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ূ
তীের পৰ্থম িহমু
ময়রাক্ষীর
ূ আহেমদ
হুমায়ন

আিম তখন ঢাকা িবশব্িবদালেয় িশক্ষকতা কির েলকচারার েথেক অািসেস্টন্ট পৰ্েফসর
ূ -দরান্তের
ূ
হেয়িছ েবতন বােড়িন, যন্তৰ্ণা েবেড়েছ আমােক দর
পরীক্ষা িনেত পাঠােনা
ু
ু  কেলজগুেলােত পড়ােশানা হয় না বলেলই
হেচ্ছ পটয়াখালী
, বিরশাল, ফিরদপর
ু
ু
ু পাের না অিত সহজ
চেল পৰ্াকিটকাল ক্লােসর সেযাগ
-সিবধাও
েনই ছাতৰ্রা িকছই
ু
ু
পৰ্েশ্ন মাথা চলকায়
, ঘাড় চলকায়
 মাথা এবং ঘাড় েথেক পৰ্েশ্নর উত্তর আেস না
ূর্ কী? েস আমতা
অনাসর্ পরীক্ষা িদেচ্ছ এমন েছেলেক যখন িজেজ্ঞস কির, পািনর ফমলা
আমতা কের বেল, H2O েযন তার সেন্দহ আেছ আসেলই H2O িকনা তারপর িজেজ্ঞস
কির, D2O কী? যারা েকিমিস্টৰ্ জােনন না তােদর বলিছ, D2O হেচ্ছ েহিভ ওয়াটার
ু  D হেলা হাইেডৰ্ােজেনর একটা
হাইেডৰ্ােজন অাটেম পৰ্েটান থােক একটা, এখােন দটা
ু
ু িবভৰ্ান্ত হেয় বেল, সার হেচ্ছ D2O
Isotope অিত সহজ এই পৰ্েশ্ন পরীক্ষাথীর্ পেরাপির
ূর্
ঢাকার পািন তাহেল রাজশাহীর পািনর ফমলাটা
কী? সার R2O বিরশােলর পািন?
সার B2O বরগুনার পািন? এইবার ছাতৰ্ উFসাহী েস আত্মিবশব্াস িফের েপেয়েছ েস
ু জবাব েদয়, বরগুনার পািনরও সার একই ফমলা
ূর্ B2O
হািসমেখ
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আিম হতাশ েচােখ পরীক্ষাথীর
র্ িদেক তািকেয় থািক ইন্টারনাল একজািমনার হাত
কচলােত কচলােত বেলন, পাস কিরেয় িদেত হেব সার গিরেবর েছেল কষ্ট কের
েলখাপড়া করেছ ভাবটা এ রকম েয, ধনীর েছেলেমেয়েদর েকিমিস্টৰ্ েজেন পাস করেত
হেব গিরেবর েছেলর পাসটা পৰ্েয়াজন েকিমিস্টৰ্ জানা পৰ্েয়াজন না
বাইের পরীক্ষা িনেত েগেল ভাইভা িবষয়ক অিত ক্লািন্তকর অবস্থার েভতর েযেত হয়
ছাতৰ্েদর েফল করােত ইচ্ছা কের না, আবার পাস করােতও ইচ্ছা কের না ভাইভা িনেত
কষ্ট থাকা-খাওয়ােতও কষ্ট
এক্সটারনাল িশক্ষকেদর থাকার জায়গা হয় সাধারণত লাবেরটিরর লােগায়া ঘের
উদাহরণ বিরশাল বৰ্জেমাহন কেলজ েসখােন পরীক্ষা িনেত িগেয় ওই ঘের অেনকিদন
েথেকিছ একবার ভতও
েদেখিছলাম েযসব কেলেজ এ রকম েকােনা ঘর েনই েসখােন
ূ
থাকার ববস্থা হয় েকােনা িশক্ষেকর বাসায় ভদৰ্েলাক হয়েতা পিরবার-পিরজন িনেয় বাস
ু থাকেত
ূ র্
করেছন, েসখােন মিতমান
উপদৰ্েবর মেতা অেচনা অজানা একজন মানষ
ূ
আেসন যােক আপন কের েনওয়া যায় না, আবার দেরও
েঢেল রাখা যায় না
ু েফল কিরেয় ঝােমলা করেত পােরন
এক্সটারনাল ভদৰ্েলাক ইচ্ছা করেলই ভাইভায় পৰ্চর
একবার েকিমিস্টৰ্র এক িশক্ষেকর বাসায় আমার থাকার জায়গা হেলা ভদৰ্েলােকর বাসায়
একটা বাথরুম েসই বাথরুম সব্ামী-স্তৰ্ীর েশাবার ঘেরর সেঙ্গ এটাচড আমার আবার
ু
রােত কেয়ক দফা বাথরুেম েযেত হয় ভদৰ্েলাক অবশ খবই
আন্তিরকতার সেঙ্গ
বলেলন, আমার েশাবার ঘেরর দরজা েখালা থাকেব আপনার যতবার ইচ্ছা বাথরুেম
যােবন েকােনা সমসা েনই
ু
ূ গেল্প আিস আিম পরীক্ষা িনেত েগিছ পটয়াখালীেত
দীঘর্ ভিমকা
িদলাম, এখন মল

ূ
লাবেরটিরর পােশর িটচাসর্ রুেম খাট েপেত আমার থাকার ববস্থা করা হেয়েছ
গরমকাল েবিশর ভাগ সময় ইেলকিটৰ্িসিট েনই ফান চেল না
ু হেলা না িবছানায় এপাশ-ওপাশ কির রাত িতনটায় মশািরর
পৰ্থম রােত একেফাটা
ঘম
ঁ
েভতর েথেক েবর হলাম সেঙ্গ সেঙ্গ শত শত মশা আমােক েছেক
ধরল আবার মশািরর
ঁ
ু
েভতর ঢকলাম
 গরেম িটকেত না েপের আবার েবর হলাম মশােদরেক বললাম, েতামরা
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যারা এখােন আছ তারাই আমার রক্ত খাও, বাইের েথেক কাউেক েডেক এেনা না
ঘরটােক আমার মেন হেলা হাজতখানা এই হাজেত সাতটা রাত পার করেত হেব েভেব
ু দেম েগলাম এর হাত েথেক উদ্ধার পাওয়া যায় কীভােব? হঠাF কের মেন হেলা
খবই
একটা নদী কল্পনা করেল েকমন হয়?
নদীর পােড় একটা গােছর িনেচ আিম বেস আিছ উথাল পাতাল হাওয়া নদীর উপর
িদেয় উেড় আসেছ এমন হাওয়া েয আমার সামান শীত শীত ভাব হেচ্ছ আিম েচয়াের
েহলান িদেয় বেস মশক বািনহীেক সম্পূণর্ অগৰ্হ কের নদী কল্পনা শুরু করলাম নদীর
ু
ূ
ু
ু
একটা সন্দর
নামও িদলাম - ময়রাক্ষী
 যারা আমার েলখা পড়েছন তারা হয়েতা পেরাপির
ু
িবশব্াস করেবন না েয িকছক্ষেণর
মেধই আমার গরম লাগা কেম েগল
নদীর পৰ্বল হাওয়ায় মশারা উেড় েগল আমার খািনকটা শীত শীতও করেত লাগল
ূ
ৈতির হেলা িহমু, েয েযেকােনা অবস্থায় কল্পনার নদী ময়রাক্ষীর
কােছ চেল েযেত পাের
ু িনেয় েলখা আমার পৰ্থম উপনাসিটর নাম ময়রাক্ষী
ূ
ূ
িহমেক
 ময়রাক্ষীর
িহমু আিম িনেজ
ূ
পৰ্থম েলখা িহমু িবষয়ক বইেয় ময়রাক্ষী
নদী কীভােব চেল এল, একটু েদখা যাক
ু
‘েছাটেবলার কথা ক্লাস িসেক্স পিড় িজওগৰ্ািফ পড়ান মিফজ সার িতিন ক্লােস ঢকেল
ু
েচয়ার-েটিবলগুেলা পযন্ত
 সার মানষটা
েছাটখােটা, িকন্তু হােতর থাবাটা
র্ ভেয় কােপ
ঁ
িবশাল আমােদর ধারণা ছাতৰ্েদর গােল চড় বসাবার জন আল্লাহতালা েস্পশালভােব
সােরর এই হাত ৈতির কের িদেয়েছন সােরর চেড়রও নানা নাম িছল - রাম চড়, শাম
চড়, যদ ু চড়, মধু চড়
এর মেধ সবেচেয় কিঠন চড় হচ্ছর রাম চড়, সবেচেয় নরমটা হেচ্ছ মধু চড় সার েসিদন
ু
ু বািড়েয় বলেলন,
পড়ােচ্ছন - বাংলােদেশর নদ-নদী ক্লােস ঢেকই
আমার িদেক আঙল
ু
এই একটা নদীর নাম বল েতা চট কের বল মিফজ সার েকােনা পৰ্শ্ন করেল িকছক্ষেণর
ু
ু ফাকা
জন আমার মাথাটা পেরাপির
হেয় যায় কান েভাঁ েভাঁ করেত থােক মেন হয়
ঁ
ু
মাথার খিলর
েভতর জেম থাকা িকছু বাতাস কােনর পদার্ ফািটেয় েবর হেয় যােচ্ছ
ু কের আিছস েকন? নাম বল আিম ক্ষীণসব্ের বললাম, আিড়য়াল খাঁ
কী বাপার চপ
ু সম্ভব রাম চড় হুঙ্কার িদেয় বলেলন,
সার এিগেয় এেস পৰ্চণ্ড চড় বিসেয় িদেলন খব
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ু
ু
এত সন্দর
সন্দর
নাম থাকেত েতার মেন এল আিড়য়াল খাঁ ? সব সময় ফাজলািম? কােন
ধের দািড়েয়
থাক আিম কােন ধের সারাটা ক্লাস দািড়েয়
রইলাম ঘন্টা পড়ার িমিনট
ঁ
ঁ
পােচক
আেগ পড়ােনা েশষ কের সার েচয়াের িগেয় বসেলন আমার িদেক তািকেয়
ঁ
বলেলন, কােছ আয়
আেরকিট বড় খাবার জন আিম ভেয় ভেয় সােরর কােছ এিগেয় েগলাম িতিন িবষন্ন
গলায় বলেলন, এখেনা কােন ধের আিছস েকন? হাত নামা আিম হাত নামালাম সার
ু
ক্ষমা চাওয়ার ভিঙ্গেত বলেলন, েতােক শািস্ত েদওয়াটা অনায় হেয়েছ, খবই
অনায়
েতােক নদীর নাম বলেত বেলিছ, তই
ু বেলিছস আয় আরও কােছ আয়, েতােক আদর
কের েদই
ু
সার এমন ভিঙ্গেত মাথায় এবং িপেঠ হাত বলােত
লাগেলন েয আমার েচােখ পািন এেস
ু
েগল সার িববৰ্ত গলায় বলেলন, আিম েতার কাছ েথেক সন্দর
একটা নদীর নাম
শুনেত েচেয়িছলাম, আর তই
ু বলিল আিড়য়াল খাঁ  আমার েমজাজটা েগল খারাপ হেয়
ু
ু
ু
আচ্ছা এখন সন্দর
একটা নদীর নাম বল আিম শােটর
মছেত
র্ হাতায় েচাখ মছেত
ূ
বললাম ময়রাক্ষী

ূ
ময়রাক্ষী
? এই নাম েতা শুিনিন েকাথাকার নদী?
জািন না সার
এই নােম আসেলই িক েকােনা নদী আেছ?
জািন না সার
সার হালকা গলায় বলেলন, ‘আচ্ছা থাক না থাকেল েনই এটা হেচ্ছ েতার নদী যা
জায়গায় িগেয় বস এমিনেতই েতােক শািস্ত িদেয় আমার মনটা খারাপ হেয়েছ তই
ু েতা
েদিখ েকেদ
না’
ঁ েকেদ
ঁ আমার মন খারাপটা বাড়ািচ্ছস আর কািদস
ঁ
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নয় নমব্র িবপদ সংেকত
ু
ূ
পাঠকরা ভেলও
ভাবেবন না ময়রাক্ষী
েবর হওয়ার পর পরই যবক
েশৰ্ণীর িবরাট অংশ
ু
ু পাঞ্জাবী পের রাস্তায় েনেম েগল আিমও মেনর আনেন্দ এেকর পর এক িহমু
হলদ
ু
বাজাের ছাড়েত লাগলাম পাশ বইেয়র খাতায় টাকা জমা হেত লাগল শুরুেত িহমেক
আিম েমােটই গুরুেতব্র সেঙ্গ িবেবচনা কিরিন তখন আমার িপৰ্য় চিরতৰ্ িমিসর আিল
ু 
আিম িলখিছ িমিসর আিল এই ভদৰ্েলােকর লিজেক এবং িবেশ্লষণী ক্ষমতায় আিম মগ্ধ
এর মেধ আমার অথৈনিত
ক অবস্থার সামান উন্নিত হেয়েছ বন্ধু-বান্ধব, বাংক এবং
র্
পৰ্কাশকেদর কাছ েথেক ধার কের এিলফান্ট েরােড একটা ফ্লাট িকেন েফেলিছ পেনরশ
ু
স্কয়ার িফেটর েছাট্ট ফ্লাট তােত কী, দেটা
েবডরুম আেছ একটা বারান্দা আেছ
ু
ৃ
ৃ েদখেত পাই না জতার
ু
বারান্দায় বসেল সন্দর
েকােনা পৰ্াকিতক
দশ
েদাকান েদখেত
ু
পাই ছয়তলা েথেক জতার
েদাকান েদখা খারাপ িকছু না
ু
বারান্দায় বেস চা েখেত েখেত আিম জতার
েদাকান েদিখ এবং পেরর েলখাটা কী হেব
ভািব আমার িতন েমেয় তখন সামান বড় হেয়েছ বড় েমেয়িট ক্লাস িসেক্স পেড়,
ু
ু
েমেজািট পেড় ক্লাস েফাের েভারেবলা স্কেলর
েপাশাক পের তারা িকছক্ষণ
ধবল রেঙর
িডপিফৰ্েজর সামেন দাড়ায়

ঁ
কারণ তােদর বাবা রােত যা িলেখেছ তা িডপিফৰ্েজর উপর সাজােনা থােক আমার এই
ু
দইু কনা বাবার েলখার সবেশষ
অংশ না পেড় স্কেল
যােব না আমার েলখক জীবেন এর
র্
ু
েচেয় বড় পরস্কার
েপেয়িছ বেল মেন পেড় না আমার এই দইু কনার েকােনা একজন,
ু সম্ভব বড়জন আমােক একিদন বলল, বাবা ময়রাক্ষীর
ূ
খব
মেতা আেরকটা বই েলখ
ু বই
িহমর
ু িনেয় কনার আগৰ্েহ িলেখ েশষ করলাম দরজার ওপােশ বই পৰ্কািশত হেলা
িহমেক
আিম পড়লাম মহািবপেদ হাইেকােটর্ িবচারকেদর সিমিত আেছ সিমিতর িমিটংেয়
িসদ্ধান্ত হেলা, এই বইিট িলেখ আিম মহা অনায় কেরিছ মহান িবচারকেদর সম্মান
ু
ু
ু খান
ধলায়
লিটেয়
িদেয়িছ কারণ আিম িলেখিছ জজ সােহবরা ঘষ
6

яm  

t  –   g – k  p   – h  

ু মাতল
ু র্ নাই যা
উপনােস ঘটনাটা এ রকম - িহমর
ু বংশ িপশাচ েশৰ্ণীর তারা েহন দষ্কম
কের না তােদর ধারণা েযেকােনা কাজ টাকা িদেয় করােনা সম্ভব তােদরই একজন জজ
ু
ু িদেয় এই কাজটা করােত চােচ্ছ জজ সােহবরা ঘষ
ু খান - এিট িহমর
সােহবেক ঘষ
ধান্ধাবাজ মামার কথা বইেত িকভােব এেসেছ েদখা যাক
‘মামা েগাসল কের জায়নামােজ বেস েগেলন দীঘর্ সময় লাগল নামাজ েশষ করেত
ু সাধেকর মেতা ধবধেব সাদা লমব্া দািড় েমানাজাত করার সময়
তার েচহারা হেয়েছ সিফ
ৃ েদখলাম
টপটপ কের তার েচাখ িদেয় পািন পড়েত লাগল আিম অবাক হেয় এই দশ
তারপর বল, কী বাপার?
একজন েলাক েজলখানায় আেছ মামা ওর সেঙ্গ েদখা করা দরকার, েদখা করার কায়দা
পািচ্ছ না দরখাস্ত কেরিছ, লাভ হয়িন
ু
খেনর
আসািম? িতনশ বােরা ধারা?
েকান ধারা তা জািন না, তেব খেু নর আসািম
এটা েকােনা বাপারই না টাকা খাওয়ােত হেব এই েদেশ এমন েকােনা িজিনস েনই যা
টাকায় হয় না
টাকা েতা মামা আমার েনই
টাকার িচন্তা েতােক করেত বলিছ নািক? আমরা আিছ কী জন? মের েতা যাই নাই
ু
টাকা সেঙ্গ িনেয় আসিছ দরকার হেল জিম েবেচ
মামলাটা কী রকম বল
ঁ েদব খেনর
শুিন আসািম ছাড়ােয় আনেত হেব
তিম
ু পারেব না মামা েতামার ক্ষমতার বাইের
ু েকােনা
ু
আেগ বল, তারপর বঝব
পারব কী পারব না টাকা থাকেল এই েদেশ খন
ু করা যায় পৰ্িত খেন
ু খরচ হয় পঞ্চাশ
ু
বাপারই না এক লাখ টাকা থাকেল দেটা
খন
হাজার পিলিটকাল েলাক হেল িকছু েবিশ লােগ
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আিম েমাবারক েহােসন সােহেবর বাপারটা বললাম মামা গােল হাত িদেয গভীর আগৰ্হ
ু
িনেয় শুনেলন সব শুেন দীঘর্ িন:শব্াস েফেল বলেলন, পিলেশর
সাজােনা মামলা, েপছেন
ুঁ  িকছু করা যােব না টৰ্াইবনাল
ু
আেছ বড় খিট
করেল েকােনা আশা নাই, িসিভল েকাটর্
হেল আশা আেছ জজ সােহবেদর টাকা খাওয়ােত হেব আেগ জজ সােহবরা টাকা
েখত না এখন খায় অেনক জজ েদেখিছ কাতলা মােছর মেতা হাঁ কের থােক েকইস
িসিভল েকােটর্ উঠেল আমাের খবর িদেয় িনেয় আসিব‘
মামলা েমাকদ্দমা িবষেয় আমার েকােনা অিভজ্ঞতা েনই সব সময় শুেনিছ মামলা েলায়ার
ু
েকাটর্ েথেক হাইেকােটর্ যায়, তারপর সিপৰ্ম
েকােটর্  আমার েবলায় সরাসির হাইেকাটর্
েথেক তলব
শুধু আিম একা আসািম তা িকন্তু না আমােক িনেয় িবচারকরা মামলা কেরেছন এই
ু
িবষয়িট েযসব পিতৰ্কায় ছাপা হেয়েছ তারাও আসািম তােত আমার সিবধা
হেলা,
ু ূ র্ ড. কামাল েহােসন এবং
পিতৰ্কার সম্পাদকরা বড় বড় বািরস্টার িদেলন এই মহেত
ভাষাৈসিনক গািজউল হেকর নাম মেন পড়েছ
পিতৰ্কার সম্পাদকরা উপিস্থত হেয় ক্ষমা চাইেলন এবং পার েপেয় েগেলন অাটিনর্
েজনােরল তার অিফেস আমােক েডেক িনেয় ক্ষমা পৰ্াথনা
র্ করেত বলেলন িতিন
আমােক আশব্াস িদেলন েয, ক্ষমা পৰ্াথনা
র্ করেল এবং িবতিকত
র্ বইিট বাজার েথেক
উিঠেয় িনেল আমার আর েকােনা ঝােমলা হেব না
আিম বললাম, ভল
পৰ্শ্ন আেস আিম ভল
ু করেলই ক্ষমা পৰ্াথনার
র্
ু কিরিন উপনােসর
ু চিরতৰ্ কী বলেছ তার দায়ভার েলখেকর না তারপেরও যিদ দায়ভার আমার
একিট দষ্ট
ু খান এই মন্তব েথেক সের আসব না সব জজ
থােক তাহেল আিম জজ সােহবরা ঘষ
ু
সােহেবর কথা এখােন বলা হয়িন জজ সােহবরা িভনগৰ্হ েথেক আেসনিন মানেষর
সাধারণ তৰ্ুিট তােদর মেধও থাকেব একজন েলখক িহেসেব আিম তা িলখব আমােদর
সংিবধান মতপৰ্কােশর অিধকার িদেয়েছ
অাটিনর্ েজনােরল বলেলন, আপিন িকন্তু িবপেদ পড়েবন
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আিম বললাম, কী আর করা না হয় একটু িবপেদ পড়লাম
মামলা শুরু হেলা আিম হাইেকােটর্ যাই সেঙ্গ আমার িতন কনা এবং তােদর মা তারা
ু
ু আমােক েজেল ঢিকেয়
ভেয় অিস্থর, এই বিঝ
িদেচ্ছ মামলার এক পযােয়
িতন িবচারক
র্
ু
িনেয় গিঠত েবেঞ্চর একজন বলেলন, িতিন িববৰ্ত মামলায় থাকেবন না িকছিদন
পর
আেরকিট েবঞ্চ ৈতির হেলা
েসই েবেঞ্চর এক িবচারকও বলেলন িতিন িববৰ্ত পেনেরা েষাল বছর েতা হেয়ই েগল,
ু ইচ্ছা কের মামলাটা েশষ পযন্ত
িবচারকরা আমার িবষেয় িববৰ্ত রেয়ই েগেলন আমার খব
র্
েদখেত মামলায় আিম যিদ িজেত যাই তাহেল পৰ্মাণ হেব জজ সােহবরা সাধারণ েলাভ
লালসার ঊেধব্র্ না আর যিদ েহের েজেল যাই তেতও ক্ষিত েনই
ৃ ু
ৃ
অতীেত এই পিথবীেত
েলখার মাধেম মত পৰ্কােশর কারেণ মতদণ্ড
েদওয়ার মেতা
ু
ঘটনাও ঘেটেছ আিম না হয় িকছিদন
েজেল থাকলাম আমােক েজলখানার েমেঝেত
ু
শুেয় থাকেত হেব না একেশ
পদক পাওয়ার কারেণ িডিভশন েদওয়া হেব িবছানায়
ু  ভাগ ভােলা হেল মাথার উপর ফান ঘরেব
ু  ফান না ঘরেলও
ু
ঘমাব
ক্ষিত েনই, েচাখ
ূ
বন্ধ কের ময়রাক্ষী
নদীেক েজেলর েভতর িনেয় আসা কিঠন েকােনা কাজ না
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ু পিশ্চমবঙ্গ ভৰ্মণ
িহমর
কলকাতা েথেক ‘েদশ’ নােম একিট সািহত পিতৰ্কা দীঘিদন
ধের পৰ্কািশত হয় একটা
র্
ূ ক্ষমতাধর তা ‘েদশ’ পিতৰ্কা না েদখেল আিম জানতাম না বলা হেয়
পিতৰ্কা কতদর
থােক েযেকােনা অগা মগা বগা েলখকেক এই পিতৰ্কা আসমােন তেল
িদেত পাের মহান
ু
েলখক িহেসেব পৰ্িতিষ্ঠত করেত পাের আবার সিতকােরর মহান েকােনা েলখকেকও
ধরাশায়ী করেত পাের
এই পিতৰ্কায় কারও েলখা ছাপা হওয়ার মােন (িবেশষ কের শারদীয় সংখায়) েলখক
ু
িহেসেব কপােল স্থায়ী িসল পেড় যাওয়া এই িসেলর কািল অেলপনীয়, ধেলও
যােব না
কপােল জব্লজব্ল করেত থাকেব
এক সকােল েদশ পিতৰ্কার এক পৰ্িতিনিধ আমার বাসায় উপিস্থত তার সেঙ্গ নানা গল্প
হেচ্ছ গল্প িতিন করেছন আিম শুনিছ আিম ক্লােস যাব, েদির হেয় যােচ্ছ ভদৰ্তার
খািতের বলেতও পারিছ না হাজার হেলও িবেদিশ েমহমান এক পযােয়
ভদৰ্েলাক
র্
বলেলন, আমরা আপনার একটা উপনাস শারদীয় সংখায় ছাপাব তেব েদেশ ছাপাব
নািক আনন্দবাজাের ছাপাব, নািক সানন্দায় ছাপাব তা বলেত পারিছ না সাগরময়দা
িঠক করেবন
ভদৰ্েলাক হয়েতা ধারণা কেরিছেলন তার কথা শুেন আনেন্দ আিম এমন লাফ েদব েয
িসিলংেয় মাথা েঠেক যােব আিম তা না কের শুকেনা গলায় বললাম, হুঁ  েভেব েদিখ
ু
কী ভাবেবন? পিশ্চমবেঙ্গর পাঠকেদর সেঙ্গ পিরিচত হওয়ার কত বড় সেযাগ

ু না আিম েলখক েলখক
ু
আিম ঠাণ্ডা মাথায় বললাম, ভাই আিম সেযাগ
সন্ধানী মানষ
ু
ু
কখেনা সেযােগর
সন্ধান কের না সেযাগ
েলখকেদর সন্ধান কের
তার মােন আপিন িলখেবন না?
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ু
আিম বললাম, শুধমাতৰ্
েদশ পিতৰ্কা যিদ তার শারদীয় সংখায় েলখা ছােপ তাহেলই
পাণ্ডুিলিপ পাঠাব েদশ পিতৰ্কা ছাড়া না
ু হতভমব্ অবস্থােতই উেঠ দাড়ােলন
ভদৰ্েলাক েমাটামিট
এবং বলেলন, যাই নমস্কার
ঁ
আিম ধেরই িনেয়িছলাম এই িবষেয় আর িকছু শুনব না আশ্চেযর
র্ বাপার, পেনেরা
িদেনর মাথায় েদশ পিতৰ্কার সম্পাদক িচিঠ িদেয় জানােলন তারা আমার একিট উপনাস
ু িনেয় েলখা একটা উপসাস পাঠালাম ছাপা
শারদীয় েদশ পিতৰ্কায় ছাপােত চান িহমেক
হেলা পেরর বছর আবার িচিঠ এবারও তারা একিট উপনাস ছাপােবন পাঠালাম
আেরকটা িহমু
পর পর ছয় বছর িকংবা সাত বছর আিম শারদীয় েদশ পিতৰ্কায় েলখা পািঠেয়িছ েবিশর
ু
ভাগই িহমিবষয়ক
রচনা পিশ্চমবেঙ্গর পাঠকরা আমার সািহত পৰ্িতভা (?) সম্পেকর্
েকােনা ধারণা েপেয়েছন িক না জািন না িহমু িবষেয় ভােলাই ধারণা েপেয়েছন তার
পৰ্মাণও েপলাম
কলকাতায় িগেয়িছ েকােনা এক বইেমলায় েস েদেশ েচহারা েদেখ আমােক েকউ িচনেব
ু
না, কােজই েলখকসলভ
নকল গাম্ভীযর্ িনেয় হাটাহািট
ঁ
ঁ করার পৰ্েয়াজন েনই আিম মেনর
ু আড্ডা িদিচ্ছ, হঠাF আমােক চমেক িদেয় একজন আমার পা ছেয়
সেখ
ঁ ু বলল, দাদা
আিম িহমু
ু পরা িহমু েদখিছ পাঞ্জািব হলদ
ু রেঙর পােয় জতা
ু েনই
আিম অবাক হেয় তািকেয় ধিত
- খািল পা লক্ষণ িবচাের িহমু েতা বেটই
আপিন কত িদন ধের িহমু?
দইু বছেরর উপর হেয়েছ দাদা
আিম বললাম, পাঞ্জািবর িক পেকট আেছ?
পেকট েনই
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টাকা-পয়সা রােখন েকাথায়?
ু
ভদৰ্েলাক পাঞ্জািব উিঠেয় েদখােলন, েকমােরর কােলা ঘনিসর
সেঙ্গ কাপেড়র বাগ
লাগােনা - টাকা-পয়সা েসখােনই থােক
ু
ু
ৃ পরমহংেসর আপনােদর দজেনর
দাদা, আিম দজেনর
ভক্ত আপনার এবং রামকষ্ণ
ছিব
ু
ঠাকরঘের
আেছ
ু
ু
ৃ  সাত বছর েদশ পিতৰ্কায় েলখােলিখর কারেণ যিদ কারও ঠাকরঘের
আিম চমFকত
ঢেক
ু থাকেল গাইতাম ‘অকত অধম েজেনও েতা তিম
েযেত পাির েসটা কম কী? গলায় সর
ু
কম কের িকছু দাওিন’
ু েদখা েপেয়িছ িবেদেশর িহমরা
ু কিঠন পৰ্কিতর একশ পােসন্ট
িবেদেশ েবশ িকছু িহমর
র্
ু কথা বিল পৰ্চণ্ড ঠাণ্ডা বরফ
ু র্ িহমর
খািট
েভজালিবহীন িহমু জামািনর
ফৰ্াংকফেটর
র্
ঁ
ু পাঞ্জািব
পড়েব পড়েব করেছ, এখেনা পড়া শুরু কেরিন এই ঠাণ্ডায় খািল পােয় হলদ
পের একজন উপিস্থত গাল ভিতর্ হািস িদেয় বলল, সার আিম িহমু
কতিদন ধের?
িতন বছেরর েবিশ হেয়েছ েদেশও িহমু িছলাম
েছেলটা এমনভােব কথা বলেছ েয িহমু একটা ধম
র্ েস ধমর্ পালন করেছ এর েবিশ িকছু
না আিম িহমু ধমর্ পৰ্চারক
গত বইেমলায় এক কাণ্ড ঘটল মধবয়স্ক একজন িভড় েঠেল আমার কােছ এিগেয় এেস
বলল, সার, আিম িঠক কেরিছ মােচর
র্ িতন তািরখ েথেক িহমু হব িহমু হওয়ার
ু কী?
িনয়মকানন
আিম বললাম, মােচর
র্ িতন তািরখ েথেক েকন?
ু বেলন
আমার জন্মিদন মােচর
র্ িতন এখন সার িনয়মকানন
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ু কী বলব? ভদেলােকর িদেক তািকেয় আিছ কী বলব েভেব পািচ্ছ না
আিম িনয়মকানন
আমােক উদ্ধােরর জন অনপৰ্কােশর কমল এিগেয় এল েস গম্ভীর গলায় বলল,
ু সব বইেয় েদওয়া আেছ বই পেড় েজেন িনন হলদ
ু পাঞ্জািব পের খািল
িনয়মকানন
পােয় হাটেবন
 এইটাই পৰ্াথিমক িবষয়
ঁ
ূ র্
পৰ্িত পিণমায়
েজাছনা েদখেত জঙ্গেল েযেত হেব?
েগেল ভােলা হয়, তেব দু-একটা িমস হেলও ক্ষিত হেব না
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িহমু হওয়ার িনয়মাবিল
ু িনেয় েভেবিছ িকছু িনয়ম
বইেমলার ওই ঘটনার পর আিম িহমু হওয়ার িনয়মকানন
এখােন িদেয় িদলাম আরও িকছু মেন এেল সংেশাধনী েদওয়া হেব
িহমু হওয়ার িনয়মাবিল :
১ বয়স আঠােরার উপর হেত হেব আঠােরার িনেচ িহমু হওয়া যােব না িবেশষ
ু
ববস্থায় আঠােরার িনেচও িহমু হওয়া যােব, তখন বাবা-মা এবং স্কেলর
েহডমাস্টার
ু
সােহেবর অনমিত
লাগেব
ু পাঞ্জািব বাধতামলক
ূ  শীতকােল হলদ
ু চাদর পরা েযেত পাের বাংলােদেশর
২ হলদ
ু হলদ
ু পাঞ্জািবর বদেল হলদ
ু শাটর্ বা জােকট পরেত পারেব
সীমানার বাইেরর িহমরা
ূ
৩ খািল পা বাধতামলক
না কম দািম চামড়ার সােন্ডল পরা েযেত পাের শীত পৰ্ধান
ু জতা
ু -েমাজা পরেত পারেব
েদেশর িহমরা
ূ  েমঘ-বিষ্টর
ূ র্
ূ র্
ু
ৃ
৪ পৰ্িত পিণমায়
পণচেন্দৰ্র
িদেক িকছক্ষণ
তািকেয় থাকা বাধতামলক
কারেণ চাদ
ঁ েদখা না েগেল কল্পনায় চাদ
ঁ েদখেত হেব
ৃ বাদলার িদেন ছাতা ববহার করা যােব না এক জায়গা েথেক আেরক জায়গায়
৫ বিষ্ট
ু
ৃ
বিষ্টেত
িভজেত িভজেত েযেত হেব ঠাণ্ডা েলেগ েগেল িচিকFসা িনেত হেব িহমরা
শরীর িঠক রাখার জন িচিকFসেকর পরামশর্ িনেত পাের এেত েকােনা বাধা েনই
ু সন্তৰ্াসী
৬ রােত িনজন
িবধান িশিথলেযাগ বইপেতৰ্ েদখা যায়, িহমরা
র্ রাস্তায় হাটার
ঁ
ু
ু
এবং পিলেশর
সেঙ্গ ঠাট্টা তামাশা কের নব িহমেদর
এই কাজ করেত কিঠনভােব িনেষধ
ূ থাকা বাঞ্ছনীয়
করা হেচ্ছ র◌যােবর
হাত েথেক শত হস্ত দের
্
ু কখেনা েকােনা রাজৈনিতক দেলর সদস বা সমথনকারী
৭ িহমরা
হেত পারেব না
র্
ু
তােদর একটাই নীিত িহমনীিত
, রাজনীিত নয়
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ু
ু
ূ  বািক িদনগুেলােত মেনর
৮ িহমেদর
জন সপ্তােহ দইিদন
িনরািমষ আহার বাধতামলক
ু খাওয়া-দাওয়া করা যােব
সেখ
ু
ঌ িহমেদর
পাঞ্জািবেত পেকট থােক না তেব েকউ যিদ পেকট রােখন তেব েদাষ হেব
না
ু কখেনাই মািনবাগ ববহার করেত পারেব না
১০ িহমরা
ু থাকেব, সবার সেঙ্গ ঠাট্টা ফাজলািম ধরেনর কথা বলেব,
১১ তারা সব সময় হাসমেখ
ু
ু না
তেব পিলশ
বািহনীর েকােনা সদসেদর সেঙ্গ কখেনা না তারা ঠাট্টা ফাজলািম বেঝ
ু িপতা েযসব নীিতমালা িহমর
ু জন িলেখ েগেছন েসইসব নীিতমালা
১২ আিদ িহমর
িনয়িমত পাঠ করেত হেব েসই মেতা জীবনচযাও
র্ পিরচািলত করেত হেব
ু কখেনাই েকােনা তরুণীর সেঙ্গ হৃদয়ঘিটত ঝােমলায় জড়ােব না একসেঙ্গ
১৩ িহমরা
ু
ু খাওয়া সম্পূণর্ িনিষদ্ধ
ফচকা
খাওয়া, ফাস্টফড
ু আপন ভাইেয়র মেতা েদখেব
১৪ এক িহমু অন িহমেক
ু
১৫ িবেশষ িবেশষ উFসেব, েযমন পেহলা ৈবশাখ, িবজয় িদবস, একেশ
েফবৰ্ুয়ািরেত
ু একিতৰ্ত হেয় িহমু সঙ্গীত গাইেবন িহমু সঙ্গীত এখেনা েলখা হয়িন সঙ্গীত
সব িহমরা
ু েদওয়া িহমু েগেজেট পৰ্কাশ করা হেব
েলখা এবং সর
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ু
নািক অন িকছু ?
অসস্থতা
ু
গুলশান এলাকায় মিক্ত
নােমর একটা িক্লিনক আেছ মানিসক েরাগী, ডৰ্াগ অািডক্ট
ু
ধরেনর সমসার িচিকFসা করা হয় মিক্ত
িক্লিনেকর একজন িচিকFসক (ঢাকা েমিডেকল
কেলেজর মেনােরাগ িবভােগর পৰ্েফসর) একিদন আমােক িক্লিনেক েডেক পাঠােলন
তার িকছু িবেশষ ধরেনর েরাগীর িচিকFসায় আমার সাহায পৰ্েয়াজন
আিম অবাক হেয়ই েগলাম ভদৰ্েলাক অিভেযােগর মেতা কের বলেলন, আপিন এসব
ু
কী করেছন? েলখার মাধেম সমােজ অসস্থতা
ছড়ােচ্ছন? িহমু আবার কী?
আিম িবনীত ভিঙ্গেত িহমু কী বাখা করলাম পৰ্েফসর সােহব বাখায় সন্তুষ্ট হেলন না
গলা কিঠন কের বলেলন, িহমু উপনােসর েকােনা চিরতৰ্ না িহমু হেলা একটা বািধর
নাম তা িক আপিন জােনন?
আিম জািন না
িহমু েছায়ােচ
ধরেনর বািধ কনেটিজয়াস িডিজজ এই িডিজজ আপিন ছড়ােচ্ছন
ঁ
আপিন শািস্তেযাগ অপরাধ করেছন অবশই আপনার েলখােলিখ বন্ধ কের েদওয়া
দরকার েলখকরা সমােজর উপকার কেরন আপিন করেছন অপকার ইজ ইট িক্লয়ার?
ু 
এখেনা ‘িক্লয়ার’ না আপিন বাখা করেল বঝব
ু
ডাক্তার সােহেবর কােছ জানলাম, মিক্ত
িক্লিনেক অেনক বাবা-মা তােদর েছেলেমেয়েদর
ু ভগেছ
িচিকFসার জন পাঠান যারা ‘িহমু’ নামক অদ্ভত
 এরা েলখাপড়া েছেড়
ু
ু অসেখ
ু পাঞ্জািব গােয় িদেয় ঘর েথেক েবর হয়
িদেয়েছ গভীর রােত কাউেক িকছু না বেল হলদ
কেয়কিদন েকােনা েখাজ
পাওয়া যায় না তারা মেন কের, ঐশব্িরক িকছু ক্ষমতা তােদর
ঁ
হেয়েছ তারা যা বলেব তাই হেব
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ু ূ র্ আপনার িক্লিনেক িক েকােনা িহমু আেছ যার িচিকFসা চলেছ?
আিম বললাম, এই মহেত
ডাক্তার সােহব দু:িখত গলায় বলেলন, িতনজন েছেল িহমু আেছ একটা আেছ েমেয়
ু কী আলাদা নাম আেছ?
িহমু েমেয় িহমর
ু আলাদা েকােনা নাম েনই েমেয় িহমও
ু িহমু যিদও েকউ েকউ
আিম বললাম, েমেয় িহমর
বেলন িহিম আমার িহিম পছন্দ না
ু িহমু হওয়ার পের ডৰ্াগ
ডাক্তার সােহব বলেলন, েয িতন েছেল িহমু আেছ তার দটা
ু আপনার সেঙ্গ েদখা কিরেয় েদই কী
ধেরেছ ভয়ঙ্কর একিডিলউশেন ভগেছ
 আসন
ু
পৰ্চণ্ড িডিলউশেন েয এরা ভগেছ
েদেখ আপনারই খারাপ লাগেব
ু
আিম ওেদর েদখেত েগলাম সিত মনটা খারাপ হেলা জীবেনর আনেন্দ এেদর ঝলমল
ৃ
করা উিচত িছল তা না, স্ত হেয় বেস আেছ িক্লিনেক েচােখর দিষ্টেত
েঘার জীবন
ু  আিম তােদরেক বাখা করলাম েয, িহমু িফকশন ছাড়া িকছু
েথেক িবতািড়ত িকছু যবক
ু িচন্তাভাবনা বা িহমেক
ু িনেয় েলখেকর িচন্তাভাবনা গুরুেতব্র সেঙ্গ েনওয়ার িকছু
না িহমর
ু িনেয় বইগুেলা আিম িলেখিছ, আিম জািন
েনই েযেহতু িহমেক
ু
ু িবষেয় আমরা যা জািন আপিন তা
যবকেদর
েভতর একজন চাপা গলায় বলল, িহমর
ৃ হেয় বললাম, েতামরা কী জােনা?
জােনন না আিম চমFকত
ু
যবক
গলা আরও নািমেয় িফসিফস কের বলল, পৰ্িতটা বড় শহের একজন পৰ্ধান িহমু
থােকন িতিন শহর কেন্টৰ্াল কেরন অেনক রােত হাটাহািট
করেল উনার েদখা পাওয়া
ঁ
ঁ
যায়
উিন কী পীর টাইপ েকউ?
উিন পীেরর বাবা!
ু কের
যারা পীেরর বাবার েদখা েপেয় েগেছ, তােদর সেঙ্গ কথা বলা অথহীন
র্  আিম চপ
ু েলখকেক িনেয় তােদর িনস্পৃহতা
েগলাম একটা িবষয় আমােক অবাক করল, িহমর
ু েয জগF তারা ৈতির কেরেছ েসখােন আমার স্থান েনই
িহমর
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ু েদখেত েগলাম
িচিকFসাধীন মিহলা িহমেক
ু বইেত পেড়েছ গভীর রােত িনজন
কেলজ পড়া বাচ্চা একটা েমেয় েস েকােনা এক িহমর
র্
ু েসই নদী েদখেত পায় কােজই এই েমেয় রাস্তার
রাস্তাগুেলা সব নদী হেয় যায় িহমরা
ৃ চাক্ষষ
ু েদখার জন এয়ারেপাটর্ চেল েগল অেনক দর
ূ িদেয় েবড়া
নদী হওয়ার দশ
িডিঙেয় চেল েগল রানওেয়েত গভীর রােত রানওেয়র মাঝখােন ঘাপিট েমের বেস
রইল
ৃ েদেখ পৰ্ায় িভরিম েখেলন
েকােনা এক িবমােনর পাইলট লান্ড করেত এেস এই দশ
ু
জানােলন কেন্টৰ্াল টাওয়ারেক পিলশ
এেস েমেয়িটেক েগপ্তার করল েমেয়র মা উপায়
না েদেখ তােক িক্লিনেক ভিতর্ করেলন
ু
ু  েমেয়র মা েমেয়েক িনেয় নহাশ
েমেয়িট এখন সস্থ
পল্লীেত এেসিছেলন আিম তােক
ু এই বাপাের আিম বঝেত
ু
িদেয় িমউিজক িভিডওেত িকছু কাজও কিরেয়িছ িহমর
ু িহমেক
ু সিত ভাবেব? এেদর ‘সাইিক’ িক আলাদা?
পারিছ না েকন িকছু মানষ
িনউইয়েকর
র্ এক মিহলার কথা বিল বাঙািল মিহলা সব্ামীর সেঙ্গ বাস কেরন সব্ামী
টািক্স চালান িতিন িনেজও ইিন্ডয়ান শািড়র েদাকােন েসলস গােলর
র্ চাকির কেরন
ূ ভাই, িহমু িনউইয়েকর্
ভদৰ্মিহলার সেঙ্গ কথা হেচ্ছ এক পযােয়
িতিন বলেলন, হুমায়ন
র্
ু 
েবড়ােত এেসেছ এরকম একটা উপনাস িলখন
আিম বললাম, েলখা েযেত পাের
ু আসা-যাওয়ার খরচ আিম েদব েস আমােদর বাসায় থাকেব
ভদৰ্মিহলা বলেলন, িহমর
এবার আিম চমকালাম উপনােসর একিট চিরেতৰ্র জন আসা-যাওয়ার খরচ িদেত হয়
ু ু
না তার ঘমবার
জন খাট লােগ না আিম বললাম, িহমু আপনার বািড়েত থাকেব?
িতিন লিজ্জত ভিঙ্গেত বলেলন, হা
ঁ  তার সেঙ্গ আমার িকছু বিক্তগত কথা আেছ েস েয
ু েনব
কিদন আমার সেঙ্গ থাকেব আিম কাজ করব না ছিট
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আিম বললাম, আপিন একটা বাপার ভেল
যােচ্ছন িহমু বেল েকউ েনই িহমু আমার
ু
কল্পনার একিট চিরতৰ্
ু
ভদৰ্মিহলা রাগত েচােখ িকছক্ষণ
তািকেয় েথেক বলেলন, আপিন তােক িনউইয়েকর্
ু
আনেত রািজ না েসটা সরাসির বলেলই হয় অযহাত
েদওয়া শুরু কেরেছন
ু কের েগলাম িকছক্ষেণর
ু
আিম চপ
জন আমার মেধও িবভৰ্ম ৈতির হেলা আসেলই িহমু
বেল েকউ আেছ না িক?
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িহমু সড়ক
ু
ু
িহমেদর
পৰ্ধান কমকাণ্ড
রাস্তায় রাস্তায় হাটা
তােদর নােম
র্
ঁ  কােজই যিক্তসঙ্গতভােবই
একটা রাস্তার নাম হেত পাের িহমু সড়ক িকংবা িহমু এিভিনউ েসই সম্ভাবনা কীভােব
ৈতির হেলা তার গল্প বিল
ু করার স্কলটা
ু
ু
আমার মাথায় একবার ভত
েরিসেডিন্সয়াল স্কল
হেব
ূ চাপল অিত আধিনক
ু - যা হেব এ েদেশর েরাল মেডল আিম
ু ু ু আমার গৰ্ােমর বািড়েত আদশর্ স্কল
কতবপের
ু
ু
েবলাল েবগ নােমর এক উেদাগী এবং সব্প্নসৰ্ষ্টা মানষেক
যাবতীয় দািয়তব্ িদলাম স্কেলর
জন জিম িকনেত শুরু করলাম
ু
ু ু ু েছাটাছিট
ু করেত লাগেলন েমেহর আফেরাজ শাওন স্কেলর
েবলাল েবগ ঢাকা-কতবপর
ু উFসাহ এর মেধ েবলাল েবগ
িডজাইন করেত বসল আমােদর সবার মেধ িবপল
আমােক িনেয় েগেলন এলিজইিড অিফেস েসই অিফস পৰ্ধান কামরুল ইসলাম
ু  তােক বেলকেয় স্কেলর
ু
িসিদ্দকীও একজন কমেযাগী
মানষ
রাস্তাটা পাকা করােনা যায় িক
র্
না
কামরুল ইসলাম িসিদ্দকী সােহব আমােদর বিসেয় েরেখ েবশ িকছু িমিটং সারেলন বেস
থাকেত থাকেত আিম িনেজ ক্লান্ত এবং িকছু পিরমােণ িবরক্ত যতবার চেল আসেত চাই
েবলাল েবগ আমার হাত েচেপ ধেরন িনচু গলায় বেলন, আেরকটু অেপক্ষা করুন
আমােদর ‘কনাদায়’
ু িসিদ্দকী সােহব এেলন েবলাল েবগ নানা যিক্ত
ু
এক সময় অিত ক্লান্ত মেখ
িদেয় তােক
ু
েবাঝােচ্ছন স্কেলর
জন পাচ
ঁ িকেলািমটার পাকা রাস্তা েয কত জরুির িসিদ্দকী সােহব
ু েয মন িদেয় তার কথা শুনেছন এরকম মেন হেলা না এক সময় িতিন েবলাল েবেগর
খব
কথার মাঝখােনই তােক থািমেয় িদেয় আমার িদেক তািকেয় বলেলন, িহমু বাপারটা কী
ু েতা?
বলন
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ু
আিম েগলাম হকচিকেয় িসিদ্দকী সােহব বলেলন, আমার বড় েছেলটা িকছিদন
হেলা
ু পাঞ্জািব পের ঘরেছ
ু
িহমু হেয়েছ হলদ

আিম েহেস েফললাম িহমু বাপারটা বাখা করলাম িসিদ্দকী সােহব বলেলন,
আপনারা খাবার না েখেয় েযেত পারেবন না বাসা েথেক িটিফন েকিরয়াের কের আমার
ু িতনজন িমেল খাব হয় যিদ সজন
ু
জন খাবার আেস আসন
েততল
ঁ ু পাতায় নয়জন
খাবার েটিবেল িসিদ্দকী সােহব বলেলন, এক মােসর মেধ যিদ রাস্তাটা পাকা কের েদই
তাহেল িক চলেব?
আিম হতভমব্ এক মােস রাস্তা এও িক সম্ভব? ভদৰ্েলাক সম্ভব করেলন এক মােসর
আেগই রাস্তা পাকা হেয় েগল আিম িঠক করলাম, রাস্তার নাম েদব ‘িহমু সড়ক’ কারণ
ু সামান হেলও ভিমকা
রাস্তা পাকা করার েপছেন িহমর
আেছ
ূ
ু
িহমু সড়ক নাম রাখা হেলা না অঞ্চেলর েলাকজন িমিটং কের রাস্তার নাম রাখল ফয়জর
ু রহমান আহেমদ আমার বাবা েসই অেথর্ রাস্তা হেলা
রহমান আহেমদ সড়ক ফয়জর
ু দাদাজােনর নােম এইটাই বা খারাপ কী?
িহমর
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ৃ ু
একিট রাজৈনিতক দেলর জন্মজন্ম-মত
ু আেগ বতমান
ূ সােহেবর এক যগ
অধাপক ইউনস
চলমান রাজনীিতেত হতাশ হেয়
র্
আমরা একটা রাজৈনিতক দল কেরিছলাম দেলর নাম ‘িহমু দল’, ইংেরিজেত িহমু
ু কাগেজ পাড ছাপােনা হেলা রাত েজেগ গঠনতন্তৰ্ েলখা
পািটর্  দেলর জন হলদ
হেলা িতনিট স্তেম্ভর ওপর দল পৰ্থম স্তম্ভ সততা িদব্তীয় স্তম্ভ সততা তৃতীয় স্তম্ভ
সততা
অসF রাজনীিতিবদেদরও দেল আনার িবধান িছল তারা পৰ্থেম যােব বায়তল
ু
েমাকাররেম েসখানকার খিতব তােদর তওবা পড়ােবন এরপর আসেবন শহীদ িমনাের
ু
েসখােন তােদর সততার পিরমাণ অনযায়ী
কােন ধের উঠবস করেবন তারপর েসানাু পাঞ্জািব পিরেয় েদওয়া হেব দেলর
রুপার পািন িদেয় তােদর েগাসল কিরেয় হলদ
ু
গঠনতন্তৰ্ অনযায়ী
ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যিদ েকউ অনায় কেরন, সেঙ্গ সেঙ্গ জাহােজ
ু দব্ীেপ দব্ীেপ পাঠােনার আেগ কপােল িসল িদেয়
কের তােক পািঠেয় েদওয়া হেব িনঝম
েদওয়া হেব িসেল বাংলা এবং ইংেরিজেত েলখা থাকেব - অসF - Dishonest
ু
ু েবড়ােব জীবেন কখেনা েকােনা অনায়
সF মানেষর
েখাঁ েজ আমােদর েলাকজন ঘের
কেরনিন এবং িমথা কথা বেলনিন - এমন েলাকেক বানােনা হেব েপৰ্িসেডন্ট
ু
সাংসদেদর সাইেকল চালনায় পারদশীর্ হেত হেব কারণ তারা সাইেকেল কের অঞ্চল ঘের
েবড়ােবন সংসদ চলাকালীন সমেয় তারা শুধু ঢাকায় আসেবন, বািক সময়টা থাকেত
হেব অঞ্চেল
মন্তৰ্ীরা মন্তৰ্ীপাড়ায় থাকেবন না তােদর জন লমব্া িটেনর চালা কের েচৗিক েপেত েদওয়া
হেব েহােস্টেলর মেতা ববস্থা তারা সিচবালেয় েহেট
ঁ যাতায়াত করেবন
ু মন্তৰ্ণালয় এই
আলাদা িকছু মন্তৰ্ণালয় েখালার পিরকল্পনা আমােদর িছল, েযমন িভক্ষক
ু
মন্তৰ্ণালয় শুধু েয েদেশর িভক্ষকেদর
সমসা েদখেব তা না িবেদশ েথেক িভক্ষা আনার
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ু েযন
বাপারটাও তারা েদখেব হািস মন্তৰ্ণালয় এই মন্তৰ্ণালয় েদখেব েদেশর মানষ
হাসেত পাের ইতািদ
িহমু পািটর্ গঠেনর পর সপ্তােহ একিদন পািটর
র্ ৈবঠক বসেত লাগল আমরা চাদাবািজও
ঁ
শুরু করলাম পািটর
েতালা হেত লাগল েমমব্াররা পৰ্িত সপ্তােহ যার যা মন
র্ জন চাদা
ঁ
চায় চাদা
একিট কােঠর বােক্স জমা করেত লাগেলন মােসর েশেষ েদখা েগল, নয় শ
ঁ
ু পাঞ্জািব এবং চাদর
টাকা হেয়েছ এই টাকায় পািটর
র্ কাউিন্সল েমমব্াররা একটা কের হলদ
ু পাঞ্জািবর েপছেন খরচ করার কারেণ কাউিন্সল
িকনেলন দেলর টাকা বিক্তগত হলদ
ৃ হেলন সেঙ্গ সেঙ্গ িহমু দলও
েমমব্াররা আজীবেনর জন িহমু রাজনীিত েথেক বিহষ্কত
বািতল হেয় েগল
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ু িবেয়
িহমর
ু
ু িনষাদ হুমায়েনর
ূ
আমােদর দিখন হাওয়ার ছােদ অনষ্ঠান
হেচ্ছ আমার সবকিনষ্ঠ
পতৰ্
র্
ু
নামকরণ অনষ্ঠান
 ৈহৈচ হেচ্ছ, গান-বাজনা হেচ্ছ হঠাF আমােদর সবাইেক চমেক িদেয়
ু
ু
অনষ্ঠােন
উপিস্থত হেলন পিশ্চমবেঙ্গর িবখাত ঔপনািসক সমেরশ মজমদার
 িতিন
ঢাকায় এেসেছন এটা জািন েকাথায় উেঠেছন জানতাম না বেলই িনমন্তৰ্ণ করা হয়িন
অেনকিদন পর তােক েদেখ ভােলা লাগল
ু
আিম তার হাত ধরেতই িতিন ধমেকর গলায় বলেলন, আপিন নািক িহমেক
িবেয়
িদেয়েছন এটা েতা আপিন করেত পােরন না িহমু েকন িবেয় করেব?
ু িবেয় েদইিন একটা বই িলেখিছ - আজ িহমর
ু িবেয় বইিটেত িহমু িবেয় কের
আিম িহমর
েফেল জাতীয় পিরিস্থিত ৈতির হয় বইিটর পৰ্কাশক অনপৰ্কাশ পৰ্ায় িনয়িমতই তারা
বইেমলা উপলেক্ষ িহমু িবষয়ক একটা বই পায় বইিটর পৰ্কাশনা উপলেক্ষ নানা
আেয়াজন কের এইবার িবেয়র আেয়াজন কের েফলল একজন পাগিড় মাথায় বর
সাজল, আেরকিট েমেয় সাজল বউ বর-কেন অনপৰ্কােশর স্টেল বেস রইল দশকেদর
র্
আগৰ্হ এবং েকৗতহল
তঙ্গ
ু স্পশর্ করল চারিদেক দারুণ উেত্তজনা বইেমলায় এমন
ূ
ৃ আেগ হয়িন দু-একজন অবশ গম্ভীর গলায় বলেলন, বইেমলার শুিচতা নষ্ট
মজার দশ
ু
হেচ্ছ মহান একেশর
ঐিতহ ভলিন্ঠত
হেচ্ছ ইতািদ
ু ু
ু িবেয়র অনষ্ঠােন
ু
িহমর
আিম উপিস্থত িছলাম না েটিলিভশেন েদেখিছ আমার কােছ
মেন হেয়েছ, েমলা মােনই আনন্দ েমলার পিবতৰ্তা রক্ষার জন সবাই অজ ু কের েমলায়
ু
আসেবন এবং িফসিফস কের কথা বলেবন তা েকন হেব? একজন পৰ্কাশক যিদ বক
পৰ্েমাশেনর জন িকছু কেরন তােতই বা েদাষ েকাথায়?
ু র্ বইেমলায় েদেখিছ, রান্নার বই পৰ্কাশনা উপলেক্ষ রান্নার িবপল
ু আেয়াজন
ফৰ্াংকফট
বইেয়র েরিসিপ েদেখ রান্না হেচ্ছ সবাই মহানেন্দ খােচ্ছ একিদেক নােচর জলসা হেচ্ছ
ৃ
একদল েছেলেমেয় উদ্দাম নেত
েমেতেছ বইেমলার েভতরই িবয়ােরর েদাকান েখালা
ু িবয়ার খাওয়া হেচ্ছ
পৰ্চর
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ু
থাক এসব কথা, িববাহ অনষ্ঠােন
িফের যাই িহমু েয হেয়েছ েস ৈমনাক পবেতর
র্
ু
কাছাকািছ কেন লাক্স সন্দরী
 যেথষ্টই রূপবতী একদল িহমু েগল েরেগ তারা ৈমনাক
পবতেক
িহমু মানেত রািজ না পাল্টা িমিছল শুরু হেলা র্
ু িবেয়, মািন না মািন না’
‘িহমর
ু
অেনকিদন আেগ িবশব্কাপ ফটবেল
আেজিন্টনা
েহের িগেয়িছল আিম তখন
র্
ময়মনিসংেহ অেয়াময় নাটেকর শুিটংেয় বস্ত আেজিন্টনার
পরাজেয় িবশাল িমিছল েবর
র্
হেলা েস্লাগান - ‘আেজিন্টনার
পরাজয়, মািন না মািন না’
র্
তারা জােন ‘মািন না মািন না’ বেল িচFকার কের গলা ফািটেয় েফলেলও িকছু হেব না
তারপেরও েস্লাগান িদেত হেব জািতগতভােব আমরা েস্লাগান িদেত ভােলাবািস বােকর
ু িবেয় বন্ধ করার জনও েস্লাগান
ভাইেয়র ফািস
বন্ধ করার জন েস্লাগান িদেয়িছল িহমর
ঁ
ু সন্দর
ু
েবচারা িহমু িক েকােনািদনই িবেয় করেত পারেব না? তার সখী
সংসার হেব না?
ু ‘বাবা’ বেল ডাকেব না? এত িনষ্ঠর
ু েকন আমরা?
েকােনা িশশু িহমেক
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বালক িহমু
পাচ
ঁ -ছয় বছর আেগ আিম অিত দঃুসমেয়র েভতর িদেয় যািচ্ছলাম একা একা থািক
ু
দিখন হাওয়ার এক ফ্লােট িনেজর পিরবার েথেক িবিচ্ছন্ন মােঝ মেধ নহাশ
আেস
ু
ু
ু
েহােটল েথেক খাবার এেন দজন
িমেল খাই েস িকছক্ষণ
থােক দজন
নানা িবষেয় গল্প
ু পাঞ্জািব পের উপিস্থত আিম বললাম, বাবা পাঞ্জািবটা সন্দর
ু
কির একিদন েস হলদ
েতা!
ু খিশ
ু গলায় বলল, েমজপা (শীলা) িনেজর হােত বািনেয়েছ
েস খিশ
আিম বললাম, ভােলা বািনেয়েছ
ু
নহাশ
বলল, বাবা এটা িহমু পাঞ্জািব আিম িহমু হেয়িছ
ু িপেঠ হাত রাখলাম তািকেয় থাকলাম জানালার িদেক কারণ েচােখ পািন
আিম িহমর
ু 
এেস যােচ্ছ আিম চািচ্ছ না বালক িহমু িপতার েচােখর পািন েদখক
ু কের আমার েকােল কী েযন
িদন পেনেরা আেগর কথা েলখােলিখ করিছ হঠাF ধপ
ু িনষাদ হুমায়ন
ূ  বয়স দইু মাস তার মা তােক
পড়ল তািকেয় েদিখ, সবর্কিনষ্ঠ পতৰ্
সািজেয় এেন আমার েকােল েছেড় িদেয়েছ শাওন বলল, েছেলেক েদেখ িকছু িক েবাঝা
যােচ্ছ?
আিম বললাম, না
ভােলা কের তািকেয় েদখ
আিম ভােলা কের েদখলাম, কপােল কাজেলর েফাটা
ছাড়া আলাদা িকছু েপলাম না
ঁ
ু
ু পাঞ্জািব, খািল পা
শাওন বলল, েস েয িহমু হেয়েছ, এটা বঝেত
পারছ না? হলদ
আিম বললাম, আের তাই েতা!
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দইু মােসর িশশু িহমু মহানেন্দ হাত-পা ছড়েছ
 তার ভাব েদেখ মেন হেচ্ছ, রাস্তায় েছেড়
ু কখেনা েপছেন
িদেলই েস হাটেত
শুরু করেব একবারও েপছন িফের তাকােব না িহমরা
ঁ
তাকায় না িহমু আইেন েপছেন িফের তাকােনা শািস্তেযাগ অপরাধ তারা তািকেয়
থাকেব ভিবষেতর িদেক

***************
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я r ei i g :
http://www.somewhereinblog.net/blog/toha_mhblog/
category/10559
http://tohamh.googlepages.com/shahitya
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