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িনেরট                                                                                                       

                                                   

 

�চৗমাথাটা �পিরেয় আধ মাইলটাক পর একটা বড় অ�� গাছ। বাঁিদেক স� মত একটা 

রা�া। রা�ায় ঢুেক �থম বািড়খানায় ডা�ার �সেনর �চ�ার। সকালস��া �গীর 

সমাগম। এ-ত�ােট ডা�ার �সেনর নাম-ডাক আেছ। �পশাগত সুনাম ছাড়া নানািবধ 

সমাজকল�াণমূলক কােজ সংি�� থােকন বেলও �ানীয় জনগেনর ��া ভি� অজ� ন 

কেরেছন। 
�ছা� সংসার। �ামী �ী ও তােঁদর একমা� স�ান ফু�রা। শহের পছ�মত �ুল পানিন। 

তাই বািড়েতই পড়াে�ন �মেয়েক দজুন �উটর �রেখ। পাটনায় কনেভ� �ুেল �বািড� ং’এ 

রাখার কথা �ভেবেছন একািধকবার। তেব মন মােন না। ফু�রা �মধাবী। এক বছেরর 

�কাস� কেয়ক মােসর মেধ�ই �শষ কের �ফেল। তারপর পুেরােনা বই�েলাই আরও বার-

কতক ঝালােত হয় অগত�া। �তেরা বছর বয়েস �াশ �টেনর পড়া আর� হেয় �গেছ।  

িবহাের এগােরা �ােশর পের ম�াি�ক পরী�া। ম�াি�ক পাশ কের পাটনায় �মেয়েদর 

কেলেজ ভিত�  হেব, বাবা-মা’র পিরক�না তাই। িবহাের ছা�-ছাি�র বয়স িনেয় �তমন 

কড়া�িড় �নই।   

ফু�রার সমবয়সী �কানও ব�ু �নই। ওেদর পাড়ায় ওর বয়সী �মেয়রা �কউ �ক পেড় 

ঘুের �বড়ায় না। দ’ু�বলা মা�ার মশাইেয়র সামেন বেস পড়ােশানাও কের না �কউ।  

এ পাড়ায় ওেদর মত বড় বািড়ও আর �নই। ওেদর পােশর বািড়�েলার একটায় 

ছাপাখানা। কখেনা কখেনা িদন-রাত কাজ চেল। আবার মােঝ মােঝ এেকবােরই িন�ল 

পেড় থােক য�পািত�েলা। যখন �য রকম ছাপার বায়না পায়, �সইমত।  

আর একখানা বািড় তালাব� পেডিছল ব�িদন। তারপর নতুন ভাড়ােট এেলা । মা�াজী 

ভ�েলাক। িমঃ আইয়ার। �সলসট�া� অিফসার। রাঁিচ �থেক বদিল হেয় এখােন এেসেছন। 

�ামী-�ী ডাঃ �সেনর বািড় আলাপ করেত এেলন। দ’ুজেনই ঝরঝের বাংলা বেলন। িমঃ 



2 
 

আইয়ােরর পূব�পু�ষরা নািক বাংলার �কান জিমদােরর �লেদবতার �পৗরিহত� করেতন 

বংশানু�েম। পুেরাপুির বা�ালীই হেয় �গেছন বলেত �গেল। �ধু মাছ খাওয়াটাই �শেখনিন। 

পুেরািহতেদর আিমষ খাওয়ার �তমন বাধ�-বাধকতা �নই। 

এরপর �মতী আইয়ার একা একাই চেল আসেতন ফু�রােদর বািড়।  ফু�রার মা 

সাংসািরক কাজকেম� ব�� থােকন সারািদন। �িচ� কখেনা �কানও ি�য়া-কম�-অনু�ােন 

িনম�ন র�া করেত বাইের যান। ফু�রা আইয়ারেদর বািড় যাতায়াত �� করেলা। 

আইয়ার কাকীমার সে� খুব ভাব হেয় �গল ওর। রািশকৃত পুেরােনা �রকড�  িছল। 

নুরজাহান, শামশাদ �বগম, মহ�দ রিফ, সায়গল। মা�াতার আমেলর িহি� িসেনমার 

গান। বা�বি� পেড়িছল এতকাল। ফু�রার গান পছ� জানেত �পের িমেসস আইয়ার 

�স�েলা বার করেলন। রা�াঘেরর দাওয়ায় বেস �ামােফান বািজেয় একটার পর একটা 

�রকড�  �নেতা ফু�রা । কাকীমা ফু�রার জেন� নানারকম জলখাবার বানােতন, আজ 

এটা কাল �সটা।  

ফু�রার মত �মতী আইয়ােররও সারাটা িদন একা একাই কাটেতা । �ামী-�ী ছাড়া 

ওেদর বািড়েত উিনশ-�িড় বছেরর এক� �ছেল থাকেতা। �মতী আইয়ােরর ভা�েরর 

�ছেল। নাম সুধাকরণ। দি�েণর �কান �ামা�েল বািড়। বািড়র অব�া ভাল নয়। �ােম 

কাছাকািছ �কান কেলজ �নই। হে�েলর খরচ খরচা �দবার মত অব�া তােদর নয়। 

অপারগ হেয় সুধাকরেণর বাবা তাঁর ভাইেয়র কােছ পা�েয় িদেয়েছন তােক।  

সুধাকরণ কেলেজ পড়া�েনা কের আর �সই সে� বািড়র কাজকম� কের। কাকার বািড়েত 

মাইেন করা িঝ চাকর �নই। সুধাকরণ সকােল বাসন �মেজ, উননু ধিরেয়, সংসােরর 

আরও িকছু কাজ কের কেলেজ চেল যায়। িফের এেস আবার হাত লাগায়। মােঝ মােঝ 

িমঃ আইয়ােরর আর এক ভাইেপা পাটনা �থেক কাকা-কাকীমার কােছ �বড়ােত আেস। 

নাম শ�রণ। পাটনায় �মিডেকল কেলেজ পেড় । ভাির ফ�াশন দ�ু� �ছেল। ফু�রা ওেক 

একটুও পছ� কের না। দা�ণ গােয়পড়া। কাকীমা �কান কােজ অন� ঘের �গেলই 

শ�রণ ফু�রার িবনুিনধের টােন, গাল �েপ �দয়, গােয় হাত ঘেষ। ফু�রা তাড়াতািড় 

বািড় চেল আেস। শংকরেণর আগমনবাত� া আেগভােগ জানেত �পেল �সিদন আর ওবািড়র 

ধাের কােছ যায় না। 
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এইভােব বছর দইু �কেট �গল। িমঃ আইয়ার সরকারী কাজ �ছেড় আরােতই পাকাপািক 

ভােব বসবাস করেবন ি�র করেলন। ফু�রা খুিশ হল, তার কাকীমা আরা �ছেড় যােব 

না। আরােতই থাকেব ফু�রােদর �িতেবশী হেয়। 

এরপর িমঃ আইয়ার একটা গ�ারাজ খুলেলন ফু�রােদর লােগায়া �শ� জিমটােত। �সই 

সে� একটা ট�াি� সািভ� স। কাকীমা দ’ু�বলার জেন� একটা �েক িঝ রাখেলন কারণ 

সুধাকরণেক গ�ারাজ ও ট�াি� সািভ� েসর কাজ �দখেত হত। িনেজর কেলেজর পড়ােশানাও 

জারী িছল, �য কারেণ এভােব বািড়ঘর �ছেড় কাকার বািড়েত থাকা। ফু�রা �াশ 

ইেলভেন �ানীয় �ুেল ভিত�  হল। �ক �ছেড় শািড় ধেরেছ এখন। এখন আর আইয়ার 

কাকীমার বািড় �রাজ িদন যায় না আেগর মত। বলেত �গেল যায়ই না আর। এর 

িপছেন  আরও একটা কারণ আেছ যা কাউেক বেলিন ফু�রা। এেকবাের কাউেক না। 

�ুল �� হওয়ার কিদন আেগর কথা। িবেকল �বলা জেুতায় পা গিলেয় �বিরেয় পড়েলা 

ফু�রা। মা রা�াঘের িছেলন। �সিদক পােন �চঁিচেয় বলেলা, কািকমার কােছ যাি� মা। 

ব��, বেলই উধাও। 

আইয়ার কাকীমা এই সময় সাধারনত রা�াঘের থােক। আজ �নই �দেখ দরজার কােছ 

জেুতােজাড়া খুেল �রেখ ফু�রা �শাবার ঘেরর িদেক এিগেয় �গল। রা�াঘেরর পােশ 

বাঁধােনা উচুঁ জায়গাটায় বেস সুধাকরণ �দয়ােলর িদেক মুখ কের একমেন কাপড় 

কাচিছল। 

ওপােশর িতন খানা ঘেরর একটা �বঠকখানা, একটা বড় সাইেজর �শাবার ঘর, তার 

পােশর ঘরখানা একাধাের ব��ম এবং বাড়িত �বড�ম। �রকড�  ��য়ার ও পুেরােনা 

�রকেড� র রাশ ব��েম একেকােন পেড়িছল এতকাল। এখন �স�েলা ফু�রার চােজ� । 

এবািড়েত ফু�রার জন� �কানও বাধা িনেষেধর গি� �নই। �িতেবশীেদর ফুটফুেট �মেয়টা 

�য িনয়িমত আেস, তার িনেদ� াষ আনে�া�ােসর পরেশ তারঁ একাকীে�র �হর�েলা 

�াণব� কের �তােল, িমেসস আয়ার �সটা পরম �সৗভাগ� বেল মেন কেরন। 

০০০০০০০০০০০০০০০ 

ফু�রা �ভেবিছল কাকীমা কলঘের গা ধুেত �গেছন। গা ধুেয় পাট ভা�া শািড় পের 

িবনুিনেত ফুেলর মালা �ঁেজ তারপর গৃহকেম� রত হেবন �রাজকার মত। কািকমা 
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রা�াঘের �গেল ফু�রা রা�াঘেরর পােশ তার �রাজকার িনজ� জায়গাটায় বেস �রকড�  

��য়ার বািজেয় গান �নেব। 

ফু�রা একমেন �রকেড� র পাজঁা �থেক িনেজর পছ�সই �রকড�  বাছাই করিছল।পােয়র 

আওয়াজ �েন মখু তুলেলা। না, কািকমা নয়। শ�রণ। শ�রণ স�প�েন দরজা ব� 

কের ফু�রার পােশ এেস বসেলা। “�দিখ �কান গান �েলা �তামার পছ�,” গা �ঘঁেষ 

এেকবাের �লে� বেসেছ শ�রণ। ফু�রা ভেয় িস�ঁেয় �গল। ----  

দরজায় �জাের ধা�া মারেলা �কউ, “খু� �তামার মা �তামায় ডাকেছন। রামিসং 

িসিঁড়েত দাঁিড়েয় আেছ।” সুধাকরেণর ক��র। এই আচমকা interruptionএ সচিকত হেয় 

শ�রণ উেঠ তাড়তািড় পােশর দরজা িদেয় ব�ালকিনেত চেল �গল। ফু�রা বসার ঘর 

ও �শাবার ঘর পার হেয় সদর দরজায় �পৗঁছেলা। সুধাকরণ কাপড়কাচা �সের ��ােভর 

িফেত ছাটঁেত বেসেছ এখন। ফু�রােক �দেখ কাঁিচ থািমেয় শা� গলায় বলেলা, কািকমা 

কাকার সে� মি�ের �গেছ। িফরেত �দরী হেব। 

িসিঁড়েত কাউেক �দখেত �পেলা না ফু�রা। তখিন ওর মেন পড়েলা রাম িসং দিুদেনর 

ছু� িনেয় �কেলায়াের �গেছ, পর�িদন কােজ আসেব আবার।  

                       ০০০০০০০০০০০০০০০    

ততিদেন আরােত রাজৈনিতক দল�েলা জিমেয় বেসেছ। তােদর মেধ� খচাখিচও �লেগ 

আেছ �ায়ই। 

�সবার বষ�াকােল এলাকার দরূবত� এক এেলােমেলা ছড়ােনা বি�েত কেলরার �েকাপ �দখা 

িদেলা।  অ� সমেয়র মেধ�ই করাল-মূিত�  ধরেলা মহামারী। পেরর মােসর �গাড়ােতই 

�ানীয় ইেলকশন। �সকারেণ শহেরর আবহাওয়া �বশ গরম। 

একিদন অেনক রােত আইয়ারেদর বািড় তুমুল �চঁচােমিচ �শানা �গল। এত বছর এ 

পাড়ায় বাস করেছন ওঁরা, এরকম কখেনা হয়িন এর আেগ। �কানও িবপদ আপদ হল 

�ভেব সবাই িগেয় জেড়া হল ওেদর বািড়। �শানা �গল আইয়ার তাঁর ভাইেপা সুধাকরণেক 

�চুর গািল-গালাজ কের বািড় �থেক বার কের িদে�ন।পরিদন সকােল এক দি�নগামী 

��েন চেড় সুধাকরণ �দেশ চেল �গল, এখানকার পড়ােশানা অধ� পেথ িশেকয় তুেল।  



5 
 

ফু�রার বাবা ব�� মানুষ। �চ�াের সব�দাই �গীর িভড়। বড় বড় �কেস বািড় �থেক 

�ডেক িনেয় যায় কল িদেয়। এর উপর সামািজক দায়দািয়� �চুর। রাজনীিত িনেয় 

িবেশষ মাথা ঘামান না। �িচ �নই। আজেকর ব�াপারটা জানেত �পের �ি�ত হেয় 

�গেলন। 

কেলরার �েকাপ আেশ-পােশর বি�েতও ছিড়েয়েছ। শহেরর িকছু দয়াবান �লাক একেজাট 

হেয় টাকা তুেল ডা�ার ও ওষুধপ� সেমত একটা ভ�ান পাঠাি�ল, যােত  দ�ু, অসু� 

�লাক�েলােক বাঁচােনা যায়। আজ িবেকলেবলা রওনা �দবার মেুখ �দখা �গল ভ�ান অচল, 

�ক বা কারা গািড়র কলক�া �বচাল কের �রেখ �গেছ। 

আইয়ােরর গ�ারােজ স��ােবলার িশফেট সুধাকরণ বসেতা। গ�ারােজর িমি� পরী�া কের 

বলল ভ�ােনর ইি�নটা খুব মারা�কভােব জখম কের িদেয়েছ �কউ। অেনক িকছু 

পালটােত হেব। সুধাকরণ কাকার গ�ারাজ �থেক একটা গািড় ওেদর ভাড়া �দয় যােত 

অিবলে� ডা�ার ও ওষুধপ� িনেয় তারা রওনা হেত পাের। গািড়ভাড়ার টাকাটা ত�ুিন 

ওরা িদেত পােরিন, ওেদর তহিবেল নগদ টাকার কমিত িছল। সুধাকরণ �স সব  কথা 

িচ�া না কের উ�ারকারী দলেক তিড় ঘিড় �সই দঃু� বি� অিভমুেখ রওনা কের �দয়। 

সুধাকরণ জানেতা না �য �ানীয় রাজৈনিতক দেলর �লােকরাই গািড়টা �বচাল কের 

িদেয়েছ। তােদর দল কেয়ক িদেনর মেধ� ওষুধপ�র ডা�ার িনেয় বি�েত হািজর হেব। 

অেন�রা আেগভােগ �সখােন িগেয় কাজ �� কের িদেল তােদর মহ� �াণকত� ার �ভক 

ধের ইেলকশেন দাঁড়ােনার ��ানটা �ভে� যােব। �েম �েম এ সকল তথ�ই পাড়ার 

�লােকরা জানেলা এবং তােদর মেধ� আেলাচনার �জর চলল অেনক িদন ধের। তেব 

রাজৈনিতক দেলর �লােকরা যতই বদ �হাক, িনেজর ভাইেপার �িত িমঃ আইয়ােরর 

িন�ুর ব�বহার অেনেকরই �মেন িনেত বাধেলা। আবার �কউ �কউ বলেলা, পা�� র 

�লােকেদর হাত �থেক ভাইেপােক বাঁচােনার জেন�ই িমঃ আইয়ার তােক তিড়ঘিড় �দেশ 

পা�েয় িদেলন। 

০০০০০০০০০০০০০০০ 

শীেতর স��া। এক� খ�াতনামা িব�িবদ�ালেয়র িবেশষ অনু�ােন ফু�রা এেসেছ �ািম 

িবমেলর সােথ। িবমেলর ব�ু �েফসর �বা�েবর আম�েণ। ইিতমেধ� অেনক�েলা দশক 

�কেট �গেছ। ফু�রা �ািমর কম�সূে� �দেশর িবিভ� শহের �থেকেছ, সংসার �পেতেছ দ-ু
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িতন বছেরর �ময়ােদ। �ছেল-েমেয় মানষু কেরেছ। �ািম অবসর �হণ করার পর িদ�ীেত 

চেল এেসেছ পাকাপািক ভােব। 

�েফসর �বা�েবর অবসর �হেণর আরও বছর দেুয়ক বািক আেছ। র�ািবভােগর 

তুলনায় িশ�ােকে�র চাকিরর �ময়াদ �বশী। �বশ কেয়ক বছেরর তফা�। আজেকর 

অনু�ােনর একটা িবেশষ ��� আেছ। আজ এই �িত�ান�র সুবণ�জয়�ী উ�সব। এই 

উপলে� একজন িবিশ� িশ�ািবদ ডঃ সুধাকরণেক িবেশষ মান প� �দওয়া হল। উ� 

কৃতী মানষু� তাঁর ব�ৃতা �� করা মা� ফু�রা ছটফট কের উঠেলা। িবমেলর গােয় 

�ঠলা �মের বলেলা, এঁেক আিম িচিন।  খুব ভাল ভােব িচিন। িবমল মৃদ ু�হেস ��াতােদর 

কান বািঁচেয় িনঃশে� �ঠাট �নেড় বলেলা, বািড় িগেয় �বােলা। ফু�রা জীভ �কেট শা� 

হেয় বসেলা। 

০০০০০০০০০০০০০০০ 

সব কথা �েন িবমল বলেলা, “এযুেগ চািরিদেকর বাতাবরন �দেখ আমােদর অেনক 

সময় মেন হেত পাের জীবেন সাফল� ও সাথ�কতা �পেত হেল নানারকম মার-প�াচঁ 

অি�সি� স�ে� ওয়ািকবহাল হেতই হেব। তা িক� সিত� নয়। 

শঠ অস� �াথ�পর �লােকরা তােদর �রিচত চ�বু�েহ হাঁসফাঁস কের জীবন কাটায়। 

বাইের �থেক �লােক তােদর �চাখ ধাধঁােনা লাইফ�াইল �দেখ আ�ত হয়, তােদর জীবেনর 

িবরাট ফাঁিকটা কারও �চােখ পেড় না। সহজ সরল মানেুষরা িনেজেদর সহজাত �ণ ও 

পির�ম িদেয় �য সাফল� ও সাথ�কতা অজ� ন কের তা অেনক �বশী খাঁ� ও �টঁকসই।  

�সিদন �ব�ািনক Stefan Klein এর Survival of the Nicest বইটার িরিভউ 

পড়লাম। উিনও এই কথাই বেলেছন।”                                                           

“বইখানা িকনেল হয় না?”                                                            

“�ক বেলছ। চল এখিন amazon এ order িদেয় িদই।�ভস� শী��।”  


