এক বসত

যাৱা ১১ তািৰেখ কািশত িহলাৰী ি নৰ পৰাজয়ৰ কথােৰ িলখা মাৰ িচিঠখেন
যেথ সহাঁিৰ লাভ কিৰেছ। কৱল মিহলাই নহয় ভােলমান পু েষও মাৈল ফান কিৰ আিজও
আমাৰ সমাজত চিল থকা িলংগ বষম ৰ বােব খদ কিৰেছ। কইবাগৰাকী মিহলােয় িনেজ
স ুখীন হাৱা অন ায়ৰ কথা কাশ কিৰেছ। আেমিৰকাৰ িচকােগা চহৰৰ পৰা লিলতা কিলতা
নামৰ মিহলা গৰাকীেয় কৰা ফান িবেশষভােৱ উে খেযাগ । ায় এঘ াজুিৰ তওঁৰ লগত কৰা
আেলাচনা মাৰ বােব কৱল ৰণাদায়েক নহয় – ানদায়েকা।
এইিখিনেত উে খ কিৰবৈল ই া কেৰা য ব েত এেন িবষয়ৰ ওপৰত পুনৰ িলিখবৈল
অনুেৰাধ কিৰেছ। িলংগ বষম ৰ িবিভ িদশৰ ওপৰত িলিখবৈল বা চচা কিৰবৈল ব ত কথাই
আেছ যিদও আিজ এটা িবেশষ িদশৰ ওপৰতেহ আেলাকপাত কিৰম। আিজ এক দশকৰ আগেতই
আমাৰ দশত Domestic Violence আইন ণয়ন হ’ ল যিদও আিজও ব ত নাৰীৰ ওপৰত
িনজৰ ঘৰেত নানান ধৰণৰ শাৰীিৰক মানিসক অত াচাৰ চিল আেছ।
মাৰ পাঠকসকলৰ মাজত যিদ এেন লাক আেছ িয িনজৰ প ীক শাৰীিৰক/মানিসক
অত াচাৰ কেৰ তওঁেলাকক মাৰ লখাৰ যােগেৰ এষাৰ সাৱধান বাণী নাব খুিজেছা। তেন
কায ই তওঁেলাকৰ স ানৰ মনত কেন িব প িতি য়াৰ সৃি কিৰব পােৰ সই কথা যন
মনত ৰােখ। আ এটা কথা কও – তওঁেলাকক কােনাবািদনা প ীেয় মা কিৰেলও িনজৰ
স ােন কদািপ মা নকেৰ। তওঁেলাক িচৰিদন িনজৰ স ানৰ ঘৃণাৰ পা হ ৰ’ ব। এইিখিনেত
লখক Oscar wilde ৰ এষাৰ কথা উে খ কেৰা – “ Children begin by loving their
parents: after a time they judge them; rarely, if ever, do they forgive them. “

এই কথাষাৰ িকমান সত মই মা কইটামান উদাহৰেণেৰ মাণ কিৰবৈল চ া
কিৰম। মই ইয়াত িলখা কথািখিন স ণূ সত । অসমৰ মানুেহ তওঁেলাকক িচিন পাৱাৰ
স াৱনা নাই যিদও তওঁেলাকৰ অস ান নহবৰ বােব নাম সলিন কিৰ িদেছা।
থেম িলেখা কণাটক চৰকাৰৰ এক দািয় পূণ পদবীত থকা ৰাঘেৱ ৰ কথা। এওঁৰ
ছা আিছল বােব ৰাঘেৱ মােজ সমেয় আমাৰ ঘৰৈল আিহিছল। আিজ ায় ২০ বছৰমানৰ
আগেত আমাৰ ঘৰৈল আিহিছল KAS (Karnataka Administrative Service) পাৱাৰ খবৰ
িদবৈল। সইিদনা ব ৰ িদন আিছল বােব আিম ঘৰেত আিছেলা। চাহ তাহ িদ অিভন ন জনাই

1

মেয়া কথা পািতবৈল বিহেলা। ঘৰৰ খবৰ সাধাত মাকৰ ভােলই আ দউতাক হি েটলত
আেছ বুিল ক’ ল। মই তিতয়া এিতয়াৰ দেৰ ভালৈক কা াড়া কব নাৱািৰিছেলা বােব িশি ত
মানুহৰ লগত সাধাৰণেত ইংৰাজীেত কথা পািতিছেলা। ৰাঘেৱ ই বছ উ ােৰ ক’ ল, “ I am
just waiting for him to die’। মই অবাক হ তওঁৰ ফােল চাৱাত ক’ ল “ I mean it. All
my money is being wasted because of this man.” ৰাঘেৱ ৰ মুখৰ পৰা কথা নহয় – এক
আে য়িগিৰৰ হ যন উ িগৰণ হিছল। তওঁ সইিদনা কাৱা কথািখিন আিছল এেন ধৰণৰ :
দউতাক মদাহী, দািয় হীন আ অত াচাৰী মানুহ। মদ খাই আিহ ঘৰত উপ ব কেৰিহ, মাকক
মাৰিপট কেৰ, ঘৰ চলাবৈল পইছা পািত িনিদেয়। মােক বৰ ক কিৰ ঘৰ চলাইিছল। দউতাকৰ
বােবই ল’ ৰােছাৱালীেকইটাৰ সানালী শশৱ আ কেশাৰ স ূণ ন হিছল। লগেত তওঁ
এইেটাও ক’ ল, “ মােয় কাৱাৰ বােবই মই এই মানুহেটাক হি েটলত ৰািখ ইমান পইছা খৰছ
কিৰেছা নহেল ঘৰেতই িনেজ িনেজ মিৰবৈল এিৰ িদেলােহেতন। এইেটা এটা অনথক খৰছ। মই
এইিখিন টকােৰ কইবাটাও খীয়া ল’ ৰােছাৱালীক পঢ়ুৱাব পািৰেলােহেতন। ব েতা খীয়া
মানুহক খুৱাৰ পািৰেলােহেতন। ৰাঘেৱ ৰ কথািখিন িনঃসে েহ অত
িতকটু িক িকমান
ক য ণা আ খৰ বােব মুখৰ পৰা তেন কথা ওলাইেছ সইেটাও িচ া কিৰবলগীয়া। এিতয়া
তওঁ বংগালু ত থােক। অৱ া ভাল – মাকেকা ভালৈক ৰািখেছ। িক উপেভাগ কিৰবৰ বােব
শশৱ বা কেশাৰ জােনা ঘুিৰ আিহব? আ মাকৰ বােব?”
এিতয়া িলেখা এজন সমাজকমীৰ কথা। তেখত িব িবদ ালয়ৰ অধ াপক
আিছল। ড. ৰাজেগাপাল আিজ ৫০ বছৰমানৰ আগেত ৱাহাটী িব িবদ ালেতা কইবছৰ মানৰ
বােব অধ াপনা কিৰিছেল। তেখত এজন কিমউিন নতা আিছল – এখন জািত, বণহীন,
ণীহীন, দূনীিতমু িনকা সমাজ িনমাণৰ সেপান দিখিছল। ড. ৰাজেগাপাল এক অত
িনভীক আ সামািজক কামকাজত আগৰণুৱা ব ি আিছল। তেখতৰ গিতশীল িচ াধাৰা আ
কামকাজৰ বােব ছা ছা ীসকেল তেখতক দৱতাৰ দেৰ গণ কিৰিছল। সাম বাদী হাৱাৰ বােব
তেখেত িনেজ কােনা সা-স ি কৰা নািছল আ পতৃক স ি েৰা ভাগ লাৱা নািছল।
অৱেশষত পুৰণা ঘৰখন িবি কিৰবলগীয়া হাৱাত ভনীেয়েক বৰৈক জাৰ কৰাত তেখতৰ
ভাগেটা ল সমােন ভাগ কিৰ জীেয়ক আ বাৱাৰীেয়ক (পু ৰ ইিতমেধ মৃতু হিছল) ক িদেল
– িনজৰ বা প ীৰ বােব এেকা নাৰািখেল।
তেখত এই চহৰৰ এক িবিশ ব ি আিছল। মেয়া তেখতক যেথ
া কিৰিছেলা।
আিম তেখতক ঘ ৱাভােৱও পাইিছেলা। সমাজত তেখতৰ অেনক ণমু লাক আিছল যিদও
তেখতক বয়া পাৱা লােকা ব ত আিছল। তেখত উ ভাৱৰ মানুহ আিছল, কােনা কথা
কবৈল সংেকাচ নকিৰিছল আ িনজৰ দৃি ভংগী আ মতামতত ইমােনই অচল অটল আিছল য

2

আনৰ মতামতক াহ ই নকিৰিছল। মাক অৱেশ কিতয়াও তু
ান কৰা নািছল। লগ পােলই
অসমৰ িবষেয় নানান কথা িবেশষৈক অসমৰ গছ গছিন, অসমত হাৱা িবিভ ধান খিতৰ কথা
পািতিছল কাৰণ তেখত উি দ িব ানৰ মানুহ আিছল।
তেখতৰ ল’ ৰা িবজেয় মিডেকল পিঢ়বৈল বৰ ই া কিৰিছল যিদও ন ৰ িকছু কম
হাৱাৰ বােব চৰকাৰী িচট নাপােল। দউতােক অিতিৰ টকা খৰছ কিৰ মেনজেম ক’ টাৰ িচট
ল পঢ়ুৱাবৈল অমাি হাৱাত িবজেয় আয়ুেবিদক পিঢ়েল। তাৰ বােব পু ই তেখতক কােনািদন
মা নকিৰেল। িবজয়ৰ মেত ই া কৰা হ’ লই দউতােক সইিখিন টকা খৰছ কিৰব
পািৰেলেহেতন। ি তীয়েত দউতােক সকেলােক েয়াজন অনুসিৰ আিথকভােব সহায় কিৰিছল
যাৰ বােব পিৰয়ালৰ মানুেহ বৰ সাধাৰণ ভােব জীৱন যাপন কিৰবলগীয়া হিছল। িবজয়ৰ
হ’ ল সকেলােক সহায় কিৰবৈল সদা ত দউতােক িনজৰ পু ৰ বােব সইিখিন অিতিৰ ধন
িকয় খৰছ কিৰব নাৱািৰেল ?
আিজ ায় বছৰমানৰ আগেত তেখতৰ মৃতু হিছল। বৰ ডাঙৰ ক শাকসভা পতা
হিছল আ তাত িবিভ জেন তেখতৰ ণ কীতন কিৰিছল। িক তেখতৰ ছাৱালী জয় ীেয়
কাৱা এষাৰ কথাত সকেলা ি ত হিছল। ায় ৫৮ বছৰীয়া জয় ী ইয়ােৰ এখন কেলজৰ
অধ া। দউতাকৰ িবষেয় ভােলিখিন ভাল কথা কাৱাৰ িপছত জয় ীেয় ক’ ল, “ িক মই
দউতাৰ এটা ভুল বা অন ায়ৰ কথা নকেল ভ ািম কৰা হ’ ব। মা ১৬ বছৰ বয়সেত িববাহপাশত
আৱ হ আমাৰ মােয় সংসাৰখন িনয়িময়াৈক চলাই আিহেছ। িনজৰ সকেলা ই া/অিন া
জলা লী িদ দউতাৰ জীৱনধাৰাৰ লগত িনজেক স ূণ িবলীন কিৰ িদিছল। িক মাৰ কথা
দউতােয় এবােৰা নাভািবেল। িনজৰ বােব ঘৰৰ েয়াজন নাই বুিল ভািবিছল িক মাৰ
িনৰাপ াৰ বােব অ তঃ এটা স ঘৰ সজাব পািৰেলেহেতন। ভাৰাঘৰৰ মািলেক মাক ঘৰ খািল
কিৰবৈল ক’ ল মােয় এই বয়সত িক কিৰব? দউতােয় দশৰ কথা, সমাজৰ কথা ভািবেল িক
মাৰ কথা নাভািবেল। অন ায়ৰ িব ে আজীৱন সং াম কৰা মানুহজেন িনেজই মাৰ িত চৰম
অন ায় কিৰেল। এগৰাকী পৰিনভৰশীলা নাৰীৰ সইকন িনৰাপ াৰ ব ৱ া ই াকৃতভােৱই
নকৰােটা মাৰ বােধেৰ অন ায়।”
জয় ীেয় িনজৰ ামীৰ সহেযাগত িনজৰ ঘৰৰ লগত সংল কিৰ এটা স অথচ সকেলা
সুিবধা থকা ঘৰ সজাই মাকক থািকবৈল িদেছ।
এিতয়া িলেখা বাহা ৰৰ কথা। বাহা ৰ মই আগেত চাকৰী কৰা িত ানেত চতুথ বগৰ
কমচাৰী আিছল। এেনেয় ভাল আ িব াসী যিদও বাহা ৰ মদাহী আিছল। মদ খাই আিহ ঘৰত
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অত াচাৰ কৰােটা িনয়িময়া কথা আিছল। ছাৱালী িতিনজনীেয় ভয়েত চুেপচােপ থািকিছল িক
ল’ ৰােটােৱ অলপ ডাঙৰ হাৱাৰ িপছৰ পৰা মাকক বচাবৈল চ া কিৰিছল যিদও িবফল হিছল।
ঘৰৰ অশাি ৰ পৰা হাত সািৰবৈল ডাঙৰজনী ছাৱালী ওচেৰেৰ ল’ ৰা এটাৰ লগত পলাই গ’ ল।
দিখবৈল বৰ ধুনীয়া মাজু ছাৱালীজনী এটা বয়সীয়া ধনী মানুহক িবয়াৰ নামত িবি কিৰ িদেল।
বাহা ৰৰ ঘণীেয়েক ফ ৰী এটাত কাম কিৰিছেল বােব খাৱােবাৱাৰ ক হাৱা নািছল। অিফচ
চিল থকা সময়ত কইবাবােৰা মদ খাৱা অৱ াত পাৱাৰ বােব বাহা েৰ চাকৰীেটাও
হ ৱাবলগীয়া হিছল।
এিদন পুৱা কিলংেবল বজাত ৱাৰ খুিল দেখা বাহা ৰ। বাহা েৰ হাওঁহাওঁৈক কাি
ক’ ল ‘ মাক বচাওক, মাক বচাওক।‘ পুেতেক মাৰ িপত কিৰ
লা ল কৰা মানুহেটাৰ
চাবেনাৱাৰা অৱ া। প েটা িকছু কাঁচাই দখুৱােল – আঠুৰ িঠক তলেত পাৰাৰ িচন।
ঘণীেয়েক আিহ এ ৱাই িনিদয়া হ’ ল সইিদনা পুেতেক হেনা মািৰেয়ই পলােলেহেতন। চাহ
একাপ খাই ডা ৰৰ ওচৰৈল যাবৈল মাৰ পৰা িকচু পইছা ল বাহা ৰ গ’ লৈগ।
মাৰ মনেটা ব তিদনৈলেক বৰ বয়া লািগ আিছল। কৃ ৰ দেৰ ইমান শা িশ , মৰম
লগা ল’ ৰােটােৱ এেন গিঢ়ত কাম িকয় কিৰেল ? পঢ়া নাত ভাল কৃ ই বৰ ক কিৰ গিণতত
এম.এছ.িছ পাছ কিৰ ইয়ােৰ কেলজ এখনত অধ াপনা কেৰ। িনেজ ঘৰ ৱাৰ সজাব নাৱাৰা
বাহা ৰ পুেতকৰ লগত থািকবলগীয়া হেছ। পুেতেক কাঢ়াৈক ক িদেছ য তাৰ লগত থািকবৈল
হ’ ল ভ েলাকৰ দেৰ থািকব লািগব। নহেল য’ ত মন যায় তেত মিৰবৈগ পােৰ – িস িবচািৰ
নাযায়। গিতেক বাহা ৰৰ কােনা গত ৰ নাই।
এিতয়া আেহা সমাজৰ এেকবােৰ উ ৰৰ এহাল দ ি ৰ কথাৈল। েয়া ডা ৰ আ
মাইচুৰ মিডেকল কেলজৰ েফচৰ আিছল। মানুহগৰাকীক মই কিতয়াও লগ পাৱা নাই –
দখাও নাই িক তওঁৰ িবষেয় ভালদেৰই জােনা। তওঁ এখন মিডেকল য়ুিনভািচিটৰ উপাচায ও
হিছল। মানুহজনক মই কইবাবােৰা লগ পাইিছেলা। তওঁৰ ব েতা নাম আিছল – অত
খঙাল আ ছা -ছা ীসকলৰ বােব স াসৰ কাৰণ আিছল। পিত-প ীৰ মাজৰ কািজয়াৰ
মুখেৰাচক কািহনী এসময়ত মাইচুৰৰ মানুহৰ মুেখ মুেখ চিলিছল। এেকটা ঘৰেত তওঁেলাক
বেলেগ বেলেগ আিছল। ঘৰেটাত খন গ’ ট আিছল – এখন গটত পিতৰ নামফলক আ
আনখন গ’ টত প ীৰ নামফলক এখন গেটেৰ গ’ ল প ীৰ ি িনক আ আনখন গ’ টেৰ গ’ ল
পিতৰ ি িনক পাৱা যায়। িক তথািপও তওঁেলাকৰ মাজত খ যু চিল আিছল।
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আিজ ায় ১৬/১৭ বছৰ মানৰ আগেত এটা নাভূত না ত কথা িনবৈল পাইিছেলা।
বৰপু অি েন দউতাকৰ িব ে
িতপূৰণ িবচািৰ কচ িদব খুিজিছেল। দউতােক সদায়
মাকৰ লগত কািজয়া কৰাৰ বােব ঘৰৰ পিৰেবশ ন হিছল আ সেয় তওঁৰ লগেত ভােয়কেৰা
শশৱ আ কেশাৰ ন হিছল। দউতাকৰ এই বদ আচৰণৰ ভাৱ জীৱন ব ািপ অনুভৱ
কিৰেছ – তওঁৰ মানিসক া , ব ি
সকেলােত সই কু ভাৱ পিৰেছ। দউতাকৰ বােবই
ইমান িত হাৱাৰ বােব তওঁ দউতাকৰ পৰা ১ কািট টকাৰ িতপূৰণ িবচািৰব। তওঁ জােন
য ১ কািট টকা পােল তওঁৰ সানালী শশৱ, কেশাৰ ঘুিৰ নােহ িক মাকৰ আ ল’ ৰা টাৰ
ইমান িত হাৱা ে ও দউতােক এেকা শাি েয়ই নাপাবেন? সকেলােৱ বুজাই মিল অি নক
এই কাযৰ পৰা িবৰত কৰােল। িক আচল সংকেট দখা িদেল যিতয়া দউতাকৰ মৃতু হ’ ল।
অি েন ঘাষণা কিৰেল য তওঁ সৎকােৰা নকেৰ আ
া ও নকেৰ। ককােয়কক দিখ স
পুেতেকও এেকটা কথােক ক’ ল। মােক কােনাবা আ ীয়ৰ সহায়ত শষকৃত কৰাবলগীয়া হ’ ল।
অ াৰ ৱাইলডৰ কথা িকমান সঁচা! স ােন পৃিথবীৰ সকেলােক মা কিৰেলও িনজৰ
িপতৃমাতৃক কিতয়াও মা নকেৰ। ি তীয়েত, দাষী িপতৃমাতৃক পৃিথবীৰ সকেলােৱ মা
কিৰেলও িনজৰ স ােন কিতয়াও মা নকেৰ।

5

