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িমশন িমিসবাবা
*মেtয়ী kমার
ইsুেলর িটিফন িপিরয়ড এগােরাটায় :r হেয় =পৗেন বােরাটায় =শষ। িবহŋঁমা, িগিন, চােndয়ী, রাকারা বেসিছল
=pgাউেNর =কােণ একটা sপুির গােছর নীেচ =লাহার =বেM। ওেদর sুলটা দিkণ কলকাতার =বশ নামী ইংিরিজ
িমিডয়ম sুল। দামীও বেট। দূের sাNিপেট বািল িদেয় pাইেমরী উইŋেসর বাWারা sাN কাসল বানােX।
বYাডিমNন =কােট[ িসিনয়র =মেয়েদর অাজ =বশ িভড়। নরম সবুজ ঘােস =সানালী =রাদ =দৗেড় =বড়ােX বাWােদর
সােথ। িচেকন sাNউইেচ এক কামড় বিসেয় থমথেম গলায় িবহŋঁমা বলেলা, ‘=দাজ রটন িফলিদ কাওয়াড[স hাভ্
িরটান[ড এেগইন।’ দলটা নেড়চেড় বসেলা। =কবল =বেMর পােশ ঘােস সাদা কাউবয় মাক[া hােট মুখ =ঢেক :েয় থাকা
=মৗব[ী নট নড়ন চড়ন।
িগিন তার লাM বk =থেক িsনাচ্ িরেসােতা সাবধােন ফেক[ =গেঁথ মুেখ পুের িচেবােত িচেবােত বলেলা, ‘এিন
hাসল?’
=তমিন থমথেম গলায় িবহŋঁমা বলেলা, ‘=কস িসিরয়াস। িদিদ ইজ =টাটYািল নকড্ অাউট্।’
িগিন িরেসােতা িচেবােনা বn =রেখ বলেলা, ‘=গা অন্, িক হেয়েছ বল্?’
িটsু =পপাের মুখ মুেছ আইস্ িটর কYােন িসপ্ করেলা িবহŋঁমা। তারপর মুখটােক তুেmা কের বলেলা, ‘আের, কাল
=কািচং এর বnুেদর সােথ gলতািন =সের সেব বািড় ঢুেকিছ =দিখ িদিদ িবছানায় বিড =ফেল এnার =ফাঁপােX, মা পােশ
দাঁিড়েয়। মুেখ পুেরা গন্ =কেসর ভাব। জানেত চাইলাম, িক হেয়েছ। তা, =না অYাnার। =শেষ বাবা বলেলা ঐ বখােট
gNাgেলােক ইভি্টিজং-এর চােজ[ পুিলশ তুেল িনেয় িগেয় =কােনা লাভ হয়িন। =কািচং এর িtিদব sার নািক ওেদর
পুেরা grপটােক =দেখেছ পাড়ার মােঠর ভাঙা পাঁিচেল বেস ঠYাং =দালােত। sারেক =দেখই নািক ওরা তুমুল হাসাহািস,
মুখ বাজােনা আর =নাংরা কথার িটটিকির ছুঁড়েত :r কের। :ধু তাই নয়, িদন গড়ােল আবার অােগর মেতাই পাড়ায়
পাড়ায় =দাকােন =দাকােন মাsািন ফিলেয় িবেন পয়সায় িজিনস =তালা, ভয় =দখােনা, পথ চলিত মিহলােদর যা খুিশ
বলা িকছুই বাদ রােখিন। sার বাবােক বেল =গেছন সাবধােন থাকেত কারণ অলেরিড পাড়ার সবেচেয় িসিনয়র দীেনশ
জYাঠােক ওরা hমিক িদেয় =গেছ =য পুিলেশ নািলশ করার বদলা ওরা িনেয় ছাড়েব।’
উেtজনায় উেঠ দাঁড়ায় িগিন। =শাওয়া অবsা =থেক উেঠ বেস =মৗব[ী। =সই =কান pাইেমরী উইং =থেক একসােথ বড়
হেয় ওঠা। িবহŋঁমা িবষn sের বেল চেল, ‘sার চেল =গেল nাচারািল বাবা মা খুব ভয় =পেয় যায়। কাল িদিদরও
=কািচং িছল। সামেনই এইচ্.এস. িp-েটেsর =তাড়েজাড়। িকnt =বচারী এমন ভয় =পেয় আেছ =য িpপােরশান মাথায়
উেঠেছ। কালেকর ঘটনাই =শান। িদিদেক =দেখ পুেরা দলটা রক =ছেড় রাsায় =নেম অােস। িদিদ ওেদর এেকবােরই
এkেপk কের িন। ভেয় বুক :িকেয় =গেলও ও হাঁটা থামায়িন। িদিদর কাছাকািছ এেস ওরা িসিট িদেয় তুিড় =মের =মের
ছড়া কােট, ‘ফYািট অYািসড ফYািট অYািসড, সেŋ থােকা না! িজয়া jেল জান jেল ঠাNা কেরা না।’ তারপর িব}ীভােব
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=ঢঁkর তুলেত থােক। বািক রাsা িদিদ pায় =দৗেড় অােস। অব্িভয়ািs িশ ইজ্ •াটাড[ বাই দY ইিnেডন্্ট।’ গলা pায়
বুেজ অােস িবহŋঁমার।
ঘাস =থেক উেঠ sাট[ ঝাড়েত ঝাড়েত িবহŋঁমার পােশ এেস বেস =মৗব[ী। বnুর কাঁেধ হাত রােখ। সমবYাথীর sের বেল,
‘hঁা, sরŋঁমা একটু ওভারওেয়ট িঠকই িকnt িশ ইজ্ অYান্ অYােমিজ্ং পাসন[।’
রাকা, চােndয়ী সেŋ সেŋ বেল ওেঠ, ‘িশ ইজ্ কাইN, সফ্ট =sােকন, অসাধারণ গান কের, আ gড =পইন্টার, কিবতা
=লেখ — কেতা gণ!’
‘অথচ জািনস, বািড়েতও িদিদ িসিল িসচুেয়শেনর িভিkম,’ বnুেদর কথা কােট িবহŋঁমা।
‘মােন’? অবাক হয় ওরা।
িবমষ[ িবহŋঁমা বেল, ‘িদিদর গােয়র রঙটা =তা িঠক .. মােন.. অাই মীন্.. িঠক ফস[া বলা যায় না, তাই আtীয় sজন =তা
বেটই ওর kাসেমটরা ওর নীক্ =নম িদেয়েছ =মা-েব-কা, মােন =মাটা =বঁেট কােলা। আর মাও পাের বেট! রাতিদন :ধু
ওর ডােয়ট অার মুেখ =লবু-দই-ডালবাটা-শশা-তরমুজ-েপঁেপ-েটামYােটা যা পােX লাগােX। বাবা মােঝ মােঝ চYঁাচায়,
“=মেয়েক ওর মেতা থাকেত দাও। =তামার মYাগািজিন িবেদY ওর ওপর ফলােত এেসা না। অYাহঃ, =লােক =খেত পায়
না, িতিরশ টাকা িকেলা =পঁয়াজ, আর এনারা ফলমূল িদেয় অŋ সাজােXন!” মাও িক চুপ থাকার =লাক? অপমােন
লjায় িদিদর কােলা হেয় যাওয়া মুেখর =তায়াkা না কেরই :r করেব, “hঁা hাঁ, সব =দাষ অামার। কেতাবার বেলিছ
=মেয়টােক িজমখানায় ভিত[ কের দাও না =হাক সাঁতাের দাও। না, তা =দেব না। িক? না- বািl বিড ডুেব যােব!” =স
রােt িদিদর =ফভািরট pন্ =পালাও হেয়িছল। ও ছুঁেয়ও =দখল না, অেdক[ রাত অবিধ =ফাঁপােলা।’
‘িমিসবাবা, sরŋঁমার ইভ্িটজারেদর =কলােতই হেব।’ গেজ[ ওেঠ বnুর দল।
িমিসবাবা ওরেফ =মৗব[ী গাঢ় গলায় বলেলা, ‘িবহŋঁমা, =তার িদিদ =য িসচুেয়শেনর মেধY িদেয় যােX ইটস্ =না gড।
বYাপারটা অার কYাজুয়াল =নই। তুই যিদ চাস উই কYান =ডিফিনট্িল ইNারেভন।’
িরেসস্ পেরর =কােনা kােস হাজার =চŠা কেরও মন বসােত পারেলা না িবহŋঁমা। পাড়ার বেয়াঃেজ‹রা, =লাকাল
কাউিnলার, এমনিক পুিলশ পয[Yn =যখােন হাত gিটেয় িনেয়েছ, =সখােন িমিসবাবা?
কাঁkিলয়া =রল কেলানীর এলাকাটায় =মাটামুিট িশিkত মধYিবtেদরই বাস। ছােপাষা গৃহsপাড়া বলেলও অতYুিk হয়
না। =বপাড়ার িকছু উৎপাত সব পাড়ােতই থােক। িকnt =সই সব উৎপাত =রাখার মেতা পাlা শিk এই শাn ভd
কেলানীর মাnষgেলার =কাথায়?
অাজ সকাল =থেক কেলানী পাড়ায় *হ *হ কাN। পাড়ার তপনবাবুর মূক =ছেল নnd মার কথামেতা অাটটা িডম িকেন
িফরিছল। ভাঙা পাঁিচেলর কােছ অাসেতই মাতbেরর দল =ঘরাও কের দাঁড়ােলা। হতবাক নnd না পাের pিতবাদ
করেত, না পাের পালােত। kলkল কের ঘামেত থােক। মাতbর তার হােত =নাংরা কথায় ভরা একটা িচিঠ িদেয়
sরŋঁমােদর বািড় =ফেল অাসেত বেল।
‘না হেল এই =তার অ”িডmর এক দশা,’ বেল নndরই মাথায় একটা িডম =ঠাকা =মের ফাটায় তারা। হা হা হােস।
‘এইভােব অŠ িডেমর অŠ দশা, =ভেব দYাখ।’ =ঠাঙা =লাফালুিফ চলেত থােক। তখিন পাড়ায় পাড়ায় ইিstর কাপড় =নয়
কামতাpসাদ এেস =পৗঁছায় অার =গাটা বYাপার বুেঝ তপনবাবুেক খবর =দয়। ছুেট অােস পাড়ার িকছু =লাক। ততkেণ
পMtpািp হেয়েছ পাঁচটা িডেমর। নndর দশাও ভgpায়। অাদেতই কাপুrষ gNাgেলা পাড়ার িকছু =লাক িনেয়
তপনবাবুেক অাসেত =দেখই পালায়। =kােধ, ভেয়, অপমােন মুখ িদেয় জাnব শেbর pিতবাদ করেত থােক নnd।
গl - িমশন িমিসবাবা

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

sুল ছুিটর পর sুলেগেটর সামেন িবশাল জাrল গােছর নীেচ দাঁিড়েয় িছল িবহŋঁমা। কমলােলবুর =কায়া ছাড়ােনা
রেঙর মেতা নরম একতাল সূেয[র অােলা ছিড়েয় অােছ। ‘সামেনই রাখী পূিণ[মা,’ মুেখ d-একটা চুরন =গািল চালান
করেত করেত ভাবল িবহŋঁমা। িমিসবাবােদর জn অেপkা করেছ =স। অাজ ফাইnাল pYান বলেব িমিসবাবা।
কাল ঘেট যাওয়া নndর ঘটনায় তার বুেক =যন পাথর =চেপ বেসেছ। তােদর অািদবািড় িবহােরর ভাগলপুের। =ছাট
=থেক =দেখেছ ভাইেফাঁটার =চেয়ও রাখী পূিণ[মায় ধূমধাম হয় =বশী। বাণ[পুর =থেক িপিসমিণরা অােস। বাবার মুেখ
p}েয়র হািস =ফােট। বািড়েত িপিসেদর পছেnর মাছ, তরকাির, িমিŠ কেতা িক অােন বাবা। মা পছn কের =কেন
শািড়। বািড়েত খুশীর ধূম পেড় যায়। অথচ এবার =কমন =যন সব মরা মরা। =বপাড়ার কেতাgেলা gNাবদমাইশ =যন
জবরদিs দখল িনেয়েছ ওেদর জীবেনর =রাজনামচায়। ইেXমেতা কেN•াল করেছ ওেদর sখ dঃখ হািস কাnা। অn
রােগ jলেত থােক িবহŋঁমা।
‘িক =র লাTুর মেতা গােছর নীেচ =বাঁ =বাঁ ঘুরিছস =য?’ কােছ অােস বnুর দল।
=কােনারকম ভিণতা না কের িবহŋঁমা নndর খবরটা িদেলা। চুপচাপ হাঁটেত থােক ওরা।
‘kাউড =জাগাড় করেত পারিব?’ pŸ কের িমিসবাবা।
একটু =ভেব িবহŋঁমা বেল, ‘হঠাৎ kাউড =কন’?..... ধীের ধীের গভীর অােলাচনায় ডুেব যায় ওরা। sুল =গট ছািড়েয়
বড় রাsা, সামেনর সবুজ ঘােসর এবেড়ােখবেড়া িছেট পড়া মাঠ, তারই পােশ এলাকার ফুল গােছ ভরা একফািল পাক[।
পােক[র পােশ সr গিলেত িমিসবাবার অেপkায় থাকা dধসাদা অেkিভয়ােনর দরজা অার তার অৈধযY[ =শাফার
রামতারণ।
‘িমিসবাবা, =জালিদ =কােরন। অাপনােক ঘের =ছেড় মYাডামেক হামার পhঁছােত =হােব িলNেস িsTট। =সাকােলই
অাপনােক বললাম অাজ =থাড়া =জালিদ অােন =ক িলেয়..’
রামতারণেক হােতর মুdায় চুপ করায় =মৗব[ী, গmীর চােল িভতের ঢুেক যায়, পুেরা দেলর মুখও থমথেম, িক =যন এক
িমশন সাকেসসফুল করার অŋীকাের লkYবd। িsর।
িনউঅািলপুেরর ভTারক িভলায় তখন অn দৃ•। =মৗব[ীর মা অাmপালী, িবিশŠ সমাজেসিবকা কপােল সাত ভঁাজ অার
নােকর ডগায় =টনশােনর িবnd ঘাম িনেয় ভাবেছন সময় মেতা জrরী িমিটং-এ =পৗঁছেত পারেবন =তা? =মেয়েক বলা না
বলা সমান =ভেব পইপই কের রামতারণেক বেলিছেলন। িন¤য়ই =মেয়ই িকছু গNেগাল পািকেয় =ছেড়েছ। যেতা রাগ
তঁার িগেয় পেড় ”:র মশাই-এর উপর।
=মৗব[ীর দাd চndচূড় ভTারক নামকরা িচিকৎসক হেলও ¥মণ অার সািহতYটা িছল রেk। বh বছর অােগ =নপােলর
পাহােড় =বড়ােত িগেয় =সখানকার pতYn gাম =থেক সেŋ কের িনেয় এেলন একিট অভািব গৃেহর কেŠ পািলত
বালকেক। =লখাপড়া =শখােলন, অাদব কায়দা, =দাকান বাজার, বYােŋর কাজ সব =শখােলন। তঁার একমাt পুt
rdpতােপর =সবক সখা হেয় উঠল =সই বালক - কা§ারাম।
rdpতাপ ও অাmপালীর একমাt কnা সnান জnােল কা§ারাম =সই নবিশ:র pিতপালেনর ভার =নয়। িশ:র pিত
কা§ার মেন :ধু ভালবাসা নয়, িছল সmমেবাধ। অিচেরই িশ: তার কােছ পিরিচত হল িমিসবাবা নােম। সািহতYিpয়
দাd নামকরণ করেলন =মৗব[ী।
নােমর সাথক[তা বজায় রাখেতই =বাধহয় ধnেকর জYার মতই তীk তীbতায় =বেড় উঠেত লাগেলা িশ:। একেরাখা,
=জদী। কখন =কান লেkY িবঁধেব =বাঝা দায়। এই একবgা =মেয়র শাসন পালন দমন ভTারক দmিতর একরকম
িশরঃপীড়ার কারণ হেয় দাঁড়াল।
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=মেয়েক িনেয় দাmতY কলেহর সময় pায়ই rdpতাপ stীেক এই বেল dষেতন =য গভ[াবsায় অিতেভাজন এবং sl
কািয়ক পির}েমর ফেল আmপালীর =চহারাখানা ধnেকর nায় অেg sীত এবং প¤ােত =হেল পেড়িছল বেলই তাঁর
িপতা পুtবধূেক =দেখ =পৗtীর এেহন নামকরণ কেরিছেলন। এখন =সই নােমর তীর stীর গভ[িছলা =থেক সটান =বিরেয়
এেস সমােজ তাঁর নাম মান সmম সবই ফুেটা কের ছাড়েব।
এ িক =বিহেসবী জীবন! =লখাপড়ার সােথ সােথ নাচ গান অাবৃিt =যমন অার পঁাচজন =শেখ তাই =শেখা! না! ইিন
িগেয় ভিত[ হেলন বিkং-এ। ইেX হল উইকএেN =বলা একটা অবিধ পেড় পেড় ঘুেমাল অাবার ইেX হল =তা সারারাত
বই মুেখ কের বেস থাকেলা। িকছু বলেত =গেলই :নেত হেব, ‘=ডাN বদার।’
sামী সমােজর উঁচুতলার বYুেরাkাট্। িতিন িনেজ সমাজেসবী। বািড়েত =লাকজন =লেগই আেছ। কার সামেন িক
বলেব, =কমন বYবহার করেব =ভেব কাঁটা হেয় থােকন dজেন।
বািড়েত যতkণ থাকেব rেমর দরজা বn। জামান[ ভাষা =শখােনা কাল হেয়েছ। দরজায় ‘নীশট্ =sােরন’ অথ[াৎ
‘িবরk কেরা না’ ফলক =ঝালােনা। পুেরা ফYািমিল মীট্ কের রােt িডনার =টিবেল। =সখােনও =মেয়র কােন =গাঁজা
থােক অাইপড্ ইয়ারেফান। বাপ মার সােথ =কােনা কথার বালাই =নই। এ পk =থেক যিদ pŸ যায়, ‘ওেয়ল, =তামার
sািডজ্ =কমন চলেছ? =বাড[ একজা্েমর pYানশীট্ বািনেয়ছ =তা?’ অথবা ‘িফউচার pYানস্ িক ভাবেছা?’ =মেয় এমন
=চােখ তাকােব =যন =কান এলীয়ান ভাষা :নেছ।
এই =তা গত মােসর ঘটনা। rdpতােপর হঠাৎ মাথায় চাপেলা, উঠিত বয়েসর =মেয়, িক করেত িক কের বেস, নজর
রাখা দরকার। :r হল যখন তখন =মেয়র ঘের ‘নীশট্ =sােরেনর’ =তায়াkা না কের হানা =দওয়া। d িদন =গল না
বাপেক :নেত হল, ‘=হ গাইজ্, ওয়াটস্ অাপ? অাই নীড্ সাম্ pীেভিস।’
=শেষ কা§ারামেক িফট্ করেলন rd। হাজার বার মানা কেরিছেলন অাmপালী। =ক কার কথা =শােন! =রাজ রােত
িডনােরর পর বাংেলার িপছেন sইিমং পুেলর লােগায়া =টেরেস ওয়াইেনর gাস হােত বসেতন rd, পােশ ভgদূত
কা§া।
ক’িদন গতাnগিতক খবেরর =লনেদন =গেলা। সpাহকাল পের এক রােত কা§া =শানায়, ‘অাইজ িমিসবাবা ফুেন
মুঅাহ্ িদেয়েসন্।’
িতিরিk হ’ন rd। ‘িক িদেয়েছন? =মায়া?’
িমচিক =হেস মাথা নােড় কা§া। হািসেত তার খুেদ খুেদ =চাখ dিট pায় বুেজ অােস। ‘=মায়া =নিহ সাব, মুয়াহ্!’
চারপােশ =চাখ বুিলেয় সতক[ গলায় বেল, ‘চুmা!’
অামেচ[য়ােরর অারাম =ছেড় উেঠ বেসন rd। গmীর গলায় বেলন, ‘খুেল বল।’ বাবুর মিতগিত জিটল বুেঝ গভীর গলায়
কা§া বেল, ‘অাইজ ইsুলেস ওয়াপস্ অােক িমিসবাবা kছু =খেলন না। হামােক বুইলেলন, “অাউট”। হািমও =বপার
বুেঝ দেরাজােক পাস্ =গলাম =সঁইেট। :িন িমিসবাবা বুইলেছন, “ফালতুেম রাগ =দখািব না। হািম ইগnর করিছ না তুই
ইগnর করিছস্”? িকছু পের হাসেত হাসেত বুইলেলন, “ওেল বাবােল, =থাপলা =খাকার =গাঁসা হইেয়েসের।”’ এই
অবিধ বেল কা§া অামতা অামতা করেত লাগেলা।
‘িক হেলা, বািকটা বল্?’ এক ধমক লাগান rd। ‘অাইঁেj!’ দম িনেয় =স বেল, ‘তাইরপর িমিসবাবা িক =যেনা বুক
খুইেলY =দইখেত বুইলেলন =য কেtা মুঅাহ্ িদেয়েসন।’
‘িk বলিল =বয়াদপ!?’ অসh রােগ =ফেট পেড়ন rd। ‘এ িক হnমােনর ছািত খুেল রামদশন[ করােনা হেX? অYঁা?’

গl - িমশন িমিসবাবা

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

কা§া =পlায় িজভ =কেট িনেজর d কান মেল উবু হেয় বেস মাথা =দালায়। ‘অাের রাম রাম! িস িস িস বাবু! িমিসবাবা
ছািত =কেনা =দখােবন… উিন =তা =ফােন বাতচীৎ করিছেলন!’
‘অাঃ’, হাত উঁচু কের কা§ােক থামান rd। ‘তুই যা’ বেল িবদায় কেরন।
=থাপলা =খাকািট =ক হেত পাের =ভেব =ভেব তঁার মাথা অােgয়িগির হেয় ওেঠ।
দmিতর =শায়ার ঘের =স রােত =য অিgsুরণ হল তার =ধাঁয়ায় ধূমাবতীর nায় =মেয়র ঘের পরিদন ঢুকেলন
অাmপালী। উলুম ঝুলুম জামাকাপড়, জুেতার পাহাড়, রািশকৃত বইখাতা কাগজ ছড়ােনা। কােন ইয়ারেফান gঁেজ মাথা
=কামর ঝাঁকািXল =মেয়। =সাজা িগেয় ইয়ারেফান ধের িদেলন টান। এক =সেকেNর অবাক দৃিŠ, তারপর ‘ইটস হাইিল
িডসেরসেপkফুল!’ বেল িবরk হেয় ধপাস্ কের ঘন সবুজ বীন বYােগ িগেয় বসেলা। আmপালী বলেলন, ‘সামেন
=সেকN =সিমsার। িক :নেছা এসব?’
চরম িবরিkর গলায় =মেয় উtর িদেলা, ‘িক :নিছ বলেল বুঝেব?’
কা§া তখনই =মেয়র ঘের হট্ চকেলেটর কাপ হােত ঢুকিছল। ওেকই পাকড়াও করেলন, ‘আYই, ও িক =শােনটা িক
:িন!’
বুেড়া িমটিমট =হেস বলেলা, ‘হািম িক জােন মাঈজী। িমিসবাবার কােন হােমশা নল থােক। =তােব কখুেনা উিন
sািkমYািk =বােল গীত গান।’
বীন বYাগ =থেক লািফেয় উেঠ হট্ চকেলেটর কাপ িনেয় =মেয় বলেলা, ‘িডসগািsং! sািk মYািk আবার িক? বাই দY
ওেয়, ওটা sারা িসিN-র িনউ আYলবাম - ওহ্ =বিব, ইউ আর =সা হট্ আYN্ =সিk!’
লjা বাঁচােত =মেয়র ঘর =থেক ধাঁ হেয় =গেলন আmপালী। =সিদন রােt =টিবেল মুখটােক তুেmা কের rdpতাপ
=মেয়েক বলেলন, ‘লুক! kাস =টন মােনই িকnt ইউ আর অন্ =বাড[ ফর ইেয়ার ফাইনাল এক্জাম্। ফাs[ িডিভশন
আজকাল িকsু না। িমিনমাম পাঁচ ছ’টা =লটার না থাকেল িফউচার ইজ =টাটািল ডাক[ আর নীল।’
মাংেসর =ঝােল নান্ rিট ডুিবেয় মুখ =গাঁজ কের =মৗব[ী বলেলা, ‘আই আYাম Tাইং।’
িনেজেক আর সামলােত পারেলন না আmপালী। এিদেক sামীর gঁেতা =মেয়র =কান বYাপাের পান =থেক চুন খসেল,
অnিদেক =মেয়র িকmূত বYবহার আর কথাবাত[া। আবার িনেজরা িক ভdভােব কথা বলেছ দYােখা! =রেগ বেল ওেঠন,
‘ইজ্ ইট =সা? =দন ইউ িহয়ার িম, ইট্স্ নট এনাফ্!’
=চয়ারটােক hাঁচকা টােন িপছেন পািঠেয় দাঁিড়েয় উঠল =মৗব[ী। =কেট =কেট বলেলা, ‘ইয়Yাহ্, ইটস্ এনাফ! kাস =টেন
ওঠার পর =থেক =তামার আর ডYােডর :ধু পেড়া অার পেড়া =ড অYাN নাইট্! িরিপট অফ্ =সম্ =কােয়ে¤নস্! লাইেফর
এইম্ িক? িফউচার pYান িক? অাবার ফাs[ িডিভশন এনাফ্ নয়, =লটার চাই-পাঁচ ছ খানা! ওয়াও! sপার ডুপার বাmার
=রজা্l চাই। অাের অািম িক লাস্ =ভগােসর কYািসেনা =মিশন নািক =য যা দাঁও লাগােব তার ডাবল, িTপল্ উগের
=দেবা?’
সবার খাওয়া মাথায় উঠল। চndচূড় =মজািজ নাতনীেক ঠাNা করার শত =চŠা করেলন। ফল হল না। বােপর িদেক
তািকেয় =স সপােট বেল উঠেলা,‘sাইং এর জn কা§া ইজ্ =ভির =ভির অান্েpােফশনাল, ডYাড্। =তামরা মুেখ বেলা
অামায় ি·ডম িদেয়েছা, িকnt Tাs কেরা না। অামার িবেহিভয়ার =দেখ অামায় জাজ্ কেরা। sক্ করার বYাবsা কেরা
ইন্ মাই ওন্ হাউজ্। হাmীর ইজ্ =না ওয়ান্ =sশাল ইন্ মাই লাইফ। জাs অা gড =·N, বিkং =কা =মট্। =ফসবুক
=·N! িকউিরওিসিটটা ভdভােব =দখােত পারেত।’
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=সই =থেক সামেলেছন অাmপালী-rdpতাপ। ধীের হেলও =মেয়র pিত জnােX িব”াস, ভরসা।
রিববার িবেকল গড়ােত িনিশকাnবাবু =দেখন dই =মেয় snর =সেজgেজ *তরী। অবাক হেয় ওেদর pŸ করেলন,
‘=কাথাও =বেরািXস? িসেনমা িটেনমা না িক?’ বhিদন পর বড়েমেয়র হািসমাখা মুখখানা =দেখ তাঁর িপতৃhদয় ভের
=গল। আজ তাঁর খুিশ উছেল পড়েছ। =বেছ =বেছ রাখীর িদনটা রিববােরই পেড়েছ; =বশ জেmশ কের dপুেরর
ভুিরেভাজ হেয়েছ।
ফড়ফড় কের উঠল =ছাটজন। ‘hাঁ, বাবা =বরেবা, তেব অামরা একলা নই, =তামরাও। pীজ্ িপিস, চট্পট্ *তরী হেয়
নাও! kইক!’ তাগাদা =দয় িবহŋঁমা। ‘অােগ বলেত হয়, িক =গেরা,’ বলেত বলেত *তরী হেত যায় সবাই।
বািড়র বাইের =বিরেয় এঁরা =দেখন গিলভরা িভড়। পাড়ার মিহলারা, বেয়াঃেজ‹রা, কিচ কাচঁার দল, অােছ িtিদববাবুর
=কািচং kােসর ছাt ছাtীরা, পাড়ার ওষুধ =দাকােনর পেরশ পাল, চা =দাকােনর হাতকাটা বুেড়া =গাপাল, মুিদ
=দাকােনর উেড় মািলক তালপtী, ইstীওয়ালা কামতাpসাদ, মায় ওঁমা তারা =সলুেনর নািপত পাচুঁেগাপাল পযn[।
‘বYাপার িক, পাড়ায় িকছু =শা =টা-এর অােয়াজন না িক =র?’ িনিশকাn :েধান =মেয়েদর।
এমন সময় বYsসমs পােয় িনিশকাnবাবুর িদেক এিগেয় অােসন িtিদববাবু। হাত বািড়েয় বেল ওেঠন, ‘অাsন অাsন,
অাপনােদর অেপkােতই িছলাম। চলুন অার =দরী নয়, :ভs শী¹ম্। অাপনারা =জাড়ায় =জাড়ায় দাড়ঁান pীজ্, =মক্
অা লাইন্।’
বলেত বলেত িপছেন চেল যান িtিদববাবু। বhকাল বাঙািল শৃŋলাবd হয় িন, তােত সময় লাগেলা িকছু =বশী। অব•
িtিদববাবু তােত দমবার পাt নন। িক =যন এক অাশার অােলায় ভের অােছ তঁার মুখ। চলেন বলেন িক উdীপনা!
পাড়ার =বৗ =মেয়রা snর সােজ সিjত। সকেলর হােত ডালা। ধূপ-দীপ। রাজপেথর িবিsত =লােকর িভড় কািটেয়
চলেলা এই িবিচt পথেশাভা পূণ[ িমিছল। থামেলা মাঠপােড়র ভাঙা পাঁিচেলর সামেন।
রেকর পুেরাভােগ তখন gNা মাতbেরর দল। ছুিটর
িদন, ফুিত[র িদন। হােত হােত ঘুরেছ =নশাdবY, চলেছ
পথচারীেদর িনেয় তামাশা, =মেয়েদর িনেয় kৎিসত
চুটিক। হঠাৎ অসংখY দীেপর অােলায় ভরা িমিছল =দেখ
পুেরা দলটা =কৗতুহলী হেয় উঠল। একটু হতবুিd হেয়
পড়ল যখন =দখল =কািচং এর =সই মাsারটা তােদর
রেকর সামেন এেস =জার গলায় বলেত লাগেলা,
‘পাড়ার সকল অিধবাসীরা! অাজ বড় :ভ িদন। রাখী
পূিণ[মা! শtr িমt, মুিচ =মথর, gNা বদমাইশ সকলেক
ভেলােবেস “ভাই” বেল অাজ বুেক টানার িদন। অাজ
একিট িবেশষ =ঘাষণা অােছ। অাপনারা সকেল এই :ভ
মুহূেত[র সাkী থাkন।’
চাির িদেক pচুর িভড় জেমেছ। পথচলিত মাnেষর আর পাড়া =বপাড়ার দল িমেল। িtিদববাবু তারই মেধY =থেক =চাখ
িদেয় খুঁেজ িনেলন sরŋঁমােক। ‘এেসা মা, সময় হেয়েছ,’ বেল ডাকেলন। =চাখ =ফেড় মাতbর =দেখ বরাবর =চাখ নীচু
কের =হঁেট যাওয়া =মেয়টা গট্গট্ কের এিগেয় অাসেছ তার িদেক। ‘এেতা িভেড়র মেধY =মেয়েছেলটার হােত মার
=খেল সব =পিsজ্ পাংচার’ =ভেব মাতbেরর িজভ :িকেয় এেলা। হাত পা =যন বেশ =নই। এ িক, =ঘার লাগা =চােখ
মাতbর =দেখ =মেয়টা তার হােত পিরেয় িদেলা বড়সড় রঙচেঙ একটা রাখী! কপােল এঁেক িদেলা ভাই জয়টীকা!
চত[ুিদক =থেক হাততািলর শেb কান পাতা দায়। মাতbেরর চামচাgেলা পয[Yn =বভুেল হােত চটাপিট িদেত লাগেলা।
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‘শালার পুিলশ যখন তুেল িনেয় =গসেলা, তখেনা মাইির এেতা লjা লােগ িন।’ মাথা নীচু কের মেন মেন ভাবিছল
মাতbর।
এেক এেক পাড়ার সব =মেয়রা মাতbেরর দেলর =ছেলেদর হােত রাখী =বেঁধ িদেলা। পাড়ার মিহলারা উলু ¾িন িদেয়
বলেলন, ‘=দেখা বাছারা, অাজ =থেক পাড়ার =মেয় =বােনেদর মান শরেমর ভার রইেলা =তামােদর উপর।’
হঠাৎ সবার গােয় মাথায় উপর =থেক ঝের পড়ল ফুেলর পাপিড়। এবার =বজায় চমকােলা মাতbর। sগ[ =থেক
পু¿বৃিŠ হেX =ভেব উপের তাকােতই =দেখ রক বািড়র বািড়ওয়ালা বুেড়া। মুেঠা ভরা গঁাদা ফুেলর পাপিড় sরŋঁমােদর
মাথায় ছিড়েয় িদেয়, নড়বিড়েয় নীেচ =নেম অােসন বৃd সতীশবাবু। সদর দরজায় দঁািড়েয় হঁাফ =নন। তঁােক =দেখ
সবাই চুপ কের। বৃd =কানমেত দম িনেয় বেলন, ‘মােয়রা, এ বুেড়ার িতনkেল =কউ =নই। িদন কাটািXলাম িনেজর
বািড়েতই বnী হেয়। ওপেরর ওই জালনাটুkই সার। এ বািড়র রক বারাnা বড় সােধর িছেলা। শখ কের
বািনেয়িছলাম, =বহাত হেয় =গেলা।’ হাত =দিখেয় সতীশবাবু gNা দেলর িদেক ইিŋত করেলন।
‘িনেজর বািড়র সদর মিজ[ মেতা বYবহার করেত পারতাম না। িখড়িক িদেয় যাতায়াত কির। িকছু বলেত পাির না ভাই
সকল, pােণর ভেয়, অপমােনর ভেয়। িকnt অাজ উপর =থেক যা =দখলাম, তােত সব ভয় জয় কের নীেচ না এেস
পারলাম না।’
এবার gNাদেলর িদেক িফের বুেড়া হঁাকেলন, ‘হাড়হাবােতর দল, গােয় যিদ মাnষ চামড়া থােক =তা এই =মেয়gেলার
অাbr রkার ভার =ন। িনতYিদন এই =মেয়gেলার =হনsা =দিখ =তােদর হােত, =সই হােত অাজ বঁাধা হেয়েছ রাখী, এর
সmান যিদ না রাখেত পািরস তেব এই সবাই সাkী, =তারা হিল নামেদ[র দল!’
সতীশবাবু এক হাজার টাকা তুেল =দন sরŋঁমার হােত। অাবার তুমুল তািল বৃিŠ। বৃd বেলন, ‘মা, এই টাকা িদেয়
=তামরা সবাই িমিŠ িকেন খােব। =তামােদর এই অিভযােন এই বুেড়ার =য িক উপকার হেলা, তা অার বলার নয়।
বািড়র সদর লkীর dয়ার। আজ তা পŋমুk হল মা।’
উপিsত জনতা এতkণ =যন =কান পথ চলিত নাটেকর দশক[ মাt িছেলা, এবার নাটেকর kশীলবেদর সােথ একাtা
হেয় বেল উঠেলা, ‘িজnাবাদ! িজnাবাদ!’ তারা রেণ বেন জেল জŋঁেল এটাই বলেত অভYs।
পিরিচত অপিরিচত, পাড়ার =বপাড়ার মাnষ যখন িমিŠ মুেখ বYs, সবার অেগাচের =কানমেত লুিকেয় পালায়
মাতbেরর দল। =কউ তােদর =খয়ালও কের না। িমিŠ মুেখর ফঁােক চট্ কের িমিসবাবােক =ফােন ধের িবহŋঁমা। বেল,
‘িমিসবাবা! িমশন সাকেসসফুল!’
রােt বািড়র দরবাির ঘের বেস আসর। =সখােনই িবহŋঁমা খুেল বেল িক ভােব =বােনর বnুরা তার আtpতYয় িফিরেয়
িদেত এই pYান বানায়। sরŋঁমা বেল পাড়ার িtিদব সYারেক একবার বুিঝেয় িদেত উিনই বািড় বািড় িগেয় সবাইেক
সািমল কেরন এই কম[যেj। পাড়ার =দাকানীরাও িপিছেয় থােকিন। :েন সানেn এিগেয় এেসেছ সবাই হােত হাত
িমিলেয় সাকেসসফুল করেত এই “িমশন িমিসবাবা”।
এত িদেনর মেনর gািন উেdগ হতাশা কািটেয় =মেয়েদর pিত গেব[ আনেn িনিশকাnবাবু ঘর ফািটেয় িচৎকার কের
বেল ওেঠন, ‘িড লা gািN =মিফেsােফিলস!’
ঘেরর সবাই চমেক উেঠ িমিহ sের বেল উঠল, ‘ইয়াক! ইয়াক!’
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———
গl - িমশন িমিসবাবা

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

