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বসন্তে বারুন্তের গন্ধ 
পুনর্জিৎ রায়ন্ত ৌধুরী 

 

ইয়ানা চ রকান্তসাভার সন্তে আমার আলাপ আন্তমর্রকায়, ২০১৩ সান্তল। আর্ম তখন ওই চেন্তে র্পএই র্ির র্িতীয় বন্তষির 

ছাত্র। আমান্তেরই র্িপার্িন্তমন্তে র্পএই র্ি করন্তত ঢুকল বছর  র্িন্তের ইয়ানা। 

ইউন্তেন্তনর চমন্তয় ইয়ানা। খুব র্মশুন্তক। রান্না করন্তত ভালবান্তস।  ার-পাাঁ  বছন্তর কতবার চে আমান্তের ওর অ্যাপার্িন্তমন্তে 

চনমেন্ন কন্তর োরুণ সমস্ত ইউন্তেনীয় খাবার খাইন্তয়ন্তছ (চেমন র্ ন্তকন র্কভ, পাস্কা, চেরুর্ন), তা গুন্তণ বলা মুের্কল! 

র্পএই র্ি চেষ কন্তর আমার আন্তমর্রকা ছাড়ার পর, প্রথম এক-চেড় বছর ইন্তমন্তল চমার্ামুর্র্ চোগান্তোগ র্ছল ইয়ানার 

সন্তে। তারপর ও েখন র্পএই র্ি চেষ কন্তর অ্ধযাপনার  াকর্র র্নন্তয় আন্তমর্রকা চথন্তক ওর চেন্তে র্িন্তর চগল, তখন 

চথন্তক আন্তস্ত আন্তস্ত আমান্তের চোগান্তোগ ক্ষীণ হন্তয় আসন্তত শুরু কন্তর। বস্তুত, গত বছর ইয়ানার সন্তে আমার একবারও 

চোগান্তোগ হয়র্ন। 

এই বছন্তরর চগাড়ায়, রার্েয়া-ইউন্তেন্তনর েুদ্ধ শুরু হন্তব বন্তল েখন বাতান্তস খবর ভাসন্তছ, তখন মন্তন হন্তয়র্ছল ইয়ানান্তক 

চোগান্তোগ করার কথা। র্কন্তু ওই ো হয়! করব করব কন্তরও চেষ পেিে চোগান্তোগ করা হন্তয় ওন্তের্ন।  

২৪চে চিব্রুয়ার্র সব আেঙ্কা সর্তয কন্তর, রার্েয়া ইউন্তেনন্তক আেমণ করল। রার্েয়া-ইউন্তেন সীমান্তে গত কন্তয়ক র্েন 

ধন্তর চে চধাাঁয়া চেখা োর্িল, চসই চধাাঁয়ার সন্তে আগুন্তনর র্েখাও স্পষ্ট চেখা চেন্তত শুরু করল। চসই খবরর্া েখন 

অ্র্িন্তস বন্তস চমাবাইন্তল পড়র্ছ, মনর্ির করলাম আজ ইয়ানান্তক ইন্তমল করবই। 

করলামও তাই। এবং করার র্েক পাাঁ  র্মর্নন্তর্র মন্তধয ইয়ানার উত্তর, “চতামার ইন্তমন্তলর জনয অ্ন্তনক ধনযবাে। আর্ম 

আপাতত ভাল আর্ছ। তন্তব এই মুহূন্ততি চবর্ে চলখার মন্ততা পর্রর্ির্তন্তত চনই। তুর্ম ের্ে চতামার ওয়ার্স্অ্যাপ নম্বরর্া 

োও, চতামান্তক েু’একর্েন্তনর মন্তধয কল করন্তত পার্র। র্রগািিস, ইয়ানা।” 

পার্েন্তয় র্েলাম নম্বর। র্কন্তু েু-একর্েন্তনর মন্তধয ইয়ানার চিান এল না। এল ৪ো মা ি রান্তত, ইউন্তেন-রার্েয়া েুদ্ধ শুরুর 

ন’র্েন্তনর মাথায়। ততর্েন্তন ইউন্তেন্তনর প্রধান নেী র্নপার র্েন্তয় অ্ন্তনক জল বন্তয় চগন্তছেঃ রার্েয়ার চছাড়া চক্ষপণাস্ত্র ও 

কামান্তনর চগালায় র্কভ-সহ ইউন্তেন্তনর র্বর্ভন্ন েহন্তর বহু সাধারণ মানুষ ও চসনা প্রাণ হার্রন্তয়ন্তছন, রুে সামর্রক বার্হনী 

সীমাে অ্র্তেম কন্তর ইউন্তেন্তন চপৌঁন্তছ চগন্তছ, রার্েয়া-ইউন্তেন্তনর মন্তধয েু’বার োর্ে ববেক হওয়ার পরও চকানও 

সমাধানসূত্র চবন্তরায়র্ন, ইউন্তেন চথন্তক েে লন্তক্ষরও চবর্ে মানুষ সীমাে চপর্রন্তয় প্রর্তন্তবর্ে চেেগুর্লন্তত চপৌঁন্তছন্তছন 

আশ্রয়প্রাথিী হন্তয়, ইউন্তেন্তনর জান্তিারর্জয়ায় পারমাণর্বক র্বেুযৎন্তকন্দ্র রার্েয়া ধ্বংস করন্তত চ ষ্টা করন্তছ বন্তল ইউন্তেন্তনর 

তরি চথন্তক োর্ব করা হন্তয়ন্তছ, ইউন্তরার্পয়ান ইউর্নয়ান রুে চপ্রর্সন্তিে ভ্লার্ের্মর পুর্তনন্তক ‘সযাংেনি ইর্ির্ভজুয়াল’ 

র্হসান্তব র্ র্িত কন্তরন্তছ, এবং র্বর্প ও চেল-এর মন্ততা বৃহৎ চতন্তলর চকাম্পার্ন পুর্তন সরকান্তরর ওপর কু্ষব্ধ হন্তয় 

রার্েয়ায় তাাঁন্তের কােিকলাপ বন্ধ করার পন্তথ চহাঁন্তর্ন্তছ। 

চিান্তন ইয়ানার গলা শুন্তন র্জন্তেস করলাম, “আছ চকমন তুর্ম?” 
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“এখনও পেিে চবাঁন্ত  আর্ছ,” ইয়ানা বলল, “তন্তব জান্তনা হয়ন্ততা, আমার কান্তজর েহর র্কভ, চেখান্তন প্রায় র্তর্রে লক্ষ 

মানুষ বসবাস করত, চসই েহরর্া প্রায় ধ্বংস হন্তয় চগন্তছ।” 

জানতাম আর্ম। সংবােপন্তত্র রুে চক্ষপণান্তস্ত্রর আঘান্তত র্কভ এবং খারর্কভ ধবংন্তসর র্বভৎস ছর্ব আমরা সবাই চেন্তখর্ছ। 

বললাম, “জার্ন। তুর্ম র্ক এখনও র্কন্তভই?” 

“না, তন্তব েুদ্ধ শুরু হওয়ার  ার র্েন পর অ্বর্ধ ওখান্তনই র্ছলাম। ২৪ আর ২৫ তার্রখ রাতর্া র্নন্তজর অ্যাপার্িন্তমন্তেই 

র্ছলাম। ঘুন্তমান্তত চেতাম ট্র্যাক সুর্ আর চমাজা পন্তড় োন্তত েরকার হন্তলই তৎক্ষণাৎ বম্ব চেল্টান্তর  ন্তল চেন্তত পার্র। খবর 

পার্িলাম র্কন্তভর ওপর চে চকানও সময় হামলা হন্তত পান্তর।” 

“আর ২৫ তার্রন্তখর পর?” 

“২৬ তার্রখ চভার রান্তত আমার অ্যাপার্িন্তমন্তের অ্েূন্তর, চের্েন্তক র্কন্তভর প্রোসর্নক ভবনগুর্ল, চসর্েক চথন্তক একর্া 

র্বভৎস েব্দ শুনলাম। অ্যাপার্িন্তমন্তে থাকার্া আর বুর্দ্ধমান্তনর কাজ হন্তব না মন্তন কন্তর, র্িন্তজ ো শুকন্তনা খাবার র্ছল 

চসগুন্তলা বযাকপযান্তক ভন্তর র্নন্তয়, চভার ছ’র্া নাগাে বম্ব চেল্টান্তরর উন্তেন্তে রওনা হলাম।” 

একরু্ থামল ইয়ানা। তারপর বলল, “বম্ব চেল্টার মান্তন একর্া চমন্তট্র্া চেেন্তন। চসখান্তন চপৌঁন্তছ চেখলাম অ্লন্তরর্ি প্র ুর 

মানুষ। অ্ন্তনন্তক গত েু-র্েন ধন্তর চসখান্তন রন্তয়ন্তছন। চের্া চেন্তখ অ্বাক লাগল চসর্া হল মানুষগুর্লর মন্তধয একতা। ওাঁরা 

সাবাই এন্তক অ্পন্তরর অ্পর্রর্ ত, র্কন্তু র্নন্তজন্তের মন্তধয  া-জলখাবার ভাগ কন্তর খান্তি, গল্প করন্তছ আর বাচ্চারা 

স্মার্িন্তিান্তন কারু্িন চেখন্তছ। ওাঁরা জান্তন বাইন্তর েুদ্ধ  লন্তছ র্কন্তু ওাঁন্তের চেন্তখ মন্তন হর্িল চেন র্কছুই হয়র্ন। চেন এই 

স্বাভার্বক জীবনোপন্তনর মন্তধয র্েন্তয় ওাঁরা চোরন্তগাড়ায় চপৌঁন্তছ োওয়া মৃতুযন্তক  যান্তলঞ্জ ছুাঁন্তড় র্ের্িল!” 

ইয়ানার কথা শুনন্তত শুনন্তত সমস্তর্া চেন ছর্বর মন্ততা চেখন্তত পার্িলাম।   

ইয়ানা বন্তল  ন্তল, “২৬ তার্রখ পুন্তরা র্েনর্া কার্ালাম বম্ব চেল্টান্তর। চসখান চথন্তকই রান্তত মান্তক চিান করলাম। মা, 

আমার নবর্তপর র্েোর সন্তে থান্তক র্েোর বার্ড়ন্তত, উত্তর-পর্িম ইউন্তেন্তন চবলারুস আর চপালযান্তের সীমান্তের কান্তছ 

অ্বর্িত একর্র্ চছাট্ট েহন্তর। মান্তক জার্নন্তয় র্েলাম, আর্ম সুি আর্ছ। এবং েু-একর্েন্তনর মন্তধয র্কন্তভর পর্রর্ির্তর উন্নর্ত 

না হন্তল আর্ম চ ষ্টা করব ওাঁন্তের কান্তছ  ন্তল চেন্তত। কথাগুন্তলা বলন্তত বলন্তত আমার েৃর্ষ্ট ঝাপসা হন্তয় আসর্ছল। খুব র্মস 

করর্ছলাম ওাঁন্তের।” 

র্জন্তেস করলাম, “এ ভান্তব ক’র্েন বম্ব চেল্টান্তর র্ছন্তল তুর্ম?” 

 “২৭ তার্রখর্াও বম্ব চেল্টান্তরই প্রায় পুন্তরার্া র্েন কান্তর্। খবর পার্িলাম, র্কন্তভ কারর্িউ জার্র হন্তয়ন্তছ, োনবাহন 

পর্রন্তষবা পুন্তরাপর্র বন্ধ। পন্তরর র্েন সকাল ন’র্া নাগাে কারর্িউ উন্তেন্তছ বন্তল খবর চপলাম। েত ইন্তি থাকন্তলও 

আপাতত র্কন্তভ থাকা োন্তব না বুঝন্তত চপন্তর, মান্তয়র বার্ড়ন্তত োব বন্তল মনর্ির করলাম। তাই চমন্তট্র্া ধন্তর চসাজা চরল 

চেেন। তারপর চট্র্ন ধন্তর প্রায় েে ঘো জার্নির পর রার্ত্তন্তর চপৌঁছলাম র্েোর বার্ড়ন্তত। এখনও আর্ম চসখান্তনই। 

আবার কন্তব র্কন্তভ র্িরন্তত পারব চক জান্তন! আন্তেৌ েহরর্া চবাঁন্ত  থাকন্তব নার্ক…” বলন্তত বলন্তত ইয়ানার গলা বুন্তজ 

এন্তলা। 

ইয়ানার মন্তন সাহস চজাগান্তনার চ ষ্টা করলাম, “একু্ষর্ন এতর্া খারাপ ভাবছ চকন?” 
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“চকাথাও চে আন্তলা চেখন্তত পার্ি না। ন’র্েন হন্তয় চগল েুন্তদ্ধর। আন্তমর্রকা-সহ পৃর্থবীর প্রায় সমস্ত ের্িোলী রাষ্ট্র 

রার্েয়ার র্বরুদ্ধ  ন্তল োওয়ার পরও, মন্তস্কা র্পছু হন্তর্র্ন একরু্ও। বরং খবর পার্ি র্কভ আর খারর্কভ লিভি করার 

পর রুে বসনযরা এবার মার্রউন্তপাল আর সুর্মর র্েন্তক এন্তগান্তি। র্েকই, আমরা প্রর্তন্তরাধ কন্তর োর্ি সাধযমন্ততা। 

সাধারণ মানুষ হান্তত অ্স্ত্র তুন্তল র্নন্তি। র্কন্তু এভান্তব কতর্েন? এভান্তব প্রর্তন্তরাধ কন্তর োওয়ার িন্তল ের্ে রার্েয়া 

আমান্তের চেন্তের ওপর পুন্তরাপুর্র কব্জা নাও করন্তত পান্তর, চেষ পেিে চের্া হন্তব চসর্া হল অ্সংখয প্রাণহার্ন আর 

চেেভাগ। বস্তুত, আমান্তের চেন্তের অ্ন্তনন্তকই বলন্তছন, পুর্তন্তনর আসল লক্ষ – না ইউন্তেন্তনর সংেুর্িকরণ নয় – 

ইউন্তেনন্তক চবলারুন্তসর মন্ততা একর্র্ র্েরোাঁড়াহীন রান্তষ্ট্র পর্রণত করা, োন্তত আমরা মন্তস্কার োসত্ব স্বীকার করন্তত বাধয 

হই।” 

একরু্ক্ষণ  ুপ কন্তর চথন্তক ইয়ানা বলল, “অ্ন্তনক কথা বললাম। চতামার ওখান্তন চতা এখন অ্ন্তনক রাত। ঘুন্তমান্তব না? 

রার্খ এখন। রাখার আন্তগ সংন্তক্ষন্তপ শুধু একর্া ঘর্না বর্ল। আমার প্রায়  লৎের্িহীন র্েোন্তক আজ সকান্তল েখন েুন্তদ্ধর 

কথা বলর্ছলাম, র্তর্ন বলন্তলন, ‘এই চতা পরশুর্েনই আমান্তের বার্ড়র কান্তছই চবামাবষিণ হল!’ ভাবলাম বয়ন্তসর কারন্তণ 

ভুল বকন্তছন র্েো। এই েহন্তর এখনও পেিে চকাথাও চবামাবষিণ হয়র্ন। কথার্া মান্তক বলান্তত, মা বলল, র্েো সম্ভবত 

র্িতীয় র্বশ্বেুন্তদ্ধর কথা উন্তেখ করন্তছন। র্েো তখন র্কন্তোরী। বয়স হন্তয় চগন্তল আমরা নার্ক র্পছন র্েন্তক হার্ন্তত থার্ক। 

শুন্তনছ তুর্ম এরকম কথা?” 

“শুন্তনর্ছ।” 

“মান্তয়র কথা শুন্তন একর্া অ্দু্ভত প্রশ্ন মাথায় এল জান্তনা। সর্তযই র্ক র্েো র্িন্তর চগন্তছ ১৯৪০-এর েেন্তক? নার্ক আমরা 

আসন্তল চসই সময়র্ান্ততই আর্ন্তক আর্ছ, এন্তগান্তত পার্রর্ন একরু্ও?...আিা, রার্খ এবার। চর্ক চকয়ার।” 

ইয়ানান্তক সাবধান্তন থাকন্তত বন্তল চিানর্া র্িসকান্তনক্ট কন্তর র্েলাম। র্কন্তু তারপরও ইয়ানার চেন্তষর কথাগুর্ল মাথার মন্তধয 

ঘুরপাক চখন্তত লাগল। আর চসই কারন্তণই শুন্তত র্গন্তয়ও ঘুম এন্তলা না। বার বার মন্তন হর্িল, সর্তযই চবাধহয় আর্ 

েেন্তক একরু্ও এন্তগান্তত পার্রর্ন আমরা। না হন্তল আজও, সুনীল গন্তোপাধযায় োন্তের উন্তেন্তে র্লন্তখর্ছন্তলন, “তুর্ম চক? 
তুর্ম র্ক গ্রহােন্তরর েলছুর্?/…/ এ পৃর্থবী চতামার একলার নয়/ এ পৃর্থবী চলান্তভর, ঘৃণার, উন্মত্ততার নয়”, চসই 
র্নলিজ্জ ববির েুদ্ধবাজরা পৃর্থবী োসন করন্তত পারত না। 

র্নদ্রাহীন অ্বিায় র্বছানায় আর কতক্ষণ শুন্তয় থাকা োয়? তাই উন্তে র্গন্তয় োাঁড়ালাম আমার ফ্ল্যান্তর্র বারান্দায়। সামন্তন 

ঘুমে নয়িা। বসে-বাতাস বইন্তছ চবে চজান্তড়। বুক ভন্তর শ্বাস র্নলাম একর্া। আর র্েক তখনই অ্নুভব করলাম বাতান্তস 

কীন্তসর চেন একর্া করু্ গন্ধ। 

চপাড়া বারুন্তের র্ক? 

[ইয়ানার কথা সর্তয হন্তয়র্ছল। এই চলখা েখন ছাপন্তত োন্তি, তখন রুে হামলায় মার্রউন্তপাল এবং সুর্ম র্বধ্বস্ত। এক প্রতযক্ষেেিীর 
বয়ান অ্নুোয়ী, মার্রউন্তপান্তলর রাস্তায় ছর্ড়ন্তয় পন্তড় রন্তয়ন্তছ প্র ুর লাে। রাস্তা চথন্তক চসই লােগুর্ল সর্ড়ন্তয় র্নন্তয় োওয়ার মন্ততা চকউ 
চনই।] 

চেে, ১৭ মা ি ২০২২ 

 


