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িবিচ� ভুবন 

                                    

 

গতবছর আর একবার জাম�ািন ঘুের এলাম। আমার �মেয়র শ�রবািড় জাম�ািনেত। 

�দেশর উ�রভােগ। �মেয়-জামাই দি�েণর একটা বড় শহের থােক। দজুেন চাকির কের 

দইু পৃথক ��ে�। দজুনার অিফস িভ� িভ� এলাকায়। তেব বািড় �থেক খুব একটা 

দেূর নয়। কােয�াপলে� শহরা�ের পািড় িদেত হয় �ায়ই। দজুনেকই। 

এর আেগ যতবার �গিছ - বার সােতক - মাসদইু �থেক এেসিছ �িতবার। ওখােন 

সময়টা ভীষণ ভাল �কেটিছল আমােদর। �িতবারই। �থমবােরই �বয়াই বািড় ঘুের 

এলাম। ওরা চাষ আবাদ কেরন। ওেদেশর �চিলত মাপকা�েত কৃষক। এেদশ হেল বলা 

�যেতা জিমদার। �প�ায় বািড়ঘর। িবশাল জিম। চােষর জিম, প�চারেনর জিম, খামার। 

��া�র ও আরও নানারকম আনষুি�ক সাজ সর�াম। তেব চাকরবাকর, মুিনষ-মজেুরর 

বালাই �নই। অতএব জিমদার বলা চেল না। �খেট খাওয়া সমৃ� ভ� পিরবার - 

�বাধহয় এটাই তােদর স�ক পিরচয়।      

অ� িদেনই �েটন মেগ�ন, িফেলন ডা�, এন�লিডেগন-িস’র গি� �পিরেয় অজানা ভাষা-

িদগে� �ভলা ভািসেয় িদলাম। চািরিদেক হািসমুেখর আ�াস ও ��া�সাহেনর ঝলেক তর 

তর কের এিগেয় �গলাম। ওেদেশর ত�ন ত�নীরা �ায় সকেলই ইংিরজী ভাষার সে� 

অ�িব�র পিরিচত। অেনেক রীিতমত পারদশ�। তাই ভাষািব�ােটর সমস�া িবেশষ হয়িন। 

তাছাড়া আমরা দজুন – আমার �ািম িবভাস ও আিম - জাম�ািনেত একা �কাথাও 

�বেরাইিন। সব�দাই ওরা �কউ সে� থাকেতা আমােদর �দখােশানা করার জেন�। 

তারপর ��ৗঢ়ে�র সীমানা �পিরেয় বাধ��েক�র রােজ� ঢুকলাম। �রাগ-অ�মতা-িনরাশার 

জগেত। ওরা �িত বছর একবার এেস আমােদর সে� িকছুিদন কা�েয় যায়। তেব 

ওেদর ছু� কম। অিফস ছাড়া আরও অেনক রকম দায়দািয়� আেছ। তাই বছেরর 
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বািক সময়টা ওখান �থেকই আমােদর খবরদাির কের। �িতিনয়ত �যাগােযাগ রােখ 

�টিলেফান, িভিডওচ�াট, ই-েমেলর মারফ�। 

বেল, বাধ��েক�র পিরসীমা এখন পাে� �গেছ। এখন আর িনেজেক অিত বৃ� মেন কের 

�কউ �থেম থােক না। িনেজর িনধ�ািরত পেথ চলা জাির রােখ বরাবর। নানা �লােকর 

নিজর �দখায়। অে�িলয়ার �নামধন� �েফসার �ডাল, একেশা দইু বছর বয়েস �রাজ 

�দড় ঘ�ার পথ �ঠিঙেয় ইউিনভািস��েত হািজরা িদেতন। কতৃপে�র মেন হল এটা �ক 

নয়। দ’ুবার বাস বদল কের, খািনকটা পথ ��েন চেড় �রাজিদন কােজ আসেত বুেড়া 

মানুষটার না জািন কত ক� হয়। �িতকােরর ব�ব�া করেত �গেল �েফসর িনেজই 

বাধা িদেলন। তাঁর নািক এটাই পছ�, এতটু� অসুিবধা অনুভব কেরন না িতিন।  

�পাল�াে�র ��ােফসর অ�াডাম িবলাি�� শেতা�ীণ� হেয়ও রসায়ণশাে� গেবষণা চািলেয় 

�গেছন। 

আর আেমিরকার বৃ�া �ামীণ িচ�িশ�ী �মােসস ঠা�রমা? অ�ানােমরী রবাট� সন �মােসস 

�ক ওই নােমই ডাকেতা �লােক।  আটা�র বছর বয়েস  �ামীণ িচ�া�েনর শখ গজােলা 

মিহলার। তারপর আর তােক �রােখ �ক। একেশা এক বছর �বেঁচ িছেলন। এেকবাের 

�শষ অবিধ ছিব আকঁা চািলেয় �গেছন। দা�ণ নাম-ডাক হেয়িছল। তারঁ নােম ডাক 

�িকট �বিরেয়িছল তাঁর ছিব িদেয়। এরকম আরও কত নিজর আেছ। ভারেতর ধরমপাল 

িসং একেশা বছর বয়েসর পরও িনয়িমত �দৗড়েতন। �দৗড় লািগেয় অেনক কম বয়েসর 

�িতপ�েক হািরেয়েছন িতিন। ডন �পলম�ান তারঁ বৃ� বয়েস �ধু �দৗড়েনা নয়, হাই 

জা�, লং জা�, শট পুট – এ সেবও  সমান পারদিশ�তা �দিখেয়েছন।          

বাধ�েক�র অ�মতার অেনকখািনই মেনর ব�াপার। �কানও সমস�াই অনিত�ম� নয় মন 

যিদ তােক �মেন না �নয়। হাল �ছেড় না �দয়। মানেুষর ��েনর �য িক অসাধারণ 

�মতা তা এখনও �ব�ািনকরা পুেরাপুির �মেপ �েন সং�াব� করেত পােরিন। 

মেন হল, সিত�ই �তা। আমরাই বা �কন আশীর �কাঠায় পা �দওয়ামা� জরা�া� বৃে�র 

�ভক ধের বেস আিছ! ডা� ��েনর �িকট করা হল। আট ঘ�ার �াইট। �মেয় বলেলা 
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�তামরা �তা কত সময় আট ঘ�ার জেন� ট�াি� ভাড়া কের িদি�েত ব�ুেদর সে� 

�দখা করেত যাও। এটাও �সরকম ভাবেব। �কানও সমস�ার ব�াপার �নই। 

িদি�র এয়ারেপােট�  �পৗঁেছ আমরা দজুন দেুটা �ইল �চয়াের বসলাম। এয়ারেপােট� র 

অ�ােটনেড� �কঠাক ��েন উ�েয় িদেলা। আম�াড� ােম জামাই ি�ডিরশ গািড় িনেয় 

অেপ�া করিছল। ডুেসলডেফ� র এয়ারেপাট�  ওেদর বািড় �থেক খুব কােছ। ব� বছর আেগ 

একবার আম�াড� াম �থেক ডুেসলডফ�  আসার ��ন িমস কের আমােদর যা হ�াপা হেয়িছল 

তা �রণ কের আর আমরা �স �চ�া কিরিন। এরপর �থেক বরাবর আম�াড� ােম �নেম 

সােড় িতন ঘ�ার পথ ি�ডিরেশর সে� গািড়েত এেসিছ। 

এখােন আসার পর দমুাস �কেট �গেছ। আমােদর িরটান� �িকট এখনও পাকা হয়িন। 

ওেদরই িনেদ� েশ। ওরা বলেলা, এখােন যখন �তামােদর ভাল লাগেছ, শরীর �া�� �ক 

আেছ তেব আরও িকছুিদন পেরই নাহয় িফরেল। নয়ডার বািড়ঘর �কঠাক ব�-ছ� 

কের এেসছ। পাড়া �িতেবশীরা নজর রাখেছ। �তামােদর তিড়ঘিড় নয়ডা �ফরার তাগাদা 

িকেসর? এেসছ যখন �ফরার িচ�া �িগত �রেখ ছু� উপেভাগ কেরা। 

ছু�র মত ছু� বেট। ওেদর �যিদন কােজ �যেত হয় না, �ুল-কাছাির-দ�র সব ব�, 

নানারকম জমকাল কায�সূিচ বানায় ছু� পালেনর। স�ােহর বািক িদন�েলাও দা�ণ 

মেনাহরা মেন হয় আমােদর। আমােদর দজুেনর ব�বহােরর জেন� দেুটা ক�ু�টার হােতর 

কােছ �রিড। এছাড়া আলমারী ভিত�  িবে�র �সরা বই। �ধু �বসেমে�র আলমারী নয়, 

অন� ঘেরও। মেন হয় �কান বইটা �ছেড় �কান বইটা পিড়। বািড়র সামেন �শ� লন। 

িপছন িদেক মাঝাির মােপর পিরপা� বাগান। �গাটা কেয়ক �চয়ার পাতা আেছ দিুদেকই। 

পছ�মত একখানা বই িনেয় বেস পড়ার অেপ�া। মােঝ মােঝ �� িবরিত। প�াি� ও 

ি�েজ পছ�সই নানারকম খাবারদাবার �ক করা আেছ। আনষুি�ক কিফটা িবভাস 

কের। ওর বানােনা কিফর �াদ অনবদ�। আমার কিফ তার ধাের কােছও যায় না। 

�সিদন জন ��ইনেবেকর একখানা বই িনেয় বসলাম। ওরা বািড় �ফরার আেগ যতখািন 

পড়েত পাির, তারপর আজ আর বই পড়ার সময় পােবা না। ি�ডিরশ বেল �গেছ 

সে�েবলা বারেবিকউ-এর পর �টিলিভসেন ফুটবল ম�াচ �দখেবা আমরা সবাই িমেল। 

িবে�র অন�তম �সরা �েমর সে� �ানীয় ফুটবল �ােবর �খলা। িবভাস বলেলা, 
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“আমােদর মধ�া�েভাজনটা আজ এখােনই �সের �নওয়া যাক, িক বল? ডাইিনং�েম 

ফলাও কের লা� �খেত �গেল �ে�র সময় �নেব।” আিম সানে� সায় িদলাম। ি�েজ 

নানারকম আনুষি�ক খাবার িজিনস আেছ — আিমষ, িনরািমষ, �নানতা, িমি�। চটপট 

স�া�ুইচ বািনেয় আনলাম। িবভাস কােঁচর জােগ ফেলর রস িনেয় এেলা। আর একটা 

��েট �ূপীকৃত �েবরী। লেনর মুেখামুিখ ঢাকা বারা�ায় বেস মধ��েভাজন �শষ করলাম 

দজুেন, বইপড়া অ��েণর জেন� �িগত �রেখ। 

িবেকেল বািড় িফের ওরা সবাই চটপট শাওয়ার �সের জামাকাপড় পালেট ডাইিনং�েম 

এেস জমা হল। এখােন একটা কথা বলেত ভারী ইে� করেছ। সারাজীবন �েন এেসিছ 

বাঙালীেদর মত অমন পির�ার পির�� জাত ি�ভুবেন �নই। একমা� বাঙালী �মেয়রাই 

িভেজ চুল এিলেয় �ুল-কেলজ-অিফেস যায়। কারণ তারা �িতিদন - বছের িতনেশা 

পঁয়ষি� িদন - আপাদম�ক �ান কের। শট� কাট কাক�ান নয়। এেদেশ এেস �দিখ 

এখানকার মানুষজন বাঙালীর কান কােট। �কানও �ু�ািত�ু� ব�াপােরর ��িত করেত 

হেলও সব�াে� শাওয়ার িনেত ছুটেব। ছুটেবই।    

ডাইিনং�েম �িভ এেন রাখা হেয়েছ। লন-েঘঁষা বারা�াটা ডাইিনং�েমর লােগায়া। 

আমােদর বািড়র �লাক ছাড়াও আমার জামাইেয়র দইু �িতেবশীব�ু এেসেছ। তােদর 

�ছেলেমেয়রা – দ�ু �ছেল আর এক� �মেয় - সে� এেসেছ। তারা এবািড়র �ছেলেমেয়েদর 

সে� একই �ুেল পেড়, একসে� �ুেল যায় �রাজ। 

�িভ চািলেয় িদেয় ি�ডিরশ আর তার দইু ব�ু িমেল বারেবিকউেয়র ব�াপারটা চটপট 

�সের �ফলেত উেদ�াগী হল। বারেবিকউেয়র আসল মজা হল �যমন �যমন রা�া হেত 

থাকেব অেপ�ারত ��েট খাবার পড়েব আর �সটু� �শষ হেত না হেত আবার গনগেন 

আ�েন সদ� �সকঁা খাবােরর বরা� ভাগ পােতর কােছ �রডী পাওয়া যােব। আজেকর 

রাঁধুেনরা চট জলিদ রা�া �সের বড় বড় পরােত �ূপীকৃত করেছ সব। তােদর তাড়ার 

কারণ এই বুিঝ �খলা �� হেয় �গল। 

সবাই ঘের এেস �টিলিভসেনর সামেন অধ�েগালাকাের বসেলা। �সভােবই �চয়ার�েলা 

সাজােনা হেয়েছ। একটা িকছু বলা উিচত �ভেব আিম অ� �হেস আমার ভাঙা ভাঙা 

জাম�ান ভাষায় বললাম, আজেকর �খলায় ি়নঃসে�েহ জাম�ািনই িজতেব। কত �গােল 
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িজতেব �সটাই এখন �দখেবা আমরা, িক বল? আমার কথা �েন ওরা সেজাের মাথা 

�নেড় বলেলা, আের না-না। বােস�েলানা িবে�র �গানা�নিত �সরা �ম�িলর অন�তম। 

�স তুলনায় এখানকার �ম অিত সাধারণ। এেকবাের �গা-হারান হারেব তােত �কানও 

সে�হ �নই।  

�ায় �দড়-দ ুঘ�া ধের �খলা চলেলা। �িভর সামেন বেস স�� মেন �খেত �খেত �খলা 

�দখেছ সবাই। �খেলায়াড়েদর �খলার কায়দা পয�ােলাচনা করেছ। উ�ািসত মুেখ �সা�ার 

হে� �খলার িবেশষ িবেশষ ���পূণ� মুহূত�  �িলেত। “�গাল! �গাল!” কের সরেব �চয়ার 

�ছেড় লািফেয় উঠেছ। পাড়ার কাছাকািছ বািড়�েলা �থেকও উ�িসত িচ�কার �ভেস 

আসেছ সমােন। �খলা যত�ণ চলিছল �ানীয় �খেলায়াড়েদর নানা �� িবচু�িত স�েক� ও 

নানারকম ম�ব� �নিছলাম। ওরা খুব অবাক হেয়েছ �য ওেদর িদশী �ম মা� দ-ু

�গাল �খেয়েছ। ি�ডিরেশর ব�ু আমােদর বলেলা, জােনন বাক� া আরও অেনক ভাল 

�খেল। আজ ওেদর সেব�া� মােনর �খলাটা �দখেত �পেলন না। আিম �তা মেন কির �দ 

আর দ� �ব� ইন দ� �হাল ওয়া�� । 

আিম হািসমেুখ মাথা নাড়লাম। আসেল আিম আজেকর �খলা �তমন মনেযাগ িদেয় 

�দিখইিন বলেত �গেল। আমার মেনর আকােশ আট বছর আেগর একটা মম��দ          

ঘটনার �ৃিত ফুেট উঠিছল বার বার।  

 

(দইু) 

আমার �ছাটননদ অনরুাধা �মেয়র িবেয়র বাজার করেত িদি� এেসেছ। তার �ািমর 

অিফেস ছু� পাওয়া মুি�ল। �মেয়র িবেয়র সময় �মেরেকেট কটা িদন পাওয়া যােব 

বেল ভরসা িদেয়েছ অিফেসর বস। িবেয়র বাজার করার জেন� ছু� চাওয়ার ��ই ওেঠ 

না। ননদ তাই আমােদর পরামশ� মত �মেয় িরিনেক িনেয় চেল এেসেছ। িরিন িনেজর 

িবেয়র বাজার িনেজই পছ� মত করেত পারেব।  

পাঁচ িদেনর �ময়ােদ এেসেছ। িবেয়র আর মা� িতন স�াহ বািক। মজঃফরপুের িফের 

িগেয় অেনক খাটাখাটুিন করেত হেব।  
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আমরা সকাল দশটা নাগাদ �বিরেয় পড়তাম। ফদ� িমিলেয় বাজার ঘাট ঘুের এিদেনর 

মত �কনাকাটা �সের বািড় িফরেত স��া গিড়েয় �যেতা। দপুুরেবলা বাইেরই �কাথাও 

হালকা লা� �সের �নওয়া হত। িতন িদেন �কনাকাটা অেনকখািন �সের �ফ�াম। চতুথ� 

িদন একটু �বলা কের �বিরেয়িছলাম। দিজ� র কােছ িকছু �সলাইপ�র িদেয় এেসিছ, �স�েলা 

আনেত হেব। আর আজেকর �কনা শািড় �েলায় িপেকা করােত হেব। িপেকা করেত 

সময় লােগ না। আমােদর পুেরােনা দিজ� , ওটু� কাজ তখিন কের �দেব।  

মানুষ ভােব এক হয় আর। দিজ� র �দাকান অবিধ আর যাওয়া হল না। �দাকােনর অ� 

দেূর একটা �মাটরসাইেকল হঠা� এেলােমেলা ভােব আমােদর ঘােড়র উপর এেস পড়েলা। 

আমার ননদ আর আিম খািনক কাটাছড়া-র�পাত িদেয় �রহাই �পলাম। িরিনর একািধক 

��াকচার।  

এ-ত�ােট সি�জবনী হাসপাতােলর নামডাক আেছ। অেথ�ািপিডক িবভােগর �হড ডঃ 

�চৗধুিরর সাজ� ািরেত দা�ন পাকা হাত। তারঁ িচিক�সায় �িগ িনঘ�া� �সের ওেঠ। 

এেকবাের িনখুঁত ভােব �সের ওেঠ। আমরা �কানরকম ি�ধা-ি��ি� না কের িরিনেক 

সি�জবনী হাসপাতােল ইমারেজি�েত ভিত�  কের িদলাম। আমার ন�াই শংকর পরিদন 

�ভােরর ��েন এেস পড়েলা। পা�প�েক এই আপাতি�িতর কথা �টিলেফানেযােগ জািনেয় 

�দওয়া হল।  

শরীেরর নানা জায়গায় জখম হেয়েছ িরিনর। িতনখানা হাড় �ভেঙ �গেছ। সুদীঘ� সময় 

লাগেব কাটা �ছঁড়া কের �মটােলর িবক� বসােত। �িগর �দহ একসে� কতখািন ধকল 

িনেত পারেব �সটাই �ধান িবেবচ�। 

অবেশেষ �থম সাজ� ািরর িদন ধায� করা হল। িবভাস আর অনুরাধা সকালেবলা 

হাসপাতােল যােব। আিম আর শংকর দপুুর নাগাদ যােবা। সংসােরর অবশ�করনীয় 

কাজ�েলা আিম খািনকটা �সের িনেত পারেবা তাহেল।   

এগােরাটায় অপােরশন �� হল। নকল িহপ জেয়� বসােনা হেব। অেনক ল�া প�িত। 

কত সময় �নেব স�ক জানা �নই আমােদর। িচিক�সা িবষেয় �কানও �� আমরা 
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কিরিন। আসেল আমরা ডা�ার �চৗধুিরেক ঈ�র ��িরত �দবদতূ বেলই ধের িনেয়িছ। 

আনে� ঝলমল অ�বয়িস �মেয়টা ও তার ��হপরায়ণ বাবা-মার সােধর �� ভগবান 

কখনই ধেুলায় িমেশ �যেত �দেবন না। ডা�ার �চৗধুিরর হােত ভাঙা �নৗেকা পাের 

�নওয়ার ভার িদেয় অ�� িব�াস িনেয় বেস আিছ। ওরঁ হাত িদেয় সব িকছু �ক 

কের �দেবন ভগবান। 

�স রাতটা আমােদর এক িহৈতষী �িতেবশীর কেলজ পড়ুয়া �ছেল অওেধশ হাসপাতােল 

রইেলা। ICU এলাকায় বাইেরর �লােকর �েবশ িনেষধ। �িগর বািড়র �লােকরা নীেচর  

িরেসপশেন হািপেত�শ কের বেস থােক। পরিদন সকালেবলা িবভাস আর শংকর চা 

জলখাবার �খেয় হাসপাতােল রওনা হেয় �গল। কাল রােত অওেধেশর �ফান �পেয়িছ, 

তারপর আর �ফান কেরিন �স। কাল সারাটা রাত ঠায় �চয়াের বেস কা�েয়েছ। বািড় 

িফের এখন িন�য় একটু ঘুিমেয় িনে�, এই �ভেব আমরা ওেক ঘুম �থেক তুেল খবর 

জানেত চাইিন। �থম অপােরশন �কঠাক হেয় �গেছ। সবিদক পরী�া িনরী�া কের 

ড�র �চৗধুির তাঁর পরবত� কায�সূিচ জানােবন। িরিনর ঘের িভিজটর �ঢাকা মানা। 

অওেধশ িরেসপশেন �চয়াের বেস কা�েয়েছ সারা রাত। আমােদর শরীের �েলােতা না। 

দশটা নাগাদ আমার ন�াইেক িনেয় িবভাস �গল। আিম আর আমার ননদ উ�কি�ত 

মেন বািড়েত রইলাম। িবভাস আর শংকর হাসপাতােল রওনা �দওয়ার পর ঘ�া �দেড়ক 

�কেট �গেছ। �িতেবশীর বািড় িগেয় �নলাম অওেধশ তখনও হাসপাতাল �থেক �ফেরিন। 

�স যুেগ সবাই হােত-পেকেট-ব�ােগ �মাবাইল িনেয় ঘুরেতা না এখনকার মত। চ� কের 

ইে� মতন কােরা সে� �যাগােযাগ করা �যেতা না।  

আরও ঘ�াখােনক পর অওেধশ এেলা। লােগায়া বািড়। িনেজর বািড় হেয় আমােদর 

বািড় এেসেছ। সে� ওর মা-ও এেসেছ। অওেধশ বলেলা িরিনর িচিক�সার ব�াপার িনেয় 

বড় রকেমর একটা সমস�া �দখা িদেয়েছ। িবভাস আর শংকর ডা�ারেদর সংেগ 

আেলাচনা করেছ। না, ড�র �চৗধুিরর সে� নয়। িতিন িনেজই কাল রাি�েবলা অৈচতন� 

অব�ায় আই.িস.ইউ �ত ভিত�  হেয়েছন। তারঁ বাচঁা-মরা িনেয় �কানও িন�য়তা �নই। 
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(িতন) 

ডা�ার �চৗধুিরর িতন� স�ান। বড় �ছেল পুনায় ডা�াির পেড়। �মেয় িদি�র এক 

নামী কেলেজ �লকচারার। 

�ছাট �ছেল িসরাজ একটু অন� রকম। সেতেরা বছর বয়স। এখনও �ুেলর গি� পার 

হয়িন। �ুেল ভিত�  করা হেয়িছল, �কঁেত পােরিন। বাইের �থেক �দেখ �বাঝবার উপায় 

�নই—সু�র �া��বান �চহারা, কথাবাত� া-ব�বহাের �কান ভুল�� সহেজ বাইেরর �লােকর 

নজের পড়েব না। তেব কেয়কটা ব�াপাের ভীষণ �জিদ। ওর যা পছ� নয় তা �কান 

মেতই করােনা যায় না ওেক িদেয়।  

বার িতেনক �ুল পা�ােনার পর বািড়েত �াইেভট �উটেরর কােছ পড়ােশানা করেছ। 

মা কেলেজ পড়ােতন। িতিনও মােঝমােঝ �ছেলেক িনেয় বেসন। �খলাধূলায় দা�ণ শখ।  

ফুটবল, �টিনস, ব�াডিম�ন। িনেজ �খলার সুেযাগ পায় না, বািড়র িপছেন �ছা� 

একটুখািন লেন মােঝমেধ� বািড়র কােজর �ছেলেদর সে� খািনক �খেল, �নহাতই শেখর 

�খলা। িসরােজর সবেথেক পছ� ি�েকট। িবে�র �সরা যত ি�েকট �খেলায়ােড়র ছিব 

টাঙােনা আেছ তার ঘেরর �দয়াল জেুড়।  �কাথায় কখন �কান �াব কার সে� �খলেছ, 

�ক কত রান কের আউট হল �স সব তথ� ক��, মুখ�, নখদপ�েণ িসরােজর। 

িসরােজর  দরূ স�েক� র এক িপসতুেতা ভাই �ানীয় কেলেজ পেড়। ছু�র িদেন মােঝমেধ� 

আসেতা এেদর বািড়। �ছেল� িসরাজেক বার কেয়ক তার �মেস িনেয় �গেছ। জন দেশক 

�ছেল িমেল একটা ভাড়া বািড়েত থােক। আেনায়ারেক িসরাজ পছ� কের। 

�সিদন আেনায়ার দপুুরেবলার িদেক এেসিছল। িসরাজেক তােদর �মেস িনেয় যােব। মােস 

একিদন ��শাল খাওয়াদাওয়া হয়। �ছেলরা �সিদন িনেজর �গ� িহেসেব কাউেক �নম�� 

করেত পাের । আেগ �থেক �মেস জািনেয় িদেত হয়। �ভাবতই। 

লাে�র পর আেনায়ার িসরাজেক িনেয় কমন�েম �গল। �দাতলায় একটা হলঘের 

কমন�ম। পােশ �শ� ব�ালকিন। �িভেত আ�জ� ািতক ি�েকট �খলা �দখাে�। িসরাজ 
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আনে� ছটফট কের উঠেলা। িসরাজেক বিসেয় আেনায়ার বলেলা, তুই �খলা �দখ। আিম 

একটা কাজ �সের আসিছ। 

আসেল িসগােরেটর �নশা আেছ আেনায়ােরর। বািড়র �কউ ঘুণা�েরও জােননা । িসরাজ 

বয়স আ�ােজ �কমন �যন �ছেলমানুষ। ও জানেত �পেল খবরটা �ক জানাজািন হেয় 

যােব। হাজার বারণ করেলও কখন �বফাঁস বেল বসেব বািড়েত, হয়েতা বা িনেজর 

অজাে�ই। 

আেনায়ার জােন িসরাজ ি�েকট পাগল। যত�ণ �খলা চলেব সারা িব� ��াে�র অন� 

সব িকছু ভুেল �িভর �ীেন �চাখ আটেক বেস থাকেব। তাই ওর আরও কটা ঝুেল 

থাকা কাজও এই সুেযােগ �সের িনেত মন� করেলা �স। ওেদর �মেসর কমন �েমর 

পরবত� ঘটনাবলীর স�াবনা আেনায়ার ঘুণা�েরও ক�না কেরিন। 

আেনায়ারেদর �মেসর কমন�মটা �দাতলায়। বািড়র পাশ িদেয় স� গিল চেল �গেছ। 

গিলর দপুােশ দ-ুসাির বািড় - �ছাট, আরও �ছাট, মাঝাির। এই �মস বািড়টাই আকাের 

একটু বড়। এক তলা �দাতলা িমিলেয় ছ-খানা ঘর। �মাট আটজন ছা� থােক। 

�ছেল�েলাই �চ�া চিরি�র কের বািড়ভাড়া কের িনেজেদর থাকার ব�ব�া কের িনেয়েছ। 

িনয়িমত রা�াবা�ার �কানও পাকা ব�ব�া �নই। মােঝ মেধ� রা�ার �লাক পাওয়া �গেল 

িকছুিদন �মাটামু� িনঝ� �ােট �কেট যায়। তেব �কানও কােজর �লাকই �বশীিদন �টঁেক 

না। তখন আবার বাজােরর পুির-তরকাির িকংবা দধু-পাঁউ�� �খেয় কাটােত হয় 

িকছুিদন। 

আেনায়ার যাবার পর অেনক�ণ �কেট �গেছ। িসরাজ ত�ত হেয় একমেন �খলা �দখেছ। 

কমন�েম িতলাধ� ঠাঁই �নই আর। �কউ �সাফার হাতেল বেসেছ, খুব আলেগােছ প�া�াগ 

�ঠিকেয়। �কউ বা হালকা িলকিলেক গােড� ন �চয়ার িনেয় এেসেছ বসার জেন�। পাড়ার 

�লাকও আেছ িকছু। �মসবািড়েত তােদর অবাধ গিতিবিধ। �কউ �কান ব�াপাের বাধা 

�দয় না তােদর। কাগেজ  আজকাল �ায়ই খবর থােক �ানীয় �লােকরা বিহরাগত 

ছা�েদর কারেন অকারেন গণেধালাই িদে�। বিহরাগেতরা খুব সতক�  হেয় �গেছ। পাড়ার 

�লাকেক ঘাটঁায় না। সকল ব�াপাের যথাসাধ� তু� রাখার �েচ�া কের তােদর।  
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িবেদশী �ম দা�ণ ভাল �খলেছ। িসরােজর �শাবার ঘের �দয়াল �জাড়া �পা�ার যার 

িতিন �য়ং রান িদে�ন এখন। চুড়া� উ�ােস �চয়ার �ছেড় লািফেয় ওেঠ িসরাজ। সরেব 

জয়�িন কের আবার বেস পেড়। ঘেরর অন� মানষু�েলা �য কটমট কের ওর িদেক 

তািকেয় রােগ দাঁত িপষেছ �স কথার বা�মা� তার ধ�ান ধারনার বাইের। �স�ুির 

পুেরা হেতই িসরাজ আবার লািফেয় উঠেলা। আর সে� সে� দশ�কেদর মেধ� �থেক ষ�া 

মাক� া দেুটা �লাক উেঠ এেস িসরাজেক দপুাশ �থেক কেষ �চেপ ধরেলা। তারপর হ�াঁচড়ােত 

হ�াঁচড়ােত ব�ালকিনেত িনেয় িগেয় তােক পাঁজােকালা কের তুেল �রিলং-এর উপর িদেয় 

রা�ায় �ফেল িদেলা । 

 

(চার) 

িহ� জেয়� অপােরশেনর পর আরও কটা িদন হাসপাতােল থাকার পর িরিন বািড় 

এেলা। সি�জবনীর জিুনয়র ডা�ােররা যথাসাধ� সহায়তা কেরিছেলন আমােদর। তেব 

বািক অপােরশন�েলা আপাতত �িগত রাখেত হল। তার জন� �কানও তাড়া�েড়াও িছল 

না আর। পা�প� প�েযােগ জািনেয় িদেয়েছন �য তাঁরা িরিনর সে� �ছেলর িবেয় িদেত 

চান না, অন�� স�� করেছন। আরও স�াহখােনক আমােদর বািড়েত কা�েয় আমার 

ননদ ও ন�াই িরিনেক িনেয় মজঃফরপুর িফের �গল। এর মাসখােনেকর মেধ� আমার 

ন�াই মারা �গল। 

আট বছর আেগর ঘটনা এ সব। যতদরূ জািন িরিনর বাদবািক িচিক�সা �কমত আর 

কের ওঠা হয়িন। ওর িবেয়ও হল না। মেনর সােথ সােথ অনুরাধার শরীরও �ভে� 

পেড়েছ। ভাগ��েম শংকেরর অিফেস ফ�ািমিল �প�েনর ব�ব�া আেছ। অসু� মা তার 

প� ু�মেয়টােক িনেয় �কানমেত িদনপাত করেছ। 

(েশষ) 
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