:
বাংলাভাষার েলিখকােদর মধ্েয নজর কাড়েত শুরু কেরেছন নন্িদতা
আচার্য চক্রবর্তী। প্রকািশত একািধক গ্রন্েথ তাঁর েলখনীশক্িত
প্রশংসা কুিড়েয়েছ সমােলাচকেদরও। এ বার তাঁর েছাট গল্প।
নিতা আচায চবতী
সকালটা  হল এই ভােব। িডং িডং িডং…। বেজই চেলেছ অালাম। ঘেরর ভতর আেধা অকার। হালকা আকািশ মশাির।
স ঘমু  অবােতই কেলর ভতর থেক হাত বার কের অালাম প কের। ঘমু চােখ তািকেয় দেখ, লা িসের পদার ফাঁক
িদেয় ভাির িয়মাণ একটা আেলা ঢুকেছ। হতা েটা মশা তখনও মশািরর চােল বেস ল ফাটােনার চা চালাে। -ধৎ!
স আবার কল িদেয় মাথা ঢােক। আর সমােন িনেজেক বলেত থােক, আটটায় ওঠার জন কউ অালাম দয়? এই মেয়টা,
ব ব, কউ অালাম দয়?
এরপেরও তার কল এক িচলেত সেরনা। িকছেতই
উঠেত ইে কের না। অথচ শািেত েতও পােরনা। অপরাধ বাধ
ু
খামচােত থােক। -‘মেন আেছ িকছিদন
ু আেগও সাতটার সময় িগেয় ুেলর খাতায় সাইন করিতস?’
ঘিু মেয় ঘিু মেয়ই স রাগ কের।– যখন যমন তখন তমন ভাই। এখন আিম উঠেত পারিছ না। বশ করেবা, ন’টা দশ’টা অি
ঘমু েবা।
না, ‘বশ’ করাটা আর তার হল না। এবার ডার বল। ঘেু মর মায়া জাল িছ কের তারের বাজেত থােক। শা! ’িমিনেটর
মেধ না খল
ু েল, শা উো িদেক হাঁটা মারেব। নাহ, এ ঘটনা িকছেতই
ু ঘটেত দওয়া যােব না। মেন চরু জার এেন এক
ঝটকায় কেলর বাইের এেস চাদর জিড়েয় ড়মড়
ু কের স দরজা খল
ু েত দৗড়ল।
এ কী, অালাম কাথায়? এ তা তার এিডটর সায়নদার ফান! সবনাশ, কপােল ঃখ আেছ। মাট িতনবার িরং কেরেছ।
িতবারই স অালাম ভেব ব কের িদেয়েছ। আেদৗ স কান অালাম দয়ইিন। অালাম সট করেত ভুেলই গিছল!
স কাঁপা হােত িরং বাক কের। টানা পৗেন িতন িমিনট ধের বল দাবড়ািন এবং ওর প থেক চরু কাকুিত িমনিতর পর
কানেম অবা সামাল দওয়া যায়। ‘তাহেল কখন বরিস? অাসাইনেমটা িক তুই জার কের িনেয়িছস।’
তা িনেয়েছ। বাইের িগেয় কাজ করার মেধ একটা চােল রেয়েছ। এবং কাজটাও অত ইােরিং। তেব এুিন বেরােত

হেব, সটা বােঝিন।-‘‘তুিম িকু িচা কার না িজ, আিম সব সামেল নব। বাগ গাছানই আেছ। জা
হাফ অান আওয়ার।’’
বাঁকুড়া তার এই থম যাওয়া। আেশপােশর জায়গা েলা সেক নেট আেগ থেকই একটু ঝািলেয় িনেয়িছল।
রাহন সেকও দখিছল। কাথায় কী কাজ কেরেছ, স সব ছাড়া বািগত তমন িকছ ু তথ সখােন নই।
‘‘হাই, আিম মল।’’
নীল রিপওর সামেনর িসেট বসা শামলা ছেলটা ঘাড় ঘিু রেয় নড করেলা। ঝাঁকড়া চল
ু , বড় চাখ, িসেনমার িহেরার মত
চহারা। রীিতমত সপ
ু 
ু ষ! ভাবা যায়, সমােজর একদম িনেচর তলা থেক উেঠ আসা এ ছেলিট আজ িবখাত ডাার!
‘‘আিম িক আপনার একটা িডেটইলড ইারিভউ করেবা। কলকাতা থেক ছেট
ু এেসিছ এই ইারিভউটার জনই।’’
হািস মেু খ ছেলিট আবার ঘাড় ফরায়। -‘‘আপিন তা িফটার ওপেরও িলখেছন।’’
‘‘হাঁ িনয়ই। আউটেডাের এেসিছ…তেব পািখর চাখ আপনার ওপর। হাঃ হাঃ, এমনভােব বললাম…িজ, ডা মাই!’’
‘‘আয় অাম অনারড মাম!’’ স মাথা ঝাঁকায়, অমািয়ক হােস।
যাদবপরু এইটিব থেক গািড়েত ওঠার পর গািড় কাথাও থােমিন। লা হয়িন। বাথম যাবারও দরকার। সামেন বধমান
আসেছ। িকছ ু বলেত হল না, গািড় আপিনই ক িদল। ড়দাড় কের সবাই গািড় থেক নেম পের। সায়নদা ফান কের, ‘‘সব
িঠক আেছ তা র?’’
মল ভেবিছল, কার না কার সে গািড় শয়ার করেত হেব। িক রাহন এবং সে েটা অিত লাজক
ু ছেল ছাড়া এ গািড়েত
আর কউই উঠেলা না। তারা আবার চপ
ু িট কের একদম পছেনর িসেট উেঠ বেস আেছ। মােঝর লা িসেট মল একা।
সায়নদা বেলিছল, ওরা য কের িনেয় যােব। তেব এত যেও অি হয়। ’একবার ডেকওেছ স ওেদর। তারা সই লাজক
ু
ভােব মাথা নেড় জািনেয়েছ, ওেদর কান অসিু বধা হে না।
বধমােন পেনেরা িমিনট লা ক। বলা যায়, লট লা। এরপর রাহন এেস ওর পােশ মােঝর িসেট বসেলা।– ‘‘েনিছ ছাট
বয়েসই আপিন মা-বাবােক হািরেয়েছন। সখান থেক আপনার এই এতটা জািন… আই িমন, আপনার এই সাকেসস, এ তা
পেু রা গের মত! আমরা িক এখন একটু আধটু কথা  করেত পাির?’’
‘‘বশ তা, এতটা রাা, কথা বলেত বলেত যাওয়া যেতই পাের। আিম থম বড় সেু যাগটা পাই নাশনাল চােনেলর এক
িরয়ািলিট শােয়। সিত সই জািনটা িছল ের মতই। খালা আকােশর িনেচ বড় হওয়া একটা ছেল হঠাৎ কের হাজার হাজার
ওয়ােটর আেলার িনেচ, এ তা পকথার গই।’’
মল রাহেনর িদেক তািকেয় থােক, …কমন একটা মায়া হয়। আর আবার সই মেন হওয়াটা িফের আেস। কাথায় যন স
দেখেছ ওেক! অক নেলই বলেতা, ‘‘দখ িগেয় তামার হাজার হাজার ফসবক
ু ের মেধ ঢুেক বসা কানও । পাগল
একটা!’’
কথাটা খবু িমেথও না। এ রকম আেগও হেয়েছ। তেব এ ছেলটা তা কখনই ওর ফসবক
ু  নয়! বশ অেনক সিলিিটই

তার ফবু । এবং তােদর েতকেকই ওর বশ ভাল মেন আেছ। সিত কথা বলেত কী, ফসবক
ু তা লা কেয়ক বছেরর
বাপার। তার আেগও কােক কােক দেখ ওর মেন হত, খবু যন চনা। কউ কউ আইেডিফােয়ডও হত। হাঁ, এ তা সই
বাবা-মা’র সে পাহােড় বড়ােত িগেয় দখা হেয়িছল অথবা কাকাইেয়র সে সমু েনর গান নেত িগেয় কলামিের আলাপ
হেয়িছল? কখেনা আবার তার কােক মেন হত, বযগু আেগ দখা, যন পূবজের চনা-শানা! সিত, কী াপা স!
নাঃ, এ ছেলটার  আরও একটু অন রকম। এেক যন এ জীবেনরই কান এক সময়সারণীেত অেনকটা বিশ কের দেখেছ।
কমন নীল কুয়াশায় মাখা সই ৃিত। ধস
ু , িসিরয়াসিল এবার তােক সাইিকয়ািের কােছ যেত হেব। এরকম অুত ‘চনা
চনা লাগা’র রাগটােক বােগ আনেত হেব। িনেজরই হািস পেয় যায় তার। সিত স বড় পাগল!
অকেক একবার ফান করা দরকার। বচারা জােনও না, ও আউট অফ শন হেয়েছ। আসেল ও-ও একটা চােল িনেয় জার
কের চেল এেসেছ। অক এখন িসাপেু র, অিফেসর কােজ। িফরেত িদন সােতক। কলকাতায় থাকেল ফট কের ওেক বাঁকুড়ার
মত অজানা জায়গায়, অেচনা লাকজেনর সে িকছেতই
ছাড়ত না। তেব মেলর ধারণা, বার কেয়ক কায়দা কের বাইেরর
ু
অাসাইনেম েলা িঠকঠাক উতের গেল, অক আর বাধা দেব না।
বাঁকুড়ার সানামখু ী। পােশই জল। সার মেু খ িগেয় পৗঁছল। িহিহ কের দাঁত কাঁপােনা ঠাা। িটং তখন পাক আপ। আবার
পরিদন ভার সােড় ছটায় কলটাইম। রাহেনর সে টুকটাক অেনক কথাই হল। তবু মূল সরু টা িঠক ধরা পড়েলা না।
ছা শহরতিল। পৗরসভার অিতিথ িনবােস থাকার ববা। পরপর সব ঘর েলােতই িটং পািটর লাকজন। সামেনর
াইভওেয়েত ছাউিনর তলায় রাার িবরাট বাবা। হাঁিড়-কড়া এবং রাঁধিু ন-জাগােড়র বতা দেখই বাঝা যাে, লাকজন
নহাত কম আেসিন। বাইেরর কান এারেটইনেম এর বাপার নই। অতএব কাজ শেষ সবাই িমেল জিমেয় আা।
ঠাাও পেড়েছ জর। একটু র িনেয় মল নেব এল িনেচ।
উনেু নর গনগেন আেনর পােশ দাঁিড়েয় রেয়েছ রাহন। হয়েতা ওপেরর বালকিন থেক ওেক দেখ, আরও বিশ কের িনেচ
নেম আসার ইে হল মেলর। কাল িটং  হেল বতা বেড় যােব। যতটা পারা যায় রাহণেনর সে আজই কথা বেল
আউট লাইনটা তির কের ফলেত হেব। ভাল কের ািরটা নামােত পারেল, একটা কােজর কাজ হেব।
‘‘কিফ খােবন?’’ রাহন হােতর কিফকাপ দিখেয় িজাসা কের।
‘‘দাণ… সিত বলেত কী, ঠাায় এই কিফর কথাটাই ভাবিছলাম।’’ জাগােড় ছেলটা এক কাপ গরম কিফ এেন হােত ধিরেয়
দয়। উনেু নর পােশ দাঁিড়েয়ই কিফ খেত খেত স বঁদু হেয় শােন রাহেনর জীবন কথা। সাকেসস নয়, াগেলর কথা।
সাকেসস তা স নেটই পেয় গেছ। এটাই হে আউটেডাের আসা এবং এতণ ধের কথা বলার অাডভােজ। আেবগেলা
শষ পয বিরেয় আেসই!
– ‘‘এক সমেয় খািল গােয় িদন কেটেছ। এরকম শীেতও। নদীর পােশ ইটেখালার মেধ বেড় ওঠা। িকছ ু বাঝবার আেগই মা
মারা গল। সবত অনরকম ম ৃতু িছল। থানা পিু লেশর ঝােমলার ভেয় ইট খালার মািলক এককার নামকাওয়ােই আমার
দািয় িনল। বাবা তা আেগই অন এক কািমেনর সােথ কেট পেড়িছল।’’
সাংবািদকতার থম শতই আেবগ দমন। সব জেনও মেলর বেু কর ভতর বথা কের। তার থেক সামান বড় এই সপ
ু 
ু ষ
ছেলিটর িদেক স মমতামাখা চােখ তািকেয় থােক। ছেলটার বড় বড় চাখ জেু ড় থাকা কুচকুেচ কােলা আইবলেলােত উনেু নর
দাউদাউ আেনর কমলা ছায়া।

‘‘বঝ
ু েত পারিছ!… আা নাচ, মােন এই সটায় এেলন কমন ভােব? আপনার সই বেড় ওঠার নদীর ধার, ইটেখালা…তা
কাথায় িছল, জানেত পারলাম না। যিদ একটু…’’
আচমকা ঢ় হেয় ওেঠ রাহণ। –‘‘কলাতিল,আমতিল, জামতিল…গার পােশ কান একটা জায়গা; সটা িক খবু ইরটা?
নদী, ইটভাটা এবং সব জায়গা থেক লািথ খাওয়া একটা িশর জীবনযাপন…সবটাই তা বলা হল। এটাই তা যেথ াির!’’ ‘‘আয় আম এিমিল সির রাহন!’’ চ থতমত খেয় যায় মল। অকারেণই স তার লা িবনিু ন আঙেু ল পঁচােত থােক।
রাহন আবার যন কী বলেছ…িক মল েণেকর জন অনমন হেয় পেড়। মেনর ভতর বল ভােব ঘরু পাক খায়জামতিল! -‘‘আের আমার তা বািড়…’’ বািগত কথা বলার জায়গা নয় সাংবািদকতা। স থেম যায়। তাছাড়া রাহেনর
’একটা কথা স িপ কের গেছ। কী বলেছ এখন? অহ, ও-ও সির বলেছ!
–‘‘নভার মাই রাহন!’’ মল গােল টাল ফেল অপূব একটা হািস দয়। রাহনও লাজক
ু সইু ং করার
ু হােস। হঠাৎ কের মড
জন ছেলটা সিত খবু লিত হেয়েছ। ‘‘তাহেল সই থানা থেক ডর এডওয়ােডর এনিজও। ওখান থেকই আপনার ডা
ুেল আসা? মানষু িট এবং তাঁর এনিজও – েটাই খবু িলবারাল অা িডেভােটড িছল বলেছন।’’
‘‘ইেয়স, আবসিলউটিল! উিন আমার কােছ ভগবান! তেব ওনার কােছ যাই আিম এক অােেলর হাত ধের।’’
‘‘িরেয়িল! সটা নেত পাির িক?’’ কথাটা বেলই আড়েচােখ একবার মেপ নয় মল। ছেলটা আবার রেগ যােব না তা? নাহ,
রাহেনর মেু খ এক অুত শা সোহেনর ছায়া।
–‘‘শষ কীিত িছল চিু র। এভােবই থানা-পিু লেশর মেু খামিু খ। তখন পট-িপঠ লেগ যাওয়া, িঠকমত খেত না পাওয়া আট’ন
বছেরর রাগা িটংিটং ছেল। এক চার ডাকােতর দেলর খের পড়লাম। এরকমই শীেতর শষ রাত। তারা ঢুিকেয় িদল স
অেলর সব চেয় রিহস আদিমর বািড়। এক তলার বাথেমর জানলা িদেয় কানওেম শরীরটােক বঁিকেয় চিু রেয় ঢুেক
পেড়িছলাম। সদর দরজা খেু ল দওয়া অি আমার কাজ িছল।’’
‘‘তারপর?’’ মেলর চাখ িবািরত।
‘‘ধরা পেড় গলাম! আিম এবং আরও িতনজন। লাকজন এেস িবরাট মারধর। ছাট বেল সামান রয়াত করা হেয়িছল আমায়।
তবু নাক িদেয় র গিড়েয় পড়িছল। সিিলত মারেধার তা। গােয়র জামা িছঁেড় ফদাফাই। পিু লশ এল। শীেত কুঁকেড় বেস
আিছ আিম। ভার হেয় গেছ। বাবার ুটাের চেপ ুল যািল স। আমার অবা দেখ িচৎকার কের কঁেদ ওেঠ। িনেমেষ
িনেজর ুল ইউিনফেমর সােয়টার খেু ল আমার হােত দয়। ঠাা হাওয়া এবং কাার দমেক ছা শরীরটা তার িথরিথর কের
কাঁপিছল। আজ বঝ
ু েত পাির, সমেবত জনগণ এবং পিু লশেক সিদন ও কতটা অত কেরিছল। বাােদর তা াটাস বাধ
থােকনা। গার ধাের আরও কেয়কজন বাার সে আিমও িছলাম তার খলার সী। ততেণ বাগ থেক লাল রেঙর িটিফন
কৗেটা বার কের আমার হােত ঁেজ িদেয়েছ। আমার জীবেন পাওয়া  উপহার,  আদর!’’
নীল কুয়াশার ভতর িদেয় আচমকা আেনর মত উািসত হেয় ওেঠ এক চলমান ছিব! তুমল
ু ভােব কঁেপ ওেঠ মল! তার ঠাঁট
কাঁেপ, িক একটা শও বার হয় না। ধু তােক িঘেরই  হেয় যাওয়া এক বল ভূিমকের মেধ স হাবড
ু বু ু খায়! অেনক
চােতও বাগ না মানা নানা জেলর বাহ, সম এিটেকট ভািসেয় িনেয় যায়! িঠক তখনই,  হেয় দাঁিড়েয় থাকা ঝকঝেক
ছেলেমেয় েটার পােশ এেস দাঁড়ায় জাগােড় ছেলটা। -‘সার, আপনােদর আর একবার কিফ দব?’ উনেু নর লালেচ
আেনর ছায়া কাঁপেছ ছেল-মেয় েটার ঋজু শরীের। ওেদর শূন কােপ, স িনেজ থেকই ধাঁয়া ওঠা গরম কিফ ঢেল দয়।

