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কৃতজ্ঞতা স্বীকার
লিলি েযাগালজন প্রকাশনার মক্ষকে আোকদর ঋকের মিাঝা যকথষ্টই ভারী।
আেরা প্রথকেই কৃতজ্ঞ আোকদর মিিককদর কাক । যাাঁরা লিষকয়র সকঙ্গ
সাযু জয মরকি এেন চেৎকার সি মিিা িালিকয়ক ন যা আোকদর ঋদ্ধ
ককরক , আপ্লু ত ককরক । লিষয়বিলচেয ও ভািনার প্রসারতা সম্ভি হতনা,
যলদ না মিিককরা আোকদর িাকশ থাককতন।
একই সাকথ আেরা কৃতজ্ঞ লিলি েযাগালজকনর সম্পাদক এিং ওকয়িসাইট
মটকলনকাি টীে, যারা আোকদর লনয়লেত সাহাযয ককর মগক ন এই
প্রকাশনীর মক্ষকে।
িলরকশকষ, আোকদর কৃতজ্ঞতা িালডর সদসযকদর প্রলত। তাাঁকদর অকুণ্ঠ
সেথবন না থাককি এই ই-িুকলট প্রকাশ করা সম্ভি হত না।

মে লিলি

সূ লচিে
❖ ইলিয়াস িাাঁ
➢ ট্রাকম্পটিাদক
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সম্পাদকীয়
ককরানার প্রককাকি জীিন জীলিকা যিন লিধ্বে মসই সেকয় লিলির জন্ম
হয় ই-েযাগালজন লহকসকি। শুরুটা মোকটই সু িকর হয়লন। অকনক লিলি
লনকষকির োকঝও আেরা সািালহক ই-েযাগালজন লহকসকি কাজ চালিকয়
যালচ্ছ। জালন এ িডাই কলিন।
িডই দু ুঃসহ সেকয় আোকদর িথ চিা। চালরলদক েৃ তুযলেল ি আর স্বজন
হারাকনার আতবনাকদ েন ভারাক্রান্ত হকয় ওকি। িারিার মিিার কিে
মথকে মযকত চায়। লকন্তু মথকে যাওয়ার নাে জীিন নয়। তাই আেরা
িেিলন্দ হকয়ল কিে চালিকয়ই এ িডাই লজতকিা।
িডাইকয় নিীন প্রিীে অকনক িালরজাতকক আেরা সকঙ্গ মিকয়ল । তাাঁরা
প্রলতলনয়ত মিিা িালিকয় লিলিকক সেৃ দ্ধ ককরক । তাাঁকদরকক লনকয়ই
আোকদর িথ চিা। তাাঁকদর আরও আরও মিিায় উৎসাহী ককর মতািাই
লিলি েযাগালজকনর প্রিান উকিশয।
সম্পাদক
অক্ষয় কুোর রায়
মগালিন্দ সরকার
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ইলিয়াস িাাঁ
ট্রাকম্পটিাদক
লকন্ন্র, এই অিরিুরী মঘার লনরািা িালতক। সকিবাচ্চ উচ্চতা
মথকক লনম্নগােী োয়লিক যাোিকথ লিষাদ-জানিা। ক্রেশ
িাদিাকিিায় েসীিেব মিািতার চািলচে রতনিুকরর ট্রাকম্পটিাদক।
গঙ্গায় মভকস যাকচ্ছ যতগুকিা গন্ধিব িাশ। যানিাহকনর লিদায় মিিায়
রক্তাক্ত অক্ষর-স্বজন মসইসি অজানা রাতিালির আলতব-লিহ্বি
িানা-ভাঙা লিচুযলত তুকি আকনা েসীিেব মিািতার চািলচে, রতনিুকরর
ট্রাকম্পটিাদক!
অিরিুরীর লনরািা িালতক, লকন্ন্র, আশঙ্কায় য়িাি ভযাকলসন
প্রলক্রয়াকরে।
গাও, লকন্ন্র, অিরিুরীর েৃ তুয-সোিতন।
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মযাগসূ ে
অনািশযক মযাগসূ ে োকঝ োকঝ লিরুদ্ধ
িকথ ল ন্ন্ হকয় যায়।
অন্তত কুলড হাজার জাদু িিয় লঘকর রাকি
ভুিনিাঙা োি।
িানজলে শসযশূ নয
লিগত রালশ রালশ িীজানু কীট আোরই
অস্বচ্ছ প্রকহলিকায় িারে ককর সোলহত িুকুর।
সত্তার েকতা লিকি অথচ মট্রনগােী িযাম্প মিাস্ট
লিদায়-সোকিশ।
সোলহত িুকুর িারে ককর কুলড হাজার জাদু িিয়
ভুিনিাঙার োি।
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উত্তে িেবন
ো জননী
িকরর দু য়াকর দাসী িকট আলজ, তিু মস মোকদরই ো,
ভুলিিাকর চাই সতত মস কথা, ভুলিিাকর িালর না।
কাঙ্গাকির ঘকর যাহা লক ু মজাকট, মস ময িু লিোিা িুদ,
উিিাস ক্ষীে শীেব িকক্ষ, শুকাকয় লগয়াক েুি।
তিু তাই মিকয় িাকচাঁ এই প্রাে, তাই লদকয় এই মদহ,
িু িাোলট োিা তাহারই িকক্ষ, িালি দু লদকনর গৃ হ।
হালটাঁকত লশকিল যার হাাঁটু িকর, ময িুকক মেলিয়া িা,
মহাক লভিালরনী তিু মস জননী, মকেকন ভুলিি তা।
এস তিস্বী, উগ্রশলক্ত, এস মহ কেবিীর,
কর দৃ ঢ় িে োকয়র চকক্ষ েু াকত অশ্রুনীর।
িাকয় িাকয় যত লিকভকদর িািা, ভুিাকয় িরস্পকর,
ভাকয় ভাকয় আলজ লেিাইকত হকি,জননীর ভাঙ্গা ঘকর।
এস মহ লহন্দু, এস লিষ্টীয়, িারসী,েুসিোন,
ময োকয়র জিকর জন্ম মতাোর, রাকিা আলজ তার োন।
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লক্ষতীশ িেব ন
ো
তুলে আোয় জন্ম লদকি তুলে করকি িকডা,
তুলে আোর প্রথে লশক্ষা তুলে আোর আকিা।
মতাোর যত ভাকিািাসা লদকয়ক া আোর মকাকি,
আজ িযবন্ত িুঝকত লদকি না দু ুঃি কাকক িকি।
আোর যত কােনা িাসনা িূ েব ককরক া তুলে,
মতাোর জনয আজও আলে অভাি িুলঝলন।
আোর যলদ লক ু হকতা তুলে িুঝকত আকগ,
তিন তুলে াডা মকউ ল ি নাককা িাকশ।
মতাোর েত ভগিান হয়কতা িাকিা না এই জীিকন,
তাই মতা ‘ো’ মগা মতাোয় মিকত চাই িরিতবী জীিকন ।

মে লিলি

মগালিন্দ িেবন
োঁচলশল্প
চালরলদকক শুিু অকঘালষত োঁচলশকল্পর রেরো!
লকন্তু লশকল্পর মদকশ লিকরালিতা িারে।
শুল্ক লিহীন এই লশকল্প, িলিতাথব মের।
রাজার মদাকষ প্রজা ‘দাোি’ িজ্জা লককসর?
িযলক্তচতুষ্টকয় লিশ্ব জয়, লিিালসতা জীিন।
িাকয়র োলট েন্থর হকি অনযে িদািবন ।
সাদাজাো রকক্ত োিা, মযন জাদু র কারিার।
সোকিকশ রকক্তর গন্ধ, মযন যু কদ্ধর সংককত।
তিুও লশল্প চিকি, আিলত্ত ময িারে।
অন্ধকাকর কৃলেে তারা, মযন প্রভাতী সংককত।
রাজার আিার ইন্দ্রসভা নতবকীর সোকিশ।
দানিীকরর লদকক সু দৃলষ্ট মযন োঁচলশকল্পর মিশ!
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ভঙ্গুর
সীোহীন লদগকন্ত একলচিকত সূ যব।
ভাসোন স্বপ্ন আজ লিদ্ধ, মযন অিুস্পক িৃ ক্ষ।
কালিোলিি দৃ লষ্ট িৃ তরাকের প্রাদু ভবাি,
োংসলিহীন কঙ্কাি অযালসকির কারিার।
রাজার রাকজয নারী-তি সীোহীন উল্লাস!
রক্তকচাষক োকডসা মযন স্বাস্থিান হালত।
‘লিনায়ক’ আজ অকেবক েনসার িনায়।
সৃ লষ্টকতবার ধ্বংস রূি েহাকদকির লিকার!
িুলদ্ধজীিী আজ শান্ত মযন স্বভাকির মদাষ।
আহা! রািকনর কারািাস, এ মযন িংকার সিবনাশ!

মে লিলি

লচত্তরঞ্জন সাহা লচতু
ো িািাকক িুাঁলজ
ো মগি িািার িকর
িািা মগি আকগ,
িড্ড কষ্ট িাকগ।
সিার কাাঁকি চকড চকড
মসই ময মগি চকি,
কাাঁলদ মচাকির জকি।
িি িািা িি োকগা
আসকি ককি লিকর,
স্মৃলত আক লঘকর।
ঘরলট আজও িাাঁকা িাাঁকা
মকেন ককর থালক,
মতােরা লদকি িাাঁলক।
এ ঘরকত ও ঘকরকত
সকি সেয় িুাঁলজ,
কষ্ট এিন িুলঝ।

মে লিলি

জয়ন্ত চকটািািযায়
লিকল্প
িালর না এেন নয় মভকঙ লদকত সি িযিিান
তুলে ময উত্তরহীন এটুকু দূ রত্ব প্রায় উকড যায়
মজিিানা গান।
প্রথকে আগুনই ল ি সকাি িলরিতব লিকককি
তুলে আসকি ভািনার আটচলল্লশ ঘণ্টা সেয়
কাককর িানায় লিক উকড মযত।
এিন েুহূতবগুকিা িুি ভালর লিেি অভযন্তর
িলহরঙ্গ উিচাকনা নদবোয় মগক ।
তুলেও আকসা না িিকত লিিা মনই যলদ আকসা তিু
লনলিত জালন এই গ্রযানাইট দৃ ঢ় অন্ধকার অভঙ্গু র।
এত মচনা েুি শব্দ িরম্পরা কীভাকি রািার?
তার মচকয় কংলক্রট িথ মিকি মনকে যাই ভূ লেজ িাডায়
নগেয চাওয়ার িাকশ হাাঁস-েুরলগ সংসার মকািাহি গান
ওিাকন অন্ধকার োকি মজানালকর িুি…. আকিা আর আকিা।
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জয়ন্ত নাথ
ময গকল্পর মশষ হকিা না
এক অলিকসর িস ওনার মিলি মসকক্রটালরকক িিকিন –“কাি আেরা
অলিকসর সিাই িাাঁচ লদকনর ফ্রাি টুযকর যাকিা। মতােরা যাওয়ার প্রস্তুলত
শুরু ককরা।”
তাই শুকন মিলি মসকক্রটারী ওনার স্বােীকক মিান ককর িিকিন – “এই
মশাকনা। আেরা অলিস স্টাি িাাঁচ লদকনর জনয টুযকর যাকিা। আলে ঘকর
থাককিা না তাই তুলে লক ু লদকনর জনয মযভাকি িাকরা েযাকনজ ককর
লনও।” এই কথা শুনার ির মসকক্রটারীর স্বােী তলডঘলড ককর উনার
এক িন্ধু রতনকক মিান করকিন। রতন মিান তুকিই িিকিা – “লক
মর? লক িির অকনক লদন ির মিান করলি। মকেন আল স?” এিার
মথকক িন্ধু উত্তর লদি : “মকেন আল , মকাথায় আল ওসি িকর কথা
হকি। এিার মশান। আোর িউ লক ু লদকনর জনয িাইকর যাকচ্ছ। তুই
চকি আয় আেরা িন্ধুরা লেকি িালটব করকিা।” মসই কথা মশানা োে
রতনও ভািকিা সলতযই মতা অকনক লদন হকিা িন্ধুকদর সাকথ আকগর
মসই আড্ডা মদওয়া হয় না। রতন িকি উিকিা -“আচ্ছা আচ্ছা মিশ।
তাহকি আলে কািই আসল ।” রতন লিক ককর মিিি ময মস িন্ধুর
িালড যাকিই। রতন তিন তার স্ত্রী লিলিকক মিান ককর িিকিা –
“লিলি, আলে লক ু লদকনর জনয িন্ধুর িালড ঘুরকত যালচ্ছ। িালডকত কলদন
ির লিরকিা।”
এিার িকরর মিান রািা োেই লিলি ওর এক িান্ধিী োয়াকক মিান
ককর িিকিা – “োয়া মশান, আোর ির কলদকনর জনয িাইকর যাকচ্ছ
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তুই তাডাতালড চকি আয়। দু জন লেকি ঘুরকিা আর লসকনো মদিকত
যাকিা।” এই িকি ওর েন মিজায় িুলশ।
এিার লিলির িান্ধিী োয়া এই মিান মিকয় তার কাক লটউশন িডকত
আসা এক াে িাপ্পু কক মিান ককর িিকিা – “কাি আলে একটু ঘুরকত
যালচ্ছ। তুলে কলদন িকর িডকত একসা।” এই কথা শুকন িাপ্পু িুি িুলশ
হকিা ময তাকক কলদন আর িইটই এর কাক আসকত হকি না। িাপ্পু
এিার তার োোকক মিান করকিা এিং িিকিা -“োো আোর লেস
কলদন িডাকত আসকি না। তাই আলে মতাোকদর িালড ঘুরকত যাকিা।”
এিার িযািারটা একস দাাঁডায় এইরকে । লপ্রয় ভাকে িাপ্পু োোর িালড
আসকত চাইক শুকন োো ওনার অলিকসর মিলি মসকক্রটারীকক িকিন
– “আোর ভাকে অকনকলদন িকর আোর িালডকত আসক মসই জনয
টুযর আিাতকতা কযাকিি।” মিলি মসকক্রকারী আিার ওনার স্বােীকক
মিান ককর িিকিন -“এই মশাকনা। আোকদর টুযর কযাকিি হকয়
মগক ।” এিার মসকক্রটারীর স্বােী ওর িন্ধু রতনককও মিান ককর িকি
-“রতন তুই একসও এিন আর িাভ হকি না । আোর িউ এর টুযর
কযাকিি।”

একইভাকি িন্ধু রতনও ওর স্ত্রী লিলিকক মিাকন একই কথা িিকিা।
এিং তা শুকন লিলিও োয়াকক িুনরায় মিাকন িিকিা – “োয়া মশান ।
আোর িকরর যাওয়া এিন কযাকিি। উলন যলদ আিার মকাথাও যাওয়ার
প্লযান ককরন তকি আলে মতাকক মিান করকিা।” োয়া তিন তার লটউশন
িডকত আসা িাপ্পু কক মিাকন এই একই কথা জানায় ময ওর যাওয়ার
ু লট কযাকিি এিং কাি মথকক ওর লটউশন অিযাহত থাককি ।
একইরকে িাপ্পু ওর অলিকসর োোকক মির মিাকন যিন িিকিা ময
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োো আলে আর মতাোকদর িালড আসল না । লেস িকিক ময ওনার
ু লট কযাকিি। ওই সেয় োো ওনার মিলি মসকক্রটারীকক মির লক
িিকিন আিনারা তা িুঝকতই িারক ন।
এিার আিনারাই িিু ন – এরা লক মকাকনা লদন টুযকর মযকত িারকি ?

মে লিলি

জয়শ্রী দাস
কািচক্র
সেয়কক সেয় লদকত জানকত হয়।
সেকয়র দািী মসই মেটাকতই হয়;
ককয়কটা সেয় আকরা একটু সেয় মিকি িালক সেয়টা এত দীঘব হকয়
মযকতা না মিািহয়;
লক ু িয়ুঃপ্রাি সম্পকব কে ঝুিকতা ওডনা জলডকয় লসলিং িযাকন।
লতনকট ইাঁট, লতনকট িাহু, আলে তুলে আর সেয়
লেভুজ উনু কন মিস লদকয় দাাঁলডকয় লেসংসার
লন :শ্বাস এিাকন প্রহরী,
শাকান্ন্ লদকয় তাকক তুষ্ট রািকত হয়
এই শাকান্ন্ মতাোর আোর জীিকনর ভাগকশষ,
আর সেয়, ভাগিি।।

মে লিলি

মদিা
ঘৃোর আগুন
আলে এক জিন্ত অলেলিন্ড,
সু ি আকেয়লগলরর েকতা,
অকনক লক ু ই গাাঁথা আক েকন।।
অেু ৎিাত ঘকটলন এিনও,
িাভা, েযাগো মিকরায়লন,
যার সিটাই চািা মগািকন।।
োকঝ োকঝ মকাঁকি ওকি িুক,
লচন্তায় ককর িু ক-িুক,
ভলিতিয এেন হকি, ভালিলন স্বিকন।।
নীিকন্ঠ হি, লিষ কুকডাি,
লিষ্ণুর েকতা, অেৃ ত লিিাকিা,
সু িী থাককি সি আিকন।।
লককসর িািসা, লককসর অহংকার,
স্বপ্ননগরী শুিু ই ারিার,
আিনকদরই লিষ মরািকন।।
িাাঁচার আর ইচ্ছা ককর না,
কতবিয তিু লি ু াকড না,
দগ্ধ এ িুক, ঘৃ োর আগুকন।।

মে লিলি

কিরি
মিদু ইকনর েকতা ঘুকরল কত, মদকিল কত ি,
লিনািালনকতই নত েেকক, িুকটল ি শতদি।
তারই আলশস োথায় লনকয়, েুককল লশক্ষা লশলিকর,
হাসকিা, মিিকিা, লশিি, হকিা সািারকের সম্বি।।
লচন্তািারা িূ লিসাৎ, লঘকরক অিসাদ, হকয়ল নীরি,
রাজনীলতরই িদকেকি, সলঞ্চত যত ক্ষেতা সি।
লিকদয-িুলদ্ধ োথায় লনকয়, িকস আল লিকদ লনকয়,
ভাতা নয় চাকলর চাই, হকচ্ছ তারই কিরি ।।
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নইেুলিন আনসারী
মভািার নয় সলি মসই লদকনর কথা
ওকগা সলি জীিকনর তরী মিকয় আজ একসল অকনকদূ কর,
হাজাকরা স্মৃ লত িলতত হকয়ক অতীকতর অতি সেুকে,
েরুভূ লের ম াট জিাশকয়র নযায় লিিীন হকয় যায় তাকদর অকনককই,
তকি িারিার লিকর আকস েকন মসই লদকনর কথা ক্ষকেকই।
মসই মহেকন্তর লহকেি হাওয়ায় মভকস আসা মতাোর,
মকালকিা সু র মভািার নয় লপ্রয়তো।
মভািার নয় সলি মসই লদকনর কথা…
তি তিকন দাাঁলডকয় থাকা আলে ক্ষলনককর জনয,
মসই সু কর মভকস মগল িাে আকিগ প্লািকন।
লিকর তাকাকতই মতাোর মসই োয়ািী মচাকির োয়ায়,
কিন লনকজকক হালরকয় মিকিল িাে জানকতই িালরলন।
মভািার নয় সলি মসই লদকনর কথা…
তারির মসই দু রুদু রু িুকক শুরু হকিা আোকদর িথ চিা,
মসই গ্রাউন্ড হকত লতনতিা লিলিকঙর লদকক।
ককয়কটা লসাঁলড মিকয় উিকতই তুলে ময ক্লান্ত হকয় িকডল কি,
তা মতাোর োয়াভরা েৃ দু মচািদু লটর চাহলনকয়ই িকি লদকয়ল ি
আোকক।
মভািার নয় সলি মসই লদকনর কথা…
মতাোর মসই ক্লালন্তর কারে মসই লিকি মঝািাকনা িই ভলতব িযাগটা।
কারে তুলে মতা আিার মসই আকিকজান্ডার মিাকির “মিলিন্ডা“র
নযায়।

মে লিলি

তাই মসই মতাোর িযাগটা কাাঁকি থাকা আোর িযাকগর সাকথ,
উিকর লনকয় িা রািিাে িরিতবী লসাঁলডকত।
লতনতিায় মিৌঁ াকতই মলাকর িকস িডিাে,
আেরা দু জকনই ক্লান্ত িলথককর নযায়।
িসকতই তুলে িার করকি িযাগ হকত িান্ডা জকির,
মিাতি টা আর তুকি লদকি আোর হাকত।
িান্ডা মিাতি টা হাকত লনকতই হৃদয় টা শীতি হকয় ওকি ল ি।
তার ির িান করিাে দু জকন মসই মিাতকির িান্ডা জি,
যা কল্পনা করকি আজও তি হৃদয়টা মক েুহূকতব শীতি ককর মদয়।
মভািার নয় সলি মসই লদকনর কথা….
তারির মসই এক মিস্ক এ িকস শুরু হকিা,
িৃ লথিীর হাজাকরা গল্প, হাজাকরা প্রশ্ন-উত্তর।
আোর েকনর হাজাকরা প্রকশ্নর উত্তর লদকি তুলে,
লদিাে উত্তর আলেও মতাোর শত শত প্রকশ্নর।
লকন্তু…………..
মভািার নয় সলি মসই লদকনর কথা….
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ভুকি যাও অলভোন
ভাকিা ল িাে আলে, তুলেও ভাকিা ল কি,
একসকঙ্গ মককটল হাজাকরা প্রহর দু জকনই।
হাজাকরা িযেতার োকঝ মরকিল িাে িা মতাোর শহকর,
তুলেও আনকন্দর সকঙ্গ আলিঙ্গন ককরল কি প্রকতযহ প্রহকর।
েুক্ত লিহকঙ্গর েকতা উকডল মতাোর নীি আকাকশ,
তুলেও দাওলন িািা মকাকনালদন মিডাকত মতাোর িাতাকস।
িীকর িীকর অকনক িযে হকয় িডিাে আলে,
কিকনা িা িন্ধুকদর আড্ডায়, কিকনা িা লনকজর কাকজর িযেতায়।
ক্লান্ত হকত হকত মতাোর কথা েকনই আসকতা না আোর।
আলে ভুকি মযকত থাকিাে মতাোর মসই অিূ িব মসান্দযব।
লদকনর ির লদন তুলে সহয ককরক া আোর অিকহিা,
তুলে রকয়ক া িকস আোরই অকিক্ষাই লতন মিিা।
লিকককির িুিন্ত মসানািী সূ কযবর মসান্দযবতায়
একিা মককটক মতাোর হাজাকরা লদন লিষন্ন্তায়।
িাগাকনর লিহকঙ্গর েিু র সঙ্গীকতর সাক্ষী হকয়ক া তুলে একাকী,
আনলন্দত হকয়ক া তুলে লনকজই চাক্ষুষ ককর রজনীর মজানালক।
ওই নীি আকাশ ঝকঝকক ধ্রুি তারা আর চাাঁকদ,
তালককয় ল কি তুলে হাতটা মরকি মতাোরই ওই কাাঁকি।
অিকশকষ তুলে আজ হকি অলভোনী মদিী,
আর আলে হিাে তুচ্ছ এক লিরকহর কলি।
ভুকি যাও, িৃ লথিী, তুলে মতাোর সি অলভোন,
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আজ একিা ঘকর মথকক িুকঝল মতাোর োন।
তুলে শান্ত, লেগ্ধ এিং শীতি মতাোর শহকর আজও,
আলেই শুিু িালরলন মতাোর যত্ন লনকত কিনও,
আজ অঙ্গীকার কলর মতাোর যত্ন মনওয়ার হাজাকরা িযেতার িকরও।

মে লিলি

অনু ভূলত
মসই লদনটা আজও হৃদকয়র কযানভাকসর,
মকাকনা এক লিকানায় লিক লিরাজ ককর।
হাজাকরা প্রােিে প্রয়াস িাকর িাকর িযথব ,
িরালজত করকত মসই লদকনর স্মৃলত লনিারকে।
েুহূকতব হাজাকরা হালরকয় যাওয়া স্বপ্নগুকিা,
একস লভড ককর েকনর অজাকন্তই।
সকঙ্গ লনকয় আকস লক ু আনকন্দর অিকাশ,
আর লক ু লিসন্ন্, িযাকুি হৃদকয়র হাহুতাশ।
মকেকন ভুকি যায় িকিা মসই সি স্মৃ লত,
যা আজও েকনর অতি গভীকর ককর আিৃ লত্ত।
মহেকন্তর লহকেি হাওয়া,সােকন কাশিুি,
নীিাকাকশ িািােুক্ত সূ কযবর রলির লনকচই,
ল িাে দাাঁলডকয় আেরা িন্ধুগকেরা।
হিাৎ একটা েিু র মকালকিা সু র কলহি ,
“মরৌে লক মতার িাগক না? ায়াকত আয়,
চি আেরা গল্প কলর িকস হিঘর টায়।”
মরৌে িাকগলন মসলদন লকন্তু েকন লক ু ম াাঁয়া মিকগল ি,
কারে তাাঁর সােকন িন্ধুরা মোর মিশ তাোশা ককরল ি।
মিলরকয় মগিাে দি ম কড, রং মিকগল ি েকন,
িযাগ লনকয় মহাঁকটল িাে দু জকন রলঙন িৃ লথিীর মকাকে।…..
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ভাকিািাসা
দু লট েন দু লট জায়গায়
ঘুকর মিডায় একা একায়।
একলট আোর গ্রাকে,
আর একলট মতাোর শহকর।
অলভোন আর রাগ ককর আদকর,
ভাকিািাকস, মেহ ককর আর কান্ন্াও ককর,
তকি তা সিটায় দু জকনর েকনর অন্তকর।
মতাোকক লনকয় আোর েন কলিতা লিকি,
হয়কতা মতাোর েন টাও সান্ত্বনা লদকত লশকি।
দু জন আজ দু জকনর কাক হকয়ল অিলরলচত,
যলদও লক ু লদন আকগ দু জকন ল িাে িলরলচত।
আলে লনলিত তুলে হাজাকরা িযেতায় ভুকিালন,
মসইসি িুরকনা লদকনর হাজাকরা স্মৃ লতর তরেী।
মিাঁকচ থাক ভাকিািাসাটা না হয় েকনর অন্তকর,
আোকদর এই অিাক সোকজর লিলচে লিচাকর।
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প্রতাি মঘাষ
সোলি
অকারে েকনর িযাথবতা, লনরাশা, লনরািা িযেতায় দািাদালি অগভীর
যিোর ক্লান্ততার অিসান।
চালরলদকক মচারািালির ওই অগভীর িাক িু িু ককর চিক ।
লিশ্বিকরেয! োনলসকতা িুক ার-িার, লদকন লদকন।
অিিা জীকিরা সু র তুকিক প্রাবগলতহালসক এর কাক !
ওই দূ কর মশানা যায় শান্ততার অগভীর মকািাহি।
দূ কর থাক সি
উকিক ওই শকির িাক।
আলে মতা এই শি এর মদ-শ এর িাহারায়!
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িদরুকিাজা মশিু
দুই িুরুষ
একতা রাকত মক িাজায় েরেীয়া ভালটয়ালি সু র
িাাঁকশর িাাঁলশকত? লককহ, ক‘টা ি করই সি ভুকি
মগক া মিোিু ে? েকন মনই—কত লনঝুে দু িুর
রাকত অন্ধকার লনুঃসঙ্গতার মনৌকায় দু কি দু কি
কারুেয় েীড তুকি তুকি ভাাঁজকতা মস ভালটয়ালি—
গাকঙর গিুর োলঝ, মসই মতাোর নালিক চাচা,
আজ েরহুে? মোহন োয়ার উন্মন মিয়ািী
সু র চকরর ওিার হ‘মত একস িুকক লদকতা মেউ,
ভ‘মর মযকতা তিন মতাোর িাচ্চা িয়কসর কাাঁচা
েন কী-এক মগৌরকি; োয়ােয় হকতা রাত, হকতা
চাাঁদ তারা ায়ািথ মোহনায় মেৌন সোগত।
—তার ম কি আকজা মসই লিঙা িায়, ি‘মি উকি মকউ।
অন্তুঃিুর লিস্মৃলতর মঝািঝাকড চািাই িুরুশ,
নান্দলনক মচতনার চর রূি-নারা‘মের কূকি
িীকর িীকর সেৃ দ্ধ স্মৃলতর সিলিঙা উকি আকস
সু করর মোলহনী িাকি অকিৌলকক আলিষ্ট িাতাকস,
আজীিন দলড-ক াঁডা আকাঙ্ক্ষার মোকহর োস্তুকি
মদলি, তন্ময় লশকল্পর মসতুিন্ধ দু ইলট িুরুষ।।
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িযাকচির ভাডাকট
ভাডাকট িালডকত আলে চুিচাি থালক, ভকয় ভকয়
সঙ্কুলচত মচাি-কাকন চিাকিরা কলর, িাক মকউ
মকাকনা অিিাদ দযায়, একক িযাকচির, ি‘মি ক‘ময়
িুলঝকয় সু লঝকয় মকাকনাক্রকে মিকয়ল সাোনয িাাঁই
হা-ঘকর শহকর, তাই নালিকশর সংশকয়র মিউ
লি ু ঘুকর, ভরসা নতুন-কজাটা িন্ধু ময-ক‘টাই।
মনিকথয কটাক্ষ ঘুকর, ঘুকর েৃ দু েন্তকিযর ঝাাঁজ
আড্ডািাজ মেকয়কদর, িকডা হয় ভকয়র জডুি,
ভয় আকরা অলিক িালডঅিীর লতলরলক্ষ মেজাজ–
চডকগা মচাি কিন্ ময সাজাকি চক্ষুশূ ি
অসািিাকনর ভুিচুকক, তাই আোর যা কাজ
নীরকি করাই ভাকিা, ভাকিা থাকা আত্ম-েশগুি।
মচাি কান েগকজ মদয়াি তুকি‘ আিু লনক সভয
সোকজর ভেতা িাতস্থ কলর মিৌর কায়দায়
সু কি সু িতলি িু কক, িক্ষযহারা জীিকনর নিয
নাকটয আলে এক অিে নায়ক; আরক্ত লিিায়
এডাই িযালেলি-প্রশ্ন েুরুলিজকনর; লনরািদ
মদয়াকি ননুঃসঙ্গয োথা কুকট, মচাকি লিলনে লিভ্রে,
িাইনীর উিেকি একা একা থাকার লিিদ
িাডায় ভূ তুকড রাত,ভরসা দযায় আাঁতুড কিে।।
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তরুে সন্ন্যাসী
একটা সন্ন্যাসী যায় রাো ি’কর আনেকন মহাঁকট,
েুি তুকি আশিাকশ চায় না মস, চুিদালড ম াঁকট
মিকিলন মস িহুলদন, কাাঁকি মঝািাকনা থলি, িরকন
িুরাতন িলরচ্ছদ, িলট মদওয়া চপ্পি চরকে;
মকউ মকউ ি’কি উকি- ‘এককিাকর িয়কস তরুে’,
মকউ িকি ‘িাউন্ডুকি’; ঘুে-িরা আত্মার উকুন
িা ার লিশ্বাস লক ু মহাঁকট যায় িদকক্ষকি, িুক
অলনিয়তা-স্পলন্দত, মচাি প্রতযাশার স্বপ্নভুক।

মকাথায় গন্তিয তার মিাঝাই যায়না, হয়কতা মস
লনকজও জাকন না, মকাকনা তীব্রতর তাডনার িকশ
মিলরকয় িকডক িকথ অকস্মাৎ তারুকেযর মতাকড,
িুাঁজকি মস লনিবাকের িথ জীেব জীিকনর মোকড
মোকড একলনষ্ঠ তকি, তাই গৃ হতযাগী হয়কতা-িা
মিকার িুকদ্ধর কলি মহাঁকট যায় হতাশায় মিািা।।

মে লিলি

লিষ্ণু িদ রায়
িুককাকনা অশ্রু
োঝ রাকত হিাৎ শব্দ মিিাে শুনকত
মক মযন িুককর কাাঁদক , তার মগাঙালনকত
সেে লঝলঝ মিাকার গান েব্ধ, মেহগুনীর অন্ধকার
এই েহিটাকক জাাঁলককয় তুকিক , মজানালকরা
সূ ক্ষ্ম আকিায় িুাঁজকত মিলরকয়ক , অজানা উকিকশয
িাকি িকি, হালরকয় যাওয়া সম্পদ এই মদকশ।।
লশকাকরর দি এই িুলঝ আসক মিকয় গন্ধ মিকয়
লক ু শীেব মদহিারী প্রােী রক্ত শুকষ লনকচ্ছ, ইকচ্ছেকতা
এলদক ওলদক ঘুকর লিকর আিার লনংকড লনকচ্ছ
িুাঁকজ মিকয়ক মজানালকরা একলট মদহ, ম ডা-িাটা
কািড িাস্টলিকন ু কড মিকি মদওয়ার েকতা
শুকষ লনকয়ক সি, প্রােটুকুও াকডলন সিলক ু মিকয়।।
মজানালকরা লক মিকরক মিরাকত তাকদর
িহুকাি আকগ মযভাকি লিলরকয়ল ি িািুই িালিকদর?

মে লিলি

েিুসূদন রায়
োকয়র মেহ
ো ময আোয় িাগি িকি!
োকয়র িাগি হই আলে।
সাি ককর ো নাে মরকিক ,
নাকেই হি িনয আলে।।
িুঝকি মসলদন লিরকিা না মযলদন,
মতাোর ম াট কুাঁকডঘকর।
িিকি আোয় িুকঝল মিাকামকন কলরস এেন মর?
জলডকয় িকর িিকি তুলে,
আয় মিাকা আয়আোর মকাকি।

মে লিলি

লিলচে
কতই ময ঘটনা, ঘলটক মহথায়!
লচেগুি িলসয়া লিলিক তথায়।।
কতই রঙ্গ মদলি দু লনয়া োঝাকর।
মক চায় কী? িায় কী তাহাকর?
সতয মযলট ভািা যায়, মসকতা সতয নয়।
নীিকান্ত েেী যাহা, মসকতা নীি নয়।।
রূি, গুে নাই থাক, থাক যলদ েকন।
লিরাকি মকেকন মস মরাদকনর ক্ষকে।।
যাহা িকিলন, ককরলন প্রকাশ,
অপ্রকাশ কাকরা কাক কী ময সিবনাশ।।
োয়ােয় জগৎ ময োয়ারই আকর।
যেরাজ মভকি তাহা হইকিন িাথর।।

মে লিলি

েুলি দরুদ
লশশু েন
লশশুলট কিকনা আর স্কুকি যায় না,
মস স্কুকি যািার আকগ িকর িায়না।
গ্রাকের িাি রাোয় টায়ার চািায়,
তাকক িরকত মগকিই ু কট িািায়।
গাক র িাকি সিুজ রঙ িাতা নকড,
লশশুরা িালডকত অ আ ক ি িকড।
ময লশশুরা িডাকশানায় িাাঁলক মদয়,
মস মিিার জনয টায়ার সাকথ মনয়।
আিার ম াট মিিার কথা েকন িকড,
ইকচ্ছ হয় টায়ার চািাকত লশশুেন গকড।

মে লিলি

মেরাজুি হাসান
অহংকারী
জলে মনই,
আক জলেদারী।
টাকা মনই,
মিাঝায় িককট ভারী।
লিগ্রী মনই,
মদিায় লিলগ্রিারী।
িকডা নয়,
ম াকটা ককর সিই।
সন্মান মনই,
মিাঝায় সম্মানিারী।
মদনা আক ,
িকি িাওনাদালর।
আয় মনই,
মদিায় িযিসাদালর।
িালড আক ,
ঋকে ভরা সিই।
গালড আক ,
আকয়র নয় চালি।
জ্ঞান মনই,
মিাঝায় অলিক জ্ঞানী।
অহং মনই,
শুিু ই অহংকারী।।

মে লিলি

মোহন দাস
এভাকিও সি হয়
এভাকিও ভািিাসা যায়
হিাৎ তন্দ্রা ভাঙকি মতাোর একিা চুকির ম াাঁয়ায়
এভাকিও হয় গাকয় োিাোলি মপ্রে
এক আকাশ প্রতীক্ষা ও দীঘবশ্বাকসর মিাাঁয়ায়।
এভাকিও মতাোকক প্রলতলদন িিা যায়
লনঘুবকে ঘন গহীকন, একলট িূ েব োনিীর রূি নাও
এভাকিও োন অলভোন িু লককয় িিকতই িালর প্রতযহ
আজ যিনা হীন ভািিাসা দাও।
এভাকিও জীিন কুডাকনা যায়
ভাসাকনা যায় মগািাি িুকির িািলড ল াঁকড ল াঁকড
এভাকিও মতাোয় ভািিাসা যায়
অদৃ শয সংসার ও ঘর িাাঁিা যায় নদী তীকর।

মে লিলি

রিীন জাকালরয়া
জয়া
আোয় যিন িিকি মিকক
আর একসা না তুলে
িা দু ‘মটা মোর মগি মিাঁকক
দু িকিা নীকচর ভূ লে।
মতাোয় িাওয়ার আশাচ্ছকি
কাটকতা লনঝুে রাত
সিাই এিন কথাচ্ছকি
করক কুকিাকাত।
এই তুলে লক মসই তুলে
মনইককা মকান দয়া
ভািকিকস লদকয় চুলে
নাে লদকয়ল জয়া৷

মে লিলি

ঈিাদাহ্‘র ঈিাদাত
আোকদর একোে কনযা৷ িাইয়াতুন ঈিাদাহ্৷ সককি ঈিাদাহ্ নাকেই
িাকক৷ ম াট মেকয়৷ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা িকি৷ লেলষ্ট িাকগ৷ তাই সককি
ওকক িুি ভািিাকস৷ এেনলক ওর স্কুকির লশক্ষকরাও৷ ও শহকরর একলট
োন সম্মত স্কুকির নাসবালরকত িকড৷ স্কুিলটর নাে নথব লব্রজ স্কুি৷ ওর
ক্লাকশ ও সিকচকয় ম াট৷ লকন্ত িডাশুনায় িুি ভাি৷ মেিািী৷ সকি
Exam-এই মস মসরা লতকন থাকক৷ ওর স্কুকির িলরচািনা িষবকদর প্রায়
সককিই সালহতয-সংস্কৃলতর সাকথ জলডত থাকার কারকেই মিাি হয় স্কুি
ু লটর ির লিকককি সহিািক্রলেক লশক্ষার অংশ লহকসকি লচোঙ্কন, গান
ও িেবীয় লশক্ষার িযিস্থা ককরক ন৷ আোর মেকয়লটও আনকন্দর সাকথ
লনয়লেত উিলস্থত থাকক৷ মকান ক্লাস লেসি ককর না৷ অিশয করকি
জলরোনা লদকত হয়৷
প্রলতলদকনর িেবীয় ক্লাস করার ির ওর েকন প্রশ্ন জাকগ “ঈিাদাত কী?”
িাসায় একস একলদন আোকক লজকজ্ঞস করকিা, “িািা ঈিাদাত কী?”
ও ম াট োনু ষ তাই এ প্রকশ্নর উত্তর এক কথায় িিা কলিন৷ আলে তাই
সহজ ককর িিিাে, ঈিাদাত োকন হকচ্ছ এই িকরা নাোজ, মরাজা,
সতয কথা িিা, অকনযর ক্ষলত না করা এইসি৷ আচ্ছা! আলেকতা মতাোর
সাকথ নাোজ িলড (োকঝ োকঝ ও আোর সাকথ নাোজ িকড৷ কিকনা
লিকি উকি৷ কিকনা মকাকি িকস থাকক৷ লকন্ত রাগ কলরনা কিকনা)৷
তাহকি আোকক মরাজা থাককত হকি তাই না িািা? ক”লদন ির িলিে
রেজান শুরু হকি৷ আলে ভকয় ভকয় িিিাে এিন মতাোকক মরাজা
থাককত হকি না৷ একটু িড হও ো৷ তিন মরাজা মরকিা৷ লকন্ত মস মরাজা
থাককিই মজদ িরকিা৷ লচন্তা করিাে মরাজা আসকতকতা আকরা লক ু লদন
িালক আক ৷ এর েকিয ও ভুকি যাকি মভকি িিিাে লিক আক ৷ মরাজা
মথককা৷

মে লিলি

ক’লদন ির রেজান শুরু হকিা৷ প্রথে রেজান৷ সিাই মসহলর-ইিতাকরর
িযিস্থা লনলচ্ছ৷ রাকত মস হুট ককর িিকিা মরাজা মস থাককিই৷ কী আর
করা মসকহলরর সেয় মিকক তুিিাে৷ মসকহলর করকিা৷ তিকনা আেরা
জালন এটা শুিু ওর মজদ৷ আর লক ু নয়৷ িজকরর নাোজ আদায় ককর
ঘুকোকত মগিাে৷ সকাকি উকি শুলন মেকয় লক ু িায়লন৷ মরাজা আক ৷
ভয়ংকর কথা৷ আিার ভািিাে লক ু ক্ষে ির ও লনকজই মিকয় মনকি৷
তাই কথা িাডািাে না৷ লিক চারটা লকংিা সাকড চারটার লদকক আোর
মেকয় শুিু একটু িালন মিকত চাকচ্ছ৷ েুি েলিন৷ িারাি িাগক ৷ কষ্ট
হকচ্ছ৷ তিুও লসদ্ধান্ত লনিাে৷ মযভাকিই মহাক এ োসু ে িাচ্চাটার মরাজাটা
িলরিূ েব মহাক৷ তাই েটর সাইকককি ককর ওকক শহকর ঘুরকত মিডািাে৷
আরকতা দু ইটা ঘন্টা৷ লচলডয়ািানা, সু রভী উদযান, ঘাঘকটর িাড মদিাকত
লনকয় মগিাে৷ লকন্ত মযিাকনই যাই৷ মসিাকনই ইিতাকরর মদাকান৷
িািাকরর মদাকান মদিকিই মস িািার লকনক ৷ আলেও এভাকি অকনক
ইিতার লককন মিিিাে৷ সেয় প্রায় মককটই মগি৷ িালড লিকর এিাে৷
ও একটা িড মপ্লকট সি ইিতার লনকয় িসকিা৷ একাই িাকি৷ আল্লাহ্
আল্লাহ্ করল ৷ মযন মেকয়টা মরাজাটা িূ েব ককর৷ অিকশকষ েসলজদ মথকক
েুয়ালজ্জকনর আযাকনর ধ্বলন শুনকত মিিাে৷ আল্লাহু আকির, আল্লাহু
আকির…৷
লিসলেল্লাহ্ িকি মেকয়টা এক মোাঁকক এক গ্লাস শরিত িান করকিা৷
েুকি একটু নাো লদকয় লি ানায় শুকয় ঘুলেকয় িডকিা৷ লিশাি মপ্লকট িকড
থাককিা সেে ইিতার৷ আর ঈিাদাহ্ লনকজই িুলঝকয় লদি ঈিাদাত কী?

মে লিলি

কলর িুলশর ঈদ
চালরলদকক িািার কত
মিকতই িালর ইকচ্ছ যত
থালক তিু মসাজা
ইকচ্ছ হকি মযকত িালর
েন্দ কাকজর িাডািালড
আল আলে মরাজা
দু ’হাত তুলি মিাদার তকর
লদও তুলে দু ’কূি ভকর
ভাি কাকজ জডাও
িাি ককরল কত শত
চিল িথ লনকজর েত
সরি িকথ চিাও
লিশ্ব ভকর ককরানা
আেরা মোকটই িড না
িালিকয় মগক লনদ
তুলেই হকি রহোন
সু িটা থাক িহোন
করকিা িুলশর ঈদ৷

মে লিলি

রূিে লশকদার
েকনর িাকয়লর
ল াঁকড মিকিল আোর
িাকয়লরর সি িাতা,
মযিাকনকত মিিা ল ি
হাজাকরা স্বকপ্নর কথা।
ল াঁডকত িালর লন শুিু
আোর েকনর িাতা,
মযিাকন জ্বিজ্বি ককর
জীিকনর যত িযথা।
অিযক্ত মস িযথা-ভাকর
আলে আজ িকডা ক্লান্ত,
মস িযথার মিাঝা লনকয়
আজ মযন লদক-ভ্রান্ত।
চকি না চরে তাই,
চকক্ষ মঘাকর িরাতি,
মচকি রালি কান্ন্া, তিু
আাঁলি-িাতা টিেি।

মে লিলি

আসি লিশ্বযু দ্ধ
সিাই ল িাে লিশ্বযু কদ্ধর আশায় আশঙ্কায়,
লকন্তু হিাৎ এ কী মদলি, ভািকত িরাে যায়।
এেনই এক ভাইরাস এি, ককরানা তার নাে
জগৎজুকড সি োনু কষর ু লটকয় লদকিা ঘাে।
এটাই আসি লিশ্বযু দ্ধ, আকগর গুকিা িাাঁলক,
ককয়কটা মদশ মযাগ লদকয়ক , অকনক ল ি িালক।
এই যু কদ্ধর একিকক্ষ ককরানা ভাইরাস,
মগাটা লিকশ্বর মিাককর েকন েুলককয় লদি োস।
অিরিকক্ষ সারাজগৎ একসকঙ্গ িকড,
তা সকেও মদকশ িক্ষ োনু ষ েকর।
িাক্তার-নাসব, স্বাস্থকেবী প্রিান মসনািলত,
সািাইকেবী িুলিশ াডা হকতা ময দু গবলত।
একনাগাকড িকিাউন চিকিা ককয়কোস,
এর িকরও মিকডই চিক মরাকগর করািগ্রাস।
োনু ষ হকিা ঘরিলন্দ, লিপ্লিীকদর েকতা,
আতঙ্ক আর হতাশাকতও েরক োনু ষ কত?
িলরয়ায়ী শ্রলেক যত, লিরকিা সিাই ঘকর
েরকিা কতক িকথর োকঝ দু ঘটবনায় িকড।
এককশা ি র মকউ মদকিলন এেন েহাোরী
এটা লনকয়ও রাজবনলতক চািান-উকতার জালর।
মরাকগর সাকথ িডকত হকি, মরাগীর সাকথ নয়,
ককিার ভাকি োনকি লনয়ে হকিই হকি জয়।।

মে লিলি

ককরানা
ককরানা, তুলে মকন মগা একসক া
এই িরেীর িুকক?
মতাোর জনয লিশ্বিাসীর
ঘুে মতা লগকয়ক চুকক।
ককরানা, তুলে লনকয়ক া ময মককড
সিার শালন্ত-সু ি,
মতাোর জনয আজ লিিেব
োনু কষর হালসেুি।
স্কুি িা ককিজ, িন্ধ মতা সি
যত েলন্দর-েি,
িরীক্ষা সি স্থলগত, িালতি
িুিকি ককি এ জট!
িালিকয় িাডক লজলনকসর দাে,
িন্ধ যানিাহন,
মকউ ঘকর িকস িাকচ্ছ মিতন,
মকউ ককর অনশন।
চাকলর-িাকলর উকিক লশককয়,
লশক্ষা িায় না দাে,
মকউ িকথ িকস লদকচ্ছ িেবা ,
কাকরা িা ু টক ঘাে।
অলক্সকজন ও লটকা িাডন্ত,
প্রলতলদন মরাগী িাকড,
হাসিাতাকিও মিি িাাঁকা মনই,
িালডকতই কত েকর।

মে লিলি

মসই েরকদহ ঘকর িকড িকচ,
মক িা ককর সৎকার!
এতই ম াাঁয়াকচ, মকউ মনই কাক ,
লক করুে দশা তার।

ককরানা, তুলে হও মগা লিদায়,
লনকয় সিার যাতনা,
সু দূর আকাকশ উকড চকি যাও,
কলর এই প্রাথবনা।

মে লিলি

রূকিা িেবন
ম কি োনু ষ
হযাাঁ ম কি োনু ষ আলে
আোকক করকত হকি অকনক লক ু
িডাকশানা মরাজগার আর কতনা লক
হযাাঁ ম কি োনু ষ আলে
আোর মচাকি জি োনায় না
কাাঁদকি কািুরুষত্ব প্রোে হকি
মিাকক িিকি আলে িুরুষ হওয়ার মযাগয ল িাে না
লকন্তু আলেও মতা োনু ষ
আোরও কষ্ট হয় আোরও িযথা িাকগ
মসই ম াট মিিা মথকক শুরু হকয়ক কাাঁকি মিাঝা মনওয়া
প্রথকে ল ি স্কুি িযাগ
আর এিনকার িযাগ টা িাজাকরর
স্কুি িযাগটা মযেন লশক্ষা লদকয়ক
মতেন িাজাকরর িযাগ টাও লশক্ষা লদকচ্ছ
সংসার চািাকনার লশক্ষা
তকি িযাগটা এিন মতেন ভারী হয় না
কারে িাাঁচ ি র আকগ স্কুি আোকক অিসর লদকয়ক
আর লগলন্ন্রও িয়স মিকডক
তার উিকর আিার দু জকন মপ্রসাকরর মরাগী
তাই লিনা লচলনকত চা মিকয় লদন চকি যায়!

মে লিলি

হায়কর গযাসলট্রক
জালন মরাগ িযালি োনি মদকহ সিবে লিরাজোন
লকন্তু তার নােটা সিবদা মিলশ আকস ককন্ঠ
যার জনয
মিকত িালর না মপ্রালটন আর িাইিারযু ক্ত িািার ইকচ্ছ েকতা
লভড জোকত িালর না িাাঁচোথা মোকরর ওই চকির মদাকাকন
লিকয় িালডকত মযকত ভয় হয় ঝাি-েশিাদার িািাকরর কথা মভকি
লজভ মথকক িািা ক্ষরে হকিও েুকি লদকত িালর না িাস্টিুট
কেব িযেতার োকঝও স্বাকস্থযর কদর কলর
তিুও অযান্টালসকির টযািকিট গুকিা সঙ্গ াকড না
যকথষ্ট জি িাই মটনশন কোই ঘুোই
তিুও আাঁককড িকর স্বলে মনয় মককড
হায়কর গযাসলট্রক!

মে লিলি

লপ্রয় আে
মতাোকক হারাকনার ভয় েকন থাকক সিসেয়
মকন জাকনা
িকডক গ্রীষ্ম ঋতু
এই ঋতুকত আকস কািবিশািী ঝড
যলদ মস একস মককড লনকয় যায় মতাোয়
আোর কা মথকক
একতালদন মতাোর আশায় িকস ল িাে
আজ যিন তুলে কাক একি
তিুও মতাোয় হারাকনার ভয় আোয় কুাঁকড কুাঁকড িাকচ্ছ
জালননা মতাোয় িকর রািকত িারকিা লকনা
লকন্তু তুলেও মচষ্টা ককরা আোর সাকথ থাকার
গা ভালসকয় লদও না
কািবিশািী ঝকডর সাকথ
জালন এই ঋতুকতই মতাোর েন েুগ্ধ সু িাস ডাকি তুলে সারালিকশ্ব
সু িাস টা লডকয় লদও
লকন্তু কাকরা হকয় মযও না
যতটা কাক মিকয়ল মতাোয়
ততটা কাক ই থাককিা
মকাকনালদন আকরা কাক চাই িকি
মতাোয় কষ্ট মদকিা না
জালন তুলে প্রকৃলতর দান
মিশী লদন থাককি না
তাই মতাোর সাকথ কাটাকনা
ক্ষলেককর স্মৃলত গুকিাকক লঘকর

মে লিলি

আলে আিারও মতাোর অকিক্ষায় িকস থাককিা
মতাোকক মদকি লজকভ জি আসকিও
মতাোর অকঙ্গ রক্তিাত ঝরাকিা না
িুি ভাকিািালস মতাোয় আোর লপ্রয় আে।

মে লিলি

য় িুরুষ
আোর জীিকন প্রথে িুরুষ একিা
তার সু িাকস ভরা ভাকিািাসার োকঝ ল ি
ঝড িৃ লষ্ট তি মরাকদর আভাস
তিুও আিন ককর লনকয়ল িাে তাকক
কারে তার োকঝ ল ি শুভ নিিকষবর সু র
মস ষাট লদকনর েকতা ঘর ককর চকি মগি
আোর ঘকর লিতীয় িুরুকষর প্রকিশ
অতীকতর সি ভুকি তার সাকথ মিশ কাটল কিা লদন
মসানািী মরাকদ আিকতা িৃ লষ্টর ম াাঁয়া
একহাাঁটু জকি কিার মভিায় ভাসা
দি মিাঁকি সিাই লেকি িাি লিকি ো িরকত যাওয়া
মজারাকিা িৃ লষ্টর সাকথ িুকুকর সাাঁতার কাটা
সকাি সকাি আলঙনা ঝাড লদকত লদকত
তার লেলষ্ট মপ্রকের ম াাঁয়া মভািা িড দায়
লকন্তু মসও আট সিাহ মথকক চকি মগি
তৃতীয় িুরুকষর চরে িডকিা আোর আলঙনায়
মস সাজাকিা আোয় িাি িাড সাদা শালডকত
নূ িুর িাাঁিাকনা িাকয় লদকিা আিতা িলরকয়
আোর হাত িকর হাাঁটকিা মসই িকথ
মযই িকথর িার গুলি কাশিুকি ভকর মগক
চাাঁদনী রাকত িাকুর মদিাকত লনকয় মযত আোয়
িুলশর সু কর েন্ডকি েন্ডকি
হিাৎ চারলট িক্ষ মযকত না মযকতই
চতুথব িুরুষ একস আোয় ল লনকয় লনি তার কাক মথকক

মে লিলি

মসও ভাকিাকিকস ল ি আোকক
তকি িূ লেবো রাকত নয় অোিসযার অন্ধকাকর
একলদন মঘার অন্ধকাকর প্রদীি জ্বালিকয় ল ি
িালজ িটকা িুলটকয় ল ি আোয় িাওয়ার িুলশকত
নতুন িাকনর ভাত মিকত লদকয় ল ি আোকয় মস
ভাকিাকিকস নিান্ন্ উৎসকি
তিন শুনিাে িঞ্চে িুরুষ িাকক আোয়
লিকি িুলি ক্ষীর আরও নানান স্বাকদর িািার মিকত
আলেও স্বাকদর মিাকভ চতুথব িুরুকষর সাকথ দু োস ঘর ককর
ু কট চকি মগিাে িঞ্চে িুরুকষর কাক
সি স্বাকদর িািার মিকত লদকয়ল কিা আোয় মিৌষিািবকে
লকন্তু আোকক সিসেয় জলডকয় িকর থাককতা মস
তার ম াাঁয়ায় ময আোর শরীর িরি হকয় মযকতা
মসটা লক ু কতই িুঝকত চাইকতা না
একলদন ঘর মথকক মিলরকয় একস মদিিাে
হিু দ োিাকনা সকষব মক্ষত মথকক
ষষ্ঠ িুরুষ আোয় হাত ালন লদকয় িাকক
ও মযন চাইক
আোকক হিু দ শালড িলরকয় মিাাঁিায় গাাঁদা আর িিাশ িুি মগাঁকথ
লদকত
সি িুরুকষর েকতা িঞ্চে িুরুকষর সাকথও ঘর ককরল িাে তত লদনই
তারির রলঙন ভাকিািাসার টাকন চকি মগিাে ষষ্ঠ িুরুকষর কাক
মস রােিনু রকঙ সাজাকিা আোয়
রািা কৃকষ্ণর েকতা রঙ োিাকিা অকঙ্গ মদাি িূ লেবোর লদকন
লনকজর হাকত িাইকয় লদি মতি লিিা
চরককর মেিা ঘুরকিা আোর হাত িকর

মে লিলি

লকন্তু মিরার িকথ িিকিা
তুলে এিন িালড যাও
আলে মতাোর কাক আিার লিকর আসকিা দশ োস িকর
াডকত েন চাইল কিা না আোর লপ্রয় িসকন্তর হাতলট
লকন্তু আকগর িাাঁচ িুরুষও মতা প্রলতশ্রুলত লদকয়ক
তারাও আসকি আিার দশ োস ির ির
তাই কষ্ট হকিও িসকন্তর হাত ম কড লদকয়ল িাে
গ্রীষ্ম িষবা শরৎ মহেন্ত শীত িসন্ত ময
আোর য় িুরুষ
যাকদর সাকথ আলে দু োস ককর ঘর ককর
ি র টা কাটাই।
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শুভলজৎ দাস
মসই জানিাটা আজও িন্ধ
মসই জানিাটা আজও িন্ধ!
জানিার চকট যাওয়া রং-এ গুাঁকডা গুকিা আজ হাত ালন লদকয়
িাতাসকক িাকক ।
এই জানিাটা এিনও মকন িন্ধ,
এই প্রশ্নিাকন লিদ্ধ ককর তারা হা ককর তালককয় থাকক আর জানিার
কিাকট িাগাকনা লিজ্ঞািনকক লগকি তারির আকাকশর লদকক তাকাকত
তাকাকত এক কানাগলির লদকক চকি যায় ।
মককট মগি ১৯৪৭,
মককট মগি ১৯৭৫ এর লিভীলষকা,
ঘরহীন উল্লঙ্গ হাভাকতরা তিনও তাকাত এই জানিাটা িুিকি হয়কতা!
িকয় যাকচ্ছ লিকশর লিভীলষকা,
েিীন মিাশাক িকর মসলদন মসই মিাকটাও
আজ আর অিাক হকিা না এই িন্ধ জানিা মদকি,
শুিু েকন েকন ভািি
‘জানিাটা আজও িন্ধ?’

মে লিলি

শযাোপ্রসাদ সরকার
মযাগ-লিকয়াগ
(এক)
আজ সকাকি ঘুে মভকঙ অভীক মদিি ময সু তৃলি আকগই উকি মগক ।
রান্ন্াঘকর টুংটাং শকব্দ িুঝি ময একটু িকরই চা আসক । সু তৃলিকক
লিকয়র আকগ মথককই ও জানকতা ময ওর িউ আলিব রাইজার নয়।
তাহকি এই মরািিার সাত-তাডাতালড উকি চা িানাকত মকন উিি?
অভীক েুিহাত িু কয় রান্ন্াঘকর মগি। গযাকস তিন চা িুটকত িুটকত
কাকিা হকয় মগক আর সু তৃলি স্থােুর েত মসটাই একেকন মদিক ।
ও মযন একটা িাথকরর েূ লতব হকয় মগক ।
অভীক ওকক িাকিনা। িরং গযাস িন্ধ ককর লদকয় লনুঃশকব্দ লগকয় িউকক
িুকক জলডকয় িরি।
সু তৃলি তিন মযন মকান একটা মঘাকরর েকিয ল ি। অভীককর
আলিঙ্গকনও মসটা কাটকিা না।
এই অসু িটা মতা আর নতুন নয়। এটা আসকি লনউকরাট্রািলেটার
ইেিযাকিি। এই মরাগটাই ময এেন। অভীককক োকঝোকঝ ও লচনকতও
িাকরনা তিুও অভীক ওর যত্ন মনয় আকগর েকতাই। সু তৃলিকক াডা ময
ওর কাউককই ভাকিা িাকগনা আর।
অভীক আর সু তৃলির অকনকলদকনর লরকিশান। ককিজজীিকনর মথককই।
তকি ওরা অিশয লিতীয়িার এক সাকথ থাকার সু কযাগ মিকয়ক

এই
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সকি ক‘োস হকিা। আডাই ি করক র লিিালহত জীিকনর মশকষ অলনিাযব
মসই লিকভাকসবর ির অভীক লিনািাকযিযকয় সু তৃলির কাক ই লিকর
আকস।
দু জকনর জীিকন িসকন্তর িজ্রলনকঘবাষ আসকি মশষ হয়লন িকি ওরা মযন
জানত লেিকত ওকদর মসই হকিই।
আসকি সু তৃলি তিন লেসকযাকরকজর ির িাগি িাগি অিস্হা।এর
ওির ওর হাসকিন্ড তিন আিার লিকভাকসবর োেিাও ককরক ।
অভীক লনকজও দু দন্ড ওকক শালন্ত লদকতই সকঙ্গ লনকজও লিিাহলিকচ্ছকদর
ির একাই যিন জীিনকক আিার গুল কয় লনকতই নাকজহাি লিক তিনই
লস্থর ককর সু তৃলিকক লনকয়ই িথ চিকি আিার নতুন উদযকে।
আসকি সেকয় সি লক ু হকি ওরা লনকজকদরকক হয়ত আর একটু লস্থলত
লদকত িারকতা।
(দু ই)
মভারকিিাটায় অিশয মদিকত মিশ ভাকিাই িাকগ চারিাশটাকক। সু তৃলি
এিন কথা টথা িন্ধ ককর িকিক ককর কাাঁিক । এই িিবটা এিন
অকনকক্ষে চিকি েকন হকচ্ছ। মেন্টাি মেকসর এই সেয়টা ও চায়
আকরা মিশী ককর সু তৃলিকক জািকট রািকত। মেকয়টার জীিকন একজন
আসি িন্ধুর অভািটাই লনকজ মিাকঝ ও। তাই মতা স্বােীর মচকয়
িন্ধুভাকিই মিশী থাকক অভীক। লিগতজীিনকক লনকয় মিচারার ট্রোটা
এিকনা কাকটলন। এই জীিকন মতা আিার নতুন ককর িাওয়াটাই মতা
আসি হকিও লিগত জীিন অকারে তাডা ককর মিকর। আিার সিলক ু
মিািহয় এককিাকর হালরকয় যায় না।
অভীক আর ওর স্ত্রী অিেবার জীিনটা মসই ভাকিািাসা আর অলিকাকরর
িডাইকয়র মজকরই মভকঙ মগি। অভীককর চাকলর, অলিকস কাকজর জনয
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মিট নাইট আর ঘকরর েকিয লচরন্তন লিিাদ ওকক আিার সু তৃলির কাক
একলদন দাাঁড কলরকয় লদি মযিান মথককই জীিনটাকক ও একলদন
মদিকত লশকিল ি।
িাক্তার মসন লকন্তু মিশ গম্ভীর। আসকি এই মরাকগকত Serotonin,
Dopamine এইরকে লনউকরা হরকোন যা মেস েযাকনজ ককর ও
মদহকক সু স্থ রাকি যিন অলতলরক্ত ক্ষরকের কারকে আর নতরী হকত
িাকর না তিন ওই সাংঘালতক লিকপ্রসন এিং অন্তকরর ক্ষয় হয়।
তাই জনয এিন সু তৃলির েকনর এই অসু ি িাডক শুিু নয় েলেকের
ভাকিা মকাষগুকিাকতও মরাকগর িীজ িীকর লডকয় লদকচ্ছ। অভীক লনকজ
যকথষ্ট আশািাদী ময লশগলগরই সু তৃলি মসকর উিকিই। এেলনকত ওকক
মদিকি এসি লক ু ই প্রকাশ িাকিনা লকন্তু গাঢ়তর লিকচ্ছদকিাি তালডকয়
মিডায় অনন্তকাি জুকড। অভীক লকন্তু সু তৃলিকক লনকয় িৃ লথিীর মশ্রষ্ঠ
হাসিাতাকি মযকত আজ রাজী। লকন্তু মকউ লক ওকক সালরকয়
মদকি? মসটার উত্তরটাই অজানা এিকনা।
নাসব িিি এিুলন একিার তাডাতালড আসকত। আসকি চযাকনি ব্লাি
লনকিও একঘন্টায় ওটা লক ু ই মলা ককরলন। ওরা এিন অলক্সকজন
কাকনকশন মরলি করার আকগ ওর অনু েলত চাইক । অভীককর োথা
তিন আর কাজ করক
তিুলন।

না। অভীক তাডাতালড িকেব সই ককর মদয়

(লতন)
একটা মগািািী রংএর আকিা একস ঘুরিাক িাকচ্ছ এিন। সিুজ
গািকচর েত ঘাস মযন িা মিিকত িাকক । সু তৃলি মযন ম াট িাচ্চা
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হকয় মগক । মস একিাকেকিা িাকয় এলগকয় একস অভীককর িককট িকর
িাকক ।
লক সু ন্দর হাওয়া লদকচ্ছ এিন। মকান কষ্টই আর মনই। মযন ঘুলেকয়
ঘুলেকয় মদিা স্বকপ্নর েতন িালনকটা। সু তৃলির লনকজর িুি ভাি িাগক
এিন।
সি যিো লক ককর মযন চকিই মগক

শরীর মথকক। িুি অভীককক

মদিকত ইকচ্ছ করক আকগর েত। লকন্তু সি ময….
িুকির েত মেকয়টা এতক্ষকে ঘুলেকয় িকডক লক লনলিবি এক ভঙ্গীকত।
ওর মিাজা ওই দু মচাকি মসই মিকি আসা না মদিা স্বকপ্নর মঘার জলডকয়
আক ।
অভীক তার জীিকনর লচরাচলরত ওই লহকসকির ির তৃতীয়িার েকন
েকনই সু তৃলির মসই অটুট সঙ্গটাককই িাওয়ার অকিক্ষাকতই থাককি
অন্তহীন এক অকিক্ষায়।
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ইস্কুি িযাগ
িাজাকর আসকি লনতযনতুন িায়না আিসানার। কিকনা িুতুি, কিকনা
মিিনািালট এসকির অিযবাি সম্রাজ্ঞী হকয়ও তার আশ মেকট না।
লহেলসে িায় নালজয়া োকঝ েকিয। সােকন ঈদ তার জনয ভাকিা লসোই
লকনকত নিািগকঞ্জর হাকট আজ আসা। আিসানা লসোই মিকত ভািিাকস
িুি। ওর িািা রাজলেস্ত্রীর কাজ ককর সু রাকট। ‘োকস একিার িালড
আকস আিাস। মিটী িুিই িাি মসাহাগী। আিু িাডীকত আসকি তার
েজা মদকি মক। নালজয়াও আিাকসর নয়কনর েলে। তাকদর গরীকির
সংসাকর হালস আর অভাি আকিা হকয় জ্বকি থাকক েলিনতা উকিক্ষা
ককরই।
এিার একটা ইস্কুি িযাকগর িায়না তার। ভারী সু ন্দর মদিকত অকনক
কটা মিািওয়ািা। দােটা মিশী লতনশ টাকা। নালজয়ার সংসাকর তা
িড্ড মিশীই মসটা লক আর আিসানাকক মিাঝাকনা যায়!
মকানওেকত লসোই লককন ঘরেুিী হয় তারা। এিাকর ঈকদর দু লদন আকগ
জন্মলদন িকডক আিসানার। একত মস িিি িুশী। লসোই এর সাকথ
জাোও হকি একটা মিলশ, মসটা জন্মলদন িকিই।
মগাটা রেজান োকসর ির ঈদ আসক

েহল্লায় িুশীর চাাঁকদর নকির

িালির েতই আনন্দ আর আল্লাহর রহেৎ মক সকঙ্গ ককরই।
আিসানা ইস্কুি চকি মগকি নালজয়া ঘর মথকক িাজাকর যায়। মেকয়কক
চেক লদকতই ওই ইস্কুি িযাগটা লককন আকন। মশষ িযবন্ত আডাইশকতই
হাকত আকস িুশী আর চেককর সোকরাকহ।
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ঘুে মথকক উকি োথার কাক রািা মোডক মিাকি আিসানা। মরশেী
িুলটদার ফ্রককর সাকথ মসই সাকির িযাগিানা। আিু র মিান আকস সাকথ
সাকথই। আদকর আর আনকন্দ গকি যায় মস। নালজয়া মদায়া চায় অিুরন্ত
আয়ু আর সু স্হতার। িুশীর ঝিক চিকক ওকি ম াট সংসাকরর গৃ হস্থী
জুকড।
নতুন িযাগ লনকয় ইস্কুকি চকি যায় আিসানা। আজ িন্ধুরা অিাক হকয়
যাকি ওর িযাগিানা মদকি!
যথাসেকয় শুরু হয় প্রাথবনাসঙ্গীত।
প্রকৃলত লিরূি হয় সহসা। িহুযু কগর আকিাডন উকি আকস োলটর লভতর
মথকক। িন্দী নদকতযর ঘুে ভাকঙ তীব্র কম্পকন। প্রাইোরী স্কুকির িালড
ধ্বকস িকড এই তীব্র ভূ কম্পকন। িাচ্চাগুকিা হলদস মেিা কলিন হকয়
যায় ধ্বংসস্তুকির লভতর মথকক। অসংিয আতবনাদ চািা িকড যায় ইট
কাি কংলক্রকটর তিায়।
উদ্ধারকারীর দি কাজ শুরু করকত করকত অকিবক লশশু শান্ত হকয় মগক
প্রকৃলতর লররংসায়। নালজয়াকদর িালডর একটা লদকও ধ্বকস মগক এই
কম্পকন। মকানও েকত মস যিন ইস্কুিিালডর িকথ মদৌডায় তাকক
আটকায় কলরেচাচা সকঙ্গ লেলিটারী মিাশাককর একটা মিাক। ওর হাকত
িলরকয় মদয় আিসানার মসই নতুন ইস্কুি িযাগ রক্তিালিত আর
শতলচ্ছন্ন্ মসলট। ওিাকনই িাথর হকয় যায় নালজয়া, কথা মজাগায় না
েুকি।
আজ ঈদ অিকশকষ। প্রাকৃলতক লিিযবয় কালটকয় দু এক ঘকর টুলন িাল্ব
আর লনশান মিকগক । রেজানী সাাঁকঝর িাকির িডার গন্ধ মভকস আসক
ইলতউলত। চাাঁদও উকিক

একিালি লনয়ে মেকনও। তকি এিাকর

আকিাটা রূকিািী নয় মযন, িািকচ।

মে লিলি

আনন্দস্বরূিা
আর একলদন ির মথককই এ িৎসকরর েকতা কালতবকী কৃষ্ণিকক্ষর শুরু।
আর মসই মরারুদযোনা ভয়াি অন্ধকাকরই আসন্ন্ িহুকালিত দীিািলির
েহািূ জার ক্ষেলট।
এর একলট োস আকগ মথককই লিতৃকিাককর আরািয মদহাত্মাগে তাাঁকদর
িংশজকদর উত্তরে ঘটাকত এই েতবযভূ লেকত অিতরে ককরন আর তাকদর
হাকত লতিাঞ্জলির লিিাসা লনিারকের ির িংশিরকদর ইহজীিনলট িনয
ককরন। এিাকর লকন্তু োসালিককাকির অকন্ত তাাঁকদর উন্মাগবগেকনর মসই
িরে সেয়লট ক্রকেই ময উিলস্থত তা মতা আর কাকরা অজানা নয়!
েিযরাত এিন অলতক্রান্ত। িাতাকস কালতবককর ঈষৎ নশতয েৃ দুেন্দ
আভাকস জালনকয় লদকচ্ছ এিাকর আলদতযকদকির অলতিলরলচত মসই
দলক্ষোয়েলটর ক্রেপ্রািিয।
এলদকক এক িেবকুলটকরর সােকন সু রধ্বলনেয় গঙ্গার িুকক কান িাতকি
ক্রকে আিার মযেন একলট নতুন মজায়ারকরাকতর কিস্বর মশানা যাকচ্ছ
িকট আিার মসই গৃ হকতবালট অনয রাতগুলির েত এ রাকতও এককিাকর
লিরে, সু লিহীন, লিলনে ও অটিগম্ভীর। েহালনশার এই লি ানায় সু ষুি
সি প্রলতকিশী আর িলরিাকরর মিাকজনকদর কথা িরং আজ থাক।
এিন আোকদর ওই গৃ হকতবা স্বয়ং কৃষ্ণানন্দ আগেিাগীশকক লনকয়ই
ক্রকে অগ্রসর হওয়াই ভাি।

মে লিলি

একদা লতলনও নিিীিরত্ন শ্রীবচতকনযর সহিািী ল কিন িকি শ্লাঘা মিাি
ককরন। যলদও মস েহাযু গ এিন ইলতহাকসর মকাকি োথা মরকি ঘুলেকয়
িকডক , যিন লতলন, রঘুনন্দন লশকরােলে, রঘুনন্দন ভটাচাযব ও শ্রী মগৌর
একই মটাকি নানা জলটি শাস্ত্র অিযয়ন করকতন আর িহু তালেক লিতকব
িাাঁলিকয় তািড সি িূ িবতন ননয়ালয়ককদর দিবচূেব করকতন এই শালন্তিুরনিিীকি অিস্হান ককর। মচাি িুজকি এককাকি ময তাাঁরও মসই
িলিসদৃ শ লককশার মগৌরহলরর েকিয ময একটা প্রগাঢ় িন্ধুত্ব ল ি তা
মযন আজও লিস্মরকে লতলন অক্ষে।
িরিতবীকাকি তাাঁর সতীথবলট িৃ ন্দািনালশ্রত সিীভাকি কৃষ্ণভজকনর িকথ
মগকি, দু জকনর েকিয আদশবগত েকনাোলিনয হয় ও কৃষ্ণানন্দ তিন
শাক্ত িথ অিিম্বন ককরন। অিশয লপ্রয়িন্ধু মগৌকরর এই নতুন
শ্রীবচতনযরূিলট যলদও লতলন একদা রােককিীর আসকর দূ র মথকক
একিার মদকি অশ্রুোজবনা ককর নীরকি ক্ষো মচকয় একসক ন লনকজ,
মশষ িযবন্ত দূ রিতবী দশবককর আসন মথককই।
গত লনশাকািলট েকনারে হকিও লতলন এিন িকডা উতিা। লতলন আসকি
েকনর েকিয মকিি িুাঁকজ চকিক ন লনভৃত সেিবকের আদশব মসই
িরেআরািযা অলতগূ হয লচন্ময়ীর োতৃস্বরূিলট।
যা িহু কলিন শাস্ত্রেন্থকনও মসই রূিলট ময এিকনা তাাঁর লনকজরই অিরা।
আসকি নচতনয-িরিতবী যু কগ, যিন িীকর-িীকর নিষ্ণি-আলিিতয ককে
আসক

স্বয়ং লভলত্তভূ লে নিিীকি, মতেনই এক সেকয় সািক লহসাকি

আত্মলিকাশ “আগেিাগীশ কৃষ্ণানকন্দ”র।

মে লিলি

িাংিায় শলক্তচচবাও তিন লিলক্ষি, অকিাগােী। হাি িরকত একিন আগেলনগবে সি তকির সারাৎসার যাাঁর িেনীর েকিয মসই লতলনই। লিলভন্ন্
তিশাস্ত্র মঘাঁকট, রচনা করকিন ‘তিসার’। মিাকক তিন মথককই
“আগেিাগীশ” িকি তাাঁর কাক গুরুজ্ঞাকন প্রেত হয়।
লকন্তু মেজাজলট আর সািককালচত িকশ মনই। মথকক মথককই অকারে
অলস্হর িাগক

িকডাই। স্বয়ং লচদানন্দস্বরূিা রূিপ্রকাকশর মিিালটকত

লক তকি সলতযই তাাঁর প্রলত লন ক অনু দার?
েকনর েকিয গুঞ্জলরত হয় এযািৎ চলচবত মসই শাস্ত্রিাকযগুলি। আজ
অজালনকতই মসগুলিকক সিবতুঃ িযথব িকিই তকি মকন েকন হকচ্ছ
কৃষ্ণানকন্দর?
একটু িীরগলতকত একস লতলন মসই িূ েযসলিিা গকঙ্গাদকক িাদস্পশব
করকিন। তারির লকলঞ্চৎ স্বচ্ছকতায়ার িারা হাকত তুকি এিার মযন
লনকজর োথায় ল লটকয় আত্মশুলদ্ধ করকিন।
নাহ্ ! তাাঁর ময আর আজকাি লনোই ময আর আকসনা। অথচ স্বপ্নাকদশ
অনু যায়ী ব্রাহ্মপ্রতূ যকষ লনোভকঙ্গর িরই মতা মসই কালিত োতৃেূ লতবলট
প্রকট হওয়ার কথা। তারই প্রকিাভকন ময কত রাত লতলন লিলনে আর
অকিক্ষোন মসটা আর কাককই িা লতলন িিকিন?
শাক্ত তকি এিকনা িযবন্ত েহাশলক্তযি ও ঘকট আরািনা হকিও মদিীর
োতৃস্বরূিলট সিারই অজানা। স্বয়ং লতলনও লক িারকিন এতলদনিকর
মসই অভ্রংলিহ কারুলেককর মদিীরূিলটকক একিার চাক্ষুষ করকত?

মে লিলি

িূ িলদকক মশষরাকতর োয়ােয় লেগ্ধতা কালটকয় এিার অরুকোদয়
ক্রেআসন্ন্। এ মযন আরও একলট িযথবতে লদকনর উদ্ভাস !
হায়! আকক্ষি ককর ওকিন সািক কৃষ্ণানন্দ আগেিাগীশ। গত
িক্ষকাকির েত এই রালেলটও লিিি হি তকি!
লনরন্তর তিসািনায় লতলন িুকঝক ন ময সািারে োনু ষ লনরাকাকরর িূ জা
ও তার েেব সলিকভাকি িুঝকি না। অতএি েৃ ণ্ময়ী েূ লতবকতই এিাকর
মহাক মদিীর আরািযা রূকির প্রকাশ।
ঈষৎ েনোকির সাকথ লতলন নকিালদত সকদযাজাত ক্ষীে রলিসম্পন্ন্
সূ যবকক অভযাস েকতা একিার প্রোে করকিন। তারির আচেকনর জনয
সাোনয জি তাাঁর কন্ঠস্পশব করি সভলক্তভকরই।
তাহকি! মসই দ্মরূিা েহাশলক্ত আজও তকি তাাঁর কাক িরা লদকিন না
! আর একিক্ষকাি িকরই মতা অোিসযা। মদিী ভগিতী লক তার আকগ
একটুও এই অিেসািকলটর ওির সদয়া হকত িাকরন না?
েিযিয়স্ক িৃ ষস্কন্ধ কৃষ্ণানন্দ আগেিাগীশ লস্থর করকিন এিাকর এই িযথব
অসহায় েনু ষয মদহলটকক তকি না হয় এজকন্মর েত মসই েুক্তককশী
করািিদনাককই লনকজর হাকত প্রোেীর জনয লদকয় আসকিন আগােী
েহািূ জার মশকষ, অোিসযালট লিগত হকিই।
তন্ময় সািককর িকথ হিাৎই মগাচর হয় এক লনম্নিেবীয়া মগািিিূ । তার
িান িা একলট িারান্দার ওির মতািা, আর িাাঁ িা োলটকত। িান হাকত
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তার লক ু মগােকয়র স্তুি আর িাে হাতলট উাঁচুকত তুকি ঘুাঁকট লদকত মস
এিন উদযত সীোনার মিডালটর গাকয়।
রেেীলটর কুলঞ্চত মেঘকাকিা চুিলট আিু িালয়ত ও মিািা, যলদও িরকে
তার মকানওভাকি িলরিান করা একলট ম াট শালড তিুও মসই শযােিেবা
প্রায় প্রায়উিলঙ্গনী িরোপ্রকৃলতলট অত মভাকর স্বয়ং কৃষ্ণানন্দকক মদকি
িজ্জায় লজভলট মককট আিার সকঙ্গ সকঙ্গই লি ন লিকর দাাঁডাি।
কৃষ্ণানন্দ স্বয়ং এ দৃ কশয অপ্রস্তুত হকয় িকডন।
লকন্তু মক মযন অিকক্ষয িকস তাাঁর প্রলত অটহাসয ককর লিদ্রুি ককর
িিক - ”কর েূ িব! এই মতা মসই আরািযা লচন্ময়ী স্বরূিা মর! যার িযাকন
িসকি তুই লনকজই েুগ্ধককন্ঠ িলিস্ মতা,
– মঘারেংোং করািাসযাং িীকনান্ন্তিকয়ািরাম্।। শিানাং করসংঘাবতুঃ
কৃতকাঞ্চীং হসন্মু িীম্।সৃ ক্বিয়-গিেক্ত-িারা-লিষ্ফুলরতাননাম্।।
মঘাররািাং েহাকরৌেীং িশানািয়িালসনীম্।
িািাকব েণ্ডিাকার-কিাচনলেতয়ালিতাম্।।
দন্তুরাং

দলক্ষেিযালি-িম্বোন

ককচাচ্চয়াম্।

শিরূি-েহাকদি-

হৃদকয়ািলরসংলস্থতাম্।।
লশিালভকঘবাররািালভিতুলিবক্ষু সোলিতাম্। েহাকাকিন চ সেং লিিরীত
রতাতুরাম্।।সু িপ্রসন্ন্িদনাং মস্মরানন-সকরারুহাম্।

মে লিলি

এিং সলঞ্চন্তকয়ৎ কািীং সিবকাে-সেৃ লদ্ধদাম্”
হিাৎ তাাঁর েকনাজগকত এক অসীেিলরিতবন মিকয় আসক

মযন।

কৃষ্ণানকন্দর েুকির লস্মত হালসকত এিন লিশ্বজয়ী সািকপ্রিকরর এক
নিঅনু রাকগর ক্রেউকন্মষ।
আহা! এই মতা মসই িহুপ্রতীলক্ষত তাাঁর োতৃকার লচন্ময়ী আনন্দস্বরূিার
স্বরূিলট। রূিককর আডাকি লযলন মতা সদাই ভক্তকল্পতরু।
িনয আজ লনশািসান! আর তিজলনত প্রকাশোনা আজককর িরে
ব্রাহ্মেুহূতবকািলট!
তাাঁর দু লট মচাকি তকতাক্ষকে মনকে একসক ভলক্তর অশ্রুিারা। লিগলিত
ককন্ঠ সু রধ্বনীর তীকর শুকয় আভূ লে প্রেত হন লতলন, আর েন্দ্রককন্ঠ
উচ্চারে ককরন দলক্ষোকালিকার প্রলত িুষ্পাঞ্জলি প্রদাকনর সেকয় মসই
িহুচলচবত ও উচ্চালরত েহােিলট –
“আয়ু কিবলহ যকশাকদলহ ভাগযং ভগিলত মদলহকে।িুোন্ মদলহ িনংকদলহ
সিবান্ কাোংি মদলহকে।। দু কগবাত্তারালে দু কগব ত্বাং সিবাশুভ-লনিালরলে।
িম্মবাথবকোক্ষকদ মদলি লনতযং মে িরদা ভয়।। কালি কালি েহাকালি
কালিকক িািহালরলে। িম্মবকােপ্রকদ মদলি নারায়লে নকোহস্তুকত।।”
মিশ অভািনীয়ভাকিই স্বয়ং লচন্ময়ীকক আজ প্রতযক্ষ ককরক ন মশষিযবন্ত।
এিাকর কািাকাকির ভািতরকঙ্গ মসই রূিলটককই ভলিষযকতর জনয েৃ ন্ময়ী

মে লিলি

আকার লদকয় মযকত হকি। তাাঁর আয়ু োিলট এিার গত হকিও এই রূকিই
মদিী লচরলদন িরা থাককিন।
আগেিাগীকশর ঐশী সািনার মশষিিবলট আজ িকডাই ময েিু র সোিকন
লচরউজ্জ্বি হকয় রইি।
লিগলিত কৃষ্ণানন্দ অিকশকষ সানকন্দ আজ তাাঁর কুলটকরর িকথ িা
িাডাকিন।

মে লিলি

আোর সাি না লেলটি
১৭ নম্বর িটকৃষ্ণ িাি এযালভলনউর হিকদ ম ািিরা িালডটার মিশ িয়স
হকয়ক । লতনিুরুকষর েুকিািািযায়কদর িসত লভকট। অষ্টাদশ শতককর
মগাডায় লনেকেহকির মদওয়ানী করকতন রােকেি েুিুকজয। তারির
সাকহিকদর লক্লয়ালরং এন্ড িকরায়ালিবং একজন্ট হকয় মিশ অথব সম্পকদর
অলিকারী হকয় এই ভোসনলটর িত্তন ককরন। তারিকরর িুরুষ
তারাচাাঁদ েুিুকজয মিঙ্গি লথকয়টাকর টাকা মেকি িতুর হকয় যান প্রায়।
মসই মথকক প্রথে এ িালডকত গান িাজনা মোকক। তারাচাাঁকদর রলক্ষতা
ল কিন োনেয়ী দাসী। মসসেকয়র নাে করা এযাককট্রস। কুসু েকুোরীর
সাকথ টক্কর লদকতন। তাাঁর কীতবনাকঙ্গর গাকন ল ি ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রলতভা।
স্ত্রী োরা যাওয়ার ির ওাঁককই লিিাহ ককরন স্কলটশ চাচব ককিকজর প্রাক্তনী
তারাচাাঁদ আর এই নিতৃক ভোসকন স্থান মদন। মস লনকয় লিের মকচ্ছা
কালহনী এই িালডর লশকড িাককড এিকনা কান িাতকি শুনকত িাওয়া
যায়। তারাচাাঁকদর ির নােকরা উলকি যু গিলককশার েুিুকজয আর মসই
শািায় দু লট সন্তান েৃ তুযঞ্জয় আর প্রােকৃষ্ণ। আজ এাঁরা দু জকনই প্রলতলষ্ঠত
গায়ক। আসর, মরলিও, জিসা সকিকত েৃ তুযঞ্জকয়রই িাক আকস মিশী।
আজকাি মতা লিকেও গাইক ন। আিু লনক গাকনর তাাঁর মিলসক
মরকিবগুকিার ভাকিাই লিলক্র এ াডা টপ্পা আর ভলক্তগীলতও তাাঁর ককন্ঠ
মিশ জনলপ্রয়। প্রােকৃষ্ণ অিশয আকরা উচ্চোকনর গায়ক হকত িারকতন।
গিাও তাাঁর মিশী ভাি, একটু লচকন -লেলহ, চডা িদবার আকরাহকেও স্বর
স্বাভালিক থাকক। ওোদ আসাদ িাাঁর কাক

মিয়াকিরও তালিে
লনকয়ল কিন, লকন্তু লতলন স্বভাকি কুলন্ঠত ভীরু স্বভাকির োনু ষ। একটু
লনভৃতচারেলপ্রয়। মসজনয আজও জনলপ্রয়তা মিকিও অগ্রকজর মথকক
সাোনয লিল কয় আক ন লিকই; তকি একলট প্রকার ঐশ্বযব তাাঁরও আক
যা মিািহয় োনেয়ী দাসীর উত্তরিারার ক্ষীেরক্তিারা িালহত।

মে লিলি

শযাোসঙ্গীত আর কীতবকন লতলন একচ্ছে সম্রাট। ভলক্তগীলতর এই
িারালটকত লতলন ময েৃ তুু্ঞ্জয়িািুকক হালরকয় লদকয়ক ন এটা িাংিার োনু ষও
োকন।
মরািিাকরর সকািকিিা িু লচ মিগুনভাজা আর সু লজর হািু য়া এ িালডর
জিিািাকর িাাঁিা। এিন এ িলরিাকরর কতবা েৃ তুযঞ্জয় িািু ই। িসবা
রাশভারী মচহারা। মচাকির মসানািী হাি লরকের চশোটা হাি িযাশাকনর
হকিও এ িালডর িুরুষরা এিকনা িূ লত িতুয়া তযাগ ককরন লন। সত্তকরর
দশকক মটলরলিন িকি একিরকের কািড মিাম্বাই লিকের মদিাকদলি
ম কি ম াকরারা িডকিও ওনার লনকজর সাকিকী মিাশাকই ি ন্দ।
িু লচর টুককরাটা ল াঁকড েুকি িুরকত িুরকত িিকিন, ‘ িানু মকাথায় !
এিকনা ওকিলন িুলঝ?’ স্ত্রী নীিেয়ী িকিন ‘ না ! িাকুরকিাকদর ঘকরর
দরজা িন্ধ এিকনা ! উিকি এিার ! ‘ েৃ তুযঞ্জয় স্বগকতালক্ত ককরন, ‘িানু
টা আর একটু লসলরয়াস হকি আরও নাে করকত িারত। ওর ভলক্তগীলত
মিাকক ভািিাকস িকি আলে মতা আজকাি দু একটা াডা গাওয়া ম কডই
লদকয়ল ! লককসর মঘাকর ময ও সিবদা থাকক ! ো গঙ্গাই জাকনন !’
প্রােকৃষ্ণ মরলিওর অলিস মথকক মিলরকয় একটা ট্রাে মদিকত মিকয়ই
উকি মগি। এিন মকাথায় যাওয়া যায় ! এই ট্রােটা েকন হয় কািীঘাট
লিকিা অিলি যাকি। িকককট দু িাকরর আসাযাওয়ার িয়সা রুম্পা মরকি
লদকয়ক

লিক। লনকজর ওসকির মিয়াি রািার দায় মনই। িাকী সি

লক ু কতই োথার ওির দাদা মতা আক নই। আজককর গানটা ভাকিা
জকেলন। রজনীকাকন্তর ‘আলে সকি কাকজর িাই ময সেয়’ ওর লনকজর
িুিই লপ্রয় গান । লকন্তু আজ মযন সু কর তাকি জেি না। মকউ মসটা
িরকত িাকরলন যলদও, লকন্তু ও লনকজ জাকন। মরলিওকত গান মরকলিবং
থাককি িীকরনদাও আকসন। চুি ককর গান মশাকনন নলসযর মকৌকটা হাকত

মে লিলি

লস্থর হকয়। দু একিার িীকরনদার মচাকি লচকলচকক জিও মদকিক মযন।
ট্রােটা কািীঘাট লব্রকজর কাক আসকতই টুক ককর মনকে মযকত হকি।
নাটেলন্দর মথকক দু কটা চক্কর লদকয় ওিাকরর িথ িরি প্রােকৃষ্ণ। ওলদকক
মকওডাতিা। ওিানটায় মযকতই িুি েন টাকন আজকাি। দু িুরকিিাটা
একটু লনজবন থাকক একটা ঝুিলস িটতিা। ওিাকন চুি ককর িকস
থাককত ইচ্ছা হয়। লচতার আগুকন িট্ িট্ শব্দ হয়। চােডা মিাডা গকন্ধ
িাতাস ভারী হকয় থাকক। েনটা িুি হু হু ককর ওকি মকেন। লচতা কাি
গুকিা লক তকি ওকক িাকক?
লিিনেীকটর নিরাগ সকির মসকক্রটালর োিন িািু আর তাাঁর অনু চর
লকঙ্কর এিন নিিকিানায় িকস। লিজয়া সলম্মিনীকত ওকদর েৃ তুযঞ্জয়
িািুকক চাই। সম্প্রলত একটা িাংিা লি জুলিলি ককরক । তার সিকচকয়
লহট গানটা আিার ওনারই গাওয়া। এজনয মিশ মোটা অকঙ্কর টাকা
অিার করকতও ওরা রাজী। িকম্ব মথকক আকরক জন নােজাদা িাঙালি
গায়ক উলনও উত্তর মকািকাতারই ম কি তাাঁককও এিার আনক নিরাগ
সি। মকিি আেহাস্টব েীকটর একলট ক্লািকক মটক্কা লদকত হকি এিার।
ওরা মহকেনিািুকক অিকরলি িুক ককর মরকিক । মহকেন েৃ তুযঞ্জকয়র
িন্ধুস্থানীয়। দু জকনই দু জনার গুেগ্রাহী।
েৃ তুযঞ্জয় িািু রাজী হকিন মকিি একলট শকতব। একঘন্টার একটা স্লকট
প্রােকৃষ্ণও গাইকিন একক শযাোসঙ্গীত। তার জনয আিাদা িয়সা লদকত
হকিনা। উলন লনকজ হাজার টাকা ককেই মগকয় মদকিন, িাকীটা ভাই এর
সাম্মালনক লহসাকি লদকত হকি।
এরেকিয িূ কজায় আর একটা মরকিব মিলরকয়ক প্রােকৃষ্ণর। ‘ োকয়র
িাকয়র জিা ‘ র লিলক্রর লরকিাটব মোটােুলট ভািই। চারলট গান দু লট লিি
লেলিকয়। এরেকিয ‘ আোর সাি না লেলটি ‘- টাই মিশী লহট হকয়ক ।
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আজকাি আসরগুকিাকত এই গানটা গাইকতই হকচ্ছ। নিরাগ সকিও
এই গানটারই দু িার এনককার কি এি। মশকষ সিলেলিকয় দু হাজার
টাকা প্রালিকযাগ। রুম্পার হাকত একস টাকার িােটা তুকি লদকয় একটু
হালসেুকি তাকাি ও। রুম্পার প্রলত অিকহিা করকত েন চায়না মোকটও,
তিুও লক ককর মযন সি গন্ডকগাি হকয় যায়! দাদা মিৌলদই িােী ি ন্দ
ককর একন লিকয়টা লদকয়ল ি। িলনয়ািািীর কাক শ্বশুরিালড ওর। যলদও
লিকয়র ির আর লনকজ যায়লন লিতীয় িার। লতন ি কর দু লট িুকের
জনক হকয়ক

প্রােকৃষ্ণ। তারা আিার লিকিালিলিই জকন্মক । দাদা

মিৌলদর ওরা নয়কনর েলে। মষাি ি র আকগ দাদার লিকয় হকিও
এিালডকত সন্তান শুিু প্রােকৃকষ্ণরই। রুম্পা একটু রুে স্বাকস্থর।িউলদ
তাই রুম্পার ওির সংসাকরর অকহতুক ভার চািায় লন কিকনা সহেেবী
হকয়ই।
সকন্ধযর ির প্রােকৃষ্ণ আজ গাকয় ঘুষঘুকষ জ্বর লনকয়ই িালড মথকক মির
হকিা। লনেতিা িশাকনর গাকয় ভূ কতশ্বকরর েলন্দকরর আশিাশটা গাাঁজার
মিাাঁয়ায় আচ্ছন্ন্ । িূ কজা মশষ, মিশ লশরলশকর একটা হাওয়া এলদকটায়।
ও িশাকনর লভতকর লগকয় িসকিা। আজকাি ময মকান িশানই ওকক
িুি টাকন। লনেতিার এলদকটায় েডার িাটগুকিা একলদকক স্তুি করা,
িুি, োিা, মতাষকগুকিাও িাাঁই করা। আজকক অিাক কান্ড এিন
মকানও লচতা জ্বিক না। লক ু মিাডা কাি ইতুঃেত ভাকি তালককয় আক
কািাকাকির উদ্ধালরেী গঙ্গার লদকক। ককয়কটা তার েকিয ভাসক ও।
এসিই ওকক হাত ালন লদকয় িাকক এক অতীলন্দ্রয় জগকত। কাকন কাকন
অজর েৃ তুয মযন লিসলিস ককর কথা িকি যায়। তার েকিযই কিকনা
কিকনা একটা মজযালতবিিকয়র েকিয লেনয়ন জ্বিজ্বি ককর। মঘার তােসী
রূি, লকন্তু না তালককয় িারা যায় না মকানওেকতই। চারিাকশর জগতটা
তুচ্ছ হকয় যায় তিন। এরই েকিয হিাৎ হলরধ্বলন লদকত লদকত একটা
েডা একিা। একজন মিাে েদ মিকয় টিক । মসই টিকত টিকত লচতার
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সরঞ্জাে মজাগাড করকত মগি। েৃ তকদহলট একজন কেিকয়সী সিিা
েলহিার। িডকজাড িাঁলচশ ালিশ হকি। চওডা িাকডর িাি শালড আর
একোথা িাি টকটকক লসাঁদূকর লক িীভৎস িাগক । প্রােকৃষ্ণ উকি
িডকত চাইি। লকন্তু মসই েৃ তা নারীর েুিটা লক ু কতই মচাকির সােকন
মথকক যাকচ্ছ না। মকাথায় মযন মদকিক মস এই একই েুি? দূ র মথকক
আসা একরাশ নীিাভ আকিার তরকঙ্গ মনকচ মনকচ মভকস আসক মসই
লেনয়ন মসটা আিার িুিই দীলিেয়। অকিৌলকক ভাকিই ওই েৃ তা িউলটর
েুিটায় একস মচািগুকিা মযন লেলিকয় মগি ! োথার লভতরটা ঘুরক
লকরকে ওর। মস রাকে আর িালড মিরা হকিানা ওর।
িাডায় কািীিূ কজার িযাকন্ডকির িাাঁশ িকডক সকি। এিকনা লদন চাকরক
িাকী। িাডার ম কিিুকিরাই ককর িূ কজাটা িালড িালড চাাঁদা তুকি।
ভাইকিাাঁটার িরলদন একটা ম াট ককর জিসা হয়। েৃ তুযঞ্জয় িািু আর
প্রােকৃষ্ণ একদর দু জকনর গান মতা থাককই,কিকনা সিকনা েৃ তুযঞ্জয় িািুর
িালতকর দু একজন প্রলতলষ্ঠত লশল্পীও একস মযাগ মদন। মকউই মকান
টাকািয়সা মনন না। েুকিািািযায় িালডকত একটা িড রককের মভাজ
হয় মসলদন। প্রায় এককশা জকনর িাত িকড। সিাই লনকজর হাকত িািার
িলরকিশন ককর। মস এক নহ নহ িযািার।
প্রােকৃষ্ণ এই ক’লদন আর মকাথাও মির হয়লন। সকাকি একটু মরওয়াজ
করা াডা আর তার গিার আওয়াজও মকউ িায়লন। মোহনিাগাকনর
মিিা ল ি এরেকিয। িন্ধু িুিক িাককত একস লিকর মগক । মকেন
একটা একাকী মঘাকরর েকিয মককট যাকচ্ছ লদনগুকিা। দাদা মিৌলদ লেকি
লনকজকদর গাডীকত ককরই রুম্পা আর িাচ্চাকদর ওর িাকির িালড মরকি
একসক । কািীিুকজা-ভাইকিাাঁটা কালটকয় ওরা লিরকি মিািহয়। রুম্পা
আিার নতুন ককর সন্তানসম্ভিা। তাই এই িাডলত সতকবতা।ওরা যিন
যাকচ্ছ িারান্দা মথকক ওকদর যাওয়াটা মদিকত মদিকত একটু েনিারাি
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হকয় মগি। ঘকর েুকক গাকনর িাতাটা মির ককর রােপ্রসাদী গানগুকিা
মদিল ি প্রােকৃষ্ণ। “লদকয় এক োয়া লচকন্ত, সদাই েলর তারই লচকন্ত,
না িালরিাে মতাোয় লচনকত, লচন্তা কূকি িুকি েলর!”
িুকরা িাইনটাকত ‘েলর’ শব্দটায় িারিার একস মচাি আটকক যাকচ্ছ।
ঘকর মিৌলদ িািার োকা লদকয় মগক । আজ মতা মচািশাক মিকত হয়
না? কািীিূ কজাও একস মগি তকি। একসেয় ভাি তুিলড িানাত ওরা
কজন িন্ধু লেকি লনকজরাই । মসইলদনগুকিা আর কিকনা লিরকি না।
প্রােকৃষ্ণ একটা িযাকির িাতা মটকন লক ু মিিার মচষ্টা করকত িসকিা।
লক ু কথা, মযটা িকি হকয় ওিা হয়লন কিকনা। লকন্তু কাকক লিিকি?
দাদা? মিৌলদ? রুম্পা মক? োথা কাজ করক না। লক লিিকি লিক হকি?
প্রােকৃষ্ণর োথার লভতর আিার িযথা শুরু হয়। ওই লনেতিায় মদিা
সিিা েলহিার িাি টকটকক লসাঁদূর োিা েুিটা মকন িারিার মচাকির
সােকন আসক ? এইিার !এইিার মসই নীিকচ সিুজ জিতরকঙ্গর েকতা
আকিা আর লেনয়ন ! এিার একটা লিশাি েুিিযাদান করা করাি হাাঁ
েুি, ওকক লগকি মিকত আসক মযন !
প্রােকৃষ্ণ যিচালিতর েত িরকের কািডটা লনকজর অজালনকতই কিন
িুকি গিায় িাাঁস িলডকয় লদি। না, লনকজ নয়, অনয একটা জল্লাকদর
হাত মযন, লক দৃ ঢ়, লক মিশীিহুি কাকিা একটা হাত !কার হাত ওটা?
মশষিাকরর েত জ্ঞান হারাকনার আকগ অনাগত সন্তান যার এিকনা
িৃ লথিীর আকিা মদিার সেয় আকসলন তার েুিটুক মদিিার িড সাি
হলচ্ছি আর সাকথ সাকথ তা না লেটকত িারার দু ুঃিও।
কািীিূ কজার লদন সকাকি যিন প্রােকৃষ্ণর লনষ্প্রাে মদহটা লস লি ভযাকন
িুলিশ তুকি লনকয় যালচ্ছি তার িালনক আকগই িাডার িযাকন্ডকি মরকিব
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মপ্লয়াকর প্রােকৃষ্ণর গাওয়া শযাোসঙ্গীত গুকিাই একটার ির একটা ককর
িাজল ি।
যলদও এিন িুকরা িাডাটায় েৃ তুযর লনেবে কালিনয শুিু মজকগ আক ।
(সি চলরে কাল্পলনক নয়!)
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সঞ্জীি মসন
সাাঁককা
লিগত জনকের মপ্রলেকা হকয় িুকট উিক িলত্তকচলল্লর আাঁকা যু িতী
কী জনয েুক যাকচ্ছ এই দূ রত্ব
মক রচনা করক এই সাাঁককা
েকন হকচ্ছ িা িাডকিই মযন ইতালি
কাকচর দরজা মিকি মিলডকয় এি িলত্তকচ্চলির যু িতী,
ইতালি যাইলন আলে
তিু মকন মদিকত িাই এক মিহািা িাদক লিষাকদর সু র তুিক একা
এই মিহািা িাদক লনিয় মপ্রলেক ল ি!
শলিং েি মনই িাো মনই, মরি ওয়াইন মনই
শুিু লিককি আাঁকক একা লিরহী
আর িলত্তকচলল্লর যু িতী মযন রালিকাসু ন্দরী,
ইতালির মেকয়রা নালক িাঙালির েতই
মপ্রকে িকড িূ িবরাগ মভকঙ আকস অলভসাকর
রাতভর মজকগ থাকক গুনগুন গাকন
লক জনয েকন হি রাইন নদী মযন আজ গঙ্গা
িলত্তকচলল্লর মসই যু িতী মযন লিগত জনকের মপ্রলেকা।

মে লিলি

িন্ধু
দরজার প্লাই এ হাত রািিাে
গতব হি িাাঁচ আঙু কির
কাি রাকত স্বপ্নটা এিাকনই মশষ হকয়ল ি
অনালেকার জায়গায় মচাি মরকি মদিল
লতন োস লতন লদন হওয়া মিৌ মিিি হালস লনকয় োকয়র সাকথ সংসার
করক
আর িুকডা আঙু কির গকতব এক িয়স্ক কলি কলিতা লিিক
ওকদর মথকক দূ কর আল
দূ কর থাকা োকন দূ কর রািা নয়
সকাি সন্ধযায় দরজায় মটাকা মদয়
একটা সু ককােি হাত
একটা েনিারাি জানািায় িকস
এই কলদকনই মকেন িুকডা হকয় মগল
তাই মদকি গা লটর দু ুঃি হয়
েন মভািাকত লনচু হকয় হাতটা িালডকয় মদয় ।
গাক রা জাকন স্বপ্ন িূ সর হকি প্রকৃলত িন্ধু িাতায়।
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সহেরে
মগায়ািকন্দ মসই মেকয়লট। লক মযন নাে,
অতসী না নয়না, লক মচাি লক মিাাঁট!
িকিল ি মচাকি আর মিাাঁকট একটাই ভাষা
ভািিালস ভািিালস।এতলদন িকরও,
আজও মেকয়টা, লশকির থাকন, ব্রত আজও
মহকস িকি একলদন না োকন হযাাঁ ল ি েকন
তার নাকে মগািকন মসাে শুক্র ব্রকতািিাস
তারির হযাাঁ-এর িুি কাক রাকত ঘুকে স্বকপ্ন।
তিন মথকক একটাই নাে মচাকি রািা
তিন মথকক একটাই ভাষা মিাাঁকট রািা
ভািিালস ভািিালস। কত ঝড িৃ লষ্ট জি।
মহকস িিি ভািিাসা োকন মতা সহেরে।
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যাজ্ঞকসনী আর িাাঁচজন
জালন, িািু চকর লিকি রািা নাে
একটু িকর েুক যাকি মেউ একি
তিুও মতা লিকি রালি,

যাজ্ঞকসনী লক আসকি লরইউলনয়কন! আসকি কতলদন ির মদিা হকি
িিত! আচ্ছা ও লক মিসিুকক মনই। কতভাকি ওকক ট্রাই ককরল ।
জালনস ওর িির। ও কী আকগর েতই প্রােকিািা আক । মদিা হকি
ু াঁকট আসকি আকগর েত। লক ভািই না ল ি লদনগুকিা! সেকয়র হাকত
কী আগুন থাকক! িুলডকয় মদয় সি লক ু ! যাজ্ঞকসনী িির কার কাক
িাকিা িিত। কথাগুকিা শুকন েকন হি রেজয় লিঙ্ক ককর আক । মিকট
জি িরকি দু ুঃি গুকিা কলিতা হকয় মিলরকয় আকস। রেজয় অকনকক্ষে
িকরই িকক যালচ্ছি। ওর কথা মশষ হকতই িিিাে যাজ্ঞকসনীর সি
িির িালি অলরন্দকের কাক । মসলদন মিান ককরল ি। ও এিন
সানফ্রালিসককা। ককিকজর প্রকিসর। ও মতা আসকিই িকিক । ওই
িিি যাজ্ঞকসনী এিন লনউইয়কব। যাজ্ঞকসনীকক িকি

লরইউলনয়কনর
কথাটা। যাজ্ঞকসনী হযাাঁ িা না লক ু ই িকিলন। রেজয় িিি রাতুি শেীক
শচীন ওরাও আসকি আোয় িকিক ! রেজয় িিি যাজ্ঞকসনী মক একটা
গান করকত িলিস! েকন িকর মগি কথাটা শেীক আর শলচন মক
মদিকত ভাই ভাই আেরা লনকজকদর লভতর িিতাে ওরা নকুি সহকদি
আর রাতুি ল ি লিসকযালি ভীে আর আোয় ওরা িডভাই োকন যু লিলষ্ঠর
িিত। েকন েকন মহকস উিিাে। তাকি অজুবন মক! এই প্রকশ্ন রেজয়
মকন নীরি থাকত! মদিকত মদিকত লরইউলনয়ন একস মগি। অলজত
িিি আিাতত কুলড জকনর সকঙ্গ মযাগাকযাগ করা মগক । অলজকতর
এসি িযািাকর হাতযশ আক । সাংগিলনক কাজ ভািই িাকর। িালক
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িন্ধুরা সি লডকয় ল লটকয় আক । মকউ হয়ত ইহজগৎ ম কড চকি মগক ।
যাজ্ঞকসনী নিীনিরকে একটা গানটা ককরল ি লগটাকর। অলরন্দে আকগ
মথকক লচনত। ওই িকিল ি ককিকজ দারুে একটা মেকয় ভতবী হকয়ক
নাে যাজ্ঞকসনী ওকয়স্টানব গান জাকন। যাজ্ঞকসনী িকর িকিল ি গানটা
জন মিনভার এর “কালি মরািস মটক লে মহাে।” তারির মথককই
আেরা িাাঁচজন আর ও িন্ধু হিাে। ককিকজও সিাই িিত আোরা
িাাঁচজন ওর অশ্বাকরাহী। যাজ্ঞকসনী এয়ারকিাটব মথকক মিান করি।
িিি- “লক মর জয় সি লিকিাক আক মতা! তকি মদিা হকচ্ছ কাি।
আোর দারুে আনন্দ হকচ্ছ। অলজত দারুে একটা কাজ ককরক িি!
ও না হকি সম্ভি হত না!” এিাকন িা লদকয়ই ওর েকন িকর মগি সি
স্মৃলত। যাজ্ঞকসনীর েকনর িালতঘর ু াঁকয় যাকচ্ছ সি স্মৃ লত। ওর মচাকি
জি চকি আসক । মকন সেয় এভাকি দ্রুত ম াকট। গঙ্গার লদক লদকয়
আসা হাওয়া ওর চুি উলডকয় লনকচ্ছ। যাজ্ঞকসনী ময গানটা গাইকি েকন
েকন মগকয় লনি “আলে শুকনল মসলদন তুলে নীি মেউকয় মচকি নীি জি
লদগন্ত ু কয়াঁ একস …. আিার মযলদন যাকি আোককও সকঙ্গ লনও…িকিা
মনকি মতা আোয়।” ময কুলড জন আেরা লেিন উৎসকি জকডা হকয়ল
যাজ্ঞকসনী াডা সিাই আগত। অলজত একটা মপ্রাগ্রাে কনিাক্ট ককরক ।
যাজ্ঞকসনী গাইকি। আলে একটু দূ কর িকস ল িাে। েন িারাকির মেঘ
কার লভতকর না মনই! তিুও মতা সিাই লুকরাকসন্ট হালস মেকি মনয়
মিাাঁকট। তকি আলে িারল না মকন? একটু আিতু মিিালিলি কলর। তাই
হয়ত ভািনা লচন্তা গুকিা গভীকর লনকয় যায়। না সকিকতই গকল্পর রসদ
িুাঁলজ! না যাজ্ঞকসনীর প্রলত আোরও একটা সিট লিলিং ল ি, তাই!
যাজ্ঞকসনীর সকঙ্গ মদিা হকি দীঘব িাঁলচশ ি র ির। মভকিল িাে
যাজ্ঞকসনী হয়ত িািকট মগক । লকন্তু এতটা ভালিলন ময িা মদওয়ার
সকঙ্গ সকঙ্গ সেে মিাগ্রােটা ও একাই কনকট্রাকি লনকয় মনকি। লগটার
লনকয় আসকি সকঙ্গ ককর। উলনশ ি করর েত িালিকয় মস্টকজ উকি গান
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িরকি ‘আলে শুকনল

মসলদন তুলে নীি মেউকয় মচকি…আলে তালককয়

থাকিাে। েকন হি জীিকনর িাঁলচশ ি র মকউ মযন লিলিট ককর
লদকয়ক । অনু ষ্ঠান মশকষ ও আোর কাক এি। িিি লনউইয়কব মগলি
আোর ওিাকন মযকত িারলি না। িিি তুই মিিক হকয় যালি মিাঝা
যাইলন। মতার িই আলে আোজন মথকক লনই মতা। জালনস িুরী-কত
মগকি আলে িািু চকর লিকি রািতাে মতাকদর নােগুকিা। আর মেউ একি
েুক

মযত। জানতাে তিুও লিকি রািতাে। আলে যাজ্ঞকসলনর লদকক

তালককয় থাকিাে। তিনই ঘুেটা মভকঙ মগি। চাাঁকদর আকিায় চরাচর
মভকস যাকচ্ছ। এতক্ষে িকর স্বপ্ন মদিল িাে। মসরাকত আর ঘুে এি
না। েকন িকড মগি ককিকজর লদনগুকিা। েকন হি মসলদকনর ঘটনা।
যাজ্ঞকসনী ওকয়স্টানব গাকনর ভক্ত ল ি। ব্রায়ন এিােস ওর লপ্রয় গায়ক।
রেজয় ওকক মপ্রািজ ককরল ি। তকি লিলিংস আোকদর সিারই একটা
ল ি। মভাকর েলনবং ওয়াককব মিলডকয় অলজতকক মিাকন িরিাে। যাজ্ঞকসনী
আসক মতা! অলজত িিি েকন হয় যাজ্ঞকসনী আসকি না! অলজত িিি
অলরন্দে মক মিান কর ও হয়ত লিকটকি িিকত িারকি। অলরন্দেকক
মিান করিাে। িিিাে তুই যাজ্ঞকসনীর িযািার লক ু জালনস ও লক
আসকি! অলরন্দে িিি যাজ্ঞকসনী িকিক এটা সারপ্রাইজ থাক।
অলজত ইকিন গাকিবকনর কাক একটা কলেউলনলট হি িুক ককরল ি।
লগকয় মদলি অলজত দারুে আকয়াজন ককরক । অলজত মিান ককরক ।
যাজ্ঞকসনী একসক । ও িিক ওকক ময িাাঁচজন অশ্বাকরাহী লঘকর থাকত
তারা একস যলদ লনকয় যায় তকিই যাকি। অলজত িিি আলে মতাকদর
িাাঁচজনকক িকরায়ািব ককর লদকয়ল । আেরা িাাঁচজন যাজ্ঞকসনীর িালডকত
মিৌক মগিাে। লগকয় মদলি ওিাকন একটা িহুতি হকয়ক । যাজ্ঞকসনী
িািার নাে জালননা। কার নাকে িুাঁজি। রেজয় িিি লরকসিসকন িিকি
িকি মদকি িযান্ডিিব মকান মলাকর থাকক। আেরা যাজ্ঞকসনীর লাকট
মিৌক মগিাে। নক করকত ময দরজা িুকি লদি তার লদকক তালককয়
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আেরা সিাই লিউজ হকয় মগিাে। সােকন দালডকয় উলনশ ি করর
যাজ্ঞকসনী। মেকয়লট িিি আিনারাই তাহকি োকয়র িাাঁচজন অশ্বাকরাহী।
যাজ্ঞকসনী একস দাাঁলডকয়ক

নীি রকঙর চুলডদাকর। মক িিকি চলল্লশ

মিরকি মেকয়রা িুলড হকয় যায়। আেরা িাাঁচজন ভাসাহীন দাাঁলডকয় আল ।
যাজ্ঞকসনী িিি চি এরির মযকত মদলর হকয় যাকি। যাজ্ঞকসনী লগটারটা
কাাঁকি লনকয় মিলরকয় এি। ওিা মত মযকত মযকত আেরা সিাই িিিাে
একটা গান গাইলি, অনযরকে। যাজ্ঞকসনী গাইি- “হকয়ন ইউ মস নালথং
এট অি” আেরা সিাই তাি লদলচ্ছ। রেজয় সােকন চুিচাি িকস আক ।
আোকদর লভতর ময স্বতুঃস্ফূতব আনন্দ ওর লভতর মনই। জালন আেরা
কারেটা। ওর লভতর একটা িািকিাি কাজ করক । রেজয়
যাজ্ঞকসনীকক মপ্রািজ ককরল ি। যাজ্ঞকসনীর প্রতযাক্ষান েন মথকক মেকন
লনকত িালরলন আজও। যাজ্ঞকসনী িকিল ি মতারা িাাঁচজন আোর
অশ্বাকরাহী। তাই িকি আলে লকন্তু েহাভারকতর যাজ্ঞকসনী নই। আর
তুইও অজুবন না। যাজ্ঞকসনীকক োঝিাকন মরকি আেরা এনলট্র লনিাে ।

মে লিলি

সোজ িসু
নু ন
তারা লেকিলেকশ নু কনর শহকর িাস ককর,
সারালদন নু কনর মিাশাকক ওকি িকস–
হাকস– কথা িকি–
লচন্তায় িুকি থাকক–
তারির দু েুকিা নু কনর গ্রাকস রাত নাকে–
সারারাত গিকতই থাকক স্বপ্নগুকিা।
নু কনর শহকরই তাকদর মশষকৃতয হয়।

মে লিলি

সু নীতা
লিকানা
সিই জালন, মসই সকি লিকানারা েৃ ত, লহেঘকর থাকক।
শািিাকঘরা িলিে িথ,
মসলদক মথকক কিকনাই আর মকান লিউ কাঁহা িাককি না
অকিিায় – িুকুকরর িকথ
মদিাকশানার কথা, কিসীর জকি িাতার ঘন ায়া; গভীরতর হকি
একিাকেকিা লক িাতাস চকিল ি:
তিন, উলডকয় লনকয়ল ি িহুদূ র তানলিহীন েিযো
তার াি একস মিকগক
দীঘব চুেুর েত; েৃ ত ককিাকিআজ িহুলদন ির,
জালন সিাই লনলিতভাকি, মিিাকশকষ
লিকানাগুকিা সি, োলটচািা িকড আক

মে লিলি

ইকেহার
মদিা না মগকিও, িিা লদকিই উকি আকস চলষটাকন
এত িু কিা! এত িু কিা িেবািতার! জকে ল ি মকানিাকন;
কিকরাি এত, তিু গুল কয় রািা মগক সেকিত প্লু তস্বর
লচনকি না লক ক‘মর, অলতিালহত – শকির িকর শকির প্রহর।
সেকিত মসই আত্মকরাি মথকক উকি আকস দু ই-একলট শকির অনু িাত
সেয় লনকজর েত সি লনকয় মগক । ভাসোন েকনারঞ্জক দু একলট ‘িাত’
আিরেী সলরকয় যলদ এেন হয় – শকিকদর আত্মলচৎকার উকি আকস
প্রলতলট শ্বাসহীন িকির লহকসি লেলিকয় লনকত চায় িাতহীন রুদ্ধশ্বাকস

মে লিলি

হলরেী সেয়সূ চী
হলরেী মচাকির সজিতা লদকয় নালেকয় আকনা নিযোংসেূ কি!
একিাকেকিা িতাকনা অন্ধকার, ভীষে ঘুে িায়, হাই ওকি, রঙীন
অিসাদ
লজভ আডষ্ট মিরারী; আঙু কির িগায় গলজকয় ওকি িনয োকমসই েুহূকতব চটু্কা মভকঙ গাক রা মিকড ওকি চডচড ককর,
িরকগাশকদর ভয় িাওয়ার মকৌোকযব প্রতীকী আকিা মির হয় সূ যব
মথকক
হূ ি মিাটাকনা, তীক্ষ্ণভাকি শরীকর মগাঁকথ যায়, আকিা!
লকন্তু লক আিযব!
মকান িলরচযবা শব্দ মিলরকয় আকস না অকচনা িতার মঝাি মথকক;
মিতসী নদীরা
এলগকয় একস হাি িকর – উথকি ওকি জি, মস জকি
োংসলিলচ্ছন্ন্ শরীর িু কয় যায়,
রক্ত িকয় চকি যায় নদীকত;
োঝরাকতর প্রকান্ড িাহাড, হাাঁি িরাকনা: লনয়ে মেকন মিৌঁ কত হয়
আকিা মিাটার আকগ
মিতসী নদীকত িকয় মগক োংস াডাকনা রক্ত–
এিন একোে লনদান গাক কদর আলিঙ্গকন গভীরতর শীতঘুে।

মে লিলি

এককজাডা িুিকলি ও শীতকািীন িনকভাজন
িাতা মিািার িুরোর িুকির মতাডাকত ভিঘুকরর মঘািা মচািকজাডা
আটকক থাকক
লক মযন এক ভয়ঙ্কর সূ চাকিা, হালরকয় মগক সিলজ োলন্ডকত, মজাডা
িুিকলিকত মগাঁকথ;
েিয-কতকির ঊধ্ববগলতকত; িাি জকির তারকিয উজ্জ্বি সারকিককা
মিাকার নািয-ভাসোন লস্হলত;
যাকনর িকথ রািা আক শুককনা কালশ, শীকতর দরকদ িীচ মেকক যায়
– লহেকো সাাঁটা ঘন মশ্লষ্মাএরির আেরা িলর জীিনেুিী গান, শব্দগুলি টাঙাকনা থাকক প্রাসাকদর
সােকনর শািগাক ;
রাত হকি মজানাক মিাকা তরকির েত েুকক আকস, শরীকরর োকঝ;
লশরায় লশরায় কো কো আকিা
উল্কািাকতর উিবরতা লেকশ থাকক এ োলটকত, সিলজ-িকির সিুকজ,
শযাওিা িরা লঝোকনা আকিাকত।
কাকিা িীচ রাো মেকক কালিক িািোলটর িু কিা, মদলশভাি অলস্মতা:
অেরত্ব লদকয় সি তুকি রািা আক সারসার তিলশকি মিিা আক লহেঘকর থাকা গত েরশুকের সিলজ
িকির স্বাস্থযসকচতনতা সংক্রান্ত অলিলিদযক আাঁলকিুলক।
প্রোলিত িলরকিশ সংরক্ষে প্রককল্পর অিীকন োলটকিককা মকাঁকচারা
িসকিট মিকয় লেলিকয় যায় ধ্রুিক চিকন
মভকস থাকক কািিুরুকষর লিিকন শীতরালের উত্তরগাথা ঝুিন্ত
িারান্দায়: িেকন মজযাৎো উকেককারীআেরা শীত লদকনর উল্লাকস নদীর অিিালহকায় িনকভাজকন লভকড যাই

মে লিলি

প্রভূ ত িাদযেকিযর সাকথ
প্রাচুযব যা লক ু মচৌযবগীলত েুিলরত িকথ আকস।

মে লিলি

মসৌকেন মদিনাথ
িাাঁিা মিিক
একিার এক িলেকায় মিিা িািািাে। লিরলত ই-কেইকি সম্পাদক
মোিাইি নম্বর চাইকতই লিনাসকঙ্কাকচ লদকয় লদিাে। িরক্ষকেই মিান
একিা, সম্পাদক মিান ককরক ন, লিগলিত অিস্থা আোর। মকাকনা
িলেকায় মিিা াকি না, েকন হকচ্ছ এ িলেকায় আোর মিিা যাকিই।
সম্পাদক আোর মিিার িুি প্রশংসা করকিন, আোর মিিার মভতর
নালক জাদু আক , মিিার গাাঁথুলন িুিই ভাকিা, মিিার সালহতযবশিী
চেৎকার, কাকিাত্তীেব হকি। িকর িলেকার উন্ন্য়কনর জনয টাকাও
চাইকিন। মকাথাও আোর মিিা

াকি না, এ িলেকায় আোর মিিা

জায়গা িাকি, তাই িলেকার উন্ন্য়কন ভূ লেকা রািকত টাকা লদকত রালজ
হকয় মগিাে। মিিা ািকি আোর মিিক িন্ধু সু ভাষকক িুক িুলিকয়
িিকিা। ও এত ভাকিা মিকি, লহংসা হয়। ময িলেকাকতই মিিা লদক
ওর মিিা স্থান িাকিই। মিিার গুকের কারকে, অনয মকাকনা কারকে
নয়।
িরলদন ওর িাসায় মগিাে। মদিিাে ও লিলভন্ন্ িলেকায় মিিা িািাকচ্ছ।
মকাথায় মকাথায় মিিা িািাকিা মেইকির সািকজক্ট মদিিাে। মদিিাে
আলে ময িলেকায় মিিা লদকয়ল উক্ত িলেকায়ও ও মিিা লদকয়ক । ওর
মিিার সাকথ আোর মিিাও এক িলেকায় থাককি মভকিই ভাকিা
িাগক । িিকিা িকি েুলিকয় আল , মদি সু ভাষ মতার মিিার েতই
আোর মিিাও গুেগত োনসম্মত হকচ্ছ। নতুিা ািকি মকন?
যাকহাক, যথাসেকয় িলেকা প্রকাশ হকিা। সূ লচিে লতনিার িডিাে।
সু ভাকষর মিিা মনই। হতভাগার মিিা রকয়ক । িজ্জায় িলেকালট িন্ধুকক
মদিাকতই িালরলন।

মে লিলি

েুিশ্রুলত
আোয় লনকয় আোকদর িলরিার ও গ্রাকে েুিশ্রুলত আক

ময, আলে

ম াটকিিাকত িই লিলক্র ককর ভূ কতর লিে মিকয়ল িাে। ভূ কতর লিে
মকাম্পালনর মদয়া এক প্রকার লেষ্টাকন্ন্র নাে, মদিকত ম াট ম াট
োকিবকির েত, িকজকির েত চুকষ মিকত হয়।
িড হওয়ার িরও যিন দাদু -কাকা সম্পকবীয়কদর েুি মথকক কথালট শুলন
তিন িুিই লিব্রত হই। োকক িিকতও ো িকি, হযাাঁ, ম াটকিিাকত তুলে
িই লিলক্র ককর ভূ কতর লিে মিকয়ল কি। িািাও তাই িকি। লনজ দাদু
আকরা রলসকয় রলসকয় িকি।
স্কুি

োকির

সােকন

একটাই

মদাকান।

একলদন

মভকিল িাে

মদাকানদারকক লজজ্ঞাসা কলর। িাঁলচশ ি র আকগর ঘটনা মদাকানদাকরর
লক েকন আক ? তা াডা মদাকানটা এিন তাাঁর ম কি চািায়।
যাকহাক, িালড একি স্কুি োকি িকস ম কিকিকিকদর মিিা মদলি। োিন
দাদু অকনক লদন ির আোকক মদকি জানকত চাইকিন িতবোকন মকাথায়
থালক, লক করল ? উত্তর শুকন িুলশ হকিন। তারির হাসকত হাসকত
িিকিন, ম াটকিিা এই স্কুি োকি তুলে িই হালরকয় মিকিল কি। লক
কান্ন্াকালট করল কি! তারির মতাোকক এক িযাককট ভূ কতর লিে লককন
লদকতই মতাোর েুকি হালস মিাাঁকট। হাসকত হাসকত িালড চকি যাও।
লিকাকি মতাোর দাদু র সাকথ মদিা হকতই িলি, মতার নালত মতা িই
লিলক্র ককর ভূ কতর লিে মিকয়ক । তারির হাসকত হাসকত োিন দাদু
চকি মগকিন। এত ি করর একটা লেকথয অিিাদ মথকক েুক্ত হিাে
মজকন েকন েকন শালন্ত মিিাে।

মে লিলি

িরচুিা
অল্প িয়কস োথার চুি িকড যাকি কিকনা ভালিলন। ো িিকিা, িরচুিা
িালগকয় লনকত। োকয়র কথা েকতা িরচুিা িালগকয় লনিাে। িালড
আসকতই মকউ আোকক লচনক

না। প্রলতকিলশরাও মজকন হাসাহালস

করকিন। ঐ রাকত লিকশষ কাকজ এক অকচনা িযলক্তর সাকথ আোর
সাক্ষাকতর প্রকয়াজন িকড। অকচনা িযলক্তলটর িাসায় মযকত মযকত রাত
হকয় যায়। মিাকলট তিন আোকক মজারাকরাি ককর িালড আসকত
মদনলন। রাকত দু জন এক মিকিই ঘুোিাে। ঘুোকত ঘুোকতই মদলি
মিাকলট নাক িাকাকচ্ছ। যাকহাক, িরচুিা িুকি আলেও ঘুলেকয় মগিাে।
সকাকি উকি মদলি মিাকলট আোর লদকক অিাক মচাকি মচকয়।
িিকিন, আিলন লক মসই মিাক? রাকত মতা আিলন আকসনলন? মক
আিলন?
আলে উনাকক লনভবয় লদিাে। আর িিিাে, িরচুিা িরকি মচনা
মিাকগুকিা আোকক মচকন না আর িরচুিা না িরকি অকচনা মিাক মচকন
না। হায়কর আোর টাক!

মে লিলি

টুলিকির লিকয়
োসাকন্ত ময মিতন িাই সংসার আর ঘরভাডা সােকি উিা দায়। তার
উির লনয়লেত লনেিে মিকগই আক । আজ কলিকগর ম কির লিকয়,
কাি কলিকগর মেকয়র লিকয়, আজ কলিকগর লিকয়, কাি কলিকগর ম কির
জন্মলদন, মেকয়র অন্ন্প্রাশন, ম কির সু ন্ন্কত িৎনা। আজ াকের লিকয়
মতা কাি ােীর লিকয়। প্রথে লদকক সি লনেিে রক্ষার মচষ্টা করকিও
এিন যাওয়া কলেকয় লদকয়ল ।
টুলিকির লিকয়র সেয় লিভাকগর লতন সযার িকডল

লিিকদ। দু লদন

িরির মিান ককর আর লিকয়র তালরি েকন কলরকয় মদয়। লতনজকনই
লসদ্ধান্ত লনিাে টুলিকির লিকয়কত যাকিা।
লিকয়র লদন হাকত মকান টাকা মনই। লতনজকনর কা মথকক িযথব হকয়
চতুথবজকনর কাক িাাঁচশত টাকা িার মিিাে। মগিাে টুলিিকদর িাসায়।
আত্মীয় স্বজকন ভরা। মক কার মিাাঁজ মনয়? িািার আত্মীয়কদর িািা,
োকয়র আত্মীয়কদর ো মিাাঁজ লনকচ্ছন, আেরা টুলিকির সযার, আর টুলিি
আক

মিৌ মসকজ, যাকক লঘকর লনকটজনকদর নহহট। তাই তার সাকথ

মদিা না করার লসদ্ধান্ত লনকয় মিকয় লনিাে।
হীনেনযতা, ইতেততা আর লিডম্বনায় িডিাে আশীিবাদ মটলিকি
আশীিবাদস্বরূি টাকা মদিার মিিায়। সিাই লদকচ্ছ লতন হাজার, চার
হাজার, িাাঁচ হাজার টাকা ককর। মসিাকন িককট মথকক িাাঁচশত টাকা
মির কলর লক ককর!

মে লিলি

লতন সযারই একই সেসযায় িলড। িকর লসদ্ধান্ত লনিাে লতনজকনর টাকা
এককে জো ককর একজকনর নাকে জো মদকিা। কাজি সযার লসলনয়র
হওয়াকত তাাঁর নাকে জো ককর লিকয় িালড মথকক মভকগ িডিাে।
টুলিি মযলদন লিকয়র ির প্রথে ককিকজ একিা আোকক মদকিই িিকিা,
সযার, এত ককর িিার িরও আোর লিকয়কত যানলন, িুি কষ্ট মিকয়ল ।
টুলিকির কথাকত সােলয়ক িারাি িাগকিও ওর লিকয়র লদন ময
মিইজ্জলত হইলন, এটাও মযন একটা প্রালি।

মে লিলি

মোহনার চলরে
এইচএসলস িাকশর ির ময যার মযাগযতায় লিলভন্ন্ ইউলনভালসবলটকত ভলতব
হকয় মগিাে। নতুন নতুন িন্ধু আর িলরকিশ সিার জীিকন আসকিা।
িুরাতন িন্ধুগুকিার স্থাকন নতুন িন্ধুরা জায়গা মিকিা। আোকদর ককিজ
জীিকনর িন্ধুকদর েকিয দূ রত্ব স্বাভালিক কারকে িাডকিও আোর সাকথ
মোহনা আর সালিকরর সম্পকব ককিজ জীিকনর েতই অটুট থাককিা।
মোহনা প্রায় িকি, মতার ইউলনভালসবলটর মকান িন্ধুর সাকথ আোর
মপ্রকের িযিস্থা ককর মদ না! স্বিন তার ইউলনভালসবলটর এক ম কির
সাকথ আোর িলরচয় কলরকয় লদকয়ক । মস ম কির সাকথ আোর মপ্রে
জকে ক্ষীর। তুই আোর লপ্রয় িন্ধু, মতাকক িিকত লিিা মনই। মপ্রে মতা
না টাইে িাস করকিা।
আলে মোহনার কথা শুকন হতিাক। মোহনার নাে উকল্লি না ককর
িযািারলট সালিরকক িিিাে। সালির িিকিা, আোর নম্বরটা মতার
মসই িান্ধিীকক তকি মদ।
আলে মোহনার এ িযািারটা সালিরকক লক ককর িলি? ওর লিডালিলডকত
িিিাে, িন্ধু মস মেকয় আর মকউ না, আোকদর িান্ধিী মোহনা। মপ্রকের
নাকে লিলভন্ন্ ম কিকদর সাকথ টাইে িাস ককর এিন।
এ কথা শুনকতই সালির চুি হকয় মগকিা। মোহনার সাকথই মতা মস
গত দু ি র মপ্রে করক ।

মে লিলি

Week

Title

Genre

May, 4th Week

ট্রাকম্পটিাদক

কলিতা

May, 5th Week

মযাগসূ ে

কলিতা

May, 1st Week

ো জননী

কলিতা

May, 2nd Week

ো

কলিতা

May, 1st Week

োঁচলশল্প

কলিতা

May, 4th Week

ভঙ্গু র

কলিতা

May, 2nd Week

ো িািকক িুাঁলজ

কলিতা

May, 4th Week

লিকল্প

কলিতা

May, 1st Week

ময গকল্পর মশষ হকিা না

ম াটগল্প

May, 1st Week

কািচক্র

কলিতা

May, 3rd Week

ঘৃোর আগুন

কলিতা

May, 5th Week

কিরি

কলিতা

May, 1st Week

মভািার নয় সলি মসই লদকনর কথা......

কলিতা

May, 2nd Week

ভুকি যাও অলভোন

কলিতা

May, 3rd Week

অনু ভূলত

কলিতা

May, 4th Week

ভাকিািাসা

কলিতা

May, 3rd Week

সোলি

কলিতা

May, 3rd Week

িযাকচির ভাডাকট

May, 2nd Week

দু ই িুরুষ

কলিতা

May, 5th Week

তরুে সন্ন্যাসী

কলিতা

May, 4th Week

িু ককাকনা অশ্রু

কলিতা

মে লিলি

May, 1st Week

োকয়র মেহ

কলিতা

May, 3rd Week

লিলচে

কলিতা

May, 1st Week

লশশু েন

কলিতা

May, 5th Week

অহংকারী

কলিতা

May, 2nd Week

এভাকিও সি হয়

কলিতা

May, 2nd Week

জয়া

কলিতা

May, 4th Week

ঈিাদাহ্'র ঈিাদাত

অেুগল্প

May, 5th Week

কলর িুলশর ঈদ

কলিতা

May, 1st Week

েকনর িাকয়লর

কলিতা

May, 2nd Week

আসি লিশ্বযু দ্ধ

কলিতা

May, 4th Week

ককরানা

কলিতা

May, 3rd Week

হায়কর গযাসলট্রক

কলিতা

May, 2nd Week

ম কি োনু ষ

কলিতা

May, 4th Week

লপ্রয় আে

কলিতা

May, 5th Week

য় িুরুষ

কলিতা

May, 5th Week

মসই জানিাটা আজও িন্ধ

কলিতা

May, 1st Week

মযাগ- লিকয়াগ

গল্প

May, 4th Week

আনন্দস্বরূিা

গল্প

May, 5th Week

আোর সাি না লেলটি

ম াটগল্প

May, 3rd Week

ইস্কুি িযাগ

গল্প

May, 1st Week

সাাঁককা

কলিতা

May, 3rd Week

িন্ধু

কলিতা

মে লিলি

May, 4th Week

সহেরে:

কলিতা

May, 5th Week

যাজ্ঞকসনী আর িাাঁচজন

ম াটগল্প

May, 1st Week

নু ন

কলিতা

May, 4th Week

হলরেী সেয়সূ চী

কলিতা

May, 5th Week

এককজাডা িুিকলি ও শীতকািীন িনকভাজন

কলিতা

May, 1st Week

লিকানা

কলিতা

May, 2nd Week

ইকেহার

কলিতা

May, 2nd Week

েুিশ্রুলত

অেুগল্প

May, 4th Week

টুলিকির লিকয়

অেুগল্প

May, 5th Week

মোহনার চলরে

অেুগল্প

May, 1st Week

িাাঁিা মিিক

অেুগল্প

May, 3rd Week

িরচুিা

অেুগল্প

