উেল বানা

পকথা

একিট বই, আর িকছু ছিব।
পকথার গ
সৃ ি

একসূে
।

বলেছন তু িহন

ও ক না

িট িভ

শ

গঁেথ হেয় উেঠেছ একিট

হেলও এেদর আভ

রীণ

পিট িক

পকথা।

এক।

এরা

সই

জেনই

এেক অপেরর দাসর। সৃ ি ও ক না তাই সবদাই এেক
অেন র হাত ধরাধির কের চেল। ক নার গভীর
সৃ ি

শরীর খু ঁেজ পায়।

গেড় ওেঠ সৃ ি র িনমাণ।

েশ
আর

সৃ ি র অ র-আকােশ আঁকা হয় ক নার রিঙন উড়ান।
িঝনু েকর মােঝ মু ে া
অব ান

তমনই।

যমন, সৃ ি র অ ের ক নার
আর এই

বাঝাপড়ায় গেড় ওেঠ সৃ ি র

ইেয়র পার

িরক

গীয় সু খ, সু েখর অপািথব

উ াস।
আবার অন িদেক, ক নার সােথ কেঠার বা বতার িচর ন বিরতা।

সৃ ি র বীজ

ক নার ডানায় ভর কের তত ণই ভাসমান থােক যত ণ কেঠার বা েবর ঘাত- িতঘাত
থেক িনেজেক দূ ের সিরেয় রাখেত পাের।
বা েবর

িক

যখনই ক নার

ঢ় ববরতা, তখনই মৃ তু হয় কানও এক

পকথার।

িতমােক ছু ঁেয় ফেল
ঘেট যায় এক অেমাঘ

এিপফ ািন।
এমনই এক
উলকাঁটার

পকথা বু েনিছল

কানও এক দূ রেদেশর বৃ

হছায়ায়। অেনক পথ ঘু ের একিদন ঠা া তার একমা

আর িকছু উল িনেয় পৗঁছল এক অজানা শহের।
নই তমন কানও ভােলাবাসার আ য়।
কবলই গেড় তালার অদম
পথ হঁেট ঠা ার পা
টনটন, তাই
বু েন

স ল

েটা উলকাঁটা

সখােন তার আপন বলেত কউ নই।

াি েত শরীর ভেঙ পড়েলও মেনর গভীের

দীঘ

খািন ব থায় ফু েল

থেমই ঠা া রা ায় বেস

নয় একেজাড়া ি পার।

ঢাকার ব ব া

নশা।

ঠা া তার সােধর

তা হল।

পা- খানা

িক

ধু েলাভরা

চারধার, জু েতােজাড়া রাখেব কাথায়? তাই
জু েতােজাড়া রাখার আিছলায়
যায় একখানা

বানা হেয়

চকনাই মা র।

www.nandimrinal.wordpress.com

িক
Page 1

মা রিটও তা রাখেত হেব? ঠা ার উলকাঁটা খটখট শে
মেঝ।

ত ু িন বু েন ফেল একখানা আ

এইভােব এেক এেক মাথা রাখার খাট হল, বাহাির িবছানা হল, গিদ, তাষকও।

জানালা, পদা, ফু লদািন।
‘খটখট ঠা া তাই

কের ফর

দরজা-জানলা বােন, বােন শড ল াে

র।

বােন কিড়-বরগা, দয়াল ও তারপর
ছাদ বােন ঠা া, বু েন ফেল পু েরা ঘর।’
ঠা া বাঁচেত বড়ই ভােলাবােস।
অপিরহায

িজিনসপ

ছাঁয়ায় এেক এেক
ঘর মােন
একটা

েলা

স জােন বাঁচার মেতা বাঁচােত কত সু খ। তাই তা দনি ন
ঠা ার

জীয়নকািঠর

াণ পেত থােক।

ধু একটা িনজীব ব

নয়।

ঠা া বােঝ
ঘর মােন

ােণ ঠাসা আ য়, ছড়ােনা-িছটােনা গর ািল

আর িশ েদর কলতান।

িশ েদর দাপাদািপ ছাড়া

সাজােনা সংসার য বড়ই

াণহীন, পানেস।

তাই

তা ঠা া িনপু ন হােতর কৗশেল িনেমেষ বু েন নয়
নািত-নাতিন — সেকৗতু ক
মু খ।

ুিমভরা তােদর

তােদর ঝলমেল উপি িত ঠা ােক

চাখ’দ

িত েত দয় না। দিস বা ােদর মু েখ হািসর িঝিলক
যন ফু েরােতই চায় না।
জন

ঠা া

ফু েরােব কী কের? তােদর

য রাতিদন এক কের িনরলস বু েন

চেলেছ খলার মাঠ, গাছপালা, ফু লপাতা, দালনা, ডাং িল-লু েকাচুির, আর হেরক খলনা
ঠাসা একখানা আ

আলমাির।

সইসব মনকাড়া খলার সর াম পেয় িশ মেন আনে র

সীমা থােক িক? সারািদন ধের

ে াড় চলেত থােক। ছু েটাছু িট-টানাটািনর মেধ কখন য

ভাইেয়র শরীেরর পাশ থেক িকছু উল খু েল বােনর হােত চেল আেস, খয়াল থােক না।
তােতও খলার িবরাম নই! ঠা া চটপট কাঁটােজাড়া হােত িনেয় খালা উল জু ড়েত বেস
যায়।
এরপর কােলা উেল বানা হল পৗেষর এক গভীর িনকষ রাত।
যায় তাই নািত-নাতিনর জন ঠা ার অফু রান
ক ল। আেয়াজেনর কানও
সু েখর িন া। িক

িট নই।

ছা

পােছ ঠা া লেগ

েহর পরেশ তির হল নরম শয া, গরম
শরীেরর গভীর চাখ িটেত ঠা া বু েন িদল

ঠা ার িক অবসর আেছ? ঠা া তােদর মাথার পােশ বেস এেক এেক

বু েন চেল চাঁদ, জ াৎ া, মৃ -মধু
ুলব াগ বানা হেয় গল।
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ে র ঝংকার।

পরিদন ভারেবলা বইখাতা, পি ল,

খলাধু লার পাশাপািশ তােদর লখাপড়াও তা িশখেত হেব।
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ঠা া তােদর হাত ধের
বানা বা ােদর িক

ুেল িনেয় গল। আর এখােনই ঘেট গল অেমাঘ িবপি ।

উেল

ুেল ভিত নওয়া যায়?

‘‘িশ ক যতসব কের তারা িব প —
‘উেল- বানা বা া? চেল যান চুপচুপ।
পড়ােবানা ওেদরেক, উেলেবানা বা া —
ােস নই জায়গা, চেল যান, আ া!’’
ঠা া এতটু কুও িবচিলত হল না। এত সহেজ িকছু েতই ছেড় দেব না। কারণ ঠা া জােন
তার নািত-নাতিন কারও থেক কানও অংেশ কম নয়।
‘বলেলন ঠা া, এেতা বাপু অন ায় —
বু ি েত উ

ল িশ

েটা কাথা যায়?

তাড়াতািড় নেবন না এই িস া ,
চা

িদেল বু ঝেবন এরা

ভিতর যাগ

নব ।

য তােত নই সংশয়

হেত পাের উেল- বানা, স এেদর দাষ নয়!’
ঠা ার কথা

েন িশ করা নেড়চেড় বসল।

তাবড় িশ ক

দেখ েন িস া

হল তােদর খু ঁিটেয় িনির ণ করার কাজ।

িনল উেল- বানা

ছা েক কখনওই ভিত নওয়া যােব না।

‘উেল-

বানা ছেল-পু েল, ঠাঁই নই ই ুেল।’ এিদেক ঠা া
তা আহা ক িশ কেদর কথা
এত সহেজ হাল
আবার উল বু নেত

ছেড়

েন রােগ ফু ঁসেছ।

দওয়া যায় না।
করল।

ঠা া

এবার বানা হল

একটা লাল-টু কটু েক গািড়। এই গািড় কেরই তার
নািত-নাতিনেদর িনেয় স ময়েরর দফতের যােব।
এতবড় অন ােয়র

স একটা ন ায

িবিহত চায়।

ময়েরর পািরষদগণ সকেলই গন মান

িবচ ণ

সভ । তারা এমন অবাচীন িবষেয় কণপাত করেবন
কন?

িবষয়টােক ধতেব র মেধ

তাি েল র সু ের জবাব িদেলন — সভ
ান নই।

টিল ােম এই বাতা সম

না এেনই
দেশ নািক এমন উেল- বানা ছেলেমেয়েদর কানও
দফতের জািনেয় তারা চা ও জলখাবার খেত উেঠ

গেলন। ঠা া এবারেরও এতটু কু দমল না। এত সহেজ হার মেন নওয়া যায় িক? ঠা া
তার সংকে
হল।

অিবচল। নতু ন উদ েম এবার একখানা আ

হিলক

ার বানার কাজ আর

পৗরসভার সদস মা ই িনেরট িনেবাধ। তারা দেশর কতটু কুই বা খবর রােখ? তাই
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এবার

য়ং রা পিতর কােছ দরবার হাক। রা পিতর ডােক তৎপরতার সােথ সভা বসল

িঠকই, িক

সখােনও ঠা ার কানও ন ায়িবচার জু টল না।

উেল- বানা ছেলপু েল, ঠাঁই নাই ই ুেল। িক

সকেলর খটকা একটাই —

মাঝখান থেক যটা ঘেট গল তা হল —

নাম না জানা অখ াত শহরটা রাতারািত খ ািতর িশখের উেঠ
সংসােরর বদান তায়।

চািরিদেক হইহই পেড়

জমােত থাকল সই বািড়টা দখবার জন ।

গল।

গল ঠা ার উেল- বানা

কােছ-দূ েরর অসংখ মানু ষ িভড়

ময়র পািরষদ িমিটং বসাল। সরকােরর কােছ

আিজ জানােনা হল বািড়টা সংর েণর জন ।

রাতারািত গাছপালা, ফু লপাতা, ঘাসপেথ

মাড়া বািড়টার চািরিদেক কাঁটাতােরর রিলং িদেয় িঘের দওয়া হল।
সামেন র ী বসল রাতিদন পাহারার জন ।

লাহার ফটেকর

এিদেক ঠা ার িভতের অপমােনর ঢউ তী

থেক তী তর হে । এ দেশ এমন কউ নই যার কােছ ন ায়িবচার পাওয়া যেত পাের?
শষেমষ ঠা া ি র করল িনেজর হােত উেল- বানা ঘরসংসার িনেজই খু েল ফলেব।
অিধকার কবল তারই।

এ

মাঝরােত লাকজন, পাহারাদার যখন গভীর ঘু েম মশ ল, ঠা া

বািড়টার শষ উলটু কুও টেন খু েল ফলল।
‘ খােল ফু ল, খােল বড়া, দরজাও খু লল,
উেল- বানা মেঝ খােল, বলাই বা ল ।
যই খালা শষ হল পু েরা সই বািড়ঘর,
খু েল ফেল নাতিনেক, নািতেকও তারপর।’
আর এক মু তও ঠা া এই িনেবাধ শহরটায় থাকেত চায় না।

ভার হবার আেগই ছিড়,

কাঁটা, উল িনেয় ঠা া কাথায় য চেল গল,
কউ তার স ান িদেত পারল না।
ঠা া িক সিত ই িন ে শ হেয়

গল?

সিত ই িক স আর উলকাঁটা িনেয় বসেব না
বু নেত?

ক নার হােট

িচরিদেনর জন ব

ে র বসািত িক

হেয় গল?

ঠা াই তা

সিত কােরর সই িশ ী য তার িনজ

িশ -

সৃ ি েক মানু েষর মােঝ, মানু েষর সােথ িমিলেয়
িদেত চেয়িছল। সৃ ি

তা তখনই সাথক যখন

স িনেজই সমােজর একিট অংশ হেয় ওেঠ।
িশে র উ ু

চতনা ব িতেরেক সমাজ

বড়ই রসহীন, ককশ।

য

িশে র এই উদার

মনভাবেক বৃ হ র সমাজ িক কখনও মু

মেন

হণ করেত পেরেছ? আজও িক পাের? এ
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ে র কারেণই হয়ত
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ভ ান গেঘর মেতা িশ ীেকও আ হনেনর পথ বেছ িনেত হয়। িনেজর সৃ ি
ঠা ােকও িবসজন িদেত হয়!

কননা িশ ীর িনকেট িনজ

সৃ ি

িনেজর হােতই

য িনেজর অ রা ারই

সমান।
বই : ঠা ার উলেবানা
কািহনী : উির ওরেলভ
ছিব : ওরা এইতান
অনু বাদ : িশিশরকুমার দাশ
কাশক : ন াশনাল বু ক

স

া , ইি য়া

াদকীয় সংেযাজন : ন াশনাল বুক

উলেবানা’ মূল িহ েত
উদার সহায়তায় এই
িশিশরকুমার দাশ।
অল রণ।

থম

া , ইি য়ার ISBN 81-237-2972-3 ন র বই ‘ঠা ার

কািশত। ইনি

কাশ হেয়েছ।

গাটা কািহনী সহজ ছে

টু ট ফর দ

ানে সন অফ িহ

িলটােরচার সং ার

লখক উির ওরেলভ, ছিব ওরা এইতান, অনুবাদ
আকষণীয় ভ ীেত লখা। মূল আকষণ বইিটর

ছােটােদর জন এই বই তােদর মজােতা দেবই, বেড়ােদর দেব িচ ার খারাক। বইিটর

িতিট ছিব এতটাই আকষণীয় য পড়া শষ হেয় যাওয়ার পেরও বইিট হােত থেক যায় অেনক ণ,
চােখর আরাম দওয়ার জন । মেনরও।

www.nandimrinal.wordpress.com

Page 5

