
জঙা কুণ্ডলর পাটিগটিত 

ডঃ সৃ্মটত কুমার ট িংহ 

ট দ্ধান্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব 

কুৎকুৎ... কুৎকুৎ... তা ৷ কুৎকুৎ... কুৎকুৎ...  

আিবছরর লীলাবতী উঠানহানাৎ আকখুটলগই কুৎকুৎ খখলাটনৎ লাগগগছ... টনঃ িংগ টনরগল। বাগা কগলার িুমা 
আহানল উঠানর মাটিহানাৎ খাচ টিয়া কুঠা কুঠা কগরগছ৷ কগলার িুমা ঔহান িাটিহান কগর উরা টিয়া জািং 

আহানল কুঠাৎত কুঠাৎ ফালটিটর বার লমইগতগা কুঠা আগ পুরি টচন টিয়া কাটপটর ৷ খেক খেক অয়া আঠুৎ 

পগেগছ চুলকাতা ফালহান খলগহ ট য়াউ ট য়াউ ফরগির৷ কানর িলা কুণ্ডলটগও  মান তাগল ফালগির ৷ 

আঙালুটরহান কগর টপগিগছ ফুটততুপ আঠুটগ খপয়া তুটলয়া ধগরগছ ৷ য়া খবরুটনহান মুগঙৎত টপটঠৎ টনয়া কিংগকইর 

গাটঠ খিগছ৷ কুৎকুৎ... কুৎকুৎ...   

উঠানর ঈশান খকািগৎ িটিিমুহা খিৌর মটিরগ৷ মুগঙ মালগঠপগ৷ উঠানহানর টপটঠৎ মাটির ঘরগ৷ শনর 

চাটলহাটন৷ চাটরবারার ববরাটগ মাটিহানাৎ নানা রঙর ফুল বার তুলট র গাছ৷ বরনর খিপার গাগত তুলট র 

কাটঠডাল  াকয়া ঘর এগ য়মকগরগছ৷ গবর-মাটিল খলপা টলকটলকা মািংকলহানাৎ গটলছার টফিা আহানর গগজ 

পদ্মা গন বগছ লীলাবতীর বাপক ভাস্করাচার্ব৷ গভীর জ্ঞাগন ইঙাল ঙাল খমইেিংহান৷ মুক্ ফুটগর  ািাগন নীলুৱা, লু 

আটহটগ৷ ফটরগর  ািাগন চহা নাকগৎ চিনর ট টরট , টনরাগল বুগক বাহুরু্গগল নাম ার শ্রীচরিছাপা৷ অধব 

মুটণ্ডত মুরগর টপটঠহানাৎ টডগল টশখাগুচ্ছ, গারগ খবগরয়া তুলট র কাটঠডাল৷ নুকুনডাল গাটরগৎত য়ালয়া 

গটলছার টফিাহানাৎ খশিংগশিং কইনা কইগঠক গািহান অয়া টঠপয়া পগেগছ৷ গটিত, খজযাটতটববজ্ঞান, িশবন - হাটব 

শাস্ত্রৎ টিকপাল পটণ্ডতগ৷ রু্টি-প্রমাি নায়া কুগনা ট দ্ধান্ত নালর ভাস্করাচার্বই৷ ঔহাগন টগরকর ইকরা খলটরক 

উজ্জটয়িীর  ীমাগ লালয়া ভারতবর্বর ফাগম ফাগম চচবার টবর্য়হান৷ হাকহানর গ্রহ-খতরার গটত, প্রকৃটত বার 

আকৃটতর টনভভ বল গিনা ভাস্করাচার্বগর মহাপটণ্ডতর োগক খফৌকগর টিলগা৷ এবাকা গগবর্িার নুৱা নুৱা ট দ্ধান্তল 

নুৱা খলটরক আহান তালপত্রৎ ইকরাটনৎ গই লাগগগছ৷ গটিতর খলটরকহান৷ পইলাকার পাটি কগতাহানগত 

ইকটরয়াও হিাগছ৷ খশালকর োিংনাৎ খশালক... পাগরিং পাগরিং...  

ইকরাটনর হাটিৎ মুরগ তুটলয়া উঠাগন কুৎকুৎ খখগলইটর টজলকগর খচইল৷ মালকগনই খশৌগ৷ খচৌটরয়া, 

আগবগময়৷ ইমা বার বাবা টর্দ্য়টগর বানা আক াগি টিয়া এগগর ডাঙর করাটন এহান কম িাটয়ত্বহান নাগই৷ 

ভাস্করাচার্বই তালপত্রহানাৎ খশালক ইকরাটনৎ লাটগল ৷ লীলাবতীগয় িাটিহান উরা টিল। 



“এ...ই...” মগনইব কুঠা ঔগৎ িাটিহান পোটনগয় হাগরৌ অয়া আকখুটলগই আতরছপা টিয়া আটহল৷ 

ভাস্করাচার্বই বার টজলকগর খচইল৷ টিনহান কুৎকুৎ খখলাল, কনাকগশৌর আহাটন, কািাটন, খকৌটলল অম্অম্ 

কটরয়া োইল উঠানহান এবাকা ইনটচক টচক৷ টশটিল োয়া োয়া লীলাবতী আকখুটলগর আতর োপন বার 

আহন ৷ টনঃ িংগ খখলা...  

লীলাবতীর লগর হাটবরতা মাৎগত খগগলগা টবয়া অয়া হগিইল৷ এমাটিক কনাক বয়গ  টবয়া? টকতা রু্টি আগছ 

? এ বয়গ  না মনহান হঙর না গাটরগ৷ আপ্পাগনও মাতাম ফাইগল অইতই৷ রু্টিগনই  মাজর রীটত৷ ঔতার 

গগজ, আকখুটল টজলকগ ৷ খশৌগ খনয়ইগল তা ঘরগৎ আকখুলা৷ টবয়াগত খিনাই লাগতই, ঔতা বুটলয়া এমাটিক 

কনাগকৎত? আরাক কত বছর োক৷ ভাস্করাচার্বই গাটরৎ নালাগগয়া গটিতর গগবর্িাৎ টবগভার অইল৷  ময় 

লালইল৷ আহানর োিংনাৎ আহান গটিতর ট দ্ধান্ত উরহানাৎ কটরয়া তালপত্র পরল পরল পুলইল৷ মািংকলর 

মাটিহানাৎ ঔ ট দ্ধান্তর খলহাগনই খাচর প্রমাি ঘরগলপার তগল মাঙইল, হঙইল, মাঙইল...  

 মাজর ডাটি, টনঙল টবয়া নায়া ঘগর োনার ডর৷ হাটবগত আর পটণ্ডত নাগইনাই- চুমকার টনরির মানু ৷ আগ 

আগ কগর লীলাবতীর  খী হাটবরতা টবয়া অয়া খগলগা৷ খতইরতা নায়া োইল৷ আতর খলটরকহানাৎত মুরগ 

তুটলয়া আকটিন খচইগত ভাস্করাচার্বই খিখল, টজলক লীলাবতী উঠাগন আকখুটলগই খখগলইটর... কুৎকুৎ... 

কুৎকুৎ... তা৷ কুৎকুৎ... কুৎকুৎ... টনঃ িংগ টনরগল। 

 বাপক আগর হৃটিগ েুক করল৷ ইকগরর ফটরগই বার তালপত্রহাগন বারাগি েয়া খালকরাটন অকরল৷ মানুর 

কানাকাটন তার কাগনও নাপগেগছতা নাগই ... আি বছর লালইলতা খপয়াও টজলকগর টবয়া নাটিয়া ঘগর েইল৷ 

তার গ্রহ-নিত্রর টহ াব ঔতাল টবগভালা অয়া োইল৷ এগগি টজলক বুো অয়া হগিইটল৷ আকখুটল টজলকগর 

টবয়া খিটন নামনারছাৎ, না ঘরজামাই েটন মনাগছতা ... কগতা কো৷ মাটতয়াও োকা ৷ এজাতর কোৎ তা কান 

নাগির৷  মাজ এহান তা টনয়াম বানাপার৷ তাও  মাজর টভতররগগহ৷  মাজর হবার  াগলগিগহ তার এ 

অধযয়ি, অধযাপনা, গগবর্িা৷  মাজর টনয়ম-কানুন তাও য়াকগরর৷ নাকগররতা টশটিল রু্টিগনই রীটতনীটত, 

কু িংস্কার ৷ প্রমাটিত  তযর  াগলগি তা জনমহান মুর টঠকটিয়া চগলগছগ৷ এতার টবগরাগদ্ধ মরির টিন খপয়া 

আগপার্হীন  িংগ্রাম তা কটরয়া র্ানা পাগরর টকন্তু তার  িংগ্রামর  াগলগি খলহাওগ পারা টনঙলগশৌ আগ টকয়া 

হুটকয়া মাঙইতইতা?  

বুো অয়া হগিইটল৷ আিবছগর বুো? কুগনা অেগনবই আটবজাটব কো৷ কো নাগই নুৱারা  মাজ আহানর প্রলাপ। 

হাই, এতা প্রলাপ৷ এহানও হাই, তারতাও বয়  অইল৷ তা খিৌ অইগল তার টজলকগশৌ এগ কার লগগ, টক াগি 

োইতইতা?  মাজ এহানাৎ টবয়ানাগছ আকখুটল টনঙল আগর টত্রপাি ভভ টমহান কুনহান, কুনগপইৎ? 

ভাস্করাচার্বই ডাঙর অন্তর্দ্বন্দ্ব আহানাৎ পটেল৷ আকগবগি রু্টিবািী ববজ্ঞাটনক মনহান, আরাকগবগি িাটয়ত্বশীল 

টনঙলর বাপক আগর মনহান৷ ববজ্ঞাটনক মনহাগন নাগির পরম্পরা বুটলয়া চটলয়া আগছ  মাজর অববজ্ঞাটনক 



কগঠার রীটতনীটতর তুগলা আগপার্৷ বাপক আগর মনহাগন বয়া খচয়া োনা নাগির টজলকগশৌগর অটনটিত 

ভটবর্যতর খবগি টনঃ িংগ পির্াত্রা৷ ডাঙর অয়া খতই র্টি তাগর প্রশ্ন কটরটর, বাবা খমাগর টকয়া  ময়ৎ টবয়া 

নািগলতা? টিগল খমার এ গটত এহান নাইলইছ৷ তা ঔবাকা টক উত্তর টিতই? তার রু্ি-প্রমাগি ডাঙর না খতইর 

জীবনহাগন? লীলাবতীর মালক টজিংতা অয়া োইগল এ অন্তর্দ্বন্দ্ব এহানর  মাধানর হবা পরামশব আহান  ইনায়া 

টিলইছ৷ ভাস্করাচার্বই আটজকাটল খতইগর টনয়াম টনিংটশিং অর৷  

“বাবা, টকতা খালকটরয়া আছৎতা? অিংকহান না টমটললোিং? খচইক?” তার টচন্তার হাটি খফটরয়া খফৌঅইলগা 

টজলকর নারগ৷ কুন খচইরাগক খতই তার কািাৎ খচপয়া বগহগছহা তা হাগরই নাপাগছ৷  

“নাগই মা আরাক টকতা আহান খালকরুটরতা,” ভাস্করাচার্ইব মাৎল৷ মালকর কোহান চানাপা টনজর টভতগর 

েইল৷ টজলকর পাটনবুজা আটহেম তার বুকগ খলটপখলক কগরর৷  

“ঔতাইগল আই খখগলইকগা৷” লীলাবতীগয় বাপকগর আতহানাৎ ধটরয়া আছুলাটন অকরল৷ ভাস্করাচার্ব টজলকর 

তুগলা উটঠয়া আটহল৷  

খফইচমহান জুৎকগর টপটিয়া অিংগবস্ত্রহান কাকাটলৎ জুৎকগর গাটঠ টিয়া তা িাটিহান উরাটিল৷ জািং আহানল 

কুঠাৎত কুঠাৎ ফালিাটন অকরল কুৎকুৎ... কুৎকুৎ... তা৷ তার জাঙর পাতাহাটন খলইগলক অয়া টচনহাটন 

 কইল৷ খখলার টনয়ম মগত তা মটরল৷ লীলাবতী আতর ছপা টিয়া খলগক খলগক আহাটন অকরল৷ খতইর 

হাগরৌহান খিটহয়া বাপকও৷ বাপক টজলকর লীলা এহান কািাবারার মানুগৱ খচয়া োইলা, মুকট  মুকট  টিয়া৷  

 

টনয়টতর খর্াগ টবগয়াগ 

গগবর্িার কাম বারাগি েয়া বাপক ভাস্করাচার্বই লীলাবতীর বর আগ টব ারাটনৎ গই লাটগল৷ গাটরগৎ আগতবুনা 

িপ কািালুটরর আচালা আহান খবগলয়া, খরমহাটন টপটিয়া, ছাটত আগল খিৌ হমাটিয়া টবয়াগন টনকুগলর বার 

খবটলহমাটনর টপগছ ঘগর আলয়া আগহর৷ মনমরা অয়া মািংকগল ঠুঅয়া বগহর৷ গিকচক্রর চভ োমটি ভাস্করাচার্বর 

টজলকর পাত্রর অভাব আগছতা? উজ্জটয়িীর টক াগি মানুগ লীলাবতীগর বহকগ কগর পানা নামগনইতাইগ৷ 

আরাক টর্দ্বছর টকতা আগগ পটণ্ডত টগরগক টনজর টনহান এগরটিয়া  মাজর রীটত ইলয়া খহইচা করগল, আগগত 

টকয়া, পাত্র িল আহানর স্ৱয়ম্বরহানগহ খঠৌরািং করাটন পারলইছ। টকন্তু টডলইল৷ টনয়াম টডলইল৷ হবা পাত্র 
হাটবরতা টবয়া অয়া হিাগছ৷ লীলাবতীর বয় হান মগত পাত্র আকগও খনই ৷  

বাপগক টক কাম আহানাৎ টনিা হাগরৌ হাগরৌ অয়া টনকুগলর বার মনমরা অয়া আলয়া আগহর ঔহান খিটহয়া 

লীলাবতীগয় আিংকরল,  



“বাবা , টনিা কুরািং  ালয়া র্ারগাতা?”  

টমতভার্ী,  তযবািী ভাস্করাচার্বই খাটন খালকটরয়া টজলকগর বাগগইল,  

“মা টতগত ডাঙর অইগলনাই৷ এবাকাগত খতাগর টবয়া খিটন লাগগর৷ ঔহাগন খতার বর আগ টব াগরয়া 

আিুটরতানা৷”  

“টবয়া!!” লীলাবতী খাঙইটল৷ “খমার টবয়া?” কগতাহান খালকটরয়া হাগরৌ অইটল৷ খতই টনিা আকখুটলগই 

খখগলইটর৷ টবয়া অইগল খখলাটনর লগ আগ খপইতই৷ হবা অইতই৷ টকন্তু মুটনগশৌগ খর্৷ হাইগি অয়াও োক৷ 

বাপক মািানপগর বর টব ারাটনৎত আলয়া আটহগল খতই  ইনায়া আিংকটরটর,  

“বাবা , আটজ বর খপইগল?”  

“না মা, নাপাছু৷” 

এবাকাগত বাপকরািংত টজগঙ খতই মনমরা অইটর৷ ইচুটিগন ভাস্করাচার্বর ট দ্ধান্তহান তঙাল অইলহান খিটহয়া 

লীলাবতীগর বানাগপইতারা কািাবারারতা কোৎ খয়ৌঅটন অকরলা৷ তানু টনগজৎত লীলাবতীর বর টব ারা খিটন 

অকরলা৷ এহান  মাজহান৷  মাজর মুগঙ মুর নগঙইগল হাটব লগগ আটছ, টঠকটিগল আকগও খনই, হাচা টমছা 

টবচার খনই৷ আকটিন কািাবারার মানুর মাধযগম প্রস্তাব আহান আটহল৷ ভাস্করাচার্ব আর আর টিনর  ািাগন 

 ালয়া খগলগা বার ঙালল ঘগর আলয়া আটহল৷ তার হাগরৌ হাগরৌ খমইেিংহান খিটহয়া লীলাবতীগয় টডল নাকটরয়া 

আিংকরল,  

“বাবা , বর খপইগল?” 

“হাই ইমা খপইলু৷ িভগরইর গািং আহানর খজযাটতর্ শাস্ত্রী গগি পটণ্ডতর আকখুলা পুতকগুটল৷ চটরৎ খববার টনয়াম 

হবাপারা খিখলু৷ বাগরা বছর ৷ এ বয়গ  বযাকরি লমকটরয়া শাস্ত্রীজীর চতুষ্পাঠীগৎ নযায়শাস্ত্র অকগরগছ...” 

“কুৎকুৎ খখলাটন পাগরর? বর-কইনা খখলাটন পাগরর?” লীলাবতীগয় গম্ভীর অয়া আিংকরল ৷  

“হারপাছৎ, গটিতশাস্ত্রও তামকরাটন মনার।”  

“তারািং কইগ খগটি আগছ?” 

“খতারকা খমার মনর মত পাত্র আগ খপইলু৷ মা টত নুগঙই অয়া োইগতই৷”  

“আগগ মাৎ, তা রাজারািীর না রাি -রাি ীর য়াটর নুগঙইপার ?” 

“হাটব পাগরর৷ মা টতগত খখলা বার য়াটর এতাল োইগল৷ গটিত শাস্ত্র টকতা মনহান টিয়া খাটন তামকরগবনাই৷”  

“টঠক আগছ৷ টম খমার মাটির পাটহয়া ঔগ তাগর টিগতৌ৷ বাবা , টকনািং? টকনািং? কুনটিন আটহতই?” 

“হাটবতা হুটনয়া য়াকরলা হাগন্ত, কুটি টতলটন লাগতই বুটলয়া মাৎলা৷ খতার ইমাই খজযাটতর্ী আগগরল খতার 

আহান ইকরুৱাটছটলগ৷”  

“বাবা, মাৎগন, কুনটিন আটহতই?” 

“হাটবতা টঠক োইগল, টবয়াহান আগহর একািশীর টিগন...”  



“আটজগত টকয়া লগগ নাটনয়া আটহগল?” লীলাবতীগয় আতর পাগপ খলহাটন অকরল, “ প্তমী, অষ্টমী, নবমী, 

িশমী ... একািশী ...” 

 

খলপকরা টিগন ভাস্করাচার্বই লীলাবতীর কুটিহান খবতর জাটপগৎত টনকালল৷ পাতল খভাজপত্রর গগজ ইকরা 

লীলাবতীর ভাগযটলটপহান৷ টবয়ানকার টমঙালহানাৎ  ালকটরয়া খচইল৷ পইলাই ছকগ৷  ভর্বর পটরভ্রমির পে, 

রাটশচক্র, গ্রহ, নিত্র ... খজযাটতটববজ্ঞান বার খজযাটতর্শাস্ত্র হুনগত আকতা৷ ভার্া আকহান মাল৷ টকন্তু গিনা 

তঙাল, তঙাল ফলাফল, তঙাল অেব, বাখযা৷ এ জীবনকুটির জটিল রাটশচক্রর কুঠা এতার হাটিৎ টচন না কয়া 

তার বানার টজলকগশৌগই টনয়টতর িাটিহানল কুমগপইৎ কুৎকুৎ খখগলইটর তাগত টব াগরয়া নাগপইল৷ 

টব ারাটনরওবা টকতা িরকার৷ খর্তারতা িরকার আগছ তানু টব ারাকা। কুটিহান টঠপকটরয়া ভাস্করাচার্বই গগি 
শাস্ত্রীজীর ঘরগ তালকটরয়া  ালইল৷ লগগ প্রস্তাবহান আগনটছলা কািাবারার বুিা বুজন কতগও৷  

মািংকগল পুতকগর বাগাটিয়া বগছ নািংপালপা খজযাটতর্শাস্ত্রী গগি পটণ্ডত৷ কািাৎ কুশা গন বয়া খশালক মুখস্ত 

কগরর তার আকখুলা পুতক৷ পুতগক নুিংটশপা নাগর  ুর আ ুগল আ ুগল টবশুদ্ধ উিারগি অরার  িংসৃ্কত 

খশালকর আগবগশ আটহেম টজপাগছ বাপক৷ টবয়ানপগরই পটণ্ডতর ঘরগ ধ্বটনময়৷ উঠাগন খফৌঅয়া নুিংটশ 

আহানল তার টজলকর বরগ, তার জাঙাকগ অইতই খশৌগগর খচইল৷ জ্ঞনটপপা ু ৷ গিকচক্র চভ োমটি ভাস্করাচার্ব 

বার লগরতার আৱইপা খমই ঙককটরয়া গগি পটণ্ডগত বগহইল৷ পুতকগশৌগই হাটবর চরিধভটল লয়া হমাটিয়া ঘগর 

টভতগর হগমইলগা৷  ুশীল৷ পইলাকার মাতাটনর পববহানর টপগছগি তানু আ ল কোহানাৎ পেলাহা৷ ঘগর 

টভতগর টগয়া মুটনগশৌগই খশালক অরাটন অকরল৷ ভাস্করাচার্বই লীলাবতীর কুটিহান গগি পটণ্ডতর আগত টিল৷ 

গগি পটণ্ডগত কুটিহান  ালকটরয়া মনহান টিয়া গিনা করাটন অকরল ... জরম শুক্লাপি, রাটশ তভ লা, গি 

খিবাটর ... ভাস্করাচার্ব ঔগগি নাগছ৷ ঘগর টভতগরৎত বাটহয়া আগহর মন্ত্রর নুিংটশহানাৎ তা মুগ্ধ৷ টক াগি বাৎ লয 

রগ  তার বুকগ পাহাটন অকরল৷ অইতই জাঙাকগগর খিখগল এ াগি অরছাৎ৷ অইগত অইগত তা টনজর 

কনাকহানাৎ খফৌঅইলগা৷ খশালক অরার খশৌগ কনাক ভাস্কগর রূপান্তর অইল, বাগরা চতুগববি পারিশবী বাপক 

মগহশ্ৱরাচার্বই কািাৎ বয়া তাগর শাস্ত্র টহকার...  

গিনার হাটিৎ গগি পটণ্ডতর টনরালহান কুচইল৷ খমইেিংহান কটঠন অইল৷ টমগলিংহান  ারইল৷ লগগ আগহটছলা 

বুজন ঔটগ অজানা ডর আহানল তার খমইেিংহানাগি খচয়া োইলা৷  

“আচার্ব টগরক,” গগি পটণ্ডতর গম্ভীর নারগৎ ভাস্করাচার্ব খপইরাক খিইপাগঙ আটহল৷  

“মাটতক৷”  

“আপটন টনগজ শাস্ত্রজ্ঞ মহাপটণ্ডত টগরকগ৷ আপটন টনগজ গিনা কটরয়া হারপাটন েকটছল৷”  

“টকতা?” 



 “গ্রহ নিত্রর টনভভ বল গিনা আপনারািংত টজগঙ কুিংগই হারপাটছ৷ আপটন টনগজই গিকচভ োমটিগ৷ টনগজ গিনা 

কটরয়া খচইক৷” লীলাবতীর কুটিহান আলেক ভাস্করাচার্বর আগত টিল৷  

“খজযাটতটববজ্ঞানর গ্রহ-নিত্রর আকৃটত প্রকৃটতর টনভভ লব গিনার প্রামাটনক পদ্ধটত টম জানু হাই, টকন্তু আপনার 

খজযাটতর্শাস্ত্রর গ্রহ-নিত্র বার জীবনর গগজ ঔতার প্রভাব টম হারনাপাছু, ঔতা গিনা করাটন নাজানু৷ এহান 

খমার শাস্ত্রহান নাগই৷ আপটন মাটতক গিনা কটরয়া টকহান ফলাফল খপইলািং?” 

“এ টবয়া এহান নাইতই৷ অনা নুৱাগরর৷”  

“টকয়া?!” হাটবহান খািং লাগলা৷ খলপগছ টবয়াহান বাগাটনৎ পটেলতানা টকতা!  

“আপনার টজলকরতা টবধবাগর্াগ আগছ৷”  

“টবধবাগর্াগ!!” হাটবহাগন আক াগি মাৎ মাঙইলা৷ শাস্ত্রর নুিংটশহানর খপইরাক ছিপতন অইল৷ ভাস্করাচার্ব 

টহলগপারা অইল৷ লীলাবতীর কুটিহান টজিংধগর খচইগত খচইগত তাও কটঠন নার আগল আিংকরল,  

“ঔহানর প্রমাি?” 

“খ ইিাৎ প্রমাি টবয়া অইগলগহ৷ টমও মনাউটর আপনার বুটদ্ধমতী টজলকগর বহকগ কগর পানা৷ ঔতা বুটলয়া টম 

হারপা হারপা খমার আকখুলা পুতকগর মরির উগর কাৎকরাটন নুৱারগতৌ খহ আচার্ব টগরক৷ টনয়টত খকনা 

বাধযগত৷”  

এহান টক শাস্ত্রহান!! টক াগি হারগপইলাতা অনাগত জীবনর ঘিনা? টবটধর ট দ্ধান্ত, টনয়টত৷ টবটধ মাগন টকতা? 

টক পদ্ধটতল টনয়টতৎ খফৌঅটন? টনজর টভতগর রু্দ্ধ আহানাৎ খেঙইল ভাস্করাচার্ব ৷ তা এবাকা টকহান করত? 

অইগত অইগত তা আিংকরল,  

“পটণ্ডত টগরক৷ টবধবাগর্াগ, এগর টনয়টত এহান নারীর জীবগন টশটিল আগছহান? পুরুর্র জীবগন খনইোিং? 

টকতা বুলতাঙাই? পত্নীটবগয়াগ? এ খর্াগ টবগয়াগর কুগনা গাটিটতক টভটত্ত আগছ? 

“আচার্ববর, জীবন এহান গটিতহান নাগই৷ খজযাটতর্ রু্গ রু্গ ধটরয়া চটলয়া আগহর শাস্ত্রহান৷ আপাবপাই 

ইকগরটিয়া খগটছগাহান৷ শাস্ত্রহাগন খর্হান মাগতর ঔহান মাৎলুতা৷ তকবরু্দ্ধ বৃো৷ আপটন খমার অটতটেগ৷ খমাগর 

ঙাককগরটিবািং৷” গগি পটণ্ডগত আতগজাে করল।  

টর্দ্য় পটণ্ডতর হাটিৎ পটেয়া য়াটরহান নাগইগগি র্ারগাহান খিটহয়া লগগ আগহটছলা বুজন ঔতা হাটিগৎ হগমইলা৷  

“খাটনককগর পটণ্ডত টগরকগাটছ৷ খচইক, টনঙলগশৌ আগর জীবনহান আপনাগাটছর আগত৷ খক্রাধ  ম্বরি কটরক৷ 

আচার্ব টগরক, বাপক আগ টহ াগব আপনার িাটয়ত্বহান আটম মাতাটন নালাগতই৷ ইগম টনিংটশিং কগর টিয়ারতা৷ 

বার খজযাটতর্ী টগরক টবধবাগর্াগ এহানর টমমািং া আহানগত ো োইবনাই৷ আপটন খজযাটতর্শাস্ত্রীগ, শাস্ত্র মগত 

এহানর টবধান আহান টিক।”  
খক্রাধ  ম্বরি কটরয়া গগি পটণ্ডগত বার লীলাবতীর কুটিহান খচয়া গিনা করাটন অকরল৷ ভাস্করাচার্বও তুটমল 

অইল৷ মুরগ তুটলয়া খচইগত খিখল, পাত্র খশৌগ পাকরাটন এটরয়া িুৱারহানর কািাৎ উবা অয়া তাগর খচয়া 

আগছ৷ আটহ পরাপটর অইগত খশৌগই মুকট  আহান টিল৷ ভাস্করাচার্বর মনহান চানাপা টতটঙল৷ তাও আটহল।  



“মীমািং া আহান খপইলু৷” গগি পটণ্ডগত মুরগ তুটলয়া মাৎল, “আগহর খজানাকর পিৎ পভটিমবার টিগন প্রাতঃ 

প্রেম প্রহরর তৃতীয় িন্তৎ কনযািান করগল টবধবাগর্াগ এহান কাপতই৷ আচার্ব টগরক য়াকটরয়ারতা?” 

 “হা নাকরাটনর টকতা আগছ? মীমািং াহান স্ৱয়ািং খজযাটতটর্ টগরগক টনকালাটিলািং হাগন্ত আটম  মাজর মানুগৱ 

য়াকটরয়ার৷ এবাকাগত টবধানহান টিক৷”  

ভাস্করাচার্বই টকৎতাও নামাটতয়া ইম্পাটন অয়া বয়া োইল৷ খমৌনিং  ম্মটত লিিিং ৷ গগি পটণ্ডগত টবধানহান 

টিল, “ঔটিন কনযািানর আগগ িশার কাম আহান করাটন লাগতই৷ কাম ঔহানাৎ এগর বার এতা লাগতই, কলা 

আকজার, ঘি আিগ, রাঙা ফুটত আহান, ফুল, ফল তামু্বল, িুব গা  ... িশার কামহান লমইগতগা টনঙলগগর 

আগগ কলাজাটরর লগগ টবয়া টিয়া টপগছ মাৎলু প্রেম প্রহরর টঠক তৃতীয় িণ্ড ঔগৎ কনযািান করাটন৷” 

“কলাজাটরর লগগ আগগ টবয়া?! টক াগি টবধানহান, টক াগি  িংস্কারহান! খালকটরয়া রু্টি নাপার ভাস্করাচার্বই৷ 

 মাজরািং মুর নগঙইলু মাটহগত রু্টি টব াগরয়া আর টকতা কানা৷ টবয়াহান অইগল লমইল,” ভাস্করাচার্বই মগন 

মগন মাৎল।  

“আচার্ব টগরক এবাকাগত কোহান লমকটরক৷” লগর বুজন আগই মাৎল৷  

ভাস্করাচার্বই গগি পটণ্ডতগর আতগজাে কটরয়া খহইচা করল, “পটণ্ডত টগরক, বারপজা হাটব টম খজাগাে কটরয়া 

েইগতৌ৷ টকন্তু িশার কাম ঔহান আপটনই  ম্পন্ন কগর টিবািং৷ ঔহান খমার জ্ঞান বার রু্টির উধবৎ৷ কনযািানর 

িণ্ড ঔগর টনভভ লব গিনা করাটন ঔহান খমার িাটয়ত্বহান৷ এবাকাগত টবিায় টিক৷”  

ভাস্করাচার্ব উবা অইল৷ লগর বুজন ঔটগও৷ গগি পটণ্ডত টগরকও আতগজাে করল৷ িুৱারহানর কািাৎ উবা 

অয়া আগছ পুতকগর অটতটে এতাগর হমাগিনারকা ইিংটগৎ করল৷ খশৌগই হাটবর জাঙর ধভটল লয়া বার হমা টিল৷ 

ভাস্করাচার্বই হাগরৌ অয়া বর টিল, “আয়ুষ্মান ভৱ, জ্ঞানবান ভৱ ... ”  

 

জীবনর খলগঙৌৱা টমকুপ 

টবয়ার আগগকার টিগন বারপজা হাটব ট টজল অইল৷ পটণ্ডতর টজলকর টবয়া৷ ডাঙর গঞ্জ আগছোিং? 

লীলাবতীরকা নুৱা তলফুটত আহান, য়াগবরুটন আহান বার অলিংকার খর্তা পাটরলতা খঠৌরািং করল৷ মকরকুণ্ডল 

জমকা আকেম, খাগরৌ আকেম, কাটঠ আক ুটর, টলক ই ... এতা হাটব আক াগি খপয়া লীলাবতী হাগরৌহাগন 

োইল পে নাগপইল৷ খতই বাছা নুৱাটরয়া কইনার টফগজৎ ঔতা টপগিগহ খবলল৷ টপগিগছ জমকােম বার 

খাগরৌেম খিহা খিহা কািাবারার ঘগরগি বুলাটন অকরল।  

এগগি ভাস্করাচার্বই িুৱারহান মুগকয়া খিৌর খলইশািংগৎ হগমইল৷ কইনাগর টফগজতর লগগ আগনগছ খতইর 

টবধবাগর্াগর িশা কাপাটনর বারপজা ঔতা তা খলইশািংগর খকাি আগৎ আটনয়া েইল৷ মাটির কগলা িুগ হবা 

কগর ধয়া পুটছয়া আটনয়া ঔটগল খিৌর মুগঙ বটহল৷ কগলা আগর তলহানাৎ টনটিষ্টব বযা র বাটরক কান আগ 



করল৷ কটের কুপািং আহানাৎ চাপল কাকটরয়া রইিহানাৎ খিগছ হবা কগর চালাগছ বাটরক িানার খলগঙৌ ঔতা 

আনলহা৷ খলগঙৌ ঔতা মুটষ্ট মুটষ্ট কগর লয়া গগজৎত আরাক কুপািং আহানাৎ জুর জুর কগর এগরটিল৷ মুিধারা৷ 

গুো আগ খপয়া খনই। টনটিন্ত অইল৷ উচ খলচুটপ আগর গগজ কানা কগলাগ বার ঔগর টঠক তগল মাটিহানাৎ 

বাটক ঔগ েইল৷ টনখুৎ কগর খমৌগৱয়া খলচুটগৎত টনটিষ্টব িভগরইৎ টচন আহান টিল৷ গজর কগলা ঔগৎ চম্ম 

খলগঙৌ বুটজয়া কুশাগ্র আগ ঔতাৎ উবা কটরয়া কগলাগর কানগ আঙুটলগল টডগফয়া বাগছয়া োইল ৷ মািানকার 

খবটলহান খলইশািংগৎ খতরটচ অয়া পটেল ৷ কুশাগ্রগর খছয়াগ িভগরইর টচনহানাৎ  কটনর লগগ লগগ আঙুটলগ 

খ গচইল৷ খলগঙৌর ঘটেগ চালু অইল৷ গজর কগলাগর কানগগি খলগঙৌ হুৱার লুটরনানর  ািাগন তলর কগলাগৎ 

পোটন অকরল৷ টপগছকার টিগন গজর কগলাগৎত খলগঙৌ পটেয়া লমইতই টমকুপ ঔহাগনই প্রাতঃ প্রেম প্রহর 

তৃতীয় িণ্ড৷  

বাপকগর টব ারা টব ারা কইনাগর  াগজল ঔতাল লীলাবতী খিৌর খলইশািংগৎ হগমইটলহা৷ কগলার র্ত্র ঔগ 

খিটহয়া আিংকরল ,  “বাবা , এগ টকগ?” 

“খলগঙৌর ঘটেগ৷”  

“টকয়া?” 

কাটল টবয়ার িণ্ডগ টনভভ বল গিনা করাটনরকা৷ কাটল গজর কগলাগর খলগঙৌ ঔতা তলর কগলাগৎ পটেয়া লমইতই 

ঔবাকাই খতার টবয়া অইতই, হারগপইগল?” 

“উম্ , হারগপইলু” মাটিহানাৎ বয়া গগজৎত তগল পগের খলগঙৌনান কভ পকগর খচয়া অিটগ চহা কটরয়া 

লীলাবতীগয় মাৎল৷  

“মা, এগপইৎ নাোই৷ উঠ, এবাকাগত টর্কগা৷ ট ঙইছ, ঘটেগ না  কইছ৷ টকতাপারা পগে পেগলগাগত হাটব 

গিনা খুগিৌনাগিৌ অইতই৷ টত পাহুটরয়াও খলইশািংগগি না হগমইছ৷ হারগপইগল? আই৷”  

 

বাপক টজলক িুৱাৎ টনকুললা ৷ ভাস্করাচার্বই খলইশািংগর িুৱারহান খচপকগর টিয়া টজলকগর খচয়া মাৎল, “হা 

টতগত কইনার টফগজৎগত এবাকাৎত টকয়া টপগিছৎতা? আটনকা অইতই, পিাগা৷”  

ঔতা বুটলয়া তা ঘগর হগমইলগা৷ এবাকা তারতা কগতা কাম৷ টবয়ান্তগত গগি পটণ্ডত বরগল আয়া 

খফৌঅইতইহা৷ টঠক িণ্ডগৎ কনযািান করাটন লাগতই৷ কািাবারারতা হাটব আয়া কাম পািংকরাটনৎ গই লাগলা৷ 

লীলাবতী খলইশািংগর গািা িুৱারহানর মুগঙ পর আহান উবা অয়া বাপকর টপটঠ টপটঠ ঘগর টভতগর হগমইটলগা৷  

 

ঘগর টভতগরৎত ভাস্করাচার্বই খিখল -- কািার ঘরর খহৌটিনকার বুজন ঔগই খবটলহান োইগত কস্মা কলা 

আকজার তুপকটরয়া তুলট পুিংগর কািাৎ েটিলহা৷ ঔজার খিহাটনগয় ভাস্করাচার্ব খপইরাক খ ৌঅইল৷ কাটল 

কনযািানর আগগ এ কলা এজারর লগগ লীলাবতীর টবয়া অইতই? টনঙল আগর টক অপমানহান, টক 

অতযাচারহান৷ তার আটহর মুগঙ এহান অইতই বার তা ইম্পাটন অয়া খচয়া োইতই৷ হাই, টনঙলর বাপক আগ 



কটতগরা টনরুপায়তা৷ তা ঠুটনিংশা আহান খবলল৷ কাটল টবয়ার টপগছ গগি পটণ্ডতগর আিংকরতই,  ইগনই 

আিংকরতই, কুগনা মুটনগশৌআগগর পটত্নটবগয়াগ িশা আগছ বুটলয়া কলা আকজাটরর লগগ টবয়া খিনার টবধান 

টগরগক আটজ খপয়া খিগছতানা টকতা৷  

 

খচইগত খচইগত খ ন্ধাহান অইল৷  ময়হান লালর মাটহ লীলাবতীর খখৌরািংহান গুলার পাটনহানর  ািাগন বলাটন 

অকরল৷ বাপগক নাগিখবতা কগর চগরগি ঘগরৎত টনকুটলয়া আটহটল৷ খলইশািংগর িুৱারহান তাপ্প খঠলাটিয়া 

হগমইটল৷ খিৌর মুঙর চাটকহানর টমঙাগল খিখল ঔবাকাও খলগঙৌ ঔতা পেগত আগছ৷ গজর কগলাগৎ নটঙয়া 

খচইল - িলাগ খলগঙৌ বুটজয়া আগছ৷ হুিালা নাগছ৷ বার িুৱারহান খচপকটরয়া ঘগর আলইটল৷ খাটন োয়া বার 

খচইলগা - আলইটল, বার খচইলগা, বার ... খলগঙৌর হুৎগ চলগত আগছ, চলগত আগছ৷ খামটন খনই৷ প্রতীিার 

িণ্ডগরতাও জািং আগছছাৎ - ফাগম উবা নায়া িভগরগয়গি িাবটিয়া র্ারগাতা৷ অইগত অইগত চাটতহান টনটভল৷ 

খিৌর খলইশািংগর টভতরগ আধার অইল৷ লীলাবতী খলইশািংগর িুৱারহান খচপকগর টিয়া ঘগর আলয়া আটহটল৷ 

কইনার টফগজৎ ঔতাল ঘুমাগছ বাপকর কািাৎ ফামহানাৎ পেটলগা৷ পেগত পেগত বাপকগর কলকটরয়া টডগল 

ঘুম ... 

 

জঙা কুণ্ডলর পাটিগটিত 

কালাটচিংগখইৎত টবয়ার গরগ উরুিং উরুিং করাটন অকরল৷ কািাবারার মানু পুলয়া পািংলাক করতারা৷ খাটন 

টপগছগিগি টবয়ানপগরই টবয়াহান৷ বযটতক্রমী টবয়াহান৷ টবয়া মাগন  টঠক িণ্ডগৎ কনযািান৷ হাটব ঘুগমৎত উটঠয়া 

িাবিািাবটি করতারা৷ কইনাগর বাপক ভাস্করাচার্ব এবাকা আয়া খফৌঅইতাইহা বরপির খমই ঙককরাটনল 

হইপৎ পগেগছ৷ লীলাবতী ঔবাকাও ঘুগম৷ কািার ঘরর টগোনক আগই খতইগর উগঠইলহা,  

 “লীলাবতী উঠ , উঠ৷ আটজ খতার টবয়া পাহুরগলতা? ত্বরাকগর উঠ৷” 

ঘুগমৎত হজাক অয়াও আটহটগ নাগমটলয়াই খতই আিংকরল, “বরগ আটহল?” হাটবগয় আটহলা ৷  

“না , এব্বাকা আয়া খফৌঅইতইগা৷ উঠ, টহনাগা৷”  

লীলাবতী জুৎকগর আটমগয়য়া বার বারা বুলন টিল৷ টগোনক ঔগই নাইলহান খিটহয়া খতইগর তুটলয়া 

খলমপালহানাৎ লয়া গাগি টহনাগিনাৎ টনলগা৷ টহনাটিয়া কইনাগর টফগজৎ বার টপিাটিয়া উরািারা মুঙর 

মালগঠপগৎ হাজাটছ টবয়ার কুঞ্জগর খবগি খতইগর আনল৷ তানু গাগিৎত আলয়া আইগত খিখলা বরপি বরগল 

আয়া খফৌঅটছহা৷ লীলাবতীগরল তানু ইমাইিলর ফালুৎ বটহলা৷  

 

লীলাবতীগয় বরগগর খচইল৷ টলকটলকা কাপকপারা খফইচম পানজাটব, খগাল টফজািংহান টপটিয়া বরগ তার 

বাপকর কািাৎ বয়া আগছ৷ টপটঠর খটরয়া চুল টফজািংহানর িুৱাৎ টনকুগলগছ৷ নাকগর টশটরটশগ িািংগখই খশঙগছ৷ 



টচকানা গাটরগ৷ আটহেম কাপানাহাটনর  ািাগন টচকটচক৷ খতইগর টপটলক টপটলক খচয়া আগছ৷ খতই মুকট  

আহান টিল৷ বরগও৷ টবধান মগত িশার কামহানর খর্াগােল হাটব হই হই করাটন অকরলা ৷ কুন খচইরাগক 

লীলাবতী বার বরগ উটঠয়া টগয়া মালগঠপর কুন আগৎ খচপয়া বয়া য়াটরল গন চাল অটছ--  

“টত রাজারািীর না রাি রাি ীর য়াটর নুগঙইপার?” 

“রাজারািীর৷” 

“কুৎকুৎ খখলাটন পারর?” 

“না৷”  

 “টকতা? কুৎকুৎ খখলাটন নুৱারর? টঠক আগছ৷ খতারািং কইগ খগটি আগছ?” 

“কৎতগ৷” 

“টম খমার মাটির পাটহয়া ঔগ খতাগর টিগতৌ৷ খহ?” 

বর ঔগই টকৎতাও নামাটতয়া খতইগর খচইল৷ এ জগগতৎত তানুর আরাক জগৎ আহানাৎ হাগরৌ হাগরৌ অয়া 

য়াটরল টবগভার অটছ বরকইনাটগগর খিটহয়া ভাস্করাচার্বই নাআটহয়া নুৱারল৷ এ াগি হাগরৌ অয়া নুগঙই অয়া 

োকা৷ আকখুটল ইমাগনই খশৌ এগগর আটজ আগহৌবা টবিায় টিতইতাগকা৷ মালক বাপক টর্দ্য়টগর বানাল ডাঙর 

কগরগছগ৷ টজলকগর খচয়া তা আটহেম পুছল৷ খতইগত বুঝহান খনইগ৷ টবয়া এহান নুৱা খখলা আহান টনিংকটরয়া 

বরগর লগগ গইগ অগছ৷ টবয়া লমইগল বাপকগর খবগলয়া আকুবালা টর্তইগাহান হাগরই নাপাগছ৷ বার টজলকগর 

খচইল৷ লীলাবতীগয় বরগগর মাৎল,  

“হারপাছৎ, খলইশািংগর টভতগর খলগঙৌর ঘটে আগ আগছ৷ খমার বাবাই হিংকগরগছগ৷ ঔগর গজর কগলা উগৎত 

তলর কগলা ঔগৎ খলগঙৌ পটেয়া লমইগল আমার টবয়া অইতই৷”  

বরকইনাই খচপকরা িুৱারহান খহইরাপ আঙগছ ফাক ঔহানাগি কভ পকগর ঘটেগ টব ারাটন অকরলা৷  

 

টবয়ার খহাম র্জ্ঞর টজগ লাটগল৷ র্জ্ঞগর চাটরগবগি ঘি৷ ঘির োিংনাৎ মাটিৎ কুগপটছ কলাজার৷ গগি পটণ্ডগত 

টবধবাগর্াগর িশার কামহান অকরউ। ভাস্করাচার্বগর খচয়া মাৎল, “আচার্ব টগরক এবাকাগত বটহক৷ কইগত, 

কইনাগগর এগপইৎ বহাটিক৷”  

কািার ইমাইিল ঔতাই লীলাবতীগর উগঠয়া আনলগা৷ আকখুটলগগর উগঠয়া আনতারাহান খিটহগয় খতই 

আিংকরল, “বরগগত?” 

“টপগছগি৷”  

কলাজাটরর কািাৎ মাটিৎ কলার লাতল আগর গগজ লীলাবতীগর বহাটিলাহা৷ ফুলল হাজাটছ কুঞ্জগৎ আগছ 

বরকইনার আ নহানার পিা এগপইৎ বহাটিলাহাহান খিটহয়া নুিংপািং অয়া মুগঙ কুশা গন বগছ বাপকগর খচয়া 

আিংকরল, “বাবা এগপইৎগত টকয়া?” 



ভাস্করাচার্বই কুগনা উত্তর নাটিয়া টজলকগর খচয়া োইল৷ উত্তর োইগলগহনাই৷ গগি পটণ্ডগত খতইগর বুগজয়া 

মাৎল, “মা , খতার িশা আহান আগছ হানগত খিৌঅর কাম আহান কটরয়ারতা৷ এহান লমইগল মভল টবয়াহান৷ 

এবাকাগত এগর কলা এজাগর খতার বরগ৷ হমাটিয়া এজাররগর পটতবরি কর৷”  

“না , না , না ৷ খতই মুগঙ বগছ বাপকর উরহানাৎ র্ানার  াগলগি আকফাগল উবা অইটল৷ কািার ইমাইিল 

ঔতাই খজাে কটরয়া খলমপালহানাৎ জাগতয়া বার কলাপাতাহানাৎ বহা টিয়া খতইগর ধটরয়া োইলা৷ লীলাবতী 

লাগঙা লাগঙা টহলর মভটতবগর  ািাগন মুগঙ বগছ বাপকগর খচইল৷  

“আচার্ব টগরক, কনযািানর িণ্ডগ গিনারতাগত টক বযবস্থা কগরটছ?”  

“খলগঙৌর ঘটে আগ খিৌর মুগঙ চালু কগর খিছু৷”  

“এবাকাগত ঘটেগ খচইক৷ ঔ িণ্ডগর আগগ এ কাম এহান  ম্পন্ন করাটন লাগতইনাই৷”  

ভাস্করাচার্বই উটঠয়া টগয়া তাপকগর খলইশািংগর িুৱারহান আিংকগর টিলগা৷ খলগঙৌর ঘটেগগি খচইল৷ খািং 

লাটগল৷ তার জািংআত েুরেুটর টনিরা আহান টিল৷ হাঃ এহানগত টক াগি! খলগঙৌর নানগাছ খনই! পোটন 

খামগছ! এমাটিক চালাক কগর টক াগি খামইলতা? ঠাচা নাকটরয়া ঘটেগর গুটেৎ নটঙয়া কভ পকগর খচইল৷ হাই 

হুৎতুগমও খামগছ৷ গজর কগলাগর টভতরগ খচইল৷ ঔবাকাও বািা খলগঙৌ পোটন বাটক আগছ৷ হুিালা নাগছ৷ 

হইমা টকতা অইলতা৷ তার আগত হিংকরা ঘটে কুগনাটিন খলইগলক নাগছ৷ টনভভ বল৷ আটজগত টকয়া? তা গটেগ 

মাটঠয়াটন অকরল৷ তার নাতাহান খিটহয়া পুলটছ মানু হাটব জুম মারলা৷ গিকচভ োমটি ভাস্করাচার্বর গিনা ভভ ল!! 

ঠাচা করাটন টচলগছ৷ বাপকর কাটিল কাটিল খমইেিংহান খিটহয়া লীলাবতীর আটহেমও টডলটডল করল৷ টকতা 

অয়া কানগ টডটফলতা হারপা নুৱাটরয়া ভাস্করাচার্বই খালকরাটন অকরল৷ মিংগলারটতর  ময় খপয়া চটলয়া 

আটছলগ৷ টমটহ বাটরক কিার খলগঙৌ ট টিল হবাকগর চাগলয়া তা খিগছগ৷ টডফাটনর কুগনা কারি খনই৷ 

তাপকগর আঙুটলটগ গজর কগলাগর খলগঙৌৎ গাগতয়া তা হৎকরাটন অকরল৷ হাতারগত হাতারগত কট কগর টকগ 

আগ তার মধযমা আঙুটলগৎ লাটগল৷ পপ কগর ধটরয়া খলগঙৌর হাটিৎত ঔগ টনকাগলয়া পহরহানাৎ খচইগত খিখল 

- কানর মকরকুণ্ডল জমকাগ৷ জমকাগ ধটরয়া তা খলইশািংগৎত টনকুটলয়া আটহল৷ টবয়ার কুঞ্জগর কািাৎ উবা 

অয়া টজলকগর টজিংধগর খচয়া োইল৷ খচইগত খচইগত তার আটহর তারা পাটনৎ বুটেল৷ লীলাবতী কলার 

পাতাহানর গগজ উবা অইটল৷ বাপকর আগত মকরকুণ্ডলগ খিটহয়া টনজর কানহাটন আঙুটলটগল পরখ করল - 

খনই, টবঙরবারার জমকাগ খনই৷  

 

ভাস্করাচার্বর খলমপাগল আতহান টিয়া গগি পটণ্ডগত শান্তনা টিয়া মাৎল, “আচার্ব টগরক, টকৎতাও খনই৷ টবটধগয় 

খর্হান কগরর ঔহাগনই হবাহান৷ আটমগত উপলি৷ হাটব তার আগত৷ গগজগি আতহান তুটলয়া খিগহইল৷ 

হারগপইলািংনাই, টনয়টত খকনা বাধযগত৷ িণ্ডগর গিনাহান লালয়া হগিইল - আমাগর িমা কগর টিবািং৷”  

গগি পটণ্ডত বরগল আলেক ঘগরগি  ালইল৷  

“বাবা, টবয়াহান নাইতইোিং?” বরগশৌগই লাঙয়া বাপকগর আিংকরল৷  



“না৷”  

ভাস্করাচার্ব জ্ঞানটপপা ু,  ুশীল বরগশৌগগর টনরুপায় অয়া খচয়া োইল৷ টবয়ার  াগলগি এ টবয়ানপগর পুলটছলা 

কািাবারাব  মাজর মানু খবগলয়া খগলাগা৷ ভাস্করাচার্ব বার আকখুলা৷ লীলাবতী আলয়া র্ারগা বরগগর কভ পকগর 

খচয়া োইটল৷ বর ঔগও -- আল আল -- বাগর বাগর৷ লীলাবতীগয় বাটক কানহানর জমকা ঔগ খুটলয়া র্জ্ঞগর 

টজগৎ উরা খবলা টিয়া বার মাটিৎ বটহটল৷ আঠু টর্দ্য়টগর হাটিৎ খমইেিংহান লুগকয়া খতই হক খচলয়া কািাটন 

অকরল৷  

 

“অইলগা আকইল৷ আর না৷ ভাস্করাচার্ব মুরগ টঠকটিয়া উবা অইল৷ মাটিৎ কুগপটছ কলা ঔজার উহুটলয়া 

িভগরইৎ খবলা টিল৷ হক খচলয়া কাটিয়া বগছ টজলকগর মাটঠয়া মাটঠয়া বুজাটন অকরল, “লীলাবতী, মা না কাটি৷ 

টবয়া এহাগনই টনঙল আগর জীবনর একমাত্র লিহান নাগই৷ খতারতা টবয়া নায়াও োক, নািংহানগত অমর অয়া 

োইতই৷”  

লীলাবতী আরাকও হক খচলয়া কািাটন অকরল৷  

“মা নাকাটি, এর৷ গটিতশাস্ত্রৎ টনজগর উৎ গব কর৷ জ্ঞানর অমৃতর আস্ৱািন কগর পারগতই৷ আটজৎত 

গটিতশাস্ত্রই খতার জীবন িংটগগ৷ আই, খতাগর গটিত বাগাটিিং৷ এগর ইকরুটর খলটরক এহানর নািংহানও টিগতৌ 

লীলাবতী৷ অমর অয়া োইগতই৷ খতার  ািাগন হাজার হাজার খশৌগৱ লীলাবতী নাঙর গটিতর খলটরক এহান 

তামকরতাই, বানাগপয়া বুকগৎ কলকটরয়া েইতাই - রু্গ রু্গান্তর ...” 

লীলাবতী আঠুটগর হাটিৎত আতহাটনর হাটিগয়গি অমাব যার টপগছ প্রটতপাির জুনাকহানর  ািাগন আটহ আগ 

খহইরাপ খমটলয়া বাপকগর খচয়া আিংকরল, “হাটবগয় তামকরতাই?” 

“ ইনায়া তামকরতাই।”  

খমইেিংহান চানাপা তুটলয়া খতই হুিালা কুঞ্জগগি টজিংধগর কতপর খচইল৷ টপগছ িভগরইর লপুকগগি বাপকর 

তুগলা আলয়া র্ারগা বরগশৌগগর খচয়া খতই আিংকরল, “বাবা, ঔগর আলয়া র্ারগা বর ঔগয়ও খলটরক এহান 

তামকরতই?” 

“ ইনায়া তামকরতই ইমা।” 

“বানাগপয়া বুকগৎ কলকটরয়া েইতই?” 

“েইতই, ইমা।” 

“টঠক আগছ , ঔতাইগল বাগাগি৷”  

আটহরপাটন পুটছয়া মুকট  টিয়া বাপকর মুগঙ পদ্মা গন বটহটল লীলাবতী৷ ভাস্করাচার্বই ঘগর টভতগরৎত ইকগরর 

গটিতর খলটরক ঔহান আনলগা৷ পাতা উগেয়া বাগাগিটন অকরল,  

খহ বুটদ্ধমতী, মৃগনয়নী, লীলাবতী! এ াগি এ াগিগত হ্রি আগরমা চক্রবক বার খক্রৌঞ্চ পাটহয়া 

িুগর হাটিৎ টলটরটলটর খবৌহানাৎ োম্পাল আগ খিাগলরতা৷ খবৌ খনয়য়া উবা অইগল োম্পাল ঔগ 



পাটনহানাৎত আধাআত টনকুটলয়া োর৷ খবৌহাগন টর্দ্আত কাটতরা কগর টিগল ঔগ চানাপা 

বুগরর৷ এবাকাগত চালাক কগর গিনা কটরয়া মাৎ পাটনহানর লুহান কটত আত? 

লীলাবতী জুম মাটরয়া খালকরাটন অকরল৷ খালকরগত খালকরগত খতই কুন খচইরাগক  গটিতর জগৎহানাৎ 

হগমইটলগা টনগজই মাতাটন নুৱাটরটর  - আরাক ইঙাল ঙাল জগৎ আহান৷ 
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