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সুতনুকা: না না, আরে আমি ভাই সসাজা কথা সসাজাভারেই েমি, তারত সে খুমি হয় ভাি, অখুমি হরি— চরিা ভাই টা–টা। না না সতারক 

না, সতাে এই ঢুিু–ঢুিু সচাখ সকয়ােফুমি সকয়ােরিস েনু্ধটা আরে না— কী োই নাি সেন িেঙ্গমেহােী, না সমে, িােণ্যমেহােী, ও গতকাি 

হারত সিরসঞ্জারে ঢুরক ইমনরয়–মেমনরয় কত সে চযাট কেমেি, তুই ভােরত পােমে না। সরাফাইরি েেরক জমিরয়, সেরি সেরিে িায় োরত 

গারয় িাথায় মচেুক সেমকরয় েমে মিরয়ও মনস্তাে সনই িাইমে! েরি মকনা আপমন ঠিক সিানামিসাে িরতা সিখরত। হামসটাও ঠিক সতিন। 

এরক িাঝোত, তাে ওপে এইসে গা–েিেরি ভূতুরি কথা। সিরে মিখিাি— আপমন িুযভে মিউমজয়ারি মগরয় সিানামিসারক সিরখরেন? 

েরি মকনা— না না, স্টাে মথরয়টারেে ফুরট সেমিিংরয়ে গারয় সিাগারবাে পারিই আটকারনা মেি, তাই সিরখই মফিা! আে সসমিন সিখিাি 

আপনারক— আহা! আচ্ছা, আপনাে েে মক সজরগ? েিিাি— সস মক িািা, আেহসঙ্গীত শুনরেন না? তা িািা েরি মকনা— হযাাঁ  হযাাঁ  

সকাথাও সিি সিমিন চিরে— কী আস্পেধা িযাখ িাইমে, আিাে েরেে নাক ডাকরে, আে েযাটারচ্ছরি েরি মকনা সিি সিমিন চিরে! 

মিখিাি— িািা, আপমন আিারক তুই েিরেন। আিাে সতা মনরজে িািা সনই, তাই। আোে মিিাি িাস্টাে সরাক— কাি সকারি 

আপনাে সে চযাট আমি, আিাে স্বািী শ্রী মনজধ নকুিাে স ােিমস্তিােরক সিমখরয় আপনাে সরঙ্গ, আপনাে মিরসরসে সরঙ্গ আিাপ কমেরয় 

সিে— সকিন? েযাস অিমন— গুডনাইট মিরখ োাঁ , হা–হা, এই োখমে, আিাে েে িাঁ াাত িাজরত িাজরত িহম্মি েমফরত গিা মিমিরয় (

গারনে আওয়াজ) এরকোরে েুনু্দিাে োোরচ্ছ, আে সেরি তাই শুরন  ুরিে িরেয থারিা থারিা েরি কঁমকরয় উেরে। োখিাি। আপাতত 

ওে িুরখ চা েুরস মিরয় থািাই। আে সতােও েমিহামে মিমিভাই, সাতসকারি সখজুে কেরত ভাি িারগ সতাে। ো সকরট মিি! (মচৎকাে 

করে) অযাই গজধ ন, সতািারক সক সকান গুরুরিে অমেকাে মিরয়রে গান মনরয় োট্টা কোে? 

মনজধ ন: (িাাঁ ত িাজরত িাজরত থুতু সািিারনা গিায়) আে সতািারকই ো সক হুকুি মিরয়রে স্বািীরক গজধ ন েরি ডাকোে? আমি মক 

সতািাে োরপে সম্পমি? কী সোিামিক নাি আিাে... মনজধ ন। 

সুতনুকা: মেি। অতীরত মেি। ইউমনভধ ামসটিরত আিাে সসই েনু্ধে নাি শুরনই আমি সররি পরিমেিাি। সরি না োই, কাাঁ োরিে আো। 

মেরয়ে পাাঁ চ েেে গিারত না গিারতই তাে নাি েিরি হি— মিনদুপুরে তজধ ন আে োতদুপুরেে গজধ ন। হা ভগোন, সকন সে নারকে ওপে 

একটা সাইরিন্সাে আমেষ্কাে হয় না আজও। 

মনজধ ন: ও নাক সোই ডারক। সুন্দেী েউো আেও সেমি সেমি ডারক, স্বািীো সচরপ োয়। ওটাই পুরুরেে িহত্ত্ব। 

সুতনুকা: এই েেধে, এই মিরক তাকাও। িুখটা হা করো মিজ। 

মনজধ ন: সকন? অেথা থুতুভো িুখটা হযাাঁ  কেরত োে সকন? িাাঁ িাও, আরগ িুখ েুই (কুিকুমচে আওয়াজ)। হযাাঁ , এোে েরিা। তুমি আজও 

আিাে হযাাঁ  িুরখে িরেয মেশ্বরূপ সিখরত পাও তাই না সসানা? 

সুতনুকা: ওই আনরন্দই থারকা সভাবি, আমি সিখমে সতািাে মজভটা আরিৌ আরে না পরি সগরে। হোৎ একটা টকাস করে আওয়াজ হি 

সতা— তাই। 



মনজধ ন: তাে িারন। মজভ পরি োোে িরতা কী এিন  টনা  টি িযাডাি? 

সুতনুকা: পরি োওয়া নয়, খরস োওয়া। ওেকি সাঙ্ঘামতক একটা মনজধ িা মিরথয েিোে পরে সতা সতািাে অমনমিত মজভটাে স্বস্থারন 

থাকোে কথা নয় েজধ ন। 

মনজধ ন: আোে? তুমি সুন্দেী নও? তুমি নাক ডারকা না? 

সুতনুকা: উঃ গজধ ন! থারিা থারিা। এোে সমতযই মজভ খরস োরে। ওরে ভাই, আমি সুন্দেী আে আিাে নাক ডারক— এ দুরটাই জ্বিন্ত 

মিরথয। ডযাি িাই। উঃ এোে সিখমে সতািারক িাই মডরটক্টরেে সািরন েসারত হরে। 

মনজধ ন: তা খরস োক তেু আিাে সচারখ তুমি সুন্দেী। 

সুতনুকা: সতািাে দু’সচারখ এই েয়রসই কযাটােক্ট েরে সগি? কী সেধনাি! 

মনজধ ন: আিাে কারন সতািাে নাক ডাকাে আওয়াজ আোঢ়সয রথি মিেরসে সি িািাে িরতা ডাকাডামক করে। 

সুতনুকা: ও তাই ডামিধিং? আিাে সতা িরন হয় সতািাে কণ্ধকুহরে মডরজ োমজরয় তৃতীয় মেশ্বেুরেে িহিা চরি। োমেি! 

মনজধ ন: মভমডও করে সেরখমে। সসন্সাে সম্মমত মিরিই সফসেুরক মিরয় সিে। িুহূরতধ  ভাইোি হরয় োরে িযারিে োঁাামিে। 

সুতনুকা: ইস, হাাঁ  করে ঈমি আে মক? পােরে েউরয়ে হাঁ াা–িুখ িানুরেে সেকফাস্ট সটমেরি সপৌাঁরে মিরত? িজ্জা কেরে না? তুমি না 

েিংিিেধািা সিখাও— আিো মেখযাত স ােিমস্তিাে পমেোে। পােরে মনরজে একটা িাত্র েউরক মনরয় িিকো কেরত— 

মনজধ ন: পরথ এরসা গুরু। এই সতা গিাে পিধ া তাো সথরক উিাোয় সনরিরে। আেও নািরে। সখিা গিাক, তািা সনই। চাপ সনই। আজ সতা 

সোেোে। চরিা, সনকস্ট পরয়ি? ও হযাাঁ , েিংিিেধািা। তা সমখ, তুরম্মা সতা সতািারিে ফুরটা  টিে তািপুকুরে কি সঢউ সখিাও না সুন্দেী— 

সুতনুকা: আমি? েিংিিেধািা? কখন সিখািাি? 

মনজধ ন: সস কী? তুমি নয়রতা সক? ওই সে কথায় কথায় েরিা— িাই সনি ইজ সুতনুকা েসু োয়রচৌেুমে— মেরয়ে রথি োরতই আিাে 

হারত ভািোসাে হামেরকন েমেরয় িেুে করে েরিমেরিন— এই সিারনা, আমি ঠিক করেমে— শ্বশুেোমি–োরপে োমি দুরটা টাইরটিই 

কযামে কেে। তখন সতা এই আমি োরক েরি সোিামিক েুেেক। তুমি ো েিে অিৃত েরি িরন হরচ্ছ। সতািারক িােুেী িীমিত োিা অনয 

মকেুই ভােরত পােমে না। দূরে সেি ইয়ারডধ ে  টািং  টািং গট আওয়াজরক গীতা িরিে িেু ঝোরনা গিা িরন হরচ্ছ— তুমি সে আিাে, 

ওরগা তুমি সে আিাে, কারন কারন শুেু একোে েরিা— 

সুতনুকা: আরগ আরগ— 

মনজধ ন: িারন আরগ িতিে? 

সুতনুকা: ইসকা িতিে— োো সািাহি সক। সাতসকারি েমফ সারহরেে এিন সুন্দে গানটা সতািাে িাাঁ ত না–িাজা গিায় সগরয় শুমনরয় 

সতরোটা োমজরয় মিরি, সজািহাত কেমে আে গান সগও না সগা েজধ ন। োক, টাইরটি মনরয় সেন কীসে েিমেরি? স্টাটধ । 

মনজধ ন: কী িাভ েরি? িা কতোে পইপই করে েুমঝরয়মেি— োো মনরু, সরিমপমেমত কেরি দু’অিরেে টাইরটরিে সরঙ্গ কমেস। আমি 

েিিাি— সকন িা? 

আিাে েউরয়ে েমি েি পিমে হয় সতা িমত কী? িা কপারি কো াত করে ফুাঁ মপরয় েরিমেি— ওরে সিরয়ো আজকাি মেরয়ে আরগ আে 

পরেে দুরটা পিমেই েহন কেরত চায়। আমি রাণ্পরণ্ েরিমেিাি, মকন্তু িারগা, আরি দুরে এক হোে পরে মক টাইরটি মনরয় িাথা  ািারত 



ইরচ্ছ করে? িা িী ধশ্বাস সফরি উরে মগরয়মেি। ভােখানা এই সে, সতাে িযাও তুই সািিামে তারত আিাে োরপে কী? ওরে সরবানািা, 

সতািাে সুতনুকা নারিে মপেরন পাাঁ চ পাাঁ চটা পিমে। শ্রীিতী সুতনুকা স ােিমস্তিাে েসু োয়রচৌেুমে। ভামগযস সতািাে সিখা পিাে েযাপােটা 

তখন চুরকেুরক সগমেি। পেীিাে খাতায় কী সকরিা সে হত! 

সুতনুকা: আহা, সোজ কত কী  রট োহা তাহা, এিন সকন সমতয হয় না আহা! সিরহে োয়া সোট্টখারট্টা, িযারজে োয়া িাইি িাইি। উঃ 

কী সোিামিক! 

মনজধ ন: োক, নাক ডাকাে ফাইিটা আপাতত আে পাাঁ চটা সকরিঙ্কামেে ফাইরিে িরতা ঢাকাচাপা সিে, নামক, সফসেুরকে জরনয খুিািখুিা 

োখে সমখ? 

সুতনুকা: োে সেিন অমভরুমচ। আিাে নাক িহাোজ এোরেে িরতা সোঁরচ সগি— 

মনজধ ন: হযাাঁ . সতািাে িরতা নাক ফুমিরয় আে নারক কান্নায় ভুমিরয়। আচ্ছা তনু, কমেতাে িরে ফাটিরয় অনুষ্ঠান সিরে েখন সকানও 

মিল্পীেনু্ধে সরঙ্গ গামি করে সফরো, তখন আিাে আে ঋরকে সরঙ্গ কথা েিোে পরে েরিে  ুমিরয়  ুমিরয় োস্তা ফুরোরত ফুরোরত োমি 

সফরো। তখন সতািাে িব্দমিল্পী ো সহমিল্পী সতািাে নাকডাকা শুরন কী করিি করে? 

সুতনুকা: ডারক না, িা কসি ডারক না। িে সথরক সনরি সতা আমি ঋকরসানাে দুষু্টদুষু্ট িুখটাে কথা ভামে। অরনকিণ্ িারক না সপরয় ওে 

সোাঁ ট সফািারনা অমভিান আে তারক সািিারত মগরয় সতািাে মেিবনা— েমি সেরগ মগরয় সেরিটারক েকােমক করো— ভােরত ভােরত 

 ুরিারনা সম্ভে েরিা? 

মনজধ ন: ো িািা, তুমিই েরিে, তাই েিিাি। 

সুতনুকা: ওটা  ুরিে ভান করে িটকা সিরে পরি থাকা। সস্টজ সথরক সনরি অনুষ্ঠারনে কচকমচ, রমতশ্রুমতিরতা টাকা না পাোে সতরতা 

সৃ্মমত সভািা োয় না সে। টাকাে খািটা ঠিকোক না সপরিও আমি হয়রতা িামনরয় মনরত পামে, মকন্তু আিাে সরঙ্গ কী সোডধ  আে োাঁ মি, 

িযারডামিন োজারনা দুরটা সেরিে হতাি কো িুখ সিখরত চাই না, তাই সচাখ েুরজ পরি থামক। 

মনজধ ন: আে সহমিল্পী? সতািাে আেৃমি–শ্রুমতনাটরকে অমনেধাণ্? ভাি িারগ না, ওে সরঙ্গ অনযেকি সকানও আিাপচামেতায় সিয় কাটারত? 

আচ্ছা তনু— 

সুতনুকা: চা 

মনজধ ন: ও হযাাঁ  হযাাঁ  চা (চুিুক), সোেোরেে পরহিা চা। 

সুতনুকা: ইমস মিরয় িামম্ম সন িুরঝ, তুরঝ চারয় সপ েুিায়া হযায়। 

মনজধ ন: এ কী এ কী, হোৎ গাি টিরপ মিরচ্ছা সকন তনু। োো সািািরক ভাই। চা চিকারিই সকরিা। 

সুতনুকা: সিখমে। 

মনজধ ন: আঃ োরিা, িাগরে, কী, কী সিখরো সসানা? 

সুতনুকা: দু–এক সফাাঁ টা দুে পিরে মকনা ভাি করে অেজাভধ  কেমে। 

মনজধ ন: িা— িারন? ঋরকেও সতা এখন আে গাি টিপরি— 



সুতনুকা: তুমি ওে সথরকও মিশু, অন্তত আিাে কারে। তাকাও, তাকাও আিাে মিরক। ও কী, টযাাঁ ো হরয় োরচ্ছা সকন? আমি মক পেস্ত্রী? 

সসাজা, সসাজা মিজ। 

মনজধ ন: তাে সথরকও িাোত্মক তুমি সুতনুকা, আিাে ঈশ্বেী। একটা সডসট্রামক্টভ অযাট্রাকিন আরে সতািাে িরেয। 

সুতনুকা: এই সে ভাই হাত সািরি, সেরি উসখুস কেরে। 

মনজধ ন: সমে। 

সুতনুকা: আরে স াটািা, মনরজে একিাত্র েরউক সকউ সমে েরি? 

মনজধ ন: ওরহা, িুখ ফসরক সেমেরয় সগরে— সমে। আরগ। 

সুতনুকা: সতািাে ওই নাক সফািারনা অমভিানটুকুই সতািাে মসগরনচাে মনজধ ন। আই িাভ ইউ সসা িাচ ডামিধিং, আিাে সহমিল্পী অমনেধাণ্ 

একজন পুরোিস্তুে সুভদ্র িানুে। 

মনজধ ন: একটু সেমি সেমি নযাকা–নযাকা। 

সুতনুকা: ওটা ওে েউ মিতাে মডপাটধ রিি। সস সিখরে। আিাে সচারখ ও শুেুই একজন সুকে মিল্পী। সররিে কমেতাে ডুরয়রট ো 

শ্রুমতনাটরকে গভীেতায়ও অনেিয। িযাটস অি। এড অফ মি সড— আিাে সহমিল্পী। 

মনজধ ন: ও সতািারক িরন িরন— আচ্ছা, সতািাে সকানও ক্রাি? 

সুতনুকা: (সিয় মনরয়) হমচ্ছি নাকডাকা আে পিমে সকরিঙ্কামেে সোনা িাোিামে, সোেোরেে সকারি সসটা তেু সহয কেোে িরতা 

গুডিমনধিং সসিান— মকন্তু সসখান সথরক এরকোরে হািকা পেকীয়া? এটা োিংিা মসমেয়াি নামক? কাি অন ডামিধিং, এটা মেরয়ি িাইফ। 

আিারিে সেডরুরিে অন্তেঙ্গতা। অন্তহীন েনু্ধতা। তুমি ড্রইিংরুি আে সেডরুরিে তফাতটুকু সোরঝা না? ড্রইিংরুরি েনু্ধতা েমি সেডরুরিে 

অন্তেঙ্গতা পেধন্ত গিায়, তাহরি েরে মনরতই হরে মনজধ ন সে সিাোে  রেে নীিরচ অন্ধকাে ঠিক পাে পাগি করে সিোে িরতা মনমেি, 

গভীে অতি মেি না। আরে েযাত, আোে মসমেয়াস হরয় োমচ্ছ। 

মনজধ ন: আমি েুঝরত সচষ্টা কেমে তনু, সমে, সতািারক না েুরঝ আ াত মিরয় সফরিমে (িী ধশ্বাস সফরি)। 

সুতনুকা: আোে েউরক সমে েিা? আরে আরে ওমক করো পযািাোি মেশ্বাস? সফাাঁ স সফাাঁ স অত সজারে সফরিানারকা মনশ্বাস। 

মনজধ ন: ইরয়স! সকাট আন সকাট ফ্রি িয সেট সুকুিাে োয় অফ আরোি তারোি। আোে গাি টিপরে? উঃ 

সুতনুকা: িাগুক িাগুক। আিাে েেরক ঠিক কতটা আ াত আে কতটা ভািোসা মিরত হরে আমি জামন। আই সনাজ। ইরয়স, এতটাই জামন 

সে know এেপরে একটা এক্সট্রা এস িামগরয় knows করে মিিাি। িারন— জামন–ই–ই–ই–ই–ই। 

মনজধ ন: অযাড আই অিরসা knows, আিাে সুন্দেী েউ কখন সরোরিে িরতা গভীে–গম্ভীে আে কখন সসতারেে ঝািাে িরতা উচ্ছি। এই 

সে, অসিরয় সতািাে সোঁাাট থেথে কেরে। পাগিা, এটা তরে িাঁ াাত সিরজ আসা সোেোরেে সকাি। চুিু নয়, এই সোঁাারট চারয়ে কারপে 

সিয়। 

সুতনুকা: না মনজধ ন সোাঁ রট সোাঁ ট সোাঁ য়ারত হরে না এখন। শুেু এইটুকু জানািাি আিাে োউি গারনে িরতা সহজ সেি েেিিাইটারক। 

মনজধ ন: এমন টাইি ইজ টি টাইি। 



সুতনুকা: সেৌথ জীেরন ভািোসাে শুরু সিে সনই। েুনরকা ঝগিা, কথা কাটাকাটি, সিগপুমিিং, আিগা খুনসুটিে িরেযও থারক োতমিিরনে 

সুে। আঃ কী িারুণ্ আকেধণ্ এই এক োরিে নীরচ িী ধ িী ধ জীেন কাটারনাে। মনজধ ন, আিাে পাগি, েহু েেে পরেও এই টাচ অফ ক্লাসটা 

সেন থারক। এরক অপেরক সেন ভুরি না োই। 

মনজধ ন: িি নােীে মভরিও এক সিখারত মচরন মনরত পােে আিাে সুতনুকারক। এই সস্টপকাট চুি দুমিরয় হোৎ অোক হরয় তাকারনা— 

ভাো োয়? 

সুতনুকা: েখন েুমি হরয় োে, তখনও মনজধ ন, তখনও— 

মনজধ ন: (িোজ গিায় সগরয় ওরে) নূতন সররি নূতন েেূ, আগারগািা সকেি িেু, পুোতরন অম্ল িেু, এইটুকু ঝাঁ াাঝারিা— দু’জরন— 

ওরগা সতািো সোই ভাি, ওরগা সতািো— 

মনজধ ন: (মচৎকাে করে) আজ সেকফারস্ট োোেিভী আে কিাইশুাঁটি আিুেিি। আমি কেে, আমি োনাে আিাে েউ আে সেরিে জনয। 

আমি মিঃ মনজধ নকুিাে স ােিমস্তিাে। 

সুতনুকা: িারে িটন, সিারপাঁয়ামজ আে কাশ্মীমে সপািাও— আমি োনাে, আমি। মিরসস সুতনুকা স ােিমস্তিাে েসু োয়রচৌেুমে— 

দু’জরন: আরে ! ঋকরসানা উরে পরিরে। মচয়াসধ, আে একোে চা— 

মনজধ ন: এই সতািাে সোাঁ ট দুরটা আোে থেথে করে কাাঁ পরে. 

সুতনুকা: চুপ। িান্ততা। সোট েমিয়া অেরহিা কমেও না। সমু্মরখ মেন্ধযপেধরতে নযায় িণ্ডায়িান আিারিে পুত্রসন্তান। 

দু’জরন: শ্রীিান ঋকোেু— 

সুতনুকা: (গান সগরয় ওরে) Do a deer, a femal edeer, Re- a-drop of golden sun, Me- a-name I called myself, Fa-  a 

long long way to run... 

মনজধ ন: Oh! The all time great sound of music (দু’জরনই একসরঙ্গ সগরয় োয়— আেরহ একটা মিশুে মখিমখি হামসে েরয় োওয়া 

িব্দ) 

 

About the author:  

Aranyak Basu is a notable poet, recitor, dramatist and travelogue-writer.Some of his major 

works include 'Megh Roddur Neelakash', 'Nirbachito Premer Kobita', 'Shalbonir 

Radhachura','Nirbachito Natok', 'Chhayapother Kachhe ebang Onyanyo', 'Aksho Premer 

Kobita'. He is a recipient of several awards including Chhattisgarh Bangla Akademi Award, 

Paribeshbandhob Sahityo Samman Award 2019, Bibhuti Sahityo Ratno, Prabrajya Sahityo 

Puroshkar, Chhuti Sahityo Puroshkar, Sunderban Anubhab Sahityo Samman and All India 

Children's Literary Art Samman. 

 


