
রাতি আহানর ভগবান 
ড০ সৃ্মতিকুমার ত িংহ 

গগাকুলে 

আলহর রা পূতিমমার তিলন রা হান৷ হবাগাতির ঘলর তিনরাতি মানুর গই৷ এবিরলি েয়াগৎ ইলম আকহান 

রা হান৷ গিৌৱাৎি কায়া আি পুতিয়া ঙকতি অতিিা থকয়া েয়াগর মানু রা  িামকরাতনহান চানারকাও 

হবাগাতির ঘলর তিপরকার ভািপাতন গিয়া পুেইিারা৷ রা র তিলনলি মানুহান ফুকতনৎ পলেতি৷ হবারিা হালরৌর 

 ীমা গনই৷ তবয়ার আলগৎিও ডাঙর কলর রা  আহান করাতন, ঔহানাৎ গিই বৃন্দাগ অয়া নািাতন, এহান গিইর 

হপনহান৷ গিই না নালিলিগ নাগই৷ এো নািাৎ হবা বুতেয়া তবয়ার তপলিলিও কৎিিুরুম রাল  বৃন্দাগ অয়া, 

রািুৱালে নন্দরািীগ অয়া নালিলিগ৷ অইলেও মানুর রাল  নািাতন বার তনজর রা  আহান করাতন তকিা 

আকহানথািং?  

তবয়ার তপলিলি করাতন বুেলি বুেলি িশ বির কুিংগলি োেইে৷ মতিগ জরম অইেিাও গনৌ বির ফাইেহা৷ 

আগলিলি তডেইেিাও হবা অলি  অরলি মতিগও কৃষ্ণগ অয়া নালি পারেনাই৷ মতিগর বাপলক এহান মলনয়া 

তডেকরেিািাৎ৷  

 

রা ধারী গুনা অজালি গবেুকা আলহর এগই রাতি তডেয়া যারগা৷ িার মুরগৎ তচন্তা মাতহ৷ গািংহানর হাতবরিা 

গিৌৱা েমইে৷ রা হানালি অইলি িার গিৌৱাহালন না েময়া থাইেিাই, রা পূতিমমার তিনহান তবৎিা অয়া 

আতহেিাই, এোর পি কিগ নুৱা রলচলিিাই৷ কৃষ্ণলশৌগ বুেলি নািাতনৎি গিোতনলি জবর গচৌিাৎ৷ 

গবপরুৱাহালন বুেলি, ককফির জবরলি৷ তনক্কা আলকইহান৷ েয়াগ হাতব আ-কলর বালিয়া আতি রা হান৷ ঔহালন 

গুনা অজাই হাতি এহান েপুলক তযলিগা আইলি তবয়ালনলিও পাক আলকইহান হলময়া যারগা৷ তবয়ানকার চাহা 

এলপইৎ তপলয়রহা৷  

 

আতজও ঘলর ধানমুতি োলময়া েপুলক বার যানার পলথ হুজাহানাৎ পুিংেেহান বারা বারা গেৌলি গেৌলি এোর 

নুৱা পিতগ তিয়া তিয়া গুনা অজা হবাগাতির মািংকলে আয়া গফৌঅইেহা৷ নারগ হুতনয়া মতিগর বাপক মানু 

তনকুতেয়া তডগাতে তপরাহান ফুতিিুপে পুলি তিয়া হমা তিয়া ঙক্করে৷ হবাও তনকুতেয়া হমা তিয়া কািাৎ বতহতেহা৷  

“কইলি মতিগ৷ বাবা, িুকালনৎি আকিালব আইগািা৷ তবতে বান আগই, চাপাতি িাতনলয় আতনয়া আইগা৷”  

মানুলৱ পুিকলর ডাতহয়া, কক গৎ িুলৱয়া থলি তিপতিপ রূপাহান তনকাোতন নািংনালি মতিগ গেতরকহান তজলপয়া 

আকফালে মািংকলে হাতজর৷ আিহানাৎ রুকর মুরতে বাতশগ  রা হান অকলরতি তিলনৎি  িাই আলিগ৷ পইো 

পইো নুৱারলেও এবাকালি গফর গফর বুোর৷ থাঙও, গুনা অজাই আিহানাৎি বাতশগ  ুপ এলরলিতন নালির৷ 



িাও, আরিা নাইলেও, অজাগর এ বাকয এহানলি মাতিৎ নালবোর৷ বাপকর আলিৎি রূপাহান আিুেতিয়া, 

গবরহানাৎ ঙায়া আলি পুরানা  াইলকের তরিং ঔগ বালিলি গিো গিো তবলঙলি বাতশগ ধতরয়া মধুইপুর িুকানহান 

িােকতরয়া মতিগই িাবহান েইে৷  

“চাোক কলর আতহি, ইসু্কলে তযলিইগাগ৷” হবাই মাৎে৷  

“হাই ইমা৷”  

মুঙর  েকগৎ কায়া, ঘরর মুঙর পিংথাজার োেয়া, মতিগই ঘলরলি আকতফর গচইে৷ গফৎকলর তবলঙলিৎি 

বালিলি মুরতে বাতশগ ত েকতরয়া, ঔগে নুলঙই কলর তরিংগ চোতন অকরে৷  

 

হবা মািংকলে গুনা অজার িুে নুৱা এোর পি ঔতগ অরাতন অকরে৷ মানু এো হুলন হুলন গুরুর কেগ তনকাতন 

অকরে৷ মতিগর বাপক মানু আট কুরারমা েয়াগৎ নািং ফালিলিগ৷ ঘরর গ েকমতিিা ফুিা আগ গপয়া তনলজ 

নাতপয়া গবলি পালরর মানুগই কুচ্ আহান রূপা মািংকতরয়া কুরািং রা  করিইিা বুতেয়া গাঙরিাই িিরলেও 

হবাইলি এলর িশ বির এহান আশা চুতি আহানে বালিয়া আলিগ৷ গহইতচঙর তিলনই িা তনয়াম আট কুরা এহান 

গিই হারপাতিতেগ৷ ঔহালন রা  করাতনর গাতিগ গবয়াপার ঘলরই, মােকরািং থতঙনা থয়া আলহতিতেগ৷ তকন্তু 

তবয়ার তপলিলি মাহা আহানাৎ মানু এগলর গিই গযহান তচলনতিতে, গাঙরিাই কনাকলিা গিতহয়াও নাতচতনয়া 

বিনাম করিারািা৷ বাপক নািংকরা ই ােপা অইলেও গেইরাহালন িম গথঙতিেগ উতন৷ তভিাগ বালি তবতমরা  

গনই৷ ঔিার গলজ কনালকই বাপক গিৌ অয়ালি ইসু্কে এলরতিয়া গিইলমই গ ইলমই মােকলরে  িং ারর 

গকরাতেহান ধলরলি কলর আিকুরা নায়ালি পারেিা? মুেুলক গযিা মাতিয়াও থাকা৷ ঔিাও রা  আহান , 

কীিনম আহান, ডাকুোর ফািংনা আহান বুেলে িা গযলপইলিৌ অক ক নায়া গফৌঅইিইগাগ৷ গযিা গজপগৎ থার 

ঔিাে গেলম হলমইিইগাগ৷ এিা এিা গিতহয়া হবাই িানজা গচয়া কঙাো কলর আকতিন রা  আহান করাতনর 

গিইর হপনহান িারািং গাতি মুকাতিতে৷ িাও নালি নাবুলেলি নাই৷  ালবকাল  গবরলে,  ময় আইলে তকয়া 

নাকরলিইিা বুলেতিে৷ আতজলি িার কথাহান থইেনাই৷  

 

গগেগা বুেলি মতিগ িুকালনৎি আেয়া আতহে৷ তবলঙলি বাতশগ ধতরয়া বাির বারাে তরিংগ চো চো উিালন 

িামইেহা৷ তবতে বান ঔহালন আেয়া আতহে জঙা পই াই বাপকরািং তিয়া তিে৷ তরিংগ মািংকলে গবরহানাৎ 

ঙাককতরয়া মােকর কািাৎ গচপইেহা৷ মািংকের মাতিহানাৎ িালে িালে থাপন তিয়া তিয়া এোহানর িাের 

হাতিৎ আিহানে চাহা পাতির মচাহান চাকশািংগৎ থনারকা হবাই ই ারা করে৷ মতিগ চাকশািংগলি হলমইেগা৷  

 

এোর পিতগ েমকতরয়াও হবা উরািারা চাকশািংগলি হলমইতেগা৷ গিই গযহান িােকরে ঔহান৷ তগো  গশৌ 

আগে বারনর তচপাগৎ েুলকয়া থলি চাহার গ েকম ঔতিিা হমে েকুরাগই গিিংকলর তপয়া ননীহাতন পুতিয়া 

িানাৎ োলগলি৷ হবাই কািাৎ গপইে িালরৌহানে পুিকলর িােকরাতন অকরে৷ মােক-পুিক ফুিংকাহানর 



চাতরলবলি কিবুো তিো৷ মতিগ গেইলফৎ তিয়া িুৱাৎ তনকুতেে৷ আির বাতশগে মােকর মাৎ িামকলর িামকলর 

িাবতিে৷ হবাও িােকতরয়া তগয়া পহতরপালর ধরেগা৷ জুৎকলর বাতর আহান োককরে৷ মতিগ গেৌলমতেয়া 

কািাতন অকরে৷  

“গহই, বার তকিা অইেথািং?” মানুলৱ মাৎে৷  

“তকৎিাও নালি৷ হাতব কথা হারপাতন নাোলগর৷”  

হবা আেয়া আতহতে৷ মতিগ পহতর পালর কাতিয়া থাইে৷ বাপলক তগয়া মাতিলয়য়া গিমকরেগা৷  

“এব্বাকা তহনলপয়া গেইত হান করে গশৌগলর৷ তকিা আহান বার করলেগাথািং?”  

বাপকর মাতিয়াহান গপয়া মতিগর হকগ আরালকৌ কিঅইে৷  

“যাগা, ইসু্কলে যাগা৷ তডেইলিই৷”  

মতিগ ঔিাও পহতর পালর কাতিয়া থাইে৷ হবাই চাহা তিকাপে তনকুতেয়া মানু বার গুনা অজালর তিে৷ 

োজপাোজতপ কতরয়া মাৎে, “অজা গ েকম গনয়ালি আতজ রাঙা চাহা অনাৎ পতেে৷ রাতিকার আতিেতিিাও 

ফালি পলেলিগা৷”  

 

 ন্দীপন পািশাোৎ 

পর আহান কাতিয়া মতিগ ইসু্কলে  ােইে৷  

“আতজ চাোক অয়া ঘলর আেয়া আতহি৷ ইসু্কলেৎি আতহলি বার মুেুকহান হাতব হািা হািা তডেয়া আতহলব,”  

মােলক ঘলরৎি তচকাতর তিয়া মাৎে৷ িার ইমা এগলর িা হারপাতন নুৱালরর৷ এগলিলি রািুৱালে নন্দরািীগ 

অয়া কৃষ্ণর ননীচরকরাতনর এো তিয়া তিয়া কাতিতর, কৃষ্ণগলর উলর েয়া বানা গপইতর৷ বার িা রাল  স্ৱয়ািং 

কৃষ্ণগ অলিগই ঘরর ননীহাতন গিইলেলি িালরৌে তকলেইতর৷ তকয়া? 

 

পথগৎ িার েগরিা আকগলরও নালিিে৷ তডেইেিানা তকিা?! মতিগ কালকইহান িাতন ত্বরা করে৷ গগৌর 

ইপুগাতির পহতরগর ইথেহানর মাপা উগৎ গফৌঅয়া িা উবা অইে৷ মাৎলি মাৎলি কিমত িং অজা গহৌগলিৎি 

তিয়া আলহর৷ িার গিৌতনগ হুতকে৷ তডগলে, ডাঙলর, পািংকালে, মহাভারির কিম পারা আর কিমত িং অজা৷ িার 

পািশাোগর ডাঙর অজা৷ ফুি আহান তডগে গমইথিংহান, উচ নাকগ, জািংহাতন িুনুকলবকা৷ আিহাতন আিুতগর 

িলে৷ ফালম উবায়া তিিংতডলেও িূলরইি কানহাতন পপ কলর— ধরলেলি রক্ষা গনই৷ আক মুজুরলন আতহলয়লি 

গিরা৷ ডাঙর অজার িস্তুরহান নািং ডাহাতনর তপলি বাতক মাস্টলর বাগাতিলি িা গরতজস্টারহাতনে পাইজনগ 

ধতরয়া গািংহান বুো আহান তিিইগাগ৷ গযগ গযগ নালহতি উিার ঘলর গফৌঅইিইগাগ৷ হুৎিুলমও নুৱারা অয়া 

নাইলেলি তকৎিাও গনই৷ উনা অইিইগা৷ নায়া  িান তিলেলি িবর আলি৷ েুলকয়াও োভ গনই৷ কািংহার 

িলেৎি,  েকর িানিাৎি তনকালেয়া গুিহান কলর ইসু্কলে গফৌকরিইগা৷  



নাহ্৷ অজার আিহানাৎ এবাকা পাইজনগ গনই, গরতজস্টারহাতনও গনই৷ িুলচই আগ ধলরলি৷ উিাো গাতরগ৷ 

বাির বারার কানহানাৎ নুকুনগাি গবরালি৷ তহনাৎ আলহরিা পাউতর৷ মতিগ তনিং াহান গবেে৷ অজা তহনাৎ 

আলহর মাতহলি িা নাতডেলি৷ আর ঙােলিলহ পাউতর৷ িা  াউকার অয়া মুকত  তিয়া নমস্কার তিেহা৷  

“অজা নমস্কার৷” িার তিয় আির হাতিৎ মুরতে বাতশগ৷  

কিমত িং অজা উবা অইে৷ মতিগলর আতহতগ পাকতিয়া গচইে৷ কািাৎ ডাকে৷  

“গহই, গহই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ৷ এগলি আই৷”  

মতিগ োঙইে৷ বার তকহান অইেিা! িা িাপ্প তিকালকই কিমত িং অজার কািালি গগলেগাও তনরাপি িূলরইহানাৎ 

উবা অয়া থাইে৷ বারাহাতন গচইে৷  

“আতজ হার নালপয়া তিলে, তিলে৷ আরাক আকতিন এ ালি নমস্কার নাতিি৷ তম গশিং তফলজৎ তপতিয়া থাইলি 

গিিলে নমস্কার তিি৷ হারলপইলে? পহতরৎ গশঙতনৎ আহুতরিা নালিহরথািং? চাোক কলর গমার পাপর ভারহান 

ফাকলর তিয়রিা? ইজু্জ অয়া ইসু্কলে গফৌঅগা৷ তম আহুতর৷ ঙােয়া আইেু বুতেয়া তিবারা তিশািং গচইলেলি, 

হারলপইি৷”  

আর উবা অতন গনই৷ মতিগ আকিালব ইসু্কলে গফৌঅইেগা৷  

 

তিপরকার আলগ আলগ কিমত িং অজাই গুি আহান গশৌলর পাইজনগে গিলি গিলি ইসু্কলে গফৌকরেগা৷ তিতফন 

পলর পািশাোগর উিালন কুৎকুৎ গিলেয়া আতিো বানাগাতি ডাঙর অজালর গিহাতনলয় ত য়াউ কলর কুরািং 

মাঙইোগা৷ মািংকেহানাৎ মারলবেতগে েগরিার েলগ গিলেয়া আতিে মতিগও গজপগৎ মারলবেতগ েুলকয়া িুিা 

আগৎ তপতিহান তিয়া ঙায়া নাইেিা  িান তিয়া উবা অইে৷  

গরতজস্টারহাতন িার কুিাগর রুকর আেমাতরগর তভিলর থয়া কিমত িং অজা িুৱাৎ তনকুতেে৷ গচকাপহান পারা 

বাির বারার আিহান িুতেয়া গেৌতিয়া মাৎে, “কইলি গশৌ হুলনা৷ হাতবহান উিালন পালরিং ইেয়া বহ  আতজলি 

ডাঙর কো তিনজাক হাতব মলজলি৷”  

গশৌিা হাতবহান হালরৌ অয়া তচকাতর তিয়া উিালন পালরিং পালরিং বতহোগা৷ মােিী তিতি বার গেহেিা তিতিলয় 

মজা কো তবোতন অকরো৷ ডাঙর অজাই কোজাক ধতরয়া িানুর তপতিৎ অলি৷ হাতবহালন হালরৌ অয়া কো 

গিইিারাহান গিতহয়া িা িেলক িেলক আহাতন অকরে৷  

“গহা, গহা, গহা৷ গিই গিই হবা কলর গিই৷ িুমারিালহ িারাইনাই৷”  

এগ কিমত িং অজা৷ িার গীিাহান - গশৌলৱ গিৌ৷ গাঙর ইসু্কের গশৌ তিতফলন তকৎিাও িানা নুৱারিারা বুতেয়া 

পািশাোর চাতরবারা কইকলর গেৌিাক কোর বাতরহান কলর গিলি৷ িুতির তপলিলিও িা তনলজ বাতরহানাৎ কাম 

কতরয়া থার  কো মজলে হাতি হাতিৎ এ ালি গশৌলর গিৌৱাতনর গিৌরািং কলরর৷  

মতিগই ডাঙর কো ঔগ আক ালি থিাহানাৎ বলরয়া তগোতন নুৱাতরয়া গকৌশাতে করাতনৎ োলগলি৷ গহা গহা কলর 

আলহর কিমত িং অজার ঔগলি গচইে৷ গিিে বানাই অজার কািাৎ বয়া অজালর গচয়া গচয়া আহাতনৎ োলগলি৷ 



গিইলি অজালর তনয়াম নাও ডরলপইতরলহ পাউতর৷ পোও পাতরতর হালন্ত বার বুতিহান গচৌিাৎ বুতেয়া অজাও 

গিইলর বানপার হালন্ত৷ িাও অজালর এবাকা ডরলপইে কারি গনই৷ অজাই ফাৎিলকলহ এ ালি আলহরিা৷ 

ডাঙর অজাই আলহর ঔবাকালি গশৌগ মাের৷  

 

তিতফন েমতনর ঘতিগ পতেে৷ হাতব গেিীর কুিাৎ হলমইোগা৷ ডাঙর অজাই, গেহেিা তিতিলয় মািংকেহানালি 

তিয়া আতহিারা৷ আতজলি িুহান গেিীৎ মাস্টর গনই৷ কুন গেিীহানাৎ কুিংগ হলমইিারাগা বুতেয়া হাতবলয় েুকা 

েুকা গচইিারা৷ মতিগও বাতশগ ধতরয়া িুৱারহানালি মুরগ গহইরাপ তনকালেয়া গচইে৷ মাৎলি মাৎলি কিমত িং 

অজা িানুর গেিীহানাৎলহ হলমইেগা৷ হাতব উবা অইো৷ হাতবর তপতির পালরিংহানাৎ মতিগ৷  

“বলহা৷ এবাকালি অিংক নাই৷ িুমালর িনু অজাইলি কুন পািহান বাগালিরগ?” 

“পূরি অজা৷”  

“পোলি গিলিগ?” 

“হাই অজা, িশর কুিা গপয়া পূরি নামিাহান আতজ তহতকয়া আহাতনরকা গিলিগ৷” হাতবর মুলঙ বলহলি বিলন 

মাৎে৷ মতিগরিা থুক করেগা৷  

“গবশ, গবশ৷ তি চাতরর কুিাগ মাৎিা৷ তি আির কুিাগ...”  

পোহান ধলর ধলর কিমত িং অজা তপতিলয়লি আগুলৱয়া আলহর মাতহ মতিগরিা থুকথুকাতনহান কিঅতন অকরে৷ 

অিতগ হুতকে৷  

“মতিগ, গিার গপৌলি তকিা?”  

মতিগ ডরপা ডরপা উবা অইে৷  

“তি  াির কুিাগ মাৎিা৷”  

“অজা, রা  িামকরাতন অয়ালি তহকাতন নুৱালরিু৷ কাতে তহতকয়া আতহলিৌ৷”  

মুরগ িলেলি তিয়া কাতিে কাতিে অয়া মতিগই মাৎে৷ মাতিয়াও তপতেক কলর ডাঙর অজালর গচইে৷ কিমত িং 

অজাই আিহাতন তিিংতডে৷  

“অজা, এলর তম তনলজ ধরুতর৷” মতিগ আহািুতেহানাৎ বাতশগ তচলপয়া তিয় আিে তনজর কানহাতন মুজুতরয়া 

ধতরয়া গবতিহানর গলজ উবাইে৷  

 

যমুনা পুতেলন 

িুতির তপলিলি মতিগলি রাজাগ৷ ইসু্কলেৎি তনকুতেয়াও মুঙর গািংহান িােকতরয়া িাবহান েইে৷ েগর গশৌ 

কিগও িার তপতি অতি৷ গেিীহানর তভিলরলহ হাতবর তপতিৎ বলহলরিা৷ িুৱাৎ তনকুেলেলি হাতবর মুলঙ৷ িালব 

বুেবািং, োকাতিৎ বুেবািং, গুরুমইষ োগা গিতনৎ বুেবািং, না বাতরর ফে চরকরাতনৎ বুেবািং৷ আকিালব মুঙর 



গাঙর এতিবাধগ োেয়া গাির পালর কুঞ্জ গাতির গমৌর বাতরহানাৎ হলমইেগা৷ িার তপতি তপতি েগর ঔতগও৷ 

হলমইেগা বুেলি গমৌ তিজার ফি ফি বাগে৷ বাতরহানর তভিলর েুকলয়া বয়া গপি বুলজ গমৌর র  তপয়া 

তনকুেো৷  আেয়া আতহলি বাবাল না ইপুগাতির পতঙিে জাতরর িলে উবা অইেগা৷ গািজাতরৎ কানারলহ উপায় 

গনই৷ পুহালক গািজার তভিাগর উচ গবরর তভিলর৷ ডাে তিন চাতরগ পথগলি নলঙলিিা ত তিে৷ নলঙলি ডাে 

আগৎ পউরু গিতহয়া গগতিেগা পতঙিে ঔতগ গচইে৷ পািার হাতিৎ আতন্দর গাতিতগ অলি৷ মজলে তভিরতগ অর 

রাঙাহানলি৷ িা েগরিালর িেহানাৎ উবা কতরয়া আির মুরতে বাতশগ পতঙিেতগ তিশাগ কতরয়া উরা তিে৷ 

অবযথর্ তিশাহান৷ পতঙিেতগ পেলি েগরিাই েুপকরো, িা বাতশগ৷ কুলনা শব্দলনই৷ আরালকৌ কিগ মলজলি৷ 

িা বার বাতশগ উরাতিে৷ ডুপ ডুপ মজা পতঙিেতগ িলে পতেে৷ েগরিাই েুপকরাতন নুৱারো৷  

“গহই, কুিংতগথালঙ পতঙিেজাতরৎ৷ বালিই৷” তিপরকার কাচা ঘুমহান বাতগয়া বাবাল না গবকা োতিগে তনকুতেে৷  

িানু পতঙিেতগে আকিালব বার ইসু্কলেলি আতহো৷ ইসু্কের কািার আনুৱাগর পালর আলি বলরইজাতরর িলে 

আয়া উবা অইোগা৷ এ বলরইজাতরর কুলনা তগতর গনই৷ িানুলৱই তগতর৷ হলব ফুে গবোলি৷ গালি মজাতন নািং নার 

বলরইতগ মতিগগাতির গপলি গফৌঅরগা৷ ঔজাতরর িলে বয়া নুলঙই কলর পতঙিেতগ িানা অকরো৷  

“মতিগ, ঔলর গিার রাধাগ গফৌঅইতেহা৷ এলপইৎলহ রা হান অকরিই পাউতর৷” েগর আগই মাৎে৷  

আক কামর পতঙিে থিাৎ বলরয়া মতিগ তপতিবুেন তিয়া গচইে৷ গিিে, বানা আকিুতেগই এো তিয়া তিয়া 

আনুৱাগর পারগলি নালি নালি তিয়া আতহতর৷  

“যমুনা পুতেলন, তশরা মিেী মালেএ এ..., এ এ এ, এ এ এ” 

েগরিা গিইলর গবলেয়া িূলরই অতিগা ঔগলি তিয়াে গনই৷ গিক গিক কলর আিহাতন বালগ বালগ আনুৱাগর 

পালর নািাহানে তবলভার অলি৷ বারালি গেতরকর গিৌৱােগ য়ােলি৷ গিই বলরইজাতরর কািাহান গফৌঅতনর েলগ 

েলগ হাতবহালন তচয়া কলর আতহো৷ বানা এরতে৷ িাঙয়া উবা অয়া মুিং তপতি গচইে৷ গিইর েগরিা আকগও 

গনই৷ বলরইজাতরর িলে বতি এিালর গচইে৷  

“রাধাগ আইতে, রাধাগ আইতে৷” হাতবহালন গিইলর োিংকরাতন অকরো৷ গিই হািংকক অয়া হাতবলর গচইে৷ 

তপতিহান তিয়া পতঙিে িানাৎ োলগলি মতিগলর গিতহয়া বার মুকত  তিয়া িার কািাহানাৎ বতহতেহা৷  

“তিলি তকয়া এলপইৎ আতহলেিা? ঔলর গিার েগরিা িূলরইৎ গফৌঅইোগা, যাগালন৷”  

বানা নাউ হুতনয়া আরালকৌ িার কািাৎ গচপইতেহা৷ িা  ুপকলর িািংকরাতন নুৱারে৷  

“এই, রা হান অকরো, রা হান অকরো৷”  

হাতবহালন িানুলর গবতর তিয়া গেৌিাতন অকরো৷ মতিগ বানালর গিো তিয়া উতিয়া তগয়া বলরইজাতরৎ ঙায়া 

পতঙিেগ িানা অকরে৷ বাতক গশৌিাই বানালর োিংকরাতন অকরো৷ িানুও গিইলর মতিগর গবলি গিো তিো  

জবর কলর৷ বানা িূলরই অয়া পেতেগা৷ কািাতন অকরে৷  

“তকয়া গিইর েলগ োগরাইিা?”  

মতিগই বার কািাৎ আয়া েগর ঔিালর গাোতন অকরে৷  



“তিলি তকয়া গিোতিলেিা গহ? আতজ আনুৱাগলি পেেগাইিলি?” 

গিোতিে ঔগলর আির মুরতে বাতশগে িা বাতর আহান োক্করে৷ হাতব ইম্পাতন অইো৷ িা বানার কািাৎ আয়া 

গিমকরাতন অকরে৷ গিইর আিহানাৎ হাতবৎি মজা পতঙিে ঔগ তিয়া তিে৷ বানা হালি হালি চামইতে৷  

“ঘলর তযকগা হালিা৷”  

হাতবহান ঘলরলি  ােইো৷ চুমকার গাঙর পথগে নাগই৷ েপুক  াময়া৷ গিৌৱাহান েময়া গুরু-মইষ আউতর এরা 

গিতন অকরলে মতিগগাতিও আর গাঙর পথগে ইসু্কলেৎি ঘলর আেতন গনই৷ িানু েপুকগৎ োমো৷  

“তি আমার েলগ আহুতরগ না পথগলি যাউতরগাগ? গনোই জািংহাতন কাপলেলি তি জান ৷”  

বানালর মাতিয়াও মতিগ েপুকগলি গবপরুৱা অয়া আিাতন অকরে৷ েগর ঔিা তপতি তপতি৷ ঔিার তপতিৎ বানা৷ 

গিই তহজা েকলর েকলর িানুর েগ ধরে৷  

 

েপুকর হমবুলক আয়া মতিগ উবা অইে৷ েগর ঔিাও৷ কািন িুোগাতির বল্ডা ঔগ পািংকােহান থইব পথ 

নালপয়া আতেগৎ তহিং ধারাৎ োলগলি৷ গহৌমুলর বার বুেুিংগাতির বল্ডা ঔগ গা  গিয়া আলি৷ আর বািাতন গনই৷ 

মতিগ িাবলি তগয়া বুেুিংগাতির বল্ডা ঔগলর গিলি গিলি এগলি আনেগা৷ েগর ঔিাই তহিংিারার ঔগলর৷ কািাৎ 

গচপতন ফাৎলনই বুেুিংগাতির বল্ডা ঔগ িাবতিয়া িূলরই অইে৷ মতিগই বার আির বাতশগে বারা বারা গচপকরাতন 

অকরে৷ এ ালি করলি করলি কানচন গাতির োবা ঔগই গহৌগলর িােকরাতন অকরে৷ হাতবহালন গহৌগলর 

গথৎকতরয়া মুঙা মুতঙ কলর তিো৷  াে পাতিয়া থাইলি থাইলি জবর কলর িুরুম তিো৷ েপুকগর ধূতে ফরতিে৷ 

বানা ডরহালন উঙয়া গচয়া থাইতে৷ মতিগ হাতবিা পাহুতরয়া গুরুতগ োগালিনাে মৎি অয়া থাইে৷ িার তনক্কাকার 

গিোহান৷  

 

তডে যারগা মাতহ বানা উঙতন অকরে  গিই মতিগলর গথৌকরাতন অকরে৷ িার কালন নালহ হমারগা৷  

“আতজলি রা  িামকরাতনর েমইেগা তিনহান৷ তডেইলেলি তব ালরয়া তনকুেিাইগ৷ এলপইৎ গপইলেগালি 

হারপারনাই।”  

বানাই মাতিয়া না েমলি৷ মতিগ গপইরাক তনিংতশিং অইে৷ মােলক চাোক কলর যানারকা মাৎেগ   

“হই, তম ঘলর যাউতরগা৷”  

আর কালরও না বালিয়া িা তফঙয়া ঘলরলি িাবতিে৷ তপতি তপতি বানা৷ গিইর গেতরকর গিৌৱােগ হালরৌহালন 

ফােলির৷ আিহাতন বুলজ তহজা৷  

 

 

 



গগাপাে - গগাবধমলন 

আলহর কাতেলি রা হান৷ হবাগাতির উিানহান মানুহালন চম্ম বুলজতি৷ রা ধারী গুনা অজার ডাকগ মারািং কালি৷ 

েলগ িেপািংপা ডাকুোলশৌ আগ৷ পুিংেের হাতি হাতিৎ এোহান েয়া গুনা অজাই  ুত্রধারী পািেীলর চুমকলর 

গির বার এতরয়া হবা তগলিইলর আিহানর মুদ্রাগর িুে গমইথিংহান কতিহান কাতিরা করাতন ভিংতগহানে গিহা 

গির৷ চুম নাইলে উতিয়া তগয়া তনলজ নাতিয়া গিহালিরগা৷ বার ডাকগে বলহর৷ েগর িেপািংপা ডাকুোলশৌগই 

পুিংেেহান ধতরয়া থর৷ গুনা অজার নারগলি আতজলয়ই চানাপা বাতগয়া হিালি৷ তকিা মালির গগাপীতগলয় নালহ 

হারলপইিারা৷ কাতেলি রবহান চানাপা নালহ তনকুেিইিাৎ৷ বৃন্দাগর থািংনাৎ কৃষ্ণ, থািংনাৎ রাধা, চামরউতে... 

হাতবর নািা গেইলিলরিং নাবাতগয়া আতজ উিানর বুকগৎ অলরইিারা৷ চাতরলবলি গাঙর মানু পুেয়া গচইিারা৷ 

কিমত িং অজা, থাবাে মুতিয়ার বার আরাক বুজন কিগ তচয়ালর বলহতি, আলহর কাতেকার ব্রহ্মলভাজনর বািমন 

পাতিিািাৎ৷ গাবুরাপুলৱই পুতরলজলেইলশৌ উবা অতি বার বাি বাতক গমৌ, গশৌ মািংকের উচ িাতরগৎ বয়া রা  

িামকরাতনহান গচইিারা৷  

মানু তনিংশা গবলেইে  ময় নাপার৷ মােলিলপ রা র কুঞ্জগর গবলি আকিাব, ঘলরলি আকিাব৷ িািংলচলি বালধলি 

রূপার গিৌগ কাকাতেহানাৎ ফােলির৷ ডাকর িালে নাগই কামর িালে৷ আউতর এলরলিতি গুরুতগ উিালন হমাতন 

নুৱাতরয়া গািাহানাৎ উবা অয়া আতি৷ ঔিালর আতনয়া িিংতগগৎ বাধেগা৷ পলেই এবুজ নালফৌঅইেগা তচন্তাই 

গাতের  েকগলি বালর বালর চার৷ হবাও নািাে থাইতেিা থকয়া এিার হাতিৎ উিালন পুেতি মানুর গমইঙকও 

কলরর৷ ঘলর তভিলর গেইত  করিারা তনঙেলশৌিালর গচয়া মাৎে,  

“গহই, অজাগাতিলর চাহা তকিা তিোইিা৷”  

বলহতি বুজনতগলর তবতে তবো আহান তিয়া বার মােলিলপলি গগেগা৷ রা হানর গথৌপু মানুলর গিতহয়া আতজ 

কুিংগই মালি পারিাইগ, গাঙ এহানর আিকুরার পালরলঙ তফিা কােকতরয়া বলহলিগ৷ রা হান বুেলি ধনর 

গাতিগ চানাপা হচরৎ কলরলি৷  

কৃষ্ণর নািাহানর থািংনাৎ রাধালরে গগাপীপালরিং নািাহান েমকতরয়া যুগেহান রচনা করলি আর আর তিনর 

 ািালন আতজও গবরা আহান োতগে৷ গুনা অজাই তহকালিলি ভিংতগে যুগেহানাৎ বানা কািাৎ গচপতন ফাৎলনই 

মতিগই গিইলর গিো তিে৷ গিই িাতন িূলরই অয়া পেতেগা৷ িা মতরয়াও িার কািাৎ গিইলর গচপতন নালির৷ 

বানা আতহ মুজুলর মুজুলর কািাতন অকরে৷ গগাপী পালরঙর হাতিৎি বানার মােক উতিয়া আয়া গিইলর 

গিমকরাতন অকরে৷ হবাই মতিগলর আয়া গুজুরেহা,  

“হা, তিলি বানালর তকয়া অমাতিক জবর কলর গিো তিলেিা?” 

“হুদ্দা গমার কািাৎ গচপতন মলনইতর৷”  

পুেতি মানু হাতবহালন তচয়া কলর আতহো৷ মতিগ োজহালন রাঙাগ অইে৷  

“হা, না গচপইলেলি যুগেহানলি তক ালি অইিইিা? বাগরর োজপাকুরাগ৷”  



“না, এগ নািলে তম নানািলিৌ৷”  

িা হাতবর হাতিৎি তনকুতেয়া উিানর আগাগলি উবা অইেগা৷ হাতবহালন িালর বুজাতন আকরো৷ িা ত কতিয়া 

নাকলরর৷ কিমত িং অজাও বুজাতনরকা িার কািালি গগেগা৷ মতিগ আকফালে গিরর  ািংগর গহা গজহানাৎ কায়া 

তনরাপি ফালম বতহেগা৷ কিমত িং অজাই গপয়া বুলজয়াও িালর োমাতন নুৱারে৷ কািাতন এতরয়া মােকর উরহানাৎ 

বয়া হািংকক আহানে বানাই মােকলর গচইে৷ মােলক গিইলর মাতিলয়য়া ডরহান বালগতিে৷ ঔিাও িাোিং িাোিং 

অয়া গিই হাতবলর গচইে৷  

“তকৎিাও গনই অজা৷ আপ্পালনও আতহিই৷ তনক্কা এ ালি তেলচৎ আলকইহান কলররগনা৷” হবাই কিমত িং অজালর 

মাৎে৷  

কিমত িং অজা তচয়ারহনাৎ আেয়া বতহেহা৷  

বার রা হান অরাতন অকরো৷  ুত্রধারীগই এোহানর পিগ অকরে৷ গগাপী পালরলঙ এোহান েইো৷ গুনা অজা 

ডাকগৎ উবুতরগ অইে৷ চামরউতেতগলয় যুগেহান গবৌলি গবৌলি নািাহান অকরো৷ যুগেহানলি হুিাো৷ কৃষ্ণগ 

গিরর  াঙর িুতেগৎ বার রাধাগ মােকর উরহানাৎ৷ িা না উবায়াও রা হান চতেয়া যারগা৷  

 

কৃষ্ণর নািাহান েমইলে আকগয়ও িালর না হািংলিইিারা এ কাতিে মতিগ গির ঔিা আিহানে িুপ িুপ 

কতরয়া িলে গবোর, বাতশগে গির  ালনর৷ থাঙও আকগয়ও িালর নালচইিারা৷ হাতব নািালি তবলভাো অতি৷ 

বানাই হাতি হাতিৎ তপতেক তপতেক কলর িালর গচইতর৷ আকিুতেগ গচইতরগ৷ আকিুরুম আতহ পরাপতর অইো৷ 

গিই থিাহান গবকা কতরয়া গবিংলচইে৷ িা বাতশগে গলজৎি আলঙইে৷ গিই আরাকও জবর কলর গবিংলচইে৷ 

িাও থিাহান পাতরেমাতহ গবকা কতরয়া গিইলর তজতঙয়া গবিংলচইে৷  

 

রা হান িামকতরয়া েমইে বুেলি বারমুতনর পলেইও আয়া গফৌঅইেগা৷ হবাই উরািারা ঘলর তভিলরৎি ডাঙর 

পাতি িুহান আতনয়া মািংকলে পালর তিেহা৷ বারমুতনৎি আলহলি তগরক ঔগ পলেইর মচাহান থয়া বতন নািংনালি 

হাতবহালন গবতরতিোহা৷ গগাপীতগলয় নলঙ নলঙ গচইো৷  

“কতিও মজবুৎ কলর বালিতি মচাহানথািং৷ পি আগ গপয়া না তনকুলেলি৷”  

“অইেগা মচাহান মুলকইবািংনাই িািাতগরক৷ গবতের তমঙােহান থাইলি গচইক৷” 

“গচইিাঙাইনাই৷ েপুকগ োেইলি িুঅইেুিানা। পাতন ফুতি৷” মািাতন ফাৎলনই আিহানাৎ পাতন তগো ৷  

“গবিুতন আহান৷” গবিুতনহানও তমকুলপ আিহানাৎ৷ কুিংগই মাতিয়া কুিংগই আনেগা বু গনই৷ গেইত  নাগই, 

গ বা৷ অতিথ গ বা৷ পলেইে আলহলি তগরক ঔগ গবিুতনহানে িাপ্প িাপ্প গবৌিাতন অকরে৷ আর বািাতন 

নুৱাতরয়া গগাপী আগই িারািংি গবিুতনহান আিুেতিয়া গিই তনলজ অতচন তগরক এগলর গবৌিাতনৎ গথঙইতে৷ আর 

নাইেলকা বুতেয়া ঘামতিিা পুতিয়া িা মচাহানর গাতিগ মুলকইে৷ েরক রক কলরর পলেই, িিংনাম, গিৌৱাে, 

মুকুি, গমইিুম... িা নাত েকরলেও তমকুপহানাৎ পাতিহাতনৎ ত েইে৷ পলেইৎ নাপয়া আলি হুরু হুরু গমিংলশলে 



গেহালনই গমইথঙর মুকত ৷ মুকত  আহান বানারহান৷ হাতব বািাবাতি করাতন অকরো  তনলজ আিহান নািলেও 

হাতবৎি হবা পলেই ঔহান হবার বালি পতেে৷ গপৌহান গপয়া মানুও আয়া গফৌঅইেগা৷ িাও পলেই ঔিা 

গিতহয়া তনয়াম হালরৌ অইে৷ িা মাৎে, “তেয়বন্ত, তডেইলেিালি পলথ তহনলপইলেিাৎ?” 

“না, না তকৎিাও গনই৷”  

“কইলি এগলি চাহা গিই৷” িা তবতে আগই তিয়াশে আগই ইেকরে৷ তেয়বন্তই আিলজাে কতরয়া নাকরে৷  

বানাই গিইর পলেইহান আলি গপয়া মােকলর আতহয়া গচইে৷ মােকও৷ মতিগও কুন গচইরালক গিরর  ািংগৎি 

োতময়া আয়া পাতিহাতনৎ উবুতর অতি মানু ঔিার চাতরলবলি িূলরই িূলরই অয়া নাইেিা  িান তিয়া বুলে বুলে 

থাইে৷ আির বাতশগ বুোর বার গিরা গিরালি িার তফলজৎ তব ারার৷ আকগয়ও িার গবলি তমলেিং নািিারা৷ 

হবাই গিতহয়া পরকলর িালর আিুতেয়া উরহানাৎ বহুলৱইে৷ িার তফলজৎ - ধো চূো, গিৌৱাে, ঘুিংগুর, ঔিা 

িার আলি তিয়া তিে৷ িাও মুকত  আহান তিে৷ হাতব তনজর তনজর তফলজৎ ধতরয়া উিো৷ গুনা অজা, কিমত িং 

অজা বার পুেতি বুজন তগতরতগথাতনলর হমা তিয়া হাতবহান তফলজৎে ঘলর ঘলর আেইো৷ মতিগ বার বানা 

মািংকের পি আগৎ আগর তফলজৎ আগই আিা আিা গচয়া গতেয়া আহাতনৎ গথঙতি৷  

“কইলি অজােলকইলর, বুজনলর হমা তিয়া আহ৷” হবাই ডাকে৷  

মতিগ বার বানাই গুনা অজা, কিমত িং অজা বার পুেতি বুজনলর হমা তিো৷ হাতবলয় মাতিলয়য়া মাৎো,  

“কাতেলি কুলমইহান নুলঙই অনাৎ পলেলি৷ বার োগাোতগলি নাকতরয়লকা৷” 

মতি বার বানাই পইো তনজর ইমা বাবালর, থািংনাৎ বানাই মতির ইমা বাবা বার মতিলয় বানার ইমা বাবালর হমা 

তিো৷  

ভাব আহান কায়া হবাই তিয়তগলর কেকতরয়া চুি আহান কািে৷ আতহথম পুতিয়া গিই মাৎে,  

“কাতেকার কুলমইহানলি িুমার তিয়তগর গলজনাই৷ মনহান তিয়া নাতিয়লকা।”   

তনতিযকার  ািালন বানা পথগৎ নালি নালি মােক বাপকর িুে ঘলরলি আেইতে৷ মতিগ গুনা অজার কািাৎ 

গচপইেগা৷  

 

তনকুঞ্জবলন 

রা পূতিমমার রাতি নলঙই৷ জুনাকর তমঙালে গািং ঘর পালহলি৷ মােলিপগর বুকগৎ িো গচ বার েুতরে হাজাতি 

ইঙাে ঙাে রা র কুঞ্জগ৷ রাতি আহানরকা মাতিৎ স্ৱগর রচনা আহান৷  িং ারর গেইরা বার তহনিুির 

গিইপািংহানর হাতিৎ নান্দতনক স্ৱগিুমমা আহান৷ চাতরওফােু মানু চম্ম বুলজতি৷  বৃন্দাগর নািাহান তিনিােহানাৎ 

পতেেগা৷ রা ধারী গুনা অজা ডাকগৎ উবুতর অলি৷ জপুরা কেিা কেিা চুে তনরােহানাৎ চঙলির৷  ুত্রধারী 

পািেীর মতন্দোহাতন ডাকগর িুে ত িংনা গিলি৷ িােহান বাগাতন গমলনই৷ হািংককহালন গিই পানাকিািংতিিা 

গপয়া তগোতন পাহুলরলি৷  



‘িাৎিা তগলেন্ িাতগন্ গধন্তা, তধনিা তগনলধন্ িাতগন্ গধন্।’  বৃন্দাগ িাের গলজলি ফরতিতর৷ গিইর নািার 

গিিংিাৎ ভাবক- কবষ্ণব গেম পকতি৷ হবালগলিইলি ইলমও শািহান হবাগ৷ ঔিার গলজ বারমুতনর পলেই, 

গমইিুম - আহ্, আতহ তমতিে কলররলহ৷  

উর উর আতিয়া আয়া অতভ াতরিী পূতিমমার জুনাকহান গপয়াও চপ্প ফালম উবা অয়া আতহর পি নালবলেয়া 

মন্ডেীগলি গচয়া আলি৷  

গথৌপু মানুও হবাতগলিইলর গচয়া গচয়া তবলভাো অলি৷ িা চানাপ্পা গতেয়া যমুনার পাতনৎ তিে তযলিগা তযলিগা 

গপইরাক তনিংতশিং অয়া উতিে৷ অবাই! বৃন্দাগর থািংনাৎলি কৃষ্ণর নািাহান৷ কৃষ্ণগলি কই? পুিক মতিলর 

নালিতহয়া মানু উরািারা বামনর ঘলরলি গগেগা৷ গিিেগা কৃষ্ণর  ালজে ঔিাে মতিগলিনা তডগাতে তপরা 

আহানাৎ তডগে ঘুলম পলেলি৷ িুৱােগ য়ােলি৷ মুরতে বাতশগ ঔিাও তডগাতে তপরাহানর গলজ িার তবঙর বারার 

মুতিহানাৎ৷  

“মতিগ, মতিগ৷” েরা েরা উলিয়া গচইে৷ কানা নাইে৷ গহৌগলি বৃন্দাগর নািাহান েমতন তবৎিা অইেগা৷ ঘুমালি 

মতিগলর উলর েয়া মানু রা মন্ডেীগলি কালকই কারে৷  

পতিমর ফােুৎ, মন্তেীগৎ হমাতনর িুৱারহানাৎ ফুেে হাজাতি শযযাহানাৎ মতিগলর োমাতিয়া হজাক করাতনৎ 

গইগ োতগে মানু৷ তহতরঘাম গ ৌঅইে৷ রা পূতিমমার তিলন জুনাক-গিরা, তবশ্ৱ-চরাচর, েয়াগর মানু, মন্ডেী বুলজ 

ব্রজলগাপী, কৃষ্ণ িরশনরকা রাতি নলঙইৎ হজাক৷ তকন্তু স্ৱয়ািং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘুলম অলচিন৷ মানুলৱ পুিকলর 

বালর বালর উলিয়া গচইে৷ কানা নাইে৷ হবাও নািার গহরগৎ গরিংকলর পুিকলর গচইে৷  

“নাইেলহ, মািংলকই িাতন আনগা৷” মানুলৱ মাৎে৷  

বামুতন তনঙেলশৌ আগই ঘলরৎি বাঘ মািংলকই িাতন আতনয়া তিেগা৷ গপি ডাঙর মতিগ, ঘুমর মাহালকও থিাহান 

আিংকরে৷ িুম োলরৌর পিা চহা মািংলকই থিাহানাৎ পেলিই হজাক অইে৷ আতহথম গমেে৷ মন্ডেীগর ঙাে 

পহরর  ালেলি আতহথম তজলপইে৷ বার গমেে৷ হাতবহালন তনিংশা গবেো৷  

“শযযাৎি আতজ ই ই, উতিে শযাম্ ম্ ম্, নাগর কাতেয়া আ আ ...”  

 ুত্রধারীগর িতেকগ গারগর ত িংলেইলি তনকুতেয়া  ভাহান জালিইে৷ আতহ মুজুলর মুজুলর শযযাহানাৎি উতিে 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ৷ তবলঙলি মিকগ ধতরয়া, পুিংেেহানর িালে িালে বালিলি বাতশগ বুো বুো রা  মন্তেীগৎ 

হলমইে৷  

তকবা েন্ েন্ ...েন- নন- নন- নূপুর বাজালয় তকবা েন্ েন্ ৷  

কৃষ্ণনািাহান মুজুরাগৎ পতেেগা৷ মিেীগর এমুলরৎি গহৌমুলর ফােলি ফােলি নালির মতিগ৷ ভাবক কবষ্ণলব 

োলরৌ, তমিাই নকুেিানার হতরেুি গিনা অকরো৷মুঙ, তপতি বার বারালি োলরৌ নকুেিানা গেগলেয়া 

যারগাথাঙও িােহান বালগ পেিইগা ডলর গপিগ ডাঙর মতিগ ঔগলি নালি৷ আতজ তফলজৎ তপতিয়া মিেীগর 

তভিলর হমাতনর তপলিলিই, কৃষ্ণর ভূতমকাৎ নাগই, তমকুপহানাৎ স্ৱয়ািং কৃষ্ণলহ অপতেেগা৷ মতিগ অয়া আর গনই৷ 

পুিংেেহানর গলজলি িা গফর গফর বুলে বুলে নালির৷ মাতিৎ জািংহাতন না করলহ পাউতর৷ ভালব তবলভার ভাবলক 



গেৌতিে— হতরলবাে হতরলবাে৷ আতহরপাতনলয় পালহলি হবার আতহথম পািতে গমইিুমহালন আর গুতরয়া থতন 

নুৱারে৷ আিলজাে কতরয়া মিেীগর িুৱাৎ বলহলি মানুর আতহথমও ভালব রল  তিপতিপ৷  

তধন্ গিলর গিলরিািং, গিলরিািং, তিৎ িা গগলর গগলর গধই৷  

নািহান েমকতরয়া গফরক বুেনহান তিয়া গাির ডােে হাজাতি কিমজারর িলে পালরতি গতেিার তফিাহানাৎ 

তত্রভিংগ ভিংতগে উবা অইে েভু কৃষ্ণ৷ ফুে চন্দন গলজৎি জতঙয়া পতেে৷ ভাবক গেলম উিো৷ পলেইহানর 

গবেহানাৎ বয়া, আিহাতন তিিংতিয়া কৃষ্ণর শ্রীচরিহাতন ধতরয়া গেৌলমতেয়া কািাতন অকরে হবা৷ মানুও আির 

জঙা পই াহাতন কাৎকতরয়া েভুর চরিহাতনৎ তনরােহান গথিংকতরয়া  াজারািং হমা তিয়া পতেে৷ জলেনােডে 

অয়া কালি কালি গোগতে বানা অকরে৷ কিমত িং অজাও িতক্ষির ফােুৎি উবা অইে৷ তিয় বাহু গলজলি িুতেয়া 

পবিমগ পারা মানুগ কুঞ্জগৎ হলমইে৷ গেৌলমতেয়া কালি কালি আয়া েভুর চরিহাতনৎ ডম্ কলর হমাতিয়া পতেে৷ 

পবমিগ আতজ গতেে৷ গােতগলি অতবরি ধারা— তবগতেি করুিা জাহ্নতব যমুনা৷ েভুর চরি গরিুে পতবত্র অলি 

ব্রজধূতে তিয় আিে মুলর গতিয়া ধূতেোন কতরয়া ভিবৃন্দ রা মিেীগৎি তনকুেো।      

এহানলি তকহান!! তনজর ইমা, বাবা, ইসু্কের ডাঙর অজা বার গাঙর বুজলন আতজ িালরলহ হমাতিিারালি! 

মতিগ োঙইে৷ িাোিং িাোিং অয়া হাতবলর গচইে৷ রা ধারী গুনা অজারও৷ গুনা অজাও ডাকগ থয়া কালি কালি 

উতিয়া আতহে৷ িাও েভুর চরিহাতন ধতরয়া  াজারািং হমা তিয়া জলেনােডে অয়া কািাতন অকরে৷ ঔহান 

গিতহয়া  ভাহান ওৱা ওৱা কলর কািাতন অকরো৷  

হাতবহালন কািিারা ঔহান গিতহয়া মতিগও কািাতন অকরে৷ হক গচেয়া৷ মােলক উতিয়া পুিকলর কেকতরয়া 

গিমকরাতন অকরে৷ কুলমইহান ভাব কাইে৷ কৃষ্ণর নািাহান গপয়া গচয়া যানা গেপকতরয়া আলহতিো তগতরতগথাতন 

ঔিা উিাতন পাহুরো৷  

 

তগলন্তইন্তা তিৎিা গধইনিা , তগলন্তইন্তা...  

রাধাগলি ইলমও বািা নুৱাতরয়া আলিগ৷ ডাকর বাতরহান হুনলিই আিহাতন গিক গিক কলর বালগ বালগ নািাতন 

অকরে৷ নালি নালি মন্ডেীগৎ হলমইতে৷ আির মুদ্রাগ গচয়া গচয়া তবলভার অলি গমইথিংহান পহরহান পতেয়া 

গমইিুমহানর তভিলর িািংলিই গশঙলি৷ রাধালর মুলঙ তিয়া গগাপী পারঙও মন্ডেীগৎ হলমইো৷  

তধন্ গিলর গিলরিািং, গিলরিািং, তিৎ িা গধই৷ নািাহান েুমুরগৎ পতেেগা৷  

‘হতরলবাে, হতরলবাে৷’ বার োলরৌ নকুেিানার হতরেুি অইে৷ নািলি নািলি রাধাগ কৃষ্ণর কািাৎ গচপয়া উবা 

অইতেহা৷ যুগেহান রচনা অইে৷ ভাবক বার উিো৷ গগাপী পালরঙর হাতিৎি উতিয়া রাধাগর মােকও যুগেহান 

হমাতিয়া পেতেহা৷ আতজলি বানা কািাৎ গচপইলি মতিগ  ুপও তকতিকুরুম নাকরে৷ আর গারগ গিইরলবলি 

কাতিরা কতরয়া মুকত  তিয়া উবাইে৷ চামরউতেতগ নািাহান অকরো৷ িানুলর গবতর তিয়া নালি নালি গগাপী 

পালরিং যুগে বন্দনা অকরো৷  



উবা অইলি অইলি মতিগ িুঅইে৷ তত্রভিংগ ভিংতগহান বাতগয়া চুমকলর উবা অর৷ রা ধারীগলর গচয়া বার 

ভিংতগহান ের৷ ঘুমহালন আতহরপািাহাতন তজতপয়া আলহর৷ বানাও মতিগর গেমপালে ঙাইতে৷ গিইলি চানাপা 

ঘুমতজতেলহ পাউতর৷ আতজ িা আর গিইলর নালিোতিে৷ বানার মােক মুকত  আহান তিয়া িানুর কািাৎ 

গচপইতেহা৷ মতিগর বাপকও৷  

 

যুগে আরতিহানে রা হান েমইে৷ তবয়ান ফুঅইে৷ মােলিলপৎি ভাবক ঘলরলি আেইো৷ গগাপী পালরঙও৷ 

পলেই গহইরাপ িুতেয়া ধতরয়া৷ িানুর নূপুরর রুনুেুনু গরৌলৱ ব্রজর পথগ তবয়ানপলরই উিো৷ পাতহয়া পলেই 

জম এলরতিয়া হাগহানাৎ ফরতিয়া িানুলর গচইিারা৷  

রা হানর বািানে গাঙর পথগ অম্ অম্...  

“আতজকার রা  এহান অতিে নুলঙই এহানলর৷”  

“ভাবহান হবা অয়া কাতিেলকা৷ এো, নািা, চপ্প মািামান্না অয়া গগেগািা৷”  

বৃন্দাগই ভাবহান কাকরে বুেলি, রাধা বার কৃষ্ণ গশৌতগর এতকনহালন র  িার করে৷”  

“আতজকার কৃষ্ণলশৌ এগর নািা এহান পাহুতরেহান নাগই৷ স্ৱয়ািং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনর তনকুঞ্জবলন েীো 

করেহা পারালকা৷”  

গযগর বািানে আতজ তবয়ান পলরই গাঙর পথগ হজাক, তবশ্ৱ-চরাচর হজাক, িারািং ভির বািানহাতন নালহ 

গফৌঅইেগািাৎ৷ চাতরলবলি ভিবৃন্দর বািান, গগাপী পালরঙর নূপুরর ধ্বতন৷ থাঙও, রাতিকার েীো অব ালন 

ভগবান স্ৱয়ািং এবাকা শয়ালন৷ হায়, শয়ালন৷ ঘরতফরনর পলথ৷ ইলম ধোচূো ঔিাে৷ বাপক মানুর িকহানাৎ৷ 

িার আির মুতিহান এবাকা হুিাো৷ মুরতে বাতশগ আর গনই৷  
১১.০২.২০০৮ ইিং,  রস্ৱিী পূজা,  তফয়া এতিপতে , ফ্রান্স্ 


