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াবনা

শরেতর ডােক
নম ার,
শরেতর ভােরর িশিশর ভজা ঘােসর উপর িশউিল ফু ল যখন গিড়েয় পেড়, আর
ভােরর সানালী আভা গােয় মেখ ঘুিমেয় থােক, তখন দুেরর নীল আকাশ চাখ
মেল চেয় দেখ কৃ িতর নসিগক প।
মৃদু ম হাওয়া কাশ ফু েলর ফাঁেক ফাঁেক ঘুের বড়ায় িত ণ। সুদর
ূ পয বেয়
িগেয় বাের বাের িফের আেস শরেতর টােন। এক ঝাঁক প াঁজা তু লার মত টু কেরা
টু কেরা সাদা মঘ বুেক িনেয় সুনীল গগন ঝুঁ েক পেড় পৃিথবীর বুেক শরেতর টােন।
চািরিদেক দুর
ছাঁয়া।

েম ছু েট চেল উৎসেবর আেমজ। চািরিদেক লেগ থােক শরেতর

এমন মনেমাহক িদেন পািরিন একা ঘের বেস থাকেত। িকছু একটা গড়া-ভা ার
নশায় িনেজেক মেল িদেত চেয়িছ একটা ু
জাপিতর মত সবার মােঝ।
সবাই িনঃ াথ ভােব সাড়াও িদেয়েছন অফু র ভালবাসা, আদর,
হ িনেয়।
বতমান টকেনােলািজর বেদৗলেত Facebook এর চু র ব ু -বা বী দশ-িবেদশ থেক
এমন ভােব সাড়া দেব তা ে ও ভািবিন। তােদর অেনেকর সােথই কখেনা দখা
হয়িন। হয়েতা কানিদন দখাও হেব না। তবু সবাই এক ডােক য ভােব কােছ চেল
এেসেছন তােত আিম সিত খুব আেবগ আ ত। তােদর সবাইেক জানাই অসংখ অসংখ ধন বাদ।
এই করেণই মেন কির দািয় টাও বেড় গল ব ণ। আ াণ চ া কেরিছ এই ছা
শারদীয়া সংখ া েক যতটু স ব
মু রাখেত। িক পারলাম ক?
মু
হওয়া বড়ই দুঃসাধ ।

তাই পাঠক - পা কােদর কােছ নানাহ ভু ল াি র জন
দেয়র গভীর থেক মা
চেয় িনি । আর সবার কােছ িবনীত অনুেরাধ করিছ মতামত জানােনার জন , যন
পেরর সংখ া েক আেরা সু র, উপযু কের তু লেত পাির।
এই শারদীয়া সংখ া eBook েপ আমার Website, RiyaButu.com এ সবার জন
উ ু থাকেব। য কউ বই েক Free Download কের পড়েত পারেবন।
Download করার জন path
হল http://riyabutu.com/buy-e-book.php
অথবা http://riyabutu.com/tripura-song-download.php
RiyaButu.com এর Story & Poem িবভােগ িতিনয়ত গ ও কিবতা কািশত
হয়। পাঠক পা কােদর কােছ নতু ন লখা আশা করিছ। আবার এই Website এর
মাধ েম আপিন আপনার লখা বই িবি ও করেত পােরন।
এই শারদীয়া সংখ া র িত গ , কিবতা বা রচনা তােদর লখক বা কিবেদর
িনজ স ি । দয়া কের কউ তােদর অনুমিত ছাড়া তােদর গ , কিবতা বা রচনা
কাশ করেবন না।
এই শারদীয়া ebook র কান Hardcopy নই আর থাকেবও না। ফেল দয়া কের
কউ এই বই ছাপােনার চ া করেবন না।
সম পাঠক-পা কা, লখক, কিব ও রচনাকারেদর অসংখ ধন বাদ জািনেয়, ঈ েরর
কােছ াথনা করিছ,
েহর ঋতু শরৎ সবার কােছ ম লময় হেয় উঠু ক, সবাই সু
থা ন, ভাল থা ন।
- ইিত
হর সাদ সরকার, ধেল র, আগরতলা।
Facebook account: Nagendra Sarkar.
Email:- ncsarkarsarkar@gmail.com
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ণ

াি

- িরিদতা দাস, তিলয়ামুড়া, ি পুরা, ভারত।
এক

ােম এক

ছেল িছল রাজু। স িছল আলিস আর গ েখার। িদন রাত স ব ু

বা বেদর বােজ আ

ায় ঘুের বড়ায়। ঘের এেস খায়-ঘুমায় আবার বিড়েয় পের।

তার বাবা অিত কে

িদন মজুির কের সংসার চালায়, রাজু স খবর রােখ না।

একিদন রাজুর বাবা চাখ বুজেলন। রাজু পড়ল অৈথ জেল। বৃ

মা আর ছেলর

সংসার কান ভােবই চেল না। একিদন খাওয়া জােট তা অপরিদন খাওয়া জােট
না। আরাম আেয়স এবার রাজুর িপছেন কালসাপ হেয় দৗড়ােত লাগল। রাজু
িদশাহারা হেয় িদন রাত এিদক ওিদক ছু টা-ছু
আর নােকর জল এক হল, িক

করেত লাগল, তার চােখর জল

কান লাভ হল না।

স য কােজই যায় সখােনই দুর-দার সইেত হয়। আবার কউ কউ এক দুই ঘা
লািগেয় তািড়েয় দয়। কারণ-

রাজু কাজ জােন না দু পয়সার, িক

িব

তার হাজার টাকার। তার উপর আবার যখােন সুই না লাগেব সখােন
লািগেয়, কােজর ও স

ি র খুব লাকসান কের।

আলাপ
ড়াল

েম অব া এমন দাঁড়াল য তার

িভ া কের খাওয়া ছাড়া আর কান উপায় রইল না।
তমিন এক িদেন স খবর পল য

ােমর শষ কােন, বড় মাঠ েত মা

অেনেকই নািক ছাট বড় তরতাজা সানার টু করা পাে ।

খুঁেড়

ােমর সব মানুষ সই

মাঠ েত িগেয় পেড়েছ। রাজুও গেছ। স দখল, িবশাল বড় মাঠ, এপার ওপার
দখা যায়না।

চু র লাক কাদাল- গনিত িনেয় মা

খুঁড়েছ।

রাজু বাবু সেজ মােঠ ঘুের ঘুের দখেত লাগল। স ভাবেত লাগল-‘ সব বােজ কথা।
কােরার িকছু ই িমলেব না।’
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ধীের ধীের স

া হেয় এল। স

ক আেগ সবাইেক অবাক কের, রাজুর

ার

ক

সামেনই অেনেকই বশ ছাট-বড় সানার টু করা পল। আর সানার টু করা পেতই
চািরিদেক হাহাকার পের গল।
পরিদন ও আবার একই অব া। রাজু মােঠ িগেয় বাবুর মত ঘুরেত লাগল। ভাবল –

‘ দিখ আজ িক হয়? আজ হয়েতা কােরার িকছু ই িমলেব না। একিদন পাওয়া গল
বেল িক রাজ রাজ পাওয়া যােব?’ িক

আেজা স ার

ক আেগ রাজুর সামেনই

আেরা কেয়কজন সানার টু করা পল।
রাজু বািড়েত এেস রােত
স ার

েয়

েয় িহসাব করেত লাগল- ‘ সবাই সানার টু করা

ক আেগই পাে । কাল আিমও কাদাল িনেয় যাব।’ আর িনেজর িহসাব

মত স স

ক আেগ কাদাল িনেয় মােঠ গল আর মা

খুঁড়েত লাগল। িক

বািকরা সানার টু করা পেলও স িকছু ই পল না। পর িদনও

ক একই অব া।

রাজু স

ার

ার

ক আেগ িগেয় মা

খুঁড়েত লাগল িক

রাজু পল না। এমিন চলল আেরা িতন চারিদন।
পল।

অেনেক সানার টু করা পল,

ােমর

ায় সবাই িকছু না িকছু

ধু রাজুই িকছু পল না।

ঐ সমেয়ই সই

ােম এক মহা-সাধেকর আগমন ঘটল। িতিন খুবই িস পু ষ ও

ানী। অেনেকই উনার কােছ িগেয় িনেজর িনেজর দুঃখ-কে র িনবারেণর উপায়
জেন এল। রাজুও গল। স িনেজর দুঃেখর কথা বেল খুব কাঁদল। িক
এক িব ু ও িবচিলত হেলন না। িতিন বলেলন,

সই সাধক

ােমর সবাই তা সানার টু করা

পল, তু িম পেল না?
- ‘আমার ভাগ খারাপ
িক

েদব। আিম

িতিদন স

ার সময় িগেয় মা

খুঁেড়িছ

িকছু ই পাইিন।’

সাধক হেস বলেলন, ‘ কন? তু িম স

ার সময় কন িগেয়িছেল? সকাল বলােত

কন যাওিন?’
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- ‘ সকাল বলায় িগেয় িক লাভ হত? সানার টু করা তা স

ার সময়ই পাওয়া

যত!’
এই কথা

নেতই সাধক রেগ লাল হেয় গেলন। িতিন

চ

উঠেলন, ‘ র মূখ, িনেজেক খুব চালাক ভািবস। চালািকর

ধমক িদেয় তেড়
ারা কখেনা িক মহৎ

কাজ হয়? ভেব দখ, িনেজর িদেক চেয় দখ, তু ই িক সানা পাবার মত পির ম
কেরিছস? যারা ঐ মােঠ সারািদন হার খাটু িন খেটেছ তারাই সানা পেয়েছ। তু ই
কতটু

মহনত কেরিছস য সানা পািব? সানা পেত গেল সানার মত পির ম

ও করেত হয়, চাপ-তাপ সহ করেত হয়। যাঃ দূর হ, মূখ, দূর হ এখান থেক।
তার কােছ থাকাও পাপ।’ সাধক লা

হােত তেড় আসেতই রাজু ভেয় পািলেয়

গল।
সাধক িপছেন িপছেন আেরা জাের চঁ িচেয় বলেলন – ‘ মােঠ িগেয় আবার দুই িদন
বাবুর মত ঘুের বড়ােনা! সুেযাগ িক বার বার আেস র মূখ! আবার যিদ এিদেক
আিসস তেব তার ঠ াং আিম ভে
পরিদন সকােল

ফলব।’
হায়,

ামবাসীেদর সােথ রাজুও কাদাল-সাবল িনেয় মােঠ গল। িক

তারা দখল য িবশাল পিরমােণ রাজার সনা হািতয়ার িনেয় সই মাঠ েক িঘের
রেখেছ। কাউেক সই মােঠর কােছই ঘঁসেত দয়িন তারা। রাজু আর কান সুেযাগই
পল না।
এেক এেক

ােমর সবার িদন িফরল, িক

Riyabutu.com
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অনুগ

পরাধীন
- সুধাং

সিমেতর

াধীনতা
চ বত , হািল সহর, উ র ২৪- পরগনা, পি মব , ভারত।

হতাশায় ভরা মুখখানার িদেক তািকেয়

ব বলল - 'অত চাকির চাকির

করিছস কন?'
- 'িক করেবা বল? বািড়েত ঢু কেত আর ইে

কের না। আমােদর সংসাের আজ

ধু নই নই আর নই। িক কের য ভােতর হািড় উনুেন চাপেছ জািন না। এও
জািন না এভােব আর কতিদন সংসার চলেব।'
- ' কন, তার দাদা তা চাকির কের। কান একটা বড় কারখানায়। তু ই বেলিছস।'
সিমত িকছু ণ িন
কারখানাটা ব

র থেক অবেশেষ একটা দীঘ িনঃ াস ছেড় বেল - ' দাদার

হেয় িগেয়েছ। মা - বৗিদর গহনা বেচ িদন চলেছ আমােদর।

এিদেক বাবা িক একটা ক ন অসুখ বাঁিধেয় বেসেছন। বলেত গেল িবনা িচিকৎসায়
শয াগত। পাড়ার হাতু েড় ডা ােরর ওষুধ খাওয়ােনা হে । জািন না আেদৗ সু
উঠেবন িক না। বৗিদ তার সদ জাত িশ র মুেখ

কেনা

ন

হেয়

ঁেজ িদেয় ঘুম

পাড়ােনার চ া কের।'

- ' তার বান তা কেলেজ পেড়। স িক কড়েছ?'
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- ' িক জািন িক কের। সারািদন পাড়ায় পাড়ায় ঘুের বড়ায়। কাথায় যায় িক
কের ভাবেলও গা িশউের ওেঠ।'

পনদা দশলাই কা

িদেয় দাঁত খুঁটেত খুঁটেত সিমতেক কেষ দাবড়ািন িদেলা -

' কবল চাকির চাকির করেলই িক চাকির মেল? কাজ করেত হেব। আমরা দেলর
কাউেকই বকার রাখব না। িক

তােদর কতব ও তা তারা করিব। নািক কবলই

চাকিরর ধা ায় থাকিব।'

পনদােক আড়ােল সবাই

ফু দার দালাল বেল।

ফু দােক ধের মাটা মািহনার

একটা চাকির বািগেয়েছ গত ইেলকশেনর আেগ। অিফেসর কাজ কামাই কের িদন
রাত পা র কাজ িনেয় পেড় থােক। এ বছর নািক একটা
জােন এ সবই হেয়েছ
সঁেট থােক

েমাশনও পেয়েছ। সবাই

ফু দার কৃ পায়। হেব না? ওর বান বিণতা নািক িদনরাত

ফু দার গােয়র সােথ।

সিমত মাথা ঠা া রাখেত না পের বেল ওেঠ - 'আমােক আর পা র কাজ দিখও
না

পনদা। বানেক কত কের বললাম

নল না।

ফু দার গােয় সঁেট যা বিণতার মেতা।

নেল তামার মত আমারও িচ া থাকেতা না।'

- 'চু প কর হারািমর বা া। আর একটা খারাপ কথা বেলিছস তা দখিব িক অব া
কির।'

পন তেড় এল সিমেতর িদেক।
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- 'িক করেব তু িম? অ াঁ, িক করেব? শালা
থাকা রাগটা উগেড় িদেলা পা

ফু দার দালাল।' সিমত বুেক জেম

অিফেস সকেলর সামেন।

তািকেয় থাকল িকছু ণ। তারপর বিড়েয় গল পা

পন চাখ লাল কের

অিফস থেক।

পরিদন সকােল সবাই দখল সিমত মের পেড় আেছ ওেদরই বািড়র সামেন। ক যন
খুব কাছ থেক

িল কেরেছ ওেক। ও তািকেয় আেছ িবে

যন শষবােরর মত দেখ িনে
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সাবেমিরন ক াবল
- িনেল র দাস, বামু য়া, ি পুরা, ভারত।

সাবেমিরন
পৃিথবীর

ক াবেলর অপর নাম সী বড ক াবল। এ

ায় সব দশ এই সাবেমিরন ক াবেলর সােথ যু

এক

সুপার ফা

হাইওেয়।

আেছ। সমু ই হাক বা

মহাসমু , পৃিথবীেত এমন কান মহাসাগর বাদ যায়িন যার তলেদশ িদেয় সাবেমিরন
ক াবল যায়িন। এই ক াবল িল
বতমােন
এই ক াবল

ায় ১৯৬

িত

মহােদশেক এেক অপেরর সােথ জুেড় িদেয়েছ।

দশ এই ক াবেলর সােথ যু ।

লভােগ এেস জােলর মত ছিড়েয় পেড়েছ দেশ দেশ।

িত

মাবাইল

টাওয়ারই হাক িকংবা বা অন ই ারেনট পিরেসবা, সব িকছু ই এই সাবেমিরন
ক াবেলর সােথ জুেড় আেছ।
পৃিথবীর ৯৯% ই ারেনট যাগােযাগ

ািপত হে

সাবেমিরন ক াবেলর মাধ েম।

উপ েহর মাধ েমও ই ারেনট যাগােযাগ স ব, তেব তা তথ আদান
ততায় সাবেমিরন ক াবল থেক অেনক অেনক

দােনর

ন িপিছেয়।

অেনেকর মত আিমও ভাবতাম ও অপেরর সােথ তক করতাম য, কৃ ি ম উপ েহর
মাধ েমই ই ারেনট যাগােযাগ হয়। পড়া না কের জানলাম সম

রকেমর ই ারেনট

যাগােযাগই হয় সাবেমিরন ক াবেলর মাধ েম। ভেয়স কল, িভিডও কল, ই- মল,
ফসবুক, টু ইটার সব িকছু ই এই সাবেমিরন ক াবেলর উপর িনভর।
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মাবাইল হােত িনেয় কউ িদ ী থেক ফান করল অে িলয়ায়। চােখর পলেক
িসগন াল সাত সমু

তর নদী পার হেয় পৗঁেছ যােব অে িলয়ায়। অথবা কউ

কালকাতায় বেস ফসবুেক একটা ি ক করল। সই িসগন াল কেয়ক সেকে র মেধ
সাত সমু

তর নদী পার হেয়, হাজার হাজার মাইল ঘুের আবার চেল আসেব

কালকাতায়। সব িকছু ই এই সাবেমিরন ক াবেলর বদান তায়।

এই সাবেমিরন ক াবল স ব হল য টকেনােলািজর জন
অপ

স র নাম ফাইবার

। নাম থেকই বুঝা যায় ফাইবােরর মধ িদেয় আেলা চলাচেলর টকেনােলািজ।

কথাটা বলেত যত সাজা কাজটা ততই ক ন।
বতমান পৃিথবীেত
ব

ায় ২৬০ র উপর এই সাবেমিরন ক াবল পাঁতা

হেয়েছ। আেরা

ক াবল পাঁতা হে । এই সাবেমিরন ক াবেলর গড় আয়ু ২০-২৫ বছর। িক

িদন িদন ই ারেনট চািহদা বেড় চলেছ। ফেল ব

ধন েবর কা

ািন এই ব বসায়

নেম পেড়েছন।
এই সাবেমিরন ক াবেলর ও এক
ক াবল জােল আব
পুরােনা। আজ থেক
ক াবেলর

ারা যু

ইিতহাস আেছ। যিদও বতমান িব

তেব এই সাবেমিরন ক াবেলর ধারনা এবং

েয়াগ অেনক

ায় ১৬৫ বছর আেগ, ১৮৫৩ সােল কপার িনিমত সাবেমিরন
হেয়িছল ি েটন সহ ইউেরােপর ব

১৮৭০ সােল সই কপার িনিমত ক াবল ইংল া
এর

সাবেমিরন

দশ।

হেয় ভারেতর মু াই এেস পৗছায়।

ায় ১১০ বছর পের এক যুগা রকারী আিব ার হল ফাইবার-অপ ক াল

ক াবল। এই টকেনােলািজ আিব ােরর পেরই পৃিথবীেত যাগােযাগ ব ব ার ধরন

ত

পা ােত থােক এবং পালেট ও যায়।
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২০০৮ সােল গ ত হয় বাংলােদশ সাবেমিরন ক াবল কা
বাংলােদেশর সাবেমিরন ক াবেলর ল াি ং
ক বাজার হে

িবে র বৃহ ম সমু

শন ক বাজাের

ািন িলিমেটড।
ািপত হেয়েছ।

সকত।

িবে র উে খেযাগ সাবেমিরন ক াবল র নাম SEA-ME-WE-4. এর দঘ
১৯,০০০ িকিম। এ

িত সেকে

আি কা ও আরব দশ িলর
এক

া

াে

এবং অন

মা র উপেরর জীবনেক গিত

ায় ১.৪ TB তথ আদান

ায় ১৫
া

ায়

দান কের। এিশয়া,

দশ এই ক াবেলর সােথ যু । এই ক াবেলর

িস াপুের।

দান করেত, সাগর জেলর নীেচ এত কারসাজী চলেছ

ভাবেল খুবই অবাক লােগ।
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কিবতা

পুেজা নয় ব ু তা তামােক
- প ব সন

পু জা

নয় ব ু তা তামােক

এই পািন ঢেল িদি

রস কের

েষ নাও বুেক

মানিছ ঢর করছ তু িম?
এই য আগাছা সাফ কের িদি
কথা িদি

কাউেক ি সীমায় ঘঁসেত

দবনা, কাটেব তা দূের থাক।
আিম জািন ছায়া ফু ল ফেল ভের িদ

তু িম

াস হেয় বুেক আছ
ক আেছ আিম ও সবুেজ আজ থেক ব ু তা কমন?
আমরা ভাই ভাই।
আ ন ছাঁেব না
এই আিম িঘের রাখলাম বা েত আমার তু িম জিড়েয় রেখা তামার ছায়ায়
আমার িব াস যন ছুঁ েত পাের িবশাল তামায়
ভালবাসা িব াস এসব কথা নয় মুেখ
সিত

যন ভালবািস

পাশাপািশ যভােব থািক না কন থািক যন সুেখদুেখ,
বৃ , ব ু তা তামােক, পুেজা নয়
ভালেবেস।
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অবেশেষ পাওয়া গল
- প ব সন

খুব

ঘঁেট অবেশেষ একটা পাওয়া গল,

দঘ

ে

যাই হাক,

তা অে ষেণ আপাতত কেট যােব িকছু টা সময়,
গে র লহির তু েল বশ একটু ধার ধার িদন যােব আজ,
আমােদর হােতর আঙু ল িকছু েতই হােত থাকেছ না আর,
িনেজরই মু া দােষ কবিল ঢু েক যাে

অেন র প ােত,

আহা সুখ!
এইখােন হাজার গে র বন,
এইখােন

প রস গে র মজা,

এইখােন জেম উেঠ মরা গ র পােশ শ ন উ াস,
ভু েলও িনেজর পু

দেখ না নািড়েয়,

ভেবও দেখ না,
অেন র প ােত ঢু কেত িনেজর আঙু লই যায় বৃ াবেন, তবু যাওয়া চাই।
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একটু হািস-

মা া নািস ি েনর গ

মা
তী

া নািস ি ন িছেলন বীরবল, গাপাল ভাঁেড়র মতই একজন চালাক, রিসক,
বুি

স

,

একবার উনােক
পাঠােলন।

িতভাবান মানুষ।
জ

করেত নবাব কৗশল কের িকছু

ামবাসীেক উনার কােছ

ামবাসীরা নািস ি েনর কােছ িগেয় বলল- ' মা া সােহব, আমরা

ামবাসীেদর মেধ একটা কথা িনেয় ঝগড়া হে । কথা
জানেত হেল িক করেত হয়? এই কথা

হল, মানুেষর ভিবষ ৎ

িনেয়ই ঝগড়া হে ।

কউ বলেছ, পৃিথবীর কউই মানুেষর ভিবষ ৎ জানেত পাের না। আবার কউ
বলেছ,

ধু মা া নািস ি নই মানুেষর স ক ভিবষ ৎ স

সমস ার সমাধান কেরেত আমরা এক

েক জানেত পাের। এই

সভার আেয়াজন কেরিছ। আপনােক ঐ সভায়

িগেয় সমস া র সমাধান কের িদেত হেব। আমরা এ স

েক আপনার কােছ িকছু

ান পেত চাই।'
চালাক নািস ি ন তিড়ৎ বুেঝ গেলন য উনােক জ

করার খুব পিরক না করা

হেয়েছ। িতিন বলেলন - 'তা বশ তা , আিম সই সভােত যাব আর আপনােদর
স স

েক

ান িদেয় আসেবা। এ তা আমার কােছ বশ সু র এবং গেবর কথা।'

ামবাসীরা সভার িদন- ণ বেল িবদায় িনেলা। নািস ি ন ও তৎ ণাৎ

ক কের

ফলেলন িতিন িক করেবন।
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যথা সমেয় সভা বসল,

চু র লাক নািস ি নেক জ

করার তামাশা দখেত এেলা।

নািস ি ন সভায় গেলন। সবাইেক ধন বাদ জািনেয় তার ব ৃ তা
িতিন বলেলন - 'আিম য ব াপাের কথা বলব, সটা স

করেলন।

েক িক আপনারা সব

জােনন?'
সবাই বলল - 'হ াঁ, হ াঁ জািন। আমরা জািন।'
- 'বাঃ বাঃ চমৎকার। আপনারা যখন ঐ ব াপাের সব জােননই, তখন আিম
ধু আমার আর আপনােদর সময় কন ন

ধু

করব? আিম চললাম।'

সবাই থ খেয় গল। িক হল, িক করেব কউ ভেব পল না। নািস ি ন চেল
গেলন।
িকছু িদন পের আবার

ামবাসীরা একই সমস া িনেয় নািস ি েনর কােছ গল।

নািস ি ন বলেলন - ' ক আেছ আিম সভােত যাব।'
যথা সমেয় সভােত নািস ি ন আবার গেলন আর একই কথা বলেলন - 'আিম য
ব াপাের কথা বলব, সটা স
পূবপিরক না অনুসাের

েক িক আপনারা সব জােনন?'

ামবাসীরা সবাই একসােথ বলল - 'না, না, আমরা িকছু ই

জািন না।'
এই কথা

না মা ই নািস ি ন তেল- ব েন

েল উঠেলন -'দূর দূর, িছঃ িছঃ।

আপনারা যিদ িকছু ই না জােনন তেব আমােক কন ডেক আনেলন? িছঃ িছঃ। আেগ
িকছু জেন িনন তেব আমােক ডাকেবন। আিম চললাম।'
আবার সবাই থ খেয় গল। িক হল, িক করেব কউ ভেব পল না। নািস ি ন
চেল গেলন।
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আবার িকছু িদন পের সই

ামবাসীরা ঐ সমস া রই সমাধােনর জন নািস ি েনর

কােছ গল। নািস ি ন বলেলন - ' ক আেছ আিম সভােত যাব।'
যথা সমেয় সভােত নািস ি ন গেলন আর একই কথা বলেলন - 'আিম য ব াপাের
কথা বলব, সটা স

েক িক আপনারা সব জােনন?'

পূবপিরক না অনুসাের এবার অেধক
আর অেধক

ামবাসী বলল- 'হ াঁ, হ াঁ জািন। আমরা জািন।'

ামবাসীরা বলল - 'না না আমরা িকছু ই জািন না।'

ামবাসীরা ভাবল এবার নািস ি নেক জ

করা গেছ। িক

নািস ি ন হাসেত

হাসেত বলেলন -'বাঃ বাঃ, চমৎকার। যারা িকছু ই জােনন না তারা দয়া কের, যারা
জােনন, তােদর কাছ থেক জেন িনন। আিম তা ব

মানুষ। সময়টা ন

করেত

চাইনা। আিম চললাম।'
সবাই থ খেয় গল। িক হল, িক করেব কউ ভেব পল না। নািস ি ন চেল
গেলন।
ামবাসীরা িনেজরাই িনেজেদর মুখ চাওয়া-চাওিয় করেত লাগল।
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কিবতা

মঘ
- অমেরশ দবনাথ, ধেল র, ি পুরা, ভারত।
কতিদেনর জমােনা কথা ঝরেব তেব চােখর জেল তামার চােখেত চেয়,
তু িম নীরেবেত দাঁিড়েয়

েনা ঐ

াবেণর বদন-গাথা

দেয়- ে ,

পােব আমায় সই ধারােত, আ ল হেয় খুঁজিছ তীর তামার পােরেত,
ভাঙেছ য কবলই পার, বােরবাের কান জায়াের নীরব গাপন আঘােত,
তবু আিম বাতাস হেয় আিস উেড় বলাকােত, িস
ঝির তামার কােনর প' র, ঝ

ঝ

মেঘর বাদল বেয়,

ঐ নূপুর পােয় গাপন

েমর ইশারােত,

তু িম দাঁিড়েয় কমন পাথর হেয়, যন জপছ মালা আমারই পেথ; অিভনেয়,
বুক য আমার ভের উেঠ হারােনা সই কানেন দুেল, মেনর খয়ােল ঘুের,
তু িম এক বার তািকেয় দেখা িনিশরােতর তারা ের চাখ য খুেল,
লেছ এখেনা কার আশােত, িম িম

ির

তু িম ছুঁ ইেয় িদও সই তারা , তামার অসীম
তেবই তা িফের আসেব

াণ,

কাশ পেত,

েমর জীবন কা

িদেয়,

াণীেত

কতকাল ঝেড়িন এমন বাদল তেব,
যখন এেসেছ তামার বাদল, আমার
আিম ব ল নদী

ােণ, তামারই

বল জায়াের িস ু সম ােত।
দয় ভেদ মমেরেত ব ল িচে ,
দেয় পথ য ভু েল

াতহীনা, চাই তামাের বশাখীেত; পুণ

েমর মঘদূেত,
ােন,

বাের বাের িফের িফের জমােনা যত বিধর মেঘর নীরব বষেণেত।
তু িমই তা জীবেনর শষ

দীপ, গহন আধাের তমস িবজেন অ কার পেথ,

তামারই িশখায় আসেব জ ািত, অ
আমার যাবার সময় হেল,

চােখেত আেলা িনেয় অ েণাদেয়,

ালেব তু িম শষ িশখা

পুণ

হােম, পূজার আসেন,

তখন যন হও পূজারী হও িদশারী, তামার ছাঁয়ায় পূণ কের িবদায় িনর েন,
আবার আসব গাপন কান মেঘর দালায় িফের িফের আনে েত রেব নীরেব,
ঢউ তু েল য তামার পােল, তামায় ভািসেয় আমার দেশর বলাকােত।।
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কিবতা
- অমেরশ দবনাথ
নীরব রােতর গাপন দহেন িলখিছ গীিত তামারই িলিপর সুর ধারােত,
তবু কমন ভােরর আেলা যায় য ছুঁ ইেয় ব

চােখর মৃত

তু িম লুিকেয় আছ িভতের বািহের, বদন ভােব; সৃি

সুেখর চরম আনে ,

বােরবাের পাই তামাের িনিবড় কান পরেশেত, দহন িশখায়
সই আ েনর পুণ

হােম আেস

ােণ জীবনী-সুধােত,
দীপ

ম িনিবড় ধারায় বশাখীর মাতাল সমীের,

কত ডাল যায় য ভেঙ গাপন সই ঝেড়র রােষ,

লয় এেন

তবুও আিম দাঁিড়েয় আিছ িবজন পেথ িনশীথ রােত, তামারই
তামায় পেত ব াঘােত, িনঠু র আঘােতর দাবানেল,
জীবন নদী বেয়িছল িদক হািরেয়

ল ছািপেয়, ম

েলছ

দয় ে

লহরীেত,

েমর অনুদােন,

কেনা দিহত শাঁেখ।
মাতােলর িত

গভীর কান কােলা অরেণ িনেজের িদেয়িছ িবেক তেব, ির
সই িচতােত তু িমই

েল,

মােদ,

হেয় চ ােলেত,

েমর িশখা হামানেল, পূজার ফু েলেত,

সই ফু েলরই মালা বুেন িদেয়ছ আমার ব
আিমই আবার পথ ভু েলিছ িনজ

মােঝ, নবজনেম নতু ন িদশােত।

েন তামায় ভু েল, ক ন পাথের বীজ রাপেণ,

তখনই এেসেছ ঝড় য ধেয় সকল শাখা ভেঙ; সবুজ কেড় ধূসর আিবের,
যত বীজ কেরিছ রাপণ ব া ঐ ির
কান স ঝেড়র
সই

েপ, এেনেছ আঘাত মায়ার ছেল,

বল মেঘ, ভেঙ িদল িভতর বািহর শূন কের হাহাকাের,

লেয় িফের িফের এেসা তু িম কিবতা হেয়, চরম কােলার িনেমাচেন,

তাইেতা তু িম গাও হ

মর

ন িনেয় িনম েণ, ভােররই রিবর িকরেণ,

হ কিবতা, িক িদেয়ছ জীবন ধের, তামার রেঙ ভিরেয় তেব
সই ধারারই িবমল
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ইজ
- সািব ী সরকার, ি পুরা, ভারত।

১. টিলেফান সবায় কেব

থম ফাইবার অপ

ক াবেলর ব াবহার

হয়?

উঃ - ১৯৭৫ সােল।
২. সমতল অ েল বসবাসকারী মানুেষর চেয়, পাবত অ েল বসবাসকারী মানুেষর
শরীের র

বশী থােক না কম থােক?

উঃ৩.

ায় ২ িলটার বশী থােক।

পির ম করার সময় মানুেষর শরীের তাৎ িণক ভােব শি র জাগান দয়

কান অ ?
উঃ- িলভার। িলভােরর মেধ
এই

াইেকােজন

েকােজ পিরণত হেয়

াইেকােজন সি ত থােক। পির ম করার সময়
েয়াজনীয় শি র জাগান দয়।

৪. লজার কান িব ানী আিব ার কেরন?
উঃ- T. H. Syaman.
৫.

কত সােল র চাপ মাপার য

আিব ৃ ত হয়?

উঃ- ১৮৯৬ সােল।
৬. প

পাহােড়র দশ কােক বলা হয়?
উঃ- ি পুরােক প
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৭. িহমালেয়র রানী কােক বলা হয়?
উঃ- মেসৗরীেক িহমালেয়র রানী বলা হয়।
৮. চাঁেদর তাপমা া িদেন কত আর রােত কত থােক?
উঃ- িদেন

ায় ১৮০ িড ী, রােত

৯. জেলর তলােত কান য

িদেয় শ

ায় ১০০ িড ী।

পিরমাপ করা হয়?

উঃ- হাইে ােফান।
১০. িবে র কান শহর দু

মহােদেশর মেধ অবি ত?

উঃ- ই া ুল।
১১. পৃিথবীর সবেচেয় খরে াতা নদী কান ?
উঃ- রাইন নদী হল পৃিথবীর সবেচেয় খরে াতা নদী।
১২. কান

াণী কত বছর পয

না পাওয়া গল তােক িবলু

িহসােব ধরা হয়?

উঃ- ৫০ বছর।
১৩. ' ডং ' কান দেশর মু ার নাম?
উঃ- িভেয়তনাম।
১৪. ' িপয়ােনার দশ' কান েক বলা হয়?
উঃ- চীনেক িপয়ােনার দশ বলা হয়।
১৫.

গ রােগর জীবাণুেক ক আিব ার কেরন এবং অণুবী ণ যে

দেখন?

উঃ- অ াথানিসয়াস িকরেচ, ১৬৫৮ সােল।
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কিবতা

কৃ চূ ড়া

প তামার

- মাঃ মাছু ম ভূ ইয়া, Malayasia.

নীলা

রী তু িম য আমার চােখ-

হিরণী িবহািরণী বনফু ল।
এক নজর দখেল পিথক পথ িচনেত কিরেব ভু ল।
নীলা রী তামােক দেখ মেনর িগটােরভােলাবাসার সুর বােজ।
উথাল পাতাল কের

দয়-

গাধূিলর রেঙ মন সােজ।
নীলা রী তামার ঐকৃ চূ ড়া

েপর জ াৎ ায়

এক ফািল চাঁদ হােস মেনর আি নায়।
মিরেত চাই ডু েব আিমওেগা মিরেত চাই ডু েব,
তামার ঐ কৃ চূ ড়া
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চু টিক হািস
- হর সাদ সরকার।

হডমা ারবাবু এক ছা েক

ডেক এেন খুব কেষ ধমক িদেলন।

- 'বল, তু িম িক কের িছেল? অংেকর িদিদমিণ কন অ ান হেয় গেলন?'
ছা

কাঁেদা কাঁেদা সুের বলল -' স ার আিম

ধু দাঁিড়েয় িদিদমিণেক বেলিছলাম,

আিম সব িল হাম-ওয়াক কের এেনিছ!!'

িশ

ক ছা েক িজ াস করেলন - ' বলেতা, িশবু

িচিন?' ছা

Head ক আমরা িক নােম

এতই ঘাবেড় িগেয়িছল য তার মেন ' মাথা বা ম ক' শ

িল

আসিছল না। উ র না িদেল আবার স ার দুই ঘা লািগেয় দেবন।
তাই স উ র িদল - 'স ার, Head শ

িশ

র অথ হল ক া।'

ক ছা েক - 'বলেতা পবন, পবন ক?'

পবন আ য হেয় বলল
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এক

ােসর িশ েকর মত এক ছা ও কােন কম

নেত পত। তােদর

কেথাপকথন।
িশ ক -'পলাশ তামার বািড় কাথায়?'
ছা
ছা

নল - পলাশ তামার িবিড় কাথায়?
ঘাবেড় গল। স থতমত খেয় বলল - 'রা াঘের।'

- 'রাধানগের!! বাঃ বাঃ বশ বশ। আমার বািড়ও রাধানগের।'
ছা

নল - রা াঘের!! বাঃ বাঃ বশ বশ। আমার িবিড়ও রা াঘের।'
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কিবতা

কান দেশর পির তু িম
- হর সাদ সরকার
কান দেশর পরী তু িম
কাথায় তামার দশ?
েপর

দীপ হেয়ও এটা

কমন তামার বশ?

ঝেড় গল ফু ল
তামার ছাঁয়ায় উেড় গল

জাপিত

তামার কথায়!
এিক তামার ছলনা, নািক

েমর মাহক আেবশ?

িদলনা সাড়া মৃদু হাওয়া
ধু তব সৗরভ িনেয় গল এেলা চু েল গহীন মালা
এেলা থেলা লািগেয় গল!
সিক িচেনিন তামায়, নািক িব াস কেরিন িবেশষ?
কিবতা
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তামার মেন
- হর সাদ সরকার

যন ফােট মার জীবন কিল
িনঝু ম ভাের হাওয়ার দালায়যন ঝেড়
গ

াণ তামার কােল

ছড়ােয় সাঁেঝর বলায়।

মার ভালবাসা রয় যন
জীবন ভর তামার

রেণ

যন থােক মার এক

হািস

িনিশিদন তামার মেন।
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গ -

খারাপ সময়
- হর সাদ সরকার

এই

িকছু িদন আেগর এক

সত ঘটনা। আমার িতন িশি ত ব ু সাগর, িবশাল

আর িমঠু িনজ িনজ ব বসায় খুব লাকসােন পড়ল। খুব লাকসান বলেত খুব
লাকসান। জমা পুঁিজ, ঘেরর সানাদানা সব তা শষ হলই, সােথ ব বসাও ব
গল। তারা য কােজই যায়, সই কােজই

হেয়

িত। এক টাকা লাভ হেল,

িত আর

দশ টাকা লাকসান। তারা ভেবই পাি ল না, িক করেব না িক করেব। অগত া
িতন যুবক-ব ু ই ঘের বেস গল। খুব খারাপ সমেয়র মধ িদেয় তারা জীবন
অিতবািহত করেত লাগল। সবারই বৗ-বা া আেছ ফেল পিরি িত খুব খারাপ
দাঁড়াল।
ঘের বসার িকছু িদেনর মেধ ই িতন ব ু িতন রকেমর কাজ করেত লাগল।
িবশালঃ- এই খারাপ সময়টােক স িকভােব কােজ লাগেব তাইই ভাবেত লাগল। এই
খারাপ সময়টা যন বৃথা না যায়, এই ভেব স ব

ক

কের একটা কি

িকেন আনল। আর িদন-রাত, িন ার সােথ খুব পির ম কের, কি

উটার

উটার িনেয়

পড়া না করেত লাগল। এক পা, এক পা কের এেগােত এেগােত স িকছু িদেনর মেধ ই
কি

উটারর সাগের িগেয় পড়ল। স আর কি

তােক ছাড়ল না। স

উটার ছাড়ল না- কি

উটার ও

ত বেগ তার ভাল সমেয়র িদেক দৗড়ােত লাগল, আর ভাল

সময়টােক আ ােণ পির ম কের িনেজর িদেক টানেত লাগল।
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িমঠু ঃ- স িকছু িদন হতাশ হেয় ঘুরাঘুির কের শেষ িবশালেক দেখ, িবশােলরই
অনুকরণ করেত লাগল। তেব অন ভােব। কি
একটা হােতর কাজ িশখেত

উটাের তার মাথা িছল না। স

করল। স সলাই মিশন িকেন এেন সলাই িশখেত

লাগল। ছয় মােসই স িনেজেক স ক কািবল বািনেয় ফলল। আর তার টু কটাক
রাজগার ও

হেয় গল।

সাগরঃ- স সারািদন ঠা র ঠা র কের ঠা র ঘেরই পের থাকল। TV ত খলা
দেখ, খবর দেখ, দুই িতনটা পি কা পেড়, ম াগািজন পেড় সময় কাটােত লাগল। স
আবার ব বসা
আজ

করেত ভাল সমেয়র অেপ া করেত থাকল।

ায় দুই বছর পের, িবশাল এক িবরাট কি

উটােরর ব বসার মািলক। তার

িদন দুিন তা রাত চৗ ণ ব বসা বেড় চলেছ। গািড়, বািড় সব লাইন ধের তার
িদেক আসেত লাগল।
িমঠু ভাল দিজর কাজ

করল। িকছু টাকা জমেতই স তার পুরােনা ব বসা ও

করল। এখন স এক সােথ দু

ব বসা চালাে । স চার পাঁচ জন কমচারীও

রেখেছ।
আর সাগর?
তার ভাল সময় আেজা এেলা না। আেজা স বািড়েত বেস TV দেখ, পি কা পেড়।
ঘের খুব অশাি । আর এই অশাি র কারেণ স ঠা েরর উপের িব াস ও হািরেয়েছ।
আজ স আর ঠা র ঘের যায় না। তেব ব বসা

করেত ভাল সমেয়র অেপ া

কই করেছ।
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গ -

বুিড় িভখাির
- হর সাদ সরকার

সই

সমেয় সই রাজার দেশ, এক পাহােড়র পাদেদেশ, এক

ােম এক গিরব িবধবা

মা ও তার মেয় থাকত। তােদর ভা া ঘেরর চাল িদেয় আকােশর তারা সু র দখা
যত। মা লােকর বািড়েত িঝেয়র কাজ কের এক আনা- দুই আনা রাজগার
করত। তার

পসী যুবতী মেয় ঘের বেস

ামবাসীেদর জামাকাপড় িসলাই কের এক

আনা- দুই আনা পত। কান ভােব খুব কে র মধ িদেয় তােদর সংসার চলিছল।
তােদর না িছল ভাল ঘর, না িছল ভাল কাপড়। না িছল ভাল থাকার জায়গা, না
িছল দামী গয়না, না িছল ভাল খাবােরর জাগাড়। তেব তােদর মন িছল সানার।
তাই

ােমর সবাই তােদর

হ করত। আর কনক দখেতও িছল কনেকর মতই

সু রী, সু , ন , ভ ।
িক

কনক তােদর অব া এমন িছল না। তারাও এক সময় ভাল অব ায় িছল।

কনেকর বাবার ভাল ব বসাও িছল। িক

কনেকর কাকা তার বাবােক খুব ঠিকেয়

সব টাকা পয়সা িনেজর কের নয়। এই দুঃেখ দুঃেখ কনেকর বাবা মারা গল। আজ
কনক দুেবলা খেত পায়না, িক

তার কাকা, কাকী আর কাকােতা বান, হমা

িতিদন মাছ-মাংস আর দশ-পেনর তরকাির িদেয় ভাত খায়। যতটু

খায় তার

থেক বশী লাকসান কের। কাউেক িকছু ই িদেত চায়না। কউ িকছু চাইেত এেল হ

– হ কের আেস আর গািল-গােলাজ

কের দয়। কনক আর তার মােক, কনেকর

কাকা, কাকী আর হমা দু চােখ দখেত পােরনা। সব সময় ঝগড়া করেত মুিখেয়
থােক, সারা গােয় কনেকর দুনাম গেয় বড়ায়।
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হমা আর কনক সমবয়সী। দুজনই সু র। তবু লােক কনকেক খুব ভালবােস, এটা
হমা আর তার মা, বাবার সহ হয় না। তাই তারা সব সময়ই কনেকর

িতর

িচ া কের। ফেল কনক আর তার মা সব সময়ই তােদর থেক দুেরই থােক।
এমিন কের িদন যাি ল। একিদন এক থুরথুের বুিড় িভখাির, কাকার বািড়েত িগেয়
উঠল, িভ া চাইল। কউ িভ া িদেত বর হল না। বুিড় িকছু ণ ডাকাডািক
করল। তখন হমা এক মুঠ চাল এেন বুিড়র গােয় ছু েড় িদেয়, কেষ দু
হন হন কের ঘের চেল গল। বুিড়

গািল িদেয়

িহ িহ কের িকছু ণ হেস চেল গল।

স িগেয় উঠল কনেকর বািড়েত। িভ া চাইল। গত দুই িদন ঘের খাওয়ার িকছু ই
িছল না। কনেকর মার খুব

র, তাই িতিন িঝেয়র কাজ করেত পােরিন। ফেল

রাজগার ও হয়িন, ঘের চাল ও আেসিন। সলাইেয়র কাজ মাস খােনক িকছু ই হে
না। তাই ঘের এক

দানাও িছল না।

িভখািরর ডােক কনক খািল হােতই ঘর থেক বর হেয় এল। ল ায়-অপমােন তার
চাখ ছল ছল করিছল। তার মুখ থেক কান কথাই সরিছল না। স মাথা িনচু
কের অিত ক

বলল – ‘ আজ য ঘের িকছু ই নই। তামােক িক দব।’

তার এই কথােতই িভখািরর মন গেল গল। কনেকর কথা িলর মেধ

য চরম

সততা লুিকেয় আেছ িভখািরর বুঝেত বািক রইল না। িভখািরও ছল-ছল চােখ
তািকেয় রইল কনেকর িদেক যন আেরা ভাল কের দখেত চাইেছ কনকেক। িভখাির
দখল কনক এক
জেলর দাগ
িভ

চু ল। মিলন গােল, চােখর

ছঁ ড়া জামা গােয় দাঁিড়েয় আেছ।

। এত দাির তার মেধ ও কনেকর

প যন, কােলা ঘন মঘেক িছ

কের পূিণমা চাঁেদর আেলার মত বিড়েয় আসেছ।

িভখাির অেনক ন চেয় রইল কনেকর িদেক। তারপর িহ িহ কের হাসেত লাগল।
কনক অবাক হেয় চাখ তু েল চাইেতই থুরথুের বুিড় িভখাির বলল, ‘ ও কথা বিলস
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না র পাগিল। আজ তা আিম তার কাছ থেক িভ া না িনেয় যাবই না। এই
আিম এখােনই গাছতলােত বসলাম। তু ই িভ া িদেলই তেব যাব।’
- ‘ িক ?’
কনকেক থািমেয় বুিড় বলল – ‘ আেগ আমােক একটু খাবার জল দ। আেগ জল
খাব তেব িভ া নব।’ কনক হািস মুেখ ঘর থেক খাবার জল িনেয় এল। বুিড় িহ
িহ কের হেস বলল – ‘ এই জল তা আিম খাব না। তু ই কলিস কাঁেখ ও পাহােড়র
ঝনােত

ান কেরত যা।

ান সের কলিস ভের জল িনেয় আসিব। সই জল আিম

খাব। যা যা, এখুিন আমার কথা মত কাজ কর।’
কনক না করেত পারল না। স অবাক হেয় কলিস কাঁেখ বিড়েয় গল পাহােড়র ঐ
ঝণার িদেক। এই ঝণা েক সবাই িচেন। কনকও িবকােলর িদেক
বড়ােত আেস। কনক সই ঝণােত

ায়ই এখােন

ান কের, এক কলিস জল িনেয় তাড়াতািড়ই

িফের এল। বুিড় িভখাির তমিনই বেসিছল। কনক কােছ আসেতই স জেলর গলাসটা
কলিসর িদেক বািড়েয় িদল – ‘ দ লা জল দ। খুব ত া পেয়েছ য।’
িক

িক অবাক কা , কনক ঐ গলােস যই জল ঢালেত গল অমিন দু

টু করা টু ক-টু ক কের গলাস র মেধ পেড় গল।

সানার

িভখাির

লািফেয় উঠল– ‘ িক র, তু ই য বলিল আজ ঘের িকছু ই নাই। তেব এই সানার
টু করা এল কাথা থেক? আমার সােথ িমথ া বেলিছিল। তু ই এই দু

সানার টু করা

কলিসর মেধ লুিকেয় রেখিছিল?’
কনক খুব অবাক হল। স িব াসই করেত পারিছলনা। স থতমত খেয় ওখােনই
দাঁিড়েয় রইল।
- ‘ এবার বল, এই সানার টু করা
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- ‘ আিম জািন এ িল আমার িজিনস নয়। এ িল যখন তামার গলােস পড়ল
তখন, তু িমই এই সানার টু করা িল িনেয় যাও। মেন কর তু িম তামার িভ া পেয়
গছ।’
কনেকর এই কথা

েন বুিড় িভখািরর চাখ ছানাভরা হেয় রইল। স ফ াল-ফ াল

কের চেয় রইল কনেকর িদেক। কনক িকছু না বেল িভজা শরীের ঘের চেল গল।
িভজা জামাকাপড় ছেড়, ঘর থেক বর হেয় স যন আকাশ থেক পড়ল। বুিড়
তা এখেনা যায়িন, উ া সই গােছর নীেচ বেসই রা া জুেড় িদেয়েছ। আর স িক
রা ার বহর? যন রাজেভােগর আেয়াজন।
বুিড় কনেকর িদেয় চেয় িহ-িহ কের হেস বলল – ‘ কই র পাগলী, ব
পেয়িছল তা, তাই এখােনই রা া

িখেদ

কের িদলাম। আিম আবার ছাই কলা িদেয়

খেত পািরনা। খাবই যখন একটু ভাল কেরই খাব। আিম এখােন রা া কের খেল
তামার কান অসুিবধা নই তা?’
কনক িমি

হািস হেস বলল- ‘ না না , কান অসুিবধা নই। তু িম তামার মত

কের রা া কের পঠ ভের খাও।’ এই বেল কনক ঘের চেল যাি ল িক বুিড় আবার
ডাক িদল – ‘ও পাগলী, আমােক একটু সাহায করিব না? আিম য আর একা
সামলােত পারিছ না। তার উপর আমার আবার কেয়কটা থালা বা র ও দরকার
পেড়েছ।’
হাসেত হাসেত কনক বলল – দাঁড়াও আসিছ।
এমন রা া

হল যন

েগর রা া। মধুর, সু াদু গে

চািরিদক ছেয় গল।

হমা আর তার মা-বাবা উিক িদেয় দখেত লাগল, ফিকেরর বািড়েত আবার এমন
খাবােরর গ

কাথা থেক এল? সব দেখ
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খুব তাড়াতািড়ই রা া শষ হেয় গল। রা া শষ হেতই বুিড় বলল – ‘ একা একা
খেত আমার তা ভাল লােগনা। আর আিম এত িকছু িক একা খেত পারেবা? আয়
আয়, মােক ডােক িনেয় আয়। সবাই িমেল একটু আহার কির।’
কনক ভেব পাি লনা এ সব আজ িক হে । স ধীর পােয় ঘের িগেয় মােক বাইের
িনেয় এল। মা বাইের এেস এত সব খাবার-দাবার দেখ িব াসই করেত পারিছেলন
না, জেগ আেছন িক

দখেছন? িতিন একবার কনেকর মুেখর িদেক তাকাে ন

তা আেরকবার বুিড় েক িচনেত চ া করেছন।
থুরথুের বুিড়

দুই পা এিগেয় এেস শ

হােত অসু

মােক ধের গাছতলােত িনেয়

গল। বলল ‘ খাও গা খাও, এ সব তা তামার মেয়রই খাবার। পট ভের
খাও।’
অেনক যুগ পের কনক আর তার মা এমন পট ভের এত সব খাবার খল। এ সব
দেখ কাকা-কাকীর তা মাথা গরম হেয় যাে । তারা িক-করেব-না-িক-করেব,
ভেব পাে

না। বুিড় বলল –‘িকছু খাবার তা অবিশ

রেয় গল, তা তামরা

রােত পট ভের খেয় িনও বাপু। আিম চললুম। আজ িদিব খাবার হেয়েছ। এই বেল
বুিড় তার হািড় বাসন তমিন ফেল রেখ চেল গল। িফেরও তাকাল না।’
পরিদন আবার স বুিড় এেস হািজর। িহ-িহ কের হাসেত হাসেত গােছর নীেচ বেস
খাবার জল চাইল। যমন তমন জল হেল হেব না। সই ঝণারই জল চাই। কনক
আনে

আনে

কলিস কাঁেখ বুিড়র জন ঝনার জল আনেত গল। আজ

কলিস েক স উে -পাে

ান সের

দখল তার মেধ িকছু আেছ িক না। িকছু ই িছল না।

তারপর তােত ঝণার জল ভরার সময়ও ল

করল তােত িকছু পড়েছ িক না।

িকছু ই পরল না। স বািড় িফেরই দখল গতকােলর মত বুিড় আবার রা া করেত
বেসেছ। আর রা ার আেয়াজন দেখ মেন হে
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কনক বািড়েত আসেতই বুিড় তার গলাস বািড়েয় িদল – ‘ দ লা পাগলী, জল দ,
ত ায় বুক ফেট যাে ।’
কনক সই গলােস জল ঢালেত লাগল। অমিন আবার সই কলিস থেক দুই িতন
টু করা সানা সই গলােস টপ টপ কের পের গল। বুিড় িহ িহ কের হাসেত লাগল।
কনকও হতবাক হেয় ভাবেত লাগল,

এ কমন কের হল? আজ তা স ভাল কের

পরখ কেরই জল ভেরেছ।
বুিড় িফক-িফক কের হেস বলল – ‘ এ
- ‘এ

িলর িক করিব লা পাগিল।’

িল তা আর আমার না। তু িমই যখন পেয়েছা তখন তু িমই িনেয় যাও।’

হাসেত হাসেত কথা িল বেল কনক ঘের চেল গল। বুিড় অবাক হেয় কনেকর িদেক
িকছু ণ চেয় থেক, কন যন িহ িহ কের হেস উঠল।
রা া হেয় গল, িতন জেনই পট ভের খল। িকছু খাবার অবিশ

ও রইল। বুিড়

বলল – ‘ স তামরা রােত খেয় িনও। আিম তা চললুম।’ বুিড় চেল িগেয়ও আবার
িফের এল। কনেকর কাঁেধ হাত রেখ, এক তী

দৃি

কনেকর চােখ রেখ রহস ময়ী

হািস হেস বলল – ‘ শান পাগিল, কাল আিম আসার আেগই তু ই

ান সের আমার

জন জল িনেয় আসিব। মেন থাকেব তা?’ কনক মাথা নাড়ল। বুিড় িক-জািন-িক
ভেব গাপন হািস হাসেত হাসেত চেল গল।
অন িদেক লুিকেয় লুিকেয় আজেকর সব ঘটনা কনেকর কাকা, কাকী আর হমা খুব
দখল। তােদর িপ

দাউ দাউ কের

লেত লাগল। স

া হেতই কনেকর কাকা বশ

িকছু লা য়াল, ডাকতেদর বািড়েত ডাকল, আর কনক ও তার মােক আজ রােতই
খতম কের দবার
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গভীর রােত ডাকােতর দল দা, তেলায়ার, ব ম িনেয় হািজর হল কনক ও তার
মােক শষ কের িদেত। কেয়ক জন বািড়েত ডু কল আর কেয়ক জন বাইের দাঁিড়েয়
রইল। প মীর চাঁেদর আবছা আেলােত ডাকাতরা যা দখেত পল তা দেখ তােদর
বুেকর র

িহম হেয় গল। গাটা দশ খুন-খার বাঘ ঘুের বড়াে

সারা বািড়েত।

কাথাও পা ফলার জায়গা নই। য ডাকাত িল হািতয়ার িনেয় ভীতের িগেয়িছল,
তারা কান ভােব

াণ হােত িনেয়

াণপেণ দৗড়েত দৗড়েত ঝেড়র মত এমন পািলেয়

গল য একবােরর জন ও িপছন িফের দখল না। বািকরাও য যার িদেক
ছু টেত লাগল। এই খবর

ধু ডাকাতেদর ছাড়া আর কউ জানল না।

পেরর িদন ভাের কাকা, কাকী আর হমা খুিশ মেন ঘুম থেক উঠল, িক
ও তার মােক

াণপেণ

কনক

জীিবত দেখ হয়রান। তােদর মাথায় যন বাজ পড়ল, তােদর িপেল

চমেক গল। ওেদর সমেন িদেয়ই কনক কলিস কাঁেখ জল আনেত চলল ঝণার িদেক।
মেন কন জািন আজ তার খুব আন ,
স ঝণােত িগেয় আপনমেন

ধু

ধু মন আজ খুিশর জায়াের ভাসেছ।

ান কেরেত লাগল।

ােনর শষ স কলিসেত জল

ভরেত লাগল। কলিসেত জল ভরা হেয়েছ িক হঠাৎ তার কলিস েত িক যন এেস
লাগল আর টু ং কের আওয়াজ হল। সােথ সােথই কলিস
থতমত খেয় উঠল কনক। িক
থেক ঝাঁেক ঝাঁেক রিঙন

ভে

দুই খান হেয় গল।

স বশ আ য হেয় দখেত লাগল তার কলিস

জাপিত উেড় উেড় বেনর িদেক চেল যাে , িকছু দুর

িগেয় আবার তার কােছ িফের আসেছ। আবার যাে

আবার আসেছ। কনক িকছু ই

বুঝেত পারল না। স ভেয় চু পচাপ বািড়র িদেক িফের এল।
কনক চেল যাবার পর তার কাকা, কাকী আর হমা এক

গােছর আড়াল থেক

বর হল। তারাই িঢল মের কনেকর কলিস ভে িছল। কারণ কনক যন আজ আর
সানার টু করা িনেয় বািড়েত না যেত পাের।
যেতই তারা সই ঝণােত খুব কের

কনক চেল

ান করল। তারপর সবাই এক এক কলিস জল

ভের বািড়র িদেক চলল। সানার টু করা পাবার লােভ।
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ও মা, স িক!! বািড়র কােছ আসেতই তােদর মাথা গরম হেয় গল। কনেকর
বািড়র সামেন সানার রথ দাঁিড়েয় আেছ। আর তার থেক স দেশর রাজপু
আসেছ। সই রেথর চািরধাের অেনক
রাজপু

কনেকর বািড়েত গল, িমি

নেম

ামবাসী, অেনক িসপাহী। দখেত দখেত
হািস হেস কনেকর হাত ধের, তার চােখ চাখ

রেখ তােক রেথ তু েল িনেলা। সনাপিত কনেকর মােক িনেয় ধীের ধীের িপছেনর
অন রথ েত িগেয় বসেলন। সবার চােখ মুেখ মহা-খুিশর, মহা-আনে র হািস।
ধু কাকা, কাকীর মুেখ হায়, হায়। গড় গড় কের রথ চলেত লাগল। টগবগ,
টগবগ কের িসপাহীেদর ঘাড়া চলেত লাগল।

ামবাসীরা ধন ধন কের জয় জয়কার

করেত লাগল।
এই সব দেখ কনেকর কাকা, কাকী আর হমার গােয় যন আ ন লেগ গল। তার
চু ল িছঁড়েব, না মাথা ভা েব ভেবই পাে
ভরা িতন

না। এমন সময় তােদর নজর পড়ল জল

কলিসর উপর। দুঃেখর মেধ ও তােদর মেন একটু সুেখর

ীণ হাওয়া

লাগল। তাড়াতািড় তারা বািড়েত িগেয় সানার লােভ, ভরা কলিস িল উলেট িদল।
ক সানা , ক হীরা। ঝর ঝর সই কলিস থেক অেনক িল জীব

কালসাপ

বিড়েয় এেস ফণা তু েল বসল।
িদন পিড়েয় গল। সই বুিড়েক কান িদন আর কউ দেখিন। তমিন হমা আর
তার মা-বাবােকও ঐ িদেনর পর আর কউ আর কান িদন খুঁেজ পায়িন। আর
কনক? স স দেশর মহারানী হেয় অিত সুেখ জীবন কাটােত লাগল।
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দুই মঘ
- হর সাদ সরকার

একিদন কাঠফাটা

রােদ দুই

চ েচ কােলা মঘ আকাশ িদেয় উেড় উেড় যাি ল।

তারা দুই ব ু , ওনা আর বনা। তারা উেড় যেত যেত দখল এক রােজ জেলর খুব
অকাল পেড়েছ। চািরিদেক জেলর জন হাহাকার। সব পু র, নালা
গাছপালা সব
নই। ত

িকেয় আেছ।

িকেয় মরার মত দাঁিড়েয় আেছ। কান গােছই কান পাতা নই, ফল

রােদ মােঠর পর মাঠ ফেট আেছ। মােঠর ফসল সব মের গেছ,

েল

গেছ। ঘের ঘের অে র জন , জেলর জন কা া, হাহাকার আর হানাহািন।
এই সব দেখ ওনার মেন খুব দয়া হল। স সখােনই দাঁিড়েয় পড়ল। ওনােক এমন ভােব
দাঁড়ােত দেখ বনা বলল ‘িক হল ওনা? তু িম হঠাৎ দাঁিড়েয় কন?’
ওনা বনােক নীেচর ক ন দৃশ

দখাল। স বলল ‘আমার কােছ তা অেনক জল আেছ।

আমার জেল সবার দুঃখ চােখর িনিমেষই দূর হেয় যােব। আিম এখনই এখােনই ঝেড়
যেত চাই।’
এ কথা

েন বনা হায়! হায়! কের উঠল। স বলল ‘এিক বলিছস ওনা! এখােন ঝেড়

গেল তার এমন সু র

চ েচ কােলা

প আর থাকেব না। তার মেঘর অি

ই

শষ হেয় যােব। তু ই িচরিদেনর জন মের যািব। চল দুই ব ু িমেল িহমালয় পবেত যাই,
সখান বরফ হেয় দীঘিদন সুেখ শাি েত থাকেবা।’
ওনা বনার কথা না

েন তখুিন ঝেড় পড়ল মা েত। বনা তা দেখ ব ু েক খুব

গালাগাল িদেত িদেত উেড় গল আকােশ।
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ওনা মা েত ঝেড় পড়েতই চািরিদেক খুিশর বন া বেয় গল। আন

উৎসেব সবাই

মেত উঠল। গাছপালা আবার সবুজ পাতা মলল, বীেজরা আবার অ ু র মেল িদল।
দখেত দখেত িকছু িদেনর মেধ ই আবার চািরিদক সবুেজ সবুজ হেয় গল। চািরিদেক
জেল থ থ। খাওয়া পড়ার আর কাথাও কান অভাব রইল না। সবার মুেখই হািস।
এমিন কের ব
ব

বছর পিড়েয় গল।

বছর পেড় আবার একিদন যখন বনা

চ েচ কােলা মঘ হেয় ঐ জায়গা িদেয়

উেড় যাি ল তখন নীেচ থেক তার কােন এক

আওয়াজ ভেস এল ‘িক ব ু কমন

কাথায় যা ?’ বনা থমেক সখােনই দাঁিড়েয় পড়ল। স দখল সুিবশাল এক

আছ?

বটগাছ মাথা নািড়েয় নািড়েয় তােক বলেছ ‘বনা, আমােক তু িম িচনেত পেরছ? আিম
তামার ব ু ওনা। এই দখ আিম কত িবশাল এক বটগাছ হেয় দাঁিড়েয় আিছ। লােক
আমার ছায়ায় বেস িব াম কের, আমার চািরিদেক স ােহ দুই িদন হাট বেস, আমােক
িঘের লােক মলা িনেয় বেস, আমােক বনেদবতা বেল পূজা কের। ব ু আিম মের
িগেয়ও খুব সুেখ আিছ। ওই দখ আমার এক একটা জল িব ু ঐ দুেরর িবশাল িবশাল
শাল,

স ন গাছ হেয় দাঁিড়েয়, এই

নানান

েপ। আজ আমার মেঘর

ােমর কানায় কানায় আমার কণা ছিড় আেছ
প নাই িক

অসংখ

তু িম এখােন যিদেকই পা িদেব আমােক পােব ব ু । িক
প তমিন আেছ,

েপ আিম ছিড়েয় আিছ।
এত বছর পেরও দিখ তামার

তমিন তু িম হাওয়ায় উে শ হীন ভােব উেড় বড়া ? ভাল আেছা

তা ব ু ? ‘
কান শ

না কের বনা চু প কের সখান থেক উেড় গল।
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কািকল পাখীর গান
- হর সাদ সরকার

এক বেন ন

ু নােম এক কািকল পাখী িছল। স খুব মধুর গান করেত পারত। স

যখন গান করত তখন বেনর হিরণরা চু প কের তার গান
সবাই তার গােনর খুব

শংসা করত। িনেজর গােনর এত

কািকেলর মেন খুন অহংকার জ

নত। বেনর প
শংসা

েন

পাখী

েন ন ু

িনেলা। আেগর ন ু কািকল আর আেগর মত রইল

না। স বাকীেদর সােথ যমন- তমন ব বহার করেত লাগল। তার মেনর সই কামলতা
আর রইল না।
একিদন ন ু কািকল ভাবল স রাজােক গান শানােব। রাজা তা তার গােনর
করেবনই। আর রাজা যিদ একবার

শংসা

শংসা কেরন তাহেল সারা দেশ তার খুব নাম হেব,

যশ হেব। রাজার কাছ থেক অেনক উপহার ও পাওয়া যােব। এই ভেব স একিদন
রাজ দরবাের হািজর হল। রাজ দরবাের হািজর হেয় স িনেজই িনেজর খুব খুব
করেত লাগল। রাজা মেন মেন হাসেলন আর তােক তার গান
ন ু কািকল তার গান
তার ক

নােত

করল। স চাখ ব

শংসা

নােনার অনুমিত িদেলন।

কের গান

র করল। িক

হেত মধুর গান আর বর হল না। খুব ফস- ফস সুের, তােল- বতােল, সুের-

বসুের স তার গান

করল। সকল সভাসদ তার গান

েন হা-হা হাসেত লাগল।

কউ দুর-দার করেত লাগল। কউ উপহাস করেত লাগল।
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ঘটনাটা এমন হেব ন ু কািকল তা

ে ও ভােবিন। অপমােন, ল ায় স রাজসভােতই

কা া জুেড় িদল। রাজা তখন তােক বলেলন ‘মধুর
একই ক

র আর অহংকােরর

র এক সােথ

িদেয় বর হেত পাের না। তাই ন ু কািকেলর গলায় আজ আর মধুর

নই। অহংকােরর

র, তার মধুর

র

রেক বর হেত দয়িন।’ অপমােন অিভমােন কাঁদেত

কাঁদেত ন ু কািকল রাজসভা থেক বিড়েয় গল।
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সুমজবার ঘাট
- হর সাদ সরকার

রা জ র রাজধানী িশউলনগর।

সই নগেরর পাশ িদেয় এঁেক বঁেক অেনক অেনক

পিড়েয় মৃদল
ু া নদী বেয় গেছ অেনক অেনক দূর। তমিন এক
ঘের িছল

াম

ােম এক িবমাতা মােয়র

সুমজবা।

সৎ মা তােক খেত পড়েত িদত না।
কাপেড় ঢাকা পেড় থাকত। তেব

সুমজবার সানার

প, িছঁড়া আর মিলন

সুমজবা িছল বুি মান, ধীর-ি র, িহেসিব, সাহসী,

নীিতপরায়ন ও সৎ। যমন িছল তার গােয়র রং তমিন িছল তার মেনর
যখন মারা যায় তখন

প। তার মা

সুমজবা খুব ছাট। মা সব সময় বলেতন ‘ আমার

একিদন রাজরানী হেব। আমার

সুম একিদন রাজরানী হেব। ‘ মার সই কথা

সুম
সুম

কখেনা ভু েলিন।
িদন পিড়েয় গল , বছর পিড়েয় গল অেনক।
ান করেত যায়।

ান পের স কলিস কাঁেখ িনেয় িফের আেস। একিদন স দখল খুব

সু র , কাঁেসর থালার মত বড় এক
দেখ

সুমজবা রাজ ভাের মৃদল
ু া নদীেত

প

ফু ল ভেস ভেস আসেছ নদীর জেল। ফু ল

সুমজবার খুব ভাল লাগল। স সাঁতের নদীর মােঝ চেল গল আর ফু ল

এল। প ফু ল

বশ সু র। িক

িক আ য , নদীর পাের উঠেত না উঠেতই

সুমজবার হােতর সই তর-তাজা ফু ল
বশ চমেক উঠল। স বুঝেত পারল এ
ফু ল এমন ছা

এক
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িনেয়

এক

ছা

সানার প

হেয় গল।

সুমজবা

কান ম পূত ফু ল। আর এত বড় এক

সানার ফু েল পিরণত হল , এেত ইশারা দওয়া গল য এ

তাজা
খুব
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মূল বান , এেক য

কের সামেল রােখা।

বািড় িনেয় গল আর সবার অলে

স

সুমজবা সানার প ফু ল েক আঁচেল বঁেধ
ঘের কােন এক

গাপন জায়গােত রেখ

িদল।
িকছু িদন পর আবার তমিন ঘটল। তমিন আেরা এক
ভেস এল।

সুমজবা স

গল। এই ফু ল েকও

িনেয় পাের উঠেতই স

প ফু ল নদীর জেল

সানার এক

সুমজবা আেগর মতই লুিকেয় রাখল।

ছা

সুমজবা ল

প

হেয়
করল য

অমাবস া বা পূিণমার পের তৃ তীয়ার চাঁদ যখন আকাশ উেঠ সই িদনই এই ফু ল
জেল ভেস ভেস আেস। এমিন ভােব িহসাব িমিলেয়

সুমজবার কােছ ছয়

নদীর

ফু ল জমা

হল।

ওিদেক বৃ
খুঁজেত

রাজার আেদেশ িশউলনগেরর রাজ

যুবরােজর জন

যাগ পা ী

িত তৃ তীয়ােত ম পূত এই ফু ল মৃদল
ু া নদীর জেল ভািসেয় িদেতন। ছয়

ভাসােনার পর স ম ফু ল

িতিন পিরক না মত তৃ তীয়ােত না ভািসেয় অসমেয় পূিণমার

কাক- ভাের ভািসেয় িদেলন আর
পযেব ণ করেত লাগেলন। প ফু ল
সুমজবা রাজ

ান কের। ফু ল

ওখােনই ভেস থেক স

ফু ল

চর আর িসপাহীেদর মারফত ফু ল র গিতিবিধ
ভাসেত ভাসেত সই ঘােটর কােছই এল যই ঘােট
সই ঘাট ছেড় আর এিগেয় গল না। দীঘ ণ

ডু েব গল। এই খবর রাজা আর রাজ

র কােন যেতই

রাজ াসােদ এক খুিশর হাওয়া , আনে র হাওয়া বেয় গল। সবাই বুঝেত পারল য
নতু ন মহারানীর নগর খুঁেজ পাওয়া গেছ।

Riyabutu.com

Page 39

শারদীয়া-২০১৬
পরিদন রাজা সারা রােজ

ঘাষণা কের িদেলন য , মৃদল
ু া নদীেত ি তীয়ার ভাের এক

ম পূত প ফু ল ভাসােনা হেব। য সই ফু ল েক ধরেত পারেব তার সােথ যুবরােজর
িবেয় হেব। িক

মেন থােক যন , এ

এক

ম পূত প ফু ল আর এ

ধু ভািব

মহারানীর হােতই আেগর ফু ল িলর মত রং বদলােব। কউ যিদ দুঃসাহস কের ফু ল
হােত নয় আর যিদ ফু ল র রং না বদলায় তেব রাজ আেদেশ তু র

তার মৃতু দ

হেব।
সারােদেশর লাক পেরর িদন সই ফু ল
মৃদল
ু ার পাের পাের জমা হল , িক
সই ফু ল

ধরেত নদীেত নােমিন।

দখেত , ভািব মহারানীেক দখেত

কহ িনেজর

ােণর মায়া ত াগ কের , সাহস কের

সুমজবা আজ সই নদীেতই যায়িন। স ঘের কােন

বেস মুচিক মুচিক হাসেত লাগল। সই ফু ল

ভাসেত ভাসেত আেজা এেস সই

সুমজবার ঘােটই আটেক গল। আর দীঘ ণ সখােন ভেস শেষ ডু েব গল।
রাজ

মহারাজেক িচি ত হেত দেখ বলেলন ‘ মহারাজ আপিন িকছু ই ভাবেবন না।

আমরা যথাথই যাগ মহারানী খাঁেজ পেয়িছ , িতিন সবার সামেন িনেজর দ
করেত চান না। আর িতিন যেথ

বুি মান আর িহেসবী। তা না হেল আমার ম পূত

ফু ল এমন ভােব এখােন ভেস থেক শেষ ডু েব যত না। ডু েব িগেয় ফু ল
গল য আেগর ছয়

কাশ

ইশারা কের

ফু লই ভািব মহারানী পেয়েছন আর ফু ল িল তার কােছই আেছ।

সুতরাং িহসাব মত আর িনয়ম মত আগামীকাল তৃ তীয়ার ফু ল আবার মৃদল
ু ার জেল
ভাসেব। আর এই ফু ল ই মহারানীেক বর কের আনেব। ‘
পেরর িদন সই কাক- ভােরই গাপেন
আেস পােশ। রাজ

ম

পেড় শষ ফু ল

িতিদেনর মত ভার বলােত
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পচেররা ছিড়েয় রইল

সুমজবার ঘােটর

ভািসেয় িদেলন মৃদল
ু ার জেল। এিদেক

সুমজবা চলল ঘােট

ান করেত। তৃ তীয়ার সই
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প ফু ল ও ভেস আসেত লাগল।
িনেয় পাের উেঠ এল। িক
বদেল গল না। িব েয়

সুমজবা সাঁতের গল নদীর মােঝ , সই ফু ল েক

িক আ য আজ সই ফু ল

আজ আর ছা

সানার ফু েল

সুমজবা এর কারণ ভাবেত লাগল িক আচানক তার িনেজর

শরীরটাই িনেজর কােছ ভাির ভাির মেন হল। িনেজর অে র িদেক তািকেয় স অবাক
হেয় গল। সারা অে

তার রাজরানীর গয়নায় ভের গেছ। গলায় হীরা , মিন-মু ার

মালা। দু-হােত সানার চু িড় ছনছন করেছ। কােন হীরার দুল। খাঁপায় হীরার চূ ড়ামিণ।
গােয় রশেমর মখমেল শাড়ী। পােয় অপ প

পার নূপুর। অবাক চােখ

সুমজবা

িনেজই িনেজেক দখেত লাগল।
ফু ল

আজ িনেজ বদলায়িন , িক

সুমজবােকই বদেল িদেয়েছ। আজ আর

সুমজবার লুকােনার জায়গা রইল না। সােথ সােথই
শ

িন বাজেত

হেয় গল। নদীর উভয় পাের বজেত লাগল ঢাল-নাগারা। সন

িসপাহীরা সবাই ভািব মহারানীর জয়
মহারাজার কােছ। সারা

সুমজবার ঘােটর চািরিদেক

িন করেত লাগল। খবর গল রাজ

ােমর লাক দখল দীন-দুঃখী , হতভাগী

আর

সুমজবােক রাজকীয়

স ােন দেশর যুবরাজ িনেজর রেথ িনেয় রাজ াসােদর িদেক িফের যাে ন।
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িহংসুেট পাতা
- হর সাদ সরকার
গভীর বেন এক ফু ল বাগান। চািরিদেক শাখায় শাখায় রং-িবরে র ফু ল ফু েট আেছ।
পাখীরা আনে

উেড় বড়াে

, শাখায় শাখায় বেস গান করেছ। রি ন

জাপিতরা ফু েল

ফু েল ঘুের বড়াে । সবুজ পাতারা সূেযর আেলােত ত ণ তাজা হেয় আেছ। চািরিদেক
খুিশর হাওয়া , আনে র হাওয়া। এক
তার কা ার শ
পল। গাছ

কােরা কােন গল না।

শাখায়

ধু এক

ধু সই গাছ

কিল অঝের কঁ েদ যাে ।
কিল

কা ার শ

নেত

কিল েক িজ াস করল ‘ ভাই! সবাই হাসেছ , নাচেছ , গাইেছ আর তু িম

একা বেস কাঁদছ কন? ‘
কিল

কাঁদেত কাঁদেত বলল ‘ দখ ভাই আিম যতবার

াণ ভের , সু র হেয় সেজ

েজ ফু ল হেয় ফােট উঠার চ া কির , ততবারই পােশর গােছর পাতা িল আমার
সােথ িহংসা কের আমােক ঢেক রােখ। ফেল আমার কােছ কান আেলা পৗঁছায় না।
পাখীরা- জাপিতরা আমােক দখেত পায় না। আিম তােদর সােথ খলাও করেত পািরনা।
কত বার আিম এভােবই কঁ েদ কঁ েদ ঝেড় পেড়িছ। বারবার আিম নতু ন আশা িনেয় ,
আেরা সু র মনেমাহক আর রেঙ িনেজেক সািজেয় িনেয় ফু ল হেয় ফু েট উেঠিছ। িক
িতবারই আিম তােদর কােছ হের গিছ। আেজা হের যােবা। এবার ও কান পাখী
আমােক দখেত পারেব না , কান

জাপিত আমার সােথ খলা করেব না। তাই মেনর

দুঃেখ আিম কাঁদিছলাম। ‘
গাছ

হেস বলল ‘ তাইই বুিঝ। তেব আিম তামােক এই সমস ার সমাধান বেল িদেত

পাির। ‘
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কা া থািমেয় কিল
গাছ

বলল ‘ িক সমাধান? ‘

বলল ‘ দখ ভাই, তু িম তামার

পেকই তু িম
কােছ তামার

েপর কথাই

ধু িচ া কেরছ আর তামার

ধু বািড়েয়ছ। এেত কখেনাই তমন িকছু কাজ হয় না। তেব তামার
প ছাড়াও আেরা এক

তামার সৗরভ। তামার

িজিনস আেছ আর স

হল তামার

প নয় পাতার আড়ােল ডাকা পেড় গল, িক

ন।

তামার

সৗরভেক ক আটকােত পারেব? তু িম তামার চ ায় তামার সৗরভেক এত সু র ,
মধুর আর িম

কের তাল যন

জাপিত ,

মর আর পাখীরা পাগেলর মত খুঁজেত

খুঁজেত তামার কােছ আেস। ‘
কিল

তাইই করল। তার িম -মধুর গ

ঝাঁেক

জাপিত ,

ছিড়েয় পড়ল বেনর কানায় কানায়। ঝাঁেক

মর ছু েট এল সই সৗরেভর টােন। সই িহংসুেট পাতারা অেনক চ া

কেরও তােক আর ঢেক রাখেত পােরিন।

জাপিতরা ,

মেররা পাতার আড়ােল খুঁেজ

বর করল সই ফু ল েক। দেল দেল পাখীরা উেড় এল ফু ল র কােছ আর িনেজেদর
ডানা আর পােয়র আঘােত আঘােত িহংসুেট পাতােদর িছ -িভ

কের িদল। ডাল ভে

িহংসুেট পাতারা লু েয় পড়ল ধুলায়।
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ছাট উপন াস -

অপুর কথা
- হর সাদ সরকার
( ১ম পব )
স অেনক অেনক িদন আেগর , ঈশানপুেরর কথা। ঈশানপুর আগরতলা শহর থেক
অেনক অেনক দূেরর এক
একটু

াম।

ােম যাবার তমন কান বড় রা া নই। মা র পথ

স । ঐটু ই।

ােমর পাশ িদেয় চেল গেছ গামতী নদী। সব সময়ই জল ভরপুর। তাই ছা
তার মা সব সময় বলত “অপু , তু িম িক
যাও তেব িক

অপুেক

কখেনা ঐ নদীর িদেক একা যােব না। যিদ

আমােক আর পােব না। আিম িচরিদেনর জন

তামােক ছেড় ঐ

আকােশ চেল যাব।”
সজলার আদেরর ছা

অপু কতটু ই িক বুঝত ক জােন? তেব স ফ াল ফ াল কের

তার মার চােখর িদেক তািকেয় থাকত। চু প কের মা ‘ র গলা জিড়েয় ধের মার বুেক
মাথা রেখ িদত।
জহির আর সজলার আদেরর ধন অপু। অভাবী সংসােরও অপুর আলেতা আলেতা
কথােত হেস খেল িদন চেল যাি ল তােদর। ঐ

াবণ মােস চািরিদেক জল থ- থ। অপু

সকাল বলা চু িপ চু িপ কাউেক িকছু না বেল একা একা

পােয় চেল এল

গামতীর পাের।
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নদীর পাের পাের হাঁটল অেনক ণ। নদীর পােশর সই মা র পথ েত বেস মহা-আনে
তািকেয় রইল সই গামতীর িদেক। যখন তার খলা শষ হল স আবার চু িপচু িপ িফের
চলল বািড়র িদেক।
বািড়র কাছাকািছ আসেতই স দখল বািড়েত অেনক লাক।
কাঁদেছ। তার মােক উঠােন
িক

ামবাসীরা অেনেকই

ইেয় রাখা হেয়েছ। বাবা মােক জিড়েয় ধের অঝের কাঁদেছ।

মা কান কথা বলেছ না।

অপু মা মা বেল দৗেড় গল মার কােছ। স মা ‘ র গলা ধের মা ক ডাকেত লাগল। মা
চাখও খুলল না , কথা ও বলল না। অপু মােক জিড়েয় অেনক ণ কাঁদল। িক
আর উঠল না। শেষ

মা

ামবাসীরা সবাই িমেল মা ‘ ক একটা কলা গােছর ভলােত

গামতীর জেল ভািসেয় িদল।
অপু দখল মা চেল যাে

অেনক দূের। স অঝের কঁ েদ কঁ েদ মা মা বেল কত ডাকেত

লাগল। মা আর িফের এল না। বািড়র চািরিদেক মা ‘ র

ৃিত ছিড়েয় রইল।

সকাল হেলই অপু চেল যায় তার মা ‘ র কােছ। গামতীেক স তার মা বেলই ভাবেত
লাগল।

যত ণ স গামতীর পাের পাের থােক , তার মেন হয় স তার মার পােশই

আেছ। গামতীর জেল স হাত িদেয় বেস থােক। ভাবত মার শরীেরই হাত রেখেছ।
গামতীর তীের মা েতই
বাবা এেস , আদর কের

েয় থােক , ভােব মার কােছই
েল কের িনেয় যায় ,

েয় আেছ। শেষ এক সময়

ান করায় , ভাত খাওয়ায়।

তারপর বাবােক একটু ফাঁিক িদেয়ই আবার তার মা ‘ র কােছ চেল আেস অপু।
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িকছু িদেনর মেধ ই বাবা একটা নতু ন মা িনেয় এল।
অপুর একটা বান ও এল। অপু

জবাসী। বছর ঘুরেত না ঘুরেতই

ধু জানত য এটা তার আদেরর ছাটেবান। বােনর

ডান হােতর তালুেত এই বড় লাল িতলটা তার খুব ভাল লাগত।
নতু ন মা অপুেক কানিদন ভালবােস িন। সংে েপ বলেত গেল , ঘুম থেক উঠার আেগ
থেকই

হেয় যত চড় , লািথ। সারা িদন সটা লেগই থাকত। আজ অপু পট ভের

খেতও পায় না। কউ খাঁজ রােখ না অপুর।
ছাট অপু ঘেরর িপছেন লুিকেয় লুিকেয় অঝের কাঁেদ। মা ‘ র কথাই

ধু মেন পেড়।

ভােব কেব আবার মা আসেব ? তােক আবার আদর করেব ?
স িদন অপুর খুব

র। আেগর িদন রােতও খাবার জােটিন। ভার হেত না হেতই

কপােল জুটল লািথ। নতু ন মা তােক গামতীেত পাঠাল জল আনেত।
ছাট অপু , ছা
মা ‘ র
ছা

একটা কলিস িনেয় কাঁপা পােয় , দুবল পােয় চলল তার মা ‘ র কােছ।

েল বেস , হােত তার ছা

কলিস িনেয় স অপলক মা ‘ র পােন চেয় রইল।

অপুর চাখ িদেয় নীরেব বেয় চলল জেলর ধারা।

হঠাৎ তার চােখর সামেন নেম এল অ কার।
নই। স গভীর ঘুেম ঢেল পড়ল তার মােয়র

, শীণ ,

া

অপুর আর িকছু মেন

েল , গামতীর তীের। যখন অপুর ঘুম

ভা ল , তখন স চািরিদেক তািকেয় দখল স একটা িবশাল ঘেরর , খুব সু র একটা
খােট , মখমেল িবছানায়

েয় আেছ আর তার চারপােশ অেনক লাক। কাউেক স িচেন

না।
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স দখল

ক তার মা ‘ র মতই দখেত একজন বেস আেছ তার িশয়ের। তাঁর চােখ

জল। অপু তাঁেক মা বেলই ভাবল আর মা-মা বেল চীৎকার কের িবমলার গলা জিড়েয়
ধরল।

িবমলাও মা ‘ র মতন অপুেক বুেক জিড়েয় ধরেতই অপু আবার

মাঝরােত অপুর যখন আবার

ান হারাল।

ান িফের এল , স দুবল সুের মা-মা বেল মা ‘ ক

ডাকেত লাগল। িবমলা অপুর পােশই িছল। স অ

ভরা হািস মুেখ অপুর কপােল চু মু

িদেত িদেত বলল “এই তা মা , আিম এখােন? তু িম ঘুমাও , আিম আিছ তামার পােশ।”
অপু তমিন দুবল সুের মাথা নািড়েয় বলল “তু িম আবার আমােক ফেল চেল যােব না
তা ? আমার য খুব ক

হয়।” চােখর জেল ভেস অপুর হাতটােক িনেজর হােত িনেয়

িবমলা বলল “না , মা , আিম তামােক ছেড় কাথাও যাব না। ক েনা যাব না। তু িম
তা আমার সানামিণ। এবার তু িম ঘুমাও !”
অপু তমিন মাথা নেড় ঘুিমেয় পড়ল।
অপু এখন স

ূণ সু । স এখন আগরতলার িবখ াত রায় বািড়র ছাট মালিকন ,

অপরািজতা। কা পিত ব বসায়ী উেপন রােয়র একমা

মেয়। ছা

অপুর চারপােশ সব

সময় দু-চার জন চাকর বাকর থােক অপুেক দখা শানা করার জন । অপু কখেনা
বাবার

েল বেস , কখেনা মার

মা ‘ র গলা জিড়য় ধের গ

েল বেস মাটের কের ঘুের বড়ায়।

শােন। বাবার কাঁেদ চেড় ফু ল পাের। উেপন রায় আর

িবমলার দীঘিদেনর শূন ঘের অপুেক িনেয় খুশীর হাট বসল। মা এক পলক ও চােখর
আড়াল কেরন না অপুেক। আর উেপন রায় মেয়েক না দেখ কােজই বর হন না।
দুজেনরই নয়েনর মিন অপু ধীের ধীের বড় হেত লাগল। পুরােনা অেনক

ৃিত তার মন

থেকও মুেছ গল।
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( ২য় পব )

আজ অপু উকালিত পাশ কেরেছ। বাবা মােয়র অিত আদেরর অপু , তার বাবা মােক
ভীষণ ভালবােস। তেব ধনীর এই মেয়

অিত সাধারণ , শা

, ি

, সুশীল।

অেনক িদন পর আবার বাবা , মা ‘ র সােথ মাটের কের বড়ােত বর হল অপু। শহেরর
রা া ছেড় মা র পথ ধের শাঁ শাঁ কের সাদা মাটর ধুলা উিড়েয় ছু টল। সই
ঈশানপুেরর িদেক।
ওখােন উেপন রােয়র অেনক জিম-জামা আেছ , আেছ বশ বড় বািড়। আজ থেক সেতর
আঠার বছর আেগ তমিন একবার িবমলােক সােথ িনেয় বড়ােত এেসিছেলন ঈশানপুেরর
বাড়ীেত। িফের যাবার সময়

অপুেক এখােন। আধা ডা ায়-

ায় মৃত পেড়িছল অপু। নাড়ী ধের দখেলন চলেছ না। ডাকা ডািক কেরন

আধা জেল
িকছু ণ। িক
কাথাও

িড়েয় পেয়িছেলন ছা

কাথাও মানুষ জন দখেত পেলন না। হঠাৎ মেন হল এখেনা কাথাও

সং ার আেছ মৃতেক নদীর পােশ ফেল রাখা হয় িশয়াল ,

উেপন রায় আর এক মুহূত সময় ন

েরর জন ।

করেলন না। কান আশা নই মেয় র বঁেচ

থাকার তবু এত সু র , এত ফু টফু েট মেয়

যিদ বঁেচ যায় তেব তা আমার মেয়

হেয়ই বাঁচেব। যা হবার পের হেব , দখা যােব তখন। ঝেড়র বেগ গাড়ী চািলেয়
বািড়েত এেসিছেলন স িদন। তমিন দুই িতন ডা ার এেস হািজর হল , ঔষধ প
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এেস গল। অপু িফের পেয়িছল নতু ন জীবন আর উেপন-িবমলার ঘর আেলা কেরিছল
ছা

অপু।

ওিদেক দুিদন পর

জহিরর মেন হল অপুর কথা। খাঁজ

হল অপুর। তখন আর

কাঁথাও অপুেক পাওয়া গল না। নদীর ধাের পাওয়া গল তার কলিস। সবাই ভাবল
অপু নদীর জেল ভেস গেছ।
জহির স িদন থেকই অপু অপু কের পাগল হল।
সারািদন নশার সাগের ডু েব থােক
কের কাঁেদ। কান কােজর আজ তার
তেব সংসার চলেব িক ভােব।
কাজ করায়। তাই কখেনা

জবাসী আজ তার চােখর িবষ।

জহির আর হঠাৎ হঠাৎ অপু , অপু বেল চীৎকার
ঁশ নই।

জবাসী িঝ এর কাজ কের।

ােম আর ক ‘ জন িঝ িদেয়

কেনা লাকিড় িনেয় বাজাের বচেত যায় আবার কখেনা

পূজা পাবেণর আেগ ফু েলর মালা বেচ বাজাের। খেত না পেয় পেয় চােখর আেলা
কেম গেছ ,

াসেরাগ এেস ঘের কেরেছ বুেক। আজ স তমন িকছু ই ভাল চােখ দেখ

না , দু কদম চলেত ও পাের না। িদন রাত তার চােখও জল থােক। তার মন ও আজ
অপুর জন হাহাকার কের। মেন মেন শতবার স

মা চায় ভগবােনর কােছ , অপুর

কােছ।
স জােন স আর বশী িদন হয়েতা বাঁচেব না। অপুর মত সও হয়েতা অকােলই মারা
যােব। তা হাক িক
সও বড় ক

তার পেটর মেয়

যন বঁেচ থােক। িমিল যন বঁেচ থােক।

কের বড় হে । বাবা-মা ‘ র সাজা স ও পাে । কখেনা খেত পায় ,

কখেনা পায় না। তবু মুখ ফু েট িকছু ই বেল না।
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আজ সংসােরর ভার তার উপর , স মার মতই লােকর বািড়েত িঝ খােট , বাজাের
ফু ল িবি

কের ,

কেনা লাকিড় িবি

কের তেবই ঘের চাল , ডাল আেস। জীবন তা

চলেছ তেব তা মরার মত।

আজ আবার সই ঈশানপুর সই মা র পেথ , সই গামতী নদীর পাশ িদেয় চলেছ
উেপনবাবুর গাড়ী। সিদন অপু িছল মা েত আজ গাড়ীেত।
স া

ায় নেম এেসেছ। ছা

যখন গাড়ী

বাজার , হা া হা া বািড়-ঘর। গামতীর পাশ িদেয়

ছু টেছ , সাঁেঝর আেলােত নদী েক দেখ অপুর মেন এক অেচনা িশহরন

জাগল , এক অেচনা খুশীেত অপুর মনটা হঠাৎ ভের গল। না জািন কন তার দু চাখ
বেয় কেয়ক ফু টা জল গিড়েয় পড়ল। উেপন আর িবমলা ও উদাস চােখ সই গামতীর
িদেক তািকেয় রইল। এখােনই তারা

িড়েয় পেয়িছল তােদর

ভার হল , আজ যন সূযটা এক নতু ন ছ

ােণর ধন।

িনেয় এল জীবেনর। সকালেবলা ন ু আর

রামুেক সােথ িনেয় ঈশানপুরটা একটু ঘুের দখেত বর হল অপু। ন ু আর রামু রায়বািড়েতই কাজ কের। পােয় হেট , মা র পথটা তার বশ লাগিছল। ভােরর নতু ন সূয
, তাজা হাওয়া আর ঐ দূর দূর পয

সবুজ ধােনর খত। হাটেত হাটেত তারা চেল এল

গামতীর পাের। গামতীেক দেখই আবার যন তার মনটা খািল হেয় গল। স একটু
ভাবুক হেয় িকছু ণ তািকেয় রইল গামতীর িদেক। আবার নীরেব হাটেত

করল।

চলেত চলেত এক জায়গায় এেস হঠাৎ স আবার থমেক দাঁড়াল। মেন হল যন খুব
চনা , খুবই চনা এই জায়গাটা , যন কত বার স এখােন এেসেছ। িক

তবু যন

অেচনা।
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অপু বশ অবাক হল। এিদক ও িদক তািকেয় িপছন িফের ন ুেক বলল

“ ন !ু

এিদক িদেয় িক নদীটার কােছ যেত পারব ?”
ন ু দৗেড় কােছ এেস জবাব িদল “ হ াঁ , িদিদমিণ। চলুন।”
অপু এবার আবার তার মা ‘ র পােশ। তেব িচনেত কন সময় লাগেছ ? নদীটা যন কথা
বলেত চাইেছ অপুর সােথ। অপু যন বুঝেত পারেছ না। অপু নদীটার আেরা কােছ গল ,
হাত রাখল নদীর ফটফেট জেল। িকছু ণ এিদক ওিদক হাত নাড়ল নদীর জেল। হঠাৎ
তার বুকটা ধক-ধক কের কঁ েপ উঠল। স িবদু েতর মত িপছন িফের তাকাল উে া
িদেকর মা র পথ র িদেক। একটা চীৎকার যন বিড়েয় এল বুেকর ভীতর থেক।
মাঃ-। চাখ িদেয় তার ঝেড়র বেগ নেম এল ধারা। আর িকছু ই বাকী রইল না।
স যন পাগেলর মত দুই হােত নদীর জলটা জিড়েয় ধরেত চাইল। মা ‘ ক জিড়েয়
ধরেত চাইল। পরল না। আবার চ া করল ,

পারল না। স যন ঝাঁিপেয় পড়েত

চাইেছ মা ‘ র কােল। আর মা ও যন তার মতই আেবেগ তােক জিড়েয় ধরেত চাইল।
বড় বড় ঢউ এেস িভিজেয় িদেত লাগল অপুেক। অপু দু পা নেম গল জেল। আন
খুশী , দুঃখ িনেয় স অেনক ণ মা ‘ ক জিড়েয় ধের রইল ,

,

মার পােন চেয় রীল।

স তমিন দাঁিড়েয় রইল অেনক ণ। শেষ নদীর জলটা কপােল ঠকাল , মাথায় রাখল।
মা ‘ ক িফের পাওয়ার আন

ধু সইই বুঝল।

মার পােশ অেনক ণ বেস থেক অপু উেঠ এল। ধীর পােয় এিগেয় চলল সই উ া
িদেকর মা র পেথ। ন ু আর রামু িকছু ই বুঝেত পারল না

ধু তমিন িদিদমিণর

িপছন িপছন চলেত লাগল।

Riyabutu.com

Page 51

শারদীয়া-২০১৬
অপুর চােখর সামেন ভেস উঠল এেক এেক সই পুরােনা িদেনর

ৃিত। ছা

অপু , সই

হািরেয় যাওয়া অপু আবার ধীর পােয় িফের চলল নদীর তীর থেক তার বাড়ীেত। অপু
ধীর পােয় এেগােত লাগল। পােয় পােয় স সাজা িনেজর বািড়র সামেন। এেক এেক সব
অংক তমিন িমেল গল। চাখ দুটা ছলছল কের উঠল। একটা চাপা কা া বিড়েয় এল
ভীতর থেক।
অপু আর এিগেয় গল না। িফের এল। ন ুেক বলল “এখােন কাথাও চা পাওয়া যােব।
একটু বেস চা খাব।” ঘুরেত ঘুরেত যখন তারা বাজাের চা খেত এল তখন সূয বশ
একটু তাজা হেয়েছ। হা া িখেদ ও পেয়েছ। এক িমি

দাকােনর সামেন যেতই

কেয়কজন দৗেড় এেস বসার জায়গা কের িদল। িদিদমিণেক কউ িচেন না তেব ন ু
আর রামুেক তা সবাই িচেন। তাই আর িদিদমিণেক িচনেত কােরা বাকী রইল না।
চা আর একটু হা া িমি

খেয় ওরা দাকান থেক বর হেতই একটা মেয়

সামেন এেস পড়ল। বয়স সেতর আঠার , মিলন জামা গায় ,
সু র িক

মুেখ দির তার ছাপ

মিড় খেয়

চু ল। তেব চহারা

।

িদিদমিণ , িদিদমিণ বেল স এক গাল হেস কতক িল ফু লমালা িনেয় সামেন এেস
দাঁড়াল। তার মুখ িদেয় কান কথা বর হি ল না। িক

চাখ দু

যন ক ন কা ায়

অেনক িকছু ই বেল িদি ল।
অপু িনেজেক সমেল িনেয় বলল “িকছু িক চাই তামার ?”
ভীতু সুের মেয়

বলল “ ফু ল লাগেব িদিদমিণ ?” এই বেল স তার দুই হাত বািড়েয়

িদল অপুর িদেক। অপু ফু ল িলর িদেক একবার তািকেয় মেয়টার চােখর িদেক তাকাল।
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এই চাখ িল ও যন সই নদীটারই মত িকছু বলেত চাইেছ তােক। অপু একটু তী
নজের মেয়টার িদেক তাকাল , যন িকছু খাঁজেত চাইেছ তার চােখ।
অপু আেরা একটু কােছ এেলা মেয়টার। চাখ ঘুিরেয় আবার সই ফু ল িলর িদেক
তাকােতই মেয় র হােতর সই বড় লাল িতল

যন িদেনর সূেযর মত আেলািকত হেয়

উঠল। অপু থপ কের সই হাতটা চেপ ধরল। “এটা িকেসর দাগ ?”
মেয়টা থতমত খেয় গল। একটু লাজু

ের বলল “ িদিদমিণ এটা জ

থেকই আমার

হােত।”
অপু সাধারণ হওয়ার চ া করল িক

পারল না , তমিন পাথেরর মত বলল “

তামার বাবার নাম? ”
মেয়টা আেরা অবাক হেয় গল , বলল “ আমার বাবার নাম
হঠাৎ বাবার নামটা মেয়টার মুেখ
আেরা শ

েন , অপুর পা দু

জহির।”

যন অবশ হেয় এল। অপু

কের চেপ ধরল মেয়টার হাত। যন স সাত রাজার ধন খাঁেজ পেয়েছ

আর তা যন হাত থেক ছু েট না যায়। স তমিন অপলেক তািকেয় রইল সই
মেয় র িদেক। আজ তার খুশীর
কে

কানা নাই। এই তার সইই ছাট বান। অপু অেনক

িনেজেক সামেল িনেলা। বুেকর কা া , হাহাকার চেপ রেখ অেনক কে

মুেখ হািস

ফু েয় বলল “ িক নাম তামার ?”
- মেয়

তমিন অবাক সুের বলল “িমিল।”

অপু মুেখর কাঁপা হািসেত বলল “বাঃ খুব সু র নাম। আমার নাম অপরািজতা। তামার
ফু ল িলর দাম কত?”
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িমিল হািসর সুের বলল “এটা এক টাকা , এটা দুইটা …।”
অপুঃ আের না না। সব
িমিল যন

িলর দাম কত ?

থেম িব াস করেত পারল না িনেজেক। তমিন অবাক সুের বলল “মােন ?”

অপুঃ মােন ! আিম তামার সব িল ফু ল িকনেত চাই ? তার দাম কত ?
িমিল যন আকাশ থেক পড়ল। এই

থম তার সব ফু ল িবি

সত কথাই বিড়েয় গল। স বলল “িদিদমিণ আজ পয
িবি

হেব। তার মুখ িদেয়

আমার সব ফু ল কান িদন

হয়িন। তাই আিম িনেজও জািন না এর দাম কত ? আপিন যা িদেবন আিম তাইই

নব।”
অপুঃ তেব আমার দু

শত আেছ।

িমিল অবাক চােখ বলল “মােন ?”
অপুঃ আমার সােথ বেস ঐ দাকােন চা-িসেঙরা খেত হেব। কাল আমােদর বাড়ীেত
পূজার ফু ল িদেত হেব। যিদ তু িম রািজ থাক তেব আিম সব ফু ল িকিন !
িমিল যন ভেব পাি লনা িক হে । স তমিন হা হেয় দাঁিড়েয় রইল। ন ু আর রামুও
অবাক হেয় এেক অপরেক দখিছল।
অপুর টােন িমিলর চমক ভা ল। স িদিদমিণর সােথ িগেয় চয়াের বসল। এেস গল
গরম চা , গরম িসেঙরা। জীবেনর এই
চােখ িদিদমিণর িদেক চেয় রইল। িক

থম তার সকাল বলায় চা-না া। িমিল ছলছল
িদিদমিণর চাখ কন ছলছল করিছল , কান

খুশীেত ছলছল করিছল , তা স বুঝেত পােরিন।
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চা-না া শষ হেল অপু ব াগ খুেল একটা ৫০ টাকার নাট বািড়েয় িদল িমিলর িদেক।
“এই তামার ফু েলর দাম। হেব তা ? ন ু , ফু ল

িল িনেয় নাও তা।”

িমিল ভেবই পাি ল না এ িক হে । স হতবাক হেয় বলল “িক

িদিদমিণ ?”

অপু জােন ফু ল িলর দাম এত নয় , তবু িমিলেক িকছু বলার সুেযাগ না িদেয় বলল
“কাল আমােদর বািড়েত ফু ল িদেত পারেব তা ? ঐ রায়-বািড় িচন ?”
িমিল খুশীেত খুশীেত বলল “হ াঁ , িদিদমিণ িচিন।”
অপুঃ

ক আেছ। কাল ফু ল িনেয় আসেব িক । আিম তামার অেপ ায় থাকব।

অপু বািড়র পেথ পা বাড়াল। িপছন িপছন ন ু আর রামু। িমিল তমিন দাঁিড়েয় রইল।
তার যন িব াসই হে

না সব িকছু ।

িফরার পেথ িমিলর ফু ল-মালা হােত িনেয় অপু কত য আদর করল তােত। কত বার
বুেক জড়াল , গােল জড়াল। দুপুেরর

ক আেগ তারা ঘের ঢু কল।

( ৩য় পব )

পরিদন সই কাক ভােরই িমিল এক পুটিল ফু ল িনেয় রায় বািড়র সদর দরজায় হািজর।
শহেরর নতু ন দােরায়ান িমিলেক িচেন না , তার উপর িদিদমিণ এখুিন ঘুম থেক উেঠিন
তাই স িমিলেক ভীতের যেত িদল না। িমিল দরজার বাইেরই অেপ া করেত লাগল।
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িকছু ণ পেরই ভীতর থেক দােরায়ােনর ডাক পরল। দােরায়ান যমন দৗেড় ভীতের
িগেয়িছল তমিন দৗেড় আবার িফের এেস সদর দরজা খুেল িদল আর খুবই সমাদর
কের িমিলেক ভীতের িনেয় গল , বসার জায়গা কের িদন। তার এমন ব বহাের িমিল
অবাক। স সই সু র চয়ারটােত বসল। সু র সই বািড়টার এিদক ওিদক িফের
িফের দখেত লাগল।
িকছু েণর মেধ ই একজন এেস রাজকীয় জলখাবার িদেয় গল। এমন খাবার স ভাবেতই
পাের না। কাল থেক সব অবাক করা ঘটনা সব তার সােথ হে । একটু ভয় িমি ত
আনে

স খাবােরর িদেক মন িদল।

িকছু েণর মেধ ই একগাল িমি

হািস হেস িদিদমিণ সামেন হািজর। িমিল ধর-ফিরেয়

খাবার ছেড় , চয়ার ছেড় উেঠ দাঁড়াল। মুেখ তার খাবার ভরা তাই িকছু বলেতই
পারল না। হা-হা কের হেস উঠল অপু। পােশ এেস বসল। িমিলর হাত থেক ফু েলর
পুটিল

িনেয় িকছু ণ

াণ ভের দখল িমিলেক , গােল আদর করল , মাথায় আদর

করল। তারপর িপছেন রাখা একটা ছাট ব াগ িমিলর হােত তু েল িদল। বলল বািড়েত
িগেয়ই যন স এ ব াগটা খুেল আর দুপুের মা-বাবােক িনেয় যন অবশ ই পূজার মহাসাদ িনেত আেস।
িমিল বািড়েত এেস খুব উৎসুক মেন সই ব াগ

খুলল। ছানাভরা চােখ দখল তােত

খুব সু র একটা দামী জামা , ধবধেব সাদা ধুিত-পা ািব , একটা সু র শাড়ী। নতু ন
জামা পেয় িমিল খুিশেত নেচ উঠল। নতু ন ধুিত-পা ািব দেখ নশার ঘােরও
চাখ বেয় জল গিড়েয় পড়ল। আধা অ , অসু
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শাড়ীর তমন কান মূল ই রইল না। তবু স শাড়ীটা হােত িনেয় বলল “আমােক
কের দ অপু ,

মা কের দ।”

দুপুের রায় বািড়েত সারা
িবশাল প াে েল

মা

ােমর লােকর িভড়। পূজা শেষ মহা- সাদ িবতরণ হে ।

চু র লাক সাির ব

ভােব মহা- সাদ খেত বসেছ। তােদর খাওয়ার

শেষ আবার নতু ন দল খেত বেসেছ। এমিন সময় নতু ন জামা কাপড় গােয় িমিল তার
মা-বাবার হাত ধের রায় বািড়েত ঢু কল। সােথ সােথই সকােলর সই দােরায়ান দৗেড়
এল। খুব আদর আপ ায়ন সহকাের তােদর ভীতের িনেয় গল। বসেত িদল। তােদর
বিসেয় স তমিন দৗেড় িগেয় িদিদমিণেক খবরটা িদল।
কথাটা

েন অপু যন পাথেরর মত িকছু ণ দাঁিড়েয় রইল। স যন িব াসই করেত

পারেছ না বাবােক আবার দখেব , মা ‘ ক আবার দখেব। এতিদন পর সই হািরেয়
যাওয়া অপু িফের চলল তার বাবার কােছ , তার মা ‘ র কােছ। বাবা-মা ক

থেম

িচনেতই পােরিন অপু।
অপু দুই হােত তার মা ‘ র চরণ ছুঁ েয় তােক

ণাম করল।

জবাসী হঠাৎ চমেক উেঠ

বলল “ ক ?” িমিল পােশই িছল বলল “মা , িদিদমিণ তামােক
জবাসী

ণাম কেরেছন।”

াণ ভের তােক আশীবাদ িদল “ ভাল থাক মা , খুব সুেখ থাক , তামার

ম ল হউক। আিম তা মা দীন দুিখনী , এক অভাগী , পােপর সাজা ভাগ করিছ।
তামােক িক আশীবাদ করব মা। চােখ আর তমন দখেত পাই না , তাই তামােক ও
দখেত পারিছ না। তবু আশীবাদ করিছ তু িম িচরিদন সুেখ থাক মা , সুেখ থাক।”
মা ‘ র বুেকর য ণাটা যন তীেরর মত এেস অপুর বুেক লাগিছল। স তমিন মা ‘ র
সামেন িকছু ণ দাঁিড়েয় মােক দখেত লাগল।
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এমন সময় দু

হাত এেস পােয় ঠকল। স

থেম বুঝেত পােরিন িক হল। তাই স

তমিন বেস রইল , যখন বুঝল ভীষণ চমেক উঠল। গত কেয়ক যুগ ধের এমন কউ
তার পা ছুঁ েয়

ণাম কেরিন।

স উপেরর িদেক তাকাল িক
দখল , ছলছল চােখ মেয়

চােখ সব ঝাপসা দখেত লাগল। স সাজা হেয় দাঁিড়েয়
তার িদেক তািকেয় আেছ। স একটু মাথা ঝুঁ িকেয় ভাল

কের মেয় র চহারা দখার চ া করল। তার চােখর িদেক আেরা গভীর ভােব দখার
চ া করল। ধরধর কের
হােত অপুর মাথায়

জহিরর চাখ বেয় জল গিড়েয় পড়েত লাগল। স কাঁপা

ধু হাত রাখল , িকছু বলার খুব চ া করল িক

তার আেবেগ , তার ভালবাসায় গলা এমন ভের এল য তার ঠাঁট দু
জন খুব কাঁপেত লাগল িক

কান শ

অপু আর দাঁিড়েয় থাকেত পারল না।

পারল না।
িকছু বলার

বর হল না।
ত পােয় সখান থেক চেল গল। সাজা িনেজর

ঘের। সখােন বেস একা একা স খুব কাঁদল। স ভােবিন বাবা-মা ‘ ক এরকম ভােব
দখেব। বাবা য তােক খুব িচেনেছ তা বুঝেত বাকী নই অপুর।
যথাসমেয় মহা- সাদ

হেণর জন ডাক পরল িমিল তােদর। একজন চাকর সব সময়ই

তােদর আেগ িপেছ িছল তােদর দখা
কাথায় বসেব ? তােদর খাওয়া
দখা

না করার জন । সইই

ক ঠাক হে

ক কের িদল তারা

িকনা? িকছু লাগেব িকনা ? সব সইই

না করল। তােদর খাওয়া শষ হেল স ছু েট িগেয় আবার িদিদমিণেক খবর িদল।

তােদর চেল যাবার সময় অপু মাথা নুইেয় আবার বাবার সামেন এেস দাঁড়াল। তমিন
ধীের বলল “িমিলেক রাখেত চাই। রােত পৗঁেছ দব।” অিত উৎসােহ , আনে
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বাবা সজল নয়েন হেস

ধু মাথা নেড় স িত জানাল। অপু িমিলর হাত ধের দাঁিড়েয়

থেক দখেত লাগল বাবা , মা ‘ র হাত ধের মােক সােথ িনেয় বািড়র িদেক িফরেছ।
মা-বাবা অেনক দূর চেল যেতই অপু িমিলেক হঠাৎ এেকবাের ঝাপেট জিড়েয় ধরল।
তার দুই গােল দু

চু মু খল। িমিল এসেবর মাথামু ু িকছু ই বুেঝ উঠেত পারল না।

অপু িমিলর হাত ধের তােক উেপনবাবুর কােছ িনেয় গল। উেপন আর িবমলা
পাশাপািশই বেসিছল।
অপুঃ দখেতা বাবা আিম কােক িনেয় এেসিছ ?
উেপন আর িবমল ভাল কের তাকােলন , িকছু ণ ভাবেলন , িক

িচনেত পারেলন না।

মাথা নেড় বলেলন “ নাঃ িচনেত পারলাম না তা।”
অপু তমিন হািস হেস বলল “আমার ছাট বান। ঈশানপুেরর বাজাের

থম দখা ,

ভাল লাগল তাই বান বািনেয় ফললাম।”
িমিল মাথা নুইেয় িছল , অবাক চােখ এবার িদিদমিণর িদেক তাকাল।

থেম এক-পলক

ঝটকা খেয় উঠেলও িবমলা হা হা কের হেস উঠল “বাঃ বাঃ তাহেল তা বশ হেয়েছ।
এখন আমার দু-দু

মেয়।”

উেপনবাবু পাশ থেক বেল উঠেলন “ ক বেলছ ,

ক বেলছ। চমৎকার হেয়েছ। মা!

তামার নাম িক?”
িমিল কােছ িগেয় উনােক

ণাম করেত করেত বলল “ িমিল।”

উেপনঃ বাঃ। বশ সু র নাম। ভাির িমি
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িবমলােক

ণাম করার পর িবমলা িমিলর দু হাত ধের উেঠ দাঁড়াল , তার নাম-ধাম

িজ াস করল। তারপর তার কপােল একটা চু মু খেয় বলল

“ বঁেচ থাক মা , তামরা

দুজেনই সুেখ শাি েত থাক। ”
অপু িমিলেক িনেয় িনেজর ঘের ঢু কল। িবশাল ঘর , এমন ঘর িমিল

থম দখল। কত

সু র ঝক-ঝেক , সাজােনা গাছােনা। িমিল হা ঘেরর চািরিদক দখিছল। এমন সময়
টক কের আলমাির খালার শে

তার চমক ভা ল। বড় বড় চােখ স দখেত লাগল

আলমাির সু র সু র জামা কাপেড় ভরা। অপু িমিলেক কােছ টেন বলল “ যা-যা
পছ

হয় িনেয় নাও।”

িমিল যন

ক বুঝেত পারল না। “ িক?”

অপুঃ বলিছ যা যা পছ
িমিলর যন

হে

িনেয় নাও।

ক িব াস হি ল না। স তমিন হা হেয় দাঁিড়েয় রইল। অপু হেস বলল

“ আিম আদর কের তামােক িদি ।”
না িমিল কান িজিনস নয় িন। অপু বুঝল তার বান

যমন তমন নয়। খুব আ -

অিভমানী। জীবেনর এই বয়েসই খািল পট আর খািল হাত তােক অেনক বা ব িশ া
িদেয় িদেয়েছ।
তারা বাইের এেস বসল। অপুর পােশর চয়ােরই িমিল বসল। হঠাৎ িমিল বলল “
িদিদমিণ আমােক িক কাজ করেত হেব ?”
অপু যন একটু ঝটকা খেয় উঠল “ মােন ?”
িমিলঃ না মােন , আিম তা লােকর বািড়েত কাজ কির। তখন িকছু পয়সা পাই।
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অপুর খুিশর চােখ যন হঠাৎ একটা দুেখর িবজলী দৗেড় গল। অপুর আর িকছু ই
বুঝেত বাকী রইল না। স কেয়ক পলক তমিন বেস িক যন ভাবল তার পর বলল “
ও হ াঁ , চল।”
দুজেন রা াঘেরর কােছ গল। বশ িকছু লাক রা া-বা া করেছ। অপু একজনেক ডেক
বলল “ দখ , যারা

সাদ

হণ করেত বসেব িমিল সবাইেক জল দেব। তােক সব

দিখেয় দাও।”
িমিল কােজ লেগ গল , িপছন িপছন অপু ও। উেপন রায় আর িবমলা দখেলন অপু
আর িমিল সবাইেক জল িদে

, তারা ও খুিশ হেলন। উেপন রায় আর িবমলা খুব ভাল

জােনন তােদর অপু আর দশটা সাধারণ মেয়র মত কখেনাই নয়। তাই কখেনাই তােক
কান কােজ বাধা দন িন।
েম িদন ফু িরেয় গল , স

া

ায় নেম এল। লাক য যার বািড়েত িফের যেত

লাগল। এবার িমিলর ও িফের যাবার পালা। অপু িমিলেক িনেজর ঘের িনেয় এল।
আলমাির খুেল িতন

১০০ টাকার নাট বর কের িমিলর িদেক হাত বািড়েয় বলল “

ধর।”
িমিল অবাক চােখ দখল িতন

১০০ টাকার নাট। এেতা তােদর সারা মােসর খরেচর

টাকা।
িমিল সুর ধের বলল “ িদিদমিণ !”
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অপু একটু রাগত সুের বলল “ দখ ভাই টাকাটা ধর। তা না হেল িক

তামােক আর

কাল থেক কােছ ডাকব না। তামার সােথ আর কান কথা থাকেব না।” এই বেল স
টাকা িল িমিলর হােত

েজ িদেয় বলল “কাল কখন আসেব ?”

িমিলঃ িদিদমিণ আপিন যখন বলেবন ?
অপুঃ ভােরই চেল এেস। দুজেন একটা নতু ন কাজ করেবা।
িমিল বশ অবাক , বশ খুিশেত বািড়র িদেক পা বাড়াল। যখন ঘের পৗঁছল তু লসী
তলােত

দীপ

ালাবার সময় হেয় গল।

(৪থ পব )
িমিলর মেন আজ এক অপূব আন

, এক অেচনা খুশী। স বািড়েত ঢু েক দখল বাবা

ঘেরর দাওয়ায় আনমেন বেস আেছন। না জািন িক খয়ােল ডু েব িগেয় মেন মেন মুচিক
হাসেছ। িমিল

থেম অবাকই হল য ,

কন বাবা এখেনা নশায় ঢু েল পেড়িন? কারণ

এমন সমেয় বাবা িবনা নশােত থাকেত ,

স কখেনা দেখেছ িক না মেন পেড় না। স

ডাক িদল “বাবা!”
তার ডােক

জহিরর চমক ভা ল। স যন লািফেয় উঠল “মা , তু ই এেসিছস।

আয় আয় কােছ আয়। আমার পােশ বস। আর বল তার িদিদমিণর সােথ িক িক কথা
হল ! তু ই িক িক বলিল। স িক িক বলল?”
বাবার মুেখ এমন কথা , িমিল যন আকাশ থেক পড়ল। স বাবার পােশ বেস অেনক
গ

করল। শেষ বলল “ িদিদমিণ আেরক
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জহিরঃ িক?
িমিলঃ িদিদমিণ বেলেছ য তু িম যিদ আর নশা কর , মদ-গাজা খাও তেব িদিদমিণ আর
কখেনা তামার সােথ কথা বলেব না আর আমােকও আর কােছ রাখেব না।
জহির যন ঝাঁিঝেয় উেঠ বলল “দূর এই ছাই-ভ

িক কউ খায়। আিম য এখন আর

মরেত চাই না। আিম বাঁচেত চাই , অেনক অেনক িদন বাঁচেত চাই।ওঃ , আজ য আমার
কত আন

হে

, আজ য আমার কত খুিশর িদন। আমােদর সবার আনে র িদন। হ

ভগবান , হ ঈ র , তামােক অেনক অেনক ধন বাদ।”
িমিল ভীষণ অবাক হেয় বলল “ আজ খুিশর িদন? আমােদর আনে র িদন? কন
বাবা?”
জহির একবার িমিলর চােখ চেয় আকােশর পােন তািকেয় একটু হেস বলল “ তার
িদিদমিণ

ক , তু ই িচেনিছস মা? তু ই িক জািনস , তু ই যােক িদিদমিণ বেল ডািকস , স

ক?”
িমিল যন মেন মেন একটু ধা া খল। বলল “িতিন তা রায় বািড়র মেয়।”
জহিরঃ না র না। তার আেরকটা পিরচয় আেছ। গাপন পিরচয় , এ পিরচয়টা কউ
জােন না। তু ই ও জািনস না মা। আিম জািন আর তার িদিদমিণ জােন। পরম শাি েত
মুচিক হেস

জহির বলল - তু ই যােক িদিদমিণ বেল ডািকস স য তার আপন বড়

বান। আমার বড় মেয় , অপু।
যন একটা ঝড় এক পলেকই িমিলর দুই কােনর পাশ িদেয় বেয় গল। যন একটা
ভূ িমকে
ঘের

কাঁপেত লাগল িমিলর দহ মন। স যন বাবােক িব াসই করেত পারল না।
েয়

জবাসী মন িদেয় তােদর কথা
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িমিল বাবার মত হা-কের বাবার চােখর িদেক
কথা এল না।

ধু তািকেয়ই রইল। মুেখ তার কান

জহির মেয়র গােল আদর কের বলল “হ াঁ মা , স তার বড় বান ,

অপু। তখন তার বয়স চার-পাঁচ , একিদন নদীেত জল আনেত িগেয় হািরেয় িগেয়িছল।
আমরা ভেবিছলাম স জেল ডু েব মের গেছ। আজ তােক আিম িফের পলাম। বাপমােয়র চাখ িনেজর ছেল মেয়েক িচনেত িক কভু ভু ল কের মা? আর এটাও জেন রাখ
, স তােক খুব ভালই িচনেত পেরেছ।”
িমিল তমিন হা হেয় বেস রইল। তার সব িহেসব এেক এেক যন িমেল যেত লাগল।
সইই বাজাের হােতর িতলটা দেখ িমিলর হাতটােক খপ কের শ
নামটা

কের ধরা। বাবার

েন কঁ েপ উঠা। ই া কের সব ফু ল অেনক দােম িকেন নওয়া। পােশ বিসেয়

পট ভিরেয় চা-না া করােনা। রায় বািড়েত এত আদর আপ ায়ন। সবার সামেন বুেক
জিড়েয় ধরা। িনেজর ছাট বান বেল উেপন রােয়র কােছ পিরচয় দওয়া। আলমাির
খুেল যা ইে

িনেয় যেত বলা। এত চাকর বাকর থাকেত ও িমিলর সােথ সােথ সবাইেক

জল পিরেবশন করা। আর সব শেষ এত িল টাকা িমিল হােত

েজ দওয়া। িমিল যন

তার সব উ র খুঁেজ পেত লাগল।
স যন পাথেরর মত
ধারা বইেত লাগল।

ধু বাবার মুেখর িদেক তািকেয় রইল। তার দুেচাখ বেয় জেলর
জহির মেয় মাথােত হাত রেখ বলল “কাঁিদস না মা , কাঁিদস না।

আজ তা আমােদর খুিশ িদন। আজ য আমােদর আনে র িদন।”
িমিল িদিদমিণর দওয়া টাকা িল বাবার িদেক বািড়েয় িদল “িদিদ িদল।”
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টাকা

িলর িদেক তািকেয়

জহির হাউ-মাউ কের কঁ েদ উঠল “আিম জানতাম , আিম

জানতাম। স আমার মা। স আমার হািরেয় যাওয়া অপু।” টাকা

িল িনেয়

জহির

পাগেলর মত মাথায় ঠকােত লাগল।
ঘের

জবাসীর বুেকও ঝড় বেয় যেত লাগল। স সব কথা কান পেত

মেন

ধু জপেত লাগল “আমােক

মা কের দ মা। আমােক

পরিদন ভার বলােত িমিলর ঘুম থেক উঠার আেগই

জহির

নিছল। মেন

মা কের দ।”
ান সের তরী। িমিল

ঘুম থেক উেঠ বাবােক এমন দেখ একটু চমেক বলল “এত সকাল সকাল কাথায় যােব
বাবা?”
জহিরঃ মা , আজ থেক আিম কােজ বর হব। আিম কাজ করব। য কাজ পাব ,
সইই কাজই করব। আর আিম ঘের বেস থাকব না।
িমিল বশ অবাক হল তেব বাধা িদল না। উৎসাহ িদেয় বলল “ ক আেছ বাবা যাও ,
তেব সাবধােন কাজ কেরা। বয়স তা হেয়েছ ,

তাইই।”

জহির িক যন একটু ভেব িমিলর পােশ এেস বসল , বলল “মা , তােক একটা কথা
বলব। কথাটা মেন রািখস। তু ই তার িদিদমিণেক বিলস না য তু ই তােক িচনেত
পেরিছস?”
িমিলঃ কন বাবা?
জহিরঃ উেপনবাবুর স ােনর িদেক চেয়ই আমার অপু সব জেন

েনও চু প রেয়েছ।

স ক সমেয় সইই সব খুেল বলেব।
িমিলঃ এমনটা কন বাবা?
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জহিরঃ যিদন আমােদর খারাপ সময় িছল সিদন কউ কােছ এল না। উেপনবাবু
হয়েতা না জেনই আমার উপকার কেরেছন। িক

এখন লাক বলেত পাের

জহিরর

মেয়েক উেপন রায় চু ির কেরিছল। সিদন যিদ অপু নদীেত পেড় মের যত তেব কউ
িফেরও তাকাত না। িক

আজ অেনেকই উেপনবাবুর কথার িব াস করেব না। আর

সিত বলেত , আিমও তা জািননা উেপনবাবু িকভােব অপুেক পল। তাই তু ই িদিদর
কােছ অেচনাই থািকস মা। আমার অপুই সমেয় সব

ক করেব।

িমিলর কােছ কথাটা স ক লাগল স মাথা নেড় স িত জানাল।
জহির

পােয় , গামছা কাঁেধ , ধীর পাের কােজর খাঁেজ বাজােরই িদেক পা বাড়াল।

জহির বিড়েয় যেতই

জবাসী িমিলেক কােছ ডাকল। বলল “মা , তু ই িক একটা কাজ

করিব আমার জন ।”
িমিলঃ িক কাজ মা?
জবাসী মাথা িনচু কের বলল “যখন আবার তার িদিদ সােথ দখা হেব , আমার হেয়
তার দু

পা ছুঁ েয় তােক

ণাম কিরস মা।”

িমিল মােক জিড়েয় ধের বলল “এ িক তু িম বলছ মা?”
সজল নয়েন

জবাসী বলল “আমার বদনা তু ই বুঝিব না মা।” এই বেল স পুরােনা সব

ইিতহাস িমিলেক খুেল বলেত লাগল। িকভােব
তােক নদীেত ভাসান হল? এই িশ

জহিরর

অপুর উপর

থম বৗ মারা গল? কাথায়

সবাসী িকভােব কত যাতনা িদেয়েছ?

কন সিদন অপু জেলর ঘােট জল আনেত িগেয়িছল আর তখন িক হেয় থাকেত পাের?
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জবাসী আজ আর িকছু ই লুিকেয় রাখল না। সব জেন িমিল যন লােজ , দুঃেখ ,
অপমােন , য ণায় পাথেরর মতই হেয় গল। িদিদেক িফের পাওয়ার আন
গত রাত থেক যা িছল , সব মা ‘ র কথা

তার মেন

েন উেড় গল। িদিদর চােখ আজ স

িকভােব চাখ রাখেব? িমিল তমিনই বেস রইল। অেনক বলা হেয় গল স তমিন
বেস রইল।
ধীের ধীের যখন তার মেনর ভাব একটু হা া হল স এক তী
িদিদর জন । স তার চািরিদেক যন িদিদর শ

টান অনুভব করল

নেত পল। স পির িক মির হেয়

ানািদ সের রায় বািড়র পােন ছু টল। আজ স িদিদমিণর সােথ দখা করেত যাে
আজ স িনেজর িদিদর সােথ দখা করেত যাে । খুিশেত িনেজর খয়ােলই স

না ,

ােমর

মা র পেথ চলেত লাগল। আর হঠাৎ তার চমক ভা ল। অপু হঁ েট হঁ েট এিদেকই
আসেছ , িপছন িপছন ন ু।
দূর থেক তার চােখ আজ িদিদেক

ক চাঁদ মেন হে । িনেজর জীবেনর চাঁদ। স এক

নতু ন চােখ িদিদর িদেক তািকেয় রইল। দূর থেক
িদিদেক। অপু

াণ ভের দখেত লাগল তার

াণ খালা হািস হােস সমেন এেস দাঁড়াল “অেনক বলা হল আর তু িম

এেল না। তাই আিম িনেজই চেল এেসিছ।”
িমিল িদিদেক িক বলেব শ

খুঁেজ পল না। হঠাৎ বলল “তু িম এত

আমরা এই ক ‘ িদন হয়েতা পট ভের খেত পারব। এর জন
করেবা , তু িম িক

তামােক একটা

ণাম

মানা করেত পারেব না।” বেলই স িদিদর দু ‘ পা ধের িদিদর

চরেণ যন িনেজর দুঃখ , আেবগ , মেনর সব
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অপু ছলছল চােখ িমিলেক বুেক জিড়েয় ধরল , বলল “ হেয়েছ , হেয়েছ। আর এত
কৃ ত তা

ীকার করেত হেব না। চল ঐ নদীটার কােছ একটু ঘুের তেব বাড়ীেত যাব।”

এই বেল অপু িমিল কাঁেধ হাত রেখ িনেজর বানেক সােথ িনেয় মা ‘ র িদেক পা বাড়াল।
আজ িমিল সব জােন , তার িদিদেকও িচেন। স মেন মেন আেগই জােন িদিদ নদীর
কান জায়গাটায় যােব?

কন যােব? মা নদীর য জায়গাটার কথা আজ সকােল

বেলিছল সখােনই এেস িদিদ নদীর পাের দাঁড়াল।
অপু যন খুব ভাবুক হেয় তার মা ‘ র পােন তািকেয় রইল। িকছু ণ পের আনমনা হেয়
একটা ছা

িশ র মত নদীর জেল হাত রেখ খলা করেত লাগল। িমিলর মেন হল

এইেতা স িদেনর ছা

অপু।

অপু কেয়কবার নদীর জল মাথায় রাখল , চােখ রাখল। তারপর চকচক চােখ িমিলর
িদেক তািকেয় বলল “ িমিল এখােন আেসা। নদীেতা আমােদর মা। মা ‘ ক একবার

ণাম

করেব?”
িমিলর িকছু ই বুঝেত বাকী নই। স িদিদর কথা মতই তার বড়মােক

ণাম করল।

আজ তার চােখও যন এই নদীটা তার বড়মা হেয় গল। অপু িমিলেক পােশ রেখ তার
মােক ল

কের বলল “মা , এই দখ আমার ছাটেবান িমিল। আশীবাদ কেরা যন

আমরা সব সময় এক সােথ থািক।”
কউ িকছু বুঝুক না বুঝুক , িমিল

ক বুঝল িদিদ কােক িক বলেছ? কার স

েক

বলেছ আর কন বলেছ?
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স আেবেগ তার িদিদেক
মা ‘ র

থমবার আ াণ জিড়েয় ধরল। অপু ও তােক জিড়েয় ধরল।

েহর ছায়ায় দুেবান এেক অপরেক জিড়েয় ধের তমিন অেনক ণ দাঁিড়েয় রইল।

কউ কাউেক ছাড়েত চাইল না। চনা হেয়ও দুজনই অেচনা থাকেত চাইল।
মা ‘ র কাছ থেক দুজেনর িফের আসার সময় িমিল বলল “িদিদমিণ কােছই আমােদর
বািড়। যােবন?”
অপু এক গাল হেস বলল “যাব , তেব আজ নয়। ওটা আমার ছাট বােনর বািড় বেল
কথা। বশ সময় হােত িনেয় যেত হেব। বশ পাকােপা

ভােব যেত হেব।”

িদিদর কথার মােন িমিল যন িদিদর চেয়ও ভাল বুঝল।
অপু ন েু ক বলল “ন ু আমারা ধীের ধীের আসিছ। তু িম একটু জলিদ যাও। িগেয়
ফা নীেক বলেব আমােদর জন খাবার তরী রাখেত। আমরা এেসই খেত বেস যাব।
ব

িখেদ পেয়েছ।”

ন ু

ত চলেত

করল।

িমিল খেত বসেত একটু আমতা-আমতা করিছল। িক

অপু কান কথাই

নল না।

উেপন রায় আর িবমলা তােদর অেপ ায়ই খাবার টিবেল বেসিছল। অপুর তািগেদ িমিল
হাত , মুখ ধুেয় খেত বসল। স খেত বেস খাবােরর িদেক তািকেয়ই রইল। ছিবেতও স
কখেনা এমন খাবার দেখিন। স ভেব পাি ল না এখন তােক িক করেত হেব।
অপু তার মেনর অব া

ক বুঝল। সইই িমিলেক বেল িদেত লাগল িকভােব

করেব।
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( ৫ম পব )

খাওয়া শষ হেল অপু িমিলেক িনেজর ঘের িনেয় গল। দুই বান নানান গ
লাগল। অপু ল

করেত

করল িমিল হঠাৎ হঠাৎ যন কমন উদাস উদাস হেয় যাে । শেষ

স িমিলেক িজে স করল “িক হল িমিল হঠাৎ হঠাৎ তু িম যন কাথায় হািরেয় যা ?
কমন যন অন মন

হেয় যা ? িক ব াপার?”

িমিল একটু আমতা আমতা করিছল শষ সিত কথাটাই বলল “িদিদমিণ , অেনকিদন পের
আজ বাবা কােজ বর হেয়েছ। এই

শরীের

েত-খামাের কাজ করেত িগেয় বাবার

যিদ কান িবপদ ঘেট তাইই মনটা বাবার কথা ভেব একটু খারাপ লাগিছল।”
অপু হা-হা কের হেস বলল “আের স িনেয় িকছু ভাবেত হেব না তামার। তামার
বাবা আমােদর এখােনই কাজ করেছ।

েত কােজর লােকর দরকার তাই আমার বাবার

কথায় সকােল ন ু িগেয় বাজার থেক িকছু কােজর লাকেক ডেক আনল। তামার
বাবা ও এেলন। উনােক ও কাজ দওয়া হল। এখন রাজই িতিন এখােন কাজ করেত
পারেবন।”
িমিল বশ অবাক হেয় বলল “িক কাজ?”
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অপুঃ ঐ য , উনােক
ঠাক আেছ িক না?

ধু হেট হেট দখেত হেব য আমােদর
কান

েতর ফসল পেকেছ?

কান

েতর আল

িল

ক

েত পাখীেদর তাড়ােত

কাক-তাডু য়া লাগােত হেব? ব াস এই- টু ই।
, খুিশেত বুব-বুব কের হেস উঠল। তার উদাস চাখ খুিশেত ছলছল

িমিল হঠাৎ আনে

কের উঠল। স বলল “এটা িক আবার কান কাজ হল?”
অপুঃ দখ ভাই , এটাই তা আমার কােছ অেনক বড় কাজ। আিম তা আর িনেজ এ
কাজটা করেত পারতাম না।
িমিল চকচক চােখ বলল “ দখ কা , বাবা এখােন সবুজ

েত হেট বড়াে ন আর

আিম খািল-িপিল িচ া কের মরিছলাম। তা কাল বাবােক িক কাজ করেত হেব?”
অপুঃ বশ িকছু িদন হয়েতা এই কাজটাই চলেব। তারপর ভাবিছ আমােদর নারেকল
গাছ িলেত য য গােছ নারেকল পেকেছ সই সই গােছ একটা দাগ িদেয় রাখার একটা
কাজ উনােক দব।
িমিল হা-হা কের হেস উঠল। িমিলেক হাসেত দেখ অপুও হেস উঠল। দুজেনর হািস
থামেত িকছু সময় লাগল।
িদন গিড়েয় িবেকল হল। মােঠ যারা কাজ করিছল তারা কাজ সের িফের এল। সবাই
রায় বািড়র বারা ােত বসল মজুির িনেত।
খুিশ , আর িম -িম

জহির মাথা িনচু কেরই বেসিছল তেব বশ

হাসিছল। ন ু এেস সবাইেক যার যার পাওনা িদেয় িদল।

ধু

জহিরেক বলল “আপনার টাকা আপনার বািড়েত পৗঁেছ দওয়া হেব।” জহির কান
কথা বলল না

ধু খুিশ মেন মাথা নেড় স িত জানাল। স মেন মেন জােন কার হােত

টাকা আসেব। সবাই বািড়র পেথ পা বাড়াল।

Riyabutu.com

Page 71

শারদীয়া-২০১৬
সবাই চেল যাবার পর অপু িমিলর হােত এটা ১০০টাকার নাট িদেয় বলল নাও তামার
বাবার আজেকর কােজর দাম।
িমিল আজ তমন চমেক যায় িন , স জােন এটা কন দওয়া হে । স বলল “িদিদমিণ
২০ টাকােতই তা িদনমজুর পাওয়া যায়!”
অপু হঠাৎ একটু ঝাঁিঝেয় উেঠ , ধমেক উঠল “িদনমজুর আর িতিন িক এক হেলন?” খুব
তাড়াতািড় িনেজেক সামেল িনেয় অপু আবার বলল “মােন , তামার বাবা বেল কথা।
আমার ছাট বােনর বাবা। িতিন তা আর যমন তমন না।” িমিল িদিদর এই রাগ
দেখ মেন মেন িফক-িফক হেস উঠল।
িদিদমিণর কাছ থেক িবদায় িনেয় িমিল বািড়র পেথ পা বাড়াল। পেথই স বাবার
নাগাল পল , দখল বাবা ধীর পােয় বািড়র িদেক যাে । দৗেড় স বাবােক িগেয় ধরল।
দুজেনই খুিশেত পথ চলেত লাগল। িমিল বলল “জান বাবা , িদিদ তামােক ১০০টাকা
িদল।”
জহিরঃ কত টাকা িদল সটা জািন না মা।

ধু বুেঝিছলাম তু ইই টাকাটা িনেয় আসিব।

তু ই আর আমার অপু , তারা দুজেনই বঁেচ থাক মা। তারা িচরিদন সুেখ থাক।
িমিলঃ তু িম কাজ করেত বর হেল আমার মেন মেন খুব ক

হল বাবা।

জহির হেস বলল “দূর পাগিল , তু ই িক জািনস আিম আজ সারািদন িক িক কাজ
করলাম? এটা িক কান কাজ হল? তাছাড়া আিম সারািদন আমার অপু মার কাছাকািছ
িছলাম এটােতই আমার বশ আন
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িমিলঃ জািন বাবা , তু িম িক কাজ কেরছ িদিদ আমােক সব বলল। তবু যন আমার মন
সটা মানেত পারেছ না।
জহির বশ িভজা গলায় বলল “তু ই আর আমােক বাধা িদস না মা। তু ই জািনস না ,
আজ আিম কত খুিশ। আমার বুেক িক আ ন

লিছল তা তু ই বুঝেত পারিব না মা।

যত বার দূর থেক আিম আমার অপু মােক দিখ ততই যন আমার
ভের উেঠ। আিম খুব শাি

পাই। আমার বুেকর

াণটা আনে

ালাটা একটু কেম। তু ই আর মানা

কিরস না মা।”
িমিল িকছু ই উওর িদল না।

(৬

ধু বাবার হাত ধের বাবার সােথ বািড়র পেথ পা বাড়াল।

পব)

িমিল আর তার বাবা ঐ সাঁেঝর আেলােত
লাগল। িক

ােমর মা র পথ িদেয় বািড়র পেথ হাটেত

তারা বুঝল না ঐ দূের পছন থেক অপুর দু

চাখ সবার আড়ােল

তৃ ি র অপলক চাহিনেত তােদর িদেক তািকেয় িছল। অেনক ণ , যত ণ না তারা দৃি র
বাইের চেল গল। তারপর স একটা দীঘ াস ফেল িনেজর ঘের চেল গল। মেন মেন
গভীর ভােব স িক যন ভাবল।
পরিদন িমিল আর

জহির এক সােথই রায় বািড়েত যাবার জন ঘর থেক বর হল।

ঘর থেক বর হেতই সামেন ন ু হািজর। স হেস বলল “িদিদমিণ িমিলেক ডেক
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পা েয়েছন। তাইই খবর িদেত এলাম। িদিদমিণ ঐ বাজাের িমিলর জন অেপ া
করেছন।”
জহির িমিলর মাথােত হাত রেখ বলেলন “যা মা , তার িদিদমিণ তােক ডাকেছন।”
“এই সকাল সকাল িদিদ বাজাের কন এল?” এই ভাবেত ভাবেত িমিল বাজােরর পেথ
এিগেয় গল।

জহির উ া িদেক রায় বািড়র িদেক পা বাড়াল।

ছাট বাজার , খুব বশী দাকান-পাট নই। তেব সাধারণ িনত

েয়াজনীয় িজিনস

ায়

সবই পাওয়া যায়। িমেল দখল িদিদ সই চােয়র দাকােনর সামেন বেস আেছ। দূর
থেক িমিলেক দেখ অপু এিগেয় এল। কােছ এেস িমিলেক জিড়েয় ধের গােল একটু চু মু
খেয় বলল “চল , আেগ িকছু

িফন কির তার পর বাকী কাজ।” দুই বান আর ন ু

িমেল চা-িসে রা খল। িমিল িজ াস করল “িদিদমিণ! এত সকাল সকাল বাজাের চেল
এেলন য , কান িবেশষ কাজ আেছ িকছু ?”
অপু একটু উৎসােহ , একটু উদাস সুের বলল “হ াঁ , ম

একটা কাজ আেছ। আর কাজটা

তামােকই করেত হেব। কাল-।” অপু িকছু বলেত িগেয়ও থেম গল। স য কাল শহের
চেল যাে
আজই

কথাটা িমিলর কােছ গাপন কের গল। কথা ঘুিরেয় স বলল “কাল না ,
ভ সময়। তাই আিম আজই একটা কাজ

করেত চাই।”

িমিলঃ িক কাজ?
অপুঃ দখেলই বুঝেত পারেব।
বাজােরর সব দাকান তত েণ খুেল গেছ। ন ু দাকােনর টাকা িম েয় িদেয় এেল ,
অপু িমিলর হাত ধের এক বইেয়র দাকােনর িদেক এিগেয় গল। রায় বািড়র িদিদমিণেক
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আসেত দেখ দাকানদার তাড়াতািড় হািস মুেখ উেঠ দাঁড়াল। “িদিদমিণ িক িক লাগেব
বলুন?”
অপু এক গাল হেস বলল “আমােক লখার জন একটা খাতা আর কাঠ- পি ল িদন।
সােথ

থম

ণী আর ি তীয়

ণীর সব বই ও লাগেব। আর একটা বই রাখার ব াগ।”

ন ু আর িমিল দুজেনই বশ অবাক হল। এত সব বই-প
পড়ার মত কাউেক তা দখা যাে

না।

অপু সব িকছু র দাম িম েয় িদল। দাকানদার সব বই-প
ঠাক কের

আবার কার জন । এ িল

বইেয়র ব ােগর ভীতের

ক-

িছেয় িদল। ন ু এিগেয় এেস ব াগটা িনেত গেল অপু বারণ করল “না ন ু

থাক , ওটা আিমই িনেয় যাব।” ন ু িবেশষ িকছু না বেল িপিছেয় গল। কারণ স খুব
ভাল ভােব িদিদমিণেক িচেন। এই ব ােগর

িদিদমিণর কােছ খুব বশী। অপু ব াগ

হােত খুব খুিশ। িমিল কেয়ক বার িদিদমিণেক িজ াস করল “িদিদমিণ এ
পড়া না করেব?” অপু

ধু রহস র হািস হেস িমিলর

িল ক

েক এিড়েয় গল। বই ব াগ

হােত তারা রায় বািড়র িদেক রওনা িদল।
বািড়েত এেস অপু িমিলর হাত ধের সাজা িনেজর ঘের। িনেজর ঘের ডু েক অপু িমিলেক
আয়নার সামেন দাঁড় করাল , িমিল কাঁেধ বই এর ব াগটা ঝু িলেয় িদেয় বলল “ দিখেতা
তামােক এবার কমন লাগেছ দখেত?”
িমিলও িদিদর কথােত , পুতুেলর মতই ঘুের িফের আয়নােত িনেজেক দখেত লাগল।
অপুঃ বইেয়র ব াগ কাঁেধ কমন লাগেছ িনেজেক?
িমিলঃ খুব ভাল লাগেছ। বশ মজা লাগেছ। আ া িদিদমিণ এই বই
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অপু হেস বলল “সব

িল তামার।”

িমিল যন িকছু বুঝেত পারল না , নািক িকছু
বলল “না মােন এই বই

নেত পারল না তাই কান খাড়া কের

িল কার জেন আনেলন? ক পড়েব বই

অপু হাসেত হাসেত বলল “আের বাবা বললামই তা , বই
বই

িল?”

িল সব তামার আর তু িমই

।”

িল পড়েব। আজ থেকই তামার পড়া না

িমিল যন আজ আবার আকাশ থেক পড়ল “আমার! আিম পড়ব এই বই

িল!”

অপুঃ হ াঁ , তু িম পড়েব। এেত অবাক হবার িক আেছ?
িমিলঃ না মােন। আিম িক … মােন… বলিছলাম।
অপু বশ রিসকতা কের কের বলল “ঘাবেড় যাবার িকছু ই নই। তামােক তা আর
আিম এমিন ছেড় িদেত পাির না। একবার যখন হােত পেয়িছ তা বশ কের রং
মািখেয় , সং সািজেয় তেব ছাড়ব।” এই বেল অপু িমিলেক জিড়েয় ধের বলল “পড়া না
হল জীবেনর সূয। এই সূয না উদয় হেল য সারা জীবন রােতর আধাের থাকেত হেব।
আর আিম িক তামােক কখেনা এই আধাের একা ছাড়েত পাির?” অপু গভীর ভােব ছাট
বানেক জিড়েয় ধরল।
হেয় গল িমিলর পড়া না , এক নতু ন জীবেনর

ভ সূচনা। অপু িমিলেক অ-আ ,

ক-খ , ১-২ সব দিখেয় িদল।
িদিদর কথামত , এক িশ র মত িমিলও বইপ

িনেয় বেস সুর ধের অ-আ িশখেত

লাগল।
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“অপুর ঘের ক এমন কের সুর ধের পড়েছ?” তা দখেত এেস িবমলা আর উেপন রায়
ঘের ডু েক দখেলন অপু িদিদমিণ আর িমিল ছা ী।
িবমলা আর উেপন রায় িদিদমিণ আর ছা ীেক দেখ খুব হাসেত লাগেলন। বলেলন
“খুব মািনেয়েছ দুজনেক।”
অপু মা ‘ র গলা জিড়েয় ধের বলল “মা , তামরা হাসেল িক
পাব।”

িবমলা মেয়র গােল খুব কের দু

আমরা বশ ল া

চু মু িদেয় বলেলন “আমার মেয় যা করেত

পাের তা খুব কম লােক করেত পাের।
এ তা তু ই খুব ভাল কাজ করিছস মা। ক ‘ জন এমন ভােব ভাবেত পাের , আর এমন
কাজ করেত পাের। আমরা তা হাসিছ অন কারেণ। মেন হে
আবার সই ছা

আমরা যন আজ

অপুেক দখিছ।

ছাট বলায় তু ই এমিন কের তার বাবােক সামেন বিসেয় রাখিত , এমিন কের তু ই
িদিদমিণ সাজিত আর এমিন কের তার বাবােক অ-আ িশখািত। সই কথা িল মেন
কেরই আমরা হাসিছলাম। আজ মেন হল আবার আমরা সই অপুেক ঘের িফের পলাম।”
মা ‘ র কথােত অপু খুব ল া পেয় মা ‘ ক জিড়েয় ধের মার আঁচেল মুখ লুকাল। উেপন
রায় হাসেত হাসেত বলেলন “তু ই তা মা আমােদর গব। আমরা জািন তু ই আর দশ
জেনর মত সাধারণ মেয় না। ভাল , ভাল খুব ভাল। চািলেয় যা মা। য কাজ করিছস
সটা চািলেয় যা। আর চ া করিব এর থেকও বড় কাজ করেত। আমরা তার
িপছেনই আিছ। আমার মেয় , আমার অপু কখেনাই হার মানেত পাের না।”
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বাবার কথােত অপুর মাথায় হঠাৎ িক যন একটা িবচার এল। স বীর-দেপ বাবােক
জবাব িদল “তাই হেব বাবা। তাই হেব।” হাসাহািস কের িবমলা আর উেপন রায় ঘর
থেক চেল যেতই আবার িমিলর পড়া না

হেয় গল।

(৭ম পব)
অপুর ঘের িমিলর পড়া

না চলেছ। িমিল অেনক চ া কের একা তার সােথ পড়েত

লাগল হঠাৎ তার মেন হল িদিদ যন চু প চাপ অপলেক তার িদেক চেয় আেছ। স ফ
কের ঘাড় ঘুিরেয় িদিদর পােন চাইল। দখল িদিদ সিত ছলছল চােখ অপলেক তার
পােন চেয় আেছ। িমিল যন একটু ঘাবেড় গল। স বলল “িক হেয়েছ িদিদমিণ? এমন
ভােব চেয় রইেল য?”
অপু এক গাল হেস বলল “ তামােকই দখিছ আর আমার ছেলেবলার িকছু কথা
ভাবিছ। দখেত দখেত ছেলেবলাটা চেল গল।” িমিল একটু উৎসাহ দিখেয় বলল
“আমােক িক িকছু বলেব তামার ছেলেবলার কথা?” অপু একটু উদাস হেস বলল “ স
অেনক কথা। আজ নয় নাই

নেল। তেব আিম ভাবিছলাম িকছু িহসাব-িনকােশর কথা।

এই যমন ধর তামার সােথ আমার

থম দখা , তামােক ভালেবেস ফলা। এই

ঈশানপুের আমার আসা। সবই যন একটা িহসােবর মেধ পেড় যাে । মেন কর যিদ
তামার সােথ আমার দখাই না হত? তখন?”
িমিলর বুকটা ধুক ধুক করিছল। স কান উওর খাঁেজ পল না। ঘের যন হঠাৎ এক
শত যুেগর িন

তা ছেয় গল। এই কথার উওর িমিল যমন পল না , অপু ও খাঁেজ

Riyabutu.com

Page 78

শারদীয়া-২০১৬
পল না। অপুর চােখর কানা একটু িভেজ গল। স উেঠ জানালার পােশ চেল গল। ঐ
তা দখা যাে

বাবা খেতর আেল আেল ধীর পােয় হাঁটেছ।

িমিল মাথা িনচু কের সখােন তমিন বেস রইল। স ভাবেত লাগল িদিদর সােথ যিদ
সিদন না দখা হত , িদিদ যিদ তােক সিদন নাইই িচনেতা তেব জীবনটা তমিন
অ কােরই দুেখ , ক

হািরেয় যত। আজ বুেক য “িদিদ িদিদ” শ টা খুিশেত উেড়

বড়ায় সই খুিশ আর থাকত না। বাবা তমিন মাতাল হেয় , ব ঁশ হেয়ই একিদন চেল
যেতন। আর অ

মা এখােন ওখােন িভ া কের জীবন কাটােতন , নইেল না খেত

পেরই মের যেতন।
মার কথা , বাবার কথা ভেব ভেব িমিলর খুব কা া পল , স তমিন মাথা িনচু
কেরই কাঁদেত লাগল। অপুও ওিদেক জানালায় দাঁিড়েয় কাঁদিছল। ছাট বানেক কাঁদেত
দেখ িনেজেক ধীের ধীের সামলাল।
িমিলর কােছ এেস বলল “ দখ িমিল , কাল আিম হয়েতা থাকব না , মা বাবাও একিদন
থাকেব না। এই জীবন পেথ সবাইেক একাই চলেত হয়। আর তাই িনেজেক সই মত
াবল ী এবং যাগ করেত হয়। অেনক িকছু জানেত হয় , িশখেত হয়। একমা
পাের আমােদর সকল অ কার থেক দূর করেত। আজ তামােক য বই
মেন রাখেব এই বই

িল িদলাম

িল তামার জীবেনর হািতয়ার , তামার জীবেন ভীত। কখেনা

পড়া না থেক দূর হইেয়া না। এটাই মুি র এক মা
পৃিথবীর এটাই একটা চরম সত
পিরেবেশ হঠাৎ

িশ াই

পথ।”

য সব িকছু ই এখােন পিরবতনশীল। ঘেরর সই ভারী

ড়-মুিড়েয় একটা কােজর লাক

েবশ করল , ভেয় কাঁপেত কাঁপেত স

বলল “িদিদমিণ , িদিদমিণ , বািড়েত অেনক পুিলশ এেসেছ। মেয় পুিলশ ও আেছ।”
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অপু আ য হেয় বলল “পুিলশ? স আবার িক কারণ?”
ঘেরর হাওয়াটা হঠাৎ অন পিরেবেশ বদেল গল। িমিল ভীষণ ভয় পেয় গল , কারণ
স পুিলশেক ভীষণ ভয় পায়। স ঝটপট উেঠ িদিদর িপছেন লুিকেয় গল। িমিল আর
সই চাকরেক এত ভয় পেত দেখ অপু বলল “আের এ িক হল? তামরা এত ভয় পা
কন? পুিলশ িক বাঘ য আমােদর খেয় নেব? দাঁড়াও আিম দখিছ।”
অপু

ত পােয় বাইের বিড়েয় গল। িমিল আর সই চাকর লুিকেয় লুিকেয় , উঁিক মের

জানালা িদেয় দখেত লাগল “ব াপারটা িক?”
সিত বাইের অেনক পুিলশ , মেয় পুিলশ ও আেছ। আর রায় বািড়েত পুিলশ এেসেছ
দেখ

ােমর িকছু লাক দূর থেক এখােন ওখােন জমা হেয় দখেত লাগল ঘটনাটা। অপু

আেরা কােছ যেতই দখল আের এ য তার ি য় বা বী িড.এস.িপ. িপয়ালী। িপয়ালীেক
দেখই অপু খুব অবাক চােখ হেস উঠল “আের তু ই এখােন? আিম তা জে ও কখেনা
ভািবিন এখােন তােক এই ভােব দখব।” দুই বা বী এেক অপরেক জিড়েয় ধরল।
িপয়ালী হাসেত হাসেত বলল “আের িকছু িদন হল আিম এখােনই বদিল হেয় এেসিছ। এ
িদক িদেয় যাি লাম। দখলাম ঘেরর দরজা খালা। তােদরই হয়েতা কােজর লাক হেব ,
তােক িজ াস করলাম তারা আিছস িক না? ব াস।”
অপু িপয়ালীর হাত ধের টানেত টানেত বলল “চল চল ঘের চল। বাবা-মা দুজনই এখন
এখােন আেছন।”
িপয়ালী অপু সােথ ঘের চলল। বাকী পুিলশরা ও িপছেন িপছেন চলল। বসার ঘের সবাই
বসল। উেপন রায় আর িবমলা ও খবর পেয় এল। িপয়ালীেক এখােন দেখ
ভােবই খুব অবাক ও হেলন। িপয়ালী তার জঠু - জ মিনেক
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মেধ ই সবার জন জল খাবার এেস গল। অপু িপয়ালীেক বলল “চল তু ই আমার ঘের
বেস খািব।” বাকীেদর ওখােন বসেত বেল িপয়ালী অপুর সােথ অপুর ঘের িগেয় উঠল।
িমিল িক যন একটা িক করিছল হঠাৎ পুিলশেক এেকবাের নােকর সামেন দেখ স
আঁতেক উঠল। িমিলেক ও ঘের একা দেখ িপয়ালীও বশ অবাক হল। িমিল ভেয় লাল
হেয় সুড়সুড় কের িদিদ িপছেন চেল গল। অপু হাসেত হাসেত বলল “আের এ আমার
ি য় বা বী। িপয়ালী। ছেলেবলা থেকই আমােদর এক সােথ পড়া

না , একসােথ

খলাধুলা। ও এখন পুিলেশর বড় অিফসার। এিদক িদেয় যাি ল তাই দখা করেত এল।”
অপু িপয়ালীর িদেক তািকেয় বলল “এই দখ িপয়ালী , আমার ছাট বান িমিল। এই
ােমই তােক দু িদন হল আিম খাঁেজ পেয়িছ। যমন তার
আর িপয়ালী হা হা কের হেস উঠল। িমিল কাঁপা কে

প তমিন স ভীতু ।” অপু

বলল , “িদিদমিণ আিম এবার

যাই?”
অপু িকছু বলার আেগই িপয়ালী এক ঝটকার তার হাত ধের বলল “যাই মােন কাথায়
যাই? পুিলশ একবার কাউেক ধরেল তােক িক সহেজ ছােড়। আর তু িম যখন আমার
অপুর ছাট বান , তখন তা আমারও ছাট বান। তামােক তা আর ছাড়িছ না।
আমােদর সােথই তা তামার বসেত হেব , জলপান করেত হেব।”
িমিলর মুখটা যন কাঁেদা কাঁেদা হেয় গল। তাই দেখ িপয়ালী আর অপু বশ মজা
পাি ল। অপু বলল “দূর পাগিল। ও তা আমারই মত তামার বড় বান। তােক িক
ভয় পেত আেছ? আর স এখন ঈশানপুেরই থাকেব। আপেদ িবপেদ তু িম তার কােছ
যেত পারেব। স তা আেরা ভাল কথা। আনে র কথা।”

Riyabutu.com

Page 81

শারদীয়া-২০১৬
অপু তার কথা শষ ও করেত পােরিন , িপয়ালী িমিলেক এক টােন িনেজর

েল তু েল

িনেলা। বলল “বড় বানেক আবার িকেসর ভয়? বড় বােনর সােথ আবার িকেসর
ল া?” অপু িপয়ালীর এই কা

দেখ অ হািস হেস বলল “তু ই আেজা তমিন আেগর

মতই আিছস? পুিলেশর চাকিরটা তােক একটু ও বদলােত পারল না।” িপয়ালী হাসেত
হাসেত বলল “ তােকও িক

েল তু েল িনব নািক?”

অপু চটজলিদ দু-পা িপিছেয় িগেয় বলল “না বাবা , ওেতই থাক। আমােক আর

েল

তু লেত হেব না।”
িমিল িপয়ালীর

েল ভাবেত লাগল পুিলেশর এমন কাে র কথা তা কখেনা

একটু পের িপয়ালী হাঁিপেয় উেঠ বলল “চল বাবা এবার
বস। িক
একটা

িনিন।

ল থেক নীেচ নেম , পােশ

যেত তা পারেবই না।”
াণব

মানুষ তার চািরিদকটােকই

াণব

কের রােখ। তমিন িপয়ালী যত ণ

িছল , হািস-ঠা ােত ঘরটা যন একটা সুেখর মলায় পিরণত কের িগেয়িছল।

( ৮ম পব )

িপয়ালী চেল যাবার পর অপু িমিলেক িপয়ালীর অেনক কথা বলল। িপয়ালী কমন
মজাদার মেয় , কমন হািসমুেখা মেয়। দুই বান িমেল অেনক হাসাহািস করল। স া
হেতই িমিল তার িদিদমিণর কাছ থেক িবদায় িনেলা। রােত স বাবােক িদেনর সকল
কথা বলল। নতু ন বই এর কথা , পড়া নার কথা , সই পুিলেশর কথা , িপয়ালীর কথা।
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জহির মেয়র কথা

েন খুব হাসল। বাবা আর মেয়েত খুব গ

হল অেনক রাত

পয ।
ওিদেক রায় বািড়েতও হাল-চাল চলিছল। কাল ভাের অপু , উেপন রায় আর িবমলা
আবার শহের িফের যাে ন। জামা-কাপড় , বই-প
গাছােত গাছােত অেনক রাত হেয় গল। স

সব গাছােনার কাজ চলেছ। সব

ার পেরই সব চাকর-বাকরেক ডেক যার

যার কাজ ভাগ কের দওয়া হল। কাথায় ক কাজ করেব? কান কান িজিনস
িদেক ল

িলর

রাখেত হেব সব বুিঝেয় দওয়া হল। সই রকম টাকা-পয়সা ও িমিলেয়

দওয়া হল তােদর। আর সব িকছু দখা না এবং পিরচালনার ভার
হল। সব িকছু র শেষ অপু গাপেন

ব ু েক দওয়া

ব ু েক গাপেন িকছু িনেদশ িদল।

ভার হেত মাটের চেড় িতনজন শহের বিড়েয় গেলন। আজ অপুর মেন িফের যাওয়ার
এক দুঃেখর সােথ সােথ িফের পাওয়ার এক আন

ও িবরাজ কেরেছ। স মাটেরর

জানালা িদেয় অপলক মা ‘ র পােন তািকেয় িছল। যত ণ নদীটা দখা যায় স তােক
দখল। শেষ বড় রা া ধের গািড়টা

-

কের ছু টেত লাগল।

িমিলর ঘুম থেক উঠেত আজ অেনক দরী হল।

জহির তােক ডাক না িদেল স হয়ত

এখেনা ঘুিমেয়ই থাকত। িমিল চােখ খুেল দখল বলা অেনক হেয় গেছ। স লািফেয়
উঠল আর চটজলিদ

ানািদর জন ছু টল।

জহির তরী হেয় বেস মেয়র জন অেপ া

কেরেত লাগল। িমিল ও খুব তাড়াতািড় তরী হেয় গল। শষ িকছু একটা মুেখ িদেয়
বাবার সােথ তাল িমিলেয় িমিলও ধীর পােয় রায় বািড়র িদেক চলল।
রায় বািড়র সদর দরজায় আজেক সই পুরােনা দােরায়ানটা নই। নতু ন দােরায়ান। স
িমিল আর

জহিরর পথ আটকাল। িক চাই? কােক চাই?
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িমিলঃ আমার নাম িমিল। ইিন আমার বাবা

জহির। আিম িদিদমিণর সােথ দখা

করেত চাই। আর ইিন এখােন কাজ কেরন।
দােরায়ানঃ িদিদমিণ তা এখােন নই। সবাই তা সকােলই শহের চেল গেছন। তবু একটু
দাঁড়াও আিম
িমিল আর

ব ু েক িজ াস কের আিস।
জহির হঠাৎ যন চমেক উঠল। সবাই শহের চেল গেছ? িকছু না বেল

হঠাৎ?
দােরায়ান িকছু েণর মেধ ই আবার িফের এল। স বলল “হ াঁ , সবাই তা সকােলই শহের
চেল গেছ। কেব িফরেবন তা জানা নই। তেব

জহিরেক কােজ রেখ গেছন। তেব

উনার পয়সা পের দওয়া হেব।”
জহির বলল “ ক আেছ , বশ কথা।” তারপর স িমিলর িদেক িফের বলল “তু ই িকছু
ভািবস না মা। বািড় িফের যা। িবেকেল আবার দখা হেব।” কতক িক ভাবত ভাবেত
জহির রায় বািড়র িভতের চেল গল।
িমিল তমিন িকছু ণ সখােন দাঁিড়েয় রইল। স যন কথাটা িব াসই কেরেত পারেছনা।
িদিদ চেল গল অথচ আমােক এক

বার িকছু বলল ও না। হঠাৎ যন তার মনটা

একদম খািল খািল হেয় গল। পৃিথবীটাই যন খািল খািল মেন হল। িদিদর জন
কানায় বার বার জল আসিছল তার। মেন অেনক

চােখর

আসিছল , আবার িনেজই তার

উওর িদি ল।
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িদিদেক য আবার শহের চেল যেত হেব এই কথাটাই স কখেনা মেন কেরিন। আজ
এত তাড়াতািড় রায় বািড়র দরজা থেক িফের যেত হেব স ভােবিন। িমিল তমিন
ধীর পােয় বািড়র িদেক িফের চলল।
নদীর সই মােড় এেস িমিল মাথা তু েল নদীটার িদেক চাইল। নদীটা তমিন িদেনর
আেলায় চকচক করেছ। িদিদ য শহের চেল গেছ বড়মা কন বুঝেত চাইেছ না। তার
জল যন তমিন সদাকার মত নেচ নেচ বেয় যাে । হাওয়ারা যন বাকী সমেয়র মত
আনে

নদীর জেল ঝাঁিপেয় পড়েছ আবার উেড় যাে । িমিলর মনটা য আজ এত খািল

ওরা কন বুঝেছ না? িমিল িকছু ণ তািকেয় রইল ঐ নদীটার িদেক। তার মেন হল
বড়মা যন আদর কের তােক কােছ ডাকেছ। িমিলেক স যন িকছু বলেত চাইেছ।
িমিল ধীর পােয় এিগেয় গল তার বড়মার িদেক। িকনারায় িগেয় অেনক ণ উদাস বেস
রইল। বাের বাের িদিদর কথাই মেন পড়েছ। সই

থম দখা , সই ঠা েরর অনু ান ,

সই নতু ন জামা কাপড়। সব এেক এেক তার মেন হেত লাগল। নাঃ তবু যন মন হা া
হল না।
অেনক ণ বেস থেক স নদীর আেরা কােছ িগেয় িদিদর মতই নদীর জেল হাত রাখল।
িকছু ণ নদীর জেল হাত নড়াচড়া করার পর হঠাৎ তার মন যন তােক বলেত লাগল
“আের তু ই িক এত ভাবিছস? স িক আর তােদর ছেড় , িনেজর মােক ছেড় দূের
থাকেত পাের। খুব তাড়াতািড়ই স িফের আসেব। তােক আসেতই হেব।” িনেজর মেন
িনেজই এ কথাটা ভেব িনেজই স চমেক উঠল। একটা খুিশর বাতাস , একটা িবজলী
হঠাৎ তার ভাবনার উপর িদেয় যন চেল গল। আর তার মনটা চােখর পলেকই পাে
গল। স আপন মেনই হেস উঠল।
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িমিলর মেনর উদাস ভাবটা আর তমন রইল না। স বড়মােক
ঘের িফের গল। অসমেয় িমিলেক ঘের দেখ আধা অ

ণাম কের হািস মুেখ

মা বলল “িক র িক হল? আজ

এত সকাল সকাল িফের এিল য?”
িমিলঃ িদিদ শহের চেল গেছ। কেব আসেব ক জােন? আমােক অেনক কাজ িদেয় গেছ
স

িল করেত হেব?

জহিরঃ অপু শহের চেল গেছ?
জহিরও হঠাৎ একটা ধা া খল মেন। এই ক ‘ িদন স বশ খুিশই িছল। তার িদেক
যন ভগবান মুখ তু েল দেখিছেলন। একটা ছাট িশ র উপর এক সৎমা য অত াচার
কেরেছ তার সাজা তা স অেনক িদন ধের পেয় আসেছ। এবার তার

াি ত করার

একটা সুেযাগ এেসেছ সটা আবার হািরেয় না যায়! তবু অপু য বঁেচ আেছ , মের
যায়িন সিদন , এই কথাটা ভেবই তার মেন আন
িনেয়ই মরেত হত আর সংসারটা ও

হয়। তা না হেল তােক এই দুঃখ

েল পুের ছাই হেয় যত।

িমিল িদিদর দওয়া কাজ করেত বসল। সই বইেয়র ব াগ খুেল , বই খাতা সব বর
কের পড়েত বেস গল।

জহির এেকবাের কােছ এেস ভাল কের দখল মেয় িক করেছ।

তারপর একটু হেস দূের িগেয় বসল। িকছু ই বলল না

ধু মেন মেন বলল “ বশ খাসা

কাজ পেয়িছস মা। ভাল কের পড়।”

িমিল পড়েত লাগল। িদিদ যা-যা দিখেয় িগেয়িছল তাই-তাইই পড়েত লাগল , িলখেত
লাগল। হঠাৎ হঠাৎ আবার মনটা িদিদর জন উদাস ও হেয় যাি ল। স ভাবিছল িদিদ
না জািন এখন িক করেছ? আমােদর কথা মেন পড়েছ িদিদর? একটু উদাস থেক
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আবার স িফের িফের আসেছ পড়া নায়। িদিদ চেল যাবার কথাটা সিদন গাপন রেখ
তেবই পড়া নার

িনেয় এত কথা বেলিছল। না িদিদর দওয়া কাজটা তার ভাল

কের শষ করেতই হেব। িদিদ যন বুেঝ তার ছাট বান তার সব কথা

েন।

শহের এেস উেপন রায় িনেজর কােজ লেগ গেলন। িবমলাও িনেজর কােজ লেগ গেলন।
ধু অপু

ক ভােব িনেজর কােজ লাগেত পারল না। বাের বােরই িমিলর কথা , বাবার

কথা , দুই মােয়র কথা তার মেন পড়েছ। মনটা বশ ভারী ভাির লাগেছ। স অেনক ণ
িনেজর ঘেরই এটা ওটা করল। িক

কান কােজই মন িদেত পারল না। মেন হি ল যিদ

সােথ কের িমিলেক িনেয়ই আসত তেব ভালই িছল। দুপুের খাওয়া দাওয়ার পর স মার
সােথ বেস গ

করেত লাগল। ঈশানপুেরর গ , িমিলর গ । িবমলা

ক বুঝল য

অপুর মন জুেড় িমিল বেস আেছ। তেব কখেনা কখেনা এক জায়গা থেক অন জায়গায়
গেল এমন হয় আবার কেয়ক িদন পের সব আপিনই

ক হেয় যায়।

(৯ম পব)
একিদন গল , দুিদন গল , িতনিদন গল। ঈশানপুরটা বশ খািল খািল লাগেছ িমিলর।
স িদিদর দওয়া পড়া না তা করেছ। িক

তবু যন িনেজেক খাঁেজ পাে

না। ভার

হেলই সই নদীর পাের বড়মার কােছ একটা চ র মের আেস। মেন মেন বড়মােক
অনুেরাধ কের তাড়াতািড় িদিদেক পা েয় িদেত। আবার িবেকল বলােত বড়মার কােছ
যায়। উদাস চােখ বড়মােক দেখ। িবেকেল

জবাসী হঠাৎ িমিলেক বলল “মা , আমােক

িক িনেয় একটু তার বড়মার কােছ িনেয় যািব। মেন বড় বাঝা লাগেছ। তার বড়মার
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কােছ একটু

মা চেয় নব।” িমিল মার হাত ধের ধীের ধীের মােক বড়মার কােছ িনেয়

গল। গামতী আজ কােরার চােখ মা , কােরার চােখ বড়মা , কােরার চােখ িদিদ।
জবাসী হাত জাড় কের

ণাম করল। তার

ায় দৃি -শি

হীন দু

আঁিখ থেক গর-

গর কের জল ধারা নেম এল। মােক কাঁদেত দখেল কান স ান িক

ক থাকেত

পাের? িমিলর চাখ বেয়ও জল ধারা নেম এল। স মােক জিড়েয় ধের বলল “ কঁ েদা না
মা। তু িম কাঁদেল য আমার খুব ক

হয়। তাইই আিম তামােক এখােন িনেয় আসেত

চাইিছলাম না।”
জবাসী িনেজর মেয়র হাতটা ধের বলেলন “না র িমিল। আিম বুেকর আ নটা আর
আিম সইেত পারিছলাম না। কার কােছ খুেল বিল িনেজর বুেকর

ালা? ক বুঝেব বুেকর

কথা? পৃিথবীেত আিম তা একটা বাঝা। না পাির কান কাজ করেত , না পাির কােরার
কােজ কান সাহায করেত। ভগবােনর কােছ সদাই

াথনা কির যন আমােক তাড়া-

তািড় কােছ ডেক নন।” িমিল মােক জিড়েয় ধের বলল “এ িক তু িম বলছ মা? িনরাশ
হইও না , তু িম আবার
সূয

ক হেব। আবার তু ম দখেত পােব।”

ায় ডু েব ডু েব। িমিল মা ‘ র হাত ধের ধীের ধীের বািড়র পেথ পা বাড়াল। নদীর

ধার থেক পেথ উেঠ স এিদক ওিদক তািকেয় বািড়র িদেক একটু যেতই তার মেন হল
স যন িদিদর মত কাউেক অেনক দূের এিদেক আসেত দেখেছ।

থেম স এতটা

খয়াল কেরিন। কথাটা তার মেন হেতই যন ঠন কের তার মগজ বাজল। স

ত

িফের তাকাল স িদেক। িদিদেক িচনেত তার আর সময় লােগিন। যন সারা পথ জুের
একটা চাঁদ উেঠেছ। িমিল এক ঝটকায় মা ‘ র হাতটা ছেড় এক িশ র মত সাজা

Riyabutu.com

Page 88

শারদীয়া-২০১৬
দৗড়।

জবাসী বলেত লাগল “আের িমিল আমােক ছেড় কাথায় যাি স? আয় মা কােছ

আয়।”
িমিল হাঁক িদেয় বলল “তু িম একটু দাঁড়াও মা আিম আসিছ। কাথাও যােব না এখান
থেক।” এই অ

পেথর দূর টা যন আর ফু রাে না। িমিল

াণ-পেণ ভাগেছ িদিদর

িদেক। িমিলেক ঝেড়র বেগ আসেত দেখ অপু তার দুই বা

বাড়ােয় বােনর জন

দাঁিড়েয় রইল। িমিল একটা দমকা হাওয়ার মত ছু টেত ছু টেত এেস অপুর বুেক ঝাঁিপেয়
পেড় তােক শ

কের জিড়েয় ধরল। অপুও অসীম

কােরার মুেখই যন কথা সের না। দুিদেনর এক

েহ বান েক আঁকেড় ধের রাখল।
িবরাম যন এক সহ

যুেগর িমলন

িনেয় এল।
িমিল যন এক অমূল ধন পেয়েছ। স এক তৃ ি র হািস হেস বলল “িদিদমিণ ,
আপনােক ছাড়া আমার একটু ও ভাল লাগিছল না। সব ঈশানপুরটাই যন খািল খািল
লাগিছল।” অপু ও বােনর দুই গােল চু মু িদেত িদেত বলল “ তামােক ছাড়াও তা আমার
এক মুহূত ভাল লাগিছল না। সব সময় মেন হি ল িক যন হািরেয় গেছ? িক যন
হািরেয় গেছ? তাই তা চেল এলাম।”
িমিলঃ িক

আপিন এেলন কখন?

অপুঃ এই তা আজ দুপেরই এলাম।
এত কথার খুিশর মােঝ িমিল খয়াল কেরিন পােশ ক আেছ? এত খুিশর মােঝও যখন
স ভাল কের তার মুখটা দখল িমিলর মুেখর হািসটা খািনক হাওয়া হেয় গল। িশবানী
দাঁিড়েয় আেছ। আজ পুিলেশর পাষােক নয়। তেব তমিন তজ চাউিন। িপছেন ন ও
ু
আেছ।
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িমিলর চাখ িশবানীর উপর যেতই িশবানী িমিলেক এক টােন িনেজর কােছ িনেয় িগেয়
বলল “িদিদমিণর সােথ তা তামার অেনক কথা-সা াৎ হল। এবার আমার সােথ কথাসা াৎ হাক। িক বল?” িমিল িক বলেব িক করেব ভেব পাি ল না িক সবাই হেস
উঠল।
হািস-ঠা া , আন –খুিশর সব কথা বলাবিল করেত করেত তারা
এল।

জবাসীেক এখােন দেখ অপু যন একটু থমেক গল। স

জবাসীর কােছ চেল
থেম

জবাসীেক ল

কেরিন। িমিল িদিদমিণর হাতটা ধীের মা ‘ র হােত িদেয় বলল “ দখেতা মা , িচনেত পার
িক না?” জবাসীর হািস মুখটা একটু পের যন িবষ
জল গিড়েয় পড়েত লাগল। স ঐ দু

হেয় গল। তার দুই চাখ িদেয়

হাত হােত িনেয়ই বলল “ভাল থাক মা। ভাল

থাক। তামার সব দুঃখ যন আমার হেয় যায়। তু িম য িদেকই যাও তামায় যন সদা
জয় হয়।”
অপু ছলছল চােখ মা ‘ ক আবার

ণাম করল। িমিলেক বলল “রাত হেয় এল , মােক

িনেয় বািড় যাও। কাল সকােল কথা হেব।” িমিল মা ‘ র হাত ধের বািড়র িদেক পা
বাড়াল। অপু তািকেয় থাকল তার আপনজনেদর িদেক। এেক এেক চািরিদেক তু লসী
তলায়

দীপ

েল উঠেত লাগল। গােয়র বধূেদর উলু িন আর শ -ঘ ার শ

চািরিদেক হাওয়ার মােঝ ছিড়েয় পড়েত লাগল। অপু দূর থেকই আজ তার মােক দখল ,
ণাম করল। তারপর িফের চলল রায় বািড়র িদেক।

(১০ম পব)
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সকাল সকাল িমিল পৗঁেছ গল রায় বািড়েত। িদিদমিণ এখেনা ঘুম থেক উেঠিন। িমিল
বারা ার চয়াের বেস রইল। হঠাৎ িপছেন হািজর িশবানী। িমিল এমন চমকাল যন স
বাঘ দখেত পেয়েছ। ভেয় স মাথা িনচু কের , পাথেরর মত চু প-চাপ বেস রইল।
িশবানী কােছ এল , বড়ই আদের িমিলর মাথােত হাত রাখল। আজ আর স িকছু বলল
না িমিলেক।

ধু তার দুই গােল দু

চু মু খল। ছলছল চােখ চেয় রইল িমিলর দেক।

িমিল ভাবেছ এ পাগেলর আজ এ িক হল? এ আবার তার িক

প? িক

স জােন না

তার িদিদমিণ িশবানীেক রােত সব কথা খুেল বেল িদেয়েছ। িশবানী রােত আর
ঘুমােত পােরিন। সকাল সকাল

ােমর এই মিলন , দির

ক

মুখটা তার কােছ একটা চাঁেদর

টু করার মতই মেন হল। সারা রাত যার কথা স ভেবেছ সকাল সকাল তােক এত কােছ
পেয় স যন তার আদর , মমতা সব গাপেন লু েয় িদেত চাইল। জেল ভের এল
িশবানীর চাখ। স অেনক ণ িমিলেক িনেজর বুেক চেপ ধের রাখল। িমিলর মেন হল
ক যন তার িদিদমিণ তােক আকের ধের রেখেছ। িদিদেক ছাড়া এই যন
একটা িনরাপদ
স

থম

ান খুঁেজ পল িমিল। সও আঁকেড় ধরল িশবানীেক। পৃিথবীেত রে র

কই সব নয়। আপন কের িনেলই আপন হওয়া যায়। িশবানী মেন মেন এই ছাট

বান র হাত িচরিদেনর জন িনেজর হােত িনেলা। মেন মেন িমিলও ভাবেত লাগল ,
তার মত এত সুখী এই পৃিথবীেত আজ কউ নই। তার দুই হাত যন দুই িদিদর হােত।
তারা যিদেক িনেয় যােব স সই িদেক যােব। স িনেজেক সঁেপ িদল িদিদেদর হােত।
অপু কখন তােদর পােশ এেস দাঁড়াল তারা বুঝেতই পারল না। অপু িশবানীেক িচম
কাটেতই িশবানীর

ঁশ িফের এল। আর স তার তাগড়া এক হােত অপুেকও ঝাপেট

ধরল। দুই বান িশবানীর হাত-ফাঁস থেক বাঁচেত মুড়ামুিড় িদেত লাগল। শেষ হাসেত
হাসেতই িশবানী তােদর ছেড় িদল। বলল “মেন হল দু
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