ক্রনিকল্স
অনুরাধা নিশ্বাস
রাজনষি দাশ ভ ৌনিক

৮ই ভসপ্টেম্বর

িুপ্টে িল,এ নিিিাসি, ভিহাতই ক্ষুদ্রতািশত

অিাহূপ্টতর আঁচল িানিপ্টত ভলািায়। িানিপ্টয় নদপ্টয় তুনি তাপ্টক ভিাঝাও অস্পৃশ্যতা। ন িপ্রপ্টদশপ্টহতু জ্বরঠসা, িযাজিযাপ্টজ
করুণ নিস্বাদ, অথচ কাউপ্টক ছুঁপ্টতই ভদপ্টি িা জানি নিছািা কাঁথা। দরজার উঁনকপ্টত ওই যা সািান্য ভ্রু- নিন্যাস, শুকপ্টিা িগর
এর িত ...দুয়া। ত্বপ্টকর কাপ্টছ প্রথি সম্প্রীনত, ভসই ঔষনধ হাত অতদূর হপ্টত তৎপর হল ? িপ্টিাহরা যািজিপ্টহতু, দাঁিাপ্টিা
স্টপ্টপপ্টজ হঠাৎই পনরনধহীি । ভেপ্টল এপ্টসনছল ভকহ নিছািা ভগলাস আর িশানরর েুপ্টি িাঙ্গাপ্টিা প্রগাঢ় িানতক, ন প্টজ
পাপ্টপাপ্টশর তপ্টর শুকপ্টিা ভগাসল, পদািলী, তাও িানক পাঁচশত িৎসপ্টরর অনধক।

ক্ষিা ভপপ্টল জলিুকও গনিপ্টয় ভদপ্টি জ্বালা।

ওপ্টক ভিাপ্টলা, ভতািার অহং- এও োঁকা কলপ্টসর িত শব্দ িব্দ হয়।

৮ই ভসপ্টেম্বর
হানরপ্টয় যাওয়ার
সিানহত হপ্টত পারপ্টল সিাধাি আপ্টছ
ধাঁধাসিূপ্টহর ন তর িানুষনি িি রক্তিাংপ্টসর
আছপ্টি পিার আপ্টগ দীর্িপানের ঝাঁক হপ্টয় অনিতনিক্রি
লকলপ্টক তরিানর নদপ্টয় কািপ্টত পারপ্টতা একানধক আপ্টেষ
ধাঁধাসিূপ্টহর ন তর িানুষনি িি নসগাপ্টরিপ্টোর
সিানহত হপ্টত পারপ্টল
একপৃনথিীর িতুিল ভঠাঁপ্টির সািপ্টি দাঁি করায়
কারি ইিনকউিাস একিা শব্দিাত্র
পযাি-অপনিকাি স্থাপপ্টতযর ভকাি নিভ্রি ভসোপ্টি ভিই
ডরনিিনরর হাপ্টত অিায়াস হাত ভলপ্টগ যায়
সিানহত হপ্টত পারপ্টল তার গৃহকত্রিীও
হুইনি োয় শুক্কুরিার

ভস তপ্টি িায়ু ূত,তার নকছু অিচ্ছ ঙ্গী,আলপ্টগাপ্টছর কপ্টি আঙ্গুল
ভগলিাপ্টরর শীপ্টত,নক্রপ্টকপ্টি,গনিপ্টয় যাওয়া িপ্টল
কুনিপ্টয় পাওয়া নশশুপ্টদর লালায়,জিপ্টত্ব,অনুপনস্থনতপ্টত
ভস লাঞ্চ করপ্টত পযাপ্টডপ্টল পা রাপ্টে

তাপ্টক নিপ্টয় সি ধাঁধা,তাপ্টক ধা ধা কপ্টর ভদয়
নিরুপ্টেশ কপ্টর ভদয়,অন্যনিপ্টশপ্টে সাইোর
াগযিাি ািিার িপ্টতা যাতায়াত ভিই
এ চত্বপ্টর তার আর ভকাি িাঁধা থাপ্টক িা।

৯ই ভসপ্টেম্বর
ক্রি

সািান্য ভদপ্টহর অনতিি িািনচত্র , ওপ্টক পপ্টরায়া কপ্টরছ
নক কর িাই, শাস্ত্র িুনঝপ্টত অিাদর, কল্প িনলপ্টত নছল
অন ন্ন কাতরতা
িরপ্টের...
অস্ত্র অপ্টথি যন্ত্রণাও িযিহারপ্টযাগয ভস িয়প্টস িুনঝিার িয় িপ্টল
অনতপ্রিানহত রঞ্জি আপ্টলায় হৃদিপ্টের দরজা েুপ্টল যাওয়া,
একনির পর একনি দরজা েুপ্টল যাওয়া
ভিগপ্টির ভপাে পরন্তপ, অনধকতাপ্টিাপ্টধ নকছু শৃঙ্খলা,
আলপিা প্রসানরত হয় অতঃপর।
নিষপ্টয়র িনলিতা িি তািাপ্টি, উজ্জ্বল, তুনি পপ্টরায়া কপ্টরছ
নক কর িাই িহপ্টল
নহতঔষনধ নছল, ছলা, অপারগ িঞ্চিা ক্রিানুযানয়...
িরিারীপ্টদর িয়স, ভস িয়প্টস িুনঝিার িয় িপ্টল
লুপ্টকাপ্টিা ভপাশাক পাতা পারা ভলপ্টপ িানি নেনরপ্টতনছপ্টল
ছুনি ভচপ্টয় ভগল যারা ভতািারই ছাত্রী । ভিাহি অন সাপ্টর যাপ্টি ।

৯ই ভসপ্টেম্বর
িেুপ্টদর জন্মনদি
কাঁপানশোরা কুশহপ্টের এনদপ্টক হাওয়া
ওনদপ্টক দুহাত নপছপ্টি ভরপ্টে শুষ্কতায় প্লানিত দহি
ভছপ্টলিানুষী ভেলাগুপ্টলায় পাপ তার অপ্টিাধ
কেপ্টিা েু ভদয়নি
অন প্টযাগ এপ্টস নিিিানপত কপ্টর
হাওয়া তাই ওনদক
হাওয়া তাই নেসনেস কপ্টর
হাওয়াপ্টদর অন্যউিািিিিতার কথা িপ্টল
কাঁপানশোরা,ন্যাকাপ্টিা,গে নচপ্টি নচপ্টি
একিা আোিা আনিষ্কার করা
স্াঁতস্াঁপ্টত,িূপ্টলাপ্টি,অসম্ভি সাদা
প্রনতিা ইঁি যার একিা উপ্টপক্ষা
আপ্টরকিা নিস্পৃহতার
নিধািপ্টে
অন্যপ্টচাে ভিই, নিনিপ্টন্ত তাই ভরাপ্টদশুকাপ্টিা িাপ্টছর নডি ভেপ্টয়
অন্যিুে ভিই,নিরুপ্টেনজত পাশনিক এনপলগ দুিাস
অন্যকাি ভিই,প্টসপ্ট িনসসিাসি,তিু নক ভযি িাি
প্রনতনহংসার কথা ভ প্টিই হাওয়া নকছুিা ভজাপ্টলা
িৎসকন্যারাও কাঁপ্টদ তপ্টি জপ্টলর অপলক গ ীপ্টর
- জঙ্গপ্টলর প্রাচীি প্রিাদ

১০ই ভসপ্টেম্বর
আিার অস্পষ্ট কথাগুনল দাঁপ্টত ভকপ্টি নিপ্টত র্ুি এল।
অেীলতা আিাপ্টদর সনিপ্টশষ ভকৌতুক, িেুস্থািীয় নছল
ভিনলপ্টোিহীিতার নচনঠ চালাচানল
িি আগন্তুক নছল প্রথি তনিৎ, আপ্টরা ভিনশ ন ন্নতর আিাপ্টদর
হাজার ভযাজি সিয়, শ’োপ্টিক িাইল দীর্ি িছর
স্বপ্টে িারিার আিাপ্টক নচিপ্টত পানরস িা ভদপ্টে য় হপ্টয়নছল।
আনিও পানরনি। গানিিারান্দা ধপ্টর সহজ নপঁপপ্টির লাইি, অনুগািী
তুই তুই তুই- এর অন প্টযাগ। কাঁপ্টধর কাপ্টছ ‘ওপ্টগা অগ ীর’ ভঠাঁপ্টি
কাপ্টলা কানলর উনি ভকাথাও ভকাথাও গ ীর হপ্টয়নছল
অথচ স্বপ্টে, ভচাপ্টে ভচাপ্টে ভঠাক্কর লাপ্টগ। নঠকািা িাতপ্টল নদপ্টয়
পাশ কানি। এপ্টক অপপ্টরর ঘ্রাণ হপ্টয় ক’ভিলা ভকপ্টিনছল, হ্াঁ,
ভকৌতুকিশতই।
শরীর শপ্টব্দর অপ্টিক দূপ্টর নিনচ্ছন্ন ভযানি শপ্টব্দর প্রগাঢ়
র্ুি এেি। আপিাপ্টক, ভতািাপ্টক, ভতািাপ্টদর কেপ্টিা ুল কপ্টর
তুই িপ্টল ভেলপ্টত পানর, আিার অস্পষ্ট সংসার, নগঁি পপ্টি যাওয়া দনিপ্টদর
দাঁপ্টত ভকপ্টি ভিওয়া ভযৌিতা িহু িহু দূর, অিাত্মীয় হয় যনদ,
েযাপাপ্টি পনরব্রাজপ্টকর িতি য় ভদোপ্টিি ? শানে ভদপ্টিি ?

১০ই ভসপ্টেম্বর
ভয ভজপ্টগ উঠপ্টি
তেি সকাল হি হি
আততায়ী নেরপ্টছ
নিিগ্ন তার দুপানি চনি অনুজ্জ্বল নছল উপজীনিিীপ্টদর
অিূঢ়া িল্লরীপ্টত,িযােযায় িকশা,যথাযথ কলকব্জাযুক্ত
ভযিিিা িণিিা িা করপ্টত পারপ্টল অস্পষ্টতা ভথপ্টক যায়
আন্দাপ্টজ গঙ্গাজল গিাপ্টচ্ছ ভগৌরাপ্টঙ্গ,িপ্টন্ত্রাচ্চারপ্টণর এই াষা ভগৌরান্ড
ভদহযার চন্দিকাঠ,ধূপ,নিরীহ পানেপ্টদর আঁচি
উপ্টদাি হপ্টল র্িপ্টর্ার র্প্টর অনুধিিাতায়ি,প্টকাঁকরাপ্টিা ুবিাস
িিদুেী ভিপ্টয়গুনলর অন্তপ্টর দীর্িিানতপ্টলর ভশপ্টষ কপাি ততনর হল
ুবিাপ্টসর রনি এপ্টস এপ্টক এপ্টক পদ্মপাপনির ভচাে েুপ্টল ভদয়
সহস্রতায় ইপ্টেইনেপ্টয় ঝলকানি,িপ্টি হয়
এই িুনঝ চতুিনদক গণিায় উপিীত
অগুিনত পাপ,েুচপ্টরা পুণয,পয়ঃপ্রণালী
এতদূর ভথপ্টক াপ্টলািুকুপ্টত জাল ভেললাি
এতনদি পর ভস্রে ুবপ্টিানধিী, াপ্টলািুকু
ভক িা জাপ্টি এ সিই করায়প্টের,কপ্টলর পুতপ্টু লর চানি
ডুি নদপ্টল চুল ভ প্টজ,প্টযৌিাপ্টঙ্গ ুবিুবনি লাপ্টগ নহপ্টিল
সিিস্ব হৃত ভহাক,উদ্ধৃত ভহাক,আপনে নিপ্টশষ ভিই

১১ই ভসপ্টেম্বর
“ভয ভতাপ্টর পাগল িপ্টল, তাপ্টর তুই িনলস ভি নকছু”..

*

আলাদা ভরপ্টি ভয ভিনঞ্চনি পাওয়া ভগল, আসপ্টল ভকনিি, যাপসা গরপ্টি িুপ্টোিুনে। দ্রুত িাসা িদপ্টল চপ্টলনছ, িুনঝ ভযৌিতার
িাসা এ শহপ্টর প্রাচীি, এক চুিক
ু দূরপ্টত্বর িাপ্টঝ। িানলগঞ্জ ভস্টশপ্টির ও ারব্রীজ ভথপ্টক িাধিপ্টকযর চাহুনি ঝপ্টর, হঠাৎ িৃনষ্ট শুধু
কলকাতাপ্টতই হয় িুনঝ ?

*

উৎসগি কনরিার লগ্ন আপ্টস িাই। স্মৃনত ভতা প্র ু ক্ত িপ্টহ, স্মৃনত ভতা পক্ষপাতদুষ্ট। িািিীপ্টয়র উইল, ভস িুলুপ্টকর ভিনর কাি,
ভিলিিি, ভপ্রনিকাপ্টক দনিিাধা ব্লাউজ পিাপ্টিার সাধ... িািিীয় উইপ্টল নিপ্টোঁজ হওয়া িেুিপ্টগির সনহত আকণ্ঠ সপ্টমাহি,
গুনল ... িাদ পনিয়াপ্টছ। কনলকাতায় সিিানধক চাকনর ভোয়া যায় িুনঝ ডাকহরকরাপ্টদর ? িংশলনতকাহীি এ িরণ, িারান্দারা
হউক দপ্টরাজানিহীি, ভযৌিিরনহত কপপ্টতর। উৎসগি কনরিার লগ্ন এপ্টল ... িৃত নেনরনঙ্গ ট্রািচালক, তুনিও আনসও।

*

আিরা আচিকা িেু। প্রপ্টিশানধকার যনদ নেনরপ্টয়ই নিই, ফ্রপ্টয়ড তার স্বেতপ্টত্ব আচিকা নকছু ুল কপ্টর ভেলপ্টত পাপ্টরি।
রাপ্টগ েুঁসপ্টত েুঁসপ্টত হঠাৎ নিপ্টজর সাপ্টথ ধাক্কা ভেলাি, ত্বরণ, ‘তুনি এ িয়প্টসর দূরাত্মীয়’ এসি ভছপ্টলপ্ট ালাপ্টিা ছনি আনি
এনিপ্টয় ভযপ্টত পানর। ভিৌপ্টকা ভতা ভিহাৎ েযান্িাসী এোপ্টি, িানঝও...। আিাপ্টদর কাগুপ্টজ িাও তিু, স্বগি তিু, িরণ ...
আচনম্বপ্টত গহণ ভকনিপ্টির িত নিকি, আত্মজ।

১১ই ভসপ্টেম্বর
গুিগুি
ভিাির ভট্রনিং কযানন্িপ্টি নসঙ্গারা াজা হপ্টচ্ছ,তা অিনতক্রিয
ভলা আর আলস্ আর দাঁপ্টতনচিুপ্টিা,আযিািপ্টতির নতি চূিা
উিাপ্রসাদ শুধু নিপ্টচ দাঁনিপ্টয় একিা প্রিাি ঢুকপ্টিি িপ্টল র্র
ভছপ্টিনছপ্টলি ভযৌিপ্টি।প্টসৌন্দপ্টযিযর কাপ্টছ নচরকাল িারীহীি
ভথপ্টক যাওয়া নিপ্টয় তার ট্রাপ্ট লগ দারুহীি,আলপ্টিািার নিশি
অনিনশ্য উঁনক ভদয়,প্টসোপ্টি এপ্টকক ভিৌিানছর এপ্টকক িধু
ভকািিা আপ্টপপ্টলর,প্টকািিা পাহানি িাতানির,প্টকািিায়
ভসই িীল েুল যার হলুদ নছপ্টি নিপ্টয় আিাপ্টদরও যপ্টথষ্ট আপনে ভথপ্টক ভগল
িানক একিাই ভিৌিানছ,প্টয আপ্টপপ্টল নছল শীতকাঁপুনি হপ্টয়
পাহানি িাতানিপ্টত আচিকা িািি,আর হলুদ নছপ্টিপ্টত
নকন্নরকন্যাপ্টদর িাপ্টকর ভপল্লায় িথ
উপপ্ট াগ একজিই করপ্টত পাপ্টর,অপ্টিপ্টকর সঞ্চয়
নিিহাউপ্টসর উোপ্টপ সেযা এপ্টল তপ্টি িুনঝ ছায়ায় রপ্টয়প্টছ
উতরাইপ্টয় ভছাি ভছাি যত অন প্টযাগ,শুকপ্টিা িাকরা

১৩ই ভসপ্টেম্বর
শুনিিার ভলাক ভতা ভিহাত কি পনরপ্টি িা। তিু
কৃষ্ণসাপ্টরর দপ্টল ভস্রাতার িি অ াি
গুণপিা নিপ্টয় অনতিি অনধকতা
িঞ্জুর ভছাপ্টিা কপাপ্টল
চাঁপ্টদর সিাি একোনি নিপ্টপর িতি। িািায় িা।
আর িািাপ্টি িা িপ্টল অপ্টঙ্গই তুনলল িা ভকউ ভসািার িাজুিে।
গা ধুপ্টয় পুনন্যপ্টি ঋতু, আধোিা চাঁপ্টদর িতি নপপ্টঠ
নপঠ ভঠনকপ্টয় অপ্ট যপ্টসর গুলতানি। আসপ্টল ভছপ্টলিানুষ,
তিু িি হওয়ার অন িপ্টয় নক আজি সততা েুপ্টঁ জপ্টছ।
রাত হল। িলার িত এেপ্টিা অপ্টিক িজা, যািতীয়
চুিনক যা যা সপ্তি ভেিীপ্টত ভশো িরং কাল ভহাক। ...
আসপ্টল আনপসপ্টিলা িি ভজাপ্টর ঝনরপ্টি সকাপ্টল, ক্ষিাহীি
ভরাপ্টদর িত,শশশি- িপ্টত নদিযশনক্ত,
ওরপ্টে কত আর আিার ক্ষিতা...
আসপ্টল ভেরায় অিীহা, তিু িি- হওয়া- ভহতু নঢপ্টলঢালা িহানু িতা
একা ভজপ্টগ থাকা নিপ্টয় ভশষ ভকািও কথা হপ্টল,
পষ্ট জািাি দাও, নিরুোপ - ‘শুনিিার ভলাক ! ভিহাত কি পনরপ্টি িা...’

১৩ই ভসপ্টেম্বর
ভসিার
অপার তিষ্ণিপ্টহতু পঙনক্তগুনল দাঁপ্টত ধপ্টর রাো
পাপ যত নিনশকাপ্টলা দাসানুদাস রাজনষি
তার ভসিার াপ্টর ভসািানল িতিিাি নিপ্টিদি নদপ্টল
এই উিিরতা একদা অপনরনচত,িংশানুক্রনিক
তারা গরীি,সনহষ্ণু,হাপ্টিগুিনত,পুনঁ থপুঁনজহীি
ভযিি ভিপ্টয়নল গিি নক্তর সাপ্টথ সম্পকিযক্ত
ু ,প্টডৌল ভগালাপ্টি
িাতৃধারায় দনধিুে,স্ত্রী- অনুসাপ্টর পাপ্টয় পাপ্টয় নিিাল
কুনঠিানসিী তার িরি ভঠাঁপ্টি শরািপ্টক লাল কপ্টর নদপ্টল
এর সাপ্টথ উিিরতার ভকাি সম্পকি ভিই,প্রাতযনহক ক্ষিাপ্রাথিিার
িংশপ্টক এিিিাই একপ্টর্প্টয় কপ্টর রাোর,অথচ েলপ্রসূ
েুঁপ্টি ভেপ্টলই অপনিত্র হয়,িতান্তপ্টর প্রসাদ করা
কুুবিকুিারী িাপ্টঝিপ্টধযই ডাকপ্টপাপ্টে ভিাঝাি তালিয িা দপ্টন্তযর গুরুত্ব

১৪ই ভসপ্টেম্বর
আিার িািনদক আহনরৎ িসপ্টন্তর, উন্নত দ্রানর্িার নদপ্টক
পযাঁচাপ্টিা প্রশ্ন আর ঠাট্টাপ্টদর জপ্টন্যও একিা র্র
ভোলা নছল,প্রতীজ্ঞা িতীজ্ঞায় অরুনচিশত একোিা
নপঠ াঙ্গা ভসাো, চনি পপ্টরই ভতা ঢুপ্টকনছপ্টল
আপাতত নিছািািয় আিাপ্টদর সাি কপ্টর িসা পা। গলাকািাপ্টদর
ভট্রি যাওপ্টির তপ্টর, ভঠপ্টসঠুপ্টস ভগাছাপ্টিার তপ্টর জািালা রানেনি
আঁনেধারাপাত, িানক রক্তনিপ্টি তুষ্ট হপ্টিিা। জনিপ্টয় ধরা
ও েুঁ ভদওয়া ঠাকুপ্টরর লপ্টগ একিা ইনস্টশািও আপ্টছক
পরিায়ুর াদ্রিাপ্টস ভগালানি করার িতি ঈষিা ও ত্রাস
ভিই, দনক্ষপ্টণর ভিপ্টয়িউএর ভজািা িথ ভিই, উপ্টল্লেহীিতা
িাম্নী ভকািও অপরাপ্টধর কথাও ভলো ভিই...পনরণনত
আয়েকরা সকল িাহি ভহথা, ভহলািপ্টোর, পযাপ্টডলনিহীি

আপ্টরা োনিক ভহঁপ্টি ভপপ্টরাও,
জন্মতানরে, িেু াগয, তুনি জাপ্টিা এই রনক্তি
যাতায়াত, করিদিি। িেুহীপ্টির কািা চাঁদ, অকস্মাৎ ভসতুর ওপার...
ভসও তুনি জাপ্টিা।

১৪ই ভসপ্টেম্বর
উেপ্টরর
সি নকছু নিপ্টয় হাসাহানস চপ্টল সি নকছু নিপ্টয়
চপ্টল যাওয়া িািপ্রপ্টস্থ িি নপ্রয়,ধনু িঙ্গী
অলস ভচৌকাপ্টঠ,িুপ্টোিুনে,ধাপ্টি দুধ
আসার শব্দ ভিাপ্টঝা?পঙ্গপাপ্টলরা অনতষ্ঠ কপ্টর নদল
আপ্টলর িযিধাি।নপপ্টঠ আঁচল ভপঁনচপ্টয় ভগািরপ্টলপায় গি
পিিাতা েুনশয়াল,প্টদহস্থলীপ্টত পূণি অপ্টন্নর ভযাগাি
এ াি রাধা াি,হলুদ,হলুপ্টদ ভছপ্টয় যাওয়া
নপতৃিয িলপ্টলি াপ্টির র্প্টর এত িি চুনর
পরপর দুইনদি তাও।দাপ্টি অসিথি হপ্টল
উদাসী অপাঙ্গগুনল পুরুষকাপ্টর িিতলা,নছনলি
িংশরক্ষার কথা িাথায় ইনতউনত ভগালািপ্টচার,িঞ্জু জাপ্টি নক
রতি ভছপ্টলিানুষ িা,প্টছপ্টলিানুষ হপ্টয় যায়
অিনতক্রিযতার প্রনত ভছািোপ্টিা েদ্ধা ওরও আপ্টছ

১৫ই ভসপ্টেম্বর

জীণিতার প্রিাণ এস্থপ্টল অপ্রাসনঙ্গক। তুনি ভতা অত ভিাপ্টঝা িা, কাঁপুনি ভিনিপ্টল ওপ্টঠ, তুনি ভিাপ্টঝা কই জল পপ্টি যাওয়াপ্টদর
লুপ্টকাপ্টিা িাসিা । ককিপ্টি চে লানগপ্টছ, ধনুপ্টত নিশুদ্ধ িাণ, তুনি িল তরঙ্গ ধিিী আপ্টলার ুবিাপ্টদ নিরনত সপ্টিত আপ্টস নিরহ,
অনতনিরহও। ‘নশকপ্টলর প্রনত এত িায়া , ভকািওজপ্টন্ম ক্রীতদাসী নছনল িা’... অনতধীর স্বপ্টগাতনক্তর কাঁপুনি িাঁপনু ি ভিই,
ভচাে তুপ্টল চাওয়া ভিই; অথচ অসাি ভিাপ্টধ পৃনথিীপ্টক দু হাপ্টত ওিায়... দু হাপ্টত এনিপ্টয় যায় ন িপুরুপ্টষর হািিাস
...উহাপ্টদর স্মরিীয় ন প্টি।
িলিপ্টল াপ্টলা, নিোনদর অজািা উপ্টপাপ্টস হঠাৎ োিণ িি স্বজানতর। ভক কাহাপ্টক উপিা ভিাঝায়- - নতল িাপ্টি প্রপ্টিশসিক। নতপ্টল নতপ্টল যাতিা োনিয়া িুপ্টঠািাত্র নিধু পাওয়া ভগপ্টল ভয নিপ্টজর কাঁপুনি ভিাঝায়,দয়া িয়া পনরপ্টশপ্টষ তুনি তার
জীণিতা হপ্টল,

ভক কাহাপ্টক হরণ ভিাঝাপ্টি ?

১৫ই ভসপ্টেম্বর
কিপ্টডিপ্টিশাপ্টির
িা ভতািার িপ্টি আপ্টছ,অনেপ্টসর শানি
সিুজ নপ্রন্ি,এর িপ্টধয ভকিি একিা ইপ্টয় আপ্টছ
কত নক ভতা ভেলিা হয়,প্টকনশয়ারিািু চা ভেপ্টত ভেপ্টত
- ইউ.নপ ভত নক আিাপ্টরা িায়ািতী,সই কপ্টর ভদি
লনর আপ্টস,প্টর্প্টসা,দুনিয়াপ্টর্ারার পারনিি পপ্টকপ্টি
হাসপ্টত হাসপ্টত সমনতগুপ্টলা ভজ্বাপ্টরা,হাত- পা- গা িযাথা
পুরাপ্টিা িানসন্দারা জানিপ্টয় যায়,এত জনিপ্টয় রাো ভকি
নিক্রয়প্টযাগযতা আপ্টছ,নপনচ্ছল সাপ ভিপ্টিায়,প্টকািনদি
আগুি লাগপ্টত পাপ্টর,িষিার জল ভপপ্টয় শ্যাওলারও
নশঁকি গজায়
ভযৌিক্ষি হপ্টত হপ্টত অনধকারপ্টিাধ,প্টকিলিাত্র
নসদ্ধানন্তক প্রিণতা আিাপ্টদ,নতরিারপ্টযাগয,তিু র্িিা হল
নিনহ গলায় পুপ্টজার ছুনিপ্টত এপ্টল একিাদুপ্টিা আপনে
িাপ্টছর ভঝাপ্টল পানরিানরক তিষ্ণিরুনচ,অনুপ্রনিষ্ট োলাোলা পলান্ডু
দুপুপ্টর র্ুপ্টিাপ্টত ভগপ্টল পদিা িািপ্টত হয়,এসপ্টি অিাক হও
আয়িা আর অপলক দযাপ্টে,কুনচ নঠক আপ্টছ নক িা
সশাঁে প্রনতচ্ছনিনি,প্টদাক্তািুে সি আপ্টরাপ
প্রিাহ,িপ্টি কনরপ্টয় নদলাি,নিনেি নিও

১৬ই ভসপ্টেম্বর
িঞ্জীপ্টরর

তুনি। জল। পনরপূণি । এর িাপ্টঝ দাঁনিপ্টয় ভস এেিও উলকাঁিা, পপ্টি যাওয়া র্প্টরপ্টদর েুনঁ জয়া নেপ্টরপ্টছ, ভস ভতািার িেু হয়।
তুনিপ্টিাপ্টধ অতীিসঞ্চয়ী। অনতনিষ্টঝঞ্ঝানদপ্টি, ভস ভতাপ্টক পপ্টরায়া ভশোয়। আগুপ্টির আত্মেুনিোিা, ভস ভতািাপ্টক আিাল
কপ্টরনছল লক্ষ লক্ষ অপ্টঙ্গ তাহার ভিপ্টতর সংসগি আশশশি। অেনিতপ্টদর িদযপাপ্টি ঋণ, কাঁপ্টধ জরা। ভকাথাকার ভক ভহ তুনি
পলায়ি, এনিপ্টয় যাওয়াপ্টকও নিনধনসদ্ধ কপ্টরছ নিজগুপ্টি। অিানরত নঠকািা ভকপ্টিপ্টছ ভস, সিপ্টক অস্পষ্টকাল াপ্টিি দুদন্ড র্নি
দযাপ্টে, দযাপ্টে তরপ্টলর কনব্জ, েিাজানতকার গঞ্জিা, অশ্রুপাত দযাপ্টে। হাঁিুনিিনিত পাথপ্টরর ভদহ, অনতকন্ঠ তিু। ওপ্টক
অপনরহাযিতার কথা ভিাপ্টলা।

পপ্টরায়া করার কথা ভিাপ্টলা।সরল ও সািান্য জ্বপ্টর, ওপ্টক, নেপ্টর ডাকিার কথা ভিাপ্টলা।

১৬ই ভসপ্টেম্বর
নকছু িাপ্টি
িািুনল নজজ্ঞাসা নছল এনদপ্টক সরল সম্রাি
নছপ্টিদাগ পায়রাপ্টদর প্রশে চত্বপ্টর ওিাওিী
সহনজয়া সাধপ্টকর িসি হাওয়ায় এপ্টলাপ্টিপ্টলা
এনদপ্টক সিানধর্র আলা ুপ্টলা নশশুরা অিাক
আপ্টলা আপ্টস দৃনষ্ট যায় জানলদার অজ্ঞাত আঁধার
নক প্রশ্ন নছল ভতািার সনপিল অিতপ্টল,উঁনকঝুঁনক
ভস িুলপ্টন্দর নিকপ্টি আসা িাপ্টি িনি,িাথা ভর্ারা
নর্নঞ্জ উদ্ধারণপুর গাঁ- আপ্টিাসাঁপ্টিা র্র,ব্লাউজশায়া
ভরাপ্টদ শুপ্টকায়,পতংগ ওপ্টি,প্টদয়াপ্টল গুিোর দাগ
ক্ষীণদৃনষ্ট এপ্টতাদূর আনজি নিপ্টয় নপপীনলকাসি
অশ্বত্থগাপ্টছর ডাপ্টল সন্তািিাসিারা নঢল হপ্টয়
ভস ভপ্রি আল্লাহ যনদ ভস ভপ্রপ্টি ভিৌতাত নিঃস্বাপ্টথির
জানলদাপ্টর ভচাে গুঁপ্টজ নশশুরা ওিাওিী ভদেুক
তার প্রশেতা নিপ্টয়,প্রশানন্ত নিপ্টয় শূপ্টন্যর গাি
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ভেপ্টল ভদওয়া লাইি
*
নিশ্বপ্টকতুর গপ্টল্পর পপ্টর, আিার ছলছল আঁনেপাপ্টত আদপ্টরর সম্বল
নছপ্টল তুনি, আনি ভকািও গল্প িনলিা ভতািায়...
ভছপ্টি ভযপ্টত চায় িা যারা, ভছপ্টি যাওয়ার গল্প িপ্টল ভিনশ
*
ভয ভকািও রকি একপ্টর্প্টয়নি আিার অপ্টপক্ষায় িদত ভযাগায়
ভকউ আসার ভিই, এিুকু প্রিাণ করপ্টতই োি- পালঙ্ক- িানলপ্টশর কাপ্টি
গপ্টল্প ভশািা কুচকাওয়াজ
*
কালনশপ্টি শব্দিাপ্টক কারা এত তশশিহীি আর নিপ্টশ কপ্টর নদপ্টল ?
*
এককালীি িি সাপ্টধর ওই উপ্টিাজাহাপ্টজ,
ভতািার সই নিপ্টলত যায়। িি অিন্য এই অিপ্টহলা, অদৃনষ্ট
একানকিীর প্রনত। যুদ্ধ ও ধ্বংপ্টসর িহুনদি পপ্টর ভতািাপ্টক
ভপনরপ্টয় যাপ্টি ভকািও wordsworth, ভকািও কৃনষনি ির পাহাপ্টির িতি
তুনিও শহর ভথপ্টক নিনচ্ছন্ন হপ্টল পপ্টর...
*
নজপ্টত যাওয়ার িতি তুরুপ, তুনি ভিপ্টছছ িেুহীিতার
োঁকা রযাক
*
ভস াপ্টি ভেপ্টহর কথা িলা যায় িা। দূরপ্টত্বর কপাল ভঠাঁপ্টির র্প্টর উনিপ্টয় ভদওয়ার িত নিপ্টদনশ নলনল; ভিাহপ্টির
আত্মীয়, চেকাপ্টন্তর লুপ্টকাপ্টিা ভকািও ভিাি, নিশ্বপ্টকতুর নিরলস সেী, েরেপ্টর নপচওঠা চাতাপ্টল নকতনকত। একিা একিা
পা, একিা একিা ভচাে কাি আয়ু, জুপ্টি যাওয়া নপঠ।ইছািনতর তীপ্টর এপ্টস নেপ্টর যাওয়াপ্টদর তপ্টর দুদণ্ড াত, পাো নদপ্টয়
হাওয়া। অচলিপুপ্টরর স্থািাঙ্ক ভসািে হইল ভ প্টি নিিিােি হাওয়ারা ভিাি কাপ্টি, তিু ভতা নুপ্টরর ভদওয়া ভিওয়া
িয়, আকাপ্টশর িগ্নতায় ঢাকা পপ্টর র্ুপ্টিাপ্টিা িয় তাহার সপ্টঙ্গ। অপানথিপ্টির শানিয়ািাহীি, ভসোপ্টি শরীরও িাধয, শরীরও
িেু। চাঞ্চলয, পাথুপ্টর ভছািাছুনি ও ভিদিাপ্টত, িয়প্টির িি িাি। । আশশশি নিরনিনচ্ছন্ন স্পপ্টশির পাপ্টশ িপ্টস...প্টস াপ্টি
ভেপ্টহর কথা িলা যায় িা ?
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এপ্টলাপ্টিপ্টলা
আলগা- ভত িরািপ্টরর অিীহা
ুবরার অনতনরক্ত জারিগে,দলাদলা কাপপ্টি,র্রিয়
জীণিতা িযনপত হয়,নশরাউপনশরায়।এই তপ্টি ভদোপ্টিা ভহাক আজ
ভদয়াপ্টলর অসম্পূণি িানেনেপ্টত ুবধািয়ী সঞ্চয় ভিািরঙ,আপ্টলানিত
িযাথা হপ্টি,িিত্ব হপ্টি,আহাউঁহু হপ্টি,প্টেহতর ভপ্রিও হপ্টত পাপ্টর
তালুর উপর থুতনি ভরপ্টে গল্প পরস্পর।প্টতিি িহৎ িুনঝিা দুপুর
িাল্লাপ্টদর ভথপ্টক ভকিা িাপ্টদয ঝাপপ্টির আপ্টগপপ্টর নকছু অিরুদ্ধ ুবর
র্াতপ্রনতর্াতসপ্টিত,পুনরয়া ভেওয়া হল,একপ্টর্প্টয়নি যার িািান্তর
আজ্ঞা ভহাক,শক্ত ও স্বাদু ভকিলিাত্র,পনরনিত নর্লু
িুেিযাদাি উপ্টপক্ষার প্রিাি িপ্টল কত েুসী
িুসিুপ্টস,ব্লানশং এর প্রনতশব্দ থাকপ্টল তাও
সারাৎসার গুনছপ্টয় ভরপ্টো,দুগিপ্টি পা পপ্টি সন্নযাসীর
নতনি তধযিপ্টরতা,তা িপ্টল নক িািুনল েুপ্টলর িাষ্পস্ফীনতর
আকাঙ্খা ভদোর ভচাে ও ভগরুয়া,যপ্টথষ্ট নতনতক্ষা থাকপ্টল
আঘ্রাি আপ্টছ,চুপচাপ এনগপ্টয় যাওয়া
ভগৌরাপ্টন্ড ািপ্রকাপ্টশর অুবনিধা,আপ্টরানপত এই াষা
জাতকজানতকার,অলীক জপ্টির,সজীি প্রাি তা ভিাপ্টঝ
ভসািিাথ িনন্দপ্টরর সূযিাে,িপ্টের লালা,প্রিল ঠুিপ্টকা থাকার িত
যা যা রাজত্ব

২৪ভশ ভসপ্টেম্বর

উপ্টেজিা
দুপ্টচাপ্টে িক্ষত্রপ্টদর জপ্টন্য অজস্র নচনঠ নিপ্টয় র্প্টর ভেরা।উনুি ভথপ্টক িািাপ্টিা চাঁদ, আলিার আিাল ভথপ্টক িািাও
ভরললাইি।তার পাপ্টশ যাতায়াতহীপ্টির আড্ডার িত িপ্টয় চলা...। ‘এ শহপ্টর িদী আপ্টছ’ প্রশ্ননিহীি িযােযা িদযপ্টপর,
অিনতপনরিাপ্টরর দালাপ্টি ওই িাি ধািহীি িপ্টর- েযাদাপ্টিা চাঁদপ্টক ভস আেয় ভদপ্টি। আেয় ভদওয়ার নক অপ্টিাধ ভিশা,
শরীপ্টরর পপ্টলেরা তাপ্টত নকছু কি নিপ্টদ্রাহ কনরপ্টিক াপ্টি। নশহরণ ভেনলিার প্রথা, িারপ্টকলকুিুনির পাপ্টশ এঁপ্টিাকাঁিা,
লক্ষীিপ্টন্তর অপরাহ্ন িািাও পুপ্টরাপ্টিা অযালিাি িািাও নচপ্টলপ্টকাঠার ভকপ্টি যাওয়া িাল্ব িািাপ্টিার কথায় ভক আিার িনলয়া
উনঠল নেলাপ্টিপ্টন্ির আয়ুর সিাি নছল এই িাপ্টহেক্ষণ... থি িপ্টস থাপ্টক তিু ভকাল, হাঁিু।
িেুরা চপ্টল ভগপ্টল পর, ভদওয়াল হপ্টত হাওয়া িয়।‘অপ্টিক হল’ভস াপ্টি, অরণযকালীি গাঢ় শীপ্টত চাদর ভসলাই, গা ঢানকিার
কথা, নঠকুনচ- কুনষ্ট িািায়... প্রতারণার কথা াপ্টি ...
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ভদহাপ্টতর
উদযাি কিিাধকপ্টসর ভদহানত িউ, আিহাত ভর্ািিার ন তর নিিনিি
অযানসনিনলি নশো, অল্প আপ্টলা আর উোপ িনজিিানেপ্টকর ভথপ্টক োনিক
নপনছপ্টয়, িতিুেী, নিশুদ্ধ শাকাহানর ভিনিপ্টল, তুরাই কাপ্টি কুনচসাদা দাঁত
িুপ্টোিুনে, তগ্ ধাতুর ভঝাপ্টলঅম্বল লাল কপ্টর কুঁকপ্টিা ভ প্টজ ভগালিনরচ
িানেপ্টয় তৃপ্ত হয়। তার এই ুবিাস আর িশালা আর লুকাপ্টিা রাি আর ছািিার িয়
ইঁদুপ্টরর গল্পগুপ্টলা এপ্টস সনতযসনতযই দাঁত েুপ্টল ভিপ্টি, অনুিয়পূিক
ি োনস োওয়ার
ভয িজার র্িিা িাপ্টরাইয়ানর পুপ্টজার, তাও প্রসূত কল্পিায়, িুপ্টকর চুল োিপ্টচ ধরা
সদযজাতরা ভিওয়াকুে হপ্টয় ভেলাধুলা করার অন্য প্রেয়, িেচপ্টে একাদশী ইনঙ্গত
উদযাি কিিাধকস সোয় ভকিা ভছাি ভছাি নিনচ, ুবরক্ষাহীি, প্রতযাশাহীি
ভিারািপপ্টথর দুধাপ্টর ছনিপ্টয়, িাপ্টঝিপ্টধয হাঁিু ভগপ্টি ঝুপ্টঁ ক দযাপ্টে িািিৃনদ্ধ, সিপ্টজ াি
শীতকাপ্টলর িযিহারনিনধ, গরপ্টি ভকিল নিপ্টকপ্টল জল, িরশুনি েুপ্টলপ্টদর োন্ড
কািছাঁি কপ্টর যনদ নকছু ভোলপচা, অন্তর অন্তপ্টর ভদাপানি, ভগালানপ রঙএর, িন্দ িয়
ভদহানত িউনি তার অষ্টিক্র, োিপ্টেয়ালী, িুকপ্টচতাপ্টিা স্বািীনির জপ্টন্য রুনি ভসঁকপ্টল
ভকািনদি িুপ্টের নদপ্টক তানকপ্টয়, সলপ্টত কনিপ্টয়, ভিশ ভজাপ্টরই নক ভযি ইপ্টচ্ছর কথা িপ্টলনছল

২৫ভশ ভসপ্টেম্বর
*
ভিাহি
িীরিতা হাঁিু িুপ্টি িপ্টস, ভঠাঁি ভোপ্টল, েুপ্টল রাপ্টে নচরায়ত ভপ্রনিপ্টকর িাি, ভতািারই। শরীর েুপ্টল ভরপ্টে পাপ্টশ, ভতািার
ভ তপ্টর আশরীর যাতায়াপ্টত ভচিা পপ্টি আনদকুঠুনরর কানঙ্খত লাজ, ইশারার সূক্ষ্মতা িসৃি ভদওয়াপ্টলর গাপ্টয় হঠাৎ দপ্টরাজা,
োপ্টিাোই। কতদূর ভথপ্টক নচনি এই আস্বাদি, কতদূর ভথপ্টক, ঘ্রাপ্টণর স্মৃনতর িত অিযক্ত, িযােযানিহীি ভতািার
ডাকাডানক।অপ্টিৌতাত ভিপ্টয়প্টদর অপ্রস্তুত সেযািাস- - এপ্টহি অলঙ্কাপ্টর জিাপ্টিা তকপ্টশাপ্টরর াষা তুনি জাপ্টিা, ভজপ্টিছ
ক্রিাণ্বপ্টয় াষাপ্টদর নিিিােি হওয়া। অন্তপ্টরর শীতলপািী, আদপ্টরর কুঁপ্টজ া রা জল... এেি িাহয় দীর্ি ুবিাপ্টসর িত
পদিািািা ভিপ্টঝয় অন্তরঙ্গতা, অন িয় সহজাত িয় তাই এপ্টতা ভিাঝাপিা, পনরচয়প্টিাপ্টধ নিপ্টরাধ লাপ্টগ ।এই াষাহীি ত রপ্টি
অতপ্টলর, অপিপ্টণর ভকউ িই, রাধািি ভকউ িয় এই অিকাশনিপ্টি ভতািার আিার।

কুপ্টচা েুপ্টল ভর্রা িুপ্টকর আসি, ওোপ্টি জল ভরপ্টো, িষিা ভরপ্টো...প্টরপ্টো ভিৌসি- নিপ্টরাধী অকস্মাৎ ভরতঃপাপ্টতর পর
প্রাতযনহক নি ৃনত।
নি ৃনতই িনল, শূন্যতা শপ্টব্দও িায়া আপ্টছ।
*
রাই
শুশ্রূষা শব্দ তাহার ভকহ িয়। অপ্টপক্ষা িপ্টহ, সিয়াতীত নিজিিতা তাহার ভকহ িয়। ভিনিল- প্রাচীি নকছু েি, নলনেত অলীক
নকছু, ভধায়াপ্টিাছা িযাপ্টিা- ভিাপ্টধ দূপ্টর সনরপ্টয়প্টছ। দূপ্টর সনরপ্টয়প্টছ, ভয তাহার প্রকৃত আপ্টপাষ। নপপাসাতি থাকা পরাজয় হাঁনপয়া
উনঠল িপ্টল দূপ্টর যাপ্টি... দূরোনি ভসাহাপ্টগর লাপ্টগ, দূরোনি িাপ্টি িাপাপ্টজাো, ভক্রাধ, কান্না- কপপ্টির হািিাসতিরাশ্যনিহীি ভকািও স্বল্পায়ু েুপ্টলর কাপ্টছ িপ্টস পিা। সনঞ্জিিী, সঙ্গী িয় তিু ভদপ্টহর সাপ্টিনক তলাশ যাপ্টক সঁনপয়া ভরপ্টেপ্টছ,
উচ্চারপ্টণ ভকিল শ্বাসিায়ু, লীি। স্পশিকাতর, নচরকাল িাহু রা ধি, ভচৌষট্টী পািিপ্টণর পর কুনচ ধনরিার িত আপি, তাহার
ভকহ িয় ...
আর্াপ্টতর ভপ্রপ্টি পপ্টি একই পপ্টথ িারিার যায়। ক্ষতনিপ্টি ভক তাহার চরপ্টণর ভকািলতা জাপ্টি, যাতিা নিপ্টি নক
তাহার নশনঞ্জিী...

২৫ভশ ভসপ্টেম্বর
অ ানিত ভসই দুপুরপরিতিী পা ছনিপ্টয় িসা
ভতিি একিা িাি যনদ ভদওয়া ভযত,উপপ্ট াপ্টগর
ুবন্দপ্টরর নিপ্টশষণ- তীক্ষ্ণ,হপ্টল আপনেজিক িয় নকছু
নতনি িাকউঁচু িপ্টল একলপ্টপ্ত চা এর অডিার,কযানন্িপ্টি
একপ্টকাপ্টণ িপ্টস ভক তুনি পিপ্টছা ন িপ্টদশী নিপ্টচ্ছপ্টদর কানহিী
- ঠিপ্টক ঠিক লাজুক তার ভিপ্টঞ্চ পা তুপ্টল দযায়
নডনহসানকি এপ্টদপ্টশর নকছু িুঝিার িয়,িুপ্টের কাপ্টছ
িুে আিপ্টল ,প্টদাক্তার গে পাওয়ার আিুপ্টদ নিিাপ্টহাের
ানরিুপ্টক ঝিঝপ্টি ভিকপ্টলস,একসািনক জল াত আর
নচংিীর অন্তরাপ্টল িিভ্রিরা আলতাপপ্টদ,িঙ্গলুবত্র অনিচল
ভসোপ্টিও নিপযিয় আপ্টছ,শ সা নর্ াপ্টলা কপ্টর
পপ্টরািায় িানেপ্টয় ভয ঢপ্টলাঢপ্টলা আস্বাদ
তা িুঝপ্টত ভগপ্টল ভজপ্টগ উপ্টঠই হনুিািচানলসা,পারনসক
নিদূষীপ্টদর িপ্টধয ভকি েিগিাসা এ নিপ্টয় সাঈদসাপ্টহি
নিধিিী কপ্টর ভগপ্টলি,পনরপ্টধয় আচনম্বপ্টত েসপ্টল
আযিঅনুপ্রপ্টিপ্টশর নিপ্টিাল ভডৌলত্ব,অন্যান্য িসতিসনতর
ঝগিুপ্টি কুঁকপ্টিা িপ্টল আদর,এসিই িযাকরণসমত
তিয়ানয়ক চা ভেপ্টয় নশোয় উদার নিপ্টকপ্টলর
সাতরঙা িক্রতা,উপপ্ট াপ্টগর িপ্টধয এতিুকু োঁক হপ্টল
আপ্টরা দুঃেপ্ট াগ,ডানলসহ,আচিিসহ,তযাগসহ

২৩ভশ অপ্টটাির
*
আিাল
উদাসীপ্টির ধিি ভিপ্টি আনি গিাপ্টির চক্ষুদাি নেনস্ট
ভপনরপ্টয় এপ্টসনছ। ুবরিালাপ্টদিীর নিেৃত র্ুঙ্গুর, ঠুিপ্টকার নসনড
কযাপ্টসি িন্িি, জলপািরত ভযৌিপ্টির ভগাধূনল উদ্ধাপ্টরও নিপ্টশষ
ুনিকা িানহ।তিু ‘পরিাস’ শপ্টব্দ নশকপ্টলর প্রনত লুপ্টকাপ্টিা
কািিা, উপ্টিদানর, পাপ্টয় আিীর নিপ্টত দাঁিায়। িুনদ্ধিারান্দায়চিিকাপ্টরর কাপি ভিলা, ভযৌিাঙ্গ ছুঁপ্টত চাওয়া অধিণি ভরােুর,
অিনতপীপ্টরর দুছিা অস্থািরও ভিপ্টল ভরপ্টেনছ।
*
Adam’s Apple
পুপ্টরাপ্টিা কুয়াসার পাপ্টশ দাঁনিপ্টয় ভ ারতলক চুম্বি
অপযিাপ্টপ্তর এঁপ্টিা ার িুে ভেপ্টল এপ্টস রুনগ ভদো, ভরাপ্টজর িাজার
কল্পসাধয অপ্টপক্ষার সিাি নচরন্তি, নে-সপ্টেযর সূযিাপ্টের
িত ঐনতহানসক ‘কথা ভিই’, দূর াপ্টষর িল িুত্র,অিানিত চুি,ু
ভঠাঁপ্টির শুকপ্টিা চািিা ওঠা সাদািুকু িাদানি নিউিপ্টয়প্টলর পাশ নদপ্টয়
এোপ্টি নকিায়াদাপ্টরর ভক্ষনত, শীপ্টতর িাগাি, চা গাপ্টছর গুঁনিপ্টত
িািাপ্টিা ভিনিপ্টলর ওপর ওপ্টদর শরীর অপ্টহতুক অন কষিজ, সপ্টচতি।
ত্রে ভ্রিরীর িতি নিিৃনতহীি, পুষ্পপল্লিনিল্বপত্রাঞ্জনলর পপ্টর হাপ্টত
কপ্টর এপ্টি ভদওয়া তদনিক িাজি, চুম্বপ্টির িানজিত নসোনরস এোপ্টি।

২৩ভশ অপ্টটাির
ভেলাধূলা
দুপাপ্টয়র োঁপ্টক িল গিাপ্টচ্ছ,প্টরাদ গিাপ্টচ্ছ,এ িরুবপ্টি
উপপ্ট াপ্টগ ভথপ্টক আর িলা সম্ভি িয় েনরে ভকিি নছল
ইলপ্টশগুঁনি হপ্টল ভদাষী সািযে হওয়া িয়ািজুনলর পািপ্টকৌনিরা
চঞ্চুপ্টত সহজল যতা নিপ্টয়,তিু ভতা নকছু অজিণ হল
ভেলাধূলা করার িপ্টয়স আিাপ্টদর,লুনিপ্টয় পপ্টি রাি আিকাপ্টিা
নিড অি োঁকা,লংঅি গাঁিছিানির সাপ্টথ এলাপ্টিা কথািাতিা
নসনলপপ্টয়ন্ি িলপ্টল ভকাি ভেদ ভিই,কপ্টকিপ্টির লাপ্টল
স্বাস্থযিতী অনুস্বারগুনল ভকিল,রািি লাম্বা ভহলপ্টিি েুপ্টল রােপ্টছ
সকল প্রকার নিপপ্টদর সমুক্ষীি হপ্টয়ও আস্বাদ র্াপ্টসর
সহপ্টেলুপ্টিপ্টদর িিরা,হৃদপ্টয় গাত্রদাহ নিপ্টয় কলাপ্টর রুিাল
কারণ িরুবিিাই প্টু ল যাওয়ার,সাইপ্টকলচানলপ্টয় হইচইকযাম্পাপ্টস
শুষ্ক,আদ্রিতাহীি িানক আপ্টদৌ নছল িা এিত ভিশার ঢপ্টল আসা
গিাপ্টচ্ছ দুপাপ্টয়র োঁপ্টক িল,নিড অি োঁকা,প্টেদ ভিই,হাততানল ভচাপ্টে পপ্টি

োওয়াদাওয়া
শতপক্ষকাল নিরানিষ ভথপ্টক,কতই ভতা রড ঢুপ্টকপ্টছ
পাশনিক রূনচপ্টত এপ্টোঁিওপ্টোঁি,িুপ্টে লালিিাপ্টিা,সিুজ ভলিিনলে
গিগপ্টি আঁপ্টচ,আত্মযতযাগী নছলা িানিপ্টয় রােপ্টল।
কারণ িধয তার যন্ত্রিায় একই জজির,তাপ্টত ভগালিনরচ
অপ্টয়লপ্টপাপ্টট্রিপ্টি অকালনিস্মৃতা,পছন্দও নিন প্টয় নদপ্টল জপ্টলর নছপ্টি
দনক্ষি ারতীয় িেুনি িাক কুঁচপ্টকনছল,প্টস হায়দ্রািাদী
ভছাট্ট ,প্টপয়ারী আযিািপ্টতির েরপ্টগাপ্টশ অপ্টহতুক করুিা উষ্ণ
আপ্টরাতর স্বাদু কপ্টর ভতাপ্টল,কদপ্টির রসই এপ্টক্ষপ্টত্র একিাত্র িদ
োিারদািাপ্টরর কথা ভ প্টি িুপ্টিাপ্টি হপ্টয় যািার িত অিসর
ছিেপ্টি ,পানলপ্টয় ভযপ্টত পাপ্টর,যনদও,িুনঝ লালসাদার ভজাি
রপ্টঙর জগপ্টত অনুপি ুবষিার,ছক াঙা কািি েুল্লিতী
একনি ভছাি,িাহানর,ঝরণাদার ভ প্টি ভ প্টি নেপ্টদ নিগত হল
পাঠক তার সিিাথি িুঝি
ু ,শত্রুপ্টদর কথায় নদিার িত কাি

২৯ভশ অপ্টটাির

একনি নচনঠ

ভতািাপ্টক অিনলি ভসাপ্টয়িার িপ্টল ডাকি ভ প্টিনছ। স্বচ্ছলতায় অসািান্য শীত এইিার, পাপ্টয়র পরপ্টশ ভিপ্টঝনি অিশ।
চেসিানহত এ িশাপ্টির ভদহ, তার অস্থাির িান প্টত হাত ভরপ্টে ভ প্টিছ তদন্য কািল িুনঝ িা। সািান্য ভিদ, আদপ্টরর সিাস
স্পশিাধীি, এপ্টহি অপার নিপ্টকপ্টল ভ প্টিছ দূরত্ব, অনেত্বও স্থািাঙ্কনি ির। রণ- পা পরা, সািধািী সপ্টেয, তার গনতহীিতার
ভকৌতুক ভিাপ্টঝা, শাসি, কলতলা ভপপ্টরাপ্টিার পপ্টর শিপ্টদহর অিানয়ক িাি ধপ্টর ডাকা, ভসও ভরাজকার ভঝল, অপযিাপ্ত
ভতপ্টলর আপ্টলায় আঙ্গুপ্টল েি ভিাপ্টঝা, ভসোপ্টি িেুপ্টত্বর পুপ্টরাপ্টিা আসি, ছদ্মপ্টিপ্টশর ক্রশনস্টচ, ভপ্রি ভিাপ্টঝািা ভতা। ভঠাঁি
অিনধ ভিপ্টি দাও কম্বল, দু আউন্স হাওয়া, কানলিার প্রনত নি িরতার ন তর দু দন্ড ভতািার কাঁপ্টধর অসীপ্টি িাথা, ভযৌি,
ভযৌিতা িপ্টল ডাকি ভ প্টিনছ সি ঋতুপ্টক অনিিাযি পরাজপ্টয়র িুপ্টে যারা ক্রিাগত চুম্বি ভ প্টিনছল, াপ্টিনি,
আপ্টিগনচনঠপিাপ্রনিপ্টশর পপ্টর আহা দূর, প্রিাস।

২৯ভশ অপ্টটাির
িাল্মীনকজয়ন্তী

অিন্তপ্টযৌিি পসরা র্ুঙরু ছলছল,েপ্টস ভগল
হাস্কনি অর্িযস্বরূপ ভরণুপপ্টদ এই নিি নেনল্ল
রািচনরপ্টত কিনতিা নকপ্টসর,নজ আিপ্টক যায়, হারপ্টিানিয়াপ্টি
ভস্টিপ্টলস গ্লাস,আপ্টধক আঁনে প্টর এল এিি কন্িক
সানুিপ্টহ জািাপ্টত হপ্টি এই পথ ভপরুপ্টত চাই
ভ াগ পাপ্টর কাঁিা রা তরুিূপ্টল ভোয়ার প্রপ্টলপ নদপ্টত
ভচৌে সাপ্টলর িিিাপ্টসর স্মৃনত উসকাপ্টত ভচাদপ্টদা সালনক লউিনডয়া
ভি ভতার নপতপ্টলর জপ্টিায়া,ঝািপ্টচৌপ্টোপুরুপ্টষর িাি ভলো
এই আপ্টলা হ্াজাপ্টকর,উষ্ণতা রুইওঠা কম্বপ্টলর,ইপ্টন্তজার নতয়াসার
সকাল যনদ িিনিয়াদুনির স্পনধিত ওিাওনির হয় িাল্মীনকজয়ন্তীপ্টত িৃতও জাপ্টগ
নিচাযি যেি ঠররা,লউিনডয়া,তিঞ্চা ;
িনলউনড িাপ্টির প্রিল ার,ইয়াব্বি কাঁচুনলর নপছপ্টি অিীহা এিং কযাওস
একনিনিি দরশি হপ্টি িপ্টল কাপ্টরা র্ুি এপ্টলা িা

৩০ভশ অপ্টটাির

নচনঠ ... চলুক
চারণ
*
নদগন্তপ্রিাণ িায়া আিরা ভপ্লপ্টি ভেপ্টল এপ্টসনছলাি, এপ্টক অপপ্টরর এঁপ্টিা, িানস। নক এিি যাতিা নদপ্টলি, আপ্টরা আপ্টরা যন্ত্রিা
চাস ?
শরীরহীি ভিাপ্টহর াপ্টর, ভিাহি, যিুিার সংস্বপ্টগি নিপ্টকপ্টলর কাগজ উপ্টি যায়। এোপ্টি দাঁিাপ্টলি িুপ্টিারাজা, নিকারিস্থ।
আপাতত আশরীর িহািক্ষত্রপ্টদর সহিাস। আিাপ্টদর ভোঁিাকািাক্ষযাপাপ্টি ভকনিি, আলুথালু জিাপ্টির পুষ্পদাি, শুধু ‘ভজপ্টগ
আনছস’ নকিা জািার জপ্টন্য ভদিপ্টযানি হপ্টত হৃৎনপপ্টন্ড ভিনলপ্টোি। িৃদু তানচ্ছলয ভিপ্টজ যাা্য় ...আিাপ্টদর সংসার ভযি িযথি
ভকাপ্টিা াপ্টয়ানলি িাস্টাপ্টরর, অপুষ্ট নশশুর িত তাপ্টক ভকউ কন্ঠ প্টর পথয নদপ্টল িা।
*
কায়াহীিতায় ভতার কুন্ঠা িাপ্টি। িা- িলা ভপপ্টরকগুনলপ্টক নশনশর িপ্টল চানলপ্টয় নদনল, িলনল র্ুিও হপ্টয়প্টছ নদনিয।
আিার শরীপ্টরর িাপ্টপ িাপ্টপ ভতার অিন্তপ্টক িাসপ্টযাগয কপ্টর ভতালা, রুদ্ধ, িান্ত দীর্ি ভহিপ্টন্তর িত শব্দগুনল এেি প্রনতপ্টিনশ
আিাপ্টদর।

৩০ভশ অপ্টটাির
দোরো
কিাক্ষ হানিপ্টল অপ্টিা, অযাপ্টতা সাজ নক িা যা অনরেুপ্টযাগয
সম্বেী- অসম্বেীয় ধারিাসকল নিনিত হপ্টল- আতাকযালাপ্টি ;উঠপ্টতিসপ্টত
নতিগুিনত কপ্টর ভিস্পনতিাপ্টরর হাপ্টি নিনিিপ্টয় আিাপ্টরা পনথকিনিতাপ্টদর
গুিাকু ভিঁপ্টচ অপ্টপক্ষায় নথতু রাো কাজল,ওই সইনি
তার ভজািাথুতনি,কপ্টশরুকার কাপ্টছ নপছপ্টিািা কপ্টর িাচ হল,
উৎসপ্টগির দারু ভেপ্টত নগপ্টয় ভিপ্টঞ্চর নিপ্টজ লানঞ্চত সপ্টেদ,তার অলপ্টক
িপ্টশা একান্ন অিুদ
ি িনুেসিাি নির্ত াপ্টগয িুগ্ধ হপ্টল
োিােপ্টন্দর শুোপ্রপ্টরাচিা,লিরপির,ইপ্টয় কাঁহা আ গযাপ্টয় হাি
হীিযািনির সহষি আচিকা অনিপ্টদপ্টশ্যর ভকাি একনি নিজাতীয় িাপ্টি নদগিদপ্টল
উদপ্টর ভঠসা সওয়ার ও নত্রচক্রীচালক,কািুক ও আতি
েিেপ্টি নিিুপ্টিি,ভতপ্টকািা িািাইি,ষন্ডিান ,েযান্িানস কুিাপ্টিািািাপ্টিার পর,ভস কনুই- এ
সগে ভির্ ার য়ািক আপনেপ্টত ছায়ার্ি,পপ্টথর িহীয়াি অক্ষত রইপ্টল
ভডপ্টক ভডপ্টক ভদোি যাপ্টি ছিপুজার একপক্ষকাপ্টলর িপ্টধয নিতীয় ঝঞ্ঝািতি সরি হল

