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          অিতিথ          
 
শিনবার হাফ-েড। লা  খেয় আবার অিফসমুেখা হেত হেবনা আজ অ া  উইক-েডর 
মত। অিফেসর পাষাক পাে  ডাইিনং েমর খালা দরজায় এেস দাঁড়ােলা সিুবমল। 
ওপােশ রা াঘের নানারকম সুখাে র িতপব চলেছ।                                 
 র না উি  মুেখ সুিবমেলর পােন চেয় বলেলা, পােয়স আর কাবিল চানাটাই হেয়েছ 
ধু। িচেকন মািরেনট কের রেখিছ। একটা কানও সবিজ করেত হেব। শাদা ভােতর 

সে  খান কেয়ক পেরাটাও থাকেব।  
সুিবমল বলেলা, এখন মেন হে  এ সেবর মে  না গেলই হত। কউ আমায় ধের 
বঁেধ িডনার খাইেয়েছ বেল তােকও িডনার খাইেয় আমায় িতেশাধ িনেত হেব এমন 
কানও কথা নই। র না হেস বলেলা, ভািবেত উিচত িছল িত া যখন । 
মাস কেয়ক আেগ সুিবমল অিফেসর কােজ হায় াবাদ গিছল। এক সহকিম সিুবমেলর 
হােত তার কানও আ ীেয়র জ  একটা ােকেট িকছু পাঠােত চাইেল সুিবমল আপি  
কেরিন। আ ীয় র বাস ান বশী দেূর নয় এবং ােকট ও আকাের ছাটই। ফােন 
যাগােযাগ কের িবেকলেবলা তার বাসায় গল। ােকটটা ভ েলাকেক িদেয় তারপর 
বাজারঘাট একটু ঘুের দখেব। পছ সই িকছু পেল কনাকাটাও করেত পাের। শষ 
অবিধ বাজার করা আর হল না। ঝাড়া চার ঘ া সখােন কা েয় িডনার খেয় যখন 
ছাড়া পেলা তত েণ দাকানপাট স বত ব ই হেয় গেছ। অব  সটা আর যাচাই 
কের দখা হয়িন। স ালেবলা ন, মেস িফের িগেয় কত েণ একটু ঘুিমেয় নেব তখন 
সটাই বড় িচ া তার। 
সই একবারই হায় াবাদ গেছ সুিবমল। ছা জীবন ও কমজীবেন দেশর নানা াে  
ঘুেরেছ। স িত আংকারা ও আবু ধািব গিছল অিফেসর কােজ। টুিকটািক িজিনস  
িকেন এেনেছ সখানকার িচ  িহেসেব। হায় াবােদর মুে া নািক িস । র নােক 
বেলিছল মুে া আনেব, সটা আর হল না।     
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আজ সকােল অিফেস ফান পেলা হায় াবােদর উ  অিতিথপরায়ণ ভ েলাক  িব.এইচ. 
দে র কাছ থেক। উিন অিফেসর কােজ িদ ী এেসেছন। আজ িবেকলেবলা সুিবমল যিদ 
বািড়েত থােক দখা করেত আসেবন। সুিবমল তােক নশেভাজেনর িনম ণ কের এরপর 
তিড়ঘিড় বািড়েত ফান কের র নােক খবরটা জানােলা। সিুবমেলর সই সহকিম , 
যার দ ন এই ভ েলােকর সে  তার পিরচেয়র সুেযাগ হেয়িছল, আপাতত শহরা ের 
গেছন। রাে  ভ েলাক একাই আসেবন। রা াঘােটর যথাযথ িনেদশ িদেলা সুিবমল।  
সা েভাজটা তমন জমেলা না। যিদও অিতিথ আ ায়েনর আেয়াজেন বাহ ত কানও 

 িছল না। পের ভেব িচে  র না পেরাটার বদেল লুিচ রেখিছল, ঝটপট আরও 
দেুটা পদ বািনেয়িছল - ফুলকিপ আর ব ন ভাজা। িতন ট দইবড়া আিনেয়িছল 
পাড়ার দি িণ র ু ের  থেক।       
িমঃ িব.এইচ. দ  ক কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় এেস পৗঁছেলন, ফােন যরকম কথা 
হেয়িছল। াথিমক নম ার- শলািদ িবিনমেয়র পর হা া াক  পিরেবশন কের র না 
খািনক বােদ উেঠ গল খাবার টিবল গাছােত। 
আধঘ াখােনক পর সবাই খাবার ঘের এেলা। িমঃ দ  বলেলন, ”এিক এলািহ াপার 
কেরেছন িমেসস বাস! ইস, এই গরেম এত িকছু রা া করেত গেলন কন?”  
র না ি তমুেখ বলেলা, এমন বশী িকছু নয়। সুিবমল বলেলা, “জােনা, িমঃ দ  
তামার দেশর লাক, িবহাের বড় হেয়েছন।“ – “িবহাের কাথায় ?” – “বািড় কা হাের। 
পড়ােশানা কা হার, ড়িক। পাটনায় মামাবািড়।" সুিবমল  করেলা,   ”িবেদেশও তা 
পড়ােশানা কেরেছন?” - দবুছর ব েন িছলাম। - “ M I T?”  
র না ঘাড় সাজা কের তী দিৃ েত তাকায় িমঃ দে র মুেখর পােন। তারপর ত চাখ 
নািমেয় েটর খাবার িনেয় নাড়াচাড়া করেত থােক িনঃশে । হঠা  যন বা যে  তার 
িছঁেড় গেছ, খািনক আেগর সৗহাদপূণ পিরেবশ কাথায় যন িচড় খেয়েছ স ূণ 
অ ত ািশত ভােব। সুিবমল একা যতটা পাের সামাল দবার চ া কের। র না িনবাক 
িন ু প। এইভােব িকছু ণ কেট যাবার পর র না সুিবমেলর িদেক চেয় অপরাধী কে  
বলেলা – আমার সই মাইে েনর অ াটাকটা  হেয়েছ আবার। সুিবমল বলেলা, তুিম 
যাও ওষুধ খেয় েয় পড়। আমরা ােনজ কের নেবা।  
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র না িনঃশে  উেঠ চেল গল। সুিবমল বলেলা, এটা ওর একটা পুেরােনা অসুখ। ব িদন 
চুপ থােক তারপর হঠা  একিদন জানান দয়। িমঃ দ  আজেকর সা েভােজর দ ন 
পির েমর উে খ করেল সুিবমল মাথা নেড় বেল, আের না না। আমার ী একা হােত 
যি বািড়র রা া রঁেধ কেয়ক পংি  লাকেক খাইেয় িদেত পাের। দা ণ খা েয় মিহলা। 
এই মাথা ধরার াপারটা ধরেত পােরিন ডা াের। বেল সাইেকা সামা ক। হয়েতা িনেজ 
িনেজই সের যােব একসময়। আর কানিদন হেব না।   
র না খাবার ঘর থেক চেল যাবার পর আরও ঘ া দেড়ক আহারপব চলেলা। অিত 
উ কৃ  খা তািলকা। জমকােলা পাক পাঁচতারা সর াম নয়। উঁচু দেরর ঘেরায়া 
খাবার। দা ণ সু াদ,ু দা ণ মুখেরাচক। সুিবমল কাবাড থেক যে  সি ত এক বাতল 
পানীয় িনেয় এেলা। সুিবমল খবু একটা পানাস  নয়। িবেশষ  জারােলা কানও উপল   
ছাড়া কাবােডর উ  েকাে  হাত দয় না। আজ নহা  এই গৃিহনীিবহীন আিতে র 

ভার সামলােত ওটু  অবল েনর েয়াজন পড়েলা।  দ  ভ েলাক ও সুরাপােন অভ  
নন বাঝা গল। ছা  িমিন- ােস  পিরমান পানীয় িনেয় অিত ধীের ধীের, 
অেনকখািন সময় িনেয় খেলন। িক  ি তীয়বার িনেত িকছুেতই রািজ হেলন না।   
দ েক রা ার মাড় থেক একটা ট াি  জাগাড় কের িদেয় সুিবমল যখন বািড় িফরেলা 
তখন রাত এগােরাটা বেজ গেছ। র না তত েণ খাবার টিবল পির ার কের ফেলেছ। 
উ ৃ  খাবার েলা পিরমান অনযুায়ী িবিভ  মােপর পাে  সাির ব  ভােব রাখা রেয়েছ 
ডাইিনং টিবেলর উপর। র না ি জ খুেল পা েলার জে  উপযু  ঠাঁই বাছাই করেছ। 
সুিবমল চােখমুেখ ছ  গা ীয মািখেয় বলেলা, “এতকাল তা পরী মসেনর বই খুেলও 
দখেত না, আজ হঠা  পড়িছেল য?” “িক করেবা বেলা। তামার kindle জেুড় ধ ু
পরী মসেনর ছড়াছিড়। একটা িকছু তা করেত হেব! অ কার ঘের ঘাপ  মের  
কাহাঁতক পেড় থাকা যায়।“ 
সুিবমল উ ািসত গলায় বেল, “ তামার এই আচমকা migraine attack এর িপছেন 
দা ণ একটা রহে র ইি ত পাি  যন? মশাই একটু ঝেড় কা ন তা দিখ! ভজহির 
দ  আপনার া ন পািণ াথ্ েদর কউ নয় তা?  িক  তাহেল তা িচনেত পারার 
কথা। কই, ভ েলােকর চােখমুেখ পিরচেয়র আেলা খলেত দখলাম না তা !” 
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(২) 
র নার কািহনী—               
পাটনায় সই সময় ে  দখুানা মিহলা কেলজ িছল। র নােদর বািড় আরায়। তখনকার 
িদেন আরার বািস ারা কউ কউ ত হ েন কের পাটনায় যেতা িনেজর িনেজর 
দ ের হািজরা িদেত। কাক ডাকা ভাের উেঠ যা ার তাড় জাড়  হত, িদেনর 
শেষ িনেজর ঘা েত িফরেত রাত হেয় যেতা। ওেদর িবষয় গ  শানা যেতা য 
দ ের কউ যিদ িজে স করেতা, তামার ছাট খাকাটা কত বড় হল হ? উ ের 
খাকার বাপ দহুাত মেল আয়তন  দখােতা, কারণ ছেলটােক দাঁড়ােনা  অব ায় দখার 
সুেযাগ কানিদন হয় না। যখন কােজ যায় বা াটা তখন ঘুিমেয় থােক, গভীর রাে  
যখন বািড় ফের তখনও ঘুিমেয় থােক। 
এটা িনশচয়ই িনছক গ । ছু র িদেন তা সারা িদন কােছ পায় তােক। নািক ছু র 
গাটা িদনটা িপতা  নাক ডািকেয় কেষ ঘুম লাগায় গােয়র াথা মারেত!   
স যাই হাক পড়য়ুা ছেলেমেয়রা কউ এত ধকল সেয় পাটনার কেলেজ পড়ােশানা 
কেরেছ বেল শানা যায়িন। তারা হয় পাটনায় থেক পড়ােশানা করেতা, িকংবা আরার 
কেলেজ পড়েতা। র না পাটনায় মিহলা কেলেজ পড়েতা। কেলেজর হে েল থাকেতা। 
আরার আর এক  মেয় র নার ােস পড়েতা। সািবি  বমা। তােদর ু েলর সরা ছাি , 
াি েক বৃি  পেয়েছ। ু েল দজুেন সহপা  থাকেলও িবেশষ অ র তা িছল না তােদর।  

ভীষণ চাপা আর মুখেচারা ভােবর মেয় িছল সািবি । স য অমন দদুা  মধাবী 
বাইের থেক এেকবােরই বাঝা যত না। ওর বাবার আ েহ হে েল র না আর সািবি  
মেমট হল। র নার অিভভাবকরাও অেনকটা িনি  হেলন এ ব ায়। সািবি  ছায়ার 

মত র নার সােথ সােথ থাকেতা সব ণ।  
কাল েম র নার আেরা অেনক ব ু  হল। সািবি র ব ু র তািলকায় আর এক ও নাম 
যাগ হল না। র নােদর ােস আরও িতন  বাঙালী মেয় িছল। পাটনার মেয়, ড-
লার। তারা সবসময় জাট বঁেধ থাকেতা। এেদর মে  সুনীলা মুখু  মেয়   কথাবাতায় 

দদুা  াট, িক  পড়ােশানায় লবড া।      
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সুনীলা মােঝমােঝ কেলেজর ব ু েদর নম  কের িনেজর বািড় িনেয় যেতা। খুব খািতর 
য  পেতা সখােন তারা। থম  িদন ওেদর বািড়েত িগেয় ভাির অবাক হেয় গিছল 
র না। সুনীলা য অমন দদুা  ডাকসাইেট বড়েলাকবািড়র মেয় সকথা সুনীলােক দেখ 
ঘুণা েরও কখনও মেন হয়িন তার।      
সুনীলােদর বািড় সবসু ু  বার পাঁেচক গেছ ওরা। জমজমাট পিরবার। সুনীলা, ওর দইু 
দাদা, ওেদর বাবা মা আর িদিদমা এই কজন  ায়ী সদ  এবং সুনীলার এক িনকট 
স েকর মামা, এই এতজন লােকর সংসার। এ ছাড়া সারা িদেনর আর েক িমিলেয় 
আরও গাটা চােরক লাক বািড়েত। সব িমিলেয় সনুীলােদর বািড়র পিরেবশটা র নার 
চনাজানা য সব বািড়েত তার যাতায়াত িছল তােদর থেক এেকবােরই অ রকম ।    
তার সব  থেক অ ুত লাগেতা সুনীলার মামােক। স সময় তােদর চনা জানা বা ালী 
পিরবােরর বয়  পু ষরা িবেশষ িবেশষ অনু ােনই ধু ধুিতপা াবী পরেতা। সুনীলার 
মামােক বািড়েতও ধুিত পা াবী পিরিহতই দখা যেতা িতবার। ছা  একটা িক 
িছল, এত ছাট য অ  পিরেবেশ অ  কারও মাথায় ওটা গিলর শ ামাকা দাকােনর 
একক নািপেতর গািফলিত বেল ম হেত পারেতা। এখােন তার কানও অবকাশ নই। 
কারণ মামার কপােল দীেপর উধমুখী িশখার আকাের ত চ েনর একটা  স মতন 
কাও আঁকা থাকেতা। আর গলায় এক ছড়া সানার হাের িক সব হািবজািব ঝালােনা।  

সুনীলার মামা নািক াি ক পরী ার া ােল গৃহত াগী স াসী হেয় িহমালেয়র উে েশ  
পািড় দন। িদগ া  হেয় পৗঁেছ যান গায়ায়। বািড়র লােকরা থানা-পুিলশ, কাগেজ 
কাগেজ  ফেটাসহ িব াপন, দেশর িবিভ  সহের গােয় া- চর লািগেয় খানাত ািস 
আর অ ি  দব ােন মানত – সব িকছু কের যখন হাল ছেড় িদেয়েছন, এমত অব ায় 
মামােদর বািড়র অিত পুরাতন িব  বামনুঠা র একিদন  পেলা। ে  পাওয়া 
িনেদশ অনুসরন  কের গায়া থেক মামােক িনেয় এেলন ওঁরা। না, ওেক খুঁেজ বার 
করেত কানও বগ পেত হয়িন। বামুন ঠা র ঘুম ভাংেতই পুেরা কানাটা কাগজ 
পি ল হাতঁেড় িলেখ িনেয়িছল । আলেতা পার- বািরেমর কান রা ায় কত ন র বািড়েত 
মামা কান ছ নােম সারািদেনর কােজর লাক িহসােব িবরাজ করেছন ইত াকার সম  
পিরপা   ত , মায় পাি ম থেক আলেতা পারেবািরম পৗঁছেনার পু ানুপূ   পথিনেদশ।  



 

6  

পাঁচ বছর আেগর ঘটনা এসব। সােড় ছ বছর আেগ গৃহত াগী হেয়িছেলন, দড় বছর 
পর িফের এেলন। মামা িফের এেলন এেকবাের অ  মানুষ হেয়। ওেক দেখ সবাই বুঝেলা 
এ লাক স লাক নয়। তবু িফের এেসেছ তােতই সবাই খিুশ। বািড়র চৗহি র মে  
মামা আহাের িবহাের সকল াপাের িনেজর মিজ মািফক চলেতন। তেব তার আ াি ক 
আেলাক াি র াপারটা য ওবািড়েত কউ কণামা  িব াস করেতা না তা তােদর 
বহােরর আিতশে ই বাঝা যত। ঘািগ ছাঁড়াটা আবার ঘরছাড়া হেয় সবাইেক 

না ানাবুদ না কের সটাই ধান িবেবচ  তােদর কােছ। এতবড় একটা বেনিদ পিরবােরর 
বংশ মযাদার ও রেয়েছ। 
সুনীলােদর বািড় আি য় জনেদর আনােগানা লেগই থাকেতা। তারই মে  সুনীলার 
িনম েণ তার সহপা নীরাও িগেয় িভড়েতা। আসেল ওেদর গাটা পিরবারটাই দা ণ 
িম ক আর অিতিথব সল। লাকজনেক খাইেয় দাইেয়, তােদর আদর আ ায়ন কের 
ভারী তৃি  পেতা ওরা। গাড়ার িদেক র নার সে াচ হত। িকছুিদন পর ি ধা সে ােচর 
িছেটেফাঁটাও মেন ঠাঁই পেতানা আর। 
বলেতই বেল, সব ভােলারই শষ আেছ। সুনীলােদর বািড় তােদর যাতায়াত হঠা  
একিদন ব  হেয় গল।  
ঘটনাটা এইরকম  :- 
সুনীলার এক িপিস কা হাের থাকেতন। পাটনায় বড়ােত এেসিছেলন। সই সময় একবার 
সুনীলােদর বািড় িগেয়িছল র না। িপিসমা তার সে  অেনক ণ ধের কথা বলেলন। 
বািড়র খাঁজ খবর িনেলন। এর কেয়কিদন পর সুনীলা র নােক নম  কের গল। 
ওর িপসতুেতা দাদা িবেদেশ যাে । সুনীলার সে  নািক বািজ ধেরিছল িসেলকশেন যিদ 
তার নাম ওেঠ সুনীলার পছ মত র ু েরে  পা  দেব।   
স সময় সাডা ফাউে ন র ু ের  পাটনার ছা   মহেল িবেশষ জনি য় িছল। সুনীলারও  
সটাই পছ  হল।   
সুনীলা বেলিছল আমরা যন ক ছটার সময় সাডা ফাউে েন পৗঁেছ যাই। হে ল 
থেক ধ ুআিম আর সািবি  গিছ। সাডা ফাউে েন পৗঁেছ দখলাম সুনীলারা আেগই 
এেস গেছ। র ু েরে র খালা লেন দেুটা বড় টিবল ল ালি  জেুড় বসার াব া করা 
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হেয়েছ। ওেদর বািড়র লােকরা আর িনমি েতরা িমেল এগােরা জন। সুনীলার বাবা-মা 
আেসন িন। িপিসমা-িপেসমশাইও না। ওরা নািক বেলেছন নবীনেদর জলসায় বীণরা 
এেস জটুেল রসভ  হেব। 
টিবেলর একিদেক ছ’খানা চয়াের সুনীলা, তার দইু দাদা সমীর আর বাবলু, িপসতুেতা 
বান পা ল, মামা গাপাল ও িপসতুেতা ভাই ভজহির পর পর বেসেছ। তােদর উে া 
িদেক সুনীলার িতনজন ানীয় ব ু , আিম ও আমার ডান িদেক সািবি । সকেলই বশ 
সেজ েজ এেসেছ তেব ভজহিরর সুট বুট টাই আর মামা গাপােলর িফনিফেন ধুিত 
পা াবী আর বাহাের চ ল িবেশষভােব দিৃ  আকষণ কের। 
কেয়করকম নমিকন ও িমঠাইম ার পর শষ পােত আইস ীম। এত ণ বড় বড় পরাত 
থেক পছ সই খাবার দাবার িনেজর েট তুেল িনি ল সবাই, আইস ীমটা বয়ারা 
এেস েত কেক িদেয় গল। গে র ফাঁেক ফাঁেক কখন চেটপুেট খেয় িনেয়িছ। সািবি র 
সামেন রাখা তরল পদাথটা দেখ ঁশ হল। ও য আমার ডান পােশ বেস আেছ বমালুম 
ভুেল গিছলাম স কথা। 
আজেকর পা েত খাওয়া দাওয়ার ফাঁেক ফাঁেক নানা রকম িচ াকষক কাযকলােপরও 
ব া িছল। অ া ির গান -  একজন একটা গােনর কিল গাওয়ার পর আেরকজন সই 
শষ অ র িদেয়  হেয়েছ এমন একটা কিল গাইেব। এই ভােব দইু দেল গােনর 
লড়াই চলেত থাকেব যত ণ না এক দল আর কানও লাগসই নতুন কিল মেন করেত 
না পের হার ীকার কের। এছাড়া চুট লা (হা  পিরহাস), ধাঁধাঁ, ইজ, এসবও 
িছল। বাইের খালা জায়গায় টিবল বকু করার এই সুিবধা, পেদ পেদ অ  টিবেলর 
ভাজনািথেদর অসুিবধার কথা ভেব রাশ টানেত হয় না।         
এত সব কাযকলােপর মে  সািবি র মুখ থেক একটা কথাও বার হয়িন। সারাটা স া 
সামেনর িদক আর বাঁ-িদক জেুড়ই আমার সম  মেনােযাগ িনব  িছল। সািবি র কথা 
একবারও মেন পেড়িন। সািবি র তরফ থেকও কানরকম সাড়াশ  পাইিন একবারও। 
পা র শেষ দজুেন ির া িনেয় হে েল িফরলাম। সািবি  সারা রা া একটাও কথা 
বলেলা না। হে েল এেস জামা কাপড় পাে  েয় পড়েলা। আিমও মশাির টািঙেয় েয় 
পড়লাম। 
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হে েলর মাঝাির সাইেজর ঘের পাশাপািশ দখুানা খাট। বারা া থেক তরছা একফািল 
আেলা আসেছ জানলা িদেয়। সািবি  মশািরর মে  ঢুেক অবিধ সই য কা া  
কেরেছ তার িবরিতর কানও ল ণই দখা যাে  না। এিদেক আমার দা ণ ঘুম 
পেয়েছ। আজেকর স ার মত ঢালাও আ া, দল বঁেধ আনে র ােত গা ভািসেয় 
দওয়া, এ এক অিভনব অিভ তা আমার শাদা মাটা দনি ন জীবেন। মাতামািতটা 
বাধহয় একটু মা াছাড়া হেয় গিছল। ঘুেম সারা শরীর এিলেয় পেড়েছ। এত েণ কখন 
ঘুিমেয় পড়তাম, ধ ুপােশর খাট থেক িনঃশ  েনর অনুভূিত িকছুেতই ঘুেমােত 
িদে  না।   
সািবি  সমােন কঁেদই চেলেছ। অেনক ণ িকংকত িবমুখ হেয় থাকার পর মশাির তুেল 
পা ঝুিলেয় বসলাম। েধালাম, কাঁদিছস কন, িক হেয়েছ? পট থা করেছ? 
সািবি েক চাপা বলেল কম বলা হয়, মেয়টা দা ণ  গাপনতা বন। ওেয ােসর সরা 
মেয়, ধু কেলেজই নয়, ছেলেবলা থেক েত ক ােস লখাপড়ায় সবার সরা িছল, 
স কথা কখনও ওর আচার আচরেণ কাশ পেতা না। ও িনেজ থেক িনেজর কানও 
কথা কাশ করেতা না। বাইেরর কান কথাও না। ওর কােছ কউ কানও িজ া  
িনেয় ার  হেল ও এমন রেখ ঢেক কথা বলেতা য কতা য িতিমের সই 
িতিমেরই রেয় যেতা। আমােদর কেলেজর অ াপেকরা সািবি র মুখেচারা ভােবর সে  
সুপিরিচত িছেলন। ােস কানিদন ওেক কান  করেতন না। উেটািরয়ােলর খাতায় 
সািবি র লখা উ র েলা উ ািসত গলায় ােস পেড় শানােতন, কখেনা বা কানও 
ছাি েক িদেয় পড়ােতন। সািবি  ঘাড় হঁট কের জড়সড় হেয় বেস থাকেতা। 
িনঃশে  সািবি র কা া নেত লাগলাম। ঘুেম দেুচাখ জিড়েয় আসেছ। াি েত দহ 
জজর। ভেবিছলাম া  হেয় একসময় চুপ কের যােব সািবি । িকংবা আিম ঘুিমেয় 
পড়েবা। িক  তা হল না। আমার ঘুম চেট গল। সািবি  তখেনা কাঁদেছ। 
শষ অবিধ সািবি  আমায় পেুরা ঘটনাটা বেলিছল। আমরা যখন আনে া ােস গা 
ভািসেয় িদেয় খালা আকােশর নীেচ সা পা র াদ িনি লাম, আমার পােশ বেস 
সািবি  সারাটা সময় রােগ দঃুেখ অপমােন িদেশহারা হেয় যাি ল। টিবেলর নীেচ 
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সামেনর পংি  থেক একখানা পা নািক সািবি র শািড়র ঘরােটােপর মে  ঢুেক সমােন 
ওর পােয় সুড়সিুড় িদেয়েছ। নানাভােব।  
এর কিদন পেরই হািলর ছু েত বািড় গলাম। বািড়র আবহাওয়ায় একটা িকছুর আভাস 
পেয়িছলাম। মি ক কািকমা আেলাকপাত করেলন। মি ক কািকমা আরার বাঙালী 
সমােজর গেজট। মা আমায় িনেয় আর েদবীর মি ের পুেজা িদেত গিছেলন। বাজােরর 
মে  িদেয় পথ। মি ক কািকমা আমােদর দখেত পেয় ির া থামােলন। উিন নামার 
উপ ম করেছন দেখ মা তাড়াতািড় ওঁর িদেক এিগেয় গেলন। আমােদর ির াওলা 
অেপ া করেত লাগেলা। মি ক কািকমা আমার আপাদম ক চাখবুিলেয় িনেয় উ িসত 
গলায় মােক বলেলন, বাঃ, এতিদেন তেব িবেয়র ফুল ফুটেলা। বর নািক আেমিরকা 
যােব! বাঃ, বাঃ, ভাির আন  হল। 
বািড়েত কউ আমােক এ াপাের খালাখুিলভােব না বলেলও আমার বুঝেত িকছুই বািক 
রইেলা না। সুনীলার িপিসমােদর তরফ থেক স  এেসেছ। মান ভজহির দ েক 
করায়  করার ত াশায় আমার জেনরা আনে  আ হারা। তারা ঘণুা েরও জােন 
না এই ভজহির দ  িক িচ । িক  আিম জািন। যা করার আমােকই করেত হেব। 
আমােদর বািড়র িপছনিদেক ছাট মতন একটা বাগান। তার একপােশ িসেম  বাঁধােনা 
ব । ােনর আেগ রাজ বাবা িকছু ণ রােদ বেস কাগজ পেড়ন। আিম ান মুেখ 
কােছ িগেয় দাঁড়ালাম। বাবা েধােলন, িকছু বলিব?  বললাম, কা হােরর ভজহির দ র  
সে  তুিম আমার স  কােরা না বাবা। লাকটা ভাল নয়। দ ু ির । 
ছু র শেষ পাটনায় িফের গলাম। সুনীলা এরপর ব িদন কেলজ কামাই করেলা। 
নলাম কেলেজ নািক মিডক াল সা িফেকট পা েয়েছ র হেয়েছ বেল। আমােদর 
ােসর সুরিভ সন সনুীলােদর পাড়ায় থােক। বলেলা, “ র না হািত। িদি  বাজার-

ঘাট, বাইেরর যাবতীয় কাজ কের বড়াে  সুনীলা। ওেদর বািড়র বড়রা কউ আর 
বাইের বেরায় না আজকাল। দার এঁেট ঘেরর মে  লুিকেয় থােক।“ 
স িত ওেদর বািড়েত নািক িবি ির একটা কা  ঘেট গেছ। আিহর পাড়ার একটা 
মেয় ওেদর বািড় কাজ করেত আসেতা। বছর পেনেরা বয়স। নাম সিম। হঠা  কােজ 
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আসা ব  কের িদেলা। িকছুিদন পর শানা গল সিমর বা া হেয়েছ আর সই বা ার 
বাপ নািক ওই গাপাল মামা। 
আিহরেটালা থেক লা  সাটা িনেয় আটদশটা স ামাকা লাক এেসিছল। সুনীলার বাবা 
থানায় খবর িদেত পুিলস এেলা। তেব তারা আর িক করেব, কীিতমান নধর  যখন 
এই বািড়রই ছেল। শেষ বি র লাক েলার কােছ গলবে  মা িভ া কের, জেন জেন 
সবার হােত করকের নােটর তাড়া ঁেজ িদেয় কান মেত তখনকার মত িন ৃ িত 
পেলন। মান গাপাল ঘটনাটা পুেরাপুির ফাঁস হওয়ার আেগই ফরার হেয়েছ।  
এর কেয়কমাস পের ফাইনাল পরী া।  আই.এ. পাশ কের আিম আরার কেলেজ ভিত 
হলাম। সািবি েক ওর বাবা বনারেস পড়েত পাঠােলন। উ ম রজাে র দ ন সািবি  
পাটনা ইউিনভািস  থেক একটা বৃি  পেয়িছল, ইউিনভািস  পা ােনার ফেল সটা 
মােঠ মারা গল।   
এর িকছু িদন পর সািবি র বাবা িরটায়ার করেলন। িতিন আরার বাস তুেল িদেয় 
সপিরবাের ারভা ায় িনেজেদর সােবক ােম িফের গেলন। সািবি র সে  তার পর 
আর কানিদন যাগােযাগ হয়িন আমার। 
র না একটানা এত ণ কথা বেল থামেলা। সুিবমলেক িনঃশে  হাসেত দেখ েধােলা 
হাসেছা য! সুিবমল বলেলা,  শালক হামেসর আমেল তামােদর মত দ-ুচারজন গােয় া 
থাকেল ভ েলাকেক আর কের খেত হত না। বুি র বিলহাির যাই! চ লপরা ছাঁড়াটােক 
ছেড় একজন বুটপরা লাকেক দাষী ঠাওরােল?  মশাই, অত েলা লােকর চাখেক ফাঁিক 
িদেয় বুটজেুতা খুেল আবার পরা চাি খািন কথা নয়। চ লপরা মে ল যতবার খুিশ 
তার চ ল খালাপরা ক ক কউ  টরও পােবনা। নািক গাপালমামার িক আর িতলক  
দেখ ভড়েক গিছেল? 
       

- শষ - 


