dui bondhu –
ায় বােরা বছর হেয় গল, ভুেতা আর রিনর মেধ কান যাগােযাগ নই। ভুেতা কমন আেছ , কাথায় আেছ , িবেয়-থা কেরেছ
িকনা … কান তথই জানা নই রিনর। আেযর বাপার হল, ভুেতার কথা আর মেনই পের না ওর। আজ অেনক বছর বােদ
পরু ণ ুেলর সামেন িদেয় যাওয়ার সময় হঠাৎই মেন পরল ভুেতা ক। িছপ িছেপ লা, শামলা গড়ন, বড়বড় ঝাঁকড়া ছলু চাখ
ব করেল এখনও  ভােস ছেলটার চহারা।
ভুেতা মােনই দম ফাটা হািস, ব বািজেয় হঁেড় গলায় গান, ােসর ফাঁেক অিবকল এঁেক দওয়া সাম নাথ সােরর মখু । লা
বি ভিবতব িছল তােদর ই বুর। লখাপড়ায় তা লবডা। ধইু লতািন আর শেয়তািন। সারেদর মারেধারও িক কম
খেয়েছ? কােনােম ফল করেত করেত পাশ কের যাওয়ার পর অের সার ম ৃল বাবু গািজয়ান কল অবিধ কেরিছেলন ওেদর
।
রিনর রাশভারী বাবা গিরমেু খ েনিছেলন ছেলর নপনা। বকাবিকর একেশষ হেয়িছল বািড়েত । তবু তােদর বুত অটুট
থেকেছ। ােসর অন ছেলরা বলত হিরহর আা। ভুেতােক রিনর বািড়েত যতটাই অপছ করেতা, ভুেতার বািড়েত িঠক তার
উলটটা । সই কারেন, মেন মেন দান অপরাধ বাধ িছল রিনর। বািড়েত না বেলই কতবার য ওেদর বািড়েত গেছ রিন।
ভুেতার মা, ভবানী কািকমা রিনেক খবু ভােলাবাসেতন। কতরকম রাাকের খাওয়ােতন । ওর বাবা রেল কাজ করেতন, বাইের
বাইের পািং, মােস একবার িক বার বািড় আসেতন। মা ছেলরই সংসার। রিনর শা ভােবর জন কািকমা ওেক ভরসা
করেতন। ায়ই বলেতন, ভুেতা ভয়ানক বাউুেল, তুই ওেক এু দেখ রািখস তা বাবা।
মাধিমেকর রজাের িদন কািকমা এেসিছেলন ুেল। সেক িডিভশন পেয়িছল ভুেতা। আর রিন ফািডিভশন। ভুেতা দান
আন কেরিছেলা রিনর মাক সীট দেখ। ুেলর বাইের ভজদু ার দাকােন ওেক গরম গরম িজিলিপও খাইেয়িছল।
ভুেতার থেক বশী নর পাওয়ায় রিনরই মন খারাপ লাগছিহল, িক ভুেতা একবারও তা বঝ
ু েত দয়িন তােক। কািকমা মাথায়
হাত বিু লেয় িদেয়িছেলন, বেলিছেলন, অেনক বড় হাস বাবা। চাখটা যন একটু িভেজ িছল কািকমার। তারপর আর খবু বশী
দখা হওয়ার অবকাশ িছলনা, রিনর অেনক অিনছহা সেও ওেক কলকাতার কেলেজ ভরিত কের িদেয়িছেলন বাবা।
কলকাতায় বড়িপিসর বািড়েত থেকই এগার বার া পাশ কেরিছল রিন। তখন স পরু পিু র শের। সািহেতই ইাের িছল
বরাবর। তাই বাংলায় অনাস িনেয় িটশ কেলেজ পড়ল স।
কানাঘষু য় েনিছল ভুেতা উমাধিমক এর পর আর লখাপড়া কেরিন। কাথায় যন ছাটখােটা চাকিড়েত ঢুেকেছ। তারপেরর
িদনেলা খবু ত কেট গেছ।

িব এ পাশ করার পর থম কেয়ক বছর িটউশািন, ুেল পাট টাইম িটচার এর চাকিড় আর অ স লখােলিখ করার পর
অবেশেষ একটা পিকায় এিডটিরয়াল িবভােগ চাকিড় করেছ রিন। মাইেন ম নয়, আর সে এু আধটু লখার অেভস তা
রেয়ইেছ। পািরবািরক িদক িদেয়ও অেনক পিরবতন এেসেছ।
সাদপেু রর পত ৃক বািড় ছেড় িদেয়েছন রিনর বাবা বশ িকছ ু বছর আেগ। সপিরবাের ওরা এখন কলকাতার ােট থােক।
রিনর বড়দা বাালের চাকিড় করেছন একিট উমােনর বজাগিতক সংায়।
সামেনই বড়দার িবেয়। কাকা জঠা দর িবেয়র নম করেতই এেসেছ রিন ও তার বাবা। শিরিক গেগােল এই বািড়র
আীয়েদর সােথ খবু একটা সক নই আর রিনেদর। তেব িবেয় থার বাপাের না এেলও নয়। তাই আজ িপতাপেু র আগমন
সাদপেু র। পরু েনা ুেলর সামেন এক দাদার বািড় িছল।
সখােনই িবেয়র কাড িদেত এেসিছেলা রিন। ফরার পেথ একরাশ নালিজয়া যন িঘের ধরল ওেক। পরু েনা বুেদর মেধ এক জেনর সে ফসবক
ু বা টুইটার এ যাগােযাগ আেছ। তারা েতেকই জীবেন স
ু িতিত। তােদর মাধেম বািকেদর কােরা
কােরা কথাও জানেত পাের রিন।
িক ভুেতা নােমর মানষু টা যন হািরেয়ই গেছ রিনর মন থেক। এই ক’বছের একবারও কন ভুেতার কথা মেন হয়িন? একবার
দখা করেল কমন হয়… হঠাৎ ঝাঁক চেপ গল রিনর। ভুেতা দর বািড় টা শেনর ওপাের, রল কায়াটাের। যিদও ায়
বােরা বছর হল ও বািড়েত যায়িন রিন, তবু িঠকানাটা এখনও ৃিতেত । হনহন কের হঁেট মন রােড এেস অেটা ধরল ও।
সাত আট িমিনেটর রাা। গ করেত করেত শীেতর িবেকেল  বু হঁেটই চেল গেছ কতবার। ভুেতার পছ িছল
খাসাওয়ালা চীেন বাদাম। এক ঠাা িকেন কাড়াকািড় কের খত জেন। পেকেট কতই বা পয়সা িছল আর তখন। ভুেতার জন
চীেন বাদাম িকেন িনেয় গেল কমন হয়!!
িনেজর ভাবনায় িনেজই হেস ফলল রিন। এখনকার ভুেতা আেদৗ চীেন বাদাম খায় িকনা ক জােন। অেটা রল কায়াটােরর
সামেন নািমেয় িদল রিনেক। বড়সড় লাহার গট।
সবজ
ু ঘােস ঢাকা রাা চেল িগেয়েছ ভতের। গেটর সামেনই একটা িমির দকান, এটা আেগ িছলনা। খবু বড় নয় দাকানটা,
কাঁেচর রাক েলা সবই ায় খািল।
অ বয়িস একিট ছেল মেঝেত বেস রকািবেত কাজু বরিফ কেট কেট তুেল রাখেছ। রসেগাা েলাই যন একটু শ।
পেনেরাটা িকনল রিন। এখন ওেদর বািড়েত কত লাক আেছ ক জােন। আছছা… ভুেতারা যিদ আর না থােক এখন এখােন।
িনেজর মেধই একটু দেম গল রিন।
নাহ। না ভেব িচে এতেলা িমি িকেন িঠক কেরিন স। যাকেগ, দখাই যাক না িগেয়। নাহয় দড়শ টাকা পরু েনা বুর নােম
নই হল। িমির বাটা হােত ঝুিলেয় কায়াটােরর মেধ ঢুকল রিন। ভতরটা ায় এিক রকম আেছ। ঘঁষা ঘঁিষ কের দািড়েয়
থাকা অেনকেলা চারতলা বািড়, বিদন সংার না হওয়া। মাঝখােন ছাট ছাট মাঠ, ঘােস ঢাকা,  পােশ বড়বড় গাছ।
ভতরটা শা, চপ
ু চাপ।
একটা বাা ছেটাছ
ু িটু করেছ মােঠ। ভুেতার বািড়টা িব েক। এ টা পিরেয় ডানিদেক ঘরু েত হেব, একটা জেলর টা আেছ
সামেন। ওই তা দখা যাে বািড়টা। অকার সাঁতেসঁেত িসঁিড়র তলায় ঢুকল রিন।

বাঁ িদেক এক সার দওয়া লটারব। িসঁিড় িদেয় উেঠ ডান বাঁ  িদেকই েটা াট। দরজা ব। আর একটা তলা। বাঁ িদেকর
াট টাই ওেদর। দরজায় তালা নই। িনঃাস ব কের কিলংেবল িটপল রিন। যা থােক কপােল।
(২)
-বার কিলং বল টপার পর িছটিকিন খালার শ হল। দরজার পাার ফাঁেক য মখু িট উঁিক িদল, স ভুেতা িকংবা কািকমা
নয়, একিট বছর পঁিচেশেকর মেয়।, ছােটাখােটা চহারা, রাগা, পান পাতার মত মখু । আধ ময়লা নাইিট পরেন। িজাসু চােখ
রিনর িদেক তাকাল স। ভুেতার ভাল নামটা যন িক?
ধস
ু , মেনই পড়লনা। খািনক ইতত কের রিন িজেস করল, ভুেতা আেছ? -িতন সেক মেয়িট তািকেয় রইল ওর িদেক।
রিন খয়াল করল, রাগা, কােলা কাল চহারাটা যতই অিকিৎকর হাক না কন, চাখ েটা বশ অনরকম, টলটেল, কােলা,
গভীর। মেন হয়, এ মেয়র মেনর মেধ অেনক িকছ ু লিু কেয় আেছ। দরজা ছেড় সের দাড়াল মেয়িট, ম ৃ গলায় বলল, ভতের
আসনু । জেু তা ছেড় ভতের ঢুকল রিন।
বাইেরর ঘরটা ায় এিক রকম রেয়েছ। একটা ডাইিনং টিবল, িতনেট চয়ার, বড়সড় একটা সাফা, যার কভারটা বশ পরু েনা
এবং আকাচা। ঢুেকই ডানিদেক য বডম টা িছল, তার দরজায় ভারী পরদা ঝুলেছ, এটাই যা নতুন। ওই ঘরটাই িছল ভুেতার।
খােটর উপর আধেশায়া হেয় কািকমার হােত বানােনা ডাল বড়া খেত খেত কত আা মেরেছ তারা। বাইের ডাইিনং টিবেলর
পােশ একটা ছাট টুেল সলাই এর মিশন চালােতন কািকমা, ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় আওয়াজ হত থেক থেক। সাফাটা িছল িক?
পােশর বডম টার দরজার পরদা গাটান। িসিলং ফান চলার আওয়াজ আসেছ। মােন কউ আেছ। মেয়িট রিনেক সাফায়
বসেত বেল সই ঘেরই গল।
ভতর থেক ীণ প
ু ষ ক শানা গল, ক এেসেছ? মেয়িটর গলা, তামায় খঁজ
ু েছ একজন, আেগ দিখিন। -িক দরকার
িজেস কের এস, প
ু ষ ক িট িত। এটা িক ভুেতার গলা? আবার মেয়িটর মখু দরজায়, িক দরকার ওর সােথ? ের মেধ
যন িনিহত আেছ, িক বা দরকার আর থাকেত পাের ওর সােথ। রিন বশ িবত বাধ করল। কন য ঝাঁেকর মাথায় আসেত
গল এখােন? অি গাপন কের ও বশ জােরই বলল, দরকার িকছ ু নই, আিম ওর ুেলর বু রিন। এমিনই দখা করেত
এেসিছলাম।
মেয়িট চাখ নািমেয় আবার ঢুেক গল ঘের। এরপর আর কান কথা শানা গলনা ভতের। খািনন পের একটা কাঁচকাঁচ
আওয়াজ এল ঘর থেক, চাকা গিড়েয় িনেয় চলার মত। আওয়াজটা মশ  হল।
 িমিনট পের ঘেরর দরজায় য মখু িট দখা গল, অেনক চা কেরও িনেজর ছেলেবলার বুিটর সােথ তার কান িমল পলনা
রিন। মধ িতিরেশর একিট লাক, ঢাা মতন রাগা, য়ােত চহারা।
মাথায় পাতলা হেয় আসা চল
ু , কােনর  পােশ েপালী আভা, আ কামােনা কাঁচা-পাকা দািড়, গেত বসা চাখেটার তলায় গভীর
কােলা ছাপ। সবজ
ু চক চক লিু র উপের ছাই রেঙর ফতুয়া। হাড় িগল িগেল হাত েটা িদেয় ধরা আেছ ওয়াকার। িপছেন
মেয়িট, কাঁেধর উপর হাত রেখেছ ীণজীবী মানষু িটর।
একটা মারাক ভুল হেয় গেছ। অির হেয় উঠল রিন। এ িকছেতই
ু ভুেতা হেত পােরনা। অসব। জার কের উেঠ দাঁড়ােনার
চা করল রিন। এখিু ন এখান থেক পালােত হেব। িক ক যন ওর পা েটা মেঝর সােথ আটেক রেখেছ। িনল, িনবাক
শরীরটা িনেয় পত
ু েু লর মত বেস রইল রিন।

আধবেু ড়া লাকটা -িতন সেক অপলক চেয় রইল রিনর িদেক। ঠাঁেটর কােন ভেস উঠল এক অমিলন হািস। রিন দখেত
পল, সামেনর পাটীর গজ দাঁতটা।
-‘উঃ, হাসেল যন িঠক উম কুমার’- মেন পড়ল িল সার অজনু মিেকর কথাটা। খবু পছেন লাগার অেভস িছল সােরর।
ি শরীর িছল ভুেতার, িেল তুেখাড়। সার ায়ই পরামশ িদেতন ওেক িসেনমায় নামার জন। আজ যিদ সার দখেতন
ভুেতােক… ওয়াকার ঠেল ঠেল সামেন এল ভুেতা। মেয়িট ওেক সাহায করল চয়াের বসেত।
হািসটা ভািগস িমিলেয় যায়িন ওর মখু থেক। িকছণ
ু ফেট বিরেয়
ু আেগর অি টা আর নই রিনর। তার বদেল ধু বক
আসেত চাইেছ একটা কাা। ব অসহায় লাগেছ িনেজেক। ভুেতা বসার পের ডান হাত টা বািড়েয় িদল রিনর িদেক। কেনা
বল হাত টা শ করল রিন।
সই উতা টা নই, তেব আিরকতা এখেনা অনভ
ু ব করা যায়। িনেজর হােত রিনর হাত টা শ কের মেু ঠা করল ভুেতা। চাখ
ব হল, গাল বেয় গিড়েয় পড়ল এক ফাঁটা জল। সই জল িতফিলত হল রিনরও চােখ। ক কের চেপ রাখা কাাটা
মহু েত
ূ ই উগেড় এল ভতর থেক, কাায় ভে পড়ল রিন। ভুেতা আরও শ কের চেপ রইল ওর হাত।
আবছা চােখ রিন দখল, চাখ মছু েছ মেয়িটও। িনেজেক সামেল িনেয় সাফায় সাজা হেয় বসেলা ভুেতা। – বােরা বছর… না
র? ভুেতা তািকেয় আেছ রিনর িদেক, একই রকম রেয়িছস তুই। কান চ নই, বেল একটু হাসল ভুেতা। রিনও।
-তার িক হেয়েছ ভুেতা? এমন হল িককের? রিনর গলা বেু জ এল আবার। চয়াের মাথা হিলেয় একটা ছা দীঘাস ছাড়ল
ভুেতা। -সবই িনয়িত। অিফস থেক বািড় িফরিছলাম। ধমতলার মােড় একটা িমিনবাস ধাা মারল। িছটেক পড়লাম
ফটু পােত। তারপর ান িফরল সরকারী হাসপাতােল।
মালাইচািক ভে গেছ। অপােরশন করেত অেনক টাকা লাগেব। আমার স সংান নই। তাই এইভােবই চলেছ গত সাত
মাস। এখন ওয়াকার টা িনেয় একটু এঘর ওঘর করেত পাির এই অবিধ, একটু থামল ভুেতা। চাকরী টা চেল গল মাঝখান
থেক। মােকিটং এর কাজ িছল। আমােক িদেয় এখন আর িক বা হেব বল। রিন চপ
ু কের নিছল ভুেতার কথা।
ছাড় তা ওসব। আমার ঃেখর বারমাসা িনেয় তােক বার করেত চাইনা। কতিদন পর তুই এিল রিন। আমার য িক ভাল
লাগেছ আজ… তার খবর বল। লখােলিখ তা করিছস ভালই। িতিদেন পেড়িছলাম তার একটা আিটেকল বশ িকছিদন
ু
আেগ। ভীষণ অবাক হল রিন।
-তুই… তুই এত িকছ ু জািনস? -িকছ ু িকছ ু ঘটনা জািন। যমন তারা সাদপরু ছেড় কলকাতায় চেল গিছস। তুই তা অেনক
আেগই ছেড়িছিল এ জায়গা। ভতের ভতের চ অপরাধ বােধ দ হিল রিন। স তা িকছইু জানেতানা ভুেতার বাপাের।
-আিম তা বরাবির তার লখার ফান, জািনস। এখনও এিকরকম ভালবািস, হাসল ভুেতা। রিন ওর কাজ সেক জানাল।
আবার উিসত ভুেতা। বাঃ বাঃ, খবু ভাল কাজ করিছস রিন। ভির ড।
কথার ফাঁেকই চা ও িমি িনেয় এেসেছ মেয়িট। কখন যন ঘের িগেয় পালেট এেসেছ পাশাক। সালয়ার কািমজ, ছােপাষা
ধরেনর। ভুেতা বলল, আলাপ করাইিন। আমার বউ, আঁিখ। আর এ হল আমার ুল জীবেনর সবেথেক ভাল বু, রিন। এখন
বড় লখক হেয় গেছ। আঁিখর চােখ সম। হাত জাড় কের নমার করল ও। অেনক বড় চল
ু আঁিখর, লা িবনিু ন ছািড়েয়েছ
কামর। িত নমার এর পর ভুেতা বলল, মা থাকেত থাকেতই িবেয় িদেয়িছল। -থাকেত থাকেত মােন? কািকমা … মাথা িনচু
করল ভুেতা।  বছর হল, মা চেল গেছ। িকডিন ফইল। বাবা তা ুল পাশ করার পেরই। হঠাৎ াক। আমরা এখান থেক

যেত যেতই সব শষ।
বা থেক বাবার িপ এফ, াচইু িট র টাকা পয়সা তুেল সংসাের খািনকটা সলতা যত িদেন এল, আমার পড়ানার ইিত হেয়
গেছ। এমিনেতই ভাল ছা তা কানকােলই িছলাম না জািনস, তবু াজেু য়ট টা হওয়ার চা করতাম। বাস, সব ছেড় ছেড়
ু
অেনক কে একটা অা কায়া গাড এর অিফেস চাকির জাটালাম।
সামান মাইেন, চরু পিরম। তবু লেগ িছলাম ক কের। তারপর এই মােকিটং এর কাজ টা পাই চার বছর আেগ। তারপর
মাটামিু ট িঠকঠাক চলিছল সংসারটা। মােয়র ইেয় িবেয়ও করলাম। আমােদর অিফেসির এক সাব ােফর মেয় আঁিখ।
পািরবািরক অবা আমােদির মত। তেব মেয়টা খবু ভাল। একবার কথা বেলই ভাল লেগ গিছল। মাও খবু ভালবাসত ওেক।
িক িবিধ বড় বাম। িবেয়র এক বছেরর মেধই মােয়র শরীর খারাপ হল। েটা িকডিনই কাজ করেছনা। জেলর মত পয়সা
খরচা হেয়েগেছ তখন। অেনক চা কেরিছলাম মােক বাঁচানর, িক পারলাম না। খবু হেলস লাগত মােয়র ম ৃতুর পর।
যাইেহাক, মাটামিু ট সামেল িনিলাম। সিদন আঁিখর জিদন িছল, ওর খবু পছ বাদশার িচেকন রাল, সটা িকনেবা বেলই
ধমতলা এেসিছলাম, তারপর িক য হেয় গল… নীরব হল ভুেতা। চাপা কাার শ পল রিন। কাঁদেছ আঁিখ। রাাঘেরর
দরজার আড়ােল। ামীর এই পিরনিতর জন িনেজেকই িনয় দাষােরাপ কের বচাির। এত ভাগও আেস মানেু ষর জীবেন?
কতখািন যণা আর সংাম ক সী কের েতকটা মহু তূ অিতবািহত করেছ এরা। সহায় সল হীন েটা মানষু । -ওেক বিল,
চেল যাও তুিম, িফসিফিসেয় বলল ভুেতা। িকই বা বেয়স ওর, আমার মত একটা অথেবর জীবেন ঃেখর বাঝা বইেব কন ধু
ধ?ু িক ও যায়না। এই প ন হীন মানষু টােকই ভালেবেস বেস আেছ, হাসল ভুেতা। িক মানিবক সই হািস। কাথাও
এেতাটুকু সখু লিু কেয় আেছ সই হািসর গভীের।
রিন, অভাব িক ব কখেনা উপলি কেরিন। ‘জীবন সংাম’ ধইু তার কােছ গে, উপােস পড়া একটা ভারী-ভারিতক শ
মা। আজ খবু কাছ থেক সই শটার অথ অের অের অনধু াবন করল স। চেল আসার সময় িকছ ু টাকা স ধার িদেত
চেয়িছল ভুেতােক। িক ওরা নয়িন।
– আিম িক িকছইু করেত পািরনা তার এই অবায়? আকুিত কেরিছল রিন। ভুেতা ওর হাত েটা ধের বেলিছল, বুেত
চািরিটর কান জায়গা নই র রিন। এটা আিম িনেত পারেবানা, িকছ ু মেন কিরস না তুই। তেব যিদ সিত আমার জন িকছ ু
করেত চাস, তাহেল আমােদর িনেয় একটা গ িলিখস।
আমােদর মত সব অেথ বথ মানষু , যােদর িনেয় কান গ হয়না, তার স ৃির মেধ িদেয়ই তারা অমর হেয় থাকেব, পৗঁেছ
যােব আর পাঁচটা মানেু ষর কােছ। এটাই হেব আমার বুর থেক সবেচেয় বড় াি।
ভুেতার বািড়েত কাটান কেয়কটা ঘা রিনর জীবেন কেয়কটা বছেরর অিভতার সমান। এক অনরকেমর অনভ
ু িূ ত িনেয় িফের
এেসিছল স।
িশায় ও সামািজক অবােন ভুেতা্র থেক স এিগেয় থাকেলও মানষু িহেসেব ভুেতা তার থেক অেনক বড় হেয় উেঠেছ আজ।
পরু েনা বুিটেক সই একইরকম কের খঁেু জ না পেলও, তার পিরবেত িট খাঁিট মানষু ক ত কেরেছ আজ রিন। দখা যাক,
বুর শষ ইেটা পূণ করেত পাের িকনা স।

