
- ‘িঅা, াম ার কে’ 
- ‘চু কা মা’ 
ফুে কম ধড়পড় েরয করতা সু্কররয দদরন স্বযস্বতী ুরজায় কেয করয়দছ। দেন্তু এ ’র এরেফারয াতুদড়য 
ফাদড়। এখারন ভাযা ড়রর, িঅভারে খুুঁরজ ায়ায জনয ভাথায েুদ ফা ারয়য জুরতায দিএনএ যীক্ষা 
েযরত রফ। িঅা দেন্তু দ্রুত এেিআ ছরে 'াভ' ায েযরছ। িঅদভ বাফদছ এিআ িন্তীন িরক্ষা েখন কল 
রফ।  
- ‘িঅ মা, াত ােড় করা’ 
- ‘ভযায় দিে হুঁ িঅা’ 
   এারযয জদভরত া কযরখ চদেরত ঘাড় ঘুদযরয় দুররত থাো োরিয দিজোরে কদখরাভ। এযা নদীয য 
করাায তারয ফাুঁধা োরিয ঝুরন্ত কতুরে 'াভ' ফরর। কফদযবাগ োরিয কঝারা ুর ভৃতুযয রযায়ানা দররখ 
কদয়ায জনয ৎ করত ফর থারে। িরুণাচররয এিআ গীন ফরনয ভানুলগুররা প্রদতদদরনয জীফনভযণ 
কখরায় এিআফ কতুথ ভাত েরয দদরয় মায়। িন্তত ফছরযয কফদয বাগ ভয়। 
 
  িঅদভ িঅয ফুরড়া িঅা মাদি 
াুভ দযজাবভ পরযরেয দদক্ষরণ। 
কমখারন গা কঘুঁলারঘুঁদল েরয 
যরয়রছ কল্লায় ‘ারে োিআগায 
দযজাবভ।’ বাযতফরলভয এে ভাত্র 
নভদফর যাঙচুয়াদয। কম জঙ্গরর 
িঅভারদয ঘুভ বারঙ হরুে 
দগফরনয হ হ িারে। এখারন 
এত যদঙন প্রজাদত িঅরছ কম 
এে জীফরন গুরন  দররখ কল 
েযা মারফ না। ারেয নাভ দছর 
াখুিআ োিআগায দযজাবভ। নাভ 

- ম্রাে কভৌদরে  

াুভ দযজাবভ পরযরে এেরা দভথুন 



দযফতভন রয়রছ ফরে, তরফ দদনযারতয যয এেিআযেভ গবীয  িতরান্ত। 

 
  িঅদভ গত চাযভা ধরয বয ভারজয কছাুঁয়াচ ফাুঁদচরয় কগাররা গ্রারভ িঅদছ। দনদ উজাদতরদয গ্রাভ। ফ 
দভদররয় িঅয েতিআ ফা রফ? খান ুঁদচরে ঘয ফড়রজায । দিব্রু, কগাররা  ারে - দতন নদী কমখারন 
দনরজরদয কখয়ারর দভররছ, দিে তায ফাুঁ ার এিআ কছাট্ট ফদত। ফ ভাদিনযানার কোম্পাদন এখারন করয 
বূত। কভাফািআর কপারনয কনেয়ােভ কনিআ। খফরযয োগজ এখারন এর কোনদদন কৌঁছায়দন। কররার াম্প 
কনিআ। দফদুযৎ দদরন দুিআ কথরে দতন ঘন্টা থারে ফরে, তরফ দফনারনাদের এেপ্তা মভন্ত িদভর রতিআ ারয। 
ুখ কনিআ, তরফ াদন্ত িঅরছ। িায াদন্ত। কগাররা গ্রাভ দযবায কফরিয গা-রারগায়া। স্বাবাদফেবারফিআ 
চাযদদে দঘরয কযরখরছ কছাে, কভজ, ফড় ফুজ াাড়। কিআ ফুজ এতিআ ঘন, কদখরর ভরন য় ফুজ 
িন্ধোয। কবায চাযরেয় ূরমভাদয় য়। দিে কিআ ভয় কথরে ধূয কভঘ উত্তযীয়য ভরতা ঝুরর থারে। নড়ন-
চড়ন কচারখ রড় না। ফৃদি নাভরর িফয িনয েথা। উড়নচণ্ডী জররয কপাুঁো িঅো কথরে ঝযরত থারে 
দফযাভদফীন। রত ারয, দু’দদন কিআ ফৃদি থাভরিআ না। ঘরযয দযজা জানারা ফন্ধ েরয চু েরয ফর থাো 
ছাড়া তখন কোন োজ কনিআ। এভন ভুূতভগুররা এেদভ এো এো োোরত য়। ঘরযয েথা ভরন রড়। 
রযয েথা ভরন রড়। সু্কররয দদনগুররা ভরন রড়। এিআ েরযিআ দদদফয ভয় কেরে মায়। িরুনাচর 
প্ররদরয িআে োরভঙ কজরায এিআ কগাররা গ্রাভ াধু-ন্ন্যাী য়ায রক্ষ এে িঅদভ করদনিং কন্টায। 
এিআ ’র িঅভায কদাল। কমরত কমরত এফ েথা ফরফায কোন ভারন য় না জাদন, তফু ফরর কপদর।  
 
- ‘িআাুঁর কথাদড় দূয। িঅয়াজ কনদ েযনা।’ িঅা ফুরড়া এিআ ফরর কিাুঁরে িঅঙু্গর দদরয় চু থােরত ফরর। 
িঅদভরতা এভদনরতিআ চু থাদে। নায় িঅজ িঅয কফদক্ষরণয জনয চু থােফ। েী মায় িঅর? প্রায় াত-
িঅেরা দভোয এদগরয় এেো উুঁচু াথরযয চাট্টারনয য দাুঁড়ারতিআ রঙ্কা নদী কচারখ ড়র। কফচাযা খুফ বরয় 
বরয় দিব্রু নদীয ারথ দভররফ ফরর ফরয় মারি। িঅয বয় ারফিআ ফা না কেন?? কম ঘন ফরনয ভধয দদরয় িআ 
রু রঙ্কা ফরয় চরর, তায ভরধয থারে ফড় কেুঁরদা ফাঘ, করািভ, ক্লাউরিি করািভ, াদতয দর, বয়ার 
ঙ্খচূড়। এিআ বীতু নদীোরে িান ার কযরখ িঅভারদয কমরত রফ িরনেো থ। দেররাদভোরযয িঅোজ 

ারে োিআগায দযজাবভ ছুুঁরয় চরা ারে নদী 



ায়া ম্ভফ নয়। দনদ ভানুলযা কোন দদন িঅফায দেররাদভোয কভর থ চরররছ? 
 রঙ্কা নদীরত এিআ ভয় জর েভ। াথয েোরনা এভন কোন ফাাদুদয নয়। াদা ফাদররত ফর 
িঅরছ কচাখ ঝরারনা িআরো-চািআদনজ পািআফায কািভরের প্রজাদত। যরয়রছ বু্ল ফের। িআরি য় এেেু দাুঁদড়রয় 
মািআ। কদদখ রদয। জারনন কতা, ভন কমদদরে ভানুরলয া কদদরেিআ কমরত চায়। ফদি রযাঙু্গরয়রজয দফজ্ঞান 
তািআ ফরর। িঅভায এিআ ত্রুদে কদরখ িঅা চাা স্বরয ধভে রাগায়, ‘উস  তযপ কনদ। িআধায কদরখা।’ 
 ফুরড়ায ধভরে িঅদভ খুফ বয় ািআ। াথয, োুঁো গাছ িঅয ফুরনা রতা দযরয় দযরয় চরা এে 
ঝেভাদয। এবারফ াুঁেরত াুঁেরত মখন কতিায় গরা শুরোয়, তখন নাদে কিআ কছাে গুা কদখা মারফ। দূযত্ব 
ভাায এভন এেে ভনরে ারো েরয কদয়। ভরন য়, জীফন িঙ্ক নয়। িদবমান ভারন দেররাদভোয ফা 
ভািআর নয়। এে িপুযান িঅনরে িদবমাত্রী দনিঃরে ঘয ছারড়, িঅয ম্ভফ রর দপরয িঅর। িঅা কিাররায 
ারথ কদখা না রর এিআ িদবমারনয জাি াতা উরি ড়া রতা না।  
 
 িঅভায কতা িরনে িঅরগিআ জররয কফাতর ারত কনয়ায িআরি। দেন্তু িঅায গরা এখরনা শুোয়দন 
ফরর চরা ফন্ধ য় না। দনিঃরে প্রায় কদড় ঘন্টা ায েযায য িঅা ফুরড়া দাুঁড়ার, এফিং ঘুরয দাুঁড়ার। াদ 
ভুরখ ফরর, ‘িআরয় যায় াভাযা িঅজ-ো ভক দ। াদন দ-করা’ 
- ‘কনদ দরয়রঙ্গ’ 
- ‘দেুঁউ!!’ 
- ‘তুদভ ফরাত...’ 
- ‘কেয়া? কফাররা যায। গুস্তাখী কভযা...’ 
কল েযরত না দদরয় ফদর, ‘তুভ ফরাত িঅনা রাগরত কা ফুড় া’ 
ফুরড়া ারত ারত ফর রড়। িঅভারে িআাযায় োরছ কিরে ফরত ফরর। ার ফদ। জররয কফাতর 
খুরর াুঁ ধযা প্রাণোরে ান্ত েদয। কফচাযা!! 
- ‘িঅা েী কদখারফ? ফর এফায’ 
িঅা উত্তয কদয় না। িঅভায নযাপ যারে যাখা কফাতরর য ফুদড়য ততদয িঅঙ গরায় ঢাররত থারে। চু 
েরয মািআ। ঘন রয় িঅা িরুণাচররয জঙ্গরর এে স্বল্পদযদচত দনদ ভানুল মখন কনা েরয তখন েথা 
ফররত কনিআ। েথা তখনিআ ফররত য় মখন ক দনস্তব্ধতা কথরে ুেয। েতো ভয় ফরয় গযারছ জাদন না। 
চু থাো কনায ভত। িঅায েথায় কঘায োরে, ‘জারনা, িঅদভ এখারন কছােরফরায় কখররত িঅতাভ। এো 
এো। তখন জঙ্গর দছর 
 'তখন জঙ্গর দছর!' েী ফররত চায়? িঅজ িঅদভ কম থ ায েরয এরাভ, এো তরফ েী? 
- ‘এখন ভয়দান কদখছ। তখন দছর জঙ্গর। দাুঁড়া। কতাভারে কম দজদনো কদখারফা ফরর দনরয় এরদছ, কো 
দনরয় িঅদ।’ 
িঅা উরি রড়  রে কপরায িঅরগিআ বযাদন রয় মায়। িঅদভ এো ফর িঅদছ। প্রদতো রে চভরে 
উিদছ। ভাথায য ছাতা ধযা গাছরে দফশ্বা কনিআ। রত গ্রীন-দে বািআায থােরত ারয। ারয়য দনরচয 
জদভয উয বযা কনিআ। রত ারয ফযারেি কেিআে মারে িঅভযা াুঁখাভুদে ফদর, ক য়ত এদগরয় িঅরছ। 
িঅয মদদ াদতয দর ফা করািভ িঅভারে পররা েরয থারে এতক্ষন!  



- ‘িঅা!’ বয় করয় দচৎোয েরয উদি। শুনরত ািআ, িঅা দেছু ফররছ। এদগরয় িঅরছ কিআ ে। দ্রুত। 
খুফ দ্রুত। 
- ‘হয়া কেয়া? ’িঅভায োরছ এর প্রশ্ন েরয। 
- ‘বয় াদিরাভ িঅা। খুফ বয় রাগদছর’ 
- ‘িরযা ভৎ কফো’ 
দুজরনিআ দুজরনয দদরে তাোরাভ। িরুণাচররয ফ জঙ্গর দনঝুভ ’র। ফ বয়ঙ্কয জারনায়ায ফ ’র। ফ 
নদী, ফ কভঘ ান্ত ’র। এে দনদ িঅয এে ফাঙারীয ম্পরেভয নতুন ভাোফয িরুণাচর দরখরছ। 
কানাযুয িঅরযাী শুনরছ। য়ত এেদদন িদবমারনয ভূরেথা িঅরযাী কৌঁরছ কদরফ ঘরয ঘরয। 
িঅা িঅভারে এফায জিং ধযা এেো করাায োোযী কদখাররা। ািআরজ প্রায় এে াত রম্বা।  
- ‘এো েী?’ 
- ‘মফ কছারে কথ, িআরয় কভযা দখররানা থা’ 
বয়ঙ্কয ফযাায যাায। ফাঙাদর তায ন্তানরে োুঁদচ ধযরত কদয় না, িঅয িঅা এিআ গরা োোয িস্ত্র দনরয় 
কখরত!! 
এভন দফদজনে দজদন কদখায য, িঅভায ভরন কিআ কেৌতূর চাড় দদরয় উির। জানরত চািআরাভ, ‘িঅা, 
িঅদব দদখা।’ 
- ‘কেয়া?’ 
- ‘দারুণ দেছু কদখারফ ফরর কম এখারন দনরয় এরর’ 
- ‘এোিআ কতা কদখারনায দছর!’ 
ভাথায় যাগ জভরত শুরু েরয। িআয়াদেভ রি? এেো জিং ধযা োোযীয জনয এত ঝুুঁদে দনরয় এখারন িঅায 
কোন ভারন য়? িঅভায ভুরখয িদবফযদি কদরখ িঅা দজজ্ঞাা েরয, ‘ফুড়া ভান গারয়?’ 
উত্তয দদরত িআরি েযরছ না। িঅভায চু েরয মায়ায িথভ কফ বাররািআ ফুরঝরছ । ফরর, ‘যায, মখন 
ভানুল ঐ দূরযয াদা াারড়য ভাথায় িায জনয িত েি েরয, িরনে ভয় দপরয িঅর না, তখন 
কতাভায যাগ য় না? এিআ গবীয জঙ্গরর ফাঘ, াদত িঅয া এদড়রয় িঅজরে তুদভ কমখারন এর কৌঁরছছ, 
কো দে এেো িদবমান নয়? এে দনদ ফুরড়ায লাে ফছয িঅরগয কখরায জায়গা, কখরনা কতাভায োরছ 
পারতু ’র? মারদয েথা তুদভ ফররত, তাযা কতা কখরা েযায জনযিআ াাড়গুররায ভাথায় চড়ত। না রর 
িঅরছ েী খারন?’ 
েথাগুররা শুরন ভরনয ক্লাদন্ত দূয রি। িঅায েথাগুররায তাৎমভ ফুঝরত াযদছ। এতদদন ধরয িঅদভ জজভ 
ভযারদয, যায এিভণ্ড দরাদয, নেু জয়ার, দভরন কভারযারদয িদফস্মযণীয় েীদতভগুররা ভয় করর গরল্পয ছরর 
ফরতাভ।  াুঁ েরয দগরত। প্রদতফায গল্প কল রর ফরত, ‘িঅদভ কতাভারে এয কথরে ুেয জায়গায় 
দনরয় মাফ। খারন দফদ িঅরছ, েি িঅরছ। তরফ মদদ ারথ মা িঅশ্চমভ এেো দজদন কদখাফ।’ 
 
 িঅা াদ থাদভরয় ভুখবায েরয ফর িঅরছ। িনুবফ েদয, িঅভায ভরতা ফহ ভানুরলয াারড়, 
জঙ্গরর, ভরুবূদভরত িদবমান দনরয় েত বুর ধাযণা িঅরছ। এে জ যর দনদ ফুরড়া এতদদন ফভত 
িদবমানরে কনাতিআ এে কখরা কবরফিআ শুরনরছ, ফুরঝরছ  উরদব্ধ েরযরছ। উৎারয ারথ য কচনা 
জগরত িঅভারে দনরয় এররছ কিআ ুযরনা কখরনারে কদখাফায জনয। এোিআ কতা িঅর। এোিআ কতা 



িদবমারনয দনমভা। িঅভযা জান ফাদজ যাখা কখরায ারথ িঅভারদয ফযদিগত িদবভান, িদবরাল, িথভ, 
প্রদতদত্ত দভদরয় তায ভূর িঅনে কথরে দনরজরদয ফদিত েরযদছ। এিআ কম এতো থ, এত বরয় বরয় ায 
েরযদছ, িজানা াদখয িাে শুরনদছ, িআদেয়ান কগ্রে নভদফররয ড়াদড় কদখরত কদখরত কমভন এে 
রুেরনা ভায়াুরয এর কৌঁরছদছ, তায কোন ভূরয কনিআ? এিআ িঅা িঅয দপরয মায়া দে পর িদবমান নয়? 
- ‘িঅা, দয। িঅ দ কফারর কা। গল দত কভযা থা। কাচ ফদল না জরুদয থা, িউয িঅজ দ ফদর দদয়া 
ভ।’ 
িঅা এফায ঘাড় ঘুদযরয় দভদি েরয ার, ফরর, ‘ররর িআস -কো েড়রে কতা কদরখা।’ 
ফুঝরাভ, িঅায ভরন জভা কভঘ ফৃদি রয় ঝরয দগরয়রছ। এখন িঅো দযষ্কায। নযা কথরে দনরয় িঅা 
রুদে িঅয েদচ ফাুঁরয তযোদয ফায েদয। 
 
এযয েী ’র? মা য়ায তািআ ’র। িরনে িরনে থ ায েরয দপরয এরাভ কগাররা। দনরজয ঘরয 
না দগরয় কিআ যাত িঅা কিাররায ঘরযিআ োোরাভ। 
 
রত ারয এো কোন িদবমারনয গল্প নয়। না কাে। িঅভায কতা দুিঃখ কনিআ। এযেভ বাফনা ফদরর কদয়া 
জিংরা রথ াুঁেফায ুরমাগ এরর িঅফায াুঁেফ। কদদন ফুরড়া িঅা ফুদঝরয় দদরয়দছর 'িযাে ভািআর েু কগা, 
দফরপায িঅিআ দি' – েথাোয িঅর ভারন েী! 
 
 
 

কগাররা গ্রাভ  


