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-মেtয়ী kমার  

kখ3াত 4ডিনশ সাইেkান উেদ=র মতন আমার আিপস ঘের 4সঁিধেয় এল িসিস। আিম িকছু বলার আেগই ধপাস কের সামেন রাখা 
4চয়াের বেস, 4সানালী সাদােট চুেলর জটাবুিড়র মতন bhতালুেত বাঁধা 4খাপাটা dিলেয় বেল উঠল, “Stort problem igen.” 
অথ=াৎ আবার সমস3া।  

আিম িবndমাt নড়চড় না হেয় 4কবল কপােলর gিটকয় 4পশী তুেল বললাম, “অেহা! আবার?” তারপর সামেন রাখা কিফ Tাs 
4থেক এক কাপ b3াক কিফ এিগেয় ধের বললাম, “Afhjaelpning af alle spaendinger.” অথ=াৎ সব 4টনশােনর 4মাkম 
দাওয়াই! 

চুমুক 4মের িসিস বলল, “হারবার খুব িসিরয়াসিল ভাবেছ আমােদর িরেলশানিশপটা িনেয়। িকnt আিম এখনও কন্…” 

“…িফউশ্ড! তাই 4তা?” ওর মুেখর কথা কািট আিম। আসেল আিম জািন িসিসর সমস3াটা। এ 4তা আর আমােদর 4দেশর মতন 
4সই আম আঁিটর 4ভঁপু হােত 4খেল 4বড়ােনা খুকীেক পাঁজােকালা কের তুেল “ওঠ ছুঁিড়, 4তার 4ব” বেল সংসার কেল জুেত 4দওয়া 
নয়! পি]মােদর জীবেন িবেয়-শাদীর ব3াপার মােন িবরাট মােপর িসিরয়াস িকছু ঘটনা। 4বাঝাপড়া, আtত3াগ, িব`াস, ভরসা, 
কত=ব3 — এক একটা শb 4যন কামান 4গালার মতন আছেড় পেড় এেদর বুেক। আর ততই এরা কনিফউশ্ড হেয় ভাবেত বেস 
4য ‘আল্ ইজ্ ওেয়ল’ যিদ না হয়, তাহেল এত খরচ খরচা সবই 4তা 4ভােগ! 

িসিসর pবেলমটাও এেkবাের তাই। 4pেম িডিসশান 4নওয়ার kমতার অভাব। পান 4থেক চুন খসেলই ওর মেন হয় dিনয়াটা 
এবার রসাতেল 4যেত বেসেছ আর আমােক ঠাউেরেছ 4নােয়েলর 4বাট। যব মিজ= উেঠ চেড় বসেলই হল! অথচ আিম মশাই 
আদেত একজন কাউেnলার বই িকছু নই। আমার কাজকm মাnেষর মন িনেয়। 4দখুন, 4দহ আর মন, এই িনেয়ই মাnেষর সtা। 
আমােদর 4দেশ, ওঃ থুিড়, আমার পিরচয়টা িদই আপনােদর — আিম তারা িসং িসধু, B.Sc. (Hons), Therapeutic 
Counsellor. Ph D কেরিছ Riverside College, UK 4থেক। 4ডনমােক=র একিট শহের pাকিটশনার। 

4হঃ 4হঃ 4হঃ, ভাবেছন বাংলাটা এত ভােলা আেস িক কের? িছলাম অেনকিদন কম=সূেt কলকtায়। তখনই এই sইট ভাষার 4pেম 
পেড় িশেখ িনেয়িছ মশাই! হ3াঁ, 4তা যা বলিছলাম, আমােদর এশীয় দৃিnভŋীেত ‘4দহ’-ই pধান। ‘মন’ িপছুওয়ােড় কানা নদ=মা। 
4দহ মিnর, মন 4বাঝা। 4বােঝা! 

এসব 4দেশ ব3াপারটা িবলkল উlা। অথ=াৎ মন একেশা ভাগ আsারা পায়। অিবিশ3, 4ডিনশরা 4দেহর যেt  িব`েরকড= গেড়েছ! 
জলহsীর মতন 4চহারা 4কািটেত gিটক! এখন ব3াপারটা হেt আমােদর এশীয়েদর কােছ 4দহ 4যমন 4দবালয়, এেদর কােছ 
4তমিন মন! অতএব d’ তরেফই ‘লেগ রেহা মুnাভাই’!  

ওেদেশ 4দহপট সেন নেটর ফ3াচাং-এর 4শষ 4নই। vwতার ঝলক চাই। লাগাও 4ফয়ারেনস kীম, 4সানা rেপার gঁেড়াদার 
4ফিসয়াল, তা বােদ 4পঁেপ, 4পয়ারা, কলা, শশার kাথ রস িদেয় 4ধায়া 4মাছা মাজা চলেছ 4তা চলেছই। 4দবালেয় শািn 4নই। 
আজ ঘুষঘুেষ jর, কাল অিলেn অিলেn গাঁঠ ব3থা, পরv ভুিkর বদহজেম গ3াস, তরs মুিkর অভােব কনিsেপশন — 
ফ3াঁকড়া অনn। িচিকেt এnার! 

ফ3াঁকড়া 4তমিন এেদরও। আিপেস এক অপিরিচেতর সেŋ 4রাজ 4কন 4চাখােচািখ হল? অমুকবাবু 4কন বাসs3ােN দাঁিড়েয় 
4খজুের আলাপ জুড়েলা? তমুক 4কন আমার 4গাবদা বা�ােক 4দেখ অিতশয় গেল গেল পড়ল? আমার নতুন পাতােনা ইিNয়ান 
4�েNর বািড়েত 4নমnn হািজরার  সময়টা বেলেছ, িকnt কখন উঠেত হেব বেলিন! ওঃ 4য়s! আমার পাsা রাঁধার ক3াসােরালটার 
ঢাকনাটা বD গড়বড় করেছ, নতুন িকনেল হয়, িকnt ইিnওেরn টাকা ভরেব 4তা? তা বােদ আরও আেছ। আবহাওয়ার pভাব। 
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হাঁ জী, িঠক ধেরেছন। পৃিথবীর উtর pােnর এই 4দশটােত সূেয=3র পkপাতটা 4বশ কম। ভয়াবহ শীত, িদন-রাত অnকার, বরফ 
বৃিn মাnেষর মেন গভীর pভাব 4ফেল। তাই এসব 4দেশ আসেত হেল gীে� আsন! নীল আকাশ, ফুল দল, রঙীন pজাপিত, 
4মৗমািছ আর বািlক সাগেরর িনম=ল হাওয়া, আঃ, pাণ জুিড়েয় যায়। তখন 4খয়াল কের 4দেখিছ 4চmােরও হােত 4গানা 4লাক 
আেস। 4হঃ 4হঃ, সব ব3াটা িগেয় 4ভেড় সমুেdর বািলয়ািরেত সূয=sান করেত। মেনর 4রাগ 4ফাগ তখন হাওয়া! 

‘আমার মন না চায় এ ঘর বাঁিধ 4লা িকেশারী।’ এ িক! লালেনর ভাব 4ডিনশ ছুঁিড়র 4ফাঁপািনেত! বাsেব িফির। গলার sরেক 
িকি�ৎ নরম কের বিল, “িসিস, 4তামার pবেলমটা কী? তুিম হারবারেক ভােলা বােসা িক না?”  

হােতর 4তেলা dেটা ফুলুিরর মতন 4গাlা পািকেয় 4ঠাঁট 4চাখ kঁচেক িসিস বেল উঠল 4সই এক চিব=ত চব=ণ, “Jeg er sa 
forvirret!” অ3াই আম 4সা কনিফউশ্ড! 

(Photo: Flickr/ryan_polei) 

“ধুেtার! 4তার কনিফউশান 4গেছ 4তল আনেত!” মেন মেন রাগ হেলও মুেখ হািস ধের রািখ। কাঁহাতক সহ3 হয়! এই 4মেয়টা 
আজ d’ বছর হল এক হরবীেরর পাlায় পেড়েছ। বলা ভােলা, জুিটেয়েছ। হরবীর আর আিম পা�াব দা পুtর, এই সূt জানেত 
4পের আমার 4চmাের এই চিndমার আিবভ=াব এক পেk বােরা বার হেt। গলায় হাজার ওয়ােটর কনিফউশােনর মালা! — “ট3ারা! 
4তামার 4তা 4ডিনশ ওয়াইফ। অ3াN্ 4বাথ্ অফ্ ইউ আর হ3ািপিল ম3ােরড্ ফর থািট= ইয়ারস্। ওয়াট্স্ দ3 িরেয়ল পা�? কাম্ অন্, 
4টল্ মী, 4টল্ মী!” 

আবার কখেনা বেল, “ট3ারা! 4তামার stীর সেŋ ঝগড়া হেল কী কেরা? 4ক অ3াডজাsেমN 4বশী কের? vেনিছ ইিNয়ানরা hটহাট 
কের দরজা জানলা 4খালার মতন যার তার বািড় যখন তখন চেল যায়? ওঃ 4য়s! 4সভ্ মী! ডজ্ দ3াট্ অলেসা হ3ােপন ইন ইওর 
হাউসেহাl?” 

আজও 4যই vr করেত 4গেছ, “আtা, ট3ারা! 4টল মী…” আিম বাগড়া িদেয় বললাম, “িসিস, ইটস্ এনাফ্! তুিম হারবােরর সেŋ 
d’ বছের dেশাটা 4ডট-এ 4গেছা, অ3াN্ ইচ্ অফ্ 4দম্ আর সােkসফুল্, নয় িক?” ওহ! 4ডিনশ 4ছেলgেলা 4ডট্ িহেসেব এেkবাের 
যা তা! 4কউ িনমntণ করেব kাউন kােব, 4কউ আবার সাইেকেলর ওয়াক=শেপ। ওেদর সােথ সময় কাটােনা মােন পােস= dেটা মাথা 
ধরার বিড় রাখা। 
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4ডিনশ 4মৗটুিস িচnায় পড়ল। “সারpাইিজংিল ইেয়স!” 

“তেব?” 

িসিস িটs3েপপাের নাক 4ঝেড় িসিরয়াস 4চােখ তাকােলা। “ট3ারা, তুিম জােনা, এটা 4কােনা চামড়ার রং বা ধম= বা জািতর ব3াপার 
নয়, অলরাইট্?” 

মাথা নািড়। “আিম জািন, তা নয়। তেব িdধা কী? এিগেয় পড়! আমার জীবেনর অ3াডজাsেমেNর উtরপেt নাmার িদেয় িদেয় 
আর কতিদন Tািপেজর 4খলা 4খলেব? আের বাবা, ইটস্ অল্ আবাউট্ ওেয়িডং, পয়জিনং অর ইেলেkTািকউশন্ নয়!” 

িসিস িন]ুপ বেস জালনা িদেয় sদূের তাকােলা। ওর 4চাখ ধের আিমও। বসn এেসেছ বhিদন। নীল আকাশ আরও নীল। 
জলভারহীন 4পঁজা 4পঁজা সাদা 4মঘ। আমার 4চmােরর সামেন 4বশ খািনকটা 4খালা মাঠ। সবুজ ঘাস। d’ চারেট আেপল গাছ। 
তােত 4দিখ সাদা ফুল ধেরেছ। দূের dেটা 4চরীফেলর গাছ। 4গালাপীফুেল ভের উেঠেছ তােদর শাখা pশাখা, অŋpত3ŋ। িক 
িনম=ল িন�াপ rপ! মেন পড়ল জাপানীেদর সাkরা উৎসব আসেছ। 4চরীগােছর 4গালাপী-সাদা ফুেল ফুেল ভের থাকেব উৎসব 
pাŋণ। কত 4দেশর কত মাnষ 4সই পু�িবতােন এেস জড় হেব, আনn করেব। অ3ােবেলািন বেল 4রেখেছ যােব বেল। অ3ািব 
আমার িগnী। 4ফােটাgািফর 4মলা শখ। ওহ, নতুন িবেয়র পর হািনমুেন 4গলাম আমােদর gাম 4হািশয়ারপুর 4জলার খােরৗিড। 
শেষ=র 4kেত ক3ােমরা হােত সেফদ িবেদশী dলহনেক 4দখেত 4মলা 4লাক জেম 4গল। 4মেঘর ওই 4রাদ ছায়ায় কত পুরেনা কথা 
ভীড় কের মেন এেলা… 

আমার পরদাদার দাদাজী মহারাজা রণজীৎ িসং-এর আমেল িছেলন তাঁর 4সনাবািহনীেত। মহারাজা তাঁেক জায়গীরদার কেরন 
ফেতপুর আর খােরৗিড এই dই gােমর। গাওঁেয়র পাঁচটা 4লােক সmান িদেয় তাঁেক সদ=ারজী বেল ডাকেতা। িbিটশ রাজ আসার 
আেগ পয=3n পুরা পিরবার 4রািট-িঘেয় িছল। শাদী 4বহােত বারাহ িদন 4রৗশন 4চৗিক, লােখা লাDু। আর 4স িক খুশবুদার! 4লােক 
এক হpা হােত লাDুর িঘ-এর গn 4পেতা। 

আমার িপতাজী িছেলন জাত চাষা। পরদাদা দাদার মতন অত 4রৗনক না থাকেলও খিরেফ আর রিবেত চাষ জrর িদত। আখ, 
বাজরা, 4জায়ার, বািল=, সেষ=, সবিজ, নানা রকমাির ফল। 4গায়াল ভরা -ভঁস গাই। বািড়েত হরদম টাটকা িঘ, ননী, ছানার গn। দই 
এমন বানােতন মা, 4সই দইেয়র ভাঁেড় মুখ ডুিবেয় 4খেল কমবখ্ত 4গাঁেফর চারা dেটা িচকনা হেয় থাকত কমেস কম 4দড় িদন। 
আহা! 

“ট3ারা!” িসিসর ডােক spরাজ3 4থেক বাsেব িফরলাম। “কী ভাবছ বেস?” িসিস vধােলা। 

একগাল 4হেস বললাম, “একযুগ হেয় 4গেছ নািড়র টান ঘুেচেছ। িকnt 4দখিছলাম sৃিতর sেতা এখনও 4বশ নাজুক। পাক 
খািtলাম অতীেত। আমার gাম, আমার sুল। যাক 4স সব কথা…” 

“না ট3ারা, pীজ্! আমােক বেলা, আিম vনেত চাই।” িসিসর 4জদ। আিম িকnt িকnt করিছলাম। এসব 4দেশ কাউেnিলং-এর একট 
4সশন মােন 4বশ িকছু অথ=ব3য়। 4সখােন আমার 4ফেল আসা িদেনর ব3াপাের 4জেন িসিসর কী sরাহা? িকnt 4মেয়টার 
4জদােজিদেত বললাম আমার গl… 

িশবািলক পাহােড়র ঝণ=াজল 4দখেত 4পতাম 4রাজ আট িকেলািমটার 4হঁেট sুলপেথ 4যেত। অেনক 4ভাের উঠতাম। আকােশর 
বুেক তখন কিচ সূেয=3র আেলা 4খলা। grdাের জপজী সািহব মntপাঠ vr হেয় 4গেছ। মাহালপুের িছল sুল। খািক জামা, খািক 
প3াN, খািল পােয় kােস ঢুকেত হত। যার যার চাটাই 4পেত 4খালা আকােশ আম গােছর ঘন ছায়ােত পড়েত বসা। রং 4বরং-এর 
পাগিড়। gলািব, নীলা, পীলা, -বগন। তাই 4দেখ ঠাহর হত 4ক 4কান kােস পেড়। ঘন িঝম ধরা হলুদ dপুের ছুিট হেয় 4যত। পেথ 
পড়েতা িবরাট আেমর বন। গরেম আেমর 4বালমুkেলর ¢ােণ মন পািড় িদত উদাস পেথ। ছায়া ছায়া পথ, িকছু জŋুেল, কেয়কটা 
খরেগাস, হীরণ, 4কােয়ল। মােঝ মেধ3 একটা dেটা 4শয়াল। 

gােমর 4ছেলরা যুবক হেলই অ3ায়িস ত3ায়িস কের জিমজমা 4বেচ পি]মা পািড় িদত। gীস, ইটািল, ইউ-েক, কানাডা। 4সখােন 
হাড় ভাŋা খাটিন 4খেট gােম টাকা পাঠাত। 4সই টাকায় বুজুগ=েদর জিমজমা 4কনা, লাটসােয়বী। 

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com



আমােদর সামেন িছল িসমরণ চািচেদর ঘর। এক গরেম চািচর dই 4ছেল পািড় িদল gীেস। পেরর শীেত চািচেদর নতুন লাল 
টািল, িচকনা শািলমার 4পN! আমার মা’4ক 4ডেক 4হঁেক চািচ কারেণ অকারেণ বলত, “gরpীত 4কৗরজী! তুিস -কিস 4হা জী? 
আস্িস 4তা চােŋ িস -মn! তুিস দাস্ িদও।” 

মা ঘের এেস দাঁত কামেড় আমােক শপথ করােতা এর বদলা িনেতই হেব। 

vেন িসিসর 4চাখ 4গাল 4গাল হেয় 4গল। “তারপর?” 

গাওঁেয়র পাঠ 4শষ হেল শহের 4গলাম। তারপর ছুটেকা ছাটকা কামকাজ করেত করেত কলকtা। 4সখােন ছাপাখানায় 4বশ 
িকছুিদন কাজ িশখলাম। মন তৃp হল না। 4য ধাবােত রােত rিট তড়কা 4খেত 4যতাম 4সখােনই আলাপ হেয়িছল 4তজবল কপুর, 
মােধা িসং, আjাপাল-েদর সেŋ। ওরা ছক কষিছল কলকtার পাট gিটেয় 4দেশর জিমজমা 4বেচ পি]েম পািড় 4দেব। কাজ 
4যমন 4তমন। kছ পেরায়া 4নহী! আমােক দেল টানেত চাইেলা। 4বঁেক বসলাম, “িলখাপড়া িশেখিছ। kলী মজdির পারেবা না।” 
আjাপাল বলেল, “ভাই, তুিম আমােদর d’ভাষীর কাম কের দাও, আমরা 4তামার ভােগর কাম কের 4দব, -পসাও 4তামার। 
রািজ?” 

4ভেস পড়লাম। জাম=ানী 4থেক 4রাম। 4রাম 4থেক িভেয়না। িভেয়না 4থেক এই 4ডনমাক=। kলীকািমনিগিরেত sপার 4ফল হেয় 
বােপ 4খদােনা মােয় তাড়ােনা অবsায় পেকেটর পািত উপাজ=ন িনেয় gিট gিট ভিত= হলাম ভাষা 4শখার kােস। 4সখােনই অ3ািবর 
সেŋ আলাপ, 4pম। ইউ-েক পািড়, কেলেজর িডgী, spসাধন। মােয়র spপূরণ এবং আমার নেট গােছর মূলকত=ন! 

িসিসেক 4কমন আনমনা লাগেলা। 4pেম পড়েল এই হাTাকাTা বিল¦ মেনর 4মেয়gেলা 4কন 4য এমন হািতর কাদায় পড়া অবsা 
হেয় যায় 4ক জােন! বলেত 4নই, টাচ্ উড্, এই বয়েসও অ3ািব 4রাজ d’বার ছ’তলা িসিড় এক দেম ওেঠ, তাও আবার ওর বাহন 
সাইেকল ঘােড় কের। পাঁচ িকেলািমটার জিগং কের শীত gী� 4না ম3াটার। কড়কড় মড়মড় কের িচেকেনর হািD 4তােড়, খায়। 
বাপস্! সােধ িক আিম ঘের ‘4খাকা ঘুমেলা পাড়া জুড়েলা’ হেয় থাকেতই ভােলাবািস। 

“ট3ারা!” িসিস ডােক। “তুিম আর 4দেশ িভিজট কেরা না?” 

“নাঃ! 4ক আেছ 4য করেবা? আমােদর gাম এখন থুরথুের বুেড়াবুিড়েদর gাম। সবার ঘের ঘের একই চািলসাপাঠ। সবারই পুtররা 
বাইের। kিড়gেলা NRI 4বহা কের পগার পার। তােদর টাকায় গাওঁেত এখন পাঁচটা grdার, বুঢােদর অনn জিম, রঈিস, বািড়-
গািড়। িকnt 4ভাগকরার না তাখত্  না িনেজর 4লাক। আিম কেবই সব 4বেচবুেচ হাত ধুেয় 4ফেলিছ।” 

4মেয়টার vকেনা মুখ 4দেখ মায়া হল। ভরসা 4দওয়ার sের বললাম, “িসিস, িবলীভ মী, হরবীর ইজ্ আ পারেফk ম3াচ ফর ইউ। 
4য 4তামার খািতের িনেজর নােমর বিল িদেয়েছ, 4স আর যাই 4হাক 4তামােক ঠকােব না। তাহেল ওেয়িডং-এর আদশ= মাস জুন-এ 
মিlকা বেন pথম kঁিড় ফুটেব 4তা?” 

আঁতেক উেঠ িসিস বলেলা, “নাই, নাই, নাই! আই মাs নীড সাম টাইম।” 

অবশ3 আিম জানতাম ভবী সহেজ 4ভালবার নয়। কারণটা আর িকছুই নয়, 4মল-িফেমল 4ডিটং এবং ম3ােরজ খুবই কnসাধ3 
ব3াপার এেখেন। মশাই pজাপিত হেয় ফুেল ফুেল উেড় 4বড়ান যত মিজ=। বেলিছ 4তা, 4না pবেলম। িকnt িসিরয়াস িরেলশানশীপ 
-তরী করা মােনই আপনােক রীিতমত -তরী হেয় আখড়ায় নামেত হেব। 

4ডিনশ ছুঁিড় পটােনা অত সহজ নয়। তেব, একবার পেট 4গেল 4সই এেকবাের আথ= টু আথ=, অ3ােশস্ টু অ3ােশস্, ডাs্ টু ডাs্। 
মৃতু3 এেস আলাদা করেব, আর 4কহ নয়! 

এক কাজ কrন, আিম 4তা অেনক বকলাম। বািকটা যান না, হরবীরেক িজেjস কrন, 4স বলেবখ’ন। 

হরবীেরর কথা 

উঃ! এই 4ডিনশ 4মেয়gেলা 4যন 4পঁয়ােজর 4খাসা। ছাড়ােত টাইম লােগ। িকnt িসিস 4তা িনেজই গিড়েয় আমার স3ালাড 4pেট 
এেসিছল। িসিসর সােথ মুলাকােতর িদনটা িক 4ভালার? 
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4রাজকার কাজ 4সের হনহিনেয় িফরিছলাম 4মস বািড়েত কারণ মা না িক দশবার 4ফান কেরেছ চাচার 4ফােন, আমােক না 4পেয়। 
4খয়াল কের চাজ= কিরিন। চাচা 4দাকােন 4ফান কের খাঁিট প�াব দা 4শর হেয় যখন বলিছল, “তুিস িকেথ 4হা? অ3াঁই? িকেথ অ 
তু?” 

4মঁ, 4মঁ কের বলার sেযাগ 4পেল 4তা বলব? ততkেণ 4দাকােনর সবার 4চাখ ছানাবড়া। মান ইjত িকছু থাকল আর! আবার 
hŋার — “যােজ3া তুিস গর পhঁচ গেয় 4তা দাঁসািল কল্ কিরও।” হাজার বার  মােক বেলিছ, “চাচা ঠ3ািরেয়েছ বািম=ংহাম, ইংলেN। 
তুই আমার নািড়র 4খাঁজ ওখােন 4কন কিরস?” 

“ফেট মুহ্ 4তের! তাও 4তা 4তারা কাছাকািছ আিছস!” মা’র নােছাড় জবাব। “4দা ঘেN ওয়াsা িকেথ বড়ী বাত্? খুজা নািহ হ3ায়!” 
আtা! আর মােঝর িভসা বাবাজী? তার 4ঘঁিট না ধরেল 4কােনা সাগর পার হওয়া যায়! অথচ মা বুঝেল 4তা! 

িসিট 4সNাের এমিনেতই ভীড় ভরা। তায় উইেকN। 4লােক বাইের খানািপনা, 4মৗজ মিs কের। 4ডিনশgেলা আবার 4ছেল 4মেয় 
িনিব=েশেষ 4বজায় ওsাদ ধূm আর তরল পােন। যিsন 4দেশ যদাচার! 4সিদন সকালটা 4রাদ ঝলমল হেলও রােt 4মঘ বৃিn িছল। 
িটিপক3াল মিহলােদর মুেডর মতন এখানকার আবহাওয়াটা। 4খই পাওয়া ভার। হঠাৎ পােশর গিল 4থেক তা তা -থ -থ করেত 
করেত এক hিডওয়ালা kিড় গােয় এেস পড়েলা। 

dজেনই চিlশবার অnkN্ (“স3ির”) বলেলও সমাপতন কাN ওখােনই 4শষ হল না। বরং তার শাখ গজােলা। পিরচেয়র শাখা। 
এল হালকা ঠাTা তামাশার pশাখা। িসগােরট আর 4ফান নাmার আদান pদােনর ফুলফল ধরেলা। তারপর একই বােস 4চেপ বেস 
একই গnব3sেল 4পৗঁেছ 4দখলাম যা সব=ঘেট ঘেট, তাই ঘেট 4গল! এেদেশ 4তা ছুৎমােগ=র বালাই 4নই! 

এখন সমস3া এটা নয় 4য সব=ঘেটর িkয়াকলাপিট ঘেটেছ। এ 4তা আর আমােদর ফাগওয়াড়া গাঁও নয় 4য িছিছkার িঢিঢkােরর 
4hষািনেত কান পাতা দায় হেব! যিদ িময়াঁ িবিব রািজ 4তা ক3া কেরগা কাজী? এ 4দেশ আবার ব3িk sাধীনতা, ব3িk ইtার 
grt িসিলং 4ছাঁয়া। তােত sয়ং 4য়sও হsেkপ করেত পােরন না। ব3াপারটা বড় কের 4দখাও হয় না। 4গালাপী 4নশায় িটিp 
হেয় এক রািtেরর ইNু িমNু খুব sাভািবক ব3াপার। রােতর 4নশা 4কেট সকােল 4দখা যায় 4য যার ধাnায় মs্। আমারই সহকম=ী 
িরচােড=র সেŋ হেয়েছ। রােtর মায়ািবনী সকােলর আেলা মুেখ পড়েতই ব3াগপ3াক gিছেয় জুতাজামা পরেত লাগেলা। হতভm 
িরচাড= আমতা আমতা কের 4যই বলেত 4গেছ, “হ3ােলা!” 4মেয়টা তড়বিড়েয় “আমায় এখন dধ িকনেত 4যেত হেব, স3ির,” বেল 
ধাঁ! নামটা পয=3n পরsেরর জানা হল না! 

িকnt আমার আর িসিসর ভােলাবাসার 4রশ একরািtেরর হ3াংওভােরর ওভার অ3াN আউট 4তা হলই না, উেl দানা 4বঁেধ উঠল। 
4পলাম ফাs= 4ডেটর আমntণ। 4সিদন মা 4ফােন হাজার গািল ঢালেলও 4বশ িমচ= মসালা লাগেলা। 

ফাs= 4ডেট কাপ=ণ3 কেরিছ, অিত বড় বােপর লাল বলুক িদিক! ফুল, দামী 4রেsারাঁ, ভারী ওয়ােলট পাতলা করা, কী না! ও±ােহ 
gr, িসিস িকnt 4কমন 4যন িসঁিধেয় 4গল। 4ভেবিছলাম এবার আমায় পায় 4ক, িসিসেক িশিশ কের পেকেট ভরলাম আর িক। িকnt 
4স gেড় বািল। 

4সেকN 4ডট 4পrেল 4মেয়টা আর 4যেতই চায় না! খািল তা না না না। অথচ 4ফান িরিসভ করেছ। ব3াপার কী? গহরাইেত িগেয় 
4দিখ িসিস 4কান এক িসধুর িkিনক 4থেক 4বেরােt হpাহ িনদান পেk d’বার। 

ওেk! জাতভাই টkর? লেড় 4গলাম। অ3াপয়NেমN িনেয় ঘের ঢুেক 4দিখ আধবুেড়া 4ঢাঁডা! তেব 4সয়ানা খুব। আমােক 4দেখই 
বলা হল, “িসিসর হারবার?” 4হেস বললাম, “ওই আর িক!” 

“জানতাম তুিম আসেব। ফুেলর আনােগানায় 4ভামরা িক আর দূের থােক? মাছ 4গঁেথছ বড়িশেত অথচ 4তালা যােt না, 4কমন?” 

দািড় চুলকােনা ছাড়া িকই কির? বললাম, “স3র, িসিস ইজ্ আ gড্ গাল=!” 

“থােমা!” hŋার িদেয় বুেড়া বলেল, “িসিসেক আমায় 4চনােত হেব না, িনেজ 4চেনা। pথম 4ডেট কী কেরিছেল? রাজা উজীর 
4মেরিছেল 4তা? সব 4ভেsেছা তাইেত। এখন আŋুল 4চােষা! পাকা 4ছেল!” 

“আেj? আিম 4তা িকছুই বুঝেত পারিছ না!” সােরNার করলাম। 

বুেড় 4শখােল — “4শােনা 4হ 4ছাকরা, এ 4তামার 4হিশয়ারপুর পািটয়ালা নয় 4য…” 
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বাধা িদেয় বললাম, “স3র ফাগওয়াড়া…” 

“হ3াঁ, হ3াঁ, তাই সই! 4তা যা বলিছলাম, আলফা 4মইল হেয় পছেnর মিহলােক বগল দাবাই কের, নামী দামী নাইট kাব, 
এkেপিnভ িডনার, খাবােরর িবল 4মটােনা সব একাই সারেব? এটা 4ডনমাক=। এখােন 4জNার ইk3য়ািলিটর jান টনটেন। বলা 
বাhল3, িসিস 4তামার 4শা অেফ আনকাmেট=বল ফীল কেরেছ। 4তামার সব উেদ3াগ বাপু 4বেন বেণ মুেkা ছড়ােনা হেয়েছ। এর 
4থেক িবল ভাগাভািগ করেত, িসিসেক একটা বরং িDংক িকেন িদেত, 4মেয়টা খুিশ হেয় 4যত।” 

“মাথায় আেসিন, স3র!” sীকার করলাম।  

“ক’ বtর?” 

“মােন?” 

“এেখেন ক’ বtর?” 

“িতন।” 

“বhৎ kছ িশখনা বািক হ3ায়। কাল 4থেক 4রাজ আসিব। পেনর িমিনেটর িটp। পয়সা লাগেব না। যাঃ, প�াব দা পুtেরর মান 
ইjত বেল কথা। যাঃ!” বেল বুেড়া ধািkেয় 4বর কের িদেল। 

4Tিনং vr হল পরিদন 4থেক। “4শান 4র মুNা! 4ডিনশ kিড় অত সহেজ 4তার খািল ডােল ফুটেব না। তাই, ‘আজ িছল ডাল খািল, 
কাল ফুেল যায় ভের’ করেত হেল িসmিল িকছু িনয়ম 4মেন চলিব। আর তােতই হেব িমশন ফেতহ্। 

“বাপু 4হ, হাজার 4হাক এরা আদেত ভাইিকং অথ=াৎ জলদs3েদর উtরসূরী। কােজই 4তজ 4তা থাকেবই। ধের আনা, তুেল আনা, 
কচু কাটা — এসেব অভ3s। 4তামার িসিস এমিন এমিন পুিস3 হেয় 4তামার পােয় পােয় 4তা আর ঘুরেব না? তার জন3 4হামওয়াক= 
চাই।” 

স3ালুট 4মের বললাম, “hkম িকিজেয় সদ=ার!” 

“4মইল ইেগা 4রেখেছা িক মেরেছা। 4ডিনশ kিড় 4তামার বাhবল চায় না। আŋুল ফুেল কলাগাছ 4দেখও টসকােব না। কারণ, 
এেদর িনেজেদর 4সাস3াল িসিকউিরিট সাŋািতক। মাঝখান 4থেক 4তামার পয়সা 4বশী আেছ vেন গভণ=েমN সব=s vেষ িছবেড় 
কের 4দেব ট3ােkর চkের। তুিম 4হামড়ােচামড়া পদািধকারী হেলই 4য 4ডিনশ kিড় পটােব এমন ভুেলও 4ভেবা না।” 

বললাম, “িকnt স3র, আিম 4তা 4হামড়ােচামড়া নই। আর আমার অিতিরk পয়সাও 4নই। আসেল স3র, আপিন 4খয়াল কের 
4দেখেছন িক না জািননা, 4ডিনশ 4মেয়gেলা িকnt বD পুrষািল। আিম 4তা স3র িপেjিরয়ার kক্। মােঝমেধ3 তndের িপjাrিট 
বিসেয় ওই একটু এিদক ওিদক 4দিখ। তখন হয়েতা 4কােনা একটা অ3ােŋল 4থেক এক একজনেক 4বশ লাগেলা। 4যই সামেন 
িফরেলা sn 4দিখ মুেছাওয়ালা! স3ির, ওয়ািল…” 

“4চাপ! একদম বােজ বকেব না!” বুেড়ার ধমকািনর 4তােপ িপেল চমেক 4গল। তেব রাগলাম না। 4য হাঁস 4সানার িডম 4দয় তার 
ব3াঁক ব3াঁক vনেল kিত কী? িমনিমিনেয় বললাম, “না মােন… 4সই তুলনায় িসিস পরমাsnরী।” 

“িসিসেক 4তামার pেফশান বেলছ?” 

“একটু িহN িদেয়িছ, স3র।” 

“4তামার pেফশানটােক একটু 4খিলেয় বলেব 4য 4ডিনশ 4সাসাইিটর জন3 তুিম কত বড় মহান কাজ করছ।” 

“িকnt, আিম 4তা vধু িপjা বানাই, িশধু সাব!” 
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“আহা, তা 4হাক। বলার সময় বলেব কত শত kুধাত= 4ডন্ 4তামার হােত এেবলা ওেবলা অn পােt। তাছাড়া এসব 4দেশর 
4মেয়রা রাnাঘরেক যেমর মতন ভয় পায়। কােজই মারকাটাির একটা িডশ্ 4রঁেধ একবার যিদ িসিসর নােকর 4গাড়ায় ধের বলেত 
পােরা — ‘হাও অ3াবাউট সাম্ ইিNয়ান কাির, হিন?’ 4দখেব িসিস এক পলেক 4তামােতই 4গেছ িমিশ। নাও, ওেঠা! এেদর কােছ 
িবেয় শাদী dরাশার ডাক। আেগ gাউN -তরী কেরা, তারপর আকাশ ksম গেড়া।” 

বুেড়া িসধুর বুিd অভূতপূব= কাজ করেলা। িসিসর 4চােখ আিম ৪০-৫০টা 4ডেট এেকবাের পারেফk ফ3ািমিল ওিরেয়েNড 
ওিরিজনাল িsিসজ হেয় 4দখা িদলাম। পটাপট সব পেয়Nস িঠক হেয় 4গল ১৯৯ নাmার 4ডেট। িসিস ওর চতুথ= িপএচিড চািলেয় 
যােব। লােগ টাকা 4দেব 4গৗরী 4সন, অথ=াৎ গভণ=েমN। আিম শরীর sাs3 িফট্ রাখেত dপুর একটা 4হাক িক রাত দশটা, িসিসর 
সেŋ পাঁচ িকেলািমটার 4দৗড়বই 4দৗড়ব, চােহ আঁিধ 4হাক ইয়া তুফান। রাnাবাnা আমার, কাচা 4ধাওয়া ঘর সাফাই িফফিট-
িফফিট। বাজার, বািড়ভাড়া আর অন3ান3 খরচখরচা িফফিট-িফফিট। 4রেsারাঁ আহার, pেমাদ wমণ িফফিট-িফফিট। বা�াকা�া 
হেল প3াটারনাল লীভ আিম 4নব। বা�ােদর জুেতােসলাই 4থেক gnসািহব, স3ির, বাইেবল পাঠ আিম করেবা। কারণ এসব 4দেশ 
4মেয়িল কাজ বেল 4য িকছু হয় না, তা আিম ভািলভাঁিত জািন। 

অতএব অ3াংটা অ3াংিট বদেলর জন3 আর 4তা 4কােনা dিবধা থাকেত পাের না! তবু িসিসর 4ষালকলা সায় আর পািt না। ওিদেক 
4ফান কের কের মা মাথা খারাব কের িদেলা। গাওঁেত আমার দর উেঠেছ নািক দশ লাখ টাকা। কী 4য কির! এত 4হামওয়াক= 4তা 
sুেলও কিরিন, ওয়ােহ gr! 

িসধুর কথা 

িসিসর িচরতাপানা মুখটােক 4দেখ িবতৃ½া হিtল এবার। এেকই বেল যত পায় তত চায়। এমন 4সানা মুNা, আর তােক িক না 
ঝুিলেয় রাখা? 

কড়া গলায় বললাম, “4শােনা িসিস, vনেত 4তামার যত খারাপ লাgক, 4তামরা 4ডনরা 4রামােnর র-ও 4বােঝা না। িনতাnই raw 
4তামরা। রস বেল িকছু 4নই। এক কাজ কেরা — হারবারেক 4ফােন ধেরা অ3াN 4গট সাম্ 4�শ এয়ার টু ইওর 4bন!” psাব vেন 
হািসমুেখ িবদায় িনেলা। 

িসিস 4বেরােতই হরবীরেক 4ফােন ধরলাম আিম। এবার 4চক্ 4মেটর টাইম এেস 4গেছ। “পুtর, আজ িসিসেক িকছু ভােলা 
4রেsারাঁয় িনেয় যা ফর সাম্ িডিলশাস্ িDŋস্। আর 4ঝাপ বুেঝ মার 4কাপ্!” 

িtশ বছেরর িনেজর অিভjতা। 4দখিছ 4তা, d-চার 4পগ 4পেট  পড়েলই অ3ােবিলেনর অ3ােDানািলন ইউিনকণ= হেয় িশং বািগেয় 
4তেড় আেস। 4রামােnর ঝড় ওেঠ। 

এরপর 4দড় বছর 4কেট 4গেছ। হরবীর 4ফােন ওেয়িডংর িনমntণ িদেয়িছল, যাওয়া হয়িন। হঠাৎ একিদন 4পেশN িলেs 4দিখ 
িসিসর নাম। মন মুkের কত sৃিত দপ্ কের উঠেলা। িনধ=ািরত িদেন 4সই gিpপাড়ার িদিদমােদর মতন bhতালুেত 4খাঁপা 4বঁেধ 
িসিস হািজর আমার দরজায়। একগাল 4হেস বললাম, “Er alt i orden?” সব িঠক 4তা? 

িকছু না বেল 4নয়াপািত ভুঁিড়েত হাত 4বালােলা। 4pগনাN! তারপর ষড়যnt করার গলায় বলল, “ট3ারা, তুিম ছাড়া এ িবপদ 4থেক 
4কউ বাঁচােত পারেব না আমায়! pিমস কেরা, ইউ উইল 4হl মী?” 

মেন মেন 4কঁেপ উঠলাম। মুেখ শাn 4হেস বললাম, “কী িবপদ আবার?” 

ব3ােগর লটবহর 4ঘঁেট বার করেলা কটা খাতার পাতা। “দ3ােখা 4তা, এgেলা িঠক িক না! কারণ আিম খুব কনিফউশড্!” 

“ওেk, ওেk! 4দখিছ, িকnt এgেলা কী?” 

“পা�াবী শাvিড়েক কbা করার িনয়মাবলী। িহেসেবর বদেল এgেলাই পড়িছ। আpাইও করিছ হারবােরর মা’র উপর। িতিন 
এখন এখােনই িক না!” 

িসিসর উেদ3ােগ হািস 4পেলও সামলালুম। “এসেবর দরকার িক, িসিস?” 
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4চােখ িঝকিমক আেলা ফুেট উঠল িসিসর। গাঢ় গলায় বলল, “ফর মাই ম3াn 4সক্। িহ ইজ্ আ 4জম্ অফ্ দ3 ওয়াল=ড!” বেল ব3াগ 
4থেক একটা িচরkট খুেল 4দখাল। “আমার মাদার ইন ল’ pিতিদন চার-পাঁচ বার আমােক এটা বেল থােকন। হারবার িকছুেতই 
মীিনংটা বলেত পারেছ না। pীজ্ 4হl মী, ট3ারা! আই ওয়াN টু  আNারs3াN হার ওেয়ল।” 

িচরkটটা হােত িনেয় 4দিখ 4ডিনশ অkের 4লখা আেছ ভারতীয় শাvিড়েদর 4বৗমােদর pিত সনাতন 4sহ ভােলাবাসার উিk — 
‘ফেট মুহ্ 4তির!’ 

নতুন 4লখা িমস্ করেবন না।  
ই-েমেল 4লখা পাওয়ার জন3 িkক্ কrন এখােন!
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