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রবিিারর সূর্যপ্রণাম,পরেরে পান পাতা রাখা,রসামিারর  বিরির পূজা থেরে সাদা থপািাে িা মঙ্গলিারর থমরে 
বসদুররর টীো লাগারনা থেরে শুরু েরর এরেেবদন থিররারনার আরগ মুরখ সররের দানা বদরে থিবররেও লাভ 
হলনা... চােবরর থচষ্টাে ঘেবি এখনও। 

থগালাপবদঘী আরগ বিখযাত বিল থগালারপর জনয এখন বিখযাত জযামজে আর পার্টয র বমর্টিং বমবিরলর 
জনয।ওরেবসরসর মরতা এেেুেররা চাতালোে িসরতই দৃিযো থচারখ পড়ল..িলা ভারলা োরন এল।গলার 
আওোজ েখরনা থরবিওর অ্যানাউন্সাররর মরতা েখরনা মাচার থঘােরের মরতা ওঠানামা েররি,আবম শুনরত 
োেলাম। 

বহন্দুরদর নমস্কার নে, মুসলমানরদর সালাম নে,োরণ আবম ধরমযর ঝারমলা চাইনা। 

আপনারা ভািরিন ৫ বমবনরের িবিরম বদরে এ থিরে হেরতা দাদ হাজার মলম িা থচারখর থলািন 
থিেঁ েঁঁ চরি।আরে না,মানুেরে অ্ন্ধ িানারনার োজ োরদর?-িািাররর আমার না।ঠিে থতা? 

তাহরল হেরতা আপনারা ভািরিন-দােঁরতর মাজন..উেঁহু তাও না।আরর আবম আপনারদর এত থিাো ভাবিনা-
থদরি থচিারনার মরতা অ্ন্ন থনই,দাত িি েরর েী বচিারি?োেঁের?  

না মিাইরা,আবম আপনারদর ভাগযও িলিনা।োরণ সিাই জারন রাস্তাে দােঁবড়রে থর্ তামািা েরর,আর থর্ থর্ 
থদরখ দুজরনরই ভাগয খারাপ। 

আপনারা ভািরিন এত ভবণতা েরর বে এমন থিচেঁ রি,র্া এই িহরর পাওো র্ােনা? 

িনু্ধরা এই িহরর বতল থেরে তাল,বজরর থেরে হীরর 

সস্তার থহারেল থেরে ফাইভ স্টার সিই আরি। 

শুধু চাই পরেরে পেসা-রর্ো আমার আপনার থনই,সি ফক্কা,সি ফক্কা। 

এখারন দােঁড়ারনা সিার ইরে িড় গাবড়,সুন্দর নারী বেন্তু পেসা..পেসাই থনই..আবম বিখারিা পেসা েীভারি 
োমারত হে।শুনরিন থতা?.. শুনরিন সিাই।সব্বাই শুনরি,সিাই িড়রলাে হরি..পেসা েররি বেন্তু-এো 
েবলর্ুগ ভাই,এখন সিবেিুরই মূলয আরি,বেিুই ফ্রী নে, আমারও অ্যািভাইস ও না।শুনুন তাহরল প্রেম 
বনেম,আরগ নজর উেঁচু েররত হরি।তরি তােঁর আরগ আমার চাজয ..রলােো আরও বেিু িরল র্াবেল। 

বেিুপর গািতলাে এরস িসার পর থলােোরে থদখলাম ভারলা েরর। গারেচাপারনা হােু-সমান আলখাল্লা,মবলন 
এেো িােয  ও োরলা পযান্ট।রোরনা বিরিেত্ব থনই। 

এেমুখ হাবস আর এেো বিবড় বিবনমে েরর থলােো বনরজর পবরচে বদল - 

আবম িাবচেবিল্পী,আপনারা র্ারে পাবত েোে িরলন হোর।  

হঠাৎ থররলর ঝমাঝম িব্দ আর পযারসঞ্জাররর েোিাতয ার েযারোফবনর আিহ নাবমরে আনরলন ভদ্ররলাে , 
অ্বিচল ভারি বিপ্ট আওরর থর্রত োেরলন।  

আমারদর, থেউ থিেঁরচ সিরচরে দাবম অ্স্ত্র -েলম। রাষ্ট্রপবতও িযিহার েররন, থেরাবনও। থেউ থিরচন ফোস 
জল-রখরল িল..না থখরল দুিযল।রেউ মরশুবম ফল থেরে বমবষ্ট,জল,রুমাল,রখলনা,িারতর মলম,নানান িই 
ইতযাবদ। 

আর আবম থিেঁবচ েো.. আপনারা র্ারে িরলন..ইনফু্লরেন্সার 

থসোও থতা এেরেম বিল্প বে িরলন।বে েরি মুরখ স্বাদ থনই,বখরদর িাদ থনই। 

আবম শুনরত োেলাম। 

পােঁচ মারসর থিবি হরে থগল, থলাোল থেরনর চাো গড়ােবন োরণ েররানা।তাই জীিরনর চাোও প্রাে থেরম 



থগরি,েররানার সারে পাল্লা বদরে থিরড়রি বখরদ আর দাম।িহু হাজার েমযহীন..রেউ অ্নয থপিাে বভরড় থগরি. 
এসি খিররর থদৌলরত আমার জানা। 

আপনার নাম প্রশ্ন িুরড় বদ আবম 

উত্তর আরস বিপ্লি। 

বদন চলরত োরে।বিপ্লি থে থদবখ মারঝমারঝই িহররর বিবভন্ন জােগাে বিবভন্ন বিেরে অ্নগযল েপবচরে 
থর্রত,েখনও দােঁবড়রে র্াই,রিোর সমে োোরনার জনয..নাবে িবিরমর োরন জানা থনই।ধীরর ধীরর 

িাবচে সত্ত্বার িাইরর  আরও আবিষ্কার েবর নানা প্রবতিাদী সত্ত্বা।ভাবি বিপ্লি বে তােঁর সবতয নাম নাবে রুপে 
নাম। 

 ক্ররম িাড়ত োেল তােঁর প্রবতিাদী জমারেত,রলাোল থেরন হোর থদর উঠরত বদরত হরি,হোররদর সরোবর 
সাহার্য বদরত হরি ইতযাবদ ইতযাবদ।  

োজ না জেুরলও বমবিোর থদৌলরত প্রাইম োইম স্লে জরুে থগল এিিং জরুে থগরলন থতনারা, র্ারদর ফুেপারতর 
হোররাও মারসাহারা থদন, োনার ওবস’রা ওরদর সযার িরলন, বরেিাওলারা োেঁরধর গামিাে ওরদর বসে মুরি 
থদন। দুুঃস্থরদর েম্বল বিতরণ থেরে পাড়ার পুরজা র্ারদর হাত থেরে নাে সিযত্র,রসই স্বরঘাবেত দাদারা। 

থররলর থচাখরাঙাবন থেরে িােঁচরত অ্রনরেই হোররা বিবভন্ন রাজননবতে দরলর ইউবনেরনর োিয  েবররে 
বনল,মানুরের ধময থমরন অ্বধোিংিই ‘‘জল থর্ বদরে গড়ারি িাতা থসই বদরে ধররত হে।’’নীবত গ্রহণ েরল। 

বিপ্লি থপাস্টার মাররত পারত না, ঝান্ডা নাড়রত পারত না, থভারের োগজও বিবল েররত পারত না।অ্তএি 
র্া হওোর তাই হল। 

বেিুবদন পর থদখা বিপ্লরির সারে- বজোসা েবর, মাোে িযারন্ডজ থেন?হাসল থস,িলল বিপ্লরির মাশুল। 

 

 

 

িহুবদন পর আজ থদখা হল,আজও আবম অ্লসভারি এরস হাবজর হলাম।রচৌমাোর থমারড় থনতাজীর মূবতয র 
পারি আজও মাইরের গজয ন, িরব্দ োরন তালা থলরগ থগরি, পুবলি জারন,রনতারদর িিৃতা থিবসরিল বদরে 
মাপা র্াে না।আজও থলাোরণয,ঘেনা সি আরগর মরতাই,সিই এে তফাৎ থেিল সামানযই।আরগর িার 
বিপ্লি বিল স্বতন্ত্র এিার বিপ্লরি রঙ থলরগরি।িা িলা ভারলা পার্টয রত বিপ্লি এরসরি। 

 

বিপ্লি থস্টজ থেরে নামরত িললাম-বজরেস েরলাম এো বে হল?এতবদরনর র্া র্া িরলবিরলন থসই তুবম আর 
আজরের তুবম আোি পাতাল তফাত... 
আমারে োবমরে বদল বিপ্লি 

আবম আর বে বে িরলবিলাম?  

সি শুরন থহরস থস িলল-আবমও বিপ্লি 

তরিআমার দৃবষ্টভবঙ্গ এখন অ্নয। 

ঠিে িুঝরত পারলাম না-অ্ক্ষমতা প্রোি েরলাম আবম। 

অ্েযাৎ-বখরদর সামরন, বিপ্লরির থনিা আর েতক্ষণ োেরি।তখন বিপ্লরির থনিাে মরন হরেবিল হোররদর 
স্বাধীন দাবি এে।এখন মরন হরে বখরদর দামোই আসল,এখন মরন পড়রি স্বাধীনতার সুরখর থচরে ভারতর 
স্বাদোই আসল। 

 

খাবল থপরে বিপ্লি হেনা। মুরখ স্বাদ নাই,বখরদর িাদ নাই। 

িুরঝ চুপ েরর রইলাম।বেিু অ্পর প্রান্ত থেরে থঘােণা শুনলাম-র্টবফন বিবল হরি। পা চালালাম,চপ মুবড়র 



থঠাঙা র্ারত বমস না হরে র্াে।দৃবষ্টভবঙ্গই িরে।বভড়ো ক্রমি র্টবফন মুখী হরত োেল। 

বপিরন থেিল রইল আিজয নাে থঘরা,ধূরলামাখা থনতাজীর মূবতয ো,রর্ো অ্চলরদরির পবরবস্থবতর মরতাই। 

 


