
 সসিমভয সযত্যক্ত সিত্ীয় যাজধানী ‘যাব ধানম যামর রুিআন ’ দশন িময িঅসভ 
িঅয জয়ন্ত িঅায পসরিং-এ এম ‘ািংঘাি-পচাময়সরিং’ ফা ামে-চুসি ভমেয সদমি া 
ফাসিময়সছ। 
 রাভা রামচন-পচনমফা’য ভৃতু্যয য সত্ব্বমত্য রাভা সজগমভ-গযাৎমা পসভয়ািংম ভমেয 
প্রধান সমমফ িামশবায গ্রন িমযসছমরন। এিআ পগাম্ফায রাভামদয ত্ত্বাফধামন ১৬৭০ ামর 
সসিমভয সিত্ীয় পচাসগয়ার পত্নুিং-এয যাজযাসবমলি য়। গযাৎমায উৎামিআ পত্নুিং ‘ামে 
চুসি’ সফায প্রসত্ষ্ঠা িমযন। যাাঁ, জয়ন্তমি িঅভায াভানয জ্ঞামন ামে-চুসি ভনাসিয িআসত্া 
পানাসিরাভ। এভন ভয় যাস্তায উমটাসদি পেমি পি পমন পেমি উমেমছ, 'দাদা!'  
 াময পম পরািটা দাাঁসিময় িঅমছ ত্ায পচাযা াাসি িসধফাীমদয ভমত্া এফিং িঅভায 
িমচনা। পরািটা সি িনয িাউমি োিমছ? সিন্তু না, যাস্তা প্রায় পাাঁিা। ‘েক্টয দাদা’ - পরািটা 
িঅফায োিমছ। সনিঃমেম োিটা িঅভায উমেময। ভাউমেসনয়াসযিং ফা পেসিিং পনা মর 
পায় িঅসভ োক্তায। ত্াছািা 'দাদা' মবাধনটা পত্া ফাঙারীমদয জমনযিআ ফযাে। সৃ্ভসত্ 
াত্িামত্ াত্িামত্ যাস্তা পমযািআ, পরািটায িামছ িঅস। এফায িফয সচনমত্ াযরাভ, িঅিং 
পসযিং! য ফাাঁ-িামন রাস-রাজুসর ােয ফামনা দুরটা না োিমর য়মত্া সচনমত্ িঅয 
পদসয ত্। সিন্তু এ িী পচাযা ময়মছ য! 
 পসযিংময়য মে িঅভায সযচয় ২০০১-এ। িােভানু্ডমত্। ফাগফাজায তু্রস পামটর 
পেমি সিছুটা দূময 'রাসর গুযাাঁ’ (পনাসর বালায রার যমিামেনড্রন) সফয়ায াফ-এ। রাসর 
গুযাাঁময সেিসেমি সবমি য পটসফমরিআ এিজমনয পচয়ায খাসর সছর। প্রময়াজন না োিমর 
বফযত্া পদসখময় সজমজ্ঞ িমযসছ, 'িঅমি াে ফযয় ে িত্া হাঁ?' পসযিং এিগার পম দযাজ 
গরায় ফরর, 'িআময় সব পিািআ ুছমনয়াসর ফাত্ যায় দাদা! িঅযাভম ফযয় মো, ভসস্ত িমযা।' 
 খামন ফম সফয়ায মমামগ জভজভাট িঅড্ডা 'র। োমভর ফাজামযয ামিআ য 
এিটা পদািান িঅমছ। পটা িফয য ফাফা-ভা পদখবার িমযন। পসযিং ভামঝ ভমধয 
ফশত্াসবমাত্রী দমর ভারফাি ফা যাাঁধুমনয িামজ পফসযময় মি। ত্ামত্ উাজশন পফী। প 
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সফফাসত্, দুসট পছমর িঅমছ। 
 ত্খন িঅসভ ‘সভারয়ান পভসেিযার িযাম্প' িংস্থায মে এবামযস্ট িসবমামন চমরসছ। 

িসবমামনয পিনািাটা, পপ্র-সভট িআত্যাসদ াযমত্ িঅভযা দু'সদমনয জনয উমেসছরাভ তু্রস 
পামটমর। সদমি পসযিং িুি ময় মামি ভাউে সাািংভা-গাভী এি িযামভসযিান িসবমাত্রী 
দমরয মে। মাি, িআ দুসদমন দু’পফরািআ রাসর গুযা াফ-এ িঅভায িঅয পসযিংময়য পদখা 
ময়মছ। 
 সিন্তু িঅজ িী পদখসছ? ভময়য িনুামত্ পসযিং পমন এিটু পফীিআ ফুসিময় পগমছ। 

িমনিটা পযাগা ময়মছ। গার ফম নুদুমটা পেমর পফসযময় এমমছ। ভুমখ ফসরমযখা পফমিমছ। 

ীর্শ দুমটা ামত্ নীরমচ সযাগুমরা দসিয ভত্ পুমর িঅমছ। পী গুমরামত্ পনিআ পিআ 
ত্যোসয়ত্ ফসরষ্ঠত্া। ফশক্ষমর্য পিআ াস ভুখটা িঅলামে পভমঘয ভত্ সফলন্ন। পিআ িােভানু্ডয 
য দীঘশ পলামরা ফছমযয ফযাফধামন য ামে পদখা! িফাি ময় সজমজ্ঞ িসয, 'তু্ভ, িআাাঁ?!' 
পসযিং াত্ সভসরময় ফমর, 'এি খা িাভমি সরময় ভযায় িআধয িঅয়া ো, দাদা। পরায়ায 
পসরিংমভ পভযা এি চাচা যায়। পামটরফারা। উনমি া স েযহ যা। যমাাঁ য়া মাময়মে 
পনার।' 
 'িযায় া খা িাভ?' িঅসভ প্রশ্ন িযরাভ। পসযিং সিছুক্ষর্ িঅভায সদমি পচময় িী পমন 
বামফ, ত্াযয ফমর, 'রসব িাাসন যায় দাদা। যামস্তমভ ফাত্ানা ভুসির যায়। িসাঁ ফযয় েমি 
ফামত্াঁ িযমত্ যাাঁয়?' 
 'িাাাঁ?' - িঅসভ সজজ্ঞাু। পসযিং িঅভায াত্ ধময ফরর, 'িঅ পভময াে। তু্ভাময 
া টািআভ পত্া যায় না?' 
 যাাঁ, ভয় িফয িঅমছ। িঅজমি িঅভামদয পল গন্তফয পফী দূময নয়। এখান পেমি 
ফিমজায পদিঘোয িঅসর পেি িযমরিআ ‘ামে-চুসি’ ভনাসি। পসরযামেয িাছািাসছ 
‘ত্াস পেিংিা’ নামভ এিটা পছাট সছভছাভ পযমস্তাযাাঁমত্ ফম পসযিং সফয়ামযয িেশায সদময়মছ। 

ভাত্র িঅধঘো িঅমগ াকু্ক িেশাৎ ভাটমনয পঝার িঅয যার পযাসট সদময় বযমট রামেয য 
সফয়ায পফমনয পত্ভন রুসচ সছরনা। সিন্তু পিআ পম ফমর, পয ল্ড টািআভ পি...। 
 সত্নজমনয পগরা পোিােুসি’য য সফয়াময িঅরমত্া চুভুি সদময় উৎুি গরায় 
ফররাভ, 'িফ পফামরা, িআাাঁ তু্ভাযা পিয়া খা িাভ ো? িআাাঁম পত্া পনারসি রিসিয়া ফৎ 
িসি যায়।' 
 রাসর গুযাম দু'জমনয িগুসন্ত িঅসদ-যাত্মি চুটসি সনময় া-া িময াত্াভ, সিন্তু 
িঅজ এফ যসিত্ায় পসযিং এিটু ামসন। সিছুক্ষর্ সনমজয পগরাটায সদমি চুচা পচময় 



সি পমন বামফ। পমন িীবামফ িো শুরু িযমফ পবমফ উেমত্ াযমছ না। প্রায় দ পমিন্ড য 
পগরাম রবা চুভুি সদময় পাজা ময় ফমর, 'ুমনামগ?' 
 এিফায সসিমভয যার্ীধুোমত্ িঅসভ সভরন গুরুিংময়য ভুমখ ুিামদয (উমটা াময়য 
াত্ায়ারা বূত্) িাসসন শুমনসছ, িামোগ পাখসযয (মযাফয) াম ফম পরভমরম্মামদয 
(রবা সজমবয সাসচনী) ভানুল খাফায গল্প শুমনসছ সনভা ত্াস বুসটয়ায ভুমখ, পনামরয ধুনমচ 
গ্রামভ সভিংভা পযায ভুমখ িগাধ সফশ্বাম ফরা িআময়সত্য উৎামত্য িো শুমনসছ, পিমনে 
িযান্ডাযমনয পরখামত্ (পটর িফ দয ুায নযাচাযার) চূমিরমদয িো মিসছ, সিন্তু 
জানুয়াসয ২০১৬-য় সিভ সসিমভয এি পযমস্তাযাাঁয় ফম পসযিংময়য ভুখ পেমি বাঙা বাঙা 
সসেমত্ পম িাসসন শুনসছ পটা িঅমযা চভিপ্রদ। িঅসভ ফযিং গুসছময় ফািংরায় ফসর। 
 পসযিংমদয িঅদত্ ফসত্ সছর পনার িঅয সত্ব্বত্ ীভামন্তয ভুমস্তািং পজরায়। পসযিংময়য 
জন্ম পখামনিআ। িআিংসযসজমত্ MUSTANG ফানানটা মি িঅসভ জানত্াভ জায়গাটায নাভ ভাস্টািং 
সিিংফা ভুস্টািং। পসযিংময়য িো শুমন ফুঝরাভ, মদয সজমব উচ্চাযর্টা ভুমস্তািং। ত্মফ ঐ দন্ত 
''-এ খুফ াভানয 'ট'-এয পছাাঁয়া। ত্মফ, নাভ পচনা মর জানত্াভ না, জায়গাটা সেি 
পিাোয়। পসযিং িংমক্ষম ফুসঝময় সদমরা। 
 ভুসক্তনামেয মে মি জভভ এয়াযসি। পখান পেমি িাসরগন্ডসি নদীয সফযীমত্ 
াাঁটমত্ াাঁটমত্ (সদন দমি) পনার সত্ব্বত্ ীভানায় প্রায় ামি-ফামযাাজায পুট উাঁচু এিআ 
ঊলয িেমর পৌঁছমনা মায়। ে ফমর সিছু পনিআ। ধ্বপ্রফর্, ফনু্ধয াাসি ঢার ধময িত্যন্ত 
ঝুাঁসিয মাত্রা। সভারময়য প্রধান ফশত্ভারায উত্তময এয িফস্থান ফমর বাযত্ফমলশয 'ভনুন 
ক্লাউে' ফা ফলশায পভঘ দুরশঙ্ঘ্য াামিয িন্তযায় পসযময় মজ খামন পৌঁমছামত্ ামযনা। 
পরত্, ভুমস্তািং এিিোয় গবীয সগসযখাত্  িফক্ষসয়ত্ াামিয পদম রুক্ষ, ফন্ধযা, এি 
ভরুবূসভ সফমল। িঅয দূমযয ফযপাফৃত্ াাি পেমি মৎাভানয পমটুিু জর ফময় িঅম, 
ত্ামত্ পর পরামনা িভানুসলি সযশ্রমভয িাজ। ত্ফু ভুমস্তািং পেমি মলযয সফসনভময় সত্ব্বত্ 
পেমি নুন িঅনা, িঅয পিআ নুন পনামর সফক্রময়য ফাসনজযে ফা 'পেে-রুট' সছর। পসযিংময়য 
োিুদশায ভমত্া য ফাফা এিআ দাগসয যম্পযা চারু পযমখসছমরন। াভানয সিছু পবিা, 
ছাগর, খচ্চয, দু'সত্নমট চভসয-গািআ িঅয চরনিআ মযয পখত্ সনময় মদয ভুমস্তািংময়য 
সদনযাসত্র িাটমত্া। িফয ভুমস্তািংময়য ীত্িারটা খানিায িষ্টসষু্ণ িসধফাীমদয িামছ 
সছর নযিতু্রয। ত্খন ভুমস্তািং জনূনয ময় পমত্। খানিায পরামিযা পনমভ িঅমত্া পনামর, 
সিিংফা বাযত্ফমলশ। 
 সফদটা শুরু র ১৯৫০ ামর, মখন সচন সত্ব্বমত্য দখর পনয়। সত্ব্বমত্য সফমরাী 



জনত্া সচমনয সফরুমে প্রসত্-িঅক্রভমনয জমনয ভাসিশন পগাময়োিংস্থায ায়ত্ায় ভুমস্তািংময় 
ত্ামদয ঘাাঁসট গমি তু্মরসছর। িঅয দফছয য, ১৯৬০-এ সচন সত্ব্বত্ ীভান্ত ফন্ধ িময 
এফিং চা সদময় ভুমস্তািং-পি পনার পেমি সফসিন্ন িময পদয়। 

 পসযিং-এয োিুদশায ভৃতু্যয য ত্ায ফাফা ফযফা গুসটময় ভুমস্তািং পেমি পনামর চমর 
িঅমন। ১৯৯১-এ ভুমস্তািংময়য য পনামরয সনমলধাজ্ঞা সিছুটা সসের 'ফায য পসযিংময়য 
ফাফা সযফাময িােভানু্ডমত্ োমভর ফাজামযয এিাম এিটা সিউসযয পদািান খুমর সেতু্ 
য়ায পচষ্টা িমযন। িংমক্ষম এটািআ পসযিংমদয ভািআমগ্রামনয িআসত্ফৃত্ত। োমভমর মদয 
পদাত্রা ফাসিয সনচত্রাটা সিউসয । মযয ত্রায় ঘয-িংায। 

 সিসয ময 
যা ফরমত্ প্রােশনা-
ত্ািা, োিংিা, খাদা, 
মজন্ত্র, যঙ-পফযমঙয 
ােয িঅয ুাঁসত্য 
গয়নাগাাঁসট, মভয 
যিভাসয ফযাগ, নানান 
ধযমনয ধভশীয় ভুমখা, 
সত্ব্বত্ীয় িঅচামযয নানান 
ফাদযমন্ত্র, িআত্যাসদ। ফাফা 
ক্ত-ভেশ  সযশ্রভী 
পরাি সছমরন। স্ত্রী’য ামত্ 

পদািামনয বায সদময় সত্সন যা পজাগাি িযমত্ সতৃ্সবমট ভুমস্তািং ঘুময এমসছমরন, 
সত্নফায। দুগশভ পোরমা মশন্ত পগমছন পসর (জীফাশ্ম) খুাঁমজ িঅনমত্। সবনমদী টুযসযস্টমদয 
িামছ এফ পফ চিা দামভ সফসক্র য়। িারক্রমভ যা িঅমযামর্য াজ-যঞ্জামভয এিটা 
পদািান খুমরসছর।  
 এবামফ সেতু্ ময় ফফায য োৎ িমযিআ শুরু 'র এি িদু্ভত্ উরফ। এিসদন 
ভাঝযামত্ পসযিংময়য ফাফায ঘুভ পবমঙ পগর। সনমচয ঐ সিউসযয পদািানঘয পেমি এিটা 
িঅয়াজ পানা মামি। পসযিংময়য ফাফা সিছুক্ষর্ িান পমত্ শুনমরন। ব্দটা িঅমস্ত মর 
পফ পফাঝা মামি এিটানা সত্ব্বসত্ ভমন্ত্রাচ্চাযমর্য ধ্বসর্, িমনমিয ঘুময ঘুময ভমফত্ নামচয 
ব্দ। মে সত্ব্বসত্ োমম্পট, সভফযার িঅয ড্রাভ ফাজামনায িঅয়াজ। পসযিং ত্খন দূময 



পিাো ফশত্াসবমামন সগময়মছ। য ফাফা সনমচ পনমভ পদািান খুরমত্িআ ফসিছু চুচা, 
সনিঃব্দ। না, পিউ পিাো পনিআ! 
 প যামত্িআ পসযিংময়য ভাময়য ভৃতু্য য়। িঅিসস্ভি ভৃতু্য। পসযিংময়য ফাফা পদাত্রায় উমে 
পদমখন ত্াাঁয স্ত্রী সফছানায় সনেয ময় মি িঅমছন। নাি সদময় গসিময় িা যক্ত জভাট পফাঁমধ 
িঅমছ দু'সদমিয িল পফময় সচফুমিয াম। স্থানীয় োক্তায সফভর পছত্রী ফরমরন পম, ভগমজয 
সযা সছাঁমি ভৃতু্য ময়মছ। 
 পসযিং িঅভায পচামখ পচাখ পযমখ ফরর, ‘পয়া িমপ্রর ভাসনা ো।’ 
 এযয ি'ফছয িঅয সিছু ঘমটসন। পসযিংময়য ফি পছমরয নতু্ন পঝাাঁি পচমমছ, ফশত্-
িসবমাত্রীদমরয মে িাজ িযফায। পসযিং ভন সদময়মছ সনমজমদয ফযফায়। িঅফায এিসদন 
যিভ ভাঝযামত্ োৎ সনমচয পদািান পেমি পানা পমমত্ রাগমরা পিআ সত্ব্বসত্ সঙা, 
ঝাাঁঝযা িঅয দাভাভায ঐিত্ান, সত্ব্বসত্ ভন্ত্রাে িঅয িগুসন্ত নৃত্যযত্ াময়য িসু্ফট ছেভয় 
ব্দ। পসযিংময়য ফাফা পদািামনয চাসফ সনময় সনমচ নাভমরন। 

 পসযিং ফরমছ, ‘িঅভায ঘুভ পবমঙ সগময়সছর। ঐ ব্দগুমরা িঅসভ শুনমত্ পময়সছরাভ। 

পিভন পমন পচনা পচনা পেিমরা। পমন ঐ পিারার িঅসভ িঅমগ পিাোয় শুমনসছ। সভসনট 
খামনি য িঅফায ফ চুচা। ফাফা সপময িঅমছ না পদমখ িঅসভ সনমচ নাভরাভ।’ 
 ময দযজায এিটা ািা পখারা। পবত্ময িঅমরা জ্বরমছ। পসযিং পবত্ময ঢুমি 
ফজ্রামত্য ভমত্া েভমি মায়। য ফাফা সচৎ  ময় পভমঝমত্ মি িঅমছন। ভাোটা ফাাঁসদমি িাৎ 
িযা। নামিয দুিআ গহ্বয পেমি পভাটা যমক্তয ধাযা িল পফময় ফাাঁ ামত্য িঅসস্তন মশন্ত সবসজময় 
সদময়মছ। দুমটা সফস্ফাসযত্ পচাখ বয়াত্শ দৃসষ্টমত্ ত্াসিময় িঅমছ পদয়ামর পঝারামনা এিটা 
ভুমখাময সদমি। ত্খন পদম প্রার্ িঅমছ। ত্াাঁয দৃসষ্ট িঅটমি পগমছ িআ ভুমখাটায সদমি। 
িাাঁা িাাঁা ত্জশনী তু্মর সফিৃত্ ভুমখ িিংরগ্ন সিছু িো ফমরন, ‘সত্সজ ..... ত্..... সত্সজ..... 
ল্...ল্... রুসয.....:রুসয......।’ 
 ‘ফযস , এয পফস ফাফা িঅয সিছু ফমর পমমত্ ামযনসন। ভৃতু্যয য াঁয সেিময 
পফমযামনা দু'পচামখ সছর প্রচণ্ড বয়!’ পগরা খাসর িময  িঅফায সফয়ায ঢারমত্ ঢারমত্ 
িঅত্মগমত্য ভত্ পসযিং ফমর, ‘পটা সছর এসপ্রর ভা।’ পিন পম  এসপ্রর ভাম ফাযফায 
পজায সদসির, পি জামন!    
 জয়ন্ত িফয ভুখ খুমরমছ, ‘িআ িোগুমরায িেশ সি? িঅয এসপ্রর ভাময মেিআ ফা 
এমফয িী ম্পিশ?’ 
 ‘ত্ািুি যায় দাদা’ - পসযিং উত্তয পদয়, ‘িোগুমরায িেশ িঅসভ ফুঝমত্ পমযসছরাভ। 



এটা ভমন মি পগমছ পম ব্দগুমরা িঅসভ িঅমগ পিাো শুমনসছ।’ 
 পসযিং মখন পলফামযয ভমত্া ফাফায মে ভুমস্তািং পছমি চমর িঅম ত্খন য ফয় 
পত্মযা সি পচৌে। িােভাণু্ডমত্ সেতু্ মত্ ভুমস্তািংময়য সৃ্ভসত্ সপমি ময় িঅম। ত্মফ সিছু ছসফ 
ত্খন য ভমন স্পষ্ট...। ত্খন ভুমস্তািং যাজায ানাধীমন। প্রসত্ফছয ফমন্ত, িেশাৎ এসপ্রর 
ভাম যাজধানী পরা ভানোিং-এ 'সত্সজ' উৎফ মত্া। টা ভুমস্তািংময়য প্রধান ধভশীয় উৎফ। 

িাগমফসন, ত্ািংমগ, চাযািং, ঘাসভ, পত্ত্ািং, পগসরিং িআত্যাসদ দূয দূযামন্তয গ্রাভ পেমি প্রচুয পরাি 
সত্নসদন-ফযাী িআ উৎমফ াসভর মত্ িঅমত্া। যাজা স্বয়িং ত্ামত্ িিং সনমত্ন। 
 সত্নসদন য, উৎমফয পমল রাভাযা নানা ফাসদয ফাসজময় নাচমত্ নাচমত্ পরা-
ভানোিংময়য ােুময পটি পসযময় ফািআময িঅমত্ন। িময়িজন রাভায ামত্ োিমত্া 
ঢািনামদয়া জারায ভত্ ফি ফি াত্র। মযয ফািআময, পমরয পখত্ পসযময় পিআ াত্রগুমরা 
ছুমি পপমর পদয়া ত্ াামিয গবীয খামদ। যাজা এিটা প্রাচীন সিেট রি ফেুি পেমি 
িঅিাম সত্নফায গুসর ছুমি সত্সজ উৎমফয ভাসি পঘালনা িযমত্ন। 
 ‘িী োিমত্া িআ াত্রগুমরামত্?’ িঅসভ জানমত্ চািআ। 
 পসযিং চাা, বয়াত্শ স্বময ফমর, ‘য়ত্ামনয িঅত্মা, নযমিয বয়ঙ্কয িমদফত্াযা, িশুব 
সক্তযা মাযা খযা দুসবশক্ষ বূসভিম্প ভাভাযী িআত্যাসদ িঘটমনয জনয দায়ী। সত্নসদমনয প সত্সজ 
উৎমফ াযা সফমশ্বয িরযামর্য জনয দুষ্ট িঅত্মামদয ধময ধময িআ াত্রগুমরায় ফেী িযা 
মত্া।  
 ‘--িঅয রুসয?’ জয়ন্ত িধধমশ। 
 ‘টা ভুমস্তািংময়য নাভিযা 
পগাম্ফা।’ সিছুক্ষর্ চু পেমি পসযিং 
পমাগ িময, ‘ঐ ভুমখাটা সছর এি 
বয়িংিয দানমফয প্রসত্রূ। ময 
পজমনসছ, সত্ব্বসত্ বালায় ঐ দানমফয 
নামভয িেশ িামরা াামিয 
সফবীসলিা। ফাফায পলিো শুমন 
িঅসভ সনসিত্ ময়সছ পম টা 
িঅমর রুসয পগাম্ফাযিআ ম্পসত্ত ।’ 
  ‘পটা িী িময পত্াভায 



ফাফায ামত্ এমরা?’ িঅসভ প্রশ্ন িসয। 

 পসযিং এি চুভুমি পগরাময সফয়ায পল িময ভুখ ভুমছ ফরর, ‘টা চুসয িযা, দাদা। 
য়ত্ পিউ াভানয টািায পরামব টা চুসয িময ফাফামি সদময়সছর। িাজটা জ। পিননা 
রুসযমত্ ফায জমনয ফভয় িফাসযত্ িায। িিািসি, াাযাদাসয সিছু পনিআ। ভুমস্তািংময়য 
ফাসোযা ৎ, এফিং ধভশবীরু। খামন এভন নক্কাযজনি িযামধয িো পিউ িল্পনা িযমত্ 
াময না।’ 
 িঅফায সিছুক্ষর্ চু িময োমি পসযিং, ত্াযয ভাো ঝূাঁসিময় িযাধীয ভমত্া স্বময 
ফমর, ‘সিিংফা, িাজটা য়মত্া ফাফায। সছাঁচমি চুসযয িবযাটা পম ফাফায সছর পটা িমনিফায 
ফাফা-ভাময়য ঝগিা শুমন িঅাঁচ িমযসছরাভ। সিন্তু এিজন পফৌে ধভশাফরবীয িামছ পগাম্ফায 
সজসন চুসয িযা িবাফনীয় সছর। পটা িভাজশনীয় এি িযাধ।’ 
 ‘ভুমখাটা পদখমত্ পিভন সছর?’ জয়ন্তয গরায় ফযাি পিৌতূ্র।  
 পসযিং খাসনিটা সউময মে, ফমর, ‘দাদা, সসিমভয পিান পগাম্ফামত্ ভািামরয 
ভুমখা ফা ত্ায ছসফ পদমখমছা? ত্াাঁয পচময় ফহগুর্ বয়ানি। টায ভাো নযভুন্ড সদময় াজামনা। 
াদা িঅয রার যঙ িযা পচামখয ভসর্ দুমটা পেমর পফসযময় এমমছ। াাঁ িযা ভুখ পেমি ফািআমযয 
সদমি ফায িযা িযামত্য ভত্ দাাঁমত্য াসয। শ্বদন্ত দুমটা িমলয দু'া সদময় ফমদয ফা ফুমনা 
ূিমযয ভত্ পফসযময় মযয সদমি ফাাঁিামনা। ভাোয দু'াম িআয়ামিয ভমত্া ফি সিং। 
িুচিুমচ িামরা। নামিয গহ্বয পেমি পচায়ার মশন্ত গাে রার যমঙয প্রমর। িানদুমটা 
ফাদুমিয োনায ভমত্া। িঅসভ পফ ি'ফায পদািামনয সজসনত্র ঝািমাাঁছ িমযসছ, সিন্তু ঐ 
ভুমখাটায ভমধয িী সছমরা পি জামন; িঅভায পত্া াত্ পছাাঁয়ামত্িআ গা সযসয িযত্। ভুমস্তািং-
এ পলফামযয পময ফাফা টা সনময় এমসছমরন।’ এত্ িামণ্ডয য পসযিং ভনসস্থয িযমত্ 
ামযসন পম ভুমখাটামি সনময় িী িযা মায়। িআমি সছর, পিাো াভানয দামভ টামি সফসক্র 
িময পদমফ; সিন্তু পিউিআ ভুমখাটা পিমনসন। 
 মযয ঘটনা ২০১৫-এ, িেশাৎ গত্ফছমযয। য ফিমছমর িভশা ত্খন এি সফমদী 
দমরয মে এবামযস্ট িসবমামন পগমছ। ফাসিযা ফািআ িােভানু্ডয ফাসিমত্। িঅফায এি 
ভধযযামত্ ননিঃব্দ পবমঙ পফমজ উমেমছ পিআ সত্সজ উৎমফয গীত্-ফাদয-ভন্ত্র-নৃমত্যয িঅয়াজ। 

এ মশন্ত ফমর পসযিং িঅফায চু। জয়ন্ত উসিঘ্ন, সজমজ্ঞ িময, পিান সফদ?’ 
 পসযিং িদু্ভৎ এি দৃসষ্টমত্ জয়ন্তয সদমি ত্ািায়, প দৃসষ্টমত্ প্রিন্ন সফদ্রূ। প ফমর, 
‘দাদা, সদনটা সছর ২৫ এসপ্রর, বূসভিমম্প ুমযা িােভানু্ড ধ্বিংসূ্তম সযর্ত্ ময়সছর।’ 
 যাাঁ, ফািআ জাসন, গত্ফছয ঐ সদমনিআ রাভজুিং পেমি ৩৪ সিমরাসভটায দসক্ষর্-ূমফশ, বূ-
ত্বমিয মনমযা সিমরাসভটায গবীময পটিটসনি সপমটয ভািংঘামত্ িােভানু্ডমত্ প্ররয়িংিয 



বূসভিম্প ময়সছর। 
 সিছুক্ষর্ িঅভযা ফািআ চু। সনস্তব্ধত্া বে িময জয়ন্ত ভৃদু প্রসত্ফামদয ুময ফমর, ‘সিন্তু 
পত্াভায পদািামনয এিটা ভুমখা িঅয সত্সজ’য ফাজনামত্ পিন ুমযা িােভানু্ড ধ্বিং....?’ 
 িঅসভ াত্ তু্মর জয়ন্তমি োভািআ। িঅয এিটা িো ভমন মি পগমছ িঅভায, 
হৃদসমন্ডয স্পেন ম্ভফত্ পেমভ পগর। সদনিআ পত্া এবামযস্ট পফিযামম্পয দসক্ষর্ িের 
ভাসধমক্ষত্র িময সদময়সছর িিল্পনীয় সফধ্বিংী সভানী ম্প্রাত্। ভমন িঅমছ, ফািআজন ভাযা 
সগময়সছর। িঅভায ভুখ পেমি িসু্ফমট পফসযময় এমরা, ‘পত্াভায পছমর...?’ 
 ‘প িঅয পপমযসন দাদা’, ফমর পসযিং দু'ামত্ ভুখ পঢমিমছ। িঅসভ য িাাঁমধ ান্ত্বনায 
াত্ যাসখ, সিন্তু বালা খুাঁমজ ািআ না। সভসনট খামনি য ভুখ পেমি াত্ সযময় প ধযা গরায় 
ফমর, ‘বূসভিমম্পয িঅমগয যামত্িআ স্বপ্ন পদমখসছ, িঅভায পছমর ফযমপয সনমচ শুময় িঅমছ। য 
নাি পফময় যমক্তয পস্মাত্ নাভমছ। বূসভিমম্প িঅভায পদািান পবমঙ মিসছর। সিন্তু িঅসভ 
াগমরয ভত্ খন্ডয পঘাঁমট খুাঁমজ ফায িমযসছ পিআ বয়ঙ্কয ভুমখাটামি। টা িক্ষত্িআ সছর। 

পবমফসছরাভ, পম িমযিআ পাি টামি িাসরগন্ডসিয জমর সফজশন সদময় িঅমফা। এখন পম 
িঅভায িঅমযিটা পছমর পফাঁমচ িঅমছ। য সিছু মর ফিংম ফাসত্ পদফায পিউ োিমফ না। 
য়মত্া ফাফায িসন্তভ িআমি সছর ভুমখাটা রুসযমত্ সপসযময় পদয়ায। সিন্তু পটা িম্ভফ। 

জানাজাসন মর ফিংম সচযিামরয ভমত্া িফামদয িাসর পরমগ মামফ।’ 
 িঅসভ প্রে ফদরাফায ছমর ফসর, ‘পত্াভায স্ত্রী সেি িঅমছ পত্া পসযিং?’ 
 পসযিং ূনয দৃসষ্টমত্ ত্াসিময় পনসত্ফাচি ভাো নামি, "বূিম্প-পভ িুছ পনস হয়া দাদা। 
পফচাসয ফউটা পছমর াযাফায পাি য িযমত্ ামযসন। সফছানা সনময়সছর। ভুমখ সিছু 
তু্রমত্া না। গত্ফছয জুরািআ ভামিআ ভাযা পগমছ।’ এটুিু ফমরিআ ভাো ঘুসযময় িসষু্ণ গরায় 
ময়টাযমি প্রায় ধভমিয ুময িেশায সদময়মছ, ‘সত্ন ফটল্ িয পর িঅ।’ 
 জয়ন্ত প্রশ্ন িময, ‘ভুমখাটা সি পত্াভায িামছিআ...?’ 
 পসযিং ফরমর, ‘পনস দাদা। মখন ভন খুফ খাযা, িঅভায চাচা উমদ সদমরন পম 
সিছুসদমনয জমনয এখামন, এিআ পসরিংময় চমর িঅমত্। ত্খনিআ ভাোয় এমরা পম, পসভয়ািংম 
পগাম্ফামত্ গুরু রাগভায চাভ উৎফ য়।’  
 ‘পটা সি ধযমনয যফ?’ – জয়ন্তয সজজ্ঞাা।  
 পসযিং উত্তয সদমরা, ‘দাদা, পত্াভযা ূফশ সসিমভ রুভমত্ি পগাম্ফায সফখযাত্ ব্ল্যাি-যাট 
েযামেয িো শুমনমছা। এটা যিভিআ এি উৎফ। িঅসভ পসভয়ািংম পগাম্ফায ত্া-ািং ফা ভে-



প্রধামনয িামছ ভস্ত ঘটনা ফমর াঁয ামত্িআ তু্মর সদময়সছ ভুমখাটা। মদয িাছ পেমিিআ 
পজমনসছ, ভুমখাটায িঅদত্ সযচয়। ঐ গুরু রাগভায চাভ উৎমফয ভূর উমেয মি, 
জগমত্য াসন্তয জমনয ভস্ত দুষ্ট িঅত্মামি পনন-পগ্-পুিং-ুম্। পত্াভামদয বালায় ভামযা, 
পািা, িফয দা। িঅভামদয সত্সজ উৎমফয ভমত্ািআ।’ 
 এটা িফয িঅভায জানা সছমরা। চাভ উৎফমি িআিংসযসজমত্ ফরা য় পপসস্টবযার িফ 
সের পেমভাসরন। পসযিং ফমর, ‘পপব্রুয়াসয-ভামচশিআ উৎফ। প্রধান রাভা িো সদময়সছমরন পম, 
গুরু সযভমামচয িঅীফশামদ, ঐ িনুষ্ঠামনিআ দামনাটা সনসফশল ময় মামফ, এসপ্রমরয িঅমগিআ। 

এজমনযিআ িঅভায এখামন িঅা। পয়স পভযা খা িাভ ো দাদা।’ 
 পসযিংময়য িমনি িঅসত্ত মত্ব সফয়ামযয সফরটা িঅসভিআ সভসটময় সদরাভ। ফািআময এম 
পসযিং ফমর, ‘দাদা, যমাাঁ ভযায় য়া পনার মা যা হাঁ। পছমরটামি ফনু্ধয ফাসিমত্ পযমখ 
এমসছ। নসফ-পভ যায় পত্া সপয সভমরমে ভ।' 
 এফায সফদায় পনফায ারা। িঅভযা এমগামফা ািংঘাি-পচাময়সরিং ভনাসিয সদমি িঅয 
পসযিং পনমভ মামফ পরায়ায পসরিং-এ, য চাচায পামটমর। য ামত্ সফদায়ী াত্ সভসরময় 
ফররাভ, 'তু্সভ িমনি দুিঃখ পময়মছা। এফায ফ বুমর সগময় নতু্ন িময ফযফা শুরু িমযা িঅয 
পছমরটামি ভানুল িমযা। পদমখমছা পত্া ধ্বিংাফমল পেমিিআ িােভানু্ড িঅফায স্বভসভায় ভাো 
তু্মরমছ। পদমখা, ফ সেি ময় মামফ।  
 পসযিং িঅভামি জসিময় ধময ঢুিময পিাঁমদ মে, পিানভমত্ ফমর, 'পত্াভায এ িো 
পমন সত্য য়, দাদা।' 
 ািংঘাি-পচাময়সরিং ভমেয সদমি াাঁটমত্ াাঁটমত্ জয়ন্ত ফরর, 'এফ ঘটনায ভামন সি?' 
িঅসভ ফররাভ, 'িঅভামদয মুসক্ত সদময় পত্া পটা পফাঝা ম্ভফ নয়। য়ত্ সত্সজ উৎমফ পিান 
িমদফত্া মদয ঐ াাঁসি পেমি এমি িমযসছর। এ- মত্ াময পম রুসয পগাভপামত্ ঐ 
িামরা াামিয সফবীসলিা সেপানিট ময় মিসছর, পসযিংময়য ফাফা ত্ামি ফায িময সনময় 
এম িঅফায ত্ামি সযবািআব িমযসছমরন।' 
 জয়ন্ত ফরর, 'তু্সভ এমফ সফশ্বা িমযা?!' 
 'িঅভায িো মি না। পরচা, বুসটয়া, সত্ব্বসত্ ধমভশ ফহ ত্াব্দী ধমযিআ দানফ, বূত্-
পপ্রত্ িঅয সাচমদয িসস্তমত্ব সফশ্বা সছর, িঅজ িঅমছ। এিআ সসিমভ পরচামদয ‘পফান' 
ধমভশ িমদফত্া, যাক্ষ, নদত্য সিিংফা পপ্রত্াত্মামদয প্রবাফ িঅজ প্রফর। ত্ািআ পদখসফ পগাভপা 
গুমরামত্ পফৌে ধমভশয িফত্ায সিিংফা পফাসধমেয প্রসত্িৃসত্য মেিআ স্থান পময়মছ যাক্ষ-
পখাক্ক, দসত্য-দামনায ছসফ, ভূসত্শ নয় ভুমখা। এখামন পমভন জসি-ফুসট সিিংফা পবলজ লুধ 



সদময় পযাগ সনযাভয় িযা য়, এিিআ িুখ-সফুমখ পযাগীযা পছামট ফুন-সেিং, সফজুয়া সিিংফা ঝা-
পযাজামদয িামছ; মাযা িআন্দ্রজার, মম্মান, ঝাি-পুাঁি, পপ্রত্মমাসন িআত্যাসদয াামময পযাগ 
াযামনায ফযফস্থা িময। িঅভামদয জায়গা পেমি এমফয ফযাখযা িযমত্ মায়া সনত্ান্তিআ 
ন্ডশ্রভ। ত্াব্দী-প্রাচীন সফশ্বাময সফরুমে মুসক্ত চমর না জয়ন্ত।’ 
 সিন্তু পসদন ামে চুসি ভনাসিয গবশগৃম িঅসভ িঅয জয়ন্ত িন্তয পেমিিআ গুরু 
সযভমামচয িামছ পসযিংময়য জনয াসন্তয প্রােশনা িমযসছরাভ। 

[পরখমিয নিসপয়ত্িঃ ২০০১ ামর পনামর সনভা পযায ভুমখ প্রায় এযিভিআ িাসসন শুমনসছরাভ। টবূসভিা, চসযত্রায়ন 
িঅয িমনিটা িসত্যঞ্জন িঅভাযিআ িমারিল্পনা।]  


