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বাল কাল থেক পি ম-ভারত আমার কােছ রাম াি ক ক নার
িবষয় িছল। এইখােনই িনরবি কাল িবেদশীয়েদর সে এ দেশর
সংেযাগ ও সংঘষ ঘেট এেসেছ। ব শতা ী ধের এইখােনই ইিতহােসর
িবপুল পটভূ িমকায় ব সা ােজ র উ ানপতন এবং নব নব ঐ েযর
িবকাশ ও িবলয় আপন িবিচ বেণর ছিবর ধারা অি ত কের চেলেছ।
অেনক িদন ই া কেরিছ এই পি ম-ভারেতর কােনা-এক জায়গায়
আ য় িনেয় ভারতবেষর িবরাট িব ু অতীত যুেগর শলাভ করব
মেনর মেধ । অবেশেষ এক সমেয় যা ার জেন
ত হলুম। এত দশ
থাকেত কন য গািজপুর বেছ িনেয়িছলুম তার দুেটা কারণ আেছ।
েনিছলুম গািজপুের আেছ গালােপর খত। আিম যন মেনর মেধ
গালাপিবলাসী িসরােজর ছিব এঁেক িনেয়িছলুম। তাির মাহ আমােক
বলভােব টেনিছল। সখােন িগেয় দখলুম ব াবসাদােরর গালােপর
খত, এখােন বুলবুেলর আম ণ নই, কিবরও নই; হািরেয় গল সই
ছিব। অপর পে , গািজপুের মিহমাি ত াচীন ইিতহােসর া র
কাথাও বেড়া রখায় ছাপ দয় িন। আমার চােখ এর চহারা ঠকল
সাদা-কাপড়-পরা িবধবার মেতা, সও কােনা বেড়াঘেরর ঘরণী নয়।
তবু গািজপুেরই রেয় গলুম, তার একটা কারণ এখােন িছেলন
আমােদর দূরস েকর আ ীয় গগনচ রায়, আিফম-িবভােগর
একজন বেড়া কমচারী। এখােন আমার সম ব ব া সহজ হল তঁ ারই
সাহােয । একখানা বেড়া বাংলা পাওয়া গল, গ ার ধােরও বেট, িঠক
গ ার ধােরও নয়। ায় মাইলখােনক চর পেড় গেছ, সখােন যেবর
ছালার শেষর খত; দূর থেক দখা যায় গ ার জলধারা, ণ-টানা
নৗেকা চেলেছ ম র গিতেত। বািড়র সংল অেনকখািন জিম,
অনাদৃত, বাংলােদেশর মািট হেল জ ল হেয় উঠত। দারা থেক পূর
চলেছ িন মধ াে কলকল শে । গালাপচঁ াপার ঘনপ ব থেক
কািকেলর ডাক আসত রৗ ত
হেরর া হাওয়ায়। পি ম কােণ
াচীন একটা মহািনমগাছ, তার িব ীণ ছায়াতেল বসবার জায়গা।

সাদাধুেলার রা া চেলেছ বািড়র গা ঘেঁ ষ, দূের দখা যায় খালার-চালওয়ালা প ী।
গািজপুর আ া-িদি র সমক নয়, িসরাজ-সমরখে র সে ও এর
তু লনা হয় না, তবু মন িনম হল অ ু ন অবকােশর মেধ । আমার
গােন আিম বেলিছ, আিম সুদূেরর িপয়াসী। পিরিচত সংসার থেক
এখােন আিম সই দূরে র ারা বি ত হলুম, অভ ােসর ূ লহ াবেলপ
দূর হবামা মুি এল মেনারােজ । এই আবহাওয়ায় আমার
কাব রচনার একটা নতু ন পব আপিন কাশ পল। আমার ক নার
উপর নত
ূ ন পিরেব েনর ভাব বারবার দেখিছ। এইজেন ই
আলেমাড়ায় যখন িছলুম আমার লখনী হঠা নতু ন পথ িনল ‘িশ ’র
কিবতায়, অথচ স-জাতীয় কিবতার কােনা রণা কােনা
উপল ই সখােন িছল না। পূবতন রচনাধারা থেক ত এ একটা
নত
ূ ন কাব েপর কাশ। মানসী’ও সই রকম। নত
ূ ন আেব েন এই
কিবতা িল সহসা যন নবেদহ ধারণ করল। পূববতী ‘কিড় ও
কামল’ এর সে এর িবেশষ িমল পাওয়া যােব না। আমার রচনার
এই পেবই যু অ রেক পূণ মূল িদেয় ছ েক নত
ূ ন শি িদেত
পেরিছ। মানসী’ তই ছে র নানা খয়াল দখা িদেত আর কেরেছ।
কিবর সে যন একজন িশ ী এেস যাগ িদল।

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
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