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অসত্য মোজরনও বাল্যকারল দদ্ত্যদারনা এবং োক্ষস মোখাক্করসে গল্প 
পরড়দ্�। বয়রসে সারে বাস্তদ্বক হরয় মোজরনদ্�, বোবে বারোটায় 
েূরতে সারে মোকউ মোদখা কেরত চায় না এবং কুঁদরুবন মোেরক কঁুদুদ্ল 
মোবদ্েরয় মোকাঁদা দ্দরল উরেপরড় মোদৌড়ারত হয়।

এসব মোেরব োবুক হওয়াে দুেলিাবনা বাদ দ্দরয় উোরন হাঁটাচলা 
কেদ্�লা�। দ্েক �াোে উপে সূর্লি ো�রল, োোপড়া মোেৌদ্রতারপ 
�াদ্ট মোতরত োপ উেরত শুরু করে, ঘনঘন দ্বজদ্ল চ�রক কড়কড় 
কড়াৎ শরব্ বাজ মোেরট েূদ্�কম্পবলয় মোেরক খপুষ্পো মোবদ্েরয় 
অস্পষ্ারলারক লুকারল শুরু হরয়দ্�ল ধাধসপুরে বােরবলা।

অদ্বশ্াস্য োরব েূতাদ্বেলিাব এবং েূতাতলি মোলাকরদে অদু্ত 
কার্লিকলারপ পদ্েরবশ অস্বাোদ্বক হয়। আেরশালা পাদ্খে �ত 
উরড়, মোনংদ্ট ইঁদুেো দ্নেলিরয় মোদৌড়ারদৌদ্ড় করে এবং বনগহন মোেরক 
বন্যকুকুে মোবরোরল পদ্েরবশ শ্াপদসংকুল হয়।

তখন খাদ্ল পারয়ে দ্নরচ ঝুরো �াদ্ট আে �াোে উপে দ্�ল বরটে 
ঝুদ্ে, �ারন বোবাে বারোটায় জাদ্েজুদ্েে সারড় বারোটা মোবরজদ্�ল। 
মোোজপুদ্ে েূতো মোখােরপারশে জন্য মোশােরগাল কেরল ওঝাো মোর্ 
মোশাল �া� পুদ্ড়রয় মোোগ মোদয় তা জানরল মোপারলা দ্দরয় জাওলা 
ধেতা�। না জানাে দরুন মোোজবাদ্জে তাদ্বজ আনাে জন্য আদ্� 
র্খন কদ্বোরজে বাদ্ড় র্াই তখন এক মোজাড়া শ্যা�া অেয়ােরণ্যে 
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ধারেপারশ আধাে মোখাঁজদ্�ল। হোৎ অরলাক মোেরক দাঁড়কাক মোবদ্েরয় 
একটারক মো�াঁ মো�রে ধেরত ব্যেলি হরল, ওটা আড়ংবাড়ং করে উরড় 
অন্যটাে সা�রন র্ায় এবং দুরটা দ্�রল কাক ধাওয়া করে পদ্েরবরশ 
অদৃশ্য হয়।

মোপদ্শবহুল রু্বক সাদ্বলিক পদ্েদ্থিদ্ত পর্লিরবক্ষরণ দ্চদ্ন্তত হরয় 
স্বগরতাদ্তি করে… “দ্জরনে ততদ্ে পাতলুন দ্পরধে দ্জজীদ্বরু্ �ানুর্ 
মোঘাড়াে দ্জরন বরস রু্রু্ৎসু জ্ীরনে �ুরখা�ুদ্খ হরল েতি শুদ্করয় 
অদ্জন কালাদ্জন হয়।”

রোরণাচ্ছল রু্বতী অেয়ােরণ্যে সী�ারন্ত দাঁদ্ড়রয় মোহঁরক-মোেরক 
বলরলা… “আয়�ান োই! তুদ্� মোকাোয়?”

রু্বক োরক সাড়া দ্দরয় ধ�রক বলরলা… “সেসী! তুই এখারন কী 
কেদ্�স?”

সেসী :.. “আ�াে েয় হরচ্ছ। মোদৌরড় আরসা।”
আয়�ান :.. “আদ্� পােব না, আ�াে অরনক কাজ আর�।”
সেসী অগ্রসে হরত মোচরয় অত্যাশ্চর্লি হরয় ে�রক দাঁড়ায় এবং 

হাতরড় অদৃশ্য মোদয়ারলে �ত দ্ক�ু অনুেব করে দ্প�ু হাঁরট। 
আয়�ান মোচাখ বুরজ দীঘলিশ্াস টানরল মোকউ তারক কারন কারন বরল, 
তুদ্� র্া োব� তা সত্য এবং অদ্বশ্াস্য হরলও দদ্ত্যদারনা আর�। 
দ্নধূলি� আগুরন সৃষ্ জীবো ধেণ ধােণ বদরল োস�ান পাদ্খ এবং 
সপলিাকৃদ্তরত চলারেো করে। জুজুবুদ্ড়ে েূদ্েরোজরনে দৃশ্য মোদখরল 
েয় এবং দ্বস্মরয় তুদ্� অদ্েেূত হরব।

আয়�ান মোচাখ মো�রল োরন বাঁরয় তাদ্করয় সেসীরক অনদ্তদূরে 
দাঁদ্ড়রয় োকরত মোদরখ োগাদ্বিত করঠে বলরলা... “এোরব কী 
মোদখদ্�স?”

সেসী :.. “মোতা�ারক োরলা করে মোদখাে মোচষ্া কেদ্�।”
আয়�ান :.. “আদ্� দ্নশ্চয় বন�ানুর্ অেবা দড়ায় বাঁধা বানে?”
সেসী :.. “আদ্� দ্বশ্াস কদ্ে তুদ্� ঝানু দ্শকােী এবং হদ্েণ 

দ্শকাে করে দ্শরক পুরড় একলা মোখরত পােরব না তাই মোতা�াে অধলিী 
হওয়াে জন্য পদ্ড়�দ্ে করে মোদৌরড় এরসদ্�।”

আয়�ান :.. “আ�াে সারে োট্া দ্টটকাদ্ে না করে মোোঁ-মোদৌরড় 
বাদ্ড় র্া। পদ্েরবশ এবং পদ্েদ্থিদ্তরত অদ্থিেতা। কখন কী হরব 
আদ্� জাদ্ন না।”

সেসী :.. “মোতা�াে কী হরয়র�, দ্দনানুদ্দন অস্বাোদ্বক হচ্ছ মোকন?”
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আয়�ান সতকলিতাে সারে চােপারশ তাদ্করয় বলরলা… “আ�াে 
দ্ক�ু হয়দ্ন। মোতাে �গরজ স�স্যা আর�। তাড়াতাদ্ড় বাদ্ড় র্া!”

সেসী :.. “আজ কী দ্শকাে করে�?”
আয়�ান :.. “তুই এখরনা র্াসদ্ন?”
সেসী :.. “আজ মোতা�াে সারে বনরোজন কেরত চাই।”
আয়�ান :.. “মোতাে �ত �ুঁদ্ড়ে সারে আদ্� চড়ুইোদ্ত কেব না, 

র্া োগ!”
সেসী :.. “সাহরস কুলারত পােরল আ�াে উরে আরসা! জড়াজদ্ড় 

করে আদ্� মোতা�াে জাদ্েজুদ্ে মোদখরত চাই।”
আয়�ান কো না বরল দাঁত কট�ট করে দ্িল �ুরড় �ােরল, সেসী 

দু হারত কপাল মোচরপ ধরে বরস সশরব্ কাঁদরত শুরু করে। আয়�ান 
মোদৌরড় মোর্রয় ব্যস্তকরঠে বলরলা... “কাঁদদ্�স মোকন, কপারল মোলরগর� 
নাদ্ক?”

সেসী হাত সোরল দ্েনদ্ক দ্দরয় েতি মোবরোয়। আয়�ান শাটলি খুরল 
ওে কপারল বাঁধরত বাঁধরত বলরলা… “জুজুবুদ্ড়ে সারে মোবাঝাপড়া 
কোে জন্য আ�ারক অনুসেণ করেদ্�রল নাদ্ক?”

সেসী :.. “তা তুদ্� জানরল মোক�রন?”
আয়�ান :.. “আ�ো এখন মোকাোয় জাদ্নস?”
সেসী :.. “অেয়ােরণ্য, তাই না?”
আয়�ান :.. “অদ্বশ্াস্য হরলও আ�ো এখন ধাধসপুরে।”
সেসী :.. “আ�ো আ�ারদে বাদ্ড়ে পারশ। ধাধসপুরেে না� আদ্� 

কখরনা শুদ্নদ্ন।”
আয়�ান :.. “বাদ্ড়ে পারশ হরলও আ�ো এখন ইন্দ্রজারলে দ্েতে 

এবং বুদ্ধিে অগ�্য ঐন্দ্রজাদ্লক দ্বর্য় দ্বরলের্ণ কেরত পােব না।”
সেসী :.. “দ্বশ্াস করো, অস্বাোদ্বক ব্যাপােস্যাপাে মোদরখ আ�াে 

গলা শুকারত শুরু করের�, চাইরলও দ্চৎকাে কেরত পােব না। আদ্� 
দ্বশ্াস কদ্ে তুদ্� রেবীে। মোতা�াে হুঙ্ারে দ্কমূ্তদ্ক�াকাে পগােপাে 
হরল দাদ্দ এরস আ�ারদেরক উধিাে কেরবন।”

আয়�ান কো না বরল ওরক কাঁরধ দ্নরয় দ্রুত মোহঁরট বাদ্ড়ে পারশ 
মোর্রয় মোহঁরক মোেরক বলরলা... “দাদাজান! তাড়াতাদ্ড় আসুন।”

সবাে সারে দাদা মোবদ্েরয় ব্যস্তকরঠে বলরলন... “আজ কী করের�?”
আয়�ান সেসীরক ধােীরত বদ্সরয় মোদৌড়ারত শুরু করে বলরলা… 

“দ্িরলে মোচারট কপাল মোেরটর�। আপনাো ওে �াোয় পদ্ট্ বাঁধুন 
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আদ্� োতিাে আনরত র্াদ্চ্ছ।”
সবাই ব্যদ্তব্যস্ত হরয় মোক কী কেরব মোেরব অদ্থিে। সেসীে �া 

বাবারক আনাে জন্য দাদা একজনরক মোেরক পাোন। আয়�ারনে 
দাদ্দ োম্বায় মোহলান দ্দরয় বরস কপারল আঘাত করে বলরলন... 
“কতদ্দন বরলদ্� কু োক শুরন আলাইে কার� র্াইস না। আ�াে 
কো মোতাে কারন োঁই পায় না। এখন আদ্� কী কেব? মোতাে দ্ক�ু 
হরল মোতাে দাদা আ�ারক মোজরলে োত খাওয়ারবন।”

সেসী শুষ্ক এবং কদ্ম্পতকরঠে বলরলা... “দাদ্দ, আ�ারক আয়�ান 
োইে মোকাোয় দ্নরয় র্াও।”

“দ্েকার�।” বরল দাদ্দ সেসীে হাত ধরে পদ্েচাদ্েকারক োরকন। 
সেসীে �া বাবা দাদা দাদ্দ এরস ওরক েতিাতি মোদরখ কান্ায় মোেরগে 
পরড়ন। বাবা ওরক বাহুরত তুরল এদ্দক ওদ্দক তাদ্করয় অসহারয়ে 
�ত বলরলন... “মোকউ গাদ্ড় দ্নরয় আরসা, আ�াে মো�রয়রক দ্নরয় 
হাসপাতারল মোর্রত হরব।”

আয়�ারনে বাবা গাদ্ড়রত উরে স্াটলি মোদরবন এ�ন স�য় োতিাে 
সারে আয়�ান দ্েরে ব্যস্তকরঠে বলরলা... “সবাই সরে োতিােরক 
মোদখরত দাও।”

োতিাে দ্রুত সেসীে পারশ মোর্রয় এদ্টিস্যাপদ্টক দ্দরয় েতি পদ্েষ্কাে 
করে ট্যাবরলট মোখরত দ্দরয় ওে বাবাে দ্দরক তাদ্করয় বলরলন... 
“েরে েরয় অজ্ান হরয়দ্�ল। দ্চন্তাে কােণ মোনই। আদ্� পেখ করে 
মোদরখদ্�, আঁচরড় েতি মোবদ্েরয়দ্�ল। দুরয়ক দ্দরন দ্েক হরয় র্ারব। 
ব্যোনাশক দ্দরয়দ্�, ঘণ্া খারনরকে �রধ্য ব্যো�ুতি হরব। এখন 
দ্ব�ানায় শুয়ারল ব্যারডেজ মোবঁরধ মোদব।”

সেসীে বাবা :.. “োতিাে সারহব, হাসপাতারল দ্নরয় এক্সরে স্্যান 
কেরল োরলা হরব। এক�াত্র মো�রয়রক অবরহলা করে সবলিস্বান্ত হরত 
চাই না। তাদ্করয় মোদখুন আ�াে মো�রয়ে খুব কষ্ হরচ্ছ।”

োতিাে �ৃদু মোহরস সেসীে �াোয় হাত বুদ্লরয় বলরলন... “মোতা�াে 
বাবা মোতা�ারক মোবদ্শ আদে করেন তাই না �া?”

সেসী দাঁত কট�ট করে বলরলা… “সবাই আ�ারক মোবদ্শ আদে 
করেন। শুধু�াত্র বন�ানুর্ আ�ারক দুই মোচারখ মোদখরত পারে না।”

ওে বাবা আয়�ারনে দ্দরক তাদ্করয় হাসাে মোচষ্া করে বলরলন... 
“বন�ানুর্ মোতা�ারক আ�ারদে মোচরয় মোবদ্শ আদে করে তাই োতিাে 
সারহবরক দ্নরয় এরসর�। আ�ো চাইরলও আনরত পােতা� না।”

সেসী �ুখ দ্বকৃত করে বলরলা... “তাইরল আ�ারক মোদখরল গে� 
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তাওয়ায় কল্া কাটা কই �ার�ে �ত �্যাঁৎ করে উরে মোকন?”
আয়�ান দাঁত কট�ট করে বলরলা... “চাচাজান! �াোে উপে তুরল 

আ�াড় �ােরল হারড়হারড় �জা মোটে পারব। আপদ্ন সরে দাঁড়ারল 
পো�ারদে এই কাজটা আদ্� কেরত পােব।”

োতিাে তাে কোয় কান না দ্দরয় সেসীে বাবাে দ্দরক তাদ্করয় 
বলরলন... “মো�রয়রক দ্ব�ানায় শুয়ারল ব্যারডেজ মোবঁরধ মোদব।”

সেসীে বাবা :.. “আ�াে কষ্ হরচ্ছ না, আপদ্ন মোবঁরধ দ্দন।”
োতিাে আবাে েতি পদ্েষ্কাে করে ব্যারডেজ মোবঁরধ ব্যাগ মোেরক দ্ক�ু 

ট্যাবরলট ক্যাপসুল বাে করে আয়�ারনে বাবাে হারত দ্দরত দ্দরত 
বলরলন... “কী কেরবন তাড়াতাদ্ড় বলুন আ�াে হারত স�য় মোনই।”

বাবা সেসীরক নাদ্�রয় বা� হারত বুরকে সারে এঁরট ধরে োন 
হারত োতিারেে হারত টাকা দ্দরয় বলরলন... “োতিাে সারহব, আ�াে 
মো�রয় দ্েকোক আর� মোতা?”

োতিাে :... “দ্চন্তাে কােণ মোনই, েতি মোদরখ েয় মোপরয়দ্�ল। চাইরল 
আ�াে দ্লিদ্নরক দ্নরয় মোর্রত পােরবন, মোবে একটা খাদ্ল করে মোদব। 
�ারগা, বন�ানুর্ দ্গরয়দ্�ল তাই এরসদ্�লা�, নইরল হাদ্ত দ্দরয় 
টাদ্নরয় আ�ারক আনরত পােরত না।”

সেসী :.. “বন�ানুর্রক এত েয় পাও মোকন?”
োতিাে :... “মোচাখ পাকারল কদ্লজা কাঁরপ। মোবদ্শ মোচতারল মোচঁচাদ্ড় 

মোতরড় �ােরব।”
আয়�ান কো না বরল মোেরগ মোোঁস মোোঁস কেরল, োতিাে কপট 

মোহরস বলরলন... “বাবা, আদ্� এখন মোর্রত পােব?”
আয়�ান :.. “আপদ্ন মোর্রত পােরবন। রেরয়াজরন আদ্� মোর্রয় 

আপনারক আনব।”
োতিাে দ্রুত হাঁটরত শুরু করে বলরলন... “মোোন কেরলই আদ্� 

মোদৌরড় আসব, মোতা�ারক কষ্ কেরত হরব না।”
আয়�ারনে বাবা গাদ্ড়রত বরস অরপক্ষা কেদ্�রলন। োতিাে উরে 

বসরল চাদ্লরয় চরল র্ান। সেসীে �া সকাতরে বলরলন... “োদ্ব, 
সেসীরক আপনাে কা�োয় শুয়ারত পােব?”

আয়�ারনে �া �ৃদু মোহরস বলরলন... “এই বাদ্ড় সেসীে। তুই 
আ�ারক দ্�নদ্ত কেদ্�স মোকন?”

সেসীে �া :... “ধন্যবাদ োদ্ব। এই মোর্! সেসীরক দ্নরয় োদ্বে 
কা�োয় চলুন।”
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সেসী দুহাত মোনরড় বলরলা... “আ�াে হারত পারয় মোবজায় ব্যো। 
আদ্� এখন হাঁটাচলা কেরত পােব না।”

আয়�ান দাঁত কট�ট করে বলরলা... “ঝটপট ওরক হাসপাতারল 
দ্নরয় র্াও নইরল চটপট করে �রে র্ারব।”

সেসী মোহঁরক বলরলা... “পােে মো�রে তুদ্� আ�ারক খুঁত করে�। 
আদ্� মোতা�ারক দ্নস্তাে মোদব না। রেদ্তরশারধে জন্য আজ আদ্� 
মোতা�াে মোকাোয় ঘু�াব। ঘু�ারল কী কেরব?”

আয়�ান মোেরগ গজগজ করে মোবদ্েরয় মোর্রত মোর্রত গদ্জলিরয় বলরলা… 
“আ�াে দ্ক�ু োঙরল আদ্� মোতাে হাড় গুঁরড়া কেব �রন োদ্খস!”

�া বাবা দু হাত ধরে সেসীরক আয়�ারনে কা�োয় দ্নরয় 
মোগরল, মোসবাশুশ্রূর্া এবং তত্তাবধান শুরু হয়। দাদ্দো হাত দ্টরপন, 
পদ্েচাদ্েকা পা দ্টরপ। �া �াো আঁচড়ান। বাবাো এক মোকারণ বরস 
গল্প করেন। দাদাো বাোদোয় হাঁটাহাঁদ্ট করেন। সেসী সুখশয়ন 
করে এবং দ্ত্রসধে্যায় ঘু� মোেরক উরে দ্ব�ানায় বরস আড়র�াড়া দ্দরয় 
মোচাখ মো�রল সবাইরক তাদ্করয় োকরত মোদরখ চ�রক বুরক েু েু দ্দরয় 
কপট মোহরস বলরলা... “আপনারদে কী হরয়র�?”

আয়�ারনে দাদ্দ উদগ্রীবকরঠে বলরলন... “এখন মোক�ন মোবাধ 
কেদ্�স?”

সেসী �াোয় হাত দ্দরয় দ্লিষ্করঠে বলরলা... “ইস! �াোয় এত 
ব্যো হরচ্ছ মোকন?”

�া ব্যস্তকরঠে বলরলন... “মোবদ্শ ব্যো হরচ্ছ নাদ্ক?”
“দ্জ, ব্যোয় �াো টনটন কের�।” বরল সেসী চােপারশ তাদ্করয় 

অবাককরঠে বলরলা... “কা�োটা কাে মোগা?”
আয়�ারনে দাদ্দ �ৃদু মোহরস বলরলন… “মোতাে আয়�ান োইে।”
সেসী োগাদ্বিত করঠে বলরলা... “মোলজহীন বৃক্ষচােী লম্ফনপটু 

এখন মোকাোয়?”
আয়�ারনে দাদ্দ ওে পারশ বরস সরনেরহ বলরলন... “আজ কী 

করেদ্�রল?”
সেসী :.. “খার�াখা পে হাদ্েরয় জংলায় িুরক েবঘুরেে �ত 

মোঘাোঘুদ্ে করে। েরেে মোচারট দ্শয়ালোও মোদশান্তেী হরয়র�। মোলাকটা 
এত শদ্ঙ্ল!”

আয়�ারনে দাদ্দ :.. “কী করেদ্�রল তা বুদ্ঝরয় বল।”
সেসী :.. “বনরোজন কোে জন্য দ্গরয়দ্�লা�। দ্শরক পুরড় 
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নাদুসনুদুস ঘুঘু মোখরত মোদরখ সদ্বনরয় অদ্েনয় করে বরলদ্�লা�, 
আয়�ান োই! আ�ারক আধখান োন মোদরব? োরনে বদরল চুকা 
ইরটে টুকরো �ুরড় মো�রে সব �ুে�াে করের�।”

আয়�ারনে দাদ্দ :.. “সাে কো বলদ্�স না মোকন?”
সেসী মোদয়ারলে দ্দরক তাদ্করয় গম্ীেকরঠে বলরলা… “ইদানীং 

মোচাখ বুজরলই দুঃস্বপ্ন মোদদ্খ এবং েয়তোরস বুরকে দ্েতে মোতালপাড় 
শুরু হয়। োতদুপুরে হাঁপাদ্ন-মোোগীে �ত মোচাখ মো�রল তাদ্করয় োদ্ক, 
উরে বসরত পাদ্ে না। েূরতে েরয় োতঘু� বাদ দ্দরয়দ্�লা�। আজ 
আদ্� সদ্ত্যকারেে শাদ্ন্তদ্বশ্া� করেদ্�।”

আয়�ারনে দাদ্দ অধীেকরঠে বলরলন... “সেসী, দয়া করে সােকো 
বল। দ্বশ্াস কে মোতাে কো শুরন আ�াে হাত পা অবশ হরত শুরু 
করের�।”

সেসী :.. “তন্দ্রাদ্বষ্ হরলই দ্কমূ্তদ্ক�াকাে আ�ারক ধাওয়া করে 
দ্নকটবতলিী হরল আয়�ান োই আদ্বেূলিত হরয় দাদাে �ত আ�ারক 
জদ্ড়রয় ধরে �াো দ্পরে হাত বুদ্লরয় সান্ত্বনা দ্দরয় আশ্স্ত করেন। 
দুঃস্বরপ্ন র্খন েরেে মোচারট হরন্যে �ত মোদৌদ্ড়, তখন শুধু�াত্র আয়�ান 
োই আ�াে পারশ দাঁদ্ড়রয় অদ্শরবে সারে হাতাহাদ্ত করেন। 
আপনাো তখন বাঁচাও বাঁচাও জরপ বস্তাবদ্দে মোদৌড় রেদ্তরর্াদ্গতা 
করেন। তাই আদ্� আয়�ান োইে সারে োব জ�ারত চাই।”

সেসীে কো শুরন দাদ্দো দ্চদ্ন্তত হরয় কা�ো মোেরক মোবদ্েরয় 
দাদাে পারশ মোর্রয় সেসীে দাদ্দ বলরলন... “সেসীও দুঃস্বপ্ন মোদখরত 
শুরু করের�।”

সেসীে দাদা দৃঢ়করঠে বলরলন… “ঝাড়েঁুক �ু�ন্তরে উপদ্েোে 
না�রব না। জলপড়া অেবা মোতলপড়ায় এই মোোগ দ্নো�য় হরব না। 
ঝাড়ু দ্দরয় মোঝরড়ও েে না�ারনা র্ারব না। আল্াহে কার� মোদায়া কো 
�াড়া আে দ্ক�ু কোে নাই।”

আয়�ারনে দাদা :.. “এসব তুই কী বলদ্�স?”
সেসীে দাদা :.. “মো�াট দাদ্দ উধাও হরয়দ্�রলন এবং উনারক খঁুরজ 

পাওয়া র্ায়দ্ন। জাদ্ন না কত শতাব্ী আরগ আ�ারদে গ্রার� এক 
আচােুয়া রূরপে ধুচুদ্ন জরমেদ্�ল। মোবিপা এত দ্বদঘুরট দ্�ল মোর্, 
েরয় মোকউ ওে দ্দরক তাকারতা না। �ায়া মোদখরল শজারুে কাটাে 
�ত োস োস করে গারয়ে মোো� খাড়া হরতা। ওে দ্নশ্ারসে সারে 
�ড়া সারপে পচা গধে মোবরোরতা। মোবরঘারে �োে েরে মোকউ ওে 
বাদ্ড়ে আরশপারশ মোর্রতা না। দ্বরয়ে বয়স হরল তুকতাক করে 



www.mohammedabdulhaque.com     12

জ্ীন সাধন করেদ্�ল এবং বাসেোরত বরেে �ুখ মোদরখ েরেে মোচারট 
েেহদ্ে করে র্র�ে বাদ্ড় দ্গরয়দ্�ল। মোসই মোেরক শতাব্ীে শুরুরত 
জ্ীন দ্েরে আরস। এক পেী তারক দ্বরয় কেরত চায়। পেীরক মোস 
সহ্য কেরত পারে না।”

সেসীে দাদ্দ দ্চদ্ন্তত হরয় বলরলন... “এসব এখন শুনারচ্ছন 
মোকন?”

সেসীে দাদা :.. “আ�াে েয় হরচ্ছ, তাই সবাইরক মোশানালা�। 
চাইরল দ্বশ্াস করো, অদ্বশ্াস্য োবরল দ্বশ্াস কোে জন্য দ্�নদ্ত 
কেব না।” 

আয়�ারনে দাদা :..  “র্া বরলদ্�স তা সত্য হরলও গত শতাব্ীরত 
আ�ারদে গ্রার�ে মোকউ উধাও হয়দ্ন এবং এই শতাব্ী রোয় মোশর্।”

সেসীে দাদা :.. “গত শতাব্ীরত পারশে গ্রার�ে একজন আ�ারদে 
গ্রার� এরস উধাও হরয়দ্�ল। এই শতাব্ী মোশর্ হরত এখরনা শণ্াস 
বাদ্ক আর�।”

আয়�ারনে দাদা :.. “মোতাে সারে টক্কে দ্দরয় কো কাটাকাদ্ট 
কেরত চাই না। র্া বলাে সহরর্ বুদ্ঝরয় বল।”

সেসীে দাদা :.. “রেদ্ত শতাব্ীরত আ�ারদে গ্রার�ে এক রু্বক 
পাগল হয় এবং এক রু্বতী উধাও হয়। এই শতাব্ী তা এখরনা 
হয়দ্ন।” 

আয়�ারনে দাদা :.. “রেদ্তদ্দন রু্বতীো উধাও হরচ্ছ এবং দ্দরন 
দ্তন চাে রু্বক পাগল হরচ্ছ মোদরখও মোবাকাে �ত বকবক কেদ্�স 
মোকন?”

সেসীে দাদা :.. “োইজান, র্াো উধাও হরয়র� ওো নাগরেে হাত 
ধরে পাদ্লরয়র� এবং র্াো পাগল হরচ্ছ ওো �াদকাসতি।”

আয়�ারনে দাদা :.. “মোতাে হরয়র�টা কী?”
সেসীে দাদা :.. “দ্বশ্াস করুন, আয়�ান এবং সেসীে জন্য 

আ�াে েয় হরচ্ছ। আ�াে �ন বলর�, এই শতাব্ীরত আয়�ান 
পাগল হরব এবং সেসী উধাও হরব।”

সেসীে দাদ্দ সেরয় বলরলন… “োইজান, েেেরয় আ�াে কদ্লজা 
কাঁপরত শুরু করের�।”

আয়�ারনে দাদা �ুখ দ্বকৃত করে বলরলন... “গাঁ-গাঁ করে পাড়াগাঁ 
গে� কোে জন্য গণ্ড�ূখলিো টেটে করে এককাট্া হরয়র�। র্াও! 
খতোল বাদ্জরয় আয়�ানরক োরকা। তাে সারে গল্পগুজব কেরল 
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মোতা�ারদে কদ্লজাে কাঁপ ো�ারব।”
আয়�ারনে দাদ্দ দ্বদু্যরবিরগ দ্ক�ু উরড় মোর্রত মোদরখ েয়দ্বহ্বলকরঠে 

বলরলন... “ও �ারগা! ওটা কী দ্�ল?”
আয়�ারনে দাদা :.. “কই! আদ্� দ্ক�ু মোদদ্খদ্ন।”
আয়�ারনে দাদ্দ অদ্থিে হরয় হাত মোঝরড় বলরলন... “আ�াে নাদ্ত 

মোকাোয়? দয়া করে আয়�ানরক মোকউ োরকা। আয়�ান! মোদৌরড় 
দাদ্দে উরে আয়।”

আয়�ান ঊর্ধলিশ্ারস মোদৌরড় মোর্রয় হাঁপারত হাঁপারত বলরলা... “কী 
হরয়র� দাদ্দজান?”

দাদ্দ দু হাত রেসাদ্েত করে বলরলন… “আ�াে কদ্লজাে টুকো 
আ�াে উরে আয়।”

আয়�ান দাদ্দে হাত ধরে বলরলা... “কী হরয়র� দাদ্দজান, 
আপনাে সারে মোলরগর� নাদ্ক?”

দাদ্দ :.. “দ্েতরে চল, মোতাে মোকাোয় মোর্রয় আো� করে বরস ওে 
সারে োট্া দ্টটকাদ্ে কেব। চল!”

আয়�ান কো বরল দাদ্দরক অনুসেণ করে কা�োয় রেরবশ কেরল, 
সেসী ঝরম্প দ্ব�ানাে উপে দাঁদ্ড়রয় আঙুল নাদ্চরয় বলরলা... “আরেক 
দ্দন আ�াে কপারল দ্িল �ােরল আদ্� মোতা�াে কল্া োটাব।”

আয়�ান হাত এবং �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলা… “তুই মোতাে 
বাদ্ড়ঘরে র্া।”

সেসী মোচাখ পাদ্করয় �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “না মোগরল 
কী কেরব?”

“দাঁড়া!” বরল আয়�ান মোখাঁজাখুঁদ্জ করে মোবরতে গল্া হারত দ্নরয় 
বলরলা... “আদ্� দ্বশ্াস কদ্ে, দ্নয়দ্তদ্নদ্দলিষ্ হরল কতলিব্যদ্নরদলিরশ 
অবশ্যই দ্নরদলিার্ হব। দ্নদলিয় এবং দ্নদলিায় হওয়াে আদ্� এখন বাদ্ড় 
মো�রে মোতাে মোকা�ে োঙব।”

সেসী ধপাস করে দ্ব�ানায় বরস বলরলা... “আ�ারক মোদখরল 
মোতা�াে �াো এত গে� হয় মোকন?”

আয়�ান :.. “মোতারক মোদখরল আ�াে মোগাসাঘরে আগুন লারগ। 
মোতাে গারয়ে গরধে আ�াে দ� বধে হয়। আদ্� মোতারক একদ� সহ্য 
কেরত পাদ্ে না।”

সেসী দ্ব�ানা মোেরক মোনর� পা পা করে এদ্গরয় বলরলা... “আয়�ান 
োই! এসব তুদ্� কী বল�?”
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আয়�ান দাঁত কট�ট করে বলরলা... “গলাগদ্ল কোে জন্য আ�াে 
বগরল আসরল দ্কল মো�রে আদ্� মোতাে কল্া োটাব।”

সেসী হতাশ হরয় কাঁধ ঝুদ্লরয় বলরলা... “েয়দ োর্ায় কো বরল 
বাে বাে েয়াতলি করো মোকন?”

আয়�ান :.. “মোতারক কাঁদরত মোদখরল আ�াে হাদ্স পায়। আদ্� 
এখন অট্হাদ্স হাসরত চাই।”

সেসী :.. “মোবজুরত মোপরল আদ্� মোতা�ারক নাস্তানাবুদ কেব। 
আ�াে কো �রন োরক মোর্ন।”

আয়�ান মোচাখ পাদ্করয় োরন বাঁরয় তাদ্করয় বলরলা… “মোতাে এত 
সাহস! ে্যাশনসম্ত কোে জন্য মোতারক এখন মোকতাদুেস্ত কেব।”

তাে হাবোরব অন্যো েরয় জড়সড় হরয় মোবড়ায় মোেরক। তারদে 
দুদলিশা মোদরখ আয়�ান শেীে কাঁদ্পরয় মোহরস বলরলা... “আ�ারক এত 
েয় পাও মোকন?”

অন্যো কাঁধ ঝুদ্লরয় মোর্ মোর্খারন দ্�ল ওখারন বরস হাঁপায়। সেসীে 
দাদ্দ এদ্দক ওদ্দক তাদ্করয় হারতে কার� পােে মোপরয় দাঁত কট�ট 
করে তাে দ্দরক �ুরড় বলরলন... “আ�াে সমু্খ মোেরক দূে হ!”

আয়�ান পােে লুরে মোচাখ পাদ্করয় বলরলা... “পুঁরয় পাওয়াে �ত 
আরেকদ্দন দ্িল �ােরল, দ্তে মো�রে আদ্� মোতা�ারক কানা কেব। 
মোতা�াে নাতদ্ন আে বাড়াবাদ্ড় কেরল এখুদ্ন ওরক হুড়া মোদরব। 
সাহস োকরল শুরু করো।”

সেসীে দাদ্দ :.. “মোশান! েদ্ররলারকে �ত বরস বল কী মোখরয় ইয়া 
মো�াটা মোপট েরেদ্�স?”

আয়�ান মোপরট হাত বুদ্লরয় বলরলা... “খাদ্ল মোপট দ্পরেে সারে 
মোলরগর� মোদরখও চুটদ্ক বল�। দ্েকার�! মোপট েরে োত খাওয়াে 
পে মোপালাও দ্করন খাওয়াে জন্য দাদ্দ নাতদ্নরক আজ পুদ্লরপালাও 
পাোব।”

সেসী দ্খলদ্খল করে মোহরস বলরলা… “আ�াে সারে আরসা! মোকা�লিা 
কাদ্লয়া দ্দরয় দ্ঘোত �াদ্খরয় খাওয়াব।”

আয়�ান মোোঁস মোোঁস করে বলরলা... “দাদ্দজান! ওরক চরল 
র্াওয়াে জন্য বলুন নইরল আজ অ�গেল হরব।”

আয়�ারনে দাদ্দ :.. “সেসী! দয়া করে মোতাে দাদ্দরক দ্নরয় চরল 
র্া। অন্যায়োরব অেবা অর্াদ্চতোরব আদ্� এখন ঝার�লায় জড়ারত 
চাই না।”
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সেসী কো না বরল কপট হসারল, আয়�ারনে দাদ্দ ওে পারশ মোর্রয় 
গারল হাত বুদ্লরয় আলরগার� �াোয় চু�ু দ্দরল ঘরট দ্বপদ্তে। সেসী 
হাঁই হুঁই শুরু করে… “ও দাদ্দ মোগা! আ�াে কল্াে দ্েতে করল্াল 
হরচ্ছ। ওঝা তবদ্য োতিােরক োরকা। আদ্� দ্চন্তা কেরত পােদ্� না। 
আ�াে কপারল এত ব্যো হরচ্ছ মোকন? হায় হায়! আগারগাড়া দ্কচু্ছ 
বুঝরত পােদ্� না। বাে বাে আ�াড় পটকান খাদ্চ্ছ মোকন? দ্হসারব 
এত গেদ্�ল মোকন? আদাড়পাঁদাড় কা�ো এত আউলাঝাউলা মোকন? 
হায় হায়! কী হরলা? লণ্ডেণ্ড হাণু্ডলবাণু্ডল হওয়াে জন্য সবদ্ক�ু 
তচনচ হরচ্ছ মোকন? আয়�ান োই! অেীষ্লারেে জন্য ইষ্�ন্ত্র জরপ 
একটা েুঁ দাও। গারয়ে মোজারে ঝাঁদ্ক দ্দরল োদ্েদ্ক্কোব দূে হরব। 
আয়�ান োই, তুদ্� মোকাোয়?”

দ্চলদ্চৎকাে এবং অসংলগ্ন কোবতলিা শুরন খাপ�াড়া স্বোরবে 
মোলাকোও মোদৌরড় আসরল, সেসীে দাদা আয়�ারনে দাদারক মোেরক 
বলরলন... “মোর্রয় মোদখুন কী শুরু হরয়র�? আ�াে �ন দ্চৎকাে করে 
বলর�, জাতভ্রষ্টা দ্নশ্চয় সেসীে ঘারড় মোচরপ ধরের�।”

“মোতারদে র্ন্ত্রণায় মোর্ কী কদ্ে!” বরল আয়�ারনে দাদা দ্রুত মোহঁরট 
সেসীে সা�রন মোর্রয় অধেদংরশ গারয়ে মোজারে মোকাঁদা ধ�ক দ্দরল, 
সেসী চ�রক �াো ঝাড়া দ্দরয় বলরলা... “এখন খাদ্নকটা ব্যো 
কর�র�। এত মোজারে দাবদ্ড় দ্দরলন মোকন?”

“র্া! সট করে গে� চা বাদ্নরয় দ্নরয় আয়।” মোচাখ পাদ্করয় 
আঙুল দ্দরয় ইশাো করে ওরক চরল র্াওয়াে জন্য বরল সবাে দ্দরক 
তাদ্করয় আয়�ারনে দাদা দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলন... “েে না�ারত হরল 
�ু�ন্তে পরড় গারয়ে মোজারে েুঁ দ্দরত হয়। েরে-েরয় েঁু দ্দরল দ্নরজে 
উপে েে করে, বুরঝ�?” 

আয়�ান মোপরট ধরে হাসরত হাসরত বলরলা... “সরব�াত্র বুঝলা� 
অল্প�দ্তে নাতদ্ন মোকন �ন্�দ্ত হরয়র�।”

সেসীে দাদ্দ দ্কলা মোদদ্খরয় বলরলন… “�রন োদ্খস, োঁড়ায় 
পড়রল ঝাড়ু দ্দরয় মোঝরড় আদ্� মোতারক লক্ষী�াড়া কেব।”

আয়�ান :.. “�াদ েুঁরড় লক্ষী আসরল �রদেবরদে আদ্�ও কারর্লিাধিাে 
কেব।”

সেসীে দাদ্দ মোতরড় েুঁরড় এগুরল, আয়�ারনে দাদা ধ�রক 
বলরলন... “োর�া! সেসী, সাবাইরক দ্নরয় পাকঘরে র্া।” 

[] কো না বরল দাদ্দো হাঁটরত শুরু কেরল, আয়�ান তারদেরক 
অনুসেণ করে। পাকঘরে মোর্রয় গপসপ করে োরতে খাবাে মোখরয় 



www.mohammedabdulhaque.com     16

সবাই ঘুদ্�রয় পরড়ন। আয়�ান র্োসাধ্য মোচষ্া করেও সেসীরক 
েড়কারত না মোপরে ওে কা�োয় মোর্রয় ঝরম্প দ্ব�ানায় উরে গড়াগদ্ড় 
করে পাশবাদ্লশ পারশ মোচরপ, গালবাদ্লরশ গাল মোেরখ, মোকালবাদ্লশ 
জদ্ড়রয় ধরে তুলাে বাদ্লরশ �াো মোেরখ মোচাখ বুরজ তন্দ্রাদ্বষ্ হরয় 
স্বপ্নরলাক রেরবশ করে। �ায়াচ্ছন্ আকারশ মোগালাপী মোবগুদ্ন নীল 
েরঙে তাো। পাহাদ্ড় ঝেনাে ধাো দ্ঝকদ্�ক করে দ্ঝরল মোনর� 
দ্পচকাদ্ে দ্দরয় উপরে উরে স্বপ্নীল পদ্েরবশ সৃদ্ষ্ কেদ্�ল। মোস 
আরস্তধীরে মোহঁরট অনন্যসাধােণ �ায়াদ্বতারন রেরবশ করে দ্ব�ুগ্ধ 
হরয়, চকু্ষ করণলিে দ্ববাদেঞ্জন কোে জন্য গান মোগরয় ধীেপারয় হাঁরট… 
“োরলারবরস আদ্� তারক �ালাে �ত গলায় ঝুলাব সাদরে, আগরেে 
পালরঙ্ বধূরক বসাবাে জন্য শরণে ঘে বানাব ধাধসপুরে।” []

নােীকরঠে মোহঁরক মোেরক বলরলা… “আয়�ান োই! আ�ারক বাঁচাও।”
আয়�ান পলরক মোোজাদ্লে হাতা ধরে মোহঁরক বলরলা... “সেসী! 

তুই মোকাোয়?”
নােীকরঠে :.. “আয়�ান োই, আয়�ান োই!”
আয়�ান কারন মোপরত মোহঁরক বলরলা… “সেসী! মোচরয় মোদখ মোজাঁকো 

মোধরয় আসর�।”
পদ্েরবশ দ্নস্তব্ধ হরল, আয়�ান মোোজাদ্ল মোকারর্ মোেরখ দ্বদ্রূপ 

মোহরস ব্যস্তকরঠে বলরলা... “সেসী! মোদৌরড় এরস সাহর্্য কে। মোজাঁকো 
আ�ারক আক্র�ণ করের�।”

নােীকরঠে :.. “দ্চল্াদ্চদ্ল্ বধে কে! মোতাে েরতি �ন্ত্রা�ৃত হরব না।”
আয়�ান :.. “অনূঢ়াে েরতি মোতাে �নস্া� পূেরব না। সরত্যে দ্কো 

মোখরয় বরলর�, অনূঢ়ারবে নাদ্ক আ�াে নার� দ্সলগালা করের�।”
অদৃশ্য মোেরক মোনকরড় আদ্বেূলিত হরয় মোঘাঁৎ মোঘাঁৎ কেরল, দ্নদ্শে 

োক শুরন আলাইো কু োরক। বাতারস দ্বপদ সংরকত রেদ্তর্ধদ্নত 
হয়। আয়�ান মোেরগ মোোজাদ্ল বাে করে দাঁরত দাঁত দ্পরর্ বলরলা... 
“মোতাে এত স্পধলিা! আ�ারক আক্র�ণ কেরত চাস। দাঁড়া! এখুদ্ন 
মোতাে লীলা সাগে কেব।” 

মোনকরড় অদৃশ্য হরল নােী-দ্চঁক বাতারস র্ধদ্নত হয়… “বাঁচাও! 
বাঁচাও!”

আয়�ান :.. “স্বপ্নরলারক মোেলদ্ক মোলরগর�। মোদাকলা োকরল আজ 
মো�ৌজ কেতা�।”

নােীকঠে :.. “�রন োদ্খস! স�য় েুোরলও ধাধসপুরেে বােরবলা 
েুোয় না। মোবজুরত মোপরল আদ্� মোতারক দ্শরক পুরড় খাব।”



www.mohammedabdulhaque.com     17

আয়�ান :.. “চাইরলও এক হারত সকল কাজ কো র্ায় না এবং 
সত্যাসরত্যে অেলি তুই জাদ্নস না।”

নােীকঠে :.. “অস্পষ্ারলারক হু�দ্ড় মোখরয় কল্পরলারক এরসদ্�স 
মোকন?”

আয়�ান :.. “োকসুদেেীে োরক সাড়া মোদওয়াে জন্য।”
নােীকঠে :.. “মোতাে সারে আদ্� আে কো বলরত চাই না।”
আয়�ান �ুখ দ্বকৃত করে বলরলা... “আদ্� মোতারক দ্�নদ্ত কেদ্� 

নাদ্ক? ল্যালা মোকাোকাে!”
নােীকঠে দ্হংস্র শব্ কেরল ধ�কা হাওয়া তাে সা�রন ে�রক 

োর�। আয়�ান মোোজাদ্ল তাক করে বলরলা... “মোতাে দ্নশ্চয় জানা 
আর�, আ�াে হারতে মোোজাদ্ল মোতাে কদ্লজায় লাগরল পলরক 
মোোজবাদ্জ বধে হরব।”

নােীকঠে :.. “তুই কী চাস?”
আয়�ান :.. “মোরে�াসরন বরস আদ্� আ�াে দ্রেয়ত�াে সারে 

মোরে�ালাপ কেরত চাই।”
নােীকঠে :.. “মোহঁই! তুই এত দ্শহদ্েত হদ্চ্ছস মোকন?” 
আয়�ান :.. “েরতি অগু্ন্যৎপাত হরয় কা�নায় আগুন মোলরগর�, আজ 

আদ্� ওরক জদ্ড়রয় ধরেদ্�লা�। ইস! এরক্কবারে দ্শ�ুরলে তুরলাে 
�ত তুলতুরল দ্�রলা।”

নােীকঠে :.. “মোতাে সারে আদ্� আে কো বলরত চাই না।”
“মোদৌরড় বাদ্ড় র্া! মোকাদেদ্ল মোকাোকাে।” বরল আয়�ান দ্ঝরল 

না�রব এ�ন স�য় সেসী তাে গারয় ধাক্কা মো�রে রুষ্করঠে বলরলা... 
“বন�ানুরর্ে �ত গড়াগাদ্ড় করে আ�াে েুলদ্ব�ানা আউলাঝাউলা 
করে� মোকন?”

আয়�ান ঝরম্প উরে বরস মোচাখ েগরড় দ্ব�ানা মোেরক মোনর� 
বলরলা... “মোদৌরড় চা নাস্তা দ্নরয় আয়। োণ্ডা হরল আজ মোতারক 
দ্পদ্টরয় লম্বা কেব।”

সেসী :.. “মোোঁ-মোদৌরড় গরু দ্নরয় মোদৌরড় মোগারে র্াও নইরল মোলরজ-
মোগাবরে এক কেব।”

আয়�ান মোতরড় েুঁরড় এগুরল, এক হারত হাতারবদ্ড় এবং অন্য 
হারত তাড়ু দ্নরয় সেসীে দাদ্দ মোর্রয় দাঁরত দাঁত দ্পরর্ বলরলন... 
“মোহঁই বন�ানুর্! আ�াে নাতদ্নরক মোকাঁদাদ্চ্ছস মোকন?”

আয়�ান :.. “শব্টা তাইরল আপদ্ন ওরক দ্শক্ষা দ্দরয়র�ন? এখন 
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আ�াে বাজুরত আসুন মোবজুরত োজ করে আপনারক আজ মোপদ্টরত 
সা�দ্লরয় োখব।”

দাদ্দ সেসীরক পারশ মোটরন হাত দ্দরয় ইশাো করে বলরলন… 
“তুই মোতাে বাদ্ড়ঘরে র্া, আ�ো এখন ধােী মোদউদ্ড় ঝাড়ু মোদব।”

দাদ্দে দ্প�রন লুদ্করয় সেসী �ুখ মোেংদ্চ মোদয়। আয়�ান মোকাঁদা 
দ্দরল সেসী মোচাখ বুরজ দ্চৎকাে করে দাদ্দরক জদ্ড়রয় ধরে। 
আয়�ােন হাসরত হাসরত মোদৌরড় তারদে পাকঘরে মোর্রয় দাদ্দে 
পারশ বরস বলরলা... “দাদ্দজান, সেসীে দাদ্দ আ�ারক বন�ানুর্ 
মোেরকর�ন। ড়া গরু োদ্করয় মোগারে দ্নরয় র্াওয়াে জন্য আ�ারক 
ধ�দ্কর�। মোবাঝাপড়াে জন্য কী কেব?”

দাদ্দ :.. “গুণ দ্দরয় হাত পা মোবঁরধ মোগাশালায় বদ্সরয় োখরল 
মোগাবশাে িঁুরস হুঁদ্শয়াে হরব।”

আয়�ান :..”আদ্� বলদ্�লা� কী! মোচাখ পাদ্করয় মোদানা একটা হারত 
দ্দরয় বলব, �াোগে� �াগলীে দুধ মোদাহন করে আরনা।” 

দাদ্দ হাঁটরত শুরু করে তাড়া দ্দরয় বলরলন... “এই জন্য মোতারক 
দুই মোচারখ মোদখরত পারে না, গুণ করে বশ কেরত চায়। অদ্য 
অবলাো মোবজুরত আর�, চাইরলও মোতারক জুত কেরত পােরব না। 
তাড়াতাদ্ড় আয়। আজ আ�ো �াগলীে দুরধ চা খাব।”

আয়�ান কো না বরল মোদানা হারত দ্নরয় দাদ্দরক অনুসেণ করে। 
দাদ্দ দ্রুত মোহঁরট সেসীে উোরন মোর্রয় মোহঁরক বলরলন... “সেসী! 
মোতাে দাদ্দ মোকাোয়?”

দাদ্দ নাতদ্ন মোদৌরড় মোবরোরল, আয়�ারনে দাদ্দ মোচাখ পাদ্করয় 
আঙুল দ্দরয় ইশাো করে বলরলন... “র্া! �াগলীে দুধ মোদাহন করে 
দ্নরয় আয়। আ�াে নাদ্ত �াগলীে দুরধ চা মোখরত চায়।”

সেসীে দাদ্দ কাঁধ ঝুদ্লরয় বলরলন... “ওরগা োশুরেে োরলাবাসা! 
োসাোসা োর্ায় এসব আপদ্ন কী বলরলন?”

আয়�ান মোচাখ পাদ্করয় বলরলা... “মোদৌরড় মোগায়ালঘরে মোর্রয় 
মোজায়ান �াগলীে দুধ মোদাহন করে দ্নরয় আরসা। গে� পাদ্ন উেদ্লরয় 
োণ্ডা হরচ্ছ।”

সেসীে দাদ্দ �ুখ দ্বকৃত করে বলরলন… “মোজায়ানটারক মোতাে 
দাদাোও মোদাহন কেরত পােরবন না। মোগাসা মোেরক হাউস মোবদ্শ হরল 
তুই মোচষ্া কে মোর্রয়।”

আয়�ান আঙুল দ্দরয় ইশাে করে বলরলা... “মোবদ্শ কো না বরল 
চা’ে জন্য দুধ দ্নরয় আরসা, র্াও!”
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সেসীে দাদ্দ :.. “মোজায়ান �াগলীে দুরধ চা মোখরত চাস মোকন?”
আয়�ান :.. “�নরক চনচরন কোে জন্য।”
সেসীে দাদ্দ কপারল কোঘাত করে �াো নারড়ন। সেসী 

চােপারশ তাদ্করয় মোচাখ বুরজ দ্চৎকাে কেরত চাইরল, আয়�ারনে 
দাদ্দ �ুখ মোেংদ্চরয় হাঁটরত শুরু করে বলরলন...”মোতাে আে মোতাে 
দাদ্দে �ত অবলাে সুবারদ বাংলাে দ্বোগেনারক অবাঙালো এখরনা 
দ্�য়রনা োরক।”

সেসী �ুখ মোেংদ্চরয় বলরলা… “শুধু�াত্র আপনাে �ত সুদ্বধাবাদী 
�দ্হলাে কােণ আ�ারদে �ত অসহায় নােীো দ্নর্লিাদ্তত হয়।”

আয়�ারনে দাদ্দ দাঁত দ্কদ্ড়দ্�দ্ড় করে বলরলন… “আ�াে উরে 
আয়, আজ মোতারক হুড়া মোদব।”

সেসী হাত এবং �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “মোজায়ান 
�াগলী মোদাহরনে দুদ্শ্চন্তা �াো মোেরক বাে করে েুতু্রড় �াগলী মোদাহন 
করো মোর্রয়। র্াও!”

আয়�ান মোচাখ পাদ্করয় মোহঁরক বলরলা... “আ�াে উরে আয়, আজ 
মোতারক কুদ্স্তে মোকৌশল দ্শখাব।”

সেসী মোচাখ পাদ্করয় দ্কল মোদদ্খরয় বলরলা… “মোদৌরড় মোগায়ালঘরে 
মোর্রয় �াগলী মোদাহন করে গে� দুধ দ্নরয় আরসা, মোদদ্ে কেরল দাদ্দ 
নাদ্তরক আজ তুরু�রোকা মোদব।”

আয়�ান মোকাঁদা দ্দরয় বলরলা… “দাঁড়া! এখুদ্ন মোতারক উদ্চত দ্শক্ষা 
দ্দরত হরব।”

[] বাবা চাচা দাদাো বাদ্ড়রত আরসন। আয়�ানরক দ্নরয় দাদ্দ 
মোগায়ালঘরে চরল র্ান। সেসীরক দ্নরয় অন্যো অন্তঃপুরে মোর্রয় নাস্তা 
মোখরয় দ্নজ কারজ ব্যস্ত হন। আয়�ান মোেরগ ধােী মোদউদ্ড়রত হাঁটাহাদ্ট 
করে। েদ্দেদ্েদ্করে দাদ্দ নাতদ্নরক জুত কেরত পারে না। তাে 
উদলা গতরেে গধে বাতারস শুঁরক দাদ্দরক দ্নরয় সেসী দূেবে বজায় 
োরখ। পেদ্দন �াো�াদ্ে করে দাগো বাঁধারল, আরপাশদ্নষ্পদ্তে কোে 
জন্য বাবা চাচা দাদাো পঞ্চারয়রত র্ান। মোস দাদাে ধবধরব লুদ্গে 
পাঞ্জাদ্ব পরে কাঁো কম্বরল ধ্যানাসন বাদ্নরয় মোচাখ বুরজ সাধুে �ত 
বরস মোজারে মোজারে “হাক �াওলা!” জরপ। বাদ্ড়ে নােী �ুঁদ্ড় বুদ্ড়ো 
উোরন একাট্া হরয় কাকুদ্ত দ্�নদ্ত করে বরল, “বাবা আ�ারক 
একটা তাদ্বজ দাও। বাবা আ�ারক একটা েুঁ দাও। বাবা আ�ারক 
এক মোোঁটা শাদ্ন্তজল দাও।” []

সেসী দূরে দাঁদ্ড়রয় পেখ করে তাদ্করয় দ্নম্নকরঠে বলরলা... 
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“েণ্ডাদ্� করে আয়�ান োই এত সুদেে দ্পে সাজরত পােরব না।” 
আয়�ান আড়রচারখ ওরক মোদরখ। সেসী পারশ মোর্রয় “বা…।” 

বলরতই “হাক �াওলা!” বরল ঝরম্প উরে মোচাখ পাদ্করয় ধ�রক 
বলরলা... “এই �ঁুদ্ড়! তুই আ�ারক বা োকরল মোকন?”

“োইসাব মোগা!” দ্চৎকাে করে বরল সেসী দ্�টরক পরড় গড়াগদ্ড় 
খায়। তা মোদরখ অন্যো েুঁ তাদ্বজ েুরল দ্চৎকাে রেদ্তরর্াদ্গতা শুরু 
করে। আয়�ান মোেরগ কাঁো মোটরন ধা�ৎ ধা�াৎ করে মোহঁরট সেসীে 
পারশ মোর্রয় মোচাখ পাদ্করয় দাঁত দ্খদ্চরয় বলরলা... “এই �ুঁদ্ড়! আ�াে 
ধারে আয়।” 

সেসী হা�াগুদ্ড় দ্দরয় দাদ্দে দ্দরক মোর্রত চায়।
“হাক �াওলা!” বরল আয়�ান ঝরম্প সেসীে সা�রন মোর্রয় সেসীে 

দাদ্দে দ্দরক তাদ্করয় হাত দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “বুদ্ড় তুদ্� 
দূরে র্াও। হাক �াওলা!”

সেসীে দাদ্দ েরে-েরয় েেহদ্ে করেন। আয়�ান মোচাখ পাদ্করয় 
�াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “এই �ুঁদ্ড়! তুই কী চাস?” 

“কাঁোওয়ালা দ্পেসাব মোগা, আ�ারক একটা েুঁ দাও। বুরকে দ্েতে 
মোেরক েে েয় দূে হরব।” কদ্ম্পতকরঠে বরল সেসী দাদ্দে দ্দরক 
তাদ্করয় হাত রেসাদ্েত করে কান্াে োন করে বলরলা... “দাদ্দ মোগা, 
আ�ারক বাঁচাও।”

“হাক �াওলা!” বরল আয়�ান দ্বড়দ্বড় করে সেসীে �াোয় হাত 
বুদ্লরয় �াো মোেরক পা পর্লিন্ত েুঁরক ওে মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় ভ্রূ 
দ্দরয় ইশাো করে গারয়ে মোজারে দ্পরে োপ্পড় বসায় এবং বাজুরত 
ধরে উদ্েরয় �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “র্া! দ্দগ্ভ্রান্ত েূতো 
আে মোতারক দ্বেতি কেরব না।”

সেসী েরেে মোচারট পদ্ড়�দ্ে করে মোদৌড় দ্দরত মোচরয় “হাক 
�াওলা!” শুরন েরয় েেহদ্ে করে পারয় পারয় মোহাঁচট খায়। আয়�ান 
ওরক ঝাঁপরট ধরে �াদ্টরত বরস মোহরস হা হা করে হাসরল অন্যো 
দ্প�ু হাঁরট। সেসী তাে �ুরখে দ্দরক তাকায়। আয়�ান �ুরখে োব 
বদদ্লরয় কাঁো মোটরন ধ�াৎ ধ�াৎ করে মোহঁরট বলরলা... “হাক �াওলা! 
এই �ুঁদ্ড়, আজুো মোদ নইরল �ু�ন্তরে মোতারক দ্নয়ন্ত্রণ কেব। �ারন 
বশীকেরণ এরক্কবারে দ্ববশ।”

সেসী ইদ্নরয় দ্বদ্নরয় বলরলা... “ইয়া মোপটর�াটা দ্পেসাব! কষ্ 
করে আ�ারদে বাদ্ড় এরসর�ন মোকন? আে এরসই র্খন দ্গরয়র�ন 
তখন দয়া করে বলুন আজুো কত দ্দরত হরব এবং বন�ানুর্রক বশ 
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কেব মোক�রন?”
আয়�ান আসরন বরস দ্বড়দ্বড় করে বলরলা... “হাক �াওলা! এক 

হাজাে নগদ দ্দরল মোটাটকাে দ্েতে �ন্ত্র েুঁরক তাদ্বজ বাদ্নরয় মোদব। 
তাে োন বাজুরত মোবঁরধ দ্দরল মোতাে বশ্য হরব। �রন োদ্খস! একটু 
উদ্নশ দ্বশ কেরল মোতারক বশ কেরব।”

সেসী :.. “গা��াওয়ালা দ্পেসাব মোগা, তাদ্বজ মোটাটকা আে লাগরব 
না।”

আয়�ান :.. “হাক �াওলা! এই �ুঁদ্ড়, আগড়-বাগড় বকদ্�স মোকন?”
সেসী :.. “�ােধে কেরলও একটা তাদ্বরজে জন্য একহাজাে 

টাকা নগদ মোদব না।”
আয়�ান :.. “মোহঁই �ুঁদ্ড়! তুই এত কঞু্জস মোকন?”
সেসী :.. “একরশা টাকায় োদ্জ হরল একটা দ্দরত পােরবন। 

দা�াদাদ্� করে োও বুঝাে স�য় আ�াে হারত মোনই।”
আয়�ান :.. “�াদুদ্লে দ্কনা দা� পঞ্চাশ টাকা। হাতখেচ পেখেচ 

বাবদ ঊনপঞ্চাশ টাকা বাদ দ্দরল �াত্র এক টাকা দ্দরয় আদ্� কী 
কেব?”

সেসী :.. “মোদড়রশা টাকাে মোবদ্শ এক আনা মোদব না।”
আয়�ান :.. “দুইরশা দ্দরল অরধলিক �ু�ন্তে েুঁরক তাদ্বজ মোদব। 

োদ্জ হরল বল আ�াে হারত স�য় মোনই।”
সেসী হাসাে মোচষ্া করে বলরলা… “একরশা উননব্বই টাকা মোদব।”
আয়�ান কাঁো মোটরন হাঁটরত শুরু করে বলরলা... “হাজাে বাে 

আজুো দ্দরলও আদ্� আে মোতারক তাদ্বজ মোদব না।”
দাদ্দ বাদ্ড় দ্েরে উোরন দ্েড় মোদরখ দ্রুত মোর্রয় ব্যস্তকরঠে বলরলন... 

“দ্জদোদ্পে কখন এরসর�ন?”
অন্যো দ্নরুতেে োকরল দাদ্দ �াোয় কাপড় মোটরন আয়�ারনে 

পারশ মোর্রয় সদ্বনরয় বলরলন... “দ্পে সারহব, দয়া করে আ�াে 
নাদ্তে জন্য একটা তাদ্বজ দ্দন।”

আয়�ান দ্ক�ু বলরব এ�ন স�য় তাে স�রূপী মোহঁরক বলরলা... 
“সেসী! ওখারন কী কেদ্�স?”

সেসী ব্যস্তকরঠে বলরলা... “আয়�ান োই! তুদ্� মোকাোয় দ্�রল?”
দ্জদোদ্পে মোবশী আয়�ান ঝাঁপরট সেসীে হাত ধরে দ্প�রন মোটরন 

মোোজাদ্ল বাে করে মোহঁরক বলরলা... “আরেক দ্দন আ�াে মোেক ধরে 
সেসীে বাদ্ড় আসরল আদ্� মোতারক �াদ্টরত গাঁেব। এখন উধাও হ!”
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বণলিরচাো পদ্েরবরশ অদৃশ্য হরয় বলরলা… “এবাে মোতাে বোত 
োরলা। পরেে বাে আদ্� মোতারক জুতসই কেব।”

সেসী েয় দ্বস্মরয় অজ্ান হরয় এদ্লরয় পড়রল, আয়�ান ওরক 
বাহুরত মোনয়। অন্যো হাঁ করে তাদ্করয় োকরল, আয়�ান মোহঁরক 
বলরলা... “হাঁ করে কী মোদখ�?”

দাদ্দ কদ্ম্পতকরঠে বলরলন... “দ্পে সারহব, আপদ্ন মোক এবং ও 
কী দ্�ল?”

আয়�ান :.. “দাদ্দজান! আদ্� আয়�ান।”
দাদ্দ :.. “তুই আয়�ান হরল ও মোক দ্�ল?”
“উরদেশ্যসাধরনে জন্য খপুষ্প এরসদ্�ল।” বরল আয়�ান �া’ে 

দ্দরক তাদ্করয় অবাককরঠে বলরলা... “আম্া কী হরয়র�, এোরব 
তাদ্করয়র�ন মোকন?”

�া :.. “আ�ো মোতারক দ্চনরত পােদ্� না মোকন?”
আয়�ান তাড়াতাদ্ড় গা��া খুরল ব্যস্তকঠে বলরলা... “এখন দ্চনরত 

পাের�ন?”
�া তাে �ুরখ হাত বুদ্লরয় অবাকরকন্ঠ বলরলন... “মো�াটকারল 

দ্জদোদ্পরেে না� শুরনদ্�লা�। তুই দ্জদোদ্পে হরল মোক�রন?”
“সেসীরক ধোে জন্য অদ্েনয় কেদ্�লা�।” বরল আয়�ান দ্রুত 

মোহঁরট তাে কা�োয় মোর্রয় সেসীরক দ্ব�ানায় শুইরয় �ুরখ পাদ্ন 
দ্�দ্টরয় দু হারত ওে গারল আরস্ত আঘাত করে। সেসী মোচাখ মো�রল 
দ্চৎকাে কেরল, আয়�ান দাঁত কট�ট করে বলরলা... “আদ্� 
দ্জদোদ্পে নই।” 

সেসী দ্শউরে বলরলা... “মোতা�াে মোেক ধরে মোক এরসদ্�ল?”
আয়�ান মোোজাদ্ল বাে করে সেসীে হারত দ্দরয় বলরলা… “মোতাে 

মোচারখ মোেলদ্ক লাগাবাে জন্য মোেলদ্কবাজ এরসদ্�ল। দ্নোপতো 
দ্নদ্শ্চত কোে জন্য আ�াে বুরক মোপাঁচ �াে।”

সেসী তাে বুরক মোোজাদ্ল লাগারত মোচরয় �ুরড় মোেরল বলরলা... 
“আয়�ান োই! জলদ্দ আ�ারক একটা তাদ্বজ দাও। আদ্� মোতা�ারক 
হাজাে টাকা নগদ মোদব।”

আয়�ান :.. “সদ্ত্য বলদ্�স?”
সেসী :.. “হ্যাঁ, আ�ারক একটা তাদ্বজ দাও। আ�াে খুব েয় 

হরচ্ছ।”
অন্যো অবাকদৃরষ্ তাদ্করয় তারদে কাণ্ডকােখানা মোদরখন। আয়�ান 



www.mohammedabdulhaque.com     23

দ্বরজ্ে �ত �াো দুলারল, সেসী হারতে বালা খুরল তাে হারত দ্দরয় 
বলরলা... “নগদ টাকা দ্দরয় পরে মোেেত মোনব। এখন তজদ্বজ করে 
আ�ারক তাদ্বজ দাও।”

আয়�ান দ্ব�ানায় বরস কাঁধ ঝুদ্লরয় বলরলা... “দ্বশ্াস কে, আদ্� 
তাদ্বজ দ্লখরত পাদ্ে না।”

সেসী :.. “আয়�ান োই, তাড়াতাদ্ড় তাদ্বজ দাও। আদ্� মোতা�ারক 
লাখ টাকা মোদব।”

আয়�ান মোচাখ বুরজ দ্বড়দ্বড় করে মোচাখ মো�রল সেসীে দ্দরক 
তাদ্করয় শান্তগম্ীে করঠে বলরলা... “র্ত বরলদ্�স তত নগদ দ্দরল 
ধ্যানাসরন বরস ধ্যান�গ্ন হব।”

সেসী হতাশ হরয় কাঁধ ঝুদ্লরয় ওে দাদ্দে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... 
“�াত্র একটা তাদ্বরজে জন্য লাখ টাকা নগদ চাইর�ন। এত টাকা 
দ্দরয় তাদ্বজ দ্কনরল মোবসাত সা�লাব মোক�রন?”

সেসীে দাদ্দ আয়�ারনে দ্দরক তাদ্করয় নাক দ্সঁটদ্করয় বলরলন… 
“শুরনদ্� োরলা তাদ্বরজে দা� মোবদ্শ এবং গুণী দ্পেরক লাখ টাকা 
আজুো দ্দরত হয়। আনরকাো দ্পেরক আজুো দ্দরত হরব না। এক 
খাবলা োত আে এক দ্চ�দ্ট নুন দ্দরল মোপট মোেরে মোখরয় তাদ্বজ 
দ্লরখ মোদরব।”

আয়�ান �ুখ মোেংদ্চরয় বলরলা... “আদ্� আনরকাো দ্পে নই 
এবং আ�াে ধার্লি আজুো �াত্র দুই লাখ টাকা। এই বাদ্লকা আ�াে 
�রনােঞ্জন করের�। �রনােদ্ঞ্জত হরয় আদ্� শুধু �াদুদ্লে দা� 
বরলদ্�লা�।”

বাবা চাচা দাদাো বাদ্ড় দ্েরে সবাইরক আয়�ারনে কা�োে সা�রন 
একাট্া মোদরখ দাদা মোেরগ দাঁত কট�ট করে বলরলন... “আজ আবাে 
�াো�াদ্ে করেদ্�রল মোকন?”

আয়�ান দাদ্দে দ্প�রন লুদ্করয় কপট মোহরস বলরলা... “ওো 
আ�ারক আক্র�ণ করেদ্�ল। মোবপাড়ায় মোবজুত হরয় আদ্� শুধু 
আত্েক্ষা করেদ্�লা�। দাদ্দজান, ওরদে সারে খপুষ্প দ্�ল।”

দাদ্দ �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলন… “তুই তাদ্জব মোলখ। 
তুকতাক করে মোতাে দাদারক আদ্� সা�লাব।”

আয়�ান সম্দ্ত জানারল দাদ্দ বলরলন... “জারনন! মোচারখ মোেলদ্ক 
লাগাবাে জন্য আ�ারদে বাদ্ড়রত আজ মোেলদ্কবাজ এরসদ্�ল।”

দাদা :..”পঞ্চারয়ত মোেরকদ্�ল মোকন? আে মোতা�ারক আদ্� কতবাে 
বরলদ্� মোটাটকা তাদ্বজ আদ্� দ্বশ্াস কদ্ে না।”
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দাদ্দ :.. “এ�ন মোেলদ্ক লাদ্গরয়দ্�ল আয়�ানরক আ�ো দ্চনরত 
পাদ্েদ্ন। আয়�ান বরলদ্�ল, উরদেশ্যসাধরনে জন্য খপুষ্প এরসদ্�ল। 
খপুষ্প কী আদ্� জাদ্ন না।”

দাদা হাঁটরত শুরু করে বলরলন… “খপুরষ্পে খপ্পরে পরড়দ্�রল 
তাই আজরকে জন্য মোবকুদ্ব �কুব কেলা�। আগা�ীরত এ�ন কেরল 
দ্পদ্টরয় দাদ্দ নাদ্তরক ধুম্বা বানাব।”

সেসীে দাদা ঘটনাে দ্ববেণ শুরন মোেরগ ধ�াৎ ধ�াৎ করে চরল 
মোগরল, সেসী আয়�ারনে পা দ্টপরত দ্টপরত বলরলা... “তাড়াতাদ্ড় 
আ�ারক একটা তাদ্বজ দাও। আজুো আদারয়ে জন্য রেরয়াজরন 
আদ্� মোতা�াে �রনােঞ্জন কেব।”

দ্টপাদ্টদ্প এবং পীড়াপীদ্ড়রত অদ্তষ্ঠ হরয় কবরচ েু েু েঁুরক মো�া� 
গদ্লরয় �ুখ বধে করে তাগা দ্দরয় মোবঁরধ সেসীে গলায় ঝুদ্লরয় দ্দরয় 
আয়�ান বলরলা… “বাদ্লকা! এই মোন, খপুষ্পো আে মোতাে খপ্পরে 
পড়রব না।”

সেসী তাদ্বরজে দ্দরক তাদ্করয় সানরদে মোহরস বলরলা... “আয়�ান 
োই! এই কবজ মোকাোয় মোপরল?”

আয়�ান মোচাখ পাদ্করয় বলরলা... “এই বাদ্লকা! নগদানগদ্দ রোপ্য 
আদায় কে নইরল সব বেবাদ কেব।”

সেসী তাদ্বরজ চু�ু দ্দরয় আয়�ারনে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… 
“এই তাদ্বরজে জন্য আদ্� মোতা�ারক দ্বশ লাখ মোদব, পরে।”

আয়�ান হাত মোপরত বলরলা... “আদ্� বাদ্করত কােবাে কদ্ে না। 
র্া মোদওয়াে নগদ মোদ।”

সেসী দ্বেতি হরয় বলরলা... “বললা� মোতা! দা� দ্নরয় পরে 
মোবাঝাপড়া কেব।”

আয়�ান মোতরড়েুঁরড় বলরলা… “দাঁড়া! েদ্রতাে েীদ্তনীদ্তরক এখুদ্ন 
বস্তাবদ্দে কেব।”

সেসী দ্চৎকাে করে মোদৌরড় পালারল আয়�ান হতাশ হরয় বলরলা… 
“দূে! মোটাটকা মোদওয়াে আরগ টাকা আদায় কেলা� না মোকন? এখন 
�ােধে কেরলও আে আজুো মোদরব না। খার�াখা টাল�াটাল কেরব।”

তাে কো শুরন অন্যো কপট হারস। আয়�ান মোেরগ কশকশ করে 
পড়াঘরে মোর্রয় দুরল দুরল সেসীরক পড়া �ুখথি কেরত মোদরখ নাক 
দ্সঁটদ্করয় বলরলা... “�লনা�য়ী! োট ে�ক েসরক মোহঁরট োঁড়ায় পরড় 
আ�াে পাড়ায় আসরল, দ্পদ্টরয় আদ্� মোতারক দ্েটোট কেব �রন 
োদ্খস।”
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সেসী দ্�দ্�লিে দৃরষ্ তাদ্করয় বলরলা... “োরেরোরে হাঁদ্ট আদ্� োহে 
করে �রনে কো বদ্ল। মোেলায় পরড়ও তুদ্� সােকো োহে কেরত 
পারো না মোকন?”

আয়�ান :.. “অশুে ইদ্গেত এবং অকে্য কোবােলিায় কী বুঝারত 
চাস?”

সেসী :.. “এোরব কো বল� মোকন, আদ্� মোতা�াে কী ক্ষদ্ত 
করেদ্�?”

আয়�ান মোচাখ পাদ্করয় হাত মোপরত োগাদ্বিত করন্ঠ বলরলা... 
“আ�াে আজুো দ্দদ্চ্ছস না মোকন?”

সেসী মোচাখ বুরজ দ্চৎকাে করে বলরলা... “দ্দদ্চ্ছ, দ্দদ্চ্ছ।”
আয়�ান ধ�রক বলরলা… “মোচাখ বুরজ বরস আদ্�স মোকন?”
সেসী মোচাখ মো�রল কপট মোহরস বলরলা... “এত টাকা দ্দরয় কী 

কেরত চাও?”
আয়�ান :.. “অরেলিাপাজলিরন স্বাবলম্বী হরত চাই। �লনা�য়ীে �ত 

�লাকলা না করে তাড়াতাড় টাকা মোদ।”
সেসী :.. “�রনে কো �ুরখ বরলও আদ্� মোতা�ারক সােকো 

বুঝারত পাদ্ে না মোকন?”
আয়�ান :.. “মোেরে পড়াে জন্য আদ্� মোতাে মোরে� পড়রত চাই না। 

মোকঁরড়দ্ল মোকাোকাে! অদ্য মোবদ্শ োঁড়াদ্� কদ্েস।”
সেসী :.. “তুদ্� আস্ত একটা কাটরখাট্া।”
আয়�ান :.. “তুই হরল েগীে নাদ্ন নাবুদ্ড়।”
সেসী :.. “তুদ্� হরল, মোধাঁকাবারজে নানা ধাপ্পাবাজ।”
আয়�ান :.. “মোহঁই! আ�াে নাদ্তরক মোধাঁকাবাজ োকরল মোকন?”
সেসী :.. “আ�াে নাতদ্নরক েগী মোেরকদ্�রল মোকন?”
আয়�ান :.. “একবাে মোেরকদ্�, হাজাে বাে োকব, বােবাে োকব 

দ্ক�ু কেরব?”
সেসী লদ্জিত হওয়াে োন করে আড়রচারখ তাদ্করয় বলরলা… 

“চাইরলও আদ্� মোতা�ারক দ্ক�ু কেরত পােব না।”
আয়�ান :.. “চুটদ্ক বরল চাটুকা বানারত চাস নাদ্ক?”
সেসী �ুচদ্ক মোহরস নখ পদ্েষ্কাে করে, আয়�ান মোেরগ লাদ্ে মো�রে 

মোচয়াে সদ্েরয় োগাদ্বিত করঠে বলরলা... “আ�াে টাকা দ্দদ্চ্ছস না 
মোকন?”

সেসী দ্চৎকাে করে হাঁপারত হাঁপারত বলরলা... “আয়�ান োই! 
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আ�ারক জারন না মো�রে র্ত টাকা চাইরব তত টাকা মোদব। কত 
টাকা চাও?”

আয়�ান :.. “আজরকে জন্য দ্বশহাজাে টাকা র্রেষ্।”
সেসী দেজাে দ্দরক তাদ্করয় স্বগরতাদ্তি করে… “এত মোজারে 

দ্চৎকাে কেলা� তবুও মোকউ আসর�ন না মোকন?”
বাপ দাদাে সারে গৃহদ্শক্ষক রেরবশ কেরল, আয়�ান হাত 

রেসাদ্েত করে বলরলা... “সেসী! মোদৌরড় আয়। আদ্� আে মোতারক 
�ােধে কেব না।” 

সেসী পদ্ড়�দ্ে করে মোটদ্বরলে উপে লম্বা হরয় হাত রেসাদ্েত 
করে। আয়�ান ওে হাত ধরে মোহঁচকা টারন মোটদ্বল মোেরক নাদ্�রয় 
গৃহদ্শক্ষরকে দ্দরক তাদ্করয় দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা... “�াস্াে �শাই! 
আপনারক ঝাড়াে জন্য ঝাড়ু আনরত হরব নাদ্ক?”

�াস্াে কো না বরল মোেরগ মোোঁস মোোঁস করে। সেসী �াোে 
ইশাো  য় কী হরয়র� জানরত চাইরল, আয়�ান বলরলা... “�াস্াে 
�শাইে ঘারড় েূত মোচরপর�।”

সেসী দু হারত তাে বাজু ধরে সেরয় বলরলা… “আয়�ান োই! 
দয়া করে আ�ারক বাঁচাও।”

আয়�ান :.. “জড়াজদ্ড় বাদ দ্দরয় তুই একটু দ্জো। জাদ্েজুদ্ে 
জাদ্হে কোে জন্য আদ্� এখন েূত ঝাড়ব।”

�াস্াে :.. “আয়�ান! সেসীরক মো�রড় তুই মোতাে আসরন বস।”
আয়�ান :.. “�াস্াে �শাই! দ্শক্ষাদারনে জন্য না মোেরক মোশখাে 

জন্য পড়াঘরে এরসর�ন?”
�াস্াে দ্নরুতেে োকরল সেসীে দ্দরক তাদ্করয় আয়�ান বলরলা... 

“�াস্ােদ্জরক �ােধে কেরল বুদ্ধিনাশ হরব। এতবড় সবলিনাশ আদ্� 
অন্তত কেরত পােব না। বহাল তদ্বয়রত বুদ্ধি ধাোবাে জন্য উগ্রপন্া 
অবলম্বন কেরত হরব।”

সেসী �াো দুদ্লরয় সম্দ্ত জানারল, তারদে আচাে আচেণ আঁচ 
করে �াস্াে সঙু্দ্চত হয়। আয়�ান দ্বদ্রূপ মোহরস মোোজাদ্লে হাতা 
ধরে বলরলা... “োরলা মোে োরলা জরপ োরলায় োরলায় চরল র্া 
নইরল দ্কদ্লরয় োরলা�ানুদ্র্ে োন বাে কেব।”

“�রন োদ্খস! ঝাপটায় পড়রল পঞ্চেূরত েতলিা হরব।” োগাদ্বিত 
করঠে বরল �াস্াে হাবোব বদদ্লরয় ধপাস করে মোচয়ারে বরস �াো 
কাঁধ ঝুলারল, �ুখ দ্দরয় মোেনা মোবরোরত শুরু করে। পড়াঘরে কী 
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হরচ্ছ বুঝরত কারো বাদ্ক োরক না। আয়�ান সেসীে দাদাে দ্দরক 
তাদ্করয় বলরলা... “�াস্াে �শাইরক েূরত মোজঁরতর�। ঝাঁটারপটা 
কেরত হরব নইরল সবাে গতরে েে কেরব। কী কেরবন?” 

সেসীে দাদাে দ্শউরে দ্প�ু হরট বলরলন... “পােরল তুই েূতঝাড়। 
আদ্� মোর্রয় মোদদ্খ মোতাে দাদারক মোেরক আনরত পাদ্ে দ্ক না?”

সেসী এবং আয়�ারনে বাবা �াস্ারেে �ুরখ পাদ্ন দ্�টা মোদন। 
�াস্াে মোচাখ মো�রল দ্নরজরক দ্ব�ানায় শুয়া মোদরখ অবাককরঠে 
বলরলা... “আ�াে কী হরয়র�?”

সেসীে বাবা দ্শউরে বলরলন… “আপনাে দ্েতরে েূত িুরকদ্�ল।”
�াস্াে :.. “ও �ারগা। আদ্� আে ওরদেরক পড়ারত পােব না। 

আ�াে সবলিারগে দ্বর্� দ্বর্ব্যো হরচ্ছ।”
আয়�ান �াস্ারেে পারশ মোর্রয় বলরলা... “�াস্াে �শাই! 

দ্ত্রসধে্যায় মোকাোয় দ্গরয়দ্�রলন?”
�াস্াে দ্শউরে বলরলা... “সধে্যা�দ্ণে সুবারস �ন সরতজ কোে 

জন্য বাদ্গ�ায় দ্গরয়দ্�লা�। �ােধে কেরলও আদ্� আে র্াব না।”
আয়�ান :.. “চার�দ্লে গারয় মোহলান দ্দরয় েূতরকশীে �ায়াতরল 

বরসদ্�রলন নাদ্ক?”
�াস্াে �াো দুদ্লরয় দ্চদ্ন্ততকরঠে বলরলা… “মোতাে কো শুরন 

সরব�াত্র মোবারধাদয় হরয়র�, ধােণা এরক্কবারে দ্�ে্যা নয়।”
সেসী :.. “�াস্াে �শাই! র্রেষ্বাে পাে্যবই পাে করেদ্�। আজ 

দ্ক আ�াে পাে মোনরবন?”
�াস্াে :.. “পাোদ্েলিনী! আদ্� এখন দ্পটটান কেব, পােন কেব 

না। আজরকে জন্য র্রেষ্ হরয়র�। এখন মোতা�ারদে �ুদ্ট।”
“দ্জ আচ্ছা �াস্াে �শাই।” বরল দুজন মোদৌরড় মোবদ্েরয় র্ায়।
[] পেদ্দন ইউদ্ন মোশরর্ বাদ্ড় মোেোে পরে আয়�ান অেয়ােরণ্য 

রেরবশ করে মোদারয়ল জাতীয় পাদ্খ কসাইপাদ্খরক কাঁটায় মোগঁরে �াংস 
দ্�ঁরড় মোখরত মোদরখ মোস দ্শহদ্েত হরয় চােপারশ তাকায়। মোকাোও 
জাঁদ্তকল। মোকাোও জাদ্লক। মোকাোও দ্বড়াে উপে হাঁদ্ড় কলদ্স 
োখা। গার�ে োরল োঁরসে আদরল োঁদ পাতা। বাগুোয় পাদ্পয়া 
আটরক চটপট কেরত মোদরখ মোদৌরড় মোর্রয় পেখ করে তাদ্করয় 
বাগুো খুরল সরে দাঁড়ায়। পাদ্পয়া উরড় মোগরল বাগুো দ্েকোক করে 
সতকলিতাে সারে হাঁরট। []

সেসী মোহঁরকরেরক বলরলা... “আয়�ান োই! োরত-োত না মোপরয় 
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ল্যাত-প্যাত হরয়� নাদ্ক?”
আয়�ান চ�রক �ুরখ আঙুল দ্দরয় গার�ে দ্দরক ইশাো করে 

দ্নম্নকরঠে বলরলা... “পাদ্খে না� জাদ্নস?” 
সেসী সতলিকতাে সারে মোহঁরট তাে পারশ মোর্রয় পাদ্খে দ্দরক 

তাদ্করয় বলরলা... “পাদ্খটা খুব সুদেে।” 
আয়�ান :.. “শুধু সুদেে নয়। েয়ঙ্ে সুদেে। এই পাদ্খ বাংলারদরশ 

আসরলা মোক�রন?”
সেসী :.. “দ্নশ্চয় উরড় এরসর�।”
আয়�ান :.. “পেখ করে মোদখ। কাঁটায় মোগঁরে মোর্ পাদ্খরক দ্�ঁরড় 

খারচ্ছ ওটা মোদদ্শ কসাইপাদ্খ।”
সেসী তাে পাশ মোঘরর্ বলরলা... “আয়�ান োই, তুদ্� দ্ক 

মোকারনাদ্দন �ুদ্নয়া মোদরখ�?”
আয়�ান মোচাখ পাদ্করয় বলরলা.. “দূরে সরে কো বল।”
সেসী �ুচদ্ক মোহরস বলরলা.. “সুেদ্সকো সুরে সুরে বরল, মোর্াড়শী 

হরল সুদেেীরক নাদ্ক মোঘাড়ারোরগ ধরে, এসব তে্য দ্ক সত্য?”
আয়�ান :.. “সেসী! টাকাে দ্চন্তায় �াো গে� হরল আজ মোতারক 

দ্কদ্লরয় কাদ্হল কেব।”
সেসী দুষু্হাদ্স মোহরস বলরলা... “আ�াে �রন র্রেষ্ হ্যাঁরচাড়প্যাঁরচাড়। 

অদ্ল্পষ্ঠ আদে কেরল রোণবন্ত হব। দয়া করে একটু আদে কেরব?”
আয়�ান হতাশ হরয় �াদ্টরত পদাঘাত করে বলরলা... “মোহঁই! মোতাে 

কী হরয়র�?”
সেসী দ্বচদ্লত হরয় অশ্রুসজল দৃরষ্ দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... 

“রোণবন্ত হওয়াে জন্য একদ্টবাে জদ্ড়রয় ধেরত পােব?”
আয়�ান :.. “জড়াজদ্ড় কোে জন্য মোদৌরড় এরসদ্�স নাদ্ক?”
সােসী তাে মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় �াো মোনরড় বলরলা… “মোতা�াে 

পারশ বসরত চাইরল শুরু হয় বােরবলা, �রনে কো বলাে জন্য আজ 
হরয়দ্� মোবরলল্া।”

আয়�ান দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা… “বাতাহত লতা ধরে বাতুল হরত 
মোচরয়দ্�লা�, কারনে লদ্ত ধরে আজ �াতাল হরয়দ্�।”

সােসী বা� হাত কপারল বুদ্লরয় বলরলা… “দ্বশ্াস করো, স্মেণ 
হরল দ্চনদ্চন ব্যো হয়।”

আয়�ান হাসাে মোচষ্া করে ওে কপারল হাত বুদ্লরয় বলরলা... 
“আদ্� মোতারক তাড়ারত মোচরয়দ্�লা�। মোতাে কপারল লাগরব জানরল 
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এরলাপাোদ্ড় দ্িল �ােতা� না।”
সেসী :.. “মোতা�ারক অকষ্বধি কোে জন্য দ্চৎকাে করে 

মোকঁরদদ্�লা�। আদ্� মোেরবদ্�লা� আ�ারক কাঁদরত মোদরখ দাদাজান 
মোতা�ারক হুড়া মোদরবন।” 

আয়�ান :.. “অদ্নষ্দ্চন্তাে কােণ জানরত চাই।”
সেসী :.. “আত্ীয়স্বজনো মোতা�ারক দ্নদলিয় দ্নষু্ঠে োরকন। 

মোতা�ারক কাঁদরত মোদরখ দ্চৎকাে করে বলরত মোচরয়দ্�লা�, আ�াে 
আয়�ান োইে �ত দেদ্দ আ�ারদে অঞ্চরল আে মোনই।”

আয়�ান গার�ে আড়াল মোেরক বশলিা বাে করে এদ্গরয় দ্দরয় 
বলরলা... “গারয়ে মোজারে ঘা �ােরল দ্চৎকাে করে মোকঁরদ বলব 
সেসী আ�ারক মো�রের�।”

সেসী দ্বচদ্লত হরয় বলরলা... “খাঁড়া দ্দরয় ঘা �ােরল �রে র্ারব 
মোতা।”

আয়�ান :.. “তুই �ােরল আদ্� �েব না। পেীক্ষা করে মোদখ।”
সেসী :.. “তুদ্� এ�ন হরয়� মোকন?”
আয়�ান :.. “আদ্� জাদ্ন না।”
সেসী অপলকদৃরষ্ তাদ্করয় বলরলা... “তুদ্� ওরক োরলাবারসা?”
আয়�ান অবাককরঠে বলরলা... “কাে কো বলদ্�স?”
সেসী :.. “মোতা�াে সহাধ্যাদ্য়নী।”
আয়�ান :.. “আদ্� শুধু মোতাে সারে কো বদ্ল, অন্য কারো দ্দরক 

তাকাবাে স�য় আ�াে মোনই।”
সেসী :.. “অষ্রেহে মোতা�াে ধারে পারশ োরক, আদ্� মোতা�াে 

পাশ দ্েড়রত পাদ্ে না মোকন?”
আয়�ান কাঁধ বাঁদ্করয় বলরলা… “আদ্� জাদ্ন না।” 
সেসী আরবগরেবণ হরয় তাে মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... 

“আয়�ান োই, একদ্টবাে জদ্ড়রয় ধেরত পােব?”
আয়�ান :.. “অদ্য আ�াে রেদ্ত এত আসতি হরয়দ্�স মোকন?”
সেসী :.. “সাধ্যসাধনায় তুদ্� দ্সধিাই হরয়�। সবলিােলিসাদ্ধকা হওয়াে 

জন্য মোতা�াে সারে হাতাহাদ্ত করে আহত হরত চাই। ব্যো েুলারনাে 
জন্য আ�ারক আঘাত করো।”

আয়�ান োগাদ্বিতকরঠে বলরলা... “সেসী! কোে অেলি বুরঝ কো 
বলরল �গেল হরব। তুই হয়রতা জাদ্নস না, সব কো সবস�য় বলরত 
মোনই। অসৎ উরদেরশ্য পাশাপাদ্শ বসরল �হাপাপ হয়।”
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সেসী :.. “আদ্� মোতা�ারক োরলাবাদ্স। চাইরলও তুদ্� আ�ারক 
কলদ্ঙ্নী কেরত পােরব না।” 

আয়�ান মোচাখ বুরজ �রনে মোচারখ রুষ্ অপ্সোরক মোদরখ �াো ঝাড়া 
দ্দরয় সেসীে দ্দরক তাদ্করয় ম্ান মোহরস বলরলা... “তুই এখন চরল 
র্া।”

সেসী :.. “কী হরয়র�, এত দ্চদ্ন্তত হরয়� মোকন?”
আয়�ান :.. “আ�াে দ্ক�ু হয়দ্ন। মোতাে কী হরয়র�?”
সেসী :.. “�াস্াে �শাই বরলর�ন, তুদ্� োরলা বাংলা জারনা। 

বাংলা দ্শখাে জন্য মোতা�াে সারে অন্তেগেতা বাড়ারত চাই।”
আয়�ান :.. “আন্তদ্েকতাে োবসাব োরলা হরলও অগোদ্গেোব 

অত্যন্ত �দে। মোশারনদ্� কা�ীে সারে কানাকাদ্ন কেরল কাদ্�নীো 
কা�পেবশ হয়।”

সেসী :.. “তুদ্� অত্যন্ত মোসৌোগ্যবান। মোতা�ারক স্পশলি করে আদ্� 
মোশাোরসৌদেরর্লি মোসৌোগ্যশালী হরত চাই। লক্ষী�ন্ত হওয়াে জন্য 
মোতা�াে সারে �ধুে দ্পদ্েদ্ত কেরত চাই।”

আয়�ান �াো দুদ্লরয় বলরলা... “হাবোরব স্পষ্, মোতাে উপে 
পদ্ণ্ডতরপতনীে রেোব পরড়র�।”

সেসী :.. “তুদ্� দ্ক জান না, বনচােীো মোর্ েূতররেরত দ্বশ্াসী?”
আয়�ান :.. “আদ্� জানতা� না। জানারনাে জন্য আন্তদ্েক 

ধন্যবাদ। এখন সদ্বনরয় দ্�নদ্ত করে বলদ্� দয়া করে তুই চরল 
র্া।”

সেসী :.. “আজ মোতা�াে সারে মোবাঝাপড়া কেরত চাই। োঁকতারল 
মোঝাপঝারড় গা িারকা মোকন?”

আয়�ান :.. “আদ্� গা িাকরল মোতাে কানাকদ্ড়রত টান পরড় 
মোকন?”

সেসী :.. “টান পড়াে কােণ হরলা, রোরণে উচ্ছারস উচ্ছদ্সত 
হওয়াে জন্য আদ্� শুধু মোতা�াে সারে কো বলরত পাদ্ে। অন্যরদে 
সারে কো বলরল দ্বিধাবিন্দ্ব লারগ এবং ওো আ�াে সকল কো বুরঝ 
না। আদ্� সদ্ত্য অস্বদ্স্তরবাধ কদ্ে।”

আয়�ান :.. “আকুদ্লদ্বকুদ্ল করে তুই আ�ারক ব্যাকুল কেরত 
চাস নাদ্ক?”

সেসী :.. “োরলাবাসাবাদ্সে জন্য আদ্� দ্নোকুল হরয়দ্�। দয়া 
করে আ�ারক োরলাবারসা, আদ্� মোতা�াে রেদ্তবিদ্ন্দ্বনী হরত চাই।”
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আয়�ান দাঁত কট�ট করে বলরলা… “মোদৌরড় বাদ্ড় র্া নইরল 
োপদ্ড়রয় মোবহুশ কেব!”

সেসী মোেরগ কশকশ করে বলরলা... “র্াদ্চ্ছ মোতা! গলা োদ্টরয় 
দ্চল্াচ্ছ মোকন? একান্তবাসী মোকাোকাে! বারগ মোপরল আদ্� মোতা�াে 
অধে�ধুপান কেব।”

আয়�ান :.. “কা�ড়াকা�দ্ড় কেরত চাইরল আদ্� মোতারক �াোে 
উপে তুরল আ�াড় �ােব।”

সেসী :.. “দাঁড়াও! দ্�ঁচকাঁদুদ্নে �ত মোকঁরদ এখুদ্ন আদ্� আ�াে 
বাপ চাচাে কার� নাদ্লশ কেব।”

আয়�ান :.. “আ�াে বাপ দাদাে কাে োেী পদ্েণা� অত্যন্ত 
��লিাদ্ন্তক হরব বরল োখদ্�।”

সেসী মোদৌরড় দূরে মোর্রয় পােে �ুরড় দাঁরত দাঁত দ্পরর্ বলরলা… 
“দাদ্দরক বলব, লাদ্ে দ্দরয় দ্পদ্টরয় মোতা�াে দ্পরেে চা�ড়া তুরল োণ্ডা 
দ্দরয় বাদ্ড় মো�রে এরক্কবারে োণ্ডা কোে জন্য। তুদ্� োণ্ডা হওয়াে 
মোতা�াে দাদা আ�াে নার� �া�লা েুকরত চাইরল, োট ে�ক েসরক 
মোহঁরট োনায় মোর্রয় ঘুর্ দ্দরয় উনারক আদ্� মোজরলে োত খাওয়াব, 
আ�াে কোখান �রন োরক মোর্ন।” 

আয়�ান বশলিা হারত দ্নরয় মোতরড়-মোহঁরক বলরলা… “দাঁড়া! এখুদ্ন 
আপদ্তে দ্বপদ্তেে দ্নষ্পদ্তে কেব।”

সেসী মোদৌরড় বন মোেরক মোবদ্েরয় হাঁই হুঁই করে। বাদ্ড়ে মোলাকজন 
দাঁ মোতগ সড়দ্ক বদুেক হারত মোবরোরল, সেসী হাঁপারত হাঁপারত 
বলরলা... “এই বরনে দ্েতে বন�ানুর্ আর�, আদ্� স্বচরক্ষ মোদরখদ্�। 
জারন �াোে জন্য আ�ারক আক্র�ণ করেদ্�ল।”

এরক অরন্যে দ্দরক তাকারল, সেসী হাত মোঝরড় বলরলা... “আদ্� 
িং কেদ্� না। আ�াে কো দ্বশ্াস না হরল তারক খুঁরজ বাে করে 
স্বচরক্ষ মোদখরত পােরব। সাবধান! খাদ্ল হারত তাে সা�রন মোর্ও না। 
ঘারড় ধেরল জারন মো�রে মোেলরব।”

আয়�ারনে দাদা দাঁত কট�ট করে বলরলন... “আরেকদ্দন এত 
মোজারে দ্চৎকাে কেরল আদ্� মোতারক দ্চৎকােপুে পাোব। কী হরয়র�, 
দ্চৎকাে করেদ্�রল মোকন?”

সেসী :.. “দাদা মোগা দাদা! আজ আদ্� িং কেদ্� না।”
দাদা অন্যরদেরক চরল র্াওয়াে জন্য হাত দ্দরয় ইশাো করে 

অধেদংরশ বলরলন... “আ�াে নাদ্তরক তুই বন�ানুর্ োদ্কস মোকন?”
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সেসী :.. “গুণীে �ত গহনবরন বরস গুনগুন করে মোকন?”
দাদা :.. “তাে �ন র্া চায় তা মোস করুক তারত মোতাে �াো ব্যো 

হয় মোকন?”
সেসী :.. “বন�ানুর্টা আ�াে এক�াত্র �াো ব্যোে কােণ।”
দাদা :.. “কী বলদ্�স এসব?”
সেসী দ্বচদ্লত হরয় বলরলা… “শয়রন স্বপরন এ�নকী দ্দবাস্বরপ্নও 

বন�ানুর্রক আদ্� �নশ্চরক্ষ মোদদ্খ। হাঁটরত বসরত শুধু�াত্র বন�ানুর্রক 
দ্নরয় জল্পনা কল্পনা কদ্ে। দ্নজলিন দ্নোলায় একলা বসরল বন�ানুর্ 
আ�ারক জদ্ড়রয় ধরে। আদ্� চ�রক উরে দ্চৎকাে করে মোেরক সাড়া 
পাই না, মোস টুদ্ক দ্দরয় দ্দবারলারক লুকায়।”

দাদা মোচাখ পাদ্করয় বলরলন... “বকবকাদ্ন বাদ দ্দরয় সাে কো 
বল নইরল দ্কদ্লরয় বকবক� োকাব।”

সেসী :.. “অদ্েচাে কোে জন্য বরনে গহন মোেরক আজ গুরণে 
বাণ মো�রের�। �ু�ন্তে পরড় মোটাটকা তাদ্বজ পদ্েরয় আ�াে �নরক বশ 
করের�। আদ্� হাঁটরত বসরত পাদ্ে না। মোস আ�ারক বশ করের�।”

দাদা মোচাখ পাদ্করয় বলরলন... “সেসী! আদ্� োগরত শুরু করেদ্�। 
র্া বলাে বুদ্ঝরয় বল।”

সেসী :.. “মোসা�তোে উতে�ারগে রূপ মোর্ৌবরনে চ�ৎকাে মোদরখ, 
�ন্ত্র�ুরগ্ধে �ত তন্ত্র�ন্ত্র জরপ বন�ানুর্ আ�ারক গুণ করের�। হায় 
হায়! আদ্� এখন কী কদ্ে?”

দাদা :.. “আ�ারক দ্কংকতলিব্যদ্ব�ূঢ় করে দ্কংকেী না দ্কংবদদ্ন্ত 
হরত চাস?”

সেসী :.. “নাদ্তও আপনাে �ত আলারোলা হরয়র�। বুদ্ঝরয় 
বলরলও অবুরঝে বরল, মোঘাোরলা কো আদ্� বুদ্ঝ না।”

দাদা মোেরগ ধ�াৎ করে ওে দ্পরে দ্কল বদ্সরয় দাঁত কট�ট করে 
বলরলন... “সােকো বুদ্ঝরয় বলদ্�স না মোকন?”

সেসী দ্চৎকাে করে বলরলা... “আ�ারক বাঁচাও! আ�ারক বাঁচাও। 
দাদা আ�াে জান মোবে করে মোেরলর�ন।”

দাদা শেীে কাঁদ্পরয় হাসরল, সেসী কপট মোহরস বলরলা... “দাদা, 
মোকউ আসর�ন না মোকন?”

দাদা সরজারে ওে দ্পরে �াদ্লশ করে কাঁরধ হাত মোেরখ বলরলন... 
“খার�াখা দ্চল্াদ্চদ্ল্ কেরল মোকউ আসরব না। আজ কী করেদ্�রল তা 
আ�ারক বুদ্ঝরয় বল।”
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সেসী :.. “অগোদ্গেে অেলি জানরত চাইরল �াোে উপরে তুরল 
আ�াড় �ােরত মোচরয়দ্�রলন।”

দাদা :.. “অসম্বরক সম্ব কোে জন্য আয়�ান অস্বাোদ্বক 
হরয়র� মোজরনও তাে সারে োব জ�ারত চাস মোকন?”

সেসী :.. “আয়�ান োই আশীবলিাদধন্য তা শুধু আদ্� জাদ্ন। োবুরকে 
সারে োব জদ্�রয় োদ্বনী হওয়াে জন্য মোস্বচ্ছায় শ্াপদসংকুল অেরণ্য 
র্াই।”

দাদা :.. “বুদ্ঝরয় বলরল সকরলে �গেল হরব নইরল দ্কদ্লরয় আজ 
মোতারক কয়লা বানাব।”

সেসী বুক কাঁদ্পরয় শ্াস মোটরন বলরলা… “আোরোরত আদ্�ও 
উধাও হব, মোকউ আ�ারক খুঁরজ পারব না।”

দাদা কপালু কুঁচরক বলরলা... “গূঢ়তত্ত তুই জানরল মোক�রন?”
সেসী :.. “র্োসাধ্য মোচষ্া করেও আ�ারক দ্বরয় দ্দরত পােরব না, 

কা লাকারল সকল �েরব।”
দাদা :.. “দ্নজলিন দ্নোলায় বরস আয়�ারনে সারে োব জ�ারত 

চাস মোকন?”
সেসী কাঁদরত শুরু করে বলরলা… “দাদা! আে �াত্র একটা �াস 

বাদ্ক।”
দাদা দাঁত কট�ট করে বলরলন... “আদ্� শতবাে বরলদ্�! 

মোলৌদ্ককপুোণ আর্ারঢ় গল্প শুনরল আ�াে �াো গে� হয়, ওসব 
আদ্� দ্বশ্াস কদ্ে না!” 

সেসী :.. “আপদ্ন দ্বশ্াস না কেরলও েূতরপত্ী আদ্� মোদরখদ্�।”
দাদা :.. “সেসী! োরগে মোচারট েতিচাপ উচ্চ হরল আজ মোদব 

একটা গারয়ে মোজারে।”
সেসী :.. “দ্ক�ু বলরল না বুরঝ নাদ্তে �ত �্যাঁৎ করে উরেন 

মোকন?”
দাদা :.. “তুই আ�ারদেরক মোচতাস মোকন?”
সেসী :.. “রূরপে তারপ মো�ঁকারত না মোপরে োট ে�ক েসরক মোহঁরট 

দৃদ্ষ্ আকর্লিণ করে আকর্লিণীয় হরত চাই।”
দাদা :.. “কাকাতুয়াে �ত কী র্া-তা বকদ্�স? মোবদ্শ কুটকুট 

কেরল কট্রেে �ত মোদব করয়কটা।”
সেসী অপলকদৃরষ্ তাদ্করয় গম্ীেকরঠে বলরলা... “বেণ কদ্েরয় 

বরেে গরল ঝুদ্লরয় না দ্দরল আজ �টদ্ক মোকা�রে মোবঁরধ এঁরদাপুকুরে 
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েুরব �েব।”
দাদা :.. “সেসী! বাড়াবাদ্ড় না করে সােকো বল।”
সেসী :.. “আয়�ান োইরক আদ্� োরলাবাদ্স। োনাকাটা পেী 

তারক আগরল োরখ। আ�ারক পাশ তাে দ্েড়রত মোদয় না। আদ্� 
আে দ্ক�ু বলরত চাই না।”

দাদা :.. “মোতাে �রত আদ্� এক হরল আপদ্তে দ্বপদ্তেে দ্নষ্পদ্তে 
মোক কেরব? আয়�ানরক মোতাে দাদ্দ দুই মোচারখ মোদখরত পারে না।”

সেসী :.. “আ�াে দাদা পদ্েরবতো দ্�রলন, আদ্� পদ্েবৃদ্তে কেরত 
চাই। আপনারদে পদ্েরবদন আ�ো জাদ্ন। আ�ারদে পদ্েরবদনা 
আপনাো জানরতও চান না।”

দাদা :.. “আজ সদ্ত্য দ্বদ্স্মত হরয়দ্�। র্াইরহাক, তারক বাগারত 
পােরল অন্যরদে দ্চন্তায় দ্চদ্ন্তত হরত হরব না। তারক বাগারনা �ারন 
খাদ্ল হারত বাঘ কাবু কো। মোক�ন কী কেরব?”

সেসী :.. “রেরয়াজরন সবাে সা�রন জদ্ড়রয় ধরে বলব, আয়�াে 
োই আদ্� মোতা�ারক দ্বরয় কেরত চাই।”

দাদা :.. “বুরঝদ্�, গারয়ে মোজারে না পােরলও বুদ্ধিেরজারে তুই 
তারক কাবু কেরত পােরব। চল! হাবড়াে নানা মোেড়া মোেরক আজ 
তারক মোচতাব।”

সেসী :.. “আজ এ�দ্নরত মোচরত আর�। আ�াে �ন কারন কারন 
বলর�, আে মোচতারল চাগো খবে আর�।”

দাদা :.. “েরে েরয় েেেে করে তাে মোরের� পড়রল মোক�ন?”
সেসী :.. “দ্দবাতন আ�াে বুরক তুরর্োগুন জ্রল তা মোতা�ো 

বুঝরত চাও না মোকন?”
দাদা :.. “কী বুঝব?”
সেসী :.. “আয়�ান োইরক আদ্� োরলাবাদ্স। আজ এবং এখুদ্ন 

আকদ কদ্েরয় দাও, নইরল কা�ানরল জ্রল আ�াে বগরল আসরল, 
জড়াজদ্ড় করে তারক জুদ্ড়রয় কারলা তাগায় মোবঁরধ গলায় ঝুলাব।”

দাদা মোচাখ কপারল তুরল বলরলা... “এতসব করব দ্শরখদ্�স?”
সেসী :.. “দ্বশ্াস করুন, অকারলবসরন্ত পরটালরতালা মোর্রত চাই 

না।”
দাদা :.. “মোতারদে খুদ্শরত আ�ো খুদ্শ। মোতাো হাসরল আ�ো 

হাদ্স। মোতারদেরক কাঁদ্দরয় আ�ো কাঁদরত চাই না। এখন পােরল 
বনেুরল �ালা মোগঁরে তাে গরল পদ্েরয় বল, আদ্� মোতা�ারক বেণ 
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করেদ্�।”
সেসী ব্যস্তকরঠে বলরলা... “আদ্� এখন মোোে মোকাোয় পাব?”
দাদা দ্রুত হাঁটরত শুরু করে বলরলন… “চুল দ্�ঁরড় �ালা গাঁে, 

মোতাে বেরক আনাে জন্য আদ্� র্াদ্চ্ছ।”
সেসী ব্যস্তকরঠে বলরলা... “দাদা! করয়টা েুল তুরল দ্দরল সাহার্্য 

হরব। আকাশ ঝা�দ্েরয় কারলার�ঘ জ�রত শুরু করের�।”
দাদা ব্যস্ত হরয় েুল তুরল সেসীে মোকাঁচরড় দ্দরয় হারত হাত মোঝরড় 

মোহঁরক মোেরক বলরলন… “আয়�ান! মোদৌরড় আয়। সেসীরক আজ 
মোবজুত করেদ্�।”

আয়�ান মোদৌরড় মোর্রয় হাঁপারত হাঁপারত বলরলা... “এখন কী 
করের�?”

দাদা :.. “এত বাড় মোবরড়র�! মোচাখ পাদ্করয় আ�ারক ধ�কায়।”
আয়�ান �ুখ দ্বকৃত করে সেসীে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “মোরে� 

মোরে� জরপ ওে �গজ দ্বকল হরয়র�। ওে কোয় �্যাঁৎ করে উেরল 
হুরতা� প্যাঁচা মোহরস কুদ্টপাদ্ট হরব।”

দাদা :.. “না মোেরগ এসব তুই কী বলদ্�স?”
আয়�ান :.. “চুদ্ে করে মো�াদ্তচুে মোখরয় �দ্তচ্ছন্ হরয়র�। দ্�দ্ষ্-

কু�রড়াে েস পান কোরল আচ্ছন্োব দূে হরব।”
দাদা আড়রচারখ তাদ্করয় বলরলন… “আজ মোতারদেরক আকদ 

কদ্েরয় মোদব। তাদ্করয় মোদখ, বেণ �ালা গাঁোে জন্য চুল দ্�ঁরড়র�।”
আয়�ান হতাশ হরয় কাঁধ ঝুদ্লরয় বলরলা... “গাঁটদ্েে �ত ওরক 

আ�াে দ্পরে চাপারত চান মোকন? আদ্� ওরক সহ্য কেরত পাদ্ে না।”
দাদা :.. “ওে অরনক জদ্�দ্জোত আর�, দাদা-নাদ্ত আজীবন 

মো�ৌজ কেরত পােব।” 
আয়�ান :.. “দাদাজান! এসব আপদ্ন কী বলর�ন?”
দাদা :.. “আদ্� মোদশভ্র�রণ মোর্রত চাই, মোতাে বাপ চাচা আ�ারক 

একটা টাকা মোদরব না। দ্কপরটে ঘরে হাড়দ্কপরট জরমের�।”
আয়�ান :.. “�লনা�য়ী জবে চালাক। আঁচ কেরল লারেে সারে 

সুধ উশুল কেরব।”
দাদা :.. “ওসব আ�ারদে �াো ব্যোে কােণ নয়। মোবদ্শ মোগানাগুনদ্ত 

কেরল মোতাে দাদ্দে পারশ বরস আয়ব্যরয়ে দ্হসাব দ্�লাবাে জন্য 
বলব। পাবলিত্য অঞ্চরল মোবড়ারত চাই। তুই োদ্জ হরল মোোরে েওনা 
হব।”
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আয়�ান :.. “ওে �ায়া মোদখরল েগ োদ্গরয় োগ চের� উরে। 
ঝগড়াঝাঁদ্ট কেরত না পােরল খার�াখা ক্যাঁটক্যাঁট করে, এত কুদ্টল।”

দাদা :.. “দ্নখেচা মোদশভ্র�ণ কেরত চাইরল ওরক েুসলারত হরব। 
আজ ওে দুবলিলতা সম্বরধে মোজরনদ্�। তুই হরল ওে হৃদয়রদৌবলিল্য। 
আ�ারদে সারে আে বাড়াবাদ্ড় কেরব না। তুই োদ্জ হরল কাদ্জে 
আজুো পর্লিন্ত মোদরব।”

আয়�ান :.. “দ্েকার�, মোেকায় পড়রল দ্েকোক হরব এবং আদ্�ও 
গটগট করে হাঁটরত পােব।”

দাদা :.. “মোতারক অরশর্ ধন্যবাদ। সেসী! মোদৌরড় আয়, োকা-
বুরকারক কাবু করেদ্�।”

সেসী মোদৌরড় মোগরল, দাদা হাঁটরত শুরু করে বলরলন... “তুই োব 
জ�া আদ্� মোর্রয় মোদদ্খ চা আনরত পাদ্ে দ্ক না?”

সেসী �ুচদ্ক মোহরস দ্�দ্�লিে দৃরষ্ আয়�ারনে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… 
“দ্জ আচ্ছা।”

আয়�ান :.. “মোতাে রূরপ আগুন, মোতাে মোদরহ মোর্ৌবন�রদে টইটমু্বে। 
মোতাে অধে�ধু পান কেরল পাদ্পরষ্ঠে কদ্লজা পুরড় খাে হরব।”

সেসী :.. “র্া বলাে দয়া করে বুদ্ঝরয় বরলা। আজ আদ্� 
দ্থিেদ্সধিান্ত কেরত চাই।”

আয়�ান দ্বচদ্লত হরয় বলরলা… “সেসী! আদ্� মোতারক োরলাবাদ্স।”
সেসী অবাককরঠে বলরলা... “মোকারনাদ্দন বলদ্ন মোকন?”
আয়�ান :.. “আদ্� �েরল তুই বালদ্বধবা হরব মোজরন দাগাদাে 

হরত চাইদ্ন।”
সেসী অপলকদৃরষ্ তাদ্করয় দৃঢ়করন্ঠ বলরলা… “উরে মোটরন বেণ 

করো। শ্াস মোটরন হাঁপ �ারড়া। আদ্� দাদ্গ হরত চাই, আ�াে সারে 
দাগাবাদ্জ করো।”

আয়�ান �াো দুদ্লরয় বলরলা... “অদ্তস্বাোদ্বক হরলও ধাধসপুরে 
বােরবলা আ�ারদে জন্য কালতুল্য। জাদুকেণ এবং �ন্ত্রবাণ �াো 
দণ্ডাধীন হওয়া সরত্তও জাদুকরেে জাদুকেী এখন তুরগে। বুদ্ধিে 
অগ�্য হরলও বশীকেরণ �ানুর্ দ্ববশ হয়। �ায়াে মোঘারে মোচারখ 
মোেলদ্ক লারগ। �ায়াদ্বনীে �রন �ায়াশদ্তি োরক। বণলিরচাো মোেক 
বদলারত পারে। সত্যদ্পরেে সংস্পরশলি আদ্� দ্সধিাই হরয়দ্� এবং 
মোতাে োরলাবাসা আ�াে জন্য িাল হরয়র�।”

সেসী :.. “গূঢ়তরত্ত না বরল সদ্বস্তারে বরলা।”
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আয়�ান :.. “জ্ীন জাদ্তো জাদুদ্বদ্যা জারন এবং মোেকধােরণ 
আদ্বেূলিত হরল আ�ারদে মোচারখ মোেলদ্ক লারগ। অ�ে হওয়াে জন্য 
জুজুবুদ্ড় �দ্েয়া হরয়র�। আদ্� ওে সধোন মোপরয়দ্�।”

সেসী দ্নবলিাক হরয় অবাকদৃরষ্ তাদ্করয় োরক। আয়�ান �াো 
তুরল তাদ্করয় সুপাদ্ে গার� শকুন বসা মোদরখ দ্চদ্ন্ততকরঠে বলরলা... 
“�ােরত ব্যেলি হরল ঝারড়-বংরশ নাশ কেরব।”

সেসী :.. “বদুেক আনরত মোগরল উড়াল মোদরব, কী কেরব?”
আয়�ান দ্প�ন মোেরক বুর�োং বাে করে শকুরনে দ্দরক তাদ্করয় 

বলরলা… “গারয়ে মোজারে �ুরড় �ােরল শকুন দ্বিখদ্ণ্ডত করে মোেেতা 
হারত দ্েেরব।”

সেসী মোচাখ কপারল তুরল বলরলা... “বুর�োং োর্ান্তে কেরল 
মোক�রন?”

আয়�ান :.. “এই মোতা বহুোর্াদ্বরদে �ত মোধয়ানদ্চন্তা করে।”
সেসী :.. “আদ্� দ্ক মোতা�াে মোেেতা মোদখরত পােব?”
আয়�ান বুর�োং এদ্গরয় দ্দরয় বলরলা... “�ু�ন্তে বরল �ুরড় �াে, 

ঘুরেদ্েরে মোতাে হারতই আসরব।”
সেসী :.. “কা�রতষ্ায় অদ্তষ্ঠ হরয় সতোে অকাল �ৃতু্য হরল, সন্তুষ্ 

হওয়াে জন্য আত্া কারলকারল দ্েরে আসরব।”
আয়�ান :.. “দ্বস্তাদ্েতোরব দ্বরলের্ণ কে, আদ্� দ্কচু্ছ বুদ্ঝদ্ন।”
সেসী চােপারশ তাদ্করয় পলরক তাে অধেচুম্বন করে দ্শউরে 

শকুরনে দ্দরক তাক করে বলরলা... “মোতা�াে অধে�ধু আ�াে জন্য 
অ�ৃততুল্য।”

আয়�ান দ্ক�ু কেরত না মোপরে দাঁত দ্কদ্ড়দ্�দ্ড় করে। সেসী 
�ুচদ্ক মোহরস গারয়ে মোজারে বুর�োং �ুরড় �ােরল শকুন উড়াল মোদয়। 
আয়�ান চােপারশ তাদ্করয় সেসীরক জদ্ড়রয় ধরে �াদ্টরত পড়াে 
সারে সারে সুপাদ্ে গা� দ্বিখণ্ড করে বুর�োং �াদ্টরত গাঁরে। তা 
মোদরখ দ্বস্মরয় সেসীে মোচাখ কপারল উরে। আয়�ান দাঁদ্ড়রয় হাত 
ধরে সেসীরক উদ্েরয় বুর�োং হারত দ্নরয় বলরলা... “দাদাজান 
বরলর�ন তুই নাদ্ক মোদশভ্র�রণ মোর্রত চাস?”

সেসী :.. “মোতা�াে হাত ধরে �ৃতু্যে সা�রন হাঁটরত পােব, আ�াে 
হাঁটু কাঁপরব না।”

আয়�ান :.. “তুই আ�ারক এত দ্বশ্াস কদ্েস মোকন?”
সেসী অপলকদৃরষ্ তাদ্করয় বলরলা… “তুদ্� আ�াে এক�াত্র 
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দেদ্দয়া। মোতা�াে দ্বেরহ দ্বেদ্হণী হরল জ্রল খাে হরব আ�াে 
দ্হয়া।”

আয়�ান দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা… “মোতাে সারে তনুদ্�লন না হরল, 
েূরতশ হরয় মোতাে নাতদ্নে সারে আদ্� দ্পদ্েদ্ত কেব।”

সেসী :.. “আদ্� শুধু মোতা�ারক োরলাবাদ্স। মোতা�াে োরলাবাসাে 
জন্য হরয়দ্� অবশী। আ�াে দ্দরক তাদ্করয় মোদরখা, মোতা�ারক আকৃষ্ 
কোে জন্য আদ্� হরয়দ্� আকর্লিী।”

আয়�ান শেীে কাঁদ্পরয় মোহরস বলরলা… “এতদ্দন দ্�লা� 
অপােদশলিী, সবেে হরত হরব কা�শার্রে পােদশলিী।”

সেসী সদ্বনরয় বলরলা... “আদ্� মোতা�ারক কী োকব?”
আয়�ান :.. “বাগুদ্েক োকরল আে হাঁকাহাঁদ্ক কেব না।”
সেসী োরন বাঁরয় তাদ্করয় বলরলা... “দ্বরশর্ কােরণ তুদ্� অদু্ত 

হরয়�। আদ্� মোসই কােণ জানরত চাই।”
আয়�ান বুক েরে শ্াস মোটরন বলরলা... “নয়নবারণ কােু কেরত না 

মোপরে সংরবশ কোে জন্য �ােণ�রন্ত্র বাণ মো�রের�। সেসী, আ�ারক 
বেণ কে। আদ্� শুধু মোতারক োরলাবাদ্স। মোচারখে েুরল মোচারখ ধুরলা 
দ্দরত মোচরয়দ্�। মোচাখ �ােরত ব্যেলি হরয় মোচারখে বাদ্ল হরয়দ্�। মোচাখা-
মোচাদ্খ হরয় মোদখ, মোচারখ মোচারখ মোেরখ মোতারক আদ্� মোচারখ েরেদ্�।”

সেসী দু হাত রেসাদ্েত করে বলরলা… “বাগুদ্েক! আ�ারক ধরো 
নইরল ধ�াৎ করে পরড় �েব। মোতা�াে সংলাপ শুরন আ�াে হাত 
পা দ্ববশ হরয়র�।”

আয়�ান :.. “মোতাে দাদ্দ এরস জড়াজদ্ড় কেরত মোদখরল আ�াে 
কল্ায় �ুগুে োঙরবন। আদ্� পােব না। দয়া করে আ�ারক ক্ষ�া 
কে।”

সেসী দু হারত তাে গলা ধরে বলরলা… “হুড়রকাো হুরড়াহুদ্ড় 
করে, বাদ্লকাবধূো খার�াখা মোদৌরড়। আদ্� মোসই করব রোপ্তবয়স্া 
হরয়দ্�, আজ আ�ারক বীেপুরুরর্ে �ত োরলাবারসা, মোতা�াে 
সারে সুখসাগরে োসরত চাই। আ�ারক আনদ্দেত করো, আদ্� 
আনদেদাদ্য়নী হরত চাই।”

আয়�ান ভ্রূ দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “দ্পঁয়াদ্জ খাওয়াে জন্য 
আদ্� োজলাদ্� করেদ্�লা�, তুই এ�ন কেদ্�স মোকন?”

সেসী �াো মোনরড় বলরলা… “মোতা�াে গলা মো�রড় অকাল�ৃতু্যরক 
দ্ন�ন্ত্রণ কেরত চাই না। �ােধে কেরলও আদ্� মোতা�াে গলা �াড়ব 
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না।”

আকদ্স্মকোরব মোঘােঘটা জর� দ্বজদ্ল চ�রক বাজ গরজলি লীলাচঞ্চল 
দ্বঞ্চল হরল, কালববশাখী শুরু হয়। সেসী আয়�ারনে গলা মো�রড় 
মোখাঁপা খুরল দ্কদ্ড়দ্�দ্ড় মোখরয় বা� হারত একরগা�া চুল দ্�ঁরড় হাঁটুোজ 
করে বরস �ালা গাঁেরত মোদরখ, দাদ্দো ওে পারশ বরস োট্া দ্টটকাদ্ে 
করে বলরলন... “ও মোলা! চুল দ্�ঁরড় কাে জন্য বেণ�ালা গাঁেরত 
চাস?”

সেসী কো না বরল সতকলিতাে সারে �ালা গাঁরে। আকাশ 
ঝা�দ্েরয় কারলা মো�ঘ জর� পদ্েরবশ অধেকাোচ্ছন্ হয়। ঘনঘন বাজ 
মোেরট দ্বজলীপাত হরলও আকাশ মোেরক বৃদ্ষ্রোঁটা পরড় না। গের� 
�াদ্ট মোতরত তা�াে �ত তাতায়। বাতারসে শাঁ শাঁ শরব্ হৃৎদ্পরণ্ডে 
স্পদেন বধে হওয়াে উপক্র�। 

দাদা আয়�ানরক মোেরক বলরলন... “আয়�ান! সেসীরক সাহার্্য 
কে।”

আয়�ান :.. “ওে দ্চন্তা বাদ দ্দরয় দ্েতরে চলুন এখুদ্ন বৃদ্ষ্ 
না�রব।”

দাদা :.. “কদ্বতায় পরড়দ্�লা�, বৃদ্ষ্রোঁটা মোোঁরট পড়রল পাদ্পয়াে 
দ্পপাসা দ্�রট। আকারশ তাদ্করয় মোদখ, ঝাঁরক ঝাঁরক পাদ্পয়া এককাট্া 
হরয়র�।”

আয়�ান আকারশে দ্দরক তাদ্করয় হাঁটরত শুরু করে দ্নম্নকরঠে 
বলরলা… “দ্শেঃপীড়া দূে কোে জন্য রেচুে দ্শেদ্ন কেরত হরব।”

সেসী দাঁদ্ড়রয় তাে গলায় বেণ�ালা পদ্েরয় দৃঢ়করঠে বলরলা... 
“োরলাবাসারক তবধ কোে জন্য দ্ববাদ্দনী হরয়দ্�, সবাে সা�রন 
আদ্� মোতা�ারক বেণ করেদ্�।”

সেসীে কার্লিকলারপ উপদ্থিত সকরলে সাত চরড় ো না কাড়া 
অবথিা। অরধলিক �ুরখ অরধলিক মোপরট আটদ্করয় আয়�ান হাঁ করে 
তাদ্করয় োরক। আকারশে কারলা মো�ঘ পবনরবরগ মোতরড় েুঁরড় 
আসরল, সেসী �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “আ�াে সবলিনাশ 
কোে জন্য অদ্েশাপ মোধরয় আসর�। এখরনা স�য় আর�, আ�ারক 
বুরক টারনা নইরল আজীবরনে জন্য �ুরখ কুলুপ আঁটা োকারব।”

আয়�ান ঘাড় বাঁদ্করয় তাদ্করয় ক�পরক্ষ অন্তত দশ হাত উঁচু এবং 
দ্তন হাত চওড়া েীর্ণদশলিন োক্ষরস পুরুর্রক দপলিেরে মোহঁরট আসরত 
মোদরখ কপট মোহরস বলরলা... “দ্চন্তাোবনা কোে জন্য আ�ারক একটু 
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স�য় মোদ।” 
সেসী মোহঁরক বলরলা… “মোহ আত্দ্বশ্াসী! খুদ্শ �রন আ�ারক বেণ 

করো নইরল নাদ্েশ্াস উো পর্লিন্ত আপরসাস কেরব।”
[] ততক্ষরণ োক্ষরস পুরুর্ তারদে দ্নকটবতলিী হয়। এক দুই 

দ্তন বরল ব্যারঙে �ত লাে দ্দরল �ুরখা�ুদ্খ হরব। পচা লারশে 
গরধে বাতাস োেী হয়। মোর্ন মোসাঁ মোসাঁ করে অজগরেে মোপট মোেরক 
দ্বর্াতি গ্যাস মোবরোদ্চ্ছল। মোঘাঁত মোঘাঁত শরব্ দুেদুে করে কদ্লজা 
কাঁপদ্�ল। েরে-েরয় বুরকে েতি োণ্ডা হওয়াে উপক্র� হরল, োই 
োই োঁই োঁই দৃশ্য স্পষ্ হয়। সেসীে দ্দরক তাদ্করয় আই-আই 
বলরত মোচরয় ওে দাদ্দ হায় হায় করেন। আয়�ান মোচাখ বুরজ বুক 
েুদ্লরয় শ্াস মোটরন �াংসরপশী েুলারত শুরু করে। মোঘাঁত-মোঘাঁত শব্ 
র্ত দ্নকটবতলিী হয় তাে মোপশী তত েুরল। বাদ্ড়ে মোচৌহদোয় মোপঁর� 
োক্ষরস পুরুর্ ে�রক দাঁদ্ড়রয় আহত জলহস্তীে �ত আগদ্প� করে। 
চােপারশ েয়সঞ্চােক শব্। []

আয়�ান োন হারত মোোজাদ্লে হাতা ধরে বাঁ হারত সেসীরক 
বাজুরত মোটরন উচ্চস্বরে বলরলা... “বোরোহারক বেণ করে বোেয় 
এবং বোেেণ মোপরয়দ্�। মোবদ্শ বাড়াবাদ্ড় কেরল এক পারড় সাবাড় 
কেব।”

োক্ষরস পুরুর্ গরজলি বলরলা... “দ্করশােীে হাত আ�াে হারত মোদ। 
সংসােী হওয়াে বসয় এখন হয়দ্ন।”

আয়�ান :.. “ওরে হাবলা, মোতাে কারন তালা মোলরগর� না তুই 
আজরমেে হাবাকালা?”

োক্ষরস পুরুর্ :.. “�াদ্টে �ানুর্ হরয় আগুরন পুড়রত চাস মোকন?”
আয়�ান :.. “�াদ্ট আগুরন পুড়রল শতি হয়। আগুন পাদ্নরত 

পড়রল �্যাঁৎ করে দ্নরব, তা দ্ক তুই জাদ্নস না?”
োক্ষরস পুরুর্ :.. “�নুর্্যরবেে অোরব �ানুর্ োকু্ষরস হরচ্ছ, 

আদশলি েুরল �ানুর্ বশ্য হরচ্ছ আে তুই আ�ারক ন্যায়শার্রেে অেলি 
মোশানাদ্চ্ছস। সদ্ত্য চ�ৎকৃত হরয়দ্�।”

আয়�ান :.. “�ানুর্ ধ�লিশার্রে দ্বশ্াস করে। �ানুর্ দ্বশ্ারসে মোজারে 
অদ্বশ্াস্য কাজ করে। �ানুর্ বুরঝশুরঝ ধ�লিনাশ করে করে। আদ্� কী 
কেরত পাদ্ে তা তুই একটু পে হারড়হারড় মোটে পারব।”

োক্ষরস পুরুর্ দ্চৎকাে করে বলরলা... “েেেে করে োঁড়ায় পরড় 
�েরত চাস মোকন?”

আয়�ান :.. “পঞ্চেূরতে অেলি জানরল েূতো কখরনা �ানুরর্ে 
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আওতায় আসরতা না। দূরে োক! ধারে আসরল মোবরঘারে �েরব।”
োক্ষরস পুরুর্ :.. “আ�াে সারে টক্কে দ্দরল পলরক েবলীলা সাগে 

হরব মোজরনও অকারল �েরত চাস মোকন?”
আয়�ান কো না বরল শেীেচচলিা করে। সেসী অপলকদৃরষ্ তাদ্করয় 

বলরলা... “বৃদ্ষ্জরল দ্েজরল জলরেজা মোদহ আকর্লিক হয়। জলায় 
হাঁটরল হাঁটুজরল মোিউ উরে। মোকা�েজরল গা মোধারত চাইরল জল খল 
খল করে। মোতা�াে কো �রন পড়রল, জলরকদ্লে জন্য স�াকুল হই 
গলাজরল, েুবজরল েুব দ্দরল একলা জ্দ্ল কা�ানরল।”

আয়�ান হাসরত হাসরত বলরলা… “আদ্� পণ করে বলরত পােব, 
এ�ন সংলাপ মোকউ কদ্স্মনকারল শুরনদ্ন।”

সেসী আড়রচারখ োক্ষরস পুরুরর্ে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... 
“ওটাে না�ধা� বলরত পােরব?”

আয়�ান :.. “ওটা দ্নশ্চয় বজ্রনাে এবং েরক্ষাধা� মোেরক এরসর�। 
চােপারশ তাদ্করয় মোদরখ, বজ্রপারত আ�ারদে পদ্েরবশ দ্বপর্লিস্ত 
হরয়র�।”

সেসী দাঁট কট�ট করে বলরলা… “দ্বপৎকারল দ্বপৎপাত হরচ্ছ! 
দ্বপদেঞ্জরনে জন্য খঞ্জে হারত দ্নরত হরব।”

আয়�ান মোহঁরক বলরলা… “মোহঁই মোোম্বল! দ্বরশর্ পদ্েবতলিরনে 
বদরল দ্বপেীত পদ্েবতলিন হওয়াে দরুন সব উলট পালট হরয়র�। 
দুেলিাগ্যজনক ঘটনা ঘটাে আরগ পােঘারট চরল র্া নইরল তবো দ্দরয় 
দ্পটাব।”

বজ্রনাে গরজলি বলরলা... “আজ মোতাে হাড়রগাড় দ্চদ্বরয় খাব।”
আয়�ান মোপশী েুদ্লরয় বলরলা… “শদ্তি�তো জাদ্হে কোে জন্য 

পােরল সী�ালঙ্ঘন কে, মোতাে সারে এক হাত হরব।”
বজ্রনাে মোনরচরকাঁরদ মোহঁক বলরলা... “মোখাঁচাখুঁদ্চ না করে কার� 

আয়। আদ্� মোতারক কাবাব-দ্চদ্নে �ত দ্চদ্বরয় খাব।”
আয়�ান :.. “নাচানাদ্চ বধে কে নইরল কাঁচা �দ্েচ দ্পরর্ মোদব।”
আয়�ানরক হাসরত মোদরখ বজ্রনাে মোেরগ �াে�ুরখা হরলও বাদ্ড়ে 

সী�ায় পাড়া �ােরত পারে না। অন্যো এরক অরন্যে হাত ধরে েে 
েে করে কাঁরপ। দাদা আয়�ানরক োকরত মোচরয় ব্যেলি হরয় দাদ্দে 
দ্দরক তাদ্করয় মোিাঁক দ্গরল বলরলন... “বৃহস্পদ্তবারেে বােরবলায় 
শদ্নে দশা শুরু হরয়র� নাদ্ক?”

দাদ্দ দ্নবলিাক োকরল, এক পদ্েচাদ্েকা উচ্চস্বরে বলরলা… “অলক্ষীে 
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দশা দূে কোে জন্য অলক্ষণারক বাদ্ড় মোেরক বাে করো।”
সেসী দ্প�ু মোহঁরট বলরলা... “আয়�ান োই! মোতা�াে �গেরলে জন্য 

রেরয়াজরন �গেলগ্ররহ র্াব। সকরলে �গেল মোহাক।”
আয়�ান সেসীে হাত ধরে গম্ীেকরঠে বলরলা... “বজ্রনাে এখন 

আ�াে কদ্লজা দ্চবারত চায়, মোতারক আে চায় না। সগে মো�রড় দ্নঃসগে 
না হরয় পদ্েচাদ্েকাে পদ্েচয় জানরত পেরল সবেে স�াসগে হব।”

সেসী অপলকদৃরষ্ পদ্েচাদ্েকাে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… 
“সকরলে অলরক্ষ্য লক্ষীে দ্পঁদ্ড়রত বসরত চায়। পাঁচদ্ন দ্দরয় পার� 
বাদ্ড় �ােরল এখুদ্ন আ�ারদে লক্ষ্যদ্সদ্ধি হরব।”

আয়�ান মোপশীরত হাত বুদ্লরয় বলরলা... “কুবতিাে কুবাক্য এবং 
দুবৃলিরতেে কুবৃদ্তে আদ্� মো�ারটই প�দে কদ্ে না। মোচারলে মোগা�া ধরে 
�ুকদ্েরক চাকদ্ে মোেরক বাে কে।”

সেসী :.. “তুদ্� কী কেরব?”
আয়�ান বজ্রনারেে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... “োস করে 

কু�রড়াপটাশরক োটাব।”
“মোতা�াে দ্ক�ু হরল জলায় েুদ্বরয় বজ্রনােরক দ্জয়ল োখব।” বরল 

সেসী পদ্েচাদ্েকাে দ্দরক তাদ্করয় মোহঁরক বলরলা... “মোহঁই কটারচাখী! 
আ�াে বরেে দ্দরক তাকাদ্চ্ছস মোকন?”

পদ্েচাদ্েকা মোেক বদদ্লরয় সেসীে স�রূপী হরয় এদ্গরয় বলরলা... 
“আয়�ান োই! আ�াে হাত ধে। বজ্রনাে মোতাে দ্ক�ু কেরত পােরব 
না।”

দ্বস্মরয় দ্বস্াদ্েত হরয় সবাে চকু্ষদ্থিে। সেসী হতাশ হরয় কাঁধ 
ঝুদ্লরয় আয়�ারনে দ্দরক তাকায়। পদ্েচাদ্েকা পলরক সেসীে পারশ 
মোর্রয় ওে হাত ধরে ঘূদ্ণলিে �ত ঘুেপাক মোখরয় আচকা োর�। আয়�ান 
তাদ্করয় মোদরখ একজন �াতারলে �ত েরল অন্যজন অপলকদৃরষ্ 
তাে দ্দরক তাদ্করয় আর�। বজ্রনাে মোহঁরক বলরলা... “মোহঁই পেেৃতা! 
তুকতাক বধে কে নইরল আজীবরনে জন্য মোতারক পেোরগ্যাপজীবী 
বানাব।”

পদ্েচাদ্েকা :.. “পোেূত হরয় তুই পে�তাবলম্বী হরয়দ্�স আে 
মোতাে েুরলে রোদ্শ্চতে কোে জন্য আদ্� হরয়দ্� পঞ্চেূরতে বাদ্দে। 
এখরনা স�য় আর� আ�ারক বেণ কে নইরল আদ্� মোতারক েূরতে 
েৃত্য বানাব।”

বজ্রনাে :.. “হা-হা-হা! মোতাে �ত মোপতনীরক বেণ কোে মোচরয় 
েূরতে েৃত্য হরল অন্তত েূতনীো দ্বেূদ্ত হরব।”
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পদ্েচাদ্েকা :.. “তুই আ�ারক মোপতনী োকদ্�স?”
বজ্রনাে :.. “মোতাে পারশ দাঁড়ারল জুজুবুদ্ড়রক অরলাকসুদেেী �রন 

হয়।”
পদ্েচাদ্েকা :.. “আট দ্বেরব আদ্� দ্বেূদ্ত হরয়দ্� আে তুই 

আ�ারক জুজুবুদ্ড়ে সারে তুলনা কেদ্�স। আজ মোতারক �ােণ�রন্ত্র 
বাণ �ােব।”

বজ্রনাে :.. “দূে দ্গরয় �ে!”
পদ্েচাদ্েকা :..  “মোতাে কী হরয়র�?”
বজ্রনাে :.. “তাদ্করয় মোদখ, তকরশাে অদ্তক্র� করে আদ্� দুোক্র�্য 

হরয়দ্� আে তুই হরয়দ্�স দুোকাদ্্ষিণী। দূরে োক, নইরল দুোচারে 
দুোচাদ্েণী বানাব।”

পদ্েচাদ্েকা দ্বচদ্লত হরয় বজ্রনারেে দ্দরক হাত রেসাদ্েত করে 
বলরলা… “মোতাে কােরণ কুলকলদ্ঙ্নী হরয়দ্�। মোচারখে জরল একূল 
ওকূল েুদ্বরয় রেদ্তকূরল মোেরসদ্�। অনুগ্রহ কে। অনুকূরল অনুগৃহীত 
হব।” 

বজ্রনাে �ুখদ্বকৃত করে বলরলা... “মোতাে সারে কো বরল স�য় 
নষ্ কেরত চাই না। মোহঁই তালপাতাে মোসপাই! তেতে করে তেদ্তব 
�ান নইরল মোতারক আজ তেপত বানাব।”

আয়�ান দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা... “মোে ট্যাঁকখাদ্ল! খ্যাঁক খ্যাঁক করে 
দ্ে�রুরলে চারক খুঁচাদ্চ্ছস মোকন? মোবদ্শ পদ্টপদ্ট কেরল পাটকাদ্ে 
দ্দরয় দ্পদ্টরয় মোতারক পট্ বানাব।” 

বজ্রনাে অবাককরঠে বলরলা... “তুই করব দ্সধিাই হরল?”
আয়�ান :.. “মোর্দ্দন আ�াে বাধেবীে বয়স মোর্ারলা হরয়দ্�ল।” 
বজ্রনাে দ্বেতি হরয় কপারল আঘাত করে। আয়�ান �ুচদ্ক মোহরস 

সেসীরদে দ্দরক তাকায়। একজন র্া করে অন্যজন তা করে না। তা 
মোদরখ আয়�ান বজ্রনারেে দ্দরক তাদ্করয় অট্হাদ্স মোহরস বলরলা... 
“আসল সেসী মোক তুই জাদ্নস, আদ্� জাদ্ন না। সেসী মোর্ আ�ারক 
োরলাবারস তা মোতাো জাদ্নস না। মোরের�ে আল্পনা মোকাোয় এঁরকদ্� 
তা শুধু আদ্� জাদ্ন, সেসী জারন না।”

[] তাে কো শুরন সেসীো দ্চদ্ন্তত হয়। বজ্রনাে সংকু্ষব্ধ হরয় বরজ্রে 
�ত তজলিন গজলিন কেরল, ঘনঘন দ্বজদ্ল চ�কায় এবং বাতারসে গদ্ত 
তদ্ড়ৎ হয়। �্যাড় �্যাড় করে গা�পালা মোেরগে উড়াউদ্ড় করে। �াোে 
উপে শকুন চরক্র উড়রত মোদরখ আয়�ান মোচাখ বুরজ হাত টাদ্নরয় 
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গারয়ে মোজাে মোেেতা �ুরড় �ােরল শকুন দ্তরেে �ত মোধরয় আরস। []
“বাগুদ্েক! মোেেতা ধরো।” দ্চৎকাে করে বরল এক সেসী মোদৌড় 

র্ায়। আয়�ান মোেেতা ধরে দ্েরে তাকায় এবং সেসী পারশ মোগরল 
ঝাপরট হাত ধরে অন্যজরনে দ্দরক তাকায়। 

সেসী অবাক করঠে... “বাগুদ্েক! তুদ্� এখন কাঁদ� মোকন?”
আয়�ান বাজুরত অশ্রু �ুর� বা� হারত সেসীরক উরে মোটরন বুরকে 

সারে মোচরপ ধরে গলায় মোোজাদ্ল লাদ্গরয় বলরলা… “সেসী, আদ্� 
মোতারক খুব মোবদ্শ োরলাবাদ্স।”

বজ্রনাে দ্চৎকাে করে বলরলা... “আয়�ান! এ তুই কী কেদ্�স? 
ওরক মো�রড় মোদ আদ্� চরল র্াব।”

আয়�ান মোোজাদ্ল ঘুদ্েরয় হারতে মোজারে ধরে সেসীে বুরকে বা� 
পারশ লাদ্গরয় মোহঁরক বলরলা… “আজ আদ্� আত্বদ্ল মোদব।”

দাদা অসহারয়ে �ত বলরলন... “আয়�ান! সেসীরক �ােরল বংশ 
দ্নবলিশং হরব।”

সেসী সানরদে মোহরস আয়�ারনে মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... 
“দাদা! কখন আ�ারদে আকদ কোরবন?”

দাদা জবাব মোদওয়াে আরগ সেসীে স�রূপী এদ্গরয় শান্ত করন্ঠ 
বলরলা... “ওরক মো�রড় মোদ। আদ্�ও চরল র্াব।”

আয়�ান :.. “েূতো অত্যন্ত অদু্ত। ধর�লিে মোদাহাই দ্দরয় ধ�লিনাশ 
করে।”

পদ্েচাদ্েকা :.. “আ�ো েূত মোপতনী নই। বজ্রনােরক আদ্� 
োরলাবাদ্স। জীবন উপরোগ করে আ�ো �হানরদে দ্দন কাটাদ্চ্ছলা�। 
এক �ানবী তন্ত্র�রন্ত্র দ্বভ্রান্ত করে তারক েৃত্য বাদ্নরয়দ্�ল। এখন মোস 
আ�ারক দ্চনরতও চায় না। বজ্রনারেে হাত আ�াে হারত দ্দরল আদ্� 
মোতারদে ক্ষদ্ত কেব না।”

আয়�ান :.. “আদ্� অব্যাহদ্ত মোচরয়দ্�লা�! মোতাো অত্যদ্হত 
মোচরয়দ্�স।”

পদ্েচাদ্েকা :.. “তুই হয়রতা জাদ্নস দ্তনরশা ব�ে বয়রস আ�ো 
রোপ্তবয়স্ হই। বজ্রনাে আ�াে মোখলাে সাদ্ে। মোতারদে �ত আ�োও 
পুতুল দ্বরয় দ্দরয় কান্াকাদ্ট কদ্ে। মোতাে বাধেবীে �ত আদ্�ও 
রোপ্তবয়স্া হরয়দ্�। আ�াে �রনও দ্বরয়েেুল েুরটর�। আ�াে মোখলাে 
সাদ্ে আ�ারক দ্চনরত চায় না। রূপরর্ৌবরন কাে �রনােঞ্জন কেব? 
কাে হাত ধরে জীবনপে চলব? দ্শশু বয়রস মোস বশীেূত হরয়দ্�ল। 
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মোতারদে স�ারজ দ্শশুদ্নর্লিাতন হরল মোতাো �া�লা মো�াকদে�া কদ্েস। 
আদ্� কাে আদালরত �া�লা দারয়ে কেব?”

আয়�ান :.. “�া�লা দারয়ে কেরত হরব না। এখুদ্ন োয় োকব। 
বজ্রনাে! এখরনা স�য় আর�।”

বজ্রনাে দ্ক�ু না বলরল, আয়�ান চাকুে অগ্রোগ সেসীে বুরকে 
বা� পারশ লাগায়। দ্েনদ্ক দ্দরয় েতি মোবরোরল সবাই েুকরে 
কাঁরদন। সেসী দ্খলদ্খল করে মোহরস বলরলা... “বাগুদ্েক! মোতা�াে 
বাগুোয় পাদ্পয়া একটা আটরকর�।”

আয়�ান সেসীে মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “আ�াে রোণবঁধু! 
আঁদ্খজরল আদ্� মোতারক সজল কেব। মোতাে হাত ধরে আজ আদ্� 
সবরপরয়দ্�ে মোদরশ র্াব।”

সেসী উরতেদ্জত করঠে বলরলা… “সদ্ত্য!”
আয়�ান �াো দুদ্লরয় সেসীে স�রূদ্পে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... 

“সেসীরক আদ্� পাগরলে �ত োরলাবাদ্স। অন্য মোকউ সেসীে হাত 
ধেরত চাইরল আদ্� তাে গদলিান মোনব।”

পেী :.. “নাগরেে হাত আ�াে হারত দ্দরল মোতাে সইে পারশ 
পেপুরুর্ আসরত পােরব না।”

আয়�ান :.. “মোতাে নাগেরক মোসই করব �ুতি করেদ্�। মোতা�ো 
এখন আ�ারদে �ত স্বাধীন।”

পেী :.. “মোতাে কো সত্য হরল মোকউ আে মোতারদে ক্ষদ্ত কেরত 
পােরব না।”

আয়�ান :.. “মোস এখন মোজায়ান হরয়র�। তাদ্করয় মোদখ গারয়ে 
মোজাে জাদ্হে কোে জন্য েূত হরয় ওঝারক জাদ্েজুদ্ে মোদখারচ্ছ।”

বজ্রনাে পেীে দ্দরক তাদ্করয় মোহরস কুদ্টপাদ্ট হরয় বলরলা... “োট 
ে�ক মোতাে েসক মোদরখ �ন হরয়র� উতলা, ও সুদেেী আে জ্ালাইস 
না।”

পেী :.. “বজ্র! মোতাে জন্য পাদ্নরত েুবরত োদ্জ। তা তুই বুঝরত 
চাস না মোকন?”

বজ্রনাে সদ্বনরয় বলরলা... “আয়�ান, আঁদ্খজরল মোতাে রোণবঁধুে 
চেণ ধুরত চাই। আ�ারক পাশ দ্েড়রত মোদ।”

আয়�ান :.. “মোতারক �ুতি কোে জন্য আদ্� �েণপণ করেদ্�লা�।”
বজ্রনাে এবং পেী দ্বদ্স্মত হরল আয়�ান দ্বনােূদ্�কায় সেসীরক 

দূরে মোেরল পেীরক ঝাপরট ধরে ওে বুরকে �ধ্যখারন মোোজাদ্ল 



www.mohammedabdulhaque.com     46

লাদ্গরয় গম্ীেকরঠে বলরলা... “বারঘে ঘরে মোঘাগ বসা দ্�ল তা আদ্� 
জানতা�। বারঘ �ুঁরল আোরো ঘা মোখরত হয় তা তুই জাদ্নস না।”

পেী :.. “বজ্ররক বেণ কোে জন্য আদ্� বারঘে আদ্ড় করেদ্�।”
আয়�ান :.. “তা আদ্� জাদ্ন! এখন োয় দাঁদ্ড়রয় োক, নাচানাদ্চ 

কেরল চুরলে মোগা�া এক মোচাপ মোদব।”
পেী :.. “দ্কোইত সারপে দ্বরর্ে দ্কো মোখরয় বলদ্�, আ�ারক 

দ্নস্তাে দ্দরল আদ্� মোতাে ক্ষদ্ত কেব না।”
আয়�ান :.. “আশ্স্ত কোে জন্য দ্নদ্সদোে েস পান কেরত হরব।”
পেী �ুতি হওয়াে জন্য ধস্তাধদ্স্ত করে বলরলা… “লগুড়াঘারত আদ্� 

মোতারক দুেস্ত কেব।”
আয়�াে দাঁত কট�ট করে বলরলা... “মোকাঁতকা �ােরল মোতাে 

আত্ারক এখুদ্ন �ুতি কেব!”
পেী :.. “আদ্� মোতারক দ্বেতি কেরত চাই না। আ�াে মোখলাে 

সাদ্েরক জীবনসাদ্ে করে দ্দরল কৃতােলি হরয় আদ্� মোতাে �গেলকা�না 
কেব।”

আয়�ান :.. “বজ্রনাে! র্া বলাে এক কোয় বল।”
বজ্রনাে সুদলিশন পুরুরর্ে মোেক ধরে �াদ্টরত বরস �াো দ্দরয় ইশাো 

করে বলরলা... “রোণবঁধুরক দ্নরয় োতিােখানায় র্া। অপ্সোরক দ্নরয় 
র্াওয়াে আরগ জানরত রোণবঁধুরক তুই এত োরলাবাদ্সস মোকন?”

আয়�ান সেসীে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “আ�াে �ানসীে না� 
সেসী। আ�াে �রনা�য় রূপদ্সে না� সেসী। সুেদ্সক হওয়াে জন্য 
আদ্� সেসীরক �রনরোরণ োরলাবাদ্স।”

সেসী ম্ান মোহরস োন হাত রেসাদ্েত কেরল, আয়�ান দাঁত কট�ট 
করে বলরলা... “পেী! মোবদ্শ মোজাোজুদ্ে জান জদ্ে�ানা হরব। বজ্রনাে! 
সদুপরদশ মোপরয়দ্�। সদুতেে এখরনা পাইদ্ন। কী কেব বেরে বল।”

বজ্রনাে দ্ক�ু না বলরল, আয়�ান দাদ্দে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... 
“দাদ্দজান! অবুঝো বুরঝশুরঝ দ্সধিান্ত কেরত পারে না। উরপাস 
োখরলও অরপার্্যো মোপার্ �ারন না। আদ্� এখন কী কেব?”

তাে দাদ্দ দ্ক�ু বলাে আরগ সেসীে দাদ্দ কাঁদরত শুরু করে 
বলরলন... “তুই আ�ারদে মোশর্ সম্বল। তুই আ�ারদে জীবনীশদ্তি। 
উদ্নশদ্বশ হরল সবলিনাশ হরব।”

আয়�ান দ্চৎকাে করে বলরলা... “বজ্রনাে! পেীরক �ােরল 
মোতারকও দ্নস্তাে মোদব না।”
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সেসী হাত রেসাদ্েত করে ক্ষীণকঠে বলরলা... “বাগুদ্েক, ওরক 
মো�রড় দাও।”

“র্া! আ�াে রোণবঁধু মোতারক রোণ দ্েক্ষা দ্দরয়র�।” বরল আয়�ান 
বাজু দ্দরয় ধাক্কা মো�রে পেীরক দূরে সদ্েরয় দ্রুত সেসীে পারশ মোর্রয় 
ওরক বাহুরত তুরল বজ্রনারেে দ্দরক এদ্গরয় বলরলা... “বজ্রনাে! 
এখন মোতাে পালা। চাইরল পালারত পােরব।”

পেী মোবশ বদদ্লরয় বজ্রনারেে দ্দরক হাত রেসাদ্েত করে বলরলা... 
“আদ্� মোতারক োরলাবাদ্স এবং আজীবন োরলাবাসব। এই মোবরশ 
আচােুয়া মোতারক বশ করেদ্�ল।”

আয়�ান এবং সেসী এরক অরন্যে দ্দরক অবাকদৃরষ্ তাকারল 
বজ্রনাে অট্হাদ্স মোহরস বলরলা... “আদ্� মোতারক োরলাবাদ্স না।”

পেী েতিচরক্ষ আয়�ারনে দ্দরক তাদ্করয় রুষ্করঠে বলরলা... 
“আ�াে হারত বজ্রনারেে হাত না দ্দরল নুন �দ্েচ লাদ্গরয় মোতাে 
রোণবঁধুরক আদ্� দ্চদ্বরয় খাব।”

আয়�ান হাসাে মোচষ্া করে বলরলা… “মোতইরশ �ারসে বাইশ 
তাদ্েখ র্াো তাঁইশ করে তারদে সবলিনাশ হয়।”

পেী মোহঁরক বলরলা... “বকবক বধে কে নইরল বকনাে সারে 
বকোরকও আজ সাবাড় কেব।” 

আয়�ান :.. “কুবারদ কুদ্বধা আে কুরবারধ কুববদ্য, এসব মোতারদে 
জন্য দুরবলিাধ্য।”

পেী দ্কদ্ড়দ্�দ্ড় মোখরয় বজ্রনারেে দ্দরক তাকায়। আয়�ান সেসীে 
কপারল কপাল মোেরক হাঁটরত শুরু করে দ্নম্নকরঠে বলরলা... “আযু় 
বাদ্ক োকরল মো�ৌজ কোে জন্য আজ মো�ৌজা বদলাব।”

[] দ্ক�ু না বরল সেসী �ুচদ্ক হাসাে মোচষ্া করে। পেী োরগে 
�াোয় হাত লম্বা করে ঝাপরট খাটাশ ধরে �ুরখ পুরে দ্চবায়। পেীে 
হাবোরব বজ্রনাে দ্বেতি হয়। ততক্ষরণ আয়�ান সেসীে বাবাে 
সা�রন র্ায়। []

আয়�ান সেসীরক ওে বাবাে বাহুরত দ্দরয় বলরলা… “চাচাজান, 
মোগাপরন অদ্নষ্কােীো রেকারশ্য ক্ষদ্তগ্রস্ত হয়। সতলিক োকরল অসৎো 
ক্ষদ্ত কেরত পারে না। সরত্যে পরে চরল মোকউ কখরনা দ্বভ্রান্ত 
হয়দ্ন। আ�ো আপনারদে সন্তান। সন্তানো আলারোলাে �ত েুল 
করে। বুদ্ঝরয়শুদ্ঝরয় েুল সংরশাধন কেরল অবুঝো সহরজ সেল 
হয়। আপনাো আ�ারক র্া দ্শক্ষা দ্দরয়র�ন তা আজ চচলিা কেব। 
আপনারদে দ্নোপতো দ্নদ্শ্চত কো আ�াে জন্য অবশ্যপালনীয় 



www.mohammedabdulhaque.com     48

কতলিব্যক�লি। এখন আদ্� েূত-মোরেরতে সারে মোবাঝাপড়া কেব।”
�া রোয় মোদৌরড় মোর্রয় তাে বুরক �াো মোেরখ েুকরে কাঁরদন। বাবা 

�ারক মোটরন সদ্েরয় বলরলন… “আ�াে �া বাবা এখরনা জীদ্বত এবং 
তুই আ�াে এক�াত্র সন্তান। তুই র্া কেরত চাইদ্�স তা আ�াে 
কতলিব্যক�লি। মোতাে �ারক দ্নরয় দ্নোপদ দূেরবে র্া।”

আয়�ান বাবাে মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “আব্বা, 
আপনারদে আশীবলিারদ আদ্� দুদলি�নীয় হরয়দ্�। এই মোোজাদ্লে হাতা 
আপদ্ন ধেরল আদ্� এদ্ত� হব। আ�াে হারত োকরল আপদ্ন 
দ্নঃসন্তান হরবন না।”

বাবা �া’ে হাত ধরে দ্প�ু মোহঁরট বলরলন… “আ�ারদে দ্নশ্াস 
মোতাে জন্য আশীবলিাদ। আ�ারদে দ্বশ্াস মোতারক সমূ্পণলি সােল্য�দ্ণ্ডত 
কেরব।”

আয়�ান বুক েরে শ্াস মোটরন মোোজাদ্লে ধাে পেীক্ষা করে 
বজ্রনারেে দ্দরক হাঁটরত শুরু কেরল, পেী দ্চৎকাে করে বলরলা... 
“আয়�ান ো�! বজ্রনােরক �ােরল আদ্� শদ্খিনী হব।”

আয়�ান ে�রক দাঁদ্ড়রয় বলরলা... “শাঁরখে কোত হারত দ্নরয় আজ 
আদ্� দ্খটরকরল পরড়দ্�। বজ্রনাে! রোণবঁধুরক দ্নরয় োতিােখানায় 
মোর্রত হরব। উনাো এখন হাঁটরত পােরবন না, বােবাে মোহাঁচট 
খারবন। অকােরণ �াো�াদ্ে করে আদ্� �েরত চাই না। তুই চাইরল 
আদ্� দ্প�পা হব না।”

বজ্রনাে :.. “মোতাে �ত রেবীে এবং মোতাে রোণবঁধুে �ত 
রূপলাবণ্যবতী আদ্� কখরনা মোদদ্খদ্ন।”

আয়�ান দুহারত �াো মোচরপ ধরে বলরলা… “হয় আ�াে �াোে 
দ্েতে ক্যাো িুরকর� অেবা বজ্রনারেে উপে উজবুরকে রেোব 
পরড়র�।”

বজ্রনাে গার� মোহলান দ্দরয় বরস কদ্বতা আবৃদ্তে করে… 
“চদ্কতহদ্েণীনয়নাে চদ্কত চাহদ্ন দ্ব�না �নরক চনচন করে, 
দ্�দ্�লিেদৃরষ্ তাকারল হাড় জেজে হয় কা�জ্রে। সুরকদ্শনীে মোকশোশী 
র্খন লীলাচঞ্চরল উরড়, জল�যূ়েী তখন জলরকদ্ল করে। োট ে�ক 
েসরক োকসুদেেী র্খন হাঁরট, দ্বেহীো তখন হায় হায় করে। মোোঁট 
দ্টরপ র্খন হারস, উড়ুউড়ু �ন দ্কো মোখরয় বরল, সুহাদ্সনীরক বেণ 
কোে জন্য েণী�নসাে েুরল �ালা গাঁেব।”

আয়�ান হাসরত হাসরত বলরলা... “ওরে উজবুক! োবুক হরয় 
কাে সারে োরব �রজদ্�স?”
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বজ্রনাে দাঁদ্ড়রয় ধ�রক বলরলা... “মোহঁই! চুটদ্ক বরল কাদ্ব্যক োব 
নষ্ কেরল মোকন?”

আয়�ান :.. “বজ্র! রোণবঁধুরক দ্নরয় োতিােখানায় মোর্রত হরব। 
হাতাহাদ্ত কেরত চাইরল মোদৌরড় আয় আ�াে হারত স�য় মোনই।”

বজ্রনাে :.. “তুই এত মোতজস্বী হরল মোক�রন?”
আয়�ান বাজুরত হাত বুদ্লরয় �াংসরপশী েুদ্লরয় বলরলা… “দ্নরস্তজ 

হরল দ্�য়রনাো খাদ্ল দ্খলদ্খল করে হারস। বহুকরষ্ শান্তদ্শষ্ এবং 
পদ্েপুষ্ হরয়দ্�। আ�ারক অদ্তষ্ঠ কেরল মোতাে অদ্নষ্ হরব। মোদৌরড় 
আয়।” 

বজ্রনাে :.. “খার�াখা খুঁচাদ্চ্ছস মোকন?”
আয়�ান :.. “দ্তন সত্য করে বল, রোণবঁধুরক তুই আ�াে মোচরয় 

মোবদ্শ োরলাবাদ্স?”
বজ্রনাে ধীে পারয় হাঁটরত শুরু করে বলরলা… “আদ্� পােব না।”
আয়�ান মোহঁরক বলরলা... “মোকাোয় র্াদ্চ্ছস?”
বজ্রনাে :.. “জংলায়!”
আয়�ান :.. “কােণ জানরত পােব দ্ক?”
বজ্রনাে :.. “�ায়াদ্বদ্যায় দ্ববিান হরত পাদ্েদ্ন। মোোজবাদ্জে মোজারে 

পানরোজন হয়দ্ন। বাড়াবাদ্ড় করে বাদ্ড় গাদ্ড় দ্কনরত পাদ্েদ্ন। 
চােপারশ তাদ্করয় মোদখ, ধাধসপুরে বােরবলা শুরু হরয়র�। আদ্� 
দ্ক�ু কেরত চাইরল সকল তারত আপদ্তে করে। মোর্�ন করে মোহাক 
আজ আদ্� শাপর�াচন কেব।”

আয়�ান :.. “বজ্র! বধুেরবেে মোদাহাই দ্দদ্চ্ছ, অেয়ােরণ্য পাড়া �াদ্েস 
না।”

বজ্রনাে :.. “মোখাঁচাখুঁদ্চ করে তুই আ�াে মো�জাজ গে� করেদ্�স। 
�রনে ঝাল ঝাড়াে জন্য আদ্� এখন পাদ্পয়ারক দ্চদ্বরয় খাব।” 

আয়�ান :.. “বধুে! রোণবঁধুে দ্দরক তাদ্করয় মোদখ, স�য় র্ত গত 
হরচ্ছ ওে জীবনীশদ্তি তত েুোরচ্ছ।”

বজ্রনাে হাঁটরত োকরল আয়�ান সেসীে দ্দরক তাদ্করয় হাসাে 
মোচষ্া করে মোোজাদ্ল মোকারর্ মোেরখ মোদৌড়ারত শুরু করে বলরলা... 
“আয়, এখুদ্ন এক হাত হরব।”

বজ্রনাে ঘুরে সেসীে দ্দরক তাদ্করয় �ৃদু মোহরস হাত নারড়। 
আয়�ান তাে সা�রন দাঁদ্ড়রয় বলরলা... “আদ্� দ্বশ্াস করেদ্�লা� 
তুই দ্নদলিয়। মোতারক �াোে জন্য �েণোঁদ মোপরত মোেরখদ্�।” 
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বজ্রনাে বুরকে বা� পারশ হাত বুদ্লরয় বলরলা… “আদ্� কী আদ্� 
দ্নরজ জাদ্ন না। মোোজাদ্ল মো�রে কদ্লজা বাে কে। অসহারয়ে �ত 
আদ্� আে বাঁচরত চাই না।”

আয়�ান পেীে দ্দরক ইশাো করে বলরলা... “অপ্সোে সারে 
িলািদ্ল কেরল সকল জ্ালা জুড়ারব। তুই বলরল �রলবরল মোকৌশরল 
আদ্� ওরক কলাে বাকল খাওয়াব।”

বজ্রনাে দাঁরত দাঁত দ্পরর্ বলরলা... “তুই আ�াে গলাে কাঁটা হরল 
মোকন?”

আয়�ান :.. “দাগদ্ন দ্দরয় আ�াে �রন দাগা দ্দরয়দ্�ল। দাগাবাদ্জ 
করে রেদ্তরশাধ দ্নরত মোচরয়দ্�লা�।”

বজ্রনাে :.. “এত কাদ্হনী না করে কারন কারন বলরল, নানােরঙ 
েদ্ঙন শাদ্ড় পদ্েরয় েঙিঙ কোে জন্য অন্য একটারক গারয়ব 
কেতা�। র্া হওয়াে হরয়র� তা বাদ দ্দরয় এখন কাদ্হনী মোশর্ 
কেরত হরব। পরেে পরবলি কী আর� আদ্� জাদ্ন না। তুই জানরল 
বল।”

আয়�ান :.. “অপ্সোরক বেণ কেরল তুই সাধােণ হরত পােরব 
এবং রোণবঁধুরক দ্বরয় করে আদ্� সংসােী হরত পােব। �রন োদ্খস! 
মোশর্র�শ শরব্ে মোশরর্ স�স্যা শুরু হয়।”

বজ্রনাে দ্প�রন হাঁটরত শুরু করে বলরলা… “মোকাস্তা-কুদ্স্ত করে 
হরলও ধাধসপুে মোেরক �ুদ্তি চাই। চােপারশ তাদ্করয় মোদখ, মো�রঘ 
মো�রঘ মোবলা হরলও বাোরবলা েুোরব না।”

আয়�ান কাঁধ ঝুদ্লরয় বলরলা... “মোস্বচ্ছায় সবলিনাশ কদ্েস না। 
জুজুবুদ্ড় মোবদ্শ বাড় মোবরড়র�। ওরক �াোে জন্য পাড়ায় পাড়ায় 
�েণোঁদ মোপরতদ্�। বাড়াবাদ্ড় কেরল জ্রলপুরড় �ােখাে হরব।”

বজ্রনাে :.. “মোতাে আচাে আচেরণ আদ্� আশ্চর্লি হরয়দ্�। এখারন 
কী হরচ্ছ দ্কচু্ছ আদোজ কেরত পােদ্� না।”

আয়�ান :.. “আ�ো বরড়ারজাে মোশা ব�ে বাঁদ্চ। নয়-বারো ব�রে 
আ�ারদে মোর্ৌবন শুরু হয় এবং র্ড়দ্েপুে খপ্পরে পরড় আ�ো �াো�াদ্ে 
করে �দ্ে। আ�াে রে দাদারক তুই মোনংটা হাঁটরত মোদরখদ্�স।”

আয়�ান র্খন কো বরল তখন সেসীরক বুরকে সারে মোচরপ ধরে 
ওে বাবা েুকরে কাঁরদন। সেসী হাসাে মোচষ্া করে বলরলা... “আব্বা, 
আ�াে দ্কচু্ছ হরব না। চাচাজান, আয়�ান োইে �ত রেবীে আদ্� 
কখরনা মোদদ্খদ্ন। েূতরপত্ীরক আয়�ান োই মোতায়াক্কা করেন না।”

আয়�ারনে �া সেসীে �াোয় হাত বুদ্লরয় আঁচরল অশ্রু �ুর�ন। 
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জখর� আঁচল মোচরপ ধরে ওে �া েুকরে কাঁরদন। দ্হংস্র বাদ্ঘনীে 
মোেক ধরে বরনে দ্দরক মোদৌড়ারত শুরু করে পেী মোহঁরক বলরলা... 
“বজ্র! আদ্� মোতারক োরলাবাদ্স। মোতাে দ্বেহ আ�াে জন্য �ৃতু্যতুল্য। 
মোতাে োরলাবাস পাওয়াে জন্য সেসীে দাসী হরয়দ্�লা�।”

আয়�ান মোোজাদ্ল বাে করে দ্নরজে বুরক লাদ্গরয় োন হারত 
বুর�োং সেসীে দ্দরক তাক করে মোহঁরক বলরলা... “অপ্সো! তুই 
�েরল আ�োও �েব।”

[] বাদ্ঘনী ে�রক দাঁদ্ড়রয় ঘাড় বাঁদ্করয় তাদ্করয় ধীরে ধীরে 
হাঁরট। আয়�ান দ্বচদ্লত হরয় �া বাবাে দ্দরক তাকায়। বজ্রনাে 
অপলকদৃরষ্ বাদ্ঘনীে দ্দরক তাদ্করয় োরক। মোকউ দ্ক�ু বরল না। 
েতিক্ষরয় সেসীে �ুখ ে্যাকারস হয়। []

আয়�ান পেীে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “মোতাো আ�ারদেরক ঘৃণা 
কদ্েস। তাই আদ্�ও মোতারদেরক ঘৃণা কদ্ে।”

বজ্রনাে দ্বদু্যরবিরগ মোর্রয় আয়�ারনে হাত ধরে সদ্বনরয় বলরলা... 
“দ্নরজে বুরক না বদ্সরয় আ�াে বুরক বসা। আদ্� আে অদ্েরর্াগ 
কেব না।”

আয়�ান কাঁদরত শুরু করে বলরলা… “বজ্র! আ�াে রোণবঁধু 
েতিশূন্য হরচ্ছ। ওরক দ্নরয় হাসপাতাল মোর্রত হরব। অপ্সোরক তুই 
বেণ না কেরল রোণবঁধুরক দ্নরয় আদ্� মোকাোও মোর্রত পােব না। 
অপ্সো আ�ারক বাঁধা মোদরব।”

বজ্রনাে দ্প�ু মোহঁরট সেসীে দ্দরক তাদ্করয় হাসাে মোচষ্া করে 
বলরলা… “দ্তন সরত্যে শপৎ করে কো দ্দলা�, অপ্সোরক আদ্� 
বেণ কেলা�। রোণবঁধুরক দ্নরয় তুই হাসপাতারল র্া। অপ্সোরক 
দ্নরয় আদ্� চরল র্াব।”

আয়�ান :.. “অপ্সোরক তুই বেণ কেরল রোণবঁধুরক আদ্� অত্যাদে 
কেব।”

[] বজ্রনাে �াো দুদ্লরয় পেীে দ্দরক োন হাত রেসাদ্েত করে। 
পেী সানরদে হাত বাদ্ড়রয় বজ্রনারেে হাত ধরে। আয়�ান রোয় 
মোদৌরড় মোর্রয় সেসীরক বাহুরত দ্নরয় দ্নরজরক হাসপাতারলে দ্েতে 
আদ্বষ্কাে করে আশ্চর্লি হরলও সেসীে মোকাঁকাদ্ন শুরন হাঁকা-হাঁদ্ক 
করে। নাসলি োতিােো মোদৌরড় মোর্রয় সেসীরক েতিাতি মোদরখ ব্যদ্তব্যস্ত 
হরয় অপারেশন দ্েরয়টারে দ্নরয় র্ায়। দুদ্শ্চন্তায় অদ্থিে হরয় আয়�ান 
পায়চাদ্ে করে। []

নাসলি মোবদ্েরয় ব্যস্তকরঠে বলরলা... “উনারক েতি দ্দরত হরব। উনাে 
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গ্রুরপে েতি আ�ারদে কার� মোনই।”
“দ্েকার�।” বরল আয়�ান মোদৌরড় মোবদ্েরয় মোহঁরক বলরলা... “বজ্র! 

েরতিে অোরব রোণবঁধুে �ৃতু্য হরব।”
বজ্রনাে অদৃশ্য মোেরক বলরলা… “রোণবঁধুে েরতিে গ্রুপ শুধু 

আম্াে সারে দ্�রল। আম্াে দ্শোয় র্রেষ্ েতি মোনই। দ্চন্তা কদ্েস 
না, উরে-দূরে মোদৌরড় আদ্� বরদোবস্ত কেব। রোণবঁধুে েতি চলাচল 
োখাে জন্য আম্ারক এখারন আনরত হরব। অপ্সো! সসম্ারন 
আম্ারক দ্নরয় আয়।”

আয়�ান পলক মো�রে �ারক সা�রন মোদরখ চ�রক �া’ে হাত ধরে 
বলরলা... “আম্া! সেসীরক েতি দ্দরত হরব।”

�া এবং নাসলি দ্নশ্চল দাঁদ্ড়রয় োকরল, আয়�ান শান্তকরঠে বলরলা... 
“আম্া! বজ্রনাে বরলর� আপনাে দ্শোয় সেসীে গ্রুরপে েতি 
আর�। ওে েতি চলাচল োখাে জন্য আপনাে েরতিে রেরয়াজন।”

“তাড়াতাদ্ড় করো। আ�াে মোবৌ�া �েরল ঝারড়-বংরশ উজাড় 
হরব।” �া নারসলিে হাত ধরে বরল হাঁটরত শুরু করে দ্প�ন দ্েরে 
তাদ্করয় ম্ান মোহরস বলরলন... “আ�াে েরতি আ�াে মোবৌ�া বাঁচরল 
বংরশে দ্শো উপদ্শোয় আ�াে েতি চলাচল কেরব।”

আয়�ান :.. “আম্া, আ�াে েতিগ্রুপ আদ্� জাদ্ন না।”
“আ�াে কদ্লজাে টুকো তুই কাঁদ্দস না। তুই কাঁদরল আ�াে 

শ্াসকষ্ হয়।” বরল �া অশ্রু �ুর� দ্েরয়টারে রেরবশ করেন। নারসলিে 
কো শুরন োতিাে অবাকদৃরষ্ তাকারল, �া ব্যস্তকরঠে বলরলন... 
“োতিাে, তাড়াতাদ্ড় করুন। স�য় নষ্ হরল আ�াে মো�রলরবৌ �াো 
র্ারব।”

োতিাে :.. “তবুও েতি পেীক্ষা কেরত হরব।”
�া :.. “আ�ারদে দ্শোয় নল লাদ্গরয় পেীক্ষা কেরল েলােরলে 

জন্য দুদ্শ্চন্তা কেরত হরব না।”
োতিাে :.. “এই মোোদ্গণীরক বাঁচারনাে দ্নশ্চয়তা আদ্� দ্দরত পােব 

না। তরব পাগলাদ্�ে কােণ �েরল অন্তত এরক অন্যরক মোদার্ারোপ 
কেরত পােব।”

�া তাড়া দ্দরল োতিাে কারজ ব্যস্ত হয় এবং দ্রুত েতি পেীক্ষা করে 
মোচয়ারে মোহলান দ্দরয় বরস। নাসলি রেরবশ করে ব্যস্তকরঠে বলরলা... 
“োতিাে! এই দ্নন েতি।”

োতিাে ঝরম্প উরে েতিগ্রুপ মোদরখ �াো দ্দরয় ইশাো করে মোদৌরড় 



www.mohammedabdulhaque.com     53

আয়�ারনে �া’ে হাত মোেরক েরতিে নল সদ্েরয় মোসলাইন লাগায়। �া 
সদ্বনরয় বলরলন... “োতিাে, আদ্� আ�াে মো�রলরক মোদখরত চাই।”

োতিাে মোদৌরড় মোবদ্েরয় আয়�ান সারে দ্েরে �া’ে মোবরেে পারশ 
দাঁদ্ড়রয় বলরলা... “অন্য মো�রু মোেরক েতি আনরলন মোক�রন?”

আয়�ান �া’ে পারশ বরস বলরলা… “আ�াে বধুে এরন দ্দরয়র�।”
�া তাে �াোয় হাত বুদ্লরয় সরনেরহ বলরলন... “োতিাে, আ�াে 

মোবৌ�া এখন মোক�ন আর�?”
োতিাে :.. “উদ্ন দ্েকোক আর�ন। উনাে জন্য আে দুদ্শ্চন্তা 

কেরত হরব না। র্তদ্দন আযু় ততদ্দন বাঁচরবন।”
আয়�ান �াো দুদ্লরয় বলরলা… “আপদ্ন দ্েক বরলর�ন, আযু় 

োকরল মোবাড়াে দ্বরর্ পে�াযু় বারড়।”
দাদা রেরবশ করে ব্যস্তকরঠে বলরলন... “আয়�ান! সেসী মোকাোয়?”
আয়�ান :.. “মোেংদ্চ ধরে ঘুদ্�রয়র�। ধ�কারল চ�রক উেরব।”
দাদা :.. “তদত্য তদত্যাদ্ে মোকাোয়?”
“ওো চরল দ্গরয়র�।” বরল আয়�ান সেসীে দ্দরক তাদ্করয় ওরক 

নড়াচড়া কেরত মোদরখ মোদৌরড় মোর্রয় আলরতা করে �াোয় হাত বুলায়। 
সেসী মোচাখ মো�রল তারক মোদরখ সা�ান্য হাত উদ্েরয় ম্ান মোহরস পলক 
�ারে। আয়�ান হাঁটু মোগরড় বরস দু হারত ওে বা� হাত ধরে দ্নম্নকরঠে 
বলরলা... “অপ্সোরক দ্নরয় বজ্রনাে চরল দ্গরয়র�। র্াওয়াে স�য় 
বরলর�, তুই সুথি হরল তাে মোখাঁজ কোে জন্য।”

সেসীে মোবরেে পারশ সবাই এককাট্া হরল োতিাে গম্ীেকরঠে 
বলরলা... “দ্বেতি কেরল মোোগীো �ানদ্সক র্ন্ত্রণায় েুগরবন। দয়া 
করে আপনাো অরপক্ষাকরক্ষ র্ান।”

োতিারেে কো�ত সেসী এবং আয়�ারনে �ারক মোদরখ সবাই 
চরল র্ান। শুধু আয়�ান এক মোকারণ বরস োরক। তাে গাল মোবরয় 
দ্ঝকদ্�ক করে মোোঁটা মোোঁটা অশ্রু ঝরে। সেসী স্বগলিীয়হাদ্স মোহরস 
ভ্রূ দ্দরয় ইশাো করে। আয়�ান উরে মোর্রয় দ্নম্নকরঠে বলরলা... 
“স�য়�রতা েতি না মোপরল মোতাে সারে আম্ারকও হাোতা�।”

সেসী বুক েরে শ্াস মোটরন আয়�ারনে �া’ে দ্দরক তাদ্করয় 
মোচাখ দ্টরপ অশ্রুবর্লিণ করে দ্নম্নকরঠে বলরলা... “চাদ্চ আ�ারক এরতা 
োরলাবারসন?”

আয়�ান হাসাে মোচষ্া করে বলরলা... “মোক মোতারক কত োরলাবারসন 
তা মোকউ জাদ্ন না। তুই কারক মোবদ্শ োরলাবাদ্সস?”
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সেসী �ুচদ্ক মোহরস দ্েসদ্েস করে বলরলা… “আদ্� শুধু মোতা�ারক 
োরলাবাদ্স। তুদ্� কারক মোবদ্শ োরলাবারসা?”

আয়�ান :.. “রেদ্তরেরনেে রেতু্যতেে হরলা, োরলাবাসাবাদ্সে জন্য 
োরলাবাসাে সী�া অদ্তক্র� কেরত হয়। তা আদ্� কখরনা কেরত 
পােব না।”

ওো র্খন কো বরল তখন োতিাে এরস �ারক পেীক্ষা করে 
সেসীে মোবরেে পারশ মোর্রয় আয়�ারনে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... 
“উদ্ন অ্রোহত হরলন মোক�রন?”

আয়�ান :.. “অদ্নচ্ছাসরত্তও মোরের�ে সত্যতা র্াচাই কেরত 
হরয়দ্�ল।”

োতিাে :.. “এসব আপদ্ন কী বলর�ন?”
আয়�ান :.. “দ্বপৎপাত হরল দ্বপদ্তে বারড় এবং বাধ্যতা�ূলক 

অরনকদ্ক�ু কেরত হয়। আপদ্ন র্া করের�ন তাে জন্য আপনারক 
অরশর্ ধন্যবাদ।”

োতিাে :.. “ধন্যবাদ গ্রহণ করে ধন্য হওয়াে জন্য জানরত চাই, 
এত দূে মোেরক এত দ্রুত েতি আনরলন মোক�রন?”

আয়�ান :.. “জ্ীন হরলও আ�াে বধুে অত্যন্ত শান্তদ্শষ্, মোস কারো 
ক্ষদ্ত করে না। মোস আ�ারক বরলর�, অরেদকল্পনাে দ্বকল্প োকরল 
দ্নদ্বলিবাদ শব্ জনদ্রেয় হরতা এবং দ্ববাদ্দ সম্পদ্তেে জন্য �া�লা 
মো�াকদে�া কেরত হরতা না।”

োতিাে মোচাখ বুরজ দ্শউরে বলরলা… “োইজান, আে একটা কো 
বলরত হরব না আদ্� আদ্যরোন্ত বুরঝ মোেরলদ্�। ও �ারগা।”

আয়�ান :.. “সত্যাসত্য মোজরন আপদ্ন এত েয়ত্রস্ত হরলন মোকন?”
োতিাে :.. “োতদ্বরেরত েূতরকশীে পাশ মোকরট বাদ্ড় মোর্রত হয়, 

তাই আ�াে েতি চলাচরলে গদ্ত তদ্ড়ৎ হরয়র�।”
আয়�ান :.. “ও আচ্ছ, সরব�াত্র দ্বর্য় বুরঝদ্�। আসরল কী হরয়র�, 

মোপতনীে েরয় দ্েতু হরল েূরত জাঁরত। দ্েদ্তেহীন তে্য জানাে পে 
মোেরক েূত মোপতনীরক আদ্� লাই মোদই না। দ্দন অেবা োত দুপুরে 
খার�াখা ঘেবাে কেরল ঘারড় েূরত চারপ তা দ্ক আপদ্ন জারনন 
না?”

োতিাে :.. “এসব আপদ্ন কী বলর�ন? আপনাে কো শুরন োস 
োস করে �াোে চুল খাড়া হরয়র�। দ্নদ্শে োক শুনরল আ�াে গারয় 
খাদ্ল কাঁটা মোদয়।”
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আয়�ান :.. “েূত মোপতনীে েরয় আপদ্ন এত েয়াতলি হরচ্ছন 
মোকন?”

োতিাে :.. “শুরনদ্� ওরদে �ায়া-কায়া মোনই তাই আরো মোবদ্শ েয় 
হয়।”

আয়�ান :.. “ওসব বাদ দ্দরয় দয়া করে বলুন, পাশ্লিবতলিী েুলবাদ্গ�া 
মোকাোয়?”

োতিাে :.. “োতদুপুরে বাগারন মোর্রত চান মোকন?”
আয়�ান :.. “দ্রেয়ত�াে জন্য জুঁই কাঞ্চরন মোরে�াসন বানারত চাই।”
োতিাে :.. “আপনাে কো শুরন দ্বস্ময়দ্বস্াদ্েত হরয় আ�াে 

�গরজ প্যাঁচ মোলরগ চকু্ষ চড়কগা� হরয়র�। তারলরগারল জগাদ্খচুদ্ড় 
পাদ্করয় আদ্� �রনে মোচারখ েূত মোপতনীে হাত পা মোদখরত পাদ্চ্ছ। 
ওরদেরক দ্ন�ন্ত্রণ কোে সাহস আ�াে বুরক মোনই। তােপে আদ্� 
এখন কী কেব?”

আয়�ান :.. “আকুদ্ত কাকুদ্ত কেরলও ওো আদ্তরে্য আসরব না। 
েূত মোপতনী মোেরেণ্ডাোজাে সারে কাঁোরলে আ�সত্ত খায়। তাই েয় 
েীদ্তে দ্চন্তা বাদ দ্দরয় বলুন, আ�াে আম্া এখন মোক�ন আর�ন 
এবং রোণবঁধুরক করব বাদ্ড় দ্নরত পােব?”

োতিাে :.. “আপনাে আম্া সুথি আর�ন। আপনাে রোণবঁধুরক 
শহরেে োরলা দ্লিদ্নরক েদ্তলি কেরল সবেে সুথি হরবন। এখারন 
োকরল সমূ্পণলি সুথি হরত অরনক দ্দন লাগরব, র্া উনাে জন্য 
�াোত্ক ঝুঁদ্কপূণলি।”

আয়�ান :.. “আপনারক আন্তদ্েক ধন্যবাদ।”
োতিাে :.. “ধন্যবাদ বলাে জন্য আপনারক ধন্যবাদ বরল জানরত 

চাই, অপচ্ছায়াে সারে দূেবে বজায় োখব মোক�রন? েূত মোপতনী না� 
স্মেণ হরল আ�াে গা ���� করে। মোসাজা হাঁটরত পাদ্ে না, খার�াখা 
পারয় পারয় মোবড়া লারগ। আদ্� দ্বশ্াস কদ্ে আপদ্ন উপরদশ কেরল 
আদ্� দ্নেলিীক হরত পােব।”

আয়�ান :.. “অদ্েজ্তা মোেরক বলদ্�, সঁুইে গুঁতা মোর্ খায় এবং 
ঝাড়ুে বাদ্ড় র্াে উপে পরড় মোস হারড়হারড় �জা মোটে পায়। োতিাে 
এবং ওঝাে সারে মোকউ বাড়াবাদ্ড় করে না।”

োতিাে :.. “আপনারক অরশর্ ধন্যবাদ। আপনাে �ত দ্বরশর্রজ্ে 
সারে পদ্েদ্চত হরয় সদ্ত্য উপকৃত হরয়দ্�, অন্তত দ্নেলিরয় বাদ্ড় মোর্রত 
পােতা�। র্াক, আপদ্ন এখন কী কেরবন?”



www.mohammedabdulhaque.com     56

আয়�ান :.. “আপনারদে আপদ্তে না োকরল আম্াে দ্শয়রে 
দাঁদ্ড়রয় োকব।”

োতিাে :.. “আজ োত উনাো মোবরঘারে ঘু�ারবন। োকাোদ্ক 
করেও জাগারত পােরবন না। আপদ্ন চাইরল আ�াে অদ্তদ্ে হরত 
পােরবন।”

আয়�ান :.. “আপৎকারল পাড়ায় পাড়ায় দ্বপৎপাত হয়। আম্াে 
দ্নোপতো দ্নদ্শ্চত কোে জন্য অন্তত েজে পর্লিন্ত মোজরগ োকরত 
হরব।”

আে কো না বরল োতিাে চরল র্ায়। আয়�ান দ্ক�ু পরড় দুহারত 
েুঁরক সাো গারয় বুদ্লরয় �া এবং সেসীে গারয় েুঁরক শুরয় পরড়। 
মোোরে �া মোজরগ তারক মো�রঝরত শুয়া মোদরখ আঁচরল অশ্রু �ুর� 
সেসীে দ্দরক তাদ্করয় বুক কাঁদ্পরয় দীঘলিশ্াস টারনন। সেসী মোচাখ 
মো�রল োরন বাঁরয় তাদ্করয় দ্নম্নকরঠে বলরলা... “চাদ্চ-আম্া, আ�ারক 
এক মোোঁটা পাদ্ন মোদরবন?”

�া মোসাজা হরয় বরস জগ মোেরক মোগলারস পাদ্ন িালাে স�য় সা�ান্য 
পাদ্ন মো�রঝরত পরড়। আয়�ান ধড়�ড় করে উরে বরস ব্যস্তকরঠে 
বলরলা... “আম্া, কী হরয়র�?”

�া :.. “আ�াে মোবৌ�াে দ্পয়াস মোলরগর�, পাদ্ন মোদ।”
আয়�ান মোগলারস পাদ্ন মোিরল এদ্গরয় দ্দরল, সেসী মোোঁটদ্টরপ মোহরস 

মোগলাস হারত দ্নরয় দ্নম্নকরন্ঠ বলরলা... “দ্পয়াদ্সনী আদ্� পাদ্ন পারন 
রোণবন্ত হব। দ্পোন পরেদ্� আজ দ্পয়ালবরন চরলা দ্পদ্েদ্ত কেব।”

আয়�ান দাঁত কট�ট করে দ্নম্নকরঠে বলরলা… “েসাল মোবাল না 
মোবারল, �ুখ বুরজ পাদ্ন দ্গল। নীেস কদ্লজা সেস হরব।”

সেসী কো না বরল পাদ্ন পান করে। আয়�ান �া’ে দ্দরক 
তাদ্করয় কাঁধ ঝুদ্লরয় বলরলা... “আম্া! চাদ্চ-আম্া আসর�ন না 
মোকন? আ�াে মোবদ্শ েুখ মোলরগর�।”

�া :.. “আদ্� দ্নশ্চয়তাে সারে বলরত পােব মোতাে শাশুদ্ড় এখুদ্ন 
আসরব।”

আয়�ান দ্ক�ু বলরব এ�ন স�য় সেসীে �া রেরবশ কেরল, 
আয়�ারনে �া বলরলন... “এক�াত্র দা�ারদেে জন্য সা�ান্য নাস্তা 
বানারত দ্তন হায়ন লারগ নাদ্ক?”

সেসীে �া কপট মোহরস মোেগ মোপাঁটলা মোটদ্বরল মোেরখ বলরলন… 
“আ�াে দা�াদে �াগলীে দুরধ গে� চা মোখরত খুব প�দে করে। দুধ 
মোদাহরনে জন্য োশুেরক দ্�নদ্ত কেরত হরয়দ্�ল মোগা োবী।”
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আয়�ারনে �া কো না বরল �াো নারড়ন। সেসীে �া এক োলায় 
োদ্জ পরোটা লরয় আয়�ারনে দ্দরক এদ্গরয় দ্দরয় বলরলন... “এই 
নাও বাবা, মোপট েরে খাও।”

আয়�ান োল হারত দ্নরয় �া’ে পারশ বরস �ুরখ খাবাে তুরল মোদয়। 
সেসীে �া গাল েুদ্লরয় বলরলন… “আ�াে �ুরখ না দ্দরল আজ 
আদ্� কান্া মোজাড়ব।”

আয়�ান উনাে �ুরখ খাবাে তুরল দ্দরয় মোচাখ দ্টরপ অশ্রু ঝদ্েরয় 
বলরলা... “চাচাজান কখন আসরবন?”

সেসীে �া বাজুরত অশ্রু �ুর� �ুরখে খাবাে দ্চবারত দ্চবারত 
বলরলন… “নাসলিরক োদ্জ পরোটা বকদ্শশ দ্দরয় আদ্� এরসদ্�। 
উনাো ধােীরত বরস কান্াকাদ্ট কের�ন।”

আয়�ান কো না বরল হাসাে মোচষ্া করে �া’ে �ুরখ খাবাে মোদয়। 
সেসীে �া সেসীে �ুরখ খাবাে তুরল দ্দরয় োলা দ্ব�ানায় মোেরখ, 
ওে চুল দ্েক করে দ্দরয় বলরলন... “আ�াে মোবয়াইনরক �ুরখ তুরল 
খাওয়ারল আ�াে দা�াদে আ�ারক �ুরখ তুরল খাওয়ারব, আ�াে কো 
�রন োরক মোর্ন।”

সেসী দ্চবারত দ্চবারত বলরলা... “দ্জ আচ্ছা। আম্া, পরোটা মোক 
বাদ্নরয়র�ন?”

�া :.. “মোকন?”
সেসী :.. “এত �জাে পরোটা শুধু�াত্র �াোগে� �াগলীে দ্বরনতা 

বানারত পারেন। উদ্ন এখন মোকাোয়?” 
�া মোোঁটদ্টরপ মোহরস ওে �ুরখ খাবাে তুরল দ্দরয় বলরলন… “মোদয়ারল 

মোহলান দ্দরয় বরস কাঁদদ্�রলন মোদরখদ্�লা�।”
সেসী চ�রক উচ্চস্বরে বলরলা… “ও দাদ্দ মোগা! আ�াে দ্পরে ব্যো 

হরচ্ছ।”
আয়�ান চ�রক এদ্দক ওদ্দক তাকায়। সেসীে দাদা মোদৌরড় মোর্রয় 

ব্যস্তকরঠে বলরলন... “সেসী! কী হরয়র�?”
সেসী হাত মোঝড়া কান্াে োন করে বলরলা… “বদোগী দাদ্দ মোর্ 

বাইরে বসা তা আদ্� জানতা� না।”
দাদা �ৃদু মোহরস ওে �াোয় হাত বুদ্লরয় বলরলন... “এ�ন কেদ্�স 

মোকন কী হরয়র�?”
সেসী �াো বাদ্ড়রয় দেজাে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... “হাড় গুঁরড়া 

কোে জন্য আজ আ�ারক হুড়া মোদরবন।”
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দাদা :.. “োইজারনে বগরল লুকরল হুড়াে জন্য মোতারক খঁুরজ 
পারবন না। োইজানরক োকব?”

সেসী :.. “উনারক মোেরক এইটুকু লাে হরব না। বুদ্ড়রক আজ 
তুরু�রোকা দ্দরত হরব।”

দাদা :.. “জাদ্নস, আ�ো র্রেষ্ মোচষ্া করেও �াোগে� �াগলীে 
পাশ দ্েড়রত পাদ্েদ্ন, বাে বাে লাদ্ে মোখরয়দ্�লা�।”

সেসী ইশাো করে বলরলা... “মোক মোদাহন করের�ন?”
দাদা :.. “ঝাপরট ে্যাং ধরে ধ�রক বরলদ্�রলন, দ্তদ্ড়ংদ্বদ্ড়ং 

কেরল মোকরটকুরট মোতারক দ্দরয় আখদ্ন বানাব। তােপে বাদ্ক সব 
ইদ্তহারসে পাতায় মোলখা হরয়র�, েরে-েরয় েেেে করে মোকঁরপ এক 
মোসে দুধ দ্দরয়দ্�ল।”

সেসী দেজাে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “েয়ঙ্ে নােীরক বশীেূত 
কোে জন্য অদু্ত উপায় রেরয়াগ কেরত হরব নইরল লারে-মোলাকসারন 
সবলিনাশ হরব।”

আয়�ারনে দাদ্দ �ুখ বাড়ারল সেসী কপট মোহরস �াো দ্দরয় ইশাো 
করে বলরলা... “োঁকরোকে মোিরক সতলিকতাে সারে পাহাো দাও। 
োঁদ্কবাদ্জ কেরল বগলদাবা করে দ্নরয় র্ারব।”

দাদ্দ দ্শউরে �ুখ দ্েদ্েরয় বলরলন... “�রন োদ্খস, বাদ্ড় মোর্রয় 
কড়ায়গণ্ডায় আয়ব্যরয়ে দ্হসাব দ্�লাব।”

সেসী :.. “সাধু মোবরশ দে হাঁকাহাঁদ্ক করে সাউকারেে �ত 
দেকর্াকদ্র্ কেরল বাজাে�দো দরে পড়তায় পুর্রব না। দেদার� 
উো না�া কেরল সস্তাদরে �ন মোবচব না।”

দাদ্দ :.. “মোতজী বাজারেে উেদ্ত দার� দ্ক�ু দ্কনব না। দুপুরে 
দেদা� শুরন োও বুরঝ র্াচাইবা�াই দা�কর্াকদ্র্ করে দ্থিে�ূল্য 
জানব। দ্বকারল দা� পড়রল �াড়র�াড় বাদসাদ দ্দরয় �াগনা দ্কনব 
দ্তন চাে �ন।”

সেসী �ুখ দ্বকৃত করে বলরলা... “দাদা! হাড্া-হাদ্ড্ কোে জন্য 
হাড়দ্কপরট বুদ্ড়রক �াগনা এরনদ্�রলন মোকন?” 

আয়�ারনে বাবা দেজাে সা�রন দাঁদ্ড়রয় হাসরত হাসরত বলরলন... 
“আ�াে �া হাড়দ্কপরট হরল খাঁদ্ট গাওয়া দ্ঘরয় পরোটা মোেরজ 
মোতা�াে জন্য আনরতন না।”

সেসী কপটরহরস বলরলা… “চাচাজান, আদ্� বলরত মোচরয়দ্�লা� 
আ�াে দাদ্দে �ত মোকপ্পন জগরত আে মোনই। এত কঞু্জস!”
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সেসীে কো শুরন আয়�ান োন হারত �ুখ মোচরপ বা� হারত মোপট 
ধরে বরস মোহরস কুদ্টপাদ্ট হয়। সেসীে দাদা শেীে কাঁদ্পরয় মোহরস 
বলরলন... “তুই হাসদ্�স মোকন?”

আয়�ান :.. “আদ্� হাসরত চাই না এবং হাসাহাদ্স মো�ারটই প�দে 
কদ্ে না দ্কন্তু অজ্াত কােরণ হাসরত হাসরত আ�াে মোপরট ব্যো 
হরচ্ছ।”

সেসীে বাবা হাঁটু মোগরড় তাে পারশ বরস েুকরে কাঁরদন। আয়�ান 
হাদ্স োদ্�রয় মোচারখে পাদ্ন �ুর� বলরলা... “কী হরয়র� চাচাজান?”

সেসীে বাবা :.. “সেসীে দ্ক�ু হরল মোকঁরদ মোকঁরদ খাদ্টয়া সাদ্জরয় 
পাদ্কিরত তুরল দ্দতা�। মোতাে দ্ক�ু হরল মোকঁরদ মোকঁরদ আ�োও 
�েতা�।”

আয়�ান :.. “ওে বুরক মোকন অ্রোঘাত করেদ্�লা� জানরত চাইরবন 
না?”

সেসীে বাবা :.. “তুদ্� চাইরল বলরত পােরব। আদ্� গূঢ়তত্ত 
জানরত চাই।”

আয়�ান সেসীে দ্দরক তাদ্করয় দ্বচদ্লত হরয় বলরলা… 
“রেদ্তরশাধগ্রহরণে জন্য অপ্সো হরন্য হরয়দ্�ল, দ্নোপতো দ্নদ্শ্চত 
কোে জন্য উপায়ান্তে হরয় সেসীরক েতিাতি করেদ্�লা�। সেসী, 
আ�ারক ক্ষ�া করে মোদ। হাত পা তখন আ�াে দ্নয়ন্ত্ররণ দ্�ল না।”

সেসী :.. “মোতা�াে মোোজাদ্ল আ�াে হারত হরল সবাে সারে 
আ�ারকও সাবাড় কেরতা। আদ্� আহত হরয়দ্�, ��লিাহত হইদ্ন। 
আরক্ষপ অনুতারপে রেরয়াজন মোনই। তাদ্করয় মোদরখা, মোতা�াে ত্যাগ 
এবং সুবারদ আ�ো আবাে এককাট্ হরয়দ্�।”

আয়�ান :.. “মোতারক অরশর্ ধন্যবাদ। এখন আদ্� র্রেষ্ আশ্স্ত 
হরয়দ্�।”

োতিাে গারয়ে মোজারে ধাক্কা মো�রে দেজা খুরল উরতেদ্জত করঠে 
বলরলা… “বাবাদ্পে! আপদ্ন শাম্বেী।”

সেসীে দ্চৎকারে সাত গারয়ে মোলাক একত্র না হরলও তীব্রতা 
হাসপাতারল রেদ্তর্ধদ্নত হয়। আয়�ান হতেরম্বে �ত চােপারশ 
তাকায়। োতিাে তাে পারশ বরস পরোটা হারত দ্নরয় মোখরত শুরু 
করে বলরলা... “গতোত ওো আ�াে ধারে পারশ আরসদ্ন।”

সেসীে বাবা অবাককরঠে বলরলন... “কাো?”
োতিাে :.. “েূত-মোরেতো।”
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সেসীে বাবা :.. “এসব আপদ্ন কী বলর�ন?”
োতিাে :.. “বাবাদ্পরেে আশীবলিারদ আদ্� দ্নেলিীক হরয়দ্�। েূত-

মোরেতো এখন আে আ�াে ধারে পারশ আরস না।”
আয়�ারনে দাদ্দ সদ্বনরয় বলরলন... “োতিাে সারহব, আদ্� 

দ্েতরে আসরত পােব? মোোদ্গণীরক একটুও দ্বেতি কেব না।”
সেসী চ�রক বলরলা... “না! আপদ্ন দ্েতরে আসরত পােরব না।” 
আয়�ারনে দাদ্দ :.. “আদ্� আে মোতারক দ্কলাব না।”
সেসী :.. “দ্তন সরত্যে দ্কো মোখরয় বলুন র্া বরলর�ন সব সত্য?”
দাদ্দ হাঁটু ধরে দাঁদ্ড়রয় বলরলন... “দ্কদ্ড়দ্�দ্ড় মোখরয় তুই দ্কো 

দ্চবা, মোতাে সারে গপসপ কোে জন্য আদ্� টুইরয় টুইরয় আসদ্�।”
সেসী :.. “আয়�ান োই! মোতা�াে দাদ্দরক বােণ করো।”
আয়�ান :.. “আদ্� পােব না। সুঁই মোদখরল আ�াে স�স্যা হয়।”
সেসী :.. “তুদ্� আস্ত একটা মোেড়া।”
আয়�ান :..  “দাঁড়া! আজ মোতারক মোেদ্ড়ে �ত েড়কাব। োতিাে! 

ওরক একটা ইরঞ্জকশন দাও।”
োতিাে কপট মোহরস �াো নাড়রল, দাদ্দ দুষু্হাদ্স মোহরস দ্েসদ্েস 

করে বলরলন... “মোতারক ইরঞ্জকশন দ্দরত চায়।”
সেসী :.. “কানাকাদ্ন কে� মোকন? র্া বলাে পাঁচকান করে বরলা।”
দাদ্দ �ুখ দ্বকৃত করে বলরলন… “সাে কো কারন কারন বলরত 

হয়। সব বুরঝও দ্কচু্ছ বুরঝ না, েসা মোকাোকাে!”
সেসী মোহঁরক বলরলা... “দাদা! দ্ক�ু বলর�ন না মোকন?”
আয়�ারনে দাদা :.. “অস্বাথি্যকে খাবাে এবং অস্বদ্স্তকে পদ্েদ্থিদ্ত 

মো�ারটই প�দে কদ্ে না।”
সেসী �ো দুদ্লরয় গম্ীেকরঠে বলরলা… “প্যাঁরচায়াে প্যাঁরচ পড়রল 

�াো ঘুরে, পীদ্ড়তরক পীড়াপীদ্ড় কেরল �াো ধরে।”
আয়�ারনে দাদা ওে পারশ বরস বলরলন... “প্যাঁরচ মোেলাে জন্য 

আজ এত প্যাঁচারলা হরয়দ্�স মোকন?”
দাদা র্খন কো বলদ্�রলন তখন আয়�ারনে �া সেসীে �ারক 

পারশ মোেরক কারনকারন বলরলন... “তারলে মোখারল মোঘাল না মোঘারট 
আ�ো চরল মোগরল ওো �ন খুরল কো বলরত পােরব। জটলায় আঁর্-
দ্নোদ্�রর্ ঘাট পাকারল আঁর্রট গরধে বাতাস োেী হরব। মোদখদ্�স 
না, বুক েরে শ্াস টানাে জন্য ওো আই-িাই কের�? এখারন বরস 
তাকরল আঁশারনা শব্ বারেক দ্তরনক ব্যবহৃত হরব। বাদ্ড় চল, 
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গুরড়ে েস জ্াল দ্দরয় দ্পো আঁশারল অরনক লাে হরব। ঘটেঘটে 
না করে গটগট করে মোহঁরট বাদ্ড় মোগরল অন্তত মোতাে োশুরেে সারে 
লটেপটে কেরত পােব।”

সেসীে �া :.. “েদ্সকতায় �রন হরচ্ছ দ্ঘরয় োজা পরোটা মোখরয় 
গারয় �াস মোলরগর�?”

আয়�ারনে �া :.. “কদ্বোজ বরলদ্�ল অজ্াত কােরণও �ানুর্ 
দ্নষ্কা� হয় অেবা পদ্েশ্�জদ্নত লিাদ্ন্তে কােরণও অরনরকে অনুেূদ্ত 
মোোঁতা হয়। তারোপে মো�রল মো�রয় মোসয়ান হরচ্ছ, অরনক স�য় 
লজিায় কুঁকরড় মোর্তা�। রোয় হায়ন পে মোতাে োশুেরক মোদরখ আজ 
কা�পেবশ হরয়দ্�। অদ্বশ্াস্য হরলও আদ্� দ্বশ্াস করেদ্� অবরশরর্ 
শাপর�াচন হরয়র�।”

সেসীে �া :.. “আ�ারক কাতুকুতু দ্দচ্ছ না মোতা?”
আয়�ারনে �া :.. “দ্তনকাল দ্গরয় এককারল মোেকা হাবড়া বুরড়া 

জারন, েদ্তে চাঞ্চরল্য জেতীে �ন দ্বচঞ্চল হয়।”
সেসীে �া চােপারশ তাদ্করয় কদ্ম্পতকরঠে বলরলন... “ো…ো…

োবী, আরস্ত বরলা।”
আয়�ারনে �া :.. “োতিাে দ্েক বরলর�, আয়�ান সদ্ত্য বাবাদ্পে 

হরয়র�। মোস পারশ োকরল রেদ্ত দ্নশ্ারস দ্বশ্াস দৃঢ় হয়।”
সেসীে �া সদ্বনরয় বলরলন... “োবী, এক�াত্র মো�রয়ই আ�াে 

সম্বল। না চাইরলও মো�রয়রক দ্বরয় দ্দরত হয়। পরেে ঘরে এরস 
আ�ো পেরক আপন করেদ্�। দ্বশ্াস করুন, �রনে কো কারনকারন 
বলরতও েয় হরচ্ছ।”

আয়�ারনে �া :.. “আপন পরেে মোঘরে পরড় োগ্যদ্বড়দ্ম্বত হরত 
চাই না। �রন োদ্খস! গরণ্যে আরগ অ মোর্াগ হরল হয় অগণ্য, ন 
মোর্াগ হরল হয় নগণ্য। র্ৎসা�ারন্য কী আর� জানরত চাইরল হরত 
হয় সবলিস্বান্ত। আদ্� কী বুঝারত চাইদ্� দ্নশ্চয় বুঝরত মোপরেদ্�স?”

সেসীে �া কপট মোহরস বলরলন... “মোবদ্শ পেবশ হরয়� নাদ্ক?”
আয়�ারনে �া :.. “োতিাে অনু�দ্ত দ্দরল মোতাে হাত ধরে টেটে 

করে মোহঁরট বাদ্ড় র্াব। দ্জরজ্স কে মোর্রয়।”
�া’ো র্খন কো বরলন তখন োতিাে এরস েতি চলাচল পেীক্ষা 

করে বলরলা... “আপদ্ন চাইরল বাদ্ড় মোর্রত পােরবন। উনাে জন্য 
তা আশঙ্নীয় হরব। তাড়াতাদ্ড় শহরে দ্নরয় র্াওয়াে জন্য বলুন।”

োতিােরক ধন্যবাদ বরল সেসীে �ারক তাড়া দ্দরয় আয়�ারনে 
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�া বলরলন… “সেসীরক দ্নরয় শহরে র্াওয়াে জন্য মোতাে োশুেরক 
মোেরক বল।”

সেসীে �া আয়�ারনে বাবারক মোেরক বলরল, বাবাো দ্রুত মোবদ্েরয় 
র্ান। দাদা আয়�ারনে দ্দরক তাদ্করয় �াো দ্দরয় ইশাো করে 
বলরলন... “সেসীরক কাঁরধ করে দ্নরয় র্া। আদ্� ওরক মোতালা দ্দরত 
পােব না।”

আয়�ান সম্দ্ত জাদ্নরয় সেসীরক কাঁরধ দ্নরয় দ্রুত মোহঁরট মোবরোরল, 
সেসীে দাদ্দ আয়�ারনে �া’ে হাত ধরে দ্বচদ্লত হরয় বলরলন... 
“মোতা�াে ঋণ মোকারনাদ্দন মোশাধ কেরত পােব না।”

আয়�ারনে �া কপাল কুঁরচ বলরলন… “চাদ্চজান, আপনাে কো 
আদ্� বুদ্ঝদ্ন। দয়া করে বুদ্ঝরয় বলুন।”

সেসীে দাদ্দ বুক কাঁদ্পরয় শ্াস মোটরন বলরলন... “আদ্� বলরত 
মোচরয়দ্�লা�, েতিদারন সেসীরক তুদ্� নতুন জীবন দ্দরয়�। আ�ারদে 
মোচরয় মোতা�াে অদ্ধকাে এখন মোবদ্শ।”

আয়�ারনে �া :.. “আ�াে মোবৌ�াে সারে আপদ্নও েঙিঙ কেরত 
পােরবন, আ�াে শাশুদ্ড় আপনারক বাধা মোদরবন না, আ�োও আপদ্তে 
কেব না।”

আয়�ারনে দাদ্দ সেসীে দাদ্দে হাত ধরে �ৃদু মোহরস বলরলন... 
“আ�ারদে হাদ্স খুদ্শে না� সেসী। আয়�ান হরলা সেসীে 
জীবনীশদ্তি। আদ্� কী বুঝারত চাইদ্� দ্নশ্চয় বুঝরত মোপরেদ্�স?”

আয়�ারনে দাদা তাড়া দ্দরয় বলরলন… “আজরকে জন্য র্রেষ্ 
হরয়র�। এখন চরলা বাদ্ড় র্াই।”

[] উনাো র্খন বাদ্ড় র্াওয়াে জন্য রেস্তুত হদ্চ্ছরলন তখন সেসীে 
বাবা সতকলিতাে সারে দ্জপ চালাদ্চ্ছরলন, আয়�ারনে বাবা সা�রন 
বসা। আয়�ারনে মোকারল �াো মোেরখ সেসী জড়সড় হরয় শুরয় 
আর�। সতকলিতাে সারে র্াোসাধ্য দ্রুত চাদ্লরয় দ্সরলট শহরে মোপঁর� 
সেসীরক দ্লিদ্নরক েদ্তলি করে বাবাো বাদ্ড় চরল র্ান। []

জানালাে পারশ োখা মোচয়াে মোটরন বরস সেসীে দ্দরক তাদ্করয় 
শান্তকরঠে আয়�ান বলরলা... “সেসী, আ�াে েুখ মোলরগর� খাওয়াে 
জন্য কী আনব?”

সেসী :.. “দ্শরক মোপাড়া �ুেদ্গে োন আে নান রুদ্ট।”
আয়�ান :.. “কয়টা আনব?”
সেসী :.. “দুইটা �ুেদ্গ আে চােটা নান আনরল তৃদ্প্তে সারে 
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মোখরত পােব নইরল পানতুয়া খাওয়াে জন্য তুদ্� আ�তা আ�তা 
করে তাকারব আে আ�াে মোপরট ব্যো হরব। লালাদ্য়তো মোলালুপদৃরষ্ 
তাকারল লাদ্লরত্য নজে লারগ।”

আয়া�ান মোচাখ কপারল তুরল বলরলা... “তুই একলা একটা খারব 
নাদ্ক?”

সেসী :.. “তুদ্� মোখরয় র্া োকরব তা আদ্� খাব।”
আয়�ান :.. “কৃদ্�ো কাঁই-�াই করে বলর� আ�ো করয়কটা 

সাবাড় কেরত পােব।”
সেসী :.. “আ�ােও খুব মোবদ্শ েুখ মোলরগর�। অরনকদ্দন হয় মোপট 

েরে �জাে খাবাে খাইদ্ন।”
আয়�ান কপট মোহরস বলরলা... “আ�াে হারত টাকাকদ্ড় মোনই। 

খাদ্ল মোপরট হাঁটাহাঁদ্ট কেরল খার�াখা মোহাঁচট খাব।”
সেসী :.. “আ�াে ব্যারগ র্রেষ্ টাকা আর� এবং তা মোেরক তুদ্� 

ইচ্ছা�রতা খেচ কেরত পােরব।”
আয়�ান ব্যাগ মোেরক টাকা বাে করে বলরলা… “আরবগ এবং 

উরবিগ শরব্ে পােলিক্য মোজরন দ্নরুরবিগ হরত মোচরয় মোজরনদ্�, দ্নোপতোে 
জন্য উৎপাতহীন হরত চাইরল দ্নরুপায় হরয় উরবিগ বারড়। র্াক, 
এখন আদ্� আহাে আহেরণ মোবরোব এবং পরে আ�ো দ্বহারে র্াব। 
আহােদ্বহাে আে কী!” 

সেসী কো না বরল �াো নারড়। আয়�ান দোজাে পারশ মোর্রয় 
এক পা বাে করে ে�রক দাঁদ্ড়রয়, পা দ্পদ্�রয় দুহারত মোচৌকাে ধরে 
�ুখ বাে করে োরন বাঁরয় তাদ্করয় দারোয়ানরক মোেরক বলরলা… 
“দারোয়ান োই, এদ্দরক আরসা।”

আয়�ারনে আচেরণ সেসী অবাক হরলও দ্ক�ু না বরল মোদখরত 
োরক। দারোয়ান আসরল, আয়�ান সালা� করে বলরলা... “আ�ারদে 
েুখ মোলরগর� এবং মোতা�াে মোোঁট �ুখ শুদ্করয়র�। তাই বলদ্�লা� কী, 
চাে �য়টা দ্শরক মোপাড়া �ুেদ্গ আনরল আ�ারদে মোপট েেরব।”

দারোয়ান শেীে কাঁদ্পরয় মোহরস বলরলা... “একট দ্শরক মোপাড়া 
�ুেদ্গ দ্তনজরন মোখরয় মোশর্ কেরত পােব না। �য়টা আনরল 
মোোগীরদেরক দ্ন�ন্ত্রণ কেরত হরব।”

আয়�ান দারোয়ারনে হারত টাকা দ্দরয় তাে মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় 
গম্ীেকরঠে বলরলা… “তবুও দুইটা আনরব। োতদ্বরেরত বাইরে র্াব 
না। স্মেণ করে একটা মোদশলাই এবং করয়কটা মো�া�বাদ্ত আনরব।”
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দারোয়ান হাঁটরত শুরু করে বলরলা… “দ্জ আচ্ছা। সারহব, �ারঝ 
�ারঝ �ুখ বাদ্ড়রয় আ�াে খাদ্ল মোচয়ােখান মোদখরবন।”

আয়�ান সম্দ্ত জাদ্নরয় সেসীে পারশ মোর্রয় ওে �াোয় হাত 
বুদ্লরয় জখর�ে দ্দরক তাদ্করয় হাসাে মোচষ্া করে বলরলা... “মোতারক 
আদ্� গলায় ঝুদ্লরয় োখব সাদরে, মোতাে সারে সংসাে পাতব শরণে 
ঘে বাদ্নরয় ধাধসপুরে।”

সেসী অবাকদৃরষ্ তাদ্করয় বলরলা... “আয়�ান োই, তুদ্� এ�ন 
হরয়� মোকন?”

আয়�ান :.. “মোক�ন?”
সেসী :.. “তা বলব পরে, আরগ বরলা আগদ্প� করেদ্�রল মোকন?”
আয়�ান :.. “দ্কমূ্তদ্ক�াকারেে �ায়াকায়া মোনই। বারগ মোপরল 

মো�রেরকট কাবাব বাদ্নরয় জুজুবুদ্ড়রক খাওয়াব।”
সেসী :.. “এসব কী বল�? এখন আ�াে েয় হরচ্ছ।”
আয়�ান :.. “দ্দগ্ভ্রান্ত হরয় দ্দগম্বেো ধাধসপুরে এরসর�। দ্দদ্গ্নণলিয় 

কোে জন্য ওরদেরক আদ্� দ্দগ্বলরয় বদ্দে কেব। �রন োদ্খস, 
আল্াহ �াড়া আে মোকারনা উপস্য এবং সাহার্্যকােী মোনই।”

সেসী :.. “দ্বশ্াস করো, েরয় হাত পা অবশ হরত শুরু করের�। 
অন্যদ্বর্রয় কো বলরল �ন মোেরক েেেয় দূে হরব।’

আয়�ান দ্ব�ানায় বরস আলরতা করে সেসীে কাঁরধ �াো মোেরখ 
আরবগরেবণ হরয় বলরলা... “আদ্� মোতাে �রনে দ্েতে লুকারত চাই। 
তুই দ্ক আ�ারক একটু োঁই মোদরব?”

সেসী :.. “আহ্াদ করে বউ োকরল তাইরে নাইরে করে মোনরচ 
আদ্� মোতা�াে োইেে�াশ শুনব। তুদ্� দ্ক আ�ারক বউ োকরব?”

আয়�ান :.. “মোহঁই! তুই এত প্যাঁচায়া হরয়দ্�স মোকন?”
সেসী :.. “�ায়, আদ্� এখন প্যাঁরচে কী কেলা�?”
আয়�ান :.. “সব কো পাঁচকান করে বলা র্ায় না। দ্ক�ু কো 

দ্ক�ু োট আঁদ্খোরে বুঝরত হয়।”
সেসী দ্েস দ্েস করে বলরলা… “আদ্� মোতা�ারক োরলাবাদ্স।”
আয়�ান মোচাখ বুরজ দ্শউরে বলরলা... “�রন খুঁতখুঁতাদ্ন, মোপরট 

কাতুকুতু। শের�ে গের� বগল ঘা�রত শুরু করের�।”
সেসী �ুখ দ্বকৃত করে বলরলা... “এই জন্য আ�াে দাদ্দ মোতা�ারক 

সহ্য কেরত পারেন না। মোতা�ারক মোদখরল উনাে �গজ উেলায় এবং 
মোচারখে দ্েতে দ্কেদ্কে করে। োন করে ন্যাকা সারজা মোকন?”
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আয়�ান :.. “মোতারক মোদরখ োঁড়াদ্� কোে কােণ জানরত চাস?”
সেসী বা� হারত তাে োন হাত ধরে মোকারল মোটরন বলরলা... “হ্যাঁ, 

আজ আদ্� সব জানরত চাই।”
আয়�ান হাত সদ্েরয় দাঁত কট�ট করে বলরলা… “এ�ন দ্ক�ু 

আবাে কেরল আদ্� মোতারক দ্কলাব।”
সেসী চ�রক সেরয় বলরলা... “মোকন, কী হরয়র�?”
আয়�ান দু হারত মোপট ধরে শেীে কাঁদ্পরয় মোহরস বলরলা… 

“দ্শেদ্শে করে দ্শো উপদ্শোয় সুড়সুদ্ড় হরয়দ্�ল।”
সেসী দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা... “খাদ্নক �ল� লাদ্গরয় জখর� একটু 

�াদ্লশ কেরব? সদ্ত্য দ্বর্� ব্যো হরচ্ছ।”
আয়�ান :.. “োববারচ্য কো বদ্লস মোকন?”
সেসী :.. “উতেরে দ্নরুতেে হরয় দদ্ক্ষরণ র্ারব না মোতা?”
আয়�ান :.. “রেতু্যতেরে রেতু্যদ্ত্ত হরয় অদ্গ্নরকাণ মোেরক ঈশান 

মোকারণ মোর্রত না পােরল তনলিঋত মোকারণ র্াওয়াে মোচষ্া কেব। তুই 
দ্নেলিরয় বল।”

সেসী :.. “আয়�ান োই, আদ্� মোতা�ারক োরলাবাদ্স।”
আয়�ান হাসাে মোচষ্া করে। সেসী তাে কাঁরধ �াো োখরত মোচরয় 

আহ! বরল দ্কদ্ড়দ্�দ্ড় মোখরয় বাদ্লরশ মোহলান দ্দরয় মোসাজা হরয় বরস 
সদ্বনরয় বলরলা... “দয়া করে আ�ারক ক্ষ�া করো।”

আয়�ান দুহারত ওে মোচারখে জল �ুর� দ্দরয় বলরলা... “জাদ্নস, 
�েণপণ করে আদ্� আ�াে �নরক বরলদ্�লা�, সেসীরক বউ োকরত 
না পােরল অন্য কারো ঘরে মোর্রত মোদব না, রেরয়াজরন মোটরন দ্হঁচরড় 
র্র�েবাদ্ড় দ্নরয় র্াব।”

সেসী :.. “তুদ্� আ�ারক এত োরলাবাস মোকন?”
আয়�ান :.. “মোতাে দ্দরক তাকারল আদ্� আনদেধার� মোদশান্তেী 

হই। কা�ুরকে �ত মোতাে দ্দরক তাকারল কা�নাে নদীরত োঁই 
পাই।”

সেসী :.. “আ�াে পারশ বরস দ্নদ্শর্াপন কেরব?”
আয়�ান :.. “তুই পাশ বসরল মোতাে রূরপ তারপ আদ্� োপা ইদ্লস 

হই। মোতাে দ্দরক তাদ্করয় কা�াতলি হরয় কা�জ্রে জেজে হরত চাই 
না।”

সেসী :.. “তুদ্� এত অস্বাোদ্বক হরয়� মোকন?”
আয়�ান :.. “�ন আ�ারদেরক কু�ন্ত্রণা মোদয়। �রনে বৃদ্তে এবং 
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শদ্তিরক দ্নয়ন্ত্রণ কোে জন পদ্েশুদ্ধিে রেরয়াজন। মো�াহ, �দ এবং 
�াৎসরর্লি �ন অসুথি হরল দ্চদ্কৎসাে জন্য ধ�লিাত্াে বিােথি হরত হয়। 
বুরঝশুরঝ না চলরল অবুঝো বুঝদারেে জন্য মোবাঝ হয়।”

সেসী মোচাখ বুরজ বুক েরে শ্াস মোটরন বলরলা... “অবুঝ �নরক 
বশ করে� কী �ন্ত্র জদ্পয়া? আঁদ্খজরল বুক োরস বধুে মোকন হইরল 
দ্নেুদ্েয়া? দ্বেহানরল জ্রল �ন কা�ানল দ্নবাই কী দ্দয়া? উদাদ্সনী 
হইদ্� আদ্� মোতা�াে �রনে খবে না জাদ্নয়া।”

আয়�ান :.. “তুই আ�াে এক�াত্র �েদ্�য়া। মোতাে স্পরশলি দ্বর্ হয় 
অদ্�য়া।”

সেসী দৃঢ়করঠে বলরলা… “আদ্� দ্ববশ হরত চাই, আ�ারক স্পশলি 
করো।”

আয়�ান দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা… “দ্েতু হরল মোলার�ে মোগাড়া দ্দরয় 
েরয়ে োঁপ মোবরোয় মোকন জাদ্নস?”

সেসী হতাশ হরয় কাঁধ ঝুলায়। দারোয়ান দেজাে সা�রন দাঁদ্ড়রয় 
সদ্বনরয় বলরলা... “সারহব, খাবাে দ্নরয় এরসদ্�।”

আয়�ান :.. “মো�া�বাদ্ত এরন�?”
“দ্জ সারহব।” বরল দারোয়ান কা�োয় রেরবশ করে মোটদ্বরলে 

উপে ব্যাগ মোেরখ চরল মোর্রত চাইরল, আয়�ান অবাক করঠে বলরলা... 
“তুদ্� মোকাোয় র্াচ্ছ?”

দারোয়ান :.. “মোকন সারহব?”
আয়�ান একটা ব্যাগ তাে হারত দ্দরয় বলরলা... “দ্তড়দ্বড় না করে 

তাড়াতাদ্ড় শুরু করো নইরল খার�াখা অনুতপ্ত হরয় তধর্লি অবলম্বন 
কেরব।”

দারোয়ান :.. “সারহব, একখান োন মোখরল মোপরটে দ্েরতে োসাোদ্স 
শুরু হরব। একটা মোখরল হাঁটা মোতা দূরেে কো উেরত বসরত পােব 
না।”

আয়�ান মোচাখ কপারল তুরল বলরলা... “এত বড় �ুেদ্গ মোকান মোদশ 
মোেরক এরসর�?”

দারোয়ান কপট মোহরস বলরলা… “পেরদশ মোেরক।” 
আয়�ান মোচয়াে মোটরন বরস সেসীে �ুরখ খাবাে দ্দরয় বলরলা… 

“অন্তরদলিশীয় খবোখবে জানাে জন্য অন্তদলিশন করে� নাদ্ক?”
দারোয়ান মোখরত শুরু করে বলরলা... “আসরল কী হরয়র� সারহব, 

সে্যতা এখরনা আ�ারক স্পশলি কেরত পারেদ্ন। খাবাে দ্চবারত 
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দ্চবারত কো বলরত আদ্� খুব প�দে কদ্ে।”
আয়�ান :.. “বারপে জরমে র্া মোকউ শুরনদ্ন তা আদ্� শুনরত চাই 

না। তরব �ুখ বুরজ মোপট েরে মোখরয় �ুদ্ড়দ্��দ্ে পাঁপে চানাচুে দ্করন 
আনরল োরতে আড্া জরম্পশ হরব।”

দারোয়ান কো না বরল �াো নত করে খাওয়ায় �রনারর্াগী হয়। 
সেসী দ্ক�ু বলরত চাইরল আয়�ান ওরক বাধা দ্দরয় বলরলা... “�ুখ 
বুরজ খা, আ�াে েুখ মোলরগর�।”

সেসী :.. “তুদ্� খাও, আদ্� আে মোখরত পােব না।”
আয়�ান োন কা�রড় বলরলা… “মোপট েরে োরলা খাবাে মোখরল 

েরে-েরয় স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয় না।”
সেসী অবাককরঠে বলরলা... “োরলা�দে খাবারেে সারে স্বপ্নো 

সমৃ্পতি নাদ্ক?”
আয়�ান সেসীে দ্দরক োন এদ্গরয় দ্দরয় বলরলা… “হ্যাঁ, ততলাতি 

খাবাে মোখরয় হজর� মোগালর�ল হরল মোচাঁয়া মোিকুে দ্দরয় উোনা�া 
কেরল স্বপ্নো েয়ঙ্ে হয়। মোপটোঁপাো রেদ্তোরত দুঃস্বপ্ন মোদরখ তা 
অরনক পেীদ্ক্ষত।”

সেসী দ্শউরে �ুখ দ্বকৃত করে বলরলা... “অরুদ্চকে কো বরল 
তুদ্� আ�াে রুদ্চ নষ্ করে�। কালকাসুরদে আলুরবাখো মোকাোকাে!”

আয়�ান :.. “এত সুদেে শব্ কাে কা� মোেরক দ্শরখদ্�স?”
সেসী :.. “শব্রকার্ পরড়। এখন গে� গে� মোখরয় মোশর্ করো। 

মোপট েরে মোখরল মোপটরেঁরপ মোচাঁয়ারিকুে উরে োরত মোপটনা�া হরব 
না।”

আয়�ান :.. “�ারঝ �ারঝ কদাদ্চৎ সবাে মোপটনার�, তাই না 
দারোয়ান োই?”

সেসী দুহারত মোপট মোচরপ ধরে কাঁরদা কাঁরদা হরয় বলরলা... “তুদ্� 
এত অরুদ্চকে হরল মোকন? আে দ্ক�ু বলরল এখুদ্ন মোচাঁয়ারিকুে 
উেরব। দ্বশ্াস করো, আ�াে মোপরটে দ্েতে উোনা�া হরচ্ছ।”

আয়�ান :.. “জলপাইে চাটদ্ন খা। পলরক োন হজ� হরব।”
সেসী :.. “মোতা�াে মোঘন্া হয় না?”
আয়�ান :.. “সবাে মোপরটে দ্েতে কােখানা আর�। মোঘন্াে কােণ 

মোনই।”
সেসী :.. “কো না বরল �ুখ বুরজ খাও। িং মোকাোকাে!”
আয়�ান :.. “এই জন্য মোতারক এবং মোতাে দাদ্দরক আদ্� সহ্য 
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কেরত পাদ্ে না। সত্য কো বলরল মোতারদে বেদাস্ত হয় না।”
সেসী :.. “কী বলরল?” 
আয়�ান :.. “আ�াে কারনে মোপাকা বাে কোে জন্য গলাে মোজারে 

দ্চল্াদ্�স মোকন?”
সেসী :.. “আদ্� এখন �ালাইবেে মোখরত চাই।”
আয়�ান :.. “োতিােরক দ্জরজ্স কেরত হরব।” 
সেসী :..  “মোকন?”
আয়�ান :.. “োতিাে বরলর� মোতাে বুরক োণ্ডা লাগরত পারে।”
সেসী :.. “আ�াে গে� লাগর�। আদ্� আইসদ্ক্র� চাই। দ্নরয় 

আস� না মোকন?”
দারোয়ান দাঁড়ারল, সেসী তারক বসাে জন্য হাত দ্দরয় ইশাো 

করে আয়�ারনে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... “দারোয়ানরক কষ্ কোরত 
চাও মোকন?”

আয়�ান :.. “মোতাে সারে পদ্েদ্চত হওয়াে পে মোদয়ারল মোহলান 
দ্দরয় বরস বলরব, দ্বদ্বজান মোগা গের� গরল র্াদ্চ্ছ আদ্� এখন 
োণ্ডাদ্�োই মোখরত চাই। দুইরয়কটা আনরল আপনাে আগন শুে হরব, 
�ারন শুোগ�ন।”

সেসী কো না বরল �াো নারড়। আয়�ান দারোয়ানরক মোেরক 
বলরলা… “পারতে খাবাে মোশর্ কেরল োরত োরলা স্বপ্ন মোদখরব 
নইরল দুঃস্বপ্ন মোদরখ ধেরে �ােরে কাটরে জরপ লাোরব।”

দারোয়ান মোদয়ারল মোহলান দ্দরয় অসহারয়ে �ত বলরলা… “সারহব, 
দ্বশ্াস করুন আদ্� আে পােব না। পাদ্ন দ্গলাে পে মোপট আ�ারক 
মোেলারত শুরু কেরব।”

সেসী �ুখ দ্বকৃত করে বলরলা... “আইসদ্ক্র� চাও নাদ্ক?”
দারোয়ান :.. “মোরে�ী মোরেদ্�কাে পারশ বরস খাবাে খাওয়াে বড্ 

শখ দ্�ল। আজ আ�াে অন্তোত্া পদ্েতৃপ্ত হরয়র�। মোদায়া কদ্ে, 
আল্াহ মোর্ন আপনারদেরক সুদ্খত করেন।”

সেসী আদ্�ন পরড় বলরলা... “আইসদ্ক্র� দ্করন আনরল সকরলে 
জন্য আদ্� মোদায়া কেব।”

দারোয়ান :.. “আপনাো চরল র্াওয়াে পে হায় হায় কাঁদরত চাই 
না। সারহব, আইসদ্ক্র� আদ্ন মোর্রয়?”

আয়�া মোিকুে দ্দরয় বলরলা… “আ�াে জন্য দ্�োপারনে দ্খদ্ল 
আনরল আদ্� মোতা�াে জন্য মোদায়া কেব।”
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সেসী দ্শউরে বলরলা... “মোপরট মোগালর�ল হরচ্ছ নাদ্ক?”
আয়�ান :.. “সবস�য় চুটদ্ক োরলা লারগ না। �ারঝ �ারঝ কদাদ্চৎ 

শুনরল �জা লারগ এবং জলাপাইে চাটদ্ন মোবদ্শ মোখরল েতি জল হয়, 
�রন োদ্খস।”

সেসী :.. “নীেস চুটদ্ক বরল তুদ্� আ�াে রুদ্চ নষ্ করে�। না 
মোখরয় আদ্� এখন শুদ্করয় শুঁটদ্ক হব।”

আয়�ান :.. “কালকাসুরদে আলুরবাখো কী?”
সেসী :.. “কখরনা মোচারখ মোদদ্খদ্ন এ�ন সবদ্জে না� কালকাসুরদে 

এবং জীবরনও খাইদ্ন আজব েরলে না� আলুরবাখো।”
আয়�ান :.. “কী! তুই আ�ারক েল�ূল আনাজ মোেরকদ্�স। দাঁড়া! 

আরস্তধীরে আদ্� মোতারক নাস্তানাবুদ কেব।”
সেসী :.. “আয়�ান োই, আে মোকারনাদ্দন আদ্� মোতা�ারক েল�ূল 

আনাজ োকব না। আ�াে েুল হরয়র�, দয়া করে আ�ারক ক্ষ�া 
করো।”

আয়�ান :.. “মোপট েরে খাওয়াে দরুন অদ্নচ্ছাসরত্তও গাধাে 
�রতা �ন্েগদ্ত হাঁটরত হরচ্ছ। তধরর্লিে সারে অরপক্ষা কে, মোতারক 
দ্কলাবাে জন্য আদ্� আদ্সরতদ্�।”

সেসী :.. “মো�াটা মোপট মোতা�ারক মোেলারচ্ছ নাদ্ক?”
আয়�ান েুতু্রড় বুরড়াে �ত মোকা�রে ধরে দাঁদ্ড়রয় বলরলা… 

“মোোজরন েুঁদ্ড় এত োে হরয়র� পাড়া �াোে শদ্তি পাদ্চ্ছ না। দাঁড়া! 
টুইরয় টুইরয় হাঁটরত শুরু কেরল তুই �জা মোটে পারব।”

সেসী �ুচদ্ক মোহরস বলরলা... “সাতেরঙ তুদ্� েদ্ঙন হরল, নানােরঙ 
েদ্ঙন শাদ্ড় পরে আদ্� হব েদ্গেণী। তুদ্� মোোজনদ্বলাসী হরল, োঁধা 
বাড়া দ্শরখ আদ্� হব োঁধুদ্ন।”

আয়�ান :.. “মোতারক মোর্ কী কদ্ে?”
সেসী :.. “চাঁদ্দদ্ন োরত নদীে জরল আরলা দ্ঝলদ্�ল করে, 

মোজ্যাৎনো পান কোে জন্য চরকাে চরকাদ্ে উরড়, শুধু আদ্� বরস োদ্ক 
�ুখ মোগা�ড়া করে, মোতা�াে অবরহলায় অবরহদ্লত হরয়দ্�, দ্বেদ্হণী 
হরত চাই না। আ�াে হাত ধরো, মোরে�াসরন বরস মোরে�ালাপ কেব।”

আয়�ান হাসরত হাসরত বলরলা... “আে জ্ালারল জ্রল পুরড় লাল 
হরয় র্াব।”

সেসী কো না বরল দ্বচদ্লত হরল, আয়�ান মোচয়াে মোটরন বরস 
দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা... “মোতাে কী হরয়র�?”
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সেসী :.. “আ�াে দ্বরয়ে বয়স হরয়র�, তা তুদ্� বুঝরত চাও না 
মোকন?”

আয়�ান :.. “ওসব বুঝাে বয়স আ�াে হয়দ্ন। আদ্� এখরনা 
নাবালকরদে সারে মোগাল্া�ুট মোখদ্ল।”

সেসী কপারল আঘাত করে বলরলা…. “সরদেরশে স্পশলিরদারর্ 
েসরগাল্াে �ত মোলাকটা মোগাল্ায় মোগর�।” 

আয়�ান আোর� বরস মোচাখ বুরজ দু হাত মো�রল তৃদ্প্তে মোিকুে দ্দরয় 
বলরলা... “মোোস্ রুদ্ট মোখরয় পদ্েতুষ্ হওয়াে দরুন োতঘু� অত্যন্ত 
জরুদ্ে হরয়র�। দেজাে পারশ শর্্যা মোপরত দ্চৎ হরল লিাদ্ন্ত দূে হরয় 
শাদ্ন্তলাে হরব।”

সেসী :.. “ঝুরটাপুদ্টে জন্য চুটদ্ক বরল দ্টটকাদ্ে কে� নাদ্ক?”
আয়�ান �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “হ্যাঁ বলরল কী কেরব?”
সেসী হতাশ হরয় বলরলা... “অবরহদ্লত হরয় আদ্� জ্দ্ল 

দ্বেহানরল, আ�াে বধুেয়া হাওয়া মোদয় কা�ানরল।”
আয়�ান :.. “তুই না জানরলও আদ্� জাদ্ন, মোঘাোরলা ব্যাপাে 

মোঘালা মোচারখ মোদখরল মোগাঁজাদ্�রল গণ্ডরগাল লারগ।”
সেসী :.. “মোতা�ারক োরলারবরস কলদ্ঙ্নী হরয়দ্� আদ্� এখন 

মো�ালা, ঘারটে �ড়াে �ত বাঁচাে মোচরয় �েণ হরব অরনক োলা।”
আয়�ান :.. “আজ মোতাে কী হরয়র�?”
সেসী :.. “আজ আদ্� খুব মোবদ্শ অস্বদ্স্ত মোবাধ কেদ্�। আ�াে পারশ 

বরসা। মোতা�াে কাঁরধ �াো মোেরখ মোরে�ালাপ কেরত চাই।”
আয়�ান :.. “আ�াে �ন বলর� মোতাে উপে কুটদ্নে রেোব 

পরড়র�। মোতাে সারে দূেবে বজায় োখরত হরব।”
সেসী :.. “বােবাে েূরতে েয় মোদখাও মোকন?”
আয়�ান :.. “লটেপটে করে কুলটা হরল মোকউ মোতারক দ্বরয় 

কেরব না।”
সেসী :.. “দ্তরল দ্তরল �াোে জন্য র্র�ে হাত মোেরক মোকরড়দ্�রল 

নাদ্ক?”
আয়�ান :.. “তুই এত অবধর্লি হরয়দ্�স মোকন?” 
সেসী :.. “মোতা�াে সারে োরলাবাসাবাদ্স কেরত চাই। আ�াে 

পারশ আরসা, আদ্� মোতা�ারক োরলাবাসরত চাই।”
আয়�ান :.. “তুই আ�ারক পার্াণ বাদ্নরয়দ্�স। োরলাবাসাবাদ্সে 

অেলি আদ্� জাদ্ন না।”
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সেসী :.. “�ুেদ্গ মোখরয় গতেরখরকাে �ত এখারন বরস� মোকন? 
মোোঁ-মোদৌরড় বাদ্ড় র্াও।”

আয়�ান :.. “�ুখ বুরজ ঘু�া, নইরল দ্কদ্লরয় কাদ্হল কেব।”
সেসী :.. “তুদ্� র্াচ্ছ না মোকন?”
আয়�ান মোপরট হাত বুদ্লরয় বলরলা... “মোপট েেরল �রন েরে। 

মোপরট আগুন লাগরল �াোয় খুন চারপ। আজ আদ্� মোপট েরে �জাে 
খাবাে মোখরয়দ্�। টাকাে জন্য মোতারক অরশর্ ধন্যবাদ।”

সেসী মোেরগ মোোঁস মোোঁস করে বলরলা... “আলারোলা মোেরব 
োরলাবাসাে মোবড়াজারল মোবড় মোখরয়দ্�লা�। আজ জানলা� তুদ্� 
একটা �্যাঁচড়।” 

আয়�ান :.. “মোঘঙাদ্ন বধে কে নইরল হাতুরড় োতিাে হরয় মোতাে 
�াোয় বাদ্ড় �ােব।”

সেসী :.. “তুদ্� এ�ন হরয়� মোকন?”
আয়�ান :.. “োরলাবাসাবাদ্সে অেলি বুরঝ অবুঝ হরত চাই না। 

উৎপারত দ্বপতে বারড় তা দ্ক তুই জাদ্নস না?” 
সেসী :.. “আদ্� মোতা�ারক োরলাবাদ্স। সত্যাসত্য বুঝরত চাও না 

মোকন?”
আয়�ান :.. “অদ্য খুব মোবদ্শ আলাং-আলাং কেদ্�স। এত আঁতু-

পুঁতু কোে কােণ খুঁরজ পাদ্চ্ছ না।”
সেসী :.. “তুদ্�ও খুব লট-পট কে�। এত পটপদ্ট োরলা নয়। 

পটকা োটরল কী কেরব?”
আয়�ান :.. “েটেরটে দ্েতরে বরস পটপট করে বাদ্ড় চরল 

র্াব।”
দারোয়ান দ্েরে সেসীে হারত আইসদ্ক্র� দ্দরয় মোচৌকারে 

মোহলান দ্দরয় বরস বলরলা... “সারহব, গদ্েবগুেরবারক আপদ্ন এত 
োরলাবারসন মোকন?”

আয়�ান পান �ুরখ পুরে বলরলা… “ধনহীন হরল ধনীো গদ্েব হয়, 
তাই আদ্� গদ্েবরক সম্ান কদ্ে। �াদ্টে �ানুর্ �াদ্টরত দ্�রশ মোসানা 
রুপা হীো হয়, তাই আদ্� �ানুর্রক দা� মোদই। সৃদ্ষ্ে মোশ্ষ্ঠ জীব 
�ানুর্ হরলা আল্াহে রেজ্া এবং সৃজনশীলতাে অন্যত� রে�াণ। 
তমেয় হরয় দ্নসরগলি তাদ্করয় ধ্যান�গ্ন হরল, অরনক দ্ক�ু জানা র্ায়। 
আহাে দ্নদ্রা হরলা আ�ারদে দুবলিলতা এবং মোলাে আ�ারদেরক পা�ে 
বানায়।”
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দারোয়ান :.. “সারহব, সধে্যাে আরগ আপনাো অন্য মোকাোও চরল 
র্ান।”

আয়�ান :.. “মোকন?”
দারোয়ান :.. “অদ্বশ্াস্য দ্বর্য় সবাই দ্বশ্াস করে না। উদ্ন আহত 

এবং এখারন মোকারনা দ্নোপতো মোনই।”
আয়�ান :.. “সুষ্ঠ দ্বরলের্রণ অদ্বশ্াস্য দ্বশ্াসরর্াগ্য হয়। দ্বরলের্ণ 

কোে মোচষ্া করো আদ্� দ্বশ্াস কেব।”
দারোয়ান :.. “এই কা�োে েতিাতি মোোগী দ্নরখাঁজ হরল 

খানাতল্ারশও হদ্দশ দ্�রল না।”
আয়�ান :.. “হয়রতা অন্য মোকাোয় দ্নরয় র্ায়।”
দারোয়ান :.. “সারহব, উনারক দ্নরয় অন্য মোকাোও চরল র্ান। 

এখন োকা মো�ারটই স�ীচীন হরব না।”
আয়�ান :.. “শুধু�াত্র রেদ্শক্ষণরোপ্তো খানদাদ্ন পদ্েবারেে 

তত্তাবধায়ক এবং খানদাদ্ন মোহারটরলে খাদ্যপদ্েরবশক হরত পারে, 
তুদ্� আদ্� পােব না। আ�ারদে জন্য খানদাদ্ন চালচলন র্রেষ্।”

দারোয়ান :.. “সারহব, সংলারপে সাোংশ বুদ্ঝদ্ন।”
আয়�ান :.. “উরদেশ্যদ্সদ্ধিে জন্য দ্সদ্ধিে শেবত পান কদ্ে না। 

েূত-েদ্বর্্যরতে তে্য মোজরন মোজ্যাদ্তর্ হরত চাই না। আদ্� দ্বশ্াস 
কদ্ে, ইষ্�রন্ত্র ইষ্াপদ্তে হয়, ইষ্দ্চন্তায় হয় ইষ্সাধন।”

দারোয়ান আে কো না বরল চরল মোগরল, আয়�ান এদ্গরয় সেসীে 
োন হাত ধরে শান্তকরঠে বলরলা... “আদ্� মোতারক োরলাবাদ্স।”

সেসী :.. “আদ্� মোতা�াে বউ হরত চাই। করব আ�ারক দ্বরয় 
কেরব?”

আয়�ান :.. “বাদ্ড় মোর্রয় খতোল বাদ্জরয় বলব, সেসী আ�ারক 
দ্বরয় কেরত চায়, মোর্ বাধা মোদরব বজ্রনাে তাে সারে বুঝাপড়া 
কেরব। হরয়র�?”

সেসী :.. “র্রেষ্ হরচ্ছ না।”
আয়�ান :.. “র্রেষ্ এবং র্রেচ্ছাে অেলি হরলা রেচুে পদ্ে�াণ 

খুদ্শ�রতা আচাে আচেণ। তা আ�ারদে জন্য দ্নদ্র্ধি।”
সেসী :.. “তুদ্� চাইরল র্োসবলিস্ব মোদব, তবু আ�ারক দ্নোশ করো 

না।”
আয়�ান :.. “র্াোসাধ্য মোচষ্া করেও দ্নেুলিলোরব দ্ক�ু কো র্ায় 

না।”
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সেসী :.. “বুরঝদ্�, র্োর্ে বণলিনায় র্োদ্বদ্হত সম্ানরেদশলিরনে 
জন্য র্োসম্ব আরয়াজন কেরত হরব।”

আয়�ান :.. “দুদ্শ্চন্তা কদ্েস না, দ্বরয়ে আরগ মোতাে সারে বাড়াবাদ্ড় 
কেব না।”

সেসী :.. “আ�াে েয় হরচ্ছ। এই কা�োে দ্েতে দ্নশ্চয় েূতুরড় 
দ্ক�ু আর�।”

আয়�ান :.. “�ৃতু্যরক মোকউ লিান্ত কেরত পারেদ্ন, পালারত মোচরয় 
লিান্ত হরয় �রের�। অপ�ৃতু্যে জন্য মোতারক দ্নরয় আদ্সদ্ন। সুথিতাে 
জন্য পর্লিাপ্ত আজুো দ্দরয়দ্�। েূরতে েরয় দ্েতু হরয় পালাব না, 
রেরয়াজরন �ৃতু্যে সারে হাতাহাদ্ত কেব।”

সেসী :.. “মোতা�াে হাত ধরে পে চলাে জন্য রেস্তুত হরয়দ্�। 
মোতা�াে সারে সংসাে কোে জন্য ঘেকন্া হরয়দ্�। মোতা�ারক আকৃষ্ 
কোে জন্য আদ্� আকর্লিণীয় হরয়দ্�। আ�ারক োরলাবারসা, আদ্� 
রোপ্তবয়স্া হরয়দ্�।”

আয়�ান :.. “আ�াে মোচরয় বদ্লষ্ঠ পুরুর্ মোদরখ আ�ারক কলা 
মোদখারল, আদ্� মোতারক স্বরগলি পাদ্েরয় মোদব।”

সেসী :.. “আ�ারক স্বরগলি পাদ্েরয় তুদ্� নেরক মোর্রত চাও মোকন?”
আয়�ান :.. “আদ্� জানরত এবং মোদখরত চাই তুই আ�ারক সদ্ত্য 

োরলাবাদ্সস দ্ক না।”
সেসী :.. “এত �াোত্ক দ্সধিারন্তে কােণ জানরত চাই।”
আয়�ান :.. “শুধু�াত্র সত্য মোরে� আ�ারদেরক েক্ষা কেরত 

পােরব। অন্তেরক দ্নয়ন্ত্রণ কেরত হরব, নইরল কা�রতষ্ায় অদ্তষ্ঠ 
হরয় �েব।”

সেসী :.. “এই কা�োে েতিাতি মোোগীো উধাও হয় বরল দারোয়ান 
কী বুঝারত মোচরয়দ্�ল?”

আয়�ান :.. “র্া বুঝাে তা দ্নশীরে বুঝব। এখন মোগাসল কেরল 
গা-গতরে েরতিে গধে োকরব না। মোগাসল কেরত চাস?”

সেসী :.. “শাদ্ন্তপুেী দ্পধোে জবে শখ দ্�রলা, দ্করন মোদরব?”
আয়�ান :.. “দ্েকার�, বাজারে মোগরল দ্করন আনব। এখন মোক�ন 

মোবাধ কেদ্�স?”
সেসী �াংসরপশী মোদদ্খরয় বলরলা… “অরনক সুথিরবাধ কেদ্�। 

�ুেদ্গে োন মোখরয় অরনক মোজাে মোবরড়র�।”
আয়�ান �ৃদু মোহরস বলরলা... “োরত আস্ত একটা মোখরল আ�াে 
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সারে কুদ্স্ত কেরত পােরব।”
সেসী :.. “মোতা�ারক সরম্াগ কেরত পােব?”
আয়�ান :.. “আবাে এ�ন দ্ক�ু বলরল দুে�ুরশ দুেস্ত, �ারন 

এরক্কবারে মোধাপদুেস্ত।”
সেসী :.. “দ্ক�ু বলরল �্যাঁৎ করে উরো মোকন?”
আয়�ান জানালাে পারশ মোর্রয় বাদ্হরে তাদ্করয় বলরলা… “সেসী! 

এ�দ্নরত আ�াে কাঁরধ র্রেষ্ কতলিব্যোে, দাদ্য়বেপালরনে জন্য অদ্চন 
পাদ্খ ধেরত চাই না। তুই না জানরলও আদ্� জাদ্ন, উেদ্ত বরয়স 
মোরের� পড়া �ারন দ্দন�ান পান্তাোরতে েক জল পান কো।”

দ্নরচ মোেদ্েওয়ালা হাঁকাহাঁদ্ক কেরল, আয়�ান তারক মোেরক উপরে 
আসাে জন্য বরল �াো বাে করে দ্নরচ তাদ্করয় আলখাল্া পদ্েদ্হত 
দ্ক�ু খুব দ্রুত লুকারত মোদরখ সেসীে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... “ওটা 
কী হরত পারে?”

সেসী :.. “েয়ঙ্ে দ্ক�ু দ্�ল নাদ্ক?”
আয়�ান �াো মোনরড় ওে পারশ মোর্রয় দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা... 

“মোেদ্েরত োকরল শাদ্ন্তপুেীে সারে বাঁদ্দরপাতাে গা��া দ্করন মোদব।”
সেসী :.. “বাঁদ্দরপাতাে গা��া আদ্� জীবরনও মোদদ্খদ্ন, মোদখরত 

মোক�ন দ্বরলের্ণ কেরব?”
আয়�ান :.. “আদ্� শুধু না� শুরনদ্�লা�। মোেদ্েওয়ালা আসরল 

রেদশলিন কোে জন্য তারক আরদশ কেব।”
মোেদ্েওয়ালা কা�োয় পারশ আসরল, আয়�ান বলরলা... “সুদেে 

একখান শাদ্ড় মোদখাও।”
মোেদ্েওয়ালা মোেদ্ে খুরল শাদ্ড় হাতারত হাতারত বলরলা... “সারহব, 

জবে শখ করে একখান বালুচদ্ে দ্করনদ্�লা�। মোকউ টাকা দ্দরত 
চায় না, এত কঞু্জস!”

আয়�ান :.. “কত টাকা চাও?” 
মোেদ্েওয়ালা :.. “দ্কনা দা� করয়ক হাজাে।”
আয়�ান :.. “আ�ারক মোদখাও। প�দে হরল এক হাজাে বকদ্শশ 

মোদব।”
মোেদ্েওয়ালা আল্াহে না� জরপ শাদ্ড় বাে করে মোচাখ বুরজ 

বলরলা... “সারহব, প�দে হরয়র�?”
আয়�ান :.. “এত সুদেে শাদ্ড় এই নােীে দাদ্দ কখরনা মোদরখনদ্ন।”
সেসী :.. “আ�াে দাদ্দরক তুদ্� এত ঘৃণা করো মোকন?”
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আয়�ান :.. “ওসব খুঁদ্টনাদ্ট দ্বর্য় পরে দ্বরলের্ণ কেব এখন 
শাদ্ড় পা�দে কে।”

সেসী কো না বরল �াো নারড়। আয়�ান মোেদ্েওয়ালাে দ্দরক 
তাদ্করয় তারক মোচাখ বুরজ োকরত মোদরখ বাজুরত ধাক্কা দ্দরয় বলরলা... 
“বাঁদ্দরপাতাে গা��া োকরল দুরয়কখান দাও।”

মোেদ্েওয়ালা :.. “বালুচদ্ে প�দে হরল করয়কখান �াগনা মোদব।”
আয়�ান :.. “তেন দ্�লরব?”
মোেদ্েওয়ালা :.. “সারে মোগদ্ঞ্জ একটা মোদব।”
আয়�ান টাকা এদ্গরয় দ্দরল, মোেদ্েওয়ালা হাত �রল ইদ্নরয় 

দ্বদ্নরয় বলরলা... “সারহব, কাগুরজ টাকা নকল হরল জীবরনও 
ঘাটদ্ত পুর্ারত পােব না।”

আয়�ান :.. “আসল টাকাও আগুরন পুরড় �াই হয়। চাইরল পেীক্ষা 
কেরত পােরব।”

মোেদ্েওয়ালা :.. “এত টাকা দ্দরয়র�ন মোকন?”
আয়�ান :.. “আনরদেে দা� মোকউ দ্নধলিােণ কেরত পারেদ্ন, মোকউ 

কখরনা মোরেয়সীে হাদ্স দ্কনরত পারেদ্ন। সাতেঙা শাদ্ড়রত সুরখে 
আল্পনা আঁকা, র্া শুধু আ�াে জন্য দৃশ্য�ান। স্বপ্নীল শাদ্ড় পরে এই 
নােী অরলাকসুদেেী হরব।”

মোেদ্েওয়ালা হাঁ করে তাদ্করয় োকরল, আয়�ান সেসীে হারত 
শাদ্ড় দ্দরয় বলরলা... “আে কী চাস?” 

সেসী :.. “শায়া ব্াউজ এবং মোপদ্টকুট।” 
আয়�ান :.. “আে দ্ক�ু?”
সেসী তারক পারশ মোেরক জাদ্গেয়াে দ্দরক ইশাো করে দ্বদ্রূপ 

মোহরস কারন কারন বলরলা... “মোনংদ্ট, জবে সুদেে।”
আয়�ান :.. “দাঁড়া! মোতাে জন্য ইয়া মো�াটা মোনংদ্ট একটা দ্কনব। 

মোেদ্েওয়ালা! এখন নেনােী মোনংদ্ট মোদখাও।” 
মোেদ্েওয়ালা :.. “চুলাচুদ্লে জন্য লজিা আজ চরলায় দ্গরয়র�! 

সবলিনাশ হরয়র�, এত লজিাে কো বলরলন মোক�রন? হায় লজিা, 
হায় লজিা।”

আয়�ান মোচাখ পাদ্করয় বলরলা... “মোনংদ্ট মোদখাও নইরল এখুদ্ন 
বালুচদ্ে মোেেত মোদব।”

মোেদ্েওয়ালা :.. “সারহব, ওসব �াোয় দ্নরল লজিাে োরে �াো 
মোহঁট হরব এবং মোহাঁচট মোখরয় পরড় মোকা�ে োঙরল আজীবন ে্যাং 
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মোটরন করে হাঁটরত হরব। হায় হায়! ঘণ্ী বাদ্জরয় মোনংদ্ট মোবচরল 
অহংকারেে সারড় বারোটা বাজরব।”

আয়�ান :.. “এতবড় অহংকােী হরয় পারলায়ানরদে মোনংদ্ট �াোয় 
দ্নরয় হাঁটাহাঁদ্ট করো মোকন?”

মোেদ্েওয়ালা হাত কচদ্লরয় বলরলা… “সারহব, আদ্� এরক্কবারে 
দ্নেহংকাে এবং নােীো আজ পর্লিন্ত মোনংদ্টে আবদাে করেনদ্ন। 
পারলায়ানো খার�াখা হদ্ম্বতদ্ম্ব করে, তারদেরক দদ্�রয় োখাে জন্য 
দুরয়কটা মোেদ্েরত োদ্খ।”

আয়�ান :.. “দ্লগেববর্�্য অ�াজলিনীয় অপোধ। হারতনারত ধো 
পড়রল হাজতবাস কেরত হয়। অজ্তাে কােণ  রেে�বারেে �ত 
ক্ষ�া করে সতকলিতাে সারে পো�শলি দ্দদ্চ্ছ, পরেেবাে স�ুদ্চত শাদ্স্ত 
মোদব। সা�্যতাে জন্য নেনােীে মোনংদ্ট পাশাপাদ্শ োখরব, দ্েকার�?”

মোেদ্েওয়ালা :.. “কেরজারড় অপোধস্বীকাে করেদ্�, �ােধে 
কেরলও আদ্� আে মোনংদ্ট মোবচব না। সারহব, কাগুরজ টাকা মোেেত 
দ্দরত হরব নাদ্ক?”

আয়�ান :.. “এত মো�াটা মোনংদ্ট গাঁরট োখাে কােণ জানরত চাই। 
দ্বরলের্ণ কেরত ব্যেলি হরল মোনংদ্টওয়ালা মোেরক টাকা মোেেত চাইব।”

মোেদ্েওয়ালা :.. “েড়কাবাে জন্য বদ্ল, বড়টা মোবরচ মোেরলদ্�, �াত্র 
�াঝাদ্ে একটা আর�। সারহব, আে দ্ক�ু প�দে হরল আ�াে লাে 
হরব।”

আয়�ান আড়রচারখ সেসীে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা…”দ্ঝে-কুরট 
মোনংদ্ট োকরল দুরয়কটা দাও।”

সেসী কো না বরল �ুখ মোেংদ্চ মোদয়। মোেদ্েওয়ালা দ্বিধা এবং লজিায় 
সংকুদ্চত হরল আয়�ান শেীে কাঁদ্পরয় মোহরস বলরলা... “মোনংদ্টে 
সারে ওয়ালা মোর্াগ হরয় সারহদ্ব প্যারণ্ে বারোটা বাদ্জরয়র�। অত্যন্ত 
অনুেতি হরত মোচরয় মোলাকটা মোনওটা হরয়র�।”

মোেদ্েওয়ালা :.. “সারহব, শব্টা স্মেণ হরল মোপরট বগরল কাতুকুতু 
হয়। তাদ্করয় মোদখুন, লজিায় ল্যাতপ্যাত হরয় ঘা�রত শুরু করেদ্�।”

আয়�ান সানরদে মোহরস বলরলা… “জয় মোহাক োরলাবাসাে। 
বাদ্স মোর্াগ হরয় মোহাক োরলাবাসাবাদ্স। মোচাখ মোহাক আয়না, �ন 
মোহাক োরলাবাসাে খা�াে। মোরেয়সীে সারে দ্নদ্শর্াপন কাোে জন্য 
পদ্মপলারশ সাজাব পানদ্স।”

আয়�ান :.. “দ্বশ্াস করুন আদ্� দ্কচু্ছ বুদ্ঝদ্ন। ো�া-মোোল মোবরজ 
আ�াে �াোয় দ্েতে দ্নশ্চয় গণ্ডরগাল হরয়র�। সবদ্ক�ু মোক�ন 
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ঝাপসা লাগর�।”
আয়�ান টাকা এদ্গরয় দ্দরয় বলরলা... “দ্েকার�, োো গে� চা পান 

কেরল মোঘাে কাটরব। ওরক একা মোেরখ আদ্� মোকাোও র্াব না। চা-টা 
আনরল গপসপ করে খাব, পােরব?”

মোেদ্েওয়ালা �ৃদু মোহরস হাঁটরত শুরু করে বলরলা... “পােব না 
বলরল আ�াে বীেরবেে গরপ্পা শুরন গন্াকাটাো মোোঁট দ্টরপ হাসরব।”

আয়�ান মোনংদ্ট বাে করে সেসীরক মোদদ্খরয় বলরলা… “সুরখাদয় 
হরল দুঃরখে দ্নদ্শ মোোে হরব, কুদ্স্তদ্গরেে তরল পড়রল কাদ্হনী 
অদ্তেদ্ঞ্জত হরব।”

সেসী :.. “তুদ্� আস্ত একটা দ্নললিজি।”
আয়�ান মোনংদ্টে দ্দরক তাদ্করয় �াো মোনরড় বলরলা… “মোতাে �ত 

লজিাবতী লদ্জিত হরয় ইশাো না কেরল এত মো�াটা মোনংদ্ট আ�াে 
�ত দ্নললিরজিে দৃদ্ষ্ কখন আকর্লিণ কেরত পােত না।”

সেসী কাঁধ ঝুদ্লরয় বলরলা... “বাে বাে বল� মোকন, এতক্ষণ 
মোচারখ মোচারখ মোদখদ্�লা� এখন �নশ্চরক্ষ মোদখরত পাদ্চ্ছ।”

আয়�ান :.. “কী মোদখরত পাদ্চ্ছস?”
সেসী :.. “এই মোনংদ্ট দ্পরধে তুদ্� মোধই মোধই দ্ধন দ্ধনাত করে 

নাচানাদ্চ কে�।”
আয়�ান :.. “দাঁড়া! এই মোনংদ্টে দ্েতে আদ্� এখুদ্ন িুকব।”
সেসী দুহাত মোনরড় আপদ্তে করে। আয়�ান অধেদংরশ জাদ্গেয়া 

দ্পরধে মোধই মোধই দ্ধন দ্ধনাত, তাইরে নাইরে না করে নাচরল সেসী 
দু হারত �ুখ লুদ্করয় দ্খলদ্খল করে হারস। মোেদ্েওয়ালা দ্েরে তাে 
পেরন মোনংদ্ট মোদরখ দ্প�ু হরট বলরলা... “ও �ারগা! আ�ারক মোকাঁতকা 
�াোে জন্য কুদ্স্তদ্গে এরসর� মোগা।”

আয়�ান মোদয়ারল মোেস দ্দরয় দাঁদ্ড়রয় মোহরস কুদ্টপাদ্ট হয়। দারোয়ান 
এরস ব্যস্তকরঠে বলরলা... “সারহব, কী হরয়র�?” 

আয়�ান :.. “দ্�স্াে মোনংদ্টওয়ালারক দ্জরজ্স করো।”
দারোয়ান মোেদ্েওয়ালাে দ্দরক তাদ্করয় দাঁত দ্খঁদ্চরয় বলরলা… 

“তারক কতদ্দন বরলদ্� মোনংদ্ট �াোয় দ্নরয় হাঁটরল জারতে পারত 
লাে পড়রব। আ�াে কো মোতাে কারন োঁই পায় না। আজ মোবজুত 
হরয়দ্�স, মোর্�ন করে মোহাক মোতারক দুেস্ত কেরত হরব।”

আয়�ান গলা খাঁকাদ্ে দ্দরয় সেসী এবং মোেদ্েওয়ালাে দ্দরক 
তাদ্করয় বলরলা... “কুদ্স্তদ্গরেে সারে মোকাস্তাকুদ্স্ত কেরল কস্তারপরড় 
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শাদ্ড় �ানত কেরত হয়, আ�াে �রন োরক মোর্ন।”
মোেদ্েওয়ালা কা�োয় রেরবশ করে মো�রঝরত বরস কাপ এদ্গরয় 

দ্দরয় চা’য় চু�ুক দ্দরয় শান্তকরঠে বলরলা... “সারহব, উনারক দ্বদ্বজান 
োকরত পােব?”

আয়�ান সেসীে হারত কাপ দ্দরয় বলরলা… “মোতা�াে ইচ্ছা।”
মোেদ্েওয়ালা :.. “সারহব, দ্বদ্বজানরক সুথি �রন হরচ্ছ, সধে্যাে 

আরগ বাদ্ড় চরল মোগরল োরলা হরব।”
আয়�ান :.. “অরনক েতিক্ষয় হরয়র�। োতিাে বরলর�ন সমূ্পণলি 

সুথি হরত �াস করয়ক লাগরব।”
মোেদ্েওয়ালা :.. “এই তল্ারটে মোলাকজন োতদ্বরেরত হাঁটাহাঁদ্ট 

করে না।”
আয়�ান :.. “মোকন?”
মোেদ্েওয়ালা :.. “এই দ্লিদ্নক মোেরক র্াো উধাও হরয়র� তারদে 

মোখাঁজখবে পাওয়া র্ায়দ্ন।”
আয়�ান :.. “গুজব হরব হয়রতা।”
মোেদ্েওয়ালা কো না বরল চায় চু�ুক দ্দরয় �াো দুলায়। আয়�ান 

সেসীে পারশ বরস �ৃদু মোহরস বলরলা... “দ্চন্তা কদ্েস না, সব 
দ্েকোক আর�।”

সেসী :.. “বাদ্ড় চরলা, আদ্� আে বাড়াবাদ্ড় কেব না। তারদে 
কো সত্য হরল র্খন তখন দ্বপৎপাত হরব।”

আয়�ান :.. “মোেড়াে �ত মোদৌড়ারল আজীবন তাড়া কেরব। 
আরড়হারত ধেরত চাইরল সাততাড়াতাদ্ড় মোদৌড়ারব। তুই দ্চন্তা কদ্েস 
না।”

সেসী :.. “গা ধুরত হরব নইরল েরতিে গরধে দ� বধে হরব।”
আয়�ান :.. “তাড়া-তোরসে রেরয়াজন মোনই, মো�হ�ানো চরল মোগরল 

স্বদ্স্তে সারে ঘরর্র�রজ মোগাসল কেরত পােরব।” 
আে কো না বরল দ্রুত চা পান করে দারোয়ান এবং মোেদ্েওয়ালা 

চরল র্ায় এবং োত বাড়রত শুরু কেরল পদ্েরবশ দ্নস্তব্ধ হয়। 
আয়�ান মো�রঝরত দ্ব�ানা মোপরত বরস চােপারশ তাদ্করয় বলরলা... 
“সেসী, রেরয়াজরন পাগলা মোঘাড়া ধাওয়া কেরত পােরব?”

সেসী :.. “মোকন?”
আয়�ান :.. “পােরব দ্ক না তা বল।”
সেসী :.. “�াদ্টরত পাড়া মো�রে বলরত হরব।”
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আয়�ান �াো দ্দরয় ইশাো করে চায় চু�ুক মোদয়। সেসী কষ্ করে 
মোসাজা হরয় বরস দ্ব�ানা মোেরক মোনর� বুক েরে শ্াস মোটরন �াদ্টরত 
পাড়া মো�রে বলরলা... “মোদৌদ্ড়রয় ধেরল কী মোদরব?” 

আয়�ান :.. “কী চাস?”
সেসী :.. “োরলারবরস সন্তুষ্ কেরল আে দ্ক�ু দ্দরত হরব না।”
আয়�ান :.. “সা�েলি্যানুর্ায়ী মোচষ্া কেব। এখন তুই সাধ্যানুর্ায়ী 

মোচষ্া কে। �রন োদ্খস সরচষ্োই সেল হয়।”
সেসীে হাত রেসাদ্েত করে। আয়�ান ওে হাত ধরে বলরলা... 

“হাঁটরত োক, নড়াচড়া কেরল মোজাড়ায় মোজাে পারব এবং শেীে 
ঝেঝরে হরব।”

সেসী হাঁটরত শুরু করে বলরলা... “মোতা�াে তনুপেরশে জন্য 
আদ্� হাঁসোঁস কেদ্�লা�। মোতা�াে অধেচুম্বরনে জন্য লাদ্ছিত হরত 
মোচরয়দ্�লা�।”

হোৎ বাদ্ত দ্নরব কা�ো অধেকাে হরল, আয়�ান তাড়াতাদ্ড় 
মো�া�বাদ্ত জ্াদ্লরয় �ায়া দ্প�ু হটরত মোদরখ সেসীে দ্দরক তাদ্করয় 
বলরলা... “োঁপরে পরড় দ্নগূঢ় েহস্য োঁশ হরয়র�, দ্নরদলিার্রক 
োঁসারত মোচরয় োঁসুরড় এখন মোেঁরসর�।”

সেসী :.. “আয়�ান োই, আ�াে েয় হরচ্ছ।”
আয়�ান :.. “গূঢ়তত্ত মোজরনই ওো আ�ারদেরক সতকলি করেদ্�ল। 

আল্াহ তারদে �রনাবাসনা পূোরবন।”
সেসী :.. “দ্বশ্াস করো, েরে-েরয় েেহদ্ে শুরু হরয়র�।”
আয়�ান :.. “দ্শহদ্েত হওয়াে জন্য দ্বরয়ে পে রের�াদভ্র�রণে 

জন্য নীলক�ল র্াব। এখন আড়াই প্যাঁরচ বারো হাত লম্বা শাদ্ড় 
পরে চ�ৎকাদ্েণী হরল অন্তত আদ্� চ�ৎকৃত হব। শুধু আ�াে �ত 
োগ্যবানো এ�ন চ�ৎকাে দৃরশ্যে দশলিক হয়।”

সেসী :.. “োণ্ডায় দাঁত কটকট করে েতি জ�রত শুরু করের�। 
পাদ্ন গে� করে দ্দরল ঘরর্র�রজ মোগাসল কেব।”

আয়�ান :.. “পটীয়সীে �ত সাহস সঞ্চাে কে নইরল দাঁত কটকট 
করে কপাদ্ট লাগরল অঘটন ঘটরব। খার�াখা দ্চন্তা কদ্েস না, 
মোগাসলখানায় গে� পাদ্ন আর�।”

সেসী �ুচদ্ক মোহরস বলরলা... “দ্পরে দ্চড়দ্বড় কের�। অরনকদ্দন 
হরয়র� ঘরর্র�রজ মোগাসল কদ্েদ্ন। দয়া করে একটু ঘদ্র্রয় মোদরব?”

আয়�ান শাদ্ড় গা��া হারত দ্নরয় মোগাসলখানায় রেরবশ করে 
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দ্প�র�াড় দ্দরয় বলরলা… “সেসী, র্খন-তখন দ্বপৎপাত হরব। 
তাড়াতাদ্ড় কে।”

সেসী আে উপদ্রব না করে তাড়াতাদ্ড় েতি পদ্েষ্কাে করে শাদ্ড় 
পরে �ুচদ্ক মোহরস বলরলা... “চাইরল মোচারখে মোদখা মোদরখ �জা চাখরত 
পােরব, আজ আে আজুো দ্দরত হরব না।”

আয়�ান :.. “বদ্লষ্ঠ বরেে হাত ধরে আ�রক বুরড়া আঙুল মোদখারল 
আদ্� মোতাে কদ্লজা বাে কেব।”

সেসী :.. “মোতা�াে বুরক �াো মোেরখ ঘু�াবাে জন্য �েণপণ 
করেদ্�লা�। মোতা�াে সারে তনুদ্�লন হওয়াে জন্য �রন�রন কত 
দ্ক�ু �ানত করেদ্�লা�। আজ আদ্� অবধর্লি হরয়দ্�, কা�রতষ্ায় 
অদ্তষ্ঠ হওয়াে জন্য আে কত অরপক্ষা কেরত হরব?”

আয়�ান :.. “দ্চড়দ্বড় করে দ্চদ্ড়ক �ােরল আদ্� মোতাে �াোয় 
বাদ্ড় �ােব।”

সেসী :.. “�ন বলর� জড়াজদ্ড় কেরল মোজাড়ায় মোজাে পাব। 
গারয়ে মোজারে জদ্ড়রয় ধদ্ে?”

আয়�ান :.. “বাদ্ড়ে সী�ায় পাড়া মো�রেই আদ্� মোতাে জাদ্েজুদ্ে 
বাে কেব। এখন দ্নেরয়লি হাঁট।”

সেসী আরস্তধীরে মোহঁরট মোর্রয় দ্ব�ানায় বরস স্বস্তদ্ে সারে বুক 
েরে শ্াস মোটরন বলরলা… “সবাে সা�রন আ�ারদে আকদ হরয়র�। 
আ�ারদে দ্�লরন মোর্ বাধা মোদরব তাে অ�গেল হরব।”

আয়�ান কো না বরল মো�রঝরত বরস বাদ্লশ দ্েকোক করে হাই 
তুরল বলরলা… “আ�াে খুব ঘু� মোপরয়র�। মোচাখ বুজরলই ঘুদ্�রয় 
পড়ব।”

সেসী চােপারশ তাদ্করয় সেরয় বলরলা... “আ�াে পারশ আরসা, 
এখন সদ্ত্য েয় হরচ্ছ।”

আয়�ান :.. “কী হরয়র�?”
সেসী দু হাত রেসাদ্েত করে এদ্দক ওদ্দক তাদ্করয় বলরলা… 

“আদ্� জাদ্ন না।”
[] উতুেরে হাওয়া হু হু করে দদ্ক্ষরণ রেবাদ্হত হয় এবং র্তসব 

দুদ্নয়াে বাে আকৃদ্ত এরক এরক আদ্বেূলিত হরল, সেসী মোচাখ বুরজ 
দ্চৎকাে করে। [] 

আয়�ান সেসীে হাত ধোে জন্য র্াোসাধ্য মোচষ্ করে, মোর্ন দূগলি� 
পাহাড় মোবরয় উের� এ�ন করষ্ দ্ব�ানায় উরে হাঁপারত হাঁপারত 
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বলরলা... “তাণ্ডবলীলা শুরু হরয়দ্� নাদ্ক?”
সেসী :.. “ওগুরলা কী?”
আয়�ান :.. “সবগুরলাে না� আদ্� জাদ্ন না। ওরদেরক কখরনা 

মোদদ্খদ্ন।”
সেসী :.. “কয়টাে না� জারনা?”
আয়�ান :.. “ওরদে না�ধ�া অদ্েধারন মোনই।”
সেসী মোচারখ বুরজ দ্শউে উরে। আয়�ান সা�রন তাদ্করয় 

পুরুর্াকৃদ্তে দ্ক�ু তারদে দ্দরক মোধরয় আসরত মোদরখ সেসীরক 
বাহুরত মোটরন শান্তকরঠে বলরলা... “আশ্স্ত হওয়াে জন্য আ�াে হাত 
ধরে স্বদ্স্তে সারে শ্াসসংর্� কেরল আতঙ্ এবং উৎকঠো দ্নয়ন্ত্ররণ 
োকরব। মোগালপাতাে ঘরে মোগাল�াল হরল মোগালগাল মোচহাোওয়ালা 
মোগাল্ায় র্ারব। খার�াখা দুদ্শ্চন্তা কদ্েস না, আদ্� মোতাে সারে আদ্�।”

সেসী োরন বাঁরয় তদ্করয় সদ্বস্মরয় বলরলা... “আয়�ান োই, 
আ�ো এখন মোকাোয়?”

অরলাক-সা�ান্য পদ্েরবরশ দ্নরজরদেরক আদ্বষ্কাে করে গম্ীেকরন্ঠ 
আয়�ান বলরলা... “আ�ো এখন ইন্দ্রজাল অেবা �ায়াবরলে দ্েতে। 
কখন মোকাোয় দ্�টরক পড়ব তাে দ্নশ্চয়তা মোনই। �রন োদ্খস, আদ্� 
মোতারক খুব মোবদ্শ োরলাবাদ্স এবং অসতকলিতাবশত মোকারনাদ্ক�ুে 
রেদ্ত আকৃষ্ হরল সবলিনাশ হরব।”

সেসী :.. “কী হরব?” 
আয়�ান :.. “আ�াে উে মোেরক মোকউ মোতারক কাড়রত চায়। মোস 

কী আদ্� জাদ্ন না।”
সেসী :.. “মোগালকধাঁধায় মোচাখ ধাঁধরল দ্দক দ্নণলিয় কেরত পাদ্ে না। 

অলীক দ্ক�ু মোদখরল অ�ূলক েয় এবং সরদেরহ দ্হতাদ্হতজ্ানশূন্য 
হই।”

আয়�ান :.. “দ্থিেদ্চরতে আল্াহে কার� সাহার্্য রোেলিনা কে, এরত 
দ্নোপতো দ্নদ্শ্চত হরব এবং নষ্ো আ�ারদে অদ্নষ্ কেরত পােরব 
না।”

সেসী জপরত শুরু করে �ুখ দ্েদ্েরয় অনদ্তদূরে দ্কমূ্তদ্ক�াকারেে 
কুৎদ্সত �ায়াকৃদ্ত মোদরখ গারয়ে মোজারে দ্চৎকাে করে। আয়�ান 
োরন বাঁরয় তাদ্করয় দ্ক�ু খুঁরজ না মোপরয় সেসীরক দ্প�রন মোটরন 
মোহঁরক বলরলা... “মোহঁই অদ্শব! আ�াে সমু্খ মোেরক দূে হ।”

অদ্শব মোঘাঁতঘঁুদ্তরয় এগুরল আয়�ান োল মোকরট লাদ্ে বাদ্নরয় 
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অদ্শরবে দ্দরক তাদ্করয় দাঁত কট�ট করে বলরলা... “দাঁড়া! দুে�ুরশ 
আজ মোতারক কায়দাদুেস্ত কেব।”

সেসী দুহারত তাে বা� হাত ধরে েেহদ্ে করে। আয়�ান দাঁত 
কট�ট করে লাদ্ে দ্দরয় দ্পটারত শুরু কেরল অদ্বশ ে্যাঁ ে্যাঁ করে 
মোদৌরড় উধাও হরল, সেসী কদ্ম্পতকরঠে বলরলা... “মোতা�াে েয় 
হয়দ্ন?”

আয়�ান হাঁটরত শুরু করে বলরলা… “দ্কমূ্তদ্ক�াকােরক আদ্� 
মোতায়াক্কা কদ্ে না। �রন োদ্খস, মোপট েরে োরলা খাবাে মোখরল 
সহরজ বদহজ� হয় না।”

সেসী �াো দুদ্লরয় গারয়ে মোজারে তাে হাত ধরে টেটে করে 
হাঁরট। দ্ক�ু দূে মোর্রয় লটরক োকা মোকউরটে �াোয় বাদ্ড় মো�রে 
আয়�ান বলরলা... “মোকউরট লাদ্ে ঝাঁটা দ্চরন না, ঝগড়ারট দ্ব�ুদ্ট 
প�দে করে না।”

সেসী :.. “দ্বশ্াস করো ঝগড়াঝাঁদ্ট আদ্� মো�াটাই প�দে কদ্ে 
না।”

আয়�ান কো না বরল লাদ্েে আঘারত আগা�া দ্চৎপাত করে 
এগুরত োকরল, হাঁটরত হাঁটরত লিান্ত হরয় সেসী বলরলা... “আয়�ান 
োই, একটু দ্জোরত পােব?”

আয়�ান সেসীরক বসরত সাহার্্য করে দ্নরজ বসরত চাইরল, সেসী 
দ্চৎকাে করে দাঁড়ায়। আয়�ান সেরয় বলরলা... “কী হরয়র�?”

সেসী :.. “মোজাঁক, মোজাঁক! মোজাঁকো আ�ারক মোখরয় মোেলরলা, 
আ�ারক মোখরয় মোেলরলা।” 

আয়�ান :.. “মোজাঁক মোদরখ দ্চল্াদ্�স মোকন? মোজাঁকো �ানুর্ মোখরকা 
নয়, ওো শুধু দূদ্র্ত েতি পান করে।”

সেসী দ্চল্ারত োকরল, আয়�ান কদ্চ কচুপাতা দ্�ঁরড় হারত �রল 
েরসে দ্�টা দ্দরল মোজাঁকো েূলুদ্ঠেত হয়। তা মোদরখ সেসী মোচাখ বুরজ 
দ্শউরে বলরলা... “মোতা�াে মোকা�ে অত্যন্ত �জবুত এবং মোতা�াে 
বাজুরত শদ্তি আর�।”

আয়�ান :.. “এত অদু্ত কো মোকন বলরল?”
সেসী :.. “কচুে েরস এত মো�াটা মোজাঁক ধোশায়ী কো হাস্যকে 

দ্বর্য় নয়। ক্রীড়ারেদ্তরর্াগীতা দ্জতাে জন্য দ্নশ্চয় �ােপ্যাঁচ দ্শরখ�?”
আয়�ান দ্নরজে দ্পে পা�া মোঝরড় বলরলা… “পরে আর�াদরের�াদ 

কেব এখন োরলা করে বালুচদ্ে ঝাড়। আড়াই প্যাঁরচ দুচােটা 
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লুকারল সারড়-সবলিনাশ হরব।”
সেসী মোচঁচার�দ্চ এবং নাচানাদ্চ করে শাদ্ড় খুলরত চাইরল, আয়�ান 

ধ�রক বলরলা... “মোহঁই! দ্ধন দ্ধন করে ন্যাংটা নাচাে জন্য আদ্� 
মোতারক দ্�নদ্ত কদ্েদ্ন। শাদ্ড় ঝাড়াে জন্য বরলদ্�লা�। শাদ্ড় ঝাড়!”

সেসী :.. “আয়�ান োই, আ�ারক বাঁচাও। আ�াে েীর্ণ েয় 
হরচ্ছ। আে েীদ্র্ত হরল দ্বর্� েেদ্� খাব। দ্েয়ান দ্ের্রক জ্ান 
দ্েেরব না।”

আয়�ান :.. “কী হরয়র�, এত হায় হায় কেদ্�স মোকন?”
সেসী :.. “শাদ্ড়ে প্যাঁরচ চশ�রখাে মোজাঁক লুকারল চশ�া লাদ্গরয় 

লজিারক খুঁরজ পাওয়া র্ারব না। ও দাদ্দ মোগা! তুদ্� মোকাোয়?”
আয়�ান দুহারত কান মোচরপ ধরে বলরলা... “আ�াে কারনে মোপাকা 

বাে কোে জন্য গলা োদ্টরয় দ্চল্াদ্�স মোকন?”
সেসী দু হাত মোঝরড় অসহারয়ে �ত বলরলা... “আয়�ান োই, 

আ�ারক বাঁচাও।”
আয়�ান :.. “খার�াখা দুদ্শ্চন্তা কদ্েস না, েুঁরদা মোচহাোে জীবো 

দ্পপীদ্লকােুক এবং মোজাঁকো শাকসবদ্জ খায়, �ানুর্ খায় না।”
সেসী :.. “দ্বশ্াস করো আদ্� মোতা�ারক দ্বশ্াস কদ্ে। স�স্যা 

হরলা, ওই মোদরখা আ�ারক দ্চদ্বরয় খাওয়াে দপলিেরে মোজাঁরকে পাল 
মোদৌরড় আসর�।” 

আয়�ান :.. “বুরঝদ্�, র্খন তখন এখারন দ্বপৎপাত হরব।” 
সেসী :.. “দয়া করে আ�ারক সাহার্্য করো।”
আয়�ান সেসীে হাত ধরে মোটরন দ্ক�ু দূে মোর্রয় দ্চদ্ন্তত করঠে 

বলরলা... “মোবদ্শ সুড়সুদ্ড় কের� নাদ্ক?”
সেসী কান্াে োন করে বলরলা... “শেীরেে দ্শেদ্শে বলর� আজ 

আদ্� রোয় মোশর্। হায় হায়, শাদ্ড়ে প্যাঁরচ এত সুড়-সুড় হরচ্ছ মোকন?”
আয়�ান :.. “দাঁড়া, এখুদ্ন মোতারক কচুেরস মোগাসল কোব।”
সেসী :.. “আয়�ান োই, আদ্� মোতা�ারক োরলাবাদ্স। আদ্� জাদ্ন 

তুদ্�ও আ�ারক োরলাবারসা তাইরল মোজাঁরকে োরজ্য দ্নরয় এরস� 
মোকন?”

আয়�ান :.. “অদ্নচ্ছাসরত্তও আসরত হরয়র�। আরো দ্ক�ুদ্দন 
বাঁচরত চাইরল �ৃতু্যে সারে হাতাহাদ্ত কেরত হরব। দ্েতু হরল 
অকাল�ৃতু্য হরব।”

সেসী োরলা করে শাদ্ড় মোঝরড় দ্শউরে বলরলা... “দ্শহদ্েত হওয়াে 
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সারেসারে দ্শেদ্শে মোের�র�।”
আয়�ান হাঁটরত শুরু করে বলরলা… “খুব োরলা হরয়র�, এখন 

সুড়সুদ্ড়ে দ্চন্তা বাদ দ্দরয় তাড়াতাদ্ড় হাঁটাে মোচষ্া কে।”
সেসী তাে হাত ধরে েে েে করে মোহঁরট দ্ক�ক্ষণ মোর্রয় হাঁপারত 

হাঁপারত বলরলা… “মোহঁরট মোদৌরড় হাত পা দ্নরস্তজ হরচ্ছ এবং েতিক্ষরয় 
জীবনীশদ্তি েুোরচ্ছ। আ�াে দ্দরক তাদ্করয় মোদখ, স�রয়ে সারে 
আদ্� ে্যাকারস হদ্চ্ছ। স্বাোদ্বক হওয়াে জন্য তদদ্হক তাপ চাই। 
অবরহলা কেরল আজীবন আরক্ষপ কেরব।”

আয়�ান দ্চদ্ন্তত হরয় দৃঢ়করঠে বলরলা... “কী হরয়র�, এ�ন 
কেদ্�স মোকন?”

সেসী মোচাখ বুরজ বলরলা… “আ�ারক তদদ্হক তাপ দাও। োরেরোরে 
আে হাঁটরত পােব না।”

আয়�ান সেসীরক বাজুরত মোটরন গম্ীেকরঠে বলরলা... “দ্দগ্বলরয় 
দ্দদ্গ্বদ্দক মোনই। োঁয় দাঁদ্ড়রয় োকরল হোৎ দ্বপৎপাত হরব। হাঁটরত 
োকরল সবেে দ্দগ্দশলিন হরব। কী কেব?”

সেসী :.. “তুদ্� হাঁটরত োরকা। আদ্� মোতা�াে সারে আদ্�।”
মোনকরড় আদ্বেূলিত হরয় তারদে পেরোধ কেরল, আয়�ান মোনকরড়ে 

দ্দরক তাদ্করয় লাদ্েরক বশলিাে �ত ধরে োগাদ্বিত করঠে বলরলা... 
“আ�াে সমু্খ মোেরক দূে হ।”

পদ্েরবরশ নােীকঠে রেদ্তর্ধদ্নত হয়… “অনূঢ়ারক মোনকরড়ে সা�রন 
মোেরখ তুই দূে হ।”

আয়�ান মোহঁরক বলরলা… “বুরকে পাটা শতি হরল বশলিাে সা�রন 
আয়।”

সেসী মোনকরড়ে দ্দরক তাদ্করয় দাঁত কট�ট করে বলরলা… “টুদ্ক-
টাদ্ক খারবে মোপট েেরলও এতটুকুন সাহরস বীেপুরুরর্ে �ুরখা�ুদ্খ 
হওয়া র্ায় না। হারতে লাদ্ে দ্দরয় পার� বাদ্ড় �ারো, মোলঙুে উলদ্টরয় 
মোেউ মোেউ করে পালারব।”

নােীকঠে :.. “�রন োদ্খস মোলা! মোতাে নাদুসনুদুস �াংরস কাবাব 
বাদ্নরয় খাব।”

সেসী :.. “কাবাব হওয়াে শখ োকরল আ�াে বরেে সা�রন আয়। 
এখুদ্ন মোতারক মোনকরড়ে খাবাে বানারবন।”

নােীকঠে :.. “তুই করব এত সাহসী হরল?”
সেসী :.. “অস�সাহসীরক বেণ করে সহসা সহাসী হরয়দ্�। 
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আ�াে সা�রন আয়, আদ্� মোতাে চুল দ্�ঁড়ব।”
পদ্েরবশ মোেরক দ্ক�ু তারদে দ্দরক মোতরড় েুঁরড় আসরত শুরু 

কেরল, নােীকঠে বলরলা… “মোতাে জীবনীশরতি চুর্াে পে তারক 
দ্শরক মোগঁরে আরস্ত আরস্ত পুরড় খাব।”

সেসী :.. “মোলা রূরপে ধুচুদ্ন! �ুখ মোদখারত লজিা হরচ্ছ নাদ্ক?”
হোৎ হুংকাে মো�রড় েয়ঙ্ে েলু্কী তারদে সা�রন আদ্বেূলিত হরল, 

সেসী দ্চৎকাে করে বুরক েু েু মোদয় নাক দ্সঁটদ্করয় বলরলা... “মোতাে 
�ত এত দ্বদ্তদ্কদ্চ্ছদ্ে দ্কমূ্তদ্ক�াকাে আদ্� জীবরন মোদদ্খদ্ন। 
অরুদ্চকে আচােুয়া মোকাোকাে, আ�াে সমু্খ মোেরক দূে হ।”

আয়�ান োগাদ্বিত হরয় লাদ্ে দ্দরয় পার� বাদ্ড় �ােরল ে্যাঁ ে্যাঁ 
করে েলু্কী পালায়। সেসী চােপারশ তাদ্করয় দ্চদ্ন্ততকরন্ঠ বলরলা... 
“আয়�ান োই, ঐন্দ্রজাদ্লক দৃরশ্য দৃদ্ষ্ভ্র� হরচ্ছ। অদৃশ্য মোেরক 
েীর্ণদশলিন দ্ক�ু দৃশ্য�ান হরল পলরক দ্হতাদ্হতজ্ানশূন্য হব।”

আয়�ান সেসীরক বাহুরত মোটরন হাঁটরত শুরু করে বলরলা… 
“দশলিক রেদশলিরকে দ্চন্তা বাদ দ্দরয় চুটদ্ক বলরত োক, স�্যক দশলিরন 
পর্লিরবক্ষণ আদ্� কেব।” 

সেসী সা�রন তাদ্করয় দৃদ্ষ্সী�ায় কঁুরড়ঘে মোদরখ অবাককরঠে 
বলরলা... “এত সুদেে শরণে ঘে আদ্� কখরনা মোদদ্খদ্ন।”

আয়�ান ঘরেে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “আ�ো এখন ধাধসপুরে 
এবং োতদুপুরে বােরবলা শুরু হরয়দ্�ল। �ায়াকুশরল �ায়াবন 
বাদ্নরয়র�। এই পদ্েরবরশে সবদ্ক�ু অসৃ্পশ্য। অসাবধান হরল 
স্পদেনহীন হব।”

সেসী �াো দুদ্লরয় অপলকদৃরষ্ তাকায়। ধােীরত দাঁদ্ড়রয় এক 
বুদ্ড় পারশ র্াওয়াে জন্য হারতে ইশাোয় োকরল, সেসী ব্যস্তকরঠে 
বলরলা... “চরলা, উদ্ন আ�ারদেরক োকর�ন।”

আয়�ান মোচাখ বুরজ আকারশে দ্দরক �ুখ করে �াংসরপশী েুলারত 
শুরু করে বলরলা… “ওই বুদ্ড়ে না� জুজুবুদ্ড়। মোতাে েরতি �ন্ত্রা�ৃত 
বাদ্নরয় অ�ে হরত চায়।”

বুদ্ড় েুড়েুড় করে মোহঁরট করয়ক হাত এদ্গরয় ে�রক দাঁদ্ড়রয় 
কদ্ম্পতকরঠে বলরলা... “ও মোগা, আ�ারক এইটুকু সাহার্্য কেরব? 
কদ্দেন আরগ আ�াে এক�াত্র নাতদ্নে দ্বরয় হরয়র�। আদ্� মোচারখ 
মোদদ্খ না। োরেোরো োঁধরত পাদ্ে না। আজ দুই দ্দন হয় আদ্� 
দ্কচু্ছ খাইদ্ন।”

সেসী আরবগরেবণ হরয় এগুরত চাইরল, আয়�ান ঝাঁপরট ওে হাত 
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ধরে োগাদ্বিত করঠে বলরলা... “হাত না �াড়াে জন্য আদ্� মোতারক 
বােণ করেদ্�।”

সেসী :.. “তাদ্করয় মোদরখা, খাদ্ল মোপট দ্পরেে সারে মোলরগর�। 
অনাহারে উদ্ন েেেে করে কাঁপর�ন।”

আয়�ান :.. “বুদ্ড় �েরল আ�াে মোকারনা ক্ষদ্ত হরব না। মোতাে দ্ক�ু 
হরল আদ্� �াোত্ক ক্ষদ্তগ্রস্ত হব।”

সেসী বুদ্ড়ে দ্দরক তাদ্করয় দ্বচদ্লত হয়। বুদ্ড় কাঁদরত কাঁদরত 
আঁচরল মোচারখে জল �ু�রত �ু�রত সেসীে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… 
“আ�াে খুব কষ্ হরচ্ছ মোগা, আজ না মোখরল আদ্� �রেই র্াব।”

সেসী কো না বরল মোদৌরড় মোগরল, বুদ্ড় ওে হাত ধরে আদল 
বদদ্লরয় অট্হাদ্স মোহরস বলরলা... “বুরঝশুরঝ মোস মোতারক অল্প�দ্ত 
োরক।”

সেসী দ্চৎকাে করে বলরলা… “আয়�ান োই! আ�ারক বাঁচাও।”
আয়�ান মোচাখ মো�রল মোটরন দ্হঁচরড় সেসীরক অন্তঃপুরে দ্নরয় মোর্রত 

মোদরখ মোহঁরক বলরলা... “জুজুবুদ্ড়! ওরক মো�রড় মোদ, ওে েরতি আে 
�ন্তা�ৃত হরব না।” 

জুজুবুদ্ড় :.. “মোকন?”
আয়�ান :.. “অধো�ৃত পান করে �ুধুবসরন্ত েসবন্ত হরয়র� এবং 

মোোজাদ্লে আঘারত খঁুত হরয়র�। অনূঢ়া আে অক্ষত নয়। ঘর্াঘদ্র্ 
করে অবরশরর্ কন্যকাদশাে সবলিনাশ করের�।”

জুজুবুদ্ড় মোেরগ কশকশ করে বলরলা... “বকবক বধে কে।”
আয়�ান েতিচরক্ষ তাদ্করয় বলরলা… “বুদ্ড় মোলা! আজ মোতারক 

বাহাতুেরে মোপরয়র�। ওরক মো�রড় মোদ নইরল দ্�নারজাঁরকে �ত আদ্� 
মোতারক োোপড়া মোোরদ শুকাব।”

জুজুবুদ্ড় মোেরগ মোকাঁরদ চ্যাটাং করে বলরলা... “আ�াে সমু্খ মোেরক 
দূে হ।”

আয়�ান :.. “োরলায় োরলায় ওরক মো�রড় মোদ, আদ্� মোতারক রোরণ 
�ােব না।”

জুজুবুদ্ড় দ্বড়দ্বড় করে �ন্ত্র জরপ সেসীে দ্দরক েুঁরক মোচাখ বুরজ 
জপরত োকরল, আয়�ান মোহঁরক বলরলা... “কো বলদ্�স না মোকন, 
মোতাে �াোয় োো পরড়র� নাদ্ক?”

জুজুবুদ্ড় সেসীরক মোটরন চুলাে পারে মোর্রয় জদ্ড়বুদ্টে সারে 
হাড় মোগাড় হাঁদ্ড়রত মো�রড় �ন্ত্র েুঁরক বলরলা… “তুই এখন আ�াে 
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দ্নয়ন্ত্ররণ। �ন্ত্রবরল মোতারক ব্যাঙ বাদ্নরয় সাপ দ্দরয় খাওয়াব, তাে 
আরগ অনূঢ়ারক শূরল চড়াব।”

আয়�ান :.. “জুজুবুদ্ড়! আজ পর্লিন্ত মোকউ অ�ে হরত পারেদ্ন তুইও 
পােরব না।”

জুজুবুদ্ড় :..  “তবুও আদ্� মোচষ্া কেব।”
আয়�ান :.. “মোচষ্া কেরল �টেট করে �েরব।”
জুজুবুদ্ড় :.. “মোতাে এত কষ্ হরচ্ছ মোকন?”
আয়�ান :.. “বজ্রনাে আ�াে সারে হাতাহাদ্ত করেদ্ন। অপ্সোও 

আ�াে সারে মোতদ্ের�দ্ে করেদ্ন। তুই মোবদ্শ বাড়াবাদ্ড় কেদ্�স। �রন 
োদ্খস! জুতসই হরলই আদ্� মোতাে কদ্লজা মোোকে কেব।”

জুজুবুদ্ড় :.. “মোতাে এত স্পধলিা! এখুদ্ন মোতাে নাশবদ্দে কেব।”
আয়�ান হারতে ইশাোয় মোেরক বলরলা... “িলািদ্ল কেরত চাইরল 

মোদৌরড় আয়।”
জুজুবুদ্ড় :.. “মোতাে �ত পটকাে সারে আদ্� িলািদ্ল কেব না।”
আয়�ান :.. “মোতাে �ত দ্তন চােটারক এখরনা কাদ্হল কেরত 

পােব, এইটুকু বলক্ষয় হরব না।”
জুজুবুদ্ড় :..  “দাঁড়া! ক্ষ�তা মো�ঁরট এখুদ্ন মোতারক ে্যাদা�ার�ে �ত 

মোেরজ খাব।”
আয়�ান :.. “মোসই কখন মোেরক আদ্� দাঁদ্ড়রয় আদ্�। মোটো মোচারখ 

মোদরখও মোদদ্খস না, কানী মোকাোকাে।”
জুজুবুদ্ড় :.. “মোহঁই! মোবরঘারে �োে জন্য �ায়াবরন এরসদ্�স মোকন?”
আয়�ান :.. “ওরক মো�রড় মোদ, নইরল হুড়াে মোচারট হাড় গুঁরড়া 

হরব।”
জুজুবুদ্ড় �ুখ মোেংদ্চ মোদয়। সেসী েুকরে কাঁরদ। আয়�ান মোোজাদ্ল 

বাে করে োরন বাঁরয় তাদ্করয় আরস্ত ধীরে মোহঁরট দ্সধা সরু গা� 
মোকরট চুকা কেরত কেরত বলরলা... “এই বশলিা দ্দরয় আদ্� মোতাে 
কদ্লজা মোোকে কেব।”

[] আদাড়পাঁদাড় ঘরেে দ্েতে মোনংদ্ট ইঁদুেো মোদৌড়ঝাঁপ করে। 
মোনউলো মোকউরট মোগাখরো পাহাো মোদয়। আদ্লসা কুঁরড়ে �ত 
কুঁকদ্ড়�ুকদ্ড় মোখরয় দাঁড়ারশে পারশ খদ্ড়শো দ্ঝ�ায়। মোটদ্বরলে 
উপে সাদ্জরয় োখা পচা খাবারেে দুগলিরধে নাদ্ড়েুঁদ্ড় মোবদ্েরয় আসাে 
উপক্র�। দ্নরজরক �াড়াবাে জন্য সেসী গারয়ে মোজারে ধস্তাধদ্স্ত 
করে। []
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জুজুবুদ্ড় দাঁত কট�ট করে পারয় ল্যাং মো�রে ওরক �াদ্টরত মোেরল 
হাঁটু দ্দরয় মোজঁরত ধরে দদ্ড় দ্দরয় হাত পা মোবঁরধ লটকারত লটকারত 
বলরলা... “মোতাে েরতি �ন্ত্রা�ৃত বাদ্নরয় আজ আদ্� অ�ে হব।”

আয়�ান দেজাে পারশ দাঁদ্ড়রয় মোহঁরক বলরলা... “জুজুবুদ্ড়! আজ 
মোতাে নার� শ�ন জাদ্ে হরয়র�। তাদ্করয় মোদখ, মোতাে বিারে র্� 
এরসর�।”

জুজুবুদ্ড় :.. “আ�ারক �াোে �ত বল এবং সাহস মোতাে �ারঝ 
মোনই।”

আয়�ান :.. “ওরক লটকাদ্চ্ছস মোকন?”
জুজুবুদ্ড় :.. “বাণ �াোে জন্য।”
আয়�ান কো না বরল চােপারশ তাদ্করয় মোদরখ। জুজুবুদ্ড় দ্বড়দ্বড় 

করে ধনু তাক করে। আয়�ান বশলিাে �াোয় �ন্ত্র েঁুরক বা� হারত 
মোোজাদ্ল ধরে বুদ্ড়ে দ্দরক দ্নশানা করে বলরলা... “আদ্� �েণশীল, 
বাদ্জগে নই। তুই দ্বভ্রান্ত এবং ঘৃদ্ণত। মোতারক সংহাে কোে জন্য 
�ন্ত্রকুন্ত �ােরত হরব না। ঝাঁটাে কাদ্েই র্রেষ্। আ�াে রোণবঁধুরক 
আ�াে বাহুরত মোদ।”

জুজুবুদ্ড় োগাদ্বিত হরয় আয়�ানরক দ্নশানা করে তীে �ুরড় 
বলরলা... “আলাই �রে বালাই দূে হ।”

আয়�ান তীে এদ্ড়রয় দ্বদু্যরবিরগ বশলিা �ুরড় �ােরল, বুদ্ড়ে বুক 
মো�ঁরদ দ্পে দ্দরয় মোবদ্েরয় মোদয়ারল গাঁরে। বুদ্ড় �ুখ েুবরড় পরড় 
আয়�ারনে দ্দরক োন হাত রেসাদ্েত করে ক্ষীণকরঠে বলরলা... 
“আদ্শ্রন আশ্স্ত হরয়দ্�লা�, মোপৌরর্ তুই আ�াে সবলিনাশ করেদ্�স। 
আদ্� মোতাে পদ্েচয় জানরত চাই।”

আয়�ান োন হারত মোোজাদ্ল ধরে মোর্রকারনা ধেরনে আক্র�রণে 
জন্য রেস্তুত হরয় সেসীরক �ুতি করে বলরলা… “রেত্যাশী হওয়া 
সরত্তও অরেত্যাদ্শতোরব হতাশ্াস হরয়দ্�লা�, অবরশরর্ শা্রেচচলিায় 
আশ্াস্ত হরয়দ্�। নশ্ে আদ্� স্রষ্ায় দ্বশ্াসী। অদ্বশ্াস্য হরলও তুই 
দ্বশ্াস কেরত, �রন্ত্র �ৃতু্য দ্নয়দ্ন্ত্রত হয় এবং জীবন্যারস অদ্বনশ্ে 
হওয়া র্ায়। অরেত্যক্ষ হরলও �ৃতু্য উরপক্ষণীয় নয়। �ৃতু্যরক মোর্ 
উরপক্ষা করের� মোস উরপদ্ক্ষত হয়। পরোক্ষ হরলও আজ দ্নশ্চয় 
রেত্যক্ষদশলিন হরয়র�?”

সেসী কদ্ম্পতকরঠে বলরলা... “আয়�ান োই, আ�ারক ক্ষ�া 
করো। আদ্� আে কখরনা মোতা�াে বােণ অ�ান্য কেব না।”

আয়�ান ওরক বাহুরত মোটরন দ্রুত ঘে মোবদ্েরয় দ্কদ্ড়দ্�দ্ড় মোখরয় 
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ওে গারল দ্চ�দ্ট দ্দরয় বলরলা... “আবাে বাড়াবাদ্ড় কেরল মোতারকও 
র্র�েবাদ্ড় পাোব।”

সেসী :.. “রেত্যক্ষ রে�ারণে জন্য আদ্� আে মোগাঁ ধেব না। 
গড়পড়তায় লাে-মোলাকসারনে োও মোজরন আজ আদ্� হরেদরে 
অপহােক এবং সংহােরকে অেলি বুরঝদ্�।”

আয়�ান আরেকটা গা� মোকরট আগা চুকা কেরত কেরত বলরলা… 
“হরেক জরনে হরেক কো পরে শুনব এবং হরেক খাবাে পরে 
খাব, এখন মোসাজাসুদ্জোরব হাঁটরত োক, এই পে আ�ারদেরক 
গন্তরব্য দ্নরয় র্ারব। দুদ্শ্চন্তা না করে লবগে এবং লবেঙ্াে পােলিক্য 
পুখিানুপুখিোরব দ্বরলের্ণ কে।” 

সেসী কপট মোহরস বলরলা... “শুরনদ্� কদ্বোদ্জ ওরু্ধ �াোত্ক 
দ্ততা এবং �ুখশুদ্ধিে জন্য হেীতকী দ্চবারত হয়।”

আয়�ান কান মোপরত বলরলা… ”োরলা মোলারকে োরলা কো এবং 
োরলা �ানুরর্ে প�দে �ানানসই হয়। োরলা উপরদরশ মোোলাে 
োরলা হয় এবং আজ শুধু তাই হরব।”

জুজুবুদ্ড় ক্ষীণকরঠে খপুষ্পরক মোেরক দ্নেে হরল আকদ্স্মকোরব 
আকাশেুদ্লআ অপচ্ছায়া অবনীতরল মোনর� স্বরপ্নে সুপুরর্ে মোেক 
ধরে। আয়�ান সেসীে দ্দরক আড়রচারখ তাদ্করয় ওে চাহদ্নরত ঘৃণা 
এবং দ্বেদ্তিে চাপ মোদরখ হাসরত হাসরত বলরলা... “ওরে খপুষ্প! 
অবনীতরল এরসদ্�স মোকন?”

খপুষ্প :.. “সুদেেীরক আ�াে বাহুরত মোদ।”
আয়�ান :.. “কােণ জানরত পােব দ্ক?”
খপুষ্প :.. “মোতাে �ত দ্বটকাোে পারশ সুদেেীরক অপ্সো �রন 

হরচ্ছ।”
আয়�ান :.. “মোতাে মোতা মোদহই মোনই। খপুষ্প মোকাোকাে।”
খপুষ্প :.. “কী বলরল?”
আয়�ান :.. “তুই আড়কালা নাদ্ক?”
খপুষ্প :.. “আ�াে �ত বোগেরক আড়কালা োকরত মোতাে লজিা 

করেদ্ন?”
আয়�ান :.. “মোে শ্রীভ্রষ্! তুই দ্ক মোকারনাদ্দন উলটা আয়নায় �ুখ 

মোদরখদ্�স?”
খপুষ্প :.. “সুদেেীে �ন জয় কোে জন্য সরব�াত্র আয়নাে সা�রন 

দাঁদ্ড়রয় মোকশ এবং অগেসংস্াে করেদ্�।”
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আয়�ান হাঁটরত শুরু করে মোহঁরক মোেরক বলরলা... “মোদৌরড় আ�াে 
সারে আয়।”

খপুষ্প দ্তদ্ড়ং-দ্তদ্ড়ং করে মোনরচ দ্ঝরলে পারে মোগরল, আয়�ান 
দ্বদ্রূপ মোহরস �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “আয়নায় �ুখ মোদরখ 
�রনে ভ্র� দূে কে।”

দ্ঝরলে জরল কম্প�ান দ্কমূ্তদ্ক�াকারেে রেদ্তচ্ছদ্ব মোদরখ খপুষ্প 
তজলিনগজলিন করে। েয়তোরস সেসীরক েেহদ্ে কেরত মোদরখ ওে 
দ্পরে �াদ্লশ করে আয়�ান বলরলা... “দ্চন্তা কদ্েস না। ওটা একটা 
খপুষ্প। টুসদ্ক �ােরল কু�রড়াপটারশে োস করে োটরব।”

সেসী :.. “আদ্� অরনক দ্ক�ু মোদখরত পাদ্চ্ছ। বুদ্ঝরয় বলরল 
েয়দ্চন্তা দূে হরব, নইরল েরে-েরয় েড়রক �েব।”

আয়�ান :.. “মো�রলেুলারনা �ড়ায় সকরলে �ন েরে না। সত্যেক্ষাে 
জন্য আ�ো দ্তন সত্য কদ্ে দ্কন্তু বাস্তরব তা কাঁোরলে আ�সত্ত। 
�ায়া হরলা পরোক্ষ আদ্যাশদ্তি। �ায়াে সত্যকাে অদ্স্তবে মোনই। মোনেহ 
এবং ��তায় আ�ো আশ্স্ত হরলও মো�াহ হরলা ভ্র�াত্ক অনুেূদ্ত।”

সেসী :.. “এসব এখন মোবাধগ�্য হরব না। সহজ োর্ায় বুদ্ঝরয় 
বরলা।”

আয়�ান :.. “সহরজ বুঝারত হরল অরনক ঝাড়াইরপাঁ�াই কেরত 
হরব। আ�ো এখন �ায়াকানরন, �ায়ারঘারে মোবরঘাে হরল �ায়া 
টারনে বারোটা বাজরব।”

সেসী দ্নবলিাক দাঁদ্ড়রয় োরক। আয়�ান খপুরষ্পে দ্দরক মোসানাে 
পােেবাদ্ট এদ্গরয় দ্দরয় বলরলা... “এই খপুষ্প! সন্তুষ্ হরয় কাঁোরলে 
আ�সত্ত খা। মোপট না েেরল মোেরেণ্ডাে সারে মোঘাড়াে আণ্ডা করয়কটা 
মোেরজ মোদব।”

খপুষ্প মোেরগ খপখপ কেরল, আয়�ান দ্বদ্রূপ মোহরস �ন্ত্র েুঁরক 
বলরলা... “মোতরতপুরড় �ে, খপুষ্প মোকাোকাে।”

খপুরষ্পে মোদরহ আগুন মোলরগ পলরক পুরড় �াই হয়। আয়�ারনে 
বাজু ধরে কদ্ম্পত করঠে সেসী বলরলা... “জীবরনও মোতা�াে সারে 
মোতদ্ের�দ্ে কেব না। োরলায় োরলায় বাদ্ড় মোপঁর� দ্বনা বাক্যব্যরয় 
োগবারটায়াো করে জদ্�জ�াে মোতোগা মোতা�ারক মোদব।”

আয়�ান :.. “আ�াে রোপ্য অদ্ধকাে আদায় কেরত মোবদ্শ স�য় 
লাগরব না। বারগ মোপরয় কারন মো�াচড় দ্দরলই হরব। মোতাে পাল্ায় 
পড়রল জদ্�দ্জরেরতে সারে ঘেবাদ্ড়ও হাোব।”

সেসী :.. “মোতা�াে কোবাতলিায় এরক্কবারে েসকর্ মোনই এবং 
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ধাধসপুরে রেরবশ করে বুদ্ধিনাশ হরয়র�। তুদ্� েশােদ্শ বলরল আদ্� 
মোের্ারেদ্র্ শুদ্ন।”

আয়�ান :.. “কা�ো মোেরক মোসাজাসুদ্জ ধাধসপুরে এরসদ্�। এে 
�ারন হাসপাতারলে সারে মোর্াগসুত্র আর�। েতিদ্পপাসু জুজুবুদ্ড় 
দ্নশ্চয় �ৃত �ানুরর্ে �াংস মোখরতা। আ�ারদে জন্য আর্ারঢ় গল্প 
হরলও জাদুকেো দ্বশ্াস করে, অনূঢ়াে েতি পারন অ�েবে লাে 
হয়।”

সেসী :.. “পা মোটরন আদ্� আে হাঁটরত পােব না।”
আয়�ান :.. “দ্েকার�, পােরল পা লম্বা করে বরস �াদ্লশ কে।”
সেসী :.. “আদ্� দ্বশ্াস কদ্ে েহস্যালারপ েয়েীদ্ত দূে হরব।”
আয়�ান :.. “হ্যাঁ, েয়ংকে দৃশ্য মোদখরল কাপুরুর্ো অদৃশ্য হরত 

চায়। েীর্ণ েীদ্তজনক হরত চাইরলও দ্নদ্শে োক শুরন েীতুো 
দ্চৎকাে করে। েয়তোরস জড়সড় হরয় েঁইসা দ্ঘ দ্চবারল সাহস 
বারড়। েূরতে জাদ্েজুদ্ে এবং পঞ্চেূরতে জড়াজদ্ড় হরলা রেদ্তদ্বরম্বে 
�ূল বস্তু �ারন বুবুিদ, বুরঝদ্�স?”

জুজুবুদ্ড়ে আতদ্শ আত্া তারদে দ্দরক মোতরড় েুঁরড় আসরল, সেসী 
আঙুল দ্দরয় ইশাো করে কদ্ম্পতকরঠে বলরলা... “ওটা কী?”

আয়�ান আক্র�রণে জন্য রেস্তুত হরয় বলরলা... “জুজুবুদ্ড়ে আতদ্শ 
আত্ারক জরল েুবারত হরব। জলাশয় অরনক দূে। গলাগদ্ল করে 
মোদৌড়ারল আগুরনে মোগালা �ুরড় আ�ারদেরক েস্ম কেরব। আ�াে 
সা�রন তুই �েরল ধাধসপুরে আগুন লাগাব। কী কেব তুই আ�ারক 
বল।”

সেসী দাঁরত দাঁত দ্পরর্ বলরলা… “জুজুবুদ্ড় এত সাহস, মোতা�াে 
নাশবদ্দে কেরত চায়। রেরয়াজরন আ�ারক মোটাপ বাদ্নরয় বুদ্ড়রক 
দ্শকাে করো।” 

আয়�ান সেসীে মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... “�ুরখা�ুদ্খ হরয় 
মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় বল, তুই আ�ারক োরলাবাদ্সস।” 

সেসী :.. “মোর্ৌবন লাে করেই আদ্� মোতা�াে মোরের� পরড়দ্�লা�। 
মোচাখা-মোচাদ্খ হরয় বলরত মোচরয় সাহরস কুলারত পাদ্েদ্ন।”

ওো র্খন কো বলদ্�ল আতদ্শ আত্া তখন দাউ দাউ করে 
জ্লদ্�ল। আয়�ান সেসীে মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... 
“বালককারল শুরনদ্�লা� সাবাদ্লকাে অধে�ধু অ�ৃততুল্য।”

সেসী :.. “অধে�ধু দ্গরল �াতাল হরব পরে, আরগ বরলা তােপে 
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আদ্� এখন কী কেব?”
আয়�ান :.. “এক দুই দ্তন গুরন দ্িল �ুড়রল মোদৌরড় পাগলা মোঘাড়া 

ধেরব, দ্েকার�?”
সেসী কুঁদুরল বুদ্ড়ে �ত মোকা�রে আঁচল গুঁরজ বলরলা... “তুদ্� 

কী কেরব?”
আয়�ান সেসী কোে জবাব না দ্দরয় আতদ্শে দ্দরক তাদ্করয় 

মোহঁরক বলরলা... “মোহঁই আতদ্শ! এত দপদপ কেদ্�স মোকন?” 
আতদ্শ আগুরনে দ্িল �ুরড় রুষ্করঠে বলরলা… “মোে মোেড়া! আজ 

মোতারক পুদ্ড়রয় �াই কেব।”
আয়�ান সেসীে হাত ধরে মোদৌরড় দ্িল এদ্ড়রয় বলরলা... “টাপুেটুপুে 

করে দ্নদ্শজল পরড়, টানারহঁচড়ায় দ্�রটে কাপড় দ্�ঁরড়।”
সেসী ব্যস্তকরঠে বলরলা... “আ�ারক দ্ক�ু বল� নাদ্ক?”
আয়�ান �ারে মোনরড় আতদ্শে দ্দরক তাদ্করয় মোহঁরক বলরলা... 

“মোটরনবুরন টায়ো দ্েক কেরত পােরলও টানাজাল মোটরন টানাটাদ্নে 
সংসাে চালারনা র্ায় না। আজ দ্নশ্চয় টারন পরড়দ্�স?”

আতদ্শ �দ্েয়া হরয় মোবধড়ক দ্িল �ুরড়। দুজন মোদৌড়ারদৌদ্ড় করে 
দ্িল এড়ায়। সেসী হাঁপারত হাঁপারত বলরলা... “পা মোটরন আদ্� আে 
মোদৌড়ারত পােদ্� না। পাগলা মোঘাড়া কখন ধেব?”

আয়�ান :.. “বােণ অ�ান্য কেরল লারেে মোচারট বারো হাত দূরে 
দ্�টরক পড়রব।”

সেসী :.. “বােণ না করে আরদশ করো।”
আয়�ান :.. “মোতারক আরদশ করে বারো হাত কাঁকুরড়ে মোতরো 

হাত দ্বদ্চ মোদখরত চাই না।” 
সেসী :.. “বাদ্ড় মোপঁর�ই োরলাবাসাবাদ্স শুরু কেব। এখন কী 

কেব তা বুদ্ঝরয় বরলা।”
[] আয়�ান কো না বরল �ুখ বাদ্ড়রয় আতদ্শে দ্দরক তাদ্করয় 

দ্ঝরলে দ্দরক তাকায়। মোদৌরড়ে জন্য সেসী রেস্তুত হয়। আয়�ান 
পরকট মোেরক আতরেে দ্শদ্শ বাে করে এক দুই দ্তন গুরন �ুরড় 
�ােরল, সেসী বক্রগদ্তরত মোদৌরড় এবং আতদ্শ ক্র�াগত দ্িল �ুরড়। 
হোৎ ঝপাৎ এবং �্যাঁৎ শব্ শুরন আয়�ান র্াোসাধ্য দ্রুত মোদৌরড় 
দ্ঝরলে পারে র্ায়। []

সেসী দ্ঝরলে �াঝখান মোেরক মোহঁরক বলরলা… “আয়�ান োই! 
আদ্� দ্েকোক আদ্�।”
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আয়�ান সাঁতরে মোর্রয় সেসীরক ধরে সাঁতদ্েরয় পারে উরে দ্শউরে 
বলরলা... “দ্বতনুে তনু অত্যন্ত সুদেে। রূপদ্সে রূরপে তারপ তাপন 
উেরত শুরু করের�। মোজল্ায় জ্রল আজ কয়লা হরয় র্াব।”

সেসী পারে উরে দ্শউরে কাঁরধে দ্েতে ঘাড় লুদ্করয় কদ্ম্পতকরঠে 
বলরলা... “কপাৎ করে ঝাঁপাটা মো�রেদ্�ল। একচুরলে জন্য মোবঁরচদ্�। 
আয়�ান োই, আ�ারক জদ্ড়রয় ধরো। আদ্� োয় দাঁড়ারত পােদ্� না, 
আ�াে হাত পা দ্নরস্তজ হরচ্ছ। দয়া করে দ্নোপদ মোকাোয় চরলা।”

আয়�ান হাত রেসাদ্েত করে বলরলা… “হাঁট োকরল পে ক�রব 
এবং গন্তব্য দ্নকটবতলিী হরব।”

সেসী তাে বাজু ধরে হাঁটরত হাঁটরত বলরলা... “আবাে দ্চদ্ন্তত 
হচ্ছ মোকন?”

আয়�ান :.. “অ�াদ্নশীরে মো�া�বাদ্ত জ্াদ্লরয় ধাধসপুে আরলাদ্কত 
কেরল বােরবলা েুোরব নইরল আরলায়-আরলায় আরলয়া আলাপদ্রেয় 
হরব।”

সেসী :.. “মোতা�াে সকল সংলাপ আদ্� বুদ্ঝ না। দয়া করে বুদ্ঝরয় 
বরলা।”

আয়�ান মোোজাদ্ল দ্দরয় োল মোকরট বশলিাে �ত চুকা করে হাঁটরত 
শুরু করে বলরলা... “এখন মোক�ন মোবাধ কেদ্�স?”

সেসী দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা… “কা�রতষ্ায় অদ্তষ্ঠ হরলও র্রেষ্ 
সুথিরবাধ কেদ্�।”

আয়�ান আড়রচারখ তাদ্করয় বলরলা... “সদ্ত্য বলদ্�স মোতা?”
সেসী :.. “মোকন?”
আয়�ান :.. “আ�ো এখরনা ধাধসপুরে এবং সা�রন কী ওঁত 

মোপরত আর� আদ্� জাদ্ন না।”
সেসী :.. “জুজুবুদ্ড় দ্ক সদ্ত্য �রের� না তন্ত্র�রন্ত্র আ�ারদেরক 

দ্বভ্রান্ত করের�?”
আয়�ান :.. “জুজুবুদ্ড়ে জীবনলীলা সাগে হরলও বােরবলা এখরনা 

েুোয়দ্ন।”
সেসী :.. “তাইরল োকার�। এখন আ�াে হাত ধরে হাঁটরত 

োরকা। মো�রঘ মো�রঘ মোবলা হরল বােরবলা এ�দ্ন েুোরব।”
আয়�ান :.. “সেসী, আদ্� মোতারক সদ্ত্য অত্যন্ত োরলাবাদ্স। 

স�স্যা হরলা, োরলাবাসাবাদ্সে জন্য োরলা বাসা োড়া কেরত পােব 
না। তাই গতানুগদ্তক জীবনর্াপরন র্রেষ্ কষ্ হরব।”
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সেসী :.. “আয়�ান োই! আদ্� এখন মোকাোয়?”
আয়�ান :.. “তুই এত প্যাঁচাদ্ল হরয়দ্�স মোকন?”
সেসী :.. “দ্দন�ান মোকঁরদ দ্�ঁচকাঁদুদ্ন হরয়দ্�। মোনরচরকাঁরদ আে 

কাঁদারল, আঁদ্খজরল কলদ্স েরে কালাপাদ্নরত েুরব �েব।”
আয়�ান :.. “আঁদ্খজরল কলদ্স েরে কালাপাদ্নরত েুবরত হরল, 

হাউ �াউ করে কাঁদাে জন্য সাত গ্রার�ে নােী�ুঁদ্ড়রক দ্ন�ন্ত্রণ কেরত 
হরব। কানাকদ্ড় �ানত করে বলরত পােব ওো মোতারক র্রেষ্ সাহার্্য 
কেরব না।”

সেসী :.. “আরবগসঞ্চােক সংলাপ শুরনও আরবগরেবণ হও না, 
তুদ্� এত আরবগহীন হরয়� মোকন?”

আয়�ান :.. “মোতাে কো শুনরল আ�াে মোপরট কাতুকুতু হয়। তাই 
আদ্� আরবগবান হরত পাদ্ে না। পােরল েদ্সকাে �ত সেস চুটদ্ক 
বল। আদ্� এখন েদ্সক নাগে হরত চাই।”

সেসী :.. “অনূঢ়াে দ্রেয় েং কী?”
আয়�ান :.. “রেদ্তরেরনেে রেতু্যতেে আদ্� জাদ্ন না।”
সেসী :.. “অনূঢ়াে রেনে শুরন সদ্দেহানদৃরষ্ তাকারল মোকন?”
আয়�ান মোচাখ পাদ্করয় বলরলা :.. “তুই সবস�য় আ�ারক িং 

বানারত চাস। আজ মোতারক িং বাদ্নরয় বানেীে �ত নাচাব। অনূঢ়াে 
দ্রেয় েং কী সট করে বল।”

সেসী সেরয় বলরলা… “আ�াে দ্দরক তাদ্করয় মোদরখা েয়তোরস 
ে্যাকারস হরয়দ্�, ঘুদ্স �ােরল েগেরগ লাল েরতি েতিাতি হব।” 

আয়�ান :.. “সাে কো বল নইরল এখুদ্ন ঘুরসাঘুদ্স শুরু কেব।”
সেসী লজি-�ানাে �ত বলরলা… “দুরধ আলতা দ্�রশ হয় েতিোগ, 

তনুদ্�রলন অনূঢ়াে বারড় সংোগ।”
আয়�ান :.. “র্ারচ্ছতাই বরল লজিাবতীে �ত এত লদ্জিত হওয়াে 

কােণ জানরত পােব দ্ক?”
সেসী দাঁরত দাঁট দ্পরর্ বলরলা… “তুদ্� আস্ত একটা গরবট! হাতুরড় 

োতিাে হরয় মোতা�াে নাট টাইট দ্দরত হরব।”
আয়�ান :.. “আ�াে নাট দ্িরল হরল মোতাে অনূঢ়ারবেে বােটা 

বাজরব। এখন োট বজায় মোেরখ গটগট করে হাঁট নইরল জাপটাজাপদ্ট 
শুরু কেব।”

সেসী �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “তুদ্� এত বুদ্ধিশূন্য হরল 
মোক�রন?”
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আয়�ান :.. “েদ্সক হরত মোচরয় নীেস হরয়দ্�, মোতারক োরলারবরস 
আদ্� বুদ্ধিশূন্য হরয়দ্�।”

সেসী :.. “মোতা�ারক োরলারবরস েদ্সকা হরয়দ্�, মোতা�াে দ্বেরহ 
কা�ানরল পুড়দ্�।”

আয়�ান :.. “চুটদ্ক বরল হাঁটরত োক। এই অনল দ্নবারত হরল 
র্রেষ্ কষ্ কেরত হরব। এখন আ�াে হারত স�য় মোনই। গাঁরট 
োকরল লরজন্স মোদ, দুদ্শ্চন্তায় গলা শুদ্করয় দ্তলকুরটে �ত কটকট 
কের�।”

সেসী দাঁত কট�ট করে বলরলা… “খুঁদ্ট পুঁরত খুঁদ্টরয় খুঁদ্টরয় 
মোখাঁটা মোদব, মোখাঁচাখুঁদ্চ কোে জন্য রোজন হারত োখব। আ�াে কো 
মোতা�াে �রন োরক মোর্ন!” 

আয়�ান �াো দ্দরর্ ইশাো করে বলরলা... “আ�ারক দ্দকদাদ্ে 
না দ্দরয় দ্দক দ্নণলিয় কে। দ্দগ্বলরয় দ্দগ্ভ্রান্ত হরল দ্দদ্গ্বদ্দরকে দ্দশা 
পাব না।”

সেসী দ্চদ্ন্তত হরয় োরন বাঁরয় তাদ্করয় গারয়ে মোজারে দ্চৎকাে 
করে। আয়�ান চ�রক বুরক েু েু দ্দরয় বলরলা... “কী মোদরখ এত 
মোজারে দ্চৎকাে কেরল?”

সেসী :.. “ওই মোদরখা, গারণ্ডদ্পরণ্ড দ্গলাে জন্য �হাকাল মোতরড়েুঁরড় 
আসর�।”

আয়�ান আদ্স্তন গুদ্টরয় বলরলা… “মোতারক বাঁচারত হরল অজগরেে 
সারে হাতাহাদ্ত কেরত হরব, দাঁদ্ড়রয় োকরল আ�ারকও দ্গরল খারব। 
তাই হাঁই হুঁই না করে গার�ে জরড় বরস দ্জো। অজগরেে জাদ্েজুদ্ে 
বাে কোে জন্য আদ্� এখন ওঝা হব।”

সেসী কপারল আঘাত করে বলরলা... “তুদ্� এত অদূেদশলিী হরয়র� 
মোকন? মোচাখ কপারল তুরল তাদ্করয় মোদরখা, আ�ারদে সা�রন দ্তয়াতেে 
হাত লম্বা অজগে। হাতাহাদ্ত না করে পােরল হারতে হাদ্তয়াে দ্দরয় 
�াোয় বাদ্ড় �ারো।”

আয়�ান :.. “�ুবরলর� বলাে আরগ সারপ মো�াবল �ারে। মোলজ 
ধেরল অজগেো হাঁ করে না। হারতে মো�াটখারটা লাদ্ে দ্দরয় �াোয় 
বাদ্ড় �ােরত চাইরল আ�ারক ঝাপরট ধেরব।”

সেসী :.. “অদ্নচ্ছাসরত্তও বলরত হরচ্ছ, আজ মোতা�ারক বাহাতুেরে 
মোপরয়র�। কলবরল �হাকলরক নাকাল করো নইরল দ্চদ্বরয় মোখরয় 
মোেলরব। মোতা�াে দ্বেরহ দ্বেদ্হত হরয় অনন্তকাল একলা হাঁটরত 
চাই না। হায়রে হায়! গারয়ে ঝাল ঝাড়াে জন্য চাইরলও এখন 
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ঝগড়াঝাঁদ্ট কেরত পােব না।”
আয়�ান �ুচদ্ক মোহরস বলরলা… “ঝাড়-মোপাঁ�ায় ঝাড়ু লারগ, ধান 

ঝাড়ায় কুরলা লারগ। ঝাড়-েঁুরক েূত োরগ, োঁধা-বাড়ায় তাড়ু 
লারগ।”

সেসী দাঁট কট�ট করে বলরলা… “নড়বরড় ঘে বারসাপরর্াগী হয় 
না অনুরর্ারগ, হাোরত জারন েেতাে জন্য আরলা পুড়রত হয় �াই-
চাপা আগুরন।”

আয়�ান অপলকদৃরষ্ অজগরেে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... 
“মোবরলায়াদ্েঝারড় আগুন লাগরল অধেকাে দূে হয়, বাঁশঝারড় আগুন 
লাগরল পুরড় �ােখাে হয়। কা�াদ্গ্ন, মোক্রাধাদ্গ্ন, জেোদ্গ্নরত পুরড় 
�ানুর্ আগোে হয় না।”

[] আয়�ান র্খন দ্চন্তা েদ্দে করে, অজেগ তখন মোলজ গুদ্টরয় 
কুণ্ডলী পাকায়। েয়তোরস সেসী েেেে করে কাঁরপ। মোশয়াল 
মোশয়ালী এককাট্া হরয় তারদে কারনে মোপাকা বাে কোে জন্য 
হুক্কাহুয়া শুরু করে। []

আয়�ান :.. “মোতাে ব্যস্ততায় দ্বব্রত হরয় ওরদে ঘারড় েূত 
মোচরপর�।”

সেসী :.. “তাদ্করয় মোদরখা েরে েরয় আ�াে হাত পা কাঁপর�, র্া 
বলাে বুদ্ঝরয় বরলা।”

আয়�ান :.. “বলরত মোচরয়দ্�লা�, আদ্� র্দ্দ দ্শয়ালরক ধাওয়া কদ্ে 
অজগে মোতারক তাড়া কেরব। অজগেরক গাঁেরত মোগরল দ্শয়ালো 
মোতারক কা�ড়ারত চাইরব।”

সেসী :.. “আদ্� কত েয়শীল বলরল মোকউ দ্বশ্াস কেরব না। 
তাদ্করয় মোদরখা, গারয়ে মোজারে মোতা�ারক জদ্ড়রয় ধরেও আদ্� োয় 
দাঁড়ারত পােদ্� না।”

আয়�ান :.. “মোতাে োট বাট মোর্�ন মোত�ন গটগট হাঁটা আদ্� 
মো�ারটই প�দে কদ্ে না। মোসরকরল গল্প পরড়, পদ্ণ্ডদ্ত চালচলরন বুদ্ড়ে 
মোরের� পরড় বাড়াবাদ্ড় কেরত চাই না।”

সেসী :.. “তুদ্� দ্ক জারনা না! পদ্ণ্ডদ্ত এবং পাদ্ণ্ডরত্য আণ্ডাে কুসু� 
মোর্ দ্সধি হয় না?”

আয়�ান :.. “দ্নরবলিাধো দুরবলিাধ্য দ্বর্য় বুঝাে জন্য উরেপরড় লারগ 
এবং দ্বদ্চত্র চদ্েরত্র দ্বভ্রান্ত হওয়াে জন্য সুরবাধোও বদ্চত্রা পরড়। 
তা দ্ক তুই জাদ্নস?”
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সেসী :.. “র্া বুঝাে অরবরশরর্ বুরঝদ্�, পণেক্ষাে জন্য পণরেোে 
ইদ্ত কেরত হরব এবং মোতা�াে মোোঁরট েুকে �ােরত চাইরল চলাকলা 
দ্শখরত হরব।”

আয়�ান চােপারশ তাদ্করয় বলরলা :.. “দ্েকার�, টুটাোটাে দ্চন্তা 
বাদ দ্দরয় দ্েটোট হওয়াে জন্য গাঁটদ্েে �ত আ�ারক জদ্ড়রয় ধে।”

সেসী কো না বরল দ্প�ন মোেরক তারক জদ্ড়রয় ধরে। আয়�ান 
হাঁটরত শুরু করে ে�রক দাঁড়ারল, সেসী সেরয় বলরলা… “ো�রল 
মোকন?”

আয়�ান :.. “এত সাপ-শ্াপদ মোকাো মোেরক আসরলা?”
[] সেসী েয় দ্বস্মরয় অদ্েেূত হরয় দুহারত তাে বাজু ধরে। 

আয়�ান হারতে মোোজাদ্ল মোকারর্ মোেরখ দ্হংস্র হুংকাে মো�রড় মোকাঁদা 
দ্দরল দ্শয়ালো দ্প�ু হরট। সেসী োরন বাঁরয় তাদ্করয় সাপ দ্বচু্ছ 
মোজাঁক মোদরখ গারয়ে মোজারে দ্চৎকাে কেরল দ্শয়ালো মোদৌরড় দূরে 
র্ায়। আয়�ান উচ্চলম্ফরন অজগরেে উপে অবতেণ করে গারয়ে 
মোজারে �াোয় বশলিা মোগঁরে সরজারে মো�াড়া �ারে। অজগে দ্নেে হরল 
মোদৌরড় সেসীে পারশ মোর্রয় মোোজাদ্ল হারত দ্নরয় মোনকরড়ে �ত 
আওয়াজ কেরল দ্শয়ালো পাদ্লরয় র্ায়। []

সেসী হাত মোঝরড় বলরলা... “আয়�ান োই, তুদ্� সাহার্্য না 
কেরল দ্নললিজি মোজাঁকো আ�ারক লদ্জিকা বানারব। দয়া করে 
আ�ারক সাহার্্য করো।”

আয়�ান ওরক অেয় দ্দরয় বলরলা… “খার�াখা দুদ্শ্চন্তা কদ্েস 
না, আজ পর্লিন্ত মোজাঁকো কাউরক কুলটা করেদ্ন। তরব ধাধসপুরেে 
মোজাঁকো বড় মোবয়াড়া। মোবদ্শ োবরোলা হরল বগরল লুকারব।”

সেসী োরলা করে শাদ্ড় মোঝরড় কপট মোহরস বলরলা... “তােপে 
আদ্� এখন কী কেব?”

আয়�ান গা� মোেরক োল মোকরট চুকা কেরত কেরত বলরলা… 
“চুদ্ড়দারেে �ত বালুচদ্ে মোপঁচারল মোজাঁকো আে মোতাে সারে জড়াজদ্ড় 
কেরব না।”

সেসী দ্রুত গারয়ে মোজারে শাদ্ড় প্যাঁচায়। আয়�ান দ্পঁপুল গার�ে 
পাতা �ুরখ পুরে দ্চবারত দ্চবারত তাদ্করয় বলরলা... “েরম্ারু! মোতাে 
�ত বার�ারু আদ্� আে মোদখরত চাই না।”

সেসী দ্শউরে বলরলা... “এোরব তাকাচ্ছ মোকন? লজিা হরচ্ছ 
মোতা।”

আয়�ান মোহরস কুদ্টপাদ্ট হরয় বলরলা… “দ্বশ্াস কে! এরক্কবারে 
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দ্শরক মোপাড়া দ্েনরদশী �ুেদ্গে োন।”
সেসী কপট মোহরস বলরলা... “তুদ্� এত মোোর্াল হরল মোক�রন?”
আয়�ান চােপারশ তাদ্করয় বলরলা… “মোতারক োরলারবরস।”
সেসী তাে পাশ দ্েরড় সেরয় বলরলা... “এোরব কী মোদখ�?”
আয়�ান :.. “ধারেপারশ �ায়াবলয় আর�। ইন্দ্রজাল দ্�ঁড়রত হরল 

বলয় মোেরক মোবরোরত হরব নইরল ধাধসপুরে দ্চেবদ্দে হব।”
সেসী :.. “আ�ারকও একটা বশলিা বাদ্নরয় দাও। লটেপটে কেরত 

চাইরল লম্পরটে �াোয় বাদ্ড় �ােব।”
আয়�ান তাড়া দ্দরয় বলরলা... “এখন তেতে করে হাঁট পরে 

লটেপটে কেব।”
[] সেসী তড়বড় করে মোহঁরট তারক অনুসেণ করে। আয়�ান 

দ্ক�ুরত িুস মোখরয় হা হা করে মোহরস উল্ম্ফন কেরল, সেসী দুহারত 
কান মোচরপ ধরে গলাে মোজারে দ্চৎকাে করে। [] 

আয়�ান সেসীরক পারশ মোটরন বুক েরে শ্াস মোটরন শান্তকরঠে 
বলরলা… “অদৃশ্য দ্ক�ুরত ধাক্কা মোখরয় আদ্� উরতেদ্জত হরয়দ্�লা�, 
তুই দ্চৎকাে কেরল মোকন?”

সেসী হাঁপারত হাঁপারত বলরলা… “আদ্� বুরঝদ্�লা� আ�ারক 
কুলটা কোে জন্য মোজাঁকো মোতা�াে কুঁচদ্করত কা�রড়র�। দ্বশ্াস 
করো, আদ্� রোয় হতাশ্াস হরয়দ্�লা�।”

আয়�ান মোহরস কুদ্টপাদ্ট হরয় বসরত মোচরয় কান মোপরত ক্ষীণ 
আতলিনাদ শুরন চােপারশ তাদ্করয় বলরলা… “আরশপারশ �ানুর্জন 
আর�, পেখ করে মোদখ।”

সেসী তাে মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় গম্ীেকরঠে বলরলা... “রেে� 
�ায়াবলয় োটাও পরে �ানুর্জন মোখাঁজাখুঁদ্জ কেব।”

“দ্বশ্ারস অবশ্যম্াবী, অদ্বশ্ারস পদ্েোবী।” বরল আয়�ান গারয়ে 
মোজারে বশলিা �ুরড় �ােরল অশদ্নে �ত দ্বকট শরব্ বলয় োরট। 
শরব্ে রেোরব দুজন অজ্ান হরয় লুদ্টরয় পরড় এবং তনসলিরগ শব্রিউ 
বরয় পদ্েরবশ স্বাোদ্বক হয়। পেদ্দন মোোরে সেসী মোচাখ মো�রল 
েীর্ণদশলিন দ্ক�ু মোদরখ গারয়ে মোজারে দ্চৎকাে কেরল, বাংলাে 
কারলা �াগল মোদৌরড় পালায়। আয়�ান বাে-করয়ক �াো ঝাড়া দ্দরয় 
পূবাকারশ মোোরেে সুর্লি মোদরখ অন্তহাদ্স মোহরস সেসীে দ্দরক তাদ্করয় 
বলরলা... “এত মোজারে দ্চৎকাে কেরল মোকন?”

সেসী দ্শউরে বলরলা… “তচতন্যলাে করে অত্যন্ত অদু্ত দ্ক�ু 
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মোদরখদ্�লা�।”
আয়�ান হাসরত হাসরত বলরলা... “মোতাে সারে িুসািুদ্স কোে 

জন্য �াো গে� �াগদ্লে বংশেধে এরসদ্�ল। সা�রন মোদখ, েরেেরয় 
দ্কংকতলিব্যদ্ব�ূঢ় হরয় মোদৌরড় পগােপাে হরচ্ছ।”

সেসী �াগরলে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “দ্বশ্াস করো, আদ্� 
মোেরবদ্�লা� আ�ারক �ােখাে কোে জন্য জ্রল পুরড় কয়লা হরয় 
জুজুবুদ্ড় এরসদ্�ল।”

আয়�ান তাড়া দ্দরয় বলরলা… “উে! সূর্লি েুবাে আরগ মোলাকালরয় 
মোর্রত হরব।”

সেসী দুহারত তাে হাত ধরে দাঁদ্ড়রয় অবাকদৃরষ্ চােপারশ তাদ্করয় 
দ্ক�ু বলরত চাইরল, আয়�ান অবাককরঠে আয়�ান বলরলা... “মোদরখ 
�রন হরচ্ছ আম্াে বয়স্া হরবন।”

সেসী :.. “মোকাোয়?”
আয়�ান দ্রুত মোহঁরট মোঝাপঝারড়ে পারশ র্রয় �ধ্যবয়স্ারক 

অসহারয়ে �ত বরস োকরত মোদরখ বলরলা... “আপদ্ন এখারন কী 
কের�ন?”

�দ্হলা তাে মোচারখে দ্দরক তাদ্করয় কদ্ম্পতকরঠে বলরলা... “আদ্� 
জাদ্ন না।”

আয়�ান শান্তকরঠে বলরলা... “আদ্�ও জাদ্ন না আ�ো এখন 
মোকাোয়। সেসী, উনারক আ�ারদে সারে দ্নরত হরব।”

সেসী �াো দুদ্লরয় সম্দ্ত জাদ্নরয় �দ্হলাে পারশ বরস বলরলা... 
“আ�োও আপনাে �ত অসুথি। দয়া করে আ�ারদে ঘারড় মোবদ্শ 
োে চাপারবন না।”

আয়�ান :.. “উনাে সারে কো বরল �ন মোেরক েয়তোস দূে কে, 
আদ্� একটু মোঘাোঘুদ্ে করে আদ্স।”

দ্েকার� বরলা সেসী গল্প শুরু করে। আয়�ান গার� উরে দ্নরচে 
দ্দরক তাদ্করয় সানরদে বলরলা... “সেসী! পাহারড়ে পাদরদরশ 
বাদ্ড়ঘে আর�। দ্নোপরদ না�রত পােরল আড়াআদ্ড় মোদৌরড় বাদ্ড় 
মোর্রত পােব।”

সেসী :.. “আয়�ান োই, আরস্ত আরস্ত উদ্ন দ্নরস্তজ হরচ্ছন। সবেে 
হাসপাতারল দ্নরয় মোর্রত হরব, মোদদ্ে হরল বাঁচারনা র্ারব না।”

আয়�ান :.. “�ৃতু্যে থিান এবং স�য় পর্লিন্ত পূবলিদ্নধলিাদ্েত। �ৃতু্যে 
দ্চন্তায় দ্চদ্ন্তত না হরয় উজিীদ্বত হওয়াে মোচষ্া কেরল �ন মোেরক 



www.mohammedabdulhaque.com     100

েয়েীদ্ত দূে হরব। তুই গল্প কেরত োক। আদ্� মোদদ্খ কী কেরত 
পাদ্ে।”

সেসী কপারল আঘাত করে বলরলা... “ওই গাট্ারগাট্া মোপটর�াটা 
মোলাকটা আ�াে হবুবে। আজ কদ্দেন হয় আ�াে বেরক বাহাতুেরে 
মোপরয়র�।”

�দ্হলা :.. “এসব তুদ্� কী বল�?”
সেসী :.. “দ্বশ্াস করুন মোলাকাটাে েরগ একরোঁটা েস মোনই। 

তারোপে �াোগে� �াগলীে সারে িুসািুদ্স করে বুদ্ধিনাশ হরয়র�। 
হায় হায়, তােপে আদ্� এখন কী কেব?”

�দ্হলা হতাশ্াস হরয় দীঘলিশ্াস মো�রড় কাঁধ ঝুদ্লরয় বলরলা... “তুদ্� 
দ্নশ্চয় োনু�তীে নাতদ্ন?”

সেসী :.. “োনু�তীে কো স্মেণ কদ্েরয় খুব োরলা করের�ন। 
সা�ারন্যে জন্য মোগা! কপাৎ করে আ�াে ঘারড় ধরেদ্�ল।” 

�দ্হলা :.. “মোক মোগা?”
সেসী :.. “জুজুবুদ্ড়ে আতদ্শ আত্া। জারনন! আ�াে েতি পান 

করে জুজুবুদ্ড় অ�ে হরত মোচরয়দ্�ল। োঁড়াদ্� করে োঁড়াে ঘরে 
আগুন লাগারত চাইরল এক পারড় সাবাড় করেদ্�রলন।” 

�দ্হলা :.. “তাই নাদ্ক?”
সেসী কো না বরল দাঁদ্ড়রয় ব্যদ্তব্যস্ত হরয় শাদ্ড় ঝারড়। �দ্হলা 

সেরয় বলরলা... “কী হরয়র� মোগা, কী হরয়র�, এত তোরস শাদ্ড় 
ঝাড়� মোকন?”

সেসী :.. “শাদ্ড়ে প্যাঁরচ লুকারল সবলিনাশ হরব, তাই ঝাড়াঝাদ্ড় 
কেদ্�।”

�দ্হলা :.. “কী?”
সেসী :.. “মোজাঁক! আবাে সুড়সুদ্ড় শুরু হরয়র�। আয়�ান োই! 

মোদৌরড় আরসা।”
আয়�ান মোহঁরক বলরলা... “দ্চল্াদ্চদ্ল্ কেদ্�স মোকন, কী হরয়র�?”
সেসী :.. “মোনই আঁকড়া মোজাঁক আ�াে সারে মোলরগর� মোকন?”
�দ্হলা েরেে মোচারট েেহদ্ে করে। আয়�ান মোদৌরড় মোর্রয় বলরলা... 

“শাদ্ড়ে প্যাঁচ খুরলদ্�স মোকন?”
সেসী অসহারয়ে �ত বলরলা… “সুদেে শাদ্ড়খান মোদখারত মোচরয় 

দ্নরুপায় হরয়দ্�। দয়া করে আ�ারক সাহার্্য করো, সুড়সুদ্ড়ে �াত্রা 
অসহ্য হরচ্ছ।”
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আয়�ান দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা... “খুরলই র্খন মোেরলদ্�স তখন 
অরধলিক আ�ারক মোদ, পরে মোতারে মো�ঘেুমু্বে দ্করন মোদব।”

সেসী :.. “অরধলিক দ্দরল আস্ত উরদা� হরয় দ্দগম্বেীে �ত ন্যাংটা 
নাচরত হরব। অরধলিক শাদ্ড় দ্দরয় তুদ্� কী কেরব?”

আয়�ান :.. “মোকতন উদ্ড়রয় থিাদ্নকরদে দৃষ্ আকর্লিণ কেরত হরব। 
অথিারন এরস আ�ো অথিাদ্নক হরয়দ্�। পেখ করে মোদখ, দূে মোেরক 
�রন হরচ্ছ মো��ুয়ারঘদ্ে। মোকারনা�রত মোর্রত পােরল েদ্রতা বজায় 
োখাে জন্য �া�োত মোখরত মোদরব।”

সেসী :.. “মোপাড়াোরতে মোলারে োদ্জল েক্করড়ে খপ্পরে পড়রল 
কী কেরব?”

আয়�ান :.. “কতলিরব্যে অেলি বুঝরত মোচরয় অদ্েধান খুরল দ্বপারক 
পরড়দ্�লা�। তােপে দ্বপদ�ুদ্তিে জন্য পড়রত শুরু করে মোজরনদ্�লা�, 
পেম্পো অনুর্ায়ী পেপে শরব্ে অেলি অগ্রপশ্চাৎ, �ারন আনুপূদ্বলিক 
আে �্যাঁক �্যাঁক হরলা তাপরেকাশক শব্।”

সেসী :.. “দ্বশ্াস করো, মোতা�াে কো শুরন আ�াে বুরকে দ্েতে 
খাঁ-খাঁ কের�।”

আয়�ান :.. “আ�ো এখন অপদ্েদ্চত পদ্েরবরশ। অসদুরদেরশ্য 
মোতাে দ্দরক তাদ্করয় অন্যায়োরব রেোদ্বত হরত চাই না। মোবপাড়ায় 
মোবজুত হরল পাড়ায় পাড়ায় োঁড়ায় পড়ব। দ্দন�ান োঁড়াদ্� করেও 
অপদ্েণা�দশলিীো পােদশলিী হরত পারে না।”

ওো র্খন কো বরল তখন মোচৌখুদ্প ঘুদ্ড়ে সারে প্যাঁচ মোখলায় 
মোগাতো মোখরয় েেেে করে সাপ ঘুদ্ড় গার�ে োরল আটরক। আয়�ান 
মোদৌরড় মোর্রয় লাদ্েরয় �াঞ্জা-মোদওয়া সুরতা ধরে মো�রড় হাত ঝাড়রত 
ঝাড়রত পাহারড়ে দ্কনাোয় মোর্রয় মোহঁরক বলরলা... “খাদ্টয়া পাোরল 
ঘুদ্ড্ মোদব, নইরল মোকরট কুদ্টকুদ্ট কেব।”

মো�রলো হাঁকাহাঁদ্ক শুরু কেরল বড়ো জ�ারয়ত হয়। আয়�ান 
মোহঁরক বলরলা... “দয়া করে আ�ারদেরক সাহার্্য করুন, আ�ো 
দ্বর্� দ্বপরদ পরড়দ্�।”

[] আশ্স্ত হওয়াে জন্য হারতে ইশাোে সান্ত্বনা দ্দরয় করয়কজন 
খাদ্টয়া দ্নরয় পাহাড় মোবরয় উেরত শুরু করে। আয়�ান সতকলিতাে 
সারে ঘুদ্ড় উদ্ড়রয় দ্দরল মো�রলো উচ্চকরঠে তারক ধন্যবাদ বরল। []

“ধন্যবারদ ধন্য হরয়দ্�।” আয়�ান মোহঁরক বরল দ্রুত সেসীে পারশ 
মোর্রয় বলরলা... “তুই চাইরল দ্নদ্েদ্বদ্ল পদ্েরবরশ শরণে ঘে বানাব। 
মোচাখ মো�রল এ�ন তশদ্ল্পক দৃশ্য মোদখরল দ্শল্পকাে হরত মোবদ্শ স�য় 
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লাগরব না।”
সেসী দ্বচদ্লত হরয় বলরলা… “দ্বশ্াস করো, এখন সদ্ত্য লিান্তরবাধ 

কেদ্�। দ্পয়ারস কদ্লজা শুকারত শুরু করের�।”
আয়�ান ব্যস্তকরঠে বলরলা... “জখর� মোবদ্শ ব্যো হরচ্ছ নাদ্ক?”
সেসী বুক েরে শ্াস মোটরন আরস্তধীরে মো�রড় তাে মোচারখে দ্দরক 

তাদ্করয় বলরলা... “তুদ্� আ�াে মোচারখে �দ্ণ, মোতা�াে পেরশ হরয়দ্� 
পেশ�দ্ণ।”

আয়�ান আড়াআদ্ড়োরব দুহাত বাদ্ড়রয় বলরলা… “বরশ্যে জন্য 
দ্নষ্প্ররয়াজন মোলাহাে মোবষ্নী, মোরে�ীরক বাঁধাে জন্য র্রেষ্ দ্বনুদ্ন।”

সেসী তাে হারত আঁচল প্যাঁচারত প্যাঁচারত বলরলা... “রেবীে হওয়া 
সরত্তও মোরের�ে দ্গো দ্�ঁড়াে মোজাে মোতা�াে বাজুরত মোনই।”

ওো র্খন কো বরল তখন তদ্ড়ঘদ্ড় করে থিানীয়ো উপরে 
মোপঁর� �দ্হলারক খাদ্টয়ায় তুরল না�রত শুরু করে। মোবহালাওয়ালা 
অবাককরঠে বলরলা... “আপনাো এখারন আসরলন মোক�রন?”

আয়�ান �ৃদু মোহরস বলরলা… “ধাধসপুে ঘুরে।”
মোবহালাওয়ালা সেসীে দ্দরক তাদ্করয় হাসাে মোচষ্া করে �াো 

দুদ্লরয় মোবহালা বাদ্জরয় চরল মোর্রত চাইরল, আয়�ান তারক মোেরক 
বলরলা... “আপদ্ন এত দ্নোনদে মোকন?”

মোবহালাওয়ালা দ্বচদ্লত হরয় অন্যদ্দরক �ুখ দ্েদ্েরয় অশ্রু �ুর� 
বলরলা… “মোশর্ সী�াে দ্দরক ইশাো করে �দ্ব তুলাে জন্য বধূ 
বায়না ধরেদ্�ল। �দ্ব তুলাে পে গার�ে আড়ারল লুদ্করয় টুদ্ক 
দ্দরয় দ্নরখাঁজ হরয়র�। আদ্� দ্বশ্াস কদ্ে এই বরন জুজুবুদ্ড় আর�। 
আজ পর্লিন্ত মোকউ জীদ্বত মোবরোরত পারেদ্ন। আপনাো মোবরোরলন 
মোক�রন?”

আয়�ান :.. “োকাোদ্ক করে টুদ্ক দ্দরয়দ্�ল, চুটদ্ক বরল আ�ো 
ওরক খুঁরজ বাে করেদ্� এবং গতোত পাততাদ্ড় গুদ্টরয় োনু�তীে 
বই খাতা দ্শকায় তুরলদ্�। জুজুবুদ্ড়ে দ্চন্তায় আে দ্চদ্ন্তত হরত হরব 
না। আ�াে মোরের�ে দ্দরক মোর্ তাদ্করয়র� সারেসারে তাে �াোয় 
বাদ্ড় পরড়র�।”

মোবহালাওয়ালা :.. “আপদ্ন উনারক এত োরলাবারসন?”
আয়�ান :.. “আ�াে োরলাবাসাে না� সেসী, বারো�াস আদ্� 

ওরক োরলাবাদ্স।”
মোবহালাওয়ালা হাসাে মোচষ্া করে সেসীে দ্দরক তাকায়। সেসী 
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পলক �ােরল ঝেঝে করে অশ্রু ঝরে। আয়�ান দুহারত অশ্রু 
�ুর� দ্দরয় ওরক কাঁরধ দ্নরয় সতকলিতাে সারে পাহাড় মোেরক মোনর� 
থিানীয়রদে দ্দরক তাদ্করয় শান্তকরঠে বলরলা... “দ্নোপতো এবং 
দ্নশ্চয়তাে জন্য মোোগীরদেরক দ্নরয় সবেে দ্সরলট মোর্রত হরব। মোক�ন 
কী কেব আদ্� জাদ্ন না। সাহার্্য কেরল আজীবন কৃতজ্ োকব।”

মোবহালাওয়ালা :.. “গাদ্ড়ে জন্য দুদ্শ্চন্তা কেরত হরব না। রোকৃদ্তক 
মোসৌদের্লি আদ্বস্ারেে উরদেরশ্য পর্লিটকো লাউরড়ে গরড় আরস।”

আয়�ান চােপারশ তাদ্করয় দ্জপ আসরত মোদরখ সেসীে হাত ধরে 
রেস্তুত হয়। দ্জপ দ্নকটবতলিী হরল হাত উদ্েরয় োদ্�রয় ড্াইোরেে 
সারে কো বরল আয়�ান সা�রন বরস এবং �দ্হলাে সারে সেসী 
দ্প�রন বরস। ড্াইোে চালারত শুরু কেরল, আয়�ান হাত মোনরড় 
বলরলা... “সাহার্্য সহায়তাে জন্য আন্তদ্েক ধন্যবাদ। আদ্তে্যগ্রহরণে 
জন্য আরেকদ্দন আসব। আ�ারদে জন্য মোদায়া কেরবন, আ�োও 
আপনারদে সুখস�ৃদ্ধিে জন্য মোদায়া কেব।”

মোবহালাওয়ালা হাত মোনরড় বলরলা... “আপনারদেরক আপ্যায়ন 
কোে জন্য আ�ো অরপক্ষা কেব।”

ড্াইোে বেদ্েত গদ্তরত চাদ্লরয় দ্সরলট শহরে রেরবশ করে দ্েরড় 
আটরক হতাশ হরয় বলরলা... “চাইরলও দ্েড় মোেরল আগ বাড়রত 
পােব না।”

আয়�ান :.. “মো�াবাইল োকরল দাও।”
ড্াইোে মো�াবাইল এদ্গরয় মোদয়। আয়�ান োনায় মোোন করে 

গম্ীেকরন্ঠ বলরলা... “আ�ারদে সারে �ু�ূরু্লি মোোগী আর�ন। সবেে 
উনারক দ্নরয় হাসপাতাল মোর্রত হরব। র্া বরলদ্� তা সত্য এবং 
পদ্েদ্থিদ্ত অত্যন্ত দ্বপজিনক।”

[] পুদ্লশ লাইন মোকরট সাইরেন বাদ্জরয় মোেদ্েও হারত দ্নরয় থিান 
পদ্েদ্থিদ্তে দ্ববেণ দ্দরয় দ্রুত গাদ্ড় চাদ্লরয় র্ায়। �টেসাইরকল 
চাদ্লরয় আরেক পুদ্লশ মোর্রয় সাইরেন এবং হণলি বাদ্জরয় তারদে পে 
সুগ� করে। ড্াইোে দ্রুত চাদ্লরয় হাসপাতারল মোপঁ�রল, সেসী 
এবং �দ্হলারক দ্নরয় নাসলিো �হাব্যস্ত হয়। []

আয়�ান পুদ্লশরক মোেরক বলরলা... “হাসপাতারলে চােপারশ 
কড়াকদ্ড় ব্যবথিা করুন। তল্াদ্শ �াড়া কাউরক িুকরত অেবা 
মোবরোরত মোদরবন না।”

পুদ্লশ কো না বরল ব্যস্ত হয়। আয়�ান ড্াইোরেে কার� অনু�দ্ত 
মোচরয় �ারক মোোন করে বলরলা... “আম্া, আ�ো সুথি আদ্�। 
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আ�ারদে জন্য দ্চন্তা কেরবন না।”
�া :.. “আয়�ান! আ�াে কদ্লজাে টুকো তুই এখন মোকাোয়?”
আয়�ান :.. “আ�ো এখন হাসপাতারল। সেসী সুথি আর�।”
�া :.. “মোতাে বারপে সারে কো বল।”
আয়�ান :.. “দ্জ, আব্বা, আদ্� দ্েকোক আদ্�। আ�াে দ্ক�ু 

হয়দ্ন। আ�ো এখন দ্সলট।”
বাবা জীরপ উরে োকাোদ্ক কেরল অন্যো মোদৌরড় মোর্রয় উরে 

বরসন। সেসীে দাদ্দে হারত মো�াবাইল দ্দরয় আয়�ারনে বাবা 
বলরলন... “আয়�ারনে সারে কো বলুন।”

“আয়�ান!” দ্চৎকাে করে বরল সেসীে দাদ্দ েুকরে কাঁরদন। 
আয়�ারনে দাদ্দ র্খন মো�াবাইল মোকরড় দ্নরয় কো বরলন তখন 
োতিােরবশী উঁচার�াটা মোলাক মোবরোয়। আয়�ান দ্রুত মোর্রয় তাে 
সারে ধাক্কা মোখরয় উচ্চকঠে বলরলা... “আদ্� দুঃদ্খত। আদ্� আপনারক 
মোদদ্খদ্ন।”

পুদ্লশ মোদৌরড় মোর্রয় আয়�ারনে হাত ধরে োতিারেে দ্দরক কটাক্ষ 
দৃরষ্ তাদ্করয় োগাদ্বিতকরঠে বলরলা... “মোদরখ হাঁটরত পারেন না!”

োতিারেে কপাল মোবরয় ঘা� ঝরে, দ্ক�ু না বরল দ্প�ু হাঁরট। 
আয়�ারনে �ুরখে দ্দরক তাদ্করয় পুদ্লশ সদ্বনরয় বলরলা... “ব্যো 
মোপরয়র�ন?”

আয়�ান কো না বরল �াো দ্দরয় ইশাো কেরল, পুদ্লশ দ্পস্তল 
বাে করে মোহঁরক বলরলা... “োর�া! মোদৌড়ারল গুদ্ল কেব।”

োতিাে ে�রক দাঁদ্ড়রয় দু হাত উপরে উদ্েরয় কদ্ম্পতকরঠে 
বলরলা... “দয়া করে আ�ারক মো�রো না, আদ্� দ্ক�ু কদ্েদ্ন।”

োতিারেে কো শুরন পুদ্লশ অবাকদৃরষ্ তাকায়। আয়�ান 
আক্র�রণে জন্য রেস্তুত হরয় বলরলা… “অবরশরর্ েতিদ্পশাচ 
আওতায় এরসর�। মোর্রত দ্দরল দ্বপদ্তে বাড়রব।”

পুদ্লশ ব্যস্তকরঠে বলরলা... “এসব আপদ্ন কী বলর�ন, আ�ো 
এখন কী কেব? সবাই এদ্দরক আরসা!”

অন্যো মোদৌরড় র্ায়। আয়�ান োতিারেে দ্দরক মোোজাদ্ল তাক 
করে গম্ীেকরঠে বলরলা... “মোহঁই! �নুর্্যবে দ্বসজলিন দ্দরয় েতিদ্পশাচ 
হরয়দ্�স মোকন?”

োতিাে মোঘাঁত করে বলরলা... “আদ্� দ্পশাচ নই। অ�েরবেে জন্য 
েতিদ্পপাসু হরয়দ্� �াত্র।”
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আয়�ান :.. “জাদুশদ্তি মোতা দূরেে কো পুদ্ষ্ শরব্ে না�গধে েরতি 
মোনই। তা দ্ক তুই জাদ্নস না?”

োতিাে :.. “�ানুরর্ে েরতি কী আর� কী মোনই তা তুই জাদ্নস না।”
আয়�ান :.. “�ানুরর্ে েরতি জাদুশদ্তি োকরল একটা �ানুর্ 

জীদ্বত োকতা� না। মোসই করব জগৎসংসাে আজাড় হরতা এবং 
�ৃতু্য আত্হত্যা কেরতা। আেরশালা অশীব হরয়র� দ্কন্তু অ�েরবে 
দ্বশ্াসীো অ�ে হরত পারেদ্ন, তুইও পােরব না, খার�াখা মোবরঘারে 
�েরব।”

োতিাে আক্র�ণ করে বলরলা :.. “মোে আহাম্ক! আযু় োকরত 
�েরত চাস মোকন?”

আয়�ান দ্বদু্যরবিরগ পাশ মোকরট ঘুরে বা� হারত োতিারেে োন 
হাত ধরে মোহঁচকা টারন মোটরন �হারবরগ মোোজাদ্ল িুদ্করয় দ্বদ্রূপ 
মোহরস বলরলা... “নাচানাদ্চ কেরল দ্�নারজাঁরকে �ত গাঁেব বলরত 
েুরলদ্�লা�।”

োতিাে দ্নরজরক �াড়ারত চাইরল, আয়�ান তারক ধাক্কা মো�রে 
মোদয়ারল মোেরস ধরে দাঁত কট�ট করে বলরলা... “মোবদ্শ বাড়াবাদ্ড় 
কেরল মোকরটরকটু কুকুে মো�কুেরক খাওয়াব।”

[] দ্েড় জ�রত শুরু কেরল, পুদ্লশো পদ্েদ্থিদ্ত দ্নয়ন্ত্ররণ ব্যস্ত হরয় 
োতিারেে হারত কড়া লাগারত চায়। []

আয়�ান গারয়ে মোজারে মোোজাদ্ল �ুচরড় মোহঁরক বলরলা… “দূরে 
োরকা! মোতা�ারদে �ত আট দশজনরক এখরনা সাবাড় কেরত 
পােরব। দ্পশাচো োক্ষরসে বংশধে!”

পুদ্লশো সতকলি হরয় চাে পাঁচ হাতকড়া হারত পদ্েরয়, শতি করে 
দদ্ড় দ্দরয় পা বাঁরধ। োতিাে মোজাোজুদ্ে না করে মোনদ্তরয় পরড়। 
োতিাে কাবু হরয়র� মোেরব সবাই স্বাোদ্বক হরত চাইরল, োতিাে 
তরজলিগরজলি দদ্ড়দড়া হাতকড়া দ্�ঁরড় দাঁড়ায়। আয়�ান �ুরখে োব 
বদদ্লরয় পুদ্লরশে দ্দরক তাদ্করয় গম্ীেকরঠে বলরলা... “�ানুর্ খুন 
করে মোজরল মোর্রত চাই না। উপরদশ কেরল উপকৃত হব।”

পুদ্লশ োতিারেে দ্দরক তাদ্করয় কদ্ম্পতকরঠে বলরলা... “এত 
সুদশলিন এবং দুদলি�নীয় হরলা মোক�রন?”

আয়�ান :.. “কাল্পদ্নক জীবনো েীর্ণদশলিন হরলও বাস্তরব োক্ষসো 
সুদশলিন। এই জন্তু �ন্ত্রবরল দুদলি�নীয় হরয়র�। ওরক র্র�ে বাদ্ড় 
পাোরত হরব নইরল সবাই দ্বপারক পড়ব। মোর্�ন করে মোহাক কু�রে 
মোপাকারক মোচতারত হরব। দয়া করে আপনাো সতলিক োকরবন। 
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মোহঁই কুষ্াণ্ড! কাদ্ে �ুরড় জুজুবুদ্ড়রক মোগঁরেদ্�, দ্িল মো�রে �ায়াবলয় 
োদ্টরয় মোোদ্গণীরক দ্নরয় হাসপাতারল এরসদ্�। মোতাে �রতা কু�রড়াে 
কড়া দ্দরয় কী কেব আদ্� জাদ্ন না।”

োতিাে :.. “বকবক বধে কে!”
আয়�ান মোোজাদ্ল তাক করে পা বাদ্ড়রয় বলরলা…  “তড়পারত 

োক! েতিপারত ল্যাতপ্যাত হরল এক লারে র্র�ে জাগোরল পাোব।”
োতিাে নাচারকাঁদা কেরল, পুদ্লশো গুদ্ল �ুরড়। েয়াতলি মোলাকজন 

এরলাপাোদ্ড় মোদৌরড়। আয়�ান মোহঁরক বলরলা... “এক লরক্ষ্য গুদ্ল 
করো, লক্ষ্যভ্রষ্ হরল মোলাকজন �েরব।”

[] তাে কো�ত এক লরক্ষ্য গুদ্ল কেরল পলরক েরতিে নালা 
গড়ায় এবং োতিাে হাঁটু মোগরড় বরস �ুখ েুবরড় পরড় আয়�ারনে 
দ্দরক োন হাত রেসাদ্েত করে দ্ক�ু বলরত মোচরয় শ�নবিারে েুরক 
র্র�ে বাদ্ড় চরল র্ায়। পুদ্লশো হাঁপ মো�রড় আশ্স্ত হয়। []

আয়�ান মোোজাদ্ল মোকারর্ মোেরখ বলরলা… “আদ্� দ্কচু্ছ কদ্েদ্ন, 
আপনাো দ্পশাচরক মো�রের�ন।”

োেরোপ্ত পুদ্লশ বলরলা… “জনগরণে দ্নোপতো দ্নদ্শ্চত কোে জন্য 
র্া কেণীয় তা আ�ো করেদ্�লা�। জীবরনে ঝঁুদ্ক দ্নরয় আ�ারদেরক 
সাহার্্য কোে আপনারক অরশর্ ধন্যবাদ।”

আয়�ান অপলকদৃরষ্ োতিারেে দ্দরক তাদ্করয় ধীরে ধীরে মোহঁরট 
মোর্রয় দ্সঁদ্ড়রত বরস সা�রন তাদ্করয় �া বাবারক মোদরখ মোদৌরড় 
মোর্রয় বলরলা... “পুদ্লশো দ্পশাচরক মো�রের�, আদ্� শুধু আত্েক্ষা 
করেদ্�লা�।”

�া দ্জপ মোেরক না�রত না�রত বলরলন... “ওসব আদ্� শুনরত চাই 
না। আ�াে মোবৌ�া মোকাোয়?”

আয়�ান হাসাে মোচষ্া করে বলরলা... “োতিারেে তত্তাবধারন 
আর�।”

সেসীে দাদ্দ তাে পারশ মোর্রয় �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলন... 
“সেসী মোকাোয়, মোকরটকুরট মো�াট কদ্েস দ্ন মোতা?”

আয়�ান �ুখ দ্বকৃত করে বলরলা... “মোতা�ারকও বাহাতুেরে মোপরয়র� 
নাদ্ক?”

সেসীে দাদ্দ :.. “দ্েকোক খবে বল নইরল েুকে �ােব।”
আয়�ান কপট মোহরস বলরলা... “সদ্ত্য বলদ্� সত্যাসত্য আদ্� জাদ্ন 

না। হয়রতা হাঁউ�াউ করে মোকঁরদ মোেজাই মোটরন �ুখ মোলাকারচ্ছ?”
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তাে বাবা শান্তকরঠে বলরলন... “আয়�ান, সেসী মোকাোয়?”
“দ্েতরে আর�, আ�াে সারে আসুন।” বরল আয়�ান দ্রুত দ্েতরে 

মোর্রয় এক নাসলিরক মোেরক বলরলা... “নাসলি! মোোদ্গণী মোকাোয়?”
“উদ্ন এখন আশঙ্া�ুতি এবং দ্বশ্া� কের�ন।” বরল নাসলি দ্রুত 

এক ওয়লিারেে সা�রন মোর্রয় বলরলা... “উনাো দ্েকোক আর�ন।”
আয়�ান নারসলিে হারত সঁুই দ্সদ্েঞ্জ মোদরখ সেরয় বলরলা... “এসব 

তরে্যে জন্য আপনারক অরশর্ ধন্যবাদ। ইরঞ্জকশন! আদ্� খুব মোবদ্শ 
েয় পাই।”

নাসলি বকর্ন্ত্র দ্েক করে হারতে দ্সদ্েরঞ্জে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… 
“আপদ্ন হরলন আ�ারদে পে�বধুে। আপনারক আ�ো দ্বেতি কেব 
না। োতিােো আপনাে তত্তাবধান কেরবন এবং নাসলিো আপনাে 
মোসবাশুশ্রূর্া কেব। পেীক্ষা এবং পর্লিরবক্ষরণে জন্য একটু পে 
োতিাে আসরবন। আজ আ�ো র্রেষ্ অদ্েজ্তা অজলিন করেদ্�। 
আপনাে দ্বচােদ্বরবচনায় মোহেরেে হরল সবাই মোেরে পড়তা�।” 

আয়�ান :.. “এসব বুঝাে বয়স এখরনা আ�াে হয়দ্ন। তরব 
রেত্যক্ষ জ্ান লারে আজ আদ্� জ্ানী এবং গুণী হরয়দ্�।”

নাসলি মোর্রত মোর্রত বলরলা… “দয়াপেবশ হরয় উনাে পারশ বরস 
গপসপ করুন এরত আ�োও দ্নোপদ মোবাধ কেব।”

আয়�ান কা�োয় রেরবশ করে সেসীে পারশ মোর্রয় দাঁত কট�ট 
করে বলরলা... “মোবরঘারে �োে জন্য মোঘাড়ীে �ত মোদৌরড়দ্�রল মোকন?”

সেসী তাে হাত ধরে ইদ্নরয় দ্বদ্নরয় বলরলা... “আদ্� আে 
মোদৌড়ারদৌদ্ড় কেব না। দয়া করে আ�ারক মো�রো না। েরয়ে �াত্রা 
বাড়রতই আর� এবং আদ্� শুধু েয়াতলি হদ্চ্ছ। তাড়াতাদ্ড় বাদ্ড় চরলা, 
এখারন োকরল েরেেরয় �রে র্াব।”

আয়�ান কো না বরল দেজাে দ্দরক �াো দ্দরয় ইশাো করে। 
বাবারক রেরবশ কেরত মোদরখ সেসী হাত মোঝরড় কান্াে োন করে 
বলরলা... “আব্বা, আতুেদ্নবারস আদ্� আে োকরত চাই না।”

বাবা হাসাে মোচষ্া করে বলরলন... “মোকন �া, কী হরয়র�?”
সেসী হাত পা গুদ্টরয় কাঁচু-�াচু হরয় বলরলা… “আব্বা মোগা আব্বা, 

েরতি বতুল েরে দ্পশারচে �ত মোহরস নাসলিো বরল দ্েরে এরস ওরু্ধ 
মোদব। ওই মোদখুন! আ�াে েতিপান কোে জন্য আরেকটা আসর�।”

আয়�ান হাসরত হাসরত সেসীে দ্ব�নায় পরড় গড়াগদ্ড় করে। 
চশ�া-পদ্েদ্হত নাসলি সঁুই দ্সদ্েঞ্জ বাে করে বলরলা... “মোোদ্গণীে 
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দ্ব�ানায় গড়াগাদ্ড় কের�ন মোকন? দ্েকার�, তা আপনারদে ব্যদ্তিগত 
ব্যপাে। এখন ঝটপট উরে বসরল আ�াে কাজ সহজ হরব। ক� 
হরল অন্তত চাে পাঁচ বতুল দ্নরত হরব।”

আয়�ান উরে বরস সেরয় বলরলা… “সবলিনাশ হরয়র�! আবাে 
দ্পশারচে খপ্পরে পরড়দ্�!”

নাসলিো েতিদ্পপাসু দ্পশারচে �ত হাসাহাদ্স করে। আয়�ান 
মোোজাদ্ল বাে করে অপলকদৃরষ্ তাদ্করয় বলরলা... “আ�াে সারে 
তপশাদ্চক ব্যবহাে কেরল আদ্� মোতারদেরক র্র�ে জাগোরল পাোব। 
দূেবে বজায় োখ, নইরল এখুদ্ন র্র�ে সারে সাক্ষাৎ কোব।”

তাে �া কদ্ম্পতকরঠে বলরলন... “আয়�ান, কী হরয়র�?”
আয়�ান আক্র�রণে জন্য রেস্তত হরয় বলরলা… “েতিদ্পশাচো 

আ�াে েতিপান কেরত চায়। এরদেরক আদ্� এখুদ্ন র্র�ে জাগোরল 
চালান কেব।”

োতিাে মোদৌরড় মোর্রয় সেরয় বলরলা... “আপদ্ন এ�ন কের�ন 
মোকন, কী হরয়র�?”

আয়�ান :.. “মোকউ কখরনা োক্ষস মোদরখদ্ন। আজ আদ্� সাক্ষাৎ 
দ্পশাচ মোদরখদ্�। ওরদেরক তুরু�রোকা দ্দরত হরব নইরল সবাই 
েতিশূন্য হব।”

োতিাে দু হাত মোনরড় বলরলা... “ওো দ্পশাচ নয়। ওো নাসলি।”
আয়�ান :.. “ইয়া মো�াটা মোবাতরল লাল পদােলি কী?”
োতিাে :.. “মোোগীরদেরক েতি দ্দরত হরব।”
আয়�ান :.. “আ�ারক জাঁতরত চায় মোকন?”
োতিাে :.. “পেীক্ষাে জন্য েতি দ্নরত হরব। উনারদে েতি পেীক্ষা 

কো হরয়র�। দ্নশ্চয়তাে জন্য আপনাে েতিপেীক্ষা কেরত হরব। 
আপনাে দাদা বরলর�ন আপদ্ন নাদ্ক বা�াে। বা�াে শরব্ে অেলি 
আ�ো জাদ্ন না।”

আয়�ান :.. “বা�াে হরলা গ্রার�ে সবরচরয় শদ্তিশালী মোলাক। 
েতিপেীক্ষা করে কী দ্নদ্শ্চত হরত চান?”

োতিাে :..  “আপনাে মোদরহ অরোকৃত অেবা অরো�াণ্য দ্ক�ু আর� 
না মোনই তা জানাে জন্য। আপনাো মোকাোয় দ্�রলন, কী করের�ন 
তা আ�ো জাদ্ন না।”

আয়�ান অসহারয়ে �ত �া’ে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “আলারোলা 
হরয় ে্যালা মোগঁড়াকরল পরড়দ্�। দ্েকার�, পেীক্ষাে জন্য র্রেষ্ দ্নরত 
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পােরবন।”
�া পারশ মোর্রয় তাে �াোয় হাত বুদ্লরয় বলরলন... “সঁুই এত েয় 

পাস মোকন?”
�া’ে কাঁরধ �াো মোেরখ কান্াে োন করে দ্ক�ু বলরব, এ�ন স�য় 

ক্যাঁচ করে সুঁই মোগঁরে োতিাে বলরলা... “নড়রল হাদ্ড্রত ব্যো 
হরব।”

“আদ্� জাদ্ন, আদ্� জাদ্ন।” বরল আয়�ান �াো মোনরড় শ্াস রুধি 
করে। োতিাে তারক করয়কটা ট্যাবরলট দ্দরয় মোর্রত মোর্রত বলরলা... 
“এগুরলা দ্গরল লম্বা হরয় শুরয় শাদ্ন্তদ্বশ্া� করুন। েতিপেীক্ষাে 
েলােল োরলা হরল সকরলে �গেল হরব।”

আয়�ান :.. “�ানুরর্ে গতরে সঁুই গাঁেরল কত ব্যো হয় জানরল 
সুঁই হারত দ্নরয় নাচানাদ্চ কেরত না। মোবদ্শ মোজাোজুদ্ে কেরল 
মোতারদেরক আদ্� জুজুবুদ্ড়ে বাদ্ড় পাোব।”

সেসী কপট হাসরল, আয়�ান দাঁত কট�ট করে বলরলা… “মোতাে 
কােরণ আ�াে �ত দুবলিরলে উপে ওো বল খাটারচ্ছ।”

সেসী :.. “মোতা�ারক দুবলিল োকরল সাবুখাওয়ারক কী োকব?”
“বলবান।” বল আয়�ান কপট মোহরস দাদা দাদ্দে দ্দরক তাদ্করয় 

বাজুরত �াদ্লশ করে বলরলা... “দাদ্দজান, হারত এত ব্যো হরচ্ছ 
মোকন?”

দাদ্দ তাে �াোয় হাত বুদ্লরয় বলরলন... “দ্শরক মোপাড়া �ুেদ্গ 
মোখরল ক�রব। করয়কটা আনাব?”

দাদা কপট মোহরস বলরলন... “ঘরে বারে মোদৌরড় রেবীে হরল করব?”
আয়�ান দ্বদ্রূপ মোহরস সেসীে দাদ্দে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... 

“আ�াে নানাজারনে না� শুনরল অল্প�দ্ত নাদ্ক অজ্ান হরতন। 
উনারক দ্বজ্ান বুঝাবাে জন্য তবজ্াদ্নক হরত না মোপরে মোেরে পরড় 
রেবীে হরয়দ্�।”

সেসীে দাদ্দ মোেরগ দ্হতাদ্হতজ্ানশূন্য হরয় তাে দ্পরে দ্কল বদ্সরয় 
বলরলন... “মোতাে �ত চশ�-মোখাে বারপে জরমে মোদদ্খদ্ন। র্া �ুরখ 
আরস তা বরক, কম্বতি মোকাোকাে!”

আয়�ান শেীে কাঁদ্পরয় মোহরস বলরলা... “খার�াখা কাতুকুতু 
দ্দরচ্ছন মোকন?”

সেসী জড়সড় হরয় কদ্ম্পতকরঠে বলরলা... “দাদা, দাদ্দরক 
সা�লাও নইরল আঙুল দ্দরয় গুঁতা মো�রে জারন মো�রে মোেলরবন। হায় 
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হায়, আ�াে দাদ্দরক আজ সদ্ত্য বাহাতুেরে মোপরয়র�।”
ওে দাদা দাঁদ্ড়রয় সদ্বস্মরয় বলরলন... “এসব তুই কী বলদ্�স?”
সেসী :.. “কচুপাতা হারত �রল ইয়া মো�াটা মোজাঁক কাদ্হল 

করেদ্�রলন। আপনাো মোদরখনদ্ন শুধু আদ্� মোদরখদ্�লা�, ক�পরক্ষ 
অন্তত একরশা হাত লম্বা অজগেরক মোকঁরচাে �ত মো�রেদ্�রলন। 
উনাে �ত মোোর্াল পুরুরর্ে সা�রন আদ্� আে নাচানাদ্চ কেব না।”

আয়�ান সেসীে �া’ে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... “আম্া, চাদ্চ-
আম্াে কী হরয়র� আ�াে পারশ আসর�ন না মোকন?”

�া :.. “মোতাে চাদ্চ নাদ্ক আঁটকুড়ী। অনা�ুরখাে �ায়া�ুঁয়া মোলরগ র্দ্দ 
মোতাে ক্ষদ্ত হয় তাই দূেবে বজায় োখর�।”

আয়�ান রোয় দ্চৎকাে করে বলরলা… “চাদ্চ-আম্া আঁটকুড়ী হরল, 
আপদ্নও আঁটকুড়ী, আ�াে দাদ্দ আঁটকুড়ী, সেসীে দাদ্দ আঁটকুড়ী, 
আ�াে বাবা চাচা এবং দাদাো আঁটকুড়া। আদ্�ও আঁটকুড়া হব, 
সেসীও আঁটকুড়ী হরব।”

অন্যো চ�রক এরক অরন্যে দ্দরক তাকায়। সেসীে �া োয় 
দাঁদ্ড়রয় োকরল, আয়�ান মোহঁরক বলরলা... “কুসংস্ারে দ্বশ্াসীো 
আ�াে সা�রন আরসা! দৃঢ়�ূল সংস্ারে আদ্� মোতাদরেরক সংস্ােক 
বানাব। রেরয়াজরন আদ্� মোতারদেরক দ্নশ্চল সংস্াে এবং সংসৃ্দ্তে 
রো�াণ্যদ্চত্র মোদখাব।”

মোকউ দ্ক�ু না বলরল, আয়�ান দু হারত অশ্রু �ুর� সেসীে �া’ে 
দ্দরক দু হাত রেসাদ্েত করে বলরলা... “আ�াে চাদ্চ-আম্া আ�ারক 
কদ্লজাে �ত র্তন করেন।”

সেসীে �া তাে সা�রন মোর্রয় েুকরে মোকঁরদ বলরলন... “আ�াে 
কদ্লজাে টুকো আে কাঁদ্দস না। আদ্� আে কখরনা এ�ন কেব 
না।”

আয়�ান :.. “কতদ্দন বরলদ্�, আপনাে মোচারখ জল মোদখরল আ�াে 
কদ্লজায় আগুন জ্রল। সেসীরক দ্কলারল আপদ্ন কাঁদরতন তাই 
ওরক দ্কলাতা� না। �াো�াদ্ে কেরল আম্া অথিীে হরতন তাই আদ্� 
শান্তদ্শষ্ হরয়দ্�লা�। আপনারদে শাদ্ন্ত স্বদ্স্তে জন্য আদ্� শাদ্ন্তপাে 
কেতা�।”

সেসীে �া :.. “গূঢ়তত্ত মোজরন আজ আদ্� আশ্স্ত হরয়দ্�। দয়া 
করে শান্ত হ।”

আয়�ান বুক েরে শ্াস টারন। ড্াইোে মোেরক বলরলা... 
“োইজান, আপনাে সারে োগ করে খাওয়াে জন্য �াত্র মোদড়টা 
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�ুেদ্গ এরনদ্�লা�। তােপে আদ্� এখন কী কেব?”
আয়�ান সেসীে দাদ্দে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “দ্শরকরপাড়া 

�ুেদ্গ মোোগীরদেরক খাওয়ারল োতিাে এরস ইরঞ্জকশন পুশ কেরব। 
অরপক্ষাকরক্ষ চরলা, দ্নেলিরয় বরস মোপট েরে খাব।”

সেসীে দাদ্দ দাঁত কট�ট করে দ্কল মোদদ্খরয় বলরলন... 
“মোলাকজরনে সা�রন উলটা পালটা দ্ক�ু বলরল দ্কদ্লরয় কাদ্হল 
কেব।”

আয়�ান :.. “মোলাকস�রক্ষ বলরত মোচরয়দ্�লা�, চাইরল আ�াে 
োরগ োগ বসারত পােরবন।”

সেসীে দাদ্দ :.. “মোতাে োরগ োগ বদ্সরয় অোগী হরত চাই না।”
আয়�ান :.. “মোেকায় পরড় মোেকাে হরয়র�ন নাদ্ক?”
সেসীে দাদ্দ :.. “মোবদ্শ মোোকােুদ্ক কেরল আজ মোতাে কপারল 

েুকে �ােব।”
আয়�ান মোবদ্েরয় মোর্রত মোর্রত বলরলা… “বুরঝদ্�, সব দ্েকোক 

আর�।”
সেসীে দাদ্দ দাঁত কট�ট করে বলরলন... “মোবদ্শ বাড় মোবরড়দ্�স! 

আে বাড়াবাদ্ড় কেরল মোকা�রে বাদ্ড় �ােব।”
সেসী :.. “দাদ্দ! বাড়াবাদ্ড় করে আদ্� জুজুবুদ্ড়ে খপ্পরে 

পরড়দ্�লা�। বুদ্ড় েদ্শ দ্দরয় হাত পা মোবঁরধ শূরন্য ঝুলারল পলরক 
মোসৌদেরর্লিে দ্বকাশশূন্য হরয়দ্�ল। আদ্� দ্নদ্শ্চত হরয়দ্�লা� বাণ মো�রে 
আ�ারক জারন �ােরব। মোশর্বারেে �রতা সবাে �ুখ মোদখাে মোচাখ 
বুজরত মোচরয় দ্বকট আতলিনাদ শুরন চ�রক মোচাখ মো�রল মোদরখদ্�লা�, 
হারতে বশলিা �ুরড় জুজুবুদ্ড়রক এরোঁড়-ওরোঁড় করের�ন।”

দাদ্দ :..  “এসব তুই কী বলদ্�স?”
সেসী :.. “আ�ো তখন ইন্দ্রজারলে দ্েতে দ্�লা�। আয়�ান োই 

বরলর�ন ধাধসপুরেে বােরবলা এখরনা েুোয়দ্ন।”
দাদ্দ ওে পারশ বরস আউলা চুরল দ্বদ্ল মোকরট আলগা মোখাঁপা 

বাঁধরত বাঁধরত বলরলন… “আদ্� আে বাড়াবাদ্ড় কেব না। তারক 
বুদ্ঝরয় বলরব, দ্নদ্েদ্বদ্লরত বরস গল্প কেরল সবেে েুল মোবাঝাবুদ্ঝে 
অবসান হরব।”

সেসী �াো দুদ্লরয় সম্দ্ত জানায়। মোোগী মোদখাে স�য় মোশর্ 
হরল উনাো মোচরল র্ান। আয়�ান কা�োয় দ্েরে দ্ব�ানায় লম্বা 
হরয় কেরজারড় বলরলা... “�ানবতাে মোদাহাই দ্দদ্চ্ছ, আ�ারক দ্নস্তাে 
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দাও।” 
[] তারক দ্নস্তাে দ্দরয় নাসলিো কতলিব্যক�লি এবং দ্নত্যকৃরত্য ব্যস্ত 

হয়। দ্নশীরে ঘু� োঙরল ধীরে ধীরে মোহঁরট সেসীে পারশ মোর্রয় 
আলরতা করে ওে �াোয় হাত বুলায়। []

সেসী মোচাখ মো�রল অন্তহাদ্স মোহরস দ্নম্নকরঠে বলরলা... “অপলক 
দৃরষ্ কী মোদখ�?”

আয়�ান :.. “মোতারক রোণেরে মোদখদ্�লা�। এখন মোক�ন মোবাধ 
কেদ্�স?”

সেসী :.. “আবাে পাগলা মোঘাড়া ধেরত হরব নাদ্ক?”
আয়�ান :.. “আে মোদৌড়ারত হরব না।” 
সেসী কো না বরল হাঁপ �ারড়। আয়�ান ধীরে ধীরে মোহঁরট 

জানালাে পারশ মোর্রয় চাঁরদে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... “চাঁরদে 
আরলায় পরনেই োত মোজ্যাৎনো�য়ী হরয়র�। মোজ্যাৎনো পারনে জন্য 
চরকাে চরকােী উরড়র�।” 

সেসী দ্বচদ্লত হরয় বলরলা… “লাদ্লরত্য লালাদ্য়ত হরব জানরল 
আদ্� লীলাবতী সাজতা�, সরম্াহরন সরম্াদ্হত কেরত পােরল আদ্� 
সরম্াহক হতা�।”

আয়�ান দ্প�ু মোহঁরট সেসীে সা�রন মোর্রয় বলরলা... “মোতাে উপদ্থিদ্ত 
অরেত্যাদ্শত দ্ক�ুে জন্য আ�ারক রেস্তুত করে। মোতাে হাদ্সে শরব্ 
দ্নঃশব্ পদ্েরবশ উপরোগ্য হয়। মোতাে মোচারখে দ্দরক তাকারল সুরখে 
গন্তব্য মোদখরত পাই। মোতাে সারে মোচাখা-মোচাদ্খ হরল মোচারখ-�ুরখ কো 
বরল কা�নাে কো বলরত চাই। কুল-চুে �ুরখ পুরে কানাকাদ্ন 
কোে জন্য মোতাে কানরড় কনকচাঁপা গুঁজরত চাই। মোতাে হাত ধরে 
হাঁটরত শুরু করে বলরত চাই, সেসী আদ্� মোতারক োরলাবাদ্স।”

সেসী :.. “মোতা�ারক োরলারবরস ঘুণ ধরের� অন্তরে, অবুরঝে �ত 
কাঁদাচ্ছ মোকন আ�ারে?”

আয়�ান ওে পারশ বরস দ্পরেে দ্নরচ বাদ্লশ দ্দরয় বলরলা... “কী 
হরয়র�, ক্যানক্যান কেদ্�স মোকন?”

সেসী তাে বাজু জদ্ড়রয় ধরে বলরলা... “মোতা�ারক মোর্ কী কদ্ে? 
দ্দনানুদ্দন এত পার্াণ হচ্ছ মোকন?”

আয়�ান :.. “দূরে সরে কো বল। আ�াে কাতুকুতু হরচ্ছ।”
সেসী দাঁরত দাঁত দ্পরর্ গারয়ে মোজারে তাে বাজু ধরে বলরলা… 

“এখন মোকাঁতকা �ােরল আ�াে মোকাঁতাকুঁদ্ত শুরন নাসলিো এরস দরশ-
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দ্বরশ ইরঞ্জকশন মোদরব।”
আয়�ান দ্শউরে বা� হারত সেসীরক বুরকে সারে মোচরপ ধরে 

শান্তকরঠে বলরলা... “�ােধে কেরলও আদ্� আে মোতাে মোকাঁতকা 
�ােব না। তুই ঘু�া আদ্� মোতাে �াোয় দ্বদ্ল কাটব।” 

সেসী তাে বুরক �ুখ লুদ্করয় দ্খলদ্খল করে মোহরস বলরলা.. 
“সাদরে বউ োকরল আহ্ারদ আটখানা হব। একটু আদে কেরব?”

আয়�ান ওে চুরল উঙাে করে জট �াদ্ড়রয় শান্তকরঠে বলরলা... 
“এই সেসী।”

সেসী :.. “না� ধরে মোেরক র্া বলরত চাও বরলা। আদ্� কান েরে 
শুনব।”

আয়�ান :.. “োরলাবাসাে রেোরব পৃদ্েবী হরয়র� বস্তব্য, অবরশরর্ 
আশ্স্ত হরয়দ্� তুই আ�াে সুরখে গন্তব্য।” 

সেসী :.. “তুদ্� এত প্যাঁরচায়া হরয়� মোকন? �রনে কো �ুরখ না 
বরল োববারচ্য বুঝারত চাও মোকন, মোতা�াে মোোঁতা বুদ্ধি এত ধাে 
হরলা করব?”

আয়�ান দাঁদ্ড়রয় বলরলা :.. “ঘ্যানে ঘ্যানে বধে করে তুই ঘু�া, 
আদ্� আ�াে দ্ব�ানায় র্াদ্চ্ছ। মোতাে সারে বকবক করে অকারল 
পাগল হরত চাই না। �ুখ বুরজ ঘু�া!”

সেসী দ্কল মোদদ্খরয় বলরলা… “�হানরদে গড়াগদ্ড় করো, কারকে 
োরক মোোে হরল গুঁদ্তরয় মোতা�াে বাহাতুেরেে দশা �াড়াব, মোসেকশ 
মোকাোকাে!”

আয়�ান দ্ব�ানায় বরস দ্নম্ন োগাদ্ম্বতকরঠে বলরলা... “বৃহস্পদ্তবারে 
বাহাতুেরেে দশা �াড়রল, সা�েলি্যানুর্ায়ী মো�াহে দ্দরয় শুক্রবারে দ্বরয় 
করে �লবরল মোর্ারলা আনা বোেেণ আদায় কেব এবং মোস্বচ্ছায় 
মোকারনাদ্দন মোতারক দ্বিোগ�রন মোর্রত মোদব না।”

সেসী :.. “সন্তুষ্ না হরয় তুদ্� এত দ্নষু্ঠে হরয়� মোকন?”
আয়�ান :.. “আ�াে র্রেষ্ কােণ আর�। ক্যাটরকরট কো বরল 

অরনক পে মোহঁরটদ্�স, এখন আ�াে পালা। মোবদ্শ ক্যাঁচে�্যাচে 
কেরল ক্যাঁচ করে চুরল মোগা�া কাটব।”

সেসী :.. “বােবাে দ্বিোগ�রন মোর্রত দ্দরল র্া আর� সব মোতা�ারক 
মোদব। দয়া করে একদ্টবাে হ্যাঁ বরলা।”

আয়�ান �াো মোনরড় দ্ব�ানায় লম্বা হরয় শুরয় বুরকে উপে দু হাত 
মোেরখ বুক েরে শ্াস মোটরন স্বদ্স্তে সারে মো�রড় বলরলা... “এখন সদ্ত্য 
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রেশান্তরবাধ কেদ্�।”
সেসী :.. “অদ্শষ্াচেরণ দ্নষু্ঠে হরয় নােীরদে সারে পুরুর্ো এত 

দৃদ্ষ্কটু ব্যবহাে করো মোকন?”
আয়�ান :.. “সাদরে বুরক টানরল দ্পরে চরড় বগরল কাতুকুতু 

মোদওয়াে স�য় দ্নরজে দুবলিলতাে কো �রন োরক না মোকন তা সট 
করে বল।”

সেসী :.. “জানরল আদ্� দ্ক আে আলাইে োরক সাড়া দ্দরয় 
োঁড়ায় পড়তা�?”

আয়�ান :.. “আদ্�ও জাদ্ন না তাই মোতারক দ্বিোগ�রন মোর্রত 
মোদব না। এখন মোচাপচাপ ঘু�া এবং সূরর্লিে �ুখ মোদখাে সারে সারে 
আ�ারক জাগারব।”

সেসী েুঁদ্পরয় েুঁদ্পরয় বাদ্লরশ �ুখ গুঁরজ কাঁদরত কাঁদরত বলরলা... 
“হোৎ করে আ�াে অধলিাগে এত দ্নষু্ঠে হরলন মোকরন, আদ্� এখন 
কী কেব?”

আয়�ান উরে বরস দ্নম্নকরঠে বলরলা... “দ্�ঁচকাঁদুদ্নে �ত েুকরে 
কাঁদ্দ� মোকন? মোকাকাদ্ন মোগাঙাদ্ন শুরন নাসলি আসরল মোচারখে জল 
�ু�রত �ু�রত কো বলরত হরব। মোচাপচাপ ঘু�া।”

সেসী :.. “তুদ্� এত দ্নষু্ঠে হরল মোকন?”
আয়�ান :.. “আদ্� দ্নষু্ঠে হরল মোতাে কষ্ হয় মোকন?” 
সেসী :.. “দ্বরয়ে পে তুদ্� আ�ারক বারপে বাদ্ড় মোর্রত মোদরব না 

তাই আ�াে এত কষ্ হরচ্ছ। মোতা�াে �ত দ্নেুরেে সারে দ্বরয় হরল 
আ�াে কী উপায় হরব?” 

আয়�ান দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা... “আ�াে সাে জবাব, এই অবথিায় 
মোতারক দ্বরয় করে আদ্� দ্নরুপায় হরত চাই না।”

সেসী অনুনয়-দ্বনয় করে বলরলা… “দয়া করে আ�ারক আ�াে 
বারপে বাদ্ড় পাদ্েরয় দাও।” 

আয়�ান �ুখ মোেংদ্চরয় বলরলা... “মোতাে বারপে বাদ্ড়ঘে মোনই”
সেসী :.. “চুলাে পারে বরস দ্দন�ান কাঁদরলও অোগীে মোচারখে 

পাদ্ন মোকউ মোদখরব না। আ�াে মোচারখে পাদ্ন চুলায় র্ারব।”
আয়�ান :.. “মোহঁই! ঘ্যানে ঘ্যানে বধে কে।”
সেসী কাঁদরত োকরল, আয়�ান উরে মোর্রয় ওে দ্পরে হাত বুদ্লরয় 

বলরলা... “কী হরয়র�, অবুরঝে �ত কাঁদদ্�স মোকন?”
সেসী :.. “আয়�ান োই, দয়া করে সদয় হও। আদ্� মোতা�াে 
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সারে সংসাে কেরত চাই।”
আয়�ান :.. “আদ্� অত্যন্ত দ্নষু্ঠে। আ�াে সারে সংসাে কেরল 

মোতাে খুব কষ্ হরব।”
সেসী :.. “দয়া করে �ারস একবাে বারপে বাদ্ড় মোর্রত দ্দরল 

আদ্� আে কান্াকাদ্ট কেব না।”
আয়�ান :.. “দ্েকার�, দ্বরয়ে পে দ্চন্তাোবনা কেব এখন �ুখ 

বুরজ ঘু�া।”
সেসী :.. “একদ্ট বাে হ্যাঁ বল� না মোকন?”
আয়�ান :.. “না বলাে কােণ হরলা, মোতাে বেরক ঘেজা�াই কোে 

জন্য জদ্�দ্জোত মোতাে নার� দদ্লল কোে দরুন ঘেবাদ্ড় হাদ্েরয় 
হাঘরে হরয় আ�ো বাউণু্ডরল হরয়দ্�।”

সেসী মোচারখে জল �ুর� েুঁদ্পরয় েুঁদ্পরয় বলরলা... “এসব তুদ্� 
কী বল�?”

আয়�ান :.. “র্া বরলদ্� সব সত্য। মোতারক দ্বরয় করে আদ্� 
ঘেজা�াই হরত চাই না।”

সেসী েুঁদ্পরয় েুঁদ্পরয় বলরলা... “দ্নেুরেে �ত চুটদ্ক বরল োট্া 
কে� মোকন?”

আয়�ান :.. “দ্েড়োট্া এদ্ড়রয় চলরল বাট্া দ্দরত হয় না। এখন 
োট্ারক োগবারটায়াো করে ঘু�া নইরল �াোে �াঝখারন োো 
পড়রব। মোতাে সারে ঘ্যানে-ঘ্যানে কেরল আজীবন ঘাদ্ন টানরত 
হরব।”

সেসী :.. “আ�াে কো�রতা কাজ কেরল আদ্� মোতা�ারক োরলা 
মোবতন মোদব।”

আয়�ান :.. “�ারস কত দ্দরব?”
সেসী :.. “তুদ্� কত চাও?”
আয়�ান :.. “দ্বরয়ে আরগ স্বাবলম্বী হরত চাই। দ্চন্তাোবনা করে 

র্রেষ্ আগা� দ্দরল কাজ খঁুজাে জন্য োত োকরত ঘে মোেরক 
মোবরোরত হরব না।”

সেসী :.. “সরব�াত্র গতকাল তুদ্� বুদ্ধিহত দ্�রল এক োরত এত 
বুদ্ধি�ান হরল মোক�রন?”

আয়�ান :.. “কত টাকা দ্দরব তা মোতা এখরনা বলরল না।”
সেসী :.. “�ারস হাজাে মোদব।”
আয়�ান :.. “�ারস হাজাে দ্দরল জীবরনও দ্বরয় কেরত পােব 
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না। �ুখ বুরজ ঘু�া! কাকরোরে উরে কারজে খুঁরজ মোবরোরত হরব।”
সেসী :.. “তুদ্� কত চাও?”
আয়�ান হাই তুরল মোেজাই গারয় মোটরন বলরলা… “�ারস দশ লাখ 

দ্দরল �য় �াস পে দ্বরয় কেব।”
সেসী �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “এত টাকা দ্দরয় কী 

কেরব?”
আয়�ান :.. “জদ্�জ�া দ্করন ঘেবাদ্ড় বনাব।”
“দ্েকার�।” বরল সেসী মোেজাই গারয় মোটরন �রন �রন দ্হসাব করর্ 

শুরয় পরড়। সকারল নাসলি এরস পেীক্ষা পদ্েচর্লিাে পে বাজুরত সঁুই 
মোগঁরে হারত বদ্ড় দ্দরয় চরল র্ায়। আয়�ান পাদ্নে সারে বদ্ড় দ্গরল 
বাজুরত �াদ্লশ করে সেসীে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... “আম্া এখরনা 
আসর�ন না মোকন?”

সেসী :.. “আয়�ান োই, আতুেদ্নবারস আে কতদ্দন োকরত 
হরব?”

আয়�ান :.. “�াস মোদরড়ক োকরল মোতাে গারয় �াস লাগরব।” 
সেসী চ�রক বলরলা... “আ�ারক েয় মোদখাচ্ছ নাদ্ক?”
আয়�ান আড়র�াড়া দ্দরয় মোসাজা হরয় বরস মোকারর্ হাত দ্দরয় 

ব্যস্তকরঠে বলরলা... “সেসী! আ�াে মোোজাদ্ল মোকাোয়?”
সেসী :.. “মোতা�াে বাদ্লরশে দ্নরচ দ্�ল। মোকন, কী হরয়র�?”
আয়�ান মোকার্ মোদদ্খরয় বলরলা... “�তু্যে েরয় জ্ীন েূত আ�াে 

মোোজাদ্লরত হাত মোদরব না, দ্নশ্চয় সাধােণ �ানুর্ দ্নরয়র�।”
সেসী নাসলিরক মোেরক োগাদ্বিতরঠে সেসী বলরলা... “মোোজাদ্ল 

মোকাোয়?”
“আ�ো জাদ্ন না।” নাসলিো একসারে জবাব দ্দরল, আয়�ান 

গম্ীেকরঠে বলরলা… “গতকাল কী হরয়দ্�ল তা আপনাো স্বচরক্ষ 
মোদরখর�ন। আদ্� �ানুর্ খুন কদ্ে না। দ্বরশর্ কােরণ মোোজাদ্ল সারে 
োদ্খ। দুবৃলিরতেে হারত মোগরল অত্যদ্হত হরব।”

নাসলিো দ্নবলিাক দাঁদ্ড়রয় োরক। �া বাবা দাদা দাদ্দরক রেরবশ 
কেরত মোদরখ সেসী সেরয় বলরলা... “আয়�ান োইে মোোজাদ্ল 
উদাও হরয়র�।”

েয় এবং দ্বস্মরয় সবাে রোয় শ্াসরুধি হয়। আয়�ান হাসাে 
মোচষ্া করে বলরলা... “জ্ীন অেবা জাদুকরে মোনয়দ্ন, সাধােণ মোকউ 
দ্নরয়র�।”



www.mohammedabdulhaque.com     117

দাদা :.. “তা তুই জানরল মোক�রন?”
আয়�ান কো না বরল অপলকদৃরষ্ সবাে দ্দরক তাদ্করয় এক 

োতিারেে সা�রন মোর্রয় গম্ীেকরঠে বলরলা... “আ�াে মোোজাদ্ল 
মোকাোয়?” 

োতিাে হাসাে মোচষ্া কেরল, আয়�ান দাঁত কট�ট করে ঝাঁপরট 
এক পুরুর্ মোোগীরক ধরে বলরলা... “মোোজাদ্ল দ্দদ্চ্ছস না মোকন?”

[] েরেেরয় অন্যো হাউ �াউ করে। সেসী ওে �ারক জদ্ড়রয় 
ধরে। []

মোোগী বাদ্লরশে দ্নচ মোেরক মোোজাদ্ল বাে কেরত কেরত বলরলা... 
“দ্দদ্চ্ছ দ্দদ্চ্ছ, আ�ারক জারন মো�রো না। োতিােরক �াদ্টরত গাঁেরবন 
শুরন জারনে �ায়ায় লুদ্করয়দ্�লা�।”

আয়�ান মোোজাদ্ল মোকারর্ েরে হাঁপ মো�রড় মোোগীে পারশ বরস 
বলরলা… “আদ্� �াে�াদ্ে কদ্ে না। জ্ীন েূরতে েরে সুদেেীো 
গলায় মোটাটকা লটকায়। মোপতনীে েরে আদ্� মোকা�রে মোোজাদ্ল 
োদ্খ। আদ্� কী বুঝারত চাইদ্� দ্নশ্চয় বুঝরত মোপরের�ন?” 

োতিাে সেসীে বাবাে দ্দরক তাদ্করয় গম্ীেকরঠে বলরলা... 
“আপনাো অরপক্ষাকরক্ষ র্ান। মোোগীো অস্বদ্স্তরবাধ কের�ন।”

উনো মোবদ্েরয় মোগরল োতিাে আয়�ানরক পেীক্ষা করে এবং নাসলিো 
পদ্েচর্লিায় ব্যস্ত হয়। োইলপত্র মোদরখ োতিাে বলরলা... “আপদ্ন 
চাইরল োকরত পােরবন অেবা চরল মোর্রত পারেবন।” 

সেসী েুকরে মোকঁরদ বলরলা... “আয়�ান োই, আ�াে েয় হরচ্ছ। 
আ�ারক একা মোেরখ মোর্য় না।”

আয়�ান দ্প�ু মোহঁরট বলরলা… “আদ্� আন্তদ্েকোরব দুঃদ্খত, 
�ােধে কেরলও মোতাে সারে আদ্� আে োকব না।”

[] সেসী েুঁদ্েরয় েুঁদ্েরয় মোচারখে জল �ুর� অন্যরদে দ্দরক 
তাকায়। মোকউ দ্ক�ু না বলরল দ্পরেে দ্নরচ বাদ্লশ দ্দরয় নীেরব 
কাঁদরত োরক। আয়�ান মোদৌরড় মোবদ্েরয় র্ায় এবং বাদ্ড় মোপঁর� 
মোলখাপড়ায় ব্যস্ত হয়। সেসী সমূ্পণলি সুথি হরয় হাসপাতাল মোেরক 
�াড়া মোপরয় বাদ্ড় মোপঁর� দ্পঁজোয় পাদ্পয়া মোদরখ আনরদোচ্ছল হরয় 
আয়�ান মোকাোয় জানরত চায়। []

আয়�ারনে দাদ্দ ধীরে ধীরে মোহঁরট মোর্রয় ওে �াোয় হাত বুদ্লরয় 
শান্তকরঠে বলরলন... “দ্েতরে চল, মোগাসল করে দ্ক�ু খারব।”

“দূরে োরকা!” রুষ্করঠে বরল সেসী ধাক্কা মো�রে দাদ্দরক সদ্েরয় 
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মোদৌড়ারত শুরু করে, আয়�ান োই, আয়�ান োই, মোেরক অেয়ােরণ্যে 
পারশ মোর্রয় েুকরে মোকঁরদ বলরলা... “আয়�ান োই! তুদ্� মোকাোয়?”

আয়�ান :.. “আ�াে কারনে মোপাকা বাে কোে জন্য দ্চল্াদ্�স 
মোকন?”

সেসী :.. “আয়�ান োই! তুদ্� মোকাোয়?”
আয়�ান :.. “কী হরয়র�, কাঁদদ্�স মোকন?”
সেসী :.. “তুদ্� আ�াে সা�রন আস� না মোকন?”
আয়�ান :.. “আদ্� এখন ব্যস্ত আদ্�।”
সেসী অেয়ােরণ্য রেরবশ করে আয়�ানরক মোদখরত না মোপরয় 

দ্হজল গার� কপাল দ্দরয় আঘাত করে বলরলা… “আয়�ান োই! 
জীবরনও আদ্� আে বারপে বাদ্ড় র্াব না। োরলাবাসাে মোদাহাই 
দ্দদ্চ্ছ, একদ্টবাে আ�াে সা�রন আরসা। আ�াে সবদ্ক�ু মোতা�ারক 
দ্দরয় মোদব।”

আয়�ান দ্প�ন মোেরক ওে বাজু ধরে ঘুদ্েরয় শান্তকরঠে বলরলা... 
“এত মোজারে িুস �ােরল োস করে �াো োটরব।”

সেসী েুকরে মোকঁরদ তাে বুরক �াো মো�রে বলরলা… “আদ্� আে 
মোকাোও র্াব না।” 

আয়�ান বুক েরে শ্াস মোটরন বলরলা... “বুদ্ধিনাশ কোে জন্য 
�াোে মোজারে িুসাদ্চ্ছস মোকন?”

সেসী :.. “সবাই এ�ন কেরলন মোকন?”
আয়�ান :.. “মোক�ন করেদ্�রলন?”
সেসী :.. “তুদ্� মোকাোয় জানরত চাইরল দ্ক�ু না বরল কাঁচকলা 

কা�ড়াদ্চ্ছরলন।”
আয়�ান :.. “ওসব বাদ দ্দরয় বাদ্ক বরকয়া চুদ্করয় কারজ করব 

দ্নরু্তি কেরব তা বল।”
সেসী :.. “আজ মোেরক জদ্�দ্জোত মোবসাত সম্পদ্তে মোতা�াে 

আয়রতে। দাদারক বরল মোতা�াে নার� দদ্লল কোব।” 
আয়�ান :. “আদ্� আন্তদ্েকোরব দুঃদ্খত।”
সেসী :.. “আ�াে রেস্তারব এত আদ্ক্ষপ্ত হরল মোকন?”
আয়�ান :.. “তুই এত প্যাঁরচায়া হরয়দ্�স মোকন বুদ্ঝরয় বল নইরল 

দ্কদ্লরয় কাদ্হল কেব।”
সেসী :.. “তুদ্� এত দুদলিান্ত হরল মোক�রন?”
আয়�ান ধ�াৎ করে সেসীে দ্পরে দ্কল বদ্সরয় বলরলা... “আ�াে 



www.mohammedabdulhaque.com     119

রেরনেে উতেে দ্দদ্চ্ছস না মোকন?”
সেসী �াদ্টরত বরস দ্পরে �াদ্লশ কেরত মোচরয় মোকঁরদ মোকঁরদ 

বলরলা... “এত মোজারে �ােরল মোকন?”
সেসী :... “মোকন মোকঁরদদ্�রল বল নইরল আরেকটা মোদব।”
সেসী :.. “উনারদে অদ্েনরয় োবারত বাধ্য হরয়দ্�লা� তুদ্� 

আ�ারক বালদ্বধবা করে�।”
আয়�ান :.. “অদ্েনয় টদ্েনয় আদ্� বুদ্ঝ না। কত টাকা এবং 

কখন দরব তা সট করে বল।”
সেসী :.. “আজ কত দ্দরত হরব?”
আয়�ান হাঁটরত শুরু করে বলরলা… “র্রেষ্ দ্দরল আদ্� সন্তুষ্ 

হব। এখন তেতে করে হাঁট আ�াে েুখ মোলরগর�।”
সেসী তাে হাত ধরে ইদ্নরয় দ্বদ্নরয় বলরলা... “আ�ারক দ্বরয় 

করে তুদ্� এত দ্নষু্ঠে হরত চাও মোকন?”
আয়�ান :.. “মোতাে দ্বরচ্ছদদ্বেহ আ�াে সহ্য হয় না। এক দণ্ড 

মোতারক না মোদখরল �ন গুনগুন করে বরল, সজনীে দ্বেরহ আদ্� 
�রে র্াব।”

সেসী :.. “বারপে বাদ্ড় র্াওয়াে কো বলরল বােণ করো মোকন?”
আয়�ান :.. “মোতারক েুসদ্লরয় মোতাে দাদ্দ জদ্�দ্জোত আত্সাৎ 

কেরত চান। এসব কো কাউরক বদ্লস না। োরেরোরে োহে কেরল 
বাহাতুেরে পাওয়া কারো হারত মোতারক তুরল মোদরবন।”

সেসী মোচাখ কপারল মোতারল দু হারত বুক মোচরপ ধরে অবাককরঠে 
বলরলা... “এত গূঢ়তত্ত জ্াত হরল মোক�রন? বাজারনে �া নাবুদ্ড় 
এত কুদ্টলা হরলন করব?”

আয়�ান :.. “মোতাে কত টাকা আর� তা আ�ো জাদ্ন না। আসল 
সংখ্যা বলরল সবলিহাো হরয় টুকদ্ন হারত দ্নরয় কাঙাদ্লনীে �ত নগরে 
বদেরে হাঁটরত হরব �রন োরক মোর্ন।”

সেসী তাড়া দ্দরয় বলরলা… “মোতা�াে ঘরে চরলা। আদ্� আে 
বারপে বাদ্ড় র্াব না।”

আয়�ান :.. “আ�াে ঘেবাদ্ড় মোনই, মোকাোয় দ্নরয় র্াব?” 
সেসী :.. “ঘেবাদ্ড় বানারত কত টাকা লাগরব?”
আয়�ান :.. “এই ধে, দ্বশ দ্ত্রশ লাখ �াত্র।”
সেসী :.. “োত মোখরয় মোতা�াে নার� পঞ্চাশ লাখ টাকাে মোচক 

দ্লরখ মোদব। পরে আরস্ত-ধীরে জায়গাজদ্� মোবরচ সব টারক মোতা�াে 
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আকাউরণ্ জ�া করে মোতা�াে বাদ্ড় চরল র্াব। েদ্দেে কো কাউরক 
বরলা না। আদোজ কেরল পুদ্লরশে হারত মোসাপদলি কেরবন।”

আয়�ান :.. “দ্েখাদ্ে হওয়াে জন্য নুনপান্তা �ানত কদ্েদ্ন। এখন 
পা চালা। আ�াে মোপরটে দ্েতে কাতুকুতু হরচ্ছ।”

সেসী :.. “আয়�ান োই, দয়া করে কাউরক দ্ক�ু বরলা না।”
আয়�ান :.. “আ�াে আকাউরণ্ জ�া হরলও টাকা মোতা আে আ�াে 

হরব না। তাই জানরত চাই আ�ারক কত মোদরব?”
সেসী :.. “তুদ্� বল� মোতা�াে আকাউরণ্ জ�া কেরলও টাকা 

আ�াে োকরব?”
আয়�ান :.. “সবলিস্বান্ত হওয়াে জন্য আদ্� কারো সম্পদ অত্াসাৎ 

কেরত চাই না, তরব মো�রল মো�রয় আ�াে হরব।”
সেসী :.. “মো�রল মো�রয় মোতা�াে হরল সম্পদ দ্দরয় আদ্� কী 

কেব?”
আয়�ান বাদ্ড়ে সী�ায় পাড়া মো�রে চােপারশ তাদ্করয় বলরলা… 

“আো� আরয়শ মো�ৌজ কেরব। এখন বাদ্ড় চল।”
সেসী কাঁদরত শুরু করে বলরলা... “আয়�ান োই! তুদ্� এত 

দ্নষু্ঠে হরল মোকন?”
সেসীে দাদ্দ মোবদ্েরয় মোহঁরক বলরলন... “আয়�ান! কী হরয়র�?”
আয়�ান আড়রচারখ সেসীে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “আদ্� জাদ্ন 

না, ওরক দ্জরজ্স করুন।”
দাদ্দ ওে �াোয় হাত বুদ্লরয় সরনেরহ বলরলন... “কাঁদদ্�স মোকন, 

মোতাে কী হরয়র�?”
সেসী হাঁটরত শুরু করে বলরলা... “আ�াে দ্ক�ু হয়দ্ন। আয়�ান 

োই চরলা, মোতা�াে েুখ মোলরগর�। মোতা�ারক দ্ক�ু মোখরত মোদব।”
[] দাদ্দ ে হরয় দাঁদ্ড়রয় োকরল, আয়�ান শেীে কাঁদ্পরয় মোহরস 

সেসীরক অনুসেণ করে পাকঘরে রেরবশ করে হাত ধুরয় মোচয়াে 
মোটরন বরস দুলরত শুরু করে। সেসী ব্যদ্তব্যস্ত হরয় োত সালন 
োরল লরয় আয়�ারনে সা�রন মোেরখ পাখা হারত দ্নরয় বাতাস করে। 
�া’ো মোচৌকারে ধরে দাঁদ্ড়রয় আচদ্ম্বরত কাণ্ডকােখানা মোদরখন। []

সেসীে দাদ্দ আয়�ারনে দাদ্দে পারশ মোর্রয় দ্েসদ্েস করে 
বলরলন... “োবী, কী শুরু হরয়র�?”

“�ুখ বুরজ মোচাখ মো�রল লীলারখলা মোদখ।” বরল আয়�ারনে দাদ্দ 
�াো দ্দরয় ইশাো করেন। দ্গদ্ন্ে �ত কটো মোেরক সালন তুরল 
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দ্দরয় বাতাস করে সেসী বলরলা... “আরো চাদ্ট্ োত মোদই?”
সেসীে কো শুরন ওে �া মোহরস কুদ্টপাদ্ট হরয় আয়�ারনে �া’ে 

বাজুরত ধাক্কা দ্দরয় বলরলন... “এত র্ত্আদ্তে করে আ�াে আম্া 
হয়রতা আব্বারক োত খাওয়ানদ্ন।”

“তুই ো�!” আয়�ারনে �া দাঁত কট�ট করে বরল �াো কাত 
করে সেসীে দ্দরক তাদ্করয় বলরলন... “তবশাখ�ারস ধান�াড়া দ্দরয় 
োঁড়াে ঘরে ধান তুরল বাবা মোখরত বসরল, �া পারশ বরস পাখা দ্দরয় 
বাতাস করে বলরতন, আরো চাদ্ট্ োত মোদই?”

সেসীে �া :.. “ও োবী মোগা, োনু�তীে মোখলা আবাে শুরু হরয়র�। 
সেসী! কী শুরু করেদ্�স?”

আয়�ান দ্বদ্রূপ মোহরস োত �াদ্খরয় দ্নম্নকরঠে বলরলা... “�রন 
োদ্খস, সদ্বস্তারে দ্বরলের্ণ কেরল সবলিনাশ হরব।”

সেসী দাদ্দে দ্দরক তাদ্করয় �ুখ দ্বকৃত করে বলরলা... “হাোরতে 
�ত তাদ্করয় আ� মোকন?” 

সেসীে �া’ে হাঁক োরক সবাই এককাট্া হরয় আয়�ারনে দাদা 
সেসীে পারশ মোর্রয় শান্তকরঠে বলরলন... “সেসী, মোতাে কী হরয়র�?”

সেসী আয়�ারনে োরল সালন তুরল দ্দরয় �ুখ মোেংদ্চরয় বলরলা… 
“আ�াে দ্ক�ু হয়দ্ন। দ্নশ্চয় মোদখরত পারচ্ছন, আদ্� এখন আয়�ান 
োইরক োত খাওয়াদ্চ্ছ। োত মোখরত চাইরল �ুরখ বুরজ বসুন, 
গল্পগুজব কেরত চাইরল চারয়ে মোদাকারন র্ান।”

আয়�ারনে দাদা হাত ধুরয় মোচয়াে মোটরন বরস ব্যস্তকরঠে বলরলন... 
“তাড়াতাদ্ড় োত মোদ, মোপরটে দ্েতে �স্ত হাদ্ত মোদৌড়ারচ্ছ।”

সেসী :.. “একটু দূরে সরে বসুন, আ�াে আয়�ান োইে গতরে 
পাখাে বাতাস লাগর� না।”

দাদা মোচাখ পাদ্করয় বলরলন… “আ�াে পারত োত মোদ নইরল 
মোতাে আয়�ান োইরক আজ হাোরত বানাব।”

সেসী দাদ্দরদে দ্দরক আড়রচারখ তাদ্করয় �ুখ মোেংদ্চরয় বলরলা... 
“ধান�াড়াই মোতা দূরেে কো ধরনে জন্য নড়রতও নাোজ, এত 
আদ্লসা কঁুরড়।”

সেসীে হাবোরব সবাে আরক্কলগুড়ু�। আয়�ান োত মোখরয় পাদ্ন 
পান করে তাগাদ্েরত হাত ধুরয় কো না বরল মোবরোরত চাইরল, 
সেসীে দাদ্দ তাে হাত ধরে বলরলন... “আয়�ান, কী হরয়র�?”

সেসী কপাল কুঁচ করে বলরলা... “এত মোজারে আ�াে আয়�ান 
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োইে হাত ধরে� মোকন? ব্যো পারবন মোতা।”
আয়�ারনে হাত মো�রড় সেসীে দাদ্দ দ্শউরে বলরলন... “পাদ্কি 

পাদ্েরয় দ্জদোদ্পেরক আনরল জান বাঁচরব নইরল আজ েরে-েরয় 
জান মোবদ্েরয় র্ারব।”

আয়�ান হাঁটরত শুরু করে সেসীে দাদ্দে দ্দরক তাদ্করয় দ্নম্নকরঠে 
বলরলা... “কাে সারে কাড়াকাদ্ড় করো?”

সেসীে দাদ্দ কো না বরল �াোয় হাত দ্দরয় বরসন। আয়�ারনে 
দাদাে দ্চদ্ন্তকরঠে বলরলন... “আয়�ারনে কী হরয়র�? কদ্দেন ধরে 
তারক �ন�ো লাগর�। মোকউ দ্ক�ু জানরল আ�ারক বরলা।”

সেসীে দাদা সেসীে দাদ্দে দ্দরক তাদ্করয় বলরলন… “আদ্� দ্ক�ু 
জাদ্ন না। সেসীে দাদ্দরক দ্জরজ্স করুন। জানরল বলরব।”

সেসীে দাদ্দ দ্নবলিাক তাদ্করয় োকরল, আয়�ারনে দাদ্দ হাসাে 
মোচষ্া করে বলরলন... “অরনক আরগ আ�ারক বরলদ্�ল, সেসীরক 
ওে োইে নাদ্তে কার� দ্বরয় দ্দরত চায়।”

সেসী মোেরগ দ্ক্ষপ্ত হরয় এদ্দক ওদ্দক তাদ্করয় দুহারত �াদ্টে 
কলদ্স ধরে �াোে উপে তুরল আ�াড় মো�রে মোেরঙ দাঁত কট�ট করে 
বলরলা... “আ�াে বাপচাচারক হাোরত কেরত চাও নাদ্ক?”

দাদ্দ সেরয় বলরলন... “এসব তুই কী বলদ্�স?”
সেসী মোেরগ মোোঁস মোোঁস করে বলরলা... “ঝাড়ু দ্দরয় মোঝরড় 

নাবুদ্ড়রক ঘে মোেরক বাে করো। আ�াে বাপ চাচাে ধন সম্পদ এত 
সহরজ আত্সাৎ কেরত মোদব না।”

আয়�ারনে দাদ্দ বলরলন... “সেসী, আজ মোতাে কী হরয়র�?”
সেসী :.. “আ�াে চাচা আ�াে নার� উনাে জদ্�দ্জোত দদ্লল 

করে দ্দরয়র�ন। আ�াে বাবাে �া, আ�াে বাবাে চাচাে জদ্�দ্জোত 
পর্লিন্ত আত্সাৎ কেরত চান। এতবড় লালদ্চ!” 

সেসীে দাদ্দ �াো চাপরড় বলরলন... “োবী, সেসী এসব কী 
বলর�?”

আয়�ারনে দাদ্দ সেসীে পারশ মোর্রয় ওে �াোয় হাত বুদ্লরয় 
বলরলন... “এসব মোতারক মোক বরলর�?” 

সেসী েুকরে মোকঁরদ েুঁদ্পরয় োঁদ্পরয় বলরলা... “দাদ্দজান, 
আপনাো আ�ারক র্র�েবাদ্ড় পাোরত চান মোকন?” 

আয়�ারনে দাদ্দ :.. “র্া বলাে বুদ্ঝরয় বল।”
সেসী :.. “আয়�ান োইে সারে আকদ না কোরল আ�াে সারে 
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আপনাোও মোবরঘারে �েরবন।”
আয়�ারনে দাদ্দ ওে হাত ধরে হাঁটরত শুরু বলরলন... “চল, মোতাে 

আয়�ান োইে মোকাোয় বরস গপসপ কেব।” 
সেসী দুহারত অশ্রু �ুর� বলরলা... “আদ্� আে মোকাোও র্াব না। 

আয়�ান োই মোকাোয় দ্গরয়র�ন?”
আয়�ারনে দাদ্দ দ্বদ্রূপ মোহরস ওে চুরল হাত বুদ্লরয় বলরলন... 

“দ্হজলতরল দ্গরয়র� হয়রতা। সদ্ত্য সদ্ত্য আয়�ান োইরক দ্বরয় 
কেরত চাস নাদ্ক?”

সেসী ে�রক দাঁদ্ড়রয় দাঁত কট�ট করে বলরলা... “মোবদ্শ বাড়াবাদ্ড় 
কেরল োঁড়াে ঘরে কাজ কোব, আ�াে কো �রন োরক মোর্ন।”

আয়�ারনে দাদ্দ শেীে কাঁদ্পরয় মোহরস �াো দ্দরয় ইশাো করে 
হাঁটরত হাঁটরত বলরলন... “দ্জ আচ্ছা দ্বদ্বজান। এখন আপনাে 
আয়�ান োইে মোকাোয় চলুন।”

সেসী :.. “এোরব হাসর�ন মোকন?” 
দাদ্দ আড়রচারখ তাদ্করয় বলরলন...”তরন তাপন উরের� না 

আয়�ান োইে জন্য তনু�ন উচাটন কের�?”
সেসী হাসরত হাসরত বলরলা... “উচাটন কেরল কী কেরব?”
আয়�ারনে দাদ্দ :.. “মোতারক �ালা বাদ্নরয় মোতাে আয়�ান োইে 

গলায় ঝুদ্লরয় মোদব।”
সেসী মোচাখ কপারল তুরল বলরলা... “আ�াে দাদ্দ মোর্ এতবড় 

নাবুদ্ড় তা আদ্� জানতা� না। র্ড়র্রন্ত্রে গূঢ়তত্ত আয়�ান োই 
জানরল মোজাঁরকে �ত মোগঁরে োোপড়া মোোরদ দ্চৎ করে োখরবন। 
এখুদ্ন আয়�ান োইরক মোেরক বলব।”

আয়�ারনে দাদ্দ :.. “সেসী! বাড়াবাদ্ড় কেরল োঁড়াে ঘরে আগুন 
লাগারব। পদ্েদ্থিদ্ত এখন মোতাে দ্নয়ন্ত্ররণ। তুই অদ্থিে হরল দ্বপদ্তে 
বাড়রব।”

সেসী :.. “সূর্লিারস্তে আরগ দ্বরয়ে বরদোবস্ত কেরল হাত পা 
দ্টরপ শান্ত কেব নইরল রোজন দ্দরয় খুঁদ্চরয় গাই দা�ড়ারকও আজ 
মোচতাব।”

দাদ্দ মোচাখ কপারল তুরল দুহারত বুক মোচরপ ধরে বলরলন... “এত 
বড় দ্নললিজি হরল করব?”

সেসী ভ্রূ দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “বুরকে ব্যোয় �াদ্লশ 
কোে জন্য দাদাে োইরক োদ্ক।”
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দাদ্দ মোতরড়েঁুরড় এগুরল, সেসী মোদৌরড় বনসী�ায় মোর্রয় মোহঁরক-
মোেরক বলরলা... “আয়�ান োই! আ�ারক বঁচাও।” 

আয়�ান বশলিা হারত মোবদ্েরয় সেসীরক বুরকে সারে মোচরপ ধরে 
চােপারশ তাদ্করয় বলরলা... “কী হরয়র�, দ্চৎকাে কেরল মোকন?”

সেসী :.. “দ্বড়দ্বড় করে নাবুদ্ড়ে �রনে খবে জানরল মোক�রন?”
আয়�ান :.. “বুদ্ড়ে সারে ঝগড়া কোে জন্য �নগড়া গল্প 

বরলদ্�লা�।”
সেসী :.. “তুদ্� হয়রতা �নগড়া গল্প বরলদ্�রল দ্কন্তু আ�াে দাদ্দ 

সদ্ত্য আ�ারক উনাে োইে নাদ্তে কার� দ্বরয় দ্দরয় ধনসম্পদ্তে 
আত্সাৎ কেরত চান।”

আয়�ান :.. “আর্ারঢ় গল্প শুদ্নরয় তুই আ�ারক দ্কংবদদ্ন্ত বানারত 
পােরব না। োঁড়াদ্� না করে মোদৌরড় বাদ্ড় র্া!”

সেসী �াো মোনরড় দূঢ়করঠে বলরলা… “আদ্� আে মোকাোও র্াব 
না। শরণে ঘে বাদ্নরয় মোতা�াে সারে সংসােী হব।”

আয়�ান :.. “সেসী, দ্�দ্ষ্হাদ্স মোর্�ন মোত�ন েদ্ষ্নদ্ষ্ দ্বেদ্তিকে। 
বাদ্ড়বাদ্ড় কেরল দ্বপৎপাত হয়। আদ্� আে োঁড়ায় পড়রত চাই 
না।”

সেসী মোোঁটদ্টরপ মোহরস দুহারত তাে হাত ধরে বলরলা… “আ�াে 
সারে আরসা, বনেুরল শর্্যা সাদ্জরয় আজ আ�ো মো�ৌজ কেব।”

আয়�ান ঝাড়া দ্দরয় হাত �াদ্ড়রয় হাঁটরত শুরু করে বলরলা... 
“আ�াে অরনক কাজ আ�। তুই মোতাে কাজ কে মোর্রয়।”

আয়�ারনে দাদা মোহঁরক-মোেরক বলরলন… “আয়�ান! মোদৌরড় আয়।”
আয়�ান দ্নশানা করে বশলিা �ুরড় মোদৌরড় মোর্রয় হাঁপারত হাঁপারত 

বলরলা... “কী হরয়র� দাদাজান?”
দাদা :.. “সেসী মোকাোয়?”
আয়�ান দ্ক�ু বলাে আরগ সেসী মোদৌরড় মোর্রয় দাদারক জদ্ড়রয় 

ধরে কান্ায় মোেরগে পরড়। দাদা ওে �াোয় হাত বুদ্লরয় গম্ীেকরঠে 
বলরলন... “আ�াে সুখসম্পরদে না� সেসী! সেসীে রোণরখালা 
হাদ্সে শব্ আ�াে জন্য স্বগলিীয়। সেসী কাঁদরল আ�াে শ্াসকষ্ হয়। 
আদ্� এখন সেসীে কান্াে কােণ জানরত চাই।”

আয়�ান �াো নত করে বলরলা… “দাদাজান, সেসীরক আদ্� 
োরলাবাদ্স। আদ্� ওরক দ্বরয় কেরত চাই।”

দাদা োগাদ্বিতকরঠে বলরলন... “সবাে সা�রন সেসী মোতারক বেণ 
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করের� এবং আ�ো মোতারদেরক আশীবলিাদ করেদ্�। মোতাো চাইরল 
র্খন তখন মোতারদে দ্বরয় হরব।”

আয়�ান :.. “মোকউ আপদ্তে কেরল কী কেব?”
আয়�ারনে দাদা :.. “পুদ্লরপালাও র্াওয়াে শখ োকরল এরস 

আপদ্তে কোে জন্য োক। মোবয়াড়া বে! বেণ শরব্ে অেলি বুরঝ না। 
ঘারড় একটা দ্দরয় বুঝারত হরব।”

সেসী দাঁত কটকট করে বলরলা... “আ�াে আয়�ান োইে গারয় 
েুকা �ােরল ঝাঁটাঝাঁদ্ট শুরু হরব �রন োরক মোর্ন। মোোজবাদ্জ আে 
োরলা লাগর� না। ��লিজ্ালায় জ্রল র্রেষ্ �টেট করেদ্�, আদ্� আে 
অদ্তষ্ঠ হরত চাই না।”

দাদা োগাদ্বিত হরল সেসী দ্প�ু হাঁরট। আয়�ান ওরক বাহুরত 
মোটরন কারন কারন বলরলা... “গত দ্নশীরে কা�পেবশ হরয়দ্�লা�। 
আসর� দ্নশীরে তনুপেশ কেরত চাই।”

“আ�ারক ধরো।” বরল সেসী মোচাখ বুরজ এদ্লরয় পরড়। আয়�ান 
ওরক বাহুরত তুরল দাদাে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... “দাদাজান, 
তােপে আদ্� এখন কী কেব?”

“ওে কী হরয়র�?” বরল দাদা দ্রুত মোর্রয় সেসীে �ুখ ে্যাকারস 
মোদরখ মোহঁরক-মোেরক বলরলন... “মোবৌ�া! মোদৌরড় আরসা।”

সবাই মোদৌরড় মোবরোরল, আয়�ান �ুরখে োব বদদ্লরয় সেসীরক 
বুরকে সারে মোচরপ ধরে োয় দাঁদ্ড়রয় োরক। সেসীরক সংজ্াহীন 
মোদরখ সেসীে �া েুকরে মোকঁরদ বলরলন... “আয়�ান, সেসীে কী 
হরয়র�?”

আয়�ান সেসীে �ুরখে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা… “হরতাদ্স্ম জরপ 
হতাশ্াস হরয়র�। আশ্স্ত হওয়াে জন্য আজ আ�ো র্র�েবাদ্ড় চরল 
র্াব।”

সেসীে �া কাঁদরত কাঁদরত বলরলন... “মোতা�ো র্র�েবাদ্ড় চরল 
মোগরল এই বাদ্ড়রত মোেরক আ�ো কী কেব?”

আয়�ান :.. “আপনাে শাশুদ্ড়রক দ্জরজ্স করুন।”
সেসীে �া সেসীে কাপারল হাত বুদ্লরয় েুঁদ্পরয় োঁদ্পরয় বলরলন... 

“আ�াে মো�রয়রক দ্বরয় মোদওয়াে অদ্ধকাে আ�াে আর�। মোকারল 
দ্পরে করে মোতা�ারকও লালন পালন করেদ্�। মোতা�াে উপরেও 
আ�াে অদ্ধকাে আর�। উনাো নাোজ হরল মোতা�ারদে সারে আদ্�ও 
মোদশান্তেী হব। এখন বরলা সেসীে কী হরয়র�?”
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আয়�ান সেসীে �ুরখে দ্দরক তাদ্করয় বলরলা... “মোেংদ্চ ধরের� 
হয়রতা। চাদ্চ-আম্া, পাদ্ন দ্নরয় আসাে জন্য কাউরক মোেরক বলুন।”

সেসীে �া পাদ্ন দ্নরয় আসাে জন্য মোহঁরক বরল �াদ্টরত বরস হাত 
মোপরত বলরলন... “সেসীরক আ�াে মোকারল দাও।”

আয়�ান হাঁটু মোগরড় বরস সেসীরক উনাে মোকারল দ্দরয় দ্নম্নকরঠে 
বলরলা... “অজ্াত কােরণ অজ্ান হরয়র�। পাদ্ন দ্�টা দ্দরল সজ্ান 
হরব।”

�া সেসীে �ুরখে দ্দরক তাদ্করয় োকরল, টপ টপ করে ওে �ুরখ 
অশ্রু মোোঁটা পরড়। সেসী মোচাখ মো�রল �ারক কাঁদরত মোদরখ উরে বরস 
ব্যস্তকরঠে বলরলা... “আম্া! কী হরয়র�?” 

�া :.. “মোতাে �তা�ত মোজরন আদ্� আ�াে োশুেরপাে কার� 
মোতারক দ্বরয় দ্দরত চাই। হ্যাঁ বল। না বলরল গলা দ্টরপ মো�রে 
মোেলব।”

সেসী গাল েুদ্লরয় মোচপটা হরয় বরস বলরলা… “আপনাে �স্তান 
োশুেরপা বরলর�ন, দ্বরয়ে পে আ�ারক আ�াে বারপে বাদ্ড় মোর্রত 
মোদবন না। আদ্� এত সহরজ হ্যাঁ বলব না।”

�া দাঁদ্ড়রয় হাত রেসাদ্েত করে বলরলন… “আরজবারজ কো না 
বরল মোসাজা হরয় দাঁড়া, এখুদ্ন মোতারদে আকদ কোব।”

সেসী �া’ে হাত ধরে দাঁদ্ড়রয় দ্ক�ু বলরত মোচরয় োর�। �া 
আয়�ারনে দ্দরক তাদ্করয় কো না বরল চরল মোগরল, আয়�াে দাঁত 
কট�ট করে বলরলা... “সংসােী হওয়াে জন্য ঘেবাদ্ড় বানারত চাই। 
তুই আ�াে আজুো দ্দদ্চ্ছস না মোকন?”

সেসী মোদৌরড় দ্নরজে কা�োয় মোর্রয় দ্সদুেক খুরল করয়ক বাদ্ণ্ডল 
হারত দ্েরে হাঁপারত হাঁপারত বলরলা... “আদ্� দ্বশ্াস কদ্ে এরত 
তুদ্� র্রেষ্ খুদ্শ হরব।”

আয়�ান �াো দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “চল! শরণে ঘে বাদ্নরয় 
সংসােী হরল টাকাে মোকানা ধরে আে টানাটাদ্ন কেরত হরব না।” 

সেসী বাদ্ড়ে দ্দরক তাদ্করয় দ্বচদ্লত হরয় বলরলা…. “দ্বদ্ধে 
দ্বধান অনুর্ায়ী সংসােী হরল টারন পরড় বারপে বাদ্ড় আসরত হরব 
না।”

আয়�ান :.. “দ্েকার�, তুই দ্বরয়ে মোবনােদ্স পরে বউ সাজ, আদ্� 
বে সাজরত র্াদ্চ্ছ।”

সেসী :.. দ্বশ্াস করো, এসব আ�াে দ্বশ্াস হরচ্ছ না।”
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আয়�ান :.. “আদ্� দ্বশ্াস কদ্ে উর্াকারল এসব আে পুনশ্চ 
দ্বরলের্ণ কেরত হরব না।”

সেসী কো না বরল মোদৌরড় বাদ্ড়ে দ্েতরে র্ায় এবং আকরদে পে 
বাসেঘরে রেরবশ করে অন্তহাদ্স মোহরস আয়�ান বলরলা... “মোতাে 
োরলাবাসা পাওয়াে জন্য আদ্� পাগলরোয় হরয়দ্�লা�। পাগল 
কো হাদ্স শুনাে জন্য পাগলপাো োকতা�। অবরশরর্ আ�ারদে 
োরলাবাসা তবধ হরয়র�। োরলাবাসাবাদ্সে জন্য আ�াে পারশ আয়। 
আনদেদারন আনদ্দেত হওয়াে জন্য আদ্�ও অবধর্লি হরয়দ্�।”

সেসী :.. “পায়বাে মোখারপ বরস শাদ্লরকে �ত ক্যাঁচে�্যাচে করে 
কী বুঝারত চাই�?”

আয়�ান �ুচদ্ক মোহরস দ্ব�ানায় উরে বরস দ্ের�াট দ্টরপ বাদ্ত 
দ্নবায়। মোোরে দাদ্দরদে হাঁক োরক ঘু� োঙরল আয়�ান আড়র�াড়া 
দ্দরয় বলরলা… “আ�াে েুখ মোলরগর� মোদৌরড় নাস্তা দ্নরয় আয়।”

সেসী মোকা�রে আঁচল গুঁরজ দাঁরত দাঁত দ্পরর্ বলরলা... “মোদৌরড় 
পাকঘরে র্াও, নইরল মোকঁরদকঁদ্করয় এঁরদাপুকুরে মোগাসল কেরত 
হরব।”

আয়�ান দ্ব�ানা মোেরক মোনর� বােরুর�ে দ্দরক হাঁটরত শুরু করে 
বলরলা… “আরস্তব্যরস্ত আদ্� মোতারক শারয়স্তা কেব।”

সেসী দ্রুত পাকঘরে মোর্রয় পদ্েচােকারক মোেরক বলরলা... “আ�াে 
জন্য দুই কাপ চা বানা। অন্যরদে জন্য আদ্� চা বানাব।”

পদ্েচােকা :.. “দ্বদ্বজান, সারহরবে জন্য দ্করসে দুরধ চা বানাব, 
মো�দ্ন গাইে না �াোগে� �াগলীে?”

সেসী :.. “গুঁরড়া দুধ এবং বাদ্স দুরধে পােলিক্য বুঝরত পারেন 
নাদ্ক?”

পদ্েচােকা :.. “এত �ােত্ক পেীক্ষা মোকউ কখন করেনদ্ন।”
সেসী :.. “আঁদ্খোরে না মোপরে োরেরোরে মোহরে জানলা�, আ�াে 

স্বা�ী অত্যন্ত সরচতন পুরুর্, বাতারস োসা বাদ্স দুরধে বাস উদ্ন 
আস্বাদন কেরত পারেন। ওরে বাসরে!”

আয়�ারনে দাদ্দ পাকঘে রেরবশ করে দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলন... 
“লটেপটরে নাগে খুদ্শ হরলও স্বা�ীরক খুদ্শ কো �ুরখে কো নয়। 
তাড়াতাদ্ড় নাস্তা দ্নরয় র্া, মোদদ্ে হরল হাঁদ্ড়কুদ্ড় োঙরব। মোেরগ মোোঁরস 
ঘেবাে কের� মোদরখ এরসদ্�।”

সেসী :.. “বাষ্পচাদ্লত গাদ্ড় চালারত পােরলও হুট করে োণ্ডা 
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পাদ্ন উেলারত পাদ্ে না। স্বদ্স্তে সারে নাস্তা খাওয়াে জন্য আদ্� 
এখন আ�াে বারপে বাদ্ড় র্াব।”

আয়�ারনে দাদ্দ :.. “হাদ্সোট্া কোে জন্য োট ে�ক েসরক হাঁট। 
দ্নজলিল কলরস জল পড়াে শব্ শুরন আ�ো খলখল করে হাসব।”

দাদ্দো র্খন োট্া দ্টটকাদ্ে করেন তখন সেসীে উপে পেী 
েে কেরল অনুকূল পদ্েদ্থিদ্ত পলরক রেদ্তকূলতাপূণলি হয়। সেসী 
দ্বচদ্লত হরয় বা� হারতে কেতরল অশ্রু �ুর� েুঁদ্পরয় েুঁদ্পরয় মোকঁরদ 
কা�োয় মোর্রয় দেজা বধে করে মোচৌকারে মোহলান দ্দরয় বরস েুকরে 
মোকঁরদ বলরলা... “আ�ারক দ্বরয় দ্দরয় আ�াে বাজান এত দ্নষু্ঠে 
হরলন কী কােণ? কদ্লজাে টুকো মো�রয়রক দ্বরয় দ্দরয় �া-বাবা 
দ্নরজে �নরক সান্ত্বনা মোদন মোক�রন?”

আয়�ান দ্বদ্রূপ মোহরস বলরলা... “মোতাে দাদ্দে মো�রড় মোতারক আজ 
বাহাতুেরে দশায় ধরের�।”

সেসী মোোঁদ্পরয় মোোঁদ্পরয় বলরলা... “মোতা�ো এত দ্নষু্ঠে হরয়� 
মোকন?” 

আয়�ান উতেরেে বদরল ধ�ক দ্দরল, সেসী চ�রক দু হারত �ুখ 
লুদ্করয় কান্ায় মোেরগে পরড়। আয়�ান ওে হাত ধরে মোটরন কা�ো 
মোেরক মোবদ্েরয় আঙুল দ্দরয় ইশাো করে বলরলা... “ওই মোদখ মোতাে 
বাজান। আঁদ্খজরল বুক োসাবাে জন্য মোদৌরড় র্া।”

সেসী দু হাত রেসাদ্েত করে েুকরে মোকঁরদ বলরলা... “বাজান মোগা! 
বাজান আপদ্ন এত দ্নষু্ঠে হরলন মোকন?”

বাবা মোদৌরড় মোগরল সেসী কাঁদরত কাঁদরত বলরলা… “মোকাঁতকা 
�াোে জন্য আ�াে স্বা�ী দ্দনোত দ্নখুঁরত খঁুত খঁুরজন। মোবৌকাঁটদ্কো 
কোয় কোয় মোখাঁটা দ্দরয় হাদ্সোট্া করেন। এই বাদ্ড়ে মোকউ 
আ�ারক আদে করেন না মোগা বাজান।”

সেসীে বাবা আয়�ারনে বাবারক মোেরক বলরলন... “সেসী বলর� 
এই বাদ্ড়ে মোকউ ওরক আদে করেন না।”

আয়�ারনে বাবা সরনেরহ �াোয় হাত বুদ্লরয় কী হরয়র� জানরত 
চাইরল, সেসী কাঁদরত কাঁদরত বলরলা… “চাচাজান, আ�াে 
দাদ্দশাশুদ্ড় এবং উনাে জা আ�ারক দুই মোচারখ মোদখরত পারেন না” 

সেসীে কো শুরন বাবাো দ্নবলিাক তাদ্করয় োরকন। দাদ্দো দেজাে 
আড়ারল দাঁদ্ড়রয় হাসাহাদ্স করেন। দাদা আয়�ানরক োরকন। 
আয়�ান মোদৌরড় মোগরল দাদা বলরলন... “সেসীে কী হরয়র�?”
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“আদ্� জাদ্ন না।” বরল আয়�ান সেসীে পারশ মোর্রয় ওে হাত 
ধরে �াো কাত করে �ুরখে দ্দরক তাদ্করয় �ৃদুরহরস বলরলা... 
“মোতাে কী হরয়র�?”

সেসী :.. “আ�াে দ্ক�ু হয়দ্ন। আদ্� দ্েকোক আদ্�।”
আয়�ান :.. “আ�াে বুদ্ধিনাশ কেরত চাস নাদ্ক?”
সেসী :.. “আদ্� আ�াে বারপে বাদ্ড় মোর্রত চাই।”
আয়�ান ওে হাত ধরে হাঁটরত শুরু করে শান্তকরঠে বলরলা... 

“আ�াে সারে আয়। আ�ো এখন আ�াে শ্শুেবাদ্ড় র্াব।”
সেসী :.. “আ�াে বারপে বাদ্ড় আে কত দূে?”
আয়�ান :.. “মোতাে বারপে বাদ্ড় আদ্� খাদ্ল হারত মোর্রত পােব 

না। মোতাে দাদ্দে জন্য অন্তত গণ্ডা দুরয়ক �ডো দ্নরত হারব।”
সেসী :.. “রেরয়াজরন মোোঁ-মোদৌরড় বাজারে র্াও।”
আয়�ান মোদৌরড় তাে কা�োয় র্ায় এবং মোেজাদ্লে মোকার্ মোকা�রে 

মোবঁরধ মোবদ্েরয় আসাে পরে এক প্যারকট দ্�দ্ষ্ হারত দ্নরয় মোদৌরড় 
সেসীে পারশ মোর্রয় হাঁপারত হাঁপারত বলরলা... “এখন দ্নেলিরয় মোতাে 
বারপে বাদ্ড় মোর্রত পােব। মোতাে দাদ্দ আে আ�ারক হাড়দ্কপরট 
নাতজা�াই োকরবন না।”

সেসী অপলকদৃরষ্ তাদ্করয় গম্ীে করঠে বলরলা... “অদ্েচাে 
কোে জন্য োতদুপুরে জাদ্ড়জদ্ড় করেদ্�রল নাদ্ক?”

আয়�ান :.. “সেসী! মোবদ্শ বাড়াবাদ্ড় কেরল আজ মোতাে কদ্লজা 
বাে কেব।” 

সেসী কো না বরল মোেরগ েুঁরস ঘনঘন শ্াস টারন। েেেরয় 
অন্যো রোয় দ্নশ্চল। আয়�ান বা� হারত মোোজাদ্লে হাতা ধরে 
বলরলা... “স্বগলিারোহরণ না রের�াদভ্র�রণ মোর্ত চাস?”

সেসী �াো নত করে বলরলা... “বজ্রনাে বুরঝশুরঝ আ�ারক 
হতাশ্াস করের�। বরলর� রেরয়াজরন মোেৌেরব র্ারব তবুও আ�ারক 
স্পশলি কেরব না। মোতাে সারে মোবাঝাপড়া কোে জন্য জংলায় বরস 
অরপক্ষা কের�।” 

আয়�ান :.. “বাহাতুেরে বুদ্ড়ে �রতা েুড়েুড় কেরল, দ্দন�ারন 
মোহঁরটও দূে মোেরক দূোন্তরে মোর্রত পােব না। বেরে পা চালা।”

সেসী :.. “হাঁটরত কষ্ হরচ্ছ মোদরখও োট্া কেদ্�স?”
আয়�ান �ুখ দ্বকৃত করে বলরলা… “র্তসব অল্প�দ্ত! আ�াে 

সা�রন এরস কাকুদ্ত দ্�নদ্ত করে বরল, আদ্� মোতা�ারক োরলাবাদ্স।”
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সেসী দাঁত কট�ট করে বলরলা… “একদ� মোচাপ! োববারচ্য কো 
বলরল গারয়ে মোজারে কঁুচদ্করত টুসদ্ক �ােব।”

আয়�ান দ্শউরে বলরলা... “মোতাে কো শুরন সদ্ত্য দ্শহদ্েত 
হরয়দ্�। তাড়াতাদ্ড় কে, আ�াে আে তে সইর� না। রোকৃদ্তক 
মোসৌদের্লি পদ্েদশলিরনে জন্য সুদেেবন মোর্রত চাই।”

সেসী :.. “দ্হংসানরল আদ্� জ্লদ্� আে মোস আ�ারক রোকৃদ্তক 
মোসৌদেরর্লিে উপ�া শুনারচ্ছ। দাঁড়া! এখুদ্ন মোতারক নাস্তানাবুদ কেব।”

আয়�ান :.. “তাড়াতাদ্ড় কে, আদ্� আে মোতারক তাড়া মোদব না।”
সেসী কো না বরল তাে হাত ধরে ঘুেপাক মোখরল �রনাে� 

দৃশ্যপরট ওো দৃশ্য�ান হয়। আয়�ান অবাকদৃরষ্ তাদ্করয় মোহঁরক-
মোেরক বলরলা... “বজ্র! আদ্� এরসদ্�।”

বজ্রনাে তারদে সা�রন আদ্বেূলিত হরয় শান্তকরঠে বলরলা… 
“দ্বরবির্োজন হওয়াে জন্য োঁড়াদ্� হয় র্রেষ্। শ্ধিাোজন হওয়াে 
জন্য হরত হয় ধ্যানদ্নদ্বষ্।”

আয়�ান দ্ক�ু বলরত চাইরল সেসী দ্চৎকাে করে বলরলা... “মোতাো 
ো�!”

বজ্রনাে এবং আয়�ান চ�রক এরক অরন্যে দ্দরক তাকারল, সেসী 
রুষ্করঠে বলরলা... “কারনে দ্েতে মোিাল মোেরটর� নাদ্ক?”

আয়�ান কপট মোহরস বলরলা… “দ্বশ্াস কে, আদ্� সদ্ত্য েয় 
মোপরয়দ্�।”

বজ্রনাে :.. “নূপুে পারয় তবতারল মোনরচ র্াঁরড়ে ঝুঁদ্ট ধোে জন্য 
জাপটাজাপদ্ট কেরত চাস মোকন?”

সেসী :.. “মোরে� দ্নরবদরনে জন্য আদ্� �েণপণ করেদ্� তুই 
দ্করসে জন্য পণ করেদ্�স?”

বজ্রনাে োন হাত রেসাদ্েত করে দ্প�ু মোহঁরট পদ্েরবরশ অদৃশ্য 
হরয় বলরলা… “দ্রেয়দদ্শলিনীে আশীবলিারদ মোঘােদশলিন দশলিনীয় হরয়র�।”

আয়�ান :.. “বধুে! মোরে� অত্যন্ত শদ্তিশালী অনুেূদ্ত। মোরের�ে 
রেোরব অসাধ্য সাধন হয়।”

বজ্রনাে অদৃশ্য মোেরক ধন্যবাদ বলরল, আয়�ান মোোজাদ্লে হাতা 
ধরে বলরলা... “অপ্সো! আে বাড়াবাদ্ড় কেরল েবলীলা সাগে কেব। 
োট বাট মোদখাবাে জন্য মোকা�ে �ুদ্ড়রয় হাঁটরত পােরব না। বেরে েে 
না�া নইরল এখুদ্ন ঝাড়েুঁক শুরু কেব।”

“সইরক সুরখ োদ্খস।” বরল সেসী মোচাখ বুরজ এদ্লরয় পড়রল, 
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ওরক কাঁরধ দ্নরয় আয়�ান মোদৌরড় বাদ্ড় র্ায়। তাে কাঁরধ সেসীরক 
মোদরখ সবাে শ্াস রুধি হয়। সেসীরক ধােীরত শুইরয় হারত পারয় 
ধরে মোটরন মোেরল দ্শয়রে বরস আয়�ান বলরলা... “পাদ্ণ্ডরত্যে দ্নদশলিন 
এবং দ্চতেচাঞ্চরল্যে দ্নদশলিক হরলা মোচতনা এবং তা আ�ারদে জন্য 
দ্নত্যবনদ্�দ্তেক ঘটনা।”

তাে অসংলগ্ন কার্লিকলাপ এবং অস্বদ্স্তকে পদ্েদ্থিদ্ত পর্লিরবক্ষরণ 
সবাে নাদ্েরত শ্াস আটরক। সেসীে দাদ্দ �টেট করে শ্াস 
মোটরন হাঁপারত হাঁপারত আয়�ারনে দাদ্দে দ্দরক তাদ্করয় বলরলন... 
“মোবহাইন, তােপে আদ্� এখন কী কেব?”

আয়�ারনে দাদ্দ :.. “অত্যন্ত অসুদ্বধাজনক দ্ক�ু হরল সাহারর্্যে 
জন্য দ্চৎকাে কেরত হয়।”

সেসীে দাদ্দ :.. “আদ্� এখন দ্চৎকাে কেরত পােব না। েতি জল 
হরয় গা দ্হ� হরয় আসর�। বুরকে দ্েতে দুেদুে কের�, দুেদুোদ্ন 
দ্নশ্চয় শুনরত পারচ্ছন?”

আয়�ারনে দাদ্দ :.. “আদ্� এখন অনড় হরয়দ্�। চাইরলও নড়রত 
পােব না। পােরল দ্শো পেীক্ষা করে মোদখ নাদ্েশ্াস উরের� না 
এখরনা বাদ্ক আর�?”

সেসীে দাদ্দ সেসীে দ্দরক তাদ্করয় বলরলন… “র্র� �ানুরর্ 
টানাটাদ্ন হরচ্ছ, র্খন-তখন র্র�েবাদ্ড় চরল র্ারব।”

আয়�ারনে দাদা সেসীে পারশ বরস দুহারত মোচারখে পাতা উদ্েরয় 
অপলকদৃরষ্ তাদ্করয় বলরলন... “এত তাড়াতাদ্ড় �েরলা মোক�রন? 
জীবরলারক আর� না পেরলারক মোগর� জানরত হরল মোচারখে েং 
মোদখরত হরব।”

[]  সেসী অতদ্কলিতোরব “েূঃ।” বরল উেরল “ওরে বাপরে!” বরল 
দাদা উরড় দূরে পরড় হা�াগুদ্ড় মোদওয়াে মোচষ্া করেন। অন্যো রোরণে 
েরয়ে এরলাপাোদ্ড় মোদৌরড়, হুরড়াহুদ্ড়রত হুড়রকা মোর্াগ দ্দরল হুড়দুে� 
শুরু হয়। তা মোদরখ দুজন মোহরস লুরটাপুদ্ট খায়। হাঁকোরক দদ্ড়দড়া 
দ্�ঁরড় দা�ড়া বলদো মোগায়ালঘরে মোেরক মোবদ্েরয় হদ্ম্বতদ্ম্ব করে। 
�াোগে� �াগলী একপারশ দাঁদ্ড়রয় েরেে মোচারট েেহদ্ে করে। 
আয়�ান মোদৌরড় মোর্রয় মোদাহরন বসরল দুরধ মোদানা কানায়কানায় েরে 
উপরচ পরড়। []

আয়�ান �াোগে� �াগলীরক ধন্যবাদ বরল মোগায়াল ঘরে মোেরক 
মোবদ্েরয় সেসীরক োরক। সেসী মোদৌরড় মোর্রয় মোচাখ কপারল তুরল 
বলরলা... “এত দুধ মোকাোয় মোপরল?”
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আয়�ান সতকলিতাে সারে শেীে কাদ্পরয় মোহরস বলরলা… “চা 
খাওয়াে জন্য �াোগে� �গলীে কা� মোেরক কজলিা এরনদ্�।”

সেসী সেরয় বলরলা... “গারয়ে মোজারে মোদানা ধরে সাবধারন 
হাঁরটা। আদ্� চাইরলও দুরধ েো মোদানা সা�লারত পােব না।”

[] আয়�ান কো না বরল অপলকদৃরষ্ দুরধে দ্দরক তাদ্করয় পা 
দ্টরপ মোহঁরট র্ায়। সেসী এক পারশ দাঁদ্ড়রয় োরক। �াস্াে দ্পরে 
গাঁটদ্ে এবং পুটলা বগলদাবা করে কারো দ্দরক না তাদ্দরয় মোোঁ-
মোদৌরড় পালায়। আয়�ান পাকঘরে মোপঁর� মোেগ চুলায় বদ্সরয় মোচারখে 
আদোরজ দ্চদ্ন চা-পাতা মো�রড় জ্াল দ্দরয় অট্গে� চা বাদ্নরয় 
বাদ্টরত মোিরল জলরচৌদ্করত বরস েুঁ দ্দরয় জুদ্ড়রয় তৃদ্প্তে সারে চা 
পান করে। []

সেসী ইদ্নরয় দ্বদ্নরয় বলরলা... “দয়া করে আ�ারক একটা চু�ুক 
মোদরব?”

আয়�ান কো না বরল মোচাখ বুরজ চু�ু খাওয়াে জন্য রেস্তুত হরল, 
সেসী �ুখ দ্বকৃত করে বলরলা... “মোতা�াে গতরে একট মোোঁটা 
হায়াশে� মোনই, গতলজি মোকাোকাে।”

আয়�ান :.. “মোতাে এত স্পধলিা! তুই আ�ারক গতলজি মোেরকদ্�স। 
েীদ্তসম্তোরব এখুদ্ন মোতাে কায়দাদুেস্ত কেরত হরব।”

সেসীে হাঁইহুই শুরু কেরল আয়�ান কপট মোহরস চা’ে মোেগ মোেরল 
মোদয়। তাে �া মোলবু হারত পাক ঘরে রেরবশ কেরল, শা করে চা’ে 
মোেগ উধাও হয়। তা মোদরখ অন্যো পদ্ড়�দ্ে করে মোদৌরড় মোবদ্েরয় 
র্ায়। সেসী এক মোকারণ দাঁদ্ড়রয় েেহে করে মোকঁরপ কদ্ম্পতকরঠে 
বলরলা... “চা-চা-চাে মোেগ মোকাোয়?”

আয়�ান দ্নরুতেে দাঁদ্ড়রয় োকরল, �া সেরয় বলরলন... “আয়�ান, 
পাকঘে কী হরচ্ছ আ�ারক বুদ্ঝরয় বল। আ�াে দ্দরক তাদ্করয় মোদখ, 
েরে-েরয় েেেে করে আ�াে হাত পা কাঁপর�। এ�ন অদ্বশ্াস্য 
ঘটনা রেকারশ্য সংঘদ্টত হরত বারপে জরমে আদ্� মোদরখদ্ন।”

আয়�ান :.. “অপ্সো হয়রতা োরতে মোেগ মোনওয়াে জন্য এরসদ্�ল। 
তারদে দ্রেয় খাবাে োত এবং অজ্াত কােরণ মোলবু েয় পায়। 
আপনাে হারত মোলবু মোদরখ ে্যাবাচ্যাকা মোখরয় চা’ে মোেগ হাদ্পশ 
করের�। আপদ্ন দ্নেলিরয় নাস্তা করুন, আজ আে এদ্দরক আসরব না। 
পােতপরক্ষ ওো আপনারক েয়ত্রস্ত কেরব না। বজ্রনাে আপনারক 
আম্া োরক এবং আ�াে �ায়া মোদখরল অপ্সোে হাত পা কাঁরপ।”

�া আশ্স্ত হরত ব্যেলি হরয় মোলবুে দ্দরয় তাদ্করয় দ্বড়দ্বড় করে চরল 
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মোগরল, দাদ্দ আয়�ানরক মোেরক বলরলন... “োত োকরত ঘু� োরঙ। 
দ্দন োকরত স্বপ্ন মোদখরত শুরু কদ্ে। েেদুপুরে গার�ে �ায়া দ্তন 
হাত লম্ব হয়। দ্ত্রসধে্যায় সূর্লি �াোে উপে দাঁড়ায়। এসব মোদখাে পে 
মোেরক আ�াে মোচারখ চাদ্লশা মোলরগ সেসীে দাদ্দে বুদ্ধিনাশ হরয়র�। 
এই বােরবলা করব েুোরব?”

আয়�ান সবাে দ্দরক তাদ্করয় হাসাে মোচষ্া করে বলরলা… “আ�াে 
রোপ্য আ�ারক বুদ্ঝরয় না দ্দরল জীবরনও বারোরবলা েুোরব না। 
দৃঢ়দ্চরতে মোেরবদ্চরন্ত আ�ারক আ�াে জমোদ্ধকাে মোেরক বদ্ঞ্চৎ কো 
হরয়র�। আদ্� বাউণু্ডরলে �ত পরে পরে ঘুদ্ে। কখরনা অ�ুরকে 
ধােীরত, কখরনা ত�ুরকে মোদউদ্ড়রত বরস োত খাই। আজ আদ্� 
ন্যায় দ্বচাে এবং ন্যার্্য আজুো চাই।”

দাদা সেসীরক মোেরক বলরলন... “আরপারশ দ্�ট�াট কোে জন্য 
োগবারটায়াো করে তাে োগ তারক বুদ্ঝরয় মোদ। সাতপুরুরর্ে দ্েটা 
মোবরচ লাট হরত চাইরল মোলাকজন তারক বাউণু্ডরল োকরব। বাইন 
�া� মোর্�ন েণা মো�লরত পারে না তদ্রূপ মোস মোতারক দ্েরট �াড়া 
কেরত পােরব না।”

সেসী সম্ত হরয় আয়�ারনে সা�রন মোর্রয় বলরলা... “দ্নোপতো 
দ্নদ্শ্চত কোে জন্য আদ্� সদা রেস্তুত। তুদ্� সদুপরদশ কেরল আদ্� 
সদাতৃপ্ত হব।”

আয়�ান :.. “আদ্� দ্বশ্াস কদ্ে, সংসাে পাতাে জন্য ধাধসপুরে 
শরণে ঘে বানারল সহসা বােরবলা েুোরব।”

সেসী :.. “র্া কোে রেরয়াজন দয়া করে তা করো, সাধ্যানুর্ায়ী 
সাহার্্য এবং উৎসাদ্হত কোে জন্য আদ্� মোতা�াে অধলিাদ্গেনী হরয়দ্�।”

[] আয়�ান আে কো না বরল আরড়হারত কারজ মোলরগ ঝারড়ে 
বাঁশ মোকরট ঘরেে কাোর�া বাদ্নরয় কাঁচা শরণ �াউদ্ন দ্দরয় বরদে 
বাদ্ড় বানায়। দাদ্দো নাটকীয় আচেরণ চ�কসৃদ্ষ্ কেরল, �া বাবা 
মোচারখে জল �ু�রত �ু�রত কন্যাদান করেন। মোরে�ানরদে পে�ানদ্দেত 
হওয়াে জন্য দুজন দ্রুতপরদ মোহঁরট মোর্রয় গৃহরেরবশ করে দ্নত্যকৃরত্য 
ব্যস্ত হরল বাতারস গারনে সুে োরস… 

অনূঢ়াে কানরড় কনকচাঁপা গুঁজরল মোদালনচাঁপা গু�রে, দ্বরয়ে 
মোবনােদ্স দ্কনরল তাদ্তপাড়ায় হাঁকোক পরড়, গন্তরব্য মোপঁ�াে জন্য 
গাঁরট েরেদ্� চালদ্চঁরড়, োরকে সুদেেীরক োরলারবরস আদ্� হরয়দ্� 
মোেসুরড়। []

গান ো�রল আয়�ান সানরদে মোহরস বলরলা... “চাঁরদে আরলা পান 
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কোে জন্য চরকাে চরকাদ্ে উড়াউদ্ড় করে, মোতাে রূরপে আরলায় 
আ�াে স্বপ্নো আনীল হয় োত দুপুরে।”

সেসী দু হারত তাে বাজু ধরে বলরলা… “মোতা�াে হাত ধেরল 
�ন করে তাইরে নাইরে, কা�নাে কো কারনকারন না বরল বলব 
আঁদ্খোরে।”

কানাকাদ্ন কোে জন্য ওো র্খন মোচাখা-মোচাদ্খ হয়, তখন োস�ান 
মো�রঘ পূদ্ণলি�াে চাঁদ িাকা পড়রল অদ্গ্নরকারণ অদ্তরলৌদ্কক আরলা 
ঝল�ল করে, মোর্ন েূগরেলি জ্াদ্লরয় োখা রেদীপ দ্শখাে আরলাকেদ্মি 
দ্বদ্েন্ বরণলি দ্বদ্বচু্ছদ্েত হরচ্ছ। দুজন বুক েরে শ্াস মোটরন একসারে 
দীঘলি েুঁ দ্দরল, সলরতে আরলা দ্নরব ধাধসপুরেে বােরবলা েুদ্েরয় 
অেয়ােরণ্যে পদ্েরবশ স্বাোদ্বক হয়।
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