
অরুণকান্তি ঘঘাল  

আভাদদয ফায ন্তিয় অরুনদা। আভাদদয ক্লাফ ন্তিকা’য ম্পাদক। গত িায় 
চন্তি ফছয ধদয  দেঁদে চরদছন াাদ়ে , জঙ্গদর, ভতদর। দীঘঘকার  ধদয অনুবফ 
ফদর একো ন্তিকায় ম্পাদনা কদযদছন। এখদনা িায় ত্তদযও ােঁেদছন, 
ন্তরখদছনও িায় িন্ততন্তদন। 

 এযকভ ঘজা়ো গদজঘয ভাঝখাদন কযাম্পাইে! ভাথায় এেঁদে উঠদছ না। তায অফকাও ঘনই। 
এদরাাথান্তয ফাতাদয যাাজান্তন কাদে ফুন্তিশুন্তি ঘরা ঘদয়দছ আভাদদয। ঞ্চা লাে পুে নীদচ ন্তদন্তঘয জদর 
াভুন্তিক উচ্ছ্বা, অদু্ভত ফ  যদঙয তুরকারাভ চরদছ। একেু আদগ ওখান ঘথদক জর আনদত ন্তগদয় শুব, 
ঘগান্তফন্দ, ন্তদরী াদতাদয় া়ে ান্তযদয় ন্তপদযদছ। তাযও আদগ এই াথুদয চাতাদর দুন্তে তােঁফু দােঁ়ে কযাদত 
ন্তগদয় নাকার দয়দছ ঘগাো দর। ফ়ে অভ মুি! ঝদ়েয াদথ রদ়ে তােঁফুয চাদয বূন্তভদত আেকাদত ন্তগদয় 
ফুদঝন্তছ, ন্তিন্ততয ন্তনন্তযন্তফন্তর এরাকাো আভাদদয  আচভকা জুদ়ে ফা ঘভদন ন্তনদত াযদছ না। আভযাই ফা কী 
কন্তয? এখন ঘতা আয দুভ কদয ঘকদে ়ূেদত ান্তয না। উায়ও ঘনই।  
 এক তােঁফুদত জফুথফু দয় ফদন্তছ ছ’জন। মন্তদ এক ভগ কদয কন্তপ ফা ূয জুেত ঘফেঁদচ ঘমতাভ এ-
মািায়। ন্তকন্তু কী কদয জুেদফ? াদ ফাভনাকায ােঁন্তচদরয গাদয় োযদান্তরন-ন্তদে াথদযয োন ন্তদদয় ন্তকদচন 
ভদতা ফান্তনদয়দছ ন্তদরী ও শুবন্তিয়। তায ন্তবতদয ন্তেকন্তেন্তকয ভদতা জন্তভদত ঘরদে ফদ ঘটাবও জ্বান্তরদয়দছ, 
জর গযদভয র়োই চরদছ। ঘদখা মাক। আয একজদনয ঘখােঁজ ঘনই। ঘ ’র যাদক, এমািায ড্রাইবায-কাভ
-গাইড। ৩০/৩৫ গজ দূদয ওেঁয গান্ত়েো একা দ়ে আদছ। ঘ ঘম ঘকাথায় ঘান্তে ঘভদয আদছ ঘকউ জাদন 
না। ন্তদদনয আদরা পুন্তযদয় আদছ, ঝদ়েয ঘতা়ে ফা়েদছ। তােঁফুয চাদদয ফাতাদয রাগাভছা়ো আদরা ঘেয 
ান্তি। ফুঝদত াযন্তছ, ন্তনছক অন্ততন্তযদেয োদন এই ন্তফদ ঘমদচ ন্তনদয়ন্তছ। অদাকদা চূ়োি ন্তফযে। একভয় 



ফদর ঘপদর, ‘ঘতাভায এই এক্সট্রায ঘরাব ঘগাো দরদক ভাযদছ। ুদখ থাকদত এযকভ বূদতয ন্তকর খাওয়ায 
স্ববাফ কদফ মাদফ?’ ওেঁয কথায উত্তয ন্তদইনা। উত্তয ন্তদদত ঘগদর ভযা ফা়েদফ। ফদদর আন্তভ তােঁফুয ন্তজায 
খুদর ফাইদয ােঁক ন্তদই, ‘যাদক। কােঁা ঘা তুভ?’ উত্তয আদ না। একেু দয গান্ত়েয ইন্তিন গদজঘ ওদঠ। 
ফুঝদত ান্তয, যাদক গান্ত়েদতই আদছ। ন্তকন্তু অদফরায় ঘ ঘকাথায় ঘমদত চাইদছ? তাযও ন্তক ফুন্তিশুন্তি ঘরা 
ঘদয়দছ? খান্তনক দয যাদক যীদয ান্তজয য় তােঁফুয ফাইদয। ন্তজায খুদর ঘদন্তখ, ঘ ঠাোয় কােঁদছ। 
যীন্ততভদতা ফকাঝকা কদয ওদক ন্তবতদয ঘডদক ন্তনই, ন্তজদে কন্তয, ‘গান্ত়ে ন্তনদয় ঘকাথাও মাি?’ যাদক 
আভাদদয আশ্বস্ত কদয, ‘কােঁন্ত ঘনন্ত মাদয়দঙ্গ, যায।’ ফরদছ, আজ যাতবয িন্তত আধঘন্টায় একফায কদয ওদক 
ইন্তিন চারু কযদত দফ। কাযণ এখনকায ঠাো ভাযাত্মক। মখন তখন ইন্তিন ফদ ঘমদত াদয, ঘদেদি 
যন্তদন আয ভানান্তর ঘৌঁছদনা দফ না! ফ শুদন ফুদঝ অদাকদা পুেঁদ ওদঠ, ‘এখন ফুঝদত াযছ, এক্সট্রা 
কযদত ন্তগদয় কী গযােঁ়োকদর ঘপদরছ?’  
ঘনদথযয কথা 
 কথা ন্ততয। আজ ঘমখাদন এদন্তছ এো আভাদদয ভূর ন্তযকল্পনায় ন্তছর না। তদফ এক্সট্রা আইদেভ 
ন্তদদফ ন্তছর।  করকাতায় ফদ মখন প্ল্যান-ঘিাগ্রাভ ফানাই, তায ভদধয এযকভ অজস্র এক্সট্রা পয থাদক। 
এফায নয়, ফযাফয। ফযাক উরদেযয ফযফস্থা। নব্বইদয়য ঘগা়োয় ুন্দযডুঙ্গা ও ন্তোয অঞ্চদর 
একেকাদরয রম্বা দমািায দযও আভাদদয াদত কাপদকাে, ঘকৌান্তন, ফা রখদনৌ য ঘুদয ঘদখায ন্তদন 
ধামঘ কযা ন্তছর। ফুদকয ভদধয াতুন্ত়েদোদনা ঘট্রদকয ন্তদনগুদরাদত দযয এই এক্সট্রা ন্তদদনয োন ন্তছর এনান্তজঘ 
কযাুদরয ভদতা। এখনকায ন্তিং ফা ভাদকঘন্তেিংদয়  ঘতা আদছই, ট্রাদবর যাদকদজও আদছ এক্সট্রায অপায। 
আজ ঘম অপায চারু দয়দছ, আভযা তা শুরু কদযন্তছরাভ ফহুফছয আদগ। আধুন্তনক ন্তফণদনয মুদগ এই 
এক্সট্রা ফা পাউদয়য ন্তপরজন্তপোই খুফ দচতনবাদফ িযাকন্তে কযদছ ফাজান্তয িংস্থাগুদরা। আয আভযা 
িযাকন্তেো কদযন্তছ ঘঢয আদগ। এয ভাদন এই নয় ঘম আভযা ঘট্রক ভাদকঘন্তেিং কদযন্তছ, এক্সট্রায ঘরাব ঘদন্তখদয় 
ঘরাক োনদত ঘচদয়ন্তছ। অপায ন্তছর ন্তনদজদদয উদেদয, এক্সট্রা ন্তদদয় ন্তনদজদদযই ঘভান্তেদবে কযদত ঘচদয়ন্তছ। 
একধযদনয আত্মদতালণ আযন্তক! রেয ঘযদনায জনয উরদেয ফা়োফান্ত়ে! আনাযা জাদনন, াাদ়ে 
অিঃদফঘ এভন অম্ভফ চাদয ন্তদন আদ মখন অন্ততযারভীযাও ঘকভন ঘনন্ততদয় দ়ে। ওফ ন্তদদন 
অন্ততন্তযদেয োন ফা়েন্তত উেীনা জাগায়, এক্সট্রা অযান্তড্রনান্তরন-এয ঘমাগান ঘদয়। মাক, কথায় কথায় ভূর গল্প 
ঘথদক দয এদন্তছ। আজদকয গল্পোও অদনক ুযদনা, ঘই একুতদক া যাখায ফছদয। রেয ন্তছর 
ইযাফতী উতযকা ঘথদক াদয় ঘেঁদে চন্দ্রবাগা উতযকায় মাফ। তায আদগ দয ন্তফস্তয উরে ন্তছর। 
দুরাইদন ন্তফলয়ো ঘখারা কযা মাক। ইযাফতী ও চন্দ্রবাগায ভাঝখাদন ন্তযািার ন্তগন্তযন্তযা, এধায ঘথদক 
ওধাদয ঘমদত কুগন্তত ন্তগন্তযফত্মঘ ঘন্তযদয় মাওয়া – এই ন্তছর রেয। এয আদগ ভন্তণদভদদয ুন্তণযুকুদয ন্তদন 
ন্ততদনদকয অযাদক্লদভোইদজন ঘট্রক। আয দয উদয়ুয, ন্তিদরান্তকনাথ, ঘকরিং, ভানান্তর ও চেীগদ়ে ঘন্তরদেন 
েূযয। ভাদঝ এক ঘভােভ এক্সট্রা, তায নাভ চন্দ্রতার। তা, াদধয চন্দ্রতাদর এদই ঘমন ঘপেঁদ ঘগরাভ। অথচ 
এয আদগ ঘগাো ফযাাযো াকা দন্তজঘয াদত কাো ুযেন্তগুন্তরয ভদতা ন্তঠকঠাক ঘজা়ো ঘরদগ মান্তির। 
করকাতা ঘথদক াঠানদকাে দয় চাম্বা, বাযদভৌয, াডায। াডাদয ক’ন্তদদনয আস্তানা ঘগদ়ে নায়ক-কাভ-
গাইড নন্দরাদরয ন্তনদয়াগ াকা কদয ভন্তণভদ ঘুদয আা, আফায াডাদয ন্তপদয একন্তদদনয ন্তফশ্রাভ 
খানান্তনা ঘদয খা গিফয কুগন্তত-ঘজাদতয উদেদ ঘফন্তযদয় ়ো। ােঁচন্তদদনয ননট ভাচঘ, ভাদঝ চাযদে ভাি 



কযাম্প। ফযা, এয ভদধযই আভযা ফঘদতয ওধায ঘথদক এধাদয। ইযাফতীয অপুযান ফুজ ঘথদক অদু্ভত ধূয 
চন্দ্রবাগায তীদয, উদয়ুদয। এখাদন দু’যাত কান্তেদয় গাদয়গতদযয ফযথায ন্তকন্তঞ্চৎ শুশ্রূলা কদয চদর এরাভ 
রাহুর ন্তভাচদরয দয য ঘকরিং-এ। এয ভদধয আফায নদী ফদর দয়দছ, চন্দ্রবাগা ঘছদ়ে এদন্তছ বাগা 
নদীয তীদয। কী বাফদছন? চন্দ্রবাগা ঘথদক চন্দ্র ফাদ ঘগর ঘকন? চন্দ্র নাদভ আরাদা একো নদী আদছ। এই 
বাগা এফিং ঘই চন্দ্র অদনকো দূয একা একা ফদয় চরায দয এই দযয কাদছ তান্তি জনদদ এদ ন্তভদর 
ঘগদছ একাদথ। ঙ্গদভয দয আযও ন্তিদভ ফদয় চরা নদীন্তেই ’র চন্দ্রবাগা। আযও গল্প আদছ। ঘকরিং 
য ঘথদক ়েকদথ ৭৫ ন্তকন্তভ দূদয রাদাখ ীভানায় ফযরাচা ন্তগন্তযদথয নীদচয ঘেন্তয়ার ঘরক ‘ূযজতাদর’ 
’র বাগা নদীয উৎ। অফয চন্দ্র নদীয উৎ ঘ ন্তদদফ ফহু ঘমাজন দূদয, ঊলয ন্তভাচদরয ূফ ীভানায় 
বাভান হ্রদ চন্দ্রতাদর। ফুঝদতই াযদছন, আভযা ঘনাত ঘখয়াদর চদর আন্তন্তন, এদন্তছ প্ল্যানভান্তপক।  
ফ্লাফযাক - দুন্তদন আদগ  
 ঘকরিংদয়য এদকফাদয খা জায়গায় জফযদস্ত ঘচাযায এক ভারন্তকদনয ঘাদেদর আভাদদয আস্তানা 
জুের। বিভন্তরা আভাদদয জায়গা ন্তদদরন ফদে, ন্তকন্তু ওেঁয দখয ফাযান্দায় আভাদদয যান্নাফান্নায ফা়োফান্ত়ে 
ঘদদখ যীন্ততভদতা ফকাঝকা শুরু কদয ন্তদদরন। আফায একেু দয মখন আন্তফস্কায কযদরন, এই দদর 
দুদয়কজন ঘফ বাদরা কুন্তকিং পযাকান্তি যদয়দছ, ন্ততন্তন এন্তগদয় 
এদ কুেদনা ঘকাোয়, ফােনা ফাোয় াত রাগাদরন। একদেয 
ভদধযই ওেঁয দঙ্গ বাফাফ জদভ ঘগর। ুদমাগ ফুদঝ ওেঁয কাদছ 
আভাদদয ূযজ-চন্দ্রতার ঘট্রদকয ভতরফো ঘ কন্তয। ভারন্তকন 
কথায় কথায় আভাদদয দরগত এদরভ ফুঝদত াদযন। ন্তকন্তু ফ 
ফুদঝ শুদনও উন্তন আভাদদয ঘযাভাঞ্চকয ভতরদফয আগুদন ঘবজা 
কম্বর চাা ন্তদদরন। ফরদরন, ‘ঘতাভযা এত কাে কদযছ াাদ়ে, 
এই ঘট্রকো দজই াযদফ। ন্তকন্তু এো কযদত ঘগদর ফহুত 
ঝঞ্ঝাে আদছ। ঘকরিং ঘথদক ঘরাক াদফ না, ঘরাক ঘডদক 
াঠাদত দফ ভানান্তর ফা জগতুখ ঘথদক। অত যাায় কাজ কী? 
ঘতাভযা ঘতা গান্ত়ে বা়ো কদয দুদো ঘরক-ই ঘুদয আদত ায।’  
 গান্ত়েদত ঘচদ ূযজতার মাওয়া চদর, ন্তকন্তু চন্দ্রতার কী 
কদয ম্ভফ? ওন্তদদক একো যাস্তা আদছ শুদনন্তছ, ঘ যাস্তায় ঘতা 
গান্ত়ে মায় না। ভারন্তকন ন্তবন্ন কথা ফদরন, ‘আজকার গান্ত়ে মাদি। ফ গান্ত়ে মায়না, তদফ েদাে 
গান্ত়েগুদরা ন্তঠক মায়।’ যােঁ, ফযাায ঘবদফ ঘদখায। যাদত ন্তডনায-ঘদন ন্তনদজদদয ভদধয জরুন্তয আদরাচনা 
ঘদয ন্তনরাভ। একো ন্ততন-ন্তদদনয কন্তযডয ঘট্রদকয জনয ততন্তয ন্তছরাভ আভযা। এখন তায জনয মন্তদ ভানান্তর 
ঘথদক গাইড-ঘােঘায ঘজাগা়ে কযদত য়, অিত দুদো ন্তদন এখাদন দ়ে ভায ঘখদত দফ। অতদূয ঘথদক 
ঘরাক আনদত ঘগদর োকাকন্ত়েও খদফ ন্তফস্তয। ফন্তদক ঘবদফ ভারন্তকদনয যাভঘ অন্তধক ছদন্দয ভদন ’র। 
আভযা ন্তঠক কযরাভ, আদগ একো ন্তঠকঠাক গান্ত়ে খুেঁদজ ঘদত দফ, তাযয ফান্তক প্ল্যান।  
ফ্লাফযাক – আজ কাদর 
 দযয অজস্র গান্ত়েয জেরায় আভযা িথদভ একজন ড্রাইবাদযয ঘখােঁজ কদয ঘদখরাভ, ঘম চন্দ্রতার 
ঘমদত াযদফ, যাস্তাো ঘচদন। দুদয়কজন যান্তজ ’র ফদে, ন্তকন্তু কথাফাতঘা ফদর আদদৌ বযা জাগর না। 



একজন ঘতা তায রকা ওভন্তন গান্ত়ে ন্তনদয় ঘমদত চাইর। ফুঝরাভ এদদয কাদযাযই যাস্তায ন্তঠক আন্দাজ ঘনই। 
তফু এন্তদক ওন্তদক গান্ত়েয তারা কদয মান্তি। একভয় ফযরাচা’য ন্তদক ঘথদক ন্তফার এক ফাইক ন্তেদগড 
এদ থাভর। ফাইক ও তায ওয়ান্তয দুদোযই ঘচাযা ভযাগনাভ াইদজয। ঘমো আযও অদু্ভত ঘঠকর ঘো 
’র ফাইকগুদরায গাদয় জদম্প কদয অিত ন্ততন চায ঘকাে ঘগ্র-োউন ঘে কযা দয়দছ। রাগাতায ধুদরা 
জদভ এযকভ দয়দছ, এো ঘফাঝা ঘগর। ঘানা ঘগর, ওযা ফাইক-ঘচদ ঘগাো রাদাখ চদল ন্তপযদছ। এফায ফ 
ন্তযষ্কায। এও শুনরাভ, ফানগুদরা ওযা বা়ো কদযদছ এই ঘকরিং 
ঘথদকই। ফাঃ! ফযফস্থা ঘফ বাদরা। ওই ন্তবদ়েয ভদধয ঘরাকার 
দুদয়কজন আভাদদয যাভঘ ঘদয়, আভযা ঘমন ওযকভ ফাইক 
ন্তনদয় ঘফন্তযদয় ন্ত়ে। কী ফরদছ! এভন ডায়দনায ঘচাযায ফাইক 
ঘচদ আভাদদয ভদতা দুফরা-াতরা ঘরাদকযা মান্তি, এো 
দৃযাকাদয বাফদতই ন্তনদজদদয ঘকভন ঘজাকায-ফান্তনী ভদন য়। 
তফু খুেঁদজ মাই, মন্তদ গান্ত়েো াই। খুেঁদজ খুেঁদজ মখন ফাই খুফ 
ন্ততন্ততন্তফযে, তা, ন্তঠক তখনই ঘদফদূদতয ভদতা ুদঘন মুফা 
যাদক াভদন এদ দােঁ়োয়। ন্তজদে কদয, ‘কােঁা মানা চাহ দত 
যায় আদরাগ?’ ওদক ারো ন্তজদে কন্তয, ‘গান্ত়ে আদছ 
ঘতাভায?’ ঘ ফরদর, ‘যায়। আযভাডা, ঘপায-হুইর-ড্রাইব।’ ঘপায-
হুইর-ড্রাইব! এভন গান্ত়েই ঘতা চাই। াদত চােঁদ াওয়ায অফস্থা 
আভাদদয। ‘ঘফ, চর, আদগ গান্ত়ে ঘদন্তখ।’ ওেঁয দঙ্গ ন্তব়ে ঘছদ়ে 
একেু ন্তনযারায় এদ যাস্তায ধাদয গান্ত়েো ঘদখরাভ, ুন্দয াপুযত কযা াদা গােঁট্টাদগাট্টা ঘচাযায আযভাডা। 
গান্ত়েো খতযনখ যাস্তায জনয একদভ ন্তপে, ন্তকন্তু আভাদদয আেজদনয দে ঘছাে। যাদক ফরদর, 
‘অযাডজাট কর  ঘরদঙ্গ াভদরাগ।’ এযয োকাকন্ত়ে ন্তনদয় াভানয দযদস্তুয চদর, এফিং ফাত াক্কা কদয 
ভান্তরকদনয ফান্ত়েদত ন্তপন্তয। যাদকদয ফযাাদয ন্তেপ কন্তয ওেঁদক। ভারন্তকন ফযাবয় ন্তদদয় ফদরন, ‘ঘর়েকা 
কান্তফর যায়, আদরাগ ন্তনকার দ়ো।’  
 ঘফরা গ়োদনায আদগ আভযা ন্ততযই ঘফন্তযদয় ন্ত়ে। ফ রেফয ছাদদয খােঁচায় ফােঁধাছােঁদা কদয 
আেজনায় ঘেঁন্তধদয় মাই আযভাডায গদবঘ। ঘকানওভদত ঘতছদয ঘফেঁদক ফায জায়গা কযদত য়। এইবাদফ 
ছুেদত দফ ঘদ়েদা ন্তকন্তভ যাস্তা! বাফদতই কান্না ায়। যাদক অফয গান্ত়ে ছুন্তেদয় আযাভদায়ক ুযাা ঘদয়, 
ও ফদর, দযকাদয যাস্তায় থাভা দফ। তখন াত-া ছান্ত়েদয় ঘনদফন। ফরদত ফরদত গান্ত়ে ন্ততযই ঘথদভ মায়। 
ফুঝদতই ান্তযন্তন, কখন তান্তে এদ ঘগদছ। ঝেে কযাদভযা ন্তনদয় যাস্তা ঘথদক খান্তনক নীদচ ঙ্গদভয ন্তিবুজ 
চদয এদ দােঁ়োই। আজ আভাদদয দঙ্গই ঘনদভদছ বাগা নদী, উরদোন্তদদক াথদয াথদয ঘতারা়ে তুদর 
ছুদে এদদছ চন্দ্রা। এখাদন দুইদয় ন্তভদর একাকায চন্দ্রবাগা ন্তভাচদরয রাহুর ঘন্তযদয় ািাদফয ভতর ন্তচদয 
িস্থানদফঘ ছুদেদছ িন্ততদফী ান্তকস্তানী বূখদে। অফয আভাদদয আজদকয মািা জান্তয থাকদফ চদন্দ্রয ন্তকনায 
ন্তদদয়, ঘস্রাদতয ন্তফযীদত।  
 যাস্তায নাভ ন্তিন্তত াইওদয়, ন্তকন্তু তায ার খুফ খাযা। তফু ছত্রু মঘি ঘছেঁ়ো-ঘখােঁ়ো ঘচাযা দরও 
ওদয একেু াজদগাজ ন্তছর। ছত্রুয দয ঘই াজদগাজ আয ঘনই, ওদযয ছার-চাভ়ো মঘি উধাও। 



াথয আয খদন্দ বযা যাস্তাো নদীয ধায ন্তদদয় উধাও দয় ঘগদছ ঘচাদখয ফাইদয। ছত্রুদত ঘথদভন্তছরাভ। তায 
আদগ ঘথদভন্তছ ঘখাকাদয ও গ্রাভপুদত। ঘকাথাও চাদয়য ঘফন্ত ন্তকছু ঘজাদেন্তন। ঘকাথাও ঝুন্ত়েয ঘচদয় ফ়ে 
ঘদাকান ঘচাদখ দ়েন্তন। এযভদধয ঘর-ভানান্তর াইওদয়য যাস্তাো গ্রাভপু ঘথদক আরাদা দয় ঘগদছ। ঘন্তে 
ন্তযািার াাদ়েয গাদয় রন্ততদয় উদঠ ঘগদছ ‘ঘযাোিং া’-এয ন্তদদক। ছত্রুদতও ঝুন্ত়ে ঘাদের ছা়ো ন্তফদল 
ন্তকছু ঘনই, এফিং ঘখাদনও ভুদখ ঘদওয়ায ভদতা ন্তকছু াওয়া ঘগর না। মাক তফুও ঘথদভন্তছ, তান্তযদয় ঘদদখন্তছ 
ফদদর মাওয়া বূদৃয। এখান ঘথদক নদী োনা আভাদদয ডান ন্তদদক, ঘ ফইদছ াদতয কাছ ন্তদদয়। তায 
ওধাদয ন্তযািাদরয ন্তদয যজতভুকুদেয ান্তয ঘদখা মায়। নাভী ও নাভীন ফঘদতযা ঘদখা ঘদয়। ঘচনা মায় 
ইন্দ্রান, ঘদও-ন্তেব্বা ও তায ঙ্গীাথীদদয। আযও ন্তকছুো ছুদে ঘদখদত াই ঘছাো ও ফ়োন্তগন্তয ন্তভফাদয 
উ়োরথ। এখাদন ঘকাথাও গাছগাছান্তর ফা ফুদজয ভাদফ ঘনই, ঘগাো বূখে জুদ়ে ধূয আয ঘা়োরুদ 
যদঙয ফা়োফান্ত়ে। এত রুে ন্তনভঘভ বূদৃদযয ভধয ঘম কী ন্তফস্ময় ছন্ত়েদয় আদছ তা দে ফা করদভ ধযা মায় না। 
কুগন্ততয ভদতা েযাভাযা ভাউদন্টন া ায দত ন্তগদয় াজাদযা দৃদযয ভুগ্ধতায় ভাখাভান্তখ দয়ন্তছ, তফু এই 
ন্তফন্তচি নগ্ন ়েকদথ ছুেদত ন্তগদয় অদু্ভত তবম্ব দা আভাদদয। মাদক ফদর ঘচাদখয ুখ, ঘ এখাদন ঘনই। 
মা ন্তকছু ঘদখন্তছ ফ ঘচাখ ধােঁন্তধদয় ঘদয়। ঘদদখ ঘদদখ ন্তবতযো ঘকভন খােঁ খােঁ কদয, এই ন্তফার ন্তনির ন্তনভঘভ 
ঘচৌন্তেয ভধয একেু থাভদরই ঘকভন গা ছভছভ কদয। অফয ছুেদর ফ ন্তঠক, ঘকননা যাস্তা ফ েুি ুে 
অনুবূন্তত বুন্তরদয় ঘদয়। অত জফযদস্ত আযভাডা, এই যাস্তায় ছুেদর ঘন্তে রকা ন্তেদনয ফাক্স ছা়ো ন্তকছু নয়। 
তুদর আছা়ে ভাদয ওয়ান্তযদদয, মখন তখন। আা! াপান্তযয ঘম কী ুখ তা ভদন-ভযদভ ঘফাধগভয না দরও 
গাদয়-গতদয ভারুভ াই ন্তঠক। ঘফচাযা ঘগান্তফন্দ, এদক তায খুদদ গ়েন, ফায ভাদঝ যািুইচ দয় ঘ ােঁপােঁ 
কদয ওদঠ। ‘যাদক বাইয়া, গান্ত়ে ঘযাদকা। া়েদগা়ে জায়গাভদতা আদছ ন্তক ঘদদখ ন্তনই, বাই।’  
 ঘমদত ঘমদত দুুয গ়োয়। এন্তদদকয ঘল জনদ ফাতাদর এদ ঘথদভদছ গান্ত়ে। এখাদনও নদীয 
াদ়ে খান ন্ততদনক রম্বাকৃন্তত ঝুন্ত়ে ঘদখা ঘগর। এছা়ো ঘগাো ঘচৌন্তে ুনান। ঘরাদকয আনাদগানা ঘনই। 
ঘতভনই রুখাশুখা ফ ন্তকছু। ফযান্ততরভ শুধু রাযভয়ী চন্দ্রা। ঘ এক দুযন্ততভয় দ্বান্তিক রাফণয ন্তনদয় ফদয় মাদি, 
ফুদক ফাদজ তায ছরাৎছর ধ্বন্তন। এছা়ো ফ ঘমন ূনয! জান্তন এদফয ভাদঝ যয আদছ অায, ন্তকন্তু তায 
গবীদয মাফ ঘ াধয আভায ঘনই। এয ঘচদয় ঘঢয বাদরা, আয একফায চাদয়য ফযফস্থা ঘদখা। যাদক ফরদর, 
‘আদরাগ রাঞ্চ-ন্তব কর  যাক দত যায়। খানা ন্তভদরগা ইধায।’ তাই ঘতা, আজ ঘতা চা-ন্তফসু্কে ছা়ো ন্তকছু 
ঘজাদেন্তন আভাদদয। ফাই ন্তভদর আভযা ধাদযয ঝুন্ত়েদত ঢুন্তক। যােঁ, ডারবাত চােন্তন াওয়া মাদফ, একেু 
অদো কযদত দফ। ন্তকন্তু অদো ম্ভফ নয়। ািংঘান্ততক ঘতদত আদছ ন্তবতযো। এয ভদধয আয মাই ঘাক, 
খাওয়াদাওয়া কযা মাদফ না। অথচ কজন ন্তবতদয উদনাদনয াভদন ফদ আদছ। কী কদয ঘম আদছ! মাই 
ঘাক, এখাদনও চা-ন্তফসু্কেই ফযাে থাকর। যাদক ফদরদছ, ফাতার ঘথদক একছুদেই চন্দ্রতার মাওয়া মাদফ। 
তা ঘফ। আভাদদয দঙ্গ াউরুন্তে, ন্তডভ, করা আদছ। একফাক্স ন্তভন্তিও আদছ। দুদয়কজন ফরদর, ওগুদরায 
দ্বযফায ঘাক। ন্তদরী িস্তাদফ যান্তয ঘবদো ঘদয়, ‘ওগুদরা কারদকয ঘেকপাদটয জনয। ফযিং চর, 
আদগবাদগ কযাদম্প ঘৌঁদছ ন্তডনাদযয ফযফস্থা কন্তয। শুব আয আন্তভ ন্তভদর ন্তখচুন্ত়ে ফান্তনদয় ঘনদফা, দঙ্গ ওভদরে।’ 
‘জদভ মাদফ!’ – ফদর ঘেঁদক ওদঠ ঘগান্তফন্দ।  

[দযয ফঘ আগাভী িংখযায়]  


