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িদ  ু ঘােষর িদ ান 

 
িগ ীর কথা েন চাকরীর চরকায় তল দয়া মাথাটা ের 

উঠল আমার। িক? েধ পািন মশাে  আজকাল িদব  ঘাষ-খ  
ধ দয়ার কথা বেল। আজ আট বছর তাহেল স ভজাল ধ 

িদে । দ ড়াও, আজ আ ক। গয়লার গয়া িক কের করেত হয় 
জানা আেছ আমার।  

স িদন আ া মত ব িন খাওয়ার পর থেক িদব  ঘাষ 
খ  ধ িদে  ঝেত পারলাম, কননা খেত িগেয় ােদ গে  
মািহত হেয় ওেঠ নাসা, িজহবা আর আভ রীন য  েলা। িক  
বশী াদ গ  সব মা েষর ভাে  সয়না, ঃি া আর ভ াবনায় 

উেড় গল সব। স িদন িগ ী খ কােলা কের এেস বলেলন, আজ 
এক  ও ধ আনেত হেব। ◌ঃ 

 খাকার আজ কিদন পট খারাপ হেয়েছ। িক ই খাে  না 
কবল ক দেছ। ◌ঃ 

 স িক আেগ বলিন কন?  
   ৭/৮ মাস বয়স আমার ছেলর। থম মেয়র ছয় বছর পর 
এই ছেল। তাই বড় আদেরর। ◌ঃ 
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ও াদ শখ মাঃ কাওছার আলী 



 ক আেছ ভেবানা, এক  ও ধ পেট পড়েলই ক হেয় 
যােব।  

এর পর থেক চলেত লাগল ডা ােরর আসা যাওয়া। 
হািমও ািথ থেক এেলা ািথ িক  িক েতই িক  হল না। বা া 

িদন িদন রাগা আর ফ াকােশ হেয় যেত লাগল, ভাবনা িচ ায় 
চােখর ম চেল গল। শষ পয  অিফস থেক ক’িদেনর  

িনলাম।  
স িদন  ছেলেক কােল িনেয় বারা ায় বেস আেছন 

িগ ী িনব াক। আিম তখন রা া ঘের বািল  তরী করিছ। এমন 
সময় কােন এেলা সই ডাক, মা জননী ধ নন গা। পা  হােত 
দরজা েল ডাকলাম- এেসা িদব । বাড়ী েক িদব  িজে স 
করল, খাকা বা  এখন কমন আেছ? ধরা গলায় জবাব িদলাম, 
কমন আর, যমন দখছ তমনই। ◌ঃ 

 এত ও ধ খাওয়াে ন ত ও আরাম হে  না? ◌ঃ 
 কই আর হে  বেলা? 
িক ণ প থাকার পর িদব  ঘাষ বেল উঠেলা, ক 

চার বছর আেগও এমিন একবার - বেল, আমার পাে  ধ িদেয় 
ঘােড় বাক েল চলেত চলেত বলেত লাগল, ক আেছ ভাল হেয় 
যােব ার, ভগবান একজন আেছন, িক  ভাবেবন না ার। সব 

ক হেয় যােব। তেব বা ােক এবার থেক  ধ ছাড়া িক  
খেত দেবন না। বেল চেল গল িদব  ঘাষ। ক ঝলাম না ও 

িক বেল গল, বা িক বাঝােত চাইল। আর চার বছর আেগই বা 
িক? মা েষর জীবন ভাল মে র পালা বদেল দাল খায় 

িতিনয়ত। কার কাথায় আর িকেস য ভাল ম  িকেয় থােক, 
স স েক আমরা সকেলই সমান অ । তাই িঝ িগ ী িদব  

ঘােষর কথায় িব াস কের তার িনেদ শ মতই কাজ করেলন। 
এবং আ য  দখা গল কেয়ক িদেনর মে ই আমােদর খাকা 

 হেয় উঠল। এতিদন িদব  ঘাষ একটা কথাও বেলিন।  
প কের এেস ধ িদেয় চেল গেছ। আর বা ার িদেক একবার 

কের নজর িদেয় গেছ। স িদনও দরজার বাইের থেক মােগা-
মাজননী-বেল ডাকেত ডাকেত বাড়ীেত েকই  হেস িজে স 
করল, খাকা বা র অব া এখন কমন মা জননী? আন  ঝরা 
কে  িগ ী জবাব িদেলন, খাকা এখন ভাল হেয় উেঠেছ িদব । 
বলেত গেল তামার কথামত তামার ধ খেয়ই খাকা এ যা া 

েচ উঠল। িশ েখ আমার িদেক একবার তািকেয় িদব  ঘাষ 
বলল, আমার ধ খেয় ভাল হেয় উঠল একথা বলেবন না মা-
জননী। বেলিছলাম না ভগবান একজন আেছন। আিম বললাম 
আ য  িদব , িকভােব য ও ভাল হেয় উঠল ঝেত পারিছ না। 
িনম ল হািসেত িদব  ঘােষর খ িবে ািরত হেয় উঠল এবং 
বলেত লাগল- ার! বাহা ের পেয়েছ আমার, ক-িদন আর ব চব 
ক জােন। িক  এই বয়েস কম িক  দখলাম না, -  মা ষ 

আমরা। ত ও বিল, আিম বরাবরই আপনােদর খ  ধ িদতাম। 
চার বছর আেগ আপনার একবার এই রকম পেটর ারাম 
হেয়িছল, মেন আেছ? বললাম, হ  আেছ। িক  তােত িক হল? 
িদব  ঘােষর ই চাখ শীেত উ ল হেয় উঠল। বলেত লাগল, 

ক সই িদনই ার আমার বাহা ের ি েত ঝেত পেরিছলাম 
য, খ  িজিনষ আমােদর আর সইেব না। াস, িদলাম ঢেল 
েধ পািন - আর আপনার পেটর ারাম হেয় গল পািন। চমেক 

উেঠ বললাম, বেলা িক? হ  ার, সিদন আপনার বকা খেয় 
ভেয় আবার িদেত লাগলাম খ - দ ন তা আর এক  হেল সব 
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হেয় যাি ল মা । এক  থেম আবার  করল িদব  ঘাষ। 
ার, অেনক দেখই বলিছ, খ  িজিনস আজকাল কােরা সয়না। 

তাই বিল, দাও ভজাল, নাও ভজাল, খাও ভজাল। আপিন ব ন 
ার, আপনার চাকরীর মাইেনর খ  পয়সায় িক  হয়? ভজাল 

টাকা না হেল সব সংসাের ারাম ধের। খ  টাকায় বাড়ী, গাড়ী, 
বৗ- মেয়র গয়না হয়? কােজই খ  িজিনস আপনােদর সইেব 
কন ব ন? চািরিদেক একবার চেয় ব ন তা ার, এই 
িথবীেত আজ কটা খ  আর কটা ভজাল? িনয়ােভার যিদক 

তাকােবন  ভজােলর বাহা রী। আমার খ  ধ খেয় আপিন 
স’ ত পােরনিন, আর ঐ  েধর বা া পাের িক কের ব ন? 
আিমেতা আজকাল দখিছ ার, মা েষর কথায় ভজাল, 
পাশােক ভজাল, খাওয়ায় ভজাল, কােজ ভজাল, এমনিক 

মা েষর এই চহারােতও ভজাল। বলেল হয়েতা রাগ করেবন 
ার, আজ কালকার এই মা ষও ভজাল। সারা িনয়ায় 

ভজােলর বাড় বাড় । একা আিম আপিন িক করব, খ  িনেয় 
খাটেত গেল তার খড়খিড়েত আমরা িনেজরাই মারা পড়ব, 
নয়িক? তারপর া   তার েধর বাক ঘােড় িনেয় বলল ার, 
অপরাধ নেবন না, -  মা ষ আমরা। িক বলেত িক বেল 
ফললাম। যাইেগা মা-জননী, ভগবান আেছন, ভগবান আেছন, 

বলেত বলেত  ধ ওয়ালা িদব  ঘাষ বাড়ীর দরজা পার হেয় 
গল।  

 
আিম  দ িড়েয় রইলাম - িনব াক।  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

নবপ ব সািহত  সং া, সাত ীরা থেক আিম ল ইসলাম 
স ািদত  

‘নবপ ব’ পি কায় ম/১৯৮৯ সং ায় থম কািশত। 
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