
বামুনবািড় 

(মেtয়ী kমার 

টুিনর জীবেনর িতন দশক পার হেয় 7গেছ কেবই। িদন যাপেনর চালিচেtর পেটও পেড়েছ কাল বদেলর কত 
rপেরখা। বাবা চেল 7গেছ। ভাই 7বান 7য যার মত বCs। বCs টুিন িনেজও, তার উপর বh বছর 7দশছাড়া। 7দেশর 
সােথ নািড়র টানটুk বলেত একমাt মা। মােয়র শরীরটা ভােলা যােJ না 7জেনও কােজর চােপ িটিকট কের উঠেত 
পারিছল না টুিন। তারপর, 7সিদন 7ভােরর িদেক ঘুম 7ভেঙ সদC 7ফাটা িsg 7গালােপর মত মন িনেয় িবছানায় Qেয়িছল 
টুিন। ওর সমs মেনর পটভূিমকা জুেড় িছল sেp 7দখা লাল টুকটুেক ইঁেটর 7দওয়াল, সবুজ দরজায় কােলা কােলা বড় 
dেটা কড়া বসােনা বামুনবািড়। 7সই বামুনবািড়, 7য তার সবটুk 7sহ ভােলাবাসা pXেয়র 7সানার কািঠ rেপার কািঠর 
পরশ িদেয় জীবn কের 7রেখিছল তােদর (শশেবর িনমZল িদনgিল। কতিদেনর কত আেমাদ আhাদ, কত িবsয় ভয়, 
কত 7sহ-আদের ওই বািড়র মাnষgেলা টুিনেদর িদেয়েছ অnভূিতেত sিs, pােণ আরাম। 7স বািড় িক আজও 7তমনই 
তার মধুিরমা িনেয় আেছ? মােয়র টােনর সেŋঁ বামুনবািড়র pিত টানও 7য অিবেJদC তার pমাণ টুিন 7পল যখন এই 
sp 7দখার সpাহখােনেকর মেধCই 7স িনেজেক এয়ারেপােটZ হািজর করেত পারেলা। িটিকট কেরই মােক জানােলা, 
‘7তামােক বD 7দখেত ইেJ করেছ মা, আিম আসিছ।’ 

তারপর সারাটা sৃিতপথ জুেড় 7কবল বkল ফুেলর গn। 

টুনটুিনর মা িছল গরীব ঘেরর 7মেয়, তারপর গরীব ঘেরর 7বৗ। িচর rg টুনটুিনর বাবা, ওরা dই 7বান। nন আনেত 
পাnা ফুরেনার পাঁেক ভরা সংসাের জীবন 7সৗnেযZCর পdফুল 7ফাটােত উদয়াs পিরXম করত ওর মা। 

pিত িবoুদবাের লkীপূেজা কের মা। সব কাজ সারেত 7বলা গিড়েয় dেটা। িভেজ এেলা চুল িপেঠ ছিড়েয় কপােল 
7ছাT িসdঁর িবnd এঁেক আটেপৗের শািড় পের বCs-সমs হেয় মা এেস বেস 7শাওয়ার ঘেরর এক 7কােন পাতা মা লkীর 
আসেনর সামেন। সকােলর ইsুেলর পাট চুিকেয় টুিন ততkেণ বািড়েত। খািল গােয় ইেজর পের খােটর উপর বেস মন 
িদেয় তালগােছর ছিব আঁকেছ। খােটর গােয় 7হলান িদেয় বেস sর কের পাঁচালী পেড় মা। মােঝ মেধC মােয়র গলা ধের 
আেস। একটানা sেরর ছnপতেন টুিন মােয়র িদেক আকৃw হয়। মােয়র গলা dেটা কিচ হােত জিড়েয় ধের বেল, 
‘কাঁদেছা মা?’ মা ওর িদেক জল ভরা 7চােখ িফের তাকায়। মধুর 7হেস ইশারায় মাথা নােড় — ‘না! না!’ 

আনমেন সামেনর কCােলNার 7দেখ টুিন। আজ িক মােসর 7শষ তািরখ? মােসর 7শেষর িদনgেলা 7য িবেশষ বদ, 7স 
টুিন 7বশ বুঝেত পাের। বাবার মুখ থােক গmীর। মা উিdg। ওর িদিদ যায় ইংিরিজ ইsুেল। টুিনও 7সই ইsুেল dই kাস 
পেড়েছ। পের ধারেদনার চােপ কািহল বাবা সংসােরর sরাহায় ওেক বাংলা ইsুেল ভিতZ করায়। ইংিরিজ ইsুেলর 
হাজার ফCাচাং। হাঁচেত কাশেত টাকা। টুিনর িদিদ একিদন 7গামড়া মুেখ মােক বলেল, ‘িটিফেন rিট আলুভাজা িদও 
না, ভাির লjা কের 7খেত!’ Qেন মা িmয়মাণ হয় আর টুিন হয় যারপরনাই অবাক। ‘rিট- আলুভাজা 7খেত 7তা 7বশ 
ভােলাই লােগ 7র, িদিদ,’ বেল 7স। িদিদ কিঠন গলায় বকা 7দয়, ‘7তােক পাকােমা করেত হেব না।’ 

বাঙালীর বােরা মােস 7তেরা পাবন। তার সবgেলা না হেলও 7দাল, dেগZাৎসব, লkীপূেজা, কালীপূেজা টুিনেদর 
7ছেলেবলার জীবেনর অিবেJদC অŋঁ িছল। মহালয়ার পূণCিদেন 7ছাট বেল 7রয়াত করত না মা। 7ভার চারেটয় Qr 
হেব চNীপাঠ, তার আেগ বাথrম ঘুের এেস দাঁত 7মেজ টুিনেদর (তরী হেয় থাকেত হত। মা 7ছাT 7রিডওটা বগেল 
কের ওেদর িনেয় ছােদ উেঠ মাdর 7পেত বসেতা, sb হেয় Qনত চNীপাঠ। পােঠর অেdZক রাsা 7পৗঁিছেয় িদিদ দম 
হাঁিপেয় মাdেরই লmা হেয় পড়ত। আর টুিন 7তা pথম পাঁচ িমিনেটই আউট। 7ছঁড়া 7ছঁড়া তndায় কােন আসত পাঠ 
করেত করেত 7লাকটা 7কঁেদ 7ফেলেছ। আবার কখেনা বীর hŋাের আhান িদেJ অsরেক আবার কখেনা িক কrণsের 
pাথZনা জানােJ dgা মােক। আর 7ভেস আসত মেনর আকােশ sেরর Qকতারা হেয় jলা 7সইসব গান! 

‘বাজল 7তামার আেলার 7বণু’-র sেরর সেŋঁ  লাল সূযZC উঁিক িদত পূব আকােশ। পািখরা ডাকত যখন, তখন 7শষ হত 
চNীপাঠ। শেŋ িতনবার ফঁু বাজেল মা হাতেজাড় কের pণাম কের গােছ গােছ জল িদত। আর টুিনরা সািজ হােত 
7দৗড়ত kলতিলর মােঠর 7কােণ িবজনকাkেদর িশউিল গােছর তলায়। 7সখােন তখন আেরা পাড়ার 7ছেলেমেয়র দল। 



7ছাট গl ঃ বামুনবািড়

7স িক ফুল kেড়াবার ধূম! কার সািজেত কত ফুল এই pিতেযাগীতা। সাধC মতন ফুল kিড়েয় টুিনর কিচ আঙুেল তখন 
কমলা রেঙর আলপনা। 7সিদন বািড়েতও সােজা সােজা ভাব। বাবা 7রলপােড় কােলাদার 7দাকােনর ইয়া বড়-বড় 
িজিলিপ, িসঙাড়া আনত। ভুরভুর করত সারা বািড় ভাজা িমেঠ গেn। মা sান 7সের 7তালা িশউিলর মালা 7গঁেথ িক 
snর সাজাত ঠাkরেক। 

পূেজার মুেখ একই িছট্ কাপড় িদেয় d 7বানেক �ক বািনেয় িদত মা। অwমীর সকােল বাবা অেনক দূের দূের 
বাগবাজার, আিহড়ীেটালা, kমারটুিল, 7শাভাবাজার, মহmদ আলী পাকZ — আরও কত জায়গার ঠাkর 7দখােত িনেয় 
7যত। 7ছাট 7ছাট পােয় িবপুল উৎসােহ বাবার হাত ধের হাঁটত টুিন। ওই একিদন বাবা হত কlতr। রাsার ধাের 
7ফিরওয়ালােদর 7থেক ঝালমুিড়, ঘুগিন, চুরণ িক 7গালাপী রেঙর বুিড়র মাথার পাকা চুল নােমর একটা িমিw চুিষ লািঠর 
7দদার সৎবCবহার চলত। 

বাবা রাজবািড়র dগZামNপgেলােত িনেয় িগেয় রাজবািড়র ইিতহাস গl কের 7শানাত।মNপ সjার কাজ 7দখাত। 
যাঁরা dgাঠাkর বানােতন 7সই িশlীেদর নাম িনত। 7সই বয়স 7থেকই টুিনরা 7জেনিছল kমারটুিলর কথা। 7সখানকার 
িশlীেদর অধCবসায়, পিরXেমর কথা। 

এমন pাণবn বাবা গmীর হেয় যায় মােসর 7শেষর িদনgেলােত। এমনই িদেন 7শষ সnCার িদেক িপছেনর গিলদরজার 
উপেরর িটমিটেম আেলা 7jেল টুিনেক চুিপচুিপ ডাক 7দয় মা, ‘আয়।’ — ‘7কাথায় মা?’ িনেজর 7ঠাঁেট আঙুল িদেয় মা 
ইশারা কের, ‘চুপ!’ তারপর ওর হাত ধের িনজZন গিলপেথ নােম মা। 

7মাড় ঘুের িdতীয় গিলর 7শেষ লাল টুকটুেক সবেজ দরজার বািড়র সামেন এেস দাঁড়ায় ওরা। মা 7যন বড় সেŋােচ 
কােলা কােলা বড় dেটা কড়া নােড় ঠুক-ঠুক-ঠুক। দরজা খুেল যায়। মুhেতZ িমিলেয় যায় পড়াপেথর mানতা ভরা gািন। 
বামুনবািড়র সব ঘের ঘের আেলা, 7রিডওর গান — ‘ও আকাশ 7সানা 7সানা, এ মািট সবুজ সবুজ।’ বামুনবািড়র বCs 
দালানেকাঠা, ওেদর বািড়ভিতZ 7লাক, হািসর হররা, বCsতার রকমাির ভŋঁী — হা হেয় দঁািড়েয় 7দেখ টুিন। 

ততkেণ 7ভতরবািড় 7থেক 7বিরেয় আেস বড়মা। 7ফাকলা দাঁত, ধবধেব সাদাচুেল বাঁধা বিড় 7খাপা, আটেপৗের থান 
ধুিত, 7গাল িনেকেলর চশমার িপছেন 7কৗতুকভরা dেটা 7চাখ। ‘7ক-ডা! অ-মা! 7রণু! আেসা আেসা,’ মুেখর ছাঁিচ পান 
সামেল বড়মা বেল ওেঠ। ভুরভুর কের চািরপােশ ছিড়েয় পেড় িক িমিw জদZার গn! 

রাnাঘের কড়াইেত 7ফাড়ণ 7ফেল বড় জCাঠাইমা 7হঁেক বেল, ‘7ক? 7রণু! একটু বেস যাস।’ কােলা 7গালগাল, একমাথা 
চুল শk িবnনী বাঁধা বড় জCাঠাইমার গmীর মুেখ হািস 7ফােট টুিনর মােক 7দেখ।  

মা যখন বড়মার ঘের, টুিন ততkেণ এক ছুেট িচেলেকাঠায় দীপদাদার ঘের। 7মজজCাঠার 7ছেল দীপদাদা হয়েতা তখন 
রঙীন মােছর কাঁচ জলাশেয় মােছেদর তিড়বত কের খাওয়ােJ। কখেনা বা ওেদর ছাদঘেরর সামেন, 7যখােন ডাঁই কের 
রাখা িবশাল িবশাল 7চৗখুিp রঙীন ঘুিড়, 7সখােন বেস লাটাইেয় কাঁচ 7মশােনা িচক্িচেক মা�া মাখােJ। sান কাল পাt 
ভুেল িবেভার হেয় দাঁিড়েয় থােক টুিন। এ বািড়র সদসCেদর কােছ 7স মােয়র সােথ ফাউ। তার আবাহনও 7নই, 
িবসজZনও 7নই। এ বািড়র অnরমহেল তার অবাধ গিত। এত রং, এত আেলা, 7কালাহল কলরেবর মােঝ  টুিন আJn 
হেয় থােক। 

সাদা পালেক ঢাকা লাল ঝুঁিট কাকাতুয়ােক 7ছালা দানা খাওয়ােত খাওয়ােত 7মেজা বা 7সেজা জCাঠা হয়েতা বেলন, ‘যা 
টুিন! মা-ের বল্ 7পাসাদ 7দেব অেন।’ বলেত হয় না, বড়মা কপZূর জদZার গn 7মেখ সামেন এেস দাঁড়ায়। টুিনর কিচ 
মুিঠ খুেল সnCাpসাদী gিজয়া ভের িদেয় বেল, ‘এCাহন্ যা! পের আইিব ’অেন। তর কান ফুটা করেত আইেত লাগব 
না?’ কান ফুটা? বেল িক! ওই spপুরীেত বড়মােক অকsাৎ সাkাৎ রাkুসীবুিড় মেন হয় টুিনর। 7স আহত 7চােখ 
তাকায় মােয়র িদেক। মা 7হেস বেল, ‘snর snর dল পরেত হেব না?’   

মােয়র সােথ িফরেত মন চায় না টুিনর। তার িশQ 7চােখ বামুনবািড়র pিতটা ঘের, অিলেnর বাঁেক কত অজানােক 
জানা, অেচনােক 7চনা বািক রেয় যায়। মােক মেন হয় সভা পN করা তালকাটা রাজার মতন। 
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িফরিত পেথ বািড়র পাঁিচেল ধবধেব সাদা পঁCাচােক নীরেব বেস থাকেত 7দেখ থমেক দাঁড়ায় মা। গলায় আঁচল জিড়েয় 
pণাম কের অsুেট বেল, ‘লkীর বাহন।’ তখনই মােয়র আঁচল pােn টুিন 7দেখ িগঁট বাঁধা। ঘের এেস ওই িগঁট খুেল 
d-দশ টাকা মা রাnাঘেরর 7কৗেটায় তুেল রােখ। টুিন জােন ওই টাকা বড়মা িদেয়েছ মােক। মােসর 7শেষ সংসােরর 
আিথZক টানাটািনেত বড়মার 7থেক পাওয়া ওই sিsটুk িনেয় 7কােনািদন মােক p� কের লjায় 7ফলেত চায়িন টুিন। 

গরীব বেল িকnt টুিন কখেনা মােক অেগাছােলা অsnর 7দেখিন। sান 7সের পাট ভাঙা শািড় আর 7কামর ছাপােনা 
7ভজা চুেল, মৃd িসঁdর িবndেতই অপrপা হেয় উঠত মা।  

টুিনর পিরিচত এই িsg মােয়র rপ িফ বছর dgাপূেজার পর দশমীর িদেন এেকবাের পালেট 7যত। kলতিলর িবরাট 
মােঠ পCােNল 7বঁেধ dgাপূেজা হত। দশমীর িদেন dgাঠাkরেক সেnশ খাইেয় িসঁিথেত িসঁdর পিরেয় আবার আসেছ 
বছর বােপর ঘের আসার জনC pাথZনা জানােত 7যত মা। লাল পাড় সাদা শািড়েত খসখস আওয়াজ তুেল বCs হােত 
বরণডালা সাজাত। 7চেয় 7চেয় টুিন 7দখত, লাল িসঁdরেকৗেটা, সবুজ কিচ dেbা ঘাস, 7সানা রং ধােনর িশষ, 7ছাট 7ছাট 
পােনর িখিল, বািট ভরা নরম সেnেশ আর jলjেল ধাতব মুdায় িক িsg 7কামলতা আর ভিkরেস পূণZ হেয় উঠত 
মােয়র বরণথালাখািন। মা 7গাছােত 7গাছােত বলত,‘যািব?’ 

িগেয়েছ টুিন। িক িভড়! িক িভড়! dgাঠাkেরর সামেন রাখা বাঁেশর িসঁিড় 7চেপ মা যখন ঠাkেরর সমান সমান হেয় যায়, 
িক ভয় টুিনর! পােছ মা পেড় না যায়! বরণপবZ চুকেল টুিনেক বািড়েত িদেয় মা চেল যায় বামুনবািড়। িপছনবােগর 
িখড়িক 7দাের আেলা 7jেল রােখ বাবা। সেnC পার কের 7ফের মা। িখড়িক 7দাের আওয়াজ হেলই বাবা বেল,‘ওই 
িফরল! 7চহারাখানা যা 7খালতাই হেয়েছ, দCাখ 7গ যা!’  

টুিন একছুেট যায় বাইের। মােয়র লাল টুকটুেক রkজবার মতন মুখমNল। সাদা 7চােখ আর দাঁেত টুিনেক 7দেখই 
হািস। সারা মাথার চুল লাল, গলা বুেকও লাল রেঙর pাবন। 7ছাT বুেকর ধুক্পুkিনটুk সামেল 7রেখ মােয়র সামেন d 
হাত 7কামের 7রেখ দাঁিড়েয় থােক টুিন। মা ওর হােত বরণডালা ধিরেয় িদেয় বেল, ‘এটা ধর, কলতলা হেয় আিস।’ 
পােয় পােয় টুিনও কলতলায়। মুেখ গােয় মাথায় সাবান ঘেষ মা। টুিনেক সাkী 7মেন 7হেস 7হেস বেল, ‘বড়িদ, 7মজিদ 
আর ভােলািদটা িক বাড়াবািড়  করল দCাখ্!’ মােয়র আটেপৗের সংসােরর চালিচেt ওই ‘বাড়াবািড়র’ আনেnর মূলC 7য 
িক সীমাহীন িছল তা আজ 7বােঝ টুিন।  

আবার 7দালপূিণZমার dপুের টুিনেদর রং িপচ্কািরর 7দৗরাt িমটেল ওেদর নাইেয় ধুইেয় 7ছাট 7ছাট লাল 7গালাপী 
আবীেরর পCােকট হােত মা বামুনবািড় 7যত। িফরত যখন মুখখানা ওই মা লkীর বাহন পCাঁচার গােয়র বরণসম সাদা। 
চুেল লাল হলুদ 7গালাপীর আlনা। পরেণর শািড়েত বৃnাবেনর বসn ফাগ। হােত থালা ভরা িমিw থাকত মােয়র। 
িজেব গজা, gিজয়া, িনমিক। টুিন আর ওর িদিদ ছুেট সামেন 7গেল িমিwর থালা হােত িদেয় মা বলত, ‘বড়মা িদেয়েছ। 
বাবােক দাও, আর 7তামরা d 7বােন ভাগ কের খাও।’ 

বামুনবািড় িছল মােয়র বj আঁটুিন সংসার 7দওয়ােলর বাতাস ভরা বাতায়ণ। মােয়র সহজ সরলতা বামুনবািড়র 
সদসCেদর মন জয় কেরিছল। অভােবর মােঝও মােয়র sভাব 7সৗnযZCেবােধ তােদর আড়mরহীন জীবনও 7য কত 
শৃŋলােবাধ আর পিরপািট িছল ভাবেত িগেয় অবাক হয় টুিন। 

dgাপূেজার আেগ একমাস পূজার ছুিট। িহlী-িদlী যাওয়ার সাধC তােদর 7নই। তােত অব� টুিনর মেন 7কােনা 
7হলেদাল 7নই। মহানেn বইপt িশেকয় তুেল রােখ। dপুের খাওয়া দাওয়ার পর িদিদও যখন মােয়র পােশ Qেয় 
Qকতারা, আনnেমলার পাতা ওলটােJ, মােয়র অধZতndালু 7চােখ ঘুম নামল বেল, টুিন চুিপসােড় উেঠ 7সাজা ছােদ।  

ছােদর ডানপােশ পড়িশেদর িবশাল আমগাছ। ডােল ডােল মুkল, ম�রী। কত পািখর আনােগানা, ডাক। ছােদর 
সামেনই নীল আকােশর অেdZক জুেড় অসংখC শাখা pশাখার িবsার 7মেল এক মহাবৃk িনম। আকাশেজাড়া ওই 
মহাবৃkেক 7দেখ 7ছাT টুিন 7বজায় ভয় 7পত। যিদও ছােদ 7বড়ােত 7বড়ােত মা বলত িনেমর হাওয়া খুব sাsCকর, তবু 
পারতপেk ছােদর ওইিদেক 7খলত না টুিন। 
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7স এক 7খলাঘর িছল বেট। মােয়র হােত লাগােনা ফুলগােছর টবgেলােক িনরীহ ফাঁিকবাজ পড়ুয়া বািনেয় টুিন িনেজ 
হত দািয়tশীল রাশভারী রাগী িশিkকা। ছােদ 7ফলা 7ছাঁড়া কি¡gেলােক হােতর 7বত বািনেয় দমাদম টব-pহার 
চলত। িখেদ 7পেল kছ পেরায়া 7নিহ! ছােদর 7রাdুের মােয়র বানােনা আেমর আচার, kেলর আচােরর 7মাটা 7মাটা, 
সাদা কাপড় জড়ােনা বেয়মgেলা আেছ িক করেত! 7কােনািদন আবার িশkকতার কােজ ইsফা িদেয় sগৃিহণী হেয় 
7যত টুিন। 7পঁেপর কটা িবিচ মােয়র কােছ 7পেয় 7স িক উlাস তার। 7পঁেপর িবিচ িনেয় dপুের লাল ইঁট ঘেষ ঘেষ িদিবC 
রগরেগ িডেমর 7ঝাল বািনেয় 7ফলত 7স। এক অেবাধ িশQ তার ঘর সংসার 7খলায় মt। মাথার উপর মধCােhর তp 
সূযZC। নীল নীঃসীম আকােশ চীলgেলা তীk 7ডেক ঘুের ঘুের ওেড়। হলুদ dপুর আেরা ঘন হয়। একটানা 7ডেক ঘু ঘু 
পািখ জানান 7দয় জnজnnেরর এই 7খলাভাঙার 7খলার ফাঁক 7ফাঁকের 7সও 7কাথাও 7যন সািমল আেছ টুিনর সেŋঁ। 

— ‘লং kথ্!! িব-উ-িট- ফুল! অপূবZ!’ এই কথা কটা কােন 7যেতই িডম রাnা 7ফেল ছােদর কািনZেশ ঝুঁেক পেড় টুিন। 
সাদা ধুিত পা�াবী, সাদা 7কডস জুেতা পােয়, সাদা 7বাঁচকা িপেঠ, সাদা পাকা চুেলর এক 7ফিরওয়ালা এক মেন 7হঁেক 
7হঁেক চেল যায়। এরপর থালা বািট বািজেয় আেস ‘খাগড়াই কাঁআসার বাsউন’ িবেkতা। তারপর আতাফলওয়ালা। 
আর dপুর গিড়েয় 7গেল খ�নী বািজেয় এক িতলক কাটা অn বুেড়া জালনায় এেস বেল, ‘মা!’ টুিন ওই ডাক Qেনই 
নীেচ 7নেম আেস। জােন, মা আড়েমাড়া 7ভেঙ জড়ােনা গলায় হাঁকেব, ‘টুিন-ই!’ তখন রাnাঘের হরিলেkর িশিশেত 
জমােনা খুচেরা পয়সা 7থেক kিড় পয়সা এেন িদেত হেব ওই বুেড়া িভিখিরেক। টুিনর িনতCিদেনর িdpাহিরক দািয়t! 

িবেকেল যt কের d 7বােনর চুল 7বঁেধ 7দয় মা। 7কােনা 7কােনািদন িবেশষ আবদাের ছােদর টেবর 7কান মরQমী ফুল 
gঁেজ 7দয় িবnনীেত। kলতিলর মােঠ 7ঝঁেপ 7দৗড়েত যায় টুিন। পাড়ার আেরা 7ছেলেমেয়রা িমেল 7স িক 7খলার ধূম। 
চু-িকতিকত, কাবািড-কাবািড, কখেনা kমীর 7তামার জলেক 7নেমিছ, কখেনা bতচারী, কখেনা লুেকাচুির। শীত Qrর 
সূেযZCর পােট বসার তাড়া 7লেগ যায়। বািড় িফের কলতলায় পা ধুেয়ই মােয়র সােথ সা 7র গা মা আর গােনর 7রওয়ােজ 
বসেত হেব। নইেল কান মেল মা বলেবই, ‘সারািদন Qধু 7টা-েটা করেলই হেব?’ 

তাই একমাথা কমলা আকােশ, মােঠর ধাের কােলা ছায়া 7ঘরা নারেকাল বেনর সীমা ছািড়েয় ঘরমুখী পানেকৗিড়র 
ঝাঁেকর সােথ পাlা িদেয় টুিনও ঘরমুেখা 7ছােট। 7কােনা িদন 7দরী হেল নারেকাল বেনর মাথায় চাঁদ একফািল িফচ্েক 
হািস মুেখ িনেয় বেল, ‘আজ 7তার হেব!’ িফরিত পেথ টুিন 7দেখ সাইেকল 7চেপ আঁকিশ হােত আসেছ আেলাকাk। 
সাইেকেল বেসই আঁকিশ িদেয় গিলর আেলাdেটা টুক টুক 7jেল িদেয় যায়। 

গরেমর dপুের 7রােদর তাত বাড়েল ছােদ যাওয়া মানা। 7স সব িদনgেলােত িটেনর sটেকশ 7থেক রং 7পিnল আঁকার 
খাতা বার কের টুিন। কাrকৃিত করেত করেত 7দেখ মা একদৃেw 7দওয়ােল 7ঝালােনা বালক কৃে«র কCােলNােরর িদেক 
তndালু 7চােখ তািকেয় রেয়েছ। ফCােনর হাওয়ায় কৃ«ঠাkর 7বেড় 7দাল খােJন। হঠাৎ টুিনর কােন আেস — ‘k-ল-
িফ-ই — মা-লা-ই—ই!’ এই মালাইওয়ালার আেছ একটা িটেনর বাk। 7খােপ 7খােপ কাটা। নীেচ খড়িবচালীর kেটা 
জড়ােনা বরেফর চাঙর 7দওয়া। 7খােপর মােঝ কািঠেত জড়ােনা kীম রঙা kলিফ মালাই। ‘মা!’ সাবধােন ডােক টুিন। 
মা ঘুের তাকায় টুিনর িদেক। ধীের বেল, ‘যা।’ টুিন এক লােফ খাট 7থেক 7নেম রাnাঘের হরিলেkর িশিশ 7থেক পয়সা 
িনেয়ই একছুেট বাইের। 7কােনািদন মিজZ হেল িদিদও এেস দাঁড়ায়। kলিফর ডাঁিট ধের আpাণ চুষেত চুষেত িবনা 
কারেণ িহ িহ হােস dই 7বােন। 

এরকমই  এক অলস dপুের মােয়র পােশ জিমদারী ঢং-এ পােয়র উপর পা তুেল Qেয় বাঁটুল িদ 7gট পড়েছ টুিন। সারা 
পাড়া িনঝুম। হঠাৎ িবষম 7জাের চীৎকার কের ওেঠ মা। দাঁত মুখ kঁচেক ছটফট করেত করেত িদিদেক বেল, 
‘বড়মােক ডাক।’ িদিদ এক ছুেট 7বিরেয় যায়। বাঁটুলদােক উেl 7ফেল পাথেরর মতন বেস আেছ  টুিন। নরম গলায় 
মােক বেল,‘িক হেয়েছ মা?’ বCথাভরা মুেখও হািস 7টেন মা বেল, ‘ও িকছু নয়। 7পেট বCথা।’ তারপর ওেক কােছ 7টেন 
বেল, মােক নািক িকছুিদন হাসপাতােল 7যেত হেব। টুিন 7যন লkী হেয় থােক। বাবােক না jালায়। 7রােদ না 7খেল। 
পড়ােশানা কের। 

ইিতমেধC শশবCs হেয় বড়মা, বড় জCাঠাইমা িদিদর সােথ ঘের 7ঢােক। িকছুkণ পের বামুনবািড় 7থেক 7ফানকল 7পেয় 
টCািk হাঁিকেয় আেস বাবা। মা চেল যায়। 7কাথা 7থেক িক হেয় 7গল 7ভেব  টুিন যখন pায় কাঁেদা কাঁেদা, িদিদ মাথায় 
চাঁিট 7মের বেল,‘কাঁদিছস 7কন 7বাকা! িশ ইজ 7pগনাN! 7তার মতন হাঁdও এবার িদিদ হেত যােJ!’ 
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সামেনই কালীপূেজা। pিত বছর বাবা পূেজার আেগ ওেদর d 7বানেক বািজর বাজার বাগিড় মােকZেট িনেয় যায়। মা 
থাকেল বলত, ‘আজ 7রােদর তাত খুব  চড়া। ছােদ একটা খবেরর কাগজ িবিছেয় বািজgেলা 7রােদ 7দ।’ এবার বািজই 
7কনা হল না 7তা 7রােদ 7দওয়া! বCাজার মেন এসব ভাবেছ টুিন, বাবা কােছ এেস দাঁড়ায়। ‘িক করেছা?’ টুিনর সামেন 
‘টুনটুিন আর িবড়ালনী’র গেlর বই 7খালা, বাবা 7দখেত পােJ না? 7কােনা জবাব 7দয় না টুিন। বাবা কােছ এেস ওর 
মাথায় হাত 7রেখ বেল, ‘কাল 7তামােদর একটা ভাই হেয়েছ। আজ িবেকেল 7তামােক হাসপাতােল িনেয় যাব। ভাই 
আর মােক 7দখেত পােব।’ আনেn মন ভের যায় টুিনর। মা-হীন জীবন িক িবিJির!  

সেnCেবলা একটা লাল ি�ল 7দওয়া জামা পের বাবার সােথ িরকশা 7চেপ টুিন চেল ভাইেক 7দখেত। 7ঘার কােলা 
অমািনশার রাত। আকােশর বুেক মােঝ মােঝ এ 7কান ও 7কান 7থেক হীেরর kিচর মতন ফুেট উঠেছ বািজর আেলা। 
সাঁই কের 7বিরেয় যােJ আেলার রেকট। 7কাথাও কারও বারাnায় ঝমর ঝমর শb আর হাজার 7সানা rপার রং-এর 
ফুলিক তুেল ফুটেছ তুবিড়। কখেনা বা শb 7বামার িবকট আওয়ােজ 7ছাT বুক ভারী হেয় আসেছ তার। মৃdমn তােল 
ছুেট চেলেছ িরকশা। হঠাৎ িক 7য হল, রাsার খানাখn, গতZ, নালানদZমা 7থাড়াই 7কয়ার কের pােণর দােয় pবল 7বেগ 
ছুটেত Qr করল িরকশাওয়ালা। িরকশার চাকাdেটা 7যন krেkt যুেd তাবড় তাবড় (দ°রথীেদর pচN পরাkমী বCুহC 
মােঝ পেড় ভাঙা 7হেরা রথচেkর মতন লফর ঝফর করেত করেত, 7হেল dেল, চাচা আপন pাণ বাঁচার 7খাঁেজ ঘুরেত 
লাগল। টুিন আর বাবা তখন এক িরকশা-ভূকেmর হতভm সওয়াির। dজেন kমাnেয় dিদেক dলেছ। বাবা 
চCাঁচােJ,‘অCাই িরকশা! 7রােকা, 7রােকা! 7কয়া hয়া 7কয়া? অCাঁ?’ আর hয়া 7কয়া! িরকশাওয়ালার ইিndয়ািদ তখন 
মগজােstর তুণছাড়া 7বয়াড়া শরমাt। িদিgিদক jানশূn। এবার বাবার sর ছািপেয় িরকশাওয়ালা িবকট গলায় 
7চlােত Qr কের,‘মর িগয়া 7র, অCাই বাপ্! মর িগয়া!  চুহা বািজ 7ছাড় িদয়া 7র...।’ 

7কৗতুহলী পথচারীরা এই dরn িরকশা 7রেসর আেশ পােশ দাঁিড়েয় পেড়েছ। তােদরই ক’জনা বাবােক 7হঁেক বলেল, 
‘ও মশায়! সেbানাশ! আপনার িরকশার িপছেন ছুঁেচাবািজ 7ছেড়েছ। 7দকেবন, িরকশাওয়ালা ডাNা 7যন..।’ তােদর 
বলা আpবাকC িরকশার গিতর সােথ তাল িমিলেয় ছুেট চেল, সমাp হেত পাের না। তবু পিরিsিতর grt বুেঝ িনেত 
অsিবেধ হয় না বাবার। 7য 7রsেড় 7ঘাড়ার মতন বCাটা ছুেট চেলেছ তােত িরকশার ডাNাdেটা যিদ হাত 7ছেড় যায়, 
তাহেল কিচ 7মেয়টার িক হেব 7ভেব বাবা এবার িরকশায় নাচেত নাচেত তারsের চCাঁচােত লাগেলা, ‘খবরদার! ডাNা 
মত্ 7ছােড়া! ডাNা মত্ 7ছােড়া!’ 

িরকশাওয়ালা আর বাবার িমিলত 7কারাস ‘বাঁচাও! বাঁচাও!’ আর ‘ডাNা মত্ 7ছােড়া!’ kমাnেয় চলেত থাকেলা। 
পথচারীরা 7কউ িব·াn, 7কউ হাসেছ, 7কউ িচিnত। টুিনর মেনর অবsা অবণZনীয়। একমেন 7স তখন বাবার কথার 
অnসরেণ কালীঠাkরেক 7ডেক যােJ, ‘িরকশাওয়ালা 7যন ডািN না ছােড় 7হ কালীঠাkর!’ কালীর কলCােণ 7শষপযZCn 
িরকশাওয়ালার ডািN অিভযান রীিতমেতা সফল হয়। শরীেরর dশ ছয় খানা হাড় আs িনেয় টুিন আর বাবা 
হাসপাতােলর 7দারেগাড়ায় নােম। বাবা 7বজায় খুশী হেয় একটাকা বকিশশ 7দয় িরকশাওয়ালােক। 7সও মহাখুিশ। ওই 
শীেত কাঁেধর গামছায় সারা শরীর 7বেয় দরদর ঝরা ঘাম মুেছ টুিনেক 7কােল কের িরকশা 7থেক নামায় 7স। বাবােক 
হাতেজাড় কের বেল, ‘হািম ডাNা িক 7ছাড়েবা বাবু! হািম িক জােন না 7য 7খাঁকী আেছন আমার গািড়েত?’ িবপn 
িরকশাওয়ালার ওই 7sহ মাখা কথা কটা আজও sৃিতর মিণেকাঠায় হীের হেয় jেল টুিনর। 

িদিদ হেয় টুিনর দািয়t বােড়। dপুের এখন আর ফুেলর টেব 7বত িপিটেয় ছাt পড়ােনা িক হাঁদা-েভাঁদা িনেয় বসেল 
চেল না। মা কাজ িদেয়েছ গান 7গেয় ভাইেক ঘুম পাড়াবার।  

এমনই এক dপুের টুিন যখন ভাই-এর উপর তার সŋীঁত িবদCার ফিলত pেয়ােগ বCs, হঠাৎ pচN এক কাড়া নাকাড়ার 
শেb িনঝুম পাড়া 7কঁেপ ওেঠ। তাস পািটZর ঢkািননাদ আর মুহূমZুh হাত চটাপিটর আওয়ােজর সােথ সিmিলত 7হঁেড় 
গলায় কারা 7যন বেল ওেঠ, ‘কই 7গা, 7কাথায় 7গেল 7গা, কার ঘের 7গা!’ মার িদেক তািকেয় টুিন 7দেখ মার মুখ ভেয় 
রkশূn ফCাকােস। ঠকঠক কের কঁাপেছ মা। 7চাখ বড় বড় কের টুিনর িদেক ইশারা কের মা, ‘চুউপ!’  

টুিনর ভাইেক কঁাথায় জিড়েয়, মুেখ dেধর 7বাতল gঁেজ, অn হােত টুিনেক ধের িনঃশেb ছােদ উেঠ আেস মা। নীেচর 
7শারেগাল তখন উ¹gােম। ওরা িতনজেন ঘাপিট 7মের পঁািচেলর আড়ােল বেস আেছ। এ িক িবপদ! 7কাথায় এখন 
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লাল কমল নীল কমল 7ঘাড়ার িপেঠ চেড় রাkুসীরানীর 7খাঁেজ যােJ 7সটা rdºােস পেড় 7শষ করেব, তা নয়, কােদর 
ভেয় মােয়র সােথ ছােদ বেস কাঁপেছ ও?  অৈধযZC ভরা ভেয়র sের টুিন Qেধায়, ‘ওরা কারা, মা?’ মা িফসিফস কের, 
‘িহজেড়!’  

িশQমেনর এক আ¼যZC সমীকরণ থােক মাতৃমেনর সােথ। অিচেরই িহজেড়র দল টুিনর 7চােখ হেয় ওেঠ রাkুসীরাণীর 
মতন ভয়াল-ভয়ŋর।  

আসল িবপদ আেস িঠক d িদন পের। টুিন ইsুেলর বাস 7থেক গিলর 7মােড় 7নেমেছ। ভর dপুর 7বলা। িপেঠ বইেয়র 
বCাগ, গলায় খািল জেলর 7বাতল। সেব d পা এিগেয়েছ, 7দেখ গিলর অপর িদক 7থেক এক দŋঁল িহজেড় আসেছ! ওর 
আর িহজেড়েদর মােঝ পেড় আেছ Qধু গিল 7জাড়া িনঃসীম শূnতা! িক হেব এখন! যােদর ভেয় মা পযZCn ঠকঠক 
কঁােপ, ভেয় লুেকায়, তােদর সােথ পারেব ও? এkুিন ওেক ওই 7ঝালায় পুের না জািন 7কাথায় িনেয় যােব! আর 
7কােনািদন বাবা মা িদিদেক 7দখেত পােব না। 7ছাT ভাই জানেতও পারেব না ওর 7ছাT িদিদ হািরেয় 7গেছ! 

না, আর 7দরী নয়! ধরেলা বেল! িদিgিদক jানশূn হেয় িপছন িফের বড় রাsা ধের 7দৗড়েত Qr কের 7স। রাsায় 
একা আসা ওর জn এেকবাের বারণ  িকnt সামেন 7য িবপদ! বড় রাsা 7থেক িdতীয় গিল ধের ছুটেত ছুটেত িনেজেক 
এেন হািজর কের বামুনবািড়র সামেন। 7যন িনেজর বািড়র পের এটাই তার sাভািবক আtরkার আsানা! ‘দরজা 
7খাল! দরজা 7খাল!’ বািড়র দরজায় আছেড় পেড় 7স। দরজা 7খােল sয়ং বড়মা। hমিড় 7খেয় পেড় টুিন কপZূর জদZার 
7কােল। ‘িক 7র মা! কাnস্ কCান? িক হইল িক?’  

‘িহজেড়! িহজেড়! আমােক ধের িনেয় 7যেত এেসিছল!’ বামুন মা pমাদ 7গােন। অগতCা বড় নািত দীপুেক সেŋঁ 7দয় 
টুিনেক বািড় 7পৗঁেছ িদেত।‘7কােনা ভয় নাই! বািড় যাও! মা ভাবেব ’অেন!’  

দীপুদাদার সােথ গিলর 7মাড় ঘুের টুিন 7তা অবাক! 7দেখ ওেদর বািড়র িখড়িক 7দাের ভাই 7কােল দাঁিড়েয় sয়ং মা। 
এক বুেড়ােগােছর িহজেড় ভাইেয়র মাথায় হাত 7রেখ িবড়িবড় করেছ। বািকরা ইিত উিত বেস। মােয়র মুখ িsত। 
‘কািকমা,’ দীপুদাদা ডােক। ‘7তামার 7মেয় এেদর 7দেখ ভেয় পCােN িহs কের 7ফেলিছল আর িক! আমােদর বািড় 
িগেয় হািজর। 7স িক কাnা! বড়মা পাঠােলা আমােক 7পৗঁেছ িদেত।’ দীপুদাদার িখকিখক হািসেত খলখল কের 7যাগ 
7দয় িহজেড়র দল। মাথায় এক চাঁিট 7মের দাদা বেল, ‘যা !’  

িক িমেথC বলেত পাের বড়রা! আর মা-ই বা িক? যােদর ভেয় 7সিদন ছােদ বেস কঁাপল আজ তােদর সােথ 7হেস কথা 
বলেছ? ভাির রাগ হয় টুিনর। 7গাঁজ হেয় বেস থােক। িকছুপের মা সামেন এেস দাঁড়ায়। বেল, ‘খুব ভয় 7পেয়িছিল না 
7র?’ টুিন চুপ। মা আদর কের বেল, ‘দCাখ বাবা, যতkণ অjানতা ততkণ ভয়। ওরাও 7তা ঈºেরর সৃিw, মাnষ! আর 
ওেদর ভয় পাসিন। ওেদর আশীবZােদরও মূলC আেছ।’ 

আনমেন ভােব টুিন িক সরলতার িশkােডাের বাঁধা িছল 7ছেলেবলার জীবন। pকৃিত-মাnষ উভয় উভেয়র কােছ িশkা 
িনত। পারsিরক সmেকZ যািntক যুেগর সবZgাসী 7লােভর আঁচড় পেড়িন তখেনা। 

এয়ারেপাটZ 7থেক গিলর 7মােড় এেস টুিন দাঁড়াল যখন, তখন 7বলা িdpহর। এই 7সই গিলপথ 7যখােন গরেমর িফ 
সnCায় 7হঁেক 7যত মিলন ধুিত পরা অsw এক মূিতZ — ‘7ব-ল-ফু-ল!’  বষZার সnCায় কলাপাতা মুেড় িবিk করত কদম 
ফুল। শরেতর সকােল — ‘মা, মুিড়র 7মায়া, নতুন gেড়র খই-এর 7মায়া, িতেলর নাড়ু?’ বেল ডাক উঠত বড় িমেঠ 
গলায়। িবেকল 7শেষর সাঁঝেবলায় ঘের ঘের শেŋর ফুঁ পড়েত না পড়েতই বুেড়া ঘুগিনওয়ালার শালপাতার গnমাখা 
অপূবZ ঘুগিন মটেরর হাতছািন। 

pথেমই বািড়েত না ঢুেক Tিল সCুটেকস 7টেন বামুনবািড়র সামেন এেস দাঁড়াল টুিন িক এক অদমC টােন। 7কাথায় 7গল 
7সই টুকটুেক লাল বরণ? �াওলা ধেরেছ গায়। ইিত উিত ফাটল। 7স জােন বড়মা আজ আর 7নই। 7নই দীপুদাদার 
বাবা 7মেজাজCাঠা। ভােলা 7জঠীর sামী 7সেজাজCাঠাও চেল 7গেছন। বড় কেw ভুেগ ভুেগ 7গেছন বড় জCাঠাইমা। 
ওনােদর একমাt 7মেয় শাnািদিদর িবেয়েত এই 7গাটা বািড় ফুল মালা, রঙীন আেলা, বাহাির পাতা, চাঁেদায়ার জিরেত 
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ঝলমল করিছল। এই দরজার মাথায় বেসিছল 7রৗশনেচৗিক। গাল 7ফালােনা িসিড়েŋঁ dই সানাই বাদক পাড়া মাত 
কের 7রেখিছল। ভারী ভারী 7বনারিস আর গয়নায় জCাঠাইমােদর বCs 7ঘারাঘুির, sসিjত 7ছেল 7মেয়েদর অকারেণ 
7হা 7হা হািস, 7খলাধূলা। িপছনবােগর িভেয়েনর নরম সাদা 7ধাঁয়া ওঠা কড়ােত টগবগ টগবগ সাদা তুেলার বল 
রসেগাlােদর নাচানািচ। ওরা d 7বান এেতা আেলা হািস বাজনার মােঝ িঠক 7যন ফুলkমারী rপkমারীর মতন ঘুের 
7বড়ািJল। 

টুিন সবেচেয় অবাক হেয়িছল 7সিদন মােক 7দেখ। 7সানার জলডুের লাল সবুেজর কলমকাির নকশা আঁকা শািড়, 
7খাঁপায় ফুলমালা, গােয় 7সানার আভরণ। িঠক 7যন দূgাঠাkর। িকnt পের আর কখেনা মােক ওই গয়নাgেলা পরেত 
7দেখিন 7স। মেন হয় একিদেনর আনnযেj ওই খান কেয়ক গয়না বড়মার মােয়র pিত ভােলাবাসার দান িছল যা মা 
পের 7ফরত িদেয়িছল। 

7ভাজবািজর মতন 7কাথায় িমিলেয় 7গল 7স সব িদন? একরাশ sসিjত kশীলবরা এল। আনn হািস গান আেলার 
িবিকরণ িদেয় আবার হািরেয় 7গল 7কান ধূসর শূেনC। বাপ মা ছাড়া 7য িশQgেলার জীবেন িতনkেল আপন বলেত 
7কউ িছল না, তােদর জীবেন বামুনবািড়র 7sেহর সজল পিলমািটর কদরটুk বুঝেত বড় 7দরী হেয় 7গল। 

টুিনর মেন পেড়, ইsুেলর পরীkায় ভােলা ফল করেল বড়মার 7থেক dই 7বােন বই উপহার 7পেয়েছ। বছর ভর পালা 
পাবZেণ 7পেয়েছ হাত ভরা ফেলর টুকেরা। pেয়াজেন অpেয়াজেন জCাঠাইমারা ওেদর 7sহ কেরেছ। কখেনা dwুিমেত 
7কােনা অnােয়র আভাস 7পেল িনিdZধায় বkিন িদেতন জCাঠারা। 

যাঁেদর কােছ এই 7sহাদেরর কথা বCk কের মেনর কৃতjতা জানােনার দরকার িছল, সমেয় তা করা হল না। কােলর 
7চারা 7sােত 7ভেস 7গেছ 7সই kণ, 7সই মাnষ। Qধু পেড় আেছ মেনর 7বলাভূেম িচকিচেক িকছু 7সানা sৃিত।  

হঠাৎ 7চাখ 7গল বামুনবািড়র িপছন 7দওয়ােল। িক নধর কিচপাতার ঠাসবুনেট এক অºেtর চারা! কিচপাতার মুেখ 
আবার এক িবnd জল। িঠক 7যন টুিনর মেনর সবুজ এক sখsৃিতর পাতা। কৃতjতার আঁিখিবndেত ভরা। বািড়র িদেক 
িফের চেল 7স। pকৃিতও মুখ িফিরেয় িনেয়েছ টুিনর 7থেক এতgেলা বছেরর বCবধােন। 7সই মহাবৃk নীম আর 7নই। 
কাটা পেড়েছ আমগাছটাও। kলতিলর মােঠ এখন ‘বৃnাবন k�’ আবাসন। তার অজs 7চৗখুিপেত ‘হলেদ সবুজ ওরাং 
ওটাং, ইঁট পাটেকল িচৎ পটাং’, সংসার জীবেনর নাটCকাবC। মন 7যন আষােঢ়র জল ভরা 7মঘ হেয় যায় টুিনর। 7কাথায় 
7গল 7সই ঝালর পাতার নারেকাল বন, পূিণZমায় চাঁেদর আেলা পেড় একেশা rেপার চুমিকেত 7সেজ উঠত ওরা। 
7কাথায় বা 7সই ঝাঁকড়া 7তঁতুল গােছর ডােল পাতায় সূেযZCর আেলার নাচন আর হাজার পািখর ডাক! পুেব কলাবন আর 
তার ফাঁক িদেয় একিচলেত 7রল লাইন। 

টুিন 7যিদেক তাকায় 7সিদেকই Qধু ইঁট কংিkেটর জŋঁল। pকৃিত যখন তার 7ছেলেবলার  চািরপােশ পেড় পাওয়া 7চাd 
আানার মতন পেড় থাকত তখন 7কােনািদন তােক যেt kিড়েয় রাখার pেয়াজন 7বাধ কেরিন টুিন। 7ভেবেছ, 7স 7তা 
িছলই, থাকেবই। আজ বড় বCs বCাkল 7চােখ 7ছেলেবলার সŋীঁসাথীেদর খুঁেজ 7বড়ায় টুিন। 7কউ 7দখা 7দয়, 7কউ 
7দয় না। 7কউ হািরেয় 7গেছ বেয়েসর ভাের, 7কউ মেরেছ 7pােমাটােরর 7লােভর 7কােপ। 

পােয় পােয় ওেদর বািড়র িখড়িক দরজায় এেস দাঁড়ায় টুিন। ঝুপিস 7বগনেভিলয়ার গাছটা সাদা 7গালাপী ফুেলর ভাের 
িক ঝলমেল! লmায় বড় হেয়েছ ছাদ অবিধ। এতkেণ মুেখ হালকা হািস 7ফােট টুিনর। জীবেনর কত পরম লগন 7কেট 
7গেছ এই ছােদ। িক 7লাডেশিডং হত তখন বাপস্! টুিনরা ছােদ লNন 7jেল মাdর িবিছেয় পড়েত বসত। মা বািট ভের 
কিচ শশা 7পঁয়াজ িদেয় মুিড় 7মেখ িদত। আর লাল টুকটুেক তরমুেজর শরবৎ। 

7কােনা 7কােনা িদন আকাশ 7ছেয় 7যত কােলা 7মেঘ। rেপালী িবdCৎ ফালা ফালা করত আকাশটােক। 7মেঘর িক 
ডাক! কাল (বশাখীর মt মাতেন উড়ত চুল, �ক, বইখাতা, মাdর। তারপর বৃিw। সেŋঁ িশল পড়েল kিড়েয় খাওয়ার 
ধূম। িশল 7খেত 7কােনা 7কােনা িদন সব কাজ 7ফেল এেস জুটত মা। 
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বািড়র 7ভতের pেবশ কের টুিন।  ‘দাঁিড়েয় আছ তুিম আমার গােনর ওপাের / আমার sরgিল পায় চরণ, আিম পাইেন 
7তামাের।’ গান Qনেছ মা। দরজার আওয়ােজ 7বিরেয় এল। ‘িক 7র টুিন! এত 7দরী?’ অsুেট টুিন বলেল, ‘বhযুেগর 
ওপার 7থেক এলাম মা, 7দরী হেয় 7গল।’ মা িক বুঝল 7ক জােন। িচবুেক চুমু 7খেয় বলেলা, ‘আয়, 7তার জনC তােলর 
বড়া 7ভেজিছ। বD ভােলাবাসিতস। dেটা 7খেয় আেগ জুেড়া।’ 

‘মা, বামুনবািড়র িক অবsা! এেকবাের 7ভেঙ পেড়েছ, 7কােনা 7মনেটনাn 7নই।’ 

‘hঃ,’ নাক িদেয় অdুত এক আওয়াজ কের মা। মাnেষরই 7মনেটনাn 7নই, 7তা বািড়র!’ একটা চাপা ºাস 7ফেল টুিন। 
এতgেলা বছের pেয়াজেন টাকা পাঠােনা ছাড়া মােয়র মেনর 7কান 7খাঁজই রাখা হয়িন। কখেনা িক 7ভেব 7দেখেছ কত 
বাধা িবপিtর কাঁটা 7ঝােপর মােঝ সংসারটােক 7কয়াফুেলর মত ফুিটেয় রাখেত কত তCাগ, কত িতিতkার 7ভতর িদেয় 
7যেত হেয়েছ মােক! 

মেনর জালনার গরাদ ধের এেস দাঁড়াল বড়মা। বড়মার কােছ 7সিদন কান ফুিটেয়, গলা ফািটেয় 7কঁেদ বািড় 7ফরার 
সময় হােত dেটা kীেরর নাড়ু িদেয়িছল বড়মা। 7sহ গদ্গদ্ sের বেলিছল, ‘মাইয়া জn লইয়Cা আস্ছস্। অCােতা কম 
চেkর জেল জীবেনর ধন উsল হইব না মািনক!’ তারপর এমিনই িচবুেক চুমু 7খেয় বেলিছল, ‘খাও! লাr খাও!’ 

আজ মােয়র হােতর ভাd মােসর তােলর নাড়ু 7খেত 7খেত টুিনর d 7চােখ আষােঢ়র বাণ ডাকেলা। কাnা হািসর 7দাল 
7দালােনা 7ছেলেবলার িদনgিলর রঙীন  sৃিত বুেকর মােঝ নবীন কের রাখার অŋীঁকার িনল টুিন মেন মেন। 
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