
www.nandimrinal.wordpress.com  Page 1 
 

 ে র কাছাকািছ 

এ এক আ য    কথা,  যখােন ক না ও বা ব িমেলিমেশ যায়।  ছুঁেয় যায় সকেলর 
মন, িক   ছাঁয়া যায় না   । ন ালিজয়ায় ভারা া   সৗেমন িম -র কলম। 
 

আঁকা  শখােনা মােনই  য একটা ‘মাছ ধরেছ, দূের 
আকাশ, কােলা বড ার’ িসনাির নয়  সটা আঁকার 
িশ করা না বুঝেল  ক বুঝেব ব   তা? 

এই  সে  আমার আঁকা  শখার কথা  তােক 
বলেত ইে  হে ।  আমার যখন বয়স িতন, তখন 
আমার  জ ঠু হাত ধের পাড়ার আঁকার  ুেল ভিত  

কের িদেয়িছেলা।  একটা পুেরােনা বািড়, স াঁতেসঁেত ঘর, আট-দশজন দাদা িদিদ বেস বেস 
আঁকেছ, কাগজ প াে ল রঙতুিলর  সই আ য  সু র গ  আিম এখেনা পাই।   থম িদন 
আিম একটা  বড়াল এঁেকিছলাম।   ভেবিছলাম  বড়াল আঁকিছ, িক  লাইন-এর এমন দশা 
 য ওটা হািবজািব ছাড়া িকছু িছল না।   জন িদিদমিন িছেলন।  একজন বলেলন, ‘বা ,  বশ 
হেয়েছ।  পেরর িদন আমরা ফেলর  ঝাড়া আঁকেবা।  তুিম বািড়েত, বাজাের ভােলা কের সব 
ফল  দখেব।’   তা যাইেহাক,  সই আঁকা  ুেলর নাম িছল ‘আেলখ ’।  খুব সু র নাম।  
আমার একটা  ঝালা ব াগ িছল।   সখােন কাগজ,  পনিসল, রঙ, রাবার সব থাকেতা।  
আিম আঁকেত খুব ভােলাবাসতাম।  এই  ুলটায় আিম  াস ি  অবিধ িশেখিছ।  তখন িক  
পুেরােনা বািড়েত আঁকা  শখােনা হেতানা।  একটা নতুন বািড়র ম ােজনাইন   াের  শখােনা 
হেতা।   বশ লাগেতা।  ম ােজনাইন   ােরর উ তা কম হয়।   সখােন  বশ একটা 
আরামদায়ক অনুভূিত আসেতা।  অেনেক আঁকেত  যেতা  সখােন।  ওখােনই  থম জলরঙ 
িশেখিছ আিম।  িটউব কালার ... িদিদমিণরা যা  শখােতন তাই িশখতাম।   সই সমেয় মেন 
পেড় একজনেক চাইিনজ ই  িদেয় আঁকেত  দেখিছলাম।  ব াস, অমিন আমার  লাভ 
হেয়িছেলা আিমও আঁকেবা।  চাইিনজ ই   কনা হেলা, কলম  কনা হেলা, তার সােথ 
কেয়কটা িন ।  িক ভােলা  য লাগেতা কােলা কািল িদেয়   চ করেত।   াস টু বা ি - ত 
আিম তখন অন েদর তুলনায় ভােলা আঁকেত িশেখিছ।  সবাই  শংসাও করেছ।  আর আিম 
 কবল   চ আঁকিছ ...। 

আমােদর এখােন খুব বেস আঁেকা  িতেযািগতার চল িছল।  সময়টা বলিছ ১৯৮২-
৮৫।  আিম আেলখ েত আঁকা িশখিছ, আর  সখানকার বুলুদা আমােদর িবিভ  জায়গায় 
পাঠাে ।  আিম খুবই  ছােটা বেল আমােদর িবভাগ ‘ক’।   সখােন  যমন খুিশ আঁেকা।  
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মা ারমশাই ও িদিদমিণরা  যমন িশিখেয়েছন,  ছেলেমেয়রা িঠক  তমন  তমন এঁেক িদে ।  
একটা অ ুত ব াপার  দখতাম, যারা  য ছিবই আঁকেছ, তার বাইের একটা কের কােলা 
বড  ার িদে  এটা আমার ভােলা লাগেতা না।  আর আমার জীবেনর  থম ছিব আঁকা 
 িতেযািগতার ছিবটা িনেজর মত অনুযায়ী এঁেকিছলাম।  এঁেক িকছু হয়িন, িদিদমিণ সামান  
িবর  হেয়িছেলন, িক  আিম খুিশ হেয়িছলাম একটা কথা  ভেবই  য আিম ‘িনেজর খুিশ 
মেতা আঁেকা’ ব াপারটার ময  াদা রাখেত  পেরিছ।  িক  জািনস,  াস ি   থেক ওই  ুলটার 
ওপর আমার একটা অিনহা আসেত থােক।   সটা একিদেক  যমন ‘পুশ ফ া র’, অন িদেক 
একটা ‘পুল ফ া র’ কাজ করিছল। 

‘পুশ ফ া র’টা িছল এই  য, আিম িকছুই িশখিছলাম না।  বরং  বশ িবরি  
আসিছল।  আর ‘পুল ফ া র’টা িছল এই  য, আিম  যখােন আঁকার  িতেযািগতায়  যতাম, 
 সখােন  সখােন  কােনা একটা আঁকার  ুল  থেক এেস  ছেলেমেয়রা সব  াইজ িজেত িনেয় 
 যত।  আিম তা ব হেয়  যতাম ওেদর আঁকা  দেখ।  িক  ছােটা িক বেড়া, সবাই এেতা 
সু র আঁেক।  ওেদর মুখ  দেখ মেন হেতা ওরা  যন আঁকেত আঁকেত  গ সুখ  ভাগ করেছ।  
আমার ব া   চাখ বার বার  সই  ছেলেমেয়েদর আঁকার িদেক চেল  যত।  আিম ঠায় দাঁিড়েয় 
 দখতাম ওরা িকভােব আঁকেছ।  একজনেক  তা  দেখিছলাম,  পনিসল িদেয় হা া একটা 
এঁেক  নবার পের আট    পপার  সাজা িনেয় িগেয় িটউবওেয়ল-এর তলায় ধরেত।  অথ াৎ  স 
 ছাকরা আট    পপারটা  ান কিরেয় িদেলা।  আিমেতা তা ব হেয়  গলাম, এ িক  র বাবা!  
তারপেরই  দৗেড় এেস  ছেলটা সামান  জল ঝিরেয় িবিভ  রঙ িড  কের কের ছিড়েয় িদেত 
লাগেলা, লাল, নীল, হলুদ, খেয়ির ... নানারকম।  তারপর কাগজটা একিদেক  হিলেয় 
িদেয়ই অেনকটা রঙ গিড়েয় গিড়েয় পেড়  গল।  আিম আবার তা ব বেন  গলাম।   স 
একটা অ াভািবক সু র  গাধুিলর দ ৃশ  এঁেক  ফেলেছ! 

 
(২) 

এরকম ভােবই আমার আঁকার িদন কাটেত লাগেলা।  
আিম  ায়  িত রিববারই এখােন  সখােন  িতেযািগতায় 
যাই, আর ওই  ছেলেদর আঁকা  দিখ।  ওরকম করেত 
করেত জানেত পারলাম ওরা িনম  লদার কােছ আঁকা 
 শেখ।  এমন িযিন মানুষ, তাঁেক  তা  দখেত হেব।  আিম 
ব া  হেয় পরলাম,  ক এই িনম  লদা!  আমার সুেযাগ 

জুটেলা একিদন এরকমই একটা  িতেযািগতায়।  ওনার ছা ছা ীরা বলাবিল করিছল, আজ 
িনম  লদা আসেবন।  আর আিমও  তা ওেদর কাছাকািছ বসতাম।   িতেযািগতা সাধারণত 
হেতা  কােনা একটা  ােবর মােঠ।   সখােন  রাববার সকাল আটটায়  যেত বলা হেতা।  
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 িতেযািগতা    হত  ায় ন’টায়, িঢেলঢালাভােব নাম ডাকেত ডাকেত।  সবাইেক িনেদ শ 
 দওয়া হেতা িক করেত হেব।  মােঠ একটা বেড়া ি পল পাতা থাকেতা।  মােঠর বাইের বাঁশ 
িদেয় বানােনা  রিলং।   সখােন সব অিভভাবকরা  উ ুখ হেয় দাঁিড়েয় আেছন।  আঁকা    
হবার আেগই ফা    াইজ   ঘাষণা হেয়  গেছ এমন একটা মুখ িনেয় সব মা বাবা।  আমার 
ভাগ  খুব ভােলা  য আমার মা বা বাবা জীবেন কখেনা এইরকম  িতেযািগতায় যায়িন।  
আিমও  ি   পেয়িছ।   তা  সিদন,  িতেযািগতা    হেতই আিম একটা  ছেলেক বলিছ, 
‘এই িনম  লদা কখন আসেবন  র?’   স ওনার কােছ আঁকা িশখেতা।  তার নাম তমাল।  
কেয়কটা  িতেযািগতায় যাওয়ার পর তার সােথ আমার একটু  চনা হেয়  গিছেলা।   স  ায় 
নীরব মুেখ এঁেক চেলেছ।  তােক বার  েয়ক িজে স করার পর মুখ না তুেলই বলেলা, 
‘আসেবন  কােনা একটা সমেয়।’  আিম ওেক বললাম, ‘আলাপ কিরেয় িদিব?’  ও িকছু 
বলেলা না।  িকছু পের, অিভভাবকেদর মেধ   থেকই একটা  ছাে া  শারেগাল উঠেলা, এই 
 তা িনম  লদা এেসেছন, এই  তা। 

 তা  শষেমশ আিম ওনােক  দখলাম।  ছয়ফুট ল া,  রাগা, শ ামবণ , মুেখ চাপদািড়, 
আকাশী-নীল পা ািব, সাদা  চা , আঙুেল একটা িরং ঝকঝক করেছ, আর একটা গগল ।  
িনম  ল মুখাজ  ী।  ও হ াঁ, হােত িসগােরট।  আিম ওনােক  দখলাম।   দেখ আমার িকেশার মন 
আ ােদ আটখানা হেয়  গল।  আিম দূর  থেক ওনােক  দখেতই লাগলাম।   সিদন আর 
ভােলা কের আঁকেতই পারলাম না।  আর হ াঁ,  সই তমােলর  থেক ওনার বািড়র িঠকানা 
িনেয় িনলাম।  আমােদর বািড়  থেক  হঁেট  গেল  ায় কুিড় িমিনট লাগেব।  ওখােন ভ ািনস 
কালীতলা বেল একটা জায়গা আেছ।   সখােন। 

বািড় এেস বললাম  জ ঠুেক।  ‘আিম অন  জায়গায় আঁকা িশখেবা।’   জ ঠু বলেলা, 
‘ কাথায়?’  আিম বললাম, ‘সবাই িনম  লদার কােছ আঁকা িশেখ ফা    সেক  হয়, আিমও 
িশখেবা।’   জ ঠু িক  আর  কােনা    করেলা না।  তুই হয়েতা অবাক হিব, আিম বাবা মা 
থাকেত  জ ঠুেক বললাম  কন।  তাহেল বিল, বাবা আমার পড়ােশানাটাই  দখেতা  ধু।  
বািক এ  া কািরকুলার অ াি িভিট সব  জ ঠুর ত াবধােন হেতা।   তা,  জ ঠু আর আিম 
 সই  রাববারই িবেকেলর িদেক  বেরালাম িনম  লদার বািড় যােবা বেল। 

এিদেক একটা চাপা উে জনা আমার মেধ  কাজ করেছ।  কতরকম ভাবিছ।  উিন 
আমায়  নেবন না।  উিন এখন বািড়েত  নই।  উিন আমার আঁকা  দখেত চাইেবন।  যেতা 
সব উ ট িচ া করেত করেত আিম আর  জ ঠু এেগাি ।  আিম তখন  াস ফাইভ।  এমন 
িকছু বেড়াও না।  আবার মেন মেন  ছােটাও নই। 

 তা  লাকেক িজে স করেত করেত আিম  যখােন এেস দাঁড়ালাম, আমার চ ু 
িবে ািরত হেয়  গল!!  চারপােশ সব দা ন দা ন বািড়, আর তার মােঝ একটা একতলা 
 ায় মািটর বািড়।  বািড়র গা িদেয় একটা নারেকাল গাছ উেঠেছ।  বাইের নীল রেঙর একটা 

http://www.nandimrinal.wordpress.com


www.nandimrinal.wordpress.com  Page 4 
 

ি ল।  একটা  ছাে া  বাড  -এ  লখা আেছ ‘  াি ং আট    স ার’।  ছােদর বদেল টািল।  
একটা দািড়ওয়ালা বুেড়া  লাক ি েলর সামেন দাঁিড়েয় আেছ।  রা ায়  বশ কেয়কটা 
সাইেকল।  এই বািড় ওনার?  উিন আিট   ?  আমার  যন  কমন একটু লাগেত লাগেলা।  
 পাষাক  দেখ  তা সকােল মেন হেলা না!  িঠক জায়গায় এলাম  তা?  এইসব ভাবিছ।  আর 
আামার  জ ঠু তত েণ িজে স কের  ফেলেছ ওই বুেড়া  ক, ‘এটা িক িনম  ল মুখাজ  ীর 
বািড়? 

বুেড়া ভ েলাক এবার  ভতের একটা ডাক িদেলন।  িক নাম ধের  সটা আজ আমার 
মেন  নই, বুেড়া-টুেড়া িকছু একটা হেব।  িকছু পেড়ই িনম  লদা  বিরেয় এেলন।  আমার  যন 
ভগবানেক  দখার অব া।  ওই  ছােটােবলার কথা ভাবেল আজও ভােলা লােগ।   কমন 
 মদাম অবাক হতাম।  িনম  লদা  বিড়েয় আসেত  জ ঠু বলেলন, ‘আিম িশবপুর  াম িডেপার 
কাছ  থেক আসিছ।  এ আমার ভাইেপা, আপনার কােছ আঁকা িশখেত চায়।’   েন উিন 
আমার িদেক এক মু ত  তাকােলন, তারপর বলেলন, ‘আয়’...।  আয়, আয়, আয়, আয় ... 
ওই একটা ডাক আমার সব ভাবনা দূর কের িদেলা।  আয়।  এেসা বা আসুন বলেলন না, 
বলেলন, আয়।  আিম  তা  ায়  রমুড় কের ঢুেক পিড় ঘের। 

একটা নীল রেঙর ঘর।  মািট মািট গ ।  ওপরটা চালা।  একটা ফ ান বনব  কের 
ঘুরেছ।  কেয়কটা বড় বড় দাদা-িদিদ বেস বেস একটা সিত কার খুিল  দেখ আঁকেছ।  ি ল 
লাইফ।  আিম ওেদর আঁকা  দেখ পাগল হেয়  গলাম।  আেলখ   তা এেদর ধাের কােছ 
আসেব না!  িঠক  যন িবেদশী বই  দখিছ।  আিম চািরিদেক তাকালাম।  ওই ঘর িদেয় আর 
একটা ঘর,  ভতের যাওয়া যায়।  মােন  ভতের আর একটা ঘর আেছ।   সটা  সই মু েত  
আমার কােছ অজানাই রইল।  উিন  বশ গ ীর  ের আমােক বলেলন, ‘ বা ’। 

 বা  মােন মািটেত।   কােনা শতরি  বা মা রও পাতা  নই।  লাল  মেঝ।  পাখা 
আর িটউব।  আিম আমার  ঝালা িনেয় ভাইভা  দওয়ার মেতা বসলাম।  আিম এক 
 দওয়ােল িপঠ িদেয়, উিন উে া িদেকর  দওয়ােল িপঠ িদেয়।  ওনার  েটা পা আমার িদেক 
করা।  একটা পা ািব, সাদা প া ।   সই একই মূিত ।  আমােক বলেলন, ‘সকােল আমার 
িদেক ড াব ড াব কের  চেয়িছিল  কন?’  আিম  তা  ।  উিন আমােক  দেখেছন!  একটা 
পুটিক  ছেল ওনার িদেক  চেয় আেছ।  আিম আবার আ য   হেয়  গলাম।  তারপর সিত  
কথাটাই বললাম।  ‘আিম  লােভ পেড় এেসিছ’।  ওনার  কােনা ভাবা র হেলা না।  উিন 
একটা িসগােরট ধরােলন। 

আিম তিড়ঘিড় কের আমার আঁকা  বর করেত  গলাম।  উিন বলেলন, ‘থাক থাক’।  
তারপর একটা  ধাঁয়ার িরং  ছেড় আমােক বলেত    করেলন, ‘দ াখ, এটা আমার ভাত-
বৃি  (এখেনা ওই শ টা আমার কােন বােজ, ভাত-বৃি )।  আিম এখােন  রাজ আঁকা 
 শখাই।  তেব তুই  তা  ুেল পিড়স।   তার  বাধহয়  শিন বা  রাববার আসেত পারেল ভােলা 
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হেব।’  আিম বললাম, ‘হ াঁ, হ াঁ,  রাববার,  রাববার’।  তখন উিন বলেলন, ‘দ াখ, আমার 
এখােন আঁকা  শখার একটা িনয়ম আেছ।  আিম িক  মারেধার কির।  ব ।’  এই ব -টা 
আমায় নয়, পােশর একটা দাদােক।   স তখন মুচিক  হেস চুপ কের  গল।  উিন বলেলন, 
‘আিম িক  কান ধের ওঠেবাশ করাই, আকঁা না কের আনেল বাইের  বর কের িদই।  আঁকা 
িনেয়  ছেলেখলা আিম বরদা  কির না।  তুই  ভেব আিসস। 

আিম  তা তখন পাগল।  আিম বললাম, ‘না না, আিম আসবই’।  আিম জীবেন 
কখেনা মার খাইিন।  আর আিম িকননা বলিছ, মারেলও আসব।  হয়েতা মেন মেন একটা 
 বাধ হি ল  য আিম মার  খেতই পািরনা।  অথবা, মারেলও,  িতেযািগতায় ফা    াইজ 
আমার চাই।  িক মেন হি ল, তা এখন বলা স ব নয়। 

 তা, উিন আমােক বলেলন, ‘একটা ফম   িদি ,  সটা ভের  দ।’  আিম  দখলাম।  
 েটা ফম  ।  একটা ফম  -এ আমার নাম, বাবার নাম,  ুল, বয়স এইসব  লখার জায়গা।  
অন টায় রেঙর নাম।  ওই রেঙর নােমর িল   দিখেয় আমােক বলেলন, ‘এই রঙ েলার 
নাম জািনস?  আিম  তা সেজাের বেল িদলাম, ‘হ াঁ’।  উিন বলেলন, ‘বল  তা’।  সিত ের, 
আিম গড়গড় কের সব বেল িদলাম — মােন, ি মসন  রড, ভািম  িলয়ন  রড,  িসয়ান  , 
 কাবা   , িভিরিডয়ান  ীন,   াম  ীন এইরকম।  উিন খুিশ হেয়  গেলন, খুব খুিশ।  
একটা  াস  ফার-ফাইেভর  ছেল সবকটা রেঙর নাম বেল িদেয়েছ। 

তারপর উিন আমায় বলেলন, ‘ রাববার আমার  েটা ব াচ।  একটা  পুের, একটা 
িবেকেল।   পুেররটায় একটু বড়রা আেস।  আর  তার মেতা  ছেলেমেয়রা িবেকেল।  যিদ 
একবছর আঁকার পর  দিখ ভােলা উ িত হেয়েছ, তাহেল,  পুেরর ব াচ-এ িস  করা হেব।  
িঠক আেছ?’  আর আিম!!   স সব  েন, ত ুিন িনেজেক  পুেরর ব াচ-এ িস  কের 
িনেয়িছ, বড়েদর সােথ আিমও আঁকিছ। 

িক  একটা খটকা  লেগ  গল।   পুেরর ব াচ, আবার িবেকেলর ব াচ!  মা   েটা 
ব াচ।  আেলখ েত  তা সকাল আটটা  থেক ন’টা একটা ব াচ, ন’টা  থেক দশটা, দশটা 
 থেক এগােরাটা, এগােরাটা  থেক বােরাটা, বােরাটা  থেক একটা, মােন পাঁচটা ব াচ 
সকােলই হেয়  যেতা।  আিম ওনােক িজে স করলাম, িবেকেলর ব াচটা কটা  থেক   ?  
উিন যা বলেলন, তােত আমার মাথাটা ঘুের  গল। 

 
(৩) 

আিম ওনার উ র  েন িছটেক  গলাম।  উিন বলেলন, 
‘আমােদর এখােন িক  িতন ঘ া কের  াস হয়।’  
িতন ঘ-অ-ন-টা?  আিম িব াস করেত পারিছলাম না।  
আমার মেনর মেধ  নানান রেঙর ঘ া বাজিছল।  

http://www.nandimrinal.wordpress.com


www.nandimrinal.wordpress.com  Page 6 
 

আেলখ েত একঘ া আঁকা িশেখ আমার মন ভরেতা না।  বসেত বসেতই  যন সময়  শষ 
হেয়  যত।  আিম চাঁদ  পলাম।  খুব খিুশ হেয় বললাম, ‘আপিন যত ণ  শখােবন আিম 
তত ণ িশখেবা।’  তখন উিন বলেলন, ‘িঠক আেছ।  সামেনর স াহ  থেক িবেকল পাঁচটায় 
এেসা।  পাঁচটা  থেক আটটা।  আর বড়েদর  েটা  থেক পাঁচটা। 

আমার ওখান  থেক একটুও উঠেত ইে  করিছল না।  উিন তখন  জ ঠুেক একটু 
    ের বলেলন, ‘আমার মাইেন মােস কুিড় টাকা।’  আেলখ েত িনত পেনেরা টাকা।   জ ঠু 
বলেলা, ‘িঠক আেছ।  আিম এেস িদেয় যাব।’   জ ঠু আমােক বলল, ‘চেলা’।  আর আমার 
মন পেড় আেছ ি ল লাইেফর িদেক।  আ য   সু র সব ছিব।  একটা খুিল আঁকেছ।  িক  
িক অপূব ।  আমার মেন হে , আমার আট   কেলেজ পড়া উিচৎ। 

 জ ঠু বুঝেলা আিম বসেত চাইিছ।  আমােক বলল, ‘িঠক আেছ, তুিম িকছু ণ থােকা, 
আিম আসিছ।  িনম  লবাব,ু আপনার আপি   নই  তা, ও এখােন থাকেল?’  তখন মেন হয় 
সােড় চারেট বােজ।   জ ঠু উেঠ  গল  কাথাও একটা।  হয়েতা আমােক একটু  াস  ফলার 
অবকাশ িদেত।  আিম একমেন  দখিছলাম। 

আিম এবার আঁকা ছাড়াও ঘেরর িদেক তাকাই।   দওয়ােল কেয়কটা বেড়া ছিব 
ঝুলেছ।  জলরঙ।  ওনার আঁকা ল া ে প।  একটা  ভােরর সূয  , একটা রা া, জ ল মেতা, 
লাইট  পা ,  -একটা  লাক  হঁেট যাে , একটা  েটা মুরিগ, ছাগল ... খুব আেধা  ের 
আঁকা।   কউ কাউেক ছািপেয় যাে  না।  আিম আঁকাটার িদেক অপলেক তািকেয় রইলাম।  
আমার মেন হল, আিম িক অমন আঁকেত পাির না?  পাির, পাির, পাির।  আিমও পারেবা।  
িনম  লদা আমােক িকছুই বলেলন না, উেঠ  গেলন। 

এবার আিম একটু মু  হেয় পােশর একজন দাদােক িজে স করলাম, ‘দাদা,  তামার 
নাম িক?’   স মুখ না তুেল বলল, ‘  ,  তার?’  আিমও বললাম।  আিম এটা  সটা িজে স 
করেত লাগলাম।  আর  স অব াভের উ র িদেত লাগল।  বািক  ছেলেমেয়রাও িনেজেদর 
মেধ  হািস-ম রা করেছ।  ওেদর কথা  নিছ।  আমােক  কউ দেল িনে  না।  আমার 
স েক   কােনা আেলাচনাও করেছ না।   ধু আঁকেত আঁকেত এ ওর িপছেন লাগেছ।  কথায় 
কথায় ওরা বলিছল, সামেনর  রাববার ি েজর ধাের, ি েজর ধাের।  িক  র বাবা।  ি েজর 
ধাের  কন যােব?  আেরা িকছু ণ মন িদেয়  শানার পর বুঝলাম, িনম  লদা ওেদর দল  বঁেধ 
বাইের িনেয় যান ল া ে প আঁকা  শখােনার জন ।  আমার  য  সসব  েন িনেজেক থা ড় 
মারেত ইে  হি ল।   কন  য এখােন আেগ আিসিন! 

সাত পাঁচ ভাবিছ।   িন বাইের  জ ঠুর গলা। 
 জ ঠু িঠক িক বলেছ  সটা  শানা যাে  না, িক  কথাটা িনম  লদার সােথই বলেছ।  

তারপরই দরজা খুেল িনম  লদা ঘের ঢুকেলন।  আমােক বলেলন, ‘ তার  জ ঠু  তােক আটটার 
সময় িনেত আসেব।  তুই আজ  থেকই    কের  দ।’ 
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আমার তখন আনে  মের  যেত ইে  করিছল।  লাফােত ইে  করিছল।  চ াঁচােত 
ইে  করিছল।   কােনাটাই করেত পারলাম না।  একটা খাতা এেনিছলাম,  সটা খুললাম।  
নতুন খাতা।  িনম  লদা বলেলন, ‘আমায়  দ’। 

আিম খাতা এিগেয় িদেতই উিন িনেজর পেকট  থেক একটা িন   পন তুলেলন।  
 দখলাম,  সানািল রেঙর িন ।  বিডটা কােলা।  ঝকঝক করেছ।   যন রাজার কলম।  আিম 
িব াস করেত পারিছলাম না।  উিন ওই  পনটা আমার খাতায়  ঠকােলন, একটুও তুলেলন 
না।  অত    ততায় একটা িফগার এঁেক  ফলেলন।  আিম  দখলাম।  বাউল।  আমার 
আবার মের  যেত ইে  করিছল। 

আমায় বলেলন, ‘যা খুিশ আঁক।’  আিম বললাম, ‘খুিলটা আঁকেবা?’  উ র এেলা, 
‘না।  অন  িকছু।’  আিম তখন একটা ল া ে প আঁকেত    করলাম।   ছােটােবলায় আিম 
আঁকেত    করেল আমার বাহ  ান থাকত না।  তাই হেলা, আঁকেতই থাকিছলাম।  অবশ  
আমার হাত আর কত ভােলা হেব!  আিম আেলখ েত যা িশেখিছলাম  সটাই আঁকিছলাম।  
তত েণ পাঁচটা  বেজ  গেছ।  বড়  ছেল  মেয়রা উেঠ পেড়েছ।  সবাই ‘িনম  লদা আসিছ’ বেল 
 বিরেয় যাে ।  আর সােথ সােথ  ছােটােদর ব াচ, মােন আমােদর ব ােচর  ছেলেমেয়রা 
ঢুকেছ।  কাউেকই িচিন না।  এরকম পাঁচ-সাতজন  ঢাকার পর একটা  মেয় ঢুকেলা।   স 
ঢুেকই আমােক বলল, ‘িক  র তুই?’  আিমও অবাক হেয় বললাম, ‘তুই?’  তার নাম র না।  
 স আমােক বলল, ‘তুই আজ ভিত  হিল?  আিম আেগর  রাববার ভিত  হেয়িছ।’  ভােলাই 
হল।  একজন  চনা পাওয়া  গল। 

 ছােটা  থেক  কা-এডুেকশন  ুেল পড়ার দ ন আমার  ছেল  মেয় িবেভদ কম।  তাই 
ব ুে র মেধ   কােনা  জ ার আিম মািন না।  যার আমার সােথ খাপ খায়  সই ব ু। 

সবাই বেস  গল, সবাই খাতা বার করেছ, আিমও এঁেক যাি ।  জলরঙ করব বেল 
উেঠিছ।  একজন বেল িদেলা  কাথায় কল আেছ জল পাওয়া যােব।  জেলর  ছাে া বািটটা 
িনেয় উেঠ বাইের  বেরােত িনম  লদার বািড়টা ভােলা কের  দখেত  পলাম।  এেকবাের 
শতি  , হতদির  অব া।   ভতের আর একটা ঘের কেয়কজন িসেনমা  দখেছ।  তখন 
 রাববার িবেকেল বাংলা না িহ ী িকছু একটা িসেনমা হেতা।  আিম  সই ঘেরর সামেন রাখা 
একটা  াম  থেক জল িনেয় এেস আবার আঁকেত    করলাম। 

তার পেনেরা কুিড় িমিনট পর িনম  লদা আবার ঢুকেলন।  একটা  ছেলেক বলেলন, 
‘নেরন,  তার বািড়র কাজ হেয়েছ?’   স বলল, ‘হয়িন’।  িনম  লদা বলেলন, ‘উেঠ দাঁড়া’।   স 
উঠল না।  ভয়ানক একটা গলা কের এবার উিন বলেলন,‘উ- ঠ-দাঁ-ড়া’।  নেরন ভেয় ভেয় 
উঠেলা।  উিন বলেলন, ‘কান ধর’।   স কান ধরল।  বলেলন, ‘ওঠ-বস কর কুিড়টা।’  
আমার  তা হাত পা  িকেয়  গেছ তত েণ।  আঁকাও  ায়  শষ।  একটা ল া ে প এঁেকিছ।  
ওই মাঠ-ঘাট  গােছর িকছু একটা।  কেয়কটা  লাক।  একটুও ভােলা হয়িন  সটা।  িবদঘুেট 
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লাগিছল।  িক আ য  , আমার মন যা চাইেছ আমার হাত  সটা করেতই পারেছ না!  ল ায় 
আিম  ব িন হেয় যাি লাম।  ওিদেক নেরন ওঠ-বস করেছ।   কউ  কউ  দখেছ।  িনম  লদা 
বলেলন, ‘ তার বাবােক  ডেক িদিব।  কথা বলব।   তােক এখােন আসেত হেব না।’ 

আমােকও যিদ বেল,  তার বাবােক  ডেক িদিব।  আসেত হেব না  তােক।  আিম  তা 
 সিদন বািড়ই িফরেবা না!  এবার উিন আমার িদেক ঘুের বলেলন, ‘এঁেকিছস?’  আিম ওই 
আধা  ভজা খাতাটা সাবধােন এিগেয় িদলাম।  উিন  সটা  দখেত লাগেলন। 

 
(৪) 

ল া ে পটা উিন  দখেছন। মন িদেয়।  আিম       
বুেক অেপ া করিছ িক বেলন।   মাটা   েমর চশমার 
ফাঁক িদেয়  চাখ তুেল আমােক বলেলন, ‘কাঁচা 
িভিরিডয়ান  মের িদেয়িছস?’  আিম  তা থতমত।  হ াঁ 
না হ াঁ না করিছ, িক বলেত চাইেছ বুঝিছ না।  উিন 
বলেলন, ‘কাঁচা িভিরিডয়ান সরাসির কখেনা িদিব না, 

একটু ইেয়েলা অকার িমিশেয় িদিব, নইেল, ক াঁটেকেট হেয় যায়।   শান’ — বেল মভ  ীন, 
মু   ীন, সী  ীন — কতরকেমর  ীন হয়  স েলা  বাঝােলন।  আর একটা  চৗেকা বা  
 থেক বড় বড় িটউব  বর কের সব  দখােলন।  আিম ওই বড় বড় িটউব  দেখ  লােভ 
লালািয়ত হেয়  গিছ তখন।  আেগ  তা  দিখিন।  উিন সব কটা  ীন একটু একটু িনেয় 
প ােলেট  ফেল রঙ  েলা  বাঝােত লাগেলন।   লমন ইেয়েলার সােথ   াম  ীন িদেল িক 
হয়।  গােছ একিদেক আিম িশেখিছলাম হলুদ িদেত, অন িদেক  ীন।  কী রকম  যন নুন-
মিরচ টাইপ লাগেতা।  উিন ধীের ধীের আমার খাতার পাতায় তুিলর আঁচড় টানেত লাগেলন।  
আর সবুেজর হাজার একটা  শড  তির করেত লাগেলন।  আিম মু  হেয়  গলাম। 

 জ ঠু িঠক সমেয় িনেত এেস  দিখ হাসেছ।  আিম  তা খুিশ খুিশ মুখ কের আিছ।  
 জ ঠু আমার মন পড়েত পারেতা খুব।  আিম  রিড হেয় ‘িনম  লদা আসিছ’ বললাম।  আমার 
মেন  িণত হেত লাগেলা, ‘িনম  লদা আসিছ’।  এতিদন  যটার জন  উদ ীব হেয়িছলাম, 
 সটা আিম  পেয়িছ।  আর ওনােক দাদা বলার সুেযাগও  পেয়িছ।  আিম আর  জ ঠু িফরিছ।  
 জ ঠু অবশ  আঁকা-টাকা  তমন বুঝেতন না।  অ ত উিন  বােঝন িকনা  সটা আিম 
 কােনািদন বুিঝিন।  রা া অ কার,  কাথাও লাইট  লেছ,  দাকানপাট আে  আে  উেঠ 
পড়েছ।  আিম আর  জ ঠু  হঁেট  হঁেট িফরিছ।  আমার কাঁেধ  ঝালা ব াগ।  আিম খুিশেত 
চুরমার হেয় যাি ।  আমার মাথায়  ধু সবুজ আর সবুজ ...। 

ভাবিছ, িক িক িশখলাম আজ?  এক  তা কলম না তুেল িকভােব  পন িদেয়   চ 
করেত হয় (আজও আিম   চ ি য়)।  আর সবুেজর সমােরাহ িকভােব করেত হয়।  বার 
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বার ভাবিছ, এবার আমার হাত আমার  দেয়র কথা  নেব  তা?  আেলখ র সব ব ুেদর 
বলেত ইে  হি ল, ওের  তারা আমার সােথ িশখিব আয়, আয়, আয়, এমনটা পািব না। 

সাত-পাঁচ ভাবেত ভাবেত আিম িফরলাম বািড়।  ঠাকুমা বলল, ‘হেলা’?  মা বলল, 
‘ কমন  শখান  র?’  বাবা িকছু বলল না।  কারণ বাবা তখন িব  ।  িনেজর কােজর জায়গা 
িনেয়।  নানান ঝ াট,  রাববােরও ছুিট িমলত না। 

 সই  রাববারটাও  তমিন একটা িদন িছল।  উ াল ঝােমলা ঝ ােটর পর বাবা 
বািড়েত িফেরিছল।  আর ওই জামা কাপড় পেড়ই িবছানায়  েয়িছল  চােখর ওপর হাত 
 রেখ।  আিম িক বলব, িকছুই বলেত পারিছলাম না।   ধু বললাম, ‘আিম আজ িনম  লদার 
কােছ  থম আঁকলাম।  তুিম আঁকাটা পের  দেখা।  এখন  র  নাও।’  বাবা িকছুই বলল না।  
মাথাও তুলল না।  আিম ঘর  থেক চেল এলাম।  একিদেক সাংসািরক পিরি িত ভয়ানক, 
অন িদেক আমার আঁকার ইে ,  েটাই একসােথ গ া যমুনা   ােতর মেতা িমশেত লাগেলা।  
গ ার  ঘালা জল আর যমুনার কােলা জল।  এই  ই   ােতর িমলেন আিম    হেত 
লাগলাম। 

রােত খাওয়া হল।  আমার একটা  টিবল ল া  িছল।   সটা  জ ঠু িকেন িদেয়িছল।  
 টিবল ল াে র আেলা আমার কােছ একটা  ে র মেতা িছল।  কােলা একটা ঢাকনার মেধ  
 থেক গলােনা  সানার মেতা হলুদ আেলা  বর হেয় আসেছ।  িঠক  যইখােন আিম চাইিছ, 
িঠক  সইখােন  স পড়েছ।  সারা ঘর অ কার।   সই  টিবল ল া   াললাম।  আিম বরাবর 
ঠাকুমার কােছ  তাম।  ঠাকুমা িবছানায়  েয় পড়েলা।  আিম ঘন লাল  মেঝেত বসলাম 
 টিবল ল া   ািলেয়।  ল া টা িকছুটা খােটর িনেচ ঢুিকেয় িদলাম।  আর আমার খাতাটা 
খুললাম।  ওই বাউেলর পাতাটা।   দখেতই থাকলাম।   ধু বাউল।  আমার হােতর  লখা  বশ 
ভােলা িছল ওই বয়েস।  আিম িনেজও বল  পন-এ িলখেত পছ  করতাম না।  িন   পন-এ 
িলখতাম।  তেব  সটা িছল নীল কািলর।  হঠাৎ কের আমার  সই খেয়ির রেঙর িন   পনটা 
খুব ভােলা লাগেত    করল।   পনটা অজ বার আিম হােত ধেরিছ।   রাজ সকাল িবেকল 
িলিখ।  কািল  েষ িনেয় হােতর তজ  নী মধ মায় ভের যায়।  িক  ওই একই  পন িনেয় 
অবাক হওয়া আমার  থম।   যন একটা িন াপ িশ  আমার হােত।    মময় ঈ র আমার 
হােত।  এবার আিম  পনিসল ছাড়াই ওই কলমটা িদেয় সাদা পাতায়  রখা টানা    
করলাম।  িঠক িনম  লদার কায়দায়।   পেনর িন   যন কাগজ না ছােড়, এইভােব। 

রাত তখন দশটা  বেজ  গেছ।  ১৯৮৫ সােলর রাত দশটা মােন অেনক।  িটিভ  নই, 
 রিডও  নই, িক  লােভ মানুষ বেস থাকেব?  তাই সােড় নটায় খাওয়া আর দশটার মেধ  
িবছানায়।  আিম িক  হলুদ আেলার শ ুর মেধ  বেস বেস নীল কািল বুিলেয় যাি ।  একটা 
কুেড়ঘর, িপছেন কলাগাছ, নারেকল গাছ, কুেড়ঘরটা  বশ একটা উঁচু মতন জায়গায় বেস 
আেছ, দরজার সামেন  থেক একটা রা া িনেচর িদেক  নেম এেসেছ, একটা  ছােটা পুকুেরর 
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পাশ িদেয় রা াটা চেল এেসেছ।  পুকুের ওই কুেড় আর গােছর ছায়া  দখা যাে ।  আিম 
এঁেকই চেলিছ।  আমার মেন তখন একতারা  বেজ চেলেছ।  সবাই ঘুেম আ  ।  আমার 
তজ  নী ও মধ মা নীেল নীলময়।  আর আমার সাদা পাতায় অ ুত এক মায়া  তির হেয় 
চেলেছ।   সই অদ ৃশ  সুর ছিব িমেশ এক অিনব  চনীয় আন ।   ঁশিবহীন আিম থামিছ।  
যখন থামলাম, আমার ছিব  শষ হেয়েছ।  আমার সােথ মায়ায় জিড়েয়  গেছ  সই ছিব।  
আমরা  কউ আর আলাদা নই।    র উে েশ  তাঁর অনুপি িতেত আমার  থম   দি ণা। 

হঠাৎ, িপছেনর জানালা িদেয় একটা বাক , ‘বা , ভােলা হেয়েছ।’ 
 

(৫) 
অ কাের চমেক ওঠারই কথা।   ক?   দিখ বাবা।  
হয়ত রােত  কােনা কারেণ উেঠিছল টয়েলট যাওয়ার 
জন ।  দালােনর জানালা িদেয়  দেখেছ ঘের আেলা 
 লেছ।  অেতা িব   অব ােতও ওনার  খয়াল আেছ 
 ছেলটা আজ ছিব আঁকা িশেখ এেসেছ  থম। 

মেনর এক সমু  জল িনেয়  খলা করেত করেত 
আিম ঘুেমাবার  চ া কির।  িক  ঘুম আেসনা িকছুেতই।  এমিন ভােবই হয়  ভার।  
 সামবার।  আমার মেধ  একটা অ ুত পিরবত ন।  আমার চারিদকটা ছিবময় হেয়  গেছ।  
মেন হে   দওয়াল  থেক, িবছানা  থেক, মািট  থেক, খাবার  থেক, সব জায়গা  থেক এই 
বুিঝ রঙ গিড়েয় পড়েলা, আর আিম জল িনেয়  সসব রঙ িদেয় আলপনা বুেন চেলিছ।  
পুেরাটাই  যন মিত ম। 

ছিব িনেয় আমার পাগলপনা    হল এবার।   ুল যাি , িফরিছ, সব পড়াও করিছ, 
খাি , িক  মন ছিবর িদেক।  উ ,  রাববার আসেত এত  দির  কন?  ভাবেত ভাবেতই 
আিম খাতা ভিরেয়  ফেলিছ।  কত িকছু।  সবই   চ,  পনিসল িদেয়,  পন িদেয়। 

আবার এল  রাববার। 
 
 
আমার তখন মন বেস  গেছ   াি ং আট    স ার-এ।    বার  থেকই ভাবনার 

 তাড়েজাড়    হয়।  আর শিনবার হেলই বুেকর ধুকপুকািন  বেড় যায়।  কখন  রাববার 
িবেকল চারেট বাজেব।  এখন আর কাউেক িদেয় আসেত হয় না।  আিম িনেজ চেল যাই।  
িগেয় একটু অেপ া করেত হয়, আধ ঘ া মেতা।  তারপর আমার ব ােচর  ছেলেমেয়রা 
আেস।  িক  ওেদর সােথ আঁকেত আমার একটুও ভােলা লােগনা।  বরং আেগর ব াচটা 
আমায় টােন।  তাই িকছু আেগ চেল িগেয় ওেদর ছিব  দিখ।   থম  -একিদন বাইের 
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দাঁিড়েয় িছলাম।  িনম  লদা আমার আ হ  দেখ আমােক  ভতের বসার অনুমিত িদেয়েছন।  
আিম ওেদর জলরঙ  দিখ, ওেদর তুিল চালােনা আমায় মু  কের।  অেনেকর সােথ আমার 
ভােলা আলাপ হেয়  গেছ।    দা, অয়নদা, িবটুিদ, টু ািদ, কমলদা, িব দা, রিবদা, 
এরকম অেনেক।  মন িদেয় ল   করেল ওেদর ধাঁচা  েলা  বাঝা যায়।     ও অয়নদা 
জলরঙ করেত খুব ভােলাবােস।  টু া ও িবটুিদ  পনিসল   চ।  কমলদাটা একটু পাকা 
আেছ।   স ক াঁটেকেট লাল রঙ িদেয়  মােনাে াম করেত ভােলাবােস।  তা লাল ভােলাবািসস 
বাস না, িক  ওই ি মসন  রড িদেয়  মােনাে াম করার িক আেছ বাপু?  একটু  তা 
 ারেলট বা অকার  মশােত পািরস, যােত  চােখ কম লােগ?  এইজন   স বকুিনও কম খায় 
না।  িনম  লদা একিদন আমার সামেনই তােক ভয়ানক বকেলন।   স আবার একটু গাঁত-ও 
িছল।  মুখটা  গামরা কের রাগ  দিখেয়  স উেঠ  গল, বাইের িগেয় ঝং ঝং আওয়াজ করেত 
করেত সাইেকলটা িনেয়  জাের  বিরেয়  গল।  িনম  লদা বলল, ‘ব াটার ব ত পাখনা হেয়েছ।’  
এসব আমার সামেনই হে ।  আিমও  দখিছ, উপেভাগ করিছ। 

আর একটা কথা বিল।  িনম  লদা  কােনািদন আমােদর ব াচ-এ  কােনা ছিবর বই  বর 
করত না।  হয়ত আমরা বুঝেবা না, তাই।  িক  ওেদর ব াচ-এ দা ন দা ন সব িবেদিশ 
বই  বর করেতা।  িসিরেজর নামটা এখন এেকবাের ভুেল  গিছ।   েত কটা বইেয়র দাম 
চি শ প াশ টাকা, ১৯৮৫ সােল।  আমােদর তুলনায়  বশ  বিশ।  িক  আিম অবাক হেয় 
 যতাম ঐসব বই  দেখ।   কােনাটায়  ধু  বড়াল আঁকা,  কােনাটায়  ধুই নানারকম গাছ, 
 কােনাটায় জলরঙ িকভােব করেত হয়,  কােনাটা আবার অ ানাটিম ও নু ড  ািড।  নু ড 
 ািড  দেখ আমার  কেশারজিনত  কােনা লালা ঝরেতা না।  বরং িবিভ  প চােরর জন  
হাড় িকভােব কাজ কের  স েলা িশখতাম।   কউ হাসেল তার  চাখ  ছােটা হেয় যায়, হােতর 
মুেঠা িকভােব আঁকেত হয়,  কউ  দৗড়ােল তার   িলট   কমন হয়,  কােনা  মেয় ঘাড় 
ঘুিরেয় তাকােল হােড়র মুভেম   কমন হয়, মুেখর মেধ  কান,  চাখ,  ঠাঁট এ েলার 
অনুপাত িকভােব হয় এসব  দখেত আমার  বশ লাগেতা।  তার  চেয়ও  বিশ, একটা বইেত 
 দেখিছলাম পারে ি ভ  িয়ং — ওয়ান পেয়  টু পেয় ।   কান জায়গা  থেক  দখেল 
 কমন  দখায়।  এখন বুঝেত পাির, আিক েটকচাের ঢুেক আমার অন  ব ুেদর পারে ি ভ 
বুঝেত ও িশখেত গলদঘম   হেয়  যেত হেতা,  সখােন আিম হাসেত হাসেত অবলীলায় 
পারে ি ভ নািমেয় িদতাম।  একিদেক অে র  িত   া, অন িদেক অ েণর  িত 
ভােলাবাসা — এই  েটাই আমার আিক েটকচার গােছর বীজ অেনক অেনক আেগই পুঁেত 
িদেয়িছল মেনর মািটেত। 

আমার ব াচ একিদন  শষ হেয়েছ।  িনম  লদা বাইের িসগােরট খাে , আর একজেনর 
গলা  নেত  পলাম।   চনা  চনা লাগেলা গলাটা। 
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(৬) 
িনম  লদা একিদন িবেকেল একেগাছা ফম   এেন বলেলন, 
‘সামেনর  রাববার সকােল  িতেযািগতা আেছ।  িব  
কল াণ সংঘ।  ফম  টা িফ  আপ কের  দ।  এি  িফ  ই 
টাকা।  সবাই এখােন চেল আসিব, আমরা একসােথ 
যাব।’  আমরা ফম   িফ  আপ করলাম।  আর বলেত 
ি ধা  নই, খুব আন  হেলা আমার, আিম ফা   হলাম।  

ওটা আমার ি তীয়   দি ণা।  তেব ফা    সেক  হেল িনম  লদার িকছুই যায় আসেতা না।  
বরং িকছু না হেত পারেল উিন একটু মেনা ু  হেতন।  আমার মেন হেয়েছ, সব ভােলার 
মেধ  এটাই ওনার একটা সমস া িছল।  ব   বিশ পিজশন, নাম, যশ আঁকড়ােত চাইেতন। 

এইভােব চলেছ, চলেছ।  উিন কতিকছু  টকিনক  শখাে ন।  আমােদর বলেছন, 
‘ তারা পুেরােনা খবেরর কাগেজর উপর িস  িব  পনিসল িদেয় নানান ধরেণর লাইন 
আঁকেত থাকিব, িবিভ  িদেক, যােত হাত  স  হয়, হােতর আড় ভােঙ।  যত ণ না 
কাগজটা িছঁেড় যায়, করেত থাক।  তারপর হােতর িবিভ  জেয়   দিখেয়  শখাে ন িকভােব 
 পনিসল ধরেত হয়,  পনিসল কাটেত হয়।   স এক অ ুত িজিনস।    চ করার সময় উিন 
 পনিসেলর মুখ  থেক  ায় িতন ইি  দূের একটা রাবার ব   আটেক িদেতন আর বলেতন, 
‘এর  ভতের  যন আঙুল না যায়।’   থম  থম সবারই অ ি  হেতা।  উিন কেয়কটা 
 ছেলেক  বদম িপিটেয় িদেতন।  আিম বুঝতাম,   েচর সময় উিন চান না হােতর ওপর 
  সার বাড়ুক।  আমার অভ াস হেয়  গল িবিভ  রকম ভােব  পনিসল ধরেত।  আর 
 পনিসল কাটা?  ওটাও একটা দা ন কায়দা।  ধীের ধীের ওটাও র  কের িনেয়িছ।  হােত 
এইচ  পনিসল  দখেল উিন ছুঁেড়  ফেল িদেতন।  ‘উজবুক  কাথাকার।’ 

িক  যাই  হাক, একটা ব াপাের আমার একটু খারাপ লাগা  থেকই যাে ।  উিন 
িকছুেতই আমােক একিদনও বেড়ােদর  েপ ডাকেছন না।  আিমেতা আ াণ  চ া করিছ।  
কতরকম  টকিনেক  িয়ং করিছ।  আমার সহপািঠরা বলেছ ভােলা।  িক  ওনার মুেখ রা 
 নই  কােনা।  ভােলাও বেলন না, ম ও বেলন না।  তেব আমার বাবার সােথ ওনার ভােলা 
আলাপ হেয়  গেছ।  বাবা ইদািনং মােঝ মােঝ রােত আমায় িনেত আেস।   সই ফাঁেক একটু 
িসগােরট  দওয়া  নওয়া হয়।   -চার কথা হয়।  বাবাই ওনােক মাইেন  দন।  আর আিম 
 ঝালা িনেয় এঁেকই যাই।  আর ভািব, উিন বেড়ােদর  েপ ডাকেবন। 

অেপ া করেত করেত আিম িবর ।  একিদন যাবার পেথ ওনােক বেলই  ফললাম, 
‘িনম  লদা, আিম  পুর  েটায় আসেত চাই।  বািড়েতও  তা  কােনা কাজ  নই।  বােরাটা 
একটার মেধ  খাওয়া হেয় যায়।  আিম অত ণ িক করেবা?’  উিন আমার িদেক ি র  চােখ 
তািকেয়।  বলেলন, ‘িঠক আেছ আয় সামেনর িদন।’  আিম আনে  আ হারা হেয়  গলাম।  
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আমার  লাভ, আিম বই  দখেবা।  পেরর স ােহই আমার অিভেষক হেলা বেড়ােদর ব ােচ।  
আর আিম  থম একটা ফুলদািনর ি ল লাইফ করার সুেযাগ  পলাম।   দখলাম, িবটুিদ 
অস ব ভােলা ও  তগামী।  বািকরা ওর কােছ ি ড-এ পা াই পাে  না।  িনম  লদা ওই 
 পুর  েটার সময় এক কাপ চা িনেয় বেসেছন।  হাসেছন, ম রা করেছন।  িবটুিদর িপছেন 
লাগেছন, ‘িক  র িবটু,  তার  তা ফুল ফুটেলা না।’  িবটু ইেলেভন টুেয়ল -এ পড়েতা।  
কপট রাগ  দিখেয়  স বলেছ, ‘িক যা-তা কথা আপনার।’  উিন িনেজর মুেখই আলতু-ফালতু 
 জা  বলেছন ওেদর।  িক  একটু আিদরসা ক।  আর তার মেধ ই  তহােত চলেছ ি ল 
লাইফ।  আর ওনার বাজপািখর  চাখ সবার ছিবর িদেক।  অয়নদা একটু চুপচাপ।    দাও।  
িক  ওরা  জেন িফসফাস কের।    দা বয়েস একটু বেড়া।   টন-এ পেড়, অয়নদা নাইন-
এ।  আর আিম িস -এ।  ওই সমেয়  াস িদেয় বয়স মাপা হেতা।  রিবদা  মাটা, খািল 
ঘােম।  িনম  লদা বলেছন, ‘িক  র রিব,  তার  তা জলই লােগ না।  গােয় তুিলটা বুিলেয় 
িনেলই  তা হেলা।’  রিবও ম ান ম ান গলায়, ‘িক  য বেলন না আপিন, গােয় বুিলেয় 
িনেলই হেলা!’  িনম  লদা হাসেছন, ‘কত রঙ হেয় যােব  তার গােয়, ব  রিব।’  রিব ঘামেছ, 
হাত িভেজ যাে , ছিব খারাপ হেয় যাে ।  কমলদা একটু সিখ সিখ টাইেপর।   স  মেয়েদর 
মেতা বেস, িকরকম কের  যন।  লাল িট-শাট   পেড় আেস।  কােলা প া ।  পা  েটা স  
স ।  মাথায় ঝাঁকড়া চুল।  অিত ফরসা।  ওেক চ  কের  দখেল  জ ার  বাঝা যায় না।  
আর িনম  লদাও যা-তা বেলন।  এই  থম বুঝলাম, ওই ব াচটা িনম  লদার একটা  াস 
 ফলার জায়গা।  বেস থােকন, িনেজর মেতা আঁেকন, গ  কেরন,  টকিনক বেলন, আর 
ওনার  বান বা মা এেস মােঝ মােঝ একটা িবি ির  ছাে া কােপ চা িদেয় যায়।   বােনর 
যেথ  বয়স হেয়েছ, িক   ক পেড় থােক, নােক নাকছািব।  িক অ ি কর  দখেত লােগ িক 
বলেবা।  মােয়র মাথাটা একটুও সাদা বা কােলা নয়।  পুেরাটাই লাল।  ধ াবড়া কের িসঁ র 
পেড়ন।  চা িদেয় পােশর ঘের চেল যান।  মােঝ মােঝ বাবা মা  বােনর ঝগড়া কােন আেস।  
খুব খারাপ ভাষায় ওনারা ঝগড়া কেরন।  িনম  লদা িনিব কার।  কােক  য বেল এ েলা 
বুঝতাম না।  পের  েনিছ, বুেঝিছ সব।  ও েলা িনম  লদােক উে শ  কের ছুঁেড় মােরন।  
আিম অবাক হেয় যাই।  আমার  কেশার জীবেন ধীের ধীের    েলা কিঠন বা েবর 
আকারধারণ করেত থােক।  িক  আিম এঁেকই যাই। 

আেরা একটা আনে র খবর আেছ আমার।  আিম এখন আঁকার  িতেযািগতায়  থম 
ি তীয় হই।  পুর ার পাই।   কাথাও িশ ,  কাথাও সািট  িফেকট, এইসব।  আর আেরা 
একটা খবর।  আিম  িত  রাববার এখন  পুর  েটায় আঁকা িশখেত যাই, আটটা অি  
থািক।  ছয় ঘ া!  আমার জীবন সাথ ক হেয়  গেছ।  আর বুিঝ িনম  লদা আিথ ক চােপ 
জজ  িরত।  িক  আমােরা ওনােক চি শ টাকা  দবার  মতা  নই।  মেনর  ঃেখ আিম কুিড় 
টাকা িদই, ও আফেশাস কির, ই  আিম যিদ  রাজগার করতাম, আিম চি শ টাকা িদতাম। 
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রাত আটটা বাজেল ফুরফুের হাওয়ার মেধ  আেলা অ কাের রা ায়  হঁেট আিম বািড় 
িফরিছ একিদন।  আিম একা থাকেল আনমেন গান গাই।   সইরকম ভােব গান গাইেত 
গাইেত িফের বািড়েত ঢুকেত যাি ,  দিখ বুলুদা। 

 
(৭) 

বুলুদা এেসেছন।  আমার  তা সিত  একটু ধুকপুকুিন 
লাগেছ।  অেনকিদন হেয়  গল, আিম আেলখ েত যাই 
না।  ওনােক বিলওিন  য  ছেড় িদেয়িছ।  অথচ 
আঁকার ব াগ িনেয় িফরিছ।  বুলুদা হতাশার  চােখ 
বলল, ‘িক  র আর আসিছস না  কন?’  িকছুই 
বলেত পারিছনা আিম।  আবার িজ াসা।  আিম বাধ  

হেয় বললাম, ‘অন  জায়গায় ভিত  হেয়িছ।’  বুলুদা অবাক হেয়  গল।  হয়ত এটা উিন 
ক নাই করেত পােরনিন।  আসেল উিন  তমন িকছুই কেরন না।  বা ােদর িনেয় থােকন।  
 সই বুলুদা িনেজর হােত বা ােদর  গেড়ন ওনার সাধ  অনুযায়ী।  আর  সই আিম িতন বছর 
 থেক আঁকা িশেখ  ায় সাত বছেরর মাথায়  ম কের  ছেড় িদলাম, এটায় উিন আহত।  
উিন বলেলন, ‘আ া িঠক আেছ।’  চেল  গেলন।  আমারও খারাপ লাগায় মন ভের  গল। 

পেরর রিববার িনম  লদা আমােক বলেলন, ‘আজ  তােদর পাড়ার ওিদেক যােবা।  তুই 
আমার সােথই চেল যািব।’  আঁকা  শষ কের ওনার সাইেকেলর রেড আমােক িনেয় উিন 
 বেরােলন, আমার  বশ একটা গব  গব  হে ।  আিম বললাম, ‘চলুন না আমােদর বািড়।’  
সাইেকল চালােত চালােতই বলেলন, ‘আ া চ ।  পাঁচ িমিনট বসেবা।’  আিম  তা বািড়েত 
ঢুেকই িচৎকার কের বলিছ, ‘দ ােখা, িনম  লদা এেসেছন।’  আিম সাধারণত িচৎকার কির না।  
িক  পিরি িত আমােক িচৎকার করােত বাধ  করেলা।  বাবা বলল, ‘আসুন আসুন।’ আিম 
 জ ঠুর ঘের িনেয় বসালাম।   জ ঠুর ঘের তখন তােসর আ া বসেতা।   সখােনই িনম  লদা 
বসেলন।  এখন ভািব আর হািস পায়।  কত সাদামাটা মন িছল আমার।  অেনেকই বলেব, 
আঁকার স ার এেসেছ, অেতা িচ ােনার িক আেছ?  আেছ আেছ ভাই, আেছ।  আমার  য িক 
ভােলা লাগেছ, তা যিদ  বাঝােত পারতাম।  িনম  লদা  ায় আধাঘ া বসেলন, চা-িব ুট 
 খেলন, িমি ও  খেলন।  তারপর সবার সে  গ  কের চেল  গেলন।   স িদনটা আিম 
ভুলব না।  বািড়েত বলেলন, ‘আপনােদর  ছেল ভােলাই করেছ।’ 

িকছুিদন পর  থেকই একটা িব াট    হেত লাগল।  আমরা বেস আিছ, িনম  লদা 
 নই।  আসেছন, িক  একটু  দির কের।  িব দা আমােদর  ছােটােদর ব ােচ আঁকা 
 শখাে ন।  আর বেড়ােদর ব াচ অিভভাবকহীন।   দিরেত আসেছন, িব  ।  কী  য হেয়েছ 
ওনার  ক জােন।   ছােটােদর অেতা ঔৎসুক   নই।  বেড়ারা িফসিফস কের।    দা, 
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অয়নদােক বলেছ, ‘স ােরর বউটা পাঁিজর পাঝাড়া।’  বউ?  আিমেতা ওভারিহয়ার কেরিছ।  
স ােরর বউ?  স ার িবেয় কেরেছন?  কই, বািড়েত  তা  দিখনা?  অয়নদা ওেদর তুলনায় 
একটু  ছােটা।  ওেক িজে স করেত ও একটু চুপ কের  গেতাি র মেতা বলল, ‘হ াঁ  র, 
স ার বেড়ােলােকর  মেয়েক িবেয় কেরেছন।  বিনবনা হয় না বািড়র সােথ।  তাই অন  একটা 
বািড়েত বউ আর  মেয় থােক।’   মেয়?  আিম  তা আেরা আ য  !   মেয় আেছ?  অয়নদা 
বলেছ, ‘বউ এখােন আেস না।  স ার ওই ভাড়াবািড়েত যায়।  এই  তা একটু দূের থােক।’  
আিম  তা আ য  ।  বেড়ারা সব জােন!  আিম  ায়  দড় বছর আঁকা িশেখও জািননা।  যাই 
 হাক, িনম  লদার অব া  ভেব আমার ক  হেত লাগল।  এেক টাকা পয়সার সমস া, তায় 
বউ বেড়ােলােকর  মেয়, বাবা মা  ায় অথব ,  বােনর িবেয় হয়িন, িনেজর  ছােটা  মেয়।  
উ , কী অসহায় অব ার মেধ  িদেয় উিন চািলেয় যাে ন। 

তারপর  কন জািননা, আমার  ে র  িনয়া বা েবর একটা বািড়  খেয় একটু 
 নিতেয়  গল।  তােব আঁকার উৎসাহ কমল না।  আিম এইট-এ উঠলাম।  ভােলা ভােলা 
ছিবর বই  দখিছ, কত কায়দা িশখিছ।  িক  এবার আিম িনেজই অসুিবধার মেধ  পেড় 
 গলাম। 

আিম আর কি িনউ করেত পারিছ না।  িতন বছর ধের িশখিছ এখােন।  কতিকছু 
 শখার বািক আেছ।  িক   কাথা  থেক এক অি র মন আমােক কুঁেড় কুঁেড় খাে ।  
একবার গান গাইিছ, একবার ছিব আঁকিছ, কখেনা উদাস হেয় যাি , িকছুই ভােলা লাগেছ 
না, নানান রকম  খলা চলেছ মেনর মেধ ,  য েলা আেদৗ  কােনা সুফল িদে  না আমায়।  
বািড়েত তখন ভয়াবহ অব া।  আিথ ক ও সামািজক, সব  েরই িবভীিষকা।  স েক র 
টানােপােড়ন চলেছ।  কত রকম অস ান, অবমাননা চলেছ।  ওই  তেরা  চৗ  বছর বয়েস 
এসব  দেখ আমার মন িবিষেয় যাে  ধীের ধীের।  একথা  কউ ভাবেছ না।  বাবা ভাবেত 
পারেলও,  সই মু েত  ওনার মন ও বুি  একসােথ কাজ করেছ না।  মা চুড়া  অবেহিলত।  
বাইেরর মানুষজন খুব সহেজ বুেঝ যাে  এেদর পিরবাের নানান ফাটল আেছ।  
সুেযাগস ানীরা  সই ফাটল ব বহার করেছ।  আিম,  ছাে া একটা মানুষ, রােতর পর রাত 
ডাইির িলখিছ।  ওইরকম ভয়াবহ পিরেবশ অিত ম কের জীবনযুে  নামা আমার পে  
িকছুেতই স ব হে  না।  তাই িনম  লদা আমার জীবন  থেক ধীের ধীের আবছা হেয় যাে ন।  
এেতা উ াস, এেতা আেবগ, সব সাফ হেয় যাে  ধুেয় মুেছ।  আিম  মশ তিলেয় যাি  
 কােনা এক অজানা কুেয়ার মেধ ,  যখােন  ধুই অ কার।   েত কিদন আমার  ভার হে  
বা েবর লািঠর আঘােত।  আিম আ াণ চাইিছ সহজ সরল হেয় থাকেত, পারিছ না।   কােনা 
আন   নই আমার জীবেন। 

িতন-চার মাস টাকা বািক পেড়  গেছ িনম  লদার কােছ।  যাি   কােনামেত ওনার 
কােছ।   টেন  টেন।  বলিছ, ‘িনম  লদা, সামেনর মােস সব একসােথ িদেয়  দব।’  একসােথ 
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আিশ-একশ টাকার িবলািসতা আমার তখন  নই।   রফাের  বই  নই বেল, বইেয়র 
 দাকােনর হা দা নতুন বই খবেরর কাগেজর মলাট িদেয় আমােক  দয়, বেল, ‘তুই িলেখ 
িটেখ আমায় িদেয় যা ।’   কানটা  াধান   দেবা?  পড়ােশানা না আঁকা?  আমার দাির   
আমােক  বত  মের  মের বুিঝেয় িদেয়েছ, ‘ তার বাবা মা- ক  যমন  হন ার িশকার হেত 
হে  সমােজর কােছ, তুইও িক তাই চাস?’  একিদেক আমার প াশন, অন িদেক বা ব।  
আিম বা বটাই  বেছ িনলাম।   ছেড় িদলাম আঁকার  ুল।  আমার সােধর ছিব,  ণম  
িনম  লদা সেবর উপর  জার কের কের ধুেলাবািল ছিড়েয় িদলাম।  ‘  াি ং আট    স ার’ 
আমার কােছ ব  হেয়  গল। 

 
(৮) 

  চ খাতা, রঙ-তুিল,  পনিসল এেদর ওপর ধুেলা 
জেম যাে ।  আিম িব া ।  িবিভ  রকম আেবগ 
আমােক  মেড় িদে ।  িনম  লদা ধীের ধীের হািরেয় 
যাে ন আমার  িনয়া  থেক।  পড়ােশানা আর বািড়র 
জিটলতা িনেয় থাকিছ।   কােনা     নই আমার।  
পাগলেদর মেতা উচাটন হয় আমার।  আমার  াস 

এইট  থেক নাইন  টন এ উেঠ যাি  ধা া  খেত  খেত। 
িনম  লদা  ধু আমার কােছ একটা িসেনমার মেতা হেয় রইেলন।  একদা এক বােঘর 

গলায় হাড় ফুিটয়ািছল-র মেতা।  হাড়টা িনেজর িনয়েম  য় হেত লাগেলা।  আিম  সভােব 
আঁকা  ছেড় িদলাম।  িক  িনম  লদা আমার আিক েটকচােরর বীজটা িঠক জায়গায় পুঁেত িদেয় 
 গেলন।  ওনার সােথ সম  রকম  যাগােযাগ আমার িছ  হেলা।  আিম সব ভুেল  গলাম।  
মাধ িমক হেয়  গল, অত    তভােব উ মাধ িমকও হেলা।  জেয় ও হেলা।  আিম 
আিক েটকচাের ভিত  হলাম আমার   চ করার দ তা িনেয়, আর  বশ িকছু আিক েটকচােরর 
তথ  জািন বেল।  হে েল  গলাম।  ওনার কথা আমার মেন পড়ল না।   কউ  যন উেঠানটা 
ধুেয় সাফ কের িদেলা। 

 
িনম  লদা এখন  কমন আেছন,  স  খাঁজ একমা  উিনই িদেত পারেবন। কারণ, উিন 

এখন খাতার পাতায় রঙ  বালান না, ছা   শখান না।  ‘  াি ং আট    স ার’-এর  বাড  টা 
আেছ।  ঝুেল পেড়েছ।  ধুেলা জেম, জং ধের  ায়  শষ।  ওনার এখন আঁকা  শখােনার  মতা 
 নই। 

 
িকভােবই বা থাকেব?  সুইসাইড করার পর একটা মানুষ হােত তুিল ধরেব িকভােব? 
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িনম  লদা  বঁেচ আেছন।  আমার মেধ , অয়নদার মেধ ,   দার মেধ , িবটু-টু ািদর 

মেধ , রিবর মেধ , তমােলর মেধ ।  আমােদর অ কার জগেত একরাশ আেলা হেয়।  ঘন 
অ কাের আমরা যখন পথ হািরেয়  ফিল, িনম  লদা িঠক আেসন, মাথায় হাত রােখন, রেঙর 
 ঢউেয়  ভেস যায় সম  অ কার।  হয়েতা অেনেকই আমরা   চ কির।   চাখ  থেক টুপ 
টুপ কের অদ ৃশ  জল পেড়।   সই জল জলরঙ হেয় পাতার বাইের ছিড়েয় পেড়।  উিন 
হােসন।  বেলন, ‘আিম  নই  তা িক আেছ?   তােদর মেধ ই  তা বীজ পুেঁত িদেয়  গিছ।’  
আেলায় আেলাকময় হয় জগৎ।   কউ  দখেত পায় না ....। 

 
 

এ িক লাবেণ  পূণ   াণ .... 
 
অল রণ :  সৗেমন িম  ও কৃ িজৎ  সন   
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