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মুখুেj পিরবােরর +জ78পুt bজিকেশার। িপতার সংসােরর (জায়াল টানেত টানেত একটা সমেয় সংসারজীবন সmেn রীিতমত উদাসীন হেয় 
পেড়িছেলন। (শেষ অধNবাhদশাpাp হেয় আধ8ািtক জগেতর বnেন মুিk খুঁেজ (পেত (কামর (বঁেধ লাগেলন। মাতা, বৃd অss িপতা, 
ভিগনীkল, ভিগনীপিত এবং তs সnানািদর শতািধক (গালমােল িতিন জিড়ত। এখেনা িনেজেক িsতধী (রেখেছন ]ধু সংসােরর (গালিট 
(ছেড় মালিট (বেছ (নওয়ার কারেণ। অথNাৎ সংসাের থােকন পাkা সঙিট (সেজ। নতুবা সংসােরর িনিত িনিত িকmূতিকমাকার সমsার 
জাঁতাকেল পেড় এতিদেন তাঁর (জরবার হেয় যাওয়ার কথা। 

এমন নয় (য bজবাবুর িপতার আিথNক অসŋিত আেছ। অসŋিত যা িকছু তা রাধারমণবাবুর জীবনদশNেন। ঋণং কৃtা ঘৃতং িপেবৎ — এই মেnt 
দীিkত রাধারমণ জীবেনর সmয়ািদ উিড়েয় িদেয়েছন (sফ (খেয় (দেয় আর বগল বািজেয়। ঘের িববাহেযাগ8া কnাtয়, পুেtর ভিবqৎ, বৃহৎ 
সংসােরর sরkার জn spতুল অথNসmয় িকছুই তাঁর বাবুয়ানার বাঁধার কারণsrপ (ধােপ িটকেত পােরিন। উেl অuাদশ বষN (পেরােত  না 
(পেরােত পুtেক ঘেরর (খেয় বেনর (মাষ তাড়ােনার বাগাল বৃিt বn কের dেটা উপাজNেনর ধাnা (দখার কড়া সমন ধিরেয়িছেলন। 

বািড়র কতNার িবিবধ কাযNকারেণর অসŋিতেত sভাবতঃই stী চপেল|রীর (মজাজ সবNদাই পলেতর মুেখ আgেনর মেতা গরম হেয় থাকেতা। 
গাছ পালা, পানা পুkর (ঘরা মফঃsেলর শাn এই পাড়ার মেধ8 (কবল bজবাবুেদর বািড়র অŋন (থেকই সমব~র িবিভn sরgােমর 
উড়নতুবিড় ফুটেতা ফাটেতা। পিতর pিত অসh রােগর লাভা বষNেণর ছ8ঁাকা সnানেদরও কমেবশী িদেতন চপেল|রী। ভিগনীkেলর মুখপাt 
িহেসেব bজবাবুর sেnই ভারী ভারী বাক8বােণর মুিu বষNণ হত (বশী। অতএব িকেশারেবলার (কান মধুর (রশ bজবাবুর জীবনাŋেন pেবশ 
করেতই পারল না (কােনািদন, উেl তঁার ব8িkেt এেলা সবNদাই একটা সŋuিচত tsভাব। 

bজবাবুর বয়স তখন pায় চিlশ ছুঁই ছুঁই। মেনর আনােচ কানােচ +বরােগ8র জাফরািন (রণুকণারা মাখামািখ হেয় আেছ। কমNেkt আর মঠ 
মিnর, এই িছল bজবাবুর িবচরণেkt। ইিতমেধ8 কিন7া ভিগনী s উেদ8ােগ িনেজর ভােগ8র সদ্গিত (সের িনেয়েছ। কােনর কােছ 
চপেল|রীর িনত8 গ�না — ‘বিল, আিম মেল (তােক (দখেব (ক? তখন ঐ রামেকuই বেলা আর pাণেকuই বেলা, dিনয়ায় (কউ কােরা নয়। 
dিদNেন ভগবানও (চাখ উেl (নয়।’ ‘পুrষমাnেষর আবার বয়স িক?’ ইত8ািদ। ]েন ]েন bজবাবুর +বরােগ8র পােল িকছু পাlা হাওয়ার টান 
পড়েলা।  

চপেল|রীর িনিত8 ঘ8ােনার ঘ8ােনাের িতিতিবরk হেয় bজিকেশার মেনর কথািট খুেলই বলেলন আিপেসর বnুpবর যেj|রেক। সেŋ সেŋ 
অাঁতেক উেঠ বnু বলেলন, ‘খামখা (কন িমেছ বিলর পাঠঁা হেত চাইেছন বুঝিছ না। িদনকাল অার sিবেধর (নই মশায়, (গাপেন kীর (খেয় 
(গাঁফিট পঁুেছ ঘাপিট (মের থাকার িদন চেল (গেছ। ঐ (গাঁফ ধের যখন (মেয়মাnষ অার তার (গাটা (ফিমিল ঝুেল পড়েব (স ভার সামলােত 
পারেবন (তা?’  

]েন বুক (কঁেপ উঠেলও মুেখ িবরিk pকাশ কের bজবাবু বলেলন, ‘িক যা তা বকেছন!’  

‘যা তা? তেব ]nন।’ অিফস ক8ািNন ততkেণ ফঁাকা হেত ]r কেরেছ, লাm টাইম ওভার, তবু জেmশ কের ধুিতটা gিছেয় একটা িবিড় 
ধরােলন যেj|র। ‘অামার ভায়রা ভাই তার (ছেলর জn পাtী (দখিছল মশাই। ল8াখাপড়া জানা ভােলা চাকির করা (ছেল। এক উিকল বািড়র 
(মেয়র (খাঁজ এেলা। (দখােশানা করেত এেস (মেয়র বাপ এক কN�াকেটর িচিট ধরায় ভায়রা ভােয়র হােত। িক? না হাজারটা শত N মশায়! 
িবেয়ই হল না। বেল িবেয় ভাঙেল এেতা টাকার  (খারেপাস িদেত হেব, সnান হেল তার দািব করেত পােব না, িবেয়েত যা খরচ খরচা হেব, 
(সটা (ভােগ (গল (ভেব িনেত হেব, িকnt (মেয়র সেŋ অাসা সব pপািটN তdেN (ফরত িদেত হেব, এইসব! বেল, “(ছেলর একটা পাসেপাটN 
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সাইজ ছিব অার (রশন কােডNর কিপ িদন, (লাকাল থানায় জমা (দােবা।” বুঝুন ব8াপার খানা!  তেব...’ িবিড়র সদ্গিত (সের উেঠ দঁাড়ান 
যেj|র। ‘...অাপিন যিদ একাnই মনিsর কের (ফেলেছন (তা বিল, পাtী মশায় অাপনার (চােখর সামেনই ঘুরঘুর করেছ!’  

]েন িকছু সnts হেলন bজবাবু। চারিদেক ঘাড় ঘুিরেয় (তমন িকছুই নজের পড়ল না। (কবল ক8ািNেনর কাউNােরর সামেন দাঁিড়েয় মেনােযাগ 
িদেয় খুচেরা পয়সার িহেসব িনে~ন যুিধি7রবাবু।  

িমচিক (হেস যেj|র বলেলন, ‘িঠক অ8ােŋেলই তািকেয়েছন মশায়। যুিধি7রবাবু ওঁর (ক এক তুেতা শালাবাবুর (মেয়র জn একিট সৎ 
পােtর (খাঁেজ অােছন। পাtীও িtেশাdN। নাম চাrলতা।’ 

কnার নাম �বেণ bজিকেশােরর বkমালেm নববসেnর িকিmৎ (দালা লাগেলা, িকnt বাইের বয়েসািচত গাmীযN8 ধের (রেখ bজবাবু মনিsর 
করেলন সামেনর রিববােরর িবেকেল যােবন যুিধি7রবাবুর  বািড় আমতায়। বলা বাhল8 sখবরিট ]েন, (মঘ না চাইেত জল পাওয়ার মেতা 
অানেn িবhল হেলন যুিধি7রবাবু। 
  
d পেkরই (বশী বয়েসর িববাহ,  bজবাবু তাই সবিকছুই িনতাn সাধারণ পযNােয় রাখেত চান। অযথা হাঁকাহাঁিক ডাকাডািক এককাঁিড় আড়mর 
আেয়াজন এসেব তাঁর pবল আপিt। (কবল যেj|রবাবুর সেŋ িতিন আসেবন। খাদ8 সmারািদ ও আnষিŋক যtআিtর (কান বাড়াবািড় (যন 
না করা হয় (মেয়পkেক (স কথা জানােনা হেয়েছ। 
 
আকাশ জুেড় পূণNচnd। িঝিরিঝির বাতােস কাঠ চাঁপার হালকা গn। 
(মামেজাছনার আেলা গােয় (মেখ গীেদNবী আর গায়tী চা মুিড়র বািট িনেয় 
ছােদ মাdর (পেত বেসেছ। আশা আশŋায়  d (বােনর মুখ গmীর, বk 
কmমান। (বৗিদিদ যিদ শাn sশীলা হ’ন তাহেল (তা ভােলাই। সংসাের 
বাড়িত একটা হাত পাওয়া যায় সাহােয8র। তােদর জীবেনর সাধ আhাদ 
বলেত আর িক! এক এক সদেsর এক এক ঝিk সামলাও ]ধু। দাদার 
বায়না ]ধু িনরািমষ খােবন। মােয়র আবার  dেবলা d টুকেরা মাছ না হেল 
(রােচ না। এই বয়েসও রাধারমণবাবুর আহােরর পািরপাট8 চাই, নইেল গািল 
গালাজ (জােট (সখােনও। মােয়র (নশার জদNাপান, টাইেমর চা — পান 
(থেক চুন খসার উপায় (নই। তার উপর মােয়র মুেখর (বালতােন এ বািড়েত 
িঠেক িঝর পরমায়ু বলেত মাস (দেড়ক। (পছনবােগর অেতাবড় বাগান ঝাঁেটা 
(র, তার ফুল ফেলর পিরচযNা, ঘর ঝাড়ােমাছা, কাচাkিচ, পারা যায়! এ 
সংসাের এক রােম রkা (নই তায় দাদা (গেছন sgীব (দাসেরর (খাঁেজ। 

হাওড়ার এিদকটা (বশ gাম gাম। পাড়াপেথর পােশ জলভরা টলটেল পুkের পূণNচাঁেদর rেপািল িচক্ িবেছােনা। নারেকাল বাগান, কলা 
বাগােনর ঘন ঝাড়। টুকটাক কথা বলেত বলেত মলয় বাতাস (কেট dই বnুেত (পৗঁেছ (গেলন যুিধি7রবাবুর বািড়। ‘আsন আsন’ কের খািতর 
কের তাঁেদর বসার ঘের বসােনা হল। যুিধি7রবাবুর +পিtক বািড়। উপযুk তদারিকর অভােব বড় জীণN, মিলন। তা (হাক, এই মিলনতার 
পেŋই (কাথাও পেdর মেতা ফুেট আেছ চাrলতা, এই (ভেব মেন মেন (বশ চনমেন হেয় উঠেলন bজবাবু।  

চিlশ (পেরােলও দীঘNাŋ �ামল bজবাবুর মুেখ (চােখ (কমন (যন একটা সেতজ ভাব আেছ। মাথার সামেনটা িকিmৎ ফাঁকা মাঠ হেলও মন 
তাঁর সবুজ কিচ ঘােস ভরা। বাঙালীর িচরেকেল (পাষাক ধুিত-পা�াবীেতই িতিন (সৗম8। ধ8ানধ8ারণাও তাঁর সােবকী। এই এখন (যমন, 
ভাবােবেগর pাবেল8 িতিন একটু (যন িদেশহারা। আের বাবা, জীবনসŋঁী িনবNাচন িক কম বড় কথা? sেখ dেখ িবপেদ সmেদ (য হেব িকনা 
আtার আtীয়। িকnt সমsা হে~ এরকম একিট sেকামল অথচ grtপূণN ঘটনার (pkাপট িহেসেব এ গৃেহর বাতাবরণ এেকবােরই উপযুk 
নয়। 

এেস (থেকই (দখেছন বািড় ভিতN িবিভn আকৃিতর ছানােপানার আনােগানা। তারা (কউ এেস bজিকেশারেক (ভংিচ (কেট যাে~ (তা (কউ 
দরজার ময়লা পদNার খুঁট ধের িসকনী গড়ােনা নােক তাঁেক হা কের িগলেছ। (কউ ফচ্েকিম কের তাঁর (মাবাইল (ফান  নাড়েছ চাড়েছ (তা (কউ 
জ8াঠােমা কের ঠায় সামেন বেস তাঁর কথা বলা, হাসা জরীপ করেছ। এ (তা ভাির মুশিকেল পড়া (গল, মেন মেন অিsর হন bজবাবু। পিরেবশ 
বেল একটা ব8াপার আেছ (তা না িক! এরকম ইিকড় িমিকড় চাম িচিকেড়র িভেড় চাrলতার (চােখ (চাখ (মলােবন িক কের! 

বা�ার পŋপাল মহা িব~ু। যত hেটাপািট, হাসাহািস, চ8াঁ ভ8াঁ সব এই ঘেরই করেত হেব। (কাথা (থেক বুক (খালা (সিমজ আর ইেজর পরা 
এেলােঝােলা মাকNা এক (মেয় হােত একখানা আটার rিট ধের একছুেট  ঘের এেস ঢুকেলা, তারপর bজবাবুেক ধািkেয় সটান এেকবাের তাঁর 
(চয়ােরর তলায়। তার িপছন িপছন এেলা িসকনী গড়ােনা নােক অার এক সাইজ (ছাট খুকী। ‘অ8াই পু, উিট (দ, িদিব না?  অ মা... অা...’ বেল 
তারsের কাnা জুড়েলা। যুিধি7রবাবু বার িতেনক ‘এই যাঃ, পালা এখান (থেক, পালা এখান (থেক,’ বেল এেদর ভাগাবার (চuা (য কেরনিন 
এমন নয়, িকnt এরা তাঁেক পাtা িদেল (তা! 
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এমন সময় (ভতরবািড় (থেক হাড়িহম করা িহিড়mাতুল8 এক কNsের bজবাবুর হােতর ধূমািয়ত চােয়র কাপখানা (কঁেপ উঠল। -- ‘আ... ম’(লা 
যা, হাড় হাবােত হত~াড়াgলার কাN দ8ােখােস! বাইেরর (লােকর সামেন  যেtা ব8ায়ড়াপনা! আয় ইিদেক, আজ হািD না পাট পাট কিরিচ 
(তা!  ইিদেক আ.... য়...!!!’  

এই িবকট চীৎকােরর আকিsকতায় bজবnু যেj|র চমেক উেঠ নােকর (ভতর িদেয় (বমkা গরম চা (টেন িনেয় (হঁেচ (কেশ একাকার কাN 
বািধেয় তুলেলন। (দঁেতা (হেস অপরাধী গলায় যুিধি7রবাবু  বলেলন, ‘(হ, (হ, িগnী।’ ভগবান! চা িদেত আসা ঐ চার ফুট ইিmখােনক 
হাড়সবNs শরীেরর খাঁচায় অমন ব8া¢তুল8 কNsর ভের িদেয়েছন ঈ|র?! 

এ সেবর মােঝই ঘেরর ম8াটেমেট নীল (দওয়ােল (যন  (জ8ািত (ফােট। ময়লােট (বডকাভার, পদNা তত আর mান (দখায় না। থান ইঁেট উঁচু করা 
ঘরেজাড়া তkেপাষ, (বেতর চাকলা ওঠা (চয়ারgেলা, kয়ােট কােঠর লmা আয়তাকার (টিবল, মায় কােলা কােঠর (¥েমর  হd পুরেনা ঘষা 
কাঁেচর আলমাির, তার (পেট (পারা সংসােরর (হন (তন সাত সেতেরা সবিকছুই এক লহমায় বড় মধুর লােগ bজিকেশােরর (চােখ। আট (পৗের 
সােজ ঘের এেস (গেছ চাrলতা। হােত রসেগাlার থালা। 

শশব8s হেয় উেঠ দঁাড়ােত িগেয় pবল বাধা পান bজবাবু। (পছন (থেক (ক (যন  তঁার (কাঁচা ধের তীb টান টােন!  অতএব নীলডাউন হেয়ই 
দাঁিড়েয় রইেলন (দঁেতা হািস (হেস। এ িক (গেরা! চাr অব� গmীর মুেখ রসেগাlার থালািট (টিবেল (রেখ খােটর বাজু ধের এক (কােণ বেস 
পেড়েছ। যেj|র িকিmৎ উেঠ কািশর দমেক দমেক (ফর বেস পেড়েছন। িতিনও সেব (চয়ারখানায় প¦ােdশিট (ঠিকেয়েছন, িক একটা 
িজিনেস চাপ পড়েতই ‘প8াঁ’ কের এক িবকট আওয়াজ! চিকেত হাত বািড়েয় (পছন (থেক bজবাবু বার কের আনেলন একিট (ভঁপু! তখনই 
(দখেলন তাঁর (চয়ােরর তলায় বেস ‘পু’ তার চরম kকীিতNর নিজরিট (রেখ (গেছ। তাঁর (কাঁচার খুঁটিট (চয়ােরর (পছন পায়ার সােথ িগঁঠ বাঁধা। 
এিদেক যুিধি7রবাবুর (ছাট খুকী ঐ rিটর (লােভ অেনকkণ ঘুরঘুর করিছল বেট তাঁর আেশপােশ। তাঁর নীলডাউন অিভবাদন সারার অবসের 
(স (য কখন (ভঁপুখািন তাঁর (চয়াের (ফেল psান কেরেছ তা (ক জােন? 

আচমকা (ভঁপুর শেb ঘেরর সবাই  চমেক উঠেলা। ‘(দেখেছন? (দেখেছন?’ বেল যুিধি7রবাবু (ভঁপুখািন বািগেয় ধের িদেলন খােট ছুঁেড়। িঠক 
(সই সময় ঘের খুকীর pেবশ। (স এেস নািক sের ‘আমাল (ভঁপু (কাতায় (গেলা, আমাল (ভঁপু (কাতায় (গেলা’ করেত করেত bজবাবুর 
প¦ােdেশ িচrনীতlািস ]r কের িদেলা। (ছেড় (দ মা (কঁেদ বাঁিচ অবsায় bজবাবু (কানkেম বেল উঠেলন,  ‘ঐ (য, ঐ (য খােট!’ ব8স, আর 
যায় (কাথা! সােধর (ভঁপুর পরহsকতNৃক অকsাৎ sানপিরবতNেনর অপমান খুকী (মেন িনেত পারল না। তুমুল কাnা জুড়ল। তারপর (কন জািন 
তার মেন হল একমাt খেTাপেবশনরতা চাrই যত নেuর (গাড়া। অতএব (স এক পা খােট তুেল িডিŋঁ (মের ওঠার (চuা আর অn পায় 
চাrেক ‘আমাল (ভঁপু (দ, আমাল (ভঁপু (দ’ বেল (দদার লােথৗষধ িদেত লাগেলা। 

‘আহা, আহা’ কের মহাব8িথত হেয় bজবাবু চাrেক এই লা©নার হাত (থেক রkা করেত উঠেলন। ইিতমেধ8 িতিন পু-এর kকীিতNর বnন 
(থেক িনেজেক মুk কেরেছন। ততkেণ খুকী খােট উেঠ হামেল পেড়েছ চাrর উপর। মূhমNূh চড়চাপড় চলেছ। d হােতর (চuায় চাr যতটা 
পারেছ আটকাে~। যুিধি7রবাবু  ‘আর বলেবন না মশাই, সংসােরর jালায় pাণ ও7াগত’ ইত8ািদ বলেছন আর (মেয়েক কbা করার (চuা 
চালাে~ন। অকsাৎ চাrর িপতা ভবানীবাবু, িযিন এতkণ িনরীহpায় আলমািরর (কাণ (ঘেষ একিট টুেল একরকম অদৃ� হেয় বেসিছেলন, 
বাঁজখাই গলায় ‘অ8াই!’ বেল তাড়া কের এেলন খুকীর িদেক। ঘের (যন (বামা ফাটল (স চীৎকাের। ‘নাব্! নাব্ বলিছ পািজ বjাত (মেয় 
(কাথাকার!! গােয় হাত (দাওয়া?’  

গািলগালােজর তীb (sােত খুকী মূhতNখােনক থমকােলও পরমূhেতNই িdgন কাnা আর উদgতায় ঝাঁিপেয় পড়ল চাrর উপর। এবার চাr ‘মাঁ 
আঁ আঁ আঁ’ বেল চ8াঁচােত লাগেলা। যুিধি7রবাবু এবং তs িহিড়mাকNী পtী িকছুেতই খুকীেক চাrছাড়া করেত পারেলা না। তুমুল িচৎকার, 
কাnা, ঝেড়র মুেখ kেটাখড় সামলােনার মেতা (জরবার চাrর অসহায় আিতN, যেj|েরর কািশ সব িমিলেয়, (মেয় (দখা মাথায় উঠল 
bজবাবুর। কাছা (কাঁচা সামেল উেঠ (তা িতিন দাঁিড়েয়েছন, িকnt এই ডামােডােল সামলােবন কােক তাই িsর করেত পারেছন না। তখনই 
চাrর ‘না-না-না-আ-আ-আ’ বেল তীk চীৎকার, ভবানীবাবুর ‘(গেলা (গেলা সব (গেলা’ বেল খােটর উপর ব8া¢বৎ ঝm, িহিড়mার ‘ছাড়, ছাড় 
বলিচ, (ভেŋ হাত gঁিড়েয় (দােবা’ চীৎকার এবং (শেষ খুকী-চাr ও ভবানীবাবুর তুমুল ঝটপিট। তারপর ]ধুই ‘বাবা, বাবা (গা...’ ‘আমাল 
(ভঁপু...’ ‘ছাড় হারামজািদ...!’ 

এক সমেয় এই (ঘােরা ঝড় থামেলা। কাnা ভুেল খুকী নােকর বদেল নrণ pাp িজিনসটা মুেখ পুের িচেবাে~। ভবানীবাবু (হঁটমুN হেয় 
(মেঝেত থ8াবড়ােনা। (ছেলিপেলর চীৎকার অকsাৎ এেতা কম (কন? (চােখর সামেন যা (দখেছন bজ, এ িক sp না বাsব! তাঁর sেpর 
চাrলতা সmূণN (বলমুNী হেয় dহােত মুখ (ঢেক তাঁর সামেন দাঁড়ােনা।েখালা জালনা িদেয় মsেক চাঁেদর চকমিক ফুটেছ!  অার মsকাবৃত চুল 
এখন খুকীর কbায়! যুিধি7রবাবু এক নাগােড় কােনর কােছ িভনিভন করেছন, ‘এ িক ব8াপার, বাbাঃ, এ িক ব8াপার!’ যেj|েরর হাঁিচ কািশ 
(থেমেছ অেনকkণ। ভdেলাক এখন এnার (হঁচিক তুলেছন। 

িমিনট খােনক সকেলরই ‘ন যেযৗ ন তেsৗ’ অবsায় কাটেলা। চাrলতা এক ছুেট (ভতরবািড়েত psান করেলা। িব±াn  bজবাবুর হাতdিট ধের 
যুিধি7রবাবু বারংবার kমা চাইেত লাগেলন, িকnt (কান কথা, (কান (sাক bজিকেশােরর কণNkহের pেবশ করিছল না। বরফঠাNা (মের যাওয়া 
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িসঙারার (pেটর উপর যুdেkt (থেক উেড় আসা (বামার টুকেরার মেতা (ভঁপুর িদেক ফ8ালফ8াল কের তািকেয় রইেলন িতিন। তারপর 
যেj|েরর হাত ধের (হঁচকা টান (মের (সাজা রাsায়। িপছেন যুিধি7রবাবুর ভাঙা (রকডN (বেজই চলেলা, ‘আিম এসেবর িকছুই জানতাম না, 
িব|াস কrন!’ 

এই ঘটনা bজবাবুেক আমূল বদেল িদেলা। stীেলােকর সামেন িতিন আড়uতম হেয় উঠেলন। stী (লাক তাঁর চেk হেয় উঠেলা আমড়া সদৃশ। 
আমড়ায় আেছটা িক? আঁিট আর চামড়া। অতএব (ভালা মনেক kেল (ভড়ােত িতিন উেঠ পেড় লাগেলন।  

পরিদন কাক (ভাের সারা পাড়া (খােলর মূhমNূh (বােল dেল উঠল। পরকােলর ভয় কার (নই? তাই (খােলর িঢলিট (খেয় পােপর পাটেকলিট 
হজম কের (নওয়াই (�য় মেন করেলা পড়িশkল। (কবল খানকতক খুনখুেন বুেড়াবুিড়র দল (বজায় খুিশ হল িবিন মাগনায় ভজনগান 
িবতরেণ। 

এখােনই থামেলন না bজবাবু। সাধনভজেনর পেথ িন7ার পরাকা7ার (শষ (দেখ ছাড়েলন। কাক (ভাের উেঠ জপ ধ8ান করেলন। ]r হল 
হিরর লুঠ, কথাপােঠর আসর, ধমNপুsক পঠন পাঠন, সৎসŋ, (মৗনbত পালন ইত8ািদ। িনিরিমশ (তা ধেরইিছেলন এবার আিলŋন করেলন। 
কামরিহত (ভাজনািদর িদেক িবেশষ নজর িদেলন। ডুমুর, কাঁচকলা, kেলখাড়া, (থাড়, (মাচা, ইঁচড়ািদ অথNাৎ মিহলাkেলর আঁতেক ওঠার 
মেতা যত রাnার পদ সব নািক ]d সtt আহার। bাhী মাথা ঠাNা কের, আমলকী ঠাNা কের কাম — অতএব রাnাঘেরর দরজার পােশ িঝেঙ, 
লাউডগা, বকফুল, পাটপাতা ইত8ািদর পােশ এরাও মহানেn জায়গা কের িনেলা। ভিগনীdয় (চােখ সেষNফুল (দখেলা। দাঁিড়েয় রাnা করায় 
(কামর ধের যায় বেল kটেনা কাটা চপেল|রীর কাজ। িতিনও (ছেলর pিত সntu হেলন না। 

এক রিববােরর সকােল পূেজা (সের সেব রাnাঘেরর সামেন িপঁিড় (পেত বেসেছন চপেল|রী। আঁচেলর খুঁেট চশমা পুঁেছ রাnাঘের ব8s 
(মেয়েদর উেdে� বলেছন, ‘এই চা (দ (র। সেŋ dেটা িবsুট িদস, আজ আর মুিড় খােবা না।’ এক শরীর ঘাম িনেয় bজবাবু ধপাস ধপাস 
কের dেটা বাজােরর ব8াগ রাখেলন সামেন। (ভতের মাল মশলা িক আেছ না আেছ, d রকম শােকর আঁিট উঁিক িদে~ (দেখই চপেল|রী 
(গেলন (বজায় (খেপ। (ছেলেক িখঁিচেয় বলেলন, ‘(তােক বললাম না, ঘের িক িক আেছ িজেjস কের তেব বাজাের যা! খােমাখা অ8ােতাgেলা 
আনিল! আবার d রকম শাক?’ বলা বাhল8 ও পk িন¦ুপ। তা বেল এ পেkর দেম কমিত (নই। ‘আর পাির না। (বৗ-এর (সবাsখ কপােল 
(নইেকা। আেগ িছল িদনরাত (রঁেধেবেড়  কতNার (ঢাল ভিতN করা আর এই বুেড়া বয়েস এখন (ছেলর (বhচারীt সh কেরা।’  

ভিগনীdেয়র নীরবতা মােয়র অিভেযাগই সমথNন করেলা। খােটর উপর রিববাসরীয়খািন (পেত বেসিছেলন bজবাবু। ঘেরর (লােকেদর এেহন 
অিভেযােগ তাঁর খারাপই লাগেলা। সারাজীবন এেদর জn ব8য় কের dিট dিট িনিরিমশ খান, তােত এত কথা? গলা (পেড় হাঁকেলন, 
‘গীd...উ..., গীতু...উ..., আজ (থেক আমার সব (সd িদিব।’  

কাঁেধ গামছা (ফেল sানঘেরর িদেক (যেত (যেত  bজবাবুর কােন (ভেস এেলা dই ভিগনীর বাক8ালাপ।  

‘(সd খােবা বলেলই (যন সব হেয় (গেলা। (সdর তরকাির আর kটেত বাছেত লােগ না!’ 

‘শাক বাছেত বাছেত আঙুেল বাত ধের (গেলা।’  

‘(য অাসেব তার জn চা বানাও, তােকও ঐ (সd (পাড়া িদেয় অাপ8ায়ন!’  

‘(বােনর হাত পা আর (বৗ-এর হাত পােয় অেনক তফাত। (বৗ থাকেল মাথায় কের রাখেতা।’ 

কলঘের বালিত ভরা শীতল জল মাথায় (ঢেল িকিmৎ ঠাNা হেলন bজিকেশার। এ িক sােথNর সংসার! সােধ িক বাlীিকর গলায় মরা মরা (থেক 
রাম নাম বুিল (বিরেয়িছল! সংসােরর পাঁেক (রাজ (যন একটু কের নীেচ (নেম যাে~ন। ঝাড়া হাত পা হেয়ও িক লাভ হল তাঁর? ক’িদন (থেকই 
ভাবেছন সংসার (কালাহল (থেক হpা dই িনজNেন চেল যােবন। আটN অফ্ িলিভং এর একটা (কােসNর কথা কিদন (থেকই আিপেস বেল 
চেলেছন যেj|র। ‘চলুন d জনায় হেয় আিস মশায়। (দখেবন, বািস ]ঁটেকা (মের ঢুকেবন আর আগাপাশতলা (¥শ হেয় (বেরােবন। ভাির 
এেফিkভ! আমার ভায়রাভাই এেকবাের হােত নােত ফল (পেয়েছ মশায়! (ছেলর িবেয়র ব8াপাের (য gঁেতা (খেয়েছ!’(ফাঁস কের |াস (ছেড় 
বেলন,‘ িক~ু না! ]ধু িনেজর |াস আর p|াসটােক এেকবাের এই হােতর মুেঠায় পুের, বুঝেলন!’ িনেজর হাত মুেঠা কের (দখান যেj|র। 

sান করেত করেত মেন মেন দৃঢ় সŋl করেলন এবার এই সংসােরর আপাজাল (থেক িতিন (বেরােবনই। 

(সই সpােহর (শেষই bজিকেশার বািড়েত (ঘাষণা করেলন (য িতিন  সpাহ dেয়েকর  জn dবরাজপুের আনnগn আ�েম যাে~ন। আ�েমর 
িনয়মাnযায়ী পিরবার পিরজেনর সেŋ (কানরকম (যাগােযাগ রাখা যােব না। এমনিক (ফান পযN8n িনেষধ। (গাপেন |াস (ফেলন চপেল|রী, 
‘একটা (বৗ থাকেল এমন উড়নচNী (হাত না!’  
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হpাdেয়ক (কেট (গেলা। কােরা জীবেনর নাট মেm আহামির িকছু পট পিরবতNন হল না। (চাd িদন পার কের bজিকেশার িফেরও এেলন। 
দরজার আংটায় শb (পেয় চপেল|রী সজাগ হেলন। বােত খাওয়া পা (টেন (টেন যত তাড়াতািড় সmব বারাnায় িগেয় (দেখন (ছেল ট8ািk 
(থেক িক (যন (বশ যt কের নামাে~।  

‘ও আবার িক িনেয় এিল (র?’ িজেjস কেরন িতিন।  

ট8ািkর ভাড়া িমিটেয় লাজুক (হেস মােক pণাম কেরন bজিকেশার। মৃd গলায় বেলন, ‘(বৗ।’  

kণমুহূেতN বািক8হারা হেয় পরমুহূেতNই (তেড়ফুঁেড় ওেঠন চপেল|রী, ‘তুই ঠাTা িদি�স মােক?’ 

তাঁর কNাকষNেণ বািড়র বািক সবাই এেস (জােট। (বােনেদর উেdেশ8 bজবাবু বেলন, ‘যা একটা বড় কাঁিচ িনেয় আয়।’  

চপেল|রীর তর সয় না। ‘কই (তার ছাতার মাতা (বৗ!’ 

‘রেসা রেসা, অেতা ব8s িক!’ মােক শাn কেরন bজবাবু। 

কাঁিচ এেলা। এবার ধীের sেs পরমযেt বেয় আনা চতুেºাণ বােkর লাল িফেত কােটন bজিকেশার। আহা, (যন নেnর নnন কৃ» �ীরাধার 
কবরীবnেনর িফেত (কেট িদল। kচ্। bজবাবুর মুখ মমতা ভােলাবাসায় মাখামািখ। 

সবকটা মাথা একসেŋঁ ঝুঁেক পড়ল বাkগhের। িক (বৗ, (কমন (বৗ!  

‘এই সেরা সব, সেরা সেরা,’ বেল সবাইেক সিরেয় পাঁজােকালা কের dধসাদা (মটাল গােtর কােলা তকতেক কাঁেচর দরজা (শািভত একখািন 
মাইেkাওেয়ভ পরমযেt নামান bজিকেশার। গেবN, আtিব|ােস মােখা মােখা হেয় পলকহীন তািকেয় থােকন নবাগতার িদেক। 

bজিকেশারবাবু আজকাল ভাির আনেn আেছন।  মাইেkা (বৗ bজবাবুর  অাবেদের খাওয়া দাওয়ার সব দািয়t হািস মুেখ তুেল িনেয়েছ 
ঘােড়।  মহানেn  যখন যা মন চায় (যভােব চায় িনেমেষ সব িনিরিমষ ব8া�ন +তরী। (দদার চলেছ (সd, (পাড়া, ভােপর িবিবধ তৎসম তdব 
পদ ভkণ। সেবNাপির অিতিথবৎসল bজবাবু িবনা িdধায় িনঃসেŋােচ অিতিথ অ8াপ8ায়ণ করেছন। ‘িক খােবন বলুন? চা (তা হেবই, তার সােথ 
পাঁপর (রাল? ভাপা ইডিল?’ ‘(পঁয়াজ (পাড়া (খেয়েছন কখেনা? অসাধারণ!’ ‘(বকড আলু চলেব না িক? ওপের একটু কােলািজের আর বীটnন 
- খুব (হলিদ, (খেয় (দখুন।’ 

কােরা বাঁকা চাহিন, (পঁচােলা কথা সh করার চাপ (নই। কােরা ইে~ অিনে~র (তায়াkা রাখারও দরকার (নই।  sয়ংসmূণNN হওয়ার অানnই 
অালাদা! এসব ]dসt খাওয়া দাওয়া, অিতিথ আপ8ায়ণ ইত8ািদেত মন আজকাল (বশ ফুরফুের থােক তাঁর। সংসার তার শতেকািট সঙ িনেয় 
(যমন িছেলা (তমিনই অােছ  িকnt উিন অার িবচিলত নন তােত। 

(ছিব : India Picture/Shutterstock)  
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