
ান্তনু চট্টাাধযায়  

[ান্তনু চট্টাাধযায় করকাতা ুলরট্য উচ্চতয ট্দ (অ্যালস্ট্যান্ট কলভনায) কভমযত। পায 

ফাইট্য লতলন াালিয়া ভানুল। ১৯৯০ পথট্ক তাাঁয অ্লবমাত্রী জীফন শুরু। এমাফৎ অ্ন্তত এক কুলি 

অ্লবমাট্ন অ্ং লনট্য়ট্েন - প্রায় দলি াই-অ্রলিচুযড পেক, াতলি ালভি...। পট্িাগ্রালপ ও 

ফইিায পনা আট্ে, ট্ে পরখাট্রলখ ও গল্প ফরা...। এফাট্য গল্প ফরট্েন আভাট্দয জনয।]  

ারিা ১৯৯১। ফেয াাঁট্চক 
আট্গ কট্রজ পল ট্রও 
আভাট্দয েয় কট্রজ ফনু্ধয 
ফনু্ধত্ব লিট্ক পগলের শুধু 
পফিাট্নায িাট্ন। ট্কট্ি য়া 
পমভন, পফিাট্নাও পতভন। 
পখান পথট্কই পেট্কয শুরু। 
তখনকায লদট্ন পেক শুরু 
কযায প্রথভ দট্ে লের 
‘লভারয় াথী’  ঘাাঁিা। অ্ট্নক 
পঘাঁট্ি লিক কযরাভ লন্ডাযী 
পেলয়ায মাফ। জুট্ি পগর 

আযও দুজন। পভাি ৮ জন, অ্লবজৎ, করযাণ, রা, ুান্ত, অ্নুভ, ফাপ্পা, ভধু-দা আয আলভ। প্রস্তুলত শুরু 
’র। যাক পমাগাি কযা, ান্টায ফুি পকনা ইতযালদ। আজট্কয লদট্নয ভট্তা যাক এত জরবয লের না। 
চন্দননগট্যয লগলযদূত ংস্থা পথট্ক যাক আয লিলংফযাগ বািা পনওয়া ’র। 
 পগােগাে পদট্খ পচাখ কাট্র ওিায পমাগাি। পপলিলন পথট্ক শুকট্না খাফায মমযন্ত লিক লের। 
পট্ল পমাগ র একিা পিট্যকডমায আয পগািা লতলয কযাট্ি। ফলকেু পফাাঁচকা পফট্ধ পল আগষ্ট-এয এক 
ভযা লফকাট্র যওনা লদরাভ। যলদন লফকাট্র পৌঁট্ে পগরাভ রেট্নৌ। তখনও লভিায পগট্জয ননলনতার 
এক্সট্প্র রেট্নৌ পথট্কই োিত। এখনকায ভট্তা আয়ুফাগ পথট্ক নয়। রিফয লনট্য় চট্র মাই পোি 
পষ্টট্ন। ওখাট্ন পযট্রয কযালন্টট্ন রুলি আয ভুযলগয ভাং লদট্য় লডনায। েলফয ভত ুন্দয ননলনতার এক্সট্প্রট্ 
পবাযট্ফরা পৌঁট্ে মাই রারকুাঁয়া। পখাট্ন পেট্ন একিা অ্লতলযক্ত ইলিন রালগট্য় ঘন্টাখাট্নক য রট্দায়ালনট্ত 
এট্ নাভরাভ। তখন যকালয ফাই বযা। ফা কট্য চররাভ ‘ং’।  
 তখন ং প্রতযন্ত গ্রাভ। আজট্কয ‘ং’-এয ট্ে পভরাট্না ম্ভফ নয়। যাতিা ং-এ কালিট্য় যলদন 
চট্র আল ঢাকুলয। তাযয খালত। অ্নুট্ভয যীয খাযা ফট্র খালত গ্রাট্ভ পথট্ক মায়। আভযা াত জন 
চলর লন্ডায লভফা দমট্ন। পাজা চট্র আল পুযলকয়া। ট্থ ট্ি পদায়ারী (ফা পদওলর) ফাংট্রা। মাওয়ায 
ভয় থাকফ না, লন্ডায লভফা পদট্খ পপযায ভয় থাকফ। পুযলকয়া ফাংট্রা পথট্ক পবাযট্ফরা যওয়ানা লদট্য় 



লন্ডায লভফা পদট্খ পুযলকয়া লপযট্ত লপযট্ত দুুয।  পুযলকয়া ফাংট্রায় দুুট্যয খাওয়া পট্য পনট্ভ আল 
পদায়ারী ফাংট্রায়।  
 আজট্কয পদায়ারী ফাংট্রায ট্ে ৩০ ফেয আট্গয জায়গািা পভরাট্ত পগট্র বুর ট্ফ। তখনও ওই 
অ্ঞ্চট্র পফ জের লের। থপ্রদমক লজৎযাট্ভয ভুট্খ শুট্নলে, প্রায়ই পখাট্ন বালু্লক পদখা মায়। প 
মাইট্াক, জীফট্ন প্রথভফায ফযপ ঢাকা াাি চুিা আয লভফা পদট্খ ভট্নয আনট্ন্দ াত ফনু্ধ ফাংট্রায 
দাওয়ায় ফট্ আড্ডা ভাযলে।   
 লফকার প্রায় ৪পি নাগাদ আকা কাট্রা কট্য এট্রা। কট্র চট্র এরাভ ঘট্য। খাট্িয ওয জলভট্য় 
ফট্ পপয আড্ডা শুরু। িাৎ লজৎযাট্ভয লচৎকায। ‘াফলজ ফাায ভাৎ লনকালরট্য়, বারু লনকরা।’  ফট্র লক 
পয! বারুক পফলিট্য়ট্ে ! ফাই ঝাাঁলট্য় ট্ি জানরায়।  পঘাযরাগা পভঘরা লফকাট্র ফাংট্রায াতায পল প্রাট্ন্ত 
কাট্রাভট্তা লকেু একিায নিাচিা পচাট্খ ির। পজায লদট্য় ফরট্ত াযফ না বারুক লকনা, তট্ফ অ্লফশ্বাই 
ফা কলয কীবাট্ফ?  ফট্চট্য় অ্ফাক রাট্গ দযজায াট্ পভা আয গব্বয পনই। পগর পকাথায়। পভা আয 
গব্বয দুট্িা লিট্ফলিয়ান ভালস্ট্প (লভারয়ান গদ্দী ডগ)।  ং পথট্ক াযােণ োয়ােী ট্য় লের, তাযা পগর 
পকাথায়? 
 ইলতভট্ধয শুরু ’র পঝাট্িা াওয়া। পফ ফুঝট্ত াযলে পম পকাট্নাও ভয় ফৃলষ্ট শুরু ট্ফ। ’রও 
তাই। প্রথট্ভ ধীট্য, তাযয ভুলরধাট্য। ক্রট্ভ ন্ধযা ঘনায়। ভাট্ঝ একফায লজৎযাভ চা খাইট্য় পগট্ে।  যাত 
প্রায় াট্ি-াতিা ট্ফ। ফাযই চাট্য়য পনা চাগাি লদট্য়ট্ে। ঘট্যয দযজা খুট্র লজৎযাভ চাচাট্ক পচাঁলচট্য় 
ডালক। চালযলদক শুনান। লঝযলঝয ফৃলষ্ট ট্িই চট্রট্ে। দূয পথট্ক উত্তয আট্, ’ফাায ভাত লনকালরট্য়, ভযায় 
চা রা-যা হাঁ।’ আফায ঘট্য ঢুট্ক লি। ফাইট্য িান্ডা খাওয়ায পথট্ক খাট্ি কম্বর জলিট্য় ফট্ থাকা অ্ট্নক 
বাট্রা। খালনক ট্য লজতযাভ আট্। াট্ত পকিলর বলতম চা আয াাঁি বাজা। োট্ চা ঢারট্ত ঢারট্ত 
লজৎযাভ ফট্র, ‘জরলদ খানা খা-পক পা মাও। ইাঁা জযাদা যাত কযনা লিক পনল।’ লজৎযাভ চাচা পযাজই 
তািাতালি পখট্য় শুট্য় িায জনয পজাযাজুলয কট্য। আভযা মথাযীলত পট্ কালিট্য় লদই। এত তািাতালিয কী 
আট্ে। 

চা পখট্য় একিা লগাট্যি ধলযট্য় ুান্ত ঘট্যয রাট্গায়া ফাথরুট্ভ মায়। মাযা এট্থ পগট্েন তাযা 
কট্রই আা কলয পদায়ারী ফাংট্রায ফাথরুভগুট্রা পদট্খট্েন। ফৃলি আভট্র ফানাট্না লফার ফাথরুভ। তাট্ত 
লবতট্য একিা অ্ংট্  িয়ট্রি, ফাইট্যয অ্ংট্ আয়না রাগাট্না আয একিা ফি ঘয। খালনকেণ ট্য ুান্ত 
ফাথরুভ পথট্ক পফলযট্য় আট্। তািাহট্িা কট্য পকাট্নাযকট্ভ খাট্ি উট্ি কম্বর চাা লদট্য় শুট্য় ট্ি। কী র 
পয ফাফা? অ্ট্নক লজজ্ঞাা কযাট্তও ভুট্খ পকানও কথা পনই। হাঁ, াাঁ কট্য চরট্ে। ুান্ত আভাট্দয ভট্ধয 
ফট্চট্য় ধীয লস্থয পেট্র। ওয এট্ন আচযট্ণয পকানও কাযণ খুট্জ াই না।  ুয পকট্ি পগট্রও আড্ডা 
চরট্ত থাট্ক। 

লকেুেণ য অ্লবলজৎও ফাথরুট্ভ মায় এফং ন্তদন্ত ট্য় পথট্ক পফলযট্য় আট্। আভাট্দয পিট্র 
লযট্য় খাট্ি উট্ি একিা কথাই ফট্র, ‘পখট্য়ট্দট্য় শুট্য় িট্রই য়।’ অ্থচ অ্লবলজৎ-ই এতেণ পদলয কট্য 
খাওয়ায জনয ওয়ার কযলের। দু-জট্নয ফাথরুভ পথট্ক পফলযট্য় ওযকভ অ্স্বাবালফক আচযণ পফ পচাট্খ 
িায ভট্তা। পফ কট্য়কফায লজজ্ঞাা কযায য অ্লবলজৎ একিা কথাই ফরর, ‘ফ জানায কী দযকায?’ 
অ্গতযা লকেুিা লফযক্ত ট্য়ই লজৎযাভট্ক যাট্তয খাফায পযলড কযট্ত ফলর। 



 যাট্তয খাফায আায আট্গই জীফট্নয ফট্চট্য় লফলচত্র অ্লবজ্ঞতায মু্মখীন রাভ। আলভও প্রকৃলতয 
ডাট্ক ািা লদট্য় পগরাভ ফাথরুট্ভ। াট্ত পভাভফালত। এখাট্ন ফাথরুভিায ফণমনা পদওয়া একিু জরুলয।  
ইংট্যজ আভট্রয লফযাি কাট্িয ঘয। দুবাট্গ বাগ কযা। াভট্নয ঘট্যয একিা পদওয়াট্র একিা প্রভান 
ভাট্য ুযাট্না আয়না আয লিক তায উট্টালদট্ক একিা পদযাজ। ভুর ফাথরুভ এয ট্যয ঘট্য। াভট্নয 
ঘযিা খুফ ম্ভফত ফযফায ট্তা জাভাকাি ফদরাট্নায জনয। াট্তয পভাভফালতিা পদযাট্জয ওয পযট্খ ঢুট্ক 
মাই ফাথরুট্ভ। প্রাকৃলতক কাজকভম পট্য পফলযট্য় এট্ আয়নায লদট্ক তাকাই। উট্টালদট্ক যাখা পভাভফালতয 
কাাঁা কাাঁা লখা তখন আয়নায ফুট্ক লফলচত্র ফ নকা ৃলষ্ট কট্য চট্রট্ে। িাৎ পদলখ ফ লস্থয ট্য় পগট্ে, 
আয আয়নায ফুট্ক োয়ায ভট্তা পবট্ উট্িট্ে এক ভলরায ভুখ। পখারা চুর েলিট্য় যট্য়ট্ে। কট্য়ক ভুূতম, 
তাযযই আফায ফ আট্গয ভত। পেন লপট্য পদলখ পভাভফালত একই বাট্ফ জ্বরট্ে। আয পকাথাও লকেু 
পনই।  পকানযকট্ভ আফায আয়নায লদট্ক তাকাই, আফায একই দৃয। িাৎ বীলণ একিা বয় গ্রা কট্য 
আভাট্ক। লযদাাঁিা লদট্য় ফট্য় মায় একিা ীতর পরাত। পভাভফালতিা াট্ত লনট্য় তািাতালি ঘট্য ঢুট্ক 
লফোনায় উট্ি লি। কম্বর চাা লদট্য় কাাঁুলন থাভাট্ত লগট্য় অ্লবলজট্তয গরা কাট্ন আট্, ‘পদখলর ?’  
আফায ফ চু। কী পদখরাভ? পকন পদখরাভ? ুান্ত, অ্লবলজৎ-যাই ফা কী পদট্খট্ে? ভট্নয ভট্ধয প্রট্েয ঝি 
ফইট্ত থাট্ক। 
 খালনকেণ য লজৎযাভ যাট্তয খাফায লদট্ত আট্। আভাট্দয ভুখ পদট্খ য়ত লকেু ফুঝট্ত পট্য 
আভাট্দয অ্বয় ফাণী পানায়, ‘ডয লক ফাত কা? কুে পনল পাগা।’ ভট্ন আযও প্রে জাট্গ। লজৎযাভ লক 
জাট্ন ? াযাযাত লনঘুমভ কালিট্য় পবাট্যয আট্রায় বয়িা কাট্ি। অ্লবলজৎ আয ুান্ত দুজনট্কই লজজ্ঞাা কট্য 
জানট্ত ালয ওট্দয অ্লবজ্ঞতাও একইযকভ! 
 ট্য লজৎযাভট্ক অ্ট্নক প্রে কট্যলেরাভ। ও এলিট্য় পগট্ে। পকানও প্রট্েযই পকানও উত্তয পদয়লন। 
ট্য অ্ট্নক পবট্ফলে লকন্তু লিক উত্তয ফা ট্ন্তালজনক ফযাখযা াইলন। কী পদট্খলে, পকন পদট্খলে, লতনজনই 

এক দৃয পকন পদট্খলে তায পকানও ফযাখযা আজও আভায কাট্ে পনই। আয়নায পেট্ন াযদ খাযা ট্ত 

াট্য, লকন্তু ফাই পকন একই লজলন পদখফ ? ফযাখযা পনই। পভাভফালতয আট্রায লফলকযণ ফা োয়ায 

কাযালজ ? কট্রয পেট্ত্রই একইযকভ! পকন? ফযাখযা পনই। লজৎযাভও পকানও উত্তয পদয়লন। পকন পদয়লন 

তাযও উত্তয পনই। উত্তয না াওয়া প্রট্েয আিাট্র যট্য় পগর ওই যাট্তয অ্লবজ্ঞতা। এযই নাভ ফুলঝ যয! 

যযিা যট্য়ই পগট্ে, যাাঁ আজও। 

 

“

 


