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দীঘলীয়া হুইেছলৰ শব্ত িডগন্ই সাৰ পােল । ৰািতপুৱা েক আই এৰ েটর্ইিনং আৰম্ েহাৱাৰ
সেঙ্ত ধব্িন । চকু -মুখ েমাহািৰ িস িবছনােত উিঠ বিহল । িবছনাখন েকৰ্ েমৰাই শব্ কিৰ
উিঠল । বাঁেহেৰ সজা চাং িবছনা । ওপৰত এটু কুৰা সৰু প্ািষ্ক । গাত ল’বৈল এখন নগা
চাদৰ । েতেনৈকেয় শুই আিহেছ িসহঁ ত েযাৱা দুটা বছৰ ধিৰ । েকম্ত েযিনবা অলপ ভােলই
। িসহঁ েত েযিতয়া এঠাইৰ পৰা আন এঠাইৈল এমাহ-েডৰমাহ ধিৰ দুগম
র্ অঞ্লৰ মােজেৰ
মাচর্ কেৰ, েতিতয়া িনশােবাৰ ৈহ পেৰ আৰু কষ্কৰ । পাহাৰ-পবর্ত বগাই েখাজকািঢ় যাওঁ েত
য’েতই সিন্য়া হয় তােতই িনশােটাৰ বােব েকম্ বহুৱায় । ওচেৰ-পাজেৰ শুকান গছ-পাত
িয পায়, তােক েগাটাই ৈল িবছনা পােত । তাৰ ওপৰেত এখন শুকান প্ািষ্ক পািৰ ৈল িসহঁ েত
পাল পািত েশােৱ । কািচনৰ মািটেবাৰ খুউব েজকা । বহু বছৰ ধিৰ অবয্ৱহৃত েহাৱা েহতু েক
মািটত হালধীয়া চামিন এটা পেৰ । সুদা মািটত শুেল নানান অিচন েবমাৰ হয় । েতেনৈকেয়
বাটত সংগঠনৰ বহু ল’ৰা মিৰেছ । আিজকািল েসইকাৰেণ িসহঁ ত খুউব সাৱধান । অলপ কষ্
কিৰ হ’েলও শুকান গছ-পাত েগাটাই িবছনা পািত লয় ।
িবছনাৰ পৰা উিঠ িদগন্ই লুঙীখন খুিল েটর্ক েপণ্েটা িপিন্ ল’েল । ঘৰৰ পৰা আেহাঁেত
িতিনচু কীয়াত ফু টপাথৰ পৰা িস েষাল্ টকােৰ বাংলােদশী েটর্ক েপণ্েটা িকিনিছেল ।
ইিতমেধয্ তিপনাত িতিনটাৈক টাপিল পিৰেছ । িপন্া কােপাৰ বুিলবৈল তাৰ ইউিনফমর্ৰ
েকম’ৰেফ্জ েডর্ছেযাৰ আৰু েটর্ক েপণ্েটা । তােৰই েযাৱা দুবছৰ চলাইেছ । টাপিলৰ কাৰেণ
এক্টর্া কােপাৰ অসমৰ পৰা আেহাঁেতই ৈল আিহেছ । ’অসম ডাপ’ৰ েকম্ কামাণ্াৰ িস ।
িনেজ িমতবয্য়ী ৈহ েনেদখুৱােল নতু ন েসনানীিবলাকক আদশর্ৰ কথা ক’ব েকেনৈক ?
বািহৰত েতিতয়া েপাহৰ ৈহেছ । অলপ জাৰ পিৰেছ । েকােনা িকন্ু েসইবুিল েতিতয়াৈল
িবছনাত পিৰ থকা নাই । অসম ডাপৰ ল’ৰািখিনেয় সমুখৰ পথাৰখনত িপ িট কিৰেছ । হেৰেণ
কামান িদেছ । ছােজর্ণ্ েমজৰ হেৰণ ৰাজবংশী । ঘৰ অভয়াপুৰীত ।
মােজ মােজ কামানৰ শব্েবাৰ আিহ িদগন্ৰ কাণত পিৰেছ । িফল্ৰ চািৰওকােষ দুপ্ দুৈপ্ক
েদৗিৰ থকা েসনানীেবাৰক হেৰেণ তাল িমলাই সুিধেছ,
ফা ব’ েফনলা ?
: আিম িকহৰ েসনানী ?
ল’ৰােবােৰ ভিৰৰ েখাজৰ ৈসেত তাল িমলাই ৈকেছ,
ছাংলট্ েফনলা ।
: (আিম) িবপ্ৱৰ েসনানী ।
হেৰেণ আেকৗ সুিধেছ, ফা ব’ েফনলা ?
ল’ৰােবােৰ ৈকেছ, মুংেছাৱা েফনলা ।
: (আিম) জনগণৰ েসনানী ।
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কািচনত িভন্ ভাষী মানুহৰ সমাহাৰ । িকন্ু িচংেফৗ জািনেলই কাম চিল যায় । অসমৰ পৰা
আিহেয়ই িদগন্হঁ েত এমাহৰ িভতৰেত িচংেফৗ িশিক ৈলিছল ।
আিজ এসপ্াহমানৰ পৰা িদগন্ৰ অসুখ । মখলং ওলাইেছ । েডথ্ েভলীৰ মৃতুয্ িবভীিষকা
মািত আেন মখলং েবমােৰ । িসহঁ েত েকম্ পািত থকা েচেকণ্ িবর্েগডেটা হকং উপতয্কাত
অৱিস্ত । অিত অসব্াস্য্কৰ এই উপতয্কা, েবমাৰ-আজাৰৰ সীমা-সংখয্া নাই । িদব্তীয়
মহাসমৰৰ সময়ত অসমৰ পৰা ষ্ীলেৱল েৰাড ৈহ আগুৱাই অহা ইংৰাজসকেল নাম িদিছল
‘েডথ্ েভলী’ বুিল । অিচন েৰাগত িমতর্ পক্ৰ বহু েসনা মৰা পিৰিছল এই উপতয্কাত ।
েতিতয়াৰ পৰাই উপতয্কােটাত জনবসিত বুিলবৈল েতেনৈক পর্ায় নােয়ই । অঞ্ল এেকাটা
িযমােন দুগম
র্ হয়, েগিৰলা বািহনীৰ বােব হয় িসমােন সুচল, সুগম । গিতেকই কািচন
ইিণ্েপেণ্ণ্ আিমর্ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ িবর্েগড বিহেছ এই মৃতুয্ উপতয্কাত ।
মখলং িঠক আমাৰ েমেলিৰয়া েৰাগৰ দেৰ । তােতাৈক বহু ভয়ানক । েকােনা ৈবজ্ািনক
িচিকৎসা নাই এই েৰাগৰ । স্ানীয় িচিকৎসা চেল । েগােটই শৰীৰৰ মাংসেপশীেবাৰ দুটা
আঙু িলেৰ েচিপ, েজােৰেৰ টািন টািন িবষাক্ ক’লা েতজেবাৰ ছালৰ তলেত েজালা বন্াৰ
দেৰ উিলয়াই েলাৱা হয় । তাৰ িপছত েটমাৰ ঢাকিন বা গােমাচােৰ চু িচ আিন আঙু িলৰ মূৰত
েবজীেৰ ফু টা কিৰ েসই ফু টািদেয় িবষাক্ েতজেবাৰ উিলয়াই আেন । ভাগয্ ভাল থািকেল
েতেনৈকেয় েৰাগী বািচ যায় । নহ’েল মৃতুয্ অিনবাযর্ । েযাৱাকািল সিন্য়া মৃণােল েতেনৈকেয়
মখলং টািন িদগন্ৰ গাৰ পৰা বহু িবষাক্ েতজ উিলয়াই িদিছল । েতিতয়াৰ পৰা িস গােটা
অলপ টঙাব পািৰেছ । িকন্ু এিতয়াও ভাত খাব পৰা েহাৱা নাই । মৃণােল িশেলেৰ চাউল
িপিহ সৰু সৰু িসেজাৱা িপঠা বনাই িদিছেল । ৰািত িস তােক খােল ।
চকু েৱ-মুেখ অলপ পানী মািৰ িদগন্ বািহৰৈল ওলাই আিহল । সৰু জুিৰ এটাৰ পাৰত
এঢলীয়া পাহাৰ এখনত িসহঁ তৰ েকম্েটা । েকম্ৰ পৰাই েগােটই েছেকণ্ িবর্েগডেটা েদিখ
। েকম্ মােন সৰু সৰু বাঁহৰ ঘৰ িকছু মান । কািচন ইিণ্েপেণ্ণ্ আিমর্ৰ েছেকণ্ িবর্েগডত
আিজ পর্ায় এবছৰমান িসহঁ েত েকম্ পািত আেছ । এটা সৰু উপতয্কাত িবর্েগডেটা অৱিস্ত
। িবিভন্ িবভাগেবাৰ সুন্ৰ, পিৰপািটৈক সেজাৱা । িচংেফৗ ভাষাত িবভাগেবাৰক কয় ডাপ্
বুিল । অসমৰ পৰা অহা েসনানী সকল থািকবৈল এটা সৰু িটলা । স্ানীয় মানুেহ মৰমেত
কয় ‘িজংখু ডাপ্’ বুিল । িমিতৰৰ েকম্ । েকম্ৰ ঘৰেবাৰ িসহঁ েত িমিল-জুিল সুন্ৰৈক
সজাইেছ । ওচৰৰ হািবত বাঁহ-েবত পর্চু ৰ । মািট কািট িফল্ এখন বনাই ৈল তাৰ চািৰওকােষ
ঘৰেবাৰ সািজেছ । শতর্েৱ েবামা-বাৰুেদেৰ আকর্মণ কিৰেল যােত এেকলেগ েবিচ ক্িত
নহয়, েসইেটা িনিশ্ত কিৰবৈল ঘৰেবাৰ সাধাৰণেত ওচৰা-ওচৰৈক নাসােজ । ডাঙৰ গছৰ
তলত বা িনৰাপদ েযন লগা ঠাইত যেঠষ্ দূৰতব্ৰ বয্ৱধানত সৰু সৰুৈক ঘৰেবাৰ সজা হয় ।
সাধাৰণ বাঁহ-েবেতেৰই ঘৰেবাৰ বৰ সুন্ৰৈক সজা । অসম ডাপৰ সমুখেত ডাঙৰৈক বাঁেহেৰ
সজা এখন েতাৰণ ।
তােতই েগািবেন বাহঁ ত ফু ল কািট ধুনীয়াৈক সংগঠনৰ নামেটা িলিখেছ । েছেকণ্ িবর্েগডৈল
ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুেহ ফু িৰবৈল আিহেলই িজংখু ডাপ্ চাবৈল আিহবই । কািচনৰ আিমর্েয়ও
বাঁহ-েবেতেৰই ঘৰ সােজ । িকন্ু েতওঁ েলাকৰ কামেবাৰ িমিহ নহয় । ভাল ঘৰ সািজব লািগেল
সদােয় েতওঁ েলােক অসমৰ ল’ৰািবলাকক িদহা-পৰামশর্ৰ বােব মািত িনেয় ।
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জুিৰেটাৰ িসপােৰ েক আই এৰ এখন ডাঙৰ িফল্ । িফল্ৰ েসাহাঁেত দীঘলীয়াৈক আেছ
িচৰুংেটা । িচংেফৗ ভাষাত িচৰুং মােন হিস্েটল । েক আই এৰ সামিৰক হিস্েটল ।
ওচৰেত েক আই এৰ ছােজর্ণ্ েমজৰৰ অিফচ । িবর্েগডেটাৰ ৈদনিন্ন কাম-কাজ েতেৱঁই
েচাৱা-িচতা কেৰ । পর্িতিদেন আেবিল িতিন বজাত েতওঁ ৰ অিফচত িহচাপ বেহ । পর্েতয্ক
ডাগেৰ মুৰবব্ীিবলাক আেহ । িচটু েৱচন িচগাৰ ওপৰত আেলাচনা হয় । শতর্ৰ গিত-িবিধ,
ৰছদ-পািতৰ পিজছন, িপছিদনা কিৰবলগীয়া কাম-কাজ— এইেবােৰই ৈহেছ েতওঁ েলাকৰ
িচটু েৱচন িচগা । মােন, িচটু েৱচন িনউজ ।
উেদ্শয্িবহীনভােৱ েকম্ৰ েচৗপােশ পায়চািৰ কিৰ থািক িদগন্ এবাৰ পিশ্মৰ এেকাণত
থকা সৰু ঘৰেটাৰ সন্ুখত ৰ’ল । এই ঘৰেটােত েগৗতম আিছল । শিদয়াৰ িততাখুৰীয়া
গাঁৱৰ েগৗতম েসােণাৱাল । ঘৰৰ একমাতর্ ল’ৰা । েদউতাক পর্ায় ছবছৰ ধিৰ িবছনাত । িবয়া
িদবলগীয়া দুজনীৈক বােয়ক আেছ । েখিতৰ মািট মাতর্ সাত িবঘা । ল’ৰােটা পঢ়া-শুনাত
খুউব ভাল আিছল । েমিটর্কত পাছ কিৰিছল পর্থম িবভাগত । অঙ্ত েলটাৰ । িতিনচু কীয়া
কেলজেত িদগন্ই েপান পর্থমবাৰৰ বােব েগৗতমক লগ পাইিছল । ল’ৰােটাৰ িকবা েযন এক
মৰমলগা আকষর্ণ আিছল ।
পৰিহ ৰািতপুৱা িদগন্ েতিতয়াও িবছনাত । পর্কােশ উধাতু খাই েদৗিৰ আিহ খবৰ িদেল,
‘মহাশয়, আহকেচান আহক । অলপ আগেত েগৗতম ঢু কাল ।’
আৰু এটা মৃতুয্ৰ সংবাদ । িদগন্ই বহু সতীথর্ৰ মৃতুয্ েদিখেছ েযাৱা দুটা বছৰত । েকিতয়াবা
বাটত খাবৈল নাপাই ল’ৰা মিৰেছ । েকিতয়াবা মিৰেছ মখলঙত পিৰ । বািমর্জ আিমর্ৰ
আকর্মণেতা সংগঠনৰ েকইবাজেনা সদসয্ৰ মৃতুয্ ৈহেছ । বহু সদসয্ৰ মৃতেদহ সৎকাৰৰ
বােবও িসহঁ েত িবচািৰ উিলয়াব পৰা নািছল । এবাৰ বািমর্জ আিমর্ৰ হাতত মৃতুয্ েহাৱা সতীথর্
এজনৰ মৃতেদহ িসহঁ েত িতিনিদন িপছতেহ হািবৰ মাজত িবছািৰ পাইিছল । িলউ িলউ কৰা
অজসর্ েপােক মুখ আৰু বুকুৰ মাংসেবাৰ খাই েপলাইিছল । িক েয বীভৎস আিছল েসই
দৃশয্ ! আগেত এেনদেৰ সতীথর্ এেকাজনৰ মৃতুয্েৱ িদগন্ৰ মন ভাৰাকর্ান্ কিৰ তু িলিছল
। তাৰ এিতয়াও মনত আেছ এন এছ িচ এন েহড্ েকাৱাটর্ াৰৈল েযাৱাৰ বাটত এক অিচন
েৰাগত পিৰ গুণিজত ৰাভাৰ মৃতুয্ েহাৱাৰ কথা । পর্থম িস েদিখিছেল, চকু ৰ আগেত
েকেনদেৰ সংগঠনৰ সদসয্ এজনক মৃতুয্দূেত কািঢ় িনিছেল । এেকা কিৰব পৰা নািছল িসহঁ েত
। বহুিদনৈলেক গুণিজতৰ হাঁিহভৰা মুখখেন িদগন্ক আমিন কিৰিছল । আিজকািল িকন্ু িস
এেন মৃতুয্ক সহজভােৱ ল’ব পৰা ৈহেছ । জন্ভূ িমৰ মুিক্ৰ হেক পর্াণ িদেছ এইসকল বীেৰ ।
বীৰৰ মৃতুয্ত অশর্পাত েশাভা নাপায় ।
লুঙী িপন্া অৱস্ােৰই িদগন্ েদৗিৰ ৈগ েগৗতমৰ ওচৰ পাইিছলৈগ । িচৰিনদর্াত পিৰ আিছল
েলন্ কপর্’েৰল েগৗতম েসােণাৱাল । মুখমণ্লত েসই িচনাকী হাঁিহৰ আভা । সব্াধীনতাৰ কথা
ওলােলই তাৰ মুখমণ্লত িয আনন্ৰ ভাৱ িবিৰিঙ উেঠ, এিতয়াও িঠক এেকই অিভবয্িক্ ।
মােথাঁ েকােনা পর্াণ নাই তাত ।
সব্েদশৰ মুিক্ৰ কাৰেণ যুঁজা আৰু এজন েসনানীেয় িবেদশ ভূ িমত পর্াণ িদেল । েকােনা
ইিতহাসেত িলিপবদ্ নহ’ব এইসকল অখয্াত েসনানীৰ কািহনী ।
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েক আই এৰ ছােজর্ণ্ েমজৰক েগৗতমক মৃতুয্ৰ খবৰ িদয়া হ’ল । মৃতকৰ সৎকাৰৰ সকেলা
িদহা েতওঁ েলােকই কিৰেল । েকম্ৰ িনলগেত গাঁত এটা খন্া হ’ল । কিফন এটা আিনেল
। কািচনৰ অিধকাংশ েলােকই খৃিষ্য়ান ধমর্াৱলমব্ী । সামিৰক পদ্িতত মৃতকৰ সৎকােৰা েসই
অনুসােৰই হয় ।
েগৗতমৰ মৃতেদহ কিফনত ভৰাই সৎকাৰ থলীৈল ৈল েযাৱা হ’ল । স্ানীয় যাজকজন আিহল
। অসম ডাপৰ আটাইেকইজন েসনানী সতীথর্ৰ পর্িত েশষ শর্দ্া জনাবৰ বােব েগাট খােল
। েক আই এৰ পর্িতিনিধ দল এটাও আিহল । সামিৰক মযর্াদােৰ েগৗতমৰ মৃতেদহ কবৰত
ৰখাৰ িপছত েকম্ কামাণ্াৰ িহচােপ িদগন্ই িডচ্ চাজর্ অডর্ াৰখন পিঢ় শুনােলঃ “েলন্
কপর্’েৰল েগৗতম েসােণাৱাল । আিজ ১৯৮৯ চনৰ েপান্ৰ অেক্াবৰ তািৰেখ আেপানাক
আমাৰ সংগঠনৰ দািয়তব্ৰ পৰা অবয্াহিত িদয়া হ’ল ।”
তাৰ িপছত িডচ্ চাজর্ েলটাৰখন পুিৰ ছাইিখিন েগৗতমৰ কবৰত িদয়া হ’ল ।
আধাঘণ্া িপছত সকেলা আেকৗ িনজ িনজ কামত লািগ গ’ল । মৃতুয্ক সাৱিট েলাৱা মুিক্
েসনানী এগৰাকীৰ পর্িত শর্দ্া কামৰ মােজেৰ জেনাৱাৰ িনয়ম । েশাক-েবজাৰ কিৰ বিহ থািক
নহয় ।
েগৗতেম আিজ পর্ায় এমাহ মানেৰ পৰাই েবমাৰত ভু িগ আিছল । ৰাণীেখত েবমাৰত পৰা
মুগীর্ েটাৰ িনিচনাৈক অনবৰেত জুপুকা মািৰ থােক । েবমাৰৰ কথা িকন্ু িস কােকা ঘুণাক্েৰও
জািনবৈল িদয়া নািছল । তাৰ ভয়, েবমাৰ বুিল জািনেল যিদ তাক েটর্ইিনং ল’বৈল িনিদেয়
। বহু আশা বুকুত বািন্ িস কািচনৈল আিহেছ । ভাল েগিৰলা েযাদ্া এজন ৈহ সব্েদশৈল
উভিত যাব । স্ানীয় ল’ৰা-েছাৱাললীক িস েগিৰলা যুদ্ৰ পর্িশক্ণ িদব । আৰু েতেনৈকেয়
এিদন এখন শিক্শালী সংগর্ামৰ আধাৰ গঠন হ’ব । গিতেকই িস েবমাৰৰ কথা কােকা
েনােকাৱাৈক লুকুৱাই ৰািখিছল । িকন্ু বৰ েবিছিদনৈল েনাৱািৰেল । এিদন ৰািতপুৱা েটর্ইিনং
কিৰ থােকােতই িস ধাৈচ্ক মািটত বাগিৰ পিৰল । মুেখেৰ েফন ওলাবৈল ধিৰেল । দুজনমােন
দািঙ ধিৰ তাক িচৰুঙৈল িনেল । ডাক্েৰ পর্থমেত ভাগৰেত মূচর্া েযাৱা বুিল ভািব িভটািমন
ইনেজকচন এটা িদ িদনেটাৰ বােব েৰষ্ ল’বৈল ক’েল । আেবিলেহ হেৰেণ আিবষ্াৰ কিৰেল
েয, েগৗতমৰ এনাচ্ মখলং ৈহেছ । মখলং েবমাৰৰ েশষ পযর্ায় । গুহয্দব্াৰৰ িভতৰ িপেন সৰু
সৰু পানীেজালা বােন্ । েৰাগীেয় গমেক নাপায় । জুকুপা লািগ বিহ থােক । মােজ মােজ ভর্ম
বেক আৰু েতেনৈকেয় ক’ব েনাৱাৰাৈক মানুহেটা মিৰ থােক । েসইিদনা সিন্য়াই েগৗতমৰ
িচিকৎসা আৰম্ হ’ল । িচিকৎসা মােন েকােনা ডাক্ৰী িচিকৎসা নহয় । েকম্ত পর্িতজন
েসনানীেয়ই িনেজ িনজৰ িচিকৎসা কেৰ । িনেজ েচলাইন লয়, িনেজ ইনেজকচন পুচ কেৰ ।
দুজন ল’ৰাই েগৗতমক আগিপেন হলাই িদ ভিৰ দুখন েমিল েজােৰেৰ ধিৰ থািকম । হেৰেণ
হাত দুখন ভালদেৰ ধুই আিহ মধয্মা আঙু িলেটা েগৗতমৰ গুহয্দব্ােৰিদ সুমুৱাই িদ সৰু সৰু
পানীেজালােবাৰ এটা এটাৈক িপিটিক িপিটিক ভািঙ িদেল । িবষাক্ ৰস িকছু মান ওলাই
আিহল । এজেন সৰু বিড় এটা গুিৰ কিৰ পাউদাৰৰ িনিচনাৈক ছিটয়াই িদেল । েগৗতম
েতেনৈকেয় িচত ৈহ িনশােটা িবছনাত পিৰ থািকল । কািচনত এনাচ্ মখলঙৰ এয়াই িচিকৎসা ।
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েগৗতম িকন্ু আেৰাগয্ নহ’ল । তাৰ েৰাগ বহু েদিৰৈক ধৰা পিৰিছল । িদনক িদেন িস আৰু
দুবল
র্ ৈহ আিহবৈল ধিৰেল । ভাত খাব েনাৱােৰ । দৰব-পািতও েতেনৈক িদব পৰা নাই ।
দুবছৰ আেগেয় অসমৰ পৰা অহাৰ সময়ত িযিখিন দৰব কিঢ়য়াই আিনিছল, েসয়াই েমিডিচন
ষ্ক । তােৰ আধা-আিধ ইিতমেধয্ই েশষ ৈহেছ । বাকীিখিনেৰ আৰু িকমান িদন চিলবলগীয়া
হ’ব তােৰা েকােনা িঠক নাই । গিতেক িসহঁ েত খুউব জুিখ-মািখেহ দৰব বয্ৱহাৰ কেৰ ।
িতিনিদনমান আেগেয় েগৗতমৰ অৱস্া েবয়াৈল েযাৱা েযন েদিখ িদগন্ই েডকােডাৰাবিলন
এটা িদব খুিজিছল । যেঠষ্ দামী িভটািমন ইনেজকচন । এেকাটাৰ দাম পর্ায় পঞ্াশ টকাৈক ।
ষ্কত আিছল মাতর্ ছটামানেহ । েগৗটতেমই িপেছ বাধা িদেল, ‘নালােগ িদয়ক । িপছত কামত
আিহব ।’ িদগন্েয়া েজাৰ নকিৰেল ।
েগৗতেম হয়েতা জািনিছেলই েয তাৰ আয়ুস েবিছিদন নাই । েসেয়েহ িভটািমন ইনেজকচন
এটা িস অবাবেত নষ্ কিৰব েখাজা নািছল । সতীথর্সকলৰ ভিৱষয্ত পর্েয়াজনৰ কাৰেণ জমা
কিৰ ৈথ গ’ল । িমতবয্িয়তাৰ েক্তর্ত েগৗতম আিছল সদােয় সজাগ । এবাৰ িস নতু নৈক অহা
নতু নৈক অহা সদসয্ এজনক ফািট েযাৱা চাটর্ েটা িচলাই েনােলাৱাৰ বােব শািস্ িবিহিছল;
েবিচৈক ফািটেল সংগঠনৰ সীিমত পুঁিজৰ পৰা নতু ন েচালা িকিনবৈল পইচা িদবলগীয়া হয়
বুিল ।
েগৗতমক সংগঠনৈল আিনিছল িদগন্ই িনেজ । পাহাৰৈল অহাৰ িদনা ঘৰত মাত লগাবৰ
সময়ত িদগন্ও আিছল । িস েগৗতমৰ মাকক েসৱা এটা কিৰ ৈকিছল, ‘খুৰীেদউ, আেপানাৰ
ল’ৰাক েদশৰ কাৰেণ িনেলাঁ । আেপানােলােক অকেণা িচন্া নকিৰব । িস আমাৰ লগেত
থািকব।’ মােক দুেয়ােৰ মূৰত হাত বুলাই ৈকিছল, ‘েদশৰ কাৰেণ ৈগছ েযিতয়া আিম এেকা
িচন্া নকেৰাঁ । তহঁ িত মাতর্ ৰাইজৰ েবয়া েহাৱা কাম েকিতয়াও নকিৰিব ।’
েগৗতমৰ মাকৰ সহজ-সৰল মুখখন িদগন্ৰ মনৰ পদর্াত ভািহ উিঠল । এইবাৰ উভিত ৈগ
আৰু এগৰাকী মাতৃক পুতর্ৰ মৃতুয্ৰ সংবাদ িদব লািগব । িক েয এক গধুৰ দািয়তব্ !
েজাতাৰ িগিৰপ্ গাৰাপ্ শব্ত িদগন্ই সিমব্ত ঘূৰাই পােল । ল’ৰােবােৰ িপিট েশষ কিৰ
েকম্ৈল উভিতেছ । িদগন্ও িনজ েকাঠাৈল উভিত আিহল । দহ িমিনটমান িস এেনেয়
েকাঠাৰ িভতৰেত পায়চািৰ কিৰ থািকল । ভাল নালািগল । এেকা নকৰাৈক থািক েবমাৰক
অিধক পর্শর্য় িদয়া েযনেহ লািগল । িস ইউিনফমর্ৰ েচালােটা গাত সুমুৱােল । তাৰ িপছত
েজাতােযাৰ িপিন্েল । েযাৱা বছৰ থািটর্ ন েবেটিলয়ানৰ ওচৰত বািমর্জ আিমর্ৰ এমবুশব্ত
ইবর্ািহম মৰা পেৰােত িদগন্ই তাৰ েজাতােযাৰ খুিল ৈল আিহিছল । কািচনত েজাটা দুষ্াপয্
। েজাতা িনিপন্াৈক পাহাৰ-জঙ্লত েখাজ কািঢ়বও েনাৱািৰ । গিতেক মৃতকৰ স্ৃিতক
ৈল আেবিগক েহাৱাৰ েকােনা কাৰণ েদখা নািছল িদগন্ই। িস পর্থম আেহােত িপিন্ অহা
েজাতােযাৰ ছমাহমান আগেত ফািট িচৰািচৰ হ’ল । আিজকািল েসইকাৰেণ ইবর্ািহমৰ
েজাতােযাৰেক িপেন্ ।
যুদ্ েক্তর্ত মৃতুয্ েহাৱা সতীথর্ এজনৰ তয্াগৰ স্ৃিত জীয়াই ৰখাৰ েযন আন এক উপায় ।
বািহৰৈল ওলাই আিহ হেৰণক মািতেল । দুটামান কাম গতাই িদেল । তাৰ িপছত লােহ-ধীেৰ
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উদ্শয্িবহীনভােৱই েকম্ৰ বািহৰৈল ওলাই গ’ল । আিজ িস অলপ দীঘলীয়াৈক েখাজ
কািঢ়ব । েগিৰলা েযাদ্াৰ ভিৰ দুখেনই ৈহেছ পর্ধান সমব্ল । ভিৰ দুখন সবল কিৰ ৰািখব
পািৰেল আন আৰু এেকাৈল ভয় নাই ।
অসম ডাপৰ সমুখৰ জুিৰেটা িস জাপ মািৰ পাৰ হ’ল । বাটেত েক আই এৰ েছেকণ্ েলফ
েটেনণ্ এজনক পােল । িদগন্ৈল হাঁিহ এটা মািৰ সুিধেল,
কর্া েদ ছানা ?
: ক’ৈল যাৱ ?
িদগন্েয়া হাঁিহ মািৰ উত্ৰ িদেল,
েমেৰ েদ খাম্ না ।
: গাঁও ফু িৰবৈল যাওঁ ।
ইয়াৰ গাঁও মােন চািৰ-পাঁচটা পিৰয়ালৰ এেকাটা েগাট । ঘৰেবাৰ অস্ায়ী । েকিতয়া বািমর্জ
আিমর্ৰ আকর্মণত পলাবলগীয়া হয়, তাৰ নাই িঠক । দুই-চািৰ ঘণ্া েখাজ কািঢ় আৰু এখন
গাঁও । এেকই চািৰ-পাঁচটা ঘৰ । জনবসিত েতেনই েসেৰঙা । েখিতৰ মািট পর্চু ৰ । যাক
িযমান মািট লােগ, হািব জব্লাই েখিত কিৰ গ’েলই হ’ল । মািট বৰ সাৰুৱা । অকেণা কষ্
কিৰব নালােগ । হািব কািট, জব্লাই বাঁহৰ এেকাদাল েজাং ৈল েগাজ মািৰ ধান িসিঁ চ িদেয়
। েতেনৈকেয় লহ্পহীয়াৈক ধানগছ গিজ উেঠ । মানুহেবােৰ ধান আৰু কািনৰ েখিত কেৰ ।
সপ্াহত দুবাৰৈক ওচৰৰ েবপাৰীিবলাক আেহ । িসহঁ েত কািন িকিন িন ফাকান্ চহৰত িবকর্ী
কেৰ । ফাকান চহৰ েডথ্ েভলীৰ ডাঙৰ বয্ৱসায় েকন্ । েজড্ পাথৰ, েসাণ, কািন, িকিনবৈল
চীনেদশ, থাইেলণ্ৰ পৰা বয্ৱসায়ী আেহ । বয়-বস্ু ৰ খুউব দাম । একাপ চাউলৰ দাম পঁিশচ
িকয়াত্ । িকয়াত্ ৈহেছ বািমর্জ মুদর্া । এক িকয়াতৰ মূলয্ আমাৰ পঞ্াশ পইচাৰ সমান হ’ব ।
িথয় পাহাৰ এখন বগাই িসপােৰ িদগন্ই দ মািটৰ েখিত পথাৰ এখন েদখা পােল । এইিপেন
িস আগেত অহা নাই । পুৰুষ-মািহলা এহােল পথাৰত কাম কিৰ আেছ । মতা মানুহজেন
হাতী এটাৰ িপিঠত িতিনখন নাঙল জুিৰ িদ হাল বাইেছ । মাইকী মানুহজনীেয় িপেছ িপেছ
ধান িসিঁ চ ৈগেছ । ইয়াত হাতীৰ বয্ৱহােৰই সবর্ািধক । হাল েবাৱাৰ পৰা আৰম্ কিৰ মানুহ,
বয়-বস্ু কিঢ়ওয়াৈলেক । েক আই এৰ এটা ডাঙৰ এিলেফণ্ িবর্েগেডই আেছ । আিমর্ৰ
ডাঙৰ ডাঙৰ অিফচাৰিবলাকৰ বয্িক্গত হাতী থােক । গাড়ী তাত নচেল ।
পথাৰখনৰ পাৰেত গছ এেজাপাৰ ছাঁত িদগন্ বিহল । তাক েদিখ মাইকী মানুহজনীেয় দূৈৰৰ
পৰাই িৰং মািৰ সুিধেল,
নাং ন্ান্ ই?
: তই নতু ন মানুহ েনিক?
িদগন্ই উত্ৰ িদবৈল নাপােলই । মতা মানুহজেনই িস শুনাৈক মাত লগােল,
ইন্ েৰ । িজংখু আছাম িমনাংিন চা আই ।
: নহয় । আমাৰ িমিতৰ, অসমৰ পৰা অহা বন্ু ।
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মানুহজেন তাৰমােন তাক িচিন পায় । িদগন্ই মনত েপলাবৈল েচষ্া কিৰেল, মানুহজনক
বাৰু িস আগেত ক’ত লগ পাইিছল?
মানুহজনৈল িদগন্ই আেকৗ এবাৰ ভালদেৰ চােল । এইবাৰ িস িচিন পােল । সংগঠনৰ
পর্িতষ্া িদৱসৰ িদনা মানুহজেন অসম ডাপৈল আিহ বহু িনশাৈল নাচ-গান কিৰিছল ।
স্ানীয় মানুহিখিনৰ অসমৰ পর্িত এক িবেশষ দুবল
র্ তাৰ ভাব আেছ । মােত অিত আেপান
ভােবেৰ িমিতৰ বুিল । অসম ডাপত িকবা এটা প’য়্ হ’েলই েগােটই ওচৰৰ মানুহিবলাক আিহ
ওলায় । প’য়্ মােন উৎসৱ । কািচনৰ মানুহিখিনেয় একেগাট েহাৱাৰ িকবা সুিবধা পােলই
এেকাটা প’য়্ পােত । যুদ্েকা আনিক েতওঁ েলােক প’য়্ বুিলেয় লয় । গাছাত প’য়্ । আৰু
িজংখু আছামৰ প’য়্ হ’েলেতা কথাই নাই । আগিদনা িচটু েৱচন িচগাৰ আেলাচনা কেৰােত
ছােজর্ণ্ েমজেৰ সকেলােক ৈক িদব, অহাকাইৈল অসম ডাপত প’য়্ আেছ । বচ্ । আৰু
েকােনা কথা নাই । িপছিদনা পুৱাই পর্েতয্ক ডাপৰ পৰা পাঁচ-ছজনৈল মানুহ আিহ ওলাব ।
প’য়ৰ কামত লািগ-ভািগ িদবৰ বােব । েকােনাবাই ভাত ৰািন্ব, েকােনাবাই ম’হ মািৰ মাংস
ৰািন্ব । েকােনাবাই আেকৗ মদৰ বয্ৱস্া কিৰব । িবৰাট ডাঙৰ কাৰুকাযর্ । আেবিল েহাৱাৰ
লেগ লেগ মানুহেবাৰ েগাট খাব । ওচৰৰ েমেৰিবলাকৰ পৰাও মানুহ আেহ । েকােনাবাই
নাচ-গান কিৰেছ, েকােনাবাই েহপাহ পলুৱাই মেদ-ভােত খাইেছ, এক স্লস্ুলীয়া কাৰবাৰ
। কািচনত প’য়্ মােন মদ লািগবই । আৰম্িনেত অসমৰ ল’ৰািবলাকেকা মদ যািচিছল ।
নাখােল েবয়া পায় । িপছৈল অৱেশয্ সংগঠনৰ নীিত-িনয়মৰ কথা জািন েজাৰ নকৰা হ’ল ।
এইবাৰ অসম ডাপত িসহঁ েত সংগঠনৰ পর্িতষ্া িদৱস খুউব ডাঙৰৈক পািতিছল । পতাৰ
কথাও । েচয়াৰেমন চাৰ পর্থম েক আই এৰ িজ এইচ িকউৰ পৰা অসমৈল উভিত অহাৰ
পথত েছেকণ্ িবর্েগডত েসামাইেছ । অসমৰ পৰা আেকৗ নতু ন টর্প
ু এটা ৈল আিহেছ িচ ইন
িচ চােৰ । সকেলােৰ বহুিদনৰ মূৰত েদখা-েদিখ । খুউব ফু িতর্ । েচয়াৰেমন চাৰ আিহেছ ফু ল
ইউিনফমর্ত । কঁ কালৰ েসাঁিপেন এটা ট্েলট । আনিপেন এটা ধুনীয়া েহঙ্’ । িপিঠত কর্ছৈক
বন্া আেছ দীঘলীয়া সৰু ৰাইচ েবগেটা । েগিৰলা েযাদ্া এজনৰ লগত িযিখিন ইকু ইেপ্ণ্
লােগ, সকেলা আেছ । চীনেদশৰ পৰা আিনেছ বহুেতা অতয্াধুিনক অস্ । েচয়াৰেমন চাৰৰ
টর্প
ু েটা েদিখ িদগন্হঁ ত আনন্েত আত্হাৰা ৈহ পিৰল । সব্াধীনতা েযন িসহঁ েত পােলই ! িঠক
েতেনকু ৱা আনন্ । েসই ফু িতর্ েত িসহঁ েত সংগঠনৰ পর্িতষ্া িদৱস দুিদনীয়াৈক পািতিছল ।
েখলা-ধূলা, ৰং-ৰহইচ,—িবৰাট ডাঙৰ এক কাৰবাৰ । এই মানুহজনক িদগন্ই তােতই লগ
েপাৱা মনত পিৰল ।
মানুহগৰাকীেয় আেকৗ িৰং মািৰ সুিধেল,
গৈল ছাংলট লুনা ?
: তহঁ তৰ সব্াধীনতা েকিতয়া আিহব অ’ ?
িদগন্েয়া হাঁিহ এটা মািৰ উত্ৰ িদেল,
ছাংলট নী চাই !
: সব্াধীনতা আিহ আেছ !
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সব্াধীনতা । িক েয এক মধুৰ শব্ ! তােৰই আকষর্ণত িদগন্হঁ ত পিৰয়াল, সমাজ সকেলা
এিৰ ওলাই আিহেছ এক দুগম
র্ েদশৈল । জীৱনৰ েকােনা িনশ্য়তা নাই । মৃতুয্ হয়ৈগ েকৱল
এেকাটা সাধাৰণ বাতিৰ । িকন্ু তথািপেতা ল’ৰা আেহ । মাতর্ এটা শব্ই েদখুওৱা সেপান
েখিদ ।
ইয়াৰ সাধাৰণ মানুহিখিনেয় েক আই এৰ আিমর্িবলাকৰ মুখত শুিন আিহেছ, ছাংলট নী
চাই ! িকন্ু ছাংলট মােনেনা িক, পর্ায়ভাগেৰ স্ষ্ ধাৰণা নাই । অসমৰ গাঁৱত লাইট জব্েল
বুিল শুিনেল িসহঁ েত ওেলাটাই িদগন্হঁ তক আচিৰত ৈহ েসােধ, তহঁ িত েদেখান ছাংলট
েকিতয়াবাই পািল । আৰু িক ছাংলট লােগ তহঁ তক ?
ইষ্াণর্ নাগােলণ্ৰ পাংমী নাগািবলাক আৰু সহজ-সৰল । গৰেমন িডউিট বুিল িবপ্ৱী
েসনািবলাকক বাটত সকেলা ধৰণৰ সহায় কেৰ । এন এছ িচ এনৰ সদসয্িবলােক আশব্াস
িদেয়, ইিণ্েপেণ্ঞ্ আিহ আেছ বুিল । এেকা বুিজ নাপায় িসহঁ েত ।
েকিতয়াবা পাংমী গাঁৱত আশর্য় েলাৱাৰ সময়ত মানুহেবােৰ িদগন্হঁ তক েসােধ,
: চাথীখান, ইিণ্িপিটেটা েকিতয়া পাব ? ইমান চাল লড়াই কিৰেছ । চবিদন শুিন েহ থািকেছ
। ইিণ্িপিট েকিতয়া আিহব অ’?
িদগন্হঁ েত মানুহেবাৰক িপিঠত চপিৰয়াই বুজায়, ‘অই চাথী । মন দুখ নকিৰিব । মন তাকত্
কিৰবৈল আেছ ।’
েকিতয়াবা আেকৗ েধমালী কিৰ কয়, ‘ইণ্িপিটেটা বডর্ াৰৰ নীচেত লংবাটত পহুিচেছ ।
িচটু েৱচন েবয়া িনিমেত্ আিহব পিৰয়া নাই ।’
তােতই সন্ু ষ্ হয় সহজ-সৰল মানুহিবলাক । ইিণ্েপেণ্ঞ্ েবালা বস্ু েটা ইিতমেধয্ ব’ডর্ াৰ
পাৰ ৈহেছ । িচটু েৱচন ভাল হ’েলই িসহঁ তৰ গাঁও পাবিহ । আৰু তােৰই আশাত সহায় কিৰ
যায় েসই অঞ্েলেৰ পাৰ েহাৱা িবপ্ৱী বািহনী সদসয্সকলক ।
অলপ সময়ৰ িপছেত মানুহজেন হাল সামিৰেল । কািচনৰ মানুহিবলােক বৰ েবিছ সময়
েখিত পথাৰত কাম নকেৰ । খুউব েবিছ েডৰ বা দুঘণ্া । মািট ইমান উবর্ৰা েয, েবিছ সময়
কাম কৰাৰ পর্েয়াজেনা েতেনৈক নহয় । মাইকী মানুহিবলাক সাধাৰণেতই বৰ ধুনীয়া । যেঠষ্
পর্সাধনৰ সামগর্ী বয্ৱহাৰ কেৰ । িপন্নত আমাৰ িমেজা েছাৱালীিবলাকৰ িনিচনা েডর্ছ ।
আিজকািল অৱেশয্ যেঠষ্ আধুিনক ৈহেছ । েকিতয়াবা িদগন্হঁ েত দুগম
র্ পাহাৰৰ মাজেতা
ৈনত েসাণ িবচািৰবৈল েযাৱা েছাৱালীৰ জুম পায় । জীনছ্ েপণ্, েচম্ু কৰা চু িল, ওঁ ঠত
িটকিটিকয়া িলিপ্ষ্কৰ ৰং । িনভর্ েয় ঘূিৰ ফু েৰ দুগম
র্ অঞ্লত । িজংখু বুিল িচিন পােল
িসহঁ তক ভালদেৰ মাত লগায় । অসমৰ পৰা অহা ল’ৰাই মাইকী মানুহক েবয়া বয্ৱহাৰ নকেৰ
বুিল সুনাম আেছ । মদ আৰু মাইকী মানুহৰ িবষয়ত িদগন্হঁ েত ল’ৰািবলাকক পর্থম িদনাই
সতকর্ কিৰ িদেয় । অসমৰ ল’ৰাৰ েকােনা বদনাম সহয্ কৰা নহ’ব । এবাৰ সংগঠনৰ ল’ৰা
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এজেন থািটর্ ন েবেটিলয়ানত েহাৱা খুংগর্ান্ প’য়্ত েছাৱালী এজনৈল অশালীন মন্বয্ কৰাৰ
অপৰাধত শািস্ িবহা ৈহিছল । মাইকী মানুহিবলােকও েসইকাৰেণ অসমৰ পৰা অহা ল’ৰাক
ভাল চকু েৰ চায় ।
মাইকী মানুহজনীেয় েবগৰ পৰা িলিপ্ষ্ক এডাল আৰু সৰু আচর্ ী এখন উিলয়াই ওঁ ঠত
ৰং সািনবৈল ধিৰেল । কািচনৰ বােট-পেথ এইেটা এটা সাধাৰণ দৃশয্ । অলপ িপছত মতা
মানুহজেন আচর্ ীত চাই মূৰৰ চু িলিখিন িঠক কিৰ থািকেয়ই িদন্ক সুিধেল,
: নাংনা িম্ ফা ব’?
: েতাৰ নাম িক?
: ‘ঙাইনা িমং িদগন্ ।’ িস উত্ৰ িদেল ।
মাইকী মানুহজনীেয় তাৰ নামেটা অলপ আচহুৱা েযন পাই মুখত এবাৰ আওৰােল । তাৰ
িপছত আেকৗ সুিধেল,
: নুম্ লা চাই ই?
: িবয়া কৰাইছােন ?
িদগন্ই মূৰ েজাকািৰেল, ঙ্ঙু ট্ চাই ।
: নাই কেৰাৱা ।
এইবাৰ মতা মানুহজেন সুিধেল,
: ফা ব’ িকচা ?
িদগন্ই এেনেয় উত্ৰ িদেল, ‘মৰীপ িকচা ।’
মাইকী মানুহজনীেয় তাৈল চাই ধুনীয়াৈক হাঁিহ এটা মািৰেল । হয়েতা তােয়া এেকই িকচাৰ ।
আমাৰ েগাতর্ৰ িনিচনাৈক কািচনৰ মানুহিবলােকা িবিভন্ িকচাত িবভক্ । মৰীপ, মাৰাণ,
লাফাই আিদ সাতটা িকচা েতওেলাকৰ । এেক িকচাৰ মাজত িবয়া-বাৰু নহয় । িযমােনই দূৈৰৰ
নহওক, এেক িকচাৰ ল’ৰা-েছাৱালীৰ মাজত ককাই-ভনীৰ সম্কর্ । কািচনত কােৰাবাৰ
ৈসেত পিৰচয় হ’েলই নাম েসাধাৰ িপছত িকচাৰ কথা েসােধ । িদগন্হঁ েতও ঘৰুৱা হ’বৰ বােব
এটা িকচাৰ নাম ৈক িদেয় । মানুহিবলােক খুউব ভাল পায় । ইমান দূৈৰৰ অসমেতা েতওঁ েলাকৰ
িকচাৰ মানুহ থকা বুিল । এেক িকচাৰ মানুহক সম্ূণর্ অিচনাকী হ’েলও পিৰয়ালৰ এজন
িহচােপই বয্ৱহাৰ কেৰ । এবাৰ িদগন্ই েতেনৈক েছেকণ্ িবর্েগডৰ ৈসিনক েছাৱালী এজনীৰ
কাকেয়ক িহচােপ দািয়তব্ পালন কিৰবলগীয়া ৈহিছল । েছাৱালীজনীৰ নাম আিছল খনমাই
। মৰীপ িকচাৰ । তাইৰ িবয়াৰ িপছত ঘৰৰ পৰা পর্থম িমিতৰ আিহেছ । িমিতৰ আদিৰবৈল
এেক িকচাৰ মানুহ লেগ । উপায় নাপাই িদগন্েয় ককােয়ক িহচােপ িমিতৰ আদিৰেল । িবৰাট
ডাঙৰ এক কাৰবাৰ । িমিতৰৰ ঘৰৰ পৰা েহাৰাত গাখীৰ, লাওপানী আৰু বহু বয়-বস্ু ৰ সম্াৰ
আিহেছ । পিৰয়ালৰ ৈহ িদগন্ই ৰীিত-িনয়ম অনুসােৰ েসইেবাৰ গর্হণ কিৰেল । সম্কর্ ৰ িচন
িহচােপ তাক িমিতৰৰ ঘৰৰ পৰা অহা বেয়ােজয্ষ্জেন ৰূপৰ খাপ্ থাকা দীঘল ইনথু এখন
উপহাৰ িদেল । আমাৰ নগা দাখনৰ িনিচনা । তােক ৈল সিন্য়া অসম ডাপত আৰু এক ডাঙৰ
প’য়্ ।
িদগন্ই মানুহহালেৰা পিৰচয় ল’েল । মানুহজনৰ নাম বর্াংমা । মাইকী মানুহজনীৰ নাম েচংমাই ।
ল’ৰা িতিনটা আিছল । তােৰ দুটা মিৰেছ । এটা বািমর্জ আিমর্ৰ আকর্মণত । আনেটা মখলঙত
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পিৰ । সৰুেটা ল’ৰা আিমর্ত আেছ । িজ এইচ িকউত পিষ্ং । আিমর্ মােন েক আই এৰ েসনা
বািহনী । েক আই এৰ িৰিকর্উটেমণ্ বৰ আচিৰত ধৰণৰ । খুউব কমসংখয্ক ল’ৰা-েছাৱালীেহ
েসব্চ্ােৰ িবপ্ৱ কিৰবৈল আেহ । অিধকংশেক আিমর্েয় ধিৰ ৈল আেহ । িনিদর্ষ্ সময়ত ডাঙৰ
ডাঙৰ টর্প
ু এেকাটা ল’ৰা ধিৰবৈল ওলাই যায় । েকিতয়াবা েতওঁ েলােক িডউিট িহচােপ অসম
ডাপৰ ল’ৰােকা লগত ৈল যায় । গাঁেৱ-চহেৰ িয পােৰ, ল’ৰা ধিৰ ৈল যায় । েসয়াই েক আই
এৰ িৰিকর্উটেমণ্ । েতওঁ েলাকৰ েচয়াৰেমনজনেকা আনিক েতেনৈকেয় ধিৰ অনা । আগেত
েতওঁ গাঁৱৰ পর্াইমাৰী স্ু ল এখনত িশক্কতা কিৰিছল । পর্থম অৱস্াত ধিৰ অনা ল’ৰািবলােক
অলপ কন্া-কটা লগায় । দুিদনমান িপছেত িকন্ু িঠক ৈহ যায় ।
মানুহহােল িদগন্ক িসহঁ তৰ ঘৰৈল মািতেল । িদগন্েয়া আপিত্ নকিৰেল । িজংখু অসমৰ
েফনলা বুিলেল স্ানীয় মানুেহ খুউব আদৰ কেৰ । েক আইৰ এৰ েসনািবলাক সাধাৰণেত
অলপ ৰূঢ় হয় । মাচর্ কিৰব যাওঁ েত েমেৰিবলাকত েসামাই যাৰ ঘৰত িয পায়, কােকা
েনােসাধাৈক মহিতয়াই যায় । আটাইেবাৰ ঘেৰই েযন িনজৰেহ ঘৰ । েকিতয়াবা মদৰ িনচাত
মাইকী মানুহক েবয়া বয্ৱহােৰা কেৰ । অসমৰ পৰা অহা ল’ৰা িবলাক িকন্ু কেঠাৰ অনুশাসনৰ
মাজত থােক । গাঁৱৰ মানুহক েতেনৈক ডকা-হকা িনিদেয় । দীঘলীয়া মাচর্ ত গ’েল বাটত
েভাক লািগেলও খুিজেহ খায় । আৰু েসইবােবই, িভতৰৰ গাঁওিবলাকত অসমৰ েফন্লা
বুিলেল খুউব মৰম কেৰ । িসহঁ তক িজংখু বুিল মািতেল িদগন্হঁ েতও বৰ আনন্ পায় ।
আধাঘণ্ামান পাহাৰীয়া পেথেৰ েখাজ কািঢ় িতিনও বর্াংমাহঁ তৰ ঘৰ পােলিহ । আেগ আেগ
হােলাৱা হাতীেটা । বর্াংমাহঁ তৰ ঘৰেটা এটা সৰু িটলাৰ ওপৰত । বাঁেহেৰ সজা চাংঘৰ ।
েতওঁ েলােক ইনটা বুিল কয় । অলপ দূৰতব্ৰ বয্ৱধানত আৰু চািৰটামান ঘৰ । েসয়াই এখন
েমেৰ ।
েচংমাইৰ িপেছ িপেছ িদগন্ও চাংঘৰেটাৈল উিঠ গ’ল । তলত দুটা গৰু বািন্ েথাৱা আেছ ।
ইয়াৰ মানুহেবােৰ গৰু অৱেশয্ কামত লগাবৰ বােব েনােপােহ । মাংস িহচােপেহ গৰুৰ বয্ৱহাৰ
। েকােনাবাই গৰুৰ গাখীৰ েখাৱাও িদগন্হঁ েত আিজৈলেক েদখা নাই । গৰুৰ গাখীৰ খােল
মখলং েবিছৈক ওলায় বুিল মানুহিখিনেয় িবশব্াস কেৰ ।
েচংমােয় দুৱাৰৰ ডাংপাত খুিল তাক মানাম্ ডাপৈল ৈল গ’ল । আমাৰ চ’ৰা ঘৰৰ িনিচনা
। বাঁহৰ ঢািৰ এখন পািৰ তাক তােত বিহবৈল িদেল । বর্াংমাও আিহ তাৰ লগেত বিহল
। িদগন্ই মানাম্ ডাপেটা ভালদেৰ চােল । এেকাণত বাহঁ েৰ সজা এখন ডাইিনং েটবুল ।
েটবুলেত বাঁহৰ চু ঙা এটাত ষ্ীলৰ চামুচ িতিনখন খুউব আেটাম-েটাকািৰৈক সজাই েথাৱা
আেছ । ইয়াৰ মানুহৰ বােব ষ্ীলৰ বাচন খুউব দুষ্াপয্ । অসমৰ ল’ৰা িকছু মােন লগত অনা
ষ্ীলৰ থাল-িগলাচিবলাকেক েতওঁ েলােক খুউব িপিটিক িপিটিক চায় । েছেকণ্ িবর্েগডৈল
অহাৰ পথত আশর্য় েলাৱা গাঁও এখনত েগৗতেম তাৰ ষ্ীলৰ িগলাচেটা বৃদ্া মানুহ এজনীক
উপহাৰ িদিছেল । িগলাচেটা পাই মানুহজনীৰ িক েয ফূ িটর্ ! তাই েদৗিৰ ৈগ জীেয়কক িগলাচেটা
েদখুৱাইিছেল ।
সমুখৰ েবৰখনত আিমর্ েকপ এটা ওেলামাই েথাৱা আেছ । বর্াংমাই ক’েল, িসহঁ তৰ ডাঙৰ
পুেতকৰ েকপ । দুবছৰ আগত বািমর্জ আিমর্ৰ আকর্মণত ধৰা পিৰেছ । বািমর্জ আিমর্ৰ হাতত
পিৰয়ালৰ দুই-এজনৰ মৃতুয্ েহাৱেটা ইয়াত এেকবােৰই সাধাৰণ কথা । খুউব দুদ্র্ষর্ আৰু
পাৈকত বািমর্জ আিমর্ । পাহাৰীয়া অটবয্ অৰণয্েতা িসহঁ তৰ তৎপৰতা েদিখেল আচিৰত হ’ব
লােগ । সাধাৰণেত কািচনৰ নগৰিবলাকত বািমর্জ আিমর্েয় ছাউনী পােত । সুিবধা পােলই
িসহঁ েত িভতৰুৱা অঞ্লত থকা েক আই এৰ েকম্ আৰু আৰু চু বুৰীয়া েমেৰিবলাকত
আকর্মণ কেৰ । েক আই এও সহেজ এিৰ িদয়া ভকত নহয় । বািমর্জ আিমর্ক অলপমান
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অসতকর্ মুহূতর্ত পােলই এমব্ুছ কেৰ । িদগন্হঁ েতও েকইবাবােৰা েক আই এৰ ৈহ বািমর্জ আিমর্ৰ
লগত যুদ্ কিৰেছ । এবাৰেটা কথমিপেহ তাৰ জীৱন ৰক্া পিৰিছল । েসই িদনেটাৰ কথা
িদগন্ৰ এিতয়াও ভালদেৰ মনত আেছ । েসইিদনা আগেবলাৰ েটর্ইিনং েশষ কিৰ দুপৰীয়া
িনজ িনজ েকম্ত িজৰিণ ৈল আেছ । এঘণ্া িজৰিণৰ িপছেতই িদগন্ই পিলিটেকল ক্াছ
এটা ল’ব । এেনেট ওচৰৰ েমেৰ এখনৰ বুঢ়ী এজনীেয় েদৗিৰ আিহ খবৰ িদেলিহ েয, বািমর্জ
আিমর্ৰ েস্িচেয়ল কমােণ্া ফ’েচর্ েছেকণ্ িবর্েগডৰ েহড েকাৱাটর্ াৰেটা পর্ায় দুিপনৰ পৰা
েঘিৰ েপলাইেছ । িসহঁ েত পর্থেম বুঢ়ীৰ কথা িবশব্াস কৰা নািছল । আগিদনা ছােজর্ণ্ েমজৰৰ
অিফচত িচটু েৱচন িচগা আেলাচনা কেৰােত েতেন েকােনা সাম্াৱয্ আকর্মণৰ ইিঙ্ত িদয়া
নািছল । েক আই এৰ ইেণ্িলেজঞ্ সাধাৰণেত খুউব শিক্শালী । বািমর্জ আিমর্েয় েকম্ৰ
পৰা মুভ কিৰেলই িসহঁ েত মুহূতর্ৰ িভতৰেত খবৰ পাই যায় । েসইকাৰেণ বুঢ়ীৰ কথা িদগন্হঁ েত
পর্থমেত েধমািল বুিলেহ ৈলিছল । িপেছ িসহঁ তৰ ভু ল ভািঙবৈলেকা বৰ েবিছ সময় েনলািগল
। মটর্ াৰৰ শব্ শুনা গ’েলই । অসম ডাপৰ সন্ুখৰ িফল্খনেত ডাঙৰ মটর্ াৰ েশব্ল এটা আিহ
পিৰল । িদগন্হঁ েত বয়-বস্ু ইউ িজ কৰাৰ সুিবধােক নাপােল । েকম্ৰ েকউিপেন বািমর্জ
আিমর্ৰ েগালাবষর্ণ আৰম্ ৈহেছ । িসহঁ েত েকােনামেত বন্ুক েকইটা ৈল আঁৰ িদ িদ পলাই
িপছিপনৰ পাহাৰখনত লুকাই পিৰল । েগািবনৰ েবমাৰ ৈহ িবছনাৰ পৰা উিঠব েনাৱাৰা অৱস্া
। মৃণােল তাক েবােকাচাত তু িল েতেনৈকেয় পাহাৰ বগাই পলােল । িদগন্ আৰু হেৰেণ
অলপ আঁতৰৰ পৰা েজােপাহা এটাৰ আৰত পিজছন ল’েল । এবাৰ িস মুৰেটা অলপ হলাই
েছেকণ্ িবর্েগডৰ বাকীসকলৰ অৱস্ান চাব েখােজােতই তীবর্গিতত অহা গুলী এটা তাৰ
েসাঁ কাণৰ কােষিদেয় পাৰ ৈহ িপছিপনৰ গছেজাপাত আঘাট কিৰেল । গছেজাপা িনিমষৰ
িভতৰত দুফাল ৈহ গ’ল । দুফাল ৈহ পৰা গছৰ গােটােক িদগন্ই এবাৰ তাৰ িনজৰ মূৰেটা
বুিল কল্না কিৰেল । তাৰ বুকুখন মুহূতর্ৰ বােব িশয়ঁিৰ উিঠল ।
বািমর্জ কমােণ্াৰ সংখয্া িপেছ বৰ েবিছ নািছল। িসহঁ েত যেধ-মেধ গুলী ফু েটাৱাৰ কথােত
িদগন্হঁ েত আকর্মণকাৰীৰ সংখয্াৰ দুবল
র্ তা বুিজ পাইিছেল । গিতেক িসহঁ েত িনশ্ুপ
ৈহ থািক ওেলাটাই আকর্মণ কিৰবৰ বােব িনশা েহাৱাৈল বাট চােল। বািমর্জ কমােণ্া
ফ’চর্ েটােৱও িনজৰ সংখয্াগত দুবল
র্ তা উপলিব্ কিৰব পািৰিছল। তােৰাপিৰ েছেকণ্
িবর্েগডৰ উপতয্কােটা েয িসহঁ তৰ অকেণা িচনািক নহয়, েসই কথা আকর্মণ ধৰণ-কৰণেত
ওলাই পিৰিছল। গিতেক এন্াৰ েহাৱাৰ আগেতই য�েত িয পােৰ েমিডিচন, েখাৱা বস্ু ,
কােপাৰ আিদ েগাটাই গুিচ গ�ল। যাবৰ সময়ত িসহঁ েত দুটামান ডাপত জুই লগাই ৈথ গ’ল।
িনশা িদগন্হঁ েত উভিত আিহ েকম্েবাৰ লণ্-ভণ্ অৱস্াত পােল। বািমর্জ আিমর্েয় েখাৱা
বস্ু যেথষ্ িনেল। েমিডিচন অৱেশয্ আটাইিখিন িবচািৰ েনপােল। িনশাৰ িভতৰেত খা-খবৰ
ৈল গম েপাৱা গ’ল েয, েক আই এৰ চািৰজন েজাৱান মৰা পিৰেছ। িচৰুং ঘৰত িডউিটত
থকা নাছর্ এজনীেকা মৃত অৱস্াত েপাৱা গ’ল। বুকুত গুলী লািগিছল। অসম ডাপৰ েকৱল
পর্কাশৰেহ েসাঁ ভিৰত এটা গুলী লািগিছল। জখম অৱেশয্ িসমান গুৰুতৰ নহয়।
আৰু এবাৰ িদগন্হঁ েত থািটর্ ন েবেটিলয়ানত থকা সময়ত বািমর্জ আিমর্ৰ অকলশৰীয়া েকম্
এটা এমবুশব্ কিৰবৈল ৈগিছল। আেবিল ওচৰেৰ েমেৰ এখনৰ পৰা সৰু লৰা এটা আিহ
খবৰ িদেল েয, িসহঁ তৰ েমেৰৰ িপছিপেন পাহৰখনৰ িসেটা পােৰ থকা বািমর্জ অিমর্ৰ েমইন
েকম্েটা আিজ দুপৰীয়া দিক্ণৰ িপেন উিঠ ৈগেছ। িকন্ু ৈনৰ পাৰেত থকা সৰু েকম্েটা
এিতয়াও আেছ। লেগ লেগ পিৰিস্িত িনৰীক্ণৰ বােব েক আই এৰ িতিনজন ৈসিনকক
পিঠওৱা হ’ল। িসহঁ েত উভিত আিহ খবৰ িদেল েয, কথােটা সঁচা। মাতর্ িতর্শ জনমানৰ েকম্
এটা এিতয়াও ৈনৰ পাৰেত অকলশৰীয়াৈক আেছ। েকম্েটাত ভাল অস্- শাস্ থকােৰা
উমান েপাৱা ৈগেছ। লেগ লেগ িসদ্ান্ েলাৱা হ’ল েয, েদাভাগ িনশা েকম্েটা এমব্ুশব্ কৰা
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হ’ব। েক আই আৰ টর্প
ু েটাৰ ৈসেত িদগন্ঁ হেতা ওলাল। ৈনৰ পাৰত িসহঁ েত অিত সন্পর্েণ
িনজ িনজ পিজছন ৈল েকম্েটা আকর্মণ কিৰেল। েতেনৈক বৰ িবেশষ কষ্ কিৰবলগীয়া
নহ’েলই। েমইন েকম্েটা উিঠ েযাৱাৰ িপছত অকলশেৰ থকা িহচােপ বািমর্জ আিমর্েকইটা
এেনেয় মানিসকভােৱ সন্ািসত ৈহ আিছল। এমব্ুশব্ৰ উমান েপাৱাৰ লেগ লেগ এন্াৰৰ আঁৰ
ৈল মানুহেকইটা পলাল। িপেছ িদগন্হঁ তেৰ েকােনাবা এটাই ভু লেত মটর্ াৰ মািৰ অস্ থকা
ষ্’ৰেটােক িনিচহ্ কিৰ েপলােল। এমবুশব্ সফল ৈহেয়া িসহঁ েত সুদা হেত উভিতবলগীয়া
হ�ল। েবজাৰেত হেৰেণ েখাৱা বস্ু ৰখা ঘৰেটাৰ পৰা পর্ায় পঁিচশটা মান কনেডসড্
িমল্ৰ েটমা ৈল আিহিছল। তােৰ িসহঁ েত িপছিদনা পায়স ৰািন্ যুদ্ত িজকাৰ নামত প�য়্
পািতিছল। পর্কােশ খুউব ধুনীয়া েজয্ািত সঙ্ীত এটা গাইিছেল।
অলপ সময়ৰ িপছত েচংমােয় দুটা আইনাৰ িগলাচত গৰম ফাখা ৈল আিহল। উতলা পানীত
দুটামান শুকান চাহপাত েপলাই িদেছ। েসয়াই হ’ল ফাখা। ইয়াৰ মানুহেবােৰ চাহপাত েফক্ৰীত
নুশুকু ৱায় । েকঁ চা চাহপাত িছিঙ আিন তাৰ ৰস েচিপ ৰ’দত শুকু ৱাই সাঁিচ থয়। িপছত তােক
গৰম পানীত িদ ফাখা খায়।
ফাখা খাই থােকােত বর্াংমাই িসহঁ তৰ পুৰিণ িদনিবলাকৰ কথা উিলয়ােল। স্ানীয় মানুহিবলাকৰ
লগত েতেনৈক ঘৰুৱাভােৱ কথা পািত িদগন্েয়া বৰ ভাল পায়। েতওঁ েলাকৰ পৰা বহুত
নতু ন নতু ন কথা িশিকব পািৰ। বর্াংমাৰ কথােবােৰা িস অিত মেনােযােগেৰ শুিন ৈগিছল।
িবয়াৰ িপছত ইিতমেধয্ িসহঁ েত িতিনবাৰ েভিট সলাইেছ, বািমর্জ আিমর্ৰ আকর্মণৰ পৰা হাত
সািৰবৈল। বািমর্জ আিমর্েয় সুিবধা পােলই এফালৰ পৰা ধািহ-মুিহ ৈল যায়। েকিতয়াবা িসহঁ েত
েছাৱালীও ধিৰ ৈল যায়। মানুহিখিনেয় আেকৗ িনৰাপদ আশর্য় িবচািৰ আইন ঠাইত েমেৰ
পােতৈগ। েখিত কৰাৰ উপিৰও িগিৰেয়ক-ৈঘণীেয়কহােল সময় পােলই ওচৰৰ ৈনত েসাণ
বুটিলবৈল যায়। ভাগয্ থািকেল েকিতয়াবা েসাণ পায়। েছেকণ্ িবর্েগডত বজাৰ লগাবৈল
অহা েবপাৰীিবলােক েসই েসাণ িকিন ৈল যায়। েচংমােয় িসহঁ তৰ পৰাই েচম্ু, িলপিষ্ক
আিদ িকেন। েজড্ পাথৰ পােলেতা আৰু কথাই নাই। দুগম
র্ পাহাৰত ডাঙৰ ডাঙৰ িশলাখণ্ৰ
মাজত েজড্ পাথৰ লুকাই থােক। েজড্ পাথৰ লুকাই থকা িশলাখণ্ৰ ওপৰত নীলা বৰণীয়া
আভা এেকাটাৰ আভাস সাধাৰণেত েপাৱা তােৰই আধাৰত স্ানীয় মানুহিবলােক িশল ভািঙ
বহুমূলীয়া পাথৰিবধ িবচািৰ উিলয়ায়। চীন েদশত েজড্ পাথৰৰ মূলয্ খুউব েবিছ। েক আই
এৰ েসইেটােৱই ৈহেছ সবােতাৈক ডাঙৰ বয্ৱসায়। দুবছৰ আগেত বর্াংমােয়া এটা েজড্ পাথৰ
পাইিছল। ফাকানৰ পৰা অহা বয্ৱসায়ী এজেন েসইেটা আশী েহজাৰ িকয়াত্ িদ িকিন িনিছল ।
তােৰ ষািঠ েহজাৰ িকয়ােতেৰ বর্াংমাই হাতীেটা িকিনিছল । বাকীিখিন পইচােৰ িসহঁ েত মিচনা
চহৰৈল ৈগ েবছ ফু িতর্ কিৰেল।
এঘণ্ামান িপছত েচংমােয় িসহঁ ত দুেয়ােক েখাৱা েমজৈল মািতেল। আটইিখিন েখাৱা বস্ু
েমজেত উিলয়াই িদ তাইেয়া লগেত বিহল। ধুনীয়া চাউলৰ ভাত। েকােমাৰাৰ েজাল, িবিভন্
শাক িতিনিবধ িসেজাৱা তৰকািৰ। লগেত শুকান মাছৰ চাটিন । এইেবাৰ ঠাইত ৈন-জুিৰ
সকেলােতই মাছ উৈভনদী। িদগন্হঁ েত েক আই এৰ ছাউনীৰ পৰা আন এটা ছাউনীৈল লং মাচর্
কিৰ যাওঁ েত বাটত েভাক লািগেল ওচৰৰ ৈনত েবামা এটা েপলাই িদেয়। িনিমষৰ িভতৰেত
অজসর্ মাছ পানীত ভাঁিহ উেঠ। িসহঁ েত েপট ভৰাই েপাৰা মাছ খায়। েকিতয়াবা মােছ আমুৱাই
যায়। তথািপেতা েপট পূৰাবৈল খায়।
েখাৱা আৰম্ কৰাৰ আগেত িতিনও এবাৰ পর্াথর্না কিৰেল। িনজৰ ঘৰত েখাৱািদ িদগন্ই
েহঁ পাহ পলুৱাই ভাত এসাঁজ খােল। েখাৱাৰ মাজেত েচংমােয় তাক অসমৰ িবষেয় নানান
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কথা সুিধেল। িসও ধুনীয়াৈক ৰহণ সািন অসমৰ গাঁও-চহৰিবলাকৰ বণর্না িদ গ’ল। গাঁৱেতা
পকীঘৰ, লাইট, মটৰগাড়ী আিদ থকাৰ কথা শুিন েচংমাইৰ চকু কপালত উিঠল। অসমৰ
িকছু মান মাইকী মানুেহ তাইৰ িনিচনা কােপাৰ িপেন্ বুিল জািন খুউব আনন্ পােল। িদগন্ৰ
িমিহ েটর্ক েপণ্েটা আঁঠুৰ ওচৰেত এবাৰ আগর্েহেৰ চু ই চােল। চাৎকেৰ িদগন্ৰ মাকৈল মনত
পিৰেল।
এইবাৰ িস কািচনৈল ওেলাৱা বুিল ঘৰত িযিদনা গম পােল, মােক তাক এটা অদ্ুত অনুেৰাধ
কিৰিছেল। পুেতকক ফু ল ইউিনফমর্ত েচাৱাৰ মন। িদগন্েয়া আজলী মাকৰ কথা ৰািখিছল।
ফু ল ইউিনফমর্ িপিন্ িপিঠত ইকু ইপেমণ্ েবগ, কঁ কালত েগর্েনডৰ েবল্ এডাল, েটমেলট,
ৰাইচ েবগ ইতয্ািদ সকেলােৰ সু-সিজ্ত ৈহ িস মাকৰ সমুখত িথয় িদেল। ইকু ইপেমণ্ েবগেটা
খুিল এটা এটাৈক বস্ু েবাৰ উিলয়াই মাকক েদখুৱাইিছেল । িপষ্ল এটা, পানী কােপাৰ এখন,
কটাৰী এখন, েবজী-সূতা, টাপিল মৰাৰ বােব েলাৱা কােপাৰ, পাঁচ িমটাৰমান দীঘল প্ািষ্কৰ
ৰচী এডাল, মাছ মৰা বৰশী, এলুিমিনয়াম থাল এখন আৰু িগলাচ এটা। পাহাৰত পর্িতেটা
বস্ু েৰ পর্েয়াজনীয়তাৰ কথাও িস মাকক বুজাই িদিছল।
মােক েসইিদনা তাৰ ইউিনফমর্ত চাটর্ েটা িপিটিক িপিটিক চাইিছল আৰু এটা সময়ত আেবগেত
পুেতকক সাবিট ধিৰিছেল। তাৰ কপালত চু মা এটা আঁিক আশীবর্াদ িদিছেল।
েসই দৃশয্েটা মনত পিৰ িদগন্ৰ চকু েসেমিক উিঠল।
সময় ইিতমেধয্ যেথষ্ ৈহেছ। িতিনবজাত েক আৰ এৰ ছােজর্ণ্ েমজৰৰ অিফচত িচটু েৱচন
িচগাৰ আেলাচনাত িস উপিস্ত থািকব লািগব। িদগন্ই বর্াংমাক ঘড়ী আেছ েনিক সুিধেল।
‘ঙা আই’ বুিল মূৰ দুিপয়াই বর্াংমা িভতৰৰ েকাঠােটাৈল েসামাই গ’ল।
িদগন্ৰ এটা ইেল িনক ঘড়ী আিছল। কেলজত পিঢ় থকাৰ সময়ত িতিনচু কীয়াৰ ফু টপাথৰ
পাৰ পঁয়িতর্শ টকা িদ িকনা। বর্হ্েদশৈল পর্থমবাৰ ওলাই আেহাঁেত িস েসইেটা িপিন্ আিহিছল।
এন এছ িচ এনৰ েহড্ কু ৱাটর্ াৰত েগাহাঁই ছাৰক এিদন পািটর্ এটাৈল মািতিছল। সিন্য়া েগাহাঁই
ছােৰ েডর্ছ-পািত কিৰ েৰিড ৈহেছ। েকম্ত অইন কােৰােৰ হাতত ঘড়ী নাই। িদগন্ই তাৰ
ঘড়ীেটােক েগাহাঁই ছাৰক িদেল। পুৰণা ঘড়ী। আইনাখন খুিল খুিল যায়। পািটর্ ত িদগন্ই মন
কিৰিছল, েগাহাঁই ছােৰ বােৰ বােৰ অইেন েনেদখাৈক ঘড়ীৰ আইনাখন িঠক কিৰ লয়। িপছিদনা
ৰািতপুৱা েগাহাঁই ছােৰ ঘড়ীেটা ওভতাই িদ তাক ৈকিছল, ‘এইেটা িক ঘড়ী িদিছল ঐ ?’
িদগন্ই হাঁিহ এটা মািৰ ৈকিছল, ‘ঘড়ীেটা আপুিনেয় ৰাখক। েকিতয়াবা আেকৗ লগা হ’ব
পােৰ।’
েসইেটােৱই আিছল তাৰ পর্থম আৰু একমাতর্ ঘড়ী।
বর্াংমাই িভতৰৰ পৰা সৰু েলিডজ ঘড়ী ৈল এটা আিহল। েচংমােয় মিচনাত িকনা। িদগন্ই ঘড়ী
চাই েদেখ, েডৰেটা বািজেছ। কািচনৰ স্ানীয় সময় অনুমান কৰােটা তাৰ অভয্াসৰ িনিচনা ৈহ
পিৰেছ ।
িদগন্ই খৰ-ধৰ কিৰেল। িতিনবজাত েযেন-েতেন েকম্ ৈগ পাব লািগব। আিজ অসমৰ পৰা
েস্িচেয়ল ডিব্উ িট েমেচজ অহােৰা কথা। উজিনত িজ এইচ িকউ বিহেছ। িচ ইন িচ ছােৰ
সংগঠনৰ কাৰেণ ভাল ল’ৰা েকইটামান পিঠয়াই িদবৈল ৈকেছ। তাৰ বােবও বহু কাম আেছ।
িদগন্ই মানু্হ হালক মাত লগাই চাংঘৰৰ পৰা নািম আিহেল। েচংমােয় তাক আেকৗ এিদন
আিহবৈল দঢ়াই দঢ়াই ক’েল । বর্াংমাই সমুখৰ জুিৰেটাৰ পাৰৈলেক তাক আগবঢ়াই িদেল।
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িদগন্ই দীঘল দীঘল েখাজ িদ েকম্ৈল েপানােল। বাতত আিহ থােকােত মনত পিৰল, আিজ
কু মফর্’ডু মৰ পৰা অলপ িকয়াত্ উিলয়াব লািগিছল। িবজয় আৰু পর্ভাতৰ েজাতা দুেযাৰ
িপিন্ব েনাৱাৰাৈক ফািট ৈগেছ। িসহঁ েত িনেজ এবােৰা েকাৱা নাই যিদও িদগন্ই িনেজই নতু ন
দুেযাৰ েজাতা িকিন িদয়াৰ কথা ভািবেছ।
কু মফর্’ডু ম ৈহেছ টকা-পইচা ৰখা ঘৰ। েক আই এৰ েবঙ্। িবিভন্ ডাপৰ টকা-পইচােবাৰ
তােতই জমা থয়। অসম ডাপেৰা একাউণ্ এটা আেছ। িদগন্ই েচাৱা-িচতা কেৰ। পইচা
বুিলবৈল েযাৱা এিপর্ল মাহত েগাহাঁই ছাৰ আেহাঁেত তাক েপান্ৰ হাজাৰ িকয়াত্ িদ ৈথ
ৈগিছল। তােৰাপিৰ ল’ৰািবলােক বছিৰ েক আই এৰ পৰা নশ িকয়াতৈক দৰমহা িহচােপ
পায়। িবনামূলীয়া েৰচনৰ উপৰিঞ্ হাত খৰচ। েক আই এৰ ততব্াৱধানত থকাৰ সময়ত
অসমৰ ল’ৰািখিনেকা েতওঁ েলােক িনজৰ আিমর্ বুিলেয়ই বয্ৱহাৰ কেৰ। নদী পাৰ ৈহ চাউল
আিনবৈল, এমবুশব্ কিৰবৈল বা অইন িবিভন্ কামান িদ অসম ডাপৰ ল’ৰােকা িযদেৰ
পিঠয়ায়, েতেনৈক েৰগুলাৰ আিমর্ৰ িনিচনাৈক বেছেৰকীয়া দৰমহাও িদেয়। তােৰ ল’ৰােবােৰ
দুই-এপদ লাগিতয়াল বস্ু িকেন, বাকীিখিন কু মফর্’ডু মত অসম ডাপৰ একাউণ্ত জমা
িদেয়। পইচা-পািত খৰচৰ েক্তর্ত িদগন্ খুউব িমতবয্য়ী। িচ ইন িচ ছােৰ িযমান পািৰ কম
খৰছত চিলবৈল ৈক ৈগিছল। গিতেকই িস পর্িতেটা িকয়াতৰ িহচাপ ৰােখ। এিদন সিন্য়া
পঞ্াশ িকয়াতৰ িহচাপ িনিমলা কাৰেণ িহচাবৰ কাগছ-পািত ৈল বিহ েযাৱা েদিখ পর্ভােত
ৈকিছল, ‘মহাশয়, আপুিন িমছােত ইমান জুিখ-মািখ খৰচ কেৰ। অসমত এিতয়া সংগঠনৰ
পইচা উৈভনদী। ল’ৰাৰ হােত হােত য়ামাহা আৰু মাৰুিত গাড়ীৰ চািব। ধুনীয়া ধুনীয়া েডর্ছ’
পর্ভাত কািচনৈল অহা দুমাহেহ ৈহেছ। তাৰ ঘৰ ৰংজুিলত। সিন্য়া িস পর্ােয় িদগন্ৰ ওচৰত
বেহিহ। অসমত এিতয়া সংগঠন িকদেৰ চিলেছ, েসই িবষেয় কথা পােত। নতু ন ল’ৰা বহুত
েসামাইেছ। িসহঁ েত সংগঠন চেলাৱাৰ কষ্ িক েদখাই নাই। সংগঠনত েসামােয়ই মাৰুতী গাড়ীৰ
চািব পাইেছ। পইচাৰ কাৰেণ জীৱন আগ কিৰ কষ্ৈক েবঙ্ ডকাইিতও কিৰবলগীয়া েহাৱা নাই।
লাগ বুিলেল কােৰাবাৰ ওচৰৈল ৈগ ধমিক এটা িদেলই টকা েপাৱা যায়। পইচাৰ েকােনা িহচাব
িদব নালােগ। ল’ৰাই িজপচীেৰ গাঁৱৈল যায়, সমবায় পদ্িতেৰ েখিত কৰাৰ কথা ক’বৈল।
হাতত এম টু েৱিন্ এেকাটা ৈল দুঘণ্ামান ওপেৰ ওপেৰ কামৰ তদাৰকী কিৰ উভিত আেহ।
উভিত আিহ নগৰৰ পৰা কৃ িষ িবপ্ৱৰ পর্েয়াজনীয়তাৰ িবষেয় ডাঙৰ ডাঙৰ িববৃিত িদেয়।
িমিনষ্াৰ- এেমেলৰ গাড়ীত আৰামৈক বিহ জনতা ভৱন পায়। লগত িবিভন্ জনৰ েটর্ন্ফাৰ,
পািমর্টৰ ফৰমাইচ। অসমত িবপ্ৱ েসইদেৰই চিলেছ।
িদগন্ই পর্থমেত পর্ভাতৰ কথােবাৰ িবশব্াস কৰা নািছল। আিজকািল লােহ লােহ িবশব্াস
কিৰবৈল ৈলেছ। েকিতয়াবা িস ভািব আচিৰত হয়। সংগঠনৰ কাৰেণ ইমান আড়মব্ৰ, ইমান
টকা-পইচাৰ পর্েয়াজন িকয় ? ল’ৰােবােৰ নীৰেৱ মানুহৰ মাজত েসামাই থািক সংগঠনৰ
কাম কিৰব েনাৱােৰ জােনা ? পর্ভাতৰ মুখত ধন সংগর্হৰ ধৰণ-কৰণ শুিন িস েকিতয়াবা ভয়
খায়। ইমানেবাৰ টকাই ল’ৰািবলাকক নষ্েহ নকিৰবেন ? পুৰিণ িদনৰ কথােবাৰ তাৰ মনত
পেৰ। ইয়াৈল অহাৰ আেগেয় অসমত িস িবত্ িবভাগৰ দািয়তব্ত আিছল। সংগর্ামৰ পর্িত
েকােনা ধৰণৰ সহানুভূিত নথকা বয্ৱসায়ীৰ পৰা দাবী-ধমিক িদ টকা সংগর্হৰ িস িবেৰািধতা
কিৰিছেল। তাৰ পিৰৱেতর্ সহানুভূিতশীল শুভাকাঙ্ীৰ পৰা বৰঙিণ েতালাৰ বােব কু পনৰ
িচেষ্ম কিৰিছল। বছিৰ পাঁচশ, এশ, পঞ্াশ আৰু পঁিচশটকীয়া কু পন। েজেনেৰল কাউিন্লৰ
িমিটঙত িস িহচাব কিৰ েদখুৱাইিছল েয, কু পন িচেষ্েমেৰ েগােটই অসমত শুভাকাঙ্ীসকলৰ
পৰা বছিৰ এক েকািট টকাৈক তু িলব পৰা যাব। সশস্ সংগঠন এটা ভালদেৰ চলাবৰ বােব
বছিৰ এক েকািট টকা যেথষ্। েকিতয়াবা িকবা কাৰণত েবিছৈক পইচা লািগেল েবঙ্ ডকাইিত
কিৰব। এেনৈক পইচা তু িলেল মানুহৰ মাজত অন্তঃ সংগঠনৰ বদনাম নহ’ব । বৰঙিণ িদয়া
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শুভাকাঙ্ীসকলেৰা সংগঠনৰ পর্িত কিমটেমণ্ এটা আিহব। েজেনেৰল কাউিন্েল িদগন্ৰ
পর্স্াৱত িঠেকই অনুেমাদন জনােল। িপেছ কু পন কু পেনই ৈহ থািকল। ল’ৰাই পঁিচশ-পঞ্াশ
টকা তু িলবৈল লাজ কৰা হ’ল। তাতৈক বন্ুক েদখুৱাই দুনীর্ িতপৰায়ণ বয্ৱসায়ী, চাকিৰয়ালৰ
পৰা লাখ টকা আদায় কৰােটা বহু সহজ। পইচা পইচাই। শুভাকাঙ্ীেৰ হওক, বা েকােনাবা
দুনীর্ িতপৰায়ণ িঠকাদাৰ-বয্ৱসায়ীেৰ হওক। এয়া ৈহেছ নতু ন ল’ৰািবলাকৰ যুিক্।
কথােবাৰ ভািব িদগন্ৰ দুখ লােগ। ইয়াত ল’ৰাই খাবৈল েনপাই মিৰেছ। গছৰ পাত, সাপেবং খােয়া িদন িনয়াবলগীয়া ৈহেছ বহুবাৰ আৰু অসমত চিলেছ িবপ্ৱৰ নামত িবলাসীতা।
নগৰীয়া আঢয্ৱন্ৰ ডর্ইংৰুমত কাজু-আেপল খাই িবপ্ৱৰ ওপৰত িবতকর্ চেল।
িকয় বাৰু এেনকু ৱা হ’ল ?
েগাহাঁই চােৰও তাক িঠক েতেনকু ৱা ইিঙ্তেক িদিছল। দুমাহ আেগেয় অসমৈল উভিত েযাৱাৰ
সময়ত েতেখেত তাক িজ এইচ িকউৰ পিৰকল্নাৰ কথা কওঁ েত িস আপিত্ কিৰিছল। তাৰ
যুিক্ আিছল, এবছৰ-দুবছৰৰ বােব ল’ৰাই কািচনত েটর্ইিনং ল’বৈল অহােটা েবেলগ কথা।
িকন্ু উভিত ৈগেয়া িসহঁ েত যিদ মানুহৰ মাজত েসামাই পৰাৰ পিৰৱেতর্ জনজীৱনৰ পৰা
িবিচ্ন্ ৈহ জংগলত েকম্ পািত থােক, েতেন্ সংগঠনেটা কাহািনও গণমুখী হ’ব েনাৱািৰব।
িসহঁ ত িবপ্ৱৰ িঠকা েলাৱা েকইটামান যুৱকৰ সমিষ্েহ ৈহ পিৰব।
েগাহাঁই চােৰ তাৰ যুিক্েবাৰ মেনােযােগেৰ শুিন উিঠ ৈকিছল, ‘েতাৰ কথাত মেয়া একমত।
ল’ৰােবােৰ আচল অথর্ত মানুহৰ মাজত িমিল পিৰব পািৰেলেহ সংগঠন শিক্শালী কিৰব পৰা
যায়। িকন্ু আমাৰ সামািজক পিৰেৱশৰ কথাও আিম পাহিৰব েনলািগব। পিৰেৱশৰ পর্েলাভন
বহুেতা। ল’ৰােবাৰক সম্ূণর্ সংযমী কিৰ তু িলব েনাৱাৰা পযর্ন্ িসহঁ তক মই অলপ আঁতৰাই
ৰখাৰ পক্পাতী। িজ এইচ িকউ মই বহুৱাব খুিজেছাঁ এইবােবই েয, েকম্ত ল’ৰােবাৰ অলপ
কষ্ৰ মাজত থাকক। েমাৰ িসদ্ান্ ভু েলা হ’ব পােৰ। িকন্ু আিজৰ তািৰখত সংগঠনৰ কামত
সকেলােক মুকিলৈক এিৰ িদেল টাউনত থািক ইহঁ ত আটাইেবাৰ েগিলব।’
সংগঠন েগলাৰ কথা ওলােলই িদগন্ই মনত বৰ দুখ পায়। সংগঠন গিঢ়বৰ কাৰেণ কষ্
িসহঁ েত যেথষ্ কিৰেছ। এটা সময়ত শুভাকাঙ্ীৰ ঘেৰ ঘেৰ কু পন েবিচবৈল টর্াক-বাছত
উিঠ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা িসমূৰৈল িসহঁ েত ঘূিৰ ফু িৰিছল। সংগঠন েতিতয়া িসমান জনিপর্য়
নহয়, েগ্মােৰা েতেনৈক নাই। গিতেক আশর্য় িদওঁ তাও িবচািৰ পাবৈল টান। য’েত েযেনৈক
পােৰ, িনশােটা কটাই িদেয়। গুৱাহাটী েৰল েষ্চনৰ েপ্টফমর্ত িস েকইবা িনশা শুইেছ। লগত
আিছল ৰােজন। বাঁহজািনৰ ল’ৰা। ভাল কিবতা িলেখ। এিদন ৰােজেন েপ্টফমর্ত বিহ
বিহ কিবতা এটা িলিখিছেল। শুদা েপেট থকাৰ যন্না আৰু দুচকু ত িবপ্ৱৰ সব্প্। িঠক েযন
িনজক ৈলেয় ৰােজেন কিবতােটা িলিখিছেল। িপছিদনা ৰািতপুৱা িস িদগন্ক কিবতােটা
পিঢ় শুনাইিছেল। দুটামান শাৰী তাৰ এিতয়াও মনত আেছ। পুৰষ্াৰ িহচােপ িদগন্ই েডৰ
টকােৰ িকনা পাউৰুিটৰ ডাঙৰ অংশেটা ৰােজনক খাবৈল িদিছল আৰু েধমািল কিৰ িপিঠত
চপিৰয়াই িদ ৈকিছল, ‘সব্াধীন েহাৱাৰ িপছত েতাৰ কিবতাৰ িকতাপ এখন ছপাই িদম েদ !’
তাৰ িপছত পঞ্াশ পইচােৰ িকনা চাহ কাপ েপ্টত ঢািল ভগাই খাই দুেয়া পইচা সংগর্হৰ বােব
ওলাই ৈগিছল।
সংগঠনৰ বােব পইচাৰ পর্েয়াজনত িদগন্ই েবঙ্ ডকাইিতও কিৰেছ বহুবাৰ। েশষ ডকাইিতেটা
আিছল ইয়াৈল অহাৰ দুমাহমান আেগেয়। ল’ৰাক েটর্ইিনঙৈল পিঠয়াবৰ বােব পইচা লােগ।
অথচ সংগঠনৰ পুঁিজ বুিলবৈল এেকােৱই নাই। িবদুয্েত িতিনচু কীয়াৰ চাউলৰ বয্ৱসায়ী
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েকইজনমানৰ পৰা পইচা সংগর্হৰ পৰামশর্ িদিছল। িদগন্ই িপেছ মানা কিৰেল। েশষত েবঙ্
ডকাইিত কৰােৰ িসদ্ান্ েলাৱা হ’ল। মিণপুৰৰ িতিনজন সদসয্ই পিৰকল্নাত েযাগ িদেল।
সকেলােৱ িনজ িনজ দািয়তব্ ভগাই ল’েল। িদগন্ই েবঙ্েটাৰ েচৗপাশ ভালদেৰ িনৰীক্ণ
কৰাৰ লগেত টকা ৈল পলাই যাবৰ উপ-পথিবলােকা িচনাক্ কিৰেল। সংগঠনৰ েতিতয়া
গাড়ী বুিলবৈল এখেনা নাই। েগাহাঁই চােৰ েগালাঘাটৰ ওচৰৰ েপটর্ল পাম্ এটাৰ পৰা
েপান্ৰ হাজাৰ টকা সংগর্হ কিৰিছল। তােৰই িসহঁ েত পুৰিণ জীপ এখন িকিনেল। আেকৗ
িবপদ। ভালদেৰ গাড়ী চলাব জনা ল’ৰা সংগঠনত এটাও নাই। িবদুয্তৰ িচনািক বঙালী
ডর্াইভাৰ এটাক বুজাই-বঢ়াই এেবলাৰ কাৰেণ মািন্ কেৰাৱা হ’ল। িনিদর্ষ্ এটা িদনত েবঙ্ৰ
পৰা টকা উিলয়াই িনয়াৰ সময়েত আটাইিখিন টকা ডকাইিত কৰা হ’ল। পিৰকল্না অনুসােৰ
সুকলেম িনিদর্ষ্ স্ানত টকা েপৗিছও গ’ল। িপছত িকন্ু এটা ল’ৰাৰ অসাৱধানতাৰ কাৰেণই
পর্ায় আটাইেবােৰই ধৰা পিৰল। িদগন্ই পুিলচৰ চকু ত ধূিল মািৰ অন্ধর্ান হ’ল। যেথষ্
িবপদৰ মােজেৰ িসহঁ েত এইদেৰ সংগঠনৰ বােব পুঁিজ সংগর্হ কিৰিছেল । কষ্ ৈহিছল বােবই
পইচাৰ খৰেচা কিৰিছল জুিখ-মািখ। আিজকািল আৰু কােলকচন কাৰেণ েকােনা কষ্ কিৰব
েনলােগ। আয়াসেত পইচা আেহ। গিতেক খৰেচা হয় যেধ-মেধ। অথর্-সবর্সব্তাই িবপ্ৱী
সংগঠন এেকাটাক েকেনদেৰ ধব্ংসমুখী কেৰ, আগেত িস িকতাপত পিঢ়িছল। িকতাপৰ ছপা
আখৰেবাৰ েযন অসমত বাস্ৱ ৈহ ওলাই আিহেছ।
েযাৱাকািল দুপৰীয়া পিলিটেকল ক্াছেতা িবজেয় এইেবাৰ কথা উিলয়াইিছেল । বহু সময়
ধিৰ সংগঠনৰ আভয্ন্ৰীণ দুবল
র্ তাৰ ওপৰত আেলাচনা ৈহিছল। আেলাচনাৰ েশষত িদগন্ই
ৈকিছল, আৰু এটা কথা িক জানা। িবপ্ৱৰ ঐিতহািসক চচর্ া কৰাৰ সময়ত আিম সদােয়
িবফল িবপ্ৱসমূহৰ উদাহৰণেহ লওঁ । িবপ্ৱী ধাৰা এেকাটাক সফলতােৰ পর্িতষ্া কিৰবৰ বােব
িক িক কৰা উিচত েসই িবষেয় ইিতহাসৰ িশক্া িযদেৰ দৰকাৰী, েতেনদেৰ িবপ্ৱৰ সম্াৱনা
এেকাটা িবফলেনা িকয় হয়, েসই িবষয়েৰা চচর্ া েহাৱা উিচত। ইিতহাসৰ িবফল িবপ্ৱিবলাকৰ
অধয্য়েনও আমাক িশক্াৰ যেথষ্ সমল েযাগাব পােৰ।
মানুহৰ মাতত িদগন্ৰ িচন্াত আউল লািগল। ইমান পেৰ িস তলমূৰৈক েখাজ কািঢ় আন
এখন িচন্াৰ জগতত িবচৰণ কিৰ আিছল। মূৰ তু িল চাই েদেখ, এহাল েডকা-গাভৰু ওেলাটা
িদশৰ পৰা আিহ আেছ। েডকাৰ কান্ত কােপাৰৰ েবগ এটা। েবাধকেৰা ওচৰৰ ৈনত েসাণ
বুটিলবৈল ৈগিছল। দুেয়া িনজৰ মাজত ইমান িবেভাৰ েয, িনজর্ন বাটেটােত আনিক িদগন্ক
েনেদখাৈকেয় কথা পািত পািত িসহঁ ত পাৰ ৈহ গ’ল।
ল’ৰা- েছাৱালীহালৰ েদিখ িদগন্ৰ হঠােত অঞ্ুৈল মনত পিৰল।
অঞ্ু তাঁতী।
নাহৰিণ চাহ বািগচাৰ মজদুৰ লাইনৰ ডাঙৰ েহাৱা েছাৱালী অঞ্ু। িদগন্ৰ কাণ সমনীয়া।
িদগন্ৰ েদউতাক নাহৰিণ চাহ বািগচাৰ বৰবাবু। অঞ্ুৰ েদউতাক আিছল মাজদুৰৰ চদর্াৰ বুিল।
েডকা-বুঢ়া সকেলােৱ মাতৰ ৰামু চদর্াৰ বুিল । মানুহেটাৰ কথা-বতৰা এেনেয় বৰ ভাল। অঞ্ুক
খুউব মৰম কেৰ। িকন্ু মদ খােল ৰামু চদর্াৰ ৈহ পেৰ সম্ূণর্ অইন এটা মানু্হ। বনৰীয়া জন্ু ৰ দেৰ
িহংসর্। মদ খাই আিহ অঞ্ুৰ মাকক খুউব মিৰয়াই । েতিতয়া তাক আৰু েকােনও ধিৰ ৰািখব
েনাৱােৰ। িনচা ফটাৰ িপছত আেকৗ সৰু ল’ৰাৰ দেৰ েফঁ কু িৰ েফকু িৰ কােন্। িপছিদনা আেকৗ
মদ খায়। ৈঘণীেয়কক মিৰয়ায়। িদগন্ আৰু অঞ্ুেৱ বহুিদন আেলেঙ আেলেঙ থািক এইেবাৰ
ঘটনা েদিখেছ। মদৰ পর্িত েতিতয়ােৰ পৰা বৃিতষ্া। মদৰ বটল েদিখেলই অঞ্ুৰ েদউতাকৰ
িহংসর্ মুখখন, মাকৰ অসহায় চাৱিন, অঞ্ুৰ দুচকু েৱিদ ৈব অহা অশর্ এটা আটাইেবাৰ এককাৰ
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ৈহ এক িকম্ূ ত-িকমাকাৰ িচতর্ তাৰ চকু ৰ আগত ভাঁিহ উেঠ। ভয় আৰু বৃিতষ্াত িস চকু দুটা
জপাই িদেয়।
অঞ্ু আৰু িদগন্ৰ বন্ুতব্ এেকবােৰ ল’ৰািলকালেৰ পৰা। ল’ৰািলৰ িদনেবাৰ এিতয়াও তাৰ
বােব সেতজ-সজীৱ স্ৃিত। দুেয়া ৰািতপুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলায়। িদগন্ৰ হাতত েকেটপা এপাত।
অঞ্ুেৱ েকাঁচ ভৰাই আেন বাটলু গুিট। িদনৰ িদনেটা দুেয়া তেলৗ তেলৗৈক ওচৰৰ হািবেয়জংগেল ঘূিৰ ফু েৰ। আম-আমলিখ িয পায়, বাটলুেৰ পািৰ খায়। িদগন্ই েকিতয়াবা চৰাই
মািৰবও েখােজ। অঞ্ুেৱ হাক িদেয়। েতেনৈকেয় িদনেবাৰ পাৰ হয়। তাৰ েতিতয়া ছবছৰ,
মােক এিদন স্ু লৈল েযাৱাৰ কথা উিলয়ােল। অঞ্ুেৱ গম পাই েদউতাকক কু টু িৰেল। তােয়া স্ু ল
যাব। ৰামু চদর্ােৰ ওেলাটাই ধমিক এটা িদেল। বাগানৰ েছাৱালী, পিঢ় িক লাভ ? অঞ্ুেৱ কািন্
কািন্ িদগন্ৰ মাকক লগােলৈগ। িদগন্ৰ মােক অঞ্ুক খুউব ভাল পায়। িপছিদনাই ৰািতপুৱা
ৰামু চদর্াৰক মািত পিঠয়ােল। মূৰ খজুৱাই খজুৱাই ৰামু আিহ মাকৰ সমুখত হািজৰ। মানুহেটা
েতিতয়া এেকবােৰ পর্কৃ িতস্ । মদৰ িনচাৰ েকােনা িচন চাব নাই। অঞ্ু আৰু িদগন্ই পদর্াৰ
ফাঁেকেৰ চাই আেছ। িদগন্ৰ মােক মৰেমেৰ দাবী িদয়াৰ সুৰত ৰামু চদর্াৰক ক’েল ’েসইেসাপা
খাই জীৱনেটা নষ্ কিৰেলেয়। এিতয়া জীেয়ৰেৰা মূৰেটা খাবৈল ওলাইছ। তাই পিঢ়-শুিন
মানু্হ হ’ব খুিজেছ। তই বােপকেটা ৈহ বাধা িদবৈল েবয়া নালািগলেন ?
ৰামু চদর্ােৰ িকবা এটা ক’বৈল মুখ েমিলিছল। মােক িপেছ েকাৱাৰ সময়েক িনিদেল, ‘তাইৰ
পঢ়া-শুনাৰ খৰচ-পািত িয লােগ, মেয়ই িদম যা।’
ৰামু চদর্ােৰ কপালত েসাঁহাতখন লগাই চালাম এটা কিৰ ‘হ’ব বাৰু’ বুিল ৈক সুৰ সুৰৈক ওলাই
গুিচ গ’ল।
িদগন্ৰ েসই মূহুতর্ ত মাকক িসহঁ তৰ থাপনাৰ েকেলণ্াৰখনত থকা েগাসাঁনীজনীৰ িনিচনা
লািগিছেল।
িপছিদনা মােক ধমর্ক বজাৰৈল পিঠয়াই িদগন্ আৰু অঞ্ুৰ কাৰেণ এখনৈক িচলট আৰু
কুঁ িহপাত িকনাই অনােল। দুিদন িপছত ককােয়কৰ হাতত ধিৰ দুেয়া স্ু লৈল গ’ল। বাটত
েয িসহঁ তৰ িক ফূ িতর্ ! অঞ্ুেৱ েসই কুঁ িহপাতখন এিতয়াও সযতেন ৰািখ ৈথেছ। এইবাৰ িস
আিহবৰ িদনা মাত লগাবৰ সময়ত তাই ভঙা কাঠৰ বাকচেটা খুিল গােমাছােৰ েমৰাই ৰখা
কুঁ িহপাতখন উিলয়াই েদখুৱাইিছেল। িঠক িদগন্ৰ মােক থাপনাত কীতর্ নখন েমৰাই ৰখাৰ
িনিচনাৈক আলফু েল ৰািখেছ। আপুৰুলীয়া সম্দৰ দেৰ িস িকতাপখন লুিটয়াই-বগৰাই
চাইিছেল। উৱঁিল েযাৱা েবটু পাতখনত তাৰ একা-েবঁকা আখেৰেৰ িলখা অঞ্ুৰ নামেটা
িজিলিক আিছল। আখৰেকইটাৰ কথা মনত পিৰ িদগন্ৰ হাঁিহ উিঠ গ’ল।
অঞ্ু পঢ়া- শুনাত বৰ ভাল আিছল। হাতৰ আখৰেবাৰ খুউব ভাল। েমৗিখকত তাই সদায়
এশ পাইিছেল । িবিপন চােৰসদায় তাইক উৎসাহ িদ ৈকিছল, ‘ভালৈক পিঢ়েল অঙ্ৰ
পর্েফচাৰ হ’ব পিৰিব েদ।’ িপেছ তাইৰ েবিছ পঢ়া নহ’ল। হাইস্ু লত থােকােত েদউতাক
ঢু কাল। মানু্হেটা মদ খাই খাইেয় মিৰল। মৰাৰ আগিদনাও মদ খাই েবহুচ ৈহ আিহ অঞ্ুৰ
মাকক ফলা খিৰেৰ েকাবাইিছেল। সিন্য়া মানুহেটােৱ এেডাঙা েতজ বিম কিৰেল। ৰািত মিৰ
থািকল । তাৰ িপছৰিখিন সাধাৰণেত ঘটাৰ িনিচনা ঘটনা। অঞ্ুেৱ স্ু ল এিৰেল। ঘৰ নচেল।
দুিদনমান মাকৰ ৈসেত পাত তু িলবৈল গ’ল। এিদন বািগচাৰ এিচেষ্ন্ েমেনজাৰ এটাই তাইক
বাটেত িকবা অসৎ ইিঙ্ত িদেল। অঞ্ুেৱ সকেলােৰ আগেত মানুহেটাক কাণতলীয়া চৰ
এটা েশাধােল। মুহূতর্ৰ িভতৰেত বাগানত হুলস্ুল লািগ গ’ল। সকেলােৱ কাম বন্ কিৰেল।
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আেবিল িডগন্হঁ েত স্ু লৰ পৰা আিহ কথােটা গম পাই েমেনজাৰেটাক মােৰই। কথা িবষম
েযন েদিখ িনশাৰ িভতৰেত এিচেষ্ন্ েমেনজাৰজনক কিলকতাৈল পলুৱাই পিঠওৱা হ’ল।
অঞ্ুৰ বাগানত কাম কৰা পবর্ িসমানেত অন্ পিৰল। েকইিদনমান তাই ঘৰেত জুপুকা মািৰ
থািকল। তাৰ িপছত মন বািন্েল। িদগন্ৰ মাকৰ ওচৰত িচলাই িশিক ৈল দুই- এপইচা উপাজর্ন
আৰম্ কিৰেল। তাৰ িপছত পর্াইেভটৈক েমিটর্েকা িদেল। অঞ্ু আিজকািল মাষ্ৰণী বাইেদউ
় য়েত।
- িযখন স্ু লত িসহঁ েত অ- ফলা আৰম্ কিৰিছেল , েসইখন নাহৰিণ জনতা িবদয্াল
অঞ্ু আিজকািল আগতৈক বহুত গহীন গ’ল। বািহৰত জুিখ - মািখ কথা কয়। িদগন্ৰ ৈসেত
বন্ুতব্ িকন্ু আগৰ িনিচনাই। আেবিল তাই পর্ায়ই স্ু লৰ পৰা উভিত আিহ িদগন্হঁ তৰ ঘৰত
এপাক মােৰ। বাতিৰ কাকতখন পেঢ়, মাকৰ পৰা িচলাইৰ নতু ন িডজাইন িশেক, েকিতয়াবা
ঘৰুৱা কামেটা লািগ ভািগ িদেয়। িদগন্ ঘৰেত থািকেল সিন্য়া তাইক লাইনৈল ৈথ অহােটা
িনয়মৰ িনিচনা। চাহগছৰ মােজ মােজ একা- েবঁকা পেথেৰ দুেয়া আগবােঢ়। অঞ্ুেৱ অনগর্ল
কথা পািত যায়। অইন সময়ত জুিখ- মািখ কথা েকাৱাৰ িবড়মব্না েযন সুেদ- মূেল উচল কেৰ।
িদগন্ই মেন মেন কথােবাৰ শুিন যায়। তাই েজাৰ কিৰেল দুই- এটা উত্ৰ িদেয়। বাকী সময়ত
আমিন নকেৰ। ক’বৈল েয তাইৰ িকমান কথা! স্ু লৰ কথা, নতু নৈক েখালা মিহলা সিমিতখনৰ
কথা, লাইনৰ িসপােৰ থকা মদৰ েদাকানখনত িপেকিটং কৰাৰ পিৰকল্না আৰু কত িক!
েকিতয়াবা আেকৗ তাই বহু দূৰৈল ৈগ কয়, এিদন আমাৰ মজদুৰিবলাক বািগচাৰ মািলক হ’েল
েয ভাল হ’ব নহয়!
এেকটা কথােক েগাহাঁই চােৰও িদগন্ক ৈকিছল। আৰু েসয়াই আিছল সংগঠনৰ ৈসেত তাৰ
পর্থম িচনািক।
িস েতিতয়া িতিনচু কীয়া কেলজত পেঢ়। িব এ ফাইেনল িদেছ। এিদন েগাহাঁই চােৰ তাক আৰু
িবিপনক হাঁহচৰাৈল মািত পিঠয়ােল। িবিপন েতিতয়া আঞ্িলক গণ সংগর্ামৰ েছেকর্েটৰী।
িবেদশী েখদা আেন্ালন ৈল গাঁেৱ গাঁেৱ িমিটং কিৰ ফু েৰ। দুেয়ােৰ েগাহাঁই চাৰৰ ৈসেত িচনািক
ফু টবল িফল্ত । েগাহাঁই চাৰ খুউব ভাল গল’কীপাৰ আিছল। িদগন্ই েখিলিছল েচণ্াৰ
ফৰৱাডর্ ত। েতেনৈকেয় িসহঁ তৰ িচনািক।
েগাহাঁই চােৰ িসহঁ ত দুেয়ােক িনমর্লাহঁ তৰ েচাতালত বহুৱাই ৈল ৈকিছল, আিম এটা সংগঠন
খুিলেছা। সব্াধীনতাৰ কাৰেণ বন্ুেকেৰ যুদ্ কিৰম। আমাক কষ্ কিৰব পৰা ভাল লৰা িকছু মান
লােগ। তহঁ িত আমাৰ সংগঠনত েযাগ িদিব েনিক ?
িবিপেন পর্ায় আচিৰত েহাৱাৰ িনিচনাৈকেয় সুিধিছল, আিম েদেখান েকিতয়াবােৰ পৰাই
সব্াধীন । নতু নৈক আেকৗ িক সব্াধীন হ’ব লােগ ?
েগাহাঁই চােৰ এবাৰ মূৰ তু িল দুেয়াটাৈল চােল। িকন্ু সময় তলকা মািৰ মনেত েযন কথােবাৰ
জুিকয়াই ল’েল। তাৰ িপছত ক’েল, তহঁ তৰ বািগচাখনৰ কথাই ধৰ। এই মািটেবাৰেটা এিদন
আমােৰই আিছল আৰু আমাৰ মানুেহই তাত মজদুৰী কিৰেছ। িকন্ু বািগচাখনেতা আমাৰ
নহয়। বািগচাৰ মািলক বিহ আেছ িবেদশৰ েকােনাবা চহৰত। আমাৰ মানুহক িসহঁ েত েপাক
লগা চাউল খুৱাইেছ, েসইেবাৰ খাই েবমাৰত মানু্হ মিৰেছ। েবানাচৰ কাৰেণ আেন্ালন
কিৰেল পুিলচ লগায় আৰু িসহঁ েত িবেদশত বিহ বিহ আমাৰ মূৰত কঁ ঠাল ভািঙ খাইেছ। এই
মািলকিবলাকক আিম েখিদব লািগব। মজদুৰ বািগচাৰ মািলক হ’ব। িকন্ু তােক ৈল আিম
যিদ আেন্ালন- িপেকিটং কেৰাঁ, েকােনা লাভ নাই। পুিলচ িচ আৰ িপ লগাই িসহঁ েত মানু্হ
মািৰব। িদনজানৰ েসই েসাপােতা আেছই। গিতেকই আিম বন্ুেকেৰ যুঁিজম। সব্াধীনতা মােন
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আিম িক িবচািৰেছাঁ তাৰ আৰু বহুত উদাহৰণ িদব পািৰম। মই মাতর্ তহঁ িত িনেজ জিড়ত থকা
উদাহৰণ এটা িদেলা। আমাৰ সংগঠনত েযাগ িদয়াৰ বােব কােকা েজাৰ কিৰব েখাজা নাই।
তহঁ িত কথােটা ভািব চা। েমাক িপছত জনােলও হ’ব।
িবিপেন েবাধকেৰা কথােবাৰ ভাল নাপােল। বৰ বয্স্ েযন েদখুৱাই িস বাওঁ হাতৰ ঘড়ীেটাৈল
চােল। তাৰ িপছত ‘মই আেহাঁেদ, গণ সংগর্ামৰ জৰুৰী মজ এখন আেছ’ বুিল ৈক মাত লগাই
গুিচ গ’ল।
িদগন্ আৰু িকছু সময় বিহল। েগাহাঁই চাৰৰ কথােবাৰ তাৰ গাত লািগেছ। ইমান িদেন তাৰ
মনত িবশৃঙ্লভােৱ েখলা কিৰ থকা কথািবলাকেক েকােনাবাই েযন িনিমষৰ িভতৰেত সজাইপৰাই িদেল। েগাহাঁই চাৰক সংগঠনৰ িবষেয় খুিট- নািট দুই- এটা সুিধেল। তাৰ িপছত িস
এসপ্াহ সময় ল’েল । এসপ্াহ িপছত তাৰ িসদ্ান্ৰ কথা জনাব।
আেবিল ঘৰৈল আিহ েপােন েপােন িস অঞ্ুহঁতৰ তাৈল গ’ল । অঞ্ুেৱ েচাতালত খিৰ
চপাই আিছল। িস তাইক সহায় কিৰ িদেল। তাৰ িপছত িপৰা এখন টান মািৰ ৈল েচাতালেত
বিহল। অঞ্ুেৱ িভতৰৰ পৰা মূঢ়া এটা ৈল আিহল যিদও িস তাইেক বিহবৈল িদেল। মাষ্ৰণী
বহািদ অঞ্ু তাৰ সমুখত বিহল। চশমা এেযাৰ েহাৱােহঁ েতন তাইক আৰু মাষ্ৰণী মাষ্ৰণী েযন
লািগলেহঁ েতন ।
কথােটা ভািব িদগন্ই মনেত এবাৰ হাঁিহেল ।
িস তাইক আটাইিখিন কথা ক’েল । েগাহাঁই চােৰ েকাৱা পর্িতেটা বাকয্, িবিপনৰ পর্িতিকর্য়া
আৰু সংগঠনেটাৰ িবষেয় আগেত িস কেলজত শুনা দুই- এটা কথা । িকন্ু েগাহাঁই চাৰৰ
কথােবাৰ েয তাৰ খুউব ভাল লািগেছ , িস েপানেতই ৈক িনিদেল।
অঞ্ুেৱ িকছু সময় নীৰেৱ দূৈৰৈল চাই থািকেল। এবাৰ তাৰ িপেনও চােল। তাৰ িপছত সুিধেল,
‘তই ঘৰ- পিৰয়াল সকেলােক এিৰ থািকব পািৰিবেন ?’
িদগন্ৰ মাক আৰু ভনীেয়কৈল মনত পিৰল। তাৰ িপছত সমুখত বিহ থকা অঞ্ুজনীৈল।
আেকৗ বািগচাৰ লহপহীয়া চাহ গছিবলাকৈল ।
িস মন বািন্ ক’েল, পািৰম!
শব্েটা উচ্াৰণ কিৰেয়ই িস অঞ্ুৰ মুখৈল চােল। অপৰাধীৰ চাৱিনেৰ তাইৰ মনেটা জুিখ
চােল। তাইৰ বহুিদনীয়া সাঁচতীয়া সেপান এটা িস কািঢ় ৈল েযাৱা নাইেতা ?
অঞ্ুৰ মুখত িকন্ু েকােনা পর্িতিকর্য়াই েদিখবৈল েপাৱা নগ’ল। েছাৱালীজনী েতেনকু ৱাই ।
তাই আেকৗ সুিধেল, ‘তই মিৰবৈল ভয় কিৰিব েনিক ?’
এইবাৰ িদগন্ই অকেণা সময় নল’েল । িস তৎক্ণাত উত্ৰ িদেল, নকেৰাঁ ।
তাৰ িপছত তাই লােহ- ধীেৰ ক’েল, সংগঠনেটাৰ কথা মেয়া অলপ - অচৰপ শুিনেছাঁ ।
েবয়া হ’ব নালােগ েদেখান । অন্তঃ এইচব গণসংগর্াম -তনগণসংগর্ামতৈক ভাল হ’ব ।
পৰিহ আিম এছ িড িচ অিফচত অনশন কিৰবৈল ৈগিছেলাঁ । অনশন ভঙাৰ িপছত েদেখাঁ
মাকু মৰ েসই হনুমান আগৰৱালােটােৱ েপটেটা লৰাই লৰাই আেপল কমলা িবলাব ধিৰেছ ।
আৰু আমাৰ লীডাৰেসাপাও তাৰ গাড়ীেত । ইহঁ েত আৰু দুখীয়া মানুহৰ কাৰেণ িক কিৰব
? েচাৰাং েবপাৰীৰ লগ লািগ েসাণৰ অসম গিঢ়বৈল আিহেছ । ইহঁ তেকইটাৰ ওপৰত েমাৰ
একদম িবশব্াস নাই । এই সংগঠনেটা অৱেশয্ অলপ েবেলগ হ’ব েযন লােগ । তই িক কৰ,
ভািব চা । হুৰমূৰৈক এেকা নকিৰিব ।
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অঞ্ুহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আেহাঁেত তাৰ মনেটা যেথষ্ মুকিল মুকিল েযন লািগল । েগাহাঁই
চাৰৰ পৰা এসপ্াহ সময় আচলেত িস এেনেয় ৈলিছল । িনমর্লাহঁ তৰ েচাতালেত িস িঠক
কিৰিছল েয সংগঠনত েযাগ িদব । এিতয়া অঞ্ুৰ ৈসেত কথা পািত সংগঠনেটাত েযাগ িদয়ােটা
ফাইেনেলই কিৰ েপলােল ।
পুৰিণ কথােবাৰ ভািব ভািব িদগন্ই েকিতয়ােনা েসেকণ্ িবর্েগড েসামালিহ , তিকর্ বই
েনাৱািৰেল । সৰু জুিৰেটা জাপ মািৰ িস অসম ডাপত েসামাব খুিজেছেহ মাতর্, িপছিদনৰ
পৰা হেৰেন িচঞৰ এটা মািৰ ক’েল, ‘িচ আন িচ চাৰৰ ডিব্উ িট আিহেছ । আেপানাক
িবচািৰেছ । ৰােজনক েকােনাবাই মািৰেল । নলবাৰীত !’
ৰােজন মিৰল ?
েদৗৰ মািৰ িদগন্ই িচৰুঙৰ িপচিপেন থকা ডিব্উ িট ডাপৈল গ’ল ।
গুৱাহাটী
সাতাইশ মাচর্ , ১৯৯১ চন
‘এই মাৰুতী ফর্ণ্ িছটিবলাক েয ইম্ান অসুিবধা – !’
বাওঁ হােতেৰ গাড়ী িপছ িপনৰ দুৱাৰখন খুিলবৈল ৈগ িদগন্ হঠােত থমিক ৰ’ল ।
মাৰুতী খনৰ দর্াইিভং িছটত থকা িৰঙ্ু েবালা েছাৱালীজনীৰ মাত েসয়া । লগেত ভাঁিহ আিহেছ
েকইটামান দুষ্ হাঁিহৰ টু কুৰা।
চাওঁ - নাচাওঁ ৈক িদগন্ই অসব্চ্ গ্াছৰ মােজিদেয় গাড়ীৰ িভতৰৈল চাই পিঠয়ােল । িবদুয্ত
েবেগেৰ অহা খঙৰ এচমকা ভমেক তাৰ মূৰেটা গৰম কিৰ িদেল ।
কাষৰ িছটত বিহ থকা ৰিঞ্ত েবালা ল’ৰােটােৱ হাউিল ৈগ েছাৱালীজনীৰ শৰীৰৰ েকামল
অংশিবলাক আেপান কিৰ েলাৱাৰ অপর্াণ েচষ্া কিৰেছ । িৰঙ্ু েবালা জনীেয়ও সিকর্য়ভােৱ
হািল িদ তাক সহায় কিৰেছ । অসুিবধাৰ সৃিষ্ কিৰেছ মাতর্ িছট দুটাৰ মাজৰ এহাতমান বয্ৱধানৰ
খািল ঠাইিখিনেয় ।
সঁচাৈকেয় মাৰুতীৰ ফর্ণ্ িছটেকইটা অকেণা সুিবধাজনক নহয় ।
িদগন্ই িসহঁ তহালৰ পৰা দৃিষ্ ঘূৰাই আিন আিলবাটেটােৰ দূৰৈলেক চাই পিঠয়ােল । বািহৰত
েঘাপমৰা অন্কাৰ । িসহঁ তৰ িপছিদেন অলপ দূৈৰত এটা ষ্ীট লাইট । িঢিমক্ - ঢামাক্ েপাহৰ
িবলাই সমুখৰ িপনৰ পৰা এখন িৰক্া আিহ আেছ । আন েকােনা সমাগম নাই ঠাই টু কৰাত ।
গাড়ীৰ িভতৰত িনজৰ মাজেত মগন ল’ৰা - েছাৱালীহাল ।
কথােবাৰ েদেখান এেকা িমলা নাই । িসেনা বাৰু এইেবাৰ ক’ত েসামাই পিৰেছ ? তােক ভািব
িদগন্ই অলপ িচন্া কিৰেল । আেপানা - আপুিন তাৰ চকু আেকৗ এবাৰ গাড়ীৰ িভতৰৈল
গ’ল । ৰিঞ্ত েবালােটাৰ সিকর্য় হাত দুখন তাৰ দুডাল সাপৰ দেৰ লািগল ।
এেনৈক বািহৰত িকমান পৰ ৈৰ থািকম ? ইচ্কৃ তভােবই েসাঁ কান্েটা লােহৈক লৰাই িপিঠত
ওলিম থকা েবগেটােৰ শব্ এটা কিৰেল । েযিনবা অসাৱধানবশতঃ গাড়ীৰ দুৱাৰত েবগেটা
খুন্া খাইেহ শব্েটা ৈহেছ ।
সামানয্ শব্ েহাৱা মােতর্ই অিত সতকর্ ৈসিনকৰ দেৰ ৰিঞ্েত তৎক্ণাত দুৱাৰখন খুিল পর্ায়
জাপ মৰািদেয় ওলাই আিহল ।
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মহাশয় , আেপানাৰ হ’লেন ? আৰু িকবা লােগজ আিছল েনিক ?
পৃিথৱীৰ আটাইতৈক িবনয়ী যুৱকজনৰ িনিচনাৈক সুৰ লগাই ৰিঞ্েত সুিধেল ।
িদগন্ই েকােনা উত্ৰ িনিদয়াৈক দুৱাৰখন খুিল িপছৰ িছটেটাত বিহল । ইচ্া কিৰেয়ই দুৱাৰখন
অলপ েজােৰেৰ শব্ েহাৱাৈক মািৰ িদেল । তাৰ খং উঠাৰ কথােটা েযন শব্েটােৱই বুজাই
িদয়ক ।
িভতৰত িৰঙ্ু েৱ েতিতয়া অন্কাৰেত িডিঙ েমিল িমৰ’ৰখনত চাই িটছু েপপাৰ এখেনেৰ ওঁ ঠৰ
িলপ্ িষ্ক িঠক কিৰ আিছল । িদগন্ৰ িপেন চাই অলপ অপর্স্ু তভােৱ হাঁিহ এটা মািৰেল ।
আপুিন বাৰু িকবা েদিখেল েনিক ? লাজকু ৰীয়া হাঁিহেটাত েযন িঠক েতেনকু ৱা এটা ইিঙ্ত ।
তাৰ িপছত তাই িষ্েয়িৰঙত হাত দুখন ৈথ অলপ িপছিপেন হািল ধুনীয়া হাঁিহ এটােৰ সুিধেল
, আিম যাওঁ েন এিতয়া ?
ব’লক । িদগন্ই েকােনা পর্িতিকর্য়া েনােহাৱাৈক ক’েল ।
অলপ িপছেত গাড়ীখেন িমলনপুৰৰ অন্কাৰ গিলেটােৰ েকউিপেন েপাহৰ িবলাই তীবর্ গিতত
ওলাই আিহল । িদগন্ আিজ ৰািতপুৱা আিহ গুৱাহাটী পাইেছ । নাইট ছািভর্ ছত আিহেছ
মােঘর্িৰটাৰ পৰা । পাহাৰৰ পৰা নমা তাৰ মাতর্ দুসপ্াহেহ ৈহেছ । অসমৈল উভিত আিহেছ
পর্ায় চােৰ িতিন বছৰৰ মূৰত । বহু সলিন হ’ল এইেকইটা িদনেত । নতু ন এখন অসমতেহ
েযন িস ভিৰ িদেছ । সংগঠনৰ িভতৰেতা িস আচহুৱা অনুভৱ কিৰবৈল ৈলেছ । ল’ৰােবাৰ
সলিন ৈহেছ , েন িসেহ সলিন ৈহেছ ? এেকা ধিৰব পৰা নাই িদগন্ই । িভতৰুৱা অঞ্লৰ
মানুহিখিনৰ সেচতনতা েদিখ িস অিভভূ ত ৈহেছ । অথচ সংগঠন েযন ৰাইজৰ পৰা িবিচ্ন্ ।
েযাৱা পর্ায় দহিদনমান ধিৰ িস েখাজকািঢ়েয় গাঁেৱ - ভূ েঞ ঘূিৰেছ । সংগঠনৰ কােকা েতেনৈক
লগ িনিদয়াৈক পর্থমেত িনজৰ চকু েৰ পিৰিস্িত এবাৰ চাই েলাৱাৰ মন । িপেছ েযাৱাকািল
েগাহাঁই চাৰৰ েমেছজ আিহল । তাক মািত পিঠয়াইেছ । এইজন মানুহৰ ওপৰেত এিতয়াও
তাৰ শর্দ্া আৰু আস্া আেছ । গিতেক েমেছজ পােয়ই িস গুিচ আিহল । ক’ৈল যাবলগীয়া
হ’ব, তাক এেকা জেনাৱা েহাৱা নাই । গুৱাহাটীত মাতর্ েযাগােযাগৰ িঠকনা এটা িদেছ । তাৰ
পৰা সময় - সুিবধা অনুসােৰ তাক েগাহাঁই চাৰৰ ওচৰৈল ৈল েযাৱা হ’ব । তাতৈক আৰু েবিছ
িস এেকা নাজােন । জনাৰ পর্েয়াজেনা েবাধ কৰা নাই ।
ৰািতপুৱা পল্ন বজাৰত নািমেয়ই িস িৰক্া এখন ৈল িমলনপুৰৈল আিহল । িমলনপুৰত
িচনািক মানু্হ এঘৰ আেছ । মানুহজন টঙনা গাঁৱৰ । কেলিজেয়ট স্ু লত মাষ্ৰী কেৰ । আগেত
সংগঠনৰ কামত ঘূেৰােত জয়ন্ই িচনািক কৰাই িদিছল । েতওঁ েলাকৰ ঘৰত িস েকইবাবােৰা
থািকও ৈগেছ ।
ইমান বছৰৰ মূৰত পাই মানুহঘেৰ তাক ৈল পর্ায় হুলুস্ূেলই লগােল । সৰু পিৰয়াল এটা ।
েছাৱালীজনী ক্াছ ফাইভত । মানুহ ঘৰৰ আিথর্ক অৱস্া বৰ ভাল নহয় । িস থকা িদনেকইটাত
সকেলােত েকৱল অভােৱই েদিখেল , মৰম - েচেনহৰ বািহেৰ । মানুহজনৰ বয্িক্তব্ৰ িকবা
এটা আকষর্ণ আেছ, যাৰ বােব িস গুৱাহাটীৈল আিহেল এবাৰ পাক মৰােটা পর্ায় অভয্াসৰ
িনিচনাই ৈহ পিৰেছ ।
মানুহঘৰৰ তােতই িদনেটা থািক িস তাক িদ েথাৱা িঠকনােটাৈল ওলাল । িশলপুখুৰীৰ িঠকনা
। চানমািৰ ফ্াই অ’ভাৰৰ তলেত পুিলচ িপেকট এটা আেছ বুিল গম পাই িস িচিটবােছেৰই
গ’ল ।
তাক িদয়া িঠকনােটা আিছল ডাক্ৰ এজনৰ ঘৰ । সংগঠনৰ িচেম্থাইজাৰ । আহল - বহল
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এটা কম্াউণ্ । িদগন্ই েগট খুিল েসামাই আিহ কিলং েবলত হাত িদবৈল নাপাওঁ েতই েডকা
ল’ৰা এজন ওলাই আিহল । আগেত ৈক ৰখা অনুসােৰই সােঙ্িতক অথর্ত িস তাৰ পিৰচয়েটা
িদেল । ল’ৰাজেন হাঁিহ মুেখ তাক আদৰিণ জনাই ডর্ইংৰুমৈল িন ক’েল, অলপ বহক । মই
আপুিন অহাৰ খবৰেটা েফান কিৰ জনাই িদওঁ ।’
িতিন িমিনটমান িপছত ল’ৰাজন িভতৰৰ পৰা ওলাই আিহ ক’েল , ‘আপুিন আিহব বুিল
েতওঁ েলােক বাট চােয়ই আিছল । এইমাতর্ পাবিহ বুিল ৈকেছ ।’
িদগন্ই ‘হ’ব বাৰু’ বুিল ৈক আেলাচনী এখন হাতত ৈল পাত লুিটয়াই থািকল ।
আধা ঘণ্ামান িপছত ঘৰৰ সমুখত ৰঙা মাৰুতী এখন ৰ’লিহ । জীনছ্ িপন্া েডকা ল’ৰা
এজন আৰু শাৰী িপন্া েছাৱালী এজনী নািম আিহল ।
দুেয়া েপােনই ডর্ইংৰুমেটাৈলেক েসামাই আিহল । েডকা ল’ৰাজনৰ চকু দুটা ৰঙা পিৰেছ ।
মুখত ইলাচীৰ েগান্ ।
িদগন্ক অিভবাদন জনাই িস ক’েল, ‘মহাশয় আেপানাৰ ভালেন ? আেহাঁেত বাটত এেকা
অসুিবধা েহাৱা নাই িনশ্য় ।’
‘নাই, সকেলা িঠেক আেছ ।’ িদগন্ই চু িটৈক উত্ৰ িদেল । পর্থম দৃিষ্েত ল’ৰাজনক তাৰ িকবা
ভাল লগা নাই ।
ল’ৰাজেন আেকৗ ক’েল, ‘িচনািক িদেছা েদই । মই ৰিঞ্ত হাজিৰকা । েচেণ্ল কিমিটত
আেছাঁ । আৰু এয়া িৰঙ্ু । িৰঙ্ু বৰুৱা । কটনত পেঢ় । আমাৰ িচেম্থাইজাৰ ।’
িদগন্ই নমস্াৰ কিৰেল । েছাৱালীজনীেয়ও চঞ্ল হাঁিহ এটােৰ উত্ৰ িদেল । ধুনীয়া েছাৱালী
। বয়স েবাধকেৰা ওঠৰ বছৰমান হ’ব । শৰীৰৰ পর্াকৃ িতক ভাঁজেবাৰ সুন্ৰভােৱ পর্দশর্নত
শাৰীখেন েযন সহায়েহ কিৰেছ ।
পর্থম পিৰচয়েত েছাৱালীজনীক ভনীেয়ক িহচােপ ল’বৈল ইচ্া কিৰও িদগন্ই অলপ ইতঃস্ত
েবাধ কিৰেল । ৰিঞ্ত েবালা ল’ৰােটােৱ ইচ্াকৃ তভােৱই েযন িদগন্ৰ পৰা িকছু আঁতৰত
বিহল । তাৰ িপছত কৃ িতর্ম হাঁিহ এটা মািৰ ক’েল, ‘আিজ মােন েগাটাই িদনেটা সংগঠনৰ
কামেত ঘূিৰ ফু িৰেছাঁ । আপুিন আিহব বুিল আিম ৰািতপুৱাই খবৰ পােলাঁ । আেপানাৰ কথা
বহুিদন ধিৰ শুিন আিছেলাঁ । লগ পাই বৰ ভাল লািগল ।’
িদগন্ই েকােনা উত্ৰ িদয়াৰ পর্েয়াজন েনেদিখেল । এেনেয় মূৰেটা েদাঁৱাই েসৗজনয্ সূচক হাঁিহ
এটা মািৰেল ।
ল’ৰাজেন আেকৗ মাত লগােল, ’েগাহাঁই চাৰৰ তাৈল আপুিন িপেছ দুিদনমান িপছতেহ যাব
পািৰব । এইেকইিদন মােন িচলং ৰাস্াত েচিকং খুউব ৈহেছ । আপুিন িকন্ু িচন্া নকিৰব । আিম
ভাল েচল্াৰৰ বয্ৱস্া কিৰ ৈথেছাঁ । আেপানাৰ অকেণা অসুিবধা নহয় । আিম েতেনহ’েল
তাৈলেক যাওঁ ব’লক ।
এইবুিল ৈকেয় দুেয়া উিঠল । িদগন্ই তাৰ কােপাৰিখিন িমলনপুৰেত ৈথ অহা বুিল ক’েল ।
গিতেক িমলনপুৰ ৈহ েযাৱাৰ িসদ্ান্ েলাৱা হ’ল ।
সুন্ৰ এক সুবােস গাড়ীখনত িসহঁ তক আদৰিণ জনােল । েছাৱালীজনীেয়ই ডর্াইভ কিৰেল ।
িদগন্ৰ পুৰিণ িদনিবলাকৈল মনত পিৰল । েতিতয়া সংগঠনৰ েগ্মাৰ বুিলবৈল এেকা নািছল ।
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গিতেক গুৱাহাটীত িচেম্থাইজােৰা েতেনৈক িবচািৰ েপাৱা টান আিছল । েকােনাবাই িনজৰ
গাড়ী িনেজ ডর্াইভ কিৰ সহায় কৰােটােতা দূৈৰৰ কথা । এিতয়া পিৰিস্িত বহুত ভাল হ’ল ।
‘ভাল’ শব্েটা িদগন্ই মনেত আেকৗ এবাৰ পাগুিলয়ােল ।
িমলনপুৰৰ এঠাইত িস েছাৱালীজনীক গাড়ীখন ৰখাবৈল ক’েল । বৰুৱা মাষ্ৰৰ ঘৰেটা
আইনক েদখুৱাই িদয়ােটা উিচত নহ’ব বুিল ভািবেল । িকছু আঁতৰত গাড়ীখন ৰখাই িসহঁ তক
তােতই বিহ থািকবৈল িদ অিত সতকর্ ভােৱেৰ িদগন্ই নািম গ’ল ।
েপান্ৰ িমিনটমান িপছত িস কান্ত সৰু েবগেটা ৈল হািজৰ । গাড়ীৰ িভতৰত আিৱষ্াৰ
কিৰেল দুিট আিদম পর্াণী ।
গাড়ীৰ িভতৰত পিৰিস্িত সহজ কিৰবৈলেক ৰিঞ্েত দুই - এটা কথা ৈক আিহেছ । িদগন্ই
তাত ভাগ েলাৱাৰ েকােনা আগর্হ েনেদখুৱাই পর্েয়াজন হ’েলেহ হাঁ , না উত্ৰ িদ ৈগেছ ।
অলপ িপছেত চানমাৰী ফ্াই অ’ভাৰৰ তলত পুিলচ িপেকটেটােৱ িসহঁ তৰ গাড়ীখন ৰখােল ।
কাবর্াইন েলাৱা িব এছ এফৰ িতিনজন েজাৱান । লগত অসম পুিলচৰ হািবলদাৰ এজন ।
িৰঙ্ু েৱ অিত সুন্ৰভােৱ পিৰিস্িত চম্ািলেল । ৰিঞ্তৰ িপেন হািল দুৱাৰখনৰ আধা গ্াছ
নমােল । তাৰ িপছত েমাহনীয় হাঁিহ এটা মািৰ হািবলদাৰজনক সুিধেল , ‘কাগজ - পািত
িকবা চাব েনিক ?’
িডর্ইিভং িছটত েছাৱালী এজনী েদিখ হািবলদাৰজেন মৰাৰ িনিচনাৈকেয় ক’েল, ‘িদন - কাল
েদিখেছই নহয় । বন্ুক - চন্ুক এেকা নাইেতা ? যাওক , যাওক ।’
িৰঙ্ু েৱ গ্াছখন পুনৰ উঠাই িদ গীেয়ৰ েচঞ্ কিৰেল । তাৰ িপছত এিক্লােৰটৰ ডবাই িদ ডাঙৰ
দুঘট
র্ না এটাৰ পৰা বচাই িদয়াৰ েগৗৰেৱেৰ ক’েল, ‘ৰক্া পিৰেলাঁ েদই !’
ৰিঞ্েতও উজান িদ ক’েল, ‘মইেতা পর্থমেত ভেয়ই খাইিছেলাঁ । তু িম িকন্ু বৰ ধুনীয়াৈক
েমেনজ কিৰলা ।’ সুিবধা পাই ৰিঞ্েত িদগন্ক শুেনাৱািদ আেকৗ অলপ ডাঙৰৈক ক’েল,
‘েছাৱালী লগত থািকেল এইেটােৱ সুিবধা ।’
অলপ আগেত িসহঁ তৰ অসংযত মুহূতর্িবলাকৰ নয্াযয্তাও েযন িস পর্মাণ কিৰব িবচািৰেছ ।
তাৰ িপছত িস সুৰ লগাই ক’েল, ‘েবেচৰী িৰঙ্ু কেহ আিম যেথষ্ কষ্ িদেছাঁ ।’
‘নাই , নাই ।’ িৰঙ্ু েৱ ফ্াই অ’ভাৰৰ টািনর্ংেটা ৈল থােকােতই পর্িতবাদ কিৰেল , ‘এেকা
অসুিবধা েহাৱা নাই । িৰভ’িলউচনতেতা সকেলােৱই েচিকর্ফাইচ কিৰব লািগব । নহয় জেনা
?’
এইবুিল ৈক তাই ৰীয়াৰ িমৰ’ৰখনত িদগন্ৈল চােল ।
িদগন্ই শুকান হাঁিহ এটা মািৰেল ।
অলপ িপছত িসহঁ তৰ গাড়ীখন জু - নােৰঙ্ী েৰাডৰ পর্কাণ্ ঘৰ এটাৰ সমুখত মন্ৰ ৈহ গ’ল ।
েগটখন েখালাই আিছল । েছাৱালীজনীেয় গাড়ীখন এেকবােৰ িভতৰৈলেক সুমুৱাই ৈল গ’ল
।
িতিনও গাড়ীৰ পৰা নািমল । েছাৱালীজনীেয় িদগন্ৰ িপেন আগবািঢ় আিহ হাত এখন
আগুৱাই িদ ক’েল, ‘আহক । এইেটােৱ আমাৰ ঘৰ আৰু দুিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ েচল্াৰ
!’
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িদগন্ই চািৰওিপেন এবাৰ চােল । নতু নৈক সজা এটা ধুনীয়া ঘৰ । সমুখত এখন ডাঙৰ লন্
। িভতৰৰ িপেন েসউজীয়া ৰঙৰ িজপছী এখন পাকর্ কিৰ েথাৱা আেছ । ঘৰৰ পৰা হাঁিহ ফু িতর্ ৰ শব্ ভািহ আিহেছ ।
ৰিঞ্েত তাক িভতৰৈল আগবঢ়াই ৈল গ’ল । বাৰাণ্া এখন পাৰ ৈহ িসহঁ েত খটখিটেয়িদ
ওপৰৈল উিঠ গ’ল । জীনছ িপন্া েডকা ল’ৰা এজেন ওপৰৰ বাৰাণ্াত পায়চািৰ কিৰ আিছল
। তাৈল িপেছ েকােনও ভর্েক্েপই নকিৰেল । েছাৱালীজনীেয় ডর্ইংৰুমৰ দুৱাৰখন খুিল ধিৰেল
।
িভতৰ েসামাই িদগন্ হতবাক । সৰুেত িহন্ী িচেনমাত েদখাৰ িনিচনা ধুনীয়া পর্কাণ্ ডর্ইংৰুম
। ইমূৰৰ পৰা িসমূৰৈলেক দামী কােপর্ট পৰা আেছ । লাইটৰ মৃদ ু আভা । এেকবােৰ েকামল
ভিলউমত িমউিজক বািজ আেছ । েযিনবা এখন ৰময্পুৰীেহ । পর্কাণ্ েছাফােকইখনত
চািৰজন ল’ৰা অলসভােৱ বিহ আেছ । তােৰ এজনক িদগন্ই িচিন পােল । েদৱাশীষ ৈবশয্
। িসহঁ তৰ লগত এেকলেগ কািচনৈল ৈগিছল । েযাৱাৰ সময়ত খুউব ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ।
েটর্ইিনঙৰ েবিলকা িকন্ু সদােয় অসুখ েহাৱাৰ ভাও । সদায় এেকটা কমেপ্ইন শুিন থািক
আমিন লািগ িদগন্ই তাক ঘূৰাই পিঠয়াইিছল ।
বাকীেকইটা ল’ৰাক িস িচিন নাপােল । িসহঁ তেকইটাৰ লগেত হাঁিহ - েধমািল কিৰ বিহ
আেছ মিহলা এগৰাকী । ঘৰুৱা সাজ । িকন্ু তােকা েতেখেত আকষর্ণীয়ৈক িপিন্েছ । ৰঙা
শ্ীভেলছ ব্াউজেটােৱ িনজ দািয়তব্ েবপেৰাৱাভােৱ অসব্ীকাৰ কিৰেছ । জীঞা পািখৰ দেৰ
সব্চ্ চাদৰখেনা ইমান চঞ্ল েয , মানু্হগৰাকীৈল চােলই চকু যায় েদহাৰ অদ্র্ - উন্ুক্
েৰখােবাৰৈল । মানু্হগৰাকীৰ বয়স েবাধকেৰা চিল্শ বছৰমান হ’ব । িকন্ু চাল - চলন আৰু
িপন্ন - উৰেণ দহটা বছৰ েযন আয়াসেত কমাই িদেছ ।
িদগন্ েসামাই অহাৰ লেগ লেগ ল’ৰা চািৰটাই ঘপহ্ কেৰ উিঠ তাক অিভবাদন জনােল ।
মানু্হগৰাকীেয় বহাৰ পৰাই ধুনীয়া হাঁিহ এটা মািৰেল ।
হাঁিহেটা িদগন্ৰ মাতৃসুলভ েযেনা নালািগল , ভগ্ীসুলভ েযেনা নালািগল ।
ৰিঞ্েত েপানেতই ৈগ িমউিজক িচেষ্মেটা অফ্ খিৰ িদেল । িটউব লাইট েকইটা জব্লাই
িদেল । তাৰ িপছত ঘৰুৱা হাঁিহ এটা মািৰ িদগন্ৈল চাই ক’েল, ‘িচনািক কৰাই িদেছাঁ েদই
। েদৱাশীষকেতা আপুিন িচিন পােয়ই । এয়া অপূব,র্ পঙ্জ আৰু েজয্ািত । আমাৰ পর্চাৰ
িবভাগত আেছ ।’
এইবাৰ িস মানু্হগৰাকীৰ ওচৰ চািপ ক’েল, ‘আৰু এয়া আমাৰ িবন্ু বাইেদউ । িৰঙ্ু ৰ মাক
আৰু আমাৰ েফর্ণ্, িফলছ’ফাৰ, গাইড্ ।’
িদগন্ই নমর্ভােৱ নমস্াৰ কিৰেল ।
তাৰ িপছত েগােটই িচটু েৱচন িবন্ু বাইেদেৱ িনজৰ আয়ত্ৈল আিনেল । পর্থম পিৰচয়ৰ
আন্িৰকতা িকমান েহাৱা উিচত, তাৰ চয় - িনশ্য় কিৰব েনাৱািৰ েযন মানু্হগৰাকীেয় িদগন্ৰ
ওচৰ চািপ, আেকৗ অলপ আঁতিৰ ৈগ এেকখন েচাফােত বিহল । েতেখতৰ গাৰ পৰা সুন্ৰ
সুবাস এটা আিহ িদগন্ক আমিন কিৰেল ।
এওঁ েলাকৰ ঘৰেত তাক দুিদন েচল্াৰ েলাৱাৰ কথা ৈকেছ ৰিঞ্েত । িকন্ু ঘৰৰ গৃিহণীগৰাকীেক
িস েকেন সম্কর্ েৰ ল’ব, তােকই ঠাৱৰ কিৰব েনাৱািৰেল ।
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নীৰৱতা েবাধকেৰা িবন্ু বাইেদেৱ এেকবােৰই ভাল নাপায় । পিৰেবশেটা আৰু ঘৰুৱা কিৰবৰ
বােব েতেখেত মৰম লগাৈক িদগন্ৰ িপেন চাই ক’েল, ‘তু িম আিহবা বুিল আিম দুপৰীয়ােৰ
পৰা েৱইট কিৰ আিছেলাঁ জানা । আিম আেকৗ এেকলেগ লাঞ্ কিৰম বুিলেয় ভািবিছেলাঁ ।
আমাক িকন্ু এেকবােৰ িনজৰ িহচােপ ল’বা েদই । ইহঁ ত আটাইেকইটােতা এেকবােৰ আমাৰ
েফেমিল েমমব্াৰৰ িনিচনা । ইহঁ তৰ েচল্ােৰা এইেটা, সংগঠনৰ কাযর্ালেয়া এইেটা । সমৰ
িনয়ন্ণ কক্ৰ েপর্ছ িৰিলজ আমাৰ িৰঙ্ু েৱেহ টাইপ কেৰ ।’
িদগন্ই েসৗজনয্সূচকভােৱ িৰঙ্ু ৈল চােল । তাই েগৗৰৱৰ অথচ লাজকু ৰীয়া হাঁিহ এটা মািৰ
ক’েল, ‘এছামীজ টাইপত েমাৰ স্ীড িকন্ু খুউব কম । েজয্ািতেয় েহল্ কিৰ িদেয় ।’
তাৰ িপছত িকছু সময় েমৗনতাই িকিন ল’েল ।
সমুখৰ েছাফাখনত বিহ পঙ্জ েবালােটােৱ বাতিৰ কাকত এখন পিঢ় আিছল । অলপ িপছত
কাকতখন ওচৰৰ িটপ’য়খনত েথেকচা মািৰ ৈথ সকেলােৱ শুনাৈক তৃতীয় পুৰুষত ক’েল,
এই িবমান হাজিৰকােটাৰ বৰ েতল ফািটেছ । িদনেটা িদছপুৰত দালািল কিৰব আৰু আমাৰ
এেগইনষ্ত িয পায় এিডটিৰেয়ল িলিখব । ইয়াক আিম েসই েতিতয়াই খতম্ কিৰব লািগিছল
।
ৰিঞ্েত অলপ িবজ্ৰ িনিচনাৈক কথাৰ আঁত ধিৰেল, ‘এেনৈক মািৰেলই সমসয্াৰ েশষ নহয় ।
দালাল এটাক মািৰেল তাক ছিহদ হ’বৈল সুিবধা কিৰ িদয়াৰ িনিচনােহ হ’ব । িগৰীণ বৰবৰাৰ
েকছেটােৱ েদখা নাই জােনা ? তাক মােৰােতও সাংবািদকিবলােক কম হুলস্ূল লগােলেন ?
িবন্ু বাইেদউ, আপুিনেয় এবাৰ িবমান হাজিৰকাক লগ ধিৰ অলপ বুজাব পােৰ েদেখান ।’
েশষৰ বাকয্েটা িবন্ু বাইেদউক উেদ্িশয্ েশষ কিৰ উিঠেয়ই ৰিঞ্েত আেকৗ িদগন্ৰ িপেন চাই
বাখয্াৰ সুৰত ক’েল, ‘বাইেদউ মােন মােজ - সমেয় আমাৰ েপর্ছ িলয়াঁজ’ৰ কােমা কেৰ ।
বহুত এিডটৰৰ লগত বাইেদউৰ ভাল সম্কর্ ।’
িবন্ু বাইেদেৱ েতেখতৰ গাত পৰা গধুৰ দািয়তব্ৰ ইমেপর্ছন এটা িকর্েয়ট কিৰ পর্ায় আশব্াসৰ
সুৰেত ক’েল, ‘কাইৈল বর্হ্পুতর্ত এডভাইজাৰৰ পািটর্ ত েতওঁ ক লগ পাম নহয় । তােতই
কথােটা উিলয়াম ৰ’ৱা । মই ভালৈক ক’েল েতওঁ িনশ্য় বুিজব । হাজিৰকােতা আগেত
আমাৰ ঘৰৈল সিন্য়া পর্ােয়ই আিহিছল ।’ েতেখতৰ কথাত িদগন্েনা িকমান ইেম্ছড্
ৈহেছ, েসইেটা বাইেদেৱ এবাৰ েবঁকা চাৱিনেৰ চােল । িদগন্ই েকােনা পর্িতিকর্য়া েনােহাৱাৈক
িচিলঙৰ েফনখনৈল চাই আিছল ।
……..
……..
……..
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