
 

বাাঁশি ও বারশব  
আযভান ট্রেন ট্রথকে ট্রনকভ ইষ্টিন ভাস্টাকযয রুকভয ষ্টিকে ট্রের। ট্রখাকন োউকে ট্রিখা ট্রের না। ষ্টেছুক্ষণ 

অকক্ষা েকয ভাটিয াাঁটা যাস্তা ধকয যনা ট্রার। ভাইরখাকনে ট্রেকরই তায বাইকয ফাা । আেযাভ ফক 

তায াাঁচ ফছকযয ফড়। ট্র এেটু আকেবাকেই ষ্টফক ািীয াঠ চুষ্টেককছ। ফাফা ভা েত ককছ মখন 

আযভান ইন্টাকয ট্রড়। বাই আয বাফীই এখন তায ফাফা ভা।  

আেযাভ ধফরুয ট্রযর ইষ্টিকনয ইষ্টিন ভািায। ফছয িুকে আকে ট্র এখাকন ফিষ্টর ক এককছ। 

ইষ্টিকনয াকই তায ট্রোাটট াকযয অফস্থা খুফই জযাজীণট। তাই তায স্ত্রী াষ্টনা থােকত যাষ্টজ ষ্টন। গ্রাকভ 

প্রাইভাযী সু্ককরয োছাোষ্টছ ফাা বাড়া ষ্টনক এই ফছয তাকিয ট্রভক চুভষ্টেকে বষ্টতট  েকয ষ্টিককছ।  

আযভান ফাষ্টড়য ষ্টবতকয ঢুেকত ঢুেকত ডাে ছাকড়  

চুভষ্টে, চুভষ্টে ভাভষ্টন ট্রোথা?  

যান্নাঘয ট্রথকে বাফী ভুখ ট্রফয েকয উত্তয ট্রি  

চুভষ্টে ট্রতা সু্ককর ট্রেকছ, আযভান। তুষ্টভ েখন একর?  

এই ট্রতা ষ্টেছুক্ষণ আকে ইষ্টিকন ট্রনকভ বাইায রুকভ োউকে না ট্রক তাযয ফাষ্টড়য কথ যনা রাভ।  

ট্রতাভায বাই আজ ট্রবাকয াকয ইষ্টিকন ট্রেকছ। খাকন নাষ্টে রাইকন ষ্টে এেটা ভযা ককছ। মা, াত 
ভুখ ধুইক ট্রে ক একা আষ্টভ ট্রতাভায চা নাস্তায ট্রজাোড় েষ্টয।  

আযভান নাস্তা ট্রখক ষ্টফছানা ো এষ্টরক ট্রি। িুুকয ফাফা ট্রভকয ডাকে তায ঘুভ বাকে। চুভষ্টে ফকর,  

চাচু, এফায আভায ফাযষ্টফ ডর একনছ ট্রতা?  

ট্র উকঠ ষ্টেক ফযাে ট্রথকে ফাযষ্টফ ডর আয চুষ্টড় ষ্টপতা ট্রফয েকয চুভষ্টেয াকত ট্রি।  

আেযাভ ষ্টজকে েকয 

ষ্টেকয েষ্টিকনয ছুটি এফাকযয? ষ্টেছুষ্টিন থােষ্টফ ট্রতা?  

াাঁ, বাইা প্তা ষ্টতকনে থােকত াযকফা।  

তাযয াতভুখ ধুক িু’বাইকত ট্রথকত ফক। াষ্টনা আযভাকনয ট্রেকট াাঁকয ভাাং তুকর ষ্টিকত ষ্টিকত ফকর  



চুভষ্টেকিয সু্ককরয নূতন ষ্টভ এফায এভ এ া েকয গ্রাকভ ষ্টপকয এককছ। ভ োটাকনায জনয চুভষ্টেকিয 
সু্ককর জকন েকযকছ। স্বণটায ফাফা অফয গ্রকণয য স্থাীবাকফ গ্রাকভ ফফা েযকছ।  

আযভান বাইকয ভুকখয ষ্টিকে তাষ্টেক ভুচষ্টে ট্রক ষ্টজোা েকয  

বাফী, এফ েথা তুষ্টভ আভাকে ফরকছা ট্রেন?  

চুভষ্টেকে সু্ককর আনা ট্রনায ভ স্বণটায াকথ আভায ষ্টযচ ককছ। খুফ চভৎোয ট্রভক। ট্রতাভায 
বাইায স্বণটাকে খুফ ছন্দ। আয চুভষ্টে ট্রতা ষ্টভ ফরকত অোন।  

আযভান ভাথা ঘুষ্টযক বাইকয ষ্টিকে তাোকতই ট্র ভাথা িুষ্টরক নীযকফ ভথটন েকয। বাফী আফায ফকর 

ট্রভকটাকে এেষ্টিন আভাকিয ফাা চা ট্রখকত ফরকফা। তুষ্টভ স্বণটায াকথ েথা ফকর ট্রিকখা, তাযয ট্রতাভায 
বাইা ফাষ্টেটা ফুঝকফ।  

যষ্টিন োকর বাফীয অনুকযাকধ ট্র চুভষ্টেকে সু্ককর ষ্টনক মা। ষ্টপযষ্টত কথ েষ্টযকডাকয ট্র এে রে 
স্বণটাকে ট্রিকখ। িুুকয ছুটি ট্রকল চুভষ্টেকে ষ্টনক ট্রপযায ভ ট্র ষ্টনষ্টিত  চুভষ্টেয ভুকখ ‘ফাই ষ্টভ’ শুকন। 
যাকত শুক শুক বাকফ বাষ্টটটিকত ড়ায ভ োউকে ট্রম তায বার রাকেষ্টন তা ন ষ্টেন্তু ষ্টযষ্টভত াকয 
অবাকফ তা ফরকত াকযষ্টন। তাই স্বণটায াকথ চা ট্রখকত ট্রখকত েল্প েযায ষ্টফলটা ভাথা আকর বক তায 
াত া ঠাণ্ডা ক আক।  

ষ্টেছুষ্টিন কয এে ষ্টফকেকর বাষ্টফ তাকে স্বণটায াকথ ষ্টযচ েষ্টযক ট্রি। প্রাথষ্টভে আরাকয এে মটাক 
বাফী কিযকে এো ষ্টেছুটা েথা ফরায ুকমাে েকয ষ্টিকত চা নাস্তা আনায অজুাকত যান্নাঘকয মা। 
আযভান ষ্টেবাকফ শুরু েযকফ অথফা ট্রোন প্রকে আরা েযকফ বাফকত বাফকত স্বণটাই প্রথকভ ষ্টজোা েকয  

আভাকিয গ্রাভটা ট্রেভন রােকছ?  

ষ্টি, ষ্টি খুফ ষ্টছভছাভ আয ষ্টনষ্টযষ্টফষ্টর গ্রাভ। আষ্টভ আকে এেফায একষ্টছরাভ। আফায ষ্টেছুক্ষকণয নীযফতা। 
বদ্রতা ফকর এেটা েথা আকছ। আযভানকে ষ্টেছু এেটা ফরকত  এই ট্রবকফ ট্র োাঁা েরা ষ্টজোা েকয  

ড়াশুনা ট্রতা ট্রল। এখন ষ্টে েযকফন বাফকছন?  

ড়াশুনায ষ্টে আয ট্রল আকছ। ইকে আকছ ষ্টনকজয াক িাাঁড়াকনায ভত ষ্টেছু এেটা েযায। তাযয 
টুষ্টেটাষ্টে আয িু’চাযকট েথা ।  

যাকত খাফায ট্রটষ্টফকর বাফী ষ্টজোা েকয 

স্বণটাকে ট্রেভন রােকরা?  

আযভান বাত ট্রখকত ট্রখকত জফাফ ট্রি  

ষ্টি বাফী বাকরাই।  



আেযাভ  াষ্টনা িুজকন ভুখ চাাচাষ্ট েকয ট্রক উঠকর ট্র ষ্টেছুটা রিা া। যষ্টিন বাফী এক তাকে 
স্বণটায ট্রভাফাইর নাম্বাযটা ষ্টিক ভুচষ্টে ট্রক চকর মা।  

আযভান ট্রবকফ ানা ট্রপান েকয প্রথকভ ষ্টে ফরকফ অথফা ষ্টে বাকফ শুরু েযকফ। যাকত এেফায ট্রপান 
ফাটকন নম্বযগুকরা ট্রচক কয আয ের ফাটকন ষ্টিে েযা  না। আযভান ভকন ভকন োল্পষ্টনে েথা ফাতট ায 
এেটা ছে ততষ্টযয ট্রচিা েকয।  

স্বণটা ট্রেভন আকছন?  

ট্রে ফরকছন ট্রোথা ট্রথকে? আষ্টভ ষ্টে আনাকে ষ্টচষ্টন?  

আষ্টভ আযভান, ই ট্রম ঐষ্টিন চা ট্রখকত ট্রখকত েথা করা।  

ট্রোন আযভান? এয ট্রোন ভাকন ? আষ্টন আভায নম্বয ট্রকরন ষ্টে বাকফ? আজফ ট্রতা।  

এ মটন্ত ষ্টচন্তা েকয আযভাকনয েরা ফুে শুষ্টেক আক। ট্র স্বণটাকে ট্রপান েযায ষ্টি াষ্টযক ট্রপকর।  

যষ্টিন বাফী ষ্টজোা েযকর ফকর 

আভায দ্বাযা ফ ট্রপান েযা টযা কফ না বাফী। াষ্টনা ট্রচাখ াষ্টেক ফকর ষ্টফকয াত্রী ট্রিখষ্টছ ট্রতাভায 
জনয আয ট্রপান েকয ট্রফড়াকফ ট্রতাভায বাইা? ট্রতাভায দ্বাযা কফ টা ষ্টে শুষ্টন?  

যাকত ট্র বাকফ আো েকথােথন গুকরা গুষ্টছক ষ্টরকখ ট্রপরকর ট্রেভন ? কয ভকন  ট্র না  ষ্টে 
ষ্টজোা েযকফ তা ষ্টরকখ ট্রপরকরা ষ্টেন্তু া ট্রখকে স্বণটা ষ্টে উত্তয ট্রিকফ ফা ষ্টজোা েযকফ তা ট্র জানকফ 
ষ্টেবাকফ? যষ্টিন ষ্টফোকর বাফী তায ট্রভাফাইর ধষ্টযক ষ্টিক ফরর 

আযভান, স্বণটা াক রাইকন আকছ েথা ফর।  

ট্র ষ্টোংেতট ফযষ্টফভুঢ় বষ্টেকত ভুখ পকে ফকর ট্রপরকরা   

স্বণটা, ট্রোন স্বণটা?  

বাফী ভুকখ আেরু ষ্টিক তাকে ইাযা চু েযকত ফকর ভুখ টিক ট্রক ট্রপান াকত ষ্টিক চকর ট্রের। ট্র 
ষ্টেছুক্ষণ ট্রপানটা াকত ষ্টনক এষ্টিে ষ্টিে ঘুষ্টযক ষ্টম্বত ষ্টপকয ট্রকত োকন ষ্টনক োাঁা েকে ফরকরা  

যাকরা 

ট্রেভন আকছন?  

ষ্টি বাকরা আষ্টছ? আষ্টন ট্রেভন আকছন? 

এইকতা সু্কর ষ্টনক ভ ট্রেকট মাকে। আনায ছুটি ট্রেভন োটকছ?  

ট্রেকট মাকে এে যেভ।  



আোভী শুক্রফাকয আভাকিয গ্রাকভ তচত্র াংক্রাষ্টন্তয ট্রভরা ফকফ। ভ েকয ফাইকে ষ্টনক চকর আকন। বাকরা 

রােকফ। আজ তাকর যাখষ্টছ। রাইনটা ট্রেকট মাায য অকনেক্ষন ট্র ট্রপানটা োকন ধকয যাখকরা ।  

বাফী আয চুভষ্টেকে ষ্টনক ট্র তচত্র াংক্রাষ্টন্তয ট্রভরা এককছ। ট্রভরা ঘুকয ঘুকয ট্রিখকত তায োকছ খুফ বাকরা 
রােকছ। এয আকে েখকনা ট্র গ্রাভয ট্রভরা ট্রিকখষ্টন। চুভষ্টে ভাটিয াাঁষ্টড় াষ্টতর, ট্রখরনা, াড়ী, চুষ্টড় ষ্টেকন 
ফযাে বষ্টতট  েকয ট্রপকরকছ। তাযয এেটা ফাাঁষ্ট ট্রেনায ফানা ধযকর তায ভা ি ধভে ট্রি। ট্র ভুখ 
পুষ্টরক োন্না শুরু েকয। বাফীয ধভে শুকন আযভান তাকে ফাাঁষ্ট ষ্টেকন ট্রিায া ানা। স্বণটা 
চুভষ্টেয াত ধকয ট্রিাোকন ষ্টনক তায ছন্দভকতা ফাাঁষ্ট ষ্টেকন ট্রি। ফাাঁষ্ট ট্রক ট্র োন্না থাষ্টভক ভাথায 
ট্রফষ্টণ িুষ্টরক ফাজাকত থাকে।  

স্বণটা  আযভান িুজকনই ফাাঁষ্টয আাজ শুকন বাফাকফকে আপ্লুত ক কড়। ষ্টফলটা াষ্টনায িৃষ্টি এড়া 
না। ট্র চুভষ্টেকে ষ্টনক াক াক ট্রাঁকট ষ্টেছুটা এষ্টেক মা। স্বণটা ষ্টেছুক্ষণ ভাথা ষ্টনচু েকয চু েকয থাকে 
তাযয আফায াাঁটকত থাকে। তাযয ষ্টনকজয ভকনই ফরকত থাকে  

আষ্টভ তখন চুভষ্টেয ফী। ফাফা ভাকয াকথ ইষ্টস্টভাকয েকয খুরনা ট্রথকে ফষ্টযার মাষ্টে। ম্ভফত ফষ্টযার 
ট্র াঁছায ষ্টেছুক্ষণ আকে আষ্টভ ফাযষ্টফ ডর াকত ট্রেষ্টফন ট্রথকে ট্রফষ্টযক াকয ট্রযষ্টরাং ধকয ট্রখরা েযষ্টছরাভ। 
ট্রই ভ াকয ট্রোন এে ট্রেষ্টফন ট্রথকে াত আট ফছকযয এেটি ট্রছকর তায ট্রছাট্ট ফাাঁষ্ট াকত ট্রফষ্টযক 
আক। ট্র আভাকে ষ্টষ্টখক ট্রি ষ্টেবাকফ ফাাঁষ্ট ধকয ফাাঁজাকত । আষ্টভ ট্রমইভাত্র তায ফাাঁষ্ট াকত ষ্টনক পুাঁ  
ষ্টিকষ্টছ তখষ্টন ট্রেষ্টফন ট্রথকে ভাকয ডাকেয আাজ াই। আষ্টভ তাড়াহুকড়া েকয ট্রেষ্টফকন ষ্টপকয মাায 
ভ ফাাঁষ্টটা ট্রছকরটাকে ট্রপযত ষ্টিকত বুকর মাই। তায অল্প ষ্টেছুক্ষকণয ভকধযই আভযা ফষ্টযাকর ট্রনকভ মাই। 
ফাা ষ্টেক াকতয ফাাঁষ্টয েথা ভকন ড়কতই ভায ফো খাফায বক আভায াযা যীয ষ্টভ ক আক। 

তাড়াতাষ্টড় েকয ফাাঁষ্টটা আভায ুতুকরয ফাকে রুষ্টেক ট্রপষ্টর। ফাাঁষ্টটা না ফকর ষ্টনক আায জনয ট্রই 

ট্রছকরকফরা ট্রথকেই এে ধযকনয অযাধ ট্রফাধ আভাকে ষ্টঘকয ট্রযকখকছ।  

তাযয ট্রথকেই আভায মখন খুফ ভন খাযা  অথফা ট্রোন োযকণ খুফ পুযপুকয ট্রভজাকজ থাষ্টে তখন 
ফাাঁষ্টটা ট্রফয েকয ষ্টেছুক্ষণ াকত ষ্টনক ফক থাষ্টে। অফকচতন ভকন আষ্টভ ট্রই ফাাঁষ্টয ভাষ্টরেকে আজ খুাঁকজ 
ষ্টপষ্টয। এতটুকু ফকর স্বণটায েরা ধকয আক। ট্র আয ষ্টেছু ফরকত াকয না।  

এয ষ্টেছুষ্টিন য আযভান ছুটি পুষ্টযক একর ঢাো চকর আক। তায োকছ এতষ্টিন এে অফাে ষ্টফস্ম 
অকক্ষা েকয ষ্টছর। অথচ ট্র ট্রোনষ্টিনই এবাকফ বাফকত াকযষ্টন। প্রকতযকেয জীফকনই ত ষ্টেছু বাররাোয 
এোন্ত সৃ্মষ্টত থাকে মা তাকে ষ্টিকনয য ষ্টিন েি ষ্টিকর এই েিই ট্রমন তায ফাকয ফাকয ট্রকত ইকে েকয। 
ট্র ট্রেন আকে স্বণটাকে তায েকিয েথাটা ফরকত াযকরা না?  

ভা ষ্টতকনে কয এে প্রফর ফলটণ ভুখয যাকত চাষ্টযষ্টিকে িভো াা আয ষ্টফিুযকতয চভোষ্টন। আযভান 
োাঁা াকত তায ট্রভাফাইর ট্রপানটা তুকর ষ্টনক ভন্ত্রভুকেয ভকতা স্বণটায নাম্বাকয ডাার েকয ফকর আষ্টভ 
আনায াষ্টযক মাা ফাাঁষ্টারাকে খুাঁকজ ট্রকষ্টছ। আষ্টন ট্রম ফাাঁষ্ট ট্রনায ভ আনায াকত থাো 
ফাযষ্টফ ডরটি তায োকছ যাখকত ষ্টিকষ্টছকরন তা ষ্টেন্তু আভাকে ফকরনষ্টন। াকথ াকথ োকছ ট্রোথা প্রচণ্ড 
ফজ্রাকতয কে ষ্টফিুযৎ চকর মা আয ট্রপাকনয চাজট  ট্রল ক মাা াংকমাে ষ্টফষ্টেন্ন ক কড়। আযভান 



িান্ত ভকন াক যাখা েম্বর ট্রটকন ভুষ্টড় ষ্টিক শুক কড়। জীফকন এই প্রথভফাকযয ভকতা ষ্টনকজকে তায প্রচণ্ড 
াী ফকর ভকন ।  

 

নাইভ আফিুল্লা  
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