
  
‘গl’ 

ঘেটাৎকচ বধ 

,মেtয়ী kমার 

িচেলেকাঠার িনেজর ঘের বেস অােছ নn। তার pিত সবার dব@Aবহােরর কারণটা বুঝেলও Gশেষ িকনা দাdর হােত এেহন Gহনsা! বাঁ কানটা 
টািটেয় অােছ এখেনা। িকছুkণ অােগই বাঁ কানটা অাQােস মুচেড় দাd বলেলা - ‘দামড়া Gছেল! কািলদাস হেয়েচা?  Gয ডােল বেসেচা Gসই 
ডালই কাটেচা?’ অপমােন নnর Gচােখ জল এেস Gগিছেলা অার িক! সংসাের সবাই তােক Gবাকা হাবা গবা বেল তািQেলAর Gচােখ Gদেখ। 
মrভূিমর বুেক একটুকেরা মrদAােনর মেতা দাdর ভােলাবাসাটুk। Gশেষ িকনা Gসখােনও এমন Gমাkম gঁেতা Gখেত হল! 

পাkা বছর পাঁেচক পের িবেদশ Gথেক বAািরsারী পড়া Gশষ কের Gদেশ িফেরিছল নnর মামা। সবার জn কেতা িক এেনিছল, তেব Gসরা 
িজিনসটা Gপেয়িছল নn - একটা অাই-েফান। দশ kােসর ছাt িহেসেব নেnর একটা ঘিড় অােছ বেট, িকnt Gমাবাইল Gফান, তাও অাবার অাই-
Gফান - Gস ভাবেত পােরিন। িবsেয় িবhল তার মুেখর িদেক তািকেয় মৃd Gহেস মামা বেলিছল, ’এই অাই-েফান কােছ থাকা মােন িবেeর 
দরজা খুেল যাওয়া। পািত Gফােনর মেতা বAবহার না কের Gমক অা gড্ ইউজ্ অফ্ ইট্! Gদখিব Gতার অাs Gগাটা পােস@াnািলিট বদেল Gগেছ।’  

অিত যেt অাই-েফান খানা pায় বুেক ধের বািড় িফেরিছল নn। তােক Gদেখ সবার মুেখ িমচ্েক হািস ফুেট উেঠিছল। ভাবটা - ‘hঃ, বাঁদেরর 
বুেক মুkাহার, দAােখা Gশােভ িক বাহার!’ দাd িকnt খুশী হেয়িছল। নnেক কােছ Gডেক বেলিছল - ‘এই হল Gলােকর সােথ Gমলােমশা বাড়াবার 
একমাt চািবকািঠ। চারপােশর Gলাকজনেক দAাখ, Gচাখ কান Gখালা রাখ, মতামত চালা, তেব িকনা Gলােকর Gচােখ সmান পািব!’ একমাt 
Gছাটেবান নিমতার মেন িকছু সেnহ িছল, Gস সংশয় ভরা িচেt oিধেয়িছল - ‘দাদা, তুিম এর বAবহার পারেব?’  

‘Gকন, না পারার িক অােছ?’ িবj মুেখ oিধেয়িছল  নn। িsত মুেখ Gবান বেলিছল - ‘না, মােন হাই ফাই Gতা! সব Gলেটs্ Gটকেনালিজর 
বAাপার।’ হাত উেl নn বেলিছল - ‘যাঃ যাঃ Gলেটs্ Gটকেনালিজ! সব িশেখ Gনেবা।’ 

িশেখ িনেয়িছল নn সব মামার কােছ। Gদশ িবেদেশর খবর Gচক্ করা, অাবহাওয়া সাচ@ করা, Gমলবk Gদখা, কAােলNােরর বAবহার, কAােমরায় 
ছিব Gতালা, পছেnর গান Gরকড@ করা, িভিডও Gগম Gখলা Gথেক or কের মায় Gফসবুক্ Gখালা পয@An। নেnর নােম অAাকউN্ খুেল Gফসবুেকর 
dিনয়ার সােথ তােক পিরিচত করােলা মামা। বুিঝেয় িদেলা িকভােব বnুেtর জn অnেরাধ পাঠােত হয়, তারপর Gসই বAিk মত িদেলই বAস্ - 
বnুেtর Gডাের অাবd হেয় dজনায় যেতা খুশী কথা চালাচািল, ভাব ঢালাঢািল কেরা, Gকান বাধা Gনই! িনেজর ছিব, জnতািরখ িঠkিজ kলুিজ 
সহ একটা Gpাফাইল খুলল নn। মামা বলল, ‘sAাটােস িক িলখিব?’ 

‘িমডল kাস?’ 

Gহা Gহা Gহেস মামা বেল  - ‘না Gর Gবাকা, এ sAাটাস্  Gস sAাটাস্ নয় - এ হল সmেক@র sAাটাস! এরপর অােছ ‘অাবাউট িম’। Gসখােন Gতার 
িনেজর বAাপাের Gলখ। তুই Gক, তুই িক কিরস, Gতার sp, Gতার িচnা ভাবনা - এই সব অার িক! যা, Gলখ Gগ, Gদিখ Gতার িচnাশিk Gকমন!’ 

মামার কথা নেnর মেন Gঘার অানেলা। সিতA Gতা, Gস Gক! Gস িক! Gস িক oধু পoপিতনাথ সরেখেলর নািত, উমানাথ সরেখেলর পুt Gবাকােট 
নn?  এই িক তার একমাt পিরচয়?  উেtজনায় ভােবর অােবেগ  মিথত হয় নেnর সtা। তারও Gয অালাদা সtা অােছ, িনেজর পিরচেয়র 
ঢাক বাজােনার জায়গা অােছ, তাই Gস জানেতা না! বাংেরিজ হরেফ নn ‘অাবাউট িম’-েত Gলেখ -  

‘নিহ অািম oধু নn! ধn, এ মহা ধn!  
অামার অািমেক অািনব খুঁিজয়া এ নেহ অামার সn!! 
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খুিলব দেরাজা িবেeর অািম Gযথায় যা অােছ বn।।’ 

Gলখাটা পেড় মামা d িমিনট কথা বলেত পারেলা না। Gশেষ িপঠ চাপেড় বলেলা, ‘Gটিরিফক  হেয়েছ। ফািটেয় িদেয়িছস। মাnেষর সােথ 
কিমিনউেকশান বাড়া। মামীেক িদেয় or কর, নতুন নতুন বnু পাতােনা তারও শখ!’ 

Gকািচং kােস Gসিদন তার পােশ বেসিছল অক@লাল দtgp। বড়েলােকর টAাঁশ Gছেল। নেnর কােছ অাই-েফান Gদেখ Gস অালাপ or কের। 
এমন িহেরামাক@া Gছেলেক তার সেŋঁ Gযেচ অালাপ করেত Gদেখ নn িবগিলত হয়। Gসিদন রােt খাওয়া দাওয়ার পের Gফসবুেক হািজর হেয় 
নn Gদেখ অkয়kমােরর ছিব Gদওয়া এক অnেরাধ পt - ‘অক@লাল ওয়াNস টু িব ইওর G�N।’ pবল সংশয় িনেয় মামােক Gফােন ধের নn।  

মামা বেল - ‘অাের ওটা মাnেষর মেনর ইনফাচুেয়শান। Gয যা হেত চায়, sp Gদেখ হেব বেল বা যা কlনা কের িনেজেক snর লােগ তার 
ছিব িদেয় িনেজেক ইেN�ািডউস কের। অেনেক নামও বদলায়। Gযমন ধর কােরা Gচাখ টAারা, Gস Gpাফাইেল পdফুেলর ছিব Gছেপ নাম িনেলা 
‘পdপলাশ’, এই রকম অার িক!  

‘বাঃ, Gবেড় Gতা,’ মেন মেন ভােব নn। পরিদনই Gকািচং kােস অক@লােলর সাহােযA িনেজর অাtপিরচেয়র বিল Gদয় নn মহাভারেতর 
মহাবীর চূড়ামিণ ঘেটাৎকেচর হােত। িনেজর Gভবলু মাক@া ছিব সিরেয় কথকািলর এক ভয়াল মুেখােশর ছিবখানা বD মেন ধরল তার। Gযমন 
নাম, Gতমন rপ - এ Gযন মািনকেজাড়! 

Gফসবুেকর Gনশা সব@নাশা। িদিবA পাঁচ-ছ ঘNা Gমৗজ হেয় থােক নn এই dিনয়ায়। িক িবিচt সব কম@কাN চলেছ এ জগেত! Gকউ ফাম@ খুেল 
তােত মহানেn চাষবাস করেছ, ফুল ফল সবজী লাগােQ। Gকউ খামার খুেল Gগাr Gমাষ পালেছ, অাsাবেল Gঘাড়া চরােQ। ‘অাহা, এরা 
Gবাধহয় Gকউ চাষা, Gকউ Gগায়ালা বা কাউবয় হেত Gচেয়িছল জীবেন,’ ভােব নn।  

কিমউিনেকশােনর কাজ নn এেতা মন িদেয় কেরেছ Gয মাt ক’িদেন তার Gফসবুেকর বnুসংখAা রkবীেজর বংেশর nায় এেলাপাথািড় 
ছিড়েয় Gগেছ। অাসমুdিহমাচেল নেnর বnু ছড়ােনা। এই ক’িদন হল Gক এক িমস্ রাকা বারবার তােক িলখেছ - ‘Gহই ঘেটাৎকচ, িpজ জেয়ন 

মাই Gকাঅপেরিটভ ফািম@ং । িpজ Gটামােটা লাগাও!’ 
তারপর রীিতমেতা hমিক - ’িক হেQ িক, বলিছ না 
Gটামােটা লাগাওওওওওওওওও!’  

এিদেক এনার টমােটা লাগােত লাগােত sদূর 
দািkণাতA Gথেক অার এক অজানা বnু grগাNুর 
চীৎকার - ‘Gহl িম ইন Gsবল!!’ এনার Gঘাড়ার 
চানা জল িদেত না িদেত মুmইএর মুরলীেমাহন 
চাকিলরাম িচlায় - ‘ভাইয়া ঘেটাৎকচ, Gগাr 
বাছুরgেলােক kছু Gদেখা!’ চািরিদেক তােক িনেয় 
এই টানাটািনর বহের sুেলর পড়া, sােরর Gকািচং 
মাথায়  উঠল। Gস িদেন ছ’ সাত বার Gফসবুেক ঢঁু না 
মারেল চািরিদক Gথেক Gগেলা Gগেলা রব ওেঠ। 
ঘেটাৎকচ rেপর অাড়ােল িনেজর পিরবােরর মিহলা 
সদsেদরও Gস মন Gকেড়েছ, যা নn নামধারী হেয়  
জnইsক অজ@ন করেত পােরিন। Gছাড়িদভাই, মামী, 
এমনিক Gবােনেদর বnুেtর িবesতাও Gস অজ@ন 
কেরেছ।  

এইভােব কিমউিনেকশান পব@টা জেম উঠেল Gস দাdর পরামশ@ মেতা চারপােশর Gলাকজনেক জরীেপর কােজ মন িদেলা। িকnt এ িক বAাপার! 
dিনয়া যেতা সাদা Gদখায় তা Gতা নয়! সকােল sুেল যাবার সময় Gস oনেলা মা িদিদেক বলেছ ক’িদন Gথেক িদদার শরীর ভােলা নয় একবার 
Gদেখ অাসেত। Gসেজgেজ পােয় চিট গলােত গলােত িদিদ বAs গলায় বলল - ‘অাজ এেকবাের সময় হেব না মা। কেলজ Gফরত লাইেbরীেত 
যােবা, Gসখান Gথেক লAাŋুেয়জ kাস অােটN কের িফরেবা।’ অথচ Gকািচং Gসের িফরিত পেথ Gদশিpয়র Gমােড় Tািফেক অাটেক থাকা নn 
বােসর জালনা Gথেক পির�ার Gদখেলা Gক এক ঢAাঙা ঝাঁকড়াচুেলার হাত ধের হাসেত হাসেত িদিদ িসেনমা হেল ঢুেক Gগেলা। রােt নn 
িনেজর মেনর dঃখ Gফসবুেক িলখেলা - ‘অss িদিদমা নািহ পায় পাtা, লmুর হাত ধের সরেখল pমীতার সােt Gপ সাtা!’ 

পরিদন সরেখল বািড়র সবাই নাকউঁচু Gমজািজ pমীতার  Gচার Gচার ভােব অবাক। dপুর নাগাদ ভাইেবৗ-এর অাচমকা Gফান বড়িগnীর কােছ - 
‘িদিদ, pমী-র িক এ বািড় অাসার িছল মা’-েক Gদখেত?’ 
‘hাঁ, িকnt Gস কাল পড়ার চােপ Gযেত পাের িন।’ 
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 ‘ইেয়, pমী-েক একটু নজের Gরেখা, িদন কাল ভােলা নয়। ও Gবাধহয় Gকান Gছেলর পাlায় পেড়েছ।’ 
 ‘অAাঁ, Gস িক কথা, Gতােক Gক বলেল?’ 
 ‘ঘেটাৎকচ!’ 

িব�াn অপমািনত বড়িগnী অার Gকানঠাসা pমীলার চীৎকাের সেnA নাগাদ সরেখল বািড়র দালােন Gকাঠায় Gরাজকার রােtর অা�য় Gনওয়া 
কাক িচলgেলা ভবঘুের হেয় বAাকgাউেN িবিচt অেক@Tা জুেড় িদেলা। নn তখন িচেলেকাঠার ঘের িমস্ রাকার বাগােন টমােটা চারা পুঁতেত 
Gবজায় বAs। 

পরিদন রিববার। নn Gবলা নটার অােগ িবছানা ছাড়েত নারাজ। ঢুলুেত ঢুলুেত কাকা কািকর ঘেরর পাশ িদেয় যাবার সময় কাকার িফসিফেস 
অাওয়ােজ অবাক নn Gশােন - ‘কাক পkীেত Gযন Gটর না পায়, বােপর বািড় যাওয়ার নাম কের Gবেরােব।’ উtের চাপা গলায় কািক বলেলা - 
‘Gkেপছ?  Gনৗেকাডুিব বেল কথা!’ 

ঘুেমর িপিt চেট Gগেলা। এই Gনৗেকাডুিব িক বAাপার Gয কাকা কািক এেতা হাইিল সাসিপশাস অAািটিচউড করেছ, দাঁত মাজেত মাজেত ভােব 
নn। অেনক Gভেব অক@লালেক ধের। অক@ বেল - ‘ধুস্, ও একটা ফালতু বাংলা মুিভ। ঐ Gয শরৎচnd বেল Gক একটা রাইটার িছল Gকবল 
Gচােখর জেল নমকীন Gলখার ধাnা। অামার মা, Gবৗিদ, িদিদও সব Gদৗড়েQ - ঘAাম হেয়েছ বেল।’  

বাঃ, এই Gতা Gমঘ না চাইেতই জল। Gফসবুেক অাধুিনক সংsৃিত কালচার সািহতA িনেয় এ পয@An Gতা িকছুই Gলখা হল না। অমন কাকার মেতা 
জাহাঁবাজ Gলাক Gসও িক না Gগাপেন Gদৗড়েQ!! -  

‘বাংলা ছিবর জগেত িক Gরনাসাঁ এেলা! 
সরেখল িনশানােথ িক বা Gনশা Gপেলা, 
সstীক ছুিটল িনশা বােয়ােsাপ ঘের 
শরেতর Gনৗেকাডুিব Gহিরবার তের !’ 

িনেজর কিবtgেণ মশgল নn ঘুণাkেরও জানেলা না ভাইেবৗ-এর িdতীয় Gফান বড়িগnীর বুেক িক jালামুখী ,তরী করেলা। সpাহ orর 
সকালটা সরেখল বািড়েত িক িবিQির ভােব or হল। িছ িছ, ফুটn ডােলর হাতা গদার মেতা বািগেয় ধের মা এমন জঘn ভাষায় অাkমণ 
করিছল কািকেক। কািকও ছাড়বার পাt নয়। গলার িশর ফুিলেয় Gকবল একই মnt পেড় যােQ - ‘িছ িছ, এ িক sাইিগির! এ িক sাইিগির!’ 

sুেলর Gদির হেব Gদেখ নn সেব মুখ খুেলেছ - ‘মা, জলখাবারটা দাও।’ বাপস্, ঘের Gযন ফুkিশমার িনউিkয়ার পাওয়ার pাN bাs হল। - 
‘পারব না। Gযখান Gথেক মিজ@ Gগল Gগ যা। সংসাের অামার একটা মান সmান Gনই?  অAাঁ!’ মােন মােন রাnাঘর Gথেক Gকেট পেড় নn। এই 
সাত সকােল Gক অাবার মা’র মান সmােন হাত বাড়ােলা Gভেব kল পায় না Gস। বড়েদর ভাবগিতক িঠক Gযন অাবহাওয়া দpেরর মেতা। 

অাজকাল Gবশ সব মজার মজার Gমেসজ অাসেছ Gফসবুেক। ‘ডজ্ ঘেটাৎকচ লভ্ �গস্!’ - ‘ডু ইউ িথŋ ঘেটাৎকচ হাজ এভর িবন এ িমন 
G�N!’ - অথবা Gমাkম p£ যা নnেক একটু িবপােকই Gফেল - ‘ডু ইউ িথŋ ঘেটাৎকচ ইজ এ sুিপড ফুল!’  

এই নতুন ধরেণর Gমেসজ চালাচািলেত Gমেত ওেঠ নn। সদA িবেয় হওয়া বড়িদেক Gমেসজ পাঠায় - ‘হাও অেনs ডু ইউ িথŋ ইওর হজবAাN 
ইজ!’ ওর বড়িদ শিমতা বরাবরই একটু ভােলামাnষ, ভীতু টাইপ। তার sামী বAােŋর মAােনজার হেয় এিদক ওিদক ভােলাই মAােনজাির কের 
Gসটা শিমতা জােন। সেbানাশ! এসব বAাপার ধরা পড়েল মহা মুশিকল। তিড়ঘিড় কত@ােক Gমেসজটা Gদখায় শিমতা। 

Gমেসজ পেড় জামাই বাবাজীর মুখ Gগামড়া। সেnেহর তীর Gবৗ-এর িদেক। শিমতা যেতা বেল বAিkগত ভােব Gস এই ঘেটাৎকচেক Gচেন না, 
কিsন কােল Gচােখ Gদেখিন, তবু তার কত@া Gচেপ ধের। ‘Gস িন¥য়ই Gতামার পুরেনা বnু হেব,’ বাঁকা sের বেল কত@া। তারপর or হেয় যায় 
গজগজািন। ‘এেক Gতা বাইের এখন সৎসেŋঁর হাওয়া Gলেগেছ। বাবা বামেদব অার হাজাির মশাইেয়র সততার gঁেতায় pাণ ও¦াগত, এখন 
ঘেরও সততার Gকেলŋাির। Gশেষ িক না অামার কাছা Gকাঁচা ধের টানাটািন!’  Gবৗ-এর Gভবলু মাক@া মুেখর সামেন অাঙুল নািচেয় কত@া হাঁেক - 
‘অামােক ফাঁেদ Gফলা অেতা Gসাজা নয়। এ লাইেন এkেপিরেয়n ক’ বছেরর জােনা?  পুেরা পাঁচ! অািমও Gদেখ Gনেবা।’ 

Gসিদন িবেকেল Gঝােড়া কােকর Gচহারা িনেয় শিমতার িপতৃগৃেহ pতAাবত@ন এবং অেশষ knেনর ফেল বািড়েত রীিতমেতা একটা থমথেম 
পিরেবশ সৃি¨ হল। বড়কত@া জrরী িমিটং ডাকেলন। উপয@ুপির িকছু অpীিতকর ঘটনায় সরেখল পিরবাের সবার মেধA একটা দূরt ,তরী হেয় 
Gগেছ বেট, িকnt এটাও িঠক Gয পিরিsিত এখন খুব িবপjনক।  Gমেজা কত@া গলা খাঁকেড় বলেলা, ‘অািমও এক মত। Gকউ বা কারা 
চিbশঘNা অামােদর পিরবােরর উপর নজর Gরেখ চেলেছ।  অাজকাল এমন ঘটনা অাকছার হেQ। এখনই সাবধান না হেল একটা বড়সড় 
dঘ@টনা ঘটেবই।’  

বািড়র বুেড়া কত@া পoপিতনাথ িচিnত sের বলেলন - ‘শিম, একবার নnেক Gডেক অােনা Gতা!’  
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‘Gস হতভাগােক এখােন Gকন?  একটা gড ফর নিথং।’ িবরk হন নnিপতা উমানাথ। 
 ‘না মােন, সারািদন বািড়র বাইের Gঘাের Gটাের Gতা, যিদ সেnহজনক Gতমন িকছু নজের পেড় থােক।’ যুিk Gদখান বুেড়াকত@া । 

Gমেজা ‘Gফাৎ’ কের নাক ঝাড়া এবং ‘Gঘাৎ’ কের অবjার হািস, যুগপৎ একসােথ কের বলেলন - ‘তাহেলই হেয়েস, নn রাখেব ওর Gচাখ 
কান Gখালা!’ বলেত বলেত ঘের Gঢােক নn এবং একসােথ এেতা Gলাক Gদেখ একটু gিটেয়ই যায়। দাd বেল ওেঠ - ‘Gশান নn, এ ক’িদেন 
Gকান অেচনা Gলাকেক সেnহজনক ভােব অামােদর বািড়র অােশপােশ ঘুরঘুর করেত Gদেখিছস?’  
‘না Gতা!’ Gবাকা sের বেল নn। 
‘Gদখেল?’ গেজ@ ওেঠন উমানাথ। ‘Gচাখ dেটা ডAাবেডেব - বিল, ওই অাই-েফােনর অাগাপাশতলা Gদখা ছাড়া অােরা িকছু Gদখার অােছ জীবেন, 
এটা জােনা িক?’ 

এরা িক বলেছ তা মাথায় Gঢােক না নেnর, তাই চুপ কের থােক। দাd সহাnভূিতর sের বেলন - ‘এবার Gথেক অােরা ভােলা কের বািড়র 
এিদক ওিদেক নজর রাখিব। রাsা িদেয় Gহঁেট যাওয়ার সময় ঘিড় ঘিড় Gদখিব Gকউ ফেলা করেছ িক না।’ 
‘Gকন দাd?’ জানেত চায় Gস। 
 ‘Gচাওওওপ!’ গেজ@ ওেঠন বড়কত@া । ‘Gতামােক যা বলা হেQ উইদাউট Gকােয়ে¥ন তা পালন করেব। গট িদ Gমেসজ?  নাও Gগট লs!’ 

Gসিদন সকােলর িটপিটেপ বৃি¨ ঝমঝেম rপ িনেলা dপুেরর িদেক। ভূেগাল kাস Gশষ হেতই অক@লাল নnেক বেল অাজ এই ওেয়দাের Gকািচং 
kাস হেব না। অগতAা বািড়র িদেক রওনা Gদয় নn। এরই মেধA  রাsায় Gবশ জল জেমেছ। অেনক জায়গায় মAানেহােলর বুেক লাল পতাকা বা 
ভাঙা গােছর ডাল Gগাঁজা। পাড়ায় ঢুকেতই দাdর পরামশ@ মেতা সতক@ হেলা নn। মNুর Gতেলভাজার Gদাকােন Gবশ িভড়। এিদক ওিদক 
তাকােত তাকােত হঠাৎ Gচাখ চেল যায় কােলা ছাতার অাড়ােল একটু একেটের হেয় বািড়র বাঁেকর মুেখ দাঁিড়েয় Gক ও?  হােতর শালপাতার 
Gঠাঙায় অালুবড়া, Gপঁয়ািজ Gতেলভাজা Gগাgােস মুেখ পুরেছ। দাd না?  

রােt নn পাকা দাশ@িনেকর মেতা মাnেষর জীবেনর িdতীয় ,শশবাবsা অথ@াৎ বৃdkেলর dঃখকািহনী Gলেখ Gফসবুেক - 
‘বৃি¨েভজা িনঝুম dপুর Gতেলভাজার ডাক। 
পoপিতর িজেভর ডগায় sড়sিড় হাঁকপাক।।’ 

সরেখল পিরবােরর Gটকটিনক Gpট নেড়ই িছল। এবার অাo ভূিমকেmর ভয় এড়ােত জrরী তলব Gদওয়া হল বড়কত@ার বAািরsার শালােক। 
এেস বৃtাn oনেলন সব। এবার তাঁর মেন পড়েছ সpাহ d-এক অােগ তাঁর stী তাঁেক বেলিছল বেট Gক এক ঘেটাৎকেচর ওয়ােল নািক 
সরেখলেদর নােম িকছু gp রহs ফাঁস হেQ। তখন পাtা Gদনিন শালাবাবু এবং stীেকও সাবধান কেরিছেলন অেচনা মাnেষর মতামতেক 
Gতাlাই না িদেত।  

বড়িগnী Gকঁেদ পড়ল ভাইএর কােছ - ‘একটা িকছু কর। শিমতার িবেয়টা না Gভেঙ যায়। জামাই kAাপা ষাঁড় হেয় অােছ।’ িনশানাথ তুেmা মুেখ 
বেলন - ‘অডািসিটটা একবার ভাবুন। অামার stীেক িনেয় অািম Gকাথায় যােবা না যােবা সব Gস জােন। সব Gস Gদেখেছ।’ বুেড়াকত@ার কপােল 
এমিনেতই dই Gবৗ-এর কােছ যেথ¨ লাªনা জুেটেছ এ বয়েস Gলাভ সামলােত না পারার জn। তাঁর িকছু বলার মুখ Gনই, িতিন মাথা নীচু কের 
বেস অােছন। ওিদেক pমীতার Gচার ধরা পড়ার পুরেনা রােগর গরগরািন অার sামীর লাªনায় কাতর শিমতার Gফাঁস Gফাঁসািন। নাঃ, Gকান এক 
ঘেটাৎকচ মহাভারেতর পাতা Gথেক উেঠ এেস Gগাটা পিরবােরর উপর Gযন dরমুশ চািলেয় িদেয়েছ। তেব িতিনও খান Gলাক চিড়েয়। pথেমই 
যা করেত হেব তা হল এই িব«s পিরবারেক সাntনাদান।  

শালাবাবু মুেখর চুrেটর Gগাড়া দাঁেত কামেড় ধের গলগেল Gধাঁয়ার সােথ বলেলন - ‘Gতামরা ফAাশান Gমনেটন করেত Gফসবুেক যাও। Gকান 
কােজর Gকােয়িnেকােয়n Gবােঝা না বেল ফল Gভােগা। পই পই কের সবাইেক বিল GsTন্জারস অার নট অালাওড্। িকnt বnুেtর সংখAা 
সােড় ন’Gশা Gদখােত পারেলই Gতামােদর গব@। যাই Gহাক, পিরিsিত এমন িকছু ভয়ŋর হয়িন। অাজকাল যেতা ঘুঘু তেতা ফাঁদ। pথেমই 
Gসফ্িট কজ্ Gশা কের GTসপািসং এN  sিকং এই মেম@ একটা িরেপাট@ কের িদেত হেব। তাহেলই ঘেটাৎকচ বধ!’ 
‘বেলা িক, এেকবাের বধ?’ বড়কত@া নেড় চেড় বেসন। 
 ‘এেkবাের।’ বেল মাতbরী চােল হােসন শালাবাবু। 

dিদন নেnর মন Gফঁেপ অােছ। Gনশার dেবA অাচমকা এ িক বাধার িবপদ। যেতাবার Gফসবুেকর দরজা ধাkায় তেতাবার এক উtর - ‘ইওর 
অাকউN হাজ িবন টরিমেনেটড ফর িদ ফেলাইং িরজn। ১. sিকং ২. GTসপািসং ৩. GডsTিয়ং িদ pাইেভিস অফ অান এনটায়ার ফAািমিল।’ 

এ সব িক লmা লmা িফিরিs! নn Gতা বুেঝই উঠেত পারেছ না এ সব অিভেযাগ Gকন। অগতAা মামার শরণাপn হওয়া ছাড়া গিত িক?  Gগেলা 
Gস মামার বািড় পরিদন সেnAেবলা Gকািচং Gফরত। মামা বলেলন - ‘Gফানটা Gদিখ!’ তারপর kমশঃ তাঁর মুেখর পেট িবিভn রঙ rপ Gখলা 
করেত লাগেলা। বাংলার পাঁচ Gথেক িজিলিপর পAাঁচ। অমাবাsার Gঘার কােলা Gথেক অােgয়িগিরর বুক Gথেক ওঠা jলn লাভার অাgেনর 
মেতা। নেnর িববশ হেয় যাওয়া মুেখর উপর তীb সাচ@লাইেটর মেতা Gচাখ dিট এবার ভাঁটার বেলর মেতা ঘুরেত লাগেলা। Gচয়ার Gঠেল উেঠ 
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দাঁড়ােলন মামা। তজ@নী তুেল কাঁপেত কাঁপেত এিগেয় অাসেত লাগেলন নেnর িদেক  ‘িk ! িk !’ কের। এিক Gর বাবা, মামার হল িক?  পাগল 
হেয় Gগেলা না Gতা?  Gচােখ িখমেচ Gদেব না িক?  

ঘর ফািটেয় চীৎকার কের উঠেলন মামা - ‘তুই??  ওফ ঘেটাৎকচ! সির, ওফ ভগবান!! Gশেষ িক না তুই?!!’  

ঐ বেস অােছ নn। একাকী িবষn। সমােজর কাঠগড়ায় ঘেটাৎকেচর বধ পালা সাŋঁ হেয়েছ কখন। এখন িক নnkমােরর ফাঁিস? 

ছিব GসৗজনA : ওŋারনাথ ভTাচায@/‘উিনশ kিড়’ পিtকা 

( pথম pকািশত :  ‘উিনশ kিড়’ পিtকা, ৪ িডেসmর ২০১২)
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