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‘এই হারান, dেটা লাল sেতার বািNল 2দ 2তা!’ 

2খেটা ধুিতর ঘমIাk হারান পােনর 2ছাপ ধরা দাঁেত একগাল 2হেস বলেলা,‘এই 2য িদই বাবু।’ বেল, তাড়াতািড় হােতর 
পান সাজেত লাগেলা। বািলগR 2sশেনর িদেক 2যেত বTs রাsার 2মােড় এই পান িবিড়র 2দাকানটা কখেনা খািল 
থােক না। িবেশষ, ভর সেnTয় 2তা খেdের ঠাসা। 2বশীর ভাগই kিল িমিst 2গােছর 2খেট খাওয়া মাnেষর ঢল, যারা 
মৃতুTর পেরায়ানা িনেয় অাসা অsখ িবsেখর ভয়েক কাঁচকলা 2দিখেয় িবিড়, িসগােরট 2সবন অার পানজদIা পানমশলার 
চিবIত চবIণ কের যায়। িশিkত ভdেগােছর খেdরও 2য 2নই তা নয়। এই 2যমন পেরশবাবু। িরটায়াডI sুলিশkক।  
িবjােনর ছাt িছেলন। মাnেষর পােসIানািলিট এবং হাইিজন সmেকI ওনার কতgেলা অdুত বd ধারণা অােছ। 2যমন 
পুrষকােরর সেŋঁ 2ধাঁয়াটানা 2নশার ওেতােpাত সmকI অােছ বেল ওনার মেন হয়। অাবার িসগােরেটর চাইেত 
িবিড়েত ফুসফুেসর kিত নািক কম হয়। অাজ বh বছর যাবৎ পেরশবাবু হারােনর লাল sেতা বাঁধা িবিড়র বাঁধা খেdর। 
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বৃd পেরশবাবু িমতবাক িকnt অমািয়ক। দীঘIিদেনর এই খেdরিটেক হারান িকছুটা 2sহ ও সmেমর 2চােখ 2দেখ। পােনর 
খেdর িবেদয় কের dেটা বািNল এিগেয় ধের 2স। অাবার দাঁতকপািট 2মেল বেল,‘তা বাবু, বD ঘন ঘন হেয় যােt 2য! 
এ বয়েস এেতাটা টান নাই বা িনেলন। এই পরuিদনই d বািNল িনেলন না?’  

হারােনর হােত খুচেরা পয়সা gঁেজ িদেয় গmীরমুেখ পেরশবাবু ‘2বৗমা এেসেছন’ বেল হাঁটা লাগােলন। 

হারান পয়সা হােত হাঁ কের িকছুkণ বেস রইল ঐ িভেড়র সময়। যাyেল, বাবুর িক ভীমরিত ধরল নািক! ঘের 2বৗমা 
অাসার সােথ বািNল বািNল িবিড় ভTািনশ হওয়ার িক সmকI থাকেত পাের! িকnt মািছর মেতা ভনভেন িবরk করা 
খেdরেদর চােপ পেড় মাথা ঘামাবার তার সময় কই 2র বাপু! 

পেরশবাবু হাঁটেছন। ক’িদন jালােপাড়া গরেমর পর অাজ িবেকলেবলা ঝড় বৃি| হেয় বাতােস শীতল অােমজ। 
কালৈবশাখীর সাntনায় শরীর জুেড়ােলও মেনর jালা 2নেভ কই! িশkক িহেসেব বরাবর একটা অাদেশIর ছেক জীবন 
কািটেয়েছন। stী িবনতা অার 2ছেল 2জTািতমIয়েক িনেয় তাঁর 2ছাট পিরবার িছল। 2ছেলর নামকরণ অেনক অাশা sেpর 
জাল বুনেটর ফলpকাশ। িচnায়, অাচার-বTবহাের 2ছেল হেব যােক বেল পুrষিসংহ। অথচ িক হল? (শশব উtীণI হেত 
2ছেলর sভােব, চলেন, বলেন, সাজ 2পাষােক 2যন 2মেয়লীপনার ঢল নামেলা। এ িক 2ছেল 2ছেল কের িবনতার 
অিতিরk অাদেরর ফল? এই 2তা 2সিদন পযITn িবনতা ঐ দামড়া 2ছেলর ফুেলা গাল িটেপ সকেলর কােছ গবI করেতা, 
‘অামার জতুর গাল dেটা দTােখা! িঠক 2যন কা�ীরী অােপল!’ 

পড়ােশানায় 2মধাবী হেলও অমন 2মদীমাকIা অাচার বTবহার িদেন িদেন 2ছেলর pিত পেরশবাবুেক িবরk কের 
তুেলিছল। পািরবািরক অাDার মােঝ মিহলােদর মতন মুেখ হাত চাপা িদেয় 2হেস ওঠা বা nাকা sের ‘অািম একটা 
কথা বলেবা?’ বেল 2গৗরচিndকা কের কথা বলা — 2দেখ uেন িপিt চেট 2যত পেরশবাবুর। অাবার 2দেখেছন 2কাথাও 
2বড়ােত 2গেল পাkা dিট ঘNা লােগ (তরী হেত। বাথrেম একবার বাবু ঢুকেলন 2তা হেয় 2গল। হলফ কের বলেত 
পােরন, এর কারণ 2ছেলর সাবান অার �াmু লাগােনা 2শষ অার হয় না। 2সই অেনকটা িবjাপেনর মিহলােদর মত 
পােয়র পাতা 2থেক হাঁটু অবিধ সাবােনর 2ফনা তুলেতই অাধঘNা অার মুখমNেল ঐ গিতেত 2পৗঁছেত ঘNা dেয়ক 2তা 
লাগেবই। মােসর মেধT অার না 2হাক বার চােরক তাঁেক �াmু সাবােনর 2জাগাড় িদেত হয়। চুেল অাঙুল চািলেয় চুল 
ফাঁপােtন 2তা ফাঁপােtন, পাউডােরর পাফ বুেলােtন 2তা বুেলােtন। িছঃ িছঃ, পুrষমাnেষর অাবার পাফ 2বালােনা! 
uধু িক তাই, d বগেল পারিফউেমর ফTাঁচ্ ফTাঁচ্ 2যন 2শষই হেত চায় না। ভুr kঁচেক চশমাখানা নােকর ডগায় ঝুল 
ঝুল ঝুিলেয় জুেতার িফেত বাঁধেছন 2তা বাঁধেছন। 

িবনতার সােথ এসব িনেয় অেলাচনায় লাভ হয়িন িকছুই। 2মধাবী 2ছেলর 2কিরয়াের অাশািতিরk ভােলা ফল িবনতােক 
গাnারী কের 2রেখিছল। uধু িতিন িনেজ যিদ ধৃতরােTর মেতা পুtেsেহ অn হেত পারেতন!! একটা দীঘI�াস 
পেরশবাবুর বkিপRর 2থেক 2ফাঁস্ কের 2বিরেয় এল। সিmত িফের 2পেয় 2দখেলন অnমনs হেয় 2গাটা পথ 2হঁেট 
বািড়র দরজােতই 2পৗঁেছেছন। ‘hঃ, 2মাlা অার 2কাথায় যােব,’ 2ভেব 2গট 2ঠেল ঢুেক পড়েলন পেরশবাবু। 

2ছাT একরিt বাগানওয়ালা বািড়টা বািলগR 2লক 2থেক 2বশী দূের নয়। sুল 2থেক অবসর িনেয় মেনর সাধ িমিটেয় 
িকছু অাধুিনক কায়দায় 2রেনােভশান কিরেয়িছেলন। গাছপালা ভােলাবােসন বেল অাজকাল বাগান িনেয় পেড়েছন। 
মরuমী ফুল, িকছু সবিজ যখন যা পান লািগেয়েছন। 2বশ টুকটুেক 2চহারা বাগানিটর। বৃি| 2ভজা 2বল জুঁইেয়র িমি| 
গnঢালা গিলপথ 2বেয় সদের 2পৗঁছেলন। বসার ঘের ঢুেক 2দেখন চাঁেদর হাট বেসেছ। িবনতার বােপর বািড় এN 2কাং, 
িবনতা, 2ছেল অার 2ছেল-েবৗ মTািটলডা। 

অাজ d বছর পর 2ছেল অােমিরকান 2বৗ িনেয় গত সpােহর শিনবার বািড়েত পদাপIণ কেরেছ। অার অাজ িদন চােরক 
হল িবেদশী বউ 2দখবার hজুেগ 2কউ না 2কউ এেসই যােt বািড়েত। হা হা 2হা 2হা যেথt হািস মsরার সােথ 2দদার 
চা-টা উড়েছ। 2বশ একটা মজিলিশ মজিলিশ ভাব। অথচ 2ছেল যখন pথম মােক তার িবেদিশনী িববােহর খবরটা 
2ফােন জানায় তখন এই িবনতারই 2স িক উgচNা-pচNা rপ। কখেনা নাদ hŋার ছােড় 2তা কখেনা হাঁউ-মাউ কাnা। 
এই 2শাক পিরবাের 2mt 2বৗ অাসায় না িক এতাবৎকাল 2ছেলর pিত একtt মাতৃেtর অিধকারেবাধ ফলােনার 
2গৗরব ধাkা খাওয়ায়, তা পেরশবাবু জােনন না। তেব এতিদেন 2ছেল িনেজর িসdােn অnতঃ একটা কাজ কেরেছ 
2জেন িতিন মেন মেন অখুিশ হনিন। 
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মােঝর কটা মাস gেমােট ভাব ধের রাখেলও 2শেষ হার মানেলা িবনতা। তখন ur হল 2ছেলেক 2বৗ িনেয় অাসার জn 
বারবার অnেরাধ। মা-েছেলর এই সব ভTানতারায় পেরশবাবু মাথা ঘামান না। একিদন মিনIং ওয়াক 2সের সেব 
িফেরেছন, িবনতা গদগদ হেয় একখানা ফেটা হােত চা িনেয় এেলা। 2চেয় 2দখেলন খািক হাফ পTাN, লাল sােNা 
2গRী, খািক টুিপ, পােয় সাদা 2কড্স্ অার 2চােখ কােলা চশমা পরা 2ক একজন 2ছেলর গলা জিড়েয় ধের, অার তাঁেদর 
2ছেল নবকািতIেকর মেতা দাঁত কTালােt। ভেয় বুক 2কঁেপ উেঠিছল kিণেকর জn। মেন পেড়িগেয়িছল বnু ফিণবাবুর 
অিভjতা। ওফ্ ! ঈ�র! কাঁপা গলায় stীেক uিধেয়িছেলন,‘2ক এই 2ছেলিট ?’ 

িবনতা মুখটােক িবকট রকম অবাক কের বেলিছল, ‘2চােখর মাথা 2খেল নািক? এই-ই 2তা 2বৗমা! ডাkার!!’ তারপর 
গেবI 2হেস ফেটাখানা িনেজর নােকর ডগায় 2মেল ধের বেলিছল, ‘িক, sাটI না?’ 

ঘাম িদেয় jর 2ছেড়িছল পেরশবাবুর। মৃd sের বেলিছেলন, ‘তা মn িক!’ পুরেনা ধTানধারণার মাnষ িতিন। 
হালিফেলর অেনক বাsব 2মেন িনেত, বুঝেত, হজম করেত 2বশ 2বগ 2পেত হয়। sামীেক চুপ 2দেখ িবরk হেয় িবনতা 
বলেলা, ‘2তামার সবটােত বাড়াবািড়। 2ছেলর 2কান বTাপাের উৎসাহ 2নই 2তামার?’ 

‘না না, তা 2কন,’ মৃd pিতবােদর sের বেলিছেলন পেরশবাবু। ‘িকেসর ডাkার বলেল?’ 

2টিবেল ঠক্ কের pায় জুিড়েয় যাওয়া চা’টা নািমেয় রাখেলা িবনতা। ‘পাগেলর,’ বেল dম্ dম্ শb কের ঘর 2ছেড় 
2বিরেয় 2গল। বেল িক িবনতা! রাগ কের বলেছ না িক? তখন এরকমটাই 2ভেবিছেলন পেরশবাবু। এখন 2জেনেছন 
2বৗমা সাইেকালিজs্। 2কান gেণ তাঁেদর মাকাল ফলিট 2বৗমার কােছ 2লাভনীয় হল তা িনেয় িবলkণ 2কৗতুহল অােছ 
পেরশবাবুর।  

তাঁেক ঘের ঢুকেত 2দেখ সবাই নেড় চেড় বসেলা। এ ধরেণর অাDায় িতিন 2য ভgদূত িবেশষ তা িতিন িবলkণ 
জােনন। �uরবািড়র সেŋঁ 2কানকােলই তাঁর 2তমন গা ঘষাঘিষ 2নই। সবIদাই একটা অােপিkক উদাসীনতা ধের 
রােখন িতিন। এখনও 2দঁেতা 2হেস পাশ কািটেয় িনেজর ঘের চেল এেলন। এক কাপ চা 2পেল মn হত না িকnt ঐ 
বােরা ভূেতর অাDার মােঝ িগেয় বসেত ইেt করেছ না। বরং অারামেকদারায় হাত পা ছিড়েয় বেস বইেয় ডুেব 
যাওয়া তাঁর কােছ অেনক 2বশী 2লাভনীয়। pায় pিতিদনই সেnTেবলাটা পড়ােশানা িনেয়ই থােকন। িবনতা এই সময়টা 
িবিভn িসিরয়ােলর িবিচt সমsার 2চারাধাঁধায় মশgল হেয় থােক। দশটা নাগাদ পিরিমত অাহার, সােড় দশটায় বািত 
বn। এই তাঁর দীঘIিদেনর (দনিnন rিটন। এখন িকnt সংসােরর পােল উলেটা হাওয়া। খাওয়া দাওয়া বসা 2শাওয়া 
সবই চলেছ 2ছেল-েবৗ-এর 2জটলTােগর 2খই ধের। 

কালৈবশাখীর হাওয়ায় ঘােম 2ভজা 2গRীটা বুেকই uিকেয় 2গেছ। বাইেরর 2পাশাক 2ছেড় ধুিত ফতুয়ায় 2বশ 2মৗজ 
কের অারামেকদারায় বসেলন পেরশবাবু। িবনতােক চােয়র জn হাঁক 2দেবন িক না ভাবেছন, 2দেখন মTািটলডা d 
হােত d কাপ চা িনেয় ঢুকেছ। 2বৗমার পরেণ জংলা ছাপ বারমুডা, হাত কাটা নীল 2গRী। এেলা 2মেলা 2সানালী চুল 
সnTািসনীেদর মত bhতালুেত ঝুেটা কের বাঁধা। কােছ এেস মধুর 2হেস মTািটলডা বলেলা, ‘ডTাডু  চাএ।’ 

‘থTাŋ ইউ!  থTাŋ ইউ!’ সশবTs হন পেরশবাবু। hম, ঐ নােমই তাঁেক ডাকেছ 2মেয়টা। িনেজর চা িনেয় পেরশবাবুর 
মুেখামুিখ বসল মTািটলডা। তখিন পেরশবাবুর 2পেট হাজার হাজার pজাপিত ওড়াউিড়র অnভূিত ur হল। hাঁ, িঠক 
যা 2ভেবেছন তাই। অতঃপর 2য বাকTিট পেরশবাবু uনেত চান না, তাই তাঁেক পুনরায় uনেত হল। 

হেয়েছ িক, 2রাজকার মত এই রিববারও সকােলর চা’টা িনেজই বািনেয় 2খেয় মিনIং ওয়ােক 2বেরাবার 2তাড়েজাড় 
করেছন। িবনতা বাজােরর ফদI ধিরেয় িদেয় 2গেছ ছােতর ঠাkরঘের। এখন পাkা ঘNােদেড়ক ওখােনই লটেক 
থাকেব। 2দেখন 2ছেলর ঘেরর সামেনর পTােসেজ মTািটলডা অালুথালু 2কৗপীনসদৃশ 2বেশ দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় হাই তুলেছ 
অার 2গRীর িভতর িদেয় 2পেট হাত বুেলােt! এ অাবার িক িবপদ 2র বাবা! এখন যান িক কের ঐ পTােসজ 2পিরেয়। 
নতুন জায়গা, নতুন জল হাওয়া, 2মেয়টার িকছু অsিবেধ হেt না 2তা? তা না হেল এত 2ভাের... িবনতাটা uধু 
মাতামািত করেতই অােছ। এ সব সূk বTাপারgেলা 2ক 2দেখ, অTাঁ? 
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হালকা কের একটু গলা খাঁকাির িদেলন িতিন। মTািটলডা িফের তাকােলা। টেলামেলা পােয় ঘুম জড়ােনা গলায় বলেলা, 
‘gড মিনIং ডTাডু!’ 

‘gড মিনIং! gড মিনIং!’ সশবTs বলেলন পেরশবাবু। ‘2হায়াট হােপন্ড্? ইজ এভিরিথং অলরাইট্?’ uেধান িতিন। 
মনমরা গলায় মTািটলডা বেল, ‘2না ডTাডু!’ তারপর অােরা 2গাটা িতেনক হাই 2তালার ফাঁেক ফাঁেক 2স যা বলেলা, তার 
সারাথI হল, কTালkটায় অাসার অােগ ‘জিট’ তােক বেলিছল এখােন 2না 2ফাঁকাফুঁিক  িবজেনস্।  িকnt তার ফেল তার 
2কা£ জTামপাk অাটেক 2গেছ। এখন রীিতমেতা ক| হেt। পেরশবাবুেক 2স 2ছাট 2ছাট bাউন িসগার 2খেত 2দেখেছ। 
2সটা হেলও তার চলেব। এরপর মTািটলডা সরাসির সাহাযT 2চেয় বেস, ‘2ম অাই বেরা ওয়ান িসগার ¥ম ইউ, ডTাডু?’ 

সবIজনসমেk বারবার অিgপরীkারত সীতার মেতা লাজুক অপমােন কাতর হেলন পেরশবাবু। এ pাথIনা 2শানা তাঁর 
sেpর বাইের। হতভm হেয় বলেলন, ‘ইেয়, মােন, দTাট ইজ 2না িসগার। দTাট ইজ িবিড়, মােন নট্ 2সা 
সিফিsেকেটড!’ 2বপেরায়া মTািটলডা হাত 2নেড় বলেলা, ‘দTাট ডাজN মTাটর!’ অগতTা গmীর মুেখ িনেজর ঘের 
এেলন। খান dেয়ক িবিড় হােত িফরেলন। এরপর, িছঃ িছঃ িছঃ িছঃ, �uর হেয় িনেজর হােত 2বৗমােক িবিড় িদেলন। িক 
কপাল তাঁর!  

এই জিট হতtাড়াটাই বা 2ক? মেন মেন ভাবেলন। িবগিলত হেয় 2বৗমা বলেল, ‘ইউ hাভ 2সভড্ মাই লাইফ। থTাŋ 
ইউ 2সা 2ভির মাচ্!’ তুেmা মুেখ পেরশবাবু বলেলন, ‘দTাট্স্ অলরাইট্, দTাট্স্ অলরাইট্। ইেয়, মােন, h ইজ জিট?’ 
অবাক হেয় তাকায় মTািটলডা।‘জিট!? ইওর সন্!!’ এই বেল মুহূতIমেধT টয়েলট পােন অnধIান কের 2স। 

‘অ!!’ 2জTািতমIেয়র মািকIিন rপাnের যারপরনাই অা¦যIT হন পেরশবাবু। ওই বTাটােtেলর ‘জ’-িটেত একখানা 
িবরািশ িসkার থাpড় এই 2ভারেবলা কষােত অদমT ইেt হেত থােক তাঁর। ওই হতভাগার জn এই 2শষ বয়েস অার 
িক িক করা বািক রইল!  �uর হেয় তাঁেক িক না 2বৗমার 2কা£ পির¨ােরর দািয়t িনেত হল! িনেজর হােত তুেল িদেত 
হল 2নশাdবT অার ওই দTােখা sামী হেয় মকIট 2কমন 2খাকােছেলর মেতা পাশবািলশেক গদাসম জাঁকেড় ধের হা হেয় 
ঘুেমােt। 2তার 2বৗ-এর sখ sিবেধ তুই 2দখিব না, 2দখেব বুেড়া বাপ? হতভাগা! গজগজ করেত করেত বাজারমুেখা 
হাঁটা 2দন পেরশবাবু। মিনIং ওয়ােকর ইেtটাই 2যন মের িগেয়েছ। 

2স যাtায় উdার 2পেলও সমsা এখােনই িমটল না। িবিড়র 2ধাঁয়ায় িক জাd িছল ঈ�রই জােনন, তারপর 2থেক 2বৗমা 
িচেন 2জাঁেকর মেতা তাঁর িপছেন 2লেগ রইল। িনয়ম কের হয় সnTায় নয় রােt 2বৗমা তার সকােলর 2কা£ পির¨ােরর 
‘2কাটা’ সংgেহ  উেঠপেড় লাগেলা। pিতবারই তার মুেখ এক কথা, ‘2s্ল্নিডড 
ডTাডু!! 2কাথায় লােগ িসগােরট!’ মেরেছ! মেন মেন pমাদ 2গােনন পেরশবাবু। 

এই সেnTয়  2যমন পেরশবাবুর চা িনেয় ঘের এেস 2বৗমা জুলজুেল 2চােখ তাকােt 
সদT পাRাবীর পেকট 2থেক 2বর কের 2টিবেলর উপর রাখা d বািNল লাল sেতার 
িবিড়র িদেক। এ এেকবাের 2মাkম মাছ 2খেগা িবড়ােলর দৃি|। অতঃপর 2সই 
অrতপূবI অেমাঘ বাণী, ‘খান dেয়ক িবিড় হেব, ডTাডু ?’ (রেk এই অেমাঘ বােকTর 
ইংিরিজটা অেতা কড়া 2শানায় না।)  
  
রােt িবনতার কােছ িনেজর অsিsকর ভূিমকার কথা বলেবা বলেবা করেছন, stী মুখ 
িটেপ 2হেস বলেলন, ‘2জTাতু বলিছল 2তামােত অার 2বৗমােত নািক 2বশ জেমেছ!’ 
  
‘মােন?’ মুহূেতI 2মজাজ চেড় 2গল পেরশবাবুর। ‘ওই 2য 2গা 2মৗতাত!’ অাhাদী sের 
বেল িবনতা। নাঃ, এ বাড়াবািড় অসh। gমgেম গলায় বলেলন, ‘hাঁ, িঠক 2যন 
িচেটgেড়র নাগিরেত িপঁপেড়!’ 

‘ও অাবার িক কথা?’ সপােট মুখ ঝামটা 2দয় িবনতা। 
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অা¦েযITর বTাপার সকােল মিনIং ওয়ােকর বnুরা পযITn বTাপারটায় 2কান grt িদল না। উেl পেরশবাবুর হাঁিড়পানা 
মুখ 2দেখ উপেদেশর িক বnা! ‘hাঁ 2হ, 2ভােরর তাজা বাতােস uধু শরীর িফট 2রেখ িক করেবটা িক?  মেন 2য পTাঁচ 
2মের রেয়েছা, বিল, শরীর অার মন িক অালাদা?‘ িবিপনবাবুর কথার 2খই ধের 2যােগন িমিtর বলেলন,‘2তামার সব 
বTাপাের বাড়াবািড়। 2স িবেদশীিন। তােদর ধাতটাই অালাদা। অার 2চেয়েছ 2তা 2তামারই কােছ বাপু!’ নাঃ, এেদর বক্ 
বক্ অসh। মেন মেন িবরk হন পেরশবাবু।  

‘তুিম এর ভােলা িদকটা 2দখেল না?’ অিমেতশবাবুর মেতা বেয়ােজ£T সmানীয় অধTাপেকর মুেখ এ িক কথা! না, না, 
অার চুপ থাকেল চলেব না। উেtজনায় গলা চড়ান পেরশবাবু, ‘এর মেধT অাবার ভােলা িদক িক, অTাঁ? ঘেরর 2বৗমা 
তার �uেরর কােছ িদেনর পর িদন, িদেনর পর িদন চােtন িক?  না, বািNল 2গাটা িবিড়! িছঃ িছঃ, ঘেরর িক ®ী!’ 
হতাশায় হােতর অাঙুেল মািছ তাড়াবার ভŋঁী কেরন পেরশবাবু। 

পেরশবাবুর pিতিkয়ায় িবnd মাt না দেম অিমেতশবাবু 2খালসা কের বেলন, ‘অাহা, চটেছা 2কন! ধেরা 2রাজ যিদ 
2বৗমা, 2তামার ঐ বারমুডা না িক ঐ 2ঢালা পTােNর...’ বাধা িদেয় পেরশবাবু বেলন, ‘বারমুডা অািম পির না। বারমুডা 
2বৗমা পেরন।’   

‘অাঃ ওই হল। ধেরা, ঐ বারমুডার পেকট 2থেক িসগােরটিট 2বর কের 2ঠাঁেট ঝুিলেয় 2তামার কােছ লাইটারিট চাইেতন 
এবং 2তামারই মুেখ গলগল কের 2ধাঁয়া ছাড়েতন, তা হেল বTাপারিট িক খুব sখকর হত? তুিমই 2তা বলেল, 2বৗমা 
িবিড় টােনন বেট িকnt 2তামার বা 2বৗঠােনর সামেন অেসৗজn pকাশ পায়িন।’  

পেরশবাবু চুপ কের থােকন। উৎসাহ 2পেয় িবিপন বেল, ‘তাছাড়া ভাই শরীর বেল কথা। তাঁর যিদ 2ধাঁয়া না িগলেল 
ইেয় না হয়, মােন ইেয় পির¨ার না হয় তেব িতিন িক করেবন?’ িমচেক মিনলাল দেল  বেয়াঃকিন£। ফুট কােট, ‘বাবা, 
শরীেরর নাম মহাশয়, যা সওয়ােব তাই সয়।’ 

অাজও pায় মাইল 2দেড়ক 2লেক চkর 2মের 2রাজকার মত gলেমাহর গােছর ছায়ায় পাতা িসেমেNর 2বি±টায় বৃেdর 
দল এেস বসেলা। িবরাট গােছর ঘন ছায়া অার নবাrেণর অােলা িবিচt নকশায় ঘাসজিমেত কাটাkিট 2খলেছ।  
2ভােরর িমেঠ বাতােস কােছিপেঠর 2কান বkলগােছর গn। 2বশ অােমজ লােগ মেন। চুপচাপ বেস 2লেকর জেল 
2সানালী অােলার মাতামািত 2দেখন পেরশবাবু। dঃখ পুেষ 2রেখ লাভ িক? সংসাের িতিন টাকা 2রাজগােরর 2মিশন (ব 
2তা িকছু িছেলন না। তাঁর মেনর শখ অাhাদ, তাঁর পছn অপছn কেব অার grt 2পেয়েছ! 2ছেলর ইsুল কেলজ 
2থেক 2কিরয়ার িনবIাচন সবই হেয়েছ িবনতা অার তার বােপর বািড়র অŋুিল 2হলেন। 2ছেলর িবেয় িনেয় তাঁর মেনর 
2গাপন 2কােণ 2কাথাও একটা কিল সেব ধেরিছল। তা ফুটেত পারল িক? 

2ছেল তখন িবেদেশ যাওয়ার 2তাড়েজােড় বTs। বাজার 2সের িফরেছন পেথ 2দখা বnুpবর অিময়র সােথ। তেব 
পুরেনা বnুর সােথ থাকা এক লাবণTময়ী তrণী মনটা 2কেড়িছল 2বশী। ভাির snর মুখ 2চাখ, লkী pিতমািট। 
িজjাসা কের জানেলন অিময়র একমাt কnা। stী িবেয়ােগর পর ভাড়া বািড় 2ছেড় এ অ±েল নতুন ²Tাট িকেনেছন 
অিময়। এখন sানীয় বTােŋ অTাকাউN খুলেত চেলেছন বাবা-েমেয়েত। 2মেয়র নাম জানেলন — pিতমা। 
িব�িবদTালেয় িহউমTান িরেলশানস্ িনেয় পড়ােশানা করেছ।  বাঃ বাঃ, rেপ  লkী gেণ সরsতী! এমন িচnয়ী মা’2ক 
যিদ ঘের 2তালা 2যত! hঃ, 2স sেpর কিলেত 2তা কেবই কাঁিচ চািলেয় িদেয়েছ হতভাগা 2ছেল  অানমেন দীঘI�াস 
2ফেলন পেরশবাবু। 

দেলর মেধT ফিনবাবু িকছু বেয়াঃবৃd। কম কথার মাnষ। এককােল বTােŋর ডাকসাঁইেট মTােনজার িছেলন। এখন 
জরার ভাের অার জীবেনর তাড়নায় 2স দাপুেট ভাব অার 2নই। লািঠটা d পােয়র ফাঁেক 2রেখ হাতেল িচবুক িচেপ 
ফিনবাবু ‘পেরশ’ বেল ডাকেতই, সিmৎ িফরেলা পেরশবাবুর। ধীের ধীের ফিনবাবু বলেলন, ‘খােমাখা িনেজর 
অহŋারেক p®য় িদেয় 2কন জিটলতা বাড়ােtা? যা অােছ, তাও হারােত চাও িক? অাধুিনক যুেগর তীbতা যিদ 2মেন 
িনেত না পােরা তাহেল মুখ থুবেড় পড়েব এেকবাের অামার মেতা। তখন সহাnভূিতর 2কােনা হাত 2তামােক ওঠােত 
অাসেব না এটা 2জেনা।’ ফিনবাবুর কথায় sb হেয় বেস থােকন পেরশবাবু। বৃেdর মেনাবTথার তুলনা িক অােছ! 
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2গেলা বছর gীে¶র মুেখ ফিনবাবু অার তাঁর stীর হঠাৎ িবেদশ ·মেণর একটা sেযাগ এেস 2গল। তাঁেদর একমাt 
2ছেল রিনত অাজ বছর পাঁেচক অােমিরকার sান¥ানিসেsা শহের অােছ। িতনমােসর gীে¶র ছুিটর অামntেণ বাবা 
মােক এয়ার িটিকট পািঠেয়েছ sেযাগT পুt। গত পাঁচ বছেরর মেধT একিটবােরর জn 2দেশ না 2ফরা বারমুেখা 
2ছেলেক ঘরমুেখা করার অাশায় ফিনিগnী খান কতক বাছাই করা বŋঁ snরীেদর ফেটাgাফ সেŋঁ িনেলন। িকnt িক 
2ভেব 2গেলন অার িক হল! 

মািকIিন কালচােরর sাটIেনেসর gঁেতায় pথম 2থেকই ধুঁকিছেলন বৃd দmিত। ঘের বাইের মাnেষর জীবেনর উপর 
2মিশেনর দাদািগির বুঝেত বুঝেতই pাণ যায় যায় অবsা। তdপির sানীয় বŋঁসমােজর বােk হাফ মািকIিন অার হাফ্ বং 
কালচার gেল 2য িম® জিড়বুিটরা 2শাভা পােt তােদর িkয়া-pিতিkয়ার 2ডাজ ঐ বুেড়া বয়েস সh হয়িন ফিনবাবুর। 
sাধীন ভােব 2বড়ােবন, িফরেবন 2স gেড় বািল। গািড় ছাড়া জীবন চেল না। উইেকN ছাড়া জীবন থুিড়, 2ছেলেক  
পাওয়া যায় না। তবু 2কানগিতেক এক মাস 2কেট িগেয়িছল। এক িবেকেল কতIািগিn চা পান করেছন হঠাৎ 2দেখন 
চািব খুেল এক বকtেপর অািবভIাব। 2স বক না কtপ অথIাৎ পুrষ না নারী তাই বুঝেত পারিছেলন না ফিনবাবু। 
ততkেণ 2সই মূিতI মাথা ভরা  রŋীন জটাঝুিট dিলেয়, কােলা চশমা কপােল তুেল, চকরা বকরা শােটIর পেকট 2থেক 
2মাবাইল, চািব িরং ইতTািদ বার করেত করেত নােকর dেটা ফুেটার সামেন িদেয় 2ঝালােনা একখানা 2ছাট নথ 2নেড় 
অসmব িমিহ গলায় বলেল, ‘2হ 2মেসামশা-মািসমা!! অামার নাম বTাডাল হেt। অািম বাঙালী হিt। রেণা অামার 
পাটIনার হেt।’ এই িকmূত ভাষার ধাkায় ফিনবাবুর 2চাখ ছানাবড়া হেয় 2গল। stীর অবsাও তৈথবচ। 

রােt রিণত িফরেল 2দখা 2গল বTাডােলর অকsাৎ উদয় হওয়া িনেয় তার িবেশষ 2হলেদাল 2নই। 2স শাn sেরই তােক 
পিরবােরর সদsা িহেসেব 2মেন িনেত অnেরাধ করল বাবা মা’2ক। িকnt ফিনবাবুর পেk এ psাব 2মেন 2নওয়া 
2সানার পাথরবািটর মেতা অসmব। 2ছেলর সেŋঁ সব সmকI খুইেয় 2দড় মােসর মাথায় 2দেশ িফের এেলন 
ফিনদmিত। 

2স তুলনায় মTািটলডা খারাপ িক?  অানমেন ভাবেলন পেরশবাবু। এরই মেধT 2বশ মািনেয় িনেয়েছ। শাuিড়র সােথ 
িমেল িনিতT dেবলা লাউিচংিড়, িচংিড় মালাই কাির, দই িদেয় কষা মাংস রাঁধেছ। বাঙালী খাবার তার 2বশ পছেnর । 
এই 2তা 2সিদন বাজাের কিচ পুঁইডগা 2পেয় কটা 2গাছা িকেনই 2ফলেলন পেরশবাবু। িবনতা পুঁই চyিড়টা 2বশ কের। 
মTািটলডা 2দখা 2গল অাম বŋঁবধূর মেতা চyিড় গলাধঃকরেণ রীিতমত ওsাদ। মাতbর 2ছেল পাশ 2থেক তােক 
2বাঝায়, ‘িদস ইজ অTা সাগ্ কলড্ পুইঁ!’  িবনতার ইেtয় একিদন দিkেণ�ের ভবতািরণী মােয়র মিnের ওই অতখািন 
সােপর মেতা লmা লাইেন ফুল পTাঁড়ার খাঁচা বুেক জাপেট ধের ঝাড়া d ঘNা দাঁিড়েয় পূেজা িদেয় pসাদী িসঁদূর কপােল 
2মেখ িবজয়গেবI বািড় িফরল। �uর শাuিড়েক pায়ই এটা িদেt, ওটা িদেt। দাঁত ঘেষ িজভ উেl শ’ বেগIর সবIনাশ 
কের বাংলা বলার অাpাণ pয়াস করেছ। মােঝ মােঝ িতিন িবচার কের 2দেখেছন তাঁর িনেজর ঐ অালােলর ঘের 
dলােলর চাইেত ডাকাবুেকা sভােবর উtল 2খালােমেলা 2মেয়িটেক তাঁর খারাপ লােগ না। 

মােঝ এক সnTায় �uেরর কােছ চা িনেয় এেল বhিদেনর চাপা 2কৗতুহলটা 2মটােত 2চেয়িছেলন পেরশবাবু। ‘ইেয়, 
হাও িডড মাই সন্  ফTািশেনট ইউ?’ মুহূতI মেধT উtর িদেয়িছল 2বৗমা, ‘ওহ্, বাই িহজ্ 2ফিমিনজম্!’ পুrেষর ভীতু 
ভীতু 2মেয়িল ভাব নািক তার িনেজর টম্ বয় মাকIা sভােবর এেকবাের িবপরীত বেল তােক অাকষIণ কের। 2বাঝ! কত 
মিত িদেয়ছ এ সংসাের pভু! মেন মেন ভােবন পেরশবাবু। তা না হেল সামাn লাল sেতার বাঁধা িবিড় এই অাধুিনকা 
মািকIিনর মন জয় কের! 

2ছেল, 2ছেল-েবৗ-এর ছুিট pায় ফুেরাবার মুেখ।  রােt িবনতা িবিরয়ানীটা 2রঁেধিছল খাসা  2লােভ পেড় িকি±ৎ 2বশীই 
2খেয় 2ফলেলন পেরশবাবু। খাওয়া দাওয়া চুকেল মTািটলডা ur করল তার pেফশােনর হাজার ইNােরিsং 2কস 
িহিsT। সভাভŋঁ হেত হেত রাত বােরাটা। ‘gড নাইট!’ বেল মTািটলডা তার সকােলর 2কাে£ৗষধ িনেয় িবদায় িনেলা। 
িবনতা  অার 2ছেলর 2চারা চাপা 2চাখ হাসাহািস নজর এড়ােলা না পেরশবাবুর। পাtা না িদেয় িতিন 2শাবার উেদTাগ 
িনেলন। 

িক এক অsিsেত ঘুম এল না তাঁর। এপাশ ওপাশ করেত লাগেলন। হঠাৎ বুেক তীb বTথার সেŋঁ kল kল কের ঘামেত 
লাগেলন। ঘাড়িপঠ সব ঝাঁ ঝাঁ করেত লাগেলা। জল খােবন বেল হাত বািড়েয়িছেলন, তারপর সব bTাক অাউট। 
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2চতনা যখন িফরেলা 2দখেলন যntপািত ঠাসা এক অেচনা ঘর। চারপােশ পিরিচত জেনর উিdg মুখ। সাদা 2কাট পরা 
গলায় 2sেথােsাপ 2ঝালােনা এক 2ছাকরা হািসমুেখ মুেখর ওপর ঝুঁেক পেড় বলেল, ‘িক, িমsার দt! 2কমন িফল 
করেছন?’  

মৃdsের পেরশবাবু বলেলন, ‘ভােলা।’ পােশ দাঁড়ােনা িবনতার 2চােখ জল। হায়, কেব 2শষ এই মধুর ছিব 2দেখিছেলন! 
stী হােত হাত 2রেখ বলেলা, ‘যা ভয় পাইেয় িদেয়িছেল! 2দখােলা বেট 2তামার 2বৗমা। এেকবাের িমিলটাির তৎপরতায় 
সব বTবsা কেরেছ 2স। এখন তাড়াতািড় ভােলা হেয় ওেঠা, ভােলায় ভােলায় ঘের চেলা।’ ঘাড় িফিরেয় 2দেখন তাঁর 
2মনীমুেখা দািয়tjানহীন 2ছেল িক গাmীযIT িনেয় ডাkােরর সেŋঁ পরামেশI  বTs, পােশ উিdg মুেখ 2বৗমা। এিদেক 
হােত হাত 2রেখ িবনতা। িক এক অভূতপূবI অােবেশ 2চাখ 2বােজন পেরশবাবু। 2বােঝন, সংসার বাগােন িতিন অাগাছা 
নন। রীিতমেতা মূলTবান এক অাদরণীয় অিকIড। 
 
অাধা ss মাnষ হেয় িফরেলও পেরশবাবুর বািড়েত 2ফর চাঁেদর হাট। অTাটাকটা মাইl িছল তাই রেk। এখন 
িনয়মাবলী 2মেন জীবনযাপন করেত হেব। অাজ িবেকেল তাঁর মিনIং ওয়ােকর সাŋঁপাŋঁরা এেসেছন। হােত হােত ঘুরেছ 
চােয়র কাপ। িবনতা অার 2বৗমার বানােনা মােছর চপ। তেব পেরশবাবুর জn এ সব নয়। তাঁর পথT 2সবার িদেক 
অসmব  নজর 2রেখেছ 2বৗমা। srয়ার বািট হােত এেসও পেড়েছ �uরেক খাওয়ােব বেল। ইিতমেধT তার মাঝরােত 
ওই িবপেদর সময় িমিলটাির তৎপরতার খTািত মুেখ মুেখ ছিড়েয়েছ। এখন �uরেক যt কের গলায় nাপিকন 2বঁেধ 
ধীের ধীের srয়া খাওয়ােত 2দেখ পেরশবাবুর বnুরা সpশংস  তাকাতািক করেত লাগেলন  িনেজেদর মেধT।  
পেরশবাবুরও 2কমন 2যন গবIেবাধ হেত লাগল বnুেদর সামেন। িবনতা বলেলা, ‘বnুেক বেল যান খাওয়া 2শাওয়া সব 
িনয়ম 2মেন করেত হেব। অামার কথা 2তা uনেব না। অাপনােদরটা যিদ 2শােন। অার hাঁ, িবিড় 2ফাঁকা চলেব না।’ 
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িবনতা কথাটা বাংলায় বলেলও ‘িবিড়’ uেনই সেচতন হেয়েছ মTািটলডা। অার এই 2দড়মােস বাংলায় হTাঁ অার না তার 
ভােলাই রp হেয়েছ। অতএব শাuিড়র বােকT dই অার dই চার িমিলেয় 2স বুঝেলা পেরশবাবুেক িবিড় 2খেত িনেষধ 
করেছন শাuিড়। পেরশবাবুর িmয়মাণ মুখখািন 2দেখ 2স িনেজর িসdােn অােরা দৃঢ় হল। পেরশবাবুর জn তার 2বশ 
ক| হল। ‘অাহা, অমন খাসা িজিনেষর 2নশাতTাগ করা িক িবষম বTাপার শাuিড়মাতা িক বুঝেবন!’ ভাবেল 2স। 
অাnিরক হেয় পেরশবাবুেক অার এক চামচ srয়া খাইেয় 2স 2sাক িদেয় বলেল,‘তুিম িকtু 2ভেবা না, ডTাডু ! 2তামার 
িবিড়র মাহাtT অার 2কউ না বুঝুক  অািম বুিঝ। অামাার pাণ িদেয় 2তামার এই 2রড 2Ãড bাউন িসগােরর মাহাtT 
অািম রkা করেবা।’ হতভm পেরশবাবু বnুেদর সামেন 2বৗমার এেহন সাntনা বােকT িক বলেবন বুেঝ না 2পেয় 2কাঁত 
কের srয়া িগেল 2ফলেলন। ফিনবাবু মৃd 2হেস বলেলন, ‘তা 2বৗমা, সাগরপাের এই 2s�াল 2নিটভ িজিনষ তুিম 
2কমন কের পােব মা?’  

বরাভয় মুdায় হাত 2তােল মTািটলডা। 2চাখ বুিজেয় 2হেস বেল, ‘িকsT ভাবেবন না, সব বTবsা হেয় 2গেছ।’ ডTাডু 
ভােলা হেলই 2স হারােনর 2দাকােন যােব। হারােনর সােথ বেস ছেক 2নেব অাগামী পাঁচ বছেরর জn িবিড়র এkেপাটI 
বTবসার নিথপt। তার দৃঢ় িব�াস কােল এই bাউন িসগার উইদ 2রড  2Ãড 2গাটা মািকIন 2দেশ bাউন sগােরর 
চাইেতও চালু 2নশা হেব। বTবসা জেম 2গেল 2স পাগেলর ডাkারীেত ইsফা 2দেব। চুিটেয় িবিড় বTবসাই ধরেব। 

2বৗমার এই ভিবÄৎ প±মবািষIকী পিরকlনায় sিmত হেয় 2গল বৃdkল। পেরশবাবু, িবনতা এমনিক অালমারীর 
গােয় 2ঠস্ িদেয় িtভŋঁ মুরারী মাকIা হেয় দাঁিড়েয় থাকা 2ছেল পযITn িsকিট নট্। বnুেদর সামেন পেরশবাবুর  
মুহূতIপূেবIর 2গৗরবেবাধ সেব উড়ব উড়ব করেছ এমন সময় বৃdkেলর সমেবত ঘর ফাটােনা হা হা হািসেত ঘেরর 
অpstতভাব এক ঝলেক হাওয়া। িবনতা অার 2ছেলও 2স িনমIল হািসেত 2যাগ িদল। পেরশবাবুই বা িপেছ পেড় থােকন 
2কান মুেখ! 
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