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লাউডন sTীেটর এ মাথা <থেক ও মাথা চেষ <ফলেলা .ধয)*সম। <কাথায় িফউটাইল ভােস)স ফাট)াইল প*ােথালিজ <সNার? <য রকম পথিনেদ)শ 
<দওয়া িছল, বরাবর তাই এেসেছ .ধয)*। এই <তা, বড় রাsার এেকবাের ওপেরই ডাঃ snরলাল িtপাঠীর কসেমিটক সাজ)াির িkিনক। 
<নমেpেটর পােশ িবjাপনী সাইনেবাড)। ‘এখােন পুrষেদর <ঝালা <bs  টাইট  করা হয়।’ ‘মিহলােদর দািড় <গাঁফ sায়ী ভােব উৎপাটন এবং 
শরীেরর বাড়িত <মদ ঝরােনা হয়।’ তার পােশ এটা আবার িক!  বn নীল দরজায় সবেজেট সাইনেবােড) বাঁকা হেয় ঝুলেছ হরফ ক’িট —‘<নভা 
আgন দাউ দাউ jলেব। পরীkা িবচায)।’ দমকেলর অিফস-টিফস না িক? নাহ্, িচিnত মুেখ মাথা নােড় .ধয*)। দমকেলর কাজ <তা দাউ দাউ 
অাgন <নভােনা। ‘hমম্, এ অাgন িনভেল সব)নােশর মাথায় বািড়।’ িনেজর মেনই হাসল .ধয)*।  

<পিরেয় <গল জুস্ কন)ার, বৃহnলা িবউিট পাল)ার। এ পাড়ার সব <দাকানgেলাই নােমর বাহার আর িবjাপনী চমেক অিভনব। বৃহnলা নােম 
আকৃj হেয় ভােলা কের ঘাড় ঘুিরেয় পাল)ােরর পােশ এঁেদা গিল পেথ তাকােতই <চােখ পেড় <গল ফািট)লাইেজশেনর িkিনকটা। ts পােয় 
গিলপেথ এেগায় .ধয)*। লঝ্ঝেড় মাক)া িবেশষtহীন িkিনকটার দরজায় দাঁড়ায়। <কােনা মােন হয়? অিফেসর হাজার খােনক <পিNং ফাইেলর 
<গেরা, অথচ <স সব <ছেড় <স দাঁিড়েয় আেছ এই গিলপেথ। ভােগ*র চরম পিরহাস ছাড়া আর িক এসব! 

বািড়েতও বিলহাির। সদাগির অিফেসর চাকিরটা হওয়া মাt ‘িবেয় কর, িবেয় কর’ বেল কােনর <পাকা <বর কের িদল। অাসেল জােন, তার 
মেতা <গরs টাইপ <ছেল এ যুেগর ট*াটু-টুইটার <pেমর জগেত িকছু কের খােব এ অসmব। তাই বাবা মা <তা বেটই, জ*াঠা মামা বােদ পাড়ার 
নািপতটা পয)*n অjpহর ঘটকািলর ফিলত িবদ*া ফলােp তার উপর। 

কথায় বেল লাখ কথায় পােক িবেয়র ফল। িকnt এই <দড় বছের লােখর উপর কথা চালাচািল হেলও .ধেয)*র িবেয়র ফল অŋuেরই sেকায়। 
পুরেনা তttতালাশ না হয় <ছেড়ই <দওয়া <গল। হাল আমেলর কথাই ধরা যাক। িদlী <থেক সmn পাঠাল বড়  জ*াঠা। <মহেরৗিলেত জ*াঠার 
বড় পাবিলিশং হাউস। ক’ মাস যাবৎ এক ঝকঝেক <চহারার চকচেক kােয়Nেক ভাইেপা-েবৗ িহেসেব <বশ মেন ধেরেছ জ*াঠার। তেk তেk 
<থেক িঠক খবর পাওয়া <গল। <মানািলকার জn কম) িদlীেতই। বাবা কাজ কেরন মিN হাউেস। <মেয় <জ.এন. ইউ. <থেক িহউম*ান িরেলশনস্ 
িনেয় সদ* গেবষণা <শষ কেরেছ। িনজs বই <বর করেব, <সই sেt পাবিলিশং হাউেস যাতায়াত। িনজs িচnাধারা sাধীন মতামেতর অাধুিনক 
<মেয়। জ*াঠা <ফােন দরাজ <হেস ভাই <বৗেক জানােলন, ‘আমােদর ধীজুটা যা ক*াবলাকাn, ওর জn এই রকম একটা পাওয়ারফুল <মেয়র 
<নহাতই জrরত!’ 

এরপর dই পkই ফেটা চালাচািল পেব) উতের <গল। পাt িহেসেব .ধয*)  <মােটও <হলােফলার নয়। sদশন), সরকাির চাkের, উtর 
<কালকাতায় িনজs বািড়, .পিtক সmিt। কেলজ sTীেট বােপর পািরবািরক পাবিলিশং ব*বসা। মুmই আর িদlীর ব*বসা <দেখন <মেজা জ*াঠা 
আর বড় জ*াঠা। মা অাkিরক অেথ)ই গৃহবধূ। <ছাট <থেকই .ধয*) এক িনেটাল মধ*িবt <গরs অাবহাওয়ােতই বড় হেয়েছ। বাহাির শখ ফুটািন 
চাল িকছু <নই। চািহদা উ�াশাও আকাশেছাঁয়া নয়। কািরগরী দkতা বলেত অিফেসর কােজ <যটুk কm*ুটারী িবেদ* লােগ, <সটুkই। অবসর 
সমেয় এখেনা তার িpয় গান অারিত, সn*া, <হমn, প�ম। পড়ার <নশায় আেছন িবভুিতভূষণ, তারাশংকর, বনফুল। গাছগাছািলর শখ আেছ 
িকছু। pায়ই অিফস <ফরত <শয়ালদা <মাড় <থেক সsা দের <কেন <বল, মালতী, জুঁই ফুেলর চারা। যেt লাগায় সীম, টেমেটা, লŋার গাছ। 
লতােনা উেp গােছ <ছাট <ছাট কলেকর মতন ঘন সবুজ উেp ফলেল তার আনn <দেখ <ক! 

<মানািলকার সেŋ ফেটা চালাচািল <সশেনর পর pায় পkকাল উতের <গেছ। একিদন লা� অাওয়াের পােস)ানাল <মল <চক করেত িগেয় .ধয)* 
<দেখ তােক <লখা <মানািলকার এক বাত)া। জীবেন pথম <কান <মেয়র কাছ <থেক িচিঠ। অধীর আgেহ ই-েমেল িkক কের <য িচিচং ফঁাকিট 
<বেরাল তা পেড় <তা .ধেয*)র  চkু চড়কগাছ ! বাংলা ইংিরিজ <মশােনা বয়ানিট িঠক এইরকম: ‘হাই, আমার ফ*ািমিলর সবারই অাপনােক 
<মাটামুিট পছn। এরপর হয়েতা <ডটও ফাইনালাইজ্ হেয় যােব। িকnt অালিটেমট্িল জীবনটা যখন অামার তখন কেয়কটা ব*াপাের আপনােক 
িkয়ারিল িলখিছ, অাশাকির ভুল বুঝেবন না।’ 
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এই পয)*n পেড়ই .ধেয)*র sায়ু টানটান। ‘এই <র, এর <বাধহয় পুরেনা <pিমক <Tিমল আেছ,’ ভাবেলা .ধয)*। হােতর <গাড়ােতই জেলর 
<বাতল। িকছু গলা িভিজেয় আবার মাউস <skাল কের পড়েত থােক: ‘আই িরেয়লী আ*েডার মাই জব। পাততািড় gিটেয় <কালকাতায় শাদী 
করা আর ধঁা কের মা হওয়া, ইটস্ নট মাই কাপ্ অফ টী। <সেkেt যিদ আপিন িদlী আসা কনিসডার কেরন দ*াট উইল িব আ*িpিসেয়েটড। 
এবার িকছু ইনেটিnভ কথা। <সk িনেয় আমার <তমন <কান ট*াবু <নই। gড <সkুয়াল <pফােরেnস্ বুঝেত পাের ক’জন? আই মীন, ভারতীয় 
পুrষেদর <সkুয়াল অ*ািটিচউডটা মিহলােদর pিত রীিতমেতা িডসেরসেপkফুল! উই <ডাN <না হাউ টু এkেpার ইচ্ অাদার। অামরা <মেয়রা, 
উই অার <না টুলস্! আিম ফ*ানািটক <ফিমিনs নই, যিদও ফ*াNাবুলাস <ফিমিনন মেনর মাnষ। আিম িবিলভ কির িরেলশনিশপ দাঁিড়েয় থােক 
একটা <হলিদ কmািটবল <সkুয়ািলিটর উপর। তাই, আপিন িদlী আsন। আমরা িনেজেদর একটু <জেন বুেঝ িনই। তারপর না হয় িডসাইড 
করেবা ফারদার এgেনার?  Tুথফুিল আপনােক <খালা িচিঠ িদলাম। নাও বল্ ইজ ইন্ ইেয়ার <কাট)।’ 

বারকেয়ক িচিঠর বয়ানটা পড়ল .ধয*)। বুেক বসেnর বাতােসর বদেল <কমন <যন ভাdের দম চাপা ভাব। িক উtর িলখেব <স এখন? <দখেত 
<গেল <মেয়টা <তমন ভুল িকছু বেলিন, িকnt বD চাঁছােছালা, কাছােখালা। চাঁদ ফুল <জাছনার <pমেক এ <যন এক চেড় ঝলসােনা rিট বািনেয় 
<ছেড়েছ। িদlী না িগেয় ডাকেব নািক <মেয়টােক ক’িদেনর জn <কালকাতা <দখার আমntেণ, িকছু <দখা িকছু <চনার পালায় যিদ বাঁধা পেড় 
উnনা মন। িনজ)ন হলুদ dপুের চ�ল চড়াই-এর মেতা <জােড় গŋাঁর হাওয়ায় একটু না হয় ওড়াওিড়, ঘন মহীrেহর সবুজ ছায়ায় নতুন 
পাটভাঙা শািড়র মেতা আলেগাছা িকছু ভােলাবাসাবািস। পরkেণই <চােখ <ভেস ওেঠ িচিঠর বয়ান। <সখােন <কাথাও <তা ছড়ােনা <নই <pেমর 
d চারেট মুkল, বরং <যন <সkুয়াল কmািটিবিলিটর ওপর ঝাড়া এক খটমেট <নাট। <নাট পেড় এ <যন জেয়N ম*ােরজ এN�াn পরীkায় বসা, 
<ফল হেল িচরিদেনর জn হােত-রইেলা-েপিnল টাইপ জীবন।  
 

সাির সাির িকউিবকেল ঠাসা অিফসটােক <জলখানা মেন 
হেত লাগল .ধয)*র। একটু িনম)ল বাতাস পাওয়ার <জা <নই। 
পােশর কিরডের তু r r িশষ িদেত িদেত পার হেp 
িসdাথ)। সpাহ dেয়ক আেগ িবেয় কের ব*াটার আঙুল ফুেল 
কলাগাছ। কানা ঘুঁেষায় <শানা �sর বািড় <থেক <ঝঁেপেছ 
িবsর। <দঁেতা <হেস সবাইেক বেল  ‘নতুন বাবা-মার 
ভােলাবাসার আশীব)াদ, <ফলা যায়?’ <সানার িডম পাড়া 
<বৗেক <তায়ােজ রাখেত <রাজই অিফস <ফরত বুেক ফুেলর 
<তাড়া না হয় বগেল  চেকােলেটর বাk <চেপ বািড় <ফের। 
ভােলাবাসার এই <দখনদািরেত মেন মেন <বশ গব)ও আেছ। 
চলা <ফরায় আেছ একটা মাতbির চাল। d একবার কrণার 
হািস ফুিটেয় .ধয)*েক বেলেছ, ‘bাদার! <ডেsর ফাইেল িসŋ 
করেল লভ্-এর পানসীেত <সইল করা যায় না। জােনা <তা 
রিবদাd বেল <গেছন <pেমর ফাঁদ পাতা ভুবেন। তা তুিম বস্ 
এেতা hঁিশয়াির হেল ফাঁদgেলােক <তা িমস্ করেবই।’ বেলই 
উেlা িদেকর িকউিবকেল বসা িফনােnর পারিমতার িদেক   
তািকেয় <চাখ মটেকিছল। 

নাহ্, <চয়াের িপঠ <ঠিকেয় িকছুkণ নীরেব ভােব .ধয)*। অিফেস কােরা সেŋই এই grtপূণ) ই-েমেলর ব*াপাের আলাপ করা যােব না। 
sভাকাŋkী নয় <কউই, উেl গিসেপর ভােলা <মিটিরয়াল <পেয় <ছাঁক <ছাঁক করেব। 

hঃ, পারিমতােদর grপটােক হােড় হােড় <চেন .ধয)*। ওেদর grেপর িলডার <তা ওই চnনা! বাপস্! <মেয়র <খালেস <যন এক জাঁদেরল 
<জনারাল। িসdাথ)েদর মুেখই <শানা, dেটা িবেয় মিহলার। pথম বকরা িছল অতn নােমর এক <ছাকরা। নতুন জেয়ন কেরিছল ওেদর 
িডপাট)েমেN। ওই রিববাবুর পাতা <প�েমর ফাঁেদ <বমkা পা <ফেল <শেষ <বচারার িক অবsা। রীিতমেতা হাউস হাজব*াN কের <রেখিছেলা 
ওেক চnনা। একসােথ দাঁত <কিলেয় dজেন অিফেস ঢুকেতা বেট সকােল িকnt <বশ <টর পাওয়া <যত সmেক)র নীেচর <sাত <কান খােত 
বইেছ। <বলা একটা বাজেলই মহারাণীর হােত <হাম <মড িটিফন। তােত তড়কা nন ঝাল কম হেল সবার সামেনই ‘অতn বধ’ পালার ডায়লগ। 
একবার নািক ডিল-িসdাথ)-পাথ)রা রিববােরর সn*া আDায় ওেদর বািড় িগেয় <দেখ অতn তnভরা <নাংরা কাপড় জামা িনেয় চেলেছ সাবান 
<ভজােত। বnুেদর <দেখ চnনার <স িক গজগজ! ‘সকাল <থেক বলিছ আজ <তারা আসিব, তা হােত পােয় <যন বাত। একটু িক রাnা কেরেছ 
আর ঘর পির�ার কের কাপড় কাচেতই <বলা <ভােগ <গল।’ 
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বছর <ঘারার আেগই অতn <কালকাতা <ছেড় হাওয়া। িসdাথ)রা বলাবিল কের িডেভাস) ফাইল করার পর <থেক অতnেক এেকবাের যমযntণা 
িদেয় <ছেড়িছল চnনা। অতnর নােম িমেথ* রটনা বদনাম <তা বেটই, <কােট) নািক অতnর ডান <চাখটা কালিশেট পড়া <ফালা িছল। যিদও 
<পৗrেষর আঁেত অতn বেলিছল ওটা ধাkা লাগার ফল, িকnt <গাটা অিফস এই এখেনা পয)*n চnনােক <রেগ িগেয় <টিবেল ঘুঁিষ <মের কথা 
বলেত sনেল িনরীহ ভােব বেল, ‘আহা, ওটা অতnর <থাবড়া নয়, হােত লাগেব <য!’ 

চnনার কপালgেণ তার িdতীয় sামীটাও <বশ <গােবচারা। মােঝ মােঝ ছুিটর পর ভdেলাকেক <দেখেছ .ধয)*। অিফেসর <মন <গেট তটs হেয় 
দাঁিড়েয় অেপkা কেরন রায়বািঘনী িগnীর জn। চnনা কখেনাই আর <কািলগেদর দাওয়াত িদেয় খাওয়ায় না, তাই তার <গরsালীর খাঁচায় 
এই ভdেলাক <কান ক*াটাগরীর সাজা <ভােগ তা িনেয় অিফেস িবsর জলেঘালা হয় আড়ােল আবডােল। 

এই pমীলা grেপর ধারণা .ধয)*র িবেয় হয় না কারণ <স আদেতই একিট িনেব)াধ অহংকারী। <স এতটাই নাক উঁচু <য পারিমতার মেতা 
<মেয়েকও তার মেন ধের না বা <চােখও পেড় না। আসেল .ধয)* <মেয়েদর ব*াপাের এমিনেতই একটু জড়সড়। তার উপর অিফেসর pমীলা 
মহেলর ব*াপাের <স একটু বাড়িত সেচতন। তার িsর িব�াস <হাম N আর ওয়াক) N এক হওয়া এেকবাের বা¡নীয় নয়। <কান  েNই যিদ 
pাইেভসী না থােক <তা মাnষ sিs পায় িক কের! আের সব সmেক)ই মাখন গেল <গেল থােক <তা <সই <দাষােরােপর চিব)ত চব)ন। চারপােশ 
<দখেছ <তা! 

‘িক বা�ু, িসিŋং িসিŋং িDিŋং ভদকা?’ বেল <হা <হা <হেস পাশ কাটায় িসdাথ)। <যন িক এক মশকরা কের িদল। িবরিk <চেপ <মানািলকার 
<মেলর উtর <লেখ .ধয)*। 

এমন নয় <য <স <মেয়েদর খািরজ করার জnই বেস আেছ। তার কপােল <যাগােযাগgেলাই আেস খাসা। কােছই এই নkড় িমstী <লন <থেক 
<যমন এেসিছল নিমতা িবষয়ী। সmn এেনিছল মামােতা জামাইবাবু। পাtীর দাদা এলআইসীর উ� চাkের। জামাইবাবু ওনার দামী kােয়N। 
পাtীর ইেp অnযায়ী <দখা সাkাত pথেম হেব sধু পাt পাtীেত। <ভnু বাগবাজােরর <মােড় ‘<ডাN kক - জাs ইট’ ক*ােফেত। িছমছাম 
িমস্ িবষয়ীেক িনেয় মেনর জানলা খুেল সেব একটু ভােলাভােব উঁিক িদেত <গেছ .ধয)*, <দেখ িমস্ িবষয়ীর তােত <কান িচtৈবকল* <নই। 
অড)ার <দওয়া িচেকন sাNউইেচ কামড় বিসেয় <স তখন ভাির উৎsক .ধেয)*র মাস মাইেন, বছেরর অ*ালাওেয়n, ইিnওেরn পিলিস, ধার 
<দনা, <সিভংস, িpিময়ম ইত*ািদর তথ* িন�াষেণ। িকছু পের .ধেয)*র মেন হল <স <যন দঁুেদ এক ইনকাম্ ট*াk অিফসােরর সামেন বেস 
অােছ। লােভর মেধ* িমস্ িবষয়ীর সেŋ আেলাচনায় িবেয়র ফুল ফুটুক না ফুটুক িনেজর ফাইনানিশয়াল sTােটিজটা <বশ জলবৎ তরলং হেয় 
<গল মগেজ। িবষয়ীর িবষেয় ওখােনই ইিত। 

িদন যায়, সpাহ যায়, <ছেলর তরেফ <কান সাড়া <নই। ওিদেক িদlী <থেক বড় ভাsর kমাগত  তাড়া িদেp। এক সকােল অিফেস <বেরাবার 
মুেখই .ধয*)েক পাকড়াও করল ওর মা। ‘হঁ*া <র, sধু sধু <মেয়টােক ঝুিলেয় <রেখিছস <কন?’  

dম কের একটা কথা sr করা মােয়র িচরকােলর অেভ*স। অিফেস <বেরাবার তাড়া থােক এইসময়, বুঝেব না। পেকেট পাস) পুরেত পুরেত 
.ধয)* বেল, ‘<কান <মেয়েক <কাথায় ঝুেলালাম ?’ 

লােগায়া উেঠােনর <কানায় একটা <ছাট <চৗবা�ায় চারা চারা <ছাট মাছ <ছেড় <রেখেছ .ধেয)*র বাবা। মাছgেলােক অাটার gিল খাওয়ােনা ওনার 
িনত*কেম)র একটা।  লুিঙটােক কেষ <পট ও বুেকর সিnsেল <বঁেধ িতিন তখন ঐ কাজটাই করিছেলন। ওখান <থেকই হঁাকেলন, ‘<তামার মা 
<কান সাক)ােসর T*ািপেজর <খলা মীন্ করেছ না। বলা হেp িদlী <থেক বড়দা <য <মেয়িটর তtt তালাশ পাঠােলা, তার িক গিত তুিম করেল?’  

লুিঙেত d হাত মুছেত মুছেত ঘের <ঢােক বাবা। ততkেণ জুেতােজাড়া পােয় গিলেয় িনেয়েছ .ধয)*। আলেগােছ বাবার পাশ কািটেয় <যেত <যেত 
মৃd sের বলেলা, ‘ও অামার কলকাতার <মেয়ই ভােলা।’ 

‘<দখেল?’ বেল .ধেয)*র বাবার উপেরই <kােভ <ফেট পড়ল মা। 

িদlীর মেতা খানদানী জায়গার সmn এক কথায় নাকচ কের <দওয়ােত এবার আর আtীয় sজন ঘটেকর উপর পুেরা আsা না <রেখ .ধেয)*র 
মা, বাবােক িদেয় ইংিরিজ বাংলা কাগেজ <দওয়ােলা িবjাপন। মািTেমািনয়াল এেজnীgেলােত sr হল তাঁক ঝাঁক। িবিভn <পােজর ‘ইনা-
িমনা-িডকা’-রা .ধেয)*র ঘেরর খাট িবছানা, <টিবল-েচয়ার দখল করল। সেŋ চলল  sেযাগ <পেলই <ছেলর কােন মার ফুsর ফুsর: ‘অত 
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অেধয*) হেল চেল বাবুন? <স িদন অার <নই <য পাt পেkর ইেp অিনেpই <শষ কথা। <কানকােলই এই িবেয়র পাকা <দখা কাজ সহজ িছল 
না। এই <য <তার ঠাkমা, অামায় সহেজ িক ছাড়পt িদল? পুেরা উেঠান চkর কািটেয়িছল, হঁাটা <দখেব বেল। এক ঘর <লাক, বেল “কাপড় 
<তােলা,” িক?  না, পােয়র <গাছ <দখেব ! লkীমn পা িক না!’ 

.ধয)*র হাই ওেঠ। মা বেল চেল, ‘তা বােদ sেkােত িক <ফাড়ন, পােনর িখিল বািনেয় <দখােনা, অালতা পরােত জানা আেছ িক না, <সলাই 
<ফাড়াঁই <গরsািলর ঊনেকািট খবর। আবার <দনা-েথাওয়া আলাদা। ভাব একবার!’  

অলস গলায় বেল .ধয)*, ‘রাত হেয়েছ, sেত যাও মা। <ভেব িক হেব? <স রাবণও <নই, <নই <সই লŋাও। এসব পুরেনা কাsnী <ঘঁেট িক লাভ!’ 

মার গলা ধের আেস, ‘এই অ¬ােণ <তার িবেয় আিম <দবই।’ আয)*! মেন মেন হােস .ধয*)। তার মুখ <দেখ মার িক মেন হেp <ছেলেবলায় 
<চেয়ও না পাওয়া <লব®ুেসর জn কাঁেদা কাঁেদা হেয় আেছ .ধয)*! 

খবেরর কাগেজর সূেt অবেশেষ এল একিট ইংিরিজ ইsুেলর িশিkকার আেবদন। িপতা ডাkার, মা সমাজেসবী। বাসা ভবানীপুর। পালিট 
ঘর, বেnাপাধ*ায়। <দরী না কের কnার ছিব <চেয় উtর পাঠােলন পাtপk। ও পkও <বশ তৎপর। <মেয়র ছিব <দেখ pাণ জুিড়েয় <গল 
সকেলর। 

বhিদন পর রােতর িনিবড় আঁধাের .ধেয)*র সামেন এেলা rিব রায়। <রাদ jলা হলুদ dপুের ২৪০ নং বাস <থেক নামেলা। বাগবাজার বাস 
gমিটেত দঁািড়েয় গলগল ঘামেছ তখন .ধয*)। rিব রায় সামেন এেস <গাড়ািলর শািড় উঁচু কের তুেল ধরল। িমেঠ sের বলল, ‘এই বাস gমিটটা 
পুেরা ঘুরেলই হেব <তা? পােয়র যা <গাছ <দখার <দেখ নাও।’ ভেয় লjায় লাল হল .ধয*)। টকটেক sেডৗল <গাড়ািলেত বাঁধা rেপার nপুর 
সূেয)*র আেলায় িঝকিঝেক। পােছ rিব রায় ভুল <বােঝ তাই <চাখdেটা সরােনার আpাণ sTাগল করেত করেতই গােল <টাকা — ‘বাবুন, গাল 
<বঁিকেয় <গাঁ <গাঁ করিছস <কন? অিফস যািব না?’ ধড়মড় <জেগ বেস  .ধয*)। উফ্! মা!! জাগাবার আর সময় <পল না! 

আজ রিববার। সকাল <থেকই জামা প*ােN ভd .ধেয)*র বাবা। রাnাঘের মা ম*াগািজিন <রিসিপ িবেদ*র বnা বইেয় িদেয়েছ। মােয়র দৃঢ় 
িব�াস আজ ‘মুs মুs হািস’ মালেপায়া বািজমাত করেবই। 

dপুর একটু ভরn হেতই এেস <গল আকািŋত অিতিথরা। গািড় হাঁিকেয় পাtী sয়ং <বদছnা। সেŋঁ বাবা, মা। সােবকী rেপার থালায় 
বাগবাজােরর িবখ*াত নেদরচাঁেদর কাঁচােগাlা অিতিথ আপ*ায়েণ লk তারার দ*ুিত ফুিটেয় আেছ। তার <থেক খান dই মুেখ পুের পাtীর বাবা 
ভবানীবাবু বলেলন, ‘আমােদর <মেয় িসmল িলিভং বাট হাই িথিŋং-এর িবিলভার।’ .ধেয*)র বাবা বাড়িত উৎসাহ িনেয় বলেলন, ‘িক রকম? িক 
রকম?’  

উtর এল সমাজেসিবকা মা-র, ‘ওর লাইফ sাইলটা খুব অগ)*ািনক।’ মােন বুঝেত না <পের .ধেয)*র মা sামীর মুেখ উtর খুঁজেত লাগেলন। 
<বদছnা এতkণ একিট কথাও বেলিন।  .ধয*) অপলক <দখিছল sেpর rিব রায়েক। হঠাৎ মেন হল, এঃ <হঃ, লjা <পেয় <বচারী 
নেদরচঁােদর কঁাচােগাlা িমস্ কের যােp। <স থালাটা <বদছnার মুেখর সামেন ধের বলল, ‘<হl ইওরেসl! ইটস্ িরেয়লী িডভাইন্!’ পাশ 
<থেক কাঁচােগাlা আলেতা তুেল িনেলন ভবানীবাবুর stী। <বদছnা িকnt হাত gিটেয়ই থাকল। .ধয)* আহত গলায় বলল, ‘আপিন <নেবন না?’ 

<বদছnার দীঘল <চাখ <যন কেপাতাk নদ! ডুবেল <ভেস ওঠা দায়! .ধেয*)র <ঘার <ঘার ভােবর ছানা <কেট <গল তীk গলার <তঁতুিল pে·, 
‘অাপিন বুিঝ জাŋ ফুড খাওয়া খুব পছn কেরন?’  

বেল কী! <গাটা উtর <কালকাতা যােদর bােNর কাঁচােগাlার সmােন হট্ sাল*ুট্ <দয় তােদর <pাডাk িক না জাŋ্ ফুড! 

তুেmামুেখ রাnাঘের খাবােরর সেŋ <মজাজ গরম হেত লাগল .ধেয)*র মা’র। মেন মেন ভীষণ িবরk। যেতা সব দিkণী কলকtাইয়া <দমাক। 
িচরকাল <জেন এেসেছন পাt যায় পাtীর বািড় পাকা <দখা করেত। ইিন বাঁধেলন উেlা তােন sর। এখন ঢং <দেখ বাঁিচ না। তখন <থেক <য 
আhাদ! এই <মেয় খুিn-টুিn ধরেত পাের <তা? 

ডাইিনং <টিবেল ‘িচেকেনর sাইskাপার’ আর ‘মাটেনর ডাকবাংেলা’ পদ dেটা সাবধােন নািমেয় <বদছnােক িজেjস করেলন .ধেয)*র মা,  
‘জািন, <তামরা সব অাজকালকার ব*s <মেয়, তবু  পােল পাব)েন অবের সবের রাঁধেত <তা পােরা?’  
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<বদছnা বলল, ‘অামােদর সব রাnাই িজেরা ক*ােলািরর ফুড <রিসিপেত মাইেkাওেভেন হয়। সময় লােগ দশ িমিনট।’  

‘অ,’ বেল রাnাঘের ভ*ািনশ হ’ন .ধেয)*র মা।  

িবেকল হেয় এল। এবার উঠেবন পাtীপk। .ধেয)*র বাবা ভবানীবাবুেক িকছু <জারাজুির কেরিছেলন বেট িবেকেলর চা-এর সেŋ পাড়ার কালুর 
<দাকােনর গরমাগরম অালুবড়া, ফুলুির <খেয় <যেত, যা <খেল ওঁেদর নািক ‘অাবার খােবা’ বেল অাসেতই হেব। বাধ সাধেলা <মেয়। তােদর 
নািক  sTীট ফুড ওিরেয়েNড লাইফsাইল নয়। অতএব মুেখ kলুপ .ধেয)*র বাবারও। 

অিতিথkল পািখর আহার সারেলও .ধেয)*র বাবার dপুেরর কবিজ <ডাবােনা আহারিট মn হয়িন। বhkণ যাবৎ তাঁর একটু  িবিড় টানবার pবল 
ইেp হেয়িছল, িকnt খাপ <খালা অরগ*ািনক তেলায়ার হােত, থুিড়, মুেখ িনেয় <য সাkাৎ লkীবাঈিট বেস অােছন সামেন, তােত িবিড়র কথা 
ভাবেতই ভয় হয়, ধরােনা <তা দূর! 

তার <চেয় এই <বলা <ছেল যিদ িনভৃেত <মেয়েক িকছু কথা টথা বলেত চায় তার উেদ*াগ <নওয়া ভােলা, <ভেব বলেতই যািpেলন <য চাইেল 
ওরা ছােদ বা উেঠােন <বড়ােত পাের, তার অােগই িমস্ লkীবাঈ <ছেলেক বেল উঠেলা, ‘.ধয*)বাবু, অাপিন িক <sাক বা িDŋ কেরন?’  

<সেরেছ, কm কাবার! p· sেন তটs হন .ধেয*)র বাবা। তঁার অাবার ওই dেটাই একটু অাধটু চেল িক না! .ধয*) িকnt সহজ গলায় বেল উঠল, 
‘না। <কন িজেjস করেলন?’  

<বদছnা .ধেয)*র িদেক তািকেয় শাn sের বলল, ‘অািম একটু gীন্ িট <পেত পাির?’ এই pথম তার মুেখ িsত হািসর <রখা। তাইেতই .ধেয*)র 
মেন হাজার আশার ঝাড়বািতর আেলা। তড়াক কের উেঠ দাঁিড়েয় বলল, ‘sির, gীন িট <তা <নই, তেব <লবু চা হেত পাের। অািম ভােলা 
বানাই।’ <বদছnা মাথা <নেড় সmিত িদল। 

‘<লবু চােয়র < শেনেশর তুলনা <নই। আঃ,’ বেল লkীবাঈেক আেড় আেড় <দেখ তৃিpভের চা-এ চুমুক িদেলন .ধেয)*র বাবা। <বেড় বািনেয়েছ 
যা <হাক <খাকা। চােয় চুমুক িদেয় pশংসার <চােখ .ধেয)*র িদেক তাকাল <বদছnা। ওফ্! <সই দৃিjেত কী <নই। চnনরঙা ওই মুেখ ঝুেরা ঝুেরা 
কােলা চুেলর রািশ।  ওই sেগৗর হােতর িরনিঠন <সানাঝরা চুিড়র িমেঠ <বাল। ওই চুেল মুখ ডুিবেয়, ওই হােত হাত <রেখই <তা অনnকাল 
কািটেয় িদেত পাের .ধয)*। অাহা, জীবন <যন একমুেঠা তাজা অরগ*ািনক ঘাসফুল! <সখােন নাই বা থাকল নেদরচাঁেদর কাঁচােগাlা, কালুর 
হােতর <মাচার চপ, মােয়র হােতর নরম <গালািপ কাঁকড়ার রগরেগ লাল <ঝাল! 
  
‘sনেছন ?’  

আবার <ঘার কােট .ধেয*)র। ‘অা...অামােক বলেছন?’  

‘অব¼ই। বলিছ <দরী না কের কাল সকােলই তাহেল bাড <টs্gেলা কের িনন।’ 

‘<স িক, <কন?’ অাঁতেক ওেঠ .ধয*)। ‘আিম <তা িবnাস্ আিছ!’ 

চা <শষ কের গmীর মুেখ উেঠ দাঁড়ায় <বদছnা। বাবা মার িদেক িফের বেল, ‘এবার ওঠা যাক!’ সবাই এিগেয় চেল সদর দরজার িদেক। 
গািড়র চালেকর আসেনর দরজা খুেল বেল, ‘হাউ ফার ডু অাই <না ইউ? লাউডন sTীেট বািপর একটা প*ােথালিজ <সNার অােছ। <সখােন বলা 
থাকেব। একটা rিটন কালচার, থাইরেয়ড, <হপাটাইিটস্ বী, অার এইচঅাইিভর <টsgেলা কিরেয় িনন। িরেপাট) িঠকঠাক আsক!’ 

.ধেয)*র মার <চাখ ততkেণ ছানাবড়া। পাকা <দখেত এেস তার <ছেলেক খােমাখা এতgেলা ডাkাির পরীkা <কন করেত হেব <ভেব না <পেয় 
ভdমিহলা তীksের বলেলন, ‘এ িক ব*াপার সব! আজ তাহেল এেখেন কী হল?’ 

<বদছnা এবার <হেস বলল, ‘এটা কাঁচা <দেখ <গলাম। িরেপােট) পাকা <দখা হেব। আিস?’ 
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প*ােথালিজ  িkিনেকর <ভতের রােজ*র ব*sতা। হেরক িকিসেমর মাnেষর হেরক রকম দায়বdতার অnসিnৎসা। sধু .ধেয)*র দায়টা 
এেকবােরই অnরকম। নব* আধুিনকতার ম*াও সামলােনা িক চািTখািন কথা! 

— সমাp — 

আমার <লখা ই-েমেল পাওয়ার জন* বং ঢং ডট কম্-এ সাইন আপ্ কrন
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