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বnুগণ, 

আমার #তা আর #হড আিপেসর বড়বাবুর মেতা #sশাল #গাঁফেজাড়া #নই, যার #দৗলেত িনেজেক #চনােত পাির। 
থাকার মেধN ঘােড়র সেŋঁ বাঁধা িছেলা খুেড়ার কল! সামেন #ঝালােনা িছেলা কেতা #মঠাই মNা। চপ-কাটেলট, খাজা-
লুিচ, মেনর #যমন অিভrিচ। মন যেতা বলেতা খাব! খাব! মুখ চাইেতা #যেত এিগেয়। বNস্, আর যায় #কাথা! #লােভর 
টােন টােন জীবেনর আধখানা রাsা িদলুম পলেক পার কের। #লাভ িকেসর? রsন, #স কথায় আসিছ িফের। তার আেগ 
মেনর ভারটুk নামাই। 

উৎসােহেত িছল না hঁশ। #কবল চেলিছলুম #ধেয়। হঠাৎ ভিবতেবN #গাঁtা #খেয় থামেত হল। বুঝলুম মNা সকেলর 
খাওয়ার জনN নয়। খুেড়ার কলখানা িদলুম ঘাড় #থেক নািমেয়। এই #বশ হল। হালকা ফুরফুের মেনর জালনাটা খুেল 
বিস, তারপর #শানাই আপনােদর আমার গাজেরর #লােভ গাধা হেয় #ছাটার কািহনী। 

কথায় বেল, জন-জামাই ভাগনা/ িতন নয় আপনা। তা কতকটা সতNই বেট! আমার ভাগনা শাঁটুল একিদন মাথায় বুেন 
িদেলা সেbােনেশ আশার বীজ। ‘মািম, তুিম #লেখা!’ 

বললুম — ‘িলখব? িক?’ 

#স মািছ তাড়ার ভŋঁীেত বলেল — ‘#তামার ঐ #দড় িকেলা আলু, #পায়াটাক িভিN, িভম বার, ঘর #নতােনার লাইজল-
এর িলিs নয়। আসল #লখা #লেখা! #য #লখায় এই #ধেcেড় পুরেনা পৃিথবীটা নতুন #ঠেক #লােকেদর #চােখ। জীবনটা 
িসঁদূর #লপা বিলকাঠ নয়, আNিমউিজং পােকfর #রালার #কাsার মেন হয়।’ 

আমার ঝুলn িbেজর মেতা #চায়াল #দেখ িবরk হল শাঁটুল। — ‘#য রােজNর মুখNমntী পযfNn একাধাের রাঁেধ-বােড়-চুল 
বাঁেধ, এই িলখেছ #তা এই আঁকেছ, এই  “#হই সামহােলা” বেল রােজNর দাঁড় টানেছ #তা এই বNােkা বাজােl, 
এইরকম একটা িkেয়িটভ রােজNর pজা হেয় তুিম িকনা “দাদখািন চাল/ মুsির ডাল/ dেটা পাকা #বল/ সিরষার #তল/ 
িচিনপাতা দই/ িডমভরা কই” কের জীবনটা কািটেয় #দেব? #শম্ #শম্!’ 

ভাগনার কথার চাপ সইেত না #পের খুেড়ার কেলর ভার বেয় #বড়ােনার #সই !r! sামীর কমfেkt নথfেপােলর 
মুNুেদশ #ডনমাকf। আর বুেড়া মা আেছ #কালকাতায়। d জায়গায় d পা #রেখ সংসার সামলাই। ছুটেকা ছাটকা #লখা 
ছািড় এিদক ওিদক। কভু সাড়া #মেল বছের, #দড় বছের। কভু #মেল না। িদনরাত gনgন কির, ‘িক আশায় বাঁিধ 
#খলাঘর #বদনার বালুচের।’ একিদন #দিখ #তায়ােল জিড়েয়ই কতfা বাথrম #থেক গটগিটেয় #বিরেয় এেলন। 

— ‘#তামার এই #বদানার বালুচের িক ফসল ফলেছ জািন না। তেব আমার বালুচর খাঁ খাঁ। তুিম জােনা #য টয়েলেট বই 
না পড়েল আমার #মাশনস #ড সাকেসসফুল হয় না, অথচ #তামার ঐ গােনর gঁেতায় একটা লাইনও কনেসনেTট 
করেত পারিছ না।’ 

মেনর অিভjতার #তাড়ায় বাঁধা #ঘাড়ার িডমgেলা #টিবেল বেস নািড় চািড়। দীঘfvাস #ফিল। ভািব, িক এমন #ঘাড়ার 
িডম #য pকােশর আেলা #পেলা না! ভাগনা #sাক #দয়, — ‘ছােড়া এসব িছটেকিম। চেলা, #তামার বই #বর কির।’ 

আঁতেক বিল, ‘িকnt আিম, আিম!’ 
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শাঁটুল সামলায় বািকটা। — ‘#শােনা, #তামার এেখনকার #ময়াদ আর ক’ মাস! তারপর #তা #দৗড়েব মামুর কােছ। কাল 
xাইেড। ধের আনেবা নওলিকেশারদােক।’ 

‘#সডা আবার #ক রNা?’ — বৃdা মার pz। 

শাঁটুল হােস। — ‘pকাশক! pকাশক! #তামার #মেয় #ফমাস্ হল বেল।’ 

এেলা !kবােরর সেnN। সারাজীবন এেদেশ িক ওেদেশ #রঁেধেবেড় কম #লাক খাওয়ালুম না। িকnt এবারকার মেতা 
মেন মন, pােণ pাণ #গঁেথ রাnা কভু কিরিন। #দখা #গেলা নওলিকেশারবাবুর বুকভরা অসীম kমতা। মুহূতfমেধN 
আমােদর #ছাটখােটা বসার ঘরখািনেক গNাস #চmার বািনেয় #ফলেলন। পুrষহীন বািড়েত ছাইদান #কাথা! 
#দশলাইেয়র খােপই #দদার ভs ঢালেত লাগেলন। আর এক অdুত বNাপার! d িতন িমিনেট মুহূমfুহূ #ফানকল এেলই 
মুেখ হাতচাপা িদেয় #মাজা পােয়ই #সাজা #দিখ বাথrেম ঢুেক যােlন। #ফর #বিরেয়ই চা-এর িবনীত hkম, এবং 
তৎসহ বkবN — ‘বাংলা সািহেতNর ছাtী #তা! ভাব ভাষা অলংকার জানা আেছ িন�য়ই?’ 

িকি�ৎ গদগদ হেয় বিল, ‘আেj! #স বhযুেগর ওপার হেত…’ 

হাত #দিখেয় থািমেয় #ফর বেলন, ‘ভাবেত হেব। এেতা #তা #লখা হেl! আবার আিম #কন?’ 

হাত কচেল বললুম, ‘তা #তা িঠকই, িকnt —‘ 

আবার sপ সাইন। — ‘পড়েত হেব। rিচমান সািহতN। রািশয়ান সািহতN জানা আেছ িকছু? দsেয়ভিs পড়া আেছ?’ 

#দঁেতা হািস। — ‘আেj না।’ 

‘hম।’ কােলাজােম এক কামড়। ‘দােn?’ 

িজেভ দাঁেত ঠকাঠক লােগ। — ‘#না সNার।’ 

‘hমম্।’ কােলাজােম অধfচnd কামড়। — ‘#বােকাহারাম িক?’ 

‘মােন, #বােকা মােন, হারাম…’ #বাকার মেতা তল খুঁিজ pসেŋঁর। আবার #ফান। আবার #মাজা পােয় টয়েলেট 
অnধfান। 

gমট মেন খাবার আনেত রাnাঘের ঢুিক। বুেড়া মা হতভm হেয় িজjাসা কের, ‘বারবার #দখতািস বাথrেম ঢুকতােস। 
িক হইল িক?’ 

‘আঃ মা!’ 

মা চুপ হেতই চাপা গলা #ভেস এল কােন। — ‘আপনার 0ধযfN #নই #কন? নয়া বকরা অলেমাs িফট। পািটf শাঁসােলা। 
িভিkেমর অবsা — আেগ #ক বা pাণ কিরেবক দান। িখ�ক িখ�ক খুক খুক… তেব হNাঁ, #ডাN কল িম ফারদার। #মাটা 
মাথার মাছ। #খিলেয় তুলেত এনািজf আর টাইম dেটাই যােব।’ কাট্! 

#নহাত ভাগনা তাই ভাগােত পারলুম না তােকও। মাসখােনক উদাস বাউল হেয় রইলুম। #শেষ আমার িনরnর #কাঁ-েকাঁ 
সইেত না #পের কতfা বলেলন, ‘#লখােলিখর ঢং ঢাং বn করেছা #কন? #ক বারণ কেরেছ? #তামার িনেজর একটা bগ 



কেরা। তারপর #তামার মেনর যেতা হাঁসজাr আইিডয়া আেছ িলেখ #ফেলা! তেব হNাঁ, কেতা #লােক পড়েব, না পড়েব, 
িক কেমN #দেব না #দেব, তা িনেয় #কাঁকােত #বােসা না। #তামার #লখার রং ঢং। #তামারই ডট কম্। লাল বািত jলেল 
#দাকান বn্!’ 
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