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পঁচা র বছেরর বৃ  গত িতন মাস ধের িত িদন সকাল থেক িকছু একটা খু ঁেজ চেলেছন। বয়েসর 

ভার, সে  িতন দশেকর বিশ ধের ডায়ািবিটেসর কারেণ চােখ ঝাপসা দেখন। বশ ক  কেরই 

রাজকার খবেরর কাগজ পেড়ন। গত কেয়ক মাস সংবাদ খুিঁটেয় পড়েত পড়েত এক অজানা ভয় াস 

কের ফেলেছ। ত  ত  কের ঘেরর সব পুরেনা দ ােবজ এক দফা দখা হেয় িগেয়েছ, ভ ুর হলেদ হেয় 

যাওয়া দিলল পড়েত আতস কােচরও সাহায  িনে ন, িক  িকছুেতই িনি ত হেত পারেছন না।  

বােরা বছর আেগ জ িদেনর একটা বধতা এেসেছ বৃে র। হেজ যােবন বেল পাসেপােটর আেবদেনর 

সময় এক হলফনামা কের িনেজর একটা জ িদন ও বছেরর একটা সরকাির মান তা পেয়েছন। পুিলেশর 

লাক পাসেপােটর ভিরিফেকশন করেত এেস কাগজপ  দেখ, িতেবশীেদর সে  কথা বেল, িমি  

খাওয়ার টাকা িনেয় তেবই সদথক িসলেমাহর িদেয়িছল। স িদন বৃ  ভেবিছেলন, এটা জীবেনর 

জবরদ  একটা দ ােবজ। িতিন য ভারতীয়, এেতই মাণ হেব। িক  িত স ার িটিভ দেখ শ া 

মশ বাড়েছ।  



আর এক বার হলুদ হেয় যাওয়া কাগজ দখেত িগেয় িভরিম খেলন বৃ । য ক’টা কাগজ আেছ, িনেজর 

ও বাবার নাম িমিলেয় ায় পঁিচশ রকেমর বানান চােখ পড়ল। নােমর বানান িনেয় অিধকাংশ 

মুসলমােনর অ ুত অ ুত সব অিভ তা হয়। স িদন সরকাির হাসপাতােল কী বকুিন খেলন আমােদর 

এই বৃ । শখ সদ ি নেক ‘সুবীরউি ন’ বেল বশ কেয়ক বার ককশ গলায় হাঁক পাড়িছল বেট এক 

জন। িক  শখ সােহব অেন র নাম মেন কের আনমেন বেস িছেলন, অেনক ণ অেপ া পের খাঁজ 

িনেত িগেয় জানেত পােরন, তাঁেক অেনক বার ডাকা হেয়েছ, সে  সে  সই সহকারীও িবনামূেল  পরামশ 

িদেলন, ‘আপনােক চাখ নয়, কান দখােত হেব।’  

ডা ােরর সহকারীর বকা খেয় একটু অিভমান হেলও পর েণ বশ সরস ভােব কােন কােন বেলন, 

‘কিব হয়েতা অন  িকছু ভেব িলেখিছেলন, “নােম িকবা আেস যায়?” কী য এেস যায় এ বার হােড় হােড় 

টর পাি  ও ভয় পাি । ভয় তা আেগও কেয়ক বার পেয়িছ, তেব ভেয়র সে  অেনক ভরসার হাতও 

িছল।’ 

াতা পেয় পুরেনা িদেনর গ  জুেড় িদেলন। ‘িশয়ালদহ অ েল হািজ পাড়ায় িহ ু  মািলেকর 

ছাপাখানােতই থাকার ব ব া িছল। ১৯৬৪ সােলর স িদন শহর হঠাৎ কের নশান। মািলেকর কােছ 

নলাম, শহের দা া  হেয়েছ। ভাত রা া সেব শষ। খাবার ছেড় কেয়ক জন িমেল দেশর বািড় 

যাব বেল বিরেয় পড়লাম। বড় রা ায় দখলাম সব নশান, বাস- াম ব । হাওড়া কী ভােব প ছব এই 

িচ ায় যখন আ ার নাম জপ করিছ, দিখ এক িশখ ট াি চালক আমােদর কােছ হািজর। জানেত 

চাইেলন, ‘কঁহা জানা হ ায়?’ িশয়ালদহ থেক ডান িদক িদেয় ঘুের িবধান সরিণ হেয় হাওড়া প ছল 

আমােদর ট াি । এক পয়সা অিতির  চাইেলন না, বরং জানেত চাইেলন এর পেরর অংেশর যা ার জন  

আমােদর হােত টাকা আেছ িক না।’ গ  বেল একটু থামেলন শখ সােহব। তার পর বলেলন, ‘ভাবুন, 

দা ার হাত থেক বাঁচােত, িশখ ট াি চালক, িহ ু  পাড়ার মেধ  িদেয় দুই মুসলমান যা ীেক আপাত 

িনরাপদ গ েব  প েছ িদে ন।’  

ভ েলাক বলেত থােকন, ‘আমােদর দেখ মুসলমান িহেসেব চনা বশ কিঠন। িবেশষ অনু ান বা দূের 

সফর করেল ধুিতই ধান পাশাক। িদন দেশক বােদ কলকাতায় িফের দিখ, হািজ পাড়ার ডরায় রা া 

করা ভাত তত িদেন পেচ িগেয় পাকার খাবার হেয় উেঠেছ। চৗষি র দা ার পর, দশভােগর পেরও 

পূববে র থেক যাওয়া িকছু মুসলমান এই দশ আর িনরাপদ নয় ভেব পূব পািক ান চেল যাওয়ার 

িস া  নন। িক  আমার জে র দশ এই ভারেতর ব েদশ, আবার িফের যাওয়ার দশও। আিম 

কাথায় যাব?  



‘তেব কলকাতায় পাড়া বদল করেত হল। যেশােরর কােশম িময়ােক চেল যেত হে  বঁেধ দওয়া িদেন। 

কলুেটালা অ েল একটা ছাট ঘর িদেয় গল, বদেল তােক িদলাম একটা কা ীির শাল। কলুেটালা 

অ েল এেস আর এক সমস া। এেক উদু বলেত পাির না, তায় এক রেঙর লুি  পির, মােঝ মেধ  আবার 

ধুিত। িতেবশীেদর মেধ  চাপা ন— কােশম িময়া কী তা হেল িহ ু েক ঘর িদেয় গল? িনেজর 

মুসলমান পিরচয় একটু জারােলা করেত বশ কেয়ক িদন ঘন ঘন মসিজেদ যেত হল, চক লুি  পরেত 

 করলাম। সমেয়র কােল সব ভুেল িগেয় জীবন একটা াভািবক ছে  চলেত  কের। এক সে  

বসবাস করেলও িতেবশী িহেসেব যাঁেদর সে  এক বাের সখ  গেড় উেঠিন, িবরান ইেয়র দা ার সময় 

সই উদুভাষী মানুষেদর অেনকেকই দখলাম, পাড়ার মি র েলার যােত না িত হয়, স জন  রাত 

জাগেলন।’ 

কথা েলা বলেত বলেত চােখর ডা ােরর দওয়া আই প ও কা ার জেল চাখ ছলছল করল তাঁর। 

ডা ােরর সহকারী আবার একটা ভুল নােম বৃ েক ডাকেলন। চােখর এই অব া দেখ ডা ার 

জানােলন, আজ আর দখা যােব না। বৃ  এ বার বািড় ফরার জন  ব  হেয় উঠেলন। যাওয়ার আেগ 

ধু বেল গেলন, ‘আর এক জিমর পচার স ান পেয়িছ। এই দিলেল আমার বাবার নাম আেছ। এটাই 

পিরবােরর সবেচেয় াচীন দিলল।’ একটা চাপা য ণােক হালকা করেত একটু হেস বলেলন, ‘তেব স 

দিলল আবার ফারিস ভাষায় লখা। এই দিলল দেখ অিমত শােহরা আবার পারেস  পািঠেয় দেবন না 

তা?’ 

তীচী ইনি িটউট, কলকাতা 

 


