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�কউ  ওই  আলমাির  খুেল  ও  �দেখিন  ওেত  কী  আেছ  না  আেছ।  �সিদন  অজয়  বাবুর  �ী  অথ�াৎ  িনিখেলশ
বাবুর  বড়  �ছেলর  বউ  মি�কার  মেন  হল  ওই  পুেরােনা  আসবােবর  ঘরটা  একট�  পির�ার  করা  দরকার।
ব�িদন  ঝাড়েপাছ  করা  হয়িন।  পরিদন  সকােল  কােজর  �মেয়  মালতী  আসেতই  বড়  বউ  বলল , , "

আসবােবর  ঘরটা  আজ  একট�  ঝাড়েপাছ  কিরস  �তা  ।  চািবটা  িনেয়  যা।  ঘরটা  খুেল  কাজ  করেত  থাক।
আিম  যাি�  একট�  পের।"  "  �ক  আেছ  িগি�  মা  "  -  বেল  মালতী  ঘর  পির�ার  করেত  চেল  �গল।  িকছ� �ন
পর  মি�কা  �মজ  ও  �ছাট  বউেক  রা�ার  িদকটা  সামলােত  বেল  আবারও  �গল  ওই  ঘের।  "  কী  �র  মালতী  , ,
কতদূর  �তার  কাজ  ?"  _ একটা  হঁাক  িদল  মি�কা।  "  এই  �য  িগি�  মা  , ,এইবার  ওই  আলমারী  আর
আলনার  িদকটা  যােবা।"  বেলই  মালতী  আবার  কাজ  ��  কের  িদল।  কােঠর  আলমারী  টার  উপর  হাত
�রেখ  মি�কা  ভাবেত  লাগেলা  , "  এ  আলমারী  টা  �তা  �েনিছ  আমার  দাদা  শ�রমশাই  অিখেলশ  রােয়র
আমেলর।  শা�িড়  মা  �তা  তাই  বেলিছেলন।  এ  বাড়ীেত  এেস  �থেক  �দখিছ  ওটা  ব�ই  রেয়েছ।  কী  আেছ  �ক
জােন।  !  চািবটা  �পেলও  হত।  �দখতাম  কী  আেছ ! "  �সিদন  রােত  মি�কা  তার  �ামী  অজয়  বাবু েক  িজ�াসা
করল , , "  হঁ�া  �গা  , ,  ওই  আসবােবর  ঘেরর  কােঠর  আলমারীর  চািবটা  �কাথায়  আেছ  �গা? িবেয়র  পর  �থেক
�দখিছ  ওটা  ব�ই  আেছ।"  "  হঁ�া ,  ওটা  �তা  আমােদর  ঠাকুরদার  আলমারী।  তঁার  ই  িকছ�  িজিনসপ�  আেছ।
আমরা  যখন  খুব  �ছাট  তখনই  ঠাকুরদা  মারা  যান।  ঠাকুমা  ,  ঠাকুরদার  ওইসব  িজিনস�েলা  �দেখ  খুব  ক�
�পেতন  ,  তাই  আমার  মা  বাবা  ওই  িজিনস�েলােক  আলমারী  �ত  �রেখ  তালা  িদেয়  �দন।  তারপর  �থেক
আর  ওই  আলমারী  �খালা  হয়িন।  যতট� কু  মেন  আেছ  ঠাকুরদার  একটা  চশমাও  আেছ।  আর  �তমন  িকছ�
মেন  �নই  ।  আমরা  তখন  খুব  �ছাট  িছলাম  �তা।  তা  ত� িম  চাইেল  �দখেতই  পােরা ,  ওেত  কী  আেছ  না  আেছ।
মােন  �তামার  যিদ  �কৗত� হল  জােগ"  -  থামল  অজয়  বাবু।  "  িক�  চািব  "  মি�কা  বলল।  "  "  ও  ঘের  �তা
অেনক  িকছ�  আেছ  ,  �দেখা  ওখােন  পাও  িকনা"- অজয়  বাবু  বেল।  অজয়  বাবুর  বছর  ১৮  এর  �মেয়  িরয়া
তখন  বলল , , "  মা , ,  চািব  না  �পেলও  �কােনা  ব�াপার  না  ,  �কৗত� হল  জাগেল  তালা  �ভেঙ  �দেখা।"  বেল  ও
িনেজর  ঘের  চেল  �গল।  �মেয়  �যন  মােয়র  মেনর  �কৗত� হলটা  আেরা  বািড়েয়  িদল  তালা  ভাঙার  কথাটা
বেল।  �সিদন  রােত  আর  মি�কার  ঘুম  এল  না।  

পরিদন  কাকেভাের  উেঠ  �স  আবার  �গল  পুেরােনা  আসবােবর  ঘের।  অেনক  খুঁ েজও  যখন  চািব  �পল  না  ,

তখন  �মেয়র  কথা  অনুযায়ী  তালা  ভাঙার  িস�া�  িনল  মি�কা  এবং  এক�  ভারী  ব�  িদেয়  �ভে�ও  �ফলল।
এবার  আলমারীটা  খুেল  �বশ  িকছ�  িজিনস  �চােখ  পড়ল  তার।  িকছ�  পুেরােনা  নিথ  , , িকছ�  পুেরােনা  বই
ইত�া িদ।  এবার  তার  �চােখ  পড়ল  ভীষণ  আকষ�ণীয়  ও  সু�র  এক�  �ছাট  কােঠর  বা�।  বা��  �ত  সু�র
কা�কায�  করা  আেছ  আর  রকমারী  িকছ�  পাথরও  বসােনা  আেছ  ।  যে�র  অভােব  উ�লতা  ন�  হেলও
িজিনসটা  এখনও  আকষ�নীয়  আেছ।  ঝুল  সিরেয়  মি�কা  বা�  টা  হােত  িনল।  বা�টা  �খালার  পর  �তা  তার
চ�ু  চড়কগাছ।  �সানার  ��েম  বঁাধােনা  এক�  চশমা  ।  চশমার  �চনটা  ও  �সানার।  উ�লতা  �যন  �কের
পড়েছ  আজও।  মি�কা  �ি�ত  হেয়  রইল  িকছ� �ন।  তার  �শ  এল  �ছাট  বউ  চ�ার  ডােক  -  "  ও  বড়িদ
�কাথায়  �গেল?" �শ  আসার  পর  চশমার  বা�টা  �রেখ  আলমারীর  বািক  িজিনস  �েলা  �দখেত  ��  করেলা
মি�কা।  পুেরােনা  আর  পৃ�া  হলুদ  হেয়  যাওয়া  বই�েলার  মেধ�  একটা  হল  "  মহাভারত" ,  পুেরােনা  নিথ�েলা
হল  ব�  পুেরােনা  হােত  �লখা  দিললপ�।  দিললপ�  ও  মহাভারত  িকছ� �ন  ঘাটাঘা�  করার  পর  তার
আবারও  �চাখ  �গল  ওই  চশমার  বাে�র  িদেক  এবং  চশমা�  হােত  িনেয়  পয�েব�ণ  করল  আর  ও
িকছ��ন।  আবারও  �ছাট  বউেয়র  ডাক  আসেতই  চশমা�  ওই  আলমারীেত  �রেখ  আলমারী  �ঠেল  ব�  কের
রা�াঘেরর  িদেক  চেল  �গল  মি�কা।  রা�াবা�া  করেত  করেত  �মজ  ও  �ছাট  বউেক  চশমার  িবষেয়  সবটা
বলল  মি�কা।  �মজ  বউ  িবশাখা  খুব  অবাক  হেয়  িজে�স  করল , , "  িক�  দাদা  শ�রমশাই  এর  চশমা
এখনও  আেছ?" মি�কা  বলল , , "  হঁ�া  �র , ,তাহেল  আর  বলিছ  কী !  কাল  অবশ�  �তার  ভাসুর  একটা  চশমার
কথা  বলিছল  ।  তাহেল  এই  �সই  চশমা।"  �ছাট  বউ  চ�ার  িকছ�  একটা  মেন  হেতই  �স  বলল  , , "  বড়িদ , ,

আমােদর  বসার  ঘের  দাদা  শ�রমশাই  এর  িবরাট  বঁাধােনা  ছিবটােত  একখানা  সু�র  চশমা  �দেখিছ
বেট . . . . . . . . . . ! "  িবশাখার  ও  তখন  মেন  পড়ল , , "  হঁ�া !  শা�িড়  মা  �তা  বেলিছেলন  ওটা  নািক  �সানার  চশমা।
িক�  �স  চশমা  �য  এখনও  বত� মান  �স  কথা  �তা  বেলনিন।"  িতন  বউই  এই  চশমা  িনেয়  দা�ণ  উৎসািহত।
মি�কা  খুব  উৎসােহর  সােথ  বেল , ,  "আ�া  �ক  আেছ।  আমরা  দুপুরেবলা  ওঘের  যােবা  আর  একবার।

অিখলপুেরর  জিমদার  িনিখেলশ  রায়  ও  তঁার  �ী  মিনমালা  �দবী  �য়াত
হবার  পর  তােদর  পু�রা  পুেরােনা  আমেলর  আসবাব  প��িলেক
এক�  আলাদা  ঘের  �রেখ  িদেয়েছন।  বািড়েত  এেস  হাল  ফ�াশেনর  সব
আসবাব  প�।  কারণ  তােদর  �সেকেল  আসবাব  আর  পছ�  নয় ,

একমা�  জিমদারী  পাল�  �িল  ছাড়া  ।  পাল�  �িল  এখনও  িনিখেলশ
বাবুর  বাবুর  িতন  পু�  ও  পু�বধূ  রা  ব�বহার  কের।  অন�ান�  আসবাব
এর  মতন  ওই  কােঠর  আলমারী  টা  ও  রেয়েছ  পুেরােনা  আসবােবর
ঘের।  

ক
িল

 ক
থা-০১



ক
িল

 ক
থা-০২

অেনক  কাজ  আেছ  এখন।"  বড়  বউেয়র  মাথায়  িক�  ওই  িচ�াই  ঘুরেত  লাগল।  িতন  ভাইও  �বিরেয়
�গেছ , ,  িরয়া  কেলেজ ,  �মজ  ও  �ছাট  বউেয়র  �ছেলরা  অথ�াৎ  অথ�াৎ  অয়ন  আর  চয়ন  দুজেনই  �� েল  চেল
�গেছ।  বািড়  একদম  ফঁাকা।  খাওয়া  দাওয়ার  পর  িতন  বউ  ওই  ঘের  িগেয়  আলমারী  খুেল  চশমা�  িনেয়
ভােলাভােব  পয�েব�ণ  করেত  ��  করল।  িবশাখা  একটা  দীঘ��াস  �ফেল  বলল , , "  ঔ�ল�  আজও
অমলীন  আেছ ,  �ক  �যমন  দাদা  শ�রমশাই  এর  ছিবেত  চশমাটা  �দেখিছ।  "  এভােবই  �বশ  িকছ� �ন
চেল  �গল।  এবার  চ�া  বলল , , "  আ�া , ,  এটা  এখান  �থেক  িনেয়  �গেলই  �তা  হয়।  সকেল  (  িতন  ভাই )

বািড়  িফ�ক  , ,  তারপর  এই  চশমা  িনেয়  আেরা  িকছ�  জানা  যােব।  "  "  �ক  বেলিছস  "-  বেলই  মি�কা
িপছন  ঘুরেতই  �দখল  ঘেরর  দরজাটা  ব�।"  "  আের  দরজাটা  �ক  ব�  করল? �খালাই  �তা  িছল  ।  এখন
�তা  একট�  হাওয়া  বাতাসও  �নই।  �ছেলেমেয়�েলা  ও  �তা  এখনও  �ফেরিন  �য  বদমাইিশ  করেব।"  এসব
ভাবেত  ভাবেতই  এক  মুহ� েত� র  জন�  িশহরণ  �খেল  �গল  মি�কার  মেধ�  িদেয়- "  হঁ�া  �র , ,  দরজাটা  �তা
আমরা  ব�  কিরিন"- মি�কােক  থািমেয়  চ�া  বেল  , , "  আের  বাবা , ,আমরাই  হয়ত  ব�  কেরিছ  দরজা  এ
ঘের  এেস , ,�খয়াল  �নই  ।  চেলা  এখন।"
           

মি�কা  বসার  ঘেরর  কঁােচর  �  �টিবলটার  উপর  বা�  সেমত  চশমাটা  �রেখ  িদল।  িরয়া ,  অয়ন ,  চয়ন
িতনজেন  বািড়  িফের  বসার  ঘের  �যেতই  ওেদরও  দৃ�  আকষ�ণ  করল  ওই  কা�কায�  করা  �শৗিখন  বা�।
িরয়া  বা�  টা  খুেল  িকছ�  একটা  বলেত  যাি�ল , , িক�  তার  আেগই  অয়ন  চশমাটা  �চােখ  পেড়  �ফলল।
আর  চয়ন  �চঁচােত  লাগেলা , , "  আমায়  �দ  একট�  ,আিমও  পড়ব।"  ওেদর  িচৎকার  �েন  চ�া  ছ� েট  এল  , "

এই !  এই !  �চঁচােমিচ  করিছস  �কন?" চয়ন  বলল , , "  ও  মা !  �দেখা  না , ,অয়ন  দাদা  িদে�  না  চশমাটা।"
িরয়া  এবার  ��  কের  , , "  এটা  কার  চশমা  কািকমিন? �দেখ  �তা  �সানার  চশমা  মেন  হে�।"  চ�া  বেল , , "

হঁ�া  �র।  এটা  �তােদর  বড়  দাদুর  চশমা।  আ�া , , ,�তারা  এবার  ��শ  হেয়  আয়।  খাওয়া  দাওয়া  কর , ,ওসব
কথা  পের  হেব।"  িরয়া  আর  চয়ন  চেল  �গল  ।  িক�  অয়ন  ওই  চশমাটা  পেড়  চ�ার  িদেক  একদৃে�
তািকেয়ই  রইল  ।  কী  অ�� ত  রকেমর  গা�ীয�  ওর  �চােখ  মুেখ।  চ�া  আবারও  বলল , , "  কী  �র !  চশমাটা
খু েল  �রেখ  যা ! "  এবার  অয়েনর  গলার  �র  ও  �কমন  বদেল  �গল  -  "  এত  বড়  সাহস  �তামার !  ত� িম
আমার  মুেখর  উপর  কথা  বেলা !  যাও  এখান  �থেক  ! "  শা�িশ�  অয়েনর  এমন  উ�  �ভাব  �দেখ  চ�া
ভীষণ  ভয়  �পেয়  �গল।  বসার  ঘর  �থেক  �দৗেড়  �বিরেয়  িগেয়  মি�কা  আর  িবশাখােক  সব  বলেতই  ওরা
ছ� েট  এল  বসার  ঘের।  ওরা  দুজনও  এসব  �দেখ  ভীষণ  ঘাবেড়  �গেছ।  কী  অ�� ত  চাল  চলন  অয়েনর।
তার  উপর  গলার  �রও  বদেল  �গেছ  পুেরাপু ির  ভােব।  �যমন  গ�ীর  আচরণ  ,�তমন  চালচলন।  িবেকল
গিড়েয়  যত  স��া  �নেম  আসেছ  ওর  আচরণ  �যন  আেরা  উ�  হে�।  এিদেক  িবশাখা  �তা  ভীষণ  �ভেঙ
পেড়েছ  , "  আমার  শা�িশ�  �ছেলটার  কী  হল ! "  এত�েন  িতন  ভাই  অজয় ,  িবজয় ,  সুজয়ও  বািড়  চেল
এেসেছ।  এসব  �দেখ  �েন  �তা  সকেল  অবাক।  অজয়  বাবু  �বশ  রাগাি�ত  ভােব  বেল , , "  কাল  ওই
চশমার  িবষেয়  মি�কােক  এত  িকছ�  বেলই  ভ� ল  কেরিছ।  "  �মজ  �ছেল  িবজয়  ধপ  কের  �সাফায়  বেস
পড়ল।  �চােখ  মুেখ  ভয়  আর  িচ�ার  ছাপ , , , , ,তার  �ছেলর  এিক  হল !  �ছাট  �ছেল  সুজয়  বেল  , , "  এখন
�যেকােনা  ভােব  অয়েনর  �চাখ  �থেক  চশমাটা  খুেল  িনেত  পারেলই  একটা  সুরাহা  হেত  পাের।  "  �ক
তখনই  অয়েনর  �সই  গ�ীর  �র , , "  দুিদেনর  �ছাকরা  িকনা  আমার  �চাখ  �থেক  চশমা  খুলেব।"  িকছ� েতই
সামলােনা  �গল  না  তােক।  সকলেক  ধা�া  িদেয়  সিরেয়  অয়ন  চেল  �গল  বাজনার  ঘের।  �সখােন  িগেয়
পুেরােনা  �সতার  টা  িনেয়  বাজােত  আর�  করল।  �যন  �কােনা  দ�  �সতার  বাদক  �সতার  বাজাে�।  এসব
�দেখ  আেরা  অবাক  হল  সকেল ,  আর  ভয়  �তা  �পলই।  িবশাখা  কঁাদেত  কঁাদেত  বেল , , "  �য  �ছেলেক
�ছাটেবলা  �থেক  এত  �চ�া  কেরও  গান  বাজনা  �শখােত  পারলাম  না  �স  িকনা  �সতার  বাজাে�।  "  মি�কা
আর  চ�া  িকছ� েতই  িবশাখার  কা�া  থামােত  পারেছ  না।  মি�কা  আফেসাস  করেত  করেত  বেল  , , "  ইস !

আমার  �কৗত� হল  �ছেলটার  �িতর  কারণ  হল।"  সুজয়  বাবু  এবার  দীঘ��াস  �ছেড়  বেল , , "  এখন  এসব
�ভেব  �কােনা  লাভ  �নই  বড়  �বৗিদ।  আমােদর  এখন  ভাবেত  হেব  িকভােব  এই  িবপদ  �থেক  উ�ার  পাওয়া
যায়।"  �ক  তখনই  ভীতস��  কে�  অজয়  বাবু  বেল  ওেঠ  , , "  বাবার  কােছ  �েনিছ  ঠাকুরদা  নািক
�সতার  বাজােত  খুব  ভােলাবাসেতন।তার  �ভাবটা  ই  পেড়েছ  অয়েনর  উপর।  �ক  এই  িবপদ  �থেক  উ�ার
করেব  এখন?" িবজয়বাবু  অথ�াৎ  অয়েনর  বাবা  �তা  িকছ�  বলারই  অব�ায়  �নই।  িরয়া  তখন  বেল  , , "

আের , ,�তামরা  িক  িপিস  ঠা�ার  কথা  সবাই  ভ� েল  �গেল।  ঠাি�  এবং  দাদু �কউ  �বঁেচ  �নই।  এখন  বড়
দাদুর  কথা  িপিস  ঠা�ার  �চেয়  ভােলা  আর  �ক  বলেত  পারেব।  আিম  এখনই  িপিস  ঠা�ার  বািড়েত  �ফান
করিছ  ।  বু িঝেয়  বলেত  হেব  সব  টা।  এখন  রাত  হেয়েছ।  কাল  খুব  �ভার  �ভার  িপিস  ঠা�া  �ক  আনেত
হেব।  "  �সিদন  রােত  আর  কােরারই  ঘুম  হল  না।  অয়নও  �সতার  বাজােত  বাজােত  িকছ� টা  িঝিমেয়
পেড়েছ।  



পরিদন  খুব  �ভারেবলা  অজয়  বাবু  আর  সুজয়বাবু  িগেয়  তােদর  িপিস  আন�ময়ী  �দবীেক  বািড়েত  িনেয়
এেলন।  ঘের  এেস  পালে�র  উপর  বেসই  কঁাপা  কঁাপা  গলায়  িতিন  বেলন , , "  ও  বড়  বউ  !  আমার  বাবার  (

অিখেলশ  রায় )  চশমাখানা  �তামরা  আলমারী  �থেক  বার  করেত  �গেল  �কন  ,মা? ত� িম  জােনা , ,বাবার  খুব
ি�য়  িছল  ওই  �সানার  চশমা।  সব  সময়  আগেল  আগেল  রাখেতন।  একমা�  আিম  আর  �বৗিদ  (  মিনমালা
�দবী )  ছাড়া  ওই  চশমায়  �কউ  হাত  িদেল  আর  র�া  থাকত  না।  এতটাই  ি�য়  িছল।  চশমা  ঝাপসা  হেয়
�গেল  আিম  না  হেল  �বৗিদ  �সটা  পির�ার  কের  িদতাম।  পের  আমার  যখন  িবেয়  হেয়  �গল  তখন  �বৗিদ  ই
করত।  তা  এখন  �বৗিদ  �তা  আর  �নই  যা  করার  আিমই  করব।  "  এই  কথা�েলা  বেল  থামেলন  আন�ময়ী
�দবী।  চ� প  কের  দঁা িড়েয়  রইল  মি�কা।  িবশাখার  মাথায়  হাত  �রেখ  আন�ময়ী  �দবী  বেলন  , , "  এত  িচ�া
�কােরা  না  �মজ  বউ ,  �তামার  �ছেলর  িক��  হেব  না।"  িকছ� �ন  চ� প  কের  থাকার  পর  িপিসমা  বেলন  , , "

বড়  বউ , ,আমােক  রা�াঘের  িনেয়  চেলা।  "মি�কা  বেল  , , "  িপিসমা , ,আপিন  একট�  িব�াম  িনন।  কী  করেত
হেব  আমােদর  বলুন  আমরা  কের  িদি�।  "  িপিসমা  বেলন , , "  না  �তামরা  করেল  হেব  না।  আিমই  করব  যা
করবার।  �ীেরর  সে�শ  বানােত  হেব।  আর  তার  সােথ  পান  সাজেত  হেব  �গাটা  কেয়ক।বাবা  �য  আমার
হােতর  �ীেরর  সে�শ  আর  পান  �খেত  খুব  ভােলাবাসেতন।  �বশ  বুঝেত  পারিছ  বাবা  িফের  এেসেছ।  "

মি�কা  আর  চ�া  দুজেন  িপিসমােক  ধের  ধের  িনেয়  �গল  রা�াঘের।  �ীেরর  সে�শ  বানােনার  পব�  চলল
�বশ  িকছ� �ন।  িতন  বউ  অবশ�  তােক  িকছ� টা  সাহায�  করল  কােজ।  যত  যাই  �হাক  বয়স  �তা  হেয়েছ।
সে�শ  বানােনা  হেল  �গাটা  কেয়ক  পান  সাজেলন  আন�ময়ী  �দবী।  দুেটা  ��ত  পাথেরর  থালায়  একটােত
�ীেরর  সে�শ  আর  একটা  �ত  পান  �েলা  সািজেয়  িতিন  িবশাখােক  বেলন  , , "  �মজ  বউ , ,  আমােক  এবার
�তামার  �ছেলর  কােছ  িনেয়  চেলা  �দিখ।"  ভা�া  ভা�া  গলায়  িবশাখা  বেল , , "  হঁ�া  িপিসমা ,  চলুন।  ও
বাজনার  ঘেরই  আেছ।  িম�  আর  পােনর  থালা  হােত  িপিসমা  চলেলন  বাজনার  ঘেরর  িদেক।  তার  সােথ
সােথ  অবশ�  সবাই  �গল  একমা�  চয়ন  ছাড়া।  ওেক  �সখােন  �যেত  �দওয়া  হল  না।  বাজনার  ঘেরর  সামেন
িগেয়  �তা  সকেল  অবাক।  ঘর  ব�।  তেব  �কাথায়  �গল  অয়ন? পােশই  পুেরােনা  আসবােবর  ঘর  �থেক
আওয়াজ  আসেতই  সবাই  �সখােন  িগেয়  �দেখ  ওঘেরই  আেছ  অয়ন।  কােঠর  আলমারী  টা  খুেল  �সইসব
পুেরােনা  নিথপ�  িনেয়  কী  �যন  করেছ।  �স  এক  আলাদাই  গা�ীয�।  আন�ময়ী  �দবী  সবাইেক  ওঘের
ঢ� কেত  বারণ  কেরন  আর  বেলন  , , "  সকেল  দরজার  বাইের  থােকা।  আিম  একা  ঢ� কব  ঘের।  আর  আমার
কােজ  �কউ  বাধা  �দেব  না।"  িতিন  ঘের  ঢ� েকই  অয়ন  �পী  অিখেলশ  রােয়র  িদেক  তািকেয়  খুব  নরম  সুের
বলেলন , , , "  বাবা , ,আিম  আজ  �তামার  জেন�  �ীেরর  সে�শ  বািনেয়িছ  , , ,  খােব  না? তার  সােথ  কেয়কটা
পান  �সেজিছ।"  �ক  �ছাট  বয়েস  �যভােব  বলেতন  আন�ময়ী  �দবী।  �চাখ  ত� েল  তাকােতই  অয়েনর  দু
�চাখ  খুশীর  অ�েত  ভের  উঠল--" ত� ই  এেসিছস  আন� !  আয়  আমার  কােছ  আয়।  �দ  সে�শ  �দ !  �খেয়
�দিখ  �কমন  হেয়েছ? "  -  �সই  গলার  �র  , ,  একবাের  অিখেলশ  রােয়র  মতন।  একটা  সে�শ  �খেয়ই
গমগেম  গলায়  আবার  উ�র  িদল  অয়ন , , "  খাসা  হেয়েছ  �র।  এবার  একটা  পান  �দ  �দিখ।"  পান  িচেবােত
িচেবােত  অয়ন  বেল  , , "  জািনস  আন� , , ,আমার  ি�য়  �সানার  চশমাটা  ওরা  �নবার  জন�  উেঠ  পেড়
�লেগেছ।  ত� ই  জািনস  �তা  বল  ,ওটা  আমার  কত  ি�য়।  ত� ই  আর  �বৗমা  (  মিনমালা  �দবী )  ছাড়া  ওটা  আিম
কােরার  হােত  িদেত  ভরসা  পাই  না।  আমার  অমন  সু�র  �সানার  চশমা।"  আন�ময়ী  �দবী  আবারও  নরম
সুের  বেলন , , "  জািন  বাবা।  িক�  এখন  �তা  আমার  কােছ  একট�  দাও  �দিখ  চশমা  খানা।  চশমার  কঁাচটা
�কমন  ঘষা  আর  ঝাপসা  লাগেছ।  আিম  একট�  পির�ার  কের  িদই।  ঝাপসা  চশমা  পড়া  �চােখর  পে�  খুব
খারাপ  �য।  "  "  হঁ�া , ,  �ক  বেলিছস।  তেব  আমার  চশমাটা  একট�  ভােলাভােব  পির�ার  কের  �দ  �দিখ।  "-

অয়ন  িনেজই  �চাখ  �থেক  চশমা  খুেল  আন�ময়ী  �দবীর  হােত  �স�  িদেয়  িদল।  িতিন  সােথ  সােথই
চশমা�  শািড়র  আঁচেলর  মেধ�  লু িকেয়  �ফলেলন।  এবার  অয়ন  তার  িনেজর  মেধ�  িফেরেছ  -"  িপিস  ঠা�া
ত� িম  কখন  এেল? আিমই  বা  এই  ঘের  কী  কের  এলাম . . . . . . . "অয়েনর  গােল  আলেতা  ভােব  হাত  �রেখ  িতিন
বেলন , , "  িকছ� ই  হয়িন  দাদুভাই।  ত� িম  এখন  ঘের  যাও  �দিখ  ,  একট�  িব�াম  নাও।  "  িবজয়  বাবু  ও  তার  �ী
িবশাখা  একট�  �ি�র  িনঃ�াস  �ফলেলা।  বািড়র  সকেলই  �যন  হঁাফ  �ছেড়  বঁাচেলা।  অয়ন  �বশী  িকছ�
বুঝেত  পারার  আেগই  ওেক  মি�কা  ও  িবশাখা  ঘের  িনেয়  চেল  �গল।  অয়েনর  শরীর  �বশ  �া�  হেয়
পেড়েছ।  গােয়  হালকা  �রও  আেছ।  আন�ময়ী  �দবীর  কথা  মতন  ওই  চশমা�  �সই  �শৗিখন  বাে�  পুের
ওই  কােঠর  আলমািরেত  ত� েল  �রেখ  আলমারী  পুনরায়  ব�  কের  �দওয়া  হল।  িতিন  একথাও  বেলন , , "  ঐ
চশমা  �যখােন  আেছ  �সখােনই  থাক।  �কউ  আর  �বিশ  �কৗত� হল  �দিখও  না।"  মি�কা  তার  উ�ের  বেল , , "

আর  ভ� ল  হেব  না  িপিসমা।"  আন�ময়ী  �দবী  কেয়ক  �ফঁাটা  �চােখর  জল  �ফেল  বেলন , , "  বুঝেল  বড়
বউ , ,  �কােনা  ি�য়  িজিনস  বা  ি�য়  মানুেষর  টােন  মৃত� �র  পেরও  হয়ত  মানু েষর  আ�া  কখনও  কখনও
িফের  আেস।"  

সমা�  
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“ইিকর  িমিকর  চাম  িচিকর
  চােমর  কাটা  মজুমদার ,

  �ধেয়  এল  দােমাদর”

“দােমাদেরর  হঁা িড়  কুির
 দুয়াের  বেস  চালকু�
 চাল  কুটেত  হেলা  �বলা
 ভাত  খাও  �স  দুপুর  �বলা”

শ�টা  আবার  �ভেস  এেলা  .  “ িপকু , িপকু  ত� ই  �কাথায়  �সানা”? িবছানা  �থেক  লািফেয়  �নেম
পেড়  অিনতা .
তােক  �দেখ  রাজও  খাট  �থেক  �নেম  পেড় .  িক�  িক  হে�  �স  িকছ� ই  বুঝেত  পাের  না .
 অিনতার  মেন  হল  শ�টা  পােশর  ঘর  �থেক  আসেছ .  �স  রাজেক  িনেয়  �ত  পােশর  ঘের
�েবশ  কের .  এই  ঘের  �েবশ  কের  তারা  �দেখ  অ�কােরর  িভতর  িপকু  �যন  কার  সে�  �খলা
করেছ .

“ভােত  পড়েলা  মািছ
�কাদাল  িদেয়  চঁা িচ
�কাদাল  হল  �ভঁাতা
�খঁক  �শয়ােলর  মাথা”

হাততািল  িদেয়  িশ�র  কল  কল  হািসেত  সম�  ঘর�  মুখিরত  হেয়  ওেঠ .

লাইটটা  �ািলেয়  �দয়  অিনতা .  তারা  দুজেন  �দেখ ,  ঘেরর  মাঝখােন  �মেঝেত  বেস  িপকু  িখল
িখল  কের  হাসেছ .

“এই  িপকু  মা  ত� ই  এখােন  িক  কের  এিল”? �দৗেড়  িগেয়  িপকুেক  �কােল  ত� েল  �নয়  অিনতা .
 �কােল  উেঠ  দরজার  িদেক  তািকেয়  কােক  �যন  হাত  �নেড়  টাটা  করেত  থােক  িপকু .

 অিনতা  এবং  রােজর  �চােখর  মিন  তােদর  পঁাচ  বছেরর  �মেয়  িপকু .

“ িপকু  �সানা  ঘুেমা  মা” অিনতা
হাতটা  বািড়েয়  �দয় .

 “এিক  িপকু… িপকু  �কাথায়  �গিল”?

লািফেয়  িবছানায়  উেঠ  বেস
অিনতা .  �বড  সুইচটা  অন  কের

�দয়  �স .

 না ,  তার  আর  রােজর  মাঝখােন
িপকু  �নই .  ঘিড়েত  ঢং  কের  ঘ�া
বাজল .  রাত  এখন  একটা  বােজ .

 পােশই  রাজ  অেঘাের  ঘুেমাে� .

“রাজ ,রাজ  িশগিগির  ওেঠা  �দেখা
িপকু  িবছানায়  �নই ,  রাজ ,রাজ”

এক  িনঃ�ােস  রাজেক  ধা�া  িদেয়
ডাকেত  থােক  �স .

িবছানার  উপর  ধড়ফড়  কের
উেঠ  বেস  রাজ .
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রােজর  �ােমর  বািড়  হল  বহরমপুের .  কম�সূ ে�  পিরবার  িনেয়  �স  কলকাতায়  থােক .

কলকাতায়  এতিদন  �স  ��াট  ভাড়া  িনেয়  থাকেতা .  বত� মােন  �স  িনেজর  বািড়  কেরেছ .

 এ�  হেলা  রাজ ,অিনতার  �ে�র  বািড় .ভােলােবেস  তারা  বািড়�র  নাম  �রেখেছ  �রেখেছ  “��পুরী” .

মাস  িতেনক  হেলা  তারা  গৃহ�েবশ  কেরেছ .

আজেক  সকাল  �থেকই  মনটা  খুব  ফুরফুের  রেয়েছ  অিনতার  রা�াঘের  �স  �ন�ন  কের  গান  করেছ  আর
িপকুর  জন�  হরিল�  �লেছ  “�মেয়টােক  খাওয়ােত  হেব” .

 হঠাৎ  �স  িপকুর  িখল  িখল  কের  হািসর  শ�  �নেত  পায় .  হরিলে�র  কাপটা  িনেয়  এিগেয়  যায়  অিনতা .
ঘের  �েবশ  করেত  করেত  �স  এক  অপিরিচত  মিহলা  ক�  �নেত  পায় .  �সই  মিহলা  ক�  �যন  িপকুেক
বলেছ  “চ� প  চ� প  �তামার  মা  এেস  �গেছ  আিম  এখন  যাই” .

 িপকু  মুেখ  আ�ুল  িদেয়  চ� প  করার  ভি�েত  বেস  আেছ .  আর  দরজার  িদেক  তািকেয়  িমটিমট  কের
হাসেছ .

“এই  িপকু  ত� ই  কার  সােথ  কথা  বলিছস”?

 �কান  উ�র  �দয়  না  িপকু  �স  দরজার  িদেক  তািকেয়  চ� পচাপ  বেস  থােক .

 এর  দুিতন  িদন  পর  এর  কথা-রা�াঘের  অিনতা  রা�া  করেছ  আর  পােশর  ঘের  িপকু  �খলা  করেছ .  হঠাৎ
অিনতার  কােন  আেস  িপকু  কােক  �যন  বলেছ  “জােনা  িম�  মা  আিম  চকেলট  খুব  ভােলাবািস”

কথাটা  �েন  ছ� েট  ঘের  �েবশ  কের  অিনতা .  ঘের  �েবশ  কের  �দেখ  িপকু  হােত  একটা  চকেলট  িনেয়  বেস
আেছ .

“এই  িপকু  ত� ই  চকেলট  �কাথায়  �পিল”

 িকছ� �ণ  অিনতার  মুেখর  িদেক  এক  দৃ�েত  তািকেয়  �থেক  িপকু  উ�র  �দয়  “এটা  িম�  মা  আমায়
িদেয়েছ”

“�ক  িম�  মা”? �চঁ িচেয়  ওেঠ  অিনতা .
 িপকু  �কান  উ�র  না  িদেয়  এক  দৃ�েত  দরজার  িদেক  তািকেয়  বেস  থােক .

 ঘেরর  চািরিদেক  ত�  ত�  কের  খুঁজেত  থােক  অিনতা ,না  �কাথাও  �তা  �কউ  �নই  চকেলট  �কাথায়  �পল? 

 �ক  িদল  িপকুেক  চকেলট?

আজেক  বািড়  �ফরার  পর  গ�ীর  মুেখ  রােজর  সামেন  িগেয়  দঁাড়ায়  অিনতা .
“ িক  হেলা  অিনতা  �তামায়  খুব  িচি�ত  �দখাে�”?

“কিদন  ধের  িপকুর  আচরণ  আমার  খুব  অ�াভািবক  লাগেছ  রাজ” .

“�কন  িক  হল  আবার”?

 এই  কিদেনর  স�ূণ�  ঘটনা  রাজেক  খুেল  বেল  অিনতা .
“�শােনা  অিনতা  আমার  মেন  হয়  নত� ন  জায়গায়  িপকুর  মািনেয়  িনেত  অসুিবধা  হে� .  আশাকির  ক ’ িদেনর
মেধ�  সব  �ক  হেয়  যােব” .

 �সই  িদেনর  �সই  ঘটনার  পর  িতন  চারিদন  �কেট  �গেছ .

 িক�  আজেকর  ঘটনা�  রােজর  মেনও  এক  গভীর  �ভাব  �ফেলেছ .  �স  মেন  মেন  ভােব  এত  রাে�  িপকু
কার  সােথ  �খলা  করিছল  ?

 সারারাত  দুজেনর  �চােখ  ঘুম  আেস  না  িপকু  �ক  মাঝখােন  �রেখ  সারারাত  �জেগই  কা�েয়  �দয়  দুজেন .

আজ  অিফস  যায়িন  রাজ .  সকাল  দশটায়  চাই�  ��শািল�  আরিত  �সেনর  কােছ  িপকুেক  িনেয়
�যেত  হেব .

“�দখুন  �িত�  বা�াই  তার  বাবা-মার  কােছ  সময়  চায়- িক�  বত� মােন  মানু েষর  জীবন  যাপেনর
প�িত  এমন  হেয়  �গেছ  �য  আমরা  বা�ােদর  �সই  সময়ট� কু  িদেত  পাির  না ,  তাই  তারা  িনেজেদর  মেনই
এক  ক�নার  জগত  �তির  কের  �নয় .  িপকুও  �সরকম  এক�  ক�নার  জগত  �তির  কেরেছ .

 আপনারা  দুজেনই  �চ�া  ক�ন  ওেক  আেগর  �থেক  একট�  �বিশ  সময়  িদেত .

 ওর  শরীের  �কান  অসুিবধা  �নই ,  অসুিবধা  ওর  মেন” .

 আজ  �ায়  এক  মাস  হেয়  �গল  িপকুর  মেধ�  �কান  অ�াভািবকতা  ল��  কেরিন  রাজ-অিনতা .
 ডা�ার-খানা  �থেক  িফের  িপকুেক  আর  �চােখর  আড়াল  হেত  �দয়  না  অিনতা .  রাজ  ও  িবিভ�
ব��তার  মেধ�  যতটা  পাের  িপকুেক  সময়  �দয় .  তঁােদর  জীবন  ধীের  ধীের  �াভািবক  ছে�  িফের  আেস .

 মাস  দুেয়ক  পেরর  ঘটনা- অিনতা  বাথ�ম  �থেক  �ান  কের  �বিরেয়  �নেত  পায়  িপকু  �যন  কার  সােথ
কথা  বলেছ .

 ঘেরেতা  �কউ  �নই  তেব  িপকু  কার  সােথ  কথা  বলেছ  ?  অিনতা  হ�দ�  হেয়  ঘেরর  িদেক  এিগেয়  যায় .

ঘের  ঢ� েক  �যন  হাত  পা  ঠা�া  হেয়  যায়  অিনতার ,  �স  �দেখ  একটা  জমাট  বাধা  অ�কার  সােপর  মেতা
িপকুর  গােয়  জিড়েয়  আেছ .  আর  িপকু  িনেজর  মেনই  কথা  বেল  চেলেছ .
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“ িম�  মা  ত� িম  এতিদন  �কাথায়  িছেল?আিম  �তামার  কথা  কত  ভাবতাম” .

“  িপকু  ত� ই  কার  সােথ  কথা  বলিছস”? �চঁ িচেয়  ওেঠ  অিনতা .
 সে�  সে�  অ�কার  টা  িপকুর  শরীর  �থেক  িছটেক  �মেঝেত  পেড়  সরীসৃ েপর  মত  খােটর  তলায়  ঢ� েক  যায় .

 অিনতা  ছ� েট  িগেয়  িপকুেক  �কােল  ত� েল  �নয় .

“  িপকু  �সানা  মা  আমার  ত� িম  কার  সােথ  কথা  বলিছেল”? .

 �কান  উ�র  �দয়  না  িপকু  �স  �ধু  অবাক  দৃ�েত   তািকেয়  থােক .

 “এইভােব  �বিশ  িদন  চলেত  পােরনা ,  খুব  তাড়াতািড়  িকছ�  একটা  ব�ব�া  করেত  হেব” বািড়  িফের  অিনতার  মুেখ
সম�  ঘটনা  �েন  উ�র  �দয়  রাজ .

 আজ  িবছানায়  �েয়  িকছ� েতই  ঘুম  আেস  না  রােজর .   িপকু  �কন  এরকম  আচরণ  করেছ? �েয়  �েয়  আকাশ
পাতাল  ভাবেত  থােক  �স .  রাত  তখন  �দড়টা  দুেটা  হেব  রােজর  কােন  িকছ�  অ�াভািবক  শ�  �ভেস  আেস .�স
িবছানায়  উেঠ  বেস . িপকু  আর  অিনতা  ঘুেমাে� .

 রােজর  মেন  হয়  শ�টা  িচেলেকাঠার  ঘর  �থেক  আসেছ .   �যন  কত�েলা  মানুষ  একসােথ  িফসিফস  কের  কথা
বলেছ .  িবছানা  �থেক  �নেম  শ�টােক  ল��  কের  িসঁ িড়  �বেয়  উঠেত  থােক  রাজ .

 হঠাৎ  �স  বঁা িদেকর  �দয়ােল  একটা  কােলা  দাগ  ল��  কের .  এইবার  তার  মেন  হয়  শ�টা  এই  �দয়ােলর  �ভতর
�থেকই  আসেছ .   �স  দঁা িড়েয়  পেড়  �দয়াল�েক  পয�েব�ণ  করেত  থােক .  তার  �চােখর  সামেন  কােলা  দাগ�  ধীের
ধীের  বড়  হেয়  �দয়ােল  এক  গভীর  �েতর  সৃ�  করেছ  .  �সই  �েতর  িভতর  �থেক  �চ�  দুগ� �যু�  কােলা  রস
িনগ� ত  হে�  .  আর  কত�িল  মানুষ  �যন  িফসিফস  কের  ওই  �দয়ােলর  িভতের  �থেক  কথা  বলেছ .  তার   �চােখ  �যন
�ঘার  �লেগ  যায়  িকংকত� ব� িবমূ েঢ়র  মেতা  দঁা িড়েয়  থােক  �স .  হঠাৎ  �সই  গত�  �থেক  এক�  কােলা  হাত  �বিরেয়  এেস
রাজেক  �চ�  �জাের  ধা�া  �দয় .  ভীষণ  আওয়াজ  কের  িসঁ িড়  িদেয়  িনেচ  গিড়েয়  পেড়  রাজ .  �স  অ�ান  হেয়  যায় .

 �চ�  শে�  ঘুম  �ভেঙ  যায়  অিনতার .�স  িবছানায়  উেঠ  বেস  �দেখ  িপকু  ঘুেমাে�  িক�  রাজ  িবছানায়  �নই .  �স
হ�দ�  হেয়  ঘর  �থেক  �বিরেয়  এেস  �দেখ  রাজ  �মেঝেত  র�া�  অব�ায়  অ�ান  হেয়  পেড়  আেছ .

“রাজ  এটা  িক  কের  হেলা?রাজ  রাজ  উ�র  দাও  রাজ”?

 কা�ায়  �ভেঙ  পেড়  অিনতা .
  “না  কা�াকা�  কের  সময়  ন�  করেল  চলেব  না .   রােজর  িকছ�  হেয়  �গেল  তার  আর  িপকুর  িক  হেব”?�স  িনেজর
মনেক  শ�  কের .   এখনই   রাজেক  হাসপাতােল  ভিত�  করেত  হেব .

“ভেয়র  �কান  কারণ  �নই ,  �চাট  আঘাত  সামান�ই .   অত  উ�চ�  �থেক  পেড়  যাওয়ােত  �ান  হািরেয়িছল .   �ান  যখন
িফের  এেসেছ  তখন  আর  ভেয়র  িকছ�   �নই .  আজই  িডসচাজ�  িদেয়  �দেবা .  িচ�ার  �কান  কারণ  �নই” .  অিনতা  �ক
বেলন  ড�র  �ঘাষ .

“কাল  ত� িম  িসঁ িড়  �থেক  পেড়  �গেল  িক  কের? আর  অত  রাে�  ত� িম  ছােদই  বা  িক  করেত  যাি�েল” বািড়  �ফরার  পর
রাজেক  ��  কের  অিনতা .
 এর  িক  উ�র  �দেব  �ভেব  পায়  না  রাজ?

“রােত  ঘুম  আসিছল  না  বেল ,  ভাবলাম  ছােদ  িগেয়  একট�  দঁাড়াই ,  তাই  ছােদর  িদেক  যাি�লাম .  ছােদ  ওঠার  সময়
পা  িপছেল  পেড়  যাই” উ�র  �দয়  রাজ .

 �স  সিত�  কথা�  অিনতােক  বেল  না .

“ িপকু  �সানা  ত� িম  চকেলট  �নেব  না”? একটা  িফসিফস  আওয়ােজ  ঘুম  �ভে�  যায়  িপকুর .  �চাখ  খুেল  স�িতসূচক
মাথা  নােড়  িপকু .

 রাত  এখন  সােড়  বােরাটা  বােজ  দুিদেনর  �াি�েত  রাজ  এবং  অিনতা  অেঘাের  ঘুেমাে� .  আর  তােদর  মােঝ  �েয়
আেছ  িপকু .

“তেব  এেসা  আমরা  ছােদ  যাই” শ�টা  িফসিফস  কের  বেল  িপকুেক .

“ িবছানা  �থেক  নামেত  পারেবা  না ,  মা-বাবা  �জেগ  যােব” .মৃদু �ের  উ�র  �দয়  িপকু .

“ত� িম  িচ�া  কেরা  না  �সানা  আিম  �তা  আিছ” শ�টা  আবার  িফসিফস  কের  উ�র  �দয় .

 হঠাৎ  িপকুর  শরীরটা  শূেন�  �ভেস  ওেঠ ,  তারপর  আলেতা  কের  িবছানা  �থেক  িনেচ  �নেম  যায় ,মেন  হয়  �যন  �কান
অদৃশ�  শি�  তােক  অত��  ��েহর  সােথ  �কােল  কের  িবছানা  �থেক  নািমেয়  িদল .

“আমার  সােথ  আেসা  িপকু  �সানা” একটা  জমাট  বঁাধা  অ�কার  িসঁ িড়  িদেয়  সােপর  মেতা  িকলিবল  করেত  করেত
এিগেয়  চেলেছ  আর  তার  িপছন  িপছন  িপকু  ম�মুে�র  মত  চলেছ .

 এই  সময়  ফ�াসেফেস  এক�  ক��র  খুব  মৃদু ভােব  বাতােস  ঘুের  �বড়ােত  থােক-

                    “ইিকরিমিকর  চাম  িচিকর
                       চােমর  কঁাটা  মজুমদার . . . . . . ”

 �মশঃ…….
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গতবছর  িডেস�র  মােস  �পৗষ  �মলায়  আমরা  কেয়কজন  ব�ু  িমেল  শাি�িনেকতন  �বড়ােত  যাই।  
 পারিমশন  িনেয়ই  আমরা   ছয়  ব�ু  শাি�িনেকতন  �গিছলাম।  আেগ  �থেক  �হােটল  বুক  করাই  িছল।
�হােটেল  �পৗ� েছ  ��শ  হেয়ই  শাি�িনেকতেনর  �পৗষ  �মলায়  গা  ভািসেয়  �দওয়া।
পারিমতা---�দখ  িরনা  ঝুমেকা  �েলা  খুব  সু�র
িবথী  বেল ,  তাহেল  আর  িক  িকেন  �ফেলা
�সামা  িখলিখল  কের  �হেস  উেঠ  বেল ,  আিমও  একটা  িকনব
পারিমতার  মুখটা  ভার  হেয়  ওেঠ , "আিম  যা  পছ�  কির  ,�তারও  �সটা  িকনেত  হেব"

�সামা  অবাক  হেয়  যায় , "ওই  ঝুমেকা  িক  আমার  পছ�  হেত  পাের  না"
ঐি�লােক  �েপর  িলডার  বলা  যায়  ,  ঝগড়া  থামাবার  জন�  বেল  উঠেলা , "ওের  বাবা  অেনক  ঝুমকা
আেছ  দুজেনই  িকেন  �ফল"

সারািদন  ঘুের   ঠা�া  িহেমর  পরশ  গােয়  �মেখ  মেনর  আনে�  ব�ুরা  সব  �হােটেল  িফের  আেস।  চা  কিফ
�খেয়   ��শ  হেয়  যায় ,  �লতািন  মারিছল  সবাই ,  হঠাৎ  �নেত  পায়  িনেচ  িগটােরর  আওয়াজ ,  

 তাড়াতািড়  কের  বারা�ায়  িগেয়  �দেখ ,  িনেচ  ওেদর  বয়সী  পঁাচ  জন  �ছেল ,  তােদর  মেধ�  একজন  �বশ
�সৗম  দশ� ন  বেস  িগটার  বাজাে�  আর  বািক  �ছেলরা  তািল  িদেয়  িদেয়  �বশ  �জাের  �জাের  িহি�  গান
গাইেছ।  �মেয়েদর  দলও  �বশ  ন�াকােমা  �মের  উপর  �থেক  একটা  িম�  হইচইেয়র  আওয়াজ  কের  জানান
িদল  তারাও  আেছ।
�ছেল�েলা  উপর  িদেক  তাকােলা ,  মুচিক  �হেসও  �ফলেলা ,  ঐি�লা  �বশ  ডানিপেট  �মেয় ,  ও  বেল
উঠেলা , "আমরা  িনেচ  �তামােদর  সােথ  জেয়ন  করেত  পাির"

িগটার  বাজাি�ল  �য  �ছেল� ,  �স  বেল  উঠল , "  অবশ�ই  িনেচ  �নেম  এেসা"
�মেয়েদর  দল  আনে�  হই  হই  করেত  করেত  �াউ�  ��াের  মােঠ  �নেম  আসেলা।  �ক  �কান  কেলেজ
পেড়  �কান  সাবেজ�  িনেয়  পেড়  �মাটামু�  পঁাচ  ছয়  িমিনেটর  মেধ�  আেলাচনা  হেয়  �গল ,  িনেজেদর  মেধ�
�বশ  একটা  ব�ু�পূণ�  ভাব  �তির  হেলা।  ওরা  জানেত  পারেলা  �য  �ছেল�   িগটার  বাজেছ  তার  নাম
�সৗম�।  �সৗম�  বলল , "  আিম  এখন  একটা  রবী�  সংগীত  ধরেবা  �তামরা  সকেল  িমেল  আমার  সােথ  গান
গাইেব"

ঐি�লা  বলল , "�বশ  তাই  হেব"

িক�  এরই  মেধ�  �সামা   আর  �চােখ  বাের  বাের  �সৗেম�র  িদেক  তাকােত  লাগেলা ,  �সৗম�  সুদশ� ন  ল�া
�চহারা  সবকটা  �মেয়রই  কােছ  িবেশষ  আকষ�ণীয়  িছল।
�সৗম�  িগটার  বাজােত  ��  করল ,  গান  ধরল , "পুরােনা  �সই  িদেনর  কথা  �স  িক  �ভালা  যায়----"

গান  গাওয়া  �শষ  হেয়  �গল ,  হঠাৎ  �সৗম�  �সামােক  কােছ  ডােক , "�তামার  নামটা  জানা  হয়িন"

�সামা  অত��  আনে�  িবগিলত  হেয়  বেল  ওেঠ , "�সামা"
হঠাৎ  পারিমতা  �সৗেম�র  কােছ  উেঠ  আেস ,  অযািচতভােব  বেল , "আমার  নাম  মেন  আেছ  �তা  আমার  নাম
পারিমতা"
---- হঁ�া
রােত  �য  যার  ঘের  চেল  যায় ,  ওেদর  কথা  হয়  পেরর  িদন  �পৗষ  �মলা  সবাই  িমেল  একসােথ  ঘুরেত
�দখেব।
পেরর  িদন  সকাল  দশটা  বােজ।  �সামা  একটা  লাল  িপওর  িস�  পেড়েছ ,  কপােল  লাল  �প ,  �ঠােট
িলপি�ক ,  মু�  �সট  পেরেছ  গলায় ,কােন ,  �সামােক  �সিদন  অসাধারণ  লাগেছ।
�ছেল  �মেয়র  দলটা  �সানাঝুির  মােঠ  এেসেছ ,  সবাই  গলার  হার  চ� ির  শািড়  সবিকছ�  �দখেছ ,  দূের  দঁা িড়েয়
আিদবাসী  �মেয়েদর  একটা  �প  ঘুের  ঘুের  নাচ  করেছ।
পারিমতা  হঠাৎ  �সামােক  বেল , "ত� ই  আজেক  এত  �সেজিছস  �কন ,  �সৗম�েক  �দখািব  বেল"

�সামা  অবাক  হেয়  যায় ,  চ� প  কের  থােক।  পারিমতা  অেনক  �চ�া  কের   �সৗেম�র  কাছাকািছ  থাকেত ,

গােয়  পের  কথা  বলেত।  পারিমতার  কথায়  �সামা  মানিসকভােব  আঘাত�া�  হয় ,  চ� প  কের  এক  �কােণ
বেস  থােক।  হঠাৎ  �সৗম�  এেস  সবার  মেধ�  �সামার  হাত  দুেটা  ধের  বেল , "আমার  �তামােক  ভােলা
�লেগেছ ,  �তামারটা  জানার  অেপ�ায়  রইলাম"

�সামা  �বশ  িকছ� �ণ  চ� প  কের  বেস  থােক ,  বাের  বাের  পারিমতার  িদেক  তাকােত  থােক ,  িনেজর  মেন
িনেজ  যু�  কের ,  হঠাৎ  আ��ত  উ�ািসত  ফুেলর  মতন  সম�  মানিসক  বাধা  কা�েয়  বেল  ওেঠ , "�সৗম�
আিমও  �তামায়  ভােলাবািস"

                                                          সমা�
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সেব  �লপ  �ছেড়  উেঠিছ  ।  �পৗেষর  �ভার  ।  উেঠিছ  বলাটা  এে�াি�েয়ট  নয়  ,  উঠেত  হেয়েছ  বলা  যায়  ।  আর  কার  অিভসি�েত  উঠেত  হেয়েছ
�সটা  !  . . .  বলেবা  ?  না  থাক  ।  উিন  আবার  চেট  যােবন  ।  

যাই  �হাক  বাদঁরট� িপ  আর  আগাপাশতলা  �ঢেক  িদেয়  কুকুেরর  মেতা  �বর  কের  িদেলন  ।  �বেরােতই  �দখা  হেয়  �গল  িবপ�ীক  রাজবংশীবাবুর  সে�
।  নােমর  �থেম  রাজ  থাকেলও  মনটা  যেথ�  কৃপণ  ,  কুেটা�ও  সের  না  ।  

 একসােথ  হঁাটিছ  ,  বয়েসর  ভাের  দুজেনই  �থ  ।  তদুপির  কৃপন  রাজবংশীর  হঁাটােতও  �কমন  কৃপণতা   ।  �েন  �েন  এক  এক  পা  কের  হঁাটেছন  ।  
  বঁাদরট� িপর  ফঁাক  �থেক  বঁাদরােমা  কের  বলেলন  , '  �েনেছন  চা�র  �মেয়টা  ই�� ল  মা�ােরর  চাকির  �পেয়েছ  ।  '

 আিম  অবাক  হেয়  তািকেয়  রইলাম  ।  চা�র  �মেয়  আবার  �� ল  মা�ার  ;  অক�নীয়  ।  জীবেনর  �িত�  এ�ােম  �থমবার  �চাট  খাওয়া  মৃ�য়ী  (

চা�র  �মেয়র  নাম  )  �� েলর  …. . !

  চা�  হেলা  আমােদর  পাড়ার  সবেচেয়  সু�রী  মিহলা  ।  একসময়  এই  রাজবংশী  খুব  লাইন  মারেতা  ওেক  ,পা�াটা�া  না  �পেয়  এখন  ওর
অপিজসন্  দেল  নাম  িলিখেয়েছ  ।  আঙ� র  ফল  টক  …. . .।  
 '   চা�  �মেয়টা  িক�  খুব  ভােলা  '  ;  একট�  ভাবুক  রাজবংশী  ।  

  আিম  চটজলিদ  একটা  ��ান  বেল  িদলাম  ।  '  আপিন  �তা  মৃ�য়ীর  সােথ  ' . . . .  …. .কথাটা  �শষ  করেত  িদেলন  না  রাজবংশী  ।  �ফু�  মেন  বলেলন
'… বলেছন  ?  '

  '  হঁ�া  বলিছ  ;  আলবাত  বলিছ  ।  �চ�া  কের  �দখেত  �িত  কী  ।  ওর  সে�  আপনার  জীবনটাও  ফুরফুের  হেয়  যােব  ।  '

 '  আপিন  …. . .  ঠা�া  ……! '

'  আের  না  না  ঠা�া  করেত  যােবা  �কন  ?  '

 '  তাহেল  বলেছন  …. .? '

'  ধূর  মশাই  অেতা '  বলেছন  বলেছন  '  করেছন  �কন  ;  বলিছ  না  �তা  িক  করিছ  ?  '

  '  না  মােন  আেগর  অিভ�তা  �তা  এে�বাের  িবষেফঁাড়া  ,তাই  আর  িক  একট�  ভয়  ভয়  লাগেছ  ।  আবার  যিদ  ……'

    '  আের  মশাই  অেতা  ভাবেছন  �কন  ;  বয়স  হেয়েছ  কখন  পাকা  কুেলর  মেতা  ট� ক  কের  ঝের  যােবন  তার  �ক  �নই  ,তাই  বলিছ  একবার  সাহস
কের  এিগেয়ই  �দখুন  না  ।  চা�  �তা  আপনার  �াশ  ।  '
 রাজবংশী  বাবুর  িন�াপ  �ঠঁাটদুেটা  দু�  দু�  নৃেত�  কঁাপেছ  ।  �সটা  িডেস�েরর  এই  শীেতর  �ভােরর  কারেণই  �হাক  বা  পূব�  অিভ�তার  �হত�  ,�ক
বুঝলাম  না  ।  ক�ণ  �ের  বলেলন  , "  �াশ  না  �াস  ! "

   আমার  কাজ  সাহস  �জাগােনা  ,  �সটাই  কের  �গলাম  বািক  ওয়ােক  ।

স��ায়  চা  খাি�  ।  রাজবংশী  এেস  হািজর।

  '  বলিছ  আমার  যাওয়াটা  কী  �ক  হেব  ? '

'  আের  মশাই  আপিন  �তা  আ�া  ভীত�  মানুষ  ।  '     

    '  যােবন  �তা  পুেরােনা  ��িমকার  কােছ  ।  চলুন  আজ  সে��েতই  �ভ  কাজটা  �সের  �ফিল  । '  

    '  ত….ত…. ত� িম  !  কী  মতলেব  ?  '

'  নাআআআ  মােন  �তামার  ……. নাআআ  আমার  !  '

 '  না  মােন  �তামার  ,  আমার  !  আজও  �সই  এক  অব�া  ,  একটা  কথা  বলেত  িগেয়  �যন  �কঁেদই  �ফলেব  ,  রাঙা  মুেলা  . .…. . .তারপর  ?  '

   ঠকঠক  কের  কঁাপেছন  রাজবংশী  ।  উনার  অব�া  �দেখ  আমােকই  �ঠঁাট  ফঁাক  করেত  �হােলা  ।  

'  আসেল  মৃ�য়ীর  সােথ  ইেয়টা  …. '

   '  মৃ�য়ী  !   �মােটও  না  ,  একেফঁাটাও  না  ,  এক  িমিলেফঁাটাও  না  ।  িকপেট   ,  �তামার  সাহস  হয়  িক  কের  আমার  �মেয়র  কথা  ভাবেত  ?

িনেজর  বয়েসর  গাছপাথর  �নই  . . .  উিন  এেসেছন  মৃ�য়ীর  সােথ  ,  িছঃ  িছঃ  ল�া  কের  না  ।   নীচ  একটা  !  বু ি�সুি�  কী  টাইটািনক  হেয়
�গেছ  ?  '  

     বুঝেলন  সামেন  অৈথজল  ;  '  আহা  ত� িম  �তা  অযথাই  উে�িজত  হেয়  যাে�া  ।  '

  '  অযথাই  !  এরকম  হীন  মানিসকতার  মানু েষর  সােথ  মৃ�য়ীর  ……. . !  '

          রাজবংশীর  ক�ণ  অব�া  �দেখ  আিম  মুখ  �েপ  �কােনারকেম  হািস  �চেপ  রাখেত  না  �পের  �হা  �হা  কের  �হেস  �ফললাম  ।
বললাম ,  '  আসেল  মৃ�য়ীর  সােথ  উনার  �ছেলর  িবেয়টা  পাকা  করেত  এলাম  ।  '   

      �দখলাম  চা�  �ঁশ  কের  দমটা  �ছেড়  ট� সট� েস  গালভের  �হেস  উঠেলা  ।  দুই  ��ট  টসটেস  চমচম  আর  গরম  রেসােগা�া  এেন  বলেলা
, '  �ভ  সূচনায়  অেধ�ক  ;  তাহেল  আর  �দির  িকেসর  ,  এই  অ�ােণই  �কাপ  মারা  �হাক  ;  তেব  িক�  ফুচকা  আর  িসেনমা  ….  কথা  দুেটা
�যন  মেন  থােক  ………, তখন  যিদ  িকপেটিম  কের  বেলা  ফুচকা  আবার  মানু েষ  খায়  আর  িসেনমা  �দখেত  চাইেলই  ,  ঘের  �িভ  �নই  . . .

তাহেল  িক� . . .……. . ! ! '

সমা�  
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িসন  -  ১
কথক  -  বত� মান  টিলউড  ই�াি�র  ব��তম  ও  িবখ�াত  সুপার�ার

আয়ুষ-এর  গািড়  �হােটেলর
সামেন  আসেতই  গািড়র  চারধাের  তার  ফ�ানরা  িভড়  জমা  করল।
একটা  ��স  কনফাের�  অ�ােট�  করেত  �হােটেল  এেসেছ  �স।  ��স
কনফােরে�র  পর  এই  �হােটেলই  একটা  িমট  এ�  ি�েডর  ইেভ�ও

রেয়েছ।  তাই  ফ�ােনেদর  িভড়  এখন  �থেকই  উপেচ  পড়েছ।
িসন  -  ২

��স  কনফাের�  �বশ  ভােলাই  চলেছ ,  এমন  সময়  অ�কােরর  মেধ�
�থেক  একজন  িরেপাট�ার

িজে�স  করল . .

িরেপাট�ার  -  িমঃ  আয়ুষ ,  বত� মান  টিলউড  ই�াি�র  ব��তম  �ফমাস
পােস�ানা িল�  আপিন ,  আপনার

আপকািমং  িফ�  'লাইফ  অফ  লাই '  আগামীকাল  মু ি�  �পেত
চেলেছ ,  তার  জন�  কং�াচ� েলশন।  আিম  একদম  অফটিপক  একটা
��  করিছ ,  "ড�  ইউ  এভার  �স  আই  লাভ  ইউ ,  উইদাউট  িমন  ইট?"

কথক  -  িকছ� �ন  চািরিদক  এেকবাের  িন�� ,  সবাই  আয়ুেষর
উ�েরর  অেপ�ায়।  আয়ুষ  িকছ� �ণ  পর

বলল . .

আয়ুষ  -  �না ,  �নভার !

িসন  -  ৩
কথক  -  ��স  কনফাের�  �শষ  হওয়ার  পর  আয়ুষ  ওয়াশ�েম  ঢ� েক

আয়নার  সামেন  িগেয়  দঁাড়াল।
আয়ুষ  -  ( মৃদু ব��া�ক  �হেস )  আ�েতাষ  �ঘাষ ,  সির ,  িমঃ  আয়ুষ ,

আপিন  �কান  িদন  তাহেল  উইদাউট  িমন
আই  লাভ  ইউ  বেলন  না?

(মেন  মেন )  আ�েতাষ  হয়েতা  বেল  না ,  িক�  িমঃ  আয়ুষ  �িতিনয়ত
বেল  চেলেছ ,  িনেজেক ,  সবাইেক।
কথক  -  দরজায়  �টাকা  পড়ার  শ� . .

ভেলি�য়ার  -  স�ার  পঁাচ  িমিনট  পর  আপনার  �ট।
িসন  -  ৪

কথক  -  িমট  এ�  ি�েডর  ��েজ  উেঠ  মাইক  হােত  দঁাড়াল  আয়ুষ . .

আয়ুষ  -  আই  লাভ  ইউ  অল . . .

সমা�  

 



ক
িল

 ক
থা-১০

Taniya palTaniya pal
AN AMAZING DRAWING BYAN AMAZING DRAWING BY   



 

িব��াচেলর  পাদমূেল  এক  জীন�  কু�র  খািন ,

শত  চ�ুর  আড়ােল  লুকােয়  এখনও  �গাপন  বানী।
চািরিদক  �ঘরা  শাল  প�ব  আর  বুেনালতা  সার ,

সহেজ  আেস  না  চে�  কাহােরা  �কাথায়  �য  তার  �ার।
সযতেন  নয় ,  বেড়া  অবেহেল  কু�েরর  �বশ  বাস ,

মেন  হয়  �যন  বসিত  পু�ষ  হারােয়েছ  সব  আশ।
দীপহীন  গৃহ ,  আহােররও  �নই  সমীচীন  উপাচার ,

মেন  হয়  �যন  িদবা  রাি�  সবই  তার  একাকার।
�লাক  চ�ুর  আড়ােল  বসিত ,  �পৗরািনেকর  ধঁাচ ,

�কান  অিভশােপ  দূর  দূগ� ম  মানব  �ছঁায়ার  আঁচ।
কু�র  হয়ত  কখনও  সখনও  এেসেছ  �গাচর  পের ,

মানব  িক�  কু�রবািসের  �দেখিন  বছর  ধের।
মানবশূন�  নেহ  এ  কু�র ,  িচ�  বােসর  দৃ� ,

তবুও  কখনও  আেসিন  তাহার  স�ুখ  িকবা  পৃ�।
�লাকমুেখ  চল  অতৃ�  এক  আিদম  পু�ষ  খািন ,

িব��াচেলর  এই  পাদমূেল  রেয়েছ  �ঘামটা  টািন।
এ  কু�র  হেত  �সাজা  একখািন ,পদ�েজর  পথ ,

িশখের  উ�য়া  �দবািদেদেবর  ছ�ঁ ইয়ােছ  জয়রথ।
�স  মি�রও  বেড়া  রহস� ,  তাজ�  মানব  �ারা ,
অবিশ�  িকছ� ই  �নই  ভীিত  ও  ভি�  ছাড়া।

ইিতহাস  ঘঁা� ,  ইহার  �কােনা  ইিতহাস  গঁাথা  নাই ,

মনুষ�  না  �দবতা  দানব !  �মাণ  িবেশষ  নাই।
এতদ  কািহনী  �িনয়া  �য়ং  আিসলাম  �সই  �ান ,

শেতক  চ�ু  সে�হ  ভির  �ছঁােড়  �ে�র  বাণ।
কু�েরর  �াের  �পৗ� েছ  িদেয়ই  ছ� �ল  �য  যাহার  মেতা ,
�ামবাসী  সব  বাের  বাের  �মাের  হইেত  বিলল  রত।
িক  অেমাঘ  টান  এখােন  টািনেছ  �বাঝাই  �কমেন  তা ,
মেন  হয়  �যন  আিদম  পু�ষ  আমাের  কিরেব  রা।
ভ�  কু�র ,  তবুও  ��  মানেবর  �সটা  ঠঁাই ,

যিদও  �সখােন  ব�বহােয��র  িচ�  �কাথাও  নাই।
অিত  ধীর  পেদ  পির�ম  কির  কু�েরর  চািরপাশ ,

মেনর  মেধ�  তবু  এক  �কােন  রেয়েছ  ভীষন  আশ।
অবেশেষ  পথ  থািমল  �স  এক  চলাচল  পথ  �পেয় ,

সিপ� ল  পথ  আগাছা  ভরা  িবে��র  �দহ  �বেয়।
অিত  ধীর  পেদ  �সই  পথ  খািন  অনুসরেনর  পর ,

দূর  হেত  �শেষ  চে�  আিসল  �দবািদেদেবর  ঘর।
মি�র  বিল  �চনা  যায়  বেঠ  িল�  িচ�  �দিখ ,

ভ�  ছােদর  ভ�  চাতাল  ঢািকয়ােছ  সব  বািক।
চািরিদেক  �ধু  নীরবতা  আর  �েমাট  �বদনা  ভরা ,
আিম  একা  �শেষ  �দবািদেদেবর  চরন  কমেল  খাড়া।
সি�ত  িফির  �দিখলাম  �হথা  আেছ  কােরা  আনােগানা ,
িশব  িলে�র  চািরপাশ  িঘির  রেয়েছ  পু�  দানা।
এই  �ান  জািন  মানব  ত�াজ�  তবু  এ  পু�  ডািল !

হাজার  ��  মেন  উ� িক  �দয়  সে�হ  জােগ  খািল।
অিত  �ত  পেদ  �দবািদেদেব  �নিম  িপছেন  িফির ,

�ক  আেস  এই  দূগ� ম  �ােন? ��টা  আেস  িঘির।
পরিদন  �ােত  উষার  পূেব�  �পৗ� েছ  �দেবর  �াের ,

�িনলাম  এক  গ�ীর  �র  মে�  উ��ের।
পদ�িন  �িন  আঁধােরর  বুেক  ��ত  ব�  খািন ,

র�  চ�ু ,  র�  শরীের  �যন  দানেবর  ছায়াখািন।
�স  ভীষণ  �র ,  িবভীিষকাময় ,  ছায়ায়  িবলীন  হেলা ,
সি�ত  �যটা  �বঁেচ  িছল  তাও  িনেমেষ  িবদায়  িনেলা।
দুই  িদন  বােদ  �ােমর  কু�ের  আপনাের  আিম  পাই ,

�ােমর  মানুষ  অেনক  খুঁ িজয়া  িদয়ােছ  এখােন  ঠঁাই।
তখনও  �যন  স�ুখ  জুিড়  দঁাড়ােয়  মানব  অিত ,

�ু�  চে�  শত  ধীৎকার  �যন  এ  মানব  �িত।
ব��  কির  যখন  �স  কথা  �ামবািস  জেন  জেন ,

িব�াস  �যন  সূদৃঢ়  হইেলা  তাহােদর  সব  মেন।
অবেশেষ  এক  বৃ�  আিসয়া  রািখেলন  িশের  হাত ,

বিলেলন  বাছা  ধন�  ত� িম ,  পাইয়ােছা  তার  সাথ।
িব�য়  �চােখ  ��  কির  �কান  এ  মহান  জন ,

কিহেলন  িতিন ,  পাপ�� ,অমর ,  �স  �াত�জন।
মৃত� �  তাহাের  ভ� িলয়া  িগয়ােছ  �াপর  যুগটা  হেত ,

মৃত� �  িভ�া  কিরেছ  িনয়ত  ললােটর  �সই  �েত।
অিত  �তেবেগ  �ছাটালাম  মন  �াপেরর  �সই  রেণ ,

িচিনলাম  এেব  পাপিব�  �যা�াের  �সই  �েণ।
��ানাচােয��র  পু�  িতিন  অমর  কৃ�  শােপ ,

অ�থামা ,বীরপু�ব ,  বঁা িচেছ  আপন  পােপ।
মহােদেবর  চরন  ধির  িনয়ত  িভ�া  চায় ,

মিন  হারা  ফিন  ললােটর  �েত ,  মু ি�  �কাথায়  পায়? ক
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আজেকর  এই  িদনটা
বািড়েয়েছ  �বশ  িচ�া

হঠাৎ  কের  বাড়েছ  �দিখ  গরম
ছাদটা  �দিখ  উঠেলা  �তেত  চরম।

পু�ত  মশাই  এেস
বেলন  �হেস  �হেস

�কেনা  ফুেল  বঁাচেব  িকের  ধরম
খট  খ�েয়  বাজেলা  তঁাহার  খড়ম।

 

িপিস  বেলন  তাইেতা
তাজা  ফুল  �য  নাই 'ত

িমইেয়  িগেয়  হেয়েছ  সব  নরম
�দবতা  বেলন  ভাইের
ভি�  �ধু  চাইের

তাইেত  হেব  পূজা  আমার  পরম।
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িকেগা  �ছেল  হল  না  �মেয়  হল?

�মেয়  হেয়েছ? তা  আজকাল  �মেয়রাই
বাবা-মােক  �দখােশানা  কের।  �ছেলরা
বাপু  কের  না ,  বউ  িনেয়  িবেদেশ  চেল
যায়।  তবু  বংেশর  একটা  ব�াপার
আেছ  �তা?

তা  খারাপ  বলব  না ,  তেব  এর  পের
�যন  বংেশ  �গাপাল  আেস।  �মেয়রা
হল  পরঘরী ,  খাে�  দাে�  পািখ� ,

বেনর  মােঝ  আঁিখ�।

�মেয়  জ�ােল  শঁাখ  বাজােত  �নই . . .

ওেদর  অ��াশন ,  জ�িদন  িকছ�
করেত  �নই . . . .  

ওেদর  �ছা�  �থেক  �শখােত  হয়  ক�
সহ�  করার  পাঠ।  �খলনা  বা�  পুত� ল
�খলা  এসব  ছাড়া  ওেদর  হােত  বল
ত� েল  িদেত  �নই। . . . .

�মেয়রা  �ছেল  �ছেল  হওয়া  িক  ভােলা?
িবেয়  িদেত  ক�  হেব !

�মেয়েদর  ল�া  হেত  �নই  �বিশ।  মাথা
উ�চ�  কের  চলেত  �নই।  সব  সময়  মাথা
নািমেয়  রাখেত  হয়।

বাড়ীেত  �কউ  এেল  হােত  হাত  পাখা
ধিরেয়  িদেয়  বলেত  হয়  যাও  বাতাস
কর . . .  জল  খাওয়ার  সািজেয়  �িছেয়
িদেয়  এস।  �ছেলেদর  িদেয়  এসব
করােত  �নই।

পর  পর  যিদ  �মেয়র  জ�  িদেতই  থােক  �কউ  তােক  �খঁাটা  িদেত  হয়।  কথা  �শানােত  হয়।  �বিশ  অসহ�  হেল
বািড়  �থেক  �বর  কের  িদেত  হয় ,  �ািলেয়  িদেত  হয় ,  পু িড়েয়  িদেত  হয়।  �দেশ  সব  িকছ� র  অভাব  আেছ  িক�
�মেয়র  অভাব  �নই।

�লখাটা  সেব  ��  কেরিছল  অপরািজতা ,  “মম . . .  মম . . . . . .  মা  আ  আ  আ . . . .  আসিছ  আিম !”

িব�ল  �চােখ  তাকায়  �স।
“উঃ  মা  িলখেত  বসেল  �ান  থােক  না  �তামার।  আমার  �াইেটর  সময়  হেয়  �গেছ।“ 

ইউিনফম�  এ  �সেজ  মােক  �ণাম  কের  চলল  �মেয়।  ��য়া  �বসামিরক  িবমােনর  পথ�দশ�ক  ওরেফ  পাইলট।
�মেয়  �বিরেয়  �গেল  �ছেল  এল  একটা  ��ট  হােত ,  “�দখ  �তা  মা  �খেয়  �কমন  বািনেয়িছ?

তাড়াতািড়  বল ,  আমার  নােচর  �ােসর  ছা�রা  এল  বেল।“

অসাধারণ  বািনেয়েছ  �ছেল।  িকছ�  একটা  িবেদিশ  খানা।  আর  বানােব  নাই  বা  �কন ,  ও  �তা  িনেজই  িবখ�াত
�শফ  একজন।

�ছেল  �মেয়েদর  িনেজর  মত  কের  বাড়েত  িদেয়েছন  িতিন।  আর  �স  কারেণ  অেনক  ঝড়ঝাপটা  সহ�  করার
িচ�হ  বহন  করেছ  তঁার  শরীর  ও  মন।  তবু  িতিন  হার  মােননিন।  অপরািজতা  নামটা  সাথ�ক  মেন  হয়  তঁার।

কথায়  কথায়  ��  করেত  �নই  �মেয়েদর।  মুেখ  মুেখ  উ�র  িদেত  �নই।  ভােলা  �মেয়রা  এসব  কের  না।

পড়া�েনায়  খুব  একটা  ভােলা  না  হেলও  চলেব  ,  �সই  �তা  পেরর  ঘের  িগেয়  হাতা  খু ি�  ধরেত  হেব।

�দখেত-�নেত  ভােলা  না  হেল  আবার  মুশিকল  পার  করেত  অসুিবেধ  হেব  অেনক  �বিশ  লাগেব  পণ।  তেব
�দখেত  ভােলা  হেল  এসেবর  �েয়াজন  হয়ত  হেব  না।  

সমা�  
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বাইের  িঝমিঝিমেয়  বৃ�  পড়েছ।  ব��  তার  িছপ  চার
খলুই  এসব  িনেয়  �ঘাড়াড� িবর  পুকুেরর  িদেক  

এেগাল।  �াবেনর  এই  ভরা  দুপু ের  বািড়র  সবাই
ঘু েমাে�।  এই  সুেযাগ  �কউ  সহেজ  ছােড় !  িকছ� �ণ
আেগই  �দেখেছ  ব��  সামেনর  পুকুর  �থেক  কােন
�হঁেট  উপের  উেঠ  আসেত  �াণা�  �চ�া  করেছ
�কমাছ�েলা।  িছপ  লাগেব  না ,  হােতই  ধরা  যােব !

তেব  এ  পুকুের  মাছ  ধরেব  না  �স।  
�স  যােব  �চৗধুরীেদর  �ঘাড়াড� িবর  পুকুের।  মাছ  ধরার
বরাবর  শখ  তার।  পড়ােশানা  �ফেল  �খলাধু েলা
�ফেল  মাছ  ধরেত  িদেল  �স  আর  িকছ� ই  চায়  না।  তা
এসব  িক  আর  বািড়েত  বেল  �বাঝান  যােব ,  না  �কউ
তােক  বুঝেব?

আে�  আে�  পা  �েপ  �েপ  যাে�  �স।  সব�া�  িভেজ
যাে�  বৃ�েত।  িঝমিঝম  বৃ�  �েম  মুষল  ধারায়
পিরণত  হে�।  বাগােন  এেস  আরাম  কের  একটা
জায়গা  �দেখ  িনেয়  বসল।  উঃ  এতটা  পথ  আসেত
হঁা িপেয়  �গেছ  এেকবাের।  

এমন  সময়  একটা  খুনখুেন  গলা  �পছন  �থেক
বলল ,  “ িকের  মাছ  ধরেত  এেয়িছস  বু িঝ? িহিহিহ !

ওই  �দখ ,  কই  মা�র  িস�ী  �হঁেট  �হঁেট  চেলেছ  ,  �দ
না  বাপু  ধের  একটা  কের ,  আিম  খাই।"  িপছন
িফরেতই  ব��  �দেখ  ও  বাবা !  �চৗধুরীেদর  বািড়র  �সই
পাগলী  িপসী  না? 

বাগােনর  �পছেন  গজানন  �চৗধুরীর  �কা�  বািড়।
িক�  �কউ  �সখােন  থােক  না  ,  থােক  �কবল  এক
তােদর  �কান  দূ র-স�েক� র  বু িড়  িপসী।  িতন  কাল
িগেয়  এক  কােল  �ঠেকেছ  তার।  গঁােয়র  �লাক
অেপ�া  কের  আেছ  কেব  বু িড়  মরেব  আর  তার
বািড়  বাগান  সব  িকছ�  হাত  কের  �নেব !  িক�  বু িড়
আর  মের  না।তার  বয়েসর  িহসাবও  �কউ  জােন  না।

 ব�� র  দাদু ,  ব�� র  দাদুর  বাবাও  নািক  বু িড়েক  একই  অব�ােত  �দেখেছ।

ব��  একট�  চমেক  িগেয়  বলল ,  “ও  িপিস !  ত� িম  মাছ  খাও  নািক? িবধবা  মানুষ  !”

“আজকাল  খাব  ভাবিছ  বাপু।  তা  খাব  না  �কন  র�া? �তারা  খািব ,  �তার  মা  বােপরা  খােব ,  আর  আিম  মাছ  �খেত  পােবা  না !  �দ
বলিছ  ব��  !  এই  বৃ�েত  িভজেত  ভােলা  লাগেছ  না  আমার !”

ব��  বলল ,  “আ�া ,  আ�া  িদি�  ।  বেল  একখানা  �ক  মাছ  ব�  ক�  কের  ধের  �স  বু িড়েক  িদেত  যােব  এমন  সময়  হঠাৎ  কাদায়
পা  িপছেল  এেকবাের  পুকুেরর  িকনারায়  িগেয়  পড়ল।  তার  হােত  ধরা  মাছটা  পড়ল  পুকুের ,  অন�  মাছ�েলা  মেনর  আনে�  �নেচ
�নেচ  ব�� র  সামেন  িদেয়  ওপের  উঠেত  ��  করল।  িক�  ব��  কাদায়  মাখামািখ  অব�া  �থেক  িকছ� েতই  উঠেত  পারেছ  না  ।
িকছ� েতই  পারেছ  না !  পরপর  তিলেয়  যাে� !  সঁাতার  জােন  না  �স !  এটা  �স  �শেখিন ,  অবশ�  �শখাটা  তার  উিচত  িছল  বেলই  এখন
খুব  মেন  হে�।  হঠাৎ  �কাে�েক  দুেটা  সঁাড়ািশর  মেতা  হাত  তার  দুই  বা�তেলর  নীেচ  চেল  এল  আর  তখন  এই  অব�ােতও  ব�� র
ব�  কাত� কুত�  লাগল।
�স  �হেস  বলল ,  “�ক  কাত� কুত�  িদে�  আমায়?” 

“মাঝপুকুের  একটা  ঘূ িণ�  আেছ ,  পড়েল  �তা  আর  রে�  �নই  �র  মুখেপাড়া !  �তােক  বঁাচােতই  �তা  এলুম !”  বেল  �সই  সঁাড়ািশর  মেতা
হাত  দুেটা  ব�� েক  এেকবাের  �টেন  ত� লল  পুকুেরর  পােড়।  ব��  সামেন  ভালকের  �দখেতই  �দখল  �সই  অেঝার  বৃ�র  মেধ�  দঁা িড়েয়
�সই  িপসী , িক�  ওমা  ওনার  হাতদুেটা  অমন  তাল  গােছর  মতন  ল�া  হল  িক  কের !  �হেস  বলল  িপসী ,  “অমন  হাত  দুেটার  িদেক
তািকেয়  �দখিছস  িক  এ�েলা  না  থাকেল  �তােক  বঁাচােত  পারত� ম? যাহ ,  এসব  কাউেক  বিলসিন।  বািড়  যা।  িগেয়  ঘুম  �দ  �গ।  আর
�শান  ব�িদন  িবধবা  হেয়  মাছ  �খেত  পাইিন  তাই  এখনও  আমার  �নালা  বড়  সরসর  কের।  আিম  পুকুর  পােড়  আিস ,  মাছ  ধরার
�চ�া  কির ,  িক�  �বঁেচ  থাকেত  যা  নয়  ব�র  �থেক  অেভ�স  কেরিছ  �স  অভ�াস  আর  মরেণর  পের  ছাড়েবা  িক  কের  বল? মাছ
আর  ধরেত  পািরেন  িনেজ  �থেক।  তাই  �তােক  বলা . . .  যাকেগ।“

ব��  অবাক  হেয়  বলল ,  “তাহেল  তাহেল  িক  ত� িম  �বঁ েচ  �নই  িপিস?”

“ তা  �বঁেচ  �তা  �নই  ব�িদন !”

“তাহেল  �তামায়  �য  �ায়  �ায়ই  �দখা  যায়  �চৗধূরী  বািড়র  বাইের  বাগােন  ঘুের  �বড়ােত?”

“ওসব  না  �দখােল  চািরিদক  �থেক  র�েখেকার  দল  �য  বািড়  বাগান  পুকুর  সব  �াস  কের  �নেব  �র !তারপর  বড়  বড়  িবি�ং
ত� লেব  পুকুর  বু িজেয় ,  আমার  অমন  সােধর  আম  গাছ  �েলা  �কেট  �কেট  পাক�  বািনেয়  �ফলেব  আর  �ে�র  বাজনা  বািজেয়
িফি�  করেব !  �স  ভােলাই  বুেঝ  �গিছ  আিম ,  তাই  �দখা  িদই  মােঝমােঝ।  �তারা  ভািবস  বু িঝ  আিম  �বঁ েচ  আিছ ,  িহ  িহ  িহ  তা
একরকম  এভােব  �বঁেচ  আিছই  বেট।“

িপিস  বািড়র  মেধ�  ঢ� েক  যায়  �াভািবকভােব  আর  

ব��  বািড়র  পথ  ধের।  না ,  কাউেক  এ  ব�াপাের  িকছ�  বলেব  না  �স  তেব  িনেজই  আসেব  মােঝ  মােঝ  বাগােন।  �চৗধুরীেদর  বাগােনর
কঁাচা  িমেঠ
আম�েলার  �াদই  আলাদা !  আম  �খেত  বারণ  করেব  না  িপসী  এ  ব�াপাের  �স  িনি�ত।
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