
অমৃেতর পুt 
*মেtয়ী kমার 

গৃহsবািড়র এক রিববােরর dপুরেবলা। মেনাবীণার জীবেন িকnt আর পাঁচটা িদেনর Cথেক কত আলাদা! Cছেল 
আজ মােয়র পছnমত সব বাজার কেরেছ। ভরপুর আনেn dিট dিট Cখেয় িবছানায় সেব একটু গড়ােJন, 
Cছেল ঢুকল ঘের। 

“মা, *তরী হেয় নাও। চল, Cতামােক কািলnী ঘুিরেয় আিন।” 

বৃdার d’ Cচােখ হাজার তারা বািত। কতযুগ Cছাট Cবানেক Cদেখনিন! সংসাের Cছেল-েবৗ-এর গািলগালাজ, 
Cছেলর উদাসীনতা, নািতর রাগিবdrপ িবরিk সহU কের পেড় থােকন। Cবােঝন, সmেকXর sােথXর sেতা মিলন 
হেয়েছ। আমােদর সব সmকXই Cতা কমেবশী তাই। কাঁচাপােকর sেতায় কাঁচা Cসলাই। d’ িদেনই ন]। যাই 
Cহাক, পুরেনা ভাবনািচnা সিরেয় Cরেখ মেনর আনেn Cছেলর পােশ গািড়েত Cচেপ বসেলন মা। বhপথ পার 
হেয় গািড় চেলেছ। শহর কলকাতায় এই ঢুকল বেল। মেন মেন ভাবেছন Cছেলেক একটু মাথায় গােয় হাত 
বুিলেয় আদর কের Cদেবন িক না। Cসই বhযুেগর ওপাের হািরেয় যাওয়া িদনgেলার মতন।  

হঠাৎ Cছেল বলল, “মা, সামেন Cবশ টাটকা আেপল িবিk হেJ। িকেলাখােনক িনেয় এস Cতা! আিম আর 
গািড় Cথেক নামিছ না।” বেল গািড়টােক রাsার ধাের দাঁড় করােলা। সানেn Cনেম Cগেলন মেনাবীণা। ভালই 
হেয়েছ। তাড়াhেড়ায় িমি] Cনওয়া হয়িন। না হয় ফল িনেয়ই Cবােনর বািড় যােবন। 

টাটকা লাল আেপল Cবেছ পিলিথেন ভরেছন, Cগাঁ Cগাঁ আওয়াজ gেন Cপছন িফের Cদখেলন তীb Cবেগ ছুেট 
Cবিরেয় Cগল Cছেলর গািড়। তেব িক Cতল ভরেত Cগল? ধূ-ধূ পেথর িদেক তািকেয় থেল হােত িনেয় আধঘNা 
পার কের িদেলন। Cবগিতক Cদেখ ফলওয়ালা টুল এেন িদল মা’জীেক বসেত।  

dপুর পার হেয় এল িবেকল। kেম সেnU ঘিনেয় রাত। Cছেল Cতা এল না! শহেরর িকছুই Cচেনন না বৃdা। 
জমাট বাঁধা আতŋ, এক বুক ক], অিবmােসর Cবদনা আর pতারণার আঘােত বুকফাটা কাnায় Cভেঙ 
পড়েলন। একটা আবজXনার বsার মতন Cছেল Cয তাঁেক রাsায় ছুঁেড় Cফেল িদেয় Cগেছ এই সতUটা বুঝেত 
পারেলও Cমেন িনেত পারেলন না। 

ফলওয়ালা রিহম অেনক রািtের Cযাগােযাগ করেত পারল তার শালার সেŋ। Cস এই এলাকায় িরkা চালায়। 
d’জেন শলা পরামশX কের বৃdােক sানীয় NGO-েত িনেয় যায়। তারা যখন বৃdােক Cদেখ িতিন তখন জমাট 
বাঁধা একখN পাথর। তারা তখন Cযাগােযাগ কের শহেরর িবিশ] মেনােরাগ িবেশষj ডkর মেনানীল 
সমাdােরর সেŋ। 

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com



(ছিব : িকেশার িবট) 
  
ডkর সমাdােরর মেনােরাগীেদর Cহাম ‘নীড় Cছাট’-র Cবশ sখUািত আেছ শহের। িকnt pথম একমাস  িতিন 
মিহলােক িদেয় Cকােনা কথাই বলােত পােরনিন। সUালাইন চলত। jান হেল বুকফাটা কাnায় Cগাটা Cহােমর 
আকাশ বাতাস থমথম করত। যখন বৃdােক িকছু আেলার রাsা Cদখােত পারেলন বেল ডাkারবাবু ভাবেছন, 
তখন বৃdা িনেজই একিদন সব খুেল বলেলন। তাঁর dঃেখ পাষাণ পাথরও বুিঝ pাণ পােব। ডkর সমাdার 
ইেsহার িদেলন সব কটা কাগেজ। বৃdােক িকছু বলেলন না। 

িদন dই পের একটা Cফান এল। ডাkারবাবু gনেলন মেনাবীণার পুেtর sীকােরািk। “আমােদর Cছেল বড় 
হেJ, একটা আলাদা ঘেরর ভীষণ দরকার। কিdন আর দখল িদেয় পেড় থাকেব মা? আপিন যা করার কের 
িনন, আমার পেk Cফরত Cনওয়া সmব নয়।” 

িনেজর কানdেটা িঠক gনল Cতা? িবmাস করেত পারেলন না ডাkারবাবু, একটা ঘেরর দখেলর জনU িক না 
গভXধািরণী মা’-েক রাsায় ছুঁেড় Cফেল িদল তারই সnান! 

ভারী মন িনেয় পােয় পােয় িগেয় দাঁড়ােলন ওনার ঘের দরজায়। Cকান মntবেল মেনাবীণা জানেত পারেলন Cস 
আজও এক রহসU। মিলন dেটা Cচাখ তুেল gেধােলন, “Cখাকা ভাল আেছ Cতা?” 

Cসই মমXেভদী দৃি]র সামেন িমেথU বলেত পারেলন না ডাkারবাবু। তাঁর Cখাকা িনতUিদেনর পান-আহার-
রমেণ Cবশ Cতাফাই আেছ মেন হল, এ কথা জানােলন। মেনাবীণা Cচাখ বn কের িনেলন। 

ডাkারবাবু বৃdােক অেনকবার Cবাঝােত িগেয়েছন, gধু gধু Cকন এই আtিনপীড়ন? অেনUর জঘনU কৃতকেমXর 
Cবাঝা িতিন Cকন বইেবন? িকnt মেনাবীণা অনড়। তাঁর এক কথা — “Cখাকা Cতা অনU নয়, Cস আমার সnান! 
আমার Cছেল! গােছর ফল যিদ খারাপ হয় তেব Cসখােন ফেলর কী Cদাষ? হয়েতা মািটই বােজ িছল!” 

ডাkারবাবু িবmাস কেরন মাnেষর মােঝই sগX-নরক। মাnেষর মােঝই sর অথবা অsর। আর আমরা সবাই 
অমৃেতর সnান। তেব ওনার মেন হয়, এমন অমৃেতর পুt লাভ করার Cচেয় িচরকাল সnানহীন থাকা বা�নীয়। 
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মেনাবীণােক কতবার রািগেয় Cদওয়ার Cচ]া কেরেছন ডাkারবাবু। “আপনার Cখাকা ওই িদন আপনােক 
জবাই করার জনU ভালমn িগিলেয় বার কের িনেয় িগেয়িছল, Cসটা আপিন Cবােঝন?” 

কী দৃঢ়ভােব তখন মেনাবীণা বেলন, “িকnt আিম Cতা খাবারটুk বড় তৃিp কের Cখেয়িছ বাবা!” 

এই বাতXালােপর সাতিদন পর মেনাবীণা মারা যান। Cহাম Cথেকই তাঁর অেnি]িkয়া হয়। 

নতুন Cলখা িমস্ করেবন না।  
ই-েমেল Cলখা পাওয়ার জনU িkক্ কrন এখােন!
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