
কাদাকুমারী

নীল���তর �মা�র ির�া �থ�ক নাম�তই িভ�জ চ�প�স �গলাম,

মাথা ও শরী�র আকাশ হ�ত িনি�� বর�ফর অত�াচার। এ �তা

ভয়ংকর বিৃ��র বাবা। �মাবাইলটা �কানও ম�ত প�ক�ট চালান

িদ�য় �ভাঁ �দৗড় মারলাম, গ�ব� সাম�নর �দাকান ��লার

�কানও িচপা, যার উপর িদ�য় ওই �মঘঘন আকাশটা �দখা যায়

না। �দৗড়াি� আর আ�শপা�শর িচপা��লা �দখিছ, ,মান�ুষ টাঁসা

শালা এই �দ�শর জনসংখ�া এ�তা �বিশ �কন, �ছাট�বলায়

প�ড়িছলাম...

িব�নাদ�নর য�থ� উপকরন না থাকায় �যৗনতাই িব�নাদ�নর

উপল�, ,িক� এখন�তা িব�নাদ�নর অভাব নাই তাও জনসংখ�া

এ�তা �বিশ �কন? ��গ এর উপর ব�াপক একটা �লখা িলখ�ত

হ�ব, তার আ�গ িন�জ�র বাচাই�ত হ�ব। একটা �দাকা�ন িকছ�টা

হালকা অব�া ম�ন হ��, ...ওই িদ�কই যাই বািকটা উপরয়ালার

কৃপা।

- ,......এই স�র দাঁড়ান ��িপড।

ঘাড় ঘিুর�য় �পছ�ন তাকালাম, �মাটা কাল ���মর চশমার

িভতর িদ�য় এক�জাড়া সরল �চাখ, ,�ঠাঁট ��লা রা�গ কাঁপ�ছ

গা�ল হালকা ট�ম�টা মাক�া লাল�চ �চাপ।

- ??অ�াি� �কানও সমস�া

- , ?এই ফািজল �ছ�ল আিম �দখ�ত �তার অ�াি�র ম�তা



- , ?�ম িক সমস�া অ�াি�

- , ?আ�র �বয়াদপ �তা অ�াি� অ�াি� করিছস �কন িভজা

শরীরটা সরা নই�ল থা�ড় খািব।

এিক �ম�য়�র বাবা, সরাসির ত�ই ত�ই কর�ছ। �মজাজটা আরও

িখচঁরা হ�য় �গল।

- , ?ওই �বিট আিম �তার �াইভার লািগ�য ত�ই ত�ই করিছস

“ ”আপ �ুকানও সমস�া ব�ল একজন নারীবাদী এিগ�য় আস�লা।

তাকাইয়া �দিখ �বটা একটা পা�লায়ান। িসচ��য়সন �িতকূ�ল।

- ,আ�র �দখনু না �বয়াদপটা গা�য় প�ড় অভ�তা কর�ছ।

বললাম, ...স�র দাঁড়ান উ�া আমার সা�থ ফাইজলািম কর�ছ।

��িপড একটা।

- , ?এই �য ভাই �ম�য় মানষু �দখ�ল মাথা িঠক থা�হ না �দইখা

�তা ভ� ঘ�রর �পালা ম�ন হইতা�ছ। সইরা দাঁড়ান এহিন, নাই�ল

সমস�া আ�ছ। আইজকালকার �পালাপাইন �লা �য িক

পিরমান ফািজল হইয়া �গ�ছ।

- , ,আপিন িন�জর চরকায় �তল �দন আিম ঢ�ক�ত পারলাম না

শরীর িভ�জ �গ�ছ �তা �দখ�তই পা��ন, আর একট�পািনর

িছটা লাগ�ছ, ?এ�তই উনার আমা�ক ��িপড বল�ত হ�ব

যথাস�ব কিঠন আর ভািরি� একটা লকু �নবার �চ�া

করলাম। লাভ হই�ছ ব�ল ম�ন হল না। �ম�য় মানষু �দখ�ল �য

�কউ িহ�রা সাজবার �চ�া ক�র, ...আর এ�তা একটা পা�লায়ান

আমার িতন�ন। তাই স�র দাঁড়ালাম আ�� ক�র, একট�



অিন�ার ভাব িন�য়। �ম�য়টার িদ�কও একটা কিঠন লকু

চালান িদ�য় িদলাম, ওইখা�নও খবু একটা লাভ হইল না। মািছ

মারার ভংিগ�ত আমা�র নদীর ওপা�র উড়াইয়া িদল। অগত�া

িভজা শরীর িনয়া হাদারা�মর ম�তা ওইখা�ন অ�ি�কর টাইম

পাস কর�ত লাগলাম। হালকা ঠা�া লাগ�ছ। শরীরটা একট�

ক◌াঁপ�ছও ম�ন হয়।

�বশ িকছ��ণ প�র বিৃ� হালকা হ�য় আস�লা। �বর হ�য় যা�বা

িকনা ভাবিছ, - “তখন আবার ওই �বিট �খিক�য় উঠল স�র

দাঁড়ান, ” ,�বর হ�বা। যাই �হাক ত�ই �থ�ক সরাসির আপিন�ত

উ�ীত হইিছ। �ম�য়টা খারাপ না, �মজাজটা একট�গরম ম�ন

হয়। বাপ ম�ন হয় �াম� �চয়ারম�ান... এই ধর�নর বা�পর

�বিটরা একট�এই টাইপ হয়। স�র দাঁড়ালাম।

সাম�ন িদয়া যখন �বর হ�য় �গল, না�ক �সই মা�নর একটা

সবুাস �পলাম। আহা, রাগ ধ�ুয় ম�ুছ িমঠা পািন হ�য় �গল।

ভা�লা ক�র একট��দখলাম, ...শ�ামল �দ�শর সাদা �ম�য় স�ুরী

�তা �সটা পাগ�লও বল�ব।

ঘ�ুর জায়গা িন�য় দাড়া�ত যা�বা, একসা�থ অ�নক �লা হািসর

শ�� �পছ�ন িফ�র তাকালাম... �চয়ারম�া�নর �বিট রা�ায় ময়লা

আবজ�নার মা�ঝ গড়া- ,গিড় খা�� একিট কলার �খাসা পা�য়র

চা�প ভত�া হ�য় ঈ�দর চাঁ�দর আকার ধারন ক�র উনার

পত�নর ইিতহা�সর সা�ী হ�য় আ�ছ। অ�ন�কর সা�থ আিমও

�চয়ারম�া�নর �বিট�ক �হ� কর�ত এিগ�য় �গলাম। �ম�য় মানষু,



তাই �কউ হাত িদ�য় ত�ল�ত ইত�ত কর�ছ... আর �বিটর চশমা

�চা�খ নাই, �সও �বাধ কির িকছ�ই �দখ�ত পার�ত�ছ না। অ��ত

িসচ��য়সন।

“ , , ... ”...�দিখ স�রন �তা ভাই স�রন ওর চশমাটা �দখনু �তা কই

ব�ল আিম এিগ�য় �গলাম। মায়া লাগ�লা �দ�খ, চশমা ছাড়া

ম�ন হয় িকছ�ই �দখ�ত পার�ছ না, আর সাড়া শরীর �তা কাঁদায়

যা�� তাই অব�া। মানষু �গাল হ�য় নাটক �দখ�ছ... �কউ �কউ

�তা শরীর �দখার এ�তা মজার স�ুযাগ হাতছাড়া কর�ত চা��

না। আিম হাতটা হালকা ক�র ধ�র, মখুটা কা�নর কা�ছ িন�য়

বললাম...

- ... , ... ,অ�াি� আিম আপনার ��িপড �টনশন কর�বন না �কাথাও

�ল�গ�ছ?

- , ... (নাহ আমার চশমাটা �দখনু না �কাথায় ি�জ কাঁ�দা কাঁ�দা

ক�)

একজন চশমাটা এিগ�য় িদল আমার হা�ত, একিদ�কর ��ম

�ভ�� �গ�ছ। চশমাটা ওর হা�ত িদ�য় একজন�ক একটা িরকশা

�ড�ক িদ�ত বললাম। ওর িদ�ক তািক�য় �দিখ চশমাটা �কানও

রক�ম প�ড় �বাকা �বাকা দিৃ��ত চারিদ�ক তাকা��... আমার

িদ�ক তািক�য় এমন একটা লকু িদল, ,ওই দিৃ��ত এ�তা মায়া

আিম ক�য়কটা পালস িমস করলাম। আ�� ক�র হাতটা ধ�র

ও�ক দাড় করালাম।

- ?আঘাত �প�য়�ছন �কাথাও



- , ...িক জািন আমার কা�া পা��

- , ...িরকশায় ক�র বাসায় চ�ল যান ���সর বা�জ অব�া

- , ...আপিন যা�বন আমার সা�থ একট�ি�জ

আিম এমিন�তই �য�ত চাি�লাম ম�ন ম�ন, বলা�ত মনটা

লািফ�য় উঠল... একসা�থ ির�ায় উঠলাম। মানষুজন আমার

আর ওর িদ�ক অ��ত দিৃ��ত তাকা��। �কন জািন ব�ুকর

�কাথাও নত�ন িকছ�সরু িবিভ� তাল আর লয় িন�য় বাজ�ত

�� করল। ির�ার �ডটা ত��ল িদলাম, পিলিথ�নর কাগজটা

িদয�◌ ব়ািহ�রর জগত �থ�ক আমরা আলাদা হ�য় �গলাম।

সমস�া একটাই, -কাদা ময়লার অিত িম� সবুা�স আিম আ�তু

হ�য় রইলাম।

“ ?”...ভাইজান যামু�কান জাইগায় ির�াওয়ালার �কা���ন

আ�ব�গর স�ুরলা স�ী�ত িকছ��বসরুা টান অনভুব করলাম।

আিম কাদাকুমারীর িদ�ক ��সচূক দিৃ��ত তািক�য় �দিখ উনার

কাজল কাল �চা�খ �ম�ঘর ঘনঘটা, ,বষ�ণ এই হল ব�ল �ধু

একটা দমকা হাওয়ার ধা�ার অ�প�া।

- ?... ,�দখতাসস না �তার ভািবর �বহাল অব�া চল�ত থাক উিন

এখন �কান জাইগায় যা�ব তার ম�ুড নাই, আ�গ মডু িঠক

হউক...

- ?...আপিন সবসময় এমন ফাইজলািম ক�রন �কন ��িপড।

- , ... ...যাক কথা বল�ছন তাহ�ল �খাঁচা কা�ম লাগ�ছ এখন কই

যা�বা, ...িঠকানা ব�ল �ফ�লন �চা�খ �তা �ম�ঘর ঘনঘটা �দখ�ত



পারিছ... বষ�ণ �� হ�ল আর বল�ত পার�বন না।

- ...আপিন না যা�� তাই এই মামা ই�াট�নর িদ�ক চ�লা।

ির�া চল�ছ মামার ই��র গিত�ত, পিলিথ�নর িচপায় আমরা

দিুট নর-নারী িন��প ব�স আিছ। িবশাল কািহনীর পর একটা

িসগা�রট ধরা�ত মন চা��... ...িক� বঝু�ত পারিছ না পা�শ

বসা কাদাকুমারী আবার �খিক�য় উঠ�ব না �তা!! ... “ধরু ওই

মামা... ”...ওই িসগা�র�টর �দাকা�নর পা�শ একট�রাখ�◌ন �তা

চাইলাম না কাদাকুমারীর িদ�ক... ,ভ�য় নািক �কন জািন না।

- , , ... (মামা �কাথাও দাঁড়া�বন না �সাজা চ�লন আমার িদ�ক

তািক�য়)... ... ?...আপিন �তা অ��ত �লাক নাম িক আপনার িক

ক�রন??

- ... ??...অ��ত �লাকটার নাম আকাশ িক কির ওই ঘরুাঘিুর আর

িক...

- ... ?�ম �বকার

- ...�বকার ব�ল ল�া িদ�বন না আমরাও মানষু।

ও �হ�স �ফলল। এ�তা িমি� কাদাময় হািস। মনটা পরুাই

বর�ফর ম�তা গ�ল �গল।

- ?আপনার নামটা িক জান�ত পাির

- ?নাম িদ�য় িক কর�বন

- !!... ... ??ওমা আপিন জান�লন আিম জানব না

- ...িনিশ

আিম তাকালাম ওর িদ�ক... !!!...িনিশ িন��প হ�য় �গলাম



আিম। ��ম আমার �চা�খ ম�ুখ টলটল কর�ছ। এই আমার

সমস�া... স�ুরী �দখ�লই আমার ��ম হ�য় যায়। আকাশ গাল�

হওয়ার �য ক�য়কজন িবরল দভু�া�গ�র অিধকারী হ�ত �প�রিছল

তা�দর তািলকায় কাদাকুমারী িনিশ �ক �দখ�ত পারলাম না।

�সই আশা ক�রও লাভ �নই।

কখন �য ওর বাসার সাম�ন চ�ল আসিছ �টরই পাইিন। ির�া

�থ�ক নামলাম, ,ভাড়া িদলাম। তাকালাম ওর িদ�ক �িণ�কর

পিরচয় অথচ ক�তা �চনা ম�ন হ��। আিম একটা উ�ম কুমার

টাইপ হািস িদলাম।

- ,যান তাহ�ল বিড গা�ড�র কাজ �তা �শষ।

- ? ...আপিন িক সব সময় এমন ফান ক�রন বাসায় চলনু মার

সা�থ কথা ব�ল প�র যা�বন।

- ?... , ?...মার সা�থ �কন িক করিছ আিম �দখনু আিম িক�

আপনা�র ধা�া িদ�য় �ফ�লিন...

- ??.....আপনার ফাইজলািম �শষ হই�ছ উপ�র তািক�য় �দখনু

বারা�া �থ�ক মা আমা�দর �দখ�ছন। তাই, আপনা�ক এখন

�য�ত হ�ব এবং স�ুর ক�র ঘটনাটা বল�ত হ�ব... এবং

অবশ�ই... ...আপিন �য আমার �কউ না �সটাও স�ুর ক�র

বল�বন।

আিম উপ�র তাকা�নার সাহস না ক�রই ওর �পছন �পছন

�গইট িদ�য় বাসায় ঢ�কলাম। দারওয়ান �চাখ �গাল ক�র সালাম

িদল... আমা�র না কাদাকুমারী�র আ�াহ জা�ন। �প�টর িভতর



িশরা-উপিশরা ��লা কানামািছ �ভাঁ �ভাঁ �খলা �� ক�র

িদ�ছ... ...আজ�ক কার মখু �দ�খ �য উঠিছলাম ম�ন হয় রিহমা

বয়ুা।

�িয়ং ��ম �সাফায় ব�স ব�স আ�মর জসু খাি� আর

ই�ারিভউ পব�ম�ন ম�ন সাজাি�। “ ?”...নাম িক �তামার মাথা

ত��ল ��কারীর িদ�ক তািক�য় �দিখ মধ�বয়সী একজন মিহলা।

�দ�খ�ত �তা সহজ সরল মমতাময়ীই ম�ন হ��। দাঁিড়�য়

সালাম িদলাম।

- ,জী আকাশ।

- ... ?ব�সা ভা�লা নাম িক

- সাইফুল আিমন আকাশ।

- ?বাসা �কাথায় �তামা�দর

- ,জী ময়মনিসংহ।

- ... ?�ম বাবা িক ক�রন

- হাই ���লর �হডিটচার।

- ?মা

- �মিড�ক�ল চাকরী ক�রন।

- ?কয় ভাই�বান

মিহলার সমস�া িক??... ...পরুা বা�য়াডাটা িজ��স কর�ত�স

আসল �কা��ন কখন �� হ�ব �সই অ�প�ায় আিছ...

- , , , ,জী দইু ভাই এক �বান। আিম সবার বড় তারপর �বান

তারপর আবার ভাই।



- , ?আ�া িক ক�রা

- , ...জী আিম একজন ইি�িনয়ার

“ ??... ” ...ইি�িনয়ার বা িদ�ক তািক�য় �দিখ িনিশ নত�ন চশমার

িভতর িদ�য় �চাখ ��লা �যন �বর হ�য় আস�ছ... ��শ হ�য়

একটা সাদা ��স পড়�ছ... ...পরীর ম�তা লাগ�ছ

- , ?িনিশ ত�ই কথা বলিব না �কাথা �থ�ক ইি�িনয়ািরং ক�র�ছা

- ব�ুয়ট �থ�ক।

- , , ... ...অ�নক ভা�লা আ�া ব�সা �তামরা �কাথা বল দপু�ুর �খ�য়

যা�ব এখা�ন।

- ... ...জী না আিম বাই�র �খ�য় িন�ত পার�বা।

- ... ...�খ�য় যা�ব বললাম না। ব�সা

িনিশর িদ�ক তাকালাম... ম�ুখ দ�ুািম হািস। পরুাই অ�ি�কর

িসচ��য়শ�ন পড়লাম...

- ?আপিন না �বকার

- , ...আিম �তা বিল নাই আপিনই �তা বল�লন আিম �ধু

বলিছ... ...�বকার ব�ল ল�া িদ�বন না আমরাও মানষু।

- ... ...�ম আপিন ফাইজলািমর ও�াদ বঝুা উিচত িছল।

অ�নক কথা হয়। আিম আপিন �থ�ক ত�িম�ত �ন�ম �গলাম...

িনিশ আমার �থ�ক চার বছ�রর �ছাট... ঢাকা ইউিনভািস�িট�ত

মা�ক�িটং এ পড়�ছ... - ,থাড�ইয়ার। হাসা হািস ফাইজলািম চল�ত

লাগ�লা আমার... ...ভালই হই�ছ বাই�র আবার �য বিৃ� ��

হই�ছ... সময়টা খারাপ কাট�ছ না। দইু িদ�নর ছ�িটর �থম



িদনটা ভালই কাট�ছ। িনিশর মার রা�ার হাত চরম। এই বাসায়

ঘর জামাই হই�ত পার�ল ভা�লা হইত।

িবদায় �বলা আস�। অ�াি��ক খাওয়া�নার জন� অ�নক

ধন�বাদ িদলাম। িনিশর িদ�ক তািক�য় একট�হাসলাম।

- ... ...যাই তাহ�ল অ�নক ভা�লা একটা িদন কাটল আমার ম�ন

হয় লাই�ফর �ব�। �য কার�ন বাসায় ঢ�কলাম, �সই িবষ�য়

অ�াি� �কানও �কা��নই িজ��স ক�র নাই। ভালই হই�ছ...

আিম �য �তামার �কউ না... ...�সটা অ�াি� �দ�খই বঝু�� তাই

িজ��স ক�রন নাই।

- ??...... ...তাই আপনার তাই ম�ন হই�ছ আপনা�ক ভা�লা

লাগ�ছ... ...তাই িকছ�ব�ল নাই মার �তা ধারনা আপনার সা�থ

আিম চ�িট�য় ��ম করিছ... ...আমা�ক বল�ছ এ�তা ভা�লা

�ছ�লর সা�থ �তার পিরচয়... ?...বিলসিন �কন

�দ�য় িবজিলপাত হল একটা... �চ� �ভা���জ আিম ি�র

হ�য় তািক�য় থাকলাম িনিশর িদ�ক। ওই দিৃ��ত িক িছল জািন

না... ...িনিশ �চাখ নািম�য় িনল হা�তর নখ খুঁট�ত লাগ�লা।

আিম বঝু�তিস িকছ�বল�ত চাই�ল এটাই সময়... িক� িকছ�ই

মাথায় আস�ত�ছ না। িকছ��ণ আমতা আমতা কর�◌ বললাম...

- , ...একটা ছাতা িদবা ম�ন হয় বিৃ� হ�ব প�র আবার িদ�য়

যা�বা...

িনিশ মখু ত��ল তাকা�লা... ...িখল িখল ক�র হািস িদল আিম

গ�ল �গলাম... ...গলা �িখ�য় কাঠ হ�য় �গ�লা



আিম দরজার কা�ছ দাঁিড়�য় আিছ... িনিশ িভত�র �গ�ছ ছাতা

আন�ত... অন�কা�লর অ�প�ার পর আবার িনিশর মিূত��দখা

�গ�লা... ...হা�ত একটা �গালািপ ছাতা

- ... ... ...এটা আমার ছাতা অ�নক পছ��র আপনা�ক িদি� িক�

আপিন �য ধর�নর মানষু... ,এর য� িন�ত পার�বন না আপনার

�মাবাইলটা �দিখ...

আিম �মাবাইলটা ওর হা�ত িদলাম... ...িক �যন করল তারপর

িফির�য় িদ�য় বলল...

- ...ছাতার মািল�কর ন�র আ�ছ ওখা�ন ই�� থাক�ল আপিন

তাঁ�ক কল কর�ত পা�রন।

আিম রা�া ধ�র হাঁটিছ... ...িঝির িঝির বিৃ� হ�� হা�ত একিট

�গালািপ ছাতা... পিৃথবীটা অ�নক স�ুর।

�সৗজ�ন�- WWW.FANCIM.COM
িব��র �সরা তথ� এবং ছিবর ভা�ার !


