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একটি খণ্ডিত মুহূর্তে র গল্প 

সাণ্ডি সরকার 

 

 

রাত্রি বাড়ছে। তেমনই খুব দ্রুেই বুছের মছযে উছেজনাও চরছম উঠছে। বারবার ঘত্রড় ও তমাবাইল ত্রিছনর ত্রিছে োোছে-োোছে তচাখ বেথা হছ়ে 

তেল ওর। ও-জাছন, ত্রমথো। সব ত্রমথো। জাছন, আসছব। আসছব-ই। ত্রনছিনপছে... 

 

তিাোন বন্ধ েছর োকুর হাছে চাত্রবটা ত্রিছ়ে তেল ত্রিগ্ধ। আজোল বাত্রড়ছে ভাছলা লাছেনা মুহূেত ও। বাবা চছল যাও়োর পছর েে ঘটনাই তো ঘছট 

চছলছে বাত্রড়টিছে। তসই েথাগুত্রল মছনও েরছে চা়ে না, বা মছনও েছর না ত্রিগ্ধ। েবু ত্রেেু ত্রেেু ঘটনা, ত্রেেু ত্রেেু অসামঞ্জসেপূর্ত সম়ে প্রত্রেটি মানুছের 

সছেই প্রা়ে তলছে থাছে। যা হ়েছো মছনর অেল তথছে চাইছলও তেছড় তেলা যা়ে না। তেন তয যা়ে না! উেে... আর ন়ে। এখন আর এইসব ভাবছব 

না ত্রিগ্ধ। েী-ই বা হছব এই সমস্ত সাে-সছেছরা তভছব। যে ত্রিন যাছে ক্রমশই ত্রনছজর সছে লড়াইটা বাড়ছে। জীবছনর প্রত্রেটি মুহূেত  অদৃশে এেটি 

ত্রবোক্ত জাল ত্রঘছর রাখছে চাইছে। হোাঁ , খুব আছেপৃছেই। ত্রেন্ত ত্রিগ্ধ সমছ়ের সছে পাঞ্জা লড়ার তেৌশলটি, ঠিে জাছন। োই ত্রনছজছেই বারবার খুব 

ত্রেসত্রেস েছর ও-বছল, ' েছরাল। েছরাল ই়েের তসল্ফ, ত্রি়োর ত্রিগ্ধ তসনগুপ্ত। ওই তয তোমার সামছন তপেছন এমনত্রে তোমার চার পাছশ েভীর খাি। 

তোথাও অেলান্ত জলাশ়ে। শুযু তোমার পা-ত়ের ত্রনছচ সামানে পাথুছর মাটি। ত্রেন্তু এখান তথছেই তোমা়ে যুদ্ধটি লড়ছে হছব। হোাঁ , অবশেই খুব সন্তপতছর্। 

সাাঁ েছর তপছরাছে হছব েভীর জলাশ়ে। ত্রিত্রিছ়ে তযছে হছব এই খাি। োর তভেরও ত্রবপি আসছব। মুছঠাটিছে শক্ত েছর রাছখা। িাাঁ ে তচছপ রাছখা 

িাাঁ ছে।' ত্রিগ্ধ জাছন, এটিই জীবন। েড় বৃত্রে, আবার শীে, বসন্তও...। হারছল চলছব না। ত্রেন্ত ত্রেেু ত্রেেু মুহূছেত র োছে মানুে তহছর যা়ে। ত্রেিংবা তহছর 

তযছে হ়ে... 

 

সম়ে েে ববত্রচিেম়ে হছ়েছে এখন। তসই পুরছনা ত্রিছনর েছের ত্রচিগুত্রল, দৃশেেেগুত্রল বিছলছে। এই মেস্বল শহছরও আেছড় পছড়ছে বহুজাত্রেে 

তেউ। শহছরর তোছর্ তোছর্ েে সরোত্রর, তবসরোত্রর অত্রেস। েে তোট ও মাোত্রর েোক্টত্রর। পুরুে তহাে ত্রেিংবা নারী, আজোল তেউ ঘছর বছস থাছে 

না। অন্তে তমাট বছ়েও যা-তহাে ত্রেেু তরাজোছরর বেবস্থা েছর। অথচ সাত্রনিা-তে তিছখছে ত্রিগ্ধ, ত্রিন তনই রাে তনই...উেেেে...! পাবত্রলে বছট 

এেটা। 

 

এই সছন্ধটা তবশ ঘন হছ়ে আসছে। অছটা, তটাছটা, সাইছেল, সাইছেল ত্ররেশা, বাইে ও নানান রেম যানবাহন িখল েছর ত্রনছ়েছে এই মেসসল 

শহছরর রাস্তা। পুছজাও চছল তেল তেমন হঠাৎ েছরই, তোন ত্রিে ত্রিছ়ে তে জাছন! ত্রিনগুছলা তেমন তজরছের তিাোছন তনাটস তজরে েরছে 

েরছেই বছ়ে তেল। আজ ত্রিগ্ধর মছনর তভেছর তোনও রেম পূবত সিংছেে োড়াই িমো হও়ো উঠছলা হঠাৎ। তচাছখর সামছন তভছস উঠছলা,  নরম 

অথচ তেজস্বী ত্রেেু েত্রবর েত্রড়ৎ প্রবাহ। েত্রবগুছলা এ-গ্রীন ত্রসটির (ত্রিগ্ধ োর শহরটিছে এ-নাছমই িাছে) তথছেও মা়োবী। হঠাৎ এছলা এবিং চছল তেল। 

তযন বা এেটি েড়। মুহূছেত র। োরপর বৃত্রে। তসই মন উিাস েরা বৃত্রে, ত্রিগ্ধ সমগ্র শরীছর তমছখ ত্রনছে থােছলা... 

 

মাছে এেবার িীপন এছসত্রেল। ত্রিগ্ধর বনু্ধ িীপন। ওছে তেমন পাো না ত্রিছ়ে মছনর তভেছর অত্রবরে বৃত্রে যারা়ে ত্রভজত্রেল ও। িীপন বলল, ভাই তেসটা 

ত্রে? শরীর ত্রিছ়ে তো তজোত্রে তবছরাছে এেিম।' ত্রিগ্ধ ওর ত্রিছে োত্রেছ়ে আলছো হাসছলা এেবার। বলল, 'োই বুত্রে? ভাে শালা েোলাপি। এখন বেস্ত 

আত্রে, তিখত্রেস না েে োজ।' ঠিে তসই সম়েই, এেটি তচাদ্দ-তপছনছরা বেছরর তেছল এছস ত্রিগ্ধছে নুছনর ত্রেছট ত্রিছলা তযন, 'ত্রিগ্ধিা, তজরে োট টাো 

হছ়েছে, পুেুলত্রি আমা়ে এেছশা ত্রিছ়েত্রেল। পঞ্চাশ তেরে ত্রিছ়েছো। এ নাও িশ টাো। 'োকু বইছ়ের তবাছিত  োম তপস্ট েরছে েরছে ত্রিগ্ধর ত্রিছে না 

http://www.litinfinite.com/
mailto:litinfinitejournal@gmail.com


     www.litinfinite.com                                                                                                                                                                                                          
ISSN: 2582-0400 [Online] 

                                                                                             Email: litinfinitejournal@gmail.com 
                                                                                                                  Vol-I, Issue-II 

 
Indexed In:    
 

 
 

Address: P-963, Lake Town, Block-A, Kolkata-700089. 
West Bengal, India. 

োত্রেছ়েই বলছলন, 'যা। বাত্রড় বাত্রড় পুরছনা োেজ ত্রেছন তস্টশছন মনু্টর োছে তশ'র প্রত্রে আট আনা লাছভ তবাঁচ ত্রেছ়ে। তোর দ্বারা এই োড়া আর ত্রেসুে 

হছব না গুডু্ড।' পাছশ িাাঁ ত্রড়ছ়ে মুচত্রে তহছস মজা ত্রনত্রেল িীপন। বলল, 'োকু, এেিম ঠিে বছলছো। ও-চাইছল আত্রম এেটি ভািা সাইছেল ও আস্ত 

এেটা চছটর বস্তাও তজাোড় েছর ত্রিছে পাত্রর।' িীপছনর এমন উত্রক্তছে, োকু হাত্রস তচছপ রাখছে পারছলা না। ত্রিগ্ধর মুখখানা ববশাছখর তমছঘর মছো 

থমথম েরছে েখন। 

 

ত্রিগ্ধছে োকু গুডু্ড নাছম িাছে। তেন, তে জাছন! আর মাছে মাছে  চাত্রদ্দছে না োত্রেছ়েই যা মুছখ আছস বছল তি়ে। শুযু োকু তেন, িািা বছল। মা 

বছল। ত্রিত্রি়ো বছল। এেমাি বড়মা-ই ওর শাত্রন্তর এেমাি  আশ্র়ে। আজ বড়মার োছে তেত্রেল এেবার। বড়মা প্রা়েই ওছে বছল, 'জাত্রনস ত্রিগ্ধ, জেছে 

তোনও োজই তোট ন়ে।েখনও তোনও োজছে তোট েছর তিখত্রব না। ভাছলাবাসত্রব। ভাছলাছবছস অছনস্টত্রল তয োজই েরত্রব, তিখত্রব তসই োজ 

তোছে আনন্দ ত্রিছে। পাশাপাত্রশ সােলেও। ভুছল যাত্রব না, োজ হল জীবছনর পরম আশ্র়ে।' োরপরই ত্রমত্রে তহছস বড়মা ওর ত্রিছে পাছ়েছসর বাটিটা 

এত্রেছ়ে তিন। বছলন, 'তন। এটা তখছ়ে তন।  তসই েছব তথছে এটা তোর জছনে তরছখত্রে, েুই তো এই বাত্রড়র পথ ভুছলই তেত্রেস।' 

 

ত্রিগ্ধ এখনও তসই বৃত্রের অভেন্তছর অদৃশে সুেত্রন্ধর মছযেই িুছব ত্রেল। বড়মা ওর োাঁ ছয আলছো এেটা তটাো ত্রিছ়ে বলছলন, 'ত্রিগ্ধ...'। এবার ত্রিগ্ধ এেটা 

দৃঢ় ভত্রে আনছলা ত্রনছজর শরীছর। মছন মছন ভাবছলা, 'ত্রভজছে হছব। হোাঁ , ত্রভজছে হছব।' 

  

'ত্রেছসর তভেছর িুছব আত্রেস তর ত্রিগ্ধ...' 

  

এবার বড়মার েথা শুছন নছড় বসল ও। বলল, 'েই না তো। বা চমৎোর তখছে তো পাছ়েসটা!'  

'তখছ়ে তন।  আজ রাছে তখছ়ে েছবই যাত্রব ত্রেন্ত।' ত্রিগ্ধ তোছনাক্রছম বাত্রে পাছ়েস মুছখ চালান েছর বলল, 'না। আজ না, বড়মা। অনে আছরেত্রিন এছস 

খাছবা। এখন উঠলাম।' েত্রড়ৎেত্রেছে ত্রিগ্ধর চছল যাও়ো তিছখ বড়মাও ত্রেেুটা স্তত্রিে  হছ়ে োত্রেছ়ে থােছলন মুহূেত , পছথর ত্রিছে। 

 

রাছের শহরটা তবশ সুন্দর। পত্ররেেনামাত্রেে সাজাছনা শহরটিছে রাছে তবছরাছে ভ়ে পান অছনছেই। তেন? তে-জাছন! রাস্তার পাছশ আছলাগুছলা 

এখন অছনেটা যীর ও অলসভাছব ত্রবেুত্ররে হছে। মাছে মাছে এো এো রাছের শহছরর রাস্তা়ে ঘুরছে তবশ ভাছলা লাছে। ত্রনছজছে নেুন েছর তচনা 

যা়ে। তেমনই এেটা এেটা ো়োর সাছথ হাাঁ টছে হাাঁ টছে অছনেটা পথ হাাঁ টা যা়ে। েে েেও তো থাছে ত্রনছজর সছে। তসই েছের ধ্বত্রন-েরে এেমাি 

ত্রনছজর তভেছর তবছড় ওঠা এে 'আত্রম'-ই তশাছন। প্রেুেের তি়ে। হাছস। শাসন েছর। এসব েথাগুছলা তো তেবলমাি ত্রনছজছে োড়া আর োউছে বলা 

যা়ে না! 

 

বাবা অেস্মাৎ চছল যাও়োর পর মা'তে এে ত্রবোিী োছের মছো নুেছ়ে তযছে তিছখছে ত্রিগ্ধ। িািা েলোো়ে। েখনও বোোছলার, ভুবছনশ্বর, পুছন...। 

আর ত্রিগ্ধ! েখন তয এেরত্রে বাচ্চা তেছলটি বছড়া হছ়ে তেল! আর মা'র এেমাি অবলম্বন হছ়ে উঠছলা। যে চাপ ঘাছড় ত্রনছ়ে সু্কল ও সিংসার দু-ই 

সামছলছে মা। ও ত্রব-োমত েমত্রিট েরল, োরপর এমত্রবএ।  মা-ও ত্রশেে জীবন তথছে অবসর ত্রনছলন। সবই তযন সাজাছনাই ত্রেল পরপর। এখনও েী 
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Address: P-963, Lake Town, Block-A, Kolkata-700089. 
West Bengal, India. 

বাত্রে আছে তে-জাছন! ওর বুছের খাাঁ চাটির মত্রযেখান তথছে দুখ জাোত্রন়ো পাত্রখটি নছড় উঠছলা আজ আছরেবার। তশ়োছর এ-তিাোন। অে সমছ়ের 

তভের এই আছশপাছশর মানুেগুত্রল েে আপন েছর ত্রনছ়েছে ওছির। পত্ররত্রচত্রে তপছ়েছে তিাোনটির। আেটার অল ত্রবজছনস বোপারটি ভাছলা-ই তবাছে 

ত্রিগ্ধ। এখন বই, খাো, তপন, তজরে, লোত্রমছনশন ও বাইত্রডিং। তোট্ট অথচ সাজাছনা েত্রবর মছো ওছির 'রেমাত্রর তজরে তসন্টার'। 

 

রাস্তা়ে হাাঁ টছে হাাঁ টছে থমছে িাাঁ ড়াল ত্রিগ্ধ।এই তো তসই েত্রল। সামছনই 'খাও়ো-িাও়ো' তরসু্টছরন্ট। বুছের মােখাছন আবার এেটুখাত্রন তমাছচাড় তখল 

ওর। ে়ে মাস! ে়ে মাস... ত্রবেে ে়ে মাছস এেবারও শ্রীপর্তা মুছখামুত্রখ ওর হ়েত্রন। আসছল সত্রেে তয তিােটা োর, ো এখনও বুছে উঠছে পারছলা না ও। 

তসত্রিন ত্রে চমৎোর সুন্দর এেটি সছন্ধ অোছল নে হছ়ে তেল...। োর সছে সছে সম্পেত টাও। ত্রিগ্ধ েুটপাছে সাইছেলটা সাইি েছর িাাঁ ত্রড়ছ়ে োত্রেছ়ে 

তিখছলা, ওই তো... ওই তো... তসই তচ়োর তটত্রবল...। আজ শুযু হালো তোলাত্রপর বিছল ঘছরর আছলা োঢ় নীল...। সমস্ত ঘর জুছড় নীল আছলা তভি 

েছর ত্রবত্রভন্ন রছির প্রজাপত্রের মছো ত্রেেু ওড়াউত্রড় েরছে, ঘরম়ে তোলপাড় েছর। ত্রিগ্ধ ভাবছলা, 'পােলীটা তেন তয ওত্রিন ওভাছব ত্রর়োক্ট েরল? 

ওছে তো তস এেগুছলা বেছর এছোটুকুও েম ভাছলাবাছসত্রন! ও-ও তো  োই। নাত্রে...! না এসব ভাবছে আর ইছে েরছে না। ও-অনুভব েরছে 

পারছে, োঢ় আিছরর িাে এখনও ত্রচর নেুছনর লাবর্ে ত্রনছ়ে তলছে আছে সমগ্র শরীছর। হঠাৎ এে েীব্র চাপা অত্রভমান চছক্রর মছো ত্রিগ্ধর শরীছরর 

মত্রযেখাছন ঘুছর ঘুছর উঠছলা। ও-েলন্ত বরছের মছো টুপটাপ েরছে েরছে ত্রনছজ ত্রনছজছেই বলল, 'নাহহহ...'। 

 

বাত্রড় ত্রেছর তচাছখ পড়ছলা, মা খাবার তটত্রবছল এেটা বইছ়ে মুখ গুাঁছজ ওরই জছনে অছপো েরছে। মা-এর এটি বহুত্রিছনর অভোস।  ত্রিগ্ধও তপছ়েছে 

এটা, েছব শুযু মা ন়ে বড়মা'র তথছেই আরও অছনে তবত্রশ। েেত্রিন এমন হছ়েছে, বুছে বই জত্রড়ছ়ে শুছ়ে পছড়ছে। স্বছে ত্রমত্রেনমাত্রস, েখনও তেলু 

ত্রমত্রেছরর সেী হছ়ে চছল তেছে দূর-দূরাছন্তর তোনও জটিল ও ভ়েঙ্কর সব রহসে উছমাচছন। েখনও বা তহছমন মামার সেী-! স্বছের পথগুছলা েখনও-ই 

ত্রে সমূ্পর্ত  ন়ে? েখনও তশে হ়ে না তেন? এেটি সুন্দর েত্রবো, েে, উপনোস-এর মছো এই পথগুছলাও েখনও বড্ড িীঘত এবিং তঘারাছলা তযন। েছব 

এেটা তরশ থাছে, মছনর তসই তোট্ট সুন্দর সাজাছনা ঘরটিছে আজম তজছে থাোর মছোই তসই তরশ, তসই আবহ... 

 

ক্লান্ত শরীরটিছে ত্রবোনা়ে এত্রলছ়ে ত্রিছ়ে মুহূছেত   আবার উছঠ জানলার পিত াটা সত্ররছ়ে ত্রিছলা ত্রিগ্ধ। এেটু আছে েুমুল বজ্রপাে হছ়েছে, ত্রেন্ত তমঘ যেটা 

েজত াছলা ঠিে েছোটা ত্রেন্ত বেতাছলা না। এখন মযেরাত্রি। ক্রমশ তমঘ তেছট তেছট আোছশ এেটা এেটা েছর োরা েুছটছে। চাাঁ িও তমছঘর ত্রসাঁত্রড়গুছলা 

তভছি উজ্জ্বল হছ়ে উঠছে ক্রমােেই। ত্রিগ্ধর তিােলা়ে ঘছরর সামছনই মামত্রি ও টিিংকুিা'র ঘরটি। তিখা যাছে: ত্রবোনা়ে উপুড় হছ়ে শুছ়ে মামত্রি সিবে 

পরীোর খাো তিখছে। তোপাই ও টিিংকুিা ঘুছমাছে অোেছর। বাত্রড়র সামছনর রাস্তাটা এখন িখল েছর ত্রনছ়েছে পাড়ার কুকুরগুত্রল। ইো হল, যত্রি 

এেবার রাস্তা তথছে ঘুছর আসা তযে! ত্রেন্ত এখন িরজা খুলছল সারা বাত্রড়র ঘুম মাথা়ে উঠছব। ত্রনছজছে সিংযে েরল ত্রিগ্ধ। ওর উইছডা-এইট এর নেুন 

তোনটা এেের্ ত্রনজীবই ত্রেল। তোনটার েথা ভুছলই তেত্রেল। হাছে ত্রনছ়ে অছনেের্ নাড়াচাড়া েরছে েরছে ড্র়োর তথছে ত্রসোছরছটর পোছেটটা 

তবর েছর যরাছলা এবার। আজ তয ত্রে অত্রস্থরো তচছপ যছরছে! শরীছরর মছযেোর সব েলেব্জাগুছলা নছড় নছড় উঠছে বারবার। বাইছর দু-পাড়ার 

কুকুরছির মছযে েীব্র বাে-ত্রবত্রনম়ে চলছে ক্লাত্রন্তহীনভাছব। জানলার পরিাটা আরও উমুক্ত েছর ত্রিছলা ও। মামত্রি ঘছরর তভের তথছে পরিা তটছন ত্রিছ়ে 

ঘুত্রমছ়ে পছড়ছে তবাযহ়ে। ঘছরর তভেছরর লাল নরম আছলা, আর বাইছর বৃত্রে থামার পর েুটন্ত তজোৎিা খুব যীরভাছব জানলার বৃত্রে তযা়ো োছচ স্পশত 

তরছখ চছলছে ত্রনরন্তর এেটি স্তব্ধ সিংেীে-আবছহর মছোই। 
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Address: P-963, Lake Town, Block-A, Kolkata-700089. 
West Bengal, India. 

হঠাৎ এেটি শব্দ। োরপর অদু্ভে ত্রনমগ্নো। সবত্রেেু হঠাৎ-ই এে বৃছের মত্রযেখাছন এছস ত্রস্থর হছ়ে তেল। তযন খুব যীর, খুব তমালাছ়েমভাছবই ত্রিগ্ধর দু-

তচাখও আাঁটছে তেছে: 'Aaj brishti holo. Aami bhijlam na, ei prothom. Nijer sange lorai korlam khub. Here gelam... Aar here 

jaoyateo eto aanondo hoy, jano, ei prthom ter pelam. 

 

Tumi kemon goyenda! Rahasya unmochon korte paro na. Aamar khub rag hoyechhe. Bhangao. Jano, Aasole Sumita keo 

nei. Rajib aar Mrittikar banano ekti mithyer shikar Aami o tumi. Ora just moja korechhe. Kintu moja je anyoder jeebone 

probol asanti aante pare ta ke bojhabe oderke? Sweekar korchhi to, dosh aamari. Bhool bujhechhilam tomake. Aar tumi 

janoi to, aami to tomay aar karo sange antoto bhag kore nite parbo na. Kichhutei, kichhur binimoyeo na. Ei tumiti 

sampurno 'aamar'df. Hnya, aajo. Aar bhool bujho na please... 

Ogo, kaal IIT-er 'coffee cafe' te sakalei ekbar eso nago, please... please...' 

 

WhatsApp  তমছসজটি পছড়ই ত্রিগ্ধ যপাস েছর বছস পড়ছলা ত্রবোনা়ে। ও-তযন েখন আস্ত এেটি বরছের চাাঁ ই। ক্রমােে েছল চছলছে। ঠিে তসই 

মুহূছেত  এেটি শব্দ-ই ওর মুখ তথছে ত্রনেতে হল, 'পােত্রল...'। োরপর ও-উছঠ আসছলা বৃত্রে-তযা়ো োছির ওপর। ঘত্রড়র ত্রিছে োোছলা এেবার...দু-

বার...বারবার... 
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