- ম্যাজিক-

এদের বু ঝি পঝরদবশদের ল োক লেই? – বছর কদেক আদে এক ঝবদে বোঝ়িদে বু দে হওেোে, অেভ্যস্থ এক বেস্ক মঝহ োর প্রশ্ন ঝছ ।এখে এমে প্রশ্ন
পোেদ ও কদরেো।
কদেকবছদর আঝে অকৃঝিম সোেোই ছো়িো ঝবদেবোঝ়ির সবই প্রোে বেদ লেদছ।এই েযোশে লক আমরোও ছো়িদে পোঝরঝে ব ো ভ্োদ ো েযোশে আমোদের
ছোদ়িঝে।বোঝ়িদে ঝবদে উপ দযয বু দে।
আমোদের এই মেস্বদ ও শহুদর লছোেো এদস পদ়িদছ।বু দেদে আমরো প্রথম েো েে,এর আদেও হদেদছ।অেুষ্ঠোে বোঝ়ির আদ ো ি মদ র মদযয
আমোর ল োদখ প়ি েযোকোদস ঝেরোপে েো লক।ঝেরোপে েো সোেো কোদ ো টিঝভ্র যু দের মোেুষ।
েখেও লকটোরোর ঝসদেদমর এে রমরমো হেঝে,েখে ঝবঝরেোঝে মোঞ্চুঝরেোে ঝেস মু ঝেেো কোবোব,আইঝিদমর জোেেোে পোে আদ ো কদর লবগুে
ভ্োজো,লছো োর ডো ,মোদছর কোঝ েো,কষো মোাংস,েই,মু খশুঝি।পোদশর বোঝ়ির ঝবঝভ্ন্ন বেদসর লছদ দছোকরো পঝরদবশদের ভ্রসো।েুে ল বু ও জ
ঝশযোেঝবশ পযযোদে আর বো ঝে কদর মোাংস ভ্োে ইেযোঝে লেওেোর েোঝেত্ব পোওেো ঝছ প্রোপ্ত বেস্ক হওেোর ছো়িপত্র।
ঝেরোপে েো ঝছ এই মেস্বদ র অে মযোে আঝময।ভ্োজো লথদক মোাংস,ডো বো ছযোাঁ ়িো রোন্নোে ঝেরোপদের হোে জেন্নোথ।
।একোযোদর লকো – কযোদেে – স্ট্র্যোদটঝজে। বোজোর করোর সমে লথদকই েোর লেমপ্ল্যোে রূপোেে শুরু হে। লকোে বোজোদর ঝক সস্তো – লকোথোে লসরো
ঝজঝেসটো পোওেো যোে – সব থোকে তাাঁর েখেপযদে। েবদ্বীদপর েই – ঝকাংবো গুঝপ্তপো়িোর লমোহেদভ্োে। সব গুণমোে, েরেোম তাাঁর কন্ঠস্থ।
লবঝশ কদর ঝবয আর িো ঝেদ মোাংস লবঝশ টোেদে পোরদব েো বো লকোে মশ ো লবশী ঝেদ মু খ লমদর যোদব এইসব‘war room’ স্ট্র্োদটঝজর
মোেোরমোইন্ড ঝছ ঝেরোপে।সদে েৃ হস্থ লক লেওেো অভ্েবোণী- শটয লে দে লেব েো বোবু ! আপঝে ঝেঝিন্ত থোকুে!”
পো়িোে পো়িোে েখেও েজোেঝে কযোটোরোর সাংস্থোগুঝ । লেমন্তন্ন বোঝ়ির পু দরো রোন্নোটো বোঝ়িদেই করো হে ঠোকুদরর েেোরঝকদে।এমেই এক জোদুকর ঝছ
ঝেরোপে। ঝেমন্ত্রেকোরী ও ঝেমন্ত্রে রযোকোরীর মদযযই একপ্রকোর ়িোই,যোর ে োে ঝেভ্যর করে এই ঠোকুদরর হোদের উপর।
লছোদটোদে লেদখঝছ আমোদের বোঝ়ির শীে গ্রীষ্ম বষযো ঝেরোপেই ভ্রসো। সমে বে োে স্বোে বে োে,আইদটদমর সোদথ বে োে ঝেরোপদের মদেো
ঠোকুররোও।
আমোদের অজোদন্তই আমোদের খোেযসাংস্কৃঝের েেু ে আমেোঝে হয়ে ওয়ে লকটোরোর।লকটোরোর সাংস্থোর প ৌষ ম্াস আর রান্নার োকুয়রর
সর্বনাশ।পসই লথদক ঝেরোপে লকব মচ্ছদপ বো বো কদভ্োজদে ঘ্যোট ঝখ ু ঝ়ি রোন্নোর বরোে পোে েোও বরোেদজোদর।
একোই একদশো ঝেরোপে দার অযোঝকঝ স ঝহ হে আমোদের মেস্বদ র েেু ে আমেোঝে ঝবঝরেোঝে।ঝবঝরেোঝে ই েোাঁর লেৌরব ঝেদক কদরদছ আবোর এই
ঝবঝরেোঝেই পোদর েোাঁর লেৌরব পু েরুিোর করদে।
ডোে হোদের অেোঝমকোর দু:স্থ লসোেোর আঙটি লেঝখদে প্রোেই ব ে রোন্নোে খু ঝশ হদে এক জঝমেোর উপহোর ঝেদেঝছদ ে।
ঝেরোপে জদে জদে আেদশোস (েোঝক অঝভ্দযোে?) কদর এখেকোর কযোটোরোর গুদ ো রোাঁযদে পোদর?পযোদকট মশ ো ঝেদে ঝক আর স্বোে লখো েোই হে?
ঐ রোন্নোে লপট ভ্রদ ও মে ভ্দরেো।রোন্নো হ ঝশল্প,স্বোে আঝবষ্কোর করদে হে।আঝম মোাংস করদ েদেই স্বোে জোেোে লেে।রুঝ আেো সবোর কোজ
েো।এখেকোর কযোটোরোরদের মু খ মোরোর যোন্দো।যে কম খোদব েে ওদের োভ্।
রোন্নো আর বযোবসো এক েে,রোন্নোে আদবেটোই আস ।
লপদটর েোদে হকোঝর লে লেদমও লেমে সু ঝবদয করদে পোদরঝে,আসদ লস রোন্নো লথদক দূদর লেদ ও, রোন্নো ওর লথদক কখেওই দূদর যোেঝে।

ঝবঝভ্ন্ন লহোদটদ ও অেুষ্ঠোে বোঝ়ির রসু ইখোেোে ঝেেযেেু ে েোদমর রোন্নোর ঝবদশষে ঝবঝরেোঝের রহসযদভ্দের উদেদশয ঝেরোপের ববয অববয প্রদবদশর
েদ , অদেদকর কোদছই ঝেরোপে লথদক লস আপে হদে উদঠঝছ ,ঝকন্তু অপমোে হোঝস ঠোট্টোে েোাঁদক েমোদেো যোেঝে।
দাজরদ্র্য তাাঁর উৎসাহ র ম্ৃতযয ঘটায়ত

ায়রজন।

জদে জদে ব দেে ঐ রোন্নো আঝমও পোরব।রোন্নো লয আমোর রদে।একটো সু দযোে োই।
সু দযোেএদসঝছ ঝেরোপে েোর আমোদের ঝপকঝেদক ঝবঝরেোঝে রোন্নোর।জকন্তু জনরা য়দর ম্যাজিক পেল করল। । বযোপোরটো েো ঝবঝরেোঝে েো
লপো োওদের মোিোমোঝি ঝকছু একটো হদেঝছ ।
শুেদে হদেঝছ েু ঝম অযোদেেো জমোেোর পোবঝ ক, লেোমোর রোন্নো ঝমউঝজেোদমর মঝম আর বেমোেুদষর জেযই ঠিক আদছ, এ োইে লেোমোর েে।
আযঝসি আ ু ,লপেোজ লপো়িো, কোাঁ ো মোাংদসর লথদকও খোরোপ ল দেঝছ ঝেরোপে েোর লহদর যোওেো মু খ।শুেদে লপদেঝছ োম ঝব়িঝব়ি কদর ব ো কটো
োইে- ঝকন্তু আদবেটোই লয আস ...।
ঝকন্তু আদবদের ল দে রোন্নোে আমরো স্বোে খুাঁজদেই আগ্রহী ঝছ োম লবশী।
কদেকঝেে পদর ঝেরোপে েো মোরো লেঝছ ।দু কোমরোর ঘ্দর েেোে পদ়ি থোকো কোঠ হদে যোওেো ঝেরোপে েোর শরীর,খোঝ অেোঝমকো আর কদেকটো
কোেজপত্র আর িু লমো়িো যু দ ো প়িো ক়িোই খু ঝন্ত ল োদখ োেঝছ । েদব যোওেোর আদে অসু স্থ শরীদরই মযোঝজক লেঝখদেঝছ র্য়ট ঝেরোপে েো।
খোইদে লেঝছ ঝবঝরেোঝে, যোরো লখদেঝছ েোাঁরো বদ ঝছ ঝেরোপে ঠোকুদরর জীবদের লসরো রোন্নো।
অয়নয়ক র্লল ঝবঝরেোঝেটো যো হদেঝছ েো !”আঝম মদে মদে বঝ “হযো ভ্োদ ো লেো হদবই, ঝেরোপে দার লসোেোর আাংটিটো লয ওদেই লে !!”
মযোঝজদকর মোসু ।খোঝ অেোঝমকো আর পোদশর শহদরর উঠঝে পদাকান “জর্জরোজন কণযোদরর; ঝব লেদখ দুদে দুদে োর করোর জেয লে ু েো েো
হদ ও দ ,েোই আমোরও মযোঝজক রহসয বু িদে অসু ঝবদয হেঝে।ঝব টো আঝম ঝ েোভ্দের সোদথ েেোে ভ্োঝসদে ঝে োম।ঝেরোপেেোর সোদথই
জর্জরোজনর রহসযটো দ যোক।
সব মযোঝজক এর রহসযদভ্ে করদে লেই।
কোরণ আদবেটো আস বোঝক সব ঝমদথয।

