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অমথলিাপাজলিমি ঋণমদুক্ত হওয়ার জি্য নিশাত িামমর যদুবক সানকলিট 
হাউমসর ব্যস্ততম চা’র মোদাকামি আজ্াবমহর কামজ কমর। সানকলিট 
হাউস মোরামে যািজট মোলমগ নিবন্ধি দফতমর আদাি-প্রদাি প্রকট 
হমল, আড়াআনড়ভামব থামমলিাফ্াস্ক এবং থামমলিাব্যাগ কাঁমধ নিময় মোস 
মোবমরায়। দূর দূরান্ত মোথমক যারা কাযলিালময় আমস, গরম চা পমরাটার 
জি্য ওরা তামক বকনশশ মোদয়। যাই মোহাক, জলখাবামরর পালা মোশমর্ 
কমর থামমলিাফ্াস্কমক মো�ামলর মত বানজময় গুিগুি কমর হাঁটন�ল। 
হঠাৎ আকাশ ঝামনরময় বাজ মোফমট নবজনল চমকামল, “লা হাওলা 
ওয়ালা কদু ওয়াতা ইল্া নবল্াহ” বমল মোদৌড় মোদয়। তখি কীি ব্ীমজর 
মদুমখ বাস মোথমম দরজা খদুলমল িামমব নক িা িামমব নিময় দদুই বান্ধবী 
মোদাটামি পমড়। তামদর নদমক তানকময় ড্াইভার বলল... “বৃনটিজমল 
পথঘাট নপচ্ছল হময়ম�। আগপা� করমল পা নপ�লামব। দয়া কমর 
সাবধামি িামদুি।”
“আপিামক ধি্যবাদ?” একসামথ বমল বান্ধবীদ্বয় বাস মোথমক মোিমম 

এনদক-ওনদক তানকময় এক বান্ধবী মোেমক বলল... “শাইরা চল, 
সানকলিট হাউমস বমস চা নসঙারা খাব।”
“তদু ই খা মোযময়, আনম এখি ঝালমদুনড় খাব।” বমল শাইরা োমি 

বাঁময় থানকময় দ্রুত রাস্তা মোপনরময় সানকলিট হাউস পামকলি প্রমবশ 
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করমল, আকাশ মোভমঙ মোঝঁমপ বৃনটি ঝমর। মোযি এমকবামরর বর্লিমণ 
শহর েদু বামব। শাইরা দ্রুত মোহঁমট গাম�র নিমচ যায়। নিশাত তখি দদু 
হামত চদু ল ঝাড়ন�ল। শাইরা  অবাকদৃমটি তাকামল, নিশাত কপট মোহমস 
বলল... “বাজ মোফমট ঠাঠা পড়মল আমার মোচামখ �ানি পমড়। বৃনটিপাত 
মোযমি মোতমি বজ্রপামত মৃতদু ্য হয়।”
শাইরা মদুখ নবকৃত কমর বলল... “আমামক শুিাচ্ছ মোকি, িানির মত 

পাথানল মোকামল লময় অভয় নদমত হমব িানক?” 
ওর কথায় কাি িা নদময় এনদক-ওনদক তানকময় দদু হামত মাথা মোচমপ 

ধমর গাম� মোহলাি নদময় বমস নিশাত বলল... “মারধর করমলও আনম 
এখি সানকলিট হাউমস যাব িা। হঠাৎ শটলি সানকলিট হমল আমার মাথায় 
ঠাঠা পড়মব।”
শাইরা :.. “ঠাঠাবাজমক সনত্য ভয় পাও িানক?”
নিশাত :.. “আনম তামক নচনি িা। আপনি তামক নচমিি িানক?”
শাইরা :.. “এই একটদু  আমগ বমলন�মল, বাজ মোফমট ঠাঠা পড়মল 

মোতামার মোচামখ �ানি পমড়।”
নিশাত :.. “ও আচ্ছা, ঠাঠা এবং বাজ দদুটামক আনম ভয় পাই। 

একবার সামামি্যর জি্য একটা আমার মাথায় পমড়ন�ল। ভ্যানগস 
আনম তখি ভূগমভলি ন�লাম, পামকলি থাকমল নিঘলিাত বজ্রাহত হতাম।”
শাইরা :.. “ভূগমভলি কী করন�মল?”
নিশাত :.. “আঁমতর খবর জািার জি্য এত প্রশ্ন করম�ি মোকি?”
শাইরা :.. “নঠকাম�, আর প্রশ্ন করব িা।”
“আপিামক অমশর্ ধি্যবাদ।” বমল নিশাত োমি বাঁময় উপমর নিমচ 

তানকময় কাঁধ ঝদু নলময় বলল... “আনম এখি কী করব?”
শাইরা :.. “কী করমত চাও?”
নিশাত :.. “আপিার সম্যসা কী, বার বার প্রশ্ন কমরি মোকি?”
নিরুতের শাইরা নিমচ তানকময় পাথর হামত নিময় গাম�র গাময় 

নলখমত মোচময় নিম্নকমঠে বলল... “অমানিশাত।”
নিশাত সনবস্মময় বলল... “আপনি আমার িাম জামিি মোকমমি?”
শাইরা থতমত মোখময় বলল... “আনম মোতামার িাম জানি িা।”
নিশাত :.. “সমবমাত্র আপনি আমামক িাম ধমর মোেমকম�ি।”
শাইরা :.. “মোতামার িাম কী?”
নিশাত :.. “আমার িাম নিশাত।”
শাইরা :.. “আমার সামথ ঠাট্া কর� িানক?”
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নিশাত :.. “মোহঁটমদুণ্ড হওয়ার জি্য আপিার সামথ ঠাট্া করব মোকি?”
শাইরা মাথা নদময় ইশারা কমর বলল... “গাম�র নদমক তানকময় 

আনম অবাক হময়ন�লাম। অনিনমমখ মোদখমল তদু নম নিবলিাক হমব।”
নিশাত গাম�র নদমক তানকময় ভয় নবস্মময় চমমক বলল... “বাজ 

মোফমট ঠাঠা এখি আমার মোচৌকামঠ পড়মব।”
শাইরা :.. “কী বল� এসব?’
“বলমত মোচময়ন�লাম, মোমঘ মোকমট আকাশ পনরষ্ার হময়ম�।” বমল 

নিশাত মোভাঁ-মোদৌমড় রাস্তা মোপনরময় মোদাকামি প্রমবশ কমর হাঁপামত 
হাঁপামত বলল... “মদুন্া, কানজমদর জি্য মজাদার চা বািা, আনম 
একটদু  নজরাব।”
মদুন্া :.. “আজ এত সহাসী হমল মোকমমি, মোকউ মোতামামক সাহস 

কজলি নদময়ন� িানক?”
“মোপমটর জ্ালা বড় জ্ালা। মোপমট আগুি লাগমল জমল নিমব িা। 

আমার মোপমট আগুি মোলমগম�, ঝপটপ পমরাটা মোদ িইমল পাশ মোকমট 
পমড়ানশর মোদাকামি যাব।” বমল নিশাত হামত হাত মমল। এমি 
সময় নবজনল চমকামল দদু হাত মোিমড় বলল... “আজ আর পমরাটা 
খাব িা, বরামত থাকমল মোপট ভমর নবনরয়ানি খাব।”
মদুন্া কথা িা বমল মাথা িামড়। নিশাত পমকট মোথমক ভাঙা মোমাবাইল 

বার কামি লানগময় বলল... “সামহব, একটদু  পমর চা নিময় আসমল 
হমব? এখি মোবমরামল ঠাঠা আমার মাথায় পড়মব এবং আনম মোবমঘামর 
মরমল মজার চা আর পামবি িা। কী করব? নজ আচ্ছা একটদু  পমর 
বৃনটি থামমল নিময় আসমল চলমব। ধি্যবাদ সামহব। সামহব, মদুন্া 
বমলম� আজ আপিামদরমক মাগ্া পমরাটা খাওয়ামব। জী, আট দশটা 
আিমল চলমব। নজ আচ্ছা সামহব নঠকাম�, আনম মোখময় আসব। 
ধি্যবাদ সামহব।”

নিশামতর কথা শুমি মদুন্া মোরমগ মোফাঁমস ঘিঘি শ্াস টামি। নিশাত 
মোমাবাইল পমকমট মোরমখ মোদাকাি মোথমক মোবনরময় কপামলর কাম� োি 
হাত নিময় ভামলা কমর আকাশ মোদমখ আড়মমাড়া নদময় বলল... “মদুন্া, 
দশ বামরাটা মাগ্া পমরাটা মোদ।”
মদুন্া দাঁত কটমট কমর বলল... “খাঁনট আটা আর মোভজানল নঘ 

মোতামার িািাবানড় মোথমক আমস িানক?”
নিশাত :.. “মোতার জািামমত আনম নক কামরা ক্ষনত কমরন�?”



www.mohammedabdulhaquea.com    8

মদুন্া কথা িা বমল মাথা িাড়মল, মৃদদু মোহমস নিশাত বলল... “আনড় 
মোপমত শুমিন�, সানলমশর জি্য বাদী নববাদীরা আজ মোকাটলি আসমব। 
যার পমক্ষ রায় যামব মোস নশরনি মািত করমল নবনরয়ানির জি্য 
সানকলিট হাউমস হুড়-মদুড় শুরু হমব।”
মদুন্া :.. “সনত্য বল� নিশাত ভাই?”
“আমার কথা সত্য হওয়ার জি্য মাত্র একটা নবনরয়ানি মািত 

কর। মমি রানখস, মািত দামি মোদামিামমামিা করমল দদুদলিশা বামড়।” 
বমল নিশাত পমরাটা হামত নিময় মোখমত শুরু কমর। মদুন্া চা বািামত 
ব্যনতব্যস্ত হময় বলল... “পারমল সাহায্য কমরা, মািত পূরমল নবনরয়ানি 
মোতামামক মোদমবা।”
“আমার পামত পড়ার জি্য মািত কনরময়ন�, অি্যমক নদমল মািত 

পূরমব িা। এখি মমিামযাগ নদময় মজাদার চা বািা।” বমল নিশাত 
পমরাটা মোখময় থামমলিাফ্াস্ক এবং থামমলিাব্যাগ কাঁমধ নিময় মোবমরায়। 
গানড়মত বসা শাইরা তার নদমক তানকময় হাত িামড়। নিশাত নশউমর 
নিম্নকমঠে বলল... “হঠাৎ শটলি সানকলিট হমল হাটলি অ্যাটাক হমব।”
মস্তামির মত একজি মোহঁমক বলল... “এই নিশাত, কী হময়ম�?”
নিশাত :.. “বাবদুর ভাই! গত কয়নদি মোকাথায় ন�মল?”
বাবদুর :.. “নবমশর্ কামজ ব্যস্ত ন�লাম। মোতার কী হময়ম� কাঁদন�স 

মোকি?”
নিশাত :.. “আজ যখি নবিা মোমমঘ বজ্রপাত হময়ন�ল তখি পনড়-

মনর কমর মোদৌমড় ঠাঠার কবমল পমড়ন�লাম।”
বাবদুর :.. “কী! আজ আবার মোতার মাথায় ঠাঠা পমড়ন�ল িানক?”
নিশাত :.. “ওই মোয ধলা ভটভট মোদখ�, ওটার নভতমর বমস ঠাঠা 

যামচ্ছ। হাঁ কমর তাকামল বজ্রাহত হমব।”
“মোতার কী হময়ম�, জ্র-টর উমঠনি মোতা?” নচনন্তত কমঠে বমল বাবদুর 

নিশামতর কপামল হাত নদময় তাপ মাত্রা পরীক্ষা কমর। নিশাত নবরক্ত 
হময় বলল... “জ্র-জড়ায় জড়ীভূত হমল ঋণ মোক মোশাধ করমব?”
বাবদুর :.. “আনম দায়দানয়ত্বহীি, তাই এক মাস কাজ করমল �য় 

মাস ঘদুমর মোবড়াই। আমার সামথ মা বাবামক ভাগ করমল মোতার সামথ 
সদুখদদুঃখ বামটায়ারা করব। কতলিব্যপালমির জি্য কাজ করমল ঋণমদুক্ত 
হমত মোবনশ নদি লাগমব িা। ভাগ করমব?” 
নিশাত :.. “কনলজা ধমর টািাটানি কমরা মোকি? ন�ঁড়মল মমর যাব 

মোতা।”
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“নঠকাম�, আর টািাটানি করব িা। এখি তদু ই মোতার কামজ যা।” 
বমল বাবদুর চমল যায়। নিশাত দ্রুত পাকশালায় প্রমবশ করমল 
তার নদমক তানকময় মদুন্া বলল... “নদিরাত কাজ কমর অসদুস্থ হমল 
ঋণমশাধ করমব িা োক্তানর করামব?”
হাসার মোচটিা কমর নিশাত বলল.... “ঋণমশাধ হমল শুধদু নদমি কাজ 

করব। এখামি কাজ করায় থাকা খাওয়ার টাকা সঞ্চয় হমচ্ছ।”
মদুন্া :.. “এত কটি করার কারণ জািমত চাই।”
নিশাত :.. “ঘমর যদুবতী মোমময় থাকমল মা বাবার ঘদুম হারাম হয়। 

অঘটি ঘটমল �ামকর বাঁয়ারা �াকম�াল মোপটায় এবং কদু লটার বাপ 
ভাই আজীবি মাথা নিচদু  কমর হাঁমট। সমামজ তামদর এক আিার 
দাম থামক িা।”
মদুন্া নিবলিাক তানকময় থাকমল নিশাত বদুক ভমর শ্াস মোটমি কামজ 

ব্যস্ত হয়। মোরমস্তাঁরা বন্ধ করার সময় বাবদুর প্রমবশ কমর মোচয়ার মোটমি 
বমস বলল... “মদুন্া, আমামক ভাত মোদ।”
গাম�া নদময় ঘাম মদুম� বাবদুর নদমক তানকময় নিশাত বলল... “সনত্য 

ভাত খাওনি?”
“মোতামদর সামথ খাওয়ার জি্য এমসন�। এই মদুন্া, আজ মোথমক 

আনমও মোতার সামথ কাজ করব। মোবতি ভাতা লাগমব িা, এক বতলিি 
ভামতর সামথ এক নচমনট িদুি নদমল হমব।” বমল বাবদুর আড়মমাড়া 
মোদয়। তার নদমক আড়মচামখ তানকময় মদুন্া বলল... “অবমশমর্ বাঁশ 
মোতামামক বাঁনশওয়ালা বািামব।”
নিশাত কথা িা বমল থামলর ভাত মাখামত শুরু কমর। বাবদুর হাত 

ধদুময় বমস দদু হামত থাল ধমর উপদুড় কমর নিশামতর নদমক তানকময় 
বলল... “কথা বলন�স িা মোকি?”
নিশাত :.. “গা ম্যাজম্যাজ করম�।”
“মোদাকলার কাজ একলা করমল এমি হয়। এখি মদুখ বদুমজ ভাত 

খাও।” ধমমক বমল মদুন্া মদুখ নবকৃত কমর মোখমত শুরু করমল নিশাত 
বলল... “মহাজি বমলম�ি, দক্ষ এবং নবশ্স্ত রসদুইময় মোপমল মোতামক 
সামমি বনসময় রাখমবি।”
“সামমি বসার জি্য আনম আনসনি। বাবদুনচলির কাজ নশমখ এমসন�। 

মোবতি িা বাড়মল এবার মোপৌমর্র মোশমর্ চমল যাব।” বমল মদুন্া মোরমগ 
কশকশ কমর বাবদুর মোলেমট ভাত সালি মোদয়। ভাত মাখামত মাখামত 
বাবদুর বলল... “বদুমঝন�, নবশ্াসমক বস্তায় ভমর নবশ্স্ত হমত হমব। 
মদুন্া, মোবতমির নচন্তা বাদ নদময় আমামক বাবদুনচলি বািামল মোতার মোবনশ 
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লাভ হমব।”
“বাবদুর ভাই, মোতামার অমিক টাকা আম� তাই িা?” বমল মদুন্া 

হাসার মোচটিা করমল বাবদুর বলল... “টাকা সবনক�দু িয়। কাজ করমল 
পমকমট টাকা থামক। মা বাবার আশীবলিাদ অমিক বড় সম্পদ। টাকা 
নদময় মা বাবার আদর আশীবলিাদ নকিা যায় িা।”
মদুন্া :.. “আমগর কাজ মো�মড়� িানক?”
বাবদুর :.. “চাইমলও �াড়মত পারব িা। আমার সাহমসর জি্য উিারা 

আমামক নবশ্াস কমরন�মলি।”
মদুন্া :.. “তাইমল আমামদর সামথ কাজ করমব মোকমমি, নবশ্াসঘাতক 

হমত চাও িানক?”
বাবদুর :.. “আমার কামজর জি্য মোতামক নচন্তা করমত হমব িা। 

আমার যমথটি সাহায্যকারী আম�।”
“মদুখ বদুমজ ভাত খাও, মোতামার সামথ কথা বলমল খানল ভদু খ লামগ। 

নিশাত ভাই, এই মোলামকর সামথ দূরত্ব বজায় রাখমল সহমজ স্বাবলম্বী 
হমব িইমল অিনতনবলমম্ব তদু নম নিরালম্ব হমব।” বমল মদুন্া আর কথা 
িা বমল ভাত মোখমত শুরু করমল নিশাত বলল... “জামিা বাবদুর 
ভাই, বানড়মত একটা বরামাসী মোপয়ারা গা� আম�। আপা নিমজ িা 
মোখময় আমার জি্য লদুনকময় রাখমতি। আনম ইনলশ মাম�র নেম খদুব 
প�ন্দ করতাম। মো�াট কামল মানটমত পমড় গড়াগনড় নদময় কাঁদতাম। 
আমার সামথ আব্া আম্াও কাঁদমতি। পামশর বানড়মত একনদি ইয়া 
মোমাটা ইনলশ রান্া কমরন�মলি। আম্া মোযময় কত কাকদু নত নমিনত 
কমরন�মলি উিারা এতটদু কদু  নেম মোদিনি। এখি আনম মোরাজগার হময় 
মোজাগামির জি্য রাত মোজমগ কাজ কনর। তানকময় মোদমখা, আমার 
পামত সরমর্ ইনলশ।”
“মা বাবার হানসখদুনশর জি্য যারা নিমজর আরাম আময়শ নবসজলিি 

মোদয় ওরা সহমজ সফল হয়। আমার মা বাবা মোিই।” বমল বাবদুর 
নবচনলত হময় দ্রুত পামতর ভাত মোশর্ কমর। বদুক ভমর শ্াস মোটমি হাত 
ধদুময় পানি পাি কমর হাসার মোচটিা কমর নিশাত বলল... “উপমদমশর 
জি্য অমশর্ ধি্যবাদ।”
বাবদুর এবং নিশামতর নদমক তানকময় মদুন্া বলল... “নব�ািা পাতার 

আমগ এবং নব�ািা মোতালার পর মোমমঝ ঝাড়দু  নদমত হয়। গত রাত 
আনম ঝাড়দু  নদময়ন�। আজ রাত মোক ঝাড়দু  মোদমব?”
“ঝাড়দু  হামত নিময় ঝাড়দু দার হব তবদু আনম মাস্ানর করব িা। 

মামাশ্শুমরর স্তীমক মাসী মোেমক মাস্ারমশাইর মাস্ানর জানহর 
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হময়ন�ল।” বমল নিশাত োি বাঁময় তাকামল মদুন্ার নদমক তানকময় 
বাবদুর বলল... “অকদু মল জমমে আকদু লি কমর আনম কদু লীি হমত 
পানরনি, অিটমি পড়মল টািাটানি কমরও তদু ই কদু লামত পারমব িা।”
“নঠক বমল�। ভাংটা ভমর টদু কনিমত নঝনিনক-নঝনি বাজায় দীিহীি, 

জিনপ্রয় হওয়ার জি্য ফদু টানি কমর ফতদু র হয় অদীি।” বমল মদুন্া 
মাথা দদুলামল মদুচনক মোহমস নিশাত বলল... “নহংসদুকরা জ্মল নহংসািমল 
আর মজা চাটার জি্য এমকেবামর মোবআমকেল জ্মল নবরহািমল, তাই 
িা মদুন্া?”
“নিশাত ভাই, ঘদুম আমামক নিয়ন্ত্রণ করমত চাইম� এবং আনমও 

নিয়নন্ত্রত হমত চাই। আমার মাথা ঘদুরামচ্ছ িা দদু নিয়া ঘদুরামচ্ছ তা আনম 
বলমত পার িা।” বমল মদুন্া মোচাখ বদুমজ মোহলমত দদুলমত শুরু করমল, 
ভাবদুমকর মত নিশাত বলল... “কামরা মোপ্রমম মমজ মি হময়ম� হাবলা, 
হাই-আমলার রস নগমল আনম হময়ন� মামতায়ালা। আমার চাল কািা 
করার জি্য আকাশ হময়ম� মোমঘলা, ঘমর মোবড়া দাওয়ার জি্য আনম 
নকমিন� মোহাগলা।”
“মারধর করমলও আনম আর যাব িা ওই মোটালা।” বমল মদুন্া কপট 

মোহমস মাথা িামড়। বদুক ভমর শ্াস মোটমি মোচামখ বদুমজ নিশাত বলল... 
“বর্লিার মোশমর্ বাসর সাজাব বানগচায়, মোপ্রমালপ করার জি্য মদুমখামদুনখ 
বসমবা প্রচ্ছায়। ওমগা মািসী, গর-নঠকানিয়া মি মোতামার নঠকািা 
জািমত চায়।”
নব�ািায় নচৎ হময় মাথার নিমচ বানলশ নদময় বাবদুর বলল... 

“কান্াকানট কমর বমলন�ল, বমন্দ বানড় বানিময় নদমল আনম সংসারী 
হব, ভরমপট খাবামরর আময়াজি করমল আনম মোতামামক রামজ্যর সদুখ 
মোদব। ওমক পাতো িা নদময় ফমতা বাবদুর মত বড়াই করমলও বমন্দ 
বানড় বািামত পানরনি।”
নিশাত :.. “আনম নবশ্াস কনর, নমতাহারীরা অত্যচার কমর িা এবং 

সস্তায় জাতীয় ফল নকমি বস্তাবনন্দ করমল খাস্তা হয়, লাভ অথবা 
উন্নত হয় িা।”
মদুন্া :.. “নিশাত ভাই, ব্ত কমর নবব্ত হমল নবখ্যাত হওয়ার জি্য 

নবদ্যালময় ভনতলি হমত হমব িানক?”
বাবদুর :.. “ওর নবরহ এখমিা আমামক রাত জাগায়, আঁনখজল চদু ঁইময় 

কামির নভতর যায়। ঘদুমম মোবমঘার হমল স্বপ্নরা আমামক জাগামত 
চায়। আনম নকনড়নমনড় মোখময় নব�ািায় পমড় থানক।”
দদুহাত মদুমখর কাম� নিময় আমস্ত আমস্ত সনরময় মদুন্া বলল... “আনম 
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মিশ্চমক্ষ মোদখমত পানচ্ছ, বৃনটিমপ্রমী পানখরা বৃনটিজমল মোগাসল করার 
জি্য মোমঘলা আকামশ উড়ম�। নপঠা খাওয়ার জি্য কাঁঠাল গাম� 
কদু টদু মপানখ বমসম� এবং সংসারী হওয়ার জি্য মোলবদু গাম� টদু িটদু নিরা 
বাসা বািামচ্ছ।”
কথা িা বমল বাবদুর কপট হাসমল নিশাত বলল... “পৃনথবীর 

একপামশ অমাবস্যা হমল অি্যপামশ সূযলি ভামস জািার পর মোথমক 
প্রণয়চাতদু মযলি চমরাক চমকারী মোজ্যাৎস্া পাি নশমখম�।”

[ ] বাবদুর এবং মদুন্া এমক অমির নদমক তানকময় নক�দু িা বমল মদুখ 
বদুমজ মোশাময় পমড় এবং সকামল উমঠ রান্ার কাজ মোসমর থামমলিাফ্াস্ক 
এবং থামমলিাব্যাগ কাঁমধ নিময় নিশাত মোবমরায়। [ ]

মদুন্ামক মোেমক বাবদুর বলল... “মািদুর্ সহমজ নহংসাশ্রয়ী হয়, মমিমমি 
জমপ নদমির জি্য প্রস্তুত হময়ন�। কী করমত হমব বলমল মোকামর 
মোবঁমধ কামজ লাগব।”
“দয়া কমর ভদ্রমলাকমদর সামথ ভদ্র ব্যবহার করমব, মোয যা 

চাইমব শুধদু তা মোদমব। টাকার নচন্তা করমত হমব িা, যাওয়ার সময় 
ভদ্রমলাকরা বকনশশ মোদয়। আনম কী বদুঝামত মোচময়ন� নিশ্চয় বদুঝমত 
মোপমর�?” বমল মদুন্া অপলক দৃমটি তাকামল মাথা দদু নলময় বাবদুর 
বলল... “আনম কাউমক মারধর করব িা এবং বকাবনক করমলও 
সামহব মোেমক মোসবা করব, নঠকাম�?”
মদুন্া :.. “বাবদুর ভাই, ভয়তরামস হাত পা কাঁপম�। আনম মোতামামক 

নবশ্াস করমত চাই নকন্তু সাহমস কদু লামচ্ছ িা। নিশাত ভাই একনদি 
বমলন�মলি, আিানড়রা খামমাখা বাড়াবানড় কমর কারবার সামলামত 
পামর িা।”
“ভময়র কারণ মোিই, নিশামতর সামথ বানড় মোযমত চাই। আনম জানি 

দদুহামত বতলিি ধমর মা উঠামি হাঁটাহাঁনট কমরি। পামশর বানড়র 
মোলাকরা ইনলমশর নেম নিময় আসমল দরজা িা খদুমল আপা নচৎকার 
কমর বমলি, আমার ভাই এখি টাকা রুনজ কমর। নিরালায় একলা 
বসমল মোচামখর জমল বাবার বদুক ভামস। মারধর করমলও আনম আর 
মারামানর করব িা।” বমল বাবদুর বাজদুমত অশ্রু মদু�মল একজি মোহঁমক 
বলল... “ওই! আমামক পানি মোদ।”
আমরকজি দাঁত কটমট কমর বলল... “এখামি বমস থাকমল কাজ 

করব কখি? তাড়াতানড় চা মোদ।”
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বাবদুর কামজ ব্যস্ত হমল, মদুন্া গাময়র মোজামর পমরাটা মোবমল নিম্নকমঠে 
বলল... “নহংসায় নহংসাত্ক কাযলিকলাপ করমল আজ আনম মোশর্।”

[ ] বাবদুর নশস নদময় মহািমন্দ কাজ করম� মোদমখ মদুন্া হায় আপমসাস 
কমর। মোশর্ কামপ ফ্াস্ক খানল কমর নিশাত নফমর কামজ ব্যস্ত হয় 
এবং খাবার মোখময় অপরামনের চা নবনরির জি্য মোবমরায়। [ ]

শাইরা তখি সানকলিট হাউমসর মোগমটর পামশ দাঁনড়ময় চািাচদু র 
ওয়ালামক মোেমক বলল... “আমামক এক মোঠাঙা ঝালমদুনড় দাও।”
চািাচদু র ওয়ালা ঝটপট ঝালমদুনড় বানিময় মোদয়। টাকা নদময় মোবমঞ্চ 

বমস ঝালমদুনড় খায়। নিশাত তখি থামমলিাফ্াস্কমক তবলার মত 
বানজময় গাি মোগময় হাঁমট…

“বঁধদু তদু নম আ� কত দূর, দূর কত দূর, বঁধদু তদু নম আ� কত দূর? 
মোতামামক মোদখার লানগ এমকলা মোহঁমট কত রাত কমরন� মোভার, বঁধদু 
তদু নম আ� কত দূর? দূর কত দূর, বঁধদু তদু নম আ� কত দূর?”

গানড়র ককলিশ হণলি এবং কামকর সামথ পাল্া নদমত ব্যথলি হময় নিশাত 
োমি বাঁময় তাকায়। তখি মোবমঞ্চ বসা শাইরার সামথ বখামটরা 
ব্যঙ্গনবদ্রুপ করন�ল। নিশাত দ্রুত রাস্তা মোপনরময় ব্যাগ হাতমড় অমধলিক 
পমরাটা বার কমর চািাচদু র ওয়ালার হামত নদমল মোস তামক এক মদুঠ 
বাদাম মোদয়। একটা বাদাম মদুমখ পদুমর নিশাত বলল... “ঠাঠার সামথ 
ঠাট্া করম�ি মোকি? শটলি সানকলিট হমল নিঘলিাত হাটলি অ্যাটাক হমব।”
এক মস্তাি ধমমক বলল... “তদু ই মোতার কাজ কর, আমরকটা কথা 

বলমল মোদব একটা ঘামড়।”
“যাওয়ার আমগ আবামরা বলন�, ঠাঠার সামথ ঠাট্া করমল মাথায় 

ঠাঠা পমড়। ও বাবদুর ভাই! গা �াকার জি্য �াকা নগময়� িানক?” 
মোহঁমক বমল নিশাত থামমলিাফ্াস্কমক তবলার মত বাজায় এবং কী 
হময়ম� বদুঝার আমগ গিমধালাই শুরু হমল আ�াড় পটকাি মোখময় 
মস্তািরা মোদৌমড় পালায়। শামটলি মদুমখর রক্ত মদু�মত মদু�মত বাবদুর 
বলল... “এই নিশাত, ঠাঠার সামথ ঠ্যাটারা ঠাট্া কমর মোকি?”
“আনম তামদরমক বদুনঝময় বমলন�লাম। বদুঝমত ব্যথলি হময় ওরা আমামক 

মারমত মোচময়ন�ল।” বমল নিশাত তবলা বাজামত থামক। পনরনস্থনত 
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নিয়ন্ত্রমণর জি্য ব্যনতব্যস্ত হময় আইসরিীম ওয়ালা পদুনলশমক মোফাি 
কমর। পদুনলশ এমস ভয়ত্রস্ত শাইরামক অভয় এবং সান্ত্বিা নদময় 
বাবদুর এবং নিশাতমক এক পামশ নিময় মোজরা কমর। নিশাত কাঁধ 
বাঁনকময় বলল... “আনম নকচ্ছদু  জানি িা। মারামানর মোদখার জি্য মোদৌমড় 
এমসন�লাম। কময়কজি নমমল বাবদুর ভাইমক মারনপট কমরন�ল এবং 
যাওয়ার সময় চািদুচদু র ওয়ালা এবং আইসরিীম ওয়ালার সবমলাট 
কমরম�। আনম এখি যাই? সময়মমতা চা নিময় িা মোগমল আমার 
চাকনর যামব।”
চমল যাওয়ার জি্য পদুনলশরা তামক অিদুমনত মোদয় এবং মোস দ্রুত 

হাঁটমত শুরু করমল শাইরা মোেমক বলল... “নিশাত দাঁড়াও, মোতামার 
সামথ কথা আম�।”
োমক সাড়া িা নদময় গাময়র মোজামর মোবসদুমরা গাি মোগময় মোস প্রায় 

মোদৌমড় চমল যায়। পদুনলশরা মোজরা শুরু করমল বাবদুর মানটমত 
পমড় গড়াগনড় নদময় মোকাঁকায়। তামত পদুনলশরা হতাশ হময় তামক 
হাসপাতামল পাঠায়। কাজ মোশমর্ নিশাত হাসপাতামল মোগমল, দাঁত 
কটমট কমর বাবদুর বলল... “নিখরচা বান্দর িাচ মোদখন�মল িানক?”
নিশাত :.. “নবশ্াস কমরা, আনম তখি নবরমহর গাি বাঁধার ধান্ধায় 

ন�লাম।”
“একটদু  সাহয্য করমল হাসপাতামল আসমত হত িা।” বমল বাবদুর 

নিশামতর কাঁমধ ভর কমর হাঁমট। নরকশা থানমময় বাবদুরমক উনঠময় 
নিশাত বলল... “স্বাথলিসাধমির জি্য অসৎরা অমি্যর ক্ষনত কমর আর 
জ্াি জানহমরর জি্য মূখলিরা ফরফর কমর।”
বাবদুর :.. “উপমদশ নদনচ্ছস িানক?”
নিশাত :.. “নবরনক্তকর হমলও সত্য বলার দরুি অমিমক আমামক 

সহ্য করমত পামর িা। আপাতদৃনটিমত আপাতত কনঠি অথবা 
আপাতত সদুন্দর মমি হমলও বাস্তবতা অত্যন্ত সদুন্দর।”
বাবদুর :.. “বকবক বন্ধ কমর বানড় কমব যামব তা বল।”
নিশাত :.. “শণ্াস পর যাব। আমার সামথ মোযমত চাও িানক?”
বাবদুর :.. “কাজ একটা মোপময়ন�। বাঁচমল কময়ক লাখ পাব।”
নিশাত :.. “মোয কামজ নিরাপতোর নিশ্চয়তা মোিই এমি কামজর 

প্রময়াজি মোিই। যা কামানচ্ছ তা আমার জি্য যমথটি। বাঁচমল বামরামাস 
কাজ করমত পারব, মরমল সবমশর্। মমি মোরখ, ধমলি শমব্র অথলি 
যারা জামি িা ওরা সহমজ নবমদ্বর্ী হয়।”
বাবদুর :.. “মা বাবার আদর আশীবলিাদ ভাগ করমল মনরয়া হময় 
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ভামলামািদুর্ হব।”
নিশাত :.. “কথা নদময় কী হমব? আবার একলা হব। মোকাল-আমলা-

করা মো�মলরা মোবনশ নদি বাঁমচ িা।”
বাবদুর :.. “দয়া কমর রানগস িা। তদু ই রাগমল আনম হতাশ্াস হই। 

আমার মোকউ মোিই। তদু ই-ই আমার একমাত্র আপিজি। তদু ই হাসমল 
আনম আশ্স্ত হই।”
নিশাত :.. “আপার নবময়র পর দদুই ভাই নমমল মোদাকাি খদুমল 

আল্াহর জপনজগর করমল, আপমখারানকর জি্য দদু নশ্চন্তা করমত হমব 
িা ইি শা আল্াহ।”
বাবদুর :.. “আমরক কাজ করমল মোকমি হয়?”
“যা করার আপার নবময়র পর করব। অমথলির জি্য এত অধধযলি হময়� 

মোকি, নবময় করমত চাও িানক? নবময় কমর বউমক কী খাওয়ামব, 
কার ঘমর রাখমব?” বমল নিশাত হাত এবং মাথা নদময় ইশারা 
কমর। কপট মোহমস বাবদুর বলল... “হুমনড় মোখময় পড়ার জি্য উঠনত 
বয়মস নবময় করমত চাই িা, শুধদু একটা বাসা ভাড়া করমত চাই। 
কনম্পউটার মোদখমল বদুমকর নভতর ধড়ফড় কমর। রাত মোজমগ গাি 
মোরকনেং করার জি্য একটা কনম্পউটার নকিমত চাই।”
নিশাত :.. “ওমর কদু ঁজা তদু নম জীবমিও নচৎ হময় ঘদুমামত পারমব িা।”
বাবদুর :.. “কনম্পউটার একটা নকিব-ই নকিব।”
“নঠকাম�, তদু নম কনম্পউটার নকিমল আনম নদিরাত গাি গাইব।” 

বমল নিশাত নরকশা থামামত বমল ভাড়া নদময় বাবদুরমক ধমর িামম। 
বাবদুর বায়িা ধমর বলল... “কমব নকমি মোদমব?”
নিশাত :.. “আপার নবময়র পর। এখি মোকাথায় যামব?”
বাবদুর :.. “খামমাখা নচন্তা করন�স মোকি? রঈদার ঝদু পনড়মত চল। 

যত্নআনতে করার জি্য মোকামলি কানলয়া নকমি খাওয়ামব।”
নিশাত :.. “রঈদা মোক?”
বাবদুর :.. “চাইমল ভাবী োকমত পারমব। ওমক নবময় করমত চাই 

িা। খামমাখা ঝগড়া কমর। ঝগড়া করা ওর বাল্যাভ্যাস।” বমল বাবদুর 
মাথা িামড়। আর কথা িা বমল নিশাত হাঁটমত থামক। রঈদা তখি 
দরজা খদুমল ঘমর প্রমবশ করন�ল।
“এই রঈদা! তানকময় মোদখ, ঝগড়া করার জি্য আজ আনম সবান্ধমব 

এমসন�।” বমল বাবদুর শনরর কাঁনপময় হামস। রঈদা দাঁমত দাঁত 
নপমর্ বলল... “দূর নগময় মর বদ মোকাথাকার। ওই! নিনর্দ্ধ পনল্মত 
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এমসন�স মোকি?”
বাবদুর :.. “হয় মরব িইমল আজ মোতামর বরণ করব।”
“আনম আর নবময় করব িা। আমগ বারমদুমখা ন�লাম। তদু ই চমল 

যাওয়ার পর বারমদুখ্যা হময়ন�। পারমল ঘমরর নভতর আয়।” বমল 
রঈদা বদুক কাঁনপময় দীঘলিশ্াস মো�মড় ঘমর প্রমবশ কমর। বাবদুর শনরর 
কাঁনপময় মোহমস বলল... “এই রঈদা, আমামদর নবনধ এত বাম হমলা 
মোকি?”
“কপাল ভাঙমল হুমতাম মোপঁচারা মোঘাঁৎ কমর তাকায়। এই বমদর 

বান্ধব ভদ্রমলাক, মোতামক মোদখমত সনজব মমি হমচ্ছ। মমি ইচ্ছা 
থাকমল বল, নিখরচা পূরণ করব।” বমল রঈদা মোঠাঁট নটমপ মদুচনক 
হাসমল নিশাত মোচাখ বদুমজ নশউমর উমঠ। রঈদা ঠাঁট-ঠমক-ঠসমক 
মোহঁমট বাবদুর সামমি মোযময় উমতেজক হানস মোহমস বলল... “মনজলিমানফক 
আজ আমামক ভামলাবাস। মোতার ভামলাবাসায় তদু টি হময় মরমত চাই। 
নিনর্দ্ধ নিশীমথ ইটিাপনতে কর।”
“বাবদুর ভাই, এই মনহলার স্বভাবচনরত্র মোমামটই ভামলা িয়। চমলা 

মোদৌমড় পালাই, িইমল ইজ্জত হানরময় মোবইজ্জত হব। তানকময় মোদমখা, 
রমরমা কারবামরর জি্য এই রমণী রমণীয় হময়ম�।” বমল নিশাত 
আড়মচামখ তাকায়। রঈদা মোচাখ পানকময় ধমমক বলল... “এই 
িাবালক! কাি ভমর বড়মদর কথা শুিন�স মোকি? যা! মোদৌনড়ময় 
উড়াল ফনড়ঙ্গা ধর। চা হমল মোতামক োকব। এই বাবদুর, আমার সাথ 
রঙ�ঙ কর।”
“রঈদা! নধনঙ্গপিা বন্ধ কর।” বাবদুর ধমমক বলমল পলমক রঈদার 

হাবভাব বদমল। বাবদুর হাত ধমর তার বদুমক মাথা মোমমর েদু কমর মোকঁমদ 
বলল... “বাবদুর, কী কারমণ তদু ই আমার সঙ্গ ত্যাগ কমরন�মল?”
“যা হওয়ার হময়ম� এখি শান্ত হ।” রঈদার নপমঠ হাত বদুনলময় বমল 

বাবদুর ওমক সান্ত্বিা মোদয়।
“এবার হাত �াড়মল দনড়কলনস গলায় মোবঁমধ যমমরবানড় মোযময় মোতার 

িামম িানলশ করব মমি রানখস।” বমল রঈদা দাঁমত দাঁত নপমর্ অশ্রু 
মদুম� নিশাতমক মোেমক বলল... “এই বালক, নক�দু মোখময়ন�?”
“বাবদুর ভাইর ফাড়া মোজমবর মোদাহাই নদনচ্ছ, দয়া কমর আমার সবলিিাশ 

কমরা িা, আনম আজীবি সনজব থাকমত চাই।” ইনিময় নবনিময় বমল 
নিশাত হাত কচলায়। তার হাবভামব দদুজি মোহমস কদু নটপানট হয়। 
নিশাত হাঁপ মো�মড় মাথা িামড়।
“মোতামক মারাবার জি্য টাকা সঞ্চয় কমরন�লাম। চল, টাকা উনড়ময় 
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মাঝরামত মোমৌজ করব।” বমল রঈদা মাথা নদময় ইশারা কমর। 
আড়মচামখর রঈদা নদমক তানকময় নিশাত মোচাখ বদুমজ নশউমর উমঠ। 
বাবদুর কপট মোহমস বলল... “আজ িা, আমরক নদি মাইর খাব। আজ 
যমথটি মোখময়ন�, আর মারমল যমমরবানড় চমল যাব।”
রঈদা মাথা মোিমড় নিশামতর নদমক তাকায়। নিশাত হাত কচনলময় 

চাটদু কার মত বলল... “ভাবী সামহবা, রামতর জি্য কী পাকাব?”
“তদু ই হাঁনড় মোঠলমত পানরস িানক?” বমল রঈদা মোচাখ কপামল 

মোতামল।
“মোপ্রমাসমি বমস মোতামরা মোপ্রমালাপ কমরাম আনম একলা হাঁনড় 

মোঠলব।” বমল নিশাত পাকঘমর মোযময় মোখাঁজাখদু ঁনজ কমর মোহঁমক বলল... 
“বাবদুর ভাই, ভাণ্ডামর নকচ্ছদু  িাই, কী করব?”
বাবদুর :.. “মমিামযাগ নদময় মোঠলমত থাক, নক�দু িা হমলও হাঁনড় মোতা 

কািা হমব।”
নিশাত :.. “বাবদুর ভাই, মোভামর কামজ মোযমত হমব। মোতামরা গপসপ 

কমরা আনম একলা মোযমত পারব।”
বাবদুর :.. “নিশাত মোশাি, কাল মোথমক এক মোবলা কাজ করমব।”
নিশাত :.. “কারণটা জািমত পারব কী?”
 বাবদুর :..”আনম মোকি জাগরূক হময়ন� আজ মোতামদরমক বলব। রাত 

মোজমগ বাগািবানড় পাহারা মোদই। বানড়র মানলক নবমদশ থামকি। অদ্য 
উিারা মোদমশ আসমবি।”
নিশাত :.. “বদুনঝময় বলমল কাঁথামদুনড় নদময় আনম মোতামামক সাহায্য 

করতাম।”
বাবদুর :.. “আমার সামথ বাঘ বানঘিী থামক।”
নিশাত :.. “দূর নময়া, মোতামার মাথা খারাপ।”
বাবদুর :.. “সনত্য বলন�, চাইমল আজ মোতামদরমক মোদখাব।”
নিশাত :.. “সনত্য বাগািবানড় পাহারা দাও িনক?”
 বাবদুর :..”হ্যাঁ। উিার এক আত্ীয়মক নিরাপতোর সামথ বাসায় 

মোপঁ�ময়ন�লাম। উিার ব্যামগ িানক মোকানট টাকা ন�ল। আনম শুধদু 
বমলন�লাম, আমামক একটা কাজ নদমল খদুনশ হব। চদু নরচামানর কমর 
মোদাজমখ মোযমত চাই িা। বাগািবানড়মত মোঘারমফরা করার জি্য 
আমামক বমলম�ি। উনি আসমল আমামক মোবতি মোদমবি। ঋমণর 
কথা বলমল শুরুমত পনরমশাধ করতাম। নচন্তা কনরস িা।”
নিশাত :.. “নঠকাম� আর নচন্তা করব িা। আজ মোক পাহারা মোদমব?”
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বাবদুর :.. “চাইমল আমার সামথ আসমত পারমব।”
নিশাত :.. “বাঘ ভল্দুক আনম েরাই। কামড়ামল পঙ্গদু হব। উিামক 

সামথ নিময় যাও। মরমল একসামথ মরমব। আনম একলা-একনল 
মরমত চাই। দয়া কমর আমামক ক্ষমা কমরা। আনম মোতামার ক্ষমা 
চাই।”
“গানড় থামা মোযময়। মরমল একসামথ মরব।” বমল বাবদুর মাথা নদময় 

ইশারা কমর। মাথা মোিমড় নিশাত হাঁটমত শুরু করমল রঈদা বলল... 
“এই বাবদুর, মোস মোক? মোস আমামদর মত িয়।”
বাবদুর :.. “তার মা বাবা আম�ি। বড় বইি আম�ি। মোস বমলম� 

আমার সামথ মা বাবার আদর আশীবলিাদ ভাগ করমব। ভামলামািদুর্ 
হওয়ার পণ কমরন�, মারধর করমলও আনম আর মারামানর করব 
িা। আমামক সাহয্য করমল আনম মোতামক গলার মালা বািাব।”
রঈদা :.. “কী সাহায্য করমত হমব?”
বাবদুর :.. “দদুই হামত নজনজির ধমর বাঘ বানঘনির সামথ হাঁটাহাঁনট 

করমত হমব?” 
রঈদা :.. “আমার মোচামখর নদমক তানকময় বল, আমামক মোতার গলার 

মালা বািামব?”
বাবদুর :.. “আনম নবশ্াস কনর, নিশাত আমার ভাই এবং আনম 

মোতামক ভামলাবানস। মোতার নিরাপতো নিনশ্চত করার জি্য আনম মোতামক 
ত্যাগ কমরন�লাম।”
“আনমও মোতামক নবশ্াস কনর। সমস্যা হমলা বাঘ বানঘনির সামথ 

নপনরনচত হমত হমল তামদর সামথ হাত নমলামত হমব। মারধর 
করমলও ওমদর সামথ হাত নমলাব িা।” বমল রঈদা কপট মোহমস 
দদুহাত নপ�মি নিমল, হাসমত হাসমত বাবদুর বলল... “দূমর দাঁনড়ময় 
ওরা মোতামক সালাম করমব।”
“নঠকাম� চল, আজ নিশীমথ বামঘর আনড়র অথলি জািব।” বমল 

রঈদা মাথা নদময় ইশারা কমর এবং ওরা বাগািবানড় যায়। রঈদার 
নপ�মি দাঁনড়ময় োমি বাঁময় তানকময় নিশাত বলল... “প্রহরী মশাই! 
পাহামড়র পাদমদমশ দানড়ময় কী পাহারা দাও? তদু নম বমলন�মল 
বাগািবানড়। জংলার নভতর নিময় এমস� মোকি? এই জি্য মোকউ 
মোতামামক একািার নবশ্াস কমর িা।”
বাবদুর :.. “এক মোজাড়া বাঘ মোপার্ার জি্য সামহমবর মোমময় আমামক 

আমদশ কমরন�মলি। বাঘ মোবনশ ভয়ঙ্কর এবং এক মোজাড়া আনম 
একলা সামলামত পারব িা তাই মোমঘলা নচতা মোপামর্ন�।”
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“ওমর বাপমর, বাঘ মোপার্ার জি্য মোয আমদশ কমর মোস কত ভয়ঙ্কর 
হমব তা আনম ভাবমত চাই িা। বাঘ বানঘনি এখি মোকাথায়? উিামদর 
সামথ হাত নমলামত পারব িা। ভাবী মোগা, আনম ভাত সালি রাঁধমত 
পানর। আমামক নবময় করামল মোতামার কাপড়মচাপড়…।” বমল 
নিশাত দদুহামত রঈদার হাত ধমর কাঁপমত শুরু কমর। হাত ঝাড়া 
মোমমর রাগানবিতকমঠে রঈদা বলল... “আমার হাত �াড়, বদমাশ 
মোকাথাকার?”
নিশাত :.. “ভাবী মোগা বাঘ।”
“বাবদুর, বাঘ সামলা। কামড়ামল মমর যাব।” কনম্পত কমঠে বমল 

রঈদা দদুহামত নিশামতর হাত ধমর। বাবদুর হাসমত হাসমত বলল... 
“ওরা আমার একমাত্র বন্ধদু  এবং বান্ধবী।”
“আমরা মোতামক নবশ্াস করলাম। আপিারা নিশ্চয় ভামলা আম�ি?” 

বমল রঈদা কপট হামস এবং নিশাত োি হাত উনঠময় কনম্পত 
কমঠে বলল... “আমরা ভামলা আন�। আপিামদর সামথ পনরনচত 
হওয়ার জি্য এমসন�লাম। পাহানড়য়া হওয়ার জি্য আমরা আনসনি। 
পািমভাজমির আময়াজি করমত হমব িা। নবশ্াস করুি, আমরা 
এখদুনি চমল যাব।”
বাবদুর হাঁটদু  মোগমড় বমস বামঘর মাথা এবং গলায় হাত বদুনলময় দাঁনড়ময় 

মাথা নদময় ইশারা কমর বলল... “যা! বান্ধবীর সামথ মোমৌজ কর 
মোযময়।”
বাঘ চমল মোগমল হাঁপ মো�মড় নিশাত বলল... “তদু নম নিশ্চয় 

মোভলনকবাজ?”
“খাবার নক�দু এমিন�স িা…?” বমল বাবদুর নবদ্রূপ হাসমল কাঁধ 

ঝদু নলময় নিশাত বলল... “আমগ বলনি মোকি, এখি মোগমল পথ নচমি 
নফমর আসমত পারব িা।”
“দদু নশ্চন্তার কারণ মোিই, বমি যমথটি মোমারগ আম�।” বমল বাবদুর 

ঘমরর নভতর মোযময় বন্দদুক হামত মোবনরময় মৃদদুমহমস বলল... “সাহমব 
বমলম�ি, এই বমির রাজা আনম।”
“আমরা মোতামামক নবশ্াস কনর।” বমল নিশাত োমি বাঁময় তানকময় 

বলল... “মোতামার বন্ধদু  এবং বান্ধবী এখি মোকাথায়?”
বাবদুর :.. “ওরা মোপার্ মোমমিম�। এই বাগামির ধামর পামশ মািদুর্জি 

আমস িা।”
“মারধমর করমল আনমও আর আসব িা। উিার মমির খবর আনম 

জািমতও চাই িা। আমার ভদু খ মোলমগম�। কী খাব?” বমল নিশাত 
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মাথা নদময় ইশারা কমর। বাবদুর বাম হাত উঁনচময় রঈদার নদমক 
তাকায়। কপট মোহমস কাঁধ ঝদু নলময় রঈদা পামশ মোগমল ওর কাঁমধ 
ভমর কমর হাঁটমত শুরু কমর বাবদুর বলল... “আজ সনত্য খদুনশ হময়ন�। 
ঋমণর নচন্তা কনরস িা। আমার সামথ আয়। বিমমারগ নশকার কমর 
নশমক পদুমড় খাব। রামত ওরা উড়াউনড় কমর িা।”
“কী বলমল, বিমমারগ উড়মত পামর িানক?” বমল নিশাত মোচাখ 

কপামল মোতামল। বাবদুর হাসমত হাসমত বলল... “ওরা আমার মমতা 
অত্যন্ত হৃটিপদুটি, চাইমলও উড়মত পামর িা।”
“নঠকাম�, আর কথা িা বমল দদুই একটা নশকার কমর নশমক পদুমড় 

দাও। মোপট ভমর মোখময় আমরা মোতামার সব কথা নবশ্াস করব। জানি 
িা মোকি আমার মি নমিনমি কমর বলম� আমরা এখি মোভলনকপদুমর।” 
বমল নিশাত কপট হামস। আর কথা িা বমল বাবদুর বিমমারগ 
নশকার কমর নশমক পদুমড় নদমল মোপট ভমর মোখময় দদুজি কাঁথা নদময় গা 
�ামক। মাস কময়ক পর বাগারবানড়র মানলক মোদমশ আমসি। উিার 
একমাত্র মোমময়র িাম অমািী। মা যা বমলি অমািী তা কমর এবং 
অমািী যা বমল বাবা তা করমি। নবকালমবলা মোবড়াবার জি্য অমািী 
মোবমরামল, রাঙামমমঘর আড়ামল চাঁদ মোলাকায়। অমািী মাথা উঁনচনয় 
মোঠাঁটনটমপ মোহমস নিম্নকমঠে বলল... “ওমর রজনিসখা, এখি বদুনঝ 
লদুকাবার পালা? মোবনরময় আয়, মোতার আমলায় আমলানকত হমত চাই।” 
অমািী দাঁনড়ময় আম� মোদখা বাবা মোেমক বলমলি... “অমািী, কী 

হময়ম� মা?”
“নক�দু িা আব্দু, আসন�।” বমল অমািী ধীমর ধীমর নসঁনড় মোবময় মোিমম 

জীমপ উমঠ বসমল ড্াইভার চালামত শুরু কমর সদুরমা টাওয়ামরর 
পামশ মোপঁ�মল সািমন্দ মোহমস অমািীমক মোেমক মা বলমলি... “অমািী, 
মোতার শাশুড়ীর জি্য কী নকিব?”
“আহ, নবময় মোহাক তারপর শাশুড়ী োকমব।” বাবা নবরক্ত হময় 

বলমলি। বাবার কথা শুমি অমািী মৃদদু হামস, কথা বমল িা। মা 
বলমলি... “এসব আপনি কী বলম�ি?”
“বমলন�, নবময় মোহাক তারপর শাশুড়ী োকমব। ড্াইভার এখাি 

থাম, আমার মোমময়র জি্য আইসরিীম নকিব।” বমল বাবা নসটমবল্ট 
খদুমলি। ড্াইভার গানড় থানমময় বলল... “সামহব, আপনি বসদুি আনম 
নিময় আসব।”
“এই মোবটা, আমার মোমময় মোকািটা মোখমত চায় তদু ই জানিস? মোশাি, 

অমািীমক নিময় মোকাথাও মোগমল খদুব সতকলি থাকমব।” বমল বাবা 
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মোবনরময় আইসরিীম হামত নফমর অমািীর হামত নদময় বলমলি... 
“অমািী, মোকাি মোদাকামি মোযমত চাও?”
অমািী :.. “আপনি মোকাি মোদাকামি মোযমত চাি?”
বাবা :.. “মোতামার মোদাকামি মোগমল টাকার নচন্তা করমত হমব িা।”
“আব্দু, ঝালমদুনড় মোখমত চাই। ঔ মোদখদুি।” বমল অমািী সানকলিট 

হাউস পামকলির নদমক আঙদু ল নদময় ইশারা কমর। নক�দু বলার আমগ 
ড্াইভার মোযমত চাইমল বাবা ধমমক বলমলি... “আমার মোমময় কত 
ঝাল খায় তদু ই জানিস?”
ড্াইভার কাঁধ ঝদু নলময় মাথা িামড় এবং আইসরিীম মদুমখ পদুমর 

সতকলিতার সামথ চানলময় পামকলির মোগমটর সামমি যায়। বাবা িামমল 
অমািী উিামক অিদুসরণ কমর। ড্াইভামরর নদমক তানকময় মা 
বলমলি... “কী হময়ম�?”
দদু হাত বদুমক মোবঁমধ গাল ফদু নলময় ড্াইভার বলল... “আনম নকচ্ছদু  

জানি িা।”
নিশাত তখি আঙদু মলর দামগ নহসাব কমর্ হাঁটন�ল। অমািীর গলায় 

হীরার হার, হামত মোসািার ঘনড়। বীনথবানতর আমলায় হীরা ঝলমল 
করন�ল। চািাচদু র ওয়ালার পামশ মোযময় বাবা বলমলি... “আমার 
মোমময় মোমামটই ঝাল মোখমত পামর িা। এই টদু কদু ি ঝাল মোদমব।”
নজ সামহব বমল চািাচদু র ওয়ালা ব্যস্ত হয়। অমািী োমি বাঁময় 

তাকায়। বীনথবানতর আমলায় গাম� মোখাদাই “অমানিশাত” শমব্ দৃনটি 
আকৃটি হমল ধীর ধীমর মোহঁমট গাম�র কাম� যায়। বাবা হাত উনঠময় 
োকমত মোচময় মৃদদু মোহমস হাত িামাি। অমািী তখি মোলখার উপর 
হাত বদুনলময় মৃদদু মোহমস হাত মদুমখর কাম� নিময় চদু মদু মোদয়। ঝাল মদুনড় 
বানিময় নদমল বাবা ওমক োমকি। দ্রুত মোগমল বাবা মৃদদু মোহমস বাজদু 
উঁচামল দদু হামত বাবার বাজদু ধমর হাঁমট। মস্তািরা পথমরামধ চাকদু  
মোদনখময় বলল... “হার ঘনড় দাও।”
কথা িা বমল অমািী খদুমল মোদয়। অমািীমক আগমল গম্ীরকমঠে বাবা 

বলমলি... “চমলা মা।”
“ও চাচা, এত তাড়াহুমড়া করম�ি মোকি?” বমল এক মস্তাি শরীর 

কাঁনপময় হামস। হানস শুমি নিশাত থমমক পামকলির নদমক তানকময় 
টাকা পমকমট মোরমখ দ্রুত হাঁমট। বাবা কথা িা বমল অমািীমক নপ�মি 
নিময় গানড়র নদমক তাকাি। ড্াইভার মোজক হামত মোযময় ব্যস্তকমঠে 
বলল... “কী হময়ম� সামহব?”
“মোতার এত সাহস।” বমল এক মস্তাি ড্াইভারমক আরিমণ কমর। 
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মা ব্যাগ মোখাঁজাখদু ঁনজ কমর মোমাবাইল বার কমর পদুনলশ মোফাি কমরি। 
একজি অমািীর হাত ধরমল অমািী গাময়র মোজামর নচৎকার কমর। 
নিশাত মোদৌমড় মোযময় মোজক মোকমড় আরিামক হয়। নপ�ি মোথমক এক 
মস্তাি নিশামতর মাথায় বানড় মামর। বাম হামত মাথা মোচমপ ধমর 
মস্তামির ঘামড় বানড় মোমমর মদুমখর ভাব বদনলময় নিশাত এগুমল 
অি্যরা মোদৌমড় পালায় এবং মানটমত পমড় মোয গড়াগনড় খানচ্ছল ওর 
মাথায় বানড় মারমত চাইমল বাবা মোহঁমক বলমলি... “ওর মাথায় মোমমরা 
িা।”
মোজক মোফমল ওর পমকট মোথমক হার এবং ঘনড় বার কমর বাবার 

হামত নদময় নিশাত মানটমত বসমত চায়। বাবা এবং ড্াইভার নমমল 
তামক ধমর জীমপ উনঠময় ব্যস্তকমঠে বাবা বলমলি... “দ্রুত চালা।”
পদুনলশরা তখি আসন�ল। অমািী সামমি। নিশাতমক জনড়ময় ধমর 

বাবা অশ্রুসজল দৃমটি তানকময় বলমলি... “জািবানজ ধরমল মোকি?”
“বামপর সামমি মোমময়র হাত ধমরন�ল। বজ্জামতর এত সাহস। 

বাবদুর ভাই শুিমল নজতা গাড়মব। আমার নকচ্ছদু  হমব িা ইি শা 
আল্াহ।” বমল নিশাত মৃদদু হামস।
“তদু নম হাসমত থামকা। মোতামার নক�দু হমল আনমও বাঁচব িা।” বমল 

বাবা মাথা িামড়ি। মা তার গামল কপামল হাত মোবালাি।
“আমার নক�দু হমব িা মোতা।” বমল নিশাত সংজ্া হানরময় মোচাখ 

বদুমজ।
“এই মোবটা মোচাখ খদুল।” বমল বাবা েদু কমর কাঁমদি। ড্াইভার 

গানড় থানমময় মোদৌমড় ওসমািী মোমনেমকল কমলজ হাসপাতামল �দু মক 
হাঁকাহাঁনক করমল িাসলি োক্তার মোদৌমড় মোযময় নিশাতমক নিময় নভতমর 
যায়। বাবা মোফাি কমর উিার ভাইমক আসার জি্য বমলি। অমািী 
থরথর কমর মোকঁমপ বলল... “আব্দু, রমক্তর গন্ধ পানচ্ছ। গানড়মত 
বসমল অজ্াি হব।”
বাবা ওমক িানমময় শক্ত কমর ধমর অমপক্ষা কমক্ষ নিময় যাি। 

অমািীমক জনড়ময় ধমর মা ওর পামশ বমসি। দাঁত কটকট কমর 
অমািী বলল... “আব্দু, মোবনশ ঠাণ্ডা লাগম�।”
বাবা এনদক-ওনদক তানকময় অসহাময়র মত বলমলি... “মোকউ 

একখাি �াদর দাও। আমার মোমময়র ঠাণ্ডা লাগম�।”
এক িাসলি �াদর নদময় যায়। অমািীর গাময় �াদর নদময় ওর সামমি 

হাঁটদু  মোগমড় বমস বাবা মোঠাঁট কাঁনপময় বলমলি... “তদু নম আসমত 
মোচময়ন�মল, আনম মোতামামক নিময় এমসন�। আনম মোতা আসমতই 
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চাইনি। সকামল আমরা চমল যাব।”
অমািী মোকঁমপ মোকঁমপ বলল... “আব্দু, উিামক মোদখদুি মোযময়। উিার 

নক�দু হমল বাপমবনট একলা বসমত পারব িা।”
বাবা :.. “মোস বমলম� তার নকচ্ছদু  হমব িা ইি শা আল্াহ।”
“আম্দু, আপিার দামান্দ মোকাথায়? উিামক মোদখমত পানচ্ছ িা।” বমল 

অমািী োমি বাঁময় তাকায়। মা নবচনলত হময় বলমলি... “আনম শুধদু 
কথা নদময়ন�লাম।”
অমািী :.. “মোয আমামক বাঁনচময়ম�ি উিার নক�দু হমল আনম গলায় 

দনড় মোদব।”
“তদু নম দদু নশ্চন্তা কমরা িা, মোস বমলম� তার নকচ্ছদু  হমব িা।” বমল বাবা 

ড্াইভামরর নদমক তানকময় বলমলি... “যা, আমার মোমময়র জি্য ঠাণ্ডা 
পানি নিময় আয়। কময়ক মোবাতল আনিস।”
ড্াইভার কথা িা বমল চমল যায়। এমি সময় িারী পদুরুর্ প্রমবশ 

কমরি। অমািীর বাবা দাঁনড়ময় কাঁদমত শুরু কমর বলমলি... 
“ভাইজাি, আজ সবলিিাশ হময়ন�ল।”
িারী অমািীর পামশ বমস শান্তকমঠে বলমলি... “তদু নম নচন্তা কর িা, 

সব নঠক হমব।”
“চানচ, আপিামদর দামান্দ মোকাথায়?” অমািী গম্ীরকমঠে বলমলা। 

মা নচনন্ততকমঠে বলমলি... “বারবার এক কথা বলন�স মোকি?”
“আনম কলদুনর্ত হমল আপিামদর দামান্দ আমামক নবময় করমতা 

িা। আব্দু, উিামক মোদখদুি মোযময়। োক্তাররা নক�দু বলম� িা মোকি?” 
বমল অমািী বাবার নদমক তাকায়। এমি সময় িাসলি মোযময় বলল... 
“োক্তার বমলম�ি উনি এখি আশঙ্কামদুক্ত।”
বাবা দদু হাত তদু মল মোদায়া কমর অমািীর নদমক তানকময় বলমলি... 

“মোস বমলন�ল তার নকচ্ছদু  হমব িা।”
 অমািী :..”আব্দু, আনম এখি পানি খাব। উিামক িা মোদমখ আনম 

বাসায় যাব িা।”

[ ] এমি সময় ড্াইভার পানি নিময় আমস। অমািী পানি পাি কমর 
বাবার কাঁমধ মাথা মোরমখ মোচাখ বদুমজ। ঘণ্াখামিক পর চাচা চানচর 
সামথ মা চমল যাি। [ ]
 
নিশাতমক মোকাথাও িা মোপময় বাবদুর পামকলি মোগমল চািাচদু র ওয়ালা 
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মাথা �াপনড়ময় বলল... “নিশাত হয়মতা বাঁচমব িা।”
বাবদুর দাঁত কটমট কমর বলল... “এই মোবটা! মোতার মাথা িটি হময়ম� 

িানক? আমার ভাইর কী হময়ম� বদুনঝময় বল।”
চািাচদু র ওয়ালা :.. “এক সামহব উিার মোমময়মক নিময় ঝালমদুনড় 

খাওয়ার জি্য এমসন�মলি। বদমাশরা উিামদরমক আরিমণ করমল 
ঠাঠার মত নিশাত এমসন�ল। হনকনস্ক নদময় তার মাথা বানড় 
মোমমরম�।” 
বাবদুর :.. “দদু একটামক মোমমরম� িা শুধদু মার মোখময়ম�?”
চািাচদু র ওয়ালা :.. “মারমত মোচময়ন�ল, সামহব বারণ কমরন�মলি।”
“উনি নিশ্চয় দয়ালদু।” বমল বাবদুর মোদৌমড় রাস্তার মাঝখামি মোযময় দদু 

প্রসানরত কমর মাথা নিচদু  কমর দাঁড়ায়। সবাই কমর্ ইমামজলিনসি মোব্ক 
ধমর। ক্যামব উমঠ বাবদুর বলল... “হাসপাতমল চল।” 
ড্াইভার চালামত শুরু কমর বলল... “মোকািটায় যাব?”
“মোরাগী গুরুতর আহত হময়ম�।” বমল বাবদুর দদুলমত শুরু কমর। 

আর কথা িা বমল ড্াইভার দ্রুত হাসপাতামল যায়। ভাড়া নদময় 
বাবদুর মোদৌমড় নরমসপশমি মোযময় নববরণ বলমল িাসলিা বলল... “উনি 
এখি আশঙ্কামদুক্ত। উিার পামশ মোলাকজি আম�ি। উিারা মোবমরামল 
আপনি যামবি। দদুজমির মোবনশ একসামথ প্রমবশ নিমর্ধ।”
“দদুজমির মোবনশ একসামথ প্রমবশ নিমর্ধ।” বাবদুর মদুখ মোভংনচময় 

বমল মোদয়ামল মোহলাি নদময় মোমমঝমত বসমল িাসলি হানত নদময় ইশারা 
কমর বলল... “এখামি িা বমস অমপক্ষা কমক্ষ যাি।”
বাবদুর :.. “এখামি বমসই আনম অমপক্ষা করব।”
“নজ আচ্ছা নঠকাম�।” বমল িাসলি নশউমর নিজ কামজ ব্যস্ত হয়। 

বাবদুর বার বার ঘনড় মোদমখ এবং িাসলিমক মোদখমলই বমল, “মোকাথাকার 
মোক কজি এখমিা মোবমরামচ্ছ িা মোকি?”
িাসলি কপট মোহমস চমল যায়। ঘণ্া খামিক পর বাবদুর মোরমগ নক্ষপ্ত 

হময় ঝদু ঁনক নদময় দাঁনড়ময় বলল... “আমার ভাইমক আনম এখমিা 
মোদখমত পানরনি। মোকাথাকার মোক দদুজি িা কজি বমস আম� একমশা 
ব�র ধমর। ওমদরমক বার করমব িা আনম মোযময় বার করব?”
িাসলি কথা িা বমল মোদৌমড় মোযময় দরজা খদুমল ব্যস্তকমঠে বলল... “দয়া 

কমর আপিারা মোবনরময় আসদুি। উিার ভাই মোরমগ মোচমত তজলিিগজলিি 
করম�ি, আমামক মারধর করমত পামরি।”
কথা িা বমল বাবা মোবনরময় যাি। িাসলি মোযময় বলল... “এই মোয 
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মাথাগরম ভাই মোদৌমড় যাি।”
বাবা োমি মোবমরামল বাঁ মোথমক বাবদুর মোদৌমড় কামরায় প্রমবশ কমর 

নিশাতমক মোশায়া মোদমখ হাঁটদু  মোগঁমড় বমস েদু কমর মোকঁমদ বলল... “ভাই 
মোর, মোতার নকচ্ছদু  হমল রঈদা আমামক জামি মোমমর মোফলমব। আমামক 
োকমল িা মোকি, আনম তখি মোকাথায় ন�লাম, হায় মোর হায় আনম 
এখি কী করব, মা বাবার কাম� কী জবাব মোদব? ইয়া আল্াহ, 
আমার ভাইর নদমক দরাজ দৃমটি তাকাও।”
বাবদুর নবলাপ শুমি অমািী মোযময় শান্তকমঠে বলল... “ভাই শান্ত 

মোহাি। উনি এখি আশঙ্কামদুক্ত। উনি ঘদুমামচ্ছি। ঘণ্খামিমকর মমধ্য 
সাধারণ হমবি োক্তার বমলম�ি।” 
“োক্তারমক একািার নবশ্াস কনর িা। বদরা মোপট কাটার আমগ 

বমল এক কথা, মোপট মোকমট বমল আমরক কথা। ওমদরমক কখমিা 
নবশ্াস করমবি িা। ভাই মোর মোচাখ খদুল, আমার ভয় হমচ্ছ।” বমল 
বাবদুর নব�ািায় মাথা মোরমখ কাঁদমত থামক। অমািী নবচনলত হময় 
ওড়িায় অশ্রু মদুম� অশ্রুনবজনড়তকঠে বলল... “উনি জািবানজ িা 
ধরমল আজ আনম আত্হত্যা করতাম।”
বাবদুর :.. “জামিি, আমার ভাই িারীমদর নদমক তাকায় িা। তাওবা 

তাওবা কমর বমল, মা জানতর নদমক বদিজমর তাকামল মোচাখ কািা 
হয়। ভাই তানকময় মোদখ, মা জানতর একজি মোকঁমদ বলম�ি তদু ই 
জািবানজ িা ধরমল আজ উনি আত্হত্যা করমতি।”
“উনি বমলম�ি উিার নকচ্ছদু  হমব িা ইি শা আল্াহ।” মোঠাঁট কাঁনপময় 

বমল অমািী নিশামতর নদমক তাকায়। এমি সময় োক্তার মোযময় মদুমখ 
আঙদু ল নদময় বলল... “কথা বলমত হমল অমপক্ষা কমক্ষ যাি।”
বাবদুর দদু হামত মদুখ মোচমপ মাথা িামড়। োক্তার চমল মোগমল অমািীর 

নদমক তানকময় চমল যাওয়ার জি্য বাবদুর মাথা নদময় ইশারা কমর। 
অমািী মাথা মোিমড় নিম্নকমঠে বলল... “উিার সামথ কথা িা বমল 
আনম যাব িা।”
বাবদুর মাথা দদু নলময় সম্নত জানিময় দদুলমত শুরু কমর। ঘণ্খামিক 

পর নিশামতর হুঁশ নফরমল িড়চড়া কমর মোচাখ মোমমল নিম্নকমঠে 
বলল... “পানি দাও।”
অমািীর হামত পানি ন�ল এবং োক্তারমক নজমজ্স কমরন�ল পানি 

পাি করমত চাইমল তামক পানি নদমত পারমব নক িা? োক্তার হ্যাঁ 
বমলন�ল। মোবাতমল িল ভমর নিশামতর মদুমখর কাম� ধমর হাসার 
মোচটিা কমর অমািী বলল... “পানি, পাি করুি।”
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কমটি পানি নগমল হাসার মোচটিা কমর নিশাত মোচাখ বদুমজ। অপলকদৃমটি 
তানকময় অমািী বলল... “আপিামক মোদখার জি্য আপিার ভাই 
এমসম�ি।”
শুষ্কমঠে নিশাত বলল... “বাবদুর ভাই?”
“দয়া কমর আমামক ক্ষমা কর।” বমল বাবদুর ঝমম্প দাঁনড়ময় হাত 

মোজাড় কমর। নিশাত মৃদদু হাসমল অমািী করমজামড় বলল... “জীবমি 
আর মোজল্ায় উজ্জ্বলা হব িা।”
অমািী :.. “বাবদুর ভাই, আনম সময়মমতা মোপঁ�মত পানরনি। মোদনর 

করার দরুি বজ্জাতরা উিার হাত ধমরন�ল। দয়া কমর আমামক 
ক্ষমা কমরা।”
“এই মামলা রঈদার আদালমত নদমত হমব। এমি ভদু ল আনমও 

একবার কমরন�লাম। মোতার সাক্ষী আম�ি, আমার সাক্ষী ন�ল িা। 
আশা কনর মোজরা কমর মোতার নদমক রায় মোদমব। নচন্তা কনরস িা। 
নবনবজাি মোতার উনকল হমবি। আমার উনকল ন�ল িা।” বমল বাবদুর 
কাঁধ ঝদু নলময় মাথা িাড়মল, গম্ীরকমঠে অমািী বলল... “প্রময়াজি 
হমল আমার বান্ধবীমক মোদমশ আসমত বলব। ও অমিক বড় উনকল।”
“আপিার জবািবনন্দ শুিমল তার পমক্ষ রায় নদময় মামলা খানরজ 

করমব। আপনি এখি চমল যাি, আপিার বাবা নিশ্চয় নচনন্তত 
হমচ্ছি।” বমল বাবদুর মাথা নদময় ইশারা কমর। নিশাত করমজামড় 
বলল... “আজীবি আপিামদর কাম� কৃতজ্ থাকব।”
অমািী হাঁপ মো�মড় মাথা মোিমড় নিম্নকমঠে বলল... “আনম নিশ্চয় 

দদুঃস্বপ্ন মোদখন�।”
নিশামতর হাত ধমর বাবদুর কাঁদমত শুরু কমর। বাবা দরজা খদুমল 

নিম্নকমঠে অমািীমক মোেমক বলমলি... “আমসা মা, আমরা এখি 
বাসায় চমল যাব।”
অমািী মাথা দদু নলময় সম্নত জানিময় নিশামতর নদমক তানকময় মৃদদু 

মোহমস বলল... “সকামল আসব।”
নিশাত হাসার মোচটি কমর। অমািী হাত মোিমড় ধীমর ধীমর মোহঁমট 

চমল যায়। বাবদুর নবচনলত হময় বলল... “আনম জানি মোতার খদুব কটি 
হমচ্ছ।”
নিশাত :.. “কমটির নরিয়া এখমিা শুরু হয়নি। মোবনশ কটি হমল কামি 

কামি বলব। নক�দু মোখময়�?”
“রঈদামক মোফাি করমল মঙ্গল হমব, িইমল ঝাড়দু  নদময় আমার 

কপাল ঝাড়মব। ওমক একটা কল নদময় আনস। মোতার জি্য নক�দু 
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আিব?” বমল বাবদুর দাঁড়ামল নিশাত বলল... “োক্তারমক নজমজ্স 
করমল ভামলা হমব। ভদু খ লাগমল বলব। তদু নম চমল যাও। আনম এখি 
ঘদুমাব। আমার ঘদুম পামচ্ছ।”
বাবদুর :.. “রঈদা আসমত চাইমল কী বলব?”
নিশাত :.. “রামত মোগমল োমক্তর গাঁথনি মোদমব বলমল েমরভময় 

মোতামার বগমল মোলাকামব।”
“নঠকাম�, তদু ই এখি স্বনস্তর সামথ ঘদুমা।” বমল বাবদুর নিশামতর 

মাথায় হাত বদুনলময় অশ্রু মদুম� দ্রুত মোবনরময় যায়। নিশাত মোচাখ বদুমজ 
জপনজনগর শুরু কমর। বাবা দীঘলিশ্াস মো�মড় বলমলি... “মো�মলটা 
নিশ্চয় নবনশটি। গনরব হমলও আত্ত্যাগী এবং মহৎ।”
অমািী কথা িা বমল বাইমর তানকময় থামক। ড্াইভামরমর নদমক 

তানকময় বাবা বলমলি... “নক�দু বল।”
ড্াইভার :.. “সামহব, উনি আমামদর সাধারণ িি।”
বাবা :.. “এ কথা বলমল মোকি?”
ড্াইভার :.. “উিামক নিময় হাসপাতামল মোযমত মাত্র দশ নমনিট 

মোলমগন�ল। ওখাি মোথমক হাসপাতাল মোযমত মোদড় দদুই ঘণ্া লামগ। এ 
পমথ সচরাচর গানড় চালাই। অমলৌনকক ভামব রাস্তা ফাঁকা হময়ন�ল।”
নবস্ময়ানবটি অমািী মাথা ঘদুনরময় ড্াইভামরর নদমক তানকময় নক�দু িা 

বমল সামমি তানকময় স্বগমতানক্ত কমর, “ড্াইভামরর কথা সত্য হমল 
উনিই আমার স্বমপ্নর সদুপদুরুর্। নিভলিীক অথচ নিনবলিমরাধ। নিনবলিকল্প 
এবং নিনবলিণ্ণ। নিনবলিবাদ হমলও নিবলিান্ধব িয়। যত সময় যামচ্ছ উিার 
প্রনত তত আকৃটি হনচ্ছ। মমি এক প্রকার আকর্লিণ এবং টামির 
উমদ্রক হমচ্ছ। ধীমর ধীমর উিামক ভামলাবাসমত শুরু কমরন�। আম্দু 
মোয আমার জি্য বর প�ন্দ কমরম�ি। উনি মোিহাত গনরব। িদুি 
আিমত মোগমল পান্তা ফদু রায় এবং টািাটানির দরুি কাঁথা ন�ঁমড়। আনম 
মোতা কাঁথা মোসলাই করমত পানর িা। হাঁনড় মোঠলাও নশনখনি। ঘদুম মোথমক 
উমঠই শুরু করমত হমব, িইমল চদু নল্র পাড় বমস ন�ঁচকাঁদদু মির মত ন� 
ন� কমর কাঁদমত হমব। আমর দূর, উিার িাম নঠকািা জািা হয়নি। 
সকামল মোযময়ই জািমত হমব িইমল নবপামক পড়ব।”
অমািী যখি স্বগমতানক্ত কমর তখি ড্াইভার মোগট খদুমল জীপ নিময় 

নভতমর যায়। বাবা মোিমম দরজা খদুমল বলমলি... “অমািী, মোিমম 
আমসা।”
“নজ আব্দু।” বমল অমািী িামম। মা দ্রুত মোযয় ওমক ধমরি।
“আম্দু, আনম এখি মোগাসল করব। উিার রমক্তর গন্ধ িামক মোলমগ 
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আম�। শ্াস টািমত কটি হমচ্ছ।” বমল অমািী ধীমর ধীমর মোহঁমট চমল 
যায়।
“যা, থািায় মোযময় জীপ মোদনখময় রক্ত পনরষ্ার কর। িইমল গানড়মত 

বসমত পারব িা, দম বন্ধ হমব।” ড্াইভারমক বমল বাবা নচনন্তত হময় 
মা’র নদমক তানকময় নভতমর যাওয়ার জি্য হাত নদময় ইশারা কমরি। 
মা কথা িা বমল নভতমর চমল যাি। পরনদি সকামল নিশামতর 
জি্য িাস্তা নিময় অমািী এবং শাইরা যায়। কামরায় প্রমবশ কমর 
নিশাতমক নব�ািায় মোদমখ উমতেনজতকমঠে শাইরা বলল... “আমর 
নিশাত, মোতামার কী হময়ম�?”
নিশাত চমমক বদুমক থদু থদু নদময় কপট মোহমস বলল... “আমার নকচ্ছদু  

হয়নি, আনম নঠকঠাক আন�।”
“নক�দু িা হমল হাসপাতমলর মোবমে মোকমি?” বমল শাইরা কপাল 

কদু ঁচ কমর।
“শাইরা কী হময়ম�, উিামক নবরক্ত করন�স মোকি? আপিার িাম 

নিশাত িানক?” বমল অমািী হাসার মোচটিা কমর। মাথা দদু নলময় নিশাত 
বলল... “নজ, আমার িাম নিশাত।”
অমািী :.. “আপিার জি্য িাস্তা নিময় এমসন�।”
নিশাত :.. “অসংখ্য ধি্যবাদ। মোরমখ যাি ভদু খ লাগমল খাব।”
অমািী :.. “আপিার সামথ খাওয়ার জি্য এমসন�।”
নিশাত :.. “আনম এখি উঠমত পারব িা। মোচয়ার মোটমি বসদুি। আনম 

পমর খাব।”
অমািী :.. “আপনি িা মোখমল আনম খাব িা।”
নিশাত :.. “আনম এখি মোখমত পারব িা। ভদ্রতা বজায় রাখার জি্য 

আপিার সামথ কথা বলন�। আলনজমভ ব্যথা হমচ্ছ।”
অমািী :.. “আমামক ক্ষমা করুি।”
নিশাত :.. “আমার ভদু ল হময়ম�। মোভমবন�লাম মোকাদা নদমল পানলময় 

যামব। এত সাহসী জািমল জামি মারার জি্য মাথায় বানড় মারতাম।”
“এসব কী বলম�ি?” চমমক বমল অমািী মোচাখ কপামল মোতামল। 

নিশাত নক�দু িা বলমল অমািী মোচয়ার মোটমি নব�ািার পামশ মোিয়। 
অমািীর হাবভামব শাইরার চক্ষদু  চড়কগা� হময় মদুমখ কদু লদুমপর আঁটা 
লামগ। আঙদু র এনগময় নদময় অমািী বলল... “খাওয়ার মোচটিা করমল 
ভামলা হমব।”
নিশাত তানকময় থাকমল অমািী বলল... “কী হমলা, নিমচ্ছি িা 
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মোকি?”
নিশাত চমমক আঙদু র হামত মোিয়। শাইরা োমি বাঁময় তানকময় 

মোচয়ামর বমস অমািীর নদমক অবাকদৃমটি তাকায়। অমািী মৃদদু মোহমস 
বলল... “আমার মাি বাঁচাবার জি্য উনি জািবানজ ধমরন�মলি। 
কৃতজ্তা প্রকাশ করার জি্য একটদু  যত্নআনতে করার মোচটিা করন�।”
শাইরা :.. “নিশাত মোতামার…?”
“হ্যাঁ, উিার বদামি্য আনম এখমিা জীনবত এবং বানধত।” বমল 

অমািী নিশামতর পাময়র পামশ বমস। নিশাত সট কমর পা গুনটময় 
কপট মোহমস অমািীর নদমক তাকায়। তার মোচামখর নদমক তানকময় 
অমািী বলল... “আব্দু আম্দুমক বমল এমসন�। আপিার পামশ বসমল 
মাি ইজ্জমত ধস ধরমব িা।”
“আপা, এসব তদু নম কী বল�?” অবাককমঠে বমল শাইরা দাঁড়ামল 

অমািী বলল... “কী বমলন�লাম নিশ্চয় শুমিন�স?”
কথা িা বল শাইরা মাথা মোদালায়। হাসার মোচটিা কমর অমািী বলল... 

“আপিার িাম নঠকািা জািমত চাই। প্রময়াজমি মোদখা করমত যাব।” 
নিশাত :.. “আমার িাম মোমাহাম্াদ নিশাত। সবাই আমামক নিশাত 

োমকি। আপনিও োকমত পারমবি।”
“আমার িাম মোমাসাম্াৎ অমািী নময়া। নবমদমশ জমে হময়ম� 

মোতা, তাই িামমর মোশমর্ আব্দুর িাম ব্যবহার কনর। নবময়র পর 
বাধ্যতামূলক স্বামীর িাম ব্যবহার করমত হমব। আপনি আমামক 
অমািী মোবগম োকমত পারমবি।” বমল অমািী সলজ্জ হানস মোহমস 
মাথা িত কমর। নিশাত নবর্ম মোখময়, মদুমখর আঙদু র হামত লময় শনরর 
কাঁনপময় মোহমস উঁফ বমল বাম দদু হামত মাথা ধমর কমটি শ্াস মোটমি 
অমািীর নদমক তানকময় দাঁত কটমট কমর হানস থামামত সমচটি হয়।
অমািী :.. “মায়, আনম কী এমি হানসর কথা বললাম, আমার কথা 

শুমি এত কমটি হাসমত হমচ্ছ মোকি?”
নিশাত :.. “আল্াহর মোদাহাই নদনচ্ছ, দয়া কমর আমামক আর 

হাসামবি িা, সনত্য আমার খদুব কটি হমচ্ছ। আর হাসমল োক্তার 
এমস গাঁথনি মোদমব।”
শাইরা নক�দু বলমত চাইমল অমািী বাঁধা নদময় বলল... “দয়া কমর 

হানসর নক�দু বনলস িা, উিার কটি হমচ্ছ।”
নিশাত শনরর কাঁনপময় হাসমত মোচময় শ্াস রুদ্ধ কমর নবচনলত হময় 

অমািীর নদমক তাকায়। িাসলি মোযময় নিশামতর রক্ত চলাচল পরীক্ষা 
কমর মোযমত মোযমত বলল... “আপিামক মোদখার জি্য একটদু  পর 
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োক্তার আসমবি।”
“গাঁথনি মোদওয়ার জি্য িানক?” বমল নিশাত কাঁধ ঝদু লায়। তার 

হাবভামব প্রভানবত হময় অমািী দদুহামত মদুখ লদুনকময় হামস। হানসর 
শব্ শুমি নিশাত চমমক অমািীর নদমক তানকময় স্বগমতানক্ত কমর... 
“এমতা আমার মািসীর হানসর প্রনতধ্বনি।”
“কী হমলা, এভামব কী মোদখম�ি?” অপলকদৃমটি তানকময় অমািী 

বলমলা। নিশাত মোচাখ বদুমজ মাথা ঝাড়া নদময় বদুক ভমর শ্াস মোটমি 
সাধারণ হময় বলল... “নজ িা নক�দু িা।”
অমািী :.. “রামত নক�দু খািনি। কী খামবি বলদুি, আনম মোযময় 

আিব।”
“বাবদুর ভাই নিময় আসমব। খবরদার, আপনি একা মোকাথাও যামবি 

িা।” নিশাত উমতেনজত হময় বমল মোচাখ বদুমজ আমস্ত আমস্ত শ্াস 
টামি। ব্যস্তকমঠে অমািী বলল... “নিশাত, কী হময়ম�?”
শাইরা কাঁধ ঝদু নলময় মাথা িামড়। নিশাত অবাকদৃমটি অমািীর নদমক 

তাকায়। এমি সময়, “দূর যা! দূমর পমড় মর।” বমল িাসলিমক ধাকো 
মোমমর রঈদা প্রমবশ কমর মোকামমর আঁচল গুঁমজ দাঁমত দাঁত নপমর্ 
বলল... “এই িাবালক মোতার কী হময়�, আমামক কল নদমল িা 
মোকি?”
“আনম তখি মোবহুঁশ ন�লাম।” দদু হাত মোিমড় বমল নিশাত কপট 

হামস। রঈদা অমািী এবং শাইরার নদমক তানকময় বলল... “আপিারা 
কারা? কাপড়মচাপমড় মমি হমচ্ছ আপিামদর সদুবামদ মরণফাঁমদ পা 
নদময়ন�ল।”
অমািী অপরানধিীর মত বলল... “নজ, আমামক পনবত্র রাখার জি্য 

উনি মৃতদু ্যর সামথ হাতাহানত কমরন�মলি। নবিা বাক্যব্যময় প্রাপ্য শানস্ত 
মোমমি মোিব, ক্ষনতপূরণ নদমত পারব িা।”
“ভামলা উনকল মোপময়ন�স। যা, এবামরর মত ক্ষমা করলাম।” 

নিশামতর নদমক তানকময় বমল রঈদা তার পামশ বমস। নিশাত 
মোচামখর ইশারায় োকমল রঈদা মদুখ বানড়ময় কাি পামত।
“উিার িাম মোমাসাম্াৎ অমািী নময়া। নবমদমশ জমে হময়ম� মোতা, তাই 

িামমর মোশমর্ আব্দুর িাম ব্যবহার কমরি। নবময়র পর বাধ্যতামূলক 
স্বামীর িাম ব্যবহার করমবি। আনম চাইমল উিামক অমািী মোবগম 
োকমত পারব।” নিশাত নফসনফস কমর বমল মদুমখ আঙদু ল মোদয়।
“হায় হায় একী শুিলাম?” বমল রঈদা মোচাখ কপামল তদু মল। অমািী 

তাকায়। নিশাত মাথা মোিমড় আবার মদুমখ আঙদু ল মোদয়।
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“নঠকাম�।” বমল রঈদা িড়চমড় বমস নিশামতর মাথার নদমক 
তানকময় নবচনলত হময় বলল... “নিশ্চয় খদুব মোবনশ নবর্ব্যথা হমচ্ছ?”
“োক্তার এমস গাঁথনি নদময় বমল আর নবর্ব্যথা হমব িা।” বমল 

নিশাত মোচাখ বদুমজ নশউর উমঠ। দরজার নদমক তানকময় দাঁত কটমট 
কমর রঈদা বলল... “বদ োক্তারমদর যন্ত্রণায় হাসপাতামল আনস িা। 
খামমাখা গাঁথনি মোদয়, এত বদ।”
“আপনি মোতা এখমিা িাস্তা কমরিনি। কী খামবি? ড্াইভারমক 

বলমল নিময় আসমব।” বমল অমািী মৃদদু হামস। রঈদা তাকামল, 
গম্ীরকমঠে অমািী বলল... “আনম খদুব মোবনশ রুনচবাগীশ এবং যাচাই 
বা�াই কমর একবারই প�ন্দ কনর। হাজার জমির সামথ লটরপটর 
করা যায় নকন্তু মি একবারই কামরা মোপ্রমম মমজ।”
অমািীর কথা শুমি নকংকতলিব্যনবমূঢ় হময় চক্ষদু  কমণলির নববাদ ভজিমি 

নতিজি মহাব্যস্ত হয়। মোকউ কথা বমল িা। বাবদুর দরজায় ঠদু মক 
বলল... “আনম এখি আসমত চাই। দয়া কমর আপিারা দদুই জি 
মোবনরময় আসদুি। মোরাগা মোরাগীর সামথ মোবনশ কথা িা বলার জি্য 
বদরানগ োক্তার বারণ কমরম�। অমাি্য করমল আগতপ্রায় নিশীমথ 
নিশাতমক গাঁথনি মোদমব।”
মোগাঁমফা বাবদুরমক মোদমখ শাইরা নচিমত পামর িা। মারামানর করার 

পর দানড় মোগাঁমফ বাবদুর আর ক্ষদু র লাগায়নি। নিশাত অসহাময়র মত 
তাকামল অমািী মৃদদু মোহমস শাইরামক উঠার জি্য ইশারা কমর পা 
বানড়ময় বলল... “আনমও িাস্তা কনরনি। কী খামবি?”
নিশাত :.. “আপনি মোখময় যা নিময় আসমবি তা খাব।”
“নজ আচ্ছা।” বমল অমািী মোবনরময় মোগমল রঈদা বলল... “কী চায়?”
“আনম জানি িা।” বমল নিশাত মাথা িামড়।
রঈদা :.. “এই মায়নবিীর মায়ায় আকৃটি হমল সবলিিাশ হমব। �ায়া�নবর 

মত গুণ্ডারা আমামদরমক মোমমর মোফলমব। আমরা গরীবগুরমবা, িদুি 
আিমত মোগমল আমামদর পান্তা ফদু রায়। এক �টাক খাঁনট নঘর দামম 
আমরা এক মামসর মোভজানল মোতল নকনি। এই চাবলিাঙ্গী খাঁনট নঘময় 
ভাজা মদুচমদুমচ পমরাটা আর নবমদনশ কনফ নদময় উমপাস ভামঙ। এই 
রূপনসর রূমপ মজমল অকালমৃতদু ্য হমব।”
নিশাত :.. “আমামক ভূমত নকলামচ্ছ িানক মোয মোবমঘামর জি্য 

নবনবজামির রূমপ মজব।”
“বাবদুর, নিশামতর সামথ কথা বল। োক্তামরর সামথ কথা বলমত 

যাব। নিশাতমক বাঁচামত ব্যথলি হমল নতিজমির মৃতদু ্য একসামথ হমব।” 
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ব্যস্তকমঠে বমল রঈদা মোবনরময় যায়। হাসার মোচটিা কমর শান্তকমঠে 
বাবদুর বলল... “নিশাত, রঈদা যা বলম� কাল্পনিক হমলও বাস্তব হমত 
পামর। নবনবজামির মনতগনত সদুনবধাজিক িয়। রামত পালামল জাি 
বাঁচব িইমল আমার সামথ রঈদাও মরমব। কী করব জলনদ বল।” 
“আমার মাথার নভতর ব্যাথ হমচ্ছ। নকচ্ছদু  নচন্তা করমত পারন� িা। 

যা করার মোতামরা মোভমবনচমন্ত কমরা। ইয়া আল্াহ আমামক বাঁচাও।” 
বমল নিশাত মোচাখ বদুমজ জপমত শুরু কমর।
“োক্তার এবং লাটমদরমক আনম একািার নবশ্াস কনর িা। নিমজর 

স্বামথলির জি্য ওরা মািদুর্ খদুি করমতও কদু ঠোমবাধ কমর িা। লামটর 
মোমময় মোতামক পদুতদু মলর মত িাচামব। এখি হয়মতা কৃতজ্তা িামক 
িাটমকর অনভিয় করম�, কনদিি পর নচড় ধরা জদুতার মত �দু ঁমড় 
মারমব। তখি তদু ই কী করমব? আমরা গনরব হমলও তামদর মত 
হৃদয়হীি িই। মামির জি্য আমরা জািবানজ ধনর। ধমির জি্য ওরা 
গনরব কদু রবানি মোদয়। আমামদর দাম-ই-বা কত বল? কদু রবানির 
ঈমদও আমামদর দাম বামড় িা।” বমল বাবদুর শনরর কাঁনপময় অন্তহানস 
হামস। নবনস্মতকমঠে নিশাত বলল... “বাবদুর ভাই, মোতামরা মোকাি 
নবর্ময় কথা বল�? মোতামামদর কথাবাতলিা আমার মোবাধগম্য হমচ্ছ িা। 
দয়া কমর একটদু  বদুনঝময় বলমব?”
বাবদুর :.. “লামটর মোমময় অমানিশাত িামক িাটমক অনভিয় করমত 

চায়। তদু ইও মহািায়ক হমত চাস িানক?”
নিশাত :.. “মোতামামদরমক ভূমত নকলামচ্ছ িানক?”
বাবদুর :.. “আজ মোথমক রঈদা কামজ মোযাগ নদময়ম�। �য় িয় মামস 

ঋণ পনরমশাধ কমর নতিজি বানড় চমল যাব। মা বাবা উপর আমরাও 
এখি ভাগ বসাব এবং আল্াহ যা নরমজক নদময়ম�ি তা ভাগভানগ 
কমর খাব। নচন্তা কনরস িা। মোতামক আর কাজ করমত হমব িা।”
নিশাত :.. “আনম অপারগ হময় উিার সামথ কথা বনল। তদু নম-ই 

বমলা, এমি দদুরবস্থায় আনম কী করব? িড়মতও পানর িা ব্যথা 
হয়। উিামক মোদখমল গাময় কাঁটা মোদয়। উনি আমার পামশ বসমল 
নঝিনঝি কমর রক্ত মাথায় উমঠ। জামিা, আনম একবার মোকউমট 
ঝাপমট ধমরন�লাম আমার নপমল চমক মোদয়নি। উিামক মোদখমল 
আমার অন্তরাত্া চমমক উমঠ। মি কামি কামি বমল, এই িারী 
মায়ানবিী। আড়মচাখ তাকামল বাজ মোফমট মাথার মাঝখামি ঠাঠা 
পড়মব।”
“ভাতদু য়া চায় এক খাবলা ভাত আর ভাদিদুমর ভাদিরবউ হয় 
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ল্যাতপ্যাত। দয়া কমর রাগ কনরস িা, আমামদর মঙ্গমলর জি্য 
সমবমাত্র এই মো্লাক বানিময়ন�।” বমল বাবদুর কপট হামস। নিশাত 
বলল... “আনম এখমিা পাগল হইনি।”
বাবদুর :.. “হ্যাঁ, তা জানি। �াগমল মোদৌড়ামল পাগলরা বমল আনম 

পাগল িই। যাক, তারপর এখি তদু ই কী খামব?”
নিশাত :.. “োক্তারমক নজমজ্স কমর খাওয়ার মোযাগ্য নক�দু নিময় 

আমসা। অমিক বড় মদুগুর ন�ল। এত মোজামর বানড় মারল মোকমমি? 
নচন্তা করমল গাময় কাঁটা মোদয়।”
“আল্াহ নিগাবাি হমল অন্তত সামড় নতি হাত দূর মৃতদু ্য থামক। 

নচন্তা কনরস িা, সব নঠকঠাক হমব। শনির িানি মোকাথায় মোগল?” বমল 
বাবদুর দাঁড়ায়। রঈদা প্রমবশ কমর দরজা বন্ধ কমর ব্যস্তকমঠে বলল... 
“বাবদুর, রামত পালামত পারব। মোগাবরামট পাড়া মোমমর মোচৌকাঠ সালাম 
কমর, ধারী মোদউনড় ঘদুমর আগদদুয়ার পা�দদুয়ামরর দ্বারী খদুমল মোদমখন�, 
মোদৌনড়ময় ধরমত পারমব িা।”
এমি সময় মোকউ দরজায় ঠদু মক। রঈদা দরজা খদুমল অমািীমক মোদমখ 

বলল... “আপনি আবার এমসম�ি মোকি?”
“উিার জি্য িাস্তা নিময় এমসন�। আপিারা নক�দু মোখময়ম�ি?” বমল 

অমািী বাঁ হামত রঈদামক সনরময় প্রমবশ কমর। নিশাত কাঁধ ঝদু নলময় 
বাবদুর নদমক তানকময় মাথা িামড়। বাবদুর নক�দু বলমত চাইমল, অমািী 
মৃদদু মোহমস বলল... “এই নিি ভাই, আপািার জি্য চা এমিন�।”
বাবদুর হতাশ হময় কাঁধ ঝদু নলময় মাথা িামড়। শাইরা পরখ কমর 

বাবদুর নদমক তাকায়। বাবদুর কপট মোহমস চা’র কাপ হামত নিময় সমর 
দাঁড়ায়। রঈদা নক�দু বলমত চাইমল বাবদুর মাথার ইশারায় বারণ 
কমর। মোচয়ার মোটমি নব�ািার পামশ বমস অমািী মৃদদু মোহমস বলল... 
“োক্তারমক বমল এমিন�। যা মোখমত পামরি।”
নিশাত :.. “আপিারা খাি। খাবার মোদমখ আমার মোপট ভমরম�।”
অমািী :.. “খাওয়া শুরু করমল আনমও খাব।”
কথা িা বমল নিশাত িাস্তা খায় এবং মোরাগী মোদখার সময় মোশর্ হমল 

ওরা মোবনরময় যায়। রামত িামসলির মোবমশ রঈদা প্রমবশ কমর নিশাতমক 
ধমর কামরা মোথমক মোবমরামল িাসলি পথমরাধ কমর। রঈদা মোকাঁতামত 
মোকাঁতামত বলল... “বড় োক্তার সামহব বমলম�ি, চলামফরা করমল 
মোরাগী সচল হমবি িইমল হাত পা নিশ্চল হমব।”
“নঠকাম�।” বমল িাসলি চমল মোগমল রঈদা তাড়া নদময় বলল... “পা 

চালা, মোদৌনড়ময় ধরমল হামত পাময় গাঁথনি মোদমব।”
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“হ্যাঁ চমলা।” বমল নিশাত যথাসাধ্য দ্রুত হাঁমট। গানড় নিময় বাবদুর 
অমপক্ষা করন�ল। ওরা মোবমরামল মোদৌমড় মোযময় নিশাতমক ধমর বলল... 
“কমটিসৃমটি বাঁচমত হমব িইমল পজিদুনর মোহমর মামঠ মারা যাব।”
পা মোটমি মোহঁমট গানড়মত উমঠ বমস হাঁপামত হাঁপামত নিশাত বলল... 

“বাবদুর ভাই, খদুব কটি হমচ্ছ।”
নিশামতর মাথার নদমক তানকময় হতাশ হময় বাবদুর বলল... “রঈদা, 

রক্ত মোবমরামচ্ছ।”
“বাবদুর উঠ।” রঈদা ধমমক বমল উমঠ ঠাস কমর দরজা লানগময় 

নলিনিমকর িাম বমল। কথা িা বমল উমঠ গম্ীরকমঠে বাবদুর বলল... 
“আমস্ত ধীমর চানলময় যাও।”
চালক সতকলিতার সামথ চানলময় যায়। ব্যথা যন্ত্রণায় নিশাত যখি 

�টফট কমর অমািী তখি মোহঁমক মোেমক বলল... “ড্াইভার, মোদৌমড় 
আয়। আম্দু! আনম হাসপাতামল যানচ্ছ।”
ড্াইভার মোদৌমড় আমস। বাবা মোবনরময় কারণ জািমত চাইমল অমািী 

জীমপ উমঠ দরজা লানগময় উইম্ডা খদুমল বলল... “অনতশয় অনস্থরতায় 
অস্বনস্তমবাধ করন�। নিশ্চয় মঙ্গলকামীর অমঙ্গল হময়ম�। স্বনস্তর জি্য 
আনম এখি হাসপাতামল যাব।”
“নঠকাম�, আনমও মোতামার সামথ যাব।” বমল বাবা উমঠ বমসি। 

ড্াইভার দ্রুত চানলময় হাসপাতাল যায়। অমািী প্রায় মোদৌমড় 
নিশামতর কমক্ষর দরজা খদুমল নব�ািা খানল মোদমখ হতভম্ব হয়। 
বাবা এক িামসলিমক মোেমক নিশাত মোকাথায় জািমত চাইমল িাসলি 
বলল... “হাঁটাহাঁনট করার জি্য বড় োক্তার বমলন�মলি। অমপক্ষা 
কমক্ষ আম�ি হয়মতা।”
অমািী দ্রুত অমপক্ষা কমক্ষ মোযময় মোহঁমক বলল... “িাসলি! মোরাগী 

মোকাথায়?”
িাসলিরা মোদৌমড় যায়। অমািী মোচাখ পানকময় বলল... “মোরাগী মোকাথায়?”
সবাই নকংকতলিব্যনবমূঢ়, এমক অমি্যর নদমক তাকামল অমািী নচৎকার 

কমর বলল... “মোরাগী মোকাথায়?”
কথা িা বমল নিশামতর খদু ঁমজ সাবাই ব্যস্ত হয়। মোখাঁজাখদু ঁনজ কমর 

হতাশ হময় এক িাসলি বলল... “মোয িাসলি মোরাগীমক ধমর হাঁটন�ল আনম 
ওমক আজ প্রথম মোদমখন�লাম।”
“এসব তদু নম কী বল�?” এক োক্তার উমতেনজত হময় বমল মোমাবাইল 

বার কমর থািায় মোফাি কমর। বাবাও মোফাি কমর উিার ভাইমক 
আসার জি্য বমলি। অমািী হতাশ এবং চনন্তত হময় ঘি ঘি শ্াস 
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টামি। এক িাসলি ওমক ধমর ব্যস্তকমঠে বলল... “মোকউ পানি নিময় 
আসদুি।”
বাবা অমািীমক ধমর বলমলি... “আমার মোমময়র কী হময়ম�?”
“অত্যনধক দদু নশ্চন্তায় সংজ্াশূণ্য হমচ্ছি।” বমল িাসলি অমািীমক 

মোচয়ামর বনসময় পানি পাি কনরময় বাতাস কমর। পদুনলশ মোযময় 
মোলখামলনখ কমর চমল যায় এবং অমািীমক নিময় বাবা বাসায় যাি। 
অমািী নিমজর কামরায় মোযময় দরজা বন্ধ কমর ল্যাপটপ চানলময় 
জািালা খদুমল আকামশর নদমক তানকময় বদুক ভমর শ্াস টামি। 
রাতজাগা পানখরা োকাোনক করমল ল্যাপটপ চানলময় মোহেমফাি 
কামি লানগময় গুিগুি কমর বাজিা বািায়। তাল মমিামমতা হমল 
সদুর নমনলময় গায়…

“হাজার মোলামকর নভমড় হাজার খদু ঁনজ তামর, তার খদু ঁমজ পথ হানরময় 
জািলাম কত অজািামর। তার নবরমহ একলা রাত জানগ বমস 
অন্ধকার ঘমর, স্বমপ্ন তার মোদখা পাই আনম জাগমল িা পাই উমর। 
কত আশা ন�ল মমি সদুখী হব দদুজি সদুখবাসমর, আপি হওয়ার আশা 
নদময় মোস নিরাশ করমলা আমামর।”

এমি সময় দরজায় ঠদু মক কামরায় প্রমবশ কমর শাইরা বলল... 
“আপা, ওলটপালট হময় সব গুবমলট হময়ম�। নঠকঠাক করমব 
মোকমমি?”
মাথা তদু মল তানকময় অমািী বলল... “নিশীমথ মোকি এমসন�স?”
শাইরা :.. “মোতামার সামথ গপসপ করার জি্য চাচাজাি আমামক 

পানঠময়ম�ি।”
অমািী :.. “নিবলিাক বসমত পারমল বস িইমল চমল যা।”
শাইরা :.. “মোতামার কী হময়ম�?”
“আনম মোতামক বমলন�, নিবলিাক বসমত পারমল বস িইমল চমল যা।”
শাইরা :.. “মোতামার নবময়র কথা পাকা হময়ম�।”
অমািী :.. “আকদ এখমিাহয়নি।”
শাইরা :.. “আপা…।”
অমািী :.. “উিার টামি আনম মোদমশ এমসন�। উিামক আনম অমিমক 

মোদমশ খদু ঁমজন�। উিামক মোদমখ আনম নিনশ্চত হময়ন�। গাম� অমানিশাত 
মোলখা ন�ল।”
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শাইরা :.. “হ্যাঁ, তা মোদমখ আনমও অনতনবনস্মত হময়ন�লাম। ওই 
গাম�র নিমচ তার সামথ প্রথম মোদখা হময়ন�ল এবং ইতররা আমার 
সামথ ইতরানম কমরন�ল।”
অমািী :.. “আমার িাম অমািী এবং উিার িাম নিশাত। আনম 

এখি ব্যস্ত, তদু ই চমল যা।”
শাইরা :.. “আপা, জািাজানি হমল কািাকানি শুরু হমব।”
অমািী :.. “কািার হামত ধদুতদু রা পাতা নদময় গাম�র িাম জািমত 

চাইমল ওরা বলমত পামর িা। িাম বমল বয়স কমতা জািমত চাইমল 
মোবাকারা নিমজর বয়স বমল।”
শাইরা :.. “এসব তদু নম কী বল�?”
অমািী :.. “ভামলা থাকার মোচটি করমল ভামলা থাকা যায়। ভামলাবাসার 

জি্য ভামলা বাসার প্রময়াজি হয় িা। সংসামরর জি্য সানথর প্রময়াজি 
হয়। জীবি সানথ নপ্রয়জি হমল নবমদুগ্ধ নচমতে কামলানচত নসদ্ধান্ত করা 
যায়, নচমতের সজীবতার জি্য নচরতা নচবামত হয় িা।”
শাইরা :.. “আনম মোতামার জি্য মোদায়া করব, আল্াহ মোতামামক দদু নিয়া 

আমখরামত সফল করমবি। দয়া কমর আমার জি্য মোদায়া করমব। 
তদু নম মোদায়া করমল আমার স্বপ্নরা সত্বর বাস্তব হমব।”
অমািী :.. “সত্য কত সদুন্দর জািমত এবং বদুঝমত হমল সদুন্দমরর 

চচলিা করমত হয়। আনম নবশ্াস কনর, যার মি যত পনবত্র তার 
কলমমর কানল তমতা পাকামপাক্ত । মমির ভাব প্রকাশ করার পণ 
কমরন�লাম। আনম মোতামামক ভামলাবানস বমল ভাবদুমকর সামমি 
ভাবপ্রকাশ করমত চাই।”
শাইরা :.. “চমৎকৃত হওয়ার মত ভাবপ্রকাশ! আনম মোদায়া কনর 

মোতামার ভামলাবাসা আজমমের জি্য মোতামার মোহাক।”
অমািী :.. “মোদায়ার জি্য আন্তনরক ধি্যবাদ।”
শাইরা :.. “মোতামার সামথ কথা বলমত ভয় হয়।”
অমািী :.. “আনম এখমিা নস্থনতশীল হমত পানরনি। পাকাপানকভামব 

স্বত্ব হস্তান্তমরর জি্য দনলমল সাক্ষর করমত হমব।”
শাইরা :.. “বাদািদুবামদ সত্যবাদীরা সীমাবদ্ধ। বাস্তববাদী এবং 

সাম্যবাদীমক বাদীপক্ষরা মোমামটই প�ন্দ কমর িা। ভদ্রসমামজ 
বাস্তনবক কনবর প্রময়াজি মোিই। মোতামার প্রভাবপ্রনতপনতে আম�। 
অনিচ্ছাসম্বেও মোতামার কনবতা পড়মত হমব।”
অমািী :.. “আনম নবশ্াস করমত শুরু কমরন� তদু ই অত্যন্ত বদুনদ্ধমতী।”
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শাইরা :.. “কনবরা সমচতি িাগনরক। জিতার মোচতিামক মোচনতত 
করার জি্য ব্যনথত হময় উিারা কনবতা নলমখি।”
অমািী :.. “তাই িানক?”
শাইরা :.. “আপা, িািার বানড় জমে হমল, জমেস্থািমক দাদার বানড় 

আিমব মোকমমি?”
অমািী :.. “এত নচনন্তত হনচ্ছস মোকি? িািার জমেস্থামি দাদার িাম 

নলখমল সকল সমস্যা আপমস সমাধাি হময় মোচামখর সামমি িািার 
বানড় িাতনির হমব। মোযমি কনদিি পর আমার বানড় আমার িানত 
িাতনিমদর হমব।”
শাইরা :.. “মোতামার কী হময়ম�?”
অমািী :.. “আমার নকচ্ছদু  হয়নি। আনম কনবতা নলনখ িা বা নলখমতও 

চাই িা। বাস্তমব যা মোদনখ তা বামক্য বনন্দ করার মোচটিা কনর মাত্র।”
শাইরা :.. “মোতামার নবময়র আময়াজি হমচ্ছ। মোস মোতামার উপকার 

কমরম� তার অপকার করমত চাও মোকি?”
অমািী :.. “বদুনঝময় বল।”
শাইরা :.. “িাটকানভিয় করমল পূণলিধদঘলি্য �ায়া�নবর মত তামক 

হত্যা করা হমব।”
অমািী :.. “তদু ই নিশ্চয় পূণলিদানয়ত্ব প্রাপ্ত হমত চাস?”
শাইরা :.. “আপা, এখমিা সময় আম� মোভমবনচমন্ত আগ বাড়মল 

সকমলর মঙ্গল হমব।”
অমািী :.. “মোতার সামথও বদমাশরা মশকরা কমরন�ল।”
“কপামল যা মোলখা আম� তা হমব। তদু নম শুধদু সাবধামি মোথমকা।” 

বমল শাইরা মাথা মোদালামল, গম্ীরকমঠে অমািী বলল... “মোদমশ এখি 
নবমর্র বি্যা এবং অবামধ নিমবলিাধরা পাি কমর। পনরমবমশ পামপর 
ভূনমকম্প হমচ্ছ। ভময় হাত পা কাঁমপ তবদুও সবাই পামপ নলপ্ত। 
আমরা নবশ্াস কনর আকাশ মোথমক গজব িামব। এতসব মোজমি 
বদুমঝশুমঝ পাপ করমল কী হয়?”
“সনত্য বলন�, এসব প্রমশ্নর উতের আনম জানি িা।” বমল শাইরা 

কপট হাসমল অমািী বলল... “দদু নিয়ায় যত নবমশর্ নদবস আম� 
সব বাংলামদমশ পানলত হয়, নকন্তু বাস্তবানয়ত হয় িা। সাজমগাজই 
সার। বাস্তমব িারীরা িমরর সামথ পামর িা। সদুন্দর হওয়ার জি্য 
সবাই সাজমত চায়। নিত্যিতদু ি নদবস মোদমশ আনবষৃ্ত হমচ্ছ এবং 
বামরাভূমত মোদমশর সম্পদ লদুমটপদুমট খামচ্ছ।”
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শাইরা :.. “আপা, কািারা নক সনত্য মোদখমত পামর?”
অমািী :.. “হ্যাঁ, কািারা এখি মোদৌড়বীর হময়ম�। যামদর মোচাখ আম� 

ওরা নক�দু মোদমখ িা নকন্তু কািারা অমিক নক�দু মোদমখ। মোদহরক্ষীর 
মোচামখ কামলা চশমা এবং কামি মোহেমফাি থামক। যামদর মোদহ রক্ষীরা 
রক্ষা কমর ওরা নকচ্ছদু  মোদমখ িা এবং শুমি িা। কািানদবস পানলত 
হমল এক নকিামর যাওয়া যামব। অি্যমদমশর মািবানধকার কমলিীরা 
সগমবলি বলমব, বাংলামদমশ কািার অনধকার আম�।”
শাইরা :.. “আজ আশ্স্ত হময়ন� তদু নম সনত্য বদুনদ্ধমতী এবং মোতামার 

কথা মোতামার মতই সদুন্দর।”
অমািী :.. “সদুন্দরমক আল্াহ সৃনটি কমরম�ি। সদুন্দমরর নদমক 

তানকময় আনম বনল, মোহ সদুন্দর তদু নম ধি্য। মোতামামক বরণ কমর আনম 
ধি্যা হমত চাই।”
শাইরা :.. “আনম এখি অতন্ত নচনন্তত হময়ন�, িাজানি কখি ভক্তরা 

মোতামার আসক্ত হমব।”
অমািী :.. “পূবলি পনশ্চম এবং উতেমর দ্বাররক্ষী থাকমলও দনক্ষণ দ্বার 

এখমিা অরনক্ষত। পালামত চাইমল এমলাপাথানড় মোদৌড়ামত হমব িা।”
শাইরা :.. “এমি সংলাপ বামপর জমে আজ প্রথম শুমিন�।”
অমািী :.. “বাস্তবতা সনত্য নতক্ত এবং জমোনধকামরর অথলি কয়জি 

জামি?”
“এত উমদ্বগসৃনটিকারী হমল মোকমমি?” বমল শাইরা মাথা বানড়ময় 

বলল... “আপা, মোলখাটা পড়মত পারব?”
“আমার পামশ বমস পড়।” বমল অমািী ল্যাপটপ এনগময় নদমল 

শাইরা পড়মত শুরু কমর… 

মি নদলাম যামর, তার লানগ মি কামন্দ, মোচাখ মোথমক ঝরঝর কমর 
মোিামি জরজর জল ঝমর। ভয়দ শমব্ ঝমঝনমময় নটমির �ামদ বৃনটি 
পমড়, মোসই ঝমাঝম শব্ প্রনতনধ্বত হয় আমার অন্তমর। আনম বমস 
থানক নিজলিমি, নিঃসঙ্গ এবং নিবলিাক, নবমবক মোবাকা হময়ম� মোসই 
অমিক আমগ, সম্পকলিহীি হমত চাই িা, সংমকামচ কাঁচদু মাচদু , কঁচ 
কঁচ শব্ শুমি হাবার মত তানকময় থানক সামমি, মোচাখ ঝাপসা হয়, 
নদিািদু নদি বাতাস নবর্াক্ত হমচ্ছ, স্বনস্তমক স্পটিভামব মোদখার জি্য 
আনম সামাি্য শানন্ত চাই, যনদও সবাই সবনক�দু পায় িা, তবদুও মোদায়া 
কনর সব চাওয়া মোযি পাওয়া হয়।
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শাইরা থামমল অমািী বলল... “কড়া পাি এবং কনঠি কথা এনড়ময় 
চনল। কদু নটল শমব্র অথলি আনম জানি িা। সাহমস কদু লামলও মোপমট 
কদু লায় িা। এই জি্য আনম নিনবলির্ হময়ন�।”
শাইরা :.. “নবর্াক্ত খাবার আনমও প�ন্দ কনর িা।”
“কামকর নেম পযলিন্ত নিরাপদ িয় নকন্তু নেম মোথমক মোবনরময় 

মোকানকমলর �া নিমজর নিরাপতো নিনশ্চত কমর।” বমল অমািী হাসার 
মোচটিা করমল শাইরা চমমক বলল... “কী বমলন�মল বদুনঝনি, দয়া কমর 
বদুনঝময় বমলা।”
অমািী :.. “শুধদুমাত্র মোতার জি্য নবস্তানরত ভামব নবম্লর্ণ করব। 

মোকানকলা অি্য পানখর বাসায় নেম পামড়। নেম মোথমক �া মোবনরময় 
সবলিপ্রথম অি্য নেম বাসা মোথমক বার কমর।”
শাইরা :.. “সবলিিাশ!”
 অমািী :..”হ্যাঁ, পনরমবমশ বাতাস আম�। যার যতটদু কদু  প্রময়াজি 

মোস ততটদু কদু  পায়। গাময়র মোজামর রাজিীনত কমর ক্ষমতাচদু ্যত হমল 
মোজমলর ভামত মোপট ভরমত হয় এবং দায় এড়াবার জি্য মোদৌড়ামদৌনড় 
করমল নদমি সাপ নবচ্ছদু রা মোদৌড়ায় আর রামত ইঁদদুমর কামড়ায়।”
শাইরা :.. “অবমশমর্ বদুমঝন�, ভামলাবাসা এবং ভামলা বাসার কারণ 

সমস্যার শুরু হয়।”
অমািী :.. “ভামলাবাসর প্রময়াজি নকন্তু ভামলামবমস আলামভালা 

হমল সবলিিাশ হয়। মমি রানখস, আমবগপ্রবণ হময় বাড়াবানড় করমল 
মাথায় বানড় পমড়। বদুনদ্ধ খাঁনটময় নবমবক নদময় নবচার করমব। 
নবমবক সবসময় সমত্যর সামথ থামক। ক্ষমাপ্রাথলিিা করমল আল্াহ 
আমামদরমক সমত্যর পমথ চানলত কমরি।”
শাইরা :.. “আনম নবশ্াস কনর তদু নম তা করমত পারমব যা অি্যরা 

এখমিা করমত পামরনি।”
অমািী :.. “প্রমত্যক শতানব্মত সভ্যতার নভনতে নবধস্ত হমচ্ছ। 

অনবশ্াস্য হমলও সত্য, মোময়ামদাতেীণলি ওর্দুধ মদুমূর্দু লি মোরাগীর মৃতদু ্যর কারণ 
হয়।”
শাইরা :.. “আপা, সনত্য ভয় হমচ্ছ।”
 অমািী :..”মমি রানখস, মোমময়রা বাপ চাচার কনলজার টদু করা। 

কামিামক আয়মতে আিমল কামনরপদু নিয়ন্ত্রমণ থামক এবং সাবধামি 
থাকমল নবপদ দূমর থামক। আনম নিমজমক নিয়ন্ত্রমণ রাখার মোচটিা 
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কনর।”
শাইরা :.. “আপা, নবময় মোদওয়ার জি্য মোতামামক নিময় মোদমশ 

এমসম�ি।”
“মারধর করমলও আনম নবময় বসব িা।” বমল অমািী মাথা িাড়মল 

অবাককমঠে শাইরা বলল... “মোতামার মাথা িটি হময়ম� িানক?”
অমািী :.. “দদু নশ্চন্তা কনরস িা, আমার মাথা নঠকঠাক আম�।”
শাইরা :.. “এই একটদু  আমগ বমল� মারধর করমলও তদু নম নবময় 

বসমব িা।”
অমািী :.. “নবময় িা বসার কারণ, শুরু মোথমকই মোমময়রা মো�মলমদরমক 

নবময় কমর। মোমময়রা কবদুল িা বলমল নবময় হয় িা। উনকল বাবারা 
কাকদু নত নমিনত কমর বমলি, মা মোগা কবদুল বমলা। অিদুমলাম কবদুল 
বমল আমরা নবপামক পনড়। এসব বলার কারণ আনম আমার 
িাতনিমক নবময় করাব, নবময় মোদব িা।”
শাইরা :.. “মোতামার এবং মোতামার িাতনির মঙ্গল মোহাক। মারধর 

করমলও মো�মলরা মোমময়মদর কাম� নবময় বসমব িা।”
অমািী :.. “আমরা কাউমক সনবিময় নমিনত করব িা। স্মরণ কমর 

মমি রাখমত হমব, আমরা কবদুল িা বলমল নবময়ই হমব িা।”
শাইরা :.. “ইয়া আল্াহ, এসব আনম কী শুিলাম?”
অমািী :.. “যা শুমিন�স সব সত্য এবং আনম মোমৌরনস িই।”
শাইরা :.. “এসব শমব্র অথলি আনম জানি িা।”
অমািী :.. “পপতৃক অথবা পদুরুর্ািদুরিমম প্রাপ্ত মোভাগ্য সম্পদ। বাবা 

নিভলিরমযাগ্য ব্যনক্ত, বাবা স্বাথলিপর হমল সন্তাি সবলিস্বান্ত হয়।”
“এখি আনম শতভাগ নিনশ্চত হময়ন�, উিারা গ্রমহর মোফমর 

পমড়ম�ি।” বমল শাইরা মাথা মোদালামল, হাসার মোচটিা কমর অমািী 
বলল... “মোমৌনর নপমর্ মশলা বানিময় মোমৌরালা নদময় চচ্চনড় বািাব।”
শাইরা :.. “আপা, এসব শুিমল মোলাকজি হাসাহানস করমব।”
অমািী :.. “োমকর একটা কথা আম�, মোবনশ হাসমল কাঁদমত হয়। 

িতদু ি কথা হমলা, উপহাস করমল উপহানসত হমত হয়। নবমশর্ ভামব 
লক্ষ্য কমর একটা নবর্য় স্পটিভামব বদুঝমত মোপমরন�, আমরা উপহাস 
এবং সমামলাচিা করমত খদুব মোবনশ প�ন্দ কনর। যারা সমামলাচিা 
কমর ওরাই মোবনশ সমামলানচত হয় এবং যারা উপহাস কমর ওরাই 
উপহানসত হয়। মোকউ সমামলানচত অথবা উপহাস্য হমত চায় িা। 
সবার আত্মযলিাদামবাধ আম�। পাগল কখমিা নিমজমক পাগল োমক 
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িা তমব অি্যমক পাগল মোেমক হা হা কমর হামস। সমামজ যমথটি 
সমস্যা আম� এবং সবাই ভদু ল কনর। ভদু ল িা করমল আত্শুনদ্ধ হয় 
িা। সমাজমক মোকমমি সদুটি করমত হমব মোস নচন্তা িা কমর মোক কী 
করমলা তা নিময় আমরা মহাব্যস্ত। নিমজর ভদু ল আমরা মোদনখ িা বা 
মোদখমতও চাই িা। জািমত হমল পড়মত হয়। আমরা পড়মত প�ন্দ 
কনর িা। পড়মত শুরু করমল সত্বর অজ্তা দূর হমব।”
শাইরা :.. “আপা, অপনরনচতমক আমরা ঘমর প্রমবশ করমত মোদই 

িা।”
অমািী :.. “তদু ই হয়মতা জানিস, শমখর তদু লা লাখ টাকা এবং সদুমখর 

তদু লা মোকানট টাকা। আনশ তদু লায় এক মোসর এবং চনল্শ মোসমর এক 
মণ। সদুমখর অমিক দাম তাই আনম স্বনস্ত চাই। স্বনস্তর জি্য সাধিা 
করমত হয় এবং সাধকরা আমবগপ্রবণ হয় িা। ওরা পদুতদু মলর মত 
কতবলি্য আদায় কমর। পদুতদু মলর আমবগ অথবা মোবগ মোিই। মমি রানখস 
চনরিকায় মোঠস লাগমল মাথা মোঘামর।”
“আপা, নিমজর নচন্তা নিমজমক করমত হয়, নিমজর অনধকার আদায় 

করমত হয়। অবলা সবলা বলমত নকচ্ছদু  মোিই, নিমজর নিরাপতো 
নিমজমক নিনশ্চত করমত হয়।” বমল শাইরা হাসার মোচটিা করমল 
অমািী বলল... “কামদুকরা কামনরপদুমক নিয়ন্ত্রণ করমত পামর িা এবং 
অনিচ্ছাসম্বেও নিষ্ামরা মোভাগবাসিানবমদুখ হয়। অলাত হামত নিমল 
কামিায় মোকউ কামাতলি হমত পামর িা। সাধিায় কামমক জয় করা 
যায়। জীবি উপমভাগ করমত হমল সকাম হমত হয়। সাধ্যসাধিায় 
সানধকা হওয়ার ব্ত কমরন�।”
“তদু নম মোতামার কাজ কমরা আনম এখি ঘদুমাব। মোতামার সামথ কথা 

বলমল রাতজাগা পানখমদর সামথ গপসপ করমত হমব।” বমল শাইরা 
মোবনরময় যায়। অমািী উমঠ জািালার পামশ মোযময় আকামশর দানকময় 
তানকময় গুিগুি কমর মোচাখ বদুমজ শান্তকমঠে বলল...

“আনম জানি তদু নমও আমামক ভামলাবাসমত শুরু কমর�। চাইমলও 
তদু নম পালামত পারমব িা। তদু নম নিশ্চয় জামিা, আগুি এবং মোযৌবি 
লদুনকময় রাখা যায় িা। আনম যদুবতী হময়ন�। নিমরট গমবমটর মত 
তদু নম সত্য জািমত চাও িা। �ায়ামক লদুকাবার জি্য চারপামশ আগুি 
লাগামল মানটর মোদহ �াই হমব। আশার সামথ আমার মোদখা হয়নি। 
সবাই বমল মমির নভতর আশা থামক। তাই মিমক মোদখমত চাই 
িা।”
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অমািী যখি আই�াই কমর নিশাত তখি অপলকদৃমটি সামমি 
তানকময় স্বগমতানক্ত কমর, “আমার মা মোবাি আম�ি। আনম নবশ্াস 
কনর মিগড়া রামজ্যর আপনি একমাত্র রানি এবং আপিার িাম 
অমািী। সবাই আমামক নিশাত োমক। আপিামক ভামলাবাসমল 
মৃতদু ্যদমণ্ড দনণ্ডত হব। আত্হত্যা মহাপাপ। মোপ্রম শমব্র অথলি আনম 
জানি িা। মোবািমক নবময় নদমত হমব। মা বাবার মোসবাযত্ন করমত 
হমব। আনম হয়মতা নিষ্মলিা হময়ন�। ঋণমদুনক্তর জি্য প্রময়াজমি 
হামাগুনড় নদময় নভক্ষা করব।”

এমলামমমলা নচন্তা কমর দদুজি ঘদুনমময় পমড়। কনদিি পর অমািী 
এবং শাইরা মোকিাকাটার জি্য মোবমরায়। বাবা মোফাি করমল উিামক 
আিার জি্য ড্াইভার চমল যায়। নফরমত মোদনর হমল অমািী মোফাি 
কমর। ড্াইভার হতাশ হময় বলল... “আপা, এমি যািজট মোলমগম� 
গানড় ঘদুরামত পারন� িা। নবরাট এনসিমেন্ট হময়ম�। পারমল আপিারা 
ক্যামব চমল আসদুি। জট খদুলমত কয় ঘণ্া লাগমব তা আল্াহ ভামলা 
জামিি।”
“নঠকাম�, আমরা ক্যামব আসব।” অমািী সাধারণকমঠে বমল মোবনরময় 

ক্যাব থানমময় বাসার নঠকািা বমল দদুজি উমঠ বমস। নক�দুক্ষণ পর 
অমািী মোচাখ বদুমজ ঘিঘি শ্াস মোটমি সাধারণকমঠে বলল... “ড্াইভার, 
কনদিি আমগ মোতামার গানড়মত এক মোরাগী উমঠন�মলি। উিামক নিময় 
মোকাথায় নগময়ন�মল?”
ড্াইভার :.. “আপা, প্রনতনদি কত মোলাক উমঠ। কখি মোকাি মোরাগী 

উমঠন�মলি আমার মমি মোিই।”
অমািী :.. “দয়া কমর একটদু  মোধয়াি নচন্তা করমল স্মরণ হমব।”
ড্াইভার :.. “নজ আপা মমি হময়ম�, এক মোরাগীমক নিময় নলিনিমক 

নগময়ন�লাম।”
অমািী :.. “আমামক নিময় মোযমত পারমব?”
“নজ আপা নিশ্চয়।” বমল ড্াইভার গানড় ঘদুরায়। শাইরা বলল... 

“আপা, কী শুরু কমর�?”
“নচন্তা কনরস িা, ব্যামগ নপস্তল আম�।” বমল অমািী মৃদদু হামস। 

অমািীর কথা শুমি ড্াইভার সভময় বলল... “আপা, নলিনিক শহমরর 
বাইমর।”
অমািী :.. “নিভলিয় এবং নিনশ্চমন্ত চানলময় যাও।” 
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“নজ আচ্ছা আপা।” সভময় বমল ড্াইভার সাধারণ গনতমত চানলময় 
নলিনিমকর সামমি মোথমম বলল... “আপা, এখামি নিময় এমসন�লাম। 
উনি এখমিা আম�ি িা মোিই তা আনম জানি িা।”
ব্যামগ হাত �দু নকময় ড্াইভামর নদমক তাক কমর অমািী বলল... 

“আমামদর সামথ চমলা।”
ড্াইভার কনম্পতকমঠে বলল... “আল্াহ রাসদুমলর মোদাহাই নদনচ্ছ 

আমামক জামি মোমমরা িা। আনম নকচ্ছদু  জানি িা। গানড়মত মোক কী 
নিময় উমঠ আনম নকচ্ছদু  জানি িা।”
অমািী মোবনরময় মৃদদু মোহমস বলল... “মোতামামক মারব িা। নভতমর 

চমলা।” 
“নজ আচ্ছা।” বমল ড্াইভার ভময় থরহনর কমর মোহঁমট নরমসপশমি 

মোযময় মোচয়ামর বমস বলল... “দয়া কমর আমামক পানি দাও।”
অমািী মাথা নদময় ইশারা করমল শাইরা পানি আিমত যায়। এমি 

সময় এক কামরা মোথমক রঈদা মোবমরামল, অমািী মোদৌমড় মোযময় 
ধাকো মোমমর রঈদামক সনরময় কামরায় প্রমবশ কমর নিশামতর নদমক 
তানকময় হাঁপামত হাঁপামত বলল... “নিশাত, মোকমি আ�?”
নিশাত মোচাখ মোমমল নচৎকার কমর বলল... “ইয়া আল্াহ! আমামক 

বাঁচাও।”
রঈদা দাঁনড়ময় শানড় মোঝমড় নঠকঠাক কমর মাথা মোিমড় বলল... 

“ল্যালার খপ্পমর আলাই পমড়ম�। মোভড়ামক আর বাঁচামত পারব িা। 
বকরা ঈমদ মোকারবানি মোদমব।”
“কী হমলা, হাঁই হুঁই কর� মোকি?” বমল অমািী তার পামশ যায়। 

নিশাত দদুহাত মোিমড় বলল... “নবনবজাি, আনম গনরব মািদুর্। আমামক 
জামি মারমল আমার মা বাবা অিাহামর মরমবি।”
“মায়, আনম মোকি মোতামামক জামি মারব?” বমল অমািী নব�ািায় 

বমস। শাইরা প্রমবশ করমল অমািী বলল... “মোফাি কমর আব্দুমক 
আসার জি্য বল।”
শাইরা মাথা দদু নলময় মোবনরময় যায়। অমািী মৃদদু মোহমস বলল... “এখি 

মোকমি মোবাধ কর�?”
নিশাত :.. “আনম নঠকঠাক আন�। োক্তার বমলম�ি সমূ্পণলি সদুস্থ 

হমত অমিক নদি লাগমব।”
অমািী :.. “নচন্তা কমরা িা, সব নঠকঠাক হমব। প্রময়াজমি নবমদশ 

নিময় যাব।”
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নিশাত :.. “নজ আচ্ছা ধি্যবাদ কী বলম�ি?”
অমািী :.. “বলন�, নচনকৎসার জি্য নবমদশ নিময় যাব।”
নিশাত :.. “নজ লাগমব িা। অনতসত্বর সমূ্পণলি সদুস্থ হব।”
অমািী :.. “হ্যাঁ, তা মোতা বমট। যাক, নক�দু মোখময়�?”
“নজ, খাবার আিার জি্য ভাবী মোবনরময়ন�মলি। আপনি উিামক ধাকো 

মোমমর নচৎ কমর কামরায় �দু মক আমার অন্তরাত্ায় চমনকময়ম�ি। এই 
কাঁপ থামমত কময়ক ব�র লাগমব।” বমল নিশাত নশউমর উমঠ। 
অমািী মদুখ নবকৃত বলল... “তদু নম আস্ত একটা মোভড়া।”
নিশাত :.. “আল্াহর মোদাহাই নদনচ্ছ, মািত পূরা করার জি্য দয়া 

কমর আমামক কসাইর হাত মোদমবি িা। আপিার মািত পূরমব িা।”
“মোসই কমব আমার মািত পূমরম�। যাক, আনম এখি োক্তামরর 

সামথ কথা বলব। আব্দু আসমল মোতামামক বাসায় নিময় যাব।” 
বমল অমািী মদুমখর ভাব বদলামল কপট মোহমস নিশাত বলল... “নজ 
আচ্ছা।” 
রঈদা এক পামশ দাঁনড়ময় তামদর ভাব-অনভিয় পরখ কমর। অমািী 

ঘদুরমল রঈদা বলল... “আপনি কী শুরু কমরম�ি? মোস আপিার মাি 
বাঁনচময়ম�, বকনশমশর বদমল তার প্রাণিাশ করমত চাি মোকি?”
অমািী :.. “আন্তনরকভামব দদুঃনখত, আনম ভামলা বাংলা বদুনঝ িা।”
রঈদা :.. “নক�দু টাকা নদমল আমরা কৃতজ্ এবং উপকৃত হব।”
“উনি সমূ্পণলি সদুস্থ হওয়ার আগ পযলিন্ত নক�দু বলা যামব িা। আপনি 

বসদুি, বাসায় মোযময় একসামথ খাব।” বমল অমািী মোবনরময় যায়। 
নবস্ময়ানবটি রঈদা বাবদুর নদমক তানকময় বলল... “এই বাবদুর, উনি 
এসব কীসব বলম�ি?”
“হয়মতা বলমত মোচময়ন�মলি, আজ সন্ধ্যায় মোতার ভামগ্যাদয় হমব, 

মহািমন্দ সাধমকর সামথ যা, সত্বর সাধিা নসদ্ধ হমব।” বমল বাবদুর 
নবদ্রূপ হাসমল রঈদা বলল... “বানতকগ্রস্ত মশায় কামনড়ময় মোতামকও 
ক্ষনতগ্রস্ত কমরম� িানক?”
“আমার ভামগ বড়টা নদময় মোতার ভামগরটা তদু ই খাও। এমত 

ভাগবামটায়ারা বরাবর হমব।” বমল বাবদুর োমি বাঁময় তাকায়। 
নিশামতর নদমক তানকময় রঈদা বলল... “নক�দু বলন�স িা মোকি, 
মানড়মত িা কামির মোগাড়ায় ব্যথা হমচ্ছ?”
নিশাত :.. “ভাবী মোশামিা, কপামল যা মোলখা আম� তা হমব। আনম 

মোতা আর চদু নরচামানর কনরনি, �ায়া�নবর িায়মকর মত বদমামশর 
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হাত মোথমক সায়বানিমক রক্ষা কমরন�লাম। প্রনতদামি অকালমৃতদু ্য 
কপামল মোলখা থাকমল মোকউ বদলামত পারমব িা। মোতামরা চমল যাও, 
প্রময়াজমি মোফাি করব। মোতামামদর িম্বর মদুখস্থ কমরন�।”
“নিশাত, আমার ভয় হমচ্ছ।” বমল বাবদুর মাথা িামড়। নিশাত 

বলল... “মোতামার ভয় হমব মোকি?”
বাবদুর :.. “দদু নিয়া ভরা িায়ক মহািায়ক থাকমত আমামদর মত 

হাভামতর জি্য বদমাশরা হাতাহানত কমর মোকমি? আমরা কামরা ভরা 
কলনস কািা কনরনি, তাইমল জীবমির প্রনত বাঁমক আমামদর জি্য 
অকালমৃতদু ্য অমপক্ষা কমর মোকি?”
নিশাত :.. “বকবক বন্ধ কমর ভাবীর হাত ধমর মোদৌমড় দূর বহু দূর 

চমল যাও। এই যানন্ত্রক জীবি আর ভামলা লামগ িা। নিরাপতোর 
জি্য আনমও গ্রামম চমল যাব। অিাহামর মরমলও তমরায়াল হামত 
মোকউ আমামক তাড়া করমব িা। জীবি আল্াহর দাি, জীবিীয় এবং 
জীবমিাপাময়র সদুবমন্দাবস্তও আল্াহ করমবি।”
“নিশাত! মোতার নক�দু হমল কল্পান্ত শুরু হমব। আনম এখি চমল যাব।” 

বমল বাবদুর মদুমখর ভাব বদনলময় মোবনরময় যায়। রঈদার নদমক তানকময় 
মাথা নদময় ইশারা কমর নিশাত বলল... “মোদৌমড় যাও। মারমদুমখার 
মাথা গরম হমল খামমাখা মারামানর করমব। আমার জি্য নচন্তা কমরা 
িা। আল্াহ আমার প্রনতপালক এবং একমাত্র সাহায্যকারী।” 
রঈদা :.. “তদু ই মোয আমামদর একমাত্র আপিজি অবলা তা জামি 

িা। জািমল এত বাড়াবানড় করমতা িা।”
নিশাত :.. “ভাবী, যা হয় ভামলার জি্য হয় এবং শুরুটা মোরামহর্লিক 

হমলও পনরণাম সদুমখর হয়। মরণপাখা িা মোমমল বশ্য অথবা মোপার্্য 
হওয়ার জি্য মোস্বচ্ছায় নপঁজরায় �দু মক মিমরা হমলও মমির সদুমখ 
সদুমখর গাি গাইমত পারব, িইমল এমকেবামর মমর যাব।”
রঈদা :.. “নক�দু বলার বৃথা মোচটিা কমরন�স, আনম তা বদুঝমত পানরনি। 

সট কমর বদুনঝময় বল িইমল এখদুনি মোতামক সমূ্পণলি সাফল্যমনণ্ডত 
করব।”
“এই িারীর মত একমরাখা এবং একমচামখা আনম বামপর জমমে 

মোদনখনি। একবার িা বলমল দদুইবার িা বমল িািা মোেমক বলমব, 
আনম শুধদু যত্নআনতে করমত চাই। িা বমল ম্যাও ধরমত চাই িা। 
এবার নবশ্রামম ধমরম�, পমরর বার পনরশ্রম করমল কবর মোথমক 
লাশ বার করমব।” বমল নিশাত হতাশ হময় মাথা িামড়। ধাকো 
মমর দরজা খদুমল সািমন্দ মোহমস অমিাী বলল... “োক্তার বমলম�ি 
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আপিামক বাসায় নিমত পারব। সকাল নবকাল িাসলি যামব এবং নদমি 
একবার োক্তার মোযময় মোদখমব।”
নিশাত মৃদদু মোহমস মাথা দদু নলময় সম্নত জািায়। কথা িা বমল রঈদা 

মোবনরময় যায়। অমািী নব�ািায় বমস মৃদদু মোহমস বলল... “বাসায় মোযময় 
একসামথ খাব।”
কথা িা বমল নিশাত হাসার মোচটিা কমর। এমি সময় বাবা কামরায় 

প্রমবশ কমর নিশামতর নদমক তানকময় গম্ীরকমঠে বলমলি... “িা বমল 
পানলময়ন�মল মোকি? জামিা, পদুনলশরা মোতামার খদু ঁজতল্ানশ করম�।”
“ভদু ল হময়ম� সামহব, দয়া কমর ক্ষমা করুি।” বমল নিশাত হাত 

মোজাড় কমর।
“যাক, যা হওয়ার হময়ম�। হাঁটমত পারমব িা িাসলিমক োকব?” 

বমল বাবা পামশ যাি। নিশাত কটি কমর পা িানমময় বলল... “হাঁটমব 
পারব।”
বাবা নবচনলত হময় পামশ মোযময় তামক ধমর খাড়া কমর বলমলি... 

“আবার অি্যায় করমল সমদুনচত শানস্ত মোদব মমি থামক মোযি।”
অমািী তানকময় মদুখ মোভংনচ মোদময়। নিশাত কপট মোহমস বলল... 

“সামহব, এমি অি্যায় আর করব িা।”
“নঠকাম�।” বমল বাবা আমস্তধীমর মোহঁমট মোবনরময় নিশামতর হাত ধমর 

জীমপর সামমি বনসময় নিমজ নপ�মি বমস অমািীর নদমক তানকময় 
বলমলি... “মোতামরা উমঠ বমসা।”
কথা িা বমল ওরা উমঠ বসমল সতকলিতার সামথ ড্াইভার চালামত 

শুরু কমর এবং কাপমড়র মোদাকাি মোথমক তার জি্য কাপড়মচাপড় 
নকমি বাসায় মোপঁ�মল জীপ মোথমক িামমত নিশাতমক সাহায্য করার 
জি্য অমািী নিশনপশ পমর। ড্াইভার নক�দু িা কমর দাঁনড়ময় থাকমল 
দৃঢ়কমঠে অমািী বলল, “উিামক সাহায্য কমরা।”
ড্াইভার নিশাতমক ধমর কামরায় নিময় মোগমল কামরা নঠকঠাক 

করায় অমািী ব্যস্ত হয় এবং খাবার ভাগ কমর মোখময় ল্যাপটপ অি 
কমর। নিশাত তাকামল মৃদদু মোহমস অমািী বলল... “গাি গাইমত 
পামরা? জামিা, আনম নমউনজক বািামত পানর। একটা গাি গাও। 
গামির তামল বাজিা বািাব।”
“আনম গাইমত পানর িা।” বমল নিশাত মাথা মোিমড় কপট হামস। 

অমািী উমতেনজত হময় বলল... “আনম গাইমত পানর, শুিমত চাও?”
নিশাত :.. “নজ, শুিমত চাই।”
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বদুক ভমর শ্াস মোটমি বাজিার সামথ অমািী গায়, “হাজার মোলামকর 
নভমড় হাজার খদু ঁনজ তামর, তার খদু ঁমজ পথ হানরময় জািলাম কত 
অজািামর।”
গাি শুমি নিশামতর আমকেলগুড়দু ম। অমািীর মদুমখর নদমক তানকময় 

অবাককমঠে বলল... “গয়নব সদুর গাময়ব মোথমক আসম� িানক?”
কাঁধ ঝদু নলময় অমািী বলল... “গলা িয় মোযি নচকি ফাঁটা বাঁশ 

একটা, তাই িা? আমার মোবসদুমরা গাি মোয শুমি মোস বমল, বিমমারমগর 
মোকাকর মোকাঁ খদুব ভালা লামগ। অনতশয় আমক্ষপ করমত চাই িা, তমব 
আপমসাস করা �াড়া আর নকচ্ছদু  করার মোিই।” 
“আনম যখি পবতামল ধামানল গাই, এঁমড় মোলামক বমল আহা গাধার 

কঠেস্বর কত-ই-িা মধদুর। ই-হ্যাঁ ই-হ্যাঁ।” বমল নিশাত মোচাখ বদুমজ 
মাথা দদুলায়। তার কথা শুমি অমািী দদু হামত মদুখ লদুনকময় শনরর 
কাঁনপময় হামস। মমিামমানহিীর হানস এবং হাবভামব নবনস্মত হময় 
নিশাত অপলকদৃমটি তানকময় থামক। অমািী হানস থানমময় মাইরিমফাি 
এনগময় নদময় বলল... “গাইমব?”
নিশাত :.. “নজ িা আনম গাি গাইমত পানর িা। আর বাধ্যতামূলক 

অন্তরার অমধলিক গাইমল আপিার যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ হারামব। বাবদুর ভাইর 
বামরাটা মোবমজম�, তারবাতলিা পাঠামত হমব।”
অমািী :.. “আমামক নক�দু বলম�ি িানক?”
“নজ িা। আনম আমার অন্তমরর সামথ কমথাপকথি করন�লাম 

মাত্র। যন্ত্র যন্ত্রণাদায়ক মমি হমচ্ছ। যন্ত্রণার নভতর িাজানি কত 
যন্ত্রণা লদুনকময় আম�?” বমল নিশাত মাথা কাত কমর ল্যাপটমপর 
নদমক তাকায়। মৃদদু মোহমস অমািী বলল... “চাইমল খদুমল মোদখমত 
পারমব। এই যমন্ত্রর নভতর মোকামিা যন্ত্রণা মোিই।”
নিশাত :.. “আপনি বমলম�ি, আনম নবশ্াস কমরন�।”
অমািী :.. “আনম যনদ বনল এই যমন্ত্রর নভতর সদুন্দর একটা স্বপ্ন 

আম� তদু নম নবশ্াস করমব?”
নিশাত :.. “আপনি বলমল আনম নবশ্াস করব।”
অমািী :.. “আনম যনদ বনল এই যমন্ত্রর নভতর সাপ নবচ্ছদু  ভরা।”
নিশাত :.. “আপনি বলমল আনম মোদৌড় মোদব।”
অমািী :.. “আমামক এত নবশ্াস কমরা মোকি?”
নিশাত :.. “খাস্তার ভময় অমিমক নমথ্যা বমল এবং সত্য বমল 

সবলিস্বান্ত হওয়ার মত যমথটি মািদুর্ পৃনথবীমত আম�।” 
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অমািী :.. “তদু নম নবশ্াস কমর� আনম মোতামামক নবশ্াস কনর। 
আনমও আশ্স্ত হময়ন� তদু নম মোয নবশ্স্ত।”
নিশাত :.. “নবনবজাি, আনম নবপযলিস্ত হমত চাই িা।”
“আনম মোতামামক নবশ্াস কমরন�।” বমল অমািী অপকলদৃমটি তাকামল 

কপট মোহমস নিশাত বলল... “তারুমণ্য তানরণী মোদমখন�। তানকলিক 
শমব্র অথলি বদুঝার জি্য তালদুমত তানপলিি �ালমত হমব। প্রানশ্নক শমব্র 
অথলি আনম জানি িা।”
অমািী :.. “তামল বদুমল গাি গাইমল তামলবর বািাব।”
নিশাত :.. “তামলমগামল তানলম নদমল সব মোগাল্ায় যামব।”
অিামী নক�দু বলমব এমি সময় মা মোেমক বলমলি... “অমািী, 

কয়টা বামজ সময় মোদমখন�স?”
অমািী :.. “নজ আম্দু আসন�। ল্যাপটপ অি মোরমখ যানচ্ছ, চাইমল 

গাি শুিমত পারমব।”
“যন্ত্রণা সামথ নিমল ভামলা হমব িইমল ঘদুমামত পারব িা। মোচাখ বদুজমল 

মি কামিকামি বলমব, হয়মতা এখদুনি কাঁকড়া নব�ায় কামড়ামব।” 
বমল নিশাত হাত মোগাটায়। অমািী মাথা মোিমড় ল্যাপটপ অফ কমর 
তার মোচামখ নদমক তানকময় শান্ত গম্ীরকমঠে বলল... “I’ll see you 
in the morning. Have a sweet dream. Good night.”
কথা িা বমল নিশাত মোভদা মাম�র মত তানকময় থামক এবং অমািী 

মোবনরময় মোগমল নিম্নকমঠে বলল... “নবলানত ভূমত ভর-টর কমরনি 
মোতা?”
মোকউ জবাব িা নদমল মোচাখ বদুমজ জপনজনগর কমর ঘদুমম মোবমঘার 

হয়। সকামল মোটনবমল বমস সবাই িাস্তা খাি। অমািী পাকঘমর 
মোযময় নিজহামত িাস্তা বানিময় নিশামতর জি্য নিময় যায়। অমািীর 
মামক মোেমক চাচা বলমলি... “অমািীর মা, মোতামরা কী শুরু কমর�? 
মািলাম মোস আহত হময়ম�। োক্তানরর খরচপত্র নদমল মোস অত্যন্ত 
খদুনশ হমব। বাসায় নিময় এমস� মোকি?”
“আনম জানি িা ভাইজাি।”
“এখদুনি চমল যাওয়ার জি্য আনম তামক বলব।” রাগানবিতকমঠে 

বমল চাচা প্রস্থাি কমরি। অমািীর বাবা তখি মোটনবমল ন�মলি িা। 
নিশামতর কামরায় প্রমবশ কমর মোচাখ পানকময় চাচা বলমলি... “এই, 
আমার সামথ আয়। আনম মোতামক োক্তানরর খরচ মোদব।”
নিশাত :.. “ধি্যবাদ সামহব, টাকা লাগমব িা। মোফাি কমর আমার 
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ভাইমক আসার জি্য বলমল কৃতজ্ হব।”
“এই মোি টাকা। আমার সামথ আয়।” বমল চাচা টাকা এনগময় মোদি।
“ধি্যবাদ সামহব।” বমল নিশাত টাকার নদমক তানকময় হাসার 

মোচটিা কমর হামত পামত। এমি সময় অমািীর বাবা মোযময় বলমলি... 
“ভাইজাি, কী হময়ম�?”
“নক�দু হয়নি। এই, আমার সামথ আয়।” বমল চাচা নিশামতর নদমক 

তাকাি।
“নজ সামহব।” নিশাত ব্যস্তকমঠে জবাব মোদয়।
“তামক নিময় মোকাথায় যামচ্ছি?” অমািীর বাবা বলমলি।
চাচা :.. “মোকাথায় নিময় যাব কী? মোস এখি চমল যামব।”
“অমািী, এনদমক আমসা।” বাবা অমািীমক োমকি। অমািী প্রায় 

মোদৌমড় মোগমল বাবা মাথা নদময় ইশারা কমর বলমলি... “নক�দু টাকা 
হামত নদময় মোতামার চাচা তামক চমল যাওয়ার জি্য বলম�ি।”
অমািী :.. “চাচাজাি, উনি সমূ্পণলি সদুস্থ হিনি। সদুস্থ হমল মোস্বচ্ছায় 

চমল যামবি।”
“এক রামত যমথটি সদুস্থ হময়ম�। এই চল।” বমল চাচা পা বাড়ামল 

অমািী মোরমগ নচৎকার কমর বলল... “চাচাজাি!”
নিশাত চমমক উমঠ। অি্যরা মোদৌমড় যায়। চাচা মদুমখর ভাব বদনলময় 

বলমলি... “নচৎকার করমল মোকি?”
“আপিার সামথ আনম আর কথা বলব িা। আব্দু, এই বাসায় আনম 

আর এক দণ্ড থাকমত চাই িা। এই মোয, আমার কাঁমধ ভর কমর 
হাঁটমত থাকদু ি।” বমল অমািী ওর্দুধ ল্যাপটমপর ব্যামগ ভমর কাঁমধ 
লময় নিশামতর বাম হাত নিমজর কাঁমধ মোরমখ োি হামত তামক ধমর 
হাঁটমত শুরু কমর। চাচা নক�দু বলমত চাইমল উিার মোচামখর নদমক 
তানকময় গম্ীরকমঠে অমািী বলল... “এখদুনি মোফাি আসমব। আনম 
কথা িা বলমল সবসদুদ্ধ মোজমল যামবি। সমর দাঁড়াি।” 
চাচা সমর দাঁড়ামল বাবা মৃদদু মোহমস বলমলি... “এখি মোথমক এই 

বাসা আপিার। অমািী আপিামক দাি কমরম�। সবাই জামি আমার 
ধিসম্পনতের একমাত্র উতেরানধকানরণী আমার মোমময়। দদু নশ্চন্তা করমল 
ওর শ্াসকটি হয় এবং আমার দম বন্ধ হমত চায়। আনম একরাত 
হাসপাতামল ন�লাম।”
মা অবাক দৃমটি অমািীর মদুমখর নদমক তাকামল বাবা মৃদদু মোহমস 

অমািীর পামশ মোযময় শান্তকমঠে বলমলি... “মোকাথায় মোযমত চাও?”
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“দূর মোকাথাও। এখামি থাকমল অকালমৃতদু ্য হমব।” বমল অমািী 
হাঁটমত থামক। বাবা দ্রুত নিমজর কামরায় মোযময় ব্যাগ হামত নফমর 
নিশাতমক ধমর হাঁমটি। ড্াইভার গানড় স্টাট নদময় অমপক্ষমাণ হয়। 
নিশাতমক নিময় উমঠ বসমল বাবা ঘদুমর অমািীর মা’র নদমক তানকময় 
গম্ীরকমঠে বলমলি... “এখি িা আসমল পমর চাইমলও মোযমত পারমব 
িা।”
“আম্দু, আমার ল্যাপটপ নিময় আসদুি।” অমািী মোহঁমক বলমলা। মা 

কথা িা বমল দদু হামত ল্যাপটপ ধমর প্রায় মোদৌমড় মোযময় জীমপ উমঠি। 
ড্াইভার চালামত শুরু কমর। সভময় নিশাত বলল... “সামহব, কাজটা 
ভামলা হয়নি। আপিামদর অমঙ্গল হমব।”
“মোস নচন্তা আমার। মঙ্গল অমঙ্গমলর নচন্তা মোতামামক করমত হমব 

িা।” বমল বাবা মোমাবাইল কামি লানগময় বলমলি... “আমামদর 
নিরাপতোর ব্যবস্থা করুি। আমামদর জীবিিামশর আশঙ্কা আম�।”
বাবা লইি কাটমল নিশাত সনবিময় বলল... “সামহব, একটা মোফাি 

করমত পারব?”
বাবা :.. “িম্বর বমলা ঘদুনরময় মোদব।”

নিশাত িম্বর বমল এবং তার কামি মোমাবাইল লাগামল মোস বলল... 
“বাবদুর ভাই, নবপদ মহানবপদ হময়ম�। সায়বানির জীবিিামশর 
আশঙ্কা আম�। মোকাথায় যানচ্ছ আনম জানি িা। মোযময় মোফাি কমর 
বলব। নচন্তা কমরা িা, আনম নঠকঠাক আন�। হ্যাঁ, উিারা আমার 
সামথ আম�ি। তদু নম সাবধামি মোথমকা। এখি রাখন�, মোপঁম� মোফাি 
কমর নঠকািা বলব।”
বাবা অবাককমঠে বলমলি... “কা’র সামথ কথা বলমল, সায়বানি 

মোক?”
নিশাত :.. “আমার ভাইর সামথ। আপিার মোমময়।”
বাবা :.. “আমার মোমময়মক তদু নম সায়বানি োমকা? ওমর বাসমর।”
নিশাত :.. “ভদু ল হময়ম� সামহব, আর কখমিা োকব িা।” সভময় 

বমল নিশাত মাথা িামড়।
বাবা :.. “সয়াবানির অথলি জামিা?”
নিশাত :.. “অমূল্য রত্ন। নকিা মোতা দূমরর কথা যার মূল মািদুর্ ধাযলি 

করমত পামর িা।”
“মোকাথায় নিময় যানচ্ছস?” বমল বাবা োমি বাঁময় তাকামল ড্াইভার 
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বলল... “মোহামটমল যানচ্ছ সামহব।”
বাবা :.. “োকবাংলায় যা।”
নিশাত :.. “সামহব, নঠকািা নদমল ভাই ভাবী ওখামি যামবি। উিারা 

হয়মতা মৃতদু ্যর জি্য অমপক্ষা করম�ি।”
বাবা :.. “মৃতদু ্যর জি্য অমপক্ষা করমব মোকি?”
নিশাত :.. “বাবা একনদি বমলন�মলি অমপক্ষার চাইমত মদুতদু ্যর 

সামথ হাতাহানত করা ভামলা। অন্তত দদু নশ্চন্তায় শ্াসকটি হয় িা।”
বাবা কথা িা বমল নরোময়ল কমরি। বাবদুর ব্যস্তকমঠে বলল... 

“নিশাত, তদু ই এখি মোকাথায়?”
বাবা :.. “মোক, বাবদুর িানক?”
বাবদুর :.. “নজ সামহব। সামহব, আপিার সামথ মোদখা করমত চাই।”
বাবা :.. “নিশাত মোতার ভাই িানক?”
বাবদুর :.. “নজ সামহব। মোস আমামক ভাই োমক। সামহব, আপনি 

এখি মোকাথায়?”
বাবা :.. “আনম এখি োকবাংলায় যাব। ওখামি যা।”
বাবদুর :.. “সামহব, এই িম্বর মোথমক আমার ভাই আমার সামথ কথা 

বমলন�ল। মোস এখি মোকাথায়?”
বাবা :.. “মোতার ভাই আমার মাি ইজ্জত বাঁনচময়ম�। পমর কথা 

হমব।”
বাবদুর :.. “সামহব, আপিামদর নকচ্ছদু  হমব িা। আনম আমার ভাইমক 

হারামত চাই িা। দয়া কমর োকবাংলায় িা মোযময় আনম মোযখামি বলব 
ওখামি যাি। দদু নশ্চন্তা করমত হমব িা। সামহব, আর নক�দু বলমত 
চাই িা।”
“নঠকাম�।” বমল বাবা জীপ থামাবার জি্য বমল ড্াইভারমক িানমময় 

বাসায় চমল যাওয়ার জি্য বমল নিমজ চালামত শুরু করমল নিশাত 
হাঁপ মো�মড় অমািীরা নদমক তাকায়। অমািী কথা িা বমল মৃদদু 
মোহমস মা’র নদমক তাকায়। মা অবাকদৃমটি তাকামল মৃদদু মোহমস নিশাত 
বলল... “আপিামদরমক হত্যা করার জি্য ড্াইভারমকও ভাড়া করা 
হময়ন�ল। পারমল আজই আপিারা চমল যাি।”
“মোতামরাও মািদুর্ খদুি কমরা িানক?” বাবা গম্ীরকমঠে বলমল অমািী 

কাঁধ ঝদু নলময় নিশামতর নদমক তাকায়।
নিশাত :.. “নজ িা সামহব। কাজ করার জি্য আনম শহমর এমসন�। 

একনদি মস্তািরা আমামক মারধর কমরন�ল, বাবদুর ভাইর আমামক 
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বাঁনচময়ন�মলি। মোসই মোথমক উিার সামথ পনরচয়। নিমজ িা মোখময় 
আমামক মোখমত মোদি। উিার মা বাবা মোিই। মা বাবার মোসবা করার 
জি্য আমার সামথ বানড় মোযমত চাি। কময়ক মাস পর আমরা বানড় 
চমল যাব।”
বাবা :.. “মোতামামক আমামদর সামথ নিময় যাব।”
নিশাত :.. “সামহব, আনম গনরমবর মো�মল। ফাড়া কাঁথা গাময় 

জনড়ময় রাজা হমত চাই িা। বাবা অমিক টাকা ঋণ কমরম�ি। ভামলা 
মোবতমির কাজ নদমল আজীবি কৃতজ্ থাকব।”
বাবা :.. “চাইমল মোকানট টাকা মোদব।”
নিশাত :.. “সামহব, আমার জি্য মোকানট টাকা কদু নটর সমাি। কত 

টাকায় মোকানট হয় তা আনম জানি িা। আপার নবময়র জি্য জনমি 
বন্ধক নদময় কময়ক লাখ টাকা ঋণ কমরম�ি। পনরমশাধ হমল বানড় 
নফমর যাব। আনম আর শহমর থাকমত চাই িা। সকাল নবকাল 
নকলানকনল করমত হয়।”
“আজ মোথমক আর কাজ করমত হমব িা। এখি আমামক পথনিমদলিশ 

দাও।”
নিশাত :.. “মোকাথায় যাওয়ার জি্য বমলম�ি?”
বাবা :.. “বাগাি বানড়।”
আর কথা িা বমল নিশাত পথনিমদলিশ মোদয় এবং বাগািবানড়র 

প্রমব শপমথ অমািীপদুর মোলখা মোদমখ নিশাত কাঁচদু মাচদু  হয়। অমািী 
স্বনস্তর সামথ বদুক ভমর শ্াস মোটমি মৃদদু মোহমস োমি বাঁময় তাকায়। 
বানড়র উঠামি মোপঁ�মল দা হামত রঈদা মোবনরময় দরজা খদুমল নিশামতর 
গাময় মদুমখ হাত বদুনলময় বলল... “নঠকঠাক আন�স মোতা?”
“মোতামামদর যন্ত্রণায় মোয কী কনর?” নিশাত নবরক্ত হময় বলমলা। 

বাবদুর হামত মোমনশিগাি, মোকামমর নপস্তল। দরজা খদুমল বাবার নদমক 
তানকময় মৃদদু মোহমস বলল... “আপিামক খদুি করার জি্য আমামকও 
দশ লাখ টাকা নদমত মোচময়ন�ল।”
বাবা :.. “মারনি মোকি?”
বাবদুর :.. “আমার ভাই আমামক বারণ কমরন�ল।”
নিশাত দাঁমত দাঁত নপমর্ বলল... “তদু নম মািদুর্ খদুি কমরা িানক?”
কথা িা বমল রঈদা নপ�দু মোহঁমট নিশামতর হাত ধমর। বাবদুর হাসমত 

হাসমত বলল... “দূর, মোতারা আমামক একািার নবশ্াস কনরস িা। 
আনম মোকি মািদুর্ খদুি করব? আনম এখি সব মোপময়ন�। কনদিি পর 
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নবময় করব। বানড় মোযময় মা বাবার মোসবা যত্ন করব। বাপদু, নিভলিময় 
আসদুি। আমার বদুমক জাি থাকমত আপিামদর নক�দু হমব িা ইি শা 
আল্াহ।”
বাবা অসহাময়র মত বলমলি… “আমার মোমময়ই আমার সব।”
বাবদুর :.. “বাপদু, বললাম মোতা আমার বদুমক জাি থাকমত আপিামদর 

নক�দু হমব িা।” 
বাবদুর মোচামখর নদমক তানকময় রঈদা বলল... “এসব তদু ই মোকাথায় 

মোপমল?”
বাবদুর :.. “উিার ভাই নকমি নদময়ন�মলি এবং তখি উিার হবদু 

মোবয়াই সামথ ন�মলি। নিশাত, আনম নক মোতামক বনলনি নিমজর স্বামথলির 
জি্য োক্তার এবং লাটরা মািদুর্ খদুি করমতও কদু ঠোমবাধ কমর িা।”
“বাবদুর ভাই, আমার হাত পা কাঁপম�। গলা শুনকময় কনলজা 

তাতামচ্ছ। মারমত চাইমল মোমমর মোফমলা। অমপক্ষা করাচ্ছ মোকি?” 
বমল নিশাত শুষ্ নজভ নদময় মোঠাঁট নভজাবার মোচটিা কমর। বাবদুর মোদৌমড় 
মোযময় নিশাতমক ধমর হাঁটমত শুরু কমর বলল... “নিভলিময় আসদুি। 
এখামি মোকউ আসমব িা। নমিনত কমর বলন�, দয়া কমর কাউমক 
মোফাি করমবি িা। কনদিি পর নটনকমটর ব্যবস্থা আনম করব।”
েমর ভময় মা থরহনর কমরি। রঈদা উিামক ধমর হাঁমট। অমািীমক 

ধমর বাবা হাঁটমত শুরু কমর হাসার মোচটিা কমর বলমলি... “আনম 
আসমত চাইনি, তদু নম আসমত মোচময়ন�মল।”
অমািী কনম্পতকমঠে বলল... “আমার উপর আম্দুর অনধকার মোবনশ, 

এই জি্য আপিামক রানজ কমরন�লাম।”
বাবা নক�দু বলমত মোচময় মাথা িামড়ি। বাবদুর নদমক তানকময় মা 

ইনিময় ইনিময় বলমলি... “বাবা বাবদুর, আমার মোমময়মক মোযমত দাও। 
ধিসম্পনতে সব মোতামামক নদময় মোদব।”
“নিশাত পা চালা। আনম এখি হাউ মাউ কমর কাঁদমত চাই।” 

বমল বাবদুর বাজদুমত অশ্রু মদুম�। তার কথা শুমি সবাই অবাক। কথা 
িা বমল ঘমর প্রমবশ কমর নিশাতমক নব�ািায় বনসময় হাঁটদু  মোগমড় 
মোমমঝমত বমস বাবদুর েদু কমর কাঁমদ। তামক কাঁদমত মোদমখ সবার 
চক্ষদু  চড়ক গা�। মা কনম্পতকমঠে বলমলি... “বাবদুর, এভামব কাঁদ� 
মোকি?”
“আমার জমমের নঠক মোিই। মোকউ আমামক নবজমো োমক মোকউ 

োমক জারজ। আজ প্রথমবার বাবা বাবদুর শুমিন�। আপনি আমার 
অন্তরাত্ামক প্রশান্ত কমরম�ি, আমার জীবদিশায় আপিামদর ক্ষনত 
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হমব িা। মোবমঘামর মরার জি্য মারামানর করমলও আনম কখমিা মািদুর্ 
খদুি কনরনি।” বমল বাবদুর কাঁদমত থামক। মা বদুক ভমর শ্াস মোটমি 
সহাস সঞ্চার কমর এনগময় তার মাথায় হাত বদুনলময় বলমলি... “তদু নম 
চাইমল আমামক মা োকমত পারমব।”
“মা মোগা, আপিামদর �ায়ার নদমকও ওরা তাকামত পারমব িা। 

দদুমশ্চটিা করমল তামদর কনলজা বার কমর মোমঘলামক খাওয়াব।” বমল 
বাবদুর মোরমগ কশকশ কমর দদু হামত অশ্রু মদুম�।
“এখি আমার ভয় হমচ্ছ।” বমল বাবা অমািীমক মোচয়ামর বনসময় 

নিমজ মোমমঝমত বমসি।
“ভময়র কারণ মোিই বাপদু। গলায় দা লাগামলও ওরা এনদমক আসমব 

িা। মোকি আসমব িা এখদুনি আপিামক মোদখাব।” বমল বাবদুর দাঁনড়ময় 
ঘর মোথমক মোবনরময় গানড়ঘমরর দরজা খদুমল �দু মক দদু হামত নজনজির ধমর 
মোবমরামল তার নপম� নপম� এক মোজাড়া মোমঘলা নচতাবাঘ মোবমরায়।
“ওমর বাপমর বাপ।” বমল বাবা ঝমম্প দাঁড়াি। নিশাত কনম্পতকমঠে 

বলল... “ভাবী মোগা পানি দাও। গলা শুনকময় নতলকদু ট হময়ম�। মোজাড়া 
বাঘ নিময় এনদমক আসম� মোকি? ইয়া আল্াহ! আজ আনম এমকেবামর 
মোশর্।”
বাবার নদমক তানকময় বাবদুর বলল... “রামত একলা এই জংলা 

পাহারা মোদই। মানলকমক কখমিা মোদনখনি। এই জংলার ধামর পামশ 
মািদুর্জি আমস িা।”
বাবা :.. “আজ মোথমক এই জংলা মোতার। এখি কী করব তা বল, 

ভদু খ লাগমল কী খাব?”
বাবদুর :.. “সব আম� বাপদু। আপিারা এখি সাধারণ হওয়ার মোচটিা 

করুি, খাবামরর বমন্দাবস্ত আনম করব। দয়া কমর মোমাবাইলটা অফ 
করমল সকমলর মঙ্গল হমব।”
বাবা :.. “মোসই কখি অফ কমরন�। অমািী, তদু নম কী মোখমত চাও?”
“নশমক মোপামড় বিমদুরগ মোখমত চাই।” বমল অমািী কপট হামস। 

মা বাবা বসারঘমর চমল যাি। রঈদা কাঁধ ঝদু নলময় নিশামতর নদমক 
তাকায়, নিশাত মো�াঁক নগলার মোচটিা কমর বলল... “পানি দাও। গলা 
শুনকময় কনলজা নজমবগজা হময়ম�।”
“তদু ই জপতপ কর, আনম মোদনখ পানি আিমত পানর নক িা।” বমল 

রঈদা চমল যায়। নিশামতর নদমক তানকময় অমািী বলল... “আমার 
সামথ আমসা, মোমঘলার সামথ গপসপ করব।”
নিশাত :.. “মোমঘলামক আনম একািার নবশ্াস কনর িা।”
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 অমািী :.. “ওরা মোপার্্য।”
নিশাত :.. “মোপার্্য এবং বশ্য শমব্র অথলি ওরা বদুমঝ িা।”
অমািী :.. “আমার সামথ আমসা স্বচমক্ষ মোদমখ নবশ্াস করমব।”
নিশাত :.. “আপিার সব কথা আনম নবশ্াস কনর।”
“আমার সামথ আমসা।” বমল অমািী হাত বানড়ময় অপলকদৃমটি 

তাকায়। নিশাত কাঁধ ঝদু নলময় পা িামায়। এমি সময় রঈদা কামরায় 
প্রমবশ কমর ব্যস্তকমঠে বলল... “এই মোি পানি।”
কথা িা বমল নিশাত পানি পাি কমর। মোচয়ার মোটমি বমস অমািী 

বলল... “জংলায় এক মোজাড়া নচতবাঘ মোদখার শখ ন�ল। তদু নম আমার 
সামথ থাকমল ওমদরমক আদর করব। একলা সাহমস কদু লামত পারব 
িা।”
নিশাত :.. “সদয় হময় বদুঝার মোচটিা করুি, আনম এখি সনত্য 

অসদুস্থ। ওরা িাচিমকাঁদি করমল মোদৌড়ামত পারব িা।”
অমািী :.. “এই প্রজানতর বাঘরা মোকাঁদাকদু ঁনদ কমর িা।”
“আপনি যা বলমবি আনম তা নবশ্াস করব। ভাবী বমলম�ি, হাত 

নমলামত চাইমল বাঘরা পাময় কামড়ায়।” বমল নিশাত কপট হাসমল 
দাঁত কটমট কমর রঈদা বলল... “আমার নদমক তাকানচ্ছস মোকি, 
বাইমর তাকা।”
নিশাত :.. “বাইমর বাঘ আম�। ব্যাঙ্গামল ধমকাবার জি্য মোদৌমড় 

আসমব।”
“নঠকাম� এখি নবশ্রাম কমরা পমর তামদর সামথ পনরনচত হব।” 

বমল অমািী যখি নবদ্রূপ হামস তখি কপামল আঘাত কমর মা 
বলমলি... “ঘমর বসমল পাগল হব। বাইমর মোগমল বামঘর মোভাজি 
হব। হায় মোর হায়, মোগাল্ায় যাওয়ার জি্য মোকি মোয ওমদর পাল্ায় 
পমড়ন�লাম?”
“আমার মোমময়র জি্য আনম ভামলা মো�মল মোচময়ন�লাম, মোয আমার 

মোমময়মক সদুমখ শানন্তমত রাখমব।” বমল বাবা মদুদৃ মোহমস ধীমর ধীমর 
মোহঁমট নিশামতর পামশ মোযময় বলমলি... “এখি মোকমি মোবাধ কর�?”
নিশাত :.. “সদুস্থমবাধ করন� সামহব। সামহব, আনম বানড় চমল মোযমত 

চাই। বৃদ্ধ মা বাবার সহায়সম্বল আনম। উিারা আমার পথ মোচময় 
বমস আম�ি। আজ প্রায় মাস হময়ম� মোকামিা টাকা পাঠাইনি। উিারা 
নিশ্চয় নচনন্তত হমচ্ছি।”
বাবা :.. “টাকার নচন্তা কমরা িা। মোতামার মা বাবার সামথ আনম 
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কথা বলব এবং সব নঠকঠাক হমল নবময়র প্রস্তাব নিময় যাব। আমার 
মোমময় মোতামামক প�ন্দ কমরম� এবং মোতামার মমতা পাত্র মমি মমি 
মোখাঁজন�লাম।”
নিশাত :.. “সামহব, বৃদ্ধ মা বাবার মোসবা যত্ন করার জি্য আনম 

নবময় করব। অমিক কমটি আমামক লালি পালি কমরম�ি। মা 
বাবার কত স্বপ্ন কত আশা। মো�মলমক নবময় করামবি, মো�মলমবৌ 
উিামদর যত্নআনতে করমব। আমামক ক্ষমা করুি সামহব। উড়মসর 
সামথ আমার বন্ধদু ত্ব। মাস মোদমড়ক হময়ম� ওরা আমামক কামড়ায়নি। 
তামদর কামমড়র জি্য গা নিশনপশ করম�। আনম হাভামত মািদুর্, 
এক তাগানর ভাত নদমল খদুনশমত েগমগ হব।” বমল নিশাত হাসার 
মোচটিা কমর।
বাবা :.. “তদু নম খদুব প্যাঁনচময় কথা বলমত পামরা।”
“সামহব, েমর ভময় কথা বলন� তাই হয়মতা উলটা পালটা হমচ্ছ। 

দয়া কমর রাগ করমবি িা।” বমল নিশাত হাত মোজাড় করমল বাবা 
বলমলি... “নঠকাম�, মোতামার সামথ পমর কথা বলব।”

এমি সময় অমািীর মোমাবাইল বামজ। অমািী জবাব নদময় শান্তকমঠে 
কথা বলল... “মনল্কা, মজার ঘটিা মোশাি। আমার আম্দু আমামক 
যার কাম� নবময় মোদওয়ার জি্য ঘদুম খানি মো�মড়ন�মলি তার বাবা 
এবং আমার চাচা পনরকনল্পত ভামব আমামদরমক হত্যা করার জি্য 
গুপ্তঘাতক ভাড়া কমরন�মলি। ভানগ্যস নিশাত সব বমল নদময়ম� 
িইমল বাসর-রামত হত্যা করমতা। জানিস, আমামক নববস্ত করার 
জি্য মস্তাি কময়কটামক মোলনলময় নদময়ন�ল। কী বলমল? িা নিশাত 
তামদর দলভদু ক্ত িয়। আনম নিনশ্চত আন�। মোশাি, হাইকনমশমি মোফাি 
কমর খবর জািা। ওরা একটা মোফাি করমল সব নঠকঠাক হমব। 
আনম মোতামক মোফাি করতাম। বাবদুর ভাইর অনভিয় এবং নচতাবাঘ 
মোদমখ সব ভদু মল ইয়া িাফনস জপন�লাম। রামত কথা বলমব এখি 
কাজ কর। হ্যাঁ, আব্দু সদুস্থ আম�ি। আম্দুর সামথ কথা বলমত চাস? 
মোতার সামথ কথা বমল মোজমল মোযমত চাি িা। মোশাি, আনম নঠকঠাক 
আন�। ওমদরমক মোফাি কমর বল একটা মোফাি করমল সব সমস্যার 
সমাধাি হমব িইমল প্রাণহানি হমব। হ্যাঁ, আমার চাচা এবং মোবটার 
বন্ধদু মক ধমকামল হমব। আর মোশাি, বাসায় মোযময় ধমকাবার জি্য 
পদুনলশ নকনমশিারমক বলমব। মোবটামদর ঘাড় মোথক ভূত িামমব িইমল 
খামমাখা হনম্বতনম্ব করমব। তদু ই মোতা জানিস খামমাখা নদকদানর নদময় 
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মোতনরমমনর করমল ধপ কমর আমার মোগাসাঘমর আগুর জ্মল। হ্যাঁ, 
আনম মোয একলা একমশা তা প্রমাণ করতাম। মোি, আব্দুর সামথ কথা 
বল। আব্দুর মি মোথমক দদু নশ্চন্তা দূর হমব।”
অমািী মৃদদু মোহমস মোমাবাইল এনগময় মোদয়। নিশাত এবং রঈদা মোদামল 

মোদামল এমক অমি্যর নদমক তাকায়। 
মা ইনিময় নবনিময় বলমলি... “অমািী, আনম তামদর দলভদু ক্ত িই। 

আমামক মোজমল চালাি কনরস িা মোর মা। মোতার সদুমখর নচন্তা কমরই 
আনম কথা নদময়ন�লাম। এত মারত্ক ভদু ল জীবমি আর করব িা। 
আমামক ক্ষমা কমর মোদ।”
“আম্দু, আপনিও।” অমািী গাল ফদু নলময় বমল মা’র পামশ বমস 

কাঁমধ মাথা রামখ।
“আমামক মোজলপানখ বািামল মা োকমব কামর?” বমল মা অমািীর 

মাথায় হাত মোবালাি।
“আমার মোমময়মক।” বমল অমািী মা’র কাঁমধ মদুখ লদুনকময় হাসমত 

শুরু কমর। বাবা লাইি মোকমট হাঁপ মো�মড় বলমলি... “নচন্তার কারণ 
মোিই। আল্াহর দয়ায় সব নঠকঠাক হমব।”
বাবদুর নক�দু োব এবং চা’র সরজিাম হামত নফমর রঈদার হামত নদময় 

বলল... “পমর খাবামরর বমন্দাবস্ত করব।”
“সবনক�দুর সদুবমন্দাবস্ত হময়ম�। নবনবজামির পা ধমর ক্ষমা চা িইমল 

যখি-তখি মোজমল চালাি করমবি। পদুনলশ কনমশিামরর সামথ উিার 
বান্ধবী কথা বলম�ি। মোদৌমড় যা।” বমল রঈদা দাঁমত দাঁত নপমর্ হাত 
এবং মাথা নদময় ইশারা কমর। বাবদুর অবাকদৃমটি তাকামল বাবা মৃদদু 
মোহমস বলমলি... “বাবদুর মোশাি, বাঘ দদুইটা লদুনকময় রাখ িইমল মহা 
সমস্যা হমব, হাত পা হারামত পানর।”
বাবদুর :.. “কী হময়ম� বাপদু?”
“নক�দু হয়নি। এখি একটা কাজ কর, নচতাবাঘ মোচামখর আড়াল 

কর। ভময় হাত পা কাঁপম�।” বমল বাবা হাত নদময় ইশারা করমল 
কপট মোহমস বাবদুর বলল... “নজ আচ্ছা বাপদু।”
অমািী মোবনরময় বাবদুর নদমক তানকময় বলল... “বাঘ মোয মোপার্্য হময়ম� 

প্রমাণ মোদখমত চাই।”
“মোমঘলা, এনদমক আয়।” বমল বাবদুর হামতর ইশারায় োকমল 

বানঘিী মোদৌমড় যায়। অবাকদৃমটি তানকময় অমািী বলল... “বামঘর 
িাম কী?”
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বাবদুর :.. “নচতা।”
অমািী :.. “কামড়াকামনড় কমর িা মোতা? এমদর সামথ মোখলমত 

চাই।”
বাবদুর :.. “ওরা শুধদু আমামক নচমি।”
অমািী :.. “আমার সামথ পনরচয় কনরময় দাও।”
“িাম ধমর োকমল বশ্যতার প্রমাণ পারমবি।” বমল বাবদুর হাসার 

মোচটিা কমর। অমািী নসঁনড় মোবময় িামমত শুরু কমর অপলকদৃমটি 
বামঘর নদমক তানকময় গম্ীরকমঠে োমক, “নচতা, এনদমক আয়।”
বাঘ মোলজ িাড়মত শুরু করমল বাবদুর মাথা নদময় ইশারা কমর 

বলল... “যা, নবনবজাি মোতামক মোেমকম�ি।”
বাঘ ধীমর ধীমর এগুমল মা বাবা অস্বনস্ত শুরু কমরি। বানঘিী মোলজ 

িামড়। রঈদা মোদৌমড় পাকঘমর মোযময় দা হামত মোবমরায়। ততক্ষমণ 
বাঘ অমািীর পামশ যায় এবং অমািী বামঘর মাথায় হাত বদুলামত 
শুরু কমর মৃদদুমহমস বলল... “মোতামামক ধি্যবাদ।”
বাবদুর :.. “আপনি খদুনশ হময়ম�ি?”
নিশাত :.. “হ্যাঁ, আনম অত্যন্ত খদুনশ হময়ন�। বাঘ অথবা গুলবাঘ 

হমল নবশ্াস করতাম িা। মোমঘলা নচতা বামঘর মত শনঙ্কল এবং 
ভয়ঙ্কর িয়।”
নসঁনড়মত বমস মাথা মোিমড় নিম্নকমঠে রঈদা বলল... “এই মোবনটর 

বদুমকর পাটায় বারুদ আম�। বাপমর বাপ, বামঘর মাথায় হাত বদুলায়। 
আমামক বলমল নচৎকার কমর আত্হত্যা করতাম।”
অমািী মাথা ঘদুনরময় মৃদদু মোহমস বলল... “আমামক নক�দু বমল� 

িানক?”
“নজ িা, আপিামক আনম নকচ্ছদু  বনলনি।” বমল রঈদা কপট মোহমস 

বলল... “বলমত মোচময়ন�লাম নবর্য়-আশয় নবর্াক্ত হময়ম�। হামত 
পাময় এত নবর্, উঠমত বসমত পানর িা। নচন্তার কারণ মোিই। নবমর্ 
নবর্ক্ষয় হয়। বাঘ ভল্দুক আনম েরাই। ওরা কামড়ামল কবমর ঘদুমামত 
হয়। বাঘ বানঘিী এবং বাবদুরমক �দুনট নদমল আমার মঙ্গল হমব।”
অমািী :.. “এত ভয় পাও মোকি?”
“শুমিন� বামঘ কামড়ামল জলাতঙ্ক মোরাগ হয় আর মোজাঁক মোপামক 

কামড়ামল আহতরা আমস্ত আমস্ত মোবমহস্ত চমল যায়।” বমল রঈদা 
কপট হাসমল অমািী মোচাখ কপামল তদু মল বলল... “কী?”
“আনম নকচ্ছদু  বনলনি। দয়া কমর বামঘর সামথ কথা বলদুি িইমল 
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নবরক্ত হময় আমামক ধমকামব। আপনি আমার সামথ কথা বলম�ি। 
ওরা আপিার নদমক তানকময় আম�।” বমল রঈদা দাঁত কটমট 
কমর বাবদুর নদমক তাকায়। অমিীর নদমক তানকময় বাবদুর বলল... 
“আপনি সনত্য সৃজিশীল এবং মমি মমি চঞ্চল। নদিমাি পানখর 
সামথ মোখলমত চাি।”
“হ্যাঁ, আিনন্দত হমল দদুহাত মোমমল বাতামস ভাসমত চাই।” বমল 

অমািী চারপামশ তাকায়। এমি সময় নিশাত মোবমরামল তার নদমক 
তানকময় অমািী বলল... “�ায়া হময় মৃতদু ্য আমার সামথ চমল, আনম 
মৃতদু ্যর সামথ দূরত্ব বজায় রানখ। শয্যায় শানয়ত হমল আমার মৃতদু ্য হয়, 
মৃতদু ্যমক উমপক্ষা কমর আনম সদুখস্বপ্ন মোদনখ।”
“মমিাবমল ভামলা থাকমত হয়, িইমল ভামলা থাকা যায় িা। আিন্দ 

উপমভাগ করমত হয়, িইমল মি নিরািন্দ হয়।” বমল নিশাত 
বামঘর নদমক তাকামল অমািী বলল... “ভামলামবমস অমর হওয়ার 
পণ কমরন�লাম, কমটির প্রনতনবম্ব মোদখমল সনত্য খদুব ভামলা লামগ। 
হায় আিন্দ, তদু ই আমামক নিরািন্দ করমত মোচময়ন�মল। হা হা হা, 
নিরািন্দমক িদীমত ভানসময় আনম িনন্দত হময়ন�।”
নিশাত :.. “জীবি উপমভাগ্য হয় মমি পনবত্রতা থাকমল, জীবি 

যন্ত্রণাদায়ক হয় মোস্বচ্ছানিবলিাসমি গমল।”
“তদু নম এখমিা অবদুঝ আর মোসই কমব আনম বদুঝদার হময়ন�।” বমল 

অমািী হাঁটমত শুরু করমল, বাবদুর নদমক তানকময় নিশাত বলল... 
“তদু নম জামিা আনম মোতামামক একািার নবশ্াস কনর িা।”
“চাইমল আমামদর সামথ আসমত পারমব। আনম এখি বিমদুরগ 

নশকার করব।” বমল বাবদুর বামঘর নদমক তানকময় হাত নদময় ইশারা 
কমর বলল... “যা, বিমদুরগ খদু ঁমজ বার কর।”
বাঘরা মোদৌমড় যায়। অমািীমক মোেমক মা বলমলি... “অমািী, 

মোকাথায় যানচ্ছস?”
“আজ আনম বিমভাজি করব।” বমল অমািী মৃদদু হাসমল কপামল 

আঘাত কমর মা বলমলি... “তদু ই পাগল হময়ন�স িানক?”
“আপনি এত নচনন্তত হমচ্ছি মোকি? বাঘ এবং বাবদুর ভাই আমার 

মোকামিা ক্ষনত করমব িা। নিশাত, চাইমল তদু নম আমামদর সামথ 
আসমত পারমব।” বমল অমািী হাঁটমত শুরু কমর। নিশাত নসঁনড়মত 
বমস রঈদার নদমক তানকময় বলল... “আনম এখি হাঁটমত পারব িা। 
মোদৌমড় নবনবজামির সামথ যাও।”
“ভায়া, বড়াই কমর বহুত বড় নবপমদ পমড়�।” বমল রঈদা হাঁটমত 
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শুরু কমর দাঁত কটমট কমর বলল... “বমদর ভায়রামক আজ বািরীর 
কাম� বন্ধক মোদব।”
“বকাবনক বাদ নদময় মোদায়া দদুরুদ পমড় যাও। ভারপ্রাপ্ত অনফসামরর 

িাম নচতা।” বমল নিশাত কাঁধ ঝদু নলময় মাথা িামড়। অমািী নপ�ি 
নফমর অপলকদৃমটি তানকময় বলল... “মোবনশ অসদুস্থমবাধ কর� িানক?”
নিশাত :.. “আনম জানি িা কমব সমূ্পণলি সদুস্থ হব।”
“নঠকাম�, তদু নম সমূ্পণলি সদুস্থ হমল বিমদুরগ নশকার কমর নশমক পদুমড় 

খাব।” বমল অমািী নফমর হাত ধমর নিশাতমক উনঠময় হাঁটমত শুরু 
কমর বলল... “বদুনঝময় বলমল িা মোকি?”
নিশাত :.. “ভাবী বমলম�ি বদুঝদার হওয়ার বয়স এখমিা আমার 

হয়নি।”
অমািী :.. “নঠকাম� বয়স হমল এসব নবর্য় সহমজ বদুঝমত পারমব। 

আমার ভদু খ মোলমগম�। তদু নম কী খামব?”
নিশাত :.. “আপনি যা মোদমবি তা খাব।”
“নঠকা�।” বমল অমািী কামরায় প্রমবশ কমর তামক নব�ািায় বনসময় 

রঈদামক মোেমক পাকঘর যায়। বাবা তখি ঘদুমর ঘদুমর মোদমখি। শান্ত 
এবং মমিারম পনরমবশ। বাবদুর মোদাকামি মোযময় প্রময়াজিীয় সব নিময় 
আমস। সন্ধ্যার পর অমািীর বান্ধবী মোফাি কমর নিরাপতো নিনশ্চত 
কমর। স্বনস্তর দীঘলিশ্াস মো�মড় মা বাবা বারান্দায় বমস গপসপ কমরি। 
বন্দদুক হামত বাবদুর পাহারা মোদয়। রঈদা রান্াবাড়া কমর। নিশামতর 
কামরায় প্রমবশ কমর মোচয়ার মোটমি বমস সাধারণকমঠে অমািী বলল... 
“কথা বল� িা মোকি?”
নিশাত চমমক মোচাখ মোমমল বলল... “আমামক ক্ষমা করমবি, আপিার 

সামথ কথা বলার ভার্া আনম জানি িা।”
অমািী :.. “এই মোতা আমার ভার্ায় কথা বল�। বলমত থামকা। 

মোতামার সামথ কথা বলমল আমার খদুব ভামলা লামগ।”
নিশাত :.. “নদমি আপিার ভাবপ্রকামশর ভার্া শুমি মোকাণঠাসা 

মোখময়ন�। আপিার সামথ কথা বমলমত এখি ভয় হমচ্ছ।”
অমািী :.. “মোকি?”
নিশাত :.. “মোদখমত নিরীহ হমলও আপনি অঘটি-ঘটি-পটীয়সী।”
অমািী :.. “একটদু  বদুনঝময় বলমব? সংলাপটা বদুনঝনি।”
“রাঙামমমঘ মোভমস নবমিা মি মোমঘজামল আটমকম�, নদিমাি কাজ 

কমর উপত্যকায় নিকদু জিকািি বানিময়ম�।” বমল নিশাত হতাশ 
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হময় কাঁধ ঝদু লামল, অমািী উমতেনজত হময় বলল... “দারুণ কনবতা 
বমল�।”
নিশাত :.. “কনবতা কাহামক বমল, কনবতা কয় প্রকার এবং কী কী 

আনম জানি িা।”
অমািী :.. “কনবতা নলখমত হমল এতসব জািমত হয় িা। তমব 

পমড় বদুঝমত হমল কনবতা নবর্য়ক সব জািমত হয়, িইমল কনবতা 
বদুঝা যায় িা।”
নিশাত :.. “নবনবজাি, এক কাজ করুি। আপিার যন্ত্র চানলময় 

বাবদুর ভাইমক মোদখামল মজা করমত পারমবি। যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্র 
মোদখমল মোবচারার আশা নমটমব এবং আজ রামত মোজমগ কাটামব।”
অমািী :.. “মোস জাগরূক এবং জাগনররা রাত মোজমগ কাজ কমর।” 

বমল অমািী তার মোচামখর নদমক তানকময় মৃদদু হামস। কথা িা বমল 
নিশাত স্বগমতানক্ত কমর, “আগা মাথা িা মোদমখ কািার মত শাঁমখর 
করাত হামত নিময় জবরজং ম্যাও ধমরন�। এখি ঝাড়মত ঝাড়মত 
কাঁমধ ব্যথা হমচ্ছ নকন্তু �াড়ামত পারন� িা। এ মোকমি ঝামমলায় 
পড়লাম? যা হওয়ার হময়ম�, এখি মোকামিারিমম পালামত পারমল 
ফাঁড়া কাটমব িইমল সমস্যা মহাসমস্যা হমব। কয়টা পয়সার জি্য 
মািদুর্ নিমজর সবলিিাশ কমর জািমল শহমরর আমশপামশ আসতাম 
িা।”
তামক নচনন্তত মোদমখ অমািী মৃদদু মোহমস বলল... “তদু নম নক�দু নচন্তা 

কর�। আমার সামথ ভাগ করমল দদু নশ্চন্তা কমমব।”
নিশাত :.. “নজ িা মোতমি নক�দু িা। আপনি নবশ্রাম করুি মোযময়। 

আনম নঠকঠাক আন�।”
“মোতামার হাবভামব স্পটি আনম মোতামামক নবরক্ত করন� এবং আমার 

সঙ্গ মোতামার জি্য অসহ্য। নঠকাম�, আনম এখি চমল যাব।” বমল 
অমািী ম্াি মোহমস দাঁড়ায়। নিশাত মোচাখ বদুমজ নশউমর স্বগমতানক্ত 
কমর, “এই ভদ্রমনহলার মগজ টগজ নবকল হয়নি মোতা? মগজ 
নবকল িা হমল নিশ্চয় মমিানবকার হময়ম�। আর মমিানবকার িা হমল 
একমশা ভাগ নিশ্চয়তার সামথ বলমত পারব এই মনহলা বায়দুগ্রস্থ।”
অমািী হাঁটমত শুরু কমর দরজার সামমি দাঁনড়ময় ঘাড় বাঁনকময় 

তাকায়। নিশাত কপট মোহমস বলল... “নক�দু বলমত চাি িানক?”
“হ্যাঁ, মোতামামক বলার অমিক নক�দু ন�ল নকন্তু তদু নম তা শুিমত চাও 

িা।” বমল অমািী মোবজার হময় দীঘলিশ্াস �ামড়। হাসার মোচটিা কমর 
নিশাত বলল... “আপনি বলদুি আনম শুিব। আপিার কটি িা হমল 
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আরাম কমর বমস বলমত পারমবি। আপনি যা বলমত চাি আনম তা 
শুিমত চাই। চাইমলও আনম মোকাথাও মোযমত পারব িা।”
“আমার কথা শুমি তদু নম হা হা কমর হাসমব মোজমিও বলন�, আনম 

মোতামামক ভামলাবাসমত শুরু কমরন�। নিশাত, নিদলিময়র মত আমামক 
নিরাশ কমরা িা। হতাশ্াস হমল আমার শ্াসকটি হয়। তদু নম নিশ্চয় 
মোদমখ�, আব্দু আমামক সবসময় খদুনশ রাখমত চাি। আমার শ্াসকটি 
হমল আব্দু অসদুস্থ হি। একবার একরাত হাসপাতামল ন�মলি। আজ 
পযলিন্ত কামরা প্রনত আনম আকৃটি হয়নি। আনম জানি তদু নম গনরব এবং 
বাবার নবর্য়সম্পনতের একমাত্র দায়াদী হলাম আনম। আনম যা চাই 
তা পাই। আনম জানি তদু নম সাধারণ পদুরুর্। মোতামার বদুমক মি এবং 
ইমাি আম�। আনম মোতামামক মমি প্রামণ শ্রদ্ধা কনর। আনম জানি 
আমামক নিরাশ করার জি্য তদু নম বলমব, নবনবজাি আমার মমতা 
মোশা মোদমড়ক নিশাত আপানি নকিমত পারমবি। মোশা মোদমড়ক মোতা 
দূমরর কথা, আনম জানি বাবার নবর্য়সম্পনতে মোবমচও মোতামার পদধদুনল 
নকিমত পারব িা। তদু নম হমল সবলিাথলিসাধক। দয়া কমর আমামক এক 
নচমনট পদধদুনল দাও। গাময় মোমমখ সানধকা হব। আশীবলিাদ কমরা, 
আশীবলিাদধি্য হব।” বমল অমািী নবচনলত হমল নিশাত গম্ীরকমঠে 
বলল... “দায়াদীর অথলি কী?”
অমািী :.. “উতেরানধকানরণী।”
“তাই মোতা বমট সমব বামরাটা মোবমজম�, ধ্যািাসমি বমস জপতপ 

করমত হমব।” বমল নিশাত মাথা মোদালায়। এমি সময় চা হামত 
রঈদা মোযময় তার কথা শুমি মোচাখ পানকময় দাঁমত দাঁত নপমর্ বলল... 
“ঠমগর ভাই বাটপাড়, সট কমর হ্যাঁ বল িইমল গরম চা মাথায় 
�ালব।”
“ভাবী মোশামিা, নবনবজামির কথা শুমি মি বাটপানড় করমত চাইম�। 

নবনবজাি বমলম�ি, সামহমবর নবর্য়সম্পনতে মোবমচও আমার পদধদুনল 
নকিমত পারমবি িা। নবনবজাি, চাইমলও আনম এখি পাগলা মোঘাড়ার 
মমতা মোদৌড়ামত পারব িা। পারমল, পদধদুনল মোতা দূমরর কথা আমার 
�ায়াও আপনি মোদখমত িা।” বমল নিশাত মাথা িামড়। অপলকদৃমটি 
তানকময় অমািী বলল... “মোতামার পদধদুনল মোপমত হমল কী করমত 
হমব বমলা, তা করার জি্য আনম প্রাণপণ মোচটিা করব।”
“জবর জনটল প্রশ্ন কমরম�ি। এত জনটল প্রশ্ন আজ পযলিন্ত মোকউ 

কমরনি। মোধয়ামি বমস নিনদধ্যাসি কমর মোভমবনচমন্ত জবাব নদমত 
হমব।” গম্ীরকমঠে বমল নিশাত মাথা মোদালায়। রঈদা মোচাখ পানকময় 
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বলল... “নিশাত, বদুমঝশুমঝ আবদুল তাবদুল বকন�স মোকি?”
“তদু নম সবসময় মোবনশ কথা বমলা। যাও, রাঁধাবাড়া মোশর্ কমরা 

মোযময়।” বমল নিশাত মোচাখ পানকময় হাত নদময় ইশারা কমর। রঈদা 
কাপ মোটনবমল মোরমখ আড়মচামখ তানকময় চমল যায়। মোস-ও রঈদার 
নদমক আড়মচামখ তাকায়। রঈদা চমল মোগমল মাথা ঘদুনরময় অমািীর 
নদমক তানকময় মদুমখর ভাব বদনলময় গম্ীরকমঠে নিশাত বলল... “কী 
কী করমত পারমবি?”
অমািী :.. “তদু নম যা বলমব তা করার মোচটিা করব।”
নিশাত :.. “দদু নশ্চন্তা থানমময় শ্াসকটি নিয়ন্ত্রণ করমত পারমবি?”
অমািী :.. “মোতামার জি্য নিনশ্চয় পারব।”
নিশাত :.. “সনত্য বলম�ি?”
অমািী :.. “মোচটিা কমর মোদমখা।”
নিশাত :.. “সামহব, দয়া কমর এনদমক আসদুি।”
সবাই মোদৌমড় মোগমল, হাসার মোচটিা কমর নিশাত বলল... “নবনবজাি 

বমলম�ি দদু নশ্চন্তা থানমময় শ্াসকটি নিয়ন্ত্রণ করমত পারমবি। পরীক্ষা 
কমর মোদখদুি মোতা পামরি নক িা? নবনবজাি, আমশপামশ হাসপাতাল 
মোিই। শ্াসকমটি মোয আমার িানভশ্াস উঠমব িা এই নিরাপতো প্রথম 
নদমল ভামলা হমব। নদমত পারমবি?”
বাবা রুদ্ধশ্ামস নিশামতর নদমক তাকাি, কথা বলমত পামরি িা।
“নিশাত, আনম একবার বমলন� মোতামার জি্য সব পারব।” অমািী 

অধীরকমঠে বলমল, নিশাত বদুক ভমর শ্াস মোটমি দীঘলিশ্াস মো�মড় 
বলল... “নবনবজাি, অমিক উপি্যাস পমড়ন� এবং অমিক �ায়া�নব 
মোদমখন�। এসব মোভজানল অনভিয় বাদ নদি। পাগলরা আপিামক 
পাগলী োকমব। মোলাকজি আপিামদরমক নিময় হানসঠাট্া করমব। 
ধি মোগমল ধি আমস, িা আসমলও মোতমি ক্ষনত হয় িা। মাি 
মোগমল মাি আমস িা। এসব উপি্যাস মাকলিা নচন্তা মাথা মোথমক বার 
কমর নিজ-মোশ্রণীর একজিমক নবময় করমল সদুন্দর সংসার সাজামত 
পারমবি। বাড়াবানড় কমর হাভামতর মত পতলাক্ত খাবার মোখময় 
ঝদু পনড়মত ঘদুমামল মাঝরামত দদুঃস্বপ্ন মোদমখ চমমক উঠমবি এবং মাথার 
মাঝখামি ঠাঠা পড়মব। উঁফ, হাসমলও কটি হয়। কটি িা হমল এখি 
হা হা কমর হাসতাম।”
অমািী ঘিঘি শ্াস টামি, তা মোদমখ রাগানবিতকমঠে বাবদুর বলল... 

“নিশাত, কী শুরু কমরন�স?”
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“এই মোয নবনবজাি! হাঁ কমর আমার মদুমখর নদমক তানকময় আম�ি 
মোকি? সামহমবর জি্য চা বা নক�দু নিময় আসদুি। সবসময় গাল 
ফদু নলময় বমলি, আব্দু এটা চাই আব্দু ওটা চাই। আব্দু কখি কী চাি 
তা কখমিা জািমত মোচময়ম�ি? িা! তা জািার প্রময়াজি এবং ফদু রসত 
আপিার মোিই। সামহব, আনম চমল মোযমত চাই। এসব �ঙতামাশা 
ভামলা লামগ িা।” বমল নিশাত মদুখ মোবজার কমর। অমািী ধীমর ধীর 
মোহঁমট বাবার সামমি মোযময় শান্তকমঠে বলল... “আব্দু কী খামবি, চা 
িা অি্য নক�দু আিব?”
বাবা নবচনলত হময় অমািীর মাথায় হাত বদুনলময় বলমল, “কী হময়ম� 

মা?”
“আব্দু, অনবশ্াস্যভামব অদ্দুত অিদুভূনত আমামক নিয়ন্ত্রণ করম�। 

আমার ধারণাশনক্ত আমামক অি্য ধারায় নিময় যামচ্ছ। এই মোলাক 
নিশ্চয় মোভকধারণ কমরম�?” বমল অমািী বাবার কাঁমধ মাথা মোরমখ 
কান্ায় মোভমঙ পমড়। নিশাত দদুহামত মাথা মোচমপ ধমর হাসমত হাসমত 
বলল... “ভক্তনবমটমলর কানহিী পড়মল ভূতরা শরীর কাঁনপময় হামস। 
বাবদুর ভাই চমলা, আনম এখি যমথটি সদুস্থমবাধ করন�।”
নিশাত িামমত চাইমল অমািী দাঁমত দাঁত নপমর্ মোচাখ পানকময় 

বলল... “িাট্যানভিময় আমামক ঠকমত চায়। ঠক মোকাথাকার! নব�ািা 
মোথমক িামমল নকনলময় কানহল করব।”
“ইয়া আল্াহ এ কী সবলিিাশ হমলা?” বমল নিশাত সট কমর পা 

উনঠময় মোলফ গাময় টামি। বাবা অবাকদৃমটি অমািীর মদুমখর নদমক 
তানকময় বলমলি... “আশ্চযলিজিক হমলও সত্য, আজ মোতামার শ্াসকটি 
হয়নি।”
“নজ আব্দু তা আনম জানি। এই বদুজরুমকর সামথ মোদখা হওয়ার পর 

মোথমক আমার নচন্তামচতিা বদমলম�। চাইমলও আনম আর দদু নশ্চন্তা 
করমত পানর িা। মি একটা িা একটা বাহািা খদু ঁমজ বমল, খামমাখা 
দদু নশ্চন্তা িা কমর ঠাণ্ডা মাথায় নচন্তা করমল সকমলর মঙ্গল হমব।” 
বমল অমািী কটাক্ষদৃমটি নিশামতর নদমক তাকায়।
“নঠকাম� মা যাও, আব্দুর জি্য এক কাপ চা বানিময় আমিা। কত 

নদি হয় মোতামার হামতর চা খাইনি।” বমল বাবা মৃদদু মোহমস মোচয়ার 
মোটমি বমস নিশামতর নদমক তানকময় মদুমখর ভাব বদলাি। নিশাত 
জড়সড় হময় বমস জপতপ শুরু কমর। মা এবং রঈদা অমািীর সামথ 
চমল মোগমল বাবা গম্ীরকমঠে বলমলি... “মোতামার আত্পনরচয় জািমত 
চাই। বলমত শুরু কমরা।”
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“নজ সামহব, জানি িা কমব আমার বংমশর মোকাি বড়লাট ফদু টানি 
কমর গনরমবর অনভশামপ অনভশপ্ত হময়ন�মলি? ধামি ভরা ভাড়ামল 
আগুি লামগ। পামশর মোদাকানি বগল বাজায় আমামদর মোদাকামি 
মোরিতা �দু মক িা। হামলর দামড়া দড়াম কমর পমড় মমর। বাবা গাময় 
মোখমট কাজ কমর একটা বানড় নকমিন�মলি, এখি শুধদু মোসই বানড়টা 
আম�। মোয মোলাক দাদার মোবগানর করমতা মোস এখি পঞ্চাময়মত বমস পা 
িানচময় নবচামরর রায় োমক। একমাত্র মোবািমক নবময় মোদওয়ার জি্য 
নদি রাত কাজ কমরও যমথটি রুনজ করমত পানরনি। জানি িা আপার 
কপামল কী মোলখা?” বমল নিশাত দদু হামত মদুখ লদুনকময় কাঁদমত শুরু 
কমর। বাবা বদুক কাঁনপময় দীঘলিশ্াস মো�মড় দাঁনড়ময় নিশামতর পামশ 
মোযময় তার মাথায় হাত বদুনলময় মৃদদু মোহমস বলল... “নঝয়ানরর কাপামল 
নিশ্চয় সদুখ মোলখা আম�। নচন্তা কমরা িা, সব নঠকঠাক হমব।”
“সামহব, এসব আপনি কী বলম�ি?” অবাককমঠে বমল নিশাত 

অশ্রু মদুম�।
“এই মোবটা! তদু ই আমামক সামহব োনকস মোকি?” বমল বাবা মোচাখ 

পানকময় অধর ধংমশ হাত উঠাি। নিশাত চমমক দদু হাত উনঠময় 
বলল... “সামহব, কী োকব?”
“মোতামার মা বাবার সামথ কথা বমল নবময়র কথা পানকময় বলব। 

এখি মোতামরা কথা বমলা, আনম একটদু  বাইমর যাব।” বমল বাবা পা 
বাড়ামল, বাবদুর ঝমম্প উমঠ বলল... “বাবা মোগা বাইমর বাঘ আম�।”
বাবা :.. “হায় মোর আল্াহ একী নবপমদ পড়লাম? এই মোবটা, বাঘ 

মো�মড় মোরমখন�স মোকি?”
“একটদু  অমপক্ষা করুি, বাঘ দদুইটামক নিময় আনম মোবড়ামত যাব।” 

বমল বাবদুর মোবনরময় োকা োনক কমর এবং বাঘরা মোদৌমড় যায়। 
নজনজির নদময় মোবঁমধ দদু হামত ধমর মোস চমল মোগমল মা এবং বাবা 
বারান্দায় মোযময় মোদালিায় বমসি। মা মোদাল মোখমত চাইমল বাবা মৃদদু 
মোহমস বলমলি... “নিশামতর কাম� অমািীমক নবময় নদমত চাই। 
মোতামার মতামত কী?”
মা :.. “নিশাত নক নবমদশ যামব?”
বাবা :.. “তা অবশ্য নচন্তা কনরনি।”
“নবশ্াস করুি আমার মমি মোকামিা কদু মতলব মোিই। আনম শুধদু 

প্রশ্ন কমরন�লাম। ইয়া আল্াহ আমামক মাফ কমরা আনম আবার 
পাপ কমরন�।” বমল মা করমজামর নবড়নবড় শুরু করমল, শান্তকমঠে 
বাবা বলমলি... “তার এক মোবাি আম� এবং মোস তার মা বাবার 
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মোসবাযত্ন করমত চায়। সব কথার মোশর্ কথা, মোস নবমদশ মোযমত 
চাইমব িা। মোবািমক নবময় মোদওয়ার জি্য মোয মো�মল নদি রাত কাজ 
কমর, মোস মো�মলমক মা বাবার মোচামখর আড়াল করা যামব িা। এ 
নবর্ময় অমািীর সামথ কথা বলমত হমব। পাকা কথা হওয়ার পর 
কথা বদলামত পারব িা। যা করার নচন্তা ভাবিা কমর করমত হমব 
িইমল মাথা চাপনড়ময় বদুনদ্ধিাশ করব।”
এমি সময় চা হামত অমািী মোবমরামল বাবা মৃদদু মোহমস বলমলি... 

“অমািী, নিশাত হয়মতা নবমদশ যামব িা। মোস তার মা বাবার মোসবা 
করমত চায়। আগপা� মোভমব বদুমঝশুমঝ নস্থরনসদ্ধান্ত করমল সকমলর 
মঙ্গল হমব।”
বাবার হামত চা নদময় মৃদদু মোহমস অমািী বলল... “আপিার নসদ্ধান্ত 

চূড়ান্ত হমব।”
“মোতামার নক�দু হমল আমার দম বন্ধ হমত চায়। মোতামার মা’র সামথ 

কথা বমল আমামক এক কথা বলমল হমব। তদু নম যা বলমব তা হমব।” 
বমল বাবা চা’য় চদু মদুক নদময় মৃদদু মোহমস বলমলি... “জবর মজার চা 
বানিময়�। মোতামার মামক এক কাপ দাও, িইমল আমার মোপমট ব্যথা 
হমব।”
অমািী মাথ দদু নলময় মৃদদু মোহমস ঘদুমর পাকঘমর যাওয়ার পমথ নিশামতর 

কামরায় প্রমবশ কমর দাঁমত দাঁত নপমর্ বলল... “কী কমর�?”
“আনম নকচ্ছদু  কনরনি।” বমল নিশাত মাথা এবং হাত িামড়।
“মোতামার সামথ পমর কথা বলব। আম্দুমক চা নদময় আনস।” বমল 

অমািী পাক ঘমর মোযময় দ্রুত চা বানিময় মামক নদময় নিশামতর 
কামরায় মোযময় মাথা নদময় ইশারা কমর বলল... “কী শুরু কমর�?”
নিশাত :.. “নবনবজাি, মোদাহাই নদময় বলন� শান্ত হময় বমস ঠাণ্ডা 

মাথায় নচন্তা কমর কথা বলদুি িইমল বস্তার উপর বমস পস্তামবি।”
অমািী :.. “বদুনঝময় বমলা।”
“চাইমলও পারব িা। মাথায় ব্যথা অসহ্য হমচ্ছ। ওর্দুধ মোকাথায় 

জানি িা।।” বমল নিশাত হাসার মোচটিা কমর। অমািী কথা িা বমল 
দ্রুত বসার ঘমর মোযময় ব্যাগ এবং এক গ্াস পানি হামত নফমর মোচয়ার 
মোটমি বমস তামক ওর্দুধ মোখমত মোদয়। ওর্দুধ মোখময় নিশাত বলল... 
“আল্াহ আপিামক নচরসদুখী করমবি।”
আনমি পমড় অমািী হাসার মোচটিা করমল নিশাত বলল... “আপনি 

আরাম করুি মোযময়, আজ অমিক কটি কমরম�ি।”
“সানকলিট হাউস পামকলির একটা গাম� অমানিশাত মোলখা মোদমখন�লাম। 
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মোতামার সামথ নবময় হমল আমার িাম অমানিশাত হমব। হ্যাঁ, আজ 
অমিক কটি কমরন�। নবমশর্ নবশ্রামমর প্রময়াজি।” গম্ীরকমঠে বমল 
মদুমখর ভাব বদনলময় অমািী পা বাড়ায়। নিশাত মাথা মোিমড় বলল... 
“নবনবজাি, দাঁড়াি।”
অমািী ঘাড় বাঁনকময় তাকায়। ওর িাক লাল, মোচামখ জল টলমল। 

নিশাত কাঁধ ঝদু নলময় বলল... “আনম এখি হাভামত। িদুি আিমত 
মোগমল পান্তা ফদু রায়। টািাটানি কমর নদি কামট। মোকামিানদি খাই, 
মোকামিানদি উমপাস কামট।”
অমািী :.. “আনম উমপাস মোরাজা রাখমত চাই।” অমািী মোঠাঁট 

কাঁনপময় বলমলা।
নিশাত :.. “আনম এখি পঙ্গদু হময়ন�।”
“আনমই মোতামামক পঙ্গদু কমরন�। মোতামার হাত ধমর নভক্ষা কমর 

পাপমমাচি করমত চাই।” বমল অমািী অপলকদৃমটি তাকায়। দদু হাত 
মাথায় বদুনলময় নিশাত বলল... “এখি আনম কী বলব”
“আনম কী বলমত চাই শুিমত চাও।” গম্ীরকমঠে বমল অমািী অশ্রু 

মদুম�। দৃঢ়কমঠে নিশাত বলল... “তা আনম শুিমত চাই িা।”
অমািী :.. “আমার এখি নবশ্রামমর প্রময়াজি। বাঁচমল সকামল মোদখা 

হমব।”
“নবনবজাি, আত্হত্যা মহাপাপ এবং হাসমরর মামঠ সবাই ইয়া 

িাফনস ইয়া িাফনস জপব। জমে একবার হয় এবং হাসমরর নবচার 
মোশমর্ মৃতদু ্যমক হত্যা করা হমব। অিন্ত কামলর জি্য মোদাজনখরা 
মোদাজমখ যামব এবং মোবমহনস্তরা আরাম আময়শ করমব। আমামক 
একটা কাজ নদমল আজীবি আপিামদর জি্য মোদায়া করব। নবনবজাি, 
আনম সাধারণ মািদুর্। আপিারা খদুনশ হমল আমামদর ভাগ্য সদুপ্রসন্ 
হয়। আল্াহ নিগাবাি হমল আপিামদর মোিকিজর আমামদর উপর 
পমড়। নবনবজাি, আপনি মোবজার হমল আমার জি্য নবনধ বাম হমবি। 
আপনি অনভশাপ নদমল আনম শাপমমাচি করমত পারব িা।” বমল 
নিশাত হতাশ হময় মোরমগ নব�ািায় হস্তাঘাত কমর দাঁমত দাঁত নপমর্ 
বলল... “মোর নিমস্তজ! বামগ মোপমল আনম মোতার সদুবমন্দাবস্ত করব।”
ধীমর ধীমর মোহঁমট পালমঙ্কর পামশ মোযময় অমািী বলল... “এমি 

কর� মোকি, কী হময়ম�? মোশামিা, আনম িারী হময় জমমেন�। নবময় 
আমামক করমতই হমব। বাবার নবর্য়সম্পনতের মানলক হওয়ার জি্য 
একজি আমামক নবময় কমর মারমত মোচময়ন�ল। আল্াহ নিগাবাি 
তাই মোতামার মোিক-িজর আমার উপর পমড়ন�ল। মোতামার প্রনত 
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আমরা দয়াপরবশ হনচ্ছ িা, মোতামার বদামি্য আনম বানধত হমত 
চাই। মোদাহাই, নবমদুখ হময় নিরাশ কমরা িা। নিশাত, আনম সামাি্য 
সদুখ চাই। তদু নম আমামক একটদু  আিন্দ নদমল আনম আিন্দদানয়িী 
হব। মোতামার কাম� সদুমখর সাগর, কাঙানলিীমক এক মোফাঁটা সদুখ 
নদমত লাভক্ষনতর নহসাব নমলাবার জি্য এত কড়ারিানন্ত করমত হমচ্ছ 
মোকি? আনম জানি তদু নম উদার এবং মোতামার কাম� িমন্দর ভাণ্ডার। 
নদঃনখিীমক এক রনতে সদুখ নদমত এত �্যাঁচড়ানম কর� মোকি, আজদুরা 
চাও িানক? কী চাও বমলা, আজাড় হময় আজ মোতামামক সব মোদব।”
নিশাত :.. “হাভামত হমলও হাড়হাভামত িই।”
“নিমজমক মো�াঁচা োক� মোকি?” বমল অমািী তাকায়। নিশাত 

মোচাখ কপামল মোতামল মোসাজা হময় বমস আশ্চযলিানবিত কমঠে বলল... 
“মোজরা কমর আমার জবািবনন্দ নদময় আপনি আমামকই মোদার্ী সাব্যস্ত 
করম�ি। ইয়া আল্াহ, এ কা’র পাল্ায় আনম পমড়ন�?”
অমািী :.. “কী হমলা, আকাশ মোথমক পমড় এত হনম্বতনম্ব কর� 

মোকি?”
নিশাত :.. “আপিার সামথ আনম আর কথা বলমত চাই িা।”
অমািী :.. “অনিচ্ছাসম্বেও আমার সামথ কথা বলমত হমব।” 
নিশাত :.. “মোয ভামলা নক�দু কমর মোস সম্ামির দানবদার। অতএব 

নিমজমক সীমাবদ্ধ িা কমর অসীম হওয়ার জি্য অমি্যর ভামলা 
করার মোচটিা করুি। মোজার খানটময় ভামলাবাসা আদায় করা যায় িা। 
আনম নবশ্াস কনর আপনি আমার শুভাকান্ষিণী, আনমও আপিার 
কল্যাণকামিা কনর।”
অমািী :.. “আনম মোতামামক ভামলাবানস, মোতামার ভামলাবাসা পাওয়ার 

জি্য আনম সব করমত রানজ! আমামক অবমহলা কমর তদু নম মোমামটই 
ভামলা কর� িা। আনম মোতামার ভামলা চাই কারণ আনম মোতামামক 
ভামলাবানস। আমামক ভামলাবাসমত িা পারা মোতামার ব্যথলিতা। আমামক 
িা ভামলাবাসমল তদু নম অি্য কাউমক ভামলাবাসমত পামরব িা। আনম 
মোতামার পমথর কাঁটা হমবা।”
অপলকদৃমটি তানকময় গম্ীরকমঠে নিশাত বলল... “আপনি আমামক 

মোপার্মত চাি িানক?”
“তদু নম অত্যন্ত হীিমনত, মোতামার সামথ আনম আর কথা বলমত 

চাই িা।” বমল অমািী দ্রুত চমল যায়। এমি সময় খাওয়ার জি্য 
রঈদা সবাইমক োমক। খাবার মোটনবমল বমস মোখমত শুরু কমর বাবা 
বলমলি... “পামতর খাবার এমকেবামর মমির মতি হময়ম�। আজ 
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রামত মোপট ভমর মা� ভাত মোখমলও মোবটা োক্তার আমামক নক�দু 
বলমত পারমব িা। তদু নমও আমামদর পামশ বমস খাও।”
রঈদা ইতস্ত কমর বলল... “নজ িা সামহব, আপিারা খাি আনম 

পমর খাব।”
মা হাসার মোচটিা কমর বলমলি... “আজ আমার উনচৎ নশক্ষা হময়ম�। 

আয়, আমার পামশ বমস খা। এসব তদু ই রান্া কমরন�স।”
রঈদা আঁচমল অশ্রু মদুম� বলল... “আচ্ছা মা, আপনিই বদুলি আমার 

মোদার্ কী? আনম মোতা কামরা গলায় চাকদু  ধমর জগমত আনসনি। আনম 
মোস্বচ্ছায় ঘৃণ্য অথবা জঘি্য হইনি, তাইমল সদুশীলরা আমামক ঘৃণা 
কমর মোকি?”
“আনম উন্ানসক িই। এসব ফালতদু  প্রমশ্নর জদুতসই উতেমরর জি্য 

নিশাত সামহমবর দ্বারস্থ হমত হমব।” বমল অমািী মোচয়ার মোটমি বমস 
মোখমত শুরু কমর এবং খাওয়া মোশমর্ কথা িা বমল নিমজর কামরায় 
মোযময় ল্যাপটপ অি কমর গুিগুনিময় টাইপ কমর…

বন্ধদু র লানগ পরাি কামন্দ বমন্ধ নদময়ম� আনড়, পনরনত বানড়ময় মোসািা 
বমন্ধ করমত চায় �াড়া�ানড়। মমি ন�ল আশা বমন্দ বািাব সদুন্দর 
বানড়, আমামর নিরাশ কমর মোসািা বমন্ধ মোদৌমড় আড়াআনড়। মোপ্রমালাপ 
করার জি্য হমত চাই তার জদু নড়, আমামর দূমর মোঠমল বমন্ধ ধদুমলায় 
কমর গড়াগনড়। মোফমর পমড় মোসািা বমন্ধ শুরু কমরম� বাড়াবানড়, আর 
হুমড়াহুনড় করমল মোদব তার পাময় মোবনড়।

অমািী যখি গুিগুি কমর নিশাত তখি জািালার নদমক তানকময় 
নিম্নকমঠে বলন�ল, “দমম্ানক্ত মোকউ প�ন্দ কমর িা। দমম্ানলর শমব্ 
দম্বল কাঁমপ। অসদুস্থতার দরুি আনম এখি অসহায় হময়ন�। এই 
মনহলার মি এবং মাথায় সমস্যা আম�। বামগ মোপমল বদরা আমামক 
বধ করমব। বনধররা কামি শুমি িা এবং বমি বাির থামক। বিমনল্কা 
মোদখমত মোচময়ন�লাম। মারধর করমলও আনম আর বিমভাজি করব 
িা।”
“আনম বিচারী হমত চাই।” বমল অমািী দরজায় ঠদু কমল নিশাত 

চমমক তানকময় বাম হামত মাথা ধমর বলল... “আপিার সমস্যা কী?”
“আমার মোকামিা সমস্যা মোিই।” বমল অমািী মাথা মোিমড় নপ�দু হাঁটমল 

বদুক ভমর শ্াস মোটমি নিশাত বাইমর তাকায়। রঈদা কামরায় প্রমবশ 
কমর অপলকদৃমটি তানকময় বলল... “কী শুরু কমরন�স?”
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“ভাবী, মদুগুর নদময় আমার মাথায় বানড় মামরা।” বমল নিশাত কাঁধ 
ঝদু নলময় মাথা িামড় এবং ঝরঝর কমর তার মোচাখ মোথমক অশ্রু ঝমর। 
রঈদা দ্রুত মোযময় তার পামশ বমস ব্যস্তকমঠে বলল... “মোতার কী 
হময়ম�?”
“ইতমরর মমতা মোতামার সামথ কথা বমলন�লাম। তখি মোতামার 

সামথ তাল নদমল নতিজি নবপমদ পড়তাম। এই মনহলার মমি সমস্যা 
আম�। নতি খাবলা ভামত আমামদর উদর ভমর। যা রুনজ কনর তা 
নদময় টািাটানি কমর আমামদর সংসার চলমব। আমরা কময়ক মাস 
কাজ করমল ঋণমশাধ হমব। আমরা বানড় নফমর যাব। তদু নম নিশ্চয় 
জামিা, নটপনটপ বৃনটির জমল হাওমর মো�উ উমঠ িা এবং নটপ্পিী পমড় 
গল্প মোশর্ হয় িা।”
রঈদা :.. “ওসব আনম বদুনঝ িা। নতি সত্য কমর বল আমামক সামথ 

মোিমব?”
“বাবদুর ভাই মোতামামক ভামলাবামস।” বমল নিশাত নবচনলত হয়। 

অশ্রু মদুম� হাসার মোচটিা কমর রঈদা বলল... “এখি তদু ই ঘদুমা। চাইমল 
মাথায় মানলশ করব।”
“আম্ার মমতা মাথায় হাত বদুনলময় দাও।” বমল নিশাত বদুক ভমর 

শ্াস মোটমি মোচাখ বদুমজ। দরজার পামশ দাঁনড়ময় তার কথা শুমি অমািী 
নফমর বলল... “নিশামতর খদু ঁমজ অমািী হানরময়ন�ল অজািায়, সাত 
সাগর মোতমরা িদী মোপনরময় অবমশমর্ এমসম� বাংলায়। বিফদু মল 
বরণোলা সানজময়ম� বমস নিরালায়, অমািী আমজা অমপক্ষমাণ 
নিশামতর অমপক্ষায়।”
নিশাত মোচামখ মোমমল অমািীর নদমক তানকময় হাসার মোচটিা কমর 

বলল... “প্রাণ পর হমল মানটর মোদহ মানটমত নমমশ। নপ্রয়জি পর 
হমল আঁজলায় অশ্রু জমম এবং সৃ্মনত নবসৃ্মত হমল পাথমরর মত 
বাঁচমত হয়।”
অমািী মাথা মোিমড় বলল... “মরমত চাইমল মরা যায় িা এবং 

বাঁচমত চাইমলও বাঁচা যায় িা। যখি সময় হমব তখি অসহাময়র 
মত বলমব অসমময় সময় হমলা মোকি?”
মোটনবমল রাখা গ্ামসর নদমক তানকময় নিশাত বলল... “পানি ঠাণ্ডা 

কমর বামর রাখমল আমরা ঠাণ্ডা হয়, সবনক�দু ঠাণ্ডা হমল ঠাণ্ডা পানি 
মোকি ঠাণ্ডা হমব িা?”
অমািী মাথা দদু নলময় দৃঢ়কমঠে বলল... “নিশ্চয় হমব। মাত্রানধক 

ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা পানি বরফ হওয়ার পর সামাি্য গরমম গমল গরম পানি 
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হয়। নচন্তা কমরা িা, ঠাণ্ডা কমমল সব নঠবঠাক হমব।”

[ ] রঈদা নক�দু বলমত মোচময় অমািীর নদমক তানকময় কপট হামস। 
ওর নদমক তানকময় নিশাত মদুখ নবকৃত কমর। অপলকদৃমটি তানকময় 
রঈদা দাঁত কটমট কমর। [ ]

অমািীর নদমক তানকময় নিশাত বলল... “সদুখ শানন্ত মমির নভতর 
থামক মোজমিও আমরা সদুমখর খদু ঁমজ মোতপান্তমর হারামত চাই। এমি 
দদুঃমখর খবর শুমি সদুখ আমামদর সামথ অনভমাি কমরম�।”
অমািী :.. “দদু নশ্চন্তার কারণ মোিই, দাবািল নিবামত হমল িতদু ি 

আগুি জ্ালামত হয়, জমল জল নমমশ এবং আগুমি আগুি নিমব।”
নিশাত :.. “মন্ত্রপূত জমল মন্তার মি প্রশান্ত হয়, শানন্তজল পাি 

করমল অশানন্ত দূর হয়। �দুমন্তমর দশলিক মোশ্রাতার মোচামখ মোভলনক 
লামগ, জানরজদু নর আর তন্ত্রমমন্ত্র মমির নবভ্ানন্ত বামড়। বাড়াবানড় 
মোমামটই প�ন্দ কনর িা।”
অমািী :.. “মোতামার কথা শুিমল এমি মমি হয়, সমবমাত্র স্বমপ্নানথিত 

হময় গূঢ়ত্বে বল�।”
“নঠক বমলম�ি, দনক্ষমণর জািালা খদুমল নদমল দনখিা বাতাস ঘমর 

প্রমবশ কমর। মাথায় মোকড়া �দু কমল কামকর কা কা শুিমত খদুব ভামলা 
লামগ। করি্যামস নহসাব কমর্ করল্ার রস পাি করমল মোপট ফাঁপা 
বন্ধ হয়।” বমল নিশাত হাসার মোচটিা কমর। নবদ্রূপ মোহমস অমািী 
বলল... “মোহ কনবতা, মোতামার কারণ অকনবরা মারামানর কমর মোকি? 
মোহ চাঁদ, মোতামার মৃতদু ্যর খবর শুমি চমকার মমলিাহত হময়ম�। নিশুনত 
রামত পরখ কমর মোদমখন�, পূণলিমামস মোতামার পনরপামশ্লি সূমযলির আমলা 
ঝলমল কমর। মোক মোযি কামিকামি বমলন�ল, পনণ্ডত হওয়ার জি্য 
নিমরট মূখলিরা গাময় পমড় ঝগড়া কমর। তামদরমক দদুরস্ত করার জি্য 
বাঁমশর বাখানরর সদ্ব্যবহার করমত হয়।”
নিশাত :.. “জীবি একটা সাধিা। মোবঁমচ থাকার িাম জীবি। মৃতদু ্যর 

আমগ এবং পমর কৃতকমমলির ফলমভাগ করমত হয়। সাধিায় নসদ্ধ 
হওয়ার পর অথবা সাধিার কামলও বৃমতের নভতর থাকমত হয়। অদ্য 
আনম বৃমতে বনন্দ। সবনক�দুর বৃতে আম�। নত্রভদু জ অথবা পঞ্চভদু জও 
বৃমতের নভতর সীমাবদ্ধ।”
“সদুখশানন্ত িটি কমর অশানন্তর কারণ হমত চাও িানক?” গম্ীরকমঠে 

বমল অমািী অপলকদৃমটি তাকায়। নিশাত মাথা মোিমড় বলল... 
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“অশানন্ত সৃনটি িা করমল শানন্তর জি্য কারা কাজ করমব? পাঁচ মাথার 
মোমামড় দাঁড়ামল মোযমকামিা সময় মাথায় বানড় পড়মব। আমবগপ্রবণ 
হময় কনবরা অভাব এবং ভামবর নবম্লর্ণ কমর, খাতার পাতায় কানল 
মোলমপ স্বমপ্নর বাস্তবতা মোদখমত চায়। চাইমলও আনম কনব হমত পারব 
িা।”
অমািী :.. “অজ্াত কারমণ তদু নম আমামক নবভ্ান্ত করমত চাই�। 

আমামক নবভ্ান্ত করমত হমল নিমজর মাথায় বানড় মারমত হমব। মূখলিরা 
নিমজর পাময় কদু ড়াল মামর। নিমজর মাথায় কারা বানড় মামর আনম 
জািমত চাই িা। কলঙ্কমলপমি মোলপক হমত চাইমল মোলপামপাঁ�ায় 
আনম মোতামামক সাহায্য করব।”

[ ] তামদর হাবভাব এবং ভাবপ্রকামশ রঈদা নচনন্তত হমলও েমর-
ভময় নবরক্ত কমর িা। [ ]

মোদয়ামলর নদমক তানকময় নিশাত বলল... “স্বাথলিপর কখমিা নবরহীত 
হয় িা এবং নহংসদুকরা নবমচ্ছমদর অথলি জামি িা। সমময়র সাথ সবাই 
বানস্তবক হমত চায় িা, ভামলাবাসা মোবমচ নখচদু নড় নকিা যায় িা এবং 
নতক্ত সত্য সকমলর হজম হয় িা।”
““মোদমহর মোকাথাও আঘাত লাগমল অন্তর ব্যনথত হয়। মোতটিায় অনতটি 

মোলাক পানি পাি কমর তদু টি হয়। মািসীর মদুখচ্ছনব মমির পদুকদু মর 
ভাসমল আশা হয় বঁড়নশ এবং কামিা হয় টদু প। আজ নিশীমথ মোদখমত 
চাই আয়িার আড়ামল কী এবং মমির ঘমর মোক লদুনকময়ম�?” বমল 
অমািী আড়মচামখ তাকায়। মাথা দদু নলময় নিশাত বলল... “বিচারী 
জামি, নবড়াল মরমল ইঁদদুর িামচ আর হুমলা মোচতমল নশয়াল মোদৌমড়। 
অসহায় পার্াণ হমত পামর িা এবং মোস্বচ্ছায় অিশি কমর মরা যায় 
িা। মমির মািদুর্ পার্াণ হমল পার্াণরা পার্ামণর মমতা ভামলাবামস। 
নমথ্যা জাঁমক কাঁঠাল পামক িা এবং বড়াই কমর বারদনরয়া পার হওয়া 
যায় িা। অনমমল গড়নমল হমল পাগলরা বগমল দদুহাত লদুকায়।”
অমািী :.. “আঁনখজমল আঁজলায় জলাশয় বানিময় তমেয় হময় তানকময় 

থানক, কামরা মদুখচ্ছনব মোদখার জি্য আনম অমপক্ষা কনর। অবমশমর্ 
মোঘালা জল স্ফনটক হমলও অস্পটি মদুখাবয় স্পটি হয় িা।”
নিশাত :.. “কদু শল শমব্র অথলি িা মোজমি কমলমকৌশমল কদু শলী এবং 

আত্তৃনপ্তর জি্য অন্তমরর নিয়ন্তা হমত মোচময়ন�লাম। মন্তা হমত মোচময় 
মোজমিন�, অন্তর আমামক কদু মন্ত্রণা মোদময় এবং র্ড়নরপদুরা আমামক 



www.mohammedabdulhaquea.com    73

নিয়ন্ত্রণ কমর। আর কলার অথলি মোজমি সদুমকৌশমল কদু শল কামিা 
নশমখন�। কালািদুরিনমক আমরা অমিক নক�দু নশখব।”
অমািী :.. “যারা মৃমতর সৎকার কমর তামদরও মৃতদু ্য হয় নকন্তু 

হত্যারা ক্ষান্ত হয় িা। মািদুমর্র সামথ অি্য জীমবর তদু লিা করমল 
মারাত্ক ভদু ল হমব। মািদুর্ মোভমবনচমন্ত অমি্যর ক্ষনতসাধি কমর। 
সদুমখ-স্বচ্ছমন্দ জীবিযাপমির জি্য আমার যমথটি ধিসম্পনতে আম�। 
আনম নবশ্াস কনর, সানথ সামথ থাকমল ব্যথারা করমত পামর িা 
অন্তঘলিাত এবং সানথর হাত ধমর পথ চলমল দূগলিম পথ হয় অিদুদ্াত।”
নিশাত :.. “মািবতার মোমরুদণ্ড িারীরা পদুরুর্মক কামাতলি কমর 

আঁনখজমল েদু নবময় মারমত পামর। কাজমল জল নমশমল কানল হয়। 
পঞ্চভূমত সৃটি মািদুর্ সবলিভূমত দয়া করমত পামর িা। আনধমভৌনতক 
দদুঃমখ মািদুর্ মোভদভাবহীি হয়। ভদু খ লাগমল মািদুর্ সবলিভদু ক এবং 
সবলিগ্রাসী ক্ষদু ধায় সবলিগ্রাসী হয়। টািাটানিমত পড়মল সাধদু ভণ্ড হয়। 
মোচটিা করমল ব্যথলিরা সফল হয়, বমস থাকমল সফলরা নবফল হয়। 
মোবনশ আশা ভামলা িয় এবং নবশ্াস অত্যন্ত গুরুত্বপূণলি নবর্য়। সদুমখ 
থাকমল দদুঃমখর জি্য জামি টামি এবং মোবনশ মোলামভ নবপদ মোেমক 
আমি।”
অমািী :.. “নিশাত, সবনক�দুর সীমা-পনরসীম আম�। সীমালঙ্ঘি 

করমল অমঙ্গল হয়।”
নিশাত :.. “আপনি নিশ্চয় অমিক িাটক মোদমখম�ি এবং উপি্যাস 

পমড়ম�ি? আনম নবশ্াস কনর তা বাস্তনবক ন�ল িা। কাল্পনিক এবং 
রাসাত্ক গল্প পড়মল অবসর সময় কামট। আপ্রাণ মোচটিা কমর গনরবরা 
অবসর গ্রহণ করমত পামর িা।”
অমািী :.. “যা বলার সাফসাফ বমলা, মোরমখ মো�মক বলমল মমির 

ভাব অব্যক্ত থামক।”
নিশাত :.. “লানলমত্য ললিা হয় লানছিত আর লানলতরা মোলামভ হয় 

লালানয়ত।”
“তদু নম মারাত্ক কদু নটল স্বভামবর মোলাক।” রাগানবিত কমঠে বমল 

অমািী দ্রুত মোবনরময় মোগমল বদুক ভমর শ্াস মোটমি নিশাত মোচাখ বদুমজ। 
রঈদা আলমতা পাময় মোবনরময় আলমগাম� দরজা মোভনজময় চমল যায়।

পরনদি সকামল িাস্তা মোখমত বমস গম্ীরকমঠে অমািী বলল... 
“আব্দু, ল্ডি নফমর গমল আনম সমূ্পণলি সদুস্থ হব িইমল নদিািদু নদি 
অনস্থর এবং অসদুস্থ হব।”
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বাবা :.. “কী হময়ম� মা?”
“নক�দু হয়নি আব্দু। আনম আর দদু নশ্চন্তা করমত চাই িা। দয়া কমর 

আমার জি্য নচন্তা করমবি িা। আনম এখি আমার কামরায় যাব, 
নক�দুর প্রময়াজি হমল আমামক োকমবি।” বমল অমািী চমল যায়। 
বাবা নচনন্তত হময় মা’র নদমক তানকময় বলমলি... “হঠাৎ কী হমলা?”
মা :.. “পরস্পরসমৃ্পক্ত নবর্য় সমূ্পরণ হয় িা এবং মোস সমম্পার্্য 

িয়। সত্বর চমল মোগমল ভামলা হমব। সনত্য বলন�, একলা বসমল ের-
ভময় হামত পাময় নখল ধমর।” 
“আজই আমরা চমল যাব। যা হময়ম� তা নবশ্াস করমত আমার 

খদুব কটি হময়ম�। প্রাকৃনত প্রনতকূল হমল বর্লিামামস সাঁনতময় মোগাসল 
করা যায় নকন্তু নবর্য়সংরিান্ত নবর্ময় আপিজি নবশ্াসঘাতক হমল 
নবপযলিস্ত হমত হয়। মোদার্ামরাপ কমর লাভ হমব িা, যা হময়ম� ভামলার 
জি্য হময়ম�।” বমল বাবা চা’র কাপ হাত নিময় মোবনরময় বাবদুরমক 
মোেমক বলমলি... “বাবদুর, আজ আমরা চমল যাব। এতনদি পাহারা 
নদময়ন�মল এখি মোথমক উপমভাগ করমত পারমব।”
বাবদুর :.. “সামহব, কী হময়ম�?”
জবাব িা নদময় কামরায় মোযময় কময়ক বানণ্ডল টাকা হামত নফমর 

বাবদুর নদমক এনগময় নদময় বাবা বলমলি... “তামক অমধলিক মোদমব।”
বাবদুর কথা িা বমল দাঁনড়ময় থামক। বাবা মোফাি কমর বলমলি... 

“মোযমকামিা লোইমট নতিটা নটনকট চাই। আপিামক অমশর্ ধি্যবাদ। 
অমািী, আমরা এখদুনি রওিা হব। বাবদুর, আমামদরমক এয়ারমপাটলি 
মোপঁ� নদমত হমব। আজ মোথমক অমািীপদুর মোতার। অমািী হয়মতা আর 
মোদমশ আসমব িা।”
বাবদুর :.. “সামহব, এসব নবশ্াস কমর অনভশপ্ত হমত চাই িা।”
“যা বমলন� তা কর। আনম আর কথা বলমত চাই িা।” বমল 

বাবা যখি নভতমর যাি, তখি নিশামতর নদমক অপলকদৃমটি তানকময় 
অমািী বলল... “অপারগ হময় আনম নবরহ বরণ কমরন�। তদু নম 
নবরনহত হমব। আমার মোচামখর জল শুকামব, মোতামার মোচামখ জল 
�ল�ল করমব। আনম হব উদানসিী, তদু নম হমব মোভাগবাসিানবমদুখ। 
নিললিমজ্জর মত একানধক বার বমলন�, আনম মোতামামক ভামলাবানস। 
আনম মোতামামক ভামলাবানস বলার জি্য তদু নম নচৎকার কমর কাঁদমব। 
অনভশপ্ত হওয়ার জি্য আনম মোতামামক অনভশাপ মোদব িা। মমি 
মোরমখা, তদু নম আমামক আশীবলিাদ করনি। আনম জানি তদু নম স্বপ্নদলিশী 
নকন্তু আমার স্বপ্নমক তদু নম রনঙি হমত দাওনি। অবমশমর্ সব রঙ 
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আমার হামত এমসম� এবং শুধদুমাত্র আমার সংস্পমশলি মোতামার 
পনরমবশ স্বপ্নীল হমব।”
নিশাত :.. “নবনবজাি…।”
অমািী :.. “মোচাপ! আর একটা কথা বলমল টদু সনক মারব।”
নিশাত :.. “নঠকাম� আনম আমার কথা বলব িা।”
অমািী :.. “দৃঢ়নচমতে প্রনতজ্ হময়ন�, দদুঃমখর সীমান্ত মোদমখ আনম 

স্বনস্তর সামথ সদুখ এবং স্বপ্নমক স্পশলি করব। মোতামামক ভামলামবমস 
মি অভীপ্সদু হময়ম�। হয়মতা আনমও অভীনপ্সত হময়ন�।”
নিশাত :.. “আনম আশ্স্ত হমত চাই, অভূত আশায় আশানবিত 

হমত চাই িা। মৃতদু ্যর পর স্বগলি অথবা িরমক যাব। সাধকরা বমলি, 
মৃতদু ্যর আমগ স্বগলিীয় সদুখ উপমভাগ করা যায়। এক ভাবদুক আমামক 
বমলন�মলি, অভীক হময় উনি িারনকয় কটিমভাগ কমরন�মলি। আনম 
নবশ্াস কনর, আজীবি মোকউ নিরবনচ্ছন্ কটিমভাগ কমরনি। িরমকর 
সম্পকলি নবশ্ামসর সামথ। আনম নবশ্াস কনর, পামপর প্রায়নশ্চতে করমত 
হয়। সাধিা এবং আরাধিায় পাপ এবং শাপমমাচি হয়। পরীনক্ষত 
এবং শাশ্ত সত্য হমলা, মমির মতি সদুন্দরী মোদখমল কাপদুরুর্রাও 
কামাতলি হয়।”
অমািী :.. “আলাপনপ্রয় মি দদুরালামপ নবকারগ্রস্ত হয়। দদুরাত্ামক 

দদুরস্ত করা যায় মোজমিও আনম নবমিত্রী হমত চাই িা। সবাই জামি 
হৃদময়র নভতর মোপ্রম থামক, নকন্তু মোদখাবার জি্য মোকউ কখমিা কাটমত 
পামরনি। অমিমক জামি িা, আত্ায় অসীম শনক্ত আম� এবং নিমখাঁজ 
নপ্রয়জিমক খদু ঁমজ বার করমত পামর।”
নিশাত :.. “আপনি নবমিানদিী িি এবং আনম নবমিানদত হমত চাই 

িা। সনবিময় নিমবদি করার মতি আমার কাম� নক�দু মোিই।”
“ভামলাবাসাবানসর জি্য আনম মোতামামক ভামলামবমসন�লাম, তদু নম 

আমামক ভামলাবাসমত চাওনি। মোতামামক ভামলামবমস আনম দদুঃখাতলি 
হময়ন�, আমার আঁনখ হময়ম� অশ্রুভারারিান্ত। আশানবিত হওয়াসম্বেও 
হতাশ্াস হময় নফমর যাব। যাওয়ারামগ বলমত চাই, ভামলাবাসার 
প্রনতদামি ভামলাবাসা নদমত িা পারমল, ভামলাবাসার মািদুর্মক 
অনভশাপ মোদওয়ার অনধকার কামরা মোিই।” বমল অমািী তার মদুমখর 
নদমক তানকময় হাসার মোচটিা কমর মোবনরময় মোগমল, রঙ�ঙ হানস আিন্দ 
অমািীমক অিদুসরণ কমর। নিশ্চল পদুতদু মলর মত নিশাত তানকময় 
থামক। মা বাবা কামরায় প্রমবশ কমরি। তার মাথায় হাত বদুনলময় 
সমস্মহ মা বলমলি... “মোতামার জি্য মোদায়া করব। সত্বর তদু নম সফল 



www.mohammedabdulhaquea.com    76

হমব। মোতামার মা বাবামক আমার সালাম বলমব।”
নিশাত হাসার মোচটি কমর, কথা বমল িা। মা মোবনরময় মোগমল তার 

মোচামখর নদমক অপলকদৃমটি তানকময় বাবা বলমলি... “নিশাত।”
নিশাত :.. “নজ সামহব?”
বাবা :.. “হাবভামব স্বাভানবক মমি হমলও অমািী আসমল আত্মগ্ 

মোরামগ আরিান্ত।”
নিশাত :.. “আত্মগ্তা মোরাগ িানক?”
বাবা :.. “হ্যাঁ, মারাত্ক মোরাগ। মোরাগীরা আত্হত্যা পযলিন্ত করমত 

পামর।”
নিশাত :.. “ইয়া আল্াহ, আমামক ক্ষমা কমরা।”
বাবা :.. “কী হময়ম�?”
নিশাত :.. “আনম নবশ্াস কনর সাধক হমত হমল সাধিা করমত হয়। 

সাধিা করমত হমল আত্শুনদ্ধর প্রময়াজি। আত্শুনদ্ধ করমত হমল 
আত্শাসমি আত্দশলিী হমত হয়। আত্দশলিী হমত হমল আত্ািদুসন্ধামি 
আত্ত্বেজ্ হমত হয়। আত্ত্বেজ্ হমত হমল পরমাত্া সম্বমন্ধ জািমত 
হয়। পরমাত্ায় আত্া লীি হমল সতো মগ্ হয়। আত্মগ্তা মোরাগ 
হমল মোরাগী সম্বমন্ধ নক�দু বলার সাহস আমার মোিই।”
বাবা :.. “অত্যন্ত আিমন্দ অত্যনহত হয় জািমল আনম কখমিা 

আিনন্দত হতাম িা এবং আত্সংযমী হময় আমার মোমময় আশাহত 
হমতা িা। মোদমশ আমরা নিরাপদ িই। নিরাপতো নিনশ্চত করার 
জি্য আমরা নফমর যাব। আমার মোমময় আমার আিন্দ। হয়মতা তদু নম 
ওমক নিরািন্দ কমর�। আনম মোতামামক প্রশ্ন করমত চাই িা। কামরা 
ব্যনক্তগত নবর্ময় আনম কখমিা হস্তমক্ষপ কনরনি। তদু নম হয়মতা জাি 
িা, আদদুমর সন্তামির আবদামর বাবা অসহায় হয়। তদু নমও আমার 
মত বাপ হমব।”
নিশাত :.. “সামহব, অনভশাপ নদমল জীবমিও শাপমমাচি করমত 

পারব িা।”
বাবা :.. “সামহব মোেমক তদু নম আমামক মমলিাহত কমর�।”
নিশাত :.. “আনম নচৎকার কমর বলমত চাই, আপিামক কী োকব 

আনম জানি িা।”
“আনমও জানি িা।” বমল বাবা নবচনলত হময় তার মাথায় চদু মদু নদময় 

দদু হামত তার মদুখ ধমর অশ্রুবর্লিণ কমর বলমলি... “চাইমল বাবদুর মত 
বাপদু োকমত পারমব।”
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“সামহব…।” বমল নিশাত কাঁধ ঝদু নলময় মাথা মোিমড় বলল... “আমার 
জি্য মোদায়া করমবি। আনম নিশ্চয় অনভশপ্ত?”
“মোতামামক আশীবলিাদ করার আনম জি্য অমপক্ষা করব।” বমল 

বাবা হাসার মোচটিা কমর মোবনরময় জীমপ উঠমল বাবদুর দ্রুত চানলময় 
চমল যায়। নব�ািা মোথমক মোিমম নিশাত হাঁটমত মোচময় পালমঙ্ক ধমর 
মোমমঝমত বমস নিম্নকমঠে বলল... “অমািী, আমামক ক্ষমা কমরা।”
“কান্দাকানট কমর আর লাভ হমব িা। অমািী এখি অনভমািী 

হময়ম�।” বমল রঈদা কামরায় প্রমবশ কমর বাজদুমত ধমর নব�িায় 
বনসময় হাসার মোচটিা কমর বলল... “হানসখদুনশমক কলনসমত ভমর 
নসলমমাহর মোমমরম�। পাময় ধমর নমিনত করমলও লাভ হমব িা। 
যমথটি আজদুরা চাইমব। নদমত পারমল বল আড়াআনড় মোদৌমড় আটকামত 
পারব, এখমিা মোচামখর আড়াল হয়নি।”
নিশাত মাথা িাড়মল হাসার মোচটিা কমর রঈদা বলল... “সান্ত্বিা 

মোদওয়ার জি্য বলন�, নিরাপতোর সামথ মোতার শানন্ত আজ মোদশান্তনর 
হময়ম�।”
নিশাত :.. “ভাবী, বস্তায় ভরা সদুখ মোভমস্ত মোগম�, ভরতদু নক মোক 

করমব?”
রঈদা :.. “তখি মোস্বচ্ছায় সব নদমত মোচময়ন�ল, এখি নক�দু চাইমল 

পাগলীর মতি দাম হাঁকমব। দামাদানম করমত চাইল বল, নিলাম 
শুরু করব।”
নিশাত :.. “আমার নদমক তানকময় মোদমখা। ফাড়া মোজমব কািাকনড় 

মোিই।”
রঈদা :.. “মায়া লানগময় মায়ানবিী হময়ম�। যথানবনহত সম্ািপ্রদশলিমি 

তদু ই হময়ন�স সমম্ানহত। পনরণামদনশলিতার মত আনম মোতামক বারণ 
কমরন�লাম, রাশপাতলা রনসমকর মত তদু ই উপহাস কমরন�মল।”
নিশাত :.. “ভাবী, ভানবিী হময় এতবড় অনভশাপ নদমলা মোকমমি?”
রঈদা :.. “মোকাি ভানবিী, ভাবময়ী িা…?”
নিশাত :.. “দয়া কমর বদুনঝময় বমলা।”
রঈদা :.. “মায়ানবিী হমলও মোতামক ভামলাবামস ভানবিী ভানবত 

হময়ম�। ভাব, ভাবী এবং ভানবিীর অথলি তদু ই জানিস িা। বস্তা ভরা 
ভাব মোভমস্ত মোগম�।”
“হায় হমতানস্ম।” বমল নিশাত কাঁধ ঝদু নলময় মাথা িাড়মল, রঈদা 

বলল... “এই হতভাগা, হমতানস্ম কী?”
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নিশাত :.. “আনম মারা মোগলাম।”
রঈদা :.. “বাঁদারানম �াড় িইমল সনত্য মাথার মাঝখামি ঠাঠা পড়মব। 

মোপাড়া কপামল খড়ম পড়মল ভামলাবাসা বরাবর হমব।”
নিশাত :.. “এবার আমার বদুমকর মাঝখামি মো�ঁনকর পাড় পমড়ম�।”
রঈদা :.. “ওসব বাদ নদময় বল দদুপদুমর কী খামব, মোভটনক ভতলিা?”
নিশাত :.. “তদু নম আস্ত একটা মো�ঁনক।”
রঈদা :.. “মোবনশ বাড়াবানড় করমল ভরতদু নক নদমত হয় মমি থামক 

মোযি। এখি পারমল বাজামর মোযময় আিাজ নিময় আয়। মাত্রানধক 
নচন্তায় নচনন্তত হময় নিশ্চয় ভদু মলন�স, ঘমরর বামর বাঘ-বানঘিী 
মোঘারাঘদুনর কমর, ওমদর নদমক তাকামল আনম মোচামখ মোঘার মোদনখ।”
নিশাত :.. “ভাবী, ভনবর্্যমতর অথলি ভানবিী জািমল ভনবর্্যদ্বাণী 

নবশ্াস করতাম। এখি বদুঝলাম অজ্রা মোকি অনভশপ্ত। উপমদমশর 
জি্য আন্তনরক ধি্যবাদ, আজ মোথমক জংলার জনম আবাদ করব।”
“বকবক বন্ধ কমর নবশ্রাম করার মোচটি কর। যা হওয়ার হময়ম� 

এবং যা করার কমরন�স। ভবসাগমর মোভমস লাভ হমব িা।” বমল 
রঈদা যখি মাথা িামড় তখি জীপ মোথমক মোিমম বাবদুর মোচামখর নদমক 
তানকময় অমািী বলল... “নিশাতমক মোচাখ মোচামখ মোরমখা। আমামক 
নবমিা কমর মোস নববাগী হময়ম�।”
বাবদুর :.. “আমদশ করমল উলটা লটনকময় রাখব।”
অমািী :.. “অিদুমদিশ এবং অিদুমদমশর অথলি আনম জানি িা। তামক 

বলমব, সৃ্মনত অিদুদ্বায়ী এবং অিদুসৃ্মনত আমামদরমক নবভ্ান্ত কমর। 
অিদুস্মরমণ অিদুনদ্বগ্রা উমেিা হয়। আজ মোথমক আনম হব অিদুমধ্যয়। 
অিদুধ্যামি মোস হমব অিদুধ্যায়ী।”
বাবদুর :.. “আমদশ করমল নিশ্চয় আিনন্দত হব?”
অমািী :..”মোতামামক ভাই োমক। গুরুজিমক আমদশ করমল পাপ 

হয়।”
বাবদুর :.. “মোস নিশ্চয় পানপষ্ঠ হময়ম�?”
এমি সময় বাবা মোেমক বলমলি... “বাবদুর, নিশাতমক মোদমখ 

রানখস।”
বাবদুর :.. “সামহব, দদুভলিাবিায় বদুক শুকামত শুরু কমরম�। কী হময়ম� 

জািমল নক�দু করার মোচটি করব।”
“নবস্তানরতভামব মোজমি আনম মোতামক জািাব। এখি আমরা নভতমর 

যাব। তদু ই চমল যা। আমামদর জি্য মোদায়া করার জি্য তামক বনলস।” 
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বমল বাবা দীঘলিশ্াস মো�মড় হাত মোিমড় অমািীমক নিময় নভতমর চমল 
যাি। বাবদুর দ্রুত চানলময় অমািীপদুমর মোপঁম� জীপ মোথমক মোিমম 
নচৎকার কমর বলল... “নিশাত, কী কমরন�স?”
“নচল্ানচনল্ করন�স মোকি, বল্ারা কামনড়ময়ম� িানক?” বমল রঈদা 

মাথা নদময় ইশারা করমল, দাঁত কটমট কমর বাবদুর বলল... “আমামদর 
যজমাি মোকাথায়?”
রঈদা :.. “আয়দুষ্াি হওয়ার জি্য আয়দুমটিামম বমসম�ি।”
বাবদুর :.. “আয়দুষ্ামল উিার আশা পূরণ হমব িা।”
রঈদা :.. “কদু কনশমা নিময় আয়, কদু ঁমড়নম �াড়াবার জি্য কনবরানজ 

করমত চাই।”
বাবদুর :.. “তদু ই তামক আশকারা নদময়ন�স। িাইঘমর খাঁই খাঁই কমর 

মাথায় উমঠম�। বানড় গানড়র নদমক তানকময় মোদখ। জািাজানি হমল 
িাজানি কখি গুম করমব এই নচন্তায় ঘদুম খানি হারাম হমব। পারমল 
আ�াড়া মোমমর িাই আঁকড়ামক মাথা মোথমক িামা।”
রঈদা :.. “নচন্তা কনরস িা, জংলায় যমথটি কাঁটাওয়ালা গা� আম�। 

তদু ই নিশ্চয় জানিস, রাতারগুমল কী আম� এখমিা তা অজািা এবং 
আকামশ শুধদু মোধাঁয়া। সহমজ মোকউ নগলমত পারমব িা।”
বাবদুর :.. “রঈদা, তার মত তদু ইও বাড়াবানড় করন�স।”
রঈদা :.. “মোশাি, নিশাত বমলম� মোবনশ রাগানবিত হমল রমক্তর 

চাপ উচ্চ হয়। সূমযলির নদমক তানকময় মোদখ, ঠাঠাপড়া মোরামদর নদমক 
তাকামত পারন� িা। আমার মি কামি কামি বলম� তদু ই নিশ্চয় 
সূযলিকািা। মোদৌমড় �ামদর নিমচ আয়।”
“আহ, যার সব আম� মোস আজ অসহাময়র মত মোকঁমদ নবমদশ 

যামব।” বমল বাবদুর দাঁত কটমট কমর বলল... “আদর কমর ওমক 
আনম বাদর বানিময়ন�।”
এমি সময় দরজায় ধমর নিশাত বলল... “পারমল আমার মাথায় 

বানড় মামরা। দদু নশ্চন্তায় নবভ্ান্ত হমত চাই িা।”
বাবদুর :.. “উনি মোতামক নবময় করমত মোচময়ন�মলি। উিামক নবময় 

করমল মোতার কী এমি ক্ষনত হমতা?”
“আনম নভক্ষদু ক িই। কাজ করার জি্য শহমর এমসন�। নভক্ষা 

করমত চাইমল গ্রামম যাও। শহমর যমথটি কাজ আম�। নদিরাত কাজ 
করমলও কাজ ফদু রায় িা।” বমল নিশাত চাপনট মোখময় বমস রঈদার 
নদমক তানকময় বলল... “পানি দাও। মাথা মোঘারামচ্ছ।”
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বাবদুর মোদৌমড় মোযময় নিশামতর পামশ বমস কাঁদমত শুরু কমর বলল... 
“মোতার কী হময়ম�?”
নিশাত :.. “নবনবজাি সদুস্থ হময়ম�ি। জানি িা আনম আর কয়নদি 

বাঁচব। আমার নচন্তায় নচনন্তত হমল মোতামরা উদ্ভান্ত হমব। সত্বর বানড় 
মোযময় আপামক নবময় নদময় আব্ামক ঋণমদুক্ত করমত হমব।”
বাবদুর :.. “হ্যাঁ, তাই হমব।”
তামক পানি পাি কনরময় রঈদা বলল... “নলিনিমক চল। এখামি 

থাকমল নকলানকনল কমর কানহল হমব মরব।”
কথা িা বমল নিশাত মাথা মোদালায়। তামক ধরাধনর কমর জীমপ 

উনঠময় নলিনিমক নিময় যায়। কময়ক সপ্তায় সদুস্থ হময় নলিনিক মোথমক 
মোবনরময় নিশাত বলল... “বানড় চমলা। আমগর কাজ আমগ করমল 
আমগভামগ ভামগর সদুখ পাব।”

এমি সময় গাি বানজময় মোকউ যায়…

“কলমজ জ্মল অলাত আমার কলমজ জ্মল অলাত, বঁধদুর নবরহািমল 
কমলকমল নবরহীর মি জ্মল, নদমি থানক নবমিা রামত জ্নল কামািমল, 
কলমজ জ্মল অলাত আমার কলমজ জ্মল অলাত।”

নিশাত হাসার মোচটিা কমর মাথা মোিমড় হাঁটমত শুরু কমর বলল... 
“মারধর করমলও আনম কাউমক অনভশাপ মোদব িা।”
“মোতার কী হময়ম�?” বমল বাবদুর তাকায়। এমি সময় শাইরা মোেমক 

বলল... “নিশাত, তদু নম মোকমি আ�?”
নিশাত :.. “আনম এখি সমূ্পণলি সদুস্থ। আপনি মোকমি আম�ি?”
শাইরা :.. “মোতামার মোখাঁজখবর জািার জি্য আপা আমামক 

বমলন�মলি। সনত্য সমূ্পণলি সদুস্থ হময়�?”
“নজ, উিামক বলমবি অনভশপ্ত হময় আনম সমূ্পণলি সদুস্থ হময়ন�। 

চমলা বাবদুর ভাই।” বমল নিশাত মাথা নদময় ইশারা কমর দ্রুত মোহঁমট 
গানড়মত উমঠ এবং বাবদুর উমঠ বসমল ড্াইভার চালামত শুরু কমর। 
শাইরা মোফাি কমর বলল... “আপা, নিশাত নঠকঠাক আম�।”

ধি্যবাদ বমল অমািী ল্যাপটপ অমি কমর ব্লগ পড়মত শুরু কমর…
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“পূনণলিমা রামত মোজায়ার এমসম�, বাতামসর নফসনফস শমব্ মো�উরা 
উমদ্বনলত হময়ম�। তদু নম সামথ থাকমল এই মোমাহিীয় দৃশ্য সনত্য 
উপমভাগ্য এবং স্বগলিীয় হমতা। নিরাপতো নিনশ্চত করার জি্য 
মোতামার শহর মোথমক আনম চমল যাব। পমর হয়মতা পযলিটমকর 
মমতা আসব। সদুখ শানন্ত এবং সমৃনদ্ধর জি্য আমরা এমক অি্যমক 
ভামলামবমসন�লাম। আজীবি কটিমভাগ করার জি্য অথবা দদু নশ্চন্তায় 
অসদুস্থ হওয়ার জি্য িয়। জীবি ফদু রায় এবং সময় মোথমম থামক 
িা। শান্ত সাগমরর অগনণত মো�উ পসকমত এমস নবলীি হয়। প্রবল 
বাতামস সাগর অশান্ত হমল রাক্ষদু মস মো�উ জাহাজ নগমল খায়। আনম 
িানবক হমত চাই িা। ভামলাবাসা নবনরি কমর ভামলা বাসা নকিা যায় 
িা। মোফনরওয়ালারা ভামলাবাসা মোফনর কমর িা। ভামলাবাসা আমবমগর 
সামথ সমৃ্পক্ত, আমবগবািরা সহমজ নবপদগ্রস্ত হয় এবং আতমঙ্ক 
অনভভূতরা নশকানরর আহার হয়। বাঘ ভালদুক আমবগস্পনন্দত হয় 
িা। অলমভ্যর জি্য মোলাভাতলি হময় অবমহনলত এবং অনতটি হমত চাই 
িা। অিদুপাত-অিদুযায়ী ভাগবাঁমটায়ারা করমল সকমলর ভামগ সদুধখশ্যলি 
পমড় িা এবং সদুখশয্যা সকমলর জি্য উপমভাগ্য িয়।”

মোলখা পমড় অমািী মন্তব্য কমর… 

অমািী :.. “অজ্াত কারমণ বদুমকর নভতর মোতালপাড় হমচ্ছ। স্বনস্তর 
সামথ একস্থামি বসমত পানর িা। অনস্থর মিমক নস্থর করার জি্য 
আপিার মোলখা পমড়ন�লাম। আপিার সামথ গপসপ করমল আমার 
মি সদুনস্থর হয়।”
ইথার :.. “নচতেচাঞ্চমল্যর কারণ জািমত পারব?”
অমািী :.. “আমার জি্য মোস জািবানজ ধমরন�ল। তামক মারার জি্য 

তার মাথায় বানড় মোমমরন�ল, আঘামতর শব্ আনম শুমিন�লাম। আনম 
এখি কাঁদমত চাই। আরমকনদি আলাপ করব। আজ শুধদু বলমত 
চাই, আপনি আমার একমাত্র নপ্রয় মোলখক। আপিার সব মোলখা আনম 
পনড়। আপিার মািসী হমত চাই। আমার জি্য মোদায়া করমবি।”
ইথার :.. “যখি মো�াট ন�লাম তখি বড় মোলখক হমত মোচময়ন�লাম। 

অমিমক বমল আনম িানক অমিক বড় মোলখক হময়ন�। অবমশমর্ আনম 
আমার মািসীর সামথ পনরনচনত হময়ন�। আপনি আমার স্বপ্ন সমূ্পণলি 
কমরম�ি। আমার স্বপ্ন সত্য হময়ম�। নিজলিি বমস আনম যামক খদু ঁনজ 
আপনি মোসই জি। আপনি মোবজার হমল আমার মারাত্ক ক্ষনত হমব। 
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আপনি আিনন্দত হমল অনমত্রাক্ষমরর �ন্দ অলংকৃত হয়।”
অমািী :.. “পরমািমন্দ আপিার সামথ মোদখা করমত চাই।”
ইথার :.. “চাইমলও আমার সামথ মোদখা করমত পারমব িা। বাস্তমব 

আনম বাস্তনবক, গমল্প আনম কাল্পনিক। মমির কথা মমির মতি কমর 
নলখমত হমল অমিক দক্ষ হমত হয়। আমামদর জীবমি নক�দু সময় 
এবং স্বপ্ন আম� যা আমামদরমক বাঁচমত সাহায্য কমর। সদুখ এবং 
দদুঃমখর সামথ হাত নমনলময় স্বনস্তর সামথ বাঁচমত হয়।”
অমািী :.. “আপনিও আমামক মমলিাহত করমত চাি?”
ইথার :.. “সূমযলিাদময় পৃনথবীর এক পামশ নদমির শুরু হমল সূযলিামস্ত 

অি্য পামশ রাত হয়। শুধদু রামতর আকামশ চাঁদ এবং তারা দৃশ্যমাি 
হয়। সৃনটিকতলিার কলামকৌশমলর নিদলিশি হমলা চাঁদ এবং সূযলি। সূমযলির 
আমলায় সপ্তমলাক আমলানকত হয়। চাঁদ নিষ্পাণ জািাসম্বেও চাঁমদর 
সামথ নপ্রয়জমির তদু লিা কমর বনল, আমার নপ্রয়তমা চাঁমদর মোচময়ও 
সদুন্দর এবং নিরুপমা।”
অমািী :.. “আনম তামক ভামলাবানস। প্রময়াজমি তার জি্য আজীবি 

অমপক্ষা করব।”
ইথার :.. “রূমপামোদ হময় মোস ফাঁড়ায় পমড়ম�। উচ্চতর মোশ্রণীমত 

উন্ীত হওয়ার জি্য উমেতে হময়ম�, যনদও উমন্তামক হতাশ কমর 
নবপযলিস্ত হময়ম�। নবরাট দানয়মত্বর মোবামঝ বদুঝদার হময় এখি 
জড়সড়ভামব বমস থামক এবং ভামলাবাসার পরশ পাওয়ার জি্য 
হাঁসফাঁস কমর।”
অমািী :.. “মমলিব্যথায় অি্যমক ব্যনথত করার জি্য মোলখা কনবতা 

পমড় অমিমক হামস, অমিমক আমক্ষপ কমর। অমি্যর ব্যথায় আনম 
আর ব্যনথত হমত চাই িা।”
ইথার :.. “মোচামখর জমল কাজল নমমশ কানল হমলও মোপ্রমপত্র মোলখা 

যায় িা। কামিার কথা কামিকামি বলমত হয়, বাতামসর সামথ 
কািাকানি করমল মোকউ শুমি িা। র্ড়নরপদু সম্বমন্ধ জািমল জীবি 
কটিদায়ক হয় িা। অজ্তার কারণ সম্পদ এবং ক্ষমতার জি্য মনরয়া 
হময় আমরা মোবমঘামর মনর। কয়জমি জামি, গতকামলর আমগর কাল 
এবং আগামী কামলর পমরর কামলর িাম মোয তরশু?”
অমািী :.. “আনম অন্তত জািতাম িা। অজ্াত কারমণ আনম আত্মগ্ 

থানক এবং আত্রনত ভামলা লাগমলও আিমন্দ আত্হারা হমত চাই 
িা। আনম মোজমিন�, অনতনরক্ত আত্মযলিাদায় মািদুর্ অহংকারী হয়। 
আত্শুনদ্ধর জি্য এখি আনম আত্শাসি করমত চাই। সাহায্য করমল 
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উপকৃত হব।”
ইথার :.. “নিমজমক নিময় আিন্দ অথবা নিমজমক ভামলাবাসা মোদামর্র 

নবর্য় িয়। যারা নিমজমক ভামলাবামস ওরা অি্যমক ঘৃণা করমত পামর 
িা। নিমজর মোদার্-ত্রুনট-পাপ সম্বমন্ধ নচন্তা করমল সহমজ আত্শুনদ্ধ 
হয়। অন্তমরর খবর অন্তরযলিামী জামিি, তাই আনম মমি মমি অমি্যর 
মঙ্গল কামিা কনর। আল্াহর দয়া এবং করুণা �াড়া আমামদর 
পনরত্রাণ মোিই। আমামদর আদত অভ্যাস খারাপ। আদর কমর ভাত 
নদমল নঘভাত চায়, নদগ্দশলিি করমল নদশাহারা হয়।”
অমািী :.. “ভদ্রতার খানতমর ভাদ্র মামসও সদুট-মোকাট পরমত হয়। 

ভামলাবাসার জমে হমল আত্মযলিাদার মৃতদু ্য হয়। ভামলাবাসমত ব্যথলি 
হময় যারা আত্হত্যা কমর ওরা নিমবলিাধ। যারা ভামলাবাসার অথলি 
জামি িা ওরা ভামলাবাসামক কলদুনর্ত কমর। একান্তবাসীর মত আনম 
এখি বলময়র নভতর থানক, মামঝ মামঝ আপিার মগজ মোফিা কনর। 
আপনি হয়মতা জামিি, মৃতদু ্যর দালালরা টাকার জি্য জীবি নিলাম 
কমর। নিরাপতোর জি্য আনম দূমর থানক। নিরালায় একলা বসমল, 
কল্পিার নভতর তার সামথ গমল্প মতে হই। সাজমগামজর সময় গুিগুি 
কনর, সাঁমঝর মায়ায় মায়াবী বধদুমক মোদখমব সানজময়, নিশীমথ কামাতলি 
হব কামিায় আগুি জ্ানলময়। এই ধারাবানহকতায় নদমির পর নদি 
কাটম�। অনন্তম শয়মির জি্য আনম এখি অমপক্ষমাণ।”
ইথার :.. “নবময়র আমগ যদুবক যদুবনতর জি্য মোপ্রম নিনর্দ্ধ, এই 

নবধাি মোকউ বদলামত পারমব িা। মোপ্রমমর অমিক অথলি আম�। নিনর্দ্ধ 
মোপ্রমম মমজ তিদুনমলমি ব্যথলি হময় যারা আত্হত্যা কমর ওরা মোরৌরমবর 
বানসন্দা।”
অমািী :.. “নদগ্দশলিমির জি্য মোজািানক মোপাকা মোজ্মল মোরমখন�, কমব 

মোস আমার বাসমর আসমব?”
ইথার :.. “মোকউ মোদমাগ মোদখামল ধাকো মোমমর বনল, িানলশ অথবা 

মানলশ করার সময় মোিই।”
অমািী :.. “আমামক ধমকামচ্ছি িানক?”
ইথার :.. “কটিদায়ক সত্য হমলা নদিািদু নদি আমরা কৃপণ হনচ্ছ। 

প্রনতমামস িতদু ি কাপড় নকিা হয় নকন্তু পদুরািটা গনরবমক মোদওয়া 
হয় িা। নবমশ্র মোবনশর ভাগ মোলাক উমপাস থামক। এসমবর জি্য 
দানয় মোক?”
অমািী :.. “স্বাথলিান্ধরা শুধদু নিমজর নচন্তা কমর। অমি্যর ধিসম্পনতে 

আত্সাৎ কমর নবতেশালী হওয়ার জি্য মোবপমরায়া এবং মনরয়া। 
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গনরমবর ভাগ্য নবনরি কমর ওরা ভাগ্যবাি হয়।”
ইথার :.. “কটি ভাগ কমর আনম আর অসহায় হমত চাই িা। আনম 

এখি কালসাপ হমত চাই। যারা আমার মমি কটি নদময়ম� ওরা 
অনভশপ্ত। অনভশামপর নিষ্পনতে আশীবলিামদ হয়। আনম কখমিা ওমদরমক 
আশীবলিাদ করব িা। সনন্ধপমত্র সাক্ষর করার জি্য নিরক্ষরমক আজদুরা 
মোদব িা। অহংকারীরা ধমলি এবং িারীমক তদুচ্ছতানচ্ছল্য কমর। িারী 
হমলি মা এবং ধমলি পালি কমর মািদুর্ ধামলিীক হয়। আজীবি মোচটিা 
কমরও মোকউ অসাধারণ হমত পামর িা।”
অমািী :.. “আনম নবশ্াস কনর আপনি সম্ভান্ত। ভ্ান্তরা আপিামক 

নবভ্ান্ত করমত পারমব িা।”
ইথার… “ভামলামািদুর্ হময় মোজমিন� সত্য বলমল নবপযলিস্ত হমত হয়। 

পনরমবশ দূর্মণ জলবায়দু দূনর্ত হমল মৃতদু ্যর আশঙ্কা বামড়। নহংসদুমকর 
নহংসাত্ক কাযলিকলামপ অনহংসরাও সনহংস হয়। পরশ্রীকাতর 
িরিারী আজীবি পরনিভলির থামক এবং পমরাপকারীর উপকার 
মোপাকা-মাকড়রা কমর।”

এমি সময় মা োকাোনক করমল অমািী নিমচ যায় এবং খাবার 
মোখময় শুময় পমড়। ব�র খামিক পর মা বাবামক মোদখার জি্য রঈদা 
এবং বাবদুর বানড় যায়। কথায় কথায় অমািীর কথা বমল রঈদা 
পমড় নবপামক। বাবদুর সব খদুমল বলমল, নিশামতর বাবা হতাশ হময় 
বলমলি... “একী সবলিিাশ কমরম�?”
বাবদুর :.. “নবনবজাি তামক ভামলাবামসি এবং নিললিমজ্জর মত নবময়র 

প্রস্তাব নদময়ন�মলি, মোস রানজ হয়নি।”
“সাধারণত সন্তারা বাবার কাম� আবদার কমর। অমবামধর মত 

আজ আনম আবদার করব।” বমল বাবা নবচনলত হমল, বাবদুর সনবিময় 
বলল... “আপনি আমদশ করুি, আজ আনম আশীবলিাদধি্য হব।”
নিশামতর বাবা :.. “আমার মি কামিকামি বলম� সামহব আমার 

সামথ কথা বলমত চাি। মোকৌশলানদ জিার জি্য মোফাি কমরা।”
“নজ বাবা, এখদুনি মোফাি করব।” বমল বাবদুর মোফাি কমর। মোফাি ধমর 

অমািী। বাবদুর সালাম কমর বলল... “অমািীজাি, আপনি মোকমি 
আম�ি, সামহব নক এখি বাসায়?”
“আনম ভামলা আন�। হ্যাঁ, আব্দু বাসায় আম�ি। মোতামরা মোকমি 

আ�? নি, িা নক�দু িা। দাঁড়াও আব্দুমক নদনচ্ছ।” বমল অমািী 
বসারঘমর মোযময় বাবার হামত মোফাি নদময় চমল যায়। বাবা মোফাি 
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হামত নিময় মৃদদু মোহমস বলমলি... “বাবদুর িানক? মোতার খবর কী?”
বাবদুর সালাম কমর বলল... “নজ সামহব আমরা ভামলা আন�, 

আপিারা মোকমি আম�ি? সামহব, চন্দি গা� নকিার জি্য পাইকাররা 
দরাদনর কমর। কী করব?”
অমািীর বাবা :.. “নিশাত নক�দু বমলম�?”
বাবদুর :.. “তামক নজমজ্স কমরন�লাম, মোস বমলম� গা� িানক 

নবরিয়মযাগ্য হয়নি। সামহব, একটা খদুনশর খবর। মোমঘলার দদুইটা 
ফদু টফদু মট বাচ্চা হময়ম�।”
অমািীর বাবা :.. “তদু ই আর মোতার বাঘ। মোদমশ আসমল বামঘর 

সামথ মোতামকও িীলকমল চালাি করব। মদুখ খদুলমল বামঘর গল্প শুরু 
কনরস।”
বাবদুর :.. “ভদু ল হময়ম� সামহব, জীবমি আর বামঘর গল্প বলব িা। 

সামহব, তারপর আনম এখি কী করব?”
অমািীর বাবা :.. “আনম জানি িা। বাবদুর, আমামক বদুনদ্ধ মোদ। 

অমািীর জি্য পাত্র খদু ঁমজ পানচ্ছ িা। তদু ই মোতা জানিস, অমািীমক 
নিময় মোদমশ আসা নিরাপদ িয়। নিশাত নক নবময় কমরম�?”
বাবদুর :.. “নবময়র কথা বলমল পাগমলর মত নবলাপ কমর। নদিরাত 

মোদাকামি পমড় থামক। আগামী মামস মোদাকাি আমরকটা খদুলমব। 
জামিি সামহব, আপনি মোয কাপড়মচাপড় নকমি নদময়ন�মলি তামত 
এখি জদুড়াতানল মোদয়। নদিািদু নদি উমোদ হমচ্ছ। কামরা সামথ কথা 
বমল িা। মা বাবা অত্যন্ত নচনন্তত।”
অমািীর বাবা :.. “তার মা বাবার সামথ কথা বলমত পারব, তদু ই 

এখি মোকাথায়?”
বাবদুর :.. “মা বাবামক মোদখার জি্য এমসন�লাম। মোক মোযি মোফাি 

কমরন�ল, িম্বর মোখাঁজন�লাম। আজ বার বার আপিামদর কথা মমি 
পড়ন�ল। আপিামক এখমিা মোমঘলার বাচ্চার কথা বলা হয়নি, তাই 
ভাবলাম খদুনশর খবরটা বলমল আপনিও খদুব খদুনশ হমবি।”
অমািীর বাবা :.. “দাঁড়া! মোতামক দদুরস্ত করার জি্য অদ্য আনম মোদমশ 

আসব।”
বাবদুর :.. “সামহব, বাগামি এখি চারটা বাঘ। কময়ক ব�র পর 

বামঘ বাগাি ভরমব। আপিামদর নিরাপতোর জি্য আনম মোকঁমদ 
মোদায়া কনর। আপিামদর কা� মোথমক আনম মা বাবা এবং মোবামির 
ভামলাবাসা মোপময়ন�। রঈদামক বলমল মদুগুর বানিময় রাখমব। মোদমশ 
এমসই আমামক দদুরস্ত করমত পারমবি।”



www.mohammedabdulhaquea.com    86

অমািীর বাবা :.. “বাবদুর, আমার মো�মল মোিই। তামত আনম অিদুতপ্ত 
িই। তদু ই যখি আমামক বাপদু োকমত তখি সনত্য আিনন্দত হতাম। 
নিশামতর কী হময়ম�?”
বাবদুর :.. “তার নক�দু হয়নি। আপনি আমদশ করমল নঠকঠাক উতের 

বলার জি্য মোমঘলার সামমি বসাব। বাঘ মোদখমল মোভড়ার মত থরথর 
কমর কাঁমপ। নচতা তামক দদুই মোচামখ মোদখমত পামর িা। মোবড়ামত 
মোগমল মোদৌনড়ময় তাড়া কমর।”
অমািীর বাবা :.. “বাবদুর!”
বাবদুর :.. “আনম বলন�লাম কী, প্রমবশদ্বার খদুমল নদমল চড়াই-ভানতর 

জি্য প্রকৃনত মোপ্রমীরা অমািীপদুমর আসমব। সামহব, মোমঘলামক মোবচমত 
চাই িা। প্রনতনদি কত খনরদার আমস। তামদরমক এক কথা বনল, 
অমািীজাি বাঘ প�ন্দ কমরি।”
অমািীর বাবা :.. “অমািী নক সনত্য বাঘ প�ন্দ কমর?”
বাবদুর :.. “নজ সামহব, উনি খদুব প�ন্দ কমরি। সামহব, অমািীজাি 

মোকমি আম�ি? উিার সামথ কথা বলমত ভয় হয়। আজ উনি মোবনশ 
উমেিা ন�মলি।”
অমািীর বাবা :.. “বাবদুর, এক কাজ করমত পারমব?”
বাবদুর :.. “আপনি বমলমত পারমল আনম করমত পারব।”
অমািীর বাবা :.. “নিশাতমক পানঠময় মোদ। তার মা বাবার সামথ 

কথা বলমত পারব?”
“নজ সামহব নিশ্চয়। বাবার সামথ কথা বলদুি।” বমল বাবদুর নিশামতর 

বাবার হামত মোমাবাইল মোদয়। নিশামতর বাবা সালাম কমরি। সালামমর 
জবাব নদময় অমািীর বাবা শান্তকমঠে বলমলি... “আপিারা মোকমি 
আম�ি?”
নিশামতর বাবা সনবিময় বলমলি... “আপিামদর দয়া এবং মোদায়ায় 

আমরা এখি সদুমখ শানন্তমত আন�।”
বদুক কাঁনপময় দীঘলিশ্াস মো�মড় অমািীর বাবা বলমলি… “আমার সব 

আম� নকন্তু মমির শানন্ত মোদমশ মোরমখ এমসন�। আমামদর জি্য মোদায়া 
করমবি। সদুখীরা মোদায়া করমল অসদুখীরা সদুনখত হয়।”
 নিশামতর বাবা :..”সামহব, এ সদুখ আপিার দাি। ধদুমক ধদুমক মরার 

জি্য আনম প্রস্তুত হময়ন�লাম।”
অমািীর বাবা :.. “ধিী হমলও আনম মোমময়র বাপ। তমব অপারগ 

িই। আমার সামথ আত্ীয়তা করার জি্য ধিীরা ঘটক পাঠায়। 
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পাত্র প�ন্দ হয় িা। আনম সৎ মহৎ মো�মল চাই, মোয আমার মোমময়মক 
হানসখদুনশ রাখমব। আপিার মো�মল সৎ মহৎ এবং কৃতজ্, তামক 
আমার খদুব ভামলা মোলমগন�ল। িাজানি কী বমল আমার মোমময়মক 
নবমদুখ কমরম�? জামিি, আমার মোমময়র জি্য মোস জািবানজ ধমর 
আহত হময়ন�ল। মোকউ যখি কামরা জি্য জািবানজ ধমর, তখি মোস 
প্রাণানধক নপ্রয় হয়। আমার মোমময়মক মোস মোবজার কমরম� এবং শুধদু 
মোস খদুনশ করমত পারমব।”
নিশামতর বাবা :.. “মো�মল এখি আপিার, যা ইচ্ছা করমত পারমবি, 

মোকউ আপনতে করমব িা। সামহব, মো�াট মদুমখ বড় একটা কথা বলার 
অিদুমনত নদমল বলব।”
অমািীর বাবা :.. “সংলাপটা কময়কবার শুমিন�লাম। মো�াট মদুমখর 

বড় কথ আজ শুিমত চাই। দয়া কমর বলদুি।”
“বউমামক একনটবার মোদখমত পারব? শুধদু একনটবার। অধমমর 

অনন্তম ইচ্ছা পদুরণ করমবি? দয়া কমর িা বলমবি িা।” বমল 
নিশামতর বাবা কান্ায় মোভমঙ পড়মল অমািীর বাবা অবাককমঠে 
বলমলি... “কী হমলা, খদুনশর কথা বমল কাঁদম�ি মোকি?”
“বানড় বন্ধক নদময় টাকা এমিন�লাম, সময়মমতা টাকা িা নদমল 

বানড় মোথমক বার কমর নদত।” বমল নিশামতর বাবা মাথা িত কমর 
কাঁদমত থামকি।
“ও নময়া ভাই, আমার মোবয়াই হময় মোবয়াইমির সামমি কাঁদমত লজ্জা 

কমর িা? কান্াকানট বন্ধ কমর মোবয়াইমির হামত মোমাবাইল নদি, এক 
গাল কথা বলব। আজ আনম অত্যন্ত খদুনশ।” বমল অমািীর বাবা বদুক 
ভমর শ্াস মোটমি হাঁপ �ামড়ি।
নিশামতর বাবা :.. “নজ সামহব নিশ্চয়। নিশামতর মা, সামহমবর 

সামথ কথা বমলা। খদুব সাবধামি কথা বলমব। নক�দু নজমজ্স করমল 
শুধদু জবাব মোদমব। িাও, কথা বমলা।”
নিশামতর মা মোমাবাইল মদুমখর কাম� নিময় কনম্পতকমঠে সালাম 

করমল অমািীর বাবা সালামমর জবাব নদময় হাসমত হাসমত বলমলি... 
“ও মোবয়াইি, ভামলা আম�ি মোতা?”
নিশামতর মা :. “নজ সামহব আনম ভামলা আন�।”
“বদুমঝন�, আপনি আপিার মোবয়াইমির সামথ কথা বলমত চাি। 

মোবইয়াইি, আমার জি্য মোদায়া করমবি।” বমল অমািীর বাবা 
দাঁড়ামবি এমি সময় অমািীর মা দরজা খদুমল প্রমবশ কমরি। উিার 
হামত মোফাি নদময় অমািীর বাবা বলমলি... “নিশামতর মা’র সামথ 
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কথা বমলা। নবময়র কথা পাকা কমরন�। নিশাতমক পানঠময় মোদওয়ার 
জি্য বাবদুরমক বমলন�। ভদ্রমনহলামক মোবয়াইি োকমব িইমল মোবইয়ার 
মাথায় পানি ধারা নদমত হমব। এতক্ষমণ ভদ্রমলাক হয়মতা কময়ক 
কলনস পানি মোশর্ কমরম�।”
অমািীর মা মাথা মোিমড় মোফাি কামি লানগময় মৃদদু মোহমস সালাম কমর 

বলমলি... “মো�মলর মা হময় েরভময় থরহনর করমত শরম কমর িা?”
নিশামতর মা :. “মোবগম-সামহবা, আমরা গনরবগুরমবা, আপিামদর 

সামথ কথা বলমল আমামদর অন্তরাত্া কাঁমপ।”
অমািীর মা :.. “মো�মলমক পানঠময় নদি। আপিামদর মো�মল 

আপিামদরই থাকমব। আপিারা চাইমল নবময়র পরনদি মোদমশ পানঠময় 
মোদব। আমামদর মো�মল মোিই। আমামদর মোমময়মক নবময় কমর হত্যা 
করমত মোচময়ন�ল। যাক, আমরক কাজ করমল মোকমি হয়? মো�মলর 
সামথ আপিারাও চমল আসদুি।”
নিশামতর মা :.. “আপিারা যা বলমবি আমরা তা করব।”
উিারা যখি কথা বমলি, বাবদুর তখি রঈদার মোমাবাইল মোথমক 

নিশাতমক মোফাি কমর।
বাবদুর :.. “নিশাত, তদু ই এখি মোকাথায়?”
নিশাত :.. “মোকি কী হময়ম�?”
বাবদুর :.. “মোতার সামথ কথা বলমত চাই।”
“আনম এখি অত্যন্ত ব্যস্ত, পমর কথা বলব।” বমল নিশাত লাইি 

মোকমট কামজ মমিামযাগ মোদয়। রাত প্রায় এগামরাটায় মোদয়াল ঘনড়র 
নদমক তানকময় বদুক কাঁনপময় দীঘলিশ্াস মো�মড় মাথা চদু লনকময় দাঁনড়ময় 
চারপামশ তানকময় নিম্নকমঠে বলল... “সদুখপানখ যখি সদুমখর গাি 
শুিামত মোচময়ন�ল তখি শুিমত চাইনি। এখি চাইমলও সদুমখর গাি 
শুিমত পারব িা।”

এমি সময় িারীকমঠে গামির সদুর তার কামি প্রনতধ্বনিত হয়… 

“মমি ন�ল আশা বমন্দ বািাব সদুন্দর বানড়, আমামর নিরাশ কমর 
মোসািা বমন্ধ মোদৌমড় আড়াআনড়।”

বদুক ভমর শ্াস মোটমি দীঘলিশ্াস মো�মড় মোদাকাি বন্ধ কমর মোবনরময় 
গুিগুি কমর হাঁমট…
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বসমন্ত বসমন্ত বামরা মাস গত হমলা, স্বপ্ন আমার স্বপ্নই রময় মোগল 
বাস্তব হমলা িা, বসমন্ত স্বপ্ন মোদমখ স্বপ্নদশলিী হময়ন�। সজিী তদু নম 
কমব মোয নফমর আসমব? বসন্ত যায়, বরর্া আমস, পচমত্রর খরায় মি 
তাতায়, নিদারুি মামঘ মি নিথর হমত চায়, বামরামামসর বারমবলায় 
ভ্যাবাচ্যাকা মোখময় আনম মোবাকা হময়ন�। সজিী তদু নম কথা নদময়ন�মল 
মোকামিা এক বসমন্ত, বামরা বসন্ত চমল মোগল আর কত বসন্ত অমপক্ষা 
করমত হমব, তদু নম কমব মোয নফমর আসমব? মোতামার প্রনতক্ষায় আনম 
পথ মোচময় বমস আন�।

হঠাৎ হুমতাম প্যাঁচা োকমল নিশাত হাসার মোচটিা কমর এক মোহামটমল 
প্রমবশ কমর খাবার মোদওয়ার জি্য বমল বমস মোচাখ বদুমজ মাথা 
মোদালায়। খাবার নদময় মোগমল খাবামরর নদমক তানকময় হাত ধদুময় ভাত 
মাখায়। এক নভখানর মোহামটমলর সামমি দাঁনড়ময় বলল... “আল্াহর 
ওয়ামস্ত আমামক নক�দু মোখমত দাও। সারানদি ধমর নক�দু খাইনি।”
নিশাত মদুমখর কাম� হাত থানমময় নভখানরর নদমক তানকময় বাম 

হামতর ইশারায় মোেমক হামতর ভাত মদুমখ নদময় থাল এনগময় নদময় 
বলল... “তৃনপ্তর সামথ মোখময় শানন্ত স্বনস্ত এবং নিরাপতোর জি্য মোদায়া 
কমরা। মোতামার মোদায়া এখি কবদুল হমব। অদ্য আনম মোদায়ার কাঙাল।”
নভখানর :.. “সামহব, আনম এক নভখানর। মোচয়ামর বসমত চাইমল 

হাত পা কাঁমপ।”
“আনম হলাম নভখানরর রাজা। নিভলিময় বমস খাও। মোদাকািদামর 

ক্যাট ক্যাট করমল খাবামরর টাকা মোদব িা। লামটর মমতা বমস 
ভাত খাও। পামতর ভাত হাভাতমক নদময় আনম নদিানতপাত কনর।” 
বমল নিশাত পানি পাি কমর। আর কথা িা বমল নভখানর হাত ধদুময় 
জড়সড় হময় বমস মোখমত শুরু কমর।

[ ] নিশাত দাঁনড়ময় হামত মোলমহ ওয়াশ মোবনসমি হাত ধদুময় গাম�ায় 
হাত শুকামত মোচময় পরখ কমর তানকময় চমমক মো�মড় আবার হাত 
ধদুময় ভামলা কমর মোঝমড় হামত হামত ঘমর্ পানি শুনকময় নবল পনরমশাধ 
কমর মোবমরায়। মোচাখ বদুমজ নক�দু নচন্তা কমর োি হাত উঠায়। মোটনসি 
থামমল উমঠ বমস এবং পামকলি মোযময় ঘদুমর ঘদুমর মোদমখ। [ ]

গাম� মোখাদাই অমানিশাত শমব্ হাত বদুনলময় হামত চদু মদু নদময় নবচনলত 
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হময় বলল... “নবনবজাি, বদুনঝময় শুনঝময় অবদুঝ মিটা নিময় মোগমল 
আজ এত কটি হত িা। সোমক একটা বয়াম পাঠামল মিটা ভমর 
পানঠময় মোদব। শানন্তর শপৎ কমর বলন�, আমার খদুব কটি হমচ্ছ।”

রাতজাগা পানখমদর োমক নিরব পনরমবশ সরব হয় এবং পনরমবমশ 
অমািীর হানস প্রনতধ্বনিত হমল দদু হাত মোমমল নিশাত বলল... 
“নপ্রয়তমা, মোতামার মমিারজিি করমত িা মোপমর আনম এখি আনক্ষপ্ত, 
নফমর আমসা, মোতামার সংস্পমশলি অশান্ত মি হমত চায় প্রশান্ত। 
ওমগা মোপ্রয়সী, আনম মোতামামক ভামলাবানস, মোতামার নবরমহ মোকঁমদ 
অন্তর হময়ম� লিান্ত, মোতামার �ায়া স্পশলি করার জি্য হাত বাড়ামল 
মোচামখর সামমি মোদখমত পাই আনদগন্ত, অমিমক জমিম� মোতামামক 
ভামলামবমস আনম হময়ন� উদ্ভান্ত। ওমগা নপ্রয়তমা, মোতামার মোপ্রমম 
মমজ পণ কমরন� মোযমি কমর মোহাক মোদখব মোপ্রমমর আদ্যন্ত, আনম 
নবশ্াস কনর ভামলাবাসাবানস থামমল শুরু হমব কল্পান্ত।”

নবমচ্ছদমবদিায় নিশাত যখি নবর্াদাচ্ছন্, অমািী তখি জািালার 
সামমি দাঁনড়ময় স্বগমতানক্ত কমর…

“একান্তবাসী হময়ন� আনম মোতামামক ভামলামবমস, রামত যখি ঘদুম 
আমস তখি সদুযলি হামস। নবতিদুর তমি নশহরণ মোজমগ নশরা উপনশরায় 
কামিার প্রবাহ প্রবানহত হমত চায়। মোতামার নবরমহ মোকঁমদ িদী 
বহামত পানরনি সত্য, তমব মোিািা জমল বদুক নভনজময়ন�। মোচামখর 
জমল মরুমত পদুকদু র হয়নি, হময়ম� মরীনচকা। মনরমনর কী লজ্জা, 
মোতামার সামমি মমির কথা বমল লনজ্জত হময়ন�। অমপক্ষমাণ 
হময় মোজমিন�, সদুমখর অমপক্ষায় থাকা ভামলা, মি আড়টি হয় িা। 
োমকর কথা আম�, নমলমল মোমলা িইমল একলা। মোতামার সামথ মি 
নমমলন�ল এবং মোস্বচ্ছায় গলাগনল করমত মোচময়ন�লাম। বাস্তমব সবার 
সামথ বনিবিা হয় িা আনম আবার একলা হাঁটমত শুরু কমরন�। 
সদুখ মোযি ভামদ্রর মোমঘ, ঠাঠাপড়া মোরামদর ভামপ হানপশ হয়। আমার 
বান্ধবীরা বমল, অবলার জি্য মোপ্রম মায়াজাল এবং দদুবলিমলর জি্য 
মোজল। তা নবশ্াস িা করার কারণ, সদুড়মঙ্গর মোশমর্ আমলা মোদমখন� 
এবং অবমশমর্ আনমও সদুমখর গন্তমব্য মোপঁ�ব।”

অমািী যখি সদুমখর গন্তমব্য মোপঁ�ার জি্য একলা-একনল হাঁমট 
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নিশাত তখি নিম্নকমঠে কথা বমল… “আমার কী হময়ম� আনম জানি 
িা। হয়মতা পাগল হময়ন�। শুমিন� পাগলরা নিমজমক পাগল োমক 
িা। আনম নক তাইমল মহাপাগল হময়ন�? নিরুতের হমলও জানি, সব 
জীমব মোলাভ আম� এবং হাবভামব মািদুর্ তা প্রকাশ কমর। স্বভামব 
অবশ এবং অনতনরক্ত ভামলামািদুর্ হওয়ার জি্য মোগাবশা মোপার্মত 
হমব। ওমগা নপ্রয়দনশলিিী, আজ আনম নচৎকার কমর বলমত চাই, 
আনম মোতামামক ভামলাবানস। জানি পারব িা। আমার সাহমস কদু লামব 
িা। ভামলাবাসাবানসর জি্য আমরা যামচ্ছতাই কনর। চদু ম-কদু নড়র 
জি্য হামাগুনড় নদময় মদুমখামদুনখ হই। শীমতর নিশীমথ কামাতলি হমল, 
অসংলগ্ কথাবাতলিা য় সংলগ্ হওয়ার জি্য অলঙ্ঘ্য লঙ্ঘমি তিদুনমলি 
করমত চাই। কৃনত্রমভামব ভামলাবাসমলও বাস্তমব আমরা অকৃনত্রম 
ভামলাবাসা চাই। বাস্তনবক হময় মোজমিন�, তদু নম আমামক ভামলাবামসা 
এবং আমামদর মামঝ দূরত্ব মাত্র সাত সাগর মোতমরা িদী। নফমর 
আমসা, প্রাণভমর ভামলামবমস মািভজিি করার জি্য কামিার সাগমর 
ভাসব।”

নিশাত যখি আই�াই কমর অমািী তখি আকামশর নদমক তানকময় 
একলা পানখ উড়মত মোদমখ দীঘলিশ্াস মো�মড় জািালা বন্ধ কমর। মা 
মোেমক বলমলি... “অমািী, মাগনরমব িামাজ পমড়ন�স?”
“নজ আম্দু, এখদুনি পড়ব।” অমািী জবাব নদময় বাথরুমম মোযময় 

যখি অজদু কমর নিশাত তখি হাঁটা হাঁনট কমর। শান্ত পনরমবশ। 
সাঁমঝর শুরুমত গৃহীরা গৃমহ নফমরম�, তাড়া খাওয়ার আমগ অি্যরাও 
গৃহানভ-মদুখী হময়ম�। তার মোকামিা তাড়া মোিই। এক মোলাকমক 
মোেমক বলল... “ও কনবয়াল, নিশাজমল মোগাসল করার জি্য নিশীমথ 
মোবনরময়� িানক?”
কনবয়াল :.. “আপনিও নিশাভ্মমণ মোবনরময়ম�ি িানক? খদুব ভামলা 

হময়ম�। আমজর ঘটিা নঠকঠাক আম�, একটদু  পর জমজমাট আড্া 
হমব।”
“আপিার কনবতা এবং আমার নপ্রয়তমা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। 

কামিায় আগুি জ্ানলময় নবরহািমল মোপাড়ায়। নদিমাি নচন্তা কমর 
নিশীমথ লিান্ত হমল, ঘটঘট কমর মোহঁমট এমস মোচৌকামঠ খটখটায়।” 
বমল নিশাতা মাথা িাড়মল, অধীরকমঠে কনবয়াল বলল... “আঁধার 
ঘমর কদু নপ জ্ালাবার জি্য কমব মোয আমার মোপ্রয়সী আসমব?”
নিশাত :.. “শুমিন� �মন্দ আিন্দ থামক এবং মহািমন্দ হাঁটমল 
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অমিক দূর যাও যায়।”
কনবয়াল :.. “কনবতা শুিমত চাি িানক?”
“মমির কথা নক শুধদু মািসীমক বলমত হয়?” বমল নিশাত হাসার 

মোচটিা কমর। গলা খাঁকানর নদময় কনবয়াল আবৃনতে কমর… “মোকামিাএক 
মোপৌমর্র মোভামর, জািালা খদুমল মোপ্রনমকমক মোদমখ মোপ্রনমকা অবাক 
হময়ন�ল। ফদু মলর মোতাড়া মোদনখময় মোপ্রমীক বমলন�ল, আনম গৃহাসক্ত 
হময়ন�, সত্বর গৃহস্থজীবি শুরু করমত চাই। আমার প্রস্তাব গৃহীত 
হমল তদু নম আমার গৃনহণী হমব, মোতামার নবরমহ নবরনহত হমল ভামদ্রর 
দদুপদুমর নবমিা মি বাতামস উড়মব।”
বদুক ভমর শ্াস মোটমি নিশাত বলল... “আমগর নদি এখি আর 

মোিই, তাই আনম হানরময় যাওয়া নদমি হানরময় মোযমত চাই। আধদুনিক 
আদমত আকৃটি হমল মনতভ্টি হব।”
কনবয়াল :.. “আপনি হয়মতা জামি, গরম তাওয়ার �্যাঁকায় এত 

জ্ালাপদুড়া কমর িা যত জ্ালাপদুড়া কমর, আনম আর মোতামামক 
ভামলাবানস িা শুিমল। ইস, তাজা কনলজা জ্মল অলাত হময়ম�।”
“আনম এখমিা �্যাঁকা ট্যাঁকা খাইনি। আমার সদুখপানখ অনভমাি 

কমরম�। মািভজিমির জি্য আদর আহ্াদ করমল সািমন্দ নদিমাি 
সদুমখর গাি গাইমব।” বমল নিশাত মৃদদু হামস। হাসার মোচটিা কমর 
কনবয়াল বলল... “নবমিাদমির অভামব নবমিানদিী নিরািন্দ হময়ম�। 
আিন্দ উপমভামগর জি্য আিন্দময়ী আিন্দধামম নগময়ম�। মোপ্রমম 
মোপমড় পরচ্ছন্দািদুসারী হওয়ার দরুি অস্বাচ্ছমন্দ্য �ন্দপতি হময়ম�।”
“এসমবর একমাত্র কারণ নবকর্লিণ। সরস হওয়ার সময় মোিই। ঘদুমম 

মোবমঘার হময়ও আমরা দদু নশ্চন্তা কনর। বাঁচমত হমল িাটক করমত হয়। 
হাসমত হমল িাটক করমত হয়। িাটকীয় চালচলমি ঠকাঠনক চানলময় 
িাট্যকার মোবকার হময়ম� এবং িাট্যামমাদীর উমোদিায় িাট্যানভিময়র 
বামরাটা মোবমজম�।” বমল নিশাত নবদ্রূপ হাসমল দদুহামত মাথা ধমর 
কনবয়াল বলল... “এমকেবামর মাথার মাঝখামি বানড় মোমমরম�ি, তাও 
মোবউর বাঁশ নদময়। এখি োক্তামর োক্তানর করমব িা এবং পবমদ্য 
বলমব কনতপয় কনবরামজর বানড় যাও আনম সাম্প্রদানয়ক িই।”
নিশাত :.. “মোবনশ মোজামর মোমমরন� িানক?”
কনবয়াল :. “আপনি নিশ্চয় জামিি, সমামজ এখি সমিানধকামরর 

নহনড়ক পমড়ম�। সমাি তামল চলমল মোকামিা সমস্যা হওয়ার কথা 
িয়। পদুরুর্রা বদুমকর পাটা এবং মোপনশ ফদু লামত পারমল িারীরা 
পারমব িা মোকি?”
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নিশাত :.. “সমঙ্গ এবং সমঙ্গা শমব্র অথলি যারা জামি িা ওরা এমি 
প্রশ্ন কমর। সমতদু ল এবং সমতল শমব্র অথলি জািার জি্য অনভধাি 
খদুমল সদুতল মোদমখ আনম তালমগাল পানকময়ন�লাম। সফলতার জি্য 
মনরয়া হমল ফলাফল ভামলা হয় িা। কদু ফল এবং নবফল মোকউ চায় 
িা। নবশ্াসী হমত হমল মৃতদু ্যমক নবশ্াস করমত হয়। অনবশ্াস্য হমলও 
সত্য, বাস্তবতা যারা অনবশ্াস কমর ওরাও বাস্তনবক নচন্তা কমর। 
বাস্তনবক হওয়ার জি্য বাস্তববাদী হমত চাই।”
কনবয়াল :.. “আজ আপনি পারমানথলিক নচন্তায় নচনন্তত। ত্বোবধায়ক 

নচন্তাভাবিা খদুব ভামলা। দাশলিনিকরা আধ্যানত্ক নচন্তা কমরি। প্রকৃত 
অবস্থা জািার জি্য দশলিিশাস্তনবদ হমত চাইমল স্বরূপদশলিী হমত হয়।”
নিশাত :.. “একলা একনল হমল দদু নিয়া খানল লামগ। তার নবরমহ 

সবনক�দুমত এখি অিীহা।”
কনবয়াল :.. “ঝাঁপমট চাঁদমক ধমর মািসীর কপামল নটপ মোদব। আনম 

কনব হব, কনবতা নলমখ হাভামত হব, �নব হওয়ার জি্য আয়িার 
নভতর বনন্দ হব। মািসীর মোদউনড়মত হব প্রহরী, অকনবমক বািামবা 
দ্বানর, �লিাময়ীর �নব আঁকার জি্য নচত্রকরমক মোদব চাকনর।”
নিশাত :.. “ওমগা মোপ্রয়সী, তদু নম মোকি হমল পরবাসী? মোতামার নচন্তায় 

নচনন্তত হময় নিঘদু লিম রাত জানগ। মোতামার নবরমহ আনম এখি পাগলপ্রায়, 
তদু নম মোকাথায় লদুকামল? কত খদু ঁজলাম মোতামামক, মোকাথাও খদু ঁমজ মোপলাম 
িা। একলা বসমল নচন্তা কনর। শুমিন� নচন্তায় মি আয়মতে থামক নকন্তু 
কদু নচন্তায় সবিলিাশ হয়। মামঝ মামঝ মৃতদু ্যর সম্পমকলি নচন্তা কনর, মমি 
শানন্ত পাই। নব�ািায় লম্বা হময় বদুমকর উপর দদুহাত মোরমখ কবমরর 
নচন্তায় নচনন্তত হমল, ইনিময় নবনিময় মি বমল আনম আর কদু নচন্তা 
করব িা। মিমক নিয়ন্ত্রণ করমত পারমল মন্তা হওয়া যায়।”
কনবয়াল :.. “মািসী এবং সদুখপানখর গূঢ়ত্বে জািমত চাই।”
নিশাত :.. “মিাসী হমলা কাল্পনিক িারী। মমি মমি মািস করমল 

মমির আয়িায় �নব হময় ভামস। অভামব পমড়ও ভাবদুকরা ভামব। 
ভাবিা এবং ভানবিীর সামথ সকমলর বনিবিা হয় িা। মোয যত 
কল্পিানবলাসী তার মািসী তমতা মমিামমানহিী। মািসীমক নিয়ন্ত্রণ 
করা যায় িা। রূপকথার শুকশানর আর বাস্তমবর সদুখপানখমক নপঁজরায় 
ভমর মোপার্া যায়। সদুখপানখরা মোপার্্য। মোয পানখর োক শুমি উমেিা 
মমি চিচমি হয় মোস পানখর িাম সদুখপানখ। গ্রমহর মোফমর পড়মল 
মদুনক্তস্ামি রাহুর দশা দূর হয় িা।”
কনবয়াল :.. “অমি্যর স্বাধীিতার জি্য নিমজ পরাধীি হময়ন�। 
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সবধরমির সাবধািতা অবলম্বি করার পমরও মমির সদুখ চদু নর 
হময়ম�। পরাধীিতার লাছিিা মদুমখ বদুমজ সইমত হয়।”
নিশাত :.. “দদুঃমখর প্রভামব নিরুপায় হমলও নিরািন্দমক আিন্দ 

নদমত পারমল আনম আিনন্দত হই। ভরদদুপদুমর অথবা রাতদদুপদুমর 
একা আকামশর নদমক তানকময় বদুকভমর শ্াস মোটমি স্বনস্তর দীঘলিশ্াস 
মো�মড় বাস্তনবক হমল সব স্পটি হয়। আমরা যত পাই তত চাই, 
চাওয়ার মোকামিা মোশর্ িাই। অমল্প তদু টি হমল সমস্যার সমাধি হয়। 
অমল্পর প্রকৃত অথলি িা জািার দরুি আজীবি কটিমভাগ করমত হয়। 
আলামভালারা ভামলামািদুমর্র িাটক করমত পামর িা।”
কনবয়াল :.. “খারাপ মোলামকর খপ্পমর পড়মল মোবাকার মত অবাকদৃমটি 

তানকময় মোদনখ, নক�দু বলার বা করার সাহস মোিই।”
নিশাত :.. “একবার এক ফকেড় আমামক বমলন�ল, ফাঁড়ায় পড়মল 

প্রভদু মক স্মরণ করমব আর নবপামক পাড়মল ফাঁকমফাকর খদু ঁমজ 
মোদৌড়ামব।”
কনবয়াল :.. “উিার নঠকািা কামি কামি বলদুি। উিার সামথ মোদখা 

হমল ইনিময় নবনিময় বলব, আমামক আশীবলিাদ করুি আনম মোদৌড়বীর 
হমত চাই।”
নিশাত :.. “কনলযদুগ এবং সত্যযদুমগর খবর পকমশামর শুমিন�লাম। 

নববামহর উপযদুক্ত হময় জািলাম টাকা �াড়া নিশ্াস টািা যায় িা। 
মিমক ভামলা রাখমত হমল ভামলা নচন্তা করমত হয় িইমল মি 
নবভ্ান্ত হয়। নিমজর জি্য যমথটি রাখমত চাইমল আমস্তধীমর স্বাথলিপর 
হমত হয়। বালকরা ঘদুমমর মোঘামর প্রস্াব কমর, বয়সকামল এসব 
মোদার্ মোকউ মোদার্ী সাব্যস্ত হমত চায় িা।”
কনবয়াল :.. “মোদমহর বামড় িারী হয় মমিাহারী আর বয়মসর বামড় 

ির হয় নমতাচারী।”
মাথা দদু নলময় হাঁটমত শুরু নিশাত বলল... “অদ্য কী হময়ম� আনম 

জানি িা, সবনক�দু মোকমি অমচিা এবং এমলামমমলা লামগ। বাতামস 
কাি পাতমল তার কান্া শুনি। সৃ্মনত এবং কনবতা মোথমক দূমর 
থাকার মোচটিায় অনতটি হময়ন�, কালাপানিমত ঝাঁপ নদমল থই পাব িা। 
অনবশ্াস মোপ্রমমক ধ্বংস কমর। ভাব এবং ভময়র সমবিময় জীবি। 
নবশ্াস হমলা আল্াহর আশীবলিাদ।”
কনবয়াল :.. “ভাইজাি, একটা ফদু ঁ নদময় যাি, মো�াটকামল শুমিন�লাম 

সামপর পা মোদখমল মািদুর্ দরমবশ হয়। আপনি কী হময়ম�ি তা 
আল্াহ ভামলা জামিি। গাঁট্ামগাঁট্া সদুন্দরী মোদমখল হাত পা থরথর 
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কমর। কদু নস্ত ধমর তমল পড়মল �াড়া�ানড় িাই, এমকেবামর ভতলিা।”
“ভময়র কারণ মোিই, গাঁট্ামগাঁট্া হমত হমল আটার রুনট মোখমত হয়। 

সদুন্দরীরা মো�ঁনকমত গম কদু টমত পামর িা।” বমল নিশাত হাত মোিমড় 
দ্রুত মোহঁমট বাসায় মোযময় শুময় পমড়। পরনদি মোভামর বাবদুর এমস 
বাড়াবানড় শুরু করমল ঝামমলা িা বানড়ময় তার সামথ বানড় যায় এবং 
ব্যস্ত থাকার জি্য নক�দু করমত চাইমল তামক মোেমক বাবা বলমলি... 
“কমব ল্ডি যামব?”
“আপিারা বলমল অিনতনবলমম্ব চমল যাব।” বমল নিশাত মা বাবার 

মদুমখর নদমক তাকায়। তার মাথায় হাত বদুনলময় বাবা বলমলি... 
“আমরা এখি খদুনশ হময়ন�। বাবদুর বমলম� বউমা বানড়মত থাকমত 
চায়। হাত মদুখ ধদুময় ভাত মোখময় নভসা পাসমপামটলির ব্যবস্তা কমরা 
মোযময়।”
“নজ আব্া।” বমল নিশাত মা’র সামথ পাক ঘমর মোযময় হাত ধদুময় 

পামত ভাত মোটমি বলল... “আপিামদরমক খদুনশ করার জি্য যা 
প্রময়াজি তা আনম করব।”
তার মাথায় হাত বদুনলময় সািমন্দ মা বলমলি… “তদু ই আমামদর 

হানসখদুনশ। নিভলিয় এবং নিনশ্চমন্ত যা।”
আর কথা িা বমল খাবার মোখময় বানড় মোথমক মোবনরময় বাবদুর নদমক 

তানকময় গম্ীরকমঠে নিশাত বলল... “নিরাপতোর নিশ্চয়তা নদমত 
পারমব?”
বাবদুর :.. “মোতার সমস্যা তদু ই সমাধাি কর। এই মোি, নভসাওয়ালা 

পাসমপাটলি এবং নিখরচা নটমকট।”
নিশাত :.. “মোতামামদর কী হময়ম�?”
বাবদুর :.. “শ্াশত সত্য নসদ্ধ ধাি মোথমক বার হয়।”
নিশাত :.. “বাবদুর ভাই, বদুনঝময় বমলা।”
বাবদুর :.. “মোসািামক পদুনড়ময় খাঁনট করমত হয় এবং মোভজাল িা 

নমশামল গহিা হয় িা। মামি, খাঁনট মোসািায় রনতে হমলও মোভজাল 
থামক, খাঁনট মোসািা নদময় অলঙ্কার হয় িা। বদুঝামত মোপমরন�?”
নিশাত :.. “মোপৌমর্র শুরুমত মো�াট্ একটা পানখ গাি মোগময়ন�ল, 

নিরািন্দ মি মোসই সদুমর সদুর নমনলময়ন�ল। মধদুমামস মোমৌমান�রা ভি 
ভি কমর মধদু খদু ঁমজন�ল, বঁধদুর নচন্তায় নচনন্তত হময় মি গুিগুি 
করন�ল। আনম একা এক প্রামন্ত দাঁনড়ময় আন�, অি্য প্রামন্ত কী আম� 
তা মোদখমত চাই।”
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বাবদুর :.. “ক্যামমরার সামমি দাঁনড়ময় দাি খয়রামতর িীনত কথা 
শুনিময় বক্তা এবং দাতা হমত চাইমলও িগদ টাকা নদময় গনরব হমত 
চায় িা। গনরবরা জামি, মোবনশ গুরুত্ব নদমল নবর্য়বস্তু আয়মতের বাইমর 
চমল যায়।”
নিশাত :.. “শানন্তর জি্য মি সান্ত্বিা চায়। শানন্ত সবাই নদমত পামর 

িা। যারা সান্ত্বিা মোদয় ওরা প্রামণর বান্ধব।”
বাবদুর :.. “আনম মোতামক বারণ এবং সাবধাি কমরন�লাম।”
নিশাত :.. “অমাি্য িা কমর আনম ধি্য হময়ন�।”
বাবদুর :.. “নিশাত, নবর্য় অত্যন্ত গুরুত্বপূণলি, মোভমবনচমন্ত বদুঝার মোচটিা 

কর।”
নিশাত :.. “মমির তামর তামর ব্যথার সদুর মোবমজ নবমিা কমর সাঁমঝ। 

নচন্তার সাগমর েদু ব িা নদমল নচন্তক হওয়া যায় িা। নবনচন্তায় নচন্তক 
হমল স্টিামক নসজদা করমত হয়। আমার মি আমামক প্রশ্ন কমরম�, 
পানপষ্ঠ হময়ন� িা পাপমমাচমির জি্য নিনদলিটি আবামস যানচ্ছ?”
বাবদুর :.. “মমি রানখস, আগুমি পদুড়মল মোসািা খাঁনট হয়, তক্তা হয় 

�াই। মোলাহা গনলময় কড়াই বানিময় আগুি উপমর মোরমখ ভাত রাঁধা 
হয়।”
নিশাত :.. “োঙায় বমস আনম মোধয়ামি স্াি কনর, কলাগাম� উমঠ 

আনম উড়াল পানখ ধনর।”
বাবদুর :.. “নিশাত! বদুমঝশুমঝ আজ আমামক রাগামত চাস মোকি?”
নিশাত :.. “রামগর রগ মোসই কমব মোকমটন�, অিদুরাগী হমত মোচময় 

নবরাগী হময়ন�।”
বাবদুর :.. “মোতার কী হময়ম�?”
নিশাত :.. “সদুমখর নদিমক ধমর রাখমত চাইমলও পানর িা, সমময়র 

পাখা গনজময়ম�! একলা বসমল খানল হানস। হাসার কারণ, বাস্তবতা 
নিমমর মোচময়ও নততা। কনব বমলন�ল, কনবতা মোলখা ভামলা, মিমক 
চিচমি রামখ। কনবতা মোবমচ হাভামত হওয়ার জি্য আনম কনব হমত 
চাই িা।”
বাবদুর :.. “কী হমত চাস?”
নিশাত :.. “যা মোচময়ন�লাম তা মোপময়ন�। এখি চাইমত ভয় হয়, 

আলামভালা হময় যনদ ভদু ল নক�দু চাই?”
বাবদুর :.. “মোশাি, খারাপ হমত চাইমল টাকা লামগ। এটা ওটা নকিমত 

হয়। ভামলা হমত হমল টাকা লামগ িা। টাকার অভামব এটা ওটা 
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নকিমত িা মোপমর গনরব বামরামাস ভামলা থামক।”
“নবপামক পড়মল বান্ধবরা হাত পা মোবঁমধ গামঙ মোফমল বমল, 

আিন্দমস্ামত মোভমস ভানটমত যা।” বমল নিশাত োমি বাঁময় তানকময় 
বলল... “মি তদু নম এখি কান্দ মোকি? তখি কামি কামি বমলন�লাম, 
গাঙ পার হওয়ার জি্য পারানি মোজাগাড় কমরা, আমার কথা শুমি 
তদু নম মোহমসন�মল। এখি মোতামার পর হময় আনম একলা বাসর জাগমবা 
কবমর।”
“নিশাত!” বমল বাবদুর দাঁত কটমট করমল হাসার মোচটিা কমর নিশাত 

বলল... “নববামদ নববাদী হমল মায়া টাি ধ্বংস হয় মোজমি মি নববাগী 
হময়ম�। জীবি পথ মো�াট অথবা খামটা হয় িা, তাইমল পনথমকর 
মোমজাজ নখটনখমট হয় মোকি?”
বাবদুর :.. “মোতার উদ্ট নচন্তা এবং আমজবামজ প্রশ্ন শুিমল দদু নশ্চন্তার 

উদ্ব হয়। মোযমি, আমস্তধীমর বাতাস ঝঞ্া হয়, তারপর হয় 
কালধবশাখী। কথা মোথমক কনবতা বািামত ব্যথলি হমল অথবা নমত্রাক্ষমর 
�ন্দপতি হমলও সময় কামট। পড়াঘমর মোক মোর? রঈদা মোকাথায়? 
বদুমঝন�, মোলখামচার ধরা পমড়ম�?” 
নিশাত :.. “তদু নমও কনব হমত চাও িানক?”
বাবদুর :.. “নবশ্াস কর, মোলামকর নভমড় হানরময় পাপ তাপ ভদু লমত 

চাই। এবামরর মত আমামক ক্ষমা কমর মোদ আনম আর আমজবামজ 
কথা বলব িা।”
নিশাত :.. “মোদায়া কনর মোতামার জীবি মোযি স্বমগলির বাগাি হয়। মমি 

মোরমখা, িীরবতার নশকার হমল নিঘলিাত অপমৃতদু ্য হয়। মায়াবমি মোমাহ 
থামক, িারীর �ায়ায় থামক মায়া। অন্ধরা আন্দামজ হাতমড় মোবড়ায়, 
কদু টনিরা টদু নপ পনরময় মোবাকামক চমরি মোঘারায়। সত্যাসত্য জািার জি্য 
মমির সদুমখ নগনরমনল্কায় নমলিমালা গাঁথমত চাই।”
বাবদুর :.. “মমি রানখস, মোকামিা পথ সদুগম িয়। উমদিশ্য অথবা নদশা 

বদলামল গন্তব্য বদমল।”
নিশাত :.. “সমবমাত্র মোজমিন�, বসন্তবায়দু হমলা বসন্তকামল প্রবানহত 

দনখিা বাতাস। আমগ জািমল নফমক হলদুদ রমঙ্গর কা�ামকাঁচাহীি 
আড়াই হাত কাপড় নকিতাম।”
“আজমকর জি্য যমথটি ভাঁড়ানম হময়ম�। আর বাড়াবানড় করমল 

মাথায় বানড় মারব।” বমল বাবদুর অপলকদৃমটি তাকামল গম্ীরকমঠে 
নিশাত বলল... “ল্ডমির পথঘাট নচনি িা, অঘটি ঘটমল ঘণ্া মোক 
বাজামব?”
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বাবদুর :.. “আনম মোতামক বন্দমর নিময় যাব এবং কনবতা আবৃনতে কমর 
তদু ই নবমামি প্রমবশ করমব।”
নিশাত :.. “তারপর?”
বাবদুর :.. “গড্নলকা প্রবামহ মোভমস গন্তব্য মোপঁম� যামব।”
নিশাত :.. “অবমশমর্ মোঘাড়া মোদমখ মোখাঁড়া হময় কািা মোভড়ার মত 

মোভনড়মক অিদুসরণ করমত হমব। নবধাতা, দয়া কমর সদয় হও।” 
বাবদুর :.. “শুমিন�, মোবমহমস্ত সদুখ আর সদুখ এবং চাওয়ার আমগ সব 

পাওয়া যামব। শতলি হমলা, মৃতদু ্যর আমগ আত্শুনদ্ধ করমত হমব। মা 
বাবার অবাধ্যরা নবধাতার শত্রু।”
নিশাত :.. “বাবদুর ভাই, বাস্তব সনত্য নততা এবং মোততদু ল মোদখমল 

নজমভ জল টলমল কমর। চাইমলও নিমললিাভ হমত পারব িা।”
বাবদুর :.. “মমি রাখমত হমব, ভদু খ লাগমল খাবার নচবামত হয় এবং 

সংসার চালাবার জি্য টাকার প্রময়াজি।”
 নিশাত :..”টাকার অভামব চানর্রা লাঙল মোজায়াল নকিমত পামর িা 

নকন্তু মোকানট টাকা লদুটপাট কমর লদুমটরার দল লামশর পামশ দাঁনড়ময় 
উপহাস কমর। যাক, মোশর্বামরর মত মদুন্ার সামথ ভাত মোখমত চাই।”
বাবদুর :.. “আজ মোতার কী হময়ম�?”
নিশাত :.. “অকালমৃতদু ্য নিনশ্চত হময়ম�। নিরাপতোর নিশ্চয়তা তদু নম 

নদমত পারমব িা। চমলা, আমার ভদু খ মোলমগম�।” 
বাবদুর :.. “মোবাকার মত বকবক করন�স মোকি?”
নিশাত :.. “ভামলাবাসার অভাব দীঘলিশ্ামসর কারণ হমল, ভামলাবাসার 

মািদুমর্র ভাবসাব বদুমঝ বদুক ভমর শ্াস টািমল অমিক সমস্যার সাধাি 
হয়।”
আর কথা িা বমল বাবদুর দ্রুত মোহঁমট সানকলিট হাউমস প্রমবশ কমর 

মোহঁমক বলল... “মদুন্া, তাড়াতানড় ভাত ভরতা মোদ।”
পনড়মনড় কমর পাকঘর মোথমক মোবনড়ময় ব্যস্তকমঠে মদুন্া বলল... “কী 

হময়ম� বাবদুর ভাই?”
বাবদুর :.. “মোপট ভমর ভাত মোখময় নিশাতমক আজ ল্ডি চালাি 

করব।”
মদুন্া :.. “আজ মোভামর নভমরুলরা কামনড়ময়ম� িানক?”
বাবদুর :.. “এই নিশাত, নভমরুল এবং ভৃঙ্গমরামলর পাথলিক্য সনবস্তামর 

নবম্লর্ণ কর।”
নিশাত :.. “আনম জানি তদু নমও আমার মত কনবতার বাজামর 
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যাও িা। দূরত্ব বজায় রাখা ভামলা, িতদু ি কনবমদর কনবতা পড়মল 
কনবতাঙ্ক হমব এবং ভাব শমব্র অথলি ভদু লমব। কনবতা হমলা মমির 
অব্যক্ত ভাব। যারা গাময়র মোজামর ভাবপ্রকাশ কমর ওরা কনব হয়, 
আর যারা সাধ্যসাধাি কমর ওরা সাধক হয়।”
বাবদুর :.. “আনম অি্য নক�দু জািমত মোচময়ন�লাম।”
“বল্া!” বমল নিশাত চমমক উঠার ভাি কমর বলল... “মোবালতার 

অথলি কী?”
“এই মদুন্া, বল্ার চামক ন�ল মারমল কী হয়?” বমল বাবদুর মাথা 

নদময় ইশারা করমল নিশামতর নদমক তানকময় নবচনলত হময় মদুন্া 
বলল... “তদু নম যাওয়ার পর মোপট ভমর ভাত মোখমত পানর িা। যখি 
তখি মোচাখ ঝাপসা হয়। মোচাখ বদুজমল ধারা হময় জল ঝমর।”
“সমবমাত্র নিনশ্চত হময়ন�, তদু ই আমামক অনভশাপ নদময়ন�স।” বমল 

নিশাত দাঁত কটমট করমল, কাঁধ ঝদু নলময় মাথা মোিমড় মদুন্া বলল... 
“নিশ্চয়তার সামথ বলমত পারব, কম হমলও অন্তত একমাস হময়ম� 
মোপট ভমর ভাত খাওনি।”
মাথা দদু নলময় বাজদুমত অশ্রু মদুম� মোমমঝত বমস মদুন্ার নদমক তানকময় 

নিশাত বলল... “মোবনশ ভদু খ মোলমগম�, তদু ই যা মোখমত চাস তা আমামক 
মোদ।”
থামল ভাত সালি লময় মদুন্া বলল... “তদু নম বমলন�মল, মারধমর 

করমলও মোদশান্তনর হমব িা।”
নিশাত :.. “আমামক নবর্ মোদ। নচৎকার কমর বলমত চাই আমার 

ভাই আমামক হত্যা করমত চায়।”
“এখি নিনশ্চত হময়ন�, মোসনদি মোতামার মাথার মাঝখামি ঠাঠা 

পমড়ন�ল।” বমল মদুন্া মাথা িাড়মল শরীর কাঁনপময় মোহমস বাবদুর 
বলল... “এমকেবামর শতকরা একশত ভাগ খাঁনট নিমভলিজাল সত্য 
কথা বমলন�স।”
মদুন্া মাথা িামড় এবং কথা িা বমল ভাত মোখময় হাত ধদুময় নিশাত 

বলল... “মদুন্া, ল্ডি মোথমক জীনবত নফরমল চড়াইভানতর জি্য 
রাতারগুল যাব।”
“আনম নবশ্াস কনর, চড়াই-উতরাই পর পাহামড় আমরাহণ কমর 

আনম নচররিীত হব।” বমল মদুন্া হাসার মোচটিা করমল বাবদুর দাঁনড়ময় 
মাথা নদময় ইশারা কমর বলল... “চল, মোদনর হমল মোদৌড়ামদৌমড় কমর 
উড়াল জাহাজ ধরমত পারব িা।”
মদুন্ার নদমক তানকময় হাঁটমত শুরু কমর দদু হাত অশ্রু মদুম� নিশাত 
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বলল... “ভাইর জি্য মোদায়া কনরস।”
মদুন্া :.. “নিশাত ভাই! মোতামার নক�দু হমল ঠাঠার মাথায় ঠাঠা 

পড়মব।”
“মোদায়া কনরস।” বমল নিশাত মোবনরময় গানড়ত উমঠ বমস। পমথ কথা 

িা বমল দ্রুত এয়ারমপাটলি মোপঁম� বাবদুর সামথ গলা নমনলময় নিশাত 
বলল... “মদুন্ামক মোদমখ রাখমব, িা ধমকামল ভাত খায় িা।”
“নচন্তা কনরস িা, সব নঠকঠাক আম�।” বমল বাবদুর নপ�দু মোহঁমট 

অশ্রু মদুম� হাত িাড়মত শুরু কমর। নিশাত দ্রুত নভতমর যায় এবং 
যথাসময় অমািীর মা বাবা এয়ারমপাটলি মোপঁম�ি। নিশাত মোবনরময় 
উিামদরমক মোদমখ সালাম কমর নক�দু বলমত চাইমল অমািীর বাবা 
মোচাখ পানকময় বলমলি... “আবদুল তাবদুল বকমল আজ মোদব একটা 
ঘামড়।”
“নজ আচ্ছা আনম আর নক�দু বলব িা।” বমল নিশাত কপট হামস। 

মোবনশ কথা িা বমল দ্রুত চানলময় বাসার সামমি গানড় থানমময় 
অমািীর বাবা বলমলি... “নিশাত, আমরা এখি অমািীর মানমমক 
মোদখমত যাব, উনি মোফাি কমরন�মলি।”
বাবা যখি কথা বমলি তখি অমািীর মা মোিমম দ্রুত মোহঁমট দরজা 

খদুমল ঘমর প্রমবশ কমর ব্যস্তকমঠে বলমলি... “অমািী, মোতার বড় মানম 
মোফাি কমর এখদুনি যাওয়ার জি্য বমলম�ি।”
অমািী :.. “আনম আনস।”
“িা, তদু ই ঘমর থাক। আমরা যাব আর আসব। মোতার মানম মোকমি 

তা মোতা তদু ই জানিস? সামাি্য নক�দু হমল নচলনচৎকার কমরি। তদু ই 
যা করন�মল তা কর আমরা যাব আর আসব।” বমল মা দ্রুত 
মোবনরময় যাি। অমািী মাথা মোিমড় বমস নটনভ মোদমখ। মা গানড়মত উমঠ 
নিশাতমক বলমলি... “তদু নম নভতমর যাও আমরা যাব আর আসব।”
নিশাত গানড় মোথমক িামমল বাবা দ্রুত চানলময় চমল যাি।
“কার ঘর কার বানড় আনম তার িাম িা জানি।” বল নিশাত ধীমর 

ধীমর মোহঁমট দরজায় ঠদু মক োমি বাঁময় তানকময় নচনন্ততকমঠে বলল... 
“আমধলিক মোপট ভমর চারটা ভাত মোখময়ন�লাম। ধামর পামশ মোদাকাি 
মোহামটল মোিই, মোকাথায় মোযময় ভাত খাব? অিশি কমর মরার জি্য 
বাবদুর ভাই খপ্পমর পমড় নবমদশ এমসন�।”
অমািী দরজ খদুমল নকল মোদনখময় দাঁমত নখঁনচময় ধমমক বলল... 

“তদু নম এখামি কী কর�?”
“ও আম্া মোগা।” বমল নিশাত চমমক নপ�ামত মোচময় নপ�মল পমড় 
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গা মোমাড়ায়। দাঁত কটমট কমর অমািী বলল... “খদুব ভামলা হময়ম�, 
লামটর িানত ল্যাং মোখময়ম�।”
“উিারা কারা?” বমল নিশাত মাথা নদময় ইশারা করমল োমি বাঁময় 

তানকময় অমািী বলল... “তদু নম আর মোতামার দাদা।”
নিশাত :.. “দাদা এখি কবমর। চাইমলও উিার সামথ মোদখা করমত 

পারব িা।”
“মোদমশর সদুখশানন্ত িাশ কমর নবমদশ এমস� মোকি?” বমল অমািী 

মাথা নদময় ইশারা কমর। নিশাত দাঁনড়ময় গা মোমানড়ময় পা�ায় হাত 
বদুনলময় হাসার মোচটিা কমর বলল... “মোতামার মািভজিি করার জি্য।”
অমািী :.. “কী! মোতামার এত স্পধলিা, তদু নম আমামক তদু নম সমম্বাধি 

কমর�।”
“নবনবজাি, আমার ভদু ল হময়ম�। দয়া কমর আমামক ক্ষমা করুি।” 

বমল নিশাত হাত কচনলময় িত হময় োি হাত প্রসানরত কমর।
“নিশাত!” অমািী নচৎকার কমর বমল নপ�দু মোহঁমট বলল... “আমার 

সামথ ব্যঙ্গনবদ্রূপ করার জি্য এমস� িানক?”
নিশাত মাথা িাড়মল দাঁত কটমট কমর অমািী বলল... “তাইমল 

মোকি এমসম�?”
নিশাত :.. “ঘদুম মোথমক উমঠ কাজ শুরু করতাম এবং কাজ মোশর্ 

কমর ঘদুমাতাম। আনম সনত্য খদুব সদুমখ ন�লাম।”
অমািী :.. “আনম জামিত মোচময়ন�লাম তদু নম ল্ডি এমস� মোকি?”
নিশাত :.. “আনম এখি আনদটি এবং উপনদটি।”
অমািী :.. “তদু নম নিশ্চয় দদুরদৃটি শমব্র অথলি জামিা?”
নিশাত :.. “পানপষ্ঠ হমলও আনম অদৃমটি নবশ্াস কনর।”
অমািী :.. “বদুমঝন�, দৃটিামন্তর দৃটিান্ত প্রনতটি করার জি্য নবনদ্বটি হমত 

হমব।”
নিশাত :.. “আপনি সন্তুটি হমল আনম হৃটি হব।”
“আজ আবার দদুমটির খপ্পমর পমড়ন�?” বমল অমািী মাথা মোদালামল, 

অপলকদৃমটি তানকময় নিশাত বলল... “আমার রমক্তর গমন্ধ তদু নম 
ভ্মান্ধ হময়ন�মল, আনম হময়ন�লাম মোমাহান্ধ।”
অমািী :.. “মোভমবনচমন্ত তদু নম আমামক মমলিাহত কমরন�মল।”
নিশাত :.. “নবশ্াস কমরা আনম আর নবভ্ান্ত হমত চাই িা।”
অমািী :.. “উদ্ভান্ত হময়� িানক?”
নিশাত :.. “অমিমক বমল আমার উদ্ট উনক্ত তামদর মোবাধগম্য হয় 
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িা।”
অমািী :.. “ওরা সত্যবাদী।”
নিশাত :.. “আনম সত্যনিষ্ঠ হমত চাই।”
অমািী :.. “মোচটিা করমল মন্ত্রদ্রটিা হমত পারমব।”
নিশাত :.. “সমচটিরাও অদৃমটির খবর জামি িা।”
অমািী :.. “আনম নবশ্াস করতাম তদু নম নবনশটি।”
“আনম নবশ্াস কনর আমরা নবশ্াসী।” বমল নিশাত হাসার মোচটিা 

কমর। অমািী পরখ কমর তানকময় মোচামখ বদুমজ নশউমর বলল... 
“সাতসকামল কামলা কাউয়া মোদমখন�লাম। সবলিিাশ হময়ম�। এখদুনি 
জািালায় মোগাদা পদলিা লাগাব।”
নিশাত :.. “নবশ্াস করমত কটি হয়, আমরা এখমিা কদু সংস্কার 

নবশ্াস কনর।”
“আনম কাউয়া মোদমখ নচনন্তত হময়ন�, তদু নম মোতা মািদুর্ নচমিা িা।” 

বমল অমািী মাথা িাড়মল, নবচনলত হময় নিশাত বলল... “চাইমলও 
সংনসদ্ধ হওয়া যায় িা। মৃতদু ্যর পর আনমও মানটমত নমশব। অনবশ্াস্য 
হমলও সত্য, সদুশীলরা নবশ্াস কমর গনরবরা নিম্নস্তমরর মািদুর্।”
অমািী :.. “বরাবর রাত বামরাটায় সূযলিমক বলব, সকালমবলা ঘদুম 

মোথমক উমঠ মোস মোযি স্তর বদুমঝ নবসৃ্তত হয়।”
নিশাত :.. “সরমল গরল নমমল জনটল নবর্য় কদু নটলভামব নবম্লনর্ত 

হময়ম�।”
অমািী :.. “তদু নম আমামক কী মোপময়�?”
নিশাত :.. “আনম প্রশ্ন করমত মোচময়ন�লাম, আপনি উতেমা হমল 

আনম মোকি অধম হমত পারব িা?”
অমািী :.. “মরালীর সামথ মারামানর কমর মরাল উড়মল তামক তদু নম 

কী বলমব?”
নিশাত :.. “জনটল প্রশ্ন। উদ্ট পনরনস্থনত। নবনবজাি, আনম উপনস্থত 

হময়ন�। যা বলার আমামক বলদুি। মরালমক গালাগানল কমর মোকামিা 
লাভ হমব িা।”
অমািী :.. “মোকি?”
নিশাত :.. “কানজয়া শুরু হমল করমজামড় পদুরুর্রা বমল, আমামক 

ক্ষমা কমরা, জীবমিও তকলিনবদ্যায় পারদশলিী হমত পারব িা।”
অমািী :.. “মোতামার এত সাহস! তদু নম আমামক ঝগড়ামট মোেমক�। 

আজ মোতামার একনদি কী আমার একনদি।”
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“ইয়া আল্াহ আমার উপর রহম কমরা।” বমল নিশাত করমজাড় 
কমর আকামশর নদমক তাকামল, দাঁত কটমট কমর অমািী বলল... 
“তদু নম মোকি এমস�?”
নিশাত :.. “আপিার মািভজিি করার জি্য মাত্র সাত সাগর মোতমরা 

িদীর ওপার এমসন�।”
অমািী :.. “অথলি িা মোজমি অবদুমঝর মত শমব্র অপব্যাবহার কমরা 

মোকি?”
নিশাত :.. “এখি মোকাি শমব্র অপব্যাবহার করলাম?”
অমািী :.. “মািভজিি।”
নিশাত :.. “অপশমব্র অথলি কী?”
অমািী :.. “তা বলব পমর আমগ আমার চক্ষদু  কমণলির নববাদ ভজিি 

কমরা। তদু নম ল্ডি আসমল মোকমমি, মোতামামক �দু ঁমত পারব?”
নিশাত :.. “মোকমমি ল্ডি এমসন� তা আনমও জািমত চাই। আচ্ছা 

নবনবজাি, নকরা মোখময় নঠকঠাক একটা কথা বলদুি, মোমঘলা নচতায় 
আমামক মোখময় মোফমলম� িানক?”
“একটদু  পধযলি ধমরা, আনম মোতামামক পরীক্ষা করব।” বমল অমািী 

মোদৌমড় পাকঘমর মোযময় সদু ঁই হামত নফমর গুঁতা নদমত চাইমল, নিশাত 
চমমক বলল... “সদু ঁই নদময় গুঁতামত চাি মোকি?”
“পরীক্ষা করার জি্য।” বমল অমািী কপট হামস।
“আমার হামত নদমল আনম পরীক্ষা করব।” বমল নিশাত হাত 

বাড়ায়। অমািী কপট মোহমস সদু ঁই এনগময় মোদয়। নিশাত পা বাড়ামল, 
অমািী নবদ্রূপ মোহমস তার মোচামখর নদমক তাকায়। নিশাত বলল... 
“নবশারমদর মত হাসার কারণ কী?”
“পরীক্ষা করার পর গড়গড় কমর বলব।” বমল অমািী দদুটিদু হানস 

হামস। নিশাত কাঁধ বাঁনকময় মোঠাঁট উলনটময় অমািীর বাঁ হাত ধমর 
বরণাঙ্গদুরীমত আমস্ত ঘাঁ নদমল অমািী নচঁৎকার কমর। নিশাত চমমক 
নপ�দু মোহঁমট মাথা দদু নলময় বলল... “এখি আনম নিনশ্চত হময়ন�, মোমঘলা 
আমার রক্ত মাংস উপমভাগ কমরনি অথবা িটি স্বমপ্ন আনমও আনবটি 
হইনি। প্রভদু র কৃপায় আনম এখি সমূ্পণলি সদুস্থ এবং জীনবত।”
অমািী দাঁমত দাঁত নপমর্ বলল... “তদু নম আমার আঙ্গদুল কািা কমর�, 

সট কমর ক্ষনতপদুরণ দাও িইমল এখদুনি পদুনলশ োকব। ল্ডমির 
পদুনলশরা মোঘার্ খায় িা।”
নিশাত কপট মোহমস বলল... “শুমিন� ক্ষনতপদুরণ িা নদমল মোজলপানখ 
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বািায়। আনম এখি মোজলপানখ হমত চাই। পদুনলশ োকমল সকমলর 
মঙ্গল হমব।”
অমািী :.. “মোতামার সমস্যা কী?”
নিশাত :.. “আমার মোকামিা সমস্যা মোিই।”
“তদু নম আমামক বাঁনচময়ন�মল মোকি?” বমল অমািী দাঁমত দাঁত 

নপর্মল, হাসার মোচটিা কমর নিশাত বলল... “জীবি মৃতদু ্যর একমাত্র 
মানলক আল্াহ। আনম কাউমক মারমত অথবা বাঁচামত পারব িা। 
যাক, আপিার সমস্যার কথা বলদুি। আজ অমিক নদি হয় সমস্যার 
সমাধাি কনরনি।”
অমািী :.. “মোতামার মমতা পদু ঁময়-পাওয়া আমার সমস্যা সমাধাি 

করমত পারমব িা।”
নিশাত :.. “মো�াট কামল শুমিন�লাম মমির বমি নবময়র ফদু ল মোফাটমল 

নবতিদুর গতমর ভূত ভর কমর। ইময় মামি, আমার মি ইনিময় 
নবনিময় বলম� নবনবজািমক ভূমত ধমরম�।”
অমািী :.. “হ্যাঁ আমামক ভূমত ধমরম�। ভূত িামাবার জি্য গুণী 

ওঝা খদু ঁমজ পানচ্ছ িা। গতরামত মোকউ আমামক কামিকামি বমলন�ল 
তদু নম িানক ভূমতর ভর িামামত পামরা। আমার গতর মোথমক বদ 
ভূতটা িামামত পারমব? যমথটি আজদুরা মোদব।”
নিশাত :.. “নিভলিয় নদমল আজ মমির কথা বলব।”
অমািী :.. “আনম এত ভয়দ িানক?”
নিশাত :.. “আনম অিদুমনত চাই।”
অমািী :.. “মোতামার মনতগনত আনম বদুনঝ িা।”
নিশাত :.. “ব্যথায় ব্যনথত এবং নবরমহ নবরনহত হময়ন�, মামি 

এমকেবামর ি্যাতপ্যাত। দয়া কমর অিদুমনত দাও, মমির কথা বলমত 
চাই।”
অমািী :.. “মোতামার মমির কথা আনম আর শুিমত চাই িা।”
নিশাত :.. “আনম ক্ষমানভক্ষা চাই।”
অমািী :.. “প্রতারমকর কাজ প্রতারণা। আনম আর প্রতানরত হমত 

চাই িা।”
“আনম প্রতারক িই তা তদু ...।” বমল নিশাত মানটমত পদাঘাত 

করমল, নবদ্রূপ মোহমস অমািী বলল... “নম বদুঝমত চাও িা মোকি বলমত 
মোচময়ন�মল তাই িা?”
“হ্যাঁ।” বমল নিশাত োমি বাঁময় তাকামল, বদুক ভমর শ্াস মোটমি 
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অমািী বলল... “আপতদৃমটি আমার মোপ্রমম মমজন�মল তাই িা?”
“হ্যাঁ।”
অমািী :.. “নিমজমক এত কটি নদমল মোকি?”
নিশাত :.. “চারপামশ তানকময় মোদমখা। বামরামাস কাজ করমলও 

একমামসর ভাড়া নদমত পারব িা।”
অমািী :.. “বামরামাস আমামক ভামলাবাসমল আনম মোতামামক ভামলা 

মোবতি মোদব।”
নিশাত :.. “পরজীবী হমত হমব জািমল গলায় দনড় নদতাম। এখি 

মোবনশ মোদনর হময়ম�।”
“তদু নম চমল যাও।” বমল অমািী নপ�দু হাঁটমল অপলকদৃমটি তানকময় 

নিশাত বলল... “নফমর যাওয়ার জি্য আনসনি।”
অমািী :.. “মোকি এত নবভ্ান্ত হময়ন� জািার জি্য আজ আনম অন্তর 

বার করব।”
নিশাত :.. “মোতামামক ভামলামবমস উদ্ভান্ত হময়ন�। আত্হত্যা করমল 

মোদাজমখ যামব। আনম মোতামামক নবময় করমত পারব িা তমব তদু নম 
আমামক নবময় করমত পারমব। তদু নম আমামক নবময় করমল আনম 
দায়মদুক্ত হব। আনম ভাত সালি রাঁধমত পানর।”
“মোতামার মত �ামকর বাঁয়ামক আনম নবময় করব িা।” বমল অমািী 

মদুখ নবকৃত করমল নিশাত বলল... “�াক�াক-গুড়গুড় করমল মমির 
কথা মোগাপি করা যায় িা।”
অমািী :.. “তাইমল তদু নম মোকি মোগাপি কমরন�মল?”
নিশাত :.. “আমকেল খানটময় কদু লামত মোচময় মোবআমকেল বমিন�, পবশাখ 

পজ্যমষ্ঠ হাল মোবময় লাঙমলর ঈর্ মোভমঙন�। অযমত্ন পমড় থাকার দরুি 
হাতমলর নখনল ঘদুমণ মোখময় ঝাঝরা কমরম� আর আমার কমলিমদামর্ 
লাঙমলর ফলমক মনরচা ধমরম�।”
অমািী :.. “মোতামার মোপ্রমম মমজ আনম ভাব সাগমর েদু মবন�, নিজলিি 

নিলায় একলা-একনল বমস ভরা মোযৌবি কাটামত মোচময়ন�, রাত 
মোজমগ মোকঁমদ আঁনখজমল কানল বানিময় আশার কাগমজ নচনঠ নলমখন�। 
এতকাল তদু নম মোকাথায় ন�মল?”
নিশাত :.. “আমার অনভমযাগ আম�, এমি কনবতার কারণ আমামদর 

বয়সীরা মোযৌবমি নবমিা হয়। ওরা মমি কমর মোপ্রমই সব। আসমল 
মোপ্রম একটা শব্, মোয শমব্র গুরুত্বপূণলি অথলি মোিই। মোপ্রমম ব ্যথলিতা 
মোিই। তাইমল মোপ্রম কমর ব ্যথলি হমত হয় মোকি?”
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অমািী :.. “এসব প্রমশ্নর উতের আনম জািমত চাই িা। আনম আর 
মোলখাপড়া করব িা।”
নিশাত :.. “অি্যসব জীবরাও আমামদর মত শ্াস টামি। আনম যা 

বদুঝামত চাই তা হমলা, মোপ্রম প্রাকৃনতক। মোপ্রম করার অনধকার সবার 
আম�।”
অমািী :.. “পঞ্চভামবর অথলি িা মোজমি ভাবদুক হমত চাইমল কামদুমকর 

বামরাটা বামজ।”
নিশাত :.. “আনম মোতামার রূমপ মমজন�। মোতামার মত রূপনস আনম 

আর মোদখমত চাই িা।”
অমািী :.. “শুমিন�লাম, নপনরনতর নভতর রমসর হাঁনড়।”
নিশাত :.. “মোচামখর মোকামণ মোিািা জল আটমক আম�, বদুমক কাি 

লাগামল গুমগুম শব্ শুিমত পামব।”
অমািী :.. “সদুখ খদু ঁমজ লাভ হমব িা। সদুখ মমির নভতর থামক। 

সদুনখত হওয়ার জি্য সদুনখিীর িাটক কনর।”
নিশাত :.. “সদুখ দদুষ্পাপ্য মোজমিও সবাই সদুখী হমত চায়। মোয আমামক 

অনভশাপ নদময়ম�, আনম তামক আশীবলিাদ কমরন�। নিশীমথ নচৎকার 
কমর মোকঁমদ বমলন�, অমািী! আনম মোতামামক ভামলাবানস।”
অমািী :.. “তদু নম কখমিা আমামক ভামলাবাসনি। আনম মোতামামক 

ভামলাবানস বমলন�লাম এবং আজীবি বলমত চাই।”
নিশাত :.. “মমির মািদুর্মক মি নদমল এবং সময়মমতা উপহার 

নকিমল নমলি মধদুর হয়।”
অমািী :.. “আজ আনম উপহার চাই।”
নিশাত :.. “আনম মোতামামক নবময় করমত চাই। তদু নম নক রানজ 

হমব?”
অমািী :.. “মোভমবন�লাম তদু নম কখমিা নজমজ্স করমব িা। নজমজ্স 

যখি কমরই মোফল� তখি মোতা আর িা বলমত পারব িা, তমব মাত্র 
একটা শতলি আম�।”
“হাজারটামত রানজ হব। আমার মি এবং মগমজ মাত্র একটা শব্ 

প্রনতধ্বনিত হয়। মোস শব্ হমলা, অমািী। অমািী জমপ মি উমেিা 
হয়। এখি ঝটপট মোতামার শতলিটা বমল অসহ্য যন্ত্রণার অন্ত কমরা।” 
বমল নিশাত নসঁনড়মত বসমল কপট মোহমস অমািী বলল... “ঘরজামাই 
হমত হমব।”
নিশাত :.. “ঘরজামাই হময় আনম মোতামার মোকাঠার নভতর �দু মক 
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পালমঙ্কর নিমচ ঘদুমাব। এখি বমলা কখি আমামক নবময় করমব?”
অমািী :.. “আনম সাধারণ িারী। ভদ্রসমামজর মোলাকরা আমামক 

ভদ্রমনহলা োকমলও মমিমমি অমিমক আমামক তদুচ্ছতানচ্ছল্য কমর। 
নবময়র সময় ভরাবরণ চায়, নবময়র পর বানন্দর মত খাঁটায়। নদিমাি 
কাজ কমরও কতলিামক সন্তুটি করা যায় িা।”
নিশাত :.. “আনম ভদ্রসমামজর মোলাক িই। আনম গনরব এবং 

অসভ্য। আনম জানি, িারীমক সৃনটি করার পর আল্াহর মোশ্রটিত্ব 
প্রমানণত হময়ম�। আল্াহর আমদশ অমাি্য করার সাহস আদমমর 
ন�ল িা, শুধদু মাত্র হাওয়ার ন�ল।”
“নিশাত, আনম মোতামামক ভামলাবানস। আল্াহর মোদাহাই নদময় বলন� 

আমামক বরণ কমরা। মোতামার পদমসবা কমর সদুনখত হমত চাই।” 
বমল অমািী নবচনলত হমল, মদুচনক মোহমস নিশাত বলল... “গাময়র 
মোজামর হাত ধমর দূর অজিায় হারামত চাই, মদুমখামদুনখ হময় কঠেলমগ্ 
বলমত চাই, আনমও ভামলাবানস মোতামামক।”
অমািী :.. “প্রকৃতামথলি মোপ্রম হমলা আনত্ক শানন্ত। অি্যরা িা 

জািমলও শানন্তকামীরা জামি, জগমত মোপ্রমমর নবমশর্ খ্যানত আম�। 
মোপ্রম শমব্র সামথ নবশ্প্রকৃনত সমৃ্পক্ত। মোপ্রমমর আদত আকৃনত 
মোিই। মোপ্রম আত্াশ্রয়ী এবং মমন্ত্রর আদ্যবীজ। মোপ্রমম আদ্যশনক্ত 
থাকার দরুি পরমািমন্দ মোপ্রমীরা আত্তৃপ্ত হয়। মোপ্রমমক মোকউ 
নিয়ন্ত্রণ করমত পামরনি। মোপ্রমমর পরমশ দদুঃখনিবারণ হয়।”
নিশাত :.. “কামলর কমল্ামল কত তনলময়ম� তার মোকামিা ইয়তো 

মোিই। মোপ্রমমক জািমত মোচময় অমিক নক�দু মোজমিন� এবং নিজলিমি 
বমস মোদমখন�, প্রকৃনতমত মোপ্রমমর নিদশলিি আম� এবং প্রমদার মামঝ 
মোপ্রম নবদ্যমাি। প্রকৃত মোপ্রমীরা প্রমদার মোপ্রমম মমজ প্রকৃনতমত 
প্রভদু মক খদু ঁমজ এবং আত্নিয়ন্ত্রণ কমর অন্তমর অন্তযলিামীর সন্ধাি পায়। 
ইনতহাস পমড় মোজমিন�, গাময়র মোজামর অমপ্রমীরা পাহাড় মোকমট দদুই 
সাগরমক এক করমত পারমলও প্রদমার মি জয় করমত পামরনি। 
পামরনি বৃনটিমপ্রমী চাতমকর তৃষ্া নমটামত।”
অমািী :.. “িাগর তদু নম িা যাইয় িগমর। িাগর তদু নম থানকয় আমার 

বাসমর। হাওমর িা যাইয়, িা যাইয় সাগমর, বানগচায় বমস আন� 
একলা নিশীমথ িাগর আইয়মর।”
নিশাত :.. “কদমফদু মল মোতামার িাম নলমখ িদীমত ভানসময়ন�। 

অমাব্যসার রামত চাঁদমক মোেমক বমলন�, অমািীর সামথ মাি করার 
দরুি মরাকটামল মািী সায়ামর মোজায়ার আমস িা। গরমা গরনম কমর 
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মোজমিন�, গরমম মািদুর্ মমর, অভামব পড়মল হাটলিমফল কমর মািদুর্ 
মমর। মরণশীলরা লজ্জায়ও মমর।”
অমািী :.. “প্রামণাচ্ছল হওয়ার জি্য স্বভামব চঞ্চল হমত মোচময়ও 

পানরনি। মোতামার ভাবিা আমামক ভানবিী বানিময়ম�। এখি অভামবর 
ভময় ভামবর নভতর লদুনকময় থাকব।”
নিশাত :.. “সাধিা করমত মোচময়ন�লাম। সাধক হমত িা মোপমর 

হময়ন� মোচামখর বানল। নদিমাি ঘদুমর গাধার মত ঘানি টানি। মাথা িা 
ঘদুরার কারণ হমলা আমার মোচামখ ইয়া মোমাটা পনট্ বাঁধা।”
অমািী :.. “আনম ভদু ল বদুনঝনি। তদু নম আমামক অবমহলা কমরন�মল। 

অবমহনলত হময় আনম অনভমাি কমরন�লাম। অবমহলা এবং অপমাি 
মোকউ প�ন্দ কমর িা। দূমর থাকা ভামলা। কবর মোবনশ দূর িয়। 
সময়মমতা পনরমময় মধদু খামব, তি মি চিচমি থাকমব। মোসনদি 
আমামক হতাশ্াস িা কমর আমামক কামি কামি বলমল সব চদু মক 
মোযত। যা কনরনি তার জি্য দানয় মোকি হব? ভদু ল বদুঝমত সময় লামগ 
িা। জমে একবারই হয়। যা করার মৃতদু ্য আমগ করমত হমব।”
নিশাত :.. “সমবমাত্র সত্যাসত্য মোজমিন�, মারধর করমলও আদত 

বদমল িা এবং আথামল পড়মল দামড়া উমঠ িা।”
অমািী :.. “পাপ শব্ বাদ নদমল কাউমক পাপী োকমত পারমব িা। 

পাপ অদৃশ্য নক�দু। খামমাখা মোকউ কাউমক পাপী আখ্যা নদমত পারমব 
িা। মোযমি ভাগ্য অদৃশ্য, আত্া অদৃশ্য এবং নবশ্াসও অদৃশ্য। নক�দু 
অদৃশ্য নবর্য় আম� যা আমরা শুধদু নবশ্াস কনর। সব দশলিমি নবশ্াস 
কমর অনবশ্াসী হমত চাই িা।”
নিশাত :.. “ধরা পরমল ভদু ল আর ভদু ল থামক িা। শানস্তর ভময় অন্তর 

নভতদু  হমল ক্ষমাপ্রাথলিিা সহজ হয়। ভদু ল সংমশাধমি মািদুর্ পনরশুদ্ধ 
হয়। বদুমঝশুমঝ ভদু ল করমল নবপনতে বামড়।”
অমািী :.. “আজ আর নক�দু বলমত চাই িা। গতকাল অমিক 

নক�দু হময়ম�। কালধবশাখীর তাণ্ডমব পনরমবশ পনরষ্ার হময় আশার 
আকামশ রংধিদু মোভমসম�।”
নিশাত :.. “আনম মোতামার মোযাগ্য িা অমযাগ্য তা আর জািমত চাই 

িা।”
অমািী :.. “নবশ্াস করমত কটি হমচ্ছ, নঠকঠাক মািদুমর্র অন্তর 

মোকৌনটমল্য ভরা।”
নিশাত :.. “মোতামামক ভামলামবমস আনম যমমর অরুনচ হময়ন�। দয়া 

কমর আমামক ভামলাবামসা। আজ মোতামার সামথ ভামলাবাসাবানস 
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করমত চাই। আমার মমি যতটদু কদু  ভামলাবাসা আম� সবটদু কদু  ব্যবহার 
কমর আনম মোতামার সামথ ভাব আদাি প্রদাি কনর। তারপমরও 
অব্যক্ত ভাব প্রকাশ হয় িা।”
অমািী :.. “একটদু  নবম্লর্ণ করমব?”
নিশাত :.. “আনম মোতামামক ভামলাবানস। নদিমাি তদু নম আমার মমির 

নভতর থামকা। তদু নম আমামক গুণ কমর�।”
অমািী :.. “আজ সনত্য চমৎকৃত হময়ন�।”
নিশাত :.. “মোপ্রমম মমজ আমরা মোপ্রমীক মোপ্রনমকা হময়ন�লাম। 

নবমচ্ছদ এবং নবরমহ হময়ন�লাম আধমরা। অধর হমত মোচময়ন�ল 
অধরা। সবাই জামি মোপ্রমহীি জীবি অিথলিক। শাঁমখর করাত হামত 
নিমল নবপামক পড়মত হয়। চাইমলও আনম পার্াণ হমত পারব িা। 
আনম মোতামামক ভামলাবানস। চাইমলও মরমত পারব িা, আত্হত্যা 
মহাপাপ। যাইমহাক, এমক অমি্যক স্পশলি কমর মোরর্ামরনর্ মোশর্ 
হময়ম� এবং সত্বর পরস্পরমক স্বীকার এবং গ্রহণ করব।”
অমািী :.. “তদু নম নিশ্চয় জামিা, ঠাঠাপড়া মোরামদ পদুমড় দদুমধ আলতা 

হওয়া যায় িা।”
নিশাত :.. “নবনবজাি, এখি কী হময়ম�?”
অমািী :.. “স্বীকামরানক্তর পর কৃতজ্তা স্বীকার করমত হয় তা 

নিশ্চয় জামিা?”
নিশাত :.. “আনম নকচ্ছদু  জানি িা এবং জািমতও চাই িা। যা জািার 

সব মোজমি মোফমলন�।”
অমািী :.. “আমার িাম ধাম জািমল মোকমমি?”
নিশাত :.. “আমার মগমজর নভতর মোতামার িামধাম ভমর মোদওয়া 

হময়ম�। চাইমলও আর বার করমত পারব িা।”
অমািী :.. “মোতামার সমস্যা কী?”
নিশাত :.. “নবশ্াস কমরা আমার মোকামিা সমস্যা মোিই। অমি্যর 

সমস্যা সমাধাি করমত মোচময় আনম প্রায় সবলিস্বান্ত হময়ন�।”
অমািী :.. “তদু নম নিশ্চয় জামিা, সজ্ামি পাপ করমল অজ্াি হমত 

হয়।”
নিশাত :.. “ফমতার মত যারা ফমতায়া মোদয় ওরা ফতদু র হয়। অমিমক 

বমল ফয়তা ফরজ। অমিমক বমল ফতদু মর উকার থাকমল হাত-কাটা 
মো�াট জামা হয়। আনম এখমিা ফয়সালা করমত পানরনি।”
অমািী :.. “মনর-মনর কী লজ্জা।”
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নিশাত :.. “আমশপামশ নিশ্চয় বাির আম�?”
অমািী :.. “মোকি বলমল?”
নিশাত :.. “বািমরর লজ্জা শরম মোিই।”
অমািী :.. “আনম নবশ্াস করমত শুরু কমরন�, তদু নম হয়মতা বাির 

ন�মল। বািমরর মত ঘদুমর দাঁড়াও, নপ�মি মোলজ আম� িা মোিই 
মোদখমত চাই।”
নিশাত :.. “মনরয়া হময় বাবদুর ভাই আমামক মমগলি পানঠময়ম�। 

আনমও ধামির মরাইময় মনরচ ভমর মোরমখন�। মোবটা বাটপাড়, মই 
মোবময় উঠমল মজা মোটর পামব।”
অমািী :.. “তদু নম নিশ্চয় স্বপ্ন মোদখমত প�ন্দ কমরা?”
নিশাত :.. “স্বমপ্নর সীমামরখা মোিই। ঘদুম ভাঙমল স্বপ্ন মোশর্, এমি 

স্বপ্ন মোদখমত চাই িা। নদবাস্বপ্ন যারা মোদমখ ওরা মোবাকা। কাজ িা 
করমল উমপাস থাকমত হয়। স্বপ্ন মোদখমত হমল ঘদুমামত হয়। ঘদুনমময় 
থাকমল বািমরও হাসাহানস কমর। আনম উপহাস্য হমত চাই িা। 
প্রনতজ্া কমরন� আর মোবগানর করব িা। স্বপ্নমক বমলন� তদু ই জংলায় 
চমল যা, নবময় কমর আনম এখি বাস্তনবক হমত চাই।”
অমািী :.. “Dream makes us dreamer, but only a few 

likes the surreal atmosphere.”
নিশাত :.. “নবনবজাি, আনম ইংনলশ বদুনঝ িা।”
“Try to be a man.” বমল অমািী রাগানবিত হমল, োমি বাঁময় 

তানকময় নিশাত বলল... “আমশপামশ পদুরুর্ মোিই, আনম নিশ্চয় 
িপদুংসক?’
অমািী :.. “যাইমহাক, মোতামার সামথ বকবক কমর আর মোবাকা 

বিমত চাই িা। আমার সামথ হানসঠাট্া করার জি্য এমস� িানক?”
নিশাত :.. “নচরাচনরত এবং গতািদুগনতক শমব্র মত মামদুনল হমলও 

ভদু খ মারাত্ক নবর্য়। একটািা কময়কনদি নক�দু িা মোখমল মািদুর্ মমর 
যায়।”
“নভতমর আমসা, ভাত মোখময় চমল যামব। আবার এনদমক আসমল 

সমস্যা হমব। এখি বসারঘমর মোযময় বমসা খাবার নিময় ওখামি 
যাব।” বমল অমািী দ্রুত নভতমর যায় এবং নিশাত ওমক অিদুসরণ 
কমর। অমািী পাকঘমর যায়। নিশাত সবারঘমর মোযময় মোসাফার পামশ 
মোমমঝমত বমস দদুলমত শুরু কমর। খাবর হামত প্রমবশ কমর অমািী 
নচৎকার বলল... “তদু নম কী?”
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নিশাত ঝমম্প দাঁনড়ময় কনম্পতকমঠে বলল... “কী হময়ম� নবনবজাি?”
“নক�দু হয়নি। এই িাও ভাত খাও।” বমল অমািী নিশামতর হামত 

থাল নদময় মোফাি হামত নিময় িম্বর ঘদুনরময় বলল... “আব্দু, নিশাত 
অথবা নিশামতর আত্া আমামদর অনতনথ হময়ম�। অনতনথপরায়ণ 
হময় আনম তামক ভাত মোখমত নদময়ন�। আপিারা মোকাথায়? তাড়াতানড় 
আসমল ভামলা হমব িইমল তার মাথায় বানড় মারব। আমার হামত 
মদুগুর আম�। নজ আচ্ছা আপিারা আসার আগ পযলিন্ত মাথায় বানড় 
মারব িা। তাড়াতানড় আসমবি। মোবনশ বাড়াবানড় করমল বানড় মোমমর 
জামি মোমমর মোফলব।”
নিশাত কথা িা বমল ভাত মোখময় পানি পাি কমর থাল এবং মোগলাস 

হামত দাঁনড়ময় বলল... “পাকঘমরর পথ মোদনখময় নদমল আপিার জি্য 
চা বািাব।”
মদুখ বানড়ময় হাত নদময় ইশারা কমর অমািী বলল... “সরজিাম 

ওখামি আম�।”
“আপিামক অমশর্ ধি্যবাদ।” বমল নিশাত দ্রুত পাকঘমর মোযময় 

নশর্ নদময় গাি মোগময় ঠাসঠদু স শুরু করমল অমািী দাঁনড়ময় দদুহাত 
মদুনটিবদ্ধ কমর মোহঁমক বলল... “আমামক হত্যা করার জি্য ভূত হময় 
নবমদশ এমসম� মোকি?”
নিশাত :.. “নবনবজাি, চা’র সরজিাম খদু ঁমজ পানচ্ছ িা।”
“আম্দু মোগা তাড়াতানড় আমসা।” বমল অমািী মোচাখ বদুমজ জপমত 

শুরু করমল নিশাত বলল... “কী হময়ম� নবনবজাি, কায়মমিাবামক্য 
আমার জি্য মঙ্গলকামিা করম�ি িানক?”
“আম্দু মোগা আপিারা মোকাথায় নগময়ম�ি? আব্দু, আমার ভয় হমচ্ছ। 

আনম মোজমল মোযমত চাই িা। দূর! ভূত মারমল মোজল ফাঁনস হমব িা।” 
বমল অমািী দাঁত কটমট কমর বলল... “আর একটা কথা বলমল 
মদুগুর নদময় মাথায় বানড় মারব।”
“নজ আচ্ছা আনম আর টদু  শব্ করব িা। থাল মোপয়ালা ধদুময় মোরমখন�। 

আপিামদর বাসায় নিশ্চয় নবড়াল মোিই। বাবদুর ভাই বমলন�ল নবলামতর 
নবড়াল অত্যন্ত ভদ্র।” বমল নিশাত মোমমঝমত বমস আড়মমাড়া নদময় 
হাই তদু মল মোমমঝমত কাত হময় বলল... “নবনবজাি, আপনি নবরক্ত িা 
হমল আনম এখি ভাতঘদুম মোদব।”
“নিশ্চয় এবং নিনশ্চমন্ত তদু নম ঘদুমামত পারমব, আনম নবরক্ত হব িা।” 

বমল অমািী নবড়নবড় কমর এবং এমি সময় মা বাবা প্রমবশ করমল 
মোদৌমড় মোযময় মামক জনড়ময় ধমর বাবার নদমক তানকময় বলল... “আব্দু 



www.mohammedabdulhaquea.com    112

মোগা আব্দু, আপিারা চমল যাওয়ার পর এই ভূত দরজায় কড়া 
মোিমড়ন�ল। আনম মোভমবন�লাম হয়মতা নিমজর ভদু ল বদুঝমত মোপমর ক্ষমা 
চাওয়ার জি্য এমসম�। কথা বলমত শুরু কমর বদুঝমত মোপমরন�লাম 
আমামক জব্ করার জি্য মমর ভূত হময় নবমদশ এমসম�। এক 
তাগানর ভাত সাবাড় কমরম�। বমল নবলামতর নবড়াল অত্যন্ত ভদ্র। 
আব্দু মোগা আব্দু, েমর ভময় আমার হাত পা কাঁপমত শুরু কমরন�ল। 
আনম নবশ্াস করমত শুরু কমরন�লাম ভাতঘদুম মোথমক উমঠ হাভামতর 
মত আমামক মোখময় মোফলমব।”
নিশাত দদু হামত মোচমপ ধমর মাথা িাড়মল তার নদমক তানকময় বাবা 

বলমলি... “নিশাত, কী হময়ম�?”
“আপিারা চমল যাওয়ার পর দরজায় কড়া মোিমড়ন�লাম। উনি 

দরজা খদুমল আমামক জামি মারমত মোচময়ন�মলি। েমর ভময় থরহনর 
কমর আনম উিার সামথ কথা বমলন�লাম।” বমল নিশাত কপট 
হাসমল, দাঁত কটমট কমর অমািী বলল... “আগড়ম বাগড়ম বকমল 
নবড়াল নদময় খাওয়াব। পামশর বাসায় মোমনিনবড়াল আম�।”
নিশাত কাঁধ ঝদু লামল গম্ীরকমঠে বাবা বলমলি… “জ্াি দশলিমি 

অনভজ্তা প্রদশলিি করমত চাই িা। আনম নবশ্াস কনর অল্পবয়স্করাও 
জ্ািী গুনণ এবং অমিক মোক্ষমত্র নবমশর্জ্। শুধদু এতটদু কদু  বলমত চাই, 
সবনক�দু পূবলিনিধলিানরত। আমরা অসহায় িই এবং মোতামার সহািদুভদু নত 
চাই িা। আল্াহর দয়ায় আমরা শানন্ত স্বনস্তর সামথ সদুমখ আন� এবং 
তদু নমও অসহায় িও। মোতামার মা বাবা নিশ্চয় মোতামামক উপমদশ 
কমরম�ি?”
নিশাত মাথা দদু নলময় বলল... “আব্া আম্ামক হানস খদুনশ মোদখার 

জি্য আনম নিরািন্দ হময়ন�লাম। বদুমঝশুমঝ আপিামদরমক হতাশ্াস 
কমরন�লাম। অক্ষমমক ক্ষমা করমল সকমলর মঙ্গল হমব।”
বাবা :.. “আমরা স্বাধীি এবং অমি্যর আিন্দািদুভূনত িটি করার 

অনধকার কামরার মোিই।”
নিশাত :.. “আশা এবং নবশ্ামসর সামথ এমসন�, সন্তািরা সবসময় 

ক্ষমাহলি।”
বাবা :.. “হ্যাঁ, ক্ষমা কমর ক্ষমা নশক্ষা নদমল সন্তািরা ক্ষমাশীল হয়।”
নিশাত :.. “সজ্ামি আপিামদর সামথ অি্যায় কমরন�লাম।”
বাবা :.. “নিশাত, নিরাপতো নিনশ্চত হময়ম� এবং তদু নম এখি 

পনরনস্থনতর নিয়ন্ত্রক। এত নবব্তমবাধ কর� মোকি?”
নিশাত :.. “আপিামদর…।”
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বাবা :.. “জািবানজ ধমর তদু নম আমার মাি ইজ্জত রক্ষা কমরন�মল। 
আনম নবশ্াস কনর তদু নম সম্ভান্ত বংমশর মো�মল। োমকর কথা নিশ্চয় 
শুমি�, অনতভনক্ত মোচামরর লক্ষণ।”
নিশাত :.. “আনম এই উমদিমশ্য এমসন�, আপিারা মোস্বচ্ছায় আশীবলিাদ 

করমল অমািীমক নবময় করব।”
“অমািীর মা, মোতামার আপনতে থাকমল নিভলিময় বলমত পারমব।” 

বমল বাবা মা’র নদমক তানকময় হাসার মোচটিা কমর বলমলি... “অমািী 
বমলম� সন্তামির উপর মা’র অনধকার মোবনশ।”
“বাপ মোবনটর প�মন্দ আমার প�ন্দ। অমািীর সদুখ শানন্তর জি্য 

আমরা মোকঁমদ মোদায়া কনর। মোচামখর জমল বদুক ভাসমল সকমলর অমঙ্গল 
হমব।” বমল মা হাসার মোচটিা করমল গম্ীরকমঠে নিশাত বলল... 
“আব্া আম্ার আিমন্দর জি্য নিরািন্দ হময়ন�লাম। আপিামদর 
হানসখদুনশর জি্য প্রময়াজমি ফাঁনসমত ঝদু লব।”
“অমািী, দদু নশ্চন্তা কমর আনম আর অনস্থর হমত চাই িা।” বমল 

বাবা অপলকদৃমটি তাকামল শান্তকমঠে অমািী বলল... “উনি মোস্বচ্ছায় 
এমসম�ি িা উপায়ান্তর হময় এমসম�ি?”
“আমার সম্পনতের জি্য মোতামামক হত্যা করমত মোচময়ন�ল।” বমল 

বাবা নবচনলত হমল, নিশাত অগ্রসর হময় অপলকদৃমটি তানকময় বলল... 
“এক মোফাঁটা মানটমত পড়মল নিশীমথ নিশাত আত্হত্যা করমব।”
“নঠকাম� আনম আর কাঁদব িা। মোতামরা আমামক কাঁদামল মোতামামদর 

সন্তািরা মোতামামদরমক কাঁদামব।” বমল বাবা অশ্রু মদুম� হাসার মোচটিা 
কমর অমািীর নদমক তানকময় বলমলি... “আব্দুমক এক কাপ চা 
দাও।”
“নজ আব্দু।” বমল অমািী দাঁত কটমট কমর নিশামতর নদমক 

তানকময় দ্রুত মোহঁমট পাকঘমর যায়। মা মাথা নদময় ইশারা কমর 
বলমলি... “পারমল ওমক সাহায্য কমরা মোযময়।”
“নজ আচ্ছা।” বমল নিশাত হাঁটমত শুরু করমল বাবা দাঁত কটমট 

কমর ধমমক বলমলি... “এই মোবটা, নক�দু োকন�স িা মোকি?”
দ্রুত মা’র পামশ মোযময় কপটমহমস নিশাত বলল... “আম্াজাি, 

আব্াজাি এত মোরমগম�ি মোকি?”
তার মাথা মদুমখ হাত বদুনলময় মোঠাঁট কাঁনপময় মা বলমলি... “আর 

রাগারানগ করমবি িা।”
মা’র মোচামখর নদমক তানকময় গম্ীরকমঠে নিশাত বলল... “আব্া 

আম্া আমামক বমলম�ি, আপিামদর মমি কমটি নদমল উিারা 
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আমামক অনভশাপ মোদমবি। আপনি নিশ্চয় জামিি, মা বাবার অবাধ্য 
সন্তাি এবং শপ্তরা মোদাজমখ যামব।”
অশ্রু মদুম� হাসার মোচটিা কমর মা বলমলি... “পাকঘমর মোযময় 

অমািীমক সাহায্য কমরা। আমরা বাগামি মোযময় গপসপ করব। কাপ 
নপনরচ ভাঙমত পামর। ওমক আর রাগামব িা।”
“নজ আচ্ছা আম্াজাি, আপিারা বাগামি যাি চা হমল আনম 

নিময় যাব।” বমল নিশাত কপট মোহমস দ্রুত পাকঘমর যায়। তামক 
মোদমখ দাঁত কটমট কমর আ�াড় মোমমর কাপ মোভমঙ অমািী বলল... 
“পাকঘমর এমস� মোকি?”
“নপনরচ বাঁচাবার জি্য আ�ানড়-নপ�ানড় মোখময় মোদৌমড় এমসন�লাম। 

হায় মোর নপনরচ, মোতামার কপাল মোয এত মন্দ ন�ল নবশ্াস করমত 
যমথটি কটি হমচ্ছ।” বমল নিশাত োমি বাঁময় তাকামল কাপ মোভমঙ 
অমািী বলল... “চাইমলও এখি আর মোতামার মাথায় বানড় মারমত 
পারব িা। দাঁড়াও, আজ মোতামামক দদুরস্ত করব।”
“আপনি নিশ্চয় জামিি, বাগামি শামদুক থামক এবং িদুি লাগমল ওরা 

সংমকানচত হয়।” বমল নিশাত কপট হামস। মোচাখ বদুমজ নশউমর চা 
বািামত ব্যস্ত হময় অমািী বলল... “আব্দু আম্দু মোকাথায়?”
নিশাত :.. “গপসপ করার জি্য আব্াজাি এবং আম্াজি বানগচায় 

নগময়ম�ি। আপনি বসদুি, আনম চা বািাব।”
অমািী :.. “নিশাত, নবদ্যাবদু নদ্ধ নদময় সব নবর্য় বদু  ঝা যায় িা, নক�দু 

নবর্য় বদুঝার জি্য নবমবমকর প্রময়াজি হয়।”
নিশাত :.. “আনম এখি চা বািাব। চা বািামত হমল নবমশর্ ভামব 

নচন্তা করমত হয়। উনিশ নবশ হমল মোশৌনখিরা চা পাি কমরি িা।”
“মোকি এমস�?” বমল অমািী মাথা নদময় ইশারা করমল হাসার মোচটিা 

কমর নিশাত বলল... “আমার ভামলাবাসামক স্পশলি করার জি্য আনম 
এমসন�।”
“নবমশর্ ভামব নবম্লর্ণ করার জি্য প্রস্তুত হও।” বমল অমািী 

দদুই কাপ হামত নিময় দ্রুত মোহঁমট যায়। দদু হামত মাথা মোচমপ ধমর 
নিশাত মোমমঝমত বমস কাঁধ ঝদু নলময় নিম্নকমঠে বলল... “এখি আনম 
এমকেবামর মোশর্ হময় যাব। একমদুখী নটনকমট এমস মারাত্ক ভদু ল 
কমরন�। বদুনদ্ধমতো মোদখাবার জি্য অন্তত নফরনত নটনকট সামথ আিা 
উনচৎ ন�ল। এখি কামি অথবা িামক ধমর ঘর মোথমক বার করমল 
গা�তমল ঘদুমামত হমব। খানল হামত এমস সবলিিাশ কমরন�। কম্বল-
সম্বলও সমঙ্গ মোিই।”
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“এই মোয।” মোহঁমক বমল অমািী পাকঘমর প্রকাশ করমল মাথা তদু মল 
তানকময় নিশাত বলল... “নজ নবনবজাি?”
অমািী :.. “মোমমঝমত বমস� মোকি?”
নিশাত :.. “তাইমল মোকাথায় বসব?”
অমািী :.. “আমার মোকামল আমসা।”
“নজ আচ্ছা।” বমল নিশাত এক হামত ভর কমর দাঁনড়ময় অগ্রসর 

হমল, দদু হামত মোকামর ধমর অমািী বলল... “মোতামার মাথা খারাপ 
হময়ম� িানক?”
“এতমজামর মাথায় বানড় মোমমরন�ল আনম মোভমবন�লাম মমর যাব।” 

বমল নিশাত হাসার মোচটি কমর। বদুক ভমর শ্াস মোটমি োমি বাঁময় 
তানকময় মাথা দদু নলময় অমািী বলল... “হ্যাঁ, মাথা ফাটার শব্ আনম 
শুমিন�লাম।”
“অমািী, আনম মোতামামক ভামলাবানস। সমস্যা হমলা আনম এখি 

সদুস্থ িা অসদুস্থ তা আনম জানি িা। মোতামার ভরণমপার্ণ আনম করমত 
পারব িা।” বমল নিশাত হাসার মোচটিা কমর মাথা িত কর। তার 
মদুমখামদুনখ হময় অমািী বলল... “প্রময়াজমি আনম কাজ করব।”
“আপাতদৃমটি মোতামামক মোদমখ আনম নবনস্মত হময়ন�লাম। সদুন্দর কত 

সন্দর হয় মোতামার মোচামখর নদমক তানকময় আনম মোদমখন�লাম। সদুন্দর 
মোয সনত্য সদুগনন্ধ, মোতামার অঙ্গসদুভাস সমাঘ্ামত নিনশ্চত হময়ন�লাম। 
সদুন্দমর মোয সদুমখর গন্তব্য, মোতামামক স্পশলি কমর নবশ্াস করমত চাই।” 
বমল নিশাত অপলকদৃমটি তাকামল কপট মোহমস অমািী বলল... “এত 
সহমজ এতসব পাওয়া যায় িা।”
নিশাত :.. “সবনক�দু সহজ করার জি্য আনম মোতামার কাম� নবময় 

বসব। একটদু  কটি কমর তদু নম কবদুল বলমল বানক সব আনম একলা 
সামলাব।”
অমািী :.. “নঠকাম�, পমর আনম যমথটি কটি করব তার আমগ 

নবম্লর্ণ কমরা, সদুন্দমর মোয সদুমখর গন্তব্য আমামক স্পশলি কমর তা 
তদু নম নবশ্াস করমব মোকমমি?”
“সদুন্দরমক আল্াহ সৃনটি কমরম�ি। জমে সনত্য সদুন্দর, মৃতদু ্য অত্যন্ত 

সদুন্দর। কাফি সদুন্দর, কবর সদুন্দর। প্রশান্ত আত্ারা মোবমহমস্ত যামব। 
আত্া কত সদুন্দর আনম জানি িা। মোবমহস্ত গন্তব্য হমল স্বচমক্ষ সব 
সদুন্দর মোদখব।” বমল নিশাত অমািীর মোচামখর নদমক তানকময় হাসার 
মোচটি করমল, গম্ীরকমঠে অমািী বলল... “এখি আনম নবশ্াস করলাম, 
মোতামার মি সনত্য সদুন্দর। আমামক সদুন্দর ভামলাবাসা দাও। আনম 
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পরম সদুন্দরী হমত চাই।”
নিশাত :.. “আমরা মোস্বচ্ছায় এমক অি্যমক প�ন্দ কমরন� এবং মা 

বাবারা আশীবলিাদ কমরম�ি। সদুন্দর সম্পকলিমক ধমলিসম্ত করার জি্য 
নববাহবদ্ধ হমত হমব।”
অমািী :.. “নিশ্চয়, সদুন্দর সবসময় সদুস্পটি। অনিনমমখ তাকামল 

এপার-ওপার মোদখা যায়।”
নিশাত :.. “আমার মমির কথা জািমত চাও?”
অমািী :.. “মমির কথা মািসী জামি। মমি মমি আনমও মািত 

কনর।”
নিশাত :.. “মািমতর এণ্ডা আমামক নদমল আনম মোতামামক অমধলিক 

মোদব।”
“ইয়া মাবদুদ।” বমল অমািী দদু হামত মাথা মোচমপ ধমর অবাককমঠে 

বলল... “তা তদু নম জািমল মোকমমি?”
হা হা কমর মোহমস নিশাত বলল... “তদু নম আমার একমাত্র মািসী। 

তদু নম কী চাও তা আনম জানি। জািার কারণ, আনমও তা চাই। চমলা, 
আব্া আম্ার পামশ বমস কানজয়া করব। নিশ্চয় উিারা উপমভাগ 
করমবি?”
অমািী :.. “আব্দু আম্দুর পামশ বমস কানজয়া করমত চাও, মোতামার 

সাহস আম�।”
নিশাত :.. “বদুনঝময় বলমল আজীবমির জি্য কৃতজ্ হব।”
অমািী :.. “বমল অথবা বদুনঝময় বদুঝামত পারব িা। চমলা, কানজয়া 

শুরু করমল আপমস সব নবম্লনর্ত হমব এবং তদু নম সহমজ মোবাবদুঝমব।”
“বদুমঝন�, আসমল কী হময়ম�, দদু নশ্চন্তায় সনত্য অনস্থর এবং ঘামমর 

গমন্ধ মোপট আমলামচ্ছ। মোগাসল করমত হমব। ভামলা কমর তানকময় 
মোদখ, আনম সনত্য নিঃসম্বল।” বমল নিশাত কপট হামস। মাথা মোিমড় 
তার হামত কাপ নদময় অমািী বলল... “বাগামি চমলা, চা পাি কমর 
মোকিাকাটায় যাব।”
কথা িা বমল নিশাত অমািীমক অিদুসরণ কমর বাগাি মোযময় নসঁনড়মত 

বমস চা পাি কমর। বাবার নদমক তানকময় অমািী বলল... “উনি 
একবার আমামক ঝগড়ামট মোেমকম�ি এবং বমলম�ি, আপিামদর 
পামশ বমস আমার সামথ কানজয়া করমবি।”
বাবা মোসাজা হময় বমস মাথা ঘদুনরময় তাকামল কাপ নিমচ মোরমখ 

দদু হামত মাথা মোচমপ ধমর নিম্নকমঠে নিশাত বলল... “এই মনহলার 
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মোপমটর নভতর নকচ্ছদু  হজম হয় িা। আজ আমামক হজনম খাওয়ামব।”
বাবা :.. “নিশাত, অমািী যা বমলম� তা নক সত্য?”
“আসমল কী হময়ম�, খদুিসদুনট শব্ যথাযথ হমলও তখমির জি্য 

মারাত্ক ঝদু ঁনকপূণলি ন�ল। ঝদু ঁনক এড়াবার জি্য আনম কানজয়া ব্যবহার 
কমরন�লাম।” বমল নিশাত হাত কচলামত শুরু করমল, বাবা মাথা 
দদু নলময় গম্ীরকমঠে বলমলি... “তদু নম হয়মতা জাি িা, কানজয়া একদম 
প�ন্দ কনর িা।”
“এসব আমজ বামজ শব্ আর কখমিা ব্যবহার করব িা।” বমল 

নিশাত িমড়চমড় বস। তার দানক তানকময় অমিী বলল... “ঠাঠা 
পড়ম�।”
“নিশ্চয় আমার মাথার মাঝখামি ঠাঠা পমড়ন�ল?” নিম্নকমঠে বমল 

নিশাত মাথা দদু নলময় সামমি তানকময় নটময় মোদমখ দাঁনড়ময় বদুকভমর 
শ্াস মোটমি বলল... “এমদর সামথ গপসপ কমর সময় কাটামত 
পারব।”
“মোকাথায় যাচ্ছ?” ব্যস্তকমঠে বমল অমািী পা বাড়ায়। নিশাত হাঁটমত 

শুরু কমর বলল... “পানখ মোদখব। পানখমক আধার নদমত আমার খদুব 
ভামলা লামগ। নিয়নমত আধার নদমল ওরা মোপার্্য হয়।”
তার পামশ মোযময় গম্ীরকমঠে অমািী বলল... “তদু নম সনত্য আমার 

কল্পপদুরুর্। তদু নম তামদর পামশ যাও আনম আধার আিমত যানচ্ছ।”
দদু জি দদু নদমক মোগমল মা’র নদমক তানকময় বাবা বলমলি... “এমদর 

মোজাড় আল্াহ মোজামড় নদময়ম�ি। আকদ করামল দদু নশ্চন্তা করমত হমব 
িা এবং ওরাও স্বাচ্ছন্দ্য হমব।”
মা :.. “মোকামিা নবমশর্ কারমণ মোস এখমিা নদ্বধানবিত এবং কথা বলমত 

ইতস্ত কমর। এমি ভামব ভদ্রতা বজায় রামখ মোযি শ্াপদসংকদু ল 
পনরমবমশ নবপযলিস্ত হময়ম�।”
বাবা :.. “অমািীর মা, মোতামার মোমময়মক মোস নবনবজাি োমক। 

অমিক কারমণ মোস নবনস্মত হময়ম�, মোস মোয নবশ্স্ত তা তামক আশ্স্ত 
করমত হমব।”
মা :.. “তা আপনি মোকমমি করমবি?”
বাবা :.. “তার মমি আতঙ্ক আম�। তামক নিরাতঙ্ক করমত হমব।”
মা :.. “তার জি্য কাপড়মচাপড় নকিমত হমব। তামক নিময় মোদাকামি 

যাি। আমার নবশ্াস আপিার সামথ কথা বলমল সত্বর নিরাতঙ্ক 
হমব।”
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“মোতামার উপমদমশ আজ সনত্য উপকৃত হময়ন�।” বমল বাবা দাঁনড়ময় 
মোহঁমক বলমলি... “নিশাত, এনদমক আমসা। আমরা এখি মোদাকামি 
যাব। মোতামার জি্য কাপড়মচাপড় নকিমত হমব।”
অমািী এবং নিশাত মোদৌমড় যায়। বাবা মৃদদু মোহমস বলমলি... 

“নিশাতমক নিময় মোদাকামি যাব। তার জি্য কাপড়মচাপড় নকিমত 
হমব। মোগাসল কমর ঘদুমামল সদুস্থমবাধ করমব এবং তার মি সদুনস্থর 
হমব।”
নিশাত হাসার মোচটিা করমল বাবা হাঁটমত শুরু কমর বলমলি... 

“অমািীর মা, িতদু ি নক�দু পাকামল আজ মোপট ভমর ভাত খাব।”
“আম্া, আপিার জি্য নক�দু আিব?” বমল নিশাত নবচনলত হময় 

হাসার মোচটিা করমল, বদুক ভমর শ্াস মোটমি মা বলমলি... “আমামদর 
জীবমি সামাি্য শূি্যতা ন�ল। আজ তা পূরণ হময়ম�।”
নিশাত :.. “আনম নবশ্াস কনর, আনম নবশ্স্ত এবং ভাগ্যবাি। মোদমশ 

এবং নবমদমশ আমার মা বাবা আম�ি।”
মা :.. “হ্যাঁ, আনমও এখি আশ্স্ত হময়ন�। মোতামার শ্শুমরর সাথ 

যাও। পারমল খাবার নকমি আিমব। আজ যত মজা কমর পাকাইিা 
মোকি মোতামার শ্শুমরর মদুমখ মজা লাগমব িা।”
অমািীর নদমক তানকময় নক�দু িা বমল নিশাত হাঁটমত শুরু করমল 

অমািী বলল... “আমার জি্য মজার নক�দু আিমব।”
“নজ আচ্ছা।” বমল নিশাত মোদৌমড় মোগমল বদুক কাঁনপময় দীঘলিশ্াস 

মো�মড় মা বলমলি... “মোস-ও মোতার মত আদমরর কাঙাল। একটদু  
আদর নদমল দদু নিয়া নকমি মোদমব।”
অমািী :.. “আম্দু মোগা, মাথা ফাটার শব্ আনম শুমিন�লাম।”
মা :.. “তার মা বাবার সামথ কথা বমলন�। উিারা মোতামক মোদখমত 

মোচময়ম�ি এবং বমলম�ি মো�মল এখি আমামদর।”
অমািী :.. “উনি বমলম�ি, মোদমশ নবনদমশ উিার মা বাবা আম�ি।”
মা :.. “মোদমশ মোগমল তার বানড়মত থাকমব, এমদমশ মোতার বানড়মত 

থাকমব। আশা কনর মোস এখি স্বাচ্ছন্দ্যমবাধ করমব।”
“আম্দু, আপনি খদুনশ হমল আল্াহ খদুনশ হমবি।” বমল অমািী 

অপলকদৃমটি তাকায়। ওর মাথায় হাত বদুনলময় মা বলমলি... “মোতার 
বাপমক খদুনশ করমল আল্াহ খদুনশ হমবি। আনম নবশ্াস করমত শুরু 
কমরন�, নিশামতর মমি কটি নদমল মোতার বাপ নলিটি হমবি।”
অমািী :.. “রঈদার হামত দাঁ ন�ল। বাবদুর মরণপণ কমরন�ল। 
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নিশামতর নিরাপতোর জি্য মৃতদু ্যর সামথ হাতাহানত করার জি্য ওরা 
প্রস্তত হময়ন�ল। চাওয়া পাওয়া সীনমত হমলও তামদর ভামলাবাসা 
অসীম। অথলিকমটি মোভাগমলও ওরা অথলিকাতর িয়।”
মা :.. “যা হয় ভামলার জি্য হয়। এখি সব নঠকঠাক হমব।”
অমািী :.. “আম্দু, মোলানভরা অনভশপ্ত। ওমদরমক অনভশাপ নদময় 

শ্াসকমটি মোভাগমত চাই িা। অনভশপ্তরা দদুবলিানসত, তামদর সামথ দূরত্ব 
বজায় রাখমল আত্শুনদ্ধ হয়।”
মা :.. “মোতার বাপমক মোেমক আটকা।”
অমািী :.. “মোকি আম্দু?”
মা :.. “তামক নিময় তদু ই যা। মোতার প�মন্দর সবনক�দু তার জি্য 

নকিমব। মোদৌমড় যা।”
অমিী মোদৌমড় যায় এবং মা মোযময় বাবামক মোেমক বলমলি... “আজ 

যমথটি মোদৌড়ামদৌনড় এবং দদু নশ্চন্তা কমরম�ি। নিশাতমক নিময় অমািী 
যামব।”
অমািীমক পামশ মোেমক নিশামতর হামত ওর হাত নদময় বাবা বলমলি... 

“আল্াহমক সাক্ষী মোমমি অমািীমক মোতামার হামত সঁপলাম।”
নিশাত হাঁটদু  মোগমড় বমস বাবার মদুমখর নদমক তানকময় অশ্রু বর্লিণ 

কমর বলল... “আমামক আশীবলিাদ করুি। অমািীর মমি কটি নদময় 
চার জমির অনভশামপ অনভশপ্ত হমত চাই িা। আপিামদর একজি 
দীঘলিশ্াস �াড়মল আমার সবলিিাশ হমব।”
“নিশাত, আমরা মানটর মািদুর্। মািদুমর্র মমি মোলাভ থামক। আমরা 

খামমাখা আই�াই কনর। হামত যমথটি থাকমলও আমরা আমরকটদু  
পাওয়ার জি্য অনতষ্ঠ হই। আনম নবশ্াস কনর তদু নম নিবীনজমক 
অিদুসরণ কমরা।” বমল বাবা তার বাজদু ধমর খাড়া কমর মাথায় হাত 
বদুনলময় মৃদদুমহমস বলমলি... “এখি মোথমক মোতামরা স্বাধীি।”
মা’র নদমক তানকময় নিশাত বলল... “আম্া, নতিজমির আশীবলিাদ 

মোপময়ন�।”
“প্রথমনদিই আনম মোতামামক আশীবলিাদ কমরন�লাম।” বমল মা 

দদুজমির মাথায় হাত বদুনলময় বলমলি... “আজ আনম রান্াবাড়া করব 
িা।”
“আপিারা গপসপ করুি আমরা যাব আর আসব।” বমল নিশাত 

অমািীর নদমক তানকময় বলল... “ধাওয়া পারমলও গানড় মোদৌড়ামত 
পানর িা।”
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অমািী কথা িা বমল গানড়মত উঠমল নিশাত উমঠ বমস। অমািী 
চালামত শুরু করমল বদুক ভমর শ্াস মোটমি হাসার মোচটিা কমর নিশাত 
বলল... “আজ িতদু ি একটা শব্ অিদুমমানদত হময়ম�।”
অমািী :.. “হ্যাঁ, আমার িাম এখি অমানিশাত।”
নিশাত :.. “আপাতদশলিমি মোতামার মোপ্রমম িা পমড় আনম নবনস্মত 

হময়ন�লাম। অমিমক বমল স্বপ্ন সত্য হয় িা।”
অমািী :.. “মোকি নবনস্মত হময়ন�মল?”
নিশাত :.. “তদু নম আমার কাম্য ন�মল। মমি মমি আনম মোতামামক 

কামিা করতাম।”
অমািী :.. “কাম শমব্র অথলি আনম জানি িা।”
নিশাত :.. “কামাতলি হমল মিমক বলতাম, আনম ওমক ভামলাবানস।”
অমািী :.. “আনম মোতামামক ভামলা বাসা মোদব, আমামক ভামলাবাসমব?”
নিশাত :.. “ভামলা বাসার ভাড়া মোবনশ।”
অমািী :.. “কময়কটা ভামলা বাসার মালনকি আনম।”
নিশাত :.. “মোতামার সামথ সংসারী হওয়ার জি্য বাঁশ আর শণ নদময় 

বমন্দ বানড় বািামত মোচময়ন�লাম।”
অমািী :.. “কমব বািামব?”
নিশাত :.. “বািামত মোচময়ন�লাম।”
অমািী :.. “এখি বািামত চাও িা মোকি?”
নিশাত :..”এমদমশ বাঁশ এবং শণ মোিই।”
অমািী :.. “এসব মোতামামক মোক বমলম�?”
নিশাত :.. “আসার সময় মোদমখন�। বাঁশ বাগামির িাম গন্ধ মোিই।”
অমািী :.. “বািামত চাইমল সব পামব।”
নিশাত :.. “আসমল কী হময়ম� চাইমলও আর বািামত পারব িা। 

আনম এখি গৃহস্বামী হময়ন�।”
অমািী :.. “মোবনশ বাড়াবানড় করমল মোদশান্তমর পাঠাব।”
নিশাত :.. “মোতামামক ভামলামবমস নববানগ হময়ন�। চাইমলও 

মোদশান্তমর পাঠামত পারমব িা।”
অমািী :.. “মোকি?”
নিশাত :.. “আনম নিমদলিার্।”
অমািী :.. “অি্যায়ভামব তদু নম আমামক কাঁনদময়�। মাঝরামত মোচামখর 

জমল বানলমশর ওয়াড় নভজমতা। আনম িানলশ করমত পানরনি।”
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নিশাত :.. “তদু নম আমামক অনভশাপ নদময়ন�ল মোকি?”
অমািী :.. “আনম মোতামামক ভামলাবানস।”
নিশাত :.. “মোতামার হানস আনম ভামলাবানস, মোতামার রূপমজল্ায় 

নফমক হয় শশী।”
অমািী :.. “বদুজদুং নদচ্ছ িানক?”
নিশাত :.. “পদুরুর্ যত বড় বীর হয় মোস তত তার স্তীর বশ্য হয়, 

তা নক তদু নম জাি িা? কাপদুরুর্রা স্তীমক মারধর কমর। বীররা স্তীমক 
সম্াি কমর। মাময়র আশীবলিাদ এবং স্তীর ভামলাবাসার প্রভামব বীর 
প্রবীর হয়।”
অমািী :.. “তদু নম আসমল ভামলামািদুর্। মোদায়া কনর সদুখশানন্ত এবং 

স্বনস্ত মোতামার সানথ মোহাক।”
নিশাত :.. “এমি মোদায়ার জি্য যমথটি কটি এবং সাধিা করমত 

হয়।”
অমািী :.. “শুভলগ্ ফদু রামল হায় হায় কমর কাঁদমত হমব।”
নিশাত :.. “মোবমগা� জীবি মোগা�গা� হময়ম�, মোবরঙ স্বপ্ন হময়ম� 

রনঙি। বদুঝদার হময় মোজমিন�, হাওয়ায় নমমশ নম�নর হয় হাওয়া 
নমঠাই।” 
অমািী :.. “বর্লিায় বৃনটিস্াি কমরন�, ঠাঠাপড়া মোরামদ পদুমড় মোতামার 

সামথ সূযলিস্াি করমত চাই।”
নিশাত :.. “প্রাণবন্ত হওয়ার জি্য আজ আমরা দূর মোকাথাও হানরময় 

যাব। মোকউ আমামদরমক খদু ঁমজ পামব িা।”
অমািী :.. “অবমশমর্ মধদুবমি এমসম� মধদুপায়ী।”
নিশাত আগ্রমহর সামথ োমি বাঁময় তানকময় মোদখন�ল, িরিারীমক 

জড়াজনড় করমত মোদমখ ন� ন� কমর বলল... “ওরা এসব কী করম�? 
বংশনবস্তার অত্যন্ত জরুনর হমলও রাস্তা ঘামট জড়াজনড় গ্রহণমযাগ্য 
িয়। নবড়াল নবড়ালী এসব আড়ামল কমর।”
অমািী :.. “তামদর লজ্জা আম� এবং আমরা নিললিজ্জ িই। তদু নম 

চাইমল আমামক জনড়ময় ধরমত পারমব অথবা পধমযলির সামথ অমপক্ষা 
করমত পারমব।”
নিশাত :.. “পৃনথবী হমলা মাধ্যাকর্লিমণর মোকন্দ্রনবন্দদু এবং মহানবমশ্র 

সবনক�দু নিয়মািদুযায়ী চমল মোজমিও আমরা সদমপলি সীমা এবং 
নিয়মলঙ্ঘি কমর নবপামক পনড়।”
অমািী :.. “নটকনটনক যখি নঠকনঠক কমর তখি সনত্য অঘটি ঘমট। 
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তদু নম নিশ্চয় জামিা, অন্ধকামর �ায়ার মৃতদু  হয়।”
নিশাত :.. “হ্যাঁ, হঠাৎ নবকট শব্ হমল আনম চমমক উমঠ শমব্র 

প্রনতশমব্ আতলিিাদ শুিমত পাই। সাধিায় মোজমিন� কামািার 
প্রনতনবমম্ব িৃশংসতা লদুনকময় থামক এবং পদুরুমর্র সবনক�দুমত িারীরা 
মোদার্ত্রুনট পায়। সত্যাসত্য জািার পর মোথমক হাঁটার সময় নিমজর 
�ায়ায় শত্রুমক মোদখমলও আমার আনমমক মোকাথাও খদু ঁমজ পাই িা।”
অমািী :.. “তদু নম অত্যন্ত মারাত্ক মািদুর্।”
নিশাত :.. “কথা সত্য, তমব মোখয়াল রাখমত হমব তা মাত্রানধক 

হমচ্ছ নক িা? অমিক সময় মোদখা যায়, মাত্র কময়ক জমির নচন্তা 
অি্যমদর কমটির কারণ হয়। অমি্যর অনিমটি আমামদর দৃনটি থামক। 
চমকার চমকারী জামি, পনরমবশ অন্ধকার হওয়ার পর আকামশ আমলা 
থাকার কারণ নবমশ্র অি্যপামশ সূযলি উমঠ।”
অমািী :.. “চাতদু মযলি চাতদু রী নশমখ তদু নম আমার জি্য নিমলিানয়ক হময়� 

জািার পর মোথমক মোমমঘ নভমজ কাঁদমল খদুব ভামলা লামগ। নখল নখল 
কমর মোহমস বনল, আনম রামজ্যর খদুনশ।”
নিশাত :.. “মোপ্রমম মমজ মোপ্রমী মোকি অসহায় হয়?”
অমািী :.. “মোপমরম মোটমরম আনম বদুনঝ িা। মোবনশ বাড়াবানড় করমল 

বদুড়া বয়মস খড়ম পড়মব।”
নিশাত :.. “এখি আমার ভয় হমচ্ছ, িাজানি কখি ঠাস শব্ হমব 

এবং আনম মমর যাব।”
অমািী :.. “এমি নচন্তায় মোচতিা নবর্াক্ত হয় এবং বন্ধদু  বান্ধবরা দূমর 

থামক। এনতমদি হয়মতা মোজমি�, কাদায় পড়মল গাধা কাঁমদ, মোপ্রম 
পাকামপাক্ত হমল নিত্যািমন্দ নদি কামট।”
নিশাত :.. “হ্যাঁ, আমার বদুমকর নভতর আমগ্য়নগনর আম�, অগ্দু্যৎপাত 

হমল আনম প্রথম লাভা হব। নবশ্াস কমরা, হামত বাঁশ নিমল 
আমশপামশ কাউমক পাব িা।”
অমািী :.. “কনবতা-টনবতা এখি আর পড়মত অথবা নলখমত ভামলা 

িা লাগার কারণ, কাল্পনিক নবর্য় আনম বদুনঝ িা।”
নিশাত :.. “সমস্যা হমলা মমির কথাই কনবতা এবং আত্শুনদ্ধর 

জি্য শ্াশত সত্য জািমত হয়। বাতামস যা আম� তা িা থাকমল কী 
হমব?”
অমািী :.. “নিনশ-গন্ধার োমল সাপ থামক এবং সপলিগন্ধা হমলা 

বমিৌর্নধনবমশর্।”
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নিশাত :.. “মোপ্রম কমর যারা ব্যথলি হয় ওরা জামি িা, নিনর্ক্ত হওয়ার 
জি্য মািদুর্ জমল েদু মব এবং বদুমঝশুমঝ নিনর্দ্ধ নবর্ময় আসক্ত হয়।”
অমািী :.. “মনর-মনর একী লজ্জা, লজ্জায় এখি ল্যাতপ্যাত হব।”
নিশাত :.. “বানত জ্লমল তমমািাশ হয় এবং কামশাস্ত অধ্যয়মি 

পাকামপাক্ত হওয়ার কথা। সমস্যা হমলা এখি ধ্বজভঙ্গযদুগ চলম�। 
ির িারীর এক দশা।”
অমািী :.. “মোবজদুত হমল আমবগ মোবগাতলি হয় এবং মোবনশ হাসমল 

চাইনিজ মোখমত হয় মমি থামক মোযি।”
নিশাত :.. “মি ভামলা হমল সব ভামলা। স্বপ্ন িীল হমল জীবি 

স্বপ্নীল হয়, তা নিশ্চয় জামিা?”
অমািী :.. “হ্যাঁ, ভামলা এবং বাসার সামথ আমার সম্পকলি মোতমি 

ভামলা িয়।”
নিশাত :.. “বসমন্ত সদুখ আম�, পনরমবমশ আম� স্বনস্ত। সবার স্বপ্ন 

সত্য মোহাক, পনরমবশ মোহাক স্বপ্নবৎ। আিন্দ মোহাক নিত্যনদমির 
অিদুভূনত।”
অমািী :.. “নবপদ পড়মল যারা দূমর সমর এবং িা বদুঝার ভাি কমর 

শত্রুর নমত্র হয় আজ মোথমক তামদর সামথ দূরত্ব বজায় রাখব।”
নিশাত :.. “বাবদুর ভাই নবশ্াস কমর আনম পাগল হময় �াগল রাখানল 

কনর। হয়মতা সত্য। আনম এখি কল্পিার নেনঙ দনরয়ায় ভানসময় 
কল্পিাপ্রবণ হব। আর নক�দু িা হমলও সাগমরর নদমক তানকময় িীল 
মোরখা মোদখমত পারব।”
অমািী :.. “মোহ মোপ্রম! তদু নম মোকি মোয পনরমবশমক বশ কমরা এই 

প্রমশ্নর উতের আমজা অজিা।”
নিশাত :.. “আসমল কী হময়ম� জামিা? আনম চাইমলও ভামলা বাসা 

ভাড়া করমত পারব িা এবং মমি-প্রামণ নবশ্াস কনর গনরমবর জি্য 
ভামলাবাসা দণ্ডিীয় অপরাধ।”
অমািী :.. “মোবায়াল রাঘব হমল পদুকদু মর আর মা� থামক িা। 

মাঝরামত খানব খাওয়ার জি্য ঘাইময়র পর ঘাই মামর, অতঃপর সদুব 
শুিশাি।”
নিশাত :.. “সবলিস্বান্ত হময় আনম সাধদুসন্ত হময়ন�। যমথটি কমটি 

মোযাগসাধিায় বসতাম। ভমবর বাজামর মজার মোখলা, মোখালা আকামশর 
নিমচ দাঁনড়ময় মোখলা মোদমখ মোখমলায়াড় হমত চাই িা।”
অমািী :.. “বদুমঝন�, এখি িড়াচড়া করমল সবলিিাশ হমব।”
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নিশাত :.. “আিা জনমময় নতি আিায় নকমিন�লাম রনঙ্গলা শানড়। 
বমন্দ বানড় বানিময় আনম ঝাড়দু  মোদই ধানর। আমজা আমার ভামগ্য 
মোজাটল িা মমির মতি িারী।”
“কী বলমল?” বমল অমািী সনবমস্ম তাকামল হাসার মোচটিা কমর 

নিশাত বলল... “বলমত মোচময়ন�লাম, কনদিি আমগ একজমির 
সামথ মোচতিা নিময় মোচতামচনত হময়ন�ল। অবমশমর্ আমরা সহমত 
হময়ন�লাম, অমচতমিরও মোচতিা আম�।”
অমািী :.. “নিমস্তজমক মোচতামত হমল, মোপট ভমর ভাত খাওয়ামত 

হয়। এত ভাত মোকাথায় পাব?”
নিশাত :.. “ভদু মখ মোভমকা আর মোভমক মোভকধারী হময় মোজমিন�, রুনটর 

গুমড় মোপটদু মকর মোপট ভমর। তদু নম নিশ্চয় জামিা, পানিভামতর পানি 
পাি করমল মািদুর্ মাতাল হয় এবং প্রকৃত ভামলামািদুর্ সবসময় 
ভামলা থামক।”
অমািী :.. “নচন্তা কমর মািদুর্ নচন্তক হয় নকন্তু মোবনশ নচন্তা করমল 

মাথায় নখনল মামর। এত কটি করার পর অন্তত একটা ধি্যবাদ কাম্য, 
তাই িা?”
নিশাত :.. “আনম নবশ্াস কনর, আনম একটা ভণ্ড। কতবড় ভণ্ড 

হমল বীমরর বীরত্ব নিময় মোকউ ভণ্ডানম করমত পামর তা জািমত হমল 
আমামক নচিমত হমব। আনম হাত পা গুনটময় ভণ্ড হময়ন�।”
অমািী :.. “কলাগা� নদময় মোভলা বানিময় িদীমত ভাসমল মোস্ামত 

মোভমস ভানটমত মোযমত হমব। লমক্ষ্য মোপঁ�মত হমল লনগ অথবা পবঠা 
হামত নিমত হয়।”
নিশাত :.. “এখি আমামক বদুনঝময় বমলা, বড়দু ই গাম� কাক এবং 

মোকানকল মোকি বমস িা?”
অমািী :.. “নবমশর্ কমর কর্া স্বাদ সবাই প�ন্দ কমর িা।”
নিশাত :.. “কাঁই-মাই কমর মোকউ কাঁই-নবনচ চায় িা, কাঁকর 

কাঁকমরাল কামক খায় িা।”
অমািী :.. “আনম সনত্য সদুমখ আন�। যা করমত মোচময়ন�লাম তা 

কমরন�। এখি শানন্ত এবং স্বনস্তর সামথ মৃতদু ্য চাই। আমার সামথ 
একমত হমত হমব িা। আনম সত্যাসত্য জানি। মৃতদু ্য এমি নক�দুর 
িাম যা সবাইমক স্পশলি করমব। আনম ভামগ্য নবশ্াসী। আমার নবশ্াস 
আমার সাহস। সাধারণ মািদুমর্র জি্য ধমলি একমাত্র শানন্তর মাধ্যম। 
সবলিহারা হময় মািদুর্ স্টিামক মোেমক বমল, আমামক শানন্ত দাও।”
নিশাত :.. “স্বপ্নমঘামর আচ্ছন্ হওয়ার জি্য নিশীমথ মোচাখ বদুমজ 
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শুময় থাকতাম। স্বমপ্নানথিত হমল মোতামামক স্পশলি করার জি্য অধধযলি 
হতাম। মোকাটা শানড় নকিমত চাইমল মি আমামক কামি কামি বলমতা, 
উচ্চমকানটর মািদুর্রা মোতামক মোকাটরবাসী োমক।”
অমািী :.. “আনম নবশ্াস কনর তদু নম নবমবকবাি এবং আনমও 

নিনবলিমবক িই।”
নিশাত :.. “অসংখ্য স্বপ্ন এবং অমশর্ আশা নিময় নবমদশ এমসন�। 

বৃনটিমত নভজমল সবমশর্ হমব। আজ আনম বৃনটিমত নভজমত চাই।”
অমািী :.. “আজ নিশীমথ মোতামামক আনম পানখর সামথ মোগাসল 

করাব।”
নিশাত :.. “আনম অত্যন্ত খদুনশ হব।”
অমািী :.. “বািররা তখিই মোবল মামর যখি মোকউ তামদরমক বন্ধদু  

ভাবমত শুরু কমর।”
নিশাত :.. “গলায় দনড় বাঁধা বাির হমত চাই িা।”
অমািী :.. “তাইমল তদু নম কী হমত চাও?”
নিশাত :.. “মোয আমামক অনভশাপ নদময়ম� তামক সবলিস্বান্ত কমর 

আনম সাধদুসন্ত হমত চাই।”
অমািী :.. “কড়া কথায় খরা আমস িা।”
নিশাত :.. “আনম নিশ্চয়তার সামথ বলমত পারব, খরার ব�র শকদু ি 

মমর বখরা দূর হয়।”
কথা িা বমল সতকলিতার সামথ গনড় পামকলি কমর নিশামতর নদমক 

তানকময় গম্ীরকমঠে অমািী বলল... “সদুলাইমাি আঃ এর িামম শপথ 
কমর বমলা তদু নম মািদুর্। নজি হমল জ্মল পদুমড় �ারখার হমব।”
দদুহাত উনঠময় মাথা মোিমড় ব্যস্তকমঠে নিশাত বলল... “আনম আন্তনরক 

ভামব দদুঃনখত, উিার িামম শপথ করমত পারব িা।”
অমািী নচনন্তত এবং শনঙ্কত হময় োমি বাঁময় তানকময় কাঁধ ঝদু নলময় 

বলল... “আনম মোতামার মোকামিা ক্ষনত কনরনি তাইমল আমার উপর 
ভর করমত চাও মোকি?”
নিশাত :.. “তদু নম বল� তদু নম আমার মোকামিা ক্ষনত করনি। সবলিিাশ!”
“আসল কী হময়ম�, আনম নিশ্চয় মারাত্ক ভদু ল কমরন�।” বমল 

অমািী কাঁধ ঝদু নলময় কান্দাকানটর জি্য প্রস্থত হমল নিশাত মোবনরময় 
দরজা খদুমল সমর দাঁনড়ময় বলল... “মোতামার উপর ভর করার জি্য 
মোদশ মোথমক উড়াল নদময় এমসন�। দয়া কমর নিভলিময় মোবনরময় আমসা।”
অমািী মোবনরময় মোদৌমড় দূমর মোযময় নশউমর বলল... “সদুলাইমাি আঃ 
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এর িামম শপথ কমর বমলা তদু নম মািদুর্ িইমল সনত্য পদুনলশ োকব।”
“আত্মকনন্দ্রক মোকান্দল এবং গ্রামমকনন্দ্রক আমন্দালমির মোকন্দ্রনবন্দদু 

হমলা মোকান্দনলয়া। মোকািাকদু নি পমথ ল্ডি এমস আশ্স্ত হময়ন�, 
িগরমকনন্দ্রক সভ্যতায় আনম সম্ভান্ত হমত পারব িা।” বমল নিশাত 
দরজা লানগময় মাথা িাড়মল কাঁধ ঝদু নলময় অমািী বলল... “নিশাত।”
“অমািী, মোতামার মোচামখর মনণমত সমম্াহিী শনক্ত আম�। 

অপলকদৃমটি তানকময় আনম সমম্ানহত হময়ন�। আমামক নবশ্াস 
কমরা, আনম মোতামার বশীভূত হয়ন�।” বমল নিশাত কাঁধ ঝদু লায়। 
অমািী নশউমর দদুহাত বাজদুমত মোঘমর্ বলল... “এখি আমার নবশ্াস 
হময়ম�, মোবনশ ঘামমল ঘামানচ মোবমরায়।”
নিশাত :.. “তদু নম হয়মতা জাি িা, শুধদুমাত্র সময়মমতা িামাজ পড়ার 

নচন্তা �াড়া আমার আর মোকামিা নচন্তা িাই।”
অমািী :.. “বদুনঝময় বমলা মোতামার সব কথা আনম বদুনঝ িা।”
নিশাত :.. “খানল পাময় মোহঁমট পাময়র পাতায় কড়া পমড়ন�ল। আনম 

খদুনশ ন�লাম। তদু নম আমামক অনভশাপ নদময়ন�মল। আনম মোতামামক 
ভামলাবাসমত শুরু কমরন�লাম। মোতামার নচন্তায় নচনন্তত হময় আনম 
নচন্তক হময়ন�লাম। এত নক�দুর পমরও এখমিা মোতামামক স্পশলি করমত 
পানরনি। আর কী করমত হমব আমামক বমলা।”
“আনম সব নবশ্াস কমরন�।” বমল অমািী কপট হাসমল নিশাত 

মোরমগ নক্ষপ্ত হময় নচৎকার কমর বলল... “আনম মািদুর্, নজি ভূত 
িই।”
অমািী দদুহামত মদুমখ মো�মক নচৎকার করমল নিশাত মোদৌমড় মোযময় দদু 

হামত ওর বাজদু ধমর ঝাঁকদু নি নদময় বলল... “মোতামার কী হময়ম�?”
অমািী :.. “মোতামার হাত পা ধনর আমামক জামি মোমমরা িা।”
নিশাত :.. “আনম নক মোস িই যামক তদু নম ভামলাবামসা?”
“নবশ্াস কমরা এখমিা নবশ্াস হমচ্ছ িা।” বমল অমািী কপট হাসমল 

নিশাত নপ�দু মোহঁমট বলল... “একলা নফমর মোগমল আমার বাবা আমামক 
ত্যাজ্য করমবি।”
“নিশাত।” নচৎকার বমল অমািী মোদৌমড় মোযময় দদুহামত তার হাত 

ধমর বলল... “অিন্তকামলর জি্য দূরত্ব বাড়ামত চাও মোকি?”
নিশাত :.. “দয়া কমর আমামক নবশ্াস কমরা, শুধদুমাত্র মোতামামক 

মোদখমত পানচ্ছ, বানক সব ঝাপসা।”
অমািী :.. “চমলা, মোতামার জি্য কাপড়মচাপড় নকিব।”



www.mohammedabdulhaquea.com    127

নিশাত :.. “হাত �াড়মল ন�টমক পড়ব।”
অমািী :.. “�াড়ার জি্য দদুহামত ধনরনি।”
নিশাত :.. “মোতামার জি্য কী এমিন� জামিা?”
অমািী :.. “তদু নম আমামক যমথটি কাঁনদময়�।”
নিশাত :.. “মোতামামক খদুনশ করার জি্য চন্দি ফদু মলর মালা মোগঁমথ 

এিন�।”
অমািী :.. “কাকমভামর মোতামামক আনম কাউয়া নদময় খাওয়াব।”
নিশাত :.. “তদু নম বলমল বামঘর সামথ গলাগনল করব।”
অমািী :.. “আনম বমলন�লাম কাউয়া নদময় খাওয়াব।”
নিশাত :.. “মোতামার হাত ধরার দদু নশ্চন্তা করমল আমার গাময় কাঁটা 

মোদয় মোকি?”
অমািী :.. “নিশ্চয় মোতামার মমি কদু মতলব আম�।”
নিশাত :.. “বাস্তনবক হমত হমল সতো সম্বমন্ধ জািমত হয়। সমস্যা 

হমলা, আত্া এবং সতো সম্বমন্ধ জািমত ব্যথলি হমল নবপনতে বামড়।”
অমািী :.. “যদুনক্ত এবং ভনক্ত অত্যন্ত মারাত্ক শব্। এসব জনটল 

শমব্ জনটলতা আম�।”
নিশাত :.. “দদুটিদু রা দদুষ্মমলি অংশগ্রহণ কমর। আনম নবশ্াস কনর তদু নম 

শান্তনশটি এবং আনম নবনশটি।”
অমািী :.. “উপমদটিা হওয়ার জি্য উপমদশ নদনচ্ছ িানক?”
নিশাত :.. “আনম মোতামামক ভামলাবানস এবং তদু নমও আমামক 

ভামলাবামসা।”
“তদু নমও আমামক হত্যা করমত চাও িানক?” বমল অমািী থমমক 

দাঁড়ামল হাসার মোচটিা কমর নিশাত বলল... “যারা অি্যমক আিন্দ 
মোদয় আল্াহ তামদরমক আিনন্দত কমরি।”
অমািী :.. “মোতামার কী হময়ম�?”
“অবমশমর্ ল্ডি এমসন�। নবশ্াস কমরা এসব আমার নবশ্াস হমচ্ছ 

িা।” বমল নিশাত হাসমত থামক। অমািী োমি বাঁময় থানকময় গাময়র 
মোজামর নিশামতর মোপমট ঘদুনর্ মামর। দদুহামত মোপট ধমর হাসমত হাসমত 
মানটমত বমস নিশাত বলল... “আমার মোপমট টদু নস মারমল মোকি?”
“আম্দু মোগা, এই পাগল আমামক পাগলী বািামত চায়।” বমল অমািী 

কাঁধ ঝদু লায়। হাসার মোচটিা কমর মাথা মোিমড় নিশাত বলল... “আনম 
পাগল হমল তদু নম কী?”
অমািী :.. “আনম বমলন�লাম এই পাগল আমামক পাগলী বািামত 
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চায়। তদু নম পাগল হমল আনম পাগলী।”
“তাইমল নঠকাম�। চমলা, এখি আমরা কাপড়মচাপড় নকিব।” বমল 

নিশাত দাঁড়ামল তামর মোচামখর নদমক তানকময় অমািী বলল... “তদু নম 
আমামক অপমাি করমত চাও, িা আনম মোতামামক অপমাি কমরন�?”
নিশাত :.. “অমািী, আমামদর অনভধামি অপমাি শব্ মোিই। 

পনরনস্থত বদুঝার মোচটিা কমরা। তদু নম মোভমবন�মল আনম মমর ভূত 
হময়ন�। আমার এখমিা নবশ্াস হমচ্ছ িা আনম মোয দদুহামত মোতামার 
বাজদু ধমরন�। প্রনতকূল পনরনস্থনত এবং প্রনতকূল আবহাওয়ায় আমরা 
ভ্যাবাচ্যাকা মোখময়ন�।”
“দয়া কমর একনটবার সদুলাইমাি আঃ এর িামম শপথ কমরা।” 

অমািী সনবিময় বলমল নিশাত হাসমত শুরু কমর অপলকদৃমটি 
তানকময় ভূঃ বমল মোকাঁদা নদমল অমািী নচৎকার কমর দদুহামত মদুখ 
�ামক। নিশাত মাথা মোিমড় ওর পামশ মোযময় শান্তকমঠে বলল... 
“সদুলাইমাি আঃ এর িামম শপথ কমর বলন� আনমও মোতামার মমতা 
মািদুর্।”
অমািী :.. “এখমিা নবশ্াস হমচ্ছ িা।”
নিশাত :.. “মোকি?”
অমািী :.. “তদু নম মািদুর্ বমল�।”
নিশাত :.. “তাইমল কী বলব?”
“আনম জানি িা।” বমল অমািী কপট হাসমল নিশাত হাত বানড়ময় 

বলল... “আমার সামথ আমসা, মোতামার নবশ্স্ত কাউমক নজমজ্স 
করব।”
অমািী :.. “কী নজমজ্স করমব?”
“তদু নম কী?” বমল নিশাত অপালকদৃমটি তাকামল অমািী কপট 

হামস। এমি সময় মোকউ হিলি বাজামল দদুজি চমমক উমঠ। গানড়র 
নদমক তানকময় নিশাত বলল... “এই দম্পনত শরিাপন্ হমল সত্বর 
নবপনতের নিষ্পনতে হমব।”
এমি সময় মোমাবাইল বাজ। অমািী মোমাবাইল এনগময় নদমল কামি 

লানগময় নিশাত বলল... “আপনি মোক এবং আমার সামথ কথা বলমত 
চাি মোকি?”
ককলিশকমঠে রঈদা বলল... “তদু ই মোয এখমিা জীনবত তা নিনশ্চত 

করার জি্য মোফাি কমরন�।”
নিশাত :.. “নিশ্চয়তার সামথ নক�দু বলমত পারব িা।”



www.mohammedabdulhaquea.com    129

রঈদা :.. “মোকি কী হময়ম�?”
নিশাত :.. “আনম হয়মতা মমর ভূত হময়ন�।”
রঈদা :.. “অসম্ব! মাত্র �ানব্শ ঘণ্ায় মোকামিা মমতই ওসব সম্ব 

িয়।”
নিশাত :.. “সবলিিাশ, তাইমল উনি সব সত্য বমলম�ি।”
রঈদা :.. “মোক কী বমলম�?”
নিশাত :.. “আনম মোভমবন�লাম ভদ্রমনহলার মাথার নভতর সমস্যা। 

উনি আসমল সমূ্পণলি সদুস্থ। ভূমত নকনলময় আমামক অসদুস্থ কমরম�।”
রঈদা :.. “নিশাত, কী হময়ম� বদুনঝময় বল। দদু নশ্চন্তায় আমরা 

অনস্থর।”
নিশাত :.. “উনি নিশ্চয়তার সামথ নিনশ্চত হমত পারম�ি িা তমব 

বমলম�ি আনম িানক মমর ভূত হময়ন�। মোবনশ বকবক করমল কাউয়া 
নদময় আমামক খাওয়ামবি। আনমও এখি সনন্দহাি হময়ন�।”
রঈদা :.. “মোকি?”
নিশাত :.. “উনি বমলন�মলি সদুলাইমাি আঃ এর িামম শপথ করার 

জি্য।”
রঈদা :.. “মায়! উিার িামম তদু ই মোকি শপথ করমব?”
“মোতামার সামথ আনম আর কথা বলব িা, তদু নম হয়মতা তামদর 

একজি।” বমল নিশাত মোমাবাইল এনগময় নদময় বলল... “উিার সামথ 
কথা বলদুি।”
অমািী মাথা নদময় ইশারা করমল নিশাত বলল... “সদুলাইমাি আঃ 

এর িামমাচ্চারমণ উনি িারাজ।”
অমািী মাথা িাড়মল মোমাবাইল কামি লানগময় নিশাত বলল... 

“নদিামন্ত মোদৌড়বীর লিান্ত হময়ম�। মোহ শূি্য, মোতামার কারণ আনম 
নবনরয়ানি নকিমত পানরনি।”
রঈদা :.. “নিশাত, মোতার কী হময়ম�?”
নিশাত :.. “পামর ধস ধমরম�। িদীমত জমলর আমলাড়ি। 

তাড়াহুমড়া করমল বহুনড় ঘর�াড়া হমব। হামলর দামড়া হুমনড় মোখময় 
পমড় লাঙমলর ঈর্ মোভমঙম�। কনবতা, পারমল তদু নম তার মোক্ষমত 
জলমসচ কমরা।”
 রঈদা :..”সদুন্দরীমক মোদমখ নকংকতলিব্যনবমূঢ় হময়ন�স িানক?”
নিশাত :.. “কনবমক নকচ্ছদু  বলব িা। সব মোদার্ কনবতার। খামমাখা 

কনবমক কামাতলি কমর। মোহ কাম, কমব তদু নম নিষ্াম হমব?”
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রঈদা :.. “মোমাবাইল কামি লানগময় আজ আনম ভ্যালা ঝামমলায় 
পমড়ন�।”
নিশাত :.. “তদু নম হয়মতা জাি িা, ফটনকনর নদময় মোসই কমব ফটাস 

বানিময়ন�। ফনটক জমল আর মদুখ মোদখব িা। কলঙ্কমক কালাপানিমত 
চালাি করার জি্য দৃঢ়প্রনতজ্ হময়ন�। মোহ মোলাভ, তদু নম মোকি মোলাভাতলি 
হমল?”
রঈদা :.. “নিশাত, ভ্যািভ্যাি বন্ধ কর িইমল নকনলময় কানহল 

করব।”
নিশাত :.. “মোলৌনকক নশটিাচামরর জি্য িানক?”
রঈদা :..”আনম মোভমবন�লাম তদু ই কনব হময়ন�স। বমদর বান্ধব, 

মোরামমফাঁড়ায় মোখাঁচা মোমমর মোরামহর্লিক ঘটিা ঘনটময়ন�স। এসমবর জি্য 
সমদুনচত শানস্ত প্রময়াজি।”
নিশাত :..”ভামলাভাসাবানসও একনদি বানস হয়। আনম মোদমখন�লাম 

োক্তামরর গলায় বকযন্ত্র ন�ল। আনম মোতামামক একনদি বমলন�লাম 
এবং আজ নিশ্চয় নিনশ্চত হময়�, মোরামমাদগম এবং মোরামাবনলর অথলি 
িা জািমল মোকমি ঝামমলা লামগ?”
রঈদা :.. “খানল হামত মোদমশ আসমল আনম মোতামক মোপতিীর হামত 

মোসাপদলি করব।”
নিশাত :.. “আনম গুরুমন্ত্র জানি, পামশ শীতক আম�। আনম নবশ্াস 

কনর তামত মোপতিীরা ফরাকত হমব।”
রঈদা :.. “নববামহর উপযদুক্ত হময় শুমিন�লাম, জীব নিষ্াম হমল 

মৃতদু ্যর জি্য অমপক্ষমাণ হয়। পদুরুর্রা হয় সাধদুসন্ত অথবা সবলিস্বান্ত। 
তদু ই কী হময়ন�স?”
“মোসাল্ামস আনম একটা শীতনিবারক মোসাময়টার নকিমত মোচময়ন�লাম। 

অহহ, সমবমাত্র মমি পমড়ম� তদু নম মোতা সদুলাইমাি আঃ এর িামম 
শপথ করনি। িাও, উিার সামথ কথা বমলা।” বল নিশাত কপট 
মোহমস মোমাবাইল এনগময় নদময় বলল... “উনি বমলম�ি উিার িামম 
উনি মোকি খামমাখা শপথ করব?”
অমািী :.. “আমামক �ং মোপময়� িানক?”
“এই প্রমশ্নর উতের আনম জানি িা।” বমল নিশাত মাথা িাড়মল 

অমািী হাঁটমত শুরু কমর বলল... “আমার সামথ আমসা, মোকিাকাটা 
করমত হমব।”
“ভাবী, পমর কথা বলব। এখামির ঘর-ঘাট নঠকঠাক আম�। আনম 
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মমর ভূতটূত হইনি।” বমল নিশাত লাইি মোকমট মোদৌমড় মোযময় বলল... 
“সদুলাইমাি আঃ এর িামম শপথ কমর বলন�, আনম নজি িই।”
অপলকদৃমটি তানকময় অমািী বলল... “মোতামার হাত ধমর বলমত 

মোচময়ন�লাম আমামক ক্ষমা কমরা। মোতামার জি্য নক�দু করমত পারমল 
আনম পনরতৃপ্ত হব।”
“ভামলামবমস মোতামামক পনরতদু টি করার জি্য আনম দৃঢ়প্রনতজ্ 

হময়ন�।” বমল নিশাত মালা বার কমর অমািীর গলায় পনরময় বলল... 
“নিশ্াস মোটমি বমলা সদুবাস নক সনত্য সদুন্দর িয়?”
মোচাখ বদুমজ শ্াস মোটমি মোচাখ মোমমল মালায় হাত বদুনলময় মাথা দদু নলময় 

অমািী বলল... “হ্যাঁ, ফদু মলর সদুবাস সনত্য সদুন্দর।”
“চমলা মোকিাকাটা কনর মোযময়, মোবনশ মোদনর হমল আব্া আম্া নচনন্তত 

হমবি।” বমল নিশাত মাথা নদময় ইশারা করমল োি হাত প্রসানরত 
কমর অমািী বলল... “আমার হাত ধমরা। পদুরুমর্র হাত ধমর আনম 
কখমিা হাঁনটনি।”
“নিশ্চয়। আনমও কখমিা িারীর হাত ধমর হাঁনটনি।” বমল নিশাত 

হাত ধমর তাড়া নদমল, হাঁটমত শুরু কমর শান্তকমঠে অমািী বলল... 
“তদু নম আমার হাত ধমর�। আমার গলায় মালা পনরময়�। আজ আনম 
সনত্য খদুনশ হময়ন�।”
নিশাত :.. “আমার হানস খদুনশর িাম অমািী।”
“আনম জানি আমার আিমন্দর িাম নিশাত।” বমল অমািী দ্রুত 

মোহঁমট মোদাকামি প্রমবশ কমর। প্রময়াজিীয় সব নকমি পদুরাি কাপড় 
বদনলময় িতদু ি কাপড় পমর নিশাত মোবমরামল মদুচনক মোহমস অমািী 
বলল... “You are my dream man.”
নিশাত :.. “আনম শুধদু বাংলায় কথা বলমত পানর।”
“পদুরন্রিয়ায় পমর পদুরসৃ্কত হব, তার আমগ অমিক নরিয়া আম�।” বমল 

অমািী দ্রুত মোহঁমট গানড়র পামশ মোগমল কপট মোহমস নিশাত বলল... 
“খাবার মোিওয়ার জি্য আম্াজাি আমামক আমদশ কমরন�মলি।”
কথা িা বমল অমািী গানড়র দরজা খদুলমল নিশাত বলল... 

“হীিমি্যতা অত্যন্ত মারাত্ক ব্যানধ, যা মািদুর্মক নভতর মোথমক ধ্বংস 
কমর।”
অমািী :.. “Can you please explain that in detail?”
নিশাত :..”আসমল কী হময়ম�, ইংনলশ শুমি বাংলায় জবাব মোদওয়ার 

সময় মোবনশ নচন্তা করার কারণ ব্যকারমণ সমস্যা হয়।”



www.mohammedabdulhaquea.com    132

অমািী :.. “গানড়মত উমঠ বমসা, আমরা এখি বাসায় যাব।”
নিশাত :.. “অমিক সময় আমার মাথায় নখল মামর, মামি এমকেবামর 

আমকেলগুড়দু ম।”
অমািী :.. “দদুঃমখর কথা স্মরণ কনরময় মোদওয়ার জি্য আন্তনরক 

ভামব দদুঃনখত।”
নিশাত :..”দয়া কমর নববরণসহ নব্লর্ণ করমত পারমব?”
অমািী :.. “আমামক প্রশ্ন কমর� িানক?”
নিশাত :.. “আনম দদু নশ্চন্তা করমত পানর িা। মািনসক সমস্যা হয়। 

নচন্তা আমামক সহমজ মোকাণঠাসা কমর। নচন্তামক মোকাণঠাসা করার 
সময় হময়ম� হয়মতা। তদু নম একবার আমামক আশ্স্ত কমরন�মল, মমি 
অমিক শানন্ত মোপময়ন�লাম। একটদু  আমগ একটদু  নচনন্তত হময়ন�লাম। 
মোতামার সামথ কথা বমল নিনশ্চন্ত হময়ন�।”
অমািী :.. “নতক্ত সমত্যর দশলিি নশখমল মোকমমি? নিমজমক মোয নচিমত 

পামর মোস মহাসাধক। আনম এখমিা নিমজমক নচিমত পানরনি।”
নিশাত :.. “তদু নম বল� নিমজমক এখমিা নচিমত পারনি, এর মামি 

নিশ্চয় নচিমত শুরু কমর�।”
অমািী :.. “নঘলদু িা থাকমলও আমার মাথায় যমথটি বদুনদ্ধ আম�।”
নিশাত :.. “আনম নবশ্াস কনর পাথর অথবা ফদু ল নদময় আঘাত করা 

যায়। পাথর মারমল বদুঝব আমামক আরিমণ কমর�, ফদু ল নদময় ন�ল 
মারমল বদুঝব আমামক অপমাি কমর�। আমার নদমক পাথর অথবা 
ফদু ল মারমল সমস্যা হমব। আনম পালটা আরিমণ করব। মোতামার 
নবরমহ আনম পাথর হময়ন�। আঘামতর প্রনতঘাত স্বয়ংনরিয় ভামব 
হমব। তদু নম নিশ্চয় জামিা, পাথমরর গাময় পাথর মারমল শব্ হয় 
এবং সমাি হমল অধলিানধলি হমব। িরম গরম আমার কাম� সমাি। মাঘ 
মামসও ঠাটা পড়া মোরামদ মোহঁমটন�।”
অমািী :.. “কামি কামি একটা কথা বনল, মোপ্রমমর কানহনি মোকচ্ছা 

হয় এবং সবাইমক সব কথা বলা যায় িা। প্রশংসার ভাগ আনম পাব 
িা। আধ্যনত্কতার মোশর্ সীমায় খদুব কম মািদুর্ মোপঁ�মত পামর। হানস 
নদময় ব্যথামক ভদু লা যায় নকন্তু অপমাি করমল মোপ্রমীক কাঁমদ।”
নিশাত :.. “গুমমর েমর রামত ঘদুম হমতা িা। সৃ্মনত হমলা ঝামমলার 

জড়। নিদলিয় হওয়ার দরুি ফদু মলর কদর বদুনঝ িা। মামঝ মামঝ মি 
চায় মরণপাখা মোমনল। আনম পানর িা। আমার পাখা মোিই। আজ সনত্য 
আিনন্দত হময়ন�। এই আিন্দ মোযি নচরস্থানয় হয়। আনম আমার 
িারীর সামথ মধদুর নপনরনত করমত চাই।”
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অমািী :.. “মহৎ উমদিমশ্য জীবি এবং বদমল গন্তব্য।”
নিশাত :..”অপমরর মঙ্গল সকমল করমত চায় িা। িটিানমর জি্য 

অমিমক উৎসাহ মোদয়। মোহ স্বাধীিতা, তদু নম মোকাথায়? সাধিা সানধত 
হওয়ার পর সাধক সাধারণ হয়। মোলখক হমত হমল মিমক প্রলদুব্ধ 
করমত হয়। আনম মোলখক হমত চাই িা। উপায়নচন্তায় মোখারামকর 
সন্ধাি নমমল।”
অমািী :.. “আমামদর সৎ সাহস মোিই নবধায় অসহায়মক মারধর 

কনর। আনম নবশ্াস কনর প্রকৃত নবশ্াসী হমল পরকাল সদুমখর হমব।”
নিশাত :.. “আমরা এখমিা পনরশুদ্ধ হমত পানরনি। আমামদর আসল 

কাজ হমলা আত্শুনদ্ধ করা নকন্তু আমরা দদু নিয়া নিময় ব্যস্ত। নক�দু 
টাকা মোপময় নক�দু মোলাক নিমজ কী তা ভদু মল যায়। টাকা কামামত 
পারমলও সদুিাম সকমল কামামত পামর িা। কলামকৌশল জািমল 
কয়লা মোথমক হীরা বার করা খদুব সহজ। কমলমকৌশমল মািদুমর্র মি 
মোথমক মায়া বার করা যায় িা। তমব খদুব সহমজ ঘৃণা বার করা যায়। 
নিদলিময়র জি্য মায়া শমব্র অথলি অঘটি পটীয়সী শনক্ত। সদময়র জি্য 
মোস্হ, মমতা অথবা টাি।”
অমািী :.. “একটদু  মোখয়াল কমর মোদমখা, সদুই নিময় গমবর্ণা করমল 

এমি হয়, একটার ন�দ্র উপমর একটার ন�দ্র নিমচ। গমবর্ণার ফল 
উলটা পালটা হয়, তাই িয় কী?”
“মোটড়া সদুইর মত হময়ন�। নচন্তার কারণ মোিই, হারামত চাইমলও 

আর পারমব িা। যমথটি কটি কমরন�।” বমল নিশাত হাসার মোচটিা 
কমর। অমািী চালামত শুরু কমর বলল... “কী খামব?”
নিশাত :.. “যা খাওয়ামব তা খাব।”
অমািী :.. “আজ আনম চাইনিজ খাব।”
নিশাত :.. “ওমদরমক আনম একািার নবশ্াস কনর িা। ওমদর 

ধামরপামশ কদু কদু র মোমকদু র যায় িা।”
“ল্ডি হালাল চাইনিজ আম�। কারণ্ডমবর এণ্ডা এবং কদু ঁকড়ার 

নেম নদময় ওরা মজার অমমলট বািায়। আজ মোতামামক খাওয়াব।” 
বমল অমািী নবদ্রূপ হাসমল দদুহামত মাথা মোচমপ ধমর নিশাত বলল... 
“অমমলট মোখময় আজ সব গুবমলট হমব। কাটমলট মোখময় আনম 
চমকামলট খাব। আমার মোপমটর নভতর আমলামত শুরু কমরম�। দয়া 
কমর একটা ট্যাবমলট দাও।”
“নিশাত।” বমল অমািী নবচনলত হমল হাবভাব বদনলময় গম্ীরকমঠে 

নিশাত বলল... “কী হময়ম�?”
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অমািী :.. “মরণপণ কমর তদু নম যা সদুরক্ষা কমরন�মল মোস্বচ্ছায় আনম 
তা মোতামামক নদমত চাই।”
নিশাত :.. “আনম নবশ্াস কনর তদু নম আমামক নবময় করমত চাও। 

আমার মোকামিা আপনতে মোিই। মোতামার কাম� নবময় বসার জি্য আনম 
মোস্বচ্ছায় এমদমশ এমসন�।”
অমািী :.. “আমামক খদুনশ করার জি্য তদু নম �ঙ সাজমত রানজ, 

বািমরর মত িাচমত রানজ, নকন্তু মোকি?”
“একবার নবম্লর্ণ কমরন�। সদুন্দর মোদখার জি্য আল্াহ আমামক 

মোচাখ নদময়ম�ি। তদু নম সদুন্দর। মোতামার নদমক তাকামল আনম কৃতজ্তা 
প্রকাশ কনর।” বমল নিশাত বদুক ভমর শ্াস মোটমি মোচাখ বদুমজ শান্তকমঠে 
বলল... “সদুন্দরমক আল্াহ সৃনটি কমরম�ি।”
অমািী :.. “এখি মোথমক আমার মোসৌন্দযলি শুধদুমাত্র মোতামার জি্য।”
নিশাত :.. “সাপ নবচ্ছদু  নকড়া মাকড়, কাঁকড়া অথবা হানতর মাংস 

আনম খাই িা। মমি রাখমত হমব আরমশালারা মশাল প�ন্দ কমর 
িা।”
অমািী :.. “আমরা এখি বাসায় যাব।”
নিশাত :.. “আম্ার জি্য খাবার নকিমত হমব।”
“নিশ্চয়।” বমল অমািী গানড় পাকলি কমর বলল... “আম্া কী খামবি 

তা নক তদু নম জামিা?”
“এই মোদমশর মািদুর্মক আনম একািার নবশ্াস কনর িা। আমরা 

যা মোখমত পারব তা মোকাথায় পাব?” বমল নিশাত কপট হাসমল 
অমািী মাথা মোিমড় খাবার মোদাকামি প্রমবশ কমর। কাউন্টামরর পামশ 
মোযময় োমি বাঁময় তানকময় নিশাত বলল... “ভাইজাি, নশমক মোপাড়া 
কময়কটা মদুরনগ এবং যমথটি িািরুনট চাই।”
“নজ ভাইজাি।” বমল মোলাক ব্যস্ত হয়। মোচয়ার মোটমি বমস নিশামতর 

নদমক তানকময় অমািী বলল... “আম্দু মোয নশমক মোপাড়া মদুরনগ এবং 
িাি প�ন্দ কমরি তা তদু নম জািমল মোকমমি?”
নিশাত :.. “আম্া কী সনত্য প�ন্দ কমরি?”
অমািী :.. “তা আম্দু মোতামামক বলমবি। আব্দুর জি্য কী মোিমব?”
“কানচ্চ নবনরয়ানি?” বমল নিশাত দাঁনড়ময় কাউন্টামরর পামশ মোযময় 

বলল... “ভাইজাি, সামথ দদুইটা কানচ্চ নবনরয়ানি মোদমবি।”
“এতসব জামি মোকমমি মোগা?” নিম্নকমঠে বমল অমািী মোচাখ বদুমজ 

নশউমর িড়চমড় বমস। নিশাত নফমর অমািীর মোচামখ নদমক তানকময় 
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বসমত বসমত বলল... “সৃ্মনতর পাতায় আঁকা �নব নক কভদু  নবসৃ্মত 
হয়?”
“আনম শুমিন�লাম, আমস্তধীমর সৃ্মনত অম্াি হয়।” বমল অমািী 

কপট মোহমস বলল... “গলা জমল হাবদুেদু বদু মোখমল একূল ওকূল দদুকূল 
েদু মব। সত্বর সাঁতার নশখমত হমব।”
“অপ্রত্যানশতভামব পনরমবশ এবং পনরনস্থনত পনরবতলিি হময়ম�। 

উঠনত জনমমত হালচার্ করমল আশাতীত ফসল পাব।” বমল নিশাত 
মাথা দদুলামল শান্তকমঠে অমািী বলল... “চাইমল চা অথবা কনফ 
মোখমত পারমব।”
নিশাত :.. “মহাসদুমখর পরশ হয়মতা এখমিা পাইনি তমব দদুভলিাবিা 

এবং দদু নশ্চন্তা দূর হময়ম�। নিশ্চয়তার সামথ নক�দু বলমত পারব িা 
তবদুও আনম নিনশ্চন্ত হময়ন�।”
“তদু নম এমি নক�দু মোজমি� যা আনম এখমিা জানিনি। দয়া কমর 

গূঢ়ত্বে আমার সামথ ভাগ কমরা, কৃতজ্ এবং উপকৃত হব।” অমািী 
ইনিময় নবনিময় বলমল শরীর কাঁনপময় মোহমস নিশাত বলল... “তদু নম 
এখমিা নবশ্াস কমরা মোতামামক শাময়স্তা করার জি্য আনম ভূত হময় 
এমসন�।”
“দয়া কমর আমস্ত কথা বমলা, অি্যরা ভয় পামব।” অমািী নচনন্তত 

এবং শনঙ্কতকমঠে বমল োমি বাঁময় তাকায়। নিশাত মাথা মোিমড় 
দাঁনড়ময় কাউন্টামরর যায়। মোলাক খাবামরর ব্যাগ এনগময় নদময় বলল... 
“আপিামদর নকসমত খদুব ভামলা। সবনক�দু আজ পাকামিা হময়ম�।”
এমি সময় এক মনহলা অমািীর পামশ মোযয় মালার নদমক তানকময় 

বলল... “তাজা চন্দি ফদু মলর মালা িানক? এত সদুন্দর ঘ্াণ আনম 
কখমিা ঘ্াত কনরনি।”
“ফদু মলর মালা উনি নিমজ বানিময় এমিম�ি।” বমল অমািী দাঁড়ায়। 

নিশাত হাঁটমত শুরু কমর বলল... “চমলা, খাবার ঠাণ্ডা হমব।”
“উিার ভামলাবাসা নিশ্চয় এই ফদু মলর মালার মত সদুন্দর।” বমল 

মনহলা হাসার মোচটিা কমর। হাঁটমত শুরু কমর নপ�ি নফমর তানকময় 
অমািী বলল... “সদুন্দর এবং ভামলাবাসার স্টিা হমলি আল্াহ।”
মনহলা :.. “আপিামদর সামথ একটদু  সময় কাটামত চাই। অিদুমনত 

নদমল আপিামদর সামথ হাঁটব।”
“আপিামক অিদুমনত নদময় আমরা সম্ানিত এবং সমাদৃত হময়ন�।” 

বমল অমািী হাসার মোচটিা করমল মনহলা তামদর সামথ হাঁটমত শুরু 
কমর মালার নদমক তানকময় মাথা দদু নলময় বলল... “এই মালায় 
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পনবত্রতা স্পটি। ফদু মলর সদুবামস আমার অন্তরাত্া সদুবানসত হময়ম�। 
আনম নবশ্াস কনর ফদু মলর সদুবামস আপনি সদুবানসিী হময়ম�ি।”
“এই মালার জি্য আনম রাত মোজমগ মোকঁমদন�। মালীমক ভামলাবাসার 

জি্য আনম ফদু ল নদময় শয্যা সানজময়ন�। অমপক্ষমাণ ন�লাম। মালী 
মোস্বচ্ছায় আমার গমল মালা পনরময়ম�ি। আজ আনম সনত্য আিনন্দত 
হময়ন�।” বমল অমািী গানড়র নদমক তানকময় বলল... “চাইমল 
আমামদর সামথ আসমত পারমবি।”
মনহলা :.. “আপিামদর সামথ একটদু  সময় কাটামত মোচময়ন�লাম। 

আনম জািমত এবং বদুঝমত মোচময়ন�লাম মোপ্রম কী সনত্য অন্তরাত্া 
নিয়ন্ত্রণ করমত পামর?”
“জবাব মোপময়ম�ি?” বমল অমািী হাসার মোচটিা করমল মাথা দদু নলময় 

মনহলা বলল... “আপিারা হমলি মোপ্রমমর আত্া। আপিামদর 
সংস্পমশলি নহংস্রা অনহংস হমব। আপিামদর জি্য মঙ্গলকামিা করমল 
নিমজর মঙ্গল হমব। আমার জি্য মোদায়া করমবি।”
“নিশ্চয়।” বমল নিশাত তাড়া নদময় বলল... “খাবার ঠাণ্ডা হমল গরম 

করমত হমব। নিশ্চায় আম্ার ভদু খ মোলমগম�?”
কথা িা বমল অমািী গানড়মত উমঠ চালামত শুরু করমল নিশাত 

বলল... “জীবি তখি উপমভাগ্য হয় যখি অন্তরাত্া মৃতদু ্যর জি্য 
প্রস্তুত হয়। মৃতদু ্য তার কাম� উপমভাগ্য মোয মৃতদু ্যমক নবশ্াস কমর। 
আনম নবশ্াস কনর মৃতদু ্যমক বরণ কমরই আনম আল্াহর কাম� নফমর 
যাব এবং স্বমগলি প্রমবশ করব। মৃতদু ্যর অমপক্ষায় অমপক্ষমাণ আত্া 
আনক্ষপ্ত হময় পাপ এবং শাপমমাচি কমর। তার সামমি সবাই সমাি 
এবং মোস-ও তামদর একজি। আত্া নবশ্াস করমত শুরু কমর, ক্ষমা 
এবং দামি সদুখ। ক্ষমাহলি হওয়ার জি্য মোস কৃচ্ছ্রসাধি কমর। বদুমঝশুমঝ 
মোর্াল আিার মোলিমদি আদায় কমর। নিমজমক পনবত্র করার জি্য 
সাধ্যসাধিায় সমািানধকার চচলিা কমর। কমব আমরা মৃতদু ্যর জি্য প্রস্তুত 
হব? ইয়া আল্াহ, আমামদরমক ক্ষমা কমরা। আমামদর মা বাবামক 
ক্ষমা কমরা। আমামদরমক জান্াতদু ল মোফরদাউমসর উপযদুক্ত কমরা।”
অমািী :.. “বাস্তবতা সবাই প�ন্দ কমর িা এবং বাস্তনবক হওয়ার 

জি্য সমত্যর হাত ধমর দাঁনড়ময় থাকা যায় িা। সত্যাসমত্যর অথলি 
কয়জি জামি?”
 নিশাত :..“প্রকৃত সত্য হমলা, বড়লাট যখি মোচাখ টানটময় হাঁমট, 

ঠাকদু রানল তখি তমকে তমকে থামক। ধিীর দল যত বড় মোহাক িা 
মোকি, গনরমবর সংখ্যা সবসময় মোবনশ। মোরর্ামরনর্মত মি কমর্, পাথর 
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কমর্ িা। নবমবক নবকৃত হমল সত্য সস্তা হয়। অসহায়রা স্বনস্তর সামথ 
বসমত পামর িা। শানন্তর আমগ অপ্রত্যয় মোযাগ হওয়ার পর অশানন্ত 
নবস্তার লাভ কমরম�। নদিরাত ইবাদনত করার জি্য পবলিমতর গুহায় 
বমস জড়ভরত হমল পাথর মাথায় পমড় মন্তা নিথর হমব। মারামানর 
কামড়াকামনড় িা করমল আমামদর হাত পা কামড়ায়। ঝগড়াঝাঁনট িা 
করমল ঝগড়ামট বদুনড়র মোপমটর ভাত হজম হয় িা।”
অমািী :.. “অভাব্য ভাবপ্রকাশ এবং সমম্াহক হাবভামব সনত্য 

সমম্ানহত হময়ন�। অব্যক্ত ভাবমক প্রকাশ করার জি্য একটা কনবতা 
আবৃনতে করমত পারব?”
নিশাত :.. “অিদুমনত নদমল আনম প্রথম আবৃনতে করব।”
অমািী :.. “মোতামার হাবভামব সনত্য হতভম্ব হময়ন�, নবভ্ান্ত হমত 

চাই িা। ভূমতর ভয় এখমিা দূর হয়নি। অত্যন্ত ভময় কাতর হমত 
চাই িা।”
নিশাত :.. “ভীর্ণ ভীনতজিক নক�দু মোদমখ ভয়াতলি হওয়ার পর ভয়ঙ্কর 

নক�দু মোদখমল, অনতভময় অন্তর ভয়শূি্য হয় তা নক তদু নম জামিা?”
অমািী :.. “চাইমল নিভলিময় কনবতা আবৃনতে করমত পারমব।”
নিশাত :.. “আনম মোতামামক ভামলাবানস বমলন�লাম, আমার 

ভামলাবাসায় তদু নম মোভজাল মোপময়ন�মল, আনম নকচ্ছদু  বনলনি। আনম 
মোতামামক মোগালাপ নদময়ন�লাম, ঝাপমট ধমর তদু নম নচৎকার কমরন�মল, 
মোতামার আঙদু মল কাঁটা মোফামটন�ল, আনম আনক্ষপ্ত হময়ন�লাম। মোরিামধর 
শানন্তর জি্য তদু নম গাম�র জমড় কদু ড়াল মোমমরন�মল, মোতামার মাথায় 
কামকর নবষ্ঠা পমড়ন�ল, তদু নম হাঁই হুঁই কমরন�মল, নক�দু হমল সব মোদার্ 
আমার। নিমদলিার্ হওয়ার জি্য এবার আনম নস্থরনসদ্ধামন্ত দৃঢ়প্রনতজ্ 
হময়ন�।”
অমািী :.. “িমড়মভালা ঘর বািামল িড়বমড় হয়। িতমদুমখ বসমল 

মদুখ মোদখার জি্য আয়িা মানটমত রাখমত হয়। িমতান্ত পমথ হাঁটমল 
মাজায় ব্যথা হয়। মাজদুফমল কামড় নদমল মাঝরামত মজা মোটর পামব।”
নিশাত :.. “মাঝানর িাময় মানঝয়ািমক মোদমখ আনম সায়মর ঝাঁপ 

নদময়ন�লাম।”
অমািী :.. “বদুমঝন�, নিত্যনরিয়ায় সত্বর সনরিয় হমত হমব।”
নিশাত :.. “বানলমত পদনচনে এঁমকন�, হানরময় যখি যাব তখি 

আমামক নচিমত পারমব।”
অমািী :.. “আমামক নক�দু বল� িানক?”
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নিশাত :.. “বলমত মোচময়ন�লাম, আধ হাত লম্বা হময়ও আনম 
মোতামার কাঁধাকাঁনধ দাঁড়ামত পানরনি। রিন্দমিামেদুখ হময় তদু নম যখি 
ঘদুমর দাঁনড়ময়ন�ল তখি আমার মোঠাঁট মোকঁমপন�ল। আনম কাঁদমত 
মোচময়ন�লাম। নবমবক ধমমক বমলন�ল, পারমল নিনবলিবাদ হ। অনভধাি 
খদুমল নিবলিাদ এবং নিবলিাধ শমব্র অথলি মোজমি আনম নিবলিান্ধব হমত 
মোচময়ন�লাম। তদু নম মোচামখর আড়াল হমল েদু কমর মোকঁমদ নচৎকার 
কমর বমলন�লাম, অমািী, আনম মোতামামক ভামলাবানস। বাতামস তা 
প্রনতধ্বনিত হময়ন�ল।”
অমািী :.. “নিদলিময়র মমতা তদু নম আমামক কাঁনদময়�। আজ নিশীমথ 

আমার কান্ার প্রনতধ্বনি শুিমত পামব। মোচামখর মোকামণ অশ্রু শুনকময় 
িদুি হমতা। আমার আিন্দমক তদু নম খদুি কমরন�মল। মোবনশ বাড়াবানড় 
করমল মাজায় বানড় মারব। তদু নম মোকামর মোটমি হাঁটমব এবং মোসই 
দৃশ্য আনম উপমভাগ করব।”
“আসমল কী হময়ম�, আনম তখি িাবালক ন�লাম এবং এখমিা 

বালক হমত পানরনি।” বমল নিশাত কপট হাসমল অমািী েদু কমর মোকঁমদ 
বলল... “নবশ্াস কমরা, আনম মোতামামক বদুমক লদুকামত মোচময়ন�লাম। 
মোতামামক জনড়ময় ধমর মোকঁমদ বলমত মোচময়ন�লাম, আমামক ক্ষমা 
কমরা, মারধর করমলও আনম আর সাজমগাজ করব িা। উঁফ। 
মোতামার মাথা ফাটার শব্ এখমিা আমার কামি প্রনতধ্বনিত হয়।”
নিশাত :.. “তদু নম একলা হমল বাবদুর ভাইমক মোেমক গাি মোগময় চমল 

মোযতাম। বাবা তখি মোতামার সামথ ন�মলি। নবশ্াস কমরা, বাড়াবানড় 
করমল ওমদরমক আনম জামি মোমমর মোফলতাম।”
অমািী :.. “নবকৃত নবমবক ধমমলির মাহাত্্য অিদুভব করমত পামর 

িা এবং অসদুস্থ মনস্তষ্ সনচ্চন্তা করমত পামর িা। ওরা অসদুস্থ। আজ 
আনম সনত্য খদুনশ হময়ন�। আনম খদুনশ হমল অিাথ অসহাময়র সামথ 
আিন্দ ভাগ কনর।”
নিশাত :.. “মদুন্ামক বলমল মহািমন্দ নিরািমন্দর সামথ আিন্দ ভাগ 

করমব।”
“আজীবি মোতামার কাম� কৃতজ্ থাকব এবং শনি মঙ্গলবামর 

মঙ্গলকামিা করব।” বমল অমািী হাসার মোচটিা কমর। নিশাত দদুহাত 
মোপমত বলল... “ইয়া আল্াহ, আপিামক খদুনশ করার জি্যই আমরা 
এমক অি্যমক ভামলাবানস। আমামদর উপর খদুনশ হও, আমামদর 
দদু নিয়া আমখরাত সদুরক্ষা কমরা। আপনি আমামদর একমাত্র মাবদুদ 
এবং আপিামক খদুনশ করার জি্য আমরা এবাদত কনর।”
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“আনমি।” বমল অমািী বদুক ভমর শ্াস মোটমি দ্রুত চানলময় বাসায় 
মোপঁম� গানড় মোথমক মোবনরময় সািমন্দ মোহমস বলল... “তদু নম আমস্ত ধীমর 
আমসা আনম মোদৌমড় যাব।”
অমািী মোদৌমড় ঘমর প্রমবশ কমর। নিশাত দরজার পামশ মোগমল 

তার মোচামখর নদমক তানকময় হাসার মোচটিা কমর মা বলমলি... “আজ 
অমিকনদি পর আমার মোমময় খদুনশ হময়ম�। আনম মোদায়া কনর সদুখশানন্ত 
মোতামামদর সানথ মোহাক।”
নিশাত :.. “আপিামদর খদুনশর জি্য সবনক�দু করমত পারব।”
মা :.. “আমামদর সামথ থাকমত পারমব?”
নিশাত :.. “আপিামদর সামথ থাকার জি্য এমসন�।”
মা :.. “অমিমক অমিক কথা বলমব। সবার সব কথা শুিমল মোতামার 

মি খারাপ হমব। যাক, আমার জি্য কী এমি�?”
নিশাত :.. “খাবার মোদমখ বলমত হমব আপিার প�মন্দর খাবার 

এমিন� নক িা।”
“নঠকাম�, নভতমর আমসা।” বমল মা একপামশ সমর দাঁড়ামল নিশাত 

ঘমর প্রমবশ কমর। বাবা মোহঁমক বলমলি... “নিশাত, সবারঘমর 
আমসা।”
মা’র মোচামখর নদমক তানকময় নিশাত বলল... “আব্া োকমত 

পারব?”
“তদু নম আমামদর একমাত্র দামান্দ।” বমল মা হাসার মোচটি করমল 

কথা িা বমল নিশাত মাথা িত কমর। মা বলমলি... “কী হমলা?”
নিশাত :.. “কৃপমণর হামত কৃপাণ থামক। যাকাত নিময় গনরবরা 

ধিীর উপর কৃপা কমর। আনম কৃর্মকর মো�মল। কৃনর্জীবী হমত 
মোচময়ন�লাম।”
“িাতনিরা আমার সামথ থাকমব। িািা িানত দাদার সামথ হালচার্ 

করমল ভামতর নচন্তা করমত হমব িা।” বমল মা দাঁত কটমট কমর 
মাথা নদময় ইশারা কমর বলমলি... “মোবয়াইমির পদুত, পমর মোতামক 
দদুরস্ত করব। এখি মোদৌমড় বসরাঘর যা।”
নিশাত কপটমহমস মোদৌমড় বসারঘমর মোযময় বলল... “আব্া, 

আম্াজাি আমামক মারধর করমত পামরি।”
“তা মোতামামদর ব্যনক্তগত সমস্যা। যাক, আমার জি্য কী এমি�?” 

বমল বাবা হাত প্রসানরত কমরি। ব্যাগ হামত নদময় নপ�মি তানকময় 
নিশাত বলল... “আপিার জি্য কানচ্চ নবনরয়ানি এমিন�।”
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“খদুব ভামলা কমর�।” বমল বাবা ব্যাগ খদুমল নবনরয়ানি বার করমল 
নিশাত মোদৌমড় পাকঘমর মোযময় মোলেট এবং চামচ হামত নফমর বলল... 
“আপিামদর জি্য এমিন�।”
ব্যাগ খদুমল অবাককমঠে মা বলমলি... “আমামদর প�মন্দর খাবামরর 

কথা অমািী মোতামামক বমলম� িানক?”
মোচাখ বদুমজ নশউমর অমািী বলল... “আম্দু, এই মোলাকটা কী? এই 

মোলামকর মোচামখর নদমক তাকামল গাময় কাঁটা মোদয়। তানকময় মোদখদুি, 
আমার গলায় তাজ মোশ্তচন্দমির মালা।”
অমািীর নদমক তানকময় নিশাত বলল... “মোতামার নিরাপতো সদুনিনশ্চত 

করার জি্য অনিচ্ছাসম্বেও আনম মোতামামক নিরািন্দ কমরন�লাম। 
এখামি তদু নম নিরাপদ। মোতামামক আিনন্দত করার জি্য যামচ্ছতাই 
করমত পারব। োঁমটর কথা শুমি মোঠাঁটকাটা আমটাপটংকার মত ক্যাট 
ক্যাট করব িা। আনম নবশ্াস কনর আনম একটা অপদাথলি।”
“পদাথলিনবজ্াি আনম বদুনঝ িা। আমার ভদু খ মোলমগম� এবং আনম 

এখি মোপট ভমর খাব। অমািীর মা, খাবার ঠাণ্ডা হমচ্ছ।” বমল বাবা 
মোখমত শুরু কমরি। নিশামতর নদমক তানকময় মদুখ নবকৃত কমর অমািী 
বলল... “অপদাথলি মোকাথাকার।”
“অমািী, নিশাতমক তার কামরা মোদনখময় মোদ।” বমল মা খাবার মোলেমট 

নিময় নিশামতর নদমক তানকময় বলমলি... “যমথটি সাধিা কমর�।”
নিশাত :.. “আপিারা মোদায়া করমল মহাসাধক হব।”
“রুনট ঠাণ্ডা হমল মোখমত পারব িা।” বমল মা মোখমত শুরু করমল 

অমািীর নদমক তানকময় কপটমহমস নিশাত বলল... “হাত মদুখ ধদুময় 
আপিার জি্য চাচা বািাব।”
অমািী :.. “মোতামার কামরায় বাথরুম আম�।”
নিশাত :.. “কামরা মোকাথায় আনম জানি িা, জািমল মোদৌমড় মোযতাম।”
“আজ আনম নবশ্াস কমরন�, নবশ্স্ত অপদামথলির পমদান্নত হয়।” 

নিম্নকমঠে বমল অমািী মাথা মোিমড় দ্রুত মোহঁমট মোগমল নিশাত ওমক 
অিদুসরণ কমর। কামরার সামমি মোযময় হাত নদময় ইশারা কমর 
অমািী বলল... “এখি মোথমক এই কামরা মোতামার।”
নিশাত :.. “কাপড়মচাপমড়র ব্যাগ গানড়মত।”
অমািী :.. “একটা প্রশ্ন করমত পারব?”
“অমািী, কাল্পনিক নমঠাই ম্ডার িাম ভামলাবাসা।” বমল নিশাত 

হাসার মোচটিা করমল অপলকদৃমটি তানকময় অমািী বলল... “মোবনশ 
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বাড়াবানড় করমল পলমক দফারফা করব।”
নিশাত :.. “কাপমড়র ব্যাগ এমি নদমল ধি্যবাদ বলব। পামশ বমস 

গপসপ কমর রাত জাগব।”
“চাইমল চা বানিময় আিব।” বমল অমািী আড়মচামখ তাকামল নিশাত 

বলল... “মোতামার মোচামখর নদমক তানকময় বলন�, আনম মোতামামক 
ভামলাবানস। এখি তদু নম নিমচ যাও, সনত্য অস্বনস্তমবাধ করন�।”
অমািী :.. “সত্যাসত্য জািমত চাই।”
নিশাত :.. “কামাতলি হমল পাপ হয়।”
অমািী :.. “মোকঁমদ মোকঁমদ কামাতলিা হময় রাত মোজমগন�।”
“তদু নম নিমচ যাও।” বমল নিশাত অপলকদৃমটি তাকামল কপটমহমস 

অমািী নপ�দু মোহঁমট বলল... “মোবনশ বাড়াবানড় করমল কামড়াকামনড় 
শুরু করব।”
নিশাত :.. “মোদৌমড় নিমচ যাও, েমরভময় হাত পা কাঁপম�।”
“তদু নম হাঁটাহাঁনট কমরা, মোতামার ব্যাগ আিার জি্য মোদৌমড় যাব।” 

বমল অমািী চমল মোগমল বদুক ভমর শ্াস মোটমি নিশাত চারপামশ 
তানকময় নিম্নকমঠে বলল... “ইয়া আল্াহ, সবনক�দুর একমাত্র মানলক 
আপনি।”
নিশাত যখি কামরায় হাঁটাহাঁনট কমর অমািী তখি ব্যাগ হামত 

নফমর মো�ামড় নদময় বলল... “মোগাসল কমর চা খামব িা চা মোখময় 
মোগাসল করমব?”
নিশাত :.. “অমিক নদি হয় শানন্তনবশ্রাম কনরনি। আজ আনম শানন্ত 

এবং স্বনস্তর সামথ ঘদুমাব।”
“িা!” রাগানবিতকমঠে বমল অমািী হাবভাব বদলামল হাসার মোচটিা 

কমর নিশাত বলল... “এখি শুধদুমাত্র মৃতদু ্য আমামক মোতামার কা� 
মোথমক দূমর নিমত পারমব। চারপামশ তানকময় মোদমখা, মোসািা বন্ধদু  বমন্দ 
বনন্দ হময়ন�।”
“মোগাসল করমত চাও িা আমার সামথ গপসপ করমত চাও?” বমল 

অমািী দাঁত কটমট করমল নিশাত বলল... “মোগাসল করমল তিমি 
চিচমি হমব। কী করব?”
অমািী :.. “চাইমল কনফ বানিময় আিব।”
“ঠাণ্ডা পানি নদময় মোগাসল করমত হমব িানক?” বমল নিশাত কপাট 

হাসমল মাথা মোিমড় অমািী বলল... “সবনক�দু মোদনখময় নদমত হমব 
িানক?”
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নিশাত :.. “ইময় মামি, সবনক�দু মোদখামত হমব িা শুধদু ঠাণ্ডা এবং 
গরম পানি মোকাথায় মোদনখ নদমল হমব।”
অমািী :.. “একবার বমলন� মোবনশ বাড়াবানড় করমল কামড়াকামনড় 

শুরু করব।”
নিশাত :.. “কামড়াকামনড় আনম েরাই। তদু নম চমল যাও, প্রময়াজমি 

ঠাণ্ডা পানিমত েদু মব মোগাসল করব।”
অমািী :.. “আজ তদু নম ঠাণ্ডা পানি নদময় মোগাসল করমব।”
নিশাত :.. “আনম আর মোগাসল করব িা।”
“নঠকাম�।” বমল অমািী মোরমগ ফদু ঁমস চমল মোগমল নিশাত মোচাখ বদুমজ 

নশউমর বলল... “এই মনহলার সামথ কথা বলমল খামমাখা ঝামমলা 
লামগ মোকি?”
নিশাত যখি নিমজর সামথ কথা বমল অমািী তখি পাকঘমর মোযময় 

বয়লার অফ কমর। নিশাত বাথরুমম মোযময় হাত মদুখ ধদুময় মোবনরময় 
অমািীমক দরজার সামমি দাঁনড়ময় থাকমত মোদমখ হাসার মোচটিা কমর 
বলল... “িতদু ি এমসন� মোতা, আবহাওয়ার সামথ খাপ মোখমত মাস 
কময়ক লাগমব।”
অমািী :.. “মোগাসল করমব িা?”
নিশাত :.. “আসমল কী হময়ম�, বামপর জমমে আনম কনফ খাইনি। 

এক কাপ কনফ বানিময় নদমল মোদায়া করব। আমরকটা নবর্য় নবমশর্ 
ভামব উপলব্ধ হময়ম�, এই কামরার নভতর নিশ্চয় উলটা পালটা নক�দু 
আম�, খানল ঠাণ্ডা লামগ।”
অমািী :.. “কমটি নলিটি হময়ন�লাম। আজ তদু নম আড়টি হমব।”
নিশাত :.. “তদু নম খদুনশ হমল আনম তা হব।”
অমািী :.. “নঠকাম�, মোগাসল কমরা মোযময়, মোতামার জি্য কনফ আিমত 

মোগলাম।”
“খানল ঠাণ্ডা লামগ মোতা।” বমল নিশাত কাঁধ ঝদু লায়। হাসার মোচটিা 

কমর অমািী বলল... “আর ঠাণ্ডা লাগমব িা।”
“নঠকাম�।” বমল নিশাত বাথরুমম যায়। অমািী মোদৌমড় পাকঘমর 

মোযময় বলার অি কমর বসারঘমর মোযময় বলল... “আব্দু, আপিামক 
কী মোদব?”
বাবা :.. “মোতামার মামক নজমজ্স কমরা, আনম আর নকচ্ছদু  খাব িা।”
অমািী :.. “আম্দু, আপিামক কী মোদব?”
মা :.. “আনমও আর নকচ্ছদু  খাব িা। মোস নক�দু মোখময়ম�?”
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“বমলম�ি বামপর জমমে কনফ খািনি।” বমল অমািী মাথা িাড়মল, 
বাবা দাঁনড়ময় বদুক ভমর শ্াস মোটমি বলমলি... “আজ আনম মোপট ভমর 
ভাত মোখময় তৃপ্ত হময়ন�।”
অমািী :.. “আব্দু, এই মোলামকর মমি কদু মতলব আম�।”
বাবা :.. “মোস অনিশ্চয়তায় মোভাগম� এবং তা সমূ্পণলি বৃনতেহীি িয়। 

শুধদু তদু নম তামক নিনশ্চত করমত পারমব। মোস মোয বাস্তবববাদী তা তদু নম 
নিশ্চয় বদুঝমত মোপমর�?”
অমািী :.. “আব্দু, আনম আর অসদুস্থ হমত চাই িা।”
“আনম নবশ্াস কনর, সবার সামথ তামক পনরচায় করামল মোতামার 

দদু নশ্চন্তা দূর হমব।” বমল বাবা হাসার মোচটিা করমল গম্ীরকমঠে অমািী 
বলল... “আব্দু, ওরা আমামক হত্যা করমল অি্যরা নিশ্চয় খদুনশ 
হমতা?”
বাবা :.. “মোতামার সদুখশানন্ত আমার জি্য মদুখ্য। অি্যরা কী ভাবমলা 

বা বলমলা তা নচন্তা কমর মাথার মগজ মোফিা করমত চাই িা।”
“ব্যবধামির অভাব পূরণ করার জি্য আজ আনম স্বভাব বদলাব।” 

নিম্নকমঠে বমল অমািী মা’র নদমক তানকময় বলল... “আম্দু, আনম 
কনফ খাব। আপিার জি্য চা িা কনফ বািাব?”
“আজ আমরা কনফ খাব।” বমল মা মৃদদু মোহমস বাবার নদমক তানকময় 

বলমলি... “নদিরাত মোদৌড়ামলও �ায়া নপ�দু �ামড় িা। আমার মমির 
খবর মোকউ জািমতও চাইমল িা। পাপমমাচি করমত পারমলও নিষ্পাপ 
হমত পারব িা। অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হময়ম�। কয়লামক কামলাহীরা 
মোভমব আনম মোবাকা বমিন�লাম। বাপ মোবনটর সামমি বলন�, আনমও 
নিশাতমক নবশ্াস কনর।”
বাবা :.. “তদু নম জামিা, আনম খবর মোদনখ িা। এখি মৃতদু ্যর আমপক্ষায় 

আনম অমপক্ষমাণ। ক্ষমা এবং ক্ষমতা এক নবর্য় িয়। ক্ষমতার জি্য 
মািদুর্ মনরয়া। দদুবলিলরা প্রনতবাদ করমল সবলরা হাসাহানস কমর। 
আল্াহর অপার মনহমায় আনম এখি বলবাি হময়ন�।”
মা :.. “আপনি সত্য বমলম�ি, আপিজিরা আমার স্বমপ্নর বাগামি 

আগুি লাগামত চায়।”
বাবা :.. “মোতামার বাগামি আগুি লাগামল তামদর স্বপ্ন পদুমড় �াই 

হমব।”
মা :.. “অমািী অসদুখী হমল আমামদর মোচামখর পানি মোক মদু�মব?”
বাবা :.. “অমািী মোয অসদুখী হমব তা মোতামামক মোক বমলম�?”
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মা :.. “আনম জানি িা।”
“তামদর কপামল দদুঃখ মোলখা থাকমল আমরা নক�দু করমত পারব 

িা।” বমল বাবা হাসার মোচটিা করমল, গম্ীরকমঠে অমািী বলল... 
“আপিামদর মমি আনম কখমিা কটি মোদইনি। আপিারা যা বমলম�ি 
আনম তা কমরন�। আনম নবশ্াস কনর দদুঃখ কটি আমামক স্পশলি করমত 
পারমব িা।”
বাবা :.. “আল্াহমক খদুনশ করার জি্য আনম খদুনশ মমি মোতামামক 

লালিপালি কমরন�। নিশামতর মমতা ধমলিাত্া আনম কম মোদমখন�।”
“নজ আব্দু, উনি ধমলিচচলিা কমরি।” বমল অমািী মাথা মোদালায়। মা 

দাঁনড়ময় বলমলি... “মোস নক নক�দু মোখময়ম�?”
অমািী :.. “নজ আম্দু, আমরা মোখময়ন�লাম।”
“এত খাবার মোকি এমিম�?” বমল মা হাঁটমত শুরু করমল, মোপমট 

হাত বদুনলময় বাবা বলমলি... “তদু নম তামক বমলন�মল আজ রান্া 
করমব িা, রামত ভদু খ লাগমল কী খাব?”
“আপিামক অসংখ্য ধি্যবাদ।” বমল মা দ্রুত মোহঁমট পাকঘমর মোগমল 

মা’র নদমক তানকময় অমািী বলল... “উিামক আশ্স্ত করমত অমিক 
সময় লাগমব।”
মা :.. “মোতামদর মোমলামমশা ধমলিসম্ত এবং শাস্তনবনহত হময়ম�।”
অমািী :.. “আনম পরখ কমর মোদমখন�, আমার �ায়ার সামথ দূরত্ব 

বজায় রামখি। কনফ মোচময়ন�মলি, নিময় যাব িা মোেমক আিব?”
মা :.. “আনম বমলন�লাম, মোতামদর মোমলামমশা ধমলিসম্ত এবং 

শাস্তনবনহত হময়ম�।”
“নজ আম্দু।” বমল অমািী দ্রুত কনফ বানিময় নিশামতর কামরার 

পামশ মোযময় দরজায় ঠদু মক বলল... “কনফ নিময় এমসন�।”
দরজা খদুমল অমািীর মোচামখর নদমক তানকময় নিশাত বলল... “নিশ্চয় 

কপালযদুক্ত হময়ন�?”
অমািী :.. “আম্দু বমলম�ি আমামদর মোমলামমশা ধমলিসম্ত এবং 

শাস্তনবনহত হময়ম�।”
“তা মোতা আনম জানি।” বমল নিশাত নপ�দু হাঁটমল অপলকদৃমটি 

তানকময় অমািী বলল... “তাইমল ভূমতর ভৃত্য হময়� মোকি?”
নিশাত :.. “েরভময় ভৃটি হমত চাই িা।”
“আজ আনম মোভঁপদু বাজাব।” বমল অমািী দাঁত কটমট কমর এগুমল 

কপট মোহমস নিশাত বলল... “একটদু  আমগ গরম জমল মোগাসল 
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কমরন�লাম এখি হয়মতা শীতল জমল মোগাসল করমত হমব।”
“আজ মোতামামক…।” বমল অমািী দাঁত কটকট কমর কাপ মোটনবমল 

মোরমখ ধাকো মোমমর দরজা লানগময় মাথা নদময় ইশারা কমর বলল... 
“আমামক কী মোপময়�?”
“খানল ঘমর একলা।” বমল নিশাত মোবাকার মত হাসমল অপলকদৃমটি 

তানকময় অমািী বলল... “মোতামার সামথ বৃনটিস্াি করমত মোচময়ন�লাম। 
পচাগরম মামস তদু নম আমামক সূযলিস্াি কনরময়�।”
নিশাত :.. “আমার নদমক তানকময় মোদমখা কাঁপমত কাঁপমত ঘামমত 

শুরু কমরন�।”
অমািী :.. “ভামব নবমভার হময়� িানক?”
নিশাত :.. “অমিমক বমল আনম সাধিা জানি িা। আসমল কী 

হময়ম� আনম সাধারণ হমত চাই। সাধক হমল জংলায় মোযমত হয়। 
জংলায় বাঘ আম�। জয় বাংলা বলমল খানল কামড়ায়।”
অমািী :.. “বান্দমরর হাত মোথমক কলা কাড়মত চাইমল কী হয় 

নিশ্চয় জামিা?”
নিশাত :.. “নিভলিীক হমত মোচময় নিবলিাক হময়ন�।”
অমািী :.. “মোকউ হানরময় মোগমল আনম মোচাখ বদুমজ বনল, িতদু িমক 

বরণ করমত হয়।”
নিশাত :.. “মোকউ কামরা িয় মোজমিও আমরা সংসারী হই।”
অমািী :.. “সাগমরর পানি পাি করমত পারমব?”
নিশাত :.. “মানটর নিমচ মোতমলর সাগর আম�।”
অমািী :.. “আনম প্রশ্ন কমরন�লাম।”
নিশাত :.. “মোভাজবানজর অথলি মোভলনক।”
অমািী :.. “ভািদুমতীর মোখলা মোদখমত চাও িানক?”
নিশাত :.. “সাগমরর পানি মোপয় হমল আমামদর মোমলামমশা নিশ্চয় 

পদুণ্যকমলি?”
অমািী :.. “আনম জানি তদু নম ধমলিকমলি কমরা এবং মোতামার গলায় দা 

লাগামলও তদু নম ধমলিিাশ করমব িা।”
নিশাত :.. “সাগমরর পানি অমপয় এবং আনম ধমলিপরায়ণ।”
অমািী :.. “বকবক বন্ধ কমর মোবাকার মমতা বমস কনফ পাি কমরা।”
নিশাত :.. “বাঙানলরা পানি খায়।”
অমািী :.. “আনম হলাম জামত বাংলামদনশ, মোবনশ কথা বলমল মোদব 

এক ঘদুনর্। নবর্য় বদুমঝশুমঝ মদুখ বদুমজ কনফ মোশর্ কমরা।”
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“মদুখ বদুজমল পািীয় পাি করমত পারব িা।” বমল নিশাত মোবাকার 
মত হাসমল তার মদুমখামদুনখ হময় অমািী বলল... “আনম মোভাগ্য এবং 
তদু নম মোভাগী।”
নিশাত :.. “দদুমভলিামগ মোভাগাহলি হময়ন� মোবগাতলি হমত চাই িা।”
“মনরচ নদময় কনফ বানিময় এমসন�, এক নিশ্ামস মোশর্ কমরা।” 

বমল অমািী দাঁমত দাঁত নপমর্। নিশাত মাথা মোিমড় কাপ হামত নিময় 
অমািীর নদমক তানকময় মৃদদুমহমস বলল... “মোতামামক হাসাবার জি্য 
আনম নবর্ পাি করব।”
অমািী :.. “ভদু জদুং মোদমব পমর আমগ কনফ মোশর্ কমরা।”
নিশাত :.. “আসমল কী হময়ম� আমার মোপমটর নভতর ভদু টভাট শুরু 

হময়ম�। একটদু  বসমত পারব?”
“আজ মোতামামক ভদু নিনখচদু নড় খাওয়াব।” বমল অমািী দাঁত কটমট 

করমল নিশাত কামপ চদু মদুক নদময় কনফ নগমল বলল... “সমফি কনফ 
এত গরম হমলা মোকমমি?”
অমািী :.. “মোপমটর ভদু টভাট বন্ধ হময়ম�?”
“হ্যাঁ, মোতামার মোজল্ায় চন্দি ফদু মলর মালা সমদুজ্জ্বল হময়ম�।” বমল 

নিশাত কাপ মদুমখর কাম� নিমল, মদুচনক মোহমস অমািী বলল... “সনত্য 
বল�?”
নিশাত :.. “চাইমল আমার পামশ বসমত পারমব, মোকউ মোতামামক 

মারধর করমব িা।”
“আমামক কনফ দাও।” বমল অমািী তার পামশ বমস ঘাড় বাঁনকময় 

তানকময় বলল... “নদচ্ছ িা মোকি?”
“এত মজার কনফ বামপর জমমে খাইনি।” বমল নিশাত মাথা িাড়মল 

অপলদৃমটি তানকময় অমািী বলল... “কনফ দাও িইমল সনত্য ধাকো 
মারব।”
কাপ এনগময় নদময় নিশাত বলল... “সনত্য বলন� আজ প্রথম কনফ 

মোখময়ন�।”
“আজ প্রথম কামরা পামশ বমসন�।” বমল অমািী কামপ চদু মদুক নদময় 

বলল... “এত মজার কনফ আনমও বামপর জমমে খাইনি।”
নিশাত :.. “কী নদময় বানিময়�?”
অমািী :..”মমির ঝাল ঝাড়ার জি্য কী কী নদময়ন�লাম মমি মোিই।”
নিশাত :.. “মোতামার আত্ীয়স্বজি আমার আত্পনরচয় জািমত 

চাইমবি।”



www.mohammedabdulhaquea.com    147

অমািী :.. “রাতজাগা পানখরা আমার সামথ গপসপ করমতা, 
আত্ীয়স্বজিরা তখি সদুখস্বপ্ন মোদখমতা।”
নিশাত :.. “আমরা এখি পাশাপানশ বমসন�। মাঝরামত পানখমদর 

সামথ নপনরনচত হব।”
“ভামলামবমস মোতামামক নদমত মোচময়ন�লাম মোর্ামলা আিা, কী মোলামভ 

লাভ চাইমল তদু নম, ভামলাবাসা হইমলা লহিা। মোতামার ভামলাবাসা 
পাওয়ার জি্য সইলাম কমতা লাছিিা, মোকঁমদ মি কাতর হময়ন�ল 
মোকউ নদমত পামরনি সান্ত্বিা।” বমল অমািী বদুক কাঁনপময় দীঘলিশ্াস 
টামি। হাসার মোচটিা কমর নিশাত বলল... “মোচামখর জমল �াই নমনশময় 
আয়িায় এঁমকন�লাম মোতামার আলপিা, মোতামার নবরমহ নবরনহত হময় 
মোজমিন�, ভামলাবাসার আমরক িাম অন্তমবলিদিা।”
অমািী :.. “চাইমলও আর �লিা করমত পারব িা।”
নিশাত :.. “�লবমল �য়লাপ হয়, নমলি মধদুর হয় িা।”
“মোচামখর জল মদু�মত মদু�মত মোতামার সদুস্থতার জি্য মোদায়া করতাম। 

মোতামামক মোদখার জি্য অশ্রুসজল মোচামখ মোদয়ামলর নদমক তানকময় 
থাকতাম। কাঁদমত কাঁদমত রাত কাটমতা। মোচামখর জমলর মোফাঁটা 
আঁজলায় পড়মল টপ টপ শব্ হমতা।” বমল অমািী বদুক ভমর 
শ্াস মোটমি দাঁনড়ময় বলল... “চমলা, আত্ীয়স্বজমির সামথ মোতামামক 
পনরচয় করাব।”
নিশাত :.. “দয়া কমর আমামক অভয় দাও। তানকময় মোদমখা থরথর 

কমর হাত পা কাঁপম�।”
অমািী :.. “অমিমক অমিক কথা বলমব এবং খামমাখা প্রশ্ন করমব, 

সবার সামথ কথা বলমত হমব িা এবং সবার প্রমশ্নর উতের নদমত 
হমব িা।”
“ধি্যবাদ।” বমল নিশাত দাঁড়ামল গম্ীরকমঠে অমািী বলল... “আনম 

মোতামামক ভামলাবানস।”
“ভামলা বাসা এবং বানস শব্ এক হময় ভামলাবাসাবানস হময়ম�।” 

বমল নিশাত মাথা মোদালামল, শরীর কাঁনপময় মোহমস অমািী বলল... 
“এই জি্য মোতামার মোপমটর নভতর ভদু টভাট শুরু হময়ন�ল িানক?”
নিশাত মাথা দদু নলময় ব্যাগ মোথমক কাপড়মচাপড় বার কমর এবং 

অমািী নিমচ মোযময় বলল... “আম্দু, আপিারা বলমল সবার সামথ 
উিামক পনরচয় করাব।”
মা :.. “আজ মাত্র মোদশ মোথমক এমসম�। তামক নবশ্রাম করমত মোদ।”
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বাবা :.. “অমািী নঠক বমলম�, সবার সামথ পনরনচত হমল মোস 
স্বনস্তমবাধ করমব।”
“নজ আব্দু।” বমল অমািী মাথা দদুলায়। এমি সময় নিশাত 

বসারঘমর প্রমবশ করমল বাবা বলমলি... “সামানজক জীবরা 
হাসাহানসমত পারদলিশী।”
নিশাত :.. “অমািীর সামথ আনম সংসার করব। সমামজর সামথ 

সামজিস্যসাধমি ব্যথলি হমলও আমামদর মোতমি ক্ষনত হমব িা।”
বাবা :.. “আমরা খামমাখা এত নচনন্তত হনচ্ছ মোকি? অমািী, নিশাতমক 

নিময় মোবড়ামত যাও, কামরা বাসায় মোযমত হমব িা।”
সািমন্দ ওরা মোবনরময় মোগমল মা’র নদমক তানকময় বাবা বলমলি... 

“নিশাতমক মোয অপমাি করমত চাইমব তার সামথ সম্পকলি মো�দ 
করব।”
মা বাবা যখি কথা বমলি তখি অমািীর নদমক তানকময় নিশাত 

বলল... “অমািী, আনম নিশ্চয় স্বপ্নানবটি?”
অমািী :.. “স্বপ্নীল পনরমবমশ স্বপ্নানবটি হমল সমস্যা হয় িানক?”
“নিশ্চয় িা।” বমল নিশাত মাথা িাড়মল অমািী বলল... “আজ 

আনম সনত্য অজািায় হারামত চাই। মোমাবাইল মোরমখ এমসন�। মোকাথায় 
যাব আনম জানি িা। পথ হানরময় পথ খদু ঁমজ বার করব।”
নিশাত :.. “আনম জািতাম তদু নম এমি নক�দু করার অপমচটিা করমব 

তাই আমার ভাঙা মোমাবাইল এমিন�।”
“খদুব ভামলা কমর�।” বমল অমািী চালামত শুরু করমল ওর মদুমখর 

নদমক তানকময় নিশাত বলল... “উমদিশ্যসাধমির জি্য মোবনরময়� 
িানক?”
অমািী :.. “আজ আনম সনত্য খদুনশ হময়ন�।”
নিশাত :.. “মোতামার পামশ বমস নিশাভ্মণ করার শখ ন�ল।”
অমািী :.. “অবমশমর্ আমরা গন্তমব্যর নদশা মোপময়ন�।”
নিশাত :.. “হ্যাঁ, আমরা চাইমল িীল পাল উনড়ময় িীলসাগমর মোভলা 

ভাসামত পারব। তদু নম চাইমল িীল আকামশর নিমচ িীল প্রাসাদ 
বানিময় মোদব।”
অমািী :.. “এক মোজাড়া জল মযূ়র মোপার্মত চাই, ধমর মোদমব?”
নিশাত :.. “আনম মোতামামক তামদর রামজ্য নিময় যাব।”
অমািী :.. “তা তদু নম মোকমমি করমব?”
নিশাত :.. “টাঙ্গদুয়ার হাওমর জলটদু নঙ বানিময় তামদর সামথ আমরাও 
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জলমকনল করব। নহজলবমি লদুনকয় টদু নক মোদব। ফদু লশয্যা সাজাবার 
জি্য নশমদুলবি মোথমক ফদু ল আিব।”
অমািী :.. “সনত্য বল�?”
নিশাত :.. “মোতামার সংস্পমশলি মোবমগা� জীবি মোগা�গা� হময়ম�।”
অমািী :.. “নপ্রয়তম, আজ নিশীমথ আমামক ভামলাবাসমত পারমব?”
নিশাত :.. “নপ্রয়তমা, তদু নম নিশ্চয় জামিা সংযমীরা স্বমগলি যামব।”
অমািী :.. “আনম নবশ্াস কনর তদু নম আমামক ভামলাবামসা।”
নিশাত :.. “হ্যাঁ আনম মোতামামক ভামলাবানস।”
অমািী :.. “তাইমল িরমকর ভয় মোদখামল মোকি?”
নিশাত :.. “অমািী, ভামলাবাসার একানধক অথলি আম�।”
অমািী :.. “আজ আনম জািমত চাই ভালাবাসাবানসর জি্য ওরা হাঁই 

হুঁই কমর মোকি? আনম মোতামামক ভামলাবানস বমল হাঁক পাঁক কমর 
মোকি? ভামলাবানস ভামলাবানস বমল আলামভালারা মোচঁচামমনচ কমর 
মোকি? আনম মোতামামক ভামলাবানস িা বলমল খচ্চররা মোখঁচামখঁনচ কমর 
মোকি? িরিারীমক হানস মদুমখ কথা বলমত মোদখমল মোখঁচড়া মোখউড় 
কমর মোকি?”
নিশাত :.. “এতনদি আমামদর ভামলাবাসা অধবধ ন�ল তাই আনম 

দূরত্ব বজায় মোরমখন�। আমরা চাইমল যখি তখি আমামদর আকদ 
হমব। নবময়র পর ভামলাবাসাবানস পবধ হয়। তদু নম নিশ্চয় জামিা, 
মাত্রানতনরক্ত খাবার মোখময় গলায় লাগমল িাগমরর গলায় দনড় পমড়।”
অমািী :.. “আনম কময়কটা প্রশ্ন কমরন�লাম।”
নিশাত :.. “চাইমলও আনম ভামলা বাসা ভাড়া করমত পারব িা। 

সবাই ভামলা নক�দু চায়, বানস খাবার মোকউ প�ন্দ কমর িা। মোতামার 
প্রমশ্নর উতের হমলা, নিমজর পামত মা� ভাত থাকমল নবশদ নবম্লর্ণ 
অিাবশ্যক।”
অমািী :.. “আমরা এখি বাসায় নফমর যাব।”
নিশাত :.. “িাগরমদালা খাওয়ার জি্য আনম মোতামামক মোদালিা 

বানিময় মোদব।”
এমি সময় গানড় থানমময় অমািী বলল... “চাচার সামথ পনরনচত 

হমল অস্বনস্তর নিষ্পনতে হমব।”
নিশাত :.. “চাচা নিশ্চয় নিষ্পাদক?”
“ন�দ্রামবির্ী।” বমল অমািী দ্রুত মোহঁমট মধ্যবয়স্ক পদুরুমর্র সামমি 

মোযময় সালাম কমর বলল... “চাচাজাি, মোকমি আম�ি?”
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চাচা :.. “আনম ভামলা আন�। মোবড়ামত মোবনরময়� িানক?”
এমি সময় নিশাত সালাম কমর অমািীর পামশ মোগমল চাচা 

বলমলি... “এ মোক?”
“উিার িাম নিশাত। আজ মোদশ মোথমক এমসম�ি। এই মোদাকামির 

কনফ আনম খদুব প�ন্দ কনর। উনি মোখমত মোচময়ম�ি।” বমল অমািী 
মৃদদু হামস। চাচা অপলকদৃমটি নিশামতর নদমক তানকময় কথা িা বমল 
দ্রুত চমল মোগমল হাঁপ মো�মড় অমািী বলল... “আনম মোভমবন�লাম 
মোতামামক মারধর করমবি। যাক, এখি আমরা নিনশ্চমন্ত নিশাভ্মণ 
করমত পারব।”
নিশাত :.. “উনি বাতলিাজীবী িানক?”
অমািী :.. “নিবলি্যাজ এবং নিভলিরমযাগ্য খবর সরবরাহ করমত পামরি 

িা।”
নিশাত :.. “মারামানর কামড়াকামনড় আনম েরাই। সাংবানদক সামহব 

আমার মাথায় বানড় মারমত চাইমবি।”
অমািী :.. “চাইমলও উনি মোগামদর উপর নবর্মফাঁড়া হমত পারমবি 

িা। আনম নবশ্াস কনর, মঙ্গলবামর অমঙ্গল হমলও মঙ্গমলর জি্য 
মাঙ্গনলক।”
নিশাত :.. “কািার সামথ কািাকানি করমল কামির ক্ষনত হয়। মদুনড় 

মচমমচ হমলও মচাৎ শব্ হয় িা তদ্রূপ অমীমাংনসত সমস্যা সংলামপ 
সমাধাি হয় িা।”
অমািী :.. “মোভমবনচমন্ত নবর্য় আশয় বদুঝার মোচটিা কমরা। আল্াহ 

কামরা মঙ্গল করমল মোকউ তার অমঙ্গল করমত পামর িা। আমামদর 
মা বাবা আমামদরমক অিদুমনত নদময়ম�ি। আমার বাবা আমার হাত 
মোতামার হামত সঁমপম�ি।”
নিশাত :.. “বদুমঝন�, মোখাঁজাখদু ঁনজ কমর আমরা কয়লার খনিমত হীরা 

মোপময়ন�।”
অমািী :.. “তা মোতা আনম আমগই বমলন�। মোবাকা মোকাথাকার, বউ 

মোকি বকবক কমর তা বদুঝমত চায় িা।”
“বাসায় চমলা, মোখামপ বমস বাকবাকদু ম করব।” বমল নিশাত শরীর 

কাঁনপময় হাসমল, আড়মচামখ তানকময় অমািী বলল... “আজ আমরা 
বাসর জাগব। আমার জি্য নক�দু নকিমব িা?”
নিশাত :.. “যা চাইমব তা নকিমত পারমব। মোদাকাি এখমিা খদুলা 

আম�। চন্দি ফদু মলর মালা পনরময় আনম মোতামামক বরণ কমরন�।”



www.mohammedabdulhaquea.com    151

অমািী :.. “হানিমদুমির জি্য মোকাথায় মোযমত চাও?”
নিশাত :.. “আমগ বাসায় যাও পমর হানিমদুমি যাব।”
অমািী :.. “কপামল কপাল লানগময় কপানলিী হময়ন�। আমার 

কপামল কপাল লানগময় কপানলয়া হওয়ার মোচটিা কমরা।”
“িীল আকামশ মোভমস মোবড়ায় ধূসর বমণলির মোমঘ, নটপনটপ বৃনটি ঝড়মল 

উদ্বমল উমঠ আমবগ।” বমল নিশাত শরীর কাঁনপময় হামস। অমািী 
রাগাবিীত হময় মোদাকামি প্রমবশ কমর কনফ নকমি মোখময় বাসায় নফমর 
তামদর আমকেলগুড়দু ম। তামদর ইটিাপনতের জি্য ইটিকদু টদু ম্বরা এককাট্া 
হময় জাঁকজমকনবনশটি অিদুষ্ঠামির আময়াজমি ব্যস্ত। অমািীর নদমক 
তানকময় কপটমহমস নিশাত বলল... “আমার বগমল আমসা, গলাগনল 
মোকালাকদু নল কমর কপানলিীর কপামল কপাল লানগময় কপানলয়া 
হওয়ার জি্য কঠেলগ্ হমত চাই।”
অমািী :.. “আমার হাত পা কাঁপমত শুরু কমরম�। পারমল গানড় 

মোথমক মোবনরময় হাত ধমর আমামক িামাও। আনম অিড় হময়ন�।”
“ঠাট বজায় রাখার জি্য ঘটঘট কমর মোহঁমট যায়।” বমল নিশাত 

দাঁত বার কমর হাসমল অপলকদৃমটি তানকময় অমািী বলল... “নবময় 
বমস আমার বাসমরই আসমব এবং আনম মোতামামক নঠকঠাক করব।”
“সত্বর প্রস্তুত হও। আমামদরমক বরণ করার জি্য পরমাত্ীয়রা 

ব্যনতব্যস্ত হময়ম�ি।” বমল নিশাত িমড়চমড় বমস। অমািী োমি 
বাঁময় তাকায়। মনল্কা মোদৌমড় মোযময় দরজা খদুমল বলল... “পনরমবশ 
এবং পনরনস্থনত নিয়ন্ত্রমণ আম�। আমস্তধীমর মোবনরময় আয়।”
“অবলার বন্ধদু ! মোতামার শুভাগমমি আমরা অত্যন্ত আিনন্দত 

হময়ন�। অভ্যথলিিায় সত্বর অভ্যনথলিত হমব। অনতনথ-অভ্যাগতমদর 
সামথ নপনরনচত হওয়ার জি্য আনম গৃহাভ্যন্তর যানচ্ছ।” বমল অমািী 
মনল্কার হাত ধমর দ্রুত যায়। বাবা মোবনরময় নিশাতমক মোেমক সবার 
নদমক ইশারা কমর বলমলি... “উিারা আমার আত্ীয়স্বজি।”
নিশাত সনবিময় সালাম কমর এবং তামক নিময় বাবা নভতমর যাি। 

অমািীমক সানজময় বাবামক মোেমক মা বলমলি... “চাইমল কানজ 
সামহবমক নিময় আসমত পারমবি।”
আকদ হওয়ার পর বাবা সবাইমক নিময় মোবনরময় মোগমল মনল্কা 

নিশাতমক মোেমক বলল... “বান্ধবীর বর বান্ধব! পাকঘমর যমথটি 
খাবার আম�। মমি রাখমবি, বাসমর বমস মারামানর কামড়াকামনড় 
করমল মোকউ কাউমব সাহায্য কমর িা। আনমও এখি চমল যাব। 
আমার জি্য মোদায়া করমবি, আপিামদর সব মোদায়া আজ কবদুল হমব। 



www.mohammedabdulhaquea.com    152

আপিামদর জি্য রানত্র শুভ মোহাক।”
“অনভবন্দিা এবং সংবধলিিার জি্য আপিামক আন্তনরক ধি্যবাদ। 

সদুনবধাজিক হমল আমরাও সদুমযামগর সদ্ব্যবহার করব।” বমল 
নিশাত হাসার মোচটিা কমর। হাত মোিমড় মনল্ক কামরা মোথমক মোবমরামল 
পলমক পালঙ্ক মোথমক মোিমম ব্যস্তকমঠে অমািী বলল... “নিশ্চয়তার 
জি্য আগদদুয়ার খদুমল ওমক ঘার মোথমক বার কমরা, প্রময়াজমি গলা 
ধাকো মোদমব। নক�দু বলমল বলমব ভনক্তভমর সম্ািপ্রদশলিি করার জি্য 
আনদটি হময়ন�।”
নিশাত মোবনরময় মনল্কামক োমি মোযমত মোদমখ মোেমক বলল... “বউর 

বান্ধবী! আপনি হয়মতা নদগ্ভ্ান্ত হময়ম�ি?”
বান্ধবী কপট মোহমস বলল... “আসমল কী হময়ম�, অমিকনদি পর 

এমসন� মোতা মোকাথায় মোকাি দরজা খদু ঁমজ পানচ্ছলাম িা।” 
নিশাত কপট মোহমস বলল... “অদ্য আনম ভদ্রমলাক হময়ন�। ভদ্রতা 

বজায় রাখার জি্য মোদউনড় পযলিন্ত মোদৌমড় যাব।”
“ধি্যবাদ, আমামক আর মোদৌড়ামত হমব িা।” বমল মনল্কা প্রায় 

মোদৌমড় মোবনরময় মোগমল হাঁপ মো�মড় নিশাত নসঁনড়র পামশ মোযময় মোেমক 
বলল... “অমািী, মোকাথায় কী আনম জানি িা।”
“সনহষ্দু  হও, আমস্তধীমর সব মোদখাব।” বমল অমািী নবদ্রূপ হামস 

নটনভ চানলময় পরখ কমর মোদমখ তার নদমক তানকময় বলল... “আজ 
রাত শুধদু আমামদর। মোতামার বদুমক মদুখ লদুনকময় কাঁদমত চাই। কাঁদমল 
মি হাল্া হয়। আমজা মোতামামক ধি্যবাদ বলা হয়নি।”
নিশাত :.. “বধদু, মোতামার মোসৌন্দমযলির নদমক তানকময় আজ আনম 

সদুন্দরদশলিি করব। মোহ সদুন্দর, আমামদর অন্তরাত্ামক সদুন্দর কমর 
দাও।”
অমািী :.. “মোতামার সামথ মোবাঝাপড়া করার জি্য আনম বদুঝদার 

হওয়ার পণ কমরন�লাম।”
নিশাত :.. “মোতামামক হাসাবার জি্য আনম এমসন�।”
অমািী :.. “আনম নবশ্াস কনর আল্াহ আমামক খদুনশ কমরম�ি। 

আজ আমার আত্া প্রশান্ত হময়ম�। অশ্রু হমলা কৃতজ্তা প্রকামশর 
উতেম মাধ্যম।”
“বাগামি চমলা, মোতামার পামশ বমস রাতজাগা পানখমদর সামথ 

গপসপ করব।” বমল নিশাত োি হাত প্রসানরত কমর। তার 
হাত ধমর পামশ মোযময় বাজদুমত মাথা মোরমখ অমািী বলল... “আজ 
আমরা পূণলিাঙ্গ হময়ন�। সমাসমঙ্গ আনলঙ্গি কমর কামিার ক্যািভামস 
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ভামলাবাসার আলপিা এঁমক দাও।”
“নিশ্চয়।” বমল নিশাত োি হামত অমািীমক বাজদুমত মোটমি জািালার 

পামশ যায়। নিশাচর পানখমদর নদমক ইশারা কমর অমািী বলল... 
“ওরা ন�ল পিঃসমঙ্গ্যর সঙ্গী। আনম ন�লাম নিঃসঙ্গ। ভামগ্যর মোফমর 
পমড় অদৃমটির পনরহাস মোদখার জি্য একদৃমটি তানকময় থাকতাম।”
নিশাত :.. “নবশ্াস কমরা, মোতামার সংসমগলির জি্য সন্্যাসী হমত 

মোচময়ন�লাম। মোতামামক স্পশলি করার জি্য মোপৌমর্র কদু য়াশায় 
আলপিা আঁকতাম। কতলিব্যকমমলি সফল হওয়ার জি্য আনম মোতামামক 
ভামলাবাসমত চাইতাম।”
অমিী :.. “অবমশমর্ আমামদর ভামলাবাসা সবলিজিীি স্বীকৃনত 

মোপময়ম� এবং পবধভামব ভামলাবাসাবানসর জি্য নবশাল ভামলা বাসা 
আম�। চাইমলও তদু নম আর সন্্যাসী হমত পারমব িা।”
“সবার জি্য ভামলা বাসা নিষ্পময়াজি। সংসারী মািদুর্ বাঁশ শণ 

নদময় বাসা বািামত পামর। দানয়ত্বপালমির জি্য আনম মোতামামক 
ভামলাবাসমত চাই। মোপ্রমািমন্দ পরমািনন্দত হওয়ার জি্য দয়া কমর 
অিদুমনত দাও।” বমল নিশাত মদুমখামদুনখ হমল মদুচনক মোহমস অমািী 
বলল... “মোতামার নবরমহ নবরনহণী হময়ন�লাম, বাসরঘমর প্রমবশ কমর 
ঘরনি হময়ন�। আনম নবশ্াস কনর, আমামক ভামলাবাসার জি্য তদু নম 
নবমশর্ভামব দানয়ত্বপ্রাপ্ত হময়�।”
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