নানাবািড় ও দওপাড়ার

ৃিত

মু যু
শষ হেয়েছ। কেয়কিদন আেগ দশ াধীন হেয়েছ। আিম তখন ৫ম
নীেত পড়তাম। পড়তাম মােন
২৫ শ মাচ ১৯৭১ সন পয পড়ার পর যুে র জন সব ু ল ব হেয় িগেয়েছ। িত বছর শীতকােল এবং বষাকােল
িতবার ায় একমাস কের মার সােথ নানাবািড় কাটাতাম। ঐ সময় খালাও তার স ানেদর িনেয় আমার নানাবািড়
আসেতন। আমার িছল িতন মামা। আমার সমসামিয়ক মামােতা খালােতা ভাইেবান িমেল আমরা খুব আন
করতাম। নানার বড়ঘেরর মেঝেত ঢালাই িবছানা কের আমরা ৮/৯ জন ইতাম। নানান রকম হািসর গ করেত
করেত উলটা পা া হ য়ই কউ কউ ঘুিমেয় পরতাম। নানী এেস কচ কচ করেতন। আমরা ঘুম না আসেলও
ঘুেমর ভান ধের চাখ ব কের চপ কের থাকতাম। নানী আমােদর একজন একজন কের এক হাত ও এক পা ধের
উচ কের িছেয় িছেয় শায়ােয় লপকাথা িদেয় ঢেক রা া ঘের চেল যেতন িপঠা বানােত। আমরা িনচ ের
িকলিকিলেয় হাসতাম। সই িপঠা সকােল খতাম। িক াধই য পতাম!
খলার সাথীেদর সবাই সংি
নােম ডাকতাম। ফজু (ফজলু) ভাই একিদন বলেলন "যুে পরা জত হেয় পাকীরা
দওপাড়ার ক া
ছেড় চেল গেছ। চল যাই আমরা ক া
দেখ আিস। আমার নানাবািড় কািলহািতর রৗহা ােম।
মরহম আমীর উ ন িছেলন আমার নানা। ছাট নানা মরহম কা জম উ ন মা ার। রৗহার ২ িকেলািমটার উ ের
দওপাড়া পাহােরর টলার উপর পািক ািন হানাদার বািহনীর ঘা ট িছল। ওখান থেক িতন িদেকর িব ন এলাকা
দখা যত। িতিদন সকােল ধু ম ধু ম শ কের ােম ােম ওখান থেক শল ফেল আতংক তির করা হত।
এেকক িদন এেকক াম লুট কের িনেয় যত। আশ পােশর অেনক আ ীয়সজন আমােদর বাড়ীেত আ য়
িনেয়িছল। আমােদর বাড়ী কােদিরয়া বািহনীর ঘা টর কােছ থাকায় আমরা মাটামু ট িনরাপদ িছলাম। যুে র বছর বষা
কােল নানাবািড় যাওয়া হয়িন।
আমরা চারজন পিরত া ক া
দখেত গলাম। দখলাম ৭/৮ ফুট গভীর চারেকানা কের গত কের অেনক িল
বাংকার (খ ক) করা হেয়েছ। এক বাংকার থেক আেরক বাংকাের যাওয়ার জন
ন এর মত কাটা হেয়েছ। আমরা
বাংকাের নেম দখলাম পাকীরা অেনক িকছ জিনস ফেল গেছ। বাংকাের লুকুচির খললাম।
ািলং কের এক
বাংকার থেক আেরক বাংকাের গলাম। দখলাম মু েযা ারা বশ আনে আেছ। আমােদরও আন লাগেলা।
মােঠর মাঝখােন একজন একাই বেসিছেলন চয়ারেপেত। রৗ পাহা েলন। বাম হােত রাইেফল িনেয় ডান হােত
নকড়া িদেয় রাইেফল মুছেতিছেলন। ফজুভাই বলেলন "উিন মেন হয় কমা ার। " চয়াের একটা বত রাখা িছল।
আমরা কােছ িগেয় উৎসুক দৃ িনেয় তাকালাম। বড় হেয় িচেনিছ িতিন সিখপুেরর বড় মােপর একজন রাজৈনিতক
নতা। দুই দুই বার সিখপুেরর ময়র হেয়েছন। িতিন আবু হািনফ আযাদ। দুই বছর আেগ আমার চাচাতভাই আ র
ু
রা াক তালুকদার তােক এক অনুসঠােন দাওয়াত িদেয়িছল। ওখােন তার সােথ আমােক পিরচয় কিরেয় দন। আিম
বললাম "রা াক আমার ছাট ভাই"। িতিন বলেলন "আপনার ছাট ভাই আমার পা ট না করেলও আিম তােক পছ
কির। " তখন আমার ৃিতেত সই একা েরর রাইেফল পির ার করার দৃ শ ভেস উঠেলা। আসেলই িতিন তখন মু
যা ােদর কমা ার িছেলন।
কেয়ক বছর আেগ াবণ বা ভা মােস চাঁদনী রাত দেখ একাই নানাবািড় গলাম। উে শ চাঁদিন রােত মামােতা
ভাইেদর িনেয় িবেলর মাঝখােন িড ঙ নৗকা বেধ িচৎ হেয় েয় চাঁদ দখব। মৃদু ঠা া হাওয়া খািল গােয় লাগাব।
রােত চপ কের েয় কারা পাখী, কুরা পাখী ইত ািদর ডাক নব।
দুপুেরর পর নানাবািড় পৗছলাম। অেনক গী এেস হা জর। তারা জানেত পেরিছল আিম আসেবা। গী দেখ
রােতর খাওয়া সের আিম, ফজু ভাই ও কােদর ভাই নৗকা িনেয় িবেলর মাঝখেন লিগ গেড় পাটাতেন িচৎ হেয় েয়
পরলাম। গােয় হাওয়া লাগালাম। ছাট বলার আলাপ
করলাম। মেনর সুেখ বাউল গান ছারলাম " ফািক িদেয়
থাকিব কত িদন,....। " িকন্ত তারা আমার গান েন না। বার বার একই কথা বেলন " ছেলটােক াইেভট না সরকাির
ই ট টউট এ পড়াব? না িবেদেশ পা ঠেয় িদব?"
রাত ১২ টার িদেক নানাবাড়ীেত িফরলাম। খুব া । ঘুম পাে । দিখ ৬/৭ জন মিহলা গী আমার জন অেপ
করেছ। আিম বললাম "সকােল দখব ন।" তারা বলেলন "সকােল ছেল মানুষএর সামেন আমরা রােগর কথা
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বলেত পারব না। এখিন নুন"। গী দেখ েয় পরলাম। কেয়ক সেকে র মেধ িমেয় পরলাম। সকাল হেয়
গল। রােত আমার কারা ও কুরা পাখীর ডাক না হল না। না হল না দূর থেক ভেস আসা কান বাউেলর সুর।
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