চামুৰাইৰ দেৰ মাৰ মৰমৰ বা া

কুকুৰ আ মকুৰী েয়াটাই পাহনীয়া জ হ’ লও েয়াটােৰ ান এেক নহয়। কুকুৰ
অিত িব াসী, ভুভ আ িনভৰেযাগ বুিল সকেলােৱ জনা কথা। কুকুৰৰ ভুভি সে হৰ
উধত। সেয়েহ কুকুৰক মানুহৰ আটাইতৈক িব ব ু বুিলও অিভিহত কৰা হয়। িক তাৰ
িবপৰীেত মকুৰীৰ ব েতা বদনাম আেছ। কাৱা হয় য মকুৰীেয় য’ ত খাবৈল পায় তাৈলেক
যায়। গিতেক মকুৰীৰ আনুগত বা ভুভি বুিল কােনা কথা নাই।
িক সই কথা জািন িনও মানুেহ মকুৰী পাঁেহ কৱল িনজৰ আন ৰ বােব। ব েত
মকুৰীক িনজৰ স ানৰ দেৰ লালন পালেনা কেৰ। ব েত িনজৰ িবচনােত মকুৰীক বৈলেকা
িদেয়। এইিখিনেত মাৰ এটা আেমাদজনক কথা মনত পিৰেছ।
বংগালু ত মাৰ এক বা বী আেছ তওঁৰ নাম উমা চু মিণয়াম। উমাহঁত মূলেত
তািমলভাষী মানুহ হ’ লও কণাটকেত জ আ ডাঙৰ দীঘল হাৱাৰ বােব ইয়াৰ মানুহৰ দেৰই।
অৱেশ ঘৰত তািমল ভাষােতই কথা পােত। উমাই মাইচুৰত থকা All India Institute of
Speech and Hearing (য’ ত মই আগেত চাকৰী কিৰিছেলা) ৰ পৰা িপ এইচ িড কিৰিছল। মই
উমাক তিতয়াৰ পৰাই িচিন পাওঁ। উমাৰ ছাৱালী অনু এম.এছ.িছ পিঢ় থােকােত মাৰ ছা ী
আিছল। বাংগােলাৰ িব িবদ ালয়ৰ Speech and Hearing িবষয়ৰ পৰী া স কীয় কাজ বা
িমিটং আিদত আেগেয় উমাক ােয়ই লগ পাইিছেলা। লগ পােল আেমিৰকাত থকা ল’ ৰােছাৱালী
হালৰ িবেশষৈক অনুৰ খবৰ লওঁ। এবাৰ তেনৈক লগ পাওেত উমাক সুিধিছেলা নািতপুিতৰ মুখ
দিখেছ নিক। অলপ ধেমলীয়া উমাই তৎ ণাৎ ক’ ল, "No, I don’t have grand-children
but I have grand-kittens। উমাৰ কথা িন মই হাঁিহত ৰ’ ব পৰা নািছেলা। কথােটা এেন ধৰণৰ
– কমব জীেয়ক- জাৱােয়ক, পুেতক- বাৱাৰীেয়কৰ ল’ ৰােছাৱালী ডাঙৰ দীঘল কিৰবৈল সময়
নাই। গিতেক মকুৰী পুিহেছ। মকুৰীৰ পাৱালী জ হ’ ল িসহঁত ইমােনই উৎফুি ত হয় য
সমেয় সমেয় মকুৰী পাৱালীৰ ফেটা পিঠয়াই থােক। ফানত কথা পােতােতও হেনা মকুৰী
পাৱালীৰ কথাই হ াধান পায়।
িপছত এবাৰ উমাক লগ পাওেত সুিধিছেলা grand-kitten ৰ পৰা grand-children ৰ
আইতাকৈল তওঁৰ েমাচন হেছ নিক। উমাই তওঁৰ ভাগ ত তেন েমাচন নাই বুিল ক’ ল।
আিজ ব তিদন উমাক লগ পাৱা নাই – কােৰাবাৰ মুেখ নািত হেছ বুিল িনবৈল পাইেছা।
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মই আিজ এেন এটা কািহনী িলিখবৈল লেছা িযেটাৰ পৰা
মকুৰীৰ আনুগত নােহাৱা কথােটা স ণূ সঁচা নহয়।

মাণ কিৰব পািৰ য

মই স থােকােত আমাৰ ঘৰত এটা বা া মকুৰী আিছল। মাৰ বয়স তিতয়া িকমান
আিছল মই জনা নািছেলা যিদও এিতয়া কইবাটাও তথ ৰ ওপৰত িভি কিৰ িহচাব কিৰ চাই ৬
বছৰমান হ’ ব বুিল ভািবেছা। মকুৰীেটা বছ শকত আৱত আিছল আ তাৰ গাৰ বৰণেটা আিছল
কজলা। িস কিতয়া, ক’ ৰ পৰা আ কেনৈক আিহিছল সইকথা এেকা মনত নাই। িক
অনবৰেত তাৰ লগত খিল ধুিল থকা কথােটা মাৰ ভালদেৰ মনত আেছ। স কালত খলাধুলা
কিৰবৈল মাৰ কােনা লগ নািছল কাৰণ মাৰ িপছৰ ভাই িবভূিত মাতৈক চােৰ পাঁচ বছৰৰ স ।
গিতেক মই িনঃসংগ আিছেলা আ মাৰ এই িনঃসংগতা দূৰ কিৰিছল সই বা া মকুৰীেটােৱ।
তাক মই িকবা নাম িদ মািতিছেলােন নাই মাৰ এেকবােৰ মনত নাই। গিতেক নামৰ অভাৱত
তাৰ কথা বা া বুিলেয়ই উে খ কিৰম।
গােটই িদনেটা বা াৰ িপেছ িপেছ ঘুিৰ ফুৰাৰ কথা মাৰ ভালদেৰ মনত আেছ। মাৰ
মা বা আইতােয় িকবা খাবৈল িদেল তাৰ ভাগ তােকা িদওঁ। এবাৰ আমাৰ ঘৰত বুট ভািজিছল।
মাৰ এিতয়াও
মনত আেছ আমাৰ ঘৰৰ মাজৰ কাঠােটাৰ মিজয়াত বিহ মই খাৱাৰ লেগ
লেগ তােকা খুৱাই আিছেলা। কাঠােটাত িল আিছল এটা অিত কম পাহৰৰ লাইট। খাই শষ
হাৱাৰ িপছত মাৰ হাতত লািগ থকা তলিখিন মই বা াৰ গাত সািন িদিছেলা। আৰাম পাই
বা ােয় গা পািত িদিছল আ তােক দিখ মই তাক বােৰ বােৰ মািলছ কিৰ িদিছেলা। অলপ
পাছেত মন কিৰিছেলা মাৰ হাত খনৰ পৰা ওেলাৱা এক অ ুদ গা আ মই আচিৰত হ
বােৰ বােৰ হাত খন িঙ চাইিছেলা। তিতয়া বাধহয় মাৰ িঘণ ভাৱ অলেপা নািছল। সই
গা মই এিতয়াও পাহৰা নাই। কিতয়াবা আকি কভােব তেন গা কৰবাত পােল মাৰ
বা াৈল মনত পেৰ। এিতয়া অৱেশ তেন গা পােল িঘণ ভাৱ হয়। মাৰ কা দিখ আমাৰ
ঘৰত থকা ল ৱা িপ ৱােয় িচঞৰ বাখৰ কৰাত আইতােয় আিহ ধমিক িদেল, “ মকুৰীৰ গাত
তল সািনছ কেলই ? তাৰ নামেবাৰ সিৰ যাব।“ তাৰ িপছত মাক মাৰ হাত খন ধুৱাই িদবৈল
ক’ ল। মােয় মাক থলামুিৰ এটা িদ হাত খন চােবােনেৰ ধুৱাই িদয়াৰ কথা এিতয়াও মনত
আেছ।
মই িযদেৰ বা াৰ লগ এৰা নািছেলা িসও সইদেৰই মাৰ লগ এৰা নািছল। মই
এেনেয় যিদও মাৰ লগত ইিছেলা সই সময়ত মাৰ কচুৱা ভাই িবভূিতৰ স আই ওেলাৱাত
মাৰ বােব কাষেত এখন বেলগ িবচনাৰ ব ৱ া কিৰিছল। ৰািত মই ই থােকাঁেত বা া মাৰ
িবচনাৰ ওচৰত থকা িখিড়িকেৰ সামাই কেনবাৈক আঁঠৱু াৰ িভতৰত সামাই মাৰ গােত গা
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লগাই ই থােক। মই বেলগ িবচনাত বৈল লাৱাৰ কথা িস কেনৈক গম পাইিছল সই কথা
মই আিজও বুিজব নাৱািৰেলা। তােক দিখ মা দউতােয় আঁঠুৱাখন টািন টািন খুিচ িদবৈল
ধিৰেল। আঠুঁৱাৰ িভতৰত সামাব নাৱািৰ িস এটা বেলগ উপায় ল’ ল। িস আঁঠুৱাখনৰ ওপৰৈল
জাপ মািৰ িঠক সাঁমাজেত ই থােক। তিতয়া আঁঠৱু াখন দাঁ খাই যাৱাৰ ফলত তাৰ গােটা
মাৰ গাত লািগ থােক। ৰািত কিতয়াবা সাৰ পােল নতুবা পুৱা ই উিঠ মাহঁেত তাক দেখ।
কিতয়াবা সামাওেত গম পােল মা বা দউতােয় তাক খিদ িদেয় িক িস পুনৰ আিহ মাৰ
গােত গা লগাই ই থােক। িসও কম চতুৰ নািছল – মাহঁত সােৰ থকা অৱ াত িস কিতয়াও
কাঠাত সােমাৱা নািছল। মই অৱেশ সইেবাৰ এেকা গম পাৱা নািছেলা – অৱেশ কিতয়াবা
আঁঠুৱাৰ সাঁমাজত মাৰ গােত গা লগাই ই থকাৰ কথা গম পাইিছেলা। বাকীেবাৰ কথা মাঁহেত
কওেতেহ গম পাইিছেলা।
তেনকুৱােত বা াৰ িকবা ছালৰ বমাৰ হ’ ল। মাৰ এিতয়াও মনত আেছ কজলা ৰঙৰ
নােদাকা বা া কাই িখনাই যাবৈল ধিৰেল। মাক ঘৰৰ সকেলােৱ দঢ়াই দঢ়াই বা াৰ ওচৰ
চািপবৈল মানা কিৰেল। স েত িঘণ ভাৱ নািছল যিদও তাৰ চেহৰােটা দিখ িকবা ভয় ভাৱ
হিছল। গিতেক মই তাৰ ওচৰ চািপবৈল বাদ িদেলা। িক মই বা াক এিৰেলও বা াই মাক
নেৰ। ৰািত মাৰ কাষৈল আগৰদেৰই আিহ থকাত দউতােয় ৰািত শাৱাৰ আগেতই মাৰ
িবচনাৰ কাষৰ িখিড়িকখন ব কিৰ থিছল। িক চুেপচােপ বেলগ িখিড়িকেৰ সামাই বা া
মাৰ ওচৰ পাইিহ। কথা িবষম যন দিখ দউতা আ িপ ৱােয় িমিল বা াক আমাৰ ঘৰৰ
িপছফালৰ িপৰািলত থকা আটলাছ গছেজাপাৰ তলত পািচ এটােৰ ঢািক থ’ ল। পািচেটাৰ ওপৰত
এচপৰা বছ ডাঙৰ িশল িদ থিছল যােত িস কােনামেতই পািচৰ বািহৰৈল ওলাব নাৱােৰ।
সমেয় সমেয় িপ ৱােয় তাৰ খাৱাৰ যাগান ধিৰিছল। এেনৈকেয় কইিদনমান গ’ ল।
এিদন হঠােত মাজৰািত কােনাবাই কথা পতা শ িন সাৰ পাই গ’ লা। কাঠাৰ লাইট
লা আিছল – মা আ দউতােয় মাৰ িবচনাৰ তলৰ ফােল চাই কথা পািত আিছল। কথাৰ
সুৰত আিছল আ য ৰ ভাৱ। মেয়া িবচনাৰ পৰা নািম দউতাই লাই িদয়া টচৰ পাহৰত মাৰ
িবচনাৰ তলৰ ফােল চাই দেখা মাৰ মৰমৰ বা া িন ল হ পিৰ আেছ। মাৰ িবচনাৰ তলৈল
আিহ িতিনবাৰ মও মও ক িচঞৰাৰ িপছত তাৰ হেনা মাত নােহাৱা হ’ ল। লেগ লেগই মা
আ দউতা উিঠ আিহ দেখ য িস মিৰ আেছ।
আমাৰ ঘৰত কইবািদনৈলেক সই এেকটা কথােক আেলাচনা হিছল। সকেলােৰ মুখত
এেকটাই
– িস ইমান িনশকতীয়া বল অৱ াত ইমান ডাঙৰ িশেলেৰ হঁচা িদ থাৱা
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পািচেটাৰ তলৰ পৰা কেনৈক ওলাই আিহ িখিড়িক জিপয়াই ঘৰৰ িভতৰ সামাইিছল। আ
িবচনাৰ তলত িকয় আিহ মিৰিছলিহ ?

মাৰ

কাল েম সকেলােৰ লগেত মেয়া সইকথা পাহিৰ গিছেলা। মই িঠক পাহিৰ গিছেলা
বুিল ক’ ল ভুল হ'ব – মনত আিছল িঠেকই িক কােনািদন সই িবষেয় আেলাচনা আিদ হাৱা
নািছল।
আিজ যিতয়া মাৰ িবচনাৰ তলত মৃত অৱ াত পিৰ থকা বা াৰ ছিব মনৈল আেহ
মাৰ এেন লােগ সয়া যন বা া নািছল – যু ত ধৰাশায়ী হাৱা এক জাপানী চামুৰাইেহ
আিছল। চামুৰাই হেছ াচীন জাপানৰ এক ণীৰ মানুহ যাক াচীন ভাৰতৰ
ীয় সকলৰ
লগত তুলনা কিৰব পািৰ। িযসকল পাঠেক চামুৰাইৰ িবষেয় না নাই মই তেখতসকলক খ াত
জাপানী বালছিব িনেদশক আিকৰা কু চাৱাৰ Seven Samurai আ হিলউডত েযািজত
বালছিব The last Samurai চাবৈল অনুেৰাধ কেৰাঁ। এজন চামুৰাই িক দেৰ ত াগ, িন া,
দশভি , ৰাজভি , আনুগত , একা তা আিদৰ মূিতমান প (personification) হ’ ব পােৰ
সইকথা এই খন িচেনমা চােলই বুিজব পািৰ। অৱেশ থম িচেনমাখন অলপ পুৰণা হাৱা
বােব দশেক বৰ ভাল নাপাবও পােৰ িক ি তীয়খন অত ই মেনা াহী।
বা াৰ কথা মনত পািৰেলই মাৰ মনত নানান ৰ উদয় হয়। িস বা তাৰ মৃতু
আস বুিল বুিজ পাই মাৰ ওচৰৈল আিহিছল নিক ? ন মাৰ ওচৰৈল আিহেল তাৰ মৃতু ৰ
য ণা িকছু লাঘৱ হ’ ব বুিল আশা কিৰিছল ? িস আশা কিৰিছল নিক য মই আগৰ দেৰই তাৰ
গাত হাত ফুৰাই িদম যাৰ ফলত িস িকছু আৰাম পাব ? ন জীৱনৰ শষ মুহূতত িস মাৰ সািনধ
িবচািৰিছল ? মকুৰীেয় িকমান দূৰৈলেক িচ া কিৰব পােৰ ? ইত ািদ।
মই জােনা য সইেবাৰ ৰ উ ৰ মই কিতয়াও নাপাও। িক বা াৰ সই মৃতু েৱ
মাৰ দয়ত অিত গভীৰভােব ৰখাপাত কিৰেল যাৰ ভাৱ আজীৱন অনুভৱ কিৰম। মানুহ
িকমান িনচ াথপৰ আ উপকাৰীৰ িত অকৃত আ আনুগত হীন হব পােৰ তাৰ মাণ মই
িনকট তথা দূৰৰ আ আেপান তথা পৰৰ িবিভ জনৰ মাজত দিখবৈল পাইেছা। তেন কথাত
মই আঁহত হ’ ল বা াৰ আনুগত আ ভুভি ৰ কথা মনত পলাই সকাহ লাভ কেৰা।
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