালিেরম পদরলবলন করা লব 

‘আলরাী e-মোে’ এর পািাে। কচালয কিযা না লও কযা পলড় উলিজনার আগুণ কপাালি 

পারলবন। কর্া দিলেদছাম, প্রদিমাল াদজরা কিলবা। আমরা কর্া করলযদছ। এযন িরকার আপনালির 

ঙ্গ, লযাদেিা, পরামলথ। মন চাইল দনলজলির যাওোর েল্প বা...। এই কর্ােুকু দিলি পালরন? 

আমরা কৃিার্থ ই।  


