যথা

তথা িশষ

মা যাৱা সামবােৰ পাৰ হ যাৱা িশ ক িদৱসৰ লগত সংগিত ৰািখ মাৰ অ ৰত
গভীৰভােব ৰখাপাত কৰা
-িশষ ৰ মাজৰ স কৰ এটা সঁচা কািহনীৰ ভাগ এই কাকতৰ
পাঠক পািঠকাসকলক িদবৈল ই া কিৰেছা। মই ভােবা য এইেটা এটা সকেলােক অনু ািণত
কিৰব পৰা কািহনী। তলত িলিখবৈল লাৱা ঘটনাৱলীৰ মই ত দশী নহও িক িতেটা কথাই
সঁচা।
মাইচুৰত জয়চামৰােজ কেলজ অৱ ইি িনয়ািৰং নামৰ এখন কেলজ আেছ। অৱেশ
আিজ ায় মাহমানৰ আগেত এই কেলজখেন িব িবদ ালয়ৰ ময দা লাভ কিৰেছ আ নতুন
নাম হেছ JSS Science and Technology University। কৱল কণাটকেত নহয় দশৰ
িভতৰেত এখন আগশাৰীৰ কািৰকিৰ িবদ াৰ কেলজ বুিল সুনাম অজন কিৰেছ। দশ িবেদশৰ
িবিভ ঠাইৰ পৰা ল’ ৰা ছাৱালী ইয়াত পিঢ়বৈল আেহ। এই কেলজত পিঢ় যাৱা ভােলমান
িবখ াত ছা -ছা ীৰ িভতৰত অন তম হেছ া ন ি েকট খলুৈৱ ীনাথ আ উ ৰ েদশৰ
বতমান মুখ ম ী অিখেলশ যাদৱ।
এইখন কেলজেৰ িচিভল ইি িনয়ািৰং িবভাগত ীচা নামৰ এজন অধ াপক আিছল।
তেখতৰ আিজ ায় বছৰমানৰ আগেত মৃতু হেছ। তেখত িসি ভাষী মানুহ আিছল। দশ
িবভাজনৰ সময়ত িস ু েদশ পািক ানৰ লগত চািমল হাৱাৰ ফলত গৃহহীন হাৱা অজ িহ ু
িসি পিৰয়ালৰ িভতৰত ইও এটা পিৰয়াল আিছল। মাইচুৰত পুনৰ সং ািপত হাৱা িবিভ
িসি েলাকৰ মাজেৰ এইেটাও এটা পিৰয়াল।
মই ইয়াত িলিখবৈল লাৱা ায় সকেলািখিন কথা মাৰ দওৰ এন.এছ. আন (ঘৰত
মতা নাম বাবু) ৰ মুখত না। অৱেশ ই এটা কথা তাৰ ব ুবগৰ মুখেতা িনেছা। আন ব তৰ
লগেত বাবুও ীচা ৰ পৰমভ ।
ীচা ৰ িবেশষ আিছল এেয়ই য আঁঠটা চেম াৰত থকা সকেলা িবষয়েৰ তেখেত
িটউশ ন লিছল। ল’ ৰােছাৱালীেয় িকবা বুিজ নাপােলই তেখতৰ ওচৰ চােপ আ তেখেতও ক
হ’ লও িটউশ ন লয়। ৮০ ৰ দশকৰ মাজভাগত ইয়াত তেন িটউশ নৰ বােব মাচুলৰ হাৰ আিছল
১৫০ টকাৰ পৰা ২০০ টকাৈলেক িক
ীচাে এটা িবষয়ত মা ৫০ টকাৈক লিছল।
কােনাবাই িদব নাৱািৰেল তওঁ দাবী নকিৰিছল। কােনাবাই আিথক দূৰাৱ াৰ বােব পইছা িদব
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নাৱািৰেলও তওঁৰ ঘৰৈল যাৱাৰ বাট সদায় খালা আিছল। কােনাবাই চািৰটা িবষয়ত িটউশ ন
কিৰ ২০০ টকা িদেল তেখেত ৫০ টকা ঘুৰাই িদ িচেনমা চাবৈল কিছল। িটউশ ন আৰ হাৱাৰ
আগেত সকেলােক একাপ চাহ খুওৱাৰ ব ৱ া তেখেত সদায় অব াহত ৰািখিছল।
ীচা এজন বমেভালা, ব িত মী চিৰ আদশবাদী মানুহ আিছল। তওঁেলাকৰ ঘৰৰ
ওচৰেত থকা মুছলমান মানুহ এঘৰত এজনী ছাৱালী আিছল। িকবা ীেৰাগ হাৱাৰ বােব
ছাৱালীজনীৰ জৰায়ু উঠাই পলাবলগীয়া হ’ ল। তেন এজনী ছাৱালীৰ িবয়াৰ স াৱনা নথকাৰ
বােব াভািৱকেতই ঘৰৰ সকেলা িচ াি ত হিছল। লােহ লােহ ঘৰৰ মানুহেবােৰ ছাৱালীজনীক
বাজা বুিল ভািববৈল ধিৰেল। এিদন ীচাে সকেলােক আচিৰত কিৰ ঘাষণা কিৰেল য তওঁ
সই ছাৱালীজনীক িবয়া কৰাব। ীচা ৰ ঘৰত ভীষণ আপি – িয মুছলমানৰ বােব তওঁেলাক
গৃহহীন হ’ ল সই মুছলমানৰ ছাৱালী তওঁ কেনৈক িবয়া কৰাব ? তওঁৰ যুি হ’ ল কােনাবা
মুছলমােন িকবা দাষ কিৰব পােৰ িক
ছানাইেতা কােনা দাষ কৰা নাই। তওঁ য
কিতয়াও স ান জ িদব নাৱােৰ সইকথা আঙুিলয়াই িদয়াত ীচাে “ সইেটােনা িক বৰ
ডাঙৰ কথােটা ? ল’ ৰা বা ছাৱালী এজনী তুিল ল’ লই হ’ ল” বুিল মাখিন মািৰ থ’ ল। কথা
মেতই কাম। তওঁেলােক সময়ত ছাৱালী এজনী তুিল ল’ ল।
বমেভালা মানুহ বােব ীচাে ঘৰ ৱাৰ সেজাৱাৰ কথা িচ া কৰা নািছল। প ীৰ
খচেখচিনত মািট এটুকুৰা িকিনেল যিদও ব ত িদনৈলেক ঘৰ সেজাৱাৰ কাম আৰ কৰা
নািছল। ইিতমেধ তওঁৰ কইবাজেনা া ন ছা ই ফাম খুিল াধীনভােব গৃহ িনমাণৰ কাম
কিৰিছল। তাৰ িভতৰত ওপৰত উে খ কৰা মাৰ দওেৰা অন তম। তওঁেলােক িনয়িময়াৈক
মই ’ (maestro) ৰ লগত যাগােযাগ ৰািখিছল। ইয়াৰ মানুেহ িশ কক সে াধন কেৰােত বা
িশ কৰ কথা উে খ কেৰােত মই ’ বুিলেয়ই কয়। া ন ছা সকলৰ পৰামশত তেখত ঘৰ
সজাবৈল মাি হ’ ল। িঠক হ’ ল য ঘৰ সেজাৱাৰ কাম তদাৰক কিৰব মি কাজুন নামৰ
ল’ ৰাজেন। িক মি কাজুনৰ সত হ’ ল য তওঁ তাৰ বাবদ পইছা নলয়। ঘৰৰ অৱ া বয়া
হাৱাৰ বােব তওঁ িটউশ ন িফজ িদব পৰা নািছল িক এিতয়া এইেটা পত
দি ণা আদায়
কিৰব। ইয়াত থকা সকেলা া ন ছা এেকলগ হ িঠক কিৰেল য তওঁেলাক সকেলােৱ লগ
হ মই ’ ৰ হাতৰ পৰা বিছ খৰছ নােহাৱাৈক এটা ধুনীয়া ঘৰ সজাই িদব। কথা মেতই কাম –
কােনাবাই হয়েতা এক াক ইটা, কােনাবাই এক াক বািল, কােনাবাই লাহা, কােনাবাই
িচেম ৰািত তওঁৰ মািটত পলাই থ যায়। এই সকেলােবাৰ ীচা ৰ স ূণ অ াত আিছল
কাৰণ তওঁ ঘৰ িকমান আগবািঢ়েছ চাবৈলেকা যাৱা নািছল। এিদন প ীেয় জাৰ কৰাত েয়া
গ দিখেল য ঘৰ আধাআিধ হ আেছ। আচিৰত হ মি কাজুনক মতাই আিন সুিধেল, “ তইেতা
মাৰ পৰা বিছ পইছা লাৱা নািছিল। ইমানেবাৰ ব কেনৈক িকিনিল ?” তওঁ আচিৰত হাৱাৰ
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ভাও ধিৰ ক’ ল, “ িকয়, আপুিন নাজােন নিক ? অমুেক ইটা, অমুেক বািল, অমুেক িচেম িদ থ
গেছ। আপুিন িদবৈল কাৱা বুিলেহ ভািবিছেলা।” তেখতৰ খং উিঠিছল আ সই ল’ ৰােবাৰক
তেখতৰ ওচৰৈল পঠাই িদবৈল ক’ ল। তিতয়া মবাইল ফান নথকাৰ বােব িসহঁতক তেখেত
সহেজ যাগােযাগ কিৰব পৰা নািছল। িসহঁতেবােৰও সই কথা নাৰ িপছত িকছুিদন সইমুৱা
হাৱা নািছল।
িস িয িক নহওক, া ন ছা সকলৰ যৗথ েচ াত ীচা ৰ এটা সু ৰ ঘৰ হ’ ল।
তওঁেলােক িনজৰ ঘৰৈল গ সুখ শাি েৰ থািকবৈল ধিৰেল।
কইবছৰমানৰ িপছত ীচা ৰ হঠােত হাটৰ অসুখ হাৱাত হি েটলত ভিত কৰা হ’ ল।
ডা েৰ ‘ অেপন হাট চাজািৰ’ কিৰব লািগব বুিল ক’ ল। তাৰ বােব িতিন লাখ টকাৰ েয়াজন
হ’ ল। সইেটা আিছল ১৯৯৩ চনৰ কথা। সই কথা িন প ী িকংকতব িবমুহ হ’ ল কাৰণ িসমান
টকা যাগাৰ কৰােটা তওঁৰ বােব স ৱ নািছল। ইিতমেধ তওঁৰ া ন ছা ৰ দল হি েটলত
গাট খাইিছল। তওঁেলােক প ীক আ াস িদেল য সকেলােৱ িমিল িকবা এটা কিৰব।
এই দলেটােৱ িঠক কিৰেল য সই কেলজৰ পৰা পাছ কৰা সকেলা িচিভল ইি িনয়াৰৰ
লগত যাগােযাগ কিৰ টকা তুিলব। িক আিজ ২৩ বছৰৰ আগেত সই কথা ইমান সহজ নািছল
কাৰণ না আিছল ই- মইল, না আিছল মাবাইল ফান। তওঁেলােক আেলাচনা কিৰ িঠক কিৰেল
য খবৰ কাগজত গাহাৰী জনাব। তিতয়া অ তঃ কণাটকত থকািখিনেয় খবৰ পাব। কানখন
কাগজত কেনদেৰ িদেল ভাল হব ইত ািদ কথা আেলাচনা কিৰবৈল সকেলােবাৰ এিদন
স াসময়ত ানীয় হােটলত গাট খােল। আেলাচনা চিল থােকােত হঠােত তওঁেলাকৰ দলৰ
বািহৰৰ কােনাবা এজন সামাই তওঁেলাকৰ ফােল আগবািঢ় অহা দিখ ভালৈক চাই ধিৰব
পািৰেল তওঁেলাকৰ লগত ভােলিদন কােনা যাগােযাগ নথকা মেহ । মাি য়াত থকা মেহ ই
সই কথা কেনৈক গম পােল বুিল তওঁেলাক আচিৰত হ’ ল। কােনা পাতিন নেমলাৈক মেহ ই
যেথ উ ােৰ সুিধেল, “ িক হ’ ল, তহঁেত বােল খবৰ কাগজত িদব খুিজছ ?” এইেটা এটা বৰ
ভাল আইিডয়া বুিল এজেন বৰ উৎসােহেৰ ক’ ল, “ অ হয় – তই কেনৈক গম পািল ?” লেগ
লেগ মেহ ই িচৎকাৰ কিৰ উিঠেল “ কথা কবৈল আিহছ। তহঁতৰ লাজ লগা নাইেন খবৰ কাগজত
িদ মই ’ ৰ অপমান কিৰবৈল। মই ’ ই সদায় আমাক িনজৰ স ানৰ দেৰ ান কিৰিছেল আ
তহঁেত তেখতৰ অপমান কিৰব খুিজছ ? মাক এটা কথা ক, তহঁতৰ িনজৰ মা দউতাৰ অসুখ
হ’ ল এেনৈক খবৰ কাগজত িদিব নিক ?” সইিখিন ক মেহ ই বগৰ পৰা প াছ হাজাৰ টকা
উিলয়াই টবুলত থ ক’ ল, “ এইিখিন ৰািখ থ। তহঁেত মই ’ ৰ অস ান নােহাৱাৈক পইছা
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তুিলব নাৱাৰ যিদ মাক কিব। িক সাৱধান, মই ’ ৰ অপমান নকিৰিব।” তাৰ িপছত মেহ
িছ গ’ ল। তিতয়ােহ সকেলােৱ সইেটা ভুল বুিল অনুভৱ কিৰেল।
যিদও িতিনলাখ টকাৰেহ েয়াজন আিছল তওঁেলাকৰ ায় দহলাখ টকা সং হ হাৱা
বােব ‘ ীচা ৱলেফয়াৰ ফা ’ খুিল বাকী টকািখিন জমা কিৰ ৰািখেল।
আ
ভি ৰ কািহনী ইমানেত শষ হাৱা নাই। আিজ বছৰমানৰ আগেত
ীচা ৰ পুনৰ অসুখ হাৱাত প ীেয় হি েটলত ভিত কৰাৰ খাজাত তওঁ অমাি হ’ ল। যুি
িদেল য সই টকািখিন হি েটলত খৰছ হ’ ল ছাৱালীজনীৰ িবয়া আ প ীৰ বােব এেকা
বাকী নাথািকব। খবৰ পাই া ন ছা সকেল তেখতক জাৰ কিৰ ভিত কৰােল। িক এইবাৰ
তেখত নাবািচল। প ীেয় খ কিৰেল য িনজৰ কাৰেণ কিতয়াও এেকা িনিবচৰা মানুহজেন
ছাৱালীৰ িবয়াখন ডাঙৰৈক পািতবৈল ই া কিৰিছল – িক সইেটা কপালত নািছল। তিতয়া
তওঁেলােক প ীক আ াস িদ ক’ ল, “ আপুিন িচ া নকিৰব। মই ’ জীয়াই থকাহেল তাইৰ
িবয়া িযমান ভালদেৰ পািতেলেহেতন আিমও িসমান ভালদেৰই পািতম।”
ীচা ৰ মৃতু ৰ িপছত তওঁেলােক পুনৰ টকা তুিলেল। এইবাৰ ই- মইল, মাবাইল
আিদৰ বােব পৃিথবীৰ িবিভ া ত থকা া ন ছা সকলৰ লগত যাগােযাগ সহেজই হ’ ল।
এইবাৰ সং হ হাৱা আ আগৰ টকা সকেলা ধিৰ ফা ত ায় ি ছ লাখ টকা জমা হ’ ল। তােৰ
আঁঠলাখ টকা যাৱাবছৰ ছাৱালীজনীৰ িবয়াত খৰছ কিৰ বাকীিখিন টকাৰ সুদৰ পৰা প ীেয়
মােহ কুিৰহাজাৰৈক টকা পাৱাৰ ব ৱ া কিৰ িদেল। বতমান মূলধন কােনও চুব নাৱািৰব।
তেখতৰ িপছতেহ ছাৱালীজনীেয় সই টকািখিন পাব।
আিজৰ যুগেতা য এেন িনেলাভী, আদশবাদী
থািকব পােৰ আ
ৰ সই
মানৱতাবাদ, সই আদশ আ সই মৰমৰ মূল বুিজ পাৱা িশষ থািকব পােৰ সই কথা
অিব াস যন লািগেলও এেকবােৰ সঁচা।
মেহ ই মাি য়াৰ উপভাষাত কেনদেৰ কথািখিন কিছল সইকথা বাবুেৱ মাক কওেত
মই আেবগত অিভভূত হ পিৰিছেলা। ১৯৯৩ চনৰ প াছ হাজাৰ টকা আিজৰ িহচাবত িকমান
হ’ ব নাজােনা। সই কথােটা মনত পিৰেলই মাৰ স ূণ অিন াসে ও ১৯৯১ চনত মাৰ স
ভাই বুলবুল (ধুজিটনাথ শমা) এ কাৱা কথা এটা মনত পিৰ যায়। যাৰহাট চৰকাৰী বালক
িবদ ালয়ৰ শতবািষকী উপলে িস া ন ছা সকলৰ পৰা বৰঙিন তুিলিছল। তিতয়া এজন
ভাল চাকৰী কৰা া ন ছা ই ‘ কাইৈল আিহবা’ , ‘ পৰিহৈল আিহবা’ ইত ািদ ক চািৰবাৰ মান
অহােযাৱা কৰাই অৱেশষত দহ টকা এটা িদিছেল।
ীচা ৰ িবষেয় আ ব ত কথা আেছ যিদও ানাভাৱত িলিখব পৰা নহব।
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