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1মেtয়ী kমার 

কাল সেn9 সাতটা নাগাদ gম্gেম পােয় ঘের ঢুেক .সই .য নাতনী .গাঁসাঘের িখল িদেলা, সারা সেn9 নট্ নড়ন চড়ন, নট্ িকDু! আিমও বেস 
রইলুম গ9াঁট হেয় ইিজ .চয়াের বিড .ফেল। আবার িক ঝগড়া কের এল নািক কেপাতাkটার সেŋ? এ .তা .মলা ফ9াচাং .দখিছ! আের বাপু, 
আজ বােদ কাল ওর সেŋ গাঁঠছড়া বাঁধেত চেলিছস, িফ মােসই .তােদর িকছু না িকছু িনেয় ঘচাং ফু .লেগই আেছ? 

আমােদর d’ জেনর dই .মrর .বাmাগেড়র রাজা মাকWা মুখ .দেখ কী করেব .ভেব না .পেয় না চাইেতই বাড়িত d’ কাপ চা িদেয় .গল খাঁd। 
আমােদর দাd-নাতনীর সংসাের ও-ই একাধাের সব। বাজার হাট, রাঁধাবাড়া, .ধাওয়া .মাছা সবই সামলায়। 

দশটা বাজল। .কােনা মােন হয়? এরপর .দরী কের .খেল .তা বুেক িভsিভয়াস নাচেব! চুপ কের বেস থাকা .গল না। দরজা ধাkােত িগেয় 
.দিখ .ভজােনা মাt। আেs হােতর চােপ দরজা খুেল .দখলুম িবছানায় ]েয় .ফাঁস .ফাঁসােD .মেয়। কােছ িগেয় মাথায় হাতিট রাখলুম। 
বললুম, “হ9াঁ .র, দশটা .তা .বেজ .গেছ। খািব না?” 

নীরেব মাথা .নেড় বলেল ‘না’। তেতািধক িমিহ গলায় বললুম, “.তােক .ফেল .কােনািদন .খিয়িচ িক?” 

নাতনী কা^গলায় বলেল, “তুিম .খেয় নাও, দাd! আিম আজ খােবা না। কালও খােবা না। ইন্ ফ9াk, আিম আর .কােনািদনই খােবা না। কারণ 
.খেলই .বঁেচ থাকেত হেব। আর আিম বাঁচেত চাই না।” 

বুঝলুম .কস .কঁেচ জিNস্। বললুম, “িঠক আেছ, যা .তার ইেD। আমােক বুেড়া বয়েস .মাkম মার .মের আধমরা কের .ফেল .রেখ .গল .তার 
বাবা-মা। এখন বািক আধাটা না হয় তুই-ই মার।” 

.শানামাt ভ9াঁ কের উেঠ বসেলা .মেয়। .সই .ছাTেবলার মেতা ‘দাd’ বেল গলা জিড়েয় ধরেল। মাথায় হাত বুিলেয় বললুম, “খাবার .টিবেল 
চল, সব ]িন আেগ। .হন সমস9া .নই যার সমাধান .নই।” 

উেl থাকা চpল িঠক কের পা ঘষটােত ঘষটােত এল িপছু িপছু। সশেb .চয়ার .টেন বেস ওড়নায় নাক মুেছ বলেল, “না! এই pবেলম সলভ্ড্ 
হবার নয়। আিম Tাই কের .দেখিছ।” 

খাঁd .ঝাপ বুেঝ .কাপ .মের dেটার বদেল িতনেট rিট গিছেয় .গল। তার ধারণা হেয়েছ কtাবাবার শরীর নািক িদন িদন “]কােয় যাইতােস”! 
তারিদেক কটকিটেয় তাকােনা ছাড়া আর িকছু কেt পারলুম না। কারণ তখন আমার .bন গারােজ নাতনীর মরেচ ধরা সমস9া-গািড় িভেড় 
.গেছ। বুেড়া হেয়িছ, ওয়ান pবেলম অ9াট্ এ টাইম! খাঁdর খাঁড়া কাল নামােবা .ভেব নাতনীেক মাখন sের বললুম, “pবেলমটা কী, কােক 
িনেয়, .সটা বলা যােব িক?” 

rিটর টুকেরাটােক িমিন .রাল পাকােত পাকােত নাতনী বলেল, “দাd, আিম িবেয় করেবা না। ক9ানেসল এভিরিথং!” বুঝলুম আমার িনশানার 
তীর অব9থW। mীমান কেপাতাkর উপর সৃo িনmচােপর ধাkা সামলােত হেব এখন এই অশীিতপর বৃd অিময়ভূষণেক। 

বারাnার .ডক .চয়াের বেস আিছ, পূিণWমার আেলায় আর আমগােছর ফুরফুের হাওয়ার মােঝ। নাতনীেক .ডেক িনেয়িছ। মন শাn করার 
দরকার। না হেল ঘুেমর ব9াঘাত, .লখাপড়ায় .গাlাছুট আর আমার উপর খাঁdর অিনয়িntত গােজWনিগির বাড়েব। তেব হ9াঁ, এসব .kেt 
hেড়াhিড় চলেব না। কথার িছপ .ফেল .খিলেয় .খিলেয় .টাপ খাওয়ােত হেব। 

নাতনী এেল বললুম, “.বাস! িবেয় করেত চাস না, ভােলা কথা। িকnt তার একটা কারণ .তা বলেত হেব? নইেল ধর, অ9ািdন ধের যারা .তােদর 
একসেŋ .দেকেচ, ]েনেচ, তারা িক বলেব? কেপাতাkর মতন অমন একটা খাসা িbিলয়াN, িবtবান, rিচশীল…” 
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“থােমা, থােমা,” .ঝঁেঝ উঠল নাতনী। আমার সামেন .মাড়া .টেন বেস বলেল, “rিচশীল না মুিচশীল! .কান rিচশীল মাnেষর অমন িবটেকল 
শখ থােক বলেত পােরা?” আবার ওড়নায় মুখ ঢােক .স। 

“শখ?!” .চয়াের .ঢলােনা শরীরটা .সাজা কের বসলুম। “ইNােরিsং! তা কী শখ আেছ বাবাজীর .য িবেয়র আেগ .থেকই তুিম গলায় কাঁটা 
.বঁধার মতন িতিড়ং িবিড়ং করছ?” 

মুেখর ওড়না সিরেয় .মাড়া .ঠেল উেঠ দাঁড়াল নাতনী। “িতিড়ং িবিড়ং করিছ! িতিড়ং িবিড়ং করিছ? তুিম ]নেল না, তুিমও এkুিন এই .দালনা 
.চয়ােরর আরাম ভুেল িকিরং িকিরং কের .ফােন ধরেব ওেক আর বেল .দেব জীবেন .যন এ বািড়মুেখা না হয় .কােনািদন!”  ফুরফুের হাওয়ার 
.নশা .কেট .গেল .রায়াব .দিখেয় বললুম, “.বশ, কই বল ]িন!” 

নাতনী কাঁেদা কাঁেদা sের বলেল, “দাd, ওর নােকর চুল জমােনার শখ! ক9ান ইউ িবিলভ িদস্?” 

“চু — মােন, চুল — না — মােন নাক! মােন, না। আই জাs্ ক9াN িবিলভ িদস্!” দীঘW}াস .ফলেত িগেয়ও িগেল িনলুম। বদেল কেয়ক 
.সেকN সময় িনলুম। .কােনা মােন হয়? এই একটা খুঁেতর কারেণ কেপাতাkর মতন .ছেলেক হাতছাড়া কের .দব? তাই হঠাৎই  .হা .হা .হা 
.হা কের .হেস উঠলুম। চমেক িগেয় নাতনী .রেগ উঠল। “কী হেD কী, দাd? মাঝরােত অমন .খাkেসর মতন হাসছ .য!” 

শখ মাnেষর কত রকেমর হয়! িকওিরও কােলকশােনর শখ, kkেরর ডাক ডাকার শখ, পািখ .দখার শখ, গীজWায় ঘNার দিড় টানার শখ। 
শখটা িক কাrর মাথায় গজাল .মের gঁেজ .দয়? ও আপিনই ফেল, বড় হয়, আিmত মাnষটােক sিs আনn মুিkর ছায়া .দয়। আপাতদৃিoেত 
.য শখgেলােক gবেলট মেন হয়, আদেত তারা হয়েতা .তমন নয়।  
 

(Photo: Redshinestudio/Shutterstock) 

আমার তখন িকই বা বেয়স! দিড় িদেয় প9াNুলুন .বঁেধ .ঢালা শাটW হাওয়ায় ফুিলেয় মাsািন কের .বড়ােনার .ছেলেবলার িদন। আমােদর বািড় 
িছল গড়পাের। পাড়াটা িছল এেকবােরই .গরs টাইপ। ]ধু একখানা বািড়র তমক জমক িছল .দখার মতন। সাির সাির একতাল িটেনর চাল, 
অ9াসেবসটেসর চালওয়ালা বািড়gেলার সামেন কাঁচা হলুদ রং আর সবেজেট দরজা-জানলার .দাতলা ছািত চওড়া বািড়টা সবার নজর কাড়ত। 
বািড়টা িছল ভ9াবলেদর। ও িছল আমােদর একিন^ বnু। কানাঘুঁেষায় .শানা .যত ওর বাপ ঠাkদWা না িক .কান জিমদােরর .দওয়ান িছল। 
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ভ9াবল .লখাপড়ায় .বশ ভােলা িছল। অŋ, ইিতহাস, বাংলা সেবেতই তার সমান দkতা। পরীkার পােল পাবWেণ এটা .সটা সাহায9ও কের িদত 
খুব। এ .হন ভ9াবল গরেমর ছুিটর পর d’ একিদন ইsুেল এেস আর এল না। গরজ বড় বালাই। হাফ্ ইয়ারিল এক্জােম িক সাহায9টাই না 
.পেয়িছলুম। িতন িদন .কােনামেত সবুর কের এক ]kুরবার ইsুল .শেষ দা], পাkড় আর আিম .গলুম ওেদর বািড়। ]নেত .পলুম একটা 
িবনিবনািন sর ভ9াবেলর ঘর .থেক — “বhত িদন িবেত hেয়, সঁইয়া নহীঁ আওেব…” ]েনই দাঁত িকড়িমড় কের দা] বলেল, “শালার সঁইয়া 
আওয়ািD দাঁড়া!” 

আিম হািস চাপেত না .পের বললুম, “আওয়ািDটা আবার কী .র?” 

“.কন?” িতিরিk হেয় দা] বলেল, “ওই .য শালা আওেব, আওেব করেছ না!” তারপর দরজা খুেল আমরা সবাই hড়মুড় কের ঘের ঢুেক .তা 
sিmত। তkেপাষ জুেড় রােজ9র খবেরর কাগেজর িkিপং, জামাকাপড়, .মাটা .মাটা কতgেলা খাতা, gেDর গােনর .রকডW আর ঘন কালেচ 
বাদামী চামড়ার s9টেকস হাঁ হেয় রেয়েছ। আমােদর .দেখ িবndমাt িবচিলত হল না ভ9াবল। “আয়” বেল মৃd হাসল। দা] িখঁিচেয় বলল, “তুই 
িক .কাথাও যািDস না িক? সামেন ফাইনাল একজাম .স কথা মেন .নই বুিঝ?” 

.তমিন হািস মুেখই ভ9াবল বলেল, “হ9াঁ ভাই, আিম চেল যািD। ওসব একজাম-েটকজাম আমার আর .দওয়া হল না। আমার grবচন পালন 
অেনক .বশী ইmটWাN।” 

“gr?” সমsের .চঁচাই আমরা। “.সডা আবার .কডা,” পাkড় .ফলেফেল হেয় িজjাসা করেল — “আইর মাtর মাসখােনক বািক আেস 
একজােমর, তর gr তের কই পাঠাইতােস?” 

“মুেলা বেন…” .বশ .খিলেয় .খিলেয় গান ধরল ভ9াবল। 

“মু-মুেলা বেন?” আমরা .তা হাঁ। 

“বাঁিশ বােজ মুেলা বেন… ]েনিছস গানটা? বল .তা, .জৗনপুরী না .তািড়?” 

ভ9াবেলর কথাবাতWা িকছুই .চনা .ঠকল না। .স তার sটেকেস িজিনসপt পুের তkেপােষ gিছেয় বেস বলেল, “এেত না .বাঝার কী আেছ? 
আমার পরমgr মুেলা .গাপাল” — বেল িনেজর কান মুচেড় —  
“আমােক spােদশ িদেয়েছন। আিম কাল .বনারস চেল যািD, কােলায়াতী sর সাধনার তপস9ায়।” 

দা] হতভm হেয় বলেল, “এই মুেলা .কােtেক গজােলা ভাই?” 

“িছঃ দা]!” ভ9াবল ধমেক বলেল। “মাস dই আেগ ইsুল .থেক .ফরার পেথ একটা .দাতলা বািড়র জালনা িদেয় এক অেলৗিকক sর মূছWনার 
গান ]েন আিম .মািহত হেয় যাই। কতkণ দাঁিড়েয় িছলাম, হঠাৎ hঁশ হেল ]নেত পাই .ক .যন বলেছ, ‘.তামার কী চাই .হ, .ছাকরা?’ .দিখ 
.দাতলার বারাnায় এক ভdেলাক এেস দাঁিড়েয়েছন। তাঁেক .জাড়হাত কের বিল, ‘আেj, কার গান ]নিছ যিদ বেলন!’ 

“‘.তামােরও ধিরেলা িক ও .রােগ? .গাপাল চেকািt .হ! মুেলা .গাপাল। k9ামতা থােক .তা sাদ বণW গn .শাষণ কেরা। আমার বািড়র সামেন 
.থেক িবেদয় হও বাপু!’ বেল িতিন .তা চেল .গেলন। .পঁেচায় পাওয়া জীেবর মতন আিম িফের এলাম। ব9স্, নাওয়া খাওয়া ভুেল চলল 
অnসnান। জানেত পারলাম, বুঝিল, মুেলা .গাপাল নজrল কাজীর .দাs িছেলন। সহপাঠী। ঠুংির, টpা, .খয়ােলর সংগীতgr। ঠাkদWার 
gােমােফানখানা ঘের এেন .দদার .জাগাড় করেত .লেগ .গলাম grেদেবর .রকডW। .স িক অত সহজ! .কালকাতার পথ চেষ চেষ হেন9 হেয় 
গr .খাঁজা খুঁেজ তেব আিম িকছু িকছু grকৃপা .পলাম।”  

বলেত বলেত তkেপাষ .ছেড় .খালা জালনার সামেন রড ধের দাঁড়ােল ভ9াবল। “এখন আমার যা অবsা .খেত ]েত উঠেত বসেত ইমন-
কল9াণ, িসnু-ৈভরবী, .কদারা, রামেকিল, কালাংড়া, জয়জয়nী, 1ভরব, িঝঁিঝঁট, সাহানা, বােগmী, .বহাগ, ইমন-ভূপালী এরাই আমােক িদবারাt 
নাচােD। আড়ােঠকা, িতওট, কাওয়ািল, ধামার, ধামাল, িঠেম-েততালা লয় তাল আমার িন}াস p}াস। আমার পেk এখন আকবরেক .কন 
মহামিত বলা হত তার উtর .খাঁজা অসmব।” এই না বেল ভ9াবল ধরেল — “.ক ভুলােল হায়/ কlনােক সত9 কির জানা এ কী দায়!” 

বুঝলুম একজাম িসnু পার হেত হেব িনেজেদর kkর সাঁতােরর .জাের। পাkড়টা দরজার কােছ দাঁিড়েয় হঠাৎ .বমkা বেল .ফলেল, “আইD9া, 
উিন িক মুেলা খ9াইয়া কল্েজর .জার বানাইয়ািসেলন?” 

ভ9াবল গান বn কের পাkেড়র িদেক অিgদৃিoেত তাকােলা। পাkেড়র .দহকাN পুড়ব পুড়ব করেছ, ব9াপার বুেঝ আিম সামাল িদেত বললুম, 
“না, ভাই, মােন, �ীoপূবW প�ম শতাbীেত gীক ইিতহাসিবদ .হেরােডাটােসর .লখা .থেক জানা .গেছ িক না, .য িমশেরর রাজা ফু ফু-র 
শেখর আিম, শেখর তুিম, শখ িদেয় যায় .চনা    © 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com
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িপরািমড 1তিরর সময় mিমক ও দােসরা শরীেরর শিk বাড়ােত রsন, .পঁয়াজ আর মুেলা .খেয়িছল। তাই…ই… পাkড় .বাধ হয় ইেয়, মােন 
.তার gr সmেn ওরকম বেল .ফেলেছ।” 

ভ9াবল রkচkু .ঘারােত .ঘারােত এিগেয় এল। িনয়িমত ডন 1বঠক মারা .ছালা-ছাতু িচবেনা শরীর। ওর এক ঘুঁিষ .খেল মুেলা বন .কন 
খানাkেলর ফুলকিপ বেনও পড়েত পাির। ভ9াবল িকnt মারেধার করেল না, এক ঝটকায় দরজার কপাট খুেল ধের .বিরেয় যাবার ইিŋত কের 
বলেল, “গNুষমাt জেলন সফরী ফরফরায়েতঃ।” তারপর মুেখর উপর দরজা আটেক িদেল।  

পাkড় rd}ােস বলেল, “কী কইল .র ফরফর কইর9া?” আিম ওেক হাত ধের .টেন িনেয় চললুম। গিলেত .নেম .বাঝালুম — “যার িবদ9াবুিd 
কম, মােন .য .তার মতন আs একটা গেবট, .স যখন িনেজেক পিNত জািহর করেত যায়, তখন ব9াপারটা .যরকম হয় আর িক, এটাই 
বলেলা।” বাঙাল .পা-র .গাঁসা .গল চেড়। .স ভ9াবলেক তারsের বাছা বাছা গাল পাড়েত ]r কের িদল। আমরা .কােনামেত ওেক জাপেট 
ধের .স যাtা চmট িদলুম। 

ভ9াবলাটা িকnt চেল .গল। কানাঘুঁেষায় ]নেত .পতুম .স না িক ইলাহাবাদ, লেkৗ, কাশী কের .বড়ােD কােলায়াতী jানকলস পূণW করেত।  

আমরা যুবক হলুম। কমWসূেt .কউ .গল বাইের, .কউ রইল ছিড়েয় িছিটেয়। আিম ততিদেন সংসারী হেয়িছ। বাবার গৃেহই বাস কির। পুরেনা 
বnু বলেত একমাt পাkড়টাই রেয় .গেছ একই পাড়ায়। .সও িবেয় থা কেরেছ বেট, তেব .সল্েসর কাজ .তা! তার .বৗ িনতা-েক সময় িদেত 
পাের না বেল আমার গৃিহনী সরমার কােছ িনতার িনত9 অিভেযাগ .লেগই থাকেতা। 

এক িবেকেল িগnী চােয়র কাপটা এেন এিগেয় ধেরেছন, আর আিমও .নােবা বেল হাত বািড়েয়িচ, এমন সময় .যন ভীমেসেনর গদার মতন 
এক pচN �িনর গদাঘােত সারাটা .গরsপাড়া তার মরেচ ধরা কিড় বড়গা, শ9াওলার .ছাপদাগভরা জ9ালেজেল উেঠান, ছাল চামড়া 
.জৗলুষহীন dবWল দরজা জালনা িনেয় থরথর .কঁেপ উঠল। .বমkা চমেক চা চলেক পড়ল ধুিতেত। ছ9াঁকা .খেয় লািফেয় উেঠ বািক চা িছিটেয় 
িদলুম এেkের িগnীর শািড়েত। ততkেণ ধুnুমার তান ঠাট গমেকর এ-এ-এ-এ িগটিকিরেত আমরা পরsর .দাষােরাপ করেতও ভুেল .গলুম। 
.কান সেnহ রইল না মেন .য ভ9াবল িফেরেচ। 

ওখােনই .শষ নয়। সেব কিলর সেn9 ]r হল। আেগই বেলিচ আমােদর পাড়ায় ওেদর বািড়টাই িছল একমাt দশাশই .দাতলা। .সই 
.দাতলার একিট িবেশষ কk .থেক সূেযWাদেয়র সােথ সােথ ]r হেয় .গল হেরক িকিসেমর আ-আ-এ-এ-ই-ই-অ9া-অ9া। আবার কখেনা হােতর 
sিবkম চাপেড় .বালতান ফুটেতা — “ধা .গ না িত, না ক িধ না/ধা .গ .ত .ট, না ক িধ না/ ধা িধন্ না, না থুন্ না/ ধা িধ না, না িত না/ ধা .ন 
কৎ তা, ধােগ িধন ধা ধা।” 

উপযWুপির ওই ধ-এর ধাkায় d’ িদেনই আমার কণW এবং বkপীড়া ]r হল। আবার এতাবৎ সরমা .দদার .বsেরা গলায় .ভাের ঠাkরঘের 
ঘNাখােনক ‘ভবসাগর তারণ কারণ .হ/ রিব নnন বnন খNন .হ’ করেতা, .সিট বn হেয় .গল বেল pােণ আরামও .পলুম। পােশ মNুর বুেড়া 
বাপ দীেনশখুেড়া .ভার না হেতই িজেভেছালা ঘেষ অ9া অ9া করেতন, সােথ ফাউ ওয়াক থুঃ — .সটাও আর ]নেত .পলুম না কেয়কিদন যাবৎ। 
.ঢঁষীেদর বািড়েত নতুন .বৗটােক বD ঠ9াটা করেতা শা]িড়। ভ9াবেলর গােনর gঁেতায় একিদন নকল দাঁত কপািট এমন লাগেলা .য বুিড় 
সারািদেন রা কাড়েত পারেল না। kাnমিণ কােজ এেস কলতলায় অকারণ গজগজােতা, তাও আর .শানার .সৗভাগ9 রইল না সরমার। ফেল 
তার .pশারটা ক’িদেনই  ইmpুভ করেলা, আমারও ট9াঁক গr সংসােরর অকারণ হাmা ডােক সাড়া িদেল না। 

তা বােদ গিলপেথর .বওয়ািরশ kkরgেলা pাণভেয় চmট িদেলা .কাথা .ক জােন! িভিখিরেদর যাওয়া আসা কেম .গল। কারণ তােদর ওই 
আধেপটা খাওয়া হাড় িজরিজের শরীের এমন তাকত কই .য ঔ জাঁহাবাজ বুলnশাহী sরধিনর .তােপর মুকািবলা করেব! কাক শািলখ চড়ুই 
পারতপেk ধার মাড়ােলা না ভ9াবলেদর কিড়কাঠ বা ছাত আলেসেত। .ফিরয়ালােদর হাঁকাহাঁিকও কেম .গল। এেত পড়িশ নkড়বাবু 
যারপরনায় খুশী হেলও নkড়িগnী উঠেত বসেত ভ9াবলেক কথার বািড় .মের কলতলার পােট কাপড় আছড়া আছিড় কের ছাড়েল। শিন 
.রাববােরর সেn9gেলা পাড়ার িগnীেদর কােছ সntাসময় হেয় দাঁড়ােলা। ‘িবেকেল .ভােরর ফুল’, ‘জয় জয়nী’, ‘গŋা’, ‘হারােনা sর’ .ভােগ 
.গল। সারা পাড়া কাঁিপেয় ভ9াবল তখন িগটিকির বায়না ধেরেচ “মুেঝ বািড় বেনায়ারী .সঁইয়া .কা জােন .দা…”। 

মেন মেন িনেজেক অেনক pstত কেরও িকছুেতই ভ9াবেলর সেŋ .দখা করেত .যেত পািDলুম না। তার সােথ .য আমােদর .শষ সাkাৎটা িpয় 
সাkাৎ িছল তা নয়, িকnt তখন আমােদর বালক বেয়স। তবু বাধাটা .য .কাথায় তা বুেঝ উঠেত না উঠেতই পাড়ার সবাই এেস ধরেল .য 
আমােক না িক িগেয় ওই ‘হা9া হ9া-বাবুেক’ বলেত হেব .য এমনধারা যখন-তখন, সময়-অসময় গলাবািজ করা চলেব না। 

আমােদর দেলর .গাটা পেনরজন মাnষেক এক িটপ নিস9 jােন নােক পুের িনল ভ9াবল পেনর িমিনেটর মেধ9। কত বছর পর .দখিছ ওেক! 
পরেণ রkাmর। চুেল বাবির কাট। কপােল িসঁদূর .ফাঁটা। হােতর তাগায় কবিজেত ধাগার ধমক। আিম যখন তােক সপাষWদ আসার কারণিট 
বললুম, .স িনsn হেয় জালনার .লাহার িশক ধের দাঁিড়েয় রইেল। তারপর সটান ঘুের আমােক বলেল, “বােরা বছর কাশীেত িক শীত িক 
gী� িক বষWা, গŋায় গলা ডুিবেয় .ভার চারেট .থেক আিদ অনািদ bh ওঁ জপ করতাম। তারপর এেক এেক িতন িমিনট দম ধের গŋায় ডুেব 
থাকার অভ9াস। এক একটা গান শেরর মতন িবঁেধ আসেতা আমার িদেক। সিঠক  িনশানায় ধরেত না পারেল সব তপস9া বৃথা। লkািধক বার 
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]নতাম। প�াশ হাজার বার গাইতাম। িদেনর িবিভn pহের, রােতর িবিভn যােম কােলায়াতী গােনর রহস9 উেnাচন িবদ9া আয়t কের তেব 
িফেরিছ দীঘW িতিরশ বDর পর। আর এখন .তামােদর কথায় আমায় সাধনা ত9াগ করেত হেব?” একদৃেo আমার পােন .চেয় রইল ভ9াবল। 

আমার .কমন জািন িকি�ৎ িনেজেক অবেহিলত মেন হল। এত বছর পের .দখা, কই, না .কান ব9িkগত সmাষণ না .কান বাড়িত অভ9থWনা! 
আিমও .যন ভ9াবেলর কােছ পাড়ার ক’জন অিভেযাগকারীর একজন মাt। ভ9াবেলর যুিk অকাট9। আমরা সব চুপ রইলুম। 

দীেনশখুেড়া বয়েসর িসিনয়িরিট ভািঙেয় বলেত .গেলন, “আসেল বাবা, .তামার ওই নােদর .ঠলায় আমার রােতর ঘুমিট…” তাঁেক হােতর 
.চেটা তুেল থািমেয় ভ9াবল বলেল, “নাদ বলেত আপিন কী .বােঝন?” 

খুেড়া তখন “নাদ মােন, ইেয় মােন…” করেত লাগেলন। ভ9াবল জলদগmীর sের বলেল, “নাদ অথWাৎ শb বা �িন। ন আকার অথWাৎ pাণ বা 
বায়ু এবং দ আকার অথWাৎ অিg। তা নাদ অিgবৎ হওয়াই sীকৃত। .ভড়ুয়ােদর িচিহঁ ডাকেক নাদ বলা চেল না।” এই বেল .স গটগট কের 
দরজার িদেক এিগেয় .গল, এবং পালা খুেল ধের .বিরেয় যাবার ইিŋত করেলা। .চােখর সামেন .ভেস উঠল িতিরশ বছর আেগ ভ9াবেলর 
সংsৃত উ¡ারেণর শাসািনর ফরফরািন। তেব এবার আমােদর ]d বাংলা ভাষায় .শষ দাবড়ািনটা িদেলা — “সŋীেত নাদ d’ pকার। 
rিতমধুর এবং rিতকটু। rিতকটু নাদেক বেল .কালাহল যা বলা বা .শানার অেভ9স আমার .নই।” ভ9াবল কপাট বn কের িদেল। িফরিত 
পেথ বুঝলুম বাল9বnুেত9র .কান .রশ আর .বাধহয় .স ধের রাখেত চায় না। 

.লােকরা িনেজেদর মতন sলুক সnান কের িনল ভ9াবেলর শেখর নাদ সামলােত। .কউ .ফিরঅলােক বেল িদেল, “ওের, অমুক সময় আিসস, 
তখন হ9া হ9া হাগেত যায়।” .কউ আবার উtম-sিচtােক বাঁচােত িখড়িক জালনা বn কের িদেত লাগেলা শিন-রিবর সাঁেঝ।  

আমােদর .শাবার ঘের এিস .মিশন লাগােনার পর আমারও কান-বুক একটু .যন িথিতেয়েছ, hড়মুড় কের একিদন পাkড় এেস হািজর। এক 
পাড়ার বািসnা হেলও d’জেনই ব9s আমরা জীবেনর নাটমে�। .দখা সাkাত খুবই কম হেতা, যিদও stীেদর আনােগানা িছল। এক িন}ােস 
এেকবাের হামেল পেড় বলেল, “ভবা, হালার .পা এ ত আমােগা সংসারটা খাইেলা .দখতািস! এহন্ কrম কী তা ক’!” 

অত9া¤যW9 হেয় বললুম, “.তার সংসার .কান হালার .পা খােD?” হাত বািড়েয় ভ9াবলেদর বািড়টার িদেক ইিŋত িদেয় পাkড় বেল, “ওই .য! 
হালার হালা, ভ9াবলা! হালায় আমােগা একবার িক dইবার আরŋেজেবর হাত িথক িক উdার করেস, তাই বইল9া এইভােব এহন পসাইেব!” 
ওেক শাn কের িজjাসা কির ব9াপারটা কী। 

পাkড় বলেল, “ক9ান? তুিম রােত .শােনা নাই িকs9?” 

একটু িdধাভের বললুম, “না। আসেল সরমারও বhিদন ইেD িছল একটা ঠাNা .মিশন .শায়ার ঘের লাগােনার। তা িকনেবা িকনিছ কের হিDল 
না। এবার ওটা িকেনই .ফললাম। মােন রােতর ঘুমটা িঠক মেতা না হেল…” 

পাkড় ]ধু বলেল, “বুঝিছ… ভ9াবলাটা এহন থােক অর মােয়র ঘের। িসকান িথকাই অবের সবের খাড়াইয়া খাড়াইয়া আমার .বৗ-ের .দেখ।” 

“কী সব বকিছস! ও গান পাগল .লাক, তাই বেল…” 

পাkড় ধমেক ওেঠ — “অের থাম! অ9াঁ, কী .মার গাইন পাগল .লাক! .রাজ  রাইেতর .বলা ঐ গরাদ ধইর9া তার যেtা হ9াহা9কার সব বুিজ না 
আিম? কখুেনা ‘এই িক .গা শ9াস দান, িবরহ িদয়া .গেল’ কইর9া, কখুেনা ‘তুিম আইজ কত দূের’, কাইল রােত বৃিo পড়েতিসেলা, তেদর গাইন 
পাগল তয় গাইল — ‘শাওন রাইেত যিদ sরেণ আেস .মাের!’ গাইন ]ইন9া িনতা ফুঁইপ9া ফুঁইপ9া কাnেলা। আিম িকs বুিঝ না?” 

িচnার ব9াপার বেট! “তা তুই সরাসির ভ9াবলেক িগেয় বলেলই .তা পািরস?” 

“বলুম না .তা িক, ছাইড9া িদমু? .গিসলাম .তা তার লেগ কথা কইেত। .তেল .বgন ছাইড9া িদেল .কমন লােগ কও? তার কথা ]ইন9া আমার 
অহন .তমনই লাগতােস।” এরপর পাkড় যা বলেলা তার সংিkp ভাষণ হল এই — পাkড় ভ9াবলেক বুিঝেয় বলেত িগেয়িছল তার 
রাতিবেরেতর গােন তােদর দাmত9 জীবেন অশািn .দখা িদেD। গান ]েন .লােক আনn পায়, .সখােন .লােক যিদ গান ]েন প9ানেপেন 
কাঁেদ .তা .কমন লােগ! এই কথা ]েন মুচেক .হেস ভ9াবল না িক পাkড়েক বেল, “কাঁেদ .ক?” পাkড় জানায়, তার stী। ]েন ভ9াবলার হািস 
না িক চওড়া হয়। .স বেল, “বাঃ, .বশ .তা! ঐ কাnাটােক যিদ s9ান কেরা তার মেধ9ও .দখেব কেতা রাগ রািগণী লুিকেয় আেছ।” 

]েন পাkড় .kেপ িগেয় বেল, “.স ]ধু কাঁেদ না, অকারণ িচlািমিl রাগারািগও করতােস!” ভ9াবলা না িক তখন .হা .হা .হেস বেলেছ, “তুিম 
রােগর রসটাই .দখিছ .বাঝিন! তা রােগর বাদী-সমবাদীিট .ক? তুিম না আিম? আDা, তার রােগর সময় মুেখ .কান ভাবিট ফুেট ওেঠ বলেত 
পােরা? ]d না .কামল? নাঃ, .তামার মেতা মাথােমাটা তার কী বুঝেব! .শান পাkড়, তুিম .তামার stী-র রােগর পকড়টাই .দখিছ বুঝেত 
পােরািন, তাই .তামার সেŋ কথা বলব িক! তুিম এখন এেসা,” বেল দরজা খুেল িবদায় কের িদেয়েছ। 
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পাkেড়র অিবিশ9 কােলায়াতী .pেমর কলকbা সmেn তখেনা সম9ক ধারণা হয়িন। হেয়িছল .সইিদন রােt। মধ9যােম গগনিবদারী sের 
ভ9াবলা না িক ঘNা dই ধের .pেমর বাণীর জাবর .কেটিছল জালনার গরাদ ধের দাঁিড়েয় —  

“.তামার রােগর সময় .তামায় বড় ভােলা লােগ! 
]d সাদা নয় .গা .স রাগ, নয় .স নরম .কামল। 
রাগেল .তামার কপাল কেপাল নােকর অgভােগ 
.সানার িবnd ঘাম .য .দিখ িশিশর টেলামল। 
রাগেক আিম ভয় কির না, রাগ নয় .তা মn 
রােগর মালা বরণ কের এেসা, জীবন কির ধন9। 
রােগর রিব রিªের খায় করেবা .তামায় বরণ। 
না যিদ পাই রািগণী .তামায় করেবা তেব হরণ 
বেলা যিদ - মরণ! .সটাই আমার ]d রােগর ধরণ।” 

সরমার কােছ সpাহ পর খবর .পলুম, পাkড় না িক .বৗ বাঁচােত পাড়াছাড়া হেয়েছ। .বৗেক সময় িদেত .সলেসর কাজ .ছেড় পাkড় অন9 চাকির 
.দখেছ। ভ9াবলার উপর রাগেত িগেয়ও পারলুম না। .কমন .যন মেন হল ওর ঐ গান dিট িবরহী pাণেক .তা িমিলেয় িদেয়েছ। 

পাkড়েদর কথা ]েন মনটা শাn িছল। সারািদন .সিদন বৃিoর তাড়না। রােত তাড়াতািড় .খেয় ]েয় পেড়িছলুম। ঠাNা ঠাNা ভাব থাকােত এিস 
খুিলিন .স রােt। 

রাত তখন কত গভীর .কান .খয়াল .নই। হঠাৎ তীb এক চীৎকাের সরমাই হাঁকপাঁক কের উেঠ বেসিছল আেগ। আমােক ধািkেয় যখন তুলল, 
আিম ]নলুম .ক .যন হাউমাউ কের কাঁদেছ। আওয়াজটা আসেছ পােশর মNুেদর বািড়র িদক .থেক। বারাnায় এেস .দখলুম পাড়ার অেনক 
বািড়েতই ততkেণ আেলা jেল উেঠেছ। ছাতা টচW িনেয় অেনেক .বিরেয় পেড়েছ। আিমও ছাতা হােত .গট খুললুম। 

আতWনাদ আসেছ মNুেদর উেঠান .থেক। িগেয় .দিখ মNুেদর পুেরা পিরবার এেস িভেড়েছ উেঠােন। আর িসিড়েŋ মাকWা একটা .লাক মািটর 
কাদা জেল গড়াগিড় িদেত িদেত “.হই মা .র, .মার কাঁkাল .ভইেŋ িদেস .র” বেল কাnা জুেড়েছ। তার নাক ফাটা, .চাখ ফুেল .ঢাল। মNুই 
তুেল ধের বসােল। মNুর মা গরম dধ এেন তােক তােক িজjাসা করেলন, “তুিম .ক বাপু? এত রােত এেখেন এেল িক কের?” 

.লাকটা এক িন}ােস dধটা গলাঃধরণ কের মুখ মুেছ বলেল, “মা ঠাইrণ, আিম .সার।” 

অ9াঁ? .চার? যার বািড়েত চুির করেত এেসিছল তােদর হােতই .সবা খাওয়া! সবাই তােক জুেতা খুেল এই মাের িক .সই মাের। .স আবার 
ভয়ানক গলায় .কঁেদ উেঠ বলেল, “আমাের ছািড় দ9ান বাবুরা, আিম জেnর লিগ sির করা ছািড় িদমু। এ পাড়ায় .য উনার বাস আেস, তা .তা 
মুই জানতুম না বাবুরা!” উনার বাস মােন? কার বাস? নাক কান মেল .চার বেল, “.bhদিত9!” 

আমরা তােক ধমেক বললুম, “বল শালা, কী ব9াপার? নইেল পুিলেশ .দব .তােক!” .স হাতেজাড় কের বলেল, এক বণW িমেথ9 বলেছ না। মNুর 
.বােনর িবেয়র কথাবাতWা চলেছ এমন একটা খবর তার কােন .গিছল, বািড়র রং িমstীেদর কাছ .থেক। .চােরেদরও খবির থােক িক না! তেk 
তেk .থেক আজেকর বৃিoেভজা রাতটােক খুব মেন ধেরিছল তার। নগদ টাকা, .সানা পাওয়ার আশায় আDােস .তল চুকচুেক হেয় gঁিড় .মের 
উেঠ িগেয়িছল মNুেদর টািলর ছাদটায়। রাত ঘনােত বৃিoও নামেলা .তােড়। সারা পাড়া অnকার, িঝঁিঝঁ আর ব9ােঙর ডােক .কঁেপ যােD 
চরাচর। 

টািলgেলা জেল িভেজ িপছল, তার .দহও .তলেতেল। সাবধােন এgিDল। .মাkম ঝাঁপ .দওয়ার িঠক আেগ .যন একেশা ঢােকর .পেট কািঠ 
পড়েলা এমন gমgেম গলায় .ক .যন .গেয় উঠেল — “.হ ির ির ির ির ির জােন না dিŋ” বেল। ব9স, .চার বাবািজ ভেয় িভরিম .খেয় নাক 
.থতেল পপাৎ ধরণীতেল। “আজ িতিরশ বছর এ লাইেন আিস, এমন hjুিত কখেনা হয় নাই। ও গলা রাkস বা দানেবর hজুর। মাহনেষর 
অমন গলা হিতই পাের না।” 

অকsাৎ .হা-েহা-েহা-েহা হািসর গমেক আমরা গিলপেথ এেস .দিখ জালনা জুেড় হ9া-হ9া-র অবয়ব। আর .সই হািস ]েন .চারটা .তা ভেয় 
.লংিট ইঁdেরর মেতা মNুর মােয়র pায় .কােল উেঠ কাঁপেছ। মNুর মা তাঁর পােয়র চpল খুেল এক ঘা িদেত .স হাঁেচাড় পাঁেচাড় কের উেঠ 
দাঁিড়েয় হাওয়া। আমরাও .য যার বাসায় মাথা নীচু কের িফের .গলুম। মNুেদর এত বড় kিতর হাত .থেক আজ .য ভ9াবলই বাঁিচেয়েছ তােত 
আর সেnহ কী! 

“কtাবাবু, .দড়টা বাজেলা।” খাঁdর গােজWনিগিরেত গেlর চটকা ভাঙেলা। নাতনীর মুখটা .দখলুম .সৗম9। তােক আেরা হালকা করেত 
বললুম, “আর এই খাঁdটার শখ কী বল .তা মা?” নাতনী .হেস বলেল, “পেরর ধেন .পাdাির?” আিমও .হেস বললুম, “রাইট!” 
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পেরর রিববার রােt .খেত বললুম কেপাতাkেক। তার শেখর ইিতবৃtিটও সেŋ আনেত বললুম। নয়ন সাথWক করেত চাই। .স ও মহা উৎসােহ 
মালমশলা সেমত হািজর। .বশ গবW কেরই বলেল, “অেsTিলয়ার gাহাম বাকWারেক .দেখ আমার এই শখ জােগ বলেত পােরা, দাd। ১৯৮৪ 
সাল .থেক gাহাম তার নােকর চুল জমােত ]r কের এবং pায় ২২ gাম চুল .স জিমেয় .ফেলিছল। ভাবা যায়?” 

খুব তদ্গতিচেt মাথা .নেড় বললুম, “সিত9 ভাবা যায় না। তা gাহামবাবুর .রকডW ভাঙেব নািক?”  

নাতনী রােতর িডনােরর আেয়াজেন খাঁdেক সাহায9 করিছল। .সিদেক তােড় তােড় তািকেয় ইতsতঃ করেত লাগেলা কেপাতাk। ব9াপার বুেঝ 
আিম বললুম, “আপাততঃ ‘আমার .যমন .বণী .তমিন রেব’, .কান িচnা .নই। তেব ভিবষ9েত .তামার শেখর নাসারেnর চুেল আর পুপুেলর 
মাথার চুেল চুেলাচুিল হেব িক না তার দািয়t িনেত পারলুম না।” pাণেখালা হািসেত ঘর ভিরেয় িদেলা কেপাতাk। নাতনীর গােলও লjার 
অrিণমা। 

যাক, শেখর .সৗখীনতা আজব হেলও তােত তাjব হওয়ার িকছু .নই। .যমন আমার এই বুেড়া বয়েস এেস শখ .চেপেছ, আিম যা সমেয় 
পািরিন তা .যন এই শখধারীরা পাের, অথWাৎ তােদর শখ যােত .মটােত পাের তারই রাsা .যন আিম sলভ কের িদেত পাির। আের বাবা, 
জীবনটা .তা ]ধু আর খাওয়া-কমW-রমণ মাt নয়! 

তাই pথম kােয়N িহেসেব .বেছ িনেয়িছ পাড়ার ইিstঅলা পােসায়ানেক। “কী .র ব9াটা, .তার শখ কী বল .তা?” একিদন িজjাসা করেত .স 
বেল, “আেj বাবু, পিµ হেত বড় শখ যায়!” .বাঝ কাN! আের বাপু শখ িজjাসা কেরিছ বেলই শক্ িদেত হেব! িকnt আমারও শখ বেল কথা! 

খাঁd, কেপাতাk আর পুপুলেক িদেয় লতাপাতার একটা মাচা .বঁেধ িদেয়িছ আমগােছর ডােল। পােসায়ানটা ওর উপর চেড় লাল প9াN-কােলা 
শাটW পের Tানিজsাের গান ]নেত ]নেত ভঁস্ ভঁস্ কের যখন আয়রন চালায় ওেক একটা বুলবুল পািখর মতনই লােগ। 

কেপাতাk আর পুপুলও খুব খুশী। “.gট দাd! পােসায়ােনর এkিTম আয়রিনং-এর .বেড় ব9বsা কের িদেয়ছ .দখিছ।” খাঁd তার শেখ .যই 
.বেড় ওsািদ কের বেলেছ, “.সটা কী .গা, দাদাবাবু?” অমিন খপ্ কের ধেরিছ আমার .সেকN kােয়Nেক। “আয় ব9াটা! আজ .থেক .তােক 
ইংিরিজ .শখােবা।” ]েনই চােয়র কাপ-িডশ gিটেয় খাঁd .য .রেট .দৗড় িদেলা, ভাবিছ ওেক অিলিmেk নামােনার জন9 কাল .ভার .থেক মােঠ 
িনেয় িগেয় .ছাটার অেভ9সটাও করােবা িক না। .দখা যাক। আমার kমশঃ উ�Wচাপসŋuল শেখর ব9ােরািমটার কী বেল! 
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