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পরিরিষয়  
আর্যনীল মুখ োপোধ্যোয়  
 

মমনোরচখূ োর পরী-১ 
 
 সে রোত মিখে হবোর আখে আমম স্বপ্ন সেম । অখনেটো এইরেম - অক্টরখলোমন 

মনুখমখের চূখ োর সেরো বোরোন্দোয় দুজন সলোে সরমলখে সহলোন মেখয় েোাঁম খয় আখে। দুজখনই 

পমরণত রু্বে, মোঝোমর উচ্চতোর, সরোেো, েোম খেোাঁখি ঢোেো ম ু, সচোখ র চশমোর েোাঁচ ও সেম 

নীলেোখলো। পরী এরো। অশরীরী। রোস্তোর মোনুষ এখের সে খত পোয়নো। এরো মেন্তু এই উচ্চতো 

সেখেও েবোইখে সে খত পোয়। সে খত পোয় েলেোতোর েমস্ত অঞ্চল, েব মোনুষ, েব েখরর 

েব অনুপুঙ্খ। এরো এেমেন এই শহখর জীবনর্োপন েখরমেখলো। সেই েময় সেখে আজ অমি 

সেোটো শহখরর ইমতহোে এরো সে খত পোয়।  

 

 

মোঝ োখনর মমনোখরর এখেবোখর টখে এখের এেজনখে সে ো র্োয়। রোস্তো সেখে। ডোনোশুদ্ধু...  

 

====  

 

fcÑ¡ ÏO®l Ýg®m®R ph        nql 
HL Ýc±®s ÝfËr¡Nªq ÝR®s    HC O®l Y¤®L 
B¿¹xÏœ²u¡l S¡em¡u 
ÝL¡ÏoL i¡o¡l c§la¡®L O¤ÏQ®u    B®l¡ L¡®R 
q¡®al j¤®W¡u       L¡e¡L¡Ïel ÝQ±qÏŸ®a 
fcÑ¡ œ²jn ÝR¡®V¡ q®u®R HCi¡®h    Bl fªÏbh£l Jfl a¡l fË®mf 
j¡Cm j¡Cm 
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pÏcÝµR®cl c¤Ïc®L c¤®V¡ S£hefhÑ 
h¡ÏmÑe ÏL N¡S¡l ÝcJu¡®ml c¤Ïc®L 
c¤i¡Ýh Ïhra c¤®V¡ CÏaq¡Ýpl 
Lb¡ i¡h®a i¡h®a  
fcÑ¡l c¤fË¡Ý¿¹l ÝcM¡ üfÀ Bl h¡Ù¹h    LÒfe¡ J ØjªÏal 
ÝfËa k¡a¡u¡®a    
fcÑ¡ HL h¡a¡p£ 
 
fËpËh®Zl L®a¡V¡ l¡Sq¡yp      l¡Sq¡yÝpl L®a¡V¡ e¡hÉa¡ 
RÏhl Jfl j®el BÙ¹l L®a¡V¡  
h¡Ù¹®hl Jfl H®p Rm¡a Rm¡a h¡pe¡l fÏm 
 
Ým¡®L h¡C®l k¡u Lj  fcÑ¡l 
==== 

 

ÝkM¡®e hÏÙ¹ HMe        ÝpM¡®eC hC®a¡ fË¡Q£e ec£ 
HMe ÏLR¤C ÝeC     alZ£ ÝeC    e¡ÏhL ÝeC 
öd¤ NÏZL¡®cl fwÏš²V¡ HM®e¡           ÝpM¡®e 
ÝkM¡®e ec£l Ýno fÏm f®sÏR®m¡        ÝcM®h HM®e¡ AÒf L¡c¡ 
na¡ë£ k¤N ÝfÏl®uJ    Bl  a¡l j®dÉ blbl Ll®R 
hªÏøl HLj¤®W¡ ÝMme¡ qËc                Ýp ec£ 
kÏcJ ÝeC 
==== 

 

হঠোৎ আেোশ েোখলো েখর মহোমোরীর মখতো ঝ  আখে। মবধ্বংেী, মবখফোরে ঝ । র্ো শহখরর 

প্রখতযে েরবোম , প্রখতযে মোনুখষর সেতর ঢুখে পখ । ঢুখে েোজোখনো অবস্থো চুরমোর েখর সেয়। 

তেনে েখর সবমরখয় আেোর পখে ঝ  এেটো সচোরোখেোপ্তো েোজও েখর। লেুখনো বোক্সখপাঁটরো 

সেখে েমস্ত মচমঠপত্র তুখল সনয়। গুেখলর সচৌর্যবৃমিখে হোর মোমনখয় অেৃশয ফ্ল্যোশড্রোইখে নেল 

েখর সনয় েব সলোখের েমস্ত ইখমল। ৪৫ মমমনখটর ঝ  সেখম সেখল মোনুখষর মন পমরষ্কোর হখয় 

র্োয়। সেবল হোরোখনো মচমঠ েম্বখে তোখের তোখের র্োবতীয় হাঁশ সলোপোট। আর র্োখের ইখমল চুমর 

হখয় সেখলো, তোখের সতো সেেব জোনোর সেোখনো েম্ভোবনই রইখলো নো।  

 

====  

BÏj Ýc®MÏR ü®fÀl k¡a¡u¡a   a¡l p¡L¡l q®u JW¡ 
a¡l Jfl ÏeQ 
a¡l fcÑ¡en£ea¡    a¡l fcÑ¡i¡p 
ü®fÀl AÏi‘a¡ N®s EWÏR®m¡ HCi¡®h 
HL¡l  Ýc¡L¡l  pjÏøl  
Bl¡jÝLc¡l¡u c¤m¿¹ j¡e¤®ol ÝN¡fe Qmj¡ea¡ 
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QÝm ÝN®R fcÑ¡l ÝfR®e 
Ef¡šl©®f üfÀ       ph¡l pLm üfÀ 
Sj¡ f®s Ýp ÝL¡b¡L¡l Ýke e¡-ÏWL¡e¡ üfÀn¡®m 
a¡l hÉ¡MÉ¡J qu e¡e¡lLj 
ÝL¡®e¡V¡ p¡h¡e®a®ml L¡®S m¡®N     ÝL¡®e¡V¡ gÉ¡n®el 
ÝL¡®e¡V¡ EÝs¡S¡q¡®Sl    S¤®a¡eLÏnl 
ÝL¡®e¡V¡ N£ÏaLÏha¡l 
 
Q¡yc ÝR®s 
ÝjO p®l B®p O®l     ÝR®u k¡u ÏpÏm®P  ÏXj¡l-B®m¡l ÝM¡®f 
H¾V¡l®Ve®j¾V Ýp¾V¡®ll ÝL®W¡L¡u¡l ÝfR®e 
l¡Sq¡y®pl f¡®n f¡®n 
 
=== 
 

ময়মনমেংখহর মেখে বোাঁে মনখয় চখল র্োবোর েোন েখর ঝ  আেখল মিখর আখে মনুখমখের 

চূখ োয়। েমস্ত আনো মচমঠ জমো হয় মনুখমখের সেতর, মোঁম খত েোে েোে। অল্প হোওয়ো মেখলই 

ওখ , এখে অখনযর ওপর পখ  আর পোয়রোর পো োর মখতো শি হয়। েব ইখমল জমো হয় ওই 

দুই অশরীরীর সে-র ততমর েুপোর-েম্প্ুযটর লযোপটখপ। এরপর শোহমরে মনস্তখের সমো  েুখর 

র্োয়। রোতোরোমত। দুই রু্বে পরী মচমঠ প’স  প’স  মোনব-মোনবীর সর্োেোখর্োে, েম্প্েয, রহেয, 

ইখের েেো জোনখত েোখে। আর রহেযময় ইখমল, চযোট ও সিেবুে সমখেজ-মোধ্যখম ওখের 

মখত মোনোনেই ও মননেই মোনুষখের েোখে মমমলখয় মেখত েোখে।  

 

====  

সর্ ধ্রোখেোাঁয়োর স লো মনখচর বোেোখন  

মশশুখের প্রখতযে েুখট        মূতয  

আঠোখরো তলোর বখ োখের েখর     তোর সেোখনো ধ্রতোই সনই  

সনই েংজ্ঞো     শনোমিেরণ  

 

Bj¡®cl phÑe¡®j ÝL¡®e¡ e¡jC ÝeC 
Bj¡®cl phÑe¡®j ÏmÂ EqÉ 
fÏl hm®m    fl£ hm®m      Bjl¡ Ýj®u h¤ÏT 
h¤ÏTe¡ p¡ÏhÑLa¡      h¤ÏTe¡ ÝfËa     
k¡l ÏmÂ B®R Ýk¡Ïe ÝeC 
ah¤ a¡®L Aehuh ÝcÏM   a¡l Jph ÝcM®a f¡Ce¡ 
 
Ýc®M fkÑ®hrL 
Bj¡®cl fkÑ®hrL   ÝcMepC 
ÝcMhå¤ 
Ýk Ýc®M   Ïe®S®L Bj¡®cl Jf®l     Ýial Ïc®u  
Bi¡®p J l©ta¡u    üµRa¡u     c¡®tÉ 
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Ýkje ØgÏV®Ll ÝlL¡Ïh dl¡ Bj¡®cl q¡a ÝcM¡   
ØgÏV®Ll Ýial Ïc®u ÝcM¡ 
 

==== 

 

পরমেন সেোখর সজখে উখঠ েবটো মখন প খলো নো, র্তটুেু সেখে মেখয়মেখলো ওপখরর অক্ষখর 

েোজোখনো রইখলো। অমিখে সপৌাঁখে েোখজর প্রেম েেোয় মতন-েোপ েোখলো েমির পর চোর নম্বর 

েোপ েরখত উখঠ আখরো েোবখত শুরু েমর। এ ন আর স্বখপ্নর সেরোখটোখপ বোাঁধ্ো নই। েল্পনো তোর 

জোয়েো মনখে। রু্মি েোবনোপখের ওপর দ্রুত জুখ  সপখত মেখে সরললোইন। েোবখত শুরু 

েরলোম েূর সেখে র্োরো শহর সেখ  তোরো মনশ্চয় ‘েূরেশযন’-এর বযোপোখর আগ্রহী হখব। 

আখমমরেোর েূরেশযখনর এেমট চযোখনখল  েোজ েখর এে বেুখে সিোন েমর। সে আইমডয়ো-

েেোনী, আইমডয়ো-েখবষে। নতুন ধ্োরণো মনমযোন েরো সর্মন তোর েোজ, সতমমন সেই সোঁখট সে ো 

এই েব ধ্োরণোর বযবহোর, মবস্তোর ও েোেযেতো। তোখে বললোম আমোর স্বখপ্নর েেো। বললোম  

 

- সেখ ো, এমন মে হয়? এেটো মটমে-অযোপ সর্টো ESP সবোখঝ?  

- মোখন এমন অযোপ আখে মে নো? 

- নো। সনই সেটো জোমন। সবশ  ুখল বমল। ধ্খরো এমন এেটো অযোপ সর্টো (েীেোখব মজখজ্ঞে 

সেোখরো নো, সেোখনো এে উপোখয়) মোনুষ র্ ন মটমে সে খব তোর মখনর মখধ্য ঢুখে পখ  

তোর Extra Sensory Perception,  তোর মখনর েুপ্ত ইখে েব বুখঝ সিখল।  

- মোখন ...মোখন... তুমম মে এমন মেেু মনখয় েখবষণো েরখেো, নো েী? আমম সতো মঠে...  

 

বেু েোবখ  র্োয় 

 

 

মখনর মখধ্য ঢুখে প খে মটমে অযোপ। মখনোবোেনোর েবটো সজখন মনখে...  
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- মখন েখরো এটো এেটো আইমডয়ো...  

- আইমডয়োর সতো এেটো তবজ্ঞোমনে মেমি েোেখব...  

- ধ্খর নোও আখে। মোনুখষর মখনর ইখে, বোেনো, আেোম অবস্থো – এইেব বুখঝ মনখয় 

মনখজর স্টে সেখে স্বয়ংমেয় এে পদ্ধমতখত - এে artificially intelligent auto-

software এর মোধ্যখম -  নোনো অনুষ্ঠোন সেখটেুখট এে ধ্রখণর পঞ্চবযঞ্জন বো 

েনেেশন ততমর েখর মনখয় েশযেখে সে োখত েোখে। এে এেজন েশযখের জনয এে 

এে রেম অনুষ্ঠোন। েব tailor-made। এই অনুষ্ঠোন র্ ন েশযে সেখ  ত ন এই 

েূরেশযন-অযোপ আখরো এে েোজ েখর। মোনুখষর এেো-সেোেো-সর্ৌে-েোমুেোময়ে 

মনেোবনো, তোর মখনর েেোর উপোি েংগ্রহ েখর সনয়। সেই েব েংেৃহীত উপোি মেখয় 

সর্মন স্বপ্ন েখ  ওখঠ, সতমমন তোর মবখেষণও হয়।  

- মবখেষণ?  

- হযোাঁ। এর জনয এখেবোখর মবখশষ মেেু এখজমি আখে। তোরো এই েংেৃহীত উপোি মনখয় 

নোনোধ্রখনর বোজোরমুম  মবখেষণ েখর।  

- সে সতো গুেলও েরখে। েত সমোবোইল-সিোন অযোপ হখয়খে... ধ্খরো তুমম েোম  

চোলোখেো...পখেখট সমোবোইল। বে সমোবোইল। তবু ওই অযোপ মেন্তু চলখে। তুমম সর্ েব 

রোস্তো মেখয় র্োখেো সর্ েব সেোেোখনর পোশ মেখয় র্োখেো তোর েযোখটলোইট মচত্র/তেয 

ইেোরখনট মোধ্যখম অযোপমনমযোতোর েোখে পোঠোখে। সেই অযোপমনমযোতো ত ন সতোমোখে 

সতোমোর সমোবোইল সিোখন নোনোরেম পখনযর মবজ্ঞোপন পোঠোখে...  

- হযোাঁ, ওইরেম। তোর মোখন বুঝখত পোরখেো? েব বোনোখনো, েল্পনো, স্বপ্ন নয়। অখনে 

বোস্তব এর েোখে ডোল ও েোখপর মখতো লমতখয়।  

 
বেুর েেোয় বঝুলোম েল্পনো আজ বোমনখজযর এতটোই মলূধ্ন সর্ এইেমস্তই েম্ভব এবং 

এমন এেটো েনখেপ্ট েোাঁ  েমরখয় সেওয়োও র্োয়। হয়খতো বহ েশে সলখে সেখলো এই 

েনখেপ্টখে বোস্তবোময়ত েরখত। তবু েম্ভব। এ ন এই েূরেশযন-অযোখপর েোখে মমনোরচূখ োর ওই 

দুই পরীর েী েম্প্েয?  

মখন পখ  র্োখে এেটো উমি – ‘আমরো আমেম রখয় র্োখবো তখতোটোই, র্খতোটো আমোখের 

চূ োন্ত মেমরয়োে রো খত পোখর। আমরো তোেোখবো, পর্যখবক্ষণ েরখবো, েংগ্রহ েরখবো, প্রমোণ সেব, 

র্োচোই েরখবো আর েংরক্ষণ’।  

এই দুই পরী, মমনোরচূখ োর পরী সর্ন এইটুেুই েরখত চোয়। আর এইেোখব তোরো প্রখতযে 

নোেমরেখে আলোেো আলোেোেোখব এমন মেেু েলেোতো তুখল ধ্খর র্ো তোর অজোনো মেখলো – র্ো 

সেোখনোমেন সেোখনো েংবোেপত্র বো েণমোধ্যখমর পখক্ষ েম্ভব নো। সেননো তোরো সর্টো সেন, সেটো 

এে ধ্রুবে মোত্র। প্রখতযখের েোখে এে।   

 

==== 

 

HC HL i¡ä     i¡ys 
ÝkM¡®e Bj¡®cl f®s k¡Ju¡ Ýk®L¡®e¡ f®bl Q¤m 
q¡yV®a öl¦ L®l Ïc®m¡        Bl Ae¤plZ LÏl    
Ae¤på¡®e 
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ØjªÏal Ýq¡ôm M¤®m f®s ÝN®R q¡Js¡ ÝØVn®e 
Ýh®l¡u n®ël ÏX®h   Ïh®noZ ÝSÏm l¡wa¡u Ýj¡s¡ 
B®p i¤®m k¡Ju¡ h¡®LÉl ÝpCpjÙ¹ mð¡ QJs¡ 
 
AÏaÏlš² ÏeÝcÑn ÝfËlZ¡®L eø L®l Ýcu 
Ýhn Ýa¡ qÏµR®m¡ O¤P¤l Bl ahm¡l muLb¡ J EfLbe 
ÏiJm¡l a¡®m ÏjmÏR®m¡  VÌÉ¡Ïf®Sl Ýc¡m¡Qm 
H pju ÝLe h¡O Be®m ? 
Bl ÏL fË®u¡Se ÏR®m¡ JC nˆl£ Q¡h¤®Ll! 
 

===  
 

হোওয়োর চমরত্র বেখল সিখলখে এই দুই পরী। বোতোে এ ন েীষণেোখব উধ্যমু ী। আর 

সেই হোওয়োয় শহখরর েমস্ত মচমঠ, লুখেোখনো মজমনে, ইখমখলর বোয়বীয় – েব মমখশ আখে। 

বোস্তবরূখপ এখে রূপোন্তমরত েরখল এে ক্কোে-েোেখরর মখতো মখন হখব। ক্কোে-েমুদ্র সেখে ঊখঠ 

আেো এে েুনোমম বো হোমরখেন সর্ন। সল ে সলখ ন – ‘ I think of a liturgy in which no 

one needs to be initiated into the meaning of words and sentences’।  
এই হোওয়োর েেো েোবখত েোবখত আমোর েলেোতো শহখরর ইমতহোখের েেো মখন 

পখ ।  আমরো র্ো জোমন েবই সতো সেোেোও নো সেোেোও সল ো আখে। মেন্তু পুাঁমেেত ইমতহোখের 

বোইখরও সতো এেটো ইমতহোে আখে। সমৌম ে ইমতহোে মে সেবল সমৌম ে সপ্ররখণর মোধ্যখম সবাঁখচ 

েোখে? নোমে আখরো মেেু সেখে র্োয় ওর মখধ্য র্ো আমরো জোমননো নো, জোনখত পোমরমন। এই 

সপ্ররখণর মখধ্য েীেোখব েোজ েরখে সেনওখয়ে, সমোখমর আখলো জোেোখনো বৃমিখেজো েেযো, 

আমোখের মহখপোেযোম্প্োখের মেেু অজোনো েোজ, আর েল্পবলোর এে অেোমোনয জোদু? আমম 

জোমননো। জোমননোর সরোমোখঞ্চর মখতো তীেতর মেেু সনই। সেননো সে োখনই েম্ভোবনোর েোেোমোঠ 

এেটু এেটু েখর েবুজ হখে।        

 

==== 

  

 

পরীর েূমমেো ও পরী...  
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পরীর েূমমেো এ ন এেো অনযমনস্ক গ্রীনরুখম বখে পোখয়র ন   

 ুাঁটখে  

পরী এখেখে তোর পোখশ 

জোখননো পরীর েূমমেো 

জোনখব মে েখর!  অেৃখির েোখয় েুখতো সনই শুধ্ু নো  

তোর েো-ও সনই    তবু সে পরী  

তোাঁবুর বোইখর সেবল সেোলো সমোেে  

নরম জমটল মজমলমপ    েরম সতখল েোখ  

আর হোমতর মোেোর মোহত হোমযমনেোয় সমখত  

নস্টোলজযোর উজ্জ্বলতো সিরোখে  

 

হোমতটো সশোখন  

 

 

তোাঁবুর বোইখর হোমতটো সশোখন। এেো...  

 

উষ্ণ বদ্ধ তোাঁবুখত এ ন পরীর েূমমেো  

র্খতো তোর েোম   তখতো অশ্রু  

অেচ পরী         তোর প্রমক্ষপ্ত বোমহমর – 

তোখে সে                 সেখ নো     

েোখ র েোখে আেখলও নো  

পরী সে পুরুষ        তোর আশু চুরুখট মনিঃশ্বোে পখ   

মনখটোল েোাঁধ্ সেখে সে ঘ্রোণ নোখম বৃখন্তর মেখে  

অেচ পরীর েূমমেো      জোখননো  

 

====  
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এ ন প্রশ্ন হখলো েোরো এই দুই পরী? আমরো মে জোমন?  

 

আমম জোমন। বলমে। দুজখনর নোম জোমননো, তোই ধ্খর সনওয়ো র্োে। এেজখনর নোম 

অমনখমষ। তোর েল্প বহবোর সশোনো। সেোজো। নেশোল সেখল মেখলো।  বু উগ্রপন্থী নেশোল। ২৭ 

বের বয়ে ত ন। অখনে সজলখটল েুখর সশখষ সপ্রমেখডমি সজল। এমোখজযমির েময় ত ন। 

এেবোর সেোরোমডেমরখতও দু-মতন রোমির মেখলো। সে োখন েমব/খল ে/েোংবোমেে সজযোমতমযয় 

েিও মেখলন ত ন। অমনখমখষর েোখে আলোপ হয়। সেই বেরই সেোখনো েমখয় ময়েোখনর 

সেোখর পুমলশ ওখে সেখ  মেখয় সপেন সেখে গুমল েখর। েখয়েজন সেোরখবলোর স্বোস্থযেেোনী 

এেব সেখ ন।  

 আর মিতীয়জখনর নোম ধ্রো র্োে েুশোন্ত। সে রোজননমতে চমরত্র নয়। িুটবল পোেল। 

১৯৮০ েোখলর সষোলই অেোখস্টর ইখডন-েোখে সে মোরো র্োয় মোেোয় ইাঁখটর েোখয়। বমেরহোখট 

বোম  মেখলো, েোখপোষো মধ্যমবি। চটেখল েোজ েরখতো। মেন্তু বোংলো উপনযোে প খতো  ুব। 

মৃতুযেোখল তোর বয়ে ২৩।  

 

  

সেওয়োখলর, বযবধ্োখনর মুখ োমুম  দুজন...  

 

(েমশিঃ)    

 
== ।। == 

 

প্রেম প্রেোশিঃ েমবেখেলন, সম, ২০১৩  


