Hosted: www.boi-mela.com

1

মকবুেলর ভুত

iকবাল আলমগীর কবীর

Hosted: www.boi-mela.com

2

আিম ভুেত িব াস কির না তেব ভয় পাi। কথাটা আমার জন eেকবাের eকশভাগ
মানানসi। আিম ভুত িব াস কির না কারন আিম জািন ভুত বেল িকছু নi। কানকােল িছল
না। য যত বড়বড় কথাi বলুক না কন আসেল কu কখেনা ভুত দেখিন। িনেজরা aকারেন
ভয় পেয়েছ সi ভয় aন েদর দখােনার জন i ভুেতর গl কেরেছ। য েনেছ স গl
কেরেছ aেন র কােছ। eখন সারা পৃিথবীর মানুষi শতশত ভুেতর হাজার হাজার গl জােন।
তেব ভয় পাoয়ার িবষয়টা আলাদা। রােতর বলা সবাi ঘুিমেয় গেল, চািরিদেক িনস-b
হেয় গেল জানালার বাiের anকার আমগােছর িদেক তািকেয় মেন হয় oখােন িকছু যন
রেয়েছ। িকছু eকটা গাছেক নাড়ােc। আিম জািন য নাড়ােc স বাতাস। বাতাসেক ভুত নােম
ডাকার কান কারন নi। তাহেলo aন িদেক মুখ কের থাকেত চ া কির। সময়সময় জানালা
বn কের দi। মেন হয় aশরীরী িকছু জানালা িদেয় ঢুেক পরেতo পাের। তার oপর যখন
কu রিসেয় রিসেয় িনেজর দখা ভুেতর িকংবা jীেনর গl কের তখন কেয়কিদেনর জন ei
িবষয়টা আেরা বেড় যায়।
যাক সসব কথা। যা বলেত চাiিছ তা হল eতিকছুর পরo eকিদন ভুেতর দখা পলাম।
সিত কােরর ভুত। আর তারেচেয় মজার কথা, তােক দেখ আিম মােটo ভয় পলাম না।
রােতর বলা আেধা ঘুেম আেধা জাগরেন কার যন aিস-t টর পলাম ঘেরর মেধ ।
খুটখাট শb। eকবার মেন হল idর দৗেড় বড়ােc। তারপর মেন হল আেরা বড় িকছু।
রীিতমত মানুেষর মত আকৃিত। বুঝেত পারিছ তার aিস-t aথচ দখেত পািc না। ভয় পািc
িনেজi। সটা কাটােনার জন তােকi ভয় দখােত চ া করলাম। বললাম, ‘ ক র বাবা চার
নািক ? দািম িজিনষপt নi, সময় থাকেত কেট পর। নািক ভুত ? িনেজর পিরচয়টা দাo
দিখ। নiেল দব মাথায় বািড়।’
মেনমেন বললাম বািড় দয়ার মত কানিকছুi হােতর কােছ নi। পুেরা ঘর খুজ
ঁ েলo
পাoয়া যােব না। হােতর নাগােল বািলশ রেয়েছ, বড়েজার সটাi ছুেড় মারা যেত পাের।
ধু কথােতi কাজ বল। স বলল, ‘আিম মকবুেলর ভুত।’
মকবুল নােম eকজনেক আিম িচনতাম। আমার সােথ ছাটেবলায় sুেল পড়ত। eছাড়া
aন কান মকবুলেক আিম িচিন না। সi মকবুল মারা আেছ িকনা তাo জািন না। eর কথা
সিত হেল স মারা গেছ। মের ভুত হেয়েছ। তারপর eেসেছ আমার কােছ। মকবুেলর সােথ
eকসময় খুব ভাল বnুt িছল আমার। হয়ত সকথা ভেবi।
আিম িজেjস করলাম, ‘িক বলেল ? তুিম মকবুেলর ভুত ?’
স বলল ‘হঁ া, আিম মকবুেলর ভুত। আমােক িচনেত পারছ না। eতবছর eকসােথ
পড়লাম, eকসােথ থাকলাম। eতিদেনর বnুt।’
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আমার খটকা লাগল। িন য়i কu ঠকবািজ করেত eেসেছ। eেস eটাoটা বেল আমােক
ভালােনার চ া করেছ। আিম বললাম, ‘তুিম বলেলi আিম িব াস করব কন ? তুিম য ভুত
তার pমান দাo।’
ভুত বলল, ‘ বশ, িক pমান চাo ?’
আিম বললাম, ‘তুিম মকবুেলর ভুত তার pমান িক ?’
সােথসােথ স গড়গড় কের মকবুেলর কথা বলেত r করল। তার aেনকgেলা আিম
জািন, aেনকgেলা জািন না, aেনকgেলা ভুেল গিছ, aেনকgিল নতুন কের মেন পরল। তােক
জার কের থামােত হল।
‘আcা, থােমা-থােমা। তামােক মকবুেলর pমান িদেত হেব না। তুিম য ভুত তার pমান
আেগ দাo।’
ভুত বলল, ‘ বশ। িক pমান চাo ?’
আিম ভুেতর জন িক পরীkা নয়া যায় তা ভাবেত r করলাম। eকটা মাkম যুিk
পেয় বললাম, ‘আেগ তামার পা দিখ। ভুেতর পা িপছন িদেক থােক। সজন ভুত সবসময়
uেlািদেক যায়। দিখ তামার পা কমন ?’
ভুত বলল, ‘আমার পা নi। eকিসেডেn আমার dপা কাটা গেছ। আিম সi চহারা
িনেয় ভুত হেয়িছ।’
আিম িবরk হেয় বললাম, ‘তারমােন কােরা যিদ মাথা কাটা যায় তাহেল স মাথাকাটা
ভুত হেব ?’
ভুত বলল, ‘ সটাi িনয়ম।’
আিম বললাম, ‘িনয়ম না কচু। তামার কােছ pমান নi তাi িমেথ কথা সাজাc।’
েন ভুত খুব মন খারাপ করল। মাথা িনচু কের eমন ভি করল যন কঁাদেছ। দেখ
আমারo খুব খারাপ লাগল। eেকবাের যন পুরেনা িদেনর সi মকবুেলর কথাi মেন হল।
eবাের সহজভােব বললাম, ‘আcা, পােয়র কথা তাহেল যাক। তামােক িকছু eকটা pমান
িদেতi হেব। pমান ছাড়া আিম তামােক িচনব কন ? pমান ছাড়া আিম ব াংেক গেল িক
টাকা দেব ? নািক ভাট িদেত দেব ? ধের সাজা থানায় িনেয় যােব। ভুেতর দেশ থানা
পুিলশ eসব নi ?’
ভুত বলল, ‘না নi।’
আিম চমেক uঠলাম েন, ‘ নi। তাহেল পুিলশ মরার পর িক হয় ? চার মরার পর িক
হয় ? dজন পাlাপািl করেলo চার-পুিলশ dii থােক।’
ভুত বলল, ‘ভুেতর দেশ চার পুিলেশর খলা নi। বড়েলাক ছাটেলাক নi। নতুন নতুন
যারা আেস তারা িকছুিদন eটা oটা িনেয় বড়াi কের, তারপরi ঠাnা হেয় যায়। eখােন কার
িক আেছ তােত কােরা িকছু যায় আেস না। য বড়াi কের তারিদেক কu ঘুেরo তাকায় না।’
আিম aবাক হলাম, ‘তারমােন কu বড়াi কের না! কu তার িবষয়সmিt, টাকাপয়সা,
sাs েচহারা, বংশপিরচয়, শিk eসব িনেয় বড়াi কের না!’
ভুত বলল, ‘eকবার eকজন কান বংেশর কতবড় কuেকটা িছল তা িনেয় বাহাdির
দখােত চেয়িছল। তখন থেক কu তারসােথ কথা বেল না। স মরার জন গলায় ফঁাস
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লািগেয় তালগােছ ঝুেল থাকল কেয়কিদন। তারপর িনেজi আবার নেম eেস মাফ চাiল
সবার কােছ।’
আিম aবাক হেয় p করলাম, ‘কেয়কিদন ঝুেল থাকল মােন ?’
ভুত বলল, ‘মােন মরার চ া করল। জলখানায় oেক ফঁািস িদেয় মেরেছ তা, ভেবেছ
গলায় দিড় িদেয় ঝুেল থাকেল আবার মরেব।’
আিম বললাম, ‘তারমােন eকবার মরেল আর মরার ভয় নi।’
ভুত বলল, ‘eেকবােরi না।’
আিম বললাম, ‘আcা ধের িনলাম তুিম মের ভুত হেয়ছ, িকন' মকবুল তা মেরিন।
oরসােথ বছরখােনক, নািক বছর দেড়ক আেগ ফামেগেট দখা হেয়েছ। িদিব আমার সােথ
গl করল। রীিতমত সুs সবল পােজাড়া। বলল মালেয়িশয়া যােc। তার পা কাটা গল কখন
আর মারাi বা গল কখন?’
ভুত বলল, ‘ সকথা আমারo মেন আেছ। আিমi তামােক ডেক কথা বললাম। তুিম
আমােক িনেষধ করেল মালেয়িশয়া যেত। তখন সটা িনিন। তারপর মালেয়িশয়া গলাম।
eয়ারেপাট থেক ধের িনেয় গল, আটেক রাখল। দশিদন পর ফরত pেন uিঠেয় িদল।
আমার পা কাটা গেছ দেশ িফের, গািড় চাপা পের। আর মেরিছ-’
আমার আর মরার কারন শানার আgহ হল না। বরং মনটা eকটু নরমi হেয় গল তার
বলার ভি দেখ। eেকবােরi সi মকবুেলর ভি । শেbর ব বহার, ucারন সবিকছু। হয়ত
সিত কথাi বলেছ। শষবার যখন মকবুলেক দিখ তখন তার চহারা দেখo মন খারাপ
হেয়িছল। আিম বললাম, ‘ বশ, eখন আিম িক করেত পাির বল। টাকাপয়সা খরচ করেত
পারব না। eকটু আধটু ধাnাপািন কের যা পাi তার পুেরাটাi ঘরভাড়া িদেত চেল যায়।
eরপর হােত িকছু থাকেল খাi না থাকেল পািন খেয় থািক। যিদ টাকা পয়সার জন eেস
থােকা তাহেল আেগi জািনেয় িদিc সটা পারব না।’
মকবুেলর পিরচয় দয়া ভুত বলল, ‘আিম তামােক িবপেদ ফলেত আিসিন। আর ভুেতর
টাকাপয়সা pেয়াজন হয় না। তামার িন য়i মেন আেছ আিম যত যাi কির কখেনা কােরা
কােছ হাত পািতিন। যািকছু পেয়িছ eকমাt তামার কােছi। কখেনা চাiেত হয়িন। সজন i
বnু িহেসেব তামার কােছ eকটু দাবী িনেয় eেসিছ।’
আমােক আেরা কাবু কের ফলল মকবুেলর ভুত। আিম মেন কের দখলাম আসেলi
মকবুল কখেনা কােরা কােছ িকছু চায়িন। eমনিক বািড়েতo নািক িখেদ পেল খাবার কথা
বলত না। oেক খাবার জন ডাকেল যত, না ডাকেল না খেয় থাকত। আমার কােছ-। না,
আিম তােক বnুt ছাড়া aন িকছু কখেনা িদেয়িছ বেল মেন পরল না। টাকাপয়সা বা কান
িজিনশ তা কখেনাi না।
আিম যন মকবুেলর সােথi কথা বলিছ eমনভােব বললাম, ‘আcা িঠক আেছ। eখন িক
করেত হেব বল।’
ভুত বলল, ‘আিম তামার সােথ কিদন থাকেত চাi।’
আিম চমেক uঠলাম। ভুত আমার সােথ থাকেব িকভােব ? আমার সােথ খােব ? ঘুমােব ?
ভুেতর িন য়i খাoয়া ঘুম কানটাi দরকার হয়না।
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িজেjস করলাম, ‘সােথ থাকেব মােন িক ?’
মকবুেলর ভুত আেরা পিরsার কের বলল, ‘ তামার সােথসােথ থাকব, যখােন যাo
সখােন যাব আর মােঝমােঝ কথা বলব। aন কu জানেত পারেব না। আিম সবসময় aদৃশ
হেয় থাকব। aন কu থাকেল কথা বলব না। তামােক eসব িনেয় eতটুকু ভাবেত হেব না।’
আিম িবরk হলাম তার কথা েন। মের ভুত হoয়ার পরo তার মাথায় বুিd গজায়িন।
বললাম, ‘িকন' আমার pাiেভিস বেল তা িকছু আেছ। সবসময় কu আমােক দখেছ, আিম
িক করিছ, কারসােথ কথা বলিছ, িক বলিছ সবিকছু জানেছ eটা িক কu মেন নয়। pাiেভিস
হল িগেয় সাংিবধািনক aিধকার। সংিবধান তুিমo পড়িন আিমo পিড়িন তবু dজেনরi সটা
মানা uিচত। সংিবধান লংঘন হল িগেয়, সi যােক বেল, দশেdািহতার সািমল। হাজতবাস,
িরমাn, জল-জিরমানা থেক ফঁািস পযn হেত পাের।’
বলেত বলেতi মেনমেন ভাবলাম eজন আমােক aনায়ােস জেল ঢুকােনা সmব,
লািঠেপটা করা সmব িকন' মকবুেলর ক িক করেত পাের ? তােক কান জেল রাখেব আর
ফািসi বা দেব ক ? eকটু আেগi তা বলল ক যন কেয়কিদন গলায় দিড় িদেয় ঝুেলিছল।
মকবুেলর ভুত বলল, ‘ তামার সমস া হেব eমন িকছু করব না কথা িদিc। ব িkগত
আলােপo কান দব না। তখন dের dের থাকব।’
আিম বললাম, ‘ সকথায় িব াস িক ? আিম যখন জানেত পারিছ না তখন সটা করেতo
পার।’
মকবুেলর ভুত বলল, ‘িঠকi বেলছ। তাহেল বল দিখ- তামােদর সরকার যখন ঘাষনা
দয় তামােদর pেত েকর টিলেফান আিড় পাতা হেব, pেত েকর িচিঠ খুেল দয়া হেব,
ঘেরঘের মাiেkােফান-ক ােমরা লাগােনা হেব তাহেল িক হiচiটাi না কর তামরা। যখন না
জািনেয় কের তখন িক কর ?’
আিম মেন মেন বললাম মের িগেয় মকবুল aেনক যুিk িশেখেছ। oর মুখ থেক eসব
কথা বrেc ভাবাi যায় না। তখনi মেন হল ভুত হয়ত মেনর কথাo পড়েত পাের। িজেjস
করলাম, ‘তুিম িক মেনর কথা জানেত পার।’
মকবুেলর ভুত বলল, ‘না।’
আিম িঠক আsস- হলাম না। তাহেলo আর কথা বাড়ালাম না। বললাম, ‘ বশ তামার
যিদ iেc হয় থােকা। িকন' eখন আমােক ঘুমােত হেব।’
মকবুেলর ভুত বলল, ‘আিম জানতাম তুিম না করেব না।’
আিম ঘুমােত চ া করলাম।
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সকােল ঘুম ভেঙ িবছানায় েয় থেক pথেমi মকবুেলর ভুেতর কথা মেন হল। মকবুেলর
ভুত না, সিত কােরর মকবুেলর কথাi মেন হল আমার। sুেল আমার সহপািঠ িছল। dজন
eকi বে বসতাম সবসময়। pায়i পেকট থেক eটাoটা খাবার িজিনষ বর কের িদত।
বiখাতা-কাগেজর দাম তখন আকাশেছায়া। সবাi সাদা কাগজ ছেড় িনuজিpn পপাের
খাতা বানােত r কেরেছ। eকবার পনিসল িদেয় িলেখ িdতীয়বার কলম িদেয় লেখ কu
কu। eরi মেধ মকবুেলর খাতায় ঝকঝেক সাদা কাগজ। জলছােপ রিডo বn লখা। আিম
oর খাতা থেক কাগজ খুেল িনেয় ছিবর oপর ফেল ছিব আঁকতাম আর সকেলর pশংসা
কুড়াতাম। দেখ মকবুলo হাসত। eেত oরo িকছুটা ভুিমকা আেছ বেল সo তৃিp পত।
মকবুল িছল বশ মাটা। রীিতমত sুল বলা যায়। চলােফরা করত ধীর গিতেত। kােশর
ছেলরা তা বেটi eমনিক বড়রা- ছাটরা পযn সুেযাগ পেল oেক খঁাচােত ছাড়ত না।
eকমাt ব িতkম িছলাম বাধহয় আিমi। কাuেক খঁাচােনা টাচােনা আমার eেকবােরi
aপছn। dচারবার eিনেয় aেন র সােথ কথা কাটাকািট, eমনিক হাতাহািতo হেয়েছ। eকটা
ঘটনার কথা পিরsার মেন পরেছ। মকবুলেক িনেয় কুকথা বলায় eকজনেক ধমক িদলাম আর
স সাজা eেস আমার বুেক ধাkা মারল। মকবুল িছল কােছi। oেক য যাi বলুক সবসময়
চাখকান বn কের েন যত। ঘুেরo তাকাত না। সিদন, সi মুhেত আমােক ধাkা মারেত
দেখ o eিগেয় eল। ছেলটার সােটর কলার চেপ ধরল। তারপরi দখা গল স oর
চািরিদেক ঘুরেছ। যখন ছাড়া পল তখন তার নাক িদেয় রk বরেc। যতdর মেন পের
eরপর oর ধােরকােছ কম ছেলi আসত।
ম াি েক মকবুল রজাl খারাপ করল। eরপরi oর সােথ dরt বাড়েত থাকল। eকসময়
ভুেলi গলাম oর কথা। তারপর হঠাৎ কেরi, ei িকছুিদন আেগ eকিদন ফামেগেট দখা।
oেক পাশ কািটেয় আিম হঁেট চেল যািc, o হাত ধের টেন দঁাড় করাল। হািসমুেখ আমার
িদেক তািকেয় িজেjস করল, ‘িচনেত পারছ ?’
আমার িচনেত ভুল হল না। বললাম, ‘হঁ া, তুিম মকবুল।’
ভাল কের দখলাম oেক। eখনo মাটা রেয়েছ তেব সi যৗলুশ নi তােত। দহ যন
বাঝা হেয় দঁািড়েয়েছ oর কােছ। চহারা মিলন হেয় গেছ। aেনকটা চুল uেঠ গেছ। ধূ
হািসটাi ধের রেখেছ। িজেjস করল, ‘িক করছ eখন ?’
আিম বলেত লjা পলাম। aেনেকi আমােক িনেয় aেনক বড়বড় sp দখত। আিম বড়
চাকরী করব, গািড় িনেয় চলােফরা করব, বড় বািড়েত বাস করব eiসব। চাকরী আমার ধােত
সয়িন। aন িকছু কেরo সুিবেধ করেত পািরিন। আিম uেlা p করলাম, ‘তুিম িক করছ ?’
মকবুল বলল, ‘মালেয়িশয়া যািc। সবিকছু িঠক হেয় গেছ। সpাখােনেকর মেধ i চেল
যাব।’
আিম তখন সবধরেনর ধাnাবািজর চ া করিছ। eরi জের মালেয়িশয়া ফরত িকছু
মানুেষর সাkাৎকার পড়ার সুেযাগ হেয়েছ। aভুk থাকা, হাড়ভাঙা পির ম করার চেয়o
আমােক বিশ পীড়া িদেয়েছ তােদর মানিষক ক । খঁাচায় কান pাণী আটেক রেখ তােক
খঁাচােনার মত।
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আিম বললাম, ‘যােব য, ভালভােব খঁাজ িনেয় যo। েনিছ ফ াkরীেত চাকরীর কথা
বেল িনেয় চাষবােসর কােজ লাগায়। গাছপালা কেট পাথুের জিমেত চাষ করেত হয়। সােপর
কামড় খেত হয়। আপিt করেল ধের আটেক রােখ, ফরত পািঠেয় দয়।’
মকবুল eকথার কান utর িদল না। িক utর দেব সটা আিমo ভেব পলাম না।
dজেনi জািন বাস-বতা িক। eেকবাের িনrপায় হেয় স oপেথ রoনা হেয়েছ। আিম eকথা
সকথা বেল ভdতা রkা কের oর কাছ থেক িবদায় িনলাম।
সi মকবুল sেp eেস oর মৃতু সংবাদ জািনেয় গল। eকিসেডেn তার পা হারােনার
কথা জািনেয় গল। মনটা খারাপ হেয় গল আমার। হয়ত oর কথাi সিত । হয়ত সিত সিত i
o পা হািরেয়েছ তারপর মারা গেছ কান কারেন।
eকসময় সব আেবগ ঠেল ফেল uঠলাম। যত যাi হাক, anত eকটা কাজ আমার
হােত রেয়েছ। eকযায়গায় হািজরা িদেয় কলম িপষেত হয়। সটাo হারােল aবsা মকবুেলর
মতi হেব।
হাতমুখ ধুেয় জামাকাপড় পের ঘের তালা লািগেয় বর হলাম। পেকেট রেয়েছ eকটামাt
প াশ টাকার নাট। হােত কেব টাকা আসেব িঠক নi। ei টাকা িদেয় খাoয়ার ব বsা করেত
হেব, যাতায়াত করেত হেব। মেন হেc সকােল eককাপ চা ছাড়া aন িকছু জুটেব না। তারo যা
দাম। dেধর দাম বিশ, িচিনর দাম বিশ, করিসেনর দাম বিশ। মেনহয় চা খাoয়া ছেড়
িদেত হেব।
মােড়র চােয়র দাকােনর িদেক হঁাটেত হঁাটেত মকবুেলর কথা ভুেলi গলাম। iেc করেল
ei দাকােন বািক রাখা যায়। সাধারনত বািক রািখ না, সকারেনi বািক রাখেত চাiেল
আপিt কের না। আজ থেক কেয়কিদন যািকছু খাব সব বািকেত। ধু চা-i না, pেয়াজেন
সকােলর নাsাo খেয় নয়া সmব। িবsুট, পাurিট, কক, কলা সবিকছুi িবিk হয়।
eকজন ধাkা মের আমার িচnা বn কের িদল। কানমেত থাkা সামেল পতন রkা কের
ঘুের দখলাম তােক। মকবুলেক eর তুলনায় রাগাi বলেত হয়। থপথপ কের হঁাটেছ। পড়েনর
প াnটা iি dেয়ক নামেল খেস পড়েব। সাট বা গি যা-i বিল না কন সটা প াn থেক
কেয়ক iি uচুেত। হােত িকছু eকটা রেয়েছ। সটা িক দখেত পলাম না তেব মােঝ মােঝ
মুেখ িদেc। মেন হয় মাটা হেত যটুকু বািক আেছ সটা পুরন করেছ। আমােক য ধাkা িদেয়
ঘুিরেয় িদেয়েছ সটা টর পায়িন। হঁেট রাsার পােশi য ডা িবন ততdর চেল গেছ।
আমার ভীষন রাগ হল। eরা পেয়েছ িক ? চুির বাটপাির কের টাকা কামােব, িজিনষপেtর
দাম বাড়ােব আবার রাsাঘােটo aন েক ধাkাgঁেতা িদেয় চলেব। uিচত িশkা হত যিদআিম িচnা শষ করার সময়o পলাম না। দখলাম eেকবাের আমার চােখর সামেন তার
dপা সামেনর িদেক uচুেত uেঠ গল আর স দড়াম কের আছেড় পরল। eেকবাের ডা িবেনর
ছিড়েয় িছিটেয় থাকা ময়লার oপর। eতkেন দখেত পলাম তার হােত িছল কলা। aেধেকর
বিশ খেয় ফেলেছ। eখন হাত থেক ছুেট সটা পের আেছ রাsায়। তাড়াhেড়া কের uঠেত
িগেয় পা িদল তারi oপর, ফেল আেরকবার।
আিম আর িকছু দখা pেয়াজন মেন করলাম না। ঘুের িনেজর কােজ রoনা িদলাম।

Hosted: www.boi-mela.com

8

ei চােয়র দাকােন আিম িনয়িমত খেdর। সmবত আমার মত িনয়িমত খেdর আেরকজন
নi। কখেনা কান টাকা পয়সার ঝােমলা নi। আজ হঠাৎ কেরi আমােক দেখ দাকানদার
ব স- হেয় uঠল, ‘আের আেসন বস। আেসন। আiজ আপেনর জন ি ।’
আিম থমেক দঁাড়ালাম, ‘ি মােন ?’
দাকানদার বলল, ‘ি মােন ি । ট াকা তা সারা বছরi িদেলন। eকিদন ি খান।’
আিম বললাম, ‘িকnt আমার তা ধু চা খেল চলেব না। সকােলর খাoয়া হয়িন। তার িক
হেব ?’
দাকানদার বলল, ‘আের বস, eiডা কান কথা হiল। ei ভাল দiখা কলা আন। ei
য বস, ei ককটা খান। খুব ভাল কক।’
eেকবাের ঝকঝেক eকটুকেরা কক আর কলা আমার হােত পৗেছ গল। আিম আর
বাক ব য় না কের সবেচেয় ভাল কলা, কক খেত r করলাম। eকজন ঝকঝেক gােশ কের
পািন eেন কােছ দঁাড়াল। খাoয়া শষ হেত না হেতi চা তরী। aন িদন কােপ য eকআধটু
ময়লা দখা যায় আজ তাo নi। eেকবাের চকচক করেছ। আিম িনিবকার ভাব মুেখ eেন চা
খেত থাকলাম আর দৃি বুিলেয় বাঝার চ া করলাম িবষয়টা িক। aন িদেনর থেক পৃথক
িকছুi আমার নজের eল না। খাoয়া শষ কের uেঠ দঁাড়ালাম। rেতi বেলেছ টাকা িদেত
হেব না, তাহেলo anত ভdতা রkার জন আমার িকছু করা uিচত। পেকেট হাত ঢুকােত
ঢুকােত বললাম, ‘আমার িবল কত ?’
দাকানদার মন খারাপ কের বলল, ‘eiডা কান কথা কiেলন বস। কiলাম ট াকা লাগব
না। মানুষ গরীব হiেল িক হiেছ বস, আমােগাo মন আেছ। গরীেবর মেন ব থা িদেয়ন না।’
‘আcা।’
বেল গরীেবর মেন আর ব থা না িদেয় আিম সের গলাম সখান থেক। আর দির করা
চেল না। ি খাoয়ােনার uপলk জানার চ াo করলাম না। eমিনেতi পের কান eকসমেয়
জানা যােব। লােক বেল dিদেনর চঁাদ ঘের বেসi দখা যায়। eখন আমােক ঠলােঠিল কের
বােস uঠেত হেব। সাজা সিদেকi রoনা হলাম।
eiসময় বােস oঠার জন কতkন aেপkা করেত হয় তার কান িঠক নi। কখেনা
কেয়ক িমিনট কখেনা কেয়ক ঘnা। আজ বাস ােn পৗছেতi দখলাম eকটা ফঁাকা বাস।
ফঁাকা বলেত aবশ দঁাড়ােনার যায়গা ফঁাকা। বসার যায়গা পাoয়ার কান সmাবনা নi। ei
বা কজেনর ভােগ জােট। গািড়র গিত কমার সােথসােথ দৗেড় eেস uেঠ দঁাড়ালাম ভতেরর
রড ধের। সামেনর ফঁাকা যায়গা দখেত দখেত ভের গল। নতুন oঠা যাtীেদর ধাkা খেত
খেত আিম kেমi িপছেনর িদেক যেত থাকলাম। তেব তােত আমার আপিt নi। বরং
িপছেনর িদেক ধাকাধািk কম। আিম মাটামুিট সাজাভােবi দঁাড়ােনার যায়গা পলাম।
বােস ঝগড়াঝািটর সােথ আমার পিরচয় িনত িদেনর। eর কােছ টাকা নi, oর কােছ
খুচেরা নi, স বলেছ পের দেব। কােরা পেকেট হাত ঢুকােনার সুেযাগ নi, কােরা পেকট
কাটা গেছ। বােসর লােকর সমান সমান utর। স ei সবgেলা ব াখ ার সােথi পিরিচত।
সবgেলার জন i utর রিড।
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আজ aবশ নতুন কথা নেত পলাম বােসর লােকর মুেখ। কেয়কবার শানার পর আিম
বুঝেত পারলাম তার কথা, ‘কািহনী কiেরন না।’
য যাi বলুক না কন, তার মুেখ eক কথা, ‘কািহনী কiেরন না।’ টাকা নi নেলo
eককথা, খুচেরা নi নেলo eককথা, পের দব নেলo eককথা, াফ নেলo eককথা,
ছাt নেলo eককথা।
দখলাম স কািহনী করেত িনেশধ করেত করেত আমার পাশ িদেয় ভীড় ঠেলঠুেল িপছেন
চেল গল, আবার িভড় ঠেল সামেনর িদেক গল। আিম টাকা বর হের হােত eেন রাখলাম
চািহবামাt দবার জন । স আমােক oভারেটক কের গল। আবারo গল িপছনিদেক,
আবারo সামেনর িদেক। আমােক যন দখেতi পল না।
eিদেক আমার নামার সময় হেয় গেছ। মােড়র eপােশ িসগন াল পেল আিম নেম
পরব। নয়ত রাsা পার হেত আধঘnা। দখেত পলাম িসগনাল হলুদ হেয়েছ, গািড়র গিত
কমেছ, থামেছ। আিম িভড় ঠেল সামেনর িদেক eেগােত চ া করলাম। স যখন ভাড়া চায়িন
তখন আমােকi যেচ িদেত হয়। aেনক কে গেটর কােছ পৗেছ দখলাম স িনেচ দঁািড়েয়
নেম যাoয়া লাকেদর কােছ ভাড়া চাiেছ আর বলেছ, ‘কািহনী কiেরন না।’
সামেনর সকেল নামার পর আিম নামার সুেযাগ পলাম। নেমi দিখ য িপছনিদেক
যােc। তােক ধরার জন আিমo রoনা হলাম। স বােসর িপছনিদেক িদেয় ঘুের পুেরা বােস
চkর িদেয় aন িদেক িদেয় সামেন eেগােত লাগল। আিমo aনুসরন করলাম তােক। তােক
pায় ধের ফলব eমন সময় বাস নড়েত r করল। স দৗেড় চেল গল সামেন িদেয়। আিম
aত সাহস পলাম না। কানমেত িপছেনর বােসর হাত থেক রkা পেয় রাsার পােশ eেস
দঁাড়ালাম। আর স শষবােরর মত ‘কািহনী কiেরন না’ বেল িনেজi eক কািহনী তরী কের
চেল গল।
পেকেট পুেরা প াশ টাকা িনেয়i আিম aিফেস pেবশ করলাম। িনেজর rেমর সামেন
িগেয় থমেক দঁাড়ােত হল আমােক। ঘর ধুেলায় ঢেক আেছ। আবছাভােব নড়াচড়া দখা যােc
ভতের। িনেজর টিবেলর িদেক চেয় দখলাম কu বুিd কের খবেরর কাগজ িদেয় ঢেক
রেখেছ সবিকছু। পােশর টিবেলরo eকi aবsা। আর সখােন বেস রেয়েছ শাড়ীপড়েন
eকজন পুতুল।
িবষয় বুঝেত সময় লাগলনা। আমার dপােশর dজন িবেদয় িনেয়েছ বশ কিদন হল।
eকজন িতনমােসর বতন বািক রেখ, আেরকজন কত মােসর জািননা। কিদন আেগ
inারিভuেয়র জন ভীড়o চােখ পেরেছ। তারi ফল ফেলেছ আজ। নতুন aিতিথর সােথ
ঘেরর চহারাo পাlােনা হেc। আিম িবnুমাt দির না কের হািজরা খাতার িদেক রoনা
হলাম।
‘ei য, আiয়া পরেছন।’
ডমাক বাক েন ঘুের দখলাম আকবর তার ঘেরর দরজায় দঁািড়েয়। আকবর চলেন
বলেন সmাট আকবেরর মতi। eকা eক rেম বাস কের। পুেরা aিফস দািপেয় বড়ায়।
যািকছু খাoয়াদাoয়া কের তার পুেরাটাi শরীের জমা হয়। সিবষেয় তার কান লুেকাছাপা
নi। সরাসিরi বেল, ‘যিদ গােয়গতের না লাগল তাiেল eত দামী খাবার খাiয়া লাভ িক ?
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কচুেঘচু লতাপাতা খাiেলi তা চেল। দেহন না মntী িমিন ারেগা। মntী হoেনর সােথসােথ
চহারা পাlাiয়া যায়।’
আিম eকবার বেলিছলাম, ‘িকন' আপিন তা মntী িমিন ার নন। ধু শরীের তােদর মত
হেল িক চলেব ? তারা কত কাজ কের। সকাল dপুর রাত সবসময় তারা িমিটং িনেয় ব স-।
সবসময় তােদর িটিভেত দখা যায়। ঘুেমাবার সময় পযn নi সকথা িক জােনন।’
আকবর আপিt কের বেলিছল, ‘আপেন oiসব কথায় কান দন ? আিম ঘুমাi না।
eigলান eেকবাের িমছা কথা। dপুের eকটু র নi কiেত পােরন। চkু বুiজা চয়াের
হলান িদয়া র । চািচল না-িক কান আেমিরকান pিসেডn কiেছ সময় পাiেল ঘুমাiেত।
র িনেত। খাড়াiয়া, বiসা, iয়া, যমেন পােরন। তাiেল না কাজ করেনর eনািজ থােক।
আর মntী িমিন ার হমুনা eiডা কন ক ান ? হরা িক মntী িমিন ার হiয়া জnাiেছ ? হরাo
eকিদন আমার মতi আিছল। আমার চাiেত খারাপ aবsা আিছল। তারা হiেল আিম হমুনা
ক ান ?’
সিদন আমােক তার কথায় সায় িদেয় সের যেত হেয়িছল। সi আকবর িদ gট সi
দnিবকিসত হািস িনেয় eিগেয় eল আমার িদেক, ‘আের আপেনর rেম তা eলািহ কারবার।
মেনহয় িবয়া লাগেছ।’
আিম বললাম, ‘কার, আপনার নািক ?’
আকবেরর হািস আেরা িবকিশত হল, ‘িক য কন না eত লােকর সামেন। শােনন,
কামডােতা eকা আপেনi বািক রাখেছন। আর সকেলর কমিpট।’
আিম বললাম ‘hঁ।’
আকবর বলল, ‘খাmার মত খাড়ায়া থাকেলন য। দ ােহন না িগয়া িক করতােছ।’
আিম বললাম, ‘আমার ধুেলাবািল eেকবাের সহ হয় না। oখােন গেল দম িনেত পারব
না।’
আকবর তার হািসর যটুকু বািক িছল সটা পুরন করল, ‘কন িক ? ei বয়েস হাপািন
বানায়া ফালাiেছন ? eiডা আবার িক রাগ র বাবা। রাগ হiেল হয় ডায়ােবিটস নয় হােটর
ব ারাম। বড়েলািক রাগ। মােঝমােঝ ক ালকাটা ব াংকক ঘুiরা আসেবন দ াখেবন রাগ
িফিনশ। তাiেল চেলন আমার rেম eকটু বiসা যান। বিশর diডা চা দাo তাড়াতািড়।’
রীিতমত আমার হাত ধের টেন িনেয় গল তার বসার ঘের।
ei ঘরটা আমার ভাির পছn। আিম বশ কেয়কবার ঘরটা পাoয়ার চ া কেরিছ। িহেসেব
সটা আমার পাoনা িকন' কখেনাi আকবরেক টkা িদেত পািরিন।
আকবর তার িবশাল চয়াের বেস dলেত r করল। আিম বসলাম সামেনর চয়াের।
ঘেরর জানালায় দািম পদা ঝুলেছ, বাতােস সুগn, িবশাল টিবল সুnরভােব সাজােনা। িবশাল
চয়াের িবশাল আকবর বেস। মেন হল আিম বেসর সামেন বেস রেয়িছ।
আকবর বলল, ‘আসেল কথা িক জােনন। কখেনা eকা থাকেত নাi। eকা থাকেলi মেন
কতরকম িচnা ঘুরপাক খায়। eiডা মন চায়, সiডা খারাপ লােগ। আপেন তা কাগজ িথক া
চাখi তােলন না আপনাের বুঝাi ক ামেন। মােঝমােঝ আসেত তা পােরন।’
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eটা কান আলােপর সুচনা আিম িঠক বুঝলাম না। তােক পরখ করার জন আnােজ িঢল
ছুড়লাম, ‘আপনার rমটা বিশ ছাট। eকটু বড় হেল আেরকটা টিবল বসােনা যত। কথা
বলার eকজন মানুষ পেতন।’
আকবর ঘাড় ঘুিরেয় rমটা আেরকবার দেখ বলল, ‘ দেখন না চ া কiরা। যিদ eকটা
টিবল দoয়া যায়। আপেনর oখােন খুব বিশ চাপাচািপ। eকজনের eiখােন িদেত পারেল
সবিকছু মানানসi হয়। ei কােঠর বাkডা সরাiেল যায়গা হয় না ? eiডােতা আমার কান
কােম লােগ না। িনেবন নািক eiডা ? আপেনর তা aেনক কাগজপt। নাহয় eiখােন
রাখেবন।’
আিম rমটা আেরকবার চাখ িদেয় মেপ িনেয় বললাম, ‘তাহেলo সমস া হেব। আপনার
টিবলটা eত বড়। আর eটা য বদল করেবন তাo তা হেব না। দরজা িদেয় বর হেব না।
দয়াল ভাঙেত হেব। বািড়aলা বাধহয় সটা করেত দেব না।’
আকবর চাখ কপােল তুলল, ‘কন িক! তাiেল eiডা ঢুকাiেছ ক ামেন ?’
আিম বললাম, ‘মেনহয় ঘেরর ভতেরi জাড়া িদেয়েছ। রাজিসক কারবার তা।’
আকবর হ- হ কের হাসল িকছুkন। বিশর eেস চা রেখ গল টিবেল। আকবর eকটা
কাপ তুেল eকচুমুক খেয় মাথা ঝঁাকাল, ‘তাiেল িক খাড়াiল ? কান সমাধান নাi ?’
আিম মেনমেন বললাম eiবার eকটা চ া নয়া যাক। কানমেত যিদ তােক eখান থেক
বর করা যায় তাহেল আমার pিতdিn নi। মুেখ বললাম, ‘সমাধান eকটা করা যায়। যিদ
আপিন িনেজi বড় rেম যান। সখােন সি সািথ পােবন।’
আকবর িকছুkন চুপ কের থাকল কথা েন। তারপর আমােক aবাক কের িদেয় বলল,
‘কথাডা খারাপ কন নাi। aেনকিদন তা eiহােন কাটাiলাম। ভাবতািছ।’
মেন হল মাছ টাপ িগলেছ। eখনi সময় যা িকছু করার। আিম বললাম, ‘eকটু তাড়াতািড়
ভাবুন। সময় তা বিশ নi।’
আকবর aবাক হেয় বলল, ‘ক ান, সময় নাi ক ান ?’
আিম বললাম, ‘না, মােন- eকজনেক তা দখলাম বেস রেয়েছ ধুলার মেধ i।
আেরকজনo বাধহয় eেস যােব। oরা যিদ জােন আপিন আেগ eখােন বসেতন পের যায়গা
পােlেছন তাহেল ভাবেব oেদর জন i। ei আরিক। মানুেষর মন তা। সবসময় খারাপটাi
আেগ ভােব। কu িক কােরা ভােলা দেখ বলুন ?’
আকবর বলল, ‘হ, িঠকi কiেছন। তাiেল িক করেত কন ?’
আিম সরাসির বেলi ফলাম, ‘eখন তা ঝাড়ােমাছার কাজ চলেছi। eiফঁােক যিদ ei
কাজটাo সের ফলা যায় তাহেল কােরা চােখi পরেব না। eককােজ di কাজ। সাপo মরল
লািঠo ভাঙল।’
আকবর আেরকটু ভেব িনেয় বলল, ‘িকন' আপেন য কiেলন টিবল বাiর করন যাiব
না।’
আিম বললাম, ‘আের টিবলটাi িক সবিকছু। আপিন হেলন আকবর। িদ gট। মহান
আকবর। আপনার চহারাi সবিকছু। দখুন তা aিফেসর কu আপনার পােশ দািড়েয় পাtা
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পায় িকনা। বিশরেক বলেল মুhেতর মেধ কাজ কের ফলেব। আমার ধু টিবেলর
কাগজgেলা হেলi চলেব। আর য়াের কেয়কটা কলম। ogেলা ভুলেল িকন' সমস া।’
আকবর যন eেকবাের আকাশ থেক পড়ল, ‘কলম! কলম লাগব আপেনর। ei য
দেহন বলেপন, জলেপন, পাiলট, পাকার, সফাড সব রiেছ। যত মন চান িনয়া যান।
eiসব কলম মানুষ ব বহার কের আজকাল ? ei য দেহন না চহারাডা, মেন হয় eiডা
কলম ?’
সবুজ রেঙর সফাডটা eকরকম ছুেড়i িদল আমার িদেক। আিম ei িজিনষ eতিদন ধু
aন েক ব বহার করেতi দেখিছ। দাকােন দাম িজেjস করার সাহসo পাiিন কখেনা।
িবnুমাt কালেkপন না কের সটা তুেল িনলাম হােত। আকবর ততkেন আেরকটা কলম হােত
িনেয়েছ, ‘ei য দ ােহন। eiডা হiল কলম। দ াখেছন গnডা, মেন হয় খাবার িজিনষ।
eকিদন মুেখ িদয়া দ াখিছলাম, কান sাদ নাi। ক ান র বাবা, eকটু টকিমি িদেল িক
সমস া িছল। দাম কতi বাড়ত। লােক ক ামেন য ব বসা কের আমার মাথায় ঢুেক না। টকঝাল-িমি িদয়া eমুন eকটা কলম বাজাের ছাড়েল কতেকািট টাকা য কামান যাiত।’
আফেশােস মুখ িদেয় চুকচুক শb করল আকবর।
আিম বললাম, ‘বসেক বেল দখুন না। তার তা আবার সব ব বসায় নাক গলােনার sভাব
আেছ। যিদ হেয়i যায় আপিন হেবন কাmানীর িচফ eডভাiজার।’
আকবর বলল, ‘হ াের বুিd িদেল আমার লাভ িক ? আমাের মাস মাস গানা ট াকার
বাiের eক ট াকাo িদব না। ভাবতািছ িনেজi িকছু করন যায় িকনা। আমার eক dলাভাi
আেছ ব াংেকর িডেরkর। হ ার সােথ আলাপ কiরা দিহ যিদ লান বাগান যায়। আপেন আবার
কাuের eiসব কiেয়ন না।’
আিম রীিতমত িবনয় দিখেয় বললাম, ‘আের না-না। আপিন িশlপিত হেবন, মntী হেবন।
হেলi তা আমার মত মানুেষর লাভ। aন মntীর চহারা তা িটিভ ছাড়া দখা যায় না। আপিন
মntী হেল anত স সুেযাগটা পাব। aবশ আপিন যিদ oেদর মত বদেল না যান।’
আকবর হ হ কের হাসেত r করল, ‘িক য কন না। আপেনের ভুলেল চলব ক ামেন।
আপেন হiেলন িগয়া সাদািসদা মানুষ। কােরা সােতo নাi পােচo নাi। সাত আর পােচ কত
হয় ? বােরা। আপেন কােরা eক ডজেনর মiেদ নাi।’
আিম আর সময় ন না কের বললাম, ‘তাহেল বিশরেক ডেক িদi। o িজিনষ
বদলাবদিলর কাজটা কের ফলুক। আর আপিনo oখােন থাকুন। আপিন হেলন বস মানুষ।
eেক oেক ধমক টমক দেবন। pথম িদেনi বড়াল মারেত হয় শােননিন। pথম িদেনi
জািনেয় িদন আপিন বস। আিম ততkেন বাiের থেক eকটু ঘুের আিস।’
আকবর বলল, ‘আবার বাiের কi যাiেবন। বিশরের কন আেরক কাপ চা িদব। eiহােন
বiসা খান।’
আিম তাড়াতািড় বললাম, ‘না-না। আিম বরং বাiের থেক ঘুের আিস। eকটু হঁাটাহািট
করা হেব। আমার আবার হঁাটাহািট না করেল পা ব থা কের। সারাজীবেনর aেভ স।
আকবরেক আরিকছু বলার সুেযাগ না িদেয় বাiের রoনা িদলাম। িপছন থেক নেত
পলাম আকবর বলেছ, ‘আপনাের aেশষ ধন বাদ। enেলস থ াংকস।’
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আকবেরর মিতগিত বাঝার uপায় নi। য কান সময় িসdাn পাlােত পাের। কলমটা
পেকেট রাখেত ভূল কিরিন।

aকারেন eিদক oিদক হঁাটলাম িকছুkন। eiসময় হঁাটাহািট িঠক মানায় না। মানুষজন
সেবমাt িদন r করেছ। মানুষ eখেনা কমsেল যােc, ব বসাpিত ান খুলেছ, ফুটপােতর
দাকানপাট চালু হেc। eখনo সকেল তরতাজা। সিত কােরর হঁাটাহািটর মজা িবেকেল।
aিফস ফরতা মানুষ, বড়ােত বর হoয়া মানুষ সবাi সিত কােরর চহারা িনেয় ধরা দয়।
eখন সটা নi। eকযায়গায় সামান িভড় দেখ সিদেকi eিগেয় গলাম।
রাsার পােশi eকজন পীর বেস রেয়েছন। আমার anত তার বশভুষা দেখ পীর বেলi
মেন হল। মেনহয় নতুন আমদািন। আেগ কখেনা দিখিন। বেস রেয়েছন ফুটপােতর oপর।
গােয় চট জড়ােনা। আেশপােশ আেরা কেয়কজন, মেনহল িশষ । anত dজনেক দেখ মেনহল
তারা eেসেছ পরামেশর জন ।
আিম েনিছ aেনক সন াসী, পীর-ফিকররা দায়া তািবজ দন। iিন বাধহয় হাতo
দেখন। eকজন তার িনেজর হােতর িদেক যভােব তাকােc তােত মেনহল eiমাt হাত
দখােনা শষ হল। স eকটা দশটাকার নাট রেখ পীেরর পদধুিল িনেয় চেল গল। দখলাম
কােছi থািমেয় রাখা িরkা িনেয় গল। িন য়i সটা তার।
আেরকজন eিগেয় গেছ। হাত দখােব বাধহয়। আিম কােছ সের eলাম। পছn হেল
িনেজর হাতটাo eকফঁােক দিখেয় নব।
হােতর িদেক তািকেয় পীরমশাi নানারকম p করেছন। আিম মেনােযাগ িদেয় তােদর
কেথাপকথন নেত লাগলাম।
‘নাম ?’
‘আকলাক।’
‘আকলাক না, আখলাখ। নাম পিবt িজিনষ, eর িবকৃিত করেত নi। সমস া কাথায় ?
ব বসা ভাল যােc না ?’
‘ j। hজুর তা সবi জােনন। পরপর িতনবার লস খাiিছ। aহন hজুেরর দয়া।’
‘আমার িকছু করনীয় নi। সব তার icা। আমরা uিছলা মাt। িক ব বসা করেত ?’
‘ কানিকছুi তা বাদ রািখনাi hজুরসাব। যহােন হাত দi সহােনi ঠক খাi।’
‘ikু ব বসা কেরছ ?’
‘ j ikু !’
‘হঁ া, ikু। গnাির।’
‘ jনা।’
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‘ তামার নামটাi বেল িদেc তামার ভিবষ ত। সবi আ lার icা, আ lার করামত।
আখ হiল ikু, গnাির। আর লাখ মােন লk। তুিম গnাির ব বসা কের লkটাকা কামােত
পারেব।’
‘ikু ব বসা করেত কন ?’
‘আিম িকছু কi না। সব তার icা। িতিন যভােব চালান সব সভােবi চেল। তার hকুম
ছাড়া গােছর পাতা নেড় না।’
‘a, ikু িক আিছলা িদমু না রস বাiর কrম।’
‘আcা, হাতটা দিহ-’
িতিন হাত টেন িনেয় চাখ বn করেলন। েনিছ জ ািতষীরা হােতর রখা দেখন। রখায়
লখা থােক aতীত, বতমান, ভিবষ ত। কেব িবেয় হেব, কেব ভাগ িফরেব, িবেদশ যেত
পারেব িকনা। মুখ দiে◌ বেল দব- পিtকায় িবjাপন দেখিছ। eর মেন হয় চাখেমেল দখা
pেয়াজন হয়না। হােত হাত ধেরi রখা পড়েত পােরন।
তােক ikু িকভােব িবিk করেত বলেলন সটা শানার সুেযাগ পলাম না কারন ততkেন
আমার মেনােযাগ গেছ aন িদেক। পুিলেশর পাষাক পড়েন িতনজন eেস দঁািড়েয়েছ সখােন।
eকবার ভাবলাম aৈবধ ব বসা করার কারেন p করেব। সটা করেত না দেখ ভাবলাম হয়ত
ট াk িদেত হেব। আেশপােশ লাকজন দেখ iতস-ত করেছ। ফুটপােত ব বসা করেল
সরকারেক ট াk িদেত হয়। আমােক eেকবাের aবাক কের িদেয় eকজন eিগেয় িগেয় তার
হাত বািড়েয় ধরল।
আিম সবিকছু িশিখ খুব দিরেত। বhবার িনেজেক সাবধান কেরিছ সামেন যািকছু ঘটুক ধু
দেখi যাব। কখেনা িকছু বলব না। চাখ খালা, কান খালা, মুখ বn। সব jানী লাক
eiকথা বেল গেছন। তােদর লখা বi লk লk কিপ িবিk হয়। ei uপেদশ েন ক কান
চুড়ায় uেঠেছন তার বননা থােক। মুলকথা eকটাi, যা যা কের তােত সায় িদেয় যােবন। তার
মন জয় করেবন।
িকন' বh িবbতকর aবsায় পেরo আিম সটা িশখেত পািরিন। aযািচত uপেদশ িদেত
গিছ। eবােরo সটাi ঘটল। আিম যেচi uপেদশ িদেত গলাম হাতেদখােনা পুিলশেক।
আিম মুখ খুলেতi পুিলশ িজেjস করল, ‘আপেন িক কেরন ?’
eর utর দয়া আমার পেk সিত i কিঠন। বhজনেক বলার চ া কেরিছ। যতটা বেলিছ
তারেচেয় বিশ ব াখ া িদেত হেয়েছ। কu সব েন ঠাট uেl বেলেছ, ‘a’। aেনকেক স
পযােয়o িনেত পািরিন। eেক িকভােব বুঝাব আিম িক কির?
আিম বললাম, ‘রাsায় মানুষ gিন।’
dজেন মুখ চাoয়াচাoিয় করল। িক কথা হল জািন না তেব বুঝলাম আমার utর পছn
হয়িন। তােদরেক সnান কের কথা বলা uিচত িছল। anত আমার পড়েন যখন হাজার টাকার
পাষাক নi, চহারাo তমন খুবসুরত না। তাহেল পুিলেশর সােথ মsাির করার খসারত
আমােক িদেতi হয়। লােক বেল বােঘ ছুেল আঠার ঘা, পুিলেশ ছুেল ছিtশ।
আমােকo তাi করেত হল। oেদর সােথ থানার পেথ রoনা হলাম। পেথ পেকট থেক
প াশ টাকার নাটটা আর আকবেরর কাছ থেক নয়া কলমটা uধাo হেয় গল।
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থানায় আমােক যার সামেন আনা হল তােক দেখ আিম ঘাবেড়i গলাম। oজেন anত
আমার মত সােড় িতনজন। লmাi চoড়াi কান িদেকi তুলনা পাoয়া কিঠন। হিলuেডর eক
ছিবেত দখা নাiেজিরয়ান জনােরেলর কথা মেন পড়ল আমার। সামেনর টিবেল dহােতর
কনুi ঠিকেয় ঝুেঁ ক বেস রেয়েছ। হােতর কােছi eকছড়া কলা। eেকবাের ছাট ছাট, হােতর
আঙুেলর সমান। আমার খুব িpয় ei কলা। দিশয় ঐিতহ বাধহয় eকমাt eেতi িটেক
রেয়েছ। eখনo sাদ-গn পাoয়া যায়।
আিম তার সামেন, টিবেলর uেlািদেক বসলাম। িতিন aপলক িকছুkন তািকেয়
থাকেলন আমার িদেক। আমার বুেকর ভতর িশরিশর কের uঠল তােত। তkুিন িক যন
aনুভব করলাম। আেশপােশ চেয় দখলাম আমার সামেন বসা জনােরল আর আিম ছাড়া
কu নi।
মকবুল বেলিছল আমার কাছাকািছ থাকেব।
আমার ভয় মুhেত চেল গল। মকবুেলর ভুত যার সি তার ভয় িকেস ? ভুেতর সােথ
মামেদাবািজ চেল না। পুিলশ তা পুিলশ।
আমার সামেনর ব িk eকটা কলা িছেল খাসাটা বামহােত ছুেড় িদেলন। তার বামিদেক
দয়াল ঘঁেস eকটা বািতল কাগজ ফলার ঝুিড়। সmবত সটাi তাক কেরিছেলন িকন' ফেs
গল। আিম চেয় দখলাম সখােন aেনকgেলা খাসা জেমেছ। কানটা ভতের গেছ, কানটা
ঝুেল রেয়েছ গােয়। আর বািকgেলা মেঝেত ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ আেশপােশ।
ডানহােত রাখা কলাটা টুপ কের মুেখর মেধ িদেয় বাধহয় িগেল ফলেলন। সখান থেক
আoয়াজ বrল, ‘নাম িক ?’
আমােকi িজেjস কেরেছন। নাম জানালাম।
‘কেরন িক ?’
আবারo eকi p । আিম য কাজ কির তার ব াখ া িদেত গেল কেয়ক ঘnা ব য় করেত
হয়। তারপরo তােক বুঝােনা যােব না আসেল কাজটা িঠক িক। আিম সরলপেথi যাoয়ার
চ া করলাম।
বললাম, ‘চাকির কির।’
আবার p eল, ‘িক চাকির ?’
িক মুিসবত র বাবা। িক চাকির সটা িক কের বুঝাi। ei চাকিরর য কান পদিব নi।
কাজ কের দi, টাকা পাi। ব াস।
হঠাৎ কের বুিd eেস গল মাথায়। বললাম, ‘ম ােনজার।’
মেনমেন বললাম eেকবাের লাগসi utর িদেয়িছ। pধানমিnto ম ােনজার, পেকটমারo
ম ােনজার। eকজন দশ ম ােনজ কের eকজন পেকট ম ােনজ কের। ম ােনজার নােমর মেধ
eকধরেনর কাটটাi পরা ভাব থােক। eসব যায়গায় নািক সgেলা কােজ আেস।
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নতুন p eল eবার, ‘িক করেছন ?’
pথেম বুেঝ uঠলাম না িক কেরিছ মােন িক। তারপরi মেন হল িতিন জানেত চান আমােক
থানায় আনা হেয়েছ কন।
না, আিম চুির-ডাকািত-পেকটমাির-ঘুস-চাদাবািজ িকছুi কিরিন। তবুo আমােক থানায়
আনা হেয়েছ। aপমানকর ভাষায় কথা বলা হেয়েছ।
আিম বললাম, ‘আিম িকছুi কিরিন। রাsায় হাটাহািট করিছলাম তখন ধের eেনেছ। য
ধেরেছ তােক িজেjস কের দখুন।’
‘হাটাহািট করেতিছেলন ক ান ?’
বাবাের বাবা। আমার দশ, আমার দয়া ভ াট-ট ােkর টাকায় তরী রাsা, সখােন
হাটাহািট করার জন কিফয়ত িদেত হেব ? আিম যতdর সmব শাnভােব বললাম, ‘হাটাহািট
করা আমার aেভ স।’
‘আপেন িক মহাপুrষ ?’
হঠাৎ কের মহাপুrেষর কথা কন eল বুঝলাম না।
আিম মুেখ হািসভাব eেন বললাম, ‘ডাkাররা বেল হাটাহািট করেল sাs ভাল থােক।
কান রাগবালাi হয় না, ডায়ােবিটস হয় না, হােটর aসুখ হয় না। eসব হেল তা িচিকৎসা
করােত পারব না, তাi আেগ থেকi িবনা পয়সার িচিকৎসা করাi। সকাল, িবকাল, dপুর
যখন সময় পাi তখনi হািট। িরkাভাড়ার খরচটাo বঁােচ। oরা আজকাল দশটাকা-িবশটাকার
িনেচ নেড় না। দশটাকার জন খাটার চেয় আরাম কের বেস িসগােরট টানা ভাল কাজ মেন
কের।’
নাiেজিরয়ান জনােরল aপলক তািকেয় থাকল আমার িদেক। তারপর িহসিহস কের
বলল, ‘eiডা কান যায়গা জােনন ?’
আিম বললাম, ‘আেগ লােক লালদালান বলত। eটার রঙ হলুদ। মেনহয় লালরেঙর
দালান ভাড়া পাoয়া যায়িন।’
eবাের গলার sর আেরা তীk হল, ‘eiডা চেনন ?’
তার টিবেলর oপর eকটা ফুটেদেড়ক লmা লািঠ। আিম eকপলক দেখ িনেয় বললাম,
‘eটা মেনহয় গজািরর ডাল।’
জনােরল িক বলেব ভেব পােc না। আিম আেরকটু বাড়লাম, ‘ েনিছ লmা লািঠ চায়না
থেক আমদািন করা হয়। egেলা eেদেশi হয়। ভাoয়ােলর বেণ aেনক গাছ আেছ।’
হাত বািড়েয় লািঠটা ধরল জনােরল, ‘eiডা িদয়া িক হয় ?’
বুঝলাম আর কথা বাড়ােত চায় না। আমার মন kমাগত বলেছ মকবুেলর ভুত রেয়েছ
কাথাo। স িকছু eকটা করেব। রkা করেব আমােক।
আিম বললাম, ‘ দখুন, আিম খুব সাধারন মানুষ নi। আিম ভিবষ ত বলেত পাির ?’
জনােরল বলল, ‘আপেন িক মহাপুrষ ?’
আবারo মহাপুrষ। আমার মাথায় eল না িবষয়টা। ভিবষ ত বলা িক মহাপুrেষর কাজ!
আিম বললাম, ‘আমার মন বলেছ আপনার খারাপ িকছু হেত যােc। চয়ার ছেড় uঠেবন
না।’
Hosted: www.boi-mela.com

17

জনােরল লািঠটা হােত িনেয় dহাত টিবেল ভর িদেয় uেঠ দঁাড়াল। মুেখ বলল, ‘আicা।’
পা বািড়েয় টিবল ঘুের আসেত r করল আমার িদেক। আিম াস বn কের aেপkা
করেত থাকলাম।
eরপর িক হল আমার পেk বননা করা কিঠন। িতন পা হঁেট চতুথবার পা ফলেত
দখলাম তােক। তারপরi স aদৃশ হেয় গল টিবেলর আড়ােল। ধপ কের eকটা শb।
মুhেতর জন েন তার বুট দখলাম। তারপর খটাস।
শb েন বাiের থেক দৗেড় eল dজন। আিমo না দঁািড়েয় পারলাম না। দখলাম dজন
dিদক থেক dহাত ধের টেন uঠােনার চ া করেছ জনােরলেক।
স কানমেত মেঝর oপর বসল। সাজা তািকেয় আেছ আমার িদেক। তারপর ঝটকা
মের িনেজর dহাত ছািড়েয় িনল। বামিদেক তািকেয় ধমেক uঠল, ‘আuট।’
সােথসােথ ভতের ঢাকা dজন বিরেয় গল। দখলাম দরজার সামেন আেরা কেয়কজন
জেড়া হেয়িছল। মুhেত তারাo uধাo হেয় গল।
টিবল ধের uেঠ দঁাড়াল জনােরল। তারপর টিবল ধের ধের িনেজর চয়াের eেস বসল
ধপ কের। সখােন হলান িদেয় বেস সাজা তাকাল আমার িদেক। আিমo বসলাম।
কেয়ক মুhত কেট গল। হঠাৎ কেরi যন চািরিদক িনস-b হেয় গেছ। আিম িনরবতা
ভেঙ গলায় সহানুভুিত eেন বলেত চ া করলাম, ‘আিম আেগi বেলিছলাম-’
স হাত তুেল থািমেয় িদল আমােক। তারপর eকটা আঙুল খুেল দরজার িদেক তাক করল,
‘যান।’
আিম তারিদেক তািকেয় দখলাম। আর হঠাৎ কেরi যন মকবুলেক দখেত পলাম।
আমার মেন হল aসহায় eকজন মানুষ বেস রেয়েছ আমার সামেন। স জােননা তার িক করা
uিচত। কu যন কেলর পুতেু লর মত তােক িদেয় সব কাজ করােc। ei পিরিস'িতর বাiের
িনেয় গেল ছাটেবলায় দখা মকবুেলর মত eকজনেক দখেত পাব।
আিম কানমেত বললাম, ‘আমার পেকেট য টাকা িছল সgেলা বর কের িনেয়েছ।’
তার ডান হাত থাবা মারল eকটা বেলর oপর। দখেত দখেত দরজায় eকজেনর ছায়া
দখা গল।
‘ মাসেলম।’
মুিতটা চেল গল। eকটু পরi আেরকজন eেস ঢুকল। তােক দেখi িচনলাম। eর
কারেনi আমােক থানায় আসেত হেয়েছ। হাত িদেয় iি ত করায় টিবেলর পােশ eেস
দঁাড়াল।
জনােরল বলল, ‘পেকেট িক আেছ বাiর কর।’
স হতবাক হেয় eকবার তারিদেক eকবার আমার িদেক তাকােত r করল। বুেঝ uঠেত
পারেছ না িক হেc eখােন।
‘িক কiিছ ?’
eবাের তার হাত চেল গল পেকেট। eকেগাছা টাকা বর কের টিবেল রাখল। জনােরল
তাকাল আমার িদেক।
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আিম হাত না বািড়েয়i বুঝেত পারিছ আমার চকচেক প াশ টাকার নাটটা সখােন নi।
আিম বললাম, ‘eকটা চকচেক প াশ টাকার নাট িছল।’
জনােরল বলল, ‘সব পেকট খািল কর।’
িকছুkন iতস-ত করল মাসেলম। জনােরেলর িদেক তািকেয় িকছু বলেত সাহস পল
না। আেস- আেস- পেকট খািল করেত r করল। পেকেটর aভাব নi। সামেন, িপছেন,
পােশ, হঁাটুর িনেচ। aেনেক বেল রেকট রাখার পেকট। সবgেলা eেক eেক খািল হেত থাকল
আর িবিভn আকােরর টাকা জমা হেত থাকল টিবেল। আমার চকচেক টাকাটার দখা িমলল
aবেশেষ। আিম সটা হােত িনলাম।
জনােরল বলল, ‘ভঁাজ কর।’
মাসেলম হয়ত বুেঝেছ eখােন কথা না বলাi utম। স মুখ ব াজার কের টাকা ভঁাজ
করেত r করল। আসেল ভুল বলা হল, স টাকার ভঁাজ খুলেত r করল। টাকাgেলার ভঁাজ
খুেল সাজা কের টিবেল রাখেত r করল। বড় টাকা িনেচ, ছাট টাকা oপের।
সবgেলা টাকা রাখার পর জনােলর আমার িদেক ঘুরল, ‘লন।’
আিম বললাম, ‘eiটা আমার।’
জনােরল টাকার িদেক তািকেয় eমনভােব ঘােড় মটকা মের iি ত করল য আিম
আরিকছু বেল ভরসা পলাম না। মাঝখােন eকটা ভাজ িদেয় টাকাgেলা পেকেট ঢুকালাম।
জনােরল বলল, ‘যান।’
মাসেলম হতভm হেয় দঁািড়েয় আেছ। মেন হেc কঁেদ ফলেব। আমার ধারনা হল ei
টাকার মািলক স eকা না। তার সি রাo eর aংিশদার। আমার রীিতমত মায়া হল oর জন ।
ei রাগা dবলা sাs িনেয় সারািদন পােয় হঁেট eেদর িডuিট করেত হয়। িদেন ষাল ঘnা আঠার ঘnা।
জনােরেলর িদেক আেরকবার তািকেয় দখলাম। মুখটা eখন হািসহািস। যন খুব মজার
কান কাজ কেরেছ।
আিম কানমেত ‘ খাদা হােফজ’ বেল বাiের রoনা হলাম।
aিফেস িফের দখলাম যj শষ হেয়েছ। aিফেসর চহারা পােl গেছ। য rেম আেগ
বসতাম তার দরজায় বড় পদা ঝুলেছ। আিম সিদেক পা না বািড়েয় আকবেরর rেমর িদেক
eেগালাম। দখলাম আকবর কথা রেখেছ। টিবেল আমার িজিনষপt সাজােনা। তার oপর
eকটা চারেকানা কাগেজর প ােকট, পােশ কাকােকালার বাতল।
িবnুমাt দির না কের চয়াের বেস পরলাম। প ােকট থেক সুবাস বরেc। তাড়াতািড়
সটা খুেল তার আhােন সাড়া িদলাম। আকবেরর িবশাল চয়াের হলান িদেয় বেস খেত
খেত সামেনর িদেক তাকালাম।
আমার টিবল ভিত কাগজ। ছাটেছাট কাগজ aেনকgেলা eকসােথ করা। কানটােত
dেশা, কানটােত িতনশ, কানটােত চারশ। আমার কাজ ei ছাট কাগজgেলা থেক টুকিল
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কের আেরকটা কাগেজ uঠােনা। ছাtকােল টুকিল করার aভ াস আমার eেকবােরi িছল না।
aন যােদর দেখিছ তারাi বরং ei পরীkায় ফল কেরেছ, আিম সফলভােব িটেক রেয়িছ।
িবষয়টা আেরকটু ভেঙ বলা pেয়াজন।
ei তথ gেলা ক দেখ জািননা, তেব কu না কu দেখ। সজন i িহেসেব গড়িমল
রাখা চেল না। যিদ গড়িমল হয়o, টাকার aংক বিশ হেত হয়। তােত কাmানীর লাভ। কম
হেল কাmানীর kিত। আমার আেগ কেয়কজনেক িবদায় িনেত হেয়েছ ei কারেন। সজন i
আিম খুব সাবধােন কাজ কির। ভূল যািকছু হয় তা বিশর িদেকi যায়, ভুেলo কখেনা কম হয়
না। আিমo eতটাi দkতা aজন কেরিছ য না দেখi িলেখ যেত পাির। আমার কােজর ভাল
িদক eটাi য আিম টাকা পাi কাজ মেপ। যতgেলা িহেসব টুকিল কেরিছ তত টাকা।
সােথসােথi মেন পরল আমার eকটা িবল জমা পের রেয়েছ। আমার মাসখােনেকর খরচ।
কাকােকালার বাতলটা হােত িনেয় হলান িদেয় বেস বিসরেক হাক িদেয় ডাকলাম।
‘rhল সাব কঁাহােস ?’
বিসর থতমত খল আমার ভাষা েন। আমার মুেখ ei ভাষা শানার aিভjতা তার নi।
স বলল, ‘আপেনর জন aেপkা করেতিছেলন। তারপর বাiের গেছন। কাল সকােলi
আপনাের দখা করেত কiেছন।’
তারমােন আমার িবল টাকা হেয় গেছ। আর eখােন aেপkা করার কান মােন হয় না।
টুকিল করার কাজ dচারিদন বাদ িদেলo সমস া হেব না। আিম aেধক খািল বাতল আর খািল
প ােকট বিসরেক িনেয় যেত বেল rমটা আেরকবার ভাল কের দেখ িনেয় বাiের বিরেয়
পরলাম।

িবেকল হেত eখেনা ঢর বািক। eখন rেম যাoয়ার কান aথ হয় না। হািফজেক পাoয়ার
সময় eখেনা হয়িন। রাsায় মহাপুrেষর মত হাটেত হাটেত ভাবেত r করলাম কাথায়
যাoয়া যায়। তণi মেন হয় ডাkারখানা কােছi।
আমার eক বnু বেসন oখােন। ছাটেবলার বnু। আমরা ডািক আফজাল বেল, স িনেজ
বেল আবজল। আমার মােঝ মােঝ তার সােথ সাkােতর কারন ডাkার দখােনা না। রীিতমত
বnুেtর খািতেরi। oসব ছাটখাট রাগবালাi আমার ধােত টেক না। আেরকটা কারন aবশ
রেয়েছ, oর টিবল পিরsার করা। oষুধ কাmানীর লােকরা িবেন পয়সায় oষুধ আর কলম,
প াড, ডায়রী, নাটবুক eiসব িদেয় যায়। আিম সi জ াল িকছুটা কমাi।
oর oখােন ভীড়ভা া তমন থােক না। কারন রাগীর চেয় ডাkার সবসময়i বিশ aসুs
থােক। আমােকi িবিভn রকম পরামশ িদেত হয়। eবারo তার ব িতkম হল না। দখলাম
ফুলিsেড ফ ান চািলেয় িনেজর মস- চয়াের হলান িদেয় কাতরমুেখ বেস রেয়েছ। আমােক
দেখ হাসল।
আিম িজেjস করলাম, ‘খবর িক ? শরীর িঠক আেছ ?’
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আফজাল হাসার চ া করল, ‘ei eকটু।’
িজেjস করলাম, ‘িক হেয়িছল ?’
আফজাল বলল, ‘বাiের যা গরম। রাsা থেক eকটা ডাব িকেন খেয়িছলাম। তখন থেক
পটটা।’
আিম বললাম, ‘খুব খারাপ কাজ কেরছ। আর কkেনা eমন ভূল করেব না। oয়াসার পািন
ছাড়া আরিকছু মুেখ দেব না। কবার হেয়েছ ?’
আফজাল সকথার utর না িদেয় চয়ার ছেড় uেঠ িপছেনর ছাট দরজার oপােশ চেল
গল। আিম টিবেলর িজিনষপt gছােত r করলাম। aেনকবার ভেবিছ কঁােধ ঝুলােনা
eকটা ব াগ ব বহার করেল মn হয়না। আজকালকার ছেলেমেয়রা যমন ব বহার কের।
আেগকার িদেনর পিnেতর িটিকর মত পািnত বহন কের। যার ব াগ যত লmা স তত বড়
পিnত। আিম মািট ছুiছুi পযn দেখিছ। pিতপেদ পা িদেয় ধাkা মারেত হেc।
আফজাল ফরত eেস িনেজর চয়াের হলান িদেয় বসল। আিম বললাম, ‘কিদন হাoয়া
আর পািন ছাড়া িকছু খােব না।’
স সায় িদল মাথা নেড়। আিম eকটা ট াবেলেটর পাতা সামেন তুেল ধের িজেjস
করলাম, ‘eটা oষুধ না আটা ?’
স বলল, ‘ সেভিn পারেসn কিমশন।’
আিম সটােক কাগজ ফলার ঝুিড়র িদেক ছুেড় িদেয় চামড়া বাধােনা নাটবুক হােত িনেয়
uেঠ দাড়ালাম, ‘যাi eখন। খাoয়ার িনয়ম যা বললাম মেন চলেব। রাগ oষুেধ সাের না,
পেথ সাের। আর aত রাগী দেখ কাজ নi। যার সিতসিত িচিকৎসা দরকার স eখােন
আেস না। তামার eখােন আেসi পটব থা আর jেরর রাগী। সামেনর ছেলটােক বেল রাখ।
enািসড, eসিপিরন o-i িদেত পারেব।’
বেল বাiের বিরেয় পরলাম।
eিদক oিদক আেরা িকছুটা সময় কািটেয়, dবার চা খেয় যখন সেn হয় হয় তখন রoনা
িদলাম হািফজ sেরআ মnেলর কথা। হািফজ sেরআ মnল তার পুেরা নাম। আিম aবশ
তােক sেরআ বেল ডািক না, সরাসির হািফজ বেলi ডািক। তারসােথ আমার যেথ িমলo
রেয়েছ। আকবেরর কথামত সo কােরা eক ডজেন নi। কতা icা কম, ei হািফেজর ধম।
আিম সিদেকi রoনা হলাম।
তার দরজার কিলংেবল িটেপ িমuিজক শানা গল না। পিরবেত খুটস
ু কের য শb হল
তারi utের হািফেজর গলায় সুর শানা গল, ‘মiরা গেল বািt নাiেগা কবের।’
হািফেজর না দেখi aনুমান করার adুত শিk রেয়েছ। আিম িনি ত স বুেঝেছ সুiচ
িটেপেছ ক। আেরা িকছু kমতা রেয়েছ হািফেজর, িকন' সকথা eখন না।
আিম গলা চিড়েয় িজেjস করলাম, ‘কবের বাস করেছন নািক ?’
হািফজ গােয় গি চড়ােত চড়ােত দরজা খুলল, ‘িক করমু কন। কােরn eকঘnা থােক
diঘnা থােক না। eiডাের কbর ছাড়া িক কiেত পাির।’
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আিম িবষয়টােক সহজভােব দখােত চ া করলাম, ‘eেত কমদkতা বােড়। dঘnার কাজ
eকঘnায় করেবন, eরপর িতনঘnার কাজ eকঘnায় করেবন। সiসােথ ঘnার িহেসব
রাখেবন। ঘিড়র pেয়াজনi হেব না, কােরn eল িক গল দেখ সময় জানেবন। eসব না
করার জন i বাঙালীর unিত হয়না। দেখননা aন েদেশ বাঙািল কত দkতার সােথ কাজ
কের। eখন দেশi সুেযাগ পেয়েছন eকটু কােজ লাগান। দেশর জন িকছু কrন।’
হািফজ মুখ হা হেয় গল আমার বাক েন। স বলল, ‘বাস- র। মুেড আেছন মেনহয়।’
সিত i আিম মুেড আিছ। বললাম, ‘anকার কবের বেস িক করেবন। চলুন বরi। পেকট
ভিত টাকা।’
eখােন হািফেজর সmেক আেরকটা কথা বেল নi। কার টাকায় খােব, কার টাকায় খােব
না স িসdাn হািফেজর িনেজর। আিম দেখিছ কােরা কােরা হােত স পািনo খায় না। কu
যিদ টাকার uেlখ কের তাহেল িনি তভােবi স তােক িপঠ দখােব। আিম ব িতkম।
মােঝমােঝ িনেজর খাবার না জুটেল আিম oর sরনাপn হi, হািফজo তার pিতদান দয়।
তােক আেরকবার বলেত হলনা। মেন হল স সুেযাগ খুজ
ঁ িছল বাiের বরেনার। িকংবা
কাথায় যােব িঠক করেত পারিছল না। বলার সােথসােথ ফুটপাত থেক ষাট টাকায় কনা
সাটটা গােয় চিড়েয় স ােnেল পা গিলেয় তালাচািব হােত িনেয় তরী। সােটর দাম আিম জািন
কারন eটা কনার সময় আিম সােথ িছলাম। eকজন ei সাট দিখেয় eকিদন গব কেরিছল
টিন bয়ার গােয় দয় বেল। আমার কথা হািফজ ফলেত পােরিন। তালাটা লািগেয় চািব
পেকেট রাখেত রাখেত িজেjস করল, ‘ কানিদেক ?’
আিম বললাম, ‘ভাবা দরকার িক ? ভাবেল bেনর oপর aকারেন চাপ পেড়। হঁাটেত r
কির, যিদক যাoয়া যায়।’
eটা হািফেজরi কথা। aনায়ােস তার oপর চািলেয় িদলাম।

হািফজ আর আিম eiসময় eকসােথ হেল যা ঘেট তার বননা দয়া কিঠন। আসেল বলা
ভাল, তার বননা থেক হয়ত dজেনর মানিষক সুsতা িনেয় p uঠেত পাের। চািরিদেকর
aিফস ফরতা মানুষ, িবিচt পাষাক পড়েন রঙ মেখ মােকেটর িদেক ছাটা মানুষ, পেথর
dপােশ িভড় কের রাখা গািড় আর তােদর মেধ িদেয় ধাkাধািk কের চলা গািড়-িরkা-ট ািkবাস হৈচ সবিকছু আমােদর eিদক oিদক িদেয় পাশ কািটেয় চেল যায়। আর আমরা dজন
িনেজেদর মেধ রােজ র jানগভ িবষয় িনেয় আলাপ করেত করেত হঁাটেত থািক। িবjানদশন-iিতহাস-রাজনীিত-িশl-সািহত িকছুi বাদ থােক না। হািফজ বেল যায় আিম তােত
uৎসাহ দi। কখেনা কখেনা uেs দয়ার জন িবপরীত কথা বিল। diেতi সমান কাজ হয়।
আিম কথায় কথায় বললাম, ‘আমরা কাজ বাদ িদেয় তtt িনেয় বিশ মাধা ঘামাi।
সজন i ei জািতর িকছু হয়না। pেত েক িনেজর িনেজর কাজ িঠকমত করেল কান সমস াi
থাকত না।’
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হািফজ বলল, ‘আপেনo aন েদর দেল যাগ িদেলন। আিম আঠােরা বছর ধiরা খুঁজতািছ
কান কামডা আমার জন িঠক। aহনo পাi নাi। শখার মেধ িশখিছ িখিস-। ei ভাষায়
কথা না কiেল িরkাaলা, দাকানদার মেন কের পাiিছ eক মেkল। দহায়া দi ঢাকা কত
dর। আপেন আমাের কন-’
eকটা িরkার ধাkা খেয় লাফ িদেয় রাsার পােশ সরেত হল তােক। আজকাল eিনেয়
কu pিতবাদ কের না। িরkাচালকo utর িদেত জােন। ধমেক বেল, ' বল বাজাiিছ না!’
হািফজ ধু eকবার তারিদেক তািকেয় দখল। িরkাচালক সmবত ধাkার িবষয় িকছুi
টর পায়িন। aথবা eিদেক দৃি িদেয় ন করার মত সময় হােত নi। স িদিb চেলেছ তার
পেথ। মাঝখােন আমােদর আলােপর িবষয়টা হািরেয় গল। eকপােশ দঁািড়েয় হািফজ
চািরিদেক দখল। িকছুটা dের ছাট রাsার মেধ eকটা দাকান দখা যােc। সmবত
কানাগিল। গািড় চলাচল চােখ পড়েছ না।
হািফজ সিদকটা দিখেয় বলল, ‘চেলনেতা। িবিবিসর খবরডা িন।’
আমার সmিতর aেপkা না কেরi স দাকােনর িদেক রoনা হল। তারসােথ পা না বািড়েয়
uপায় থাকল না। রাsার পােশর চােয়র দাকান। মেনহয় দাকানদার ভাগ বান। বশ eকটু
যায়গা পেয়েছ। কেয়কটা ছাটেছাট ব বসােনা রেয়েছ। লাকজন বেস রেয়েছ িভড় কের।
চা খােc, িসগােরট খােc, িবsুট-কলা-পাurিট খােc। aেনকgেলা িরkা থেম রেয়েছ।
eকজন িরkাচালক যাtীর িসেট বেস তার িনেজর িসেট dপা তুেল হলান িদেয় চাখ বn কের
িসগােরট টানেছ। চািরিদেক ফুরফুের হাoয়া। eেকবাের sগীয় দৃশ ।
দাকােনর িদেক তািকেয় িক খাoয়া যায় ভাবেত থাকলাম। িকছু বলার সুেযাগ না িদেয়
হািফজ চা িদেত বলল। আমােকo বাধ হেয় সামেন হাত বািড়েয় eকটা কলা িছেড় মুেখ িদেত
হল। ei কলার বননা দয়া আমার সােধ র বাiের। চকচেক হলুদ রঙ। কানার িদেক সবুজ
থেক গেছ। আমার ধারনা খাসার য িনজs sাদ-গn রেয়েছ ভতেরর aংেশ সটাo নi।
সমােজ বাস করেত হেল খাসা খাoয়া যায় না বেলi সটা থেক িবরত থাকেত হল।
হািফেজর িদেক iি ত করায় মাথা নেড় িনেষধ করল। তার কান খাড়া।
মাt বাংলা aনু ান r হেয়েছ। আিম কলা খেত খেত াতােদর eকবার দখলাম।
মাঝবয়িস থেক r কের বয়s, বৃd সবধরেনর াতাi রেয়েছ। িবিবিসেত িক বলল আমার
কােন পৗছাল না, তার pিতিkয়া নেত পলাম। eকজন বলল, ‘কথাডা নেলন। কতবড়
চাপা।’
আেরকজন গলা খুেল বলল, ’িবিবিসর কামi তা তাi। িবিবিস নােমর মােন িক জােনন ?
বড় বড় চাপা। eমুন যার নাম স চাপাবািজ ছাড়া আর িক করব ?’
তার পােশর জন িখক িখক কের হাসল িকছুkন। তারপর স গলা চড়াল, ‘আপেন বাংলা
iংরািজ গড়িমল কiরা ফালাiেছন। কu িক িনেজর eমুন নাম দয়। িবিবিস মােন হiল বুশbয়ার কাmানী। aহন মািলকানা পাlাiেছ িকনা জািন না। মেনহয় বুশ-bাuন কাmানী
হiেছ। diজেনর আধাআিধ শয়ার। িবিবিসর aিফস কi জােননিন িময়া ? বুেশর বািড়।’
eকজন ভdেলাকেক দখিছলাম oিদেক চুপ কের বেসিছেলন। পড়েন সাদা পা াবী।
মেনােযাগ িদেয় aন েদর কথা নিছেলন। eবার িতিন মুখ খুলেলন, ‘চুপ কেরন। যা বােঝন
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না তাi িনয়া কথা কন। িবিবিস মােন হiল বাংলা বতার কnd। লnেন যসব বাঙালী থােক
তারা বানাiেছ। ভিলuমডা বাড়ান তা eকটু। দ ােশর কথা নেত দ ান।’
কu আর কথা বাড়াল না। রিডoর ভিলuম বেড় গল। আিম মেনােযাগ িদেয় দেশর
কথা নেত থাকলাম। eকজন কমকতার সাkাৎকার নয়া হেc।
‘পযাp tােনর ব বsা নয়া হেয়েছ। আমােদর হােত পযাp পিরমান খাদ সামgী, oষুধপt
সবিকছু রেয়েছ। সgিল িবতরেনর জন পযাp পিরমান লাকেক িনেদশ দয়া হেয়েছ।’
‘ঘুনঝেড়র kয়kিতর িক তথ আপনােদর কােছ আেছ ?’
‘পযাp kয়kিত হেয়েছ। ঘরবািড়, ফসল, গাছপালা iত ািদর পযাp kয়kিত হেয়েছ।
আমরা িমিটং ডেকিছ, kয়kিতর পিরমান জানার চ া করিছ।’
‘আহত-িনহেতর সংখ া সmেক সবেশষ তথ িক ?’
‘পযাp পিরমান লাক িনহত হেয়েছ, পযাp পিরমান আহত। আেরা িনেখঁাজ রেয়েছ। ei
মুhেত আমার হােত সিঠক সংখ া নi। তেব আমরা পযাp খঁাজখবর িনিc। পযাn পিরমান
লাকেক কাজ করার িনেদশ দয়া হেয়েছ। তারা পযাp যাগােযাগ রkা কের চেলেছ।’
‘kিতgs লােকরা aিভেযাগ করেছ তারা tান পােc না। কu কu eকািধকবার পােc,
কu eেকবােরi পােc না। tােনর দাবীেত িমিছল সমােবশ পযn হেয়েছ।’
‘eটা সত নয়। আিম দশ িমিনট আেগ জলা pশাসেকর সােথ কথা বেলিছ। িতিন
জািনেয়েছন eধরেনর কান ঘটনা ঘেটিন। িবিcnভােব deকজন tান কম পাoয়ার কথা
বলেলo বেল থাকেত পাের। খবর পাoয়ার সােথসােথ আমরা যথাযথ ব বsা িনিc।’
‘আমরা জলা pশাসেকর সােথo কথা বেলিছ, াগােনর শbo আমােদর কােছ রেয়েছ।’
‘eটা gহনেযাগ নয়। আিম জলা pশাসকেক ক াটাগিরক ািল িজেjস কেরিছ। িতিন
eধরেনর কান ঘটনার কথা বেলনিন।’
হািফজ িনচুsের িজেjস করল, ‘eiডা কার গলা কiেত পােরন ?
আিম aবাক হেয় িজেjস করলাম, ‘ কানটা ?’
হািফজ বলল, ‘oiেয, িবিবিসর। আিম সকেলর গলা িচিন। কামাল, শািকল, ভ, কািদর,
মাসুদ-সব। খািল eকজেনর নাম পুলক না পুলব বুিঝ না। মেনহয় diডাi।’
কােরা নাম dটা হাক আর dডজনi হাক তােত আমার কান আপিt নi। আিম
তাড়াতািড় বললাম, ‘আিম রিডo িন না। আমার রিডo নi।’
হািফজ বলল, ‘a। আicা eকটা িকনা িদমুেন। ফুটপােত প াশ টাকায় পাoয়া যায়।
eফeম নেত পারেবন। আিম তা খবেরর কাগজ, টিলিভশন সবিকছুর কাম চালাi oi
িদয়া। aহন সারািদন সারারাত গানবাজনা কcা কািহনী না যায়।’
আিম রিডo িন না বhকাল। ছাটেবলায় aনুেরােধর আসর নতাম eটুকুi ধু মেন
আেছ। eকসময় িkেকট খলা, ফুটবল খলাo নতাম। eখন িক শানা যায় জািন না। ফুটবল
খলা হয় না। িkেকট খলা মােঝমােঝ রাsায় দঁািড়েয় শানা যায়। রাজনীিত-aথনীিত িবষেয়
আমার কান আgহ নi। হািফজ eকবার বেলিছল রাজনীিত-aথনীিত আর ধম ei িতেন য
যত মুখ তার গলাবািজ তত বিশ। িনেজেক মুখ বানােনার কান পিরকlনা আমার নi।
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যতটা সmব গলাবািজ eিড়েয় চলেত চ া কির। eকমাt হািফেজর সােথi যাeকটু আলাপ
কির।
হািফজ তখেনা বেল যােc, ‘দ াখেছন, eকজন মানুষ রিডেত চাকির করতােছ। কহেনা
কu দেহ নাi aথচ গলা নেলi লk লk মানুষ িচনেত পারব। eiডার ব াখ া িক কiেত
পােরন ?’
আিম eকটু হাoয়া িদেত চ া করলাম, ‘আপনার নাম হল eকজন িবখ াত ব িkর নােম।
িবখ াত ব িkর নােম যােদর নাম তার খ ািতমান হয়। eকিদন আপনােকo লk লk মানুষ
নাম েনi িচনেব।’
হািফজ তার sভাবসুলভ ভি েত হেস বলল, ‘তাiেল শােনন eকখান। সিত ঘটনা।
ধাnাপািনর জন কম কাম তা কির নাi। eকবার গিছ জিড়প করেত। eকজনের িজগাiিছ
আপেন িনরkর না sাkর। স কয় sাkর। িজগাiলাম কতdর পড়ােশানা করেছন, কয়
পড়ােশানা কির নাi। িজগাiলাম িলখেত পড়েত পােরন। স কয়, না। কiলাম তাiেল sাkর
হiেলন ক ামেন ? স কয় বাবামােয় শখ কiরা নাম রাখেছ। aহন কন তা কান িবখ াত
ব ািkর নাম মেন করেলন। ei নােম তা িবখ াত কুখ াত চার ছ ােচার ধাnাবাজ সবi
রiেছ।’
মেনমেন pমাদ gনলাম। ei eকটা িবষেয় আিম হািফজেক বড়i ভয় পাi। তারসােথ
তেক যেত আমার কান আgহ নi। তাড়াতািড় কানমেত বললাম, ‘ কন, oi য িবখ াত
কিব। পারেস র।’
হািফজ বলল, ‘a।’
ততkেন আমােদর চা খাoয়া শষ। হািফেজর িসগােরট খাoয়া শষ। িবিবিসর বাংলা
aনু ানo শষ। আমরা সামেনর িদেক পা বাড়ালাম।
eখােন রাsার eকিদেক বািত jলেছ। রাsায় গািড়র িভড় থাকেলo ফুটপাথ uচু বেল
সখােন uঠেত পারেছ না। e যায়গায় দাকান বসােনার সুেযাগo নi। eরi মেধ
eকযায়গায় dজনেক কানমেত পাশ কািটেয় যািc, কােন eল, ‘ei য, নেছন।’
েনিছ বেলi থামলাম। দখলাম eক ভdেলাক। পড়েন ধবধেব সাদা পাষাক। লmাiচoড়াi dিদেকi আমার দড়া। মুখ ভিত কােলা কুচকুেচ দঁািড়, মাথায় পাগিড়। eকমাt নুরানী
চহারা বেলi eর বননা দয়া সmব।
কােছ ছাট eকটা ব াগ। ব াগটা খালা। eকপলক দেখi বুেঝিছ oেত রেয়েছ ছাটবড়
নানা সাiেজর িশিশেবাতল। হােত ছাট eকটা আতেরর িশিশ। আমার আেগi eকজন যুবকেক
পাকেড়েছন। স হঁাসফঁাস কের ছাটার চ া করেছ। িনতাn ভdতার খািতের যেত পারেছ না।
আমােক দেখ আেরকজন খেdেরর লাভ সামলােত পােরনিন।
আিম ভdতা রkােথ eিগেয় গলাম।
িতিন বলেলন, ‘eকটা কথা বলতাম, যিদ িকছু মেন না কেরন।’
আিম িনিবকার মুেখ বললাম, ‘বলুন।’
িতিন eকটুকেরা তুলা আঙুেল ধের সামেন বািড়েয় ধরেলন, ‘eটা eকটু দখেবন। খুব
ভাল আতর।’
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আমার aনুমােন িবnুমাt ভুল হয়িন। সাজাসুিজ বললাম, ‘আিম আতর ব বহার কির না।’
িতিন বলেলন, ‘আজ থেক কেরন। আতর ব বহার করা রসুেল সুnত। আতের মন পিবt
হয়। রাসুলুlাহ-’
তার কথা শষ হল না। হািফজ কােছ eেস দঁািড়েয়েছ লk কিরিন। বাধাটা eল তার কাছ
থেক, ‘আতর বচেবন ?’
ভdেলাক িবরk হেয় তাকােলন তার িদেক। বাধহয় দৃি িদেয় p করেলন, আপনােক
তা ডািকিন। eরমেধ নাক গলােcন কন ?
utর না পেয় হািফজ সাজা কথায় গল, ‘ব বসা করার icা থােক দাকান িদয়া বেসন।
আর ধমpচার করার icা হয় মসিজেদ যান।’
িতিন বাধহয় eতটা আশা কেরনিন। আেশপােশ সমথেনর আশায় তাকােলন। ধমিবrd
কথার pিতবাদ করার মানুেষর aভাব হয় না। যার হাটার শিk নi সo লািঠ হােত পেথ
নােম। তার dভাগ সi মুhেত সখােন তমন কu নi। সবাi িনেজর কােজ ব স-। সমথন
পাoয়ার সmাবনা না দেখ কানমেত বলেত চ া করেলন, ‘ দখুন, আিম-’
হািফজ বলল, ‘আপেন িক সiডা দখিছ। aহন রাsা মােপন।’
িতিন শষ চ া করেলন, ‘আপিন আমােক-’
হািফজ eবার গলা িনচু করল, িকন' যা বলল সটা eেকবাের চুড়াn, ‘আবার মুখ খুলেল
দাত ফালায়া িদমু, হারামজাদা। যা ভাগ।’
হািফেজর ei মুিত আিম আেগo দেখিছ। eসময় তারসােথ কথা বাড়ােনা মােন িনেজর
িবপদ ডেক আনা। ei ভdেলাক সটা বুঝেত ভুল করেলন না। ব াগটা gিছেয় কঁােধ ঝুিলেয়
িবপরীত িদেক হঁেট গেলন। eতkন চুপ কের দঁািড়েয় থাকা যুবকেক দেখ মেন হল স যন
হাফ ছেড় বঁাচল।
আমরা আবার হঁাটা r করলাম। আমার খারাপ লাগিছল হািফেজর ব বহাের।
ভdেলাকেক aন ভােব বলেলo চলত। কথাটা হািফজেক না জািনেয় পারলাম না। কানমেত
রাsার ধাkাgেতা eিড়েয় বললাম, ‘ভালভােব বলেল হত না। কথা শানােনাi যখােন কথা।’
হািফজ তােত িবnুমাt grt না িদেয় তািcল ভের বলল, ‘eতিদেনo যখন শেখ নাi
তখন আর িশখব না। ধাkাiয়া gতাiয়া যতdর চালান যায়।’
হািফজ িদনিদন aৈধয হেয় uঠেছ। আেগ দখতাম কu তক করেল স িবরk হত না।
যতরকমভােব সmব যুিk িদেয় বুঝােত চ া করত। eখন eেকবােরi সটা কের না। dকথা
বেলi যন বুেঝ যায় ফলটা িক হেব। শষ পযn যিদ গালাগািল িকংবা হাতাহািতেত যেতi
হয় তাহেল aন কথায় সময় ন কের লাভ িক ?
সারা িব জুেড় মানুষ গেবষনা করেছ মানুষ কন চরমপন'◌ী হয়, কন আkমেনর পথ
বেছ নয়। সারা িবে eভােবi শতশত, নািক হাজার হাজার, নািক লk লk চরমপনী' তরী
হেc। আমার সামেন হািফজ যন eকটা uদাহরন। আিম
দখেত পািc kেমi স
আkমনাtক হেয় uঠেছ। যুিkেত যিদ কাজ না হয়, ভালকথায় যিদ ফল না ফেল তাহেল
শিk পরীkা। সখােনi হারিজত। চরমপন'◌াi যিদ eকমাt পন'◌া হয় তাহেল দরী কের
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লাভ িক ? িবেশষjরা বেলন চরমপন'◌ার নািক িতনটা স-র। হািফজ বাধহয় িdতীয় স- র
aবsান করেছ।
আমার মনটা খারাপ হেয় গল eসব ভাবেত ভাবেত। িনেজ ধম কতটুকু পালন কির বা না
কির, নামাজ পিড় বা না পিড়, সবসময় ধমেক aন দৃি েত দেখ eেসিছ। কu ধেমর কথা
বলেল চুপ কের িন, সায় দi। কথার pিতবাদ করােক ধেমর িবrdাচরন বেলi জািন।
হািফজ মেনহয় সসেবর ধার ধাের না।
আিম সুেযাগ পেয় সকথা বলার চ া করলাম, ‘ লাকটা মেনহয় মন খারাপ কেরেছ।’
‘ কান লাক ?’ িজেjস করল হািফজ।
বশ তা! িদিb ভুেল গেছ।
আিম মেন কিরেয় িদলাম, ‘oi য আতর িবিk করিছল।’
হািফজ বলল, ‘oiডাের মন িথকা িবদায় কেরন। জীবেন বhত ভn দখিছ। ধেমর বুিল
ঝাড়েল ধেমর unিত হয় না। যািকছু kিত করার তা eরাi কের।’
আিম আমার যুিk ধের রাখেত চ া কের বললাম, ‘িকন' লাকটােক দেখ ভালমানুষ
বেলi তা মেন হল।’
‘আপেনর দৃি েত।’ বলল হািফজ, ‘পৃিথবীর সবচাiেত ধািমক ক কiেত পােরন ?’
আমার মাথায় ঢুকল না p টা। তার oপরi িবষয়টা ছেড় িদেয় বললাম, ‘আপিনi
বলুন।’
হািফজ বলল, ‘িভkুক। তারা আlা-রসুল, কারান-হািদস ছাড়া কথাi কয় না। যারা িভkা
দয় তারা মেন কের ধেমর কাম করলাম। আপেন তাের দান করেবন, স আlার কােছ হাত
তুলব আর তারi দায়ার gেন আlা আপনাের দান করব। নয়ত তারা হiল ব াংক। aহন
ব াংেক জমা রাখেবন পরকােল uঠাiেবন। আিম eiসব িব াস কির না। আিম িভkুেকর চেয়
চার বিশ পছn কির। তার কােম ভnািম নাi। স জােন খারাপ কাম, তারপরo কের কারন
aন কাজ কu দয় নাi। িভkুকের aন কাম িদেলo স করব না।’
আিম িবষয়টা হাlা করার চ া করলাম, ‘আপিন হঠাৎ িভkুেকর oপর eত চটেলন কন
?’
হািফজ বলল, ‘িভkুেকর oপর চিট নাi। চটিছ সiসব মানুেষর oপর যারা িভkুক
বানায়া রাখেছ। িভkা দয়া ধেমর কাম মেন কের। আপনাের eকটা aিভjতার কথা কi।
eকবার eক aিফেস eক কােম গিছ। oi আতরaলার মত eকজন লাক ঘুস চাiেছ।
জাহেরর নামােজ ঢুকব, oযু কiরা আiেছ, তখনo হাত ভজা, কয়- ট াকা দন নামােজর
দরী হiতােছ। কানমেত ট াকা িনয়া পেকেট ঢুকাiয়া মসিজেদ দৗড় িদল। eiসব লাকের
ধািমক মেন করার কান কারন নাi।’
আিম বললাম, ‘িকন' নামাজ পড়ার pেয়াজনo তা আেছ। eকিদেক পাপকাজ
আেরকিদেক ধম। diেয় কাটাকািট।’
হািফজ বলল, ‘আমােগা দ ােশ সব মানুষ কারান-হািদস িবেশষj। কমেন হiেছ আমার
জানা নাi। যiখােন যi হািদস লােগ সiডা লাগাiয়া দয়। আিম আপনাের eকটা হািদস
শানাi। আমার তরী হািদস না, গাjালীর বiেত পাiেবন। সহজ কথায়, আপেন যিদ eকশ
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টাকার eকটা পাষাক কেনন, তার নbুi টাকা যিদ হালাল আয় হয় আর দশ টাকা হারাম
আয় হয় তাiেল যতিদন সi পাষাক ব বহার করেবন ততিদন আপেনর নামাজ হiব না।
eiসব লাক eসব জােননা eiকথা মেন কiেরন না। iসকুেল সবাiের পড়াiেছ নামােজর
শত িক িক। মানুষ সigলানের িনেজর মেতা পাlাiয়া লiেছ।’
আমার মেন পরল eiধরেনর িকছু, আহকাম-আরকাম না িক যন পেড়িছলাম
iসলািময়ােত। pায় িকছুi মেন নi। eিনেয় আর কথা বাড়ােত iেc হল না। eকটা বi হােত
পেল আেরকবার দেখ নব।
আমরা eখন বড় রাsার পােশ। কানিদেক যািc িঠক নi। হািফজ kমাগত হঁেটi
চেলেছ। আমারo তােক aনুসরন কের চলেত হেc।
রাsায় হঁাটা ক সাধ । ক কানিদক থেক ধাkা মারেব িঠক নi। eত ধাkা eিড়েয় তার
ফঁােক কথা চালােনা যায় না। আিম সুেযাগ খুজ
ঁ িছ হািফেজর কাছাকািছ িগেয় নতুন কথা পারব।
বশ িকছুটা eিগেয় গিছ। হািফজ সামেন, আিম িপছেন। হঠাৎ কেরi আমার িক মেন হল,
ঘাড় ঘুিড়েয় িপছনিদেক তাকালাম। তারপর কান শিk কাজ করল জািন না, eকটােন
হািফজেক িনেয় রাsার পােশ hমিড় খেয় পড়লাম। আর আমরা য যায়গা িদেয় হাটিছলাম
ফুটপােতর সi aংেশ aেধকটা uিঠেয় িদেয় eকটা গািড় eিগেয় গল সামেন। রাsায় pচn
িভড়। িভড় eড়ােত স শটকাট বেছ িনেয়েছ।
হািফজ কানমেত মুখ তুেল বলল, ‘নmরটা দখেছন ?’
আিম তাড়াতািড় দেখ িনলাম। eটা িনয়ম। িনয়ম ভেঙ গািড় চালােনা aপরাধ। কu
িনয়ম ভেঙ গািড় চালােল aিভেযাগ করেত হয়। নmর ছাড়া aিভেযােগ কাজ হেব না। আিম
গািড় দেখ কাmানী, মেডল eসব বুিঝ না। তেব লাল রেঙর গািড়, নmরটা মেন রাখা সহজ।
হািফজ uেঠ ময়লা ঝাড়েত ঝাড়েত বলল, ‘শয়তােনর নmর।’
হািফেজর গলা েন মেনহল আতরaলার িবষয়টা ভুেল গেছ। আিম খুিশi হলাম তােত।
মুেখ aবাক ভাব eেন বললাম, ‘শয়তােনর নmর িক িজিনষ। নmর তা নmর, সংখ া। eগার
পিচশ পয়িtশ। তারসােথ শয়তােনর িক সmক ?’
হািফজ তার sভাবসুলভ ভি েত বলল, ‘আপেন সংখ াদশন পেড়ন নাi, বুঝেত সময়
লাগব। সংখ া ভাল, সংখ া মn। সংখ া চার, সংখ া সাধু। সংখ া sগ সংখ া নরক। চািরিদেক
যা দ াখতােছন সবi সংখ া।’
হািফেজর কথাবাতা eেকবাের শাn।
সংখ াদশন কন, কান দশন িনেয়i আমার মাথাব থা নi। সংখ া িদেয়i eকজন লটািরর
টাকা পায় eকজন পায়না সটা জািন, তারপরo সংখ ার gেন কu ভাল হয় কu খারাপ হয়
eটা আিম মেন কির না।
আিম বললাম, ‘oসব দশন টশন থাক। anত পুিলশেক নাmারটা জািনেয় রািখ। বপেরায়া
গািড় চালােc, কখন কােক মের বেস।’
হািফজ eমনভােব আমার িদেক তাকাল য আিম হঁাচট খলাম। থেম চািরিদেক eকবার
দৃি বুিলেয় দখলাম। eকজন মাটর সাiেকেল বেস, dজন না- িতনজন দঁািড়েয়। সমসঘটনাi তারা দেখেছ। সাদা রেঙর িবশাল মাটরসাiেকলটা দয়া হেয়েছ সmবত eেদরেক
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তাড়া করেতi। েনিছ কu যন গিতেত eেক হারােত না পাের সজন eরেচেয় শিkশািল
মাটরসাiেকল aন েদর িকনেত দয় না।
যাকেগ। যার যা খুিশ কrক, যভােব খুিশ চলুক। আমার িক। eসব িচnা করার জন কu
আমােক টাকা দয় না। আমার িবরিk লাগেছ হািফেজর oপরi। কতkন থেক ধু হঁেটi
চেলিছ। কাথায় যািc জািন না। হাজার বছর ধের পথ হঁাটার আনn জীবনানেnর থাকেলo
থাকেত পাের, আমার নi।
আিম হঁাটা থািমেয় বললাম, ‘তাহেল ? eখন ?’
হািফজ বলল, ‘eকটা p মেন আসেছ, আেগ utরটা িদয়া লন। পৃিথবীর সব দেশ, সব
সমােজ, সবকােল, সব পশায় নািমদামী মিহলােদর নাম পাoয়া যায়। দশেনর মiেদ মিহলার
নাম নাi ক ান ?’
আিম হা কের বললাম, ‘সিত নi ?’
হািফজ বলল, ‘আমার জানামেত নাi। দাশিনেকর নােমর eকটা তািলকা করেল দ াখেবন
কান মিহলা নাi। gীক দশন, ভারতীয় দশন, িচনা দশন, পি মা দশন িথক া r কiরা আজ
পযn। aবশ eেকবােরi নাi কiেত পাির না। আিম আর জািনi বা কতটুক।ু ’
বুঝলাম পাশ কাটােত চাiেছ। আিম eত বাকা না য খঁাচা মের চেল যােব আর টর
পাব না। মেনাভাব যতটা গাপন করা যায় সi চ া কের ভালমানুষ সেজ িজেjস করলাম,
‘সংখ া থেক দশন, দাশিনক থেক মিহলা, eসেবর হতু িক ?’
হািফজ বলল, ‘মিহলােদর aেনক ভাল gন আেছ। তােদর মন খুব কামল।’
আিম গলায় িবরিk eেন বললাম, ‘তারমােন ? eসব আমােক শানােcন কন ?’
হািফজ তাড়াতািড় সামাল িদল, ‘আের না-না, আপনাের মিহলার সােথ তুলনা করতািছ না।
aেনক পুrষ মানুেষরo মন নরম। পেরর ভাল চায়, সবকথা িব াস কের, আiন মােন।
eiজন আপেনের আিম খুব পছn কির। eেকবাের সরলেসাজা। তয় বাস-ববুিd eকটু কম।
eiিদেক মিহলার সােথ িমল আেছ। আপেন রাগ কiেরন না। ভালর কান জাত নাi। যহােন
ভাল দ াখেবন, িশখেবন। কান লjা নাi।’
বুঝলাম পুিলশ-টুিলেশর ঝােমলায় স যেত চায়না। আমার িনেজরi eকপব হেয় গেছ
সকথা তােক জানাiিন। eিদেক ei আলাপ আর ei হঁাটার যন an নi। আকবেরর কািc
হজম হেয় গেছ বh আেগ। চােয়র দাকােনর কলাটাo। eকসময় বললাম, ‘চলুন eবার িকছু
খাoয়া যাক। পেট িকছু না িদেল আর চলেছ না। পেকেট আেছ যেথ , dি nার কারন নi।’
হািফজ uদাসভােব বলল, ‘মােসর aহেনা িতনিদন বািক, ট াকা পাiেলন কi ? eডভাn
িনেছন ?’
হািফজ টাকার uৎস িজেjস করেব eকথা eকবারo মেন আেসিন। eবার সিত i িবপােক
পড়লাম। সিত কথা বলেল ei টাকার খাবার তা খােবi না বরং egেলা য কাথায় িগেয়
পড়েব সটা aনুমান করাo dঃসাধ । বশ মেন আেছ সi ঘটনার কথা। eকবার dজেনi
পেকট খািল, পট খািল aবsায় ঘুরিছলাম। হঠাৎ হািফজ eকযায়গায় থেম চািরিদেক
তাকােত r করল। dের eক িপিc কাগজ টাকািcল, িপেঠ মস-বড় চেটর বsা। তােক
ডেক আনল। তারপর পােয়র কােছ দিখেয় িদল। দখলাম eকশ টাকার নাট পেড় রেয়েছ।
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মাঝখােন ভঁাজ করা। eকটা হেত পাের, বিশo হেত পাের। িপিcটা সটা তুেল িনেয় দঁাত
দিখেয় যাoয়ার পর বললাম, ‘টাকাটা িনেল হত না। পের নাহয় ডাবল টাকা িভেk িদতাম।’
হািফজ বেলিছল, ‘eiডা হiল iমােনর পরীkা। িবনা পরীkায় ফল করেত নাi।’
ei হািফজেক টাকার uৎস জানােনা aসmব। আিম eখনo iমােনর পরীkায় eতটা
সফল হiিন। মুেখ হািস eেন বললাম, ‘আমার তা কােজরo িঠক নi, টাকারo িঠক নi।
সকােল রাজা িবেকেল িভkুক। ei আরিক। মােসর িহেসব িদেয় িক হেব।’
হািফেজর চাখ থেক সেnহ dর হল না। স বলল, ‘চেলন আপনাের খুব ভাল খানা
খাoয়ামু। িক খাiেবন কন?’
আিম পাlা p করলাম, ‘আপিনi বলুন িক খাoয়া যায়। আজ তা ঈেদর িদন না য
ঈেদর খাবার পােবন।’
হািফজ eেকবাের মুেখামুিখ দঁািড়েয় বলল, ‘ক ান, সমস া কাথায়। চেলন আপনাের
ঈেদর খাoন খাoয়াi। আের চেলন না।’
ঈেদর খাবার কাথায় পাoয়া যায় জানার আgহ সামলােত পারলাম না। তার িপছু িনলাম।
িকছুkন হঁাটার পরi দখলাম স বািড়র িদেক যাtা r কেরেছ।
িজেjস করলাম, ‘বািড় যােcন নািক ?’
হািফজ বলল, ‘হ। আপনাের ঈেদর খাoন খাoয়ামু। eেকবাের িনেজর হােত রাnা করা
সমাi।’

রােত বািড় িফের দখলাম রািফ বেস রেয়েছ। যতdর জািন রািফ নামটা রিফেকর িনজs
সংsরন। আধুিনকীকরন বলেল ভাল মানায়। রািফর বhrপী চহারা দেখ আিম aভ s। আজ
দখলাম লmা চুলgেলা টান কের িপছেন বঁেধেছ। কােন িতনভঁাজ করা dল। রািফর চহারাটা
eমনi য খুব ভালভােব না দখেল ছেল না মেয় বাঝা কিঠন। dলটা নতুন আমদািন।
মেনহয় বািগেয়েছ কারo কাছ থেক। পাষাক বরাবেরর মত। িজেnর প াnটা আর
iি খােনক নামেল খেস পড়েব। কখেনা খেস পেড়েছ িকনা জািননা। eকবার িজেjস করায়
বেলিছল eেত সুিবধা আেছ। aেনক সুnর সুnর মেয় eসব পছn কের।
বn ঘেরর সামেন বেস আমার জন aেপkা করার কারনটাo আমার ভালমতi জানা। হাত
খািল। িকছু িদেত হেব। কাথাo বnুt সংকেট পেরেছ, না িদেল বnুtহািনর সmাবনা। আিম
কথা না বািড়েয় থানা থেক পাoয়া পুেরাটাi তার হােত িদেয় িদলাম। সo দির না কের
খুিশমেন চেল গল।
মেনহল হঠাৎ কেরi যন কঁাধ থেক eকটা িবশাল বাঝা নেম গল।
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হািফেজর oখােন যেথ খেয়িছ। রােতর খাবার িচnা না করেলo চলেব। িবছানায় শাবার
সােথসােথ ঘুম eেস আকেড় ধরল।

হঠাৎ কেরi বৃি নেমেছ। ঝেড়া দমকা হাoয়া িকছুkন দাপাদািপ কের চেল গেছ। eখন
পািন ঝরেছ িঝরিঝর কের। িকছুkন আেগ য pচn গরম িছল তা িনেমেশ িনঃেশষ হেয় গেছ।
রাsার pচn িভড় uধাo। লাকজন রাsার পােশ দঁািড়েয় aেপkা করেছ। কu কu বৃি র
মেধ i রাsায় নেম হঁাটাপেথ রoনা িদেয়েছ।
আিম রাsায় নামলাম। ধুিলঝেড় সারা শরীর ময়লায় মাখামািখ হেয় গেছ। িনেজর হােতর
িদেক তাকালাম। হঠাৎ কেরi আমার হাত যন বলুেনর মত ফুেল গেছ। পুেরা শরীরটাi ভারী
হেয় গেছ। কানমেত পা ফেল রাsার মাঝখােন eেস দঁাড়ালাম।
আহ। িক শািন-। ঠাnা হাoয়ায় শরীর জুিড়েয় যােc। বরেফর মত শীতল ফাটা পরেছ
সারা শরীের। মাথায়। চাখ বn কের দঁাড়ালাম রাsার মাঝখােন। e যন পানিশেরর
আবহাoয়া। eেককটা ফাটা জীবেন নতুন pান স ার করেছ। kেমi সিজব হেয় uঠেছ
সবিকছু।
eকিদেক চচােমিচ েন চাখ খুেল তাকালাম। রাsার eকপােশ eকটা িরkা থেম
aেপkা করিছল বৃি কমার। তার িপছেন eকটা গািড়। eখন গািড়টা যেত চাiেছ। িরkা না
সরায় তােক ধাkা মেরেছ। eকিদেক চাকা বঁাকা হেয় বেস গেছ। িরkায় বেস eকজন মাটা
মিহলা। কােল ছা eকটা িশ । িশ িট িচৎকার করেছ। মিহলা তােক সামেল নামার চ া
করেছ। িরkাচালক তার িরkার kিত দেখ eিগেয় গেছ গািড়র িদেক।
আিম কেয়ক পা eিগেয় গলাম। মিহলা তখেনা নামেত পােরনিন। গািড়টা আবার eেস
ধাkা মারল। টলেত টলেত কেয়কহাত eিগেয় গল িরkা। মিহলা eকহােত িরkা ধের
আেরকহােত বাcা সামলােcন। িরkাচালক দৗেড় গল িরkা বঁাচােত।
আিম মুখ না খুেল পারলাম না। হাত নেড় িচৎকার কের বললাম, ‘ দখেত পােcন না ছাট
বাcা রেয়েছ। oিদক িদেয় যান।’
গািড়র চালক চেয় রেয়েছ আমার িদেক। দঁােত দঁাত চেপ িক যন বলল। আিম eখান
থেক নেত পলাম না। গািড়টা িপিছেয় গল িকছুdর।
আিম ঘুের তাকালাম িরkার িদেক। মিহলা কানমেত নেম দঁািড়েয়েছন। বৃি র মেধ হাত
িদেয় বাcার মাথা ঢাকার চ া করেছন। আমার িদেক তাকােলন। তারপরi তার মুখ খুলল।
িচৎকার কের িক বলেছন। তারপরi হাত তুলেলন। আঙুল দখােcন আমার িপছন িদেক।
আিম সিদেক ঘুের দখলাম গািড়টা eিগেয় আসেছ। pিত মুhেত গিত বাড়েছ। লাল রেঙর
গািড়েত সানালী নাmার pট। eগার পিচশ পয়িtশ। নাmার pটটা সাজা eিগেয় আসেছ
আমার পােয়র িদেক।
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শরীরটা কঁেপ uেঠi থেম গল। চমেক uেঠ চাখ খুললাম। না। আিম গািড়চাপা পিড়িন।
আমার ঘের, আমার িবছানায় েয় রেয়িছ। জানালা খালা। ঠাnা হাoয়া ঢুকেছ সিদক িদেয়।
হয়ত ধুিলঝড় হেয় গেছ eখােন। সারা িবছানা িকচিকচ করেছ বািলেত।
sp দখিছলাম eতkন।
আেস- আেস- uেঠ বসলাম িবছানায়। pথেমi মেন হল মকবুেলর কথা। িকভােব তার পা
খায়া গেছ আিম দেখিছ। কান গািড় তাo জািন। শয়তােনর নmর। গািড়র চালকেক আিম
িভেড়র মেধ o িচনেত ভূল করব না। oi মুেখর ধরন, oi চাহিন আিম ভুলব না কখেনা।
আমার গলা িকেয় গেছ। িবছানার পােশ বাতেল পািন রেখ ঘুমাi সবসময়, দখলাম
তােত সামান পািন রেয়েছ। সটুকুi গলায় ঢেল িদলাম। জানান িদেয় পট পযn পৗছাল
সটা। আবার েয় পরলাম।
আিম aেপkা করলাম মকবুেলর। oর কান সারাশb নi। eকবার ডাকলাম মকবুল
বেল, তােতo সারা পলাম না। o বেলিছল কিদন থাকেব আমার সােথ। o িক কথা রােখিন ?
নািক iেc কের চুপ কের রেয়েছ। দখেছ আিম িক কির।
eকসময় েয় থাকা aসহ মেন হল। িবছানার বািলর কণাgিল িপপেড়র মত কামগােc।
uেঠ িবছানার চাদরটা তুেল ঝাড়া িদলাম। ধুলাবািল ঝেড় আবার পেত েয় পড়লাম।
িক হেc eসব? আিম কন ei sp দখলাম। sেp যা দেখিছ সটা িক সিত ? য
গািড়টা আমােক চাপা িদেত যািcল সটাi িক মকবুলেক ধাkা িদেয়েছ ?
আিম খায়াবনামায় িব াস কির না। িবিভn যায়গায় য dচার কথা পেড়িছ তােত দেখিছ
মানুষ যা িচnা কের সটাi sেp দেখ। েয়ড রীিতমত গেবষনা কের গেছন সটা িনেয়।
িবjানীরা নািক আজকাল মানুেষর িচnা রকড করেত পাের। sp রকড করেল দখা যােব
সটা aন সমেয় ঘেট যাoয়া কান ঘটনার িচnা। কlনার রঙ চিড়েয় সটা aন রকম হেয়
গেছ। মন খারাপ থাকেল, শরীর খারাপ থাকেল মানুষ dঃsp দেখ। মন ভাল থাকেল সুখsp
দেখ। কারা যন গেবষনা কের বর কেরেছ ফুেলর সুবাস থাকেল সুখsp দখা যায়। আমার
ei dঃsp িন য়i আমার dঃি nার ফল।
তাi হেব। রাsার িবষয়টা আিম ভুলেত পািরিন। গািড়র নmরটা মেন রেয়েছ। তারসােথ
মকবুেলর eকিসেডn তালেগাল পািকেয় গেছ।
সবিকছু ভুেল ঘুমােনার চ া করলাম।
সকােল aিফেস পৗেছ pথেমi টাকার খঁাজ িনলাম। পেয়o গলাম সােথসােথi। টাকা
পেকেট রেখ বিশরেক চা িদেত বেল ঘের eেস আকবেরর pাkন চয়াের হলান িদেয় বেস
চাখ বুজলাম। রােত eেকবােরi ঘুম হয়িন। শষরােত িকছুটা ঘুিমেয়িছলাম তারপরo
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মেনহেc ঘাটিত থেক গেছ। চা খেয় eকটু ঘুিমেয় নব িকনা ভাবিছ। ei ঘের দরজা টেন
িদেয় aনায়ােস ঘুিমেয় নয়া যায়।
শb েন চাখ খুেল দিখ বিসেরর সােথ uিক মারেছ আিনস। আিনেসর চাখ হতভm।
বিশর চা নািমেয় রাখায় তােক আেরক কাপ আনেত বললাম। কাপটা ঠেল িদলাম আিনেসর
িদেক।
আিনেসর সােথ আমার পিরচয় aেনক বছেরর। িঠক কাথায় মেন নi। eকবাের মেন নi
বলেলo ভূল হেব। সmবত বশ কেয়কবার dজন dজনেক দেখিছলাম, কu আগ বািড়েয়
কথা বিলিন। তারপর eকিদন o হেস eিগেয় eেস আমােক চা খাoয়ােত চাiল। সi থেক
r। তারপর ঘিন তা।
আিনস সmেক eকটা কথা না বলেল চেল না। স কিব। আমার ধারনা রীিতমত uচুদেরর
কিব। আধুিনক কিবেদর মত িডকশনাির দেখ কিঠন কিঠন শb বাছাi কের কিবতা লেখ না।
তার কিবতা eেকবাের মন থেক লখা। কিবতার জন o সবিকছু ত াগ করেত রািজ। anত
িছল eক সময়। আমার ধারনা pেয়াজনীয় সুপািরশ পায়িন বেলi কu oেক কিব িহেসেব
চনার সুেযাগ পায়িন। কu বi-পিtকায় ছােপিন। িবরk হেয় eকবার িনেজর টাকায় বi
ছেপিছল। িনেজর টাকা, আমার কােছ ধার করা টাকা। মাসখােনক ধের কেmােজর দাকােন,
pেস, বঁাধাiেয়র দাকােন দৗড়ােদৗিড়। বাসা বদেলর সময় বigেলা ফিরaলার কােছ িবিk
কের পিরবহন খরচ কিমেয়িছল। আিম সi বiেক ফুটপােথ িবিk হেত দেখিছ। দেখ খুিশi
হেয়িছ। যারা টাকার aভােব লাiেbিরেত যায় না তারা anত পড়-ক। eকসময় oর নাম
ছড়ােব। ক নািক চানাচুেরর ঠাঙায় pচার পাoয়া লখায় িব খ াত হেয়িছল।
কিব িশlীেদর মন নরম হয়। eরi ফল িহেসেব আিনস িবেয় কেরেছ। eেকবাের হঠাৎ
কের। eকবার gাম থেক িফের সােথ কের বািড় িনেয় গল dপুের খাoয়ােত। মাথায় ঘামটা
দয়া eকজন eেস পােয় হাত িদেয় সালাম করায় চমেক uঠলাম। আিনস তখন aন িদেক মুখ
ঘুিরেয়। শেষ সi মেয়র মুেখi নেত হল িবেয়র কথা। আিনেসর কথায়, আকাের-iি েত
যা বুঝলাম তা হল স তার ভালবাসা ফলেত পােরিন। সবিকছু েন আমার ধারনা হেয়েছ
সmবত সi মেয় আিনেসর কিবতার eকমাt সিত কােরর ভk। আিনেসর বuেয়র সােথ
সi eকবারi দখা। তাo aেনকিদন হেয় গেছ। আেগ সুেযাগ পেলi বuেয়র কথা তুলত,
eখন সটা কের না। তেব আমার ধারনা oরা dজন সুেখi আেছ। eমন িমল দখা সৗভােগ র
ব াপার। বuেয়র pসংেগ কখেনা pসংশা ছাড়া aন কথা শানায়িন।
আিনসেক যখন থেক িচিন তারেথেক eতটুকু পাlায়িন। sাs , চহারা, পাষাক eকi
থেক গেছ। সাদামাটা eকটা সাট, সাদামাটা প াn, পােয় বlaলা স ােnল, কঁােধ eকটা
কিব ব াগ। কান পিরবতন নi। ধু কপােলর কােছ সামেনর চুলgেলা eকটু কেমেছ ei যা।
তা কপাল বড় হoয়া ভাল লkন। স সামেনর চয়ার টেন িনেয় eিগেয় বেস বলল, ‘ব াপার
িকের ভাi। eেকবাের তুলকালাম aবsা।’
rেমর চািরিদেক চেয় দখেত থাকল স।
আিনস সদা হািসখুিস। aেন র কােছo সটাi আশা কের। আিম বাহাdিরর হািস হাসেত
হাসেত মেন কিরেয় িদলাম, ‘চা ঠাnা হেয় যােc।’
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আিনস িবরk হেয় বলল, ‘রােখন আপেনর চা। চা- তা কতi খাiিছ। আেগ দiখা লi।’
রীিতমত চয়ার uেl ঘুের বসল স। বিশর আসা পযn চলল তার ei দখােদিখ। বিশর
হয়ত খুব aবাক হয়িন, কারন আিনেসর ভাবভি র সােথ স পিরিচত। িনরেব চা রেখ চেল
গল।
আিনস বলল, ‘eiবার কন। িবষয়টা িক। pেমাশন ?’
আিম মুেখ হািস ধের রেখ বললাম, ‘pেমাশন বলেত পােরন, িডেমাশনo বলেত পােরন।
আসেল eকটু যায়গা বদল আরিক। আকবেরর যায়গায় আিম, আমার যায়গায় আকবর। aন
সবিকছু আেগ যা িছল তাi।’
আিনস বলল, ‘আicা।’
শb কের চা খাoয়া আিনেসর aভ াস। িকছু বলেল বেল, ‘মাin কiেরন না। eমেন না
খাiেল চােয়র মজা পাi না। মুেখ িদয়া িগলা ফলেল িক চা খাoয়া হয়। ভাল িজিনষ আেসআেস- খাiেত হয়।’
আমার মািনেয় গেছ। বরং শb না করেল aবাক হব। মারাtক িকছু ঘটার আতংেক
থাকব। তারেচেয় ei ভাল। স কথা না বেল চা খেত থাকল।
আিম িজেjস করলাম, ‘িদনকাল কমন চলেছ ? eেকবাের সকাল সকাল eিদেক চেল
eেলন। আপিন তা aেনক িকছু কেরন।’
আিনস কাপটা টিবেল নািমেয় রেখ বামহােতর uেlািপেঠ ঠাট মুেছ sভাবসুলভ ভি েত
বলল, ‘তাiেল শােনন। eক লােকর চুল uঠেত uঠেত িতনডায় আiসা ঠকল। স চুেলর
নতুন াiল করল diডা diিদেক eকটা মাঝখােন। কয়িদন পর আেরকটা গল। তখন diডা
রাখল diিদেক। তারপর আেরা eকটা গল। তখন িবরk হiয়া কয় যিদেক খুিশ যাক চুল
িনয়া আর মাথাi ঘামামু না।’
আিম হাসেত হাসেত িজেjস করলাম, ‘ei গl কন ? আপনার কাজ িক eকটােত eেস
থেমেছ নািক ?’
আিনস বলল, ‘eকটায় আiেছ, তয় থামেছ িকনা কiেত পাির না।’
তার আসার হতু বুঝেত সময় লাগল না। আিনেসর eকটা adুত gন রেয়েছ। যখন হােত
টাকা থােক িঠক তখনi আেস। ভুেলo সংকেটর সময় আেস না। মাt হােত টাকা পেয়িছ আর
স eেস হািজর। psাবটা তার তরফ থেক আসাi ভাল। তার চািহদার পিরমান জানা যােব।
আিম ধীেরসুেস' চা খেত r করলাম। iেc করেল আধঘnা, িক eক ঘnাo কাটােনা যায়
eমনভােব।
আিনস বলল, ‘িক য সমস ায় পড়িছ র ভাi। আমার eকমাt িবলািসতা হiল ঘের
eকটা ফ ান। সেকnহ াn িকনিছলাম। কেয়ল পাlাiিছ, ক াপািসটার পাlাiিছ। নতুেনর
চেয় বিশ খরচ পরেছ। রােতর বলা িতনডার সময় কােরn aফ। eেকবাের diঘnা।’
চািরিদেক আেরকবার দেখ িনল আিনস। তারপর গলা িনচু করল, ‘আপেনর eখােন ঘুমান
যায় ? রাiেত ঘুমাiেত পাির নাi। মােন, আপনাের আর িক কমু কন, হাতপাখা নাড়েত
নাড়েত-’
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ভেঙ বলা pেয়াজন হল না। আিম পােশর িদেক দৃি িদেয় বললাম, ‘eখন ঘুমােত চাiেল
ঘুমােত পােরন। আিম যতkন থািক ততkন কান সমস া নi। িকন' তােত িক রােতর
সমস ার সমাধান হেব ? রােত তা eখােন থািক না। তাছাড়া আপনার বu আেছ। হাতপাখা না
নাড়েল স গরেম ক পােব। তার িক করেবন ?’
আিনস aবাক মুখভি কের বলল, ‘হ। আপেন হiেলন বুিdর িডbা আর আমাের িজগান
িক করমু। আপেনi কন িকংকতব ।’
আিম আেস- আেস- বলেত চ া করলাম, ‘কােরn সমস ায় কu জনােরটর কেন, কu
ব াটারী কেন। diেয়র তা aেনক দাম।’
আিনস utর না িদেয় eমনভােব মাথা নাড়েত থাকল য বুঝলাম egেলা তার ধােত সiেব
না। বললাম, ‘পুরেনা িদেন ফরা যায় িকনা দখেত পােরন। সবiেতা eখন uেlািদেক
যােc। আপিন বড় eকটা টানা পাখা লািগেয় িনন। ছােদর কােছ ঝুলােবন, সােথ লmা eকটা
দিড়। দিড় ধের আেস- আেস- টানেবন। iেc করেল পােয়র সােথ বেধo িনেত পােরন।
পাখার ধার িদেয় ময়ুেরর পালক লাগােবন। িদিb ফুরফুের হাoয়া ছাড়েব।’
আিনস বলল, ‘দিড় ধের মােরা টান, রাজা হেব খান খান।’
আিম তার বkব না বুেঝ p করলাম, ‘তারমােন ?’
আিনস বলল, ‘মােন ei আরিক। কতা icা কম। যাuক গা, মাiনেষ মrভূিমেতo থােক,
বরেফর মiেধ o থােক। আমরা তােগা চাiেত aেনক ভাল আিছ। গরম ঠাnা dii মানাiয়া
যায়। পােয় জুতা না থাকেল যার পা নাi তার কথা মেন করেবন। িনেজর aসুিবধার কারেন
পেরর দাষ ধরেল ফায়দা িক।’
আিম বললাম, ‘ সটা আপিন পােরন। আর সকেল পেরর খুত
ঁ ধরেতi ব স-। িনেজর িদেক
তাকায় ক ?’
আিনস বলল, ‘তাiেল শােনন। eক যায়গায় িতনজন নামাজ পড়েতিছল। eকজন পিথক
আiসা িজগাiল aমুক যায়গা কানিদেক। eকজন সiিদেক হাত দখাiয়া কiল oi িদেক।
পােশর জন তাের ধমক িদয়া কয় নামােজর সময় কথা কiেত নাi জান না ? তৃতীয়জন তাের
ধমক িদয়া কiল তুিম কথা কiলা ক ান ?’
eটা আিনেসর sভাব। যেকান বkব স গl িদেয় pকাশ করেত পাের। তার গেlর
uৎস ভেব আিম aেনক সময় aবাক হi। সারা পৃিথবীর গl যন তার জানা।
িজেjস করলাম, ‘বাসা থেক আসেছন ?’
আিনস বলল, ‘আপেনর কােছ আসার জন i রoনা িদিছ। পেথ পিরিচত eকজেনর সােথ
দখা। চা-নাsা খাoয়াiল। আিম িজjাস করলাম হঠাৎ eত খািতর যেtর মােন। স কয়
খারাপ িদন আiতােছ। আcা কনেতা, খারাপ িদন আiেল মানুষ ভাল হয় না খারাপ হয়।’
আমার uপেদশবানী শানােনার aিভলাষ নi। সরলমেনi বললাম, ‘কােক ভাল বলেবন
কােক মn বলেবন সটা আপনার iেc। eকজনেক eকমাস আেগo সাiেকল চালােত
দখতাম। িনেজর হােত হাoয়া িদত। eখন গািড় চালায়। তার unিত হেয়েছ না aবনিত হেয়েছ
সটা িবচােরর দািয়t ক নেব। আেলকজাnার ধনী না ডােয়ািজিনস ধনী সটা ভাষার
মারপ াচ। ei ভাষার মারপ ােচ িক যায়আেস ?
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আিনস বলল, ‘মারপ াচটাi তা আসল কথা। ei মারপ ােচর কারেনi িবনা aপরােধ
eকজন জেল যায় আর aপরাধ কiরা eকজন পুরsার পায়। িবয়ার খাoয়া হারাম, খাiেবন
না। eনািজ ি ংক খান কােরা আিপt নাi।’
‘আিপt নাi!’
‘না, আিপt নাi।’ আিনস uেtিজতভােব বলল, ‘ভাষার ভুল ধiেরন না। যারা ভাষা
লiয়া eত ফালাফািল কের তারাo বাংলা কiেত পাের না। কিব-সািহিত ক কন আর নতাবুিdজীবী কন, সব সমান। টিলিভশেন সাkাৎকার দখেল বুঝেতন ভাষা কত কে র। মেনহয়
বাংলা ভাষায় aেধক শb নাi। বাংলা কiেত না পাiরা iংরািজেত যায়, সiখােন ঠkর খাiয়া
বাংলায় ফরত আেস। কানমেত u-আ কiয়া বkব শষ কের।’
আিম বললাম, ‘ স তারা jানীgিন মানুষ। তােদর ভাষায় িক যায় আেস। সিত কােরর
িবেশষjরা কথাi বেল না। hঁ বেল, নয়ত মাথা নােড়। uপের িনেচ নাড়েল বুঝেবন িঠক আেছ
আর পাশাপািশ নাড়েল বুঝেবন িঠক নi। চুপ কের থাকেল বুঝেবন আপিন বাকার মত p
কেরেছন। সাধারন মানুেষর িক eসব মানায়? যািকছু খারাপ তা না দেখ যািকছু ভাল সটা
দখার চ া কrন না কন?’
আিনস বলল, ‘তাiেল শােনন। eক ঘটক ঘটকািল করতােছ। মাiয়ার বােপ তাের কয়,
পালার তা eকপা ছাট। ঘটক utের কয়, কডা কiেছ? পালার eকপা বড় সiডা কন না
কন?’
িজেjস করলাম, ‘তারপর ? িবেয় হেয়িছল ?’
আিনস বলল, ‘ সiডা তা গেlর বkব না। তেব কথা হiল, হiেত দাষ িক ? ঘটেকর
কাম ঘটেক করব, িময়ািবিবর কাম িময়ািবিব করব। uিকেলর কাম uিকেল করব। সকেলরi
িনেজর কাম িঠক রাখা দরকার। িঠক আেছ িকনা আপেনi যাচাi কেরন। দ ােশ য লk লk
মামলা রiেছ তারমেধ িববাহসংkাn িবষয় di নmের।’
‘আর eক নmের ?’
‘জায়গা জিম।’
আমার মাটামুিট ধারনা িছল eটাi হেব। aবাক হলাম না। সায় িদেয় বললাম, ‘তা হেতo
পাের। সমাজ eেকক সময় eেকক িনয়েম চেল। eকসময় ভালেক aনুসরন কের ভালর িদেক
যায়, eকসময় খারাপেক aনুসরন কের খারােপর িদেক যায়। eখন আমরা িনেচর িদেক যািc।
eকজন খারাপ কাজ কের আেরকজন সটা িশেখ তারেচেয় খারাপ কাজ কের। সবাi ei
িনয়েম চলেছ।’
আিনস বলল, ‘তাiেল শােনন। eক লােকর di বu আিছল। স বািড় িফরেল di বu
di পা ধায়াiয়া িদত। eকিদন দখা গল ছাটবuেয়র পােয় ময়লা রiেছ। বড়বu কয়, oi
পােয় ময়লা আিম ei পােয় কাদা লাগায়া িদমু। িদেছ কাদা লাগায়া। ছাটবu কয়, oi পােয়
কাদা ei পােয় গাবর লাগায়া িদমু। িদেয় গাবর। বড় বu কয় oi পােয় গাবর, ei পা
ভাi া িদমু। eiডা হiল কান।’
আিম হািস থামােত পারলাম না। হাসেত হাসেত বললাম, ‘আপিন eসব গl যাগাড়
কেরন কাথা থেক।’
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আিনস utর িদল, ‘হায়ের। যার চkু নাi স দ ােখ, যার আেছ স দ ােখ না।’
তার বkব ধরেত না পের আিম িবরিk দিখেয় বললাম, ‘আপিনo দিখ হািফেজর মত
আধ ািtক কথা r করেলন। eকথার মােন িক ভেঙ বলুন।’
আিনস সকথার utর না িদেয় বলল, ‘হািফজ ভাi!’ েন হাত তুেল ছালাম করল, ‘gনী
মানুষ। তার তুলনা নাi। আপনার সােথ দখা হয় ?’
আিম বললাম, ‘হঁ া। গতকাল িবেকেল দখা হেয়েছ। আমােক ঈেদর খানা খাiেয়েছ। আজ
িবেকেলo যেত পাির।’
আিনস বলল, ‘আমার সালাম িদেয়ন। iস- র। িক aন ায় কামডাi না করিছ। কতিদন
দখা নাi। আর করমুi বা িক কন। আিম যাi eকিদেক, বu টােন আেরকিদেক। িটিভর নাটক
দiখা আবার নতুন শখ জাগেছ। আমাের কয় সােথ িনয়া পােক যাiব, বাদাম ফুচকা খাiব,
গাছতলায় বiসা থাকব। আicা, কনেতা- ei বয়েস িক eiসব মানায়। eigলান হiল
uঠিত বয়িস পালামাiয়ােগা কাম। টাকার িচnা করেত হয় না, যখন যা দরকার বাপমােয়
সাpাi দয়। আমার িক সi aবsা কন তা দিখ! না কiেতo পাির না। মুেখর িদেক চাiেল
মায়া লােগ। সবিকছু ছাiড়া আiসা রiেছ আমার কােছ, ক ামেন না কির কন ? . . আicা,
হািফজ ভাi বুঝব। তাের িনয়া িচnা নাi। আেগর িঠকানা রiেছ তা ?’
তােক জানালাম, ‘হঁ া, িঠকানা আেগরটাi।’
আিনস বলল, ‘যাiেত সমস া eকটাi। eতিদন িরkা-গািড়র ফঁাক ফঁাকর িদয়া হাiটা
যাoয়া যাiত। eখন সi ব বsাo নাi। oরা মেন কের মানুষের ধাkা দoয়া oেদর
aিধকার।’
আমার সi মাটার কথা মেন পরল। আিম বললাম, ‘আজকাল মানুষo কম যায় না।
ফঁাকা রাsায়o gেতা দয়। গতকাল eকজন gেতা মের pায় ডা িবেন ফেল িদেয়িছল।’
আিনস বলল, ‘িতন নmর গr।’
আিম মুখভি েত িবsয় আনলাম, ‘িতন নmর গr। সটা আবার িক িজিনষ ?’
আিনস আেরকটা গl বলেত িগেয়o িনেজেক সামেল িনেয় বলল, ‘আপেন তা আবার
বিশ গl পছn কেরন না। সংেkেপ কi। িতন নmর গr হiল য কারন ছাড়া কাম কের।
ফঁাকা যায়গা থাকেত aন ের gতা দয়, aেণ র পথ বn কiরা খাড়াiয়া থােক, ডানিদেক
যাiেত বামিদেক চায়, িভড় দখেল িগয়া uিক মাের, িমuিজক ছাড়া ঠ াং নাচায়, aকারেন
মাবাiল বাiর কiরা িটপেত থােকআিম বাধা িদেয় থামালাম, ‘আcা আcা। eতিকছু মেন থাকেব না। আপিন বরং eকটা
িল কের দেবন eকসময়। দেখ দেখ মুখস- করব।’
আিনস বলল, ‘আicা। ei কাগজটা দ ান।’
বেল আমার সmিতর aেপkা না কেরi আফজােলর কাছ থেক আনা প াডটা িনেয় কঁােধ
ঝুলােনা চেটর ব ােগ ঢুকাল। িনেজ থেকi eকটা কলম বেছ eিগেয় িদলাম oর িদেক।
তারপর কােজর কথায় িফরলাম, ‘কত টাকা হেল চলেব ?’
আিনস আমােক হতভm কের িদেয় বলল, ‘ভাবেছন টাকার জন আসিছ ? না-না টাকা
লাগব না। আিম আiিছ আসেল-’
Hosted: www.boi-mela.com
37

কঁােধর ব াগটা সামেনর িদেক টেন eেন স হাত ঢুকাল। ব াগ হাতের eকটা খািক রেঙর
লmা খাম বর করল। বশ মাটা খাম। সটা আমার িদেক বািড়েয় ধরল, ‘আসেল eiডা মেন
করাi তা িঠক। সবসময় eiজন i আিস। ei- য। আপেন কত সময় য কত টাকা িদেছন।
আমার সব মেনটেন নাi। eiডা রােখন। eকটা কাম করিছলাম বছর িতেনক আেগ। সi
টাকার জন কত য ধনা িদিছ। eকবার কয় diিদন পর, আেরকবার কয় eক সpা পর। িতন
বছর পর সi টাকা পাiিছ। আমার টাকা আবার কখন কানিদেক যায় িঠক িঠকানা নাi।
eiডা রােখন। আমার জন আপেনেতা আেছন। আlা ভরসা। হািফজ ভাiের কiেয়ন সময়
পাiেল যামুেন।’
খামটা টিবেল রেখ আমােক িকছু বলার সুেযাগ না িদেয় আিনস drত বিরেয় গল।
খাম খুেল দিখ পাচশ টাকার নােটর dখানা বািnল।
আিনস যাoয়ার পর aেনকkন আিম eকiভােব বেস থাকলাম। আমার মাথায় আসেছ না
িকছু। সবিকছু কমন eেলােমেলা মেন হেc। হঠাৎ কের eমন সব ঘটনা ঘটেছ কন ? eত
drত ঘটেছ কন ? সবিকছু যন ঝেড়র গিতেত ঘেট চেলেছ। কানিকছুর oপর আমার কান
িনয়ntন নi। যন eক সাজােনা নাটেক আিম aিভনয় করিছ।
বাiের শb েন আমার সিmত িফরল। drত টাকার প ােকটটা য়াের ঢুিকেয় ফললাম।
দরজার সামেন eকবার uিক িদেয় আকবর চেল গল। মুখ দেখ মেন হল oর মনটা খুিশ।
িঠক কেরিছলাম aিফস থেক বর হেয় হািফেজর oখােন যাব। eখন সটা পাlােত
হেc। টাকা aিফেস রাখা যােব না, হািফেজর oখােনo নয়া যােব না। pথমত টাকার কথা
তুলেলi শতরকম ব াখ া িদেত হেব। যিদ তােত সন' হয়o, oর হােত থাকেল কানিদেক
খরচ কের বসেব িঠক নi। oর দয়ার শরীর।
িঠক করলাম টাকা িনেয় সাজা বাসায় যাব। আড়াi হাজার টাকায় eকটা জাহােজর টিবল
িকেনিছলাম। কনার কারন মুলত তােত কেয়কটা য়ার আেছ বেলi। টালা িদেয় বn কের
রাখা যায়। তখন আমার aবsা eমনi, মেন হত eকটুকেরা ব িkগত কাগজ রাখার যায়গা
সারা পৃিথবীেত নi। টিবলটা িকেন য়াের তালা িদেয় চািব পেকেট রাখতাম। কিদন পরi
দখলাম সখােন রাখার মত িকছু নi। সবসময় সটা ফঁাকাi থােক। eতিদেন রাখার মত
িকছু পলাম।
আিনস টাকাgেলা আমােক দয়ার কারন আমার মাথায় ঢােকিন। eরসােথ তুলনা করার
মত টাকা আিম তােক দiিন। eকটা কারনi হেত পাের, টাকাgেলা আমার কােছ িনরাপেদ
থাকেব। যখন pেয়াজন তখন eকটু eকটু কের নয়া যােব। িনেজর pেয়াজেনর টাকা িন য়i
হােত রেখেছ। আজকাল চাল-ডাল িকনেতo মানুষ িহমিশম খােc। সiসােথ পাlা িদেয়
বাড়েছ বািড়ভাড়া-গািড়ভাড়া, গ াস-পািন-iেলকি ক িবল। কিদন পর হয়ত িজmােবর মত
ব ােগ কের টাকা বেয় িনেত হেব বাজার করেত। eক ব াগ টাকায় eক ব াগ সoদা।
ঘের ঢুেক প ােকটটা টিবেলর oপর রেখ চািব য়াের ঢুিকেয় ঘুরালাম। তালা খালা।
তখনi মেন পড়ল, তালা দবi বা কন ? ভতের িকছুi নi।
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য়ারটা টেন aেধক বাiের eেন টাকার প ােকটটা ঢুকালাম। সটা ভতেরর িদেক ঠেল
িদেত িক যন ঠকল হােত। ঠাnা, ধাতব িকছু। হাত বািড়েয় সটা টেন সামেনর িদেক
আনলাম। আর সােথসােথ আমার াস বn হেয় eল।
eকটা িপস-ল। সিত কােরর eকটা িপস-ল।
কালেচ রেঙর, সিত কােরর eকটা িপস-ল আমার য়াের।
মাথা ঘুিরেয় তাকালাম। দরজা খালা। drত দরজা বn কের eলাম।
যিদ জানাজািন হয় তাহেল ? িনঘাৎ জল। কােরা কােছ eকটা gিল পাoয়া গেলo জেল
যেত হয়। aজািমনেযাগ aপরাধ। eেদেশর আiন তাi বেল। আর eটা রীিতমত eকটা
িপস-ল।
আমার মাথা ঘুরেত r করল। িকছুেতi ভেব পলাম না আমার য়াের িপস-ল eল
িকভােব। আমার সােথ কােরা eমন শtrতা নi য আমার ঘের িপস-ল রেখ পুিলেশ খবর
দেব। আর- আিম যতdর জািন, eধরেনর িপস- লর aেনক দাম।
কানমেত মাথা ঠাnা কের িবছানায় বসলাম। eত কােছ পেয় িপস-ল দখার লাভ
সামলােত পারলাম না। দরজা বn। জানালা িদেয় বাiের থেক কu দখেত পােব না। আিম
িপস-লটা হােত িনলাম। যা ধারনা কেরিছলাম তারেচেয় aেনক ভারী। হয়েতা gিল ভরা আেছ।
আিম দখার চ া করলাম। eক যায়গায় চাপ িদেত িkক কের শb হল, আর হ ােnেলর
িনেচর িদেক eকটা aংশ বিরেয় পরল। সটা টেন বর করলাম। িসেনমায় eমনটাi দেখিছ।
ি গাের চাপ না িদেল ভেয়র িকছু নi।
সিত সিত gিল ভরা।
আবারo সটােক যায়গামত ঢুকালাম। আবারo িkক শb কের সটা আটেক গল।
িনেজi িনেজেক বুঝালাম। আমার মাথা ঠাnা রাখেত হেব। মাথা গরম করা মােন িনেজর
িবপদ ডেক আনা। eটা eখান থেক সিরেয় ফলেত হেব। আপাতত তালা দয়া থাক।
বড় eকটা খাম িনেয় িপস-লটা তারমেধ ঢুকালাম। তারপর য়াের আেগর যায়গায়
রাখলাম। টাকার খামটা রাখলাম তারপােশ। য়াের তালা িদেয় টেন দখলাম। বাiের বিরেয়
ঘের তালা িদলাম। ঘেরর তালা টানাটািন করার aেভ স আমার কখেনাi নi। আজ সটাo
করলাম। তারপর বাiের বরলাম।
আিম িসdাn িনেয় ফেলিছ। আমােক সাহায করেত পাের eকমাt হািফজ। জািন ছাt
থাকাকােল স রাজনীিত করত। কেয়কবার িপস- লর গlo কেরেছ। oেক কানভােব বুিঝেয়
বলেত হেব ei িবপদ থেক udার করেত। যত তাড়াতািড় করা যায়।
আিম সাজা তার বািড়র িদেক রoনা হলাম।
হািফেজর ঘেরর দরজা খালা। ঢুেক দখলাম aপিরিচত eকজন বেস রেয়েছ। eটা
eেকবাের পিরিচত দৃশ । হািফেজর কােছ আসার মানুেষর aভাব হয় না। স আমার িদেক
িজjাসু দৃি িনেয় তাকাল। আিম তারিদেক eকবার দৃি িদেয় কান কথা না বেল হািফেজর
খঁােজ সাজা রাnাঘেরর িদেক রoনা িদলাম।
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হািফেজর বািড়টা রীিতমত sয়ংসmুন। শাবার ঘর কাম বঠকখানা, বাথrম আর রাnাঘর
সবi আেছ। রাnাবাnার কাজ স িনেজi কের। আর আেkপ কের। সাক-সিb, ফলমুল, মাছমাংশ প ােকট কের, িটেনর কৗটায় িবিk হেয় কতi না ভাল হত। যারা egেলা ফলায় তারা
ন ায দাম পত আর যারা ব বহার কের তারা িনেভজাল খাবার al সমেয় তরী করেত
পারত।
হািফজ আপনমেন রাnা করেছ। সmবত সিb িদেয় িখচুরী। ঘেরর aিতিথেক eকনজর
দেখ যা বুেঝিছ তােত মেন হেয়েছ রােতo তার সি হেব।
গলা িনচু কের হািফজেক িজেjস করলাম, ‘ei aেবলায় িক রাnা করেছন ?’
হািফজ বলল, ‘রােতর খাবার। eেস খুব ভাল কেরেছন।’
আিম aবাক হেয় বললাম, ‘eখন িক রােতর খাবার খােবন ?’
হািফজ বলল, ‘রােত তা খেত হেব। িফরেত কত দির হেব তার িক িঠক আেছ।’
বkব বুঝেত সমস া হল না। খাবার তরী কের aিতিথেক রেখ বাiের বrেব। িফরেব
যত দির কের ফরা যায় তত দিরেত। সাজা িবছানায় যাoয়ার জন । তারমােন aিতিথর
সােথ আলাপ করার iেc নi।
আিম যথাসmব সহায়তা করলাম তােক। হােতর কাজ তাড়াতািড় শষ করেত করেত
aিতিথেক িনেয় তােক মেন কিরেয় িদলাম দির হেয় যােc। বাiেরর জrরী কাজটা িক সটা
আর uেlখ করলাম না। সo তাড়াতািড়i কাজ শষ করল। তারপর রাsায় বরলাম dজন।
pথেমi sাভািবক p টা করেত হল, ‘ভdেলােকর পিরচয় ?’
হািফজ বলল, ‘eকসােথ পড়ােশানা করিছ।’
আিম aবাক হেয় তার মুেখর িদেক দখার চ া করলাম। সহপািঠর sাভািবক সmক যা
থাকার কথা সটা দেখিছ বেল মেন হলনা। aন ভােব সটা জানার চ া করলাম, ‘uনার
বিশ ?’
হািফজ eেকবাের িনিলpভােব বলল, ‘eকসময় eিnডুিরং মুখস- কiেত পারত।’
আিম আর কথা বাড়ােনা pেয়াজন মেন করলাম না। পা টn ব বহােরর aথ সটা
aতীত। eখন হয়ত aন িকছু মুখস- বলেত পারেব। aকারেন সময় ন কের লাভ িক। কিব
বেল গেছন udাst।
আমার মকবুেলর বলা কথা মেন হল। স দাশিনেকর মত মnব কের গেছ মানুষ
সmেক। তার aেনক ব াখ া আিম পাiিন। স aন জগেতর মানুষ। eiজগত আর oi জগেত
গড়িমল কের ফলেতi পাের। হািফজ পুেরাপুির eiজগেত বাস কের। তােক aনায়ােস
যেকান p করা যায়। uদাহরন-ব াখ াসহ utরo পাoয়া যায়। িজেjস করলাম, ‘আপনার
িক মেন হয় মানুষ িদেন িদেন খারাপ হেc ?’
হািফজ বলল, ‘হiব না ক ান। আপেন চার-বাটপার-বদমাসেগা িনয়া নাটক কেরন,
িসেনমা কেরন, গl লেখন দ াখেবন hড়াhিড় পiরা গ ােছ। যা যা িশখাiেবন সােথসােথ
সigলান কােম লাগাiব। diডা ভাল কথা কন কu নব না। সiখােন নতুন িকছু নাi।
ভাল হiব িক দiখ া। মানুষ সামেন যার ছিব দ ােখ, যার uদাহরন পায় তারমত হiেত চায়।
আমােগা সামেন uদাহরন হiল চুির-বাটপাির কiরা বড়েলাক হoেনর।’
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eকথা আিম আেগo তারমুেখ েনিছ। নতুন িকছু পলাম না। ধুমাt কথা চািলেয় যাoয়া
জন i বললাম, ‘তাহেল পেথঘােট নািমদািম মানুষেদর ছিব টাঙােনা uিচত।’
হািফজ utর িদল, ‘নািমদািম মানুেষর ছিব দiখাi তা ei aবsা। নাম আর দােমর
িবচার ক ামেন করেবন সiডাi কথা। পৃিথবীর মানুষ সnান কের eমন বাঙািলর নাম করেল
প াশ বছর eকশ বছর িপছেন যাiেত হয়।’
আিম মেন করেত চ া করলাম িব খ াত বাঙািলর। তাড়াতািড়i তােত iস-ফা িদলাম।
িচnা কের িনেজর পা ভাঙার কান aথ নi।
dজেন হাটেত হাটেত মুল রাsার ধাের eেস পড়লাম। হািফেজর মুখ দেখi বুঝেত পারিছ
কানিদেক যােব ভাবেছ। িনেজi psাবটা িদলাম, ‘সংসেদ গেল হত।’
হািফজ য দৃি েত তাকাল তােত তােক মুখ খালার সুেযাগ না িদেয় তাড়াতািড় যাগ
করলাম, ‘না-না, সংসেদ না। মােন সংসেদর িভতের না। eখন সংসদ বn। সংসেদর সামেন,
eিদক oিদক বশ খালােমলা যায়গা আেছ। ধাkাধািk ছাড়াi হঁেট বড়ােনা যায়। িরkায়
uঠেবন ? দখুন না চ া কের। আিম িজেjস করেল সবসময় বেল যাব না। আপনােক িক
বেল দিখ।’
হািফজ বলল, ‘আমােরo তাi কiব।’
আমার মাথায় ঢুকল না িবষয়টা। aেনকিদন থেকi আিম িবষয়টা িনেয় ভাবিছ কখেনা
সdtর পাiিন। আজ সুেযাগ পেয় িজেjস করলাম, ‘কারনটা িক বলুন তা। আপনােক,
আমােক দেখ িক মেন হয় আমােদর পেকেট ভাড়া দয়ার মত টাকা নi। নািক ভাড়া না িদেয়
চেল যাব। নািক কম ভাড়া দব। dজেনর কাuেক দেখi তা মাsান মেন হয় না।’
হািফজ বলল, ‘ভুলডা করেছন oiখােনi। িনেজর চাখ িদয়া দ াখেছন। িরkাআলার চাখ
িদয়া দ ােখন তাiেল সমাধান পাiেবন।’
আমার বােধ eল না িবষয়টা। পুরেনা p i আবার করেত হল, ‘ সi িবষয়টা িক যা দেখ
আমােক eিড়েয় যেত পাের।’
হািফজ বলল, ‘eiডাের কয় বাস-ব aিভjতা। তারা তােদর কােজ aিভjতা-দkতা লাভ
করেছ, করতােছ eiডা িচnা কেরন নাi। aহন িথক া eকটু ভালভােব লk করেবন। দ াখেবন
িরkাআলা, দাকানদার মানুষ দiখাi কiেত পাের কার কােছ কত চাoয়া যাiব, কত পাiব।
বিশ টাকা ছাiড়া কম টাকা ক িনেত চায় কন ? িরkাভাড়া কত টাকায় বিশ কত টাকায় কম
কu কiয়া িদেছ ? কu কয় নাi। আপেন যাের ন ায মেন কেরন হiডা তারকােছ কম।
ঝােমলা বাড়াiেত চায় না। আপনার কােছ বিশ চাiেল আপেন হঁাটা িদেবন। বাcা িনয়া
eকজন মিহলা, মালপt িনয়া কান লাক সiডা পারব না। আবার pিমক- pিমকা হiেল
সুিবধা আেরা বিশ। কান মাiয়ার সামেন কান পালা দরদাম কiরা ছাট হiেত চায় না।’
আিম aবাক হেয় বললাম, ‘আপিন গেবষনা কেরেছন মেন হেc।’
হািফজ বলল, ‘গেবষনা দরকার নাi। িনেজের eকটু p করেবন দখেবন সব utর
সiখােন পাiেবন। সেkিটস কiিছল না, িনেজের জােনা। কথাডার মােন বুiেঝন। ভালমn,
ন ায় aন ায় সবিকছু িনেজর মেধ । আিম eক িরkাআলােক দখিছলাম eক মিহলার সােথ
তক করেত। হালার পুেত -’
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আিম বাধা িদেয় বললাম, ‘আপিন ধু ধু খারাপ ভাষা ব বহার করেছন।’
বাধা পেয় হািফজ থেম গল। eমনভােব তাকাল যন আমােক নতুনভােব দখেছ।
তারপর বলল, ‘a। আপেন তা আবার গালাগািল পছn কেরন না। আপেনর ei gনডা আিম
খুব পছn কির। িনেজ খারাপ ভাষা ব বহার করেবন না, কাuের করার সুেযাগ িদেবন না।
আমােগা কথা ছাiডা দ ান। পাiকা ঝুনা নািরেকল হiিছ, aহন আর শাধরােনার সময় নাi।
আর গািল না িদয়া িক করমু কন। চাuেলর দাম যত বােড় চাuেল পাথেরর পিরমান তত বােড়।
খরচ বােড় পাচ টাকা তারা দাম বাড়ায় দশ টাকা, তারপরo হuেরর পালােগা পরান ভের না।
eর ফল িক হiব জােনন ? আপনাের eকটা eডভাn কথা কi- যi দ ােশ মানুষ খাবাের
িবষ দয় সi দ ােশর সামেন কান ভিবষ ত নাi। সামেন আেরা aেনক খারাপ িদন
আসতােছ।’
আিম কথা ঘারােনার চ া করলাম, ‘আcা, চােলর পাথর সাpাi দয় ক বলুন তা ?
eেকবাের িনখুত
ঁ রঙ, িনখুত
ঁ সাiজ। দঁােতর িনেচ পড়ার আেগ টর পাoয়া যায় না।’
হািফজ িকছুkন চেয় থাকল আমার িদেক। তারপর হঁেস ফলল, ‘সাpাi িদেবন ?
পারেবন না। ei যাগ তা utরািধকারসূেt পাiেত হয়। আপেন যা করতােছন তাi কেরন।
খুব ভাল কাম।’
আিম মুেখ হতাসা eেন বললাম, ‘ভরসা পাi কাথায় ? ei টাকা আেস িবেদশ থেক।
কানিদন আসা বn হেব আর আিম কাজ হারাব।’
হািফজ বলল, ‘ঘাবড়াiেয়ন না, ঘাবড়াiেয়ন না। সমস া যত বাড়ব িবেদিশেগা দয়া তত
বাড়ব। ডলার-পাun-iuেরা আসেত থাকব। diেয়র মiেদ মধুর সmক। eক যায়গায় কাম
হারাiেল aিভjতা দখাiয়া আেরক কাম পাiেবন। চািরিদেক চkু মiল া দ ােখন সবাi
তাi করতােছ।’
তার কথামত আিম িনেজেক p করলাম। আর হঠাৎ কের িনেজর কাজটােক খুব
আকশনীয় মেন হল িনেজর কােছ। সিত i তা। কজন eকাজ করেত পাের। মােঝমােঝ মেন
কেরিছ কান ব বসায় হাত দব, হািফজ করেত দয়িন। oর eিবষেয় eককথা। eেদেশ ব বসা
করেত হয় pথম ধাkায়। aন রা hমিড় খেয় পড়ার আেগi লাভ কের িনেত হয়। আিম কখেনা
তমন ব বসার সnান পাiিন। য ব বসার কথা িচnা কির সটার তখন মরণ দশা। যােদর লাভ
করার তারা লাভ কের ব বসা গাটােc আর যােদর লাকসান দয়ার তারা ছুটেছ ব বসা
খুলেত। তারেচেয় আিম aেনক ভাল আিছ। রীিতমত সnানজনক কাজ। মােঝমােঝ ঝািড় িনেয়
বলেত পাির, করব না ei কাজ। পারেল aন েক িদেয় করান। বদনানাশক oষুেধর কাজ কের
কথাটা। তারমােন কাজ গেল আমার kিত যতটা oেদর kিত তারেচেয় বিশ। বশ তা।
িনেজেক আেরকবার p করেতi মনটা খারাপ হেয় গল। আিম িক িরkাচালকদাকানদােরর মত হেয় যািc? িক করেল বিশ লাভ হেব সi পেথ যািc? eকটু আেগ তা
oেদর দাষ ধরলাম ei কারেনi। সিক তখন িনেজ ভুkেভািগেদর দেল িছলাম সকারেন ?
eখন aবsান বদেলর সােথসােথ পুেরা নীিতেবাধটাi য uেl যােc!
িবষয়িবহীন িচnা িবষয়টাi খারাপ। িচnা করেলi খারাপ খারাপ িবষয় eেস ভালেক ঠেল
সিরেয় দয়। eরেচেয় কােরা সােথ আলাপ করা ভাল। হািফেজর মত কu থাকেত খারাপ
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িবষয় মাথায় ঘুরপাক খাoয়ােনার কান aথ হয় না। আিম জার কের িচnা িবদায় করলাম।
বরং সামেনর িবষেয় মেনােযাগ দয়া যাক। ঋিষ টল য় বেল গেছন সামেনর ব িk সবেচেয়
grtপুন ব িk, বতমান কাজ সবেচেয় grtপুন কাজ, বতমান সময় সবেচেয় grtপুন
সময়।
আিম হািফজেক সরাসির িজেjস করলাম, ‘ei য হাজার হাজার মানুষ িভড় কের eিদক
oিদক যােc। আপনার িক মেন হয় বলুন তা। eরা সবাi কােজ ঘুরেছ ? আমার মেন হেc
aেনেক িকছু না ভেবi aকারেন ঘুের বড়ােc।’
হািফজ বলল, ‘মানুষ হiল eেককটা gেহর মত। gহ যমন িনেজ ঘুরপাক খায়, তারপর
সুেযর চািরিদেক পাক দয়। সুয আবার সবাiের িনয়া মহা েন ঘুরেত থােক, িঠক তমিন।
সকেল pথেম িনেজর ধাnা িনয়া িহসাব কেষ, তারপর আেরকটু বাড়েল পিরবার-আপনজনের
িনয়া মাথা ঘামায়, আেরকটু বাড়েল সমাজ িনয়া মাথা ঘামায়। কu কu আেরা uপের uiঠা
পৃিথবী িনয়া মাথা ঘামায়। সবিকছূ eকসােথ িমলা জিটল সমীকরন তরী কের। gহ নkেtর
িহসাব মেল, মাiনেষর িহসাব কখেনা মেল না। িনেজর িহসাব যখন eেকবাের গড়িমল হয়
তখন সiটা বাদ িদয়া aন িহসাব িনয়া খঁাচাখুিচ কের। ভাবেত r কের সব দাষ aন
যায়গায়। সকেল িঠকমত চলেল তার ei dরবsা হiত না।’
eকবার মেন হল আমােকi বলেছ কথাটা। আিম কন aন েদর িনেয় মাথা ঘামািc।
aকারেন রাsায় হঁেট িভড়i বা বাড়ািc কন। যিদo aিভjতা থেক জািন হািফজ আমােক
aপদs কের িকছু বলেব না। eকজন িশ ভুল করেল যমন তােক বুিঝেয় দয়া হয় সভােবi
বুঝােব। তারপরo িনি ত হেত পারলাম না।
হািফজ তখনo সi pসংেগ বেল যােc, ‘চািরিদেক চাiয়া দ ােখন, মানুষ কাম করেত
চায়। কu কাম দয় না। কu িনেজ করেত চাiেল হাজাররকম বাধা। কান সমােজ যখন
মানুষ কাম করেত চায় আর তােগা কােম লাগান যায় না তারমত dভাগা সমাজ নাi।’
আিম আপিt কের বললাম, ‘আপিন eকিদন বেলিছেলন চাকরী খঁাজা যত কে র, যারা
চাকরী দয় তােদর যাগ মানুষ খঁাজা তারেচেয় কে র।’
হািফজ বলল, ‘aহনo কi। আপেন কাগজপt, সািটিফেকট আtিব ােসর oপর চাকির
িদেল িনেজর পােয় কুড়াল মারেবন। কাজ করেত িদেল কiব, aন সব কাজ পাির eiডা পাির
না।’
আমার আেরা iেc িছল eিবষেয় আলাপ করার িকন' চািরিদেকর চা ল দেখ থামেত
হল। সব লkন বেল িদেc সামেন িকছু ঘেটেছ। eবং eখেনা ঘটেছ। কান কান গািড়
uেlািদেক যাtা কেরেছ। aেঘািষত কান িনয়েম কান সংঘষ ছাড়াi রাsা গািড় ন হেয়
গল। দাকােনর ঝািপ বn হেc শb কের। সাংবািদেকরা eেক uেlখ কেরন ধাoয়া-পাlা
ধাoয়া বেল। ফুটপােতর দাকােন দামাদািম থেক হাতাহািত, কান মেয়েক uত k করা
থেক হাতাহািত, aমুক ভাiেয়র মুিk চাi দািব থেক গািড় ভাঙা, িকংবা কােরা গািড়েত
িনজs গিতেত চলেত বাধা দয়া যেকান িকছুi eর uৎস হেত পাের। আমার নতুন কের
aিভjতা লােভর iেc নi। আর হািফজo বh আেগ uৎসাহ হািরেয়েছ eেত। কােজi
uেlািদেক হাটেত হল।
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তখেনা ঘুেমর আেমজ যায়িন। েয় থেক িহেসব করিছ আর কত িমিনট পর uঠেল িনেজর
সব কাজ সের সময়মত aিফেস পৗছােত পারব। eমন সময় দরজায় ঠক ঠক শb।
eমন আেস- কের ভdভােব নক করার ঘটনা সচরাচর ঘেট না। কানমেত জামাটা গােয়
চিড়েয় দরজা খুেল দিখ আিনস। eেকবাের হােস াjjল মুখ।
আমার apstত চহারা দেখ িবbতভােব িজেjস করল, ‘সমস া করলাম না- তা?’
আিম সাদর আমntন জানালাম তােক, ‘আের eখােন আবার সমস া িকেসর ? আসুন,
ভতের আসুন ?’
ঘের ঢাকার যায়গা কের িদলাম। আিনস ঘের ঢুকল। আিম দরজা টেন িদেয় বললাম,
‘aসমেয় কu eেল pথেমi dঃসংবােদর আশংকা কির। আপনােক দেখi বাঝা যােc
সুখবর eেনেছন। িবষয়টা িক ?’
‘কiতািছ।’ বেল িবছানায় বসল আিনস। হাত বািড়েয় পািনর বাতলটা িনেয় পািন খল
eকটু। তারপর কান কথা না বেল হািসমুখ কের বেস থাকল সখােনi।
আমার তর সiেছ না। িক eমন খবর যা দবার জন eত pstিত িনেত হয়। িজেjস
করলাম, ‘ব াপারটা িক বলুন তা-‘
আিনস eেকবাের হঠাৎ কেরi বলল, ‘pকাশেকর ডাক পাiিছ।’
‘তারমােন!’ চমেক uঠলাম আিম, ‘আপনার বi ছাপা হেc?’
আিনস লাজুকভােব হাসল, ‘aহনo ফাiনাল না। aেনকিদন আেগ লখা িদিছলাম। আiজ
কথা কoেনর জন ডাকেছ। ভাবলাম আপনাের জানাi। eকা যাiেত কমুন জািন লাগতােছ।’
আিম সােথসােথ uৎসাহ িদলাম তােক, ‘আের িন য়i িন য়i। aমুক কিব আমার ঘিন
বnু eকথা কয়জন বলেত পাের ? চলুন, আিম সােথ আিছ। কখন যেত বেলেছ ?’
আিনস বলল, ‘কiেছ বােরাটা-সােড় বােরাটা।’
আিম ঘিড়র িদেক তাকালাম, ‘বােরাটা-সােড় বােরাটা। তারেতা aেনক দরী। eখন নটাo
বােজিন। eতkন িক করেবন ?’
আিনস আমতা আমতা করল। বলল, ‘আপনাের খবরটা আেগi িদলাম। যিদ আবার aন
কােজ ব স- থােকন। আসেল মনডা ক ামুন জািন লাগতােছ। আiজকার িদনডাo কমুন জািন।
uড়--uড়-।’
আমার বুঝেত সময় লাগল না। আসেল তার মনটাi uড়- uড়- করেছ। eত বছর ধের য
sp দেখ eেসেছ eখন সটা দারেগাড়ায়। পরীkার ফল বরেনার আেগ ছােtর য aবsা
হয় তার সi aবsা। িনেজেক িস'র রাখেত পারেছ না।
আিম বললাম, ‘আcা, িঠক আেছ। আপিন খেয়েছন িকছু ? চলুন দাকােন পেরাটা-ভািজ
খেয় নব। তারপর aিফেস িকছু কাজটাজ কের সময়মত eকসােথ যাব।’
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আিম aনুমান কেরিছলাম pকাশক হেবন বশ বয়s। হয় kীন sােস'◌্যর নয়ত aিতিরk
মাটা। চােখ মাটা চশমা, চালচলেন ভািরিk। পিরবেত যােক দখলাম িতিন রীিতমত
ছাকড়া। াiল করা পাষাক- চহারা। aনায়ােস কান বড় কাmানী সলস িরেpেজেnিটভ
হেত পােরন। বসার যায়গািটo রীিতমত ঝকঝেক তকতেক। বiপt ছাপার িবnুমাt ছাপ
পরেত দনিন।
আমরা বসলাম। আিনস aৈধয হেয় aেপkা করেছ oপােশর বkব শানার। িতিন যন
iেc কেরi দরী করেছন সুখবরটা িদেত। বশ িকছুkন চলল ei ধয পরীkা। eকসময়
আিনসেকi মুখ খুলেত হল, ‘খবর িক তাহেল ?’
িতিন গলা পিরsার করেলন। eেকবাের িব d ucারন। যন কানমেতo eকিট akর
ভুলভােব তার মুখছাড়া না হয়।
িতিন বলেলন, ‘ দখুন, আমােদর eটা aত n বড় pিত ান। সব ব েসলার লখকরা
আমােদর কােছ বi দন। আমরা সাধারনত নতুন লখকেদর বi ছািপ না।’
আিম আিনেসর মুখভি লk করিছ। kেন kেন সটা পাlােc।
িতিন বলেলন, ‘ সেkেt আমরা িকছু িনয়ম মেন চিল। ছাপার খরচটা লখকেক িদেত
হয়। aবশ িবিk হেল আপিন রয় ালিট পােবন। eিবষেয় আমরা সুনাম রkা কের চিল।’
আিনস িজেjস করল, ‘ লখাটা পড়েছন ?’
িতিন বলেলন, ‘মানুষ আসেল লখেকর নাম দেখ বi কেন। পাঠেকর হােত বi
পৗছােনাi মুল কথা। সজন i ei ব বsা করেত হয়। আমােদরo তা ব বসার কথা মাথায়
রেখ চলেত হয়। তারপরo আমরা সবসময় নতুন লখকেদর uৎসাহ দi।’
আিনস আবার িজেjস করল, ‘আপেন লখাটা পড়েছন ?’
িতিন বলেলন, ‘পুেরাটা পড়ার সময় পাiিন। তেব দেখিছ। আপিন eসব িনেয় ভাবেবন
না। সব িঠক হেয় যােব।’
আমার যিদ বুঝেত ভুল না হয় তাহেল আিনস তার িসdাn িনেয় ফেলেছ। স eখােন বi
ছাপেত িদেc না।
ভdেলাক তখন বলেছন, ‘বiেয়র ব বসায়o eখন কিmিটশান খুব বিশ। ফুটপাত
ব বসায়ীরাo aনায়ােস বi ছেপ িবিk কের। আজকাল টকেনালজী eত unত হেয়েছ-’
আিনস বলল, ‘আমার লখাটা কাথায় ?’
িতিন বলেলন, ‘আপনার লখার িপছেন আেরা িকছুটা খরচ করােত হেব। আিম দেখিছ
সখােন িকছুটা ব াকরনগত trিট রেয়েছ।’
আিনেসর মুেখ িবdrেপর হািস দখলাম মুhেতর জন । স বলল, ‘ স তা দখেবনi।
আপেন হiেলন ব াকরন িশং িবe।’
িতিন বলেলন, ‘আিম eমe।’
আিনস বলল, ‘তাiেতo চেল। ব াকরনের ম াকরন কiেলi হয়। আcা, যাuকগা।
আমাের লখাটা ফরত দ ান।’
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িতিন বলেলন, ‘আমরা লখা ফরত দi না। সবসময় বেল দi লখা কিপ রেখ জমা
িদেত।’
আিনেসর ধয সীমা ছািড়েয় গেছ। স বলল, ‘তারপর িক করেবন ? জমাiয়া কিজদের
বচেবন ?’
িতিন সােথসােথ আপিt করেলন, ‘আের না-না। আজকাল পুরেনা কাগেজর eত দাম নi।
আমরা কান লখা হারাi না। সব জিমেয় রািখ। আপিন িন য়i জােনন কu eকবার িবখ াত
হেল তার িজিনষপেtর দাম কমন বােড়। নেপািলয়েনর eকটা িচিঠ-’
আিনস বলল, ‘হ, বুঝিছ। চেলন যাiগা।’
বেল তারিদেক eকবারo না তািকেয় আমার হাত ধের টেন uিঠেয় বাiের eেন ফলল।
আিম আিনেসর মেনর aবsা বুঝেত পারিছ। oেক eকা ছাড়েত iেc হল না। বললাম,
‘চলুন আমার সােথ। আিম িকছুkন কাজ করব aিফেস তারপর eকসােথ খাoয়া-দাoয়া করব,
িবেকেল eকসােথ ঘুরব। aেনকিদন আপনার সােথ ঘারা হয় না।’
আিনস আপিt করল না aিফেস যেত। বশ কেয়ক িমিনট বেস থাকল। তারপর হঠাৎ
কেরi uেঠ সব আপিt uেপkা কের চেল গল।

আিম চ া কেরo কােজ মন বসােত পারলাম না। আিনেসর িবষয়টা kমাগত খঁাচা িদেc
মেন মেধ । কত আgহ িনেয় স সাতসকােল eেস হািজর হেয়িছল আমার ঘের। আরsাভািবেকর চেয় আেগi বরলাম aিফস থেক। হাটেত হাটেত বািড়। সখােনo বিশkন
থাকেত পারলাম না। আবারo জামা গােয় চািপেয় চােয়র দাকােন হািজর হলাম। আিম
দাকােন পৗছার আেগi সবসময় চা তরী হেয় যায়। আজo তার ব িতkম হল না। aনবরত
drতহােত চা বানােc, কার িক pেয়াজন সবিদেক লk রাখেছ, সােথ মুখo চলেছ। সকেলর
সােথ সুসmক। কােরা কােরা সােথ রীিতমত বnুt। eমন eকজন িজেjস করল, ‘িক
বাজাiতােছন কােণর কােছ ?’
দাকানদার বলল, ‘ নতােছন না। িkেকট খলা।’
স বলল, ‘হ াহ। প ু মাiনেষর খলা।’
দাকানদার রীিতমত রেগ গল তার কথা েন। kুdভােব বলল, ‘িkেকট প ু মাiনেষর
খলা? প ু মানুষ িkেকট খেল ?’
স আেরা দঁাত বর করল, ‘যােগা হাত নাi, পাo নাi িকছু করেত পাের না তারা সারািদন
ঘের বiসা িkেকট খলা শােন। কাiলকা রসিলং দখিছেলন। িক মাiরডা য িদল র
ভাi।’
পাশ থেক আেরকজন eিগেয় eল তার আেলাচনায় যাগ িদেত, ‘ কডা? আnারেটকার
?’
স eকজন সমথক পেয় তারিদেক ঘুের বলল, ‘দ াখেছন আপেন ?’
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eকজন িরkাচালক িkেকেটর সমথেন eিগেয় eেস দাকানদারেক িজেjস করল,
‘বাংলােদশ ব াট বাiড়ায় না িঢলায়?’
আিম চােয়র কাপটা ফরত িদেয় টাকা িদেয় ঘুের হঁাটেত r করলাম। বশ িকছুkন
হঁেটo িঠক করেত পারলাম না কাথায় যাব। eiসময় হািফজেক পাoয়ার সmাবনা কম।
তারেচেয় বরং িনলেkেত ঘুের আিস। eকসময় আিম সখানকার িনয়িমত যাtী িছলাম।
পুরেনা বiেয়র মেধ থেক বেছ বেছ বর করতাম যািকছু পাoয়া যায়। সবাi িচেন িগেয়িছল
আমােক। আিমo eখােন বi কনার িনয়মকানুন িশেখিছ ভালভােবi।
হঠাৎ কেরi মেন পড়ল আিনেসর সােথ আমার পিরচয় eখােনi। আর িক aবাক কাn-,
হঠাৎ কেরi চােখ পড়ল আিনস দঁািড়েয়।
আমােক দখেত পায়িন। eকটা বi হােত িনেয় eকমেন দখেছ। eখন পুরেনা বi পাoয়া
যায় না, সব নতুন হেয় গেছ। য deকটা aবিশ আেছ তারi eকটার সামেন।
আিম ভাল কের দখলাম oেক। পাষাক দেখ বাঝার uপায় নi তবু আnাজ করলাম
dপুের বািড় যায়িন। সাতসকােল আমার oখােন গেছ, তারপর pকাশেকর কােছ। তারপর মন
খারাপ কের পেথপেথ ঘুরেছ। হয়ত খায়িন dপুের।
আিম কােছ িগেয় িপছন থেক uিক মারলাম। কিবতার বi। আিনস আমার uপিস'িত টর
পল না। eমনিক আিম যখন তার হােতর বi uেlা কের বiেয়র নাম দখলাম তখনo স
িবরk হল না। আবােরা হাত সাজা কের বi দখেত থাকল।
আিম জাের বললাম, ‘hঁ।’
eতkেন আিনেসর সিmত িফরল, ‘আের আপেন ?’
আিম বললাম, ‘হঁ া, আিম।’
আিনস বাকার মত হাসল। বiটা বn কের আমােক pcদ দখাল, ‘oর কিবতার বiেয়র
খুব শখ। মােঝমােঝ িকিন।’
আমার িব াস হল না। আিম যতdর জািন তার বu কেলেজ পড়ত। িবেয়র সােথসােথ
সখােনi পড়ােলখার iিত। স যতi কিবতা পছn কrক িজবরােনর কিবতার aনুবাদ পড়ার
কথা না। আসেল বuেয়র নাম ভািঙেয় িনেজর জন i িকনেছ।
আিম বi কনার পুরেনা পdিত কােজ লাগােনার চ া করলাম। বiটা তার হাত থেক
িনেয় সামেন ছুেড় িদেয় দাকানদারেক িনেয় বললাম, ‘ধুর, eটা eকটা বi হল নািক। e বi
দশ টাকায় িকনেলo লস। িছেড় মুিড় খাoয়া ছাড়া আরিকছু হেব না। আিম বi খুেঁ জ দi।
দিখ oi বiটা।’
দাকানদার িন য়i দােমর িহেসব কষিছল। স খুবi িবরk হেয়েছ আমার oপর। স
সরাসির চ ােল কের বসল, ‘িকনেবন ?’
আমােকo utর িদেত হয়। আিম িজেjস করলাম, ‘ বচেবন ?’
স িবরিk দিখেয় বলল, ‘তাiেল িক আnা পাড়েত বiিছ ?’
আিম বললাম, ‘আnা খুব দামী িজিনষ। হািল কত ?’
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দাকানদার বাধহয় বুঝল কথায় সুিবেধ হেব না। আেশপােশ আেরা dেয়কজন জেড়া
হেয়েছ, হাসাহািস করেছ। আিম আিনেসর পছেnর বi দিখেয় বললাম, ‘টাকা িদয়া eiডা
িকনতাম না। বািড় িনয়া যান, মাথার িনেচ িদয়া ঘুমাiেবন। jান বাড়ব।’
দাকানদার কটমট কের তাকােত লাগল। আিনস মন খারাপ কের রেয়েছ। বাঝা যােc
বiটা হাতছাড়া করেত চায় না।
আিম পুরেনা পdিতেত গলাম, ‘সবেচেয় সsা বi কানটা ?’
দাকানদার কান কথা বলল না। আিম বললাম, ‘িক- বi িদয়া ভীড় কমাiেবন না ei
ঠলােঠিল দ াখেবন। পুিলশ আiেল িবশ টাকা। বিশo লাগেত পাের।’
eবােরo স িনrtর।
আিম িনচু হেয় বiটা হােত তুললাম, ‘বুঝিছ, মাথা খলতােছ না। চার পালাiেল বুিd
বােড়। লন িবশ টাকা। টাকাটাi পািনেত গল। আমার জন eকহািল িডম রাiেখন। সামেনর
সpায় আমুেন। ei য, আপেনরা সািk-’
পােশর লাকেদর সািk বািনেয় আিনসেক আরিকছু বলার সুেযাগ না িদেয় oর হাত ধের
ভীেড়র বাiের eেন ফললাম। আিনস হতভm।
আিম বiটা তার হােত িদেয় বললাম, ‘eতিদেনo বi কনা িশখেলন না। দামাদািম না
কের কখেনা বi, oষুধ eসব িকনেবন না।’
আিনস বiটা আেরকবার দেখ িনেয় তার ব ােগ ঢুকাল। আমরা ভীড় থেক বিরেয় রাsায়
eেস দঁাড়ালাম। আসেল ভীড় eখােন কম না বিশ বলা কিঠন। রাsার dপােশ নানা ধরেনর
দাকান, নানারকম গািড় থেম রেয়েছ, মাঝখােনর গািড়gেলা সামেন যাoয়ার পথ না পেয়
গােয়র oপর eেস পের। সকেলরi পেথর oপর সমান aিধকার, ধু হঁাটামানুষ বাদ িদেয়।
eতিকছুর পরo আিম মেন sিস- পািc আিনসেক দেখ। o সকােলর কথা ভুেল গেছ।
হঁাটেত হঁাটেত িজেjস করলাম, ‘খুব আgহ িনেয় য বiটা িকনেলন। কমন বi?’
আিনস বলল, ‘eেকবাের ফাটাফািট।’
আিম r কাচকালাম, ‘িক ?’
utের আিনস দােত িজভ কাটল, ‘ei- র, আপেনর কােছ কথা কoয়ার িবপদ। খািল ভূল
ধেরন। eiডা হiল মডান ভাষা। আপেন aহেনা িবদ াসাগর-রবীndনােথর যুেগ রiেছন।
চািরিদেক eকবার চাiয়া দ ােখন সবিকছু কত ফা চলতােছ। inারেনেটর যুেগ inারেনেটর
মত ফা চলেবন।’
আিম গা ছাড়লাম না, ‘িকন' কথাটার মােন িক ? pায়i eর oর মুেখ িন। ফাটাফািট
িজিনষটা িক ভাল ?’
আিনস aসহােয়র মত মুখভি করল eবার, ‘ক ামেন য আপনাের বুঝাi। eমেন
বিশিদন িটকেত পারেবন না। িছটকাiয়া পড়েবন। আজকাল ছাটেছাট পালাপানo জােন িক
িশখেত হয়। আপেন িনেজের আপেডট কেরন। তাiেল eiসব p করেবন না।’
‘আপেডট করব ?’
‘আবার িজগায়।’
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আিম বললাম, ‘আcা যাকেগ oসব। আমার মেন পেরেছ হািফেজর পিরিচত eক pকাশক
আেছ। যােবন নািক eকিদন? আের ছাপা হoয়াটাi আেগ। হােত িজিনষ থাকেল তেব তা
কাuেক দখােনা যায়। সিদন দখলাম eকজন আপনার বi িনেয় িবিk করেত বেসেছ,
পরিদন দখলাম eকটাo নi। তারমােন সব িবিk হেয় গেছ। কিদন পর আপনার বi
দেখo লােক বলেব eেকবাের ফাটাফািট।’
আিনস হাসেত হাসেত বলল, ‘খারাপ কন নাi। তাiেল শােনন, eiসব কিবতা টিবতার
যুগ নাi। egলান মানুেষর কান কােম আেস না। সুকাn কiিছল পৃিথবী গদ ময়, aহন গদ o
নাi। মানুষ খঁােজ কান িজিনষটা িনেজর কােম লাগব। ভাiবা দখতািছ সiরকম িকছু করা
যায় িকনা।’
আিম বললাম, ‘িনেজর রাগ িনেজ সারাi, িক কিরেল িক হয়, টাকা uপাজেনর সহজ
uপায়, জাnাতবািস হoয়ার সহজ uপায় থেক r কের pিমক- pিমকার eসeমeস গাiড
পযn বাজাের দেখিছ। তারেচেয় uপকারী িকছু করেত হেল গালাগািলর িডকশনারী তরী
করেত হয়। িকংবা eনসাiেkািপিডয়া। আেমিরকা iuেরােপ আেছ। eখােন eখন পযn কu
কেরিন। anত আমার চােখ পেড়িন।’
আিনস আপিt কের বলল, ‘হ। আপেন eকটা জািতের কলংিকত করেত চান।’
আিম িনেজর পেk সাফাi গাiেত চ া করলাম, ‘ কন, aিধকাংশ মানুষ গালাগািল না
কের কথাi বলেত পাের না। সবাi যিদ গালাগািল কেরi তাহেল যার pেয়াজন স দেখ
নেব। দkতা বাড়ােব। িলখেল জািত কলংিকত হেব কন ?’
আিনস বলল, ‘হiব, হiব। আপেন চুির করেবন কেরন তাi বiলা সiডা pচার করেবন
? aন লােক নেল মান যায় না ? জািতর নােম কখনo খারাপ কiেত নাi। সত হuক,
িমথ া হuক তােত িকছু যায় আেস না। বাপ পালাের কiব হালার পুত, পালা বাপের কiব
হালার পুত। eেত কান দাষ নাi। আিম আেগi সাবধান করতািছ eমন িকছু করেত যাiেয়ন
না। আপনাের দহায়া িদব গালাগািল কাের কয়। জীবনডাo যাiেত পাের। যিদ িকছু কiেত
চান কiেবন ei দেশর সব মানুষ সহজ সরল, ধািমক, কমঠ, মধাবী। কখেনা কােম ফঁািক
দয় না, ধাnাবািজ কের না। eকজন eকজন কiরা িজjাস করেবন দখেবন পেনর কািটর
মেধ eকজনo চার, ধাnাবাজ নাi। aন েদেশর লােক যািকছু কয় তা হiল শtrতা। পেরর
ভােলা সহ করেত পাের না।’
আিম হাল ছেড় িদেয় বললাম, ‘eটা িন য়i আপনার মেনর কথা না। আcা eকটা কথা
বলুন তা, ei য আপিন িলখেছন aথচ পাঠেকর কােছ পৗছােত পারেছন না। pকাশক
আপনার লখা না পেড়i না বেল িদেc, eজন মন খারাপ হয় না ?’
আিনস বলল, ‘মন খারাপ করমু কন? eiেয আিম বাiচা রiিছ, সুs রiিচ, আপেনর
মত eকজেনর সােথ কথা কoয়ার সুেযাগ পাiিছ, তারপর আবার dঃখ িকেসর ? কতজন
আমার চেয় কত খারাপ aবsায় রiেছ। শােনন, eiসব ছাটখাট িবষয় িনয়া যত ভাবেবন
তত খারাপ লাগব। আমােদর দেশ মানুষ aেনক দেশর মানুেষর চাiেত ভাল। যখন দ ােখ
খারাপ কাজ করেল কu বাধা দয় তখন eiসব কের। eiেদেশ মানুষের িনয়ম মানান খুব
সহজ। যােদর সi দািয়t তারা খারাপ কাজ কের, aন রা শেখ। eiসব িনয়া মনখারাপ কির
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না। eকিদন ভাল হiব। সবিকছুরi িনিদ eকটা গিত আেছ। চ া করেল সi গিত বাড়ান
যায়, কমান যায়। িবপরীত িদেত লoয়া যায় না। সব সমােজi ভাল-খারাপ diরকম সময়
রiেছ। dেভােগ পরেল মােঝমােঝ মনডা dবল হয়। আেরকজেনর দািয়t লiিছ তা। তখন
আপেনর কথা মেন কির, হািফজ ভাiেয়র কথা মেন কির আর মেন বল পাi। আপেনরা
থাকেত আমার কান িচnা নাi। িচnার কান কারন নাi। মানুষ িনেজর িচnা বাদ িদয়া aেন র
িচnা কের eiজন dঃখ বােড়।’
eেকবাের হািফেজর কথার পুনরাবৃিt। আিম বললাম, ‘তারমােন ক িক করেছ দখা
pেয়াজন নi। চাখকান বn কের থাকেত বলেছন।’
আিনস বলল, ‘তাiেল শােনন। eক লােকর খুব শখ aেন র মেনর কথা জানব। eকিদন
বািড় ছাiড়া eক সাধুর কােছ গ ােছ। তার খুব সবাযt করেছ। সাধু তাের িজগাiেছ িক বর
িনবা। স কয় পেরর মেনর কথা জানেত চাi। সাধু তাের বারবার িনেশধ করায়o শােন নাi।
তারপর আর িক-, সাধু তাের িদেছ সi বর। স বািড় ফরার জন েন uঠেছ। পােশ বসা
লাকটার মেনর কথা জানার শখ হiেছ। শােন পােশর লাকটা মেনমেন কiতােছ, চারপেকটমার নািক র বাবা, eত যায়গা থাকেত eiখােন আiসা বসল। স কানমেত িনেজের
সামলাiয়া বািড় িফরেছ। বািড়র দােরায়ান তাের দiখা সালাম িদেছ। স কান পাiতা
দােরায়ােনর মেনর কথা শােন, স কiতােছ- diিদন eকটু ভাল আিছলাম, আবার আiল
হালায়। eকটু শািন- ত যিদ থাকেত দ ায়। স সiডাo সহ কiরা বািড়েত ঢুকেছ। দ ােহ তার
বu তাের দiখা মেন মেন কiতােছ- আর diিদন বাiের থাকেত পারলনা--। যাuকগা oসব।
ei হiল ব াপার। সব ei িনয়েমi চলতােছ। সকেলi aেন িক কের তাi িনয়া চলতােছ।’
আিম বললাম, ‘e দিখ হািফেজর কথা। হািফজ বেল সকেল aেন র সমস া সমাধােন
ব স-। কার িক করা uিচত সi পরামশ দয়। নতা, pিসেডn, pধানমntী থেক r কের
বুশ-bাuন পযn। ধু িনেজর যা কতব সটা দখা pেয়াজন মেন কের না। ’
আিনস বলল, ‘তাiেল শােনন। eকজন eকটা পুরান গািড় িকনল। iনা তার eক বnু
িজগাiেছ গািড়র কিnশন িক। স কয়, গািড়র সব যায়গা িথকা শb বাiর হয়, হণটা বাদ
িদয়া।’
সi মুhেত িবকট eকটা হন আমােদর কােনর পাকা নিড়েয় িদল। ঘাড় ঘুিরেয় দখার
চ া করলাম। রাsার পােশ di-িতন সাির গািড় থামােনা। eকজন ািফক পুিলশ দঁািড়েয়।
সo eিগেয় িগেয় গািড়র চালকেক দখল। আিমo দখলাম। আরei চহারা আিম জীবেন ভুলব না। e সi চালক। শয়তােনর নmেরর গািড় চালায়।
মকবুলেক ধাkা িদেয় মেরেছ। আমােক ধাkা িদেত চ া কেরেছ। আমােক যখন ধাkা িদেত
যািcল তখন মুখ দখেত পাiিন। মকবুলেক যখন ধাkা দয় তখন দেখিছ। eখান থেক
গািড়র নাmার দখা যােc না। িকন' আিম িনি ত, গািড়টা বর হেলi আিম সi নাmার
দখেত পাব।
ািফক পুিলশ aন গািড় সিরেয় তার বর হoয়ার পথ কের িদেc। আিম আিনেসর িদেক
তািকেয় আেস- কের বললাম, ‘oi গািড়টা আমার eক বnুেক চাপা িদেয় মেরেছ।’
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আিনস ঘুের তাকাল গািড়টার িদেক। গািড়টা মাথা বর কেরেছ। তারপরi আমােদর সামেন
িদেয় eিগেয় গল। আিনস ঘুের তািকেয় থাকল সিদেক।
আিম আিনেসর হাত ধের aন িদেক ঘুরােনার চ া করলাম। তার শরীর ঘুের গেলo দৃি
সi গািড়র িদেক। হঠাৎ কেরi যন য aন আেরকজন হেয় গেছ।
আিম িক বলব খুেঁ জ পলাম না। আিনস সবসময়i হািসখুিশ। কান কারেনi oর মুখ থেক
হািস যায় না। শত িবপেদর মেধ o স আশার আেলা দেখ। সকােল pকাশেকর কাছ থেক
িবফল হেয় িফেরo সটা aনায়ােস ভুেল গেছ। eখন সi মুখ থমথেম। গািড়টা সামেন মাড়
ঘুের uেlািদেক যােc। যতkন দখা যায় তািকেয় থাকল গািড়টার িদেক।
িবষয়টা বুেঝ আমার িনেজর oপরi িবরিk eেস গল। িক pেয়াজন িছল oেক eকথা
বলার ? ei গািড়র চালক িক কেরেছ তােত eখন আর িক আেস যায় ? মকবুল তা মেরi
গেছ। তােক িক আর ফরত পাoয়া যােব ? eপেথ য যায় স িচরিদেনর জন i যায়। িফের
আসার কান পথ নi। কu কখেনা আেসিন।
কিবেদর মন নরম হয়। িন য়i oর মাথায় ঘুরপাক খােc গািড়র ধাkা খাoয়া eকটা
রkাk দহ। য আমার বnু।
গািড়টা চেল গেছ দৃি র আড়ােল। আিনস আেস- কের িজেjস করল, ‘আপনার সােথ
কতিদেনর পিরচয় ?’
আিম বললাম, ‘sুেল আমার সােথ পড়ত। সবসময় eকi বে বসতাম। আমার সবেচেয়
কােছর মানুষ িছল।’
আিনস আরিকছু না বেল মাথা িনচু করল। হঠাৎ কেরi আমার মেন পড়ল, আিনস সবসময়
ঢাকাi pচিলত ভাষায় কথা বেল। চ া কের eেকবাের িনখুত ucারেনর। মােঝমােঝ ভুল কের
যন সুd ভাষা ব বহার কের। ei মুhেত য p করল তােত কান আ িলক টান নi।
সিত কােরর eকজন কিব, eকজন সািহিত ক ei ভাষা, ei ucারেন কথা বেল।
o িক ভাবেছ আিম জািন না। চ া কেরo oরসােথ কথা বলেত পারিছ না। আরিকছু বলার
না পেয় বললাম, ‘চলুন আমার সােথ। বািড়েত িকছু বi আেছ আপনােক দi। আমার বiপt
রাখার যায়গা নi।’
আিনস তােতo কান কথা বলল না।
রাsা পিরেয় eকটা িরkা িনেয় uঠলাম dজন। pচn িভেড়র মেধ শmুক গিতেত আমরা
eিগেয় চলিছ। আিনস বেস রেয়েছ মাথা িনচু কের। আেশপােশর কানিকছু দখেছ না। আমার
িনেজরi asিস- লাগেছ oর ei পিরবতন দেখ। পুেরা পেথ তােক িদেয় কান কথা বলােত
পারলাম না।
বািড় পৗেছ আিম ঘর খুেল তালাচািব িবছানায় রেখ বললাম, ‘dিমিনট বসুন। নয়ত বi
বাছাi কrন। আিম আসিছ।’
ঘর থেক কােকর খািল বাতলটা িনেয় বর হলাম। eটা আিম চােয়র াs িহেসেব
ব বহার কির। দােরায়ােনর ছেলটােক টাকা িদেল দাকান থেক চা eেন দয়।
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oেক কাথাo দখলাম না। আেশপােশ কাuেকi পাoয়া গল না। বাধ হেয় িনেজেকi
যেত হল দাকােন। eক প ােকট চানাচুর, কয়টা িবsুট আর চা িনেয় িফরলাম। দখলাম
আিনস আমার চয়াের বেস রেয়েছ।
আিম কাপ ধুেয় চা ঢালার ব বsা করেত করেত িজেjস করলাম, ‘বi পছn হল ?’
আিনস মাথা ঘুিরেয় বigেলার িদেক তাকােলা। বাঝা যােc eতkন বi দেখিন। oর
সামেন eকটা চােয়র কাপ রেখ চানাচুেরর িপিরচটা বািড়েয় ধরলাম, ‘চা-চানাচুর খেত বশ
লােগ।’
আিনস কান কথা না বেল আঙুেলর মাথায় eকটু চানাচুর তুেল মুেখ িদল।
আিম িজেjস করলাম, ‘কতিদন পর eখােন eেলন বলুন তা ?’
আিনস বলল, ‘মেন নi। aেনকিদন।’
আিম বুঝেত পারিছ o মনেক িস'র রাখেত পারেছ না। মকবুেলর কথা ভুলেত পারেছ না।
বারবার ঘুেরিফের সকথাi ভাবেছ। ভাবেছ িকভােব গািড়র ধাkায় eকটা জীবন চেল গল।
হয়ত ভাবেছ যেকান সময় যেকu ei পিরনিতর িশকার হেত পাের। মৃতু র িবষয় eকবার
যার মাথায় ঢােক তখর আর তােক বর করা যায় না। ক নািক আtহত ার িবিভn uপায়
িনেয় বi িলেখিছল। পাঠক eত বিশ সংখ ায় আtহত ার চ া করেত r কেরিছল য
বiটােক িনিষd করা হেয়েছ। িচরপিরিচত, িচরসত মৃতু েক মানুষ হঠাৎ কেরi uপলিb কের।
আমার মেন হল oর বািড়েত যাoয়াi uিচত। বuেয়র কােছ গেল eকথা oকথায় eসব
ভুেল যােব। িনেজi সলফ থেক বi বাছাi কের oর ব ােগ তুেল িদলাম। তারপর িবছানা
থেক তালাটা হােত িনেয় বললাম, ‘চলুন আপনােক eিগেয় দi। আপনার বu সারািদন eকা
রেয়েছ। আমােকo eকটু বাiের যেত হেব।’
আিনস কান কথা না বেল uঠল। আিম চািবর খঁােজ তাকালাম চািরিদেক। oটা টিবেলর
oপর। চািব িনেয় দরজায় তালা িদেয় বাiের eেস oেক eকটা িরkায় তুেল িদলাম।
বhিদন থেকi ঘুমােনার িনজs িনয়ম তরী হেয় গেছ আমার। রােত িবছানায় েয়
নানারকম িবষয় িনেয় ভাবেত থািক। ei করেল oi হত, aমুক হেল তমুক হত, eiসব।
সারারাত িচnা কের নতুন নতুন বুিd বর কির। পরিদক সকােল uেঠi সমাজেক
aন রকমভােব দখব পণ কের ফিল। আমার যতটুকু করার আেছ করব। eকিদন না eকিদন
eর ফল ফলেবi।
eসব ভাবেত ভাবেতi eকসময় চাখ বn হেয় যায়। সকােল ঘিড় দখেত থািক কখন
বাiের যাoয়ার সময় হয়। eেকবাের িমিনট িহেসব কের িবছানা ছািড়। আর ছুিটর িদন িবছানা
ছািড় eেকবাের dপুেরর খাবার সময় িহেসব কের। আর সকােল uেঠর ভুেল যাi রােতর
সবিকছু। পরিদন আবার নতুন কের r কির।
আেগ থেকi িঠক কের রাখলাম রােতর িচnার িবষয়। মকবুেলর সােথ eকটা বাঝাপরা
করেত হেব। o আসেল িক চায় জানেত হেব। eধরেনর লুেকাচুির চলেত দয়া যায় না। oেক
সরাসির িজেjস করব িপস- লর কথা।
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আর আিনেসর িবষয়টা। হািফেজর pকাশক বnুর কথা বািনেয় বেলিছলাম। িকন' হািফেজর
ধরন আলাদা। চাiেল pধানমিntর সােথo স সmক বর কের ফলেত পাের। স আিনেসর
বi ছাপার eকটা ব বsা কের ফলেত পারেব। িকন' তারo আেগ আমােক িবষয়টা মেনমেন
ঝালাi কের িনেত হেব। dজেনরi মনরkা কের চলেত হেব। dজেনi িনেজেদর মানদn িঠক
কের িনেয় যখান থেক eকচুলo সরেব না। তার সীমা কাথায় আমােক ভেব বর করেত
হেব।
িকন' িকছুi হল না। রােত িবছানায় শরীর রাখার সােথসােথ িকছু বুেঝ oঠার আেগi
কাথায় যন হািরেয় গলাম।

চাখ খুেল দিখ সকাল। pিতিদন যমন সকাল দিখ তমিন সকাল। তখনi মেন পড়ল,
আজ aিফস যেত হেব না। aিফেসর পুেরা দল গেছ ঢাকার বাiের। তারমােন আবােরা
ঘুমােত হেব।
সi চ াi করলাম। পণ কেরিছ dপুেরর আেগ িকছুেতi uঠব না। দখা যাক কতটা পারা
যায়।
ঘnার পর ঘnা েয় থাকলাম। eেক কতটা ঘুম বলা যায় জািন না। তেব সময় কাটেত
থাকল। eকসময় dপুেরর আজানo নেত পলাম। তারপরo েয়i থাকলাম। eকসময় মেন
হয় কাথায় যন শb হc্ ◌। ক যন দরজায় শb করেছ। িনি ত হেয় uেঠ দরজা খুেল দিখ
রািফ।
‘িক ব াপার! ei সময় ?’
‘ঘুমাiেতিছেলন ?’
‘আর িক করব ? বস, আিম মুেখ পািন িদেয় আিস।’
মুখ মুছেত মুছেত িফের eেস দিখ রািফ টিবেলর সামেন চয়াের বেস। িজেjস করলাম,
‘চলেছ কমন ?’
রািফ হেস মাথা িনচু করল, ‘ei আরিক। চলতােছ। বাজার দর।’
‘বাজারদর বাড়িত না কমিত ?’
‘ কu কয় বাড়িত কu কয় কমিত। বুঝতািছ না।’
রািফo দাশিনক হেয় যােc তাহেল। রiল বািক eক। আিম িজেjস করলাম, ‘kাশ নi
আজ ? িকেসর ছুিট ?’
রািফ বলল, ‘ছুিট না, ছুিট না। kাশ আিছল। সবিদন িক kাশ করেত ভাল লােগ কন ?
মােঝমেধ ভািসিট ফঁািক দi। সবাi ফঁািক দয়।’
আমােক eকটু aবাকi হেত হল। িনেজo ছাt িছলাম, eভােব ঘাষনা িদেয় ভািসিট ফঁািক
দয়া যায় জানা িছল না। িজেjস করলাম, ‘ভািসিট থেক িকছু বেল না ?’
রািফ বেল, ‘িক কiব ? eতgলান ট াকা দয়। ট াকা না পাiেল ভািসিট চলব ?’
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আমােক সায় িদেত হল। সmিত িদেয় বললাম, ‘িঠকi। dধ দয়া গrেক িক িকছু বলা
যায়। বর কের িদেল টাকাgেলা মার যায়। তা তামােদর সমস া হয় না kাশ না করেল ?
পড়েত তা হয়। তার ব বsা িক ?’
রািফ বলল, ‘eকটা ব বsা হয়। আপেন খািল aন রকম কথা কন। ei বয়েস িক kােশ
বiয়া থাকেত ভাল লােগ ? জীবেন তাiেল রiল িক ?’
আিম তারেচেয় বয়s। pথামত তােক uপেদশ দoয়া আমার aিধকার। আিম বললাম,
‘eকটু ধয ধরেল হয় না। ei কয়টা বছর ক কের তারপর নাহয় জীবন uপেভােগর ব বsা
কর। anত eকটা ভাল যায়গায় দঁাড়াo।’
রািফ িকছু না বেল মাথা িনচু কের থাকল। আমার মেন হল িবষয়টা স িনেজo ভেবেছ।
eখন eরেচেয় বিশ বলেল হয়ত িবগেড় যােব। আিম aন ভােব eেগােত চ া করলাম,
‘আcা রািফ, িনয়মটা eকটু পাlােল কমন হয় বলত। ei ধর যারা তামােদর বয়িস তােদর
পড়ােশানা করেত হয়। aথচ মন চায় িকছু টাকা আয় করেত আর বািক সময় সi টাকা খরচ
করেত। আর যারা চাকরী কের তােদর মুেখ সবসময় আফেসাস, আহা যিদ আেগ বুঝতাম কত
ভালভােবi না পড়ােলখা করতাম। ei িনয়মটা পাlােল কমন হয়। যারা al বয়িস তারা
চাকির করেব, ব বসা করেব। তারপর যখন বয়স বাড়েব তখন sুেল, কেলেজ, ভািসিটেত eেস
ভিত হেব।’
রািফ তািকেয় থাকল aবাক হেয়। তারপর p করল, ‘বুড়া বয়েস পড়ােশানা কiরা লাভ
িক ? চাকরী িদব ক াডা ?’
আিম হেস বললাম, ‘eেকবাের বাস-ব কথা বেলছ। চাকরীর িচnা না থাকেল আর
পড়ােশানা দরকার িক ? তুিম দিখ িবেশষj হেয় যাc িদনিদন।’
রািফ utের হাসল। আমার দৃি গল oর সাজেপাষাক আর চুেলর িদেক। বললাম,
‘ তামার ei পাষাক আর চুল কান দেশর আমদানী বলত ? হিলuেডর িসেনমায় তা eসব
দখা যায় না।’
রািফ বলল, ‘ পাষাক-জুতা িবেদশী মাগার িদল হ ায় িহnুsানী। সির, বাংলােদশী।’
আিম মুেখ হািস ধের রেখ সরলভােবi বললাম, ‘চুলgেলা anত ছাট কর। আজকাল
সবাi মিরন সনার মত চুল কােট। চািরিদেক ফঁাকা মাথার oপর ঘাস। তামারটা eেকবাের
মেয়েদর মত হেয় গেছ।’
রািফ বলল, ‘হiেল সমস া িক ? মেয়রা চুল রােখ ছেলেদর মত। পাষাক পেড়
ছেলেদর মত। তাiেল আিম লmা চুল রাখেত সমস া কাথায় ?’
আিম বললাম, ‘ ছেল আর মেয়েত আর তফাৎ নi তমন, িক বল ? পাষাক-আষাক,
চুেলর াiল, গহনাপািত, চালচলন সবিদক িদেয়i। সমানািধকারটা তাহেল eিদক থেকi
চালু হেc।’
রািফ বলল, ‘aহেনা বািক আেছ। আিম শািড় পড়া পালা দিহ নাi। দঁািড়আলা মাiয়াo
দিহ নাi।’
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oর সহজ সরল বkব েন আিম না হেস পারলাম না। হাসেত হাসেত িজেjস করলাম,
‘তা সটা কেব দখা যােব ?’
রািফ িচিন-তভােব বলল, ‘কiেত পাির না। দঁািড়ডােতা aিরিজনাল। eiডা ক ামেন সট
করব বুজতািছ না।’
আিম বললাম, ‘আজকাল সবi হয়। তুিম বিশ খঁাজখবর রাখ না। ডাkাররা করেত পাের
না eমন কাজ নi।’
রািফ বলল, ‘িঠকi। aন েদেশ r হiেল তেব না eেদেশ আiব। তয়ার করার চাiেত
iমেপাট করা সহজ।’
রািফ কথাটা কান aেথ বলল বুঝলাম না। িমল কারখানার কথা বলেছ না- তা। পাটকল,
িচিনকল, কাগেজর কল eসব বn কের বাiের থেক আমদানীর কথা বেল কu কu।
ধানচালo নািক iিnয়া-থাiল াn থেক আনেল খরচ কম পেড়। রািফর িদেক তািকেয় বাঝার
চ া করলাম। o-o িক eসব িনেয় মাথা ঘামায় নািক ?
রািফ বলল, ‘পড়ােলখা শষ কiরা িক করমু ভাবতািছ ? আর বিশিদন ছাt পিরচেয় থাকা
যাiব না।’
িজেjস করলাম, ‘আর কতিদন ?’
রািফ বলল, ‘চার মাস।
িজেjস করলাম, ‘িক করেব িঠক কেরছ িকছু ? মােন, কান লাiেন যােব ?’
রািফ িচnা করল িকছুkন। মাথা চুলকাল। তারপর বলল, ‘িকছু করেত ট াকা লােগ। ট াকা
পামু কi ?’
গলায় সহানুভুিত eেন িজেjস করলাম, ‘কত টাকা ? টাকা পেল িক করেব ?’
রািফ সmবত ভরসা পল না আমার কথায়। বলল, ‘aেনক ট াকা।’
বুঝলাম তার pেয়াজন মটােনা আমার সােধ র বাiের। তারপরo িজেjস না কের
পারলাম না, ‘কাজটা িক ?’
রািফ বলল, ‘মােন, িচnা করিছলাম চায়না িথকা িকছু আনা যায় িক-না। আজকালেতা
eiডাi সবেচেয় লােভর ব বসা।’
e সত আিমo জািন। আকবরo ei ধাnায় আেছ। হািফজ থাকেল বরং যটুকু জািননা
সটুকু জানার চ া করতাম। eর কােছ সকথা পেড় লাভ নi।
আিম িজেjস করলাম, ‘aন রা িক করেছ ? তামার সােথ aন যারা পড়ােশানা কের।
তােদরo তা িকছু করেত হেব।’
রািফ বলল, ‘সবাi, সবাi। eকজেন বািয়ং হাuজ চালু করেছ। eকজন িঠক করেছ oষুধ
কারখানা িদব। তার বােপর aেনক ট াকা। আমাের কiেছ চাকরী িদব।’
আিম িকছুটা ঝুিঁ ক িনেয় বললাম, ‘আcা রািফ, সবাi যিদ চায়না থেক িজিনষ আনার
ব বসা কের, গােমnস ব বসা কের, oষুধ িবিk কের তাহেল দশ চালােব ক ?’
রািফ চমেক uঠল, ‘তার মােন ?’
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আিম বললাম, ‘ দশ চালােত তা মানুষ লােগ। যমন ধর যােক বেল pশাসন, সটা
চালােত িশিkত লাক লােগ, আমলা লােগ, নতাo লােগ। সসব আসেব কাথা থেক ? নািক
eসব আমদািন করেব চায়না থেক ?’
রািফ িকছুkন হা কের তািকেয় থাকল। মেন হল বাঝার চ া করেত সখােন ফ াkরীেত
eসব তরী হয় িকনা। আিম আেরা িনিদ কের িজেjস করলাম, ‘eসব হেত চায় না কu ?
তামার সােথ যারা পড়ােলখা কের।’
রািফ বলল, ‘আমরা তা oসব পিড় না। ব বসা পিড়।’
িজেjস করলাম, ‘িক পড়ায় ?’
রািফ মেন করেত চ া করল। যভােব মেন পড়ল সভােবi বলেত চ া করল, ‘ei
মােন, কনজুমার িবহািবয়ার, তারপর ািটসিটকস iন িবজেনস eiসব আরিক। আেরা িক িক
জািন সব নাম। সব িবেদিশ বi। দiখা কাiলকা জানামুেন-’
আিম তাড়াতািড় তােক থামালাম, ‘না-না, দরকার নi। eমিন বলিছলাম আরিক। দশ
চালােত আমলা লােগ তা।’
‘আমলা কাের কয় ?’
eবার আিম থতমত খলাম। রািফর কােছ eমন p আশা কিরিন eেকবােরi। কানমেত
বলেত চ া করলাম, ‘ei মােন যারা দশ চালায় আরিক-’
রািফ বলল, ‘আিম নিছ আমলা ভাল িজিনষ না। সবাi কয় আমলাতািntক জিটলতা।
জিটল িজিনষ না থাকাi ভাল।’
িক utর দব খুেঁ জ পলাম না। সবসময় মেনমেন িpপােরশন িনেয় রািখ কান aবsায় িক
ব াখ া দব। িক করেল সকল সমস ার সমাধান হেব মুhেত বাতেল দব। আর eখন
pেয়াজেনর মুhেত িকছুi মাথায় আসেছ না। আসেলi তা। যখন পাগলা ষােড় তাড়া কের
তখন আবহাoয়ার খবর িনেয় কাজ িক ? eকটা jানi তখন pেয়াজন। িখেচ দৗড় মারা।
রািফর pেয়াজন টাকা কামােনা। সখােন eতিকছু িনেয় মাথা ঘামােনার সময় কাথায় ?
আিম কােজর কথায় গলাম। িজেjস করলাম, ‘যািcেল কাথায় ? নািক eখােন আসার
জন i বর হেয়ছ ?’
রািফ বলল, ‘শাহবাগ যাoয়ার জন িরkায় uঠিছলাম। eকটা গািড় ধাkা মাiরা িদল
চাকাডা ভচকাiয়া। তখন ভাবলাম দিখ আপেন আেছন নািক ?’
আমার সােথসােথ মকবুেলর কথা মেন পড়ল। বললাম, ‘রাsাঘােট সাবধােন চলেব।
আমার eক বnু মারা গেছ গািড়র ধাkায়।’
রািফর মুখ হা হেয় গল। আপনােথেকi সখান থেক বর হল, ‘তারপর ?’
‘তারপর আর িক ? স গল কবের আর গািড়র মািলক িদিb গািড় চািলেয় বড়ােc ?’
রািফ uেtিজতভােব বলল, ‘ কu িকছু কয় নাi। সােথসােথ ei গািড়েত আgন দয়া
দরকার িছল।’
আিম হেস বললাম, ‘আিম তামােক গািড়র নাmার জানািc। পারেল িদo। eখন বল,
তামার হােতর aবsা িক ? শাহবাগ যাoয়ার ভাড়া আেছ ?’
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রািফ আমতা আমতা কের বলল, ‘যাoয়ার ভাড়া আেছ, িকন'।’
আমার বুঝেত বািক থাকল না। eকটু িবপােকi পরলাম। পেকেট খুচরা টাকা যা আেছ
সটা দয়া যায় না। িনেজরi মান যায়। আর আেছ পাচশ টাকার নাট। সটাo eেক দয়ার
iেc নi। aকারেন খরচ কের ফলেব। সmবত কােরা সােথ আ া মারেত যােc। তারমােন
টাকাgেলা যােব চা-িস ারার দাকােন।
আিম িজেjস করলাম, ‘সময় আেছ, না eখনi দৗড় িদেত হেব ?’
রািফ আেগর ভি েত বলল, ‘ তমন তাড়া নাi।’
আিম গােয় জামা চিড়েয় বাiের বরলাম। আজকাল পাচশ টাকার নাট ভাঙােত কান
সমস া হয় না। সহেজi চারখানা eকশটা, dখানা প াশ টাকা বািনেয় ফললাম। মেন পড়ল
িকছু খাoয়াo pেয়াজন। eকটা প াশ টাকা আবার দাকােন িদেয় পাurিট-কলা িকেন ঘের
িফরলাম।
ঘের ঢুেক দিখ রািফ দঁািড়েয় থেক eকটা বi খুেল দখেছ। oর িদেক dশ টাকা বািড়েয়
ধরলাম, ‘চলেব eেত ?’
রািফ বলল, ‘ভাবতািছ oিদেক আর যামু না।’
আিম বললাম, ‘যাoয়ার মন কের বর হেয়েছ, eখন মন পাlােলা িকেস?’
‘eমিন। ভাল লাগতােছ না। টাকা থাক।’
বেল আমােক হতভm কের িদেয় টাকা না িনেয়i স বাiের চেল গল।

eমন aবাক সিত i কখেনা হiিন। আিম কান ব াখ া খুেঁ জ পলাম না রািফর আচরেনর।
িকছু eকটা ঘেটেছ। িকছু eকটা পিরবতন হেয়েছ কাথাo। eক মুhেতর পিরবতেন নািক মানুষ
িবপরীতধমী হেয় যায়। কুখ াত ডাকাত হেয় যান আuিলয়া। aত াচাির রাজা হেয় যান সরা
ণৃপিত। রািফর মেধ হয়ত তমন িকছু হেয়েছ। সিত সিত ভাবেত r কেরেছ তার কােজর
িকছু করা uিচত। eভােব aনথক টাকা আর সময় ন করা িঠক হেc না।
িনেজর oপরi খুিশ হেয় uঠলাম eধরেনর পিরবতেন ভুিমকা রাখেত পের। হঠাৎ কেরi
যন িখেদ বেড় গল। খেয় দেয় আবােরা িবছানা।
আেরক আজান পযn কাটালাম িবছানায়। আরপর uেঠ জামাকাপড় গােয় চিড়েয় বরলাম।
বািড়র গট পার হoয়ার সুেযাগo পাiিন, থামেত হল। সােলমান। সাজাসুিজ জানেত চাiল,
‘আপেনর জানা িবেদেশ যাoয়ার লাক আেছ ?’
আিম ভাবলাম পিরিচত কu িবেদেশ যােব িকনা জানেত চাiেছ। িন য়i তারহােত িকছু
পাঠােব। িকন' িবেদশ িবষয়টা িক eতi ছাট য কu eকজন গেলi তােক িদেয় কাজ হেব!
আিম িজেjস করলাম, ‘ কন ?’
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সােলমান বলল, ‘িঠক করিছ িবেদশ যামু। eiখােন ভাল িকছুর আশা নাi। aপিরিচত
লাকের ট াকা িদয়া ভরসা পাi না।’
eতkেন বুঝলাম স আসেল িবেদেশ লাক পাঠায় eমন লােকর খঁাজ করেছ।
না, আমার পিরিচত তমন কu নi। dচারজনেক িচিন যারা িবেদেশ পাঠােনার পরামশ
দয়, ভাষা িশখায়, কাগজপt িঠক কের দয়। ভালi কামায়। িকন' িবেদেশ পাঠােত পাের বেল
আমার িব াস হয় না। স kমতা থাকেল িনেজi সকেলর আেগ দৗড় িদত।
িকন' e eকথা জানেত চাiেছ কন ?
িজেjস করলাম, ‘িক করেব িবেদেশ ?’
সােলমান বলল, ‘ য কান িকছু। বাiের ভাল লােকর কদর আেছ। আiিটর লাক খুiজা
পায় না। eকজন গ ােছ iটািল। যখােন যায় সiখােনi চাn পায়। পাচ হাজার iuেরা বতন।
খািল oয়াক পারিমট নাi দiখা ঢুকেত পারতােছ না।’
আিম আেরকবার তােক দখলাম ভাল কের। আiিটর লােকর চািহদা রেয়েছ সটা আিমo
েনিছ। িকন' e তার িক করেব ? সi aভাব পুরন করেব? তার সmেক আিম যতdর জািন,
যতটুকু দেখিছ, স বািড়aলার িকছু eকটা হয়। সকাল-িবেকল সেn য় িতন ধরেনর পাষাক
পের eিদক oিদক ঘুের বড়ায়। মুলত চােয়র দাকােনর আেসপােশ। কখেনা েনিছ পড়ােশানা
কের, কখেনা েনিছ চাকরী কের। যিদo সারািদনi তােক দখেত পাoয়া যায় eলাকায়।
আমার যেচi uপেদশ িদেত iেc হল। বললাম, ‘ েনিছ oরা যধরেনর মানুষ চায় তােত
aেনকিকছু জানেত হয়। aেনক সময় লােগ ogেলা িশখেত।’
‘সকেলর মাথা eকরকম না।’ সােলমান eকফুেঁ য় থািমেয় িদল আমােক।
আিম িবরk হলাম। তারপরo, আমার তােক ছেড় িদেত iেc হল না। eর বয়স কম,
aিভjতা কম। মেন হল, দিখ, যিদ িকছুটা গিত কমােনা যায়। রািফ কথা েনেছ, eo নেত
পাের। েনিছ aেনেক বh টাকাপয়সা খরচ কের eভােব যেয় িবপেদ পের। মারাo পের।
নয়ত জল খােট। দেশর জন o সটা dনােমর ব াপার। আমার হােত সুেযাগ রেয়েছ anত
eকজনেক সপথ থেক ফরােনার।
সােলমান িনেজ থেকi বলল, ‘ কাস করতািছ। িতনমােসর কাস ছয় হাজার টাকা।’
আিম তার আtিব ােস িচড় ধরােনার চ া করলাম, ‘ তামােক িযিন শখােcন িতিন যিদ
িতনমাস শষ হoয়ার আেগi চেল যান ? eসব কােজ খুব চািহদা যখন। সুেযাগ পেল িতিন
িক খুব দরী করেবন ? িতিনo িন য়i সুেযােগর aেপkায় আেছন ?’
তােক eকটু ভািবত মেন হল। মেন হল eটা eকটা িব াসেযাগ যুিk। aথবা aন কান
কারন। বশীkন aেপkা করেত হল না aবশ কারনটা জানার জন ।
‘o যেত পারেব না। oেতা িকছুi জােন না।’
eবার আমার ভািবত হoয়ার পালা। যার কােছ িশখেছ স িনেজi িকছু জােন না। তাহেল ?
তার কােছ িশেখ স িক হেব ?
আিম তােক সরাসির বাঝােনার চ াi করলাম। বলেত r করলাম, ‘ দখ সােলমান-’
সােলমান বাধা িদেয় বলল, ‘সালমান।’
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কথায় বাধা দয়া আমার eেকবােরi aপছn। eভােব বাধা দয়ায় আমার সিদcা
eেকবােরi চেল গল। আমার iেc হল তােকi eকটু বািজেয় দিখ না কন।
কােরা kিত করেত চাiেল নািক তারসােথ হািসমুেখ কথা বলেত হয়। আিম স চ া কের
বললাম, ‘আেরা aেনক পশাi তা রেয়েছ যখােন বh টাকা আয় করা যায়। যমন ধর
দঁােতর ডাkার। eকটা দঁাত তুলেত ক’িমিনট সময়i বা লােগ, aথচ কত টাকা! আিম টাকার
ভেয় সাহস পািc না যেত।’
সােলমান (সালমান) eমনভােব তাকাল যন দাটানায় পরল। আিম কারন বাঝার চ া
করলাম। psাবটা িক তার কােছ বশী লাভনীয় মেন হেc ? aথবা যার কােছ কাস করেছ
eখন আর তার oপর িনভর কের ভরসা পােc না ? লাহা গরম থাকেত ঘা মারেত হয়। আিম
আ াস িদলাম, ‘eটা বশ সহজ কাজ। eকটা সঁাড়ািস হেলi চেল। তামার গােয় যেথ শিk
রেয়েছ, খুব drতi তুেল ফলেত পারেবন। eত drত য স টরi পােব না। পটাপট।’
স কতটা ভরসা পল বাঝার চ া করলাম। িঠক বাঝা গল না। আেরা বাঝােনার চ া
করলাম, ‘মানুষ গেবষনা কের বর কেরেছ দঁােতর রাগ পৃিথবীেত সবেচেয় সাধারন রাগ।
পৃিথবীর সব দেশ, সব সমােজ, সব বয়েসর মানুেষর eর িশকার হেত হয়। বুঝেত পারছ না,
পৃিথবীর সাতশেকািট লাক, সবাiেক যেত হয় দঁােতর ডাkােরর কােছ। ধু eখােন না, সব
দেশ। মrেত, মrেত সব যায়গায়।’
eবাের তার eকটু টনক নড়ল মেন হল। টনক বstিট কাথায় থােক জািন না। যখােনi
হাক স সটা নাড়ােনার জন ঘাড় নেড় আমার িদেক তাকাল। জানেত চাiল, ‘iuেরােপ ?’
‘আের সখােনi তা সবেচেয় বশী।’ আিম রীিতমত uৎসাহ দখালাম, ‘aন কu হেল
গলাধাkা িদেয় বর কের দয়, আর ডাkার হেল ডেক নয়। রীিতমত টানাটািন কের, দঁাত
ধের টানার মত। oেদরi বশী বশী কের রাগ হয় িকনা। মntী, নতা, আমলা oেদর। সব
দেশi।’
‘তাহেল eকটা বােয়াডাটা িলেখ িদন।’
সরাসির কােজর পেথi গল স। আমােক রীিতমত হতচিকত কের। eখন পাশ কাটাi
িকভােব ? বললাম, ‘আেগ eকটু দেখ টেখ িনেল হয় না ? িকভােব িঠক দঁাত ধরেত হয়।
যিদ পরীkা কের দখেত চায়।’
‘তখন িশেখ নব।’
e য eেকবাের নােছাড়বাnা। ekুিন বাধহয় রoনা দেব। আিমo লাগসi যুিk পেয়
গলাম তখনi। বললাম, ‘eখন তা হােত লখা দরখােস- কাজ হয় না, কিmuটাের কের
িদেত হয়। আিম কিmuটার পাব কাথায় ? oi য মােড় দাকান আেছ, ফান, মাবাiল,
ফেটাকিপ, ফ াk, কিmuটার- oেদর বলেল কের িদেত পারেব। সবসময়i কের। বলেব ভাল
দেখ দঁােতর ছিব বিসেয় িদেত। রিঙন ছিব, বড় কের। সহেজ চােখ পরেব, তখন মেনােযাগ
িদেয় দখেব। oেদর কােছ aেনক দরখাস- যায় তা, সব দখার সময় পায় না। ছিব িদেয়
বুিঝেয় িদেত হেব। আর aেনেক লখাপড়াo জােন না। কােরা কােরা চােখর সমস াo থােক,
ছাট লখা পড়েত পােরনা। যিদ বড় ছিব থােক তাহেল ছিব দেখi ডাকেব।’
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বেলi মেন হল তার আgহ আবার চােখর ডাkারীর িদেক না যায়। দখলাম স দঁাত
িনেয়i সন' । আেরকবার ঘাড় নািড়েয় চেল গল। আিম রoনা িদলাম চােয়র দাকােনর িদেক।
িকন' িবপদ যখন আেস তখন eেকর পর eক আসেতi থােক। চােয়র দাকােন পৗছােত
আেরকজেনর সােথ দখা।
‘sামােলকুম ভাiজান। eiমাt আপনার কথা মেন করলাম। দখেলন িকভােব আপনার
হায়াত বািড়েয় িদলাম। ei uপলেk িকছু খাoয়ান।’
আমার মজাজ eতটাi িবগেড় গল য কান কথা না বেল কানিদেক না তািকেয় দাকান
ছািড়েয় সাজা eিগেয় গলাম।
aকারেন পেথ হঁেট বড়ালাম aেনকkন। শেষ eকটা চােয়র দাকােন থামলাম। ঢাকা
শহের eমন চােয়র দাকােনর aভাব নi। হাজার হাজার। িকংবা লk লk। iেc করেলi
থেম িকছুটা সময় কাটােনা যায়। eককাপ চা খেত খেত চািরিদেক তাকালাম।
আমার eেকবাের কােছ ািফক পুিলেশর সাদা মাটরসাiেকল দঁাড় করােনা। তার পােশ
দঁািড়েয় রেয়েছ কতব রত eকজন। eকজন মাটরসাiেকল আেরাহীেক থািমেয়েছ। eেকবাের
সকেলর চােখর সামেন। আিম তােদর সmেক aেনক গl েনিছ, িক হয় সটা িনেজর চােখ
দখেত পাব ভেব কােছ িগেয় দঁাড়ালাম। আমােক িনতাn গােবচারা ভেবi হয়ত পুিলশিট
িকছু মেন করল না। আিম তােদর কেথাপকথন নেত লাগলাম।
‘eকটা কস ঠুেক দi?’
‘ কন ? লাiেসn িক ভুয়া মেন হেc ?’
‘না।’ রীিতমত হািসখুিশ পুিলেশর মুখ।
‘ হলেমট িক িঠক নi ?’
‘িঠক আেছ।’
‘িসগন াল aমান কেরিছ ?’
‘না।’
‘তাহেল ?’
‘আপনার নাmার পড়া যায় না।’
‘eকটু ধুেলা পেরেছ। তাo পড়া যায়।’
‘oটা বঁাকা হেয় আেছ।’
‘আপিন সাজা হেয় দঁাড়ান, দখেবন নাmারেpট সাজাi আেছ। eখন যেত পাির ?’
‘না।’
‘ কস করেবন ?’
‘হঁ া।’
‘িক িলখেবন ?’
‘কতেব বাধা দয়া। পুিলেশর সােথ তক করা।’
আিম আর দির করলাম না। চােয়র িবল িদেয় আবার পেথ নামলাম।
আজেকর িদনটা eেকবাের যােcতাi। তারেচেয় বরং দিখ হািফজ sেরআ মnেলর দখা
পাoয়া যায় িকনা।
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হািফজেক eকাi পলাম বািড়েত। eিnডুিরং িবদায় িনেয়েছ। মেন হল স আমার জন i
aেপkা করিছল। ঘের ঢুকেতi মাবাiল ফােনর মত eকটা িজিনষ eিগেয় িদল। সােথ কােন
লাগােনার িজিনষ।
মুেখ বলল, ‘লন। eফeম রিডo। িবিবিস নেত পাiেবন। দিশ রিডo নেত পাiেবন।
গানবাজনা নেত পাiেবন। বাংলা-iংরািজ-িহিn সব। িদনরাত চিbশ ঘnা।’
আিম সটা হােত িনেয় aবাক হলাম। বশ সুnর দখেত। িজেjস করলাম, ‘aেনক দাম
িন য়i।’
হািফজ বলল, ‘চিlশ টাকা। চাiিনজ মাল। ei চাজারডা লন। eকচােজ di=আড়াi ঘnা
চলব। তারপর আবার চাজ িদেত হiব।’
আিম রীিতমত খুশী হেয় uঠলাম। হািফজ pায়i uদাহরন দয় aমুক যায়গায় তমুক
হেয়েছ। iদািনং আিনসo কথায় কথায় বেল িটিভেত aমুক দখলাম। eখন আমারo eকটা
িহেl হল।
সটা দেখ িনেয় পেকেট ঢুকােত ঢুকােত বললাম, ‘পেকট uচু হেয় থাকেল আবার
মাবাiল মেন কের িছনতাiকারী ধরেব নােতা ?’
হািফজ বলল, ‘ধরেল aবsা বুiঝা ব বsা িনেবন। ast থাকেল যা আেছ িদয়া িদেবন।
আর সুেযাগ পাiেল রdা মারেবন। আপেন r করেবন, পাবিলেক শষ করব।’
িজেjস না কের পারলাম না, ‘eমন aবsায় আপিন িক কেরন ?’
হািফজ বলল, ‘aহেনা সামেন পের নাi।’
িছনতাiকারীo তাহেল মানুষ চেন। িচনেব না-i বা কন। িনেজর পশার খবর িনেজেকi
রাখেত হয়।
িজেjস করলাম, ‘ঘেরi বেস থাকেবন না হঁাটাহািট করেবন। চলুন বর হi।’
হািফজ বলল, ‘চেলন। আর কয়িদন হঁাটা যাiব িঠক নাi। কয়িদন হাiটা লi।’
‘ কন, হঁাটার oপর আবার কর বসােc ক ?’
হািফজ বলল, ‘যার বসােনার সi। সরকার সােহব। আiন করতােছ ফুটপাত ছাiড়া
রাsায় নামেল diশ টাকা জিরমানা। আcা কনেতা, eক ফুটপাত কয়জনের িবkী করব।
দাকানদারেগা iজারা িদেছ, বকার সমস ার সমাধান করেছ, ময়লা ফলার যায়গা বানাiেছ,
গািড় রাখার যায়গা বানাiেছ, আবার মানুষের হাটেতo কয়।’
আিম বললাম, ‘কতাব িkেদর চলােফরা করেত িন য়i aসুিবেধ হয়। সামেন মানুষ
পরেল গিত কমােত হয়। নয়ত চাপা িদেত হয়। o আপনােক বলা হয়িন। সi য গািড়টা,
আপিন বলেলন শয়তােনর নmর, সটা আমার eক বnুেক চাপা িদেয় মেরেছ।’
হািফজ eকবার তািকেয় দখল আমার িদেক। আেস- কের বলল, ‘কiিছলাম oiডা
শয়তােনর নmর।’
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হািফজ আর কথা বাড়াল না। eেকবাের মুখ বn কের দরজায় তালা িদেয় পেথ বর হলাম
dজন। আমার হঠাৎ কের আিনেসর কথা মেন হল। তােকo মকবুেলর ঘটনা বলার সােথসােথ
তার মন খারাপ হেয়িছল। eরপর তারসােথ আর দখা হয়িন। হািফজo কথাটা শানার
সােথসােথ কথা বn কেরেছ। হািফেজর ei sভাব আিম জািন। যখন কথা বলেব তখন তার
বkব না বাঝা পযn কথা চািলেয় যােব। আর যিদ কথা বn কের তারমত slবাক
আেরকজন খুেঁ জ পাoয়া যােব না।।
আমরা বাiের বিরেয় হঁাটেত হঁাটেত eকটা চােয়র দাকােনর সামেন দঁাড়ালাম। eকনজর
দেখi আমার মেন হল দাকানীo slবাক। eবং সােথ সােথযারা apেয়াজেন কথা বেলন না বা al কথা বেলন তারা slবাক, যারা apেয়াজেন
দেখন না তােদর িক বেল তেব ?
eধরেনর কান শb কাথাo দেখিছ বেল মেন করেত পারলাম না। আমার ভাষাjান
dবল, aন ভােব ঘুিরেয়i সটা বলার চ া কির। ei দাকানীর দখার আgহo কম। anত
আমােদরেক। আমরা দঁািড়েয়িছ তার দাকােনর িঠক সামেন। aন কu নi। তােক দখলাম
ডানিদেক তািকেয় থাকেত। aেনকkন তািকেয় থাকল সিদেক। আিম aেপkা করিছ কখন স
তাকােব আমােদর িদেক। তখন চা বানােত বলব। eকসময় দখলাম স মাথা ঘুরােc। eখনi
তাকােব। আর eকটু। তার ধীরগিতেত মাথা ঘুরােনা হঠাৎ কেরi লাফ মারল। আমােদর
টপিকেয় বামিদেক চেল গল। eখন সিদেক তািকেয় আেছ। সিদেকi থাকল সটা
aেনকkন। আবার মাথা ঘুরােত r করল। আবার ডানিদেক। আমােদর টপিকেয়।
আমার আেরকিদেনর aিভjতার কথা মেন হল।
গিছ পা aিফেস। ছাট পা aিফস। ভতের eকজনেকi দখলাম। বয়স চিlশ
পিরেয়েছ কান সেnহ নi। ঝাড়া ছ’ফুট লmা। পড়েন কতাdরস- সাটপ াn, চুল ব াকbাশ
করা, থুতিনেত নkাকাটা দঁািড়। pথেম বমানান মেন হল। যন ভুল কের eখােন eেস
পেরেছন।
দখলাম িতিন চয়াের বেস িকছু eকটা িলখেছন মেনােযাগ িদেয়। আিম সাজা সামেন
িগেয় দঁাড়ালাম। eেকবাের dহাত dের। িতিন িলেখi চলেলন। হয়েতা বািড়েত িচিঠ িলখেছন।
চােখর সামেন হেলo আিম পড়ার চ া করলাম না। aেপkা করলাম তার কাজ শষ করার।
িতিন িলেখi চলেলন। কতkন লাগল জািননা, eকসময় লখা শষ হল। িতিন সটা ভঁাজ
করেলন। আবার খুলেলন। পড়েলন। আবার ভঁাজ করেলন। আবার ভঁাজ খুলেলন। আবার
পড়েলন। eকযায়গায় বানান সংেশাধন করেলন। আবার ভাজ করেলন। য়ার টেন খাম বর
করেলন। সখােন ঢুকােলন। আবার বর করেলন। খােম িঠকানা িলখেলন। আবার ঢুকােলন।
চয়ার থেক uঠেলন। পািন ঢেল খেলন। আবার eেস বসেলন। আবার িচিঠ বর করেলন।
আবার eকলাiন িলখেলন। আবার পড়েলন। আবার খােম রাখেলন। চাখ বn কের চয়াের
হলান িদেলন। আবার সাজা হেলন। আবার িচিঠ হােত িনেলন। uঠেলন। হঁেট গেলন।
আঠার িশিশ হােত িনেলন। িফরেলন। চয়াের বসেলন। আবার িচিঠ হােত িনেলন। আবার
খুলেলন। আবার-
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আিম হািফেজর িদেক তাকালাম। স িক যন ভাবেছ। মেনহয় মকবুেলর কথা। আিম
eকাeকাi দখেত থাকলাম দাকানীেক। দখলাম স eেক eেক সবিদেকi তাকােc।
ডানিদেক, বামিদেক, oপরিদেক, িনচিদেক, দাকােনর িজিনেষর িদেক, রাsার লােকর িদেক,
আমার িদেক eকবারo তাকায়িন।
তার ei আচরেণর হতু আমার বাধগম হল না। স eখােন বেস রেয়েছ খেdেরর
আশায়। িন য়i aেন র কােছ আেkপ কের ei ক কর কােজর। eখন তার সামেন dজন
জলজ াn খেdর aথচ তার ভি দেখ মেন হেc আমরা eেস কান aপরাধ কেরিছ। আিম
িনি ত eখান থেক চেল গেল স গালাগািল করেব। মেনমেন aথবা pকােশ । তার
সাধ মত।
aবেশেষ হািফজ eিদেক দৃি িদল। তার গলার sর শানার সােথসােথ দাকানী কাটুন
ছিবর মত drতগিতেত চা বানােত লেগ গল। চা তরীর পর কাপ হােত eকটু dের দঁািড়েয়
আিম িনচু গলায় তােক তার আচরেনর কথা জানালাম।
‘eiডাi sাভািবক।’ eেকবাের িনিলp গলায় জানাল হািফজ।
আিম িক বলব ভেব পলাম না। হঠাৎ কেরi যন আলােপর সব িবষয় uধাo হেয় গেছ।
আিম জার কের নতুন কথা পাড়ার চ া করলাম। তােক িনেয় বললাম, ‘সবাi বেল
বাংলােদেশর মানুষ খুব সেচতন।’
হািফজ িনিলpভােব বলল, ‘কম হiেল ভাল িছল।’
আিম aবাক হেয় বললাম, ‘ সটা আবার কমন কথা! মানুষ যিদ সেচতন না হয় তাহেল
গনতnt pিত া হেব িকভােব ? লােক বেল গণতেntর pািত ািনক rপ, সটা হেব িকভােব ?’
‘ লােক কয়।’ হািফজ বলল, ‘ লােক কয় আেমিরকার মানুেষর যিদ পেকেট টাকা থােক
তাiেল দেশর pিসেডn ক সiডা িনয়াo মাথা ঘামায় না। আমার মেনহয় সiডাi িঠক।
িনেজর কাম কর, খাoদাo, ফুিত কর। িনেজ িঠক থাক, পিরবার িঠক রাখ। তারপর পারেল
pিতেবিসেদর সােথ িমল রাiখা চল। কান নতা িক করল তােত আমার িক। eigলান যখন
িঠক থােক না তখনi নতা িনয়া মাথা ঘামাiেত হয়। নতারাo সiডাi চায়। কারখানা বn
কiরা মােঠ নােমন, াগান দ ান, গািড় ভােঙন, eরপর পেকেট িকছু টাকা িনয়া বািড় যান।’
eর utর দয়া আমার সাধ াতীত। আবারo নতুন কথা খুজ
ঁ েত r করলাম। aেনক খুেঁ জ
আিনেসর কথা মেন করেত পারলাম। তােক বললাম, ‘আিনসেক eকজন pকাশক ডেকিছল।’
বেল ঘটনার বননা িদলাম। হািফজ পুেরাটা শানার পরo কান মnব করল না। আমােকi
যেচ িজেjস করেত হল, ‘আপনার পিরিচত লাকজন তা aেনক। বi ছাপার মত কu নi
?’
হািফজ বলল, ‘বাiর করা সmব। িকন' কিব িক সiডা পছn করব। কিব aথ চায় না,
চায় sীকৃিত। লাকজন সiডা িদেতi পছn কের। eকসময় দ াখেবন aমুক কিব কত ক
করেছ, কত pকাশেকর কােছ ঘুরেছ eiসব কcা কািহনী িলখব। eমন aবsায় না পরেল
কu বড় হয় না। যারা বড় হiেছ তােদর কথা পiড়া দ ােখন, eiডাi িচরnন সত । eমন
ঘটনা না থাকেল বড়মােপর মানুষ মানায় না।’
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ei আলােপo সুিবেধ হল না। শাnনা যা পলাম তা হেc হািফজেক িবষয়টা জানােনা
গেছ। oরজন eটুকুi যেথ ।
চা শষ কের িনত িদেনর মত হঁেট বড়ােত r করলাম। eকঘnা-diঘnা, কতঘnা
ঘুরলাম মেন নi। eকসময় হািফজেক িজেjস করলাম, ‘eখান থেক কার বািড় কােছ বলুন
তা ? আমার না আপনার ?’
হািফজ বলল, ‘আপেন মেন করেবন আপেনর বািড় কােছ, আমার মেন হয় আমার বািড়
কােছ।’
‘ ভৗগিলক dরt বলুন। আমার মেন হেc আমার বািড় কােছ।’
হািফজ বলল, ‘আিমo তা তাi কiিছ।’
আিম আর কথা না বািড়েয় সরাসির বললাম, ‘তাহেল সখােনi চলুন। রােতর
খাoয়াদাoয়া কের িনেজর বািড়র িদেক রoনা দেবন। ধু ধু dজন আলাদা খাবার ব বsা
করার pেয়াজন িক।’
হািফজ আপিt করল না। হঁাটেত হঁাটেত িঠক কের ফললাম খাবার আেয়াজন িক আেছ,
িক িকনেত হেব। বািড়র কােছ eেস হািফজেক বললাম, ‘ei চািবটা িনেয় ঘর খুেল বসুন,
deকটা িজিনষ িকনেত হেব। আটটা বাজেলi দাকান বn।’
হািফজ বলল, ‘মহlার দাকান খালা থাকার কথা।’
আিম বললাম, ‘সব বn করেত হয়। সিদন দখলাম দাকানদার তার ছেলর বয়িস
eকজেনর পােয় ধের মাফ চাiেছ দির হেয়েছ বেল। দির করেল লাiন কেট দয়।’
হািফজ হাসেত হাসেত বলল, ‘িদেছ কখনo ?’
আমােক আমতা আমতা কের বলেত হল, ‘তা- তা দিখিন।’
হািফজ বলল, ‘আপেনর সi বয়s ব িkর eত সহেজ পিরবতন হiব না। স লkন
থাকেল aেন র পা ধরার আেগ িনেজর সnান রkার ব বsা করত।’
আিম নতুন িবতেক না িগেয় তাড়াতািড় বললাম, ‘যাকেগ, ঝুিঁ ক িনেয় কাজ িক। আপিন
বসুন আিম eখিন আসিছ।’
জার কের হািফজেক ঘেরর িদেক পাঠালাম। আমার বািড়েত aিতিথ হেয় eেস দাকােন
টাকা শয়ার করেব eটা হেত দয়া যায় না।
aিফেস আজকাল আকবেরর দখা কমi পাoয়া যায়। আমার pাkন ঘর সবসময় পদার
আড়ােল থােক আর আিমo ঘের ঢুেক যতটা সmব িনেজর ঘরেক আড়াল কের রািখ। য
sািধনতা হােত পেয়িছ সটা কােরাসােথ ভাগাভািগ করার iেc আমার নi। iদািনং কােজর
িদেক আgহo বেড় গেছ। িহেসব কের দেখ eক সpােহ যা কাজ কেরিছ তা আেগ eক
মােসo করতাম না।
aন ান িদেনর মত eকমেন কাজ করিছলাম। চাখ তুলেতi দিখ সামেন আকবর। পদা
eকিদেক ঠেল ধের দঁািড়েয়।
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তােক aভ থনা জানালাম, ‘আের আসুন আসুন। আপনােক দখাi যায় না আজকাল।
eেকবাের কাজপাগল হেয় পড়েলন য।’
আকবর কানমেত eেস সামেনর চয়াের বসল। oর ভাবগিতক আমার খুব সুিবেধর মেন
হল না। oর চয়াের আিম বেস, আর eতিদন আিম যখােন বসতাম সখােন স। আবার
পাlাপািl করেব না- তা।
রীিতমত সহানুভুিত দিখেয় বললাম, ‘ চয়ার ছেড় নেড়নi না eেকবাের। eত কাজ
করেল তা sাs খারাপ হেব। খাoয়াদাoয়া চলেছ িঠকমত ?’
আকবর সংেkেপ বলল, ‘হ।’
হািস বজায় রেখ িজেjস করলাম, ‘তারপর বলুন, খবর টবর িক ?’
আকবর সােথসােথ কথা বলল না। বশ িকছুkন বেস থাকল চুপ কের। আমােক uেঠ িগেয়
বিসরেক চােয়র কথা বেল আসেত হল। িফের eেস দিখ স eকiভােব বেস।
িজেjস করলাম, ‘ব াপার ট াপার িক বলুন তা। কান সমস া ?’
আকবর uদাসভােব বলল, ‘সমস া আর িক। সমস া িনয়াi তা জীবন। যতিদন বঁাচেবন
সমস া ছুটব না।’
আকবরo তাহেল দাশিনক হেয় যােc। তাহেল বািক থাকল ক ?
িজেjস করলাম, ‘নতুন কের আবার িক সমস া দখেলন ? আপিন তা সমস া সমাধােন,
সi যােক বেল িসdহস-। আপনােক কাবু করেত পাের eমন সমস া তা নi। আপনার
আবার সমস া িক ?’
আকবর বলল, ‘আর কiেয়ন না। খরেচর িক শষ আেছ। etটুক পালাপােনর পড়ােলখায়
য eত খরচ ক জানত ? আের আমরাo তা পড়ােলখা করিছ। iসকুেল বতন িদিছ di িক
িতন টাকা। আর বi খাতা। ব াস িহসাব শষ। aহন aমুক িবষেয়র িটচার, তমুক িবষেয়র
িশkক, সমুক িবষেয় কািচং, ঢমুক িবষেয় গাiড। তারoপর iসকুল িথকা িক িক সব িলখেত
দয়। টাকা িদয়া inারেনট িথকা ডাuনেলাড কর, টাকা িদয়া aনুবাদ করাo, টাকা িদয়া িpn
করাo তারপর জমা দাo। খািল টাকা আর টাকা। eiডা িকেসর পরীkা কন তা ?’
আিম হাসেত হাসেত বললাম, ‘ কন, কার বােপর কত টাকা আেছ তার পরীkা। দখেবন
কিদন পর ছােtর বদেল বােপর নােম সািটিফেকট দেব।’
আকবর বলল, ‘aহনi িদতােছ। কiেছ ei বুড়া বয়েস বাথ সািটিফেকট লiেত হiব।
সiডা িদয়া pমান করেত হiব আমার জn হiেছ। না লiেল িক করব কন তা ? দ াশ িথকা
বাiর কiরা িদব ? িদেল আিম খুব খুিশ হi। বh চ া কiরাo দেশর বাiের যাiেত পাির
নাi।’
আিম সােথসােথ বাধা িদলাম, ‘ সিক, আপিন দেশর বাiের যােবন কন ? আপনার মত
মানুষ দশ ছেড় গেল দশ চলেব িক কের ? eমিনেতi কােজর মানুষ পাoয়া dsর।’
আকবর িবরk হল, ‘আপেন খািল শk শk কথা কন। আcা, জnার সািটিফেকট িক
কনেতা ?’
আিম aবাক হলাম, ‘eটা আবার কাথায় পেলন ?’
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আকবর বলল, ‘eকজেন কiল। কয়িদন পর eiডাo নািক লাগব।’
তােক আsস- কের বললাম, ‘ঘাবড়ােবন না। eকটু eিদক oিদক কের কিদন কাটােবন
দখেবন বােজট শষ হেলi সব ভুেল গেছ। তখন ধু ডথ সািটিফেকট থাকেলi চলেব।’
আকবর িজেjস করল, ‘ সiডা ক দ ায় ?’
আিম eকথার utর দয়া pেয়াজন মেন করলাম না। িনেজ যখন ডথ সািটিফেকেটর
মািলক নi।
আকবর বলল, ‘আcা শােনন, আপেনর কােছ আiলাম eকটু বুিd পরামেশর জন ।
আপেন তা িবনা িফেত বুিd দন। ভাবতািছ, চাকির তা aেনক করলাম, eiবার eকটু
ব বসার লাiনডা দিখ।’
আিম uৎসাহ িদলাম, ‘হঁ া, হঁ া। আপিন eকিদন বলেলন সুগিn কলম না িকেসর যন
ফ াkরী-’
আকবর হাত নেড় থািমেয় িদল আমােক, ‘আের ধ াত, কলম। লখাপড়ার িদন আেছ
নািক। ফ াkরীর aেনক ঝােমলা। aমুেক কােজ ফঁািক িদব, তমুেক চুির করব। আজ হরতাল,
কাল ধমঘট, তারপর aবেরাধ। তারেচেয় চায়না িথকা িজিনষ আiনা িবিk করা ভাল। নিছ
য কান িজিনেষর নাম কiেল তারা বানাiয়া দয়। য যা যায়, য দােম চায়। িরভাস
iি িনয়ািরং আর ক iি িনয়ািরং। diডা eকলেগ।’
আকবেরর মুেখ eেকবাের লেট শb শানার আশা কিরিন। আিম আgহ না দিখেয়
পারলাম না। আgহ িনেয় িজেjস করলাম, ‘নতুন কান আiিডয়া eেসেছ না-িক ? pাডাk
িঠক কেরেছন ? িক আনেবন ?’
আকবর আমার মুেখর িদেক তািকেয় থাকল িকছুkন। তার মেনাভাব বুঝেত আমার সময়
লাগল না। তাড়াতািড় বললাম, ‘না-না, eসব ব বসায় aেনক টাকা লােগ। আমার টাকাo নi,
আgহo নi।’
আকবর বলল, ‘আপনােক খুবi িব াস কির। শােনন eকটা আiিডয়া।’
বিশর চা িদেয় যাoয়ায় আকবর থামল। তারপর চেল যাoয়ার পর চােয় চুমক
ু িদেয় সাgেহ
r করল, ‘আজকাল লাডেসিডংeর যা ঝােমলা। িঠক করিছ নতুন ধরেনর বািt আনমু। ei
ধেরন, লাডেসিডং হiেলo eকঘnা jলব। পারব না বানায়া িদেত ?’
আিম সাৎসােহ বললাম, ‘হঁ া-হঁ া, পারেব না কন ? oরা পােরনা eমন কাজ নi। সারা
পৃিথবী oেদর ভয় পায়। দ ােখন না, আজ আেমিরকায় তরী হয় তা কাল চায়না। িফফিট
পােসn দােম িবিk কের। িকন'- eকটা সমস া। আপিন আনার সােথ সােথ যিদ aন রাo
আনেত r কের ? দখেত দখেত ফুটপােত িবিk r হেয় যােব। েনিছ oরা কান িনয়ম
িটয়ম মােন না। য িকনেত যায় তার কােছi িবিk কের।’
আকবর বলল, ‘a।’
বেল ভাবেত r করল। পুেরা চা শষ করা পযn ভাবল। তারপর কাপটা রেখ বলল,
‘eকবাের বিশ কiরা আনেল হয় না! aন রা আনার আেগ ব বসা শষ। তারপর নতুন
আেরকটা।’
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আিম বললাম, ‘eটা খুব ভাল বুিd। oয়ান টাiম ব বসা। আপিন r করেলন। তারপর
আেরকজন করার আেগi ব বসা শষ। মাঝখােন আপিন কািটপিত।’
আকবর তৃিpর হািস হাসল। আিম aবাক হলাম না। তার কািটপিত হoয়ার শখ আমার
ভালমতi জানা।
আকবর বলল, ‘তাiেল কiতােছন আগাiেত পাির। আর কান সমস া নাi ? ভাল কiরা
িচnা ভাবনা কiরা কন। কu তা ভাল কথা কiেত চায় না। খািল কঁািচ মারার তােল থােক।’
আিম আেরা িকছুkন িচnা করলাম। তারপর বললাম, ‘লাiট aফ করেবন িকভােব ?’
‘মােন ?’
‘মােন।’ আিম বললাম, ‘ লাড সিডং হেল যিদ বািত jলেতi থােক eকঘnা, তাহেল
সুiচ aফ করেলo তা eকঘnা jলেব। ঘুমােবন িকভােব ?’
আকবর িবরk হল eকথা েন। বলল, ‘ক ান, সi ব বsা করা যায় না ?’
আিম আেরা িচnা করেত থাকলাম আর আকবর aধীরভােব আgহ িনেয় তািকেয় থাকল।
শেষ বলেত হল, ‘মাথায় আসেছ না।’
আকবর বলল, ‘আicা থাক। oi িচnা aন লােকর। কনার সময় eত িচnা করব না।
লাড সিডংe jলব iনাi ক শষ কiরা িদব। তারপর আমার িক ?’
আমার িচnা গল না। আকবরo সটা বুঝেত ভূল করল না।
স িজেjস করল, ‘তাiেল আপেনর বুিd যা কয় তাi কন। eকটা আiিডয়া বাiর কেরন।
আপেনo সােথ থাকেবন, aসুিবধা নাi। পাটনার ছাড়া eকা কাম করা যায় না।’
আিম আমার িচnাঘর ঝেড়মুেছ যা পলাম সটাi জানাবার িসdাn িনলাম। বড়
পিরকlনা। eকবাের বলেল ভড়েক যেত পাের। ধীেরসুেস' r করলাম, ‘আজকাল
লাডেসিডংeর চেয় ািফক জ াম বড় সমস া, তা জােনন। লাড সিডং হেল নাহয় চাখকান
বুেজ থাকা যায়, রাsায় আটকা পরেল িকছু করার থােক না। aিফেস দরী হেল বেসর
গালাগািল, বািড়েত দরী হেল বuেয়র। dিদক থেক ঝড় চেল।’
আিম িক বলেত চাiিছ না বুেঝ আকবর চেয় থাকল aবাক হেয়। িজেjস করলাম,
‘আজকাল রাsায় মাটরসাiেকল কত বেড়েছ দেখেছন। িসেনমার িহেরার মত িপছেন
িহেরাiন িনেয় ঘাের।’
আকবর সায় িদল, ‘হ, দখিছ।’
বুঝেত পারিছ আকবর আমার বkব ধরেত পারেছ না। আিম মুল কথায় গলাম, ‘eখােন
বড় eকটা সুেযাগ আেছ। eকিঢেল di পািখ। ফুটপােতর ব বসায়ী eখােন হাত িদেত সাহস
পােব না।’
আকবর aবাক হেয় তািকেয় aেপkা করল। আিমo তার আgহ বাড়ােত সময় িদলাম।
আকবর আেরকটু সামেন eিগেয় বসল।
‘বুিdডা িক কন ?’
‘ei ধrন।’ আিম িকভােব বলব গাছােত r করলাম, ‘ei ধrন, চায়নােক বেল যিদ
নতুন ধরেনর মাটর সাiেকল তরী করা যায়। হিলকpােরর মত পাখা থাকেব। যখােন
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দরকার সখােন মাটর সাiেকল, যখােন দরকার সখােন হিলকpার। ািফক জ াম
দখেলi ভুrত কের আকােশ uেঠ যােবন।’
আকবর হা হেয় গল। কানমেত বলল, ‘eiডা িক সmব ?’
আিম বললাম, ‘ কন, সmব না কন ? মানুষ কতিকছু করেছ, eটা তা সামান । eকবার
বেলi দখুন না। inারেনেট ঢুেক িজেjস কের দখুন। দখেবন আবার যােকতােক
আiিডয়াটা িদেয় দেবন না। তাহেল আপনােক আর কu িচনেবi না। তাহেল আপনার আেগi
িবeমডাবলু, জাgয়ার eiসব গািড়র িডলাররা তােদর গািড়েত পাখা লািগেয় আনেব। মাঝখান
থেক আপিন ফkা।’
আকবর বলল, ‘আcা তাiেল আেরক কথা কন। মানুষ যিদ eমেন চলেত r কের
তাiেল তা েণ eকিসেডn হiব। সiডা থামাiব কডা। ািফক পুিলশ দাড়াiব ক ামেন
?’
আিম িবরিk দিখেয় বললাম, ‘আর ািফক পুিলশ। eরা থাকেলi িক না থাকেলi িক।
সিদন পুিলেশর সামেন আমােক ধাkা িদেত যািcল। আমার eক বnুেক তা মেরi
ফেলেছ।’
হঠাৎ কেরi আকবেরর চহারা পােl গল, ‘আহা- র। ক ামেন?’
আিম বললাম মকবুেলর কথা।
আকবর বলল, ‘মানুষ য িক হiেছ-কত জািন কiেলন নmরডা ?’
আিম aবাক হেয় িজেjস করলাম, ‘আপিন গািড়র নmর িদেয় িক করেবন ?’
আকবর বলল, ‘eiসব মানুষের িচন া রাখা দরকার। eকিদন আপেনর বnুের মারেছ
আেরকিদন য আমাের মারব না তার িঠক িক? আপনাের eকটা সিত কথা কi। eমন
মানুেষর হােত মরার আেগ মাiরা ফালান ভাল।’
আিম eেকবাের হতভm হেয় গলাম। আকবেরর মুেখ ei কথা। oর মুেখ ঠা া আর
মালােয়ম কথাi মানায়। aন েক খঁাচা মারা oর aেভ স। িকন' তাi বেলআকবর কান কথা না বেল গmীরভােব বেস থাকল। তারপর uেঠ বলল, ‘আcা যাi।
মনডা খারাপ লাগতােছ।’
আেস- আেস- হঁেট আকবর ঘেরর বাiের চেল গল।

িবেকেল হািফজেক বািড়েত পলাম না। ঘের তালা ঝুলেছ। ঘের না থাকেল oর পাtা
পাoয়া aসmব। হতাস হেয় আবার রাsায় নামলাম। eiসময় ঘের যাoয়ার কান aথ হয় না।
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রাsায় হঁাটা আমার aেভ স হেয় গেছ। মানুষ িটিভেত সাজােনা নাটক দেখ, আিম
সরাসির নাটক দিখ। eমন নাটক লখার যাগ তা কান নাট কােরর নi। eমন aিভনয়
kমতা কান aিভনয় িশlীর নi। িনখুত
ঁ , িনেভজাল aিভনয়। iেc করেল িনেজo aংশ নয়া
যায় নাটেক। িনেজi eকটা চিরt বেন যাoয়া যায়। সমস া eকটাi, ছাট হেc পৃিথবী।
আজকাল পেথ হঁাটেত ধাkাgেতা খেত হয়। ei নাটক দীঘkন চালােনা যায় না। আমােকo
হার মানেত হল। খুেঁ জ খুেঁ জ eকটু ফঁাকা যায়গা বর করলাম। eখেনা eমন dচারটা যায়গা
আেছ যখােন দাকান বেসিন িকংবা গািড় পাক করার মত ব বsা নi। রীিতমত িঘের রাখা।
িকছু গাছপালা। eমনিক িকছু বসার যায়গা। দঁািড়েয় সামেনর িদেক তাকালাম।
আমার সামেন eকজন ফিরaলা। dহােত dিট চেটর বড় ব াগ। ei ব ােগ কের িজিনষ
িনেয় ফুটপােথর দাকানgিলেত ঘুের ঘুের িবিk কের। েনিছ egিল চকবাজার িকংবা aন
পাiকাির বাজার থেক পাiকারী দােম কেন। দাকােন সাpাi িদেল িকছু লাভ থােক।
দাকানীরo লাভ কারন তার যাতায়াত খরচ, সময় dii বেচ যায়। সমেয় বাকীo নয়া যায়।
eরা সকােল িজিনষ িদেয় যায়, সnায় বা রােত টাকা িনেয় যায়।
‘oরা কত লাভ কের ?’
p িট েন ঘুের তাকালাম। মেনহল আমােকi কেরেছন কu p িট। p কতােক
দখলাম। যুবকi বলা যায় eেক। বয়স হেত পাের পঁিচশ, হেত পাের িতিরশ। eরেবশী হoয়া
asাভািবক। পড়েন িজেnর প াn, মাটা কাপেড়র শাট, পােয় চামড়ার স ােnল, চুল
uেsাখুেsা।
e বননা থেক কu যিদ ভেব থােকন িতিন ধনী পিরবােরর সৗিখন সদস তাহেল আিম
dঃিখত। aেনেক িজেnর প াn পেরন সটা না ধুেয় বhিদন ব বহার করা যায় বেলi, মাটা
কাপেড়র সাট ব বহাের কেরন সটা বhিদন টেক বেলi। যারা তািলমারা বা যায়গায় যায়গায়
ছড়া প াn পেড়ন তারা আর যাi কrন anত আিথক দন তায় ভুগেছন না সটা দখােনার
ব বsাo রােখন। ei যুবেকর সgিল নi। আর সবেচেয় যা বড়, eর চাখ, eর দৃি ।
সখােন pথেমi আমার যা চােখ পরল তা হেc eকধরেনর aসহায়t আর সারল ।
eেকবােরi বাকা বাকা।
p কের eখন আমার িদেক চেয় রেয়েছ utেরর আসায়। আিম utর না িদেয় পারলাম
না। eেকi বাধহয় ভd ভাষায় বেল িডেpাম ািটক utর।
‘িনেজর ব বসার কথা সাধারনত কu জানায় না।’
‘িদেন eক দড়শ আয় হয় ?’
‘তা হয় িন য়i।‘ বললাম আিম। তােক বাস-বতার পেথ আনার চ া করলাম, ‘eেদর
কu চাকরী কের। কাmানী বতন দয়। কu িনেজ িকেন িবিk কের। যারা িকেন িবিk কের
তােদর লাভ বশী।’
‘ তমন লাভ থাকেল িনেজi r করতাম।’ বলল যুবকিট।
তার iেcর কথা েন aবাক হলাম আিম। আেরা ভালভােব লk করলাম তােক।
ei যুবক করার মত িকছু খুজ
ঁ েছ। aবশ তার পাষাক eবং ভাবভি দেখ িনেজ থেকi
সটা মেন হoয়া sাভািবক িছল। anত aবাক হoয়ার িবষয় না মােটi। তবুo aবাকi
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হলাম। aবাক হেয় কারন খুজ
ঁ েত চ া করলাম। মেন হল, ei-i তা sাভািবক। স যিদ
কানিদেক লাভ দেখ সিদেক যােব। eটাi হেত দেখিছ সবসময়। anত সামpিতক
িদনgিলেত তা বেটi। ফুটপােতর eক দাকানী eকবার আিনেসর কােছ কাজ চেয়িছল। স
কথা না বািড়েয় সরাসির জািনেয়িছল স লখােলিখর কাজ কের, সকাজ িক করেত পারেব।
দাকািন utর িদেয়িছল, ' দিখেয় িদেলi পারব। eiট পযn পড়ােলখা কেরিছ।’
eধরেনর আtিব াস আিম বhজেনর মেধ দেখিছ। তারা য কােজ হাত দেবন সটাi
করেত পারেবন। যিদ কu দিখেয় দন eকবার, কu ল াঙ না মােরন, eবং ভাগ সহায়
থােক। পিtকায় দেখিছ emুেলেnর াiভারo দেখ দেখ ডাkাির িশেখ গেছ। িকভােব
রাগীর পট কাটেত হয় জােন। aেনেকi osাদ ধের iি িনয়ার হয়। ক যন িবমান তরীর
ঘাষনা িদেয়েছ। পিtকায় ফলাo কের ছাপা হেয়েছ।
’eকজন ব াংেক িপয়েনর চাকরীর কথা বলল, তা-o িবশ হাজার টাকা ঘুষ িদেত হেব।’
আমার িচnায় আবার বাধা িদল যুবকিট।
eখন স বেস পেরেছ সামেনi। তািকেয় আেছ মািটর িদেক। যন মািটেকi শানােc
কথা। আমার িদেক হয়ত তার লk নi তমন, eকবার ভাবলাম। সটা ভুল pমান কের হঠাৎ
কেরi তাকাল আমার িদেক। তািকেয় থাকল িকছুkন। আিম যতটা সmব চহায়ায় সহানুভুিত
ফুিটেয় তুললাম।
স বলল, ’eকটা কাজ কির, বুঝেলন। মােস সাতশ টাকা। তাo িঠকমত দয়না। বেল
ধয ধর, কাজ কর। ধয ধরেল িক িখেদ যায় বেলন। িনেজর টাকায় যাoয়াআসা কির,
িনেজর টাকায় খাi, আর বেল ধয ধর।‘
ঘুের ফিরaলার পেথর িদেক তাকাল eকবার। স ততkেন দৃি র বাiের চেল গেছ।
আবােরা দৃি ফরাল আমার িদেক।
আমার মেনােযাগ ততkেন পুেরাপুির চেল গেছ তার িদেক। aেনক সময়i আমার মানুষ
িচনেত ভুল হয়। সবসময়i হয়। anত eবাের হয়িন। ei যুবক কান মতলব মেন রেখ কথা
বলেছ না। আিম িনি ত স তার সমস ার কথা বেল আমার কােছ হাত পাতেব না। স চাiেছ
কu তার কে র কথা নুক। িক কারেন জািন না, আমােক দেখ তার মেন হেয়েছ আমার
কােছ মেনর কথা বলা যায়। আিম দখলাম eর কথা eেকবােরi সহজ সরল। কথা ঘুিরেয়
বলেত জােননা। চােখর দৃি , a ভি সবi তারসােথ মানানসi। আমার িদেক তািকেয় সরল
হািস হাসল স।
’আিম মালেয়িশয়া িছলাম ছয় বছর।’ আবার r করল স, ‘eখন আর কাথাo যেয়
শািন- নi। ভাল বতন দয় না। িমডল iে o বতন খুব কম। বািক রােখ, কম দয়।
লাকজন বতেনর জন আেnালন করেছ।’
সখবরo আিম খবেরর কাগেজ পেয়িছ। aেনকেক ফরত পাঠােনা হেয়েছ তাo জািন।
সত িমথ া জািন না, িনেজর িকছু ধারনা তরী হেয়েছ eিবষেয়।
’eখন aেনক বিশ মানুষ যায়।‘ আিম বললাম, ‘oরা কম বতেন লাক পায়। eকজনেক
যা বতন দয় আেরকজন eেস বেল আিম তারেচ কেম কাজ করব। eজন i বতন কেম
গেছ।’
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’হঁ া।‘ িকছুkন ভাবল যুবকিট। তারপর আপনমেনi যন বলল, ’আবার সুেযাগ পেল
চেল যাব।’
‘মালেয়িশয়ায় বাধহয় লাক িনেc আবার। oেদর কাজ করার লাক কেম গেছ। িকছুিদন
আেগ বর কের িদল সবাiেক।’
’তখনi আিম চেল আিস।’ জানাল স, ‘আেগ জানেল আসতাম না।’
আিম যন eকটু eকটু কের বুঝেত পারিছ তােক। আেরা কেয়কজনেক দেখিছ যারা
িবেদেশ থেক ফরত eেসেছ। eেস dঃখ করেছ। eেককজেনর dঃেখর ধরন eেককরকম। e
বাধহয় কাজ না পাoয়ায় aথকে আেছ। সটা খুবi sাভািবক। eেদেশ বকার কত কu
জােননা। eেদশ iuেরাপ আেমিরকা না য বকােরর সংখ া বাড়েল তা িনেয় লােক হৈচ
করেব। কত লােকর কমসংsান করা হেয়েছ eকথা বেল নতারা বাহাdির নেব। নতােদর
বাহাdির নয়ার িবষেয়র aভাব নi। eধরেনর তুc িবষয় িনেয় মাথা না ঘামােলo তােদর
িদিb চেল যায়।
‘যার টাকা নi তােক কu চেন না।’ আবার r করল যুবক। আমার িদেক তািকেয়
বাধহয় pিতিkয়া বাঝার চ া করল, ’ছয় বছের বােরা- চৗd লাখ টাকা পািঠেয়িছ। কবল
খবর পাঠােত যা দরী, রােত খবর পেল সকােলi ফ াk কেরিছ। আর eখন- বুঝেলন, কu
চেননা। সব িনেজর লাক, িনেজর ভাi। eকটা সানার চন পাঠালাম, eত মাটা, আর
eতবড় rিল। সটা কাথায় িজেjস করেত রেগ গল। মেনহয় িবিk কের জুয়াটুয়া খেলেছ।
আিম তা টাকা ফরত চাi না। আিম য eত করলাম সটা sীকার তা করেব। সটা করেলo
eকটু শািন- পাi। তাo কেরনা। বািড়র মেয় যায় বাজার করেত, সটা িক ভাল কথা বলুন।
দশgাম হেল সারা gােমর মানুষ কথা বলত। eখােন ঢাকা শহের নাহয় কu কােরা খঁাজ
রােখ না। তাi বেল eসব করেত হেব। বািড়র মেয়মানুষ বাiের কাথায় যায় কu খঁাজ
রােখনা। বািড়েত ছেলমানুষ আেছ। বলেলi বাজার কের আনেত পাের। আমােক বাজাের
পাঠায় না, জােনন। dচার টাকা বঁাচেল যিদ চুির কির সi ভেয়। eকবার মুরগী িকনেত িদল
dেশা টাকা। িকেন প াশ টাকা বঁাচল। মােক বললাম, মা প াশ টাকা বঁেচেছ। মা বলল রেখ
দ। আিম রেখ িদলাম। তখন থেক আর বাজার করেত দয় না। eসব কথা িক বলেত ভাল
লােগ। আমার মা আমােক eত ভালবােস। আমার সামেন মােক মারেত যায়। বেল বুিড়েক
ধাkা মের ফেল দ, ফেল দ। মা আমােক ছাড়া কােরা সােথ থাকেব না। oরা চায় আিম
মােক িনেয় চেল যাi oখান থেক। আিম বািড়েত থািক না, জােনন। সকােল নটায় বর হi,
রােত দশটায় ঢুিক। সকােল য dঘnা বািড়েত থািক সটাi সহ হয় না। জােনন আিম dমাস
ধের dপুের বািড় যাi না। বাiের িক খাi, না খাi। না খেয় থািক।‘
আিম স-b হেয় বেস থাকলাম মাথা িনচু কের। আিম সবেচেয় বশী যা eিড়েয় চিল তা
পািরবািরক কলহ। আমার ধারনা হেয়েছ eটা eমন সমস া যার কান সমাধান নi। pিতিদন
িনত নতুন সমস া যাগ হয় eেত, কানটারi সমাধান হয় না। আিম িক uপেদশ িদেত পাির
eেক। e- তা আমার কােছ eসব বলেছ সহানুভুিত পাoয়ার আশায়।
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আমার পেk যা বলা সmব তাi বললাম। বললাম, ‘eসব িবষয় িনেয় যত ভাবেবন তত
খারাপ লাগেব। বরং িক করা যায় eমন িকছু খুেঁ জ বর কrন। েনিছ মালেয়িশয়ায় আবার
লাক িনেc।’
‘না, eেকবাের বn।’
আমার জানার কথা না সটা। তবুo, যন খবের েনিছলাম eধরেনর িকছুeকটা,
মালেয়িশয়ার কান বড় নতা যন ঘুের গেলন িকছুিদন আেগ, তার oপর িনভর কের কথা
চািলেয় গলাম।
‘আবার লাক নেব। oেদর সােথ চুিk হেয়েছ। eখনo r হেয়েছ িকনা জািননা, িকন'
aেনক লাক পাঠােনার কথা। মেনহয় ম ানপাoয়ার থেক পাঠােব।’
আমার চেয় তার aিভjতা বশী। স তার aিভjতার কথা শানাল।
‘eকজন eকবার দরখাস- িদেত বলল। বলল যারা আেগ গেছ তারা আেগ সুেযাগ পােব।
ব াংক াফট জমা িদলাম। সব িনেয়িটেয় বলল লাক নেব না। দখুন কত হাজার হাজার
লােকর কাছ থেক লk লk টাকা িনল তারপর সাজা না বেল িদল।’
eকথার utর আমার জানা নi। স সi eকজেনর নাম বেলেছ। স নামo uেlখ
করল। eতটাi গন মান ব িkর নাম য আিম সােথসােথ কথা ঘুরালাম। বললাম, ‘aন িদেক
চ া কrন না। যার বাiের থাকার aিভjতা আেছ স আেগ সুেযাগ পােব eটাi তা
sাভািবক।’
‘হঁ া। আমার eক ভাi সৗিদ গেছ। েনিছ eকটা ভাল চাকির পেয়েছ। দিখ o িক
করেত পাের। যাoয়ার আেগ কিmuটার িশেখিছল। oiেয শ ামলীর কােছ কাথায় যন, িক
যন নাম, সখােন। িকন' oখােন সব আরবী ভাষা। oেতা সটা শেখিন। টাiপ করেত
িদেয়িছল oেক। কেয়কিদন পর বলল তামার ভুল হেc। eকাজ তুিম পারেব না। তারেচ aন
কাজ কর। তারপর oেক দাকােনর কােজ িদেয়েছ। মািলকটা ভাল। ভাল ব বহার কের। আিম
oর কােছ চেল যাব। আর আসব না।’
আিম বলার িকছু খুেঁ জ পলাম না। মাথা িনচু কের বেস পা িদেয় মািটেত দাগ কাটেত
লাগল যুবকিট। তারপর হঠাৎi uেঠ দাড়াল।
‘যাi, aেনক বকবক করলাম।’
স হঁাটেত হঁাটেত চেল গল।
আমার মনটা খারাপ হেয় গল। মকবুেলর কথা মেন পড়ল। সo মালেয়িশয়া িগেয়িছল।
বাধ হেয় ফরত eেসেছ। যখনi কu মালেয়িশয়া িক aন দেশ যেত চেয়েছ সবসময়
আিম আপিt জািনেয়িছ। pকােশ না হেলo মেনমেন গািল িদেয়িছ। ব াটা গr। aন েদেশ
িগেয় মrভুিমেত কাজ করিব, জ েল চাষ করিব, সােপর কামড় খািব, eকঘের িবশিtশ জন
ঘুমািব। খেয় না খেয় ধু কাজi করিব। ei পির ম িনেজর দেশ করেত পািরশ না! করেল
কত ভালভােব থাকেত পারিত। পিরবােরর স পিত। লাকজেনর সােথ িনেজর ভাষায় কথা
বলেত পিত।
ei মুhেত আমার সমস- ধারনা hড়মুড় কের ভেঙ পড়ল। কান মুেখ আিম ei যুবকেক
বলব eেদেশ পির ম করেত, পিরবােরর সােথ থাকেত, বেস গlgজব করেত। কান
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পির েমর কাজ স করেব ? স কাথায় যন কাজ কের- যখােন তােক মােস সাতশ টাকা
দয়ার কথা। মােস সাতশ টাকা, মােন pায় দশ ডলার। িদেন eক ডলােরর িতনভােগর
eকভাগ। সi বতনo স পায়না। িবশ হাজার টাকা ঘুষ িদেয় ব াংেকর িপয়ন। বসরকারী
ব াংেক িপয়েনর বতন কত ? কিদন পর তােক সখান থেক গলাধাkা িদেয় বর কের দেব
না স িন য়তা ক িদেc ? তাহেল ? িক করেত বলব তােক ? িরkা চালােত ?
হঁ া, যত পির েমর কাজi হাক eকাজ সহেজ পাoয়া যায়। eকােজ নগদ আয়। আয়o
নহাত মn না। anত মােস সাতশ টাকা না মােটi। িদেন dেশা-িতনশ, মােস ছহাজারনহাজার। িকন' তাi বেল িক eেক িরkা চালােত হেব ? e িন য়i িকছুটা লখাপড়া জােন।
সসব জলা লী িদেয় প র মত ধুi কািয়ক ম করেত হেব ? তার িকছু িশkা আেছ, িকছু
jান আেছ, িকছু aিভjতা আেছ, বুিd আেছ। aন েদেশ কাজ কেরেছ মােন দািয়t িনেয় কাজ
করেত জােন। কান কারখানার িমক স aনায়ােসi হেত পাের। সটাi eরজন ভাল। সটাi
িঠক।
িকন' সi কারখানা কাথায় ? িবd ৎ-গ ােসর aভােব কারখানা বn। গােমnেসর লােকরা
িমিছল করেছ, গািড় ভাঙেছ, ফ াkরীেত আgন িদেc।
আবােরা মকবুেলর কথা মেন হল। তার মতলব িকছু বুঝেত পারিছ না। pথম িদেনর পর
আর eকবােরর জন o কথা বেলিন। কথা বলেল utর দয়িন। স আেছ িকনা জানায়িন।
সমস- িচnা eকসােথ eেস গালেগাল পািকেয় িদল। আিম বািড়র পেথ হঁাটেত r
করলাম। বািড়র সামেন eেসo বািড়েত না ঢুেক eিগেয় গলাম সামেনর িদেক। চােয়র
দাকােন।
চােয়র দাকােন মানুেষর aভাব কখেনা হয় না। সবসময়i ছাটখাট আসর বেস। িবেকল
গিড়েয় যত সn ার িদেক যায়, রােতর িদেক যায় আসর তত বাড়েত থােক। সমেয়র সােথসােথ
আসেরর aংশgহনকারীেদর বয়স পাlােত থােক। আজo দখলাম eক যায়গায় রীিতমত
আসর বেস গেছ। মাঝবয়িস eকজন আসেরর মধ মিণ। সাজা হেয় দঁাড়ােল ছয়ফুট ছািড়েয়
যােব। মুখভিত দািড়। মুল বkব আসেছ তার কাছ থেকi। তােক িঘের রেয়েছ কেয়কজন।
eেকবাের তার গা ঘঁেস বসা eকজন যুবক। বশভুষা, চহারা, আচার আচরন কানিকছুi
aন েদর সােথ মানায় না। দািম eকটা ক ােমরা হাটুর oপর রেখ ধের আেছ। কঁােধ ঝুলেছ
সটার ঘর। হািসহািস মুখ কের আেলাচনায় uৎসাহ িদেc।
িতিন বলেলন, ‘হ, ঠাঠবাট না থাকেল চলব ক ামেন। তােগা নােমর পােশ eকবার যিদ
পদবী যাগ হয় তাiেল আর ছােড় না। সােথ কiরা কবর পযn যায়। oiেয iসরাiল,
মুসলমানেগা dষমন, হ ােগা eকিদেক হামাস আেরকিদেক িহজবুlা, যুd লাiগ াi রiেছ,
তারাo পয়সা িদয়া আিম রােখ না। যহন দরকার ডাiক া হােত ast তুiল া দয়। আমােগা
দ ােশ, যিদ িঠক থােক, তাiেল পুিলশ িবিডআরi যেথ । তারা তা সবসময় সরকারী পাি ,
হiডাi সমস া।’
আেলাচনার িবষয় বুঝেত সমস া হল না। রাsার oপােশ eকটা সুপারমােকেটর সামেন
থেম থাকা জলপাiরেঙর গািড়। থেম রেয়েছ পািকং িনেষধ লখাটার িঠক সামেন। গািড়টার
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দাম কত হেত পাের ei িনেয় তক r হেয়েছ। আিম চােয়র কাপ হােত িনেয় কােছ িগেয়
দঁাড়ালাম।
পােশ বসা যুবক বলল, ‘আপিন য eভােব কথা বলেছন কu েন ফলেল িক হেব
জােনন ?’
িতিন eেত িবnুমাt grt না িদেয় বলেলন, ‘ভয় পাiয়া িক কথা কoন যায়। ভয় জীবেন
aেনক আিছল, বhত িহসাবিকতাব কiরা কতা কiিছ। aহন আর ভয় নাiক া। ei প ােলo
যা oi প ােলo তাi। যািকছু কিফয়ত দয়ার আlােরi িদমু। মানুষের আর ডরাi না।’
পাশ থেক আেরকজন বলল, ‘ডরাi না কoয়া খুব সহজ। পাlায় পড়েছন কানিদন ?’
িতিন ধমেক বলেলন, ‘oi ব াটা, তুi কয়বার পরছস ?’
স ব িkর aিভjতা দয়ার শখ িমেট গল eক ধমেক। িতিন বলেলন, ‘eকটা কথা
শােনন। আিম যিদ aন ায় না কির তাiেল aন ের ডরামু ক ান। আমার eক দাদায় কiিছল
তরা আiেনর দখছস িক। আমােদর সময় আিছল লাল সােহব। uঠেত বসেত গালাগািল আর
বুেটর লািঠ। িক জার র বাবা। আিম কiলাম গr চড়াiেত লািঠ লােগ। তামরা আিছলা গr।
iন া আমার oপর মহাখাpা। মাiনেষর সi sভাবটা aহেনা যায় নাi। আপেনরা িশিkত
মানুষ, বুিd খরচা কiরা চলেবন। ভাল কােজর uৎসাহ িদেবন, খারােপর দাষ ধরেবন। িনেজ
aন ায় না করেল কাuের ভয় পাiেবন না। তয় মেন কiেরন না আমাের ছয় টাকার
খাoয়াiেছন দiখ া eiসব কথা কiিছ। আিম হgেলর দয়া খাবার খাi না। বhত বাছ িবচার
কির।’
তার কথায় সায় িদেয়i যন eকজন গলা চড়াল, ‘osাদ, আেরকটা চা খান।’
দখলাম কােছর িরkা সারাi দাকােনর কমচারী। টাল খাoয়া িরkার চাকা িঠক করেছ।
িতিন হাত নেড় না করেলন। oতরফ থেক আবােরা aনুেরাধ eল, ‘তাiেল eকটা পানi
খান।’
িতিন ধমেক uঠেলন eবাের, ‘চুপ থাক। পান মুেখ রiেছ aহেনা।’
লাকিট হাত বর কের হঁাসেত হঁাসেত িনেজর কােজ হাত লাগাল। যুবক তারিদেক iি ত
কের িজেjস করল, ‘আপনার খুব কােছর মানুষ মেন হয় ?’
িতিন eকটু সময় িনেয় িক যন িচnা করেলন। তারপর uদাসভােব বলেলন, ‘না। ভাব
দiখা মেন হয় হমােয়তপুেরর দািস-। আসেল ডালভাত।’
‘ কাথাকার দািস- ?’
‘ হমােয়তপুর, হমােয়তপুর। পাবনা হমােয়তপুর। মnাল।’
যুবক aবাক হেয় িজেjস করল, ‘ সখােনo িছেলন নািক ?’
িতিন বলেলন, ‘থাকলাম আর কi। eকজন কiল পাঠাiব, তা- তা পাঠাiল না। মেনহয়
খরচার কথা ভাiবা কাট মারেছ। যাiেত চাiেলi িক চাn পাoয়া যায় ভাবেছন। সব যায়গায়
না ভ ােকিn। যায়গা নাi। oখােন যাiেত মntীর সুপািরশ লােগ। তয় eকটা কতা কi
ভাiজান, গেল আরােম থাকেত পারতাম। পাগেলর আবার জাত িক? ব াক পাগেলi পাগল।
কu টাকার পাগল, কu kমতার পাগল, কu কথার পাগল, হgেলi পাগল। ধনী-গরীেব
ভদ নাi, িশিkেত মুেখ তফাৎ নাi, খািল পাগল আর পাগল। eমেন পাগলi ভাল। কান
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রাখঢাক নাi, সামেনo যা িপছেনo তা। eকবার ঢুকেত পারেল, বুঝেলন ভাiজান, আর বাiর
হiতাম না। বাiেরর কতা কiেলi eমন পাগলািম r করতাম-’
আমার aন পােশ ততkেন আেরক আসর r হেয়েছ। ei আসেরর মুল বkা রাগামত
eকজন। চােখ পুr চশমা। তার কথা কােন eল, ‘আেগ ভাট িদেত হত িনেজর িনেজর
eলাকায়। যার যখােন িলে নাম থাকত সiখােন। সiজন সমস া হত। িতন যায়গায় নাম
থাকেল িতন যায়গায় ভাট িদত। eiবার সi সুেযাগ নাi। ভাটার কাড হােত থাকেল
ভাটার। য যiখােন থাকব সiখােন ভাট িদব।’
িতিন থামেলন। তার পােশর মাটামত eকজন আgহ িনেয় তারিদেক চেয় রেয়েছ। বkা
বলেলন, ‘eেত আবার aন সমস াo আেছ-’
তার পােশর জেনর আgহ আেরা বেড় গল।
িতিন বলেলন, ‘যারা ক ািnেডট তােদর সমস া-’
eরপর আর িকছু না বেল িবেjর মত মাথা নাড়েত থাকেলন। বাঝা যােc িনেজর সমসjান eত সহেজ হাতছাড়া করেত রাজী নন।
আিম খািল কাপটা ফরত িদেয় চােয়র িবল িদেয় ঘুের দঁাড়ােতi চমেক uঠলাম।
eেকবাের আশাতীতভােব দখলাম আকবর দঁািড়েয় আেছ। আিম drত eিগেয় গলাম তার
িদেক।
‘আের আপিন ? eখােন কাথায় ?’
আকবর বলল, ‘eমিন। হাটেত হাটেত আiসা পড়লাম। নিছলাম আপেন eiিদেক
থােকন। মেন কiল eিদক oিদক ঘারাঘুির করেল দখা হiেতo পাের।’
আিম না হেস পারলাম না, ‘aবাক কাn তা। aিফেস eকবার বলেলi আিম সােথ কের
আনতাম।’
আকবর কান utর না িদেয় হাসল।
আবােরা dকাপ চা িদেত বললাম। আকবেরর িদেক ঘুের বািড়র িদেক হাত তুেল বললাম,
‘eখান থেক িতনটা বািড় পেরi। eককাপ চা খেয় যাi।’
আকবরেক সােথ িনেয় আেরা eককাপ চা খেয় রীিতমত জার কের িবল িদেয় আকবরেক
সােথ িনেয় িনেজর ঘের eেস ঢুকলাম। ভেবিছলাম আকবর আমার ঘেরর চহারা দেখ নাক
িসটকােব। িকন' সটা করল না। বরং pশংসা করল, ‘খুব ভাল। eেকবাের িনিরিবিল।
কানরকম ঝুটঝােমলা নাi। eiজন i আপেন ভাল থাকেত পােরন।’
আমার বুক drdr করেত r করল। eকজেনর সমস ার কথা েন আমার িচnাশিk
লাপ পেয়েছ। e যিদ তার পািরবািরক সমস ার কথা বলেত r কের তাহেল িবপদ।
তাড়াতািড় কথা ঘুরােনার জন বললাম, ‘জানালার বাiেরটা eখেনা ফঁাকা। কিদন থাকেব ক
জােন। মেনহয় alিদেনi ছয়তলা uঠেত r করেব।’
আকবর বলল, ‘হাuিজং ব বসার aবsা খুব ভাল না। আেমিরকার aবsা কািহল।’
আিম বললাম, ‘আেমিরকার হাoয়া eতdর আেস না। মানুষ িতিরশ, চিlশ, প াশ লােখ
eপাটেমn িকেনi খুিশ। মাসমাস বািড়ভাড়া িদেত হয় না।’
আকবর বলল, ‘প াশ লাখ ব াংেক রাখেল সুেদর টাকায় িতনডা বািড় ভাড়া করন যায়।’
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‘তাi না-িক ?’ চমেক uঠলাম আিম।
আকবর বলল, ‘প াশ লােখ ব াংক pিতমােস প াশ হাজার িদব। মােস দশ-পেনর
হাজার টাকা ভাড়ার বািড়র জন আিম সi টাকা iনেভ করমু ক ান ?’
আিম aবাক হেয় বললাম, ‘তাহেল মানুষ eত টাকা িদেয় eiসব বািড় িকনেছ কন ?’
আকবর িনিলpভােব বলল, ‘ কেন diধরেনর মানুষ। যােগা টাকা খরচার যায়গা নাi,
রাখার যায়গা নাi তারা। ভাড়া বািড়েত বািলেশর তলায়, িবছানার তলায় আর কত রাখা যায়।
আর কেন যারা মেন কের পঁাচ লাখ যহন প াশ লাখ হiেছ তখন পঁাচ কািটo হiব।’
হঠাৎ কেরi uপলিb করলাম আকবর আমার চেয় aেনক বিশ খবর রােখ। eসব িবষয়
িনেয় আিম কখেনা ভািবিন। ব াংেক eকটা eকাun পযn কিরিন কখেনা।
আকবর বািলশটা টেন তােত হলান িদল। তারপর েয়i পরল। দেখ ভাল লাগল
আমার। কাuেক আপণ ভাবেল তেবi কu eমন আচরন কের। ঘিন তা বলেত যা বুঝায়
আকবেরর সােথ তা আেছ বেল কখেনা মেন হয়িন। eখন ei মুhেত মেন হল তার চালচলন,
কথাবাতার বাiের আেরা িকছু রেয়েছ। যা eতিদন আমার কােছ ধরা পেরিন।
আকবর জানালা িদেয় বাiের আমগাছটার িদেক তািকেয় থেক uদাসভােব বলল,
‘আপেনর সi গািড়টা দখলাম।’
আিম aবাক হেয় িজেjস করলাম, ‘আমার গািড়!’
আকবর বলল, ‘আপেন য নmরডা কiিছেলন। আপেনর বnুের চাপা িদেছ সi গািড়।
কাকিল ােnর কােছ eক বািড়েত থােক। চৗিtশ বাi চার।’
আমার aবাক লাগল। আকবর িবষয়টােক eত grt দেব eটা যন aিব াস । স
নাmারটা মেন রেখেছ, গািড়টা কান বািড়েত থােক সটাo জেনেছ। হয়ত গািড় য চালায়
তােকo দেখেছ।
আমার িবষয়টা ভাল লাগল না। কথা ঘুরােনার চ া করলাম। িজেjস করলাম, ‘আপনার
কাজকম কমন চলেছ ? মােন ব বসার pstিত ?’
আকবর বলল, ‘বুঝতািছ না িক করমু। আপেনর বnুর কথা শানার পর ক ামুন জািন
লাগতােছ। মানুেষর জীবন কত সহেজ যায়। মােঝমােঝ মেন হয় িক জােনন ? যিদ eকটা ভাল
কাম করেত পারতাম। pিতিদনi তা কত মানুষ মরতােছ। ভাল কাম কiরা, খারাপ কাম
কiরা, কাম না কiরা। ঘের iয়া, aসুেখ ভুiগা, কাম করেত িগয়া, কতরকম ভােবi না
মরতােছ। সবাi eকিদন মরব। যিদ মরার আেগ eকটা ভাল িকছু করতাম।’
আিম িক বলব ভেব পলাম না। হতবাক হেয় বেসi থাকলাম চয়াের। তারপর বািড়েত
কu eেল সবাi যা কের সi পেথ গলাম।
‘চা খােবন ? dধছাড়া চােয়র ব বsা আেছ। আপিন বসুন আিম বািনেয় আিন।’
বেল তােক eকা থাকেত িদেয় আিম চােয়র আেয়াজন করেত গলাম।
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সবিকছু কমন যন eেলােমেলা হেয় গল হঠাৎ কের। পরপর dিদন আকবর aনুপিস'ত,
হািফেজর বািড়ত তালা ঝুলেছ। আিনস লাপাtা। রািফ সi য গল তারপর আর eকবারo
eমুেখা হয়িন। oর িঠকানা পযn আমার জানা নi। ei কজেনর বাiের পিরিচত মানুষ খুেঁ জ
বর করা আমার জন খুবi কিঠন। eতিদন iেc কেরi সবাiেক eিড়েয় চেলিছ। ভেবিছ
ঝােমলায় জিড়েয় কাজ নi। eকা থাকাi ভাল। eখন মেন হেc আেরা িকছু পিরিচত
মানুষজন থাকেল ভাল হত। eেকবােরi aপিরিচত মানুেষর মেধ হঁেট বড়ােল মেন হয় আিম
যন aদৃশ িকছু। কu আমােক দখেছ না। গােয় ধাkা লাগেলo কu ঘুের তাকায় না।
কােজর িদন কাজ কির বা না কির, aিফেস বেস িদিb সময় কাটােনা যায়। তারপর
কানমেত কেয়কঘnা কাটােলi িনsার। ছুিটর িদন eেকবাের aসহ হেয় দখা িদল। িকছু
করার না পেয় সারািদন ঘুমােনার িসdাn িনেয় ফললাম। িকন' কাজ হল না। dপুেরর মেধ
সবিকছু eত aসহ হেয় uঠল য আর থাকেত না পের বর হলাম। eক চােয়র দাকােন
কাটালাম eকঘnা, তারপর আেরক চােয়র দাকােন। তারপর হাটেত r করলাম eেকবাের
uেdশ ছাড়া। মেনমেন বলেত r করলাম, যাiতািছ, যাiতািছ। কi যাiতািছ জািন না।
eকসময় দখলাম তুতেু লর বািড়র সামেন eেস থেমিছ। তুতেু লর মা আমার dর সmেকর
বান। কতটা dর সmেকর বলেত পারব না। আিtয়তার চেয়o তােদর সােথ আমার বnুেtর
সmকi বড়। আমার িবপেদর িদেন তারা যভােব সাহায কেরেছ, সাহস যুিগেয়েছ তার তুলনা
হয় না। সবসময় আেরা করেত চায়। আমার সংেকাচ হয় বেল যতটা সmব dের থাকেত চ া
কির। রীিতমত যুd কের আলাদা থাকার ব বsা কেরিছ। তারপরo মােঝমােঝ আমােক eখােন
আসেত হয়। আমােক eখােন টেন আনার জন তুতল
ু eকটা বড় কারন।
oর বয়স চার বছর। দখেল মেনহয় eকটা পুতল
ু হেট বড়ােc। যমন চহারা-মুখভি
তমিন আচরন। আমােক দখেলi তার জমােনা কথা বলেত r কের।
আজo ব িতkম হল না। r করল কিফয়ত িদেয়, ‘eতিদন পেড় eেল কন ?’
সবাi যা বেল আমােকo তাi বলেত হল। বললাম, ‘কােজ ব স- িছলাম বেল আসেত
পািরিন।’
oর p , ‘িক কাজ ?’
আিম বললাম, ‘ei- aিফেসর কাজ।’
তুতল
ু বলল, ‘o, আcা। িঠক আেছ।’
তারপরi oর িনেজর কথা r হল, ‘জােনা সকােল বাবা আমার কােছ িমেথ বেলেছ।
বেলেছ কােন তুলা িদেয়েছ। আসেল িকন' দয়িন।’
আিম aবাক হেয় বললাম, ‘তাi নািক!’
তুতল
ু মাথা ঝুিঁ কেয় বলল, ‘হঁ া।’
আিম oর aবাক হoয়া মুখটা দখলাম। চাখ বড়বড় কের চেয় রেয়েছ। দেখ মেন হল
আর িকছুটা বড় হেল ei িমেথ gেলা oরo গা সoয়া হেয় যােব। বুেঝ যােব িমেথ বলা
মহাপাপ হেত পাের তবুo িমেথ বলেত হয়। কারেন-aকারেন।
আবার oর কথা r হল, ‘জােনা, বাবা eকটা গম eেনেছ। gিল কের ভুত মারেত হয়।’
Hosted: www.boi-mela.com

77

আিম uৎসাহ িদেয় বললাম, ‘ বশ তা। gিল কের সব ভুত মের ফলেব।’
তুতল
ু aবাক হেয় বলল, ‘ভুত িক কখেনা মের ?’
আিম বুঝােত চ া করলাম, ‘ কন ? মরেব না কন ? িঠকমত gিল লাগেল মরেব।’
তুতল
ু হাসেত হাসেত সাফায় eিলেয় পড়ল, ‘মেরi তা ভুত হয়!’
oরসােথ কথা বেল পারা যায় না। মরার পেরi যখন ভুত হয় তখন আবার মরেব কন ?
আবার মের িক হেব ? ভুেতর ভুত ? মকবুেলর ভুতo তা সকথাi বেলিছল। ভুেতর রােজ
কu মের না। যারা গম তরী কেরেছ তারা ei সহজ কথা জােন না ?
আিম সাফায় আরাম কের হলান িদেয় বেস হাi তুললাম। তুতল
ু িজেjস করল, ‘aমন
করছ কন ? ঘুম ধেরেছ ?
আিম িজেjস করলাম, ‘তুিম ঘুমােব না?’
তুতল
ু িবেjর মত বলল, ‘dপুের ঘুমােত হয় না।’
eকটু থেম আমার তরফ থেক কান utর না পেয় আবার তার কথা r করল, ‘জােনা
dপুর হেল দাd সবাiেক ধমক দয়। বেল কu শb করিব না। আিম ঘুমাব। আসেল িকন'
ঘুমায় না। চাখ বn কের েয় থােক।’
ei তtt আিম জািন। িবেশষjরা বেল িশ েদর বিশ কের ঘুমােত হয়। eটা তােদর
শািররীক-মানিষক বৃিdর জন সহায়ক। aন িদেক বুেড়ােদর না ঘুমােলo চেল। aথচ িশ রা
ঘুমােত চায় না। িদেন-রােত সবসময় জেগ দখেত চায় িবে র সবিকছু। আর যারা বৃd তারা
চ া কের যত বিশ সmব ঘুমােনার।
আসেলi তা। তারা নতুন কের আর িক দখেব!
তুতল
ু েক িজেjস করলাম, ‘িকেসর ছিব eঁেকছ ?’
তুতল
ু বলল, ‘ভুত। দঁাড়াo দখািc।’
স uেঠ রoনা হল। তখনi তুতেু লর মা eেস বাধা িদল তােত। তুতল
ু েক বলল, ‘পের
দখােব। আেগ তামার মামা খেয় িনক।’
আমােক বলল, ‘যা হাতমুখ ধুেয় টিবেল বস।’
আিম আপিt করেত চ া করলাম, ‘আিম িকছুkন আেগi খেয় eেসিছ। eখন খাবার
uপায় নi।’
তুতেু লর মা বলল, ‘ তার খাoয়া িক স জািন। কথা না বািড়েয় খেত বস। তুতল
ু দখেতা
মামা িঠকমত খায় িকনা।’
জািন আপিt কের লাভ কেব না। আর তুতেু লরo eিবষেয় আgেহর কমিত নi। টিবেলর
পােশ দঁািড়েয় থেক kমাগত pেট খাবার uিঠেয় িদেত থাকেব। কান কথােতi কাজ হেব না।
বিশ আপিt করেল বেল, ‘মামিন, হাত চেপ ধরেতা। দিখ- খােব না!’
eরপর িনেজর হােত চামচ িনেয় মুেখ ঢুিকেয় দেব।
খাবার টিবেল বেস িজেjস করলাম, ‘তুতেু লর বাবােক দখিছ না। ছুিটর িদন dপুর বলা
কাথায় গেছ?’
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তুতেু লর মা বলল, ‘আর বিলশ না। িক eক ঝােমলা পািকেয়েছ। aিফেসর কােক টাকা
িদেয়েছ কান কাগজপt ছাড়া, eখন স asীকার করেছ। eখন কানভােব কাথাo থেক
টাকা ম ােনজ কের িদেয় িনেজর মানরkা করা।’
আিম aবাক হলাম, ‘aন কu জােননা ?’
তুতেু লর মা বলল, ‘সবাi জােন। oর sভাব তা জািনস। কথা eকটু aন ভােব বলেল মান
যায়। কানরকম কথা বাড়ায়িন। কতi তা দখলাম।’
আিম বললাম, ‘তুিম িনেষধ করনা। সাবধােন না থাকেল কখন কান সমস ায় পড়েব তার
িঠক িক ?’
তুতেু লর মা বলল, ‘িনেষধ কের লাভ নi। বুেঝ oঠার আেগi ঠেক বেস থােক। থাকেগ
oসব িনেয় মাথা ঘািমেয় িক হেব। ভাল মানুেষর আlা সহায়। eতিকছুর পরo তা ভালভােব
চেল যােc। কান না কানভােব eকটা পথ বর হেয় যায়। aন েদর চেয় ভাল আিছ।’
তার কথাi িঠক। ভালমানুেষর আlা সহায়। কান না কানভােব eকটা পথ বর হেয় যায়।
নাহেল আিনস আমার কােছ টাকা রেখ যােব কন ? আর আিমi বা হঠাৎ কের eেস eখবর
পাব কন ?
িজেjস করলাম, ‘কত টাকা জান ?’
তুতেু লর মা বলল, ‘িঠক জািন না। লাখখােনক মত।’
তারমােন আিনেসর দয়া টাকার আoতার মেধ । মেনমেন িসdাn িনেয় ফললাম।
বললাম, ‘িফের eেল িজেjস করেব কত টাকা। আর eরমেধ যিদ কান ব বsা না হয়
তাহেল িচnা করেত িনেষধ করেব। আিম দখব eকটািকছু ব বsা করা যায় িকনা।’
তুতেু লর মা বলল, ‘তুi eতটাকা পািব কাথায় ? িনেজi কত ক কের চিলশ।’
আিম বললাম, ‘ স তামােক ভাবেত হেব না। আজকাল মানুষ খুব সহেজ লাখটাকার
মািলক হয়।’
তুতেু লর মা বলল, ‘আcা দিখস। মাসdেয়েকর জন ধার পেল eকটািকছু ব বsা কের
নয়া যােব। আমার িকছু গহনাপািত আেছ ogেলা িবিk কের দব। eখন সানার aেনক
দাম।’
আিম বললাম, ‘oসব িবিkিটিkর মেধ যােব না। আিম ব বsা করেত পারব।’
কানমেত খাoয়া শষ কের আেরা িকছুটা সময় কািটেয় রoনা হলাম বািড়র িদেক।
আিনেসর দয়া টাকাgেলা আজi িদেয় যাব তুতেু লর মােক।

তালা খুেল ঘের ঢুেক সাজা টিবেলর পােশ eেস দঁাড়ালাম। চািবটা িনেয় তালায় ঢুিকেয়
ঘুরালাম। আর সােথসােথ বুকটা ছ াৎ কের uঠল। তালা খালা।
eকটােন য়ারটা বর কের ফললাম।
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আিনেসর দয়া খামটা য়ােরi আেছ। তাড়াতািড় খামটা খুেল টাকাgেলা হােত তুেল
দখলাম। ব াংক যভােব কাগজ িদেয় সলাi কের িসল লাগায় িঠক সভােবi রেয়েছ। কu
খােলিন।
তারমােন কu য়াের হাত দয়িন। িনেজi কান eকসময় মেনর ভুেল য়ার খুেল
রেখিছ।
eকটা বািnল হােত িনেয় সলাi খালার চ া করলাম। তkুিন মেন পড়ল, য়াের eকটা
িপস-ল িছল। সটা নi।
ঘেরর চািরিদেক তািকেয় দখলাম eকবার। মেন করার চ া করলাম িক ঘটেত পাের।
হয়ত কান eক সময় য়ার খুেলিছ িনেজi। তখনi িপস-লটা বর কেরিছ। লুিকেয় রেখিছ
aন কাথাo। য়াের আর তালা লাগােনা হয়িন।
িকছুi মেন পরল না।
টাকাgেলা সভােবi য়াের রেখ িপস-লটা খঁাজার চ া করলাম। ei ঘেরi আেছ
কাথাo। আর যাi হাক, মেনর ভুেল বাiের িনেয় যাiিন। eতটা ভুেলামন eখেনা হয়িন।
ঘেরর যািকছু িছল, বiপt, জামাকাপড়, িবছানা সবিকছু তছনছ কের ফললাম। িপস-লটা
পাoয়া গল না।
িনেজেকi p করেত হল eকসময়, আসেলi িক িপস-ল িছল। নািক পুেরাটাi আমার
মেনর ভুল। হয়ত কখেনাi য়াের িপস-ল িছল না। আমার মেন হেয়েছ িছল, eখন মেন হেc
নi।
িকন' সটাi বা িকভােব হয়! আিম সটা হােত িনেয় দেখিছ। খুেল gিল দেখিছ। সবgেলা
যায়গা ভরা িছল gিল িদেয়। eতবড় ভুল হেত পাের না। আেগ কখেনা হয়িন।
কানমেত িবছানা বসার যাগ কের বসলাম। মেন মেন গাছােত চ া করলাম সবিকছু।
িপস- লর কথা আিম কাuেক বিলিন। হািফজেক বলেত চেয়িছলাম িকন' বলা হয়িন। aন
কাuেক বলার p i আেসনা। তাহেল ?
কu বর কের িনেয়েছ য়ার থেক ?
ক eেসিছল ei ঘের ? িপস-লটা দখার পর থেক ?
আিনস eেসিছল। তার কথা মেন করেত চ া করলাম। আিম oেক রেখ চা আনেত
িগেয়িছলাম। o বেস িছল চয়াের। হাত বাড়ােলi য়ার। eখন মেন পড়েছ, আিম ঘর খুেল
তালাচািব dেটাi রেখিছলাম িবছানায়। পের চািবটা পেয়িছ টিবেল। তাহেল িক আিনস ?
eেকবােরi aিব াস িবষয়টা। আিনেসর কানিকছুর সােথ মেল না।
আর ক eেসিছল ? রািফ।
হািফজ।
আকবর।
রািফ িক িনেত পাের? oেক ঘের রেখ বাiের িগেয়িছলাম টাকা ভাঙােত। o eকা িছল
ঘের। য়ার খুেল দখেতi পাের। ei বয়েস িপস- লর িদেক আgহ থাকেতi পাের। িকন' তার পােশi টাকা িছল। রীিতমত লk টাকা। সটায় হাত িদল না কন ? নািক বােঝিন খােমর
মেধ টাকা।
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না িক হািফজ ? হািফজ জােন িপস-ল িক িজিনষ। হয়েতা ব বহারo কেরেছ রাজনীিত
করার সময়। বশ কবার গl কেরেছ eসব িবষেয়।
না িক আকবর। সo eেসিছল ঘের। তারo সুেযাগ িছল িপস-লটা বর কের নবার।
ei চারজন ছাড়া aন কu ঘের ঢােকিন।
আমার মাথা ঘুরপাক খেত লাগল।
যi িনেয় থাকুক, কান uেdেশ িনেয়েছ। যিদ কানভােব ধরা পের তাহেল আমােকo
জড়ােব eর মেধ । পুিলেশর dঘা খেলi গড়গড় কের বেল দেব কাথায় পেয়েছ িপস-ল।
যিদ আমােক িজেjস কের কাথায় পেয়িছ, তাহেল ?
কােক িজেjস করব আিম।
হঠাৎ কেরi মকবুেলর ভুেতর কথা মেন হল।
সােথসােথ মনটা হাlা হেয় গল। িপস-লটা িন য়i স-i রেখিছল oখােন। হয়েতা
চেয়িছল আিম তার হেয় pিতেশাধ নব। আিম সটা পারব না বুেঝ িপস-লটা সিরেয় িনেয়েছ।
aথবা kমা কের িদেয়েছ লাকটােক। তারজন সটাi মানানসi।
eটাi হেব। aন িকছু হoয়ার কান কারন নi।
আsস- হেয় আিম ঘেরর িজিনষপt আবার আেগর aবsায় িনেত চ া করলাম। anত
টাকাgেলা যখন আেছ আপাতত তুতেু লর মােক িদেয় কথা রাখেত পারব।
িটপ িটপ বৃি পড়েছ। সiসােথ ঠাnা হাoয়া। পথঘাট eেকবাের খািল। আিম দঁািড়েয় আিছ
anকাের। রাsা িদেয় হঁেট গেলo কu দখেত পােব না আমােক। আমার সামেন eকটা
খঁাড়া যায়গা। কাদা জেম রেয়েছ সখােন। কান গািড় eিদক িদেয় গেল তােক গিত কমােত
হেব।
বামিদেক তাকালাম। রাsা িকছুdর িগেয় uেঠ গেছ oপরিদেক। গ ােরেজ গািড় ঢাকােনার
যায়গা। পােশ eকটা ফুলগােছর ঝাপ। তারপােশ লাল রেঙর দয়াল। দয়ােল িপতেলর eকটা
pট লাগােনা। বড়বড় কের লখা চৗিtশ বাi চার।
আিম aেপkা করিছ। আিম জািন eকটা গািড় আসেব। আমার সামেনর রাsা িদেয় eিগেয়
যােব গ ােরেজর িদেক। আিম িনি ত, আসেবi।
বাতােস eকেগাছা চুল eেস পড়ল আমার চােখর সামেন।
আমার চুল eত লmা না। লmা চুল আিনেসর। লmা চুল হািফেজর। লmা চুল রািফর,
আকবেরর।
আিম দঁািড়েয় আিছ। রাsায় eকটা গািড় ঘুরেছ। লাল রেঙর গািড়। eখনi আসেব আমার
সামেন। আিম ডানহাত uচু করলাম। সi হােত eকটা িপস-ল। ei িপস-লটাi িছল আমার
য়াের।
গািড়টা eিগেয় আসেছ। আিম হডলাiেটর আেলা দখেত পািc। eখন গািড়টাo দথা
যােc। গতটার সামেন eেস গিত কমাল। সi াiভার। দখেত পেয়েছ আমােক। গািড়
থািমেয়েছ।
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ঘুের তাকাল সাজা আমার িদেক।
( শষ)
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