মশা মাছি িারপ াকা (ছিছরজ)

মীর িাপেপের কন্সটিপ শন
শুজা রশীদ
ড্যানপ ার্ থ ররাপড্ োাংলা াড়ায় ছিকন একটা অন্ধকার ছিঁছড় রেপয় রদাতলায় উপে এপলন
মীর। মধ্য ষাপট তার নানান িমস্যা রদখা ছদপয়পি। োটুর ব্যার্া তার মপধ্য একটি। ছিঁছড়
ট কাপত রেপল েড়ই কষ্ট েয়। রিাট একটা কছরপড্ারপক ছিপর ছতনটি দরজা। দরজার
উ র নাম লক। প্রর্পম োাংলা খের।

পর ছর ন ইপলক্ট্রছনক্স। িে রশপষ মশা মাছি

িারপ াকা। আলপতা কপর ধাক্কা ছদপত দরজা খুপল রেল। দশ োই পনপরার রিাট্ট একটি
ির, দুটি রড্স্ক, খান িপয়ক রিয়ার। তাপক রদপখই একটি রড্পস্কর র িপন েি র্াকা
রিাটখাট ভদ্রপলাকটি োছি মুপখ েলল, “আসুন, ভাই, আসুন।”
তার েপয়ি ঞ্চাপশর রেশীই েপে। মার্ায় চুপলর অভাে। রিাপখ পুরু রলপন্সর িশমা।
রপন প্যান্ট শাট।থ অন্য ভদ্রপলাকটি লম্বা িওড়া, রাশভারী, মার্া ভছতথ িাদা চুল। রদপখ
মধ্য ঞ্চাশ মপন েল।
মীর রোকার মত দু’জনার ছদপক তাছকপয় েলপলন, “আ নাপদর মপধ্য ড্াক্তার রক? তার
িাপর্ একটু আলা ছিল।”
ছিতীয় ভদ্রপলাক গুরুেম্ভীর কপে েলল, “েসুন। কােপজ ছেজ্ঞা ন রদপখ এপিপিন না
রর াপরপন্স এপিপিন?”
“ররপ পরপন্স। আমার স্ত্রীর িািাপতা ভাইপয়র রিাটপমপয়র স্বামী...”
োত তুপল তাপক র্াছমপয় ছদল েম্ভীর কে। “আছম জছল, ও ানু। েপি ড়ুন।
কন্সালপটশন ছি ছকন্তু রড্াপনশন রনই।”
মীর েিপলন। “ আমার নাম রমাোম্মদ মীর আলী। ছরিয় েপয় খুে ভাপলা লােল।
আ নাপদর অপনক কর্া শুপনছি। আ নারা নাছক িকপলর িে িমস্যার িমাধান কপর
রদন। তাই এলাম। অপনক ড্াক্তার রতা রদছখপয়ছি। ছকছুপতই ছকছু েল না। তাই
ভােলাম, যাই, রদছখ আ নাপদর িাপর্ আলা কপর রকান উ কার েয় ছকনা।”
জছল রড্পস্কর উ র দুই োত ররপখ মীরপক তীক্ষ্ণ দৃছষ্টপত য থপেক্ষণ করপি। “ছক িমস্যা?”

ানু ছরছিছত নরম করোর জন্য োছিমুপখ রযাে করল, “ড্াক্তার িাপেপের রমজাজ একটু
িড়া। ছকন্তু কাজ ভাল। িােপড় যাপেন না। েলুন ছক জন্য এপিপিন।”
“রদখুন োোরা, আমার প্রাতঃকম থ ছনপয় খুে িমস্যা েয়। ক’ছদন র রই আটপক যায়।
গ্যাি েয়, ব্যার্া েয়, ছকছু ভাপলা লাপে না। জীেনটা েরোদ েপয় যাপে। েহু ড্াক্তাপরর
কাপি রেছি। কছেরাজী, রোছমওপ্যাছর্ িেই েপয়পি। ছকচ্ছু েপে না। ছকন্তু মাপে মাপে
রটাটকা র াটকাপতও কাজ েয়। তাই িপল এলাম।”
জছল খুক খুক কপর কাশল। “আছম রটাটকা র াটকা কছর না। এখানে ড্াক্তারী প্রাছিি
করোর লাইপিন্স রনই। তাই কন্সাপেশন কছর। ানু ইছিছনয়ার। িাকরী ায় না। তাই
মানুষপক ভুয়া বুছি ছদপয় নাম কামাপে।”
ানু প্রছতোদ করল, “আছম ভুয়া বুছি রদই আর তুছম খুে ভাপলা বুছি দাও। এই অছ ি
রতা আছমই ছনপয় রতামাপক রড্পকছিলাম। মপন আপি? এখন মানুপষর িামপন রেইজ্জতী
করি! োটুপর ড্াক্তার!”
জছল দাাঁপত দাাঁত রিপ েলল, “কাপটামাপরর িামপন ব্যাছক্তেত আলা শুরু কপরি।
রতামার রকান কাণ্ডজ্ঞান আপি? তা মীর িাপেে, আ নার োো েপে না, তাই রতা? কত
ছদন ধপর েপে না?”
মীর রকপশ েলা ছরষ্কার করপলন। “ছতন িার ছদন েপয় রেল। এপতা খাছে িে যাপে
রকার্ায়? েড় ছিন্তায় পড় রেছি।”
ানু রিয়ার রটপন কাপি এপি েিল। “এরকম ছক প্রায়ই েপে না এটাই প্রর্ম েল?”
মীর ছিন্তা কপর েলপলন, “প্রায়ই েপে। রিটাই রতা িমস্যা। ছক কছর েলুন রতা?”
থ
জছল তীক্ষ্ণ দৃছষ্টপত মীরপক যপেক্ষণ
করপি। ভােপি। ানু েলল, “এই িমস্যা ভাই
অপনপকরই আপি। র পটা ছেজমল ট্রাই কপরপিন?”
“কাজ েয় না। যখন েয় তখন আোর রেশী েয়। ছুপট যায়।”
“আে! ছে দ। ইপনা? ওটা আপরকটা অষূধ। রমাক্ষম কাজ রদয়।” ানু েলল।
“ওটাও িপলপি। প্রর্ম প্রর্ম ল েত। ”
ানু মার্া রদালাল। “ এ আপরক জ্বালা। রয অষূপধ কাজ েছে, োর োর ে। একোর
েছে, একোর েছে না, আমরা যাপো রকার্ায়? এই রয োটুপর, শুধু মুপখর ছদপক শকুপনর
মত তাছকপয় র্াকপল েপে? ছকছু েল। ড্াক্তারী ছেদ্যা ছকছু মপন আপি এখনও?”

জছল ধমক ছদল। “চু কর রতা। রোোর রিষ্টা করছি। মীর িাপেে, িকাপল কখন ওপেন,
রাত কখন ঘুমান?”
“জ্বী, উঠি রভার রেলা, নামাজ ছড়। তার র আর ঘুম আপি না। রাপত দশটা
এোপরাটার ছদপক ছেিানায় যাই। ভাপলা ঘুম েয় না।”
ানু উৎিােী কপে েলল, “এইপতা িমস্যা ধরা পড়পি…”
জছল আঙ্গুল তুলপত রি রিপ রেল। “োিায় রক রক আপি?”
“রিপলর িাপর্ র্াছক। রিপলপেৌ আপি, দুটা োচ্চা আপি। টিন এজ। আপে অপনক দাদু
দাদু করত। এখন ‘োই’ ছদপয় িপল যায়। স্ত্রী েত েপয়পি ছতন েির েল।”
ানু েলল, “একাকীত্ব! মুল কারণ।”
জছল েলল, “দাাঁড়াও। মীর িাপেে, িারা ছদন কপরন ছক?”
“ঘুমাই। টিছভ রদছখ। মাপে মাপে ছড়। িোই ব্যাস্ত। একাকী এটা রিটা কছর।”
জছল র ান তুলল। অ র ক্ষ র ান ধরপত িাংপক্ষপ েলল, “মুছক্ত, একটু এপিাপতা।”
মীর অোক েয় েলপলন, “মুছক্ত রক?”
ানু েলল, “নাপটাপরর েনলতা রিন!”
খরপরর কােপজর অছ পির দরজা রেপল একজন সুশ্রী, শ্যামলা তরুণী রেছরপয় এপলা।
িাপলায়ার কাছমজ রপন। ছ ে িমান কাপলা চুল। পঁছিশ িাছিশ েপে েপয়ি। রভতপর
ঢুকপত মীরপক স্বীকার করপতই েল, নয়নাছভরাম।
“ছক িমস্যা আপেল?” মুছক্ত রকামল কপে জানপত িাইল।
“েি। রতামার িাোয্য দরকার।”
মুছক্ত েিল, ছকছঞ্চৎ অনীো ছনপয়। “রটর র পলই রতা আপরক কাঙ্গাল ছুপট আিপে।
আমার অছ পি র াকার িােি ায় না। পুছলপশর ভয় রদছখপয়ছি।”
ানু রেপি র লল। “রকন রেিারাপক এভাপে ঘুরাে?”
মুছক্ত েলল, “ ানু আপেল, ওপক রিপনন না। মো োন্দর। লাই ছদপলই মার্ায় উেপে।
এই দাদুর প্রেপলম ছক?”

মীর েলপলন, “মা, কয় ছদন র রই আটপক যাপে। রতামার কাপি রকান বুছি র্াকপল
দাও রতা।”
মুছক্ত েলল, “রেশী কপর াছন খান রতা? প্রুন জুপি কাজ েয়। আমার োোরও রিম
িমস্যা। োাঁছড় োাঁছড় জুি খায়। িারাক্ষণ োর্রুপম ছুটা ছুটি কপর। ছেরছক্তর এক রশষ।
িব্জী খাপেন রেশী কপর।”
ানু েলল, “ইিেকুপলর ভুছি! ভয়ানক কাজ কপর শুপনছি।”
“ াইোর! এপক্কোপর গুল্লীর মত কাজ কপর!” দরজার প্রান্ত রর্পক একটি পুরুষ কে রভপি
এপলা। রেশ লম্বা, একোরা দশ থন একজন যুেক, েপয়ি ছিপশর একটু রেশীই েপে। তার
োি েণ থ রেশ উজ্জ্বল। মুখ ভছতথ োছি।
“এই রয, েনুমানছজ এপি রেপিন,” মুক্তা ছেড়ছেছড়পয় েলল।
“রকমন আি মুক্তা? খুে সুন্দর লােপি। েলুপদ রতামাপক খুে মানায়।”
জছল েম্ভীর েলায় েলল, “ছর ন! েন্ধ র পয়ই িপল এপিি। রতামার ছরপ য়ার শপ ছক
কাজ কম থ নাই? োো মাপক েপলা ছেপয় ছদপত।”
ছর ন ছনল থপজ্জর মত োিল। “রমপয় ছক োপি ধপর আপেল? খুে িমস্যা।”
মীর েলল, “আমার কাপি রতা রেশ কপয়কটা রমপয় আপি। আমার রিপলর েন্ধুপদর
ছরছিত। তুছম িাইপল োো আছম রিষ্টা কপর রদখপত াছর।”
মুক্তা মুখ োাঁকাল। “রয সুরত। এই োপকায়াজপক রক ছেপয় করপে? জছল আপেল, ছক
জপন্য রড্পকপিন?”
জছল েলল, “রতামার কােপজ িানীয় েষীয়ানপদর রকান াতা আপি?”
ানু েলল, “দারুন আইছড্য়া! ওনাপক লাছেপয় দাও। িে িমস্যার িমাধান েপে।”
জছল ধমক ছদল, “রতামার মার্া েপে। আপে একাকীত্বটা কাটুক। মপনর রখারাক েপল
শরীরও অল্প ছেস্তর উ কৃত েপে।”
ছর ন ছখক ছখক কপর োিল। “বুড়া বুড়ীপদর খের রক ড়পে আপেল?
জছল েলল, “বুড়া বুড়ীরাই ড়পে। এখন একমাি তারাই পড়। োকীরা র াপনর স্ক্রীপন
আোর মত রিপট র্াপক। মুক্তা, ওনাপক ছকছু একটা এিাইনপমন্ট দাও। মীর িাপেে,
মুক্তার িাপর্ ঝুপল ড়ুন। রদখুন ওপক ছকভাপে িাোয্য করপত াপরন। মাপে মাপে এপি
রদখা ছদপয় যাপেন। ঠিক আপি?”

ছর ন েলল, “ওর জন্য আছম রযপকান িময় ঝুপল ড়পত াছর।”
মুক্তা ছনঃস্পৃে কপে েলল, “এখনই ো মন্দ িময় ছক? যান, ঝুপল ড়ুন।”
ছর ন ো ো কপর োিপত লােল।
মীর েলপলন, “এপি রতা খুে ভাপলা েল। এমন ছকছু একটাই িাছেলাম। ব্যাস্ত র্াকা
দরকার। অপনক ধন্যোদ। তা, রড্াপনপশান কত রদে েলুন রতা োোরা? আমার রতা
টাকা য়িা রেশী নাই…”
ানু োিপত োিপত েলল, “ভাই, আ নার কাপি রক য়িা রিপয়পি। আ নাপক শুধু
আমাপদর একটা রকৌতুক শুনপত েপে। জছল েন্ধু, এোর রতামার ালা।”
জছল নপড় িপড় েিল। “কন্সটিপ শন োট্টার ব্যা ার নয়, তবুও একটা েছল।”
এক রলাক শু ড্াক্তাপরর কাপি রেপি। “ড্াক্তার, আমার রিাড়ার ায়খানা েপে না।”
শু ড্াক্তার তাপক একটা েড় িড় ছ ল ছদপয় েলল, “এই ছ লটাপক একটা লম্বা টিউপে
র াকাপেন। টিউপের এক প্রান্ত রিাড়ার য়নালীপত প্রপেশ কছরপয় রজাপর ফাঁ রদপেন।
ছ ল ঢুপক যাপে। দ্রুত কাজ েপে।”
রছদন রলাকটি েন্তদন্ত েপয় ছ পর এপলা। তার অেিা খুেই রেেছতক। শু ড্াক্তার
অোক েপয় েলল, “ছক েপয়পি?”
রলাকটি কাাঁদ কাাঁদ েলায় েলল, “ব্যাটা রিাড়া, আছম ফাঁ রদোর আপেই াদ ছদপয়পি।”

