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গণতnt 
 
সংসদ ভবেনর পছন িদেয় হঁাটেত হঁাটেত aেনকgেলা লক দখলাম, সi লেকর diপােশ aেনক মানুষ বেস আেছ, 
গl করেছ, pিমক তার pিমকার হাত ধের বেস আেছ। oেদর বসেত থাকা দেখ আমারo মেন হল eখােন বসা 
দরকার। কারণ কােনা কাজ নi আজ আমার, কারণ oরাo বেসেছ, কারণ eখােন আেগ কখনi বিসিন। তাi বেস বেস 
িকছুণ বাদাম খলাম, আশপােশর মানুষজন দখলাম, eকা বেস আিছ বেল কu কu কেয়কবার কের আমার িদেক 
তাকাল, কu কu বাধহয় িবরk হল। আিম বাদাম িকনলাম, বাদাম িকেন সবgেলা বাদাম বেস বেস খলাম, সময় চেল 
যােc িক যােc না বাঝা যািcল না বা সময় কখেনা যায় না, আমরা যাi। যাi হাক, eক পযােয় টর পলাম, eকা বেস 
থাকেত থাকেত আমার কামর ধের গেছ। তাi দঁাড়ালাম, দঁািড়েয় দঁািড়েয় কী করব। eকটা খলা মেন হল- চার কাণা বা 
িতন কাণার মািটর বা iেটর চাকিত িদেয় কায়দা কের লেকর uপর ছুেড় মারেল oিট ব ােঙর মত লািফেয় লািফেয় 
eেগায়। আমার মেন হল eখন ei খলাটা খলব। িকছুণ চার কাণা বা িতন কাণা িবিশ  eরকম মািট আর iেটর চাকিত 
সংgহ করলাম। আিম লেক eকবার eভােব ছুড়লাম। pথমটা eকবার িক diবার লাফাল। কu তমন খয়াল কেরিন বা 
eকজন িক diজন দেখেছ য আিম eরকম করিছ। আিম আেরকবার করলাম, oটা diবার িক চারবার লাফাল। বশ 
কেয়জন আমার িদেক তাকাল আমার ei খলাটা দখেত পেয়। কu কu আমােক িজেjস করল, eটা কী খলা। তমন 
তা লাফাল না iত ািদ। আিম হেস বললাম- আরo কেয়কবার করেল eটা আরo বিশ লাফােব। oেদর আমার কােছ 

eেস কথা বলােত বশ মজা পলাম। eকটু সাহসo পলাম। eবং আবারo আিম খলার চ া করলাম। eবার aেনকণ 
লািফেয়েছ। ei খলা দেখ বিsর কেয়কিট ছেলেমেয় জুেট গল। তারাo আমার মত কের চার কাণা বা িতন কাণা 
িবিশ  মািট বা iেটর চাকিত সংgহ করল। eবং আমার মত খলেত লাগল। oরা দখল কu আমার মত পারেছ না। 
 
বশ কেয়কজন pিমক- pিমকাo আমার মত খলা r করল। িকnt oরা শেখর বেশ খলল। pিমকিট তার pিমকােক 
দখােনার চ াo করল য, স আমার চেয় বিশ চাকিত লাফােত পাের। িকnt পারল না। eরকম কের aেনেকi 
লকজুেড় ei খলা r করল। 

 
eকজন আমােক বেল বসল আcা চাকিতিট লেকর oপাের পযn িনেয় যেত পারেল কী হয়। আিম eকবার িবিsত 
হলাম, লাকটার মুেখর িদেক তাকালাম। ei খলা খলেল কী হয়, ei জাতীয় pে র সmখুীন কখনo হiিন। তাo আবার 
য লাকিট িজেjস কেরেছ স বয়েস aেনক বড়। আিম বেল ফললাম, oপাের ব ােঙর মত লািফেয় িনেয় যেত পারেল 
দেশ pকৃত গণতnt আেস। বুেড়া লাকিট আমার িদেক তাকাল আর আমার কাছ থেক eকিট চাকিত িনেয় eমন ভােব 

কায়দা কের ছুড়ল য, oিট aেনকণ লেক ঘুরপাক খেত খেত লািফেয় লািফেয় eেকবাের লেকর oপাের িগেয় হািজর 
হল। সবাi বৃdেলাকিটর ei কােজ িবিsত হেয় গল। কবল আিম মেন মেন বললাম- বটা পাগল। 
 
 
 
 
 
 
 



মদ 
 
লাকটা pিতিদন বাের আসত মােন মেদর দাকােন। লাকটােক িঘের pিতিদন কিব, সািহিত ক, ডাkার-আমলা, আoয়ামী 

লীগ-িবeনিপ-বাম নতারা, আমলারা বসত। লাকটা কখেনাi বােরর ছেলেদর িদেয় কাজ করাত না। eকবার কিব, না 
হয় ডাkার, না হয় আমলা, না হয় আoয়ামী লীেগর নতা, না হয় িবeনিপ নতা, না হয় জামায়াত নতা, না হয় বাম 
নতােদর িদেয় কাজ করাত। ei ধrন যখন ছালার pেয়াজন পড়ত তখন কান eক বাম নতােক বলত ei খানিকর 
পালা, ছালা িনয়া আসস না কন। পাছায় eকটা লাি থ িদমু। আর aমিন সুড়সুড় কের নতািট ছালা িনেয় আসত। 

eরকম কের eকবার আoয়ামী লীগ নতােক, eকবার িবeনিপ নতােক, জামায়াত নতােক। আর oরা সুড়সুড় কের oi 
কাজিট কের িদত। pিতিদন মদ খাoয়া শেষ পুেরা টাকাটা িদেয় স বাসায় চেল যত। adুত eকটা লাক- মেন হয় 
eiভােব মদ খাiেয় hকুম িদেয় স eকটা মজা লুটত। eiভােব লাকটােক িঘের আরo aেনক কিব-সািহিত ক, 
বুিdজীবী, আoয়ামী লীগ, িবeনিপ, জামায়াত, বাম, আমলা জেড়া হেত থাকেল লাকটার hকুম বাড়েত থাকল আর 
লাকটা আরo বিশ মজা পেত থাকল। eiভােব মজা মজা পেত পেত লাকটা eকিদন দেশর িবেশষ কu হেয় uঠল 

আর eiভােব লাকটার মজার পিরমাণ িদনেক িদন বাড়েতi থাকল। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pম 
 
eকবার eক ছেল eক মেয়র pেম পড়ল, eমন pম য ছেলিট কখেনাi মেয়িটেক বেল না য স মেয়িটর pেম 
পেড়েছ বা বলেব িক, কােনািদন মেয়িটর সামেন eেস দঁাড়ায়িন পযn, মেয়িট ছেলিটেক িচেন িক-না সেnহ; তারপরo 
ছেলিট মেয়িটর pেম পেড়েছ। মােন গােয়nা পুিলেশর মত মেয়িট কখন বাসা থেক বর হয়, কাথায় যায়, কী কের, 
কাথায় আ া দয় সবi ছেলিটর মুখs। কবল মেয়িটর সামেন দঁাড়ায় না স, কবল মেয়িটর সােথ কথা বেল না স, 
কবল মেয়িটেক স দূর থেক দেখ। eকিদন মেয়িটেক না দখেলi তার মন খুব খারাপ থােক; কারণ স মেয়িটর 
pেম পেড়েছ। তাi স দূর থেক মেয়িটেক দেখ তেব বািড় িফের। eটাi তার pম- eেতi তার আনn। 

 
eভােব pায় eকবছর ছেলিট মেয়িটর সােথ pম কের। eকিদন ভজা বৃি র dপুের কােনা eক পােক মেয়িটেক তার 
eক বnুর সে  চুমু খেত দেখ ছেলিট বুঝেত পাের- মেয়িটেক স আসেল ভােলাবােস না। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



বশীকরণ  
 
eকবার eক লাক eক সাধুর কােছ িগেয় বলল, আমার ব বসায়ী বnুিট, যােক িনেয় আিম ব বসা কির; স আমার কথা 
মানেছ না। আমােক eমন কােনা মnt িদন যােত কের স আমার কথা েন। 
 
সাধুিট বলল, িঠক আেছ ei ন তািবজ, ei তািবজ হােত রাখিব, দখিব বnু তার কথা মানেব।  
 
তািবজ হােত রাখার পর থেক লাকিট িবsয়কর ফল পল। বnুিট তার কথার বাiের eক চুলo eেগায় না। মােন স যা 
বেল ব বসায়ী বnুিট তাi কের কােনা বাকিবত া ছাড়াi।  
 
eমন aভাবনীয় ফল পেয় লাকিট আবারo সাধুিটর কােছ গল। বলল, আমার ব বসায়ী বnুিট eখন আমার সব কথাi 
মন িদেয় নেছ o কাজ করেছ, আপনার aেশষ করামিত, eখন ব বসােতo আমার aেনক unিত হেয়েছ। িকnt সমস া 
হল কেয়ক মাস ধের আমার stী আমার কথা নেছ না, আমােক eমন মnt িদন যােত কের stী আমার কথা েন।  
 
সাধু বলল, িঠক আেছ ei তািবজ িনেয় যা, িবছানার িনেচ রাখিব, সব িঠক হেয় যােব।  
 
তািবজিট িবছানার িনেচ রাখার পর সিত  সিত  stীo তার কথা নেত লাগল।  
 
কেয়ক মাস পর লাকিট আবারo সাধুর বািড়েত িগেয় হািজর। বলল, সবi িঠক আেছ, আপনার দoয়া তািবেজ সবাi 
আমার কথা মানেছ িকnt আমার মেন হেc আিম আমার কথা মানিছ না। eজন  িক কােনা তািবজ আেছ?  
 
সাধু িকছুণ লাকিটর মুেখর িদেক তািকেয় বলল, eর জন  কােনা তািবজ নi। কবল eকিট মnt আেছ, সিট সারাণ জপ 
করেত হেব। লাকিট বলল, িঠক আেছ তাi িদন।  
 
সাধু লাকিটর কােনর কােছ িবড়িবড় কের বলল, আিম আমার কথা মানব, আিম আমার কথা মানব।  
 
eরপর থেক লাকিট শয়েন-sপেন-জাগরেণ ধু ei মnti জপ কের- আিম আমার কথা মানব, আিম আমার কথা মানব।  
 
di-িতন মাস পর কােনা eক dপুের লাকিট জানেত পাের তার stী আর ব বসায়ী বnুিট পািলেয় গেছ।    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ভ পিরণয়  
 
eক দেশ বh gেণ gণািnত eক রাজপুt িছেলন। তার gেণ রাজা-রানী- দশবাসী সবাi সnt । eমন রাজ পিরবাের eমন 
রাজপুti চাi। িকnt রাজপুtিটর eকিটi দাষ িছল- আর সটা হল তার িবেয় হিcল না। তাi রাজ জুেড় ঘাষণা দoয়া 
হল, ক হেত চায় রাজপিরবােরর বধূ। বধূ হবার জন  কবল eকিটi শত, কন ািটর পূেব কােনা pম থাকা চলেব না।  
 
eকিদন গল, di িদন গল eরকম কের eক মাস কেট গল রাজ জুেড় eমন eক কন া পাoয়া গল না, যার পূেব pম 
িছল না। রাজা-রানী-রাজপুt বশ শ ায় পেড় গেলন। তাহেল িক রাজপুেtর িবেয় হেব না?  
রাজপুt কেয়কিদন পর িসdাn িনেলন eমন ঘাষণা িদেত য পূব pেম সমস া নi, িকnt কােনা পূব যৗন সmক থাকা 
চলেব না। যথারীিত রাজ জুেড় ঘাষণা দoয়া হল। িকnt eকিদন গল, di িদন গল, eকমাস কেট গল রাজ জুেড় 
কােনা কন া পাoয়া গল না, যার পূব যৗন সmক নi। রাজপুt কী করেবন ভেব পািcেলন না। পের িসdাn িনেলন 

eমন ঘাষণা িদেত য, পূব যৗন সmক থাকেল কােনা সমস া নi, িকnt eখনo যৗন সmক আেছ eমন কন া থাকেল 
চলেব না। রাজ জুেড় তাi ঘাষণা দoয়া হল। িকnt eবারo রাজপুেtর ভােগ  কন া জুটল না। ei aবsায় রাজপুt 
eকবার িসdাn িনেলন, িতিন িবেয় করেবন না, িচরকুমার থেক যােবন।  
 
রাজা-রানীর মেন aেনক ক । রাজ বাসীরo মেন কে র শষ নi। eমন রাজপুেtর জন  কােনা কন া নi?  
 
aেনকিদন পর কােনা eক সকাল বলায় কােনা eক ফুলকুমারীর pেম পেড় গেলন রাজপুt। রাজপুেtর মেন হল, ei 
কন ার যিদ কাথাo pম থেকo থােক, যিদ কারo সােথ দিহক সmক থেকo থােক, তবুo তােক চাi, য 
কােনাভােবi তােক চাi, তােকi িবেয় করেত হেব আমার।  

 
e িনেয় রাজpাসােদ কানাঘুষাo চলেত লাগল। eকিদন রাজা uিজরেক ডেক কন ার সমs বৃtাn জাগাড় কের িবেয়র 
psাব পাঠােলন। aতঃপর রাজপুেtর ভ পিরণয় সmn হল।      
 
 
 
 
 
 
 
 



পঁাচিট গl  
 
মাকড়সা  
  
 
কখেনা কখেনা মানুেষর জীবেন কী eমন িকছু ঘেট যার কােনা ব াখ া নাi, বা যার কােনা কাযকারণ নাi, বা ব াখ া 
করার মতা নi বেলi বাধহয় মেন হয় eিট ব াখ াতীত; aথবা আসেলi িক কােনা ঘটনার ব াখ া থােক-eটা তা 
eমনo হেত পাের িবষয়িটর uপর মানুেষর চািপেয় দoয়া aলীক কlনা। িকnt eটা িঠক য ঘটনািট ঘেট, কখেনা সাদা-
কােলা, কখেনা বা রিঙন রেঙ, কখেনা িটিভ পদায়, কখেনা কিmuটার িskেন, কখেনা a ািলকায় কখেনা বিsেত। সামা 
িক pায়i সi ঘটনািটর িদেকi তািকেয় থােক, দেখ তার চারপাশ িদন িদন কমন sয়ংিkয় হেয় uঠেছ, দেখ তার 
আকাশ জুেড় টিলিভশেনর রিঙন রঙ, দেখ ei শরীরটা শরীর নয়, ক যন বািনেয় রেখেছ। ক যন তার শরীের িকক 
করেছ, আর স হঁাটেছ, দঁৗড়ুেc, কথা বলেছ- কান eক কিmuটার গiেমর স যন ব থ eক নািয়কা, তােক বেস 
থাকেত হয় কারo aেপায় য সামােক িনেয় খলেব। 
 
সামারা সবাi িমেল আজ য বnুিটর বাসায় বড়ােত যােব, স বnুিটেক হয়তবা স ভােলাবােস, হয়তবা ei কারেণi 

aন  aেনেকর ucােসর চাiেত তার ucাসটাi eত বিশ য তাকােলi মেন হয় কখনo কখনo কন মানুষ সবিকছু 
ছেড়ছুেড় ধু pেমর িদেক ছুেট চেল। বnুর বািড় যাoয়া uপেল সামার বাসায় d’জন বাnবী eেসেছ, যােদরেক দখেল 
বাঝার uপায় নi পৃিথবীর কাথাo আজ িকছু ঘটেত যােc িক-না, য ঘটনায় eতটা িবsয়, eতটা রহস  আর eতটা 
সৗnয ভেস uেঠ, তা কবল সামার িদেক তাকােলi টর পাoয়া যায়।  কােনা eক বাnবী বেলi বসল, eমন কের য 

eেত সেnহ আর মশকরা eক সােথ, কােনা িদক বা িবিদক না ছুেট সi বাক বাণ সামার মুেখর oপর eেস পড়ল। িক 
র আজ eত সেজিছস? 

 
দীঘিদেনর লুিকেয় রাখা কােনা সmদ হঠাৎ কের কারo দখা ফলা বা জেন যাoয়ার ভেয় aেনকটা ঘাবেড় গেল 
মানুেষর মুখ যমন িকছুেণর জন  aন  রকম হেয় যায়, সামারo তমন হেয়িছল, যিদo সামার মত চুপচাপ, eকটু 
আলাদা রকেমর মেয়র kেt eরকম pম জাতীয় কােনা eকটা িবষয় সেnহ করেত হেব- ei ধারণা কারo ভতর 
িবnুমাt িছল না। য বাnবী p িট কেরেছ, স আসেল বােঝিন, eমন eকটা িব াস িভতের রেখi সামা বলল- না র, 
eমিন, মােঝ মােঝ সাজেত হয়; সব সময় িক eকরকম থাকেত ভােলা লােগ? 
 
িতন বাnবী িমেল য বnুিটর বাসায় িগেয় হািজর, স বাসায় eকাi থােক, মােন ঢাকায় পড়ােশানা কের, মা-বাবা দেশর 
বািড়েত, যা কবল তার আবাসsেল গেলi টর পাoয়া যায়। ছেলিট যতটা িফটফাট, সুnর, হ াnসাম িঠক তার 
িবপরীেত দঁািড়েয় ei আবাসsল যন জানান িদেc ঘেরর pিত কােনা মায়া নi তার। ei মায়াহীন ঘের যখন eত 
মায়ার আেলা eেস হািজর, তখন eর ভার বiবার মতা আবাসsলিটর য নi তাi ণ ণ পির ার হেয় uঠিছল ছেলিট 
কী করেব না করেব তার ব াকরণ পাঠ দেখ। সামার সমs সৗnয যতটা না ei ঘরেক আেলািকত করল তারেচেয় বিশ 
বাতােস pদীপিশখার িনভn aবsাi বারবার uিঁক িদিcল eবং শষেমশ তাi হল। বারাnায় eেসi সামা িচৎকার িদেয় 
uঠল মাকড়সা বেল, eত জাের িচৎকার িদল য আসেল কী হেয়েছ eটা বাঝার আেগi কu কu jানশূন  হেয় পড়েব 
বেল মেন হিcল। আর pকৃত ঘটনা যখন সবাi জানল তখন কui মুেখ হািস লুিকেয় রাখেত পারিছল না। কu কu 
সামার মাকড়সােক eত ভয় কন eরকম হাজােরা pে  সমs লjা, িবড়mনা মাথায় িনেয় পািলেয় যেত iেc করিছল 
সামার, যন ei মুহূেত ei ঘরিট থেক বর হেলi স হািরেয় যাoয়া pাণিটেক িফের পােব।   

             
দূর থেক দখেল মেন হেব aেনকgেলা anকােরর দলা, তার মােঝ জানাক পাকার মত kীণ িকছু বােlর আেলার  
ভতর িদেয় িতন বাnবী হঁেট হঁেট িরকশা িঠক করল। সামার মুেখ কথা নi, eতটা িন ুপ যন টর পাoয়া যােc 
ভতের জগেতর সমs কাnা যন eখনi বৃি র মত ছিড়েয় পড়েব।  

 



গতকােলর ঘটনার ভূতটােক মাথায় িনেয়, কী হেত পাের আজ কেলেজ, ক কী বলেত পাের eমন িকছু ভাবেত ভাবেতi 
কেলেজ ঢুকল সামা। কাসrেম ঢুেকi সবার মুেখর হাসা-হািস দেখ বুঝেত aসুিবধা হল না য তার di বাnবীর আজ 
আলােপর িবষয় িছল সামা।  
 
কারo সােথi আজ স কথায় জড়ােত পারিছল না, পােছ মাকড়সার গlটা না সবাi জানেত চায় তার মুখ থেক। eকবার 
স পুেরা কাসrেম তাকাল, য বnুিটর বাসায় গতকাল বড়ােত িগেয়িছল স বnুিট eেসেছ িক-না দখার জন । কাস 
শেষ বnুিটর কােছ মাo চাiল স, যন মাকড়সাi তার pেমর বাধা হেয় uঠেছ kমাগত। eক মুহূেতর জন  িনেজেক 

িনঃস  মেন হল তার, িনেজেক aপাংেkয় মেন হল, িবরিkকর হেয় uঠল যন তার সমs পৃিথবী। aথচ তার eমন 
হoয়ার কথা নয়, িবেশষ কের সদা লাস ময়ী সামার জন  তা eটা eেকবােরi মানায় না। দীঘ কাn aথহীন eক dপুেরর 
িদেক তািকেয় eকটা দীঘ াস ফলল সামা। 
 
য মাকড়সা তােক eমন পিরিsিতেত ফেল িদল, eতটা িনঃস , eতটা aপাংেkয় সi মাকড়সােকi eবার যন দেখ 
নবার পালা সামার। কেলেজ যাoয়া বn কের িদল, পড়ােশানাo ভােলা লাগিছল না তার, eর বদেল স িকনেত r 

কলল মাকড়সার আচরণিবদ া আর মেনািবjােনর বi। 
 
সামা ভােব, রবাট brসেক নািক যুd করার pরণা জুিগেয়িছল মাকড়সা, য মাকড়সার ভেয় আজ তার ei aবsা সi 

মাকড়সা কীভােব যুd জেয়র pরণা জাগায়। ei ভয় র, udট eকটা কীট ছাড়া রবাট brস িক আর কােনা পাকা খুঁেজ 
পল না  ei রকম দম বn করা eকটা জীবেন সামা eতটাi aিsর হেয় পেড় য স eখন চাখটাo বn করেত পাের না, 
চাখ বn করেলi ভেস uেঠ udট সi কীটিটর চহারা। 

 
ভয় তাড়ােনার জন  সামা মাকড়সার আচরণিবদ া পেড় আর ভােব, aসামািজক িহেসেব িবেশষ dনাম আেছ মাকড়সার, 
eমন dনােমর কারণ হেলা, eরা eকা eকাi থােক, eকাi চলােফরা কের, eকাi খাবার সংgহ কের o eকাi খায় eবং 
মূলত eকাi জীবন কাটায়। সামা আরo আঁতেক uেঠ ei ভেব য, ei eকা থাকার ei asাভািবক জীবেনর pতীক 
তা সo। 

 
তেব 14 কািট বছর ধের পৃিথবীেত বসবাসকারী মাকড়সার গড় আয়ু মাt eক বছর জেন স আবার আ যo হয় বেট, 
eত কম বয়সী eকিট কীট aথচ তার ভেয়র িবষয়।  
 
তেব eকিট জায়গায় eেস স কন যন মাকড়সার জীবনেক মেন িনেত পাের না, তার aিsরতা বেড় যায়, িকছুটা মায়াo 
তির হয় ei মাকড়সার pিত, তা হল মাকড়সা যখন গভবতী হয়, তখন গােছর খাল aথবা পাথেরর ফাকেরর মেধ  sান 
gহণ কের eবং পট থেক িডম বর হoয়া থেক িনেয় বাcা ভূিম  না হoয়া পযn সখােন স বেস থােক eবং বাcারা 
ভূিম  হoয়ার পরপরi তারা মােক খাoয়া r কের দয় eবং শিkশালী হেয় চতুিদেক ছিড়েয় পেড়। 
সামার মেন হয় ei কীটিটর pিত তার মায়া না হেয় ভয় কন হেc, তার eকবার মেন হয় ei ভয়টা তার eক ধরেনর 
ফািবয়া, আবার মেন হয় ফািবয়া হেত যােব কন; স ভতের ভতের সাহস বাড়ােত থােক।  

  
সমs লjা, সমs ভয়, সমs eকািকt ভে  eকিদন স িসdাn নয় ei মাকড়সার কােছ স যােবi, ভয়টা তার 
ভা ােতi হেব। তােদর বািড়র বাগােন স মাকড়সার জাল খঁুেজ বর কের িকছুটা দূের eমনভােব দঁািড়েয় থােক, যােত 
কের মাকড়সা লাফ িদেয় তার কােছ আসেত না পাের। ধীের ধীের স কােছ আেস আর মাকড়সার িদেক তািকেয় থােক 
যন কােনা aসতকতায় কােনা িবপদi না হয়। আরo কােছ eেস স জালেক sশ কের, জালটা তার হােত জিড়েয় যায় 

আর মাকড়সা দূের পালােত r কের। তার মুেখ তখন িবজেয়র হািস যন ei মুহূেত তার সi বnুিটর মুখ, িদগnিবদারী 
আকাশ আর eকটা adূত হাoয়া eকসােথ খলা r কের তার সােথ। ei িবেকলটা কমন সংগীেতর মত বেজ uেঠ, 
gনgন কের তারo কে  বােজ গান, যন আর কােনা ভয় নi, আর কােনা বাধা নi, জীবেনর eকটা ণ কী কের eত 
সুnর হেয় uঠেত পাের eক মুহূেত তােক তখন না দখা গেল বাঝাi যত না।   
 



সামার আনn kমশ বেড়i চেলেছ, eতটা য ei কথা কাuেক না বলেত পারা পযn তার আনn যন পূণতা পােc না। 
রােত স খাoয়া-দাoয়া শষ কের ঘুমুেত যায় আর ভাবেত থােক কাল সবাiেক দখােব মাকড়সােক দেখ স ভয় পায় 
না। স পিরকlনা কের মেন মেন য pথম ei সংবাদিট দেব তার বnুিটেক uপহার িহেসেব, তারপর তার সi di 
বাnবীেক, যারা সমs কেলজ তার মাকড়সা ভেয়র কথা বেল বিড়েয়েছ, তারপর তােদর সামেনo কােনা eকটা 
মাকড়সােক হােত িনেয় আদর করেব আর বাঝােব ei মাকড়সািটর pিত আসেল আমােদর মায়া করা uিচত, eরা মাt 1 
বছর বঁােচ। eসব ভাবেত ভাবেত সামা কখন ঘুিমেয় পেড় eকটা দীঘ িদেনর ভয়েক দূর করেত পারা জেয়র হািস মুখ 
িনেয় তা স িনেজi জােন না। রাত িতনটা বা চারটার িদেক ভার রাত স সময় হঠাৎ স িচৎকার কের uেঠ আবার 
মাকড়সা বেল। ভেয় তার গা কঁাপেত থােক আর কঁিকেয় uঠেত থােক, স anকাের তাকােলi তার মেন হয় ei বুিঝ 
eখােনi কাথাo oতঁ পেত আেছ eকিট মাকড়সা। কননা sেp স দেখিছল, মাকড়সার বাcারা ভূিম  হoয়ার পরপরi 
তারা মােক খাoয়া r কের  eবং শিkশালী হেয় চতুিদেক ছিড়েয় পেড়।  
 
 



চা বাগান 
 
 
িনয়িত বেল কান িকছু িক আসেলi নi- ভাগ -aদৃ -নিসব বেল আসেলi িক িকছু নi, তাহেল আমরা যা চাi তা 
করেত পাির না কন, আমরা যা sp দিখ তা পাi না কন, আমােদর কন কবলi মেন হয় আমরা িনয়িntত- আমােদর 
চােখর সামেন তাহেল কন eেস দঁাড়ায় কান না কান িনয়ntণ কতা। আমােদর iেcমত িকছু হয় না -আমােদর iেcমত 

আমরা কাuেক ভালবাসেত পাির না- কথা বলেত পাির না- হাসেত পাির না- কান eক িনয়ntণকতা যার বাগােন আমরা 
কাজ কির সi আমােদর িনয়িত- সi আমােদর ভাগ -aদৃ -নিসব। 
 
ei য িনপুণ হােত ছঁেট রাখা চা গাছgেলা, য কাuেক sীকার করেত হেব eসব কােনা মহৎ, সৎ িশlীর কাজ; eসব 
ভােলা মানুেষর ভােলােবেস করা কােনা কাজ। uঁচু uঁচু িটলা ধের eত সবুজ আর সবুজ, মেন হয় eকিট সবুেজর দীঘ 
চাদর মুিড় িদেয় বেস আেছ কত শত পাহাড়-িটলা, যন হাজার হাজার বছেরর dঃখ-ক , লা না-গ নােক ঢেক রেখেছ 
ei সবুেজর িশl, যভােব কিব সমs ক েক পুিড়েয় গেড় তােলন কিবতা। 
ei য সুভাষ আর ফুলমিত, oেদর দেখ িক মেন হয় িbিটশেদর শাষণ-িনযাতন থেক মুিkর আশায় চা িমকরা pায় 
90 বছর আেগ মুlেুক চেলা বা বািড়েত চেলা আেnালেনর ডাক িদেয়িছল, oেদর দখেল িক মেন হয় িbিটশ গাখা বািহনী 
বnুেকর নল চেপ ধেরিছল সi আেnালনেক, চঁাদপুর জাহাজঘােট িনিবচাের gিল কের মারা হেয়িছল শত শত চা 

িমকেক। 
সুভাষ আর ফুলমিতেক দখেল মেন হয় oরা ধু মাথা নুiেয় কাজ করেত জােন, ক gেলা িদেয় ফুিটেয় তুলেত জােন চা 
বাগান, pলিmত সবুেজর কাrকাজেক। হয়ত ei কারেণ য, o জােন শত চ া কেরo eকজন িমক সারা িদন কাজ কের 
50 টাকার বিশ পােব না, হয়ত ei কারেণi য স জােন িতন বলা খাoয়া জাগাড় করেত পাের না, হয়ত ei কারেণi 
য স জােন িbিটশরা eেলা, পািকsািনরা eেলা, আবার চেলo গল। eরপর বাংলােদশ sাধীন হেলা িকnt তােদর জীবন 
তমনi রেয় গল।  

ভাবিছলাম কত শাষণ, aত াচার, িনপীড়ন, িনযাতন oেদর আে পৃে  রেখেছ, ভাবিছলাম ফুলমিতর কথাo। ফুলমিতo 
জােন চা বাগােন গভবতী মিহলােদর pসেবর আেগর িদেনo কাজ করেত হয়, কাগেজ-কলেম হয়তবা গভকালীন ছুিট 
ছ’সpাহ ম রু আেছ, তা তারা কােজর চােপ ভাগ করেত পাের িক-না ক জােন, আরo ভাবিছলাম ei কারেণ য 
ফুলমিত নােমর য মেয়িটেক eখন আিম দখিছ স গভবতী। 
 
তেব বশ িকছু দৃশ  আজo আমার sিৃতেত িশuের uেঠ, সসব দৃশ  মেন পড়েল িনেজেকo কমন বিn বিn মেন হয়। 
লmা লািঠ হােত সরদাররা eেককিট িমক লাiেন ঘুের ঘুের সুর কের হঁােকন, eর িঠক িকছুেণর মেধ i দখা যায় 
সািরবdভােব চা বাগােনর নারী- িমেকরা কােজ যাগ দoয়ার জন  লাiন থেক বিরেয় যােcন, আমার সi দাসযুেগর 
কথা মেন পেড়, মেন হয় oেদর হােত-পােয় যন বিড় বঁেধ িনেয় যাoয়া হেc কােজ।  
eরা সকাল 9টায় বর হেয় চা বাগােন িনধািরত সকশেন যায়, রাদ-বৃি -খরা মাথায় িনেয় িবেকল 4টা পযn চা পাতা 
তুেল, মােঝ যতটুকু সময় পায় তা ধু খাবার খাoয়ার জন । e সময় eরা গােছর ছায়ায় বেস কেনা rিট aথবা কিচ চা 
পাতা িদেয় বানােনা খাবার aথবা িচড়া খেয় িনেয় আবার কােজ যায়। সারািদেনর পাতা তালার পর চা পাতাgেলার মাপ 
শেষ পািতঘের পাতা জমা িদেয় তেব বািড় ফের। 

 
 
মাঝাির ucতার, কােলা িকnt aসmব সুnর মুখাবয়েবর aিধকারী সুভাষ, যােক বলা যায় সুপুrষ, ei বাiশ বছেরর 
যুবকিটi eক বছর আেগ িবেয় কেরিছল ফুলমিতেক। oেদর শরীর থেক eখনo যায়িন ভােলাবাসার গn, দাmত  সুেখর 
রঙ যন ছিড়েয়-িছিটেয় আেছ oেদর সমs শরীর জুেড়। aথবা ei রং, ei গn িক কখনo হািরেয় যায়? যায় হয়তবা। 
সুভাষ ভাবিছল খুব বিশ িদন হয়িন oেদর িবেয়র। ei eক বছেরi কত িকছু হেয় গল। মা-বাপ মরা ছেলিট য মােক 
পেয়িছল মােন ফুলমিতর মােক, স মা-o মারা গল মাস িতেনক আেগ। তার s  মেন পেড় মা তােক মরার আেগ 

বেলিছল ei ফুলমিতেক দেখ রািখস বাবা। o খুব ভাল মেয়। eরপর থেক সুভােষর দািয়t যন আেগর চাiেত আরo 
বিশ বেড় গল, eত বিশ সতক হেয় গল য িনেজ dঃখ-ক  পাi পাব িকnt ফুলমিতেক কােনা ক  দoয়া যােব না।  

 



আর ফুলমিতর কােছ সুভাষ যন ধু sামী নন, সাkাৎ দবতা, ei পিতেদবতার কােছ যন কােনা িকছু আবদার করেত 
নi, িনেজর dঃখ-ক  বলেত নi, কবল sামীর সবা কের যাoয়া। সুভাষo জােন, স eমন eকজনেক ঘেরর লkী 
পেয়েছ যার জন  সবিকছুi sামী িহেসেব করা uিচত। িকnt aভাব eমন eক িজিনস য pম, ভােলাবাসা, dা, ভিk 
কােনা িকছুi মােন না, কােনা িকছুi তার সামেন দঁাড়ােত পাের না, সমুেdর মত হঁা কের থােক, সবিকছু খেয় ফলেত 

চায়, আপাদমsক। সুভাষo তাi aভাবেক িনয়িত িহেসেব মানেত নারাজ, আবার aভােবর িবrেd য িবেdাহ ঘাষণা কের 
বসেব তাo নয়, যন eকটু সময় িনেয় al al কের বুেঝ েন egেত হেব- তাড়ােত হেব aভাব। ধু aভােবর িবrd 
তার লড়াiেয়র ধরন eমন তা িকnt নয়, সেবে◌ti স ঠা া সুিsর sভােব কাজ কের egেত চায়। তাi গভবতী বuেক 
িনেয় তার য ভাবনা, ছুিট চাoয়ার িহসাব-িনকাশ সটাo স কের রেখেছ িনখঁুতভােব, যিদo জােন না ছুিট আেদৗ পাoয়া 
হেব িক-না।  
 
িদন যতi যায় ততi ফুলমিতর pসেবর িদন ঘিনেয় আসেত থােক, সুভােষরo িsর িসdােn আসার সময় আসেত থােক স 
কােক কখন কীভােব বলেব ছুিটর কথা। কননা ei ছুিট চাoয়ার সাহস কােনা চা িমকi করেত চায় না- কখনo কখনo 
eমন হয় য ছুিট চাiেত গেল বেল দoয়া হয় কাল থেক চা বাগােন আর না আসেত, কখনo কখনo নয়, যারা ছুিট 
চেয়েছ তােদর aেনেকরi eমন িকছু হেয়েছ। কােজi সুভােষর eমন িকছু করা যােব না যােত তােদর চাকির যায়, বা 

eমনভােব ছুিট চাiেত হেব যন চাকিরটাo থােক, ছুিটটাo পাoয়া যায়। সুভাষ ভােব, eর আেগ যারা ছুিট চেয়েছ সবাi 
সরদারেক aনুেরাধ কেরেছ। সুভােষর ধারণা সরদারেক নয়, ম ােনজার স ােরর কােছ ছুিট চাiেল স কখনo না করেব না, 
সুভাষ aেনক ভেবিচেn ei িসdাni িsর কের য স ম ােনজার স ােরর কােছi ছুিট চাiেব আর পিরকlনা করেত 
থােক কীভােব, কখন ম ােনজার স ােরর কােছ ছুিটটা চাoয়া যায়।  
 
eরi মােঝ eকিদন ফুলমিত সুভােষর সােথ আলাপ করিছল য তার কাকীরা তােক বেলেছ চা বাগােন বাcা pসব করেল 
নািক মরা বাcা হয়। তার কাকীরা eরকম eক ঘটনার pত দশীo বেট। ফুলমিত যখন ei কথাgেলা বলিছল তখন 
সুভাষo টর পেয়িছল তারা কথার ভতের কাথায় যন eকটা ভয়, eকটা হতাশা, eকটা কাnা িশuের uঠিছল।  
সুভাষ মেন মেন িসdাn নয় য স কালi ম ােনজার স ােরর বাসায় যােব eবং যভােবi হাক ছুিট তােক িনেতi হেব। 
সুভাষ ভােব, ম ােনজার স ােরর বািড়েত হয়ত তােক ঢুকেত দoয়া হেব না, িকnt খুব ভাের স বাগােন হঁাটেত বর হয় 
সi সময়টাi তার জন  ছুিট চাoয়ার মাম সময়।  

 
ফুলমিত িক জােন না তার বাcার জন  ছুিট কন, চাকিরo যিদ চেল যায় তােত তার িকছু যায় আেস না, তার বাcা, তার 
িশ  সnান পৃিথবীর যাবতীয় সুখ-dঃেখর কােছ িকছুi নয়। িকnt সo পাের না eমন িসdাn িনেত য িসdােn হয়ত 
তােদর না খেয় থাকেত হেব, হয়ত তােদর িভেটহারা হেত হেব, হয়ত তােদর সামেন তখন ধু খালা আকাশ আকােশর 
িনেচ িদন কাটােনাi হেব ভিবষ ৎ। তাi স আবার egেতo চায় না, ভাবেতo চায় না বা aভাব eমন eক সমুd যা ধু 
gাস করেতi জােন, িকছু িদেত জােন না, e কথা ফুলমিতo জােন।  
 
eক eকটা িদন ভেয় ভেয় কািটেয় দয় ফুলমিত, eক eকটা িদন চাপা কাnা, আর পেটর ভতেরর বাcার কথা ভেব 
ভেব কেট যায় িদন। িদন য যায়, আেস ei পৃিথবীেত কােনা িকছু যায় না, বরং আেস। কu তার জন  pstত থােক, 

আবার কu তার জন  pstত থােক না। ফুলমিতরo িদন আসেছ, eতটা ফুটফুেট বাcা, ঘর-সংসার আেলা কের িদেয় 
eকিট িদন হেস uঠেব িঠকi তােদর জন । তাi ফুলমিত চা বাগােন যায়, আেs ধীের কাজ কের, আর সতক থােক, মেন 
মেন ভাবেত থােক যিদ pচ  pসব ব থা uেঠ স দৗেড় চেল আসেব ঘের, তারপরo বাগােন pসব নয়। িকnt ei কথা 
তার মাথায় আেস না pচ  pসব ব থা uঠেল স দৗড়ােব কীভােব। স হয়ত কেয়কজনেক বেলo রােখ তােক যন বাcা 
pসেবর ব থা uঠেল বািড়েত িনেয় যাoয়া হয়, স eo বেল রােখ য ei গl তা সবার জানা চা বাগােন বাcা pসব 
করেল বাcা মৃত হয়। ফুলমিত চায় না স মৃত বাcা pসব কrক, ফুলমিত কন কােনা মা-i চান না য মৃত বাcা pসব 
করেত। কােনা মা- বানi চান না কােরা মৃত বাcা হাক।  
 
ফুলমিত কখনo কাজ করেত করেত eকটা দীঘ াস ফেল আর তখন eকটু কািn, eকটু aবসােদর দৃি েত ei সবুজ 
পাহাড়, ei থের থের সাজােনা সবজু পাহােড়র িদেক তািকেয় ভােব, তারাo িক আমার সnান না, কত যt, কত ক , 
কত sহ, কত pম িদেয় ei য তােদর বড় কের তুিল তারা কন তােদর ভাiেক ei aিভশাপ িদিব। ফুলমিত 



িকছুেতi মানেত পাের না ei aিভশাপ, ei পাহােড়র ei aিভশাপ ei সবুেজর, ei aিভশাপ ei সnােনর মত কের 
ধীের ধীের বড় কের তালা চা বাগােনর িকংবা ফুলমিত হয়ত জােন না ei পাহাড় eভােব থাকেত চায়িন, চেয়িছল 
হেলdেল, নেচ- গেয় তার সমs শরীর ফুিটেয় তুলেব জংিল ফুল, ফুলমিত হয়ত জােন না ei সবুজ চা বাগােন eভােব 

থাকেত চায়িন, স চেয়িছল য তােক ভােলাবােস তারাi যন পায় তার আশীবাদ, aথবা ফুলমিত হয়ত জােন না স য 
কাজ করেছ eটাo স করেত চায় না, তােক িদেয় aন ায়ভােব করােনা হেc, য ভােলাবাসার ভাগ তার পাoয়া দরকার 
তােক ei চা বাগােনর মািলক কখনo তা দয় না।  
 
সুভাষ খুব ভাের uেঠ চেল eেলা চা বাগােনর eমন eক পেথ যখােন ম ােনজার স ার মিনং oয়াক কেরন। চুপচাপ ঘাপিট 
মের বেস থাকল যন কােনাভােবi ম ােনজার স ার তার চাখ eিড়েয় না যেত পােরন। eক ঘ া হেয় গল ম ােনজার 

স ােরর আসার নাম নi, di ঘ া হল, সুভােষর সেnহ হল হয়ত তার ei পেথ আসার আেগi ম ােনজার স ার রাsা 
ধের চেল গেছন। িকnt ফরত পেথ তা আসেবন আটটা বেজ গল তারপরo uিন বািড় িফরেছন না, নয়টা বেজ গল 
তারপরo uিন বািড় িফরেছন না, দশটা বেজ গল তারপরo uিন বািড় িফরেছন না। eিদেক খুব ভাের না খেয় বrেনায় 
pচ  িখেদ লেগ গল তার, িকnt আজ য তােক দখা করেতi হেব, ছুিট তােক িনেতi হেব। ম ােনজার স ার গতকালi 
ঢাকা থেক িফেরেছন, হয়ত আজi িহসাব-িনকাশ দেখ চেল যােবন।   
সুভাষ সাহস কের ম ােনজার বাবরু বাগান বািড়র িদেক egেত লাগল। গেটর সামেন আসেতi eক দােরায়ান তােক 
িজেjস করল কার কােছ স eেসেছ। সুভাষ বলল ম ােনজার স ােরর কােছ। দােরায়ান জানাল ম ােনজার স ার গতকালi 
ঢাকা চেল গেছন। সুভােষর মাথায় যন বাজ পড়ল। কী করেব ভাবেত ভাবেত দখল শষ ভরসা চা বাগােনর সরদার, 
তােক হােত-পােয় ধের হেলo ছুিট িনেতi হেব। িনেজর ছেলর চাiেত িক মান-সmান, লাজ-লjা বড়? স বুিd আঁটল 
ছুিট না দoয়া পযn স সরদােরর পা ধের বেস থাকেব।  
 
সকােল uেঠ আজ sামীেক না দখেত পেয়, তােক না জািনেয় স কাথায় চেল যেত পাের eরকম ভাবেত ভাবেত 
সরদােরর বঁািশ ফঁু দoয়ার সে  সে  বাগােনর কােজ যেত বাধ  হল ফুলমিত। কী যন eকটা হেয়েছ কাথাo। 
আবহাoয়াটাo কমন খারাপ মেন হেc তার, aন িদেনর মত নয়, aন িদেনর চেয় আজ যন eকটু বিশ গরম, বা 
রােদর তীbতা যন আজ eকটু বিশi বাধ হয় তার। aন িদন eত ঘােম না ফুলমিত, আজ যন eকটু বিশi ঘামেছ, 

ফুলমিতর িক তাহেল শরীর খারাপ। ফুলমিত eকবার সটান হেয় দঁািড়েয় d’হাত কামের চেপ দৃি টা িদগেnর িদেক 
নবার চ া কের। eরপর আবার কাজ। হঠাৎ ফুলমিত বেস পেড়, ব থাটা kমশi বাড়েছ বেল মেন হয়, ফুলমিত বুঝেত 

পাের eটা pসেবরi ব থা, eবং eটাo বুঝেত পাের য স eখন চা বাগােন। তারপর স eকবার চা বাগােনi কাজ কের 
কাকীর িদেক তাকায়, িকছু eকটা বলেত চেয়িছল সmবত সi গেlর iি তটা, চা বাগােন বাcা pসব করেল মৃত বাcা 
হয় িকnt বলেত পােরিন। ব থায় সমs শরীর তার aবশ হেয় পেড়, jান হািরেয় ফেল। তখন তার চারপােশ চা বাগােনর 

িমক মেয়রা দঁািড়েয়, কাকী eেস ফুলমিতর মুখিট কােল নয়, আেরক কাকীর কােল তখন ফুটফুেট ছেল-বাcা।      
 
ফুলমিতর যখন jান িফের, তখন দেখ স তার ঘেরর িবছানায়, চারপােশ ঘুটঘুেট anকােরর ভতর eকিট কুিপ jলেছ, 
স বঁা হাত িদেয় eকবার বাম পােশ িকছু eকটা আেছ িক-না বাঝার চ া কের, তারপর ডান হাত নাড়ােতi টর পায় তার 

ফুটফুেট বাcার aিst। হঠাৎ স লািফেয় uেঠ বাcা কােল িনেয় কঁাদেত থােক, তখন খুব দূের eকটা শয়াল িচৎকার 
করিছল আর তার বািড়র পােশর কেয়কটা কুকুর ঘu ঘu করিছল। eর িকছুণ পর টর পল তার িবছানার পােশi eকিট 
ভাঙা চয়াের বেস আেছ সুভাষ। 
 
 
 
 



মাকসবাদ o pম 
 
বািলকাকা  
 
মেয়িটর বাসায় oর আপার aেনক বnু-বাnব আসত, oেদর সব সমেয়র খাoয়া-দাoয়া িছল লাল চা আর পােশর 
দাকােনর িবsুট। তারপরo তারা আসত। oরা তার মােক খুব পছn করত। আপা না থাকেল oরা oর সােথi আ া িদত। 

বnুরা oেক পছn করত খুব। oেদর বাসাটা িছল নদীর তীের । সখােন o সঁাতার িশেখেছ। গামছা িদেয় িচংিড় মাছ 
ধেরেছ।  
 
o বলিছল, eকিদন আপার eক বnু আমােক oেদর ক াmােস বড়ােত িনেয় গল। সখােনi হঠাৎ আমােক বলল স 
আমােক খুব পছn কের। আিম বুঝেত পারিছলাম না কী করব। আিম স িদনi বুিঝ আিম aেনক বড় হেয়িছ। কী য aবsা 
িছল সিদন। আিম তখন নবম িক দশেম e পিড়। ক াmােসর সবাi জেন গল আমােদর pম। আিম বাসায় eেস 
আপােক বলার পরi স kেপ গল। আপার বnুরা oেক হেল িগেয় ধমক িদেয় আসল। oর  আমােদর বাসায় আসা বn 
হেয় গল। তারপর o বাম সংগঠেন যাগ িদল। eকিদন বাসায় তােক ডেকo আনা হল। বলা হল, তামােক আমরা কত 
sহ করতাম। আর তুিম eটা কী করেল। আসেল oেদর জায়গা থেক eটা তা িঠকi। eরপর নতাম eiিদন িশিবর 

oেক পটােc। স কমন হেয় গল। eর মেধ  আমরা িচিঠ িলখতাম। কী য aবsা িছল। আিম বাথrেম লুিকেয় লুিকেয় 
সসব িচিঠ পড়তাম। eকিদন আপা ধেরo ফলল। কী য করল স িদন আমােক। aথচ ei আপার শরীেরর sশ ছাড়া, 

তার গােয়র সােথ গা না লাগােনা ছাড়া আিম ঘুমােত পারতাম না।  
 
আপার চাকির হেয় গল। আপা eতটাi মধাবী িছল য স সখােন pথম িছল। িব িবদ ালেয়i তার চাকির হoয়ার কথা 
িছল।  eকটা পিলেটকিনেক চাকির হল। আপা চেল যােব। আমার য কী কাnা। তারপর আপার িবেয় হল। oেদর 
িব িবদ ালেয়রi eক ছেলর সােথ। সi িবেয়িট আিমi িঠক কেরিছ। oi ছেল নািক ক না পেয় কাnাকািট করত। 
ভাবলাম কােছর ছেলর সােথi িবেয় হoয়া ভােলা। িবেয় হল। িবেয়র পর eক সpােহর মেধ i oেদর সmেকর 
টানােপােড়ন r হল। কী য aবsা হল। চাকির ছেড় দoয়ার জন  জার করা হল। স সরকাির চাকিরটা ছেড় িদল। 
oরা oেক খুবi িনযাতন চালাত। eমনo হত না খেয় রাখত।  আমােদর বাসার সােথ যাগােযাগ বn হেয় গল। যা হাক 
eখন oেদর eকটা বাcা হেয়েছ। যিদo বাcাটার ঠাঁট eকটু কমন যন। িকnt eটা হoয়ােত oেদর ভােলা হেয়েছ। 
আমার মেন হয় িনযাতেনর কারেণi বাcাটা eমন হেয়েছ। সলাi করেলi আেs আেs aবশ  িঠক হেয় যােব। যাi হাক 
ei কারেণ eখন aবশ  eেদর সmেকর গাঢ়t তির হেয়েছ।  
  
কেলেজ আিম িকছুi পিড়িন। পরীkার di মাস আেগ মা বাবার তাড়েজাড়। oরা ধু কাnাকািট করত। আমার মেয়টার 
কী হল। তখন তসিলমা নাসিরন পেড়িছ। hমায়ুন আজাদ পেড়িছ। আিম তখন বাসায় eকা। eসব পড়েত পড়েত আমার 
মেন হল আমােদর pেম ধম কন বাধা হেয় দঁাড়ােব। eক pকার জদ কেরi আিম পাড়ার সবেচেয় ন  ছেলিটর সে  
আিম মলােমশা r কির। লাকজন যা বেল বলুক, আিম কাuেকi মানতাম না। eকিদন oেদরi eকজন আমােক ধষণ 
কের। eরকম ঘটনাo ঘেটেছ আিম টিবেল বেস ধু িনেচর িদেক চেয় থেকিছ। ধু িনেচর িদেকi তািকেয় থেকিছ। eটা 
দেখ বাবা কঁেদ ফলেতন। স সময় তসিলমা-hমায়ুন পড়ার কারেণ বখােটেদর সােথ িমশতাম। পাড়ার ছেলরা যারা 

িটজ করত তােদর সােথ িমশতাম। যাi হাক, রজাl দoয়ার পর সবাi aবাক, আিম e pাস পেয়িছ। কu িব াসi 
কেরিন। eরপর ভািসিট কািচং সnাের ভিত হলাম। যিদo কাস eকটাo কেরিন। eটা aবশ  বাসায় জােন না। স সময় 
eকজেনর  pেম পিড়। oর সােথi সারাণ থাকতাম। সারাkণ ঘুের বড়াতাম। মেন হত িরকশায় যখন ঘুরতাম oর সােথi 

ধু ঘুির। eক পযােয় আমার বুেয়েট চাn হয় না। oর হেয় যায়। o আমােক eভেয়ড করেত থােক। স বেল য তামার 
সােথ আমার আর মশা হেব না। o িছল িহnু। eর আেগর িযিন িতিনo িছেলন িহnু। eরপর আমােক pাiেভট 
িব িবদ ালেয় ভিত করান হল। মা-বাবার aেনক আশা। eটা আমােক পূরণ করেত হেব। eকটা পািটেত ঢুেকিছ। 
মাকসবাদী পািট। আিম eখােনi জীবন িদেয় দব। eর মেধ  eক বড় ভাiেয়র সােথ আমার পিরচয় হয়। স আমােক 
eকিদন ফান কের। স eক সময় পািট করত। eখন িববািহত। তার eকটা মেয় আেছ। স eকিদন  আমােক বেল ei 
ধরেনর মেয়রা সাধারণত ি  সেk িব াস কের। স আমােক aফার কের। আিম aবাক হেয় যাi স কীভােব eটা বলেত 
পারল।  স বেল য স িববািহত জীবেন সুখী না। eরপর স আমােক ফান করেল আিম তার ফান ধির না।  
  



ei পািটেত eেস আিম আেরকজেনর pেম পেড় যাi। স aবশ  aেনক বড়। আমােক পাtা দয় না। য ছেলিটর সােথ 
আমার pথম pম, তখনকার pম। iস ei য দখেছন হােত দাগ, আমার মন মজাজ খারাপ হেয় গেল আিম কmােসর 
কঁাটা eখােন ei হােত ঢুিকেয় িদতাম। য ছেলিটেক ছাটেবলায় ভােলাবাসতাম, সi ছেলিট eখন ফামেগেটi থােক। 
স eখন িপeiচিড কের। স পািটেতi তার জীবন িদেয় িদেব। আিমo পািটেতi জীবন িদেয় িদব।   

 
 
বালককা  
 
পৃিথবীেত কখনo কখনo কারo কারo জীবেন eমন সব ঘটনা ঘেট যার জেন  স aেপা কের না, িকnt ঘেট যায়; আবার 
কারo কারo জীবেন eমন সব ঘটনা ঘেট যার জন  স aেপা কের eবং ঘেটo আবার িকছু িকছু সময় ei di ঘটনাi 
eকiসােথ eমনভােব ঘেট, যার eকিটর জন  স aেপা কের িছল আেরকিটর জন  স aেপা কেরিন। আমার জীবেন ei 
di ঘটনা eমনভােব eকi সােথ ঘটল য মানুষ য কন কখনo কখনo তালেগাল পািকেয় ফেল, মানুষ য কন কখনo 
কখনo সিত  aসহায় হেয় পেড়, তা হােড় হােড় টর পেয়িছলাম eবং aবশ i eিট eকিট মেয়েক িনেয়। 
 
আিম বুঝেত পারিছলাম না স কন আমার সে  pম করেত চায়, আিম তােক eo বেলিছ আিম aন  আট-দশজেনর মত 
না  য হাজারজেনর সে  pম করব আর eকজনেক িবেয় করব-আিম eমন মানুষ নi। আবার eo ভাবিছলাম eত সব 
কািহনী তার আমােক নােনার মােন কী, স যিদ pম করেতi চায় তাহেল eসব তা তার লুকােনার কথা িছল। আমার 
ভতের ভতের oেক িনেয় eকটা সেnহ দানা বঁাধেত থােক, আবার ভয়o লােগ ei ভেব য o িক eমন কu য 

আমােক চেখ দখেত চায়। eকবার আমার মেন হয় হেতo পাের মাকসবাদ, pগিতশীল, তসিলমা নাসিরন eরা তা সবাi 
ি  সেk িব াসী, aমূলক িকছু নয়। eছাড়া স eo বলল আমার কােনা eক বড় ভাi তােক সেkর aফার কেরেছ, 
eকটা মানুেষর মেধ  িন য়i স eমন িকছু পেয়েছ য কারেণ স ei aফার কেরেছ, স িন য়i য কাuেক aফার 
কের না। িকnt o eiসব বলার পর সmক আরo ঘিন  হoয়ার ব াপাের eত তাড়েজাড় করিছল য আিম বুেঝ ফিল o 
আসেল ভােলা মেয় নয়। আিম ভাবেত থািক, eরকম eকিট মেয়র সে  আিম pম করব, য মেয় কেলেজ থাকেত 
eকবার ধিষত হেয়িছল, য মেয় ভািসিটেত eেস কেয়কজেনর সে  েয়েছ, ঘৃণায় িনেজi িনেজেক সামাল িদেত 
পারিছলাম না। আমার ভতের য গাপন spgেলা ফুেট uঠিছল হেলdেল, য বািলেশর িনেচ রেখ িদেয়িছলাম আমার 
গাপন sp, সসব হঠাৎ কের eতটাi িবপযs হেয় uঠল য আমার মেন হল বাধহয় aসুs হেয় পড়িছ আিম। বাধহয় 

eiখনi সi ডাiিন মেয়টা আমার িদেক তেড় আসেছ, বাধহয় স আমােক খেয় ফলেব, তার মুখ আমার মেন 
পড়িছল, তার হািস আমার মেন পড়িছল, eসেবর মেধ  আমার সi spবািলকািট নi, যন তার মুখ তার হািস eক 
রাসীর। আর যখনi eসব মেন পেড় বুঝেত পাির আিম যন aসুs eক মানুষ, আমােক ক যন আঁচড় িদেয়েছ, যন 
আমার সi সহজ, সরল, sাভািবক জীবেন কাথাo eকটা আঘাত লেগেছ, eতটাi জাের আঘাত য সিদন হঠাৎ িরkা 
থেক পেড় িগেয় মরেতi বসিছলাম, যা আমার জীবেন ei pথম s ত মেন কিরেয় িদেc eতটা aসেচতন আিম 

কখেনাi িছলাম না। আিম s  বুঝেত পারিছলাম ei ডাiিন, রা◌সুী মেয়িট আমােক aবেচতেনo খেয় ফলেছ, 
আমােক মৃতু র িদেক ঠেল িদেc, আমােক dমেড়-মুচেড়, িপেষ খাoয়ার জেন  aেপা করেছ। আিম িসdাn নi য 
কােনাভােবi হাক oর থেক আমােক দূের থাকেত হেব, o যন কখনi আমার কােছ না আেস সরকম িকছু eকটা 

করেত হেব, o যন কখনi আমার চােখর সামেন না পেড় সরকম িকছু eকটা করেত হেব। আিম oেক মাবাiল করা 
বn কের দi, o ফান করেল আিম ব s বেল মাবাiল বn কের দi, o কাথাo আসেত বলেল আিম সখােন যেত 
পারব না বেল জািনেয় দi। যন o বুঝেত পাের oেক চািc না, যন o বুঝেত পাের আিম oেক ঘৃণা করিছ, যন o 
বুঝেত পাের আিম তার জন  নi। eiভােব pায় eকমাস আিম sাভািবক হেত থািক আর oর মাবাiল করা, কাথাo 
যেত বলা, দখা করেত বলা বn হেত থােক। eক পযােয় আিম িনেজেক sাভািবক aবsায় িনেয় আিস, আিম সিত i ভুেল 
যেত পেরিছ তােক, আর সo বেুঝ সের যেত পেরেছ।  

 
eর বশ িকছুিদন পর আিম রাsার আiল ােn বেসিছলাম, তখন হঠাৎ oেক দখেত পাi eমনভােব য pথেম মেন হিcল 
সুিম না, আিম আবারo তাকাi, কন যন িব াস হিcল না, আিম আবারo তাকাi হঁ া, o সi সুিমi, aিবকল সুিমর মত 
দখেত, মােন সুিমi eকিট ছেলর হাত ধের িনি n মেন হঁাটেছ, যন eকিট sp হােত িনেয় হঁাটেছ, যন ei spিটর 



হাত ছেড় িদেলi হািরেয় যােব কাথাo, তাi aেনক দৃঢ় কের ধের রেখেছ হাত, যন ei হাতিটর মেধ i তার সকল 
িনরাপtা, সকল pম, সকল আেবগ, সকল dাহ, সকল িকছু লুিকেয় আেছ।  
 
আমার ভতের কাথা থেক যন কাnার বুদবুদ uঠেত থােক, যন রেkর  ভতের িফনিক িদেয় uঠেত থােক কাnার জল, 
য মেয়িটেক আিম ডাiিন ভেবিছলাম, য মেয়িটেক আিম রাসী ভেবিছলাম, য মেয়িটেক আমার জীবন থেক য 
কােনাভােব মুেছ ফলেত পারেলi আিম sাভািবক হেয় uঠব ভেবিছলাম, সi মেয়িটেকi, সi ডাiিনেকi- সi 

রাসীিটেকi eতিদন পর হঠাৎ কারo হাত ধের হঁাটা দেখ eভােব কাnার ফায়ারা uঠল কন বুঝেত পারিছলাম না। কবল 
কu ei কাnা দেখ ফলেব, কবল h-h কের কঁেদ ফলার ভেয়, ei সকল মানুেষর মেধ , সকল িভেড়র মেধ  আর 

মানুষ আমার িদেক তািকেয় থাকেব ei ভেব আিম যন পালােত চাiলাম, কcেপর মত আিম যন লুিকেয় ফলেত 
চাiলাম মুখ, আিম যন দৗেড় পালােত চাiলাম ei মানুেষর িভড় থেক- আমার িনেজেক pচ  eকা মেন হেত লাগল, 
িনেজেক দূর থেক দখা eকা eকিট গােছর মত িনঃস  মেন হেত লাগল, িনেজেক পৃিথবীর সবেচেয় হতাশাgs, পৃিথবীর 
সবেচেয় িনরথক, পৃিথবীর সবেচেয় aিসd মানুষ মেন হেত লাগল। তাহেল িক ei রাসীi আমার pিমকা যােক দেখ 
আিম aসুs হেয় পিড়, তাহেল িক ei ডাiিনেকi আিম চাi যােক দেখ asাভািবক হেয় uিঠ, তাহেল িক সi আমার 
pিমকা যােক ভােলাবাসা মােন আমার মৃতু ।  

 
eর aেনকিদন পর আিম জানেত পাির o আমােক তােক িনেয় যা যা বেলিছল সবi তার বানােনা, oর যসব বnুর কাছ 
থেক oর সmেক েনিছ সবাi আসেল ধারণা থেকi কথাgেলা বেলিছল। আর যখন আিম eসব জানেত পাির তখন 

আিম সদ  িববািহত eক যুবক আর েনিছ স eখনo িবেয় কেরিন।    
 
 
 
 



ভাদরকাটািন 
 
িব াস আর aিব ােসর মেধ  আসেল পাথক টা িক, কu িকছু িব াস কের মােন eটা আেছ- eটা সত , কu িকছু িব াস 
কের না মােন eটা নi, eটা aসত । িকnt য িজিনস pমাণ করা যায় না, তােক িনেয় কu যিদ বেলন আিম িব াস কির 
eটা সত  আর আেরকজন যিদ বেলন আিম িব াস কির না eটা aসত  তখন আমরা িক করব। eরকম pমাণaেযাগ  
কােনা ঘটনা িনেয় আমরা কতটুকু বচসায় যেত পাির, eরকম ভাবেত ভাবেত প গেড়র খালা আকােশর িদেক চেয় 

রiলাম িকছুkণ। 
 
eখােন মােঠর পর মাঠ, িদগেnর পর িদগn, সবুেজর পর সবুজ আর তার সােথ আকাশ eমনভােব জিড়েয় আেছ য 
প গেড়র য কােনা gােমর িদেক তাকােল মেন হয় eখানকার মানুষgেলা যন আকাশ দূর থেক eতিদন য সহজ, 
সরল রিঙন কাল বাহাির রকেমর মজাজ দেখ eেসিছ eসব মানুেষর সামেন দঁাড়ােল যন মেন হেব সi তারi hবh eক 
ছিব। আর তাi pকৃিতর ছক বঁাধা sভােবর বাiের তােক খঁুেজ পাoয়া d র হেয় uেঠ, তােক চনাটা eকpকার মুশিকল 
হেয়i পেড়। যিদo aন  সব a েলর মতi eখােন যমন কাnা, বদনা, ত রেয়েছ; তমিন রেয়েছ হািস, ucাস, uৎসব। 
ভাদরকাটািন নােমর eকিট uৎসেবর কথা e a েল বশ িব ােসর সােথi পালন করা হয় বেল েনিছ, য uৎসব 
সখানকার িহnু-মুসলমান uভয় সmpদায়i বশ িব ােসর সােথ পালন কের, য uৎসেব নববধূেক ভাd মাস rর আেগi 

sামী- রবািড় থেক বাবার বািড়েত িনেয় আসা হয়। uৎসব uপেল কােনা নববধূ িতন িদন, কu সাত িদন, আবার কu 
কu পুেরা মাসটাi থেক যান বাবার বািড়েত। তেব aিধকাংশ নববধূi ভাd মােসর pথম িতন িদন বা সাত িদন কািটেয় 

িফের যােবন রবািড়েত। আর e সময় নববধূরা sামীর মুখ দখেত পারেবন না বা দখেত দoয়া হেব না! দখা-সাkাৎ 
হেল তােদর sামীরা an হেয় যেত পােরন, সংসােরর aম ল হেব, নয়েতা aপঘােত sামীর মৃতু  হেত পাের! আমার 
কােছ যিদo eিট কুসংsার বা aপিব াস িকnt লkীর কােছ eিট eেকবােরi িব াস, য িব াস eকটুo eিদক সিদক 
নড়েত পারেব না। পাখ-পাখািলর যমন িছমছাম eকটা সংসার থােক, সুখ থােক, মেনর আনেn গান গাoয়া থােক, oেদর 
ঘরিটেক দখেলo য কারo তাi মেন হেব, মেন হেব eমন সংসারিটi যন সবাi মেনর ভতর পুেষ রােখ িকnt হয় না। 
লkী সi সকােল uেঠ, রাnা কের, sামীেক ডােক, নাsা খাoয়ায় তারপর sামী কােজ চেল যায়। লkী সারািদন ধের 
eটা কের, সটা কের, সংসার নামক রােজ  য কত কাজ থাকেত পাের তা eকিদন লkীেক না দখেল টর পাoয়া 
মুশিকল। রােত sামী ঘের িফের, ভাতটাত খেয় ঘুম, আবার সকাল- eভােবi কাটিছল oেদর জীবন।  
 
ei সংসারিটেকi eকবার দখেত আেসন লkীর মা, যন পরীkা িনেত eেসেছন uিন, পরখ কের দখেত eেসেছন তার 
মেয়, মেয়র জামাi িক আেদৗ পারেব ei কিঠন rঢ়,  জ ালময়, ক কময় eকিট সংসার জগৎেক সুখী কের তুলেত। 

eমিনেতi মা আর কতটা ধম-কম কের, মেন হেব ei বয়েসi লkী ধম-কেম তার মােক ছািড়েয় গেছ, সi লkীেকi 
িক-না সকােল ঘুম থেক uেঠ মােয়র কত বকাবিক। ঘুম থেক uেঠ স গীতার uপর সাদা ফুল দয়িন কন, sামীেক 
কােজ যাবার আেগ pণাম কেরিন কন, হাজারo ধম-কেমর aজুহাত আজ যন লkীেক িদেতi হেব। eরপর r হল 
িশিক◌ার ধম-কম শখােনার পালা। যন লkীর eক চুল eিদক- সিদক হেল পুেরা পৃিথবীটাi uেl যােব, sামী ধম 
মানুক আর না মানুক sামী হল দবতা, তােক িকছু বলা যােব না। িকnt ei লkীেক যার িক-না সারািদেন eকটুo গl 
করবার aবসর হয় না, eত ছাট সংসার হoয়ার পরo তােক সবi করেত হেব।  
 
মেয়র চুেল তল িদেত িদেত মা তােক গl শানায়, ভাদরকাটািনর গl- িঠক গl না, মােয়র দখা গl- দখা 

iিতহাস- তােদরi gােম oেদর মতi িছল ছাট িছমছাম সংসার। সi সংসাের sামী যিদo িকছুটা ধম মানত, মেয়টা 
ততটা মানত না- eমনভােবi মানেত না য pায়শ sামীর সে  মেয়টা ঝগড়াi করত। eকবার কী eক কারেণ sামী ভাd 
মােস বািড়েতi িছল, কােরারi খয়াল িছল না য ভাd মােস pথম িতন িদন sামীর মুখ দখেল aম ল হয়। ভাd মাস 
যাবার পর সi য oেদর সংসাের aভাব r হল- sামী কাজ পায় না কাথাo, eকেবলা খায় তা di বলা খায় না- 
eরকম কের চলেত লাগল আর eকিদন শানা গল কান eক dঘটনায় sামী মারা গেছ।   
 
লkীর ভতরটা যন h-h কের uঠল, যন ei ঘটনা তার জীবেন না ঘেট, যন স আরo বিশ মেন মেন pিতjা কের 
আর কখনi ভুেলo স ধম-কম িনেয় কােনা চুল পিরমাণ eিদক- সিদক হেত দেব না। মুহূেতর ভতেরi লkী কমন 
িশuের uঠল, লkীর ভতরটা কমন মাচড় িদেয় uঠল আর ভাবেত লাগল eর আেগ িক কাথাo কােনা aম লকর 



কাজ কেরেছ িক-না আর ভােব, ভাd মােস স কােনািদন sামীর মুখ দখেব না। d’িদন বােদ লkী যখন তার মােক 
িবদায় িদল তখনo তার চােখ-মুেখ িছল pিতjা আর হারােনার ভয়, যন eকটু eিদক- সিদক o কােনা িকছুেতi হেত 
দেব না, তাহেলi uেl যােব সব। সংসাের সুখ িটিকেয় রাখেত হেল য pাণপণ তার জন  ত াগ sীকার করেতi হয় তা 
যন লkীেক আর কারo বাঝােনার দরকার নi। যন লkী সিত  eবার বুেঝ িনেয়েছ জগৎ সংসােরর ভার।  

 
আেগ যিদo িবেকল বলােত eক-আধবার পােশর বািড়েত িগেয় গেl জুেড় িদত তাo eখন আর নi। আর স কারেণi 
পাড়া pিতেবশীরা eকিদন eেস বশ কৗতুক কেরi বলিছল, িক গা লkীর য কােনা দখা-সা◌াৎ নi, কােনা সাড়া-
শb নi- হঠাৎ eত sামীর pেম পেড় গল। লkীo হেস বলিছল, না গা িদিদ সংসােরর কাজ সারেত সারেত eখন 
আর সময় পাi না, ছাট সংসার হেল কী হেব সংসারটা য eকটা জগৎ eটা যখন কu বুঝেত পাের  তখন িক আর 
কােজর শষ থােক।  
 
লkী সকােল uেঠ, sান সাের, ঠাকুর ঘের যায়, ফুল তুেল, নাsা বানায় sামীেক খাiেয় িবদায় দয়, eকটু বলা হেলi 
ঘর লপা, eটা সটা পির ার করা, আবার রাnা, আবার ঠাকুর ঘর , সn ার ধূপবািত eসব করেত করেত স বারবার মেন 
রােখ ভাd মােসর pথম িতন। eটা কােনাভােবi ভালা যােব নাÑ eটা সব সময় যন মেন রাখেত হেব, eখন চলেছ 
বশাখ তারপর আি ন তারপর ভাd নাম জেপর মত কের মেন রােখ স কান মােসর কান িদন eল আর কখন আসেব 

ভাd মাস।  
 
eকবার তা দির কের sামীর বািড় ফরার কারেণ তার  মেধ  eকpকার ঝড়i বেয় গল- eমন ঝড় সব িকছু কমন যন 
ulাপাlা হেয় গল তার। স মেনi করেত পারিছল না, eটা ভাd মাস না কািতক মাস না আি ন মাস। তার বারবার 
মেন হেত লাগল, স যন s  দখেত পল eটা ভাd মাস আর বুেকর ভতর কমন h-h কের uঠল তার- সi aম ল, 
সংসােরর aম েলর ছাপ বাধহয় লেগেছ, ভাd মােস তা sামীর মুখ দখা বারণ তবুo স দেখেছ। লkীর pথেম মুখ 
তারপর শরীরজুেড় sদিবnু জমা হেত লাগল, তারপর বৃি র মত কের যন oi সব ঘাম ঝরেত লাগল, সারা শরীর িভেজ 
গল তার।  

 
eর িকছু সময় পেরi দরজায় ঠুকঠুক শb, স যন চমেক uঠল, তার মুখ থেক যন কােনা শb হিcল না, কােনারকেম 
স দরজা খুেল দখেত পল তার sামী। aন  কােনািদেনর মত স ঝটপট আজ আর গামছাটা eেন িদল না, বরং িনspভ 

বেস রiল। sামীরo বুঝেত বিশ দির হল না, p  কের বসল, িক গা িকছু আজ হেয়েছ নািক তামার? শরীর খারাপ? 
যন সমs িকছু- সমs আেবগ, সমs pম, সমs বুকফাটা কাnােক ঝেড় ফেল িদেয় hট কের uেঠ দঁাড়াল লkী, 
কােনা িকছু না বেল রাnাঘের ঢুেক গল, খাবার বাড়ল, sামী খল, তারপর লkী।  

 
eমন কেরi িদন যািcল oেদর, যভােব নৗেকার বঠায় eক eক টােন নৗেকা eেগায়, সংসারটাo যন সভােব 
egিcল। মােঝ sামীর কােজর চাপ বেড় যায়- আজ আেস তা কাল আেস না, রাত-িদন খাটুিন আর লkীর eকাকী ঘের 
sামীর কথা ভাবা, সংসােরর কথা ভাবা। লkী কােনা eক িবেকেল eকবার পােশর বািড়র কাকীর সােথo ভাদরকাটািন 
িনেয় আলাপ করিছল য তার মার কােছ েনেছ ভাd মােস pথম িতন িদন sামীর মুখ দখেল aম ল হয়। তার মা 
বেলেছ eরকম eক সংসাের sামীর মুখ ভাd মােস দখায় শষ পযn sামীিট মারা যায়। কাকীo তােক বেলিছল আমরা 
সবাi eটা পালন কির, eকটা দীঘ াস ফেল কাকীo বেলিছল বলা তা যায় না কার জীবেন কখন কী ঘেট। লkী eকবার 
তার শঁাখার িদেক তাকায়, আবার ঘর থেক আয়না বর কের কের ভােলা কের িসঁdর দয় আর িভতের িভতের যন বলেত 
থােক- ঠাকুর আমার যন eমন না হয়।  
 
আিম মােঝ মােঝ aবাক হi ei ভেব য লkী তার বরেক িনেয় eত ভােব, সংসার িনেয় eত ভােব, বলেত গেল পুেরা 
জীবনটাi য ei নারী সংসােরর মুেখ তুেল িদেc তার িক সিত  কােনা সাধ-আহাদ নi। তাহেল িক সংসার নামক 
বstিটর সােথ eর চেয়o আরo বhgণ সাধ-আহাদ জিড়েয় আেছ যা কবল লkী জােন, আমরা নi। হেত পাের িবিচt 
ei জগেতর িভতর সাধ-আহােদরo রেয়েছ হাজােরা রকমেফর, রেয়েছ eমন িকছু গাপন সুেখর ডািল যা সহেজi কu 
দখেত পায় না। লkী তার বর আর সংসার িনেয়i পেড় থােক- কথািট বললাম আরo ei কারেণ য তােক দখেল 
বাঝার uপায় নi তার িবেয়র বয়স খুব eকটা বিশ নয়, aথচ পাশাক-আশাক, শািড়-কাপড় দখেল মেন হেব তার যন 



জগেত সাধ-আহাদ বেল িকছু নi। ধু তাi নয়, বরেক িনেয় বড়ােত যাoয়া তা দূের থাক বেরর সােথ য eকটু সাধ-
আহাদ কের গl করেব তাo দখা যায় না।  
 
লkীেক আজ খুব uদ ােnর মত দখািcল, ঝড় বেয় গেল পর চারপােশ তাকােল যমন নুেয় পড়া গাছ, পথঘাট, ডাল-
পালা পেড় থাকা eমন দখায় লkীর চােখ-মুেখ তমিন eক তা েবর িচh দখা যািcল। লkীর বর বীেরন মােঝ মােঝ 
আেস না eটা সত  িকnt eক সpাহ ধের লাকটার কােনা খঁাজখবর নi- eটা িবচিলত হবার মত সংবাদi বেট। eকবার 
ভােব বীেরন বুিঝ তার মােয়র বািড় িগেয় কােনা eকটা কােজ আটকা পেড়েছ, আবার ভােব তাহেল তা কu তােক খবর 
িদত, আবার ভােব তাহেল িক তার মা-বাবার বাসায় কােনা dঘটনা ঘটল িক-না য কােনা িকছু কাuেক জানােনার সময় 
পায়িন।   
 
eমনo তা হেত পাের তােক মহাজন বড় বড় কাজ eেল বnের পাঠায়, স বাধহয় বnেরi িগেয়েছ। eরকম িকছু 
ভাবেত ভাবেত লkী মেন করা চ া করল eটা যন কী মাস লkী চা◌ুস দখেত পল eটা ভাd মাসার pথম িতন িদন 
স বেরর সােথ কািটেয়েছ। তার িনেজেক মের ফলেত iেc হিcল, eকবারo স বািড়র বাiের গল না, eকবার anত 

eকবার পােশর বািড়র কারo সােথ আলাপ করেলo তা বুঝেত পারত eখন ভাd মাস। তার বুঝেত দির হল না eটা 
aম েলর ছাপ। তার বুঝেত দির হল না বড় ধরেনর িকছু eকটা ঘেটেছ। তার সi মােয়র গlটা মেন পড়ল, মেন পড়ল 
সi গেl মেয়িট তার বরেক হািরেয়িছল। তার d’ চাখ িদেয় কখন থেক যন aনবরত কাnা ঝরিছল, তার হাত-পা 

সারা শরীর aবশ হেয় পড়িছল স িচৎকার করেত চােc িকnt পারেছ না। য মাসিটর জন , য সময়িটেক িনেয় eতিদন 
ধের স সতক িছল, eতটা সমেয়o য ভুলেত দয়িন িনেজেক eটা ভাd মাস eটা pথম িতন িদন সi ঘটনাটাi আজ 
তার জীবেন কাল হেয় দঁাড়াল। নািক ei য মানুেষর ভােগ  যা থােক তােক স আটকােত পাের না মােন ভাগ  বেলo 
eকটা ব াপার আেছ। eকা eকটা anকার ঘের আজ য লkী নােমর মেয়িট মরার মত পেড় আেছ সi মেয়িটi তা 
pাণপেণ বঁাচােত চেয়েছ তার বরেক তার সংসারেক কাথাo কােনা t“িট হেত দয়িন। যিদo আিমo aেনক দেখিছ 
ভােলা মানুষgেলার জীবন য কী পিরমাণ কে র হয়, হয়েতা আমার আেরকটা aিভjতার যাগ হল।   
চারপাশটা কমন থমথেম, দূর থেক eকিট শয়াল eকনাগােড় ডাকেছ তা ডাকেছi আর তােদর সােথ পাlা িদেয় ঘu 
ঘu কের যােc কুকুর। লkীর চাখ হঠাৎ বড় হেয় uঠল, হাত-পা কমন সচল হেয় uঠল তার।  দরজায় ক যন ঠকঠক 

কের শb করেছ আর বলেছ, লkী ঘুিমেয় গলা নািক!  
 
pকৃতেপ oটা ভাd মাস িছল িকnt লkীর বর pিতিদনi বািড়েত eেসেছ। িকnt লkীর কন eমন মেন হল য স eক 
সpাহ যাবত বািড় আেস না বা আর আসেব না বা আেদৗ আর িফরেব না, eটা িনেয় আিমo aেনক ভেবিছ। িকnt eক 
সpাহ যেত না যেতi লkীর মেধ  আরo িকছু িবষয় pকট হেয় uঠল, eমনিকছু িবষয় যা আরo বিশ ভাবনার uেdক 
কের মােন লkীর মেন হয়, য eেসেছ সিদন রােত স তার বর নয়। hবুh তার বেরর মত দখেত aন  কu, স িব াস 
করেত পাের না ভাd মােস eভােব sামীর মুখ দখেল কােনা sামী বঁেচ থাকেত পাের। কােজi স কমন িন ুপ, িনsb, 
বাবার মত হেয় যায়। লkী eকটা মিশেনর মত, সবিকছু যন কের, সকােল uেঠ, sামীেক নাsা দয়, ঠাকুর ঘের যায়, 

পূজাপািল কের, িকnt ভাd মােসর কথা আর মেন কের না। কারণ মেন কেরi বা িক হেব তার sামী তা আর বঁেচ নi- 
য eখন তার সােথ স তার sামীর মত aন  কu। eকিট মিশন-eকিট যnt- sয়ংিkয় কানিকছুর মত লkী িদন 

কাটােত r কের- sয়ংিkয় কান িকছুর মত নয় আমার eকবার মেন হয় লkী চিরtিট sয়ংিkয় মােন aেটােমেটড 
স oয় ার জনােরেটড। 
 
লkী কমন পুতুেলর মত হেয় যেত থােক, – লkীেক দখেল মেন হয় াস-p াস নয় না, ঘােম না, হােস িকnt 
পুতুেলর মত হািস, কথা বেল িকnt পুতুেলর মত কথা। eটা pথম মেন হয় তার বেরর। eকবার বর তােক িজেjসo কের-
তামােক eমন লাগেছ কন? লkী aবাক হেয় যায়, িকছু বেল না। স পােশর বািড় িগেয় িজেjস কের- আcা আমােক 

িক eখন পুতুেলর মত মেন হয়। পােশর বািড়র লাকজন িকছু বুঝেত পাের না। eকবার তাকায়, তারপর বেল, হঁ া 
eেকবােরi পুতুেলর মত। লkীর চারপােশ কবল মানুষ আর মানুেষর িভড় জমেত থােক আর লkী হেত থােক পুতুল। 
লkী কাuেকi বাঝােত পাের না স পুতুেলর মত না মানুেষর মত। 
 
 



 
পাতাবাহার 
 
বােস oেঠ sভাবসুলভ পছেনর eকিট িসেট বেসi কমন চমেক গলাম, কমন হতচিকত হেয় গলাম ei দৃশ  দেখ য, 
সামেনর যতgেলা িসট তােত সবাi eকজন eকজন কের বেস আেছ। আ য তা, মানুষ তা সবার সােথ িমেলিমেশ 
থাকেত চায়, সমােজ থাকেত চায়, রা  গঠন করেত চায়; িকnt eরা সবাi eকিট eকিট িসট িনেয় বেস আেছ কন? বােস 
oঠার লাক আজেক না হয় কম, তাi বেল oরা eক িসেট diজন বসেব না, বসল না কন, diজন বেস তা গl করা 
যত, diজন বেস তা eেক aপরজেনর সে  পিরিচত হoয়া যত, diজন বেস তা িকছুটা সময় d’জেন িমেল কাটােনা 
যত। িকnt oরা eকজন eকজন কের বসল, আিমo খয়াল করলাম য sয়ং আিমo eকা বেস থাকা সব িসেটর পাশ 

িদেয় eেস পছেনর িসটিটেত বেসিছ, সখােনo আিম eকা। আিমo তা পারতাম কারo সােথ বসেত, পিরিচত হেত, গl 
করেত িকnt করলাম না, কন যন করলাম না। আিম িক eকা থাকেত চাi, eকাকী শ িচেলর মত সমs dপুর, সমs 
আকাশজুেড় uেড় বড়ােত চাi, uেড় uেড় িনেজর মত কের দখেত চাi সমs পৃিথবী। oরা হয়েতা eকা, oরা হয়েতা 
eকা থাকেত চায়, oরা হয়েতা eকজন আেরকজনেক িব াস কের না, oরা হয়েতা ভালবাসেত পাের না, oরা হয়েতা হাত 
বািড়েয় িদেত পাের না বnু বেল, oরা হয়েতা oেদর মত থাকেত চায়, oেদর মত aথবা oরা হয়ত ধনীেলাক, গিরবেদর 
সােথ িমেশ না, বা oরা হয়েতা িনেজেদরেকi ধু ধনীেলাক ভােব, aন  কu তার চেয় ধনী eটা ভাবেত পাের না। িকnt 
oেদর তা বu আেছ, বাnবী আেছ, pিমকা আেছ, ছেলেমেয় আেছ, oরা তা oেদর পােশ থাকেত পারত, eক িসেট 
বসেত পারত। aথচ আজ কারo পােশi বu নi, বাnবী  নi, pিমকা নi, ছেলেমেয় নi। হয়েতা কােনা কারেণ 
আজ eকসােথ বর হয়িন aথবা য যার কােজ চেল গেছ আজ য যার মত। িকnt oেদর বu থাকেল বা বাnবী থাকেল বা 
pিমকা থাকেল বা ছেলেমেয় থাকেল oরা িক eকসােথ বসত? oরা িক eকসােথ বেস eকজন আেরকজেনর হাত ধের 

থাকত, oরা িক পােশ বেস d’জন d’জেনর sেpর কথা বলত, oরা িক হঠাৎ সবার alে◌য চুমু খাoয়ার চ া করত? 
হয়েতা করত িকnt আজ কন যন oেদর দেখ তা মেন হেc না- কবল মেন হেc oরা eকা, eকা থাকেত চায়, কবলi 
eকা কন যন মেন হেc eরকম। 
 
তেব আিম িক চাi, আিমo তা বেস আিছ eকা, আিম িক eকা, eকাi তা, আমার তা কােনা বu নi, বাnবী নi, 
pিমকা নi, ছেলেমেয় নi, eেকবােরi িনেভজাল eকা, eকিট মরা গােছর মত eকা, লাকজন হয়েতা দেখ ভােব 

ei গাছিটর কােনা পাতা নাi, ei গাছিটর পাতা হয় না, ফল হয় না, ei গাছিটেক কেট ফলেত হেব। ভাবিছ বঁেচ 
থাকা কত ভয় র, uৎপাদেনর সে  না থাকেল বঁেচ থাকার কােনা মূল  নাi। লাকজন হয়েতা ভােব ei লাকটা 
eেকবােরi aসামািজক, বu নi, pিমকা নi, বাnবী নi, সারাণ eকা eকা ঘুের; লাকজন হয়েতা সেnহ কের, 
eিড়েয় eিড়েয় চেল; হয়েতা িকছু বলেত চায়, eরকম িকছু য তুিম eমন কন, হয়েতা বলেত চায় তুিম আমােদর পােশ 
কখনo বসেব না, কন যন লাকজন আমার িদেক তাকায়o না, কন যন আমােক দেখ হােসo না, কঁােদo না। 
 
িকnt আিম eকা কন, আিম িক কােনা মেয়েক বলব আিম eকা, আমােক স  দাo; আিম িক কােনা মেয়েক বলব, 
আিম কখনo ভােলাবাসা পাiিন, তুিম িক ভােলাবাসেব, আিম িক কােনা মেয়েক বলব, চল আমরা বnু হi। বলা তা আর 
হয় না, বলেত য আর পাির না িকnt বলেল কী হত, বলেল িক মেয়িট আমার বnু হত, বলেল িক মেয়িট আমােক 
ভােলাবাসত, বলেল িক মেয়িট আমােক স  িদত। িদত হয়েতা, হয়েতা বা না, িকnt আিম eকা eটা িঠক, eেকবােরi 
eকা, খুব দূেরর eকটা sশেনর মত, ভুতুের রহস ময় sশেনর মত eকা। হয়েতা ei sশন জােন aেনক িকছু তাi 
চুপচাপ থােক, কাuেক িকছু বেল না, মানুষজনo িকছু বলেত সাহস পায় না, কবল eতটুকুi জেন রােখ সবাi, ei 
sশনিট aেনক িকছু জােন। 

 
আিম িক sশেনর মত, আমােক দেখ িক মানুষজন মেন কের aেনক িকছু জােন তাi চুপচাপ, আমার সােথ িক মানুষজন 
কথা বলেত ভয় কের। কের হয়েতা, হয়েতা বা না। 
 
িকnt আিম eকা eটা িঠক, আিম কখনo বাnবীর হাত ধের sp দিখিন, আিম কখনo pিমকার ঠঁােট ঠঁাট মলাiিন, 
আিম কখনo pিমকার পােশ বেস সূযাs দিখিন। তেব আিম eকবার eক গাপন a াকাun থেক eকজনেক pেমর 
কথা জািনেয়িছলাম, সi মেয়িট সাড়া িদেয়িছল, স যখন সাড়া িদল তখন আমার eকবার মেন হেয়িছল, আিম কন 



গাপন a াকাun থেক pেমর বাতা পাঠালাম। eকবার মেন হল oi a াকাuেn আমার ছিবটা িদেয় দব, যােত কের 
স বুঝেত পাের eটা আিম, ei য ei আিম। পের আবার মেন হল, না eটা গাপন a াকাun, eটা স জেন ফলেল 

হয়েতা আর সাড়াi দেব না। তার থেক ei-i ভােলা, আিম তার সে  সi গাপন a াকাuেn কথা বিল, আিম তার 
সে  সi গাপন a াকাuেn ভােলাবািস, আিম তার সে  সi গাপন a াকাuেn তার জন  সমs pম িনেয় বেস থািক- 
স সাড়া দয়। আিম ধের িনi স আমােকi সাড়া িদেয়েছ, আিম ধের নi স আমােকi ভােলাবাসেছ, আিম ধের নi স 

আমােকi চায়, গাপন a াকাunেক নয়। 
 
আিম eকবার চেয়িছলাম সi গাপন a াকাuেnর পাতাবাহার নাম পােl িনেজর িঠকানা িদেত, িকnt কখনo পািরিন- 
কখনo িক পারব না? হয়েতা পারব, হয়েতা পারব না; যভােব কu কu পাের না বেল সহেজi পৃিথবীর শািsটােক মেন 
নয়, তমন আিমo। িকnt আিম য eকা eটা িঠক, কারণ য মেয়িট ভােলাবাসায় সাড়া িদেয়েছ, স তা আমােক সাড়া 
দয়িন, সাড়া িদেয়েছ আেরকজনেক- মােন সটা হয়েতা আিমi, সখানকার ভাষা, সখানকার আেবগ; সবi তা আমার 

িকnt আিম না, oটা পাতাবাহােরর। পাতাবাহার aন রকম কের কথা বেল, পাতাবাহার aন রকম কের গান গায়, পাতাবাহার 
aন রকম কের হােস, সবেচেয় বড় কথা পাতাবাহার eকিট মেয়েক বলেত পেরিছল ভােলাবাসার কথা, pেমর কথা, 
হতাশার কথা, sেpর কথা- আিম তা পািরিন, আিম তা পাির না। কােজi আিম পাতাবাহার না। পাতাবাহার aন  কu, 
পাতাবাহার eকা নয়, আিম eকা। 
 
পাতাবাহার eকবার মেয়িটেক দখা করার িঠকানা িদল, সময় বঁেধ িদল, ei সমেয়র মেধ  eখােন আসেব। পাতাবাহার 
eকবার ধারণা কেরিছল মেয়িট আসেব না, আবার e-o ভেবিছল- আসেতo পাের। আসেতo তা পাের eরকম eকিট 
সmাবনা িনেয় পাতাবাহার সিঠক সমেয় সিঠক sােন িগেয় রীিতমত aবাক হেয় গল, িবিsত হেয় গল, তার কােছ মেন 
হল পৃিথবীর সমs সুখ eখন তার কােছ, তার কােছ মেন হল eখন সi রাজকুমার ঘাড়ায় চেড় আজ টগবিগেয় eেসেছ। 
eত সুnর eকটা মেয়, aপূব eকটা মেয় সাদা শািড়র uপর লালপাড়, কমন দবীর মত লাগিছল দূর থেক। 
পাতাবাহার িক কােছ যােব মেয়িটর, কীভােব যােব, আিমi তা পাতাবাহার, আিম কীভােব তােক পিরচয় দব, কীভােব 
বলব তুিম য পাতাবাহারেক চন স আিমi। কীভােব বলব আিমi তামােক ভােলাবািস, মন-pাণ িদেয় ভােলাবািস- 
আিমi তামােক চাi, eকসােথ বসেত, হাত ধের sp দখেত চাi। ei pম, ei eকিট নারীর pতী◌া, eেক তা আর 
dঃখ দoয়া যােব না, eেক তা আরা ক  দoয়া যােব না, দূর থেক দেখিছ ঘ া খািনেকর মত বেস থেক স চেল 
গেছ। স িক তখন aেনক ক  পেয়িছল, হয়েতা পেয়িছল, পাoয়ার কথা। আিম তাi সিদন রােতi তােক মেসেজ 

জািনেয় দi কােনা eকটা কারেণ পাতাবাহার আসেত পােরিন। স হয়েতা ◌ে◌পেছ, pচ  রেগ গেছ িকnt তারপর 
আবারo pম, পাতাবাহােরর সে  pম। আমরা pিতিদন সময় কের কথা বিল, pিতিদন ক কখন কী করিছ সবi eেক 
aন েক জানাi। যন eকi সােথ আিছ আমরা, eকi সােথ কেট যােc আমােদর pেমর সংসার। আবারo eকিদন 
পাতাবাহার মেয়িটেক দখা করেত বেল, aেনক aনুেরাধ কের- aেনক ভােব বাঝায় য eবার আর আেগর মত হেব না। 
মেয়িট আেস, সi সাদা শািড়, লালপাড়, যন দবী। eবার তা দখা করেতi হেব- eবার তা বলেতi হেব য আিমi 

পাতাবাহার, eবার তা বলেতi হেব য তুিম যােক eতিদন দূর তার যেnt ভােলােবেস eেসছ স আিমi। আিম তার কােছ 
যাi, স eকবার আমার িদেক তাকায়, তারপর আবারo aন িদেক। eরপর eকবারo আমার িদেক চাখ রােখিন। আিম 
তখনi বুঝেত পারিছলাম স যােক পাতাবাহার নােম িচেন, স য পাতাবাহারেক eতিদন ধের ভােলােবেসেছ, স য 
পাতাবাহােরর জন  আজ aেপা কের বেস আেছ, স আিম না। আিম তবু তার কােছ যাi, আমােক য আজ বলেতi হেব- 
আমােক য আজ বলেতi হেব আিমi পাতাবাহার, আিমo eতিদন ধের তামার জন  বেস আিছ- আিমi তামােক 
ভােলাবািস- পাতাবাহার নয়, তুিম আমােকi ভােলাবাস, পাতাবাহারেক নয়। কারণ আিমi পাতাবাহােরর s া, আিম যা 
বিল পাতাবাহার তাi কের, আিম যভােব ভােলাবািস, বাসেত চাi, sp দিখ, দখেত চাi সবi আমার, পাতাবাহােরর 
নয়।  পােশ য লmা বে  বেস আেছ মেয়িট আিম তার পােশ বিস, বেস eকবার তার িদেক তাকাi। স আমার িদেক 
তািকেয় কমন iতsত বাধ কের। স যাi কrক, যাi বলুক; আজ যিদ স আমােক asীকারo কের, আজ যিদ স 
আমােক ঘৃণাo কের, তারপরo আমােক বলেত হেব, কারণ পাতাবাহার য বেলেছ আজ আসেবi। আিম মেয়িটর আেরকটু 
কােছ eেস বিস, মাথা িনচু কের বিল- আপিন য পাতাবাহােরর জন  aেপা করেছন স আিমi। স আমার িদেক তাকায়, 
তার মুেখ তখন হািস িছল, আমার সi হািসর কােছ িনেজেক সঁেপ িদেত iেc হেয়িছল, িনেজেক িবসজন িদেত iেc 
হেয়িছল। য মেয় eমন ভুবনজয়ী হািস হাসেত পাের, স িন য়i আমােক িফিরেয় দেব না, আমার িভতের তখন রাজ  
জেয়র আনn। আমরা aেনকণ কথা বললাম, হাসলাম, sp দখলাম, কী eক সুেখ আিম সিদন বািড় িফেরিছলাম- রােত 



স আমােক মেসজ পাঠাল আিম য পাতাবাহারেক eতিদন ধের িচেনিছ, আজ য পাতাবাহােরর সােথ তার কথা হল, তার 
মেধ  য যাজন যাজন ফারাক। আমার আর বুঝেত দির হল না, eবার পাতাবাহারo eকা, আিমo eকা। eরপর 
aেনকবার চ া কেরিছ, িকnt আিম আর কখনo পাতাবাহার হেত পািরিন aথবা পাতাবাহার আমার মত না। 
 
িকnt eখন যারা বােস eকা eকা বেস আেছ oেদর জীবেনo িক eরকম গাপন a াকাun আেছ, eরকম পাতাবাহার 
আেছ, য পাতাবাহার য তারাi, তা কখনi বাঝােত পােরিন। হয়েতা আেছ, হয়ত বা নi। 
 
হয়েতা ei গাপন a াকাungেলা eমনi য স কখনi মানুেষর মত না, বাsেবর মত না, কবল sেpর মত, কlনার 
মত আর হয়েতা তাi বাsেবর কu তােক মেন িনেত পাের না। আজ ei বােস সবাi হয়েতা ei কারেণ eকা eক 
eকিট িসেট বেস আেছ, আমার মত িনেজর সi গাপন a াকাuেnর কথা, সi পাতাবাহােরর কথা ভাবেছ। 
 
 
 
 



dপুর িমt বাংলােদেশ কিপেল  আেnালেনর সােথ জিড়ত। িব ব াপী কিপরাiট আiন sাধীন মত pকােশ hমিক হেয় 
দঁািড়েয়েছ। তারi pিতবাদ িহেসেব কিপেল  আেnালেনর জn। মূলত ei কিপেল  আেnালন iuেরােপ eখেনা 
স oয় ার কিndক। িকছু িকছু দেশ সংগীত িশেl ei কিপেল  আেnালেনর চল রেয়েছ। িকnt pকাশনা জগেত 
কিপেল  আেnালন বাংলােদেশi pথম। ei আেnালেনর ধারাবািহকতায় dপুর িমt pকাশ করেছন  
www.copyleftwebjournal.tk  নােমর eকিট oেয়ব জানাল। ei জানােলi pথম কিপেল  আেnালেনর 
মিনেফেsা pচার করা হয়। ei জানালিট বাiিলংgয়াল ( বাংলা o iংেরিজ) হoয়ায় খুব drত eকিট িবেশষ sান লাভ 

কেরেছ যখােন বাংলােদশ, ভারত, নাiেজিরয়া, aেsিলয়া, িনuিজল াnসহ িবিভn দেশর লখেকর লখা pকািশত হেয়েছ 
eবং কিপেল  আেnালেনর কারেণ eিট িবে র িবিভn দেশ pশংিসত হেয়েছ। 
eছাড়া সmpিত SOPA o PIPA আiেনর িবrেd কিপেল  আেnালেনর aংশ িহেসেব িবিভn সাস াল িমিডয়ায় তার 
aবsান িছল চােখ পড়ার মেতা।  
তার pথম কিবতার বi 44 কিবতা (2010) বাংলােদেশর pথম কিপেল  কিবতার বi। "দশভুজা" গেlর বiিটo 
কিপেল  িহেসেব pকািশত হেয়েছ। বiিট িবিkর জন  নয়। 
www.samowiki.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


