
এক কাল্পনিক সনযি কথথাপকথি 

 

 

- আপথি শুিনয পাথেি, দথূেে ওই ঢাথকে 

আওয়াজ। 

- ঢাক! কই িা তযা। 

কথা হথে কুমােটুনিে সবথথথক প্রবীণ মািুষটটে 

সথে। 

- বাজথে..বাজথে। ভাথিা কনে ত াথিি। দ মীে 

তবাি বাজথে। 

- দ মী! দ মী তকি? 

- দ মীই তযা... কুমােটুনিে দ মী। নবসজজথিে 

সময় এনস তেথে তো। 

- কী বিথেি বঝুথয পােনে িা তযা। 

- বুঝথব িাই.. তযামো বঝুথব িাই। কনদি 

ত া োঁজ োথ া তহ তযামো আমাথদে। ঠাকুে 

নবসজজি মাথি আমোও নবসজজি তযামাথদে 

কাথে। 

- হিা োঁ এটা  বুই সনযি। 

- আনম ত াথ  তদন  িা বহুনদি। নকন্তু ওই 

ঢাথকে আওয়াজ স্পষ্ট শুিথয পাই। যাও িা 

যাও ওই পাথ ে ঘথে নেথয় জজজ্ঞাসা কে। 



তদ থব ওোও শুিথয পায়। শুিথয পায় 

এ াথিে প্রথযিকটা ঘে। 

- যাে মাথি আপনি বিথয  াইথেি,  ুব 

যাডাযানড কুথমােটুনিে এই তপ া বন্ধ হথয় 

যাথব? 

- আমো কাটটথয় নদিাম এই এোঁথদা েনিথয মাটট 

তমথ , আমাে তেথি কাটটথয় নদি। িানযটা 

নি াপডা কথেথে। ও তকি মাটট ঘাটথব? ওথক 

কী আমো তজাে কেথয পানে? 

- িা... তসটাও সনযি। 

- ত াথিা বাবু... তযামো ঠাকুেথক তকাটট টাকাে 

েয়িা পডাও,  ানড পডাও। নকন্তু এ াথি এথস 

দে কেথয তভাথিা িা। ঠাকুেথক বি মা। নকন্তু 

মাথক বাজাথে দে কথে, সওদা কেথয তভাথিা 

িা। 

- সনযি কী সব ত ষ হথয় যাথব? 

- আমাে এক বনু্ধ নেি। ওই বােবাজাে ঘাথট 

ডুবুনেে কাজ কেয। ডুবুনেো তবন নদি বা োঁথ  

িা, জাথিা তযা? 

- হিা োঁ জানি। 

- মু জ নেি তিাকটা। নকন্তু ও একটা  বু দানম 

কথা বিয। ‘ডুথব তযথয তযথয ফুসফুস ভনযজ 

পানি নিথয়ও একটা ত ািা আকাথ ে স্বপ্ন 

তদ াই তযা জীবি।’ 



......একটা ভীষণ বাথজ নিস্তব্ধযায় তেথয় 

তেি দুপেুটা। 

- আমাথদেও ফুসফুস ভনযজ পানি....নকন্তু স্বপ্ন 

তদ া োনডনি... ঠাকুে আসথয কযক্ষণ, 

ঠাকুে যাথব নবসজজি। 

 

নডথসম্বথেে দপুুে,  ীথযে নময়াথিা তোথদ দা োঁনডথয় 

 ুি শুকাথিা, ফাোঁকা েনি, অথধ জক েঙ হওয়া 

মূনয জ বা এোঁথটা হাথয দা োঁনডথয় ভনবষিথযে 

আথিা িা। তকাথাও ভাযঘমু আবাে তকাথাও ঠুক 

ঠুক কথে তভথস আসা কাঠাথমা বািাথিাে 

আওয়াজ। আিসি ও  থডে েন্ধ নিথয় দা োঁনডথয় 

েথয়থে কুমােটুনি আোমী বেথেে বিস্তযাে 

অথপক্ষায়। 


