
অরুণকান্তি ঘঘাল  

প্রায় াড়ে ন্তিন দক ধড়য ন্তনয়ভ ভান্তপক ন্তভারড়য়য কাাাঁ কাাাঁ ভুরুড়ক ঘুড়য ঘফন্তেড়য়ন্তছ, 

িখন কায ফা ঘন্তদন কায ঘমাগাড়মাগ ফযফস্থায মাফিীয় অপ্রিুরিা অগ্রায কড়য। এখনকায 

ফযাায যাায ফদড়রড়ছ, আজড়কয াান্তেয়া ঘরাকজন প্রমুন্তিগি ুন্তফধা ায়, একটু 

ঘফন্তই ায়। িাই আজকার অন্তবমানকান্তনীয আন্তিক ও প্রকা-বালা ন্তবন্ন। এভড়য় িুচ্ছ 

ন্তকছু ুযড়না কথা ফরায ঘরাব ’র। অধড়ভয দমাত্রা জীফড়নয ন্তকছু ঘনথয টুন্তকটান্তক...!  

 গল্পটা আড়গ দুড়য়কফায কড়যন্তছ একাড়ি, ন্তনকটজনড়দয কাড়ছ। ন্তযন্তচি ভড়রয আভদযফাড়য ঘৌঁছয়ন্তন 
কখনও। ঘিভন িান্তগদও জাড়গন্তন, কাযণ এ ঘিা এক খণ্ড-কান্তনী, এড়ি িন-উত্থান-ন্তযণন্তি ইিযান্তদ ঘনই। 
একটা শুরুয়াি আড়ছ। অন্তবমাড়নয উড়েজনা ফরড়ি মা ঘফাঝায় িায ন্তফনু্দভাত্র ঘনই, িড়ফ ন্তবমানূফব 
অন্তনশ্চয়িায টানাড়াড়েন আড়ছ মড়থষ্ট। আড়র ঘফ ফে-ে ন্তকছু একটা কযড়ি মান্তচ্ছরাভ, অড়নকটা চড়রও 
ন্তগড়য়ন্তছরাভ, িাযয ঘভঘ-আকাড়য িুরকারাভ কাড়ণ্ড আয িীাথীড়দয িযাগ্রী অফস্থাড়ন মড়থচ্ছ নাকার 
ড়য় অধড়ভয যড়ণবি দা। প্রাযন্তিক িজবনগজবন করই ফন্ধ। ঘগাটা মাত্রাটাই ঘবড়ে মায় আযন্তক। ন্তকছু 
ন্তনিঃব্দ প্রস্তুন্তি িখনও চরড়ছ ফড়ট, িড়ফ ভড়ন ভড়ন ফাই ধড়য ন্তনড়য়ড়ছ, এফায ঘড়যয ঘছড়রড়দয ঘড়যই ন্তপযড়ি 
ড়ফ। শুধু ভড়য়য অড়ক্ষা।   
 অথচ রড়ি াকাড়না চরন্তছর ক’ফছয ধড়য, িাযয প্রায় একফছয ধড়য অন্তবজ্ঞ এফং ভথবড়দয 
দরবুি কড়য আট-ঘাট ঘফাঁড়ধ তিন্তয ওয়া – ফ ন্তভন্তরড়য় একটা ভাইরপরকীয় অন্তবমাড়নয প্রস্তুন্তি। শুধু িাই 
নয়, ঘটা কড়য বযা বায় ভাইক পুাঁড়ক ফরা, ‘আভযা মান্তচ্ছ বাযড়িয ড়ফবাচ্চ ন্তগন্তযফর্ত্ব কান্তরন্দী খার অন্তবমাড়ন, 
ভান ন্তভারয়ন্তথক উভাপ্রাদ ভুড়খাাধাড়য়য জন্মিফড়লব।’ ন ২০০২, আগস্ট ভা। ন্তিিীয় প্তাড়য 
শুরুড়ি করকািা ঘছড়েন্তছ। উেযকান্ত মবি ফ ঘযাদঝরভড়র, ড়যয দুড়টা ন্তদনও ঘফ ভৃণ গন্তিড়ি 



এন্তগড়য়ড়ছ। ওই ভড়য় কান্তরন্দী অন্তবমাড়ন ঘমড়ি কাগজড়ত্রয ন্তফেয ঝাড়ভরা থাকি। ঘগুড়রা ঘড়ি ভয় 
রাগি, িাই ঘরড়গ থাকা খুফ জরুন্তয ন্তছর। মাইড়াক, দর নানা উদড়র বাগ ড়য় ফন্তদক াভার ন্তদন্তচ্ছর। 
িৃিীয়ন্তদন ঘথড়ক ন্তযন্তস্থন্তি ফদড়র ঘগর। ন্তদড়নয ঘফরায় যাি। আকা এি অন্ধকায আড়গ ঘদন্তখন্তন। ফৃন্তষ্ট ঘমন 
থাভড়িই চায় না। িখনও জান্তন না, াযা গাড়োয়াড়র কী ন্তফদ্ধংী ফলবণ ড়য় চড়রড়ছ। ঘরাকভুড়খ খফয াই, 
ঘভঘবাঙা ফৃন্তষ্ট ড়য়ড়ছ ঘৌন্তয, ঘটহ ন্তয, গড়িাত্রী ও আযও ন্তফেীণব এরাকা জুড়ে। জািীয় েড়ক ঘফধেক বাঙচুয 
ঘড়টড়ছ, দূযাল্লায ফা ও অনযনয গান্তে ঘথড়ভ ঘগড়ছ। অগিযা উেযকান্তয ঘাড়টর ‘ন্তফজয়যাড়জ’ আভাড়দয ন্তদন 
াড়িড়কয ন্তিকানা ড়য় ঘগর। দর মড়থষ্ট চািা ন্তছর এিন্তদন; িাৎ ঘটয াই, ফায ভড়ন ন্তকন্তিৎ অন্তনশ্চয়িায 
ঘভঘ জড়ভড়ছ। ঘকউ ঘকউ প্রশ্ন িুরড়ছ, এ ভয় ন্তনফবাচন ন্তক কান্তরন্দীয ড়ক্ষ ন্তিক ’র? িাড়দয ফুন্তঝড়য় উিড়ি 
ান্তয না ঘম, যীন্তিভড়িা গড়ফলণা কড়য ভয় ন্তস্থয ড়য়ড়ছ। ন্তকন্তু কী কযা, ভুম্বাইড়য়য পযাান আয ন্তভারড়য়য 
আভান মখন িখন ঘবার ফদরায়! এখাড়ন ফ আনড়প্রড়েড়েব র।  
 এিড়ফয ড়যও দর তধমবীর ঘথড়কড়ছ, অড়ক্ষায় থাকাই ঘেয় ভড়ন ঘবড়ফড়ছ। িাযয ঘগাড়দয 
ওয আচভকা ন্তফলড়পাাঁো! দড়রয দুষু্টড়ছড়রযা ফৃন্তষ্টয ভড়ধযও চুন্তটড়য় ফাজায কড়যড়ছ আয যান্নাঘড়য ধুনু্ধভায 
ফাাঁন্তধড়য়ড়ছ। যান্না আয খাওয়া ঘমন ঘযা টাইভা...। এক ড়ন্ধয় ফযাগবন্তিব ট্রাউট ভাছ ন্তনড়য় ন্তপযর ওযা, 
ঝার ঘঝার বাজা ড়মাড়গ জন্তভড়য় ন্তদর ন্তেনায। ঘক জানি, ন্তেনাযটা আড়খড়য ন্তেবাড়স্টন্তটং ড়ফ! আড়র 
ভাছগুড়রা অুস্থ ন্তছর। গন্ধ ঘড়য় ড়ন্দ ড়য়ন্তছর আভায, ফড়রওন্তছরাভ ওড়দয ঘম ফযাায বাড়রা ঘিকড়ছ না। 
ওযা শুনর, ন্তকন্তু াড়ধয ট্রাউট ভাছ ছােড়ি াযড়রা না। ঘভাটাভুন্তট প্রথভ যাি ঘথড়ক ফযকড়ভয ইনড়পকন 
ন্তভটভ জানান ন্তদড়ি থাড়ক এড়ক এড়ক। ১১-জড়নয ভড়ধয অিি ৭/৮ জন ফাথরুড়ভ রাইন ন্তদড়য় ড়ে 
থাকর। আভাড়দয কজড়নয যািটা কাড়ট এভাযড়জন্তি ওয়াড়েব ন্তেউন্তট কযায ভড়িা। ন্তভারয়ান ঘনারাইনাব 
দড়রয (আভাড়দয) একটা ফে অযােবাড়েজ ড়চ্ছ, ওলুড়ধয স্টক থাড়ক মবাপ্ত। ঝুাঁন্তক না ন্তনড়য় াইড়োজ 
অযান্তেফাড়য়ান্তটক চারু কযড়ি য়। ফরাফাহুরয, দুন্তদন ধড়য ঘাড়টর ন্তফজয়যাজ একটা ন্তভন্তন াািার।  
 িফু বাড়রা ঘম দুন্তদড়নয ভড়ধয পুে-ইনড়পড়েে ঘড়েযা ুস্থ য়, ওন্তদড়ক ফৃন্তষ্টও একটু ঘযাই ঘদয়। 
ঘভঘ কাড়ট না, আকাড় আড়রায আবাল ঘভড়র। মন্তদও যাোয় গান্তে চরাচর িখনও ফন্ধ। কড়ফ ঘম চাকা 
গোড়ফ িায ন্তকছু ন্তনশ্চয়িা ঘনই। এি অন্তনশ্চয়িায ভড়ধযও আভাড়দয িৎযিা জান্তয থাড়ক। IMF, উেযাির 
যকায ছােত্র ন্তদড়য়ড়ছ। ন্তকন্তু উেযকান্ত ঘজরাাড়কয ভঞু্জয কযা আভাড়দয ন্তচত্র ন্তযচয়ত্র াড়ি 
আড়ন্তন। কান্তরন্দী খার ায ড়ি ঘগড়র এই কাগজটা খুফ জরুন্তয। ঘকন ঘম এি ঘদন্তয ড়চ্ছ িা ঘগাোয় 
ফুন্তঝন্তন, ঘবড়ফন্তছরাভ ফৃন্তষ্টড়ি অন্তপকাছান্তয ন্তিক চরড়ছ না। ড়য শুনরাভ, িা নয়, ন্তফলয় অড়নক গুরুিয। 
ঘজরাাক (ন্তে-এভ) বদ্রড়রাকন্তট নান্তক ফড্ড কো। এড়জন্তি গাইে ও যা ছাো মাড়দয ঘাটবায ফড়র ন্তনড়য়াগ 
কড়যড়ছ দড়রয জনয, িাড়দয ন্তং-বাগ ঘনান্তর। ঘখাড়নই ঘগার ঘফাঁড়ধড়ছ। ইন্তন ঘনান্তর ঘাটবায অযারাও 
কযড়ফন না। অথচ ঘনান্তর ছাো এড়জন্তি অচর। ঘকননা ঘনান্তরযা াাড়ে অড়নক জফযদে, ওড়দয 
ফনক্ষভিা ঘফন্ত। িাছাো এভুূড়িব ৯/১০ জন গাড়োয়ান্তর ঘজাগাে কযাও িফ নয়। গাইে যণফীয ও যা 
ন্তফলাণ যাভব ঘদয়, ‘আ একদড়প ন্তভর ন্তরন্তজড়য় ন্তে-এভ াাফড়কা াথ।’ ছুটরাভ অন্তপড়, ন্তিন্তন আড়নন্তন। 
অড়নক ুছিাছ কড়য ঘৌঁড়ছ ঘগরাভ িাাঁয ফাংড়রায়। ন্তিন্তন ন্তফযি ড়রন ফড়ট, ন্তকন্তু ঘদখা কযড়রন। আভযা 
আন্তজব ঘ কযরাভ, ন্তিন্তন ঘমন এমাত্রায় াযন্তভন ন্তদড়য় ঘদন। ঘনান্তর ছাো ঘিা আভাড়দয গন্তি ঘনই। 
াড়ফ ফরড়রন, ‘এক ফাি ধযান-ঘ শুন্তনড়য়, াভ ঘনান্তরওাঁ-ঘকা মাড়ন ঘনন্ত ঘদড়ি, ঘনন্ত ঘদড়ি, ঘনন্ত ঘদড়ি।’ 



ফযাস  - দযফায ঘল।  
 িা ড়য় ন্তপড়য আন্তছ, াড়ফ কী ঘমন ঘবড়ফ ন্তছন ঘথড়ক ঘাঁড়ক ফরড়রন, ‘আগয াযন্তভন ন্তদয়া-
ন্তব ঘািা আড়রাগ ায়দ মা ঘনন্ত াড়ি, sky is very hostile!’ কথাটা কন্তপড়ন ঘড়যক ঘিাকায ভড়িা।  
 যন্তদন শুনরাভ, িাযয ন্তদন ঘথড়ক ফা চরড়ফ। গড়িাত্রী মবিই চরড়ফ। আকা িখনও ঘফ 
কাড়রা। ন্তফলাণ ন্তং ভুন্তকর আাড়নয ভড়িা ফড়র ন্তদর, কার ুযা ন্তটভ ফাড় ঘচড় ফুন, আন্তভ ন্তিক 
াযন্তভড়নয কাগজ আদায় কড়য আনাড়দয ড়ি জড়য়ন কযফ গড়িাত্রীড়ি। ফড়র কী! ওই ন্ধযায় দপায় 
দপায় তফিক য় ঘাড়টড়র, াজাড়যা মন্তদ-ন্তকন্তু উড়ক্ষা কড়য ন্তস্থয য় ঘম আভযা ঘফন্তযড়য় েফ রটফয ন্তনড়য়। 
ঘদখা মাক, আকা কিন্তদন ভুখ বায কড়য থাড়ক আয াযন্তভড়নয কাগজ কিন্তদড়ন আড়।  
 ড়যয কাড়র চাকা গোর গড়িাত্রীয ন্তদড়ক। আভযা ওযা ন্তভন্তরড়য় ফাইজন ঘচড় ফড়ন্তছ, ফাড় 
ঘগাটা ংাযটা ন্তনড়য়। একভাত্র ন্তফলাণ যড়য় ঘগর উেযকান্তড়ি। ও কথা ন্তদড়য়ড়ছ, কারড়কয ভড়ধয বুজফাা 
ঘৌঁড়ছ মাড়ফ। ন্তফলাণ কথা ঘযড়খন্তছর। ভড়য়য আড়গই ঘ জুড়ে ন্তগড়য়ন্তছর দড়রয াড়থ, যাাঁ, কাগজত্র 
ন্তনড়য়ই। ঘগাটা ফযাাযটা ঘকান কায়দায় ভযাড়নজ কড়যন্তছর জান্তন না। কী ঘকৌড়র ঘ ৯-জন ঘনান্তরড়ক 
গাড়োয়ান্তর ান্তজড়য় ন্তদড়য়ন্তছর কাগড়জ-করড়ভ, ঘ ধাাঁধায উেয আজও াইন্তন। িয এই ঘম আভাড়দয ড়ি 
গাড়োয়ান্তর নাভধাভ ন্তনড়য় মাযা ন্তগড়য়ন্তছর িাড়দয অন্তধকাংই ন্তছর ঘনান্তর। গল্পটা এখনও ফান্তক। ন্তকন্তু 
গড়িাত্রী না ঘৌঁড়ছ ফান্তকটা ফন্তর কী কড়য? অিএফ, অড়ক্ষা করুন। ঘফন্ত নয়, আগাভী ংখযায়...         
[চরড়ফ]  


