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এখন ঠিক মাঝোত, চােপাড়ে ঘুটঘুড়ট অন্ধকাে। সরু যে োস্তা ধড়ে আমো যেঁড়ট চড়লফি তাে দু’পাড়ে আম গাড়িে 

সাফে। আষাড়েে আকাে চুইড়ে যিাট যিাট বৃফিে যিাোঁটা আম পাতাে উপে টুপটুপ কড়ে ঝড়ে পেড়ি। পাতাে উপে 

বৃফিে যিাোঁটা অদ্ভুত এক িড়ে  ভফেড়ে ফেড়ে চােপােটাড়ক। সড়ে যকালাব্যাঙ আে কাোঁচড়পাকাে একটানা ফিঁফিঁ েড়ে 

চােপাড়ে যেন সুড়েে মাড়তাোো। হাড়তে যমাবাইল যিাড়নে টচ চটা ফকছুক্ষন ফনফভড়ে আফম একলা োোঁফেড়ে চােপােটাড়ক 

অনুভব কড়ে যনোে যচিা কফে। আমো োফে আগগধ গ্রাড়মে সফলম ফমোে বাফে োওোত খাওোে জন্য। এ গ্রাড়ম 

প্রফত ঈড়েে পেফেন ফুটবল প্রফতড়োগীতা হে,যখলাে যে েলই জেী যহাক যখলা যেড়ষ খাসী জবাই কড়ে সবাই ফমড়ল 

ভুেীড়ভাজ কড়ে। গত যবে কড়েক বিড়ে এটাই যেন েীফত এ গ্রাড়মে। যকানবাে ‘ফববাফহত-অফববাফহত’ এই দুই গ্রুড়প 

আবাে যকানবাে ‘ঢাকা’ বনাম ‘আগগধ’ গ্রুড়প ফুটবল প্রফতড়োগীতা হে। এবাে ‘ব্রাফজল’ বনাম ‘আড়জচফিনা’ নাড়ম 

দুই েল যখড়ল । যখলা যেড়ষ োন্না-বান্নাে সব ফকছু যজাগাে কেড়ত যবে োত হড়ে োওোে ভুেীড়ভাড়জে আড়োজন 

মাঝোড়ত কেড়ত হড়ে। এড়কক বিে এড়কক জড়নে বাফেড়ত এ যভাজড়নে আড়োজন হে। এবাে যেমন সফলম ফমোে 

বাফেড়তা আে বিে পলান কম চকাড়েে বাফে। 

আফম আে আমাে চাচাত ভাই ঢাকা যেড়ক ঈে কেড়ত গ্রাড়ম এড়সফি বড়ল আমাড়েে ফবড়েষ ফনমন্ত্রণ। আমাড়েেড়ক 

ফনড়ত এড়সড়ি যখলাে যগালফকপাে ফকড়োে ফমোজুল। এমন ঘন অন্ধকাে চােপাে, যেন টচ চ বন্ধ কেড়ল ফনড়জে 

েেীেড়কই যেখা োড়েনা। ‘এত ব্যাঙ ডাড়ক যকনড়ে, ওো ফক বৃফি আসাে জন্য এত ডাকাডাফক কড়ে নাফক?’ 

ফমোজুলড়ক এই কো আফম বলা মাত্রই ও একটা লাজুক হাফস ফেড়ে বলল, ‘আফম ফক কমু ভাই,আপনাোড়তা আমাড়গা 

চাইড়ত ফেফক্ষত । বষ চাকাড়ল ব্যাঙ ডাড়ক ফক কোে জন্য যসড়তা আপফনই ভাড়লা জাড়নন।‘ ওে ইফেতপুণ চ কোে 

আফমই যেন লজ্জাে পড়ে যগলাম।  

এই ফনঝুম অন্ধকাড়ে কাোমাখা পড়ে হাোঁটড়ত যবে ভালই লাগড়ি। যকান এক রুপকোে োত হঠাৎ যেন হাড়ত এড়স 

ধো ফেড়েড়ি। সফলম ফমোে বাফেড়ত ঢুকাে একটু আড়গই একটা যিাট খাড়লে মত জলাধাে যপরুড়ত হে। যবাঝাই 

োে এটুকু শুধু বষ চাে পাফনড়ত ভড়ে উড়ঠ। টড়চ চে আড়লাে যেখলাম চােপাড়ে প্রচুে কচুেীপানা। তাে িাোঁক গড়ল একটা 

যিাট যখো যনৌকা োমাড়না আড়ি। এত োড়ত যনৌকাে মাফঝ োড়কনা ,তড়ব লফগ-গবঠা যনৌকােই োড়ক । োে প্রড়োজন 

যস ফনড়জই যখো যবড়ে পাে হে। লফগ হাড়ত ফমোজুল দুই পাড়েে ‘টাগই’  সফেড়ে আমাড়েে পাে কড়ে। বে বে 

কচুেীপানাে সাড়ে যনৌকাে আঘাড়তে েে ফনস্তব্ধ োড়ত ফক এক অদ্ভুত মাধুেী গতেী কড়ে। 

সফলম ফমোে বাফেড়ত ঢুড়ক যেফখ উঠাড়নে মাঝখাড়ন পফলফেড়নে োফমোনা টানাড়না,তাে মাড়ঝ উজ্বল হযাজাক বাফত 

জ্বালাড়না। একপাড়ে বাফেে যমড়েো যেঁোজ,েসুন, আো ইতযাফে যকড়ট োখড়ি একটা ডাফলড়ত। আড়েকপাড়ে দু’জন  

খাফস কাটাড়ত ব্যস্ত। ওপাড়ে উঠাড়নে নতুন কাটা উনুড়নে উপে কাোঁোে প্রড়লপ যেো যডকফচ বসাড়না। ঘড়েে যেউেীড়ত 

বড়স কড়েকজন একসড়ে চো সুড়ে গাইড়ি, “ গ্রাড়মে নওড়জাোন,ফহন্দু-মুসলমান ফমফলো বাউলা গান আে ঘাটু গান 

গাইতাম…।” 

োন্না যেষ হল োত ফতনটাে। যবে ক’টা েীতল পাটী একসড়ে ফবিাড়না হড়েড়ি। তাে উপে কড়েকটা বে তস্তেীড়ত 

ফখচুফে মাাংস োখা হড়েড়ি। সবাই আলাো আলাো বাসড়ন না ফনড়ে বে োলাে চােপাে ফঘড়ে বড়স যসখান যেড়কই 



সবাই খাবাে মুড়খ উঠিড়ে ফনড়ে। ওফেড়ক টড়নে চাড়ল টুপটাপ হালকা বৃফিে সাড়ে সদ্য োন্না কো খাবাড়েে ঘ্রাণ আে 

চােপাড়েে ফনস্তব্ধ অন্ধকাে চােপােটাড়ক যেন এক মাোপুেী বাফনড়ে যিড়লড়ি। 

খাওো োওো যেড়ষ আবাে আমো বাফেে পড়ে েওনা ফেই, সাড়ে ফমোজুল। যখো পাে হওোে পে মীেজান চাচাে 

বাফেে সামড়ন আসড়ল ফমোজুল বড়ল “মীেজান চাচাে গল্প শুনড়িন ভাই ? গতবাে আগগড়ধে গবোখী যমলা যেড়ক 

মীেজান কাকা সাপ তাোড়নাে মাদুফল ফকড়ন যকামড়ে যেঁড়ধ োড়খ, যমলাে দুই ফেন পেই সন্ধযাে সমে যেড়খ ফবোট 

এক যগাখো িণা তুড়ল ঘড়েে সামড়ন  োোঁোড়না। মীেজান কাকা লুেী যকামড়ে উঠিড়ে যগাখোে িণাে সামড়ন যেড়ে 

বড়ল,  ‘আে ,আে তে ফনগাই আনফি এই তাফবজ। আে আইজকা তে একফেন ফক আমাে একফেন।’ সাড়পে সামড়ন 

যেড়ত সাপ েখন িস্ কড়ে  আড়ো সামড়ন চড়ল আযস, মীেজান কাকা তখন লুেী যিড়লই উল্টাফেড়ক যেৌে। হাোঁটড়ত 

হাোঁটড়ত েেীে বাোঁফকড়ে মীোজুল অফভনে কড়ে সাড়পে সামড়ন মীেজান কাকাে সাংলাপ যেখাে। আমো হাসড়ত হাসড়ত 

মফে। 

কোে কোে কখন আমাড়েে বাফেে সামড়ন এড়স পফে। ওফেড়ক বৃফি যেষ হড়ে আকাে ফকছুটা যমঘমুক্ত হড়ত শুরু 

কড়েড়ি। যমড়ঘে িাোঁক গড়ল যেখা োে ঈড়েে ফিতীে ফেড়নে ক্ষীণ কাড়স্তে মত চাোঁে। চােপাে যেড়ক পাট েঁচাে গন্ধ 

আসড়ি। ঘুমুড়ত যেড়ত হড়ব। সকাল হে হে প্রাে। 


