বইেমলােত িনrেdশ
-মেtয়ী kমার
গl হি6ল আমার এক পুরেনা বnুর সােথ বইেমলা িনেয়। pকাশনা সংsার সেŋ দীঘFিদন জিড়ত ওেদর পিরবার। সমােজর
সবFt dনFীিত আর আিভজাতLহীনতার Mয Mবেনাজল ঢুেকেছ, তার Mথেক Mরহাই পায়িন pকাশনার বLবসায়ও।
“এক MQণীর চািলয়াত, dেটা কাঁচা পয়সার জনL Mনাংরা সািহেতLর চুলবুলািনেক উsােনা িদেয় িদেয় এেকবাের গাDায় এেন
Mফেলেছ সািহেতLর Mগাটা পিরেবশটােক।” এইসব বেল dঃখ করেত করেত আচমকাই Mস বেল বসল, “Mসই যিদ তুিম Mফbrয়ারীর
Mগাড়া পযFLn আছ Mতা এেসা না একিদন ওখােন, িপপুল!” ওখােন মােন বইেমলায়, বnুর pকাশনী সংsায়। “চা ফা খােব, dেটা
আDাও হেব। আিমও Mতা এখন ওখােনই আখড়া Mবঁেধ পেড় থাকব হpা dেয়ক।”
বhবছর বাংলার বাইের থাকার জনL বইেমলায় যাওয়া আর হয় না। িগেয় Mদিখ িবেকেলর আকােশ শীেতর সেnL উটেকা Mলােকর
মতন আচমকা হািজর হেয়েছ। পািখgেলা ভড়েক িগেয় িবsর pিতবাদী sের ডাকাডািক কের Mডরার িদেক উেড় যাে6।
sলgেলােত যার যা সাধLমতন বLানার, রবীndসŋীত, িপিতমারা pািsেকর কােপ আিশ টাকার কিফর গn, মশলামুিড় িসŋাড়া
চপ, gলতািন, Mমেয়েদর িপছেন িটটিকির, হােত হােত সবারই িকছু না িকছু অমূলLরতেনর Mখাঁজ পাওয়া বইএর বLাগ। বnুর
pকাশনী sল খুঁজেত খুঁজেত এক িবকট চLাঁচােমিচর আওয়ােজ আকৃk হেয় গলা বািড়েয় Mদিখ লটািরর sপার ডুপার বাmার
িটিকট িবিkর িবjাপন হে6, িবsর Mলাকও জেমেছ। gঁেতাgঁিত চলেছ। পাশ কািটেয় ঘাড় Mঘারােতই খুঁেজ Mপলাম যা
চাইিছলাম। বnুবর উেঠ এেস সাদের Mভতের িনেয় Mগল।
sেল মn িভড় নয়। িবিkবাটাও চলেছ ভােলা। বnুর Mমজাজ শিরফ। চােয় চুমুক Mমের বলেল, “যাই বেলা Mহ, কলকাতার মতন
এমন hদয়েখালা পাঠক তুিম ভূভারেত পােব না।”
বk Mহেস বললাম, “তার জনL Mবাধকির বাঙালীর সবজাnা চিরtিট দায়ী। সব জানা চাই Mয!”
বnুও Mহেস বলেল, “Mস তুিম যা বেলা, কী জােনা, এ এক dরn Mনশা। Mলখক, পাNুিলিপ, নতুন p6দ, একটা নতুন কাপেড়র
মতন গn, পাঠকেদর অnসnানী Mচাখ, সামানL িভেজ িভেজ নতুন পৃuা Mনেড় Mচেড় Mদখা, তারপর সব Mপেয়িছর sগFsখ িনেয় বই
Mঝালাবিn করা — এসেবর িভতর Mয না Mথেকেছ Mস বুঝেব না ভাই!”
বnুর বলা কথাgেলা মন িদেয় xনলাম। িকছু বললাম না। মেন মেন হািরেয় Mগলাম Mসখােন, Mযখােন কারও হািরেয় Mযেত Mকােনা
মানা Mনই, Mসই আমার Mছেলেবলার িদনgিলেত। বই, পাNুিলিপ, বইেমলা, চা — এই শbgেলার সােথ আিম Mয আজn লািলত,
Mস কথা িক ভুলবার?
আমার জn সtেরর কলকাতায়। Mগাটা বাংলা দাউ দাউ jলেছ তখন। নকশাল আমল। সূযFL পােট নামেলই ঘের ঘের উিdgতা,
আতŋ। xেনিছ মা-জLাঠাইমা বাবা-জLাঠারা না Mফরা পযFLn উেঠান Mপিরেয় Mপয়ারা গােছর তলায় ঠায় দাঁিড়েয় থাকেতন গিলপেথ
Mচেয়। মৃতুLর ছায়ার মতন পুিলেশর কােলা জালেঘরা গািড়gেলা কলকাতার গিলেত গিলেত ঘুের Mবড়াত। বড় রাsা িদেয় কখেনা
বা আবার যমদূেতর মতন pচN Mবেগ ছুেট Mযত। ধরপাকেড়র Mকােনা মা-বাপ িছল না। একবার ভLােন ওই কােলা জােলর িপছেন
িশকার Mফলেত পারেলই হল। আজ Mয পাড়ার তরতাজা যুবক টগবিগেয় রাsায় Mহঁেট যাে6, কাল তার আর Mকােনা sলুক সnান
পাওয়া Mযত না। কার দাদা-কাকা-ভাই-েছেল এইভােব হঠাৎ কখন Mয িমিলেয় যােব তার আঁচটুk পযFLn পাওয়া Mযত না।
আমার বয়স তখন বছর চার-সােড় চার হেব। এমনই এক দমচাপা িদেন বাবা টুNলা Mথেক আসা একটা Mটিলgাম Mপেয় ভীষণ
উিdg হেয় উঠল। মােক বলল, “আিম কালই ওেক িলেখ িদি6 — MডাN কাম্ নাও। িসচুেয়শন Mড…ারাস্।” মাও Mদানামনা কের
সmিত িদল।
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তবু এক রিববােরর Mবলায় হঠাৎ আমােদর িখড়িক দরজাটা ‘দাম্’ কের খুেল Mগল, আর Mকউ একজন িবকট গলায় িচlােত লাগল
— “কই Mর! ইরা? কই সব? Mকাথায়, Mকাথায়?” িচৎকাের সারা মহlা মাথায় উঠল। বাবা দািড় কামাি6ল, হাঁকাহাঁিক xেন
আধগাল দািড় িনেয় Mবিরেয় এেস বলল, “তুিম? আমার Mটিলgাম পাওিন?”
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িদিদ আমােক dধ-মুিড় খাওয়াি6ল। আমরা উভেয় ডLাবডLািবেয় Mদখলাম এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, Mচােখ চশমা, বড়সড় একখানা
Mপেটর মািলক জগdল পাথেরর মতন একটা Mহাlল আর একখানা sটেকস সেমত উেঠােন দাঁিড়েয় রেয়েছ। মহা িবরk হেয়
বাবা বলল, “িনেজেদর বািড়েত িনেজরাই আিছ। খােমাখা Mকাথায় Mকাথায় বেল Mচlা6 Mকন! Mটিলgাম পাওিন?”
জবােব হা-হা-হা-হা বুকফাটা হািসেত উেঠান ফািটেয় Mহেস উেঠ Mলাকটা বলেল, “তুিম ভাবেল কী? Mতামার ওই চামিচেকর
সŋীতFণ xেন আিম ছুঁেচার গেতF ঢুেক যাব? ভায়া, এ হল সািহিতLেকর বুেকর পাটা। কী িজিনস, অLাঁ?” িনেজর বুেক দমাদম dই
িকল বিসেয় কথা Mশষ করল — “Mতামার ওই হিরপদ Mকরানীর ছািত নয়, বুেঝছ?”
মা তিড়ঘিড় এিগেয় এেস pণাম সারেলা। “মামা হয়” বেল আমােদরও Mপnাম Mঠকাল। তারপর মামােক বগলদাবাই কের ঘের
ঢুেক Mগল।
মা-েক “অLাই, চা কর, চা কর!” বেল, মামা ঘুের িফের Mফর বাবার কােছ দাঁড়ােলন। বাবা গmীর মুেখ তাঁর অধFসমাp কােজ বLs।
গরম চােয় sড়ুৎ sড়ুৎ কের চুমুক Mমের মামা বলেলন, “এভিরিথং ইজ অLাের…ড্। িকsL Mভেবা না। পরx চেল যাি6 snরবন।”
চমেক উেঠ বাবা বলল, “s… snরবন!”
মামা িবেjর হািস Mহেস বলেলন, “MসাসF আেছ। মাথাভাŋা নদীর কােছ gােম একটা খুঁিটর খবর Mপিয়িচ। ভাবেত পােরা? কী
িজিনস, অLাঁ? একিদেক Mকঁেদা বাঘ…”
“আর অনLিদেক Mতামার Mপঁেদা বুিd!” বাবা মামার কথার শূনLsান পূণF কের দািড় কামাবার সর…াম ধুেত মন িদেলা।
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এবার আমােদর Mযৗথ িখক্ িখক্ হািস xেন মামার মেন পড়ল আমার জনL িকছু হােত কের এেনেছন, Mসটা িদেত হেব। “এখন
থাক না, নাNুদা,” মােয়র আপিt Mধােপ িটকল না। অতএব বাবা, মা আর িদিদ িমেল মামার Mসই গNােরর মতন Mহাlলটা Mহঁইও
Mহঁইও কের িভতের িনেয় এেল মামা ‘মাির Mতা গNার, লুিট Mতা ভাNার’-এর মতন তার বk এবং উদরেদশ িচের Mফেল খাবলােত
xr করেলন। রািশকৃত বই Mর-ের কের রkবীেজর বংেশর মতন আমােদর ঘেরর Mমেঝেত ছিড়েয় পড়ল। তােদর উপর থপাথপ
পড়েত লাগল মামার পাজামা, পা…াবী, ফতুয়া, Mতায়ােল, দািড় কামাবার সর…াম মায় হাত আয়না, চpল Mজাড়া পযFLn। িবsর
Mখাবলােনার Mশেষ, “অLাই! Mপিয়িচ!” বেল একতাল অnবFােসর তলা Mথেক Mবrল চুহাসম একখানা লাল গািড়। Mসিটেকই মাথায়
তুেল বরণ কের িনলাম। মহাখুিশ হেয় মামা বলেলন, “Mনঃ Mনঃ যাঃ যাঃ!” তারপর িদিদেক িজjাসা করেলন, “কী রLা? তুই
আমােক িচনেত পািরসিন না?” লjা Mপেয় িদিদ ঢক কের মাথা Mনেড় আমােক িনেয় ছুেট পালাল।
রািtের Mখেত বেস বাবা বলল, “Mশােনা Mহ, এ Mতা Mকােনা Mছেলমাnিষর বLাপার নয়! নকশাল Mদখব, নকশাল Mদখব! এ কী
িচঁেড়খানার সাদা বাঘ? আিম Mছেলপুেল িনেয় ঘর কির। এই Mতা গত পরxই পাড়ার বািড়েত বািড়েত পুিলেশর িচrিন তlািস
হেয় Mগেছ।”
“পু… পু…!” মামা rিটর মেধL আলুkমেড়া ভের Mচাখ Mগাল করেলন।
“আেj হLাঁ, পুিলশ!” বেল বাবা dধটুk Mশষ কের আবার বলল, “এতgেলা বছের তুিম সামানL গেড়হােটর বাজার Mথেক আমােদর
বািড় Mতা িচেন আসেত পােরা না। ভুলভুলাইয়ার হাজার পাক Mখেয়, আছািড় িপছািড় নLােজ Mগাবের হেয় ঘের Mঢােকা। আর তুিম
যােব এেকবাের Mসাঁদরবন?”
মামা মুখ Mগাঁজ কের বলেলন, “Mতামােদর কলকাতায় বাপু গিলgেলাই অমন! লLাজা মুেড়া আেছ িকছু? আর পুেরা Mসাঁদরবন িক
আর? ওই মাথাভাŋা…”
“Mকন?” বাবা দাঁত িখিচেয় বলল। “xধু হাত-পা Mভেঙ আর মন উঠেছ না?” মামার িছলও বেট যt তt এই আছাড় Mখেয় পেড়
যাবার বািতক। pায়শই Mদেখিছ হােত পােয় নােক িকছু না িকছু।
বাবা আঁচােত উেঠ Mগেল মামা পড়েলন মা’Mক Mবাঝােত — “xিনসিন িক, Mযখােন Mদিখেব ছাই, উড়াইয়া দLােখা তাই, পাইেল
পাইেত পােরা অমূলLরতন! Mক বলেত পাের, নকশালেদর জীবন Mছঁেচ Mলখা এই উপনLাসই হয়েতা আমােক Mনােবল এেন
Mদেব?”
মা জাঁিত িদেয় sপুির kেচা করেত করেত বলল, “নাNুদা! xেয় পড়, রাত Mবশ হল।”
আমরা dই ভাইেবান ঘাপিট িদেয় xেয় বড়েদর কথা িগলিছ, হঠাৎ সদর দরজায় pবল ধাkা। তড়াক কের লািফেয় উেঠ Mদিখ
বাবা দরজার Mমাটা িখলটা হােত ধের দাঁিড়েয় আেছ। মা রাnাঘর Mথেক বঁিট িনেয় এেস বাবার িপছেন দাঁিড়েয়েছ। এমন সময় িরির-ির-ির xেন Mদিখ মামা মশািরর Mভতর বেস কাঁপেছন। িদিদ একলােফ বারাnার বড়বািতটা Mjেল িদল। Mক Mযন বাবার নাম
ধের ডাকেছ। বাবা সnপFেণ দরজা খুলেতই ঝেড়র মতন িভতের ঢুেক এল বাবার পাড়াতুেতা বnু মNুকাকা।
আমােদর গিলর মুেখ বড়রাsার ওধােরর Mততলা বড় বািড়টা িছল এই সামnেদর। এককােল এেদর বাপ ঠাkদFা কােঠর Mগালা,
gেদাম কের িবsর টাকাকিড়ও কেরিছল। Mছাটভাই মNুই এখন বLবসাপt Mদেখ, কারণ বড়ভাই Mগাপাল পাগল!
আমার িকি’ৎ এঁেচােড় পাকা বেয়সকােল িদিদর কােছ xেনিছলাম, আমােদর পরমাsnরী রাঙািপিসমার সেŋ Mগাপােলর না িক
িকছু ইNুিমNু িছল। ঠাkদFা িছেলন dঁেদ গৃহs। তাঁর যখন নজের পড়ল Mয Mসেজা Mমেয় িবেকল হেলই ছােদ উেঠ করবীর ডাল
ধের ‘মেনা Mদােবা না, Mদােবা না Mর’ gনgনাে6 আর িঠক Mসই সমেয়ই সামnেদর বড় বৃষsnতুলL দামড়াটাও ছােদ হাওয়া
Mখেত Mবেরাে6, তখন কালমাt িবলm না কের িতিন জbলপুরিনবাসী মােবFল বLবসায়ী তাঁর এক বnুপুেtর সেŋ চারহাত এক
কের িদেলন। বLস্, আর যায় Mকাথা! Mগাপাল িবরহী যk বেন Mগল। রািশ রািশ Mpম কাবL Mভাঁ কাTা ঘুিড়র মতন উড়েত লাগল
সামnবািড়র আনােচ কানােচ, ছােদ আলেসেত।
পাগেলর অবsা বd হল রাঙািপিসমার অকsাৎ মৃতুLসংবােদ। Mশানা যায় Mগাপাল তখন ‘দL Mডার’ নােম এক ডাকF TLােজিড
Mলখার Mচkায় উেঠপেড় Mলেগিছল। িকnt Mলখা আর এেগায় না কারণ চািdেক Mগাপাল Mদেখ এক ধুমেসা কােলা বn দরজা। Mসই
দরজার ওপাের যাবার বাসনায় Mস লmঝm xr কের িদল। পাড়ার Mধাপা, নািপত, কােজর Mবৗ মায় পুrতেদর ধের ধের “দL
Mডােরর চািব Mদেখিছস, চািব?” বেল Mবড়ােত লাগল।
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িফের যাই Mসই আতেŋ ঠাসা রােত। মা জল গিড়েয় এেন িদেল Mচাঁ কের সব জলটুk Mখেয় মNু সামn বাবােক বলল, “আজ বরাত
Mজাের খুব বাঁচা Mবঁেচ Mগিছ ভাই! তেব কাল কপােল কী আেছ জািননা।”
“Mখয়াল কেরছ িনšয়ই, আজ িবেকল Mথেক kয়াশা পেড়িছল,” মNুকাকা বেল। “কাঠেগালার িহেসব িনেকষ চুিকেয় Mবেরােত
Mবেরােত একটু Mদরীই হেয়িছল। একা মাnষ Mকান িদক সামলাই! তা পেথ Mনেব Mদখলুম, d হাত দূের কী আেছ Mদখা যাে6 না।
পরx এলাকায় পুিলশ Mরড হেয় Mগেচ Mভেব বড়রাsা মাড়ালুম না। প’াননতলার িভতর িদেয় িদেয় Mসাজা এেস পড়লুম। রাsায়
একটা kkর পযFLn Mনই। kলতিলর মােঠর ধার বরাবর এেসিছ, হঠাৎ Mকােtেক kয়াশা ফুঁেড় উেঠ এল চারেট Mলাক। Mচহারা
Mপটােনা, মুখgেলা কােলা বাঁdের টুিপেত ঢাকা। আর pেতLেকর হােত চক্চক্ করেছ িক বল Mতা?” সামn থামল। আমরা সবাই
িsকিট নট্।
“ওেয়পন!” সামn বলল।
“িk… কী বলেছন মশাই? ও বাbাঃ, ওেয়… ওেয়… ওেয়পন?” মামা মশািরর িভতর Mথেকই িজjাসা করেলন।
সামn মাথা Mনেড় বলল, “হLাঁ, ওেয়পন। চক্চক্ করেছ। পাতলা ফলার মতন চাk, ইয়াbড় Mভাজািল, একখানা হাঁsিলর মতন কী
এক অsর আর বাঁটাঅলা Mছারা। সবাই আমােক Mচােখর িনেমেষ িঘের Mফলল। আিম ভাবলুম, আজ এেখেনই তেব! এভােবই সব
Mশষ! ওেদর একজন আমার Mপেট চাkটার মাথা িদেয় খুঁিচেয় বলল, ‘অLাই শালা! Mতার দাদা কী আরm কেরেছ Mর Mব?’ আমার
মুেখ টুঁ শbিট Mনই। তখন Mপট Mথেক চাk বুেক Mখাঁচািন িদেয় বলল, ‘দL Mডার কী Mর, Mব? ওটা Mতা আমােদর Mকাড। Mতার দাদা
জানল কী কের?’ এবার অিত কেk মেনর সবFশিk pেয়াগ কের আিম বললুম, ‘আিম দাদার এসব িকছু জািন না!’ চাkর ফলা
এবার আমার গলার নলীেত চাপ িদ6। Mলাকটা িহসিহিসেয় বলল, ‘গাড়লটা Mধাপা নািপত কামার kেমার, সব শালােক
Mকাডেনমটা বেল Mবড়াে6? সামলািব! নয় Mতা Mতার এই Mপটটা চালkমেড়া ফািল হেয় যােব।’ বেলই Mযমন এেসিছল Mতমন
kয়াশায় িমিলেয় Mগল। আিম ভাই আর Mকােনািদেক না তািকেয় ছুটেত ছুটেত Mতামােদর এখােন এলুম। বলা Mতা যায় না, যিদ
চালkমেড়া কাটার ইে6টা ওেদর এkুিন মাথা চাড়া িদেয় ওেঠ?”
বাবা ঘরময় অিsর ভােব পায়চাির জুেড় িদল। মামার Mকাঁ Mকাঁ xেন বলল, “Mকমন, জীবনমুখী গেpা Mলখার ইে6 Mনই আর? যাও,
এkুিন মNুেক ওর বািড় অবিধ এসকটF কের এেসা!”
মামা আমতা আমতা কের বলেলন, “ভাই, আিম?”
বাবা গেজF উঠল, “হLাঁ, তুিম! Mনােবলজয়ী সািহিতLক হেব! আের বাবা, Mনােবল িক Mজাছনািপিসেদর বািড়র গােছর কৎেবল Mয
পাড়েলই পােব?”
উtেরর অেপkা না কের দরজার িখলখানা হােত িনেয় বাবা Mগল বnুেক Mপৗঁছেত। ঘটনাটা মামার মেন কী Mরখাপাত কেরিছল Mক
জােন, Mসাঁদরবেনর MসাসF পািটFেদর িফিরেয় িদেয় ক’িদন বােদ িনেজও টুNলায় িফের Mগেলন। বাবা গলা ফািটেয় Mগেয় Mবড়াল —
“এখেনা তাের Mচােখ Mদিখিন, xধু বাঁিশ xেনিছ
…Mস অবিধ সই, ভেয় ভেয় রই…
আঁিখ Mমিলেত Mভেব সারা হই।”
আর মা মুেখ আঁচল Mচেপ হািসর গমক থািমেয় xধু বলল, “তুিম যা তা!”

kাস ফাইেভ পিড় তখন, ইংিরিজ kােস হঠাৎ Mঘাষণা হল, pধানমntী ইিnরা গাnী িনেজর িনরাপtারkীেদর বুেলেট ঝাঁঝরা হেয়
Mগেছন। sুল ছুিট হেয় Mগল। তখনও বািড়েত বািড়েত Mরিডওর যুগ। গিল পেথ এর ওর বািড় Mথেক Mভেস আসেছ গা িহম করা
সংবাদ। সাধারণ মাnষ xভবুিd হারােল িক নৃশংস না হেত পাের! কত িনরীহ িশখ পিরবার এক রােতর িনuুরতায় ছােরখাের
Mগল। কলকাতার পথঘাট আবার রkিপপাs। জrরী অবsা জাির কেরেছ সরকার। আতŋ, সntাস দাউদাউ ছিড়েয় পড়েছ সবFt।
আবার xr হল বাবা-জLাঠার বািড়েত Mফরত না আসা পযFLn উেdগ। মাপা হািস, চাপা কথা।
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সpাহখােনক পের, পিরিsিত তখনও gেমাট, সকাল দশটা নাগাদ rিট তরকাির Mখেয় পড়েত বেসিছ, এমন সময় hড়মুড় কের
Mসই dেটা গnমাদন সেমত মামা হািজর। উেঠােন বাk পLাঁটরা সেমত hমিড় Mখেয় পেড়ই বলেলন, “উ-ফ্-ফ! রাজায় রাজায় যুdু
হয়, উলুখাগড়ার pাণ যায়! শালার বLাটা শালা, MTন না ক6েপর িপেল Mর! xেনেচা কখেনা আঠােরা ঘNা Mলেট Mকউ চলেত
পাের? পাের! ইিNয়ান Mরল!”
আমােদর pাথিমক সিmৎ িফের Mপেত না Mপেতই xr হল মামার হাঁকডাক — “ইরা! ইরা! চা Mদ Mর!” মামার মুেখ kািnর ছায়া,
গােল বািস দািড়, িকnt Mচাখdেটা jলjল করেছ। বাবােক বলেলন, “বুঝেল ভায়া, গত িতন বছর আিম ষাঁড়াষাঁিড় লড়াই কের
আমার নবL উপনLাসখানা Mশষ কিরিচ। Mগসলুম Mসই gজরােটর ইিNিরয়ের। বািল কামেড় পেড় Mথেক িনেজর Mপেট িনেজ লাথ
Mমের Mমের এই উপনLাসখানা িলিকিচ। কী িজিনস, অLাঁ? Mতামার এই কলেকতার বুিdজীবী টুিdজীবীরা না, ভাবেতও পারেবনা।
আের ভায়া, বকফুেলর বড়া ভাজা আর Mপানামােছর Mঝাল Mখেয় িক সািহতL হয়? ইউ ওেয়র রাইট। Mসই Mয, মেন Mনই, নকশাল?
জীবনমুখী? তুিম িঠক বেলিছেল, সািহতL করেত Mগেল না, মেন বােঘর বল চাই।” বেল বাবার পােশ gিছেয় বসেলন মামা।
বাবা িনrৎসাহী sের বলল, “কলকাতার এই অবsায় তুিম এেল িক না Mতামার বইেয়র পাবিলিসিট করেত! কার মন Mমজাজ
আেছ এখন?”
“Mকন? Mকন?” মামােক িচিnত Mদখাল না আেদৗ। “এভিরিথং ইজ্ অLাের…ড্। িকsL Mভেবা না। আজ বােদ কাল pিতমার িদিদর
বািড়েত একটা িবরাট ককেটল পািটF, বুেঝছ! Mমেয়-জামাই আেমিরকা Mথেক িফরল িক না! Mতা আমারও ইনিভেটশান। কলকাতার
নামী দামী িবdজনরা থাকেব। MডাN ইউ িথŋ ইটস্ আ Mgট অপারচুিনিট টু ইেNািডউস মাই িনউ উপনLাস ‘আজব gজরােটর
gজব কথা’!”
xেন মুচিক হাসল মাt বাবা। মুেখ বলল, “সবার আেগ ওই দািড়gেলা কােটা Mতা! িশখ সেnহ কের পাবিলেক িশক কাবাব
বানােল না!”
হা-হা-হা Mহেস বাবার উr থাবেড় বাবােক চুপ কিরেয় িদেলন মামা। তারপর গলা উঁচু কের মা’Mক বলেলন, “ইরা, কাল রািtের
আমার জনL চাল িনিব না।” মা বাধL Mমেয়র মতন চােয়র কাপ নািমেয় বলল, “তথাst!”
পরিদন সেnLেবলা মামা Mবশ মা…া Mমের ককেটল পািটFর কLাকােফািন করেত করেত Mবেরােলন। িকnt রাত এগারটায় xকেনা
মুেখ বািড়র দরজা ধািkেয় িভতের এেস মা’Mক বলেলন, “ইরা, dেটা ডাল ভাত হেব না িক Mর?”
িদনকাল ভােলা নয় বেল মামা না Mফরা পযFLn আমরা Mজেগই িছলাম। বাবা মামার আিজF xেন Mকৗতুেক Mফেট পড়ল। গজগজ
করেত করেত মামা বলেলন, “কী িবটেকল পািটF Mহ! আর Mতমন উটেকল, সLির উটেকা, সব Mলাক। খাবার বলেত িকsL না,
Mকবল ক’টা িক কািঠ ফুটেনা খাবােরর টুকেরা। থাকার মেধL xধু লাল জল! তাই িগেল িগেল সব মােতায়ারা। একটা িসিরয়াস
ইsL িনেয় আেলাচনা করব Mস উপায় আেছ?”
বাবা িবিড়েত sখটান Mমের বলল, “তা তুিম লালজেল লাল কমল হেয় ভাসেলই পারেত! ছুেট এেল িক না Mবােনর বািড়র এই
মLাদা মাকFা ডালভােতর Mলােভ!”
মামা Mkেপ িগেয় বাবােক শাসােত লাগেলন — “Mকরানী Mকাথাকার! সািহেতLর কমেল কািমনী হেয় Mফাটার তুিম কী বুঝেব Mহ!
িবিড় টানেছা, তাই টােনা!” তারপর পরম তৃিpেত ডালভাত Mখেত Mখেত মা’Mক বলেলন, “বাঙােলর Mগাঁ জােন না Mতা! আই উইল
Mগা উইিদন িপলার টু Mপাs! কলকাতার পাঠকরা এতিদেন িচনেব সিতLকােরর সািহতL কােক বেল। না Mখেয় না Mদেয় Mদেহর
রেk Mলখা সািহতL! ইয়ািকF?”
সিতLই মামা চারপােশর কাফFু, বাধা িবপদ Mতায়াkা না কের কলকাতার pকাশনা সংsা, Mচনা অেচনা সািহিতLক, বড়েলাক শালীর
ইন¢ুেয়েn পাওয়া িবিভn অLাপেয়NেমN সব জায়গায় চরিক পাক Mখেত xr করেলন। বাবা আেড় আেড় Mদখত, িকছু বলত না।
রােত খাবার Mটিবেল বেস মামা িদনযাপেনর Qািn, বLথFতা উগের িদেতন — “শালার বLাটা শালা আবার সািহতL অকােদমীর
িসেলকশান Mসকশােন আেছন! আমার পাNুিলিপখানা উেl পােl Mদেখ বলা হল, ‘আপিন অেনক িকছু িলেখ Mফেলেছন। Mছাট
উপনLাস িনেয় আsন, তখন Mভেব Mদখব।’ আের উজবুক! আিম পেথ পেথ পেড় Mথেক জীবন Mদিখিচ, িরসাচF কিরিচ। আিম Mবশী
িলখব না Mতা Mক, তুই িলখিব?”
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আবার Mকােনািদন মামা বলেতন, “Mলাকটা িক না একটা িব¥িবদLালেয়র অধLাপক! এই jান? বেল আমার Mলখায় নািক উপাদান
Mবশী, গl কম! আের এ িক তুই কােলার Mদাকােনর বাতাসা ওজন করিছস? পঁচাtর খানা ি¦ কিপ ওনােক িদেত হেব বই হেল।
Mকন Mর বাপু? এ িক আমার ভাgার িবেয়র কাডF িবলুি§? Mছাটেলাক!”
xেkা Mবশ ভােলাবাসেতন মামা। তাই একিদন ভাতপােত বড় বড় কলাইেয়র বিড় Mদওয়া xেkা Mদেখ pীত হেয় মা’Mক বলেলন,
“একটা kীণ আশার আেলা Mর, ইরা! কাল যােবা এক নামী পাবিলেকশােনর িরিভউ Mসকশােনর Mহড ঝুনঝুনওয়ালার সেŋ Mদখা
কেt। Mদিখ কী হয়! এত মাথা ঠুকিছ, তবু দLাখ!”
Mস রােt বাবা মা’Mক বলল, “ওই মাথা ঠুকেতই জােন। মাথাটা Mঠাকার জনL নয়, খাটােনার জনL! এক-এক পাতার ডায়লগ
িলখেব, Mক পড়েব বল Mতা? আর Mশষেমষ িক না ঝুনঝুনওয়ালা!”
িদিদ ফুট কােট — “মা আজকাল -দিনক িমিনমাম ষাট কাপ চা বানাবার MরকডF করেছ বাবা!”
মা সামলায়। িফসিফস কের বেল, “থাক না, বাপ িছল না মাথার উপর। ভােলা Mহাক মn Mহাক যা কেরেছ ওই Mতা কেরেছ।”
বাবার আশŋা সিতL হল। ঝুনঝুনওয়ালা মামার পাNুিলিপটা িমিনট দেশক পেড় বলেল, “আপিন Mতা বhত kছ িলেখেছন িমsার
Mসন। kছ িপলাইেয় ভী! ইেNেরিsং kছু নােমর তািলকা পাঠােনার সমেয় আপনার কথা ভী ভাবেব।”
মামা কrণ মুখ কের Mশেষ মা’র dারs হয়। “ইরা, Mতার ইsুেলর Mহড সLার এ পাড়ােতই Mতা থােকন। চল না ওঁর কােছ
পাNুিলিপটা িনেয় যাই। িতিন gণী কম কী! একটা ভােলা িরিভউ Mদেবন -ব Mতা নয়!”
Mহড সLার নবকৃ¨বাবু থাকেতন Msশন Mরােডর িদেক। বLােচ বLােচ ছাt পড়ােতন। কম কথার বLs মাnষ। এেকবাের পাNুিলিপ
িনেয় িগেয় পড়া… মা Mদানামনা কের Mশেষ রািজ হেলন।
পরিদন d’ ভাই-েবান Mবরেলা যখন, ঝুপ কের Mলাডেশিডং। নবকৃ¨বাবু Mমােমর আেলায় ছােtর পাল িনেয় বেসিছেলন। মামার
Mকােল পাNুিলিপর বহর Mদেখ আর মােয়র আিজF xেন বলেলন, “Mরেখ যান, পের খবর Mদেবা।”
হpাখােনক পের িরkা Mচেপ নবকৃ¨বাবু আমােদর বািড় এেলন। নামেলন না। িরkায় বেস বেস তীb িবরিk িনেয় মা’Mক
বলেলন, “এত Mকউ Mলেখ? িরkা িনেত হল!”
পের পাNুিলিপ খুেল Mদখা Mগল তার সবFােŋ লাল কািলর দাগ। Mযন Mকউ িহমেgািবেনর ইে…কশান ঠুেস িদেয়েছ গােয়। মামা Mতা
Mরেগ ফায়ার। “এটা িক জেয়েNর উtরপt না িক? Mতােদর কলকাতার Mলাকgেলার সবতােত বাড়াবািড়!”
Mশষেমষ মামার মেন পড়ল Mগাপাল সামnর কথা। মা অবাক হেয় বলল, “নাNুদা, Mশেষ…!”
“থাম থাম!” মা’Mক থািমেয় মামা বলেলন, “খারাপ কী? কলকাতার বুেক সািহতL কের পাগল হেয়েছ। কী িজিনস, অLাঁ? Mশান,
আমার ইিদেক Mবশীিদন আর থাকার Mজা Mনই। Mতার Mবৗিদ আমােক শািসেয় Mরেকেচ, ইরা। এসপার নয় ওসপার! একটা ভােলা
িরিভউ সহ একটা ভােলা pকাশনী। বLস্, Mতার দাদােক আর পায় Mক!” মামার Mচাখ গাঢ় spালু হল। “Mশান, Mগাপালদা এখন
অেনক শাn সমািহত। তার এখন Mবশ উ§ সািহতL মহেল জানােশানা। আমার MসাসF আেছ, আিম xিনিচ সmpিত ‘বাবল্’ নােম
একটা কিবতা সংকলেনর কিব ওনার িবেশষ gণমুg। আিম ভাবিছ, ইরা, Mদরী না কের কালই Mগাপালদা আর ওই িবখLাত
‘বাবল্’-এর িবdান কিব…”
িঠক তখনই জLাঠামশাই Mভতরবািড়েত এেস বলেলন, “বাবল্? তা Mস Mলখক আবার িবdান হইল কেব! xঁিড়র সাkী মাতাল!
বড়বাজােরর nেনর Mগালায় খাতা িলখেনর কাম করেতা ওই sশীল। হােল কমুLিনs পািটFর বগল িখঁমচাইয়া উঠেনর Mচkায়
আেস। ‘বাবল্’ আর িকsL না মশাই! মুিড় আর িমসিরেক এক কইরLা িদেস। অ ইরা, দLাশলাই থােক Mতা দাও। আইজকাল লmা
লmা কােরN যাইতােস। Mপাঙার কাপড়, পLােটর ভাত নাই, তয় বাবল্ উড়াইতােস, হঃ!”
জLাঠা িবেদয় হেল মামা মুখ চুন কের বলেলন, “Mদখিল, Mকন বেল বাঙালী বাঙািলর শtুর?”
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পরিদন সেnLেবলা টােক চকচেক চাঁেদর আেলা Mমেখ স-সLাঙাত Mগাপাল সামn এেস হািজর। Mসিদনও সেnL হেত না হেতই
Mলাডেশিডং। চা-মুিড়-বাদাম সহেযােগ Mলাডেশিডং-এর মেধLই তাঁেদর সভা বসেলা। সারািদেনর kািnেত মা বারাnায় িঝমুি6ল,
বাবা Mরিডওেত গান xনিছল। আিম আর িদিদ সেব লNেনর আেলা িনিভেয় বই Mগাটাি6, হঠাৎ পােশর ঘর Mথেক বােঘর মতন
গলায় Mগাপােলর আবৃিt উঠল —
“যায় যিদ লুp হেয় যাক
xধু থাক একিবnd নয়েনর জল!
কােলর কেপালতেল
x± সমুjjল, এ তাজমহল!”
আচমকা বােঘর ডােক চমেক উেঠ মা িবষম Mখেলা। আঁতেক উেঠ বাবা Mরিডওর নব্ ঘুিরেয় িদল। িদিদর হাত Mথেক পচাক কের
Mগাটান মাdর পেড় Mগল। তারপর xr হল Mসই আবৃিtর অgুLৎপাত।
“এ কথা জািনেত তুিম ভারত ঈ¥র শা-জাহান!
কালেsােত Mভেস যায় জীবন Mযৗবন ধনমান!”
লাগাতার Mসই hŋাের পাড়ার িশx Mকঁেদ উঠল, বুেড়ােদর িঝম Mভেঙ Mগল। তারা মহািবরk হেয় ওই গরেমও জালনা দরজা
ঝটপট বn কের িদেলা। আমরা কান Mচেপ ধরলাম। মা বলল, বুেক Mবদনা উেঠেছ। রিবঠাkর যখন এ পদLখািন িলেখিছেলন
তখন Mগাপাল সামেnর হােত পেড় এর কী হাল হেত পাের ভােবনিন, তাই দশাসই কেলবর সািজেয় িনেজর মেনর মাধুরী
িলেখিছেলন। িকnt একঘNা যাবত ওই আবৃিtর Mগালা যখন আমােদর -বঠকখানা Mথেক এেস িছটকােত লাগল, তখন আমরা সব
আধমরা হেয় Mগলাম। পিরিsিত সামলােত কােন তুেলা gঁেজ বাবা িগেয় বলল, “Mগাপালদা, Mগাপালদা, বLস বLস!”
আর বLস! Mস তখন পূিণFমার আেলা Mদেখ Mkেপ Mগেছ। Mথেক Mথেক Mচয়ার Mথেক Mগাঁtা Mমের ওেঠ আর hŋার Mদয় —
“হায় ওের মানব hদয়!
বার বার কারও পােন িফের চািহবার
নাই Mয সময়! নাই নাই!”
বাবা বেল, “Mগাপালদা, জল খান। িকছু খােবন? িসঙাড়া?”
Mগাপাল অনগFল বেল চেল —
“রাজL ভাঙা গড়া,
তু6 কির জীবনমৃতুLর ওঠাপড়া!”
বাবা রkচkুেত এক Mকােণ িসঁিটেয় বেস থাকা মামােক Mদেখ বলল, “Mদখছ িক বেস? চুপ করাও এেক! এখনও বhৎ বািক। এই
কিবতাটা পেড়ািন িক?”
Mগাপােলর সLাঙাত হাততািল িদেয় িমিহ গলায় বেল উঠল, “বাঃ, অnিমল! ছnশীল! আিম মশাই, sশীল!”
Mগাপাল বলল, “িমথLা কথা!”
sশীল ভড়েক বেল, “অLাঁ? তাইেল আিম Mকডা?”
Mগাপাল Mখই ধের —
“িমথLা কথা!
Mক বেল Mভাল নাই?
Mক বেল Mর Mখাল নাই!
sৃিতর িপ…রdার!”
িদিদ মুখ Mভটেক বলল, “এ বLাটার sৃিতর dার না ইেয়র dার Mর? নন্ sপ্ Mবর কের যাে6!”
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Mশেষ বাবা Mগাপােলর হাঁটু ধের ঝুেল পড়ল — “দাদা! চুপ রও! চল, বািড় চল। পুিলশ আসেলা বেল Mতামার এই চীৎকাের। কী
Mগেরায় পড়লুম! ও দাদা, থােমা!”
Mগাপাল গড়গড়ায় —
“মহারাজ, Mকান মহারাজL
Mকানিদন পাের নাই
Mতামাের ধিরেত।
সমুdsিনত পৃ¶ী, Mহ িবরাট…”
হঠাৎ মামা ডুকের Mকঁেদ উঠেলন — “অ ইরা, এ মালটা Mয থামেছ না Mর! িকছু একটা কর না!”
মা পাথর কিঠন গলায় বলল, “আর একটু সবুর সও না। আরও ধেরা িমিনট চিlশ। Mশষ কের আনেছ pায়!”
িদিদ ফুঁিপেয় উঠল, “কােক Mশষ কের আনেছ মা?”
ওঃ Mস কী সভা! মামার Mফাঁপািন, বাবার কাতরািন, আর Mগাপােলর —
“বারmার! তাই,
িচh তব পেড় আেছ,
তুিম Mহথা নাই!”
Mশেষ সLাঙাতই বুিd িদেল, “ও মশাই! Mবৗিদের Mডেক আnন! এ যিদ আবার িরভাসF Mমােড চেল যায় না…”
“অLাঁ? কী িজিনস, অLাঁ? ইরা…আ…আ…অ ইরা,” বেল মামা রীিতমত কাnা জুেড় িদেলন। বাবার িনেদFেশ আিম ছুটলাম সামn
িগnীেক আনেত।
টানা িতন ঘNার উপযFুপির বাবা বাছা কের Mভালােনার Mচkায় িগnীর কাঁকাঁল ধের Mগাপাল সামn যখন সািহতLবাসর ভŋ করল,
রাত বােজ Mদড়টা। তখনও আেলা আেসিন!

কালেsােত একিদন সিতLই জীবন Mযৗবন ধনমান Mভেস Mগল। িদিদর িবেয় হেয় Mগল। Mগাপাল সামn ইহজগেতর কােলা দরজা
Mপিরেয় মুিkর আেলায় চেল Mগল, চেল Mগল বাবাও। বইেমলা ধুেলামািটর গn Mছেড় pািতuািনক হল। Mমলা Mমলা ভাব Mকেট
িগেয় বািণিজLক চাকিচকLভরা হল। বইেমলায় বাবার Mদওয়া kিড় টাকা বুেক ধের গেড়র মােঠর ধুেলায় ভূত হেয় অমূলLধন
kেড়ানর িদন Mশষ হল!
মামার আসা কেম Mগল। আসার হেল মামী Mফােন বেল িদেতন, “িপপুল! Mতার মামা এখন টুNলায় বাঙালী Mগাuী আেয়ািজত
মLাগািজন িনেয় Mমেতেছ। এবছর Mবাধহয় বইেমলায় যােব। তুই সেŋ থািকস বাবা, xেনিছ বাস Mপেত অেনক হাঁটেত হয়।”
Mসই অেনক বছর আেগ বইেমলার Mশষিদেন একবার মামার বারণ সেttও Mগলাম। মামােদর িলিটল মLােগর sেল িগেয় Mদিখ
মািটর ভাঁেড় চা গলাধঃকরণ করেত করেত পােশর এক শািnিনেকতনী Mঝালাধারীেক মামা বলেছন — “Mতামরা সব উঠিত
Mলখক, Mতামােদর আর আিম কী বলব? Mদেশর সািহেতLর কথা আমােক িজেjস করছ? িtশটা বছর আিম হাত পুিড়েয়িছ,
এখনও jলেছ! এখন Mতামরা Mবাঝ!”
Mঝালাধারীর মুখ ঝুেল Mগল। আিম গলা খাঁকড়ালাম। আমােক Mদেখ মামা মহাখুশী। “অ, িপপুল! এই দLাখ Mদেশর নবL Mলখক।
আমােক ওেদর ফামF হাউেস Mনমnn কের িনেয় Mযেত চায়। বাগােনর টাটকা মাছ, ফলমূল, dধ ননী, লাল কমলও আেছ। িকnt
িবিনমেয় আিম কী Mদেবা! আিম Mতা Mনা ওয়ান!”
মামােক িনেয় বাসরাsা ধির। বােস যা িভড়, Mশেষ একটা টLািkই িনলাম। মামা টLািkেত উেঠ নীরব হেয় রইেলন। তারপর
হঠাৎই বলেলন, “িপপুল, এই আমার Mশষ বইেমলা। মেন আেছ, Mতার বাবা লালকমেল নীল কমল হেয় বসার কথা বেলিছল?
Mসিদন Mরেগ িগেয় তােক Mকরানী বেল গাল িদেয়িছলুম। িকnt Mস দূরদশFী Mলাক িছল Mর িপপুল! Mস িঠকই বলত, মাথাটা িপেটাবার
জনL নয়, খাটাবার জনL।… pট pট কের জীবনটা পাত কের িদলুম। pেটর Mচাখ িনেয় সূেযFাদয় Mথেক সূযFাs Mদখলুম।
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সmকFgেলাও pেটর তািগেদ গড়লুম, ভাঙলুম। িকnt িদনেশেষ Mপলুম কী? এ কীেসর সািহতLযj চলেছ আজ, িপপুল? কার
আরাধনা?”
মামা বেল চেলন, “আমােদর মতন Mলখকরা শালা Mচােখ pেটর ধাnার ঠুিল পের জীবনটােক Mদেখ। একগাদা ইনফারেমশােনর
বিম কের ভােব সািহতL করলুম। িধক্ শালা! একটা পাঠকেক যিদ হাউমাউ বুক ভাঙা কাঁদােত পারতুম, সব dঃখু মুিছেয় Mহা Mহা
হাসােত পারতুম, Mতা বুঝতুম। Mকাথা Mথেক পারেবা! Mসই রসেবাধটাই খুইেয় বেস আিছ Mয! ধাnার চkের। pট Mখাঁজার
হLাংলািমেত। িকnt Mসই অযূত রসেবাধ Mতার বাবার মেধL িছল। তার চলেন বলেন, আচাের বLবহাের। কারণ জীবনটােক ওই
Mকরানীবাবু Mচােখর আেলায় xধু নয়, মেনর আেলায় Mদেখিছল Mর! Mতার বাবা সািহেতLর কমেল কািমনী Mদেখিন িঠকই, তেব
বLাটা িছল সাkাৎ একজন কমেল Mকরানী! Mনা, Mনা, হাসিব না!”

— “ও ভায়া, তুিম Mয িদবL এক ঘুম Mমের িনেল Mহ! আবার ভাগLবােনর ভাগL Mদখ, ঘুিমেয় ঘুিমেয় Mহেসও িনেল! চল, চল, Mমলা
Mশষ। Mকাথাও জিমেয় বেস dেটা Mপগ মারা যাক!”
বnুর ডােক Mঘার কাটেত বললাম, “িবিk বাটা?”
বnু বলেল, “Mক ঘামায় মাতা?”
আবার জীবেনর পেথ নামলাম।

নতুন Mলখা িমস্ করেবন না।
ই-েমেল Mলখা পাওয়ার জনL িkক্ কrন এখােন!
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