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ভূমিকা
এই গ্রুপে তারাই এপেপেন যাপের বই েড়ার মেপক মকেুটা হপেও আগ্রহ আপে। মবপেষ কপর োমহপতের বই।
যারা লেখক তাপের প্রধান গুণ হে তারা অপনক েপড়ন। আিরাও অপনক না হপেও মকেুটা েমড় এবং েড়ার
মেপক আগ্রহ আপে। তাই হয়পতা খুব লবমে লোস্ট আপে না মকন্তু যাই আপে তার লেেপন মকেুটা কষ্ট আর লেষ্টা
কাজ কপর।
লেই লেষ্টা লেপকই োন্ধ্ে আড্ডা িেগামজন লবর হপে। এমট একমট েরীক্ষা এবং েফে হপে প্রমত িাপে মনয়মিত
প্রকােনা করা েম্ভব হপব। িাপে একমট ভাে লেখা ততমর করা কমিন মকেু না অন্তত আিাপের এই গ্রুপে যারা
মনয়মিত লেখক তাপের জনে আেপেই বেোর না।

আিরা মেমখ লকন? টাকা োপবা লেজনে? িপন হয় না। কারন এখাপন লেই অপেে প্রমতমিত লেখক লকউ না।
অনেরা েড়পব লেই আগ্রহ মনপয় লেখা। তার লেপকও বড় কো হে মেখপত ভাে োপগ, মনপজর িপনর অবেক্ত
কো গুপো একটু গুমেপয় প্রকাে করার আকাংখা। ইন্টারপনপটর ভাে মেক হে আিরা এর কেোপন আর একা
নই, মবমেন্ন দ্বীপে বাে করপত হয় না।

আিাপের লেখা গুপো মনপজরা েড়পবা এবং অপনপকই েড়পবন। তাোড়া লোয়ামেবুকে এর ওপয়বোইপটই
োকপে েবার নাি ও েমব েহ।

যারা কষ্ট কপর মেপখপেন তাপের েবাইপক ধনেবাে। আিরা যমে একটু মনয়মিত োমক আন্তমরক হই তাহপে
একমেন ই-বুপকর োোোমে েমতেকাপরর বই প্রকাে করা েম্ভব হপব।
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েড়া
মবোয় কাবে

রমিন ঘুমড়
িমজেনা মেবেী

কমব অেরামজতা অমেেতা
লিঘিাখা মেপন,
অমেপরই আমি হামরপয় যাপবা ওই আকাপের নীপে,
বুঝপব তখন তুমি আিার কতটা আেন মেপে!
হয়ত তখন জানপব আপরা অবেক্ত লেই কো,
হৃেয় জুপড় মেপো যপতা অস্ফুট েব বেো।

লগােপন লগােপন
হপয়পে বামহর,
দুরন্ত লেপে,
োটাই ধপরপে
আেপতা হাপত,

আকাে িামট এক হপব েব, ঝরপব শ্রাবণ ধারা,
েুমকপয় আমি লেখপবা লতািায়, হপবা েন্ধ্ো তারা।
লগাধূমে লবোয় আিায় যখন েড়পব লতািার িপন,
মেনমেপন এক বেো হপয় মবিঁধপবা বুপকর লকাপণ।

আোটা মেপব োমড়,
বাতাপের োপে উড়পে
তার েপ্ন রমিন ঘুমড়।
তেেব তার কাটপে
ভীষণ অপগাোপো

ধুে ধুপনা আর আগরবামত োপড় মতন হাত ভূমি,
রাগ অনুরাগ েবটা জুপড় শুধুই মেপে তুমি।
বুঝপে না লতা আিার মেপো অমভিাপনর লেউ,
লকাোয় লযন হামরপয় লগপো অনেরকি লকউ।
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লোখদুপটা তার টপোিপো
লনই আনপের জুমড়
অবাক োপন লেপয় আপে
তার েপ্ন রমিন ঘুমড়।।
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লবাকা লখাকা
লিাোঃ নূর নবী
বন্ধ্ুরা েব িজা কপর
অোধারণ একমট লেপে

ডাপক লবাকা লখাকা,

নািমট তার লখাকা,

েুপযাগ লেপে োপড়নাপতা

লবাকার িপতা লেখায় বপে

মেপত তাপর লধাকা!

লোপক িাপর লিাকা!
এোকার িুরমিরা
লবাকা লখাকা নয়ত লবাকা

তাপর খুব ভাপোবাপে,

কাপজ িাপননা হার,

লখাকা বাবু লেই আেপর

েপে লকান বৃদ্ধ লেপে-

লবাকার িপতা হাপে!

কপর হাপত ধপর োর।
লবাকা লখাকা নয়ত লবাকা
লবাকা লখাকা লবাকা লখাকা

লবাকারা তা বুপঝনা,

কপর ভাে কাজ,

তাইপতা তাপের অেেতা

লবাকা লখাকা লবাকা লখাকার

এত কাপেও লঘাপেনা!

নাই েমরোমট-োজ!

োহাযে লে কপর লোপকর
যতটুকু োপর,
তাইপতা ডাপক লখাকা বপে
আের কপর তাপর!
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েমেবুক
োেী ইেপতকার
প্রমতমেপনর নানামবধ জমটেতায়

কমবতা
িানব জীবন
লোহাগ তাময়ন

যখন হামরপয় যায় েুখ,
একরাে ভাপোোগায় ভপর িন রয়
লোপখর োিপন যমে আপে লোয়ামেবুক

িানব জীবন এিমন োধন,

প্রমতমেন একটুখামন েিয় কপর তাই

রমক্তি োপগ,কুরুপক্ষত্র িয়োপন,

এতটা মনপভেজাে েমরপবে লযন আর লকাোও নাই ।

খুমজয়া লেমখ োরাটা ভুবন।

লোমহত রুপে জ্বমেত আগুন।

আড্ডায়, বই, গান, কমবতা, গল্প
েবই আপে লযন অল্প অল্প
কাপরা োপে লনই লকান ঝাপিো লনই লকান আমড়
এ লযন লিাপের আপরকমট বামড়
েবাই এখাপন লিারা ভাই আর লবান,
এপকর েুপখ অেপর হামে,
এপকর দুোঃপখ অেপর কািঁমে,
এ লযন এক
অমবপেেে বন্ধ্ন ।
............................................................

েবাই লেনা,লযাদ্ধা েবাই,
েেস্ত্র েংগ্রািী োপজ,
কত হংকার,েত হাহাকার
বেমেত হৃেয় িাপঝ।

েবার প্রতেয় িত্ত কমরয়া,
ঘুমরপতপে মফমর হপয়পে িমরয়া,
লকাো লগা েুখ েওনা যামেয়া,
যায় যাক প্রান মক হপব বামেয়া।

ওপহ আেি,লকন লয অধি,
তুমিই লতা প্রেি,
কমরয়াপো ভুপের আমবষ্কার,
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ঘুি
লে গ্লামন আজও বহন কমরয়া,

িুমনিা িান্নান তেেী

েপয় যাই োপখা মতরস্কার।
ঘুিাব আমি, এই েহর যখন ঘুমিপয় যাপব;
তাই লতা ধরার েূেনার বানী,

োিঁেটা যখন আপো লেপব।

আমি ক্ষুদ্র মক বা আর জামন,

ঘুিাব আমি, েূযে যখন েুমকপয় রপব,

জাপন মবধাতা, অেীি েয়ােু,

শুকতারাটাও উিঁমক িারপব।

েরি করুণািয়,

ঘুিাব আমি লেই িামটরই বুপক-

মতপে মতপে িানব গভীর হময়য়া-

লয িামটপতই মবমধ আিার প্রমতেমব আিঁপক।

কমরপতপে মনপজর ক্ষয়।

ঘুি তুই লকান েহপর োমকে?
আিায় মক তুই লেমখে?

মহংো-মবপদ্বষ, দ্বন্দ্ব -েংঘাত,

ঘুিাপত োই লেই েবুজ ঘাপে;

আরও কত রাহাজামন,

লভাপরর আপোয় মেমের লযোয় হাপে।

এপক িপর, িাপর অপনে-

ঘুিাব আমি, স্বপ্ন লেখব বপে।

এিন লকন েৃমষ্টর কামহনী?

হয়পতা জাগব লজোৎস্না লেখার েপে।

লহ লখাো,িহান প্রমতোেক,
েিস্ত জাহাপনর োমন্তর োেক,
েপে মনন লখাো,
েে োন করুনযাহারা মগয়াপে োমন্তর েপে,
োই তাহাপের েরুন।
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লহ ফুে
িাঝ রাপত

লিাোঃ আমরফ লহাপেন

আয়ো মেমিকা
লহ ফুে তুমি ফুটপব অধার ফুরাপে আপো মেপত,
িাঝ রাপত ঘুি ভাঙ্গপে আিার,

লহ ফুে তুমি ফুটপব মক অন্ধ্কার হপত আপো মেপত।

আমি খুপে লেই েরজা,জানাো

লহ ফুে ফুটপব মক তুমি অকাপে ঝপড় লযপত,

আগো কমর বেন আিার।

নামক লবপে লেপক হাজার িুপখর আপো ফুটাপব।

আস্বাে কমর বাউমর ,

লহ ফুে যখন আেপব ভাষা মেবে লতািাপক মেপয়,

মনভৃপত লোখ িুপে কল্পনায় কমর

শ্রদ্ধা মনপবেন করপব েহীে মিনাপরর লবধীপত।

ভাপোবাোর মিেো লবোমত।

আবার যখন ফুটপব তুমি লতািাপক মনপয় লকান,

লতািায় লডপক লনই মনভৃপত,

বােক েম্মান হামন করপব লকান বােমক এর।

োমখর োেপক লোখ লরপখ লেমখ

লহ ফুে তুমি ফুটপব মক নামক অকাপে ঝপড় যাপব,

েূপরর েুনীে আকাে।

নামক লকান মকপোরীর লখাোয় গুপজ লেয়া প্রান।

লতািার লিািঁপট, লিািঁট লরপখ

ফুটপব মক তুমি অপনের হামের জনে মনপজর জীবন,

কো বমে বোপধর িপতা,

মবেেজন মেপয় ফুটপব মক অকাপে হামরপয় লযপত।

লহিাঙ্গ মবণ লযন লবপজ েপে

লহ ফুে লতািার জন্মইন নামক হপো অনে লক,

লতািার আিার েরীর জুপড়।

লিামহত কপর মনপজর জীবন মবপেপয় লেয়া।

লতািার েক্ত হাপতর িুপিায়

ফুটপব মক তুমি অপনের িুপখর রািা হামে ফুমটপয়,

িুমিবদ্ধ হাত আিার কািঁেপে,

মনপজর জীবন মেপয় মেরমেপনর জনে েপে যাওয়া।

গরি মনোঃশ্বাপে েুড়পে আিার গা,

লহ ফুে তুমিই লতািার েম্মান লরপখা বুক ফুমেপয় েো,

লযন োিপনই আগুপনর নেী

এক তেমনপকর নাি লয তেমনক ততমর না হপে হােপতা না।

লরৌরপবর েরজা মিক তার ওোর।

লহ ফুে তুমি ফুটপব নামক অকাপেই ঝপড় যাপব।

িাঝ রাপত ঘুি ভাঙ্গপে লতািারও মক
এিন আকুে হয় হৃেয়!
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মট বোপগর িত আিাপেরও লোট্ট কাপে োকার মেন মক লেষ?

লেয়াপের ওোপর
তািান্না তােমনি

ওই বড় ঝুমরটা লতা মট বোগটা েরি যপে লরপখ লেয় মনপজর কাপে
মক িজা না! কাে লেপক লবমরপয় েড়ে মক না ঝুমড়পত মগপয়!

আর আিরা যাব লকবে লেয়াপের এোর লেপক ওোপর।

গত েন্ধ্োয়ও লতা মেোি লেয়াপের ওোপর
লোহা বাধাপনা লেয়ােটা
শুধু এোর আর ওোর

স্বপ্ন মক?
োবানা োরভীন

লেই একই মট স্টে,লেই লবঞ্চটাই লতা
আজ লেখোি লোহার মগ্রেটার ফািঁপক ফািঁপক
আপধা আবো আপোয় অনে এক েে, অনে কারও ো।

রাপতর গভীপর লোখ বন্ধ্ কপর যা ভাবপত োমগ লেটায় মক স্বপ্ন?
নামক ভমবষেপত লকাপনা মকেু েূরণ করার বােনা লেটায় মক স্বপ্ন?

নইপে মনপজপক মক কপর েিাপজর িাপঝ মনপজপক ফুমটপয়
তুেপবা মনপজর অমস্তত্বপক লেটা মক স্বপ্ন?

কাে মকন্তু আিাপেরই োপয়র কােটায়

নামক কাওপক আেন করার বােনা এটায় স্বপ্ন?

উপিমেে কমফ বেনা আর মেমন োটাই এর গপ্প

নামক এগুপো েব এ স্বপ্ন?

লতপতা স্বাপেও মেে অন্তর জুরাপনা এক মেেপত হামে

প্রমতমট িানুষ স্বপ্ন লেপখ এবং লেষ্টা কপর তাপক েূরণ করার।

অপনপক োেেক হয় আবার অপনপক বোেে হয়।
ক্লাে মবরমত মক আর আেপব?

তবুও এই েৃমেবীপত লকও স্বপ্ন লেখা োপড় না।

লবপঞ্চর এক লকাণায় বপে লতািাপের কোেমরর মহপেব

তারা লেপখ যাই নানা রং লবরপির স্বপ্ন।

লোনা হপব আিার?
লেপব মক ওই রি মবকৃত ো এর োপে আািার রং ো এর অডোর?

না মক লেয়াপের এোর লেপকই.....
অনে েেটার িাপঝ খুিঁজব আিাপের লবাকা লবাকা গল্প,
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মবধান
মবপবক

িমরয়ি আহপম্মে

িমজেনা মেবেী
অমির মবষন্ন িন েুপট লযপত োয়
লতািাপক কখপনা েুপয়িঁ লেমখমন,

খুিঁপজ লেপত োয় তার মিকানা,

জামননা তুমি লেখপত লকিন,!

ক্লান্ত মেপনর লেপষ লযখাপন লে

লেপয়মে লতািাপক বইপয়র োতায়,

খুিঁপজ লেপত োপর লতািার মনোনা।

কপরমে অনুভব োরাক্ষণ।

গভীর রাপত েৃমেবী যখন যখন

লতািাপক জানা খুব কমিন

ঘুপি স্তব্দিয়,

তুমি নয় কাপরা োে,

তুমি এপে ধরা লেও আিার োধনায়।

োপে রাপখা িহপের আপোড়ন
শুপনমে িানুপষর হৃেপয় লতািার বাে।
লতািার নীমতপত েবাই িুগ্ধ,
লতািার অপেক্ষার োপক আপবে।
েপতের জয়গান লতািার িাপঝ,
মিেোপক কপরপো মনোঃপেষ।
আপবপগর তাড়নায় করপে ভুে,
তুমিই মিমেপয়পো েংপোধপনর মহপেব ।
অন্ধ্কাপর আপো মনপয় এপেপো,
তুমিই লেই মবপবক ।

গভীর ঘুপি িানুষ যখন
েপপ্ন মবেরণ কপর,
ঘুি হীন এ দু'নয়পন অপঝাপর বারী ঝপর।
অমির িন হপয় যায় আরও মবষন্ন
েুপট লযপত োয় অজানা মিকানায়
লতািায় লেখার জনে।
অবুঝ িনটা িানপত নারাজ
লতািরা আিার বেবধান,
তুমি তরু আর আমি ঝরা োতা
এটাই মবধাতারমবধা।
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লয হৃেয় ভাপোবাপে

স্বপ্নীে ইপেগুপো

কামনজ ফাপতিা েুনা

নুে রাত জাহান মিতু

লতািায় মেোি মেগন্ত লোিঁয়া েুখ

ইপে কপর নীে আকাপে েরীর িপতা উড়পত

েন্ধ্োতারা আিার োক,

লিপঘর লভোয় লভপে লভপে আকােটাপক লেখপত।

আো যাও এটাও লতািার

ইপে কপর তারার লিোয় একটা বন্ধ্ু লেপত

আিায় মেও একিুমি লজানামক।

বন্ধ্ুর োপে লহপে লখপে অপনক িজা করপত।
ইপে কপর আকাপের ওই োিঁেটাপক েুপতিঁ

আকােটা লতািার

োিঁপের োপে ভেব মনপয় েিয় কাটাপত।

আমি, লিঘ;

ইপে কপর োমখর িপতা নীে আকাপে ঘুরপত

লভপে লভপে বৃমষ্ট হব।

দুপটা ডানা েমড়পয় মেপয় েৃমেবীপক জানপত ।
ইপে কপর ফুপের িপতা েবার মপ্রয় হপত

নেীও লতািার

ফুপের িপতা েবার কাপে ভাপোবাো লেপত।

বপয় বপয় োগর েুিঁপয়া

ইপে কপর কমবর িপতা কমবতা মেখপত

আমি মকনারায় ঘাে হব।

েবার ইো েূরণ কপর ভাপো েরী হপত।
ইপে কপর নেীর লরাপত কেকমেপয় হামরপয় লযপত
নানান ভাবনার জগৎটাপক একটুখামন মেনপত।
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জাতীয় কমব কাজী নজরুে ইেোি

িা

নাজিুন্নাহার খাপেো

জামকয়া কমবর মজমনয়া

নজরুে তুমি মবপদ্রাপহর প্রতীক

িা েব্দ মিমষ্ট-িধুর

তারুপণের আহবান ।

কত েুের নাি

তুমি অমিবীণার ঝড়

িাপয়র লোয়ায় ধনে-জীবন

আর নারী োপিের গান ।

বাড়ায় িান েম্মান।

তাই গাই লিারা লতািার জয়গান ।

িা েপব্দ েুমকপয় আপে আের লস্নহ-িায়া
েন্তানপের িাপঝ মবমেপয় লেন

নজরুে তুমি আপোর মেো
অেহাপয়র বে ।
লতািার লোপখ তবষপিের তামড়ত েিাজ
িপন এক হওয়ার গান ।
তাই গাই লিারা লতািার জয়গান ।

বুকভরা তািঁর েয়া।
িা লনই যার ভুবপন দুোঃখ কত তার
িা হপো অিূেে রতন
তুেনা লনই যার।
েৃমষ্টর লেরা অিূেে ধন

তেমনকপের তেমনক তুমি

িা'র লকািে আের

েবার জয়গান তুমি ।

েৃমষ্টর িাপঝ িা আিার

েে েোর েমেক তুমি

রুপের লেরা েুের।

লরপখ লগপো নতুন রাস্তার মেো ।

িাপয়র েরপে েন্তাপনর িন

তাই গাই লিারা লতািার জয়গান ।

বরপফর িপতা েীতে

অনোপয়র প্রমতবাে তুমি

িাপয়র অভাপব েন্তাপনর িন

নতুন োিঁপের আপো তুমি ।

হয়না কভু লকািে।

ভয়পক ভাঙ্গার তীর তুমি

েূর-েূরাপন্তর কিে-লেোয়

নতুনপক গড়ার স্বপ্ন তুমি ।

িা'র লস্নহ-িিতা

তাই গাই লিারা লতািার জয়গান।
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।

িপন েপড় প্রবাে জীবপন
কত মবপয়াগ-বেো।

!

।

লনই যার প্রমতকার।
িা েব্দ মিমষ্ট-িধুর
কত েুের নাি
েৃমষ্টর লেরা িা-জননী
তা'ইপতা বহ োি।

োয়ো আক্তার

,

।
,
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দ
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দ
।
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,
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োমহতে আপোেনা
জীবনানে োে ও বনেতা লেন
জাহাঙ্গীর আেি নাপের
"বনেতা লেন" বাংো োমহপতের েবোমধক েমিত কমবতাগুপোর অনেতি। োমহতেপপ্রিী এবং মবেগ্ধজপনরা
এপক প্রণয়কাবে বপেই িপন কপর োপকন। তপব এমটই লেষ কো নয়; এ এক মেররহপেের নাি! লক এই
বনেতা লেন, যার কাপে কমব লেপয়মেপেন অপনক কামিত "দুেন্ড োমন্ত"! যার োমন্নধে লেপয় আপ্লুত কমব;
তার অেরূে রূপের বণেনা মেপয়পেন ;
"েুে তার কপবকার অন্ধ্কার মবমেোর মনো",
মকংবা
"িুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকাযে"
মকংবা
"োমখর নীপড়র িত লোখ"...
অেে কমব তাপক লেপখপেন অন্ধ্কাপর!! "লতিমন লেপখমে তাপর অন্ধ্কাপর"
বো েপে, এই বনেতা লেন আেপে কমবর িপনাভূমিজাত..

বনেতা তাই রপয় লগে রহেোবৃত হপয় লিানামেোর হামের িপতা-ই !!

অনবেে এই কমবতার প্রেি স্তবপক রপয়পে অফুরান প্রাণেমক্তপত ভরেুর এক কমবর প্রেন্ড আত্মমবশ্বাপের কো।
শুরুপতই বেপেন, "হাজার বের ধপর আমি েে হািঁমটপতমে.." মক দুোঃোহে!! িানমবক েীিাবদ্ধতাপক কামটপয়
যাবার স্পধো!! হাজার বের ধপর হািঁটপে লতা মতমন েভেতার রে; কাপোত্তীণে! মতমন মবশ্ব েমরব্রাজক! েীঘে এই
েিপয় লকাোয় লকাোয় মগপয়পেন, মতমন বেপেনও তা,
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"মেংহে েিুদ্র লেপক মনেীপের অন্ধ্কাপর িােয় োগপর"
মকংবা
"মবমিোর অপোপকর ধূের জগপত"
মকংবা
"আপরা েূর অন্ধ্কাপর মবেভে নগপর"।
প্রবে আত্মমবশ্বাপে েুনোঃমনশ্চয়তাও মেপেন,
"লেখাপন মেোি আমি"
শুধু তাই নয়, "েৃমেবীর েপে" হািঁটপত হািঁটপত মতমন এখন
"ক্লান্ত প্রাণ এক"।

তার লবাপধর জায়গাটা স্পষ্ট, েেপক্ষে েৃঢ়; েরাবাস্তবপক (surrealism) লক ধরপত লেপয়পেন হাপতর িুপিায়।
মতমন যতটুকু প্রকৃমতর কমব, তার লেপয় বড় প্রকৃমতমবে। মতমন োেেমনক, মতমন ইমতহােপবত্তা, মভেনারী। মবস্মৃত
ইমতহাপের অতে গহ্বপর আপো লফপেপেন প্রবে রাজননমতক েপেতনতায়।

কমবতার স্তবক মতনমটর প্রমতটার িাঝখাপন রপয়পে আশ্চযেে লেোতনা, রপয়পে জীবন রহেে। আবার েহপজ
বেপে, জীবন েেেপনর েহজ েূত্রোঃ েংগ্রাি -শ্রামন্ত-স্বপ্ন।।
ধরনীর েপে েভেতার রে লটপনপেন েীপ্ত োপয়, ক্লান্ত প্রাপণ লেপয়পেন আরাধে নাপটাপরর বনেতা লেন'লক,
তারের স্বপপ্নর কো- "লজানামকর রপি মঝেমিে" এক রঙ্গীন েিপয়র কো, আর শুধুই বপে োকা দু'জপন
িুপখািুমখ, হপত োপর তা অনন্তকাে...!!

জীবন যুপদ্ধ েযেদুস্ত এক কমব ; িপনাপবেনা তার যত বড়, োমহতে েৃমষ্টও তার তত বড়। মবত্তহীন- লপ্রিহীন
জীবপন েূণেতা যতটুকু, োমহপতে েূনেতার িাত্রাও তার ততটুক।ু

আজ swapybooks এর িোগামজন প্রকাপের এই শুভক্ষপণ, রূেেী বাংোর কমবর প্রমত শ্রদ্ধাঞ্জমে...
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োিেবােী কাবেগ্রন্থ
নাজিুন নাহার নুেরু ।

বাংো োমহপতের অনেতি উজ্জ্বে নক্ষত্র কাজী নজরুে ইেোি লয রবীন্দ্রযুপগ লেপকও রবীন্দ্রবেয় হপত িুক্ত
হপয় োমহপতে নতুন ধারা যুক্ত কপরন। মতমনই প্রেি কাপবে কিেক্লান্ত িানুপষর দুোঃখ যন্ত্রণাপভাগ ও েংগ্রাপির েমব
তুপে ধপরন। প্রাণ েমক্তর প্রােুযে মবপদ্রাপহর প্রেন্ডতায় এবং লেই োপে লরািামন্টক আপবপগর লকািে প্রকাপে
নজরুে বাংো কাপবে অতুেনীয়। আরবী-ফারেী েপব্দর তনেূণেিয় বেবহার ও প্রেমেত েব্দপক বহ অপেে
বেবহাপরর িাধেপি মতমন বাংো ভাষাপক কপরপেন েিৃদ্ধ। বাংো োমহপতে মতমন লয ধারা যুক্ত কপরন তা বাংোর
েীিানা লেমরপয় আপরা বহেূর েযেন্ত প্রোমরত হপয়পে। েবেোেী এই লেখক বাংোপেপের জাতীয় কমব ও বাংো
োমহপতের মবপদ্রাহী কমব ২৪ লি ১৮৯৯ (১১ তজেি, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) োপের েমশ্চিবপঙ্গর বর্ধ্োন লজোর
আোনপোে িহাকুিার েুরুমেয়া গ্রাপি জন্মগ্রহণ কপরন। তার োমহতে রেনার িপধে অমিবীণা, োিেবােী,
ভািার গান, েমঞ্চতা, েবেহারা, বেোর োন, িৃতুেক্ষুধা উপেখপযাগে। িানবতা ও োপিের কমব কাজী নজরুে
ইেোি িাত্র লততামেে বের বয়পে দুরাপরাগে লরাপগ আক্রান্ত হন এবং বাকেমক্ত হামরপয় লফপেন। অতোঃের
২৯ অগাস্ট ১৯৭৬ োপে োকায় মতমন িৃতুেবরণ কপরন।

কাজী নজরুে ইেোপির জন্ম ঔেমনপবমেক েিাপজ আর এ েিাপজই তার লবপড় ওো। এ েিাজ জীবপন েোর
েপে কমব লেখপত লেপয়পেন মবমভন্ন ধরপণর লোষণ তবষিে। লয তবষিে ও লশ্রমণপভে কমবর িপন গভীর
লরখাোত কপর। যার ফপে িানুপষর এই লোষণ ও মনযোতন েূর কপর অোম্প্রোময়ক িানবতাবােী েিাজ
গিপনর েপক্ষে রেনা কপরন “োিেবােী” কাবেগ্রন্থমট ।

“োিেবােী” কাবেগ্রপন্থ লিাট ১১ মট কমবতা রপয়পে। েকে কমবতার িূেেূর হে িানবতাবাে। কমবর লোপখ
েবাই েিান। লকউ জন্ম লেপকই অেরাধী হপয় আপে না। েমরমিমত িানুষপক মবেপে োমেত কপর। মতমন তার
কাপবে লোর, ডাকাত, কুমে-িজুর, বীরঙ্গনা, লবেো েকেপকই িান মেপয়পেন। এরা েবাই িানুষ আর তার কাপে
িানুপষর িান েবার উেপর। তাই লতা মতমন বপেন,

“গামহ োপিের গান
িানুপষর লেপয় বড় মকেু নাই, নপহ মকেু িমহয়ান। “
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কমব িানুষপক জামত লভোপভপের উপদ্ধে িান মেপয়পেন। লযখাপন মহেু, িুেেিান, লবৌদ্ধ, মিষ্টান েবাই ভাই ভাই,
একই েম্প্রোয়। মতমন অোম্প্রোময়ক মেপেন আর তাই োম্প্রোময়কতা নািক মবষবাপের লঘার মবপরাধী
মেপেন। তার লেই েৃমষ্টভমঙ্গ ফুপত উপি োিেবােী কমবতায়। মতমন গপজে উপিন,

“গামহ োপিের গান,
লযখাপন আমেয়া এক হপয়পে েব বাধা বেবধান,
লযখাপন মিপেপে মহেু- লবৌদ্ধ- িুেমেি-ক্রীশ্চান।“

নারী েুরুষ লভোপভে কমব িাপনন মন। লতিমন মতমন ধপিের লোহায় মেপয় িানুষপক আোপোা কপরনমন। তার
কাপে েকে িানুষ মেে েিান। তার রেনায় েকে িানপবর জয়গান কপরপেন। ‘কুমে-িজুর’, ‘লোরডাকাত’, ‘নারী’, ‘বারাঙ্গনা’, ‘িানুষ’ , ‘রাজা- প্রজা’, কমবতায় কমব মনমবেপেপষ েকে লশ্রমন-লেোর
িানুষপক মনপয় মেপখপেন। অনোয় অতোোর ও অমবোর কপর কখপনা িুমক্ত োওয়া যাপব না, লে যত বড়ই লহাক
না লকন? একমেন তাপক োমস্ত লেপতই হপব। লযমেন োেভার েূণে হপব লেমেন তার উের ভগবাপনর োমস্ত
আোপবই। তাই লতা মতমন ‘কুমে –িজুর’ কমবতায় বপেন,
“িহা-িানপবর িহা-লবেনার আমজ িহা উত্থান,
ঊপবে হামেপে ভগবান, মনপে কামেিঁপতপে েয়তান !”

কমব েিাজ লেপক েকে অনোয়, অেোেন েূর করার ব্রত মনপয় লেখনী ধারণ কপরমেপেন। আর লেই ব্রত
মতমন কাপবে ফুমটপয় তুপেপেন। “োিেবােী” কাবে গ্রন্থমটও লে অপেে বেমতক্রি নয়। কমবর জীবনেেেন ও
কাপবের লিাে মবষয় লযন একই েুপত্র গাোিঁ।

েমন্ধ্বদ্ধ, েিােবদ্ধ ও লেইোপে মবমভন্ন আরবী –ফারেী , তৎেি েব্দ বেবহার কপর ভাষাপক কপরপেন দুপবোধে;
আবার োপে োপেই েহজ প্রাঞ্জে বাংো েপব্দর মিশ্রপণ মেখাপক কপরপেন উেপভাগে। েংমক্ষপ্ত বাকে, প্রশ্নপবাধক
বাকে, মবস্ময়েূেক বাকে বেবহাপর প্রমতমট কমবতাপক কপর তুপেপেন অনবধে যা কখপনাই একপঘপয়মি বা মবরমক্ত
প্রকাপের োিানে েুপযাগও প্রোন করপত োপর না। বরং তা নতুনপত্বর োমবোর। লযিন
“লক তুমি?—োেেী ? তজন ? ইহেী ? োিঁওতাে, ভীে, গাপরা ?

mvÜ¨ AvÇv

‡mvqvwc eyK&m

18

কনফুমেয়াে ?, োবোক-লেো ? ব’লে যাও বে আপরা !”

কমবর লবমেরভাগ কাপবে িাত্রবৃত্ত েপের বেবহার প্রমতফমেত হপয়পে। এই োিেবােী গ্রন্থমটপতও লতিমন েূণে
েপবে ৬ িাত্রা ও অেূণে েপবে ২ িাত্রা বেবহার কপরপেন। উেিা অেঙ্কার বুবহাপর কমব মনজস্ব স্বকীয়তার েমরেয়
মেপয়পেন। কমবতায় ভাব প্রকাপের েিস্ত উেিা কমবর একান্ত িনন লেপকই উৎোমরত ।

েমরপেপষ বেপত োমর লয, কমবর োমহতে েিাপোেনা করার িপতা অমভজ্ঞতা বা লযাগেতা লকানটাই আিার
লনই। আমি শুধু কমবর লেখার কমবতাগুপোপক েহপজ বুঝার জনে মকেু ধারণা মেোি। মতমন তার রেনা েৃমষ্টপত
অতুেনীয়। তার প্রমতমট রেনা িানুষ এবং িানুপষর জয়গান মনপয় , িানবতাপবাধ ও েম্প্রীমত মনপয় েৃষ্ট। লতিমন
“োিেবােী” কাবেগ্রন্থমটও িানব েূজারী একমট গ্রন্থ। লযখাপন কমব িানুপষর ভাপোবাো, োিে, েম্প্রীমতর
অটুট বন্ধ্পনর লেতনা ফুমটপয় তুপেপেন।

“োপিের গান গাই
লযখাপন আমেয়া েি-লবেনায় েকপে হপয়মে ভাই। “
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“আেিানী" েে আর বাস্তবতার আয়না।
নীেুফা আফপরাজ বীমে
েমেকমব জেীিউেেীপনর এক অননে েৃমষ্ট "আেিানী" কমবতা।
"আেিানীপর লেখপত যমে লতািরা েপব োও,
রমহিমির লোট্ট বামড় রেূেেুপর যাও।"

কমবতামট প্রেি োইন লেপকই লোট বড় েবাইপক আকষেণ কপর। এই েেিয় কমবতা োিকপক লযিন আনে
লেয়; অনেমেপক এর মনগূড় োরিিে লবেনায় ভারাক্রান্ত কপর োিক হৃেয়।

আিার অনেতি একমট মপ্রয় কমবতা এমট।
আেিানী কমবতার েমরপবে, আেিানী েমরত্রমট আিার োরোপের প্রমতমনমধ। । েঞ্চি লশ্রমনপত েড়পত ও
আিাপত আেন লগিঁপড়পে।
এর েে, আপবগ,বাস্তবতা েবার উেপযামগ।

বৃমষ্ট শুরু হপে কমবতার আেিামন লিপয়মট আিার োিপন হামজর হত। তখনও আিাপের মবমডং কপরমন। োোর
েিপয়র ফুপটা হওয়া মটপনর োোর ঘপর োমন েড়ত। আর আমি আেিানীর প্রমতেমব লেখতাি। লেখতাি
বাবা-িাপয়র মেন্তা মক্লষ্ট িুখ।
এিন কী আিার োপেরপ্রমতপবমেপের নপড়বপড় ঘর ঝপড় আেিানীর ঘর হপয় লযত।লেখতাি মেন্তা মক্লষ্ট েত
আেিানীর োমরদ্রতা আর কুেংস্কার।

মিয়া বামড় ,ভূিঁইয়া বামড়, জমিোর বামড় নয়। গ্রাপির একপ্রাপন্তর রমহিমির বামড়র েমরদ্র আেিানী আিাপের
েিাপজরই প্রমতমনমধ।
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আিার লোটপবোয় লেখতাি প্রায়ই আিাপের গ্রাপি প্রায় েোংড়া বুমড়র আগিন হত। হাজা-িাজা েুকুপরর
োমন লখপয় ডায়মরয়া,িোপেমরয়া হত লয- লকউ বুঝত না। ভাবত েোংড়া বুমড় এপেপে। তাই িানুষ িারা যাপে।
"আয়-যায়" কোমট ঐ েিয় বো মনপষধ মেে। বেপে েোংড়া বুমড় ঘপর ডুকপব। আর কপেরা, আিােপয়
েমরবাপরর েেেেরা িারা যাপব।
এিনকী কুেংস্কার ও েেত। অিুপকর িা লেখপেন েোংড়া দুইজপনর কািঁপধ ভর মেপয় লগপে। েন্ধ্োপবো লেিঁো
লডপক বপেপে, "মনিু মনিু মনিু" ইতোমে।

মেমকৎোর লকান বেবিা মেে না। ধুপক ধুপক িরত গ্রািবােী। একই েমরবাপর অপনপকই িারা লযত। এখনও
অজোড়া গািঁপয় এ কুেংস্কার আর অভাব রপয়পে।

েহরায়পনর যুপগও মবশুদ্ধ োমনর অভাব। মকেমবে করা জীবানু লযন আেিানীপের েদ্মেুকুর।

েবপেপয় কমিন বাস্তবতা হে -লয আেিানী লক মনপয় কমবতা মেপখপেন কমব। "ইতোমে" িোগামজন অনুিাপন
প্রোপরর আপগ লেই আেিানী েমরত্রমটর খবর লকউ লনয়মন। ভাগে লফপরমন। হৃেপরাপগ আক্রান্ত হপয় ধুপক
ধুপক কাপট জীবন। লেষ বয়পেও তার হামড্ডোর লেপহ অেুমষ্টর েক্ষণ মেে। যা হাজার েুমষ্টহীন মেশুর
বাংোপেে।
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অনুপপ্ররণািূেক রেনা
আপেক্স লহমে’র স্বপপ্নর োয়ারাজে
িুে রেনাোঃ The Shadowland of Dreams By Alex Haley

অনুবােোঃ রামজব আহপিে
১২ বের ধপর আমি এ লেখামট মনয়মিত েড়মে। যখনই হতাো আপে, োফেেপক অপনক দুপরর মকেু িপন হয়
তখনই েমড়। এপকবাপর েতে ঘটনা যা ‘রুটে’ খোত লেখক আপেক্স লহমে মনপজর জীবন েম্পপকে
মেপখপেন।অনুবাে কপর লবে ভাে লেপগপে মনপজর কাপে। আো কমর েড়পত আেনাপেরও ভাে োগপব।
অপনক তরুন আিাপক বপে লয তারা লেখক হপত োয়। এ ধরপনর লোকপের আমি েবেিয় উৎোমহত কমর
মকন্তু একই েপঙ্গ তাপের এও বোখা কমর লয, একজন লেখক হপত োওয়া ও লেখার িপধে মবোে োেেকে
রপয়পে। এ ধরপনর লবমেরভাগ তরুন েপ্ন লেপখ েফে লেখক হপয় অপনক টাকা ও খোমত অজেপনর- প্রমতমেন
ঘণ্টার ের ঘণ্টা ধপর একা টাইেরাইটাপরর োপে বপে োকার স্বপ্ন তারা লেপখনা। আমি তাপের বমে, লেখক
হবার ইো নয় বরং লেখার লজারাপো ইো োকপত হপব লতািাপের িপধে।
বাস্তবতা হপে লেখাপেমখ হপে মনোঃেঙ্গ ও একামক একমট জীমবকা যাপত টাকা আপয়র েম্ভাবনা খুবই োিানে।
হাজার হাজার লেখপকর িপধে হয়পতা িাত্র ১/২ জন োফপেের িুখ লেপখ এবং তারা ভাগেবান। মকন্তু এর
মবেরীপত কপয়ক হাজার লেখক োরা জীবন লেষ্টাই কপর যায় মকন্তু তাপের েপ্ন েূরণ হয়না। এিনমক যারা খুব
েফে হয় তাপের অপনকপকই েিা েিয় বেেেতা ও োমরপদ্রের িপধে োর হপত হয়- আিার মনপজর জীবপনই
এিনমট হপয়পে।
লকাস্ট গাপডে ২০ বের োর করার ের যখন এ োকুমর লেপড় মেপয় মিেোন্স লেখক হবার মেদ্ধান্ত লনই তখন
আিার োিপন লকান উজ্জ্বে ভমবষেপতর েম্ভাবনা মেে না। শুধু লেপেপবোর এক বন্ধ্ু মেে যার েপঙ্গ আমি
লটপনমে অঙ্গরাপজের লহমনং নািক িাপন একেপঙ্গ বড় হপয়মে। লেই বন্ধ্ু জজে আিাপক োকার জনে মবনােয়োয়
একটা ঘপরর বেবিা কপর লেয় একমট এোরপিন্ট মবমডং (মগ্রনউইে মভপেজ এোটেপিন্ট) এর গুোি ঘপর। জজে
লেখাপন েুোমরপন্টনপডন্ট মহপেপব োকমর করপতা। ঘরটা মেে লবে িাণ্ডা এবং লকান বােরুি েযেন্ত মেে না
আিার জনে। অবেে এপত আমি মকেু িপন কমরমন বা করবার িত অবিা আিার মেে না। আমি োপে োপে
একমট বেবহৃত (হাপত োমেত) টাইে রাইটার মকপন লফমে এবং তখন িপন হমেে লয এতমেপন আমি একজন
আেে লেখক হপয়মে।
একবের বা তার একটু লবমে েিয় লেমরপয় লগে মকন্তু আমি বোর িত লকান োফপেের িুখ লেখোি না।
তখন মনপজর উের েপেহ জাগে। গল্প মবমক্র করা অপনক কমিন মেে লেেিয় এবং যাও দুএকমট মবমক্র
করপত োরতাি তা মেপয় এত অল্প আয় হপতা লয খাবাপরর টাকা মনয়মিত লজাগাড় করাই কমিন মেে। মকন্তু
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আমি জানতাি লয মেখপত োই- িন প্রাণ মেপয়ই োই। অপনক বের ধপর লেখার স্বপ্ন লেপখমে। আমি লতিন
ধরপনর িানুষ হপয় িরপত োইনা যার িরপনর েিয় আফপোে জাগপব, যমে আমি এটা করতাি? আমি আিার
স্বপ্নপক েব েমরক্ষার িধে মেপয় োর করপত োই যত অভাব অনটন আেুক বা যত অমনশ্চয়তার িপধে আিাপক
কাটাপত লহাক না লকন, বেেেতার যত আেংকাই আেুক না লকন। এমট আোর োয়াভুমি এবং যার িপধে
েমতেকাপরর স্বপ্ন আপে তাপক অবেেই এ ভুমিপত মটপক োকপত মেখপত হপব।
হটাত একমেন একটা লফান আেে যা আিার জীবনপক বেপে লেয়। না আিার এপজন্ট বা লকান বড় েমত্রকার
েম্পােক বড় অফার মনপয় আিাপক লেমেন লফান লেয়মন। বরং মবেরীত ধরপনর একজন আিাপক লফান
মেপয়মেে। লেখা লেপড় লেবার লোভ জাগপত োপর এিন একমট প্রস্তাব োই। লকাস্ট গাডে োকমরপত েূবে েমরমেত
একজন লফান লেয়। লে এখন োন িামন্সেপকাপত কাজ করপে। এক েিয় আিাপক কপয়ক ডোর ধার
মেপয়মেে এবং লে টাকার জনে িাপঝ িপধে িজা কপর আিাপক লখািঁোত। “আিার ১৫ ডোর কপব লফরত োব,
আপেক্স?”
“যখন আমি একটা লেখা মবমক্র করপত োরপবা তখন।“
“আিার িাোয় এর লেপকও ভাে একটা আইমডয়া রপয়পে। আিাপের একজন োবমেক-ইনফরপিেন
অোমেস্টোন্ট েরকার, লবতন বেপর ৬,০০০ ডোর। তুমি যমে োও তপব এ োকমর লতািার।“
বেপর েয় হাজার ডোর! ১৯৬০ োপে এমট যপেষ্ট ভাে িাপনর আয় মেে। এ লবতন মেপয় আমি একটা েুের
এোটেপিন্ট ভাড়া করপত োরতাি, একটু েুরপনা গামড়, আিার ধার লোধ কপরও একটু একটু কপর প্রমত িাপে
মকেু টাকা জিাপত োরতাি। আর অবের েিপয় টুকটাক মেখপত োরতাি।
যখন েয় হাজার ডোপরর স্বপ্ন আিার িাোর িপধে নৃতে করমেে, অনে মকেু একটা আিার অনুভুমতপক একেি
েমরষ্কার কপর লেয়। আিার িপনর িপধে একমট প্রমতজ্ঞার কো েৃঢ়ভাপব লজপগ উপি। আমি একজন লেখক হবার
স্বপ্ন লেপখমে- েমতেকাপরর একজন ফুে টাইি লেখক এবং লেটাই আমি হবার লেষ্টা কপর যাপবা। ধনেবাে, মকন্তু
না- এ কো আমি মনপজপক বমে। আমি লেখক হবার লেষ্টা মনপয় লেপগ োকপবা এবং মেপখ েেপবা।
এ লফান কেমটর ের আমি আিার ঘপরর োরমেপক োয়োরী করপত োকোি। মনপজপক লবাকা ও বেেে িপন
হে। কাবাডে খুেপতই আিার েিস্ত েম্পে লেখপত লেোি ও যা মেে তা লবর করোি। লেখাপন যা মেেোঃ দুই
কোন োরমেন (িাে)। তারের আিার েপকপট যা মেে লবর করোি এবং লেখাপন মেে িাত্র ১৮ লেন্ট। আমি
একটা কাগপজর বোপগ োরমেপনর কোন ও ১৮ লেন্ট এর েয়োগুপো রাখোি। আমি মনপজপক শুধাোি,
“এপেক্স, লেখাপেমখ কপর এ েযেন্ত এটুকু েম্পেই তুমি অজেন করপত লেপরপে।“ এর আপগ কখপনা এত হতাে
লেপগপে মকনা মনপজর কাপে আমি জামন না।
বেপত োরপে খুমে হতাি লয এরের আিার অবিা অপনক ভাে হপত শুরু কপর। মকন্তু বাস্তপব তা হয়মন।
ঈশ্বপরর েয়া লয জজে মেে এবং খুব খারাে েিপয় টুকটাক োহাযে কপর আিাপক োমেপয় মনত।
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জজে এর িাধেপি আমি ঐ এোকার অনোনে েংগ্রািী মেল্পীপের লেখা োই। লজা লেোপন মেপেন লটপনমের
নক্সমভে লেপক আগত একজন মেত্রমেল্পী। প্রায়ই লেখা লযত লজা এর লকান খাবার লনই। তখন লে েপে লযত
এক কোইপয়র লোকাপন। কোই তাপক বড় বড় হাড় মেত লযগুপোর গাপয় অল্প েল্প িাংে লেপগ োকপতা।
তারের লযত এক িুমের লোকানোপরর কাপে লয প্রায় েপে যাওয়া েমি োন করপতা। লজা এই দুই মিপে েুে
বামনপয় লখত।
ঐ গ্রাপি আিার আপরকজন প্রমতপবেী মেে হোরী লবেফপন্ট নািক েুেেেন এক গায়ক লয একমট লরস্টুপরন্ট
োোত। তার বোবোর অবিা এতই খারাে মেে লয গুজব প্রেমেত মেে লয যমে লকান একজন কাস্টিার
িাংপের লস্টক অডোর মেত তাহপে হোরী লেৌপড় রাস্তার ঐ োপরর েুোরিাপকেট লেপক একমট লস্টক মকপন মনপয়
আেত।
লেোপন এবং লবেফপন্টর এর িত মেল্পীরা আিার কাপে লরাে িপডে হপয় উিে। তাপের লেপখ আমি মেখোি
মনপজর স্বপ্ন েুরপনর জনে জীবপন অপনক আত্বতোগ করপত হয়। এবং এটাই োয়ারাপজে বাে করার আেে
মেক।
একমেপক যখন এ ধরপনর আত্বতোগ করায় অভেস্ত হমেোি তখন অনে মেপক আপস্ত আপস্ত আিার লেখা মবমক্র
হপত শুরু হে। আমি তখনকার েিাপজর লযেব মবষয় মনপয় অপনক িানুষ মেন্তা করমেে লেগুপো মনপয়
মেখতাি- নাগমরক অমধকার, আপিমরকার কাপো িানুষ এবং আমিকা। একেিয় মনপজর লোট লবোর কো
িপন হপত োকপো। আিার ঘপরর মনস্তব্ধতায় আমি আিার িাতািহী, কামজন জমজেয়া, প্লাে খাো, মেজ খাো
এবং মটে খাোর আিার লোটপবোয় আিাপের েমরবার ও োে প্রো মনপয় বো গল্প গুপো লযন আবার শুনপত
লেতাি।
এ ধরপনর গল্প লে েিপয়র কাপো িানুপষরা এমড়পয় েেত এবং এজনে এেব আমি মনপজর িপধে লরপখমেোি।
মকন্তু এক মেন মরডােে ডাইপজস্ট এর েম্পােকপের েপঙ্গ দুেুপরর খাবাপরর েিয় আমি এেব গপল্পর কো
তাপের জামনপয় বেোি লয আিার স্বপ্ন আমিকা লেপক আিার েমরবার মকভাপব আপিমরকাপত এে লে গল্প
ধারাবামহকভাপব তুপে ধরার। লেমেন আমি এিন একটা েুমক্তপত েই করপত োরোি যার ফপে েপরর ৯ বের
ধপর গপবষণা ও লেখাপেমখ করপত টাকা মনপয় আর দুমেন্তা করপত হে না।
অপনক েিা েিয় ধপর আিার লেপগ োকপতা হে। ধীপর ধীপর উন্নমত আেে। লকাস্ট গাডে এর োকমর োড়ার ১৭
বের ের ১৯৭৬ োপে আিার েফে উেনোে ‘রুটে” প্রকামেত হয়। এরের রাতারামত আমি এত লবমে
োফেে ও খোমতর িুখ লেখোি যা খুব কি লেখকই তাপের জীবিোয় উেপভাগ করপত োপর। আমি আর
অন্ধ্কার োয়ার রাপজে বাে কমরনা এবং আিার োিপন তখন লোখ ধািঁধাপনা খোমতর উজ্জে আপো।
জীবপন প্রেিবাপরর িত আিার অপনক টাকা এবং আিার জনে েব েরজা খুপে লগে। লফান প্রমতমনয়ত বাজত
এবং তাপত নতুন বন্ধ্ুত্ব এবং মবমভন্ন ধরপনর কাপজর েুমক্ত লেতাি। েব গুমেপয় েে এপঞ্জেপে েপে লগোি
যাপত কপর লটমেমভেপনর জনে ‘রুটে’ অবেিপন লয মিমন মেমরজ বানাপনা হপব তাপত োহাযে করপত োমর।
এটা আিার জনে এক হতভি হপয় যাবার িত েিয় এবং েমতে বেপত মক খোমত ও োফেে আিাপক অন্ধ্ কপর
লেয়।
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তারের হটাৎ একমেন আমি যখন মজমনেেত্র গুোমেোি তখন একটা বাক্স খুিঁপজ োই যার লভতর লেই গ্রাপি
োকাকােীন েিপয়র মজমনেেত্র মেে। ঐ বাপক্সর লভতর মেে একমট বাোমি রপির কাগপজর বোগ।
আমি কাগপজর বোগমট খুেোি এবং তার লভতর মেে দুইমট োমডেন িাপের কোন, ১০ লেপন্টর একমট, োিঁে
লেপন্টর একমট এবং ১ লেপন্টর মতনমট েয়ো। োপে োপেই অতীপতর স্মৃমত মফপর এে আিার িপন। মনপজর
লোপখই লযন আবার লেখপত োমে লেই আিাপক- একটা িাণ্ডা ঘপর টাইেরাইটার মনপয় কষ্ট কপর যামে মেন
রাত ধপর। আমি মনপজপক বেোি, “এই িাপের কোন আর েয়ো এরাও আিার লেকপড়র (রুটে) এর
গুরুত্বেূণে অংে। লকান মেনই আমি তা ভুেপত োরপবা না।“
এরের এগুপোপক লিপি বাধাই করাই এবং একমট েে প্লামস্টক লকইপে এিনভাপব রামখ যাপত কপর আমি
প্রমতমেন লেখপত োই। এখন আমি এমট নক্সমভপে অবমিত আিার অমফপের লডপস্কর উের েুমেটজার েুরস্কার,
রুটে মিমন মেমরপজর জনে োওয়া ৯ মট এমি এোওয়াডে এর েমব এবং NAACP এর েপবোচ্চ েুরস্কার
মস্পঙ্গানে লিপডপের েপঙ্গ লরপখমে। এগুপোর িপধে েবপেপয় িুেেবান লকানমট তা বেপত হয়পতা আিার অপনক
মেন্তা করপত হপব। তপব এগুপোর িপধে শুধু একমট স্মারকই আিার অমতপতর োয়ার রাপজে বেবাপের েিপয়র
জীবপনর োহে এবং অধোবোপয়র কো িপন কমরপয় লেয়।
লয কাপরা িপধে আিার িত স্বপ্ন োকপে এই োোিাটা মবষয়মট মেখপত হপব।
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বই েপড় জ্ঞান অজেন
মিফতাউে জান্নাতী মেনমেয়া
"েড়পত লতািাপক হপবই, হয় মেমেপয় নয় লহােট লখপয় নতুবা বই"। মজবপনর একটা েিপয়র ের মনপজপকই
মেদ্ধান্ত মনপত হপব আমি মক করব, মক েড়ব এবং আিার মক অজেন করা উমেত? প্রশ্ন করপত োপরন আেমন কত
বই েপরপেন? েমতে বেপত মকেুই েমড় মন,আিার জানার েমরিান মনতান্তই োিানে। তপব প্রায় েপনর িাে
রামজব েোর এর মেকমনপেেেনা swapybooks লফেবুক গ্রুে এবং েড়ার িপধে লেপক যতটুকু অজেন লেপরমে
লেটুকুই মনপজর অমভজ্ঞতা লেপক মেখমে।

আেপে িুে বোোরটা এখাপনই, বই এর েড়াপক আিরা কখপনাই আিাপের মজবপনর োপে মিমেপয় লেমখ না
এখাপনই আিাপের বড় েূবেেতা। আিরা েড়পত ও জানপত োই না আর লকনই বা োইপবা? আিরা লতা
োরামেন ডুপবই োমক আমিপত্বর অহংপবাপধর িপধে। আিরা মনপজপক ভামব আিরা অপনক জামন। একিাত্র বই
েড়পেই লবাঝা যায় আিার জানার েমরিান কতটা োিানে, আমি কতটা িূখে, মনপজর মবপবপকর কাপে ধরা
লখপয় যায় লয মিেো অহংকাপরর বোোরটা।

লয লকান বই েড়ার ের আিার মভতপর লয উেেমব্ধটা লবমে কাজ কপর তা হে বই েড়ার আপগর আমি আর
বইটা লেষ করার েপরর আমির িপধে অপনক োেেকে। এই োেেকেটা হে একধরপনর মনরবতা। এই মনরবতা
দুবেেতার েক্ষন নয় এটা মবোেতার েক্ষন । িুহপতেই িপন হয় মক জামন আমি? আিার জানার েমরিান এত
শুনে! একটা বই েড়ার ের যমে "িুই মক হনুপর " টাইে ভাব লভংপি না যায় তাহপে েড়া না েড়া েিান।

েড়া িাপনই এটাই নয় লয আিাপক েবমকেু বুঝপত হপব। যা ভাপো োপগ তাই েরপত হপব।জানাপক অবপহো
করপত লনই। েৃমেবীপত লয মজমনেটা আিরা মেমখ লেই মজমনেটা কখপনাই মবফপে যায় না লকান না লকান েিয়
লেটা কাপজ োগপব িুহতেকাপের জনে হপেও। আিাপের লভতপরর লেখার জায়গাটা লবর করপত হপব তাহপে
েমরক্ষায় োে লকান বোোর হপব না।েড়পত লগপে জানার বোোপর প্রশ্ন আেপতই োপর লকন এটা েড়ব?
জানার মবষপয় লকান প্রশ্ন োকপেই ঐ মবষয়টা জানায় হপব না আর লকানমেন। তাই লতা োইমনজ োেেমনক
কনফুমেয়াে বপেপেন - " Learn something of everything, on everything of
something. " োিানে মকেু, মকন্তু েবটা বুঝাপনা। আিাপের লয লকান একটা মকেুপত োরেেেী হপত হপব
আর েৃমেবীর েিস্ত মবষপয় োিানে হপেও জানার লেস্টা করপত হপব, এটা আিরা লয মবষপয় োরেেেী লেটাপক
আরও লবগবান কপর তুেপব।
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েড়ার আনে িাপন ভ্রিপনর িত। একিাত্র েড়ার িাধেপিই োেপোটে মভো োড়া ভ্রিন করা েম্ভব। এর লেপক
েরি আনপের আর ভাপো োগার অনুভূমত আমি আর লকাোও োই মন। বই িাপন একমট রাজে, িহামেে
একমট েিুদ্র যার োপে লকান মকেুর তুেনা করা যায় না। বই এর ঐ ক্ষিতা আপে মজবনপক, জগৎপক,
েৃমেবীপক নানাভাপব লেখাপনার। এক একটা বই এর েৃষটা এপককটা ভূপগাে, একটা অক্ষর একটা ইমতহাে।

আিাপের েিাপজ কখপনাই গনতামন্ত্রক এবং উোরতাবামে হপব না যতক্ষন না আিাপের েড়ার অভোে গপড়
উিপে। না জানপে িানুষ কখপনাই উোর হপত োরপব না এটা অেম্ভব বোোর। লয একপোখা জাপন লে
কখপনাই অনে আপরকজনপক শ্রদ্ধা করপত োরপব না।লয অপনক জাপন, লয েপড় লে কাউপক লোট কপর না।
কারন লে জাপন, েড়া খুবই গুরুত্বেূণে একটা অংে িানমেক মবকাপের জনে।েড়া েৃমেবীর এিন জায়গায়
আিাপের মনপয় যায় লযখাপন যাওয়ার কো আিরা কল্পনায় করপত োমর না েড়া একধরপনর িমস্তপষ্কর বোয়াি
। যখন জানপব কমেজার মবস্তৃমত বারপব, িপনর প্রোরন ঘটপব।িন ভাপো রাখার িনপক এমিভ রাখার েবপেপক
ভাপো েদ্ধমত হপে েড়া, মেন্তা করা বই এর মভতর মেপয় েুপরা েৃমেবীপক ঘুপর লেখা। আিাপের িপনর মভতপর
যমে েেো না োপক তাহপে হিাৎ কপরই েড়ার অভোে ততমর করা েম্ভব না।ভাপো মকেু অজেন এর জনে োপগ
েেো। যখন আিরা েেো না করব তখন মবমভন্নভাপব অেেতায় জমরপয় যাব।এটা অভোপের বোোর।

কখপনাই মনপজপক লেপর লেওয়া উমেৎ নয়, তাহপেই আিাপেরপক অেেতায় লেপয় বেপব।এজনেই আিাপেরপক
মনপজপক বাধে করপত হপব, আবদ্ধ রাখপত হপব েড়ার িাপঝ,জানার িাপঝ।যমে তা না কমর অেেতায় গা
ভামেপয় লেই তাহপে আিাপের িপনর মভতপর আেপব দুোঃখ, হতাো,মবরমক্ত,ক্লামন্ত এবং অেেে। আিরা
কখপনাই েক্ষি হব না যখন আমি আিার োওয়ার মভতপর েমরেূণেতা না োব। িন বড় োকা, উোর োকার
বড় একটা োওয়ার জায়গা হপো েড়া।

বুঝপত লেপরমে, আিরা োরাক্ষণ প্রামপ্তর মহপেব করমে, মক আপে মক লনই? লকান মেন্তা বা আধোমত্মকতা লনই
আিাপের জীবন যােপন। মক অোধারণ জীবন!এর লেপয় আর মক োই? তাই কখপনাই প্রমতপযামগতা করব না
অপনের োপে, কখপনাই একজপনর িত হপত োইপবা না, কারও েম্পপে লোখ মেব না। আনপে োকা খুবই
েহজ যমে লকান কারন োড়া বস্তুর মেেপন না েুমট। আিার মজবপনর েবপেপয় বড় োওয়া মজবপন েপতজতা
খুপজ লেপয়মে েড়ার িাধেপি এভাপবই েড়পত োই োরামজবন।
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েমরপেপষ, জ্ঞামন হব, েরে হব, িানুষপক হামরপয় মেব না। এগুপো যমে কমর তাহপে মজবপন আনে োপবা।
যমে মজবনপক েরেতা, েততা, েমরত্র, বোমক্তত্ব মেপয় লিাকাপবো করপত োমর রাহপে ভাপো োকপবা।

আিরা লযখান লেপক এপেমে লেখাপনই েপে যাব,আিরা কবপর েপে যাই উোমেন োকপত োকপত। আিরা
জীবন মনপয় ভামব না, লকান জ্ঞান অজেন কমর না। লোখ বন্ধ্ কপর লেখ জীবন মকেুই না। তুমি লয নাই এটা অনন্ত
হপয় যাপব। তাই লতা ফামেে কমব গামেব প্রশ্ন কপরপে মনপজপক- "েব আপে নামক মকেুই লনই গামেব! এত
কািনা, এত বােনা মক আপে লেপষ?"
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মরডােে ব্লক- কামটপয় উিপত োপরন লযভাপব
হাোন লিাহাম্মাে আোমিন
যখনই আমি কাপরাও োপে এই মবষয়টা লেয়ার কমর লয, আমি েপ্তাপহ ১/২ টা বই েমড় । গপড় িাপে লেটা
৫/৬ টা মগপয় োিঁড়ায় । তখন এই প্রশ্নটার েম্মুখীন আিাপক েবেিয় হত হয়, "মকভাপব এপতা বই েড়পত
োপরন ? এপতা েিয়ও বা োন মক কপর ? আিার লতা এপতা েিয় হপয়ই উপি না "।

েমতে বেপত মক জাপনন ? েিয় আেনার হাপত অফুরন্ত । মনপজপক শুধু এতটুকু লবাঝাপত হপব লয, মটমভ,
লোেোে মিমডয়া, স্মাটে লফান, লগিে েহ অনোনে েকে িনোঃেংপযাগ মবমেন্নকারী কিেকাপন্ডর লেপয় আেনার
জনে বই েড়াটা জরুরী । তাোড়া েমতেই যমে এিন হপতা লয, আমি োইোি আর বই েড়ার লক্ষপত্র েফে হপয়
লগোি, তাহপে বই লোকার েংখো অন্তত কপয়ক গুণ লবপড় লযত । আর হোিঁ, আেমন যমে বই লোকা হপয়
োপকন, তাহপে এই লেখা আেনার জনে নয় । আর আেমন যমে বই লোকা না হপয় োপকন, অেবা বই লোকা
হপত োন, তাহপে আেমন েমিক লেখাটাই েড়পেন ।

কপয়ক িাে আপগও আমি মরডােে ব্লক নািক ভয়ানক বোমধপত আক্রান্ত মেোি । আিার িত বই লোকার জনে,
বই েড়পত না োরা টা িরণবোমধরই োমিে । প্রায় বের দুপয়ক এই বোমধপত লভাগার ের, অবপেপষ আমি তা
প্রমতপরাধ করপত লেপরমে । এখন আমি আিার আপগর োবেীে গমতপত বই েড়পত োরমে । মকভাপব ?
লেই অনুেীেনীগুপোই আেনাপের োপে লেয়ার করপবা ।

১। বই মনবোেন ঃোঃ আেমন লযই বইমট েড়পেন, তা আেনার জনে েমিক বই লতা ? আেমন এিন লকান বই
েড়পেন না লতা, লযটা আেনার জনে উেপযাগী নয় ? মবজ্ঞজপনরা বপেন, মরডােে ব্লক কামটপয় উিার জনে
েহজ-েরে-োবেীে বই েড়া উমেত । লহাক না লেটা কমিক্স অেবা লোটপের রুেকো ।
নামের উমিন লহাজ্জাা্র গল্প েপড় আমি উেকার লেপয়মে ।

২। লজার করপবন না ঃোঃ বই েড়ার জনে মনপজপক লজার করপত বারণ করমে না । বারণ করমে, অেেপের
মবষয়পক ভাপো োগাপনার লক্ষপত্র লজার করার লক্ষপত্র । যমে লকান বই েপড় ভাপো না োপগ, মবনা েংপকাে ঐ
বই েড়া বন্ধ্ কপর মেন । অনে লকান বই মনপয় বেুন । িপন রাখপবন, েড়ার প্রমত অনীহা, আর বইমটর প্রমত
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অনীহা, দুমট মভন্ন মজমনে । বইপয়র প্রমত অনীহা লযন আেনার েড়ার প্রমত অনীহার েৃমস্ট না কপর, লে মেক এ
লখয়াে রাখুন ।

৩। েমরবতেনোঃ একমট বই েপড় ভাপো না োগপে অনে বই হাপত তুপে মনন , েরকার হপে লেখক েমরবতেন
করুন । মনপজর েেপের মবষয়মট খুপজ লবর করার লেস্টা প্রমতমনয়ত োমেপয় যান । উেনোে ভাপো না োগপে
ইমতহাে েড়ুন, ইমতহাে ভাপো না োগপে জীবনী েড়ুন । কমবতা ভাপো না োগপে গল্প েড়ুন । লকান মকেুই
যমে ভাপো না োপগ , তাহপে কমিক্স েড়ুন, েমত্রকা েড়ুন । েড়া োমেপয় যান । িুপখ রুমে না োকপে, খাওয়া
যমে আিরা বন্ধ্ কপর মেই, েরীর লতা েূবেে হপবই । বই েড়ার লক্ষপত্রও মিক তাই । েড়া বন্ধ্ কপর মেপে,
িানমেক ভাপব আেমন েূবেে হপয় েড়পবন । এই ভুেটাই অপনপকই কপর োপকন । তাই, েড়া োমেপয় লযপতই
হপব, রুমে না োকপেও ।

৪। আড্ডা মেন/ মরমভউ মেখুনোঃ এিন লকান একটা বই েড়ার লেস্টা করুন, লযটা েপড় আেমন বন্ধ্ুপের োপে
লেই মবষপয় আড্ডা মেপত োরপবন । তাপের গল্প লোনাপত োরপবন । বইপয়র িজার মেক গুপো তাপের োিপন
তুপে ধরপত োরপবন । তাহপেই লেখপবন, বই েড়ার প্রমত আেনার আগ্রহ বাড়পে । এিন লকান বন্ধ্ু আেনার
লনই, অেবা েংপকাে করপেন বন্ধ্ুপের োপে এই মবষপয় আড্ডা মেপত ? েিেো লনই । Swapybooks লতা
আপে । আিরা িুমখপয় আমে এই ধরপণর গল্প লোনার জনে , শুধু তাই না, এই গল্প বোর জনে আেমন
লযপকান একটা লেৌজনেিুেক েুরস্কারও লেপয় লযপত োপরন, লয লকান েিয় ।

৫। লোক লেখানোঃ অবাক হপেন ? েমতেই বেমে ! লোক লেখাপনার জনেও হপেও োপে কপর একটা বই মনপয়
ঘুপর লবড়ান । লোক লেখাপনার জনে হপেও একটা দুইটা েৃিা তাপের োিপন েড়ুন । আেনার এই কিেকাপন্ড
হয়পতা মকেু লনমতবােক িন্তপবের মেকার আেনাপক হপত হপব । মকন্তু মবশ্বাে করুন, একটা ইমতবােক িন্তবেই
আেনার েড়ার জীবন ঘুমরপয় মেপত োপর । বই েড়ার জনে আেনাপক অনুপ্রামণত করপত োপর ।

৬। স্মাটে লফান মবিুখোঃ স্মাটেপফাপনর আেমক্ত লক না বেুন । ঘুিাপনার আপগ লিাবাইপের রমঙ্গন আপোয় লোখপক
না ঝেমেপয়,বইপয়র োোকাপো োতায় লজার কপর লোখ বুমেপয় লেখুন । োরামেন এ যমে, স্মাটেপফান এর
ইোব অেবা মেমডএফ এ বই েপড়ও োপকন, ঘুিাপনার আপগ অন্তত েমতেকাপরর বই হাপত মনপয় ঘুিাপত যান ।
জাপনন লতা, েমতেকাপরর বই লপ্রমিক কখনও একা ঘুিাপত যায় না, োপে বই ও োপক ।
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েমরপেপষ শ্রপদ্ধয় মেক্ষক, আপোমকত িানুষ গড়ার কামরগর অধোেক আব্দুোহ আবু োয়ীে েোপরর একটা
কো িপন েড়পো । এক আপোেনায় মতমন বপেমেপেন " মহেুপের েিাপজ োরটা ধাে আপে । েবপেপয় নীপের
ধাপে েূদ্র, যাপের কাজ জীবন িরণ মেপয় লেবা যে করা, কাজ করা । এর লেপয় একটু উেপরর ধাপে আপে
তবেে । এপের কাজ, ধোণজ্ঞান বেবো বামণজে । তারপেপয় উেপরর ধাপে ক্ষত্রীয় । যুদ্ধ করাই যাপের লেো ।
েবপেপয় উেপরর ধাপে আপে ব্রাহ্মণ । বই েড়া, জ্ঞান অজেন, েূজা অেেনা করাই তাপের কাজ । েিাপজর
েবপেপয় উেুপশ্রণীর িানুষরা েবপেপয় কমিন কাজমট করপতা । বই েড়া েমতেই কমিন কাজ, এটা েবার দ্বারা
েম্ভব হয় না । েম্ভব করপত হপে প্রপয়াজন কমিন েমরশ্রি ।
আিাপের েবার মপ্রয় োেে ইংমেে গ্রুপের ১০০ মেপনর রুমটন এর বোোপর জাপনন লতা ? খুব কমিন লকান কাজ
মকন্তু না । েহজ মকেু টাস্কই ওখাপন লেয়া আপে । তবুও েবাই লেটা করপত োপর না । লকন জাপনন ? েবপেপয়
কমিন কাজমটই হপে ১০০ মেন মনয়মিত ভাপব ওই েহজ কাজগুপো কপর যাওয়া, রুমটন িামফক । েমরশ্রি এর
িাধেপিই লয লকান বাধামবেমত্ত েমরপয় লফো েম্ভব ।
লেস্টা কপর লেখুন, মরডােে ব্লকও োোপো বপে ।
েবাইপক শুপভো ।
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লজপগ উিুন,লগপয় উিুন
জামকয়া কমবর মজমনয়া
োমরোমেেকতা ও েম্পপকের টানােপড়পন কখনও কখনও েিপক োিঁড়ায় আিরা।অেে আিাপের োিপন েপড় আপে মবোে
অতে েিুদ্র।জীবপনর এই মবোে েিুপদ্রর উত্তাে লেউপয়র োেপট হামরপয় লগপে েেপবনা।আত্মমবশ্বাে আর োহে মনপয় েব
ঝড় ঝােটাপক োিপে মনপয় এমগপয় লযপত হপব আিাপের।আর লকউ মনপজপক কখনও অনে কারও েপঙ্গ তুেনা করপত যাপবন
না।লক কী করে না করে,তার ক্ষিতা কতটুকু এেব মনপজর েপঙ্গ লিোপনার িাপনই হপে মনপজপক মনপজর কাপে লোট
করা।এর ফপে মনপজর প্রমত লয মবশ্বাে তাও কপি আপে।তাই মনপজর লভতর মনপজই তুেনার লেয়াে না তুপে লজপগ উিুন
একান্ত মনপজর িপতা কপরই।
এবার,জীবনপক েোেুট জানাবার োো।
েিয় লতা েেিান।এই বপয় েো েিয় মকন্তু মনপজপক বেোয় প্রমতমনয়ত।এপত যখন আেমন হতাোয় েিয় োর
কপরন,জীবন তখন েমরহাে কপর,যখন আেমন উেেিী হন,জীবন আেনাপক স্বাগত জানায়।আর যখন আেমন কাউপক খুমে
রাপখন,তখন জীবন আেনাপক েোেুট জানায়।তাই এই েোেুট ভরা জীবন আনপে কাটান।অনেপকও আনে লেওয়ার লেষ্টা
করুন।
এবার,োফপেের জনে ততমর হওয়ার োো__
েব েফে বেমক্তর জীবপনর লেেপনই মকেুঃু কপষ্টর গল্প েুমকপয় োপক।লেেব গল্প বারবার উিঁমক লিপর যায়।আর প্রপতেক
কপষ্টর গপল্পরই েফে েমরেিামপ্ত ঘপট।ফপে জীবপন বাস্তবপক লিপন মনপত মেখুন আর োফপেের জনে মনপজপক আরও
ভাপোভাপব ততমর করুন।
এবার,জানা যাক ভুে লেপক মকভাপব মেক্ষা লনয়া যায়।
আিরা আিাপের আপেোে লেপক ভাপো মকেু কিই মেমখ।তা োড়া আেপেই অপনের ভুেগুপোপক তুে ধরা খুব েহজ।মকন্তু
মনপজর ভুে ক্রমট ধরপত োরা অপনক বড় একমট গুণ। মনপজর ভূে ক্রমট মনপয় মবেমেত হপবন না।েেপত োকুন বের খাপনক
ের লেখপবন এই একরাে ভূে লেপকই অপনক মকেু মেপখপেন। তাই মনপজর ভূেগুপোপক মেমিত করুন আর এগুপো লেপক
মেক্ষা মনন।
লেখপবন,মিকই এমগপয় যাপেন বহেূর!
এবার,মনপজর ভমবষেৎ জীবন বেোপনা মনপয় একটু ভাবুন।
অপনক মকেুই বেোপনা যায় অভোপের িাধেপি। কোয় আপে,িানুষ অভোপের োে।তাই আেমন ভাপো কাপজর অভোপের
িাধেপি অতীতপক বেোপত না োরপেও োইপেই মকন্তু বেপে মেপত োপরন ভমবষেৎপক।
এবার,েুপযাপগর হাতোমন হপয় যাওয়া েিপন্ধ্ একটু লেখা যাক।
জীবপন বড় লকাপনা েুপযাগ হাতোড়া হপয় লগপে লোপখ জে মনপয় আেপবন না। লোখ লিপে লেখুন,োিপন আরও হাজারটা
েুপযাগ হাত বামড়পয় আপে আেনার মেপক।
তাই লগপয় উিুন নতুন মেপনর গান লেখপবন জীবনটা আিাপের অপনক েুেরভাপব এমগপয় মনপয় যাপে।
mvÜ¨ AvÇv

‡mvqvwc eyK&m

32

গল্প
এবং োে োমড়
লিাোঃ মরয়াজুে কমরি লরজা
অপনক মেন ের োকায় আো, অল্প েিপয়র জনে তাই কাউপক জানাপত োমরমন ।োকায় যাওয়ার কো শুনপেই
িনটা লকন জামন অজানা েংেপয় ভপর ওপি লতিমন ভাে োগার এক েরে োরা লেহ- িপন লোো মেপয়
যায়!!!!!োকা িায়ার েহর ,ভােোগা, ভােবাোর েহর তাই বুমঝ এিন হাত োমন মেপয় ডাপক েবাই লক
!!!!!
শুক্রবার , লবো মতনটা ,ইপে মেে কাোকামে লকাোয়ও মবকাপের েিয়টা কাটাব মকন্তু ভ্রিপণর ক্লামন্তপত কখন
লয ঘুমিপয় েপরমে বুঝপত োমর নাই হিোৎ লিাবাইপের মরংপয় ঘুি লভপঙ্গ লগে। অপেনা নির , মরমেভ কপর
হোপো বেপতই েুপরো কপে বেে আমি 'লি ।েরীর প্রেন্ড বেো করপে ,লকন িপত ঘুপির েরে কামটপয়
বেোি তুমি মক মকভাপব জাপনা আমি োকায় ??? আমি জামন , আমি জানব না !!!! তারের এক এক কপর
অনড়গে বেপত োগে অপনক কো ।
মবকাে োপড় োিঁেটা, হামতরমঝে েংেি মেগাপরপটর লোকান,একমট মেগাপরট ধরাোি ,একটা ো মনোি।
যমেও মেগাপরট ও ো একোপে খাওয়া আিার েেে না তবুও আজ লকন জামন লখপত ইপে করে !! োকার
কনপডন্সড মিপের ো আিার লিাপটও ভাে োপগ না, তার উের োপয়র কাে গুপো গরি োমন মেপয় লধািঁয়া হয়
না ,ো ও মেগাপরট টানপত টানপত েপকট হপত লিাবাইে লবর করোি।
লি 'র কোিত আমি যো েিপয় হামতরমঝপে আেোি।হামতরমঝে হপত কপয়ক মিমনট েে,এখাপনই তার বাো
আমি লিাবাইে মেপেই মকেু েিপয়র িপধে এপে হামজর হপব ।েিয় েংকীণে হপেও লে মেন লি' র অনুপরাপধ
লফেপত োমরমন। মবপকপের েূযে ততক্ষপণ োকা েহপরর বড় বড় মবমডংর ফািঁকপফাকর মেপয় উিঁমক মেপয়
হামতরমঝপের লেৌেযে বামড়পয় তুপেপে ।
লি' লক লিাবাইে করোি , মরং হপে, মরমেভ হে না ।আবার মেোি এবারও যোরীমত মরং হে মকন্তু মরমেভ
হে না ।আমি েেরাের দুই বাপরর লবমে মরং লেওয়া েেে কমর না ,তাই আর মরং মেোি না ।িপন িপন
ভাবোি হয়ত বেস্ত আপে , লরমড হপে , লিপয়পের োজুগুজু করপত একটু লবমে েিয় োপগ ।লি'র একটা
আশ্চযে ক্ষিতা আপে ও খুব েহপজ এবং অল্প েিপয়র িপধেই েমরোমট কপর োজপত োপর ।ও যখন কাোপে
লোট একটা মটে েপর এবং হাত ভমতে েুমড় েপর তখন অেূবে োপগ োপে অবেেই োে োমড়পত ।লগাধূমের
অস্তমিত েূযে যখন েমশ্চি আকাপে েপে েপর তখন লয অেূবে লেৌেপযে োপজ প্রকৃমত লতিমন লে ।
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এক ো- দু ো কপর হািঁটপত হািঁটপত হামতরমঝপে প্রপবে করোি।কত লয িানুষ এপেপে তার মহোব লনই , মেশু,
ও িমহোর েংখোই লবমে।প্রপবপের রাস্তা িানুষ ও লফমরওয়াোর খুব ভীর।েপে েপে িানুষজন আড্ডা িারপে
আর লফমরওয়াোর কাে হপত নানা মজমনষ মকনপে।মঝপের েব রাস্তা কানায়কানায় েূণ।ে এত েব রংপবরপির
িানুষ লেপখ আিার িপন হে আজ োকা েহপরর েব িানুষ বুমঝ এখাপন এপেপে।
েন্ধ্ো োপড় োিঁেটা,লি' এখপনা আেপে না , এই বুমঝ লিাবাইপে মরং লবপজ উিপব মকন্তু না লিাবাইে বাপজ না
!!!! একটু েিয় ের ের লিাবাইে েপকট লেপক লবর করমে এবং লেখমে লকান মরং বা এেএিএে আেে
মকনা ? এভাপব লি' র কো ভাবমে আর হািঁটমে।লিাবাইে করব মকনা এিন লোদুেেিান অবিায় ঝমের
লেৌেযেপক লতিন ভাপব উেপভাগ করপত ও োরমে না ।
হািঁটপত হািঁটপত ক্লান্ত িপন হে , একটা লরমেংর কাপে এপে োিঁড়াোি।লিাবাইপে মরং মেোি, মরং হে মকন্তু
মরমেভ হে না। আবারও মরং মেোি , মরং হপে মকন্তু মরমেভ করপে না। মক বোোর এিন ত হয় মন কখন
!!!!লকান েিেো হে মকনা ? অেবা লকান মবেে !!!মরং হপে অেে মরমেভ করপে না এিন কো ভাবপত
ভাবপত একটা মেগাপরট ধরাোি।
লি' লক প্রেি লেমখ অনােে ভমতের েিয়, ভমতে ফরি েূরপণর জনে োইপন োিঁমড়পয় োকা লি' লক ।খুব আহািমর
েুেরী না, তপব লবে েুের,মকেু মকেু লেহারা আপে েবাই েেে কপর এিন প্রকৃমতর ।আিার তাকাপনা লেপখ
একবার শুধু তামকপয় মেে তা ও কপয়ক লেপকন্ডর জনে,তার এই তামকপয় োকা মেে মনস্তব্ধ েীতে জপের িত,
লেই মনোঃেব্দ োহমন আজও আিার মেেু োপড়মন।
যোরীমত ক্লাে শুরু হে,প্রেি- প্রেি আমি ক্লাে করপত োমর মন , লবে মকেু মেন ের ক্লাপে আেোি ।েোর
ক্লাে মনপেন , আমি নতুন ক্লাে করমে তাই মকেুটা অস্বমস্ত লবাধ করমে , িাপঝ িপধে এ মেক ও মেক তামকপয়
েবাইপক লেখার লেষ্টা করমে । বুপকর িপধে ধড়ফড় কপর উিে , লকন এিন হে !!! লেই লিপয়মট !!! যার
তামকপয় োকা লযন মনোঃেব্দ েীতে জে ,প্রেি মেপন লি' লক লেখার কো িপন েরে।
ক্লাে লেপষ েমরমেত হোি, বে আিার নাি লি', অদ্ভুত নাি ত!!!! লি' ত িাপের নাি, আেনার নাি লকন লি
রাখা হে ??? কোটা শুপন লে শুধু লহপেমেে ,লে মেপনর লেই েমরেপয় আজও লি' র োপে কো হয় ভাে
,িে,অতীত ,ভমবষেত , েুখ,েংখ আর ভােোগা ,ভােবাোর ।
লি ' তুমি োমড় েরপত োর ?আিার এিন প্রপশ্ন লে লহপে বপেমেে েব লিপয়রাই কিপবমে োমড় েরপত োপর
,োমড়পত লিপয়পের খুব েুের,লিাহনীয়, লকািনীয় োপগ , যমে আমি োমড় েমর তপব আিাপকও এিন অেূবে
োগপব !!! তপব লযনপতন রংপয়র োমড় না , োমড় রং হপব োে এবং োড় হপব লবগুমন , আর হাপত োপক
রংপবরপির েুমড় , কোপের িাঝখাপন োকপব লোট একটা োে মটে , েুে গুপো োকপব লখাো ।এিন েব
বোর েপর লি' আিাপক বেে োমড় েরা লতািার ভাে োপগ ?আমি বেোি হা, লে মেন লি' বপেমেে আমি
একমেন শুধু লতািার জনেই োমড় েরব ,তারের কত মেন লগে , িাে লগে , বের লেপষ হপয় নতুন বের এে
লি'আিার জনে োমড় েরপত োরে না !!!!!
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িাগমরপবর আযাপন েমিত মফপর এে ।লিাবাইেটা লেখোি ,লনই লকান মিে কে বা লকান এেএিএে ,
ভাবনায় েরোি !!! এিন ত হবার কো নয় ।মনজ লেপক আেপত বপে এখনও আেে না , এিন লিাবাইে ও
মরমেভ করপে না , শুধু মরং হপে !!!আবার লিাবাইপে মরং মেোি , মিক আপগর িত , মরমেভ করপে না ।খুব
রাগ হে লি ' র উের , রাপগ লিজাজটা মবগপড় লগে, আবারও মরং মেোি, মরং হপে , মরং হপে , মরং হপে
!!!!
হামতরমঝে িানুপষ িানুপষ েমরেূণে,কত রংপবরপির িানুষ লয এপেপে তা বপে লবাঝাপনা যাপব না ।রাপতর োইট
গুপো জ্বপে ওিার োপে োপে মঝপের েৃেে ও েমরবতেন হে , িানুষ গুপো অপনক েুের িপন হে ।োে, নীে
,লবগুমন, হেুে,োো কত রংপবরপির লোোক েপরপে েবাই , এেব িানুষ গুপো লেপখ আিার খুব িায়া হয়
,লোোক গুপো রংপবরপির হপেও িুপখ তাপের হতাো , ক্লামন্ত,হাজারও েিেোয় মবেযেস্ত িানবতার প্রমতেমব,
প্রাতেমহক জীবপনর প্রমতকূেতার িপধে একটু আনে,একটু মবপনােন এবংমপ্রয়জপনর োমনেপধের িাপঝ একটু েুখ
লখািঁজার ই মনরন্তর প্রয়াে এই হামতরমঝে।
আজ লি' োে োমড় েপর আেপব, গতবার যখন োকায় এপেমেোি ,বপেমেে এরের লতািার োপে োে োমড়
েপর লেখা করব।োে োমড়পত নারীপের স্বগেীয় অপ্সরীর িত িপন হয় এটা আিার ধারণা তাই লি' ও বপেমেে
আমিও একমেন অপ্সরীর িত োজব, গতবার বামড় মফপর যাবার আপগ লি' একটা োে োমড় উেহার
মেপয়মেোি,আজ লেই োে েপর আেপব , এপক ত মঝপের রংপবরপির োইট তারের োে োমড় !!!! আজ
েমতে ই লি' অমনেে েুেরী হপয় উিপব আর এই িুহপতে এই িয়ািয় েহপর আমিই তার লেৌেপযের েূজারী।
লিাবাইপে মরং হপে !!! মরং শুপন বাস্তবাতায় মফপর এোি, অবপেপষ লতািার েিয় হে,লতািার অপেক্ষায়
আজ োরাটা মবপকে এই জনাকীণে মঝপে োয়োমর করপত করপত কামটপয় মেোি ,কত লয ভাবনায় ডুপব
মনপজপক হামরপয় লফপেমে,কত লয স্মৃমতর োতায় োতায় লোখ লরপখমে !!!!যার জনে আিার এই েিস্ত মবপকে
লেই লি' মকনা এখন লিাবাইে করে ????দ্রুত লিাবাইে লবর করোি মকন্তু না !! !!লি 'র লিাবাইে না ,
বাো হপত লোট ভাই লিাবাইে মেপয়পে ।
রাত আটটা , িানুপষ িানুপষ েমরেূণে হামতরমঝে , িুখমরত হপয় উপিপে োরোে । স্বপ্ন, কল্পনা, বাস্তবতায়
মিপেপে গড়া এই েহর আবার ও িুখ মফমরপয় মনে স্বপ্ন োজাপনা এক েমেপকর ।লয েমেক শুধু লেপয়মেে
কল্পনার রংপয় আিঁকা এক লেৌেপযের েূজারী হপত , লেখপত লেপয়মেে লেৌেপযের রং , লয রং আিঁকা তার িপনর
কোনভাপে ।
হামতরমঝে হপত লবর হোি, তবু ও দুপোখ শুধু খুিঁপজ লফপর লি' র আোর েে লেপয় মকন্তু না লেমেন লি'
আপেমন ,আপেমন আিার ভােোগার অপ্সরী হপত , আপেমন োে োমড়পত আিার িপনর লেৌেপযের রানী হপত
!!!! লেই মেপনর ের আর কখনও লি' র োপে লেখা হয়মন, কোও হয় মন ।
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অতীপতর ঘ্রাণ
অমিতা লে
আো আেনারাও মক ঘ্রাণ োন। অতীপতর ঘ্রাণ। আমি লতা োই...
তপব লকানটার োপে লকানটা মিপে না। যখনী লকান স্মৃমত িপন েপড় যায় তখন তার মনজস্ব ঘ্রাণ এপে নাপক
োপগ।
িপন হয় এই লতা লেই মেন বাবা গল্প বেপত বেপত স্কুপে মনপয় যামেপেন েব মকহই মিক মেে মকন্তু ক্লাপে
এতগুপো িানুপষর োিপন মক লয হপয় লগে। মেৎকার কপর লকপে উিাোি। ক্লাপে োকপবা না বপে লবর হপয়
বাবার লকাপে ঝািঁমেপয় েড়োি৷
এত বুঝাপেন তবুও লেই নােোমরর ক্লাপে আিাপক বোপত োরপেন না। এখনও ভাবপে লেই ক্লাপের, কান্নার
বাবার লকাপের ঘ্রাণ োই।
আর একমেন, লেমেন েরীক্ষার লরজাল্ট হপো। কো মেে প্রেি হপে কোরাি লবাডে মকপন মেপব।
মকপন আোর েপে েন্ধ্োয় মরক্সা কপর আোর েিয় োিঁেটাও যখন োপে োপে আেমেে। অবাক হপয় বাবাপক
মজজ্ঞাে কপরমেোি, বাবা োিঁে মক হাপট?
বাবা বপেমেে, হোিঁ িা োিঁেও হাপট। তুমি লযমেপক যাপব লেও লেইমেপকই যাপব লতািার কোপে মটে মেপত।
লেই মেপনর মস্নগ্ধ োিঁপের রুোেী ঘ্রাণ এখনও োয় িপন হয় লযন মরক্সায় েড়মে। বাবার হাপত হাত।
ঐ লয োপের মেে মকনারটায় লযখাপন কাপরন্ট েপে লগপে েে লবিঁপধ েুপকােুমর লখেতাি। অনেজগপতর ঘ্রাণ
তাপত। প্রেন্ড োহে মনপয় আিঁধাপর এিন জায়গায় েুকাতাি লকউ ভপয় খুপজ লেত না।
বারাোর লেই টবগুপো লযখাপন অপনক েপখর োতাবাহার মেে। োপে িািা বাড়ী লেপক আনা োে েেপনর
বীজটা রুপক মেপয়মেোি।
েেন গাপে নামক েন্ধ্ো রাপত োে আপে জাপনন। তাই আমি মবরাট োহেী প্রমতমেন রাপত েড়ার ফাপক োহাড়া
মেতাি শুধু োে লেখার
লোপভ। োপে কষ্ট কপর লেই ক্লাে ফাইপভ োকপত েীে বাজা লত মেপখমে। েীে বাজাপে নামক ঘপর োে
েুপক!!
এত মিেো লকন েবাই বপে, এত েীে বাজাোি তবুও একটা োেও আপলা না মক ঘপর মক টপব।
তপব লেই োতা বাহাপরর গােগুপো এখপনা লযন মস্নগ্ধতা েড়ায় িনপন, িমস্তপষ্ক।
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িািার বামড়র স্মৃমতগুপোর ঘ্রাণ বড়ই প্রবে। খুব অমভিামন আিাপক রাগাপনা খুব েহজ মেে। নানার লেই
খুনেুমট। লকাোয় হামরপয় লগপে েব৷ ভাবপতই ফাকা োপগ।
মখে দুেুপর লততুে তোয় গাপের মনেু ডাে মনপয় োোোমে। গাপের িামেপকর মেে মেৎকাপর লভৌিঁ লেৌিঁড়।
এখনও রুদ্ধশ্বাে লটর োই।
িাপঝ িাপঝ েি বন্ধ্ করা ঘ্রাণও নাপক এপে োপগ। লযমেন হিাৎ েৃমেবী োেপট লগপে। তখন েেে তকপোপর ো
মেপয়মে। ক্লাে এইপট ভমতে হওয়ার অপেক্ষায়।
মক জামন মক হপো িা লগপেন হােোতাপে। রাপত আর আেপবন না জামন। োর ভাই লবাপনর েবপেপয় লোট
ভাইটা লেড় িাে বয়ে েপব।
োপে মনপয় ঘুিামেোি। ঘড় ভমতে িানুষ। ঘুি লোপখ লেপগপে মক োপগমন। প্রায় লভার োরটা। স্বপ্ন লেখমেোি
কার লযন হাটে মবপটর লরখা েিান্তরাে হপয় লগপে োপে লেমখ িাপয়র িুখ। ধরফর কপর উপি বপে লগোি
ততক্ষপণ কান্না আর আহাজামর।
কাো োপয় খাট লেপক নািপত লক লযন জমড়পয় ধরপেন। তারের অপনক্ষণ িার অপেক্ষায়।
ঘপর এপেপেন। মকন্তু আর লকান কো বপেনমন। লোখটা েযেন্ত খুপে লেপখনমন লকিন লরপখ যাপেন েব। লকান
মেনও আর এপে বপে যানমন মতনটা লোট ভাই লবান মনপয় আমি মক করপবা। বাবাপক লক লেখপবন?
লক লজার কপর খাওয়াপব। আমি লয হাতু তুপে লখপত োমর না এখপনা।
লক েড়াপব, লক মনপয় যাপব নানা প্রমতপযামগতায় অংেগ্রহণ করপত?
শুধু অপনকক্ষ্ণ ের মনপজপক লেপখমে লোট হাপত এতটুকুন মবড়ােোনার েিান ভাইটাপক লকাপে মনপয় লোফায়
বপে োকপত। বুপঝমে কপয়ক ঘন্টায় বয়ে অপনক লবপড় লগপে। লোট িনটা আটপক লগপে োময়পত্বর খািঁোয়।
এখপনা ভাবপে েি বন্ধ্ হপয় আপে অেহে স্মৃমতর ঘ্রাপন।
লেই ঘপর, োপে, লেই বারাো আর মেে মকনাপর অপনক অপনক স্মৃমত লফপে েপে এপেমে এক বের ের।
আপরা মতন বের ের মগপয়মেোি লেখপত লেই বারাো োপে লফপে আো মপ্রয় আমন্ট, আনপকে আর ভাইয়া,
আেুপের যাপের আেপর মতন ভাই লবাপনর লশ্রি েিয় লকপটপে।
লেই বারাোয় আবার োিঁমড়পয় লেমেন বুপঝমে আমি েব হামরপয়মে েব!!! আিার টব আর গােগুপো লয লনই
আর!!
অপনক োহে োপগ এই অতীত েিঁঃুপত। অপনক োহে। এই অতীপতর ঘ্রাণ হয়ত িৃতুের েিান।
এরের অপনক েরাই উৎরায় লফপে। নানা স্মৃমতর নানান রকি ঘ্রাপণ েত বোেেতায় লজপনমে তেেপবর স্মৃমতপতই
লবমে েুগন্ধ্ মেে…
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আজ মততেীর মবপয়......
মেিন হাোন
বামড় ভমতে িানুপষর িাপঝ মততেী প্রেি বাপরর িত আজ খুব অেহায় লবাধ করপে। এরকিমট হবার লকান
কারণ মেেনা। োরাটা জীবন লে মনপজই েুপরা বাোর েব কাজ একা হাপত কপরপে। মবনা লনামটপে বাো ভমতে
িানুষ েপে আেপেও ও মকভাপব লযন েব মকেু িোপনজ কপর মনত। আজপকর এই অেহায়পত্তর কারণটা মততেী
মিক বুঝপত োরপে না, কারণটা কী- আজ ওর মবপয়? নামক তানিীি?
আজ োরামেন’ই ওর তানিীপির কো িপন েড়পে। তানিীি এর েপঙ্গ অপনকমেন হে ওর লযাগাপযাগ লনই।
লযাগাপযাগ োকারও কো না, কারণ েুপযাগ লনই। লেষবার যখন তানিীপির েপঙ্গ লেখা হপয়মেে লেইমেন
তানিীি একটা কাপো রপির োটে েপড় বাোয় এপেমেপো। কমেংপবে এর েব্দ শুপন যখন মততেী েরজা
খুেে, ও অবাক হপয় মগপয়মেে তানিীপির শুকনা িুখটা লেপখ।
- এ কী হাে কপরপো েরীপরর?
- ডাপয়ট করমে।
- লোখ দুইটা লতা োণ্ডার িত বামনপয়ে...। ঘুিাও না কয়মেন?
- ঘুিাই লতা, প্রেুর ঘুিাই। বাে এ উিপেই ঘুমিপয় েমড়, বাইপকর লেেপন বপে বপেও ঘুিাই।
- আমি রাত এ ঘুিাপনার কো বেমে। রাত এ মক কর??? েুমর?
- আর এ না!! েুমর করপবা লকন? কমবতা লেমখ, গল্প মেমখ......
- গল্প, কমবতা মেখপে েেপব? োকরী করপত োর না একটা?
- কমর লতা। এক িাে হে। গতকাে লবতন লেোি...
- বে কী??? লকাোয় জব লেপে?
- একটা বোংক এ।
- বাহ! ভােই লতা। জানাপেও না...
- জানাপনা হয় নাই আর কী......
- লতািাপক অপনকবার লফান মেপয়মে, েবগুপো নািারই বন্ধ্...
- মেি লেঞ্জ কপরমে...
- যাপত আমি খুপজ না োই লেই জনে?
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- তা না...
- মিক আপে, আর মিেো বেপত হপব না। তা কী িপন কপর আজপক বাোয় আেো?
- তুমি লতা আিার কাপে ২০০০ টাকা োবা। লেইটা মেপত আেোি...
- আমি লকাপনা টাকা োবনা।
- মপ্লজ লনও। তুমিই লতা বেমেপে, োকরী লেপয় টাকা লফরত মেপত, না লেপে লফরত মেপত হপব না। এখন লতা
োকরী লেপয়ই লগোি......
- তারিাপন, এই ৭ িাে ১১ মেন েপর তুমি শুধুিাত্র এই টাকা টা লফরত মেপত এপেপো?
- না। এই োমড় টা রাপখা, জািোমন। প্রেি িাপের লবতন মেপয় মকপনমে। িপন হয় ভাপো হয় নাই। ভাপো না
হপে রাগ লকাপরা না মপ্লজ। এখন যাই।
- এখন যাই িাপন? ভাত লখপয় যাও। লতািার মপ্রয় লবগুন ভামজ কপর মেমে।
- না, েিয় লনই। আজপক যাই। ভাপো লেপকা।
কো লেষ কপর মিক লযিন হিাৎ কপর এপেমেে, লতিমন হিাৎ কপরই েপে মগপয়মেে তানিীি। েরজাটা ধপর
অপনক্ষন োিঁমড়পয় মেে মততেী। অপনকমেন ের লকন লযন খুব কান্না োমেপো ওর লেইমেন। এেব কোগুপো
ভাবপত ভাবপত আজ আবার লকিঁপে লফেে ও, িপনর অজাপন্তই।
তানিীি আর মততেী একেপঙ্গই েড়াশুনা কপরপে। ফাস্টে লেমিস্টার এ একটা অোোইনপিন্ট এ একেপঙ্গ কাজ
করার ের লেপকই িুেতোঃ তানিীি মততেীপক ভােবােপত শুরু কপর, মততেীপক ভােবাোর কোটা জানায়
িাস্টােে এর লেপষ এপে!! তানিীি েবেিয়ই মেে ওর খুব ভাপো বন্ধ্ু, লপ্রমিক মহপেপব কখপনা ওপক ভাপবমন
মততেী। তাই ও তানিীিপক ওর ফোমিমে’র কো জানায়, মনপজর অোরগতার কো জানায়। তানিীি
লেপেটা বুমদ্ধিান, হয়পতা অপনক অমভিানীও মেে। মততেীর অোরগতাপক লিপন মনপয় ও েুেোে হামরপয় যায়।
মততেী কষ্ট োপব লভপব বার বার অনুপরাধ কপরমন আর। েবরকি লযাগাপযাগ বন্ধ্ কপর লেয় মততেীর েপঙ্গ,
এপকবাপর মনশ্চুে একটা জীবন লবপে লনয়। এক েিপয়র লবস্ট লিন্ড ওর জীবন লেপক েূপর েপর যায়। মততেী
কপয়কমেন কািঁপে, িন খারাে কপর, তারের আবার মকেু হয়মন এরকি ভাব কপর স্বাভামবক হপয় যায় ও।
অপনক অমভনয় করপত হয় লিপয়পেরপক তাপের লোট্ট জীবপন। তবুও, িাঝরাপত ঘুি লভপি লগপে িাপঝ িাপঝই
মততেী কািঁপে, খুব কপর কািঁপে।
মবপয় বাড়ীপত অপনক িানুষ। েবার োিপন আজ কািঁেপত োয়না মততেী। লোখ িুপে ও োপে েপে যায়, েড়পন
এখন তানিীপির লেয়া োমড়টা। োপের এক লকানায় কতগুপো বাচ্চা লখেপে। মক স্বাধীন ওপের জীবন, লকাপনা
কষ্ট লনই, লকাপনা বাধেবাধকতা লনই, লনই লকাপনা মেদ্ধাপন্তর লোোোে, শুধুই আনে আর আনে! তানিীি
িাপঝ িাপঝই বাচ্চাপের িত কাজ করপতা, খুব িজা করপত োরত ও। োরাক্ষন আপেোপের েবাইপক িামতপয়
রাখপতা। শুধুিাত্র মততেীর জনেই ও হয়পতা েবার কাে লেপক মবমেন্ন হপয় মগপয়মেে।
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েূপর েপর মগপয় তানিীি মততেীপক ভােবাোর েুপযাগ কপর মেপয়পে। মততেী এখন তানিীিপক অপনক
ভাপোবাপে, হয়পতা তানিীপির লেপয়ও লবেী ভাপোবাপে। এখন েবই আপে, শুধু ভােবাোর িানুষটা আর
লনই। আর কখপনা লে মফপরও আেপবনা, িাপঝর লেয়ােটা ক্রিে উিঁেু হপে। একরাে ভাপোবাো মনপয় মততেী
িাপঝ িাপঝই োপে এপে বপে োপক। কখপনা েূমণেিায়, কখপনা অিাবেোর রাপত, কখপনা ভর দুেুপর, কখপনা
বা লেষ মবপকপে োপের লরমেং এ বপে তানিীিপক লভপব েূর আকাপের মেপক অেেক তামকপয় োপক।
অমভিানী লেপেটা আর কখপনা মফপর আেপবনা, আর কখপনা ওর কাপে গান শুনপত োইপবনা, আর কখপনা
রাস্তার িাপঝ হিাৎ কপর গো লেপড় গান গাইপবনা, আর কখপনা োগোমি করপবনা, আর কখপনা ওর জন্মমেপন
ওপক অবাক কপর মেপয় লকক মনপয় বাোয় এপে হামজর হপবনা! অপঝার ধারায় কািঁপে মততেী। লকন অমভিানী
লেপেটা েবমকেু লেপড় েপে লগে?
কাপধ একটা হাপতর লোিঁয়া লটর োয় মততেী। িা এপেপে। লোখ িুপে মনপজপক োিপে লনওয়ার লেষ্টা কপর ও।
োেোর এ লযপত হপব, গামড় নীপে োিঁমড়পয় আপে। তানিীপিরর জনে নয়, অনে একজপনর জনে োজপব ও।
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লেষ মবপকপের গল্প
ফাপতিা েুমি
মবপকপে েমশ্চি মেক লেপক লহপে েড়া েূপযের আপো লযন ভ্রু-কুমঞ্চত কপর িাোর উের মিকপর েড়পে।
িমস্তপষ্কর রক্ত শুপষ খাওয়ার লনোয় েপড় লগপে েূযেটা। কোপের মিক িাঝখাপনর রক্তগুপো লযন ফুটপে আর
রগ গুপো বুক টান কপর ফুপে উিপে। িপন হপে এখনই িাো ঘুপর মেপের রাস্তার উের েপর যাপব অমনক।
মকন্তু আিরা জামন অমনক েড়পব না, কারণ প্রমতমেনই এভাপব লযপত আেপত লেমখ তাপক। এিন েিয় অমনক
ভাবপব েকাপে কপেপজ যাওয়ার কো। েকাপে েুপবর েুযে এত প্রখর োপক লয তখনকার অবিাটাও এিনই
হয়।
একটা অপটা োে কামটপয় যায়। আর একটু হপেই গাপয় এপে োগপতা। রাস্তায় এিন আনিনা হপয় হািঁটপে
োগপবইনা লকন!
দু'োপের োমরোমর লোকান লেখপে িপনহয়, লেপের েব লোক লোকান কপরই েপে। একটা মরক্সা তার োইপড
োমগপয়ই মেে। " এই লয িািা, লেইক্খা েেবার োপরন না? োইড েন। " েংমবৎ মফপর আপে তার। বাি
োপের োইড ধপর হািঁটপত োগপো আবার। িেমজে লরাপডর লিাড়টা োড়াপতই লয োপনর লোকান েপর লকিন
কপর লযন প্রমতমেনই লেখাপনই লোখ যাপব ওর। "কী অদ্ভুত লেহারার লোকটা! " ডান হাতটা লনই, লিাটগুপো
েুতমন েযেন্ত ঝুোপনা,নাক লেপত লিাট েযেন্ত লযন দু'ভাগ করা, গাপয়র রং বীভৎে - তার উেপর িাোয় িস্ত
টাক। িামনপয়পে লবে! বা হাপতই কাজ োমেপয় যাপে অমবরত। লেপটর ক্ষুধা হাপতর ক্ষিতা বামড়পয় মেপয়পে।
িপয়ট, ডারউইন দু'জপনরই তপের োক্ষী মহপেপব আমবষ্কার করা যায়-- যখন অমনক লেপখ মহজরাপের োপে
অমিে কো এবং রঙ্গরপে িাতপত। তার একটা হাত লনই, না ই োকপত োপর ; লে লেখপত কেযে, হপতই োপর
;-- মকন্তু তার মভতপর েশুত্ব যুক্ত আমেিতা োকপব না, তা লতা হপত োপর না!!
" িািা, যাইপবন? "-- মরক্সাওয়াো বপে।
িাোটা দু'বার দু'মেপক নামড়পয় জবাব লেয় অমনক। লে ভাপব মরক্সায় লগপে েে আর অপটাপত লগপে োিঁে টাকা।
না, লে লকানটাপতই যাপব না। এটা তার োিঁে টাকা বািঁোপনা নয়,োিঁে টাকা খরে না করা। হািঁটপব লে লেষ েযেন্ত
হািঁটপব, িাোর রগ টনটন করপব তবু লে হািঁটপব। আিরা জামন তখন লে ভাবপব তার ভাপগের কো, ভাবপব তার
বাবা-িাপয়র কো এবং ভাবপব ঈশ্বপরর কো। এত স্তপরর িানুষও আপে এ েৃমেবীপত!! অমনক ভাবপব আপরকটা
মটওেমন লেপে তার দুোঃখ ঘুোর কো। হিাৎ িাপয়র হাত ধপর লহিঁপট েো লেপে লিপয়পের লেপখ তার আনে
হপব, তার িপনহপব এক্ষুমন মজঞ্জাো কপর প্রপয়াজন আপে মকনা হাওজ মটওটপরর। না, লে মজঞ্জাো করপব না.. এ
বড় েজ্জার মবষয়! িাোর উের জ্বেজ্বে করা েূযেটা এ অবিা লেপখ আপরা উচ্চ স্বপর হািঁেপত োকপব, অমনপকর
িাোর রগ আপরা ফুপে উিপব। েজ্জায় অেবা যন্ত্রনায় লে উেপরর মেপক তাকাপত োরপব না। িাো মনেু কপর
হািঁটপত োকপব রাস্তার বাি োপের োইড ধপর। এই যাহ্! আর একটু হপেই ো টা েড়পতা এক বয়স্ক েঙ্গুর
েরীপর। " বাবা লগা েইুড্ডা লটহা লেও,ভাত খািু "-- োেকামটপয় েপে আপে অমনক। কাে এই বেমক্তপকই
দু'টাকা মেপয়পে লে। প্রমতমেন মেপব লে োধে কই? মকন্তু লোকটাপক লেপখ অপনক িায়া হয় অমনপকর। দু'লটা
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ো'ই লনই লোকটার, বাি হাতটা অপকপজা। ধুপোয় বপে যে তাে-োহ উপেক্ষা কপর প্রমতমেন বপে োপক মকেু
টাকার আোয়। কারণ, প্রমতমেন লেট নািক রাক্ষেটার লেট না ভরাপে েপে না। আিরা জামন তখন অমনক
ভাবপব মনপজর কো। িাোয় েপে আেপব জীবনানপের কমবতার দু'লটা োইন--"গমেত িমবর বেি দুই িুহপতের
মভক্ষা িাপগ" এিনমক লে েজ্জার িাো লখপয় লভপব লফেপব--" মভক্ষুকটা লতা মনোঃেংপকাপে হাত োতপত োপর
েবার কাপে,মকন্তু লে......? " েরক্ষপণ েজ্জায় তার িাো আপরা মনেু হপব, লটাপটর লকাপন হামেও আেপব
একটু। "মে! মক ভাবমে এেব! " একটু েব্দ কপরই বপে লফেপব অমনক।আবার েজ্জায় েড়পব লে েব্দ কপর এ
দু'কো হিাৎ বপে লফোর জনে।লে ভাপব লকউ যমে শুপন োপক,তপব মনোঃশ্চই তাপক বেমতকগ্রি লভপবপে।
আকাপের মেপক তামকপয় লে েৃমষ্টকতোপক খুিঁজার লেষ্টা করপব,মকন্তু তার লোপখ েড়পব োিঁে তো বাোর োিঁে
লেপক ফুপেে গাে ঝুপে আপে। বাহ্! োরুণ লেৌমখন! েপর লে গাে লেখপত োকপব আর তার িপন মবস্ময়
আেপব েৃমষ্টকতোর কমবত্বিয় েৃমেবীর কো লভপব। হিাৎ অমনক দু'হাপত লেপে ধরপব তার িাো, দু'মিমনট
োিঁমড়পয় োকপব িায়। েপর আবার হািঁটপব। নাহ্! মবপেষ মকেু নয়,এিন হপয় োপক িাপঝিাপঝই। িাোর মেেন
লেপক োিপন েযেন্ত রগটা প্রেন্ড বেো কপর উপি হিাৎ। মকেুক্ষণ লেপকই আবার ভাে হপয় যায়। এত েরীক্ষা
মনরীক্ষা কপর লেখার মক আপে? যা হবার হপব। ভাবপব লে।
মকেুক্ষপণর িপধে লিপে লেৌিঁপে যাপব অমনক। কািঁপধর বোগটা লটমবপে লরপখ মবোনায় গড়াপব লে। আজও মবদুেৎ
লনই। তবু ঘুপি েপে েড়পব দু'লোখ তার। একিাত্র ঘুপি তার িমস্তষ্ক ঘুিায়। ঘুপির িপধেও তার িমস্তষ্ক যখন
োিানেতি মক্রয়ােীে োপক,তখন লে অনুপক মনপয় ঘর বািঁধার স্বপ্ন লেপখ। জাগ্রত অবস্খায় যা কখপনাই েম্ভব
নয়।
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তাপর আমি ভাপোপবপেমেোি
িুমনিা িান্নান তেেী
হােোতাপের লবপড শুপয় অপনকক্ষন যাবৎ কাতরাপে একমট লিপয়। োরা েরীপরর প্রায় ৫০ ভাগই আগুপন েুপড়
লগপে তার । েগ্ধ ঘাপয়র লে কী ভীষণ যন্ত্রণা তা লকবে লিপয়মটই বুঝপত োরপে। লিপয়মটর নাি মবোখা।
তবোখ িাপে তার জন্ম। বাবা তৃতীয় লশ্রমণর েরকারী কিেকতো। োর ভাইপবাপনর িপধে মবোখা েবার বড়।
মবোখার িা মেপেন একজন েুগৃমহনী। অপনক আপগই মতমন ওোপড় েপে লগপেন । তাই েংোপরর বড় লিপয়
মহপেপব মবোখাই তুপে মনপয়মেে এই েংোপরর হাে। ঘপরর মভতর লেপক ঘপরর বাইপর, েবমকেু লেই লেখাশুনা
করপতা। বাবার এই স্বল্প আপয় েংোর োোপনা কষ্টকর লেপখ মনপজই েড়াশুনার োোোমে মটউেন করাপতা।
োরামেপনর োংোমরক কাজ, মনপজর মেখােড়া আর মটউেন- খুব বেস্ত মেে ওর জীবন। লে জীবপন মেেনা
লকান রং ।
প্রেি লপ্রপির অনুভূমত েমতেই অনেরকি। মেয়াে মেে মবোখার লেই অনেরকি অনুভূমতর িানুষ। যাপক অনুভব
করপত হয়। যার জনে িাপঝ িাপঝ মটউেপন লেমরপত যাওয়া যায়। মিেো অজুহাপত ক্লাে ফািঁমক লেয়া যায়। িাপঝ
িাপঝ বাোয় মফরপত রাতও করা যায়।
মনম্নিধেমবত্ত েমরবাপরর লিপয় মবোখা। মবোখার েমরবাপরর এিন অবিা েম্পপকে মেয়ােও জানপতা। িাপঝ
িাপঝ মবোখাপক োহাযে েহপযামগতাও করপত োইপতা ও। মকন্তু লিপয়টা িপনর মেক লেপক লবে েক্ত।
বেমক্তত্বও লবে িজবুত। কারও অনুগ্রাহী হওয়ার িপতা লিপয় নয় লে । লোট মতন ভাই লবাপনর েড়াপেখার খরে
লযাগাপত বাবাপক অপনক োহাযে কপর। মনপজর বেপত মেন লেপষ তার লতিন মকেুই োপক না। তবুও মকেু টাকা
জমিপয় মেয়ােপক মবপেষ মেপন উেহার মেপত খুব ভাপোবাপে লে। মেয়ােরাও লয খুব লবমে স্বেে মেে তা নয়।
তাপের ভাপোবাোর লেউ যখন উত্তাে েিুপদ্রর িপতা বইপে মিক লে েিয় তারা মেদ্ধান্ত লনয় মবপয় করার।
মবোখার বাবা আব্দুে হামেপির এই মবপয়পত লতিন িত মেে না । হয়ত মতমন আপগই বুঝপত লেপরমেপেন
অেমন েংপকতমট। মবোখা-মেয়াপের মবপয় হপয় যায়। অনে েব লিপয়পের িপতাই মবোখার লোপখ মেে হাজারটা
স্বপ্ন, েংোর করার তীব্র ইো। মকন্তু ভাপোবাোর িানুষমটপক লেপেও ভাপোবাো োয়মন লে।
মেয়ােপক ও খুব ভাপোবােপতা । মকন্তু মবমনিপয় মেয়াে ওপক একটুও ভাপোবাপেমন। বরং মেপনর ের মেন
লযৌতুপকর জনে মবোখাপক মনযোতন কপরপে। লয ঘপর মবোখা মনপজর স্বপপ্নর েংোর গড়পত লেপয়মেে, লেই
ঘরই একমেন ওর কাপে কারাগার হপয় মগপয়মেে। মবোখা মেে লেই কারাগাপরর মনযোমততা কপয়েী। ভাপোবাো
ওর ভাপগে জুপটমন। মবপয়র প্রেি রাত লেপকই ও মেয়াপের আেে রূে আর উপিেে বুঝপত লেপরমেে।
ভাপোবাোয় লধািঁকা খাওয়ার যন্ত্রণা নামক িার খাওয়ার যন্ত্রণা লবমে আঘাত কপরপে ওপক, লেটা ও আজও জাপন
না।
উফোঃ -মবোখার আতেনাে। লিপয়টা একাই লবপড শুপয় আপে। একটু আপগই োপে বপে মেে লোট লবান লেৌষী।
লেই ওর লেবা যে করপে। ওপের জনে লতা কি কপরমন মবোখা। িাপয়র িৃতুের ের মবোখাই ওপের মদ্বতীয় িা।
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হয়ত ওষুধ আনপত বাইপর লগপে লে। আব্দুে হামেি তার লেপেপক মনপয় মেয়াে আর তার েমরবাপরর মবরুপদ্ধ
িািো করপত েুমেে লস্টেপন লগপেন ।
ডাক্তার এপে মবোখাপক েরীক্ষা কপর লগপে । দুইমেন আইমেইউপত মেে ও। আজপকই লবপড আনা হপয়পে।
অবিা লবমে ভাপো না। েরকামর এক হােোতাপে ভমতে। তারেরও খরে েুষাপত মহিমেি খাপেন বাবা আব্দুে
হামেি। তবুও লিপয় বপে কো, লফপে লতা মেপত োপরন না।
লোখটা ঝােো োগপে মবোখার। েরীর জুপড় শুধু বেো আর বেো। তার লেপকও লবমে বেো িপন। ভাপোপবপে
লধািঁকা খাওয়ার বেো। েব হামরপয় মনোঃস্ব হওয়ার বেো। বেোতুর িপনই মবোখা ভাবপত োপক েবুজ িাি,
লযখাপন অপনকমেন বপে হাপত হাত লরপখ মেয়াে আর ও েিয় কামটপয়পে। লেই বাগান, লযখান লেপক প্রায়ই
মেয়াে ওর জনে লগাোে েুমর কপর এপন ওর লখাোয় গুিঁপজ মেপতা। লেই রাত, লয রাপত ঘন্টার ের ঘন্টা লফাপন
কো বেপতা ওরা। কই লগপো লেই মেনগুমে? কই লগপো লেই ভাপোবাো? কই লগপো লেই মেয়াে? আো
ভাপোবাো কী শুধু মবপয়র আপগই োপক? মবপয়র ের ভাপোবােপত কী িানা? েব লপ্রি কী মবপয়র আপগর
জনেই? এেব প্রপশ্নর লকান উত্তর লনই মবোখার কাপে।
মবপয়র আপগ লযই হাত মেপয় মবোখার লখাোয় মেয়াে ফুে গুিঁপজ মেপতা মিক লেই হাত মেপয় মবপয়র ের
মবোখাপক িারপতা ও। অপনক িারপতা। েহে করা লযত না। েুপে ফুে েড়াপনার বেপে েুে মেিঁপড়ই লফেপতা
িারপত িারপত। োমে, ঘুমষ লকান মকেুই বাে রাপখমন। েব েহে কপরপে ও। লেষমেন লতা কািঁপের ফুেোনীটা
মেপয়ই িারপো ওপক। কোে লফপট রক্ত লবর হে। মবোখা েহে করপত োরপেও মবোখার েরীর আর েহেই
করপত োরপো না। িামটপত েুমটপয় েড়ে ও। তারের েরীপর আগুন জ্বামেপয় মেপো োষন্ড মেয়াে ও মেয়াপের
িা।
মেয়াে কত লবাকা। ও জাপন মবোখা গরীব, তারেরও োিঁে োখ টাকা োমব কপরমেে ওর কাপে। বাবার অিপত
মবপয় করা এই লিপয়মট বাবাপক লোট করপত োয়মন। তাই েব অতোোর েহে কপর লগপে মকন্তু বাবার কাপে এক
টাকাও োয়মন। এিনমক বাবাপক বুঝপতও লেয়মন মনপজর কপষ্টর কো। মবোখা এিনই এক লিপয়। তাই আজ
ওর িাই হপো হােোতাপের ১০১ নািার লবপড।
ভাপোবাোর িূেে মেপে ও। লেই অতোোরী মেয়ােপক খুব লেখপত ইপে করপে ওর। মবোখা ভাবপে, লেপেটা
কী লবাকা। আিাপক কষ্ট মেপত মগপয় মনপজর জীবনটা নষ্ট করপো। আমি লতা িপরই যাপবা। মেয়াপের কী হপব?
হয়ত বামক জীবন ওপক লজপে েপেই িরপত হপব। খুব িায়া হয় মবোখার। হাজার হপেও লতা একমেন
মেয়ােপক ভাপোপবপেমেে, হয়পতা এখনও বাপে। িানুপষর রূে বেোপত োপর মকন্তু িানুষপতা লেই একজনই,
লেই মেয়াে, মবোখার মেয়াে।
মেয়ােপক লেখার ইোটা আপস্ত আপস্ত তীব্র লেপক তীব্রতর হপত োপক ওর। লোখ আরও লবমে ঝােো হপয়
আপে মবোখার, এই বুমঝ বন্ধ্ হপয় যাপব। েরীর ধীপর ধীপর মনপস্তজ হপয় যায় ওর। ক্ষতিাপনর যন্ত্রণাগুপোও
একেিয় কপি যায়। মবোখা বুঝপত োপর তার মেরিুমক্তর েিয় এপে েপড়পে।
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মেরকুট
ডাোঃ ফাহমরন হান্নান
লিাহনা মরকোর জনে োিঁমড়পয় আপে। মরকো েড়পত তার ভাে োপগনা, ভয় োপগ। তার মরকো
লেপক েপড় যাবার ঘটনা আপে।
তাও এখন বাধে লে!মিমটং আর আধা ঘন্টা েপরই। লিাহনা মরপেেেপন বপে আপে। লয লকান
েিপয়ই তার ডাক েড়পব। লেয়ারিোন োপহব প্রায় ১৫/২০টা ইন্ডামির িামেক।এক নাপি তাপক
েবাই লেপন।ভদ্র এবং ভাে িানুষ। তার নাি োোত ইেোি।
োোত োপহব তার রুপি বপে আপেন। লোখ িুখ কুেপক লফান এর মেপক তামকপয় আপেন।মতমন
একটু মবরক্ত কারন তার নতুন আশুমেয়ার কারখানায় লকান এক ইয়ং কােে গামড় মনপয় মিক
িাপির িাঝ খাপন োিঁমড়পয় লফেবুপক লেমি মেপয়পে। িাপির িাঝখাপন গামড় মনপয় লযপত হপে
প্রেুর ফুে গাে িামড়পয় যাবার কো। োপরায়ান গামড় মনপয় মকভাপব লভতপর লযপত মেে তাই
ভাবপেন মতমন।
োে হাজার লিপন্ডর িপধে এ লেপে লক এমট তার এখন িপন েড়পেনা। তার মেন্তা য় লেে েড়ে।
তার মে এে লফান কপর বেে, লিাহনা এপেপে। েে মিমনট আপগ। মিমটং করবার কো। মতমন
লিাহনাপক োমিপয় মেপত বেপেন।
মতমন লিাহনার লপ্রাফাইে ঘাটপেন। এখনকার যুপগ িানুপষর লখাজ খবর লফেবুপক োওয়া যায়।
লিপয়মট তার লিন্ড মেপস্ট আপে। ঘাটপত মগপয় মতমন লেখপেন, লিপয়মট লফেবুপক লবে ভােই
এমিভ। লেক ইন বা েমেং টাইি টাইে লোস্ট নয়। লেখাপেমখপতও লবে োকা। েরজায় নক। "লি
আই কাি ইন েোর?" "ইপয়ে,মপ্লজ" লিাহনা তার োিপন োমড়পয় আপে।
োোত োপহব বেপত বেপেন। লিাহনা বেপো। োোত োপহব বেপেন, "আমি মডপরি কাপজর
কো শুরু কমর।
আমি োই, উপিোক্তা মহপেপব তুমি আিার কারখানার একটা মেক োিোও। লেমট হে, খুব
অল্পপতই কারখানার কিেী রা কাপজর মস্পমরট হামরপয় লফপে,তুমি লেই মবষয় টা মনপয় কাজ
করপব। লতািার লরিুনাপরেন আর ওয়াকেপ্লোন নুরুোহ লক মেপয় যাপব। নুররুোহ আিার
লকাম্পামন র মেওও।" লিাহনা বেপো -" ওপক েোর।" োোত োপহব বেপেন, "তাহপে আজপক
মিমটংপেষ কমর? লতািার মকেু বোর বা জানবার আপে। "
লিাহনা বেে, "না েোর।" োোত োপহব বেপেন, "মিক আপে, তুমি যাও-তাহপে।"
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লিাহনা লবমরপয় আেে। তার খুব রাগ হপে। তার বহ মকেু বোর মেে। িানুষ টাপক কত শ্রদ্ধা
কপর, কত েেে কপর - লে কত মকেুই বেপত োইপো-োরপো না লকন। লে ত এিমনপতই বহ
স্মাটে। আজপক তার মক হে!
আজপক লিাহনা েকাে েকাে কারখানা য় এপেপে। েোর আজপক তার োপে কো বেপবন।
েপনর মিমনট ের লে োোত োপহপবর রুপি েুকে। োোত োপহব কাজ োড়া অপ্রপয়াজনীয়
মবষয় মনপয় কো বপেন না। লিপয়পের বোোপর খুব োবধানতা অবেিন কপরন।
লিপয়পের েম্মান কপরন।। মতমন লিাহনা লক বেপত বেপেন। এই প্রেি মতমন লবে েিয় মনপয়
লিাহনা লক লেখপেন। লিপয়মট লবে ভীত হপয় বপে আপে। মতমন মজপজ্ঞে করপেন, " তুমি ভয়
োে লকন? মব কিপফাপটেবে।" লিাহনা আপরা কুকপড় বেে।
মতমন এবার মকেু টা মবরক্ত হপেন। বেপেন, " লেখ, জপব যমে মেমকওরড মফে না কর, জড়তায়
োক কাজ করপব মকভাপব? লতািার েিেো আিাপক বেপত োর।"লিাহনা বেে, " েোর,আই
এি ফাইন। আমি কাজ মিক আপে মক না রা মনপয় মেমন্তত। "
আজপক েমনবার।। আজপক এই কারখানায় োোত োপহব আপেন লেপে োকপে। লিাহনা
অপেক্ষা করপে, কাপো গামড় টা কখন আেপব। লে জাপন আজপক তার ডাক েড়পব।লিাহনা লবে
প্রস্তুত। এগাপরাটা র মেপক গামড় মট োমকেং এ যায়গা মনে। প্রায় েংপগ েংপগই লিাহনার ডাক
েড়ে োোত োপহপবর কাপে।
োোত োপহব েহপজ লরপগ যান না। িান্ডা িাোয় েব মডে কপরন। মতমন লিাহনার মেপক তামকপয়
আপেন। "- তুমি এ কাজ টা লকন কপরে? "
লিাহনা বেে, " েোর আেনাপক আমি েেে কমর; প্রেি েোোমর লেপক আেনাপক মকেু লেবার
ইো মেে- মকন্তু আেনার েব আপে।
তাই আেমন মকপে খুমে হন বা লনামটে কপরন আমি জামননা। লভপব এই বুমদ্ধ লবর কপরমে।
অমফপের আেনার এই রুি টা ফুে মেপয় োমজপয় মেপয়মে।"
োোত োপহব লবে ভােই লরপগ লগপেন। মতমন খুব আপস্ত বেপেন, " তুমি এখন যাও" লিাহনা
লবমরপয় লগে। লে আজপক খুবই খুমে লয িপনর কো অন্তত তাপক জানাপনা লগপে।
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লিাহনা রাপতর লবো লিইে লেক করপে লিাবাইপে। তার অমফপের লিইে এপেপে। তাপক কাজ
লেপক অবোহমত লেয়া হপয়পে। লকান কারন উপেখ করা হয়মন। লিাহনা মকেু বেপেনা।
ভাবপেেহীন ভাপব লিাবাইপে তামকপয় আপে। রাত ১ টা বাপজ। লিাহনা লফেবুক স্ক্রে করপে।
েকাপে অমফে যাবার তাড়া লনই তার।
হিাৎ অজানা নির লেখা কে আেে তার। লে ধপর হোপো বেপতই, খুব েমরমেত কে। "
লিাহনা?" "- মজ েোর "
" লোন, তুমি িন খারাে কর না, লতািার বয়ে অল্প। তুমি ভাে োগা আর ভুে লপ্রপি েড়ার
িপধে লয একমট েুক্ষ েীিাপরখা আপে-লেমট ভুপে লগে। লতািার কাপজ আমি খুব েন্তুষ্ট মেোি।
আমি লতািাপক েেেও কমর। মকন্তু আিার আপে োপে োকপে লতািার োগোমি আপরা বাড়পব।
আমি যা কপরমে, লতািার ভাে র জনে কপরমে। লফেবুপক আমি লতািাপক ব্লক কপর মেমে। ভাে
োকপব। ইউ আর লভমর োমিেং গােে"
লিাহনা প্রায় োে মিমনট লফান কাপন োমগপয় বপে আপে। লকউ লনই ওোপে। হয়ত লে ভুে। ভুে
লক শুদ্ধ করবার লেস্টা লে করপব না। োকুক না মকেু েমবত্র ভুে।
োোত োপহব প্রেন্ড বাতাপে বপে আপেন। অপনক িান্ডা বাইপর। তার উপি লযপত ইো করপেনা।
মতমন মবোে বেমক্তত্ব েিাপজ ৫০০০ কমিে তার, মবোে যজ্ঞ োমজপয় আপেন। মকন্তু োইপেই মতমন
কাউপক লপ্রপি েড়পত মেপত োপরন না। োইপেও মতমন লপ্রপি েড়পত োপরন না। োইপেও না!
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আনপের জীবন
লেমেি মবশ্বাে

আনে’র জন্ম গ্রাপির মনম্নমবত্ত একমট েমরবাপর। একান্নবতী েমরবার। ঝগড়া মববাে খুব মনয়মিত মবষয় মেপো।
স্কুপে লযপত হপতা মিকিপতা, েড়াপেখাপত ভাপো মেপো। েিেো হপো মনয়মিত এই ঝগড়া তার লিাপটও ভাপো
োগপতা না, তার িপনাজগৎ খুব বাপজ অবিায় েিয় োর করপতা। এটার জনে ৮ বের বয়পে একবার লে বামড়
লেপড় েপে মগপয়মেপো, েপর খুিঁপজ আনা হয়। আনে ভাবপতা, তার োো-োেীপের বামড় এিন ঝগড়ার েব্দ হয়
না, তাপের িাপঝ কত মিে। তাহপে বাবা-িাপয়র এত ঝগড়া িারািামর লকন হয়?
লে তার বামড় োড়ার লিাক্ষি েুপযাগ লেপয় লগপো িোমিক োপের ের। গ্রাি লেপড় েহপর এপেমেপো োরুণ
আমেেক ঝুিঁমক মনপয়, কারণ তার বাবার েপক্ষ প্রমত িাপে লিপের টাকা লেয়া েম্ভব মেপো না। নাপোড় বাো
েুপত্রর জনে তার বাবা েহর এোকাপত েমজং বামড় লখািঁজা শুরু করপো। আনে জানপত লেপর বাগড়া মেপো
এই বপে লয, এক েমরবার লেপড় নতুন লকান েমরবাপর লে আবার লযপত োয় না। মেমন্তত বাবা এপকওপক ধপর
এক লিপে তার মিপত োকার বেবিা করপো।
আনে িহাখুমেপত বামড় লেপড় লিপের উপিপেে রওনা মেপো। মকন্তু লিপে মগপয় লে যা লেখপো তার জনে লে
লিাপটও প্রস্তুত মেপো না। জঙ্গপের িাপঝ একমট মনিোণাধীন বামড়, ঘুটঘুপট অন্ধ্কার, আবজেনা। ঐ বামড়র িপধেই
জনা মতপনক িানুপষর বেবাে আপে, আনে েতুেে বামেো মহপেপব উপি লগপো। কারণ, লে ভাপোভাপবই
বুঝপো তার োিপন বা মেেপন আর লকান েে লনই।
িামনপয় লনয়ার লেষ্টা েেপত োগপো, নতুন এোকা তাই শুপনবুপঝ কো বেপতা, মকন্তু মকেুমেন বাপেই লে
লেখপো আেোপে ঘনঘন িারািামর োপগ। কখনও োমিপোটা মনপয়, কখনও অস্ত্র মনপয়। লে মনরােপে ঘপরই
োকপতা, বাইপর খুব একটা লবর হপতা না। আনপের দুই কান গরি হপয় লগপো লেমেনই, লযমেন লেখপো
োপের লিাপড়র িারািামরর জটো লেপক একজন লেৌপড় তার লিপের মভতর েুকপো। লিপের একমট ঘপররই
একমট ইস্পাপতর েরজা মেপো, বামক ঘপরর লকান েরজা জানাো মেপোনা। লে লেখপো লেপেমট তার োপের
ঘপর েুকপো, োনপেপট হাত মেপয় েিা একমট েুমর লবর কপর মনপয় আবার লবমরপয় লগপো। মক ঘটপত োপর
লভপব আনে মভতপর মভতপর অমির হপয় লগপো, লে োইপেই অনেপকাোও লযপত োরপব না, এখাপনই তাপক
োকপত হপব আরও অপনকমেন। তার মহপেব িপত অনেপকাোও যাবার িপতা োিেেে তার এখনও হয়মন।
েেপত োকপো এভাপব, কখনও লকউবা েুমর লরপখ যায়, কখনও লকউ বা তার ঘপর এপে গািো মেপয় মেস্তে
েমরষ্কার কপর, কখনও িাঝরাপত ঘুি লেপক লজপগ লেপখ নতুন লেহারার িানুষ লে নামক কারও লেপট োকু
েুমকপয় মেপয় োমেপয় এখাপন এপেপে, কখনও েরজার োিপন েুেরী নারী োপে েহপরর ভাই-লবরাোর।
লেখাপন খাবাপর লকান বেবিা মেেনা। খাওয়ার জনে লযপত হপতা প্রায় এক মকপোমিটার েূপর অনে এক লিপে।
বামড়পত োকপত কখনও রাপত একা টয়পেপটও যাওয়া হয় মন, মকন্তু এখন? এোকাপত িামনপয় লনয়ার আপগই
রাপত জঙ্গোকীণে রাস্তা োমড় মেপয় খাওয়া জনে যাতায়াত শুরু। তার রুপির একজন ভাই তাপক একমট োইট
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মেপয় োহাযে করপো, লে োইট জ্বাোপনার জনে রীমতিপতা লিইমনং মনপত হপো- মকভাপব ঝামক মেপে জ্বেপব
এবং মকভাপব ঝামক মেপে বন্ধ্ হপব!
প্রায় বের োর হপত েপেপে, এর িাপঝ লেখাপন লযাগ হপয়পে আরও একজন, আনে তার েঙ্গ লেত, েন্ধ্ো
হপে লিপের উপিাপন গাপনর আের বোপত আরম্ভ করপো তারা দুজপন। আপস্ত ধীপর অনোনে েেপেের োপে
বমহরাগত লেইেব ভাপয়রাও লযাগ মেপতা, িজা করপতা। বামড়র িামেপকরাও িাপঝিাপঝ লখািঁজ খবর মনপত
আেপতা, গােগাোমে মিকিাক িত আপে মকনা লেপখ লযত। েিয় গড়ায়, গািঁজার-মবমড়-মেগাপরপটর গন্ধ্ েূর
হপত শুরু কপর, খামে রুিগুপোর িয়ো েমরষ্কার কপর নািাজ েড়া শুরু হপো। আেোপের িানুষজন একপেপয়
রাস্তা বামনপয় এই বামড়র উপিান মেপয় যাতায়াত শুরু করপো। লেইেব ভাইপয়পের যাতায়াত বন্ধ্ হপো আপস্ত
আপস্ত। িাপন লিে অস্ত্রিুক্ত হপো, ড্রাগিুক্ত হপো, েুেরী ও ভাই লবরাোরিুক্ত হপো।
তার লিেভাড়া োগপতা না, মকন্তু খাবার খরে োগপতা। বামড় লেপক োউে আনপতা, লিপে লেই োউেেহ মকেু
টাকা জিা মেপতা। তার বাবা তাপক ৩০০ টাকা মেপতা িাপে, বামড় লগপে িা মকেু টাকা েপকপট গুপজ মেপতা।
মকন্তু তার েহোমিরা আনপতা োউেেহ ২০০০/২৫০০ টাকা, তাহপে আনে মকভাপব এই টাকায় েেপতা?
েমিক প্রশ্ন। লে একপবো লখপয় োর করপতা। িাপঝ িাপঝ লিপের অেূপরর এক বামড় লেপক তার জনে খাবার
আেপতা। েপর জানা মগপয়মেপো, খাবার োিাপনা বেমক্ত একজন মেক্ষানুরাগী িানুষ, আনপের অবিা জানপত
লেপর তার জনে খাবার োিান।
আনে ইংপরমজপত ভাপো লেটা তার লিে ও আেোপে খামনকটা জানাজামন হপয়পে, কারণ লেই এোকার যারা
আনপের কপেপজ েড়পতা তারা জানপতা। আনেপক তার কপেপজর েোপররা মিপত প্রাইপভট েড়াপতন। এবং
একটা েিয় লে একমট োত্রী লেপয় লগপো, তার লকয়ামরং ও স্কুমেং আরও েমড়পয় লগপো এবং লে আরও মকেু
স্টুপডন্ট লেপো। লে বোে েড়াপত আরম্ভ করপো। মতন লবো খাবার োোোমে মকেু টাকা জিাপত শুরু করপো।
তার স্কুমেং যখন জপি ক্ষীর তখন তার কপেপজর োি েুপক লগপো।
োমড় জিাপো োকাপত। ৫০০০ টাকা মনপয় োকাপত এপেই লেখপো এই টাকা আেপে লিাপটও যপেষ্ট নয়।
টাকা ফুমরপয় লগপো মকেু বুপঝ ওিার আপগই। আপগর জীবপনর একমট অংপের েুনরাবৃমত্ত শুরু হপো। শুরু হপো
আবার না লখপয় মেন োর করা।
একজন েহোমি তাপক একমট মটউেমন িোপনজ কপর মেপো। তাপত লে এক হাজার টাকা িাইপন োপব।
মজগাতো লেপক কেোণেুর েপ্তাপহ েয়মেন লহিঁপট যাওয়া ও আো। দু’িাে ের স্টুপডন্ট এর কামজনপক েড়াপনার
েুপযাগ লেে। তার িাপন ইনকাি দুই হাজার। েেপত োগপো লিপের মেট ভাড়া আর একপবো খাওয়া মেপয়।
জীবপন োটেটাইি োকুরীর গল্প শুপনপে মকন্তু এগুপো এখন মিপেে োগপে। তবু হাে না লেপড় দুই োপয়র
উেযুেেমর বেবহার করপত োগপো লে। লে এপককমেন এপকক েমেংিপে ঘুরপত োগপো, লোকাপনর োিপন
লযপত ভয় লেত, মকন্তু লেষ েযেন্ত লোকাপন মগপয় কো বেপতা। এপত খামনকটা অমভজ্ঞতা হপয়পে। লোকাপনর
োিপন লেপখ প্রেপি লোকানোর আের ও আেপবর োপে ডাকপতা, কাপে মগপয় আনে যখন কাপজর কো
বেপতা তখন লোকানোপরর িুপখর ভাব লেপখ িপন হপতা তার োিপন একমট কুকরু োিঁ মড়পয় আপে।
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একমেন মিরেুর লরাপডর একমট েমেং িপের একমট লোকাপন কো বেপত লগপে লোকাপনর িামেক তাপক লডপক
বোপো। কো বোর ের লে আনেপক বেপো- লতািার কো বোর স্টাইে ভাপো, তুমি প্রমিত বাংোয় কো
বেপত োপরা। লতািার এই লযাগেতাপক যমে কাপজ োগাপত োপরা তাহপে আমি লতািাপক একমট কাজ মেপত
োমর। আনে বেপো- লে লযপকান কাজ করপত রামজ, শুরু লয েড়াপেখাটা লেপড় মেপত না হয়।
মডে ফাইনাে হপয় লগপো- ঐ বেমক্তমটর একমট খাবার েণে আপে লেটা আনেপক মবমক্র করপত হপব বাইপর
লহিঁপট লহিঁপট। স্বল্পভাষী, ভীতু আনে লয মক মবব্রতকর েমরমিমতপত েড়পো এই কাজ করপত মগপয়! নানানজপনর
কাপে যায় আর নানান কো শুনপত হয়, মিকিপতা উত্তর মেপতও োপর না। হতাে োপগ, মকন্তু কাজ োড়ার লকান
অেেন তার হাপত মেপো না। লে প্রমতমেন লোকাপন মগপয় শুপন আো প্রশ্নগুপো বপে িামেপকর কাে লেপক
উত্তপরর লিইমনং মনপত োপক, মকন্তু কাজ হয় না। এপকক মেপনর অমভজ্ঞতা অনোনে মেপনর লেপয় এপকবাপরই
মভন্ন।
হাে না লেপড় লে মনপজও ভাবপত আরম্ভ করপো, এই েমরমিমত গুপো মকভাপব লিাকামবো করা যায়, মকভাপব
প্রপশ্নর উত্তরগুপো েমজমটভ ভাপব লেয়া যায়। লে তার লেষ্টা োমেপয় লযপত োপক। আনপের লকান লফান মেপো
না। তপব তার িামেপকর কাডে মেপয় আেপতা েব জায়গায়। একমেন লোকাপন মগপয় শুনপো লে একমট অডোর
লেপয়পে, িামেপকর লফাপনই অডোরটা এপেপে। আনে ভয়াবহ রকপির উৎোহ লেপয় লগপো। কপয়কগুন লবমে
আত্মমবশ্বাে ও উৎোহ মনপয় লে কাজ োমেপয় লযপত োগপো। লখয়াে করপো এর আপগ লযেব জায়গায় লে
মগপয়পে এবং মবফে হপয়পে তারা এখন অডোর মেপে।
আনে একেিয়য় মটউেমন লেপড় মেপো। লেেে এর কাজ আরও িপনাপযাগ মেপয় করপত োগপো। তার প্লান
করপো এই কাপজর োোোমে লেেে এর উের েড়াপেখা করা যায় মকনা।
২০০৬ োপের ের এখন ২০০৮। আনে এখন খোতনািা একমট লেেে এপজন্ট লকাম্পামনর িামেক। দুমনয়ার
অপনক নািকরা ব্রান্ড তাপের েণে বাংোপেপে লেে করার জনে আনেপক অনুপরাধ কপর।
আনে বুপঝ মগপয়পে, লেেে করপত োরাটা এক মবোে েক্ষতা। এর জনে োই ইমতবােক িপনাভাব।
েবকাজপকই েম্মাপনর োপে লেখপত োরার গুন। কারণ েব িানুষপকই লকান না লকানভাপব লেেে এর কাজ
করপত হয়। লহাক তা মনপজর লিধার লেে, বেমক্তপত্বর মকংবা েপণের লেেে। েততার োপে লেপগ োকপে
েফেতা অমনবাযে।
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প্রকােকোঃ লোয়ামে বুকে
কমেরাইটোঃ লোয়ামে বুকে
মবপেষ কৃতজ্ঞতাোঃ রামজব আহপিে
েম্পােনাোঃ
দ
প্রেে ও অেঙ্করণোঃ লেমেি মবশ্বাে
প্রকােোঃ ১ জানুয়ামর ২০১৯ োকা
লোয়ামে বুকে লফইেবুক গ্রুপের েম্মামনত েেেেপের একমট েমম্মমেত প্রপেষ্টা।
https://www.facebook.com/groups/swapybooks/
www.swapybooks.com
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