:
তৃষ্ণা বসাক গল্প ছাড়াও িলেখ থােকন কিবতা, উপন্যাস,
প্রবন্ধ এবং েছাটেদর জন্য কল্পিবজ্ঞােনর গল্প। তাঁর
টুিপেত রেয়েছ ৈমিথিল েথেক বাংলায় অনুবােদর ক্িরয়াশীলতাও।
।
এই শহের আেগ আেসিন সনু ীল। সনু ীল চোথ। বরাবর কািচেত থােক। আজ। িক এ শহেরর সে ওর একটা গভীর যাগ
আেছ। ওর বাবা একবার এখােন এখােন আেগাপন কের িছেলন। িমার কশবেনর বািড়েত, ভবানীপেু র পচাঁদ িম লন।
এইটুকু সল কের সনু ীল যখন নতাজী সভ
ু াষ এয়ারেপােট নামল তখেনা ভােলা কের িবেকল হয়িন। ১০. ৪৫- এ কািচ থেক
ছেড় মােটর ওপর িঠকঠাক এেসেছ বলা যায়। লােগজ টােগজ কােল কের মািলনীেক একটা ফান করল সনু ীল। ফানটা
বেজ গল। হয়েতা িমিটং -এ আেছ। স একটা এস. এম. এস. কের িদল ‘িরচড কলকাতা সফিল’। মািলনী বিশরভাগ সময়
মাবাইল ডটা অফ কের রােখ, তাই হায়াটসঅাপ করেল নাও দখেত পাের। মেসজটা পাঠানর পর একটা কিফ িনেয়
ধীেরসেু  চমু ক
ু িদল । চারেট এখনও বােজিন। ওর হােত অেনক সময়। সজ
ু াতা ছটার আেগ আসেব না। ওর ুল ছিটু হয়
সায়া পাঁচটা, সখান থেক একটা অেটােত ও চেল আসেব অাোপিলস মেল, সখান থেক ও সনু ীলেক িনেয় যােব একটা গ
হাউেস। সনু ীল িজেগস কেরিছল, ‘সাজাই তা গ হাউস চেল যেত পাির আমরা। আবার মল কন?’ আসেল এসব মল-টল
তার একটুও ভােলা লােগ না। তার ভােলা লােগ ছাট ছাট দাকান, জীব মখু চােখর দাকানী, যারা রােতর িদেক দাকান
ফাঁকা থাকেল জীবেনর সব কািহিন উজাড় কের দয়। ছাপাখানার মািলক কশবেনর এরকম কািহিন িছল? ক জােন?
সজ
ু াতা উের বেলিছল, ‘একবার বেসই দেখা। এই সব মেল খবু িনেজর মেতা স পাওয়া যায়। তামার ভােলা লাগেব।
আর গ হাউসটা এমিন ভােলা, তুিম য জায়গাটায় যেত চাইছ, তার খবু কােছ, িক ঘর তা একটাই, বেস কথা বলার…’
বলেত বলেত থমেক গিছল সজ
ু াতা। সনু ীল বেু ঝ িনেয়িছল যা বাঝার। গ হাউেসর ব ঘের সনু ীেলর সে বসেত ভয় পাে
সজ
ু াতা। ওর থেম খবু অপমািনত লেগিছল। ভেবিছল বেল, মেলও আসার দরকার নই,ও একটা কাব ধের সাজা গ
হাউস চেল যেত পারেব। িক সটা খবু অভতা হত। সজ
ু াতাই সব িঠক কেরেছ। ওর ুল, সংসার, িতন বছেরর ছাট মেয়,
কাার পেশ বাবা –সম সামিলেয়। এর পের িক বলা যায়- এেসা না তুিম, আিম একাই িঠক আিছ? আর ঘটনা হে,
গহাউস বা মল েটাই ওর সমান অেচনা, তবু যিদ খািনকটা রাা সজ
ু াতা সে থােক। সনু ীল ভাবল সজ
ু াতােক একটা ফান
কের নয়। তার আেগই ফান বাজল। সজ
ু াতা করেছ নািক? না, মািলনী।
‘পৗঁেছ গছ?’

‘হাঁ এবার গ হাউেস যাব’
‘আা শান, তামার মা পেু র ফান কের জানেত চাইিছেলন তুিম কাথায় গছ? তামােক িজেগস করেত তুিম নািক িকছ ু উর
দাওিন’
‘বেল িদও বাােলার গিছ। এটা িনেয় এত মাতামািতর িক আেছ?’
‘বাােলার তা টু উইকস আেগই গেল। আবার বলেলই সেহ করেবন’
‘তাহেল পেু ণ বল, িকংবা উিট িকংবা কাীর। দাহাই কলকাতা বােলা না’
‘মা জােনন তুিম কলকাতা গছ।’ কেট কেট বেল মািলনী।
ধাঁ কের মাথা গরম হেয় যায় সনু ীেলর ‘ মা কী কের জানল? িনয় তুিম বেলছ?’ ওপাের মািলনী িচৎকার কের ওেঠ ‘আিম বলব
কন ? তুিম ঐ মেয়টার সে, দাট হার, এই কিদন জাের জাের কথা বেলছ, মা িক কালা?’
বেলই খট কের ফান কেট িদল মািলনী। সনু ীেলর কান ঝাঁঝাঁ করিছল। কী বলল মািলনী? সজ
ু াতা হার!
কীেসর িভিেত এতবড় অপবাদ িদেত পারল মািলনী, সটা ভেব পল না সনু ীল। সজ
ু াতােক ও কতটুকু জােন? মাস কেয়ক
কািচেত িগেয় িছল সজ
ু াতা। কান একটা েজের কােজ। তখেনা ুলটায় জেয়ন কেরিন। একটা িরসাচ েপ িছল। তখিন
সনু ীেলর সে আলাপ। মািলনী অবশ তখন থেকই ওর ওপর খাা। কারণ ছ মােসর মেয়েক মােয়র কােছ ফেল ও কািচেত
এেস িছল। এ বাপারটা একদম মেন িনেত পােরনা মািলনী। অেনকবারই বেলেছ স কথা ‘ কীরকম মা র বাবা? েধর িশ
ফেল কাজ করেত এেসেছ! তাও চাকির নয়, ােজ!’ মািলনীর চােখ তাই সজ
ু াতা য একটু কম মা, সটা জানত সনু ীল। িক
তাই বেল হার? এটা িক মেয়িল জলািস? অথচ মািলনী খবু ভালভােবই জােন সজ
ু াতার সে সনু ীেলর িকছ ু নই, ও কলকাতায়
চেল এেসেছ বছর েয়েকর বিশ। এর মেধ মােঝ মােঝ হায়াটসাপ ছাড়া আর কানরকম যাগােযাগই িছল না। হঠাত বশীর
আেলর ফানটাই সব এেলােমেলা কের িদল। কলকাতা আসা জির হেয় পড়ল তার। আর কলকাতা বলেত একমা
সজ
ু াতােকই তা চেন। আর সজ
ু াতা বেলিছল না ওরা ছাটেবলায় ভবানীপেু র থাকত? সটা মেন পড়েতই ফান কেরিছল
সজ
ু াতােক। সজ
ু াতাই সব ববা কেরেছ। আপাতত িদন িতেনক থাকার কথা। দরকার হেল সটা আরও বাড়েব। তেব
সাতিদেনর বিশ সব না। হয়েতা আবার আসেত হেব, হয়েতা বারবার আসেত হেব, যতিদন না…
সনু ীেলর কাব এেস গিছল।
২
সামেনই দাঁিড়েয় িছল সজ
ু াতা। ও আরও স
ু রী হেয়েছ। সনু ীল ভেব পল না কী কের এত স
ু রী হল সজ
ু াতা? িতন বছেরর
মেয়র ঝি তা কম না। তার ওপর বাবার কানসার, তাঁেক িনেয় ছাটাছিট,
ু এত িকছ ু কের ওেক তা ান িনভ দখােনার
কথা। িক তার বদেল সনু ীল দখল ঝলমেল অেনক কমবয়সী একিট মেয়েক। এ যন সই সজ
ু াতা নয়, অন কউ। িডেভাস
পেয় যাওয়ার কথা হায়াটসঅােপই জািনেয়িছল। িবেয়টা একদম ভাল হয়িন ওর। চার বছেরর দােতর িতটা িদনই িছল
কিকত। সই অসখু ী সক থেক বিরেয় আসেত পেরই িক উল হেয় উেঠেছ ও? নািক কােরা েম পেড়েছ? ভাবেতই,
িক অুত, হঠাৎ মন খারাপ হেয় গল সনু ীেলর। ও বঝ
ু েতই পারল না সজ
ু াতা কােরা েম পড়েল ওর মন খারােপর কী আেছ?

ক হয় সজ
ু াতা তার?
বশ কেয়ক বছর আেগ গায়ােত আলাপ তােদর। সনু ীল তখন একটা িলিডং ডইিলর িফ িিটক। ফিভাল কভার করেত
িগেয়িছল গায়ায়, আর সজ
ু াতা ওর বানােনা একটা শট িফ িনেয়। িশেদর কনার জগত িনেয় চমৎকার বািনেয়িছল ছিবটা।
শষ দ ৃশটা এখনও মেন আেছ । বাাটা উপড়
ু হেয় ছিব আঁকেছ। মা বেলেছ একটা সাকল আঁকেত।
িক আঁকেত িগেয় পিল ভে গল, ব ৃ আঁকা আর হল না, অসমা কােভচার আে আে ব আকাশ হেয় গল, সখােন
একটা ঘিু ড় আপন মেন উড়েছ। বাকাউে একটা গান বাজিছল, টেগার সং। কী যন… ‘আমার মিু  আেলায় আেলায়’…
সাবটাইেটল িছল, তাও পের িডেরেরর কাছ থেক মােনটা জেন িনেয়িছল সনু ীল। বেলিছল, ছাটেবলায় টেগার সং েনেছ স
অেনক। সজ
ু াতা রাদ চশমাটা মাথার ওপর তুেল অবাক চােখ তািকেয় বেলিছল ‘কীভােব?’
‘বাবা কেয়কমাস কলকাতায় িছেলন, আসার সময় কেয়কটা কােসট এেনিছেলন’
গায়ার সকত, নবীন পিরচালক, নবীন সমােলাচক, ম হওয়াই তা াভািবক িছল। হয়িন। ওেদর জেনরই িড িরেলশন
িছল। তােদর সেই িবেয় হয় ওেদর। সজ
ু াতার িবেয়টা িটকল না। তা আর কী করা যােব? আর িবেয় িটেক থাকেলই িক ধের
িনেত হেব সব িঠকঠাক আেছ? এই য মািলনী আর স… আসেল িবেয় টকােত ভালবাসা নয়, অন িকছ ু মকািনজম লােগ, তা
হয়েতা সজ
ু াতার বলায় কাজ কেরিন।
সজ
ু াতা এিগেয় এেস ওর বা আলেতা কের ছঁেু য় বলল ‘ কী এত ভাবছ? িদন ও বউেক ছেড় থাকেত পারছ না?’
সনু ীল শ কের হেস ওেঠ আর সই হািসেত ওেদর মাঝখােনর আড়াই বছর উেড় যায়।
৩
িকছণ
ু াতা িজেস করল
ু পের কিফর কােপ িচিন নাড়েত নাড়েত সজ
‘তুিম িঠক কী জেন এেসছ সনু ীল কলকাতায়?
সনু ীল একটু চমকাল। সজ
ু াতার সে তা এ িনেয় িবশেদই কথা হেয়েছ। তব.ু .
সনু ীল কেট কেট বেল ‘ আমার বাবা অরিব চোথ, খবু একটা রাজৈনিতক অিরতার মেধ করল ছােড়ন। তখেনা মার সে
িবেয় হয়িন। িতিন চেল আেসন সাজা কলকাতায়। এখােন িমার কশবন বেল একজেনর বািড়েত আেগাপন কের থাকেতন।
কশবেনর িছল একটা স। সই েস কমািশয়াল কাজ হত, পাশাপািশ অেনক পিলিটকাল িলফেলট ছাপা হত, বাবা সইেলা
দখােশানা করেতন। আর েসর কাজও অেনকটাই িশেখ িগেয়িছেলন। সব িথিতেয় যেত বাবা যখন করেল িফরেলন তখন
তাঁর সে িছল স খালার  আর একটা মেয়র ছিব’।
‘মেয়র ছিব? ক স?’ কিফেত চমু ক
ু িদেত িগেয় থমেক যায় সজ
ু াতা
‘সটাই তা । বাবা বছর িতন কলকাতায় িছেলন। সইসময় কান বাঙািল মেয়র েম পড়া অাভািবক িকছ ু নয়, তার ছিব
সে কের িনেয় যাওয়ার মেধ সইটাই মেন হয়। আর এখােনই মার সে গেগােলর । যখিন বাবা টেগার সং েলা
নেতন মা একবাের খেপ যেতন।‘

‘ছিবটা তুিম দেখছ? ‘
‘সটাই আয। ছিবটা বাবার ডােয়িরর খােপ থাকত, িবেশষ কাথাও লিু কেয় রােখনিন, য কউ দখেত পারত। তেব গত বছর
বাবা মারা যাবার পর ডােয়ির বা ছিবটা খঁেু জ পাইিন। মেন হয় মা সিরেয় ফেলেছন।’
সজ
ু াতার মেু খ  হতাশা ফেু ট উঠল। স িক ভেবিছল ছিবটা সনু ীল পেকেট কের িনেয় এেসেছ তােক দখােব বেল আর
দখেলই স বেল উঠেব ‘ওমা এেক তা আিম িচিন!’বশ একটা িলােরর গ তােক উেিজত কের তুেলিছল। সনু ীল মাবাইল
বািড়েয় বলল ‘দেখা।’
সজ
ু াতা দখল সনু ীেলর মাবাইেলর ফােটা গালািরেত একটা সাদা কােলা ছিব। ষােটর দশেকর ছাপ  মেয়িটর সােজ।
লা িবনিু ন, ডুের তাঁেতর শািড়েত লাবণময়ী বাািলনী। অরিব এর েম পেড়িছেলন? সনু ীল আেরকটা ছিব দিখেয় বলল
‘এটা ছিবর পছনটা। বাংলাটা পেড় বেলা’।
সজ
ু াতা পড়ল ‘ মেন রেব িকনা রেব আমাের স আমার মেন নাই নাই’ -বশাখী।
স উারণ কের পড়ল, তারপর বলল, ‘এটা একটা টেগার সং। মােনটা বিু ঝেয় বলিছ তামােক। আা, তুিম িক এই বশাখীেক
খঁজ
ু েত এেসছ?’
সনু ীল িদেক মাথা নেড় বলল ‘সরকম এেলও িত কী িছল? তুিম ভােবা এই মিহলা আমার মােয়র মতই, আমার জ থেক
আমােদর সে রেয় গেলন, একটা অেচনা িলিপর মতই রহস , নাহ, সজ
ু াতা আিম আসেল বশীর কাকার মেু খ নলাম, বাবার
মেতা কউ কউ সসময় কশবেনর বািড় আেগাপন কের িছেলন, তাঁেদর ৃিত িনেয় একটা ছিব হেব, তখন তা বাবা সবার
পািট হেয় যােবন, তাই ভাবলাম…’
সজ
ু াতা একটু হতাশ গলায় বলল ‘িক স িক িকছ ু পাওয়া যােব? কশবেনর বািড়, সবাই যটােক মাাস হাউস বলত, সটা
অেনক টাকায় ােমাটারেক বেচ, সটাও বেচ বাইপােস াট িকেন চেল গেছ ওর ছেল। স, কিমউিনজম, সািহত
কানটাই তার কাপ অব কিফ নয়। সই িঠকানা আিম যাগাড় কের িদেত পাির, িক লাভ নই’।
সনু ীেলর রাগ হেয় গল েন। এসব িনয় সজ
ু াতা আজ জােনিন, সনু ীলেক কলকাতায় টেন এেন এসব শানােনার মােন িক? ও
বকে িনেজেক সামেল খেনা গলায় বলল ‘তাহেল সিত আিম কন এলাম সজ
ু াতা?’
সজ
ু াতা উর না িদেয় রহসময় হািস হেস ওর মেু খ ির চােখ তাকাল। সনু ীল দখল, সজ
ু াতার কােলা গভীর চােখর আড়ােল
কী যন একটা আেগাপন কের আেছ, ও ধরেত পারেছ না।

