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ছেলেমানুষি 

  

ব্যব্ধান টেকেচন। হাত দুই িওড়িা সরু এেো ব্ন্ধ পযাকসজ ব্াচড়ির সামকনর চিেো তফাত 

েকর টরকেকে, দু-ব্াচড়ির মুকোমুচে সির িরজাও এই পযাকসজেুেুর মকধয। চপেকন দু-

ব্াচড়ির োি এে, মাঝোকন টিয়িাল উকে ভাগ হকয়িকে, মানুষ-সমান উঁিু। েুল ব্া টিয়িার 

টপকত িাঁড়িাকল ব্ড়িকির মাথা টিয়িাল োচড়িকয়ি ওকে। 

  

ব্যব্ধান টেকেচন। েতেুেু আর পাথথেয জীব্ন-যাপকনর, সুেদুুঃে, হাচস-োন্না, আশা-

আনকের, ঘৃণা ভাকলাব্াসার। সোকল োকজ যায়ি তারাপি আর নাচসরুদ্দীন, অপরাকে 

চফকর আকস অব্সন্ন হকয়ি। ব্যথথ স্বপ্ন উৎসুে েল্পনা চিন চিন জকম ওকে এেই ধরকনর, 

টষাভ চিকন চিকন তীব্র হয়ি দুচে বু্কে এেই শচির চব্রুকে। ইচেরা আর হাচলমা যাপন 

েকর ব্চে জীব্ন-রাকধ-ব্াকড়ি, ব্াসন মাকজ, স্বপ্ন টিকে আর অোরণ আঘাত মুে বু্কজ 

সকয়ি িকল অবু্ঝ চনষ্ঠুর সংসাকরর। ইচেরার টোকল এেচিন আকস গীতা। পকরর ব্ের 

অচব্েল তারই টব্িনাকে নেল েকর হাচলমা পৃচথব্ীকত আকন হাচব্ব্কে। 

  

যচি-ব্া চেেকত পারত োচনে ব্যব্ধান, দুরন্ত দুচে টেকলকমকয়ি মানুকষর ততচর টোকনা 

েৃচত্রম িূরত্ব মানকত অস্বীোর েকর তা-ও টভকে টিয়ি। োকে আকন পচরব্ার দুচেকে। 

অন্তরঙ্গ েকর টিয়ি ইচেরা আর হাচলমাকে। 

  

এেচিন এেচে শুভ লকে দুচে টেকলকমকয়ির চব্কয়ি হয়ি পাড়িায়ি। গীতা পায়ি নতুন টেলা। 

মার শাচড়ি ভাঁজ েকর টস পকর, চসঁদুকরর চেপ আর িেকনর একলাকমকলা টফাঁো আঁকে 

েপাকল আর গাকল, পাড়ি চিকয়ি ব্াব্ার লাল েুথব্রাশচের মুেুে এঁকে টস েকন সাকজ 

হাচব্কব্র। েপাকল িেন টলকপ গলায়ি গামো-পাোকনা উড়িুচন ঝুচলকয়ি চিকয়ি হাচব্ব্কে 

ব্রকব্কশ টস-ই সাচজকয়ি টিয়ি। শাশুচড়ির অচভনয়ি েরকত হয়ি ইচেরা আর হাচলমা দু-

জনকেই। উলু চিকয়ি ব্রণ েরকত হয়ি জামাইকে ইচেরার, টব্ৌকে হাচলমার। োব্ার 

আচনকয়ি জামাই-আিকর টব্ৌ-আিকর দুজনকে োওয়িাকত হয়ি মুকে োব্ার তুকল চিকয়ি। 
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নইকল নাচে োয়ি না নতুন ব্র-কব্ৌ। টথকে টথকে দু-জকন তারা টফকে পকড়ি টেৌতুকের 

হাচসকত। তাকত রাগকত রাগকত হোৎ চব্কয়ির েকনর লজ্জা-শরম ভুকল চগকয়ি টমকঝকত 

হাতপা েুঁকড়ি োন্না শুরু েকর গীতা। তারপর টথকে টথকে তাকির হাসকত হয়ি মুকে আঁিল 

গঁকজ। 

  

মাকে নেল েকর গীতা হাচব্ব্কে ডাকে, ওকগা? ওকগা শুনে? জামাই। এই জামাই  ডােচে 

টয? 

  

হাচব্ব্ ব্কল, অযাঁ? 

  

অযাঁ েী? অযাঁ না। ব্কল েী টগা? 

  

হাচলমা আর ইচেরা ঢকল পকড়ি পরস্পকরর গাকয়ি। মুে ভার েকর থাকে চপচস। হাচলমা 

ব্াচড়ি চফকর যাওয়িামাত্র ব্কল, এ সব্ েী োণ্ড টব্ৌমা? 

  

টেন চপচসমা? 

  

িা োওয়িাকল, টব্শ েরকল। তা িা টয টেকয়ি টগল োকপ মুে টেচেকয়ি, োপো শুধু ধুকয়ি 

তুকল রােকল সব্ ব্াসকনর সাকথ? গঙ্গাজকলর চেকেও চিকত পারকল না? চভন্ন এেো োপ 

রােকলই হয়ি ওর জকনয। জাতধমথ রইল না আর। 

  

গঙ্গাজকল ধুকয়িচে।–ইচেরা অনায়িাকস ব্াচনকয়ি ব্কল। 

  

এ ব্াচড়িকত নাচসরুদ্দীকনর মাকয়িরও মুে ভার। 

  

ও ব্াচড়ি থােকলই পারকত? এত ব্াড়িাব্াচড়ি ভাকলা নয়ি। ওরা পেে েকর চে না টে তা 

জাকন। 

  

হাচলমাও হাচসমুকেই ব্কল, িা না োইকয়ি োড়িকল। টিচর হকয়ি টগল।  
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তুচম টতা টেকয়ি একল িা েুচশমকন। তুচম চিও টতা এেচিন টেমন োয়ি?  

  

িা টতা োয়ি  

  

সব্ োজ পকড়ি থাকে সংসাকরর, সময়িমকতা শুরু হয়িচন। নাচসকরর র আসল রাগ টেন 

হাচলমা জাকন, তাই জব্াব্ চিকত চিকত টস িেপে োকজ টলকগ যায়ি। চব্কশষ চেেুই আর 

শুনকত হয়ি না তাকে। 

  

ঘণ্টাোকনে পকর টিো যায়ি টোে নাতচনকে টোকল চনকয়ি সির িরজায়ি িাঁচড়িকয়ি 

নাচসরুদ্দীকনর মা আর টোে নাচত টোকল পযাকসকজ িাঁচড়িকয়ি তারাপির চপচস গল্প। 

জুকড়িকে সুে-দুুঃকের। 

  

ব্যব্ধান টেকেচন। 

  

োজ টসকর দুপুকর হাচলমা টযচিন এেেু অপরাচধনীর মকতাই একস ব্কস, টসচিনও নয়ি। 

মৃদু অস্বচির সকঙ্গ ব্কল হাচলমা, এেো োণ্ড হকয়িকে ভাই। 

  

ওমা, েী হকয়িকে? 

  

টতামার টমকয়ি এেেু টগাসত টেকয়ি টফকলকে। আজ আমাকির টেকত হয়ি জান। হাচব্ব্ 

টেকত ব্কসকে, আচম চেেুকত টিব্ না, টব্চে এমন নাকোড়ি। হোৎ পাত টথকে চনকয়ি মুকে 

পুকর চিকল। 
  

চেেু হকব্ না টতা?–ইচেরা ব্কল িমকে চগকয়ি। 

  

হাচলমার মুে টিকে তারপর ইচেরা হাকস, ব্কল, েী টয ব্চল আচম টব্াোর মকতা। 

হাচব্কব্র চেেু হকব্ না, ওর হকব্  টেকয়িকে টতা েী আর হকব্, ওইেুেু টমকয়ি। োউকে 

টব্াকলা না চেন্তু ভাই। 
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তাই চে ব্চল? হাচলমা স্বচি পায়ি–ব্াব্বা; আচম জাচন না? ও টরাজ আচল সাব্ আর তার 

চব্চব্ একস েী িাব্ড়িাচন চিকয়ি টগল। হাচব্ব্ টতামাকির সরস্বতী পুকজায়ি অ্জলচল চিকয়িকে, 

প্রসাি টেকয়িকে, এসব্ টে টযন োকন তুকল চিকয়িচেল। 

  

টশাকনা ব্চল তকব্ টতামায়ি োণ্ডোনা।ঘকর টেউ টনই, তবু্ ইচেরা োকে সকর চনিু গলায়ি 

ব্কল, হাচব্ব্ অ্জলচল চিকয়িকে ব্কল চপচসর েী রাগ  উচন টশকষ পচ্জলো েুকল আকব্াল-

তাকব্াল োচনেো সংস্কৃত আউকড়ি চপচসকে ব্লকলন, সরস্বতী পুকজায়ি টিাষ হয়ি না, শাকত্র 

চলকেকে  তেন চপচস োণ্ডা হকয়ি ব্লকল, তাই নাচে  

  

শান্ত দুপুর। টফচরওলা গচলকত টহঁকে যাকে, শাচড়ি-সায়িা-কশচমজ িাই। দুজকন তারা েচড়ি 

চনকয়ি টমকঝকত োোোচে টেলকত ব্কস। হাই ওকে, বু্কজ আকস টিাে। টিাকে টিাকে টিকয়ি 

ষীণ শ্রান্ত হাচস টফাকে দুজকনর মুকে। আঁিল চব্চেকয়ি পাশাপাচশ এেেু টশায়ি তারা দুচে 

ত্রী, দুচে মা, দুচে রাঁধুচন, দুচে িাসী। 

  

ঘুকমায়ি না। টস আরাকমর োচনে সুকযাগ টজাকে টব্লা যেন আকরা অকনে ব্ড়ি হয়ি গরকমর 

চিকন। আজোল শুধু এেেু চঝচমকয়ি টনব্ার অব্সর টমকল। চঝমাকনা। টিতনায়ি ঘা মাকর 

িব্ধ দুপুকরর োড়িাোড়িা শব্দগকলা। তার মকধয সব্কিকয়ি স্পষ্ট হকয়ি থাকে োকত হাচব্ব্ আর 

গীতার িাপািাচপর শব্দ। 

  

ব্যব্ধান টেকেচন। টেন টয টসো মাথািাড়িা চিকয়ি উেল আিমো এমন ভয়িানে এমন 

ব্ীভৎস রূপ চনকয়ি, টেন এত হানাহাচন েুকনােুচন িারচিকে টব্াকঝ না তারা, থতমত টেকয়ি 

ভড়িকে যায়ি, দুরুদুরু েকর বু্ে। টসব্ার মাকঝ মাকঝ বু্ে টেঁকপচেল সাইকরকনর আওয়িাকজ 

জাপাচন টব্ামার চিনগকলাকত, িূর টথকে হাওয়িায়ি ভর েকর উকড়ি আসা অচনচিত চব্কিচশ 

চব্পকির ভকয়ি। তার টিকয়ি ব্যাপে, ভয়িানে সব্থনাশ আজ মাথািাড়িা চিকয়ি উকেকে টিকশর 

বু্কে, শহর জুকড়ি, পাড়িায়ি ঘকরর দুয়িাকর। বু্কের টজারাকলা ধড়িফড়িাচন থামব্ার অব্োশ 

পায়ি না আজ, ব্াকড়ি আর েকম, েকম আর ব্াকড়ি। 
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তকব্ েথা এই টয, এো টমশাল পাড়িা। চনকজরাই ব্লাব্চল েকর চনকজকির মকধয যতো 

চনরুপায়ি নয়ি তার টিকয়ি অকনে টব্চশ মচরয়িার মকতা। একতই অকনেো ভরসা োড়িা আকে 

মারাত্মে আতঙ্ক গজব্ আর উসোচনর টসাজাসুচজ পযািাকলা আর টিারাকগাপ্তা আঘাত 

সকয়ি, টয আঘাত িকলকেই। ব্ািব্ এেো অব্লম্বনও পাওয়িা টগকে সেকল চমকল গড়িা 

চপস-েচমচেকত, চব্ভ্রান্ত না েকর যার জন্মলাকভর প্রচিয়িাোও জাচগকয়িকে আস্থা। োরণ, 

ব্ড়ি ব্ড়ি েথা উথলায়িচন সভার আিশথমূলে ভাকব্াচ্ছ্বাস, চমলনকে আয়িত্ত েরার টিষ্টা 

হয়িচন শুধু চমলকনর জয়িগান টগকয়ি, এই োঁচে ব্ািব্ সতযোর উপকরই টব্চশ টজার পকড়িকে 

টয এ পাড়িায়ি হাঙ্গামা হকল সব্ার সমান চব্পি, এো টমশাল পাড়িা।  

  

হয়িকতা এ পাড়িায়ি শুরু হকব্ না টস তাণ্ডব্, টে জাকন। িারচিকে টয আগন ্বলকলকে। তার 

হলোকত েযাো টলকগ টলকগই মকন চে েম ্বলালা। সব্থহারা টশাোতুর চিকশহারা 

আপনজকনরা একস অচভশাপ চিকে, ব্লকে : মাকরা, োকো, জব্াই েকরা, টশষ েকর 

টফকলা। এ একস ও একস বু্চঝকয়ি যাকে মারা োড়িা ব্াঁিার উপায়ি টনই। 

  

অকনে োকলর টমশাচমচশ ব্সব্াস। হয়িকতা টতমন ঘচনষ্ঠ নয়ি টমলাকমশা সব্ার মকধয, 

টসো আসকল চেন্তু এো শহর ব্কলই। পাো সব্ারই পঙু্গ, মানুষকে হাঁস-মুরচগ েকর রাো 

মচজথ মাচলকের। পাো ঝাঁপচেকয়ি িলকত হয়ি জীব্কনর পকথ। 

  

তাই টতা ব্চল পাচে নাচে আমরা? হাচলমা ব্কল মুকোমুচে জানালায়ি িাঁচড়িকয়ি, তাড়িা টেকয়ি 

টেকয়ি আজ এোকন োল টসোকন উকড়ি টব্ড়িাব্? গাকের ডাকল ব্াসা ব্ানাব্? 

  

আর টব্াকলা না ভাই, ইচেরা ব্কল, মাথা ঘুরকি েচিন টথকে। এসব্ েী  োণ্ড। এযাঁ েী 

রাঁধকল? 

  

টতমন প্রাণকোলা আলাপ চেন্তু নয়ি, েচিন আকগর মকতা। গলায়ি মৃদু অস্বচির সুর 

দুজকনরই; টিাে এচড়িকয়ি সন্তপথকণ জানালা দুচের এেচে েকর পাে েুকল েথা েইকে, 

োজো টযন অনুচিত, আসা-যাওয়িা ব্ন্ধ হকয়ি টগকে হোৎ। দুজকনর ব্াচড়িকতই আিমো 
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আশ্রয়ি চনকত আত্মীয়িস্বজকনর আচব্ভথাব্ ঘকেকে ব্কলই নয়ি শুধু, ব্াচড়ির মানুষ। ব্ারণ েকর 

চিকয়িকে টমলাকমশা, ঘচনষ্ঠতা–অন্তত সামচয়িেভাকব্। 

  

েী টয হকব্, ভাব্চে। 

  

দুকধ নাচে চব্ষ টমশাকে গয়িলারা। দুধ ্বলাল চিকয়ি আকগ টব্ড়িালোকে োচনেো োওয়িাকত 

হয়ি, টেকলচপকলরা চেকিয়ি োঁকি, টিওয়িা ব্ারণ। আধঘণ্টা টব্ড়িালো টেমন থাকে টিকে 

তকব্ ওরা পায়ি। রুচে আনা ব্ন্ধ েকরকেন। রুচে যারা ব্ানায়ি তাকির মকধয টতামরাই নাচে 

টব্চশ। এে েুেকরা রুচে আর িা জুেত সোকল, এেন শুধু এেেু গকড়ির িা টেকয়ি থাকো 

টসই এেো-দুকো পযথন্ত। 

  

এত টলাে টব্কড়িকে, ডাল তরোচর চেকেকফাঁো এে টরাজ থাকে, আর এে টরাজ এেিম 

সাফ। ভাকতও োন পকড়ি। 

  

আজ চিঁকড়ি টেকয়িচে নুন চিকয়ি। গড়িও টনই। 

  

টিাকে টিাকে টিকয়ি োচনে মাথা চনিু েকর থাকে দুজন। ধীকর ধীকর ব্ন্ধ হকয়ি যায়ি। 

জানালার পাে দুচে। 

  

টেকলকমকয়ির সংেযাও টব্কড়ি টগকে দুব্াচড়িকত। অনয অঞ্চল টথকে উৎোত হকয়ি তারা 

ব্ড়িকির সকঙ্গ একস আশ্রয়ি চনকয়িকে। মুে টিনাচিচনও হয়িচন ব্ড়িকির মকধয। চেন্তু 

টেকলকমকয়িকির টে টেচেকয়ি রােকব্? তাকির টমলাকমশার িাচব্ রাজনীচতর ধার ধাকর না, 

আপস অনুমচতর টতায়িাক্কা রাকে না, জাতধকমথর ব্ালাই মাকন না। স্কুল টনই, টলোপড়িা 

টনই, টব্ড়িাকনা টনই, ব্াচড়ির এলাোর ব্াইকর যাওয়িা পযথন্ত ব্ারণ। ব্ড়িকির মুকে অন্ধোর, 

ব্াচড়িকত থমথকম ভাব্, মুমূষথ টরাগী থােকল ঘন ঘন ডািার আসব্ার সময়ি টযমন হয়ি। 

ওরা তাই েকর েী, হাচব্ব্ আর গীতার টনতৃকত্ব চনকজরাই আকয়িাজন েকর চমকলচমকশ 

টেলাধুকলা েরার। ব্াচড়িকত োঁই টনই, চনকজরাই ততচর। েকর টনয়ি টেলাঘর। হাঙ্গামা েরকত 

হয়ি না টব্চশ, ব্াইকরর পযাকসকজ দুপাকশর টিয়িাকল দুকো টপকরে পুঁকত এেো োপড়ি 
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োচেকয়ি চিকতই পযাকসকজর টশকষর অংশেুেু পচরণত হকয়ি যায়ি িারপাশ টঘরা টোেোকো 

এেচে ঘকর। চেেু িাল ডাল উঁোপাতা টজাগাড়ি হকয়িকে। গীতা একন চিকয়িকে টোে টতালা 

উনুনচে আর টতলমশলা  তরোচরর অনেকন সব্ার মন েুঁতেুঁত েরকত থাোয়ি হাচব্ব্ এে 

ফাঁকে ব্াচড়ির টভতর টথকে সচরকয়ি একনকে চেেু আলু টপঁয়িাজ আর এেো আি টব্গন। 

টজারাকলা পরামশথ িলকে, সব্চেেু চিকয়ি এে েড়িা চেঁিুচড়ি রাধা অথব্া চেঁিুচড়ি, ভাজা, 

তরোচর সব্ই রাধা হকব্। রান্নার ভার চনকয়িকে টমকহর, তার ব্য়িস ন-িশ ব্ের, এই 

ব্য়িকসই ব্ড়িকির আসল রান্নার োকজ তাকে সাহাযয েরকত হয়ি ব্কল তার অচভ্ঞততার 

িাচব্ সব্াই চব্না প্রচতব্াকি টমকন চনকয়িকে।  

  

চেন্তু উনুকন তাকির আঁিও পকড়ি না, রান্নাও শুরু হকত পায়ি না। টের টপকয়ি হা হা েকর 

েুকে আকস দুব্াচড়ির ব্ড়িরা। টমকহকরর ব্াকপর চনো-কব্ৌ নুরুকন্নসা টমকয়ির টব্চণ ধকর মাথা 

টেকন গাকল িড়ি ব্সায়ি। পুষ্পর মাচসমা এে টোনায়ি রি ব্ার েকর টিয়ি ভাচের টোঁকে। 

োন োড়িাকত হাত-পা টোকড়ি গীতা, লাচথ লাকগ তারাপির টপকে। হাচব্ব্ োমড়ি ব্চসকয়ি 

টিয়ি নাচসরুদ্দীকনর হাকত। ব্াচ্চাকির োিাোো ব্ড়িকির হইিই চমকল সৃচষ্ট হয়ি আওয়িাজ। 

প্রচতকব্শীরা েুকে একস েী হকয়িকে জানকত টিকয়ি ব্াচধকয়ি টনয়ি রীচতমকতা ুলকলোাড়ি, 

পযাকসকজর মুকে গচলকত জকম ওকে লাচে রড ইে হাকত টোেোকো চভড়ি।  

  

েকয়িে মুহূতথ, আর েকয়িে মুহূকতথ চস্থর হকয়ি যাকব্ টমশাল পাড়িার ভাগয-চজইকয়ি রাো শাচন্ত 

অথব্া অোরকণ টডকে আনা সব্থনাশ। োন্না তুকল ব্ড়ি ব্ড়ি টিাে টমকল টেকলকমকয়িরা, 

টিকয়ি টিকে ব্ড়িকির অথথহীন োণ্ড। 

  

ভলাচিয়িার সকঙ্গ চনকয়ি চপস-েচমচের যুগ্মসম্পািে দুজন েুকে আসায়ি অকল্পর জনয 

হাঙ্গামা টেকে যায়ি। সম্পািে দুজন ব্যাপারো বু্চঝকয়ি ব্কলন। 

  

চভকড়ি ভােন ধকর। দুিার চমচনকের মকধয ভলাচিয়িাররা চভড়ি সাফ েকর টিয়ি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মাষনক বলদ্যাপাধ্যায় । ছেলেমানষুি । গল্প 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তেন যুগ্মসম্পািে দুজন পরামশথ েকর ভলাচিয়িারকির পাোন পাড়িায়ি পাড়িায়ি সতয ঘেনা 

প্রিার েরকত। এমন স্পশথোতর হকয়ি আকে মানুকষর মন টয, এ রেম তুে ঘেনাও 

টিেকত টিেকত েচড়িকয়ি পড়িকত পাকর মারাত্মে গজব্ হকয়ি। 

  

চব্োকল এেো লচর আকস পুচলশ ও তসকনযর টোে এেচে িল চনকয়ি। িারচিে তেন শান্ত। 

বু্কের আওয়িাজ তুকল চেেুষণ তারা এচিে ওচিে েহল টিয়ি। এ ব্াচড়ির িরজায়ি ঘা 

টমকর, এর ওর টিাোকন ঢুকে, চজ্ঞতাসা েকর টোথায়ি টগালমাল হকয়িচেল। জব্াব্ টশাকন 

আিযথ ও অচব্শ্বাসয, টয টোথাও টগালমাল হয়িচন। িুে অসন্তুষ্ট মকন হয়ি তাকির, আগমন 

চে তাকির অনথথে হকব্? গচলর টমাকড়ি চনতাইকয়ির টিাোকনর এেপাকশ তিকপাশ টপকত 

িারজন সশত্র তসকনযর ঘাঁচে ব্চসকয়ি লচর চফকর যায়ি ব্াচে সব্াইকে চনকয়ি। নতুন এে 

সশঙ্ক অস্বচিকব্াধ েচড়িকয়ি পকড়ি টমশাল পাড়িায়ি। সজব্াচতর আকগই ব্ন্ধ হকয়ি যায়ি 

টিাোনপাে, মানুষ চগকয়ি টঢাকে টোেকর, শূনয হকয়ি যায়ি পথ।  

  

এ ব্াচড়ি টথকে েথা টশানা যায়ি ও ব্াচড়ির  চেন্তু েথার আিান-প্রিান ব্ন্ধ হকয়ি টগকে। 

িুচপিুচপ দু-এে মুহূকতথর জনয মুকোমুচে জানালার পােও এেেু ফাঁে হয়ি না। এ ব্াচড়ি 

ভাকব্ ও ব্াচড়ির জনয চমচলোচর একস পাড়িায়ি টগকড়ি ব্কসকে, েী জাচন েেন েী হয়ি। 

টেকলকমকয়িকির ব্াচড়ির ব্াইকর যাওয়িা ব্ারণ। ঘকরর টজকল তারা েকয়িি। 

  

োত ভাগ েরা টিয়িাকলর এপাশ টথকে গীতা ব্কল, আসচব্ হাচব্ব্? 

  

মারকব্ টয? 

  

না, চপচসর ঘকর িুচপিুচপ টেলব্। 

  

চপচস ব্েকব্ টতা? 

  

িূর। রান্না েকর টনকয়ি আসকত চপচসর চব্কেল টব্কজ যাকব্।  
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োকতর চসঁচড়ির মাকঝ ব্াকের চনিু লম্বাকে টোেরচে চপচস ব্ুলচিন িেল েকর আকে, তার 

চনকি টিাতলার েলঘর। লম্বা মানুষ এ ঘকর িাঁড়িাকল োকত মাথা টেেকব্। চপচসর চনজস্ব 

হাঁচড়িেুচড়ি োকের ব্াক্স োঁথা চব্োনায়ি টোেরচে ভরা। েুকশর আসন টপকত এ ঘকর চপচস 

আচেে েকর। আচমষ-রান্নাঘকর এেব্ার ঢুেকল স্নান েকর শুে হব্ার আকগ চপচস আর এ 

ঘকর আকস না। 

  

ঘকরর মকধয এভাকব্ লুচেকয়ি িুচপিুচপ েী টেলা েরকব্, হাচব্ব্কে চনকয়ি এ ব্াচড়ির 

টেকলকমকয়িকির সকঙ্গ টযাগ টিব্ার উপায়ি টনই, ওকিরও ডাো যায়ি না  এোকন। তাই। 

নতুন টেলা আচব্ষ্কার েকর চনকত হয়ি। 

  

িাঙ্গা িাঙ্গা টেলচব্? গীতা ব্কল। 

  

লাচে েই? টোরা েই? প্রশ্ন েকর হাচব্ব্। 

  

গীতা ব্কল, িাঁড়িা। 

  

গীতা িুচপিুচপ অত্র সংগ্রহ েকর চনকয়ি আকস। তারাপির ষুর আর েুচর। ষুরচে পুরকনা, 

োমাকনা হয়ি না, োগজ টপচিল িচড়ি োোর োকজই লাকগ। পাকয়ির আেুকল ভর চিকয়ি 

িাঁচড়িকয়ি অকনে েকষ্ট গীতা টভতর টথকে িরজার চেেচেচন এঁকে টিয়ি। হাচব্কব্র টিকয়ি টস 

এেেু ঢযাো। 

  

তুই আেব্র আচম পচিনী। আয়ি  

  

টেলা, টেকলকেলা। অসাব্ধাকন েেন টয সামানয টেকে যায়ি এেজকনর গা অপকরর অকত্র। 

  

মারচল? 

  

ব্যথা টপকয়ি িুে হকয়ি টস প্রচতকশাধ টনয়ি অপকরর গাকয়ি। টজচি দুরন্ত টেকলকমকয়ি দুজন, 

ব্যথায়ি রাকগ অচভমাকন চিকশহারা হকয়ি োোোচে হানাহাচন শুরু েকর টভাতা ষুর আর 
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টভাতা েুচর চিকয়ি। টসই সকঙ্গ িকল গলা ফাচেকয়ি আতথ োন্না। ইচেরা চপচসমারা েুকে আকস 

েলরব্ েকর। েুকে আকস ও ব্াচড়ির হাচলমা নুরুকন্নসারা। তারা চসঁ চড়িকত উকে চপচসর 

টোেকরর িরজার সামকন চভড়ি েকর থাোয়ি তারাপি ও ব্াচড়ির অনয পুরুষকির িাঁচড়িকয়ি 

থােকত হয়ি চসঁচড়ির চনকি। 

  

সির িরজায়ি ব্াচড়ির অনয পুরুষকির সকঙ্গ িাঁচড়িকয়ি নাচসরুদ্দীন হাঁকে, তারাপি  

  

দুচে মাত্র চশে ব্সাকনা টোট্ট এেচে টোপ আকে চপচসর ঘকর, এেসময়ি এেজকনর টব্চশ 

টিেকত পাকর না টভতকরর োণ্ড। এেনজর টভতকর তাচেকয়ি ইচেরা আতথনাি েকর ওকে, 

টমকর টফলল  টমকয়িোকে টমকর টফলল টগা। 

  

িরজায়ি ধাক্কা মারকত মারকত টিঁিায়ি : টোল  টোল  িরজা টোল  েুকন টেঁড়িা িরজা ব্ন্ধ 

েকর েুন েরকে টমকয়িোকে  িরজা টোল  

  

হাচলমাও এেনজর তাচেকয়ি অচব্েল টতমচন সুকর আতথনাি েকর ওকে, টমকর টফলল  

টেকলোকে টমকর টফলল  

  

িরজায়ি ধাক্কা মারকত মারকত টিঁিায়ি  টোল  টোল  িরজা টোক ল  েুকন ঘুচড়ি িরজা 

ব্ন্ধ েকর েুন েরকে টেকলোকে  িরজা টোল  

  

চপচস টিঁিায়ি, হায়ি হায়ি হায়ি  সব্ টোঁয়িােুঁচয়ি েকর চিকল টগা!  

  

চনকি টথকে নাচসরুদ্দীন হাঁকে, তারাপি  আমরা অেকর ঢুেব্ ব্কল চিচে। 

  

চপচসকে টেকল সচরকয়ি ইচেরা আর হাচলমা এেসকঙ্গ পাগচলনীর মকতা টোকপর টফাের 

চিকয়ি টভতকর তাোকত িায়ি, মাথায়ি মাথায়ি টোোকেচে হকয়ি যায়ি দুজকনর। আিমকণ 

উিযত ব্াচঘনীর মকতা চহংস্র টিাকে তারা পরস্পকরর চিকে তাোয়ি। 
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টভতকর ততষকণ গীতা আর হাচব্কব্র হাত টথকে অত্র েকস পকড়িকে। ব্াইকরর হট্টকগাকল 

িুপ হকয়ি টগকে তারা। চেন্তু লড়িাই থামায়িচন, আকগ টে হার মানকব্ অপকরর োকে  

চনুঃশকব্দ টমকঝকত পকড়ি জড়িাজচড়ি োমড়িাোমচড়ি েকর। টভকে িুরমার হকয়ি যায়ি চপচসর 

হাঁচড়িেুচড়ি। 

  

হায়ি, হায়ি  সব্ টগল টগা, সব্ টগল  

  

নাচসরুদ্দীনকে ওপকর টডকে আকন তারাপি। 

  

টস-ই লাচথ টমকর িরজা ভাকে। িরজাো চেে ভাকে না, চেেচেচনো েকস যায়ি। 
  

ওপর ওপর িামড়িা োোেুচে হকয়িকে োচনেো, চেেু রিপাত ঘকেকে। চনকজর চনকজর 

সন্তানকে বু্কে চনকয়ি চেেুষণ ইচেরা আর হাচলমা ব্যােুল িৃচষ্ট বু্চলকয়ি যায়ি তাকির 

সব্থাকঙ্গ। তারপর প্রায়ি এেই সময়ি দুজকন মুে টতাকল টিাকে অেথয চহংসার আগন চনকয়ি। 

দুজকনই টযন অব্াে হকয়ি যায়ি অপর টোকল আহত চনজথীব্ অপকরর সন্তানচেকে টিকে, 

ব্ুলোল ভুকল থাোর পর দুজকনই টযন হোৎ আচব্ষ্কার েকরকে অনযজনও মা, তার 

সন্তাকনর গাকয়িও রি। 

  

ব্াইকর আব্ার চভড়ি জকমচেল। আব্ার অচনব্াযথ হকয়ি উকেচেল সংঘষথ। তারাপি আর 

নাচসরুদ্দীন দু-ব্াচড়ির এই দুই েতথাকে পাশাপাচশ সামকন হাচজর েরকত না পারকল চপস-

েচমচে এব্ার টোকনামকতই টেোকত পারত না সব্থনাশ।  

  

আইচডন লাচগকয়ি নাইকয়ি োইকয়ি দুব্াচড়িকত শুইকয়ি রাো হয়ি হাচব্ব্ আর গীতাকে। েুচের 

চিন, চঢকমতাকল সংসাকরর হাঙ্গামা িুেকত ঢুেকত এমচনই দুপুর গচড়িকয়ি টযত আকগ, এেন 

আব্ার ব্াড়িচত টলাকের চভড়ি। চব্োকলর চিকে চেেুষণ আকগ পকর। দু-ব্াচড়িকত টোঁজ 

পকড়ি টেকলকমকয়ি দুচের। 

  

টোঁজ টমকল না এেজকনরও। 
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আব্ার তন্নতন্ন েকর টোঁজা হয়ি ব্াচড়ি, আনাি োনাি, টিৌচের তলা। গীতা ব্াচড়িকত টনই। 

হাচব্ব্ ব্াচড়িকত টনই। 

  

শঙ্কায়ি োকলা হকয়ি যায়ি দু-ব্াচড়ির মুে। চেেুষণ গমগম েকর িব্ধতা, তারপর টফকে পকড়ি 

মুের গ্জলন। 

  

এ ব্াচড়ি ব্কল বু্ে িাপকড়ি : টশাধ চনকয়িকে। ভুচলকয়ি ভাচলকয়ি টডকে চনকয়ি চগকয়ি হয়ি গম 

েকর টরকেকে, নয়ি–  

  

ও ব্াচড়ি প্রচতধ্বচন টতাকল মাথা েপাল েুকে। 

  

তারাপি ব্কল, গীতা চনিয়ি আকে টতামার ব্াচড়িকত নাচসর।  

  

নাচসরুদ্দীন ব্কল, হাচব্ব্কে টতামরা চনিয়ি গম েকরে তারাপি।  

  

এব্ার আর টরাো যায়ি না, আগকনর মকতা গজব্ আর উকত্তজনা েচড়িকয়ি পকড়ি। এত টিষ্টা 

েকরও উসোচনিাতারা এ টমশাল পাড়িার শাচন্তকত িাঁত টফাঁোকত পাকরচন, এমচন এেচে 

সুকযাকগর জনয তারা টযন ওত টপকত চেল, সকঙ্গ সকঙ্গ ঝাঁচপকয়ি পকড়ি। টিেকত টিেকত 

ব্াচড়ি দুচের সামকন জকড়িা হয়ি দু-িল উন্মাি মানুষ। এরা ও ব্াচড়িকত িড়িাও হকব্, ওরা এ 

ব্াচড়িকত। চেন্তু িল যেন দুচে তেন আকগ ব্াইকর রািায়ি লড়িাই েকর–অনয িলকে হচেকয়ি 

জয়িী হকত না পারকল টোকনা িকলর পকষই ব্াচড়ি িড়িাও হওয়িা সম্ভব্ নয়ি। 

  

মারামাচর হকব্ই। টসো জানা েথা। আকগই টবঁ্কধ টযত, চপস-েচমচের টিষ্টায়ি শুধু দু-িশ 

চমচনকের জনয টেকে আকে। 

  

যুগ্ম সম্পািে ব্কলন, আমরা তলোাশ েরাচে ব্াচড়ি। 
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জনতা টস েথা োকন টতাকল না। তাকির শান্ত রােকত চগকয়ি গালাগাচল টশাকন, মারও োয়ি 

েকয়িেজন ভলাচিয়িার। তবু্ তারা টিষ্টা েকর যায়ি। গচলর টমাকড়ির তসনয িারজন িুপিাপ 

ব্কস আকে। 

  

এমন সময়ি টে এেজন টিঁচিকয়ি ওকে, ওই টয হাচব্ব্  ওই টয।  

  

আকরেজন টিঁিায়ি, ওই টতা গীতা  

  

সেকলর িৃচষ্টই চেল চনকির চিকে, এ অব্স্থায়ি টে টিাে তুকল তাোকব্ ওপকর। োকরা 

নজকর পকড়িচন টয, নাচসরুদ্দীন আর তারাপির ব্াচড়ির চিকলেুচের োত টথকে। চেেুষণ 

ধকর পাশাপাচশ এেচে টেকল ও টমকয়ি মুে ব্াচড়িকয়ি চনকির োণ্ডোরোনা লষ েরকে। োত 

ভাগ েরা টিয়িাকলর দুপাকশ দুব্ােীর োকতর চসঁচড়ির চিকলেুচে এেোই। েেন টয তারা 

দুজন িুচপিুচপ সেকলর টিাে এচড়িকয়ি ওই চনরাপি আশ্রকয়ি টেলকত উকেচেল  মুে তুকল 

তাচেকয়ি টিকে েকয়িেজন েলরব্ েকর ওকে, পাওয়িা টগকে। দুজনকেই পাওয়িা টগকে  

  

সব্ার টিাকের সামকন হারাকনা টেকলকমকয়ি দুকোর অোেয জলজযান্ত আচব্ভথাব্ হল ব্কলই 

টয মারামাচর টেোকনা টযত, তা নয়ি। চহংসায়ি উকত্তজনায়ি ্ঞতান হাচরকয়ি যারা েুকনােুচন 

েরকত একসকে, অকনকে তারা জাকনও না ওকির দুচেকে চনকয়িই আজকের মকতা 

গণ্ডকগাকলর সূত্রপাত। হোৎ এই োপোড়িা ঘেনায়ি, দু-িকলরই চেেু টলাে িঞ্চল হকয়ি 

টসালোাকস টিঁচিকয়ি ওোয়ি, ব্যাপারচে েী জানব্ার জনয টয টেৌতূহল জাগল জনতার মকধয; 

সকঙ্গ সকঙ্গ চপস-েচমচের সম্পািে দুজন টসো োকজ লাচগকয়ি টফলায়ি ঘেনার টমাড়ি ঘুকর 

টগল। 

  

জনতা সাফ হকয়ি যাব্ার অকনে পকর আব্ার লচর টব্াঝাই চমচলোচর এল।  

  

ব্ুলষণ সািথ িকল নাচসরুদ্দীন আর তারাপির ব্াচড়িকত, গম েরা টেকলকমকয়ি দুচের 

সন্ধাকন। হাচলমা আর ইচেরার গা টেকস িাঁচড়িকয়ি ভীত টিাকে তাই টিেকত থাকে গীতা 

আর হাচব্ব্। 
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