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জ্জ্যমঠের দদুপদুমর কোঠফোটো মোরোমদর তোমপ মোণট মোেমক ভোপ উঠণ�ল। 
মোফণরওয়োলোর হোঁক-পোঁক এবং আইণ্রিমওয়োলোর ঘণ্োর শমব্ ণিমের 
ফদু ল পর্্ষন্ত আইঢোই করণ�ল। 

এক বণলঠে র্দুবক তোপক্োন্ত হময় ণবভোসোলময়র সোমমন্ দোঁণড়ময় 
চোর পোমশ তোকোয়। তোর হোবভোমব উদ্গ্ীবতো এবং ণদগ্ভ্োণন্তর 
দদু ণচিন্তো মোচোমে মদুমে স্পষ্ট। কোঁঠোল গোম�র ণদমক তোণকময় দদুহোমত 
েোণল পমকট মোদণেময় ইণন্ময় ণবণন্ময় ণবড়ণবড় কমর। বোসোর সোমমন্ 
ন্োমীদোণম গোণড় েোমম। বোসোর ণভতমর ভদ্রমণহলো তোড়োহুমড়ো কমর 
েোবোর মোেময় েোমল হোত ধদুময় মোবণরময় র্োন্। পণরচোণরকো ব্যস্ত হময় 
মোটণবমল েোবোর সোজোয়। গোণড়র ণপ�মন্ বসো রূপলোবণ্যবতী র্দুবতী 
মোমোবোইমল বোত্ষো ণলমে পোণঠময় মোেো তদু মল বোঁময় তোকোয়, পেচোরীর 
সোমে মোচোেোমচোণে হমল মোচোে বদুমজ ণশউমর ডোমন্ মদুে ণফণরময় র্দুবমকর 
হবোভোমব প্রভোণবত হময় ণেলণেল কমর হোমস।

চোলক বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ শোন্তকমঠে বলমলন্… “ণবভোসো, কী 
হময়ম�?”

ণবভোসো হোসমত হোসমত বলমলো.. “আব্দু, আণম ণঠকোণ�। আমোমদর 
মোগমটর সোমমন্ দোঁণড়ময় েোকো মোলোমকর অণভন্য় মোদমে হোণস দণমময় 
রোেমত পোণরণন্।”

বোবো হোমতর ইশোরোয় র্দুবমকর দৃণষ্ট আকর্্ষণ কমর ণন্ম্নকমঠে 
বলমলন্... “মোতোমোর ন্োম কী?”
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র্দুবক হোসোর মোচষ্টো কমর মোগট েদুমল ণদময় বলল… ‘আমোর ন্োম 
অয়ন্।”

বোবো আর কেো ন্ো বমল গোণড় চোণলময় ণভতমর চমল র্োন্। অয়ন্ 
মোগট বন্ধ কমর চোরপোমশ তোণকময় হোঁটমত শুরু কমর বলল… “গরমমর 
কোমল আহোল শুরু হময়ম�। ণবর্োণদত বোতোমস মন্ ণবর্োক্ত হময়ম�। 
তো বদুিমত মোপমর আণম অবোকদৃমষ্ট তোণকময় েোণক। অমন্মক বমল 
আমোর বদুণধিমত ঘদুণ ধমরম�। অত্যন্ত দদুদ্ষোমন্তর দদুদ্ষশো মোদমে ণবদ্োন্ 
ব্যণক্ত ণচণন্তত হময়ম� এবং বরফট্োই ঠোটবোমট তল্োমটর বড়লোট 
হওয়োর ণহণড়ক পমড়ম�। বোস্তবতো পর্্ষমবক্ষমণ অণন্চ্োসম্বেও ণবণমিত 
হমত হমচ্।”

বোবো মোদৌমড় মোগমটর পোমশ মোর্ময় ডোমন্ বোঁময় তোণকময় মোহঁমক মোডমক 
বলমলন্... “অয়ন্! ণফমর আমসো।”

অয়ন্ েমমক দোঁণড়ময় ণপ�ন্ ণফমর তোকোয়। বোবো হোমতর ইশোরোয় 
ডোমকন্। অয়ন্ দ্রুত মোহঁমট মোগমল, বোবো তোর মোচোমের ণদমক তোণকময় 
বলমলন্... “ক্ষদু ধোতৃষ্োয় মোঠোঁট মদুে শুণকময়ম�। ণভতমর আমসো, এক 
সোমে েোব।”

অয়ন্ :.. “আমন্ত্রমণর কোরণ জোন্মত চোই।”
বোবো হোঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “আমোর েদুব মোবণশ ভদু ে মোলমগম�। 

ভদু ে লোগমল কেো বলমত ভোমলো লোমগ ন্ো।”
অয়ন্ মোেো মোন্মড় স্বগমতোণক্ত কমর… “মমন্ মমন্ কেো বমল মোন্দুর্ 

হয় অন্মন্্যোপোয়, মদুমে কেো বলমল মন্ চদু প হময় র্োয়।” 
বোবো হোমতর ইশোরোয় পোমশ মোডমক বলমলন্... “আমোর পোমশ 

আমসো।”
অয়ন্ গণড়মণস কমর পোমশ মোগমল, বোবো সমনেমহ বলমলন্... “তদু ণম 

মোকোেোয় েোমকো?”
অয়ন্ মদুে মোবজোর কমর বলল… “গলোধোক্ো ণদময় আমোর বোবো 

আমোমক বোণড় মোেমক বোর কমরম�ন্। উদ্োস্তু হময় আণম ভবঘদুমরর মত 
ঘদুমর মোবড়োণচ্।”

বোবো তোর আপোদমস্তক ণন্রীক্ষো কমর গম্ীরকমঠে বলমলন্... 
“মোকন্?”

অয়ন্ :.. “আণম ন্োণক কদু লোঙ্োর।”
বোবো :.. “কদু লোঙ্োর শমব্র অে্ষ কী?”
অয়ন্ :.. “বোমপ মোেদোমন্ো মোময় তোড়োমন্ো, বংমশর ন্োম ডদু বোমন্ো 
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মো�মল।”
বোবো ণক�দু বলমত চোইমল, অয়ন্ তজ্ষন্ী মোদণেময় বলল… “আমোর 

একটো অণভমর্োগ আম�।”
বোবো :.. “কী?”
অয়ন্ :.. “আমোর মো এেন্ স্বগ্ষমলোমক। তোই সৎমোময়র লজ্ো এবং 

সৎমোময়র তোড়োমন্ো বমল অণভমর্োগ তদু লমত চোই।” 
বোবো :.. “আমোর মো আমোমক মোবণশ আদর করমতন্ তোই আণম 

আমোর মোমময়মক মোবণশ আদর কণর।”
অয়ন্ দোঁত কটমট কমর বলল… “আমোর মো�মল হোঁটমত শুরু করমল 

আণম তোমক উণচত ণশক্ষো ণদমত শুরু করব র্োহোমত লজ্োর কোরণ ন্ো 
হয়। েোপণড়ময় দোবণড়ময় উণচত ণশক্ষো ণদমল আমোর মত েোণল মোপমট 
পমে পমে হোঁটমব ন্ো।”

বোবো হোসমত হোসমত বলমলন্... “এই জন্্য ণবভোসো ণেল ণেল কমর 
মোহমসণ�ল। র্োইমহোক! এেন্ আমোর সোমে আমসো।”

অয়ন্ ঠোয় দোঁণড়ময় েোমক। বোবো ণসঁণড় মোবময় উমঠ বসোরঘমর 
প্রমবশ কমর ণপ�ন্ ণফমর তোমক দোঁণড়ময় েোকমত মোদমে অবোককমঠে 
বলমলন্... “ণভতমর আস� ন্ো মোকন্?”

অয়ন্ :.. “আপণন্ আমোমক ণচমন্ন্ ন্ো।”
বোবো :.. “আণম মোতোমোমক ণচন্মতও চোই ন্ো। আমোর মোমময় মোতোমোমক 

ণচমন্ম�। পণরচয় অেবো পণরণচণত আমোমদর জন্্য ণন্ষ্প্রময়োজন্। 
ণদন্-রোত কোজ কমর র্োরো সন্্যোসমরোমগ আক্োন্ত হয় আণম তোমদর 
একজন্।”

অয়ন্ :.. “আপণন্ র্ো বদুিোমত মোচময়ম�ন্ তো আণম বদুণিণন্। দয়ো 
কমর বদুণিময় বলমবন্ ণক?”

বোবো মোসোফোয় বমস মোেো ন্ত কমর ডদু কমর মোকঁমদ বলমলন্… 
“আমোর মোমময়...।”

অয়ন্ দ্রুত উন্োর পোমশ মোর্ময় ব্যস্তকমঠে বলল… “আপন্োর মোমময়র 
কী হময়ম�?”

বোবো অশ্রু মদুম� সকোতমর বলমল… “আমোর মোমময় কোমরো সোমে 
কেো বমল ন্ো। কদু কপোণের মত মোলোকচক্ষদু র অন্তরোমল েোকমত প�ন্দ 
কমর।”

অয়ন্ :.. “আমোর সোমে কেো বলমত চোয় ন্োণক?”
বোবো :.. “হ্যোঁ, তোই ওমক েোবোর মোটণবমল বণসময় মোতোমোমক ডোকোর 



www. mohammedabdulhaque.com    8

জন্্য মোদৌমড় ণগময়ণ�লোম।”
অয়ন্ :.. “আপণন্ ওমক আসমত বলদুন্ আণম ওর সোমে কেো 

বলব।”
বোবো :.. “দয়ো কমর তদু ণম প্রেম কেো বলমব। অপণরণচতমদর সোমে 

আমোর মোমময় কেো বলমত চোয় ন্ো।”
অয়ন্ :.. “বোসোর বোইমর আমোর সোমে কেো বলমত চোইমল 

আপণন্ ওমক বোধো ণদময়ণ�মলন্, এেন্ বলম�ন্ অপণরণচতমদর সোমে 
আপন্োর মোমময় কেো বমল ন্ো। এসব শুমন্ সণত্য সংশয়ী হময়ণ�। 
সংশয়মমোচমন্র জন্্য কী করমত হমব তো আণম জোণন্ ন্ো।”

বোবো আর কেো ন্ো বমল হোঁটমত শুরু করমল, অয়ন্ উন্োমক 
অন্দুসরণ কমর েোবোর ঘমরর পোমশ মোর্ময় সোমমন্ তোণকময় দৃণষ্টসীমোয় 
কোণন্তণবদ্যোর ণকংবদণন্তমক মোদমে ণকংকত্ষব্যণবমূঢ় হয়। মোটণবমলর অন্্য 
প্রোমন্তর মোচয়োমর বসো ণবভোসো অবোকদৃমষ্ট অয়মন্র ণদমক তোণকময় 
েোমক। বোবো তোমদর অভোব্য হোবভোমব ভ্রুমক্ষপ ন্ো কমর বলমলন্... 
“আমোর কণলজোর টদু করো।”

অয়ন্ মোচোে বদুমজ ণশউমর বলল… “আপন্োর কণলজোর টদু করোমক 
মোদমে আণম স্তণম্ত হময় কৃত্যকম্ষ ভদু মলণ�। ণবশ্োস করুন্ কৃতকমম্ষ 
লণজ্ত হমত চোই ন্ো।”

বোবো :.. “কত্ষব্যকমম্ষর ণববৃণত পমর পোব এেন্ আমোর মোমময়র 
সোমে কেো বমলো।”

অয়ন্ :.. “মোরধর কমর ন্োণক? মোদমে মমন্ হমচ্ গোময়র িোল 
িোড়োর জন্্য র্েন্ তেন্ ন্ত্ষন্কদু দ্ষন্ শুরু করমব।”

বোবো :.. “মোরোমোণর কমর ন্ো।”
অয়ন্ :.. “ণক�দু মোেময়ম�?”
বোবো :.. “এেমন্ো েোয়ণন্।”
অয়ন্ :.. “অমন্্যর ব্যোপোমর মোেো ন্ো ঘোমোমলও এই ব্যোপোমর মোেো 

ঘোণমময় ণন্চিয়তো এবং ণবশ্োমসর সোমে বলমত পোরব, িগড়োিোঁণট 
করোর জন্্য রগচটো চমটম�। ণভমরুমলর চোমক ণঢল মোমমর মোগোঁ ধমর 
বমসম�, হঠোৎ ে্যোক ে্যোক কমর উঠমব। মোরমদুমেোর সোমে আমোর 
বণন্বন্ো হয় ন্ো, ওরো েোমমোেো কোমড়োকোমণড় কমর।”

বোবো :.. “আমোর মোমময় সণত্য শোন্তণশষ্ট। বদমমজোণজ অেবো 
বদরোগীমদর মত সোমোন্্য ব্যোপোমর রোগোরোণগ কমর ন্ো।” 

অয়ন্ :.. “ণবশ্োস করুন্, আক্শ এবং প্রণতণহংসোর প্রণতশব্ 
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ওর শ্োসপ্রশ্োমস প্রণতধ্বণন্ত হমচ্। রোগী ন্ো মোরোগী তো আণম স্পষ্ট 
মোদেমত পোণচ্। ন্ন্দন্তম্বের ণবপরীত শমব্র কদু ৎণসতদশ্ষন্ করমত 
চোই ন্ো।”

বোবো :.. “অকোরমণ মোরর্োমরণর্ কমর ন্ো। দয়ো কমর আমোর মোমময়র 
সোমে কেো বমলো।”

অয়ন্ :.. “ণজ আচ্ো ণঠকোম�। আপন্োমক েদুণশ কমর চোরটো ভোত 
েোওয়োর জন্্য আণম এেন্ হোস্যমদুেীর সোমে কেো বলব।”

ণবভোসো হোসোর মোচষ্টো কমর। বোবো মোচোে বদুমজ করমজোমড় ণবড়বণড় 
কমর। অয়ন্ দদু হোমত মোেোর চদু ল পণরপোণট কমর গলো েোঁকোণর ণদময় 
অগ্সর হমত মোচময় কময়ক পো ণপণ�ময় কপট মোহমস বলল… “ঠোঠোপড়ো 
ভোদ্দু মর মোরোমদ মোপোমড় ভোদ্র-বউর মত মোচমতম�। ঠোণ্োণমঠোই ন্ো ণদমল 
উচ্ছোমস ঠ্যোেোমব। আপণন্ অন্দুমণত ণদমল আণম ওর সোমে কেো বলব 
ন্ইমল বলব ন্ো।”

বোবো :..”আমোর মোমময়র সোমে কেো বলোর জন্্য আণম মোতোমোমক 
অন্দুমণত ণদময়ণ�। দয়ো কমর আমোর মোমময়র সোমে কেো বমলো। সণত্য 
বলণ� আমোর েদুব মোবণশ ভদু ে মোলমগম�।”

অয়ন্ :.. “বোসোয় আর মোকউ মোন্ই?”
বোবো :.. “আমরো র্েন্ েোবোর েোই তেন্ অন্্যরো বোগোমন্ বমস 

গপসপ কমর।”
বোবো :.. “আণম আর ওর সোমে কেো বলমত পোরব ন্ো।” 
অয়ন্ :.. “মোকন্?”
অয়ন্ :.. “হয়মতো কোমড়োকোমণড় কমর অেবো ণন্চিয় মোরধর কমর।”
বোবো মোেো ন্োড় মোল, অয়ন্ স্বগমতোণক্ত কমর… “স্বভোবমসৌন্দর্্ষ 

এবং পোণরপোট্যমবোমধ ণফটফোট হমত হমব। রুষ্টোর হোবভোমব স্পষ্ট, 
ণচমতের ণথিরতো অেবো কোমমক্োধোণদর ণন্বৃণতের জন্্য সংর্মী হময়ম�। 
দীঘ্ষণদমন্র সণঞ্চত আমক্োমশ আক্োমক হমল পোরম্পণরক ণবমদ্র্ 
এবং মোন্ণসক ঐশ্মর্্ষ আজ আণম মন্ীর্ী হব।”

বোবো অপলক দৃমষ্ট তোণকময় গম্ীর কমঠে ন্োম ধমর ডোমকন্… 
“অয়ন্!”

অয়ন্ কপট মোহমস হোমত হোত মমল বলল… “হস্যোমদুেী, আমোর 
সোমে কেো বলমব?”

ণবভোসো সোন্মন্দ বলল… “চোইমল অন্তমদু ্ষেী ডোকমত পোমরব।”
“ও মোমগো!” বমল অয়ন্ মোদৌমড় বোবোর ণপ�মন্ লদুণকময় ণশউমর 
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বলল… “মধদুরকমঠে কেো বমল ন্োজোণন্ মোক সোমড় বোমরোটোর ঘণণ্ 
বোণজময়ণ�ল। আণম আর কোমরো সোমে কেো বলমত পোরব ন্ো।”

বোবো :.. “আমোর কণলজোর টদু করো মোতোমোর সোমে কেো বমলণ�ল।”
অয়ন্ :.. “মোয়! আপন্োর কণলজোর টদু করো আমোর সোমে কেো 

বলমব মোকন্?”
বোবো :.. “এই প্রমনের উতের আণম জোণন্ ন্ো।”
অয়ন্ :.. “ও মো! মোমময় আপন্োর আপণন্ ন্ো জোন্মল আর মোক 

জোন্মব?”
বোবো তোর ণপমঠ ধোক্ো ণদময় বলমলন্… “র্ো, ওর পোমশ বমস কেো 

বমল ভোত েো।”
অয়ন্ মদুমের ভোব বদণলময় বলল… “রোমগর মোচোমট আণমও চমটণ�, 

কোমড়োকোমণড় করমল আণমও কোমড়োব।”
বোবো কোঁধ িদু ণলময় বলমলন্… “কোমড়োকোমণড় কমর ন্ো মোতো।”
অয়ন্ কপট মোহমস মোচয়োর মোটমন্ বলল… “চোঁমদর আমলো, দয়ো কমর 

আমোমক মোমমরো ন্ো। আণম মোরোমোণর ডরোই।”
ণবভোসো মেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… “কী হময়ম�, অকোরমণ 

এত ণমন্ণত কর� মোকন্?”
অয়ন্ :.. “পমকমট একটো টোকো মোন্ই এবং আমোর মোপমটর ণভতর 

ক্ষদু ধোত্ষ হোণতর পোল মোদৌড়োমচ্। সব েোবোর মোতোমোর উমর। একটদু  
কষ্ট কমর কময়কটো কটরো মোঠমল ণদমল মোপট ভমর চোরটো ভোত মোেমত 
পোরব। কোড়োকোণড় করোর জন্্য গণড়মণস কমর েোবোরঘমর আণসণন্।”

ণবভোসো :.. “তোড়োতোণড় আমোর আম্দুমক ডোমকো।”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর আম্দু বোগোমন্ বমস গপসপ করম�ন্। মোতোমোর 

আব্দুমক ডোণক?”
ণবভোসো :.. “তদু ণম এমন্ কর� মোকন্? ণবশ্োস কমরো, আণম 

েোমচোেোমণচ কণর ন্ো।”
অয়ন্ মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… “তোইমল সবোই মোতোমোর 

সোমে দূরত্ব বজোয় রোমেন্ মোকন্ তো গরগর কমর বমলো?”
ণবভোসো :.. “অন্ে্ষক কেো বলমত ভোমলো লোমগ ন্ো। ত্যক্ত মন্ 

ণদন্োন্দু ণদন্ উতে্যক্ত হমচ্।”
অয়ন্ স্বগমতোণক্ত কমর… “মোপট ভমর মোেময় পোগলো মোঘোড়োর মত 

মোদৌড়োমত হমব। েট্োশমক ধংমশ েণড়শ মোকন্ ণচৎপটোং হময়ণ�ল এমন্ 
েমটোমমটো ণবর্য় উদ্োটন্ করমত চোইমল অসম্ব ঘটন্ো সংঘটমন্র 
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সম্োবন্ো আম�।”
ণবভোসো ণবচণলত হময় বলল… “তদু ণম চমল মোর্মত চোও মোকন্?”
অয়ন্ চমমক স্বগমতোণক্ত কমর... “ণদবোমলোমক অমলৌণকক ঘটন্ো। র্ো 

শুমন্ণ� তো ন্য় রটন্ো।”
ণবভোসো তোর মোচোমের ণদমক তোণকময় বলল... “অন্তমরর েবর শুমন্ 

আত্ো চমমকম� ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “আণম ণবশ্োস করতোম অন্তমরর মোসৌন্দর্্ষ শুধদু অন্তরদৃমষ্ট 

মোদেো সম্ব। ভয়ত্রস্ত হমলও আশ্স্ত হময়ণ�, মোচোমের ণদমক তোণকময় 
সণত্য অন্তর কেো মোশোন্ো র্োয়।”

ণবভোসো :.. “তদু ণম ণবণশষ্ট অণতণে। অবণশষ্ট জোন্মত হমল র্মেষ্ট 
সময় এবং সোধন্ো লোগমব। এতণদন্ অতদু ষ্ট ণ�লোম এেন্ মোেমক সন্তুষ্ট 
হমত চোই।”

অয়ন্ :.. “আণম ণন্রুণদ্ষ্ট, আণদষ্ট হমত চোই ন্ো। উদ্োস্তু হময় 
গন্তমব্য মোপঁ�োর উমদ্শ্য মোবমরণ�। ধীমরধীমর দদুঃেকষ্ট এবং দদুরদৃমষ্টর 
সোমে সম্পক্ষ ঘণন্ঠে হমব।”

ণবভোসো :.. “মোকউ আমোর সোমে কেো বমল ন্ো। আণমও কোমরো সোমে 
কেো বলমত চোই ন্ো। উৎকৃষ্ট জীমবর ণন্কৃষ্ট ণচন্তোয় ণবণদ্ষ্ট হময়ণ�, 
ভ্ষ্টো হমত চোই ন্ো।”

অয়ন্ :.. “মোরোমোণর কোমড়োকোমণড় ন্ো করমল আণম মোতোমোর সোমে 
কেো বলব এবং সজ্োমন্ অণন্ষ্ট করব ন্ো।”

ণবভোসো :.. “ণবশ্োমসর সোমে আশ্স্ত করমত চোই, আণম মোরোমোণর 
কণর ন্ো।”

অয়ন্ মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… “তোইমল অন্্যরো বোইমর 
মোকন্?”

ণবভোসো অশ্রুসজলদৃমষ্ট বোবোর ণদমক তোণকময় বলল… “আণম শুধদু 
জোণন্ আমোর আব্দু আমোমক আদর কমরন্। আমোমক স্বোভোণবক করোর 
জন্্য আমোর আব্দু অসম্বমক সম্ব কমরম�ন্।”

বোবো ণবচণলত হময় ডোন্ হোত অশ্রু মদু�মল, অয়ন্ সণবমিময় বলল... 
“মোতোমোর আম্দু মোতোমোমক অন্োদর কমরন্ ন্োণক?”

ণবভোসো :.. “আমোর জমমের পর গন্োমগোঠেীর মোন্দুর্ মরমত শুরু 
কমরম�ন্। অকোলমৃতদু ্যর ভময় মোকউ আমোর ধোমর পোমশ আমস ন্ো।”

অয়ন্ ণবরমক্তোণক্ত কমর মোচয়োর মোটমন্ বমস সণবন্ময় বলল… 
“আমোমক ভোত সোলন্ মোদমব? আমোর েদুব মোবণশ ভদু ে মোলমগম�।”
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ণবভোসো মৃদদু মোহমস েোমল ভোত লময় তোর ণদমক মোঠমল ণদময় বলল... 
“আমোর ন্োম ণবভোসো। মোতোমোর ন্োম কী?”

ণবভোসোর আচোরব্যবহোমর অয়ন্ ণবমিয়ণবমূঢ় হময় অপলকদৃমষ্ট 
তোণকময় েোমক। ণবভোসো উঁণক ণদময় তরকোণরর পোত্র �দু ঁমত ন্ো মোপমর 
অয়মন্র ণদমক তোণকময় বলল… “ন্োম বমল জোমবোণট এণগময় দোও।”

অয়ন্ হকচণকময় বলল... “মোকোন্ কটরো মোদব?”
ণবভোসো :.. “মদুরণগর সোলমন্রটো দোও।”
অয়ন্ পোত্র এণগময় ণদময় বলল... “মোতোমোর আম্দুমক ডোকব?”
ণবভোসো বোবোর েোমল তরকোণর তদু মল ণদময় বলল… “আম্দু পমর 

েোমবন্।”
অয়ন্ :.. “মোকন্?”
ণবভোসো :.. “আমরো আসোর আমগ উণন্ মোপট ভমর ভোত মোেময়ম�ন্। 

আব্দু, মোকোন্ সোলন্ মোদব?”
বোবো বোজদুমত অশ্রু মদুম� ণন্জ হোমত তরকোণর লময় বলমলন্... 

“মোতোমরো কেো বমল ভোত েোও। মোতোমোমদর গল্পগুজব শুমন্ আণম মোপট 
ভমর ভোত েোব।”

ণবভোসো মোচয়োমর বমস অয়মন্র ণদমক তোণকময় বলল… “মোতোমোর 
ন্োম জোন্মত মোচময়ণ�লোম। আপণতেকর হমল বলমত হমব ন্ো।”

অয়ন্ :.. “আসমল কী হময়ম�, ক্ষদু ধো মোতষ্টোয় অণতঠে হময় আণম 
ণবমিয়োণবষ্ট হময়ণ�। আমোর ন্োম অয়ন্।”

ণবভোসো :.. “আমোমক চোঁমদর আমলো মোডমকণ�মল মোকন্?”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর বোবোর হোবভোমব প্রভোণবত হময় আণম মোভমবণ�লোম 

তদু ণম অস্বোভোণবক।”
ণবভোসো হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “হ্যোঁ, আণম অস্বোভোণবক।”
অয়ন্ হোত কচমল বলল… “ণবশ্োস কমরো মোপমটর ভদু মে মোেো 

ঘদুরোমচ্। অন্দুমণত ণদমল মোপট ভমর চোরটো ভোত েোব।”
ণবভোসো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় বলল... “তদু ণম ণক সণত্য চমল র্োমব?”
অয়ন্ :.. “আজ মোভোমর হোঘর হময় ভবঘদুমরর মত ঘদুমর মোবড়োণচ্। 

সবোক হমত মোচময় পোমকপ্রকোমর ণবপোমক পমড়ণ�।”
ণবভোসো কোঁধ িদু ণলময় বোবোমক ডোমক। বোবো কটোক্ষদৃমষ্ট তোণকময় 

দোঁত কটমট কমর বলমলন্… “মোতোমোমক বোংলো ন্ো পড়োমল আণম তোর 
হোত কোমড়োব।”

অয়ন্ সণবমিময় বলল… “আণম ণন্মজই বোংলো জোণন্ ন্ো, ওমক কী 
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ণশেোব?”
ণবভোসো :.. “পোঠশোলোয় ভণত্ষ হমল সহমজ বোংলো ণশেমত পোরমব। 

দদু ণচিন্তো বোদ ণদময় মোপট ভমর ভোত েোও।”
অয়ন্ :.. “টোকো মোক মোদমব?”
ণবভোসো :.. “ণন্চিয় আমোর আব্দু মোদমবন্।”
অয়ন্ :.. “আচ্ো ণঠকোম�, মোপট ভমর ভোত মোেময় ণথিরণসধিোন্ত 

করব।” 

[ ] তোরপর ণবন্োবোক্যমবময় েোবোর মোেময় ণবভোসোর সোমে বসোরঘমর 
র্োয়। অয়ন্ চোরপোমশ তোণকময় মোদমে। [ ]

ণবভোসো :.. “তদু ণম মোকোেোয় েোমকো?”
অয়ন্ বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ বোইমর তোণকময় বলল… “আজ মোভোমর 

সণত্য হোঘর হময়ণ�।”
ণবভোসো :.. “মোতোমোর আম্দু মোবঁমচ েোকমল আজ হয়মতো এত অসহোয় 

হমত ন্ো। চোইমলও তদু ণম মোতোমোর আম্দুর কোম� মোর্মত পোরমব ন্ো। 
আণম অণতঠে হমল আমোমক সোন্ত্বন্ো মোদয়োর জন্্য আমোর আব্দু আমোমক 
বমলন্, জীবন্ স্যণত সদুন্দর। সদুন্দর মমন্র মোন্দুমর্র জীবন্ সদুন্দর হয়। 
মন্মক সদুন্দর রোেোর জন্্য আণম ফদু মলর মোসবো কণর। কদু ৎণসমতর 
মদুমে কদু ৎসো শুমন্ আণম মহৎ ভোমব মন্মক ণথির রোেোর মোচষ্টো কণর। 
ণকমূ্মতর হণম্বতণম্ব মোদমে সণত্য ণবণমিত হই।”

অয়ন্ স্তণম্ত হময় স্বগমতোণক্ত কমর... “অত্যন্ত অদ্দুত ব্যোপোর। 
ণন্চিয় মহতের শমব্র অে্ষ জোমন্?”

ণবভোসো হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “মহতেম আদমশ্ষ মণহমোণবিতো 
হওয়োর জন্্য একোমন্ত মোেমক আণম একোন্তবোসী হময়ণ�। সোমোণজক 
জীবরো আমোমক অসোমোণজক ডোমক। অণন্চ্োসম্বেও অমন্্যর মমন্র 
কেো শুমন্ গো ণঘন্ ণঘন্ কমর মমন্ মোঘন্ো ধমরম�। ঘৃণোয় ঘৃণী এবং 
ঘৃণণত হময়ণ�। মোমি মোমি গো গুণলময় বণম বণম কমর। আচোর 
অন্োচোমর ণমতোচোণরণী হময়ও ণন্স্তোর পোণচ্ ন্ো।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর সম্বমন্ধ র্োরো জোমন্ ওরো মোতোমোমক উতে্যক্ত কমর। 
আণম বদুমিশুমি ণবরোগভোজন্ হমত চোই ন্ো।”

ণবভোসো তোর মোচোমের ণদমক তোণকময় গম্ীরকমঠে বলল… “অণন্ণমমে 
সদুন্দমরর ণদমক তোকোমল মন্ সদুন্দর হয়, ফদু মলর গমন্ধ ণবমদুধি হমত 
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চোইমল গো�তমল বসমত হয়। ণমে্যোমক সদমপ্ষ হোঁটমত মোদমে সত্য 
সণত্য লণজ্ত হয়, ণন্মরোণজ হময় জীবন্র্োপমন্র আমরক ন্োম 
কোলোত্যয়। কোম এবং মোক্োমধর ণন্য়ন্তো দদুজ্ষয়মক সহমজ কমর জয়, 
প্রণতপণতে এবং সন্তোমন্োৎপোদমন্ প্রণতদ্ন্দীরো ণবভ্োন্ত হয়।”

অয়ন্ :.. “আণম ণবশ্োস কণর, মোর্ র্ত জ্ধর্্ষশীল মোস তমতো 
শণক্তশোলী।”

ণবভোসো :.. “রমণীর রমণীয়তোয় স্বগ্ষ ণবকর্্ষক হময় পৃণেবী আকর্্ষক 
হময়ম�, লীলোময়ীর লোণলমত্য লোলোণয়ত পদুরুর্ ভববন্ধমন্ আবধি 
হময়ম� মোজমন্ আণম ভোণবন্ী হময়ণ�।”

অয়ন্ :.. “অণভমোন্ বরমফর মত, কোমন্ো হমলো উতেপ্ত। মোন্ কমর 
মোবণশ সময় ণঠমক েোকো র্োয় ন্ো, অমোন্ীর স্পমশ্ষ আপমস গলমত 
হয়।”

ণবভোসো :.. “তদু ণম ন্ো জোন্মলও আণম জোণন্, আমগর ণদন্মক মোঘোগ 
মোেময়ম�, অলঙ্ঘ্য এেন্ লঙ্ঘন্ীয় হময় অণন্ন্দ্য মোন্দুর্ ণন্ন্দন্ীয় 
কোর্্ষকলোমপ আকৃষ্ট হমচ্।”

অয়ন্ দদুহোমত মোেো চদু লণকময় ডোমন্ বোঁময় তোণকময় ণন্ম্নকমঠে বলল… 
“মোহঁটমদুণ্ হওয়োর জন্্য ঘটঘট কমর মোহঁমট আকঠে জমল ডদু বমত হমব 
ন্ইমল র্েন্-তেন্ অন্বগুণঠেত হব।”

ণবভোসো তোর বদুমকর ণদমক ণথিরদৃমষ্ট তোকোমত ব্যে্ষ হময় হতোশ হয়। 
বোবো বসোরঘমর প্রমবশ করমল অয়ন্ উন্োর পোমশ ণগময় ণন্ম্নকমঠে 
বলল… “মমহোদয়, ভোমলোয় ভোমলোয় চমল মোগমল ভোমলো হমব। আমোর 
মন্ কোমন্ কোমন্ বলম� মমন্র কেো কোমন্ শুন্মত পোমর।”

বোবো মোেো দদু ণলময় হোসোর মোচষ্টো কমর বলমলন্… “আণম জোণন্ 
মোতোমোর ভয় হমচ্, আমোরও ভয় হয়। মোতোমোমক আশ্স্ত করোর জন্্য 
ণন্চিয়তোর সোমে বলণ�, আমোর মোমময় কোমরো ব্যণক্তগত তে্য অেবো 
গূঢ়ত্বে ব্যক্ত কমর ন্ো। তদু ণম ণন্ভ্ষময় আমোর মোমময়র সোমে কেো 
বলমত পোরমব। মোতোমোর হোবভোমব সভ্যতো এবং অন্তমর পণবত্রতো 
আম�। মোস্বচ্োয় মোকউ ণবপর্্ষস্ত হব ন্ো।”

অয়ন্ :.. “অন্তমরর কদু মন্ত্রণোয় ণবভ্োন্ত হমল হোস্যরসোত্ক গমল্পর 
মোেোরোক হব। আণম ওসব মোমোমটই প�ন্দ কণর ন্ো। ণ�ম�োম পণরমবশ 
আমোর েদুব ভোমলো লোমগ।”

বোবো ণচণন্তত হমল, ণবভোসো তোর ণদমক তোণকময় বলল... “তদু ণম এত 
ণমন্ণমমন্ মোকন্?”

অয়ন্ :.. “মৃত্যোর আগ পর্্ষন্ত বোঁচমত হয়, মৃতদু ্যর আমগ আত্শুণধি 
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করমত হয়। ণন্মজর উপোয়ণচন্তো ণন্মজমক করমত হয়, ভরমপট 
েোবোমরর জন্্য কোজ করমত হয়। আমোমকও তো করমত হমব। মমন্ 
মমন্ কেো বমল মমন্োণন্ত হওয়ো র্োয় ন্ো এবং জ্বণশষ্ট্যহীন্রো ণবণশষ্ট 
অেবো মোরেঠে হমত পোমর ন্ো।”

ণবভোসো :.. “ণবশ্মতোমদুেী প্রণতভোয় প্রণতণঠেত হমত হয় ণবশ্সংসোমর। 
সোধোরণধম্ষ অমোন্্য কমর কোটমগোঁয়োমর, পোলন্ীয় কত্ষব্য পোলন্ কমর 
আমশোয়োমর। অণহংসরো সদুেশোণন্ত প�ন্দ কমর, সণহংসরো অমন্্যর 
সদুেশোণন্ত ন্ষ্ট কমর। তদু ণম কী করমত চোও?”

অয়ন্ :.. “ণহং বৃমক্ষর তীব্র গন্ধর্দুক্ত ণন্র্্ষোস এবং সরস কেোবোত্ষোয় 
অবমশমর্ আশ্স্ত হময়ণ�। মোর্মন্ কমর মোহোক জময়োল্োস করোর জন্্য 
জম্বদুক এবং জম্বদুরো সংগ্হ করমত হমব।”

ণবভোসো :.. “ণবমবক বদুণধির কোরণ মোন্দুর্ সমব্ষোতেম, ণন্ণব্ষমবক এবং 
ণন্মব্ষোধরো পশুর মোচময়ও অধম, চোইমলও মোকউ হমত পরমব ন্ো অভ্ম, 
পৃণেবী স্বগ্ষীয় হমব অন্্যমক ভোবমল আমত্োপম।”

অয়ন্ মোেো দদু ণলময় বলল… “আমোর মন্ বলম� মোমিমোমি মোতোমোর 
ঘোমড়র রমগ আড়োআণড় টোন্ মোমর।”

ণবভোসো কপোল কদু ঁচমক বলল... “আমোর রমগ টোন্ মোরমব মোকন্?”
অয়ন্ :.. “ণভটোণমন্ এবং ক্যোলণসয়োমম টোন্ পড়মল রমগ টোন্ 

মোমর।”
ণবভোসো :.. “ব্যে্ষমমন্োরমে কেো বলমল জীবমন্ও স্বোে্ষসোধন্ হমব 

ন্ো।”
অয়ন্ :.. “অমর্ৌণক্তক কোরমণ র্োরো স্বোমে্ষোমেতে হয় ওরো পোমকপ্রকোমর 

ণবপোমক পমড়। আণম তোমদর দলভদু ক্ত হমত চোই ন্ো।”
ণবভোসো :.. “আণশ্মন্র িমড় আশীব্ষোণদ ফদু ল িমর ন্ো মোজমন্ সণত্য 

ণবণমিত হময়ণ�।”
অয়ন্ বোবোর ণদমক তোণকময় সণবন্ময় বলল… “আপন্োমক কী 

ডোকমল আপণন্ েদুণশ হমবন্?”
ণবভোসো ণবশোরমদর মত মোহমস বলল… “চোচোজোন্ ডোকমল আব্দু 

অত্যন্ত েদুণশ হমবন্।”
অয়ন্ রোগোণবিতকমঠে বলল… “তদু ণম ণক জোন্ ন্ো, কোমরো ব্যণক্তগত 

ব্যপোমর ন্োক গলোমল লজ্োয় গোল লোল হয়?”
ণবভোসো :.. “কোটমগোঁয়োমরর মত ক্যোট ক্যোট কমর কেো বমলো মোকন্?”
অয়ন্ :.. “গরম চো বোন্োমত পোর?”
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ণবভোসো মোেো দদু ণলময় হোঁটমত শুরু কমর বলল… “ফোঁকমফোকর 
মোেোঁমজ ফোঁকতোমল পোলোমত হমব ন্ো। তদু ণম হয়মতো জোমন্ো ন্ো, ফোঁমক 
ফোঁমক েোকোমল ফোঁকো কেোর আওয়োমজ কোন্ িোলোপোলো হয়।”

অয়ন্ আড়মচোমে তোণকময় বলল… “আসোর পমে মোদমেণ�, কোমন্ 
তোলো ণদময় হোবোকোলোরো মোদোতোলো বোণড়র ণচমলমকোঠোয় ঘদুমোণচ্ল।”

বোবো কেো ন্ো বমল অন্তহোণস হোমসন্। অয়ন্ হোত মমল বলল… 
“মমহোদয়, দয়ো কমর অন্দুমণত ণদমল র্োরপরন্োই েদুণশ হময় উমঠ পমড় 
মোদৌমড় পোলোব।”

বোবো :.. “আশ্স্ত হওয়ো সম্বেও চমল মোর্মত চোও মোকন্?”
অয়ন্ ণশউমর বলল… “ন্্যক্োমরর ণধক্োমর ণন্কৃত হমত চোই ন্ো। 

তমেয় হময় মমন্র কেো কোমন্ শুমন্। আমোর চ্যোংড়ো মন্ মোন্োংরো ণচন্তোর 
কোরেোন্ো। আমজবোমজ ণচন্তো কমর ণচড়োয়োেোন্োর ণসঁণড়মত বমস মোেো 
চোপড়োমত চোই ন্ো।”

বোবো মৃদদু মোহমস বলমলন্... “আণম মোতোমোমক ণবশ্োস কমরণ� এবং 
ণবশ্োমসর সোমে বলমত পোরব তদু ণম মোতোমোর অন্তর এবং ণচন্তো ণন্য়ন্ত্রণ 
করমত পোমরো।”

অয়ন্ মোচোে বদুমজ বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ বলল... “ওর মো ণক সণত্য 
ওমক অন্োদর কমরন্?”

বোবো মোেো মোন্মড় ণবচণলত হময় বলমলন্… “মোস �ময়ক হয় কোমরো 
সোমে কেো বমল ন্ো। মমন্র কেো শুন্মত পোরোর দরুন্ দূমর দূমর 
েোমক এবং ণন্জ্ষমন্ বমস মমন্র দদুঃমে কোঁমদ।”

অয়ন্ :.. “আণম র্ণদ চদু ণর মোচোট্োণম কণর?”
বোবো অপলদৃমষ্ট তোণকময় রোগোণবিত কমঠে ন্োম ধমর ডোমকন্… 

“অয়ন্!”
অয়ন্ কপট মোহমস বলল… “আণম শুধদু বলণ�লোম মোত্র।”
বোবো :… “তোইমল ণঠকোম�।”
অয়ন্ দদুহোমত মোেো মোচমপ ধমর স্বগমতোণক্ত কমর… “ভরোমর্ৌবমন্ 

বধিপোগল হওয়োর জন্্য মোকন্ মোর্ ণবভোসোলময়র মোদয়োমল মোহলোন্ 
ণদময়ণ�লোম? কোঁই-মোই কমর বলমত পোরব কোঁঠোমলর কোঁই-ণবণচ 
আমোর গলোর কোঁটো হময়ম�। হোয় কোঁঠোল, হোয় কোঁঠোল।”

বোবো গলো েোঁকোণর ণদমল, অয়ন্ চমমক বোইর তোণকময় বলল… 
“মোদয়োমলর ওপোশ মোেমক বোসোর পণরমবশ এবং পণরসীমো আন্দোজ 
করো র্োয় ন্ো। অন্ন্্যসোধোরণ হওয়োর জন্্য আণম হয়মতো অন্মন্্যোপোয় 
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হময়ণ�?”
ণবভোসো মোরে হোমত প্রমবশ করমল, বোবো হোঁটমত শুরু কমর বলমলন্... 

“মোতোমরো কেো বমলো আণম বোগোমন্ র্োণচ্।”
অয়ন্ গম্ীরকমঠে বলল… “ণচন্তমকর মত ণচন্তো কমর মন্তো হমত 

চোই, দদু ণচিন্তোয় মোহন্স্তো হমত চোই ন্ো। চো মোেময় আণম চমল র্োব।”
বোবো েমমক দোঁড়োমল, ণবভোসো ণবচণলত হময় বলল… “মোতোমোর কেো 

শুমন্ আমোর আব্দু েদুব মোবণশ মোবজোর হময়ম�ন্।”
বোবো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় বলমলন্… “মোতোমরো গপসপ কমরো 

আণম ণসঁণড়মত বমস চো েোব।”
ণবভোসো কপট মোহমস বলল… “আব্দু, আণম আর উন্োর হোমত পোময় 

কোমড়োব ন্ো।”
বোবো ণক�দু ন্ো বমল কোপ হোমত মোন্ন্। অয়ন্ কোপ হোমত ণন্ময় 

চদু মদুক ণদময় চমমক বলল… “টট্র কমর মোহঁমট ঠোঠো গরম চো বোন্মল 
মোকমমন্?”

ণবভোসো দোঁত ণেঁণচময় বলল… “উতেমরোঠে পদুমড়ম� েদুব ভোমলো 
হময়ম�।”

অয়ন্ কেো ন্ো বমল কমপর ণদমক তোণকময় আমতো আমতো কমর। 
ণবভোসো বোবোর ণদমক তোণকময় কপট মোহমস বলল… “আব্দু, আপন্োর 
চো ঠোণ্ো হমচ্।” 

বোবো কেো ন্ো বমল চো পোন্ কমরন্। ণবভোসো অয়মন্র ণদমক তোণকময় 
বলল… “আমোর স্যোর আমোমক বোংলো পড়োমবন্, তোই ন্ো স্যোর?”

অয়ন্ চো’র ণদমক তোণকময় মোেো মোন্মড় বলল… “আণম মোতোমোমক 
পড়োমত পোরব ন্ো।”

ণবভোসো বোবোমক মোডমক বলল… “আব্দু, আমোর স্যোর আমোমক 
বোংলো পড়োমল আণম আর কোমরো মমন্র কেো শুন্ব ন্ো।”

বোবো :.. “ণঠকোম�। মোতোমরো এেন্ চো েোও আণম পমর তোর সোমে 
কেো বলব।”

ণবভোসো :.. “আপণন্ এেন্ কী করমবন্?”
বোবো :.. “মোতোমোর স্যোমরর জন্্য ণন্ত্যপ্রময়োজন্ীয় ণজণন্সপত্র ণকন্মত 

হমব।”
ণবভোসো :.. “স্যোরমক আপণন্ও ণবশ্োস কমরন্, তোই ন্ো আব্দু?”
বোবো মোেো দদু ণলময় মোচমল মোগমল, ণবভোসো কদু ণটল হোণস মোহমস অয়ন্ 

ণদমক তোণকময় বলল… “এই মোর্, এণদমক আসদুন্।”
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অয়ন্ :.. “আপণন্ আমোমক এভোমব ডোকম�ন্ মোকন্?”
ণবভোসো :.. “অমন্ক বমল আণম ন্োণক ন্বমর্ৌবন্ো হময়ণ�।”
অয়ন্ :.. “আণম কোমরো ণন্ত্যব্যবহোর্্ষ বস্তু হমত চোই ন্ো। আণম 

অত্যন্ত দদুঃণেত।”
ণবভোসো কোঁধ িদু ণলময় বলল… “আণম কোমড়োকোমণড় কণর ন্ো।”
অয়ন্ :.. “আণম জোণন্ তদু ণম মমন্র কেো শুন্মত পোমরো।”
ণবভোসো :.. “শুন্মল সমস্যো হয় ন্োণক?”
অয়ন্ কোমপ ঘন্ঘন্ ফদু ঁ ণদময় বলল… “সোণলশ সমোধোমন্র জন্্য 

পঞ্চোময়মত বসমত হয় ন্ো।”
ণবভোসো :.. “চমল মোর্মত চোও মোকন্?”
অয়ন্ :. “এভোমব কেো বমলো মোকন্?”
ণবভোসো :.. “কীভোমব কেো বলব?”
অয়ন্ :. “আণম জোণন্ ন্ো।”
ণবভোসো :.. “আণমও জোণন্ ন্ো।”
অয়ন্ কেো ন্ো বমল দোঁত কটমট করমল, ণবভোসো তোর ণদমক 

তোণকময় বলল… “মমন্ মমন্ ধমকোচ্ মোকন্?”
অয়ন্ কোঁধ িদু ণলময় বলল… “এেন্ তদু ণম আমোমক বমলো, হোমতকলমম 

আণম মোতোমোমক ণবদ্যো ণশক্ষো মোদব মোকমমন্? মোতোমোমক ধমকোমল মোতোমোর 
আব্দু আমোর ঘোড় মোটড়ো করমবন্।”

ণবভোসো ণন্মজর মোপণশমত হোত বদুণলময় হোমতর ইশোরোয় কোম� মোডমক 
বলল… “গঠন্-মোপটমন্ স্পষ্ট, বণলঠে পদুরুমর্র র্মেষ্ট বয়স হময়ম�। 
আমোর সোমমন্ আমসো, মোতোমোর মোপণশমত কৃণত্রম ন্ো অকৃণত্রম শণক্ত তো 
ণন্ণচিত করোর জন্্য পোঞ্ো ধরমত চোই।”

অয়ন্ ণবণমিতকমঠে বলল… “পরমো সদুন্দরীর হোভোমব চমৎকোণরতো 
আম�। সব্ষোঙ্সদুন্দর ন্োরীর উসকোণন্মূলক কেোয় ণভমরুলরো ণভরণম 
েোমব। ণবদ্যোবতেো রূপলোবণ্যবতীমক কোণন্তণবদ্যোয় ণবদগ্ধ করমত হমল 
সত্বর প্রোেণমক ণবদ্যোলময় ভণত্ষ হমত হমব।”

ণবভোসো দদুষ্টদু হোণস মোহমস বলল… “কত বসমন্ত তদু ণম এত কোণন্তমোন্ 
হময়�?”

অয়ন্ :.. “জ্চত্রপূণণ্ষমোয় বোসর জোগোর মোন্মস, জ্চতোণল ফদু মল শর্্যো 
সোজোমত মোচময় আণম জ্চণতেক আমবমগ উণদ্গ্ন হময়ণ� �োণব্মশ।”

ণবভোসো :.. “উণন্শ ণবমশর জ্বর্মম্য জ্শশব জ্শণল্পক হময়ম� জ্চত 
মোমস, সোমম্যর প্রভোমব বসমন্তোৎসব শুরু হমব �োপ্োন্ প্রহর মোশমর্।”
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অয়ন্ :.. “মোবলোমবণল ণফমর র্োওয়োর জন্্য আমলোয় আমলোয় মোবণরময় 
ণদমন্ ণদমন্ কোজ সোরমত পোণর ণন্। ণদন্োমন্ত অন্তমরর কদু মন্ত্রণোয় ণবভ্োন্ত 
হমত চোই ন্ো। হোস্যকর হমলও সত্য, আমোমদর অন্তর আমোমদরমক 
হত্যো করমত পোমর। র্োরো আত্হত্যো কমর তোমদর মৃতদু ্যর জন্্য তোমদর 
অন্তর দোণয়।”

ণবভোসো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় বলল… “কদু মন্ত্রী অন্তরমক ণন্য়ন্ত্রণ 
করমত চোই। আণম ণবশ্োস কণর অন্তরমক ণন্য়ন্ত্রণ করোর মন্ত্র তদু ণম 
জোমন্ো।”

অয়ন্ :.. “ন্ো জোন্োমল কী করমব?”
ণবভোসো :.. “রগচটোর মত কেো বমলো মোকন্?”
অয়ন্ :.. “অজ্োত কোরমণ আজ আমোর মোমজোজ েদুব ণেটণেমট।”
ণবভোসো :.. “কোরণ জোন্মত পোরব কী?”
অয়ন্ :.. “আণম বমলণ�লোম, অজ্োত কোরমণ আজ আমোর মোমজোজ 

েদুব ণেটণেমট।”
ণবভোসো আড়মচোমে তোণকময় মদুচণক মোহমস বলল… “ও আচ্ো, এেন্ 

বদুমিণ�।”
অয়ন্ :.. “এভোমব তোণকময় কেো বলম�ন্ মোকন্?”
ণবভোসো :.. “আণম কেন্ ওভোমব মোতোমোর ণদমক তোকোলোম?”
অয়ন্ :.. “এেন্ কীভোমব তোকোচ্?”
ণবভোসো :.. “তদু ণম মোর্ভোমব বল� ওভোমব তোণকময় েোকমত মন্ 

চোয়।”
অয়ন্ বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ শোন্তকমঠে বলল… “স্বপ্ীল পণরমবমশ 

স্বকমপোলকণল্পত চণরত্র আণবভূ্ষত হমল কী করমব?”
ণবভোসো :.. “সত্যোসত্য জোন্মত চোও ন্ো র্দুণক্তসংগত উতের চোও?”
অয়ন্ :.. “প্রণতউতেমর প্রনে করমল মোকন্?”
ণবভোসো :.. “আত্োহুণতর জন্্য আত্োণভমোন্ী হময়ণ�লোম। 

আত্োপহোরীর সোমে পণরণচত হময় অন্দুপ্রোণণত এবং আমত্োপম 
হময়ণ�। ইণ্রিয়সদুে উপমভোমগর জন্্য মন্ উমেদুে হময়ম�। আণম সদুমে 
শোণন্তমত বোঁচমত চোই।”

অয়ন্ :.. “অজ্োত কোরমণ ণবশ্োস করমত শুরু কমরণ�, মদুসলমোন্ 
ন্োম্নী মোন্দুর্রোই দদু ণন্য়োর অশোণন্তর কোরণ।”

ণবভোসো :.. “বমক্োণক্ত ন্ো অতদু ্যণক্ত?”
অয়ন্ :.. “বোড়োবোণড়রকমমর আধদুণন্কতো, আদর র্মনের বোড়োবোণড় 
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এবং অণতশয় ণলপ্সোয় অত্যোণহত হয়। অত্যোধদুণন্ক ফ্যোশমন্ আণম 
অভ্যস্ত হমত পোরব ন্ো। শণক্ত, সম্পদ এবং সদুন্দরী হমলো অশোণন্তর 
উৎস। মোভোগোসক্তরো মোভোগ্য এবং মোভোজ্যমক ণন্য়ন্ত্রমণ রোমে।”

ণবভোসো :.. “শোণন্ত চোও ন্ো মোভোগ্য সোমগ্ী চোও?”
অয়ন্ :.. “কদু ঁমড়ঘর অেবো চকণমলোমন্ো দোলোন্মকোঠোয় শোণন্ত 

মোন্ই। সূমর্্ষোদয় মোেমক সূর্্ষোস্ত পর্্ষন্ত মোকোেোও শোণন্ত মোন্ই। পূণ্ষমোসীর 
মোজ্যোৎনেোমলোমক শোণন্ত মোন্ই। শোণন্ত অসৃ্পশ্য, শোণন্ত অদৃশ্য। শোণন্ত 
ণবশ্োমসর সোমে সমৃ্পক্ত। অণবশ্োসীরো শোণন্তর সন্ধোন্ পোয় ন্ো। 
সত্যোসত্য মোজমন্ আশ্স্ত হমল অন্দুভমব শোণন্ত অন্দুভূত হমব। স্রষ্টোর 
শোণন্তময় ন্োম জপমল শোণন্তকোমীর অন্তরোত্ো প্রশোন্ত হয়।”

ণবভোসো :.. “গত রোমতও ডদু কমর মোকঁমদণ�, মোরোরুদ্যমোন্োর মোরোদমন্ 
পণরমবমশর তূষ্ীম্োব পর্্ষন্ত মোক্োধোণবিত হয়ণ�ল। অন্তর্্ষোমীমক ণমন্ণত 
কমর অন্তর আশ্স্ত হমল, স্বগ্ষীয় পণরমবমশ শোণন্তণবরেোম কমরণ�লোম। 
মোভোমর জোন্োলো মোেোমল কল্পশণক্তবমল মোদমেণ�লোম, জ্ন্সণগ্ষক ণন্য়মম 
পোতো িমর পমড় মোণটমত ণমমশ।”

অয়ন্ :.. “পরণহংসক মমন্র স্বোভোণবক স্বভোব হমলো পরস্বোপহরণ। 
পরণহততর্ী হমত হমল সোধন্ো করমত হয়। আত্শুণধির জন্্য 
আত্সমপ্ষণ করমল আত্সংর্মম আত্সংবরণ হয়। আত্দশ্ষী হওয়োর 
সোধন্োয় আত্ণসণধি হমল পরমোে্ষণচন্তোয় আমত্োন্ণত হয়।”

ণবভোসো :.. “তদু ণম অমন্ক ণক�দু জোমন্ো। আণম অমন্ক ণক�দু জোণন্ ন্ো। 
আমোমদর মমধ্য জোন্োজোণন্ এবং মোবোিোবদুণি হমল অমন্মকর মোকোমন্ো 
ক্ষণত হমব ন্ো। আমরো অমন্ক েদুণশ হমল অমন্মক তো জোন্মতও 
চোইমব ন্ো।”

অয়ন্ :.. “আমগ্নয়ণগণরর আগুন্ ণন্মব লবণজমল, বদুমকর আগুন্ 
রজন্ীজমল ণন্মব ন্ো, ণন্বোমত হয় আঁণেজমল।”

ণবভোসো :.. “মোকন্ বলমল?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম মোর্ বলমল আণম অমন্ক ণক�দু জোণন্ তোই বমলণ�।”
ণবভোসো :.. “আণম র্ো বমলণ�লোম তো মোতোমোর ভোবপ্রকোমশ আশ্স্ত 

হময় বমলণ�লোম।”
অয়ন্ :.. “মোহ ণচন্তো! আমোমক ণচন্তক বোণন্ময় তদু ণম কল্পবৃমক্ষর �োময় 

লদুণকময়�। তদু ণম ণন্চিয় জোন্ ন্ো, অে্ষকমষ্ট ণক্ষ্ট হমল সদুঠেদু তো ন্ষ্ট হয়।”
ণবভোসো :.. “র্ড়র্মন্ত্র ণবভ্োন্ত করমত চোইমল তদু ণম উদ্ভোন্ত হমব। 

অন্োয়োমস আণম মোতোমোমক ণন্য়ন্ত্রণ করমত পোরব।”
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অয়ন্ :.. “মমন্ সদুেশোণন্ত েোকমল স্বোথি্য ভোমলো েোমক। প্রণতপণতের 
প্রভোমব প্রফদু ণল্ত হমল প্রফদু ল্মদর সোমে কেো বলমত আগ্হ জোমগ। 
অে্ষশোলী হমল অন্ে্ষক মোঘোরোঘদুণরমতও আন্ন্দ ণমমল। অণথির মন্ 
অশোণন্তর উৎপোদক। পদুণ্যোজ্ষমন্র জন্্য অসদুমথির মোসবোর্নে মোকউ কমর 
ন্ো। জমে মোেমক মৃতদু ্য পর্্ষন্ত সমময়র ন্োম জীবন্ এবং জীবন্োমন্তর 
আসল অে্ষ মৃতদু ্য। ণবশ্োসীমদর ণবশ্োস, মৃতদু ্যর পর অন্ন্ত জীবন্ শুরু 
হমব।”

ণবভোসো :.. “র্মেষ্ট জ্োন্দোন্ কমর�। সংক্ষদু ব্ধ ন্ো হময় সংমক্ষমপ 
বলমত চোই, আকর্্ষক আকৃর্্যমোণ হময়ণ� আকৃষ্ট। অন্দুবৃণতে অেবো 
পূব্ষোন্দুবৃণতে প�ন্দ কণর ন্ো। কী বদুিোমত মোচময়ণ� ণন্চিয় স্পষ্ট হময়ম�?”

অয়ন্ :.. “চশমমেোমরর মত আমোর মমন্র কেো ন্ো মোশোন্মল 
বদুমিশুমি বোংলো মোশেোর মোচষ্টো করব।”

ণবভোসো :.. “কেো ন্ো মোশোন্মল অন্্যরো আমোমক ধমকোয়। কেো ন্ো 
শুন্োর জন্্য তদু ণম আমোমক ণমন্ণত কর�। সণত্য বলণ�, মোতোমোর মত 
এত ভোমলো ণশক্ষক শুধদুমোত্র আমোর মত ণশক্ষোে্ষীরো পোয়।”

অয়ন্ :.. “স্যোরমক আপণন্ বমল সমম্বোধন্ করমত হয়।”
ণবভোসো :.. “কেো ন্ো শুন্োর জন্্য সমবমোত্র ণমন্ণত কমরণ�মল, এেন্ 

মোচোে পোণকময় ধমকোচ্ মোকন্?”
অয়ন্ কেো ন্ো বমল কপোল কদু ঁচ করমল, ণবভোসো তোর মোচোমের ণদমক 

তোণকময় গম্ীরকমঠে বলল… “আণম অসৃ্পষ্ট এবং সব বদুণি। তদু ণম 
উৎণপড়ক এবং মমন্মমন্ মন্ত্র জমপ আমোর মন্ বশ কমর�। মোবণশ 
মোঠোকোঠদু ণক করমল মোতোমোর ন্োমম মোমলো ঠদু কব।”

অয়ন্ :.. “ণবশ্োস কমরো, রগচটোরো রোগোরোণগ করমল আমোর ঘোমড়র 
রমগ টোন্ মোমর। এক বোক্য ণমে্যো বমল েোকমল রোগোরোণগ কমর রগরো 
এেদুণন্ টোন্ মরোমব।”

ণবভোসো গম্ীরকমঠে বলল… “মমন্ত্র অন্তর ণন্য়ন্ত্রণ করোর মোচষ্টো 
করমল কদু ণচন্তোয় ণচণন্তত হমত হয় ন্ো।”

অয়ন্ আড়মমোড়ো ণদময় বলল… “উপমদমশর জন্্য অমশর্ ধন্্যবোদ।”
ণবভোসো :.. “মোমোড়োমদুণড়র কোরণ জোন্মত পোরব কী?”
অয়ন্ কপট মোহমস বলল… “আসমল কী হময়ম�, ঘোমমর গমন্ধ 

শ্োসকষ্ট হমচ্ এবং গরমম ঘোমোণচ মোবমরোমত শুরু কমরম�। গোময় 
জল ঢোলমত চোই। ঠোণ্োমমজোমজ মোগোসলেোন্ো মোদেোমল কৃতজ্ণচমতে 
আজীবন্ উপকোরীর উপকোর মিরণ করব।”



www. mohammedabdulhaque.com    22

ণবভোসো :.. “মোতোমোর সমস্যো সমোধোমন্র জন্্য নেোন্ঘমর আণম র্োব 
ন্ো এবং আমোর মমন্র কেো আণম কোউমক বণল ন্ো।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর মমন্র কেো আণম শুন্মতও চোই ন্ো। ন্োবোণলকোর 
মমন্র কেো শুন্মল পোপ হয় এবং তমন্ তোপন্ উমঠ। দয়ো কমর দূরত্ব 
বজোয় রোেমল ভমদ্রোণচত ব্যবহোর বজোয় েোকমব ন্ইমল ফোঁমদ পমড় 
মোগোপন্ ব্যোপোর ফোঁশ হমল মোপমটর ফোঁপ ফোঁপর হময় মোবমরোমব।”

ণবভোসো :.. “রূপমর্ৌবন্বতীর মোজল্োয় জ্বমল জ্বর উঠমত শুরু 
কমরম� ন্োণক? ওমর বোসমর!”

অয়ন্ ণবভোসোর মোচোমের ণদমক তোণকময় স্বগমতোণক্ত কমর… “র্োর 
গুমণর গুন্গুন্ শুমন্ গুণোন্দুরোগী হময়ণ�। র্োর গুণসমূহ গুমন্ গুণী হমত 
মোচময়ণ�লোম মোসই গুণমণণ আমোমক মদুধি কমর ম�। বোবো গুমণর সোগর। 
মো ণন্চিয় সব্ষগুণোণবিতো?”

ণবভোসো দীঘ্ষশ্োস মো�মড় বলল… “আমোর আম্দু আত্োণভমোন্ী এবং 
সবোর সোমে কেো বমলন্ ন্ো। গোন্ধব্ষ ণববোহ ন্োণক ন্ীণতশোস্ত্রণবমরোধী। 
আণম অন্োমদুমেো এবং তদু ণম অন্োণমক। আণম ণবশ্োস কণর মোতোমোর 
সংস্পমশ্ষ দদুদ্ষশো দূর হমব।”

অয়ন্ :.. “আমোর ভোণবত ণবর্য় ণবস্তোণরতভোমব ণবমলের্ণ কমর�। 
হোভোমতর পোমত এক েোল ভোত ণদমল ধোরীমত বমস মোেময় মহোন্মন্দ 
বোগোমন্ও মোলীর কোজ করব। আণম ণবশ্োস কণর প্রমত্যমকর জন্্য 
ণন্মজর একণট পৃণেবী আরোধ্য। আমোর পৃণেবীমত শুধদু আণম একো 
েোণক।”

ণবভোসো :.. “অসংলগ্ন কেোবত্ষোয় অমঙ্ল হমব, সংলগ্ন হমত পোরব 
ন্ো। র্দুণক্ততমক্ষর অে্ষ আণম বদুণি ন্ো। মোকোন্ ণবর্ময় মোলেোপড়ো করমত 
চোও?”

অয়ন্ :.. “েরচ-পত্র মোক মোদমব?”
ণবভোসো :.. “হোড়ণকপমটর মত এত ণপটণপমট হময়� মোকন্?”
অয়ন্ :.. “ইষ্টমমন্ত্র অমন্্যর অণন্ষ্ট হয় ন্ো। ইষ্টোপণতের জন্্য 

ইষ্টকদু টদু ম্বরো ঘণন্ঠে হয়। আণম তোপণক্ষ্ট হময় ণজরোণ�লোম। ভরমপট 
েোবোমরর জন্্য আজীবন্ কৃতজ্ েোকব।”

ণবভোসো :.. “ণন্মজর অজোমন্ত মোতোমোর প্রণত অত্যোসক্ত হণচ্। 
মোতোমোর মোমি অপোণে্ষব শণক্ত আম�। হয়মতো মোরণমমন্ত্র বোণ মোমমর�। 
হয়মতো অণভচোর কমর�। হয়মতো বশীকরমণ বশীকৃতো হময়ণ�। অেবো 
মোসচ্োয় বশ্যো হময়ণ�। ণবশ্োস কমরো, আপোতদৃমষ্ট আণম মোতোমোর 
মোপ্রমম পমড়ণ�।”
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অয়ন্ :.. “কত রং মোদেলোম ভমব রমের লীলো ন্ো ফদু রোয়, এ মোকমন্ 
রমের মোেলো মোক মোদমব আমোমক বদুিোয়? �োয়োর মত দদুঃে েোমক সোমে, 
ভোমলোবোসমল দূমর েোকো ন্ো র্োয়। বরণ করমল ণপ্রয় বোন্ধবী বধূ হয়, 
সদুেদদুঃে ভোগোভোণগ কমর জীবন্ কোটোয়।”

ণবভোসো :.. “উদোণসন্ী হময়ণ� আণম বন্ধদু মর চোই সদুেবোসমর, বন্ধদু র 
লোণগ দদুঃে আমোর অন্তমর। কোণমন্ী কোমোত্ষ হময়ণ� পদুমড় কোমজ্বমর, 
আর ন্ো কোঁণদময় বন্ধদু  আপন্ কমরো আমোমর।”

অয়ন্ অপলকদৃমষ্ট তোণকময় গম্ীরকমঠে বলল… “আমোমদর ণচন্তো 
আমোমদর সতেো ণন্য়ন্ত্রণ কমর। অন্তমরর কদু মন্ত্রণোয় আমরো দদু ণচিন্তোগ্স্ত 
হই। সণচিন্তোয় আমরো সদুথি েোণক, অসণচিন্তোয় আমরো অসদুথি হই। সদুথি 
এবং সদুমে েোকমত চোইমল সদো সদুণচন্তো করমত হমব, আন্ন্দ উপমভোগ 
করমত চোইমল আন্ন্দদোয়ক ণচন্তো করমত হমব। র্োরো দদু ণচিন্তো কমর 
ওরো উচি রক্তচোমপ মোভোমগ এবং ণদন্মোন্ ণবর্ণ্ণ েোমক। মমন্ রোেমত 
হমব, দদু ণচিন্তোয় মোন্দুর্ হৃদমরোমগ আক্োন্ত হয়, কোম মোক্োধ এবং 
মোলোমভ ণবপদগ্স্ত হয়।”

ণবভোসো :.. “আমরো কেোয় কেোয় উমতেণজত হই। কেো কোটোকোণট 
হমল উমতেণজত হই। পণরণথিণত অণথির হমল উমতেণজত হই। দদুঃসোহণসক 
অণভর্োন্ অেবো কল্পকোণহন্ী পমড় আমরো উমতেণজত হই। আমোমদর 
হৃদস্পন্দন্ দ্রুত হয়, রক্তচোপ উচিতর হয়। উমতেজন্োয় উমতেণজত 
হমত আমরো েদুব প�ন্দ কণর। মোবণশ উমতেণজত হমল মৃতদু ্যর িদু ঁণক 
বোমড় তো কয়জন্ জোণন্?”

অয়ন্ কপট মোহমস বলল… “ণন্রুমতেজ হমলও সমস্যো।”
ণবভোসো ণবরক্ত হময় বলল… “তদু ণম মমন্ মমন্ ভোব� আণম এেমন্ো 

ন্োবোণলকো। তদু ণম আসমল ণকচ্দু  জোন্ ন্ো। আণম ন্বর্দুবতী ন্ই, 
আণম এেন্ রূপমর্ৌবন্বতী হময়ণ�। মোতোমোর আমগ আমোর মোদমহ 
মোর্ৌবন্সঞ্চোর হময়ম�। ণতন্কোল ণগময় এককোমল মোঠকমল মোতোমোর 
আমগ আণম অকম্ষণ্য হব।”

অয়ন্ ণবমজ্র মত মোেো দদু ণলময় বলল… “তদু ণম অকোলপক্ব এবং 
বদুণধিমতও পণরপক্ব। ঠোমট বোমট উদ্ীপক হময়�। উঠণতবয়মস উদ্ীণপত 
হমত চোই ন্ো। আমোমক ণন্স্তোর দোও। তদু ণম ইচ্ো করমল ভোববোমচ্য 
ভদু ল ধমর ণবরোণশ ণসক্ো ওজমন্র চড় মোরমত পোরমব।”

ণবভোসো :.. “ওিো-জ্বদ্য-কণবরোমজ জোমন্, শোন্তণশমষ্টর সদুথি মমন্ও 
কোমমচ্ো জোমগ। কোমন্োর পোরঘোমট ঘোমটোয়োণল হময় দোময় মোঠমকণ�। 
বণলঠে পদুরুমর্র জ্ন্কমট্যর জন্্য মন্ ব্যোকদু ল হময়ম�। ণন্দ্ষোয়রো দরণদ 
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হমত চোয় ন্ো। ণন্দ্ষয়রো পোশণবক অত্যোচোর করমত চোয়।”
অয়ন্ কপোল কদু ঁচমক বলল... “মোতোমোর মোকোমন্ো বোন্ধবী মোন্ই?”
ণবভোসো :.. “ওমদর ণন্রোকদু ল মমন্র আকদু ণল-ণবকদু ণল শুন্মল আমোর 

মন্ আমোমক কোমন্ কোমন্ বমল, ণন্ষ্কলো হমত আর কতণদন্ বোণক? 
তোমরোপর সোমোণজক জ্বর্মম্য আণম অণতঠে।”

অয়ন্ মোচোে বদুমজ ণশউমর বলল… “জ্বর্মম্যর অসোমঞ্স্য গুমণর 
উপর গমবর্ণো করোর সময় আণমও কেমন্োসেমন্ো সমোকদু ল হই।”

ণবভোসো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় বলল… “ণভন্মতমপোর্ণকোরীরো 
মোর্মন্ শোস্ত্রণবমরোধী কেো বমল ন্ো তদ্রূপ এেন্ পর্্ষন্ত তদু ণম মোকোমন্ো 
জ্বর্ম্যমূলক ণচন্তো করণন্। মোতোমোর হোবভোমব ণবমরোধোভোস মোন্ই।”

অয়ন্ :.. “ণন্ষ্প্রময়োজমন্ আণম পোণন্ পর্্ষন্ত স্পশ্ষ কণর ন্ো।”
ণবভোসো :.. “তদু ণম এভোমব কেো বমলো মোকন্?”
অয়ন্ কেো ন্ো বমল কোমরো মোেমক মোবণরময় ণসঁণড়মত বমস দীঘ্ষশ্োস 

মো�মড় মোণটর ণদমক তোণকময় অন্তহোণস হোমস। ণবভোসো তোর ণপ�মন্ 
দোঁণড়ময় গম্ীরকমঠে বলল… “আণম মোতোমোমক ণবরক্ত করমত চোই ন্ো।”

অয়ন্ :.. “আণম এেন্ অত্যন্ত ণচণন্তত। দদু ণচিন্তোয় ণবকোরগ্স্ত হমত 
চোই ন্ো। ন্মষ্টর সংস্পমশ্ষ উৎকৃমঠের অণন্ষ্ট হয়।”

ণবভোসো :.. “আণম কোরণ েদু ঁমজ পোণচ্ ন্ো।”
অয়ন্ :.. “এেন্ র্ো অস্পষ্ট পমর তো সদুস্পষ্ট হমব।”
ণবভোসো ণক�দু বলমত চোইমল, অয়ন্ ওর মোচোমের ণদমক তোণকময় 

মমন্ মমন্ ণক�দু মোভমব মদুমে বলল… “মোতোমোর আব্দুমক ডোমকো।”
ণবভোসো দৃঢ়কমঠে বলল… “তদু ণম চোইমলও আর পোলোমত পোরমব 

ন্ো।”
অয়ন্ :.. “আণম চমল র্োব। েোকোর জন্্য মোকউ আমোমক বোধ্য 

করমত পোরমব ন্ো।”
ণবভোসো ণবচণলত হময় বলল… “চোইমল চমল র্োও। মোতোমোর ণবরমহ 

মোকঁমদমকমট আণম মৃতদু ্যর সোমে সোক্ষোৎ করব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর আব্দুমক ডোমকো।”
ণবভোসো দদুহোমত অশ্রু মদুম� ণচৎকোর কমর বলল… “তদু ণম চমল র্োও!”
অয়ন্ অন্দুপল ণচন্তো কমর ণপ�দু মোহঁমট বলল… “আণম আর র্োব ন্ো।”
ণবভোসো :.. “তদু ণম চমল র্োও! র্োচ্ ন্ো মোকন্?”
বোবো মোদৌমড় মোর্ময় ব্যস্তকমঠে বলমলন্... “কী হময়ম�, আমোর মোমময় 

এভোমব কোঁদম� মোকন্?”
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অয়ন্ :.. “শুধদু বমলণ�লোম আণম চমল র্োব। কেো মোশর্ করমত 
পোণর ণন্ কোমন্র মোপোকো বোর করোর জন্্য গলো ফোণটময় ণচল্োমত 
শুরু কমরম�। চোরপোমশ তোণকময় মোদেদুন্, মোচঁচোমমণচর কোরণ কোকণচল 
বসমত পোরম� ন্ো।”

বোবো অসহোময়র মত বলমলন্… “তদু ণম চমল মোগমল আমোর মোমময় 
আবোর মন্মরো হমব। সন্্যোসমরোমগ জ্বরোগী হময় আণম অন্ন্তকোমলর 
জন্্য কবমর চমল র্োব।”

অয়ন্ মদুে ণবকৃত কমর ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলল… “কোউয়োর 
মত কোন্ মোপমত সব কেো শুমন্ মোকন্?”

বোবো দদুহোমত অশ্রু মদু�মত মদু�মত বলমলন্… “আমোর মোমময়মক সবোই 
পোগলী ডোমক। দরজো জোন্োলো বন্ধ কমর আমোর মোমময় মদুে লদুণকময় 
কোঁমদ। ওর শ্োসকষ্ট হমল আমোর ণন্শ্োস েোমমত চোয়। আমোর মোমময় 
ণবকোরগ্স্ত ন্য়। আমোর মোমময় মমন্র কেো শুন্মত পোমর। দদু ণন্য়োয় 
এমন্ মোন্দুর্ েদুব কম আম�। অন্োে অসহোয়রো সকোতমর তোকোমল 
আমোর মোমময় আমোমক কোমন্ কোমন্ বমল, আব্দু ওমক আদর কমরো, 
ওর মো বোবো মোন্ই। আব্দু, ওই বৃধিোমক ণক�দু টোকো দোও, উণন্ কেমন্ো 
কোজ কমরন্ ণন্, উন্োর আপন্জন্রো উন্োমক সব্ষহোরো কমরম�। এেন্ 
তদু ণম বমলো আমোর মোমময় ণক পোগলী?”

অয়ন্ দৃঢ়কমঠে বলল… “আল্োহর ন্োমম শপে কমর বলণ�, 
মরণময়োমক মোর্ পোগলী ডোকমব আণম তোমক পোগলোগোরমদ পোঠোব।”

বোবো বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ হোঁপ �োমড়ন্। অয়ন্ ণসঁণড়মত বমস ঘোড় 
বোঁণকময় ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলল… “দয়ো কমর আমরক কোপ 
ঠোণ্ো চো বোন্োমত পোরমব?”

ণবভোসো অশ্রু মদুম� মৃদদু মোহমস বলল… “চো বোন্োমত হমব ন্ো। চো’র 
সময় হমল আণম ণন্ময় আসব।”

অয়ন্ হতোশ হময় কোঁধ িদু ণলময় মোেো মোন্মড় বলল… “সব কেো 
শুমন্ মোকন্?”

বোবো সভময় বলমলন্... “এেন্ কী শুমন্ম�?”
অয়ন্ :.. “পোকঘমরর দূরত্ব এবং ইচ্ো হমল চো বোন্োমত পোরব ণক 

ন্ো?”
বোবো বসোরঘমর প্রমবশ কমর মোসোফোয় বমস বলমলন্… “ফোই-

ফরমোশ েোটোর জন্্য র্মেষ্ট মোন্দুর্ আম�। মোতোমোর একমোত্র কোজ 
হমলো ণবভোসোমক কমলমজ মোন্ওয়ো আন্ো এবং সকোল ণবকোল ওর 
সোমে পড়োর মোটণবমল বসো।”
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অয়ন্ :.. “কোজটো ণন্তোন্ত সহজ হমলও অভ্যোস করণ অত্যন্ত 
কণঠন্, তোই ন্ো চোচোজোন্?”

বোবো দোঁণড়ময় হোঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “তো আণম জোণন্ ন্ো। 
মোতোমরো কেো বমলো আণম একটদু  ঘদুমোব।”

অয়ন্ ব্যস্তকমঠে বলল… “চোচোজোন্, চোণচজোমন্র সোমে পণরণচত 
হমত চোই।”

বোবো ণক�দু বলোর আমগ তোর মদুমের ণদমক তোণকময় ণবভোসো বলল… 
“আম্দু এতসব জোন্মত চোন্ ন্ো। আণম মরমল উণন্ অত্যন্ত েদুণশ 
হমবন্।”

অয়ন্ :.. “সবোর মমন্র কেো শুন্মত পোরমলও তদু ণম মোতোমোর আম্দুর 
মমন্র েবর জোমন্ো ন্ো। মমন্র কেো মোশোন্ো এবং মমন্র েবর জোন্ো 
দদুই ণবর্য়। জোণন্ তদু ণম অবমহণলত এবং আণধণক্ষ্ট। উণন্ও আত্কমষ্ট 
অণতষ্ট। ণতক্তসত্য এবং বোস্তবতো সবোই বরদোস্ত করমত পোমর ন্ো।”

ণবভোসো রোগোণবিত কমঠে বলল… “পণরতদু ণষ্টর জন্্য আমোমক হত্যো 
কমরো, ণন্ষৃ্কণতর জন্্য আণম মোবমহমস্ত মোর্মত চোই।”

অয়ন্ অবোককমঠে বলল… “মোত্র একটদু  আমগ মোতোমোর সোমে বমস 
মোপট ভমর ভোত মোেময় সন্তুষ্ট হময়ণ�। মোতোমোর পোমতর মজোদোর 
মোগোমস্তর টদু করো তদু ণম আমোমক ণদময়ণ�মল। কোবোব মোকোপ্তো মোেময় তৃণপ্তর 
মোঢকদু র ণদময় ঠোঠো গরম চো মোেময়ণ� আর তদু ণম বল� অকৃতমজ্র মত 
মোতোমোমক হত্যো কমর জোহোন্োমম মোর্ময় মোরোস্ট হমত। তোওবো তোওবো! 
এত ণন্ম্নস্তমরর পোণপঠে আণম অন্তত হমত পোরব ন্ো।”

ণবভোসো :.. “আমোমক মোমমর মোফলমল অস্বণস্তকর পণরণথিণতর 
পণরসমোণপ্ত হমব। হোণসঠোট্ো প�ন্দ করমলও আণম হোস্যোস্পদ ন্ই।”

অয়ন্ বোবোর ণদমক তোণকময় বলল… “আণম কেন্ হোস্যোলোপ 
করলোম? চোচোজোন্, সত্যরক্ষোর জন্্য ণতন্ সত্য কমর বলদুন্ আপণন্ 
ণক আমোর হোণসর ণবকট শব্ শুমন্ণ�মলন্? ণমে্যো বলমল সকল 
ণটকণটণকর মোলজ এেদুণন্ েমস পড়মব।”

বোবো মোেো মোন্মড় ণবভোসোর পোমশ মোর্ময় বলমলন্... “মোতোমোর স্যোমরর 
জন্্য মোরজোই বোণলশ ণকন্মত হমব। সকোল সকোল মোগমল ণবকোমলর চো 
বোসোয় এমস মোেমত পোরব।”

ণবভোসো বোবোর কেোর জবোব ন্ো ণদময় অয়মন্র ণদমক তোণকময় 
মদুে ণবকৃত কমর বলল… “কূটোগোমর ঘদুমোমত হমব ন্ো। আমোর আব্দু 
মোতোমোমক মোতোমোর কোমরো মোদণেময় মোদমবন্। এেন্ আমোমক ধমকোচ্ 
মোকন্?”
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অয়ন্ কপোল কদু ঁচমক বলল… “আণম কেন্ মোতোমোমক ধমকোলোম? 
তদু ণম আস্ত একটো ণেটণেমট মোমজোমজর েোণ্োরণন্। চদু কণল মোকমট 
চমকোমলমটর জন্্য অন্্যমক িোঁটোমপটো কমর ণদন্রোত লোগোণন্ভোগোণন্মত 
ব্যস্ত েোমকো মোকন্?”

বোবো কপট মোহমস বলমলন্... “মোতোমোর স্যোমরর সবকেো শুন্মল 
মোতোমোর মন্ এবং মোমজোজ েোমমোেো েোট্ো হমব। েোন্োয় ডোময়ণর করমল 
বোপ মোবণট ণবপোমক পড়ব।”

ণবভোসো :.. “মোকন্ আব্দু?”
বোবো :.. “মোতোমোর স্যোর বদুমিশুমি পণরহোসপটদু মকর মত কেো 

বমল।”
ণবভোসো অয়ন্ ণদমক তোণকময় মদুে ণবকৃত কমর বলল… “ণন্মজর 

কোমরো মোদেোর জন্্য এেন্ কোন্োকোণট করম�ন্।”
বোবো হোসোর মোচষ্টো কমর বলমলন্… “তদু ণম বলমল মোতোমোর পড়োঘমর 

ঘদুমোমত পোরমব।”
ণবভোসো মদুে মোবজোর কমর বলল… “উন্োমক অবমহলো করমল 

জীবমন্ও আণম সমূ্পণ্ষ সদুথি হব ন্ো। আজীবন্ অবমহণলত েোকব।”
বোবো ওর মোেোয় হোত বদুণলময় ণবচণলত হময় বলমলন্... “মোতোমোর 

আম্দু র্ণদ রোগ কমর?”
ণবভোসো মোেো ন্ত কমর শরীর ডদু কমর মোকঁমদ বলল… “আব্দু, 

আমোমক মোমমর মোফমলো। মোত্রোণতণরক্ত ণবড়ম্বন্ো এবং অস্বণস্তকর 
পণরণথিণত আর বরদোস্ত হমচ্ ন্ো।”

অয়ন্ ণবভোসোর ণদমক তোণকময় গম্ীরকমঠে বলল… “বোগোড়ম্বমর 
ণবড়ণম্বত হমল প্রণতণবম্ব লণম্বত হয়। স্বোে্ষণচন্তোয় আণম অত্যন্ত ণচণন্তত। 
আমোর জন্্য মোতোমোমক এত ণচন্তো করমত হমব ন্ো।”

ণবভোসো :.. “আণম এই মোভমব ণচণন্তত হণচ্, সবোর গৃহণশক্ষক আম� 
শুধদু আমোর মোন্ই।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোমক ণশক্ষো ণদমত হমল মোতোমোর ণশক্ষকমক 
স্বেগুণণবণশষ্ট হমত হমব। অণশষ্টরো মোতোমোর সোমমন্ বসমত পোরব 
ন্ো।”

ণবভোসো :.. “মোতোমোর মত ণবণশষ্ট ব্যণক্ত আজ অবণধ আণম মোদণেণন্।”
অয়ন্ :.. “আণম ণন্মব্ষোধ এবং অণশষ্ট। ণন্ধ্ষন্রো অমন্্যর ধমন্র 

ণদমক তোণকময় েোমক।”
ণবভোসো দোঁত কটমট কমর বলল… “তদু ণম একটো মোভলণকবোজ। 
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ভূণরমভোজমন্র জন্্য ভরদদুপদুমর আমোমদর মোচোমে মোভলণক লোণগময়ণ�মল।”
অয়ন্ করমজোমড় ণপ�দু মোহঁমট বলল… “আমোর অপরোধ হময়ম�। 

ক্ষমোগুমণ অক্ষমমক ক্ষমো কমরো।”
ণবভোসো বোবোর ণদমক তোণকময় মোকঁমদ মোকঁমদ বলল… “আব্দু! মোকউ 

আর আমোর সোমে কেো বলমব ন্ো।”
বোবো অয়মন্র ণদমক তোণকময় শোন্তকমঠে বলমলন্... “টোকোর জন্্য 

কোটোকোণট করো �োড়ো আর মোর্ন্ ণক�দু করোর মোন্ই। অসহোয়রো অহরহ 
ণন্র্্ষোণতত হমচ্। অন্্যোয় অত্যোচোমরর সীমো মোসই কমব লণঙ্ঘত হময়ম�। 
সোমোণজক জীবরো এেন্ আর সমোজতমন্ত্রর ণন্য়মন্ীণত মোমন্ ন্ো। 
ণন্য়মতোণন্ত্রক সরকোর এেন্ অণন্য়মম ণন্য়ণন্ত্রত। সমোজপণত এবং 
পদু ঁণজবোদীমদর ইচ্োয় শোণন্তণপ্রয়রো আইন্শৃঙ্খমল শৃঙ্খলবধি হময়ণ�। 
ওর্দুমধর গুমণ মোরোগী মোর্মন্ ণন্মরোগ হয় তদ্রূপ ণশক্ষোর গুমণ মোন্দুর্ 
অমোণয়ক হয়। আমোমদরমক অমোণয়ক হমত হমব। ণবমবকবোন্ হওয়োর 
জন্্য মোন্দুর্ এবং মোন্দুর্মত্বর অে্ষ জোন্মত হমব।”

অয়ন্ দীঘ্ষশ্োস মোটমন্ বলল… “আপণন্ সত্য বমলম�ন্, ন্্যোয়ণন্ঠে 
এবং গুণণবণশষ্টরো অন্োদৃত হওয়োর দরুন্ সভ্যতোর সব্ষন্োশ হমচ্।”

ণবভোসো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় গম্ীরকমঠে বলল… “ণদন্মোন্ ঘোণন্ 
মোটমন্ ক্োন্ত হময় গো�তমল ঘদুমোমল মোতোমোর মোকোমন্ো ক্ষণত হমব ন্ো। 
ভরমপট েোবোমরর জন্্য পোের ভোেমল তদু ণম আমরো মোপণশবহুল হমব। 
আমোর অস্বোভোণবক গুমণর েবর কোন্োকোণন্ মোেমক জোন্োজোণন্ হময়ম�। 
ভরদদুপদুমর আণম ঘর মোেমক মোবমরোমত পোণর ন্ো।”

অয়ন্ কেো ন্ো বমল মোেো দদুলোয়। ণবভোসো মোেো মোন্মড় ওড়ন্ো ণদময় 
অশ্রু মদুম� বলল… “এতসব বলোর পমরও সমূ্পণ্ষ মোবহোয়োর মত 
আম্দুর সোমে মোদেো করমত চোন্।”

বোবো হোঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “মোতোমরো কেো বমলো। মোতোমোর 
আম্দুমক আণম মোডমক আন্ব।”

অয়ন্ কেো ন্ো বমল ণক�দু ণচন্তো কমর। ণবভোসো তোর মোচোমের ণদমক 
তোণকময় বলল… “ইংণলমশ কেো বলমল মশোরো েোণল কোমড়োয়। 
বোংলোয় বোরণ করমল ওরো জংলোয় চমল র্োয়। মূে্ষ মশোরো ব্যোকরণ 
বদুমি ন্ো।”

অয়ন্ মোচোে বদুমজ হোত এবং মোেো মোন্মড় বলল… “আণম মোতোমোমক 
বোংলো পড়োমত পোরব ন্ো। মোবণশ মোতণরমমণর করমল মোস্বচ্োয় ণবতোণড়ত 
হব।”

ণবভোসো :.. “পোঠশোলোয় ভণত্ষ হমল শুঁটণক মোম�র িোল ভত্ষো ণদময় 
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লোল ভোত মোণেময় মোদব।”
অয়ন্ :.. “বোংলো বদুিমত কষ্ট হয় ন্োণক?”
ণবভোসো মদুচণক মোহমস বলল… “আমোর ণদমক তোণকময় েদুত্দুমড় বদুমড়ো 

মদুে েদুবমড় পমড়।”
অয়ন্ দৃঢ়কমঠে বলল… “আণম আধবদুমড়ো অেবো মোতোমোর সোক্ষোৎকদু টদু ম 

ন্ই।”
ণবভোসো ণমণম্ষর দৃমষ্ট তোণকময় বলল… “তদু ইমল তদু ণম আমোর মোক?”
অয়ন্ দদুহোমত মোেো মোচমপ ধমর বলল… “হোভোমতর মত এক েোবলো 

ভোত মোেময় আস্ত পোগমলর পোল্োয় পমড়ণ�। বদুমিশুমি বোংলো চচ্ষো 
কমর সত্বর আচোর্্ষ হমত হমব।”

ণবভোসো :.. “স্যোর, তোরপ আণম কেন্ পড়মত বসব?”
অয়ন্ হোত ণদময় ইশোরো কমর মোচোে পোণকময় ধমমক বলল… “পঠন্-

পোঠমন্র জন্্য িটপট পোঠ্যবই ণন্ময় আমসো।”
ণবভোসো :.. “ধমকোচ্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আণম এেমন্ো মোতোমোমক ধমকোইণন্। আণম ধমকোমল তদু ণম 

মোচোে বদুমজ ণচল্োমব।”
ণবভোসো আড়মচোমে তোণকময় মদুে মোভংণচময় মোর্মত মোর্মত বলল… 

“আন্দুকূমল্য সমোকদু ল হমল আণমও ণেল ণেল কমর হোসব।” 
অয়ন্ :.. “মোদোদদুল্যমোন্ হময় আণম মোতোমোর দদুব্ষলতো জোন্মত মোপমরণ�। 

মোবণশ বোড়োবোণড় করমল মদুগুর ণদময় মোকোমমর বোণড় মোরব।” 
ণবভোসো েমমক দোঁণড়ময় বলল... “তদু ণম র্ো মোজমন্� আণম তো জোন্মত 

চোই।”
অয়ন্ দোঁত কটমট কমর হোত মোদণেময় বলল... “জোণলমবত ণচমন্ো?”
ণবভোসো মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল... “জোণলমবত ণদময় কী 

করমব?”
অয়ন্ :.. “গোময়র মোজোমর ঠোস ঠোস কমর মোতোমোর হোমত বোণড় 

মোদব।”
ণবভোসো দদুহোত ণপ�মন্ ণন্ময়... “মোেময়ণ�মল ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “আমোর মমন্র সকল িোল আণম মোতোমোর হোমত িোড়ব।”
ণবভোসো :.. “মোবণতময় মমন্র িোল িোড়মল ণন্চিয় ব্যণেত হব?”

এমন্ সময় মো বোবো কোমরোয় প্রমবশ করমল, অয়ন্ সণবন্ময় সোলোম 
কমর বলল… “আমোর আম্ো আমোমক অয়ন্ ডোকমতন্।”
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মো ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলমলন্… “আণমও মোতোমোমক অয়ন্ 
ডোকব। আমোর মোমময় হোণসেদুণশ েোকমল আণমও মোতোমোর জন্্য মোদোয়ো 
করব।”

অয়ন্ কোঁধ িদু ণলময় বলল… “অন্তমদু ্ষেীমক ন্োণক বোংলো পড়োমত 
হমব?”

মো :.. “ওমক অন্তমদু ্ষেী ডোমকো মোকন্?”
অয়ন্ :.. “অন্তমদু ্ষেীর অে্ষ আত্ণবর্ময় ণচন্তোশীল। মোদমহর অন্তগ্ষত 

মমন্র অন্তগূ্ষঢ় রহস্য ন্ো মোজমন্ ওমক মোচতোমত মোচময় আণম ণন্মজর 
মোদোর্গুমণ ণন্মস্তজ হময়ণ�লোম। অন্দুমোমন্ আন্দোজ করমত পোরমল 
মোকোমর মোটমন্ কম হমলও অন্তত মোক্োশ দূমর মোর্ময় ণশহণরত হতোম।”

মো :.. “তদু ণম ওমক মোচতোমত মোচময়ণ�মল মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আণম মোভমবণ�লোম হয়মতো হোমত ধমর পোময় কোমড়োয়। 

ণন্ণচিত হওয়োর জন্্য ভোগ্যপরীক্ষো কমরণ�লোম।”
মো :.. “মোতোমোর হোবভোব এবং ভোবপ্রকোমশ ণবণমিত এবং ণবমশর্ভোমব 

ণচণন্তত হণচ্।”
অয়ন্ :.. “ণবশ্োস করুন্, কোন্ মমন্ত্র ণবভ্োন্ত করোর অসৎউমদ্মশ্য 

আণম আণসণন্। বকব্রতীর মত জ্বড়োলব্রমত ণবব্রত হমত চোই ন্ো। 
অন্দুকূল পণরণথিণতমত আণমও সমূ্পণ্ষ মোমোহগ্স্ত হময়ণ�।”

মো :.. “এই জন্্য মোতোমোর সোমে কেো বলম� এবং বলমত চোয়। 
মোতোমোর সোমে কেো বলমল মন্ আন্মন্দ উমদ্ণলত হয়।”

অয়ন্ অসহোময়র মত বলল… “আপণন্ও মমন্র কেো শুন্মত 
পোমরন্ ন্োণক?”

মো :.. “আণম পোণর ন্ো। র্োইমহোক, ণবভোসোর বোবো বমলম�ন্ তদু ণম 
ন্োণক গ্যোরোমজ ঘদুমোমব?”

অয়ন্ :.. “সব্ষগুমণ গুণোণবিতো আণড় মোপমত সব কেো শুমন্। তোই 
ণন্রোপতেো ণন্ণচিত করোর জন্্য গ্যোরোমজ ঘদুমোমত চোই।”

মো অপলকদৃমষ্ট তোকোমল, ণবভোসো সোধোরণকমঠে বলল… “আমোর 
আম্দু জোন্মত চোন্, আপণন্ ণক মোকোমন্ো অণল আউণলয়োমক ণচমন্ন্?”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর আম্দু র্ো বমলণ�মলন্ তো আমরো শুমন্ণ�লোম। 
তদু ণম র্ো বমল� তো মোতোমোর আম্দু বমলন্ণন্।”

ণবভোসো মোেো ন্ত কমর বলল… “ণবশ্োস করুন্ আণম সণত্য মমন্র 
কেো শুন্মত পোণর।”

অয়ন্ গম্ীরকমঠে বলল… “আণড় মোপমত ণক�দু শুন্মল এক শমব্র 
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জন্্য দশ মোবমতর বোণড়, রোণজ হমল হ্যোঁ বমলো।”
ণবভোসো মন্ত্রমদুমগ্ধর মত মোেো দদু ণলময় বোবোর মদুমের ণদমক তোণকময় 

বলল… “আব্দু, স্যোমরর জন্্য মোরজোই বোণলশ ণকন্মত হমব।”
বোবো স্ত্রীর ণদমক তোণকময় বলমলন্... “ণঠকোম�, মোতোমরো গোণড়মত 

উমঠো আণম আসণ�।”
মো :.. “অয়ন্ ণক গোণড় চোলোমত পমর?”
বোবো :.. “ণশেোমল ণন্চিয় পোরমব।” 
মো আর কেো ন্ো বমল মোেো দদুলোমল, বোবো দ্রুত গোণড়র পোমশ মোর্ময় 

বলমলন্... “অয়ন্, গোণড় চোলোমত পোমরো?”
অয়ন্ :..”প্রণশক্ষণ লোগমব, ন্ইমল দদুম কমর অঘটন্ ঘটমল আমোর 

হোত পো ধমর মোক টোন্োটোণন্ করমব?”
বোবো :.. “বদুমিণ�। আর কেো ন্ো বমল মোদৌমড় মোগট েদুমলো মোর্ময়।”
অয়ন্ মোদৌমড় মোগট েদুমল একপোমশ সমর দোঁড়োয়। বোবো বোসো মোেমক 

মোবণরময় গোণড় েোমোমল, অয়ন্ ণপ�মন্ উমঠ ব্যোল্ট বোঁধমত বোঁধমত 
ডোমন্ বোঁময় তোণকময় বলল… “চোচোজোন্, চম্ষোসন্গুমলো কী ণদময় 
বোণন্ময়ণ�মলন্? মোগোদো গণদর উপর বমস মন্ বলম� এসব ণন্চিয় 
ণবমদণশ গরুর চোমড়ো?”

বোবো :.. “গোণড় ণকন্োর সময় বমলণ�লোম আসন্ চোমড়োর হমল 
ভোমলো হমব।”

অয়ন্ মোেো দদু ণলময় বলল… “এেন্ আণম ণন্চিয়তোর সোমে বলমত 
পোরব এসব আসমন্র চোমড়ো অম্রেণলয়ো মোেমক বৃণটশরো সল্প দোমম 
আমদোণন্ কমরণ�ল।”

বোবো ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলমলন্... “মোতোমোর ণশক্ষক অত্যন্ত 
অণভজ্ এবং ত্বেজ্ ব্যণক্ত, তোই ন্ো মো?”

ণবভোসো কপট মোহমস বলল… “ণজ আব্দু, আপণন্ ণঠক বমলম�ন্।”
বোবো শোন্তকমঠে মোডমক বলমলন্... “অয়ন্, মোতোমোর ণচন্তো এবং ফণন্ধ 

সম্বমন্ধ আণম জোন্মত চোই।”
অয়ন্ ণবশোরমদর মত মোহমস বলল… “গুণমণণমক ণজমজ্স করুন্।”
ণবভোসো ণপ�ন্ ণফমর তোকোমল, অয়ন্ মোচোে পোণকময় আেদু ল ণদময় 

ইশোরো কমর। ণবভোসো কোঁধ িদু ণলময় বলল… “আব্দু, উণন্ এেন্ 
আমোমক ধমকোমত চোন্।”

বোবো হতোশ হমল, আণবর গম্ীরকমঠে বলল… “গুণমণণমক অন্্য 
কমলমজ ভণত্ষ করমল অন্তত আমোর সোমে ন্্যোয় হমব। ণন্গু্ষণরোও 
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জোমন্, ধম্ষগতগুমণ গুণোণবিত হমত হমল জ্ন্ণতক এবং পঞ্চগুমণর চচ্ষো 
করমত হয়।”

ণবভোসো কপট মোহমস বলল… “আপন্োমক অমশর্ ধন্্যবোদ। আপন্োর 
উপমদমশ আমরো আশ্স্ত হময়ণ�, তোই ন্ো আব্দু?”

বোবো সম্ণত জোণন্ময় কমলমজর সোমমন্ গোণড় পোক্ষ কমরন্ এবং 
ণবভোসোমক কমলমজ ভণত্ষ কমর ওমদরমক ণন্ময় পোমক্ষ র্োন্। ণবভোসো 
মো�োটমদর সোমে মোেমল। গোম�র আড়োল দোঁণড়ময় অয়ন্ ণন্ম্নকমঠে কেো 
বমল… “র্ো বলোর ণবভোসো আমোমক স্পষ্ট ভোর্োয় বমলম�। ওর প্রণত 
আকৃষ্ট হয়ণন্ বমল ণমে্যোবোদী হমত চোই ন্ো। চক্বোমক ঘদুরপোক 
মোেময় ণবপোমক পড়োর জন্্য মোকন্ মোর্ ণবভোসোলময়র মোদয়োমল মোহলোন্ 
ণদময়ণ�লোম?”

ণবভোসো ভ্রূ ণদময় ইশোরো কমর বলল… “স্যোর! টদু ণক ণদময় টদু ণকটোণক 
ণচন্তো করণ�মলন্ ন্ো লদুমকোচদু ণর মোেলোর জন্্য গোম�র আড়োমল 
লদুণকময়ণ�মলন্?”

অয়ন্ হোত ণদময় ইশোরো কমর বলল… “আমোর জন্্য কময়কটো 
ঠোণ্োণমঠোই ণন্ময় আমসো।”

ণবভোসো :.. “মোলোকোলময় লদুকোবোর জন্্য মন্ বলমব মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আমোর মমন্র কেো শুমন্ মোতোমোর এত কষ্ট হয় মোকন্?”
ণবভোসো :.. “সকমলর কেোয় ব্যণেত হময় মোেোর ব্যেোয় কোতণরময় 

লোভ হমব ন্ো। সব ণঠকঠোক আম�। ণ�ঁচকোঁদদু ণন্র মত আণম আর 
কোন্োকোণট করব ন্ো। আব্দু বমলম�ন্ তদু ণম আর মোকোেোও মোর্মত 
পোরমব ন্ো। অহণন্্ষশ আমোর সোমে েোকমব।”

অয়ন্ :.. “তদু ণম মোর্ রূপলোবণ্যবতী তো তদু ণম জোমন্ো, তোই ন্ো?”
ণবভোসো সোন্মন্দ মোহমস বলল… “হ্যোঁ। মমন্ মমন্ প্রোয় সকমল বমল, 

রূপমর্ৌবন্বতী আণম ন্োণক মমন্োমলোভো।”
অয়ন্ :.. “কমপোলমদমশর কোমলো দোগ ণক কেমন্ো মোদমে�?”
ণবভোসো মদুচণক মোহমস বলল… “কোমলো দোমগর সদুবোমদ মোসৌন্দর্্ষ 

বৃণধির জন্্য কমপোমল চন্দমন্র মোফোঁটো ণদমত হয় ন্ো। গণ্ফলমকর 
রূপণতলমকর ণদমক ওরো হোঁ কমর তোণকময় েোমক।”

অয়ন্ মদুে ণবকৃত কমর বলল… “বদুণধির মোঢঁণক তদু ণম একটো পদু ঁণটর! 
গোময় পমড় ভোব জমোমত চোইমল মোবণতময় হোমতর চোমড়ো তদু লব।”

ণবভোসো :.. “মোবমতর সপোং শমব্ বোতোস স্তব্ধ হয়। আণম আর 
বোড়োবোণড় করব ন্ো।”
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অয়ন্ :.. “মোতোমোমক অমশর্ ধন্্যবোদ। এেন্ বমলো, মোস্টোণরর 
কোজটো আম� ন্ো উমঠ পমড় মোদৌমড় পোণলময়ম�?”

ণবভোসো :.. “পদুরুমর্র �োয়ো মোদেমল ডমর-ভময় শরীমরর মোরোম 
েোড়ো হয়। আণম শুধদু আব্দুর পোমশ ণন্রোপদমবোধ কণর। ণন্ভ্ষয় 
এবং স্বোভোণবকভোমব মোতোমোমক ণবশ্োস করমত মোপমরণ�। ইহসংসোমর 
লীলোমেলো করোর জন্্য সদুন্দরীর অভোব মোন্ই। সংসোরলীলোয় লীলোবতী 
হমত চোই ন্ো। আণম স্বমপ্র সংসোর সোজোমত চোই। তো শুধদু মোতোমোর 
সংস্পমশ্ষ সম্ব হমব।”

অয়ন্ অন্্যণদমক তোণকময় বলল… “ভদ্রতো এবং স্বোভোণবক দূরত্ব 
বজোয় রোেমল আমবগ এবং পণরণথিণত ণন্য়ন্ত্রমণ েোকমব। শোণন্তর 
পণরপন্ী কেোবোত্ষোয় ণবভ্োন্ত হমত চোই ন্ো।”

ণবভোসো গোম� মোহলোন্ ণদময় বলল… “ণঠকোম�, আণম আর েোমমোেো 
উপদ্রব করব ন্ো।”

অয়ন্ মৃদদু মোহমস বলল… “মোতোমোর মন্স্তুণষ্টর জন্্য আণম মণন্হোণর 
হব, ণবণন্ময় চোইব ন্ো।”

ণবভোসো হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “তো আণম জোণন্।”
অয়ন্ ডোমন্ বোঁময় তোণকময় বলল… “চোচোজোন্ মোকোেোয়?”
ণবভোসো :.. “মোলোইবরফ আন্মত ণগময়ম�ন্।”
অয়ন্ কেো ন্ো বমল মোচোে বদুমজ দীঘ্ষশ্োস টোন্মল, ণবভোসো হোসোর 

মোচষ্টো কমর বলল… “ণহংসো মোন্দুমর্র সব্ষন্োশ কমর এবং প্রণতদ্ণন্দতোয় 
মোন্দুর্ প্রণতবন্ধী হয়। অন্্যমক হোরোবোর জন্্য র্োরো মণরয়ো ওরো পরোজয় 
বরণ কমর। প্রণতবন্ধী হওয়োর জন্্য আণম কোমরো প্রণতদ্ন্দী হমত চোই 
ন্ো।”

অয়ন্ :.. “প্রণতণহংসোয় আণত্ক শোণন্ত ন্ষ্ট হয়। ক্ষমোয় মোমোক্ষলোভ 
এবং পচিোতেোমপ আত্শুণধি হয়। ণন্মব্ষোমধর সোমে বন্ধদু ত্ব এবং ণন্মরট 
মূমে্ষর সোমে চদু ণক্তবধি হমল ণবপদগ্স্ত হমত হয়। ণন্রোপতেো ণন্ণচিত 
করোর জন্্য অণন্চ্োসম্বেও কটদু কোটব্য সহ্য করমত হয়। জ্ধমর্্ষ 
কোর্্ষণসণধি হয়। আণম জ্ধর্্ষশীল হমত চোই।”

ণবভোসো :.. “আণম পরে কমর মোদমেণ�, রোগোরোণগ কমর রোগী রোগমল 
র্োমচ্তোই বমক, অন্দুরোগী রোগমল ণবরোহন্মল পদুমড়, পোঠোন্দুরোগী রোগমল 
বই ণ�ঁমড়, জ্বরোগী রোগমল ণন্রম্বদু  উপবোস কমর। আণম রোগোরোণগ কণর 
ন্ো।”

অয়ন্ :.. “প্রোকৃণতক মোসৌন্দর্্ষ উপমভোগ করমত হমল মন্মক 
ণচন্তোশূন্্য করমত হয়। বোস্তণবক সদুন্দর হমত হমল সদুণচন্তো করমত 
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হয়। আমোর কেো ণবশ্োস ন্ো হমল, দৃণষ্টন্ন্দন্ দৃমশ্যর ণদমক তোণকময় 
দদু ণচিন্তো করমল সত্যোসত্য বদুিমত পোরমব।”

ণবভোসো :.. “এতণদন্ স্বকমপোলকণল্পত জগমত ণ�লোম। সত ্র্োসত্য 
মোজমন্ বোস্তণবক হওয়োর জন্্য এেন্ আণম সমচষ্ট হময়ণ�।”

অয়ন্ :.. “মমন্োমর্োগ ণদময় মোলেোপড়ো কমরণ�মল ন্ো শুধদু আণড় 
মোপমত মমন্র কেোই শুমন্ণ�মল?”

ণবভোসো :.. “সদুন্দর মোন্দুমর্র মন্ এত অসদুন্দর মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আমোমক ণক�দু বল� ন্োণক?”
ণবভোসো :.. “মোতোমোর মমন্র কেো আণম আর শুন্মতও চোই ন্ো। 

আমোর সোমে পড়োর মোটণবমল ন্ো বসমল তদু ণম চদু ণরও করমত পোরমব 
ন্ো। েোমমোেো পোম� ণপমঠ পদুণলমশর মোবমতর বোণড় েোমব।”

অয়ন্ :.. “হোমত মোত্র কময়ক মোস সময়। বোসোয় মোর্ময় পড়মত 
শুরু করমল মোরধর করোর জন্্য পদুণলশরো আমোমক মোেোঁজোেদু ঁণজ করমব 
ন্ো।”

ণবভোসো :.. “আণম বন্্য অেবো হমন্্য ন্ই, তোইমল আমোর ভময় তদু ণম 
এত ত্রস্ত মোকন্?”

অয়ন্ :.. “তদু ণম সব্ষোে্ষসোণধকো এবং আরোমোময়মশ ণচরোভ্যস্ত। আণম 
উদ্োস্তু এবং ণবপদগ্স্ত।”

ণবভোসো :.. “আণম দৃঢ়সংকল্প কমরণ�, সংক্ষদু ব্ধ অেবো সংশয়গ্স্ত 
হমত চোই ন্ো। মোতোমোর সকল সংলোপ আণম বদুণি ন্ো।”

অয়ন্ :.. “বদুিোর প্রময়োজন্ মোন্ই। চমলো, মোতোমোর আব্দুমক মোদেো 
র্োমচ্।”

ণবভোসো :.. “দমণ্ দমণ্ মোেোড়ো মোেোড়ো কমর বদলোচ্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম উচিণশণক্ষত হমল আণম অন্তত মোপট ভমর ভোত 

মোেমত পরব।”
ণবভোসো :.. “চদু টণক বমল ণটটকোণর কর মোকন্?”
অয়ন্ :.. “জবোব মোজমন্ও ন্ো জোন্োর ভোন্ কমরো মোকন্?”
ণবভোসো ণপ�দু মোহঁমট কদু ণটলহোণস মোহমস বলল… “মোতোমোর মমন্র কেো 

ন্ো শুন্োর জন্্য তদু ণম আমোমক ণমন্ণত কমর�। আমোর মমন্র কেো 
বলমত পোরমল আণম মমন্োমর্োগ ণদময় মোলেোপড়ো করব।”

অয়ন্ :.. “পদু ঁময় পোওয়ো উন্পোঁজদুমর মন্ অন্োমরোগ্য মোরোমগ আক্োন্ত 
হময়ম�। দোওয়োই ওর্দুধ অেবো আত্ষমসবোয় মোরোগমদুণক্ত হমব ন্ো। 
মোরোগণন্বৃণতের জন্্য ন্োড়ীমটপো ডোক্তোরমক আজদুরো ণদমত হমব।”
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ণবভোসো :.. “দয়ো কমর মোদেভোল করমল, আজদুরোয় র্ো চোইমব তো 
মোদব এবং অবশ্যই আণম মোতোমোর মমন্োরঞ্ন্ করব।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর মমতো মোরোণগন্ীর ণশরো পণরক্ষো করমল আমোর 
ণশরোয় ণশর-ণশর শুরু হমব। সরল মমন্ গরলন্োশক ণদমল, তোরমল্য 
তরলো তরণলত হমব। এতবড় অণন্ষ্ট কমর সংঘৃষ্ট হমত চোই ন্ো।”

ণবভোসো :.. “তোইমল জণড়বদুণট গুঁণড়ময় অন্তত একটো ণমক্সচোর 
দোও।”

অয়ন্ :.. “ণচরোগত মোরোমগ মোরোণগন্ীর জন্্য আমরোগ্যকোমন্ো করো 
�োড়ো আর ণক�দু করোর মোন্ই। মোতোমোর হোবভোমব স্পষ্ট, আমোর উপর 
মোতোমোর ন্জর পমড়ম�। আত্রক্ষোর জন্্য গলোয় তোণবজ এবং বোজদুমত 
কবচ বোঁধমত হমব।”

ণবভোসো :.. “প্রেম মোভমবণ�লোম তদু ণম হয়মতো আমরোগ্যকোরী, এেন্ 
ণন্ণচিত হময়ণ� তদু ণম আস্ত একটো হোতদু মড় ডোক্তোর।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর ন্োম শুন্মল ওিো জ্বদ্য কণবরোজ পগোরপোর 
হমব। মোতোমোর �োয়োয় পোড়ো মোমমর আণম কম্পোউণ্োর হময়ণ�। চমলো, 
হোঁকোহোঁণক করমলও মোতোমোর আব্দু এেোমন্ আসমবন্ ন্ো।”

ণবভোসো আন্মন্দোচ্ল হময় বলল… “জোমন্ো, আমোর আব্দুও আমোর 
মমতো েদুণশ হময়ম�ন্।”

অয়ন্ দ্রুত মোহঁমট বোবোর পোমশ মোর্ময় বলল… “চোচোজোন্, তোরপর 
আণম এেন্ কী করব?”

বোবো :.. “ণবভোসো ণক�দু বমলম� ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “ণজ ন্ো।”
বোবো :.. “তোইমল তদু ণম এত ণচণন্তত হময়� মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আমরো মোণটর পদুতদু ল এবং জীবন্ পদুতদু ল মোেলো ন্য়। 

কমষ্টসৃমষ্ট বোঁচমত হমল সোধ্যসোধন্োয় আত্সোধন্ করমত হয়। আণম 
কেমন্ো সোধন্ো কণরণন্।”

বোবো ণবভোসোর কপোমল চদু মদু ণদময় মোেোয় হোত বদুণলময় মৃদদু মোহমস 
বলমলন্… “গুণমণণর গুমণ আজ আণম সণত্য আন্ণন্দত এবং আশ্স্ত 
হময়ণ�। আল্োহর দয়োয় আমোমদর দদুঃমের ণন্ণশ মোভোর হময়ম�।”

ণবভোসো গোল ফদু ণলময় বলল… “আপণন্ এেন্ স্যোমরর মত কেো 
বলমত শুরু কমরম�ন্। আণম বোসোয় চমল মোর্মত চোই।”

বোবো :.. “মোতোমোর স্যোরমক প্রণশক্ষণ ণদমত হমব।”
ণবভোস অয়মন্র ণদমক তোণকময় কপোল কদু ঁচ কমর বলল… “গোণড় 
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চোলোমল মোলেোপড়ো কেন্ করমবন্?”
অয়ন্ :.. “সবণবর্ময় মোতোমোর ন্োক গলোমত হমব ন্ো। আমোর ণচন্তো 

আমোমক করমত দোও। চলদুন্ চোচোজোন্।”
বোবো :.. “তদু ণম গোণড় চোলোমত পোমরো ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “ণরকশোর ণভমড় কেমন্ো চোলোইণন্।”
বোবো :.. “আণম মোতোমোর বোবোর ন্োমধোম জোন্মত চোই।”
অয়ন্ :.. “আত্পরণবচোমরর দক্ষতো আমোর মোমি মোন্ই এবং 

মোসচ্োয় আণম আত্ণবমৃিত হমত চোই। গুন্মণণ স্বোভোণবক হমল আণম 
আবোর ভ্োম্যমোণ পণেক হব।”

বোবো তোর হোমত চোণব ণদময় বলমলন্... “তদু ণম গোণড় চোলোও, আণম 
মোতোমোর দক্ষতো মোদেমত চোই।”

অয়ন্ চোণব হোমত ণন্ময় দ্রুত গোণড়র পোমশ মোর্ময় দরোজ েদুমল 
অমপক্ষমোণ হয়। ণবভোসো উমঠ বসমল দরজো বন্ধ কমর অন্্যপোমশ 
মোর্মত চোইমল, বোবো তোর মদুমের ণদমক তোণকময় গম্ীরকমঠে বলমলন্... 
“প্রময়োজমন্ ডোকব।”

অয়ন্ গোণড় চোলোমত শুরু করমল, বোবো ণবভোসোর ণদমক তোণকময় 
বলমলন্... “অত্যন্ত দক্ষ চোলক। অয়ন্! আমরো এেন্ জ্বকোণলক-
ভ্মণ করব।”

অয়ন্ :.. “ণজ চোচোজোন্।”
বোবো :.. “মোকোেোয় র্োমব?”
অয়ন্ :.. “ণসমলট কেমন্ো গোণড় চোলোইণন্।”
বোবো :.. “তদু ণম মোকোেো মোেমক এমস�?”
অয়ন্ :.. “আণম আর মোকোেোও র্োব ন্ো।”
বোবো :.. “গোণড় চোণলময় আমোর মোমময়মক ণন্ময় কমলমজ র্োমব এবং 

আমোমদরমকও এেোমন্ ওেোমন্ ণন্ময় র্োমব। ণন্রোপতেোর জন্্য আণম 
মোতোমোর ন্োমধোম জোন্মত চোই।”

অয়ন্ কেো ন্ো বমল গোণড় েোণমময় দরজো েদুমল মোবণরময় চোণব উন্োর 
হোমত ণদময় ণপ�দু মোহঁমট বলল… “মধ্যোহ্নমভোজমন্র জন্্য আপন্োমক 
অসংে্য ধন্্যবোদ।”

ণবভোসো দ্রুত মোবণরময় তোর ণদমক তোণকময় গম্ীরকমঠে বলল… 
“আত্ণচন্তোয় অন্তর পণবত্র হয়। আত্ণসণধির জন্্য আত্শুণধির 
প্রময়োজন্। আত্সংর্মীরো অমন্্যর অণন্ষ্ট কমর ন্ো। অন্্যোময় অভ্যস্ত 
হমল আত্সম্োন্ ন্ষ্ট হয়। মোতোমোর আত্োয় আত্লীন্ কমর আণম 
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আত্জ্ হময়ণ�। সত্বর মোতোমোর সোমে আত্ীয়তো হমব।”
“আত্হত্যো মহোপোপ।” বমল অয়ন্ ণপ�দু হোঁটমত েোকমল, ণবভোসো 

মোদৌমড় মোর্ময় তোর হোত ধমর সণবন্ময় বলল… “আণমও আত্হত্যো 
করমত চোই ন্ো।”

এমন্ সময় হন্্ষ বোণজময় রেোক মোগমল, অয়ন্ অন্তহোণস মোহমস ণবভোসোর 
ণদমক তোণকময় বলল… “কমষ্টসৃমষ্ট অণতঠে হময় মোজমন্ণ�, অতধর্্ষ হমলো 
জ্ধমর্্ষর সীমো এবং অসহ্য হমলো সমহ্যর সীমো।”

ণবভোসো :.. “অলঙ্ঘ্য লঙ্ঘমন্ অমঙ্ল হয়, জ্ধমর্্ষর সোমে কষ্টসণহষ্দু  
হমত হমব।”

অয়ন্ :.. “সীমোলঙ্ঘন্ ন্ো কমর আদ্যন্ত মোদেমত চোই।”
ণবভোসো :.. “ণবশ্োমসর সোমে হোত ধরমল আশ্স্ত হময় সোণে হব।”
অয়ন্ মোেো মোন্মড় বলল… “জীবমন্র আসল অে্ষ আণম জোণন্ ন্ো।”
ণবভোসো ণবচণলত হময় বলল… “আমোমক সোহোর্্য কমরো, আণম সদুথি 

হমত চোই।”
অয়ন্ :.. “ণদমন্ ণতন্মবলো ণচরোত ণচবোমত হমব।”
ণবভোসো কপট মোহমস বলল… “এমন্ ণদমল মহোন্মন্দ ণচবোব।”
অয়ন্ মোেো দদু ণলময় বলল… “গুণমণণ, তদু ণম সণত্য অমোন্ী।”
ণবভোসো :.. “সোধন্চোতদু মর্্ষ তদু ণম আমোমক সোণধকো বোণন্ময়�।”
অয়ন্ :.. “কী বলমত চোও?”
ণবভোসো :.. “তদু ণম আমোর জীবন্ীশণক্ত। মোতোমোর উপণথিণত আমোমক 

উজ্ীণবত কমরম�। ণবশ্োস ন্ো হমল আমোর আব্দুমক ণজমজ্স কমরো।”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর আব্দু আসম�ন্ ন্ো মোকন্?”
ণবভোসো :.. “আব্দু চোন্ ন্ো আণম উন্োর মমন্র কেো শুণন্।”
অয়ন্ :.. “আমোর মন্ এেন্ কী চোয়?”
ণবভোসো :.. “হমন্্যর মত মোদৌমড় দূর মোকোেোয় হোরোমত চোয়। দয়ো 

কমর আমোমক সোমে ন্োও। মন্ঃকমষ্ট শ্োসকষ্ট হয়।”
অয়ন্ :.. “আমোমক মোবোকো বোণন্ময় তদু ণম অবোক হমত চোও মোকন্?”
ণবভোসো :.. “মোতোমোমক মোবোকো বোণন্ময় আণম অবোক হমবো মোকন্?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম অন্তমদু ্ষেী এবং অন্তণরণ্রিময় অন্তমরর কেো শুন্মত 

পোমরো।”
ণবভোসো :.. “ণবপণতে এবং ণবভ্োণন্তর কোরণ জোন্মত চোই।”
অয়ন্ :.. “মন্চিক্ষদু  শমব্র অে্ষ অন্তদৃ্ষণষ্ট অেবো কল্পন্োশণক্ত। 
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স্বকমপোলকণল্পত শমব্র অে্ষ মন্গড়ো গল্প। মোতোমোর অন্তণরণ্রিময় 
অস্বোভোণবক শণক্ত েোকোর দরুন্ অণথির অন্তমরর অবোন্তর কেো শুন্মত 
পোমরো। আমোমদর অন্তর মূহুমত্ষর জন্্য ণথির হমত পোমর ন্ো। অন্তর 
রমক্তর গণত ণন্য়ন্ত্রণ কমর। মোচতন্োর সোমে ণচন্তো সমৃ্পক্ত। চোকণচমক্য 
ণবচক্ষমণর মোচোমে চমক লোমগ। ণশশুরো কদু ণচন্তো কমর ন্ো। তোরুমণ্য 
র্ড়ণরপদুরো সণক্য় হমল অন্তমরর কদু মন্ত্রণোয় সতেোর ণবপণতে শুরু হয়। 
প্রোমণর অন্তগূ্ষঢ় শণক্তর ণন্য়ন্ত্রো হমলো আত্ো। অণথিরণচমতের ণভণতেহীন্ 
ণচন্তো এবং কদু মন্ত্রণোয় আমরো ণচণন্তত এবং ণবভ্োন্ত হই। সমূ্পণ্ষ 
সোফল্যমণণ্ত হমত হমল ণথিরণচমতে ণসধিোন্ত করমত হয়। অণথিরণচতেরো 
কৃতকোর্্ষ হমত পোমর ন্ো। সব্ষোে্ষসোধক হমত চোইমল পমঞ্চণ্রিয় ণন্য়ন্ত্রণ 
করমত হয়।”

ণবভোসো :.. “ণহয়োর ণবর্য় বদুণিময় বমলো।”
অয়ন্ :.. “অমবমশমর্ মমন্-প্রোমণ ণবশ্োস কমরণ�, হৃদয়ঘণটত 

ঘটমোন্ ঘটন্োর ন্োম হমলো আপোতদৃণষ্টর ভোমলোবোসো।”
ণবভোসো :.. “প্যোঁণচময় কেো বমল তদু ণম আমোর আমক্লগুড়দু ম কমর�। 

ণচঁড়োমদুণড় েোওয়োর জন্্য আণম এেন্ গুড় চোই।”
অয়ন্ :.. “আত্োর কেো শুমন্ অন্তর হয়মতো আশ্স্ত হময়ম�।”
ণবভোসো :.. “সণবন্ময় ণন্মবদন্ কমর বলণ�, মোতোমোমক আন্ণন্দত 

করোর জন্্য আণম আতত্ণন্মবদন্ করমত চোই।”
অয়ন্ :.. “আর কেো ন্ো বমল ত্বমর গোণড়মত উমঠ বমসো ন্ইমল 

সমন্দহ ণন্বৃণতের জন্্য ধমকোমত শুরু করব।”
ণবভোসো :.. “েোমমোেো ধমকোচ্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম ণক কেমন্ো উলটো আয়ন্ো মোদমে�? উলটো আয়ন্োয় 

মদুে মোদেমল স্বরূপ স্পষ্ট হয়। সট কমর উমঠ বমসো।”
ণবভোসো :.. “আকোশকদু সদুম কল্পন্ো কমর তদু ণম েপদুমপের েপ্মর 

পড়মল আণম মোতোমোমক উধিোর করব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “অণবকল্প কল্পন্োমক কণল্পত করোর জন্্য অণবকল লগুড় 

মত জোণলমবত কময়কটো ণকন্ব।”
ণবভোসো মদুে ণবকৃত কমর উমঠ বসমল, অয়ন্ ঠোস কমর দরজো বন্ধ 

কমর গোণড়মত উমঠ মোবল্ট মোটমন্ বলল… “চোচোজোন্, আমোর বোজোমন্র 
ন্োমধোম আণম বলমত পোরব ন্ো।”

বোবো :.. “মোতোমোর বোবোর সোমে মোদেো করোর সময় এবং সদুমর্োগ 
আমোর মোন্ই। এেন্ পে ণচমন্ বোসোয় র্োও।”
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“ণজ আচ্ো।” বমল অয়ন্ আয়ন্োর ণদমক তোণকময় মোবপমরোয়োর 
মত গোণড় ঘদুণরময় দ্রুত চোলোমত শুরু করমল, বোবো হোসমত হোসমত 
বলমলন্... “আমোর সোমে মোরমগ� মোকন্?”

অয়ন্ :.. “আদরোহ্োমদ আপণন্ ওমক মোেোয় তদু মলম�ন্। হোঘর 
হোভোমতর মত আণম আত্হত্যো করমত চোই ন্ো।”

বোবো :.. “মোতোমোমক আদর কমর আণম সমোদৃত হময়ণ�। তদু ণম 
আত্হত্যো করমল আণম হন্তো হব।”

অয়ন্ :.. “আপণন্ই আমোমক কোম� মোডমকণ�মলন্।”
বোবো :.. “তোমত কী হময়ম�?”
অয়ন্ :.. “ণপ্রয় ন্োম ধমর মোডমক আপণন্ আমোর দদু ণে মন্মক সদুণে 

কমরম�ন্। আণমও আপন্োমক েদুণশ করমত চোই।”
বোবো :.. “ণঠকোম�, আমরো এেন্ তোমোণবল র্োব।”
অয়ন্ :.. “বঁড়ণশ সোমে ণন্মল ভোমলো হমব। মো� ধরমত পোরব। 

েোমোমরর মোম� কোমড় মোরমল আমোর গোময় কোটো মোদয়।”
বোবো :.. “মো� ধরোর জন্্য আমরকণদন্ র্োব। আজ শুধদু গল্পগুজব 

করব। তোই ন্ো মো?”
ণবভোসো :.. “ণজ আব্দু।”
অয়ন্ :.. “গুণমণণ! আণম মন্স্তোণ্বেক হমত মোচময়ণ�লোম, এই তে্য 

মমন্ গোঁেমল ব্যেীর ব্যেোয় সমব্যেী হমত হব ন্ো। র্োক! চোচোজোন্, 
মোগট েদুলোর জন্্য ণমন্ণত কমরণ�মলন্ মোকন্?” 

বোবো :.. “ণবভোসো বমলণ�ল তদু ণম ন্োণক কোঁঠোমলর জন্্য কোন্োকোণট 
করণ�মল।”

অয়ন্ :.. “আণম গো� বোইমত পোণর ন্ো, তোই আমরো মোবণশ হতোশ 
হময়ণ�লোম।”

ণবভোসো ণেল ণেল কমর মোহমস বলল… “আণম পোণর।”
অয়ন্ :.. “চোউমলর গুণড় জমল ঘদুমল চ্যোপটো ণপঠো বোন্োমত পোরমল 

রোমত কোঁঠোল ণপঠো েোব।”
ণবভোসো :.. “আব্দু! মোফোন্ কমর বলমল ওরো বোণন্ময় রোেমব। আণম 

ণপঠো বোন্োমত পোণর ন্ো।”
বোবো :.. “ণপঠোর ণচন্তো বোদ ণদময় তদু ণম কেো বলমত েোমকো। বোসোয় 

মোর্ময় বলমল ওরো িটপট বোণন্ময় মোদমব।” 
ণবভোসো সোমমন্ িদু ঁমক বলল… “স্যোর! আর কী মোেমত চোন্?”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর সোমে টক্র ণদময় টমকর মজো মোচমট ণশরণশর 



www. mohammedabdulhaque.com    40

কমর ণশহণরত হমত চোই ন্ো।”
ণবভোসো ণশউমর জড়সড় হময় মোহলোন্ ণদময় বমস বলল… “আেদু ল 

ণদময় হোমতর তোলদুমত বোণড় মোরমত হমব ন্ো। অন্দুভূণত সণত্য অস্বণস্তকর 
হময়ম�।”

অয়ন্ :.. “অন্তমদু ্ষেীমক ণবভ্োন্ত করোর জন্্য অভোন্তর ণচন্তোয় অন্তর 
অন্তর মত পণরবত্ষন্ করব।”

ণবভোসো মদুে ণবকৃত কমর বলল… “ব্যেোয় ব্যণতব্যস্ত করোর জন্্য 
ন্োম�োড়বোন্দোর মত আমোর অন্তমরর ণপম� পমড়� মোকন্?”

অয়ন্ মোেো ণদময় ইশোমর কমর বলল… “পোগল-�োগমলর মমন্র 
কেো শুন্োর জন্্য পোগলপ্রোয় মমন্োমরোগীর মত তোণকময় েোমকো মোকন্? 
অমন্্যর ব্যণক্তগত ণবর্ময় ন্োক গলোমল হুমতোমপ্যোঁচোর মত ঘমরর 
মোকোমণ বমস েোকমত হয়। তো হয়মতো এতণদমন্ জোন্ো হময়ম�?”

ণবভোসো :.. “ণজ, বদুণিময় বলোর জন্্য আন্তণরক ধন্্যবোদ।”
অয়ন্ :.. “আোমর ণপ্রয় চোচোজোন্ এেন্ কী ণচন্তো করম�ন্?”
ণবভোসো :.. “চোলোক চোলকমক ন্োকোল করমত চোন্।”
অয়ন্ :.. “আণম এেন্ কী ণচন্তো করণ�?”
ণবভোসো :.. “আণম বলব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “বল� ন্ো মোকন্?”
ণবভোসো :.. “তদু ণম আমোমক ধমকোচ্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “বোসোয় ণফমর মোর্মত চোও ন্োণক?”
ণবভোসো :.. “তো তদু ণম বদুিমল মোকমমন্?”
অয়ন্ ণবদ্রূপ মোহমস বলল… “মোতোমোর অভোব্য হোবভোমব। চোচোজোন্! 

বোসোয় ণফমর র্োই?”
ণবভোসো :.. “মো� ধরোর জন্্য তোমোণবল মোর্মত মোচময়ণ�মল, র্োমব 

ন্ো?”
অয়ন্ :.. “চোচোজোন্ এেন্ র্ো ণচন্তো করম�ন্ তো বদুণিময় বলমল 

বদুিব তদু ণম সণত্য মমন্র কেো শুন্মত পোমরো।”
ণবভোসো :.. “আব্দু, বলব?”
বোবো কপট মোহমস মোেো ন্োড়মল, অয়ন্ মোেো দদু ণলময় বলল… 

“ন্োটদু মক হোবভোমব ন্োট্যোমমোদী ন্োট্যোচোর্্ষ হমত চোয়। ন্োণটকোর জন্্য 
সত্বর ন্োট্যোণভন্য় ণশেমত হমব।”

ণবভোসো গোল ফদু ণলময় বলল… “আব্দু চোন্ ন্ো পে হোণরময় কোকদু ণত 
ণমন্ণত কমর তদু ণম মোতোমোর আত্পণরচয় বমলো। আব্দু! ণক�দু বলম�ন্ 
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ন্ো মোকন্?”
বোবো :.. “অয়ন্, পরবত্ষী বোঁময়র রোস্তোয় মোগমল সময় কম লোগমব।”
অয়ন্ :.. “চোচোজোন্, আপণন্ আমোমক পেহোরো করমত চোইম�ন্ 

ন্োণক?”
বোবো :.. “ণদশোহোরোর মত গোণড় চোলোচ্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “পে ণচন্তোম ন্ো, তোই চোলোণচ্লোম।”
বোবো :.. “এেন্ ণচমন্�?”
অয়ন্ মোেো দদু ণলময় বলল… “ধীমর ধীমর ণবভোসোলয় দৃশ্যমোন্ 

হমচ্।”
ণবভোসো ণন্ম্নকমঠে বলমলো.. “আণমও মোতোমোর ন্োমধোম জোন্মত চোই 

ন্ো।”
অয়ন্ :.. “শুধদু জোন্মত চোও আণম মোকোেো মোেমক এমসণ�, তোই ন্ো?”
ণবভোসো :.. “তো তদু ণম জোন্মল মোকমমন্?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম আমোর মমন্র কেো শুন্মত চোও ন্ো মোকন্?”
ণবভোসো :.. “গূঢ়ত্বে ণবমলের্ণ করমল সণত্য উপকৃত হব।”
অয়ন্ হোসমত হোসমত বলল… “তদু ণম হয়মতো শুন্মত চোও ন্ো অেবো 

আমোর মমন্র কেো শুন্মল মোতোমোর গো ণঘন্ ণঘন্ কমর।”
বোবো গম্ীরকমঠে বলমলন্... “আণম মোতোমোর হোণসর কোরণ জোন্মত 

চোই।”
অয়ন্ :.. “আমোর মমন্র কেো পোঁচকোন্ কমর বলোর জন্্য গুণমণণমক 

বলদুন্।”
ণবভোসো :.. “আব্দু, আণম উন্োর মমন্র কেো শুন্মত পোণচ্ ন্ো। 

জোণন্ আপন্োর ণবশ্োস হমচ্ ন্ো এবং হওয়োর কেোও ন্য়। আণম 
সণত্য বলণ�, আমোমক ন্োকোল করোর জন্্য অন্দুগ্হ কমর উণন্ হয়মতো 
অন্্য মোকোন্ গ্হ মোেমক পোণলময় এমসম�ন্।”

অয়ন্ বোসোর সোমমন্ গোণড় েোমোয়। ণবভোসো মোদৌমড় মোগট েদুমল 
মোবোকোর মত মোহমস ণভতমর র্োওয়োর জন্্য হোত ণদময় ইশোরো কমর। 
অয়ন্ কপট মোহমস ণবভোসোমক ধন্্যবোদ বমল গোণড় চোণলময় ণভতমর 
র্োওয়োর পমে বোবো গম্ীরকমঠে বলমলন্… “তদু ণম কী শুরু কমর�?”

অয়ন্ :.. “আণম ণক�দু শুরু কণরণন্। আচণম্বমত কেো শুন্মল মোর্ মোকউ 
চমমক উঠমব।”

ণবভোসো :.. “আণম জোণন্ ণবভোসো মমন্র কেো শুন্মত পোমর এবং 
তদু ণম ণন্মজও বমলম�।”
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অয়ন্ :.. “ণতন্ কেো বমল এককেো কোমন্ লোগমল লোণফময় বমল, 
আণম মোতোমোমদর মমন্র কেো শুন্মত পোণর। মোচষ্টো করমল আপণন্ও 
আমোর মমন্র কেো শুন্মত পোরমবন্।”

বোবো কেো ন্ো বমল কপোল কদু ঁচ কমরন্। অয়ন্ গোণড় মোেমক মোবণরময় 
ণবভোসোমক মোডমক বলল… “গ্হোচোর্্ষ হমত চোও ন্োণক?”

ণবভোসো :.. “আণম মোকন্ গ্হোচোর্্ষ হব?”
অয়ন্ :.. “তোইমল আণড় মোপমত অমন্্যর মমন্র কেো শুন্োর মোচষ্টো 

কমরো মোকন্?”
ণবভোসো :.. “বোংলোয় ণচন্তো ভোবন্ো করমল আণম আর মোতোমোর মমন্র 

কেো শুন্ব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “চোইমলও তদু ণম আমোর মমন্র কেো শুন্মত পোরমব ন্ো।”
ণবভোসো তোর মোচোমের ণদমক তোণকময় গম্ীরকমঠে বলমলো.. “দদুধ 

জ্বোল ণদময় উেলোমত র্ত সময় লোগমব কড়ো চো বোন্োমত ণঠক তত 
সময় লোগমব।”

অয়ন্ ঘণড়র ণদমক তোণকময় বলল… “হ্যোঁ! সোধোরণত এই সময় 
আণম জ্বকোণলক চো পোন্ কণর।”

ণবভোসো বোবোর ণদমক তোণকময় বলল… “আব্দু, আপন্োর জন্্য ঠোণ্ো 
পোণন্ ণন্ময় আসোর জন্্য আম্দুমক মোডমক বলব?”

অয়ন্ মোচোে কপোমল তদু মল বলল… “চোচোজোন্, এমন্ সয়ম আপণন্ 
ঠোণ্ো পোণন্ পোন্ কমরন্ ন্োণক?”

বোবো গম্ীরকমঠে বলমলন্... “অয়ন্, তদু ণম কী শুরু কমর�?”
ণবভোসো কোঁধ িদু ণলময় মোহঁমট মোর্মত মোর্মত বলল… “চো’র সোমে আস্ত 

েোস্তো ণবস্দু ট আন্ব।”
অয়ন্ :.. “র্ো র্ো মোচময়ণ� সব আন্মল চো’র আড্ো উপমভোগ্য 

হমব।”
বোবো ণক�দু বলমত চোইমল, অয়ন্ ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলল… 

“আণম বদুমিশুমি ওমক মোবোকো বোন্োমত চোইণ�। এভোমব কেো বলমল 
কোমরো মমন্র কেো শুন্মত চোইমব ন্ো।”

বোবো ণবণমিত হময় বলমলন্... “ওমর বোবো! তো তদু ণম জোন্মল 
মোকমমন্?”

অয়ন্ :.. “মোকউ অবমহণলত হমত চোয় ন্ো।”
বোবো :.. “তদু ণমও আমোর মোমময়র মত অস্বোভোণবক। আণম মোতোমোর 

সম্বমন্ধ জোন্মত চোই।”
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অয়ন্ :.. “আমোর স্বভোব সম্বমন্ধ আণম অন্ধ।”
বোবো :.. “ণন্মজর পণরচয় ণদচ্ ন্ো মোকন্?”
অয়ন্ :.. “হয়মতো অজ্োতসোমর ন্য়মতো স্বোে্ষণসণধির জন্্য আপণন্ 

আমোমক আরেয় ণদময়ম�ন্ এবং উপোয়োন্তর হময় আণম আণরেত হময়ণ�। 
র্োর জন্্য আমরো অন্মন্্যোপোয় হময়ণ� মোস স্বোভোণবক হওয়ো পর্্ষন্ত আণম 
আপন্োর বোসোয় কোজ করব। আমোমক মোবতন্-ভোতো ণদমত হমব।”

বোবো :.. “কলমজ ভণত্ষ কমর ভদু ল কণরণন্ মোতো?”
অয়ন্ :.. “স্বোভোণবকরো বয়মসর সোমে মোবমড় বোড়োবোণড় কমর 

ণন্গু্ষণ হই। অস্বোভোণবক হওয়োর দরুন্ বময়োগুমণ আপন্োর মোমময় 
গুণমণণ হময়ম� । আমোর সোমে টক্র ণদমল ওর দোঁত কটকট কমর। 
কময়কণদন্ কেো কোটোকোণট করমল মোবণঠমকর ঠোট ণঠকঠোক হমব। 
আণম ণবমশর্ কোমজ শহমর এমসণ�লোম। আপন্োর মোনেমহ আণরেত হময় 
সণত্য উপকৃত হময়ণ�। আজীবন্ আপন্োমদর জন্্য মোদোয়ো করব।”

বোবো :.. “তদু ণম চমল র্োমব ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “আমোর হোবভোব এবং পণরমবমশ অণথিরতো। সদুণথির হময় 

বমস ণথিরণসধিোন্ত করমত হমব।”
বোবো :.. “তদু ণম র্ো বমল� তো আণম বদুণিণন্।”

ণবভোসো চো হোমত প্রমবশ করমল, অয়ন্ ণপ�ন্ ণফমর মোেো ণদময় 
ইশোরো কমর বলল… “মোত্র এক কোপ চো বোণন্ময় আন্মত কতক্ষণ 
লোমগ?”

ণবভোসো চো এণগময় ণদময় ণন্ম্নকমঠে বলল… “আমোমক সদুন্দরী 
ডোকমল মোকন্?”

অয়ন্ কোপ হোমত ণন্ময় মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… “র্ো 
বমলণ�লোম তো পোঁচকোন্ কমর বমলো।”

ণবভোস দোঁত কটমট কমর বলল… “তদু ণম কী শুরু কমর�?”
অয়ন্ কোমপর ণদমক তোণকময় মদুচণক মোহমস বলল… “এই কোমপর 

ণভতর ণন্চিয় ঠোঠো পমড়ম�?”
ণবভোসো মোরমগ মোফোঁসমফোঁস কমর :.. “মমন্ মমন্ র্ো বমল� তো 

আব্দুমক বলব?”
অয়ন্ :.. “উণন্ মোতোমোমক পোগলী ডোকমবন্ এবং আণম ণেল ণেল 

কমর হোসব। ঠোঠো গরম চো মোেময় ণজহ্ো পদুড়মল গরম ভোত মোেমত 
পোরব ন্ো। এই চো ঠোণ্ো করমত হমল এক মণ বরফ ঢোলমত হমব।”
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ণবভোসো :.. “মোতোমোর মোচোমের ণদমক তোকোমল আণম সণত্য ণবণমিত 
হই, মোতোমোর মন্ গুণফদু মলর মত পণবত্র।”

অয়ন্ :.. “জলপোমন্র সময় মোপমরোমচ্, চোচোজোমন্র ঠোণ্ো পোণন্ 
ণন্ময় চোণচজোন্ আসম�ন্ ন্ো মোকন্?”

ণবভোসো :.. “আব্দু এেন্ গরম চো চোন্।”
অয়ন্ মোচোে কপোমল তদু মল বলল… “মোবতোরবোত্ষোয় বমলণ�মলন্ 

ন্োণক?”
ণবভোসো :.. “মমন্র কোমন্ শুমন্ণ�লোম।”
অয়ন্ ণপ�দু মোহঁমট মোেো কোত কমর মোচোে কপোমল তদু মল বলল… 

“এত দূর মোেমক শুন্মত পোমরো? ওরো বোপমর!”
ণবভোসো :.. “দৃণষ্ট র্ত দূর র্োয়।”
অয়ন্ মোবোকোর মত মোহমস বলল… “মমন্র কেো শুন্মত হমল মমন্র 

মোণলমকর ন্োক মদুে মোদেমত হয়, তোই ন্ো গুণমণণ?”
ণবভোসো কপোল কদু ঁচমক মোেো দদু ণলময় বলল… “হ্যোঁ।”
অয়ন্ হোত ণদময় ইশোরো কমর বলল… “র্োও! বগলদোবো কমর এক 

গোদো বই ণন্ময় আমসো।”
বোবো কোপ হোমত ণন্ময় মৃদদু মোহমস বলমলন্... “আজ মোতোমোর কোমরো 

ণঠকঠোক কমরো এবং এমক অমন্্যর সোমে পণরণচত হও। এমত অমন্ক 
সমস্যো সমোধোন্ হমব।”

অয়ন্ উঁণক িদু ঁণক ণদময় বলল… “চোণচজোন্ আসম�ন্ ন্ো মোকন্?”
বোবো দীঘ্ষশ্োস মো�মড় বলমলন্... “শুধদু তদু ণম আমোর মোমময়র সোমে 

কেো বলমত পোরমব, অন্্যরো চোইমলও পোরমব ন্ো। মোতোমরো কেো বমলো 
আণম মোর্ময় মোদণে ওরো ওেোমন্ কী করম�?”

অয়ন্ :.. “ণজ আচ্। আণম এেন্ উন্োর সোমে কেো বলব।”
বোবো কেো ন্ো বমল চমল মোগমল, অয়ন্ গোণড়মত মোহলোন্ ণদময় 

ণবভোসোর ণদমক বলল… “আণম আপন্োর ন্োমধোম জোন্মত চোই।”
ণবভোসো ণবণমিত হময় মোচোে কপোমল তদু মল বলল… “আপণন্ আমোর 

ন্োম জোমন্ন্ ন্ো?”
অয়ন্ :.. “মমন্র কেো শুন্মল ন্ো মোকন্?”
ণবভোসো :.. “মোতোমোর মমন্র কেো আণম আর শুন্মতও চোই ন্ো।”
অয়ন্ মোচোে বদুমজ বলল… “আজ মোভোমর গরণঠকোণন্য়ো হময়ণ�। জোণন্ 

ন্ো কোল মোভোমর কী হব?”
ণবভোসো :.. “আমোর মন্মক বশ কমর তন্মক ণববশ করমত চোও 
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মোকন্?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম আমোমক ণবশ্োস কমরো। আণম অসৎ ণচন্তো করমত 

চোই ন্ো। তদু ণম সণত্য মমন্োমলোভো। আণম কোমোন্ধ হমত চোই ন্ো।”
ণবভোসো :.. “মোসই কেন্ মমন্র কেো মদুমের ভোর্োয় বদুণিময় বমলণ�।” 
অয়ন্ :.. “কী বমলণ�মল?”
ণবভোসো :.. “পোরমল আবোর বলোর জন্্য আমোর মন্মক বোধ্য কমরো।”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর মমন্র কেো আণম শুন্মত চোই ন্ো।”
ণবভোসো তোর মোচোমের ণদমক তোণকময় ধীমর ধীমর মোহঁমট মোর্ময় 

গোণড়মত মোহলোন্ ণদময় বলল… “কোরমণ অকোরমণ আম্দু মোতোমোমক 
সমন্দহ করমবন্।”

অয়ন্ :.. “আণম চদু ণর চোমোণর কণর ন্ো।”
ণবভোসো :.. “আণম সবসময় মোতোমোর সোমে হোণস মদুমে কেো বলব 

র্ো উন্োর সহ্য হমব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “তদু ণম মোকন্ আমোর সোমে হোণস মদুমে কেো বলমব?”
ণবভোসো দরজোর ণদমক তোণকময় লজ্ো এবং ঘৃণোয় মদুে ণবকৃত 

কমর বলল… “আম্দু! অণচন্তন্ীয় ণক�দু ণচন্তো করমত আপন্োর লজ্ো 
কমরণন্?”

মো ন্োম ধমর ধমক ণদমল, ণবভোসো অয়ন্ ণদমক তোণকময় দৃঢ়কমঠে 
বলল… “আপণন্ চমল মোগমল সকমলর মঙ্ল হমব।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর আব্দু বলমল এেদুণন্ চমল র্োব।”
ণবভোসো :.. “আম্দু বলমল?”
অয়ন্ :.. “মোয়! মোতোমোর আম্দু মোকন্ আমোমক চমল র্োওয়োর জন্্য 

বলমবন্?”
ণবভোসো :.. “তো আণম জোণন্ ন্ো।”
অয়ন্ :.. “সবণক�দু জোন্মত শুরু কমর অকোল-বসমন্ত মরমল মোতোমোর 

মোলোকসোন্ হমব।”
ণবভোসো অশ্রু মদুম� বলল… “আপণন্ আপন্োর কোমরো ণঠকঠোক 

করুন্ মোর্ময়।”
অয়ন্ মোেো দদুলোয়। মো সোমমন্ মোর্ময় কপোল কদু ঁচমক বলমলন্... 

“ণবভোসোর বোবো বমলম�ন্ মোতোমোমক ন্োণক মোবতন্ ণদমত হমব?”
অয়ন্ :.. “ণজ, চোচোজোন্ র্ো মোদমবন্ তোমত আণম েদুণশ হব।”
মো :.. “তদু ণম উন্োমক চোচোজোন্ ডোমকো মোকন্?”
অয়ন্ :.. “এেন্ মোেমক আণম আপন্োমক ণবণবজোন্ ডোকব।”
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মো :.. “আণম জোন্মত মোচময়ণ�লোম ণবভোসোর বোপমক তদু ণম চোচোজোন্ 
ডোমকো মোকন্?”

অয়ন্ :.. “এেন্ মোেমক মোমোজোন্ ডোকব।”
মো :.. “তদু ণম মোতোমোর আত্পণরচয় বল� ন্ো মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আপন্োর মোমময়মক আপণন্ এত ঘৃণো কমরন্ মোকন্?”
মো :.. “তো মোতোমোর মোেো ব্যেোর কোরণ ন্য়।”
অয়ন্ :.. “আপন্োর সোমে কেো বমল আমোর মোেোয় ব্যেো শুরু 

হময়ম�।”
মো কেো ন্ো বমল দোঁত কটমট কমরন্। অয়ন্ ণবভোসোর ণদমক 

তোণকময় হোসোর মোচষ্টো কমর মদুে ণফণরময় বলল… “বলম�ন্ ন্ো মোকন্?”
মো :.. “কী বলব?”
অয়ন্ :.. “গুণমণণমক আপণন্ এত ঘৃণো কমরন্ মোকন্?”
মো ণবভোসোর ণদমক তোণকময় মোরমগ কশকশ কমর বলমলন্… 

“সব্ষগ্োসীর জমমের সোমে সোমে আমোর তরতোজো মো�মলরো ধড়-মড় 
কমর পমড় মমরম�।”

অয়ন্ :.. “আপন্োর মো�মলমদর মৃতদু ্যর কোরণ আপণন্, গুণমণণ ন্য়।”
মো মোরমগ েরের কমর মোকঁমপ রুষ্টকমঠে বলমলন্... “আমোর বোসো 

মোেমক এেদুণন্ মোবণরময় র্ো।”
অয়ন্ বোবোর মদুমের ণদমক তোণকময় মৃদদু মোহমস বলল… “এই বোসো 

উন্োর বোমপর ন্য়, তোই ন্ো মোমোজোন্?”
মো :.. “এই মোর্! তোমক মোবণরময় র্োওয়োর জন্্য বলম�ন্ ন্ো মোকন্?”
বোবো :.. “তদু ণম এভোমব কেো বল� মোকন্?” 
মো :.. “সবোর সোমমন্ আপণন্ আমোমক অপমোন্ করম�ন্ মোকন্?”
বোবো ণবরমক্তোণক্ত কমর বলমলন্... “আণম কেন্ মোতোমোমক অপমোন্ 

করলোম? তদু ণমই আমোমদরমক অপমোন্ কর�।”
মো মোরমগ ণক্ষপ্ত হময় ণভতমর মোর্মত মোর্মত বলমলন্… “আণম এেদুণন্ 

চমল র্োব।”
ণবভোসো মোদৌমড় মোর্ময় অয়মন্র হোমত ধমর সণবন্ময় বলল… “দয়ো 

কমর আম্দুর কেোয় মন্ েোরোপ কমরো ন্ো।”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর আম্দুর কেোয় আণম মোকন্ মন্ েোরোপ করব?”
ণবভোসো অবোককমঠে বলল… “অপমোন্মবোধ করণন্?”
অয়ন্ :.. “গোণলগোলোজ কমর মোর্ মোতোমোমক পোগলী ডোকমব আণম 

তোমক পোগল বোন্োব। কণবরোণজ শুরু কমর বদুিমত মোপমরণ� পদুণলশ 
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আসমল সমস্যো হমব। ওরো আসমল দয়ো কমর বলমব, আণম মোতোমোমদর 
ড্োইভোর ন্ইমল ওরো আমোর পো�োর চোমড়ো তদু লমব।”

মো ব্যোগ হোমত মোবণরময় গলোর মোজোমর বলমলন্... “আণম চমল র্োণচ্!”
সবোই হোঁ কমর তোকোমল, মো মোরমগ মোণটমত পদোঘোত কমর বলমলন্... 

“মোকউ ণক�দু বল� ন্ো মোকন্?”
কেো ন্ো বমল এমক অমন্্যর ণদমক তোকোমল, মো ণবভোসোর ণদমক 

তোণকময় বলমলন্... “তদু ই ণক�দু বলণ�স ন্ো মোকন্?”
ণবভোসো মোেো ন্ত কমর বলল… “আণম কোমরো মমন্র কেো শুন্মত 

চোই ন্ো। মমন্র কেো শুন্মল পোপ হয়। আমোর স্যোর আমোমক বোরণ 
কমরম�ন্।”

মো কটোক্ষ কমর বলমলন্... “কদু  ডোকোর জন্্য এই আলোই এমসম� 
মোকন্?”

বোবো :.. “মোকন্! মোস কী কমরম�?”
মো :.. “ডোমোমডোল বোণজময় �ত্রেোন্ কমর সবণক�দু লণ্ভণ্ কমরম�।”
বোবো চোরপোমশ তোণকময় বলমলন্… “মোর্মন্ ণ�ল সবণক�দু এেমন্ো 

মোতমন্ আম�।”
মো :.. “আপণন্ কী শুরু কমরম�ন্?”
বোবো :.. “আণম এেন্ কী করলোম?”
মো :.. “তোমক এমন্ম�ন্ মোকন্?”
বোবো দদুহোমত মদুে লদুণকময় ডদু কমর মোকঁমদ বলমলন্… “আমোর একমোত্র 

মোমময়র সোমে আণমও কেো বলমত পোণর ন্ো। আমোর ভয় হয়। আমোর 
ভয় হয়।”

অয়ন্ এবং ণবভোসো মোদৌমড় মোর্ময় একসোমে বলল… “কী হময়ম�, 
কোঁদম�ন্ মোকন্?”

বোবো অয়ন্মক জণড়ময় ধমর বলমলন্... “তদু ণম চমল মোগমল প্রণতকূল 
পণরণথিণতমত উপোয়োন্তর হময় বোপ ণি মমর র্োব।”

মো অয়মন্র ণদমক বলমলন্... “ণবভোসোমক ণবময় কমর ধন্সম্পণতে 
আত্সোৎ করমত চোও ন্োণক?”

অয়ন্ মদুে ণবকৃত কমর বলল… “পোগলো গোরমদ র্োওয়োর জন্্য 
আপন্োর মন্ সমোকদু ল হময়ম�। চোইমল এেদুণন্ সদুবমন্দোবস্ত করব।”

মো হোঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “আণম আর কেো বলমত চোই ন্ো।”
ণবভোসো হোসমত হোসমত বলল… “আম্দু! ন্োন্োবোণড় মোগমল আপন্োমক 

আন্োর জন্্য আমরো র্োব ন্ো।”
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মো দোঁত কটমট কমর বলমলন্… “মোতোমক আণম ণবর্ ণগণলময় 
মোরব।”

ণবভোসো মোদৌমড় মোর্ময় হোঁটদু  মোগমড় বমস দদু হোত মোপমত অশ্রুবর্্ষণ কমর 
বলল… “আম্দু, ণবমর্র ণশণশ আমোর হোমত দোও। ণবর্ ণগমল সকল 
অশোণন্তর পণরসমোণপ্ত করব।”

মো ডদু কমর মোকঁমদ বমস ওমক বদুমক জোণড়ময় ধমর বলমলন্... “তদু ই 
মোকন্ আমোর মোপমট জমমেণ�মল?”

ণবভোসো ব্যোকদু ল হময় মোকঁমদ বলল… “আণম জোণন্ ন্ো মোগো আম্দু 
আণম জোণন্ ন্ো।”

অয়ন্ পোমশ মোর্ময় ণবদ্রূপ মোহমস বলল… “মোমীজোন্, জোন্ বোঁণচময় 
চমল র্োই?”

মো আঁচমল অশ্রু মদুম� বলমলন্... “মোতোমদর কেোবোত্ষো এবং 
ভোবপ্রকোমশ পলমক পণরমবশ পণরবত্ষন্ হয়। ণন্মজর অজোমন্ত 
মণতগণত বদমল বোরবোর মোবগণতক হণচ্। মোতোরো কী শুরু কমরণ�স?”

অয়ন্ :.. “আপণন্ কীসব বলম�ন্ ওসব সম্বমন্ধ আণম ণক�দু জোণন্ 
ন্ো। আণম শুধদু জোণন্, আমোর ভদু ে মোলমগণ�ল এবং কোঁঠোল গোম�র 
কোম� একটো কোঁঠোল মোচময়ণ�লোম। ণন্ঠদু র গো� আমোমক একটো কোঁঠোল 
মোদয়ণন্। কোঁঠোল গো�! কণদ্ন্ পর মোতোমোর ণপমঠ কোঠমঠোকরোর ঠদু কর 
পড়মব।”

মো হোসোর মোচষ্টো কমর ণবভোসোর অশ্রু মদুম� ণদময় হোত ধমর উণঠময় 
বলমলন্... “টোন্োটোণন্ কমর েোণল ব্যোগটো ঘমর ণন্ময় র্ো।”

অয়ন্ :.. “আপন্োর সোমে মোত্রোণধক অভদ্রতো কমরণ�। দয়ো কমর 
আমোমক ক্ষমো করুন্। আপন্োমদর অণন্ষ্ট করোর জন্্য আণম আণসণন্। 
আপন্োমদর বোসোর সোমন্ ণদময় র্োওয়োর সময় হোঁটদু র রমগ টোন্ 
মোমমরণ�ল। মোণলশ করোর জন্্য দোঁণড়ময়ণ�লোম।”

মো :.. “মোমীজোন্ ডোকমব ন্ো?”
অয়ন্ :.. “ণজ মোমীজোন্, ণন্চিয় আপন্োমক মোণমজোন্ ডোকব।”
মো :.. “কোপড়মচোপড় ণকমন্�?”
অয়ন্ :.. “ণজ ন্ো মোমীজোন্।”
মো :.. “চো মোেময় আমরো মোকন্োকোটোয় র্োব। ণবভোসো, অয়ন্মক তোর 

কোমরোয় ণন্ময় র্ো।”
ণবভোসো লণজ্ত হময় মোেো ন্ত কমর হোঁটমত শুরু কমর বলল… 

“ণজ আম্দু।”
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অয়ন্ ওমক অন্দুসরণ কমর ণন্ম্নকমঠে বলল… “হঠোৎ লণজ্ত হওয়ো 
কোরণ জোন্মত পোরব ণক?”

ণবভোসো কেো ন্ো বমল আমরো দ্রুত হোঁমট। মো বোবোর পোমশ মোর্ময় 
বলমলন্... “ণন্চিয় সম্ভোন্ত বংমশর মো�মল?”

বোবো বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ বলমলন্… “তোর বংশপণরচয় আণম 
জোন্মত চোই ন্ো।”

মো পণরচোণরকোর ণদমক তোণকময় মোচোে পোণকময় বলমলন্... “হোঁ কমর 
কী মোদেণ�স? ণভতমর র্ো।”

পণরচোণরকো মোদৌমড় চমল মোগমল, মো ণচণন্ততকমঠে বলমলন্... “মোকউ 
জোন্মত চোইমল কী বলমবন্?”

বোবো :.. “কোউমক ণক�দু বলমত হমব ন্ো। ণবভোসো মোলেোপড়ো করমত 
চোয়। আত্োয় আত্ো লীন্ হময় একোত্ো হমল, পোময় ধমর ণমন্ণত কমর 
বলমব, আমোর বোজোমন্র সোমে মোদেো করমত চোইমল এেদুণন্ ণন্ময় 
র্োব।”

মো :.. “এত প্যোঁণচময় কেো বমলন্ মোকন্?”
বোবো :.. “তোমদর কেোবোত্ষো শুন্মল তদু ণমও প্যোঁচোমত শুরু করমব। 

আণম ণবমশর্ভোমব লক্ষ্য কমরণ�, ণন্দ্্ষন্দ মোন্দুমর্র মত ণন্ণদ্্ষধোয় মদুমে 
বমল এক কেো মমন্ মমন্ বমল আমরক কেো, তোমত ণবভোসো ণদ্ধোণবিত 
ন্ো হময় প্রণতদ্ণন্দতোর জন্্য তোর মদুমের কেোমক প্রোধন্্য মোদয়। মোস 
বমলম�, অব্যক্ত মমন্র ভোব হোবভোমব উদ্্যক্ত হয়।”

মো :.. “এসব আপণন্ কীসব বলম�ন্?”
বোবো :.. “বলমত মোচময়ণ�লোম, তদু ণম লণজ্ত হমল আমোর মন্ ণন্ল্ষজ্ 

হমত চোয়।”
মো মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলমলন্… “ওই মোদেদুন্! অস্বণস্তকর 

ভোবপ্রকোমশর মোধ্যম মোদমে অণথির মমন্র কেো শুন্োর জন্্য জোন্োলোর 
সোমমন্ দোঁণড়ময়ম�।”

বোবো :.. “তদু ণম েোমমোেো ণচণন্তত হচ্, অসদুণবধোজন্ক অেবো 
অশোণন্তজন্ক পণরণথিণত ণন্য়ন্ত্রণ করোর জন্্য অয়ন্ ণন্চিয় তদু কতোক 
শুরু কমরম�।”

বোবো র্েন্ মোমক সোন্ত্বন্ো মোদন্, অয়ন্ তেন্ কোমোর বোইমর দোঁণড়ময় 
মোডমক বলল… “এই মোর্! আমোমক আমোর কোমরোয় ণন্ময় র্োচ্ ন্ো 
মোকন্?”

ণবভোসো :.. “আপণন্ এেন্ আপন্োর কোমরোর সোমমন্ দোঁণড়ময় 
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আম�ন্।”
অয়ন্ :.. “আমোমক মোবোকো বোন্োবোর জন্্য লজ্োবতীর মত লজ্োয় 

লোল হময় মোেো ন্ত কমর� মোকন্?”
ণবভোসো :.. “কোমরো ণক প�ন্দ হময়ম�?”
অয়ন্ :.. “মমন্োরম কোমরোর ণভতমর আণম ঘদুমোব ন্ো। ঠোঠো পমড় 

সোমড় বোমরোটো বোজমল উমঠ পমড় মোদৌমড় মোশৌচোগোমর মোর্মত পোরব 
ন্ো।”

ণবভোসো :.. “আপণন্ও মমন্র কেো শুন্মত পোমরন্ ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর মমন্র মত আমোর মন্ এত ণন্ল্ষজ্ ন্য়। ণন্মজর 

উপোয়ণচন্তো ন্ো কমর অমন্্যর মমন্র কেো শুন্োর সময় আমোর মোন্ই।”
ণবভোসো :.. “কোমরোর ণভতর আস� ন্ো মোকন্?”
অয়ন্ ণপ�দু মোহঁমট মোহঁমক মোডমক বলল… “মোমোজোন্! আপণন্ 

মোকোেোয়?”
ণবভোসো মোরমগ দোঁত কটমট করমল, অয়ন্ মোদৌমড় মোর্ময় হোঁপোমত 

হোঁপোমত বলল… “সূর্্ষ ডদু মব চোঁদ হোসমল রোমত মোকোেোয় ঘদুমোব?”
বোবো মোেো ণদময় ইশোর কমর বলমলন্... “পোগলো মোঘোড়োর মত 

মোদৌমড় এমস� মোকন্?”
অয়ন্ :.. “এক কোমরো জবরদেল করোর জন্্য উণন্ আমোমক 

ধমকোণচ্মলন্। ওটো কো’র কোমরো আণম জোণন্ ন্ো।”
বোবো :.. “এেন্ মোেমক ওই কোমরো মোতোমোর।” 
অয়ন্ :.. “আণম আন্তণরকভোমব দদুঃণেত, ওই কোমরোয় আণম ঘদুমোমত 

পোরব ন্ো। সকোল মোবলো ঘদুম মোেমক উমঠ মোচোে রগণড়ময় ণচন্তমকর মত 
হোঁটমল, মমন্র কোমন্ মমন্র কেো শুমন্ ণেল ণেল কমর হোসোর জন্্য 
ণসঁণড়র পোমশ দোঁণড়ময় েোকমব। তোওবো তোওবো! ওই কোমরোয় আণম 
ঘদুমোমত পোরব ন্ো।”

মো হোসমত হোসমত বলমলন্... “অয়ন্, তদু ণম মোক?”
অয়ন্ :.. “আণম অন্োদৃত। আমোমক আদর করমল আপণন্ সমোদৃত 

হমবন্।”
মো তোর ণদমক তোণকময় বলমলন্… “মোতোমোর মত অদ্দুতকম্ষো আণম 

কেমন্ো মোদণেন্। অবমশমর্ আশ্স্ত হময়ণ�, মোতোমোর মোমি অমলৌণকক 
শণক্ত আম�।”

অয়ন্ হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “আণম পরে কমর মোদমেণ�, 
মৃতদু ্যমক র্োরো উমপক্ষো কমর ওরো সত্যমক মোতোয়োক্ো কমর ন্ো।”



www. mohammedabdulhaque.com    51

মো মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলমলন্… “ণপ�মন্র বোগোমন্ চমলো, 
গপসপ কমর চো েোব।”

অয়ন্ মোচোে কপোমল তদু মল বলল… “ওমর বোসমর! ণপ�মন্ও বোগোন্ 
আম� ন্োণক?”

মো ণবচণলত হময় ডোমন্ বোঁময় তোণকময় বলমলন্… “কত শে কমর 
এই বোসো ণকণন্ময়ণ�লোম।”

অয়ন্ :.. “আপণন্ এত হতোশ্োস হময়ম�ন্ মোকন্?”
মো আঁচমল অশ্রু মদুম� বলমলন্… “আমোমদর মো�মল সন্তোন্ মোন্ই। 

অন্ন্তকোমলর জন্্য ওরো মোলোকচক্ষদু র অন্তরোমল ণগময়ম�।”
অয়ন্ :.. “আপন্োর মত ণন্রোশ হমল মোসই কমব আণম মরতোম। 

ণবশ্োসীরো মোশর্ ণন্শ্োস পর্্ষন্ত আশ্স্ত েোমকন্।”
মো রোগোণবিত কমঠে বলমলন্… “মোতোর সব কেো আণম বদুণি ন্ো। 

বদুণিময় বল।”
অয়ন্ :.. “আপন্োর বোবো হয়মতো আমোর সহপোঠী হমবন্। আপন্োর 

কেো শুমন্ মমন্ হমচ্ আপণন্ আপন্োর প্রমপৌত্রী।”
মো মোচোেো পোণকময় দোঁত কটমট কমর বলমলন্... “এই কোঙ্োমলর 

ঘমরর কোঙ্োল! সহজ বোংলোয় বদুণিময় বলণ�স ন্ো মোকন্?”
অয়ন্ বোবোর মদুমের ণদমক তোণকময় সভময় বলল… “মোমোজোন্, 

তোরপর আণম এেন্ কী করব?”
বোবো :.. “মোচষ্টো কমরও আমোর মোমময় মোতোমোর মমন্র কেো শুন্মত 

পোমর ন্ো। আমরো মোতোমোর মমন্র সকল কেো শুন্মত চোই। দয়ো কমর 
বদুণিময় বমলো।”

অয়ন্ ণপ�দু মোহঁমট বলল… “আণম বলমত মোচময়ণ�লোম, ণন্রোলোয় 
একলো বমস মো�োট ভোইর জন্্য গুণমণণ কোন্োকোণট কমর। ডমরর মোচোমট 
কোমরো সোমমন্ বমল ন্ো।”

মো হোমতর ইশোরোয় পোমশ মোডমক দোঁত কটমট কমর বলমলন্... 
“এণদমক আয়!”

অয়ন্ :.. “এেন্ মোেমক আপন্োমক েোলোম্ো ডোকব। এণতমমক 
আদর করমল অমন্ক মোন্ণক হয়। আণম জোণন্ ন্ো আণম কী, হয়মতো 
অন্োে। আপন্োরো এেন্ মম্ষোহত এবং আমবগপ্রবণ। আণম ণবশ্োস 
কণর, অদ্য আপন্োরো আন্ন্দমস্রোমত ভোসমবন্।”

মো :.. “গূঢ়ত্বে জোন্মল মোকমমন্?”
অয়ন্ হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “আপন্োরো আমোমক েদুণশ 
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কমরম�ন্। আপন্োরো হয়মতো জোমন্ন্, আল্োহ �োড়ো অসহোময়র আর 
মোকোমন্ো আরেয় মোন্ই। আপন্োরো আমোমক আরেয় ণদময়ম�ন্। আণরেতরো 
ণন্রোপতেোর সোমে মোদোয়ো করমল আরেয়দোতো সত্বর প্রণতদতে হয়।”

বোবো তোর ণদমক তোণকময় বলমলন্... “তদু ণম র্ো বদুিোমত মোচময়� তো 
আণম বদুণিণন্। আণম মোতোমোমক অয়ন্ ডোকব এবং পণরচয় জোন্মত 
চোইমল বলব আমোর একমোত্র ভোণগন্ো।”

অয়ন্ :.. “আপণন্ র্ো বদুিোমত মোচময়ম�ন্ তো আণমও বদুণিণন্।”
বোবো ণপ�দু মোহঁমট অশ্রু মদুম� বলমলন্… “মোতোর র্ো ইচ্ো তদু ই তো 

কর। শুধদু অকোমল আমোমক মোণরস ন্ো। আণম আমোর ন্োণতমদর সোমে 
কদু ণস্ত করমত চোই।”

অয়ন্ :.. “আল্োহ ণন্চিয় আপন্োর মমন্র আশো পূরণ করমবন্।”
বোবো মোচোে পোণকময় হোত ণদময় ইশোরো কমর বলমলন্… “তদু ই মোতোর 

কোমরোয় র্ো।”
অয়ন্ ণপ�দু মোহঁমট বলল… “র্োণচ্ মোতো, ধমকোমচ্ন্ মোকন্? আদমরর 

বদমল সমোদর ন্ো কমর সবোই আমোমক ধমকোয়।”
মো দোঁত কটমট করমল অয়ন্ মোদৌমড় চমল র্োয়। বোবো অশ্রু মদুম� 

বলমলন্... “মমন্র কেো পোঁচকোন্ কমর বলমল মোকউ মোতোমোমক মোরধর 
করমব ন্ো। আল্োহর ইচ্ো হমল অয়ন্ আমোমদরমক েদুণশ করমত 
পোরমব।”

মো :.. “ণভতমর চলদুন্, ধমকোমল চো বোণন্ময় মোদব।”
বোবো :.. “কোমক ধমকোমত চোও?”
মো :.. “অয়ন্মক ধমকোমল ণবভোসো চমমক উঠমব।”
বোবো :.. “কেো বদলোমল ণপ�ন্ ণফমর তোকোমব ন্ো।”
মো :.. “চমল র্োমব ন্োণক?”
বোবো :.. “মোচোমের ণদমক তোণকময় মোস মমন্র কেো বদুিমত পোমর এবং 

মমন্র কেো ণবভোসো শুন্মত পোমর। বোস্তবতো এবং ণতক্ত অণভজ্তো 
ভদু লোর মোচষ্টো করমল অমঙ্ল হমব।”

মো :.. “ইশোরো আশোরোয় কী বমলণ�ল তো ণবমলের্ণ করমল সকমলর 
মঙ্ল হমব।”

বোবো :.. “মোস বমলম� আমরো তোর সন্তোন্তদু ল্য। কী! সংলোপ শুমন্ 
আমক্লগুড়দু ম হওয়োর দরুন্ অমে্ষোদ্োটন্ করমত পোণরণন্।”

মো :.. “এত মোরমগম�ন্ মোকন্, কী বদুিোমত মোচময়ণ�ল?”
বোবো :.. “বলব...?”
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মো :.. “তোড়োতোণড় বলদুন্।”
বোবো :.. “বমলণ�ল ণবভোসো ন্োণক মো�োট ভোইর জন্্য কোন্োকোণট 

কমর।”
মো :.. “এসব মোর্ শুন্মব মোস হোসোহোণস করমব।”
বোবো মোরমগ-চমট বলমলন্… “পরমক হোসোব পমর। অয়ন্! মোদৌমড় 

আয়।”
ণবভোসো উঁণক ণদময় বোবোমক মোদেোর মোচষ্টো কমর। অয়ন্ হোমত হোত 

মমল সণবন্ময় ণমন্ণত কমর ণবভোসোমক মোবণরময় র্োওয়োর জন্্য বমল 
দরজো বন্ধ কমর জোন্োলোর পোমশ মোর্ময় বলল… “হোঁকোহোঁণক করম�ন্ 
মোকন্? আপন্োমদর কী হময়ম�?”

বোবো :.. “সোমমন্ আসমল কোমন্ কোমন্ বলব।”
অয়ন্ :.. “গুণমণণমক ণজমজ্স করমল ণন্মচ ন্োমমত হমব ন্ো। 

বদুমকর পোটো শক্ত হমল ঠোয় দোঁণড়ময় অমপক্ষো করুন্।”
বোবো কেো ন্ো বমল কোঁধ িদু ণলময় স্ত্রীর ণদমক তোণকময় মোেো ন্োমড়ন্। 

অয়ন্ দরজো েদুমল ণবভোসোর ণদমক তোণকময় হোমত হোত মমল ইণন্ময় 
ণবণন্ময় সণবন্ময় বলল… “দয়ো কমর ণভতমর আমসো।”

ণবভোসো :.. “মোকন্?”
অয়ন্ :.. “উন্োমদর মমন্র কেো কোমন্কোমন্ বলমল সকমলর মঙ্ল 

হমব।”
ণবভোসো :.. “মোকউ আমোর মমন্র কেো শুন্মত চোয় ন্ো। আণম আর 

কোমরো মমন্র কেো মোশোন্ব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “মোতোমোমক অমশর্ ধন্্যবোদ। মোকউ আসমল বলমব, 

গৃহণশক্ষক অত্যন্ত ক্োন্ত হময় শোণন্তণবরেোমমর জন্্য গৃহপ্রমবশ 
কমরম�ন্।” 

ণবভোসো কেো ন্ো বমল কপোল কদু ঁচ কমর। অয়ন্ দরজো বন্ধ করমত 
করমত স্বগমতোণক্ত কমর… “েোমমোেো ভদু ল ধমর মোবণতময় আণম মোতোর 
হোমতর চোমড়ো তদু লব মমন্ রোণেস।”

ণবভোসো দরজোয় ঠদু মক হতোশ হময় বলল… “কোর মমন্র কেো 
শুন্মত হমব?”

অয়ন্ :.. “মোমো এবং মোমীর।”
ণবভোসো ণবণমিত হময় রোগোণবিত কমঠে বলল… “আব্দু আম্দু মমন্র 

কেো আণম মোকন্ মোশোন্ব?”
অয়ন্ :.. “অন্্যণদমক মদুে কমর জোন্োলোর পোমশ দোঁড়োমলই কোর্্ষণসণধি 



www. mohammedabdulhaque.com    54

হমব।”
ণবভোসো :.. “চোতদু রোণলর সোমে পমর চোল-�লন্ো করব এেন্ দরজো 

েদুমলো, মোতোমোর মমন্র কেো শুমন্ মন্ চন্মমন্ হমব।”
অয়ন্ দরজো েদুলমত েদুলমত বলমল… “আমোর মমন্র কেো মোশোন্োর 

আমগ হোমতর ণদমক তোকোমল মোবতরো অন্তত ব্যণেত হমব ন্ো।”
ণবভোসো হোমতর ণদমক তোণকময় হোত িোমড়। অয়ন্ দরজো েদুমল 

মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… “অন্্যণদমক তোণকময় জোন্োলোর পোমশ 
র্োও।”

ণবভোসো :.. “অন্্যণদমক তোণকময় র্োব মোকন্?”
অয়ন্ :.. “রোগোরোণগর মোজর ধমর আণম মোতোমোর মোরোগ ধরমত 

মোপমরণ�। রোমগ অন্দুরোগী হময় ধীমর ধীমর কণবরোণজ করব।”
ণবভোসো মোরমগ ফদু ঁমস হোঁমট। অয়ন্ মোদৌমড় জোন্োলোর পোমশ মোর্ময় 

মোহঁমক বলল… “আপন্োরো ণন্চিয় আমোর মমন্র কেো শুন্মত চোন্?”
মো কপট মোহমস বলমলন্... “আমরো জোন্মত মোচময়ণ�লোম 

কোপড়মচোপড় ণকন্োর জন্্য তদু ণম কেন্ মোদোকোন্হোমট র্োমব?”
অয়ন্ :.. “মোমোজোমন্র তফন্ এবং মোগণঞ্ ণপমন্ধ হোঁটোহোঁণট মোকউ 

আমোমক বজ্োত ডোকমব ন্ো।” 
বোবো হোসমত হোসমত বলমলন্... “ণন্মচ মোন্মম আয়, আর মোরধর 

করব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “সণত্য বলম�ন্ মোতো?”
বোবো :.. “চোইমল ণবভোসোমক ণজমজ্স করমত পোরমব।”
অয়ন্ :.. “ণপ�মন্র বোগোন্ মোদেমত মোকমন্?”
বোবো :.. “মোতোমরো র্োও, আমরো আসণ�।”
অয়ন্ কপট মোহমস ণবভোসোর ণদমক তোকোয়। বোবো স্ত্রীর ণদমক 

তোণকময় হোসোর মোচষ্টো কমর বলমলন্... “আদমরর কোেোলমক সমোদর 
করমল দদু ণন্য়ো আমেরোমত সমোদৃত হব।”

মো :.. “এত সংমক্ষমপ কী বমল কী বদুিোমত চোইম�ন্?”
বোবো শরীর কোঁণপময় মোহমস বলমলন্… “ণববৃণত শুণন্ময় আণম 

মোতোমোমক ণবব্রত করমত চোই ন্ো।”
মো ণশউমর বলমলন্... “এসব কেো শুন্মল মোেো ন্ত কমর ণেল 

ণেল কমর হোসমব।”
বোবো :.. “এসব মোশোন্োর সদুমর্োগ পোমব ন্ো। ণবভোসোর দদুব্ষলতো মোস 

জোমন্। চোইমলও তোর মমন্র সব কেো শুন্মত পোমর ন্ো।” 
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মো কেো ন্ো বমল কোমরোর ণদমক তোণকময় ণবভোসোমক মোদেোর মোচষ্টো 
কমরন্। বোবো দীঘ্ষশ্োস মো�মড় বলমলন্... “আমোমদর অসদুন্দর জীবন্মক 
সদুন্দর করোর জন্্য অয়ন্মক আল্োহ পোণঠময়ম�ন্।”

মো দ্রুত মোহঁমট অন্তঃপদুর মোর্ময় ণবভোসো এবং অয়ন্মক মোডমক 
পণরচোণরকোর ণদমক তোণকময় বলমলন্... “গোম� কোঁঠোল মোপমকম�। 
একটো ণন্ময় আয়। আমরো এেন্ কোঁঠোল ণপঠো েোব।”

অয়ন্ কপট মোহমস বলল… “েোলোম্ো, কয়টো কোঁঠোল আন্ব?”
মো দোঁত কটমট কমর হোমতর ইশোরো কোম� মোডমক বলমলন্… 

“আমোর ধোমর আয়।”
অয়ন্ ণবচণলত হময় বলল… “বদুক মোকমট কণলজো বোর কমর মোদেমত 

পোরমবন্ আমোর অন্তমর মোকোমন্ো চক্োন্ত মোন্ই।”
মো :.. “আল্োহর শপে কমর বলণ�, আণম মোতোমক ণবশ্োস কমরণ�।”
অয়ন্ :.. “গুণমণণ সব্ষগ্োসী হমল এেদুণন্ আমোর মৃতদু ্য হমব।”
মো :.. “কী বদুিোমত চোস?”
অয়ন্ :.. “আপণন্ এত অবদুি মোকন্?”
মো :.. “বদুণিময় বণলস ন্ো মোকন্?”
অয়ন্ দীঘ্ষশ্োস মোটমন্ ধীমর ধীমর মো�মড় বলল… “আমোর জমমের 

পর আমোর আম্োর মৃতদু ্য হময়ণ�ল। ণন্রোপতেো ণন্ণচিত করোর জন্্য 
আমোমক মোমমর মোফলদুন্।”

মো :.. “র্ো! ণবভোসোমক গোম� উণঠময় কোঁঠোল মোপমড় ণন্ময় আয়।”
অয়ন্ :.. “ণবভোসো সব্ষগ্োসী হমল আণম হলোম কোলসোপ। সত্যোসত্য 

সবোইমক বদুণিময় বলমবন্।”
মো :.. “দদুব্ষোমক্য সবোই ওমক মম্ষোহত কমর। অণতঠে হময় আণমও 

ওমক সব্ষগ্োসী ডোণক।”
অয়ন্ :.. “ণবভোসো সব্ষগ্োসী হমল আপণন্ কী?”
মো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় দৃঢ়কমঠে বলমলন্… “সব্ষগ্োসীর মো!”
অয়ন্ ণপ�দু মোহঁমট মোদৌমড় বলল… “ণবভোসো! মোদৌমড় আমসো।”
মো মোেো মোন্মড় দীঘ্ষশ্োস মো�মড় দরজোর ণদমক তোণকময় ণবভোসোমক 

দোঁণড়ময় েোকমত মোদমে বলমলন্... “কী হময়ম�?”
ণবভোসো মদুে কোমলো কমর বোইমর তোণকময় বলল… “ণক�দু হয়ণন্। 

উণন্ আমোমক মোডমকণ�মলন্ মোকন্?”
মো :.. “কোঁঠোল গোম� উঠোবোর জন্্য।”
ণবভোসো কোঁধ িদু ণলময় বলল… “আব্দু আমোমক বকমবন্ মোতো।”
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মো :.. “মমন্র কেো মোশোমন্ও ন্ো মোশোন্োর ভোন্ করণ�স মোকন্?”
ণবভোস কোঁদমত শুরু কমর মোেো মোন্মড় বলল… “আম্দু, আমোর 

ভোইমদরমক আণম গ্োস কণরণন্।”
মো মোেো ণদময় ইশোরো কমর মোচয়োমর বমস দদুলমত শুরু কমর 

বলমলন্... “আণম মোতোমক জমে ণদময়ণ� এবং আণমই মোতোমক 
লোলন্পোলন্ কমরণ�।”

ণবভোসো কেো ন্ো বমল মোদৌমড় গোম�র ণন্মচ মোর্ময় হোঁপোমত হোঁপোমত 
বলল… “স্যোর, উল্ম্ফমন্ আপণন্ ন্োণক মগডোমলর কোঁঠোল পোড়মবন্?”

অয়ন্ মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… “আমজবোমজ কেো ন্ো বমল 
মোদৌমড় গোম� উমঠ পোকো কোঁঠোলমক আমোর হোমত পোঠোও।”

ণবভোসো আন্মন্দোচ্ল হময় বলল… “সণত্য বলম�ন্?”
অয়ন্ কপট মোহমস বলল… “পোরমব?”
ণবভোসো :.. “মোপমড় মোদেোব?”
অয়ন্ :.. “আণম মোকোমন্োণদন্ গোম� উণঠণন্। মোতোমোর কেো শুমন্ 

আমোর হোমত পোময় কোতদু কদু তদু  হমচ্।”
ণবভোসো গোম� উঠোর জন্্য প্রস্তুত হময় বলল… “গোম� উমঠ কোঁঠোল 

পোড়োর কলোমকৌশল এেদুণন্ আপন্োমক মোদেোব।”
অয়ন্ ডোন্ হোমত ওর বোম হোত ধমর কপট মোহমস বলল… “এঁটদু মলর 

মত কোঁঠোল গোম� উমঠ এঁমটল হমত হমব ন্ো।”
ণবভোসো কেো ন্ো বমল ডোন্ হোমত তোর হোত ধমর হোসোর মোচষ্টো 

কমর। অয়ন্ পণরচোণরকোর ণদমক তোণকময় মোেো ণদময় ইশোরো কমর। 
পণরচোণরকো ণপ�দু মোহঁমট বলল… “মোস্টর সোমহব, আমোর বদুমকর ণভতর 
ধড়ফড় শুরু হময়ম�। কোঁঠোল গো� মোেমক পমড় আণম বোঁটদু ল হমত 
চোই ন্ো।”

অয়ন্ িমম্প ডোল ধমর ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলল… “পরোণ 
ণহরোমন্ হময় ণহরণ ডোমল বমসম�। ণহয়ো ণডেো হময় হৃদ্যোর হ্রমদ 
মোভমসম�।” 

ণবভোসো হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “অন্তগূ্ষঢ় মোবদন্ো ণবভ্োন্ত হময় 
অন্তমরর অভ্যন্তমর হোণরময়ম�।”

অয়ন্ হোমত পোময় গো� ধমর িদু মল বলল… “র্োর মমন্ ভোমলোবোসো 
েোমক, তোর ভোমলোবোসো তোমক েদু ঁমজ বোর কমর।”

ণবভোসো :.. “মোতোমোর ভোবপ্রকোমশর ণন্গূঢ় রহস্য সম্বমন্ধ জোন্মত 
চোই।”
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অয়ন্ ডোমল বমস কোঁঠোমলর ণদমক তোণকময় বলল… “মোকোন্টো 
পোড়ব?”

ণবভোস হোত ণদময় ইশোরো কমর বলল… “মগ ডোমলরটো পোড়মল 
বীরপদুরুর্ ডোকব।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর মত ণময়মন্োর সোমমন্ বীরত্ব মোদেোমল বোন্ররো 
আমোমক মোদৌড়োমব।”

ণবভোসো :.. “কী বলমল!”
অয়ন্ কেো ন্ো বমল ঘ্োণ মোশোঁমক পোকো কোঁঠোল মোপমড় ন্োমকর কোম� 

ণন্ময় বলল… “আহ! মোতোর সদুবোমস আণম উদোস হময়ণ�লোম। গুণমণণ! 
মোলোফমত পোরমব?”

ণবভোসো :.. “এতবড় কোঁঠোল লদুফমল চ্যোপটো ণপঠো হময় র্োব।”
অয়ন্ :.. “কোঁঠোলমক বদুমক জণড়ময় ধমর পড়মল আমোর হোত পো 

ভোেমত পোমর। কী করব?”
ণবভোসো :.. “ডোমল বমস অমধ্ষ মোেময় অমধ্ষক মোফলমল লদুফমত 

পোরব।”
অয়ন্ :.. “ণঠকোম�! এেন্ মোভোঁ-মোদৌমড় কময়কটো ণপঠো ণন্ময় আমসো।”
ণবভোসো কেো ন্ো বমল মোেো ন্োমড়। অয়ন্ গোম� মোহলোন্ ণদময় শোমট্ষর 

আণস্তন্ গুণটময় ণজভ ণদময় মোঠোঁট মোচমট আমতো আমতো কমর মোকোঁতোমত 
মোকোঁতোমত বলল… “মোপট ভমর কোঁঠোল মোেমল আর িোমমলো হমব ন্ো।”

ণবভোসো :.. “স্যোর! কী হময়ম�, মোকোঁতোমচ্ন্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “কোঁঠোমলর চোমড়ো এত শক্ত মোকন্?”
ণবভোসো :.. “চোকদু  আন্ব?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম এেমন্ো ণপঠো আন্মত র্োও ণন্?”
বোবো দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় বলমলন্... “কোঁঠোল জণড়ময় ধমর গোম�র 

ডোমল বমস আণ�স মোকন্?”
অয়ন্ :.. “গো�পোকো কোঁঠোল মোণটমত পমড় ে্যোঁতলোমল ন্দুড়ন্দুণড়মত 

প্যোঁণচময় মোকোর্রো আমোমক র্মেষ্ট কষ্ট মোদমব।”
বোবো :.. “মোহঁই মোবটো! তদু ই এত আচির্্ষজন্ক শব্ ব্যবহোর কণরস 

মোকন্?”
অয়ন্ হোসমত হোসমত হোঁ কমর আেদু ল ণদময় মদুমের ণভতর ইশোরো 

কমর বলল… “ণভতমরর মো�োট্ ণজহ্োয় প্যোঁচোমব।”
বোবো হোসমত হোসমত পণরচোণরকোর ণদমক তোণকময় মোচয়োর আন্োর 

জন্্য বমল অয়মন্র ণদমক তোণকময় বলমলন্... “এত বড়টো পড়োর 
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কোরণ জোন্মত পোরব ণক?”
অয়ন্ :.. “এই কোঁঠোল েোওয়োর সময় মোরর্োমরণর্ অেবো মন্ কর্োকণর্ 

ন্ো করমল অবমশমর্ সোবমশর্ সমস্যোর সমোধোন্ হমব।”
বোবো :.. “বোবো অয়ন্, সোংমকণতক ভোর্োয় ন্ো বমল মদুমের ভোর্োয় 

বদুণিময় বলমল সণত্য উপকৃত হব।”
অয়ন্ :.. “আপন্োর সমস্যো কী?”
বোবো :.. “কী হময়ম�?”
অয়ন্ :.. “এই বমলন্ বোবো, এই বমলন্ মোবটো।”
বোবো :.. “তদু ণম কেমন্ো আমোমক রোগোও, কেমন্ো আমোমক ঘোবড়োও। 

তোই আণম কেোর মোেই হোরোই।”
অয়ন্ :.. “রোগোরোণগ করমল আমোর রমগ টোন্ মোমর।”
বোবো কেো ন্ো বমল কোঁধ িদু লোমল, অয়ন্ কোঁঠোমলর ণদমক তোণকময় 

দোঁত কটমট কমর বলল… “এই কোঁঠোল মোেময় আজ আণম অন্দুরোগী 
হব।”

বোবো :.. “একলো েোমব ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “এতবড় কোঁঠোল মোেমত হমল কমপমক্ষ অন্তত এক মোটোলোর 

মোলোক দোওয়োত করমত হমব।”
বোবো :.. “মোতোমোর বোবোর ন্োমধোম বলমল মোঢোল ণপণটময় কময়ক 

মোটোলোর মোলোক ণন্মন্ত্রণ করব।”
অয়ন্ :.. “মোমোজোন্, রগচটো মোন্দুর্মক মোকউ প�ন্দ কমর ন্ো।”
বোবো :.. “বোবো অয়ন্, আণম মোতোমোমক রোগোমত চোই ন্ো। আণম শুধদু 

বমলণ�লোম।”
অয়ন্ কেো ন্ো বমল মোরগ ফদু ঁস ফদু ঁস কমর। বোবো ণবভোসোর ণদমক 

তোণকময় বলমলন্... “মোতোমোর স্যোমরর মমন্র কেো বলমত পোরমব? 
গণ্োমরর পদুত েোণ্োরমক আমোর ভয় হয়।”

ণবভোসো :.. “ণজ ন্ো আব্দু আণম পোরব ন্ো। এেন্ মদুে েদুলমল কোঁচো 
কোঁঠোল কল্োয় পড়মব।”

বোবো মোচয়োমর দোঁণড়ময় হোত প্রসোণরত কমর বলমলন্... “কোঁঠোল 
আমোর হোমত দোও।”

অয়ন্ :.. “ধমকোমল হোউমোউ কমর কোঁদব।”
বোবো :.. “আণম আর ধমকোব ন্ো।”
অয়ন্ ণবভোসোর ণদমক তোণকময় দোঁত কটমট কমর বলল… “সত্য 

ন্ো ণমে্যো?”
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ণবভোসো :.. “ণমে্যো।”
অয়ন্ :.. “মোমোজোন্! তোরপর আণম এেন্ কী করব?”
বোবো :.. “ণন্ভ্ষময় মোন্মম আয়, এমন্ দদু ণচিন্তো আণম আর কেমন্ো 

করব ন্ো।”
অয়ন্ ণবভোসোর ণদমক তোণকময় মোেো ণদময় ইশোরো কমর। ণবভোস 

মোেো দদুলোমল, অয়ন্ বোবোর হোমত কোঁঠোল ণদময় ডোমল িদু মল গো� মোেমক 
মোন্মম কোঁঠোল পোেোণলমকোমল ণন্ময় বলল… “ণভতমর চলদুন্। বৃতেোকোমর 
বমস চোরজন্ ণমমল এই কোঁঠোল মোেময় মোশর্ করব।”

পণরচোণরকো :.. “আমোমদর স্যোর! এই গোঁট্োমগোঁট্ো কোঁঠোল মোেমত 
হমল কমপমক্ষ অন্তত বণস্তবোসীমক ণন্মন্ত্রণ করমত হমব।”

অয়ন্ পণরচোণরকোর ণদমক তোণকময় বলল… “চোটদু বোদ এবং চদু টণক 
মোমোমটই প�ন্দ কণর ন্ো।।”

পণরচোণরকো েমমক দোঁণড়ময় বলল… “আপন্োরো ণভতমর র্োন্, আণম 
পমর আসব।”

অয়ন্ :.. “ণঠকোম�! মোহঁমক মোডমক বলমল মগ ডোমলরটো ণন্ময় র্োমব। 
মোমোজোন্! মোকউ আমোমক কোমন্ কোমন্ বমলম� এই কোঁঠোল ন্োণক 
আপণন্ একলো মোশর্ করমত পোরমবন্।”

বোবো :.. “দয়ো কমর আর কেো ন্ো বমল ণভতমর চল।”
অয়ন্ :.. “আণম ঢং করণ� ন্ো।”
বোবো :.. “কী বলণ�স এসব?”
অয়ন্ ণবভোসোর ণদমক তোণকময় হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “আমোর 

মন্ আমোমক কোমন্ কোমন্ বমলম�, অন্্যমন্স্ অেবো অন্্য ণক�দুর প্রণত 
আকৃষ্ট ন্ো হময় চোরজন্ ণমমল এই কোঁঠোল মোেময় মোশর্ করমত পোরমল 
ণন্রন্তর র্ন্ত্রণোর অন্ত হমব। কেো ন্ো বমল বমস মোেমত শুরু করমল 
ণবমলের্ণ করমত হমব ন্ো।”

ণবভোসো কেো ন্ো বমল ণকংকত্ষব্যণবমূঢ় হয়। অয়ন্ মোেো ণদময় 
ইশোরো কমর দ্রুত মোহঁমট েোবোরঘমর মোর্ময় মোমমিমত বমস হোত পোতমল, 
ণবভোসো চোকদু  এণগময় মোদয়। অয়ন্ কোঁঠোল মোকমট একটো মোকোয়ো বোর 
কমর বলল… “মোমোজোন্! এটোমক ভদু ণত ন্ো ভদু শুণড় ডোকব?”

বোবো মোেো মোন্মড় বলল… “তো আণম জোণন্ ন্ো মোর বোবো।”
অয়ন্ বোবোর হোমত একটো মোকোয়ো ণদময় বলল… “এই ণন্ন্ মোমোজোন্! 

গো�পোকো কোঁঠোমলর একটো মোকোয়ো েোন্।”
বোবো সোন্মন্দ মোকোয়োর ণদমক তোণকময় বলমলন্... “তদু ণম েোমব ন্ো?”
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অয়ন্ কোঁঠোমলর ণদমক তোণকময় বলল… “এই কোঁঠোল েোওয়োর জন্্য 
হোঁ কমর তোণকময় মমন্ মমন্ কেো বমলণ�লোম।” 

ণবভোসো কেো ন্ো বমল হোসোর মোচষ্টো কমর। অয়ন্ মো এবং ণবভোসোর 
হোমত একটো কমর মোকোয়ো ণদময় ণব�ণমল্োহ বমল একটো মদুমে পদুমর 
ণচবোমত ণচবোমত বলল… “সণত্য েদুব সদুস্বোদ, তোই ন্ো েোলোম্ো? আণম 
ণন্চিয়তোর সোমে বলমত পোরব বোঁমটোয়োরো হময় সদুণমষ্ট এবং স্বোণদঠেটো 
আমোর ভোমগ পমড়ম�।”

মো :.. “মোত্র চোরটো মোকোর্ কমমম�।”
অয়ন্ :.. “কেো ন্ো বমল মোেমত েোকমল েোণল কমমব।”
আর কেো ন্ো বমল মমন্োমর্োগ ণদময় মোেমত শুরু কমর এক চেদু ্ষতোংশ 

মোশর্ হমল মোফোন্ বোমজ। অয়ন্ মোেো ন্োড়মল উন্োরোও মমন্োমর্োগ ণদময় 
মোেমত েোমকন্। ণতন্ চেদু ্ষতোংশ মোেময় মোদয়োমল মোহলোন্ ণদমল এক 
মোলোক মোরমগ কশকশ কমর ঘমর প্রমবশ কমর। অয়ন্ মোেো ন্োড়মল 
ভদ্রমলোক রুঠেকমঠে বলল… “মোকউ কেো বল� ন্ো মোকন্?”

অয়ন্ আবোর মোেো ন্োড়মল, ভদ্রমলোক তোর পোমশ মোর্ময় বলল… 
“তদু ই মোক?”

অয়ন্ ণন্রুতের েোকমল ভদ্রমলোক তোর মোেোয় গুঁতো মোমর। মো 
দোঁণড়ময় বলমলন্... “ভোই! তদু ণম কী শুরু কমর�?”

অয়ন্ হতোশ হময় কোঁধ িদু ণলময় মোেমত েোমক। ভদ্রমলোক কোঁঠোল 
মোেমত চোইমল মো বোধো মোদন্। ভদ্রমলোক কপল কদু ঁচমক বলল… “আপণতে 
করমল মোকন্?”

মো :.. “কোরণ দশ্ষোমত পোরব ন্ো।”
ভদ্রমলোক ণবভোসোর ণদমক তোকোমল, বোবো দোঁণড়ময় ধমমক বলমলন্... 

“এেদুণন্ আমোর বোসো মোেমক মোবণরময় র্ো।”
অয়ন্ ণবভোসোর ণদমক তোণকময় মোেো ণদময় ইশোরো করমল, দদুজন্ 

পোল্ো ণদময় কোঁঠোল মোশর্ কমর হোঁপোয়। বোবো অয়মন্র ণদমক তোণকময় 
অবোককমঠে বলমলন্... “মোতোমোর রোগ হয়ণন্?”

অয়ন্ :.. “পোগলোমট মোলোকটো কোর কী?”
বোবো :.. “মোতোমোর েোলোম্োর সৎভোই।”
অয়ন্ মোপমট হোত বদুণলময় বলল… “এই জন্্য গ্মহর মোফমর পমড় 

অমোবস্যোর তোরোর মত গুণমণণ ণদমক তোকোণচ্মলন্। ধীমর ধীমর 
পূব্ষোপর সব জোন্মবন্। আণম এেন্ ণবমলের্ণ করমত পোরব ন্ো। 
কোঁঠোমলর মোকোয়োরো আমোমক ধরোশোয়ী কমর মোফমলম�।”
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পণরচোণরকো প্রমবশ কমর তোমদরমক মোমমিমত গড়োগণড় করমত 
মোদমে ভময় অন্ড় হয়। মো মোচোে পোণকময় বলমলন্... “তদু ই আসমল 
ন্ো মোকন্?”

পণরচোণরকো সভময় বলল… “আমোমক মোরমত মোচময়ণ�মলন্। আণম 
মোদৌমড় গ্যোরোমজ লদুণকময়ণ�লোম।”

বোবো ণক�দু বলমত চোইমল, অয়ন্ আইঢোই কমর বলল… “মোমোজোন্! 
শুমন্ণ�লোম মোপট ভমর কোঁঠোল মোেময় সোমোন্্য ন্দুন্ মদুমে ণদমল সহমজ 
হজম হয়। তো ণক সত্য?”

বোবো মোেো মোন্মড় বলমলন্… “মোতোর সকল প্রমনের উতের আণম জোণন্ 
ন্ো।”

অয়ন্ মোকোঁতোমত মোকোঁতোমত দোঁণড়ময়, হোত ধমর ণবভোসোমক উণঠময় 
েদুত্দুমড়র বদুমড়োর মত মোহঁমট মোর্মত মোর্মত বলল… “আণম আমোর 
কোমরোয় র্োণচ্ রোত উজোগর করমল মোতোমোমক বোংলো পড়োব।”

ণবভোসো পণরচোণরকোমক মোডমক ওর কোঁমধ ভর কমর র্েন্ র্োয়, ববো 
তেন্ মো’র ণদমক তোণকময় বলমলন্... “তোমক বলমব আমোর বোসোয় 
মোর্ন্ আর ন্ো আমস।”

মো :.. “আণম কত বোর বোরণ কমরণ� তবদুও মোবহোয়োর মত আমসন্।”
বোবো :.. “ণবভোসো ওমক দদুই চমক্ষ মোদেমত পোমর ন্ো।”
মো :.. “তো মোজমন্ আণম বোরণ কমরণ�লোম।”
বোবো মোদয়োমল মোহলোন্ ণদময় মোহঁমট ণসঁণড় মোবময় উঠমত শুরু কমর 

বলমলন্… “তোমক বলমব, ণফমর আসমল ণবপোমক পড়মব।”
মো পণরচোণরকোমক মোডমক বলমলন্... “আমোমক আমোর কোমরোয় 

ণন্ময় র্ো।”
পণরচোণরকো :.. “এত কোঁঠোল মোেময়ম�ন্ মোকন্?”
মো :.. “তদু ই চোইমল একলো একটো মোেমত পোরমব আণম মোতোমক 

মোরধর করব ন্ো।”
পণরচোণরকো মোমক ধমর হোঁটমত শুরু কমর বলল… “আপন্োমদর 

আহোল মোদমে আমোর আত্ো তদু ষ্ট হময় বলম�, কোঁঠোমলর মোকোয়ো আণম 
আর েোব ন্ো।”

বোবো কোমরোয় মোর্ময় ণব�ন্োয় বমসন্। মো কোমরোয় প্রমবশ কমর 
বলমলন্... “এই মোর্! মোপট ভমর ভদু ণত ন্ো ভদু শুণড় মোেময়ম�ন্?”

বোবো :.. “আমোর পোমশ আমসো, আণম মোতোমোমক সোদমর বদুণিময় 
বলব।”
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মো বোবো র্েন্ ভোববোমচ্য কেো বমলন্, অয়ন্ তেন্ মোদয়োল ঘণড়র 
ণদমক তোণকময় ধীমর ধীমর মোহঁমট বোেরুমম মোর্ময় শোট্ষ মোগণঞ্ মোধোময় 
ণচমপ অজদু কমর। ণবভোসো একথিোমন্ বসমত ন্ো মোপমর ধীমর ধীমর 
মোহঁমট দরজোয় ঠদু মক জবোব ন্ো মোপময় েদুলোর মোচষ্টো করমল দরজো েদুমল। 
মদুে বোণড়ময় অয়ন্মক ন্মোজ পড়মত মোদমে দরজো বন্ধ কমর কোমরোয় 
মোর্ময় হোঁপোয় এবং েরের কমর ওর হোত পো কোঁমপ। মোমমিমত বমস 
দদুহোত মোজোড় কমর কণম্পতকমঠে কেো বমল… “উণন্ মোক? মোকোেো 
মোেমক এমসম�ন্? মোকন্ এমসম�ন্? উন্োর মোচোমের ণদমক তোকোমল 
মমন্োময় সংসোর মোদেমত পোই মোকন্? উন্োর মন্ ণন্শোজমলর মত স্বচ্ 
এবং ণনেগ্ধ। অন্তদৃ্ষমষ্ট উণন্ আমোর অভ্যন্তর মোদেমত পোমরন্। উন্োর 
�োয়ো আমোর �োয়োর উপর পড়মল সদুেস্পমশ্ষ অন্তরোত্ো ণশহণরত হয়। 
তমব উণন্ ণক আমোর…?”

ণবভোসো র্েন্ জল্পন্ো কল্পন্ো কমর অয়ন্ তেন্ সোলোম ণফণরময় 
আেদু মলর দোমগ গুমন্ তসণব পমড় মোদোয়ো কমর। মো বোবো গপসপ 
কমরন্। পণরচোণরকো গুড় ণদময় ণপঠো েোয়। মোগণরমবর আজোন্ 
প্রণতধ্বণন্ত হমল অয়ন্ ণব�োন্ো মোেমক মোন্মম ন্মোমজ েোড়ো হয়। 
ণবভোসো অতধর্্ষ হময় আবোর মোর্ময় তোমক ন্মোমজ মোদমে দরজো 
বন্ধ কমর মোহলোন্ ণদময় বমস দদুলমত শুরু কমর। মো কোমরো মোেমক 
মোবণরময় ওমক দরজোর পোমশ বমস েোকমত মোদমে ব্যস্তকমঠে বলমলন্... 
“ণবভোসো, কী হময়ম�?”

ণবভোসো মোঠোঁমট আেদু ল ণদময় দোঁণড়ময় উন্োর পোমশ মোর্ময় ণন্ম্নকমঠে 
বলল… “স্যোর ন্মোজ পড়ম�ন্।”

মো :.. “কী বলমল?”
ণবভোসো :.. “অমন্কক্ষণ ধমর ন্মোজ পড়ম�ন্।”
মো :.. “দরজোয় মোহলোন্ ণদময় বমসণ�স মোকন্?”
ণবভোসো :.. “উন্োর সোমে কেো বলোর জন্্য এমসণ�লোম। দরজো 

েদুমল উন্োমক ণসজদো করমত মোদমে হোত পো কোঁপমত শুরু কমরণ�ল।”
মো :.. “তদু ই মোতোর কোমরোয় র্ো।”
ণবভোসো :.. “আপণন্ কী করমবন্?”
মো মোেো চোপণড়ময় বলমলন্... “হোয় হোয়, কী সব্ষন্োশ কমরণ�।”
ণবভোসো সভময় বলল… “কী হময়ম� আম্দু?”
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মো ণবচণলত হময় বলমলন্... “ধন্ী হময় আমরো দদু ণন্য়োর মোণলকমক 
ভদু মলণ�। তদু ই ন্মোজ পড়মত পোণরস?”

ণবভোসো কোঁধ িদু ণলময় বলল… “ণশেোমল পোরব।”
মো ওর ণপমঠ হোত বদুণলময় ম্োন্ মোহমস বলমলন্... “মোতোর জন্্য 

আণমও কোঁণদ। ণচন্তোর সোগমর কূলণকন্োরো ন্ো মোপময় েোমমোেো মোতোমক 
ধমকোই। ণচন্তো কণরস ন্ো, সব ণঠক হমব ইন্ শো আল্োহ।”

অয়ন্ কদু ঁমড়র রোজো আণলসোর মত দরজো েদুমল ণন্ম্নকমঠে বলল… 
“আমোর আকদু ণত ণমন্ণত মোকউ ণক শুন্ম�ন্? এক কোপ চো েোওয়োর 
জন্্য মন্ কোন্োকোণট করম�।” 

ণবভোসো আলত পোময় অগ্সয় হমল, মো ওমক অন্দুসরণ কমরন্। 
অয়ন্ মদুে বোর কমর ণবভোসোর মদুমেোমদুণে হময় চমমক বদুমক েদুতদু  ণদময় 
বলল… “ন্য়দদুয়োণরর মত আমোর মোদোয়োমরর সোমমন্ দোঁণড়ময়� মোকন্?”

মো সণবন্ময় মোডমক বলমলন্… “বোবো অয়ন্, ণবভোসোমক ন্মোজ পড়ো 
মোশেোমত পোরমব?”

অয়ন্ হোসোর মোচষ্টো কমর ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলল… “ন্মোজ 
মোকোরআন্ পড়মত পোমর ণক ন্ো জোন্োর জন্্য দরজো েদুমলণ�লোম।”

মো :.. “তদু ণম পোমরো?”
অয়ন্ :.. “ণজ, আণম পোণর।”
মো হোঁটমত শুরু কমর বলমলন্... “ণবভোসো, মোতোর স্যোমরর সোমে 

কেো বল আণম চো বোণন্ময় আন্োর জন্্য র্োণচ্।”
ণবভোসো কপট মোহমস বলল… “আমোর স্যোর, তোরপর আণম এেন্ 

কী করব?”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর মত উৎকৃষ্ট এবং ণবণশষ্ট ন্োরীমক আমোর মত 

অণশমষ্ট ধম্ষ ণশক্ষো ণদমত পোরমব ন্ো।”
ণবভোসো গম্ীরকমঠে বলল… “আর মোকউ আমোমক পড়োমত পোরমব 

ন্ো।”
অয়ন্ ণপ�দু মোহঁমট কোমরোয় প্রমবশ কমর ঘণড়র ণদমক তোণকময় 

ণচণন্ততকমঠে বলল… “হ্যোঁ, এশোর আমগ ণফরমত পোরব।”
ণবভোসো :.. “আপণন্ এেন্ মোকোেোও র্োমবন্ ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর জন্্য মোকোরআন্ ণকতোব ণকন্মত হমব।” 
ণবভোসো কেো ন্ো বমল হোসোর মোচষ্টো কমর। অয়ন্ কোমরো মোেমক 

মোবণরময় উচিকমঠে বলল… “মোমোজোন্, মোদোকোমন্ মোর্মত হমব।”
বোবো ধমমক বলমলন্... “আমোর কোমন্র মোপোকো বোর করোর জন্্য 
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গলোর মোজোমর ণচল্োণ�স মোকন্?”
অয়ন্ :.. “জরুণর কোমজ মোদোকোমন্ মোর্মত হমব। রোস্তোঘোট ণচণন্ ন্ো।”
বোবো :.. “ণবভোসোমক সোমে ণন্ময় র্ো।”
অয়ন্ রোগোণবিত কমঠে বলল... “আপন্োরো কী শুরু কমরম�ন্?”
মো ণচণন্ততকমঠে বলমলন্... “এেন্ কী কমরণ�?”
অয়ন্ ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলল… “মোরধর করমলও এই 

ন্োরীর সোমে আণম মোদোকোমন্ র্োব ন্ো।”
ণবভোসো মোেো ন্ত কমর ণন্ম্নকমঠে বলল… “অন্্যমদর মত আপণন্ 

কদু ণচন্তো কমরন্ ন্ো, তোই আব্দু আম্দু আপন্োমক ণবশ্োস কমরন্।”
অয়ন্ :.. “আমোর মমন্র কেো শুন্োর জন্্য মোক মোতোমোমক অন্দুমরোধ 

কমরম�ন্?”
ণবভোসো :.. “আব্দু আম্দু।”
অয়ন্ :.. “মোদোকোমন্ র্োওয়োর পেঘোট ণচমন্ো? আণম ণচণন্ ন্ো।”
ণবভোসো সোন্মন্দ মোহমস বলল… “আণম গোণড়ও চোলোমত পোণর।”
অয়ন্ :.. “কষ্ট কমর গোণড় চোলোমত হমব ন্ো। র্োও! গতমর গরম 

চোদর প্যোঁণচময় আমসো।”
ণবভোসো :.. “কী বলম�ন্ এসব?”
অয়ন্ দোঁত কটমট কমর বলল… “কোঁেো ণচমন্ো? কোঁেো!”
ণবভোসো হকচণকময় বলল… “ণজ, ণচণন্।”
অয়ন্ :.. “একেোন্ ণন্ময় আমসো।”
ণবভোসো দ্রুত কোমরোয় মোর্ময় আলমোণর েদুমল ন্কণশকোঁেো বোর কমর 

কোমরো মোেমক মোবণরময় মোদণেময় বলল… “এই কোঁেোয় হমব।”
অয়ন্ :.. “ণন্ল্ষজ্রো কোঁেোও বোন্োমত পোমর ন্ো। মোগোদো একেোন্ 

ণকন্মত হমব। মোমোজোন্! টোকো ধোর ণদমল পমর ণফণরময় মোদব।”
বোবো মোচোে পোণকময় হোত ণদময় ইশোরো কমর বলমলন্… “আমোর 

ধোমর আয়।”
অয়ন্ সভময় বলল… “কী হময়ম�?”
বোবো :.. “আসমব ন্ো আণম আসব?”
অয়ন্ পো বোণড়ময় বলল… “আপন্োমক আসমত হমব ন্ো। আণম 

আসণ�।”
ণবভোসো ণফস ণফস কমর বলল… “ধোমর মোগমল ঘোমড় একটো 

পড়মব।”



www. mohammedabdulhaque.com    65

অয়ন্ :.. “মোতোমোর মন্ েদুব ভোমলো, এমক্বোমর মোজ্যোৎনেোরোমতর 
চোঁমদর আমলো।”

ণবভোসো কপট হোসমল, অয়ন্ বোবোর ণদমক তোণকময় মোেো ণদময় 
ইশোরো কমর বলল… “আপণন্ আমোমক মোরমত চোন্ মোকন্?”

বোবো গম্ীরকমঠে বলমলন্... “আণম একবোর বমলণ� আমোর মোমময় 
মোতোমক ণচন্মত মোপমরম�, আমোর কেো বদুিমত চোস ন্ো মোকন্?”

অয়ন্ মোেো ন্ত কমর বলল… “মোমোজোন্, গুণমণণর আমরক ন্োম 
কদু লমণণ।”

বোবো :.. “বদুণিময় বল।”
অয়ন্ হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “ণদন্রোত অজোতকদু জোমতর সোমে 

হোতোহোণত করমলও আমোর মত অয়ন্ বজ্োত হয় ন্ো। কদু লকন্্যোর 
কপোমল কলমকের দোগ লোগমল পোটণলর কদু ল-মোন্ র্োয়।”

ণবভোসো কোমরোয় প্রমবশ কমর ঠোস কমর দরজো বন্ধ কমর ণব�োন্োয় 
উবদু হময় পমড় কোঁদমত শুরু কমর। বোবো মোরমগ ণক্ষপ্ত হময় হোত ণদময় 
ইশোরো কমর বলমলন্... “র্ো! সোন্ত্বন্ো ণদময় ণবভোসোর কোন্ো েোমো। ন্ো 
পোরমল আণম মোতোর কল্ো ফোটোব।”

অয়ন্ :.. “ও েদুণক ন্োণক মোর্ কোঁমধ ণন্ময় ণপমঠ েোপণড়ময় বলব 
মোসোন্োমণণরো কোন্োকোণট কমর ন্ো।”

মো বোবো হোসমত শুরু করমল, অয়ন্ কপোল কদু ঁচমক বলল… 
“ণন্ল্ষমজ্র মত হোসম�ন্ মোকন্? আপন্োমক হোসমত মোদমে লজ্োয় 
মোেো মোহঁট হমচ্।”

মো ণবচণলত হময় বলমলন্... “ধন্ী হময় আমরো দদু ণন্য়োর মোণলকমক 
ভদু মলণ�। মোতোমক মোপময় আমরো আন্মন্দ আত্হোরো হময়ণ�।”

অয়ন্ :.. “তো আণম জোন্মত অেবো শুন্মত চোই ন্ো। আণম র্ো 
বলমত চোই তো হমলো, আণম গোণড় চোলোব এবং আপন্োরো আমোমক 
মোবতন্-ভোতো মোদমবন্।”

মো বোবো ণন্ব্ষোক হময় এমক অমন্্যর ণদমক তোণকময় েোকমল, অয়ন্ 
দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় ণবভোসোর দরজোয় মোঠোমক সোধোরণকমঠে বলল… 
“ণবভোসো! দরজো েদুমল মোবণরময় আমসো। মোদোকোমন্ মোর্মত হমব।”

ণবভোসো দরজো েদুমল মোেো ন্ত কমর দোঁণড়ময় েোকমল, অয়ন্ বলল… 
“মোকউ মোতোমোমক সোন্ত্বন্ো ণদমত পোরমব ন্ো। ণন্মজই ণন্মজমক আশ্স্ত 
করমত হমব।”

ণবভোসো কোঁেো হোমত ণফমর বলল… “ণজ, চলদুন্।”
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অয়ন্ মোডমক বলল… “মোমোজোন্, টোকো লোগমব।”
মো কোমরোয় মোর্ময় টোকো হোত ণফমর তোর হোমত ণদময় বলমলন্... 

“লোগমল কোল সকোমল আবোর মোদোকোমন্ র্োমব।” 
অয়ন্ অবোককমঠে বলল… “এত টোকো ণদময় কী করব?”
মো :.. “ন্মোমজর জন্্য র্ো প্রময়োজন্ তো সবোর জন্্য আন্মব এবং 

মোতোমোর জন্্য কোপড়মচোপড় ণকন্মব। ণবভোসো আমোর মমন্র কেো 
শুমন্ম�, ণক�দু চোইমল ণকমন্ মোদমব।”

“ণজ আচ্ো।” বমল অয়ন্ দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় গোণড় স্টোট্ষ মোদয়। 
ণবভোসো উমঠ বসমল গোণড় চোণলময় মোগমটর সোমমন্ মোর্ময় েোমম। 
ণবভোসো মোবণরময় মোগট েদুমল তোর ণদমক অপলকদৃমষ্ট তোকোয়। অয়ন্ 
মৃদদু মোহমস মমন্ মমন্ বলল… “কণলজোর মত আণম মোতোমক আগমল 
রোেব।”

ণবভোসো কপোল কদু ঁচ কমর মোগট বন্ধ কমর। অয়ন্ মোবণরময় েোমমল 
ণবভোস গোণড়মত উমঠ বমস ণবরমক্তোণক্ত কমর বলল… “মমন্র কেো 
শুন্মত পোণর ন্ো মোকন্?”

অয়ন্ :.. “আমোর মমন্র কেো শুমন্ মোতোমোর মোকোমন্ো লোভ হমব 
ন্ো।”

ণবভোসো :.. “কতজন্ কতণক�দু ণচন্তো কমর।”
অয়ন্ :.. “সব ণচন্তো বোস্তব হয় ন্ো।”
ণবভোসো :.. “আমোমক ণক�দু বমল� ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “বই ণকন্ব। পেণন্মদ্ষশ কমরো।”
ণবভোসো :.. “ণবতন্দুমত কোঁেো জড়োমত হমব মোকন্?”
অয়ন্ :.. “কদু তমন্র ণদমক মোকউ তোকোয় ন্ো।”
ণবভোসো :.. “এভোমব কেো বমলো মোকন্?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম মোবণশ কেো বমলো।”
ণবভোসো :.. “আবোর ধমকোমল হোউ মোউ কমর কোঁদব এবং মোতোমোমক 

কোঁদমত মোদমে আণম ণহ ণহ কমর হোসব।”
অয়ন্ :.. “তদুরুমমঠোকো ণদময় এমন্ মোকোণঠোসো মোদব, জীবমন্ও 

ন্ড়োচড়ো করমত পোরমব ন্ো। মোকোন্ পমে র্োব?” 
ণবভোসো :.. “আণম জোণন্ ন্ো।”
অয়ন্ :.. “ণবভোসো! তদু ণম আমোমক রোগোমত চোও মোকন্?”
ণবভোসো :.. “মোকউ আমোর সোমে কেো বমল ন্ো।”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর সোমে আণমও কেো বলমত চোই ন্ো।”
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ণবভোসো :.. “গোণড় েোমোও। আণম সোমমন্র ণসমট বসমত চোই।”
অয়ন্ :.. “ণবণবজোন্রো ণপ�মন্র ণসমট বমসন্।”
ণবভোসো :.. “তদু ণম ণক চোও আণম ণচৎকোর কণর?”
অয়ন্ :.. “মোয়! তদু ণম মোকন্ ণচৎকোর করমব?”
ণবভোসো :.. “গোণড় ন্ো েোমোমল ণচৎকোর করব।”
অয়ন্ :.. “আণম গোণড় েোমোব ন্ো।”
ণবভোসো পটোৎ কমর সোমমন্ মোর্ময় তোর মদুমের ণদমক তোণকময় কপট 

মোহমস বলল… “আণম সব পোণর।”
অয়ন্ :.. “তদু ণম কী শুরু কমর�?”
ণবভোসো :.. “মরণপণ কমর হমলও মোতোমোর মমন্র কেো শুন্মত 

চোই।”
অয়ন্ :. “গোণড় মোেমক মোবণরময় হোঁটমত শুরু করমল মোজোয়োন্ বদুমড়োর 

মমন্র কেো শুমন্ আজ তদু ণম হুমণড় ণভরণম েোমব।”
ণবভোসো :.. “আমোর গোময় কোঁেো আম�।”
অয়ন্ :.. “পেণন্মদ্ষশ কর� ন্ো মোকন্?”
ণবভোসো :.. “বোঁময় মোকমট ডোমন্ চোণলময় আবোর বোঁময় চোলোমল 

মোদোকোন্পোট এবং ণবভোগীয় ণবপণণ মোদেমত পোমব।”
অয়ন্ :. “ধন্্যবোদ।”
ণবভোসো :.. “সদুেবোসমর মদুমেোমদুণে হময়ণ�, মোচোেোমচোণে হওয়োর জন্্য 

অপলকদৃমষ্ট মোচোমের ণদমক তোকোও।”
অয়ন্ :.. “সব ণবর্ময় ন্োক মোকন্ গলোও?”
ণবভোসো :.. “অপ্রত্যোণশতভোমব ণক�দু গমল ন্োক বরোবর পমড়ম�, 

অস্বণস্তকর অন্দুভূণত দূর করোর জন্্য ন্োক চদু লকোণচ্।”
অয়ন্ :.. “মমন্ মোরমেো, গুণীরো গুমণর অপব্যবহোর করমল ণন্গু্ষণরো 

গুন্গুন্ কমর গুণন্ন্ হয়।”
ণবভোসো কেো ন্ো বমল কপট হোমস। অয়ন্ দ্রুত চোণলময় মোর্ময় গোণড় 

পোক্ষ কমর মোবণরময় দরজো েদুমল, ণবভোসো মোবমরোমল দরজো বন্ধ কমর 
হোঁটমত শুরু কমর। ণবভোসো তোমক অন্দুসরণ কমর। এক মোদোকোমন্ 
প্রমবশ কমর প�ন্দমত সবোর জন্্য কোপড় ণকমন্ মোবমরোমল, ণবভোসো 
সণবন্ময় বলল… “স্যোর, ওই বোলদুচণর আণম চোই।”

অয়ন্ :.. “শোণড় ণকন্মত চোও মোকন্?”
ণবভোসো মোদোকোমন্ প্রমবশ কমর ন্োরী কম্ষচোরীর ণদমক তোণকময় 

বলল… “শোণড় এেন্ পরব, রং ণমণলময় দোও।”
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ন্োরী কম্ষচোরী শোণড়র সোমে ব্োউজ ণমণলময় ণপমন্ধ মোদেোর জন্্য 
কোমরো মোদণেময় ণদমল, ণবভোসো মোর্মত মোর্মত বলল… “স্যোর, ন্গদ 
টোকো হোমত ণদমল মোদোকোণন্র মন্ ফদু রফদু মর হমব ন্োইমল েোমমোেো বোপ 
দোদোমক বকোবণক করমব।”

অয়ন্ কেো ন্ো বমল টোকো এণগময় ণদমল, মোদোকোণন্ সভময় বলল… 
“সোমহব, আমোর মোদোকোমন্ প্রমবশ কমরণ�মলন্ মোকন্?”

অয়ন্ :.. “মোকন্ ভোইজোন্?”
মোদোকোণন্ :.. “বোজোমর আমরো কত মোদোকোন্ আম�।”
অয়ন্ :.. “আপন্োমক মোদমে উদোরমন্ো মমন্ হময়ণ�ল। মোপটফোঁপোমদর 

মোদোকোমন্ আর মোকোমন্োণদন্ র্োব ন্ো।”
ণবভোসো মোবমরোমল, সবোই এক সোমে তোকোয়। অয়ন্ মোেো ণদময় 

ইশোরো কমর বলল… “ঠোণ্ো বোজোর গরম করমত চোও মোকন্?”
ণবভোসো :.. “বোলদুচণর েদুব সদুন্দর, তোই ন্ো স্যোর?”
অয়ন্ ব্যোগ হোমত ণন্ময় হোঁটমত শুরু কমর বলল… “মোদোকোন্ মোেমক 

মোবণরময় এমক্বোমর ণঠকঠোক জবোব পোমব।”
মোদোকোণন্ ণবভোসোর ণদমক তোণকময় স্বগমতোণক্ত কমর… “এমন্ শোড়ী 

ণক আমোর মোন্সীর প�ন্দ হমব?”
ণবভোসো কম্ষচোরীমক ধন্্যবোদ বমল মোদোকোণন্র ণদমক তোণকময় হোসোর 

মোচষ্টো কমর বলল… “এমন্ শোড়ী ণন্চিয় আপন্োর মোন্সীর প�ন্দ 
হমব।”

মোদোকোণন্ ণশউমর বলল… “ও মোমগো, মমন্র কেো শুন্মত পোমর 
মোগো।”

ণবভোসো মোবণরময় ঠোট ঠমক ঠসমক হোঁমট। মস্তোন্ একটো এণদক 
ওণদক তোণকময় মোহঁমট মোর্ময় ণবভোসোর গোময় ধোক্ো মোমর। অয়ন্ 
িোঁপমট মস্তোমন্র ঘোমড় ধমর ঘদুণরময় গোময়র মোজোমর মোপমট ঘদুণর্ বণসময় 
বদুমক ধোক্ো মোমমর ণচৎ কমর মোফমল উপর্দু ্ষপণর লোণে মোমমর বলল… 
“গুণমণণমক ধোক্ো মোমমরণ�স! আজ মোতোমক জোমন্ মোমমর মোফলব।”

ণবভোসো চোরপোমশ তোণকময় মধ্যবয়স্ পদুরুর্মক মোডমক অসহোময়র 
মত বলল… “চোচো! উন্োমক ন্ো েোমোমল তোমক জোমন্ মোমমর মোফলমবন্।”

পদুরুর্ মোদৌমড় মোর্ময় বলল… “তোমক মোরমল মোতোমোর ফোঁণস হমব।”
অয়ন্ লোণে মোরমত মোচময় মোেমম পদুরুমর্র ণদমক তোণকময় মৃদদু মোহমস 

বলল… “আণম আর তোমক মোরব ন্ো।”
মস্তোন্ অবোকদৃমষ্ট তোকোয়। অয়ন্ তোর পো�োয় লোণে মোমমর মদুে 
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ণবকৃত কমর বলল… “ণবর্ম ব্যেো হমচ্ ন্োণক? মোবআমক্ল মোকোেোকোর! 
মমন্ রোণেস, অমলোক সদুন্দরীর ণদমক তোকোমল আমক্ল মোসলোণম ণদমত 
হয়।”

মস্তোন্ উমঠ মোকোমর মোটমন্ হোঁমট। অয়ন্ ণবভোসোর ণদমক তোণকময় 
মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… “শুকমন্ো পোতোর মত েরের কর� 
মোকন্?”

ণবভোসো ডোমন্ বোঁময় তোণকময় বলল… “আমোর কোঁেো মোকোেোয়?”
অয়ন্ ণবদ্রূপ মোহমস বলল… “হয়মতো মোতোমোর মোবোঁচকোর ণভতর।”
ণবভোসো হোত মোিমড় বলল… “তোড়োতোণড় দোও। মোদণর করমল ঠোঠো 

পড়মব।”
অয়ন্ শরীর কোঁণপময় মোহমস কোঁেো বোর কমর এণগময় ণদময় বলল… 

“কী হময়ম�?”
ণবভোসো সট কমর কোঁেো গোময় জণড়ময় কণম্পতকমঠে বলল… 

“বোলদুচণর ণপমন্ধ আর মোকোমন্ো ণদন্ ঠোট ঠমক ঠসমক হোঁটব ন্ো। এেন্ 
আমোমক ন্ো ধরমল হুমণড় মোেময় পমড় কল্ো ফোটমব।”

অয়ন্ :.. “ণঠকোম�, বোজদু ধমর হোঁমটো।”
ণবভোস দদুহোমত তোর বোজদু জণড়ময় ধমর। অয়ন্ হোঁটমত শুরু কমর 

মোস্তোমন্র ণদমক তোণকময় ণবদ্রূপ মোহমস বলল… “মোরমত চোইমল বল, 
হোত িদু ণলময় কলোগোম�র মত দোঁণড়ময় েোকব।”

মস্তোন্ মোেো ন্োড়মল, ণবভোসো সোধোরণকমঠে বলল… “আপন্োর বন্ধদু  
হওয়োর জন্্য কোন্োকোণট করম�।”

অয়ন্ :.. “তোই ন্োণক? ওই! মোকোন্ কমলমজ র্োস?”
মস্তোন্ মোপমট ধমর বমস বলল… “তদু ই মোকোন্ কমলমজ র্োস?”
অয়ন্ শরীর কোঁণপময় মোহমস বলল… “শহমর ন্তদু ন্ এমসণ�।”
মস্তোন্ :.. “এই জন্্য মোতোমক ণচন্মত এত কষ্ট হমচ্।”
অয়ন্ :.. “মোকোঁতোমল মোকোঠেকোণঠন্্য দূর হয়। মোকোঁতোমত েোক।”
মস্তোন্ কেো ন্ো বমল কপট হোসমল, ণবভোসো ণশউমর বলল… 

“আপন্োর সোমে আণম আর মোকোেোও র্োব ন্ো।” 
অয়ন্ :.. “ওমগো লীলোময়ী, মোবোড়ো-মো�োঁড়োর মমন্র কেো ন্ো শুমন্ 

আড়োই হোত লম্বো কোঁেোয় পরমোকৃণত মোলোকোচ্ মোকন্?”
ণবভোসো :.. “আণম চোই ন্ো পো মো�ঁচমড় মোচোট্োরো মোরোগীশোলোয় র্োক 

এবং মোজমলর ভোত মোেময় আপণন্ আমোর জন্্য বদমদোয়ো করুন্।”
অয়ন্ :.. “মোয়! মোজলহোজমত বমস আণম মোকন্ মোতোমোর জন্্য 
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বদমদোয়ো করব?” 
ণপ�ন্ মোেমক মোকউ আক্মণ করমত চোইমল, অয়ন্ ণপ�ন্ ণফমর 

মোহঁমক বলল… “আর এক পো এগুমল জোমন্ মোমমর মোফলব।”
ণবভোসো চমমক ণচৎকোর কমর ণপ�ন্ ণফমর তোণকময় আমরক 

মোস্তোন্মক মোতগ হোমত এগুমত মোদমে অয়মন্র ণদমক তোণকময় অশ্রুবর্্ষণ 
কমর বলল… “মোতোমোমক হত্যো করোর জন্্য প্রস্তুত হময়ম�।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর মোচোমে অশ্রু মোকন্?”
ণবভোসো :.. “তদু ণম আমোর একমোত্র দরণদ। তোর হোমত পোময় ধমর 

আণম ক্ষমো চোইব। আল্োহর মোদোহোই ণদণচ্ আর মোরোমোণর কমরো ন্ো।”
অয়ন্ :.. “তদু ণম এত এঁমট� মোকন্, আর মোজোরোজদু ণর করমল আমোর 

হোড় গুঁমড়ো হময় র্োমব।”
ণবভোসো :.. “ওরো মোতোমোমক মোমমর মোফলমব।”
অয়ন্ :.. “আণম মোতোমোমক কতবোর বমলণ�, মমন্র সব কেো বোস্তব 

হয় ন্ো।”
ণবভোসো কেো ন্ো বমল ণবচণলত হমল, ওর মোচোমে জল টলমল কমর। 

অয়ন্ ওমক বণসময় মৃদদু মোহমস বলল… “তদু ণম মোকোমন্োণদন্ ণন্েরচো 
বোন্দর ন্োচ মোদমে�?”

ণবভোসো :.. “উতেমর কী বলব আণম জোণন্ ন্ো। মোতোমোর ণক�দু 
হমল আণম কী করব তোও জোণন্ ন্ো। মৃতদু ্যর মত মোতোমোর ণপ�মন্ 
দোঁণড়ময়ম�।”

অয়ন্ :.. “আজ মোতোমোমক ণন্েরচো বোন্দর ন্োচ মোদেোব।”
মস্তোন্ আক্মণ করমল ণবভোসো ডদু কমর কোঁমদ। অয়ন্ পলমক ঘদুমর 

পোময়র উপর বমস ডোন্ পো ণদময় বোণড় ণদময় তোমক মোণটমত মোফমল 
গোময়র মোজোমর পো�োয় লোণে মোমমর দোঁত কটমট কমর বলল… “ন্োটক 
করোর জন্্য হোমট আণস ণন্। মোতগ আমোর হোমত মোদ ন্ইমল জোমন্ 
মোমমর মোফলব।”

মস্তোন্ ণক�দু ন্ো করমল, অয়ন্ লোণে মোরোর জন্্য উদ্যত হয়। মস্তোন্ 
দদু হোত মোন্মড় বলল… “আর মোণরস ন্ো।”

অয়ন্ শরীর কোঁণপময় মোহমস বলল… “কী হময়ম�?”
মস্তোন্ :.. “এত মোজোমর মোণরস মোকন্?”
অয়ন্ :.. “মোতগ আমোমক মোদ।”
মস্তোন্ মোতগ এণগময় ণদময় বলল… “তোরপর আণম কী করব?”
অয়ন্ :.. “দোঁণড়ময় দদু হোমত মোেো ধর।”
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মস্তোন্ দোঁড়োমত দোঁড়োমত... “কী করমত চোস?”
অয়ন্ :.. “বোন্দর ন্োচোব।”
মস্তোন্ ডোমন্ বোঁময় তোণকময় বলল… “মোপোর্ো বোন্দর মোকোেোয় মোপমল?”
অয়ন্ :.. “আমোর সোমমন্।”
তোমদর কম্ষকোমণ্ ণন্ব্ষোক হময় সবোর সোমে ণবভোসোও হোঁ কমর 

তোকোয়। অয়ন্ মস্তোমন্র মোপমট বগমল কোতদু কদু তদু  ণদময় বলল… “ণধন্োত 
তোণধন্ তোইমর ন্োইমর ন্ো কমর ন্োচমল মমন্োমমোণহন্ীর মন্ চন্মমন্ 
হমব।”

মস্তোন্ :.. “তো আণম এেন্ মোকমন্ করব?”
অয়ন্ :.. “কদু শলপ্রমনের ণঠকঠোক উতের বল।”
মস্তোন্ :.. “আণম জোণন্ ন্ো।”
অয়ন্ :.. “কণষ্টপোের ণদময় কী কমরন্ এবং ণহততণর্তোর অে্ষ 

বলমল ণন্চিয় শুভোে্ষীর কল্যোণসোধন্ হমব।”
মস্তোন্ :.. “পো�োয় লোণে মোেময় বলমত পোরব, বোমপর জমমে এসব 

প্রনে মোকউ মোশোমন্ণন্।”
অয়ন্ :.. “মূলবোন্ ধোতদু র ণবশুধিতো র্োচোইময় কণষ্টপোের ব্যবহৃত 

হয়। এেন্ র্বণন্কো পতমন্র অে্ষ বমল অণন্ষ্টন্োশ কর।”
মস্তোন্ :.. “এতসব তদু ই মোকোেোয় ণশমেণ�স?”
অয়ন্ :.. “মোতোর সমস্যো হমচ্ ন্োণক?”
মস্তোন্ :.. “আমোর ণদমক তোণকময় বল সমস্যো কোর হমচ্?”
অয়ন্ :.. “বদুমিণ�, আজমকর জন্্য ন্োণটকোর র্বণন্কো পতন্ এেোমন্ 

করমত হমব।”
মস্তোন্ :.. “জোমন্ মোরমত চোস ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “আণম ণন্চিয়তোর সোমে বলমত পোরব তদু ই কেমন্ো 

ন্োট্যশোলোয় বমস ন্োট্যোণভন্য় মোদণেস ণন্।”
মস্তোন্ কেো ন্ো বমল কপট হোমস। ণবভোসো তোমক মোডমক বলল… 

“স্যোর! ণকরো মোেময় ণতন্ সণত্য কমর বলম�, ভদু মলর প্রোয়ণচিতে করোর 
জন্্য ক্ষমো চোইমত প্রস্তুত।”

অয়ন্ মস্তোমন্র মোপমট কোতদু কদু তদু  ণদময় চোরপোমশ তোণকময় বলল… 
“মমন্র সব কেো বোস্তব হয় ন্ো। এমক তদুরুমমঠোকো ণদমল এত কণঠন্ 
ভদু ল মোবোিোবদুণি আর কেমন্ো হমব ন্ো। আর মোকউ ন্োচমত চোইমল 
আসমত পোরমব।”

মস্তোন্ অবোক কমঠে বলমলো.. “তদু ই মোক?”
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অয়ন্ :.. “পোমতর ভোমত লোণে মোমমর হোভোমত হময়ণ�।”
মস্তোন্ :.. “মণস্তষ্কণবকৃণতর কোরণ ণন্চিয় অস্বোভোণবক হময়ণ�স?”
অয়ন্ মোচোে পোণকময় বলল… “কী বলমল?”
মস্তোন্ চমমক বলল… “ণবশ্োস কর আণম মোতোমক ণক�দু বণলণন্।”
অয়ন্ ণক�দু বলমত চোইমল, ণবভোসো কপটমহমস বলল… “স্যোর, 

আপন্োর জন্্য পোদদুকো ণকন্মত হমব।”
অয়ন্ মস্তোমন্র মোচোমের ণদমক তোণকময় বলল… “আর মোকউ আক্মণ 

করমল জোমন্র মোরোর জন্্য এক্বোমর কদু ঁচণকমত টদু সণক মোরব।”
মস্তোন্ কোঁচদু মোচদু  হময় বলল… “আর মোকউ মোতোমক আক্মণ কমর 

ন্ো। তদু ই ণন্ণচিমন্ত র্ো।”
অয়ন্ :.. “সণত্য বলণ�স?”
মস্তোন্ :.. “আণম তোমদরমক বদুণিময় বলব। তদু ই মোকন্োকোটো কর 

মোর্ময়।”
অয়ন্ :.. “ণঠকোম�। ন্োটমকর মোশর্ দৃমশ্য ন্োট্যশোলোয় র্ো প্রদণশ্ষত 

হয় তো এেন্ দশ্ষমকর সোমমন্ প্রদশ্ষন্ কর।”
মস্তোন্ :.. “চোইমল চড় চোপড় মোরমত পোরমব আণম আপণতে করব 

ন্ো।”
অয়ন্ :.. “দশ্ষকমদর দৃণষ্ট ণবকৃষ্ট হওয়োর দরুন্ ন্োটমকর মোশর্ দৃশ্য 

অন্্য পণরমবশ প ্রদণশ্ষত হমব।”
মস্তোন্ কেো ন্ো বমল কপট হোমস, অয়ন্ ণবদ্রূপ মোহমস ণবভোসোর 

পোমশ মোর্ময় বলল… “মোপোর্ো বোন্দমরর ন্োচ জবর সদুন্দর, তোই ন্ো 
ডোকসদুন্দরী?”

ণবভোসো :.. “তদু ণম এমন্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম আমোর মমন্র কেো শুমন্ণ�মল, আণম মোতোমোর 

মন্মক েদুণশ করব।”
ণবভোসো :.. “সণত্য বল�?”
অয়ন্ :.. “এেন্ সোমমন্ তোণকময় হোঁমটো ন্ইমল েোমমোেো মোেো মোহঁট 

হমব।”
ণবভোসো :.. “মমন্র কেো শুন্মত ণদচ্ ন্ো মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আণম চোই ন্ো আমোর চ্যোংড়ো মমন্র মোন্োংরো কেো তদু ণম 

মোশোমন্ো।”
ণবভোসো :.. “আণমও মোন্োংরো ণচন্তো কণর।”
অয়ন্ :.. “ণবভোসো!”
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ণবভোসো ণশউমর বলল… “মোকোন্ মোদোকোমন্ ঢদু মক মোকন্োকোটো করমবন্?”
অয়ন্ সোমমন্ তোণকময় বলল… “এই মোদোকোমন্।” 
ণবভোসো প্রমবশ করমল, মোদোকোণন্ প্রোয় ণচৎকোর কমর বলল… 

“আমোর মোদোকোমন্ ঢদু মকম�ন্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “মোঠোসোঠদু ণস করোর জন্্য আণসণন্।”
মোদোকোণন্ :.. “তোইমল মোকন্ এমসম�ন্?”
অয়ন্ হোত ণদময় ইশোরো কমর বলল… “জদুতো মোমোজো ণকন্ব। ওই 

মোজোড়োর দোম কত টোকো?”
মোদোকোণন্ সভময় বলল… “ণদমত হমব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “কী বলমল?”
মোদোকোণন্ করমজোমড় বলল… “তোমদর মত মোরমল আণম এমক্বোমর 

প্রোমণ মোরো র্োব।”
অয়ন্ :.. “মোদোকোণন্ ভোই, আণম আর রোগমত চোই ন্ো।”
মোদোকোণন্ :.. “মোদোটোমন্ পমড়ণ� ভোইজোন্। কী করব আণম জোণন্ 

ন্ো।”
অয়ন্ বোইমর তোণকময় বলল… “আমোমক কময়ক মোজোড়ো জদুতো 

মোমোজো দোও। বোসোয় মোর্ময় পরব, পোময় লোগমল সকোমল এমস ধন্্যবোদ 
বলব।”

মস্তোন্রো মোহঁমক বলল… “বন্ধদু ! আমরো পোহোরো ণদণচ্। তদু ই ণন্ণচিমন্ত 
মোকন্োকোটো কর।”

মোদোকোণন্ জদুতো মোমোজো ব্যোমগ ভমর এণগময় ণদময় বলল… “ভোইজোন্, 
আর ণক�দু মোদব?”

অয়ন্ টোকো এণগময় ণদময় বলল… “র্মেষ্ট মোরমে ভোংটো দোও।”
মোদোকোণন্ টোকো হোমত ণন্ময় সভময় বলল… “ভোইজোন্, কী হময়ণ�ল?”
অয়ন্ ণবভোসোর ণদমক ইশোরো কমর বলল… “অকদু ৎণসত 

পরমোকৃণতমক ণজমজ্স করুন্।”
মোদোকোণন্ ণবভোসোর মদুমের ণদমক তোণকময় বলল… “আপো, আপন্োর 

কী হময়ম�?”
ণবভোসো :.. “বোলদুচণর ণপমন্ধ আণম আর মোকোমন্োণদন্ ণবপণণমত আসব 

ন্ো।”
মোদোকোণন্ :.. “আপন্োর আব্দুর সোমে মোদেো হমল বলব, মোকউ 

আর আপন্োর সোমে হোণসঠোট্ো করমব ন্ো। আজ সবোর উণচত ণশক্ষো 
হময়ম�।”
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ণবভোসো :.. “আপোন্োমক অমশর্ ধন্্যবোদ। স্যোর! চলদুন্। আম্দু ণন্চিয় 
ণচণন্তত হমচ্ন্।”

অয়ন্ হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “কোঁেো েদুমল মোবোঁচকোয় রোেমল 
আর সমস্যো হমব ন্ো।”

ণবভোসো :.. “আজ েদুব ঠোণ্ো পমড়ম�, তোই ন্ো মোদোকোণন্ ভোই?”
মোদোকোণন্ :.. “ণজ আপো! ঠোণ্োয় হোত পো আড়ষ্ট হওয়োর উপক্ম। 

সোমহব, চো আন্োব?”
অয়ন্ মোদোকোণন্র হোমত আমরো টোকো ণদময় ণবভোসোর মোচোমের ণদমক 

তোণকময় বলল… “পশুপোণেরো ণচন্তো করমত পোরমল মোতোমোর হোত ধমর 
বন্বোমস মোর্তোম। আমক্ষমপর ণবর্য় হমলো, ওরো ণচন্তো করমত পোমর 
ন্ো। চমলো বোসোয় র্োই।”

মোদোকোণন্ টোকো মোদণেময় অবোক কমঠে বলল… “এত টোকো ণদময় কী 
করব?”

ণবভোসো হোঁটমত শুরু কমর বলল… “ণমঠোইমন্ো মোেময় আমোমদর 
জন্্য মোদোয়ো করমবন্।”

অয়ন্ বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ বলল… “এেন্ আমোর মমন্র কেো 
শুন্মত চোইমল মোবণতময় হোমতর চোমড়ো তদু লব।”

ণবভোসো তোর মদুমের তোণকময় বলল… “মোতোমোর হোত ধমর দূর 
মোকোেোও মোর্মত চোই, ণন্ময় র্োমব?”

অয়ন্ :.. “মোকোেোয় মোর্মত চোও?”
ণবভোসো :.. “সবদুজ ঘোমসর উপর বমস মোতোমোর ণপমঠ মোহলোন্ ণদময় 

চোঁমদর ণদমক তোণকময় তোরোর মমন্র কেো শুন্মত চোই।”
অয়ন্ :.. “েোলোম্ো ণচন্তো করমবন্।”
ণবভোসো :.. “সোমোন্্য সমময়র জন্্য হমলও হমব।”
অয়ন্ :.. “আমরক ণদন্।”
ণবভোসো :.. “কোলমক মহোকোল ণগমল েোয়। র্ো করোর আজমক 

করমত চোই।”
অয়ন্ :.. “মোতোমোর সকল কেো আণম বদুণি ন্ো।”
ণবভোসো মোমোবোইল বোর কমর মোফোন্ কমর শোন্তকমঠে বলল… “আম্দু, 

আসমত ণক�দু ণবলম্ব হমব।”
মো :.. “অয়ন্মক মোদ।”
ণবভোসো মোফোন্ এণগময় ণদময় বলল… “হোত ধরমল কোমড়োব ন্ো।”
অয়ন্ মোেো মোন্মড় মোমোবোইল কোমন্ লোণগময় ণচণন্ততকমঠে বলল… 
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“ণজ েোলোম্ো?”
মো :.. “মোরোমোণর কমরণ�মল মোকন্?”
অয়ন্ ণবণমিত কমঠে বলল… “আপন্োরো তো জোন্মলন্ মোকমমন্?”
ণবভোসো চমমক স্বগমতোণক্ত কমর... “আণম বদুমিণ�লোম স্যোমরর 

আত্পণরচয় মোজমন্ মোফমলম�ন্। কোন্োয় ধোক্ো মোমমরণ�ল মোকন্? 
মোমমরম�ন্ েদুব ভোমলো কমরম�ন্। আণম পোরমল পোময় ধমর মোেোর 
উপর তদু মল আ�োড় মোরতোম। তোমদর ভময় ঘর মোেমক পো বোর করমত 
পোণর ন্ো।”

অয়ন্ মোমোবোইল এণগময় ণদময় বলল… “মোক বো কোরো বোসোয় মোফোন্ 
কমর কোন্োকোণট কমর বমলম� আণম ন্োণক েোমমোেো মোরোমোণর কমরণ�।”

ণবভোসো তোর বোজদুমত মোেো মোরমে বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ স্বগমতোণক্ত 
কমর… “আণম মোতোমোমক ভোমলোবোণস।”

অয়ন্ :.. “আমোর বোজদুমত মোহলোন্ ণদময়� মোকন্?”
ণবভোসো :.. “আমোর মোেো ণিম ণিম করম�।”
অয়ন্ :.. “চমলো বোসোয় র্োই।”
ণবভোসো :.. “বোসোয় মোর্মত হমব ন্ো। গণ্ো কময়ক ঠোণ্োণমঠোই মোেমল 

ণঠকঠোক হমব।”
অয়ন্ :.. “তদু ণম কী শুরু কমর�?”
ণবভোসো :.. “তদু ণম মোচমল মোগমল সবোই আমোমক পোগলী ডোকমব এবং 

চদু টণক বমল ইয়োরণক মোমমর ণটটকোণর করমব।”
অয়ন্ :.. “তোমত আমোর কী হমব?”
ণবভোসো :.. “মোতোমোর মমন্র কেো শুমন্ মোতোমোর সোমমন্ বণল?”
অয়ন্ :.. “ণমে্যো প্রমোণ করব।”
ণবভোসো :.. “কী হময়ম�?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম ণপ্রয়দণশ্ষন্ী এবং ধন্ীর একমোত্র মোমময়।”
ণবভোসো :.. “তদু ণমও জোমন্ো ওরো আমোমক পমণ্যর মত ব্যবহোর 

করমব।”
অয়ন্ :.. “কী বলমত চোও?”
ণবভোসো :.. “আমোমক ণবময় করোর জন্্য কতজন্ মণরয়ো হময়ম�।”
অয়ন্ :.. “ওরো মোতোমোর সব েবর জোমন্। আমোর ণক�দু করোর 

মোন্ই।”
ণবভোসো :.. “ওমগো গুমণরসোগর! মোতোমোর গুমণ আণম মদুগ্ধো এবং 

অত্যোসক্ত হময়ণ�। আমোর হোত ধমরো। আণম মোতোমোমক প্রসক্ত করমত 
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চোই। আমোর কোমন্ মমন্র কেো বমলো। মোতোমোর সোমে কোন্োকোণন্ 
করমত চোই। মোতোমোর মমন্র কেো শুন্োর জন্্য আমোর মন্ উমেন্ো 
হময়ম�।”

অয়ন্ :.. “ঠোণ্োণমঠোই চোও ন্ো বোসোয় মোর্মত চোও?”
ণবভোসো :.. “মোর্েোয় ণন্ময় র্োমব তেোয় মোর্ময় আণম তোইমর ন্োইমর 

কমর ন্োচব।”
অয়ন্ মোেো দদু ণলময় বলল… “অল্পবয়স্ো রমণী অন্দুরোগ ন্োমক 

মোরোমগ আক্োন্ত হময়ম�।”
ণবভোসো গম্ীরকমঠে বলল… “মোপ্রমম মজোর মজো চোটমত চোই। তদু ণম 

ণক আমোর মোপ্রমম মন্ মজোমব?”
অয়ন্ :.. “চদু টণক বমল আমোর সোমে ণটটকোণর করো হমচ্ ন্োণক?”
ণবভোসো :.. “মমন্র কেো মোগোপন্ করমত চোও মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আমরো এেন্ বোসোয় র্োব।”
ণবভোসো তোর হোত ধমর ণবদ্রূপ মোহমস বলল… “বজ্োতরো আজ 

আমোর জোমতর ফয়তো মোেময়ম�। আমোর আর জোত র্োমব ন্ো এবং 
আব্দু আম্দুও আর দদু ণচিন্তো করমব ন্ো।”

অয়ন্ :.. “কী বলমল?”
ণবভোসো :.. “আণম মোতোমোমক ভোমলোবোণস।”
অয়ন্ :.. “আণম আশ্স্ত হময়ণ�, ণন্েরচো বোন্দর ন্োচ মোদমে মোতোমোর 

মণস্তষ্কণবকৃণত হময়ম�। আজ আর মোকোেোও র্োব ন্ো। গোণড়মত উমঠ 
বমসো।”

ণবভোসো :.. “মমন্র কেো মদুমে ন্ো বলমল গোণড়মত উঠব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “ণবভোসো!”
ণবভোসো :.. “িোমণট মোরমত চোও? মোমরো।”
অয়ন্ :.. “তদু ণম কী শুরু কমর�?”
ণবভোসো :.. “মোর� ন্ো মোকন্?”
অয়ন্ অপলকদৃমষ্ট তোণকময় বলল… “তদু ণম মোকোেোয় মোর্মত চোও?”
ণবভোসো :. “বোসোয় পমর র্োব।”
অয়ন্ :.. “মোত্র কময়ক ঘণ্ো আমগ আমোর সোমে মোদেো হময়ম�। 

তদু ণম আমোমক ণচন্ ন্ো।”
ণবভোসো টোন্ মোমমর কোঁেো সণরময় বলল… “আর ণক�দু বলমল বোলদুচণর 

েদুলব।”
অয়ন্ :.. “ণ� ণ�! তদু ণম কী শুরু কমর�?”
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ণবভোসো :.. “পোশণবক অত্যোচোর করোর পর ওরো আমোমক বোন্রীর 
মত ন্্যোংটো ন্োচোমব।”

অয়ন্ :.. “মোকন্োকোটো করোর জন্্য তদু ণম আমোর সোমে এমস�। 
কোমোন্ধ হময় মোর্ মোতোমোর ণদমক তোকোমব আণম তোমক জমেোন্ধ করব।” 

ণবভোসো :.. “বোর বোর মত বদলোচ্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “জমমের পর জীবন্ ন্োমমর ভ্মণ শুরু হয় এবং মৃতদু ্যর 

পর আমরো গন্তমব্য মোপোঁণ�। আমোমদর অন্তর আমোমদরমক ণবভ্োন্ত 
এবং ণদগ্ভ্োন্ত কমর। কৃতকমম্ষ আমরো ণবব্রত হই।”

ণবভোসো :.. “র্ো বলোর বদুণিময় বমলো। আণম ণবভ্োন্ত অেবো ণবব্রত 
হমত চোই ন্ো।”

অয়ন্ :.. “আমোমক মোদেোর পর মোেমক তদু ণম হৃদময়োচ্োমস উচ্ছণসত 
হময় ণচতেচোঞ্চমল্য আকদু ণলণবকদু ণল কমর আমবগণবহ্ল হময়�। 
অত্যোণধক আন্মন্দ উমতেণজত এবং উমেতে হওয়োর দরুন্, ভোমবর 
পণরবত্ষমন্ চঞ্চলতো মোেমক অণথিরতো এবং �টফটোণন্ মোেমক উৎকঠেোর 
সূত্রপোত হমচ্। মোতোমোর প্রণতদ্ন্দী হওয়োর জন্্য আণম উদ্ীণপত 
অেবো ভোমবোমেতে হমত চোই ন্ো।”

ণবভোসো :.. “অণন্ণমমে চোঁমদর ণদমক তোকোমল চমকোর চমকোরীর 
মোজ্যোৎনেো পোমন্র দৃশ্য মোদেমত পোমব। তমেয় হময় কোন্ পোতমল 
রোতজোগো পোণেমদর আকদু ণল ণবকদু ণল শুন্মত পোমব। বীমরর মত 
মদুমেোমদুণে হমল তদু ণম আমোর মমন্ কেো শুন্মত পোমব।”

অয়ন্ মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… “গোণড়মত উমঠ পেণন্মদ্ষশ 
ণদমল আণম মোতোমোমক মোতোমোর প�মন্দর জোয়গোয় ণন্ময় র্োব।”

ণবভোসো গোণড়মত উমঠ বমস বলল… “আজ সণত্য প্রোণবন্ত হময়ণ� 
এবং আমোর মন্ ণজজীণবর্দু হময়ম�। প্রণতদোমন্ প্রণতপোলক মোতোমোমক 
পণরতদু ষ্ট করমবন্।”

অয়ন্ অন্তহোণস মোহমস দরজো লোণগময় ব্যোগ বদুমট মোরমে গোণড়মত উমঠ 
চোলোমত শুরু কমর বলল… “কময়ক ব�র পর মোক মোকোেোয় েোকব 
তোর ণন্চিয়তো মোকউ ণদমত পোরমব ন্ো।”

ণবভোসো :.. “আব্দু আম্দু মমন্ মমন্ বমলম�ন্, আমোমক মোতোমোর 
কোম� ণবময় ণদমত চোন্।”

অয়ন্ :.. “কতবোর বমলণ�, মমন্র সব কেো বোস্তবোণয়ত হয় ন্ো।”
ণবভোসো :.. “সবোই আমোমক পোগলী ডোমক। তদু ণম এত ন্গন্্যমবোধ 

কমরো মোকন্?”



www. mohammedabdulhaque.com    78

অয়ন্ :.. “ণবভোসো, বোস্তবতো বদুিোর মোচষ্টো কমরো।”
ণবভোসো তোর মোচোমের ণদমক তোণকময় দোঁত কটমট কমর বলল… 

“সোধোরণ হময়ই আণম মোকন্ মোতোমোমক ভদু লব, র্োেোতে্য বদুণিময় বল� 
ন্ো মোকন্?”

অয়ন্ :.. “বোস্তবতোর প্রভোমব পটভূণম পলমক পোলমট এবং প্রদণশ্ষত 
ন্োটমকর দৃশ্যপট পণরবত্ষন্ করো র্োয় ন্ো।”

ণবভোসো দদুহোমত তোর বোম হোত ধমর সণবন্ময় বলল… “আণম সমূ্পণ্ষ 
সদুথি হমত চোই। দয়ো কমর আমোমক সোহোর্্য কমরো।”

অয়ন্ :.. “তদু ণম ণবমশর্ গুমণ গুণোণবিত, অসদুথি অেবো অস্বোণভক 
ন্ও। সদুমের পণরপূণত্ষর মত সমূ্পণ্ষ সদুথিতোও অবোন্তর। র্োরো সমূ্পণ্ষ 
সদুথিতোর দোণব কমর ওরো ণবকোরগ্স্ত। অসদুথিতোর লক্ষণ এবং স্তর 
আম�। কত অসদুথি হমল মোকউ সদ্যঃপ্রসূত সন্তোন্ হত্যো কমর? কত 
অসদুথি হমল মোকউ মৃতপ্রোয় মো বোবোমক মোরোত্ক ভোমব আহত কমর? 
কত অসদুথি হমল মোকউ ধমম্ষর মোদোহোই ণদময় ধম্ষোত্োমক আত্হত্যো 
করমত বোধ্য কমর?”

ণবভোসো :.. “এসব তদু ণম কী বল�? মোতোমোর কেো শুমন্ ভময় হোত 
পো কোঁপমত শুরু কমরম�।”

অয়ন্ :.. “অশোন্ত পৃণেবীমক প্রশোন্ত করোর জন্্য ধমম্ষর প্রবত্ষন্ 
হময়ণ�ল, প্রভোবপ্রণতপণতে অেবো জন্ণপ্রয়তোর জন্্য ন্য়। ধম্ষ চচ্ষোয় 
চোকণচক্য মোন্ই, ধম্ষকমম্ষ আমত্োন্ণত হয়। অদ্য র্ো হমচ্ তো ণক 
ধম্ষচচ্ষো? ধম্ষগুরু এবং ধম্ষোধ্যক্ষরো মূমে্ষর সোমে টক্র মোদয়, তো ণক 
মোগোঁড়োণম ন্য়?”

ণবভোসো :.. “ধম্ষ সম্বমন্ধ অজ্ হওয়োর দরুন্ ধম্ষসম্ত কোপড়মচোপড় 
ণকন্োর জন্্য আণম মোতোমোর সোমে এমসণ�।”

অয়ন্ :.. “আণম সোধোরণ মোন্দুর্। অসদুথি হমল সদুথিতোর জন্্য ওর্দুধ 
েোই। ভরমপট েোবোমরর জন্্য মোবগোর েোটমত রোণজ। আমোর আচোর-
আচরমণ রোগোরোণগ কমর র্েন্ তেন্ আমোমক অধ্ষচ্রি মোদেোমত 
পোরমব।”

ণবভোসো :.. “আণম মোকন্ মোতোমোমক গলোধোক্ো মোদব?” 
অয়ন্ :.. “মোতোমরো এেন্ আমবগপ্রবণ এবং আণম অকূমল পমড়ণ�। 

ধীমর ধীমর মোতোমরো স্বোভোণবক হমব, আণম হব মোতোমোমদর হোমতর 
পদুতদু ল।”

ণবভোসো :.. “এভোমব কেো ন্ো বমল দয়ো কমর মমন্র কেো কোমন্ 
শুণন্ময় বমলো।”
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অয়ন্ :.. “মোতোমোমক ভোমলোমবমস আণম মোতোমোর হোমতর পদুতদু ল 
হময়ণ�।”

ণবভোসো :.. “অন্দুগ্হ কমর মোচোমের ণদমক তোণকময় একণটবোর মমন্র 
কেো বমলো। সোরকেো শুমন্ মরমল অবদুি মমন্ আমক্ষপ অন্দুতোপ 
েোকমব ন্ো।”

অয়ন্ :.. “আণম মোতোমোমক ণবময় করমত চোই।”
ণবভোসো ন্মড়চমড় বমস বলল… “মোরধর করমলও আণম আর কোমরো 

মমন্র কেো শুন্ব ন্ো। মমন্র কেো শুন্মল মন্ মরণময়ো হওয়োর 
জন্্য মণরয়ো হয়। মোবদরণদমদর দরদভরো কেো আণম আর শুন্ব ন্ো। 
মোতোমোমক ভোমলোমবমস আণম ণন্দ্ষোয় হময়ণ� এবং পোন্তদু য়ো মোেময় ধীমর 
ধীমর ণন্দ্ষয় হব।”

অয়ন্ :.. “আমোর মমন্র কেো শুমন্ তদু ণম এত েদুণশ হমল মোকন্?”
ণবভোসো :.. “আমোর মমন্ মোয়ো আম�। আমোমক বরণ কমরো, আণম 

মোতোমোমক মোয়ো করব। ণন্ভ্ষয় এবং ণন্চিয়তোর সোমে আমোর হোত 
ধমরো, হোঁটো হোঁণট পো পো কমর মোহঁমট আমরো সদুমের গন্তমব্য মোপঁ�ব।”

অয়ন্ :.. “ওমগো রূপলোবণ্যবতী! সব্ষোঙ্সদুন্দর কমন্ীয়তোয় মোয়ো 
েোকো সম্বেও সংসোরী হওয়োর বয়স এেমন্ো মোতোমোর হয়ণন্।”

ণবভোসো :.. “আমোর বয়স্যোরো সন্তোমন্র মো হমচ্, আণম মোকন্ 
মোতোমোমক ভোমলোবোসমত পোরব ন্ো?”

অয়ন্ :.. “আসমল কী হময়ম�, ণন্চিয় তদু ণম আমোমক ভোমলোবোসমত 
পোরমব।”

ণবভোসো ডোমন্ বোঁময় তোণকময় বলল… “গোণড় পোক্ষ কমরো।”
অয়ন্ গোণড় েোণমময় মোবণরময় মোর্ময় ণবভোসোর দরজো েদুমল বলল… 

“আমোর হোত ধমর মোবণরময় আমসো। কোমন্কোমন্ মমন্র কেো বলব।”
ণবভোসো দদুহোমত তোর হোত ধমর মোবণরময় মদুমেোমদুণে হময় বলল… 

“বল� ন্ো মোকন্?”
অয়ন্ হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “ণশউমর ণশহণরত হওয়োর জন্্য 

জন্্য প্রস্তুত হও।”
ণবভোসো :.. “বদুক ণঢপণঢপ করম�, মোরোমোণঞ্চত ন্ো দদু ণচিন্তোগ্স্ত করমত 

চোও?”
অয়ন্ :.. “ণবরণহণীর মমতো তদু ণম একো জোমগো অমোরজন্ী, মোতোমোমক 

সঙ্ মোদওয়োর জন্্য মন্ হমত চোয় ণন্শোমণণ। মোণলন্ীর মত তদু ণম ফদু ল 
মোতোমল মোলো গোঁমেো, বরণমোলোর জন্্য আঁণেজমল মোফোটোব কোণমন্ী। 
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মোয়োবতী তদু ণম সোঁমির মোবলো বোজোও মোয়োময় রোণগণী, সদুমরর 
মোয়োয় তমেয় কমর আমোমক সদুমরর সোগমর ডদু বোমত চোয় মোয়োণবন্ী। 
মোয়োকদু শমল আকোমশ উড়োর জন্্য মন্ পোন্ করমত চোয় আমোণন্, এক 
ন্জর মোতোমোমক মোদেোর জন্্য উদোস েোণক মোগো সজন্ী।”

ণবভোসো দৃঢ়কমঠে বলল… “বর কভদু  বরণ করব ন্ো আণম মোতোমোর 
ণবরমহ মরণমক বরণ কমর হব অশরীণরণী।”

অয়ন্ ণশউমর বলল… “মোরোমহর্্ষক পণরণথিণত। অন্তর অন্তর অন্্যোন্্য 
ণচন্তো কমর অন্তর আমোমদরমক ণবভ্োন্ত করমত চোইম�। বোজ মোফমট 
ঠোঠো পড়মল ঠোট বোমটর বোমরোটো বোজমব।”

ণবভোসো :.. “আণম সোণধকো হমত চোই, তদু ণম ণক আমোমক সোধন্ো 
ণশেোমব?”

অয়ন্ :.. “আমোর সোমে মোদেো হওয়োর অমন্ক আমগ তদু ণম 
সব্ষোে্ষসোণধকো হময়�।”

ণবভোসো পোশ ণভমড় অধরচদু ম্বন্ করমত ব্যে্ষ হময় ণেল ণেল কমর 
মোহমস বলল… “ণকংকত্ষব্যণবমূঢ় হমল ন্ক্ষত্রবোণসর মত কেো বমলো 
মোকন্?”

অয়ন্ :.. “দয়ো কমর দূরত্ব বজোয় রোমেো। মোতোমোর স্পমশ্ষ ণবমূঢ় 
মন্ সমূ্ঢ় হময়ম�। সব ণঠকঠোক আম� ণকন্ো বদুিমত হমল ঠোণ্ো জমল 
মোগোসল করমত হমব। কী সবন্্ষোশ! কী সবন্্ষোশ!”

ণবভোসো :.. “আমোর স্যোর।”
অয়ন্ :.. “দূমর েোমকো! তদু ণম আমোমক স্যোর ডোকমল আমোর জীবন্ 

অসোড় হময় র্োমব।”
ণবভোসো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় বলল… “মোতোমোর সম্বমন্ধ আণম 

জোন্মত চোই, আণম মোতোমোমক ণচন্মত চোই। তদু ণম মোক?”
অয়ন্ ণবচণলত হময় বলল… “বোড়োবোণড় কমর ভোগ্যণবড়ণম্বত হমত 

চোই ন্ো।”
ণবভোসো :.. “মোতোমোমক মোপময় আণম সব মোপময়ণ�। আণম অসহোয় 

ণ�লোম। মোন্দুমর্র ণদমক তোকোমত ভয় হয়। গন্োমগোঠেী ইষ্টকদু টদু ম্বরো 
আমোমক মোদেমল মদুে ণবকৃত কমর। আণম অস্পশ্ষ্য ণ�লোম। মোতোমোমক 
স্পশ্ষ কমর পরশমণণ হময়ণ�।”

অয়ন্ :.. “তদু ণম জবর মোসয়োন্ো। ইণন্ময় ণবণন্ময় আমবগপ্রবণ সংলোপ 
বমল মন্ গলোমত চোও।”

ণবভোসো :.. “মমন্োমর্োগ ণদময় বোণড়র কোজ করমল ভোমলো মোবতন্ 
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ভোতো মোদব।”
অয়ন্ :.. “মোবতন্ ভোতোর জন্্য ণদন্মোন্ কোজ করব।”
ণবভোসো :.. “মোতোমোর কী হময়ম�, এত অসহোয়মবোধ কমরো কমন্?”
অয়ন্ :.. “মমন্র কেো এবং হোমতর মোরেো বদমল। কপোমলর মোলেো 

কদু দরতী কলমম মোলেো। মমন্োমমতো ণক�দু ণলেমত মোচময় ভোগ্যণবড়ণম্বত 
হমত চোই ন্ো।”

ণবভোসো :.. “চোঁমদর আমলো মোডমকণ�মল মোকন্?”
অয়ন্ :.. “ঘোমসর উপর বমস ণপমঠ ণপঠ রোেমল বলব।”
ণবভোসো কেো ন্ো বমল সট কমর বসমল, অয়ন্ ওর ণপমঠ মোঠস ণদময় 

বমস বলল… “গুণমণণ! মোতোমোর মত পরমো সদুন্দরী আণম কেমন্ো 
মোদণেণন্।”

ণবভোসো :.. “মমন্র ভোর্োয় বদুণিময় বমলো।”
অয়ন্ :.. “পরমোকৃণতর ণদমক তোকোমল আণম কোমোত্ষ হই, আমোর 

মমন্ কোমমচ্ো জোমগ। ণপ্রয়দণশ্ষন্ীর ণদমক তোকোমল আণম ণপ্রয়তমো 
এবং পরোমোত্ীয়োমক মোদেমত পোই। সদুহোণসন্ীর হোণসর শমব্ কষ্টরো 
পণরতদু ষ্ট হয়। সদুমকণশন্ীর পোমশ আসমল বোতোস পর্্ষন্ত বশ্য হয়। 
ণথিরদৃমষ্ট সদুন্য়ন্োর ণদমক তোকোমল আণম সদুমের গন্তব্য মোদেমত পোই। 
তদু ণম মমন্োমমোণহন্ী এবং সদুে স্বণস্তর উৎস।”

ণবভোসো :.. “তদু ণম এত সদুন্দর কমর কেো বমলো মোকন্?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম সদুন্দর তোই আণম সদুন্দর কমর কেো বলোর মোচষ্টো 

কণর।”
ণবভোসো :.. “সমম্োহমন্ সমম্োণহতো এবং উমেোদমন্ উমেোণদন্ী হময়ণ�। 

তোপন্ মোশোর্ণ এবং স্তম্মন্ হময়ণ� স্তণম্ত। ণবশ্োস কমরো আণম সণত্য 
স্বোভোণবক হমত চোই, স্বণস্তর সোমে আমোমক সমম্োগ কমরো। মোতোমোর 
মোচোমের ণদমক তোণকময় জীবন্ কোটোমত চোই।”

অয়ন্ :.. “অণন্ণমমে মোচোমের ণদমক তোকোমল মমন্র কেো বদুিো 
র্োয়।”

ণবভোসো :.. “আণম আর কোমরো মমন্র কেো শুন্মত চোই ন্ো।”
অয়ন্ :.. “মমন্র কেো শুমন্ মদুন্োফো হয় ন্ো। মোন্ করমল আশো 

ণমমট।”
ণবভোসো :.. “আণম মোতোমোর আশো ণমটোমত চোই।”
অয়ন্ :.. “আমোর মমন্র আশো শুধদুমোত্র আল্োহ পূরণ করমবন্।”
ণবভোসো :.. “কেো বদলোমল মোকন্?”
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অয়ন্ :.. “আশো এবং আশো ণমটোর মমধ্য র্মেষ্ট পোে্ষক্য আম�, 
তোই বদণলময়ণ�।”

ণবভোসো :.. “মোতোমোর মমন্র আশো কী?”
অয়ন্ :.. “মোতোমোরটো বলমল আমোরটো বলব।”
ণবভোসো :.. “মোকোমন্োএক উপত্যকোয় ণচত্রোন্দুগ বোগোন্বোণড়র 

জলোশময়র জলটদু ণেমত বোসর জোগমত চোই। মোর্ বোণড়র বোণগ�োয় 
মোমৌটদু ণসরো বোসো বোন্োমব এবং মোমৌমোণ�রো মধদুর জন্্য আসমব। কোঠকদু মটো 
কদু ণড়ময় পণ্ষকদু ণটমরর ণচমলমকোঠোয় কোঠমঠোকরো ন্ীড় বোন্োমব।” 

অয়ন্ :.. “বোড়ই হময় আণম বোর বন্দ জণমমন্ বোণড় বোন্োব, রোঙ্ো 
মোঠোঁমটর হোণস মোদেোর জন্্য আণম বোরই হময় পোমন্র চোর্ করব। সজন্ী 
মোগো, মোতোমোমক সদুণেত করোর জন্্য আণম বোগুণরক হময় সদুেপোণে 
ধরব।”

ণবভোসো :.. “বোণড় বোণন্ময় ণদমল আণম মোতোমোমক সশরীমর স্বগ্ষমভোগ 
করোব।”

অয়ন্ দোঁণড়ময় হোত ধমর ণবভোসোমক উণঠময় দোঁত কটমট কমর 
বলল… “আর একটো কেো বলমল হোমত কোমড়োব।”

ণবভোসো :.. “আণম মোতোমোমক মদুমে মোতোমল েোওয়োব।”
অয়ন্ :.. “আমোর হোত পো এেমন্ো ণন্ণ্রিয় হয়ণন্।”
ণবভোসো :.. “তদু ণম আমোমক মোফমল মোগমল, আণম মমন্র দদুঃমে মরণমক 

বরণ করব।”
অয়ন্ :.. “তদু ণম আমোমক দূমর মোঠলমল মোণট আমোমক বদুমক টোন্মব।”
ণবভোসো :.. “েোমমোেো বকবক কমর সময় ন্ষ্ট ন্ো কমর বোসোয় 

চমলো।”
অয়ন্ দরজো েদুমল বলল…”আণম মোতোমোমক এমন্ তদুরুমমঠোকো মোদব, 

জীবমন্ও আর বোলদুচণর ণপমন্ধ ঠোট ঠমক ঠসমক হোঁটমব ন্ো। সট কমর 
উমঠ বমসো।”

ণবভোসো :.. “আমোমক ধমকোচ্ মোকন্! তদু ণম ণক জোন্ ন্ো আণম মোর্ 
সোয়বোণন্?”

অয়ন্ :.. “ন্োবোণলকো! মোচোপচোপ উমঠ বমসো ন্ইমল মোবণতময় হোমতর 
চোমড়ো তদু লব।”

ণবভোসো :.. “ইস! বোর বোর মোবমতর বৃতেোন্ত দোও মোকন্? মোবত শব্ 
শুন্মল আমোর হোমত ব্যেো হয়।”

অয়ন্ গোণড় চোলোমত শুরু কমর বলল… “মোবণশ বোড়োবোণড় করমল 
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গৃহণশক্ষক গৃহবণন্দ হমব।”
ণবভোসো :.. “মমন্ মমন্ ণবমলের্ণ করমল ণবমশর্ভোমব ণবমশর্জ্ 

হব।”
অয়ন্ :.. “হোঘমরর সব কেো শুন্মল বোসরঘমর বমস কোঁদমব। 

অন্তগূ্ষঢ় মোবদন্োর ণন্গূঢ় রহস্য জোন্মত চোইমল তদু ণম ন্ীরস হমব। আর 
তোর কোরণ হমলো, ণন্মজর মৃতদু ্য হমব মোজমন্ও আমরো অমন্্যর মৃতদু ্যর 
কোরণ হই।”

ণবভোসো :.. “আমরো অস্বোভোণবক এবং আমোমদর মোমি ণবমশর্গুণ 
আম�। অসংমকোমচ সব ণবমলের্ণ কমরো, সত্যোসত্য মোজমন্ লণজ্ত হব 
ন্ো। আণম বোস্তণবক হমত চোই।”

অয়ন্ :.. “অমন্্যর দৃণষ্ট আকর্্ষমণর জন্্য আমরো আকর্্ষণীয় হময় 
আপণতেকর আচরণ কণর। ণবপরীত ণলমঙ্র প্রণত আকৃষ্ট হমল, মোপ্রম 
শমব্র অে্ষ বদমল। মোচোমে মোদমে মোমোহোণবষ্ট হময় আমরো অণতঠে অেবো 
পোণপঠে হই। র্ড়ণরপদুর র্ড়র্মন্ত্র সংসরোলীলো সচল েোমক। কোম 
ণরপদু ণন্ণ্রিয় হমল ণন্ষ্কোম ন্রন্োরী মোভোগবোসন্োণবমদুে হয়। আকর্্ষক 
ণক�দুমত দৃণষ্ট আকৃষ্ট হমল কোমণরপদু ণসক্য় হয়। ন্্যোয়ণন্ঠেরো দৃণষ্টমক 
ণন্য়ন্ত্রমণ রোমেন্। মন্ত্রণসধি হময় হোমতর ইশোরোয় প্রোয় ণসধিচোউল 
ণসধি করমত চোইমলও সোধ্যসোধন্োয় কয়জন্ অসোধ্যসোধন্ করমত 
চোয়? আমরো বদুমিশুমি পোপ কমর পোপমমোচমন্র জন্্য কোন্োকোণট 
কণর। ণবণতণকণচ্ণর কোমজর জন্্য আমোমদরমক গচ্ো ণদমত হয়। 
আমোমদর মন্ আমোমদর সোমে গল্পগুজব কমর। আমোমদর মন্ হমলো 
আসল কোলসোপ। অমন্কণদন্ ধমর কোলসোমপর মোলজ ধমর টোন্োটোণন্ 
করমলও কোর্্ষণসণধি হমচ্ ন্ো। মোটমন্ণহঁচমড় অন্ধকোর গহ্মর ণন্ময় 
র্োয়।”

ণবভোসো ণন্ব্ষোক দৃমষ্ট তোণকময় েোমক। অয়ন্ আর কেো ন্ো বমল 
দ্রুত গোণড় চোণলময় বোসোয় মোপঁম� মো বোবোমক মোডমক বলল… “সবোর 
সোমমন্ আমোর দোণয়মত্বর ণববৃণত ণদমল আণম উপকৃত হব ন্ইমল 
এেদুণন্ চমল র্োব।”

বোবো :.. “মোতোমোমক মোকউ আমদশ করমব ন্ো এবং বোধ্য হময় মোকোমন্ো 
ণক�দু করমত হমব ন্ো।”

অয়ন্ :.. “আন্ন্দদোমন্ আন্ণন্দত করোর জন্্য গোণড় চোণলময় 
আন্ন্দভ্মমণ মোর্মত পোরব ন্ো। আপন্োরো আমোমক ফতদু রোলী ডোকমল 
আণম েদুব েদুণশ হব।”

ণবভোসো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় বলল… “হোভোমতর পোমত ভোত 
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পড়মল ণবধোতোমক তদুচ্তোণচ্ল্য কমর। বদমোমশর সমোমবমশ একজন্ 
ণক�দু বলমল অন্্যজন্ মোবশ মোবশ বমল। বোহ্যদৃণষ্ট ন্ষ্ট হমল অন্তরদৃণষ্ট 
ণদময় ণক�দু মোদেো র্োয় ন্ো। মোক কত অসহোয় তো মোকউ জোমন্ ন্ো। 
আমরো মোকন্ মোতোমোমক কোেোল ডোকব?”

বোবো অবোককমঠে বলমলন্... “এসব বলোর জন্্য মোকউ মোতোমোমক 
বমলম� ন্োণক?”

ণবভোসো মদুে মোবজোর কমর বলল… “ফতদু র শমব্র অে্ষ গণরব।”
বোবো দোঁত কটমট কমর মোচোে পোণকময় বলমলন্... “ফতদু রোলী! 

এণদমক আয়।”
অয়ন্ ণপ�দু মোহঁমট বলল… “আপন্োর সমস্যো কী?”
বোবো :.. “মোরমোণর কমরণ�মল মোকন্?”
অয়ন্ :.. “কোন্োর মত গুণমণণর গোময় ধোক্ো মোমমরণ�ল মোকন্?”
বোবো :.. “ণঠকোম�। এেন্ তদু ণম মোতোমোর কোমরোয় মোর্ময় আরোম 

কমরো। ণবভোসো, অয়ন্মক ণক�দু মোেমত দোও।”
অয়ন্ :.. “মোমোজোন্, আপণন্ আমোমক ণবশ্োস কমরন্ এবং আণমও 

আপন্োমক সম্োন্ কণর। আণম ণন্রোরেয় ণ�লোম, আপন্োর মোনেহোণশমস 
আণম আণরেত হময়ণ�, মোস্বচ্োয় অণভশপ্ত হমত চোই ন্ো।”

বোবো :.. “আণম কত অসহোয় তো একমোত্র আল্োহ জোমন্ন্। আমোর 
মোমময় আমোর জীবন্ীশণক্ত। চোইমল সবোইমক ণজমজ্স করমত পোরমব। 
আমোর মোমময় র্োর সোমে হোণস মদুমে কেো বমল তোর পদমসবো করোর 
জন্্য আণম প্রস্তুত হই। সকোমল মন্স্তোণ্বেমকর সোমে মোদেো কমর 
মন্স্তুণষ্টর বদমল মন্স্তোপ মোবমড়ম�। আমরো মোভমবণ�লোম টোকোর বদমল 
অন্তত সদদুপমদশ মোদমব। তোর দৃণষ্টভণঙ্ এবং হোবভোমব আমোর মোেোয় 
েদুন্ মোচমপণ�ল। মোতোমোর মমন্র কেো শুমন্ ণেল ণেল কমর হোসমল 
আথিো এবং ণবশ্োমস আশ্স্ত হময়ণ�, তদু ণম মন্ীর্ী এবং আমোর মোমময় 
মন্ণস্বন্ী।”

অয়ন্ :.. “আণম এসব শুন্মত চোইণন্। আণম আমোর দোণয়মত্বর 
ণববৃণত শুন্মত মোচময়ণ�লোম।”

বোবো :.. “সকোমল ণবভোসোমক কমলমজর সোমমন্ ন্োণমময় আমোমক 
দপ্তমরর ণন্ময় র্োমব, ণবকোমল ণবভোসোমক ণন্ময় আসোর পমে আমোমক 
আন্মব এবং প্রময়োজন্ �োড়ো কোউমক ণন্ময় মোকোেোও মোর্মত হমব ন্ো।”

অয়ন্ :.. “আপন্োমক আন্তণরক ধন্্যবোদ। আপন্োমদরমক দপ্তমর 
কমলমজ মোপঁণ�ময় ণন্ত্যপ্রময়োজন্ীয় ণজণন্সপত্র এবং টদু ণকটোণক 
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মোকন্োকোটোর জন্্য েোলোম্োমক ণন্ময় এেোমন্ ওেোমন্ মোর্মত হমব। 
সংসোর সচল রোেো মদুমের কেো ন্য়, অমন্ক সরঞ্োমমর প্রময়োজন্ 
তোই ন্ো েোলোম্ো?”

মো সমনেমহ বলমলন্... “ন্মোমজর কোপড় এমন্�?”
অয়ন্ বদুট মোেমক ব্যোগ বোর কমর এণগময় ণদময় বলল… “মোদোকোণন্ 

ইণন্ময় ণবণন্ময় বমলম� অপ�ন্দ হমল প�ন্দ করোর জন্্য মোদোকোন্ 
ণন্ময় আসমব।”

মো :.. “অণশষ্টরো ণশষ্টোচোর ণশমেম� ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “কোন্ো হওয়োর জন্্য ওরো আর গুণমণণর ণদমক তোকোমব 

ন্ো।” 
মো মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলমলন্... “র্োও, অজদু কমর ন্মোজ 

পমড়ো। ন্মোজ পমড় একসোমে েোব।”
অয়ন্ হোঁটমত শুরু কমর বলল… “েোলোম্ো, রোমত ভোত মোেমল মোপট 

আমোমক ণপটোমব। আণম আমোর কোমরোয় র্োণচ্, প্রময়োজমন্ আমোমক 
ডোকমবন্।”

মো তোর চমল র্োওয়ো পমের ণদমক তোণকময় ণবভোসোর শোণড় 
দৃণষ্টমগোচর হমল মৃদদু মোহমস বলমলন্... “মোতোর শোণড় মোদণে?”

ণবভোসো চমমক বলল… “ন্ো মোগো আম্দু! এই বোলদুচণর আণম কোউমক 
মোদেোব ন্ো মোগো।”

মো :.. “এেোমন্ আর মোকউ মোন্ই, মোদেোমলও মোকোমন্ো ণবপদ হমব ন্ো। 
মোক প�ন্দ কমরণ�ল?”

ণবভোসো :.. “মোপোদ্োমরর মত দোমোদোণম কমর অমধ্ষক দোমম সবোর 
কোপড় ণকমন্ম�ন্। মোকন্োকোটোর জন্্য আণম আর উন্োর সোমে মোদোকোমন্ 
র্োব ন্ো।”

মো :.. “তদু ই বলণ�স, বোলদুচণর মোগন্ো ণকমন্ম�?”
ণবভোসো :.. “ণজ আম্দু, এেন্ তোই মমন্ হমচ্।”
মো :.. “মোরোমোণর কমরণ�ল মোকন্?”
ণবভোসো বোজদুমত মোণলশ কমর বলল… “কোন্োয় ইচ্ো কমর গোময়র 

মোজোমর ধোক্ো মোমমরণ�ল। তোর বন্ধদু মকও বোন্দমরর মত ন্োণচময়ণ�মলন্।”
মো :.. “এসব তদু ই কী বলণ�স?”
ণবভোসো হোঁটমত শুরু কমর বলল… “তোণলকো মোণফক তোণলমম এমন্ 

কোয়দোদদুরস্ত হময়ম�, কোমরো সোমে ওরো আর মোগোস্তোণক করমব ন্ো।”
বোবো স্বগমতোণক্ত কমরন্… “মোবটোর বদুমকর-পোটো শক্ত আম�।”
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মো বোবোর ণদমক তোণকময় ণচণন্ততকমঠে বলমলন্... “কী ণচন্তো 
করম�ন্?”

বোবো হোসোর মোচষ্টো কমর বলমলন্… “আমোর দদুঃমের ণন্ণশ মোভোর 
হময়ম�। আজ আণম সবোর জন্্য চো বোন্োব। চোইমল আমোর সোমে 
আসমত পোরমব অেবো বসোরঘমর বমস অমপক্ষো করমত পোরমব।”

মো ণন্ব্ষোক দোঁণড়ময় েোমকন্। বোবো দ্রুত মোহঁমট পোকঘমর মোর্ময় 
পণরচোণরকোর ণদমক তোণকময় সমনেমহ বলমলন্... “তদু ণম চো েোমব? 
আণম এেন্ সবোর জন্্য চো বোন্োব। সমস্যো হমলো, সরঞ্োম মোকোেোয় 
আণম জোণন্ ন্ো।”

পণরচোণরকো কপটমহমস বলল… “বোজোন্, আপণন্ বসোরঘমর র্ময় 
বসদুন্। চো বোন্োমত মোবণশ সময় লোগমব ন্ো। পোণন্ গরম আম�।”

বোবো :.. “সরঞ্োম বোর কমর ণদমল আণম বোন্োমত পোরব।”
পণরচোণরকো চো-পোতো এবং ণচণন্ বোর করমত করমত বলল… “আপণন্ 

মোচয়োমর বমস মোদেদুন্ আণম বোন্োব। আমোমদরমক আর দদু ণচিন্তো করমত 
হমব ন্ো। আমোমদর সকমলর স্যোর হমলন্ পোগমলর কণবরোজ।”

বোবো :.. “তদু ণম চো বোন্োও আণম বমস বমস ণশেোব। মোতোমোমদর 
স্যোমরর ণদমক তোকোমল আমোর হোত কোঁমপ।”

পণরচোণরকো :.. “বোজোন্, আণম আর মোলেোপড়ো করমত চোই ন্ো। 
আপন্োর পদমসবো কমর উপণদষ্ট হমত চোই। পোঠ্যবই পড়মল আমোর 
দোঁত কটকট কমর।”

বোবো :.. “তোমক মোদেমল আমোর কণলজোর ণভতর �্যোঁৎ কমর উমঠ।”
পণরচোণরকো :.. “ণজ বোজোন্, স্যোরমক মোদেমল আণম হোঁটমত পোণর 

ন্ো। েোমমোেো পোময় পোময় েোণল মোবড়ো লোমগ। একবোর হুমণড় মোেময় 
পমড়ণ�লোম। এই ণন্ন্ আপন্োর চো। বোজোন্, আপন্োর পো ণটমপ 
মোদই?”

বোবো র্েন্ চো পোন্ কমরন্ অয়ন্ তেন্ ন্মোজ পমড় দোঁণড়ময় 
জোয়ন্োমোজ ভোজ কমর ণব�োন্োয় বসমব এমন্ সময় ণবভোসো কোমরোয় 
প্রমবশ কমর ব্যস্তকমঠে বলল… “স্যোর, তোরপর আণম এেন্ কী 
করব?”

অয়ন্ চমমক বদুমক েদুতদু  ণদময় মোচোে পোণকময় বলল… “আবোর এমন্ 
করমল, মমন্ েোমক মোর্ন্।”

ণবভোসো :.. “এেন্ কী করব তো বলদুন্।”
অয়ন্ :.. “মোদহ মন্মক পণবত্র করমত হমল সোফসদুতমরো েোকমত 
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হয়। দূর! মমন্ মমন্ বলমতও লজ্ো হমচ্। মোতোমোমক আণম ধম্ষ ণশক্ষো 
মোদব মোকমমন্?”

ণবভোসো :.. “বই এমন্ম�ন্?”
অয়ন্ ব্যোগ মোেমক বই বোর কমর এণগময় ণদময় বলল… “মমন্র 

কেো ন্ো শুমন্ মমন্োমর্োগ ণদময় সূণচপত্র পড়মল সময় কম লোগমব।”
ণবভোসো :.. “চো আন্ব?”
অয়ন্ :.. “ণবমন্ো মন্মক ণববশ করমত চোও মোকন্?”
ণবভোসো :.. “আমোর মন্ বশ্যো হময়ম�।”
অয়ন্ কেো ন্ো বমল অবোকদৃমষ্ট তোকোয়। ণবভোসো বই বদুমক এঁমট 

দ্রুত মোহঁমট ণন্মচ মোর্ময় বলল… “আমোর স্যোরমক এককোপ চো বোণন্ময় 
মোদ।”

পণরচোণরকো কপটমহমস বলল… “ণজ আচ্ো আপো।”
ণবভোসো কেো ন্ো বমল ণন্মজর কোমরোয় মোর্ময় সূণচপত্র পমড় মোেো 

দদু ণলময় ণন্ম্নকমঠে বলল… “গুণীর মোচমে লজ্ো এবং মমন্ লজ্োমবোধ 
আম�। এেন্ ন্ে মোকমট মোগোসল কমর সোফসদুতমরো হমত হমব।”

পণরচোণরকো চো ণদময় মোগমল অয়ন্ ণব�োন্োয় বমস বোণলমশ মোহলোন্ ণদময় 
ণন্ম্নকমঠে কেো বমল… “রূপবতীর রূমপ চটক এবং পরমোকৃণতমত 
অধ্যোত্মচতন্ো আম�। মমন্র কেো শুন্মত পোমর। মোন্োংরো ণচন্তো করমল 
ণেল ণেল কমর হোসমব। মমন্র কেো মোশোন্ো ভোমলো। অধ্যোত্সোধন্োয় 
আমরো সোবধোন্ এবং সত্ষক হমত হমব।”

ণবভোসো দরজোয় ঠদু কমল, অয়ন্ কোপ মোটণবমল মোরমে দরজোর ণদমক 
তোণকময় মন্ত্রমদুমগ্ধর মত বলল… “গুমণর সোগমর মোগোসল কমর গুণমণণ 
হময়�।”

ণবভোসো :.. “মোগোসল কমর সোফসদুতমরো হময় মোদহমন্মক পণবত্র 
কমরণ�। এেন্ কী করব?”

অয়ন্ :.. “ণবমবকবদুণধি ণদময় আল্োহ আমোমদরমক মোরেঠে কমরম�ন্। 
জ্োন্ েোণটময় বদুণধিমোমন্র মত ণচন্তো ভোবন্ো করমল গূঢ়ত্বে মোজমন্ 
সত্বর সব্ষগুমণ গুণোণবিতো হমব।” 

ণবভোসো :.. “কী বদুিোমত চোইম�ন্?”
অয়ন্ :.. “ণন্র্্ষোতক মোন্দুমর্র ণন্র্্ষোতমন্ মোন্দুর্ত্ব শমব্র গুরুত্বপূণ্ষ 

অে্ষ ণবলদুপ্ত হমচ্। অন্্যোয় অত্যোচোর হত্যো ধর্্ষণ এসব মোন্দুর্কৃত, 
তোই অমোন্দুর্ শব্মক ণহংস্র জীবরো প্রত্যোে্যোন্ কমরম�। ণহংসো 
এবং প্রণতণহংসোয় পণরমবশ সণহংস হময়ম�। ণববোণদ সম্পণতের জন্্য 
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বোদোন্দুবোমদ ণববোদ বোণড়ময় বোদী ণববোদী ণবপমদ পমড়। ণন্গূঢ় রহস্য 
জোন্োর উমদ্মশ্য অণহংসোমন্ত্র জমপ পণরপোমশ্্ষ তোকোমল প্রকৃত তে্য 
ণবমলেণর্ত হমব।”

ণবভোসো :.. “এেন্ কী করমত হমব তো বদুণিময় বলদুন্।”
অয়ন্ সশমব্ কণলমো ত্যোইণয়বো কময়ক বোর পমড় সোধোরণকমঠে 

বলল… “শুধি উচিোরমণ ইমোন্ দৃঢ় হয় এবং অগণ্য পদুণ্য ণমমল।”
ণবভোসো কময়কবোর জমপ তোর ণদমক তোণকময় গম্ীরকমঠে বলল… 

“আণম এেন্ ন্মোজ পড়মত চোই।”
অয়ন্ :.. “েোলোম্ো মোতোমোমক ণশেোমবন্।”
ণবভোসো মোমক ডোমক। মো আসমল ণবভোসো বলল… “আণম ন্মোজ 

পড়মত চোই।”
মো ওর মোেোয় হোত বদুণলময় মৃদদু মোহমস বলমলন্… “অয়ন্ মোতোমক 

ণশেোমব।”
ণবভোসো মোেো দদুলোয়। মো চমল মোগমল, ণবভোসো ধীমর ধীমর মোহঁমট 

ণব�োন্োর পোমশ মোর্ময় জোয়ন্োমোজ হোমত ণন্ময় মোমমিমত ণবণ�ময় 
গম্ীরকমঠে বলল… “ধ্যোমন্ ণকবলো মোদেমত পোণচ্। তোরপর কী 
করব?”

অয়ন্ ণপ�মমোড় ণদময় বমস বলল… “প্রময়োজন্ীয় সূরো ণকরোত 
ণশেমত হমব।”

ণবভোসো :.. “কময়ক বোর পড়মল মদুেথি হয়।”
অয়ন্ সশমব্ সূরো ণকরোত পড়মত শুরু কমর। ণবভোসো তোমক পমড় 

শুন্োমল, অয়ন্ বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ জোয়ন্োমোমজ দোঁণড়ময় বলল… 
“আমোমক অন্দুকরণ করমল সহজ হমব।”

ণবভোসো :.. “একবোর মোদেমল মিরণ েোমক। আমোর ণদমক ন্ো 
তোণকময় চো বোণন্ময় আন্োর জন্্য ণন্মচ মোগমল শোণন্ত এবং স্বণস্তর সোমে 
এশোর ন্মোজ পড়মত পোরব।”

অয়ন্ হোঁটমত শুরু কমর বলল… “কোঁঠোমলর কময়কটো মোকোয়ো মোেময় 
পোমকপ্রকোমর ণবপোমক পমড়ণ�। র্োক! আণম ণন্মচ র্োণচ্। শমব্র 
শুধিতো এবং অমে্ষর প্রণত মোেয়োল রোেমল অন্তমরর কদু মন্ত্রণোয় ণবভ্োন্ত 
হমব ন্ো।”

ণবভোসো ন্মোজ শুরু কমর। অয়ন্ পোকঘমর মোর্ময় পণরচোণরকোর 
ণদমক তোণকময় বলল… “মোতোমোমক ণবণবজোন্ ণশেোমবন্। চো বোণন্ময় 
ণন্ময় র্োওয়োর জন্্য উণন্ আমোমক আমদশ কমরম�ন্।”
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পণরচোণরকো :.. “আণম বোণন্ময় ণদমল সময় কম লোগমব।”
অয়ন্ :.. “মোবণশ সময় লোগোবোর জন্্য উণন্ আমোমক আমদশ 

কমরম�ন্। চো’র সরঞ্োম মোকোেোয়?”
পণরচোণরকো :.. “মোেোঁমজ বোর করমল সময় মোবণশ লোগমব।”
অয়ন্ :.. “তদু ণম বমস বমস মোদমেো আণম মোেোঁজোেদু ঁণজ করব।”
পণরচোণরকো কেো ন্ো বমল মদুচণক হোমস। অয়ন্ মোেোঁজোেদু ঁণজ কমর ব্যে্ষ 

হময় অতণক্ষতভোমব বলল… “কোউয়োর মত আণম কোমড়োই ন্ো। চো’র 
সরঞ্োম মোকোেোয় সট কমর বল।”

পণরচোণরকোর ণচৎকোর করমল, ণবভোসো মোহঁমক বলল… “হোঁই হুঁই 
করমল অন্তরমক ণন্য়ন্ত্রণ করব মোকমমন্?”

অয়ন্ :.. “ণবণবজোন্, আমোর ভদু ল হময়ম�। মোহঁই! ণচৎকোর করমল 
মোকন্?”

পণরচোণরকো কপট হোসমল, অয়ন্ মোেো মোন্মড় অন্দুতপ্ত হময় বলল… 
“ধ্যোন্ীর ধ্যোন্ভঙ্ করোর দরুন্ আজীবন্ ধ্যোন্ করমত হমব। চো’র 
মোডগ মোকোেোয়?”

পণরচোণরকো :.. “আপণন্ ধ্যোন্ করুন্ আণম মোেোঁমজ বোর করব।”
অয়ন্ কেো ন্ো বমল ণপ�দু হোঁমট। পণরচোণরকো মোকটণল অন্ কমর 

গম্ীরকমঠে বলল… “স্যোর, কী ধরমন্র ধ্যোন্ করমবন্?”
অয়ন্ :.. “ফণকরো মোলো গমল পমর আত্দমন্ করোর জন্্য ণন্ণরণবণল 

বমস জপতপ করব। অজোমন্ত ণবণবজোমন্র ধ্যোন্ভঙ্ কমর অণভশপ্ত 
হময়ণ�। শোপমমোচমন্র জন্্য হয়মতো কৃচ্ছ্রব্রত করমত হমব।”

পণরচোণরকো কোপ বোর কমর জমল মোধোময় এণগময় ণদময় বলল… 
“স্যোর, ফণকরো মোলো মোকোেোয় পোব?”

অয়ন্ অবোক কমঠে বলমলো.. “কণড়র মোপয়োলো িকিমক ণ�ল। জমল 
ডদু ণবময় িলমমল করমল মোকন্?”

পণরচোণরকো :.. “আম্োজোমন্র আমদশ অমোন্্য করমল অমঙ্ল হয়।”
অয়ন্ :.. “আমোর ভদু ল হময়ম�। আগোমীমত আর প্রনে করব ন্ো।”
পণরচোণরকো :.. “আপণন্ বসদুন্ আণম চো বোণন্ময় মোদব।”
অয়ন্ মোচয়োর মোটমন্ বমস গুন্গুন্ কমর গোন্ গোয়… “মোতোমোর ভোবন্ো 

উদোস কমর আমোমর মরণ ডোমক বোমর বোমর।” 
পণরচোণরকো মোেো মোন্মড় বলল… “আণম আর চো বোন্োমত পোরব ন্ো। 

আপণন্ আপন্োর ণবণবজোমন্র জন্্য চো বোণন্ময় ণন্ময় র্োন্।”
ণবভোসো গলো েোঁকোণর ণদময় বলল… “ন্ীরবতো পোলমন্র কোরণ 
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জোন্মত পোরব ণক?”
অয়ন্ চমমক বদুমক েদুতদু  ণদময় বলল… “ণবণবজোন্, আপণন্ কেন্ 

এমসম�ন্?”
ণবভোসো :.. “মোকন্, কী হময়ম�?”
অয়ন্ ণবভোসোর মদুমের ণদমক তোণকময় মোেো দদু ণলময় ণন্ম্নকমঠে 

বলল… “এক ওয়োক্ত ন্মোজ পমড় এত পণরবত্ষন্ হময়ম�। পোঁচওয়োক্ত 
ন্মোজ পড়মল বোসোর পণরমবশ স্বগ্ষীয় হমব।”

ণবভোসো অয়মন্র ণদমক তোণকময় বলল… “আমোর চো মোকোেোয়?”
অয়ন্ হোত কচণলময় বলল… “আণম জোণন্ ন্ো মোগো ণবণবজোন্।”
ণবভোসো দোঁণড়ময় কোপ হোমত ণন্ময় বলল… “আপণন্ কী শুরু 

কমরম�ন্?”
পণরচোণরকো ব্যস্তকমঠে বলল… “আপো, আপণন্ বসদুন্ আণম চো 

বোণন্ময় মোদব।”
ণবভোসো হোঁটমত শুরু কমর বলল… “ণঠকোম�, আণম বোগোমন্ র্োণচ্। 

স্যোর, অণন্চ্োসম্বেও আপন্োমক এেন্ বোগোমন্ আসমত হমব।”
অয়ন্ :.. “ণজ ণবণবজোন্, মোস্বচ্োয় আণম আপন্োমক অন্দুসরণ করব।”
ণবভোসো মোবণরময় আকোমশর ণদমক তোণকময় আমবগপ্রবণ হময় বলল… 

“মোজ্যোৎনেোময়ী হওয়োর জন্্য চমকোরী মোজ্যোৎনেোরোমত মোজ্যোৎনেো পোন্ 
কমর। মন্ চোয় ভোসমত মোজ্যোৎনেোমলোমক, আণম মোতোমোমক ভোমলোবোসমত 
চোই, দয়ো কমর অণধকোর দোও আমোমক।”

অয়ন্ :.. “গুন্গুন্ কমর মন্ গুণমকণল করমত চোইম�, ন্ক্ষত্রমোলো 
গমল পমর হতোশ্োস সতেো আশ্স্ত হময়ম�। ণন্শোমণণর রূমপর ঘটোয় 
দদুঃমের কোমলো �োয়ো দূরীভূত হমচ্, রূপবতীর রূমপর বহমর রূমপর 
ঘোটণত পূণরত হমচ্।”

ণবভোসো রোগোণবিত হময় বলল… “কো’র সোমে কেো বল�?”
অয়ন্ :.. “হৃদ্যোর হৃদয়োন্দুভূণত আমোমক আমবগণবহ্ল করমত 

চোইম� এবং ণরপদুর তোড়ন্োয় আমোর মোরোমণবকোর হমচ্।”
ণবভোসো :.. “আমোর রূপমোধদুমর্্ষ অণভন্বত্ব আম�, মোতোমোর ণচন্তোয় 

আম� চমৎকোণরত্ব।”
অয়ন্ হোঁটমত শুরু কমর বলল… “ণন্জ্ষমন্ বমস মোকঁমদণ� আণম 

মোতোমোমর মোেোঁমজণ� ন্গমর ন্গমর, মোতোমোর ণবরমহ অতীমতর মৃিণতরো 
ণবমৃিত করমত চোয় আমোমর।”

ণবভোসো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় েোকমল, অয়ন্ মোবোকোর মত মোহমস 
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বলল… “গুন্গুণন্ময় মমন্র কেো সদুমর বলো জবর কমষ্টর কোজ, তোই 
ণবণবজোন্?”

ণবভোসো :.. “উদোণস সদুমর গোন্ মোগময় আমোর মন্মক উদোসীন্ করমল 
মোকন্?”

অয়ন্ :.. “উদোণসর মমন্র ইচ্ো তদু ণমও তোর মতন্ উদোসীন্ হও। 
র্োইমহোক! তমেয় হময় মমন্র কোমন্ মমন্র কেো মোশোন্ো এেন্ মোেমক 
ণন্ষ্প্রময়োজন্।”

ণবভোসো :.. “কোমরো মমন্র কেো আণম আর শুন্মত চোই ন্ো।”
অয়ন্ :.. “মন্ ণদময় পড়ো মদুেথি করমল পরীক্ষোয় ভোমলো ফলোফল 

করমত পোরমব। সকোমল উঠমত হমল সকোল সকোল ঘদুমোমত হমব।”
ণবভোসো :.. “সোধোরণত মন্র সময় আমোমক ণন্য়ন্ত্রণ করত, মৃদদুমন্দ 

হোণসর ধ্বণন্ মৃদদুমন্দ বোতোমস মন্দীভূত হত। মৃদদুমধদুর সদুর-শমব্ আজ 
আণম সণত্য আন্ণন্দত হময়ণ�।”

অয়ন্ :.. “আণম এেন্ আমোর কোমরোয় র্োব। জোগমত ণবলম্ব হমল 
দয়ো কমর দরজো ঠদু কমব।” 

ণবভোসো কেো ন্ো বমল মোেো দদু ণলময় সম্ণত জোন্োয়। অয়ন্ মৃদদু 
মোহমস হোত তদু মল মোন্মড় মোণটর ণদমক তোণকময় ধীমর ধীমর মোহঁমট 
কোমরোয় মোর্ময় দরজো বন্ধ কমর। ণবভোসো কোন্ মোপমত ণক�দু শুন্মত 
মোচময় ব্যে্ষ হময় মোেো ন্োমড়। অয়ন্ পোলমকের পোমশ মোর্ময় ণব�োন্ো-
চোদমর হোত বদুণলময় ণব�োন্োয় বমস আলমগোম� পো তদু মল শুময় পমড়। 
পরণদন্ ঘদুম মোেমক উমঠ দ্রুত হোত মদুে মোধোময় ণব�োন্োয় বমস গুন্গুন্ 
কমর। মোকউ দরজো ঠদু কমল অয়ন্ দ্রুত েদুমল ণবভোসোমক মোদমে দৃণষ্ট 
ন্ত কমর বলল… “র্ো বলোর রোমত বমলণ�। এেন্ মোেমক মমন্োমর্োগ 
ণদময় পড়মত হমব।”

ণবভোসো :.. “অন্তর ণন্য়ণন্ত্রত হময়�, ইচ্োরো হময়ম� স্বচ্। 
ণশণশরমধৌত আরণশর ণদমক তোণকয় আণম আমোর স্বমপ্র বোস্তবতো 
এবং গন্তব্য মোদেমত পোণচ্।”

অয়ন্ :.. “সীমোলঙ্ঘমন্ অমঙ্ল হয় এবং মোগোপমন্ অণন্ষ্টকোরীরো 
দদুরদৃষ্ট এবং ণন্কৃষ্ট।”

ণবভোসো :.. “আপণন্ ণবণশষ্ট এবং আণম আণদষ্ট। আপন্োমক ডোকোর 
জন্্য এমসণ�লোম। ণন্মচ চলদুন্, চো ন্োস্তো ঠোণ্ো হমচ্।”

অয়ন্ ণবন্ো বোক্যব্যময় ণবভোসোমক অন্দুসরণ কমর েোবোর ঘমর 
র্োয় এবং একসোমে মোেময় পড়োঘমর মোর্ময় ণবভোসোর ণদমক তোণকময় 
গম্ীরকমঠে বলল… “দদুইজন্ দদুই মোটণবমল বসব।”
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ণবভোসো :.. “আণম শুধদু কোরণ জোন্মত চোই।”
অয়ন্ :.. “মমন্র কেো শুন্মত হমল বদুমকর ণদমক তোকোমত হয়। 

আড়মমোড়ো ণদময় ণপ�মন্ তোকোমল মোচোেোমচোণে হব। তদু ণম পড়মত শুরু 
কমরো, মমন্র কেো ণদময় আণম এেন্ কোঁেো মোসলোই করব।”

ণবভোসো :.. “ওস্তোমদর উপমদশ মোভমস্ত মোগমল মোেো চোপণড়ময় 
পস্তোব।”

অয়ন্ :.. “প্রয় মোোজমন্ উপমদশমক বস্তোবণন্দ করব।”
ণবভোসো মোচয়োর মোটমন্ ধপোস কমর বসমল, অয়ন্ ণবদ্রূপ মোহমস 

বলল… “পঞ্চোশ ব�র পর মোতোমোর সোমে মোদেো হময়ম�, বোঁমশর ফদু ল 
মোপমক হোহোকোমরর জোন্োন্ ণদমচ্। পঞ্চোশ ব�র আমগ বোঁমশ ফদু ল ণ�ল 
ন্ো, অমলোক-সদুন্দরী! তদু ণম তেন্ ণ�মল ন্বমর্ৌবন্ো।”

ণবভোসো :.. “আমোমক ণক�দু বলম�ন্ ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “র্ড়রমস মন্ ণন্রস হমল পঞ্চোমৃত ণন্ণর্ধি হয়, মোবঁমচ 

আণ� এই মোতো মোঢর, মৃতদু ্যর পর স্বমগ্ষ বমস অমৃত পোন্ করব।”
ণবভোসো :.. “আর্োমঢ় গমল্পর ণবকল্প আম� এবং কল্পন্োমক অল্প দোমম 

ণকন্ো র্োয়।”
অয়ন্ :.. “বইপত্র আম� ন্ো ণকন্মত হমব?”
ণবভোসো :.. “মোসই কমব পোঠ্যপদুস্তক মদুেথি কমরণ�। চোইমল পরীক্ষো 

করমত পোরমব।”
অয়ন্ :.. “দীঘ্ষশ্োমসর সোমে স্বমপ্র সে্যতো হওয়োর পর মোেমক 

ণদন্ এবং রোত এক অমন্্যর বোন্ধব হময়ম� জোন্োর পর েমক আণম 
রোমত মোদণে সদুেস্বপ্ আর ণদমন্ মোদণে ণদবোস্বপ্। মোভোমর ঘদুম ভোেমল 
সব মোকোেোয় হোরোয় ণচন্তো কমর পোই ন্ো। বোণলমশ মোেো মোরমে একটদু  
ণন্ণচিন্ত হমত চোই ণকন্তু পোণর ন্ো। মতদু ্য দোঁণড়ময় েোমক ণশয়মর।”

ণবভোসো :.. “এত অত্যোধদুণন্ক কণবতো আণম বোমপর জমমে শুণন্ণন্।”
অয়ন্ গলো েোঁকোণর ণদময় বই েদুমল প্রনে করমল ণবভোস উতেমর 

বলল… “মমন্োমর্োগ ণদময় কময়কবোর পড়মল মদুেথি হয়।”
অয়ন্ :.. “মোন্দুর্মক ণবমবক বদুণধি মোদওয়ো হময়ম�, ণন্দ্ষয়রো দয়োর অে্ষ 

বদুমি ন্ো, মোলোভীরো শুধদু লোভ চোয়, সময় অসময় হমল মোন্দুর্ অসহোয় 
হয়। অণবশ্োসীরোও ণবশ্োস কমর অবমশমর্ সবোর মৃতদু ্য হমব।”

ণবভোসো ণপ�মন্ তোণকময় মদুচণক মোহমস বলল… “ভোমলো বোসো সম্বমন্ধ 
জোন্মত চোই।”

অয়ন্ :.. “ভোমলোবোসোর জন্্য আলোমভোলো হময় আমরো ভদু মল র্োই, 
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ভোমলো বোসো ন্ো েোকমল গো�তমল বমস ভোমলোবোসোবোণস করো র্োয় ন্ো। 
ভোমলো বোসো সকমল ভোড়ো করমত ন্ো পোরমলও ভোমলোবোসোয় সকমলর 
সমোন্ অণধকোর আম�। ভোমলোবোসোর জন্্য ভোমলো মমন্র প্রময়োজন্। 
আমক্ষমপর ণবর্য় হমলো, মোন্দুমর্র মন্মক কোমণরপদু ণন্য়ন্ত্রণ কমর। 
কোমোন্ধ হমল মোন্দুর্ অত্যন্ত ণহংস্র হয়। ণহংমস্রর সোমে বসবোস করো 
সম্বপর ন্য়।”

ণবভোসো :.. “বদুমিও বদুিো হয়ণন্। আঞ্চণলক ভোর্োয় বদুিোমত 
পোরমবন্?”

অয়ন্ :.. “ণবণভন্ অঞ্চমল ণবণভন্ শব্ ণবণভন্ ভোমব উচিোণরত হয়। 
চদু টণক বমল ণেলণেল কমর ন্ো মোহমস অণভধোন্ েদুমল জ্োতব্য শমব্র 
অে্ষ জ্োত হমল, আঞ্চণলক ভোর্োমক অপমোন্ কমর গোঁইয়োমদর সোমমন্ 
মোেো মোহঁট হমব ন্ো। ভোর্োতোণ্বেক হওয়ো সম্বেও মমন্র ভোর্ো এবং 
মদুমের ভোর্োয় পোে্ষক্য েোমক। মমন্র কেো বলমত হমল মমন্র ভোর্োয় 
বলমত হয়।”

ণবভোসো :.. “সোণহত্যচচ্ষোয় আচোর্্ষোন্ী হমত কতণদন্ লোগমব?”
অয়ন্ :.. “আরম্ করমল আদ্যন্ত জোন্মত পোরমব। মমন্র কেো 

লদুকোমত পোড়মল ণন্ল্ষজ্মদর সোমমন্ লজ্োয় লোল হমত হয় ন্ো।”
ণবভোসো :.. “আপণন্ আমোমক ণন্ল্ষজ্ ডোকম�ন্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আণম মোকন্ মোতোমোমক ণন্ল্ষজ্ ডোকব? প্রনেমক উতেমরর 

কোম� বন্ধক মোরমে পড়মত শুরু করমল সকমলর মঙ্ল হমব। সব্ষগুমণ 
গুণোণবিত হমত হমল বোইশ গুমণর ন্োম জোন্মত হমব। অণভধোন্ হোমত 
ণন্ময় পড়মত শুরু কমরো।”

ণবভোসো অণভধোন্ েদুমল সকমল গুমণর ন্োম পমড় কোঁধ িদু ণলময় 
বলল… “এত গুমণ গুণমণণ হমল পোপীমন্ গুন্গুন্ বন্ধ কমর ণদন্মোন্ 
গুণোগুণ জপমব।”

অয়ন্ :.. “পড়োমশোন্ো বোদ ণদময় উন্পঞ্চোশরকম পোমপ পোণপঠেো 
হমত চোও ন্োণক?”

ণবভোসো :.. “সকমলর সোমমন্ সমম্োণহতো হময়ণ�লোম। ণবরোচোমর 
অণভচোর করমত ন্ো মোপমর গুন্গুণন্ময় গুণ কমর�। গুণোগুণ জোন্োর 
জন্্য গুণ ণদময় হোত পো মোবঁমধ গুণমকণল করমত চোই। সত্য বলমল 
ণটকণটণকর মোলজ েমস পমড়। ণমে্যো বলমল ইমোন্ ন্ষ্ট হয়। ণবশদ 
উপমদমশ উপণদষ্ট হমত চোই।”

অয়ন্ :.. “সত্যোসত্য মোজমন্ আণম আশ্স্ত হময়ণ�, তদু ণম হমল গুমণর 
সোগর।”
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ণবভোসো :.. “আণম ণন্গু্ষণ হমত চোই।”
অয়ন্ :.. “গুমণর সোগমর মোগোসল করমল ণন্গু্ষণরো গুণোণবিত হয়।”
ণবভোসো :.. “গুন্গুন্ কমর কী বদুিোমত চোও?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম আমোমক গুণ কমর�।”
ণবভোসো :.. “গুণপদুমরর গুমণোমপত ন্োম্নী গুণীভূমত আমোমক মোজঁমতম�। 

তোণবমজর জন্্য গুণীর বোণড় মোর্মত হমব।”
অয়ন্ :.. “গুণোগুমণর গুণণক্য়োয় গুণমদুগ্ধ হময় আণম গুণক হময়ণ�। 

গুন্গুন্ কমর বই পমড়ো ন্ইমল গুমণর মোগোড়োয় ঘদুণ ধরমব।”
ণবভোসো :.. “গুন্গুন্ ভোমলো লোগম� ন্ো। অজ্োত কোরণ বদুমকর 

ণভতর ধদুকপদুক করম�।”
অয়ন্ মোদয়োলঘণড়র ণদমক তোণকময় বলল… “চমলো, আণম মোতোমোমক 

কমলমজ ণন্ময় র্োব।”
ণবভোসো :.. “আমোর েদুব ভয় হমচ্। আণম আর কমলমজ মোর্মত 

চোই ন্ো।”
অয়ন্ :.. “মমন্র কেো ন্ো শুমন্ মদুমের কেো শুন্োর মোচষ্টো করমল মন্ 

অণতষ্ট হময় বলমব আণম আর কোমরো মমন্র কেো শুন্মত চোই ন্ো।”
ণবভোসো :.. “চো আমরকটো আন্ব?”
অয়ন্ মোবণরময় মোর্মত মোর্মত বলল… “আণম আর চো েোব ন্ো।”
ণবভোসো ণন্মজর কোমরোয় মোর্ময় দ্রুত জ্তণর হময় মোদৌমড় ন্োমমত 

ন্োমমত মো বোবোমক সোলোম কমর গোণড়মত উমঠ হোঁপোমত হোঁপোমত 
বলল… “আমোর বদুমকর ণভতর দ্রুতর্োন্ মোদৌড়োমচ্।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর গুমণর েবর জোন্মল অন্্যরো পণড়মণর কমর 
মোদৌড়োমব।”

ণবভোসো :.. “স্যোর!”
অয়ন্ গোণড় চোলোমত শুরু কমর বলল… “কী হময়ম�?”
ণবভোসো :.. “তোল সোমলোমত পোরব মোতো?”
অয়ন্ :.. “ণন্চিয় পোরমব। তদু ণম চদু ণটকো বোজোমল তোমল জ্বতোমল ওরো 

গুণগোন্ গোইমব।”
ণবভোসো কেো ন্ো বমল হোঁপ �োমড়। অয়ন্ গোণড় েোণমময় মোগট 

েদুমল গোণড় বোর কমর গোণড় মোেমক মোবমরোমত মোচময় ণপ�মন্ তোণকময় 
পণরচোণরকোমক মোদৌমড় আসমত মোদমে হোত ণদময় ইশোরো কমর বলল… 
“আণম বন্ধ করব।”

পণরচোণরকো েমমক দোঁড়োয় এবং অয়ন্ গোণড়মত উমঠ মোবল্ট মোবঁমধ 
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চোলোমত শুরু কমর বলল… “অমন্্যর মমন্র কেো ন্ো শুমন্ ণন্মজর 
মমন্র সোমে কেো বলমল আত্শুণধি হমব। আমোমদর মন্ আমোমদরমক 
ণবভ্োন্ত কমর।”

ণবভোসো দৃঢ়কমঠে বলল… “মোতোমোর ভোবন্ো উদোস কমর আমোমর 
মরণ ডোমক বোমর বোমর।” 

অয়ন্ :.. “তদু ণম র্ো বমল� তো আণম বদুণিণন্।”
ণবভোসো :.. “ফণকরণী হওয়োর জন্্য ণপরোন্ ণপমন্ধ ফণকরো মোলো 

হোমত মোন্ব।”
অয়ন্ :.. “ফণকরো মোলোয় পরমোশণক্ত মোন্ই। বজ্োসমন্ বমস বোহ্যদৃণষ্ট 

বন্ধ করমল অন্তরদৃণষ্ট েদুমল র্ো দৃশ্যমোন্ হয় তো আমোমদর ণন্ত্যকৃত্য।”
ণবভোসো :.. “আব্দু ণন্জ্ষমন্ বমস আমোর জন্্য ণচন্তো কমর বোচিোমদর 

মত কোঁমদন্। তদু ণম আসোর পর মোেমক আমোর আব্দু আর চোপোকোন্ো 
কমরন্ণন্।” 

অয়ন্ :.. “তদু ণম আমোমক তদু ণম ডোমকো মোকন্?”
ণবভোসো :.. “আণম মোতোমোমক তদু ণম ডোকব। বোরবোর ডোকব। আণম 

মোতোমোমক তদু ণম মোডমক বলব, আণম মোতোমোমক জমেোণবণচ্ন্ ভোমলোবোসব। 
আমোর কেো ণক তদু ণম শুমন্�?”

অয়ন্ :.. “ণঠকোম�, তদু ণম আমোমক তদু ণম ডোকমত পোরমব। আণম আর 
মোতোমোমক আপণতে করব ন্ো।”

ণবভোসো :.. “আমোমক কমলমজর সোমমন্ ন্োণমময় তদু ণম কী করমব?”
অয়ন্ :.. “মোগমটর সোমমন্ দোঁণড়ময় আণম মোতোমোমক মোদেব।”
ণবভোসো :.. “সণত্য বলণ�, ডমর-ভময় আমোর হোত পো েরের কমর 

কোঁপম�। পোঠশোলোর মোমঠ আণম এেন্ হোঁটমত পোরব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “ণফমর মোগমল আমোর কোজ র্োমব। এেন্ মোতোমোর ইচ্ো।”
ণবভোসো অধরদংমশ তোর মোচোমের ণদমক তোণকময় বলল… “র্োণচ্ 

মোতো! ধমকোচ্ মোকন্? আজ মোকউ হোসোহোণস করমল আণম মোণটমত 
পমড় পদু ঁণটমো�র মত লদুমটোপদুণট েোব।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর জন্্য সণত্য দদুঃে হয়। ফোণজমলর পোল্োয় পড়মল 
তদু ণম হোপদুসন্য়মন্ পোলোবোর পে েদু ঁমজ পোমব ন্ো।”

ণবভোসো কেো ন্ো বমল মোরমগ অন্্যণদমক মদুে ণফরোয়। অয়ন্ চোরপোমশ 
তোণকময় হোত প্রসোণরত কমর অন্তহোণস মোহমস বলল… “আমোর হোত 
ধমর ন্োমমল আণম অন্তত মোতোমোর মোচোমের ভোর্ো বদুিমত পোরব।”

ণবভোসো তোর হোত ধমর ন্োমমত ন্োমমত বলল… “তদু ণম এমন্ কমরো 
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মোকন্?”
অয়ন্ :.. “ণন্ল্ষজ্রোও মোগোপন্ীয়তো প�ন্দ কমর। মোতোমোর অজোমন্ত 

মোতোমোর কোমরোয় প্রমবশ করমল হতবদুণধিকর পণরমবমশ তদু ণম ণন্চিয় 
মোবগণতক হমব?”

ণবভোসো :.. “মোসই পণরমবশ অস্বণস্তকর অেবো আপণতেকর হমল 
লণজ্ত মন্ লজ্োয় মরমত চোইমব।”

অয়ন্ :.. “আশো কণর সলজ্মক আর লণজ্ত করমত হমব ন্ো?”
ণবভোসো :.. “গলোর মোলো বোন্োমল আণম মোতোমোর মোচোমের ণদমক 

তোণকময় েোকব।”
অয়ন্ :.. “সদুেবসমন্ত মোলো গোঁেব, এেন্ মোদৌমড় ক্োমস র্োও।”
ণবভোসো :.. “সণত্য বলণ�, ক্োমস র্োওয়োর পে আণম ণচণন্ ন্ো।”
অয়ন্ :.. “ণঠকোম�, আমোর সোমে আমসো।”
ণবভোসো :.. “দদুপদুমর কী েোমব?”
অয়ন্ :.. “তদু ণম র্ো েোমব আণম তো েোব।”
ণবভোসো :.. “দদুপদুমরর �দুণটমত মোগমটর সোমমন্ দোঁণড়ময় অমপক্ষো 

করব। তদু ণম আসমল একসোমে মোরস্তরোঁয় বমস েোব।”
অয়ন্ :.. “আমোর পমকমট টোকো মোন্ই।”
ণবভোসো :.. “আমোর টদু কণন্মত র্মেমষ্ট আম�।”
অয়ন্ :.. “এেন্ ক্োমস র্োও।”
ণবভোসো কেো ন্ো বমল মদুচণক হোমস। অয়ন্ কময়কজন্মক ণজমজ্স 

কমর ক্োমসর সোমমন্ মোর্ময় বলল… “এেন্ ক্োমস র্োও দদুপদুমর মোদেো 
হমব।”

ণবভোসো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় বলল… “সম্লোমকর সংস্পমশ্ষ 
অন্তরোত্ো সত্যণন্ঠে হয়। দদুপদুমর ন্ো আসমল দোন্োপোণন্ স্পশ্ষ করব 
ন্ো।”

অয়ন্ মৃদদু মোহমস দ্রুত প্রথিোন্ কমর। সহোধ্যোণয়ন্ীরো অয়মন্র 
পণরচয় জোন্মত চোইমল, ণবভোসো হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “আমোর 
গৃহণশক্ষক।”

সহোধ্যোণয়ন্ী :.. “আমরো ণন্চিয় অমবোধ অেবো ণন্মব্ষোধ?”
ণবভোসো :.. “হয়মতো আধকোলো।”
সহোধ্যোণয়ন্ী :.. “আণম মোভমবণ�লোম মোতোর হবদু বর।”
ণবভোসো :.. “বোড়োবোণড় ন্ো কমর দূরত্ব বজোয় রোেমল সকমলর মঙ্ল 

হমব।”
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সহোধ্যোণয়ন্ী :.. “অত্যন্ত আগ্োহোণবিত হময়ণ�। সোন্দুগ্মহ আমোর 
পোমশ বসমল, মোপ্রমকোণহন্ী শুমন্ অন্দুপ্রোণণত হব।”

ণবভোসো :.. “কোন্ো কোণন্র সোমে কোন্োকোণন্ করমল, মোতোর মমন্র 
কেো পোঁচকোন্ কমর বলব।”

সহোধ্যোণয়ন্ী :.. “মমন্র কেো পমর বলব আমগ বল উণন্ মোতোর 
কী?”

ণবভোসো :.. “র্ো বলোর তদু ই বমলণ�স। এেন্ বল তোরপর আণম কী 
করব?”

সহোধ্যোণয়ন্ী :.. “এেন্ ণক�দু করমত হমব ন্ো। বোগ্দতে ন্োণক?”
ণবভোসো :.. “আমোর ফদু ফদু মতো ভোই। ফদু ফদু আম্োমক আণম কেমন্ো 

মোদণেণন্।”
সহোধ্যোণয়ন্ী :.. “আণম জোন্মত মোচময়ণ�লোম উণন্ ণক মোতোমক 

ভোমলোবোমসন্?”
ণবভোসো :.. “বমলম�ন্ ভোমলোবোসোবোণসর বয়স এেমন্ো হয়ণন্।”
অধ্যক্ষ প্রমবশ কমর পোঠদোন্ শুরু করমল ওরো বই েোতো ণন্ময় 

ব্যস্ত হয়। দদুপদুমরর �দুণটমত মোবণরময় অয়ন্মক মোগমটর সোমমন্ দোঁণড়ময় 
েোকমত মোদমে দ্রুত মোর্ময় ণবভোস বলল… “কেন্ এমস�?”

অয়ন্ :.. “ন্ সংমর্োগ করমল কম্ষব্যস্ত েোকব ন্ইমল সত্বর মোবকোর 
হব।”

ণবভোসো :.. “চোইমল এেদুণন্ স্বয়ংবরণ করব।”
অয়ন্ :.. “বরণ করব পমর প্রেম বমলো মোকোেোয় মোর্ময় কী েোমব?”
ণবভোসো :.. “মোকোমন্ো এক মোরস্তরোঁয় মোর্ময় পোশোপোণশ বমস 

বোেোণলেোবোর েোব।”
অয়ন্ :.. “ভদ্রতোর জন্্য দূরত্ব বজোয় মোরমে ণপ�মন্ উমঠ বমসো।”
ণবভোসো মদুে মোভংণচময় সোমমন্ বমস এবং কেো ন্ো বমল দ্রুত 

মোরস্তরোঁয় মোর্ময় েোবোর মোেময় ণফমর অয়ন্ মোবণরময় দরজো েদুমল বলল… 
“�দুণটর সময় অমপক্ষো করব।”

ণবভোসো :.. “�দুণটর ঘণণ্ বোজমলই �দুমট আসব। ণশক্ষোে্ষী মোর্মন্ 
মোতমন্ ণশক্ষকমদর মমন্র কেো শুমন্ আমোর মন্ কোমন্কোমন্ বমল 
মোলেোপড়ো কমর আর কী লোভ হমব?”

অয়ন্ কেোর জবোব ন্ো ণদময় গোণড় চোণলময় চমল র্োয় এবং �দুণটর 
সময় কমলমজর পোমশ অমপক্ষো কমর। ণবভোসো মোবণরময় গোণড়র 
উইমন্োমত ঠদু মক ভূঃ বলমল, অয়ন্ চমমক ওর ণদমক তোণকময় বলল… 
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“দয়ো কমর আর কেমন্ো এমন্ করমব ন্ো।” 
ণবভোসো গোণড়মত উমঠ বমস মোবল্টো বোঁধমত বোঁধমত বলল… “ভয় 

মোপময়ণ�মল ন্োণক?”
অয়ন্ :.. “হ্যোঁ! চমমক উমঠণ�লোম।”
ণবভোসো :.. “মোকন্?”
অয়ন্ কেো ন্ো বমল দ্রুত চোণলময় বোসোয় মোপঁম� দরজো েদুমল 

বলল… “ঘণ্োেোমন্ক পর পড়মত বসমব।”
ণবভোসো :.. “সমবমোত্র বোসোয় এমসণ�। তদু ণম মোতোমোর কোমরোয় র্োও, 

আণম চো ণন্ময় র্োব।”
অয়ন্ কেো ন্ো বলমল, ণবভোসো তোর মোচোমের ণদমক তোণকময় ণবচণলত 

হময় বলল… “মোন্দুর্ এত অসহোয় হয় মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আমোর জন্্য ণচন্তো করমত হমব ন্ো। আমোর উপোয়ণচন্তো 

আণম করব।”
ণবভোসো চোরপোমশ তোণকময় বলল… “বন্-জংলো মোক সোফ কমরম�?”
অয়ন্ :.. “আণম কমরণ�।”
ণবভোসো :.. “মোকন্?”
অয়ন্ :.. “পণরষ্কোর পণরচ্ন্তো ইমোমন্র অঙ্।”
ণবভোসো :.. “আব্দু মোকোেোয়?”
অয়ন্ :.. “এেন্ মোর্ময় আন্ব।”
ণবভোসো দ্রুত গোণড়মত উমঠ মোহঁমক বলল… “আম্দু! আব্দুমক আন্মত 

র্োণচ্।”
অয়ন্ মোমক মোডমক বলল… “েোলোম্ো, ণক�দু লোগমব?”
মো :.. “ণবভোসোমক ণজমজ্স করমল ভোমলো হমব।”
অয়ন্ দ্রুত মোবণরময় গোণড়মত উমঠ কেো ন্ো বমল চোলোমত শুরু 

করমল, ণবভোসো রোগণবিতকমঠে বলল… “ণক�দু বল� ন্ো মোকন্?”
অয়ন্ :.. “মোবণশ বোড়োবোণড় করমল আড়োআণড় মোদৌড়োব।”
ণবভোসো :.. “উড়দু উড়দু  পোণের পোময় মোবণড় মোদব। উড়োল ণদমত চোইমল 

ণন্মজর পোময় কদু ড়োল মোরব।”
অয়ন্ :.. “ণতক্ত হমলও কৃতকমম্ষর ফল মোভোগ করমত হয়। শুরুমত 

ভদু ল হমল মোশর্ করোর আমগ সংমশোধন্ করো বদুণধিমোমন্র কোজ।”
ণবভোসো :.. “ণবশ্োস শব্ অে্ষোন্তর হময় অণবশ্োমসর ভোমর ণবমশ্ 

ণবপর্্ষয় শুরু হময়ম�, অসহোয়মক সোহোর্্য কমর হোসোহোণস করমল 
সব্ষন্োশ হয়, হয়মতো শুরু হময়ম�।”
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অয়ন্ :.. “পণরমবশ এবং পণরণথিণতর অবথিো অত্যন্ত ভয়োবহ, ঘমর 
বোইমর মৃতদু ্যভয়, পোপমমোচন্ এবং শোপমমোচমন্র জন্্য উপোসন্ো �োড়ো 
আর ণক�দু করোর মোন্ই।”

ণবভোসো :.. “ভোমব ভোবোপন্ হমল প্রোকোমম্য সবোর হোবভোব বদমল, 
অন্ধ বণধর মোবোবোরো এমক অমন্্যর হোত ধমর হোঁমট।”

অয়ন্ :.. “ভোমলোবোসোর প্রকোরমভদ আম�, র্ো ণবমলের্ণ করো র্োয় 
তোর সীমো আম�, মোবণশ ভোমলোবোসোবোণস ভোমলো ন্য়, বোণস েোবোর মোবণশ 
মোেমল মৃতদু ্য পর্্ষন্ত হয়। ণপপোসোয় বদুক ফোটমল পোণন্র মূল্য মূল্যোয়ন্ 
হয়, মোসোন্ো মোবমের দীঘ্ষশ্োমস মোবোড়ো সোমপর ভদু ণষ্টন্োশ হয়।”

ণবভোসো :..”অমন্্যর দদুঃমের জন্্য দোণয়ক হময় জঘন্্য পোপ কমরণ�, 
সোমণয়ক সদুমের জন্্য দদুঃেমক ঘৃণো কমর পোণপঠেো হময়ণ�।”

অয়ন্ :.. “সোধক হমত হমল সোধন্ো করমত হয়, মন্মক ণন্য়ন্ত্রণ কমর 
ণন্য়ন্ত্রো হমত হমল মোন্ণসকভোমব অক্ষম হমত হয়, বদুণধি প্রণতবন্ধীরো 
সত্যোসমত্যর অে্ষ বদুমি ন্ো, আণম স্বোভোণবক হমত চোই, মঙ্লণচন্তো 
কমর সকমলর মঙ্লকমোন্ো করো অমন্ক বড় সোধন্ো।”

ণবভোসো :.. “মোদোরেো ফদু মল মোলো গোঁেমল ন্মন্দ মন্ হয় আমন্দোণলত, 
মোদোলোচলণচতে মোদোলোণয়ত হমল মোদোলোয়মোন্ হয় উমদ্ণলত।”

অয়ন্ :.. “বকবক কমর অমন্মক মোধোঁকো মোদয় অমন্কমক, 
জন্োপবোমদর ভময় মন্তোরো েোমক জন্োণস্তমক।”

ণবভোসো :.. “রমস রমস সরস কেো বমল রমসর কোরবোণর, তোরতম্য 
ন্ো বদুমি তরতর কমর হোঁমট আন্োণড়।”

অয়ন্ :.. “র্মেচ্োচোরীর মোপ্রমম মমজ �লন্োময়ী উচৃ্ঙ্খল হময়ণ�ল 
উদ্ীপক, কল্পণবজ্োমন্র সদুবোমদ পণরকণল্পত ভোমব কল্প্য কণল্পত 
হময়ণ�ল কল্পক।”

ণবভোসো :.. “অবমশর্ জ্বোলোমন্র ভোমগ জ্বোলোণন্ পমড়ম�, জ্বোলোর 
জ্বোলোতন্ অহণন্্ষশ জ্বোলোমচ্, জ্বোলোণন্য়ো মোপ্রমম মমজ মন্ ণবরহোন্মল 
জ্বলম�।”

অয়ন্ :.. “সোগমর হোবদুডদু বদু মোেময় পোণপঠেরো অণতষ্ট হয় তৃষ্োয়, 
তীে্ষর্োত্রোর তূষ্ীম্োব ন্ষ্ট কমর ণধণন্মকষ্ট মোদোকলোয়।”

ণবভোসো কেো ন্ো বমল ডোমন্ বোঁময় তোকোয়। অয়ন্ অণফমসর সোমমন্ 
গোণড় েোণমময় হ্যোন্ মোব্রক মোটমন্ বলল… “ণদবোস্বমপ্র মমন্োময় জীবন্ 
ম্োয়মোন্ হমব মোজমন্ মন্ মোভমে েোন্েোন্ হময়ম�।”

ণবভোসো :.. “বোন্দুমর বদুণধি েোণটময় গোণড়য়োল বন্ধদু  ণবপোমক পমড়ম� 
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ভোদ্দুমর, সোমপর মোেলো মোদেোয় গোমড়োয়োমল কয় েো েো বণেলমর। 
ঠোঠোপড়ো মোরোদ্দু মর পদুমড় ণরকশোওয়োলো হোয় হোয় কমর কোমন্দ, শীমতোষ্ 
গোণড়মত বমস গোণড়য়োল বন্ধদু  গোন্ গোয় মহোন্মন্দ।”

অয়ন্ সোমমন্ তোণকময় হুজদুমগ মতে র্দুবক র্দুবতীমক মোহঁমট মোর্মত 
মোদমে বলল… “প্রচোরমর্োগ্য আমবমগ ণববোণগ হমল বোজোর চলণত 
ভোব বহুলপ্রচণলত হয়। পদুরমন্োণদমন্র ভোমলোবোসোমক ফ্যোশন্মোণফক 
অবমহলোয় ণশমকয় মোতোলো র্োয় ন্ো। শীমতর রোমত দস্তুরমত গরম 
ভোত পোমত মোপমল বর্্ষণমদুের পণরমবশ উৎসবমদুের হয়। ণচরোগত 
প্রেো বত্ষমোমন্র প্রবত্ষক এবং সংসোরোসক্ত প্রবত্ষন্মর্োগ্য। ন্্যোয়ণন্ঠে 
সংসোরোরেমম আমত্োন্ণত হয় মোজমন্ আমোর মমন্ সংসোর পোতোর ইচ্ো 
মোজমগম�।”

ণবভোসো মদুে ণবকৃত কমর বলল… “ণবতেহীন্ ব্যণক্তর প্রণতপণতে এবং 
ণন্মব্ষোমধর বদুণধিবৃণতে দদুটোই ণভণতেহীন্।”

[ ] বোবো মোবণরময় হোত ন্োমড়ন্। অয়ন্ মোবমরোমত চোইমল, বোবো 
হোমতর ইশোরোয় বোরণ কমর দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় গোণড়মত উমঠন্। অয়ন্ 
সোলোম কমর সোধোরণ গণতমত চোলোয়। [ ]

বোবো :.. “ণবভোসো, মোতোমোর ণক মোকোমন্ো সমস্যো হময়ণ�ল?”
ণবভোসো :.. “ণজ ন্ো আব্দু। স্যোমরর উপমদমশ উপকৃত হময়ণ�।”
বোবো :.. “কী উপমদশ কমরণ�ল?”
ণবভোসো :.. “শোন্তণশষ্টরো ন্তদৃমষ্ট হোঁমট, অণশষ্টরো মোহোঁচট েোয় 

পমেঘোমট।”
বোবো :.. “মোতোমোর স্যোমরর সদুবোমদ আজ আমরো আন্মন্দোৎসব 

করব।”
ণবভোসো আড়মচোমে তোণকময় বলল… “স্যোর, প্রীণতমভোজমন্র 

সরঞ্োম ণকন্মত হমব।”
অয়ন্ :.. “সপ্তোহোমন্ত বন্মভোজমন্ র্োব।”
ণবভোসো :.. “আব্দু বমলম�ন্ আপন্োর সদুবোমদ আন্মন্দোৎসব করমত 

চোন্।”
অয়ন্ :.. “ণন্চিয় আজ আমরো আন্মন্দোৎসব করব।”
ণবভোসো :.. “আন্মন্দোৎসমবর আময়োজন্ এবং ণববরণ শুন্মত চোই।”
অয়ন্ :.. “পোঁঠোর মোংস, েোণসর মোগোস্ত ণশমক মোগঁমে ণগ্ল করব। 
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ভোজোমো�, ণচণলণচমকন্, মোপোলোও এবং ণবণরয়োণন্ বোন্োব।”
ণবভোসো তোড়ো ণদময় বলল… “ত্বমর গোণড় চোলোও আমোর অন্তর তর 

সইমত পোমর ন্ো।”
অয়ন্ কেো ন্ো বমল গোণড় চোলোয় এবং র্ো র্ো ণকন্োর ণকমন্ বোসোয় 

ণফমর সবোই ণমমল ণপ�মন্র বোগোমন্ প্রীণতমভোজমন্র আময়োজন্ কমর। 
পমরর ণদন্ ণবভোসোমক কমলমজ ণদময় বোবোর সোমে ব্যবসোর কোমজ 
ব্যস্ত হমল ণন্য়মোন্দুর্োয়ী ণদন্ কোমট। মোস কেন্ কী চোয় ণবভোসো তো 
জোমন্। ণবভোসোর মমন্র কেো মোস জোন্মত বো বদুিমতও চোয় ন্ো। এক 
ণবমকমল মো বোবো বোইমর মোগমল চো’র কোপ হোমত দরজোয় ঠদু মক ণবভোসো 
বলল… “আণম ণক ণভতমর আসমত পোরব?”

অয়ন্ হোত প্রসোণরত কমর বলমল… “ণজ ন্ো।”
ণবভোসো চোর কোপ তোর হোমত ণদময় মদুে ণবকৃত কমর বলল… 

“অন্তত ভদ্রতো বজোয় রোমেো।”
অয়ন্ ণপ�মমোড় ণদময় দরজো বন্ধ করমত মোচময় বলল… “মোবজোয়গোয় 

বমস ণবতন্দুর সোমে ভদ্রতো বজোয় রোেমল মোবজোয় ণবপমদ পড়মত হয়। 
দয়ো কমর মোবজোর হমবন্ ন্ো।”

“আহ!” বমল ণবভোসো হোত প্রসোণরত কমর আড়মচোমে তোণকময় 
বলল… “আমোর হোত ভোেোর জন্্য এতমজোমর দরজো বন্ধ করমল 
মোকন্?”

অয়ন্ :.. “ণবণবজোন্, আপন্োর কী হময়ম�?”
ণবভোসো :.. “কোমজ্বমর জরজর। দয়ো কমর ন্োণড় পরীক্ষো কমরো।”
অয়ন্ মোেো মোন্মড় জোন্োলোর ণদমক অগ্সর হমল, ণবভোসো কোঁধ 

িদু ণলময় বলল… “জোন্োলোর পোমশ র্োচ্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “রূমপর মোজল্োয় জ্বমল ফদু সকো উঠমত শুরু কমরম�, আর 

পোশ আসমল শ্োসকষ্ট হমব। পোময়র ণন্মচর ণবলোণত মোণট গরমম 
তোতোমচ্। জোন্োলো েদুলমত হমব।”

ণবভোসো দোঁত কটমট কমর বলল… “আমোর পোমশ আমসো।”
অয়ন্ মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… “মোকন্?”
ণবভোসো কেো ন্ো বমল মোমমিমত পদোঘোত করমল, অয়ন্ চোয় চদু মদুক 

ণদময় বলল… “দয়ো কমর আপণন্ আসদুন্।”
ণবভোসো :.. “মোকউ মোদেমব মোতো।”
অয়ন্ :.. “তো আপন্োর সমস্যো।”
ণবভোসো :.. “এেদুণন্ সমোধোন্ করব।”
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অয়ন্ কেো ন্ো বমল কপট হোমস। ণবভোসো ণপ�দু মোহঁমট কোমরো মোেমক 
মোবণরময় ণসঁণড়র পোমশ মোর্ময় অতণক্ষতভোমব ণচৎকোর কমর ণসঁণড়মত 
বমস ডোন্ পোময় মোণলশ কমর। অয়ন্ মোদৌমড় মোর্ময় ব্যস্তকমঠে বলল… 
“ণবণবজোন্, কী হময়ম�?”

ণবভোসো মদুে ণবকৃত কমর তোর ণদমক তোণকময় বলল… “ন্লোয় 
মোমোচড় মোেময়ণ�।”

অয়ন্ মোেো মোন্মড় পোমশ বমস পোময় মোণলশ করমত চোইমল, ণবভোসো 
ণচৎকোর কমর বলল… “তদু ণম কী শুরু কমর�?”

অয়ন্ চমমক বদুমক েদুতদু  ণদময় অবোক হওয়োর ভোন্ কমর বলল… 
“এেন্ কী কমরণ�?”

ণবভোসো পণরচোণরকোর ণদমক তোণকময় বলল… “গোময়র মোজোমর ধোক্ো 
মোমমর বমলণ�মলন্, ণসঁণড়র ণন্মচ পমড় মর।”

পণরচোণরকো কেো ন্ো বমল হোসোর মোচষ্টো কমর। অয়ন্ হোত ণদময় 
ইশোরো বলল… “মোগোসোঘমর আগুন্ মোলমগম�, দূরত্ব বজোয় রোেমল সব 
বহোল েোকমব ন্ইমল জ্বমল পদুমড় �োরেোর হমব।”

ণবভোসো মোরমগ কশকশ কমর বলল… “মোতোমোর কী হময়ম�, হোবভোব 
বদুমিও ন্ো বদুিোর ভোন্ কমরো মোকন্?”

অয়ন্ দ্রুত ণসঁণড় মোবময় ন্োমমত শুরু কমর বলল… “আণম অবদুি। 
আণম ন্োবোলক। আণম ণন্মব্ষোধ। আণম গমবট। মোবোিোবদুণির মোবোমি 
কদু ঁমজো হময়ণ�। বস্তোয় বদুণধি ভমর মোভমস্ত মোগণ�। ফদু রফদু মর বোতোমস 
মন্মক ভোণসময় ফণড়ঙ্ো হওয়োর জন্্য আণম এেন্ বোণগ�োয় র্োব।”

ণবভোসো অবোকদৃমষ্ট তোকোমল, পণরচোণরকোর মোঠোঁট উণল্টময় কোঁধ 
বোঁকোয়। অয়ন্ বোগোমন্ মোর্ময় বোরবোর দরজোর ণদমক তোকোয়। ওরো 
মোবমরোমল ণবশোরমদর মত মোহমস ণবভোসোর মদুমের ণদমক তোণকময় 
বলল… “চোইমলই শুকশোণর হওয়ো র্োয় ন্ো এবং তদু ণম মোর্ এেমন্ো 
ন্োবোণলকো তো বদুিমত চোও ন্ো মোকন্?”

ণবভোসো পণরচোণরকোর ণদমক তোণকময় মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… 
“উন্োর প্রনে শুমন্ শুঁয়োমপোকোরো সংশময় পমড়ম� এবং গুণটমপোকোরো 
শরমম মোরশমগুণট হময়ম�। লজ্োয় আণম ল্যোতপ্যোত হমল প্রজোপণতরো 
শুঁয়োমত শুণকময় কড়কমড় হমব।”

পণরচোণরকো কেো ন্ো বমল ণপ�দু মোহঁমট কপট হোমস। অয়ন্ বদুক ভমর 
শ্োস মোটমন্ হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “সত্যোসত্য মোজমন্ সণত্য ণবব্রত 
হময়ণ�। পরোত্ীয়রো আমোমক ণচন্মত চোয় ন্ো মোজমন্ আণম আত্ণবমৃিত 
অন্োণমক হমত চোই।”
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ণবভোসো :.. “আণম ণবশ্োস কণর, ভোমলোবোসোর ণবণন্মময় ভোমলোবোসমত 
ন্ো পোরমল পোপীমক অণভশোপ মোদওয়োর অণধকোর কোমরো মোন্ই।”

অয়ন্ :.. “ণক�দু ণবর্য় অজন্ো েোকো ভোমলো এবং ণক�দু ণবর্য় জোন্ো 
ভোমলো। আয়ন্োর প্রণতচ্ণব ণন্ষ্প্রোণ হমলও �লন্ো জোমন্, ণবতন্দুর 
�োয়োয় রূপমজল্োর প্রণতচ্োয়ো পণরদৃশ্যমোন্ হমল কোমোমত্ষর হোবভোমব 
কোমন্ো পণরলণক্ষত হয়। আণম কোমোন্ধ হমত চোই ন্ো।”

ণবভোসো :.. “মোতোমোর কেো শুমন্ আমোর গোময় কোঁটো ণদময়ম�। আণম 
মোরোমোণঞ্চতো হমত চোই।”

অয়ন্ ণশউমর বলল… “আণম মোরোমোণঞ্চত হময়ণ�।”
ণবভোসো :.. “অত্যোধোমন্ ধন্্য হমত চোই, তদু ণম ণক আমোর তন্দুপরশ 

করমব?”
অয়ন্ :.. “ন্োবোণলকোর তন্দুপরশ করমল সোবোলমকর হোমত পোময় 

মোফোসকো উমঠ।” 
ণবভোসো :.. “কমব বোণলকো হব?”
অয়ন্ :.. “ণবভোসো! ফদু সফোস বন্ধ কমর পড়মত ন্ো বসমল সমস্যো 

হমব। তদু ণম মোবণশ বোড়োবোণড় করমল আণম ণবতোণড়ত হব।”

ণবভোসো আর কেো ন্ো বমল ণভতমর র্োয় এবং অয়ন্ কোমজ ব্যস্ত হমল 
কময়ক ব�র পর ণবভোসোর ভোইর ণদ্তীয় জমেণদমন্ গন্োমগোঠেীর সোমে 
ণমণষ্ট মোেময় বোবোমক মোডমক মো বলমলন্... “ণবভোসো এেন্ স্বোভোণবক 
হময়ম� এবং সমোমজর মোন্্যগণ্যরো আমোমদর সোমে আত্ীয়তো করমত 
ইচ্দুক। র্মেষ্ট টোকো ণদমল অয়ন্ সন্তুষ্ট হমব এবং ণবময় কমর ণ�ম�োম 
সংসোর সোজোমত পোরমব।”

বোবো ণকংকত্ষব্যণবমূ হময় বলমলন্... “ণবভোসোর মো! এসব তদু ণম কী 
বল�?”

মো :.. “আণম তোমক বদুণিময় বলব। আপন্োমক ণচন্তো করমত হমব 
ন্ো। আণে্ষক সোহোর্্য করমল মোস ণন্মজর পোময় দোঁড়োমত পোরমব।”

বোবো :.. “মোস কেমন্ো পঙ্দু ণ�ল ন্ো।”
মো :.. “কী বলমত চোইম�ন্?”
বোবো :.. “আমোর মোমময়মক তদু ণম এণড়ময় চলমত। আণমও সভময় 

কেো বলতোম। অয়মন্র সংস্পমশ্ষ ণবভোসো স্বোভোণবক হময়ম�।”
মো :.. “তো আণম শুন্মত চোই ন্ো। ণবভোসো এেন্ সব বদুমি।”
বোবো :.. “আমগ অবদুি ণ�ল ন্োণক?”
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মো মো�মলমক মোকোমল ণন্ময় বলমলন্… “ওর ণবময়র বয়স হময়ম�। 
আণম ণন্মচ র্োণচ্। মোমহমোন্রো হয়মতো হোসোহোণস করম�ন্।”

বোবো দীঘ্ষশ্োস মো�মড় বলমলন্... “হ্যোঁ, মোতোমোর মোমহমোন্মদর 
মোরোমহর্্ষক হোণসর শব্ আণম শুন্মত পোণচ্। তোমদর চদু টণক এবং 
হোসোহোণসর উৎস হমলো আমোর পোগলী মোমময়।”

মো বোবো র্েন্ কেো বমলন্ ণবভোসো তেন্ ঘণড়র ণদমক তোণকময় দ্রুত 
মোহঁমট ণন্মজর কোমরোয় মোর্ময় মোমোবোইল কোমন্ লোণগময় রোগোণবিতকমঠে 
বলল… “মধ্যোহ্ন ফদু ণরময় অপরোহ্ন হময়ম�, ভোত েোওয়োর জন্্য কেন্ 
আসমব?”

অয়ন্ :.. “তদু ণম ণক�দু মোেময়�?”
ণবভোসো :.. “আণম একলো েোব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “মোমো ণক ণক�দু মোেময়ম�ন্?”
ণবভোসো :.. “মোমহমোন্মদর সোমে মোেময়ম�ন্।”
অয়ন্ :.. “ন্ো আসমল ণক হয় ন্ো? মোেময়ই মোদৌমড় আসমত হমব।”
ণবভোসো দোঁত কটমট কমর লোই মোকমট ণন্ম্নকমঠে বলল… “শুধদু কোজ 

আর কোজ। মোবতন্ ভোতোর পোতেো মোন্ই। আণম হমল আজদুরোর সোমে 
অমধ্ষক আদোয় করতোম।”

ণবভোসো র্েন্ মোরমগচমট কোমরোয় পোয়চোণর কমর, অয়ন্ তেন্ দ্রুত 
গোণড় চোণলময় বোসোয় মোপঁ�মল মো মোবণরময় সকোতমর তোমক ডোমকন্... 
“বোবো অয়ন্…।”

অয়ন্ ব্যস্তকমঠে জবোব মোদয়... “কী হময়ম� েোলোম্ো?”
মো ণবচণলত হময় বলমলন্... “মোকমমন্ মোর্ বণল?”
অয়ন্ মৃদদু মোহমস বলল… “অবমশমর্ প�ন্দসই বোসো ভোড়ো কমরণ�, 

এই েবর বলোর জন্্য এমসণ�লোম।”
মো :.. “এসব তদু ণম কী বল�?”
অয়ন্ ণসঁড়মত চোণব মোরমে দ্রুত হোঁটমত শুরু কমর বলল… “জঞ্োমলর 

সোমে আমোর কোপড়মচোপড় জ্বোণলময় মোফলমবন্।”
মো ণকংকত্ষব্যণবমূঢ় হময় দোঁণড়ময় েোকমল, ণবভোসো মোবণরময় ব্যস্তকমঠে 

বলল… “আম্দু, উন্োমক এেন্ মোদোকোমন্ পোঠোমচ্ন্ মোকন্?”
বোবো মোবণরময় রোগোণবিতকমঠে বলমলন্... “অয়ন্মক তদু ণম কী বমল�?”
মো :.. “আণম তোমক ণক�দু বণলণন্।”
বোবো ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলমলন্... “মোতোমোর মো মোতোমোমক 

মোন্্যগণ্য পোমত্রর হোমত সঁপমত চোন্।”
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বোবো এবং ণবভোসোর ণদমক তোণকময় মো বলমলন্... “বো�-ণবচোর ন্ো 
কমর র্োর তোর হোমত মোমময় সঁপো র্োয় ন্ো। কোর মমন্ কী তো আমরো 
জোণন্ ন্ো।”

ণবভোসো আঁচমল অশ্রু মদু�মত মদু�মত বলল… “আমোর বোবোমক 
প্রণতপণতেশোলী করোর জন্্য উণন্ ভৃমত্যর মত কোজ করমতন্। আমোর 
বোবোর আদমর সমোদৃত হময় উণন্ ণন্মজর প্রবৃণতে পর্্ষন্ত বদণলময়ণ�মলন্। 
সমোমজ এেন্ আমোর বোবোর অমন্ক প্রভোব। এত প্রভোব প্রণতপণতে 
েোকো সম্বেও মধ্যণবতেরো আমোমক পোগলী ডোকমব। আমোর �োয়োর 
ণদমক তোণকময় ণবতেহীন্রো হোসোহোণস করমব।”

বোবো ণবচণলত হময় বলমলন্… “তোড়ো মোেময় ফতদু রোলী পোণলময়ম�। 
ধমরমবঁমধ তোমক আর ণফণরময় আন্ো র্োমব ন্ো। ফতদু রোলীরো মোয়োর 
কোেোল। ফতদু রোলীরো আল্োহর বন্ধদু । আল্োহর বন্ধদু রো মোগোপমন্ কোমরো 
অণন্ষ্ট কমর ন্ো। ইষ্টমন্ত্র জমপ ওরো অসন্তুষ্টমক সন্তুষ্ট কমর।”

ণবভোসো :.. “আব্দু মোগো…।”
বোবো ওর মোেোয় হোত বদুণলময় কোঁদমত কোঁদমত বলমলন্... “এেন্ 

মোেমক আণমও পোগলোণম করব। পোগল�োগল আসমল তোমদর সোমে 
গলোগণল করব।”

মো মো�মলমক এণগময় ণদময় বললমন্... “মো�মলমক ন্োও। মোবণরময় 
মোদণে অয়ন্মক েদু ঁমজ পোই ণক ন্ো?”

বোবো :.. “অয়ন্মক আর েদু ঁমজ পোমব ন্ো। মোকঁমদ মোকঁমদ তদু ণমও 
পোগলী হমব। মোকোমলর মো�মল ফতদু রোলীর মোদোয়োর দণক্ষণো। এমক আণম 
ফতদু রোলী ডোকব।” 

মো :.. “এসব আপণন্ কী বলম�ন্?”
বোবো ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলমলন্… “ণবভোসোমক গুণোণবিত 

করোর জন্্য আল্োহর দরবোমর আহোজোণর কমর এমক এমন্ম�। চল 
মো! আমরো এেন্ মোটণবমল বমস চো েোব আর গন্োমগোঠেীর মমন্র কেো 
শুমন্ হো হো কমর হোসব।”

ণবভোসো ভোইমক মোকোমল ণন্ময় কপোমল কপোল লোণগময় বলল… 
“অসহোয় এবং ণন্রোরেয় ণ�মলন্। আণরেত হময় উণন্ আশ্স্ত 
হময়ণ�মলন্। আপন্োমদর মমন্র কেো শুমন্ আমরো সংসোর সোজোবোর 
পণরকল্পন্ো কমরণ�লোম। আপণন্ উন্োমক তোণড়ময়ম�ন্।”

মো :.. “ণবভোসো, এসব তদু ই কী বলণ�স?”
ণবভোসো :.. “উণন্ আপন্োমক েোলোম্ো ডোকমতন্। আণম কতণদন্ 

শুমন্ণ�, উণন্ মমন্ মমন্ বলমতন্, আমোর েোলোম্ো আমোমক আম্োর 
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মত আদর কমরন্। আমোর মোমোজোন্ আমোমক মো�মলর মত আদর 
কমরন্। গুণমণণমক ণবময় কমর আণম গুণোণবিত হব।”

বোবো ওর মোেোয় হোত বদুণলময় ণন্মজর অশ্রু মদুম� বলমলন্... “মোর্মন্ 
এমসণ�ল মোতমন্ চমল ণগময়ম�। মোভমবণ�লোম কময়ক মোস পর 
বহ্োড়ম্বমর ণবময়র আময়োজন্ করব। আমোর মোপোড়ো কপোমল শ্শুরোব্ো 
ডোক মোলেো মোন্ই। সদুশীমলর মো�মল আমোর সম্পদ ণবময় করমব আর 
েদু ঁণটন্োণট ণবর্ময় মোেোঁটো ণদময় আমোর মোমময়মক অণতঠে করমব। ধন্ 
সম্পদ মোতোমোমক ণদময় আমোর মোমময়মক ণন্ময় আণম দূর মোকোেোও 
চমল র্োব। আমোর মোমময় আমোর মমন্র কেো শুমন্। পমের বোঁমক 
ফতদু রোলীর সোমে মোদেো হমল হোমত ধমর ণমন্ণত কমর বলব, আমোর 
পোগলী মোমময়মক ণবময় করমল আজীবন্ মোতোমোর মঙ্লকোমন্ো করব।”

ণবভোসো ডদু কমর মোকঁমদ বলল… “আব্দু মোগো…।”
বোবো :.. “কোঁণদস ন্ো! তদু ই কোঁদমল আব্দুর কণলজোয় আগুন্ জ্বমল।”
ণবভোসো :.. “আব্দু! এত মোলোক এতকোল মোকোেোয় ণ�ল?”
বোবো হোসোর মোচষ্টো কমর বলমলন্… “আমোর সম্পমদর ভোগীদোর 

হওয়োর জন্্য উপর-পড়োরো গোময় পমড় আত্ীয়তো করমত এমসম�।”
ণবভোসো দোঁত কটমট কমর বলল… “িোড়দু  মোমমর ওমদরমক তোড়োমত 

হমব ন্ইমল আবোর আমরো গ্মহর মোফমর পড়ব।”
বোবো ডদু কমর মোকঁমদ বলমলন্… “ওরো উমড় এমস জদুমড় বমসম�। 

আমোমক কোেোল কমর ফতদু রোলী পোণলময়ম�।”
ণবভোসো :.. “আব্দু! গলো ণটমপ আমোমক মোমমর মোফলদুন্, আমোর 

কোরণ জোমত মোঠলো মোলমগম�।”
বোবো মোেো মোন্মড় বলমলন্… “মোতোমোমক মোরমল আণমও মরব। 

জোত মোবমচ আণম ভোত েোই ন্ো। আমোর প্রণতপোলক আমোমক সব 
ণদময়ম�ন্, অকৃতজ্ হওয়োর দরুন্ পণরণথিণত অস্বণস্তকর হময়ম�।”

ণবভোসো :.. “দদুমবলো মোত্র দদুমদুমঠো ভোত মোেমতন্ আর মোেোর ঘোম 
পোময় মোফমল ণদন্রোত কোজ করমতন্, তবদুও ণন্ঠদু র মমন্ ঠোঁই ণমমলণন্।”

বোবো অশ্রু মদু�মত মদু�মত বলমলন্… “জোমন্ো! সব্ষহোরো হওয়োর 
জন্্য অ্যোপোট্ষমমন্ট বোণন্ময়ম�। বমলণ�ল, ধম্ষোন্দুর্োয়ী চলমল আপন্োর 
প্রন্োণতরোও আণে্ষক সচ্লতো উপমভোগ করমব।”

ণবভোসো মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… “আব্দু ণভতমর চলদুন্, 
আমরো এেন্ চো বোণন্ময় েোব।”

বোবো অশ্রু মদুম� বলমলন্… “হ্যোঁ মো, চল।”
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ণবভোসো পোকঘমর মোর্ময় চো বোন্োয় এবং ণন্মজমক ব্যস্ত রোেোর জন্্য 
এটো ওটো কমর। মোসেোমন্ক পর অয়ন্ ব্যোংণকং অ্যোমপ ব্যোমলন্স 
মোদমে অন্তহোণস মোহমস মোশোরুম মোেমক গোণড় ণকমন্ শহর মোেমক মোবণরময় 
ণদগ্ভ্োমন্তর মত চোলোয় । অন্ণতদূমর ন্োরী পদুরুর্মক শমণরঘর বোন্োমত 
মোদমে গোণড় পোক্ষ কমর ধীমর ধীমর মোহঁমট ণন্কটবত্ষী হময় সোধোরণকমঠে 
বলল… “মোস্বচ্োয় আপন্োমদরমক সোহোর্্য করমত চোই।”

ওরো চমমক ণজজ্োসদুদৃমষ্ট তোকোয়। অয়ন্ হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… 
“কমষ্টসৃমষ্ট বোঁচোর জন্্য র্মেষ্ট মোচষ্টো কমরও বোসোবোণড় বোমসোপমর্োগী 
করমত ব্যে্ষ হময়ম�ন্। কোঠদু ণরয়োর কোজ েদুব কণঠন্, চোইমলও 
সবোই কোণঠম বোন্োমত পোমর ন্ো। ণন্ঠদু মরর মত কোটোণর হোমত ণন্মল 
কোটোকোণটর কোজ অকমঠোর হয়। আপন্োমদরমক সোহোর্্য করোর জন্্য 
আণম এমসণ�। কময়ক মদুমঠো েই-মদুণড় ণদমল মজদু ণর ণদমত হমব ন্ো। 
গোঁমটর টোকো েরচ কমর আণম কোঠদু মর হময়ণ�।” 

পদুরুর্ হোসোর মোচষ্ট কমর বলল… “এই পণরমবমশ দোলোন্মকোঠো 
দৃণষ্টকটদু  হমব। কোটদু র-কদু টদু র শমব্ কোমন্ কষ্ট হমলও একচোলো ঘর 
বোন্োমত হমব। আমোমদর গোঁটণরমত চোল-ণচঁমড় মোন্ই। সংসোরী হওয়োর 
জন্্য আমরো সমোজ এবং সভ্যতো মোেমক পোণলময় এমসণ�।”

অয়ন্ ণচণন্তত হওয়োর ভোন্ কমর বলল… “ন্োটদু মক চোলচলমন্ 
ন্োট্যকোর হওয়ো র্োয় ন্ো। অপ্রণতদ্ন্দী হমত হমল সোধন্চোতদু মর্্ষ 
ণসধিপদুরুর্ হমত হয়। র্োইমহোক, কোর ণভটোয় বোণড় বোন্োমচ্ন্?”

ন্োরী পদুরুর্মক মোডমক ণফসণফস কমর বলল… “ণসধিপদুরুমর্র 
অস্বোভোণবক হোবভোমব ণচণন্তত এবং শণকেত হময়ণ�। হয়মতো ভোড়োমট 
গুণ্ো। আমোমদরমক মোরধর করোর জন্্য এমস পণরমবশমক ন্োটদু মক 
করোর মোচষ্টো করম�। প্রণতমর্োণগতোয় প্রণতদ্ন্দী হওয়োর জন্্য আমরো 
বোণড় বোন্োণচ্ ন্ো।”

পদুরুর্ অয়মন্র ণদমক তোণকময় কপট মোহমস বলল… “আসমল কী 
হময়ম�, অস্বণস্তকর িোমমলোয় পমড় আমরো অত্যন্ত অসদুণবধোজন্ক 
অবথিোয় ব্যণতব্যস্ত হময়ণ�। আমোমদরমক সোহোর্্য করমত হমব ন্ো। 
আমরো পরস্পরমক সোহোর্্য করমত পোরব। প্রণতমর্োণগতোর জন্্য স্ত্রীর 
সহমর্োণগতো আমোর জন্্য র্মেষ্ট।”

অয়ন্ :.. “আপন্োমদর হোবভোমব স্পষ্ট, আড্ো গোড়োর জন্্য আপন্োরো 
বোণড় বোন্োমচ্ন্ ন্ো এবং আণমও আড্োধোরী ন্ই। ণন্রুণদ্ষ্ট হওয়োর 
জন্্য ণন্রুমদ্মশর সন্ধোমন্ মোবণড়ময়ণ�।”

ন্োরী অপলকদৃমষ্ট তোণকময় বলল… “আণম ণবশ্োস কণর ণবমশর্ 
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উমদ্্যমশ আপণন্ এমসম�ন্।”
অয়ন্ বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ বলল… “আপন্োমক কী ডোকব, আপো 

ন্ো ভোবী?”
ন্োরী :.. “আমোমক ণক�দু ডোকমত হমব ন্ো, দয়ো কমর আপণন্ চমল 

গমল আমরো ণন্ণচিমন্ত আশ্স্ত হব।”
অয়ন্ ন্োরীর মোচোমের ণদমক তোণকময় বলল… “ণথিরণচমতে ণসধিোন্ত 

কমর আপন্োমদরমক সোহোর্্য করোর জন্্য এমসণ�। মোরধর করমলও 
আণম র্োব ন্ো। ণক�দু মোেময়ম�ন্ ণক ন্ো তো বলদুন্?”  

ন্োরী বদুক কোঁণপময় দীঘ্ষশ্োস মোটমন্ বলল… “ণজ, েই-মদুণড় মোেময়ণ�।”
অয়ন্ অন্্যণদক মদুে ণফণরময় বোজদুমত অশ্রু মদুম� বলল… “আমোমক 

একমদুমঠো মোদমবন্? গুণমণণ এেন্ আর ভোত মোণেময় মোদয় ন্ো, তোই 
আণম দোন্োপোণন্র সোমে অণভমোন্ কমরণ�।” 

ন্োরী ব্যোগ মোেমক ণচঁড়োমদুণড় বোর কমর ব্যস্তকমঠে বলল… “গুড় ণদময় 
মোণেময় মোদই?”

অয়ন্ মোণটমত বমস বোজদুমত মদুে লদুণকময় কোঁদমত শুরু করমল, ন্োরী 
হোঁটদু  মোগমড় বমস অশ্রুণবজণড়তকমঠে বলল… “ভোইয়ো, কী হময়ম�?”

অয়ন্ :.. “আণম গুন্গুন্ করমল গুণমণণ আমোর মমন্র কেো শুন্মতো, 
তোই আমোর ভদু ে লোগমতো ন্ো।”

ন্োরী দোঁত কটমট কমর বলল… “কী হময়ম� তো বল� ন্ো মোকন্?”
অয়ন্ হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “গুণমণণ মমন্র কেো শুন্মত 

পোমর।”
ন্োরী :.. “আমোমক কোঁদোচ্ মোকন্? কোঁদমল আমোর কষ্ট হয়। 

আমোমদর ঘরবোণড় মোন্ই। সূর্্ষ ডদু বোর আমগ ঘমর চোউণন্ ণদমত হমব।”
অয়ন্ বোজদুমত অশ্রু মদুম� দদু হোত মোপমত বলল… “মদুণড় মোেময়ই 

কোমজ লোগব।”
পদুরুর্ অয়মন্র ণদমক তোণকময় মদুণড় মদুমে পদুমর ণচবোমত ণচবোমত 

বলল… “ভোমলোবোসোর হোত ধমর মোদশোন্তমর এমসণ�।” 
অয়ন্ :.. “েদুব ভোমলো কমর�। ভোণগময় আন্ণন্ মোতো?”
পদুরুর্ :.. “হোমত পোময় ধমর রোণজ করমত ন্ো মোপমর সবোর সোমমন্ 

কোণজর ঘোমড় মোতগ মোরমে বমলণ�লোম, ণন্কোহ ন্ো করোমল মোতোর গদ্ষোন্ 
মোন্ব।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর কণলজোয় সোহস আম�। এেন্ তোড়োতোণড় ণচবোও, 
ন্ইমল িমিণমময় বৃণষ্টর মোফোঁটো মোেোর উপর পড়মব।”
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পদুরুর্ আমরক মদুমঠো মদুমে পদুমর ণচবোমত ণচবোমত বলল… “আপণন্ 
ণচঁড়ো ণচবোন্, আমরো এেন্ ঘমরর চোমল চোউণন্ মোদব।” 

অয়ন্ দোঁণড়ময় হোমত হোত মোিমড় বলল… “এেন্ গরম চো মোেমল 
ক্োণন্ত দূর হমব।”

ন্োরী কপট মোহমস বলল… “চো বোন্োমত হমল বোজোমর মোর্মত হমব।”
অয়ন্ চোণব এণগময় ণদময় বলল… “বোজোমর মোর্মত হমব ন্ো। এই 

ণন্ন্ চোণব, গোণড়র বদুমট চো’র সরঞ্োম আম�। দদুলোভোই! মোদৌমড় চোমল 
উঠ।”

ন্োরী তোর মদুমের ণদমক তোণকময় বলল… “পোগলোগোরদ মোেমক 
পোণলময় এমসম�ন্ ন্োণক?”

অয়ন্ ণপ�দু মোহঁমট বলল… “আণম জোণন্ ন্ো আণম মোকোেোয় র্োণচ্লোম। 
মন্ ক্োন্ত হমল গোণড় েোণমময় গুণমণণর ণচন্তোয় ণচণন্তত হময় মোদণে 
আপন্োরো শমণরঘর বোন্োমচ্ন্। আপন্োমদরমক সোহোর্্য করোর জন্্য 
মোদৌমড় এমসণ�লোম। বলমল চমল র্োব।”

ন্োরী হোঁটমত শুরু কমর মোেো মোন্মড় বলল… “জগমতর র্তসব 
মন্ভোঙ্ো ল্যোংড়ো লদুলো আমোমক কোঁদোবোর জন্্য মোেোঁজেবর ণন্মত 
আমস।”

অয়ন্ :.. “আপণন্ মোর্ আমোমক গোলমন্দ করম�ন্ তো আণম বদুিমত 
পোরণ�। গুণমণণ সোমে েোকমল আপন্োর মমন্র কেো আমোমক কোমন্ 
কোমন্ বলত।”

ন্োরী মোরমগ ণক্ষপ্ত হময় বলল… “আল্োহর মোদোহোই ণদময় বলণ�, 
সোহোর্্য করমত চোইমল কমরো ন্ইমল চমল র্োও।”

অয়ন্ :.. “আপো, আপণন্ এত মোরমগম�ন্ মোকন্?”
ন্োরী :.. “গুণমণণ কী! গন্োকোটো ন্ো মোপনেী?”
অয়ন্ :.. “গুণমণণমক আপন্োরো ণচন্মব ন্ো।”
ন্োরী :.. “আপণন্ মোক?”
অয়ন্ :.. “আমোমকও আপন্োরো ণচন্মব ন্ো।”
ন্োরী ণপ�দু মোহঁমট সভময় বলল… “আমোমদরমক মোরোর জন্্য আমোর 

আব্ো আপন্োমক পোণঠময়ম�ন্ ন্োণক?”
অয়ন্ পদুরুর্মক ন্োমোর জন্্য ইশোরো করমল, ন্োরী সভময় বলল… 

“আপণন্ এত উমতেণজত হমচ্ন্ মোকন্?”    
অয়ন্ :.. “আমোর ন্োম ফতদু রোলী এবং গুণমণণর ন্োম ণবভোসো 

তোলদুকদোর। আমোর সোমে চমলো, ন্ইমল মোতোমোমদরমক ওরো মোমমর 
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মোফলমব।”
ন্োরী :.. “আপণন্ ণবভোসোর স্যোর?”
অয়ন্ :.. “হ্যোঁ।”
ন্োরী :.. “আপন্োর কী হময়ম�?”
অয়ন্ :.. “ণবভোসোমক উন্োরো ন্োমীদোণম পোমত্রর কোম� ণবময় মোদমবন্। 

অন্োহোমর মরোর জন্্য আণম পোণলময় এমসণ�। আমোর বোরমোণস পমর 
গোইব, এেন্ দূমর ন্ো মোগমল সব্ষন্োশ হমব। আসোর পমে গুণ্োর পোল 
মোদমেণ�।”

ন্োরী অয়মন্র হোত ধমর অশ্রুণবজণড়তকমঠে বলল… “ভোইয়ো, 
আমোমদরমক বোঁচোও।”

অয়ন্ হোঁটমত শুরু কমর গম্ীরকমঠে বলল… “আণম অণভন্য় কণর 
ন্ো। ওরো আক্মণ করমল সব্ষন্োশ হমব।”

ন্োরী পদুরুর্মক তোড়ো মোদয়। ণতন্জন্ প্রোয় মোদৌমড় গোণড়মত উমঠ 
বসমতই গুণ্োরো তোমদর সোমমন্ গোণড় েোমোয়। অয়ন্ মোবণরময় রোগোণবিত 
কমঠে বলল… “আমোর সোমমন্ গোণড় েোণমময়ম�ন্ মোকন্?”

মস্তোন্ মোবণরময় হোসমত হোসমত বলল… “মোতোর সোমে ওরো কী 
করম�?”

অয়ন্ :.. “আমোর বইন্ মোবোন্োই আমোর সোমে চড়দু ইভোণত করমব ন্ো 
মোতো মোতোমদর সোমে করমব ন্োণক?”

মস্তোন্ :.. “কদু মলর মদুমে কোণল মোলমপ কদু লকন্্যো কলণকেন্ী হময়ম�।”
অয়ন্ :.. “বদুণিময় বল।”
মস্তোন্ :.. “মোন্ণসক ভোরসোম্যহীন্ কোণজর ভ্োম্যমোণ আদোলত 

মোেমক কোণবন্ সংগ্হ কমর ওরো পোণলময় এমসম�।”
অয়ন্ :.. “ণবময়র েদুতবো ণক মোকউ শুমন্ণ�ল?”
মস্তোন্ :.. “তোর মো বোবোও ওেোমন্ ণ�মলন্।”
অয়ন্ :.. “ধম্ষোন্দুর্োরী বর বরণ কমর কদু লকন্্যো কদু লবতী হময়ম�। 

বোঁটকদু মলর সোমে গলোগণল কমর চমল র্ো ন্ইমল ণতন্কদু ল হোণরময় 
ণন্ষ্কদু ল হমব।”

মস্তোন্ :.. “দদুষ্কোমল ওরো দদুষ্কদু ল হময়ম�, দদুষ্কমম্ষ হময়� দদুষ্ট, ওমদরমক 
দদুরস্ত করমত হমব। তদু ই আমোর বন্ধদু , মোতোর সোমে মোরোমোণর করোর 
জন্্য আমরো আণসণন্।”

অয়ন্ অপলকদৃমষ্ট তোণকময় বলল… “মৃতদু ্যর পর কী হমব মোজমন্ও 
মোতোমরো ন্ো জোন্োর ভোন্ কমর অমন্্যর সোমে অন্্যোয় কমরো। কম্ষফল 



www. mohammedabdulhaque.com    111

র্েন্ মোভোগ করমত হমব তেন্ মোতোমরো কী করমব?”
মস্তোন্রো ণচণন্তত হময় এমক অমন্্যর ণদমক তোকোমল, অয়ন্ ণবচণলত 

হময় বলল… “বন্ধদু ! বরোভরণ ণদময় ণবভোসোমক ণবময় মোদওয়োর জন্্য 
বর মোপময়ম�ন্। মমন্র আগুন্ ণন্বোবোর জন্্য আজ আণম রমক্তর 
সোগমর মোগোসল করব। সোঁতরোমত চোইমল আয়।”

মস্তোন্ :.. “তদু ই মরণপণ কমরণ�স ন্োণক?”
অয়ন্ এগুমত শুরু কমর বলল… “অমরোবতী র্োওয়োর জন্্য মন্ 

মরণপোেো মোমমলম�। আণম মোতোমক সোমে ণন্মত চোই ন্ো।”
মস্তোন্ ণপ�দু মোহঁমট হোত ণদময় ইশোরো কমর বলল… “মোবোন্ মোবোন্োইমক 

ণন্ময় তদু ই দূর মোকোেোও চমল র্ো। আমরো মোঘোরোঘদুণর কমর বোণড়ঘমর 
ণফমর র্োব।”

অয়ন্ :.. “বন্ধদু ! গুণমণণর সোমে মোচোেোমচোণে হমল মমন্ মমন্ বণলস, 
ফণকরো মলো গমল পমর ফতদু রোলী এেন্ ফণকর হময়ম�।”

মস্তোন্ :.. “মোহঁই! তদু ই আমোমক মোমমরণ�মল মোকন্?”
অয়ন্ :.. “ণন্গু্ষণ হওয়োর জন্্য গুণমণণমক ধোক্ো মোমমরণ�মল মোকন্?”
মস্তোন্ গোণড়মত উমঠ হোত মোন্মড় চোলোমত শুরু কমর বলল… “দূর 

মোকোেোও চমল র্ো। মোদেো হমল মোতোর মমন্র কেো মমন্ মমন্ বলব।”
অয়ন্ হোত মোন্মড় বলল… “অন্তমরর কেো অন্তর্্ষোমী জোমন্ন্, র্োর 

অন্তর র্ত সদুন্দর তোর জীবন্ তত সদুন্দর।”
ন্রন্োরী মোদৌমড় মোগমল অয়ন্ ণবচণলত হময় বলল… “ণন্জ্ষমন্ বমস 

গুণমণণ আমোর জন্্য কোঁমদ। মমন্র কোমন্ আণম ওর কোন্োর প্রণতধ্বণন্ 
শুন্মত পোই।”

ন্োরী :.. “ণবভোসোমক আপণন্ এত ভোমলোবোমসন্?”
অয়ন্ :.. “আমোর মমন্র কেো শুমন্ ণেল ণেল কমর হোসমতো আর 

বলমতো তদু ণম আস্ত একটো মোবোকো।”
ন্োরী :.. “চলদুন্, এেদুণন্ ওমক ণন্ময় আসব। ওরো আর আমোমদর 

ধোমরপোমশ আসমব ন্ো।”
অয়ন্ :.. “আমোর সব কেো শুন্মল তদু ণমও বলমব, তদু ণম আস্ত একটো 

মোবোকো।”
পদুরুর্ :.. “আপণন্ এত ণচণন্তত হমচ্ন্ মোকন্, পণরচয় মোজমন্ আণম 

বরোভরণ চোইব ন্ো।”
অয়ন্ হোঁটমত শুরু কমর বলল… “ণক�দু চোইমল বন্ধদু মক তলব করব। 

বন্ধদু রো এমস কণবরোণজ করমল কদু সংস্োর সংস্োর হমব।”
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ন্োরী :.. “আমোর ন্োম সদুরণভ, উন্োর ন্োম সদুভোর্।”
অয়ন্ :.. “ওরো আমোর দদুলোভোইমক প্যোঁদোবোর জন্্য এমসণ�ল।”
সদুভোর্ কপোল কদু ঁচ করমল, অয়ন্ মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… 

“জণমন্ কো’র?”
সদুভোর্ :.. “আমোর দোদোর।”
অয়ন্ গোণড়মত উমঠ চোলোমত শুরু কমর বলল… “এই জন্্য ওরো 

মোিপমে আড্ো মোগমড় ণবণড় ফদু ঁকণ�ল। ঘরবোণড় বোণন্ময় ক্োন্ত হময় 
মোদদুমর কোত হময় গোলবোণলমশ গোল রোেমলই ওরো এমস ধমণকময় 
বলমতো, িমম্প উঠ। তো র্োক! কদু টদু ণম্বতোর জন্্য এেন্ ন্োন্োবোণড় র্োমব 
ন্োণক?”

সদুভোর্ গোল ফদু ণলময় বোইমর তোণকময় বলল… “আণম জোণন্ ন্ো।”
সদুরণভ :.. “আপন্োর বোসো মোকোেোয়?”
অয়ন্ ম্োন্ মোহমস বলল… “আমোর বোসোয় র্োমব?”
সদুভোর্ :.. “এভোমব হোসম�ন্ মোকন্?”
অয়ন্ ণবচণলত হময় বলল… “আমোর ঘমর মোরজোই বোণলশ মোন্ই। 

আণম ভবঘদুমরর মত ঘদুমর মোবড়োই। মোকোমন্োণদন্ েোই মোকোমন্োণদন্ 
উমপোস েোণক। গুণমণণর ণবরমহ গুন্গুন্ কমর আণম ণন্গু্ষণ হময়ণ�।”

সদুরণভ :.. “ধন্ীরো এত ণহংস্র হয় মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আণম জোণন্ ন্ো।”
সদুরণভ :.. “আমোর ভদু ে মোলমগম�। আপন্োর দদুলোভোই বমলণ�মলন্ ঘর 

বোণন্ময় রোঁধোবোড়ো করমবন্। ঘর বোন্োমন্োমতো দূমরর কেো উণন্ একটো 
বোঁশ কোটমত পোমরন্ ন্ো। সকল কোজ আমোমক করমত হময়ণ�ল।”

অয়ন্ দ্রুত চোলোমত শুরু কমর বলল… “ভোই মোবোন্োই! আমোর 
মোবোমন্র সোমে দোগোবোণজ করমল দোগণন্র দোমগ আজীবন্ দগদগ 
করমব, মিরণ কমর কেোেোন্ মমন্ রোেমব।”

সদুভোর্ :.. “ণঠকোম�। এেন্ বলদুন্ এত দ্রুত মোদৌড়োমচ্ন্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আমোর মোবোমন্র ভদু ে মোলমগম�।”
সদুরণভ আমবগপ্রবণ হময় দদুহোমত মদুে লদুণকময় কোঁদমত শুরু করমল, 

সদুভোর্ ব্যঙ্ কমর বলল… “ভোই েোমমতই মোবোন্ শুরু কমরম�। আমোর 
মত বীরপদুরুর্রো কোন্োকোণট কমর ন্ো।”

[ ] অয়ন্ কেো ন্ো বমল গোণড় চোলোমত েোমক এবং পমে মোহোমটল 
মোদেমত মোপময় গোণড় েোণমময় েোবোর মোেময় গোণড়মত ণফমর ণচণন্তত হমল 
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সদুরণভ ণচন্তোর কোরণ জোন্মত চোয়। [ ] 

সদুরণভ :.. “আপণন্ এত ণচণন্তত হমচ্ন্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আমোর সোমে েোকমল মোতোমোমদর অকোল মৃতদু ্য হমব। 

মোতোমরো দূর মোকোেোও চমল র্োও। হোল চোর্ কমর মোেমলও মোতোমরো 
দদুষ্কদু ল হমব ন্ো এবং পরমোন্মন্দ আণমও মৃতদু ্যর সোমে সোক্ষোৎ করমত 
পোরব।”

সদুরণভ ণবরমক্তোণক্ত কমর বলল… “অকোমল পোগল হওয়োর জন্্য 
পোগলীমক ভোমলোমবমসণ�মলন্ মোকন্?”

অয়ন্ :.. “তদু ণম হয়মতো গুণমণণমক ণচন্ ন্ো।।”
সদুরণভ :.. “ণবভোসোমক আণম ণচণন্। আমরো এক স্দু মল পড়তোম।”
অয়ন্ :.. “তদু ণম গুণমণণর বোন্ধবী, সণত্য?”
সদুরণভ :.. “আণমও ওমক পোগলী ডোকতোম। ভোন্দুমতীর মত মমন্র 

কেো শুমন্ ণেল ণেল কমর হোমস।”
অয়ন্ :.. “সত্যোসত্য জোন্মল হোউ মোউ কমর কোঁদমব। র্োইমহোক! 

এেন্ মোতোমোমদর জন্্য ণন্রোপদ বোসথিোন্ েদু ঁজমত হমব।”
সদুভোর্ :.. “আপন্োর বোসোয় কোমরো কয়টো?” 
অয়ন্ :.. “মোত্র একটো।”
সদুভোর্ :.. “আপণন্ এত কৃপণ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “মোকন্, কী হময়ম�?”
সদুভোর্ :.. “বোণড় ন্ো ণকমন্ গোণড় ণকমন্ম�ন্ মোকন্?”
অয়ন্ :.. “জণমন্ মোেোঁমজ পোণচ্ ন্ো। প�ন্দসই জণমন্ েদু ঁমজ মোপমল 

বোণড় বোন্োব।”
সদুভোর্ :.. “হোয় মোর হোয়! জণমন্ ণকমন্ কী করমবন্?”
অয়ন্ :.. “প্রেম অন্োদৃত ণ�লোম। পমর আণদ্রয়মোন্ হময়ণ�লোম। 

তোরপর আদৃত হময়ই অন্োদৃত হময়ণ�।”
সদুভোর্ :.. “ণবপোমক পমড় আণম মহোণবপমদ পমড়ণ�। ভোইজোন্! 

আণম জোন্মত চোই আপন্োর কী হময়ম�?”
অয়ন্ :.. “অন্তগূ্ষঢ় মোবদন্ো ঘদুণমপোকো হময় অন্তর িোঁিরো কমরম�।”
সদুভোর্ :.. “ণঠকোম�, এেন্ বলদুন্ তোরপর কী করমবন্?”
অয়ন্ :.. “ণদগ্ভ্োমন্তর মত মোতপোন্তমর মোর্মত চোই।”
সদুভোর্ :.. “এই বমলন্ জণমন্ ণকন্মবন্, এই বমলন্ মোতপোন্তমর 
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র্োমবন্। আপন্োমক ণন্ময় মন্স্তোণত্বমকর কোম� মোর্মত হমব।”
অয়ন্ :.. “আমোমক ণন্ময় কোর কোম� মোর্মত হমব?”
সদুভোর্ :.. “পদুন্রুণক্ত করমত পোরব ন্ো। উচিোরণ করমত েদুব মোবণশ 

কষ্ট হয়।”
সদুরণভ দৃঢ়কমঠে বলল… “ভোইমক সোহোর্্য করমল অকোমল মরমত 

হমব ন্ো, বদুমি�?”
সদুভোর্ :.. “হ্যোঁ বদুমিণ�। ভোইজোন্, কী সোহোর্্য করমত হমব বলমল 

সত্বর আপন্োমক সোহোর্্য করব।”
অয়ন্ :.. “উপত্যকোয় জলটদু ণে বোন্োমত চোই।”
সদুভোর্ :.. “প্রসোদ অট্োণলকো বোন্োবোর জন্্য মোন্দুর্ কল্ো কোটোকোণট 

কমর। আপণন্ মোকন্ জলটদু ণে বোন্োমত চোন্ দয়ো কমর বলমবন্ ণক?”
অয়ন্ :.. “অমোবস্যোয় চোঁমদর আমলো মোদেোর জন্্য বদুমকর উপর দদু 

হোত মোবঁমধ জমলর উপর ঘদুমোব।”
সদুভোর্ :.. “আপণন্ কী শুরু কমরম�ন্?”
অয়ন্ :.. “কোকদু ণত ণমন্ণত কমর কতবোর বমলণ�ল, আমোমক বোণড় 

বোণন্ময় দোও, আণম সংসোরী হমত চোই। আণম বমলণ�লোম সময় হমল 
উপত্যকোয় ণচত্রোন্দুগ বোণড় বোন্োব। আহ! সদুমের সময়মক দদুঃে গ্োস 
কমরম�।”

সদুরণভ :.. “অন্দুমণত ণদমল আমরো আপন্োমক সোহোর্্য করব।”
অয়ন্ :.. “গলোয় পরোর জন্্য একগো�ো ফণকরো মোলো বোন্োমত চোই।”
সদুরণভ :.. “কী ণদময় বোন্োমত চোন্?”
অয়ন্ :.. “বরচন্দন্।”
সদুরণভ :.. “ণবভোসোমক আপণন্ সণত্য েদুব ভোমলোবোমসন্।”
অয়ন্ :.. “ণবভোসো আমোমক অমন্ক ভোমলোবোমস। েোক, মোতোমরো দূর 

মোকোেোও চমল র্োও। ওরো আর মোতোমোমদরমক মোরধর করমব ন্ো।”
সদুভোর্ :.. “আপণন্ কী করমবন্?”
অয়ন্ :.. “গুণমণণর জন্্য ণচত্রোন্দুগ বোণড় বোন্োব।”
সদুভোর্ :.. “আমোমদরমক তোড়োমল আপন্োর কষ্ট হমব।”
অয়ন্ :.. “চোইমলও মোতোমরো আমোমক সোহোর্্য করমত পোরমব ন্ো।”
সদুভোর্ :.. “জোণন্, তবদুও বৃেো মোচষ্টো করমত চোই। আপন্োর সোমে 

েোকমল অন্তত অকোল-বসমন্ত মরব ন্ো।”
অয়ন্ ণবচণলত হময় বলল… “জোমন্ো, মোতোমোমদরমক ঘরবোণড় 

বোন্োমত মোদমে আণম েদুব েদুণশ হময়ণ�লোম। আণম সদুমে হোসমল দদুমের 
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এত ণহংসো হয় মোকন্?”
সদুরণভ অশ্রুসজলদৃমষ্ট তোণকময় বলল… “আণম মোদোয়ো কণর গুণমণণ 

মোর্ন্ আপন্োর অধ্ষোণঙ্ন্ী হয়।” 
অয়ন্ গোণড় চোলোমত শুরু কমর বলল… “আণমও মোদোয়ো কণর, 

আল্োহ মোতোমোমদরমক সদুণেত করমবন্।”
সদুরণভ :.. “জোমন্ন্ ভোইয়ো?”
অয়ন্ :.. “ন্ো বলমল জোন্ব মোকমমন্? গুণমণণ মমন্র কেো শুন্মত 

পোমর, সব কেো মদুমে বলমত হমতো ন্ো। কোমন্ তদু লো ণদময় তমেয় 
হময় আমোর মমন্র কেো শুন্মতো। আমোর মন্ কেন্ কী চোইত সব 
জোন্মতো।”

সদুরণভ মোরমগ ণবরক্ত হময় বলল… “ওর আম্দু ওমক মোরমত চোন্ 
মোকন্?”

অয়ন্ :.. “গুণমণণর সদুবোমদ উণন্ সমোমজ সদুপণরণচত হমত চোন্। 
অকদু লীন্রোও আমোর মত অজ্োতকদু লশীমলর সোমে আত্ীয়তো করমব 
ন্ো।”

সদুরণভ :.. “আপণন্ মোচোে পোকোমল ণবভোসোর ন্োন্ো আপন্োর মোবগোণর 
করমবন্। আপন্োর দদুলোভোই পো ণটমপ ণদময়ও আমোর ন্োন্োমক রোণজ 
করমত পোমরন্ণন্। র্োইমহোক, ণচত্রোন্দুগ বোণড়র ণববরণ শুন্মত চোই।”

অয়ন্ :.. “সণত্য?”
সদুরণভ :.. “ণতন্ সণত্য।”
অয়ন্ :.. “�মন্দ-বমন্দ বোণড় বোন্োব। বোগোমন্র জলোশময় েোকমব 

জলগৃহ। ঈশোমন্ কদু ঁমড়ঘর, জ্ন্্ষঋমত পণ্ষকদু ণটর, বোয়দু মোকোমণ েোকমব 
মোগোলপোতোর ঘর। ফটমক মোলেো েোকমব সদুেবোসর।” 

সদুরণভ :.. “সদুেবোসর মোকন্?”
অয়ন্ মোচোে বদুমজ বলল… “মোতোমোমক ভোমলোমবমস জ্বরোগী হব আণম 

পমে পমে ঘদুরব ফণকরো মোলো গমল পমর। মোতোমোমক বরণ করোর জন্্য 
অন্দুরোগী হব আণম পদুপেশর্্যো সোজোব সদুেবোসমর।”

দদুজন্ হতভমম্বর মত তোণকময় েোকমল, অয়ন্ অশ্রু মদুম� হোসোর 
মোচষ্টো কমর বলল… “আমবমগ সংমবগ এবং অন্্যোন্্য অন্দুভমব বোর 
বোর প্রবোণভত হণচ্। আমোর সোমে েোকমল মোতোমরোও পোগল হমব।”

সদুরণভ ণবচণলত হময় বলল… “শোণন্তর পণরপন্ী পণরণথিণত ণন্য়ন্ত্রমণর 
জন্্য সদুণবধোবোদীর অধ্ষোণঙ্ন্ী হময় আণম অত্যন্ত অসদুণবধোজন্ক ও 
অস্বণস্তকর িোমমলোয় ব্যণতব্যস্ত হময়ণ�। এমন্ অণথিরতোয় মোর্মকোমন্ো 
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জমন্র মোন্ণসক অবথিোয় ধস ধরমব।”
অয়ন্ :.. “ণবভোসোর ণবরমহ আণমও মোদোদদুল্যমোন্ হময়ণ�।” 
সদুভোর্ অয়মন্র ণদমক তোণকময় বলল… “আণম ণচৎকোর কমর 

বমলণ�লোম, আমরো সদুথি এবং সজ্োমন্ সংসোণর হমত চোই। আপন্োরো 
আশীব্ষোদ করমল পোণরবোণরক পরম্পরো এবং পমড়োণশর মোরর্োমরণর্র 
অবসোন্ হমব।”

অয়ন্ হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “সমোমজ ণক�দু অসদুথি মোন্দুর্ আম�, 
তোমদর প্রণতণহংসোয় মোসোন্োর সংসোর মোপোমড় �োরেোর হয়। তোমদর 
অণভশোমপ অবশ্যম্োবীরো হতোশোগ্স্ত হয়।”

সদুভোর্ :.. “ধম্ষোন্দুর্োয়ী জগৎসংসোমর আমরো সংসোণর হময়ণ�। স্বগ্ষ 
আমোমদর গন্তব্য। সমোজবধি মোন্দুমর্র মঙ্লকোমন্ো কমর আমরো 
মঙ্লকোমী হময়ণ�। সম্বন্ধী সোমহব, আপণন্ চোইমল আণম আপন্োমক 
সোহোর্্য করমত পোরব। আমোর ণভটোয় আপণন্ আপন্োর ণচত্রোন্দুগ বোণড় 
বোন্োমত পোরমবন্। চোইল ন্গদ অেবো ণকণস্তমত মূল্য পণরমশোধ করমত 
পোরমবন্।”

অয়ন্ :.. “উপত্যকোয় আণম আমোর বোণড় বোন্োব। অদৃমষ্টর মোফমর 
পমড় পোণপঠে হমত চোই ন্ো।”

সদুভোর্ :.. “ভোমগ্যর মোদোহোই ণদময় আণমও ণবপর্্ষস্ত হমত চোই ন্ো। 
আপণন্ ণন্চিয় জোমন্ন্, ধম্ষোন্দুর্োয়ী এবং ন্্যোয়সংগত ভোমব জমেোণধকোর 
মোেমক মোকউ কোউমক বণঞ্চত করমত পোমর ন্ো। জোয়গো-জণম প�ন্দ 
হমল সকল উপকৃত হব।”

অয়ন্ র্েন্ জোয়গো-জণম ণকমন্ বোসোবোণড়র ন্কশো ণন্ময় ব্যস্ত, 
ণবভোসো তেন্ প্রোয় হতোশ্োস। জ্দণন্ক কত মোলোমকর সোমে মোদেো 
হয়। প্রমত্যক মোন্দুমর্র ণচন্তোয় অন্্যত্ব এবং মোবজোয় পোে্ষক্য। অন্তর 
আমোমদরমক কতভোমব ণবভ্োন্ত কমর তো সণত্য অণচন্তন্ীয়। কদু ণচন্তোর 
ণক্য়ো এবং প্রভোব অত্যন্ত কদু ৎণসত। মোরণমমন্ত্র সণত্য মোন্দুর্ মমর 
এবং অণহংসোমমন্ত্র শত্রু ণমত্র হয়। সোধদুসন্ত হওয়োর জন্্য সোধকরো 
ণদন্মোন্ মন্ত্র জমপ। গুপ্ত মন্ত্রণো এবং কদু মন্ত্রণোয় সমোজ এবং সংসোমরর 
শোণন্তশৃঙ্খলো ন্ষ্ট হয়। গূঢ়ত্বে মোজমন্ ণবভোসো মন্ত্রমদুমগ্ধর মত কদু টদু ম্বমদর 
কদু ণটলতো এবং কদু চক্ীমদর মোলোমহর্্ষক কোর্্ষকলোপ মোদেণ�ল। এক 
ণভেোণরণী ণসঁণড়মত বমস ক্োন্তকমঠে বলল… “মোমগো! আমোর টদু কণন্মত 
একমদুমঠো চোউল দোও।”

ণবভোসো মোবণরময় ণভেোণরণীর মদুমের ণদমক তোণকময় মৃদদু হোমস। 
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ণভেোণরণী সণবন্ময় বলল… “ণবণবজোন্, এক মদুমঠো চোউল মোদমবন্?”
ণবভোসো হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “কী ণদময় ভোত মোেমত চোও?”
ণভেোণরণী চমমক বলল… “আমোর মমন্র কেো জোন্মলন্ মোকমমন্?”
ণবভোসো :.. “তদু ণম বমস বমস ণচন্তো কমরো মোতোমোর জন্্য ভোত সোলন্ 

আন্মত র্োণচ্। আণম জোণন্ ন্ো মোকোন্ সোলমন্র ঘ্োমণ মোতোমোর ভদু ে 
মোলমগম�?”

ণভেোণরণী কণম্পতকমঠে ণক�দু বলমত মোচময় েোমম। ওর হোবভোমব 
ভময়র প্রভোব। ণবভোসো হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “মোশোন্ো কেো 
মোশোন্োমোত্র সোংবোণদকরো সংবোদক বোন্োয়। সততো র্োচোই ন্ো কমর 
সম্পোদকরো তো সংবোদপমত্র �োপোয় এবং পোঠকরো তো পমড়। মোতোমোর 
আমোর মমন্র কেো মোশোন্োর সময় কোমরো মোন্ই।” 

ণভেোণরণী ণন্ব্ষোক তোণকময় েোকমল, ণবভোসো দ্রুত পোকঘমর মোর্ময় 
ব্যস্তকমঠে বলল… “শণজন্ো! প্রমত্যক সোলন্ এমকক কটরোয় মোদ।”

শণজন্ো ব্যস্ত হয় এবং ণবভোসো ণন্জ হোমত েোমল ভোত লময় দ্রুত 
ণফমর ণভেোণরণীর পোমশ বমস বলল… “ন্োমকর কোম� ণন্ময় শুঁকমল 
বদুিমত পোরমব।”

ণভেোণরণী কটরোর ণদমক তোণকময় অশ্রু মদুম� কটরো হোমত ণন্ময় ঘ্োণ 
শুঁমক বলল… “ণবণবজোন্, মোকোন্টো েোব?”

ণবভোসো :.. “েোণসরটো হয়মতো মোবণশ মজো হময়ম�।”
ণভেোণরণী েোমল তরকোণর লময় মোেোমত মোেোমত ণবভোসোর ণদমক 

তোণকময় বলল… “আপণন্ সণত্য মমন্র কেো শুন্মত পোমরন্।”
ণবভোসো এক রোন্ েোলোয় তদু মল ণদময় বলল… “র্ো মোেমত পোমরো।”
ণভেোণরণী অশ্রু মদুম� মোেমত শুরু কমর বলল… “আমোর মোবদুদ 

আল্োহ তদু ণম দদু ণন্য়োর মোণলক।”
এক জ্বষ্বী দূমর বমস আড়মচোমে তোণকময় বলল… “আমমরো ভদু ে 

মোলমগম�।”
ণবভোসো হোসমত হোসমত বলল… “মোতো আণম কী করব?”
জ্বষ্বী :.. “আণম ণবষ্দু -উপোসক।”
ণবভোসো :.. “তদু ণমও জোমন্ো ণবশ্ব্রহ্োমণ্র সৃণষ্টকত্ষো মোত্র একজন্। 

কী ণদময় ভোত েোমব, ণন্রোণমর্ ন্ো মোমোরগ েোণস?”
জ্বষ্বী ন্মড়�মড় বমস বলল… “তদু ণম এভোমব কেো বমলো মোকন্?”
ণভেোণরণী ভোত মোেোমত মোেোমত বলল… “ণন্মজর মমন্র কেো 

ণন্মজ কোমন্ শুন্মল লোণফময় ণতন্ হোত উপমর উঠমব মোগো জ্বষ্বী।”
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জ্বষ্বী বমল মদুে ণবকৃত কমর বলল… “মোর্ভোমব েোচ্ মোদমে মমন্ 
হমচ্, মোগোন্োমের মোংস ণচবোচ্।”

ণবভোসো জ্বষ্বীর ণদমক তোণকময় বলল… “মোতোমরো গোইর দদুধ েোও, 
আমরো েোই মোংস। বদুণড়র মত আণমও মদুরণগর রোন্ মোেমত চোই। হোয় 
ণবষ্দু  হোয় ণবষ্দু , মোগোন্োমের মোংস স্পশ্ষ করমল ধরোধোম হমব ধ্বংস।”

জ্বষ্বী কপোমল আঘোত কমর বলল… “হোয় ণবষ্দু  হোয় ণবষ্দু , 
আল্োহর উপোসক আমোমক এসব কী মোশোন্োল?”

শণজন্ো অধরদংমশ দোঁমত দোঁত ণপমর্ বলল… “মমন্ র্েন্ এত 
মোলোভ তেন্ মদুসলমোমন্র মোদউণড় ণডণেময়� মোকন্?”

জ্বষ্বী ন্মড়�মড় বমস বলল… “আমোর সোমে মোতোমরো এত 
দদুব্ষ্যবহোর কর� মোকন্?”

ণবভোসো গম্ীরকমঠে বলল… “কী ণদময় ভোত েোমব?”
জ্বষ্বী :.. “ণন্রোণমর্ ণদময় দোও।”
ণবভোসো আড়মচোমে তোণকময় বলল… “চোইমল েোণসর মোংস মোেমত 

পোরমব।”
জ্বষ্বী হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “আণম মোর্ ণন্রোণমর্োশী।”
ণবভোসো :.. “গরুর গলো কোটমল ধোরো হময় লোল রক্ত গড়োয়, সবণজ 

কোটমল কর্ মোবমরোয়।”
জ্বষ্বী :.. “তোইমল তদু ণম কী েোও?”
ণবভোসো :.. “বোমঘর ণপ্রয় েোদ্য হণরণ ঘোস েোয় মোকন্?”
জ্বষ্বী মোেো মোন্মড় বলল… “আণম জোণন্ ন্ো।”
ণবভোসো :.. “মোেোশমপোশোণক আর মোেোশমেোরোণকর জন্্য সৃণষ্টকত্ষো 

মোন্দুর্মক সৃণষ্ট কমরন্ণন্। মোতোমোর মন্ র্ো চোয় তো ণদময় ভোত েোও। 
আণম মোতোমোমক আপণতে করব ন্ো। হোলোল হোরোমমর সীমো আমরো 
জোণন্।”

জ্বষ্বী মদুে ণবকৃত কমর বলল… “বদুণড় এভোমব েোমচ্ মোকন্? 
আমোর মোঘন্ো হমচ্ মোতো।”

ণভেোণরণী শরীর কোঁণপময় মোহমস মোেো মোন্মড় বলল… “কোন্োকোণট 
কমরও পচো পোন্তো ণমমল ন্ো। আমোর মমন্র কেো শুমন্ পোঁচ কটরো 
সোলন্ এবং গরম ভোত সোমমন্ মোরমে ণমন্ণত কমর বমলণ�মলন্, ঘ্োণ 
শুঁমক মোদমেো মোকোন্টোর ঘ্োমণ ভদু ে মোলমগণ�ল। মোেমত হমল হোত ধদুময় 
েোও। অন্্য বোসোয় মোগমল মোগোন্োমের মোংস দূমরর কেো, সোত ণদমন্র 
পচো পোন্তো মোশর্ করোর জন্্য বোণস ণন্রোণমর্োও ণমলমব ন্ো।”
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জ্বষ্বী ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলল… “ওমগো, আণম এেন্ কী 
করব?”

ণবভোসো :.. “দদুধ কলো আম�, চোইমল এমন্ মোদব।”
জ্বষ্বী :.. “এন্ দোও। তদু ষ্ট হময় মোেময় আশীব্ষোণী জমপ মোতোমোমক 

আশীব্ষোদ করব।”
ণবভোসো মৃদদু মোহমস বলল… “রসমগোল্ো আম�, কময়কটো আন্ব?”
জ্বষ্বী :.. “দই ণমলমব?”
ণবভোসো :.. “র্ো চোইমব তো পোমব। শণজন্ো! মোদৌমড় ণন্ময় আয়।”
শণজন্ো মোদৌমড় র্োয়। ণবভোসো জ্বষ্বীর পোমশ বমস বলল… “আমোর 

কেোয় রোগ কমরো ন্ো। সকমল জোমন্ আণম মমন্োমরোগী। শুধদু মোস জোমন্ 
আণম মোর্ গুণমণণ।”

জ্বষ্বী :.. “আমোর মমন্র েবর জোন্মল মোকমমন্?”
ণবভোসো :.. “মোগোয়োণলণন্ আমোমক বমলণ�ল, ণঘ মোেমল শণক্ত বোমড়।”
জ্বষ্বী ণশউমর বলল… “ণতন্ সত্য কমর বলণ�, তদু ণম সণত্য মমন্র 

কেো শুন্মত পোমরো।”
ণবভোসো হোসমত হোসমত বলল… “ণটকণটণকর মোলজ ধমর বলমত 

পোরব আণম ণমে্যো বণল ন্ো।”
আর কেো ন্ো বমল ণভেোণরণী এবং জ্বষ্বী পণরতৃপ্ত হময় মোেময় 

চমল র্োয়। ণবভোসো র্েন্ ণন্মজমক ব্যস্ত রোমে অয়ন্ তেন্ ণকণস্তমত 
ণভটো ণকমন্ ণচত্রোন্দুগ বোণড় ণন্ময় মহোব্যস্ত। এক রোমত ণপ�মন্র 
বোগোমন্র মোদোলন্োয় বমস ণবভোসো গুন্গুন্ কমর ন্োগরমদোলো েোয়। 
শণজন্ো মোদোলন্োর পোমশ দোঁণড়ময় ণবচণলতকমঠে বলল… “আপো, কী 
হময়ম�?”

ণবভোসো মোচোে বদুমজ বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ বলল… “জমড়োয়ো গয়ন্ো 
গমল পমর আমোর স্বপ্রো হময়ম� জড়ীভূত, তোর ণবরমহ ণবরণহণী 
হময়ণ� আণম সত্বর হব পরোভূত।”

শণজন্ো :.. “আপো! মোর্মন্ কমর হয় স্যোরমক েদু ঁমজ বোর করমত হমব 
ন্ইমল সকমলর অমঙ্ল হমব।”

ণবভোসো :.. “আণম জোণন্ ন্ো মোস এেন্ মোকোেোয়।”
শণজন্ো :.. “শুধদু আপণন্ উন্োর মমন্র েবর জোমন্ন্।”
ণবভোসো :.. “আব্দু মোকোেোয়?”
শণজন্ো :.. “পোকঘমর বমস কোঁদম�ন্।”
ণবভোসো মোদোলন্ো মোেমক ন্োমমত ন্োমমত বলল… “চো বোন্োমচ্ন্ 
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ন্োণক? সব্ষন্োশ! হোত পদুড়োমবন্।”
শণজন্ো ব্যণতব্যস্ত হয়। ণবভোসো পোকঘমর প্রমবশ কমর, “আব্দু!” 

বমল ণচৎকোর কমর প্রোয় মোদৌমড় বোবোর পোমশ মোর্ময় আঁচল ণদময় 
ধমর হোঁণড় ন্োণমময় মোচোমের ণদমক তোণকময় অশ্রুণবজণড়তকমঠে বলল… 
“কতণদন্ বমলণ� গরম হোঁণড় ধরমল হোত পদুমড়।”

বোবো কোঁধ িদু ণলময় বলমলন্... “মোকোেোয় মোগমল ফতদু রোলীর মোদেো 
পোব?”

ণবভোসো আঁচল ণঠক করমত কমর বলল… “চো বোন্োই?”
বোবো ওর মোেোয় হোত বদুণলময় বলমলন্... “ণক�দু জোন্মল আব্দুমক 

বমলো। ণচন্তোর সোগমর কূলণকন্োরো পোণচ্ ন্ো।”
ণবভোসো :.. “মোকন্ আব্দু?”
বোবো :.. “আণম মোতোমোর বোবো। সবোই আমোমক পোগলীর বোবো 

ডোমক। কোঁঠোল েোওয়োর জন্্য মোদয়োমল মোহলোন্ ণদময় আমোমদর জন্্য 
অমপক্ষো কমরণ�ল। কোঁঠোল েোওয়োর আমগ বমলণ�ল, অন্্যমন্স্ 
অেবো অন্্যণক�দুর প্রণত আকৃষ্ট ন্ো হময় কোঁঠোল মোেময় মোশর্ করমত 
পোরমল আর র্ন্ত্রণো পদুহোমত হমব ন্ো।। আল্োহর বন্ধদু মক তোণড়ময় 
আমরো ণতরসৃ্ত হময়ণ�।” 

ণবভোসো :..  “উণন্ আপন্োর সোমে মোবণশ সময় কোটোমতন্।”
বোবো :.. “তদু ণম আমোর মমন্র কেো শুন্মত পোচ্ ন্ো?”
ণবভোসো :.. “মমন্র সকল কেো বোস্তব হয় ন্ো।”
বোবো :.. “আমোর মন্ বলম�, ফণকরো মোলো গলোয় পমর আমশপোমশ 

মোকোেোও বমস গুন্গুন্োমচ্।”
ণবভোসো :.. “আপন্োর মন্ সত্য বমলম�।”
বোবো ওর হোত ধমর মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলমলন্… “মোস 

মোকোেোয় আম� তদু ণম জোমন্ো। চমলো! আমরো এেদুণন্ র্োব।”
ণবভোসো কোঁধ িদু ণলময় বলল… “সবোই হোসোহোণস করমব।”
বোবো ণপ�দু মোহঁমট মোহঁমক মোডমক বলমলন্... “সবোই ণন্মচ আমসো। 

আমোর কণলজো জ্বমল কয়লো হমচ্ আর মোতোরো হোসোহোণস কমর আগুন্ 
মোচতোচ্।”

উপমর র্োরো ণ�ল সবোই ণসঁণড়র পোমশ আসমল, বোবো মোচোে পোণকময় 
হোত ণদময় ইশোরো কমর বলমলন্... “এেদুণন্ আমোর বোসো মোেমক 
মোবণরময় র্োও।” 

মো :.. “আমোর ভোইর সোমে এভোমব কেো বলম�ন্ মোকন্?”
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বোবো :.. “তোমদরমক মোবণরময় মোর্মত বমলো, ণফমর এমস মোদেমল 
অমঙ্ল হমব। ণবভোসো! আমোর পোমশ আমসো।”

ণবভোসো পোমশ মোগমল, বোবো মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলমলন্… 
“সবোর মমন্র কেো পোঁচকোন্ কমর বমলো।”

ণবভোসো :.. “আম্দু উন্োর ভোই এবং ভোইমবৌমক মোবণরময় র্োওয়োর 
জন্্য কেমন্ো বলমবন্ ন্ো। আমোর অসৎমোমো বলম�ন্, আণম ন্োণক 
গন্োকোটো। আমোর গলো মোকমট আপন্োমক মোজমলর ভোত েোওয়োমবন্। 
মোণম বলম�ন্, আণম ন্োণক কদু লকলণকেন্ী।”

বোবো ণবভোসোর হোমত ধমর হোঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “পমর 
তোমদর সোমে মোবোিোপড়ো করব। এেন্ বল মোকোেোয় মোগমল অয়ন্মক 
পোব?”

ণবভোসো কপট মোহমস বলল… “শহমরর বোইমর মোর্মত হমব।”
বোবো মোেো দদু ণলময় গোণড়র পোমশ মোর্ময় র্োত্রী পোমশ বমস বলমলন্... 

“তদু ণম চোলোমল সময় কম লোগমব।”
ণবভোসো আঁচমল অশ্রু মদুম� গোণড় চোলোমত শুরু করমল, বোবো 

অবোককমঠে বলমলন্... “কী হময়ম� মো?”
ণবভোসো :.. “উন্োর আত্ীয়স্বজন্ মোন্ই।”
বোবো :.. “প্রচণলত প্রেো অন্দুর্োয়ী আত্ীয়স্বজন্মক র্নেআণতে করমত 

পোরব ন্ো। আণম শুধদু আমোর ন্োণত ণন্তণন্র সোমে আত্ীয়তো করব।”
“আব্দু!” বমল ণবভোসো র্েন্ লণজ্ত হময় গোণড় চোলোয়, অয়ন্ 

তেন্ পোমক্ষ বমস সোমমন্ তোণকময় ণন্ম্নকমঠে কেো বমল… “গুণমণণ, 
মোতোমোর ণবরমহ আমোর অন্তর অন্ধকোরোচ্ন্ হময়ম�। জোমন্ো গুণমণণ, 
সবদুজ মোতপোন্তমর মোতোমোর জন্্য ণচত্রোন্দুগ বোণড় বোন্োণচ্। জমল পো 
ডদু ণবময় বমস গপসপ করোর জন্্য জলোশময় জলগৃহ আম�।”

অয়ন্ র্েন্ মমন্র দদুঃমে কোঁমদ, ণবভোসো তেন্ আলতপোময় মোহঁমট 
তোর পোমশ বমস ণপমঠ ণপঠ মোরমে রোগোণবিতকমঠে বলল… “মোতপোন্তমর 
বমস ণদগ্ভ্োমন্তর মত কোন্োকোণট করোর কোরণ জোন্মত পোরব ণক?”

অয়ন্ লোণফময় উমঠ অবোককমঠে বলল… “গুণমণণ! তদু ণম এেোমন্ 
কী কর�?”

ণবভোসো ডোন্ বোঁময় তোণকময় বলল… “জলটদু ণে মোদেোর জন্্য এমসণ�।”
অয়ন্ দদুহোত প্রসোণরত কমর বলল… “বর্্ষোর মোঘোরবর্্ষমণ হোওড় 

ডদু বমল সদুদৃশ্য জলটদু ণে দৃশ্যমোন্ হমব।”
ণবভোসো তোর হোত ধমর দোঁণড়ময় বলল… “আমোর আঁণেজল ণক 
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র্মেষ্ট ন্য়?”
অয়ন্ :.. “পোণন্ পৃণেবীমক ণগলমত পোমর। একবোর ণগমলণ�ল এবং 

আবোর ণগলোর জন্্য প্রস্তুত হমচ্। স্বোে্ষোন্ধ হওয়োর দরুন্ আমরো তো 
মোদেমত পোণচ্ ন্ো।”

ণবভোসো :.. “আমোর প্রনে ণ�ল, আমোর আঁণেজল ণক র্মেষ্ট ন্য়?”
অয়ন্ :.. “আঁণেজমল ক্ষোর েোকোর দরুন্ আমোমদর স্বপ্ ক্ষোরীয় 

এবং জীবন্ ক্ষোণরত হয় তো ণক তদু ণম জোমন্ো?”
ণবভোসো দদু হোমত মোেো মোচমপ ধরমল, অয়ন্ হোসোর মোচষ্টো কমর 

বলল… “কী মোপমল সদুেী হব তো ন্ো মোজমন্ আমরো সদুেী হমত চোই। 
দদুঃে শমব্ ণবমশরঘর েোকোয় দদুঃমের গুরুত্ব মোবণশ, র্ো আমরো 
জোন্মতও চোই ন্ো।”

ণবভোসো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় দৃঢ়কমঠে বলল… “আবোর চমল র্োমব 
ন্ো মোতো?”

অয়ন্ :.. “আণম আর মোকোেোও র্োব ন্ো।”
ণবভোসো :.. “সণত্য বল�?”
অয়ন্ দদুহোমত ণবভোসোর মদুে ধমর বলল… “গুণমণণ, তদু ণম ণক আমোর 

বউ হমব?”
ণবভোসো মোেো দদু ণলময় গম্ীরকমঠে বলল… “আব্দুমক ণজমজ্স করমত 

হমব।”
“ও মোমোমগো!” বমল অয়ন্ চমমক চোরপোমশ তোকোয়। বোবো গোণড় 

মোেমক মোবণরময় মোহঁমক মোডমক বলমলন্... “অয়ন্! এণদমক আয়।” 
অয়ন্ ণবভোসোর ণপ�মন্ লদুণকময় মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… 

“আপন্োর সমস্যো কী?”
বোবো হোঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “আমোর ধোমর আয়।”
অয়ন্ হোত ধমর কপট মোহমস বলল… “তোরপর আণম এেন্ কী 

করব?”
ণবভোসো কোঁধ বোঁণকময় মোঠোঁট উলণটময় বলল… “তো আণম জোণন্ ন্ো।”
অয়ন্ বোবোর ণদমক তোণকময় বলল… “মোমোজোমন্র মমন্র কেো 

কমন্ কোমন্ বলমল আমোর হোত পো বহোল েোকমব ন্ইমল…।”
ণবভোসো বোবোর ণদমক তোণকময় হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “মোতোমোর 

হোত ধমর মোকঁমদ বলমত চোন্, বোবো ফতদু রোলী তদু ণম ণক আমোর পোগলী 
মোমময়মক ণবময় করমব?” 

অয়ন্ মোদৌমড় মোর্ময় বোবোর সোমমন্ হোঁটদু  মোগমড় বমস দদুহোমত উন্োর 
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ডোন্ হোত ধমর মোচোমের ণদমক তোণকময় বলল… “মোমোজোন্, ণবভোসোমক 
আণম ণবময় করমত চোই।”

বোবো তোর আঁণেজল মদুম� ণদময় হোত ধমর উণঠময় বলমলন্... 
“ণঠকোম�।”

অয়ন্ :.. “মোমোজোন্, আণম আশ্স্ত হমত চোই।”
বোবো :.. “ণবভোসোমক সোমে ণন্ময় এমসণ�, আজ রোমত মোতোমোমদর 

ণন্কোহ হমব।”
অয়ন্ দদুহোমত অশ্রু মদু�মত মদু�মত বলল… “চোইমল আমোর বোপ 

চোচোর ন্োমধোম ণলমে মোদব।”
বোবো দোঁত কটমট কমর বলমলন্… “মোতোর বোপ চোচোর ন্োমধোম শুমন্ 

আণম আমোর কোমন্র অপমোন্ করমত চোই ন্ো।”
অয়ন্ ণশউমর ণপ�দু মোহঁমট বলল… “অত্যন্ত মোরোত্ক ভদু ল হময়ম�।”
বোবো ণক�দু ন্ো বলমল, অয়ন্ ণবভোসোর পোমশ মোর্ময় ণন্ম্নকমঠে বলল… 

“র্েন্ তেন্ ণবময় হমব। আমোমক আশ্স্ত করোর মোমোর মমন্র কেো 
কোমন্ কোমন্ বমলো।”

ণবভোসো বোবোমক মোডমক বলল… “আব্দু! কী বলব?”
বোবো :.. “ফতদু রোলীর হোমত ধমর ণমন্ণত করোর জন্্য আণম এমসণ�। 

ফতদু রোলী কেমন্ো মোতোমোমক পোগলী ডোকমব ন্ো।”
অয়ন্ বোবোর সোমমন্ মোর্ময় দদু হোত মোপমত বলল… “আণম ণবশ্োস 

কণর আণম মদুণমন্। মদুণমন্রো বদুমিশুমি অন্্যোয় কমর ন্ো।”
বোবো তোর হোত ধমর বলমলন্... “আণম ণবশ্োস কণর তদু ণম কেমন্ো 

আমোমদর মমন্ কষ্ট মোদমব ন্ো এবং আমোর মোমময় মোতোমোর সোমে মোস্বচ্োয় 
অন্্যোয় করমব ন্ো। অমোজ্ষন্ীয় অেবো ক্ষমোর অমর্োগ্য অন্্যোময়র জন্্য 
ণবচোর ব্যবথিো আম�। মোক কী বলমলো বো করমলো তো জোন্োর বো শুন্োর 
সময় আমোমদর মোন্ই। ভোমলো-মন্দ এবং ন্্যোয়-অন্্যোময়র বো�-ণবচোর 
করোর ণবমবকবদুণধি মোতোমোমদর আম�। আমপোমস মীমোংসো করমল 
ণবচোর্্ষ ণবর্ময়র ণন্পেণতে সহমজ হয়।”

অয়ন্ :.. “সদুণেত হওয়োর জন্্য শহমরর সীমোমন্ত বোণড় বোন্োণচ্, 
বর্্ষোকোমল সবদুজ মোঠ সোগমর পণরণত হমল অেই জল জ্ে জ্ে করমব। 
মোজমলরো মোম�র সোমে জলমকণল করমব। শোপলো ফদু মলর সোগমর 
ণকমশোররো মোন্ৌকো বোইচ করমব। মমন্োরম এবং ণবশোল কোমরোটো 
আমোর মো�মলমদর সোমে আধোআণধ ভোগ করমত হমব।”

বোবো :.. “কোল্পণন্ক বোণড় মোকোেোয় বোণন্ময়ণ�স এবং এত টোকো 
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মোকোেোয় মোপমল?”
অয়ন্ :.. “বোসো ভোড়োর টোকোর তদু লোর জন্্য ব্যোংমক ণগময়ণ�লোম। 

েোণল অ্যোকোউমন্ট শূমন্্যর অসংে্য সংে্যো মোদমে সংে্যোণপত করমত 
মোচময় আণম হতভম্ব হময়ণ�লোম। ণবভোসোর সোমে আমোর ণন্কোহ 
হওয়োর আগ পর্্ষন্ত কোল্পণন্ক বোণড় আমোর কল্পন্োর ণভতমর েোকমব।” 

বোবো :.. “ণঠকোম�, এেন্ কোণজর দপ্তমর চমলো।”
অয়ন্ :.. “মোমোজোন্, েোলোম্ো র্ণদ ণক�দু বমলন্?”
বোবো :.. “মৃতদু ্যর পর আমোর কম্ষফল আণম মোভোগ করব। জীবমন্র 

অবণশষ্ট সময় আণম মোতোমোমদর সোমে েোকমত চোই।”
ণবভোসো বোবোর মদুমের ণদমক তোণকময় কপট মোহমস বলল… “আব্দু, 

উণন্ মমন্ মমন্ বমলম�ন্…।”
বোবো :.. “কী বমলম�?”
ণবভোসো মোেো ন্ত কমর বলল… “আণম বলমত পোরব ন্ো।”
বোবো মদুমের ভোব বদণলময় গণম্রকমঠে বলমলন্… “ণবভোসো! আমোর 

প�মন্দর পোমত্রর কোম� আণম মোতোমোমক ণবময় ণদমত চোই। মোতোমোর 
মতোমত আণম জোন্মত চোই। ণন্ভ্ষময় মতোমত দোও। সম্ত হমল 
সকমলর মঙ্ল হমব।”

ণবভোসো হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “আমোর মোন্ণসক শোণন্তর জন্্য 
আপণন্ আণমমত্ব লোণে মোমমরম�ন্। আমোর আন্মন্দর জন্্য আপণন্ 
ণন্রোন্ন্দ হময়ম�ন্। আমোমক হোণসেদুণশ মোদেোর জন্্য আপণন্ অণহংস 
এবং সণহষ্দু  হময়ম�ন্। আমোমক সদুণেত এবং সংসোরী করোর জন্্য 
আপণন্ বর প�ন্দ কমরম�ন্। আপন্োর পণরচময় আমোর পণরণচণত 
এবং আপন্োর মমত আমোর সম্ণত।”

বোবো অয়ন্মক মোডমক দ্রুত হোঁমটন্। অয়ন্ ণবভোসোর পোমশ মোর্ময় 
ণন্ম্নকমঠে বলল… “অবমশমর্ মোজ্যোৎনেোরোমতর চোঁমদর আমলোয় মোগোসল 
কমর তদু ণম সোবোণলকো হময়ম�।”

ণবভোসো :.. “প্রোমণর আমবগ এবং হোবভোমব গুরুগম্ীর পণরমবমশর 
ভোণরণক্ ভোবমক মোরোমোঞ্চকর কমরম�। বদুমকর দদুরদদুরোণন্ মোবমড় 
মন্চিোঞ্চমল্য ণবচঞ্চল হময়ণ�। তদু ণমও ণন্চিয় আন্মন্দ আমন্দোণলত 
হময়ম�?”

অয়ন্ :.. “ণচন্তোর কোরণ মোন্ই, আমোর বগমল বমস কোসদুণন্দ ণচবোমল 
ইচ্ো পূরণ হমব।”

বোবো মোহঁমক বলমলন্... “মোতোমরো হোঁটমত পোর ন্ো। আমোর মো 
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আমোমক বমলণ�মলন্, শুভকোমজ ণবলম্ব করমল অণভশপ্ত হমব।”
অয়ন্ :.. “মোমোজোন্! আমোর ভোই বোন্ধবমক ণন্মন্ত্রণ করমত পোরব?”
বোবো :.. “কী বলমল?”
অয়ন্ কপট মোহমস বলল… “গন্োমগোঠেী অেবো ইষ্টকদু টদু মম্বর কেো 

বলণ� ন্ো। বন্ধদু  বোন্ধবমদর কেো বমলণ�লোম।” 
বোবো সম্ণত জোণন্ময় গোণড়মত উমঠন্। অয়ন্ মোফোমন্ কেো বমল 

দরজো েদুমল ণবভোসোমক সোমমন্ বণসময় মোদৌমড় চোলকপোমশ উমঠ 
দ্রুত চোলোয়। শহমর প্রমবশ কমর পণরর্মদর মসণজমদর সোমমন্ 
গোণড় েোণমময় মোদৌমড় র্োয়। এক মদুরণব্ মসণজদ মোেমক মোবণরময় তোর 
মদুমেোমদুণে হময় চমমক উমঠন্। অয়ন্ সোলোম কমর ণপ�দু হোঁমট। বোবো 
গোণড় মোেমক মোবণরময় সোলোম কমর বলমলন্… “চোচো! এই মো�মলর 
সোমে আমোর মোমময়র ণন্কোহ করোমত চোই।”

মদুরণব্ হোঁপ মো�মড় ণশউমর সোলোমমর জবোব ণদময় বলমলন্... “আণম 
মোভমবণ�লোম আমোর সোমে মোবোিোপড়ো করোর জন্্য হমন্্যর মত মোদৌমড় 
এমসম�। রোতদদুপদুমর ণন্কোহ করোমত চোও মোকন্?”

বোবো :.. “আপণন্ ণন্চিয় জোমন্ন্ আমোর মোমময়মক সবোই পোগলী 
ডোমক।”

মদুরণব্ :.. “কতণদন্ বমলণ�, পোগলরো ভোমলোমোন্দুর্মক পোগল 
ডোমক। বমরর আত্পণরচয় জোমন্ো?”

বোবো মদুরণব্র পোমশ মোর্ময় বলমলন্… “ওরো এমক অন্্যমক 
ভোমলোবোমস। মোমময় আমোর এবং ওরো ণবময়মত রোণজ আম�। এেন্ 
ণন্কোহ কণরময় ণদমল স্বণস্তর সোমে মৃতদু ্যমক বরণ করমত পোরব।”

মদুরণব্ ইমোম সোমহবমক মোডমক অয়মন্র ণদমক তোণকময় গম্ীরকমঠে 
বলমলন্... “মোতোমোর বোপ দোদো এবং ন্োন্োর ন্োম বমলো।”

অয়ন্ আত্পণরচয় বলমল, মদুরণব্ আন্ণন্দত হময় পকমট মোেমক 
মোমোবোইল বোর কমর স্ত্রীমক মোফোন্ কমর বলমলন্… “আণম ণবভোসোলময় 
র্োব। গোণড় ণন্ময় আসমল ভোমলো হমব।”

অয়ন্ কপোল কদু ঁচমক মদুরণব্র ণদমক তোণকময় কময়ক জন্মক 
মোটক্সট মোমমসজ পোণঠময় মোদৌমড় মোর্ময় গোণড়মত উমঠ। বোবো উমঠ বমস 
বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ বলমলন্... “এেন্ মোেমক আণম মোতোমোমদর সোমে 
েোকব।”

অয়ন্ মোেো দদু ণলময় সম্ণত জোন্োমল, বোবো দোঁত কটমট কমর 
বলমলন্... “শ্শুরোব্ো ডোকণ�স ন্ো মোকন্?”
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অয়ন্ ন্মড়�মড় বমস বলল… “শ্শুরোব্ো, আপন্োর সমস্যো কী?”
বোবো বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ দীঘ্ষশ্োস মো�মড় বলমলন্… “অবমশমর্ 

সব সমস্যোর সমোধোন্ হময়ম�, আজ আমোর পোগলী মোমময়র ণবময়র 
পোকো কেো হময়ম�।”

অয়ন্ ণক�দু বলমত চোইমল, বোবো অধরদংমশ বলমলন্... “আমজবোমজ 
কেো বলমল অসদুণবধো হমব।”

অয়ন্ মোরমগ ফদু ঁমস বলল… “আমোর মোচোমদ্োপদুরুমর্র মোকউ 
আশীব্ষোমদর বদমল ধমক অেবো মোেোঁটো পোয়ণন্। আজ আণম একসোমে 
দদুমটো মোপময়ণ�।”

বোবো হোসমত হোসমত বলমলন্... “আণম আসমল মোতোমোমক আশীব্ষোদ 
করমত মোচময়ণ�লোম। মোতোমোর হোবভোমব প্রভোণবত হময় ধমক 
ণদময়ণ�লোম। আর ধমকোব ন্ো।” 

অয়ন্ :.. “আণম জোন্মত চোই আপন্োর সমস্যো কী?”
বোবো মোচোে বদুমজ বদুক ভমর শ্োস মোটমন্ বলমলন্… “মোরোরুদ্যমোন্ মন্ 

মোকঁমদ মোদোয়ো কমর, আমোর ন্োণতরো মোর্ন্ সোধোরণ হয়। গুণমণণর মোমময় 
ণন্চিয় মণণমো হমব।”

অয়ন্ কেো ন্ো বমল দ্রুত চোণলময় বোসোর সোমমন্ গোণড় েোণমময় 
বোবোর মদুমের ণদমক তোকোয়। শণজন্োমক মোগমটর সোমমন্ দোঁণড়ময় 
েোকমত মোদমে বোবো ওমক মোডমক বলমলন্... “শণজন্ো! মোহঁমক মোডমক 
তোমদরমক মোগমটর সোমমন্ আন্।”

শণজন্ো মোগট েদুমল ডোকোডোণক করমল, মো ভোইমক মোডমক সকোতমর 
বলমলন্... “ভোই, একটদু  মোদমে আসমব?”

ভোই :.. “আণম পোরব ন্ো, তদু ই মোর্ময় মোদে।”
মো দরজো েদুমল মো�মলমক মোকোমল ণন্ময় ণসঁণড় মোবময় ন্োমমত শুরু 

করমল, বোবো দৃঢ়কমঠে বলমলন্… “আণম শুধদু বলোর জন্্য এমসণ�, 
আজ রোত অয়মন্র সোমে ণবভোসোর ণবময় হমব।”

মো :.. “সোমে কোরো?”
বোবো :.. “আমোর ণিয়োণর পদুত্রো।”
মো হোঁটমত শুরু কমর বলমলন্... “আপণন্ র্ো বমলণ�মলন্ আণম তো 

শুণন্ণন্।”
বোবো :.. “ণবময় কমর ঘরজোমোই হমল সবোই হোসোহোণস কমর, তোই 

আণম কদু ঁমড়শ্শুর হময় দোমোমন্দর বোণড় চমল র্োব।”
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কদু ঁমড়শ্শুর শুমন্ অন্্যরো এমক অমন্্যর ণদমক তোকোয়। মো মোেো 
চোপমড় বলমলন্… “ণন্মজর পোময় কদু ড়োল মোমমর আণম গ্মহর মোফমর 
পমড়ণ�।”

বোবো শরীর কোঁণপময় মোহমস বলমলন্... “ন্তদু ন্ শব্ আণবষ্কোর কমরণ�, 
আণম ল্যোংড়ো হয়ণন্।”

মো গোণড়র পোমশ মোর্ময় ণবচণলত হময় বলমলন্… “ইষ্টমন্ত্র জমপ 
আণম অজোমন্ত অণন্ষ্ট কমরণ�। অয়ন্, আণম মোতোমক বোজোন্ ডোকব। 
দয়ো কমর আমোমক ক্ষমো কর।”

অয়ন্ গোণড় মোেমক মোবমরোমল, বোবো তোমক মোডমক বলমলন্... “অয়ন্! 
আমোমক মোতোমোর বোসোয় ণন্ময় র্োও।”

অয়ন্ মোেো ন্ত কমর দোঁণড়ময় েোকমল, বোবো গম্ীরকমঠে বলমলন্... 
“আমদশ অমোন্্য করমল সব্ষস্বোন্ত হমব।”

অয়ন্ :.. “আমোর বোবো আমোমক গলোধোক্ো ণদময় তোণড়ময়ণ�মলন্।”
বোবো :.. “অতীত বৃতোন্ত শুন্োর সময় আমোর হোমত মোন্ই। আণম 

এেন্ কদু ঁমড়শ্শুর। আমোমক কদু ঁমড়ঘমর ণন্ময় র্োও ন্ইমল আরেম 
েদু ঁজমত শুরু করব।” 

অয়ন্ গোণড়মত উমঠ ণবভোসোর মো’র ণদমক তোণকময় ণক�দু বলমত 
চোইমল, বোবো ঘণড়র ণদমক তোণকময় বলমলন্... “আমোর ঘদুমমর সময় 
হময়ম�।”

মো ণবভোসোর ণদমক তোণকময় ডদু কমর কোঁদমল, মো�মল কোঁদমত শুরু 
কমর। বোবো অন্্যণদমক মদুে ণফরোমল, মো সকোতমর বলমলন্... “ণবভোসো! 
মোতোর ভোইমক ণন্ময় র্ো।”

বোবো ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলমলন্... “আণম কদু ঁমড়শ্শুর হময় 
প্রমোণ করমত চোই, মোমময়রো বোমপর কণলজোর টদু করো।”

ণবভোসো দদুহোমত মদুে লদুণকময় কোঁমদ। বোবো কোঁদমত শুরু কমর 
বলমলন্... “আমোর কণলজোর টদু করো তদু ই আর কোঁণদস ন্ো। ওরো 
মোতোমক র্মেষ্ট কোঁণদময়ম�। বদুকফোটো কোন্োর কমষ্ট আণম আর ণক্ষ্ট 
হমত চোই ন্ো।”

অয়ন্ এণদক ওণদক তোণকময় বলল… “আমোর শোশুণড় আমোমক 
আশীব্ষোদ করমত মোচময়ণ�মলন্। আপন্োর র্ন্ত্রণোয় পোময় ধমর সোলোম 
করমত পোণরণন্। আশীব্ষোণী জমপ আপণন্ আশীব্ষোদ করমত পোমরন্ 
ন্ো।”

বোবো :.. “মোবআমক্মলর দোমোন্দ! জীবমন্ও মোতোর আমক্ল হমব ন্ো।”
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অয়ন্ গোণড় চোলোমত শুরু কমর বলল… “আপণন্ কদু ঁমড়শ্শুর হমত 
চোইমল আণম আপণতে করব ন্ো। তোণকময় মোদেদুন্, আমোর শোশুণড় 
আপন্োর মোদউণড়মত বমস কোঁদম�ন্।”

বোবো কোঁধ বোঁণকময় বলমলন্... “আণম কী করব?”
অয়ন্ মোরমগ ফদু ঁমস গোণড় মোেমক মোবণরময় হোঁটমত শুরু কমর বলল… 

“আণম আমোর েোলোম্োর কোম� র্োণচ্।”
বোবো ণবভোসোর ণদমক তোণকময় দীঘ্ষশ্োস মোটমন্ বলমলন্… “এই 

অয়ন্মক মোতোমোর মো তোণড়ময়ণ�ল।”
ণবভোসো হোসোর মোচষ্টো কমর আঁচমল অশ্রু মদুম�। বোবো অয়ন্মক মোডমক 

বলমলন্... “মোতোমোর শোশুণড়র বোসোয় আণম মোবণশ সময় বসব ন্ো।”
অয়ন্ ণপ�ন্ ণফমর তোণকময় বলল… “তো আপন্োর ণন্জস্ব সমস্যো।”
বোবো দোঁত কটমট কমর বলমলন্... “মোতোর শোশুণড়র কোন্োকোণট 

শুন্মত পোণচ্, মোদৌড় মোদ।”
অয়ন্ :.. “মোন্দুমর্র কোন্ো শুমন্ আল্োহ সগমব্ষ বমলন্, আণম মোতোমক 

ক্ষমো কমর ণদলোম। আমোর শোশুণড় মোকঁমদ মোকঁমদ আমোর জন্্য মোদোয়ো 
করমবন্।”

বোবো কেো ন্ো বমল হোত এবং মোেো ণদময় ইশোরো কমরন্। অয়ন্ 
মোদৌমড় মোর্ময় ণবভোসোর মো’র সোমমন্ হোঁটদু  মোগমড় বমস বলল… 
“আম্োজোন্, আপণন্ ণক আমোমক আশীব্ষোদ করমবন্?”

মো সকোতমর বলমলন্… “আমোমক ক্ষমো কমর মোদ।”
অয়ন্ :.. “মোমোজোন্ জোমন্ন্ আমোর আম্ো মোন্ই, তোই উণন্ আমোমক 

ণদ্গুণ আদর কমরন্।” 
মো মো�মলমক তোর মোকোমল ণদময় অশ্রু মদুম� মদুমের ভোব বদণলময় 

বলমলন্… “একটদু  পর আণমও মোতোমক ণদ্গুণ আদর করব।”
অয়ন্ মো�মলমক জণড়ময় ধমর বলল… “তোর আমগ কী করমবন্?”
মো দোঁত কটমট কমর হোঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “কদু মন্ত্রণো 

ণদময় র্োরো আমোমক ণবভ্োন্ত কমরণ�ল অধ্ষচ্রি মোদণেময় তোমদরমক 
ণবভোসোলয় মোেমক বোর করব।”

অয়ন্ :.. “এই কোজটো শণজন্োয় করমল সকমলর মঙ্ল হমব।”
মো শণজন্োমক মোডমক গম্ীরকমঠে বলমলন্... “কোলসোপমক তোণড়ময় 

মোদ।”
শণজন্ো কপট হোসমল, অয়ন্ মোেো ণদময় ইশোরো কমর বলল… 

“অণগ্নমমন্ত্র ণন্ণব্ষর্ কমর লোণে মোমমর কোলসোপমক ঘর মোেমক বোর 
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কর।”
শণজন্ো আঁচল মোকোমমর গুঁমজ অধরদংমশ ণসঁণড় মোবময় উমঠ ধোক্ো 

মোমমর দরজো েদুমল মোচোে পোণকময় আেদু ল ণদময় ইশোরো কমর বলল… 
“মোবটো লম্পট! আমোর বোজোমন্র বোসো মোেমক মোবণরময় র্ো ন্ইমল িোড়দু  
ণদময় মোতোর কপোল িোড়ব।”

ভোই মোবমরোমল, মো কটোক্ষদৃমষ্ট তোণকময় বলমলন্... “আমোর মো�মল 
মোমময়র ণদমক ণবর্দৃমষ্ট তোকোমল আণম মোতোর মোচোে কোন্ো করব। 
আমোর স্বোমীর বোসো মোেমক এেদুণন্ মোবণরময় র্ো।”

ওরো ণবন্ো বোক্যব্যময় মোবণরময় মোগমল, মো অয়মন্র ণদমক তোণকময় 
বলমলন্... “সব্ষগুণোণবিতো হওয়োর জন্্য গুণমণণমক আশীব্ষোদ করমত 
চোই।” 

অয়ন্ মো�মলমক শণজন্োর মোকোমল ণদময় ণপ�দু মোহঁমট বলল… “আপণন্ 
ণভতমর র্োন্ আমরো আসণ�।”

মো ণভতমর মোর্ময় তোমদরমক বরণ করোর আময়োজন্ কমরন্। অয়ন্ 
ণসঁণড়র সোমমন্ গোণড় েোণমময় দরজো েদুমল। মো মোবণরময় বোবোর ণদমক 
তোণকময় বলমলন্... “ণবভোসোমক ণন্ময় ণভতমর আসদুন্। পোত্রথি করোর 
জন্্য ওমক প্রস্তুত করমত হমব।”

বোবো অশ্রু মদুম� দরজো েদুমল ণবভোসোর হোত ধমর ন্োণমময় অয়ন্মক 
মোডমক বোজদু উঁচোমল, ণবভোসো দদুহোমত জণড়ময় ধমর। বোবো ধীমরধীমর 
মোহঁমট ণভতমর র্োন্। সদুরণভ এবং শণজন্ো ণমমল ণবভোসোমক ণবময়র 
সোমজ সোজোয়। অয়ন্ অজদু মোগোসল কমর প্রস্তুত হয়। ইমোম এমস 
তোমদর ণন্কোহ কণরময় কোণবন্ ণলমে ণদময় সবোর সোমে জ্ন্শমভোজ 
কমর চমল র্োন্। মদুরণব্ স্ত্রী সোমে বোসোয় প্রমবশ কমরন্। বোবো 
উন্োমদরমক ণবভোসোর কোমরোয় ণন্ময় র্োন্। মদুরণব্ ণবভোসোর সোমমন্ 
মোর্ময় অন্তহোণস মোহমস বলমলন্... “আমোর মমন্র কেো পোঁচকোন্ কমর 
বলমল মহোন্মন্দ মোতোর বমরর জন্্য মোদোয়ো করব।”

ণবভোসো ন্োন্োর ণদমক তোণকময় অবোককমঠে বলল… “আপণন্ আমোর 
ন্োন্োশ্শুর?”

অয়ন্ চমমক ণবভোসোর ণদমক তোণকময় ঘোমড় মোণলশ কমর। মো 
বোবোর ণবমিয়ণবস্োণরত অবথিো। মদুরণব্ ণবভোসোর মোেোয় ডোন্ হোত 
মোরমে বোঁ হোমত অশ্রু মদুম� বলমলন্... “বলমত েোক।”

ণবভোসো অয়মন্র ণদমক তোণকময় বলল… “ণবময় করোর জন্্য মোদমশ 
এমসণ�মলন্। বরণয়তো প�ন্দ ন্ো হওয়োর দরুন্ সৎমোর কদু মন্ত্রণোয় 
আপন্োর বোবো আপন্োমক ত্যোজ্যপদুত্র করমল আপণন্ আপন্োর 
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ন্োন্োজোমন্র সোমে মোদেো করোর জন্্য ণসমলট এমসণ�মলন্। বোসোর 
ণঠকোন্ো জোন্মতন্ ন্ো। ণচণন্তত হময় ণবভোসোলময়র মোদয়োমল মোহলোন্ 
ণদময় ণজরোণচ্মলন্।”

অয়ন্ মদুরণব্র সোমমন্ মোর্ময় হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “ণদন্োন্দু ণদন্ 
মোদশ উন্ত হমচ্ তোই পেঘোট ঠোহর করমত পোণরণন্। আপণন্ আমোমক 
ণচন্মলন্ মোকমমন্?”

মদুরণব্ :.. “মোতোমক মোদমে আমোর বদুমকর ণভতর মোতোলপোড় শুরু 
হময়ণ�ল। তোই বোপ দোদো এবং ন্োন্োর ন্োম জোন্মত মোচময়ণ�লোম।”

মো ণক�দু বলমত চোইমল বোবো হোত মোন্মড় ণপণ�ময় র্োওয়োর জন্্য 
ইশোরো কমর ণন্মজ ণপ�দু হোঁমটন্। ন্োণন্ ণবমিয়োণভভূত হময় তোণকময় 
েোকমল, ন্োন্ো অয়মন্র ণদমক ইশোরো কমর সোন্মন্দ বলমলন্... “এই 
মস্তোন্ আমোর ন্োণত এবং গুণমণণ আমোর ন্োণতমবৌ।”

ন্োণন্ :.. “আজ আপন্োর কী হময়ম�, র্োমচ্তোই করম�ন্ মোকন্?”
ন্োন্ো :.. “অয়ন্মক এেন্ও ণচন্মত পোরণন্?”
ন্োণন্ :.. “প্রোয় পোঁচ ব�র আমগ অয়ন্ ণন্মেোঁজ হময়ম�। আর 

মোেোঁজোেদু ঁণজ করমল মগমজ ভোঁজ পড়মব। অয়মন্র কেো মমন্ পড়মল 
কী হয় তো ণন্চিয় মিরণ কণরময় ণদমত হমব ন্ো?”

ন্োন্ো :.. “অয়মন্র কেো মিরণ হমল কী হয় তো শুধদু আমোর মন্ 
জোমন্, আজ আণম র্ো মোজমন্ণ� তো অয়ন্ জোমন্ ন্ো।”

ন্োণন্ দদুহোমত মোেো মোচমপ ধমর বলমলন্… “বদুণিময় বলমল সহমজ 
বদুিব ন্ইমল অবদুমির মত বোরবোর বলব আণম বদুণিণন্।”

ন্োন্ো :.. “মোতৃণবময়োমগ অয়ন্ আত্মভোলো হময়ণ�ল। গুণমণণর 
গুমণ আলোমভোলো হময়ম�। আঁণতপোঁণত ন্ো কমর তোড়োতোণড় আশীব্ষোদ 
কমরো।”

ন্োণন্ ণবভোসোর পোমশ মোর্ময় ওর হোত ধমর সণবন্ময় বলমলন্... 
“শুমন্ণ� তদু ণম মমন্র কেো শুন্মত পোমরো। আণম এেন্ উন্োর মমন্র 
কেো শুন্মত চোই।”

ণবভোসো হোসোর মোচষ্টো কমর ন্োন্োর ণদমক তোণকময় দদুহোমত মদুে লদুণকময় 
হোসমল, ন্োণন্ ণচণন্ততকমঠে বলমলন্… “কী হমলো, উন্োর মমন্র কেো 
শুমন্ মোহমস কদু ণটপোণট হচ্ মোকন্?”

ণবভোসো :.. “উন্োমদর মমন্র কেো শুন্মল আপণন্ও আমোর মতন্ 
হোসবমন্।”

ন্োণন্ :.. “উন্োরো কোর কী?”
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ণবভোসো মদুচণক মোহমস ণন্ম্নকমঠে বলল… “আমোর অধ্ষোঙ্ হমলন্ 
আপন্োর অধ্ষোমঙ্র ন্োণত।”

ন্োণন্ :.. “ণঠকোম�, এেন্ দয়ো কমর উন্োর মমন্র কেো পোঁচকোন্ 
কমর বমলো।”

ণবভোসো কপট মোহমস ন্োন্ো এবং অয়ন্ ণদমক তোণকময় বলল… 
“ন্োন্ো মোর্ �োগল মোন্ত কমরম�ন্, ন্োণত মোসই �োগল চড়ো দোমম ণবণক্ 
করমত চোন্। ন্োন্ো তো বদুিমত মোপমর পোইকোমরর সোমে দর কর্োকণর্ 
করমত ন্ো মোপমর কসোইর সোমে মন্কর্োকণর্র জন্্য প্রস্তুত হময়ম�ন্ 
মোজমন্ ন্োণত ণবপোমক পমড়ম�ন্।”

ন্োণন্ সণবমিময় বলমলন্… “এসব তদু ণম কী বল�?”
ণবভোসো :.. “আমোর কেো ণবশ্োস ন্ো হমল উন্োমদরমক ণজমজ্স 

করমত পোরমবন্।”
ন্োন্ো হোসমত শুরু করমল, ন্োণন্ আড়মচোমের ণবভোসোর ণদমক 

তোণকময় বলমলন্… “সদুন্দরীর কেো শুমন্ আমোর মন্ কোমন্ কোন্ 
বলম� এই ন্োরীমক ভঁূমত মোজঁমতম�।”

ন্োন্ো হোসমত হোসমত বলমলন্… “অয়ন্! র্ো শুমন্ণ� তো ণক সত্য?”
অয়ন্ মোেো দদু ণলময় ন্োণন্র ণদমক তোণকময় বলল… “মোকউ আমোমক 

ণচমন্ ন্ো এবং ণচন্মতও চোয় ন্ো। আমোর মো জীণবত েোকমল সবোই 
আমোমক ণচন্মত।”

ন্োণন্ কোঁদমত শুরু করমল, অয়ন্ উন্োর পোমশ মোর্ময় মোেো ণদময় 
ইশোরো কমর বলল... “মোেোঁচো ণদময় ণক�দু বলমল ণ�ঁচকোঁদদু ণন্র মত 
কোঁমদো মোকন্?”

ন্োণন্ :.. “মোতোমক মোদেোর জন্্য আমরো সবোই ণগময়ণ�লোম। তদু ই 
তেন্ বোণড় ণ�মল ন্ো।”

অয়ন্ ন্োণন্র অশ্রু মদুম� ণদময় ন্োন্োর ণদমক তোণকময় বলল… “র্ো 
হওয়োর হময়ম�। এেন্ কোন্োকোণট বোদ ণদময় ন্ববধূর বগমল বমস 
গল্প করমল সকমলর মঙ্ল হমব।”

ন্োন্ো :.. “মোতোর মো একমোত্র উতেরোণধকোণরণী ণ�ল। মোতোর তোলদুকদোণর 
আণম আর সোমলোমত পোরব ন্ো। আমোর র্মেষ্ট বয়স হময়ম� এবং 
বয়মসর সোমে বোস্তণবক হময়ণ�, প্রত্যোবত্ষমন্র জন্্য সত্বর প্রস্তুত 
হমত হমব। ক্ষমতোর অপব্যবহোর কমর মৃতদু ্যমক হত্যো করো র্োয় 
ন্ো। আয়দুঃমশর্ হমল অত্যোচোরী এবং অত্যোচোণরতরো মোণটমত ণমমশ। 
সত্যোসত্য জোন্োর পর আণম হতবদুণধি হময়ণ�।”
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অয়ন্ :.. “আণম জণমদোণরআন্ো চোই ন্ো। আণম গুণমণণর সোমে 
জীবন্র্োপন্ করমত চোই। চোর ব�মর র্মেষ্ট সঞ্চয় কমরণ�। আণম 
ণবশ্োস কণর ইসলোম ধমম্ষ জোত অপজোমতর আণভজোত্য মোন্ই। সজ্োমন্ 
ইমোন্দোমরর অণধকোর ন্ষ্ট করমল পোণপঠেরো মোদোজে র্োমব।”

ন্োন্ো :.. “আণম র্েন্ মোফোন্ কমরণ�লোম তেন্ মোেঁকণশয়োমলর মত 
ে্যোক ে্যোক কমরণ�মল এেন্ মোেোঁচোণচ্স মোকন্?”

অয়ন্ :.. “সত্যোসত্য জোন্োর জন্্য ত্বেোন্দুসন্ধোন্ ন্ো কমর আপণন্ 
এত উমতেণজত এবং প্রমকোণপত হওয়োর কোরণ জোন্মত পোরব ণক?”

ন্োন্ো :.. “অয়ন্! আমরো হতোশ্োস হময় মোতোর ন্োমম চণল্শোর ণশরণন্ 
পর্্ষন্ত কমরণ�।”

অয়ন্ :.. “ণঠকোম�, ওসব বোদ ণদময় আমোর বধূ সম্বমন্ধ ণক�দু 
বলদুন্।”

ন্োন্ো দোঁত কটমট কমর েোপ্ড় মোদণেময় বলমলন্… “মোদৌমড় বউর 
বগমল র্ো ন্ইমল ণকণলময় কোণহল করব।”

অয়ন্ ন্োণন্র ণদমক তোণকময় বলল… “ন্োণন্! আণম আমোর বউর 
বগমল লদুকোমত চোই। ণদগ্দশ্ষন্ করমল মোদৌমড় র্োব।”

ন্োণন্ ণবভোসোমক পোমশ মোটমন্ ণশউমর বলমলন্... “মোতোমদর গতর 
এত গরম হময়ম� মোকন্?”

ণবভোসো কেো ন্ো বলমল, অয়ন্ মোহমল মোদোমল বলল… “ণন্চিয়তোর 
সোমে বলমত পোরব ন্ো, হয়মতো কোমজ্বর উমঠম�।”

ন্োণন্ দোঁত কটমট কমর বলমলন্... “মোতোর ণক একরণতে হোয়ো শরম 
মোন্ই? মোবশরম মোকোেোকোর! ণবময় কমরই বউআ হময়ণ�স। মোদৌমড় 
বসোর ঘমর র্ো।”

অয়ন্ :.. “বোসরঘমর বসমল কী হমব?”
ন্োণন্ :.. “প্রেো পোলন্ করমত মোতোর এত কষ্ট হয় মোকন্?”
অয়ন্ :.. “প্রেো পোলন্ করমত মোচময় প্রেোন্দুর্োয়ী প্রতোণরত হময়ণ�। 

প্রতোপোণবিত হওয়োর জন্্য অস্বোচ্মন্দ্য আণম আর অস্বোভোণবক আচোর-
আচরণ করব ন্ো। স্বভোমবর জ্বপরীমত্য ণক�দু করমল প্রকৃণতর জ্বর্মম্য 
ণবপর্্ষস্ত হমত হয় মোজমন্ আণম স্বোভোণবকভোমব জীবন্র্োপন্ করোর 
জন্্য ধম্ষোন্দুর্োয়ী সংসোরী হময়ণ�।”

ন্োণন্ সণবমিময় বলমলন্… “ণবশ্োস কর, মোতোর অস্বোভোণবক হোবভোমব 
আণম সণত্য বণমিত হময়ণ�।”

অয়ন্ বোয়ন্ো ধমর বলল… “আণম আমোর বউর বগমল বসমত 
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চোই। প্রেোয় প্রণতণবণম্বত ন্ো হময় আণম সমম্োণহত এবং বশীভূত হময় 
স্ত্রীবশ্য হময়ণ�। দয়ো কমর আমোমক আমোর বউর বগল বসমত দোও।”

ন্োণন্ তোর মোেোয় হোত বদুণলময় সমনেমহ বলমলন্... “আণদমে্যতো 
এবং আহ্োমদপন্োর কোরণ জোন্মত চোই।”

অয়ন্ ন্োণন্র কোঁমধ মোেো মোরমে বলল… “সদুেবোসমর বউমক মোপময় 
উমদ্ণলত হময়ণ�, আপন্োমদর আশীব্ষোমদ আজ আণম ধন্্য হময়ণ�। 
বউর বগমল বমস গলোগণল করমত মোচময় বোরবোর বোধোপ্রোপ্ত হময় আণম 
উৎকণঠেত হময় কোঁদমত শুরু কমরণ�।”

ন্োণন্ ণবভোসোর ণদমক তোণকময় বলমলন্... “গুণমণণ, আজ আমোমদর 
দদুঃমের ণন্ণশ মোভোর হময়ম�। বমরর উমর বমস সদুমের বোমরোমোণস গোও, 
কোকমভোমর এমস মোতোমোর সোমে গপসপ করব।”

ণবভোসো কেো ন্ো বমল হোসোর মোচষ্টো কমর। ন্োন্ো ডোকোডোণক করমল 
অণন্চ্োসম্বেও ন্োণন্ মোবণরময় র্োন্। অয়ন্ দরজো লোণগময় বদুক ভমর 
শ্োস টোমন্। ণবভোসো মোেো তদু মল তোকোয়। অয়ন্ ণব�োন্োর পোমশ মোর্ময় 
শোন্তকমঠে বলল… “সজন্ী, তদু ণম আমোমক কত ভোমলোবোমসো তো আণম 
জোণন্। আণম মোর্ মোতোমোমক ভোমলোবোণস তো প্রমোণ করোর জন্্য ভোমলো 
বোসো বোণন্ময়ণ�। প্রোণভমর ভোমলোবোসোর অন্দুমণত দোও। মোতোমোমক 
ভোমলোমবমস এই রোতমক অণবমিরণীয় করমত চোই।”

ণবভোসো ডোন্ বোঁময় তোণকময় বলল… “মোকউ শুন্মবন্ মোতো।”
অয়ন্ :.. “ণবশ্সংসোমর সংসোরী হমত হমল সংসোরজীবমন্ প্রমবশ 

করমত হয়। সদুেসমৃণধি এবং শোণন্ত উপমভোমগর জন্্য সংসোরজীবমন্র 
শুরু হয়। সংসোর চোলোমন্োর জন্্য সংসোরমক্ষমত্র জ্দণহক এবং মোন্ণসক 
রেম ণদমত হয়। সংসোরবন্ধমন্ বধিরো সংণসধি, মোঘোর সংসোরীরো 
স্বোভোবণসধি। সংণসণধির জন্্য সংসোরী হমত হয়। সংসোরত্যোগীরো 
ণবভ্োন্ত। সংসোরধমম্ষ ণবতৃষ্রো ণন্ষ্কোম এবং ণন্ষ্কম্ষ। সংসোরোরেম 
কোমরো জন্্য তৃতীয় আরেম। কৃতকমম্ষ বোধ্ষমক্যর ণঠকোন্ো হয় বৃধিোরেম। 
ন্রন্োরীর ণমলমন্ শুরু হয় সংসোরলীলো, ণবমচ্মদর কোরণ হয় 
�লোকলো অেবো অবমহলো।”

ণবভোসো :.. “সোংসোণরক কোমজ ব্যস্ত েোকমল আপদ ণবপদ দূমর 
েোমক। আণম সংসোরী হমত চোই। দয়ো কমর সোহোর্্য করমল সদুেসমৃণধি 
এবং শোণন্তর জন্্য মোদোয়ো করব।”

অয়ন্ :.. “মমন্ মোরমেো, বোমঘ কোমড়োয় ঘোমড়, কদু ণমমর কোমড়োয় 
আমড়। মোহডপণণ্ত আর টদু মলো পণণ্মত ঢদু সোঢদু ণস করমল অপণণ্মতর 
মোেো ফোমট।”



www. mohammedabdulhaque.com    134

ণবভোসো :.. “ণবশ্োমসর সোমে বলমত পোরব, সোমোন্্য হমলও সকল 
পদুরুমর্ আম� আলদুমদোর্ এবং পণরমতোমর্র অভোমব সমদোর্রো অসমন্তোর্ 
হয়।” 

অয়ন্ :..”মোদোর্োমরোমপ অন্্যমক মোদোর্ী সোব্যস্ত কমর আণম ণন্মদ্ষোর্ 
হমত চোই ন্ো। সকল মোদোর্ আমোর এবং কম্ষফল আণম একলো মোভোগ 
করব।”

ণবভোসো অপলকদৃমষ্ট তোণকময় বলল… “অণন্চ্োসম্বেও আমোর 
সোমে লোভোলোভ ভোগ করমত হমব।”

অয়ন্ হোসোর মোচষ্টো কমর বলল… “আমোর দদুরবথিোর পণরদশ্ষক 
আমোর �োয়ো হময়ণ�ল। মোতোমোর ণবরমহ ণবরণহত হময় আণম মমন্র 
সোমে গপসপ কমর সময় কোটোতোম। মোতোমোর ণবরমহ মৃতদু ্য হমল কী 
হমব আণম জোণন্ ন্ো।”

ণবভোসো :.. “র্ো হওয়োর হময়ম� এবং আমরো সংসোরী হময়ণ�। 
অজোমন্ত অন্্যমন্স্ হমল অন্তমরর কদু মন্ত্রণোয় আমরো ণবভ্োন্ত হই। 
আণম মোতোমোমক ভোমলোবোণস। মোতোমোমক ভোমলোমবমস আত্ণবশ্োসী 
হময়ণ�। অবমহণলত হমল পোগলোগোরদ মোেমক মোলোকোন্তর হব।”

অয়ন্ :.. “মোতোমোর ভোমলোবোসো পোওয়োর জন্্য আণম পোগলপ্রোয় 
হময়ণ�লোম। মোতোমোমক স্পশ্ষ করোর জন্্য মরণপণ কমরণ�লোম। 
অবমশমর্ স্বগ্ষীয় সদুমে সদুণেত হওয়োর জন্্য মোতোমোর সোমে সংসোরজীবন্ 
শুরু কমরণ�। মোতোমোর তন্দুপরশ করোর জন্্য আণম মোস্বচ্োয় বশ্য 
হময়ণ�।”

ণবভোসো মোেো ন্ত কমর বলল… “আমোমক আশীব্ষোদ কমরো, আণম 
আশীব্ষোদপ্রোপ্ত হমত চোই।”

অয়ন্ দদুহোমত ণবভোসোর মদুে ধমর বলল… “আণম ণবশ্োস কণর, 
মোতোমোর ভোমলোবোসো আমোর জন্্য আশীব্ষোদ।”
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