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  যা দদৱী সৰ্ব্ বভূতেষু শক্তিৰূতেণ............... 

 

                    

                     মি মদৱী মাতৃ দুৰ্ গা তুহম এই মবহল্ও আহিল্া। তম াম াক মানুহি হবহিন্ন ৰূহে েূজা 

কহৰ হনজৰ সহতাষ্টি ল্াি কহৰ । তুহম মিহনা শক্তি দাহ়িনী, জ্ঞানৰূেীহন, যশ মদৱী মতহত়ি া ি’মল্ 

মতামাৰ শক্তিহৰ আমাৰ মদশত চহল্ থকা আসুৰীক শক্তি হবল্াকক জ্ঞান প্ৰদান কহৰ শাহত স্থােন 

নকৰা হক়ি ? মৰ্াহটই অসমহতই নি়ি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰখ্নহতই মদহখ্ান অসুৰ প্ৰবহৃিৰ মল্াকৰ প্ৰাদুিগাৱ 

মবহছ হিহছ আৰু হনহৰি শাত প্ৰকৃহতৰ মল্াক সকহল্ হমছাহত জী়িাতু িূহৰ্ব ল্ৰ্াত েহৰহছ । 

মতামাৰ শক্তিহৰ মদশৰ অসুৰ শক্তিক দমন কহৰ জ্ঞানৰ বহতহৰ সকহল্াহৰ মনহবাৰ প্ৰজ্বহল্ত কৰা 

আৰু এখ্ন শাহতৰ েহৃথৱীৰ সষৃ্টি কৰা। এহ়ি মতামাৰ আৰ্মণত আমাৰ প্ৰাথ গনা ।  

- সম্পাদক 
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বচন্তামবণৰ বচন্তা 

 

এখন বচঠি দগূ বাতদৱীলৈ 

 

হেহ়িৰ দুৰ্ গাহদৱী, 

 নমস্কাৰ গ্ৰিণ কহৰব। আেুহন আহিব বুহল্ জাহনব োহৰ মনহটা হযমান িাল্ ল্াহৰ্ব 

ল্াহৰ্হছল্ হসমান িাল্ ল্ৰ্া নাই। আক্তজ হকছুহদনৰ েৰা হকবা মখ্হল্ মমহল্ ল্াহৰ্ আহছ। আহোনালল্ 

হচষ্টিখ্ন হল্হখ্বলল্ হল্হছা যহদও হল্হখ্বলল্ িাষাই মোৱা নাই । তথাহে মযাৰ জবৰদক্তি হচষ্টিখ্ন 

হল্হখ্হল্া।ঁ ককগশ ি’মল্ দা়িহদাষ নিহৰব । 

     মি মদৱী   আেুহন বছৰত চাহৰ োচ হদনৰ বাহবহি আহি। মসই চাহৰ োচ হদহনা আহকৌ েুজা 

খ্াওহতই যা়ি। মহিষাসুৰ ৰূেী মানৱ সমাজত থকা দানবহবাৰক হশকহন হদবলল্ আহোনাৰ 

মদহখ্ান সমহ়িই নি়ি। তাহৰ সুহবিা হল্ এই দানবহবাহৰ সমাজৰ সািাৰণ মানুিহবাৰৰ মতজ শুহি 

শুহি খ্াই আহছ। আেুহন থকা হদন মকইটাত দানবহবাহৰ আিাৰ গ্ৰাউি হি থাহক। ৰংৰিইচ 

মতল্ী়িা হি থকা দানবহবাৰক এই হদন মকইটাত হচহনবলল্ বৰ কষ্টিন। ৰ্হতহক এইবাৰ আহিহল্ 

অল্ে মবহছ হদন থকালক আহিব। এই দানৱহবাৰক িাল্দহৰ হচহন হল্ এহশকহন হদ যাব। আৰু এটা 

কথা আক্তজকাহল্ দানবহবাহৰ প্ৰহতযক্ষ বা েহৰাক্ষ িাহব অতযািুহনক অস্ত্র-শস্ত্র হল্ ফুহৰ ৷ মসহ়িহি 

খ্ড়ৰ্িিা নলি িাতত এ মক-৪৭ বা  এ মক-৫৬ তলক যহদ হকবা উন্নত অস্ত্র আহছ তাহক হল্ 

আহিব। অনযথা আহোনাৰ দ্বাৰা দুিক দমন কৰা নিব । 

 মি মদৱী     আেুহন শক্তিৰূেীহন শক্তি  দাতৃ ।  হকন্তু আমাক আেুহন শক্তি মকহনলক 

হদব ? আমাৰ ই়িাত হল্টাহৰ প্ৰহত ১০০ টকালক হদহল্ও হমিাহতল্ োবলল্ নাই। হে়িাজৰ হকহল্া ৪০ 

টকা, আল্ুৰ হকহল্া ২০ টকা, শাক োচহল্ৰ দাম প্ৰহতহকহল্াত ১০ টকাৰ তল্ত নাই। ৰাইহজ খ্াব 

হক? হমিাহতল্ আৰু হে়িাজ, আল্ু অহবিহন মাছ, মাংসও খ্াব মনাৱাহৰ । িন আহছ- মাহন - 

ৰাজনীহতহবদ, মন্ত্রী, উচ্চ হবষ়িা, বিৃৎ বাৱসা়িী আৰু িনী দাল্াল্ সকহল্ হয মন যা়ি তাহকই খ্াব 

োহৰ। আমাৰ দহৰ সব গসািাৰণ ৰাইহজ িাড় ছাল্ৰ মাজত মকাহনামহত জীৱ মকইটা বাহন্ধ ৰাহখ্হছা। 

তাৰ মাজৰ েৰা জীৱ মকইটা ওল্াই ৰ্হল্ও আমাৰ কহৰব ল্ৰ্ী়িা এহকা নাই। আমাৰ মদিত – 

আমাৰ মজেত মসইকণ শক্তি নাই। আেুহন শক্তিদাতৃ  আেুহন যহদ সঁচালক শক্তি হদব মখ্াহজ 

মতহত়িািহল্ এইবাব আহিাহত ড্ৰেহচ মৰাৰ্ৰ বীজাণু নথকা হমিাহতল্, সুল্ি মূল্যত োব -হে়ঁিাজ, 

আল্,ু শাক োচহল্, চাউল্, আহদ ল্ৰ্ত হল্ আহিব। মসইহবাৰ ক্ৰ়ি কহৰ খ্াব োহৰহল্হি আমাৰ 

ৰ্াত শক্তি োম । অনযথা আহোনাৰ মুহখ্হৰ শক্তি বাঢক বুহল্ আশীর্ব্ গাদ হদহল্ও হস অথহল্ যাব ।  
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    মি মদৱী   আহম শুহনহছহল্া আেুহন মিহনা – হবদযা, ৰূে আৰু বিুহতা হকবা কাহন হদব োহৰ  । 

মসইহবাৰ হেহচেহৰ হদহল্ও ি'ব। নতুন কাহোৰৰ হচতা আমাৰ নাই। জী়িাই থকাহৰহি হচতা। ঘৰৰ 

নুবুজা সকহল্ েুজাত নতুন কাহোৰ, আ-অল্ংকাৰ আহদ হল্ ৰঙত ঘূহৰ ফুৰাৰ বাহব মখ্চহখ্চাই 

আহছ যহদও হসিঁতক হনজৰ মৰ্জ ু মশষ কহৰ িহল্ও হকবালক বুজাম। আেুহন মকৱল্ আমাৰ 

জী়িাই থকাৰ , মানুিৰ দহৰ জী়িাই থকাৰ শকহত হদ়িক আৰু চৰকাৰী মবচৰকাৰী দানৱহবাৰক 

হনিঃহশষ কৰক।  

                          আক্তজলল্ ইমানহত সামহৰহল্া ঁ। 

           ইহত - 

          আহোনাৰ মৰমৰ 

             -  হচতামহণ 
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দদৱী দগু বা যুতগ যুতগ 

- অনন্ত কুমাৰ শম বা 

 

মল্খ্কৰ েহৰচ়ি   - 

 

            শ্রী অনত কুমাৰ শম গা, হব .এ   সন্মান ), এম .এ, এল্ .এল্ .হব   ওদাল্বাক্ৰা হবষু্ণ ৰািা েথ 

হনবাসী ), সব গজনহবহদত এক প্ৰবীণ অৰাজলনহতক সামাক্তজক সাংসৃ্কহতক সন্থা অসম যুৱক 

সমাজ    বতগমান ‘অসম জাতী়ি সমাজ’ ) ৰ সিােহত, গুৱািাটী মিাহবদযাল়্িৰ অথ গনীহত 

হবজ্ঞানৰ অলবতহনক প্ৰািন প্ৰবিা, কনযা মিাহবদযাল়্িৰ প্ৰািন প্ৰহতষ্ঠােক অিযক্ষ আৰু 

‘সুিৰম্’ সাহিতয মৰ্াষ্ঠীৰ সিােহত। 

             ৰ্ান্ধী দশ গনত অটল্ হবশ্বাসী, ‘অসম িঁি তাতঁ ব়িন হশল্প সম্প্রাসাৰণ হনৰ্ম’ৰ 

প্ৰহতষ্ঠােক অিযক্ষ, ‘অসম মটক্সটাইল্ ্  বেগৰ’ কায গযকৰী সদসয, ‘জাতী়ি সমন্ব়ি সহমহত’ 

অসমহৰ্াটৰ সদসয, ঐহতিযেূণ গ ছবছৰী়িা ‘অসম আহিাল্নৰ অহিংস েহৰসামহি ঘহটাৱা 

এমুষ্টি কৰ্ম্মীৰ অনযতম সিহযাৰ্ী আৰু হনেীহড়ত সকল্ৰ িহক মসৱা আৰ্বঢাই থকা সমাজ 

কৰ্ম্মী। 

        সাহিতয   মক্তিৰত   মতওঁৰ   অমূল্য   গ্ৰন্থ   সমূি   – The   Affluent   Valle,    

‘Women   Weaving Welfare' , 'Tension Hour', Our approach to Small   Scale   Industries,   

a Gandhian View, 'Life Sketch of a Gandhian Soldier,’  ‘আল্পনা’ (উেনযাস )   এজনী হশহক্ষতা   

মছাৱাল্ী     ৰ্ল্প সংকল্ন ), ‘িাৰতী়ি -শ্রহমক,’  স্বািীনতাৰ েূব গকাল্ৰ যাত্ৰাহিন়িিঃ  শ্রীকাত প্ৰসঙ্গ”-

‘স্বািীনতাৰ েূব গকাল্ৰ-যাত্ৰা দল্ৰ ৰ্ান' ইতযাহদ। ৰষ্টঙল্ী বািগাৰ হন়িহমত ‘গ্ৰন্থ সমাহল্াচক' আৰু 

অসমৰ প্ৰা়িহবাৰ সংবাদ েত্ৰ, আহল্াচনীত হল্খ্া মমল্া কহৰ থকা অিয়িণশীল্ বযক্তি। ) 

 

প্রণোনাাং প্রসীদ ত্বাং দদৱী বিশ্ববেবহাবৰবণ । 

ত্রত্রতৈাকয িাবসনামীতযয দৈাকানাাংিৰদা ভি ।। 

           অনুৰ অহিেহত শুম্ভ, মদৱহৰ িাতত হনিত মিাৱাত অহি প্ৰমুহখ্য ইন্দ্ৰ আহদ মদৱৰ্হণ 

দহশাহদশ উদ্ভাহসত কহৰ মদহৱ কাতযা়িনীক স্তুহত কহৰব িহৰহল্ আৰু কামনা কহৰহল্- মি হবশ্বাহত গ 

িাহৰহণ মদৱী, আেুহন আমাৰ প্ৰহত প্ৰসন্ন িওক। ক্তত্ৰিূবনৰ আৰািয মৰ্াসাহন আহোনাৰ চৰণাহশ্রত 

জনৰ্ণৰ প্ৰহত আেুহন বৰদান কৰক।” 
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            এ়িা নাৰা়িণী স্তুহতৰ কথা । ল্ক্ষ্মী তন্ত্র মহত নাৰা়িণী স্তুহতহৰ মদৱী েূজা কহৰহল্ সব গজ্ঞত্ব 

ল্াি ি়ি। মদৱীহ়ি মদৱতা সকল্ৰ প্ৰহত অি়ি দান কহৰ হকহছল্ ময কহল্ আৰু দ্বােৰ যুৰ্ৰ সহন্ধত 

শুম্ভ আৰু হনশুম্ভ নাহমহৰ অনয দুজন অসুৰ জন্ম ল্হিব। নি যহশাদাৰ ঘৰত মিাল্ক্ষ্মীৰ 

অংশিূতা নিা মদৱীৰ আহবিগাব িব আৰু হবন্ধযা চল্ত থাহক মদৱীহ়ি অসুৰদ্ব়ি হনিন কহৰব। 

শ্রীমদ্ িাৰ্বতত এওহকই কংসবিৰ হদববানী কৰা মযাৰ্মা়িা নাহম অহিহিত কৰা হিহছ। 

            মযাৰ্মা়িা   েুনৰ   ৰিদহতকা   ৰূহে   আহৱিগাব   িব  ।   মতওঁ   হবপ্ৰহচহিবংশী়ি   দানৱ 

সকল্ক   বি   কহৰব   আৰু   ৰিদহতকা   ৰূহে   অহবহিতা   িব   বুহল্   মদবতা   সকল্ক   

আশ্বাস   হদহছল্  ।   মতওঁ   হকহছল্   ময   েহৃথৱীত    শতবষ গবযােী    অনাবষৃ্টি    িব   আৰু   

অহযাহন সম্ভবা    ৰূহে   আহবিগাব   হি   মদৱীহ়ি   হনজহদিজাত   জীৱন   িাৰক  েত্ৰাহদৰ    দ্বাৰা 

যত হদন বৰষুণ নি়ি তত হদন জৰ্ত োল্ন কহৰব আৰু মতওঁ শাকম্ভৰী  নাহম েুজা কহৰব । 

ল্ক্ষ্মীতন্ত্র মহত হববস্বত মনুৰ অহিকাৰ সম়িৰ চত্বাহৰংশিম মন্বতৰত নীল্ৰঙৰ শতচকু্ষৰ 

শাকম্ভৰী মদৱীৰ অৱতাৰ িব বুহল্ মকাৱা আহছ। বষৃ্টিিীন েহৃথৱীত মুহন সকহল্ মযহত়িা স্তুহত কহৰব 

মদৱীহ়ি শতচকু্ষহৰ হনহৰক্ষণ কৰা বাহব মতওঁক শতাক্ষী বুহল্ও সহবািন কহৰব। 

             শাকম্ভৰী অৱতাৰ কাল্হতই মতওঁ দুৰ্ গা মদৱী নাহম সুপ্ৰহসদ্ধ িব বুহল্ মতওঁৰ স্তুহতোি কৰা 

মদবতা সকল্ক জাহনব হদহছল্। দুৰ্ গম নামক অসুৰক বি কৰা বাহব শাকম্ভৰী মদৱীক দুৰ্ গা মদৱী 

নাহমহৰ েহৃথৱীত েুক্তজব। 

“শাকম্ভৰী শতাক্ষীসা হসব দুৰ্ গা প্ৰকীহত গতা। 

উমা মৰ্ৌৰী সতী চিী কাহল্ মকশা চোর্ব্ গতী ।। 

শাকম্ভৰীং স্তুবন্ িযা়িন্ শত্ৰু সংেুজ়িন্ ন়িন। 

অক্ষ়িামশ্লূহত িূহতমন্নং োনং িবাতহৰ ।।” 

         - ল্ক্ষ্মীতন্ত্র 

      অথ গাৎ দুৰ্ গা কাতযা়িনীহকই শতাক্ষী, শাকম্ভৰী মদৱী দুৰ্ গা, উমা মৰ্ৌৰী, সতী, চিী 

কাহল্হকশ আৰু োর্ব্ গতী নাহমহৰ অহিহিত কহৰব বুহল্ স্তুহত মি মদৱতাসকল্ক জাহনব হদহ়ি 

আৰু িব, িযান েূজা আৰু মসৱা কহৰহল্ েৰজন্মত অক্ষ়ি অন্ন, োনী আৰু ঐশ্বয গয ল্াি কহৰব 

বুহল্ মদৱীহ়ি প্ৰকাশ কহৰ। 

     হববস্বত   মন্বতৰৰ   েঞ্চাশিম   চতুযু গৰ্ত   কাল্ীৰ   অংশহতই   নীল্   ৰঙৰ 

িীমাহদৱীৰ   আহবিগাব   ি়ি  ।   হিমাল়্িত  ৰাক্ষসৰ   িাতৰ   েৰা   মুহন   সকল্ক   ৰক্ষা   কৰাৰ 

বাহব   িীমাহদৱীৰ   অৱতাৰ  ।   েুনৰ   হববস্বত   মন্বতৰৰ   ষষ্টিতম্   চতুযু গৰ্ত   ভ্ৰমৰী   মদৱী 

ৰূহে   আহৱিগাৰ   হি  ক্তত্ৰিূবনত   হবঘ্ন  কহৰ   ফুৰা   অৰুনাসুৰক   ভ্ৰমৰ   সদৃশ   আকৃহত   িাৰণ 

কহৰ   ক্তত্ৰিুবন   মঙ্গল্ৰ   বাহব   মিাসুৰ    বি    কহৰব   আৰু   সর্ব্ গত্ৰ   মতওঁক   ভ্ৰামৰী   নাহমহৰ 
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িৰ কহৰব বুহল্ মদবৰ্নক প্ৰহতশ্রুহত হদহছল্। েদ্মেুৰাণৰ মহত মদৱীৰ ৰিাদহতকা অৱতাৰৰ 

হেচত এল্বা, তুসঞ্জা, একবীৰা মযাৰ্াল্া আহদ আৰু ছ়িটা অৱতাৰৰ কথা উহেখ্ আহছ। 

                ৰ্ীতাত  হয দহৰ িৰ্বান কৃষ্ণই, িিসকল্ৰ শাহতৰ বাহব িম গ ৰক্ষাৰ বাহৰ মিগযত 

আহৱিগাব িব বুহল্ প্ৰহতশ্রুহত হদহছ –  

যদা যদাহি িৰ্ম্ম গসয  গ্লাহনৰ িৱহত’ িাবত। 

অদ্িুযত্থানম অিৰ্ম্ম গসয তদাত্মনং সজৃামিযিম্।। 

 –––––  শ্রীমদ্ভাৰ্ব্দৰ্ীতা IV ৭  

               ৰ্ীতাত িৰ্ৱাহন আশ্বাস হদ়িা দহৰ হদৱী মাতৃও আশ্বাস হদহছ স্তুহত কহৰ থকা মদৱতা 

সকল্ক ময হদতযদানৱৰ আহৱিগাব হি জৰ্তত মযহত়িা হবঘ্ন ঘষ্টটবলল্ ল্ব মতহত়িাই মই আহবিগাৱ 

হি মদব- শত্ৰু অসুৰ সকল্ক বি কহৰম। 

ইত্থং যদা যদা দানহবাত্থা িহবষযহত । 

তদা তদাবতীযািং  কহৰষযামযহৰ সংক্ষ়িম্ ।। 

[  মন্বতৰ, – এজনা মনুৰ ৰাজত্ব কাল্ৰ মজাখ্ ৩০, ৬৭,  

২০,০০০ বছৰ বুহল্ িৰা ি়ি।   

               ৰ্হতহক   যুহৰ্   যহুৰ্   অহবিূগতা   মদৱীৰ   স্বৰূে   বুজাৰ   বাহৰ   িিৰ্নক   ক্ষমতা   

প্ৰদান   কৰক । 
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    দগু বা েূজাৰ েটভূবমে 

 

 শ্রীকনক দচৌধুৰী  

দৃঠিৰ কবি’ 

 

কাছহটাৰ হেষ্টিত েহৰহছ 

অযুত মশল্লুৱ তৰহে তৰহে 

কত যুৰ্াতকাৰীৰ যুৰ্ৰ কথা, 

তাহৰই মাজত দুৰ্ গা েূজা আহি 

ি’ল্ দুহৰ্ গাৎসব 

মমাৰ িুমুহন়িািৰ মমাল্ হকমাহন বুহজ। 

েূজা মিেত মাষ্টটৰ দুৰ্ গা 

ষ্টিক আহছ 

মনৰ দুৰ্ গাহনা ক’ত ? 

মযহন থাহকল্ থাকক বাৰু 

তাহতা নাই এহকা মখ্দ 

নৰমনুহষ যহদ িৰ্ম্ম গ শব্দৰ অথ গ বুহজ। 

মমাৰ দৃষ্টিত মই মদহখ্া 

এক হচত্ৰকল্প অেূর্ব্ গ 

য’ত বািৱতাৰ োষ্টটত 

আিযাক্তত্মকতাই োহতহছ 

আদৰৰ ল্ুকা িাকু 

সীমাৰ েহৰহি এহৰ । 
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বনচাৰী হসংি সে গ মফঁচা 

মদহখ্া এিৰু ম়িুৰ িংস আহদ 

ৰ্হণশ কাহিগক ল্ক্ষী সৰস্বতী 

মা দুৰ্ গা সহত সমি েহৰ়িাল্ষ্টট 

অস্ত্র িহৰ  অিৰ্ম্ম গ  কুকম গ অসুৰক নাহশ 

েুল্হকত কহৰ আহল্াক সন্ধা আৰহত জৰ্াই 

আকাশ ৰ্িূৰ আচন্ন মমঘ েল্াই আতহৰ। 

বাহজ বৰ ম াল্ োষ্টট ম াল্ 

বৰ তাল্ সৰু তাল্ আৰু কত কৰতাল্ 

মুখ্হৰত কহৰ িৰা 

বাহজ সুৰ সমল়্ি । 

জ্বহল্ িুে জ্বহল্ িূনা সুৰ্হন্ধ িহৰ 

শাহতৰ েহৃথৱীত মদহখ্ ৰসৰ হনজৰা 

মাষ্টটৰ মন মমাৰ ৰ্ৰ্নত উহৰ 

হবচাহৰ সৰৰ্ৰ বতৰা 

দুৰ্ গা েূজাৰ আিাৰহত 
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দোহৰ বিচাবৰ 

 শ্রীভুৱতনশ্বৰ িম বণ 

আদ্ধাৰৰ বুকুত      িম গৰ তািৱ 

জাহৰ্ হৃদ়িত, 

অজ্ঞানৰ ৰ্হত    বাহজ িৃঙ্গত 

জীৱনৰ মক্তজ়িাত । 

জ্ঞানৰ মোিৰ    বহিগ হবশ্বত 

অনাহদ কাল্ৰ েৰা, 

মানৱৰ হি়িা    জৰ্া়ি মতাহল্ 

জ্ঞানৰ েহৰহিৰ েৰা । 

অজ্ঞান আন্ধাৰ    মহচ মেল্া 

হবচৰা জ্ঞানৰ মোিৰ, 

প্ৰকৃত েথৰ     সন্ধান মল্াৱা 

এই জীৱনৰ । 

সন্ত্রাসৰ আন্ধাৰ      মহষমূৰ কৰা 

যুঁজা সহৱ হমহল্, 

অতীতৰ মহণষীক    স্মৰণ কহৰ 

মোিহৰাৱা হসিঁতক ক্তজহণ । 

বুদ্ধ  যীশু     ৰ্ান্ধী আৰু অহনকৰ 

মৰামন্থন িওঁক, আহকৌ এবাৰ, 

উদ্ভাহস উিক    দুব গাৰ ৰ্হতহৰ 

এক মিান হবশ্বৰ । 

অনযা়ি অিম গ    দুনীহতৰ হশো 
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মৰাহিবলল্ ল্াহৰ্ সািসৰ , 

হবপ্লৱৰ অৰ্হণ     জ্বাল্াবহল্  িল্ 

নৱ প্ৰিাতৰ । 

কুহৰ শহতকাৰ    হবজ্ঞানৰ  জ়িৰ্ান 

আৰু নবয সিযতাৰ, 

মচৌহদহশ হব়িহে   আগুৱান িওক 

হবচাহৰ যাওঁ নতুন মোিৰৰ । 
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প্রকৃবেৰ কথা  

 

শ্রীটুৈুমবণ িম বণ 

 

 

ৰ্ছ-ল্তা ফুহল্-ফহল্ 

প্ৰকৃহতক িুনী়িা কহৰ, 

চৰাই-হচহৰকষ্টটৰ হমিা মাত 

মন আনি কহৰ । 

জীৱ-জন্তুৰ মকাল্ািহল্ 

প্ৰকৃহতক মসউজী়িা কহৰ 

বনৰী়িা ৰ্ছ-ৰ্ছহনহ়ি 

জীৱৰ উেকাৰ সাহি । 

জান-জহুৰৰ হব অিা োনীহ়ি 

প্ৰকৃহতক মেল্া়ি জৰু, 

প্ৰকৃহতৰাণী মহিষাহবাৰৰ 

শুহনা অেূর্ব্ গ সুৰ ৷৷ 
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দেতনদতৰই 

 

ৰাম দগাস্বামী দসউজীয়া দদশ 

 

হবিতা মল্ািৰ য’ত মদখ্া মনোই হবৰাটৰ কৃো 

আশাৰ সািনাৰ বাটৰ নাম সৎশুদ্ধ 

 

ইন্দ্ৰৰ োহখ্ ল্ৰ্া মঘাৰঁাই িওঁক 

বা 

ঘনশযামৰ শযামবণ গই িওঁক 

তাহতই িাষা হবচাহৰ মোৱা যাব 

 

অনত োহল্ম মৰাৱা হিহছ 

হনম আৰু মকইটামান ফুল্েুহল্ 

মসহ়ি আশাই িাষা 

মনৰ কথাহটা মতহনদহৰই 

মতহনদহৰই । 
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শাৰদীয় দগু বা আৰু 

গুৰুজয়ন্তী 

শ্রীমেী অবনমা দাস িৰুৱা 

দৈবখকা েবৰচয়়ঃ 

           শ্রীমতী অহনমা দাস বৰুৱা ৰ্হণশোৰাৰ নামঘৰ েথৰ হনবাসী শ্রী কনক কুমাৰৰ েত্নী। হশক্ষাত 

স্নাতক শ্রীমতী দাস বৰুৱাৰ ছাত্ৰী কাল্ৰ েৰাই কহবতা হল্খ্াৰ অিযাস, সু্কল্, কহল্জত প্ৰকাহশত কহবতাৰ 

বাহিহৰও এহত়িালল্ মতহখ্তৰ কহবতা স্থানী়ি কাকত ৰষ্টঙল্ী বািগা; ফটাহশল্ ৰ্হণশোৰা ৰঙাল্ী হবিুৰ 

মুখ্েত্ৰ “হবিুশ্রী” ‘হদহনক অসম’, ‘অসম বাণী’ , আৰু েহষকী়িা আহল্াচনী ‘স্বৰূো’ত প্ৰকাশ হিহছ। 

শৰৎ কাল্ৰ শাৰদী েুৱা  

অকাল্ মবািনৰ সম়ি 

শ্রীৰামচন্দ্ৰই দুৰ্ গা েুজাহৰ 

 ৰাৱণক কহৰহছল্ েৰাজ়ি। 

তািাহনৰ মসই দুৰ্ গা েূজা  

অইন এহকাহটা নি়ি 

 মানৱৰ হবৰুহদ্ধ আহছল্ মস়িা  

অসুৰৰ েৰাজ়ি। 

গুৰুজনাই এনুৱা েৰহত 

 ল্হিহল্ জনম আমাৰ মদশত  

বহশহল্ যত অশুি দানৱ  

শ্রীমত শংকৰৰ মবশত।  

নামিৰ্ম্ম গ কহৰহল্ প্ৰচাৰ  

শ্রীমত শঙ্কহৰ  

অসমবাসীক এহনলকহ়ি 

মিৰাই উদ্ধাৰ ৷ 
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বশয়াৈ েক্তিে 

শ্রীহতৰশ্বৰ বসাংহ 

           মদৌল্ যাত্ৰাৰ শুি হদন। মসইহদনা মিল্া ঘৰ সজাই অহি েূজা কৰা ি়ি। সমাজৰ ৰীহত 

অনুসহৰ প্ৰাতিঃস্নান কহৰ িুতী োঞ্জাবী হেহন্ধ ৰ্াহমাছাখ্ন কান্ধত হল্ মিল্া ঘৰৰ কাষলল্ ৰ্হল্া। 

অহি েূজা কহৰবলল্। বৰ আচহৰত িহল্া। এইবাৰহচান মিল্া ঘৰৰ ওচৰত মানুিৰ িীৰ খু্উব কম। 

হক়ি এহন ি’ল্  ? 

           ল্হৰ্ ল্হৰ্ হবষু্ণ হপ্ৰ়িা কহব ৰ্ীহতস্বামীৰ সঙ্গীতৰ দুটা শাৰীলল্ মনত েহৰল্— “কাহল্ কাহল্ 

কাল্ৰ কথা নািুনাহন নাকাৰৰ ক্তজ্বলৰ্ ৰনিান েুহড়়িা আনহল্ কাচা়ি মকা়ি নাদহৰৰ, অথ গাৎ কহল্ 

কাল্ত কাল্ৰ কথা শুহনব নাল্াহৰ্ িাহবত জইু ল্াহৰ্হল্, মকচা েকা এহকাহক মনহৰ। মানুিহবাৰ 

হশহক্ষত হি অিাৰ ল্হৰ্ ল্হৰ্ মচান সমাজৰ ৰীহত-নীহতহবাৰ সকহল্া এহৰব িহৰহল্। 

েৰম্পৰা অনুসহৰ মদৌল্ েূহণ গমাৰ হদনা মেকা আৰু হশশু সকহল্ আৰহতৰ মজাৰালল্ মদৌহৰ 

মদৌহৰ হশ়িাল্ৰ ৰ্াতত জইু িৰাই হদন আনি কহৰ। হশ়িাল্হবাৰ মখ্হদ। মইও আনিৰ িাৰ্ ল্হল্া।ঁ 

ৰ্াতঁত জইু সুমুৱাই হদ়িাৰ হেচহতা হশ়িাল্ৰ সাৰ সুৰ নাই। মেকা দুজনৰ এজহন কহল্ - 

ৰাহতেুৱাহৰ েৰা মানুি আি-যাি কৰা বাহব চালৰ্ হশ়িাল্হবাৰ েল্াল্। ি়িহত ৰ্াতলল্ অিা নাই।                     

                          মেকা  ল্’ৰািতঁৰ কথা  বতৰা  শুহন  মনত বৰ আনি  োহল্া।ঁ মিল্া ঘৰত 

আৰহত  কহৰ জইু জ্বল্াই হদ়িা মিল্া  ঘৰহটালল্ ল্ক্ষয কহৰহল্া।ঁ েূব গেুৰুষৰ ৰীহত অনুসহৰ জইুৰ 

প্ৰহতকাৰকহল্প মিল্া ঘৰৰ মোৰা বাি এটুকুৰা  হল্ আহিহল্া।ঁ ঘৰমুৱা িওঁহত ৰ্িুহল্ ি’ল্। মতহত়িা 

েূহণ গমাৰ হস্নগ্ধ মজানাকৰ মোিৰক  বাটৰ কাষত বািহনহবাহৰ হকছু বািা হদহছল্। মানুিৰ ঘৰৰ েৰা 

হবজলু্ী মোিহৰ েথ মছাৱা হকছু মোিৰ কহৰ মেল্াইহছল্ । িিাহত  হশ়িাল্ৰ ‘'কযা িু়িা িু়িা  মাত ’ 

শুহন আচহৰত িহল্া ঁ । এই হশ়িাল্ দুটাই িুৱা হদ মবািি়ি মমাক িাট্টা কহৰহছ।   ি়ি মদখু্ৱাইহছ। 

হশ়িাল্িঁতৰ কথাহবাৰ হচতা কহৰ কহৰ হৰ্ আহছা।ঁ মবািি়ি  হশ়িাল্িঁতৰ মনৰ িাৰ -'ৰ্াওঁখ্নৰ মূল্ 

মানুিহবাৰক কামুহৰ মতামাৰ অহেক্ষাত আহছা।ঁ এহত়িা মতামাক োহল্া।ঁ হকবা  মনৰ  কথা আহছ  

যহদ মকাৱা ? উিৰ হদব মনাৱাহৰহল্া ঁ  ।  প্ৰহ়িাজন মবাি নকহৰহল্া ঁ হশ়িাল্হটাৰ িাট্টাক মকহৰে 

নকহৰহল্া।ঁ  কুকুৰ মাহত হশ়িাল্হটা মখ্দাৰ মচিা কহৰহল্া ঁ।   মতহত়িা হশ়িাল্হটাহৱ আহকৌ িু়িা  হদ 

মমাক িাট্টা কহৰহল্ । 

হশ়িাহল্ মযন কহল্- 'জীৱ সকল্ৰ মাজত  মতামাহল্াক যহদ েুৰহণ ,আহম নতুন জাহনা? 

হক়ি মতামাহল্াহক অিংকাৰ  কহৰ থাকা ? বিগমান  কাল্ত মচান মতামাহল্াক আমাৰ বুক্তদ্ধহৰ 

হশ়িাল্ েক্তিত হি সকহল্া সুখ্ মিাৰ্ কহৰছা ? 

আহম  মসই আৰ্ৰ েৰাই ৰ্াওঁহত আহছা ঁ।  দুখ্ী়িা ৰ্ৰীব আহম ।  মতামাহল্াক মচান এহত়িা 

অট্টাহল্কাত থাকা  । এহল্িুৱা মনুষয, মনত ৰাহখ্বা । মানুিৰ বুক্তদ্ধৰ তুল্নাত এহকা নি়ি। আমাৰ 
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বুক্তদ্ধ আমাৰ বাহবই। মতামাহল্াহক বাৰু বুক্তদ্ধহৰ  মৰণাস্ত্র হত়িাৰ কহৰছা   ? হকন্তু প্ৰহ়িাৰ্ কহৰব 

োহৰছা জাহনা? প্ৰহ়িাৰ্ কহৰহল্ সকহল্া  ময মহৰবা । মতহত  হকিৰ বাহব মৰ্ৌৰৱ কহৰছা ? 

হশ়িাল্ৰ কথা িাহবাহত - মকহত়িা আহি ঘৰ মসামাহল্া ক’বই মনাৱাহৰহল্া ঁ  । মিল্াঘৰৰ  

প্ৰসাদ আৰু মোৰা বািঁ  টুকুৰা  িাতত হল্  হনজৰ হনৰােিাৰ  কথা হচতা কহৰহল্া।ঁ িৰ্ৱানক 

প্ৰাথ গনা কহৰহল্া ঁ– মানুিহবাৰক মযন   হশ়িাল্ৰ বুক্তদ্ধ হনহদ়িা -  হশ়িাল্  েক্তিত  ি'বলল্। 
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ৰাবশফৈ – কুমুদ চন্দ্ৰ ভৰাৈী, (দজযাবেষ ভাস্কৰ   

 ২৬ দচতেম্বৰৰ েৰা ৯ অতটািৰ 

মমষ ––  স্বাস্থয হবষ়িত এহকবাহৰ িাল্ বুহল্ব মনাৱাহৰ  । িাতলল্ আশানুৰূে িন নাহিব োহৰ 

তথাহে অথবা বয়িৰ ি়ি নাই। কৰ্ম্ম গ মক্ষত্ৰৰ জষ্টটল্তাই এৰা হদ়িা টান। 

বষৃ –– কৰ্ম্ম গ স্থানত বযিতা বকৃ্তদ্ধ োব । বযৱসা়িীৰ িাতলল্ িন অিাৰ মযাৰ্ আহছ । 

হমথুন –– মূৰৰ হবষ আহদ সািাৰণ অসুহখ্ ৰ্া কহৰ উষ্টিব োহৰ। কৰ্ম্ম গস্থানত শুি েহৰবিগন আহছ। 

দাম্পতয বুজা েৰাই সহতাষ হদব । 

 ককগট ––  শাৰীহৰক হদশত সতকগ মিাৱা িাল্। আ়ি বয়িৰ সমতা ৰক্ষা কহৰ চহল্ব োহৰব। ভ্ৰমণ 

িব োহৰ । 

হসংি  –– কৰ্ম্ম গ প্ৰাহি, েদময গযদা বকৃ্তদ্ধ আহদ বকৃ্তদ্ধৰ মযাৰ্ আহছ। মসইদহৰ বযৱসাহ়িা মব়িা নি়ি। 

কনযা ––  কৰ্ম্ম গ মক্ষত্ৰত সাৱিানতাৰ আৱশযক িব। বযৱসা়ি মন্থৰ ৰ্ষ্টিত চহল্ব। মকাহনা স্থাৱৰ 

অস্থাৱৰ  সম্পহিৰ িৰণ িৰ্ন মিাৱাৰ ি়ি । 

তুল্া –– শাৰীহৰক দুক্তিতা নাই। অথ গপ্ৰাহিৰ মযাৰ্ আহছ। কৰ্ম্ম গ - মক্ষত্ৰত হনজৰ হস্থহতত 

আহোনাক অটল্ মদখ্া যাব । 

বকৃ্তিক –– সম়িহখ্হন মব়িা নিব। োহৰবাহৰক সুখ্ শাহত বকৃ্তদ্ধ মোৱাৰ আশা আহছ। কম গহক্ষত্ৰত 

জষ্টটল্তা হ্রাস োব। কহৰ্ম্ম গান্নহত আৰু অহথ গান্নহত দুহ়িাটাই েহৰল্হক্ষত ি়ি। 

িন ু –– গুি শত্ৰুহ়ি কৰ্ম্ম গ মক্ষত্ৰত বািাৰ সষৃ্টি কহৰব োহৰ। বযৱসা়ি বাহণজযত মতহন বািা কম 

িব। আকক্তস্মক ঘাত প্ৰহতঘাতৰ বাহব সতকগ মিাৱা িাল্ । 

 মকৰ –– শাৰীহৰক হদশত সতকগতাৰ প্ৰহ়িাজন আহছ। কৰ্ম্ম গহক্ষত্ৰত মহনাবল্ অটুত ৰখ্া টান িব 

োহৰ। আহথ গক েহৰৱিগন ল্ক্ষণী়ি ি়ি। েঢা শুনাৰ েহৰহৱশ হকছু েহৰমাহন হবনি।  

কুম্ভ –– সিকৰ্ম্মী অথবা বন্িু বান্ধৱৰ সিহযাৰ্ৰ অিাহৱই কম গহক্ষত্ৰত জষ্টটল্তা বকৃ্তদ্ধ কহৰব 

োহৰ। বযৱসা়িত মতহন বািা কম িব োহৰ। আ়ি বয়িৰ সমতা ৰক্ষা কৰা টান িব। 

মীন – সম়িহখ্হন এহকবাহৰ িাল্ বুহল্ মকাৱা টান। শাৰীহৰক হদশত সৰু সুৰা অসুখ্ হবসুখ্ আহছ । 

কৰ্ম্ম গহক্ষত্ৰত শত্ৰুতা নথকা নি়ি । 
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শাৰদীয় েজূাৰ ওৈগ 
 

                              আমাৰ সকহল্া গ্ৰািক, এহজন্ট, হবজ্ঞােন 

 হদওঁতা আৰু সমূি মল্খ্ক-মল্হখ্ক সকল্লল্  

                              শাৰদী়ি দুৰ্ গা েূজাৰ হি়িা িৰা ওল্ৰ্  

                              জনাইহছা।ঁ 

– ৰষ্টঙল্ী বািগাৰ কতৃ গেক্ষ 

 

ভাৰেীয় দশ বনে ভগৱান 

- দিণুধৰ দযকা 

যহদ জন্ম কৰ্ম্ম গিীন কৃষ্ণ কৃোম়ি । 

হকসক কবত সষৃ্টি োল্ন প্ৰল়্ি ॥ 

মিনবা বুহল্বা তাৰ শুহনহ়িা উিৰ। 

যদযহে হনগুগন জন্ম ৰহিত ঈশ্বৰ। 

তথা হেহতা প্ৰকৃহতক কৰা সহচতন। 

                 কৰাত গুণৰ িাহত সুজন োল্ন ।। ( দশমস্কন্ধ  ) 

শ্রীকৃষ্ণ িল্ স্ব়িং েূণ গ ব্ৰহ্ম । হনৰাকাৰ ব্ৰহ্মই সাকাৰ ব্ৰহ্ম । হনৰাকাৰ, অহচতয ব্ৰহ্মৰ েৰা 

হবনাশশী়ি জৰ্তৰ সষৃ্টি। মুিহকা েহনষদত আহছ  

যহথাণ গনাহিিঃ সজৃহত ৰ্ৃিযহতচ, 

যথা েহৃথবযা মমাষ ি়িিঃ সম্ িবহত। 

যথা সতিঃ েুৰুষাত্ মকশ-মল্ামাহন  , 

তথাক্ষৰাত্ সম্ভবতীি হবশ্বম্ ।। 

  মকৰাই মযহনলক কাহৰা সিা়ি মনাহল্াৱালক জাল্ সষৃ্টি কহৰ আৰু তাহত মযহনলক কুহকষ্ঠ 

কহৰ থাহক, েহৃথৱীত মযহনলক ঔষিৰ ৰ্ছ আহোনা আেুহন প্ৰাদুিূ গত ি়ি, জীৱত েুৰুষ মদিৰ েৰা 
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স্বতিঃ মবশ আৰু মল্াম মযহনলক উদ্ভব ি়ি, মতহনলক এই সংসাৰখ্হনা অক্ষৰ অবয়ি ব্ৰহ্মাৰ েৰা 

উদ্ভৱ হিহছ।      আৰ্লল্ ) 

এক দৰুাগে স্বপ্নৰ দমাহৰ মৃেুযে 

শ্রীবিনক্তি ৰাম দাস 

 

   মল্খ্ক েহৰহচত    

উদী়িমান মল্খ্ক শ্রীহবনক্তি ৰাম দাসৰ জন্ম ১৫ অহটাবৰ, ১৯৪৯ চনত। জন্ম স্থান –– িাহল্াৰ্াওঁ 

বামুক্তি। বিগমান গুৱািাটী মিানৰ্ৰীৰ খ্াৰঘূহল্, বনহকাৱঁৰ নৰ্ৰৰ স্থানী়ি বাহসিা। জীহৱকাত মতওঁ 

িাৰতী়ি দৰূ-সঞ্চাৰ হবিাৰ্ৰ কহনষ্ঠ দৰূ-সঞ্চাৰ হবষ়িা । শ্রীদাহস ইহতমহিয 'ইউহৰােৰ সািু’, 

‘আল্হেে মনাহবল্' আৰু ‘কুহৰজন প্ৰথম মনাহবল্ বটঁা হবজ়িী সাহিতয’, ‘অন্ধকাৰ মিাহদশৰ 

ক্তজল্হমল্ সািু’ আৰু 'হবশ্ব-হবশ্রুত চাহৰজন অমৰ হশল্পী' নামৰ চাহৰখ্ন গ্ৰন্থৰ জন্ম হদহছ। মতহখ্হত 

সম্প্রহত অসমৰ আৰ্শাৰীৰ বাতহৰহবাৰহতা মাহজ মাহজ হচতা-ৰ্িুৰ প্ৰৱন্ধ োহত হল্হখ্ আহছ। ) 

 

উলনশ    আিানলর্ব্    চনৰ   আৰ্ি   মািৰ  আিাইশ  তাহৰখ্ৰ  ৰ্িূহল্  প্ৰা়ি  সাতটা  

বজা।  মই   অহফচৰ  েৰা  আহি  ঘৰ   মসামাইহছাহিহি   মতহত়িা   ।   মুখ্-িা   িুই   মই  মমাৰ  

েঢা    মটহবল্ত   বহি  হল্  ‘ওহৱিাণ গ   বুক  হেহো'ৰ  েৰা  সদযিহত   হকহন  অনা   হবখ্যাত  

ৰাজলনহতক      দাশ গহনক    থ’মাচ   মেইনৰ    'দয   ৰাইটচ্   অব   মমন‘   ৰ     প্ৰথম    মকইহখ্ল্া 

োতত তন্ মন, হনবদ্ধ কহৰহছা ঁ । মমাৰ সৰু মছাৱাল্ী হমতাল্ী আৰু োঙৰ মছাৱাল্ী মশৱাল্ী 

মতওঁহল্াকৰ েঢা মটহবল্ত সু্কল্ৰ আৰু মিাহবদযাল়্িৰ হনজ হনজ োি হল্ েঢাত বযি। মমাৰ এক 

মাত্ৰ ল্’ৰাহটা সষ্টিকলক মদশী়ি আৰু সামাক্তজক েহৰহৱশৰ হসহত অেহৰহচত েহৰহৱশৰ দ্বাৰা হদৰ্ ্

ভ্ৰাত আন আন বন্িুবিৃৰ হসহত ফুহৰবলল্ ওল্াই হৰ্হছ। শ্রীমতী োকঘৰত ৰন্ধা-বঢা হল্ বযি। 

বাহিৰত  এ-আকাশ ক’ল্া মমঘলল্ এষ্টট থমথমী়িা েহৰহৱশ। সমগ্ৰ মদশৰ মানুিহখ্হনৰ মানহসক 

িাৰসামযিীনতাৰ হসহত ৰক্তজতা খু্ৱা়ি সকহল্াহক এক সন্ত্রাহসত েহৰহৱশৰ সষৃ্টি কহৰ বকহৰও মযন 

এক ‘নিাল্ক্তজক্' েহৰহৱশৰ জন্ম হদহছ। িাৱ ি়ি মযন অহচহৰই নাহম আহিব মমঘাচ্ছন্ন আকাশৰ 

েৰা হিল্দল্ িঙা বৰষুণৰ ল্াহন-হনহছৰ্া জাউহৰ। িিাহত ক্তক্ৰং ক্তক্ৰং হক বাক্তজ উষ্টিল্ মমাৰ 

মটহল্হফানহটা । হকবা এক অজান আশঙ্কাত বিু সম়িলল্ মই সািস কৰা নাহছহল্া ঁ । মফানহটা 

উিাই ল্’বলল্। মকইটামান মচহকিৰ অতত মই িহ়ি িহ়ি মফানহটা উিাই হল্ কাণত ল্হল্া।  

“মিহো িাজহৰকা দা মনহক?” হসফাল্ৰ েৰা এটা মচো েুৰুষ কণ্ঠ িাহি আহিল্ ।  

“ এৰা , মই িাজহৰকাই হকহছা, আেুহন বাৰু মকাহন হকহছ ? ” - মই সুহিহল্া ঁ। 
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“ িাজহৰকা দা     মই অমহৰ হকহছা ঁ । হবহশষ অহিযান এটাৰ দাহ়িত্বত আক্তজ মই এই 

নৰ্ৰীহত আহছা ঁ। হসহদনা বন্িু এজনৰ েৰা আহোনাৰ ষ্টিকনা আৰু মটহল্হফান নাবাৰহটা ল্'মল্া ঁ

। িাহবহল্া, অল্ে আহোনাৰ খ্বৰ এটাহক ল্ওঁ। 'বিুত হদনৰ হবৰহতৰ হেছত িিাহত আহোনালল্ 

মনত েহৰ ৰ্'ল্।”  অমৰ হৰ ৰ্'ল্। 

েুহল্চ-হমহল্টাৰী,   চৰ-চতৰীহ়ি   হে়িাহে   হদ  থকা  মমাৰ িাই হখ্হনৰ অৱস্থানৰ কথা িাহব 

ি়িত মমাৰ ৰ্াৰ কঁেহন উষ্টিল্। কাৰণ, অমৰ এজন সকহল্াহৱ জনা দুদ্ধগষ গ হবপ্লৱী। মকাহনাবাই 

যহদ ল্ৰ্াই হদহ়ি, মমাৰ ঘৰলল্ নাহম আহিব োহৰ ৰাষ্ট্ৰী়ি প্ৰহতহিংসাৰ সন্ত্রাস ।  

প্ৰা়ি েহঁচশ বছৰৰ আৰ্হত অমৰ , অম্লান  , েৰাৰ্  , হদৰ্ত , মুনীন , হিহতশ , যতীন , 

ৰবীন , ফণী , অৱনী  , শশাঙ্ক, মৰৃ্াঙ্ক আহদহক িহৰ  প্ৰা়ি ক্তত্ৰশ -ে়িক্তত্ৰশ জন মান সহচতন 

অসমী়িা নবীন যুৱহক   তাৰ মাজত মহ়িা আহছহল্া ) ল্ৰ্ ল্াহৰ্ আহম হবপ্লৱৰ এক সুিৰ আচঁহন 

হল্হছহল্া।ঁ মসই স্বপ্ন আহছল্ – মশাষণ হবিীন এখ্ন সমাজ তাহন্ত্রক স্বািীন ‘বৰ অসম’  ৰ্ঢাৰ । 

আিযাক্তত্মক হবশ্ব ইহতিাসৰ মৰ্াল্কত 'বৰ অসম'ৰ অহিনৱ মানহচত্ৰ অকঁাৰ । দহক্ষণ-েূৱ এহচ়িা 

মিাহদশত ‘বৰ অসম'ৰ গুৰুত্ব হবশ্বৰ চকুত োষ্টঙ িৰাৰ । মসই মহত আহম অসমৰ চুহক-মকাহণ 

হসচঁহৰত হি েহৰহছহল্া।ঁ এটা সম়িলল্ আমাৰ মযাৰ্সূত্ৰও বৰ উৎসািজনক আহছল্। হকন্তু আশীত 

িুমুিাৰ দহৰ আৰম্ভ মিাৱা অসম আহিাল্হন আমাৰ প্ৰহতিাৰ ফুল্হনখ্ন হবধ্বি কহৰ হদহল্। মসই 

প্ৰহতিাৰ ফুল্হবাৰ মযহনহ়ি মতহনহ়ি সহৰ েহৰ ৰ্'ল্। মকান ক'ত কলল্ ৰ্'ল্ ৰ্মহক মনাহোৱা িহল্া ঁ

। আহম অৱহশষত মুষ্টিহম়ি মকইজনমানহি গুৱািাটী মিানৰ্ৰীৰ ইফাহল্ হসফাহল্ েহৰ ৰ'মল্া।ঁ 

প্ৰহতক্তক্ৰ়িাশীল্ চক্ৰৰ অমানৱী়ি আক্ৰমণৰ বহল্ ি'ল্ - আমাৰ িাহল্হখ্হন, প্ৰহতিাশাল্ী সতীথ গৰ । 

খ্বৰৰ কাৰ্জত আহম মসই হনষ্িুৰ সতযহবাৰ শুহন মেেুৱা ল্াহৰ্হল্া।ঁ  আশীৰ  হেছত  দ্রতুৰ্হতত 

ঘটা  ঘটনা  প্ৰবাহি  আমাৰ  বিুতহৰ  মানহসক  েহৰৱিগন  ঘটাহল্।  হবপ্লৱৰ  স্বপ্ন  দুৰাৰ্ত  বুহল্ 

আমাৰ  হবশ্বাস  ি'ল্ ।  হবপ্লৱ  ময  েদ্ধহতৰ্ত  এক  দীঘল্ী়িা  েন্থা  আমাৰ  বুক্তজবলল্  সৰি  

সম়ি  নাল্াহৰ্ল্ ।  মসহ়ি হনষ্িুৰ  বািৱৰ  হসহত  হকছু  Compromised  কহৰ  আমাৰ  হবপ্লৱৰ 

হবকল্প সন্ধানত বযি ি'মল্া। এক হৃদ়িিীন যন্ত্রবৎ মানুিৰ দহৰ ৰাইজৰ মাজত  এক  সুহবিাজনক 

অৱস্থান গ্ৰিণ কহৰ মতহত়িাৰ েৰা আহম বাহচ আহছা ঁ। অমহৰ আক্তজ মটহল্হফান কহৰ মমাৰ মানস 

চকুত েহঁচশ বছৰৰ আৰ্ৰ মসইহবাৰ মসাণ-সৰা অতীতৰ ছহব উহন্মাচন কহৰ মমাৰ তন মন  

আহল্াহড়ত কহৰহছ । ি়িহত মটহল্হফানৰ হসোহৰ অমহৰও এই মূিিূ গত অ'হল্ি ৰঙৰ ইউহনফম গ 

হেহন্ধ, িাতত উদযত এ মক ৫৬ মাৰণাস্ত্র হল্, হেষ্টিত থকা মমানাত এহসাো মিি মগ্ৰহনে, টাইম 

মবাব হল্ ষ্টিক মমাৰ দহৰই এহক অনুিৱ  কহৰহছ। মসহ়ি মটহল্হফানত তাৰ মাতহটা অল্ে 

অস্বািাহৱক ল্াহৰ্হছ। 

“িাজহৰকা দা   আহোনাহল্াকৰ বাইহদউ, মামন  , উজ্জ্বল্, তৰা-মাইৰ িাল্ ছালৰ্। মই 

মবহছ কথা নকওঁ। এটা হবহশষ স্মহৃত িিাৎ মনলল্ অিাৰ বাহবহি আহোনালল্ এ়িা মটহল্হফান 

কহৰহছা।ঁ আক্তজ প্ৰা়ি আি বছৰ আৰ্ত আহোনাৰ হসহত মমাৰ মশষ মদখ্া হিহছল্। মতহত়িা 

আেুহন হবপ্লৱ আৰু সন্ত্রাসৰ োথ গকযৰ হবষহ়ি হকছু মূল্যৱান কথা হকহছল্। মসইহবাৰ আক্তজ মমাৰ 

এই মূিিূ গতহি অনুিৱ হিহছ। মই হবপ্লৱৰ স্বাথ গত বিুত ৰি ৰক্তঞ্জত, কাইঁটী়িা োিাৰ, অৰণয, নদ-

ঘাট োৰ হি আহিহল্া।ঁ আৰ্হত হবশ্ব-হবপ্লৱৰ সামহগ্ৰক অথ গৰ তত্ত্ব িাল্দহৰ নুবুজাৰ বাহবই িওঁক 
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বা প্ৰথম মযৌৱনৰ মসানাল্ী িুল্ৰ বাহবই িওঁক আহোনাহল্াকৰ কথাত মকাহনা গুৰুত্ব হনহদহল্া ঁ। 

হকন্তু এহত়িাহি আহোনাহল্াকৰ হচতা-চচগাৰ সততা উেল্হি হিহছ। মসহ়ি এ়িা মটহল্হফানত 

আহোনাক হবচাহৰহছা।ঁ মমাৰ হসহত আৰু চাহৰজন ৰুমহমে ইফাহল্-হসফাহল্ হৰ আহছ। বুক্তজহছ 

িাজহৰকা দা    ি়িহতা হকছু সম়ি হেছহত এটা োঙৰ, মব়িা খ্বৰ শুহনবলল্ োব। িাজহৰকা দা, 

আমাৰ েথহক শুদ্ধ েথ বুহল্ আহম বিু দৰূ অগ্ৰসৰ ি'মল্া।ঁ হকন্তু ' Tragic thruth ' মকানহটা 

জাহন ?   আমাৰ হবপ্লৱৰ  দুৰত  ৰ্হতহৰ  িাৱমান  উৰত   অশ্ব  এহত়িা  সন্ত্রাসৰ  িুৱল্ী – 

কুৱলঁ্ীম়ি কুমাৰী অটবীৰ মা়িাজাল্ত হদক্ ভ্ৰাত হি েহৰহছ। বিুত মতজ  আৰু তযাৰ্ৰ হবহনম়িহতা 

আহম আমাৰ হপ্ৰ়িতম অহিকাংশ জন-ৰ্ণহৰই স্বতিঃস্ফুিগ সমথ গন ল্ািৰ েৰা বক্তঞ্চত হি ৰ'মল্া।ঁ 

হদন মযাৱাৰ ল্হৰ্ ল্হৰ্ আহম মযন এক হবক্তচ্ছন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী সংৰ্িনলল্ েয গযবহসত হিহছা।ঁ 

মই আক্তজ আহোনাৰ ওচৰত অকেহট স্বীকাৰ কহৰহছ - আহম হবশ্বৰ কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী 

সংৰ্িনহবাৰক অনুপ্ৰাহণত আৰু জ্বীোল্ কহৰ ৰখ্া হবশ্বৰ এমুষ্টি েুকঁ্তজোহত আৰু িনীক মশ্রণীৰ 

ক্ৰীড়নকলল্ েহৰণত হিহছািঁক। আমাৰ ঈক্তিত হবপ্লৱ এহত়িা আমাৰ বাহবই ‘বুহমৰাং’ হি েহৰহছ। 

আমাৰ সংহমহশ্রত জাহত সত্ত্বাৰ মযাৰ্ৰ প্ৰকৃত 'Diagnosis' কৰাত আমাৰ কৰবাত িুল্ হি ৰ্'ল্। 

তথাহে এক দুৰাৰ্ত স্বপ্নৰ মমািত আৱদ্ধ আমাৰ ওিটহন েথ এহত়িা মচৌোশৰ েৰা অৱদ্ধ। 

ৰ্হতৰ বাহিহৰ আমাৰ এহত়িা আৰু ৰ্হত নাই। হক়ি জাহনা আক্তজ মমাৰ এই মূিিূ গত িাৱ হিহছ 

মমাৰ বাহব আৰু মবহছ সম়ি নাই। ি়িহতা ক্ষহতক হেছহত ঘষ্টটব এক মিা হবহফাৰণ। িাজহৰকা 

দা, োহৰহল্ এবাৰ মমাৰ হবিবা মা আৰু সৰু িাইষ্টটৰ খ্বৰ ল্'ব। অ' আেুহন কল্ম মনহৰব। সতযৰ 

অনুসন্ধানত ল্াহৰ্হ়িই থাকক। আমাৰ িুল্-ত্ৰুটীৰ হনহম গাি সমাহল্াচনা হনিগহ়ি কহৰ যাওঁক। 

উিৰ প্ৰজন্মই যাহত বুক্তজ উহি হবপ্লৱ প্ৰকৃতহত হক ? শত্ৰু মকান, হমত্ৰ মকান ? আক্তজলল্ হথহছা।ঁ 

বাহচ থাহকহল্ েুনৰ ল্ৰ্ োম। শুি ৰাত্ৰী    ”  

িিাৎ   মটহল্হফানহটা   সংহযাৰ্হবিীন   নীৰৱ   হি   েহৰল্  ।   এহনহত   মিানৰ্ৰী   কঁোই 

মযাৱা   এক   হবহফাৰণৰ   শব্দই   সকহল্াহক   সচহকত   কহৰ   তুহল্হল্  ।   মমাৰ   শ্রীমতী   আৰু 

ল্'ৰা  -  মছাৱাল্ী   মকইটা   মমাৰ   কাষলল্   আহি   মস়িা   বাৰু   হকিৰ   শব্দ   ি'ব   োহব 

আহল্াচনা    কহৰব    িহৰহল্   ।    হচৰ্াহৰট    এটা    জ্বল্াই    মমাৰ    মানহসক    িাৰসামযতা 

বজাই ৰাহখ্বলল্ মচিা চল্াহল্া।ঁ ওচৰ োজৰৰ মানুিহবাৰৰ মাজহতা বু-বা চল্া শুহনবলল্ োহল্া।ঁ 

িিাৎ মমাৰ েহঁচশ বছৰ আৰ্হত মদখ্া মোৱা অমৰৰ মচহিৰাহটা মনত িাহি উষ্টিল্। এযুহৰ 

জ্ঞাহনাদীি  উজ্জ্বল্, বিল্ ন়িন। ৰিাি বণ গৰ মতজাল্ মৰ্াল্াকাৰ মুখ্াব়িৱ। থুতঁহৰৰ ওেৰ ফাল্ত 

প্ৰথম মযৌৱনৰ েতাকা উৰাই ৰ্ক্তজ উিা হমহি, োতল্ী়িা মৰ্াফঁ। ওঁিত বুক্তদ্ধদীি হমহচহক়িা িাহঁি 

মুখ্ত প্ৰাহ়ি থাহক নতুন কহব বা ৰ্া়িকৰ কহবতাৰ িৱক বা ৰ্ীতৰ কহল্। ৰ্াত আকাশী ৰঙৰ 

িাৱাই চাটগ। হেন্ধনত মটী়িা ৰঙৰ মেন্ট। গুহৰত এহযাৰ সামানয িাৱাই মচিল্। আমাৰ মাজত হস 

'হকতােৰ মোক' বুহল্ জনজাত আহছল্। গুৱািাটী নৰ্ৰীৰ উেকণ্ঠত থকা এখ্ন চিৰ মযন ল্ৰ্া 

ৰ্াৱত তাৰ ঘৰ। মদউতাহক তাৰ স্থানী়ি োক-ঘৰৰ মোি মািাৰৰ চাকহৰ কহৰহছল্। ঘৰত মাক 

আৰু সৰু িাহ়িক অমতৃ। মই েচঁাশী চনহত বাতহৰ মযাহৰ্ মতহখ্তৰ ‘হল্িাৰ হচৰ'হচচত মতুৃযৰ 

বাতহৰ োইহছহল্া।ঁ মুহখ্হদহ়ি শুহনহছহল্া ঁ হস 'জংল্ী োষ্টটগ’ত মযাৰ্দান কৰাৰ কথা। মমাৰ িাৰণা 

আহছল্ ৰাজনীহত হবজ্ঞানত প্ৰথম মশ্রণীৰ প্ৰথম হি হস হকবা প্ৰহফচাৰ চহফচাৰ ি’ব বুহল্ ।  হকন্তু 

ইহতমহিয ল্ুইতৰ বুকুহৱহদ োৰ হি ৰ্'ল্ শত-সিস্ৰ সহল্ল্িাৰা। মিজাৰ জনৰ মতহজহৰ ৰাঙল্ী ি’ব 
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মমাৰ শযামল্ী মাতৃৰ মসউজী বুকুখ্হন। এক িি স্বপ্ন হল্ মেউকা িৰ্া েখ্ীৰ দহৰ মহৰ মহৰও বাহচ 

আহছা ঁ আহমহবাৰ ।  

অল্ে হেছহত শ্রীমতীহ়ি েহৰহবশন কৰা হনশ আিাৰ খ্াই হবচনাত েহৰহল্া।ঁ ৰাহত 

প্ৰা়ি দি বজাত আহকৌ মটহল্হফানহটা বাক্তজ উষ্টিল্ । 

 “মিহো, িাজহৰকা মনহক ? মই আহোনাৰ অহফচৰ েৰা দীেহক হকহছা।ঁ কথাহটা 

শুহনহছহন ? এহত়িা, প্ৰা়ি আি বজাত গুৱািাটীৰ মৰল্ মিচনত মবামা ফুষ্টটহছ  । মই হনজ চকুহৰ 

মদহখ্ আহিহছা।ঁ চাহৰওফাহল্ মিাৱা ঁ । ছাই আৰু মোৰা মানৱ মদিৰ মৰ্ান্ধ । মমাৰ মহত বিুত-জহন 

হসেুৰী োহল্।” 

“এৰা, অল্ে আৰ্হত এটা হকবা োঙৰ হকবা ফুটাৰ শব্দ আহমও ই়িাৰ েৰা োইহছা ঁ । 

কাইলল্হি আচল্ হবৱৰণী শুহনবলল্ োম । বাৰু , গুে নাইট দীেক।” “গুে নাইট” বুহল্ দীেহক 

মটহল্হফান হথ হদহল্। 

হেছহদনা ৰাহতেুৱা ‘হদহনক বাতহৰ’ খ্ন মমহল্হ়ি েহঢবলল্ োহল্া মযাৱা হনশাৰ মসই 

মল্ামিষ গক মবামা হবহফাৰণৰ কৰুণ েহৰণহত। 'বাতহৰহটাৰ মশষৰ ফাহল্ হল্খ্া আহছল্ দুদ্ধগষ গ   

হবহদ্রািী অমৰ মজমুদাৰৰ মবামা  - হবহফাৰণত মতুৃয। 

বাতহৰখ্ন িাতত হল্ বাহিৰৰ ফাহল্ এই হনর্ব্ গাক, হনিল্ হি চাই ৰ'মল্া ঁ । ওচৰৰ ঘৰৰ 

মৰহেঅ' এটাৰ েৰা িাহি আহিহছল্ “মতহজহৰ কমল্াোহত েৰিাত হিল্ হনি”  । 
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েূজা আবহৈ 

মল্খ্কিঃ-     শ্রীহবষু্ণ মেকা  

জন্মস্থানিঃ- কাহড়োৰা, মৰ্াহৰশ্বৰ ।  

বতগমানিঃ- দহক্ষণৰ্াওঁ, ওদাল্বাক্ৰাৰ হকল্াশেুৰ হশৱমক্তিৰ েথৰ হনবাসী। 

 

  হৰ্াহৰশ্বৰ িাইসু্কল্ৰ মুখ্েত্ৰ “ল্খ্াই তৰা” ত   ইং ১৯৬৪) “শৰাই ঘাট মসতু” কহবতাৰ 

জহৰ়িহত সাহিতয মসৱাত আত্মপ্ৰকাশ কৰা মেকাৰ এহত়িালল্ মকইবাটাও কহবতা, কুহৰটাহৰা ওেৰ 

চুষ্টট ৰ্ল্প, িাহল্হকইটা হচতা ৰ্িুৰ প্ৰৱন্ধ  ‘ৰষ্টঙল্ী বািগা’ , 'অসম ধ্বহন’, ‘আমাৰ অসম’, ‘েূবাল্ী’, 

‘হমহল্জহুল্' আহদত প্ৰকাশ হি হৰ্হছ ৷ 

হশশৱৰ চৰম দহৰদ্রতাহকা মকহৰে নকহৰ দৃঢতাহৰ আৰ্বাহঢ হৰ্ থকা মেকাই ইং ১৯৬৭-

৬৯ চনত মৰ্াহৰশ্বৰ িাইসু্কল্ ছাত্ৰ-একতা সিাৰ সম্পাদকৰ দাহ়িত্বত আহছল্ আৰু বিগমানলল্ 

হবহিন্ন সামাক্তজক অনুষ্ঠান প্ৰহতষ্ঠানৰ গুৰু দাহ়িত্ব হনহতকতাহৰ বিন কহৰ মসৱা আৰ্বঢাই আহছ। 

বতগমান দৰূসংহযাৰ্ হবিাৰ্ৰ দাহ়িত্বশীল্ কহনষ্ঠ মটহল্কম্  হবষ়িাৰ েদত কায গযহনর্ব্ গাি 

কহৰও অহিক আত্মপ্ৰতয়িহৰ সাহিতয মসৱা কহৰ আহছ। মতওঁৰ সম্পাহদত   যুটী়িা ) আহল্াচনী 

“হমহল্জহুল্” । স্বৰহচত ৰ্ল্প সম্ভাৰৰ েুহথখ্ন অহচহৰই প্ৰকাশ হি ওল্াব। 

 মতহখ্ত ৰষ্টঙল্ী বািগাৰ িাইষ্টট িহন্ট চৰাৰ প্ৰিৰী খু্ড়া আৰু মযাৱা হবষু্ণ ৰািা ৰষ্টঙল্ী বািগাৰ 

হবহশষ সংখ্যাৰ সি সম্পাদক   অবলতহনক ) হিচাহে দাহ়িত্ব গ্ৰিণ কহৰ আমাক সিা়ি কহৰহছ।   ) 

 

মাৰ মুখমিৈতো দযন খবনকৰ জতন উজ্বৈো আবনি েৰা নাই। 

এইিাৰ বস ৈক্ষ্য কবৰতৈ ––  দগু বা েূজাৰ অসুৰতটালৈ। অসুৰতটা আগেলক 

িহুে শকে, দনাতদাকা ত্রহতে . . . . . . . . . . . . . . . . . 

মটহল্হফান মকন্দ্ৰহটা অহতক্ৰম কহৰহ়িই হৰক্সা আহৰািী দুজনৰ এজহন আনজনক 

উহযযহশ মকাৱা কথা মকই-আষাৰ মিাহৰ্শ্বৰৰ কাণত েহৰল্ – “েূজা আহিল্ মি মদাি।” – 

‘মকহনলক জাহনল্া ?’ - মসৌৱা, শুহনছাহন নাই ? এহনহিন মৰ্ল্া ৰ্ৰমৰ প্ৰখ্ৰ ৰ'দত কম গচাৰী 
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সকল্ৰ ‘ইন্ হকল্াব ক্তজিাবাদ’ , ‘আৱাজ মদা-এক মিা’ — মাহন েূজাৰ আৰ্মনৰ শুি সংহকত। 

কম গচাৰী সকল্ৰ েূজাৰ ‘মবানাচ’। মবোৰী মখ্াৰ দুই েইচা অজগাৰ মসানাল্ী সুহযাৰ্। চিৰৰ 

ৰ্হল্হ়ি-উেৰ্হল্হ়ি সিী়িা কাহোৰ-কাহনৰ মোিাৰ ৷ বজাৰত বস্তু-বািাহনৰ জইু-ছাই দাম  ” 

ঘৰত আহকৌ এই বতৰত ল্'ৰা-মছাৱাল্ীৰ মিং মিং। মবল্ুন নাল্াহৰ্, মেো নবজা়ি  । 

হেিল্ হনহদহল্ হসিঁতৰ কত ময অহিমান। ৰ্ৃহিণীিঁতৰ মুখ্ৰ ফাহল্হতা চাবই মনাৱাহৰ। োক্ ঘৰত 

হমউক্তজকৰ শব্দ ৷ ওল্হিাৱা মুখ্। ইফাহল্ হৰ্হৰিঁতৰ মূৰৰ চুহল্ োল্ োল্ । 

আহৰািীক ৰ্তবয স্থানত নহমাৱাই হথ মিাহৰ্শ্বৰ হচিাই িাড়া-ঘৰ োহল্লৰ্। েহৰবাৰ 

মহনামতীক িাত মকইটা বাহঢব হদ ততালত়িালক ৰ্াহটা  হত়িাই  িাত  মকইটা  নাহক  মুহখ্  সুমুৱাই 

েুনৰ হৰক্সাখ্ন হল্ বাহঁিৰলল্ ওল্াল্ মাহল্কৰ মেিকুণা ল্'ৰা মটাক সু্কল্ৰ েৰা আহনবলল্। বাটত হৰ্ 

থাহকাহত হস মকৱল্ হচতা কহৰ ৰ্'ল্ – “েূজা আহিল্” ।  

হস েহৰকল্পনা কহৰহল্ ‘এইবাৰ কি কহৰ িহল্ও মকইটামান টকা মবহচলক মৰ্াটাব ল্াহৰ্ব। 

েূজাত তাৰ একমাত্ৰ ল্'ৰাহটাক িাল্লক এহযাৰ কাহোৰ হদব ল্াহৰ্ব। হব়িাৰ হদনৰ েৰাই মবহচৰী 

মানুিজনীহকা িাল্ কাহোৰ এহযাৰ হদব েৰা নাই। োহৰহল্ তাইহকা এহযাৰ হদব ল্াহৰ্ব ।’  

েূজাৰ মকইহদন মিাহৰ্শ্বহৰ হৰক্সা নচল্া়ি। এইহবহল্ েূজাৰ বতৰত হস সেহৰ়িাহল্ ৰ্াৱলঁল্ 

যাবলল্ মনস্থ কহৰহল্। বিুত বছৰ ি’ল্ – তাৰ মচহনিৰ ৰ্াওঁখ্ন এহৰ অিাৰ। জীহৱকাৰ তাড়নাত । 

েূজাৰ বন্ধৰ ফাকঁহত ৰ্াৱলঁল্ নৰ্হল্ আৰু হেচত মযাৱাহতা নিবলৰ্। তাহত আহকৌ মাহল্কৰ 

অনুমহতৰ কথাও আহছ। েহৰবাহৰ মাহল্কৰ ঘৰত দুই এটা ল্াক্  োক্ কহৰ হদহ়ি। তাৰ ল্’ৰাহটাহকা  

অিা বছৰৰ েৰা সু্কল্ত নাম ল্ৰ্াই হদবলল্ মনহত োষ্টঙহছ। 

অসমী়িা  মািযমৰ  সু্কল্ত  নি়ি ।  এহকবাহৰ  চািাবৰ সু্কল্ত।  মিাহৰ্শ্বৰৰ  আহকৌ 

েহৰবাৰৰ  দহৰ  আহকাৰহৰ্াজ  িাষা  মপ্ৰমী  নি়ি ।  হস তাৰ  ল্’ৰাক  ইংৰাজী  সু্কল্ত  েঢাবই  

খ্াটাং  ।  তাৰ  মহত  –  “হনজৰ  মেটত  ৰ্াষঁ্টি  হদ  িহল্ও   চিৰৰ  িনী-মানী মানুিৰ ল্’ৰা 

মছাৱাল্ীৰ  হসহত মথল্াচাল্ক, হৰক্সাচাল্ক,  দুখ্ী়িা মিাজা বনুৱাৰ  ল্'ৰা মছাৱাল্ীিঁতহকা েঢা-

শুনাত মফৰ  মাহৰব  হদব ল্াহৰ্। ‘স্মাটগ’  কহৰব  ল্াহৰ্।  জাতী়িতাবাদ,  হনজৰ  িাষাহটাৰ  প্ৰহত  

আদৰ  ইতযাহদহবাৰৰ  মূল্য  মকইজহন  হদহছ ?  এইহবাৰ  মাহথান  সািাৰণ  মশ্রণীৰ মানুিৰ 

মুখ্তহি  মশািা  ো়ি ।  িাষা  মপ্ৰমৰ  বক্তৃতাৰ  ফুল্জাহৰ  মাহৰ  বিুহতই  হেচ  দুৱাহৰহদ  হনজৰ  

মো  -  মোৱহল্ক   প্ৰৰাসত   হথ   চািাব   বনাই   আহন   আমাৰ   মৰ্হন্ধল্া   মখ্াক  শাসন  কৰাৰ 

বযৱস্থা কহৰহছ ।” 

মিাহৰ্শ্বৰৰ িাল্লক মনত আহছ। তাৰ আি হক ন বছৰ ব়িসত টান নহৰ়িাত েহৰ 

মদউতাহক হসিঁতক অথা়ি সাৰ্ৰত েুবাই হথ হসেুহৰলল্ ৰ্'ল্। হবিবা মাকজনীহ়ি তাক আৰু োনী 

মকচুৱা িনীহ়িকজনীক োঙৰ দীঘল্ কহৰাহত বৰ কি োইহছল্। হস আহথ গক দুৰাৱস্থাৰ কাৰহণ 

মমষ্টিকৰ মদওনা অহতক্ৰম কহৰব মনাৱাহৰহল্। এবাৰ চিৰত থকা খু্ড়াক নি মকৰাণীৰ উেহদশ 

মহত হে়িনৰ চাকহৰ এটাত ‘ইনটাৰহিউ' হদহছল্। চাকহৰহটা নাোহল্ । ইংৰাজী িাল্লক নজনাৰ 

বাহব । 
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তািাহনৰ েৰা মিাহৰ্শ্বহৰ মকাহনা িৰণৰ চল্াহি কথাত কাণ হনহদহ়ি। তাৰ কথা - যহদ 

হনজৰ িাষাহটাৰ প্ৰহত ইমাহনই আস্থা, মতহত চাকহৰ বাকহৰ, ‘ইনটাৰহিউ’ মবিা-মবোৰ কথা বতৰা 

– আহদি স্বাৱল্বী মিাৱাৰ কথা সকহল্াহৱ হচতা নকহৰহল্ হক়ি? হনজৰ িাষাহটা বযৱিাৰ কৰাৰ 

মক্ষত্ৰত আইন কানুন কৰা নিল্ হক়ি ? এহত়িা মজাৰ েুহৰ িাত মোৱাৰ সম়িত সকহল্াহৰ ৰ্াত 

তৎ আহিহছ। হস বুক্তদ্ধজীহৱ সকল্ৰ জাতী়ি মপ্ৰমৰ আিুৱা কথাত হবশ্বাস নকহৰ। এইহবাৰ সািাৰণ 

মশ্রণীৰ মানুিৰ প্ৰজন্মক তল্তী়িা বিতী়িা চাকৰ নাকৰ কহৰ ৰখ্াৰ তীব্ৰ মানহসকতা  মাহথান। 

মিাহৰ্শ্বহৰ এইবাৰ বৰ েহৰশ্রম কহৰ িাহল্ হখ্হন িন মযাৰ্াৰ কহৰহল্। েূজাৰ এহদন েূহব গ 

েহৰবাৰ আৰু ল্'ৰাহটাক ল্ৰ্ত হল্ ৰ্াওঁ অহিমুহখ্ বাচত উষ্টিল্। বাচত হৰ্ থাহকাহত তাৰ মনহটা 

বৰ ফৰকাল্ ফৰকাল্ ল্াহৰ্ল্। শৰতৰ মশৱাহল্ ফুল্াৰ বতৰৰ মমঘমুি আকাশৰ দহৰ। হস 

হখ্ড়ীহকহৰ দলূৰৰ ৰ্াওঁ, ৰ্ছ ৰ্ছহন, মসউজী িানহন েথাৰ মহনাহমািা দৃশযৰাক্তজ উেহিাৰ্ কহৰ 

থাহকল্। 

এটা সম়িত মিাহৰ্শ্বৰিঁতক কহঢ়িাই হন়িা বাচঁখ্ন মশষ স্থানত হৰ ৰ্'ল্   হস ৰ্াওঁ োহল্লৰ্। 

বাচৰ েৰা নাহমহ়িই হস মানুিজনী আৰু ল্'ৰাহটাক খু্ড়াকৰ ঘৰলল্ েষ্টি়িাই হদহ়ি। হস মোনচাহত 

হসিঁতৰ ৰ্াৱৰঁ সািাম েুৰুষী়িা ৰাজিুৱা েূজা থহল্লল্ মখ্াজ হদহল্। তািাহন সু্কল্ত েহঢাহত েূজাৰ 

হদন মকইটাত হকমান ময আনি কৰা নাহছল্ হসিঁহত। দুই চাহৰটা েইচাও িাত খ্ৰচৰ বাহব 

আৰ্জ্জগহছল্। মকহনবালক চাইহকল্ৰ োম্প এটা মযাৰ্াৰ কহৰ মবল্ুনৰ মদাকান হদহছল্। োঙৰ-সৰু 

হিন্ন আকৃহতৰ ৰঙা নীল্া মবল্ুন। হকহয আনিৰ আহছল্ এহৰ অিা হদনহবাৰ    হথহ়িটাৰ, যাদুহখ্ল্, 

 ুল্ী়িা-খু্ল্ী়িা, ওজাোহল্, ম াল্ মেোৰ ধ্বহনহৰ ৰজন জনাই আহছল্ েুজাৰ থহল্। ৰ্াৱৰঁ 

মানুিহবাৰহৰা েূজাৰ হদন মকইটাত হকহয বযিতা, আনি    

মিাহৰ্শ্বহৰ ল্ক্ষয কহৰহল্— এই মবহল্ মচান েূজা থহল্ত 'আনি উৎসািৰ মকাহনা হচন 

মমাকাম নাই। সকহল্াহৱ মযন এৰাব মনাৱাৰা দাহ়িত্বত েহৰহি হকবা এটা কহৰ আহছ। হস স্বৰ্হতাক্তি 

কহৰহল্ –– সচাই হদনহবাৰ সল্হন ি'ল্। ৰ্াওঁহবাৰ আক্তজ মযন ৰ্াওঁ হি থকা নাই। কহবৰ কল্পনাৰ 

শুৱহন ৰ্াওঁহবাৰৰ আক্তজ মযন মকাহনা হনৰেিা নাই । ি়ি সন্ত্রাসত মানুিহবাৰ মেেুৱা ল্াহৰ্ হৰ্হছ- 

হনশ্চুে হি হৰ্হছ। ৰ্াৱৰঁ সািাম েুৰুষী়িা সবন্ধ, দ়িা মমাতা , বন্িুত্ব, িাতৃত্ব সকহল্া হচনাহক সুৰ 

মিৰাই মযাৱা মযন অনুমান হিহছ ।  

কথাহবাৰ িাহব িাহবহ়িই হস এবাৰ দৰূ্ গা মৰ্াসানীৰ প্ৰহতমা খ্নলল্ প্ৰতযক্ষ কহৰহল্। 

খ্হনকৰজহন তাৰ ৰঙৰ তুহল্কাহৰ দুৰ্ গামাৰ মুখ্মিল্ত ৰঙৰ প্ৰহল্ে ল্ৰ্াই আহছ। মাৰ 

মুখ্মিল্হতা মযন খ্হনকৰজহন উজ্জ্বল্তা আহন হদব েৰা নাই। এইবাৰ হস ল্ক্ষা কহৰহল্ দুৰ্ গা 

েূজাৰ অসুৰহটালল্। অসুৰহটা আৰ্তলক বিুত শকত মনাহদাকা হিহছ ।  

েূজাৰ   আনিৰ   হদনত   মিাহৰ্শ্বৰৰ   মনহটা   এহকবাহৰ   মসহমহক  ৰ্'ল্  

...................  । 
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িণ বাৈী 

– েৃবে শৰ্ম্ বা দগাস্বামী 

“জীৱনহটা বৰ হনৰস হনৰস ল্াহৰ্হছ অ' মানস। বণ গাল্ীক আক্তজ কাহল্ মই আৰু হবচাহৰ ঘুহৰ 

নুফুহৰা । আি,  তাই মমাৰ “জীৱনৰ েৰা হচৰ হদনলল্ মিৰাই ৰ্'ল্। ” 

প্ৰশাতৰ কথাহবাৰ শুহন হল্হছহল্া । িাহবহছহল্া , েৰ্ল্া মিাৱা নাই যহদও, েৰ্ল্া মিাৱাৰ 

মবহছহদন আৰু ই়িাৰ নাই। নাচগজনী আহি তাক হক হৰ্হছল্ মবহছলক কথা নক'বলল্। হস িাহঁিহছল্ । 

িৰ্জ্িতাল্ৰ ওেৰৰ Flat ৰ েৰা আত্মিতযাৰ বযথ গ মচিা কহৰ িৰা েহৰ মযাৱা প্ৰশাতক 

মযাৱাকাহল্ এ়িা তল্ৰ ফ্লৰলল্ হল্ আহিহছ । 

হকহছহল্া, “চা প্ৰশাত তই এহত়িা অসুস্থ। মবহছ কথা মনাহকাৱাই িাল্। এজনী বণ গাল্ীহ়ি 

মতাৰ জীৱনলল্ মকহত়িাও আন্ধাৰ কহঢ়িাই আহনব মনাৱাহৰ। তই িাল্ হি ল্'। এজনী হক়ি বিুহতা 

বণ গাল্ীক তই মতাৰ জীৱনত ল্ৰ্ োহব। হকছুমান হমছা বুজহনহৰ তাক বুজাবলল্ মচিা কহৰহছহল্া। 

হস কাক্তিহছল্। তাৰ চকুত চকুোনী মদহখ্ মমাৰ বৰ মব়িা ল্াহৰ্ ৰ্'ল্। 

হখ্হৰকীখ্হনহৰ চাই েষ্টি়িাহল্া – বৰ ল্ুইতৰ প্ৰবল্ মসাতঁ। ওেৰত শাওণৰ আকাশৰ ৰং। 

কৃষ্ণচূড়া মজাোৰ ৰং মবাৰ বৰষাই উটুৱাই হল্ ৰ্'ল্। মসিৰু ৰঙা ৰং মবাৰ মিৰাই ৰ্'ল্। হকবা এটা 

মিৰুৱাৰ মবদনাত কৃষ্ণচূড়া মজাোই কাক্তিহছল্। দৃষ্টি মমাষ ঘুৰাই আহন চাই েষ্টি়িাহল্া – 

প্ৰশাতলল্। মকঁচা  চকুোনীহৰ  মসহমহক  মযাৱা  তাৰ চকুিাল্লল্ মতহত়িা নাহম আহিহছল্ মটােহন । 

ঘড়ীহটালল্ চাহল্া চাহৰ ছ়ি বাক্তজ হৰ্হছ। সহন্ধ়িাৰ এন্ধাৰহবাহৰ মমাক ঘৰলল্ উিহত যাবলল্ সহচতন 

কহৰ হদহছল্ । শুই থকা প্ৰশাতক  আমহন নকহৰ হনশহব্দ মই আতঁহৰ আহিহছহল্া। ওহৰ  বাহট তাৰ 

কথাহক িাহৱ আহিহছহল্া –– মমাৰ সু্কল্ী়িা বন্িু প্ৰশাত  । আহম দুহ়িা এহকল্হৰ্ সু্কল্ী়িা মদওনা 

োৰ হি কহল্জত িহৰ হদহল্া। তাৰ োছত মই িহল্া হবজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, হস ি'ল্ দশ গনৰ   । দুখ্ী়িা 

মখ্হত়িক মদউতাহক তাক হল্ আশাৰ সহোন ৰহচহল্। এহন সম়িহত এজনী মছাৱাল্ী তাৰ 

জীৱনলল্ আহিহছল্ িুমুিাৰ দহৰ, িাল্হোৱাৰ কাহৰংঘৰ সাক্তজবলল্। মসই কাহৰংৰ মিষ্টটত হথ়ি 

হদ়িাৰ আৰ্মুিুিগত িুমুিাৰ দহৰই তাই মিৰাই ৰ্'ল্। নাম আহছল্ তাইৰ বণ গাল্ী। বণ গাল্ীৰ হমছা 

মপ্ৰমৰ অহিন়িৰ হবহনম়িত প্ৰশাতই সঁচা িাল্হোৱাৰ অঙ্কুৰ ৰুহল্। হস বুজা নাহছল্ তাৰ সঁচা 

মপ্ৰমৰ অতৰাল্ত ল্ুকাই আহছল্ হকছুমান হমছা অহিন়িৰ সঁচা সঁচা ল্ৰ্া হমছা িাল্হোৱা 

বণ গাল্ীৰ। জীৱনক িাল্দহৰ জহুম চাবলল্ মনৌ োওহতই হস িাল্ োই মেল্াইহছল্ বণ গাল্ীক। হকন্তু 

মসই জনী বণ গাল্ী এহদন তাৰ জীৱনৰ েৰা এহনদহৰ মিৰাই যাব বুহল্  মকহত়িাও িবা নাহছল্। 

আশাও কৰা নাহছল্। হকন্তু আশা নকৰা হখ্হনহক হস োহল্। এহদন হনশা বণ গাল্ী হনৰুহযশ ি'ল্। 

বিুতহৰ হবশ্বাস তাই আত্মিতযা কহৰহল্। ল্ইুতৰ বুকুত অনুসন্ধান চহল্ল্ বণ গাল্ীৰ মতৃহদিৰ 
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সন্ধানত। নাই মকাহনা সন্ধান নাোহল্। আন হকছুমানৰ তাহত হবশ্বাসিঃ তাই েল্াই ৰ্'ল্। হকন্তু  ৰ্’ল্ 

কলল্ ? হক়ি ? 

প্ৰশাতই নাজাহনহছল্ । প্ৰশাতক িাল্োওঁ বুহল্, হমছা অহিন়ি কৰা বণ গাল্ী জনীহ়ি িাল্  

োইহছল্  আন  এজনক ।  মসই  িাল্হোৱা আহছল্ সঁচা িাল্হোৱা  অনুেমক। োিৰ  অনুেম    

দুৱৰা  । তাৰ   হেছত  ষ্টটৰাে সীমাতৰ  মকাহনাবা এহোখ্ৰ  অজান িাইলল্ অনুেহম এহদন 

মাজহনশাৰ আন্ধাৰত বণ গাল্ীক আতঁৰাই হল্ ৰ্'ল্ প্ৰশাতৰ ওচৰৰ েৰা । েূণ গ সন্মহত থকা বণ গাল্ীৰ 

প্ৰশাতলল্ মনত েহৰহছল্ মন নাই ক'ব মনাৱাহৰা ? 

তাৰ হেছত হদন বাৰ্হৰ মািৰ বুকুত , মাি বাৰ্হৰ ৰছৰৰ বুকুত। প্ৰশাতৰ হবশ্বাস বণ গাল্ী 

আহছ, তাই তাক এহৰ আত্মিতযা কহৰব মনাৱাহৰ। হস বণ গাল্ীৰ অনুসন্ধানৰ বাহবহি ঘূহৰ ফুহৰব 

িহৰহল্। এইদহৰ ঘুহৰ ফুহৰ এহদন হস অসুস্থ হি েহৰল্। বণ গাল্ী তাৰ জীৱনত সাথৰ হিহ়ি ৰ'ল্। তাইৰ 

সন্ধান হস আৰু নাোহল্। মই সকহল্া কথা ৰ্ম োইও তাক মকাৱা নাহছহল্া। মসইকণ সািস মমাৰ 

মিৰাই ৰ্'ল্। 

কথাহবাৰ িাহব িাহব মকহত়িা ঘৰ োইহছহল্াহি ক’ব েৰাই নাহছহল্া।ঁ তাৰ হেছত মটােহন 

যাব মনাহখ্াজা চকু দুটালল্ও অৱহশষত মটােহন নাহম আহিহছল্। 

আৰু আক্তজ এ়িা িৰ্জ্িতাল্লল্ আহি খ্বৰ োহল্া - প্ৰশাত নাই,  ুকাল্। প্ৰশাতৰ সিজ 

সৰল্ মুখ্খ্নলল্ মই চাব েৰা নাহছহল্া। ক'ব মনাৱাৰালকহ়ি মমাৰ দুৰ্াহল্হদ চকুোনী হব ৰ্'ল্। 

আৰ্হদনা হখ্হৰকীহৰ মদখ্া কৃষ্ণচূড়া মজাোৰ তহল্হৰই তাৰ মতৃ মদিহটা আহম হল্ হৰ্হছহল্া। 

বিুহদন আৰ্হত মৰহি মযাৱা এটা শুকান কৃষ্ণচূড়া ফুল্ উহৰ আহি তাৰ ৰ্াত েহৰহছল্। 
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অকণ দপ্রম-প্রীবে 

-খতগন দচৌধুৰী 

 

— আক্তজ দুহদনমান, কথাষাৰ িাহবহছহল্া এবাৰ মযাৱাৰ কথা। ষ্টিক আক্তজহ়িই যাম বুহল্ 

নি়ি। সৰু কাম এটা আহছ । তাৰ হেচত হকন্তু হে । হেহচ আক্তজহ়িই হক়ি 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ষ্টিক আহছ বাৰু। আহবহল্ সাত বজাত মনহিৰু োকগৰ মৰ্টৰ আৰ্ত হৰ 

থাহকম। হৰ থাহকবলল্ মমাৰ হকন্তু বৰ ল্াজ ল্াহৰ্ মদই। ষ্টিক সম়ি মহত সাত বজাত। মনহিৰু 

োকগৰ মৰ্টৰ সমুখ্ত ৷ চাহৰ সাত বজাৰ হেচত হকন্তু নাোব । - ও’মক? ষ্টিক? ‘হচ়িৰ' বুহল্ কহল্ 

মানুহৱ । 

মটহল্হফানহটা হথ আনক্তিহ়ি হকবা এটা িাহবব খু্ক্তজহল্হি মাহথান — ি়িহতা 

িাহবহল্হিঁহতন মানুৰ মল্হখ়্িা িুনী়িা মযৌৱনা এৰ্ৰাকীৰ ল্ৰ্ত আক্তজৰ সহন্ধ়িাহটা হক দহৰ কটাব । 

হকন্তু মটহল্হফানহটা ষ্টটং ষ্টটং হক বাক্তজহল্। মটহল্হফান তুহল্ ক’মল্  - মিহো। 

– হক খ্বৰ  ? হচহনব োহৰছাহন ? হনি়ি হচহনব েৰা নাই ?  

- স্বািাহৱক। হনহল্ গি মযহত়িা বিুহদন।  

  -মকান ষ্টিক িহৰব েৰা নাই ? - মনত কহৰহছা ।  

হতহৰাতা নি়ি; মছাৱাল্ীৰ মাত মযন ল্াহৰ্হছ । আৰ্হত মাতহটা শুনা শুনা ল্াহৰ্হছ। 

আনক্তিহ়ি িাহবহল্ -  হচহন োহল্া বা নাোহল্া কথা োহতাহত হক মনা আহছ?  

- ষ্টিক িহৰহছ। তুহম হচহনব েৰা নাই। প্ৰিাই ক'মল্। 

-এহত়িা বুক্তজহছা। হচহনব োহৰহছা। মকাৱা মতামাৰ খ্বৰ 

খ্ষ্টট মকহন আৰু মকহনলক এই দুিগৰ্ী়িাক মনত েহৰল্ 'বাৰু’ ?  

-‘বাি’ চাল্ু    এহত়িাও আহছ কথাৰ প্ৰকাৰম্ভ।  

-আহৰ, প্ৰিা   মতামাক হচহনব মনাৱাহৰহল্ মদহখ্ান মমাৰ জীৱহনই বথৃা। কহল্জী়িা সুিৰী 

প্ৰহতহযাৰ্ীতা  . . . . . 
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আচল্হত প্ৰিা কহল্জী়িা বান্ধৱী। কটনত এহকল্হৰ্ িা়িাৰ মচহকিাৰীলল্ েহঢহছল্। তাৰ 

হেচত মতওঁ হে ইউ হল্ আৰু আনক্তি হচল্চৰ আৰ·ই-হচ’ ত েহঢহছল্। মকই বছৰ মান হেচত এবাৰ 

গুৱািাটীহতই ল্ৰ্ োইহছল্। মতহত়িা প্ৰিাই ক্তজ ইউত মোি এম্ এচ্ হচ’ ত। 

- বুক্তজহছা বুক্তজহছা তুহম ‘চাল্ু' শুনাৰ ল্হৰ্ ল্হৰ্ই মমাৰ নাম িহৰ মাহতছা। 

-ষ্টিক আহছ হদ়িা, মদৱীৰ কথা হশহৰািায গয, এহত়িা মকাৱা বাৰু মতামাৰ খ্বৰ বাতহৰ, ক’ত 

আছা এহত়িা, হক কহৰছা ? হকবা আহদশ? 

– চহৰ, চহৰ চাৰ । ইচ্ আহোনাৰ অহফচৰ বিু মুল্ী়িা সম়ি কণ খ্ৰচ কৰা বাহব ক্ষমা 

চাইহছা চাৰ। 

-এই ‘মুহদ’ হি আহিল্া নি়ি? মতামাক আৰ্হতওঁ এইহবাৰ শুহনবলল্হক মই মজাকাই 

হল্হছহল্া। – মনত আহছহন আইহদউ, মসই বুকহফ়িাৰ ? 

-ইচ্, আচল্ কথাহটাহকই কব োিহৰহছা। মতামাৰ ল্ৰ্ত কথাৰ, চল্াহিহি মাহৰহছা।ঁ মতামাৰ 

প্ৰশ্নহবল্াকৰ উিৰ হদহছা বাৰু, আৰু ল্ৰ্হত এখ্ন এহপ্লহকচন্ । তহব চাকহৰৰ বাহব নি়ি। ি়ি 

মনখ্াবা। 

- বাৰু মতহনি'মল্ মকাৱা এহত়িা শুহনা।  

- খ্বৰ  িাহল্ই। বিগমান গুৱািাটীত। হেবুৰুহতই আহছা। হেহচ, মতামাৰ দহৰ সুখ্ী নি়ি 

অৱহশয । 

-সংসাৰ োহতল্া মনহক? 

- িৎ- নাই ; োহতহল্ আহকৌ মতামাক মনত েহৰবহন ?  আনক্তিহ়ি োঙৰলক িাহঁিব খু্ক্তজওঁ 

নািাহঁি ল্াহিলক কহল্— 

- হেহচ হক    হকবা মন কহৰছা মনহক ? 

-মতামাক বুহল্ িহৰছা? 

-কথাৰ উেকৰণহটা হকহছা। বাৰু এইহটা দুহ়িা হেচত হচতা কহৰ চাম। এহপ্লহকচন্ হকিৰ 

মকাৱা এহত়িা ? 

- বািঃ বািঃ চাল্ু    আহকৌ ঘূৰাই েকাই। ষ্টিক আহছ মমাক কথা হদ়িা, মই মকাৱা কথাষাৰ 

ৰাহখ্বা ? 

- মাহন, মমাৰ মুখ্ত মল্কাম আহৰবা মন ৰ্ল্ত ৰহচ ল্ৰ্াবা ? মসইহবাৰ এহকাহৱই নি়ি। 

সামানয এটা কথা তুহম ইচ্ছা কহৰহল্ই োহববা। 

 - বাচ্ মতহনি'মল্ েট্ হক হক মেহল্াৱা । মই এহত়িাই কথাষাৰ িহৰ হদওঁ। 
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— শুনা মতহনি'মল্ আক্তজ ৰ্িূহল্ ষ্টিক চাহৰ বজাত বুকহফ়িাৰলল্ যাম মতামাৰ ল্ৰ্ত ৷ মই 

দীহঘল্ী েুখু্ৰীৰ মিক্তিক মিাহিল্ৰ আৰ্ত থাহকম। 

-আক্তজহ়িই . .     িিাহত হকিৰ ইমান মপ্ৰাগ্ৰাম?  

- ব’ল্া না। আক্তজহ়িই হপ্লজ, মপ্ৰাহমজ হম হপ্লজ।  

আনক্তিহ়িা অল্ে হচতা কহৰ এটা বুক্তদ্ধ উহল়্িাই কহল্- মমাৰ আহকৌ সাত বজাত হবহশষ 

এটা কাম আহছ। মাহন আমাৰ ‘বহচও' মিহনা বুকহফ়িাৰলল্ যাব। মসই কাৰহণ তুহম যহদ মমাক 

েক্তজষ্টটিহল্ সাত বজাৰ আৰ্ত এহৰ হদব োৰা মতহন িহল্  . .। 

-‘মোন্ট ৱহব’  ষ্টিক আহছ,  ষ্টিক  ছ়ি   বজাত ।  মিক্তিক   মিাহিল্ৰ   আৰ্ত ।    মপ্ৰাহমজ । 

- মপ্ৰাহমজ –– বা-ই।’  বুহল্ আনক্তিহ়ি িাতৰ মটহল্হফান ৰাহখ্, দুই িাতৰ তজগনী আঙুল্ীহৰ 

দুই নাকৰ োহি দুটাত মিচুহক মপ্ৰাগ্ৰামৰ কথাহটা িাহবহল্। 

 হমছাহমহছ প্ৰিাক মটহল্হফান কহৰ িুহল্ই কহৰহল্। প্ৰিা মযহত়িা উেযাহছহ়িই িাত 

মমহল্হছ, আক্তজ সহন্ধ়িা িাহৰ প্ৰিাতী হনদ্রাৰ সহোহনহৰ মশৱাল্ীৰ মৰ্াহন্ধ উেহচ েহৰহল্হিঁহতন 

মন প্ৰাণ। 

মসা ঁ িাহতহৰ নাকৰ ওেৰত ষ্টটহে ষ্টটহে তল্ মূল্ কহৰ মটহবল্ খ্নলল্ চাই চাই হকবা 

িাহবহছল্। 

- হক    হকবা হচতাত েহৰছা? জানুহৱ প্ৰশ্ন কহৰহল্, আনক্তিৰ আৰ্ত ষ্টি়ি হি । 

আনক্তিহ়ি অল্ে চ'ক মখ্াৱাৰ দহৰই সুহিহল্ – আহৰ, জানু   আচহৰত    ক'ৰ েৰা, 

মকহনলক আৰ্মণ ? 

জানুৰ কান্ধত োঙৰ মিহনষ্টট মবৰ্। চুহল্হবাৰ সুিৰলক সহজাৱা মবণী গুিা মুখ্ত প্ৰহল্ে 

আৰু ওিত স্বািাহৱক হল্হেষ্টিকৰ ৰং | শাৰীখ্নৰ োহৰহটা দুই বুকুৰ মাহজহৰ বাৰ্হৰ প্ৰহতস্ফুট 

হিহছ, মযন হচহনমা তাৰকা চুষ্টটংৰ বাহব সাজ।ু 

-বিা জানু, বিা। বিু হদনৰ মুৰত ল্ৰ্া-ল্হৰ্। 

 হক খ্বৰ মকাৱাহছান? - আনক্তিহ়ি সুহিহল্। 

-আহিহছা নৰ্াৱঁৰ েৰা ৰাহতেুৱা। মকাম্পানীৰ মকইটামান কাম আহছল্। হেহচ মকাম্পানীৰ 

কাম এক বজাহতই মশষ ি'ল্। িাহবহল্া মতামাক এবাৰ ল্ৰ্ ো়ি যাওঁ। অিাৰ বাহব মব়িা োল্া 

মনহক  ? 

– অ'মিা,ঁ মকহত়িাও নি়ি ‘জানু'। 

- হনি়ি হকবা এনহৰ্জহমন্ট নাইবা এেণ্টহমন্ট আহছ ? 



 
33 

 

- নাই নাই জানু। মতামাৰ কাৰহণ মমাৰ এনহৰ্জহমন্ট বা এেণ্টহমন্ট থাহকহল্ও আক্তজ চব 

মকনহচল্। - তুহম মৰ্াল্ােৰ আক্তজ  ল্হিহছা ঁেৰশ হপ্ৰ়িা । কাইঁটৰ শংকা মমাৰ নাই । 

-বািঃ বািঃ বািঃ বৰুৱা  চাহিব এহকবাহৰ । 

-হক়ি ? িুল্ ি'ল্। 

- নাই মিাৱা- । হক হদ়িা - । সুিৰ কৰা, সহতক  মাহথা, মতামাৰ মপ্ৰমৰ মজউহত সাহন।’ বািঃ 

বািঃ  হদ়িা আহকৌ । জানুহৱ কথাষাৰ হক তচ্হল্ম্ কহৰ হমহচহক িাহঁিহল্ । 

- বাৰু এহত়িা মকাৱা - হকবা সকামলল্ মদৱীৰ আৰ্মহন। কৰা মদৱী আহদশ? মহৰম হকবা 

তুৰহত কায গয সহমিান। 

জানুহৱ অল্ে মুখ্খ্ন মদখু্ৱাই হমহচহক িাহঁিহৰ ৰুমাহল্হৰ মুখ্  াহক কহল্ -  সকাম 

োঙৰ। মাহন, মই মতামাক এিাইলল্ হনব আহিহছা । 

-হক দৰা সাক্তজ যাব ল্াহৰ্ব   ?  

 - চুত- মেণ্ট -টাই মাহৰ। 

- মকাটগলল্  ? 

-ওচৰলল্  ? 

-মতামাৰ ? 

- নাই - মমাৰ ওচৰলল্ নি়ি  । 

-মতহনি'মল্, মল্াৱাৰ মকাটগ , জজ্ মকাটগ  িাইহকাটগলল্  ? 

-তাৰ মাজত। 

- মাহন, মা-জ-ত ? 

-ওঁ ,মা-জ-ত । োকগহতা নি়ি । 

-আৎচ্ছা বাৰু বুক্তজহল্া  । তাহকই মকাৱা নাই হক়ি অথহনৰ েৰা। 

-আচল্হত হক জান'। মমাৰ সকহল্া কাম ষ্টিক চাহৰ চাহৰ বজাত মশষ িব । এহদনৰ চুষ্টট। 

কাইলল্ েুৱাহতই আহকৌ নৰ্াওঁ।  

তুহম মতহনিহল্ বুকহফ়িাৰ চাবা । মই মতামাৰ এচ্ মমাটগ । 

- চহৰ চাৰ    ইউ আৰ মাই 'হল্োৰ' নট এচ্হমাটগ।  
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- ‘ঔ আই হচ।' বুহল্ আনক্তিহ়ি িাহবহল্ – হক উল্টা োল্টা ি'ল্। ইফাহল্ মানুক মই 

মটহল্হফান কহৰহল্া। আনফাহল্ প্ৰিাহকা কথা হদহল্া। আচ্ছা – সাত বজাত মানু োকগৰ মৰ্টত, 

ছ়ি বজাত প্ৰিা ি'ল্ - মিক্তিক মিাহিাল্ৰ আৰ্ত। এহত়িা এওঁক হক কৰা যা়ি ? 

- হকবা হবহশষ ৰািা ? - হকবা  হচতা ? 

আনক্তিহ়ি অল্ে ৰ্ম্ভীৰ হি কহল্ - আমাৰ বহচও বুকহফ়িাৰলল্ যাওঁ বুহল্ হকহছল্। 

-মকই বজাত যাব বাৰু ? 

-এই িৰা ছ়িমান বজাৰ আৰ্ত ? 

-ষ্টিক আহছ। মতহনিহল্ তুহম চাহৰ চাহৰৰ েৰা োচঁৰ হিতৰত আিা। ছ়ি বজাৰ আৰ্ত 

মতামাক চুষ্টট হদম – ি'বহটা ? - চাহৰ চাহৰ বজাত নি়ি। ষ্টিক োচঁ বজাত। বুকহফ়িাৰ মৰ্টৰ 

সমুখ্ত হৰ থাহকবা - ি'ব  ? 

 - বাৰু ি'ব। 

-ষ্টট ষ্টট মটহল্হফান বাক্তজহল্। আনক্তিহ়ি তুহল্হল্ – ইহ়িচ, হপ্লজ। মফক্স ইন্কাহমং আহছ – 

নাই চাৰ । অ’মক চাৰ। মিনচ্ হমচন্ চাৰ, কাহল্ কৰা িাল্ ি'ব মনহক? ইণ্টাৰহনট চাহিগছ মপ্ৰাগ্ৰাম 

কৰা আহছ চাৰ । মমহমাহৰ হদ়িা আহছ। টাইম হচেুল্' কৰা আহছ চাৰ। ইহ়িচ্ চাৰ। ইহ়িচ্ চাৰ । 

‘েকুহমন্ট হচহৰহ়িল্ মমহমাহৰ ইন্ কৰ্জ্ম্পউটাৰ চাৰ । অ'মক। অ’মক মথঙ্ক ইউ চাৰ। 

অল্ে ৰ্ম্ভীৰ হি আনক্তিহ়ি কহল্- মদহখ্ল্া মাহল্টহক্ৰাৰ হবহদশী মকাম্পানী হবল্াহক এহত়িা 

িাৰত  হক  মৰ্াহটই  হবশ্ব  িাতৰ  মুষ্টিৰ  হিতৰত  ৰাহখ্ব  খু্ক্তজহছ ।  এই মফক্স, মটহল্ক্স ইণ্টাৰহনট, 

কৰ্জ্ম্পউটাৰ ইতযাহদৰ কাৰহণ এই ৰুমহটা মকাম্পানীহ়ি এ়িাৰ কক্তিচন কহৰহছ। মমাৰ কাৰহণ 

কহৰহছ বুহল্ িাহবছা মনহক ? 

................. আচল্হত হবজহনচ। কৰ্জ্ম্পষ্টটচন্ , মৰ্াহটই েহৃথৱীহ়িই , হনজৰ প্ৰোক্ চন, বস্তুহবাহৰ 

মকহনলক বজাৰ িহৰব োহৰ, বজাৰত আহল্াড়ন তুহল্ব োহৰ, এই হবজহনচ্ সম্প্রসাৰণ হবচাহৰ এই 

মকাম্পানী হবল্াহক এহত়িা প্ৰহতহযাহৰ্তা অথ গাৎ কৰ্জ্ম্পষ্টটচনত নাহম েহৰহছ ৷ মগ্লাহবল্াইহজচন অব্ 

হবজহনচ ইজ মাি। হকন্তু সৰু সৰু মকাম্পানী মবাৰ মহৰ যাবলল্ আৰম্ভ কহৰহছ । 

জানুই মাত ল্ৰ্াহল্ – ‘বােহৰ এই চব শুহনহল্ মমাৰ মূৰ হবষ ি'ব। এহত়িা দুই বাক্তজহল্ই। 

মমাৰ অল্ে কাম এটা চহল্ আহছ। এইহবাৰ মকহত়িাবা মূৰৰ হবষ কহমহল্ শুহনম। এহত়িা উহিা ।  

এেজাট োচঁ বজাত মেটত। ও’মকা। বাই – । বুহল্ জানু ওল্াই দুৱাৰ মুখ্ৰ েৰা এবাৰ িাহতহৰ টা 

টা হদ হমহচহক িাহঁিহৰ িাহঁি গুহছ ৰ্'ল্। আনক্তিহ়ি বন্ধ দুৱাৰ খ্নৰ ফাহল্ চাই হচতা কহৰহল্ ইমান 

িুনী়িা হেষ্টিখ্ন, মখ্াল্া হচল্িহল্ছ ব্লাউজ আৰু শাৰী খ্হন মসাৱাইহছ। এহত়িাও ? ইমান সুিৰ 

হনতব মদি। 

এইহিন িুনী়িা ৰ্ািৰু জনীক মতওঁ বাৰু মকহনলক অহেক্ষা কহৰব োহৰ? হবশ্বৰ মকাহনা 

মিােুৰুহষইহটা সুিৰীৰ অহেক্ষা কহৰবলল্ মকাৱা নাই । মতহনিহল্ মই ........... । 
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হকন্তু এই হতহনজনী সুিৰীক মই আক্তজ অকহল্, অথ গাৎ হনহজই মসৌিয গৰ ময গযদা হদ 

চম্ভাহল্ব ল্াহৰ্ব  আৰু এইহটাহৱই ি’ব আক্তজ মমাৰ েৰীক্ষা। জীৱনৰ কৃহতত্ব মমাৰ হকমান। 

এজনীহ়িা মযন আনজনীৰ কথা ৰ্ম মনো়ি। এ়িা আক্তজ মমাৰ হবচক্ষণতাৰ েৰীক্ষা ি’ব । 

— বাৰু মানু োকগৰ মৰ্টত। প্ৰিা মিক্তিক কহল্জ মিাহিল্ৰ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .আৰু জানু 

বুকহফ়িাৰৰ মৰ্টৰ মুখ্ত। সম়ি জানু—োচঁটা , প্ৰিা ছ়িটা আৰু মানুৰ সাত বজাত। প্ৰথম 

দুজনীক োৰ কহৰব োহৰহল্ মানুলল্ ইমান হচতা নাই। ষ্টিক আহছ – মি কৃষ্ণ, মতামাৰ চৰণত নত 

হশৰ। অকণ মপ্ৰম প্ৰীহত, অল্ে িাল্হোৱা হবচাহৰহছা। তুহম মিান প্ৰিু। সম়িৰ ৰ্হত-হবহিৰ এক 

প্ৰাণ, এক মন হকন্তু, একহনদতা নাই। এই হবশ্বৰ েৰা আক্তজ হবজ্ঞাহনক সকহল্ অনয হবশ্ব ব্ৰহ্মাি 

হবচাহৰহছ। আহম এই হবশ্বৰ অদ্িুদ জীৱ। মনত আমাৰ অকাৰণ অশাহত আৰু তাহৰা দৰূ হদৰ্তত 

– অনাহবল্ অনত, সীমািীন উহযশয। 

োচ বাক্তজবলল্ মাত্ৰ োচ হমহনট বাকী। অহফচৰ ৰ্াড়ীখ্ন হৰ্ বুকহফ়িাৰ মৰ্টৰ ৰ্াড়ী 

োহকগং, চাইদত্ ৰাহখ্হল্। আনক্তিহ়ি ইফাহল্ হসফাহল্ চাই ল্াহি ল্াহি নাহম, ৰ্াড়ীৰ ড্ৰাইিাৰ জনক 

ৰ্াড়ীখ্ন হল্ যাবলল্ কহল্ আৰু ৰ্াড়ী হৰ ঘৰলল্ যাবলল্ কহল্। ড্ৰাইিাৰ ৰ্াড়ী হল্ গুহছ ৰ্'ল্ 

ৰ্াড়ীখ্ন থাহকহল্ এটা ঝাহমল্া ি'ব। অততিঃ ড্ৰাইিাৰ জনহটা এই হতহন ৰূেৱতীৰ সাক্ষী ি'ব। 

মসই কাৰহণই যাবলল্ ক'মল্। 

ইফাহল্ হসফাহল্ চাই বুক্ হফ়িাৰ মৰ্টৰ মুখ্লল্ মখ্াজ ল্হল্ । দৰূৰ েৰাই মদহখ্হল্ জানু 

মৰ্টৰ মুখ্ত েক্তিম ফাল্লল্ মুখ্ কহৰ ষ্টি়ি হি আহছ। এন্ধাৰ অল্ে অল্ে হিহছ। মতওঁৰ হেচ 

ফাহল্হৰ এহকবাহৰ মতওঁৰ ৰ্াৰ ওচৰলল্ হৰ্ কাণৰ ওচৰত ফুচ, ফুচ, হক, ক'মল্ – কালল্ হৰ আহছ 

অথহনহৰ েৰা চক্ মখ্াৱাৰ দহৰ মুখ্ ঘুৰাই চাওঁহতই দুহ়িাহৰ নাহক নাহক খু্িা জাহৰ্ল্ – নি়ি, 

অল্ে ঘিনা ল্াহৰ্ল্। আনক্তিহ়ি তজগনী আঙুহল্হটাহৰ জানুৰ নাকহটাত এবাৰ ল্াহিলক চুই সুহিহল্ 

– 'দুখ্ োল্া মনহক ?? জানুহৱ দুহখ্াজ মান হেছুৱাই হৰ্ কহল্ – 'ইচ, ইমান মানুিৰ মাজত।'  

-মতহনি'মল্ বল্া মানুি মনাহিাৱা িাইলল্ যাওঁ? 

-এহত়িা সম়ি নাই, বল্া বল্া ষ্টটকট দুটা হল্ অিা, হিতৰ মসামাওঁ । 

-'েিাহৰহ়ি' মদৱীজী বািা িাক্তজৰ – বুহল্ আনক্তিহ়ি দুখ্ন বুক্ হফ়িাৰ োচ েহকটৰ েৰা 

উহল়্িাই জানুৰ িাতত হদ ল্াহিলক িাতখ্নও মচহে হদ কহল্ – এই মল্াৱা। হমহচহক িাহঁি দুহ়িা মজাৰ 

হি বুক্ হফ়িাৰৰ হিতৰলল্ মসামাই েহৰল্। 

- তুহমহটা অহফচৰ েৰা বাহিহৰ বাহিহৰ আহিছা ? বৰ অনযা়ি হিহছ বুক্তজছা; তুহম হকবা 

অল্ে খ্াবা ব'ল্া ? 

  -নাই এহত়িা থাকক। আক্তজ অল্ে েল্মলক ল্াঞ্চ খ্াইহছা বুক্তজছা। এহত়িাও মেট ষ্টিহকই 

আহছ।' আচল্হত আনক্তিহ়ি িাহবহছল্, হযহিতু হতহনও জনীৰ ল্ৰ্হত অল্ে অল্ে হক িহল্ও 

হকবা-হকহব খ্াব ল্াহৰ্ব ৰ্হতহক অল্ে অল্ে খ্াওঁহতই মবহচ হি যাবলৰ্ । মসহ়ি বক্তঞ্চত নকহৰ 
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হকক্তঞ্চত হকক্তঞ্চত কহৰ মাহৰব োহৰহল্, সাহো মহৰব; ল্াষ্টিও মনিাষ্টঙব, হল্ অকণ মপ্ৰম-প্ৰীহত অল্ে 

িাল্হোৱা। 

এফাল্ৰ েৰা জানুই হকতােৰ মদাকানহবাৰত মসামাবলল্ িহৰহল্ আনক্তিহ়ি হচতা কহৰহল্, 

যহদ এহনলক প্ৰহত মদাকান মসামাহল্ দি-মোন্ধৰ হমহনট হক যা়ি মতহনিহল্ সম়ি নিবলৰ্ ; 

ৰ্হতহক বুক্তদ্ধ  সাক্তজ ক’মল্ – 'হদেীবাল্া হবহদশী মদাকান মকইখ্ন মান আহিহছ িালল্হ়িই যাওঁ 

ব’ল্া। হকবা বাহিৰৰ িাল্ হকতাে হকহনবও োহৰবা । 

-ব’ল্া  । 

জানুহৱ আনক্তিৰ ৰ্াত-ৰ্া-ল্ৰ্াই বািু আৰু কাষল্ষ্টটৰ মাজত মতওঁৰ িাতখ্ন সাৱহত িহৰ 

যাবলল্ িহৰহল্। 

বঙ্গী়ি বঙাল্ী হকতােৰ মদাকানখ্নলল্ মসামাব খু্ক্তজহ়ি মদহখ্হল্ আনক্তিৰ এজন হচনাহক 

মানুি জানুলল্ ৰ'ল্াহৰ্ চাই আহছ। আনক্তিহ়ি িাতখ্ন টাহন উহল়্িাই অল্ে ঘূহৰ ক'মল্ – হেচত 

ই়িাত মসামাম ব'ল্া, আৰ্হত ইংৰাজী হকতােহকই চাওঁ  ? তুহম হক মকাৱা ? 

– হক ি'ল্ ? ই়িাত হক়ি মনাহসামাল্া? 

আহিাহত সম়ি ি'মল্ মসামা়ি যাম হদ়িা । 

আৰ্ৰ খ্নত মসা়িাই দুখ্ন মান ইংৰাজী চাহল্। দুখ্ন মান হকতােৰ খ্বৰ ল্হল্ । নাই বুহল্ 

মকাৱাত ল্াহি ল্াহি অনযহবাি হকতােৰ ওেৰত এহনহ়ি চকু ফুৰাই ওল্াই আহিহল্। 

 চাি এি মকা’ ত মসামাবলল্ মখ্াজহতই এজনী জানুৰ মল্খ্ী়িাই িুনী়িা মছাৱাল্ীহ়ি হমহচহক 

িাহঁি জানুলল্ চাই হকবা চকুহৰ ইংহৰ্ত হদহল্। ল্াহিলক জানুক আনক্তিহ়ি িাতত িহৰ টাহন ঘূৰাই 

ক'মল্ - মতামাৰ িাৰ্ৰ ল্ৰ্া নাই। বল্া অল্ে কহব সক্তন্মল্নলল্ যাওঁ, তাহত বহি দুই এটা কহবতা 

শুহনব োহৰম। ি়িহতা মপ্ৰমৰ কহবতা। বিু জাহতক মপ্ৰমৰ কহবতা, য'ত ো়ি অকণ মান মপ্ৰম 

প্ৰীহত অল্ে আমাৰ িাল্হোৱা । 

দুষ্টট কহবতা োি কহৰহল্ জাতী়ি হবখ্যাত দুজন কহবহ়ি- বিু জাহতক, বিু িাহষক মৰ্ান্ধ 

েহৰহছ শব্দত আৰু িাষাৰ অনুিূহতও । জাতী়ি বুহন়িাদ নাই, হকন্তু ৰ্াথঁহনক বুহন়িাদ আহছ। 

নছৃিৰ ৰ্ান, কহল়্িা মটােহন হনজৰ, হবশ্বিাতৃত্ব প্ৰচাৰ আৰু মযৌৱনৰ প্ৰকাশ । 

 -যাওঁ ব’ল্া জানু। মমাৰ আহকৌ - মতামাক হকহছহল্াহৱই নি়ি ব'চৰ কথা । 

– অ' োিহৰহছহল্াহৱই। বল্া, বাহিৰত হৰ্ অল্ে হকবা খ্াই যাওঁ । 

-ব'ল্া। 

ওল্াই আহি জানুহৱ কহল্ – ‘চান ফ্লাৱাৰহটই যাওঁ ব’ল্া নাইবা কহফ িাউচলল্। 
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- তুহম জাহনা এহত়িাও কহল্জী়িাই হি আছা ? সৰু সৰু মছাৱাল্ীহবাৰ থাহক মতামাৰ জাহনা 

ল্াজ নাল্াহৰ্ব ? তাতলক ব’ল্া মোহন মোহন হৰ্ অহশাকাহতই খ্াই আহিা। 

– ষ্টিক আহছ। দুহ়িা মখ্াজ ল্হল্ অহশাকালল্। এটা কাট্হল্ত, আৰু দুকাে কহফ অেগাৰ 

কহৰহল্। 

- হক়ি, তুহম মনাহখ্াৱা ? 

-কহফ খ্াম নি়ি। আচল্হত হক জানা আক্তজ দুেৰী়িাৰ ল্াঞ্চ অল্ে েল্ম ি’বহটা, আহকৌ 

ব'চৰ কথা হকহছহল্াহৱই নি়ি।  

- বাৰু – বাৰু বুক্তজহছা হদ়িা। এই – মতামাৰ ব’চৰ োঙৰ মছাৱাল্ীজনী ল্ৰ্ত আহিব মনহক ? 

- ব'চ ই়িাত অকহল্ মফ্লট িাৰা কহৰ থাহক ।  

- হক সুিৰ – অকহল্ ? চকু দুষ্টটহৰ হমিা মোিৰৰ আিাস হদ জানুই সুহিহল্ - 

- অকহল্ আহকৌ । 

- ইস্  মবহচৰা . . . . . . . . 

খ্াবৰ মটহবল্ত হদ ৰ্'ল্। আনক্তিহ়ি কহফৰ কাে এটা হন ওচৰলল্ টাহন আহন কহল্ – 'বৰ 

দ়িা ওেক্তজহছ মযন োও । 

- মতামাতলক ক'ম। 

— বাৰু – বাৰু মখ্াৱা এহত়িা, হমহচহক িাহঁি আনক্তিহ়ি ল্াহিলক জানুৰ ৰ্াল্ত আৰু িুতহৰত 

িহৰ িাহতহৰ চুহম কহল্ – তুহম হদ়িা মমাক হনমাত-মচহনি, অকহণ হি়িাৰ দান অতুল্। তাহকই বুকুৰ 

মৰামাঞ্চ সাহন ৰ্হঢহল্া মৰামাঞ্চ, সুিৰ হবহচত্ৰ কল্পনা, মিাজাহত বিুজাহত মণ্ঠনৰ। 

- তুহমও ই়িাহৰ অল্ে মখ্াৱাহচান। বুহল্ কাটহল্তৰ মপ্লটখ্ন আৰ্বঢা়ি হদহল্ আনক্তিলল্। 

মকাণা এটা িাষ্টঙ হল্ মুখ্ত মসামা়ি কহল্ – 'মব়িা োল্া মনহক ? ল্াহিলক সুহিহল্। 

 - চান ফ্লাৱাৰত কহল্জী়িা সৰু ল্'ৰা মছাৱাল্ী থাহক – আৰু ই়িাত . . . . . . . . . . মুখ্ ষ্টটহে ষ্টটহে 

িাহঁি মা়িাজাল্ত দৃষ্টিহৰ চাই থাহকল্ আনক্তিহ়ি। মতওঁ ল্াহি ল্াহি িাতখ্ন আৰ্বঢাই হন জানুৰ 

মপ্লটত থকা িাতত ল্ৰ্াই কহল্ – 'মখ্াৱানা   ' বুহল্ হনজৰ ওি দুষ্টট দীঘল্লক জানুৰ মুখ্লল্ চাই চুহম 

হদহল্। 

দুহ়িা ওল্া়ি আহি ৰািা মোৱাৰ ল্হৰ্ ল্হৰ্ জানুহৱ কহল্ ছ়ি টা বাক্তজবলল্ োচ হমহনটহি 

আহছ। মতামাৰ হনি়ি মদহৰ হিহছ’ — বুহল্ হক ইফাহল্ হসফাহল্ ৰ্াড়ী ৰখ্া িাইলল্ চাব িহৰহল্ । 

আনক্তিহ়ি সুহবিা কণ হল্ কহল্ – তুহমহটা ই়িাহতই বাছ োবা। মব়িা মনোবা। তুহমহটা বুক্তজছাই – 

বুহল্ ল্ৰাল্হৰ কাছাৰীৰ বাছ িহেজলল্ মবৰ্ হদহল্। 
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িাইহকাটগৰ বাছ িহেজত নাহমহ়িই খ্ৰহখ্দালক দীঘল্ী েুখু্ৰী োৰলল্ দীঘল্ মখ্াজ হদহল্া। 

 দৰূৰ েৰাই ল্ক্ষয কহৰহল্ আনক্তিহ়ি, প্ৰিাই দীহঘল্ী েুখু্ৰীৰ েক্তিম োৰলল্ চাই হকবা 

িাহব আহছ। মতওঁৰ কথাহকই নি়িহটা বা ি়িহতা মকাহনা সহোন সহন্ধ়িা। 

-হক বিু সম়ি ি'ল্ অিা । মমালল্ খ্ং খ্াইছা মনহক ? হপ্লজ ক্ষমা   

- অ' আহিল্া িাহঁি মাহৰ প্ৰিাই কহল্- 'বাট চাই আহছা, মতামালল্হক অথহনহৰ েৰা ি়ি নাই 

মনহদহখ্ মকাহনওঁ, মজানবাই োৱহৰ আৱৰা ।’ 

— ‘ি়ি নাই’ তুহম মৰ্াল্ােৰ ল্হিহছা ঁ েৰশ হপ্ৰ়িা কাইটৰ শংকা মমাৰ নাই। হক মিুৰ 

হপ্ৰ়িমবহদ 

-শুনা নাই । শুনা নাই মমাৰ সাৰ্ৰৰ তুহম িুমুিাৰ উতল্া সংৰ্ীত ? আিা হপ্ৰহ়ি যাওঁ দুহ়িা 

বুকহ়িাৰ চাবলল্ মতামাৰ সহিত ।  

— বািিঃ, িু   তুহম অল্কানিালল্ মযাৱা মসৌময প্ৰকৃহতৰ মাজত থাহক কাবয হল্হখ্ব োহৰবা। 

- মতামাৰ আশীব গাহদ আনক মসই হদন । আক্তজ বাৰু যাও দুহ়িা বুকহফ়িাৰ চাবলল্। 

দুহ়িা বুহফ়িাৰ মানুিৰ হমহচল্ত মিৰাই েহৰল্। জানু অল্ে অহিমানী। হনজহক িুনী়িা 

বুহল্, উচ্চ হশহক্ষতা বুহল্ মৰ্ৌৰৱ আহছ। প্ৰিা আহকৌ মপ্ৰম-প্ৰীহতৰ বুহন়িাদ, উচ্চাকাংশী। 'এহন কি  

হনজৰ মিত্বহখ্হন বজাই ৰাহখ্ব মখ্াহজ। যাই িওঁক, কথা ি'ল্, প্ৰিাক আনক্তিহ়ি মকাহনদহৰ  

েহৰহবশন কহৰব । মদাকানহবাৰৰ বাহিহৰ বাহিহৰ দৰূৰ েৰাই দুই এখ্ন হকতােলল্ চকুহদ হৰ্ 

থাহকল্। হৰ্ হৰ্ অজাহতই দুহ়িা হৰ্ মসই আৰ্ৰ বঙাল্ী হকতােৰ মদাকানত মসামা়ি েহৰল্। 

আনক্তিৰ সহত অনয বান্ধবী মদহখ্ মতওঁৰ হচনাহক মানুি জহন মাত ল্ৰ্াহল্ - আহোনাক অল্ে 

আৰ্হত . . . . . . . . . . . . . . . 

— 'মই . . . . . . ’ আনক্তিহ়ি অল্ে অপ্ৰস্তুত হি মতওঁৰ চকুলল্ চাহল্।  

– অ' নাই, নাই আেুহন নি়ি, চ'হৰচ'হৰ বুহল্ মানুি জহন ক্ষমা হবচাহৰহল্ । 

এৰা বিু জাহতক ইণ্টাৰহনচহনল্ মকাম্পানীৰ হৰহপ্ৰহজন্ট ষ্টিক ষ্টিক এহনিৰণৰ মিাৱাই 

উহচত বুহল্ আনক্তিহ়ি িাহবহল্। বাহিৰ ওল্াওঁহতই প্ৰিাই সুহিহল্ - ‘তুহম আৰ্হত আক্তজ আহিহছল্া? 

-নাই, তুহম িুল্ বুক্তজছা । 

-নি়ি, মানুিজহন ময কহল্। 

— মসই কাৰহণই ক্ষমা খু্ক্তজহল্ - নি়ি জাহনা। 

— ব'ল্া না অল্ে কহব সক্তন্মল্নীৰ ফাল্লল্ যাওঁ? 
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-ব’ল্া । 

আনক্তিৰ আঙুহল্ত িহৰ থকা িাতখ্ন প্ৰিাই এহৰ  হদ  মিহনতী  মবৰ্ৰ  েৰা  সুিৰ  মৰ্ান্ধৰ 

োৰ্  হফউম্  ল্হৰ্াৱা  ৰুমাল্  এখ্ন  উহল়্িাই  ৰ্াহল্  মুহখ্  ল্াহি  ল্াহি  থে্  থে্  হক  মাহৰ  মাহৰ 

অল্ে  মুহচ   ল্হল্,   যাহত   প্ৰসািন   এৰাই   মনযা়ি  ।   দুহ়িা    হৰ্   কহব    সক্তন্মল্নীৰ   বিু  হেচ 

ফাহল্ ষ্টি়ি হদহল্। মকইজন মান কহবহ়ি মিজত বহি বহি কথা োহত আহছ। এহনহত মাইকত 

এনাউনচ্ কহৰহল্ 'কহব সকল্ দি মোন্ধৰ হমহনটৰ হিতৰহতই আহি োবহি , ৰাইজ অল্ে হিয গয 

িৰক । ’ 

-ইফাহল্ মদহখ্হল্ আনক্তিহ়ি , জানুই মকাহনা এজন সুিৰ মেকাৰ ওচৰত বহি কান্ধত মূৰ 

হথ হকবা কথা োহত আহছ। মহন মহন িাহবহল্ আনক্তিহ়ি মতওঁক জানুহৱ মদখ্া নাইহতা। নাই মদখ্া 

হনি়ি    হবেদ শংকা কহৰ আনক্তিহ়ি প্ৰিাক ল্ৰাল্হৰলক িাতত িহৰ টাহন অল্ে এন্ধাৰ 

আচহত়িালল্ আহন ক'মল্ - প্ৰিা এওঁহল্াকৰ আৰম্ভ কহৰাহত েল্ম ি’ব, যাওঁ ব’ল্া । অল্ে িাৰ্হৰা 

ল্াহৰ্হছ। - মতামাহৰা হনি়ি? 

- ইচ, ি়িহতা। তুহমহটা বাহিহৰ বাহিহৰই অহফচৰ েৰা। মই হক়ি বৰ স্বাথ গেৰ ি'মল্া। তুহম 

হনি়ি . . . . . . . . . . 

- নাই, নাই ব’ল্া বাহিৰহতই খ্াই ল্ওঁ। িাল্ ল্াহৰ্ব । 

 দুহ়িা বাহিৰ ওল্াই আনক্তিহ়ি সুহিহল্ -- এহত়ি৷ কলল্ যাবা ? িাতত সমহ়িা কম আহছ। 

তুহম মব়িা মনোহল্ মুনল্াইটৰ েৰাই আহিা ব’ল্া। োনবজাৰলল্ ৰ্হল্ আহকৌ মানুিৰ িীৰ। দুহ়িা 

মুনল্াইটৰ ফাল্লল্ আৰ্বাহঢহল্। 

আনক্তিহ়ি িাহবহছল্ োনবজাৰ ফাল্লল্ মযাৱা মাহনই হবেদ, িিাহত যহদ মানুহৱ হকবা কহৰ 

মদহখ্  . . . . . . . . . . . . . .সর্ব্ গনাশ ি'ব। কহমও মানু আৰু প্ৰিাৰ চুহল়্িা চুহল্ মিাৱাৰ আশংকা । মসই 

কাৰহণ েক্তিহম নলৰ্ েূৱলল্হ়িই ৰ্’ল্। অেগাৰ কহৰহল্ – এটা এৰ্্ চাও-চাও আৰু দুই কাে কহফ, 

দুই হেচ্ শ্লাইজ ্মকক্। প্ৰিালল্ চাই আনক্তিহ়ি ক'মল্ – তুহম মব়িা মনোবা মদই আক্তজ অল্ে মিহি 

ল্াঞ্চ খ্াহল্া। মিাক ল্ৰ্া নাই। অল্ে িাৰ্ৰহি ল্াহৰ্হছ। তথাহেও মতামাৰ ল্ৰ্ত মখ্াৱাৰ বাহব 

শ্লাইজ মকক্  খু্ক্তজহছা। 

– ি'ব বাৰু।' আচল্হত প্ৰিাই খ্া়ি বৰ ো়ি। 

       দুহ়িা খ্াবলল্ বাহিৰ হি ইফাহল্ হসফাহল্ চাই প্ৰিাক ক'মল্- ‘মতামাক বাছহিিত হথ আহিা 

ব’ল্া। আনক্তিহ়ি ল্তাহশল্ৰ বাছহিিত থবলল্ হৰ্ অল্ে ষ্টি়ি হিহছল্। মানুি নাই বুহল্ব োহৰ। 

প্ৰিাই এবাৰ আনক্তিৰ ৰ্ল্ত িাতখ্ন হদ টাহন আহন েট্লক  চুে্লক ৰ্াল্ত এটা চুমা খ্াই হদহল্। 

 -এই মকাহনাৱাই মদহখ্ব। 

-মদখ্ক হদ়িা। থানাখ্ন ওচৰহত আহছ। দুহ়িাহক থানাত িৰাই হদব । সৰুলক হখ্ল্ হখ্ল্লক 

িাহঁি হদহল্। এহনহত বাছ আহি থাহমল্। প্ৰিাই বাছখ্নত বহি িাত মজাকাহৰ বাই বাই হদহল্। 



 
40 

 

আনক্তিহ়ি এক স্বক্তিৰ হনশ্বাস মেল্াহল্। অল্ে এহত়িা হনক্তিত মযন িাহবহল্। দীঘল্ী 

েুখু্ৰীৰ উিৰ োহৰহৰ দীঘল্ দীঘল্ হক মখ্াজ মেল্াই িাহবহল্ - মানুক এহত়িা চম্ভাল্া হসমান টান 

নিব। মানুহটাহৱ সদা়ি মমাৰ কাষহতই থাহকবলল্ হবচাহৰ। মুখ্খ্ন বৰ মৰম ল্ৰ্া। িাহঁিহল্ আৰু 

িাল্ ল্াহৰ্। ৰ্াল্ দুখ্ন অল্ে মাজত সামানয মদাখঁ্াই যা়ি। এইহবাৰ িাহব আহিাহতই প্ৰা়ি োকগৰ 

মৰ্ট োহল্ই। অল্ে ষ্টি়ি হি হৰ থাহক মানুলল্ চাহল্। মকাহনাবা এজনী, ি়িহতা বান্ধৱীৰ সহত কথা 

োহত আহছ। দৰূৰ েৰাই ল্ক্ষয কহৰহল্ মতওঁলল্ চকু েহৰহন- নেহৰ। মতহত়িা সাত বাক্তজ দি 

হমহনট হিহছ মাহথান। মানুহৱ আনক্তিক মদহখ্হল্ হকন্তু, মনহদখ্া িাৱহতই বান্ধৱীৰ সহত কথা োহত 

থাহক, মমল্া চাওঁ বুহল্ বান্ধৱীৰ েৰা হবদা়ি হৰ্ আতহৰ আহিল্। বান্ধৱী োনবজাৰ ফাল্লল্ ৰ্’ল্ ।  

-তুহম ইমান মদহৰ কহৰল্া - মানুহৱ আনক্তিক চাই অল্ে দৰূৰ েৰাই ক'হল্। 

-আহিহছহল্া ষ্টিকই হকন্তু হচষ্টট বাছখ্হন  . . .  . . . . . . . . 

-ি’ব ি’ব হদ়িা । 

-হৰ আমহন োল্া মনহক ? 

- হনজহকই প্ৰশ্ন কৰা। 

-চ'হৰ-চ'হৰ-হপ্লজ । 

– মই বৰ ‘মবাৰ হফল্’ কহৰহছহল্া, হেহচ এইজনীক োইহি কথা োহত িাল্ ল্াহৰ্ল্। 

- ৰক্ষা  , িাৰ্য িাল্ মমাৰ। মমাৰ আহকৌ মদহৰ মিাৱা বুহল্. . . . . . . . . . . . . . . . .  

 - বুক্তজহছা , হচতা নাই। – মনাৱাহৰা হদব মই সৱাহৰ মচহনি সনা বন্িুৰ মৰম-বাণী ‘সুিৰ’ 

সুিৰ    প্ৰহত হবি ুজাহৰ্ আছ মতামাৰ ল্িহৰ ল্িহৰ মমাহৰই অতৰ। 

- আই – মদই – বুহল্, আনক্তিহ়ি মানুৰ িাতত িহৰ হনজৰ ৰ্াৰ ওচৰলল্ টাহন আহনহল্। 

— মিৎ কছ – মকাহনাবাই মদহখ্হল্ হনব 'হখ্হচ' 'োচহোটগ'। হল্হখ্ব বাতহৰ কাকতত কাইলল্ 

দীঘল্ িৰহফ়িা ‘হৰহোটগ’ । হল্হখ্ব যুৱক-যুৱতী সহন্ধ়িা ৰাজেথত। — প্ৰিাই কহল্। 

 -আক্তজ-কাহল্ কহবতা তহবটা হল্হখ্ব িহৰছা, মনহক ? 

–-অ' -িঁু – মই    হল্হখ্ব ল্াহৰ্ব ৰ'বা। তুহম কহবতাৰ কথা কওঁহত মনত েহৰল্। মসই ময নৱ 

বড়া। নৱ কষ্টট়িা হনজহক এন, হব বুহল্ হক হল্হছল্। মনত েহৰহছ। কহল্জৰ ক্লাচৰ মবােগত 

হল্হখ্হছল্ – “সহন্ধ়িা মদহখ্হল্া তাইৰ চকু দুষ্টট নীল্া, মূখ্খ্ন িুনী়িা ল্াওঁণী, মদি সুিাম শুৱহন। েুৱা 

উষ্টি তৰণীক মদহখ্হল্া, চকু দুষ্টট মিল্া, মুখ্ দাহৰ্ থকা, ব়িস ষাষ্টিৰ মযৌৱনী। ” দুহ়িা হখ্ল্ হখ্ল্লক 

িাহঁিহল্। 
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হসিঁত    দুহ়িা   বুকহফ়িাৰৰ   হিতৰলল্   মসামাই   েহৰল্  ।   মানুই   চাদৰৰ   আচল্হটা  

অল্ে  মবহছলক   ওহল্ামাই   হদ   আনক্তিৰ   িাতখ্ন   হনজৰ   িাতৰ   হিতৰত   ল্হল্  আৰু   

আঙুহল্   হবল্াকৰ  মুৰহবাৰ   এটা   এটালক   হনজৰ   বুঢা  আৰু  তজগনী  আঙুহল্হৰ   ষ্টটহে   

ষ্টটহে   মমল্াত  ঘহুৰবলল্  িহৰহল্ ।  আনক্তিহ়ি   অনুমান  কহৰহল্  আৰ্তলক  এহত়িা  মানুিৰ  িীৰ 

কহমহছ। এখ্ন মদাকানৰ আৰ্ত হথ়ি হি মানুই কহল্ – ‘কহব হমল্ন - সক্তন্মল্ন এোক চাই যাওঁ 

ব’ল্া? ’ 

মতওঁৰ মুৰত হশল্ গুষ্টট এটা েৰা মযন োহল্। যহদ জানু তাহত এহত়িাও আহছ। আৰু যহদ 

হতহনওহৱ এহকল্হৰ্ মদখ্া মদহখ্ ি়ি কমহচ কম কাউৰ যুজঁহটা হি যাব । িাহব হচহত কহল্— 

— কহবতা মই আক্তজকাহল্ বুক্তজহ়িই নাোও। তাহত হবজ্ঞানৰ ছাত্ৰহি আহছহল্া। তথাহেও 

তুহম ক'ল্া মযহত়িা ষ্টিক আহছ ব’ল্া । 

 - তুহম হকন্তু বৰ স্মাট্হল্ কথাহখ্হন হক হদল্া। মতামাৰ হকবা অসুহবিা আহছ যহদ  . . . . . . . . . . .  

। 

— অসুহবিা এহকা নাই। আচল্হত নুবুহজা। দলূৰৰ েৰাই এোক মাহৰ আহিা ব’ল্া এক 

হমহনট তুহম মব়িা মনোবা মদই মাক এটা মটহল্হফান কহৰা - বুহল্ আনক্তিহ়ি েহকটৰ েৰা 

মমাবাইল্ মটহল্হফান উহল়্িাই নবৰ ষ্টটহে কহল্ - মি'মল্া মা   মমাৰ অল্ে ঘৰ োওহত েল্ম ি'ব। 

নাই, নাই, ইমান ৰাহত নকহৰা । এই িৰা ন'টা বা চাহৰ ন'টা। ও, মক মা। বাচ্ ব’ল্া এহত়িা। 

 -তুহম মাৰাক বৰ ি়ি কৰা মনহক ? 

— কহৰব ল্াহৰ্ কাৰহণ কহৰা   ।    মমাৰ মা ি়ি   ।    তুহম মতামাৰ মাক নকৰা   ? 

মিৎ মমাৰ মা? - এহত়িা ছাহৰ্ কৰবাত োষ্টটগ বা অনয জন কল্যাণ হমষ্টটং হতষ্টটঙত 

বক্তৃতাৰ ফুল্জাহৰ ফুটাইহছ। দিটাৰ আৰ্ত মকাহনা হদহনই আহি মনো়ি । 

 - মদউতাৰাক মাহন োেক ি়ি নকৰা মনহক ? 

-অ'  িঁু  ।  মকহত়িাবা  মাৰ  হেছত  ঘৰ  মসামাহল্,  মাই  মমাক  িমক  হদহ়ি  -  ৰ্ািৰু 

মছাৱাল্ী  ইমান  মদহৰলক  ঘৰ  মসামাই  মনহক  ?  –  মদউতাই  ল্হৰ্  ল্হৰ্  োতল্  মেল্াই  ক়ি  -  

ওঁম   শাহত,  ওঁম শাহত  বুহল্  হক  মাক  শুনাই  -  মিৰা        ৰাহিকা      মযইচা  ৰাজ   ৰামহদং                                                                                                                                                                                               

মতইছা মন্ত্রী  . . . . . .। মই গুহছ যাওঁ আৰু মদউতাক হকবা এটা  অজিুাত মদখু্ৱাই কওঁ। বচ্ । মাফ্  ।  

- ই়িাৰ েৰাই শুহনা   মানু মতামাৰ অসুহবিা ি'ব মনহক ? বিুত মানুি। বহিবলল্ িাই 

নাইহ়ি। 

“এই হখ্হনলল্ আিা। িাইহখ্হন ওখ্ আৰু অল্ে আছুহত়িাও।  
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ৰুমাল্খ্ন উহল়্িাই আনক্তিহ়ি মুখ্খ্ন িাল্লক মহচ ল্হল্। মানুহৱ বৰ্া সৰু িাতত মল্াৱা 

মবৰ্হটা খু্হল্ , হনজৰ বুকুৰ ওেৰত চাদৰখ্ন অল্ে গুচাই খু্হল্ োৰ্ ফুইম্, মে কহৰ ল্হল্ । 

আনক্তিহ়ি ইফাহল্ হসফাহল্ কহৰ চাওঁহতই চকুত েহৰল্ জানুই উিৰ ফাল্ৰ মকাণত মসই 

আৰ্ৰ মানুি জনৰ ল্ৰ্ত ৰ্াত ৰ্া ল্ৰ্াই িাহঁি কথা োহতহ়িই আহছ। আনফাহল্ মদহখ্হল্ মস়িা 

মদহখ্ান  প্ৰিা অল্ে আৰ্ত হথ়ি হি মকাহনাবা এজনৰ কান্ধত িাত হদ ৰ্া ল্ৰ্াই কথা োহত আহছ 

– সর্ব্ গনাশ। মতওঁ অৱস্থা বুক্তজ বযৱস্থা কহৰবলল্ মানুলল্ চাই . কহল্ – 

-মানু    প্ৰা়ি আি বাক্তজ হৰ্হছ , মানুি ওল্াইহছই। আহমও ওল্াই হৰ্ কৰবাত অল্ে অল্ে 

জল্োন কহৰ ল্ওঁ ব’ল্া। 

-ব’ল্া যাওঁ মতহনিহল্। কহফ িাউচলল্ যাওঁ ব’ল্া। 

-ব’ল্া । 

-কহফ খ্াই কহফ িাউচৰ েৰা দুহ়িা ল্াহি ল্াহি কথা োহত ওল্াই আহিল্। ৰািাৰ মূখ্হত 

মানুই অনুন়িৰ সুৰত কহল্ –‘মোট মাইন হপ্লজ।’ মমাক হনবলল্ আংকল্ক েিাইহছ, ি়িহতা ঘৰত 

আল্িী আহিহছ । — আংকল্? বাই – হচ ইউ।' বুহল্ ৰ্াড়ীত উষ্টি মানু ৰ্’ল্ হৰ্। আনক্তিহ়ি হক 

িাহবহল্ বা হক বুক্তজহল্ মানুৰ মকান বাহেকৰ বা মাকৰ িাহ়িক আংকল্ মাহন খু্ড়া - মামা 

ইতযাহদ। 

মতওঁ দীঘল্লক উশাি টাহন ল্াহি ল্াহি এহৰ হদহল্। হছষ্টট বাছ মিিৰ ফাহল্ চাব িহৰহল্। 

বহিবলল্ হচহটা োহল্। িাহবহল্ জীৱনৰ মিুৰতম হদন এই মকইটাই । অৰুণ মপ্ৰম-প্ৰীহত আৰু 

অল্ে িাল্হোৱাই হকমান আনি-হবনি। এই মিুৰতম হদনত েুৰুষ আহিহ়িই আহছ হৰ্হ়িই 

আহছ হয দহৰ বতৰত িুমুিা আহি এজাকৰ হেচত আন জাক। চক্ৰাকাৰ েহৰহৱশ, আহবশ আৰু 

আহবৰ্ েহৰবিগন। হচষ্টটবাছ চহল্ল্। 

এজনী মছাৱাল্ী মতওঁৰ আৰ্ৰ হচটহটাৰ ওচৰহত হথ়ি হি আহছল্। হচটত বহি থকা িদ্রহল্াক 

জহন মছাৱাল্ী জনীলল্ এবাৰ চাহল্। সািাৰণ সাজোৰ। হসমান েহৰষ্কাহৰা নাহছল্। িদ্রহল্াক জহন 

ল্ৰ্াহল্ - 

- ‘তনু তুহম    

-অহফচৰ েৰা ওল্াওঁহতই বিুত মদহৰ ি়ি। মকাম্পানীহতা চাৰ । 

 - আিা   আিা বিাহি ই়িাহতই মই অল্ে আৰ্হতই নাহমম।  

- নাই, বিক চাৰ  । আেুহন উষ্টিহল্ বহিম।  

- তুহম িাৰ্ৰত আহিছা নি়ি, আিা । 

িদ্রহল্াক জহন উষ্টি মছাৱাল্ী জনীক বহিব হদহল্। মছাৱাল্ী জনীহ়ি এষ্টট ক্ষীণ িাহঁি মাহৰহল্ 

আৰু হচটত বহিল্। আৰু মুখ্ খ্নত সিা়িৰ আিা হবহৰষ্টঙ েহৰহছল্। যহদও িাহঁিহটা ক্ষীণ আৰু 
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অম্লান আহছল্ । িদ্রহল্াক জহনও এষ্টট তৃহিৰ িাহঁিহৰ মছাৱাল্ী জনীক কহল্ – 'তুহম যাবালৰ্ মই 

ল্াহি ওল্াওঁ।’ 

- 'বাৰু' বুহল্ মছাৱাল্ী জনীহ়ি সিাহৰ হদ, হদ তৃহিত হমহচহক িাহঁিহল্, মসই িাহঁি মদহখ্ 

আনক্তিৰ বুকুখ্নত হকিবাৰ অিাৱ অনুিৱ কহৰহল্ । শহতকালল্ হিক্কাৰ উেক্তজহছল্। অজাহন্ট 

আনক্তিহ়ি িাত খ্ন বুকুত মিচুহক িহৰ িাহবহল্ – এহত়িাও যন্ত্রৰ যুৰ্হটাত বাহচ আহছ স্বৰ্ী়ি অমতৃ 

জীৱন সুিা। ি়িহতা থাহকবও। যুৰ্ভ্ৰাতত  এই িাহঁিৰ হকমান দাম ? আৰু হকমান 

হদনলল্ . . . . . . . . . . . . . .  ?? 

 

 

 

 

 

 

 

জীৱন যাত্রাৰ 

 দদাকতমাকাবৈতে 

 

মল্খ্কৰ েহৰচ়ি    

শ্রী েংকজ কুমাৰ দাস, বুৰঞ্জী হবষ়িৰ এম-এ। গুৱািাটীৰ মুখ্য োকঘৰত কাম কহৰ। 

জন্মস্থান - চনমাগুৰী   কামৰূে ) ইহতমহিয েেৱীত ‘মাল্ঞ্চ' নামৰ কহবতা েুহথ এখ্ন প্ৰকাশ 

োইহছ। বিুহতা হচতা ৰ্িুৰ প্ৰৱন্ধ হবহিন্ন বাতহৰ, আৰু আহল্াচনীত প্ৰকাশ োইহছ । িাহল্মান ৰ্ল্প 

আৰু এখ্ন উেনযাস অল্েহত হল্হখ্ মশষ কহৰহছ। বতগমান মতওঁ গুৱািাটী বাসী। 

 

অৱহশষত আিঁতগুহৰ উচ্চতৰ মািযহমক হবদযাল়্িত ইংৰাজী হবষ়ি হশক্ষকৰ চাকহৰহটা 

োহল্া।ঁ অৱহশয চাকহৰহটা োম বুহল্ মুহিই িবা নাহছহল্া।ঁ হক়িহনা আক্তজ কাহল্ হযহকাহনা 

হনযুক্তিৰ মক্ষত্ৰহত মল্াহকল্ বুহল্ অহতহৰি অিগতাৰ খু্হবই প্ৰহ়িাজন হি েহৰহছ। অনয মযাৰ্যতা 

থাকক বা নাথাকক, মসইহটা োঙৰ কথা  নি়ি । মল্াহকল্ হকন্তু ি'বই ল্াহৰ্ব। মসহ়িহি চাকহৰৰ 
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আশা প্ৰা়ি এহৰহ়ি হদহছহল্া। হকন্তু, িিাহত এহদন মমাৰ দাদাৰ সিোিী বন্িু হদৰ্ত দাই বাতহৰ 

কাকতত হদ়িা হবজ্ঞােনহটা হদ মমাক আহবদন কহৰবলল্ ক'মল্। হদৰ্ত দাৰ কথা মহত মই 

আহবদন কহৰহল্া আৰু এহদন হনদ্ধগাহৰত হদনত হৰ্ মমৌহখ্ক সাক্ষাৎকাহৰা হদ আহিহল্া।ঁ আক্তজ 

এইমাত্ৰ মোিহমন জহন হদ ৰ্'ল্ হনযুক্তি েত্ৰখ্ন। হনযুক্তি েত্ৰখ্ন োই মমাৰ আনি ল্াহৰ্ল্। 

হদৰ্ত দাৰ প্ৰহত হচৰহদহনই মযন কৃতজ্ঞ হি ৰ'ম, মমাৰ মতহন ল্াহৰ্ল্। 

হদৰ্ত দা বিগমান মই েঢা সু্কল্খ্নহত সিকাৰী হশক্ষক। েহঢ থকা সম়িহতা হযহকাহনা 

সমসযাৰ সন্মুখ্ীন ি'মল্ই হদৰ্ত দাৰ ওচৰলল্ হৰ্হছহল্া।ঁ আনহক কহল্জত েহঢ থকা সম়িহতা 

সম়ি সুহবিা োহল্ হদৰ্ত দা আৰু নহবৌ হবিাৰ সাহন্নিয হবচাহৰ মতওঁ মল্াকৰ ওচৰলল্ হৰ্হছহল্া।ঁ 

জীৱনৰ সকহল্া সুখ্-দুখ্ৰ মক্ষত্ৰহত হদৰ্ত দা আৰু হবিা নহবৌহ়ি হদ়িা উৎসািজনক উেহদশ মই 

মকহত়িাও োিহৰব মনাৱাহৰা।ঁ মতজৰ সবন্ধ নাথাহকহল্ও ময আক্তত্মক সবন্ধ ৰ্হঢ উষ্টিব োহৰ 

মসই়িা হদৰ্ত দা আৰু হবিা নহবৌৰ মমাৰ আৰু মমাৰ েহৰ়িাল্ৰ প্ৰহত থকা হিতকাঙ্খী মহনা িাহবই 

প্ৰমাণ কহৰহছ। মসহ়িহি, হনযুক্তি েত্ৰখ্ন োই মই এক প্ৰকাৰ আনিত অিীৰ হিহ়ি হদৰ্ত দাৰ 

ঘৰ োইহছহল্া।ঁ হদৰ্ত দাই মতহত়িা মতওঁৰ মকািাত বছহৰকী়িা েৰীক্ষাৰ বিী চাই আহছল্। মমাক 

মদহখ্ হদৰ্ত দাই মুখ্ত এহমাহকাৰা িাহঁিহৰ ক'মল্— 

-'অ, প্ৰশাত। আিা, হিতৰলল্ মসামাই আিা ।'  

মই হনৰহৱ হিতৰলল্ মসামাই ৰ্'মল্া।ঁ ওচৰহত থকা হবচনাখ্নত বহিহল্া।ঁ 

-‘মকাৱাহছান হক খ্বৰ ? চাকহৰ বাকহৰৰ হকবা খ্বৰ োইছা মনহক ?’ 

মমাৰ হেহন ল্ক্ষয কহৰ হদৰ্ত দাই সুহিহল্। হদৰ্ত দাৰ প্ৰশ্নত মই আচহৰত ি'মল্া। হদৰ্ত 

দাই বাৰু জাহনহল্ মকহনলক? মনহত িাহবহল্া,ঁ নাজাহনবই বা হক়ি? হদৰ্ত দাই মমাৰ কৰ্ম্ম গ সংস্থানৰ 

কাৰহণ প্ৰতযক্ষ িাহব হকবা কহৰব োহৰহছ মন নাই মসইহটা মই ক'ব মনাৱাহৰা। হকন্তু মমাৰ আৰু 

মমাৰ েহৰ়িাল্হটাৰ কথা মতওঁ খু্হবই হচতা কহৰ। 

- হদৰ্ত দা, হসহদনাখ্ন ময আিঁতগুহৰ উচ্চতৰ মািযহমক হবদযাল়্িত সাক্ষাৎকাৰ হদ 

আহিহছহল্া ঁ, এই়িা মচাৱা হনযুক্তি, েত্ৰখ্ন আক্তজ এইমাত্ৰ োহল্া।ঁ' িাতত থকা হনযুক্তি েত্ৰখ্ন মই 

হদৰ্ত দাৰ িাতত হদহল্া। হদৰ্ত দাই িাত মমহল্ হনযুক্তি েত্ৰখ্ন হল্ ক’মল্ - 

- উিিঃ, িৰ্ৱাহন িাল্ ৰক্ষা কহৰহল্ মদ মতামাক। চৰকাৰী চাকহৰৰ ব়িস প্ৰা়ি উকহল্বহৰা 

হিহছ মতামাৰ, নি়ি জাহনা হদৰ্ত ?’ 

‘এৰা , হদৰ্ত দা। ব়িস প্ৰা়ি উকহল্বৰ হিহছ। মইহতা এক প্ৰকাৰ আশা এহৰহ়িই হদহছহল্া। 

মতামাৰ কাৰহণহি আক্তজ চাকহৰহটা োহল্া ঁ । মতামাক হক বুহল্ িনযবাদ জনাম হদৰ্ত দা, মই 

িাহববই েৰা নাই।' মমাৰ চকুত চকুহল্া ওল্াইহছল্, ি়িহতা আনিৰ। 

- হছিঃ প্ৰশাত, হক়ি মতহনকুৱা কহৰছা? চাকহৰ োইছা, িাহল্ই হিহছ। এহত়িা মসাহনাকাহল্ 

হৰ্ জইি কৰাৰ হচতা কৰা। চাকহৰ বাকহৰ এই হবল্াক সকহল্া িাৰ্যৰ কথা, বুক্তজছাহন? বাৰু 

এহত়িা মকাৱাহছান, মকহত়িা জইি কহৰম বুহল্ িাহবছা ? হদৰ্ত দাই মমাক ক'মল্। 
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- মদহৰ কহৰবৰ মমাৰ ইচ্ছা নাই।’ 

 ‘তুহম ষ্টিহকই হকছা, হযমান মসানকাহল্ োৰা জইি কৰাই িাল্।’ মতহনহত েদগাখ্ন 

আতঁৰাই হবিা নহবৌ হিতৰলল্ মসামাই আহিল্। মমাক মদহখ্ মতওঁ িাহঁি মাহৰ কহল্, –‘অ’ প্ৰশাত, 

মকহত়িা আহিল্া ? 

-দি হমহনটমান ি’ল্। িাল্ মন মতামাৰ ? 

- ‘এি, আহছা আৰু'। আমাৰহনা আৰু িাল্ ি'বলল্ হকহটা   আহছ। ল্’ৰা-মছাৱাল্ী, োক ঘৰ 

আৰু হদৰ্তক হল্হ়ি আহছা আৰু মকাহনা মহত চহল্। মন হক মকাৱা হদৰ্ত ?’ উহযশয কহৰ হবিা 

নহবৌহ়ি ক'মল্। 

- ‘ৰ’বাহছান, ৰ’বা, প্ৰশাতৰ খ্বৰ োইছা মন নাই?’ 

- ‘হক খ্বৰ প্ৰশাত, মকাৱাহচান মকাৱা। ’ 

উৎকণ্ঠা প্ৰকাশ কহৰ হবিা নহবৌহ়ি মমাক সুহিহল্। 

-‘ মাহন নহবৌ, আিঁতগুহৰ উচ্চতৰ মািযহমক হবদযাল়্িত চাকহৰহটা োহল্া নি়ি। ’ 

- ‘বািিঃ প্ৰশাত, ইমান িাল্ খ্বৰ হল্ আহিছা, অথচ ইমান সমহ়ি মমাক মকাৱা নাই। মই 

মতামাক মব়িা োইহছা ঁমযাৱা ।  

-‘খ্ং নকহৰবাহছান নহবৌ। মইহতা ই়িাহতই আহছা।ঁ বািিঃ প্ৰশাত, তুহম বৰ িাৰ্যবান মদ। 

হেহছ চাকহৰ োই আমাক হকন্তু োিহৰ নাযাবা।’ 

-‘নহবৌহৰা ময কথা। শুনা নহবৌ, হদৰ্ত দা আৰু মতামাক োিহৰ মযাৱাৰ কথা আহিবই 

মনাৱাহৰ ।’ 

-‘ি’ব ি’ব আৰু কব নাল্াহৰ্। মই সকহল্া বুক্তজহছা।ঁ এি , মইহ়িা ময আৰু। মতামাহল্াক 

বিা মদ। মই চাি-জল্োনৰ বযৱস্থা কহৰা।ঁ” হবিা নহবৌ, হিতৰলল্ মসামাই ৰ্'ল্। 

িাল্ এহত হদন বাৰ চাই হদৰ্ত দা আৰু হবিা নহবৌৰ আশীর্ব্ গাদ হল্ মই এহদন 

আিঁতগুহৰলল্ যাত্ৰা কহৰহল্া।ঁ ৰাষ্ট্ৰী়ি ঘাই েথৰ েৰা মসামাই মযাৱা ৰািাহটাহৰ দি 

হকহল্াহমটাৰমান হৰ্ এটা হতহনআহল্ত  মই ৰ্াড়ীৰ েৰা নাহমহল্া। সম়ি মতহত়িা হতহন বাক্তজ 

হৰ্হছ। ৰািাত মানুি মবহছ  নাই। হতহনআহল্হটাত মকইখ্নমান োন-তাহমাল্, মৰ্ল্ামাল্ৰ 

মদাকানৰ ওেহৰও চািৰ মদাকাহনা এখ্ন  আহছল্ ।  চাি  একাে  মখ্াৱাৰ  ইচ্ছাহৰ  চািৰ  

মদাকানখ্নলল্  আৰ্বাহঢ  ৰ্হল্া ঁ। অহচনাকী িাতত এটা োঙৰ ছুটহকছ হল্ উেহস্থত মিাৱা কাৰহণ 

মদাকান মকইখ্নৰ ওচহৰ োজহৰ থকা দুই এজন মানুহি মমাক হবহশষ িৰহণ চাহল্। ি়িহতা মমাৰ 

উেহস্থহতহ়ি হসিঁতক আচহৰত কহৰ তুহল্হছ। ইমান হেছেৰা িাইত িিাহত মকাহনাবা আহিহল্ 

ি়িহতা এহনকুৱা িহ়িই। মই হৰ্ চািৰ মদাকানখ্নত বহিহল্া।ঁ চাি কাে খ্াই উষ্টি েইচা হদবৰ 

সম়িত মদাকানীজনক মমাৰ ষ্টিকনাহটা হদহল্া।ঁ মতওঁ মমাক িাল্দহৰ ল্ক্ষয কহৰহল্। আহিবৰ 
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সম়িত হদৰ্ত দাই মমাৰ িাতত হচষ্টি এখ্ন হদহছল্। মতওঁৰ কহল্জৰ বন্িু এজনৰ ঘৰ মিহনা 

ই়িাহত আৰু এইখ্ন সু্কল্হত হশক্ষকতাও কহৰ। মই হচষ্টিখ্নত থকা নামহটা মদাকানীজনক 

মকাৱাত মতওঁৰ মুখ্ত িাহঁি ওল্াল্। 

মতওঁ কহল্, ‘অ, ি়ি মনহক ? আেুহন মতহনি'মল্ আমাৰ মহিন্দ্ৰ মািাৰৰ ঘৰলল্ যাব ? 

আেুহন আমাৰ ই়িাত একহনা হচতা কহৰব নাল্াহৰ্। ‘ 

-‘সু্কল্খ্ন বাৰু ই়িাৰ েৰা হকমান দৰূ ি'ব ? মহিন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ঘৰ সু্কল্ৰ ওচৰহত মন? ’ মই 

মতহখ্তক সুহিহল্া।ঁ  

‘ই়িাৰ েৰা মেৰ হকহল্াহমটাৰমান ৰ্'মল্ সু্কল্খ্ন োব। মহিন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ঘৰলল্ সু্কল্ৰ েৰা 

মবহছ যাব নাল্াহৰ্। সু্কল্খ্ন এহৰ এক ফাল্ গংমান আগুৱাই ৰ্'মল্ই মহিন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ঘৰ ো়ি। ৰ্হতহক 

মেৰ হকহল্াহমটাৰতলক অকণমানহি মবহছ ি'ব। তথাহে মেৰ হকহল্াহমটাৰ বুহল্হ়িই িহৰব োহৰ । 

- 'ি়ি মনহক ?’ মই উিৰ হদহল্া।ঁ 

— ‘ই়িাত বাৰু হৰক্সা মোৱা নাযা়ি মনহক?’ 

- 'ই়িাত আহকৌ আমাৰ হৰক্সা ক'ত োব ? সািাৰণহত এই হখ্হন বাট বৰ মবহছ দৰূ নি়ি। 

প্ৰা়ি িাৰ্ মানুহি মখ্াজ কাহঢহ়ি আিা মযাৱা কহৰ। হকছুমাহন চাইহকহল্হৰও অিা মযাৱা কহৰ।  

মই মনহত তাহৰহল্া।ঁ মেৰ হকহল্াহমটাৰ দৰূত্ব মখ্াজ কাহঢ যাব ল্াহৰ্ব। তাহত আহকৌ এই 

চুটহকছহটা। হছিঃ এহনকুৱা িাইতহনা চাকহৰ কহৰব োহৰহন? 

মমাৰ মনৰ িাব ি়িহতা মদাকানীজহন বুক্তজব োহৰহল্। মতওঁ মমাক ক'মল্ – 'আেুহন 

অকণমান সম়ি বিকহচান। মসই হেনৰ েৰা মকাহনাবা আহি মনহক ?’ 

এহনহত মদহখ্হল্া, এজন ১৫/১৬ বছৰী়িা ল্'ৰাই চাইহকল্ত উষ্টি আহি আহছ। দৰূত 

ল্'ৰাজনক মদহখ্ মমাৰ িাল্ ল্াহৰ্ল্ । ল্'ৰাজন আহি হতহনআহল্হটা োহল্। ল্’ৰাজনক 

মদাকানীজহন িাত বাউল্ হদ মাহতহল্। ল্'ৰাজহন চািৰ মদাকানৰ কাষহত চাইহকল্খ্ন ৰখ্াহল্। 

মতহনহত মদাকানীজহন ক'মল্ – ‘মিৰ কমল্,তই এহখ্তক ল্ৰ্ত হল্ যাহব। এহখ্ত মহিন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 

ঘৰলল্  । োহৰহব নি়ি ?’  

 অ’ োহৰম। ল্'ৰাজহন উিৰ হদহল্। হস চাইহকল্ত হল্ অিা মমানাখ্ন হল্ ওচৰহত থকা 

মৰ্ল্ামাল্ৰ মদাকানখ্নলল্ ৰ্'ল্  ক্ষহতক হেচহত ঘহূৰ আহি েুনৰ মমানাখ্ন চাইহকল্খ্নৰ আৰ্ত 

বাহন্ধহল্। হস মমাৰ হেহন আচহৰত িাহব চাহল্। হস মমাৰ চুটহকছ তুহল্বলল্ িহৰাহত মই তাক বািা 

হদহল্া।ঁ 

- ‘ি’ব ছ’ব, মইহ়ি উিাই হদওঁ, ৰ'বাহচান িাইষ্টট।’ চুটহকছহটা মই চাইহকল্ৰ মকহৰ়িাৰত 

উিাই হদহল্া।ঁ 

-‘েহৰব মনহক বাৰু ?’ 
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- ‘নাই, নাই, নেহৰ।’ কমহল্ উিৰ হদহল্। 

‘আিক এহত়িা, আহম হৰ্ থাহকা।’ কমহল্ চাইহকল্খ্ন মিহল্বলল্ ল্হল্। মই মদাকানীজনৰ 

হেহন চাহল্া।ঁ মতওঁৰ মুখ্ত এক সন্তুষ্টিৰ িাহঁি মদহখ্বলল্ োহল্া।ঁ ি়িহতা মমাৰ বাহব আহি েৰা 

সমসযাহটা মতওঁৰ দ্বাৰা সমািান মিাৱাত মতওঁৰ যুদ্ধ জ়িৰ হেচত মোৱা আনিৰ দহৰ ল্াহৰ্হছ। 

— ‘মতহনি'মল্ আহিা, হেচত ল্ৰ্ োহমই।’ 

-‘িাল্ বাৰু।’ মানুিজহন িাহঁি মাহৰ মমাক হবদা়ি হদহল্। মই কমল্ৰ ল্ৰ্ত আৰ্বাহঢহল্া ঁ। 

হে . েহব্লও .  হে . ৰািাহটাৰ েৰা আিঁতগুহৰ উচ্চতৰ মািযহমক হবদযাল়্ি আৰু আিঁতগুহৰ 

ৰ্াৱলঁল্ মযাৱা এইহটাহৱই একমাত্ৰ ৰািা। এই ৰািাহটাহৰ ৰ্াড়ী-মটৰ অিা মযাৱা কৰাৰ মকাহনা 

হচন নাই। ৰ্াৱলঁ্ী়িা ৰািা। মানুি অিা মযাৱা কৰাৰ কাৰহণ মসউজী়িা বনহৰ আবতৃ ৰািাহটাৰ 

মসামাহজহৰ এটা সৰু বাটৰ সষৃ্টি হিহছ। এই বাটহটাহৰ চাইহকল্খ্ন হৰ্ আহছ। চাইহকল্ৰ হেছৰ 

মকহৰ়িাৰত হদ়িা মমাৰ চুটহকছহটাত িাত  এখ্ন হদ মহ়িা হেহছ হেহছ হৰ্ আহছা।ঁ 

- 'মতামাৰ মদউতাৰ নাম হক িাইষ্টট?’ 

- 'যদু ৰাম বৰুৱা।’ 

-‘তুহম মকান মশ্রণীত েহঢ আছা ?’ 

- 'একাদশ মশ্রণীত।' 

-'কল্া মন হবজ্ঞানত  ? ’    

-‘কল্া শাখ্াত। হক়িহনা আমাৰ সু্কল্ত হবজ্ঞান শাখ্া নাই।' 

- ‘ি়ি মনহক।' 

মই মসািা প্ৰশ্ন উিৰ হবল্াক কমহল্ হদ হৰ্হছল্। আহম দুহ়িা আৰ্বাহঢ হৰ্ আহছা।ঁ 

ৰািাহটাৰ দুহ়িাকাহষ হবিীণ গ িানহন েথাৰ। সম্ভৱত, ই়িাত িান মখ্হত বৰ িাল্ ি়ি। হেহচবৰ মািৰ 

আ়ি মশষ িওঁ িওঁ হিহছ। ইহতমহিয েথাৰৰ ল্হখ্মী চহোৱা হিহছ। েথাৰত মদহখ্বলল্ মোৱা 

িানৰ্ছৰ অৱহশি অংশইহ়িা এক অনাহবল্ মসৌিয গ বদ্ধগন কহৰহছ। িাহবহল্ আচহৰত ল্াহৰ্ মমাৰ।  

শাওণ মিী়িা বতৰত মৰাৱনী হবল্াহক মৰাৱা মৰাবলল্ মল্াৱা দৃশয, কাহত মিী়িা হবিুৰ সম়িত 

হচৰহসউজ দহল্ছাৰ দহৰ হবস্তৃত হি থকা িানহন, আহঘাণ মািত েকািানহবাৰ েৱনৰ মদুৃ 

মজাকৰহণত িাহল্ জাহল্ থকা দৃশয আৰু েুি মািত িান চোবলল্ মোৱা দৃশয, এই সকহল্া মবাহৰই 

মযন শসয শযামল্া হচৰহসউজ অসমী আইৰ মশািা বদ্ধগনৰ হচৰপ্ৰবাহিত কাৰক । মসৌিয গৰ মযন 

মশষ নাই এই হচৰহসউজ  কাৰক । 

প্ৰা়ি আিা ঘণ্টা মান সম়ি অহতক্ৰম কহৰহল্া।ঁ োহছ োহছ আন্ধাৰ মিাৱাৰ উেক্ৰম হি 

েহৰহছ। সূয গযহটা েক্তিম আকাশত এটা ৰঙা কুিুমৰ দহৰ শূনযহত মযন ওেহম আহছ। ক্ষহতক 
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হেচহত আন্ধাহৰ সমগ্ৰ েহৃথৱীখ্নহক আন্ধাৰৰ কল্া আৱৰণখ্হনহৰ আৱহৰ িহৰব। নীল্ হদৰ্তত 

মদহখ্বলল্ মোৱা হৰ্হছ জাক জাক সৰু-বৰ েক্ষী। ি়িহতা হসিঁত হনজৰ হনজৰ বািলল্ িাবমান 

হিহছ । ৰ্ৰখ্ী়িা ল্’ৰাহবাৰৰ বািঁীৰ মদুৃ মিুৰ সুহৰ মমাক েুল্হকত কহৰ তুহল্হল্। আহম হৰ্ 

আিঁতগুহৰ উচ্চ মািযহমক হবদযাল়্ি ওচৰ োহল্ালৰ্। সু্কল্ৰ হনহচই ওচৰ োওঁহতই কমহল্ কহল্ । 

-‘এই খ্হনই আমাৰ সু্কল্।’ 

— 'ি়ি মনহক? মই উিৰ হদহল্া। ’ 

আন্ধাৰ হি আহিহছ যহদও সু্কল্খ্নৰ চাহৰসীমাহটা মদখ্াত মমাৰ অসুহবিা নি'ল্। হকন্তু 

আন্ধাৰৰ কাৰহণ চাইন মবােগত থকা নামহটাহি িহৰব েৰা নৰ্'ল্। 

-‘ই়িাৰ েৰা আৰু অকণমান ৰ্হল্ই মহিন্দ্ৰ খু্ড়াৰ ঘৰ োম  । ’কমমল্ মমাক উহযশয কহৰ 

কহল্। ৰ্িূহল্ মিাৱাৰ ল্হৰ্ ল্হৰ্ মৰ্ািাল্ীৰ ৰ্ৰু-ম'িক মি, দাি আহদৰ েৰা ৰক্ষা কহৰবলল্ হদ়িা 

মিাৱাৰ মৰ্ান্ধ মমাৰ নাকত ল্াহৰ্ল্হি । হচনাহক হচনাহক মৰ্ান্ধই মমাক হনজৰ ঘৰখ্নলল্ মনত 

মেল্াই হদহল্। আহম এটা সম়িত এঘৰ মানুিৰ েদহূল্ মূখ্ োহল্ালৰ্। কমহল্ েদহূল্ মুখ্ত থকা 

বািঁৰ শল্খ্া মযাৰ গুছাই চাইহকল্খ্ন মিহল্ হিতৰলল্ মসামাই ৰ্'ল্। মইহ়িা তাৰ হেহছ হেহছ 

আৰ্বাহঢ ৰ্হল্া। চাইহল্খ্ন মিি কহৰ চুটহকছহটা নমাই বাৰািাত থহল্ আৰু মমাহকা বাৰািাত 

থকা চকী এখ্নহত বহিবলল্ হদ হস হিতৰত থকা খু্ড়াকক মাহতহল্। 

-‘খু্ড়া, অ' খু্ড়া, মতামাহল্াকৰ আল্িী আহিহছ।’ মাত শুহন এজন প্ৰা়ি ৪০/৪২ বছৰী়িা 

স্বাস্থযবান মানুি ওল্াই আহিল্। ল্ৰ্ত এজন ১০ বছৰ মানৰ ল্'ৰা আৰু এজনী 8/৫ বছৰী়িা 

মছাৱাল্ী। 

-‘অ, কমল্ । ’ 

তাৰ হেচত মমাৰ হেহন দৃষ্টি ৰাহখ্ কহল্। 

-'আহোনাক মই ষ্টিক িহৰব েৰা নাই?' 

- 'আেুহন বাৰু মহিন্দ্ৰ বৰুৱা নি়ি মন ?' 

 -‘এৰা, মমাৰ নাহমই মহিন্দ্ৰ বৰুৱা ।’ 

মই ওেৰৰ েহকটৰ েৰা হদৰ্তদাই হদ়িা হচষ্টিখ্ন উহল়্িাই মতওঁলল্ আৰ্বঢাই হদহল্া । এই 

হচষ্টিখ্ন হদৰ্তদাই মাহন হদৰ্ত মচৌিুৰীহ়ি হদহছ। 

হদৰ্তদাৰ নামহটা শুহন বৰুৱাক আনক্তিত মিাৱা মযন অনুমান  ি’ল্ ।   

মমাৰ িাতৰ েৰা হচষ্টিখ্ন হল্ মমাক কহল্ –  

‘আিক, হিতৰলল্হক আিক ?’ 
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মই ল্হৰ্ই ল্হৰ্ই কহল্া – ‘দাদা, আেুহন মমাক তুহম বুহল্ মাহতহল্ই িাল্ োম । ’ 

-‘এি, ি'ব, ি'ব । ’ 

 মই মতওঁৰ ল্ৰ্ত ড্ৰহ়িং ৰুমলল্ মসামাই ৰ্'মল্া। আমাৰ হেহচ হেহচ কমহল্ মমাৰ 

চুটহকছহটা হল্ মসামাই হৰ্ এটা চুকত হথ হদহল্। মই চকী এখ্নত বহিহল্া।ঁ  

মহিন্দ্ৰ বৰুৱাই এহক উশািহত হচষ্টিখ্ন েহঢ মশষ কহৰহল্ তাৰ হেচত কমল্ৰ হেহন চাই 

তাক কহল্ – 'অ, কমল্। এই়িা তিঁতৰ ইংৰাজীৰ নতুন ছাৰ, প্ৰশাত মচৌিুৰী।’ 

কমহল্ আচহৰত হি দুই িাত তুহল্ মমাক নমস্কাৰ জনাহল্ আৰু কহল্ – 'ছাৰ আেুহন  . . . . . . 

। -ি'ব, ি'ব। মতামাক মই আৰ্হত ক'ব োহৰহল্াহিঁহতন, হকন্তু  নকহল্া । ’ 

মই কমল্ক মমাৰ ওচৰলল্ মাহত আহন ওচৰহত বহিবলল্ কহল্া। ইহতমহিয বৰুৱাৰ শ্রীমতী 

ল্’ৰা-মছাৱাল্ী িাল্ক হল্ আমাৰ ওচৰলল্ আহিল্। বৰুৱাই শ্রীমতীৰ ল্ৰ্ত হচনাহক কহৰ হদহল্। মই 

নমস্কাৰ হদহল্া। ল্'ৰা-মছাৱাল্ী িাল্ বৰ মৰম ল্ৰ্া । মই হসিঁতক মমাৰ ওচৰলল্ মাহত আহনহল্া।ঁ 

মমাৰ চুটহকছহটা খু্হল্ হসিতলল্ অনা হমিাইৰ মটাহোল্াহটা হদহল্া।ঁ হদৰ্তদাই আৰ্হত বৰুৱাৰ 

ল্'ৰা মছাৱাল্ী িাল্ৰ কথা মমাক হকহছল্। মসহ়িহি মই মকইটামান হমিাই ল্ৰ্ত হল্ হৰ্হছহল্া।ঁ 

কথাৰ মাজহত মই মহিন্দ্ৰ দাক মমাৰ থকাৰ বযৱস্থাৰ কথাও কহল্া । 

- ‘ি'ব ি'ব, মসই হবষহ়ি হচতা কহৰব নাল্াহৰ্ ।’ 

এহত়িা কাহোৰ কাহন সল্াই মুখ্-িাত িুই মল্াৱা। মই কাহোৰ কাহন সল্াই মহিন্দ্ৰদাৰ 

ল্ৰ্ত হেচহেহন থকা ষ্টটউহবল্ৰ  ওচৰলল্ হৰ্ মুখ্ িাত িুই আহি েুনৰ দ্রহ়িং ৰুমহত বহিহল্া।ঁ 

ইহতমহিয মহিন্দ্ৰ দাৰ েত্নী শ্রীমতী স্বণ গল্তা নহবৌহৱ চাি হল্ আহিল্।  

মমাৰ হেহন চাি আৰ্বঢাই নহবৌহৱ কহল্ – 'চাি মখ্াৱা । মমাক মবৌ বুহল্হ়িই মাহতবা।' 

মইহ়িা সন্মহত জনাই কহল্া – ‘ি’ব।’ 

হদৰ্তদাৰ নহবৌ হৰতা আৰু মহিন্দ্ৰদাৰ নহবৌ স্বণ গল্তা। এই দুহ়িাজনী মানুিৰ হকহয 

আচঁহৰত  সাদৃশয আহছ। মই মনহত িাহবহল্া চাি মখ্াৱাৰ মাজহত মহিন্দ্ৰদাই কহল্।  

-‘আমাৰ ই়িাত থাহকহল্ মতামাৰ হকবা অসুহবিা ি'ব মনহক ?’       ’ 

- নাই, নাই, হকহনা অসুহবিা ি'ব ? মই িাল্হি োম।’ 

 - 'মতহনি'মল্ মতামাৰ থকাৰ বযৱস্থা হি ৰ্’ল্ । ’ 

- ‘স্বণ গ' মমাৱা, মসানকাহল্ মখ্াৱাৰ বযৱস্থাৰ বযৱস্থা কৰালৰ্ । এওঁৰ ি়িহতা মিাক ল্াহৰ্হছ। 

মসানকাহল্  মখ্াৱা মবাৱা কহৰ মল্াৱাই িাল্ ি'ব। 

মহিন্দ্ৰই হনজৰ েত্নীক উহযশয কহৰ কহল্। 
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স্বণ গ নহবৌ ল্'ৰা-মছাৱাল্ী দুটাক হল্ ওল্াই ৰ্'ল্। ৰাহত ন-মান বজাত আহম আটাহ়ি িাত-

োনী খ্াই সকহল্াহৱ হমহল্ ইহটা হসহটা কথা োহত শুই থাহকহল্া। 

হদনত ৰ্াড়ীত অিা িাৰ্ৰৰ ল্হৰ্ ল্হৰ্ মেৰ হকহল্াহমটাৰ বাট মখ্াজকাহঢ অিা িাৰ্ৰৰ 

কাৰহণ ৰাহতেুৱা উিাত হকছু মদহৰ ি'ল্ । তথাহে তাৰা তাহৰ ৰ্া-ো িুই মহিন্দ্ৰদাৰ ল্ৰ্ত িাত খ্াই 

সু্কল্লল্ বুহল্ ওল্াই ৰ্হল্া। বিুহদনৰ আকাক্তঙ্খত উহযশয সফল্ মিাৱাৰ আনিত মমাৰ মনহটা নাহচ 

উষ্টিল্। কম গ জীৱনৰ োতহন মমহল্বলল্ মোৱাৰ আনি আৰু কম গহক্ষত্ৰহতা জন্মস্থানৰ দহৰ হিত 

কাঙ্খী এিাল্ দম্পহতৰ সাহন্নিয মোৱাত মই হনজহক িাৰ্যবান বুহল্ িাহববলল্ িহৰহল্া ঁ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

বচোবি 

শ্রীপ্রদীে কুমাৰ দচৌধুৰী 

 

মল্খ্কিঃ    শ্রীপ্ৰদীে কুমাৰ মচৌিুৰী জন্ম ১৯৬৩ চনত োিশাল্াৰ ওচৰত থকা বনৰ্াওঁ নামৰ 

ৰ্াৱতঁ। হশক্ষক । “জাল্চক্ৰ” নামৰ উেনযাস এখ্ন হল্হখ্ ৰাইজৰ িূ়িসী প্ৰশংসা ল্াি কহৰহছ। 

মতওঁৰ িাহত হল্খ্া নাটক, ৰ্ল্প েুহথ আৰু িাহল্মান ৰ্ীহত কহবতাও ৰচনা কহৰহছ । 

 

 এক  দুিঃস্বপ্নৰ  সহন্ধক্ষণৰ  অতিগনত  মবদাতই  িূহৰ্হছ ।  িাৰ্হৰ  জৰু্হৰ  আহি  হশল্চটাৰ 

ওেৰহত   বহি  সম়িহবাৰ  োৰ  কহৰ  হদহছ ।  এক  হনজগন  হনিঃশব্দৰ  মাজত  হশল্চটা  অৱহস্থত ।  

কাহষহৰ  সৰু  হনজৰাহটা  হব  হৰ্হছ ।  তাৰ  োহৰ  োহৰ  এষ্টট  ল্ুংল্ুঙী়িা  আহল্ ।  আহল্হটাক  

মাহজ  মাহজ   াহক  ৰাহখ্হছ,  তাৰ  দুহ়িাোহৰ  বাহঢ  অিা  োনী  কল্হমৌ  মবাহৰ  ।  মাহজ  মাহজ 

দুই  এোল্  হশমল্ু  মদাৰৰ  ৰ্ছ ।  দুই  এহজাো  বনৰী়িা  ল্হতকাই  তাৰ  ৰ্াহটা  মমহৰ়িাই  

আকাশৰ  তৰা  চুবলল্   ােহল্  মমহল্হছ  ।  ছাল্হবাৰৰ  েৰা  ফাষ্টট  মযাৱা  দুই  এোল্  েুৰহণ 
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কাইঁহট  আহল্হটাৰ  ওেৰহত  হচকাৰ  িহৰা  বুহল্  খ্াে  োহত  আহছ ।  মবদাতৰ  মদিৰ  অৱস্থা  

চাব  মনাৱাৰা  হিহছ ।  আক্তজ  হতহন  হদন  িহৰ  তাৰ  কিৰ  সীমা  নাই ।  মেটত  িাত  নাই । 

চকুত  মটােহন  নাই  আৰু  মদিহটাৰ  বাহব  এখ্ন  শ়িন  শয গযা নাই  ।  যহত  মসামাই  েহৰ ,  তহত 

হদনহটাৰ বাহব বিী হি েহৰ। হনদ্রাহবিীন িাহব  ােহল্ মমহল্ ল্ুংল্ুঙী়িা আহল্হটাহৰ মদৌহৰ মদৌহৰ 

আহি হশল্ চটা োইহছ। হশল্ চটা মদহখ্হ়ি হস অকণমান হবশ্রামৰ অনুিৱ কহৰহছ। চাটগহটাৰ বুটাম 

দুটা নাই। মাহজ মাহজ দুই এষ্টট ফুটা। মেণ্টহৰা অৱস্থা তলথবচ । মোৰ, হশমল্ু ৰ্ছৰ কাইঁটৰ ৰ্াত 

ল্াহৰ্ মেণ্টও দুই এষ্টট উখ্িাৰ দাৰ্ হিহছ। দুেৰ হনশাৰ েৰা মদৌহৰ মদৌহৰ আহি িাস্কৰ উহদতৰ 

আৰ্হত হস এইহখ্হন োইহছ। মজাতাৰ তল্ত মদাৰৰ কাইঁট বিুত মসামাইহছ। মেন্টহটা ফাষ্টটহছ। 

চাটগহটাৰ বুটাম হচষ্টঙহছ। কাইঁটহবাৰ হস এোল্ এোল্লক এৰুৱাই হনজৰাৰ কুল্ু কুল্ু তৰঙঁ্গত 

মেল্াই হদ আহছ। অসিয িাৰ্ৰুৱা আৰু মেটৰ অৰ্হনৰ যন্ত্রনাত মবদাতই মজাতাৰ কাইঁটহবাৰ 

এৰুৱাবলল্ অসমথ গ হি েহৰল্ । মদিৰ েৰা চাটগহটা সহল্াকাই ল্হল্। চাটগহটা দুহ়িািাহতহৰ হল্ মূৰৰ 

তল্ত গুক্তজ হদ মবদাতই হশল্চটাৰ ওেৰত  হল্ েহৰল্ ।  

মাক িাদুৰী আৰু মবদাত। মাকৰ অহল্ক সহোন। মবদাতক েঢুৱাব ; এজন োঙৰ মানুি 

কহৰব। এষ্টট িাল্ চাকহৰ োব ; ঘৰলল্ বিুত টকা আহিব আৰু ঘৰলল্ এৰ্ৰাকী নতুন মবাৱাৰী . . .। 

মতহত়িা মাহক এষ্টট নতুন জীৱন োব। হতহনষ্টট প্ৰাণী সুহখ্হৰ জীৱন যােন কহৰব োহৰব। হসিঁতহৰা 

ওচৰলল্ মানুি আহিব । হসিঁতহৰা ওচৰত িাত োহতব। হসিঁহত মানুিক মল্ই-মচই নকহৰ। কুকুৰৰ 

দহৰ বযৱিাৰ নকহৰ। িাদুৰীহ়ি কল্পনা কহৰ।  

হশল্ চটাত েহৰ মবদাতই মটােহন যাবলল্ মচিা কহৰহছ । ইমান িাৰাক্ৰাত, জীৱনৰ প্ৰাণ  

বা়ি ুযাওঁ যাওঁ অৱস্থা তথাহেও মবদাতই  চকু দুটা মুক্তজব েৰা নাই । হস আক্তজ ক’ত আহছ  ??  হস   

আৰু হকমান হদন েুহল্চ মমহল্টাৰীৰ ি়িত েল্াই ফুহৰব  ।  হস  েুনৰ ৰ্াওঁলল্  উিষ্টট যাব ।তাৰ   

মাকলল্ মনত েহৰহছ   ;মনত েহৰহছ মজানাল্ীলল্। মাকৰ অসুখ্ িহল্ মজানাল্ীহ়ি আহি িাতহখ্হন 

ৰাহন্ধ হদ়িাৰ েৰা শুশ্রূষা কৰালল্হক সকহল্াহখ্হন কহৰ হদহ়ি। তাইক হস োিহৰব মনাৱাহৰ। মবদাত 

মবাো  ; মই আহিহল্া । িাতহখ্হন ৰাহন্ধ হথহছা । খ্াই হল্ েহঢবলল্ যাহব। মাকৰ কথাহবাৰ মনত 

েহৰ তাৰ বুকুখ্ন িাহৰ্ েহৰহছ । দুখ্ৰ শহল্তা ৰ্হছ জ্বল্াই মাহক তাক েৰৰ ৰ্াহল্-ৰ্াল্াজ খ্াই দু-

ঘৰত খু্ক্তজ মাহৰ্ আহন তাক খু্ৱাইহছল্। মমষ্টিকৰ মদওনাখ্ন োৰ িবলল্ হস সমথ গ হিহছল্। হসিঁতক 

সিা়ি কহৰব েৰা মানুহিা আহছল্। হকন্তু হসিঁত ময দুখ্ী়িা  . . . .   ।।এহদন তাৰ খু্ড়াকিঁহতও- মাকক 

মব়িালক মকাৱা কথাষাৰ মনত েহৰহছ । 

-“নাই নাই আহম হদব মনাৱাহৰা। টকা আৰু ৰ্ছত ল্ৰ্া বস্তু মন ? চহল্ েঢুৱাব মনল্াহৰ্ যা। 

োঙৰ মানুি হি কাক বৰ হেড়াহল্খ্নত বিুৱাহব।” মাহক দু-চকুৰ অশ্রু মহচ তাক জনাই হদহছল্। 

হকন্তু মসই েইচা মজানাল্ীহ়ি মদউতাকৰ েৰা চুৰ কহৰ আহন হদহছল্। মজানাল্ী অথচ হসিঁতৰ 

আত্মী়ি নাহছল্। হদহনক কাকত খ্ন আক্তজ হস চাহৰহদন আৰ্হত েহঢহছ। মশষ েষৃ্ঠাত হল্হখ্হছ 

 . . . . . . .  . আহদতয মগ্ৰিাৰ। আহদতয এজন মবদাতৰ খু্ড়াক। স্বাস্থয হবিাৰ্ৰ এৰ্ৰাকী উচ্চ হবষ়িা। 

ঔষি মিজাল্ কহৰ টকা আত্মসাৎ কৰাৰ বাহব মতওঁক মগ্ৰিাৰ কহৰহছ। বাতহৰহটা শুহন মবদাতই 

সুখ্ী মিাৱা মযন োহল্ও অতহৰ সুখ্ী মিাৱা বুহল্ নক়ি। খু্ড়াহক 'মবদাতিঁতক হক কৰা নাহছল্। 

মবদাত োনী মকচুৱা থাহকাহত মদউতাহক মতুৃয বৰণ কহৰহছল্। মতওঁ এজন মখ্হত়িক আহছল্। 
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হকছু বছৰৰ বাহব মবদাতক চকু-কান হদ োঙৰ দীঘল্ কৰাত সিা়ি কহৰহছল্। হকন্তু মবদাতৰ বুক্তদ্ধ  

বহৃিৰ তীক্্ষণত্ব  মদখ্া  োই  খু্ড়াক  আহদতযৰ  চকুৰ মোৰহণ উষ্টিল্। ঘৰখ্নত কাক্তজ়িাৰ সূত্ৰোত 

কহৰবলল্  িহৰহল্ । মাক  িাদুৰীক  এল্াৰ্ী,  মবমাৰী  বুহল্  হঘণ  চকুহৰ চাবলল্ িহৰহল্। হসিঁতৰ  কু-

বযৱিাৰ, হনৰথ গক ৰ্াহল্ ৰ্াল্াজৰ বাহব এহদন হসিঁহত হসিঁতৰ েৰা ফাল্হৰ কাষ্টট আহিল্। 

আক্তজ তাৰ আহিবৰ দি বছৰ ি'ল্। এই দি বছহৰ ঘৰৰ খ্বৰ এহকা মোৱা নাই। মাক 

িাদুহৰৰ বা হক অৱস্থা হিহছ। মজানাল্ীহ়ি বা হক কহৰহছ? তাৰ বাহব তাই জাহনা বাট চাব ? নাই নাই 

মজানাল্ী হনি়ি এহত়িা আৰু তাৰ বাহব অহেক্ষা কহৰ থকা নাই। তাই হনি়ি কাহৰাবালল্ গুহছ 

হৰ্হছ। প্ৰথম চাহৰবছৰ মানলল্ হস খ্বৰ োইহছল্। সংৰ্িনৰ ফাল্ৰ েৰাও তাক সিা়ি কহৰহছল্। 

এইহবাৰৰ কাৰহণ েত্ৰ বািক অজহ়ি ঘৰৰ েৰা খ্বৰ োহত আহনহছল্। অজ়িৰ মুখ্ত কথাহবাৰ 

শুহন মজানাল্ী আৰু িাদুৰীৰ মুখ্লল্ জীউ আহিহছল্। কাকুহত-হমনহত কহৰ তাক ঘৰলল্ মাহত 

েষ্টি়িাইহছল্। মাক িাদুৰীহ়ি অজ়িক হনজৰ েুত্ৰ মবদাত বুহল্ বুকুহত সাৱহত িহৰ ৰাহখ্হছল্। 

অজহ়ি বুকুৰ মাজৰ েৰা ওল্াই আহিব েৰা নাহছল্। অজহ়ি িাদুৰীক, মজানাল্ীক বিুহতা শাতনা 

হদহছল্। মা , মজানাল্ী মতামাহল্াহক দুখ্ নকহৰবা। হস এহদন আহিবই। আহম মদশৰ বাহব হৰ্হছা। 

সমাজৰ এক চাহম আক্তজ মদশখ্ন হসিঁতৰ িাতৰ মুষ্টিত ৰাহখ্হছ। ক্ষমতাৰ বাঘজৰীোহল্হৰ 

হনষ্প্রাণ, হনছল্া দহৰদ্রহবাৰক বাহন্ধ ৰাহখ্ হসিঁতৰ কহল্জাৰ ৰঙা মতজহবাৰ খ্াব িহৰহছ। তাৰ বাহবই 

আমাৰ মুক্তিেণ    আহম কিগবয মক্ষত্ৰত নাহম েহৰহছা।ঁ আমাৰ মুক্তি অহনবায গয। অহশহক্ষতা 

িাদুৰীহ়ি অজ়িৰ কথাহবাৰ হনথৰ ল্াহৰ্ শুহনহছহি মাহথান। ওচৰৰ ঘৰৰ ল্'ৰাহবাৰ মদহখ্হল্ 

িাদুৰীৰ হৃদ়িখ্ন কঁহে উহি। কলল্ ৰ্'ল্ মমাৰ েুত্ৰ মবদাত? বাউহল্ হি েহৰ কথাহবাৰ িাহব িাহব। 

হস হনি়ি এহদন ঘৰলল্ আহিবই। মজানাল্ী ? মজানাল্ীও অজ়িক অতৰৰ কথা হকহছল্। তাৰ 

বাহব তাই বাট চাব। ওচৰা-ওচহৰ এঘৰ সম্ভ্রম েহৰ়িাল্ৰ ঘৰৰ মছাৱাল্ী মজানাল্ী। োিশাল্াৰ েৰাই 

এহকল্হৰ্ েঢা-শুনা কহৰ দুহ়িাজনাৰ মাজত ইজহন হসজনৰ মাজত মৰম িাব হবহনম়ি 

কহৰহছল্। মদউতািঁহত মজানাল্ীক বিুহতা বািা কহৰহছ। হকন্তু মজানাল্ীহ়ি হসিঁতৰ ঘৰ মনহৰ। 

হদনহটাত এবাৰ িহল্ও এষ্টট োক মাহৰবই। মাক- িাদুৰীৰ এবাৰ িহল্ও খ্বৰ ল্বই। িাদুৰী অসুখ্ী 

হতহৰাতা। স্বামী থাহকাহতই িাদুৰীৰ এবাৰ মেট অোহৰচন হিহছল্। মবদাতৰ জন্মৰ হেচহতই 

িাদুৰী মেটৰ হবষত ৰব মনাৱাৰা অৱস্থা হিহছল্। মসহ়ি স্বামীহ়ি বিুত কি স্বীকাৰ কহৰ মমহেহকল্ত 

িহিগ কৰাই মেটৰ হবষ হনৰাম়িৰ বাহব মেট অোহৰচন কহৰ। সামহ়িক িাহৱ হনৰােদ িহল্ও 

এসাজ খ্াই দুসাজ ল্হঘাহন হদনৰ হদনহটা বাটকুহৰ দুৱাহৰ দুৱাহৰ ঘুহৰ মদিহটা হকমান হনৰােহদ 

ৰাহখ্ব। মাহজ মাহজ অহস্থৰ হি েহৰ ৷ িাৰ্ৰুৱা হি েহৰ । এহত়িা আহকৌ েুত্ৰৰ জল্ত জ্বাল্া । 

হকন্তু  . . . .  . .  মসই অজ়ি , মসই েত্ৰবািক আক্তজ আৰু নাই  . . . .  . . . .    ।  হস গুহছ যাবৰহতা আক্তজ 

চাহৰষ্টট বছৰ োৰ হি হৰ্হছ। এহদন েুহল্চৰ এহক সাতচহেছৰ গুহল্ৰ আৰ্ত তাৰ মদিহটা হছন্ন-

হবহছন্ন হি হৰ্হছ। আহম তাৰ মদিহটা আমাৰ মকাল্নীত এক মশাকাি েহৰহৱশত দািন কহৰহছহল্া 

। মতহত়িাৰ েৰা মমাৰ আৰু েত্ৰবািক নাই। মাহজ মাহজ মকহত়িাবা েত্ৰ-কাকতত মাহথা োওঁ 

মবদাত ওৰহফ মুনমুনৰ মাক িাদুৰীৰ ওেৰত হমহল্টাৰীৰ অতযাচাৰ। মবদাতৰ ঘৰ মঘৰাও। েুত্ৰক 

মনোই মাতৃ অসুখ্ী িাদুৰীক শাক্তি-মজৰা । ই়িাৰ বাহব কাহিাতা মকাহনা নাই। হসিঁত গুহছ মযাৱাৰ 

হেছত মজাহনাল্ী আহি। মজানাল্ী আহকৌ কাহবৌ-কাকুহত কহৰ িাদুৰীক িাত খ্াবলল্ বািয কৰা়ি। 
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শীত তােৰ েৰা ৰক্ষা কৰা আশ্র়িৰ স্থল্ , হয জনৰ মকাল্াত জনহম িূহমষ্ঠ মিাৱা মসই িৰ্া 

েজাষ্টটহটালল্ও মবদাতৰ আক্তজ মনত েহৰহছ। ঘৰৰ েৰা গুহছ অিাৰ সম়িহত চাল্ৰ েৰা এহকাছা 

মখ্ৰ বতাহি উৰুৱাই হনহছল্। মকহত়িাবা হনশা দুই এহটাোল্ বৰষুণ েহৰহছল্। মাহক কাহোৰ মবাৰ 

সামহৰ তাক বুকুৰ মাজত ৰাহখ্ মৰ্াহটই ৰাহতহটা উজাৰ্হৰ োৰ কহৰহছল্। এহত়িাও ঘৰহটা আৰ্ৰ 

দহৰ আহছহন? নাই  . . . . . . . . . . . .  নাই । হস হবশ্বাস নকহৰ। হস থাহকাহতই মকাহনাহৱ সিা়ি কৰা 

নাহছল্। এহত়িা আৰু নাই। হস আক্তজ যাবই। তাৰ বুকুহৱ মনমাহন। হস আক্তজ িাই কমাহিণ্টলল্ 

হচষ্টি হল্হখ্ব। কহমও তাক দি হদনৰ চুষ্টট ল্াহৰ্। দি হদন হদব মনাৱাহৰহল্ দুই হদনৰ হদ়িক। 

মযহনলকহ়ি নিওঁক হস আত্মহৰ্ােন কহৰ িহল্ও মাক আৰু মজানাল্ীৰ এষ্টট খ্বৰ কহৰব । তাৰ 

ওেৰত ও়িাহৰন্ট জাহৰ কৰা আহছ। হকন্তু ঘৰত যহদ আহকৌ েুহল্চ . . . . . . . . . . .  । নাই  . . . . . .  নাই। হস 

যাবই . . . . . . . . . . . .  তাক ছুষ্টট ল্াহৰ্। হস মযন হচঞহৰ হচঞহৰ ক'ব । মমাৰ মা ক'ত? তিঁত মানুিৰূেী 

এহকাজন হবহিহষকা। মমাৰ মাক হতল্ হতল্ হক শাক্তি হদব িহৰছ। কথাহবাৰ িাহব মবদাত মবহছ 

ক্লাত হি েহৰল্। চাওহত চাওহত মবদাতৰ চকু দুটাক মটােহনৰ মা়িা জাল্ খ্হন আৱহৰ িহৰহল্। 

যন্ত্রৰ  হেিন  উিা  নমা  কৰাৰ  দহৰ  মবদাতৰ  বুকুখ্ন  আৰু  মেটহটা  মবহছলক  উিা  

নমা  কহৰব  িহৰহছ।  মবদাত  অৱশ,  চকুত  মটােহনৰ  মা়িাজাল্,  মযন  মতুৃযৰ  ক্ষণহবাহৰ 

এন্ধাৰৰ  মাহজ  মাহজ  আহি  মবদাতক হনবলল্ আহিহছ। ন-মখ্াৱালক  আৰু  হকমান হদন  থাহকব। 

দুহ়িা  িাহতহৰ  হল্  ইন্ধন  হিচাহে  মকৱল্  োনীহক  খ্াইহছ । চকুৰ  েচাৰহত সম়িহবাৰ োৰ হি 

সূয গযই  েক্তিম  আকাশত  খু্িা  মাহৰহছ।  তাৰ প্ৰহতহবব েহথল্ী হনজৰাত প্ৰহতফহল্ত হিহছ। 

মিঙুহল্ আিাৰ দুই এোল্ মৰখ্া মবদাতৰ চকুলল্ মাহৰ েষ্টি়িাইহছল্। মবদাতই সাৰ োহল্ । িাত 

দুখ্ন  চকুৰ  ওেৰহত  আহছল্ । গুচাবলল্  মচিা  কহৰহছ  েৰা  নাই  । উষ্টিবলল্ মচিা কহৰহছ মদিৰ 

শক্তি নাই। উি ্মকাহনাবা এজন  সঙ্গী থাহকহল্ . . . . . . . . . . . . .  । মিাকৰ তাড়নাত শক্তি মিৰাই মযাৱাত 

হস এজন সঙ্গী  হবচাহৰহছ। হকন্তু . . . . . . . . . . . .নাই নাই . . . . . . . . . .। হস উষ্টিবই। মতুৃয মনাহিাৱা  হল্হক 

হস সন্মুখ্ৰ প্ৰতযাহ্বানৰ ল্ৰ্ত যুদ্ধ কহৰ যাব । হশল্চটা  এ ল্ী়িা মিাৱাৰ বাহব  অল্ে কি কৰাৰ 

হেচহত মবদাত উষ্টি বহি ল্হল্। মকইহজাল্ক মান োনী মুখ্ত হদ়িাৰ বাহব মবদাত হনজৰাৰ হেহন 

আৰ্বাহঢল্। বাঘ শৃৰ্াহল্ োনী মখ্াৱাৰ দহৰ মবদাতইও চে-চেলক দুহ়িা িাহতহৰ হকছু োনী খ্াই 

ল্হল্। েহমল্ী হনজৰাৰ উজনী মুখ্লল্ মবদাতৰ চকু ৰ্’ল্  । হকবা মযন কাৰ্জৰ মটাহোল্া হনজৰাৰ 

মসাতঁত উষ্টট আহিব িহৰহছ।  হকহনা  বা মসইহবাৰ . . .  ? কাৰখ্ানাৰ কাৰ্জৰ টুকুৰাহবাৰ  . . . . .   । 

চকুৰ দৃষ্টি মবকা নকৰালক চাই থাহকাহত হনজৰাৰ মসাতঁৰ তীব্ৰ ৰ্হতত মটাহোল্া  আহি 

মবদাতৰ ওচৰ োহল্হি। মকৌতূিল্ক সামহৰব মনাৱাহৰ মবদাতই মটাহোল্াহটা োনীৰ েৰা তুহল্ 

আহনহল্। মটাহোল্াহটা হস খু্হল্ চাহল্। তাৰ মুখ্ত িাহঁি হবহৰষ্টঙহছল্। ছ়িটা মব্ৰে আহছ। মবদাতৰ 

আৰু বুক্তজবৰ বাকী মনথাহকল্ ময সিোষ্টি সকল্হৰই মসইহটা কাম । হস েুনৰ হশল্ চটাত বহি 

ল্হল্। তাৰ কু্ষিাক শাতনা হদ়িাৰ বাহব মব্ৰেহবাৰ খ্াবলল্ িহৰহল্। হতহনটা মব্ৰে খ্াই হতহনটা বাহন্ধ 

ল্হল্। ক্ষহতকৰ বাহব হবশ্রাম হল্  হস অনুিৱ কহৰহল্ ময ইন্ধন োই যন্ত্রহবাহৰ কাম কহৰব িহৰহছ। 

তাৰ মিৰাই মযাৱা শক্তি হস ঘূৰাই োহল্। আহকৌ তাৰ নতুন উদযম নতুন সািস। ই়িাৰ েৰা প্ৰা়ি 

েঞ্চাছ হকহল্াহমটাৰ মান আতৰত তাৰ ঘৰ। হনশাহটা হৰ্ থাহকহল্ হস ঘৰ োব । ঘৰলল্ মযাৱাৰ এক 

দুব গাৰ মিোিত তাৰ মনহটা এক অনাহবল্ আনিত নাহচ উষ্টিল্। হস  আক্তজ েল্াই িহল্ও যাব । 

প্ৰহ়িাজন িহল্  কামাহিণ্টৰ  ওচৰত  শাক্তি  খ্াব ।  হস  মাক  আৰু মজানাল্ীক এবাৰ িহল্ও মদখ্া 
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কহৰবই। যহদ েুহল্চ  . . . . . .  । আহকৌ থমহক উহি তাৰ মনহটা। ছবাৰলল্ তাৰ সংৰ্িনৰ ফাল্ৰ েৰা 

মজইল্ৰ েৰা মকৌশল্ কহৰ মমাকল্াই আহনহছ। এইবাৰ যহদ আহকৌ  . . . . . . . . .  ।। নাই নাই হস আক্তজ 

যাবই। হস আক্তজ দৃঢ সংকল্প। ইহতমহিয অিৰ্ামী ৰহবৰ হেচত এন্ধাৰহবাৰ ঘন হি আহিহছল্। হস 

এহত়িা মদৌহৰব োহৰব  । তাৰ মিৰাই মযাৱা শক্তিহবাৰ েুনৰ আহিহছ । হস কাক্তি কাক্তি মদৌহৰব। 

হচঞহৰ হচঞহৰ মাহতব। মা  . . . . .  . . .মা. . . .  ।। মই হৰ্ আহছা ॥ হস মদৌহৰহছ  . . . . . . . . ।। এবাৰ হেচলল্ 

ঘূহৰ চাই আৰু আৰ্লল্ মদৌহৰ। হেচফাল্ৰ েৰা মযন এষ্টট িুইহচল্ৰ উহক . . . . . . . . . . ।। হস থমহক 

ৰইহছ। মকাহনাবাই হচঞহৰহছ  . . . . .  . . .  ।। মবদাত  . . . . . . . . . . . ।।মবদাত  . . . . . . .  ।। আহম ক্তজতু, চানু  . . .  

।। তুহম মৰাৱা  . . . ॥ মতামাৰ বাহব ছুটী মঞ্জৰু কহৰ আহনহছা। িাইকমাহি দি হদন ছুটী মতামাৰ 

বাহব মঞ্জৰু কহৰহছ। হস হসদ্ধাত কহৰহল্ হস নৰ়ি  . . . . . .  ।। মকাহনাবা নস্কাল্েন্থীহৰা এইহটা িব 

োহৰ। তাৰ হেহচ হেহচ বিুহতা শত্ৰু ল্াহৰ্ আহছ। হস মদৌহৰহছ . . . . . . . . . . . .  মদৌহৰহছ মাহথান 

আৰ্লল্ . . . . .  . .।। 

সন্মুখ্ৰ  িাহব  জঙ্গল্হবাৰত  মকহত়িাবা হস উজষু্টট খ্াই েহৰহছ। আহকৌ উষ্টি 

মকইহখ্াজমান  িীৰ  ৰ্হতত  আৰ্বাহঢহছ । নি’ব . . . . . . . .নি’ব . . . . . . . ॥ হনশাৰ েৰত  দৰূহণত  

হনশাচৰ মিাৱা  মিাৱা সংহকতৰ ধ্বহন িাহি আহিব িহৰহছ। হস সূহয গাদ়ি মিাৱাৰ আৰ্হতই ৰ্াওঁ 

খ্নত উেহস্থত িব ল্াহৰ্ব। কথাহবাৰ  িাহব  হস  আহকৌ  মদৌহৰহছ . . . . ,  মদৌহৰহছ মাহথান  আৰ্লল্।  

হকন্তু  . . . . . . হক . . . . .  . .  ।। তাৰ মযন  আহকৌ শক্তি  মিৰাই যাবলল্  উেক্ৰম  হিহছ।  েুনৰ  হস  

এন্ধাৰৰ মাজহত  ক্ষহতক  হবশ্রামৰ  অনুিৱ কহৰহছ।  হস  বহি  েহৰল্। কহল্জাখ্ন  খ্ৰ  ৰ্হতত  

উিা  নমা কহৰব  িহৰহল্ । মটাহোল্াহটাৰ  েৰা  মব্ৰে  এটা উহল়্িাই তাক  খ্াবলল্ িহৰহল্। দুটা  

মব্ৰে  হস এইবাৰ   েহমল্ী   হনজৰাত   মটাহোল্াহটাৰ   হসহত  উটুৱাই  হদহল্ ।  মবদাতই   অনুমান   

কহৰহছ, এইহখ্হনৰ েৰা আৰু ৰ্াওঁখ্ন োবলল্ দি হকহল্াহমটাৰ মান বাট আহছ। মব্ৰেহটা খ্াই 

মল্াৱাৰ হেচত এই দি হকহল্াহমটাৰ বাট হস হনিঃসহিহি সূহয গাদ়ি আৰ্মনৰ আৰ্হত ৰ্াওঁখ্নত 

উেহস্থত িব োহৰব। েুনৰ হস যাত্ৰা কহৰহছ। হেচলল্, এইবাৰ হস হফহৰ মচাৱা নাই । তাৰ বাহব 

এইবাৰ সম়ি মযন নাই। প্ৰা়ি হবশ হমহনটমান মযাৱাৰ অততিঃ হস তাৰ বিুহদনী়িা মিৰাই মযাৱা 

ৰ্াওঁখ্নৰ এষ্টট মূৰত উেহস্থত ি’ল্। আনফাহল্ েূৱ হদশত ৰহবহ়ি হদৰ্ত মিদ কহৰ েহৃথৱীখ্নলল্ 

সিানুিূহত আৰু মৰম হদবলল্ প্ৰস্তুত িবলল্ িহৰহছ . . . . . . . .  ।।  

মবদাতই ক্ষহতকৰ বাহব থমহক হৰহছ । হচতা কহৰহছ । বুকুখ্ন িমিমাবলল্ িহৰহছ। মকাহনা 

হদহন েুহল্চ, বাৰুদৰ ি়ি নকৰা ল্'ৰা জহন আক্তজ ৰ্াওঁখ্নলল্ আহি আত্মী়ি, কুটুব, মাক, 

মজানাল্ীক মদখ্া কহৰবলল্ ি়ি কহৰহছ। হসিঁত বা ক'ত আহছ  . . . . . .  . . .।। মকহন . .  । আিক 

ি়িহবাৰ  . . . .।। হস ক্ষমা  হবচাহৰব  মাকৰ  ওচৰত  ।  মজানাল্ীৰ ওচৰত ।  হস  আৰ্  

বাহঢহছ . . . . . . . . .   বাহঢহছ  . . . . . .  .   ।। েদলূ্ী মুখ্  মোৱাৰ  ল্হৰ্  ল্হৰ্ তাৰ  হৃদ়িখ্ন  কঁহে  উষ্টিহছ  । 

হস হব-বুক্তদ্ধ হি েহৰল্  . . . . .  . .  ।। তাৰ . .  . .  মাহন ৷৷ ঘৰৰ েজাহটা িাষ্টঙ মাষ্টটত েহৰ আহছ। মাক  . . . . . . . 

।। ই়িাহতা িুমুিা আহিহছল্ মনহক . . . . . .  . ।। তাৰ অতৰখ্ন কাক্তি উষ্টিল্। হস তাত হৰ মনথাহকল্। 

মদৌৰ হদহল্ মজানাল্ীৰ ঘৰলল্। মজানাল্ী . . . . . . . .হজানাল্ী. . . . . . . . . . . . . .  ॥ হস হচঞহৰ হচঞহৰ 

মজানাল্ীৰ ঘৰ োহল্ । মজানাল্ীৰ মদউতাক ওল্াই আহি মবদাতক হচহনব োহৰ সাৱহত িহৰ  

ক’মল্........ মতামাৰ মা . . . . . . . না. . . . . . . . . .ই . . . . .  . . ।I মযাৱা েৰহিৰ হনশা িুমুিাৰ ৰ্ৰঁািত িৰ্া 

েজাষ্টট িাহৰ্ েহৰ তাহতই মাৰাৰ মতুৃয হিহছ   . . . . . .  । এহত়িা মযাৱা তালল্  . . . . . . . . . .।। মইহ়িা হৰ্ 
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আহছা হচতালল্  . . . . . . . .  । .  মজানাল্ী োৰ্ল্ী হিহছ  । তাইক উদ্ধাৰ কৰা । তাইহ়ি মুখ্াহি কহৰব। 

সঁচা  . . . . . . ।। মবদাতৰ কাহিানৰ মৰাল্ৰ মাজহত শব্দহটা ওল্াই হস আৰ্লল্ মদৌৰ হদহল্। মজানাল্ী 

.......... মজানাল্ী  . . . . . .  ॥ হচতাত জইু মনহদবা . . . .ৰবা. . . . . . . . .ৰবা. . . . .।। মই আহিহছা  . . . . . .ৰবা 

.....॥ 

 

হচতাখ্ন মবদাতিঁতৰ বাৰীৰ হেচকাহল্ সাকঁ্তজ আহছল্। মানুিৰ বিৃৎ জমু। প্ৰহতজনহৰ 

হৃদ়িত মশাকৰ ছা ঁ েহৰহছ। ৰাইহজ এহত়িা মবদাতক হবশ্বাস কহৰহছ। তাক হবচাহৰবলল্ মানুি 

েষ্টি়িাইহছ। মবদাতৰ দহৰ এজন সৎ, হনকা উষ্টি অিা যুৱক এহত়িা মতওঁহল্াকৰ বাহব েথ-

েদশ গক। ৰাইহজ বুক্তজ োইহছ। মদশখ্ন ময অিিঃেতনৰ ফাহল্ আগুৱাই যাবলল্ িহৰহছ। মদশৰ 

দুনীহত ৰ্ৃি-কিল্ আহদ বািৱ অহিসহন্ধহবাহৰ ময সমাজখ্নত ৰ্া কহৰ উষ্টিহছ কাৰ বাহব -  ?? 

এহত়িা প্ৰহতজন বযক্তিহৰ মনত মসই এহকটা প্ৰশ্ন . . .।। মসইহবাৰ মহষমূৰ কহৰবৰ বাহবইহতা 

মবদাতই সংগ্ৰামত নাহম েহৰহছ। তাৰ স্বািীন মচতী়িা মহনািাহবহৰ মদশখ্নত এক আত্মহন়িন্ত্রণৰ 

বীজ জনৰ্ণৰ মাজত হসঁহচবলল্ যাওঁহতহতা মবদতৰ মদাষ। মসইহখ্হন কহৰবলল্ যাওঁহত হস আক্তজ 

িাই- বন্িু, মা-িনী তযাৰ্ কহৰব ল্ৰ্ী়িা হিহছ, আৰু েুহল্চৰ ি়িত েল্াই ফুহৰব ল্ৰ্াত েহৰহছ ৷ 

চকুৰ মটােহন, মেটৰ মিাক, এখ্ন শয গযা আহদ তযাৰ্ কহৰহ়িহতা হস নাহম েহৰহছ ল্ক্ষযস্থানত। 

কাৰ . . .  বাহব ?? মদশৰ বাহব . . .।। মুক্তিৰ বাহব . . . ।। মসহ়ি তাৰ বাহব আক্তজ ৰাইজ উষ্টি েহৰ 

ল্াহৰ্হছ। মাকৰ কৰুণ মতুৃযৰ মজাকাৰহণহ়ি প্ৰহতজন ৰাইজৰ কহল্জা কৰ্জ্ম্পত, শংক্তঙ্কত কহৰ 

তুহল্হছ। মসহ়ি ৰাইহজও মবদাতৰ হেহচ হেহচ সংগ্ৰাম কহৰ যাব। 

মবদাতই হচঞহৰ হচতাৰ কাষ োহল্। মানুিহবাহৰ মবদাতৰ হেহন হনথৰ হি চাই আহছ। 

মজানাল্ীহ়ি িাতত জইুৰ মজাৰ হল্ সাজ ু হিহছ। মবদাত দা . . . , মবদাত  . . . . .দা বুহল্ হচঞহৰ 

মজানাল্ীহ়ি িাতত মজাৰ কুৰা হল্হ়ি মবদাতক সাবহত িহৰ কাক্তি -কহল্ মবদাত দা আেুহন 

মকহনলক আহিহল্?? আহোনাক হবচাহৰ আহনবলল্ মানুি েষ্টি়িাইহছা। ল্ওঁক মাৰ মুখ্াহিৰ মজাৰ 

কুৰা। হয জন মাতৃহত বুকুৰ মতজ ক'ল্া কহৰ েুত্ৰক োঙৰ দীঘল্ কহৰ মদশ মাতৃৰ বাহব েষ্টি়িাই 

িুমুিাৰ কঁৰাল্ গ্ৰািত, হনহজ মতুৃয বৰণ কহৰহল্, েুত্ৰৰ মুখ্ চাবলল্ বাহট েহথ বাউহল্ হি মানুিৰ, 

সমাজৰ ল্াঞ্চনা, হতৰস্কাৰ, হশৰিায গয  কহৰ মতুৃযক আহকাৱাল্ী ল্হল্ মসই জন মাতৃ িতিাৰ্ী 

িাদুৰীৰ মুখ্ মচাৱা, মবদাত দা  . . . . . . . . . মচাৱা ৷ মজানাল্ীহ়ি মবদাতৰ িাতত মজাৰ কুৰা তুহল্ হদ 

মতহনদহৰ কহল্। মবদাতই এক মশাকত হবহ্বল্া হি দু চকুৰ অশ্রু বৰ্ৰাই হচতাৰ কাষলল্ আৰ্বাহঢ 

মাক িাদুৰীৰ মুখ্খ্ন চাই হচতাহত হি়িা িাকুহৰ কাক্তিব িহৰহল্। মা .  . . . .হমাক ক্ষমা কৰা ৷৷ মতামাক 

মই বিুত কি হদহল্া। যাৰ বাহব মই মতামাৰ ঋণ েহৰহশাি কহৰব মনাৱাহৰম। মজানাল্ী মতামাহৰা 

মই ঋণ েহৰহশাি কহৰব মনাৱাহৰম। তুহমও মমাক ক্ষমা কৰা। মতামাৰ হনিঃস্বাথ গ তযাৰ্ৰ বাহব 

মতামাৰ আত্ম তযাৰ্ৰ বাহব মতামাৰ কোল্ত মই মসিৰুী়িা মফাটষ্টটহি আহঁক হদম। 

মজানাল্ীও কাক্তি কাহত মবদাতক হচতা জ্বহল্াৱাত সিা়ি কহৰব িহৰহল্। ল্হৰ্ ল্হৰ্ চাহৰও 

ফাল্ৰ েৰা জইু দে দেলক জ্বহল্ উষ্টিল্। কু্ষিািগ মল্হল্িান জইু কুৰাই হনহমষহত িাদুৰীৰ মদিহট৷ 

েুহৰ িষ্মীিূত কহৰহল্ ৷ 
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ইহেহন মচাৰাং মচাৱা হবিাৰ্ৰ েৰা মবদাত ময হচতাহিত উেহস্থত হিহছ মবতাৰ মযাহৰ্ 

েুহল্চত খ্বৰ হদ়িা হিহছল্। মতহনহত এক েজন েুহল্চ, হমহল্টাৰীহ়ি হচতাহি মঘৰাও কহৰহল্। 

মবদাত, মজানাল্ীক হল্, শাহত সমদল্ কাৰীহ়ি মতওঁহল্াকৰ বিুহদনী়িা মক্ষাি বযি কৰাৰ বাহব 

সাজ ুহিহছল্। েুহল্চ দল্হটাহৱ মবদাতক মগ্ৰিাৰ কহৰ হল্ ৰ্'ল্। সমদল্ ৰাইজ থমহক ৰ’ল্  . . . . . .।। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHORT TENDER NOTICE 

 

Chief Engineer, P. W. D. (Roads), Assam, Guwahati invites fresh sealed tenders 

with a validity period of 180 days from the date of receipt in prescribed forms 

subsequently to be drawn up in printed 'F-2' Form affixing non refundable Court Fee 

Stamp of Rs. 8.25  Rupees eight and paise twenty five) only from the Assam P. W. D. 

(Roads) Registered Class-I (A) and I (B) contractors of 1998-99 and will be received in 

the office of undersigned upto 2.00 P.M of 9-10-98 for the work Re-construction of 

Culvert No. 167/1 and 171/2 including its approaches under Guwahati N. H. Division 

(Job No. AA-037-AS-94-420), amounting to approximately Rs. 26,64,800.00  Rupees 

Twenty six lakhs sixty four thousand and eight hundred) only in one Group and will be 

opened immediately thereafter. Detailed particulars may be a scertained in the office of 
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the undersigned during office hours on any working day. The tender papers will be 

issued to contractor on production of application upto 4.00 P.M. of -10-98. In case of 

holiday on the last date of issue/ receiving/opening date of tender papers the same will 

be issued/received/opened on the next working day at the same place and time. 

 

Chief Engineer, P. W. D. (Roands), 

Assam, Chandmari , Guwahati -3. 

 

 

 

Janasanyog/2725/98 

 

 

 

 

 

NOTICE INVITING 

QUOTATIONS 

 

Sealed quotations in plain paper are invited affixing court fee stamp of Rs. 8.25 

 Rupees eight and paise twenty five) only from Govt. registered firms of soil & 

foundation consultancy for test boring, field soil investigation and laboratory analysis of 

sub soil collected at the site of proposed office building of Directorate of Panchayat & 

Rural Development Assam at Panjabari (Juripar). The quotations will be received by the 

Director, Panchayat & Rural Development upto 3 PM on 16.10.98 and will be opened on 

same date and time. 
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Name of work:- Detailed soil investigation of sub-soil at proposed site for construction 

of office building of Director, Panchayat & Rural Develop ment Assam at Panjabari 

(Juripar). 

 Time of completion (including submission of report) :-15   fifteen) days from the 

date of issue of formal wrok order. 

Income tax and sales tax clearance certificate should be attached with the 

quotation.  

Copy of valid registration certificate will also be submitted alongwith the 

quotations.  

Items of work are enclosed in Annexure 'A'. The rates should be quoted legibly 

both in figure and words. 

The Director, Panchayat & Rural Development Assam reserves the right of 

rejecting any or all the quotations without assigning an reason thereof. 

Items for soil investigation works 

Field test 

1. Sotting up of camp including boring equipment at each location including 

mobilisation to site and arrangement at all required materials and equipment of all 

machinaries, drilling equipment etc. complate. 

Rate lump sum      -Rs . 

2. Boring through the soil in clay sand, gravel or any other kind of soil, excluding hard 

rock and including ground water level complets as specified in pertaining  code .  

a) Upto 10M depth below existing original ground level. 

Rate per R/M      -Rs. 

b) Beyound 10M depth below existing original ground level.  

Rate per R/M      -Rs. 

3. To collect of disturbed soil samples packing and soiling back and levelling same as 

specified and to deliver to approved laboratory for testing.  

Rate per No.-      Rs. 
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4. To collect undistubed samples 40mm dia sealing and packing and levelling same as 

speci. fied in 15.132,195 to deliver to approved laboratory for conducting necessary 

analysis including transport and handling charges. 

Rate per No.                                                          -Rs. 

5. Determination of standard ponetration registrances at required intervals for 

evaluation relative  density and bearing pressure of soil from shear criteria including 

computation of results.  

Rate per No .      -Rs. 

 

Laboratory tests 

6. Conducting the following laboratory test as specified in 19.2720. 

a) Natural moisture content - Rate per No.        - Rs. 

b) Specific gravity - Rate per No.                         -Rs. 

c) Bulk densit y & dry density-Rate per No.         -Rs. 

d) Liquid limit and plastic limit test-rate per No. -Rs.  

e) Shear test Rate per No.                                    -Rs. 

f) Grain size analysis Rate per No.                        -Rs.  

7. To propare and limit detail report on field investigation and laboratory analysia 

alongwith laboratory result maps of land showing location of bors holes, soil profile and 

to submit recommendation of foundation system for building of simple to multistoried 

buildings (To be submitted in five separate sots). 

 

Rate lump sum    -Rs . 

 

Director, Panchayat & Rural Dev . 

Assam 
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Janasanyog/2652/98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দুৰ্ গা েূজাৰ শুহিচ্ছাহৰ- 

 

 

২ টা মচহঞ্চল্াৰ  চাটগ হকহনহল্ 

১ টা মচহঞ্চল্াৰ চাটগ েী 

 

(১ টা চাটগ হকহনহল্ ২৫% মৰিাই )েুৰুষিঃ ১৪৯/-, ১৬৮/-, ১৯১/-, ২১৪/ টকা 

       ল্'ৰািঃ ১২৮/-, ১৪৬/-, ১৬৪/- টকা . . 

 

সম্রাট 
 

কমাৰেট্টী, গুৱাহাটী-৫৪৬৭৭৫ 

 

হবিঃদ্রিঃ- ‘’BLACK SEA’’ চাটগত  ১% মৰিাই মোৱা যাব। 
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শাৰদী়ি দুৰ্ গা েূজাৰ শুহিচ্ছাহৰ – 

 

দমচাটব চুইট এি দেক্স, 
 

গতণশোৰা, গুৱাহাটী-২৫ 

 

উৎকৃি মানৰ দিকাৰীৰ বিসু্কট ৈগতে জন্ম বদনৰ দকক,  

আবদৰ অযবাৰ দৈাৱা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

শাৰদী়ি দুৰ্ গা েূজাৰ ওল্ৰ্ জনাহল্া।ঁ 
 

বচঠট দটইৈচব 
 

মানোৰা, গুৱাহাটী-২৫ 

 

ইয়াে সকতৈা ধৰণৰ েুৰুষ 

মবহৈাৰ আধুবনক বযজাইনৰ 

কাতোৰ বচতৈাৱা হয়। 

 

 

With best Compliments From:- 
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WOODEN FURNITURE HOUSE 
 

Fatashil, Ganeshpara 

Guwahati-781025 
 

 

শাৰদীয় শুতভচ্ছাতৰ়ঃ- 

 

 

মুবি দিচনাৰী দিাচব 
 

 

ই়িাত ফহটা বহন্ধাৱা ি়ি 

 

িীহৰণোৰা, গুৱািাটী-২৫ 

 

 

 

 

দগু বা েূজাৰ শুতভচ্ছাতৰ়ঃ- 
 

িসুমোৰী বফবৈাংতচণ্টাৰ 

 
কাৈাোহাৰ, চাইতকৈ দফটাৰী 

 

গুৱাহাটী-৭৮১০১৬ 

Happy Durga Puja: 

Roop Shree Store 

Tulafactory, Ambari 

Guwahati-25 

All Kinds of Ladies Mekhela Chadar, Sari, 

Etc available here 
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শাৰদীয় দগু বা েূজাৰ শুতভচ্ছাতৰ়ঃ- 

 

দজযাৎো ক্লথ দিাচ 
দপ্রা়ঃ বদৈৰুাম িত া 

গতণশোৰা, গুৱাহাটী ২৫ 

ইয়াে সকতৈা ধৰণৰ দৰবযতময ৈ'ৰা/তোৱাৈীৰ 

 কাতোৰ, দমতখৈা চাদৰ, শাৰী আবদ দোৱা যায়। 

 

 

JUST DO IT 
NIKE 

THE WORLD'S 1 

SPORTS & FITNESS COMPANY 

IS HERE 

DENIM CITY 
Beach Fashion 

1st Floor Kamarpatty, GHY-1 
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