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খাওয়া দাওয়া ছেড় ু েলর বই ভরা ব া ফেল ছেট যাওয়া সব ু ল জীবেনর আেবেগর ছিব । নাহ । 
খাওয়া দাওয়া ছেড় লাগাম ছাড়া গ  ছােট ব াট বল িনেয় ভাগীরথীর উৎস স ােন । 
ওই য ি য় ব ু  শ ামা ক িতনেট উইেকট জল িদেয় মা টেত পুেঁত বেস আেছ। কখন ও কখন ও আেস পােশ জল না 
পেল সাজা সা া আড়াল কের মূে র িবসজেনও িকছ উইেকট হাত পা ছেড় দাড়ঁােত পেরেছ । দুজেনর মল 
ব ন ু েলর দয়ােল শরীরটা একট বািঁকেয় মুখটা দয়ােলর সমা রাল কের হাত দুেটার মােঝ প ল এর মুখটা 
আলেতা কের ধের স ার িদিদমিণ দর এক ট গাল ও রখা দওয়া িবকৃত ছিব থেক স া বলার খলার পের এক 
সােথ দুলাল দাদুর দওয়ােল শরীেরর রচন জল বর কের কখেনা নাম লখা কখন বা ওই জল িনেয় ছটেত ছটেত 
এক দওয়াল তারপর আেরক দওয়াল পয ই িছেলা। িমলন ম ের আমরা ম াডাম দর িদিদমিণ বা িপিসমিন বেলই 
ডাকতাম । সে র পের দুজন ধুেলা মাখা শরীর িনেয় য যার বািড় যতাম িনেজেদর সকােলর বেকয়া মােয়েদর 
িপটিন েলার কাটা পূরণ করেত। খাওয়া দাওয়া  হেতা ,তেব জল খাওয়ার নয় লা ঠর আদর , বািড় আসা পয  
সকল কুকম েলাই য মােয়র কােনর আেশ পােশ চেল আসেছ । পট ভরা মশলা লা ঠ থুিড় মশলা মুিড় যােক 
শহের কলকাতার ভাষায় ঝাল মুিড় বেল তাই খেয় ু েলর হাম টা  শষ করেত হেব এিদেক াইেভট টউটেরর 
কাল কর  লখােনা রচনা টাও মুখ  হয়িন । ব াস ঘিড়টা সােড় সাতটা বাজেতই মিহষাসুর     হা জর বগল দাওয়া 
করা জর  এর পুটিল হােত সাইেকল এর ছিব আর একটা রা া থেক কুিড়েয় আনা শ  পা  িনেজর অ  । 
পড়ােত বসেত না বসেতই ওনার টিফেনর জন  জীবন টা যায় যায় । পড়া মুখ  হয় না তা জেনও আমার ওপর আর 
একবার তল মািলশ । উফ আর পারা যায় না । সকাল বলা ঘুম থেক উেঠ খাতা আর পন টা িনেয় বেসিছ । রিববার 
।িক করেবা ? পড়ায় তা মন নই । এিদেক সাম ক িদদার বািড় গেছ কাল সর তী পুেজা । ওখােনই থাকেব দ ুিতন 
িদন । এখন খলেব ক আমার সােথ । ধ াৎ ভােলা লােগ না । 
সকােলর পড়ায় মন নই । মা জানালা থেক বাইের তাকােত দেখ কান দুেটা বশ গাল গাল কের গরম কের িদেয় 
গল । আর ভােলা লাগেছ না । 
জানলা থেক একটা ছাট পুকুর দখা যত । ােমর ছিবেত একটা জল ভরা পুকুর পােশ কচ গাছ খুব সাধারণ । ঠক 
এমন টাই আমার জানালার পােশর ওই পুকুর টার পিরেবশ । িনেজর মেধ  পশািচক বিৃ র উে ষ আে  আে  
ঘেটিছল । বই পােশ রেখ মা ক আড়াল কের বিরেয় গলাম একটা মাটা শ  পা  লা ঠ খুজঁেত । কাল থেক 
অেনক মার খেয়িছ । এবার িতেশাধ নওয়ার পালা । িবল্ট কাকুর গাসালার পােশ বােঁশর বশ অেনকটা গাছা 
িছল , ওখান থেকই আমার অে র পাওয়া । িনেজর গদা প বােঁশর মাটা ক  িনেয় বেরালাম কচ গাছ িনধেন ।  
সাপাট । 
একটা কচ গােছর মাথা কেট থেম পড়েলা । তারপর দুই - দুই থেক চার - চার থেক দশ । 
এক এক কের চলেলা যু  । 
মুখ িদেয় বার বার বেরা ল - " আমােক মের িছিল নাহ । ন আবার । হেয়েছ?? আবার খা। না এবার " । কচ গাছ 
েলােক মারা শষ করেত না করেতই চাখ পড়েলা কলা গােছর িদেক । পুকুেরর পাড় ধের ঝুেক রােদর মজা 

িন ল । আমার তা আর ওর সুখ সহ  হেলা না । িদলাম সপােট দ-ুিতন ঘা । অকপট কলা গাছ ট র মাথা আর নই। 
গা বেয় অ  জল বার বার পকুুেরর জেল িমেশ যা েলা । 
বশ িকছ িদন পর । দুপুর বলা বাবার সােথ বারা ায় বেস ডােবর জল খা  । চামচ িদেয় ডােবর মাথা ফুেটা করার 
কৗশল বাবা থেকই শখা । তারপর দি ণ ভারেতর রজনীকা  াইল এ ডােবর জল খাওয়া । হটাৎ দখিছ অেনেক 
ছটেছ । কলা গাছ কলা গাছ বলেত বলেত । আিমও উৎিব তা িনেয় ছটলাম । দিখ ওই কলাগােছর িদেক সবাই ছটেছ 
। কলাগাছ ফুেল গেছ । মেন কলাগােছর কা টার মােঝ িকছ একটা আেছ । আিম ভাবলাম ভত । ওই িদেনর মােরর 
িতেশাধ িনেত এেসেছ । আিম বশ ভেয় ভেয় দাদুর পছন ধের গলাম। তারপর নেত পলাম ওই কা  টার 
ভতেরই কলা হেয়েছ ।তাই কা টা ফুেল গেছ । আমার মােরর আঘােত কলা গােছর মাথা টা আর বেড়া হেত না 
পের কলা গােছর কাে র ভতেরই কলা হেয়েছ । কৃিতর এমন মায়া খলা আিম আেগ কােনা িদন দিখিন । এেতা 
বাধার পেরও িনেজেক টিকেয় রাখার য লড়াই সিত  মন ক নাড়া দয় । কৃিতর লীলা য কেতা কার হয় এটা 
হয়েতা তার আর এক উদাহরণ । সৗ েযর উদাহরণ।  
 


