
�1

  

ভােলাবাসা ভােলা বাসা 

'মেtয়ী kমার 

আমার পড়ার ঘেরর িঠক সামেনই অতসীেদর :শাবার ঘর। :কালকাতা শহের মধ?িবt পাড়ার বািড়gেলােত আবার Dইং, ডাইিনং-এর 
কনেসp কই? এ পাড়ার বািড়gেলােত সব ঘরই :শাওয়ার, খাবার, বসার। এই :য অতসীর বছর বােরার একমাt :ছেল পাপান, পাড়ার যেতা 
উঠিত hেlাড়বাজgেলার সেŋ গলা ফািটেয় িkেকট িপিটেয় এখন ওেদর :শাবার ঘের ঢুেকই গাঁক গাঁক কের িটিভ চািলেয় িদেয় ম?ািগ 
সাঁটােX, :সটা চাই বা না চাই আিম :দখেত এবং Yনেত বাধ?। 

গিলর মেধ? গােয় গা লাগােনা সব বািড়। আbr বলেত আধ হাত পদ[ার আড়াল। ফ?ােনর হাওয়ায় পদ[া ফুরফুরােল না চাইেতও :চােখ পেড় যায় 
এর ওর সংসােরর টুিকটািকর 'দন?দীনতা। :ছেলgেলােক হাজার বার বেলিছ, “:তােদর বল :পটােত হয়, একটু সের :খল না!” সামেন পূেজা 
আসেছ। নয় নয় কের আমার ঘােড় ছ’ সাতখানা :লখা জমা :দওয়ার অŋীকার। তা, :ক কার কথা :শােন! বার বার আমার বারাnায় বল পড়েব 
আর gীেল আঙুল বািজেয়, “মািসমা! ও মািসমা, বলটা দাও না,” বেল উৎপাত করেব। বুিঝেয় বেলিছ, “দ?াখ বাবারা, আিম :লখাপড়ায় ব?s 
থািক, বার বার আমার পেk এরকম ভােব উেঠ আসা সmব নয়। :তারা ওই িপNুেদর বািড়র িদেক সের :খল না!” 

দেলর মাতbর :গােছর :ছেলটা বেলেছ, “আর কত ল?াখাপড়া করেবন, মািসমা?” আমার কিঠন মুখ :দেখ অতসীর :ছেলটা তাড়াতািড় বেল 
উেঠেছ, “কাকীমা, আর হেব না। আসেল িপNুদা এই সময়টা :কািচং কের :তা! ওিদেক :গেল :হbী ক?ালােব। আর হেব না, pমীস্!” 

লাভ হয়িন। ওেদর pিমস্ :টঁেকিন। আমার :বাঝােনা, রাগ :দখােনা সবই বৃথা :গেছ। 

এমিনেত আমার অেভ?স হেয় :গেছ। িলখেত বসেল কেব :য িনরবিXn ভােব িলেখ :যেত :পেরিছ, তা জািন না। সকাল :থেকই :ফউ লােগ 
িপছেন। িবেয় থা কিরিন, একার সংসার। তবু সংসার :তা!  তাই pথেমই জমাদার, তারপর িঝ। :বলা গড়ােল রাnার :মেয় মালতী। তারপর 
ফলওয়ালা, :ফিরওয়ালা, পুরেনা খবেরর কাগজ িবিkওয়ালা িক :সল্সম?ান, না :হাক িপওন িক :কবলওয়ালা — অnহীন আসা যাওয়া, 
অnহীন বাধা, আর আমার অnহীন চৈরেবিতর pয়াস। 

তেব আজকাল সবিকছু ছািপেয় আমার সমs ইিndয়ািদেক িবYd কের :তােল একিট মাt বাক?। “হাঁ কেরা। হাঁ কেরা বলিছ! হাঁ কেরা!” 

dপুের পাড়াটা একটু িঝিমেয় আেস। :ছেলপুেলরাও ইsুেল কেলেজ থােক। এই অবসের আিম িদবািনdার আেবশ িশেকয় তুেল :রেখ কাজ 
এিগেয় িনেত :চsা কির। সmাদক মশাইেদর তাড়না আর এ বেয়েস সইেত ভােলা লােগ না। 

অতসীটার গলা সামান? চাঁছােছালা :স আিম জািন। ওেদর পিরবােরর সােথ িক আর আমার আজেকর পিরচয়! :সই গলা সpেম তুেল ও hমিক 
িদেত থােক ওর শাYিড়েক। অথ[াৎ আমােদর Yvািদেক। Yvািদ আর অvভূষণদার একমাt :ছেল অংY। ওর :বৗ-ই হল অতসী। ওেদর 
িবেয়েত আিম িনমিntতও িছলাম। 

:লখক িহেসেব পাড়ায় আমার অlিবsর নামডাকও আেছ। :সই sবােদ আিম অতসীেক :ডেক একটা কথা বলেতই পাির। িকnt পরkেণ 
ভািব, তাহেল এটাও :তা ভাবেত পাের :য ওেদর পািরবািরক কথাবাত[ায় আমার কান খাড়া থােক সব[দা। অথচ এত তীk আর কক[শ গলায় 
:চঁচায়, না Yেনই বা থািক িক কের? 

িবেকেলর িদেক চা-এর কাপ হােত কখেনা অতসী দাঁড়ায় ওেদর জালনায়। :চাখােচািখ হেল :হেস বেল, “কী িলখেছা, কাকীমা?”  

পাশ কাটাই — “এই-ই :তা, গl একটা। পিড়স’খন পূজাবািষ[কীেত।” 
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অতসী :হেস বেল, “:তামার :লখায় :বশ একটা :ডপ্থ আেছ। :বশ লােগ পড়েত।” 

ভািব, বিল :য পাপানেদর আমার জালনাটার সামেন hেlাড় করেত একটু মানা কের িদস। :লখার সময়টা খুব অsিবেধ হয়। িকnt আেদৗ 
বলেত পাির না। :লখক হেলই িক আর ‘পােছ :লােক িকছু বেল’ িবকারgsতার হাত :থেক :রহাই পাওয়া যায়? তাছাড়া ওেদর :দাষ িদেয়ই বা 
করেবা কী? পাড়ায় ফাঁকা মাঠ ঘাট বেল আর িক িকছু আেছ? 

তাছাড়া বেয়েসর ধম[ :মেন ভািব, িতনkেল :কউ :নই আমার। বেয়স হেX। িবপেদ আপেদ হয়েতা এরাই পােশ দাঁড়ােব। তাই অmমধুর 
কথাgেলা আর মুখ িদেয় বার কির না। িকnt :রাজ dপুের এই কান িবদীণ[ করা “হাঁ কেরা, হাঁ কেরা বলিছ!” আমার সমs সtা :যন িববশ কের 
:দয়। 

এক সময় Yvািদেদর বািড়েত আমার একটু যাওয়া আসা িছল। িচরটা কালই ভdমিহলার একটু িপট্িপটানর বািতক। :কােনািদন ওেক খািল 
হােত বেস িজেরােত :দেখিছ বেল মেন পেড় না। বািড়টা Yvািদর �Yরমশাই-এর 'তরী করা :সেকেল বািড়। িপছন িদেক :বশ খািনকটা :খালা 
জিমেত একটা বাগান কেরিছল Yvািদ। উেঠােন িছল িবশাল একটা নীমগাছ। লাল িসেমেNর :বদী :ঘরা। Yvািদর শাYিড় িছেলা :মিদনীপুেরর 
:লাক। gীে�র চড়া :রােদ নীেমর আেলা-ছায়ার জাফির কাটা উেঠােন সাদা ধুিত :পেত Yvািদেক সােথ িনেয় বিড় িদেতা। :স আবার :য :স 
বিড় নয়, গয়না বিড়! আিম তখন জনিpয় একটা বাংলা ম?াগািজেন আমার pকািশত গlখানা বগেল :চেপ, িগেয় দাঁিড়েয়িছ। :দিখ, হােতর িক 
অপrপ 'শলীেত ধুিতর চাদের এেক এেক ফুেট উেঠেছ নানা রকম গয়নার িডজাইেনর বিড়। ঝুমকা, knন, পাশা কলেক! 

আসেল, Yvািদ আমার সৎ পাঠক িছেলা। আমার :লখাgেলা Yধু :য মন িদেয় পড়েতা তাই নয়, রীিতমেতা সমােলাচকও িছেলা। তেব এইসব 
কেথাপকথন আেলাচনা কখেনাই এেকবাের আসর সািজেয় :য হেতা, তা নয়। ওই জালনার িশক ধের দাঁিড়েয় Yvািদ হয়েতা অংYেক ‘আয় :র 
পািখ, :লজ :ঝালা’ বেল চড়াই :দিখেয় :দিখেয় কলা খাওয়ােX, আিম হয়েতা বারাnার গােছ জল িদিX। িকংবা চড়া :রােদ Yvািদ :ঘামটা 
মাথায় ছােদ জামা কাপড় :মেল আলেসেত রাখা নয়নতারা গােছ জল িদেX আর আিম হয়েতা :কােনা পিtকা আিপেস :বেরািX — এই সব 
মুহূত[। একটু আধটু কথা, ভােবর িবিনময়। :বশ লাগেতা িকnt। কারণ ভdমিহলার কথাবাত[া, িচnা ভাবনায় একটা সািহিত?ক :বাdার ভাব ফুেট 
উঠেত :দেখিছ। 

ওেদর িতন কামরার ঘর, রাnাঘর, ভাঁড়ার, কলতলা, বাগান-উেঠান সব সময় ঝাঁিটেয় িনিকেয় তকতেক কের রাখেতা Yvািদ। ওর িপট্িপটািনর 
কথা আেগই বেলিছ। মােঝ মােঝ :শষ িবেকেল িগেয় :দখতাম নীেমর :বদীেত বেস উল বুনেছ। :সিদনও িক কােজ :গিছ তা আজ আর মেন 
পড়েছ না। আমােক :দেখ একগাল :হেস :মাড়া এিগেয় িদেলা। :দখলাম এেলা চুল িভেজ, িপেঠ ছড়ােনা । “এ কী! শীেতর িবেকেল তুিম মাথা 
:ভজােল!” আ�য[? হলাম। 

Yvািদ বাগােনর :কােণ রািশকৃত ঝরা পাতা, নীেমর ফুল, কািঠ সকিড় :দিখেয় বলেলা, “আর বেলা :কন! বাগান :ঝঁিটেয় এমিনেতই ধুেলা 
:খলাম। তার উপর দালাল :ছেলর দিস?পনা। d’ ঘNা ধের ওই পািখ দ?াখের, এই িপঁপেড় দ?াখের কের :যটুk ভাত খাওয়ালাম, :কেশ :কেশ 
িদেল সব উগের। এেtা কs িবফেল :গেলা, :ছেলটা :পট খািল কের িদেলা। এিদেক সেn?বািত :দখােবা, তাই :নেম এলাম। চা খােব :তা?” 
বেল শশব?s হেয় চা বানােত বসেলা Yvািদ। 

ঠাNায় দাঁেত দাঁত লাগেছ :স rেkপ :নই, :ছেলর :পট খািল থাকেলা, :সটাই মাথা ব?থা! কী বিল? এমন অপrপ মাতৃtেবােধর আেগ কথা 
কওয়া সােজ না, তাই চুপ রইলাম। 

চা :খেত :খেত উদাস মুেখ বাগােনর টগর গাছটার িদেক তািকেয় একটা দীঘ[�াস :ফলেলা Yvািদ। :হেস বললাম, “কী হল?” 

Yvািদও হাসেলা। mান হািস। তারপর মাথা উঁচু কের নীেমর মাথার উপর হালকা :গালাপী-কমলা হেয় আসা সেn?র আকাশটােক ভােলা কের 
পরখ কের বলেলা, “িবশালাkীর দঁ।” 

ঘাবেড় িগেয় বললাম, “মােন?” 

এবার চওড়া :হেস Yvািদ বলেলা, “সংসার ভাই সংসার! এই দঁ-এ পেড়ািন :তা, িদিব? আেছা। এই দঁ-এ পড়েল িনেজর হাত পা বুিd, ইেX 
অিনেX আর িনেজর থােক না ভাই!” 

d-চার ঘের শেŋ ফুঁ পড়েলা। নীেমর ডােল ঘের :ফরা পািখেদর কাকিলেত কান পাতা দায়। Yvািদর শাYিড় ঘেরর :চৗকােঠ দাঁিড়েয় মৃd 
গলায় হাঁকেল, “:বৗমা!” 
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ইশারাই যেথs। উেঠ পড়লাম। Yvািদ হােত চাপ িদেয় বলেলা, “:লেখা ভাই, খুব :লেখা। এিগেয় যাও।” তারপর ওর sেpর উেঠান :ছেড় 
এিগেয় :গেলা বাsেবর :চৗকাঠ :পিরেয় িবশালাkীর দঁ-েত। 

অংYটা :লখাপড়ায় ভােলাই হেয়িছেলা। মাথা মুখ তুেল খুব একটা কথা বলেত :দিখিন বড় হওয়ার পর। ইি�নীয়ারীং পাশ করেল :গাটা 
পাড়ায় িমিs িবিলেয়িছেলা ওরা। তারপর বিদ?বািটর :থেক :মেয় আনেলা সmn কের। কী, না :কালকাতার :মেয়রা না িক ঘর ভাঙানী হয়। 
আসেল, অংYেক অেনক আগেল আগেল বড় কেরিছল Yvািদ। যুিk Yেন হািস :পেয়িছেলা। :খাদ Yvািদ তাহেল কী? :স :তা এেকবাের আিদ 
:কালকাতা, বাগবাজােরর :মেয়! যিদও বছের d’বছের কি��ৎ কখেনা বােপর বািড় :যেত :দেখিছ ওেক। 

সিত? কথা বলেত িক, আিম :কােনািদন ভািবিন :য Yvািদ আমার মানসপেট এমন dিন[বার ছিব হেয় ফুেট উঠেব যার অpিতেরাধ? টােন আিম 
কলম ধের বসেবা। 

:রাজ dপুেরর অতসীর িনত? ওই ধমিক hমিক “হাঁ কেরা! হাঁ কেরা!” :সিদনও dম[র হেয় উেঠিছেলা। :লখার :টিবেল মেনািনেবশ করেত 
রীিতমত :বগ :পেত হিXল আমায়। উপন?াসটা এমন একটা সংেবদনশীল জায়গায় ঘুিণ[ খােX :য চিরtgেলার সােথ আিমও অিবরাম ওই 
ঘূণ[েন :মেতিছ। মেনর িচnাসমুেdর তীের অিবরাম কথামালার :ঢউ উঠেছ, পড়েছ। তাল পাবার আশায় ছ’ কাপ চা :খেয় িনেয়িছ। মালতী বার 
িতেনক, “ভাত খােব কী! চা :খেয় :খেয় :পেট চড়া পেড় যােব।” বেল গজগজ কের :শেষ রেণ kাn িদেয় বাইেরর ঘের :মেঝেত :থবেড় বেস 
বাংলা িসিরয়ােল মেজেছ। হঠাৎ গিলর বুক িবদীণ[ কের :স কী এক আkল িবলাপ উঠেলা — “না, খােবা না! খােবা না! যখন তখন আমােক 
:খেত বিলস না :তারা।” 

সেŋ সেŋ তীk sের অতসীর চীৎকার, “যখন তখন মােন? dপুর হেয়েছ, খােবন না?” 

“না, না, না। আমােক :মের :ফেলা এর :চেয়। :খেত বেলা না।” 

“আহা! ন?াকািম :দেখা! :গেলা িবষু?দবার, লkীবার, ভােতর থালা :ঠেল িদেলন। বিল, সংসােরর মŋল িচnাটুk :তা শtrেতও কের! আর 
আপিন না এেদর মা, ঠাkমা?” 

ধীের এেস জালনায় :ঠেস দাঁড়ালাম। জািন, অন?ায় করিছ। :লােকর ব?িkগত কথা লুিকেয় Yনিছ। িকnt :সিদন Yvািদর গলাই আমােক 
আকষ[ণ কের জালনায় :টেন এেনিছেলা। বছর ঘুের Yvািদ পkাঘােত শয?াশায়ী হেয়েছ, িকnt কখেনা তােক মুখ ফুেট একটা রা কাড়েত 
Yিনিন। অvদা চেল যাওয়ার পর :থেক এমিনেতই :স চুপচাপ হেয় িগেয়িছেলা খুব। 

আিম :য বারdেয়ক :দখেত িগেয়িছলাম ওেক, িনিন[েমষ Yধু তািকেয় থাকেতা আমার িদেক। :স দৃিsেত না িছেলা আhান, না িবসজ[ন। যাওয়া 
কিমেয় িদেয়িছলাম, কারণ কথা :তা িকছু হেতা না, আর অমন কম[ঠ মাnষটােক িনথর Yেয় থাকা অবsায় :দখেত ভােলাও লাগেতা না। 

:সই dপুের Yvািদ dব[ল গলায় সমােন তক[ করেলা। চলেত লাগেলা তীb চাপান, সােথ dব[ল উেতার। “না, আিম হাঁ করেবা না!” 

“িকছুেতই না? এেtা :জদ? এিদেক িফrন! িফrন বলিছ! এই Yনেছা? Yেন যাও একবার। িক মহা jালা! দ?ােখা মা কী করেছ আজেক।” 

িকছু পের অংYর গলা কােন :যেত আিম sিmত। রাsার ধার ধের :গােবচারা মুেখ অিফস চেল যাওয়া :ছেলটা :য এইভােব িনেজর অssা মােক 
কথা :শানােত পাের, তা আমার sেpর অতীত িছেলা। “কী িদlাগী হেX এসব, অ?াঁ? :খেয় নাও না! মহা ঝােমলা মাইির! একটা :মােট ছুিটর 
িদন, dপুেরর খাওয়াটা সবাই িমেল একসােথ করেবা, ব?াগড়া িদও না :তা! :গেলা :গেলা!” 

অংYর ওই “সবাই িমেল”-র দেল :য Yvািদ :নই তা বুঝলাম। তা :তা হেবই। িবছানায় পড়া, :রােগ kত, bাত? অেকােজা শরীরটার কী বা দাম 
আজ পিরবাের? :রােগর পুঁটিলটােক :কােনাkেম িগিলেয় দায় ছুটােত পারেলই বাঁচা যায়। িকnt তাই বেল মাnষেক খাবার জন? এত অ�dার 
আhান! কাঙাল :ভােজর সািরেত বসা কাঙালীরাও এর :থেক :বশী আদর সmাষণ পায়। 

আমার :কমন :যন মেন হল, এক অদম? sতীb অিভমােনর অpকাশ? কাnায় Yvািদ এমন :জদীপনা করেছ। ব?s অমেনােযাগী িপতামাতার 
মেনােযাগ আকষ[ণ করেত সnানরা :যমন dsুিম কের, অেনকটা :সরকম। তেব বুেড়া মা আর :কােলর :ছেল িক এক হল? “চ?াংড়ােমা হেX? 
িজdীপনা? দাঁড়াও, সব িজdীপনা আজ :তামার ঘুিচেয় :দেবা। এই মািস, তুিম উেঠ ঠ?াং dেটা ধেরা :তা! অতসী, kইক! আিম :চায়ালটা 
খুলিছ, :ঢেল দাও গলা ভাত। :দিখ, :কমন না :গেল!” 

জালনার এপাের sাণুবৎ দাঁিড়েয় pমাদ gনলাম। এভােব :শাওয়া অবsায় dব[ল rগীেক জবরদিs খাবার :গলােনাটা িক িনরাপদ? :শেষ 
একটা :কেলŋাির না হয়। Yvািদর অনবরত অঁ অঁ আঁ উম্ ম্ ম্ ইত?ািদ নানা pিতবাদ :ভেস আসেত লাগেলা। আমােক অমন উিdg মুেখ 
দাঁিড়েয় থাকেত :দেখ বসার ঘর :থেক মালতী উেঠ এেলা। “আবার Yr হেয়েছ? সিত? :চােখ :দখা যায় না :গা।” 
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ওেক ইশারায় চুপ করেত বললাম। হঠাৎ Yvািদর তুমুল কািশ Yr হল। সােথ অংYর pচN চীৎকার, “ধ?াত্ শালা! িদেলা :রাববােরর 
িবিরয়ানীটার িপিN চটেক। সব বিমটা আমার এই দামী লুিঙটােতই করেত হল? ইশ্শ, কেতা শখ কের অতসীর মা জামাই ষ�ীেত আমায় 
িদেয়িছেলা! :দখেল অতসী? ইটস্ অলেমাs িনউ!” 

লুিঙর :শােক অংY কাতরােত লাগেলা। Yvািদর কািশর ধরণটা আমার এেকবাের ভােলা লাগেলা না। rগীর ঘর :থেক ওই বুকিবদীণ[ কািশ 
ছাড়া আর :কােনা আওয়াজ এেলা না। 

sৃিতর সরিণ পেথ :ভেস এেলা :সই শীেতর পড়n িবেকেল :ছেলর ওগড়ােনা ভােতর বিম পির�ার কের অেবলায় sান :সের :ছেলরই খািল 
:পেটর িচnায় dঃখী মা’র িনম[ল মুখখািন। :ছেলেক খাওয়ােত কত :য sলুক সnান করেতা Yvািদ। আমােক বলেতা, “ভাই, তুিম :তা :লখক 
মাnষ। নােছাড়া বা�ােক খাওয়ােনার িক িক পnা আেছ, ভােবা :তা!” 

Yেন হাসতাম। কখেনা ভাির িমেঠ গলায় ছড়া :গেয় :ছেলেক ভুলােত Yvািদ — 

বক্ বক্ িদন রাত 
পায়রার দল, :ঘাের :দাের 
ঘুের িফের, বড় চ£ল। 
কত দূর :দেশ ওরা উেড় উেড় যায় 
িফের আেস পথ িচেন আপন বাসায়। 

এরপর আর :বশীিদন বাঁেচিন Yvািদ। সংসােরর খাঁচার দাঁেড় ওর :দহটা পেড় থাকেলও মনটা :কান শূেন? লkা পায়রার sাধীনতায় উেড় উেড় 
:বড়ােতা। “হাঁ কেরা, হাঁ কেরা” কের শত চীৎকােরও ওর মুখ :খালােনা যায়িন। চারাপািন :হলা ভের ছিড়েয় না িদেয় ভােলােবেস যt কের 
মুেখ ধরেল হয়েতা বা :খেতা। :ক জােন? 

:শেষ একিদন চ£ু :থেক 'দন?দীনতার খড়kেটা :ফেল উেড় :গেলা। মুিkর ডানা :মলেলা। :মেয়েদর যা জীবন! :স িক তার িনেজর জন? 
বাঁচার মতন বাঁচার জীবন? 

Image: mycteria/Shutterstock 

ওেদর জালনার িশকgেলা ধের দাঁিড়েয় কত sখsৃিত, কত িদনপ�ীর খুঁিটনািটর কথকতা করেতা Yvািদ। কােলা :লাহার িশকgেলা শূন? 
দাঁিড়েয় রেয়েছ। এই :তা পdপাতার জীবন। অথচ তােতা কত বীজkিড় কােট মাnেষর অহং, sাথ[, :dষ, িহংসার। ভােব, এgেলাই চরম সত? 
বুিঝ! 
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ভািব, মা হইিন তাই জািন না মােয়েদর srপ কী। মােয়েদর িনেজেদর sখ sাXn?, আরাম sাথ[, িকছুই িক থাকেত :নই? মাংেসর :রােলর 
:শষ কামড়টা, িবিরয়ানীর হাতার :শষ অংশটা, বড় মােছর টুকেরাটা, ফ?ােনর হাওয়ার ভােলা জায়গাটা, িবছানার আরামদায়ক বািলশটা — 
সবই Yধু অেন?র pাপ?। আর আেছ মােয়েদর বুক :জাড়া এক অনn আশার সািময়ানা িবছেনা। আমার সnান আমােক ভােলাবাসেব, :দখেব, 
যt :নেব। এই আশা, এই আকাŋা। যখন আশা আকাŋার সযেt রিচত গাছ বাsেবর কেঠারতায় মুখ থুবেড় পেড় তখন অিভমােন বুক পাথর 
হেয যায় মােয়েদর। মাতৃসtা চূড়াn ঘা :খেয় চলৎXিkহীন হেয় পেড়। :বঁেচ থাকার মােন হািরেয় যায়, তাই মােয়রা হাঁ কের না আর। কী লাভ 
অপমােনর খাবার :খেয়, Yধু :দহসব[s হেয় জড়বৎ :বঁেচ :থেক? সnােনর :sহহীন, ভােলাবাসাহীন বাঁচােক িক বাঁচা বেল? 

খুব ঘটা কেরিছেলা ওরা Yvািদর কােজ। হল ভাড়া কের। িবরাট ফেটা। ধূপ দীপ অgrেত ম’ ম’। :মাটা :মাটা মালা। আজও :দখলাম 
তািকেয় আেছ Yvািদ। তেব চাহিনেত মরা মরা :বাবার দৃিs নয়। বর£ :বশ :যন একটা :বঁেচ :গিছ টাইেপর :কৗতুকপূণ[ দৃিs। 

�াdবািড়র চািরিদেক বা�ারা :খেল :বড়ােX। একধাের মিহলােদর গেlর জমািট আDা চলেছ। Yনলাম অতসীর মা বলেছন, “অতসীেদর 
এই ঝােমলাটা না হেল এই অ¨ােণই ওর ভাই আর sেলখার চার হাত এক করতাম।” :কউ বা দিkনাপেণ শিপং-এর কািহনী :ফঁেদ বেসেছ। 
:কউ গৃহশািn বজায় রাখেত :ফং Yই-এর jান িদেX। অতসী কার সােথ :যন বেস দই আলুদেমর :রিসিপ বুেঝ িনিXেলা। আমােক :দেখ 
উেঠ এেলা। হঠাৎ “কাকীমা, :খেয় যােবন িকnt!” — Yেন ঘাড় ঘুিরেয় :দিখ অংY দাঁিড়েয়েছ িপছেন। 

খাওয়ার কথায় :কমন :যন :কঁেপ উঠলাম। “হাঁ কেরা! হাঁ কেরা বলিছ!” :ভেস এেলা কােন। বললাম, “এই টাকাটা রােখা। Yvািদর কােজ 
লািগও। আজ আমার শরীর িবেশষ ভােলা :নই। আজ আিস। :জার :কােরা না।” 

আনমেন রাsা িদেয় চেলিছ। Yvািদর :চােখর ভাষা :বাধগম? হেয়েছ এখন। মেন gন্gন্ উঠেছ Yvািদর গাওয়া ছড়ার গান — 

দূর :দেশ ওরা উেড় উেড় যায় 
িফের আেস পথ িচেন আপন বাসায়। 

Yvািদ িক তাহেল এতিদেন পথ িচেন িফের :গেছ ভােলাবাসায় ভরা ভােলা বাসায়? এই pথম মাতৃtহীনতার জন? মেন বড় sিs :পলাম। বাঁশ 
:নই, তাই বাঁYিরও :নই। মn কী? বাঁYিরেত লিলত বসn রাগ নাও :তা বাজেত পারেতা। 

Yvািদেক মেন মেন sরণ কের বললাম, “যাও Yvািদ! ওেড়া। sাধীন ডানায় ভর কের। যাও দূর :থেক দূের। পথ িচেন িফের যাও 
ভােলাবাসায়, ভােলা বাসায়।” 

Click here to sign up 

ভােলাবাসা ভােলা বাসা      © 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

http://eepurl.com/b5s4yf

