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সই র েলা 

(বাজার ব না) 
 

‘সারারাত চ েদর িদেক চেয় চেয় েচাখ টনটিনেয় 
গেছ। অেঝাের জল পেড়েছ। ত  চ দেক কান ‘িপয়া খ চ া’ 

বেল মেন হয়িন আমার। না ি য়ার খ না পাড়া  কানটাই 
নজের পেড়িন চ েদর ভতর। দেখিছ  চ দ- চ দই।’ 
 বেলেছন, াত কথািশ ী শরৎচ  চে াপা ায়। 
জীব শায় িতিন ভাবেত না পারেলও একথা িক  আেরা বিশ 
কের মাণ কের িদেয়েছ আেমিরকার এডউইন-ই অলি ন, নীল 
এ আম ং এবং মাইেকল কিল । 
 চ দ- চ দই। একটা উপ হ মা । িকংবদ ী আেছ চ েদর 
হাট। চ েদর মলা। িক  চ দ তা মােট একটা। তার আবার হাট 
বাজার হয় িক কের? িক  হয়। বীণজেনরা তমিন ি  িনে প 
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ও াদ শখ মাঃ কাওছার আলী 



কের বেলন, ওই য তামরা দখেত পা  না। তামােদর সামেন 
ের ের বড়াে । ছাট ছাট কিচকিচ খ- িকেসর সে  লনা 

হয় ওেদর? বল না গা, চ দপানা খ বেল মেন হয় না! কী সরল, 
কী িন াপ, কী র! তাই না। 
 তাই হেব িঝ। শরৎচ  হের গেলন। খাটল না তার 
কথা। চ দ থেক কেয়ক ল  মাইল ের এই মা র িথবী। 
মা র িশ । অ েতর স ান। এরা চ েদর  
কণা, চ েদর হাট। 
 হািস পায় অেনক সময়। ব তর কারেণ। মা ষ েখও 
হােস। ঃেখও হােস। অব  কানটাই না থাকেল য িক কের 
সটা বলা বই শ । 

 আমার িক  হািস পায়। আনে  িকংবা ঃেখ বলেত 
পারব না। আসেল বলার আমার উপায় নই। থাকেল িক করতাম, 
জািননা। তেব হািস পায়। 
 রবী নাথ গেয়েছন, ‘‘চ েদর হািসর ব ধ ভেঙেছ-’’ 
 আিম নগ , িন ণী ণাকর। জািননা কন। মেন হয় ওই-
ওই কথাটা এক  িরেয় গাইেত পারেল ভাল হত। মােন আমার 
ক র হািসর সে  এক  েমর েলপ বালান যত। অথ াৎ 
গানটা এই ভােব হেল কমন শানাত?- চ েদর হািসর ফ িসর 
দড়া, তামার েচাখ ছানাবড়া। 
 হাঃ হাঃ হাঃ! এই যা! হেসই ফললাম। নাঃ! যাক ব চা 
গল। রে  য কউ এখােন নই। 

 ওই চ েদর হাট। ওরা সব- সবাই যন আজ চ েদর হািসর 
ফ িসর মে র আসামী। আস  ভেয় িব  িবদীণ ওেদর কিচ 
কিচ সব খ েলা। চ দপানা খ। সরল, িন াপ, র। 

 আহা- হা! কী আর করেব বাছারা। এেয তামােদরই 
েখর জে । ভিব েতর অপার অসীম খ শাি । ক আর স 

সব ভাগ করেব? সবই তা তামােদর জে । এখন এেসা বাছারা 
এক এক কের এই র হািসর ফ িস মে  উেঠ এেসা- এেসা। 
 িবে র অ তম রমনীয় শহর ঢাকা। কাজ কাজ আর 
কাজ। িনত  তন কাজ হে  শহর ঢাকায়- উ য়েনর কাজ। তাও 
িক একিদেক। ব খী কি ত উ য়েনর কাজ। কাথাও িবরাট 
িবরাট িবি ং এর কাজ। বড় বড় সব রা ার কাজ। িডয়ােমর 
কাজ। ন ন ন ন এলাকায় িব তায়েনর কাজ। র সািরত 

ক  স সব। হাজার হাজার কা  টাকার কাজ। ভাবেল মাথা 
ের আেস। কী সব আজব াপার। কােজর কারখানা- ঢাকা। 

ব জন বি ত ঢাকা। ন  শৗিখন সােহব িবিবেদর চারণ িম 
ঢাকা।  
 এই িক িদন আেগও ঢাকার পথ কিকেয় উঠেতা ি  
গােড়ায়ােনর ঘাড়ার েরর আঘােত। বাতাস িবিষেয় থাকত 
ঘাড়ার মল ে র গ ে , এই সই ঢাকা। ি েমেয়র 
ণ প েটর আ াদেন ঢাকা-ঢাকা। 

 মগেজর মে  একটা িবদ েট শে র আঘাত। ফটাস কের 
কেট গল িচ ার । িক হল? াপার িক? 

 চাখ েল দিখ, িহড় িহড় কের ছেলটার ডানা ধের 
টানেত টানেত িগি  আসেছ, েখ তার টেছ ত  খালার গরম 
খই। 
 আমার সামেন ছেলটােক দ ড় কিরেয় বলেল, নাও, 
তামার আ ােদ গাপালেক সামলাও। 
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 ছেলটা তখেনা   কের েদ চেলেছ সমােন। তমিন 
সারা খ িকেয়। মােঝ মােঝ চাখ ছেছ জামার হাতায়। 
 আিম িক  িজে স করার আেগই িগি  সমান তেজই 
বেল উঠল, না আিম পারব না। আমার ারা হেব না, তামার 
ছেলেমেয়েদর িমই সামলাও। 

 িজে স করলাম, কন িক হল আবার। 
 জবােব িগি  বলেল, িক হয়িন তাই বল। 

ক েদা ক েদা েখ ছেলটা তার মােক ছেড় আে  আে  
আমার পােশ এেকবাের আমার গা েষ দ ড়াল। 
 তার গােয় হাত িলেয় বললাম, িক হেয়েছ, মা মেরেছ? 

ঝ ার িদেয় উঠল িগি । হ , আমার তা আর কাজ নই- 
তামার ছেলেমেয়েদর ঠঙােনা ছাড়া। 

 িগি র ক  ঝরােনা ালায় িনেজও েল উঠিছলাম। ত  
িনেজেক শা  রেখ বললাম, তা িক হেয়েছ বলেব তা, নািক? 
 হেব আবার িক, িগি  বলেত লাগল, লাভ। তামার 
ছেলেমেয়েদর আজকাল িজেভর লাভ বেড়েছ। অত িজেভর 
লাভ বা  সামলােত পারব না। আিম তা আর রাজগার কির ন- 

হাট বাজারও কিরেন। িম যা এেন দাও তাই আমার স ল। অত 
আিম পাব কাথায় বল। 
 ঝরঝর কের এক িনঃ ােস িগি  অেনক কথা বেল গল। 
িক ই আিম ঝেত পারলাম না।  হতভে র মত িগি র েখর 
িদেক চেয় রইলাম।  
 িগি  আমার অব া দেখ িনেজর কথার জর টানেত 
লাগল, কাল পােশর বািড় এক  বড়ােত িগেয়িছলাম। ও বািড়র 
বৗটা ায় বড়ােত আেস আমােদর বাসায়। ওেদর বািড় বড়ােত 

যাবার জে  বেলও যায়। আমার তা তামার সংসাের মরবার 
রসৎ নই। এক  সময় পেয় কাল তাই ওেদর বাড়ী 

িগেয়িছলাম। আিম িক ছাই তখন জািন য ওখােন এই াপার 
হেব। তাহেল িক আর মরেত যাই ওখােন। 
 এত েণ না বেল পারলাম না, তা তামার মরেণর ভেয় 
িক ও অমন কের ক দেছ? 
 িগি র মেনর াভ  আর কােনা থাকল না। বলেল, 
আমার মরণ না হেল িক ক ওইসময় ও বািড় গাস রা া হয়।  

তা- ও বািড় গাস রা া হেল তামার মরেণর তা কান 
কারণ দিখেন। 
 িক কের দখেব বল, িগি  যন তার কথার জাের 
আমােক এেকবাের আউট কের িদেত চাইল। এই অপগ েদর 
সারািদেনর ঝি  তা আর তামােক পাহােত হয় 
 না। পাহােত হয় এই ব দীেক। এেস অবিধ ‘ গাস খাব গাস খাব’ 
কের ালাে । 
 ও, আিম বললাম, তাই অ কেক মের ত কেক শখা ? 
 আমার দায় পেড়েছ কাউেক শখােত। বেল িগি  ম ম 
কের পা ফেল চেল গল। বাধ হয় তার মেনই পড়ল না গত িক  
িদন আেগও স আমােক বেলিছল, বাজার থেক গাস আনার 
কথা। কননা, সিত ই দশ াধীন হবার পর থেক জয়  হবার 
কারেণ ওসব িদেক আর পা িদইিন। 
 এত েণ ছেলর িদেক তাকালাম। তখেনা স ফ পাে । 
ঝলাম  একটা চড় চাপড় পেড়েছ কিচ িপেঠর ওপর। আমার 
ব ল িচ  েখর ওপর পেড়েছ িকনা ঝেত পারলাম না। ি চেড় 
গল সম  মনটা। একা ের জয়বাংলা, জয়কালী, জয়তারা হেত 
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হেত আজ িতয়া র। চারিদেক জয় , জয়বাজার। কােজই 
মনটা  িচি ত হল। 
 ছেলেক িজে স করলাম, হ ের গাস খেত ইে  হেয়েছ 
? 
 এত েণ অেনকটা শা  হেয়েছ ছেল।  ◌ঃ বেল 
একটা শ  করেল। 
 বললাম, ক আেছ। এবার বাজাের গেল দখব। আনেবা 
বলেত সাহস পলাম না। জািন, পেকট সাহস না িদেল আমােদর 
মত মা েষর সাহস হয় কাে েক- িক কের। এ য িনয়িতর মত 
অেমাঘ, অবধািরত। 
 একিদন আমারও বাপ িছল। মা িছল। আমার বােপর ী। 
আজ আিমও বাপ হেয়িছ। ামী হেয়িছ। আমার ছেলও একিদন 
বাপ হেব- হেব কান মেয়র ামী। এ ধারা, এ জীবন চ  চলেব 
পর রায়। অ াত অন  কাল ধের। যার নাগাল আমরা কউ 
পােবা না। পায়িন কউ কখেনা। যমন পায়িন আমার বাপ-
দাদারা। ব েষরা কউ। িব  গালেকর গালক ধ ধর এ এক 

িনয়ি ত জীবন চ । ত, ভিব ৎ, বতমান একই ে  গ থা। 
জীবন গীিতকার অ ায়ী, অ রা, স ারী, আেভাগ। 
 বাবা বলেতা, খেয় না খেয় লখাপড়া িশিখেয়িছ 
তামােক মা ষ হবার জে । মা ষ হেয়িছ িকনা বলেত পািরনা। 

তেব লখাপড়া িক  িশেখিছ। চাকরীও একটা করিছ। ‘ খেয় না 
খেয়’ কথার সে  বাবার খখানা মেন পড়েছ। সই রাগা 
চায়ােলর হাড় ব েনা খখানা। উ ৃ ল দাড়ী গােফ ঢাকা। 

তার মে  উ ল ই চাখ। জীবন ে  পরািজত, উপবাস ি , 

বিলেরখা িব  চওড়া কপােলর নীেচ সই েটা উ ল চাখ। স 
চােখ সিদন দেখিছলাম আশার স িক তী  িঝিকিমিক। 

 ‘ খেয় না খেয় তামােক লখাপড়া িশিখেয়িছ। মা ষ 
হেব। এই আশায়।’  এখেনা আমার কােন বাজেছ। এখেনা 
দখিছ েচােখ তার সই আশার ঝলকািন। 

 সব বাপ িক এমিন কের ছেলেদর বেল, মা ষ হবার 
জে  তামােক লখাপড়া িশিখেয়িছ? তােদর চােখও িক এমিন 
আশার আেলা েল? লখাপড়া িশেখ সব বােপর ছেলরা িক 
মা ষ হয়? মা েষর মত িচ া ভাবনা কের? মা েষর মত 
মা ষেক ভালবােস? 

বাপ ছেল। 
ছেল বাপ। 

না খেয় থাকা। 
িব া িশ া করা। 
িব া িশ া কের মা ষ হওয়া। 
সব যন মাথার মে  তালেগাল পািকেয় যায়। 
মা ষ িথবী। িথবী মা ষ। না খেয় মা ষ হওয়া আর 

খেয় মা ষ হওয়া। িনেজ খেয় অপরেক খাওয়ােনা আর িনেজ না 
খেয় অপরেক খাওয়ােনা। আর কাউেকই না খাইেয় িনেজই 

সব  খাওয়া, আজেক এর কানটা সত , কানটা িমে  বাঝা 
শিকল। বাঝােনা আেরা ক ন। 

 এত েণ ছেলটার েখর িদেক তাকালাম। বা া ছেল। 
সাত আট বছর বয়স। এ বয়েস খখানা যমন হওয়া উিচৎ ক 
তমন নয়। কমন যন শীণ- পা র। এরই মে  িশ লভ 

লাব  যন পা রতার করাল ােস িবপয । দখলাম চাখ 
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েটা লাল হেয় উেঠেছ। েম  েচাখ। িগি েক আর িবর  
করলাম না। িনেজই কােল েল িবছানায় ইেয় িদলাম। িনেজই 
একপােশ কাত হেয় েয় পড়েলা। বাধহয় িমেয় গল। 
খািনক ণ ি র ি েত চেয় রইলাম আমার ম  বা ার িদেক। 
মেন পেড় গল  বােপর খখানা। িতর ইথাের বেজ উঠেলা 
আবার তার সই ক র ‘ খেয় না খেয় লখাপড়া িশিখেয়িছ, 
তামােক মা ষ হবার জে ।’ 

 প রা ি হীন এবং বাবা। যা পায় তাই খায়। আবার 
খাওয়া খাবােরর জাবর কােট। আমরা িব ািশ া কেরিছ 
িনেব ােধর মত। আমরা বাকা প । বাবাও বেট। ঃখজনক ভােব 
বাবা। িব ািশ া কেরও আমরা কথা কইেত পািরেন। অ ােয়র 
িতবাদ করেত পািরেন। িতকােরর ই তা আেসনা। 

আমােদর মত িশি ত প  আর ক আেছ। আমরা জানিছ, ঝিছ। 
জেন, েঝও সব অত াচার, সকল লা না মাথা পেত িনি । 

িনেত হে । কন? এর ওপর এই এক  িজ াসােক িভি  কের 
হাজােরা , হাজােরা উ র ল  িজ াসা উ ব হেব জািন। তাই 
ও  িগত থাক। 
 িনেজর কথায় িফের আিস। সামা  চাকরী কির। সারা 
দেশর মা েষর মা জননী ঢাকা। আর িব  মিনেবর কােছ দশ নী 

ঢাকা। রমনীয় র  শহর ঢাকা। তারই েকর এক কাণায়- 
পায়রার খােপর মত ছা  এক খােপ বাস কির, সপিরবাের। 
িব হীন িব ান বলেদর মত ঘািন টানিছ নহাৎ জিবক 

েয়াজেন।  মা  ব চার তািগেদ। 

 িক  ব চেত িক পেরিছ? জীবন স ে  হা  খাি  । 
ব চেত চেয়িছ েখ, া ে । ব চেত চেয়িছ সবাইেক িনেয়। 

ী, , ক া, আ ীয়- জন, ব - 
বা ব সবাইেক িনেয়। 
 চাওয়া সহজ। পাওয়া তমন নয়। তাই িঝ আমােদর 
জীবেন নেম এেসেছ েয ােগর ঘনঘটা। িনত  েয়াজনীয় 

ে র ম উ গিত। যা আজ অসহনীয় হেয় উেঠেছ আমার 
মত জনজীবেনর কােছ। 
 সিদনও িগি  বেলিছল, রাজ রাজ  আর ড টাশাক 
খেয় পারা যায় না। একিদন এক  ভাল বাজার কর না। 

 িগি র কথাটা না ঝবার মত নয়। ত  েখ িক  বললাম 
না। ভাবেত লাগলাম মাইেন যা পাই তােত ম  বাজােররই 
স লান হয় না, ভাল বাজার, আমােদর জে  স তা । 
 এক  প কের থেক, বাধ হয় আমার কাছ থেক কান 
উ র না পেয় বলেল, িক, িক  বলছ না য? 
  বললাম, িক বলব? 
 একিদন গা  ছাড়া তামার খাওয়া হাত না, িগি  বলেত 
লাগল, এখন িক একিদনও তামার ইে  কের না? 
 িনেজর সে  অপেরর িহেসব করেল কান কান াপাের 
িমেল যায় বইিক। আমারও গল। ক ক িমেল গল। িক  সই 
িমেলর সে  বাজােরর িমল হল না। িমল নই। সব িদেক যন 
একটা অিমল, একটা গরিমল। যন চারিদক ের ের  িগেরা 
আটেছ। েট েট সহজেক অসহজ, ম ণেক অম ণ কের 

লেছ। স ীণ  থেক স ীণ তর কের আনেছ। উ র দব িক। 
উ র দবার আেছ িক? ত  সা না িদেত চাইলাম। বললাম, িক 
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বাজার পেড়েছ দখছ তা। বল তা ইে  থাকেলই িক সব করা 
যায়? 
 আেরা এক  যাগ কের বললাম, এই য আজকাল য সব 
শাড়ী তামার জে  িকেন আিন, আেগ হেল এরকম শাড়ী িম 
পরেত চাইেত? 
 িগি  আর কথা বলেত পােরিন। 
 সই থেকই পচাপ িছল সব। আজেক আবার এই ঘটনা। 
বা াটা অেঘাের ে । তার ভাির িনঃ াস পড়ার শ  পাি । 

 দখেত পাি  তার ছা  কিচ কখানা কমন ওঠানামা 
করেছ িনঃ ােসর তােল তােল। ম  খখানা মেন হে  যন ব  
বিশ মিলন। আর তার অবেচতন মেনর িত িব যন  হেয় 
েট উেঠেছ সারা খখানায়- একটা নীরব অথচ অন  িজ াসা 

যন স েখর আদেল। কী ক ন, কী মম াি ক। আমার েকর 
কানখােন যন মাচড় িদেয় উঠেলা। হঠাৎ মেন হল ওিক  
দখেছ? পােশর বািড়র রা া গাস ও িক ে র ভতর খাে ? 

িকংবা  দখেছ ওর বাপ সিত  সিত  ওেদর জে  বাজার 
থেক গাস িকেন এেনেছ- আর ওেদর মােয়র পােশ িঘের বেস 
দখেছ ওরা স গাস ওেদর মা নানা মসলা সহেযােগ কমন রা া 

করেছ?  
 হায় র বাপ। আমরাও একিদন ছাট িছলাম। আমােদরও 
বাপ িছল। আমােদর জে  আমােদর বাপ িক কেরিছল- িক 
করত? 
 মেন আেছ। সব মেন আেছ। িক  মেন থাকেল হেব িক? 
মেন রেখ লাভ িক? ত  মেন হয়। সব মেন পেড়। 

সকাল- একাল। 

সিদন- এিদন। 
স বাপ- আর এ বাপ। 

এমিন ল  কা  ছেল িছল সিদনও। বাপও িছল। 
আেজা আেছ। এ থাকায় িবরিত িছল না-িবরামও িছলনা। িছল, 
িছল থেক আেছ- আেছ। হয়েতা থাকেবও বা। িক  কন? এর 
িক শষ হেব না কান িদন? এই ছেল বাপ? বাপ ছেল? 
 সিদন আর এিদন- এিদন আর সিদন? 
 কন এই সব ছেল হওয়া। আর কন এই বাপ সাজা? 
অেযা , অপদাথ  বাপ। যার এত স িচত সা  ছেলর ছা  
এক  সাধ আশা রণ করার? 
 ত  এই হয়। হেয় আসেছ। খেয় না খেয় থােক একদল 
আর খেয় খেয় অ িচেত ভােগ এক দল। 
 মনটা েল উঠেলা আবার। ম  ছেলটার েখর িদেক 
তাকালাম। দখলাম, সই িজ াসার িচ । িনঃশ , নীরব একটা 
িচ  মা । িক  আমার      মি ে র মে  তাল গাল পাকােত 
লাগল ভীষণ ভােব। 
 িবে র খেয়ােখিয়র বাজাের তাই িঝ আজ  
মারামাির, কামড়াকামিড়। েরর মত। এরা ত  মা ষ। কউ 

ীকার না করেলও এরা মা ষ। তাই তা এরা েনর কৗেটা, 
ভাঙা মা র বাসন হােত চেয় মেগ বড়ায়। হে র দাের দাের 
হে  হেয় ঘাের। হােট বাজাের টহল দয়, পেটর ালায় অেনক 
ঃখ অেনক ক  সেয় বড়ায়। িক  কাড়াকািড়, কামড়াকামিড় 

কের না। 
 আমার ছাট বা াটা পেরর বািড়েত  গ  েকই চেল 
এেসেছ। চেল এেসেছ ক দেত ক দেত। িক  কামড়াকামিড় কের 
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িন আজেকর সভ  মা ষেদর মত।  দাবী জািনেয়েছ তার বাপ 
মােয়র কােছ। তার বাপ মা অ ম জেনও। 
 অিভমােন েদ েদ িমেয় পেড়েছ। কান  কৗশল 
অবল ন করার জে  জেগ থােকিন। জেগ থাকেত পােরিন। 
হয়েতা িমেয়ই স তার সব অিভমান েল িগেয়েছ। চার আনার 
চেকােলট িকেন িদেলই সব স েল যােব। মেনই পড়েব না তার 
গাস খাওয়ার কথা। 

 িক  আিম তা বাপ। মেন পড়েব আমার। মেন হেব 
আমার অ মতার কথা। ত  আিম বাপ হেয়িছ। এমিন কেরই 
ল  বাপ তির হে । খেয় না খেয়ই হে । হেবও হয়েতা। 
 ত  হাজার অ মতা থাকেলও কখেনা তা তা কাশ করা 
যায় না। কাশ হেত িদেত নই। যমন কেরই হাক তখন িক  

েয়াজন মটােতই হয়। তা দনা কের, িবি  কের বা ব ক 
িদেয়ই হাক। এর নাম লৗিককতা। 
 িক করব বা িক করতাম জািননা। িক  করার েয়াজন 
এেস হািজর হেয় গল। লৗিককতাই বেট। ল ীছাড়া লৗিককতা। 
 টিল াম পলাম। দশ থেক আসেছন আমার শালা, 

া ড়ী আর সে  ই শালী। া ড়ী অ । িতিন আসেছন 
িচিকৎসা হেত ঢাকায়। শালা তার স ী। আর ই শালী আসেছন 
ঢাকায় মজা করেত। সােধর বানাইেয়র ঘােড় বেস রমনীয় ঢাকায় 
রমনী সেজ বড়ােত। 
 িগি  তা েন আ ােদ আটখানা থেক ডবল ষালখানা। 
মা- ভাই- বান আসেছ। তার আন  দেখ ক। 

 আমােদর কথা যারা জােনন ত রা িন য় িব াস কেরন। 
আমােদর মত  বতেনর যত করানী আেছন, তােদর দেহর 
সব র  জমা থােক একমা  তােদর িপেলর ভতর। 
 অতএব সহেজই বাঝা যায় সপিরবাের আমার া িড় 
ঠাক েনর এখােন পদাপন করার সংবােদ আমার িক অব া হেত 
পাের। 
 হলও তাই। আমার িপেলর সম  র  তর তর কের উেঠ 
গল মাথায়। সই র চােপর ঠলায় েচাখ আমার হল ছানাবড়া। 

িপেল বচারা িকেয় ঁ টিক হেয় গল। 
 সংসােরর অেপাগে র সং া আর রশেনর পিরমাণ তা 
সবারই জানা। বাকী থােক বাজার। বাংলােদেশর বাজাের সবই 
আনিফ ড াইস। বসায়ীরা যার যা শী দাম হ কেব। 
সাতটাকা, দশটাকা থেক  কের যােতই হাত দেবন িড়, 
িতিরশ, চি শ টাকা। সব বসায়ী আর াপারীরা চার ফেল 
বেস আেছ দািড়পা া িচেয়। আর হ ক ছাড়েছ। আ ন সাব, 
আ ন। এমন স া আর পােবন না। 
 এর পর বলেত হয়, আমার শালা, শালী আর া িড়র 

া । িক  ও কথা থাক।  বিল আজ এই আমার মতই যারা 
দােমর ফ েস েস িগেয়েছ- তােদর কািহনী সামা  এক  আধ  
গরিমল হেলও বিশ তফাত আমার সে  কা র হেব বেল মেন 
হয় না।  
 সকাল বলােতই িগি  এেস আমার হােত বাজােরর থিল 
বগিল িদল। 
 ঝলাম বাজার করেত হেব। এবং ন ন িক  কনাকাটা 
করা চাই। িজে স করলাম, িক আনেত হেব? ‘িক’ টা আর 
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য়ার কের বললাম না ইে  কেরই। কারণ তােত ফ ই বাড়েব। 
কনা হাক চাই না হাক। 

 ত  মাটা  একটা ফ  িগি  আমার হােত েল িদল। 
 ক এমিন সমেয় আমার খাকা পােশ এেস দ ড়াল। 
আমার েখর িদেক তািকেয় বলেল, আববা, আজ তা গাস 
আনেব। এক  ভাল দেখ এেনা। নানীর আবার দ ত নই। 
 তািকেয় দখলাম তার েখর িদেক। আনে  শীেত 
ঝলমল করেছ তার কিচ ট েট খখানা। 
 বললাম, দখব বাবা। 
 িগি র েখও গাপন শীর লািলমা। সামেনর কাটার 
রশেনর টাকা কটা পেকট  কের বদর বদর বেল বিরেয় 

পড়লাম বাজােরর উে ে । ভাবেত লাগলাম, যাক একটা 
উপল  ত  পাওয়া গল। উপল  ছাড়া আমরা তা িক ই করেত 
সাহস পাইেন। উপল  আমােদর সাহস িগেয় দয়। 
 শালা, া িড় যখন এেসই পেড়েছ য কেরই হাক তােদর 
য  আিত  করেত হেব। তােত যত খরচই হাক। না হয় দনাই 
হেব িক । আজ না হয় আমার শালা, া িড় এেসেছ। না হেয় 
যিদ আমার বাপ, ভাই বা মা, বান আসেতা তাহেলও এ  
আমােক করেতই হেতা। তাছাড়া এই সব কেরই তা আমােদর 
মত সংসাের এক  েযাগ আেস ভাল খাওয়ার। বৗটা আর 
বা া েলা বশ িক িদন থেক গাস খােবা গাস খােবা করেছ। 
না আমার িনেজর কথাটাও বাদ িদি েন। আিমও কম খার নই। 
 আগামী কাটার রশেনর টাকা কটা সাবধােনই 
রেখিছলাম। বরাবরই রািখ। পােছ অ িবধায় পড়েত হয়। িক  

দনা-হাওলাত করেত হেব সজে । তা হাক। হঠাৎ এ অব ায় 
য অ ত হেত হল না এ জে  মনটা বশ শীই হেয় উঠেলা। 

 অ িদেক না িগেয় থেমই গাে র বাজাের গলাম। 
কননা এ ব র মসলা সব সময় আলাদা লােগই। তাই ভাবলাম 

এর ব া কের তেব অ  সব কনাকাটা করব। 
 রকেমর গােসর বাজার। কাটা আর আকাটা। গ -ছাগল 
হল কাটা আবার ছাগল-হ স- রগী আকাটা।  
 হ  হ  পা পা কের কাটার দাকােনর সামেন যেতই 
আমার েচাখ চড়ক গাছ। বাপের! আজ িক ঢাকার সম  লােকর 
বািড়েতই গাে র ম ব হেব নািক। ভীেড় ভীড়! খে ের খে র! 
দাকােনর সামেন যায় কার সা । তখন আর করার িক আেছ। 
তরাং সবার িপছেন লাইেন দ ড়ালাম। দখা যাক ভা  িক বেল। 

 এক এক ই ই কের ধীের ধীের লাইন এেগােত থােক। 
আিমও রেলর সব  
িপছেনর বিগর মত এক  এক  কের এেগাই। এর মে  মােঝ 
মােঝ িপছন থেক পােয়র চ েত চাট মারা, পাশ থেক ক ইেয়র 
েঁতা আর সামেন থেক চ  ধা া সামলােত হয়। লাইেন 

দাu◌ঁড়েয় কত ধা া সামলােত হয় যারা কখেনা দ িড়েয়েছন 
তারাই জােনন। এছাড়াও আেছ সােহবেদর আচমকা অত াচার। 
হঠাৎ বাইের থেক এেসই কউ তার চাকেরর হােত ঝালা আর 
এককািড় নাট েঁজ িদেয় বেলন, অব  দাকানদারেক ল  
কেরই বেলন, এর হােত সাত সর িদন তা- এক  তাড়াতািড় 
িদন। 
 আর যায় কাথায়। কাট া  পরা সােহব। দাকানদাররা 
জােন কারা মাটা খে র। লাইেনর মে  অব  অেনেকই আেছন 
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বশ মাটা সাটা। থাকেল িক হেব। দাকানী জােন আসেল 
লাইেনর লাক েলা সবাই স । তাই লাইেনর লাক েলা ল 

ড়ািছিড় বা চ ল চটাচ  কের মরেলও সিদেক তমন ল  
দয়না। যত ল  দয় বাইের থেক আসা পেকট মাটা 

সােহবেদর িদেক। 
 হায়ের! তাও যিদ ইংেরজ সােহব হেতা। ছাট বলায় 
আমার বােপর কােছ েনিছ ইংেরজ সােহবেদর কথা। স সময় 
তারা নািক এেদেশর রাজা িছল। িছল এেদশী সােহবেদর 
বাবাসােহব- র সােহব। েনিছ এেদশী সােহবরা তােদর পােয়র 
চকচেক েটর ওপর পেড় গড় হেয় ণাম কের, মােল বা 
ক চায় স েতার েলা েছ তার ণাম সের উঠত। 

 এইসব দশী সােহবেদর উৎপােত আমােদর ‘িকউ’ এর 
ল া গািড় চলেত দরী কের আেরা বিশ। িক  উপায়ই বা আর 
িক? অগত া েয়াজেনর তািগেদ ধে র পরী া িদেতই হয়। 
 এর মে  অেনেকই ধ  হািরেয় িবর  হেয় লাইন থেক 
িছটেক বিরেয় গল। অেনক হালকা হেয় গল লাইন। িক  
আমার িছটেক বেরাবার উপায় নই। বাসায় ম। আেশ পােশ 
আর কউ নই। দাকােনর সামেন এেস পৗঁ েনা গল শষ পয ।  
িক  সামেন দাকােনর িদেক চেয় চমেক উঠলাম। মাল ায় 
শষ। সর েসর কের িনেল ’চার জন খে েরর জ  হয়। যাক 

ত  ভাল। য িরেয় যায়িন। অেনক সময় লাইন শষ হবার 
আেগই মাল শষ হেয় যায়। এতই চািহদা ঢাকার বাজাের। 
 দাকানদারেক বললাম, আমােক েসর িদন। 

 আপিন শষ খে র সাব; দাকানদার বেল উঠেলা আমার 
মালও শষ। মা  প চ সাত সর মাল হেব। সব ই িদই ওজন 
কের? 
 তাই তা! এ য আর এক ঝােমলা। ওই সবটা িনেত গেল 
য অেনক টাকার দরকার। এিদেক আমার আেরা বাজার করেত 

হেব। বললাম, না, েসরই িদন। 
 আমার েখর কথা শষ হয়িন। এমন সময় এক দশী ন  
মমসােহব ক েধ সাইড াগ িলেয় লেত লেত এেসই বেল 

উঠেলন, গা  পাওয়া যােব? 
 সে  সে  দাকানদােরর চাখ সিদেক িফের গল। 
বলেল, যােব মমসাব। কতটা চাই? 
 মাল ভাল হেব তা? মমসােহব িজে স করেলন। 
উ েরর অেপ া না কেরই বেল উঠেলন, সবটা ওজন ক ন।  
 দাকানদার শী হেয় আমার িদেক ে প মা  না কের 
মাল ওজন করেত  কের িদল।  
 ল  কিরিন মমসােহেবর সে  একটা ছাকরা চাকরও 
িছল। তােক ল  কের িতিন বলেলন, ওটা িনেয় নাও হািশম। 
 চাকর হািশম চেটর থেল বািড়েয় ধরল। মমসােহব 
ঝালােনা াগ েল দাকানদােরর টাকা িম েয় িদেয় তমিন 
লেত লেত অহ ােরর আচল উিড়েয় চেল গেলন। িপছেন 
গাে র থেল হােত হািশম। 

 মাল সাফ। দাকান ফ ক। বলাও বশ হেয়েছ। এত েণ 
আমার ঁ শ হল। দীঘ ণ পয  সই অব ায় চাকর হািশেমর 
িপছন িদেক তািকেয় িছলাম আর ভাবিছলাম ওই মমসােহেবর 
কথা। 
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 আমােক হতভ  বাকা বািনেয় িদেয় গল ওরা। িকংবা 
আমার পেকট আমার সে  িব াসঘাতকতা করল। মেন পড়েত 
লাগল, বাসায় া িড়, শালা আর ই শালী। আেরা মেন পড়েত 
লাগল একখানা কিচ খ। সরল, র খ। িন াপ। 
 সারা সকাল থেক লাইন িদেয় সময় ন । শি য়। 
 মেন হল আমােদর বাকা বানাবার জে  যন এেদেশর 
িদেক িদেক একটা ষড়য  চলেছ। ভীষণ ষড়য । িক  এ 
ষড়যে র শষ হেব কেব? কাথায়? আমােদর মত মা ষেদর 
সকল য়াসেক িন লা অ ম মাণ করার ষড়য । থ  কের 
দয়ার হীন ষড়য । িচশ টাকা সেরর গা  িনেয়ও শঠতা। 

 একথা মেন হয় আবার- হয়েতা আমার চেয় ওেদরই 
দরকার বিশ। পয়সা বশী থাকেল দরকারও বাধ হয় বিশ হয়। 
িক  তাই িক? এমিন কত কথা ভাবেত লাগলাম। ভাবেত ভাবেত 
ব িদন আেগর একটা গ  আমার মেন পেড় গল। গ  ক নয়। 
সত  ঘটনা। আমার বাবার কােছ শানা। 
 ১৯২৫ সােলর কথা। আমার বাবা তখন থেকই কলকাতা 
পাট  কিমশনারস অিফেস সামা  িড় টাকা মাইেনর চাকরী 

করেতন। ১৯২৫ সােলর িড় টাকা মািসক বতন েন চমকাবার 
িক  নই। 
 তদানী ন শ সা ােজ র ি তীয় াণেক  কলকাতায় 
তখন একটা মা েষর খেত খরচ হত মা  সাত থেক দশ টাকা। 
ব ভাল ভােব খাওয়া। িখিদর ের য মেস িতিন থাকেতন তার 

িসট ভাড়া িছল মােস মা  দ'◌ুটাকা। বাকী টাকাটা বািড় 
পাঠােতন। তােতই আমােদর খাওয়া পরা এবং লখাপড়া করবার 
খরচ হেয়ও  এক টাকা কের িত মােস মােয়র হােত জমত। 

 হািস পেলও আমার বাবার িনেজর েখ শানা এ কািহনী। 
কােজই এ কািহনী িম া বলার উপায় নই। 
 দশ িবভােগর পর ১৯৬০ সােল এখােন চাকরী করার 
সমেয় িতিন অবসর নন চাকরীেত। 
 আর এই অবসর সমেয় িতিন ায়ই আমােদর িনেয় এই 
সব গ  করেতন। আিম তখন এই চাকরীেত েকিছ। বাবা আমার 
আিথ ক উ িত িক ই করেত পােরনিন- অেনকিদন চাকরী কেরও। 
ত  যা িক  কেরিছেলন কেয়ক  বােনর িবেয় িদেয় সব শষ 
হেয় িগেয়িছল। 
 আমার তখেনা ছা  জীবন। ঝতাম বশ ক  পেত হেতা 
তােক। সব িক  হািরেয়ও ত র শষ আশা িছল, আিম মা ষ হব। 
ত র চেয় িশি ত হব। হেয়িছলাম িশি ত। চাকরী যখন পলাম 
তখন ায় শষ অব া তার। আর ঝেত ক  হয় তােদর 
তখনকার জীবন আর আজেকর এই জীবন আকাশ পাতাল তফাৎ। 
তারা খেতা সাতটাকায় আমােদর এখন উ িত হেত হেত সাতেশা 
টাকায়ও অনটেনর ভাগ শষ হয় না। 
 িক  যাক স কথা। 
 ত র কাছ থেক শানা অেনক কািহনীর একটা কািহনী 
এখােন মেন পড়েছ। বলার লাভ আিম সংবরণ করেত পারিছ না। 
আমার মেন এখন বার বার সই কািহনীর উদয় হে । আমার 
মর ম বাবার কথােত কািহনীটা এখােন িব ত করিছ। কন য 
সই কান আমেলর কািহনী আিম আজ বলেত চেলিছ স কথা 

পের বলা যােব। এখন কািহনীটা  কির। 

সই র েলা  ১৯ সই র েলা  ২০ 
 



 ‘ তারা তা জািনস ন। ১৯৪৬ সাল। িজ াহ সােহেবর 
Direct Action এর িদন। িবরাট িম ং ধম তলা  ম েমে র 
তলায়। ল  ল  সলমানেদর ভীড় জেমেছ। হঠাৎ আ ন েল 
উঠল সারা কলকাতায়।  হল রায়ট। িহ  সলমােনর 
হানাহািন আর র ারি । 
 অেনক কা  ঘেট গল। ১৯৪৬ শষ হেয় গল ইিতহােসর 
পাতায় র  আখর রেখ। তারপর এেলা ১৯৪৭ এর আগ । এই 
মােসই লড  মাউ ােটেনর ম তায় দশ ভাগ হেয় গল।  
আমরা যারা ব  বাংলার লাক- ঘেরর ছেল ঘের িফের চাকরী 
করেত লাগলাম। 
 েখই িছলাম। তারা করিল বাংলােদশ। সবই দখলাম।’ 
 সিদনও আমার বাবা বাজার থেক গা  এেনেছন দেখ 
আমার আন  আর ধের না। ও ব র আিম বই ভ । তাই 
আমার আন  দেখ বাবা একটা িনঃ াস ফেল বলেত লাগেলন, 
‘এই  দেখই তারা এত আন  করিছস। তােদর আর আিম 
িক খাওয়ােত পাির বল। তারা তা দিখস িন। জািনসও না য 
এর চেয় কত ভাল ভাল খাবার খায় সােহবেদর র েলা।’  
 আমার ছাট ি েত এই  করলাম, সােহবেদর র 
আবার িক খায় আববা? 
 িতিন বলেত লাগেলন, ‘ দশ ভাগাভািগর আেগ ি শরা 
যখন এেদেশ িছল- সই ইংেরজেদর এেদেশ সােহব বলত। তারাই 
তখন এেদেশর বড় বড় অিফসার। তারা অেনেকই বড় ছাট 
নানারকম র ষেতা। তােদর ওরা যমন ভালবাসত তমিন 
য ও করত ব।  

 আমােদর পাট  কিমশনার অিফেসর বড় সােহব িছেলন 
ম ান সােহব। ত র মমসােহেবর চারেট বড় বড় র িছল। 
অ ালেসিশয়ান, াড হাউ ,  হাউ  ইত ািদ। এই সব েরর 
য  নবার জে  জন মাইেন করা লাক থাকত। ত রা েবলা 

র েলােক িনেয় বাইের হাওয়া খাইেয় আনত। রাজ সই 
র েলার জে  ভাল কক, িব ট ছাড়াও আট সর কের ভাল 

গা  বরা  িছল-----’  
বাবা আেরা কতিক সই র েলা স ে  বেলিছেলন 

মেন নই।  মেন আেছ সই র েলার গাে র বরাে র 
কথা।  
 আজ ঢাকার বাজাের গাে র দাকােনর সামেন দ িড়েয় 
মেন  জাগেছ একটাই, দশ ভাগ হেয়েছ। আমরা াধীন 
হেয়িছ, সই ইংেরজ সােহবরা আর নই। চেল গেছ য যার ঘের- 
সই ি েটেন। িক  তােদর সই ভালবাসার পা  সই র েলা 

িক সে  িনেয় যায়িন? নািক আমােদর দেশই তােদর ছেড় 
রেখ িগেয়েছ? আজ আমরা াধীন হেয়িছ। ত  আমােদর মত 

মা ষ আজ বাজাের িগেয় েক টাকা থাকেতও িকউ এ দ িড়েয় 
পােয়র চ  হািরেয়, মাথার ল িছেড়, পা াবীর হাতা হািরেয় 
হতাশ হেয় বাসায় িফের আেস কন? িফের আসেত হয় কন? 
 

সমা  
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