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১৪৫ নিং বেকীরপার পাঠশালা... ১৪৫ নিং বেকীরপার পাঠশালা... 
িঙাল িঙাল  ুচর পাঠশালাগর নািংহান মাচি মাচি হুদালা গাতরগল ঘরগ হাতে েুচলর পাে েছরর থুনথুন৷ 
মাঠার কাতনর িুপল মালচক হিংকচরচদচছ হুদালা বলতরকর বখৌগ বলমপাচলৎি েুকগর গূচেচদ বিরতে কচর 
য়ালকতরয়া েুচলর৷ োপচক িার বলতরক আচন বদনাৎ োোচর বগচছগা ৷ লচগ নুৱা আচঙই, পালটুন োর েুিাও 
আচন বদিই৷ আচহচরকাতল িা পইলা ইসু্কচল যানা অকরিইগ ৷ আহ্  , কী হাচরৌহান... ১৪৫ নিং বেকীরপার... 
ঘরর হমেুচক েচহতছ মালক োর েনকগাতছর োতরচেচদ েুলাতন অকরল৷ ঘরর হাতেহাচন িাচর বেয়া হাচরৌ অয়া 
আতহিারা৷ বেতঠ েনক শাতি মুকত  মুকত  তদতর৷ বিইও ইচম ঔ ইসু্কচল িামকতরতরগ৷ িারািংি পােেছর তকিা 
বেতঠ৷ েিুথমমান বেণীর ছাত্রীগ৷ থুন থুন বিইর লচগ তনক্কা ইসু্কচল তযিইগা আতহিই৷ বেতঠ েনক তহ াচে 
ডাঙর দাতয়ত্ব আহান বিইর গচে, আচহর কাতলৎি৷ েুলচি েুলচি ঘাম বশৌঅইল থুনথুন ৷ থাঙও এরাতন বনই ৷ 
মালচক িাচর ধতরয়া আটচকইল,  
“অইলগা খাম্ অ ৷ মুর েুচলয়া পাহাৎ অয়া পড়চিই৷ ” 
থুনথুন মালকর ধরাহানাৎি মুকতদয়া তনেচর মুচকয়া োর েুলাতন অকরল৷ ১৪৫ নিং বেকীরপার পাঠশালা...  
 
ব ন্ধাহান অইল৷ ইচমচি ব ন্ধাহান অইচি নাইচি ঘুমচের ঔগই আতেচি োনাপা তখতরিং কচরচছ ৷ শাতি 
বলতরক োনাৎ েচহচছ৷ কতেিা আহান বমইখুু তদয়া মুখস্ত কতরতর –  

“েীেনর বরলহান বঠকচঠক পচথ ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক... 
হাচরৌয়াচরৌ তহনদুখ লালরিা বেই , থকথক্  , থকথক্ ...” 

 
থুনথুন কাদাৎ েয়া বে আহানাৎ গাতড় ইকরাতনল গইগ অচছ৷ আহানর থািংনাৎ আহান৷ থিাহানল েনকর 
কতেিাহান িাও অরাতনৎ বথঙচছ... “েীেনর বললহান বঠকচঠক পচথ ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক...”  তনককাকার 
দস্তুরহান৷ বমচয়কতগও হোই নাতেচনচছ ঔগই ইচম হুচন হুচন েনকর বলতরকহানচি োনাপা িাচহ মুখস্ত কচরচছ৷ 
িাচর বরিংকচর বেয়া শাতিচয় োর অরাতন অকরল, “েীেনর বরলহান বঠকচঠক পচথ...”  
থুনথুনও তডল নাকতরয়া মাৎ িামকরল, “েীেনর বললহান... ” 
“ইমা ৷ এচর...” 
“হই েুপ৷” েনকর থিাহান বেৎকচর ধতরয়া থুনথুচন নাতলশহান ফাচম মািংকচর তদল৷  
 “আর মাৎ নািামকরচিইনাই?” 
 “না৷ ঔিাইচল গাতড় আহান ইকচরচদ৷ ” 
 “হুদ্দা গাতড়...  গাতড়৷” শাতিচয় গাতড় আহান ইকচর তদল৷  
 “আরাকও আহান...  আরাকও আহান... আরাকও...  



শাতিচয় খস্ খস্ গাতড় কিহান আচক তদয়া োর বলতরকহানল েতহতল৷ থুনথুন গাতড়হাতনল তেচ ার অইল৷ থায়া 
থায়া দুৱাৎ তনকুতলয়া োপক আতহলিানা তকিা েুতলয়া োরগা৷ শাতিও বখৌরািং আহানল োপকর আলতনর পথগ 
বেয়া আচছগ৷ বিইরকাও োপচক আরুতপ েস্তু আহানচি আচন তদিই ঔহানচি  ইচনই৷  
 
ব ন্ধাহান লালয়া রাতিহান তেৎিা অইচি োপক োোচরৎি আলয়া আতহল৷ েুতরিলগৎ বফৌঅয়া নারগ 
বশিংকরল৷ শাতি োর থুনথুন আকফাচল মািংকচল৷ োপক দাতরগৎ কানা নািং নাইল েনচক বেয়চক োপকর বখৌগ 
িার আচিৎি কারলয়া ঘচর ত িচর আনলা৷ ত িরর েস্তু ঔিা আচকইহান আচকইহান কচর শাতিচয় 
পাতটহানাৎ তনকালাতন অকরল –  থুনথুনর েণচেমাধহান, ধারাপািহান, দলা আচঙইহান, নীলুৱা পালু্টনহান োর 
কালা েুিাচোড়া৷ েস্তুহান বলচহ থুনথুনর আতহথম ঙালর –  ালর, ঙালর – ালর... 
বখৌগ হািাচরয়া বিইর কুচনা েস্তু নাচপয়া শাতি ককচপইল৷ োপকচর য়াচরৌপা নার আগল আিংকরল,  
“োো বমারকাচি তকৎিাও নাচনচদছৎ?” 
“আচনচদছু আচনচদছু৷”  
 “তকিা?” 
 “বমিংিমকা োছা৷” োপচক মািংকচলৎি মাৎল৷ োিংআি বশঙয়া ঘচর ত িচর হচময়া পাঞ্জাতেহানর বেপগৎি 
বেল বেরাতছ মো আহান যিন কতরয়া তনকাচলয়া িা তেলকর আচি তদল৷  
“ত ঙইছ , োচগ বেলচে৷ িাপকচর ধর৷”  
 “তকিাথািং?” 
 “মুচকয়া ো বেনাই৷” শাতিচয় মোহান মুচকয়া বেইল৷  
 “হইমা, তলকতলর খাচরৌ!!” বিই হাচরৌহাচন থাইল পথ নাচপইল৷ এ াচদ আকথম বিই নিং ািং অইল মচন 
মচন মচনয়া আচছগ৷ োোই তক াচদ হারচপইলিা? বিই োপকর বেচদ বেইল৷ োপচক নাচদতহল  টান মুকত  
তদয়া তদয়া হেকাতর তপয়া আরাক আকচেচদ বেয়া থাইল৷ শাতি আর তডল নাকতরয়া খাচরৌথম তপদল৷ আিহাতন 
েুলা েুলা বেইল ৷ থমচেইর তমঙালহান তলকতলকা তলকতলর খাচরৌগাতছৎি আকফাচল বেরহানাৎ পতড়লগা৷ 
োপচক তলকতলর খাচরৌর রুনুঝুনু বরৌহান হুতনয়া েুলনতদয়া বেইচি বদখল, শাতিচয় িার োহা কাপ ধতরয়া মুকত  
তদয়া উো অয়া আচছ৷ িাও ব ন্ধাকার োহাকাচপ আকেুম তদয়া তেলকচর বেয়া আতহল৷  
বহৌগচদ থুনথুন নুৱা তফচেৎহাতন ধতরয়া ঔহাতন তপদাচদতনরকা মালকচর বগনচগনাতনৎ লাচগচছ ৷ মালচক মাৎল,  
“ফুতিহাতন থ৷ আচগ  ািতগ বখয়া, আই৷”  
 “নাহ, আচগ তপদাচদ৷” িা পাতটহানার গচেৎি নালাচমর৷  
 “ াি বখইচি দাগ লাগচলচি কাতলচি তকিা তপতদয়া ইসু্কচল তযচিইগা৷ আচগ  াি খা বেলা৷”  
 “ঔিাইচল এচপইৎ খৱাচদ৷” মালচক উটা  ািল পুিকর কাদাৎ আয়া খৱাতন অকরল৷ থুনথুনও তনিংশা মাঙয়া 
খানা অকরল৷ আর আর তদনচি  ািতগ খচৱইচি ঘরগর এমুচরৎি বহৌমুচর িার তপতঠ তপতঠ দােদাতন লাচগরগ৷ 
ঔিাও কই কামর৷ আতেচি পাতটহানর গচে োনাপা খুতট তলঙচছ৷ কুৎ কুৎ তগচলর োলাকহানও গতি বনই৷ 
 ািতগ খচৱয়া মালচক নুৱা আচঙই পালটুন েুিামুো তপদা তদল৷ তফচেৎহান তপতদয়া ত লট, বপনত ল োর 
বলতরকহাতন বখৌগৎ েচরয়া বলমপালহানাৎ য়ালকতরয়া োর বহৌ বডাল ঔগ অকরল৷ থমচেইহানর োতরচেচদ 
েুলাতন অকরল...  ১৪৫ নিং বেকীরপার পাঠশালা...   
 



দােতদচি দােতদচি ঠুঅয়া থুনথুন পাতটহানাৎ পতড়ল৷ পতড়ল েুলচি ঘুমতেল৷ মালচক বখৌগ ব োতদয়া েুিাহাতন 
খুচলতদিং েুলচি ঘুমর মাহাচক ত কতদয়া নাদল৷ েুিা োর তফচেৎ  ুদ্দা থুনথুনচর িুতলয়া তনয়া ফামহানাৎ, 
মহতরহানর ত িচর ঘুমো তদলগা৷ শাতিও  ািপাতন বখয়া বেয়কর কাদাৎ ঘুমতেতলহা৷ মালচক খাতন তপচছ আয়া 
বদখলহা থুনথুন োনাপা ঘুমচেচছ। হাচি হাচি েুিামুো খুচল তদল োর নুৱা তফরইহাতন ত লকচর তদল৷ থুনথুন 
হপচনচদ ঔোকা বপয়াও ঘরগ হাতে েুচলরছাৎ৷ শাতি না ঘুমোচছ৷ খাচরৌগাতছ েুলা েুলা বেয়া আচছ৷ মালচক 
থচেইহান তন াচদনারকা করচি বিই তেকাতর তদল,  
“ইমা, না তন াতদ৷ তম ডর পাউতর েুলচি৷”  
মালচক বদখল, থমচেইহানর তমঙালহান তলকতলর খাচরৌগাতছর হাতদচলয়চদ তলিয়া দলা মহতরহানর বহৌপচট 
হপতনয়া বফন্ দুনুকহান হিংকচরচছ৷ ঔ হপচন তেচ ার অচছ শাতি৷ মালচক মুকত  তদয়া ব তেয়া আতহতল৷  
 

২ 
 
তপছকার তদচন থুনথুন েনকর লচগ পাঠশালাৎ  ালইল৷ মালচক িাচর হাোতদয়া শাতিরািং  মচেইল,  
“মাচগা বশৌগচর  কতরছ৷ পথগৎ আিহানাৎি না এচরতদছ৷ ইসু্কচল নেরহান থইছ৷ োই, কাদাৎ গাট আহাচন 
আচছিাই৷ ত ঙইছ কুন বেইরাচক বগইটহানর দুৱাৎ তনকুলে৷”  
“হাই, হাই৷” খাচরৌগাতছ বেয়া বেয়া শাতিচয় মাৎল৷  
“মাচগা আতেৎি বশৌগর হোহোচনই বিারািংনাই৷ হইমা, বশৌগ বনয়া তনক্কা তনক্কা বেতটক এহান তক াচদ 
থাইচিৌিা৷” মদনগাতছর মুহান বপয়া তথলকচর তদয়া মালচক তেলকরািং বশৌগ ত লকরল৷  
থুনথুনর দাতয়ত্ব  মতেয়া লয়া িাচরল শাতি গাঙর পথগচদ আটাতন অকরল৷ তেঙর োরাল িা েনকর আঙুতলগ 
বেৎকচর ধচরচছ৷ বলতরকর বখৌগই থায়াথায়া োিংহানাৎ োরার৷  াির োরাল বেৎকচর বেগগ ধতরয়া থুনথুন 
হইহই কতরয়া আচটর৷ িার কঙালা ফুলাফুলা গালতগ কাচকইহান বলচহ থলক্ থলক্ লচরর৷ ঔহান বদতহয়া 
শাতির লগরিাই িার গালতগৎ তটচপয়া োনাচপইলা৷ িার গালতগ আরকও ফুতলল৷ িানুরািংচহ োনাহান৷ 
িারাৎচি অিুাোরহান৷ েনচক লগরিাচর মাৎল,  
“িার গালতগ না আচিয়৷ বশৌগই তঠক নাপার৷” 
থুনথুন েনকর আঙুতলগ আরাচকৌ বেৎকচর ধরল৷ িা খাতন খাতন থায়াও বকচকইয়া েনকচর োর৷ নুৱা 
েুিাচোড়াই তেদারছৎ৷  
“েুিাহাতনল আটাতন তহনপারিা? লয়া তনিুগা?” িাচর লনার বিইর মুকদুর বনই৷ অয়াও েনকনাই৷ বিই 
আিহাতন  ালকরল৷  
“নাহ”৷ লােহাচন েনকর োমাহান ধতরয়া িা তপতঠৎ লুচকইলগা৷ বিইর লগরিাই আতহলা৷ িার গাতলতগৎ বটাল 
পতড়ল৷ শাতির লগরিাই োর পাহুতরয়া ত ম্ টার  িংতগহাতন ধরলা৷ িা োনাপা েনকর গাতরগৎ বমইথিংহান 
লুচকইল৷  
 

 
 
 



৩ 
 
ইসু্কচল হচময়া অতেন বশৌগ মাতহ বদতহয়া থুনথুন িালািং িালািং অইল৷ শাতিচয় িাচর িার বেণীহানাৎ তনয়া 
বগতলগা৷ বশৌ গুটহান তেতরতেতর করিারা৷ দাপা আহাচন দােদাদােতদ করিারা, আরাক দাপা আহাচন োিং 
তটিংতদয়া েয়া বলৌ বমতলয়া কাদিারা৷ এিা আকগচরও িা নাতেচন৷ আরাচকৌ বেৎকচর িা েনকর োমার েুতটগ 
ধরল৷ বেণীহানাৎ েহাতন নাকতরয়া েনকর িুচলা আলথক অয়া আতহল৷ প্রাথনমাহান লমকতরয়া কাদাৎ বেপয়া 
বিইর বেণীহানাৎ িা েতহল৷ পইলা ক্লাশহানাৎ বরালকল কতরয়া িনু অোই থুনথুনচর বেয়া মাৎল,  
“শাতি িাচি বিার বেয়ক?” 
“হাই অো৷ আতে পইলা তদনহান৷”  
“এচপইৎচি তকয়া? িাচর িার বেণীহানাৎ েহাচদগা বেনাই৷ ” 
 “অো েহাচদতছলুগাগ৷ োর আতহলিা৷  ুপ থানা নাকচরর৷” থুনথুন আরাকও বিইরািং বেপয়া েতহল৷  
 “হাইচদ এ ক্লা  এহান লমইচল েহাতদছগা৷ বিার মালিী তদতদরািং  মোতদয়া আতহছ৷ ” 
 
ক্লা  হান লমইল আর শাতিচয় থুনথুনচর িার বেণীহানাৎ থচদতনরকা উঠতল৷ িাচি মতরয়াও ফাচমৎি উঠাতন 
নাকচরর৷ গাচলয়াও বেইল, েুচেয়াও বেইল৷ হুুঁক্, উঠাতনর নািং বনই৷ িনু অো ক্লাচ  থাইচিচহ ডচরয়া 
েচহতছলিা এোকাচি  াউকার অয়া আচরা মেেুৎ অয়া েতহল৷ শাতি ফাপর আগৎ পড়তল৷ তপচছকার 
ক্লাশহানচি ডাঙর অোরহান৷ বদখচল বিইচরও না এচরতদিই৷  
“মতণগ, উঠ৷ বিার ক্লাচশ তযকগা৷”  
“নাহ্ ৷”  
“ঔ াচদ নাকতর৷ তিচি হো বশৌগনা৷ তযকগা, আই৷”  
“নাহ্৷”  
“তকহান করচলচি উঠচিই?” 
“গাতড় তদচল৷”  
“গাতড়? হাাঃ, এোকা তম কুরািংি গাতড় তদচিৌিা?”  
থুনথুচন থিাহানল তকৎিাও নামাতিয়া, আিহানল থিাহানল গুতরয়া, বিরাচদ বেয়া িেতনমগল েনকর খাচরৌথম 
বদহুচরইল৷  
“হাাঃ এিাচি খাচরৌনা৷ গাতড়থািং?”  
োর আঙুতলগল খাচরৌগাতছ বদহুচৱইল৷ শাতি তকৎিাও হার নাচপয়া িাচর বেয়া থাইতল৷  
“হুরকািং হুরকািং গাতড়চশৌ৷ োতগয়া বদ৷” 
শাতিচয় এব্বাকা হারচপইল৷ তলকতলর খাচরৌগাতছর কাপাকাপা মােুম ঔিা বেইচি গাতড়চশৌ পারা অচছ৷ বিইর 
েুকগ থুক করল৷ এতদচনই মচনইচি মচনইচি আতে পইলা বপয়া তপচদচছ খাচরৌগাতছ তক াচদ ঠইগল োগাতন৷  
“মতণগ, ঘচর বগচলগা বিারকা হো হো গাতড় হিংকচর তদচিৌ৷ বহ? উঠ?” 
“নাহ্ ৷”  
“নুৱা খাচরৌগাতছনাই৷ তম দুাঃখ বপইচিৌনাই৷”  



“নাহ্  বদ, নাহ্  বদ৷” িা খুতট তলঙয়া েতহল ৷ আর উপায় নাচপয়া শাতিচয় িাপ্প  াির োরার খাচরৌগাছ খুলল৷ 
তিয় আিল ধতরয়া বেকা করচিই কাপা খােহানাৎ খাচরৌগাছ ফট্ কচর োতগল৷ বিইর কঙালা হৃতদগও৷ ফট্ ... 
ফট্ ... ফট্ ... 
তমকুপহানাৎ নুৱা খাচরৌগাছ হুরু হুরু গাতড় অলইল৷ গাতড়হাতন মুগ্ধ অয়া বেয়া িৃতির মুকত  আহান তদল থুনথুন৷ 
িা আিহানল গাতড়হাতন ধরচি েনচক খামকরল,  
“আিহান কাপচিই োছা৷ বিই ইসু্কলর পাককাগৎ তলকতলর োগা পটতগ ঘচে ঘচে েুথা কচর তদয়া বেয়কর 
আচি তদয়া মাৎল,  
“এোকাচি উঠ৷”  
“আরাচকৌ বদ৷” োতক খাচরৌগাছ বেয়া বেয়া থুনথুচন মাৎল ৷  
“মতণগ আকগাছচি িাক বেনাই৷ ” 
“নাহ্  বদ৷”  
তেঙর োোর খাচরৌগাচছৎি দলাগ গাতড় তনকুতলল৷ থুনথুন তনয়াম হাচরৌ অইল৷ এিাহাতে গাতড় আক াচট বপয়া 
আর টু শব্দ নাকতরয়া িা উতঠল৷ িা হাচরই নাচপইল েনকর তলকতলর হৃতদগ তক াচদ টুমা টুমা অইল ঔহান৷ 
িাচর িার বেণীহানাি েহা তদয়া মালতিতদতদরািং  মোতদয়া আলয়া আতহচি তমকুপহানাৎ হুদালা অইল 
আিহাতন বেয়া হ নুৱাতরয়া ইসু্কলর বেরহানাৎ বমইথিংহান লুচকয়া আতহ মুেুচর মুেুচর হক বেলয়া কাদাতন 
অকরল শাতি...  
 
“অো নমস্কার৷ আক াচট বশৌর নার বিইর বেণীহানাৎি োতহয়া আতহল৷ লচগ লচগ উো অতনর শব্দ আহান৷ 
শাতিচয় হারচপইল ডাঙর অো িানুর বেণীহানাৎ হচমইল৷ বিই আতহথম পুতছয়া উরাদারা কাচকই কারল৷  
 
 

৪ 
 
ছুতটর ঘতিগ রতহল৷ গুট গুট অয়া পাঠশালাগর বশৌ বেণীৎি তনকুতলয়া ঘর িালকতরয়া দােদাতন অকরলা৷ 
পাঠশালাগর উঠাচন মািংকচলচশৌর হুৎ৷ শাতি ঔ হুৎ উচেয়া থুনথুনর বেণীহান িালকতরয়া আগুচৱইল৷ 
বেণীহানাৎ হচময়া বদখল, হুদালা, কুচনা বশৌ বনই৷ েচহতছল ফাচম থুনথুন বনই!  
“হইমা , কুরািং বগলগািা! পইলা তদনহান৷ কুরািং মাঙইলিা! মালকচর বপইরাক তনিংতশিং অইতল৷ পাগুতলগর 
 াদাচন বিই বেয়কচর তে ারাতন অকরল৷ অো লচকইচর আিংকরল৷ উঠাচন মািংকচল বশৌ পািল অইলা৷ বিই 
পাঠশালাগ হাতে তে ারাতন অকরল৷ বযগচর বপইল ঔগচর আিংকরল,  
“বমার বশৌগচর বদখলাইিা? বমার বশৌগচর বদখলাইিা?” 
আকগয়ও থুনথুনচর নাতেচনতছ , নাচদচহতছ ৷  
‘পথগচদচনই আকখুলাগই ঘচরচদ বগলগা ৷ গাটহানাচদচনই...’ আতহর পাতনল বিইর আতহর িারা েুতরল৷ 
উরাদারা বলতরকর বখৌগ লয়া পথগচদ যানারকা বিই তনের বেণীহানাৎ হচমইতল৷ হুদালা কুঠাগ৷ ত িচর হচময়া 
বদখল বিইর বলতরকর বখৌগর গুতরৎ বেতিহানাৎ েয়া আচছ থুনথুন৷ বডস্কহানাৎ তলকতলর গাতড় পাচরিংহান কচর 
হাচেয়া একমচন বখলাতনৎ লাচগচছ৷ েরনর তপচছকার রইদটুমার  াদাচন বিই মুকত  তদল৷  



“অ বডইনা, তিচি এচপইৎ েয়া আছৎিা?” 
“তহস্ স্  েুপ৷” আঙুতলগল বিইচর খামকতরয়া গাতড়হাতন েলাতনৎ বমইখুু তদল থুনথুন৷ বিই আতহি না কাদি৷ 
কাদাৎ আয়া বিই আিংকরল,  
“মতণগ এহানচি তকহান?  
“বললগাতড়হান৷ ঝক্ ঝক... ঝক্ ঝক...” 
কইনা কইচঠক পথগর  মান তনচে বেকাচেতক অয়া থুনথুন আগুচৱইল িার হপনর ইতিশনগ িালকতরয়া৷ 
শাতি ফাকফাক আহাতন অকরল৷ তলকতলর বরলগাতড়হানও৷  
“মতণগ ছুতট অইলনাই৷”  
“ছুতটচি তকিা?” 
“ঘচর আলয়া যানা৷ ” 
 “এইয়া!!” 
এিাপারা তডগল েীেনর বরলগাতড়হান  ুড়ুৎকচর বেপগৎ েচরয়া েিংকচর উো অইল থুনথুন৷  
 
বিেপুর, ২৮.০৬.২০১০ ইিং 


