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ঢাকা সল্প ঙকসৃত ম্পন্ন এক উল্লেখ্ল্লমাগ্য নগ্যী। ফড় ফড় অল্লনক কসফ াসসতযল্লকয জন্ম 
ল্ল়েসছর ঢাকা়ে। অল্লনকসদন আল্লগ্য কথা। ঢাকায এক দছল্লরয ল্লে সল্লরল্লেয একসে দভল্ল়েয 
সফল্ল়ে ল্ল়েসছর। দভল্ল়েসে সসক্ষত ও শুদ্ধ ফাাংরা়ে কথা ফরল্লত জাল্লন। দছল্লরয ফাফা দনই। ভা 
আল্লছন। সফল্ল়েয য একসদন াশুসড় তায দফৌল্লক কর সনল্ল়ে নদী দথল্লক জর আনল্লত ফরল্লরন। 
ওল্লদয ফাসড়য াভল্লনই আল্লছ নদী। নফফধ ূকরস সনল্ল়ে নদী দথল্লক জর আনল্লত দগ্র। সকন্তু 
একঘন্ো ল্ল়ে দগ্র তফুও দফৌ ঘল্লয সপল্লয আল্লসন। এসদল্লক াশুসড় সচসিত অফস্থা়ে ঘল্লয 
া়েচাসয কযসছল্লরন। প্রা়ে দদড় ঘন্ো য নফফধ ূজর সনল্ল়ে ঘল্লয সপল্লয এল্লরা। াশুসড় সজল্লে 
কযল্লরন, নদী দথইকযা াসন আনল্লত দতাভায এত দদসয অইল্লরা কযান? 
  
দফৌ ফরর- -  

  
' মায রাসগ্ মত 

তাল্লয াইরাভ ল্লথা। 
দ ও ছাল্লড় না 

আসভ ও আইতাভ াসযনা। '  
 
 
 



 

 

একথা শুল্লন াশুসড় বাফল্লরন তায দফৌসে অৎ চসযল্লেয। ল্লথ যুরুল্ললয ল্লে আড্ডা দভল্লয 
ভ়ে কাসেল্ল়েল্লছ। তাই ঘল্লয সপযল্লত দদসয ল্ল়েল্লছ। সতসন দফৌল্লক ফরল্লরন, আল্লগ্য কথাডা 
আল্লযকফায দকাও দদস? 
  
দফৌ আফায ফরর,  
  

'  মায রাসগ্ মত 
তাল্লয াইরাভ ল্লথা।  

দ ও ছাল্লড় না 
আসভ ও আইতাভ াসযনা।  '  

 
এফায াশুসড় আয সনল্লজল্লক াভরাল্লত াল্লযনসন। ঠা, কল্লয দফৌল্ল়েয গ্াল্লর চড় ফসল্ল়ে 
সদল্লরন। দফৌ ফরর, আসন আভাল্লক বুর ফুল্লঝল্লছন। আভায কথায অথথ র, নদী দথল্লক আায 
ভ়ে ফৃসিাত শুরু ল্লরা। ফৃসি ও থাল্লভনা আয আসভ ও ঘল্লয আল্লত াসযনা। এখ্ন ফৃসি 
কল্লভল্লছ। তাই আসভ জর সনল্ল়ে ঘল্লয সপল্লয এল্লসছ। একথা শুল্লন াশুসড় ফরল্লরন, ও দই কডা। 
আভাল্লয ফুঝাই়ো ধকফা দতা। দতাভাল্লয ভাযসছ ধক়ো যাগ্ কযফা না।  
  
নতুন দফৌ ফরর- -   

 
' ৮০ তুরা়ে দয 
৪০ দল্লয ভন।  

ভনয রল্লগ্ ভন না সভরল্লর 
ধযফ সক ফন্ধন। '  

 
অথথাৎ, আভায ভল্লনয ল্লে মসদ আনায ভন না সভল্লর তল্লফ সক কল্লয আত্মী়েতায ফন্ধন দৃঢ় 
ল্লফ? দকভন কল্লয আসভ াকাাসক বাল্লফ আনায এখ্াল্লন থাকফ? াশুসড় ফরল্লরন, দতাভায 
রল্লগ্ কথা ধক়ো ারুভ না। তুসভ আইরা়ে দরখ্া ড়া জানা ভাই়ো। ফুঝসছ আভায দফাফা 
অই়ো থাকন রাগ্ফ। আইচচা, দদস আভায দারাডা়ে সক ক়ে।  
 
একফায ঢাকায আল্লযক দভল্ল়েয াল্লথ সরচল্লযয এক দছল্লরয সফল্ল়ে ল্ল়েসছর। একসদন ফয 
অসপ দথল্লক সপল্লয এল্লল্লছন ন্ধায ভ়ে। সতসন ঘল্লয এল্লই তায দফৌল্লক ফরল্লরন, নসভতা 
সতনতরায ছাল্লদ চল্লরা। কথা আল্লছ। এযয উবল্ল়েই সতনতরায ছাল্লদ দগ্ল্লরন। দফৌ একে ুদূল্লয 
দাসড়ল্ল়েসছল্লরন। ফয  ফরর,  আকাল্ল অজস্র তাযায দভরা। ূসণথভায যাল্লত আকা ঝরভর 
কযল্লছ। নীল্লচয এই ছাল্লদ শুধ ু তুসভ আয আসভ। এল্লা কাল্লছ এল্লা। দফৌ ফরর,  ফুঝযা 
পারাইসছ। তুসভ কুকাল্লজয ধান্ধা়ে আভাল্লয কাল্লছ ডাকতাল্লছা। এত কাফয না ধকযা আভাল্লয 
দখ্ারাখু্সর দল্লেয কথা ধকল্লরই অইল্লতা।  
 
 



 

 

য াসসতযক ধ়েদ ভজুতফা আসর সল্লরল্লেয দরাক সছল্লরন। সতসন তায একসে যচনা়ে 
ঢাকাই যসকতায উল্লেখ্ কল্লযল্লছন। দয বাযত বাগ্ ল্ল়ে াসকস্তান ল্ল়েল্লছ। দল্লর দল্লর 
সন্দুযা াসকস্তান দছল্লড় বাযল্লত চল্লর আল্লছন। ূফথ াসকস্তাল্লনয অল্লনক ভুরভাল্লনয দচাল্লখ্ 
সন্দুল্লদয চল্লর মাও়ো বাল্লরা রাল্লগ্সন। ওই ভ়ে এক সন্দু সযফাল্লযয আেজন দস্য বাযল্লত 
চল্লর মাও়োয জন্য েীভাযঘাল্লে এল্ল াসজয ল্ল়েল্লছন। ওযা ট্রাল্লকয উয দথল্লক ওল্লদয 
ভারে নাভাচল্লছন। এভনভ়ে এক সযসচত ভুরভান দস্য এসগ্ল্ল়ে এল্ল ফরল্লরন, 
আনাযা াসকস্তান দছল্লড় মাল্লফন দকন? াসকস্তান শুধ ুভুরভানল্লদয জন্য ন়ে। সন্দুল্লদয ও 
থাকায দলার আনা ক আল্লছ। াসকস্তাল্লনয জাতী়ে তাকা দদখু্ন। সতন বাগ্ ফুজ ও 
একবাগ্ াদা। ফুজ যঙ ভুরভাল্লনয। াদা যঙ সন্দুয। তাল্লর আসন দকন আনায 
জন্মবূসভ ছাড়ল্লফন? আনায থাকায জা়েগ্া ও দতা আল্লছ এই দদল্ল। তাই আভায অনুল্লযাধ, 
আনাযা আনাল্লদয জনভসবল্লে দছল্লড় বাযল্লত মাল্লফন না। দই ভ়ে দঘাড়ায গ্াসড়য 
গ্াল্লড়া়োন অথথাৎ কুেসে ফরর, বাল্লরা ধকযা চাই়ো দদল্লখ্ন, তাকায ওই াদা অাংল্ল ফা 
দঢাকাইর আল্লছ। তাই দদসয না ধকযা বাযল্লত আনাযা রাই়ো মান।  
 
 


