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রচাখ ধাাঁধারনা াঅররা উরচ ড়া রছাট একস্তট স্তভউস্তজক ারফয াআট 
যরঙয রদার রঘাঁরল দাাঁড়ারনা রভরস্তট াঅকুর র রগর মারচ্ছ„ 

Catch a boat to England baby 
Maybe to Spain 
Wherever I have gone 
Wherever I've been and gone 
Wherever I have gone 
The blues are all the same 
Send out for whiskey mama 
Send out for gin 
Me and room service babe 
Me and room service honey 
Me and room service 
Well we're living a life of sin 
When I'm not drinkin' honey 
You are on my mind 
When I'm not sleepin' babe 
When I ain't sleepin' mama 
When I'm not sleepin' 
Well you know you'll find me crying 
Try another city babe 
Another town 
Wherever I have gone 
Wherever I've been and gone 
Wherever I have gone 
The blues come following down 
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স্তচনস্তচরন ফযথা ানুবূত ওা গারনয রবতয ডুরফ থাকা ভানুরলয 
স্তবরড় ভাস্তযা রবর থারক ভুখবায করয। রমন াাআরযন ফাজারত ফাজারত 
রয মারচ্ছ দূরয ,াঅরযা দূরয, দূযফতগী রকারনা ভাূরনযয স্তদরক। তাা 
াঅয স্তফলণ্ণতা ভ -ভ কযা গারন  তার রভরারত ারয না। 

যাস্তপ ভাস্তযায গাঢ় নীর ন্ধযা রভরখ যাখা ভুরখয স্তদরক তাস্তকর াঅরছ 
স্তকছু রানায জনয। একযা স্তফযস্তি স্তনর ভাস্তযা ফরর ,“কী কযফ ফররা 
রতা?” 

“কী ফযাারয?” 
“ারা  খুফ ঝারভরা কযরছ।” 

“রকান ারা ?” 
“নযাকাস্তভ কযরফ না!  াঅভায রভজাজ খুফ গযভ র াঅরছ।” 

“াঅরয ফররফ রতা রকান ারা?” 
“চড় রখরত খুফ াআচ্ছা কযরছ না? রস্তদন চড় রখর স্তো স্তন?”  
যাস্তপয াবযা র রগরছ থাপ্পড় রখরত রখরত। রযরগ রগরর ভাস্তযায 

হু থারক না। ভুখ স্তদর ানফযত ারা ফররত থাকরফ। ারতয কারছ 
মারকাআ ারফ থাপ্পড় ভাযরফ। না ভাযা মগন্ত ান্ত রফ না। াস্তিযতা কভরফ 
না। তাাঁয ারত থাপ্পড় খাওা এক ও াস্তিতী কাস্টভায যাস্তপ। ভাস্তযারক 
রদাল স্তদরত ারয না। াংায করয াস্তন্ত ারচ্ছ না রকাথাও। রকফরাআ 
াাস্তন্ত। এক াম্ভফ ুন্দয নাযী স্তকনা াুন্দয াংায করয মারচ্ছ !তাাঁয 
যাগ, রোব, াস্তবভান, তাায কথা যাস্তপরক না ফরা মগন্ত ারকা রত 
ারয না। যাস্তপ রমখারনাআ থাকুক না রকন ভাস্তযায রপারন ভুূরতগাআ এর 
াস্তজয রফ।  

রস্তদন রযরগ স্তগর থাপ্পড়টা খুফ রজারযাআ রভরয স্তছর। রচায রথরক 
রড় স্তগরস্তছর। গার রার টকটরক রস্তছর। ভাস্তযা ঝযঝয করয রকাঁরদ 
স্তদররছ। াংায মুদ্ধ কযরত কযরত ক্লান্তপ্রাণ ভাস্তযা কাাঁদরর যাস্তপ রমন 
ভরয মা! ারর ফ বুরর মা।  
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“খুফ ররছ !” 
“তা রর?” 

“তুস্তভ রতা রযরগ রগরর ারনকরকাআ ারা ডারকা। াঅভারকও স্তক ারা 
ডারকা না?” 

“াঅস্তভ াঅভায জাভাাআ  ারায কথা ফরস্তছ।” 
“তাাআ ফররা! বাফরাভ াঅভারক াঅফায ফরছ স্তক না!” 

“খুফ ভজা াচ্ছ, না?”  
“াঅরয ফাফা জাভাাআরক ারা র াধন না করয  রায ডাকররাআ রতা 

র মা। তারর াঅয ফুঝরত বুর রফ না।” 
“াঅস্তভ স্তকু পাস্তন ভুরড রনাআ ?” 

“তা রতা রতাভায স্তগারযরট য র া টান রদরখাআ ফুরঝস্তছ। 

রনারখাযরদয ভরতা এক টারন রল করয রপররত চাাআছ।”  
“ফুঝরর নযাকাস্তভ কযছ  রকন?” 

“রতাভারক ারকা কযায রচো কযস্তছ ।” 
“াযরফ না তা  রতা জারনাাআ?” 

“রচো কযস্তছরাভ াঅয স্তক । একস্তদন রতাভায স্বাভীরক স্তকডনযা করয 
াআরচ্ছ যকভ স্তকর -ঘুস্তল স্তদরর রকভন ?”  

“তারর াস্তন্ত রতাভ। াযরফ স্তকডনযা কযরত? খুফ াআরচ্ছ কযরছ 
ারারক রটারত।” 

“াযফ না । াঅভায ররাকজন রনাআ। কী ররছ ফররা এফায?” 
“পাজরারভা    করযরছ । স্তফরয াঅরগ ফরররছ রতাভারক াঅয 

রতাভায রভররদয যাজকনযা করয যাখফ। এখন ফরর াযরফ না। কত ফড় 
 রায!” 

“এফায স্তবক াঅরছ। এরদযরক ারা ডাকরর ভানা না। বি বি 
রারগ। কী কযরফ এখন?” 

“ওরয রাস্তথ ভাযফ! ” 
“াঅরাভদুস্তরহা । করফ ভাযরফ?”  
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“টাকা  াওায স্তনশ্চতা না ররর কীবারফ কী কস্তয?”  
“ঝারভরা কযরত ারয ?” 

“নযাকাস্তভ কযরফ  কাাঁরদা কাাঁরদা র। তুস্তভ রমও না  ,রমও না ...। প্রথরভ 
কী ভধুয ভধুয কথা ফররস্তছর! রতাভায রভর ভারন াঅভাযও রভর! এখন 
ুরযাুস্তয স্তি।” 

“াঅস্তভ স্তক ফাা াঅওাজ স্তদর যাখফ?” 
“কীরয াঅওাজ ?” 

“াঅভযা স্তফর কযরত মাস্তচ্ছ ?” 
“এত াস্তিয চ্ছ রকন?” 

“রমরকারনা ভুূরতগ রতাভায াংায রবরু রমরত ারয । াঅরগ রথরকাআ 
প্রস্তুস্তত স্তনর যাস্তখ?” 

“রাগরফ না ।” 
“রাগারত রম চাাআ ?” 

“াঅভা রক রাগারত চাও!” 
“াঅস্তভ এটা স্তভন কস্তযস্তন !” 

“া া া... ।” 
 

***** 
 
এরাকায ফরচর ফড় কনরপকনাস্তযয রদাকানটা যাস্তপয ফাফা যাা 
স্তভায। স্তনরবগজার ভানুল। ফাাআ ছন্দ করয। তাাঁয একটাাআ দুাঃখ। রাআ 
দুাঃরখয নাভ যাস্তপ! তাাঁয দুাআ রছরর যাস্তপ াঅয াঅস্তপ। যাস্তপ তাাঁয ফড় 
রছরর। ঘরযয ফাাআ মখন যাা স্তভায ছাাতরর রথরকরছ তখন যাস্তপ রাআ 
ছাা ভাস্তড়র ফহু দূয রয রগরছ। ঘরয থাকরত চা না। কখরনা কখরনা 
াত স্তদন দ স্তদন য ফাস্তড় স্তপরয। রছরর রকাথা রকাথা থারক ফররত 
ারয না। রছররয ছন্নছাড়া জীফন স্তনর স্বস্তি া না। ছস্তফ াঅাঁরক। কস্তফতা 
রররখ। বফঘুরয জীফন। ছস্তফ এাঁরক, কস্তফতা স্তররখ স্তক জীফন চররফ?  
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ফাাআরক ধভক স্তদররও এক াদু্ভত কাযরণ যাস্তপরক ধভকা না। কী 
রমন একটা াঅরছ তাাঁয ফড় রছররয ভরধয। াভরন এররাআ দৃয ারি মা। 
কড়া কথা রানারত ারয না। 

যাা স্তভা মখন ফররফ—কী কযস্তফ? 
যাস্তপ তখন ফররফ—াঅব্বা ,তুস্তভ ফুঝরফ না! 
যাা স্তভা রবতরয রবতরয চভরক ওবরফ। ফরর কী রছরর! াঅস্তভ ফুঝফ 

না! রফাকা ফাস্তনর রছরর নন করয চরর মারফ। 
যাা স্তভা মখন ফররফ—কী করয খাস্তফ? বস্তফলযৎ রতা ান্ধকায? 
যাস্তপ তখন ফররফ—াঅভায াঅব্বা রফাঁরচ থাকরত বস্তফলযৎ ান্ধকায 

রফ রকন? ধরযা ,াঅস্তভ ুু র রড় াঅস্তছ। রতাভায টাকা  র ফর 
রখররও রল কযরত াযফ না। াঅভায াথগননস্ততক বস্তফলযৎ গরড় স্তদরছ 
তুস্তভ াঅয াঅভায স্বরেয বস্তফলযৎ গড়ফ াঅস্তভ। মাাঁরদয রতাভায ভরতা াঅব্বা 
রনাআ তাাঁরদয বস্তফলযৎ ান্ধকায রফ। াঅভায রত মারফ রকান দুাঃরখ!  

তাাআ রতা! যাা স্তভা াঅয কথা ফাড়ারফ না। রছররয এভন ারনক 
কথা তাাঁয প্রাণ জুস্তড়র মা। ভরন প্রাস্তন্ত রনরভ াঅর। 

কার াঅটটা। যাা স্তভা রায ড়স্তছর। রদাকারন মারফ। স্ত্রী 
ারদা রফগভ াভরন এর দাাঁড়া। স্তভটস্তভট করয ার। কার কার 
যযভ াস্তয াথগ ধযরত না ররয ফরর ,“ারতছ রকন?” 

“এভস্তন ।” 
“এভস্তন রতা াগরর ার।” 
“এাআ স্তযফারয রথরক াগরাস্তভ না কযরর ভানুল স্ততয স্ততয াগর 

বাফরফ।” 
“তায ভারন াগরা গাযরদ জীফন কাটাচ্ছ? তাাআ রতা?” 
“ফাআ কাররয রদাল।” 
“ফাাঁচরাভ! ান্তত াঅভায রদাল দাওস্তন।” 
ভুচস্তক রর ারদা ফরর ,“রতাভায রদস্তয র মারচ্ছ না?” 
“মাস্তচ্ছ। যাস্তপ স্তক যারত স্তপরযরছ?” 
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“যাাঁ।” 
“তুস্তভ রতা একটু ান কযরত ারযা?” 
“রতাভযা ু লযা রছরর-রছরর কযরফ াঅয রছরর রর ান কযরত 

ফররফ ভাররদয?” 
“াঅস্তভ এখন ফ ু ল ভানুরলয ভরতা র রগরাভ!” 
“তারর কী?” 
“রছররয ারথ রতা ারযা না এখন রছররয যাগ াঅভায ওয চাস্তর 

স্তদচ্ছ।” 
“রছররয ারথ তুস্তভ খুফ ারযা ফুস্তঝ?” 
“রতাভায রন্দ াঅরছ?” 
“এক বাগ!” 
“ডারকা রতাভায রছরররক। রদরখা, কীবারফ ান কস্তয।” 
“রছরর রনাআ।” 
“রনাআ ভারন?” 
“রছরর ঘরয রনাআ।” 
“ফর স্তক!” 
“কার কার রকাথা রমন রগরছ।” 
যাা স্তভা বীলণ াফাক ! তাাঁয রছরর কার াঅটটা ফাজায 

াঅরগাআ ঘুভ রথরক উরবরছ! এটাও স্তফশ্বা কযরত রফ! াস্তফশ্বারয ভাথা 
রখর ফরর ,“ফউ রতাভায ভাথা স্তবক াঅরছ রতা?” 

“খুফ াঅরছ।” 
“রতাভায ফড় রছরর কার াঅটটা ফাজায াঅরগাআ ঘুভ রথরক উরব 

চরর রগরছ?” 
“যাাঁ।” 
“াঅস্তভ স্তবকবাক  নস্তছ রতা?” 
“হু।” 
“রতাভায রছরর ঘরয রনাআ!”  
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“তুস্তভ স্তবকাআ  নরত াচ্ছ।” 
যাা স্তভা এক রদৌঁরড় রফয র মা। যাস্তপয ঘয তারা ভাযা। 

তব  র মা  !এটা কী করয ম্ভফ !  
স্বাভীয তব  াফিা রদরখ ারদা রফগভ ভুখ স্তটর ারছ। 
“রতাভায রছররয কী ররছ!” 
“াঅস্তভ কী জাস্তন!” 
“স্তকছু একটা রতা ররছ। এটা রকারনা বাররা রেণ না।” 
“এখন কার কার ঘুভ রথরক উবররও খাযা রেণ?” 
“রকাভত ররও রতা কার াঅটটা ফারজ রতাভায রছররয উবায 

কথা না ?ফযাাযটা তুস্তভ ফুঝরত াযছ না!”  
“তুস্তভ ফুঝরত থারকা। এয ভরধয াঅস্তভ রনাআ!” 
 

***** 
 
রকারনা যকভ াটগ াঅয যান্ট রয রফয ররছ। রদস্তয র রগরছ। 
ভাস্তযায রভররক স্তনর করররজ মাওায কথা। যারত জাস্তনর রযরখস্তছর। 
রাস্তপর স্তযকা উরব। স্তযকাওারারক ফাযফায তাড়া স্তদরত থারক দ্রুত 
মাওায জনয। যািায রভারড় ভাস্তযা জুস্তনযরক াস্তিয র দাাঁস্তড়র 
থাকরত রদরখ রাপ স্তদর নারভ। 

ভাস্তযা তাাঁয ফড় রভরয নাভ রযরখরছ ভাস্তযা জুস্তনয। এাআ রদর 
ফাফায নারভ ন্তানরক রচরন। এভন স্তক স্ত্রীয নারভয ার স্বাভীয নাভ 
থারক। এটা ভাস্তযায ছন্দ না। র চাাআত তাাঁয নারভ ন্তারনয নাভ রফ। 
রছরর রর স্তবক করয রযরখস্তছর ভাস্তযা জুস্তনয যাখরফ। স্তকু রভর 
ওারত  ফড় রভরয নাভ ভাস্তযা জুস্তনযাআ রযরখরছ। 

কাাঁচুভাচু র যাস্তপ ফরর ,“একটু রদস্তয র রগর।” 
স্তফযি র ভাস্তযা জুস্তনয ফরর ,“ডযাস্তড তুস্তভ ব্রা করয াঅরাস্তন?” 
“ব্রা কযায ভ াাআস্তন। রতাভায কারছ াস্তন াঅরছ না?” 
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“যাাঁ।” 
ভাস্তযায রভরযা যাস্তপরক ডযাস্তড ডারক। এটা ভাস্তযা স্তস্তখর রদস্তন। 

যাস্তপরক স্তযচ কস্তযর স্তদরস্তছর ফনু্ধ স্তররফ। রভরযা রর স্তদরস্তছর। 
এভন কস্তচ রছরর স্তকনা ভারয ফনু্ধ  !স্তচকন ফুস্তদ্ধ স্তদর ফুঝরত ারয খুফ 
ীদাআ যাস্তপ তাাঁরদয ডযাস্তড রত মারচ্ছ ফা ডযাস্তড ওা ভরয ফযাায 
ভাত্র। ডযাস্তড রডরক তাাঁযা বীলণ ভজা া। 

“যীো খাযা ররা রকন?” 
“ড়ারানা বাররা রারগ না।” 
“তারর কী কযরফ?” 
“ভাস্তিয ভরতা ফ।” 
“ভারন?” 
“ভাস্তি কী ুন্দয! ফাাআ তাাঁরক াওায জনয াগর। াঅস্তভও রতা 

ভাস্তিয ভরতা ুন্দয। ড়ারানা কযফ না।  ধু রপ্রভ কযফ াঅয ঘুরয 
রফড়াফ। স্তফরয ফ রর টাকাওারা রছরর রদরখ স্তফর কযফ।” 

“রতাভায ভাস্তি ফুস্তঝ এভন?” 
“ভাস্তিয ফটা ফুঝরত াস্তয না, তরফ স্তকছু স্তকছু রতা ফুস্তঝ।” 
স্তযকা করররজয রগরট এর থারভ। করররজয রগট রথরক 

স্তপ্রস্তিাররয  রভ রৌঁছারত াআরটয স্তরাং রস্তযর রমরত । ডান ার 
স্তফার ভাব। ছাত্র-ছাত্রীযা রছাটাছুস্তট কযরছ। ভাস্তযা জুস্তনয ছুরট মা 
ফান্ধফীরদয রদরখ। 

স্তপ্রস্তিার রদখরত খারটা। রভাটা রভাটা াদা রগাাঁপ। াদা াদা চুর। 
ার দুজন ভযাডাভ ফর াঅরছ। বি রছররয ভরতা যাস্তপ ফরর ,“যায, 
াঅফ?” 

“াঅরা।” 
যাস্তপ রচায রটরন ফর। দুজন ভযাডাভ বীলণ াফাক ! স্তপ্রস্তিার 

রতা পযারপযার করয তাস্তকর থারক। স্তফযি রচর যাখরত না ররয ফরর ,


