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গোি যশদ হয় ‘গোি’-এর মড়তো
দসটো চছে ছুচটর শদি৷ িপীড়তর শমড়ঠ দরোদ্দুড়র শপঠ শদড়য় বড়স গল্ করচছেোম 
আশম, মশণকো, পোঁিু৷

গড়ল্র শবষয়বস্তু এশদি সংবোদপড়ত্র রিকোশিত একটো আশ্চয্ব খবর৷ 
শবজ্োিপীরো িোশক পরপীক্ষো কড়র দদড়খড়ছি গোড়ির রিভোব শুধুমোত্র মড়ির 
উপরই িয়, জপীবজন্তু, এমিকপী গোছপোেোর উপরও পড়�৷ গোড়ির সুর শুশিড়য় 
গরুর কোছ দথড়ক দবশি দুধ পোওয়ো যোয়, এমিকপী গোড়ছরোও িোশক সড়তজভোড়ব 
দবড়� ওড়ঠ, ফুে দফোটোয়৷

মশণকো বেে, “দূর, কথোগুড়েো শুিড়ত যত সহজ বযেোপোর শিশ্চয়ই দতমি 
িয়৷ এর শপছড়ি শবড়িষ নবজ্োশিক রিশক্রয়ো আড়ছ৷”

আশম বেেোম, “তো দতো বড়টই, দয দকউ গোি গোইড়ত শুরু করে আর 
আর গোড়ছ কুঁচ� ধড়র টপোটপ ফুে ফুটড়ত শুরু করে, এমি দতো হড়ত 
পোড়র িো৷ তড়ব গোড়ির দয একটো শবড়িষ ক্ষমতো আড়ছ...”

“দস রিমোণ আমোর দিড়য় দবশি দবোধকশর আর দকউ দকোড়িোশদি পোয়শি!”
কণ্ঠস্বর শুড়ি িমড়ক শপছু শফড়র দদশখ শিবুখুড়�ো৷ কখি দয িুশপিুশপ 

এড়স দোঁচ�ড়য়ড়ছি দটর পোইশি৷
শিবুখুড়�ো এক শবচিত্র মোিুষ৷ এঁর কথো আড়গও শুশিড়য়চছ৷ উশি সোব্বজিপীি 

খুড়�োমিোই৷ বয়ড়সর গোছ পোথর দিই৷ গোড়য়র রং দঘোরতর কৃষ্ণবণ্ব৷ 
মথোড়জো�ো টোক৷ তোর িপীড়ি সোদো দজো�ো ভ্রূ৷ দগোঁফ দোচ�র চিহ্ন মোত্র দিই৷ 
তড়ব িোড়কর উপর দপলেোই আকোড়রর একটো আঁচিে আড়ছ৷ শিবুখুড়�োর 
আসে আকষ্বণ ওঁর বেো গল্৷ ওঁড়ক একটো গড়ল্র জোহোজ বেো িড়ে৷ 
অবিযে উশি বড়েি সবই িোশক ওঁর জপীবড়ির ঘটিো৷ তো আেশপড়ির কোরবোর 
দথড়ক হোশত দকিোড়বিো, জপীবড়ি শকছুই বোদ দদিশি উশি৷ দস সব যত 
আজগুশবই দহোক, আমরো শুিড়ত শুিড়ত কখিও রিশতবোদ কশর িো— দসটো 
ওঁর কোচহশির আকষ্বড়ণই৷



20

শিবুখুড়�োর দব�োে ভোগযে
কথোটো উড়ঠচছে দব�োে দপোষো শিড়য়৷ পোঁিু বড়েচছে, “দূর দূর! দব�োে 
মোিুড়ষ দপোড়ষ! গৃহপোশেত জপীবজন্তুর মড়ধযে সবড়িড়য় দিোংরো হে দব�োে। 
দকোিও দ্শিং-এর ধোর ধোড়র িো৷ যতই যত্ কড়রো, দখড়ত শুড়ত দোও ওড়দর 
দছোঁিো স্বভোব কখিও যোড়ব িো৷ সুড়যোগ দপড়েই থোেো দথড়ক মোছ শিড়য় 
পোেোড়ব, শকংবো দুড়ধর বোচটড়ত মুখ দদড়ব।”

আশম বোধো শদড়য় বেড়ত দগেোম, “তড়ব যোই বশেস, ধপধড়প সোদো 
একটো কোবশে-দব�োে যশদ ঘড়র থোড়ক...”

তোর আড়গই মশণকো বেে, “মযেোড়গো, সোরো বছর গণ্ডো গণ্ডো বোছেো পো�ড়ব 
আর সোরো বোচ�ময় ঘুড়র দব�োড়ব৷ দব�োে আমোর দু’িড়ক্ষর শবষ।”

“আসড়ে দব�োে-ভোগযে সবোর সমোি িয় দহ!” কথোটো হঠোৎ শপছি 
দথড়ক দভড়স আসড়ত শপছু শফড়র তোশকড়য় দদশখ আমোড়দর দগ্রট শিবুখুড়�ো৷

পোঁিু আর মশণকো দতো সড়গে সড়গে হইহই কড়র উঠে, “আড়র খুড়�ো 
কখি এড়ে? একদম দটর পোইশি।”

“দটর পোশব দকোড়থেড়ক৷ দতোরো দতো এতক্ষণ দব�োে গড়বষণো করচছশে 
আর আশমও িুপিোপ দোঁচ�ড়য় দতোড়দর কথো শুিচছেোম৷”

বেেোম, “শকন্তু খুড়�ো, এইমোত্র কপী দযি বেড়ে, দব�োেভোগযে সবোর 
সমোি িয়, তো দব�োড়ের সড়গেও আবোর ভোড়গযের দযোগোড়যোগ আড়ছ িোশক?”

“আেবোত, ভোড়গযের দযোগোড়যোগ কপীড়সর সড়গে দিই৷ ফ্রম দব�োে টু 
রুমোে, দকোড়িোটোই শক ভোগযে ছো�ো সহড়জ দমড়ে?” শিবুখুড়�ো অভযেোস মড়তো 
দিোখ িোচিড়য় বেে৷

মশণকো বেে, “এ বযেোপোড়র দতোমোর শবড়িষ অশভজ্তো আড়ছ মড়ি 
হড়ছে?”

“আড়ছই দতো৷” শিবুখুড়�ো এবোর দকমি দযি দোি্বশিক ভোড়ব বেে, 
“এই এতটো বয়ড়স জপীবড়ি দতো কম দদখেোম িো দর বোবো৷ দতোরো দতো 
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শিবুখুড়�োর সোক্তোস-দখেো
দসশদি সকোে দথড়কই মশণকোর সড়গে পোঁিুর তুমুে তক্ত দবড়ধচছে৷ তড়ক্তর 
শবষয়বস্তু শিম্োশ্র সড়গে মোিুড়ষর পোথ্বকযে কতটো৷

মশণকো বেচছে জপীবজগড়ত শিম্োশ্র সড়গে মোিুড়ষর তফোত খুব দবশি 
দিই৷ চঠক মড়তো দ্শিং শদড়ত পোরড়ে শিম্োশ্ মোিুড়ষর অড়িক কোজই 
করড়ত পোড়র৷ তো ছো�ো রিোণপী শববত্তড়ির ইশতহোস আড়েোিিোয় ডোরউইি 
সোড়হব দতো বড়েইড়ছি দয শিম্োশ্ মোিুড়ষর পূব্বপুরুড়ষরই এক জোতভোই৷

পোঁিু শকন্তু এ কথো মোিড়ত রোশজ িয়৷ ওর মড়ত মোিুড়ষর সড়গে শিম্োশ্র 
তুেিো করড়ত যোওয়োই মূখোশম্ব৷ সবড়িড়য় ব� কথো শিম্োশ্ মোিুড়ষর মড়তো 
চিন্তোভোবিো করড়ত পোড়র িো, অতএব...

এই পয্বন্ত বড়েই থড়মড়ক শগড়য়ড়ছ পোঁিু৷ ভুড়ুক ভুড়ুক িব্দ শুড়ি আমরো 
শতিজড়িই মুখ শফশরড়য় তোশকড়য়চছ৷ আমোড়দর শিবুখুড়�ো কখি দয ওঁর 
দপেিোে দথড়েো হঁড়কোয় টোি শদড়ত শদড়ত ঘড়র ঢুড়কড়ছি আমরো দকউই 
দখয়োে কশরশি৷

পোঁিুড়ক থমড়ক দযড়ত দদড়খ খুড়�ো মুখ দথড়ক হঁড়কো িোশমড়য় বেড়েি, 
“তো দতোমরো হঠোৎ শিম্োশ্র মিুষযেবে শিড়য় মোথো ঘোমোড়ত শুরু করড়ে 
দকি বড়েো দদশখ?”

ও শকছু বেোর আড়গ আশম বেেোম, “মোড়ি হড়য়ড়ছ শক খুড়�ো, গতকোে 
আমরো সবোই শমড়ে টোেোপোড়ক্ত সোক্তোস দদখড়ত শগড়য়চছেোম৷ দসখোড়ি একটো 
শিম্োশ্ যো কোণ্ড করচছে, তো দদড়খ আমরো সবোই তোজ্ব হড়য় দগচছ৷ 
এমিকপী দবোড়ড্ত অঙ্ক কড়ষ দদশখড়য়ড়ছ৷”

“শকন্তু দসটো দয সশতযেই শিম্োশ্ চছে, এ সম্ড়ক্ত দতোমরো শিশশ্চত 
দতো?”

শিবুখুড়�োর হঠোৎ এ কথোটো শুড়ি এবোর আমরো শতিজড়িই দকমি 
থড়তোমড়তো দখড়য় দগেোম৷ মশণকো আড়স্ত, আড়স্ত শজজ্োসো করে, “তোর 


