
  

 

মিুk চাi 

সবয্সাচী েগাsামী 
 
eক. 
চরেণর েgpােরর মেধয্ েকােনা নাটকীয়তা  িছল না।ধরা পড়ার পর pথেম থানার বড়বাবoু 
িনেজেক িব াস করেত পােরিন।uটেকা eকটা খবেরর িভিtেত মাt পাঁচ জন কনে বল আর eকজন 
সাবinেপkর িনেয় হানা িদেয়িছল জল ীর নলেবেড় gােম।রসুল েশেখর বািড়েত িগেয় েদখা পাoয়া 
েগল েসi pবীণ মানুষিটর।eকটা।eকটা খািটয়ায় েয় িনি েn ঘুমােc।al ধাkায় যখন aবাক 
করা েচােখর পাতায় খুেল েগল,aিফসার েদেখ বেলিছেলন, ‘আপনার বাঁধােনা দাঁত দেুটা লািগেয় িনন 
চরণবাব।ুথানায় েযেত হেব।আপনােক েgpার করা হল’। 
-‘আমার aপরাধ’? মৃদ ুেহেস চরণ বেলিছেলন। 
‘েস থানায় বেস বলা যােব,আপাততঃ কথা না বািড়েয় চুপচাপ আমােদর সােথ চলনু’।েবশীkন কথা 
বলার ঝঁুিক িনেত চায়িন দােরাগাবাবু।েসাজা থানায় িনেয় চেল যাoয়া হেয়িছল। 
ভা ােচারা sােsয্ বয়েসর ছাপ।মুেখর বিলেরখার মানিচেt েযন দিুখনী ভারতবষর্ খাদয্-আেnালেনর 
সামেনর সািরেত থাকা েনতা চরণ।মুিkর দশেকর েজলখাটা রাজবিn চরণ।িবpবী আেnালেনর 
ভা েনর sাkী চরণ।িবpবী আেnালেনর মহা-ঐেকয্র sাkী চরণ।eকটানা পাঁচিট দশক ধের 
জনগণমন aিধনায়ক চরণ সরকার। 
েচয়ারময্ান বেলিছেলন, ‘ eকটা দেুটা ভাল কাজ করা কােরা পেki কিঠন কাজ নয়। কিঠন 
হেc।কিঠন হেc সারা জীবন ধের সারা জীবন ধের ভাল কাজ করা, কেখােনা েকােনা খারাপ কাজ 
না করা।সবর্দা বয্পক জনতা, যুবক o িবpেবর জনয্ িহতকর হoয়া।কেয়ক দশক,বছর ধের 
eকটানা কেঠার কাজ করা।eটাi হেc কিঠন কাজ’।... 
ei তুমলু জনিpয় মানুষটাi আবার পুিলেশর খাতায় ‘েমা  oয়ােnড’! 
   আ যর্ ei েদশ,আ যর্ ei গণতnt!aেনক িদেনর স ী bজ,আখতাররা বলত, ‘দাদা আপিন 
িকn সদেরর িদেক যােবন না।আপনােক সবাi েচেন।আপিন ধরা পড়েল সবর্নাশ।eতিদনকার ক  
কের গেড় েতালা সংgাম,সংগঠন সব ভীষন ধাkা খােব’। 
   চরণ হাসেতা। বলেতা, ‘পািটর্  লাiনটা ভাল কের বঝুেত হেব।সিতয্কােরর েলৗহpাকার হেc 
জনগণ।সবর্দা ে ণীলাiন o গণলাiনেক িঠকমত আঁকেড় ধের কাজ করেত পারেল pিতিkয়াশীল 
শাসকে নীর সমs বদমতলব বয্থর্ হেয় যােব’। 
   েমঘনাথ শহর েথেক আসা নবাগত eক েহালটাiমার।ভীষন িসিরয়াস কমর্ী।আেগ ছাt েn কাজ 
করেতা।পাশ েথেক বেল uঠেতা, ‘িকn জনগেণর মেধয্i শtরা ঘাপিট েমের aেনক সময় লুিকেয় 
থােক।সতর্ কতাটা তাi aবলmন করেতi হেব’। 
          ‘আcা িঠক আেছ যা।aত দিু nা কিরস না।আিম িঠক থাকেবা’।…. 
আধঘnার uপর দাঁিড়েয়o iিলয়াস যখন eেলানা,মনটা েকমন a ভ iি ত িদিcল।িঠক আেছ েতা 
েছেলটা?জিমরkা আেnালনটা সেব গেড় uঠেছ।িবিভn গণতািntক শিkেক eকিtত কের eকটা 
েযৗথমে  গড়ার েচ া চলেছ।চােষর জিম দখল কের আবাসন pকl গড়েত েদoয়া চলেব না।জিম 
মািফয়ারাo সিkয় হেc।েকান িবপেদ আপেদ পড়ল না েতা েছেলটা!চরেণর কপােল িচnার ভাঁজ। 
    বাসsয্ােn টয্ারাচাঁদ দাঁিড়েয়িছল।পিরিচত পুিলেশর েখাঁচড়।তেব eর আেগ েস চরেণর েকান 
kিত কেরিন।মেদর ভািট েলা েথেক থানার হpা েতালাi oর মুখয্ কাজ।eছাড়া বডর্ াের েগা পাচার 



  

 

েথেকo আজকাল ভােলাi আয় হয়।পাঁচ বছর আেগ eকবার েkেতর েমাটর চুিরর দােয় টয্ারাচাঁদেক 
েলাকজন িনেয় কড়া ভােব শািসেয় িছল চরণ।ঘা কতক বিসেয়o িছেলা কচার ডাল িদেয়।aেনকkন 
দাঁিড়েয় iিলয়ােসর জনয্ দিু nা িনেয়i হাঁটেত হাঁটেত নলেবেরর রসুেলর দাoয়ায় uেঠিছল চরণ।iেc 
িছল আধঘnা িব াম িনেয় আেরা দেূরর পাটেকবািড়র িদেক পা তুেল েদেব।খািটয়ায় েশায়া মাt 
রােজয্র ঘুম েনেম eেসিছল েচােখ।ei ঘুমi িবপদ েডেক আনেব েক জানত? eর আেগo থানার 
েছােটা-বেড়া কমর্চাির েথেক সাদােপাশেকর িডআiিব’র েলােকরা পযর্n বারবার তাঁেক সতর্ ক কেরেছ-
‘eভােব ঘুরেবন না চরণদা,আমােদর uপর িকn ভীষন চাপ’।েশষপযর্n টয্ারাচাঁদ েয eভােব িচিনেয় 
েদেব….না a  েমেলিন চরেণর। 
 
দiু. 
 
ঘnাখােনেকর মেধয্i eসিপ সােহব eেস হািজর হেলন।দিkনী bাhন- িনবাস েরি ।সােথ eেলন 
আেরা েছাট-বড় মােপর নানা aিফসার।লালবাজার,ভবাণীভবন-লডর্ িসনহােরাড েথেক ঘনঘন েফান 
আসেত লাগল।বাiের aেপkারত সংবাদমাধয্ম।দােরাগাবাবুর মেুখ eকটা পিরতৃিpর হািস।আজেক 
তােক eমন লাগেছ েযন সদয্ সmpদান েশেষ কণয্াদায়মুk িপতা। 
    পুিলশসপুার চরণেক িজjাসাবাদ করিছেলন- 
-‘আcা আপনারা িঠক িক চান বলুন েতা’? 
-‘িতনেট পাহাড়েক uেcদ করেত’। 
-‘িতনেট পাহাড় মােন’? 
-‘oi েতা eকটা েহােলা িব লgীপুঁিজর pিতভূ,রাজৈণিতক পিরভাষায় যােক বেল সাmাজয্বাদ। 
িdতীয়টা েহােলা তােদরi েদশীয় েদাসর মুৎসুিd আমলাতািntক পুঁিজ।আর তৃতীয়টা েহাল নব নব 
েপ িবরাজমান েদশীয়সামnে ণী’। 

  পােশ বেস থাকা আেরকজন aিফসার p  করেলন, ‘eখন েতা unয়ন হেc aেনক…িবেশষ কের 
আপনােদর a েলেতা জ লমহেলর মেতা আিথর্ক সংকট েনi’। 
-‘েক বলল আপনােক?জল ীর তীর ধের gােম gােম কত aনটন-হাহাকার-aনাহার,আপিন তার 
কতটুk খবর রােখন?আপিন জােনন eখানকার পাটচািষেদর কত দরূবsা’? 
     inারেগশন চলার ফাঁেক eeসআi মিlকবাব ুeেস খবর েদন-‘ফুলকমিল,পdমালা 
েথেক;কািলনগর,েসানাতলা েথেক আর দiেয়র বাজার েথেক িতনেট বড় িমিছল আসেছ 
সয্ার’।খবরটা েন দােরাগাবাবুর েকমন েযন শীত শীত করেত লাগল।আচমকা িকছুkন েছদ, 
তারপর আেরকজন বড় aিফসার p   করেলন-‘আcা,  কলকাতা েথেক oi েয েমঘনাথ বেল 
েছেলটা eেস আপনার eিরয়ায় ঘাঁিট েগেড়েছ,o েতা যাদবপুেরর েসi ছাtেনতা aণর্ব ঘটক,তাiনা’? 
      চরণ চুপ কের থােক।মেন মেন িকছুটা িবিsত হয়।চেরর জিম দখেলর সময় হাজার হাজার 
কৃষক িনেয় থানা েঘরাo কের িছল েমঘনাথ।সmবতঃ তখনi আiেডিnফােয়ড হেয়েছ। 
   aিফসার আবার p  কেরন-‘িক বয্াপার বলনু েহােয়দার মাi iনফরেমশন iজ কােরk aর 
নট’? 
-‘আপিন িঠক না ভুল তার েকােনাটাi আমার পেk বলা সmব নয়,েকননা aণর্ব নােম আিম 
কাuেক…’ 



  

 

-সয্র,সয্র লkীগাছা,চারাতলা েথেক ে াগান িদেত িদেত eকটা বড় িমিছল আসেছ,আর 
িদকনগর,শািnপুর েথেক আসেছ আেরকটা বড় িমিছল’! 
    inােরােগশন েটিবল েথেক eসিপ eবং বড়বাবু uেঠ বাiের দ’ুবার পায়চাির কের আবার eেস 
বেস।eকটা bাn মুেখর aিফসার হঠাৎ বেল oেঠ,-eসব p  কের লাভ হেবনা সয্র’।eবার চরেণর 
সামেন eিগেয় eেস বেল,-বল শালা!রাiেফল িল েকাথায় আেছ!বল’! 
     চরণ িন ু প।eবার aিফসারিট েতের eিগেয় eেস বেল, ‘বলেব!শালা সব বেl!গাঁেড়র মেধয্ 
যখন ল ার ঁেরা েঢাকােবা,তখন হরহিরেয় মুখ েথেক সব েবেরােব’! 
     চরণ সmাবয্ িনযর্াতেনর জনয্ িনেজর মনেক আেরা eকবার psত কের েনয়।aিফসার মিlক 
আেরা eকবার হnদn হেয় ঢুেক বেলন, ‘েডামকল-ন’মাiল-িবিt দা েথেক আেরা eকটা িবশাল 
িমিছল েধেয় আসেছ সয্র!বাiের aলেরিড হাজার হাজার েলাক জেড়া হেc।pচুর মিহলা থানার 
সামেন eেকবাের বয্ািরেকড গেড় তুেল ে াগান িদেc সয্র!oi নেত পােcন সয্র ে াগােনর শb’? 
       eসিপ সােহব uৎকিnত হেয় p  করেলন-‘oরা িক ে াগান িদেc মিlকবাবু’? 
-‘সয্র,oরা বলেছ,মুিk চাi’!   
 
 
 
 

ে াগান 
                 সবয্সাচী েগাsামী 
 
eক. 
 
aেনকিদন পর িমিছেল হাঁটল জয়দীপ, নিnতা। েসi কেলজ জীবেন eকটা sেঘািষত বামপnী ছাt সংগঠেনর সদসয্ 
িহসােব দ’ুeকবার িমিছেল েহঁেটিছল জয়দীপ।‘সামেন কারা?... েপছেন কারা?...ei েছেলটা… ei েমেয়টা…।’ pথম 
েথেকi eiসব চটুল ে াগােন েমাহভে র inন িছল।পরবতর্ী কােল মাকর্ সবােদর pিত যত dা েবেড়েছ,তার সােথ 
সমানুপািতক হাের েবেড়েছ ছাt সংগঠনিটর pিত pবল aনীহা।আটেপৗের রাজনীিতর সােথ সmর্েকর েসi েথেকi েছদ 
পেড়েছ।aেনক  
িদন পর িমিছেল েহঁেট আজ মন েবশ পিরতৃp।aেনকিদেনর বd ঘের হঠাৎ েযন eক ঝলক তাজা বাতাস আর েরােদর 
িঝিলক।মেনর িভতর eত aবসাদ জমা িছল তা আেগ েবাঝা যায়িন েতা!িমিছল েতা নয় e েযন জনেsােত েভেস 
যাoয়া।বণর্হীন aথচ eত বণর্ময়, িনবর্াক িকn eত মখুরতা -  মহানগর  ব িদন েদেখিন।শািn o গণতেntর 
িবপnতায় নাগিরক সমােজর pিতবাদ েযন বাঁধভাঙা বনয্ার মেতা শহের ঢুেক পেড়েছ! 
 
ক’িদন ধেরi oরা দ’ুজন েভতের েভতের েবশ িবপn েবাধ করিছল।eত বড় eকটা নারকীয় ঘটনা িনেয় িক িকছুi 
করার েনi? 
 
নিnতা বেলিছল, ‘জয় িকছু েলেখা!’ 

-‘ িক িলখব, কিবতা? িক হেব কিবতা িলেখ?’ 
-‘চেলা anত দেুটা ে াগানi েলখা যাক।’ 
-‘হায় আমার akম কলম!eখন েয eকটা ে াগানo আিম ভাবেত পারিছ না।তার েচেয় চেলা আজ সবার সে  
িমিছেল হাঁিট।’ 
িমিছেল েহঁেটিছল oরা দ’ুজন।oেদর মেতা আেরা aেনেক। 



  

 

 

দiু. 
 
িবeসিস ফাsর্  iয়াের oঠার িকছুিদন পরi দাদা বেলিছেলন, ‘তুিম eখন যেথ  পিরণত হেয়ছ।eবার েথেক িনেজর 
পথ িনেজ েদখ।’িপতৃমাতৃহীন জয়দীেপর েশষ aবলmন দাদাo েযিদন তােক দেূর সিরেয় িদেয়িছেলন েসিদনo িনেজেক 
eত িবপn eত aসহায় মেন হয়িন।বরং েবশ sাধীন eবং িনভর্ ার লাগিছল িনেজেক।দ’ুিদন পর কেলেজ eকটা 
কিবতা পােঠর েছা  আসের sরিচত eকটা কিবতায় জয়দীপ িলেখিছল, সমুdমnেন aমতৃ oেঠ িবষo…’ 
   কিবতা েন বাংলার aধয্াপক aিমেতশদা বেলিছেলন, ‘িলখছ,িঠকi আেছ, তেব িচnাভাবনা েলা eখনo যেথ  
ময্ািচoরড বলা যােc না।’জয়দীপ সমােলাচনা gহণo কেরিছল সানেn।নিnতা িকn oi িদনi oর সােথ আলাপ 
করেত eিগেয় eেসিছল।কিবতা িনেয় েস eেকবাের ucিসত।eরপেরi কেলেজর পাঁচবnু িমেল eকটা কিবতা পিtকা 
pকােশর পিরকlলনা কের। 

- ‘পিtকার নাম থাক “িবিনমর্াণ”,েছাট কের কয্াপসান থাকেব – “pিত ান িবেরািধতার pািত ািনকতায় আমরা 
েনi।”aিনবর্াণ psাব েরেখিছল। 

- ‘না না বরং নাম রাখা েহাক “েদশ-কাল”,কয্াপসান থাক, “আমরা সবর্দা সেতয্র পেk”, জয়দীপ বেলিছল। 

- ‘সতয্’! েসটা খায় না মাথায় মােখ?’ চশমার ফাঁক িদেয় aিনবর্ােণর utর আধুিনক িতযর্ক দিৃ । 

- ‘সতয্ হ’ল িনিদর্  েদশ o কােলর িনিরেখ ঘটমান বাsব! জয়দীেপর পk িনেয়িছল নিnতা। 
বলা বা লয্,aিনবর্াণ েহঁেটিছল িবপরীত মেুখ।িবতকর্ টাo আর eেগায়িন। 
      েসi িদন েথেকi নিnতাo জয়দীেপর সে  আেছ।জয়দীপ িঠক কেরিছল েপশা িহেসেব কিবতা েলখােকi 
আঁকেড় থাকেব। চাiেলi েতা হয় না,তাi িটuশিন কেরo িকছু েরাজগার করেত েহাত।eছাড়া pফ েদখার কাজo 
করত টুkাক।গিড়য়া েsশেনর কােছ eকটা েছা  ভাড়া ঘের সংসার েপেত িছল oরা দ’ুজন। 
       বuিদ eকিদন জয়দীপেক p  কেরিছল জয়দীপেক, ‘সােয়েnর ছাt হেয় েতামার কিবতার pিত eত 
েঝাঁক েকন?’ 

- সােয়n eবং কিবতার মেধয্ েকান ৈবরীতা েনi বuিদ।মগজ o দেয়র মেধয্ যা সmর্ক,oেদর সmর্কটাo 
aেনকটা েতমনi।oরা দ’ুজেন হাত ধরাধির কের চলেছ আবহমান কাল ধেরi’।জয়দীপ utর িদেয়িছল। 

েসi জয়দীেপর সমs ভাবনা েলা েযন ei ক’টা িদেন িলেয় যািcল।sp েলা েকমন েযন িমেথয্ মেন 
হিcল।aবেশেষ,আজ িমিছেল েহঁেট মেন হেয়েছ,হয্া!eকটা িকছুেতা করার আেছi!oখােন িগেয়i oর pথম uপলিb 
হেয়িছল aেনক aখয্াত েছাট পিtকা,সােয়n kাব,gপিথেয়টােরর দল,eবং তার সােথ যুk মানষু েলা িনজ িনজ 
uেদয্ােগi িকছু না িকছু িসিরয়াস কাজ কের চেলেছ,যা ভিবষয্েতর eক মহৎ কমর্যেjর েpিkত ৈতির করেছ। 
 
িতন. 
 
বািড় িফের জয়দীপ নিnতােক বেলিছল, ‘িক করা যায় বলেতা?’ 

- ‘চেলা না,আমরা দ’ুজেন িমেল েদয়ােল েদয়ােল ক’টা েপা ার সাঁটাi’,নিnতা বেলিছল। 

- ‘ে াগান িক থাকেব তােত?েতামার মেন আেছ কেলজ জীবেনর েসi িkেশ হেয় যাoয়া ে াগান েলার 
কথা।েয েলা নেলi তুিম নাক েকাঁচকােত?ে াগান যিদ যথাযথ ভােব সতয্েক pিতিনিধt না কের,তেব তা 
aথর্হীন pলােপ পযর্বিসত হয়।’ 

- ‘তাহেল চেলা েদয়ােল িকছু কিবতার লাiনi সাঁিটেয় িদi!’ 

- ‘েযমন?’ 

- ‘eতi সহজ আমােদর েমের েফলা 
    আমােদর পােয় রাtীচk েঘাের 
    আমরা eেসিছ মহাভারেতর পর 



  

 

    আমরা eেসিছ েদশকাল পার কের।’ 
  -‘বাহ!জয় েগাsামী।চমৎকার psাব।ei না হেল আমার বu!’ 
নিnতা pবল আপিtেত েচাখ পাকায়।কথা েঘারােত জয়দীপ বেল, ‘আিম িক eকটা psাব রাখেত পাির ময্াডাম?’ 

- ‘েশানাo।’ 

- ‘চুপ কের থাকা eখন শbহীন পাপ… মিনভূষন ভ াচাযর্।’ 

- ‘খুব সুnর।যথাযথ’। 
 
 
 
 
চার. 
 
সেব িতনেট েপা ার মারা হেয়েছ।চারেট সাদা েপাষােকর মুশেকা েলাক eেস পাকরাo করল দ’ুজনেক। ‘সয্ার দেুটা 
নকশালেক ধেরিছ।ekুিন িনেয় যািc থানায়।’েমাবাiল েফােন কেথাপকথন চেল।দ’ুজনেক ধের িনেয় যাoয়া হয় পাকর্ িsট 
থানায়।িকছুkন পেরi eিn নকশাল েসেলর eক বড় aিফসার eেস হািজর।িমি  িমি  কের িতিন বলেলন, ‘েকান 
সংগঠেনর আপনারা? িলবােরশন না মাoবাদী?’ 

- ‘আমরা দ’ুজনi iিnিভজয়ুাল নকশাল।’নিnতা জবাব েদয়। 
জয়দীেপর হঠাৎ aিফসােরর মেুখর পিরবtর্ন েদেখ pবল হািস পায়।েস বেল oেঠ, ‘aিফসার!আপিন িসমন দয্া 
েবয্ােভায়ােরর নাম েনেছন?’ 
 
  aিফসার কটমিটেয় তাকায়। তারপর কথা না বািড়েয়, তার aধsনেক েহঁেক বেলন, ‘aিফসার! কাল e দেুটােক 
রা েdািহতার aিভেযােগ েকােটর্  চালান কের েদেবন।’aিফসার চেল যায়। 
  unততর সরকােরর সংেবদনশীল থানা লকআেপi েস রাতটা কাটায় oরা।রােত চােয়র ভাঙা ভােড়র সাহােযয্ 
লকআেপর েদয়ােল জয়দীপ বড় কের 
িলেখ েদয় – ‘eকটা বেুক আ ণ jেল, eকটা বেুক েশাক 
         aেনক বেুকর বাঁচার sধর্া দীঘর্জীিব েহাক!’ 
নিnতা েলেখ,- ‘ধানেkেত েয় তাপসী মািলক, 
           aিgদg েবান 
           েদয়াল জেুড় unয়েনর িমথয্া িবjাপণ!’ 
 
 
 
 
                     
  
         


