
অখন্ড-প্রজ্ঞার উপাখযানঃ চুমকার প্রপ্রমর য়ারর আহান 
 

ড০ সৃ্মরি কুমার র িংহ 

মরিরর প্রজ্ঞা 
“প্রজ্ঞা, রচন্তা নাকরর৷ বছর আহান রপরছরে রম প্রিারর রবয়া কররয়া েরেইৎ চরেয়া রনয়া রিরিৌগা৷” অখন্ডই 

মাৎে৷  

“েরেইৎ? রকয়া? েরেইৎরি হারবরয়ও রনিারাগা৷ আমার এ প্রেঙারার োরমরি নুৱারা অইরেও েরেইৎ 

রনিারাগা৷ প্রমারর রি প্ররেগারেহানাৎ চরেয়া রনয়া রি গা, প্রহ? রম প্ররেগারেৎ চোরন প্রি মনাউররগরি... ফুুঁ... 

ফুুঁ... রিক্ রিক্, •রিক্ রিক্...” 

প্ররেগােীহানর শব্দর অরবকে নকে কররয়া অখন্ডর চারররবরে বুোরন অকরে প্রজ্ঞা৷  

“অইেগা এর৷ হাি বুো  ুঅ পেরেগা বছর আহান রপরছরে নাগই, এবাকাই প্রিারর রনয়া িানা োগিই৷ 

হারপাছৎ?” 

“রকয়া?” 

“আমার  মাজর রনয়ম মরি কইনাগই বরগর চারররবরে হািবুো  ুকররে রবয়াহান অয়া হোর৷ হাররপইরে৷”  

“অবাই, অনথকপা রনয়মহান৷”  

প্রজ্ঞাই রখেরখে কররয়া আরহরি আরহরি অখন্ডর কাোৎ বরহরে৷ িার প্রেমপারে ঙায়া ইরম আরহরি থাইরে৷ 

প্রিইর রডগে চুে িার প্রেমপারেৎি বুকগরে প্রবয়া উরহানাৎ প্রনৌৱািং করারন অকরে৷ প্রিইর রখেরখে আহারনর 

শব্দ বার রডগে চুে প্রিমন কাোর প্রেঙারার রচরপ িুগ-িুগান্তর বরহর প্র ানধারা রনজারাগ৷  

 

প্রজ্ঞা এ প্রেঙারা োমর রনরাো প্রেঙারা গাঙর মরিরর পূজাররগর রজেক৷ রবয়ারন মাোরন পূজার ফুে রছোরন, 

উপাচার প্র ৌরািং করারন, মােক বাপকরর পািংকরারনই প্রিইর কাম৷ রজরন পরর, প্রমইথরঙ চিন, কারন প্রেহাও, 

রনরারে কুমকুম আরেে প্রবরহানাৎ য়ােয়া আরছ হুরু প্রমিংরশে হানর মুরঙ উবা অয়া প্রিই িন্ময় অয়া করররর 

শৃিংগার৷ প্রমিংরশের মুরঙ রমকুপ আহানরকা প্রিইও অ পরেরর িন্মরয় নারর  াস্৷  

 

অখন্ড রেরির প্রশৌগ৷  িংসৃ্করিবান, িারেবর ঘরর প্রশৌগ৷ নযাচার্ প্রবকন নাঙর এন রজও আগর  রিয়  ে য 

আগ৷ প্রকৃরি প্রপ্ররম মন আহানর ডারক ঘর শহর এরর রেয়া প্রেঙারা বরন বুরে বুরে প্রকৃরির রক্ষণ, রডরজস্টার 

মযারনজমযান্ট আরের কামে রেনরারি থার৷ আগন্তুক ডাঙর বইচাে আহানর রক ারে প্রমাকারবো করারন, এহানর 

 ম্ভাবয োররগে এ প্রেঙারা গাঙর মানুরর রহকারনর কারজ আরজ মাহা আহান অইে এগারঙ খুরে গাররয়া আরছিা৷ 



গািং এহানর খইিুগ  াকরছ মরির এগরিই, পূজাররগর অরিথগ অয়া আরছগ৷ থাইরি থাইরি পূজাররগর  হজ 

 রে রজেক প্রজ্ঞারািং িা বানপার প্রকৃরিরর প্র ইক্ষাৎগ করর প্রপইে৷  

 

আরহরি আরহরি প্রজ্ঞাই অখন্ডর প্রেমপােহানাৎি মুরগ িুরেয়া িার আরহৎ প্রিইর হপরনয়া আরহথম থয়া প্রচয়া 

থাইরে৷ ‘পাখীর নীরের মিন প্রচাখ িুরে নারোররর বনেিা প্র ন৷’ আই ৷ অখন্ডরি থয়ররা প্রজ্ঞার এ হপরনয়া 

আরহথরম রনজর আরহথম প্রেইরেক অয়া আেক অ পেরেগা রহেোরও রমকুপ আহানরকা করব জীবনানি 

স রনই অইেইছ৷ আ রে প্রজ্ঞার আরহথরমই এবাকা অখন্ডর েেরবেহান৷ প্রিহানারে প্রচয়া িা প্রেহারন পারে 

প্রকৃরির অপরূপ মূরিিগ, এমারেক কাো করর৷ প্রিহানারে প্রচয়া আরজ অইে িার প্রপ্রমর রবশ্ৱরূপ েশিন৷ আ রে 

প্রজ্ঞাই িার হারবৎি বানার প্রকৃরির প্ররিমাগ, িার করবিার রমউজগ৷ ঔহারন অখন্ডই প্রিইরািং করররছ অখন্ড 

 মপিন৷ প্রিইররই িা রবয়া করিই, এহান িার অেে র দ্ধান্তহান৷ িার  াোরন পাত্র আগ প্রপইরি পূজারর 

ইমাবাবারিারি আপরি থানার কুরনা প্রশ্নই প্রনই৷ রকন্তু, প্রজ্ঞা... 

“রবয়া কররয়া প্রমারর কুরািং রনয়া রিরিইগাগ?” 

“ঔরর িুমার ঘররৎি এরর প্রমার কু া এগৎ৷”  

“ঔহান নাইিই৷ প্রমারর িুমার রেরির ঘরর রনয়া রি গা, প্ররেগারেৎ চেুরৱয়া৷ রনয়া রিরিইগাগ? রেরিৎ 

িাজমহেগ আরছ না?” 

“রেরিৎ নাগই আগ্রাৎ৷ রেরির কাোৎ৷”  

“রেরিৎ ডাঙর ডাঙর র রনমা হে আরছ৷ নাগইিা? রনক্কা র রনমা প্রচইিাঙাইগা৷ নাইরে ঘরর প্রচইিাঙাই৷ 

িুমারিা রেরৱ আরছগ? রমও রকগ এনা? িুরমরি নুরঙইপা মানু৷ রেরৱরি প্রি ারেও থাইিই, ররঙনিা ৷ রম রেরৱৎ 

রনয়াম পারা র রনমা প্রচইরিৌ৷”  

প্রজ্ঞাই আকখুরেগই েেররি আরছ ৷ অখন্ডই রকৎিাও নামারিয়া  ুরনিংশা প্রবরেয়া প্রিইরর প্রচইে৷  

“কইনাগ হাজরিৌ ঔরপইৎ রি প্রমারর হবা রঙর রেপ্সরস্টক্ আগ রেছ৷ এ আগ নাগই, েুগ - রাঙা আগ বাররা 

প্রগাোরপ আগ৷”  

“প্রিারিা রকয়া রেরটস্টক্ োরগররিা? প্রিার অেরগ করি হবািা, ইরমও প্রগাোরপ৷ আ রে রি করিহান হবা রি 

রনজরর নারেহুরর আর হার নাপাউররিা৷ চা রি ফুে চিনে হাজরে করি হবা অউররিা৷” অখন্ডই িার 

েযাপ্টপ গৎ ধররয়া থরছ ফরোহারন আরকইহান আরকইহান করর প্রেহারন অকরে৷ বররষা-বনর আ ািংপা রচত্র, 

প্রেঙারার রচরপ বরহর রনজারা, রহমােয়র বররফ য়মকরা শৃিংগ৷ ঔিার থািংনাৎ আরহে উপিযাকা বুরজ ফুের 

হারেৎ নারক বুোরক, কারন ধুিংরগ্র, গাররৎ প্রচৌবরি চরো রপরেয়া প্রজ্ঞা, রপর ৎ অন্নপূণিা রগররমাো৷  

“চািা এরপইৎ করি হবা অছৎিা৷”  

প্রজ্ঞাই আরবোর  প্রিইর ফরোহান আকরফর প্রচয়া বাররা িারর প্রচইে৷  



“প্রমারর রি রবয়ার রপরছরে মুম্বাইৎ বুোৎ রন গা৷ ঔরপইৎ,  াগরর পারর পারর আরম এো রেয়া আেিাঙাই৷ রি 

ঋরিক প্ররাশন, রম মরনষা কইরাো৷ হাররপইরে?” 

“রি রকয়া রেরি, মুম্বাই ঔিা মনাউররিা? রি ঔ নগর ঔিা নারেরহছৎ আর মনাউররিা৷ রেরিৎি রনরাো এ 

প্রেঙারা গারঙ রনয়াম হবা৷ রমরি রিয় ফাম প্রেরহছুগনাই, হারপাউরর৷ রবয়ার রপরছরে এরপইরিই থাইিাঙাই৷ 

ঔিা ফারমৎি এ োম এহান করি হবািা...”  

 

েিং, েিং, েিং ... মরিরর প্র ন্ধা আররির ঘরন্টগ ররহে৷ েরগ েরগ শিংখধ্বরন আহানও৷ প্রজ্ঞাই পূজার উপচার 

িুগৎ কররি বাপকরর পািংকরারনরকা উ রে৷ প্রিই উপচারর র রজেহান নাকরর রেরে বাপরক আররিহান 

অকরারন নুৱাররয়া বারছয়া থার৷ িানার আরগ মারিয়া প্রগরেগা, “প্রমােকথা, প্রমারর রেরিৎ মুম্বাইৎ রনয়া প্রগরেগা, 

রেপ্সরস্টক্ রেরে, প্রররে চেুরৱইরে, রম প্রিারর রবয়া কররিৌ, নাইরে নাকররিৌ৷ হাররপইরে?” 

অখন্ড জুম মাররয়া ইরম ঔরপইৎ, েযাপ েপ গর রিনহানারে রজিং ধররয়া প্রচয়া থাইে৷ প্রেক বেগর বুোহান প্রেরহ 

নুৱা নুৱা ফরো রিনহানাৎ রনকুেরি থাইে৷ পারন কাকরররর প্রজ্ঞা, আরহরর প্রজ্ঞা, রহরনয়া প্রিইর রডগে চুে 

পাোিংগৎ হুরকইরর প্রজ্ঞা...  কারপ কারপ প্রবোরছ গাছর িুপ, উোো বন, বইচারে বারগরছ ঘরর ধ্বিং -স্তপ...  

 

রনমেিা প্রজ্ঞা 
“ে, প্রেৌর প্র াে ে৷” প্রজ্ঞার নারগৎ বাররা হুশহানাৎ আরহে অখন্ড৷ প্রজ্ঞাই প্রিইর অনারমকা আঙুরেগে 

অখন্ডর রনরারে চিনর ফুো আগ রেয়া, িার আিহানাৎ প্র াে রেয়া, প্র াের আরপে আকেুমা িার থিাহানাৎ 

বরা রেয়া রখে রখেকররয়া আরহয়া বার মরিরর পুেরছ মানুর হারেৎ প্র াের কুপািংহানে মাঙইরেগা৷  

প্রজ্ঞাই হুৎিুরমও িারর বানা প্রপইররগ না গরেইপা বানা প্রেরহইররিা৷ প্রিইরি  হজ  রে প্রেঙারার রনঙেগ৷ 

ছেনা রকিারর মাৎিারা প্রিই হারপারনর কথা নাগই৷ প্রিই িারর বানা প্রপইররিা? না রেরি মুম্বাইর প্র াগ 

রবো র জীবনহানরর বানা প্রপইররিা? 

প্রজ্ঞাই পূজার আরেরর রেরেরর কাম েমকররয়া বার অখন্ডডর কাোৎ বরহরেহা৷  

“প্রজ্ঞা, রম কথা আহান আিংকররিং৷ রি হুৎিুরম ঔহান মারিছ৷”  

অখন্ডর প্রমইথিংহান আর আর রেরনৎি আরজ রনয়াম গম্ভীর৷ পইো মুকর  মুকর  রেে ঔগই িার প্রমইথিং প্রচয়া 

অরররঙগর  াোরন উঙইরে প্রজ্ঞা৷ প্রিইরি গম্ভীর অনা নাজারন৷ ঔহারন িার গম্ভীর প্রমইথিং প্রেরহয়া উঙইরেিা৷ 

প্রিইর  াির বারার আিহান বুকগৎ প্রফৌঅইেগা৷ েুরকয়া কুৎকরর প্র প রগরেয়া বারছয়া থাইরে— রক 

প্রশ্নহানথািং? 

“রি এরর ফুে, উপিযকা, পবিিমাো, এিা নামরনয়া রকয়া রেপ্সরস্টক্, রেরৱ, রেরি, মুম্বাই মনাউররিা?” 

প্রজ্ঞা ইম্পারন অয়া মুরগ নরঙয়া থাইরে৷ পর আহান খােকররয়া িাপ্প মাৎে, “ফুে, উপিযকা, পবিিমাো, 

বরফ... এিারি রম জরম অইরিৎি প্রেহুররিা৷ রনক্ কা প্রেহুররিা ৷ এিাৎ রকহান হবাহানথািং? মরিরর প্রেৌর 



পূজা, আররি এিা রবয়ান মাোন রনক্ কা করুররিা৷ প্রমারিা এরপইৎ আর  ুপ নুরঙই নাোরগর, রনিংশাহান 

প্রথিয়া আরহর৷”  

অখন্ডই কূপকরর হুরনর৷ প্রিইর প্রমইথরঙ, কথাৎ প্রনই কুরনা গরেইপা  াব৷  

“রমরি রেরি, মুম্বাই কুরনারেন নারেরহছু৷ হুরনরছুিা র রিে ঔরপইর রঙ প্রবরঙর রফরজৎ বার পহরর য়ারর৷ রমও 

প্রেহারন মনাউররনাই৷ প্রমারিা রেপ্সরস্টক্ প্রনই, রিম প্রনই৷ রমও মানুর  াোরন হবা অনা মনাউররনাই৷”  

“হাইরে আরাক কথা আহান৷ রি প্রমারর রনয়াম বানা পাউরর না ঔরর নগরর জীবন ঔহানরর?” 

“প্রিাররও বার ঔ জীবন ঔহানররও৷”  

“কারররি রনয়াম?” 

“প্রিারররি এরর প্রেখেুনাই, রচনেুনাই৷ ঔ জীবন ঔহানরি নারেরহছু, নারচরনছু হারন্ত এবাকা ঔহানরর খারন 

আ ইপা বানা পাউররনাই৷ রনয়ামরি নাগই খারনপ্পারা৷”  

প্রজ্ঞার এ অকপে প্র িয কথা এহান হুরনয়া অখন্ডই খারন মনহানাৎ রহনরপইে৷  

“এরর প্র ইিয, রম হুৎিুরম মািুররিা  এরর প্রিারর  কয়া৷”  

িা মরন মরন হাররৌ অইে৷ িার প্রজ্ঞা করি  রে, করি রনমিে...  

 

নুৱা জীৱরন প্রজ্ঞা 
গাঙর রনরাো ঘর আগর উ ারন অখন্ডই বইচাে আরহরে রকিা, রক ারে করারন গাঙর মানুরর বুিারনৎ োরগরছ৷ 

গাঙর রনঙে, প্রমৌ, মুরন িারর প্রবরর রেয়া কূপকরর হুনিারা৷ প্রশৌ কিগ িার প্রেপ েপ গৎ উবুরর প্রেরছ৷ িা 

বুিারনৎ োরগরছ ঘরর ছারে বরর বার নাথরন, বইচাে আরহরে রনয়াম উিংখাৎ নানা, েুৱারর র েকারর থক্করর 

আিংকরর পারারনরিা োগারন, িারি...”  

‘কার প্রমইথিংহান?’ িা খািংিা এররে৷ র েগর হারেৎ, ইমা ইিে হারবর রপর ৎ িারািংি প্রমইথিংহান েুকা েুকা 

কুিংগ রনঙেগ? িার েৃরিহান ইেয়া হারব মানুর প্রমইথিং রপর রয়রে, ঔ রনঙে ঔগররবরে বুেন রেে৷ মুঙর প্রমৌ 

ইিে ঔরগ প্র চারনরয় আর েুকারন নুৱাররয়া রনঙে ঔগই প্রমইথিংহান িুেে৷  

“প্রজ্ঞা!!!”  

অখন্ড হাকহানাৎি পরেে৷ এহানরি রকহান বুরেয়া প্রজ্ঞাই করররছিা!! জাঙর পািা  করছগা,  ম  ম কররর 

প্রিইর চুেকািা কারপয়া বপ কাট্  করররছ প্রিই৷ রচনারন প্রপয়া রহনরছ৷  

প্রঙৌকরা প্র েকমর  াোরন প্র ৌঅরন আহান খেরপ খেক কররয়া িার গারর মরন পারহয়া পরেে৷ রকৎিাও 

নামারিয়া িা প্রেপ েপ গর রিনহানারে রজিং ধররয়া প্রচয়া থাইে৷  প্রেপ েপ গৎ নুকুরেয়া আরছ কারপয়া হুোো অরছ 

আ ািংপা বররষা-বন৷ র েয়া আরছ িুপ িুপ গাছ...  

পুেরছো মানু ঔিা গাঙ এহানর এরর নুৱা প্রপ্ররমক প্রপ্ররমকা প্রজাোহানর প্রবরে প্রচয়া প্রচয়া, আর এরপইৎ থানার 

কুরনা িুরি রব াররয়া নারপয়া হারি হারি প্রবরেয়া প্রগোগা৷ প্রশৌরগও করম্পউোরগৎি এ কুরমই এহারন নুরঙই 



অরছ পারারবয়া খারন েূররইৎ রগয়া গাছর আরুরম েুরকয়া প্রচয়া থাইো৷ প্রজ্ঞাই কারকই কারকই মুরঙরে আয়া 

অখন্ডরািংি খারন েূররইৎ মুর নরঙয়া উবা অয়া থাইরে৷ িা রকয়া প্রিইরর প্রেরহয়া এমারেক প্র ৌঅইেিা  র ক 

হারপা নুৱাররয়া িারর প্রিরারে প্রচইে৷  

“রি রকয়া, কুিংগই মারিয়া চুে এিা কাপরেিা?” 

“রৱরকরয়৷”  

“রৱরক? রৱরকরি কুিংগ?” 

“িা নুৱা আরহরছগ৷ ঔরর প্রি আমার গাঙর কাোৎ প্রি রুকর মহােগ আরছ? ঔরর প্রি রুকর রমেগ আরছ? ঔগর 

নুৱা মযারনজারবাবুগ৷ মুম্বাইৎি আরহরছগ৷ প্রমার েোগ ফরো িুরে রেে৷ করি হবা অরছিা৷ প্রিারর প্রেহারন 

মরনয়া আরহরি রি বাররা, এরর চা ফরোহারন।”  

প্রিই ফরোহারন প্রেহুরৱইে৷ চুে কারপরছ ঔহানরকা কুরনা আরক্ষপ প্রনই প্রিইরিা৷ ঔহারন অখন্ডরর করিহান 

েুঃখ রেে, রকয়া রেে, প্রিইরািং প্রনই ঔনাহনরকা কুরনা ভ্রুরক্ষপও৷ পইোকার ফরোহান প্রচয়াই আর চানা নুৱারে 

অখন্ড৷ বপ কাট্ রেয়া গ ন কররয়া ফরোহানাৎ উবা অরছ ঔগ িার প্রজ্ঞা অনা নুৱারররর৷ প্রিইরি রনরজই 

কাবযময়  াষা আহান৷ প্রিইর গাররগর  াষাহান রক ারে এমারেক বযাকরণ অশুদ্ধ অনা পারররিা? 

“রৱরকরয় প্রমারর মুম্বাইৎ রনরিৌগা বুেে৷ প্রমারর র রনমািও...”  

অখন্ডর কানহান িপ্তা অইে৷ িার কানহানাৎ আর কুরনা কথা হমারন নুৱারে৷ আরহথম মানা রকৎ৷ রকৎিাও 

নামারিয়া, আর আকরফরও প্রজ্ঞার প্রবরে নারচয়া, িা উর উর আোরন অকরে৷ প্রজ্ঞাই োঙয়া িারর প্রচয়া 

থাইরে৷  

 

রারিহান আরহর পািাহারন প্রথিংকরারন নুৱারে অখন্ড৷ প্রিহান হাররপইেিা িা হাররপইে৷ প্রজ্ঞা৷ িার প্রজ্ঞা, 

িার প্রকৃরি, িার করবিার রমউজ, আরজ কনরজউমাররজমর রেকরের উপুগৎ হার নারপয়া হমা প্রিইররগা৷ 

প্রিইর আরহৎ অখন্ডর নাগই, খন্ত খন্ত অরছ রবকৃি আধুরনক জগির মানরচত্র আগ৷ িা থাইরি, িার মুরঙ, িার 

প্রকৃরিরর এ ারে েূষণ করারন িা নােিই কুরনা মরিই নােিই৷ িা চানাপ্পা প্রেপইে৷  

নাহ, আর আরি  ময় প্রনই৷ ফামহানাৎি োরময়া েুৱারহান মুরকয়া এ রারি নরঙইি িা েুৱাৎ রনকুরেে৷ েৃঢ় 

প্রিযয়ে প্রজ্ঞাগারছর েুৱারহানাৎ নক্  করেগা—  ক্  ক্  ক্৷  ক্  ক্  ক্৷ আরাকও জবর করর,  ক্  ক্  ক্৷  

“কুিংগ?” 

“পূজাররবাবা, রম অখন্ড৷”  

প্রজ্ঞার বাপরক রফঙয়া েুৱারহান আিংকরেহা৷ আিংকররয়াও িা অখন্ডরর খাঙয়া প্রচয়া থাইে৷ িার রপর ৎ প্রজ্ঞার 

মােক৷ প্রিইর রপর ৎ স্ৱয়ািং প্রজ্ঞাও৷ এ রারি নরঙইৎ প্রিমন  াচারনই ইম্পারন প্রশ্নমাো আহান৷ অখন্ডই পইো 

প্রশ্ন এরররেয়া, রিিীয় প্রশ্নও এরররেয়া, িুপ াম িৃিীয় প্রশ্নর মুঙামুরঙ অইেগা৷ প্রিযয়ে বরে অরছ িার 



প্রমইথিংহান প্রেরহয়া হািংকাৎি ইরমও উঙয়া আরছ  ে প্রশ্নহারন মুরগ নরঙইে৷ প্ররি্প্রশ্নহান বারছয়া অরির 

অইরে৷ মােকর শারের চুরেগ প্রবররইরর আকপাক মুরকইরর রিনপাক৷ এবাকা রকহান বার আিংকররর৷  

“প্রজ্ঞা, মুরগ িুে৷ প্রমাররবরে চা৷”  

“হুুঁক৷” প্রিই মুরগ জাকারে৷ প্রিইর বারি চুরে রিগুণ জাকাররয়া পািংকরে৷  

“নাইিই৷ এবাকা চানাই োগিই৷ আরজ প্রমার আরহৎ আরহ থয়া হুৎিুরম কথাহান মািারন োগিই৷ মুরগ িুে ৷ 

চা৷”  

প্রজ্ঞাই িাপ্প মুরগ িুেে৷ িার আরহৎ আরহথম থইে৷ কুরািংকার প্রশ্নহানথািং৷ এহানরি প্র াণধারা রনজারার রি 

চামচ রেকরেকা পারন৷ েল্ েল্  কররর৷ অখন্ডর িানািংক রমকুরপ মূেরবিুগর েরগ একাকার অইে৷ রকহান 

মািারনৎ আরহরছে মািংকররয়া রব ারারনৎ প্রথঙইে৷ নারগ থাক আহান কঙাো অইে৷  

“প্রজ্ঞা, রম প্রিারর প্রেরন চরেয়া রেরিৎ রনয়া রিরিৌগা, মুম্বাইৎ বুেুরৱইরিৌগা৷ র রনমা প্রচৌরৱইরিৌ৷ রেপ্সরস্টক 

রেরিৌ৷ ঔিাইরে রি প্রমারর রবয়া কররিইিা?” 

প্রজ্ঞাই রকৎিাও নামারিয়া মােকর রপর হানাৎ প্রমইথিংহান েুরকয়া কাোরন অকরে৷  

“চা, রি প্রমারর জবান প্রেরছরেগ৷ রি প্রিহান মাৎরিই ঔহান কররিৌ, প্রিিা মাৎরিই ঔিা রেরিৌ  প্রমারিা 

অরেে বূপা আরছ৷ চা, রি প্রমারর জবান প্রেরছরেগ৷”  

প্রজ্ঞাই রকৎিাও নামারিয়া মােক বাপকর প্রবরে প্রচইে৷  

“মা, জবান রেরে জবান থনা োরগর, এহান আমার রীরিহান৷ নাইরে পাপ অর৷” প্রজ্ঞার বাপরক মাৎে৷ প্রিই 

মােকরর আকরফর প্রচইে৷ মােরকও মুরগ েররয়া য়াকরে৷ প্রিই অখন্ডরর প্রচয়া বারি করর মাৎে, “র ক আরছ৷”  

“ঔিাইরে, পূজারর বাবা আরজ, এব্বাকাই, মরিরর প্রেৌর মুরঙ প্রজ্ঞার োরয়ত্বহান প্রমারািং রেক৷ ইমাবাবার বরে 

এবাকাই রবোয় রেক৷”  

“এমারেক চাোক করর! রকিা অইেথািং বাবাগুরে৷ প্রিই বুিহান কম প্রশৌগ৷ না প্র ৌঅইরন বাবা৷”  

“না, কথা আরছ বাবা৷ এবাকাই কনযাোন কররক৷ রম প্রিইররে এবাকাই রেরি  ােউরর৷”  

 

রারি নরঙইৎ ইমাবাবারিংি রবোয় েয়া  ােইরে প্রজ্ঞা৷ গাররগৎ নুৱা প্রচৌবরি চরো বাররা রাঙা শারে, কাকারেৎ 

পািুরক, কারন ধুিংরর, নারক হুনার বুকারক বাররা গারর প্রনৌরগরে বাররা প্রপারি রপরেয়া হারজরছ রজেকরর প্রচয়া 

হক প্রচেয়া মােরক কােন অকরে৷ আরহৌবা স্ৱয়ািং অন্নপূণিাগ পারা অয়া ঙােরছ রজেক এগ কইনাগ অইরি 

রারির আধারর আকগয়ও নারেখো৷ না গাঙর মানু, না হমাজক েরকই৷  

 

প্রচইরি প্রচইরি ফুরির িুরে আগ ধররয়া প্রেঙারাগর কইর কহারন োেয়া ইমাবাবার আরহৎি চানাপা েূররই 

অইরেগা প্রজ্ঞা৷ প্রিইর রপর ৎ প্রেপ েপ গ প্রেম্পারে য়ােকররয়া, রৱ আই রপ বযাগ আগ ধররয়া প্রিইর নুৱা জীবন 



 িংরগ, প্রকৃরিরপ্ররম, রক্ষাকিিা অখন্ড৷ রমকুরপ উোো অইো ইমাবাবা িানু প্রবরেয়া প্রগোগা আধার পথগরে 

প্রচয়া প্রচয়া োহািংহানািং আিহারন িুরে িুরে বর রেয়া থাইো৷  

 

নগরর প্রজ্ঞা 
 ুপার রডোক্স্ বা হানর র েহানাৎ বয়া প্রজ্ঞা চানাপা োঙইরে৷ বা  এহান রাজমহেগ পারা অরছ৷ রখেরকৎ 

োমী পেিা, রিংরবরঙর রমঙাে, থৎথৎ কররর র েহান, আহ্৷ অবায়, মুিংহানাৎ রেরৱ আগও৷ রহরি র রনমা আহান 

চরেরছ৷ মাৎরি মাৎরি ঋৎরত্বক প্ররাশন বাররা মরনষা, রহ, রহ৷  

বা হান কইনাকইর ক পথগ ইেয়া থেহানারে োমারন অকরে৷ প্রজ্ঞার মনহানও৷ রেরৱগৎি প্রিইর মনহানাৎ 

নুৱা জীবনর হপন আহান, নুৱা উমরিরা আহান র েইে৷ প্রিই রবর ার অইরে। বা র কন্ডাক্টরগই িানুর 

রেরকেহারন পরীক্ষা কররয়া অখন্ডরর আিংকরে, “ যার, েরগ আপনার পররবারগ?” 

“হাই৷”  

“অ৷”  

মুঙর র ের প্রমৌ প্রজো ঔগই আর থানা নুৱাররয়া িারর আিংকরররহ প্রবেে, “নুৱা রবয়া অরছগ?” 

“হাই৷”  

“কুম বাকা?” 

অখন্ডই প্রশ্নহানর জুৱাব নারেয়া অনযরবরে প্রচয়া থাইে৷  

“আরজ রারি৷” অখন্ডই জুৱাব রেরি রডেইেহান প্রেরহয়া প্রজ্ঞাই খািংকরর নুৱাররয়া রনরজ জুৱাব রেে৷ প্রিইর 

রনরারে এব্বাকাপারা নাপরছ প্রচৌে-েইর অরক্ষিা, রপরেরছ রফরজৎ ঔিা প্র রকরর প্রচয়া কন্ডাক্টর ঔগ মুকর  

আহান রেয়া প্রকরবনগৎ হরমইেগা৷ খারন থায়া থায়া প্রকরবনগর পেিাহান প্র চা প্র চা রনকুরেে নুৱা নুৱা প্রমইথিং৷ 

প্রমইথরঙ অথিবুজা মুকর ৷ মুঙর র ের মানু ঔিাও বুেনরে বুেনরে িানুরর প্রচয়া মুকর  প্রেনা অকরো৷  

 

প্রচকরপাস্ট আগৎ গারেহান খামইে৷ পুরেশ আগ কাইে৷ অখন্ডরর ইরম আকহারনই প্রশ্ন করে, “েরগ আপনার 

পররবারগ?” 

“হায়৷”  

“কুম বাকা রবয়া অরছগ?” 

“আরজ রারি৷”  

“অ৷ িরে খারন োরমক৷”  

অখন্ড হািংকক অয়া িরে োরমেগা৷ প্রজ্ঞাও৷ হাররৌ হাররৌ অয়া, কুরনা রচন্তা  াবনা প্রনয়া৷ কিহান রপরছ িানু 

বাররা গারেহানাৎ কাইো৷ অখন্ডর প্রমইথিংহান রাঙা অরছ, কারিহারন৷ প্রজ্ঞার প্রমইথরঙৎি হাররৌহান পোরছ৷ 

মুরগ নরঙরছ৷ প্রিইর প্রমইথিংও রাঙা৷ োরজ৷  



 

 

এ ারে করর রপরছকার রেরন, মাোন পরর িানু হাওো প্ররেরস্টশরন প্রফৌঅইোহা৷ অরণয প্রেশর রনঙেগ প্রজ্ঞা৷ 

এ জনঅরণয এহান প্রেরহয়া প্রিই মাৎ মাঙইরে৷ অরনযর গাছরবরুরকরি পথর রেশা রচনকরর প্রের, এ 

জনঅরণযইরি পথরহ মািংকরর প্রের৷ পথ মাঙইিই বুরেে ডরে প্রিই অখন্ডর আিহান প্রচৎকরর ধররয়া িুরেগে 

িার রপর  রপর  েগ ধরররছ৷ রেরির ররজার িশন রব ারা রব ারা রেরের রপর  রপর  প্রিইররে এ প্রকারচৎি প্রহৌ 

প্রকারচ োবোেরে কররর অখন্ড৷ মনর রমে থাইরেও রফরজরি, গাররর গ রন, আর জািযৎ চানাপ্পা অরমে এ নুৱা 

প্রপ্ররমক প্রপ্ররমকা প্রজাোহানর প্রবরে আরহ পাকরে পাকরে প্রচয়া আরহিারা প্ল্যােফরমি উবা অরছ মানু৷  

 

েমইরিগা প্ররেহানর প্রকাচ আগৎ িানু কাইো৷ পইো প্ররেহানাৎ কাইরি প্রিইর গাররগ রজররিং রজররিং করে৷ 

জািংহারন রনক্কররয়া কাইরি প্রিইরর খারন রহন রেে৷ প্রকাচগর র িরর হরময়া আরাকও োঙইরে প্রজ্ঞা৷ অবাই, 

প্ররে এহানও রাজমহেগ পারা অরছ৷ রখেরকৎ োমী পেিা, ছােহানাৎ োইে, ফযান৷ পাররিং পাররিং রেকরেকা 

ঘুমরজে ফাম৷ ঔিা প্রেরহয়া প্রিই আর থানা নুৱারে৷ এপর হারব োবো োবরের  ুকরারনহারন প্রিই র ে 

আহানাৎ বহারনৎ রিরিগা অখন্ডই খামকরে৷  

“আমারিা র ে এবুজ প্রেপ নারছ৷ কিগ প্রস্টশন প্রগরেগা রেরেগই র ক করর রেিই বুেে৷ রি এবাকারকা 

এরপইৎ বহ৷”  

অখন্ডই িার রৱ আই রপ বযাগ ঔগ র ক করর রেে৷ প্রজ্ঞা িারর আকরফর প্রচয়া রকৎিাও নামারিয়া িাপ্প ঔগর 

গরজ বরহরে৷ িা প্রিইর কাোৎ উবা অয়া থাইে৷ প্রবরেহান হমারন প্রবিং আহান থাইরি, বারথি গোগরে রেিারা 

িারত্র ঔিার কুরনাগইও প্রিইরর বহারনরকা নামাৎিারা ৷ আররা, পাররিং পাররিং বারথিৎি মুর য়ােকরর য়ােকরর 

আরহ পাকরেয়া প্রিইরর রগেবা মারেক প্রচইিারা৷ আরহ ঔিা প্রিমন হকারগর আঙুরেৎি য়ােরছ গুছা গুছা চারবর 

ররিং৷ প্রিইর প্রমইথিং, বুক, আি, কাকারে হারব পুরের পারা৷ মানুর েৃরিৎ এমারেক েহন থা পারররিা? 

আরেহারন প্রিই রচ, রচ করারন অকরে৷ এ জনঅরনয এহানাৎ প্রিই প্রিমন পথ মািংকরররছ অরররঙ আগ৷ 

চারররবরে মািং ...  

েিং, েিং, েিং, েিং৷ প্রেনহান এরররেনার ঘরন্টগ ররহে৷ প্রজ্ঞা রখররিং করর রহঙারে৷ প্রিইর কানহানাৎ বারর রেে 

িানুর মরিরর প্র ন্ধা আররির রচর পরররচি ঘরন্টগর প্রশিং প্রশিং প্ররৌ৷ গাঙর মানু পুেঅ থাইবা৷ প্রিইর েগরিাই 

মােকরর প্রবরর রেয়া প্রিইর কথা আিংকরর থাইবা৷ গাঙর প্রশৌিা রনরিযকার  াোরন আরজও প্রেৌর প্র াের 

 ারেরে প্রিইরর বারছয়া থা থাইবা৷ হইমা, উপচাররহারন রব াররয়া নারপয়া বাপরক আররিহান অকরারন 

নুৱাররয়া প্রিইরর প্রচয়া থা থাইব৷  

পুুঁ পুুঁ পুুঁ উ উ উ ৷ প্রেনহানর হুইরশেগ ররহে৷ প্রজ্ঞাই স্পস্ট করর হুনে আররির শিংখধ্বরনহান৷ প্রিই আর বয়া 

থারন নুৱারে৷ উবা অইরে৷ প্রেনহান িাপ্প চোরন অকরে৷ আরজ প্রিইর গািংহান, প্র ানধারা রনজারা, অন্নপূণিা 



রগররমাো হারব প্রিইরর বারছয়া থা থাইবা৷ নাহ্ , নাহ্ ৷ প্রিই ঔিা প্রবরেয়া কুরাঙও নারিিইগা, কুরাঙও না৷ 

িুরেগ ধররয়া প্রিই চেরন্ত প্রেনহানাৎি োমরে৷  

“হা হা রকিা করুররিা? প্রেনহান এরর রেে৷ আর না খামইিই৷ চাোক করর কা৷” অখন্ডই মাৎে৷  

“রিও, োম৷ চাোক কর৷”  

খােকরারনর  ময় প্রনই৷ অখন্ডও িার বযাগগে োরমে৷ আকিাও হারপারন নুৱাররয়া প্রজ্ঞার প্রমইথিংহানারে 

প্রচইে৷  

“রি রকহান কররেিা? প্ররেহানরি প্রগেগানাই৷”  

“িাকগা, চরেয়া প্রচইেুনাই৷”  

“আররি আরজ রেরির প্রেন প্রনই, হারপাছৎ?” 

“আরম কুরাঙও নারিিাঙাইগা৷”  

“রকয়া? রেরি, মুম্বাই?” 

“ঔিাও এরর করেকািার প্রেরক নাগইিা?”  

“হাই৷”  

“অররি, প্রেখেুনাই  রিকগা আমার প্রেঙারার গারঙ৷ ঔহারন হারবৎি হবা অরছ৷”  

অখন্ডই হাররৌহারন প্রিইর আিহান প্রচৎকরর ধরে৷ প্রিইর হপরনয়া আরহথরমরে কূপকরর প্রচইে৷ বার িার 

িানািংক মূে রবিুগর েরগ একাকার অইরি অইরি িা প্রেখে, প্রেঙারার প্রপরে হুরকািং ঘররশৌ আগ৷ মািংকরে 

অখন্ড, ঘরর র িরর প্রজ্ঞা৷ নুৱা হপন আহান হঙরনর গই৷ আরাক উপাখযান আহান৷  
২১.১২.২০০৫ ইিং, আড্ডা  রন্ধয়া, প্রিজপুর রবশ্ৱরবেযােয় 


