
আমার �কানা তাই ব�ৃা�ম  
➔ িক �র মণৃাল �পালাডাের একবার �ফান কইরা দ�াখ না এখেনা ক�ান আইেলা না  ।  কাল �বাধন 

ওয় না আইেল হইব ? দাঁড়া মিলের কই একবার �ফান করেত  ।  মিল মিল-ই-ই-ই একবার 
�পালাডাের �ফান করেতা মা এেতা �দির হইেতেস ক�ান  ।  

➔ উ� কাননিদ তুিম �য বেুড়া হেয়ছ �বাঝা যাে�  ।  পাঁচ িমিনট পর পর ব�� হেয় উেঠেছা  ।  চেল 
আসেব বাবা একটু শা� হও  ।  

➔ িক কইিল মণৃাল আিম বড়ুা হইিস ?  হ হইিস তােত �তার িক ? ব�� হম ুনা  ।  কত �দির 
হইেতেস  ।  �পালাডা �য িক মায়ার বাঁধেন জড়াইেস  ।  গতবার  �দখিল  না  িক  সু�র  ধুিত 
পের  �ভারেবলা  নবপি�কা  চান  করােত  �গল  ।  এই  বার  ও  �তা  সব  ওই  করব  । এত 
�দির হইেতেস  ক�ান  আসুক  না  কানডা  মইুল�া িদব  ।  আিম  না  কডা  নাড়েকল  নাড় ু
রাখিস  ওর  লাইগ�া  ।  

➔ ও  আ�া ।  তা  �তামার  নাড়ুেত  বিুঝ  িপপঁেড়  �লেগ  �শষ  হেয় �গল  তাই  তুিম  এত  ব�া� 
হেয় উেঠেছা ।  

➔ �তােগা  লেগ  আর  একটা কথাও  কইম ুনা  । কনক  �তার খািল  ইয়ািক�   । �দ  �তা  �দ  তুই 
ভাল কের  আলেপানা  �দ  ।  

‘মা  'ব�ৃা�েমর  সকল  ব�ৃারা  থিুর তারা  �কউ  আর  এখন  ব�ৃা  নন  মেন  মেন  ওনারা  সবাই  এখন 
িতিরশ  চি�েশর  নািড়  এেকবাের  �লেগ  পেড়েছন  মা  দগূ�ার  আগমেন  । সকেলই  িভষণ  ব�া�  ।  কেয়ক 
বছর আেগ  ও  িক�  এমনটা  হত  না  ।  দগূ�া পূজা  িনেয়  এতটা  মাতামািত  িছল না  আবািসকেদর  মেধ� 
।  বছর  িতেনক  হল  মণৃািলনী �দবীর  নািতর  উেদ�ােগ  এই  আ�েম  দগূ�া পূজা  �� হয় ।  ও  �বনারেসর 
িহ� ু ইউিনভািস��র  ছা�  ।  ব�ৃা�ম�ও  �বনারেস  ।  এখােন ভিত�  হওয়া  �থেকই �ায় �স  ঠা�ার সে� 
�দখা করেত আেস।  িকছুিদেনর মেধ�  �স  সকেলর ি�য় পা� হেয় উঠেলা।  সকেলরই  বািড়র �লাক মােঝ 
মােঝ আেস �কই িক� �তাতন   অথ�াৎ মণৃািলনী �দবীর  নািত এখন �ধু  তার নািত নয়  �স এখন 
সকেলর নয়েনর  মিন  ।  
   যা   হয় এই  বয়েস। নানা রকেমর �জগু �জগু ।  তার মেধ�  একটা এই ব�ৃা�েমর দগু�াপূজা । �সবার 
হঠাৎ তার মেন হেলা ঠা�ারা �কউ �তা পুেজার আন� করেত পাের না  তাই আ�েমর মি�েরই দগু�াপুেজা 
হেব  এবং আ�েমর  মিহলারাই সব করেব । �স এবার আ�েমর অিফেস িগেয় নেরন বাব ু�ক সব িকছু বলেল 
।  নেরন বাব ুএই আ�েমর মািলক। িতিন �া�ন আিম� অিফসার। িরটারেম� এর পর িতিন তার �পতৃক 
বািড় �বনারেস এেস আেছন । িনেজ িবেয় কেরনিন বেল িনজ� তার �কান ঘর সংসার �নই। দশ  কাঠা 
জায়গার উপের তােদর বািড় তার বরাবরই ই�া িছল সমােজর জন� িকছু করার। তাই িতিন বয়� 
মিহলােদর জন� সু�র পিরেবেশ এক� ব�ৃা�ম বানােলন। বািড়�েত ঢুকেল �বাঝাই যায়না এ� এক� 
ব�ৃাআ�ম। সকেল এখােন িনেজর বািড়র মতই থােকন। সু�র এক� বাগান রেয়েছ বািড়েত নানা রকেমর 
ফুেলর গাছ �সখােন। বাগােনর পিরচয�ার জন� মািল থাকেলও এই বািড়র বািস�ারা ও বাগান�র খুব য� 
�নন।  উেঠােন রেয়েছ ম� বড় একটা �শফালী ফুেলর গাছ সকালেবলা �যন ফুেলর িবছানা হেয় থােক। 
উেঠােনর আেরকপােশ এক� �বল গাছ। বািড়র �ক উ�র-পূব� �কােণ ম� বড় একটা তুলসী ম�। এক 
কথায় আর পাঁচ� ব�ৃা�ম এর �চেয় এ� পুেরাপুির আলাদা। এখানকার বািস�ারা �াণভের বাঁচেত পাের।  
            নেরন বাবরু বয়স হেয়েছ তাই �থমটায় িতিন পুেজা করার সাহস পাি�েলন না িক� 
�তাতেনর  উৎসাহ �দেখ এবং �তাতন  ভরশা  �দওয়ায় রািজ হেয় �গেলন। এিদেক �তাতন চায় পুেজার মেধ� 
একিদন �েত�েকর বািড়র �লাক আ�েম আসুক । তাই �স নেরন বাবেুক িদেয়  �েত�েকর   বািড়েত �ফান 
করােলা । তার মেধ� তার িনেজর বাবা-মা ও িছল। পুেজার িসংহভাগ খরচ নেরন বাব ুকরেবন বেল �ক 
কেরন। �তাতন তার বাবা-মােয়র কােছ বায়না ধরল অ�মীর   পুেজার ও সি�পুেজার টাকা �স িদেত চায় । 
রজত বাব ুঅথ�াৎ মণৃািলনী �দবীর �ছেল �ছেলর কথায় রািজ হেয় যায়। �থমবার  �মাটাম�ু ভােব পুেজাটা 



�কেট যায়।পেরর বছর �থেক ি��ন উ�ীপনা  িনেয় �� হয়  পুেজার  আেয়াজন। এবার পুেজার চতুথ� বষ�। 
গত বছর �থেক  �তাতেনর নতুন বায়না  পুেজার মেধ� একিদেনর জন� হেলও �েত�েকর বািড়র �লাকেক 
আসেতই হেব। নেরন বাব ুিক আর কেরন �তাতেনর  বায়নার কােছ বরাবরই িতিন হার মােনন । ব� ��হ 
কেরন িতিন �তাতনেক।  নেরন বাব ুসকলেক �ফান কেরিছেলন অ�মীর িদন দপুুরেবলা আ�ম এ আসার 
জন�।অেনেকর  বািড় �থেক �ছেলেমেয়রা নািত-নাতিনেদর  িনেয়  এেসিছেলন  ।     �তাতন  �তা �বাধন 
�থেক িবসজ� ন  আ�ম �ছেড় এক পাও নেড় না । কখন িক লাগেব সময় ও ��ত।  
       গতবার সকেলর বািড়র �লােকর সে� সবার আলাপ হেয়েছ। �ছেল �মেয়েদর মেধ�ও 
আলাপ-পিরচয়  হেয়েছ। এেক অপেরর �হায়াটসঅ�াপ  না�ার  িনেয়েছ। এক বছের সকেলই �ফসবেুক এেক 
অপেরর খুব ভােলা ব�ু হেয়েছ।  এ �তা �গল �ছাটেদর কথা অথ�াৎ নািত নাতিনেদর কথা ।   বড়রাও �কউ 
�কউ িনেজেদর মেধ� আলাপ পিরচয় কের রােখ  । তেব গতবার �তমন পিরচয় না থাকায় সবাই আলগা 
আলগা ভােবই িমেশিছল। িক� এবার নেরন  বাব ু�েত�েকর বািড়র �লাকেক  পুেজার চার িদনই আ�েম 
�থেক আন� করেত অনেুরাধ কেরন । অেনেকই রািজ হেয় �গেলন আবার �কউ �কউ বলেলন অ�মীর িদন 
আসেবন। �তাতন   িক� এই কথা�েলা  ঠা�ােদর জানেতই িদল না।  
 প�মীর িদন সে�� হেয় �গল �তাতন তখনও এেলানা �দেখ কানন �দবী এবার মিলর ওপর  চড়াও 
হেলন। মিল এক� অ� বয়সী িবধবা �মেয়।�ামী মারা যাবার পর ��রবািড়র �লােকরা তােক তািড়েয় 
�দয়। বাবার বািড় বলেত �তমন �কউ �নই। অ� �� পড়ােশানা �স জােন  । নেরন বাব ুতােক �বনারস 
��শেন বেস বেস  কাঁদেত �দেখ িজ�াসা করেত মিল  নেরন বাবেুক সব খুেল বেল। নেরন বাব ুতােক 
আ�েমর িনেয় আেস এবং অিফেস   িরেসপশেনর কােজ রােখ ।  
 কানন �দবী মিলেক বেল, " মিল  �পালাডাের তুই �ফান করিব িকনা বল? স��ােবলা এই তস� গিল িদয়া 
আসেবা �কমেন? ওের তুই কইয়া �দ আজ আর আসেনর দরকার নাই।" এই �বােল কানন �দবী মখু ফুিলেয় 
বেস বেস  রইেলন অিফস �েম ।  
 অিফস �মটা বািড়র একদম সামেনর ঘর। বািড়র বাইের �বেরােত বা �ভতের ঢুকেত এই ঘর 
িদেয়ই যাতায়াত করেত হয় এই ঘর ছাড়া বাইের �বর হবার আর �কােনা রা�া �নই। কানন �দবী মন 
খারাপ কের বেস আেছন তখুিন কােরা কথা তার কােন এল । বঝুেত পারেলন �তাতন এেসেছ। বলেলন , " 
মিল লা� টা �দ �তা  বদমাশটা আইেস মেন হয়। আেগ দখুানা মা�ম তারপর কথা কম।ু �বােঝনা কত�ণ 
সকেল ওর লাইগা বেস আেছ।"  
 মিল মেন মেন  হাসল আর ভাবল সবার �থেক �বিশ ব�� �তা উিনই িছেলন । �দখেত �দখেত কল কল কের 
হাসেত হাসেত  একদল �ছেল �মেয় ঘেরর মেধ� ঢুেক পড়ল। কানন �দবী �তা অবাক এিক তার নািত  িপকাই 
ওেতা আেছ এেদর মেধ� । এত �ছেল �মেয় �দেখ তার �তা িভরিম খাওয়ার �জাগাড় ।  আওয়াজ �েন সবাই 
ছুেট এেলা। সব ঠা�ােদির �তা  চ�ু চড়কগাছ। এেদর সকেলর নািত-নাতিনরা হািজর । সকেলই সব 
ঠা�ােদর �ণাম করেত লাগেলা ।   নেরন বাব ুিকছু�ণ আেগ সা�� �মেণ �বিরেয়েছন ।  �তাতন জােন 
নেরন বাব ুসে��েবলা �কাথায় আ�া �দন। ও আ�ম এ না এেস �সাজা �সখােন িগেয়   নেরন বাবেুক �ায় 
টানেত টানেত আ�েমর িনেয় আেস  । বেল," দাদ ুিশগিগর চেলা  �তামার জন� একটা বড় সার�াইজ আেছ।" 
নেরন বাব ুছুটেত  ছুটেত এেস হািজর । ঘের ঢুেকই �তা অবাক  ওমা এত �ছেলেমেয়  এেয �দখিছ আমােদর 
সব নািত-নাতিন ।  নেরন বাবরু আর বঝুেত বািক রইল না এই কারেণই �তাতেনর আসেত �দির হি�ল 
িতিন �তাতনেক বলেলন, “ এজন�ই �তামার আসেত এত �দির। আর �তামার ঠা�ারা �তা �রেগ �মেগ 
অি�র।”  
 - িক করেবা দাদ ুবল সবার ��ন �তা আর একসে� আেসিন।  আমরা ��শেন সবাই িমট কের 
একসােথ এলাম ।  এবার আমরা সবাই িমেল একসােথ পুেজা কাটােবা ।  
 �তাতেনর  কা� �দেখ মণৃািলনী �দবীর গেব� বকু ফুেল উঠল এইেতা �সিদন কানন �দবী বলিছেলন, “ মনৃাল 
ভাগ� কের নািত �পেয়িছস । আর আমার নািত �তা আমার একবার �খাঁজ ও �নয় না ।” খুব ভােলা কাজ 
কেরেছ �তাতন রােত সবাই �হ �হ কের। পেররিদন ষ�ী সকেল িমেল �িতমা আনেত �গল। তারপর মা দগু�ার 



�বাধন হল অিধবাস হল। পেররিদন  স�মী ঠা�রমশাই �ভার �বলায় চেল এেসেছন । �তাতনরা সকেল িমেল 
�ভারেবলা  নবপি�কা �ান কিরেয় িনেয় এেলা ঠা�র মশাই এর সে� ।স�মীর  পূেজা তাড়াতািড় �� হল । 
বয়� মানষুটা সকেল উেপাস কের থােক সকােল তােদর অেনক ওষুধ �খেত হয় সুতরাং পুেজা তাড়াতািড় 
�� করেত হইয়।সবাই   ম�েপর  বারা�ায় বেস আেছ। �ছেল-�মেয়রা উেঠােন বেস গ� করেছ। এক বছর 
আেগ যােদর সে� কেয়কঘ�ার আলাপ তারা �যন আজ পরম ব�ু হেয় উঠেলা ।এরপর দশটা বাঁচেতই এক- 
এক কের কােরার �ছেল �বৗ কারও �মেয় জামাইরা ঢুকেত থােক। আ�েমর সদস�রা �তা সব আনে� 
আ�হারা। �বােঝিন তােদর আপনজেনরা  পুেজার কটা িদন তােদর সে� থাকেত এেসেছ। আ�েমর সকেল 
�মেত উেঠেছ   পূেজার  আনে�।যােদর  বািড়রেলােকরা  আেসিন তােদর সামান� মন খারাপ হেলও তারা 
অন�েদর বািড়র �লােকর সােথ আন� করেছ। আসেল তারা িনেজেদর মেধ� এত গ� কের �য �েত�েক 
�েত�েকর বািড়র সদস�েদর স�ে� ওয়ািকবহাল । কাননেদবীর তার �ছেল-বউমার  �িত �ে�প �নই িতিন 
বেস পেরেছন উেঠােনর মাঝখােন নািত-নাতনীেদর সােথ আর �ফাকলা মখু  �ভাের িকছু�ণ পরপর  �হেস 
উঠেছন । �চােখ মেুখ এক অ�ুত তৃি� ।মণৃািলনীেদবী খুব ব�� পুেরািহত  মশাইেয়র হােত হােত সব এিগেয় 
িদে�ন। রজত আর দীপা সবই  �খয়াল করেছন। ভাবেছন মা কত পাে� �গেছ। বািড়েত �য িনেজর কাজ 
টু�ও অন� �কউ কের িদেল ভােলা হয় এমন িছেলন । িতিন আজ এত দািয়�  িনেয়  দগু�াপুেজার কাজ 
করেছন ।রজত িক� এখেনা একটু মরেম মের আেছন িতিন কখনও ভােবিন �য তার মােক কখেনা িতিন 
ব�ৃা�েম পাঠােবন। পুেজা �শষ হেয় �গল সকেল অ�লী িদেলন। মােয়র �ভাগ হেয় �গল ।সবাই �সাদ �খল । 
সকেল িনেজর ঘের  িগেয় একটু �েয়েছন।মণৃািলনীেদবীর আজ একটু �বিশ ধকল হেয় �গেছ। রজত বাব ুমখু 
িনচু কের মণৃািলনী �দবীর পােয়র কােছ বসেলন । মণৃািলনী �দবীর ঘুম �ভেঙ �গল বলল, “ এিক �খাকা 
কখন এিল এ ঘের? ডািকস িন �কন ? �দেখা  �ছেলর কা� চুপ কের বেস আেছ।”  

➔  মা তুিম আমার উপর খুব রাগ কেরেছা না? খুব ক� হে� না মা? যিদ চাও আিম �তামােক 
বািড় িনেয় যাব।  

➔  না বাবা ক� �য হয়িন �থম-�থম তা বলেবা না তেব এখন আমার এখােন ভােলা লােগ। এই 
�য এত�েলা মানষুেক �দখিছস  তােদর এেকক জেনর জীবন এেকক রকম িক� আমরা সকেল 
িমেল িদিব� আিছ। আিম বাবা িব�নােথর চরেণ মরেত চাই । আমার এখােন �কান অসুিবধা হয় 
না ।তেব িক জািনস মােঝ মােঝ আিম মেন মেন �তােক ধন�বাদ �দই। তুই আমােক এখােন না 
িনেয় এেল পৃিথবীটা আমার �চনা  হেতা না। িনেজর জায়গা স�ে� ব� ভুল ধারণা িছল 
আমার। বাইের িগেয় সবার সে� কথা বল ভােলা লাগেব।পুেজা- গ�ার  িদন অমন মন খারাপ 
কের থািকস না �তা।  

 রজতবাব ুবাইের এেলন। আ�েমর বারা�ায়, বাগােন সবাই  ছিড়েয়  িছ�েয় আেছ। একটু দেূর কনক 
�দবীর �ছেল �বৗমা দাঁিড়েয় , দীপা তােদর সে� গ� করেছ। রজতবাব ুতােদর িদেক এিগেয় এেলন। 
চারজেনর অেনক গ�। তারা তােদর মােয়েদর িনেয় গ� করেছ। গ� করেত করেত তারা �পৗঁেছ যায় সাত 
বছর আেগ ।তারা তােদর বািড়র পিরি�িত বলেত থােকন �কন আজ তার মােয়রা এখােন। কনকেদবীর 
�ছেল বেলন আসেল তারা দজুেনই চাকির কেরন। �মেয়টা  �বািড� ংেয়র  মানষু।বেলন, “ মার সে� সারািদন 
আমােদর হয়েতা �দখাই হেতা  না।মা  সকালেবলা উেঠ ঠা�র ঘের পূেজা করেত �যেতন। আমােদর তখন 
অিফেসর  তাড়া। আর যখন িফরতাম মা  ঘুিমেয়  পড়েতন। সারািদন একা একা মা  মানিসকভােব অসু� 
হেয় পড়িছেলন। তাই অগত�া আমােদর এই ব�ব�ায় করেত হয় ।খারাপ লােগ জােনন �লােক �নেল �কমন 
একটা আড়েচােখ  তাকায়। মেন হয় আিম একজন বড় কালিপট মােক ব�ৃা�েম  পা�েয়িছ। িক� পিরি�িত 
টা �কউ িবচার কের না ।ওখােন থাকেল মা অসু� হেয় পড়েতন। এখােন �তা  মা আন� রেয়েছন  । 
বািড়েত একা একা  তার দম ব� হেয় আসত । আিম কথা বেলিছ জােনন মার সােথ �কান অসুিবধার কথা 
�তা িতিন বলেলন না।  
 রজত বাব ুএবার বলেত �� কেরন �কন িতিন তার মােক বাধ� হেয় ব�ৃা�েম �রেখ �গেছন।  



রজত বাবরু মেন পেড় �সই সব িদেনর কথা যখন �া� অবস� হেয় অিফস �থেক বাড়ী  িফরেতন 
�বিশরভাগ িদনই এেস �দখেতন দীপার মখু ভার। রজত বাব ুসামেন �ভেস ওেঠ �সই  িদন�িলর কথা 
একিদন রজত বাব ুঅিফস �থেক বািড় িফেরেছন দীপার িদেক তািকেয় বলেলন, “ এক �াস জল 
দাওনা  দীপা ।”  দীপা  �কান উ�র না কের জেলর �াস�  রজত বাবরু সামেন রাখল  । রজতবাব ু �খয়াল 
করেলা  দীপার মখুটা  ভার হেয় আেছ । বেুঝও না বেুঝ রজত বাব ুপিরি�িতেত �াভািবক করার �চ�া 
করেলা িক� তােত �কান কাজ হেলানা। রজত �া� হেয় পেড়িছেলন এসব ঝােমলায়। অিফেসর কােজ 
সারািদেন একটুও িবরাম �নই আর বািড়েতও.....। রজত বাব ুচুপ কের �গেলন �ান কের এেস �সাফায় 
বসেলন। �কান কথা না বেল চা কের �টিবেল িদেয়  দীপা  চুিরদার পের �বিরেয় �গল �তাতনেক আনেত। 
�তাতন তখন �াস নাইেন  পেড় ।ও �উশন  পড়েত  যায় ওেক আনেত যায়  দীপা ।  �স বঝুেত পাের 
আজকাল তার মা কারেণ-অকারেণ  দীপােক উ�� কের। িবনা কারেণ বািড়েত  ঝগড়ার পিরেবশ সৃি� হে� 
।যত িদন যাে� মা �যন �কমন �াথ�পর  অনভূুিতহীন হেয় পড়েছ ।   দীপা িনেজেক সবসময় সামলােত পাের 
না তখনই �� হয় ঝােমলা ।দীপােক �ক �দাষ �দওয়া  যায় না। গত পেনর বছর ধের মার �কান অয� 
কেরিন �স।  রজত বাব ু�তা �সটা �খয়াল কেরেছ ।মার খাওয়া ডা�ার �দখােনা জামাকাপড় সব িদেক 
দীপার নজর। �কান িদেক �কান �� রােখনা। রজত বাব ুকােজর চােপ ভুেল �গেলও ও সব সামেল  িনেতা 
। দীপােরা চাপ �বেড়েছ। �তাতেনর  পড়া�না সব িদেকই �তা দীপােকই  �খয়াল রাখেত হয়।  অথচ মা 
এসেবর িকছুই বঝুেত  �চ�া করেছন না। আজকাল মা সব  সময় �যন �বাঝােনার �চ�া কেরন উনার 
য�আি� �কমেতা হে� না। উিন �যন  �াধীন ভােব জীবন যাপন করেত পারেছন না। সবিকছুেতই �কমন 
একটা সে�েহর ভাব।   িক� এরকম আচরণ এর �তা �কােনা কারণ �নই। যত িদন যাে� এসব �যন �বেড়ই 
যাে� ।রজতবাব ু �বােঝ বয়স হেয় �গেল মানেুষর এই পিরবত� ন�েলা হয়। বয়� মানষুরা মনসংেযাগ  চায়, 
নানা রকম �কৗশল তারা �েয়াগ কের ।িক� মা �তা এরকম িছেলন না অেনক কে�র মেধ� িদেয় িতিন 
সংসার কেরেছন । িতিন দইু �ছেল এক �মেয়েক অেনক কে� বড় কেরেছন সংসােরর এইসব ঝি� �তা তার 
জানা।  
 িদপােক �য মা ভােলাবােস না তা �তা নয়।রজতবাব ুজােনন �য তার মা িদপার উপর কতটা িনভ� রশীল । 
দীপা আজকাল একটুেতই �রেগ যাে�। �কমন একটা দমব� করা পিরেবশ বািড়েত। এইসব এর ফল িগেয় 
পেড়  �তাতেনর  পড়া�নার উপর। �যটা খুব ভয়ানক একটা পিরি�িত। �বচারা ঘের চুপ কের বেস থােক। 
রজতবাব ু�খয়াল কেরন পিরি�িত আে� আে� হােতর বাইের চেল যাে�। �কান খারাপ ঘটনা ঘটেল সামলান 
যােব না। রজতবাবরু চািরিদক �কমন শনূ�তায় ভের যায়। মােক িক �বাঝােব �স? দীপার সামেন মােক 
িকছু বলা যােব না আবার দীপা �কও শাসন করা যায়না  ।  এেকক  সময় তার বািড়  �ছেড় চেল �যেত ইে� 
হয়।িক� �কাথায় যােবন এেদর �ছেড় !মােঝ মােঝ  ভােবন মা যিদ িকছুিদন ভাইেয়র কােছ িগেয় থােক িক� 
�স কথা �স মােক বলেত পােরনা। দীপা  �তাতনেক  িনেয় িফের আেস। �তাতন  রজতবাবরু পােশ িগেয় বেস 
�িভর িরেমাট টা িনেয় �িভেত চ�ােনল পা�াে� ।�াভািবকভােবই দীপার রাগ �দখােনার ওই একটাই 
জায়গা �ছেল ।�িভ �দেখ �যন কত বড় অপরাধ কের �ফেলেছ। �তাতন রাগ কের ঘের চেল �গল। এত বােজ 
পিরেবশ বািড়েত কােরা �কান শাি� �নই ।রজত বাব ুকােক �বাঝােবন িক করেবন।�তাতেনর জন� ভারী 
ক� হল তার।�সই সকােল �ুেল যায় ।�ুল �থেক িফের ভােলা কের একটু খাওয়ার সময়  পায়না। তারপর 
আবার �উশিন  �উশিন �থেক এেস একটু সময় তােকও �দওয়া   উিচৎ ।িক হেয়েছ  দীপােক  িজে�স 
করেত পাের না রজত বাব ু।মােকও �তা িকছু বলা যােব না তাহেলেতা িতিন আবার হাের হাের বিুঝেয় 
�দেবন রজত বাবেুক জ� িদেয়,  বড় কের, পড়ােশানা িশিখেয়  রজতবাবরু কত বড় উপকার কেরেছন 
িতিন। এবং রজত বাব ুকত বড় নরাধম মােক �শখােত �গেছ িকভােব থাকেল সংসাের শাি� থাকেব। কত 
বড় অধঃপতন হেয়েছ তার সুতরাং �সই �চ�া  করার �কান মােনই হয়না। আে� আে�  িদপার রাগ ঠা�া 
হয়। �তাতেনর সে� কথা বেল পিরি�িত �াভািবক করার �চ�া কের।  �তাতেনর �সবার মাধ�িমক �ক 
�তাতেনর    ি� �বােড� র আেগ রজত বাবরু মা বায়না ধরেলন িতিন  কািশ যােবন  এবং সে� দীপা �কউ 
�যেত হেব  রা�া কের �দওয়ার জন�।।�তাতেনর পরী�ার কথা বেলও তােক �বাঝােনা যাে� না। মহােদব 



নািক তােক কাল ই �যেত বেলেছন। রজতবাব ুতােক িনেয় �যেত চাইেল তােতও িতিন রািজ না। �স খােব 
�কাথায়? রা�া িচনেব �কমন কের ?সুতরাং  দীপােক �যেতই হেব। বািড়েত �তা মহা অশাি� �লেগ �গল। 
রজতবাবু ুবলল, “ ভাই �ক বল না ওর বা�া �তা এখন �ছাট সুমনা �তামােক সে� িনেয়  কটািদন থা�ক।” 
মণৃািলনী �দবীর তােতও আপি�।হঠাৎ দীপা এমন একটা কথা বেল বসেলা �যটা দীপা বলেব  রজত বাব ু
�কানিদনও ভাবেতও পােরিন । রজতবাবরু ও কথাটা �বাধগম� হেত িকছু�ণ সময় লাগেলা। িদপা বলল, “ 
�বশ আমার �ছেলর যা হয় হেব। তুিম জামা কাপড় �গাছাও। তেব আমারও একটা শত�  আেছ �তামােক এখন 
�থেক  বাবা িব�নাথ এর কােছই থাকেত হেব ।উিন যখন �তামায় এত জ�ির তলব িদেয়েছন তাহেল তার 
কােছই তুিম �থেক যাও। �সখােন �তামার বয়েস অেনক মানষু পােব তুিম তােদর সে�ই থাকেব। আমরা 
আমােদর সাধ�মত �তামার �খাজ খবর �নব �দখােশানা করব ।যিদ রািজ থােকা তেবই চল নইেল এখােনই 
থােকা ।” মণৃািলনী �দবী িকছু�ণ ভাবেলন তারপর বলেলন, “ ভাল জায়গা  �ক করেব। আমার �যন �কান 
অসুিবধা না  হয়।” রজত বাব ুদীপােক বলল, “ দীপা িক সব বলেছা মােক ব�ৃা�েম রাখেব?”  

➔ ব�ৃা�ম না বাবা িব�নােথর চরেণ যিদ �তামার আপি� থােক তাহেল তুিম মােক িনেয় কাশী 
ঘুিরেয়  িনেয়  এেসা ।  �তাতন আর আমার জন� একটা ভাড়াবাড়ীর  ব�াব�া কেরা। কারণ 
আগামী িদেন পিরি�িত আেরা জ�ল হেব তা আিম বঝুেত পারিছ। তুিম স�ান । তুিম �তামার 
গভ� ধািরণীেক  িনেয় িনেজর কােছ রােখা।আমােকও আমার �ছেলর কথা ভাবেত হেব।  

➔   এসব িকছু কথা �তাতেনর সামেনই হয়   �তাতনও  �বােঝ না �কানটা �ক �কানটা ভুল  
 ঠা�া �য তােক ভােলাবােস না তা �তা নয় িক� অিভর ঠা�ার মত তার ঠা�া তার জন� নারেকল নাড়ু 
কের না ,তােলর বড়া  ভােজনা। অিভর ঠা�া অিভর জন� কত িক রা�া কের িক� �তাতন �তা ঠা�া �ক 
কখেনা রা�াঘের �যেতই �দেখিন। িক�  ঠা�ার হােতর রা�ার নািক সুখ�ািত িছল �সটা �স �েনেছ 
অেনেকর কােছ  
  �ক হেলা রজত দীপা আর �তাতন সকেল িমেল  মণৃািলনী �দবীেক িনেয়  কািশ রওনা হেব । �তাতেনর 
আর পরী�া �দওয়া হেলা না  
 কািশ িগেয় অেনক খুেঁজ তারা এই ব�ৃা�েমর �খাঁজ পায়। �সখােন তারা মণৃািলনী �দবীেক �রেখ যায় । 
একটা অপরাধেবাধ রজতেক তারা করত। এরপর �দখেত �দখেত  �তাতন  উ�মাধ�িমক পাস কের  �গল । 
�তাতনেক তারা �বনারেস ভিত�  করল যােত মা আর �তাতন দজুেনর সে�ই �যাগােযাগ রাখেত পাের । 
�তাতন আজ অেনক বড় হেয় �গেছ আজ এত�েলা মানষু ওর জন�  এত আন� করেত পারেছ বাবা মা 
িহেসেব গেব� রজত বাব ুআর দীপার বকু ফুেল উঠেলা ।  
 সকেল খুব আন� কের পুেজা কাটাল। দশমীেত �িতমা িবসজ� ন িদেয় সকেল �য যার বািড়েত িফের 
�গল ।কথা িদেয় �গল আগামী বছর সকেলর �ছেলেমেয়রা ভােবই পুেজার কটা িদন  আ�েমর মােয়েদর সে� 
পুেজা কাটােব।  
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