
এিpেলর ফুল 

)মেtয়ী kমার  

বেয়স যখন d’ kিড় পার অথচ মেনর বাসনাটা ফুলদল শাখাpশাখায় >মেল উঠেছ না িকছুেতই, তখন বুঝলাম ‘>গাপন 
কথািট রেব না >গাপেন।’ মামার নােকর ডগায় হাত >ফেল িদেয় বললাম, “দJােখা >তা, >লখক >টখক হেত পারব িক 
না!” 

মামা িকছুkণ হােতর বদেল মুখ জিরপ কের বলল, “>কন? তুই >তা মJাগািজন-টJাগািজেন >লখা পtর িদস মােঝ 
মােঝ! >স সব >বেরায়ও কখেনা কখেনা। আবার কী >লখক হিব, Qিন?” 

“ধুস্!” একটা টুল >টেন মামার সামেন গJাঁট হেয় বসলাম। “দJােখা >তা, সিতJকােরর >লখক হেত পারব িক না!” 

“>হঃ >হঃ >হঃ, >বেড় বেলিছস >তা! সিতJকােরর >লখক? তা তারা >কমন হয় Qিন?” 

গmীর হেয় বললাম, “যারা কােলর সীমা ছািড়েয় পাঠক মেন দাগ >রেখ যায়, মাnষেক কখেনা ভাবায়, কখেনা হািসর 
hেlােড় dঃখ >ভালায়, কrণ কথায় কাঁদায়…” 

“থাম! থাম! বিল, >লখা অত >সাজা না িক >র? মানব মেন দাগ >ফলেব! মানব মন, তাও আবার এ যুেগর মানব মন, 
>তামার ওই কেপ]ােরশেনর রাsা নয় >য সাদা চুনা বালিত িনেয় দাঁড়ােব আর সJাঁটাসJাঁট দাগ >মের >দেব। কত রাম 
শJাম যd মধু পােরিন, আর ইিন >কােtেক এেলন মানব মন দাগেত। যা, যা, িদক্ কিরসিন।” 

>রেগেমেগ খাpা হেয় উেঠ দাঁড়ালাম। বললাম, “মামা! ইট্স্ নট্ >ফয়ার। মJাগািজেন িলিখ >তা কী, অJাঁ? অত ঝােমলা 
আমার >পাষায় না বাপু। এক >তা িডম >পেড় িতন মাস বেস থােকা, তারপর >সই িডম >কান মJাগািজেনর পাতায় দয়া 
কের ফুটেলা, ফাটেলা — তারপর তার aাই, কািরর অানেnর sাদ নাও। ওসব আর ভাlােগনা। তারপর এখন 
চািরিদেক যা অবsা! pািsক িডেমর রমরমায় আসল ডুবেত বেসেছ। >লােক ভেয় এখন িডম খাওয়াই >ছেড় িদেয়েছ, 
ডু ইউ >না দJাট?” 

মামার kমাগত >গাল হেত থাকা >চাখdেটােক অgাহJ কের বললাম, “আিম sাধীন হেত চাই। আমার পাঠকরা আমায় 
ভােলােবেস পড়েব। কারও দয়াদািkেণJ আিম চলব না।” 

“অJাই! ইিদেক আয়, ইিদেক আয়… >বাস!” মামা hŋার িদেল ঢপ কের বেস পড়লাম টুেল। বাড়ােনা হােত এক চাঁটা 
>মের মামা বলল, “ভােলা সািহতJ িলখিব >য, মূলধন কী Qিন? কী পেড়িছস? িদক্পাল সািহিতJকেদর পড়েত >তা 
হেবই। তেবই না >লখায় gণ আসেব।” 

“তাই বেল সবাইেক >য >নrদা পড়েত হেব, তার কী মােন আেছ Qিন?” 

িঠক সমেয়ই মা মামার জনJ চা িনেয় ঢুকিছল। অবাক হেয় বলল, “>নr আবার কেব কী পড়েলা >র পুপুল? রেকই যার 
জীবন যাপন, ও >তা বইেয়র >সাজা উেlাও >বােঝ না।” 
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“আঃ মা, এ আমােদর পাড়ার উটেকা >নrদার কথা হেn না। তুিম থামেব?” িবরk হেয় বিল। 

“>কন? পাড়ার বখােট >নrদা কী >দাষ করেলা? ওর িক জীবেন >কােনা কথা >নই? িকছু বলার, িকছু >বাঝার, িকছু 
অnভব করার >নই?” কত]া কখন ঘের ঢুেকেছ জািন না। চুপ কের রইলাম। “ওসব pকাশক-ফাঁকাশক ছােড়া। 
sাধীনতার sাদ >পেত চাও >তা bেগ >লেখা। >তামার একাn আপন। >লেখা যেতা পােরা।” 

“আইnা? আর পড়েব >কডা Qিন?” রাগেল মামার বাঙাল >বেরায়। 

“>কন? পাঠক পড়েবন!” 

“তেগা আনেবডা >ক? তুিম?” 

“>দখুন মামা,” কত]া বলেল, “বাঙালী পাঠক রসেবােধর রাজা। >সরা পাঠক। >লখায় টক ঝাল িমিtর sাদ >পেল 
টপাটপ সাঁটােব। তার আেগ পাঠকেদর সােথ আnিরকতার, বnুt ও সহমম]ীতার বাঁধন গেড় >তােলা। জােনন >তা, 
‘একাকী গায়েকর নেহ >তা গান, িমিলেত হেব dইজেন/ গািহেব একজন খুিলয়া গলা, আেরক জন গােব মেন।’” 

কত]া উwাসভের বলেল, “পুপুল, হােট-বােট-ঘােট কত নাম না জানা মাnেষর নাম না জানা কথা। bেগর চালিচেt >বঁেধ 
>ফেলা তােদর। সাধারণ মাnেষর সাধারণ মেনর আেবগ আনেn ভের উঠুক >তামার bেগর নkাদার গালেচটা। 
আধেফাটা হািস, িবnd কাnা, বুকভরা আশা kঁিড় ফুেট উঠুক bেগর বািগচায়। >দরী িকেসর! ‘dয়াের pstত গািড়’…” 

তখন উৎসােহর ডামােডােল এক লােফ গািড় জুেড় বেস পড়লাম। িদনkণ িকnুিট >খয়াল কিরিন। আর কী কাN! 
হাজার হাজার পাঠকবnুেদর উৎসাহ উdীপনা আর Qেভnার রিশ আমায় kমশই >টেন িনেয় >গল নতুন >লখনীর 
পেk। 

আজ বং ঢং ডট কেমর এক বছেরর জnিদন পালন করেত িগেয় >দিখ, এই >র! করিব >তা কর, জnিদনটা >শেষ পয়লা 
এিpলই হল! ফুল্স্ >ড!! 

মেন dঃখু হল। আমার আর পাঠকেদর এই >মলবnন, এই ভােলাবাসার বাঁধন >তা িমেথJ িমেছ ভুেলর ফসল নয়! 
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যখন কলম কামেড় ভাবিছ পাঠকেদর কী বলেবা, তখন হঠাৎ >চাখ >গল পেথর ধাের >ফাটা এক ঝাঁক বাসnী রঙা 
এিpল ফুেলর িদেক। ডােফািডলস্! বসেnর ফুল। আশার ফুল। বnেনর ফুল। আর >দরী না কের এই িতন ফুেলর gেn 
>বঁেধ িনলাম বং ঢং-এর সমs পাঠকেদর জনJ আমার pীিত Qেভnার >তাড়া।  

আবার >দখুন মজা! pথেম ‘এিpেলর ফুল’ >দেখ আপনারা ভাবেলন আিম হয়েতা >বাকা বানািn আপনােদর। িকnt 
আসেল আিম জানািn বং ঢং ডট কেমর জnিদেনর Qভবাত]া। ভািগJস এমন রিসক িদেন জn হেয়িছল বং ঢং-এর! 

নতুন >লখা িমস্ করেবন না।  
ই-েমেল >লখা পাওয়ার জনJ িkক্ কrন এখােন!

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

http://eepurl.com/b5s4yf

