
অরুণকান্তি ঘঘাল  

আভাদদয ফায ন্তিয় অরুনদা। আভাদদয ক্লাফ ন্তিকা’য ম্পাদক। গত িায় 
চন্তি ফছয ধদয  দেঁদে চরদছন াাদ়ে, জঙ্গদর, াগযাদ়ে। অদনককার ধদয 
স্থানীয় ংফাদি ও ঘছাে ন্তিকায ম্পাদনা কদযদছন। এখন এই ত্তদযও 
দারুণ ফ ঘরখা ন্তরদখ চদরদছন। 

ঝদ়েয ন্তফদকর  
যাদক ফরন্তছর, এখান ঘথদক একছুে ন্তদদরই চন্দ্রতার। তা ঘই একছুে ঘম এযকভ খতযনখ ছুে দফ ঘক 
জানত? ফাতার ঘছদ়ে যাস্তা ন্তিজ ঘন্তযদয় নদীয ফােঁ-ধাদয চদর আদ। একেু এন্তগদয় যাস্তাো বাগ য়, একো 
যাস্তা াা়ে জন্ত়েদয় ‘কুনজুভ-রা’ ঘন্তযদয় চদর মায় কাজা’য ন্তদদক। অনয যাস্তাো মায় নদীতীয ঘঘেঁদল, 
াাান্ত ন্তকন্তু একাদথ নয়। নদী মাদে ন্তিভন্তদদক, আভযা মান্তে উরদোন্তদদক ‘নদী তুন্তভ ঘকাথা ইদত 
আন্তদতছ’ – এয উত্তদযয ঘখােঁদজ। ভযা ঘখাদন নয়। ভযা ’র যাদক-কন্তথত একছুদে ঘৌঁদছ মাওয়া 
ন্তনদয়। গান্ত়ে ন্তকছুদূয গ়োদনায য ফুঝরাভ একছুদে মাওয়া ন্তব র না। ঘকননা ঝ়ে উদেদছ। অদু্ভত অদচনা 
এক ঝ়ে। াভানয জীফদন কত তুপান্তন তুরকারাভ ঘদদখন্তছ, ন্তকন্তু এযকভ ফবনাা ধুদরায নাচন কখনও 
ঘদন্তখন্তন। ঘনাত ধুদরা নয়, ধুদরা ভান্তে কােঁক়ে াথদযয দুদবাি ভেবায জানরায কােঁদচ, াভদনয উইন্ডন্তিদন চযভ 
হুভন্তকয দাভাভা ফাজাদে। আয ঘম তীি গন্ততদত এো ঘেদছ তাদত গান্ত়েয ওয়াইায ন্তফকর। ইন্ততভদধয যাস্তা 
নদীয ধায ঘছদ়ে াাদ়েয ঘকাভয ফুক জন্ত়েদয় ওদয উেদত শুরু কদয, গান্ত়ে রাস্টরযাদয পাইে ন্তদদত ন্তগদয় 
ঘগােঁ ঘগােঁ দে ধুেঁকদত থাদক। ধুদরা কােঁকদ়েয ভেবায াভদনো াকাান্তক ঘেদক ঘপদরদছ, গান্ত়েয ন্তবতদয 

ঘেক, এক্সো! ঘল ফব 



এদকফাদয অন্ধ দা আভাদদয। দে ঘনই, ন্তদদনয জান্তনব ঘফ ন্তিন্তরং ন্তছর। তফু পাইনার ঘপজো ভান 
ন্তকন্তরং ভদন দে। এদক এই ফুজছা়ো ঘদদ অন্তক্সদজদনয ঘােন্তত, তায় আফায াযান্তদন বুখা ঘদে 
া়েদগা়ে দুযভু কযা গান্ত়ে-ঘদৌ়ে ওয়া। ঘভজাজ ভানদরও যীয এতো ন্তনদত াযদছ না। মাক, একভয় 
যাদক ফাধয দয় গান্ত়ে থাভায়। কাযণ, ন্তবন্তন্তফন্তরন্তে এদকফাদয ন্তজদযা। তফু এতজন ফীযুঙ্গদফয একজদনযও 
া ’র না ফাইদয ঘফন্তযদয় ন্তযন্তস্থন্ততয আোজ কযা। াতােঁচ ঘবদফ ন্তকনাযা ন্তভরদছ না, ভগদজ ঘমন 
কান্তপবউ ঘরদগদছ। ন্তবতদয োাোন্ত ফদ াতা ক্রভ োণ্ডা কযা ছা়ো ঘকানও ভৎকভব ঘনই। অগতযা 
যাদক ঘফদযার নাক-ভুখ চাা ন্তদদয়। কী কদয ঘ ওই দুন্তনয়া তছনছ কযা জঙ্গী ফাতাদয াভার ন্তদদয় 
উইন্ডন্তিদনয জভা ভান্তে-কােঁকদ়েয দরস্তাযা াপ কযর তা ন্তনদজই জাদন। আভযা ন্তবতদয ফদ আন্তছ ঘফাফা 
দয়, ভুদখয াফান্তেুকু ন্তদদতও বুদর ঘগন্তছ।  
 যাদকদয চাযচাকা ফাতাদয গজবদনয দঙ্গ ািা ন্তদদয় নতুন কদয চরদত শুরু কযর ফদে, ন্তকন্তু 
এক’ গজ ঘমদত না ঘমদতই আফায উইন্ডন্তিন চাা দ়ে ঘগর। ফদচদয় অদু্ভতুদ়ে কাণ্ডো এযদযই ঘের। 
াভদন ন্তকছু ঘদখা মাদে না, অথচ যাদক ন্তস্টয়ান্তযং-এ াত ঘযদখ। গান্ত়ে চরদছ! ঘকান যাডাদযয ন্তনানায় এ 
িরয়ঝদ়েয ভদধয ঘ ন্তস্টয়ান্তযং াভার ন্তদদে আভযা ফুঝরাভ না। শুধু ঘদখরাভ আভাদদয ভদধয একদর ঘচাখ 
ফুদজ ইষ্টনাভ জদ মাদে। ঘদখা মাক, ওদদয জদয গুদণ মন্তদ ফান্তকযা ঘযাই ায়।  
 চাযদে নাগাদ মুদ্ধক্লাি আযভাডা ঘথদভ ঘগর এন্তদদনয ভদতা। থাভর না ঝ়ে। তদফ ধুদরায ভাভাযী 
কাণ্ড আয ঘনই। ঘকানও এক জাদুভদে ঘ ঘথদভ ঘগদছ। আদর গান্ত়ে ঘথদভদছ ঘজা়ো গদজবয ভধযফতবী এক 
ফাপায ন্তভদডা-ঘত। এও াথুদয জায়গা, ন্তকন্তু ওদয ঘাদয আেঁোেঁে ফােঁধন আদছ। জায়গাো অাভানয এক 
ফযারকন্তনয ভদতা। ফােঁদয় ন্তফার ঘেন্তয়ার অযান্তম্পন্তথদয়োয, আয ডাইদন একেু ভাথা ঘনায়াদরই ঘদন্তখ ন্তফদকদরয 
ভযান্তজক ভুূদতব তযঙ্গন্তফকু্ষব্ধ চন্দ্রতার নীরা-ান্না-ীদয-ঘভান্ততয ভারা গােঁথদছ আয ন্তছেঁ়েদছ। া়েকােঁাদনা ফাতাদ 
ন্তভন্তনে দুই ন্তথতু দয় মা ঘদখরাভ, াা়ে–ঘঘযা ন্তফার ঘক্রোদয আভাদদয রূকথায ুকুয, ছন্তফো জদেয 
ভদতা আেঁকা দয় ঘগর ভদন।  
 ঘন্টাদুই দয় ঘগর আভযা এখাদন এদন্তছ। এফং এখাদন এদ ংায াতদত ন্তগদয় শুধু াওয়ায 
াদত কী ন্তযভাণ ঘনস্থা দত দয়দছ ঘ কথা আদগ ফদরন্তছ। অফয এখন এখাদন এই িথভ ন্ধযায় 
াওয়ায ঘতা়ে অদনকোই কভ। ন্তকন্তু থাদভবান্তভোদয াযদ আচভকা ঘনদভ ঘগদছ এদকফাদয তরায ন্তদদক। 
আভযা মাযা একফায তােঁফুদত ঘেঁন্তধদয় ঘগন্তছ আয ফাইদয ঘফযদনায া কযন্তছ না। কাযণ, া়েন্তভ কযা 
োণ্ডা। তদফ এয ভদধয একো ুদখয ফন্তবজ্ঞতা ’র ঘম ফায াদত কন্তপয ভগ উদে এদদছ। শুব, ন্তদরী 
এতক্ষদণয িাণািকয ঘচষ্টায় এই কাজো কদয উেদত ঘদযদছ। দঙ্গ ওযা একো দুুঃংফাদও ন্তদদয় ঘগদছ। 
আজ যাদত ম্ভফত ন্তডনায জুেদছ না। দুজদন এখনও রদ়ে মাদে ফদে, ন্তকন্তু বাফগন্ততক ুন্তফধায নয়। ঘভনু 
ন্তছর ন্তখচুন্ত়ে, ন্তডদভয কান্তয। কান্তয ফান্ততর, ন্তখচুন্ত়েয জনয ঘফদযায়া ঘচষ্টা চরদছ। ঘজায কদয তাা ঘঝদ়ে 
ঘপদর ফযাদেয ঘজা়ো ন্তফসু্কে ন্তদদয় কন্তপান উদবাগ কন্তয। দুদয়কজন ান্ত্বনাফাকয ফদর, ‘ঘগাো ন্তদন না 
ঘখদয় আন্তছ, ন্তকছু একো ফযফস্থা ন্তনিয়ই দফ। কী ফর?’ ফদেই ঘতা!  

আঙ্কায ন্তনদগব  
 কন্তপয দযও ফায দুই আযভাডায ইন্তিন গদজব উদেদছ। যাদক গান্ত়েয ভদধযই আদছ। ঘন্টায় দুফায 
কদয ঘ ইন্তিন চারু কযদছ, এো না কযদর নান্তক ইন্তিন ঘকাভায় চদর ঘমদত াদয। মাক, ও ঘফ আদছ। 



কন্তপোও ঘ গান্ত়েদত ফদই ঘখদয়দছ। আভযা এযভদধয একফায ফাইদয দােঁন্ত়েদয় যাদতয আকা ফা আা 
ঘদখায ঘচষ্টা কদযন্তছ। ভস্ত ফ়ে চােঁদ উদেদছ। আজ ূন্তণবভা নয়, তদফ ূন্তণবভায কাছকান্তছ। ন্তফার ঘচৌন্তে অদু্ভত 
আদরাআেঁধাদয ভাখাভান্তখ। ফােঁদয়য গদজব ঘদখরাভ ছায়াদানদফয ভদতা দােঁন্ত়েদয় আদছ াা়োন্তয, ওদদয কােঁধ ফুক 
ঘথদক ঘনদভদছ আইপর। অধবফৃদত্ত ঘদজ আদছ ফ। আইপরগুদরা নীদচয খাদত একাদথ ন্তভদর 
ন্তভফাদয আকায ন্তনদয়দছ। ঘদদখ ভদন দে, াভদনয াা়োন্তয ঘমন শুধু অন্ধকায ন্তদদয় গ়ো। ন্তফুরা 
আেঁধাদযয চযাচদয িন্ন চােঁদদয আরদতা তুন্তর ঘরদগদছ এখাদন ওখাদন।  ফন্তকছুয ভাঝখাদন দয-িফান্তত 
এক ন্তভফাদয াি রুদারী ঘরাত যাদতয ন্তগন্তযখাত ন্তচদয আভাদদয তােঁফুয কাছাকান্তছ চদর আদছ! কী 
ঘদখন্তছ? মা ঘদখন্তছ, ন্ততয ন্তক তাই ঘেদছ? একেু াভদন ডানন্তদদক দয খাদদয ন্তকনাদয দােঁ়োই, নীদচ গাঢ় 
তযঙ্গান্তয়ত তযদরয দূযন্ততভয় ন্তফেুযণ! এই ফুন্তঝ যাদতয চন্দ্রতার। ঘচাদখয ঘদখায় ঘযখান্তচি আেঁকদর গৃফধূয 
াদত ােঁঝদফরায ােঁদখয ভদতা ভদন দফ। ন্তকন্তু এইভুূদতব ঘম অজর আযফয-যাদতয চুকথা ঘানা মাদে 
জরতদরয ন্তনুঃে তযঙ্গফরদয়, তায কী উভা োনা ঘমদত াদয? জানা ঘনই। শুধু জান্তন, ন্তদনভাদন এই অায 
যদযয ন্তচি ও ধ্বন্তনয ন্তছদেদপােঁোও অফন্তষ্ট থাকদফ না। যাদতয ফ তাযা ন্তদদনয আদরায গবীদয থাদক 
তয, তাদদয ঘদখা মায় না। ঘতভন্তন যাদতয মত চুকথা ন্তদদনয আদরায় রক্ষদকান্তে কান ঘদতও ঘানা মায় 
না। আযও এক যাদতয অদক্ষায় থাকদত য়।  
 না ন্তডনায াজাদনায ভদতা ন্তকছু কদয উেদত াদযন্তন ওযা। অভ র়োই ঘদল মা ঘদযদছ অফদদল 
ঘ ’র, এক অদু্ভতদবন ফৃাদাকায ওভদরে। ঘফাঝা ঘগর খান দ ন্তডভ গুদর ঘুেঁদে এই ন্তকমূ্ভত ফস্তুন্তে 
ফানাদনা দয়দছ। তা ঘফ। ওোয যীদয ছুন্তয চান্তরদয় কাগদজয থারায় বাগাবান্তগ ’র। আয ঘকরং ঘথদক 
ংগৃীত ঘিকপাদস্টয জনয আগদর যাখা াদধয ঘিড-ফাোয, দঙ্গ রন্তদযাদভয ফাদাভ-ন্তভদর, ঘক ন্ত দাদয 
ক়োাক – ফোই ন্তডনায ঘেদে ঘরদগ ঘগর। ন্তডনাদযয য কন্তপ ফা কভেযাদনয খুফ দযকায ন্তছর, ন্তকন্তু 
উায় ন্তছর না। উায় ন্তছর না যাদত রুন্তেনভান্তপক ায়চান্তযযও। ফাইদয তখন া়েন্তভ কযা োণ্ডা। তােঁফুয 
ফাইদয থাদভবান্তভোদযয রার দাগ ূদনযয দ ধা নীদচ ন্তগদয় ঘথদভদছ। এভন ীতযাত জীফদন দুদয়কফাযই 
য়দতা ঘদয়ন্তছ, অন্তবজ্ঞতায় ফুদঝন্তছ এভয় দুুঃা ঘদখাদত ঘনই।  আভযা ঘতভন ঘচষ্টাও কযরাভ না। এক 
ঝরক ফাইদযয ন্তভ গাদয় রান্তগদয় কােঁদত কােঁদত ঘম মায ন্তিন্তং-ফযাগ ঘখােঁজা শুরু কদয ন্তদরাভ।  
চােঁদদয ায়দয কার      
 ঘুভ বাঙদত ঘদখরাভ ন্তবতদয তােঁফুয ঘদাচারা ারকা আদরা ছন্ত়েদয় ন্তদদয়দছ। আদরা জানান ন্তদর ঘবায 
দয়দছ। তােঁফু ঘদয ঘবায, তফু ঘুভ-বাঙান্তনয়া চা ঘদফায ঘকউ ঘনই। ফযাায ফুঝদত ন্তফদল ঘদন্তয য় না। দূদয 
ইন্তিদনয গােঁক গােঁক ে। তায ভাদন যাদক তায আযভাডা চারু কদযদছ রুন্তেনভান্তপক। না, এয দয ন্তবতদয 
জফুথফু দায় দ়ে থাকা চদর না। ধ়োচুদ়ো চান্তদয় ঘফন্তযদয় ়েরাভ। খুফ ন্তকছু বাফায দযকায ন্তছর না। 
ফায া আন ঘখয়াদর চদর ঘগর চন্দ্রতাদরয ন্তকনাদয। কাদছ এদ জরতদর দৃযভান বূদৃয ঘদদখ ঘচাদখ 
ন্তফস্মদয়য ঘঘায রাদগ। খদয়ন্তয, ধূয, ঘগরুয়া াা়ে ঘমভন ঘদজ আদছ আাদ, দূদয িথভ আদরায 
ঝরকান্তন ঘরদগ থাকা রূদারী ন্তখয মত, জরতদর ফই অন্তফকর ন্তফন্তিত। কার দুুদয ন্তফদকদর চন্দ্রতাদর 
াগদযয উথারাথার ঘদদখন্তছরাভ, আজ ঘ অন্তফশ্বায যকদভ াি ন্তস্থয। ঘকাথাও াভানয আেঁন্তকফুেঁন্তক মবি 
ঘনই। গবীয নীরাবতভ আয়নায ভদতা আর নকর এক কদয ঘ িায় দুই ঘক্রা ন্তযীভায় িান্তযত। 
ঘঘায কােদত ভয় রাদগ। োৎ ঘখয়ার য়, ভয় নষ্ট কযা চরদফ না। দৃয ফেী কযা চাই। এদক এদক 



ফায াদত কযাদভযা জাগ য়, ঘন ঘন াোদযয ে ঘানা মায়। আয কী! দৃয রুদেয ন্তন্ত়েক দ়ে ঘগদছ। 
আফায এযই ভদধয অজাদি াদয় াদয় শুরু দয়দছ হ্রদ ন্তযক্রভা। খুফ ঘম ঘফগ ঘদত ’র তা নয়, চরনই 
একো ঘযখা থ জদরয ধায ন্তদদয় ফযাফয চদর ঘগদছ। আজকার অফয যাস্তাো াথদয ফােঁধাদনা দয়দছ। 
এফং, ঘগাো ঘচৌন্তে জুদ়ে ন্তকছু ন্তফন্তধন্তনদলধ রাগুও দয়দছ। মাক, ঘ ন্তবন্ন িঙ্গ।  
 ফহুমুদগয ওায ঘথদক ঘনদভ আা কারো ঘকদে ঘগর হ্রদদয ন্তকনাদয। নীরাবতভ জরতদরয ধায 
ন্তদদয় ঘমদত ঘমদত ঞ্চয়ও ’র ফহুমুদগয ভদতা। আদর চরদত চরদত কখনও ঘচাখ এভন ন্তকছু ঘদদখ ঘপদর, 
ঘমন তা দৃযভান ৃন্তথফীয নয়। এয ফাইদয অনয ঘকানও বূখদণ্ডয, অনয ঘকানও ন্তফদশ্বয। একফায ঘদন্তখ, ফায 
ফায ঘদন্তখ, ন্তপদয ন্তপদয ঘদন্তখ। এফং, ফায ফায ন্তজদজ্ঞ কন্তয ন্তনদজদক, ‘মা ঘদখন্তছ ন্তেক ঘদখন্তছ ঘতা!’ কযাদভযায় 
ধযা ছন্তফগুদরা ন্তবতদযয দ্বন্দ্ব ঘুন্তচদয় ঘদয় ফদে, আফায দ্বন্দ্ব খান্তনক ঘথদকও মায়। কাযণ, কযাদভযা মত 
ফাাদুযই ঘাক, তায ঘভভন্তযদত ফো ধযা দ়ে না। ঘমেুকু অধযা ঘথদক মায় তা-ই এক অন্তনফবচনীয় ন্তফভ্রদভয 
কাযণ ঘোয়। ক্ষদণ ক্ষদণ ভদন য়, ঘচাখ ঘমন আযও ন্তকছু ঘদদখন্তছর, অনয ন্তকছু ঘদদখন্তছর।  
 ঘপযায দথ ঘদখরাভ, চন্দ্রতাদরয ন্তনঝবয ভুদখ একন্তে ক্ষীণ ধাযা অিন্তরয ভদতা ন্ততযন্ততন্তযদয় চদরদছ 
নীদচয ন্তদদক। অন্তধক ফযাখযায় কাজ ঘনই। এই ধাযাদতই চন্দ্রনদীয জেকথা ঘরখা আদছ। কযাম্পাইদে ন্তপদয 
ঘদন্তখ ঘযাদ ঘরদগদছ াদধয ফযারকন্তন জুদ়ে। ঘফরা দয়দছ ঘফ। নান্ততদীঘব ন্তযক্রভায দয ফাই কু্ষধা-তৃষ্ণায় 
কাতয, ন্তকন্তু তাদক আভর ঘদওয়ায উায় ঘনই। ঘকননা আভাদদয মাফতীয় যদ পুন্তযদয়দছ। গান্ত়ে ঘফ 
ন্তকছুদূয না গ়োদর নাস্তাান্তন জুেদফ না। কাদজই এখনকায জরুন্তয কাজ দে মত দ্রুত ম্ভফ ংায গুন্তেদয় 
ভাদন ভাদন এখান ঘথদক ন্তফদায় ঘনওয়া। ফাই ন্তভদর াত রান্তগদয় তােঁফু ঘগাোদনা ’র। ন্তকদচদনয ন্তির 
খুরদত ন্তগদয় ঘদখরাভ, ন্তবতদয কার যাদতয িরয়-কাণ্ড! ঘিায কুকাদয চারডার জদভ াথয, গাভরাবযা 
ফযদপ াতা খুন্তি ােঁ়োন্ত ইতযান্তদ, ভদন ’র, এই জীফদনয ভদতা আেদক ঘগদছ। উপপ, এই ফবো াভার 
ন্তদদত ঘম কী ন্তযভাণ নাস্তানাফুদ দত ’র ঘ আয কতফয নয়। তফু ঘভাোভুন্তে ংন্তক্ষপ্ত ভদয় ফযাায 
চুকর। ঘগাো ংায চদ়ে ঘগর গান্ত়েয ভাথায়। ওয়ায ওয়ায আদগ ঘল ফাদযয ভদতা চন্দ্রতাদরয ন্তদদক 
ঘচাখ ঘভদর যান্তখ, অদনকক্ষণ। এখনও ঘই ন্তস্থয ন্তনস্তযঙ্গ জরতর। কার ন্তফদকদরয ভুদ্রভন্থন ফব ঘকান 
জাদুফদর আজ উধাও দয় ঘগর! মাক, এফায ভয় দয়দছ উৎ ঘথদক িফাদ ঘপযায। এয ভদধয ক’ফায 
তা়ো ন্তদদয়দছ যাদক। ন্তদদনয এই াি ভয়ো কাদজ রাগাদত দফ, তিাে ঘছদ়ে ঘমদত দফ ঘঝাদ়ো াওয়া 
শুরু ওয়ায আদগ।  
 অফদদল ন্তেক দোয় যাদকদয আযভাডা গ়োর চন্দ্রনদীয াদথ। ফ়ে াি ঝরভদর ন্তদন। আভযা 
ঘদখদত ঘদখদত ঘগরাভ। ফাতদরয ুর ঘন্তযদয় একফায ঝুন্ত়ে যাইখানায় তারা কদয ঘদখরাভ, নাস্তাান্তন 
ঘজাদে ন্তকনা। ুন্তফধা ’র না। অগতযা দুঘন্টায একোনা ছুে, থাভরাভ ছত্রু’য ছাউন্তনদত। ূমব ন্তিদভ ঘদরদছ 
ইন্ততভদধয। এখন ছদেয জায়গা ঘনই, ঘদে ন্তকছু ন্তদদত দফ। রিা অদক্ষায য জুের ডযারা বাত, ডার, 
দঙ্গ একো কদাকায ওভদরে। আগ্রাী ন্তখদদয ভুদখ ফই দয় ঘগর।  
 গ্রাভপুয দয শুরু ’র ঘযাোং-এয াকদণ্ডী ঘভােযথ। এভয় োৎ ঘকভন ভনখাযা কযা 
আকা। ধূয ন্তঘদয এদদছ। যাস্তায ফােঁকগুদরা ন্তেক নজদয আদছ না। কার ন্তফদকদর ঝদ়েয ভুদখ 
দ়েন্তছরাভ, আজ দ়েন্তছ ঘভঘ আয কুয়াায জদে। আফায ঘই ফুক দু়েদু়ে দা। অফয যাদকদয ঘকানও 
বাফািয ঘনই, ঘ ন্তস্টয়ান্তযং-এ ঘতভনই স্বেে। াভানয আয়াদ এদকয য এক যয-ধূদযয ফােঁকগুদরা 



ঘন্তযদয় মাদে ঘ। ঘমদত ঘমদত চাযদে নাগাদ ঘযাোং ীদলব। তখন ঘভঘ-কুয়াায ানাদান্তয ঘফ কদভদছ, 
ন্তকন্তু ঘােঁ ঘােঁ ফাতা ফইদছ, অল্প স্বল্প তুলাযও ঝযদছ। অভদয় ঘনদভদছ ন্ধযা। আভাদদয চাদ যাদক গান্ত়ে 
থান্তভদয়দছ ঘযাোং ন্তদয। ঘফ ছ়োদনা চত্বয। ন্তনজবন একো কন্তপ  যাস্তায াদ।  
 ভূরত াত-া ছা়োদনায তান্তগদদ নাভা। ফাইদয া ন্তদদতই ভুখ ঘচাদখ দানা তুলাদযয আেঁচ়ে ঘেয 

াই। ফড্ড ীত। অদাকদা ফায়না ধযর, কন্তপ চাই। যাদক ফযাজায ভুদখ যান্তজ য়। ন্তজদজ্ঞ কযরাভ, 

‘ফযাায কী? কন্তপ ঘতাভায ছে নয়?’ ঘ ফরদর, ‘জরুয েদ  কযদত যায়, ঘরন্তকন আফ ভ ফহুত 

জল দফান্তজদভ যায়। ন্তকেঁউ ন্তক াদভ আজ-ন্ত ঘকরং ওয়া আনা দ়েগা।’ ঘকী! আভাদদয ভানান্তর ড্র কদয 

ঘকরং ঘপযা ভাদন অদনক যাত! এন্তদদক ঘনা-পর শুরু দয় ঘগদছ। ঘফচাযা ঘফ ঝাদভরায় দ়ে মাদফ। ন্তকন্তু 

কী কযা? ঘযাোং-এয ছাদদ দােঁন্ত়েদয় কন্তপ-কাদ চুভুক ঘদওয়ায ুখ াতছা়ো কযা মায় না। াদধয কান্তে 

াদত আদত ন্তফ ন্তভন্তনে কাদে। তাযয ারকা তুলায ফাতাদয ঝাো গাদয় ঘভদখ অন্তনফবচনীয় ুদখয উষ্ণ 

তযদর গরা ঘবজাদনায ফব চদর আযও দ ন্তভন্তনে ধদয। াদ়ে চাযদেয় আফায চাকা গ়োয়। যাস্তা াক ন্তদদয় 

নাভদছ নীদচ। ন্তেক ঘ-ভুূদতব ভদন ়ের, চন্দ্র উতযকা ঘছদ়ে মান্তে এফাদযয ভদতা। নাভদত নাভদত আদরা 

আযও কদভ আদ। ঘভঘ-কুয়াা আযও ঘন য়। যাস্তায ধাদয াইন ফন আযও ন্তনন্তফ়ে দয় আদ। কী 

অফাক কাণ্ড! তখন কুয়াায চাদদয, াইদনয াখায়, কাদছ দূদয াাদ়েয গাদয় নীর যঙ ঘখরা কদয মায়। 
অদনকো ঘনদভ মখন ন্তফাায দঙ্গ ঘদখা তায ঘরাদতও ঘই আিমব নীর! তাদর চন্দ্রতাদর ঘম নীর যদঙয 

ফান ঘদদখন্তছরাভ ঘ আভাদদয ঘছদ়ে মায়ন্তন? দফও ফা! ঘই ুযদনা িশ্ন ন্তপদয আদ, ‘মা ঘদখন্তছ ন্তেক ঘদখন্তছ 

ঘতা?’ কী জান্তন। উত্তয ফা ফযাখযা খুেঁদজ কাজ ঘনই এখন। ন্তিয় ুযদনা দুদয়কো রাইন ঘগান কুয়াায ভদতা 

ভাথায ন্তবতদয ঘঘাযাদপযা কদযুঃ গবীয নীরাবতভ ইো, ঘচষ্টা ভানুদলয/ইন্দ্রধনু ধন্তযফায ক্লাি আদয়াজন/

ঘভদিয কুয়াায পুযাদতদছ অল্পিাণ ন্তদদনয ভতন/......  (ঘল)। 

     


