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িদন যেতা উnিতর T6াক ধের ছুটেছ, তেতাই পােl পােl যাে= চািরপােশর @চনা ছিব। @স ছিব মাnেষর মুখ, ভাষা,
@পাষাক, আচার-ব6বহার, ভাবনা-িচnার এক একটা @কালাজ। আমােদর িচরেচনা সাদা থান ধুিত, মাথায় বিড়েখাঁপা
বাঁধা ভুেতার মা, কলতলায় ছাইগাদায় বেস একপাঁজা বাসন মাজেত মাজেত কেব @য িনেজর @ভাল পােl @ফলেলা
বুঝেতই পারলুম না।
বাজােরর থিল হােত িখড়িকেগট @ঠেল ঢুকেত িগেয় থমেক দাঁড়ালুম। বিড়েখাঁপার পােশ @গাঁজা জবা ফুল। পরেনর
ধুিতটা ‘ওয়ািশং পাওডার িনরমা’ বেল দাঁত @কলাে=। কলতলার @বঁেট পাঁিচেল এক ঠ6াং তুেল মহানেn বাতিচেত ব6s
ভূেতার মা চকচেক @মাবাইেল কান @চেপ।
ওঃ, বািস বাসেন হাতও পেড়িন @দখিছ। ‘এহম্…’ বাধ6 হেয় গলা খাঁকড়ালুম। @পছন িফের আমােক @দেখ এক @চাখ
মটেক হাসা হল। তারপর হাত @দিখেয় ইশারায় চুপ করেত বলা হল। আিম sিmত। িক @যন @সই নট নড়ন চড়ন অথচ
পালােত পারেল বাঁিচ-র একটা সাজুgজু সংsৃত ভাষায় ভাবনা আেছ! ও, হ6াঁ, ন যেযৗ ন তেsৗ ভাব।
অগত6া িমিনট dেয়ক কচুর লিত, লাউ ডগা, আধ িকেলা পটল, @গাটা dই িঝেঙ, এক িকেলা আলু, পাঁচেশা কাঁটােপানা,
িডেমর আhাদী হেয় আলেতা বসােনা প6ােকট আর এক িকেলা মুরগীর মুেট বাহক হেয় দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় তার
তামাশাভরা মুেখর @বয়াদিপ @দখেত লাগলাম।
d িমিনট যখন সেহ6র অতীত @বাধ হেত লাগেলা, মেনর বুিড় মা @বামা ফাটব-ফাটব করেছ, ভূেতার মা @ফান বn কের
খুব যেt পhােdেশ ঘেষ ঘেষ পিরkার কের ট6াঁেক gঁেজ @থবেড় বসেলা বাসনgেলা িনেয়। 'কিফয়ৎ চাইব িক!
িনেজই mr করেল - ‘আর বলুিন @বৗিদ! আজ dিদন ধের গবাদা এ6ায়সান িবরk করেতেচ। যখুন তখুন md এক
বায়না - বুেক আয়! বুেক আয়!’
আিম রীিতমেতা থতমত। @তাতেল বললুম, ‘বুেক আয় ম..মােন?’
হােত ছাইদানীর @ছাবড়া পািকেয় মাজা dিলেয় কড়াই ঘষেত ঘষেত ভূেতার মা হােস। - ‘ঐ @য @গা িক বুক হেয়েচ
আজকাল! ভূেতাও বেল ঐেখেন থাকিল @লােকর সেঙ ভােলা @যাগােগাগ হয়। তা @জার কের @মাের বুেক এেন িদেলা।
আিম িক জািন ছাই! গবাদা @রাজ @মাের বলিত থােক, — ভূেতার মা, @জবন @তা এkাই। @তার @সায়ািম পিড় আেচ @সই
@কান িবেদেশ। পয়সার কমিত নাই। িকntক @জবনটা খাঁ খাঁ। বুেক থাক। @দখিত পািব কেতাজন @তাের আপনাইেছ।
ভােলাবাসিতেছ।’
মুেট হেয় দাঁড়ােনা যাে= না জাs আর! @হ ধরণী, িdধা হেব িক হেব না! @শষ পযv6n ভূেতার মার মুেখ এইসব?
গmীর হেয় বললুম, ‘দ6ােখা ভূেতার মা, @তামার @সায়া- স6ির, sামী আবুধািবেত কাজ কের কn্Tাকশন িডপাটvেমেN মােন @লবারার, মােন মজdর হেয়। @স @তা @তামােদর sখ sা=েnর জন6ই, না িক! আর তুিম, তার pিত সৎ না @থেক
এই বয়েস এেস ‘বুেক থাক বুেক থাক’ করেছা! এ সব িক ভােলা?’
‘এক িমিনট! এক িমিনট!’ সr হেয় পড়া কেলর জেল হাত ধুেয় @কামেরর 'পঠায় হাত মুেছ উেঠ আেস ভূেতার মা।
‘তুিম ভাবেতেছাটা িক @বৗিদ! অ6াঁ!’

‘িক ভাবেবা!’ ঘাবেড় বিল।
‘আের, dর িবেদেশ পিড় আেচ @য মাnষটা তার জিন6ই @তা বুেক আসলাম!’ হাত @নেড় বেল ভূেতার মা। ‘এই @দেকা,’
বেল @ফান খুেল বুেড়া আঙুেলর এক ঘষায় @দিখ @ফসবুেকর মুেখ িচিচং ফাঁক কের এেক এেক @বর কের আনেছ তার
পরম যেt রিkত ধনেদৗলত।
@কালকাতা @থেক @কান sদূর ঊষর rk আবুধািবর ধূ ধূ মrেত রাsা 'তরীর কােজ ব6s ভূেতার বাপ তার সŋীঁ
সাথীেদর সােথ দাঁড়ােনা এক গাল হািস িনেয়। ভূেতার বাপ এয়ারেপােটv গত পূজায় বািড় আসার সময়, ভূেতার বাপ
কেলানীর ঝুপিড়েত একথালা sেkাভাত সাবড়াে= মুেখ ‘সব @পেয়িছর’ হািস িনেয়।
সিmৎ িফরেলা ভূেতার মার কথার @তােড়। ‘@বৗিদ @গা, ভূেতার বাপেক @দকেবা বিলই @তা এই বুক খুিলিচ। দূের পিড়
থাকা মাnষডা আর দূের নাই @কা! এই বুেকর @দৗলেত @স এেkের @মার বুেকর মাইঝখানিটেতই আেচ মেন লয়।’
ভূেতার মা পরম যেt @ফর ট6াঁেক @ফানখানা gঁেজ িফের যায় তার ছাইগাদায়। মুেখ অমল হািস। অ•মে‚ণী পযv6n
পড়া িবদ6া তার সাথvক। আিম মুেট হেয় নীরেব ঢুিক রাnাঘের। মাছ মাংস িজপ্ লেক ভের ডীপ িƒেজ রািখ।
সবিজgেলা ধুেয় ধুেয় রািখ জল ঝরােত। হঠাং @কােtেক রিব ঠাkর মেনর দরজায় এেস @গাঁtা মােরন। দরজা খুেল
@দিখ িলেখ @রেখ @গেছন — ‘আমার পেথ পেথ পাথর ছড়ােনা, তাই @তা @তামার বাণী বােজ ঝণvা ঝরােনা।’
পালেট যাক সমাজ, উলেট যাক রীিত @রওয়াজ — mধু @যন আেলা হেয় থােক মাnেষর বুেকর সরলতাটুk। @সই
সরলতার md আেলােক ভূেতার মা-রা নতুন কের বাঁচুক তােদর জন6 নব6 আিবkৃত জগেত। @য জগেতর রং ঢং @দেখ
মেন হয়, ‘সত6 @সলুকাস! িক িবিচt এই @দশ।’ আবার তার সােথ সােথ মেনর পাতায় @ভেস ওেঠ — অতীত নয়।
ভিবষ6ৎও নয়। একমাt সত6 এই kণ।
ঋd কেরা অিভj কেরা, sখী কেরা তােক।
জীবেনর বীkা আর দীkা মnt িদেয়।
কেরা লালন মারmমী ফুেলর মেতা অnভূিতgেলা।
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