
নামরিল হজক রিসারিয়া 
ড০ সৃ্মরিকুমাি রসিংহ 

রিনজুিা পরে শিংখরলইমা 
বিরল হমারনি পিহান৷ রজিারনয়া গাঙি রিনজুিা পেগ৷ গুরুি পািা আহানি গরজ িাগা দািসুরি রনকারলয়া 

আরহয়া নরঙরে সাি িেিি িািারশৌ৷ কাদাৎ কাকারলৎ আি রদয়া নারিয়করি ডারি করিরি শিংখরলইমা— 

“হিা করি দািসুরি রনকারলয়া আরহয়া োক৷ মরন মরন মাি, িরিইঅ... িরিই... বমারি বিাি হিা দাি ঔরগ 

চালাক করি বদ৷” নারিয়করি মারি মারি বিইও রদনহানারদ বচয়া একীন অয়া হমা রদল৷ পেগৎ, িানুি 

চারিরিরদ, উিা অরে িািারশৌি লগি ঔিা ফরঙরদ আহারন নুৱারিয়া চরি চরিরদ খুক খুক করিয়া আরহিািা৷ 

িিাকরি আকরফি িাি লগি বশৌিারি আকরফি বচয়া িািারশৌও লাজপা লাজরপ করিয়া আরহল৷ িা 

লাজপািিা িাি গারিগৎ ফুরি বনই ঔহানিকা নাগই৷ িিাকি কো ইলয়া চালাক করি িাি িারগরে দাি ঔরগ 

উঠক িুরলয়া হারিি মুরঙ, রিনজুিা পেগৎ, গুরুি পািা আহানি গরজ আরহি এহানিকা৷  

“অিায়, হিা করি দািরগ রনকালয়া আরহিংরি নািুরলয়া অটরগ রচরপয়ারহ আরহি৷ দাি িাগুিা৷ দািরগ 

রনকারলয়া মাি, িরিইঅ... িরিই...”  

 

শিংখরলইমা৷ রজিারনয়া গাঙি হারিৎি আর্য িুরিগ৷ িয়স চারিকুরি িেি সকরেগাগ৷ এিাকাও লারঠগ নাধরিয়া 

রঠকরদয়া আরটরি৷ আরিি গারঠ িিণহান৷ েৎ গারিগ৷ হাকিাক আহানাৎ রপরদরেরল িরি কানি ফুলরগরয় 

লামলাম করিরে কানহারন৷ কানহারনৎ এিাকা দলারিিা ফুলরগ৷ বিইি রনিারল, গারল, আরহি রিয়পরট 

বলহারনই খাচ৷ বমইেিং ঔহান বর্মন জীিনি মানরচত্র আগ৷ খাচহান বলরহ নানান অরিজ্ঞিা, জ্ঞান৷  

 

মারহমন্ত্র িাি বদৌদুকি হারি জ্ঞানল পালরেগ শিংখরলইমা৷ লামি বদৌ হমা বদনা, আপািপা ডাহারন, উরেল 

রসলকিারন, পাহািংপাি রলরচৎি চাপাল, চাপকউরলি িুরন আজািাি চাপাল, এিা হারিি রনয়মনীরি হািপারে 

আকখুরল গুণিিী িুরিগ৷ গািং এহানি আকগইও বিইিাৎি জ্ঞান এিা না রসলকিলা৷ ইরম রজলক 

িািারলইমাই রসরিল খারনমারন রসলকিারন অকিলিা৷ এিা ঠাচা করিকুিা মানু গাঙ এহানাৎ কমইলা৷ 

রঠচালাই করিয়া বিইরি আরহকুিাই িপইলা৷ বিইি জিম পুিক কারিযকরসনাও আরজকারল এিা নাকিারন 

অকিল৷ ইরম িহক এগ আনারনি রপরেরদৎি বিইি িাম্ফাগ পািা পুিক এগ িঙাল অইলিা৷ আরজ বিই 

বদরেরল জরি ঔগ সদাই রপরদয়া োইলইে িহক ঔগও চুম পেগৎ আরহলইে৷ বিইিিাও রক বদাষ৷ ইরম 

মদনচান মাস্টি ঔগই িানুি মুিরগ খারদলিা৷ গািং এহানি মানু এিাি মুিও৷ ঔিাও, শিংখরলইমাই আরগকাি 

িুজন রগরিরগোরনিািংি পারে জ্ঞান এিা, রনয়াম নীরি এিা বচৎকরি ধরিয়া েরে৷ বিইিিাও আিরি কইরদন৷ 



র্ারনি রদন আরহল৷ িরিইরি এরকন অয়া হমারদয়া বিই আিি িািাহারনল চুল মারঠরয়ইল৷ বিইি চুল 

বসটুকাপা৷ কাপকগ পািা৷ বর্মন, সিংসািি মায়া, বমাহ, বিাগ, রিলাস হারিি িিং পুরেয়া, অয়া, জিমি রদনহান 

িারেয়া আরে রফিালহান৷  

 

িাঞ্জা ঔগৎ, মদনচান সাইরকলহানাৎ চরিয়া ঔরপইৎ বফৌঅইলহা৷ সাইরকলহানাৎি লারমল৷ িাি উিরন খারদি 

পানজারি আহান, রপিরন রজন পযান্ট আহান৷ পাঞ্জারিহানি আিহারন কুে করিরে৷ পুরলইকচু বমইেিংহান িুরজ 

বিপরুৱা পািল দারি৷ মদনচান িািারশৌ িাি িাি বজঠী িনক ইমারশৌরি ঘরি িাগারদি অজাগ৷ রিজ্ঞান িাি 

অিংক৷ রিএস্ রস পাশ করিয়াও চাকুরি নাপারে হারে ইরম গাঙি ঘরি ঘরি বশৌ িাগা রদয়া চরলি৷ রকয়া, হিা 

অয়াও চরলি৷ আমাি িাজয সিকািি চাকুরি রনকুলিই রনকুলিই িুরলয়া িারেয়া োইরি চাকুরিি িয়সহানও 

রলিইল৷ বগলগামারি রিয়াও কিল৷ মুঙি গাঙি বশফারলকারি৷  

 

গুরুি পািা আহানি গরজ নরঙরে িািরশৌরি বচয়া মদনচারন বিকারদ মুকরস আহান রদল৷  

“আিক রকিা করুরিিাোিং?” 

অজাগরি বদহারনরয় িািারশৌ উরঠল৷ িা লাজরপয়া িিাকি রপরঠহানাৎ খািংরচৎহান ধরিয়া লুরকইলগা৷ মুঙি িাগা 

দািরগ গজি অটগল গুিল৷ িারক বশৌিারি ঔরপইৎি দািরদলারহ৷  

“নারহ, এরি িািারশৌি দাি এরগ এিুজ নাউরঠল হারে িরিইরি ডারহ ডারহ মাগুরিিানা৷”  

“িাো আিক, িরিই রগিক ঔগিিা কইগ দাি আরেগ? িরত্রশগ? না আিাকও রনয়াম?” 

“রকয়া?” 

“গািং এহানি বশৌ এিািকা এসারদ িাি হিা দািরগ মারগ মারগ িরিই িুলুরি বদৌ ঔগরিরি চানাপা টুিাগ 

করি রদরলনাই৷”  

“বিাি ঔিা অকিরলিা, িাি৷”  

ঔিাও গুরু নায়া গুু্রুজনি পািাহানারদ বচয়া মাগরল হিা অরেলোৎ৷ হািংকা িািারশৌিিা গুরুি দাি উরঠয়া 

বসইকুপ কিারন অকরলরি৷”  

িািারশৌ আি ঔরপইৎ নাোইল৷ লাজহারন ঘরিরদ দািরদল৷  

“অইলগা এি রগিক৷ পাোরি উরি োইরি খিংকাকরলই লারগয়া মিণ ফাঙরেরলগনা৷ রমরহ এরি রিনজুিা পে 

এগৎ চাপাল আহান িাি বচিং মাে আগিািং উরেল রসলকরি বদরেলু আিরহ আরজ মানুগ অয়া আটিিানাই৷ 

রিজ্ঞানি বমরয়ক আগ িামকরি বিরলয়া চানাপ্পা...”  

শিংখরলইমাই মদনচানরি গুজুরি গুজুরি ঘরিরদ আলইরল৷ কানহানি দলারিিা ফুলরগি বদালনহারন িারগইল, 

বিই রনয়াম নুরঙই নারে৷ মদনচারন বিইরি বচয়া আরহ আরহ িাি সাইরকলহানাৎ কাইল৷  

 



য়ারিি জগরি শিংখরলইমা 
বসন্ধাৎ শিংখরলইমাই বদৌ হমারদয়া রজলক িািারলইমাি িুরলা য়ারিপরি রদয়া মািংকরল িরহরে৷ িহক বগৌিীরয় 

িানুরি চাহা রদল৷ চাহারেটাৎ আকচুম রদয়া শিংখরলইমাই িহকরি িাখান কিল,  

“না িািারলইমা, বিাি িইরজ িাধারনরি জারনিানা৷ আমাি ঘিি চাহাই আলাদা৷ ঔহানলরহ িািাি ঘরি চাহা 

ফুরট িুলরল হু হুুঁক,” বিই বমইেিংহান িািারদ িুরলয়া েিাহান কুেকিল৷ বগৌিীরয় িািারলইমারি বচয়া মুকরস 

আহান রদয়া রকৎিাও নামারিয়া ঘরি রিিরি হরমইরলগা৷ হািপারেনাই বহৌরিয়কি দস্তুিহান৷ চাহারেটা নালমরে 

বপয়া িাখান৷ লমইিিাই, বিইি বহৌ য়ারি ঔিাৎ পিিগািাই, গারলইরিৌ শািং নাইিইগ৷ িুরি এগি রনরিযকাি 

মািাক বনই গারলনা৷ গারিৎ নালারগইরল লমইল৷ রমহুলগ রর্িগািাই িাি পারনসারন৷  

চাহারেটা লমকরিয়া শিংখরলইমাই বসিংরসঙি বখরি ঔগ িািারদ েইল৷ িািারলইমাই কানচনপুিী নারিকলি 

আরিরশৌ আগৎ হজক আককারি লারগয়া মালকরি রদল৷  

 

িািারলইমা, শিংখরলইমাি আকখুরল রজলকগ৷ গারঙ রিয়া বদরেগ৷ সুিাখহান বপইরলই মালকি কাদাৎ বচপয়া 

মারহ-মন্ত্র িাি রনয়মনীরিি জ্ঞান এিা রহরকরিগাগ৷ মালকি রিদযাহান বলরমরদ রকয়া মাঙইি? বিই োিা 

মালকি জ্ঞান এিা আি েকুিা আরেিা? বিয়ক বজঠা ঔগরি চানাপ্পা বিইি িইজকি বখৌগ অইল৷ বদৌ দুক 

এিা িাও নাকিারন আিংকিল৷ বিই মালকরি আিংকিল,  

“ইমা, মরণগ ঔগ সাকরি হপন আহান বদরহয়া িারি খািং লারগ লারগ উরঠিিা৷ িাি িুিািাই িাহােপাি িরল 

আরহরগ পাকরদয়া িারি বচয়া িারেয়া োি উরন৷”  

হজকারি আকচুম রদয়া শিংখরলইমাই মাৎল, “ঔনা রপিৃপক্ষহান রিৎিা অইল আি িপারক বদহািিা৷ আপািপা 

লারম আলরন অকিলানাই৷”  

আরিগ আিহানল পুরেয়া শিংখরলইমাই রিধানহান রদল, “রপিৃপক্ষৎ বদৌিািং রসকদা আহান রদস৷ িুজন ঔগই 

মরনইল আচা আদাক ঔিা পারিলিা িিা রদস৷ রকৎিাও বনই৷ িারি বশৌগ ঘুমরজিইগা ঔরপইৎ মরনগ, রি 

বমাি গিযৎ োক, বমাি গিযৎ োক, বমাি গিযৎ োক িুরলয়া রিনখুরুম সলকরিয়া িাি গারিগ হারি মারঠয়া রদস৷ 

িাি ঘিগ হুিরি িুপয়া পরিি হিরনি আগা ঔিা আগ রহয়িগরদ েরদস৷ লমইল৷”  

“শিংখরলইমা, অ শিংখরলইমা৷ কাদাি ঘরিৎি বিইরি িুরি আগই ডাকল৷ আধািগৎ ডারহকুরিগরি নারদখরলও, 

নািগৎ রচরনয়া বিই খুমকিল, “হ, িইরজ৷”  

“খুল্লাকপা লরকইি মিাি ঘরি আরহি কারল আপািপা ডাহারনিকা বিারি িািযন বদরে ঔরন৷ খারন ঙালয়া 

র্ানািকা বমািািং মাৎলা” 

“রর্রিৌগা িইরজ,” বিইরি হিাকরি খুমকরিয়া এগরদ িাি িািারলইমারি মাৎল, “িাই, বমাি বনৌিল আহান 

খুরলগই, রনিংরকৌহানাৎ বজঠইরল িুরলয়া িুিা সায়া ডারহিই নমুনাহানরি...”  



িািারলইমারি বচয়া িাি মাৎল, “কাদাি ঘিি কামািা দাদাই িুিাকারল আরন বিলল আরিা িইরজ িুলুরিিা৷ 

নাইরল বিাি দাদা িারি ধরিয়া উিা অরন অকিল ঔরপইৎ কইনাগ অয়া আরহরলগ৷ হািপােৎ? কামািা দাদাি 

রিন নম্বি রগোনকগনা।” 

“ইমা আরগরদরি রগদারন মারমরয় নািং ধরিয়া ডাকরল নাও বসৌঅরেরল৷ আরিা হারিৌরহ অরেরল৷ এিাকারি রকয়া 

বসৌঅউরিিা?”  

“না বসৌঅয়ারি৷ নািংহান না ধরিয়া, কারিযকরসনাি মালক, নাইরল িািারলইমাি মালক িুরলয়াও ডাক এরন৷”  

“হাইরদ বিাি ঔিা ে৷ হারে ইমা আপািপা ডাকরি রকিা রকিা িাি লারগিিা?” 

মালরক রজলকিািং আপািপা ডাহারনি রিধানহান রসলকিল— “শিািি আরগকাি িারি বেৌি িরিয হািগ, 

এইিা িািংখা হািহান িুলসীপুরঙ রদয়া...”  

এরফি রজলরক ইরম বিই পারে হপনি িাি ঔহানি য়ারিৎ পিিইগাগ িুলরি িুলরি িািারলইমাই আিংকিল, 

“ইমা বিাি হপনি িাি ঔহানরি কুনরদন িারগইরিইগ?” 

শিংখরলইমা ইপারন অয়া হজক রপয়া োইরল৷  

“রম োিা বিাি জ্ঞান এিা রসলকরিকুিা আকগও বনই৷ না বিাি িহরক রসলকিিইোিং? বমারি িারগইরিৌ 

রহনপাউরিিারি৷”  

“বহিা, বিারিরহ হপনি িাি ঔহান রদিুনাই৷ আি কারিরি রদিু৷  আপ্পারনও সময় আইরল...”  

িাি বিই হজকারিৎ বমইখুয রদল৷ রজলরক অমারটক লগ ধরিরেোঙও হপনি িাি ঔহান বিইরি নািারগইরি৷ 

শিংখরলইমাই হপনি িাি আহান পারে৷ ঠািংচাই ঠারচরয় রিলি রদন আহান ঔ িাি ঔহান বটঙািাৎি রনিংশা 

আহানাৎ উহুরলয়া...  

ঔহানলরহ লয়া লয়াৎ বিইি নািংহান ফিরদরেনাই৷  

“ইমা, রি বদৌ অইরল?”  

“অ রগোনক, রম ঔসারদ রদলরখল নারচয়া রর্রিৌগাগ নাগই৷ র্ারনি সময়হান আরহরল আপ্পারনও গারিগই 

জারনইিই৷ িুমারি হারিরি ডাকরদরিৌ৷ ঔিাকা বিাি কারন কারন িািহান িারগইরিৌ৷ এগ ইরম রসরম গারিগ 

নাগই৷ িািাই মন্ত্রল বশিংকরি বদরে গারিগ, হািরপইস৷ মিণহান বচৎকরি গারঠ রদয়া েনাি মারহহান রহরকেু 

বজলাগ৷” িািি িািাি আঙুরলগল রিঙি িািাি আঙুরলগ বচৎকরি গারঠ রদয়া ধরিয়া আরহেম পাকরদয়া বিই 

রজলকরি বচইল৷ িািারলইমাই মালকি রপঙালা আরহেরমরদ বচয়া ডিরপইল৷ বিইি ইমা এগ হুৎিুরমও 

ডিরপইলগ৷ মিণহান বপয়া গারঠ রদয়া েরন পারিরিগ৷  

“ইমা, বমাি গারিগও বশিংকরি বদ বিনাই৷” িািারলইমাই মালকরি বহইচা কিল৷  

িাঞ্জা ঔগৎ মদনচান বশৌরগরি িাগা বদনাৎ আরহল৷ উঠারন সাইরকলহান উিা করিয়া, মািংকরল কায়া 

শিংখরলইমা িাি িািারলইমারি বদরহয়া মাৎল, “অ৷ িািারলইমা৷ হপনি িািহান বপইরলগ?” 



“আরহল ঔরি৷” শিংখরলইমাই িািরিরদ নারচয়া হজকারিরদ বমইখুয রদল৷ িািারলইমাই মাৎল, “মদনচান, রি 

ইমারিল রকয়া পানা অিগোিং৷ বিাি বজিিাকি সারনপারিকহান ডাক্তরি আলকিারন পারিরেলাগ? বিাি রিজ্ঞান 

ঔহারন পারিরেলগ? ইমাি হপনি িািি জরিগইরহ আলকরিরেলনাই৷ পাহুিিিা?” 

“অ, হিা অরে৷ িািহান বপইরল িারগইেরকা৷ রমও জরি আগ রনমগািা৷” আরহ আরহ িা ঘরি রিিরি 

হরমইলগা৷  

“ইমা, এগই বলরিক িাগা রদউরি িুরলয়া বশৌরগরি লমকরি রদল৷ দাদাি মুিগও িুলারদল৷”  

“এগই নাগই৷ ঔরি বিাি িইজক ঔগই মূল মুি বখৌরিগ৷ মাকুি মািংপা ঔিা বখৌরৱয়া বিাি বিয়করি িুরলয়া 

েরেিা৷ নাইরল বমাি পুিক পািািা আরেিা৷ ডাঙি অইলিা বপয়া ঠািংচাই ঠারচরয় রিলি িারি রম েরম্বইহানল 

না উিা রদরল দুৱাৎ নারনকুরললগ৷ রনরিয িারি রম রহকারদেু মন্ত্রহানল গারিগ িাধরদয়া ঘুমরজলগাগ৷ বর্গরদ 

সালইরিও...” 

“ইমা, রম রডলইরিৌ৷ কইরি মরণগ...”  

মরনগ রটরিগি মুরঙৎি এল নুৱারিয়া মালকি কাদাৎ উিা অইলহা৷ িিারক িািকা েরেরল মজা পরঙিল ঔগ 

িাি আরি রদয়া চুমা রদল৷ িানু ঘরি র্ানািকা উঠারন লামলা৷  

“িারেই, িারেই৷ রিরি বসন্ধাহান৷ রিরেহানও হিা নারে৷ বদৌআলা ডঙিগি কাদাি আলটহান লালয়া রর্রিগা 

পািগি রিিাজারিি রগিক ঔগই, মারি পারিলহান অরেিা৷ বশৌগই সাকরি হপন বদরহিিাই...”  

শিংখরলইমাই হইরিৌি আরঠ কিগ, রিিাি আরঠ কিগ িাি হিরনি আগা আগ সলকরিয়া বিইি আঙালুরিি 

বিনা আরকইহানল িািারলইমাি িাি মরণগি পাম্পলরগৎ িারদ রদল৷ ঘরি রর্রিগা হিারনই বদৌরৱ না ধিিািা 

িুরলয়া৷ িািারলইমা িাি মরণগ আি ডিিয় বনয়া ঘরিরদ বগলাগা৷ শিংখরলইমাই িাি হজকারিৎ মনহান রদল৷  

 

মদনচারন িািারশৌ িাি ইমারশৌরি বলরিক িাগা রদয়া িানুি কুঠাগৎ িরহরে৷ পইলাই িা িািারশৌরি পারনিৃত্ত 

িাগা বদনা অকিল— 

“গাট, খিং, রিল, আরদি পারন এিা িাষ্প অয়া রদনহানাৎ কািগা৷ রকয়া কািগািা? িপ্তা অইরল বিৌহান য়াঙি৷ 

য়ািং বিৌহান গরজ কাি৷ গরজ ইঙইরল িাষ্প ঔিা ধূরলি কণা য়মকরিয়া অি পারনি কণা৷ পারনি কণা পুলয়া 

অি বমঘালা৷ বমঘালাৎি পরিি িিন।”  
“অজা িিনি আরগ রদন গুজুরিি ঔহানরি?” িািারশৌরৱ আিংকিল৷  

“ঔহানরি কণা ঔিা ঘষা বখয়া চাজয অিিা৷ উল্টা চাজয উিা কাদাকারদ আইরল রিদুযৎ...”  

িািারশৌ উপরন রহনরপয়া আরহেম কুচকিল৷ কুচ আরহেমল িনকরি আকরফি বচয়া িাি অজাগি বিরদ বচইল৷  

 

িািারশৌি রপরেরদ ইমারশৌরি িাগারদনা অকিল মদনচান৷ আরজ বিইরি চন্দ্রগ্রহণ রকয়া অিিা ঔহান িাগা 

রদল৷ পৃরেিী এহানি বেয়াগ জুনাকহানাৎ পরিয়া রকসারদ চন্দ্রগ্রহণ অি এহান মদনচারন বচহানাৎ আরকয়া 



বিইরি িুঝারদল৷ বিইও িুঝল৷ িনকরি অজাগই িাগারদল চন্দ্রগ্রহণি পাঠহান হুরনয়াও, আরকরে বচহান বচয়াও, 

িািারশৌরৱ উপরন নুৱািল৷ রকয়া জুনারক গিন ধরিিিা হািপারন মরনইরলও িা এরিল৷ িাি পাঠহান নাগইিা 

েকয়া আি হুনারনও নামরনইল৷ িাি বলরিকহানাৎ আরে েরিহানাৎ, বমঘালাৎি পরিি িিনি পারন পারহয়া 

র্ািগা গাটহানাৎ, িা মাে আগই বকিিিং আগই আকারনৎ বমইখুয রদল৷  

“অজা ঔিাইরল, জুনাকহানাৎ হারমো কালা কালা করি বদরহয়াি ঔিারি রকিা ?” ইমারশৌরৱ আিংকিল৷  

“ঔিারি জুনাকি কলিংক িুলিািা৷ জুনাকহানিও আরে বটঙািা িাি গাৎ৷ ঔ গাৎ িাি বটঙািাি বেয়া রকিা 

ঔিা কালা করিয়া বদরহয়ািিা৷”  

ইমারশৌরৱ মনহানাৎ খারন ককরপইল৷ বিইি মুিগ নরঙল৷ জুনাকহানি সাদারন সাদহান মালয়া আরহরি, 

জুনাকহানি সাদারন ডাক ডাক করিয়া আরহরি, িুরলয়া বিইরি বর্গইও পাোমনা রদিািা ঔ জুনাকহানাৎ 

কলিংক! এমারটক কঙালা, বনৌ বনৌ করিি, িানারপইল জুনাকহানও গাৎ গাৎ! বিই হজম কিারন খারন 

রহনরপইল৷ বশৌরগরি িাগারদয়া লমকরিয়া েুরট রদয়া মদনচান রটরৱগৎ খিি হুনারনিকা কারিযকরসনা িাি বগৌিীি 

লরগ িরহলগা৷ বশৌরগ িিাকি কাদাৎ বগলাগা, য়ারি হুনারনৎ৷  

 

“িুরিমা, আরজরি অজাই িিন রকসারদ অি ঔহান িাগা রদলগরি৷ িুরিমা, িিনি আরগ রকয়া রদন 

গুজুরিিিা?” 

িুরিমা, িিনি য়ারি আহান বদরন!”  

নারি নািলরি বপইরল শিংখরলইমা রনয়াম হারিৌ অইরি৷ আরগরি য়ারি হুনারনিকা ইরম বিইি লরগ রদরন 

িারিরয় বচপঅ বচপঅ োইলািা৷ আরজকারলরি বলরিকচানা িাি রটরৱ চানা ঔিালই রনয়াম োইিািা৷ ঔিাও, 

সুিাখহান বপইরলই ইরম িিাকি উিহানাৎ৷ বমৎমিকািকা বিইি কাদাৎ বচপইিািা ঔহানও িালা৷ বিই 

য়ারিহান অকিল—  

“এসারদ এসারদরি, হাকিাক আহানাৎরি, রদন এহান মারটহানাি চানাপ্পা কাদাৎ আরেলগনা৷ 

রদনহানরি আমাি আপািপাই বদৌিাজা িুললা৷ রদনহানি িরল গািং আহান আরেলিা৷ গািং 

ঔহানি বশৌরৱ রদনহানি বিিা এিাি হারদৎ লুকা লুরক বখললাগ৷ রলকরলকা জুনাকহানাৎ িয়া 

য়ারি হুনলাগ৷ িুিািুরি ঔিা জািি পরি বিরলহান বিরি রদয়া আি বহরদ বহরদ বদৌিাজাি লরগ 

য়ারিপরি রদয়া িরহলাগ৷ আকরদনরি গািং ঔহানি বজলা আগ ঘিি রগিক ঔগি িুরলা বকৌরল 

লারগয়া বসৌঅরেিা৷ বসৌঅয়া উঠারন রুকি গাহারল আগৎ রডগল সুক আগল ধান দুরহরিিা৷ 

গাহারলগৎ ধান িরিয়া সুকগ গরজরদ িুরলয়া রদল পাি ঔিা, উঠানহান বপয়া রনক্করিয়া 

খািংকিল৷ বহৌগরদ িুলরি, পািহান বলরহ সুক ঔগ ডক্, ডক্, করি রদনহানাৎ বেঙইলগা৷ রদন 

ঔহান দুহারনহারন বকরকয়া খারন গরজরদ কাইলগা৷ বজলা ঔগই বসৌঅরনহারন রদনহানি লািংলা 

এহান নারদখল৷ িাি বককারনহানও নাহুনল৷ আিাকও বসৌঅয়া জিি জিি করি পাি বদনা 



অকিল৷ রদনহারন আকিাও নামরিয়া পািহান বলরহ খারন খারন করি গরজ কাইরি কাইরি আি 

জারি নুৱারিয়া আকুিালা গরজ কা পরিলগা৷ বদৌিাজা রগিক জিি বসৌঅইল৷ িা বশৌঅরনহারন 

বিলাি রনিংশাি ধূমা ঔিা গটা গটা অয়া িলারন অকিল৷ বশৌঅরনহারন আকয়া রদনহান গুজুিারন 

অকিল, িাি আরহরগ রজলকারন অকিল৷ গুজুু্িনহান বলরহ মারট এহান রচলা রচলা অইি মারটক 

রনক্কিারন অকিল৷ গাঙি মানু ঔিা পিরলই আহান অইল এ িুরলয়া হারি রদনহানি িরল 

পুলইলাহা৷ বজলা ঔগরি জুৎকরি গারলইলা৷ হারিহারন রদনহানরি হমারদয়া রডগলগ অয়া পরিয়া 

মাগলা, ‘বহ বদৌিাজা রগিক নারসৌঅইরন৷ খারন িাপো অ বদরন৷ আমাি রগোনক আগই 

হািনারপয়া লাল কাম আহান করি বিলারে৷ বিইরি ক্ষমা করিরদ৷ িাপো অরদ৷ িাি আই, 

িরল লারময়া আই৷ আি নাকিিাঙাই৷ বহ বদৌিাজা রগিক৷’  

 রদনহান খারন চামইল৷ বদৌ রজলকারনহান কমইল৷ িা িরলরদ বচয়া মাৎল, ‘বহ বমাি গাঙি 

মানু৷ রম হুদ্দা গরজরদ কানারহ জানুিা৷ িরলরদ লামারন রম নাজানুরৱ৷ রম আি িরল লামারন 

নুৱািরিৌ৷ িুমাি কাদাৎ আি আহারন নুৱািরিৌ, িুমাি িুরলা িয়া য়ারি বদনা নুৱািরিৌ৷’  

রদনহানি কোহান হুরনয়া গাঙি িুজন, কনাক, হারিরয় বলৌ বমরল বমরল কাদারন অকিলা৷ 

রদনহানি বিিাি হারদৎ লুকালুরক বখললা, জুনাকহানাৎ িয়া য়ারি হুনলা িাি হারিৎি িানাি 

গাঙি বশৌিা আি রটিংরদ রটিংরদ বলৌ বমরল বমরল কাদিািা ঔহান বদরহয়া রদনহানও আি জারি 

নুিারিয়া আরহি পারন বিলা বিলা জুরি জুরি কাদারন অকিল৷ িাি আরহিপারনরয় গািংহানি 

লপুক পাহারন অকিল৷ গটা িরলরেল িাি বশৌঅরনি রনিংসাি ধূমা ঔিা পািল অরন অকিল৷ 

এিাকাও, আি িরল লামারন নুৱারিয়া বসৌঅইরল রদনহান গুজুরিি, বদৌ রজলকাি, িাি রনিংশাি 

ধূমা গটা িরলি, িা িানাপাি বশৌিারি রনিংরশিং অয়া জুরি জুরি কারদি৷ বদৌিাজাি রনিংশাি ধূমা 

ঔিাই বমঘালা, আরহিপারন ঔিাই িিন৷ রিষু্ণ, রিষু্ণ...”  

শিংখরলইমাই য়ারিহান লমকরিয়া নারি-নািলরি বচইল৷ ইমারশৌ িািারশৌ এরকিারি মন্ত্র-মুগ্ধ৷ আরহেম 

রচকরচক৷ নুরঙইহারন িািারশৌি মনহান বকিুরকইল পািা৷ গজি অটগল গুরিয়া েি িাগা দািরগ চানাপ্পা 

রনকুরলরেোঙও রখয়াল বনই৷ িা িিাকি উিহানাৎ রচৎগ অয়া ঙায়া রদনহানারদ বচইল৷ বিিাি হারদরয়রদ িাও 

লুকালুরক বখলারন অকিল৷  

 

ইমারশৌও িিাকি জািংহানাৎ ঙায়া রদনহানারদ বচইল৷ ডাকহাক করিরে জুনাকহানারদ বচইরি বচইরি বিই 

িিাকরি আিংকিল, “িুরিমা জুনাকহানাৎ কালা কালা করি বদরহয়াি ঔিা রকিাোিং?” 

“ঔিারি রনয়াম বশিং, আরুরপ িস্তুহান এনা৷”  

ইমারশৌ রনয়াম হারিৌ অইরল, “রকিা? রকিাোিং?” 

“ঔিারি নামরিল হজকি গাে এনা৷”  



“নামরিল হজকি গাে? ঔিারি রকসারদ ঔরপইৎ উরঠলিা? জুনারকরি অরিরজনও বনই, পারনও বনইগরি৷”  

“ঔহান আিাক রডগল য়ারি আহাননা৷ হাইরদ, আিাক আকরদন রদরিৌ৷”  

“না না, আরজ বদরন িুরিমা, বদরন! আরজ অজাইরি ঔিারি জুনাকি কলিংক িুললগরি৷”  

“অিাই, গমরনই৷ রিষু্ণ, রিষু্ণ৷”  

“অজাি রিজ্ঞানি য়ারি ঔিাৎি িুরিমাি য়ারি এিাই রনয়াম নুরঙই৷” িািারশৌরৱ মাৎল৷  

শিংখরলইমা হারিৌ অইরল৷ বশৌরগরয় য়ারিহান বদনািকা িাি বগরন্টইলা৷ জুনাকহানারদ কূপকরি বচইরি বচইরি 

আিরজাি করিয়া হমা আহান রদয়া মুিগ মারঠরয়য়া বিই নামরিল হজকি য়ারিহান অকিল—  

“এসারদ এসারদরি, অলকগ লরকইি ঘি আগই নামরিল হজকি গােি আরঠ ঔিা রকসারদ 

করিোিং পা বিলারেিা৷ িরিষাি পইলা িিন পিরল রুরৱইিািংিা িুরলয়া কুলা আহানাৎ, উঠানি 

আগাৎ িইদহানাৎ সিারদরেিা৷ ঔ ঘিি িাঘগ পািা কালা কুকুি ঔগই আরহি পট নারিরলয়া 

ঔিা িারহয়া িয়া আরে৷ সুপ কাদাৎি নারসরচি৷ িয়িংকি কুকুি ঔগরি বদৌরৱ বপয়া 

ডিরপইিািাগ৷  

 

সিারলরল রদনহানাৎ িা রনক্কা আরটি পেগরদ রর্রিগা গরজৎি আরঠ ঔিা বদরহয়া রচরন বিলল৷ 

‘অিাই, পিরলই আহান অইলরহ!’ িা িারক বদৌিারি ডারহয়া মাৎল, ‘বচই, বচই৷ অলকগ 

লরকইি উঠারন নামরিল হজকি আরঠ৷ বচই৷ বটইপািং মানুি ঘরি নামরিল হজকি গাে উঠরলরি 

আি উপায় োইলিা? ঔিাি পািা আহান বখইরলই বটইপািং মানুও বদৌি সাদারন অমি 

অইিাই, রচিরর্ৌিনল োইিাই৷ রিপর্যয় আহান অইিই৷ না না, কুরনামরি বটইপািং মানুরৱ 

নামরিল হজক পানা নাি৷’  

রকহানরি কিারন?  

হারিরয় পিামশয করিয়া বিরল িাজারি মাৎলা, পারিলমারহ িইদহান সািকিারনিকা৷ িয়িংকি 

কুকুি ঔগ িইদহারন বসরচয়া বগরলগা আরঠ ঔিা আরন পািিািা রনিংকরিয়া৷ িইদহান সািরনরয় 

কুকুি ঔগ কুলাহানি আিাকও কাদাৎ রগয়া টপকরি কানহারন বিরলয়া িরটয়া োইল৷  

নাইলরকা িুরলয়া বিৌিাজারি রদয়ারপরঠইলা৷ বিৌিাজাই বিৌ িুলুরন আগল আক হাটরন নামরিল 

হজকি আরঠ ঔিা উরিয়া রনয়া জুনাকহানাৎ েরদলগা৷ বিৌ িুলুরনগৎ কুকুি ঔগও ফিরদয়া 

হাকহানাৎ কা পরিলগা৷ আি লামারন নুৱারিয়া হাকহানাৎ ফিরদ ফিরদ োইল৷ বশৌঅরনহারন 

হারদহারদৎ কুকুি ঔগই বিরলহান আকরফি, জুনাকহান আকরফি রগরলি িাি এরিরদি৷ 

বিরলহান রগরলি ঔিাকা বিরলি গিন িাি জুনাকহান রগরলি ঔিাকা জুনাকি গিন ধরিিিা৷  



জুনাকহানাৎ আরঠ ঔিাৎি ফারম ফারম উরঠল নামরিল হজকি গাে৷ কালা কালা করি বদরহয়াি 

ঔিা গােি বেয়া৷ হািরপইলাই? ঔ গােি পািা আহান বখইরলই আি মিারন বনই, িুিা আরন 

বনই৷ রিষু্ণ, রিষু্ণ।  

 

য়ারিহান লমকরিয়া শিংখরলইমাই বখৌিািং আহানল একীন অয়া জুনাকহানারদ বচয়া োইরল৷ মিণি রচো বনই, 

িুিা অরনি রচো বনই িািারশৌরৱ বমঘালাি হারদৎ কূপকরি বচইরি বচইরি জুনাক-বিরল রগরল পারিি িয়িংকি 

কালা কুকুি ঔগ বদরহয়া আরহেম রজরপইল৷ িা িনকরি রফসরফস করিয়া মাৎল, “ইরচ বহিারনয়া ঔগ ঔরি 

বকাণ ঔগরদ আরে৷ নারচই৷” িনরক মুকরস আহান রদয়া বিই রঠকরপইরি জুনাকহানারদ বচয়া োইরল৷  

 

“কইরি ইমারশৌ, িািারশৌ৷ রটরৱগৎ িািিি িরকটগ রকসারদ হিংকিিািাহান বদরহইিািা৷ নারদখলাই৷ চালাক 

করি আহ৷” বগৌরিরয় বশৌরগরি ডাকল৷ বশৌরগ রটরৱগ রদশা করিয়া দািরদলা৷ শিংখরলইমা বপইিাক িাি 

আকখুরলগ অইরল৷ এ রটরৱ এগই বিইি শত্রুগ৷ নারিনািলরি বিইিািংি বখইকরি বদরে বচইখালগ৷ 

জুনাকহানারদ কিপি বচইরি বচইরি বিই মনরশক্ষা আহান অকিল, “সাল মন পারহয়া, ঘি দুৱাি বিরলয়া...”  

 

নামরিল হজকি িাটন 
খুল্লাকপা লরকইি ঘিরগৎি শিািি আরগকাি িারি আপািপা ডারহয়া বডউরট আগল ঘিমুহা আরহরি 

শিংখরলইমাই মদনচানরি বপইল৷ মদনচানও বশৌরগরি িাগারদনািকা ইরম িানুি ঘিগ রদশা করিয়া আরহিিা৷ 

শিংখরলইমা আকখুরলগই বর্ইরিগাহান বদরহয়া মদনচান সাইরকলহানািংি লারমল৷  

“আিক, মিাি ঘরিৎি নারকিা?” 

“হাই৷”  

মদনচান সাইরকলহান বঠলা বঠলা আরটয়া লগ ধিল৷  

“রি, সাইরকলহানল র্ািগা মানুগ র্াগারন৷ রকয়া লগ ধিরলিা? রম নাও ডিাউরিরয়৷ এগ িািাই মন্ত্রল বশিংকরি 

বদরে গারিগ৷ বদৌ দুরক কািু কিারন পািিাগ নাগই৷”  

“নাগই আিক, কো আহান আিংকরিিং করি৷”  

“রক কোহান?” 

“কারল িািারশৌরৱ ইমারশৌরৱ মাৎলািা, জুনাকহানাৎ নামরিল হজকি গাে আরে ঔরন৷ ঔিাি পািা আহান 

বখইরলই মানু িুিা নায়া অমি অয়া োইিািা ঔরন৷ হাইহান?” 

“হাইহান নায়ারি৷ রিরি কুিািং ঠাচা কিরিইিা৷ র্াগা৷”  

“আিক না বসৌঅই৷ হুরনেৎগ? জুনারক নুৱা লাম আহান পিিািাগা৷ ঔরপইৎ মানু বনই হারে িরকটল 

ফামফারমৎি মানু জুনারক রনিািাগা৷”  



জুনারক িরকটল মানু রর্িািাগা বপৌহানরি শিংখরলইমাই হুরনরেগ৷ মদনচারন নাহানরি নামারিি৷ বিই 

রকৎিাও নামারিয়া ইরম হুরনয়া োইরল৷  

“বক্ষরিিারিরি অকরিরে৷ রকন্তু বিাৱাউরলরি বনই৷ লিন আরমরিকাৎরি এিাকা বিাৱাউরলরি আরেোিং? 

ঔহারনরহ আমাি িািিি গারঙ গারঙৎি বিাৱাউরল রিসািা রিসািা িরকটল জুনারক রনয়া রর্িািাগানাই৷”  

মদনচানরি ঠাচা কিি নাকিি করি শিংখরলইমাই িারি বচইল৷  

“আিকরি হাকিাক আহানাৎ গািং এহানি হারিৎি হিা বিাৱাউরলগ আরেরল িুরলয়া আিকি িহরক, মারন 

বশফারলকাই মাৎলিা৷”  

“বশফারলকারি মুঙি গাঙিগনাই৷ আরহল বদরহরেগনাই৷ ঔহারন মারিরেিা৷ লক্ষীগুরল৷”  

“হারে এিাকারি কুিািং বিাৱারন পািরিইিা? পািরলইেিা...”  

“রকগ, বমারি নারচরনেৎ৷ এিাকাও লপুকগৎ বমাি িুরলা ফািংনা রদয়া বিাৱাৎ লারময়া চাকািা৷ আক হাটরন রি 

রকয়াি আহান না লমকিরল রম িাপকি রজলক নাগই৷ হািরপইরল?” 

“আিক বগরলগারি আমািিা লাি আহান অিিা৷ নামরিল হজকরি আিিাই রচনারন পািিাইোিং৷ আিরকরি 

পািরিই৷”  

“রকয়া নুৱািরিৌিা? বদৌআলা গাে এনা৷ হারিৎি িঙালিা৷”  

“পারিয়া রি-রিন পািা আকিা আনারন পািরলরি আিকও িাি পুরিরজলাগ অয়া অমি অয়া োইরল, রম িাি 

বশফারলকাও রচিরর্ৌিনল...” 

“রিরি এিা রকিা ঠাচা নাকিিগই আরজরি রকয়া? না বমারিল িস কিিিা?” 

“আিক, িুিা অরন িাি মিারন কুিংগই মরনইিািাগ৷ ঠাচা করিিং নাকরিিং বখয়া হুৎিুরমও ফল বপইরল রকহান 

ক্ষরি৷ িনারজরি য়াকরুরি, এরি মারহমন্ত্ররহ নাকরুরিিানাই৷”  

শিংখরলইমা জুম মািরল৷ বিইি রপঙালা আরহেরম িিং সািংকিা আিাক হপন আহান হঙরনি গইগ লারগল৷ 

বিইি বমইেিংহান ঙালইল৷ হুৎিুমও জুনারক রগয়া নামরিল হজক আনারন পািরলগারি...  

মদনচারন বিিংকরি বিইরি বচয়া হািরপইল৷ িসহান লারগল৷ িা লুরকয়া মুকরস আহান রদল৷ ফরঙরদ 

বমইেিংহানাৎ ডাঙি রচো আহান য়ালকরিয়া িা বিইরি মাৎল, “আিক বিিা আহানরি আরে৷”  

“রকিা?” শিংখরলইমা উঙইরল৷  

“রসরিই ঔিা িরকটগৎি জুনাকহানাৎ লামরি িাি িরকটগৎ কাইরি আস্তা গারিগ িন্ন িন্ন করি হৎকিিািা 

ঔরন৷ িানুি আরহৎ ধূল রদয়া জুনাকি কুরনা িাি আহান আনারন অসম্ভি৷”  

“অিায়৷ বসিকরি রিন চারি পািা য়াহানাি িরল লুরকয়া আনরিৌোিং িানু হািপারনি মুিাৎ বনই৷ র্ানারহ 

রর্িংগারন।”  

শিংখরলইমা জুনারক র্ারনহান বলপইরলহান বদরহয়া মদনচারন মাৎল, “হাইরদ আিক, রম িরকটআলা ঔিাি 

িুরলা টটরিয়া বচইিং৷ রকন্তু রপরেরদ িাি আমারি পাহুিরি?”  



“অিায়! ঔহানরি রকসারদ?”  

িাি আিাক কো আহান৷ গাঙি আিাক জীি পক আগই না হুনকা৷ রমরয় িাি আিরক৷ রিজ্ঞানি মাস্টিগই 

আরজকারল নামরিল হজক রিসািাি িুলরল রমও লাজপাউরিনাই, আিক৷”  

“চুমরে চুমরে৷ বহ বসইিয বসইিয, বমাি েিাহান পচক৷”  

 

শিংখরলইমা জুনারক র্ানা বলপইরল৷ না, বিইিিা র্ানাই লারগি৷ জুনারকৎি নামরিল হজক আরনয়া বিইিিা 

প্রমাণ কিারন লারগি, আরগকাি িুজন রগরিরগোরনরয় মারি বগরেগা য়ারি এিা রমোিা নাগই৷ িুজনি কো 

মারটৎ নাপরিি৷ রিজ্ঞানআলা এিারি বিই আকখুরুমরি জব্দ কিিই৷ নামরিল হজক বখয়া মিণহান জয় 

করিয়া িাি পুু্রিরজলাগ অয়া বিই িানুরি কুরমইহান বদরহইিই৷ ‘বডইনাগারে, িারেই৷ এখুরুমরহ হািরপইিাই৷ 

মদনচান এগরদ িািা কারিিা অইলরি মারহরি হুদ্দা রজিারনয়ারি রকয়া, আস্তা লয়াগ হারি আকসারট আি 

কিারন য়াকিিইগ৷’ 

 

রনরিযকাি সাদারন আরজও মািংকরল িয়া শিংখরলইমাই জুনাক হানারদ বচয়া বচয়া খালকিল৷ আরজকাি জুনাক 

এহান খারন িঙাল অরে পািা৷ আি আি রদরনৎি ঙালহান ঠঠঅরে পািা৷ গাে ঔিাও টািংরখই বশঙরে পািা৷ 

জুনাকহান কাদা অয়া আরহিোৎ৷ বিই জুনারক বফৌঅয়াই, সুিাখহান বপইরলই, ইরম ঔরপইরিই নামরিল 

হজকি পািা কিহান খারহ বিলিই৷ মারি পারিলহান অরেিা৷ লুরকয়া আনরি রসরিরয় ধরি বিলরলরি আি 

বিইও নারপইিই৷ রকিাপািা করিাপািা আরন পািরল বিই কারি কারি রদিইগ? 

মদনচান িাি বশফারলকারিরি বদনাই লাগিই৷ কারিযকরসনা িাি িািারলইমারিও রদিই৷ ইমারশৌ— িািারশৌ—

মরনগরিও৷ িহক বগৌিীরিরি মিলও না৷ হুনাগ পািা পুিক এগরি বিইিািংি কািলইলগ৷ গাঙি মানুরি 

রপরেকাি কো, রনজি িহকগই মারহমন্ত্র, বদৌদুক এিা নাকরিরি৷ বিইি হপনি িািি জরিগ বপয়া 

কামহানসাও নাকরিরি৷ গৃহশত্রু রিিীষণ৷ ‘সাদহান হিা িুরলয়া নাপালহারন মারটহান নারদহুরিিা৷ বডইরন, 

নামরিল হজক বখয়া িাি পুরিরজলাগ অইরলরহ বদখরিনাই রমও রকসারদ হিারগরদইগ৷’  

‘ইরন বমািিা লালইল৷ বমারিও বদরন—’ িুরলয়া জুনারকৎি আহারনি রপরে িহরক বিইি জারঙ পরিয়া মাগরল 

হুৎিুরমও নারদয়া পািিইগ? রনজি আকখুরল িহকগনাই৷ বিইরহ রঠকরপয়া খুচারপৎ রিনপিল রফরি রদয়া 

আরনরেগাগ৷  

 

শিংখরলইমাি বর্ৌিন রফিন 
বর্ৌিনি সরম্ভাগ ধনি রিলাস লমকরিয়া, রহিংসা রনিা হারি িযাগ করিয়া, িানপ্রস্থি মািংকরল বশঙয়া িারেয়া 

িরহরেগ শিংখরলইমা৷ নামরিল হজক বখয়া অমি অনাি িাি পুরিরজলাগ অনাি হপন আহান গিযধািণ কিারনি 

লরগ লরগ বিইি বদহ মন িঙাল অইল৷  



 

আকরদন রিয়ারন পিরিগৎ রহরনয়া বলহাওজািি গুিরগৎ উিা অইরলগা৷ ধলারিিাি পটা বলহাও দুগ কানহানাৎ 

রপদল৷ িুলসীপুরঙ বদৌ হমারদরি বিই বিহি অইরল৷ নামসাগ রপরদয়া িলুসীপারন রপনাহান পাহুিরয়া শিংখরলইমা 

রচো আহানাৎ রিরিাি অইরল— মদনচান এগই হুৎিুরমও বিইরি জুনারক র্ানাি বঠৌিািং কিিইগ৷ এগরি ঠাচা 

করিল মানুগরি নাগই৷ লমইরিগা রনজি কইনাগরিরনই আকখুরলগরি চরিরদ রদয়ারপঠাি৷ বশফারলকাইরি 

বদৌআলা গাে ঔিা রচনারন পািিইোিং? বশফারলকারিও বিইি লরগ বননাি প্রস্তাি বিই রনরজ আরগ রদরল 

রকরম অইি? না, বশফারলকাই বিইরি বিরলয়া আকখুরলগই নারর্িইগা৷ বিইরি বলরিক বলইরশৌ রনয়াম 

িামকরিরিগ, আমাি িীরিনীরি এিাও য়াকরিরিগ৷ বিইরি রনয়াম রনিংকরিরিগ৷ বর্রপইৎ বদখরলও জাঙি ধূরল 

লয়া একীন অয়া হমা রদরিগ৷ ঔিাও রকিা িুলিািং, বিয়াপাি মন এনা৷  

 

রদন এহান নানান রচো, সরি এিাল দিফি করিয়া বসন্ধাৎ মদনচান িানুি রিটাগৎ হমারনি আরগ গান্টাহানাৎ 

শিংখরলইমাই িারি বেৎকিলগা৷  

“মদনচান, িােিা৷ কুরনা বপৌ রকিা?” 

মদনচারন সাইরকলহানাৎি লারময়া মাৎল, “আিকি নারঙ দিখাস্ত আহান িরকটআলা ঔিারি রদলু, বচইক 

রকহান অি৷”  

“বমািিা রশরিল রদরলোিং? বশফরলকািিারি নাদরল?” 

“বিইরি রগয়া রকিা কিিগা৷ বলইরপিরকি গােও রচনারন নুৱারিরিগই নামরিল হজকি গাে রচনারন 

পািপইোিং?” 

“বিই নারচনরলও রমরি লরগ আেুনাই৷ বিইরিও কমিগ না রনিংকরিে৷ োিাল মুরক্তয়ািি রজলকনা৷ বিাি 

সাদারন বিইও করলজগ লমকরিরেগ৷”  

“বিাৱারদৌৱাও হিাকরি নাজারনগরি৷”  

“ঔিািকারি রম আেুনাই৷ িালা আহান পিরি হুদ্দা বিাৱা জানরল অিোিং৷ বিইি নুিংরশ নাি ঔগল এলাহান 

লয়া বিাৱা অকিিািংোিং— জুনাক লামহান েিক্ েিক্ রনক্কিিিারি েয়া৷”  

“হাইরদ আিরক মািুু্রি মারহরি আরহি কারল বিইি দিখাস্ত আহানও রদরিৌগানাই৷”  

এসারদ করি মদনচান িাি শিংখরলইমাি রফস রফস য়ারি চলরি োইল৷ আরহি িম কারিয়া বিলা িুলল জন 

ঔগ এিাকা বিইি আরহি মরণগ অইল৷ িা বসন্ধাৎ আহারনহান রডলইরল বিই ঘি মািংকল করিয়া োইরি৷ 

আকরদন মদনচারন িারগইলগা— িানুি দিখাস্তহারন মনজুি অরে৷ ঔরদরনৎি জুনারক র্ানািকা হারি হারি 

বিই ফুরিফারল জুৎ কািরন অকিল৷ বর্গরদ বগরলগাও মিণি ফুরি ঠসনায়া রনলগা ঔগই এরফিরি ঔিা 

জুনারক র্ানাি মচাহানাৎ সুপ নািরিইল৷ রপরদয়া রর্িইগা দলা রফরি ঔহান োিা আি দলা রফরি নালইল৷ 

নাপুি আঙলুরি আহান, বিনুৱালাঙি মইিািংরফ আহান, বখলমারচি আরঙই আহান লইল৷ কইনাকালি খুচারপি 



িলফুরি িাি ইনারফহানও আরদযকাি জারপগৎি রনকারলয়া বচইল৷ বিইি বর্ৌিনহান রঠপ রঠপ অয়া আরে 

পািা৷ বিই রঠপ িারগয়া মারঠরয়য়া িাি রঠপকরিয়া মচাহানাৎ িরিইল৷ িাি পুু্রিরজলাগ অয়া, এ রফরি এহান 

রপরদয়া, আঠুি িরল পরিি চুলকািা এরিরদয়া, কানহারনৎ বলহাওরগ রপরদয়া জুনাকহানাৎি বিই লারময়া 

আরহিই ঔরপইৎ গাঙি মানুরৱ বিইরি রচনারন পািিাইগ? উঠানি আগাগৎ উিা অইিইগা ঔরপইৎ িহক 

বগৌিীরয় রচনারন পািিইগ? কুিািং পািিইিা৷ বিইি েিারদ মারচ হরমইিাইগ৷ পুিক কারিযকরসনাইরি 

পািিই৷ িারি বিইি এরি রূপ এহানি খারনমারন কনারক বদরহরেগনাই৷  

 

আকরদন বলরিক চানা লমকরিয়া ইমারশৌ িািারশৌ আি আি রদনি সাদারন িিাকি কাদাৎ য়ারি হুনারনৎ 

আরহলা৷ 

“িুরিমা, আরজ নুৱা য়ারি আহান বদরন৷”  

শিংরলইমাই নারি নািরল মাৎরল রদরিৌ িুরলয়া বিই িরচয়া েরে য়ারি ঔহান অকিল—  

এসারদ এসারদরি অলকগ লরকইি রনঙল আগ বিইি উপরু্ক্ত িি আগ িােরি িােরি নারপয়া 

রিয়া নায়া িুিা অইরলিা৷ খজখজা বমইেিংহান, রশিংরলইরশিং আি জািং৷ রনঙল ঔগি িাপক 

ঔগই খালকরিয়া পে নারপয়া সিারললরি হমারদয়া ডাকল৷ সিারলরল িাি মানাই এগি 

ডাকহান হুরনয়া িাি হুনাি বকইিাকহান লামা রদল৷ বকইিাকহানারদ কায়া িাপক রজলক 

সিারললি ঔরপইৎ বফৌঅইলাগা৷ িানু সিারললরি হমা রদলা৷ িাপক ঔগই আিরজাি করিয়া 

মাৎল, ‘বহ বদৌ রগিক, আমাি হারিি বদৌগ, জীি এিারি হিংকরিেৎগ, িানুি িাগযহারনও 

ইকরিরদেৎগ৷ বমাি রজলক এগরিও হিংকরিেৎগ৷ বিইি িাগযহানাৎ বিইি িি এগ কুিংগ 

ইকরিরদরে৷ আরমরি রিসারিয়া নারপইলািং৷ ঔহান হািপারন মরনয়া বিইরিল আরহলুিা৷’  

‘বহ আপািং িাপকগ৷ বমাি এরপইৎ আিংকিরলহা রমকুপ এহানাৎ মিযিমা রু্গ আহান লালইল৷ 

রগয়া বপইিািাইগা বিাি দািানালা ঔিাই িুমারি নাও রচনিাই৷ হাইরদ বিাি রজলকি বঠৌিািং 

আহান করি রদিং৷’ সিারলরল ঔিা িুরলয়া নামরিল হজকি পািা আহান রজলকরি রদল৷  

‘ঘরি আলয়া রর্রিগা গারট রহরনয়া এ পািা এহান বখইরল িাি পুরিরজলাগ অইরিই৷ বিাি 

কপারল আরে িি ঔগ আপারনও রনরজ আরহিই।’  

িানু সিারললরি হমা রদয়া িাি বকইিাকহানারদ লারময়া আরহলা৷ গািংহান হারি িঙাল অরে৷ 

আটিািা মানু ঔিা আকগরিও িানু নারচনিািা৷ ঘি পানাি আরগ গাটহানািং রহরনয়া রজলরক 

নামরিল হজক পািা ঔহান বখইল৷ রমকুপহানাৎ বিই িাি পুরিরজলাগ অইরল— খলি 

িাগুৱাহানি সাদারন চামহান, িন েরিারগি সাদারন আিহারন, ঘি পারিৌ জুিাি সাদারন য়াহারন, 

বিিগােি সাদারন কাকারলহান... 



পরিগ পািা অইরল রজলকরি বচয়া িাপকি হারিৌি সীমা বনই৷ গাঙি মানুরৱ ঙাকয়া বচইলা৷ 

এিাকাি রচরিি িাি দািানালাই িারি পইলা নারচনরলও রনঙল এগি িাপকি য়ারিহান হুরনয়া 

িাি িিংশি পুরিলি িাহািুরপ িাপক এগি নািংহান বপয়া ঘরি ঙককরিয়া িরিইলা৷ লয়া লয়াৎি 

গািুিাপুরৱই এিা বিইরি রিয়া কিারন মরনয়া আহারন অকিলা৷ িাপরক ডাম িুলারন নুৱারিি৷ 

রনঙল এগই আকগরিও রঠক নারপইরি৷  

আকরদনরি বিই গাঙি রনঙল ঔিাি িুরলা গাটহানাৎ রহরনইরিিই। সিারলরল রদনহানাৎ িা 

আরটি পেগরদ রর্রিগা গাটহানাৎ রহরনইরি পিীগ পািা এরি রনঙল এগরি বদরহয়া ঙাকইল৷ 

মিযিমাও এমারটক হিা রনঙল আরেিারকা৷ িা আি জারি নুৱািল৷ হুনাি বকইিাকহান 

গাটহানি পািগৎ লারগলগা৷ সিারলল বকইিাকহানারদ লারমল৷ রনঙল হারিরয় হমা রদলা৷ িা 

পিীগপািা রনঙল ঔগরি আিংকিল, ‘করি হিা অেৎিা বহ রগোনক, রি রকসারদগ, বিাি নািং 

রকনািং?’ 

‘বহ প্রিু, বমারি নারচনলািংোিং? নামরিল হজকি পািা বদরেলািং রনঙল ঔগ রম৷ বমাি নািং মাদই৷’  

‘অ৷ বিাি িািারি ডাকরদ৷ রম বিারি রিয়া কিারন মনাউরি৷’  

 

“িুরিমা, মাদই-সিারললি য়ারিহানরি আরগরদও বদরেরলগনা৷ পাহুিরলিা?” িািারশৌরৱ মাৎল, “ঔহানাৎরি 

আরজকাি এিা বনয়রেল৷ িুরিমা, রি িারনয়া বদউরিহান পাউরি?” ইমারশৌরৱ মাৎল৷  

“আরজকাি য়ারি এহান নুরঙই নারে৷” িািারশৌ উরঠয়া রগয়া রটরৱগি মুরঙ িরহলগা৷ ইমারশৌও ঔরপইৎ বগরলগা৷  

শিংখরলইমাই খলরকয়া আহারন অকিল৷ বশৌরগ র্ারনরয় বিই হারিৌরহ অইরল৷ আরজ আকখুরলগ অয়া োরনরয় 

বিই মরনইরি৷ স্বয়ািং সিারল রগিরক বপয়া বিইি রূপহান বদরহয়া... মারি পারলহান অরেিা জুনারকৎি আলয়া 

আরহরি পেগৎ সিারললরি উনাউরন অইরিও পারি৷ 

মাদই-সিারললি য়ারিহানাি িারক পিযহানল বিই আকখুরলগই মািংকরল রিরিাি অইরল৷  

 

িারি ফামহানাৎ ঙায়া শিংখরলইমা অলািং আহানাৎ গিাগরি বদরন অকিল৷ বিইিিা ইরমও ঘুমহান পািলগ৷ 

আরজরি চানাপা আরহরগ রজপারনি নািং বনই৷ বিই অউরলজউরল খালকািারন অকিল— বিইরি িাি পুরিরজলাগ 

অইিই চুম৷ িুিা ঔগরি আি বনই নাই৷ িারিরি আি আলেক করি আনারন পািিইোিং৷ োইলইেিা, 

িারিও ঠসরনই৷   

িারেই, বিই িাি পুরিরজলাগ অইরল নুৱাকরি কারি িানারপইিইগ? না, রিয়ারি আি না৷ বিই আি বশৌি 

মালকগ নাইিই৷ মালক অয়া রকহানরি কানা অইল৷ দশমাহা দশরদন গিযৎ েয়া, িকৎ পারন করিয়া জিম 

রদল৷ িুকগৎ কলকরিয়া, রনজরি হুদালা করিয়া ডাঙি কিল৷ ফিহান রহকারনি রপরে হারি পাহুিলা৷ বিইি 

মিণহান িারেয়া োইলা৷ না, বিই আি রিয়া নাকিিই৷ সিারললরি বপয়াও না৷ কারিফািাি য়ারিহানও 



আকহান না৷ গািংহান বিরলয়া বিই কুিাঙও নারর্িইগা৷ নুৱা বর্ৌিনহানল বমনকা, িম্ভা অয়া বিই রজিারনয়ারিই 

পালয়া োইিই৷ বিই িাি পুরিরজলাগ অইরল এ গাঙি গািুিাপুৱা এিা ঠসরনই বিইি রপরঠৎ লগ ধিিাইগ৷ 

বিই কারি কারিরি িােিই? ধলামানু, হুনারশৌ, ধনঞ্জয়, না সমিরি?   

ঘুমরনই িারি নরঙইৎ, রিনকুরি রিনিেি রকিা আরগ িাি বফৌঅইরলগা শিংখরলইমা৷ বহৌরদন রদনি সল্ 

িাোরনি পাগালা বিৌহারন িাি বচৌরিয়া কিল বিইি মনহান৷ বিই বফৌঅইরলগা ফাগুৱাি আরফি গোরনি েরল 

বসনািরল পইলা বিইরি সকরেল রদরন, িাসি বগাপীগ করি বিইরি হাজা রদরি িলরদরি হুরচগ আৎহানাৎ 

েয়াও রিসারিয়া নারপয়া রঠলকরিরেল রদরন, কৃষ্ণজমযি বনৌ রসিংনাৎ উরল্টরেল বনৌগি িরলৎি হরিকুমাি য়ামুরঙ 

বিইরি কলকরিয়া গাটহানি পািগৎ েরেলগা রদরন, িাম্ফারসনাি িুরলা রিয়াি রপরেকাি িারি ফাম রিলরনি 

রদরন...  

 

শিংখরলইমাি জুনাকর্াত্রা 
আকরদন মদনচারন হই হই করিয়া শিংখরলইমারি পহরিপািগি বলহাউজারিি িরল ডারহয়া হারিক করি 

িারগইল, “আিক, িরকটগ আরজ বসন্ধাৎ এরি রদিই৷ আমাি রপরঠি বহা বগাচিাহানি কাদাি বটঙািা ঔগৎ 

িারি নরঙইৎ বফৌঅইিইহা৷”  

শিংখরলইমাি আরহেম চকচক কিল৷ বিইি আস্তা গারিগৎ বদৌ রজলরকইল পািা৷  

“আিক বমািিা আরজরি কাম মারহ৷ বিইও রর্িইগাগনাই৷ আিক র্ানাহান অইরল সময়ৎ বফৌঅইেগা৷ নাইরল 

বিরলয়া রর্িইগা৷ পািরিইিা?” 

শিংখরলইমাই মুিগ লরিইল রসরিল৷ হারিৌহারন বিই মাৎ মাঙইরল৷  

“আরজরি েুরটি রদনহাননাই৷ বশৌ িাগারদনাৎ বসন্ধাৎ নারহরিৌ আি এিাকা বপৌহান রদলুিা৷”  

বর্সারদ হই হই করিয়া আরহরেল ঔসারদ হই হই করিয়া মদনচান সাইরকলহানাৎ চরিয়া বিরলয়া বগলগা৷ 

করিাহান রগয়া সিকগি িাউকহানাৎ আরে গকুলজারিি রপরঠৎ লুরকয়া দূরিইৎি িুরি এগই রকহান করিরিিা 

বচয়া োইল৷ শিংখরলইমাই আরজ পারনহানাৎ ডিিং ডিিং রদয়া হারিৌ অয়া পি আহান রহরনইল৷ মাদইও এসারদ 

রহনা োইি৷ রিঙা গািরগল বলহাওজারিৎি বলহাও কিগ রেরিয়া খরি খরি দািহানল ঘরিরদ বগরলগা৷ চলনহান 

বচইরি, চারিকুরি িেিি নাগই, বর্মন আককুরি িেিি পুরিরজলাগরহ৷  

 

বিরলহমারনি পিহান বিই অরস্থি অয়া িারেয়া োইরল৷ আরজকাি বিরল এহান হরমইিংগা নািুরলি৷ রপরঠি 

বটঙািাগি খিংনািংজারি বসকরপগি সাদারন য়ালয়ারহ োইল পাউরি৷  

 



বসন্ধাৎ িািারলইমা আি আি রদনি সাদারন আরহরল৷ মালকরি হজকারি রদল৷ আরজরি শিংখরলইমাই য়ারিপরি 

আি রডগল নাকিল৷ আহান দুহান কো টটরিয়া িািারলইমা বিরলয়া বগরলগা৷ হপনি িািহানি ঔনা বিইি 

জুনারক র্ানাি য়ারিহানও রজলকরি নািারগইল৷ মদনচানরি বিই জিান বদরেগ৷  

 

রটরৱগৎ বপৌ অকিারনি লরগ লরগ বিইও িদাগি কাদাৎ িয়া বপৌ হুনারন অকিল৷ িরকটগ আরজ জুনাকহান 

িালকরিয়া এরি বদনাি বপৌ বিই রনজি কানহানল হুনল৷ ধূমা রনকারলয়া এরি রদল ঔহান বিই রনজি আরহল 

রটরৱগি পদযাহানাৎ বদখল৷ িািারশৌ ইমারশৌ আিি িারল রদলা৷ শিংখরলইমাও হারিৌ অইরল৷ বিইও মারটহান 

এরিরদয়া হাকহানাৎ ফিরদল৷ রনরিযকাি সাদারন মািংকরল জুনাকহান বচয়া িাি িরহরলগা৷ আরজরি আি 

মনরশক্ষা নাদল৷ আরিা িহকরি চালাক করি িারি হমারনিকা বেৌকিারন অকিল, “িারিহান রডলইল৷ রটরৱগি 

মুরঙ োইরল চলিইিা? িারি হমাগা৷ আরজরি িক আহান লারগরেিাও উপায় বনই৷ বসিকরি িািরখ ইিলপা 

আাহান কিরিিা নারকিা? বিইনিং কিগই কািল কিগই িারজ আহান কিরল লমইল৷ কইরি, এগরদ বদ রম 

বহৌহারন হিংকরি রদিং৷”  

িািারশৌ িাি ইমারশৌ িিাকি কাদাৎ য়ারি হুনারনৎ আরহলা৷ িানু য়ারি আহান বদনািকা িিাকরি বগন্টারন 

অকিলা৷ শিংখরলইমািিা আরজ য়ারি রদল সময় বনই৷ বিই রনরজ আিাক য়ারি আহানল গনচাল অরে৷ িানুরি 

মারঠরয়য়া বিই মাৎল, “আরজরি য়ারি বনইনাই৷ িুমাি অজাগও নারহল৷ আরজরি িািিা েুরটনাই৷ বমারিও রদন 

আহান েুরট বদই বিনাই৷ িুরম ঙালল িািপারন বখয়া ঘুমরজইগা৷ রমও৷ কিরদন রপরে হিা, নুরঙই য়ারি আহান 

রদরিৌ৷ হুনিািাই৷ বর্ নুরঙইহান৷”  

“রকহান? রকহান? আরজ বদরন৷”  

“আরজরি রমও য়ারিহান হািনাপােু৷”  

“ঔিাইরল িুরিমা কারল রদে৷”  

“কারল নাগই, এ...” বিই জুনারক কইরদন োইিইগাগ? বলপকরি নুৱারিয়া বিই মাৎল, “হাইরদ কিরদন 

রপরে৷”  

বশৌরগ িিাকরি এরি রদয়া িাি িাপকি কাদাৎ রটরৱগি মুরঙ িরহলাগা৷ শিংখরলইমা িানুরি বচয়া মুকরস আহান 

রদল। বিই জুনারকৎি আলয়া আরহরল বশৌ এরগরয় বিইরি রক রনিংরকৌহানল ডাকিাইগ? 

 

িারি িািপারন বখয়া হারি ফারম হরমইলাগা৷ িািারশৌ ইমারশৌরি পিরি পিরি ঘুমজলারহ পাউরি৷ 

কারিযকরসনা িাি বগৌিী িানুি কুঠাগৎ রফস্ রফস্ করিয়া য়ারি রদ য়া োইলা৷ কুমিাকা ঘুমরজিাইগোিং৷ বিই 

ফুরিফারলি মচাহান রহয়িগরদ লুরকয়া ঙায়া োইরল৷ হারদ হারদৎ ফামহানাৎ িরহরি িাি ঙাইরি৷ এিুজ না 

ঘুমরজরে৷ বিিা আহানরহ লারগল৷ সময়হান রিৎিা অরনি লরগ লরগ বিই দিফি কিারন অকিল৷ অইরি 

অইরি হারি ইম্পারন অইলা৷ শিংখরলইমা উরঠয়া ফামহানাৎ িরহরল৷ কানহারন রহঙারিয়া হুনল৷ কারিযকরসনা 



ঘগািা বচলরে৷ বগৌিী িুরমল অরে৷ নাহ্, চানাপা ঘুমরজলা৷ ফামহানাৎ িয়া িয়া কাপক পািা নুৱা আঙালুরি 

ইনারফ রপরদয়া বিই িাপ্প লামরল৷ ফুরিি মচাহান রহয়িগৎি আেুল রদয়া, মরন মরন িািনি বদৌ িাি বসনামারহ 

বকাণগ হমা রদয়া, ঘুমরজরে ফামহান উঠ্ উঠ্ উঠ্ িুরলয়া রিনখুরুম উরঠয়া দুৱািহান মুরকয়া রনকুলরল৷ 

বিিহানাৎ ঙায়া আরে লারঠ ঔগ লইল৷ চারিকুরি িেি লালইরিও এিুজ লারঠগ ধরিয়া না আরটরিগ৷ অইরলও 

আরজ লইলিা, মারি পারিলহান অরেিা িারি উরি পরে কুকুি-বমকুি৷ বিই স্বিফামহান বচয়া রিরঙরদ 

কারকইহান লয়া মািংকরলৎি উঠারন মচাহান ধরিয়া লামরল৷ পূরণমযাি জুনাকহান ডাকডাক করিরে৷ শিংখরলইমা 

রমঙালি য়মহানাৎ হািংরক অয়া চারিিািা আকরফি বচইল৷ ঘিি কুকুি ঔগ টিংরগগৎি আকফারল বিইি 

মুিংহানাৎ উিা অয়া িহারন অকিল৷ বিই দাি কামারিয়া লারঠগল আরঙইল৷ কুকুি ঔগ দূরিইৎ দািরদয়া রগয়া 

খাঙয়া উিা অইল৷ বিইরি রচরনয়া বলজগ লরিয়া িুরমল অইল৷ শিংখরলইমা িুলসীপুিংগ হমা রদয়া ঔগি রিঙািা 

মারটল নামসা আগ রপরদয়া উিউি গান্টাহান লালয়া রিনরজািা পেগ বপইলগা৷ কুকুি ঔগ ইপারন অয়া লগ 

ধিল৷ বিই লারঠগল িাি আরঙইল৷ শুি কাম আহানাৎ রর্রিগা এিা মায়াি বিিাগাঠুরননা৷ রজয়া রজপুিিািংি 

এগইরহ বিইি মায়াহান রজরঙরে৷ ঔিাও কুকুি ঔগ দূরিই দুরিই অয়া বিইি লগ ধিল৷  

 

মদনগারেি গান্টাহান বপইরিগা বিই চানপ্পা ফ-ফ-এইল৷ বমৎমকা রজরিইল৷ গান্টাহান মুরকয়া বিই িানুি 

চুরিিলগৎ উিা অইরল৷ কুকুি ঔগ গান্টাহানাৎ উিা অয়া োইল৷ মদনগারেি কুকুি ঔগই বিরু কুকুি এগ 

বদরহয়া আমািাক রদয়া িহারন অকিল৷ শিংখরলইমাই নািগ রচরপয়া ডাহারন অকিল, “মদনচান, অ মদনচান৷ 

বশফারলকা, অ বশফারলকা৷”  

িারি নরঙইৎ কুকুি ঔিাি িহরন িাি বিইি ডাকহারন মদনচান িাি বশফারলকা হজাক অইলা৷  

“হাাঃ, শিংখরলইমা আিকনা রকিা!!” বশফারলকাই মদনচানরি মাৎল৷  

মদনচারন রকৎিাও নামারিয়া বিইরি বচয়া মুিগ লরিইল৷  

“রম িারি িারি মাৎলু৷ সিলা িুরি এগরি এসারদ না লািংকরি৷ েকরনই৷ পাপ িইরিই৷ এিাকারি?” 

“রমরি হািপােুোিং এ নরঙই নিংিরল এমারটক দূরিই ফাম এহান বপয়া আরটয়া আরহিই এহান৷”  

“রি বদৌদুক, মারহমন্ত্র নাকিি৷ রঠক আরে৷ বিাি রিজ্ঞানল োক এরন৷ হুদালা রিজ্ঞানল সমাজ আহান না 

পালি৷ বলাক রিশ্বাসও জাি আহানি মূলযিান সম্পদ এনা৷”  

মদনচান মুিগ নরঙয়া বিইরি রপরলক করি বচইল৷  

“রিরি অনু পিমানুি রিজ্ঞানল িামকরিেৎগনাই৷ বমাি বডরক সমাজ রিজ্ঞানল িামকিরল হািরপইরলইে 

এিাি মূলয রকিা৷ সমাজ আহান মানুল হঙিিা, পিমানুল নাগই৷” মদনচানরি বয়ৌকরি পিরেয়া বশফারলকাই 

মাৎল, “এিাকারি র্াগা িুরি ঔগরি রকসারদ িুঝািগািা িুঝাগা।”  

মদনচান মুিগ নরঙয়াই োইল৷ িা অনুিাপ আহানাৎ ডহারন অকিল৷ বশফারলকারি িা বহইচা কিল, “বমািিা 

লালইল৷ রি মািুরি ঔিা হাইিা৷ রম রকসারদ আিকি মুরঙ উিা অইরিৌগািা৷ র্াগারন, রি খারন িুঝাগারন!” 



বিইরি নারচরনয়া টটিিািাোৎ িুরলয়া এরফি নািগ রনকারলয়া শিংখরলইমাই মাৎল, “মদনচান, রম এনা, রম৷”  

সদাই মুি রঠকরদয়া োি মদনচারন আরজ মুি নঙারে ঔহান কূপকরি কিপি বচয়া বশফারলকা উঠরল৷ দুৱািহান 

আিংকরিয়া বিই রনকুলরল৷  

“অিায়, বশফারলকা রিরি এিুজ না সালেৎিা! িরকটগরি বফৌঅরনি পিহান অইল৷ রডলইরল বিরলয়া 

রর্িইগা৷ সালগা, চালাক কি৷” শিংখরলইমাি বমইেরঙৎি হারিৌহান পারহয়া পরিি৷  

রলকরলক করিি কুরমইি ফুরিফারল রপরদয়া, নামসা রপরদয়া ফুরিি মচা আহান ধরিয়া জুনারক সালরে 

শিংখরলইমারি বদরহয়া বশফারলকা আি হ নুৱািল৷ গািং এহানি আর্য, গুণিিী িুরিগ, আমাি আপািপাি জ্ঞানি 

িািািগ আরজ িানুি চুরিিরল, এসারদ? বশফারলকাি গাল রিয়রগরদ অি করি আরহিপারন পরিল৷ চুরিিলগৎ 

লারময়া বিই রকৎিাও নামারিয়া শিংখরলইমাি জািংহান কলকরিয়া হমা রদয়া পিরল৷  

“অিায়, বশফারলকা! রকিা করুরিিা?! উঠ ইমা৷”  

“আিক িারি ক্ষমা করিরদ৷ ক্ষমা করিরদ।” 

বিই শিংখরলইমাি জািংহারন আিারকৌ বচৎকরি ধরিয়া কাদারন অকিল৷ মদনচান িাপ্প ঘরি রিিরিৎি মুিগ 

নরঙয়া রনকুরলয়া আরহল৷ িাও শিংখরলইমাি জািংহারন কলকরিয়া হমারদয়া মাৎল, “আিক, রমরি বিািািং পাপ 

কাম আহান কিলু, বমারি পািরল ক্ষমা করিরদ।” 

 

শিংখরলইমা কূপকরি িানু রিয়রগরি বচয়া োইরল৷ নুৱা হপন আহানল নানরেল বিইি বমইেিংহান িাি খজখজ 

অইল৷ গািগি চামহান িাি য়ালইল৷ রপঙালা আরহেম মাৎরনই জ্বালা আহানল পুিপুিারন অকিল৷  

“অ৷ অ৷ হািরপইলু৷ উম্৷” শিংখরলইমাি নািগ হক আগই রিিরিৎি রডফা রদল৷ বিইি য়ালরে কানহারনি 

বলহাউরগ িাপ্প িাপ্প বদালারন অকিল৷ লারঠগৎ িিহান রদয়া মারটহানারদ বচয়া োইরল৷ আিহানল িানুরি 

মারঠয়া রদল৷  

“উরঠা৷ রকৎিাও বনই৷ িুরমরহ হাু্রিৌ অয়া োয়৷”  

বিই বমইেিংহান িুরলয়া জুনাকহানারদ বচইল৷ পূরণযমাি জুনাকহান ডাক ডাক করিরে৷ নামরিল হজকি গাে 

ঔিা আরজ টািংরখই বশঙয়া রনকুরলরে৷ বিই আরহেম রজরপয়া হমা রদল৷ রজপা আরহেরমৎি রিফুটা িপ্তা 

আরহিপারন মারটৎ পরিয়া রমকুরপ হুরকল৷ বিই রপরঠ িুলন রদল৷ এিাকা বিই রকসারদ বমইেিংহানল ঘরিরদ 

আলইিইিা৷ বিইরি রিসারিয়া রনকুরল োইিা পুিকি, িহকি, িাি গাঙি মানুি মুরঙ রকসারদ উিা 

অইিইিা৷ ইমারশৌ িািারশৌ হজাক অয়া োইরল— উহ্৷ বিই ঘরিরদ কারকই আহান কািল৷ বহইরফই নাইরফই 

রদয়া পিরি বশফারলকাই বিইরি ধিল৷ মারটৎ পরিল লারঠগ মদনচারন িুরল রদল৷ িানু বিইরি ধরি ধরি 

গান্টাহান বপয়া আরহলা৷ বশফারলকা উিা অইরল৷ মদনচান ঘিরপয়া রেলকরি বদনািকা বিইরি ধরি ধরি 

আগুরৱইল৷  

“রকৎিাও বনই, রম পািরিৌ৷ কইরি লারঠগরি৷”  



লারঠগৎ িািহান রদয়া িাপ্প িাপ্প ঘিমুহা কারকই কািল চারিকুরি িেিি শিংখরলইমা৷ পূরণযমাি জুনাকি রমঙাল 

এহান হারিি িরিহারন বিই চানাপা নরঙরে৷ ঘিি কুকুি ঔগ বিইরি বিরি রদয়া িুরল িুরল বলজগ লিা লিা 

দািরদয়া দূরিইৎ র্ািগা, উিা অি, িাি আলেক আরহি, িাি দািরদ র্ািগা৷  
বিজপুিাঃ ০৬-০৭-২০০৬ ইিং 

 


