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গল্প/গদ্য
অভিষেক ঝা

ইসবুটপ
ু
এমন নরম ববকালে নয়ানজুবের গন্ধ মমলে পাে মক পাে মমঘ বুনা হাবির মি ঝুরলি থালক। অলনক মেষ্টা
কলর মবানা মেবি, বাবি, সংসালরর উপর বুনা যা বকছু িালের হুই রাগ মসই কলব মথলক! এোলন মিা এেন
মেষদুপুর রঙা বযালঙর গা এোলনা আত্মসমপপলের কথা বছে সাাঁঝ োগলি শুরু করা গহুমার আধ-বেরা বজলে।
ইসবুটুপ নালমর হুলরর বলস থাকার কথা বছে এসব মমলঘর জনয; মমঘ আর ইসবুটুলপর বেির এমনই কথা
হলয়বছে। এসব বকছু না বমেলে সব রাগ বগলয় পলি মগাছালনা সববকছুর উপর। প্রবে োপাোবপর মেলষ
মপায়াটাক মরাে উলেলছ। ছবিলয় থাকা মেসাবরর ডাে, েুবির গালয় মেলে থাকা সাাঁবট মালছর েিপা,
মমােিালনা মিারঙ্গ , ক্রমাগি বপছু মডলক যাওয়া একমলন মকাাঁকালি থাকা সংসার --- এই সববকছু মেলে মস
বাোলি ঢুকলি থালক হামাগুবি বেলয়। জে ঝরলছ উপলরর মরাে মেলে থাকা পািাগুলোর বকনার বেলয়।
আর একটু বেিলর মগলেই মেয়ালের ববলয়র ঝুনুর মোনা যালব। মস সমলয়র মরাে মোলে ধলর বনলয় আসলি
পারলে আজব সব বালোয়াবজ হয়। রামধনুর বকনার েুাঁলজ পাওয়া যায়। িারা নালক মগাঁলথ , কাকরঙা মরেম
পলর পুরা গ্রাম জুলি উলি মবিালি মবিালি আয়নায় সব মলর যাওয়া মানুষলের ছায়া বনলয় বকসসা শুরু
কলর এক মমলয়। মাজালরর মকালের বেবরষ গাছটা মথলক বকসসা শুনলি মনলম আলস বকরঙা এক বজন। আর
এই সববকছু বমেলেই সববকছু বেক হলয় যায় আবার। মস জালন।
“বিন আাঁবট েলে বেবা বক?”
“আচ্ছা োর আাঁবট পলনলরালি বেলয় যান” ।
এসব সময় িালক মেেলি বি আজব োলগ। আলেপালের মোকজন না বুঝলি পারলেও মস বেববয
বুঝলি পালর িার মোলের বেিলরর বঝে মেেলি পালচ্ছ না সামলনর এই বিন আাঁবট েলের েরোম করা
মোক। িাই রাবজও হলচ্ছ না োর আাঁবট পলনলরালি বনলি। অথে একটু োওর করলেই মোকটা মেেলি মপি
িার রসুন মকায়ার মি সাো োমিার বনলে উাঁবক মারা নীে নেীগুলো ছাবপলয় পুবেনা পািার মিই োি একটা
সবুজ রলঙর বঝে জুলি আলছ িার মোে। মমাম েসপা এক সবুজ মোলের মমলয় বি োিোলব মরলগ উেলছ
েরােবর করা মোকটার উপর। এই পািা বুনলি িালক যলথষ্ট মবগ মপলি হলয়লছ। িার বাবির বপছলন
মযোলন েীি শুরুলি েুেকবপ আর েীি মেলষ টলমলটা মবানা হয় বনয়ম মমলন িার মাঝামাবঝ এক োবে
মাবট রলয়লছ। িার মাবট। এোলন মস ইচ্ছামলিা বুলন। িার যা যা োে োলগ, যেন মযটা োে োলগ। োে
োক, পােং,মছাো, মটর, েকুই। কেলনা হয়,আবার কেলনা হয় না।বকন্তু ইচ্ছার োষ এোনটা জুলি িার
বরাবর। িাই এটা েষলি মবগও মববে। িার ইচ্ছালক বিন আাঁবট েলে নাবমলয় আনা মোকটার এসব জানার
কথা নয়।মস েুব োলো কলর জালন এই মোকটা িার মেে মেলন না। িালকও মেলন না। িাই এি সহলজ
বনলচ্ছ িালক। “বেলয় জান, োরটা বালরা”। মেরার জনয েট গুটায় মস।
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ঘুম মেলঙ মস বির মোলে িাবকলয় আলছ মোবরর উপর কােলে বটলনর োলের বেলক। এিটাই বির মস
মোে মলন হয় বুবঝ জলের িলে মাছ বা মগালর শুলয় বনলজর েরীলরর বেলক ঝুপ ঝপ কলর মাবট পিলি মেো
মিা। এমন োলব মোে েুলে মস মলন করলছ িার মছালটালবোয় মোনা গল্পগুলো। িার মা বেি িালক। িার
মা িার মালয়র কাছ মথলক শুলনবছে। িার মা িার মালয়র কালছ। িার মা িার মালয়র কালছ। িার মা...
মস অলনককাে আলগর কথা। উবেলকর ধানীজবমগুোন িেন বন আবছে। নমুরা পূবপ পাবকস্তান মথলক েেলক
েে আলস নাই িেলনা। অসম মথলক েযাো োলয় িেলনা োঁইলষর পালের মিন োগান বেলি মেবর আলছ
বহু। ছুাঁবি মর ! মেেোগ মিা মসবেলনর বযাপার! এই গল্প কত্তবেলনর পুরানা জাবনস! বনগুোন সাো হবয়
যালব – একথা িেলনা োবলি পালর এমন গাছ একোনাও বছে না। মসই সমলয় েূি, োলনা মকালনা গজলবর
বযাপার বছে না। ওই না-গজবীয়া দুবনয়ালি েকসী ধলরবছে িার মালয়র মালয়র মালয়র মালয়র মালক। হুই
রালি ময মকন মববরলয়বছে মাগী মসটা গলল্প বো বছে না। বলনর বকনার , নেী আর মেবির মালঝ িেন ছায়া
মেেলিলছ বািালস। হুইট কমর েযাকবসলয় উলে আগুন। েযালহ োরলড মমলয়লছোন আর ছ’ডা বযাটালছোন
নযাংটা হলয় নােলিলছ। িার মালয়র মালয়র মা িার মালয়লর বলেবছে এলর েকসী কয়। ময মাগীরা বাবি
ছাবি , োিালরর ইচ্ছামলিা োিালরলর গুে না বেয়া রাইলি বনবাোলি যায় উয়ারা এর েপ্পলর আলস।
আগুলনর পালে মেলে িালের গুলে োবে মঢাকালনা হয়। িারপর ছুবর গরম কলর মকলট মনওয়া হয় গুলের
বজেবা। গুলের োাঁি নাই; িাই গুে মুলের মি কামিাইলয়, বেল্লালয় বাধা বেলি পালর না। িারপর? িারপর
আর কী, মন বেয়া মেবি বাবি কলর। বনবাোলি যায় না। োিার যেন োি োয় োি মেয়, োিার যেন গুে
োয় গুে মেয়। িা মসই মাগী িেন োববছে এেন বাবি বেবর কযামলন? বাবির মেলয় বনলক কালছর মেলক
িার; মলন হয় বনই িার বিোবে। বিোবের মকালে মগলে মবাঁলে যালব। পা দু’ডায় সরপট োগায়। পা দু’ডা
কেন ময মাবট মছলি উলে মগলছ মস মটরও পায় নাই। আকালে বুনা হাবির পালের মি মমঘ জলমবছে।
বৃবষ্টলি েকসীর আগুন বনলে যায়। েকসীরা সব বাবি েলে যায় । বাবি বেলর আলস মস বিোবের কাছ
মথলক। অলনকবেন পর িার মমলয়লক মস এই গল্প মোনালব। িার মমলয় মোনালব িার মমলয়লক। িার মমলয়
িার মমলয়লক। িার মমলয় িার মমলয়লক। িার মমলয়...
িার মমলয় মনই। িার আলছ জাবমর। সকালে জাবমলরর হাগার পর, গাাঁলির মেরা জায়গার দু’পালে মেলগ
থাকা বমবহর হেুে োনাোর আস্তরেলক িার একোবে জবমলি োষ করা সষপার মেি মলন করলি থালক মস।
প্রথম প্রথম গলন্ধ অসুববধা হি। অলনযর েরীলরর েইলের গন্ধ বি মববে কলর পায় মানুষ। িার মেলে
বযাপারটা আোো। এেন গন্ধটালকও বনলজর েরীলরর গন্ধ মলন হয়। মস জালন বনলজর েরীলর েইলের গন্ধ
আলছ যিবেন িার মমলয় হলিও পালর। একটা মমলয় হলে মস কী সুন্দর গল্পটা শুবনলয় বেলি পালর।
জাবমরলকই বনলজর মমলয় মেলব মস গল্প শুরু কলর মকালনা মকালনা রালি। োবনক গল্প এগালিই জাবমর শুরু
কলর, “হাইলল্ল এট্টু পা বটলপ মে, পালয় বি বযথা”। মজানাবকর মি জ্বলে ওলে িার মোে, জাবমর মটরই পায়
না। দু এক মসলকণ্ড। মজানাবক বনলে যায়। বি যলে মস জাবমলরর পা বটপলি শুরু কলর। জাবমর মগাঙালি
থালক, “মাঈ মগ মাঈ”।
“ইসবুটুপ বববব, হাসবযান্ড জাবমর প্রধান , বয়স ছবেে, ১৭ নং োসজমা”, এক মাঝবয়সী সরকাবর
কমপীর বনবেপপ্ত বলে যাওয়ালক বাধা মেয় মস, “ইসবুটুপ হুর”। “অই হে”, আবার বনবেপবপ্ত। মস মবালঝ িার
মাবটলি পালয়র পািা না ছুাঁইলয় মহাঁলট আসা মেেলি পায়বন এই অবেলসর মকউ। মস োবনক হিাে হয়।
িারপর বনলজলক বনলজর মা বাবনলয় মবাঝায় ময এলি রাগ করলি মনই, দুুঃে মপলি মনই, বাবির কথা মস না
োবলে েেলব? োনবকর মছলে জাবমর মিা ববছানায় শুলয় মকাাঁকালনা আর হাি বেলয় বাাঁিা ঝাাঁকালনা ছািা
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মেলেবন বকছুই। শুধু অই একোে জবমলি পুবেনা, পােং, োে, েকুই বুনলে েলেক? িাই এরা িার মাবটলি
না ছুাঁলয় েো পা মেেলি না মপলেও এোলন বারবার আসলি হয় িালক। শুনলি হয় িার জনয সরকার মকালনা
টাকাপয়সা, বেপে, টাবটর মবিা বরাদ্দ কলরলছ বকনা। একটা গুয়া হালি ধরালি হয় মেয়ালর বসা মোকজনলক।
শুনলি হয় হলরক কথা। এবং প্রলিযকবার িালক বুঝলি হয় মস আসলে মস না, মস আসলে অলনকগুোন
মোক। আর মহই মোকগুোলনর জনযই সরকালরর েম বার হবয় আসলছ। মস অবাক হলয় োলব িার কি েম
ময সরকালরর েম বার কবর বেলচ্ছ! িাই সরকার বাহাদুর বেক কবরলছ এই মোকগুোলনর বেির যারা
এোনকার মোক িালের ছািা কালরা োবয়ত্ব বেলব না। এনাবছপ হইলবক।
মস ময অই জবমর মাবেক িা প্রমাে কবরলি িালক এই বনলয় সািবার আইলি হে। প্রবিবার হালি গুয়া
ধরায় আর মোলন , “অই এক মডবসমযাে জবমর পেপা আলছ? ওটা বক মিামার বালপর?”। মস উত্তর মেয় ,
“মালয়র”। “ এই মিা হে মুেবকে। িা মা বক িার বালপর কাছ মথলক মপলয়বছে জবমটা?”। মস উত্তর মেয়, “
মা মিা পাইবছে িার মালয়র কাছ মথলক”। “ মিামার বালপর মকালনা কাগজপে আলছ? মোটার কাডপ, মরেন
কাডপ, বববপএে?” । “ বাপ মিা জন্মবার আলগই মলর মগলছ”, মস োবনক শ্বাস বনলয় বলে। এিেে পর
পালের মটববে মথলক মগাাঁসাই েুপোপ সব শুনবছে। গুয়াটা মুে মথলক মেলে ওই মটববলের মগাাঁসাই এই
মটববলের েত্তলক বলে, “ োো! এিবেন এই এোকায় োকবর করলছা আর বকচ্ছুবট জালনা না! ও বনলজর নাম
কী বলেবছে?” । “ ইসবুটুপ বববব”, েত্ত গুয়া বেবালি বেবালি বলে। ইসবুটুপ বলে ওলে, “ ইসবুটুপ হুর”।
মগাাঁসাই-এর মুলে েুচ্চাবম বঝবেক বেলচ্ছ। “েত্ত , মবেযার ইংরাবজ কী?” । েত্ত’র বেবালনা থালম, “ কে গােপ?
স্লাট?” । “আর?” মগাাঁসাই েুরু নাোয়। “ মহার”, েত্তর মোে জুলি বজজ্ঞাসা।
“োও , একোন বসগালরট োও মিামালর গল্প শুনাই”, েলত্তর বেলক হাি বািায় মগাাঁসাই। “এই
অঞ্চলের নেী আর বলনর মালঝর মোয়ালব বংে পরম্পরার মুস্লা মরবণ্ডলের ‘হুর’ পেবব হয় মহ”, োাঁলি
আটকালনা মাংলসর বছবিা বার কলর আরাম পায় এই অবেলসর সবলেলয় বসবনয়র ক্লাকপ। আলরকটা মাংলসর
টুকলরা োাঁলি আটলক আলছ; মসটা বনলয় বযস্ত হলি হলি মগাাঁসাই বলে, “এরা বছে সব ১৮৬৫ এর পর
ইংরাজলের েূবিপ। কাাঁহািক ো-বাগালনর মগােপা আর মলেেীয় ‘ছুকবিলের’ বনলয় েুবে হলব? িাছািা ‘ছুকবি’রা
সবাই ো-বাগালন মকাম্পাবনর মবিন পাওয়া মবেযা, িালের ‘ব্লাবড মহার’ বেলে বনলজর মবিনটালকও
মবেযাবৃবত্ত মেলক। িাই ইংরাজ বাবুলের জনয োটগাাঁ মথলক ঔরঙলজলবর আমলে মেলগ আসা মমাছেমান
মরবণ্ডলের মরবড রােি ো-বাবুরা। িালের ‘ব্লাবড মহালমডান মহার’ বলে করলি করলি সুে বনি ইংরাজ। বযাস
মহালররা বনলজলের হুর মেলব বসে গুলে ইংরাজলের বািা , জুিার বাবি, বহেবহো োবুক, থুি,ু মুি সব বনলি
বনলি”। মাংলসর টুকলরাটা োাঁি মথলক মববরলয় মসাজা বািাস মকলট ইসবুটুলপর মোলের মকালে এলস
আটকায়। “মসই পেবব বনলয় এই োবেলের েজ্জা বছে না , মোকেজ্জা মপে সরকার। এলের ‘হুর’ পেবব
িুলে োিুন, মবগম বানালয় বেে। িা মরবণ্ডর মববটর কালছ িুবম বকনা েুাঁজলছা বালপর ডকুলমন্ট!”, আর মকালনা
মাংলসর টুকলরা নাই োাঁলি, মগাাঁসাই আরাম মবাধ কলর। “ িাহলে এলক কী মজাগাি করলি বেব,
মগাাঁসাই’ো?”, েত্ত ববপন্ন হলয় বজগায়। মগাাঁসাই বসগালরট েুাঁকলি বার হয় । মস মগাাঁসাইলয়র বপছন বপছন।
আধা বসগালরট মেলয় মগাাঁসাই বলে “ এই ইসবুটুপ! িুই যা। মিার মকালনা বেিা নাই। ওই জবম মিার
বালপর নালম কলর মেব। শুধু কলয়কটা কথা শুলন রাে। এেন মবারো পলর, কেমা পরলি পরলি মরবণ্ডবগবর
কবরস। যবে মকালনাবেন এোলন এন আর বস হয় আর এন আর বস’র পর মুস্লালের িািালয় বেলি োইলে
োাঁো-বসাঁদুর পরা মরবণ্ড হলয় যাস। মলন রােবব , োলে আলছ মাগীর মকালনা জাি নাই। আবম বেবছ মাগীর
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ধমপ নাই , মেেও নাই। েুেলি বেলে সব মাগীই আপন, আর েুেলি না বেলে... এই কথাটা োলো কলর
মাথায় মগাঁলথ মন”, মগাাঁসাই িালক কেম িোয় একা মরলে অবেস ঘলর েলে যায়। মস মগাাঁসাইলয়র েলে
যাওয়ার পলথর বেলক িাবকলয় থালক। েুব অবাক হলয় কেম গাছটার বেলক িাকায় মস। বনলে কেম পলি
আলছ অলনক। মথাঁিলে মগলছ, কাো মাোমাবে। মনো োগালনা গন্ধ নালক আসলছ। িার অবাক হওয়া ধীলর
ধীলর রালগ পবরেি হয়। প্রথম রাগ হয় মালয়র উপর। রাগ করলি বগলয় মলন আলস মা মলর মগলছ অলনক
বেন। িারপর রাগ ছুলট যায় গুয়া বেবালনা সরকাবর মোকজলনর উপর। েলয়র মোলট রাগ আলস না মিমন
এলের উপর। রাগটা মথলক যায় । িা বনলয়ই বািাস মকলট মকলট মস এলগালি থালক বেবরষ গাছওয়াো
মাজালরর বেলক। মস মবালঝ িার পা এেন েূলনয।
মাজালরর ধালরর কবরোনার পালে এলস োাঁবিলয়লছ দু-জন। প্রেুর মমঘ োসা এক বৃবষ্ট হলি পালর
হলি পালর এমন এক ববকাে। েীলির মোলর মস অলনকবেন আলগ এলসবছে এোলন।েুপবট কলর
িাবকলয়বছে সেয মাবট মেওয়া এক কবলরর বেলক। একটু েূলর একটা হযাোলনা বেবরষ। েুপ কলর সববকছু
মেেবছে মস। কাকরঙা মবারোর োাঁক বেলয় । িার মালক কবলরর বেির শুইলয় বেলচ্ছ নীে রলঙর মবারো
পিা অলনকগুোন মমলয়। নীে রলঙর মবারো পলর মবলরালে িার মা অলনকবেন পর বাবি বেরলিা। মসই
সকালেও বাবি বেলর এলস মস মেলে িার মা োে োক োগালচ্ছ। অলনক বছর আলগ, পালের মোগাবছর
জঙ্গলে নাবক োাঁলের রালি হুররা নামি, এই গল্প করলছ োলকলের সালথ ।কবলর শুলয় থাকলি থাকলি
মানুলষর কী কী ইচ্ছা হলি পালর মা’মক মসই বৃবষ্ট হলি পালর ববকালে বজজ্ঞাসা কলরবছে মস। েরা মমলঘর
বেলক িাবকলয় মা বলেবছে, “আসমান মেো” । “ কবলরর বাইলর যিবেন বছে িেনও বক মহই একই
আকাে মেলে মেলে েে মমলট নাই!! এোলন োবে ধূ- ধূ মেবি আর আকাে, বযাস” । বপেসুজ রঙা একটা
আলোয় েরবছে োরপাে। মস হাাঁটবছে একটা জোর পাে বেলয়। োবনক বপবছলয় িার মা, অলনকবেলন
আলগর েীলির মোলর কবলর েলে যাওয়া মা। জো মথলক বুিবুবি মকলট উলে আসলছ মক মযন। মেলে িার
মলর যাওয়া মা মসই জে মথলক উলে আসা মমলয় ময বকনা িারই বয়সী িালক মা বলে ডাকলছ। মগাটা জো
জুলি বুিবুবি কাটা শুরু হলয়লছ। উলে আসলছ হলরক বয়সী মালয়রা, উলে আসলছ হলরক বয়সী মমলয়রা।
মহোলনা অেলের পািারা মানুলষর গোয় বেসবেসালচ্ছ। িার মা, িার মালয়র মা, িার মালয়র মা সবাই
জলের িোর গোয় িালক ডাকলছ, “ ইসবুটুপ! ইসবুটুপ! িুই হুর...”
এইসব দুপুলর মাজালর কালরা মঢাকা মানা। এেন বকরঙা বজন বকসসা শুনলি নামলব। বি মসবজলের
মসজো মমৌেেী মসই বজন নামায় এইসব দুপুলর এই মাজালর। মসই বজলনর হাওয়া োগলে বংে মোপাট হয়।
িাই মকউ এোলন আলস না এইসময়। এসব োে োণ্ডা মমলঝ আর সাো গম্বুলজর সংসালর োোে দুপুর এক
জানো বন্ধ অথে পরলির পর পরি েুেলি থাকা ঘলরর মেির সব বেির-ঘর বনলয় আলস । মাজালরর
ঘুেঘুবে বেলয় মযটুকু সামাবজক আলো আসার বাধযিা রলয় যায় মসোলন সামাবজকিার েোলেরা অলনকেে
পরপর উলটালনা মানুলষর ছায়ার মি োলগ । মস জালন েুব মববে হলে একটা কুকুর বজে মবর কলর
জানোর বাইলর দুপুর জুলি োো ঝরালচ্ছ শুধু । মস েয় মপলি থালক কেন মমৌেেীর বেে মেওয়া েরজায়
মটাকা বেলয় এই বুবঝ মকউ ঢুলক পিলব! বুিা মমৌেেীলক যবে বজলন পায় এেনই িাহলে কী হলব! জাবমর
যবে ওল্লাউবল্ল কলর পালের বাবির রুেসানালক িার মোাঁলজ পাোয় আবার! “আল্লাহ!”, মসজো মমৌেেী
থালম। বজন েলে মগলছ গল্প শুলন। সব বমলট মগলে প্রবিবালরর মি হালি বকছু টাকা গুাঁলজ মেয় মসজো
মমৌেেী। োলো োগায় েলর উলে ইসবুটুলপর মন।
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জাবমর ঘুমালচ্ছ। মেসাবরর ডাে নাবমলয় সাাঁবটর েিপা রসুন বেলয় মােলছ মস। এই মেষ দুপুলর কালো কলর
আসলছ োরবেক। হাবিয়ার বৃবষ্ট নামলব এেনই। হাওয়া বেলচ্ছ েুব। মঘাো মোে মমলে িাকালচ্ছ জাবমর।
মঘাো গোয় বেলছ, “মাংলসর মজাগাি হইলবক না আইজ? মাস মিা মপরুলি েেে। মাজালর যাবা না?
এনাবছপ বাবুরা মকান কগজ বনয়া মযলি বেলো?”। রাগটা বেলর আলস। মগাাঁসাইলয়র উপর রাগ। জাবমলরর
উপর রাগ। মযন সবাই সববকছু মজলন মগলছ। মস মোে রালে জাবমলরর মোলে।
িার মমলয়র মমলয়র মমলয়র মমলয় মেেলিলছ ছ’ডা মমলয়লছোন আর োইরডা বযাটালছোন অই একোবে
জবমটায় আগুন জ্বাোলয় নােলিলছ। গুলের বজেো মকলট মনওয়ার েলগ আঙটা গরম হইলিলস। মবালঝ
েকসীর পাল্লায় পইিলছ মস। িালর বাাঁেলি হলে োগলি হলব। বন অলনক কালছর মেলক িার , মলন হয়
বিোবের মকাে। বাবিলক মলন হয় অলনক েূলরর । বনপুন বািাস মকলট উলি যায় ইসবুটুপ হুর । হালি
হাাঁসুয়া। হাাঁসুয়ার মকাপ মনলম আসলছ জাবমলরর গোয়। বেনবক মমলর রক্ত মববরলয় আসলছ। এিবেলনর
নিালি না পারা েরীরটা বনলয় কী িীব্র োলব ছটপট করলছ জাবমর!
মস জালন এই মমলঘ বেয়াবে বৃবষ্ট হলব। ছটপটালি থাকা সববকছু বনশ্চে হলব োবনক পর। িেন বাোলি
ঢুকলি হলব হামাগুবি বেলয়। বাোলি োবনক েূর এলগালে মেয়ালের ববলয়র ঝুনুর মোনা যালব। মস সমলয়র
মরাে মোলে ধলর বনলয় আসলব মস। আজব সব বালোয়াবজ হলব। রামধনুর বকনার েুাঁলজ পালব । িারা নালক
মগাঁলথ কাকরঙা মরেম পলর পুরা গ্রাম জুলি উলি মবিালি মবিালি আয়নায় মলর যাওয়া মানুষলের ছায়া
বনলয় বকসসা শুরু করলব মস। মাজালরর মকালের বেবরষ গাছটা মথলক বকসসা শুনলি মনলম আসলব বকরঙা
এক বজন। আর এই সববকছু বমেলেই সববকছু আবার বেক হলয় যালব।

Copyright © 2019

Abhihek Jha

অবেলষক

Published 1st Nov, 2019

ঝা বাংো োষায় গেয বেেলছন ২০১১ মথলক। এেন অববধ
প্রকাবেি গলেযর বই “ মহাুঃ” । মমৌবেক গলেযর পাোপাবে অনুবাে ও
সম্পােনাও কলর থালকন। সহ-সম্পােনা কলরলছন “ কােুঃ কাশ্মীবর পবণ্ডি ও
কাশ্মীবর মুসেমানলের সাম্প্রবিকিম মছালটাগলল্পর অনুসৃজন” এবং
সম্পােনা কলরলছন “ েলস্তর বেকিবাকিুঃ বনবপাবেি বমঞা কববিা”।

