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সবুজ আকােশর নীেচ - িdতীয় পব3 

4মেtয়ী kমার 

(পূব3াnkেম) 

ক;ােm িফের >দিখ >বশ জমজমাট ব;াপার। >sিজং-এর দল সব জুেটেছ। এেসেছ >sা >মািবেলর দলও। সবাইেক একসেŋ িডনার >দওয়া 
হেব। আমরা ইিতউিত ঘুরিছ আর রেয় রেয় আকাশ পােন চাইিছ। গাইড এেস বলেলন, “পাত পেড়েছ, >ভতের চেলা।”  

এক-একটা >বিSেত চার-পাঁচজন। দূের উনােন বড় বড় গামলায় >ধাঁয়া উঠেছ। তার sগেn ম-ম করেছ তাঁবু। খািনক পের কােলা অ;াpন বাঁধা 
পিরেবশকরা কােঠর বািটেত গরমাগরম s;প আর >sশাল sানীয় rিট িদেয় >গল। আিমশাষীেদর জন; >রনিডয়ােরর মাংেসর s;প আর 
িনরািমশাষীেদর >ভিজেটবল s;প। >সই s;েপর sাদ এত চমৎকার >য >খেত >খেত মেনর gািন ভুেল >গলাম। আমােদর >টিবেল বেসেছন 
অেTিলয়া এবং ইংল;াN >থেক আসা d’>জাড়া দmিত। সবারই আেলাচ; িবষয় আজেকর kীণ অেরারা। 

তাঁবুর মেধ; গেlর মৃd glন, কােঠর >বােল কােঠর sুেনর ঠক্ঠক্ শb, হা হা হািস, পিরেবশকেদর ব;s >ছাটাছুিট — “আর rিট চাই? 
s;প?” এkশ শতক >ছেড় কখন চেল িগেয়িছলাম চতুদ3শ শতেক। >মrভlুকেদর সেŋ যুেd িজেত পাওয়া তার ঘন >লােমর 4তির >পাশাক 
পের >যন বেস আেছ কেয়কজন আিদ অিধবাসী, ভাগ কের খােr >রনিডয়ােরর মাংস, বাইের এই পাহাড়, িফয়ড3, বরফ-উপত;কা। 

ভাবনায় মেজ আিছ, >দিখ Tাইপড বািগেয় আমার কত3ািট gিট gিট বাইের চেল >গেলন। সিmৎ িফের >পেয় >মেয়েক বললাম, “দ;াখ >তা!” 
িকnt উেঠ এলাম িনেজও। >বেরােতই শীত কামেড় ধরল। sামীিট তিখন বরেফর sূেপ ক;ােমরা িফট করেছন। d’-চারজন ইিতউিত ঘুরেছন। 
আমােদর ক;ােmর উtর-পিwম একঝাড় পাইেনর বন। এতkণ অেরারার dব3ল আেলা >পঁজা তুেলার মেতা তারই মাথায় আটেক িছল। এখন 
আেলার িদেক তাকােত হঠাৎ মেন হল পাইন বেনর মাথায় >যন সবুজ রংমশাল jলেছ। >ক >যন বলেলন, “ইটস >গিটং Tং!”  

িদিgিদক ব;াপী অেরারা >বািরয়ািলস্-এর মােঝ ঝলমল করেছ হীেরর টুকেরার মতন তারাgিল। 
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ধীের ধীের সবুজ আেলায় এল d;িত। কারও মুেখ >কানও কথা >নই। সমs ইিndয় সংযত কের মন একাg কেরিছ ওই আেলােত। >সই সবুজ 
d;িত মাখােনা আেলা kমশ আরও ঘন হেয় একটা লmা সবুজ পদ3ার মেতা আকােশর পিwম >থেক পুেব ছিড়েয় পড়ল। আর dলেত লাগল 
ধীের ধীের। সারা গােয় তার অসংখ; তারা িহের kিচ। আেলার কী ছটা! >যন সবুজ িবd;ৎ চমক িদেr তার গােয়। >বেদর বাঁিশ }েন >মািহত 
সাপ >যমন >হেল dেল নােচ িঠক >তমনই কের অেরারার সবুজ আেলা ঝলক িদেয় িদেয় নাচেত }r করল। আবার িফসিফস, “ড;ািnং 
অেরারা!” 

এই সব পব3gেলা একটার পর একটা এমন sাভািবক অথচ drত লেয় হেত থাকল >য pকৃিতর এই অpাকৃত অবণ3নীয় rেপ তিলেয় >যেত 
>যেত হঠাৎ মেন এল, দেলর বািক সবাই এখনও তাঁবুেত। >কউ জােন না িবগত ছ’সাত ঘNার কৃপণতার পর pকৃিত এখন অকাতের মাধুরী 
িবেলােr। যিদও আমার তখন একচুলও নড়েত ইেr >নই, এক ছুেট এেস দড়াম কের তাঁবুর দরজা খুেল উেtিজত ভােব বললাম, “আেলা 
>দখেব যিদ সব বাইের চেল এেসা!” 

>গাটা চtর মাnেষর িসলু;েয়েট ভের উঠল। পাইেনর বন তখনও সবুজ আেলায় উdািসত। এই অেলৗিকক আেলার িদগnেজাড়া শািময়ানায় 
চমকােত লাগল হাজার তারার সলমাজির। 

pায় পেনেরা িমিনট সবাই বাক;হারা। ধীের ধীের আেলার d;িত mান হেয় এল। হাজার বার “কাম অন! কাম অন!” }েনও গলল না। ইিতমেধ; 
>sা >মািবেলর দল ভয়ানক উৎকট আচরণ }r করল। অকারেণ তীb >হডলাইট jািলেয় >রেখ, >মাটর বাইেকর এিlন sাট3 >রেখ হািস 
তামাশা করেত লাগল। এই কৃিtম আেলার pভােব অেরারার >য ঝড়িত পড়িত rপ তখনও পয3n >দখা যািrল তাও বn হেয় >গল। কী মন 
িনেয় >য এর আেস বুিঝ না।  

যাক, িমিনিট দেশেকর মেধ; আপেদর দল িবদায় িনেত আমরা আবার pকৃিতর >কােল িফের এলাম। >দখা >গল আমার sামীর ক;ােমরায় 
অেরারার আেলা িdgণ উjjলতায় ধরা পেড়েছ। দেল >স আর তার ক;ােমরা িহেরা বেন >গল। 

গাইড সবাইেক পাততািড় gেটােত তাড়া িদেলন। রাত pায় এগােরাটা। িতনিদেনর চাপা >Tেসর ক;াথারিসস হেয় এখন শাn লাগেছ। বােস 
উেঠ >দিখ গাইড বেসেছন পােশই। >চেপ ধরা >গল। — “বলুন >তা, >কান সময় এেল নদ3ান3 লাইট >দখা যােবই? >বড়ােত এেস এরকম উেdগ 
ভাল নয়।” 

গাইড >হেস বলেলন, “কী বিল বলুন >তা! pকৃিতর লীলা pকৃিতই জােন। নেভmেরর >শষ >থেক মাচ3 এই হল নদ3ান3 লাইেটর িপক িসজন। তেব 
এখন >যমন িদন রাত }ধু আঁধারই আঁধার, >ফbrয়ািরর >শেষ বা মােচ3 এেল আমােদর এই সাগর, পাহাড়, িফয়ড3, উপত;কা-জŋেল >ঘরা snর 
>দশটার একটা অnপম নীল সাদা সবুেজর রং >মশােনা ছিব >দখেত পারেবন।” 
  
পেরর d’িদন ঘুরলাম Tমেসার নানা >কােণ। উtর নরওেয়র অন;তম pশাসনেকnd Tমেসায় pায় ৬৬০০০ >লােকর বাস। অেনকgেলা 
গেবষণােকnd আেছ, >যমন িবখ;াত নরওেয়িজয়ান >পালার ইনিsিটউট। মাছ ধরা, তা pেসস করা এবং চালান >দওয়া — এটাই এখানকার  
>লােকেদর মূল ব;বসা। তেব >হােটল 
ব;বসাও >বশ রমরমা। ঘুরেত ঘুরেত 
>গলাম ‘>পালািরয়া’-েত। উtর >মr 
অSেলর প}-পািখ-মাছ, অন;ান; pাণী, 
নানা pজািতর গাছপালা িদেয় সাজােনা 
গ;ালাির। কৃিtম উপােয় 4তির সামুিdক 
পিরেবেশ রেয়েছ >বশ কেয়কটা িস-
লায়ন। জেল িডিঙ >মের >মের >খলা 
করেছ। ঝুঁেটা >গাঁফ উিঠেয় গলা তুেল 
>দখেছ, ভাসেছ, আবার >চাঁ কের ডুব 
িদেr সাগর জেলর গভীের। >কাথাও 
বা >শােকেস থের থের রাখা sারিফশ, 
>জিলিফশ, িস অ;ািনেমািন সহ িবিচt 
রেঙর আকষ3ক সব সামুিdক pাণী। কী 
rপ, কী রং! িকnt হাত >দওয়া মানা। 
হােতর আঙুল নািক িছঁেড় িনেত পাের। 
বাপস! 

সামুিdক উিdদ । >দখেত snর হেলও হাত >দওয়া িবপjনক 

সবুজ আকােশর নীেচ - িdতীয় পব3     © 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com



�3

যতই ঘুির আমার মনpাণ পেড় রেয়েছ >শষিদেনর সn;ায়। আেগর রােত >খেত বেস >মেয় বলল, “জােনা মা, নদ3ান3 লাইেটর িকnt সাউNও 
আেছ বেল >শানা >গেছ।” }েন >তা আিম অবাক। — “তাই নািক >র?” sামী ফুট কােটন, “আিম >তা kkেরর >ঘউ >ঘউ আর >মািবল পািট3র 
হাউ হাউ ছাড়া িকছুই }নলাম না।”  

>মেয় >বাঝায়, “একদম িপনDপ সাইেলn থাকেল >কউ >কউ }েনেছ, অেরারা একরকম k;ািকং, sইিশং, িহিসং সাউN করেছ।” বললাম, 
“>দখা যাক। মন বলেছ কাল হয়েতা আরও ভাল >দখেত পাব।” 

হ;াঁ, কালও অেরারা িশকাের যাব আমরা। এবার যাব >ফােটাgাফারেদর সেŋ। >ফােটাgাফার মশাই িনেজই টু;র আেয়াজক, এঁর >কাmািন 
‘িkেয়িটভ >ভেকশনস’। এঁরা ছ’ ঘNায় d’দফায় >ফােটা সাফাির করােবন, নদ3ান3 লাইটেসর >ফােটা >তালার িবেশষ pিশkণ >দেবন। 
মাথািপছু ১২০০ >kানার। তেব >মেয় আর আিম >ফােটাgািফর pিশkণ >নব না বেল আমােদর লাগেব মাথািপছু ৬৫০ >kানার। 

>ফােটাgাফার ভdেলাক, তাঁর নাম ভাইডার, িঠক সােড় পাঁচটায় একটা নীলরঙা গািড়েত >চেপ এেলন। দেল মাt ছ’ জনেকই >নন >কন তা 
গািড় >দেখ বুঝলাম। গািড়েত উঠেলন আরও এক দmিত। ভdেলাক গািড়েত মাথা গিলেয়ই আমােদর সবাইেক উেdশ; কের বলেলন, “আজ 
}ধু নদ3ান3 লাইটসই নয়, আরও একটা ব;াপার আেছ। আজ আকােশ অজs উlাপাত >দখেত পােবন।” তারপর গািড়েত বেস িসট >বl >বঁেধ 
গলা ঘুিরেয় বলেলন, “তা বেল আমােক >যন আবার অ;ােTানমার >ভেব বসেবন না। আমার িবেদ;র >দৗড় ইNারেনেটর জানালা অবিধ।” বেল 
িনেজর রিসকতায় িনেজই হা হা কের হাসেলন। >বশ হািসখুিশ সŋী। >গামড়ামুেখা প;াটােন3র হেল বড় অsিs হত। 

আমােদর সŋী অিভযাtী দmিতর ভdেলাক িনেজেক অেTিলয়ান বেল পিরচয় িদেলন, তেব ওঁর stী হংকং-এর মাnষ। ভাইডােরর বািড়র 
সামেন >পৗঁেছ >দিখ নািতদীঘ3 পেথর ওপােশ >কামর সমান বরেফর পাঁিচল। তারপর নানা >গােছর >ঝাপঝােড়র >বড়া পার হেয় >খালা িদগn 
িগেয় >ঠেকেছ পাহাড়ে�িণর িসলু;েয়েট। ডানিদেক সমুেdর জল একটা বড়সড় >লেকর মেতা। তার একধার আেলার মালায় ঢাকা বnর, অন; 
ধার িনঃসীম অnকাের অs�। ঘন কােলা আকাশ আজ এেকবাের >মঘশূন;। মুেঠা মুেঠা িহেরর d;িত িনেয় তারারা হাসেছ। 

বািড়র িভতের এেস ভারী জ;ােকট, >sা বুট খুেল হালকা হলাম। একমুখ হািস িনেয় >ফােটাgাফােরর stী িসলিভয়া >বিরেয় এেলন। ভারী 
অিতিথবৎসল। pথেমই সবাইেক এককাপ গরম হাব3াল িট িদেলন। অন;েদর যখন >ফােটাgািফর kাস চলেছ, আমােক আর >মেয়েক 
>ফােটাgািফর িকছু বই >দখেত িদেয় ভdমিহলা বাইের >বেরােলন। িপছু িপছু আমরাও। 

রাsাঘােট আেলা >নই। রােতর আকাশ s� >দখেত পািr। >বেরােতই >দিখ সামেনর পাহাড়ে�িণর >কাল ফুঁেড় dেটা আবছা সবুজ আেলা। 
>কউ >যন সবুজ রেঙর টচ3বািত >ফলেছ। তখন বােজ pায় সাতটা। িসলিভয়া >সই আেলার িদেক তািকেয় বলেলন, “উঠেছ অেরারা, িকnt 
এখনও dব3ল!” 

আিম আর >মেয় অথ3পূণ3 >চােখ চাওয়াচাওিয় করলাম। কতকটা এই >ভেব — এই >র, আবার >সই! মিহলািটেক বললাম, “>দখুন, গত পর}র 
আেগর িদন পাঁচ ঘNা বরেফ দাঁিড়েয় মাt িমিনট দেশেকর আেলা >দেখিছ। তাও ভােগ; তাঁবুর আরাম >ছেড় সময়মেতা বাইের >বিরেয়িছলাম 
বেল। আজ >শেষ এমন না হয় >য আেলার ছিব >তালার pিশkণ িনেত িনেত ওিদেক আেলা উেঠ আবার ভ;ািনশ হেয় >গল। তার >চেয় dবলা 
পাতলা যা উঠেছ এখনই ওেদর >ডেক িনেল হয় না?” 

মিহলা }েন খুব এক >চাট হাসেলন। বলেলন, “িকrু >ভেবা না। ওই এল বেল। দ;ােখা দ;ােখা! }িটং sার!” বেলই >বাঁ কের ঘুের দাঁড়ােলন। 
আিম যখন িদগেn ছুটn ‘তারা’ হাতড়ািr, >দিখ >ফােটাgাফার মশাই সােŋাপাŋ সহ হািজর। আকােশর িদেক মেনােযাগ িদেয় িকছু জিরপ 
কের আমােদর গািড়েত চেড় বসেত বলেলন। ইিতমেধ; িসলিভয়া আরও বারকতক “}িটং sার” বেল >চঁিচেয়েছন। গািড়েত উঠেত উঠেত 
}নলাম — “}ভ যাtা! উইশ করিছ >তামােদর ভাগ; pসn >হাক।” 

গাইড আমােদর ওই সবুজ আেলার নীেচর পাহাড়িটর >কােল িনেয় চলেলন। ওঁর ধারণা আজ অেরারা >বশ >তিজ হেব। উেtজনায় টগবগ কের 
ফুটিছ। উিন মােঝ মােঝ আকাশ >দখেছন আর িsয়ািরং-এ দৃঢ় হাত >রেখ গািড়র গিত বাড়ােrন। সবাই িsকিট নট। বh বছর আেগ িজম 
করেবট ন;াশনাল পােক3 কাকেভাের হািতর িপেঠ >চেপ এক দk মাhেতর সেŋ ব;া¢ দশ3েন >বিরেয়িছলাম। বাঘ >দখেত না পাওয়ার dঃখ ভুেল 
িগেয়িছলাম }ধু >গাটা অিভযানটার টানটান উেtজনায়। 

পাকদNী >কেট উঠিছ, হঠাৎ — ঘ;াঁচ! }নশান রাsায় এমন আচমকা >bক! গাইড সামেন ইশারা করেলন। >দিখ একটা বড়সড় >রনিডয়ার 
dলিক চােল রাsা পার হেয় ওপােশর জŋেল ঢুেক >গল। আরও কেয়ক িমিনট চলার পের একটা বাঁক >ঘঁেষ গািড় >থেম >গল। এ কী জায়গা! 
ভাবার সময় >নই, ভdেলাক ততkেণ >নেম এিগেয় >গেছন। ওঁেক অnসরণ করেত করেত হঠাৎ >দিখ আমরা বাঁধােনা, উঁচু একটা চtের চেল 
এেসিছ, আর আমােদর >বশ নীেচ সমুd। সামেন >কবল পাহাড়ে�িণ। ডানিদেকও পাহাড়। }ধু বাঁ িদেক বhদূের িকছু আেলার িবnd। 
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এই িমশকােলা অnকার রােত আকাশ-জল-পাহাড় িঘের আমরাই ক’জন মাt মাnষ এখােন রেয়িছ। কী আwয3 snর এই জায়গা। আমােদর 
নাক বরাবর সমুেdর জলরািশ >ঘরা রেয়েছ যূথবd পাহােড়র >কােল, আর িঠক মাঝখােনর d’িট পাহােড়র >কাল ফুঁেড় সবুজ আেলার dেটা 
সমাnরাল >রখা kমশ s� >থেক s�তর হেr। বরেফর উপেরই জুতসই জায়গা >বেছ Tাইপড বসােনার >তাড়েজাড় }r হল। 

আজ অসmব হাওয়া আর ঠাNা। যত আকাশ পির¥ার তত >বিশ ঠাNার কামড়। আকিsকভােব আকােশর এ িপঠ-ও িপঠ জুেড় সবুজ আেলার 
d’>টা পদ3া >ক >যন িবিছেয় িদল! আর >সই আেলার িভতর চমকােত লাগল সবুজ িবd;েতর মেতা d;িত। ধীের ধীের }r হল আকাশ জুেড় 
আেলার কাঁপন। ঘনকােলা আকােশ অজs তারার সলমাচুমিক আর এক িবিচt সবুজ বেণ3র সািময়ানা। এবার অসংখ;বার >চােখ পড়েত লাগল 
তারা খসা! পুব >থেক পিwেম, কখনও পিwম >থেক পুেব। 

বhkেণর অাকাŋkার ধন অেরারার অােলা, সমু্েdর জেল pিতফিলত 

অেরারা আজ এত তীb হল >য, সমুেdর জেল তার pিতফলন পড়ল। মৃd sের গাইড সবাইেক ডান িদেকর পাহােড় >চাখ >ফরােত বলেলন। 
>চেয় >দিখ >সই পাহাড়ে�িণর িপছেনও চলেছ সবুজ আেলার >খলা। পাহােড়র >কাল ফুঁেড় ঝলেক ঝলেক >দখা িদেr আেলার d;িত। মেন 
হেr বুিঝ বা >সখােন সবুজ রেঙর আgন >লেগেছ। এিদেক আমােদর সামেনর পাহাড় ফুঁেড় >বরেনা আেলার dই সমাnরাল রি¨ িবরাটাকার 
হেয় মাথার উপর িদেয় >গাটা আকােশর মাঝ বরাবর িচের >সাজা চেল >গেছ কতদূর! 

spরাজ; >থেক বাsেব িফরলাম অসmব পােয়র যntণা >বাধ হওয়ায়। আজ আকাশ >মঘমুk বেল তাপমাtা মাইনাস ১৪ িডিg >সিNেgড-এর 
কাছাকািছ। এিদেক একমাথা অেরারা >ফেল যাই বা কী কের? মেনর সব আকাŋkা পুের আজ দাঁিড়েয় রেয়িছ আকাশ ভরা অেলৗিকক আেলার 
নীেচ। আধ ঘNার উপর হেয় >গল, অেরারা >তমনই >তিজ। গাইড বলেলন অেরারা >তমন >তিজ হেল }ধু উtর নয়, >গাটা পুব-পিwম আকাশ 
তার দখেল চেল যায়, তােক >দখা যায় বhদূর দিkেণও, এমনিক ভূমধ;সাগরীয় অSল >থেকও। 

এবার সকেলরই পােয়র যntণা }r হওয়ায় গাইড আমােদর িফিরেয় িনেয় চলেলন। ওঁেক বললাম, “আপনার জবটা >বশ, না?” উিন সেŋ সেŋ 
িবনীতভােব বলেলন, “িনেজেক আিম অসmব ভাগ;বান মেন কির। দীঘ3 pেফশনাল জীবেন এখনও যতবার এই অেলৗিকক আেলা >দিখ, hদয় 
ভের যায়। pিতবার মেন হয় নতুন কের >দখলাম।” 
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অেTিলয়ান ভdেলাক বলিছেলন, িতনিদন আেগ ওঁরা সবুেজর সেŋ সামান; লােলর আভা >দেখেছন। গাইড বলেলন, “সবুজ আর লাল 
আেলাটা বায়ুমNেলর অিkেজন গ;ােসর সংsেশ3 4তির হয়। >বgিন-নীল রংটা আেস নাইেTােজেনর সংsেশ3। ওটা খুব >রয়ার।” 

ঘের িফের িবsয় অেপkা করিছল। pথমত, আমরা অেরারার আেলা d’>চাখ ভের >দখেত >পেয়িছ }েন িসলিভয়ার মুখ উ¯ােস উjjল হেয় 
উঠল। িdতীয়, আমােদর সবার পােয়র অতীব কrণ অবsা >জেন sামী-stী d’জেনই পিরচয3ায় ব;s হেয় উঠেলন। নরম >ফােনর িবেশষ 
ইনsেলটর >দওয়া জুেতা পরেত িদেলন সবাইেক। ঘের কােঠর ফায়ারেpেসর কােছ িগেয় পা >সঁকিছলাম। ওই জুেতা পরেতই ধেড়, থুিড়, 
পােয় >যন pাণ এল। আসল িবsয় িছল িডনার >টিবেল। গরম গরম >ধাঁয়া ওঠা ভাত আর পাতলা মুরিগর >ঝাল! উঃ, ভাবা যায়! সেŋ অপূব3 
sােদর মুচমুেচ >মিkকান rিট, সবিজ >সd আর িচজ স;ালাড। gােস ভরা sr টলটেল জল। বলেলন, বািড়র kেয়ার জল। >স জল এত sাd 
আর িমি� >য, শরবেতর মেতা pায় d’-িতন gাস >খেয় >ফললাম! 

>ফােটাgাফার গাইেডর বািড়েত িডনার >টিবেল অামরা 

িসলিভয়ােক কৃতjতা জানাই। উিন 
বলেলন, “এই শীেত এত ঘNা 
বাইের >থেক এেস গরম ভাত >পেল 
>তামােদর >চােখ >য আেলা ফুটেব 
তা আিম জানতাম। ওটাই আমার 
সবেচেয় বড় পাওনা।” সাবাস! 
আমরা pকৃিতর অেরারা আেলা >দেখ 
তৃp আর ইিন আমােদর >চােখর 
উdািসত আেলা >দেখ খুিশ! বছেরর 
pথম িদনটাই >কমন আেলাকময় 
হেয় উঠল! 

খাওয়ার পের আরও একবার >বরেনা 
হল। আমরা এলাম অেপkাকৃত 
িনজ3ন আঁধার-ভরা এক উপত;কায়। 
এখােন পাহােড়র >কােল সবুজ d;িত 
>দখেত >পলাম িঠকই, িকnt 
সেn;েবলার মেতা >সই চরাচরpাবী  
আেলাকরি¨ ফুেট উঠল না। তার বদেল মসীকৃ³ রােতর আকােশ d’ >চাখ ভের >দখলাম আকােশর এ পাশ >থেক ও পােশ িছিটেয় >দওয়া 
িহের-kিচর মেতা িমিl ওেয়। পির¥ার >দখলাম p´েবাধক িচh সpিষ3মNেলর মুেখ। >যন বলেছন, “এখনও ঘুর ঘুর করছ! আর কী চাও >হ?” 

>চৗঠা জাnয়ািরর সকাল। িফরিত ¶াইেট চেড় বেসিছ। সকােলর আকােশ >সানাঝরা আেলা। জানলা িদেয় নীেচ তাকাই। >·ত}¸ 
পাহাড়ে�িণেত >ঘরা নরওেয়। >তমনই িবছােনা রেয়েছ শাn সমুd। িফয়েডর গােয় মায়াময় >ছাট >ছাট বািড়ঘর। সাদা আর নীেলর কী িনিবড় 
িমলিমশ এই >দেশ! হঠাৎ >pেনর জানলার শািস3েত কমলােলবু রং! ওফ্! সূয3! সূয3! কতিদন বােদ? মুখটােক শািস3েত pায় >চেপ ধির আর কী! আেলা আর রং >খলা করেত থােক মেন। 

(সমাp) 

ছিব: কািn kমার ও >সািহনী kমার 

pথম pকািশত: ‘>দশ’ পিtকা, ১৭ >ম ২০১১ 
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