বােে গল
িিিিব েেনগপ

১।। িিেে চড়া কুকুেেে গল
িিয়া বলল, আিি কখেনা যাইনা িঁািচেলে িােেে িিেক, ওিিেক শঁেয়ােিাকা আেে না, েলেগ যােব েোা। হােো িােয়
গােয়, উঃ বাবা।
িীিঙে বলল, েকন, শঁেয়ােিাকা লাগেল কী হয়?
ও খুব একটা োেননা, শঁেয়ােিাকা লাগেল িেক কী হয়, লােগিন কখেনা ওে। িকন েেটা েোা পকাে কো যায় না, োাই
একটু িুখটা িবকৃো কেল। উঁ, িবিিিে।
োাে েচেয় োুই শঁেয়ােিাকা িুষেলই িািেে। এটা িকন ভােলা পযান, োুই বেং একটা শঁেয়ােিাকা িুেষ েিখ।
হঁ, কী েয বেলা, শঁেয়ােিাকা েকউ েিােষ নািক। োুিি েব বােে বােে কথা বেলা, িীিঙে। ‘বােে’ বলাে েিয় েেঁা েট
একটা ভঙীও এল। েযন ওে োিেন িেক উেি না, িাকা কলা েখেো িিেয়েে, আে ও আিিি কেেে। আে, ‘িীিঙে’ —
অো বড় নািটা এক িনশােে বলেো িগেয় ওেক েবে িেনােংেযাগ কেেো হয়, োাই, একটু ঝুঁেকও আেে োিেন।
েকউ েোা েোাে িো োনা িড়েো না িড়েোই দেটা েোেয়টাে িেেও েোােে না। েকউ েিােষ িকনা োাই িিেয় কী হেব? োুই
েিাষ। েবে েুনে োোেনা েগাোেনা শঁেয়ােিাকােিে েংোে।
আবাে বােে বােে কথা বলে? এেকি কেেল আিি িকন আে কথা বলব না, চেল যাব এখান েথেক। এবাে ওে কথায়
ভঙীটা েোা বেটই, গলাে আওয়ােটাও একটা েকেিে হেয় েগল, েেই ভঙীটা েচেন িীিঙে, িিয়াে িােয়ে।
োুই? কথা বলিব না? েিোয? কথা িিিিে?
এবাে একটু েোালােট হেয় েগল িিয়াে পিোিিয়া, িেক কী বলেব বুঝেো িােল না। ওেক েয খুব একটা েমান কো হেি
না কথাটায়, েেটুকু বুঝেো িােেে, িকন একটু েগালেিেল লাগেে ওে। একটু েচেয় েইল, েখামা িো িুখ কেে। োােিে
আঙুল োুেল বলল, চুি চুি চুি কেো। বললাি েোা, আিি শঁেয়ােিাকা িুষব না।
োাহেল োুই কুকুে েিাষ। োাে কাে িকন েব েোােক িনেে কেেো হেব। িােিব? নইেল েোাে বাবা-িা এেে আিােক
েিটােব, এই েব বুিি িিেয়িে বেল।
িিয়াে েচাখটা একটু অনযেকি হেয় েগল। িীিঙেেে িাথাে োিেন, ওে ডানিােে আলিািেটাে িিেক োাকাল। পেঙটা
ওে ভােলা লাগেে, িীিঙেেে গােয় একটু েোঁেষ এল, একটু েহলান িিেয়। ডান হাোটা উেে েগল ওে, হাওয়াে গােয় েযন
একটা কঁাচ আেে, ও োাে গােয় ধুেলা েিেেয় ওিােটা েিখেে, োােিে বলল, িেন আেে আিাে, োুিি িুেষিেেল না,
কাোুকুোু।
একটু িবিন েবাধ কেল িীিঙে। কাোুকুোুে পেেঙ েকােনা েবিনা উেে না আেে। কাোুকুোু একটা বাচা কুকুে। পায় বেে
েিেড়ক আেগ, এক বষষাে োিিেে, বািড় েেোে েিয়, কািািাখা অবসায় িীিঙে ওেক োুেল এেনিেল। েগালগাল গাবিা
একটা কুকুেোনা। িেেে িিন িিয়া এেেিেল। েেিিন োোটা দিুে িবেকল েেে িিয়াে একিাি েোকাে িেল কাোুকুোু।
বােবাে ওেক িনেয় কথাও বলিেল িিয়া, িীিঙেও েবে েূিোষ িািিল, ওে নাি েিওয়াে এই োেেলয।
িেেে িিন কাে েথেক িেেে আে কাোুকুোুেক খুঁেে িায়িন িীিঙে। আেে িােেে বািড়েও েকউ িকেু বলেো িােেিন।
েকউ েখয়ালই কেেিন। োিেন একটা বািড় বানােনা হেি, োাে এক েন েযাগােড় বেলিেল, ওই খােন এেে নািক কঁািিেল
কুকুেটা, ওো এক েন একটু রিটও েখেো িিেয়িেল, খায়িন। োােিে আে েকউ োেন না।
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েেই েিয়টায় খুব ভয় েিেয়িেল িীিঙে, িিয়া কী ভােব েনেব। িনেেে িেধয খুব খাোি লাগিেল, েেটাই েবাধহয় িিয়াে
িেধয হওয়াে কথা েভেব ভয় েিেয়িেল। োােিে, িিয়া েযই িেেগে কেল, কাোুকুোু েকাথায় েগল, এক ঝলেক উিেটা
িাথায় চেল এল িীিঙেেে, ওে িাে কােে চেল েগেে। ওে িা ওেক িনেয় েগেে।
ওে িা েকাথায়, োনেো েচেয়িেল িিয়া। োাে িেক কী উিে িিেয়িেল িেন েনই িীিঙেেে। বাচােিে কােে ‘োিননা’
েগােেে অিনিিো উিে িিেো ভােলা লােগ না, োাই েবাধহয় ‘অেনক িূেে’ েগােেে িকেু বেলিেল। আে োখন আেো েিড়
বেে েোট িেল িিয়া। েেই সৃিোটা কী ভােব কাে কেেব ওে িাথায়, িেক কী পশ কেেো িােে, োাে কী উিে েিেব,
েেটা িনেয় একটু োাবড়াল। োাড়াোািড় কথা িালাল।
না, কাোুকুোু না, অনয কুকুে েিাষ।
েকাথাও একটু েঁাক েেয় যােি, েেই েঁাকটা োাড়াোািড় ভোট কেেো চাইল িীিঙে। োুই একটা েোনািল েেঙে কুকুে
েিাষ।
আবাে বােে বােে কথা বলে? কী েব বেলা, েোনািল েেঙে কুকুে। ওেব হয় না।
হয় না কী েে? োুই েোনািল কুকুেেে গল শনিব?
েচোচে বাো বা েেয়াল বা ‘িিয়াে িো একটা েিেয়ে’ গল শনেো যোটা আগহ হয় িিয়াে, োোটা েিখা েগল না বেট,
‘েোনািল কুকুে’ োোীয় একটা িবদুেট িেিনেেে গেলে উিে ও েবাধহয় খুব ভেো কেেো িােিেল না, োবু, যোই
েহাক, গল েোা। িন কী? হালকা েগালািি ফেকে িনেচ লাল িায়োিা িো িা ভঁাে কেে েবে গিেেয় বেল।
েে অেনক হাোে বেে আেগে কথা। িধযিগাি েেল ইিিেেনে িােেে োয়গাগেলা োখন েব েঁাকা েঁাকা। এো গািড়
েনই, এো েলাক েনই, এো বািড় েনই। িেক ইিিেেনে পযাটেেিষে গা েোঁেষই েিেন িািােেে লাল বািড়, োােিেে একটা
িাি েিাকান। েিেনা িাইেকে চা-এে েিাকান। শধু চা না, েেখােন েলাক িবসুট খায়, িডিভাো খায়, িেগােেট েকেন।
ওই েয েোািাে িেগােেট। হাো িিেয় েিখাল িিয়া। োুিি েেিিন বাথরেি েেেল এেেিেেল না, আিি িনেয় এলাি।
িনেয় এিল আে এিন েল লাগািল েয ওগেলা আে খাওয়াই েগল না।
োােিে বেলা, েেই িডিভাো, িেগােেট —
িডিভাো খায়, িেগােেট খায়, গল কেে, চা খায়, অিেে েথেক েনেি। োােিেে অেনকটা িথ হঁাটেো হেব েোা। োখন
েোা এো ভযান, অেটা এেব েনই। োসাটা িুেো েঁাকা, দিােে িােঝ িােঝ িবোট িবোট ঝঁাকড়া গাে। েবিেেভাগই েোঁোুল
গাে। োােো বড় বড় েব বাো থােক। েে অবেয অনয গল।
িিয়া েহলান েেেড় উেে বেল, বােোে গলটা বেলা।
িীিঙেেে আেগই িাথায় এেেিেল েকেলঙািেটা। িকন বলেো বলেো আে োিলােো িােেিন। বােোে কথা বলেলই ও
বােোে গল শনেো চাইেব। োাড়াোািড়, েবে একটু কোৃষত গলায় এেন বলল, এখন আেগ কুকুেেে গলটাই েোন।
িেনে ভােলা েগােেে িুখ কেে িিয়া আবাে েহলান িিল িীিঙেেে গােয়।
োা, েলাকগেলা েোা েোে েিেনা িাইেকে েিাকােন এেে বেো, থাকো অেনকটা েিয়। ওেিে যােো ভােলা লােগ, েেই
েেনয, েটা েোনািল কুকুে কেল কী, েিেনা িাইেকে চােয়ে েিাকােনে ঝুলবাোনায় বেে গানবােনা শর কেল। েবাই
িিেল। েলােকও েবে িেন কেো। েিয়টা ভােলাই েকেট েযো োােিে।
িকন েটা কুকুেেে েটাই েোা আে গান গাইেো িােো না। দ-িোনেন গান গাইো, আে পেোযেকই িকেু না িকেু বাোো,
হয় িগটাে, নয় ডাি, বা অনযিকেু। েব িিিলেয় গানবােনাটা চলো। এই েটা কুকুেেে িেধয একেেনে ভােগ িেড়িেল
একটা িটঙিটেঙ োােেে বােনা। েেও অনয কুকুেগেলাে িো একই েকি েোনািল। োােও চােেট িা, একটা েলে আে
একটা িুখ। িকন অনযেিে যখন েলােক অবাক হেয় েিখো, ওই েিখ িগটাে বাোেি, ওই েিখ, েকিন দিদি কেে ডাি
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বাোেি, বা, ওই েিেখা িক েুনে গান গাইেে, োাে িিেক েকউ িেেেও োাকাো না। খুব িন খাোি থাকো োাে। োাে
দঃেখে েচােট োাে িটঙিটেঙ বােনাটাও েযন আেো ের হেয় বােো।
িােঝ িােঝ, েলাকেন েঁাকা হেয় এেল, িবেেষ কেে চঁািিন োেো, চঁােিে আেলায় োুি আেো না যখন, ওউ ওউ কেে
োখন কঁািো িটঙিটেঙ বােনাে েোনািল কুকুে। োাে আেো খাোি লাগো এই েভেব েয োাে িকেু কোেও েনই। িকেু
কোে থাকেল েে নয় কেে েিখো। েবাই েোা গানও গায় না, েবাই েোা ডািও বাোয় না, েিোযই েোা, কী কোে আেে
োাে? েেেষ, অেনক িিন এিন দঃেখে েিয় যাওয়াে িে, একিিন এক েন বািািওয়ালা োােক বুিি িিল, োুই বেং
িনেেে িিেে চেড় েিখ।
িিয়া বলল, েে আবাে িক? আবাে বােে কথা বলে োুিি, িীিঙে?
িীিঙে বলল, েেই িটঙিটেঙ কুকুেটাও ওই একই কথা বেলিেল, োুই যা বলিল। োখন বািািওয়ালা োােক বলল, েিখ,
আিো েেেন েেেন বািাি িবিি কিে, োোিিন শধু োুেে েবড়াই, েব ইিিেন েব েলাকেক িচিন আিো। আিো অেনক
খবে োিখ যা েব েলােক োেখ না। েবাইেক এেব খবে আিো চাইেলও িিই না। েনহাো েোািাে বাোেনাে হাোটা খুব
ভােলা, েোািাে বােনা েোনাে িেই িনটা টনটন কেে, োাই। িটঙিটেঙ কুকুে বলল, েোািাে েোা বােনাে িেে হয়,
আিাে বােনাে আেগই িনটা টনটন কেে, বােনাে িেেও কেে। বািািওয়ালা বলল, োা করক, আেল কথাটা হল,
িনেেে িিেে যিি চড়েো িােো, যা চাইেব োাই হেব। আিােিে েেঙই এখন বািাি িবিি কেে বনগঁা েলাকােল, বলাই
নাি, ও আেগ িুেো িাগল িেল, েলােকে বািড়ে েবড়ায় উেে বেে থাকো। োােিে িনেেে িিেে চড়ল বেলই েবটা বিেল
েগল। ও েচেয়িেল বািািওয়ালা হেো, হেয় েগল।
িটঙিটেঙ কুকুেেে আেো কো িকেু িেেগে কোে িেল। বলাই আেো িবোট, েিোযকােেে িবোট িকেু হেো চাইল না েকন,
বািাি িবিি না-কেে বািািিচট িবিি কেেোও েোা চাইেোই িােো। বািাি আে িক, বািােিে েচেয় বািািিচট অেনক
ভােলা েখেো, েবাই অেনক ভােলা খায়। োুইও েোা ভােলা খাে বািািিচট?
না, আিি ওেব খাই না। িিয়াে িুখ েিেখই েবাঝা েগল, বািািিচট ও েচেন না।
খািব িক, োুই েোা িচিনেই না। যাকেগ, যা বলিেলাি। িটঙিটেঙ কুকুেেে আেো কো কী িেেগে কোে িেল। িনেেে িিেে
চড়েব কী কেে, োাে কায়িাগেলা যিি োেন বািািওয়ালা, িকন োাে আেগই েেন এেে েগল। লাি েেন। গানবােনা
চলেো চলেোই অেনকটা োো হেয় েগিেল। িকন েেিিন োেো খুব োিিেো োুেিােলা িটঙিটেঙ। দ দবাে চঁাি উেল েেই
োেো, িকন োাে োুি একবােও ভাঙল না। োো োো োুেিে িেধয একটা হালকা হািে েলেগ েইল িুেখ। েোাে িুেখ েযিন
থােক, োুই যখন োুিিেয় োুিিেয় বাোেক িবেয় কিেে, বাো েোােক িােেে েঝাল েেঁেধ খাওয়ায়। নািক বাো েোােক িবেয়
কেে, আে োুই বাোেক িােেে েঝাল েেঁেধ খাওয়াে? োুই েোে েোাে িিিেেক গল িািেে, না েে িিয়া? সপ েিখা কােক
বেল, োিনে োুই?
সপ েিখা েোা নয়ই, িিয়া েবাধহয় গল-িাো বযািােটাও েবােঝ না, োাই কথা েোাোল, োুিি একিিন একটা বাচা বােোে
গল বেলিেেল। একটা ঝণষা, হািেেয় েগল ...
হঁযা, োােিে, িেেে িিন েকাল েথেক িটঙিটেঙে এক িাি কাে হেয় িঁাড়াল, কী কেে িনেেে িিেে ওেে, েেটা বাে কো।
িনেেে িিে আে োাড় আে গলা আে েিট, েবিকেু েবঁিকেয় েবঁিকেয় কেেো কেেো কেেো এেকবােে নােেহাল হেয়
েগল। িিন োো, িিেনে িে িিন, শধু এই কেেই চেলেে। ওে বােনাে িেলে আে কুকুেেো, েিেনা িাইেকে েিাকােনে
েবাই, েেেনে েলাকেন েবাই ওেক িনেয় হাোহািে কেে। েিেখা েোনািল কুকুেটা িুেো েেেি েগেে। ওে গানবােনাে
িল েথেকও ওেক বাে কেে িিল। িাগলা কুকুে আে েক চায় গানবােনাে িেল।
িটঙিটেঙ িকন েলেগই েইল। অো কেেো কেেো কেেো োাে বােনাে িো েেীেও েগল িটঙিটেঙ হেয়। িকন েে েলেগই
েইল। এই েকি েিেয় হোৎ কেে একিিন োাে িাথায় বুিি েখেল েগল। ইিিেেনে িােেই িধযিগাি বেয়ে ইেকুল
োখন ৈোিে হেি। িিিসিেো কাে কেেে। েিওয়াল োি োখেনা হয়িন, শধু েবিি, বযাকেবাডষ আে চকগেলা োখেনা
বানােনা হেয়েে োােিে। েেই চেকে েথেক একটা িনেয় এল িটঙিটেঙ। এেে, েিেনা িাইেকে েিাকােনে ঝুল বাোনায়
চেকে িাগ িিেয় একটা বড় োয়গা িোেে িনল, োাে িেধয বড় বড় ঝকঝেক অেেে িলখল “আিাে িিে”। এবাে আে
োাে িনেেে িিেে চেড় বোে েকােনা অেুিবধা েইল না। এো িিেনে েচষাে িে উিায়টা েিেয় িগেয় এো েূিোষ হল
িটঙিটেঙে েয েেিিন োোটা িিন িনেেে িিেেে উিে েে িোিড়ং িোিড়ং কেে লািেেয়ই চলল।
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িকন গানবােনাে িেল ভােলা োয়গা আে েকানও িিনই হল না েোনািল কুকুে িটঙিটেঙে। ভােলা েকন, েকানও োয়গাই
হল না, কােণ, িলটাই োোিিেন উেে েগল। এে িেধয আেেল অেনক হাোে বেে েকেট েগেে। িনেেে িিেে চড়াে
েচষায় িটঙিটেঙ েকােনািিন েখয়ালই কেেিন। েিেনা িাইেকে েিাকানটাই উেে েগেে, িােন উেে েকাথাও যায়িন, েকাথায়
বা যােব একটা েিাকান আে োাে েিি, েিাকানটাই উেব েগেে কো েো বেে হল। এখন েেখােন অেটািযান। েেষিিেক
েিেনা িাইেকে িািড় েিেক োিা হেয় েগিেল, বািড়ে িাওয়ায় েীোকােল েোেি আে গেিকােল োয়ায় বেে থাকো, িেন
আেে িটঙিটেঙে, কেেো কেেো কেেো েিেখেে কোবাে। েেই বািড় েভেঙ এখন ফযাটবািড়। এখন অেটািযােনে েয
িািলক েে আে িেনই কেেো িােে না েিেনা িাইেকে নাি। যিিও োাে নািও িাইক িিেয়, িানু িাইক। েোনা যায় োাে
োকুিষাে োকুিষা নািক িেন কেেো িােো, হঁযা, িেকই েিেনা িাইক বেল িেল বেট একেন, োােিে বংেেে িূবষিুরষ,
োােই েিি বেট এটা, েে নািক এখােন চােয়ে েিাকান কেেিেল, ইিোহাে বইেয় েেেকিই আেে বেট, েেেল েিেয়ো িড়া
িুখস কেে, োা েথেকই শেনেে। োােই িিন কো এই েিাকান। এখন চােিিেক কো িভড়, গািড়, ফাইওভাে। েিাকােন
বেে গানবােনা েোনাে আে েলাক কই?
িটঙিটেঙও েকাথায় চেল েগল একিিন, অনয েব েোনািল কুকুেেে িো। ওে একটা েেলেোন আেে, িকন োাে নমে েকউ
োেন না।
গলটা েকিন লাগল এটা িিয়ােক িেেগে কোে আেগই ওে িিিে ওেক েখেো ডাকল। োেব িেেে িিেন েকােল ওেক
েটিবেলে োিেনে েচৌেকা োয়গাটায় োুেে োুেে িোিড়ং িোিড়ং কেে লাোেো েিেখ িীিঙেেে িেন হল, েবাধহয় িটঙিটেঙে
কথা িেন িড়েে ওে।

২।। েিঁেোা েোাড়াে গল
েোনািল কুকুেেে িনেেে িিেে চড়াে গলটা িিয়াে অবেয ভালই েলেগিেল। িেে িিয়াে িিিে, িীিঙেেে েবৌ িীিঙেেক
বেলিেল, িিয়া বেলেে, কুকুেেে, িীিঙেেে ওই কুক-কুকুেেে গলটা েবে ভাল। িেক েোাোলা নয়, িকন একটা বাড়িো
িেনােযাগ এেে যায় িিয়াে পথি অেেটা বলেো িগেয়। োাই ‘ক’-এ চাি িিেয় ও িেক কী ভােব বেলেে েেটা িাথায়
আওয়াে আকােেই েবেেিেল িীিঙেেে।
োেো েোয়াে েিয়, োেেে বড় আেলা অে কেে, েটিবল লযাম েেেল, একটা বই িনেয় িিয়াে িােেই শল িীিঙে। ওেক
িাহাো েিওয়াও হেব, আে োুিিেয় িড়েল িনেেও িােে শেয় িড়েো িােেব। িিয়া েবেিয়ই িকেু না িকেু কেেে। োখন
েে ইেকুেল কািেষভ টানা হােোে অেেে এ িব িে িড কী কেে েলেখ েেগেলা েিখােো চাইিেল িীিঙেেক। োাে িেধয
একটা লড়াইও িেল। িীিঙেেে েিৌোিণক েেেলেবলায় িযােী চঁাি েেকােেে, েেকােই েবাধহয়, বা পায় ওই েকিই
নােিে েকােনা েলখেকে একটা িাোলা বই িেল। োাে গােয় বাউন েিিােেে িলাট েিওয়া, োখন যাে নাি িেল বঁাে
কাগে। োাে গাঢ় েবুে েংটা িয়লা হেয় পায় কালেচ একটা েবুে হেয় েগিেল। েেই বইেয়ে িিেন িিককাে িাোাগেলায়
িেল টানা হােোে ইংিেিে অেে, েেখান েথেক অেভযে কেেো হেয়িেল। োা েথেক যা িেেখিেল োােো িীিঙেেে িনেেে
েিেয়ও ইেকুেলে িিিিিিণো েবে িবেক হো। যা হয়, ইেকুেলে িিিিিিণো, োােিে েলখািড়াটা েবই খুব উিে উিে,
অো েখঁাে োেখন না, অো কুলীন িবিটে েকেিে টানা হােোে েলখাে অেনক অেেই োাো িচনেো িােেোন না, িবেেষ
কেে এে অেেটা। একবাে এক িিিিিিণ েকেটও িিেয়িেেলন, এোটাই অনয েকি েেগেলা, িিেিচো অেেেে েথেক।
আে বহ বহ বেে, বেে চিিেেক বােি, আবাে েেই আিিি েেেো আেেো েিখল িীিঙে িিয়াে কাে েথেক। এবং
আবাে িূল আিিি েেই এে।
এইেব কী উেলািালা িলখে, এটা একটা এে হল, িযাি এেকি বেলিন।
েোাে িযাি িকেু োেন না।
এই বাে েীিোিো েেেি েগিেল িিয়া, এবং েিোযই একটু েোাোলািি এেেিেল ওে কথায়। ো-োুিি িকেু োেনা না, িযাি
োেন। এেো কী েয বলেব, িেক খুঁেে িািিল না িীিঙে। েেেষ বেলিেল, োুই োিনে, েোাে িযাি েযিন িড়ায়, আিিও
িড়াই, বড়েিে ইেকুেল। এেো একটু িো েিেয়িেল িিয়া। েোািােক িযাি বেল — িযাি না িযাি না, েযাে বেল ডােক
েোািায়? এই পেঙটা একটু অিিেিচো েলেগিেল িীিঙেেে। িিয়াে িা িক কখেনা ওেক িনেেে ইেকুল কেলেেে গল
কেেেে, েেখােনে েযােেিে? নয়েোা ওে িাথায় এটা কী কেে এল?
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িকন অনয পেঙ এেে যাওয়ায় একটু সিস েিেয়িেল িীিঙে। োাড়াোািড় কাগে আে েিনটা িকেু না বেলই েিেেয়
েনওয়াে েচষা কেেিেল, োুেিােো যাওয়াে েিয় েিিেেয় যােি িিয়াে। না, িঁাড়াও, েোািায় েিখািি, কী কেে িলখেো
হয়। লড়াইটা োঙ না কেে কী কেে োুেিােো যায়, অেনক েবগ েিেো হেয়িেল িীিঙেেক ওই কাগে েিন আে কািেষভ
িাথা েথেক েোেো। োাই, িিয়ােক গল েোনােনাে পসাবটা িনেেই িিল।
আে িকেেে গল শনিব?
বােোে।
উঃ, েোাে এই বাো, িৃিথবীেো অো বাো েনই েে। বাোো েব হািেেয় যােি, েেই বােোে োনাটা েযিন হািেেয় েগিেল,
িাহাড় েিিেেয়, ঝণষা েিিেেয়, অেচনা বেন। আিো েযিন োসা িচিন, বািড় িচিন, বােোো েচেন েঙল। ওেিে েোা বািড়ও
েঙল, োসাও েঙল, েিাকানও েঙল, েঙেলই থােক, েঙেলই েোােে, েঙল েথেকই খাবাে িনেয় আেে। োাই এক
েঙল েথেক অনয েঙেল েগেল ওো আে িকেু িচনেো িােে না। আে, শধু একটা েঙল না, েব েঙল েথেকই বাো
হািেেয় যােি। িীিঙেেে িনেেে িাথাে গমীে অনয ভাবনাে েবাধহয় োয়া িেড়িেল, েেটা এড়ােো, বা হয়েোা িনেে
েথেকই, িিয়া বলল, োাহেল, োাহেল, অযািলেেে।
অযািলেেে গল আবাে শনিব িক? ওটা েোা িনেেই েিখিল েেিিন। েিখিব নািক আবাে, েেইেকি?
অযািলে েিখাে পেঙটা েোালােোই একটু িভোু েচােখ োাকাল িিয়া, োাে িােন, ওেও েবে োাোোাো িেন আেে
েেিিেনে েকেলঙািে। িীিঙেেে েলখাে কাে বে কেে লযািটেি অযািলে েিখােো বেলিেল িিয়া। ও োনো অযািলেটা
ওখােন েোালা আেে। যখন িডিভিডটা এনেকাড কেিেল িীিঙে, বােবাে এেে িেেগে কেিেল এটা কী হেি, িেেনিাটা
চলেে না, োাহেল কিমউটােেে এই আেলাটা েলেে েকন। িডিভিড ডাইেভে আেলাটা ও েচেন। িীিঙে বেলিেল,
এনেকাড কেিে িেেনিাটা। োােো খুব েবািাে িো বেলিেল িিয়া, ওঃ। োাে একটু িেেই বেলিেল, কই েিিখ কী হেি?
েে আে েিেখ ও কী বুঝেব, োিে োিে েংখযা উেে যােি েিনেকাডােেে। োখন িীিঙেই ওেক বুিঝেয়িেল, এোিিন
িযষি িেেনিাটা শধু ওই িডিভিডটায় িেল, এখন অেনক েোট হেয় এই কিমউটােেে িেধয চেল এল, এেিেে ওটা একটা
িেিডেোও েনওয়া যােব। এটাও েয ও েোিন িকেু বুঝিেল, োা না, োাও, িনিয়ই িকেু একটা বুেঝ িনল। কােণ, োাে
িেেই বেলিেল, কই েিখাও িেেনিাটা। িীিঙে একটু বাড়িো গমীে গলায় কােেে কথা বলায় চেল েগিেল। চেল েগিেল
কী কেেো েেটা একটু বােিই েবাঝা েগিেল, ওে িােয়ে চীৎকােে। েগাটা েটিবল কেথে গােয় িাকষােেে িহিেিবিে। ও
নািক োোিিল। িােে খুব িাে খায়, োোেেণ এনেকািডংটাও েেষ হেয় েগিেল, িনেেে কাে বে কেে ওেক এেন
অযািলে েিখেো বিেেয়িেল িীিঙে।
োুই েিখেো চাে?
হঁযা, চাই, চাইিে েোা।
েিখােো িািে েোােক, একটা েেোষ, েগাটা েিয়টা একটাও কথা বলিব না। িেক আেে?
বলব না।
েভেব েন আেগ েথেক, যোেণ না িেেনিা েেষ হয়, বা আিি িনেে েথেক কথা বিল, োুই একটাও কথা বলেো িােিব না।
যিি বিলে োাহেল কী কেব োিনে?
কী কেেব িীিঙে, িােেব? একটু িভোু একটু েোল েিওয়া গলায় োাড় োুেল িাথা েবঁিকেয় বেলিেল িিয়া।
িােব িােন, গিাি কেে িােব, োোিিন আে িিে েবঁকােো িােিব না। িিয়া োেন এটা েঁাকা ভয় েিখােনা নয়, িীিঙে
িিিেে িো িােে না, িােেল েিোযই লােগ, িকন েেিও েোা কেেো হেব। বলল, েিখবই, বলব না কথা। একটা কথাও
বলব না, িীিঙে। চািলেয় িাও এবাে।
িীিঙে োনো, এটা চাইেলও কো পায় অেমব ওে িেে, ওে কথা বলাে কােণ লােগ না, পায় কথা বলা িটয়ািািখে
িো, িবনা কােেণই বেল। েেেষ েিোযই িােেো হয়, আেগ েথেকই োাই োবধানোা িনেয়িেল অেনক। ওে কােন কথা এেল
ও কথা বেল উেেবই, োাই েহডেোন লািগেয় িিেয়িেল ওে কােন। আে, িনেে িনেে বেে থাকেল িকেু না িকেু কেেো
উেে যােবই, োাই িনেেেই েকােল বিেেয় োিেন চািলেয় িিেয়িেল। এটা িীিঙেেে িনেেেও োিস হেয়িেল। েহডেোনটা
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িিয়াে কােন, োাই ও িকেু শনেো িােি না। খুব ভােলা েিখেোও িােি না, এলিেিড িিেন যা হয়, েবঁিকেয় েিখা যায়
না। আে িুেো েিয়টা িনেেে বুেড়া আঙুেলে উিে িঁািড়েয় থাকাে িো, েখয়াল কেে চলেো হেি িিয়ােক। পিো িুহূেোষ
ও েিখেো েিখেো িকেু না িকেু একটা বেল উেেো যােি, িিেন িিেক উিেে োাড় েবঁিকেয়, আে পিো বােই িীিঙেেক
আঙুল োুেল েেঁা েট এেন েিখােো হেি, চুি। একবাে শধু বলল, িীিঙে, আিি একটু েল খাব। এটা েয োটেো িােে োা
আেগ েথেকই িহেেেব িেল িীিঙেেে। োনলাে বাোায় েেলে েবাোল আে িিয়াে টুিিে িো েিখেো েগলােটা আেগই
এেন েেেখিেল। িুেখ আঙুল েিিখেয় েেটায় েল েেেল িিয়ােক িিেয়িেল।
িকন েিোযই িিয়ােক েিটােো হয়িন, িুেো িেেনিাটাই ও ওই ভােব েকােল বেে েিেখিেল, একটাও কথা না-বেল।
অেমব অবাক হেয় েগিেল িীিঙে িনেেই। িোও েিেয়িেল েবে। েিখিল, োুই েবে িািেে কথা না-বেল।
আেেক অযািলে েিখাে কথায় েবাধহয় েেিিেনে কথা িাথায় এেে েগল িিয়াে, িবনুিািও আে উৎোহ েিখাল না।
বলল, িীিঙে, িীিঙে, েোাড়াে গল বেলা।
কী বলেব েেটা খুঁেিেল িিয়া, এিিক ওিিক োাকািিল। োােকে উিে েডাকোে েোাড়াগেলাে গােয় িচকিচক কেেে
েটিবললযােমে এই আবো আেলা। েেগেলা েিেখই েবাধহয় ওে েোাড়াে কথা িেন হল।
অিো বােোে হাো েথেক েোা বঁাচল, সিসে িনঃশাে েেেল েোাড়াে গল ভাবেো শর কেল। েোাড়াে গল যখন, শর হেব
িনিয়ই একটা েোাড়া িিেয়।
একটা েোাড়া িেল, খুব োুেে েবড়াো চােিিেক। অো েোােে বেলই েোা ওেিে নাি েোাড়া। খুব েূিোষেোই িেল। েব েোাড়াে
িোই ওে োাড় ভিোষ িেল েকেেে। েোলােনা, ঝঁাকড়া েেউ েখলােনা েকেে। েকানও িিন েযামু কেেিন, োাও। েোাড়াো
আে েযামু কেেব কী কেে, বাথরি-ই েনই ওেিে েয িা োাড় ধেে বাথরেি িনেয় িগেয় েযামু কোেব, আে েেই
েযামুে েেনা েচােখ িগেয় েকঁউ েকঁউ কেে নােক কঁািেব।
এইখানটায় েয ওে পিো একটা কটাে কো হল এটা বুঝল িিয়া, এবং িখঁিখঁ কেে একটু উিেচালািকে হািে হােল।
আে শধু েোা েকেে না, অনয েোাড়ােিে িো এই েোাড়াটােও িেল চােেট িা, এবং োােো চােেট খটখেট খুে। েূিোষ হেল
েযিন একোাড় েকেে ৈে ৈে কেে ঝঁাকাো, চেট েগেল আবাে খুে েুকো। খুেে িািটেো েব উেো খটাখট খটাখট খটাখট।
োেব শধু েয েেেগ েগেলই েুকো োা নয়। িাথুেে চাটােন কী েক রে িািটেো চলাে েিয়ও আওয়াে উেো। েোাড়াে েবে
ভালই লাগো। আেো যখন একা একা হঁাটো, িেন হো েে একা না, আেো েক একটা োিন আেে োাে েেঙ। িেি িেি
েোাড়াে েবে েনো েচেি েগল এই আওয়ােেে। োেো োুেিােি, আেো েোাড়াো েোা িঁািড়েয়ই োুেিায়, একটু েযই োুি
িাোলা হল, েবে ক-বাে িা েুেক িনল। আবাে কখেনা হয়ো েকােনা োাড়া েনই, দলিক চােল হঁাটেলই চেল, চলেো শর
কেল একিি িলিন েিৌড়, ওেো েোা খুেেে আওয়াে অেনক েবিে হয়। িেি েিখা েগল, েোাড়া েবিেে ভাগ েিয়ই
েিৌড়েি। িকন অো েিৌড় িক েোাড়াে েয়? কো আে েিৌড়েব? একটাই েোা েোাড়া। োখন েে েিখল, েিৌেড়ে েচেয় অেনক
ভােলা হল নাচ। েিৌড় িােন েোা একই োােল খটখট খটখট খটখট। িকন নাচ িােন কো োােো োাল, কো লয়, কো
আলািা আলািা েন। এক এক নাচ িােন এক এক আলািা েকেিে খটাখট।
িেি নািচেয় িহেেেব েবে নাি হেয় েগল েোাড়াে। অনয নািচেয় েোাড়াো েযিন নাচেব বেল নােচ, এই েোাড়া েোা নােচ
োাে িনেেে আনেন। েনেচই চেল, েনেচই চেল। দবাে িোনবাে চােবাে ‘অিবেো নৃোয পিোেযািগোা’-য় োিষ হল েোাড়া,
িােন েযখােন েনেচই চলেো হয়, েনেচই চলেো হয়, থািা চেল না। থািেলই আউট। আে েবাই আউট হেয় েগেল েয েেয়
েগল েে হল োিষ। োিষ হেলই েব োয়গায় ফাস েিয়, ইিসিে েিয়। একা একটা েোাড়া কো ফাস আে চা খােব, আে
ইিসিে কেেব েয োাে েোা েকােনা োিা িযান েকাটই েনই, েোাড়াে িাড়াে কাউেক আে ফাস বা ইিসিে িকনেো হয়িন
েবে কেয়ক বেে। এক োয়গায় েে োিষ হেয় একটা েিিয়োাও েিল। েেটা েিেয় েবে েূিোষ হেয়িেল েোাড়াে, এখন
েবে েড়া েকেট েকেট নাচেো িােে। আেকাল আে েকন েয েকউ পাইেে বই েিয় না, ভােব েোাড়া।
এেকি কেে েনেচ েনেচ, েড়া েকেট েকেট, েহঁেট েিৌেড় েবে অেনকটা েীবন েকেট েগল েোাড়াে। একটা েিয় েখয়াল
হল েোাড়াে, বয়ে হেি। আেকাল েবিে নাচেল িক েবিেেণ েিৌড়েল েবে হঁািেেয় যােি। িােঝ িােঝ োেোে িিেক
হঁাটুেো বযথা কেে, দ-চােেট কেে েোনািল-োিা েকেে েিেক কােলা হেয় যােি। খাোি লােগ না েোাড়াে, ভােলাই
লােগ, কিবেয়িে কিচ েোাড়াো অেনেকই আেকাল োােক েিখেল িথ েেেড় েিয়, েিেযায় িড়েল িোিেষ িনেো আেে,
ভােলাই লােগ েোাড়াে। িকন নাচ িেি িেি োােক েেেড় িিেো হল। ডাকােও বলল, আে নাচেল েভেলােে িগেয়
অিােেেন কেে আেেো হেব। একটা েোাড়াে িেে েে িক কি ঝিি। এিিন েেেন েোা েোাড়ােিে উেেোও েিয় না।
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অনয েোাড়ােিে নাচেো েিখেল, েলেে েকেেে েকািেে একটু েয েিালা লােগ না এখনও, োা নয়। িকন আে নােচ না
েোাড়া।
িকন এই নাচ েেেড় িিেয় িহা িুেিকেল িড়ল েোাড়া। শধু োাে না, োাে েেীেেেও েোা অেভযে হেয় েগেে নাচ, অো বেে
অো অো েে েনেচই েগেে। েেীে োিেল োখা, হাো িা েিট েব িনেেে িনেেে িনেেে িো নাচেো চাইেল োােিে
আটকােনা, এটাই এখন কাে েোাড়াে। িকন েব োিলােলও একটা িঁাোেক েে িকেুেোই োিলােো িােে না। েোাড়াে েেই
িঁাোটাে নাি েেিয়, িহা অবাধয েে, িিনোো েে শধু েনেচই চেল। একেিয় েোাড়া েযিন নাচো। েোাড়া খুব একটা
োেনও েয কেেো িােে, োাও নয়। েে েোা িনেেও একেিয় ওেকিই িেল। েকাথাও একটা িায়া হয় োাে। িােঝ িােঝ
েেিেয়ে নােচে েচােট খুব বযথা হয় োাে। িকন বােণ কেেলও েোেন না েেিয়। আেকাল িােঝ িােঝই িঁােোে
ডাকােেে কােে েুটেো হয় েোাড়াে।
িেি িেি েবাই েেেন েগল েেিেয়ে এই নােচে কথা। োাে েেই োাৈথ োাৈথ নাচ েিখেো েবাই িভড়ও কেেো শর
কেল খুব। একেিয় েযিন েোাড়াে নাচ েিখেো কেো। েলােকে এই আো, িভড় কো, িো িাওয়া — এগেলায় খাোি
লােগিন েোাড়াে, োাে খাোি লাগল অনয একটা োয়গায়।
েোাড়াে িনেেে েকানও নাি িেল না, কখনও নােিে কথা িাথায়ই আেেিন োাে। নাি োড়াই েবে েোা িেল। কখনও িেনই
হয়িন নােিে কথা। িকন এখন োাে িিেচয় হেো শর কেল েেিেয়ে নােি। েলােক োােক ডাকেো শর কেল ‘েেিেয়ে
িািড়’ বেল, কােণ, োাে িািড়েোই থােক েেিয়।
এইটা িেন খুব লাগল েোাড়াে। েে একটা েোাড়া, একটা আস েোাড়া, িা েলে েকেে েহ একটা আস েযাি েোাড়া। আে
েলােক োােক োনেব ‘িািড়’ বেল, ‘েেিেয়ে িািড়’ বেল, এটা িকেুেোই িানেো িােিেল না েোাড়া। িেন খুব কষ হেো
শর কেল েোাড়াে। িন খাোি আে িঁাো বযথা, এই িনেয়ই বঁাচেো শর কেল েোাড়া। েক োােক েিখেল বলেব, এই
েোাড়াই এক েিয় এিন নাচো েয েকেেগেলােক আে আলািা কেে েিখাই েযো না, িেন হো েযন উঁচু িাহােড়ে গােয়
িিকা হাওয়ায় েিেোে ঝািট।
িঁােোে বযথা োোেো কো িকেুই েোা কেল েোাড়া। িািড়ে েগাড়ায় িলি, কুলকুিচ। িঁােোে িেধয লবঙ েচেি োুেিােো
যাওয়া, কো িকেু। েেষ অিব েিখল একটা িেিনেেই কাে হেি, েয েকােনা িকেু খাওয়াে িেে, ভােলা কেে কুলকুিচ
কেে একটু েিয়াো িাোা িচেবােনা। িকন েেই বা কী কি ঝােিলা। েোাড়াো েিােটই েগার নয় েয োোিিন োোোো
োবে কাটেব, িকন েোাড়াো বাে বাে খায়। বাে বাে খাওয়া িােন বাে বাে েিয়াো িাোা। কাোকািে েব েিয়াো গােেে
িনেচে িিেকে েব িাোা েগল েেষ হেয়। েেই েকাথায় উিেেে ডােল উেে িাোা িাড়েো হয়। বয়েও হেয়েে। েেেষ
অেনক েভেব একটা বুিি বাে কেল েোাড়া। েে েিয়াো গােেে উিেেে িিেকে ডােলই থাকেো শর কেল। শধু েিয়াো
িাোাই খায়, োাই আলািা কেে আে েিয়াো িাোা িচেবােো হয়না োােক।
িোে কথা এই েয, েোাড়া আেগ েথেক যা বুঝেো িােেিন, োাে েব কেষেও েেষ হল এেো। গেলে েোাড়া গােে থাকেে
বেল োেয শি েবাই আেকাল োােক েিখেো িভড় কেে। হয়েোা িিনোো ওই েিয়াো িাোা খাওয়াে কােেণই োাে িঁাো
বযথাও কেি েগল। আে, অো িনচ েথেক, িািট েথেক গােেে ডােল েোাড়ােকই বুেঝ িনেো হয় েবে োহে কেে, োাে িািড়
বা িঁাো েোা অেনক িূেেে কথা। োাই েেিেয়ে নাচ েিখেোও েকউ আেে না, আেেব িক, েিখেোই েোা িায় না।
উৎোেহে অভােব েেিেয়ে নাচও েগল কেি। েেিেয়ে কথা েবাই িেি ভুেলই েগল। ধীেে ধীেে েোাড়াে একটা নািও
েুেট েগল, ‘গােে চড়া েোাড়া’। এো িকেুে িেে, এো বয়েে এেে েেষ অিব একটা নাি েুটল োাে। োােক আে েকউ
‘েেিেয়ে িািড়’ বেল ডােকনা। েোাড়া েবে ভােলাই আেে, েব িিক িিেয়ই োিিেো।
েোাড়াে োিিে কথা বলেো বলেো, োোও হেয়েে, চােিিক েবে িনসব, িীিঙেও েবে োি চুিচাি হেয় িেড়িেল।
আনিনা। হোৎ েখয়াল এল োাে িিয়াে কথা। ও োুিিেয় েগেে। গেলে েেষটা েোনাে আেগই ও োুিিেয় িড়ল িকনা
বুঝেো িােল না িীিঙে।
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