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বড় যিদ হেত চাও 

 
ল তক উেঠেছ চােয়র টিবেল। সিদেনর খবেরর 

কাগজখানা পেড় রেয়েছ পােশই। 
 পােশর টিবেলর একজন এক খািন দেখই কাগজখানা 

ঁেড় ফেলেছন িবর  ভের, র- র! 
িক াপার, আর একজন কাগজখানা হােত েল িনেলন। 

হয়েতা দখেত চাইেলন কান সংবাদ পেড় ভ েলাক িবর  
হেয়েছন দখবার জে । 
 িযিন কাগজখানা ফেল িদেয়িছেলন িতিন বেল উঠেলন, 
িক আর দখেবন ওেত?   ি  আর  ি । 
  কাগেজই  ি  নয়, একজন বেল উঠেলন, 
গতকাল এই র ুেরে  য দােম চা খেয়িছেলন আজ িক  তা 
আর নই। 
 িক বলেছন আপিন? বেল কাগজ ফেল দয়া ভ েলাক 
কাউ াের বসা দাকানদার এর িদেক চাইেলন। 
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 দাকানদার খখানা বাংলা প েচর মত ( চার মত নয়) 
কের মাথা িলেয় বলেলন, িক করব ব ন। চােয়র দাম, েধর 
দাম য রকম বেড়েছ আমরা আর িক করব? মাগ, ছেল, মেয় 
আমােদরও তা আেছ। 
 ভ েলােকর গাল চাখ আেরা গাল হেয় গল। দ ন তা 
কী সব নাশ করেলন আমার? আমার কােছ রেয়েছ মােট আট 
আনা। 
 দাকানদার গলায় ভ কী িমিশেয় বলেলন, িক  
আপনােক িদেত হেব বােরা আনা। 
 নাঃ, ভ েলাক সে ােভ বলেত লাগেলন, এ অসহ । 
কালেক খেয়িছ এক কাপ চা আটআনা, আর আজেকই..... 
 - কালেকর কথা বাদ িদন সােহব। 
 - কন, বাদ দব কন? 

বাদ দেবন এই জে , দাকানদার বলেত লাগেলন, য 
কালেকর িদন গত হেয় গেছ। 
 ভ েলাক এবার যন েপ গেলন। বলেলন, তাই বেল 
আপনারা যা ই া তাই করেবন? িদনেক রাত, রাতেক িদন? 

অ  একজন পাশ থেক নী কাটেলন, আপিন েল 
যাে ন, আমরা াধীন হেয়িছ। সই াধীনতার অথ  এবং তাৎপয  
যিদ এখেনা েঝ না থােকন তাহেল অ েরাধ কির এক  ধ  
ধের ঝবার চ া ক ন। 
 আর একজন বলেলন, আশা কির তােত অ তঃ িক টা 
শাি  ও সা না পােবন। 
 ভ েলাক চেট উঠেলন, িক িক মেন কেরেছন আপনারা? 
আমােক িক পাগল পেয়েছন? 

 অেনক েলা টিবল থেক  অথচ  হ চ উঠল। 
 আিম এত ণ নীরেব মািয়ত চােয় ক িদি লাম। 
এবার এক  উেঠ ভ েলােকর হাত ধের আমার টিবেলর সামেনর 
চয়াের বসালাম। তারপর আর এক কাপ চােয়র অড ার িদেয় ধীের 

ধীের িনেজর কােপ ক িদেত লাগলাম। 
 ভ েলাক  অবাক িব েয় আমার িদেক চেয় বেস 
রইেলন- ি র, অনড়। অপমােনর ালায় দখলাম তার ই কান 
তখেনা লাল হেয় রেয়েছ। 
 লােলর জর টেনই ভ েলাক বেল উঠেলন না না, এ সহ  
করা যায় না। এ কী ম। িদেন রােত এক এক রকম দাম। 
 আিমও সমথ ন কের জবাব িদলাম, হ  দাম। সম  
দশটােতই আজ ে র উ গিত। িক  িক করেবন ব ন। করবার 

আেছই বা িক? 
 ভ েলাক যন এক  ি  পেলন আমার কথায়। বলেলন, 
স কথা অব  ক। আমরা আর িক করেত পাির। সবাই আজ 
গেছ। 

  গেছ নয়, আিম বিল, এই ভাগাি েক- এই েভ াগেক 
এেদেশর দশ কা  মা ষ আজ মেন িনেয়েছ। অবনত ম েক 
মেন িনেয়েছ। 

দখেছন না এই সই মা ষই আজ কমন । কমন 
িনিব কার। যিদও িক  িক  মা ষ আজেকর এই পিরি িতেত 
বসামাল হেয়, কউ েখ েখ বলা কওয়া করেছ, কউ বা 

কােলা-সাদায় লপা- পাছা করেছ। 
 িক  এত লখািলিখ কেরও তা কান ফল হে  না, 
ভ েলাক বেল উঠেলন।  
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গলায় এক  িবরি র ঝ ঝ। 
 বললাম, কমন কের হেব ব ন। একটা কথা কা রই েল 
গেল চলেবনা। সটা হে  এই য আমরা, আমােদর কথায় এবং 
লখায় বতমােন াধীন, সাব েভৗম এবং ময াদাশালী জাত। 

তাইেতা নািক? 
 িন য়! ভ েলাক গলায় বশ জার িদেয়ই বলেলন। 
 - তাই যিদ হন তাহেল কমন কের আপিন িজিনেসর দর 
কষাকিষ করেত পােরন? এটা িক আপনার ময াদাহািনকর নয়? 
 - িক , 

বাধা িদেয় বললাম, েঝিছ আপিন িক বলেত চান। এক  
থেম আিম িজ াসা করলাম, আ া বািড়েত আপনার ী, ছেল, 
মেয় আেছ? 

 হ  আেছ, জবাব িদেলন ভ েলাক। 
 - আপনার ী িশি তা? 
 - তমন িক  নয়। 
 - তাহেল তা চাকরী-বাকরী করেত পারেবন না। 
 - সটা স ব নয়। 

আিম এক  থামলাম। বললাম, তাহেল এক কাজ করেল 
তা আপনার অেনক িবেধ হয়। 

চােয় শষ ক িদেয় ভ েলাক থামেলন। বলেলন, িক 
কাজ? 
 বললাম মেন হয় আপনার উপাজেন সংসার চেল না। 

সব িজিনেসর এত দাম হেল, ভ েলাক বলেত লাগেলন, 
িক কের চেল ব ন। অথচ আেগর িদন- 
 বাধা িদেয় িত িন করলাম, এেতই চলত। 

 - ক তাই। 
 - তাহেল যা বলেত যাি লাম, আপনার উিচত আপনার 

ীেক য কান একটা উপাজেনর কােজ লাগােনা। 
 ভ েলাক েত িব েতর মত ঝলেক উঠেলন। চাখ 
পািকেয় বেল উঠেলন, িক আপিন আমায় অপমান করেছন? 
 আিম হেস ফললাম। বললাম, দখেলন আপনারও 
ময াদায় লেগ গল। িক  িব াস ক ন, আপনার ময াদায় আঘাত 
করার জ  আিম ওকথা বিলিন। আিম বলেত চেয়িছ আমরা 
আজ এমনই ময াদাশালী জাত হেয় উেঠিছ য সকেলই আমরা 
চাই িবনা পির েম বা অ  আয়ােস অেনক রাজগার কের যেথ  
খরচ করেত পাির। তাই নয়? অথচ কাজ কের খেত গেলই যত 
ময াদার মানদ  কাত হেয় পেড়। িক  আিথ ক ময াদা যােদর 
আেছ তারা িচরিদনই িবনা দর কষাকিষেত িজিনস িকেন িনেয় 
যায়। আর যােদর  মেনর ময াদা আেছ তারা কবল দর 
কষাকিষ কের আর অব ােক গাল পােড়। 
 আিম এক  থেম আবার  করলাম, শােননিন 
িকংবদ ী আেছ য একিদন শীেতর সায়াে  এক বাদশা ত র 
পা িম  সহ শাহীমহেলর অিলে  বেস খাশ গ  করিছেলন। 
এমন সময় এক েড়া ামবাসী সই মহেলর সামেনর রা া িদেয় 
এক িড় পািত ল  মাথায় িনেয় হােট িবি  করেত যাি ল। 
 তা দেখ বাদশা নামদার ত র এক পািরষদেক বলেলন, ও 
কয়া হ! জারা ছ কেরা িময়া। 

 পািরষদ িময়া অমিন ওপেরর অিল  থেক হ কেলন, এ 
জিয়ফ, তামহারা ও ঝাড়ীেম কয়া হ? 
 নীেচ থেক েড়া উ র িদল, র ন । ভাল পািত ন । 
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 - কতনা ভাও? 
 - র দশটা কের পয়সায়। 
বাদশা নামদার রেলন পািরষেদর িদেক। পািরষদ বলেলন, 
জ হাপনা ও বালতা, পেস ম দস। 
 কয়া, বাদশা তা রেগ ফায়ার। বেল কী দশটা ল  এক 
পয়সায়। শালা িন য় চার। ও িন য় ির কের এেনেছ ওই ল  
েলা। 

 নীেচ থেক েড়া ল ওয়ালা উপরঅলােদর কথা েন 
েদ িকেয় উঠল। র বয়াদবী মাফ হয়। বােরাটার বশী 

িদেত পারব না র। আিম গরীব মা ষ। 
 পািরষদ আবার িঝেয় িদল বাদশােক েড়ার কা া 
জড়ােনা কথা েলা। 

েন বাদশা রেগ ম িদেলন ফেল দাও, ফেল দাও শালার 
সব ল েলা। ও শালা িন য় খারাপ পচা ল  এেনেছ কাথা 
থেক। ফেল দাও সব। 

 েমই কাজ। আর িক  নয়। য়ং বাদশার ম। 
ল েলা ফেল দওয়ােত েড়া হাউমাউ কের েদ উঠেলা। 

পািরষদবগ  বাদশার িন ুরতায় হতভ । ঝেলা তারা সব। িক  
িক  বলবার উপায় নই। সাহসও নই। 
 েড়া ামবাসী চাখ ছেত ছেত চেল যাে । 
 তা দেখ বাদশা যন আেরা খেপ গেলন। ম িদেলন, 
পাকেড়া উ েকা। শালা বতিমজ! 

সে  সে  বাদশার বরদােররা ঘাড় ধের েড়ােক 
ফরােলা। 

 েড়া তখন ভেয় ঠকঠক কের ক পেছ। শানা গল এবার 
বাদশা নামদােরর দরাজ ক র। ম হেলা, ওেক এক হাজার 
আশরািফ িদেয় দাও। 
 িতর ােরর িবিনমেয় এক হাজার টাকা পেয় েড়া 
ামবাসী আনে  শীেত চােখর পািন ছেত ছেত বাদশােক 

সালাম জািনেয় চেল গল। 
বাদশা আপন মেন উ ারণ করেলন, হারামজাদা। 
জৈনক পািরষদ সাহেস ভর কের  ের বলেলন, 

জ হাপনা- 
 বাদশা বলেলন, েঝিছ তামার । আজ থেক সব 
জায়গায় ড়া িপ েয় আমার সা ােজ র লাকেদর জািনেয় দাও 
তারা কউ যন আমার দরবাের কান িজিনেসর দাম কম না 
বেল। েঝছ? 
 পািরষদ ঘাড় নেড় স িত জানায়। 

আপনমেন বাদশা বেল ওেঠন, আিম বাদশা। এ সা ােজ র 
আিম স াট। সকল পািরষদ বাদশা নামদােরর শা  েখর িদেক 
তািকেয় থােক সিব েয়- ায়। 
 মা দ সােহব। ভ েলােকর নাম। বলেলন, তাহেল আপিন 
বলেত চান, যেহ  আমরা াধীন হেয়িছ সেহ  সব রকম 
অত াচার আমােদর নীরেব সহ  করেত হেব? 
 আিম যন এক  িবর  হলাম। বললাম, অত াচার না বেল 
বরং ব ন াধীনতার দাম। সটা আপিন দেবন না? আর তা যিদ 
না দন তাহেল মা দ সােহব দশ ব চেব িক কের- ক ব চােব 
দশেক? কন না এেদশ তা এখন েশর নয়, ভারেতর নয়, 

পািক ােনরও নয়। এ আমােদর দশ। বাংলােদশ। 
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 মা দ সােহব  করেলন, তাহেল আপিন বলেত চান এই 
ভােবই আমরা ল  ল , কা  কা  মা ষ ে র ভার 
বইেত বইেত মারা পড়ব? 
 তাই বেল আপিন আপনার ময াদা হারােবন? আপিন তা 

াধীন। ীেক িদেয় উপাজন করােত আপনার ময াদাহািন হয়। 
কম দােম িজিনস িকনেত ল া করেব না? বরং আপনার 
িজে স করা উিচৎ িছল, িদেন িদেন আমােদর দেশ এই 

ে র উ গিত কন? এর কারণ িক? 
 - িক কারণ? 
 - সটা িক  মা  ি েময় লাক ছাড়া আর কউই ভাবেছ 
না। কউ আপন ি া আর কউ িনেজর াথ  িনেয় মেত 
আেছ। 
 - ব ন সটা িক? িক স কারণ? 
 ন তাহেল, বেল একটা িসগােরট ত েক িদলাম, িনেজও 
একটা ধরালাম। তেব আমার একথা অেনেকর মেত না িমলেতও 
পাের। দ ন িবরাট ি শ সা ােজ র মে  ভারতবষ  িছল এক  
অিত লাভজনক উপিনেবশ। এবং পৗেন েশা বছর ধের 
ভারতবেষ র যখােন য স দ িছল সব ঁ েয় ঁ েয় িড়েয় 
ইংেরজরা দেশ অথ াৎ ইং াে  িনেয় িগেয়েছ। এই ভােব ভারত 
যখন ফ কা মােঠ পিরণত তখনই এেদেশর সব উ ম িব  
ি জীবীেদর খয়াল হল তাইেতা সব য গল! ইংেরজরা য সব 

িনেয় গল। অসহ  ালায় েল উঠেলা এেদর মন। েম এই 
ালা সারা ভারতবেষ র জনসাধারেণর মে  ছিড়েয় িদল এই 
ি জীবীরা। 

 আর যায় কাথায়। শা  স  উ াল হেয় উঠেলা। ঝ িপেয় 
পড়ল াধীনতার সং ােম। 
 এরই মে   হেয় গল ি তীয় িব । দােয় পেড় 
ইং া  হাত বাড়াল আেমিরকার িদেক। না হেল িহটলারেক 
ঠকায় তখন কার সা । 

 ভারেতর চি শ কা  মা ষ তখন গা ীর ের র 
িমিলেয় সা ার হেয় উঠল, Quit India, ভারত ছাড়। 
 িক  ওই কথােতই িক ি শ িসংহ এমিনেতই পাততািড় 
টােলা ভারত থেক? মােটই না। অেনক ভাবনা িচ া অেনক 

তক িবতক হল তােদর পাল ােমে । তারা িস া  করল, গত 
পৗেন ’শ বছর ধের স দশালী ভারতবষ েক এমন ভােব চেট 
েছ খেয়েছ য এখন আর িক  মা  অবিশ  নই  খাসা 

ছাড়া। অতএব এখন জার কের থাকেলও ওই চি শ কা  
মা েষর খাওয়া পরার ভার বেয় বড়ােত হেব। 
 ইিতমে  মাহা দ আলী িজ াহও পািক ােনর দাবী 
রেখেছন। সলমানেদর াধীন আবাস িম চাই। 

অতএব ইং া  বলেত বা  হল, এেসা তামরা। নাও াধীনতা। 
শীেত সকেলই ডেগামেগা। তখেনা িক  কউ ভাবেত পােরনিন 

অথ াৎ হ  ভারতীয় এবং হ     পািক ানীরা ভাবেত পােরিন য 
এও এক রকম ত ী বাহী াধীনতা। ি শ, আেমিরকা, রািশয়ার 
বশংবদ ত ীবাহক ন ন াধীন নামধ  জািত- তার াধীনতা। 
 বড় িছল। ছাট হেয় গল। খি ত হল। একিদেক ভারত 
ডািমিনয়ন অ িদেক পািক ান। িবভ  ই াধীন রা ।  
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 ভাইেয় ভাইেয় ভাগ তা হেয় গল। িক  সংসার চালােত 
হেব তা। একিদেক ১০ কা , অ িদেক ৪০ কা । সংসার 
চালােত িগেয় দখা গল স াব নই িক রই। অভাব হেয় গল 
অেনক- অেনক। এখন িকংক ? 
 েযাগ হল আেরা। র থেক   কের ডাকেত লাগল 
সই ইং া , আেমিরকা, রািশয়া িত হৎ শি রা। বলেত 

লাগল, এেসা নাও। যা লােগ তামার সংসাের আমার কাছ থেক 
নাও। দাব, সব দাব যা তামােদর দরকার। তেব শত সােপে । 
 অভােবর ালা বড় ালা। এরই জে  অসহায়,  
মা ষেক হাত বাড়ােত হয় অে র িদেক সাহাে র আশায়। িভ া 
চাইেত হয় অে র কােছ।  
 কােজই িহ ান এবং পািক ান িনজ েয়াজেনই নব 

াধীনতার অ লতার কারেণ যখন আর সাহা  িনেত িনেত 
আজ জন ই ক  হেয় পেড়েছ। এরপর আর িহ ােনর 
িবষেয় িক  বলার থােক না। কননা তারা িবেদশী সাহাে র 
িক টা অ তঃ েয়াজেন কােজ লাগােনার পিরক না এবং তা 
বা বায়ন কেরেছ। মেন হয় তােদর চহারা িক টা পাে েছ। 
 পািক ােন অতটা তা হয়ই িন। বরং এর একটা অংশ 
যেথ  অবেহিলত পেড় িছল। ত  একথা অিবসংবািদত সত  য 
পািক ান আ জািতক ে  ন ন িক  করার য়ােস য়াসী 
িছল। এবং সে ে  তার শি  এবং সাহিসকতার একটা তী  
গিত কাশ পাি ল। এবং এই কারেণই সই সাহা কারী কই 
পািক ােনর শি েক এবং তার ন ন য়াসেক থ  করার 
ষড়যে র ফল প পািক ান ভেঙ  কেরা হেয় গল। 

 কেরা হেয় জ  িনল বাংলােদশ। আবার সাহাে র 
েয়াজন দখা িদল। বাংলােদেশ িক  নই। সব ট- সব ট। 

আেনা সাহা । এেলা সাহা । চাল, গম, কেরােগট, িশল নাড়া, 
বাসন-ঘ । এেলা কাপড়- চাপড়, গা -গামছা, লাটা-ক ল। কী 
য এেলা না এটাই বরং ভাববার িবষয়। 

 আেরা এেলা আবার ন ন কের একটা েকর ি  আর 
শেতর পকাে  মাথা গিলেয় কান রকেম ব চার চ া। 

সই একই কৗশল, একই গিতধারা।  পটা িভ ।  
আিম এক  থামলাম। িসগােরট ধরালাম আর একটা। েকও 
িদলাম। িসগােরেট একটা টান িদেয় আবার  করলাম, আজ 
আপনারা আমরা দাম দাম বেল িচৎকার করিছ। গলা ফাটাি । 
িক  দাম দেবন না তা খােবন িক? ব চেবন িক কের। াধীন 
সাব েভৗমে র ময াদা িনেয় ব চেত হেব তা নািক? 
 ই পািক ােন তর চৗ  অথবা পেনর জন ম ী িছল। 
তারাই চালােতা। আজ তািকেয় দ ন এক বাংলােদেশই ষাট- 
পয়ষি  জন ম ী। িতনেশা সংসদ সদ । এেদর খরচ নই? ক 
চালােব? 
 প চ জন ’টাকা কের চ দা িদেল হয় দশ টাকা। আজ 
জন দশ টাকা লেত গেল িদেত হয় প চ টাকা কের। অতএব 

দাম না িদেল চলেব কন? চালােব ক? 
 কন বাড়েবনা তাহেল খাজনা, া , সচ- । দাম না 
দবার ি টা আপনার িক? 

বলেবন, আমােদর দেশর উৎপাদন। িক  সও তা 
িবেদশী সাহা - তােদরই পিরকি ত ব াধীেন উৎপাদন। 
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উৎপাদন আমােদর দেশ তা আমরা করিছেন করেছ তারাই- ঐ 
সব বড় ময়ারা। 
 আমরাই যিদ আমােদর দেশ উৎপাদন করতাম তাহেল 
িক হত বলা যায় না। আর স কথা আিম বলেতও চাই ন। 
 আর বািণেজ র াপার। সখােনও ওই একই কথা। দয়া 
কের আমােদর প  যিদ কান দশ িকনেত চান তাহেল তােদর 
কােছ আমােদর দশীয় প  িবি  কের আমরা ধ  হেত পাির। 
এর বিশ নয়। 
 কােজই দাম আমােদরই িদেত হেব। আর াধীনভােব 
ব চেত গেলই আমরা তােত বা  থাকব। 
 আপিন বার বার াধীন হওয়ার কথাটা বলেছন কন? 
 ঝলাম ভ েলাক বশ তেত উেঠেছন। বললাম, রাগ 
করেছন কন? একটা িবষয় ভেব দখেত বিল। সটা হে  এই 
য একটা প চ বা দশ বছর বয়েসর ছেলেক যিদ বেল দওয়া হয়, 

যাও িম াধীন। আজ থেক িম িনেজই তামার খবরদাির 
কর। তাহেল িক হেব বা িক হেত পাের সই ছেলর জীবেন? 
 তাহেল ঝেত হেব এর এই াধীনতাটার আগােগাড়াই 
একটা িমে  বা ধা া। অথবা ি েময় এক ণীর লােকর  
লােভর ফল। 

 তাই যিদ না হেব তাহেল আজ অতবড় দশ ভারেতর 
িভতও েপ উেঠেছ। ইিতহাস বলেব ওটাও একিদন পািক ােনর 
মত কেরা হেয় যােব িক না। 
 যিদ তাই যায় তাহেল িনি ত ঝেত হেব য ওটাও ওই 
ক িসসেটেমর আওতা ি র ফল। এবং তাহেল ি র িনি ত 

হওয়া যােব য বতমান িবে র ই পরাশি  তােদর ি পাি ক 

গাপন তাত মাতােবক িবে র সকল উ য়নশীল বা অ ত 
দশ েলােক িনেয় ফলেব সই ি েশর Divide And Rule 

-না ল বললাম Divide and Discover policy’র মে  
এবং একিদন দখা যােব হয়েতা এই বাংলােদেশও আেগর সই 
বােরা ঁ ইয়ার শাসন কােয়ম হেয়েছ। যার একমা  পিরিশে  দখা 
যােব ওই ই পরাশি  েয় - েপৗ ািদসহ বংশা িমক 
ভােব তােদর  ইত াকার তীয় িবে  কােয়ম রাখেব। বা 
সহেজ রাখেত স ম হেব। 
 কননা তােদর সাহা  সলা ছাড়া তখন কা রই আর 
চলেব না। এবং সই একই কারেণ তারাও (তথাকিথত তীয় 
িব ও) আর তােদর (ওই ই হৎ শি ) িব াচারণ করেত 
স ম হেব না। 
 মাঝখান থেক আমরা াধীনই থাকব। ওেদর থাকেব 

ঁ িজ লি র বাজার। আমরা আমােদর পির েমর পয়সা িদেয় 
আমােদর াধীনতা চালাব। আর বছরাে  ওেদর েদর টাকা 
নেবা। আর ওরা ওেদর ক কনীর ঘিন ছিড়েয় আমােদর 
েক বেস চালােব টতরাজ। 

 আমরা জানেত ঝেত িক ই পারব না। িক  আমরা 
াধীন ময াদাশালী জাত িহেসেব ওেদরই বশংবদ হেয় েচ 

থাকব। হয়েতা মের যাবার পেরও। 
 কােজই এর দাম আমােদর ীকার করেতই হেব। িদেতও 
হেব। অব  কত িদন কত কাল- ইিতহাসই স কথা বলেব। 

আমরা জািন মােয়র পেট স ান ছা  ণ হেয় থােক। 
পের জ ায়। জে  বড় হয়। ছাট হয় না। জািন না, অ তঃ আিম 
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জািননা বড় থেক ছাট হওয়া যায় িকনা। িত এবং রাে র 
বলায় এ িনয়েমর িত ম কন? তেব িক ছাট হেত হেত এক 

পয ােয় এেস আবার আমরা বড় হওয়ার আশা করব? নািক াধীন 
হওয়ার আশায় আমরা ছাটই হেত চাইব। না াধীনতা হারাবার 
ভেয় বড় হেত িবরত থাকব? 
 আসেল চাওয়া এবং পাওয়া িনভ র কের িনেজর 
আ িব াস এবং মতার উপর। এবং া  ব েক িনয়ি ত 
প িতেত র া এবং পিরচালনা করেত য ি  য মননশীলতা, 
য ধ  এবং য কায মতার েয়াজন া  ি র মে  এ ণ 
িল থাকা অপিরহায। এ িলর অভাব থাকেল ছাট হই বা বড় হই 

না কন, লাভ নই কান তােতই। 
 তেব বাধ হয় সব কথার ওপর একটা বড় কথা য আমরা 
এেক অে র র  শাষণ কের  িনেজেকই া বান কের 

লেত যিদ আ াসনী আ েহ না এ ই তাহেলই বাধহয় ছাট বা 
বড়’র  অথ হীন হেয় যেত পাের। 
 কথা শষ কের আিম আর ’কাপ চােয়র অড ার িদেয় 
একটা িসগােরট ধরালাম। 
 
 
রচনাকালঃ ৯ আগ  ১৯৭৯ 
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