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লর্মকমলর ফদু রফদু মর র্াতাস এর্ং পাখপাখাললর ডামক র্াগান্ 
�দুখলরত। ন্া�ী দাল� গালড় ঐশ্বর্্ব�লডিত প্রাসামদর সা�মন্ থাম�। 
দামরায়ান্ মোগট খদুমল লদমল ফটক মোপলরময় দর-দালামন্র সা�মন্ 
গালড় থাল�ময় চালক দ্রুত মোর্লরময় লপ�মন্র দরজা খদুমল লপ�দু হমট। 
ভদ্রমলাক এর্ং ভদ্র�লহলা মোর্লরময় এমক অমন্্যর লদমক তালকময় 
কাপড় লিকিাক কমরন্। সা�মন্র লসমট র্সা মোপলশর্হুল সদুদশ্বন্ 
র্দুর্ক মোর্মরামছে ন্া মোদমখ ভদ্রমলাক গম্ীরকমঠে মোডমক র্লমলন্… 
“আলর্র, আজ র্ামক মোদমখল� তার সামথ মোতার লর্ময় হমর্।”

আলর্র গলড়�লস কমর গালড় মোথমক মোর্লরময় ডান্ হামতর ন্মখর 
লদমক তালকময় র্লল... “আল� ওমক লর্ময় করর্ ন্া।”

“কী র্লমল?” র্মল ভদ্রমলাক গমজ্ব উিমল, ভদ্র�লহলা চ�মক 
ডামন্ র্াঁময় তাকান্। চালক ভময় কাঁপমত শুরু কমর। দামরায়ান্ 
অদৃশ্য লর্পমদর জন্্য প্রস্তুত হয়। আলর্র র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ 
দৃঢ়কমঠে র্লল... “আপলন্ আমদশ করমল এক পাময় দাঁলড়ময় থাকর্। 
কদু স্বভার্ার সামথ উিা র্সা করমত পারর্ ন্া।”
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ভদ্রমলাক হাত লদময় ইশারা কমর রাগালবিতকমঠে র্লমলন্… “আ�ার 
র্ালড় মোথমক এখদুলন্ মোর্লরময় র্া। আল� মোতামক ত্যাজ্য করলা�।”

আলর্র �ৃদদু মোহমস �া’র লদমক তাকায়। �া �দুখ লফরামল আর কামরা 
লদমক ন্া তালকময় র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ হাঁটমত শুরু কমর। তার 
হার্ভামর্র প্রভামর্ গা�গা�ালল লি� ধমর আকাশ মো�ঘাছেন্ন হময় 
মোঘারর্র্্বণ শুরু হমল মোস মোদৌমড় র্াগান্ র্ালড় র্ায়। মো�ঘ মোকমট আকাশ 
পলরস্ার হমল প্রাকৃলতক মোসৌন্দর্্ব দৃশ্য�ান্ হয়। পদুকদু র পামরর লহজল 
গাম�র ডামল র্সা পালখমদর ডাক এর্ং পাতায় জ�া রৃ্লটিজমলর 
মোফাঁটা পদুকদু মর পমড় মো�াহলতল�র পলরমর্মশ ভার্ামর্শ সৃলটি কমর। 
রৃ্লটিজমলর টাপদুরটদু পদুর এর্ং র্াতামসর শন্-শন্ শমব্র সামথ সদুর 
ল�ললময় গুন্গুন্ কমর হাঁমট। রাত হমল কময়ক আঁজলা পালন্ পান্ 
কমর কাঁচদু �াচদু  হময় শুময় গভীর ঘদুম� স্বপ্ন মোদমখ �া তার �াথায় হাত 
র্দুললময় সমনেমহ র্লম�ন্, “ভর্ঘদুমরর �ত মোঘারাঘদুলর ন্া কমর শহমর 
চমল র্া। মোসখান্ মোথমক মোতার সংসারজীর্ন্ শুরু হমর্।”

স্বপ্নামদশ মোপময় ধড়�ড় কমর উমি দদুহাত র্াজদুমত মোঘমর্ লশউমর 
র্ালড় মোথমক মোর্লরময় ডামন্ র্াঁময় তালকময় মোদখল�ল। এ�ন্ স�য় মোকউ 
তার ন্া� ধমর মোডমক র্লল... “আলর্র! মোকাথায় র্ালছেস?”

আলর্র তার লদমক তালকময় অর্াক কমঠে র্লল... “সদুরর্, 
সাতসকামল এমসল�স মোকন্?”

সদুরর্ :.. “মোতার সামথ মোদখা করার জন্্য রাত থাকমত মোর্লরময়ল�লা�। 
মোতার কী হময়ম�, আজ এত �ন্�রা মোকন্?”

আলর্র :.. “আব্া আ�ামক ত্যাজ্য কমরম�ন্, তাই আল� পলরব্াজক 
হময়ল�।”

সদুরর্ :.. “কী র্লল�স এসর্! চাচা মোতামক ত্যাজ্য করমর্ন্ মোকন্?”
আলর্র :.. “এতলদন্ আত্মভালা ল�লা�, এখন্ মোথমক লদম্ভালা 

হর্। �ন্ মোর্লদমক মোর্মত চাইমর্ মোসলদমক র্ার্। তদু ই চমল র্া।”
সদুরর্ :.. “অজ্াত কারমণ আ�ার র্দুমকর লভতর ধকধক করল�ল, 

তাই মোভার ন্া হমতই র্ালড় মোথমক মোর্লরময়ল�লা�। অমন্কলদন্ 
হয় পদুকদু র পামর আড্া মোগমড় র্ড়দু ই গাম�র লদমক তালকময় �াথা 
চাপড়াইলন্। লর্লচ মো�ঁমদ জপ�ালা র্ান্ার্ার জন্্য আজ অন্তত একটা 
র্ড়দু ই মোখময় মোশর্ করমত চাই।”

আলর্র :.. “গগন্স্পশ্বী আশা লন্ময় প্রময়াজমন্ গা�তমল ঘদু�ার্ তর্দু 
আল� র্ালড় র্ার্ ন্া। র্াড়ার্ালড় ন্া কমর তদু ই লফমর র্া।”

সদুরর্ :.. “লিকাম�, আল� মোতামক র্ালড় র্াওয়ার জন্্য র্লর্ ন্া, শুধদু 
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জান্মত চাইর্ তদু ই এ�ন্ কী কমরল�মল র্ার জন্্য চাচা মোতামক ত্যাজ্য 
কমরম�ন্।”

আলর্র :.. “র্ড়লামটর �াথাম�াটা মো�ময়মক ঘমরর র্উ র্ান্ামত 
মোচময়ল�মলন্। ওই মোর্ লদগম্বমরর �মতা ঘটঘট কমর হাঁমট, ওটার 
সামথ গাঁট�ড়া মোর্ঁমধ লদমত মোচময়ল�মলন্।”

সদুরর্ :.. “র্া হওয়ার হময়ম� তা র্াদ লদময় আ�ার সামথ চল। 
রামগর �াথায় চাচা মোতামক ত্যাজ্য কমরম�ন্। খার্ার মোটলর্মল র্মস 
মোতামক ন্া মোদখমল উন্ার হাত-পা পাথর হমর্। আল� লর্শ্বামসর সামথ 
র্লমত পারর্, চাচা কখমন্া হাত-পা মোর্ঁমধ মোতামক জমল মোফলমর্ন্ 
ন্া।”

আলর্র :.. “আ�ার লদমক তালকময় মোদখ, সাত র্ামঘ মোখময় মোশর্ 
করমত পারমর্ ন্া। আল� আর গতর মোপার্মত চাই ন্া। এখন্ মোথমক 
গতর খালটময় কাজ কমর মোপট ভমর ভাত খার্।”

সদুরর্ :.. “আত্লন্ভ্বরশীল হওয়ার জন্্য চর�পন্ী হমত চাস মোকন্?”
আলর্র হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “সত্য অত্যন্ত আচলম্বমত এর্ং 

র্াস্তর্তা আ�ামদরমক স্তলম্ত কমর। অন্তর অকারমণ অশান্ত হমলও 
আত্া সর্্ব অর্স্ায় শান্ত থামক।”

সদুরর্ :.. “মোকঁমদকঁলকময় মোকাথায় র্ালছেস?”
আলর্র :.. “সদুখস্পমশ্ব সদুলখত হওয়ার জন্্য স্বপ্নামদশ হময়ম�। আল� 

এখন্ শহর র্ার্, তদু ই র্ালড় চমল র্া।”

সদুরর্ লন্র্্বাক দাঁলড়ময় থামক এর্ং আলর্র র্খন্ গুন্গুন্ কমর হাঁমট, 
তখন্ তার র্ার্া ঘদু� মোথমক উমি লর্�ান্ায় র্মস ডামন্ র্াঁময় তালকময় 
রাগলবিতকমঠে র্লমলন্… “আলর্র লক রামত লক�দু মোখময়ল�ল?”

�া জান্ালা খদুলল�মলন্। র্ার্ার লদমক তালকময় লর্চললতকমঠে 
র্লমলন্… “সারারাত র্ারান্দায় র্সাল�লা�, আলর্র র্ালড় লফমরলন্।”

র্ার্া �দুমখর ভার্ র্দললময় লর্�ান্া মোথমক মোন্ম� দরজা খদুমল মোহঁমক 
র্লমলন্… “আলর্র! এলদমক আয়।”

কামজর মোলাকজন্ মোদৌমড় মোর্ময় �াথা ন্ত কমর দাঁলড়ময় থাকমল, 
র্ার্া ধ�মক র্লমলন্… “জর্া ফদু মলর �ত দাঁলড়ময়� মোকন্? র্াগান্ 
র্ালড়মত হয়মতা শুময় আম�। মোর্ময় র্মলা আল� তামক মোডমকল�। 
র্াও!”

�া লর্চললত হময় আঁচমল অশ্রু �দুম� র্লমলন্… “আপলন্ তামক 
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ত্যাজ্য কমরম�ন্।”
র্ার্া রাগালবিত কমঠে র্লমলন্... “মোতা�ার �াথা খারাপ হময়ম� 

ন্ালক? আল� তামক ত্যাজ্য করমল আ�ার সম্ান্-সম্পদ মোক উপমভাগ 
করমর্? আলর্র! আ�ার রাগ চরম� উিমল আজ মোতার �ামকও গডিা 
দদুময়ক মোদর্। মোদৌমড় আয়!”

�া হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “সারারাত মোকঁমদল�, আ�ার কান্না 
শুমন্ও আমসলন্। আ�ার কললজার টদু করা মোকঁমদ মোকঁমদ চমল লগময়ম�।”

র্ার্া কপাল কদু ঁমচ দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় হাত ধমর �ামক ঘদুলরময় �দুমখর 
লদমক তালকময় লচলন্তত কমঠে র্লমলন্… “মোতা�ার কী হময়ম�?”

�া লর্চললত হময় র্লমলন্… “সারালদন্ লক�দু খায়লন্। অসহাময়র 
�ত আ�ার লদমক তালকময়ল�ল, আল�ও �দুখ লফলরময়ল�লা�। আলর্র 
লফমর আয়। আ�ার ভদু খ মোলমগ�। তদু ই ন্া মোখমল আল�ও আর খার্ 
ন্া।”

র্ার্া কাঁধ িদু ললময় লন্ম্নকমঠে র্লমলন্… “এ কী সর্্বন্াশ কমরল�। 
মোহঁই! র্াগান্ র্ালড় মোথমক আসমত কয়লদন্ লামগ?”

র্ার্া র্খন্ র্াগান্ র্ালড় র্ান্ আলর্র তখন্ দ্রুত মোহঁমট রাজপমথ 
মোপঁম� ডামন্ র্াঁময় তাকায়। র্াস মোর্মত মোদমখ হাত উিামল র্াস 
থাম�। মোকাথায় র্ামর্ ন্া র্মল টাকা লদময় র্মস মোচাখ র্দুমজ �াথা 
দদুলামত শুরু কমর ঘদুল�ময় স্বমপ্ন মোদমখ, জন্ালস্তমক দাঁলড়ময় এক র্দুর্তী 
তার ন্া� ধমর মোডমক র্লম�, কমর্ এমস আ�ামক র্রণ করমর্? 
প্রময়াজমন্ মোতা�ার জন্্য আজীর্ন্ অমপক্া করর্।”

শহমর মোপঁম� র্াস থা�মল আলর্র চ�মক উমি র্াস মোথমক মোন্ম� 
ক্ান্ত পলথমকর �ত হাঁমট। মোভামরর তাড়াহুমড়া ফদু লরময় শহমরর 
পলরমর্শ ফদু রফদু মর হময়ম�। রাস্তা এর্ং মোদাকামন্ লভড় তাড়া মোন্ই। 
হিাৎ ইলমশগুঁলড় রৃ্লটি শুরু হমল এক মোহামটমল প্রমর্শ কমর চা’র 
জন্্য র্মল লচন্তা�গ্ন হয়। ক�্বচারী চা লদময় মোগমল এক�মন্ চা পান্ 
কমর। তার পামশর মোটলর্মল এক লকমশারী র্মস চা মোদওয়ার জন্্য 
র্মল তার লদমক তালকময় হাসার মোচটিা কমর র্্যাগ মোথমক মো�ার্াইল 
র্ার কমর মোগই� মোখমল। আলর্র চা’য় চদু �দুক লদময় দরজার লদমক 
তাকায়। শাড়ী পলরলহত ভার্গম্ীর র্দুর্তী মোহামটমল প্রমর্শ কমর। 
র্দুর্তীর হার্ভামর্ গম্ীরতা থাকমলও কালন্তলর্দ্যায় পারদশ্বী। র্দুর্তী 
ডামন্ র্াঁময় তালকময় লকমশারীর মোটলর্মলর পামশ মোর্ময় গম্ীরকমঠে 
র্লল... “মোতা�ার পামশ র্সমত পারর্?”
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লকমশারী :.. “লন্শ্চয়। আ�ার পামশর মোচয়ামর র্সদুন্। চা ন্া কলফ 
খামর্ন্?”

র্দুর্তী :.. “আল� চা খার্।”
লকমশারী :.. “এই মোহামটমল চা খাওয়ার জন্্য আল� অমন্ক দূর 

মোথমক আলস। আজ খদুর্ িাডিা পমড়ম�। সারালদন্ ধমর গুঁলড় গুঁলড় রৃ্লটি 
হমছে, থা�মতই চাইম� ন্া। এই মোর্ ভাই! আপামক একটা গর� চা 
দাও।”

আলর্র র্দুর্তীর লদমক তালকময় মোচাখ র্দুমজ স্বগমতালতি কমর... “স্বমপ্ন 
মোদখা অস্পটি আকৃলত র্াস্তমর্ স্পটি হময়ম�। এ লক মোসই লকমশারী! 
আপাতদশ্বমন্ র্ার মোপ্রম� পমড়ল�লা�? উতের হ্যাঁ অথর্া ন্া হমল 
প্রলতপ্রমনের উতেমর লন্রুতের হর্।”

এক �স্তান্ লকমশারীর লদমক তালকময় িাট্া-ইয়ালক্ব করমল, আলর্র 
তার মোচামখর লদমক তালকময় সাধারণকমঠে র্লল... “আ�ার মোর্ান্ 
মোন্ই, আপন্ার লন্শ্চয় আম�?”

�স্তান্ গমজ্ব র্লল... “কী র্লমত চাস?”
আলর্র চায় চদু �দুক লদময় র্লল... “র্লমত চময়ল�লা�, আপন্ার 

মোর্ামন্র সামথ িাট্া-ইয়ালক্ব করমল আপলন্ লন্শ্চয় �ারা�ালর করমর্ন্?”
�স্তান্ মোচাখ পালকময় র্লল... “�রমত চাস ন্ালক?”
আলর্র :.. “লতলতর পালখ প�ন্দ করমলও ইতর দদুই মোচামখ মোদখমত 

পালর ন্া। ইতররা �া মোর্ান্মক সম্ান্ করমত জামন্ ন্া।”
�স্তান্ গমজ্ব র্লল... “মোতার এত সাহস! তদু ই আ�ামক ইতর 

মোডমকল�।”
আলর্র ওমক র্সার জন্্য হাত লদময় ইশারা কমর র্লল... “র্মস 

ভলতির সামথ কথা র্ল, ন্ইমল হু�লড় মোখময় পড়মর্ এর্ং লকল লালথ 
মোখময় ততিা হমর্।”

�স্তান্ দাঁত কট�ট কমর সর্ান্ধমর্ মোর্লরময় মোর্মত মোর্মত র্লল... 
“আজ মোতার আয়দুমশর্ হময়ম�।”

আলর্র মোহঁমক র্লল... “তদু ই লন্শ্চয় মোজ্যালতর্ী?”
�স্তান্রা দ্রুত মোর্লরময় মোগমল, লকমশারী র্লল... “ভাইয়া! ইতররা 

�মর ন্া মোকন্?”
আলর্র :.. “ওরা �রমল মোদশমক কারা রসাতমল মোন্মর্? তদু ল� আল� 

লন্মজমক লন্ময় র্্যস্ত। র্ারা মোদশমক পলরচালন্া কমর ওরা আঙদু ল ফদু মল 
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কলা গা� হমছে।”
লকমশারী �াথা মোন্মড় মো�ার্াইল র্্যামগ রামখ। ক�্বচারী চা লদময় 

মোগমল র্দুর্তী কাপ হামত লন্ময় গম্ীরকমঠে র্লল... “এত সাহসী এর্ং 
র্দুলধি�ান্ হময় মোদমশর জন্্য লক�দু ন্া কমর পালতহাঁমসর �ত র্মস 
আম�ন্ মোকন্?”

আলর্র আড়ম�াড়া লদময় র্লল... “আল� র্দুলধি খালটময় লক�দু 
করমত চাইমল আপন্ারা আ�ামক মোদশমদ্রাহী তক�া মোদমর্ন্ এর্ং 
অলন্ছোসম্বেও আ�ামক মোজমল জীর্ন্র্াপন্ করমত হমর্। আল� ওসর্ 
পারর্ ন্া। অপলরসী� স্বাধীন্তা উপমভামগর জন্্য আল� দীঘ্বায়দু হমত 
চাই। স্বল্পায়দুমত আ�ার চলমর্ ন্া।”

র্দুর্তী :.. “সর্াই মোর্সালা� হমল মোদশ মোক সা�লামর্?”
আলর্র :.. “মোদশ সা�লামত হয় ন্া, মোদশ আয়তমন্র লভতর পমড় 

আম�। মোদশমপ্রম�র মোদাহাই লদময় মোদমশর সম্পদ লদুটপাট হমছে, 
মোদমশর �ান্দুর্ প্রলতর্াদ কমর ন্া। লদুমটরার দল ক্�তার দাপমট ঘটঘট 
কমর হাঁমট এর্ং আইন্শৃঙ্খলা লন্য়ন্ত্রণ কমর। লন্দ্বয়রা জন্গমণর 
জন্ালধকার হরণ কমর সর্্বালধকারী হময়ম�। দদুর্্বলরা ফদু টর্ল মোখমল 
ন্া এর্ং স্তীর্শ্যরা স্তী সা�লামত পামর ন্া। লততি সত্য হমলা, স্তী এর্ং 
ইলস্ত গর� হমল সকমলর লন্য়ন্ত্রমণ থামক ন্া।”

র্দুর্তী চা’য় চদু �দুক লদত লদমত র্লল... “হার্ভামর্ লর্জ্ �মন্ হমছে।”
আলর্র অন্্যলদমক তালকময় র্লল... “ধ�্ব শমব্র অথ্ব ন্া জান্ার 

দরুন্ ধ�্বামন্ধ ধ�্বালয় ভমর র্ামছে।”
র্দুর্তী :.. “আপন্ার সামথ কথা র্লমল অজ্াত কারমণ তা লর্তক্ব 

হয়। তক্বাতলক্ব আল� মো�ামটই প�ন্দ কলর ন্া।”
আলর্র কাপ মোন্মড়মচমড় র্লল... “�ান্দুর্ অত্যন্ত অদ্দুত, অমন্্যর 

অলন্টিলচন্তায় অলস্র হওয়ার পর সদুলস্র হওয়ার জন্্য ওর্দুধ লকমন্ 
খায়। ন্র্রমস সরস হমত মোচময় ন্ীরস হয়। এসমর্র এক�াত্র কারণ 
হমলা, �ান্দুর্ ধ�্বশাস্ত পড়মত চায় ন্া।”

র্দুর্তী লক�দু র্লমত মোচময় �াথা মোন্মড় চা পান্ কমর। লকমশারী কপট 
মোহমস লন্ম্নকমঠে র্লল... “আপন্ার সামথ এক�ত হময় ভাইয়ার সামথ 
লবি�ত হমল খাম�াখা িাম�লা লাগমর্। আল� পারতপমক্ িাম�লা 
এলড়ময় চলল।” 

র্দুর্তী চা পান্ কমর ন্কশা-পাড় শালড়র পাট এর্ং আঁচল লিক 
করমত করমত র্লল... “অস্বলস্তকর িাম�লায় র্্যলতর্্যস্ত ন্া হওয়ার 
জন্্য মোতা�ার চা’র দা� আল� মোদর্।”
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লকমশারী কপট মোহমস র্লল... “আল� আপলতে করর্ ন্া। ভাইয়ার 
চা’র দা� লদমল ভাইয়াও খদুলশ হমর্ন্, তাই ন্া ভাইয়া?”

আলর্র কথা ন্া র্মল অন্তহালস হামস। র্দুর্তী র্্যাগ খদুমল পাস্ব র্ার 
কমর র্লল... “লিকাম�, লন্লর্্বর্ামদ মোর্লরময় র্াওয়ার জন্্য মোতা�ামদর 
চা ন্াস্তার দা� আল� মোস্বছোয় মোদর্।”

রৃ্লটি থা�মল মোলাকজন্ মোর্মরামত শুরু কমর। রাস্তার পলশ্চ� পাশ 
লদময় মোহঁমট মোর্মত মোর্মত দদুতারা র্ালজময় র্াউল গায়… 

“উিলত র্য়মস হময়ল�লা� হাঘমর, আধার্য়স হময়ল� ভর্ঘদুমর, সর্ 
�াড়লা� মোতা�ার লালগ তদু ল� আপন্ করমল ন্া আ�ামর।”

আলর্র র্দুক কাঁলপময় দীঘ্বশ্বাস মো�মড় �াথা মোন্মড় ডামন্ র্াঁময় 
তাকায়। র্দুর্তীর সামথ মোচাখামচালখ হমল �াথা ন্ত কমর কাপ হামত 
মোন্য়। র্দুর্তী তার লদমক তালকময় �াথা মোন্মড় টাকা লদময় মোর্লরময় 
র্ায়। লকমশারী হাত মোন্মড় মোর্লরময় মোর্মত মোর্মত র্লল... “ভাইয়া, 
আল�ও চমল র্ার্।”

আলর্র হাসার মোচটিা কমর কামপ মোশর্ চদু �দুক লদময় কাপ মোটলর্মল 
মোরমখ দাঁলড়ময় ধীমর ধীমর মোহঁমট মোর্মরায়। র্দুর্তী র্্যাগ �াথায় লদময় 
এলদক ওলদক তাকায়। খালল লরকশা মোর্মত মোদমখ হাত উলিময় থা�ার 
জন্্য ল�ন্লত কমর। চালক চমল মোর্মত চাইমল আলর্র মোহঁমক র্লল... 
“মোহঁই! উন্ামক লন্ময় র্া ন্ইমল চাকা চদু পমস মোদর্।”

চালক পলমক গতীমরাধ কমর। র্দুর্তী দ্রুত মোহঁমট লরকশায় উমি 
আলর্র লদমক তালকময় লন্ম্নকমঠে ধন্্যর্াদ র্মল ডান্ হাত ন্ামড় এর্ং 
চালক কথা ন্া র্মল তরামস লচললময় চমল র্ায়। আলর্র �ৃদদু মোহমস 
ডান্ হাত মোন্মড় লন্ম্নকমঠে কথা র্মল হাঁমট…

“মোকামন্া এক শ্ার্ণ সন্ধ্যায় মোতা�ামক প্রথ� মোদমখল�লা�। ইলমশগুঁলড় 
রৃ্লটিমত মোভজা পালখরা গাম�র ডামল র্মস ডান্া িাপটালছেল। রৃ্লটিলসতি 
আল� লদ্ভ্ান্ত হময় মোতা�ার আলঙন্ায় উপলস্ত হময়ল�লা�, তা লক 
লন্য়লত ল�ল ন্া তদু ল� আ�ামক লন্�ন্ত্রণ কমরল�মল আল� জালন্ ন্া। 
তদু ল� তখন্ লর্র্াদগম্ীর ল�মল, লীলাচঞ্চমল মোতা�ার চদু ল আঁচল 
উড়ল�ল, উদালসন্ীর �ত এক�মন্ হাঁটল�মল। অপলকদৃমটি কতক্ণ 
তালকময়ল�লা� তা আ�ার �মন্ মোন্ই। লহম�ল হাওয়ায় আ�ার 
হাড় কাঁপল�ল, শীমতর দাপমট থরহলর করমত মোদমখ অর্াক এর্ং 
আমর্গপ্রর্ণ হময় আঁচল লদময়ল�মল এলগময়। ধন্্যর্াদ ন্া র্মল আল� 
মোতা�ামক ভামলার্ালস র্মলল�লা�। তদু ল� ল�মল লর্র্ণ্ণ এর্ং লন্ঃসঙ্গ, 
ওষ্ঠবিয় মোকঁমপল�ল, লক�দু হয়মতা র্লমত মোচময়ল�মল। মোতা�ার �মন্র 
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কথা মোশান্া হয়লন্, রৃ্লটি থা�মল লর্দায় র্লমত হময়ল�ল। এখন্ আল� 
লর্র্ণ্ণ এর্ং লন্ঃসঙ্গ, শ্ার্মণর আকাশ মোভমঙ রৃ্লটি িরম�, আ�ার �ন্ 
মোতা�ার সঙ্গ চাইম�।”

হিাৎ পথচারীর সামথ ধাক্া লামগ এর্ং দদুজন্ চ�মক উমি। আলর্র 
সলর্ন্ময় দদুঃলখত র্মল ডান্ হাত র্াড়ায়। আ�াক ক্�া করমর্ন্ র্মল 
মোলাক হাত ল�ললময় চমল র্ায়।

রাস্তার অন্্য পামর লরকশা থাম� এর্ং র্াত্রী মোন্মড় ভাড়া চদু লকময় 
চমল র্ায়। চালক টাকা গুমন্ পমকমট মোরমখ প্যামডল চাপ লদমত 
প্রস্তুত হমল, আলর্র তামক থা�ার জন্্য ডামক। চালক গা��ায় হাত 
�দুখ �দু�মত �দু�মত র্লল... “মোকাথায় র্ামর্ন্?”

আলর্র রাস্তা মোপলরময় লরকশায় উমি র্লল... “আল� এখন্ গর-
লিকালন্য়া। িাঁই লিকান্ার জন্্য একটা কা�রা ভাড়া করমত চাই। 
জান্া থাকমল লন্ময় র্াও।”

চালক চালামত শুরু করমল, আলর্র সা�মন্ লপ�মন্ তালকময় লন্ম্ন 
এর্ং লচলন্ততকমঠে র্লল... “উতের অপ�ন্দ হওয়ার দরুন্ লন্শ্চয় 
দলক্মণ লন্ময় র্ামছে।”

চালক গাময়র মোজামর প্যামডল মোচমপ লরকশার গলত র্ালড়ময় র্মস 
সান্মন্দ মোহমস র্লমলা:.. “আল� দলক্মণর মোলাক এর্ং দলক্মণর ভার্ায় 
কথা র্লল।”

আলর্র �াথা দদু ললময় র্লল... “তা আল� লসমট র্মসই র্দুিমত 
মোপমরল�লা�। র্াইমহাক, আল� একটা কা�ড়া ভাড়া করমত চাই, 
জান্া থাকমল লন্ময় র্াও।”

চালক অন্দুপল লচন্তা কমর র্লল... “এক প্রর্াসী র্াসা ভাড়া লদমত 
চান্। উন্ার সামথ কথা র্লমল ভামলা হমর্।”

আলর্র :.. “�াস লতমন্ক থাকার জন্্য �য় �ামসর অলরি� লদমত 
পারর্ ন্া”

চালক :.. “আ�ামক থাকার জন্্য র্মলল�মলন্, আল� ন্া র্মলল�। 
অমন্ক দাল� র্াসা। লক�দু হমল র্ার্জ্ীর্ন্ কারাদডি হমর্।”

আলর্র :.. “আল� এখমন্া মোতা�ার মোকামন্া কামজ দখল মোদয়লন্, 
তাইমল ধাক্া মো�মর ফাঁড়ায় মোফলমত চাও মোকন্?”

চালক :.. “খদুর্ শখ কমর র্াসা র্ালন্ময়ল�মলন্, এখন্ খালল পমড় 
থামক।”
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আলর্র :.. “আল� র্াসা ভাড়া করমত চাই, ফাঁড়ায় পড়মত চাই ন্া। 
অন্্য মোকাথাও লন্ময় চমলা।”

চালক :.. “লজ আছো সামহর্। লিকাম� সামহর্। সামহর্ আপলন্ এত 
আচলম্বমত মোকন্?”

আলর্র :.. “সৃলটি�াড়া কথা র্লল, দদু লন্য়ার র্ার র্তসর্ আদত 
অভ্যাস আ�ার �ামি তাই আল� আচলম্বমত হময়ল�। মোকামন্া স�স্যা?”

চালক :.. “আ�ার �ন্ ল�ন্ল�ন্ কমর র্লম� আপলন্ লন্শ্চয় রিমহর 
মোফমর পমড়ম�ন্।”

আলর্র :.. “হ্যাঁ, অস�ময় অমন্্যর লন্দ্রাভঙ্গ কমর আরাধন্া করমত 
মোচময় রিমহর মোফমর পমড়ল� এর্ং ইঁচমড় পাকমত মোচময় আল� পলরণত 
র্য়মসর পূমর্্ব জরারিস্ত হময়ল�।”

চালক :.. “আজ আল� ফাঁড়ায় পমড়ল�।”
আলর্র ডামন্ র্াঁময় তালকময় র্লল... “মোকাথায় লন্ময় র্াছে?”
চালক লরকশা থাল�ময় এক পদুরুমর্র লদমক ইশারা কমর র্লল... 

“উলন্ একজন্ প্রর্াসী। উন্ার র্াসায় র্মথটি খালল কা�রা পমড় 
আম�। সামহর্, দাঁড়ান্!”

�ধ্যর্য়স্ মোলাক ঘদুমর তাকামল, চালক হাত �মল কপট মোহমস 
র্লমলা…. “আপন্ার জন্্য ভাড়ামট জদুমটম�।”

আলর্র র্াসার লদমক তাকায়। প্রর্াসী লরকশার পামশ মোর্ময় আলর্র 
লদমক অপলকদৃমটি তালকময় গম্ীরকমঠে র্লমলন্… “কী কাজ কমরা?”

আলর্র লরকশা মোথমক মোন্ম� র্াসার লদমক তালকময় র্লল... “র্ার্ার 
র্্যর্সা চালাতা�, এখন্ মোর্কার। কামজর খদু ঁমজ শহমর এমসল�।”

প্রর্াসী মোগট খদুমল র্াসায় প্রমর্শ কমর র্লমলন্… “লভতমর আমসা, 
স্বলস্তর সামথ র্মস কথা র্লর্।”

আলর্র চালমকর লদমক তালকময় র্লল... “র্া হারার্ার সর্ হালরময়ল�। 
প্রাণ হারার্ার ভয় মোন্ই। মোশান্! চা মোখময় আল� চমল র্ার্।”

চালক লপ�দু হমট র্লল... “আপলন্ লভতমর র্ান্, লখচদু লড় পাকার্ার 
জন্্য র্উর হামত ডাইল চাউল লদমত হমর্।”

আলর্র র্খন্ র্াসায় প্রমর্শ কমর তার �া তখন্ র্াগান্ র্ালড়মত 
হাঁটাহাঁলট কমরন্। র্ার্া উন্ামক মোকাথাও খদু ঁমজ ন্া মোপময় পলরচালরকামক 
মোডমক জান্মত চাইমল র্লল... “আম্াজান্ র্াগান্ র্ালড় লগময়ম�ন্।”

র্ার্া লচলন্তত কমঠে র্লমলন্... “লক�দু মোখময়ম�?”
পলরচালরকা �াথা মোন্মড় র্লল... “লজ ন্া সামহর্। আল� কত 



www.mohammedabdulhaque.com   14

ল�ন্লত কমরল� লক�দু খাওয়ামত পালরলন্। ভাইজামন্র জন্্য কান্নাকালট 
করম�ন্। লক�দু র্লমল র্মলন্, আ�ার আলর্র লক�দু ন্া মোখময় চমল 
লগময়ম�।”

র্ার্া মোিাঁট কাঁলপময় র্লমলন্... “তদু ই লক�দু মোখময়ল�স? আল�ও মোতা 
লক�দু খাইলন্। র্া! আ�ার জন্্য লক�দু লন্ময় আয়। আল�ও র্াগান্ র্ালড় 
র্ার্। মোশান্, ইললমশর মোিামল �ালখময় লর্লর্জামন্র জন্্য ভাত লন্ময় 
আয়। আলর্র খদুর্ প�ন্দ কমর।”

পলরচালরকা প্রায় মোদৌমড় চমল র্ায়। র্ার্া র্াজদুমত অশ্রু �দুম� দ্রুত 
মোহঁমট র্াগান্ র্ালড় মোর্ময় স্তীর পামশ দাঁলড়ময় শান্তকমঠে র্লমলন্… 
“র্ালড় চমলা, লক�দু খামর্। গতরাত আল�ও লক�দু খাইলন্।”

�া পলাশগাম� মোহলান্ লদময় র্মস র্লমলন্... “আ�ার আলর্র কখন্ 
আসমর্? মোস ন্া আসমল আল� একা ভাত খার্ ন্া।”

র্ার্া কাঁদমত শুরু কমর �া’র হাত ধমর উিামত মোচময় র্লমলন্… 
“তদু ল�ও আ�ার সামথ অলভ�ান্ করমল? আল� তার ভামলার জন্্য 
পাকা কথা কমরল�লা�। ভামলা র্ংমশর মো�ময়, গুমণ �ামন্ মোর্ামলা 
আন্া। মোস র্া জান্মতা তা আল� জান্তা� ন্া। আ�ামক র্দুলিময় 
র্লমল আল�ও র্দুিতা�। এখন্ আল� কী করর্, মোকাথায় মোর্ময় তামক 
খদু ঁজর্? র্ালড় চমলা। লক�দু মোখময় তার খদু ঁমজ মোর্মরার্।”

�া র্খন্ উমি দাঁড়ান্, আলর্র তখন্ র্াসার �াললমকর লদমক তালকময় 
গম্ীরকমঠে র্লল... “আল� র্াসা ভাড়া করমত চাই ন্া। আ�ার জন্্য 
এক কা�রা র্মথটি।”

প্রর্াসী :.. “মোতা�ার ন্া� কী, র্ালড় মোকাথায়?”
আলর্র :.. “আল� আ�ার আত্পলরচয় র্লমত চাই ন্া। চালক 

চালালক কমর আ�ামক লন্ময় এমসম�। আল� এখদুলন্ চমল র্ার্।”
প্রর্াসী র্দুক কাঁলপময় দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লমলন্… “মোতা�ামক র্াধা 

মোদওয়ার অলধকার আ�ার মোন্ই। র্াসায় একা থালক তাই ভাড়া লদমত 
চাই। মোতা�ার আচারর্্যর্হামর স্পটি তদু ল� ভামলা র্ংমশর মো�মল। 
আ�ার আত্ীয়স্বজন্রা আপ্তগরলজ এর্ং তমক্ তমক্ থামক। আ�ার 
সম্পদ আত্সাৎ করার জন্্য পলরকলল্পতভামর্ আ�ার স্তী সন্তান্মক 
হত্যা কমর আ�ামক সর্্বহারা কমরম�।”

আলর্র উন্ার মোচামখর লদমক তালকময় গম্ীরকমঠে র্লল... “আত্হত্যা 
�হাপাপ মোজমন্ আল� অত্বর এর্ং র্ন্ত্রণাদায়ক �ৃতদু ্যর সন্ধামন্ শহমর 
এমসল�। আজ মোথমক আল� আপন্ার পালকপদুত্র।”

প্রর্াসী দদু হাত মোন্মড় র্লমলন্… “দয়া কমর আ�ামক ক্�া কমরা। 
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আল� মোতা�ার �ৃতদু ্যর কারণ হমত চাই ন্া। ওমদর িামড়র্ংমশ উজাড় 
করমলও আ�ার স্তী সন্তান্মক লফলরময় আন্া র্ামর্ ন্া। আল� কময়ক 
�ামসর জন্্য লর্মদশ র্ার্। তদু ল� আ�ার র্াসায় থাকমল ওরা এমস 
ভাঙচদু র করমর্ ন্া। খালল থাকমল মোপামড়ার্ালড় র্ান্ামর্।”

আলর্র :.. “�াস �ময়ক থাকমত পারর্। কত লদমত হমর্?”
প্রর্াসী লর্চললত হময় র্লমলন্… “অথ্ব অন্মথ্বর �ূল। র্ারা এই 

প্রর্াদ স�থ্বন্ কমর তামদর একজন্ আল�।”
আলর্র :.. “এই প্রর্াদ লর্শ্বাস ন্া করার কারণ হমলা, টাকা থাকমল 

আরাম� ঘদু�ামন্া র্ায়। টাকা থাকমল স�ময়র লচন্তা করমত হয় ন্া। 
টাকা থাকমল জ্ান্ীরা এমস র্দুলধি মোদয়। টাকা থাকমল সম্ান্ীরা 
সম্ান্ কমর। টাকা থাকমল ভামলা ওর্দুধ লকমন্ সদুস্ হওয়া র্ায়। 
টাকা থাকমল প্রাণন্ান্ততা উপমভাগ করা র্ায়।”

�স্তান্ তার সাঙ্গপাঙ্গ লন্ময় র্াসায় প্রমর্শ করমল, প্রর্াসী লকলড়ল�লড় 
মোখময় র্লমলন্… “ওরা আ�ামক সর্্বহারা কমরম�।”

আলর্র কথা ন্া র্মল ডামন্ র্াঁময় তালকময় র্াঁমশর র্াখালর হামত 
লন্মল, প্রর্াসী তার হাত ধমর কাঁদমত শুরু কমর র্লমলন্… “আল� 
আর্ার একা হময় র্ার্।”

আলর্র চারপামশ তালকময় র্লল... “ওরা আ�ামক ধরমত পারমর্, 
�ারমত পারমর্ ন্া। আল�ও তামদরমক �ারমত চাই ন্া।”

�স্তান্ চাকদু  র্ার কমর র্লল... “তখন্ র্া র্মলল�লা�, এখন্ লন্শ্চয় 
লর্শ্বাস হময়ম�?”

অন্্যরা আক্র�ণ হমল আলর্র আক্রা�ক হময় র্লল... “আল� র্া 
র্লল তা কমর মোদখাই।”

�ারা�ালর শুরু হমল �স্তান্রা লন্মজ ভদু ল র্দুিমত মোপমর �ালট পমড় 
করমজাড় কমর। আলর্র তামদরমক মোর্লরময় র্াওয়ার জন্্য ইশারা 
কমর র্লল... “�ৃতদু ্যর খদু ঁমজ আল� শহমর এমসল�। র্াসার আমশ পামশ 
মোদখমল পশুপালখর খার্ার র্ান্ার্ �মন্ থামক মোর্ন্।”

�স্তান্রা মোদৌমড় মোর্লরময় মোগমল, প্রর্াসী কলম্পতকমঠে র্লমলন্… 
“মোতা�ার লক�দু হয়লন্ মোতা?”

আলর্র লসঁলড় মোর্ময় উিমত উিমত র্লল... “আল� মোর্ র্ম�র অরুলচ 
হময়ল� জান্মল ওরা র্ম�র জাঙ্গামল আসমতা ন্া। আ�ার জন্্য মোদায়া 
করমর্ন্। আল� আর �রমত চাই ন্া। আ�ামক মোপময় আপলন্ লন্খদু ঁজ 
সদুখ খদু ঁমজ মোপময়ম�ন্। মোর্মঘামর �মর আল� মোদাজমখ মোর্মত চাই ন্া।”
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প্রর্াসী কথা ন্া র্মল মোদয়ামল মোিস লদময় দাঁলড়ময় থরথর কমর 
মোকঁমপ র্লমলন্… “লর্শ্বাস কমরা, র্া হময়ম� তা আ�ার লর্শ্বাস হমছে 
ন্া।”

আলর্র র্াজদুমত অশ্রু �দুম� র্লল... “খার্ার স�য় হমল আ�ার �া 
পামত ভাত লন্ময় ডাকাডালক কমরন্। আল� লক্ষী মো�মলর �ত হাঁটদু  
ভাজ কমর মো�মিমত র্সমল, আ�ামক খাইময় আ�ার �া লন্মজর 
�দুমখ ভাত লদমতন্। আ�ার র্ার্া আ�ামক ত্যাজ্য কমরম�ন্। গতকাল 
মোথমক আল� ক্রদু ধি হলছে ক্দু ধাত্ব হলছে ন্া।”

প্রর্াসী :.. “মোতা�ার কথা শুমন্ আ�ার শ্বাসকটি হমছে। টাকা লদময় 
সদুখ লকন্মত পারমল ধন্ীরা স্বগ্বীয় সদুখ উপমভাগ করমত পারমতা। 
দদুঃমখর লর্র্য় হমলা, লন্র্দুত মোকালট টাকা লদময় এক রলতে সদুখ লকন্া 
র্ায় ন্া, তাই আল� লদন্রাত সদুমখর জন্্য কাঁলদ।”

আলর্র �াথা ন্ত কমর দদু হামত �দুখ �দুম� হাসার মোচটিা কমর র্লল... 
“আল্াহ চাইমল সত্বর আপলন্ সদুলখত হমর্ন্। আ�ার জন্্য মোদায়া 
করমর্ন্। ওরা আর এলদমক আসমর্ ন্া। আল� এখন্ চমল র্ার্।”

প্রর্াসী দদুহাত মোন্মড় র্লমলন্… “আল� মোতা�ামক মোর্ত মোদর্ ন্া। 
তদু ল� চমল মোগমল ওরা আ�ামক মো�মর মোফলমর্।”

আলর্র কাঁধ িদু ললময় র্লল... “আপলন্ মোক�মন্ লন্লশ্চত হমলন্ 
আল� মোর্ তামদর একজন্ ন্ই? এসর্ ন্াটকীয় কূটমকৌশল হমল কী 
করমর্ন্? আগন্তুকমক আল� এক আন্ার লর্শ্বাস কলর ন্া।”

প্রর্াসী :.. “তদু ল� তামদর একজন্ হমল লন্লবি্বধায় মোতা�ার ন্াম� 
দললল কমর মোদর্।”

আলর্র দদুহামত �াথা মোচমপ ধমর র্লল... “আ�ার ভাগ্যমক আল� 
লর্শ্বাস করমত পারল� ন্া।”

প্রর্াসী :.. “লন্শ্বামসর ভরসা মোন্ই মোজমন্ও আল� মোতা�ামক লর্শ্বাস 
কমরল�। র্াইমহাক, এসর্ র্াদ লদময় র্মলা দদুপদুমর লক লক�দু মোখময়�?”

আলর্র হাসার মোচটিা কমর �াথা ন্াড়মল, প্রর্াসী তাড়া লদময় র্লমলন্… 
“র্াসার সা�মন্ মোহাটমল আম�। ওরা আজ �জার খার্ার পালকময়ম�। 
তাড়াতালড় র্াও। অথর্া তদু ল� চাইমল আল� মোর্ময় আন্র্।”

আলর্র :.. “আপন্ার জন্্য লক�দু আন্র্?”
প্রর্াসী মোচয়ামর র্মস তাড়া লদমল, আলর্র র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ দ্রুত 

মোহঁমট র্াসা মোথমক মোর্লরময় ডামন্ র্াঁময় তাকায়। পামশর র্াসা মোথমক 
তার র্য়সী একজন্ মোর্মরামল সালা� কমর র্লল... “আ�ার ন্া� 
পলাশ। ঘণ্া লতমন্ক আমগ এই চাকলায় এমসল�।”
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র্দুর্ক হাত প্রসালরত কমর র্লল... “আ�ার ন্া� অয়ন্। আল� 
র্ার্ার মোহামটমল খাই এর্ং চাকলর কলর। তদু ল� কী কমরা?”

আলর্র :.. “লর্মশর্ কারমণ লন্রুদ্য� এর্ং লন্রুমদেশ হময়ল�।”
অয়ন্ :.. “তদু ল� লন্শ্চয় হাস্যমকৌতদু কলশল্পী?”
আলর্র :.. “আ�ার ভার্প্রকাশ এত হামস্যাদেীপক ন্ালক?”
অয়ন্ :.. “মোকৌতদু কালম্বত হওয়ার কারণ জান্মত চাই।”
আলর্র :.. “র্ালছে-র্ার্ ভামর্ মোকাথাও র্াওয়া র্ায় ন্া। মোদলরমত 

পারঘামট মোগমল মোখয়া ল�মল ন্া।”
অয়ন্ :.. “এতলদন্ অলন্লশ্চত ল�লা� আজ আল� লন্লশ্চত হময়ল�, 

মোতা�ার �ত অলন্ভ্বরমর্াগ্য এর্ং অমর্ামগ্যর সদুর্ামদ আ�ার �ত 
লন্ভ্বরমর্াগ্য এর্ং সদুমর্াগ্যরা অন্মন্্যাপায় হময় পর�দুখামপক্ী হয়।”

আলর্র :.. “মোতা�ার র্য়স কত?”
অয়ন্ :.. “সমর্�াত্র গতকাল র্াইশ হময়ম�।”
আলর্র :.. “ঘামটর কলড় মোজাগাড় করার জন্্য মোতার সামথ হাতাহালত 

করমত হমর্।”
অয়ন্ চ�মক র্লল... “আ�ার সামথ হাতাহালত করমত চাস মোকন্?”
আলর্র র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ হাঁপ মো�মড় র্লল... “মোতার সামথ মোদখা 

হময় খদুর্ ভামলা হময়ম�, অলন্ছোসম্বেও আমরা লক�দুলদন্ র্াঁচর্মত 
পারর্। চা’র মোদাকামন্ চমলা, গপসপ কমর চা পান্ করর্।”

অয়ন্ :.. “লর্মশর্ কারমণ র্াসার পলরমর্শ লচন্তাছেন্ন এর্ং সর্াই 
লচন্তালক্টি। র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ �ন্মক চন্চমন্ করার জন্্য লচন্তার 
ধূম্রজাল মোথমক মোর্লরময়ল�। দয়া কমর লচন্তার র্ার�াসী র্ন্ধ কর।”

আলর্র :.. “তদু মর্রাগুন্ �মন্ জ্বমল আ�ার তন্ পদুমড় কা�ন্ামল, লদন্ 
কামট ঘদুমর ঘদুমর রামত র্াললশ লভমজ আঁলখজমল। সজন্ী মোলা, ভদু ল 
র্দুমি তদু ই আ�ামক র্াউরা র্ান্ামল, মোতার কারমণ লর্র্াগী হলা� আল� 
ভর্ঘদুমর র্াউডিদু মল।”

অয়ন্ �াথা মোন্মড় মোদাকামন্ প্রমর্শ কমর র্লল... “লভতমর আয়! চা 
মোখময় গপসপ করর্।”

আলর্র মোচয়ার মোটমন্ র্মস এলদক ওলদক মোদমখ। অয়ন্ কাউন্ার 
লিকিাক করমত করমত র্লল... “মোর্সাত-র্ালড় আম�, এখন্ শুধদু 
ডাকসদুন্দরী ন্ারী এর্ং একটা দাল� গালড়র দরকার।”

আলর্র :.. “মোতার দদুঃখ শুমন্ আ�ার �ন্ অত্যন্ত দদুঃলখত হময় 
দদুঃমখর কলর্তা আরৃ্লতে করমত চাইম�। আশা কলর আ�ার আমর্দন্ 
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স�মর্দন্ার সামথ অন্দুম�ালদত হমর্?”
অয়ন্ অর্াক কমঠে র্লল... “�ায়! আল� কখন্ দদুঃখ প্রকাশ 

করলা�?”
আলর্র আমর্গপ্রর্ণ হওয়ার ভান্ কমর র্লল... “কত আশা ল�ল 

�মন্, স্বপ্ন ল�ল ন্য়মন্, মোতার সামথ ঘর করর্ সদুখী হর্ সদুমখর 
র্াসমর। �মন্র আশা �মন্ রইমলা আ�ার র্াড়া ভামত পড়মলা �াই, 
সদুমখর সন্ধামন্ আল� এখন্ মোকান্ মোদমশ র্াই?”

অয়ন্ লর্রমতিালতি কমর র্লল... “মোতার কলর্তা আরৃ্লতে শুমন্ সলত্য 
লর্রতি হময়ল�।”

আলর্র :.. “লর্রলতির কারণ লর্স্তালরতভামর্ লর্মলের্ণ করমল, 
র্থাসাধ্য মোচটিায় আল� মোতামক উমতেলজত করর্।”

অয়ন্ লর্চললত হময় র্লল... “এক র্দুগ পর আ�ার ফদু ফদু মক আঁটকদু ড়ী 
মোডমক গলা ধাক্া লদময় ঘর মোথমক র্ার কমর লদময়ম�।”

আলর্র �দুমখর ভার্ র্দললময় র্লল... “এসর্ তদু ই কী র্লল�স?”
অয়ন্ :.. “র্া র্মলল� সর্ সত্য। ল�থ্যা র্লমল দাঁমতর মোগাড়ায় 

র্্যাথা হয়।”
আলর্র :.. “আল্াহ এক�াত্র ভাগ্যলন্য়ন্তা মোজমন্ও লন্লর্্বমর্করা 

মোর্াকাল� কমর মোকন্?”
অয়ন্ :.. “লন্লর্্বমর্ক এর্ং লর্কাররিমস্তর �মধ্য �ারাত্ক পাথ্বক্য 

আম�। লন্লর্্বমর্করা র্দুমিশুমি অমন্্যর অলন্টি কমর। লর্কাররিস্তরা শুধদু 
লন্মজর ক্লতসাধন্ করমত পামর।”

আলর্র :.. “আল� মোতামক প্রনে করমত চাই এর্ং আ�ার প্রনে হমলা, 
লর্ময়র কময়ক র্�র পর সন্তান্ ন্া হমল তদু ই মোতার র্উমক তালাক 
মোদমর্ ন্া আমরক লর্ময় করমর্?”

অয়ন্ :.. “হয়মতা অলধমর্তো হর্।”
আলর্র :.. “আল্াহ র্ামক চান্ তামক সন্তান্ দান্ কমরন্, র্ামক 

চান্ তামক লন্ঃসন্তান্ রামখন্। র্ামক চান্ তামক হাসান্, র্ামক চান্ 
তামক কাঁদান্। মোতার আ�ার কাজ হমলা আল্াহর খদুলশমত খদুলশ 
হওয়া। স�স্যা হমলা, আ�ামদর স�ামজ ন্্যায় ন্্যার্্যতা মোন্ই, র্া 
আম� তা কাকতালীয় ন্্যায়। লন্রীহরা ন্্যায় লর্চার চাইমল আমরা 
অত্যাচারীত হয়। আল� লর্শ্বাস কলর, আপমসাস ন্া কমর আশীর্্বাদ 
করমল স�স্যার স�াধান্ হমর্।”

অয়ন্ :.. “ফদু ফদু র �দুমখর লদমক তাকামল কললজা ফাটমত চায়। 
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র্জ্ামতর র্াছোমক র্কার্লকমল ফদু ফদু  আ�ামক �ারমত চান্।”
আলর্র :.. “ফদু ফদু মক মোদখমত চাই। উলন্ এখন্ মোকাথায়?”
অয়ন্ :.. “র্াসায় আম�ন্। এখন্ মোগমল লপলটময় দদুম্বা র্ান্ামর্ন্। 

লপটা মোখমত চাইমল রামত আ�ার সামথ মোর্মত পারমর্ আল� মোতামক 
র্ারণ করর্ ন্া।” 

আলর্র :.. “তদু ই মোতার কাজ কর, আল� র্াপদুমক মোদমখ আলস। উলন্ 
লন্শ্চয় লচলন্তত হমছেন্।”

অয়ন্ :.. “র্াপদু মোক?”
আলর্র :.. “র্াসার �াললক।”
অয়ন্ :.. “উন্ার জন্্য দদুঃখ হয়। খদুর্ ভামলা �ান্দুর্। আ�ামক খদুর্ 

আদর কমরন্। তদু ই র্া আল� পমর আসর্।”
“লিকাম�।” র্মল আলর্র মোদৌমড় র্াসায় মোগমল প্রর্াসী লচলন্তক কমঠে 

র্লমলন্... “এত মোদলর করমল মোকন্? দদু লশ্চন্তায় আ�ার গলা শুকামত 
শুরু কমরল�ল।”

আলর্র কপট মোহমস র্লল... “গমল্প �তে হময় চা আন্মত ভদু মলল�, 
মোর্ময় আন্র্?”

প্রর্াসী :.. “অয়ন্মক মোফান্ করমল পালিময় মোদমর্।”
আলর্র :.. “র্াপদু, আপলন্ অন্দু�লত লদমল অয়মন্র র্াসায় র্ার্। 

র্াসার সর্াই ন্ালক ভীর্ণ লচলন্তত।”
প্রর্াসী :.. “চাইমল মোর্মত পারমর্ আল� মোতা�ামক আপলতে করর্ 

ন্া। র্াওয়ার পমথ চা পালিময় মোদওয়ার জন্্য র্লমর্।”
“লজ আছো।” র্মল আলর্র মোদৌমড় মোগমটর র্াইমর মোর্ময় মোহঁমকমডমক 

চা পালিময় মোদওয়ার জন্্য র্মল অয়মন্র র্াসায় প্রমর্শ করমল, কদু কদু র 
মোঘউ মোঘউ কমর মোদৌমড় আমস। আলর্র টপলক মো�মর মোদয়ামলর উপর 
উমি হাউ �াউ কমর র্লল... “আ�ামক মো�মর মোফলমলা, আ�ামক 
মোখময় মোফলমলা, লা হাওলা ওয়ালা কদু ওয়াতা ইল্া লর্ল্াহ। ইয়া আল্াহ 
আ�ামক তরাও।”

র্াসার সর্াই মোর্লরময় আলর্রমক সাহামর্্যর কলল�া জপমত শুমন্ 
র্ার্া মোহঁমক র্লমলন্… “তদু ল� মোক?”

আলর্র করমজামড় র্লল... “র্াজান্ মোগা আ�ামক র্াঁচাও, আল� 
অয়মন্র র্ন্ধদু ।”

র্ার্া মোহঁমক র্লমলন্… “আলাই! আ�ার পামশ আয়।”
কদু কদু রমক মোদৌমড় মোর্মত মোদমখ আলর্র মোচাখ র্দুমজ লশউমর র্লল... 
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“ওমর র্াপমর র্াপ! আলাইর �ত এত ভামলা কদু তো আল� জীর্মন্ও 
মোদলখলন্। র্ার্ার সর্ কথা শুমন্ মোগা। র্াড়ার্ালড় করমল ঘামড় 
কা�ড়ামর্।”

র্ার্া মোহঁমক র্লমলন্… “লন্ভ্বময় আমসা, আর মোতা�ামক কা�ড়ামর্ 
ন্া।”

আলর্র িমম্প মোন্ম� শজারুর �ত হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “লজ 
আছো র্াজান্ আল� আসল�।”

[ ] আলর্র লসঁলড়র পামশ মোপঁ�মল কদু কদু র দাঁত র্ার কমর তার লদমক 
তালকময় মোঘাঁৎ মোঘাঁৎ কমর। [ ]

র্ার্া কদু কদু মরর �াথায় হাত র্দুললময় র্লমলন্... “তদু ল� মোক?”
আলর্র :.. “আ�ার ন্া� পলাশ লন্রাশ্য় হময় আল� পামশর র্াসায় 

আলশ্ত হময়ল�। অয়মন্র সামথ একটদু  আমগ পলরচয় হময়ম�। মোস 
র্মলল�ল লর্মশর্ কারমণ র্াসার পলরমর্শ লচন্তাছেন্ন এর্ং সর্াই 
ন্ালক লচন্তালক্টি। আপন্ামদরমক মোদখমত এমস আলাইমক মোদমখ আল� 
লচন্তাশলতি হালরময় মোফমলল�।”

ফদু ফদু  হাসমত হাসমত র্লমলন্… “ভাইজান্, আলাইমক দূমর মোর্মত 
র্মলা। আ�ামক মোদখার জন্্য এমস� ন্ালক?”

�া র্ার্া অত্যাশ্চর্্ব হময় ফদু ফদু র লদমক তাকামল, আলর্র কপট মোহমস 
র্লল... “আপলন্ লন্শ্চয় ফদু ফদু  আম্া?”

ফদু ফদু  :.. “অয়ন্ লক�দু র্মলম� ন্ালক?”
আলর্র :.. “লজ ন্া ফদু ফদু  আম্া। তমর্ ইতমরর মোর্টা র্জ্াতমক 

কটদু কাটর্্য করমল আল� তামক ধ�মক র্মলল�লা�, ফদু ফদু  আম্া র্খন্ 
র্কমত র্ারণ কমরম�ন্ তখন্ তদু ই র্কল�স মোকন্? তদু ই মোর্ ইতমরর 
মোর্টা র্জ্াতমক চাঢ়াল চডিামলর �ত র্কার্লক কমরল�স তা আল� 
ফদু ফদু  আম্ামক র্লর্।”

ফদু ফদু  শরীর কাঁলপময় মোহমস র্লমলন্… “তদু ল� মোক?” 
আলর্র :.. “আল� জালন্ ন্া মোগা ফদু ফদু  আম্া।”
ফদু ফদু  :.. “আ�ামক পাগল করার জন্্য মোতা�ামক ভাড়া কমরম� 

ন্ালক?”
আলর্র :.. “লজ ন্া ফদু ফদু  আম্া। আ�ার র্ার্া আ�ামক ঘর মোথমক 

র্ার কমর লদময়ম�ন্। অন্শন্ কমর �রার জন্্য র্াসা খদু ঁজল�লা�। 
অলতচালাক লরকশাচালক আপন্ামদর পামশর র্াসায় লন্ময় এমসল�ল। 
কা�রা ভাড়া ন্া লদময় র্াসার �াললক আ�ামক পালকপদুত্র র্ালন্ময়ম�ন্। 
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হয়মতা আর �রমত পারর্ ন্া। তাই ভার্লা� অকামল র্খন্ �রমত 
পারর্ ন্া তখন্ আত্ার সামথ আত্ীয়তা র্ালড়ময় অলতষ্ঠ করমল, মোর্ 
মোকউ অলভশাপ লদময় আ�ামক র্ম�রর্ালড় পািামর্ন্।”

ফদু ফদু  র্দুক কাঁলপময় দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লমলন্… “মোকউ পায় ন্া আর 
মোকউ চায় ন্া। আ�ার সামথ আয়, আল� এখমন্া দদুপদুমরর খার্ার 
খাইলন্।”

আলর্র কথা ন্া র্মল ফদু ফদু মক অন্দুসরণ করমল, �া র্ার্া অর্াকদৃমটি 
তালকময় থামকন্। আলর্র হাত কচললময় র্লল... “ফদু ফদু  আম্া মোগা, 
ইতমরর মোর্টা র্জ্াতমক আল� র্কার্লক কলরলন্ দয়া কমর আ�ামক 
মো�মরা ন্া।”

ফদু ফদু  দাঁত কট�ট কমর র্লমলন্… “মোতামক �ারর্ ন্া তমর্ �মন্র 
িাল আজ অয়মন্র লপমি িাড়র্। লক�দু মোখময়ল�স?”

আলর্র �দুখ মোর্জার কমর র্লল... “মোভামর র্া মোখময়ল�লা� তামত 
আ�ার মোপমটর মোকাণাও ভমরলন্।”

ফদু ফদু  পাকঘমর প্রমর্শ কমর তাওয়া হামত লন্ময় র্লমলন্... “কী 
মোখমত চাস?”

আলর্র :.. “পাউরুলট আর ভাজা লড� মোখমত চাই। অয়মন্র জন্্য 
ন্া র্ান্ামল আলাইমক মোচলতময় রাখমর্। এই কদু কদু মর কা�ড়ামল আল� 
এমক্র্ামর �মর র্ার্।”

ফদু ফদু  :.. “আর কী র্মলম�?”
আলর্র :.. “আল্াহ র্া কমরন্ তা আ�ামদর ভামলার জন্্য কমরন্ 

তাই ন্া ফদু ফদু  আম্া?”
ফদু ফদু  :.. “রুলটমত �াখন্ লাগা, আল� চা র্ান্ার্।”
আলর্র রুলটমত �াখান্ লাগামত লাগামত র্লল... “ফদু ফদু  আম্া, �াই 

র্াপদু লক�দু মোখময়ম�ন্?”
ফদু ফদু  অপলকদৃমটি তালকময় রাগালবিতকমঠে র্লমলন্... “তদু ই মোক?”
আলর্র চ�মক উমি কাঁধ িদু ললময় র্লল... “আল� এখন্ অন্াথ। 

�ৃতদু ্যর সামথ সাক্াৎ করার অমপক্ায় সংর্�ী হময়ল�।”
লপ�মন্র র্াসা মোথমক স্বরসাধন্ার কক্বশ সদুর র্াতামস ভাসমল, ফদু ফদু  

লর্রতি হময় দদুহামত �াথা মোচমপ ধমর র্লমলন্… “এক ঘণ্া লজলরময় 
লতন্ ঘণ্ার জন্্য আর্ার শুরু কমরম�।”

আলর্র :.. “ফদু ফদু  আম্া, লচন্তার কারণ মোন্ই। চা রুলট মোখময়ই আল� 
গাইন্মক র্মথালচত শালস্ত মোদর্। �ামদ উমি আলাইমক মোচতামল পলমক 
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এসর্ র্ন্ধ হময় র্ামর্।”
ফদু ফদু  �াথা লদময় ইশারা কমর র্লমলন্… “ভাইজান্মক মোডমক আন্।”
“লজ আছো ফদু ফদু  আম্া।” র্মল আলর্র মোদৌমড় মোর্ময় �া র্ার্ামক 

মোডমক আন্মল লর্ন্া র্াক্যর্্যময় সর্াই চা পান্ কমরন্। র্ত স�য় র্ায় 
স্বরসাধন্ার অচলস্বর তত কক্বশ হয়। আলর্র দদুহামত কান্ মোচমপ 
ধমর র্লল... “আজর্ র্ন্ত্রণা! ফদু ফদু  আম্া মোগা, আ�ার কান্ িালাপালা 
হময় র্ামছে।”

ফদু ফদু  কপামল আঘাত কমর র্লমলন্.. “শালন্তর সন্ধামন্ র্াসায় 
এমসল�লা�। ওর গামন্র র্ন্ত্রণায় আল� আর পালর ন্া। ভার্ল� এক 
মোদৌমড় র্ালড় চমল র্ার্।” 

আলর্র :.. “র্াজান্, আলাই সামহর্ কা�ড়াকা�লড় কমরন্ ন্া মোতা?”
র্ার্া :.. “ন্া।”
আলর্র :.. “আল� মোদৌমড় �ামদ উিমল আলাইমক মোলললময় মোদমর্ন্। 

ফদু ফদু  আম্া, আ�ার জন্্য মোদায়া কমরা। গাইন্মক জব্ ন্া কমর রামত 
আল� ভাত খার্ ন্া। হয় আজ গান্ গাওয়া লশখমর্ ন্ইমল �াড়মর্। 
�া জন্ন্ী মোগা, দয়া কমর আপলন্ও আ�ার জন্্য মোদায়া করমর্ন্।”

লতন্ জন্ এক সামথ র্লমলন্… “তদু ল� কী করমত চাও?”
“�ামদ উির্।” র্মল আলর্র কপট মোহমস মোর্লরময় মোদৌড় লদমল 

আলাই তামক অন্দুসরণ কমর �ামদ উমি মোঘউ মোঘউ শুরু কমর। 
আলর্র গলাফালটময় লচল্ায়… “আ�ামক মো�মর মোফলমলা মোগা, আ�ামক 
মোখময় মোফলমলা মোগা। প্রলতমর্শীরা মোদৌমড় আমসা মোগা। আ�ামক মো�মর 
মোফলমলা মোগা, আ�ামক মোখময় মোফলমলা মোগা।”

কদু কদু র ক্ান্ত হময় ি্যাং উপমর তদু মল হাঁপায়, আলর্র থাম� ন্া। র্াসার 
চারপামশ মোলাকজন্ লভড় করমল, অয়মন্র সামথ প্রর্াসীও আমসন্। 
হাঁক লচঁমকর কারণ জান্ার জন্্য গাইন্ মোর্মরায়। অয়ন্ মোহঁমক র্লল... 
“আলর্র! কী হময়ম�?”

আলর্র গলায় হাত র্দুললময় শুষ্ককমঠে র্লল... “এক কলস িাডিা 
পালন্ লন্ময় আয়। আ�ার গলা শুলকময় কললজা শুঁটলক হমছে।”

আলাই ন্ড়াচড়া করম� ন্া মোদমখ আলর্র শালসময় র্লল... 
“আমরকর্ার মোঘউ মোঘউ করমল শ্র্ণশলতি এমক্র্ামর ন্টি করর্। 
আ�ার কথা মোতা�ার কামন্র লভতর মোর্ন্ থামক।”

মোলাকজন্ কান্াকালন্ কমর। গাইন্ আলর্রমক মোডমক র্লল... “এই 
মোর্! আপলন্ এ�ন্ করমলন্ মোকন্?”
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আলর্র অর্াক হওয়ার ভান্ কমর র্লল... “আল� কখন্ কী 
করলা�?” 

গাইন্ :.. “মোচঁচাম�লচ করমলন্ মোকন্?”
আলর্র সর্ার লদমক তালকময় র্লল... “প্রলতমর্শীরা! আল� মোচঁচাম�লচ 

কমরল�লা� ন্া উলন্ লচললচৎকার করল�মলন্?”
প্রলতমর্শীরা কাঁধ র্াঁলকময় মোিাঁট উলটিময় চমল মোর্মত শুরু করমল, 

অয়ন্ পালন্ হামত মোর্ময় র্লল... “লচল্ালচলল্ কমরল�মল মোকন্?”
আলর্র গাইমন্র লদমক তালকময় র্লল... “গাইমন্র মোচময় আ�ার 

গলার সদুর অমন্ক সদুমরলা, তাই উন্ারা মোদৌমড় এমসল�মলন্।”
অয়ন্ অর্াক হময় র্লল... “এসর্ তদু ই কী র্লল�স?”
আলর্র :.. “�্যাঁৎ কমর উিমল মোকন্, আলাইর আই�া ল্যালামক ঘমর 

আন্মত চাস ন্ালক? ও ফদু ফদু  আম্া মোগা!”
আলর্র লচৎকার করমল, ফদু ফদু  র্্যস্তকমঠে র্লমলন্… “পালশ! কী 

হময়ম�?”
আলর্র অয়মন্র লদমক তালকময় র্লল... “এমসই চাঢ়াল চডিামলর 

�ত ইতমরর মোর্টা র্জ্াদমক র্কমত শুরু কমরম�। শান্ত হওয়ার 
জন্্য র্লল� লকন্তু মোস কান্ত হমছে ন্া।” 

গাইন্ মোহঁমক র্লল... “আপন্ার স�স্যা কী?”
আলর্র :.. “আল� লর্শ্বাস কলর শব্দূর্ণ শমব্র অথ্ব আপলন্ জামন্ন্ 

ন্া। জান্মল এতর্ড় অত্যচার কখমন্া করমতন্ ন্া। স্বরসাধন্া করমত 
হমল দয়া কমর লংলার জংলায় চমল র্ান্।”

গাইন্ ক্যাঁট ক্যাঁট কমর র্লল... “লংলার জংলা মোকাথায় আল� 
জালন্ ন্া। স্বরসাধন্ার জন্্য আল� মোকন্ জংলায় র্ার্? মোর্মত হমল 
আপলন্ র্ান্।”

আলর্র রামগর ভান্ কমর র্লল... “আপন্ার স্বরসাধন্ার অচলস্বমর 
প্রলতমর্শীরা আড়কালা হময় র্ামছেন্ তা লক আপলন্ জামন্ন্ ন্া?” 

ফদু ফদু  শান্তকমঠে মোডমক র্লমলন্… “পলাশ লন্মচ আয়, আজমকর 
জন্্য র্মথটি হময়ম�। ওর �া মোচতমল ক্যাঁটক্যাঁলট শুমন্ কামন্র পদ্বা 
মোফমট র্ার্ মোর র্ার্া।”

আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “গাইন্ আর মোচঁচাম�লচ করমর্ 
ন্া, তাই ন্া অয়ন্?”

অয়ন্ লক�দু র্লমত চাইমল, ফদু ফদু  মোহঁমক র্লমলন্… “পলাশ! লন্মচ 
আয়।”
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আলর্র :.. “লজ ফদু ফদু  আম্া আসল�।”
অয়ন্ লসঁলড় মোর্ময় ন্া�মত ন্া�মত দাঁত কট�ট কমর র্লল... “ওর 

লপম� পমড়ল�স মোকন্?”
আলর্র :.. “কার লপম�?”
অয়ন্ :.. “সদুরলভর।”
আলর্র :.. “কক্বশভালর্ন্ী হমলও ন্া� অত্যন্ত আকর্্বণীয়।”
অয়ন্ কথা ন্া র্মল পাকঘমর মোর্ময় �ামক র্মল মোদাকামন্ র্াওয়ার 

উমদেমশ্য মোর্লরময় গম্ীরকমঠে র্লল... “মোর্লশ র্াড়ার্ালড় করমল রিমহর 
মোফমর পড়র্।”

আলর্র :.. “মোকন্?”
অয়ন্ :.. “সদুরলভর মোপ্রম� পমড় আল� লর্রমহর লর্রার্ামন্ গড়াগলড় 

লদলছে। পারমল আঁজলা ভমর পালন্ মোদ ন্া পারমল মোদৌড়ামদৌলড় কমর 
দূরত্ব র্জায় রাখ।”

আলর্র আকামশর লদমক তালকময় র্লল... “চাঁমদর আমলায় তারা 
িলিল করমর্ আজ শান্ত আকাশ ন্ীল, লর্মছেদ লর্রমহ কাতর হময় 
�ান্সীর খদু ঁমজ ডান্া মো�মলম� গাংলচল।”

অয়ন্ :.. “আল� লর্রলহত হমত চাই ন্া। আল� সংসারী হমত চাই। 
দয়া কমর সাহার্্য কর।”

আলর্র �াথা দদু ললময় র্লল... “কদু ঁজড়া চায় কদু ঁদদুলীর সামথ র্দুিমত, 
কদু ঁজা চায় লচৎ হময় ঘদু�ামত, আর কাঙালললন্ চায় উড়ন্চডিী হময় টাকা 
উড়ামত। হায় মোর মোঘাড়ামরাগ!”

অয়ন্ :.. “ভামগ্যর মোফমর পমড় তদু ই এত প্যাঁমচায়া হময়ল�স মোকন্?”
আলর্র :.. “ভাগ্যমদামর্ মোদার্ী সার্্যস্ত হওয়ার আমগ মোচাপচাপ 

মোদাকামন্ চল ন্ইমল প্যাঁমচ মোফলার জন্্য মোপঁলচ আসমর্।”
অয়ন্ :.. “আ�ামক একটা ভাগ্যজয়ী কলর্তা ললমখ মোদ। রাত মোজমগ 

আরৃ্লতে কমর ভাগ্যর্ান্ র্তিা হমত চাই।”
আলর্র :.. “মোর্ এক খার্লা ভাত এর্ং এক লচ�লট ন্দুমন্র দা� 

জামন্ ন্া মোস র্াস্তর্তামক কলর্তার মোখারাক র্ান্ামর্ মোক�মর্? মোর্ র্াসা 
ভাড়ার টাকা মোজাগাড় করমত পামর ন্া মোস ভামলার্াসার শলতির্মল 
ভামলার্াসার্ালস করমর্ মোক�মন্?”

অয়ন্ দাঁত কট�ট কমর র্লল... “আল� তমতামক সলর্ন্ময় ল�ন্লত 
কমরল�লা�।”

আলর্র কপট মোহমস র্লল... “ভাগ্যর্ান্ র্তিা হময় কী করমত 
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চাস?”
অয়ন্ মোদাকামন্ প্রমর্শ কমর র্লল... “তা পমর র্লর্। এখন্ 

গলদমত র্মস লহসামর্র খাতায় সদুন্দর একটা কলর্তা মোলখ, আল� 
মোতার জন্্য চা র্ান্ার্।”

আলর্র গলদমত র্মস কঞ্দুস �হাজামন্র �ত লহসার্ ল�লামত শুরু 
কমর। অয়ন্ চা হামত লফমর ধ�মক র্লল... “মোহঁই! কী করল�স?”

আলর্র �াথা তদু মল র্লল... “লহসার্ ল�লালছে।”
অয়ন্ দাঁত কট�ট কমর টান্ মো�মর খাতা হামত লন্ময় র্লল... 

“আল� র্মলল�লা� কলর্তা মোলখার জন্্য আর তদু ই লহসার্ ল�লালছেস। 
মোদলখ মোক�ন্ লহসার্ন্লর্শ হময়ল�স।”

মোদাকামন্ গান্ র্াজল�ল। আলর্র সদুমরর সামথ গলা ল�ললময় র্লল... 
“আ�ার �মন্ র্ড় আশা ল�ল মোগা।”

অয়ন্ অর্কদৃমটি তালকময় র্লল... “থা�মল মোকন্?”
আলর্র আমর্গপ্রর্ণ হওয়ার ভান্ কমর র্লল... “দদুঃমখর র্ার�াসী 

মোগময় লাভ কী হমর্ র্ল?”
অয়ন্ �াথা লদময় ইশারা কমর র্লল... “সদুর �মন্দ র্ল, তন্য় হময় 

শুমন্ র্লর্ কার কমতা ক্লত হময়ম�।”
আলর্র :… “আ�ার গামন্র সদুর ন্কল কমর মোকউ ধন্ী হমত চাইমল 

আল� তামক অন্দু�লত মোদর্ ন্া, হাতাহালত হমত পামর। তাই আল� আর 
কলর্তাই ললখর্ ন্া।”

অয়ন্ ন্াক লসঁটলকময় র্লল... “তদু ই আস্ত একটা কঞ্দুস!”
ওরা র্খন্ ফলটি-ন্লটি কমর তখন্ র্ার্ামক মোডমক ফদু ফদু  র্লমলন্… 

“ভাইজান্, মোদাকামন্ মোগমল পলাশমক র্লমর্ আ�ার জন্্য আইসলক্র� 
লন্ময় আসার জন্্য।”

প্রর্াসী পলামশর পলরচয় জান্মত চাইমল, র্ার্া দাঁলড়ময় হাঁটমত 
শুরু কমর র্লমলন্… “অয়মন্র সামথ মোর্ মোদাকামন্ লগময়ম� তার ন্া� 
পলাশ।”

প্রর্াসী :.. “ডাক ন্া� হমর্ হয়মতা। আ�ামক র্মলম� তার ন্া� 
আলর্র। আ�ার জন্্য মোস শালন্তর মোদর্দূত। মোস আলর্ভূ্বত হওয়ার 
সামথ সামথ আ�ার দদুঃখ দদুদ্বশা দূর হময়ম�।”

র্ার্া :.. “আপলন্ সত্য র্মলম�ন্। আজ প্রায় �য় �াস পর আ�ার 
মোর্ান্ হালস �দুমখ কথা র্মলম�। সর্াইমক সত্বক করমত হমর্ ন্ইমল 
আর্ার আ�রা রিমহর মোফমর পড়র্। র্াড়ার্ালড় করমল লহমত লর্পরীত 
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হমর্। �ন্ীর্া, পলাশ আসমল তামক র্দুলিময় র্লমর্, মোস র্া র্লমর্ 
আ�রা তা করর্। খর্রদার! তামক আর র্লকস ন্া।”

ফদু ফদু  :.. “মোকন্ ভাইজান্ কী হময়ম�?”
র্ার্া :.. “লক�দু হয়লন্। মোতার ভালর্মকও র্দুলিময় র্ললস। আল� এখন্ 

মোদাকামন্ র্ালছে।”
আইসলক্র� ওয়ালা হাঁমক। র্ার্া দ্রুত মোহঁমট মোদাকামন্ মোর্ময় 

আলর্রমক মোডমক আইসলক্র� লন্ময় র্াওয়ার জন্্য র্মলন্। আলর্র 
মোদৌমড় মোর্ময় আইসলক্র� ওয়ালামক থাল�ময় অমন্ক আইসলক্র� লকমন্ 
র্াসায় মোর্ময় মোডমক র্লল... “ফদু ফদু  আম্া! আইসলক্র� লন্ময় এসল�।

�া এর্ং ফদু ফদু  মোর্লরময় লসঁলড়মত র্মস তামক আইসলক্র� মোখমত মোদমখ 
ফদু ফদু  �ৃদদু মোহমস তার হাত মোথমক আইসলক্র� লন্ময় মোখমত শুরু কমর 
র্লমলন্... “আমরা কময়কটা আন্মল ন্া মোকন্?”

আলর্র দাঁলড়ময় র্্যস্তকমঠে র্লল... “মোর্ময় আন্মর্া?”
ফদু ফদু  :.. “পমর আন্মল হমর্।”
আলর্র :.. “জামন্ন্ ফদু ফদু  আম্া, হহ�মন্ত পাতা িমর ন্তদু ন্ পাতা 

গজায় লহ�ামন্ত। �ান্দুমর্র লভমড় �ান্দুর্ হারামল তামক খদু ঁমজ পাওয়া 
র্ায় ন্া সী�ামন্ত।”

ফদু ফদু  :.. “র্া র্দুিামত চাস তা সলর্স্তামর র্দুলিময় র্ল।”
আলর্র :.. “গতরাত একটা কলর্তা ললমখল�লা�, শুন্মর্ন্?”
ফদু ফদু  :.. “পলাশ, আল� জালন্ ন্া তদু ই মোক এর্ং মোতামক আল� 

লচন্মতও চাই ন্া। আল� র্া চাই তা হমলা, লন্জ্বন্ লন্রালায় র্মস আল� 
আর কাঁদমত চাই ন্া। এখন্ মোতার কলর্তা আরৃ্লতে কর।”

আলর্র কপট মোহমস র্লল... “আমরকলদন্ আরৃ্লতে করর্। মোভমর্লচমন্ত 
মোদমখল� আমরা অমন্কর্ার সম্পাদন্া করমত হমর্।”

ফদু ফদু  দাঁত কট�ট কমর র্লমলন্… “পড়ল�স ন্া মোকন্?”
আলর্র :.. “ফদু ফদু  আম্া মোগা, আ�ার লপমি র্্যথা হমছে। আল� 

কলর্তা আরৃ্লতে করমত পারর্ ন্া।”
ফদু ফদু  দাঁলড়ময় মোকা�মর আঁচল গুঁমজ র্লমলন্… “কলর্তা আরৃ্লতে কর 

ন্ইমল লপলটময় দদুম্বা র্ান্ার্।”
আলর্র :.. “লজ আছো ফদু ফদু  আম্া আল� এখন্ কলর্তা আরৃ্লতে 

করর্।”
ফদু ফদু  আইসলক্র� কাড়ম� �াথা লদময় ইশারা কমরন্। আলর্র পমটক 

মোথমক এক টদু করা কাগজ র্ার কমর র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ র্লল... 
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“র্ম� ধরমল সামথ মোন্য়, ঘদুম� ধরমল িদু কর মোদয়। দদুঃখ অথর্া 
অলভশাপ হমত পামর ন্া প্রলতমদয়। সদুখ এর্ং আশীর্্বাদ হমলা সর্ার 
জন্্য উপামদয়।”

ফদু ফদু  মোচাখ কপামল তদু মল র্লমলন্… “অল্প র্য়মস র্ার্াপীর হমত 
চাস ন্ালক?”

আলর্র ইলন্ময় লর্লন্ময় র্লল... “ফদু ফদু  আম্া মোগা, শত মোচটিা কমরও 
ভতিলর্মটল ভতিপ্রাণ হমত পামর ন্া। তন্ত্র�মন্ত্র তালন্ত্রক হওয়া অমন্ক 
দূমরর কথা।”

ফদু ফদু  গম্ীরকমঠে র্লমলন্… “আ�ার সামথ র্দুজরুলক করার কারণ 
জান্মত পারর্ লক?”

আলর্র :.. “কপাল িদু মক অঘটন্-ঘটন্ পটীয়সীর পাল্ায় পমড়ল�, 
টক্র লদমল র্দুলধিন্াশ হমর্। ফদু ফদু  আম্া মোগা, র্দুজরুলক শমব্র অথ্ব 
আল� জালন্ ন্া।”

ফদু ফদু  দাঁত কট�ট কমর র্লমলন্… “আ�ার ধামর আয়।”
আলর্র �াথা ন্ত কমর র্লল... “আ�ার র্ার্া আ�ামক ত্যাজ্য 

কমরম� আল� কাঁলদলন্। আপলন্ �ারমল ডদু কমর মোকঁমদ র্দুক হাল্া 
করর্।”

ফদু ফদু  র্লমলন্… “তদু ই কী কমরল�মল?”
আলর্র :.. “শুধদু র্মলল�লা�, কদু স্বভার্ার সামথ উিা র্সা করমত 

পারর্ ন্া।”
ফদু ফদু  :.. “খদুর্ ভামলা কমরল�স। এখন্ র্াজামর মোর্ময় শুঁটলক শুরুয়ার 

জন্্য র্ড় �াম�র শুঁটক আর আন্াজ লন্ময় আয়।”
আলর্র মোচাখ র্দুমজ লশউমর র্লল... “লজ আছো ফদু ফদু  আম্া।”
ফদু ফদু  অর্াক কমঠে র্লমলন্… “কী হমলা, লশউমর উিমল মোকন্?”
আলর্র :.. “আল� মোভমর্ল�লা� কদু লাঙ্গার র্মল আপলন্ও আ�ামক 

গডিা দদুময়ক মোদমর্ন্।”
ফদু ফদু  কথা ন্া র্মল �াথা ন্ামড়ন্। আলর্র মোর্লরময় মোগমল �া লচলন্তত 

কমঠে র্লমলন্… “আপা, মো�মলটা মোক?”
ফদু ফদু  :.. “তার লদমক তাকামল আল� সর্ ভদু মল র্াই। মোস ফদু ফদু  

আম্া ডাকমল আ�ার কামন্ শুধদু আম্া মোপঁম�। অজ্াত কারমণ মোস 
এখন্ অকাল�ৃতদু ্যর লন্�ন্ত্রণস্বীকার করমত চায়। প্রময়াজমন্ আ�ামক 
�া এর্ং মোতা�ামক �া�ী�া ডাকমর্। লক�দু র্লমল র্দুমিশুমি র্লমল। 
অর্দুমির �ত লক�দু র্লমল সর্ন্্বাশ করমর্।”
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�া অর্াক কমঠে র্লমলন্… “এতসর্ জান্মল মোক�মন্?”
ফদু ফদু  :.. “তার ন্া� পলাশ ন্য়। এ�ন্ মো�মলর ন্া� পলাশ হমত 

পামর ন্া। তার জন্ সম্ভান্ত র্ংমশ হময়ম�। র্ড়মলামকর মো�মল মোগাঁ 
ধরমল র্া হয় তার মোর্লা তা হময়ম�। প্রময়াজমন্ মোস প্রাময়াপমর্শন্ 
করমর্।”

�া :.. “এসর্ কী র্ল�?”
ফদু ফদু  :.. “পলাশ শমব্র অথ্ব পার্াণ।”
�া :.. “এসর্ শমব্র অথ্ব আল� র্দুলি ন্া মোগা আপা।”
ফদু ফদু  :.. “ন্া র্দুিাই ভামলা। এসর্ র্াদ লদময় র্মলা রামত তদু ল� কী 

খামর্?”
�া :.. “�জা হমল আল�ও আজ শুঁটলক শুরুয়ায় লসধিভাত লভলজময় 

খার্।”
�া এর্ং ফদু ফদু  র্খন্ কথা র্লল�মলন্ আলর্র তখন্ র্াজামর মোপঁম� 

এক র্াউলমক মোলম্প মোপামটে মোিস লদময় দাঁলড়ময় দদুতারা র্াজামত 
মোদমখ ডাকার জন্্য হাত উিায়। এ�ন্ স�য় র্াস থা�মল র্াউল 
উমিন্ এর্ং র্াস মো�মড় মোদয়। আলর্র হতাশ হময় মোকন্াকাটা কমর 
র্াসায় লফমর ফদু ফদু র সামথ র্্যস্ত হয়। অয়ন্ চা র্ালন্ময় মোদয়ামল মোহলান্ 
লদময় মো�মিমত র্মস সাধারণকমঠে র্লল... “ফদু ফদু  আম্া, মোর্লশ িাল 
লদয় ন্া। মোর্লশ িাল মোখমল আ�ার মোপমি জ্বমল।”

আলর্র আন্াজ মোন্মড়মচমড় র্লল... “মোখমত পারমল খামর্ ন্া পারমল 
দদুধ কলা লদময় ভাত �াখামর্। সর্াই শুঁটলক শুরুয়া মোখমত পামর ন্া, 
অমন্মকর র্দহজ� হয়।”

অয়ন্ দাঁত কট�ট কমর অন্্যলদমক তালকময় চা পান্ কমর। ফদু ফদু  
তরকালর লন্ময় র্্যস্ত হময় র্লমলন্… “মোতা�রা এখন্ র্াও রান্না হমল 
ডাকর্।”

কথা ন্া র্মল দদুজন্ দ্রুত র্সার ঘমর র্ায়। মোটলর্মল খাতা কল� 
মোদমখ আলর্র ললখত শুরু কমর…

“আ� পাকম� ডামল র্ন্ধদু  ফদু ল ফদু টম� র্মন্, �ধদু�ামস �ধদুর খদু ঁমজ 
�ধদুচদু র এমসম� র্াগামন্। ফদু ল তদু মল �ালা গাঁলথ, র্রণ করার আশায় 
র্রণডালা সাজাই, দদুপদুর কাটাই র্াগামন্ মোহঁমট আল� রাত কাটাই 
উজাগর কমর, আ�ার �মন্র কথা শুন্মল ন্া তদু ল� আ� কার র্াসমর? 
মোপ্র�াসমন্ র্লসময় আদর করার আশায় ফদু মল ফদু মল সালজময়ল�, 
মোতা�ামক শুন্ার্ার জন্্য গান্ গাওয়া লশমখল�, মোতা�ামক মোদখার জন্্য 
উদালসন্ী হময়ল� র্ন্ধদু  তদু ল� আ� কার র্াসমর?”
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অয়ন্ �াথা লদময় ইশার কমর র্লল... “কার �াথা ললমখ লদময়ল�স?”
আলর্র :.. “আ�ার �ান্াসী আ�ামক কামন্কামন্ র্া র্মলল�ল আল� 

তা খাতার পতায় ললমখল�লা�। দয়া কমর রাগ কলরস ন্া।”
অয়ন্ :.. “স্বপ্ন কখমন্া র্াস্তর্ হয় ন্া এর্ং লদর্াস্বপ্ন মোদখার জন্্য 

রামতর অমপক্া করমত হয় ন্া তা লন্শ্চয় জালন্স?”
আলর্র :.. “উচ্ারণ অশুধি হওয়ার দরুন্ আ�ামদর স্বপ্ন র্াস্তর্ হয় 

ন্া। হতলাতি খার্ার মোখময় র্দহজ� হমল মোপটমরাগীরা দদুঃস্বপ্ন মোদমখ। 
গূঢ়ত্বে জান্ার পর মোথমক আল� �ন্তা হময়ল�। অপর্মগ্বর অথ্ব র্লমত 
পারমল আল� মোতামক কান্�ন্ত্র মোদর্।”

অয়ন্ :.. “এসর্ শমব্র অথ্ব আল� জান্মতও চাই ন্া।”
আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “অপপ্রময়ামগ শমব্র অথ্ব র্দমল। 

অপর্মগ্বর অথ্ব হমলা �দুলতি অথর্া মোশর্ পলরণা�। এর্ং অপর্জ্বন্ 
শমব্র অথ্ব হমলা দান্ অথর্া পলরত্যাগ করা।”

অয়ন্ :.. “তদু ই মোকান্ জংলা মোথমক এমসল�স?”
আলর্র :.. “স্বপ্নীল পলরমর্মশ আ�ার জন্ হময়ল�ল এর্ং হশশর্ 

মোকমটল�ল। তা প্রায় মোদড় হায়ন্ আমগ। এখন্ মোর্�ন্ কমর মোহাক 
স্বপ্নমলামক মোর্মত হমর্।”

অয়ন্ কাঁধ িদু ললময় র্লল... “তদু ই চমল র্ামর্ ন্ালক?”
আলর্র :.. “�ান্দুর্ �রণশীল। কখন্ মোক �রর্ তা মোকউ জালন্ ন্া।”
অয়ন্ :.. “তদু ই চমল মোগমল আল� আর্ার একা হর্। সদুরলভর কথা 

কাউমক র্লমত পারর্ ন্া। হিাৎ একলদন্ ওর লর্ময় হমর্। তাই 
আমগভামগ লর্রহমক র্রণ কমর লর্�ন্া হময় লন্জ্বমন্ র্মস লচন্তমকর 
�ত লচন্তা করা লশখমত হমর্।”

আলর্র দদুহাত মো�মল আকামশর লদমক তালকময় র্লল... “সত্বর 
মোতার আশা ল�টমর্ এর্ং স্বপ্ন হমর্ স্বপ্নীল। লচন্তার আকামশ ডান্া 
মো�মল �ন্ হমর্ শঙ্খলচল।”

অয়ন্ :.. “তদু ই কাউমক ভামলামর্মসল�মল ন্ালক?”
আলর্র :.. “�ায়া এর্ং ভামলার্াসার একালধক অথ্ব থাকার দরুন্ 

আল� এখমন্া আশ্বস্ত হমত পালরলন্। র্ামক একন্জর মোদমখল�লা� মোস 
লক আ�ামক অপামঙ্গ মোদমখল�ল এই প্রনে উতের আল� জালন্ ন্া।”

অয়ন্ �াথা মোন্মড় র্লল... “আল� পণ কমর র্লমত পারর্, এসর্ 
শমব্র অথ্ব র্ারা জামন্ ওরা কখমন্া কামরা মোপ্রম� পড়মর্ ন্া, আর 
একান্ত লর্ভ্ন্তা হময় হু�লড় মোখময় পড়মল তাল সা�মল উমি পমড় 
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মোদৌড়ামর্।”
আলর্র :.. “আল� সত্যর্াদী হমত চাই, তাই র্া র্লল তা সত্য র্লল। 

তদু ই লিক র্মলল�স। এসর্ শমব্র অথ্ব জান্ার পর কামরা মোপ্রম� পড়া 
প্রায় অসম্র্।”

অয়ন্ :.. “আল� র্লমত মোচময়ল�লা�, সদুরলভমক লর্ময় করমত ন্া 
পারমল আল� মোভাগর্াসন্া ত্যাগ করর্। সদুরলভর জন্্য অসম্র্মক 
সম্র্ করমত পারর্।”

আলর্র :.. “র্লদ র্মল সর্ মো�মড় জংলায় চমল র্াও, অথর্া সদুখ 
লদময় সংসার সালজময় দাও, পারমর্?”

অয়ন্ :.. “আপ্রাণ মোচটিা করর্।”
আলর্র :.. “জর্ার্ শুমন্ লমর্জান্ হময় র্লমত হমছে, এত ভামলার্াসা 

ভামলা ন্য়, ভামলার্াসা ভামলা�ান্দুর্মক কাঁদায়। �ন্কর্াকলর্ করমল 
ভামলার্াসা হয় কর্ায়।”

অয়ন্ :.. “লন্জ্বমন্ র্মস অমন্ক মোকঁমদল�। আল� আর কাঁদমত চাই 
ন্া।”

আলর্র :.. “লক�দু পাওয়ার জন্্য মোর্ লন্মজমক কটি মোদয় তা পাওয়ার 
পর মোস অন্্যলক�দুর প্রলত আকৃটি হয় এর্ং তা পাওয়ার জন্্য প্রথ� র্া 
মোপময়ল�ল তা ত্যাজ্য করার জন্্য প্রস্তুত হয় জান্ার পর মোথমক আল� 
ভামলা র্াসা এর্ং র্ালস শমব্র সামথ দূরত্ব র্জায় রালখ।”

অয়ন্ :.. “মোতার সামথ কথা র্লমল অকামল পাগল হর্। র্াসায় 
চল, ফদু ফদু র সামথ কথা র্লমল �াথা লিকিাক থাকমর্ ন্ইমল আজ 
লর্কামল লর্কল হমর্।”

আলর্র মোদৌড়ামত শুরু কমর র্লল... “তদু ই লিক র্মলল�স, ফদু ফদু  
আম্ার সামথ কথা কাটাকালট করমল সর্ লিকিাক হমর্।”

অয়ন্ কথা ন্া র্মল মোতমড়ফদু ঁমড় এগুমল আলর্র মোগট খদুমল মোডমক 
র্লল... “ফদু ফদু  আম্া! আপলন্ মোকাথায়?”

ফদু ফদু  মোর্লরময় র্্যস্তকমঠে র্লমলন্… “পলাশ! কী হময়ম�?”
আলর্র হাঁপামত হাঁপামত র্লল... “অয়ন্ আ�ামক �ারমত মোচময়ল�ল। 

চা মোখময়ম�ন্? আপলন্ র্সদুন্ আ�রা সর্ার জন্্য চা র্ান্ার্।”
ফদু ফদু  �াথা মোন্মড় র্লমলন্... “অয়ন্ মোতামক �ারমত মোচময়ল�ল 

মোকন্?”
আলর্র :.. “আল� ভদু মল মোফমলল�। তামক মোডমক লজজ্াস করমত 

হমর্। অয়ন্! তদু ই আ�ামক �ারমত মোচময়ল�মল মোকন্?”
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অয়ন্ দাঁত কট�ট কমর র্লল... “মোকন্ �ারমত মোচময়ল�লা� র্লমল 
ফদু ফদু  মোতামক লপলটময় দদুম্বা র্ান্ামর্ন্। র্লর্?”

আলর্র �াথা লদময় ইশারা কমর র্লল... “সাহমস কদু লামত পারমল 
�মন্র কথা �দুমখ র্ল।”

অয়ন্ চারপামশ তালকময় ফদু ফদু র সা�মন্ মোর্ময় গম্ীরকমঠে র্লল... 
“প্রর্াসীমক ফদু ফা ডাকমত চায়। তাই তামক �ারমত মোচময়ল�লা�।”

ফদু ফদু  আলর্র লদমক তালকময় র্লমলন্… “পলাশ! অয়ন্ এসর্ কী 
র্লম�?”

আলর্র :.. “কী র্মলম� ফদু ফদু  আম্া?”
ফদু ফদু  কাঁধ িদু ললময় র্লমলন্… “প্রর্াসীমক ফদু ফা ডাকমত চাস মোকন্? 

ভাইজান্ র্মলম�ন্ তদু ই র্া র্লমর্ তা আ�রা করর্। তদু ই মোকন্ এ�ন্ 
কথা র্লমত চাস মোকন্?”

আলর্র অপলকদৃমটি ফদু ফদু র মোচামখর লদমক তালকময় র্লল... 
“লন্রান্ন্দমক আন্মন্দ হাসার্ার জন্্য আল� �রণপণ কমরল�।”

র্ার্া মোর্ময় হাঁকডামকর কারণ জান্মত চাইমল, অয়ন্ র্্যস্তকমঠে 
র্লল... “আব্া, পলাশ র্মলম� পামশর র্াসার চাচামক ফদু ফা ডাকমত 
চায়। কী করমর্ন্?”

কী হময়ম� র্দুিার আমগ আলর্রমক জলড়ময় ধমর র্ার্া কান্নায় মোভমঙ 
পমড়ন্। র্ার্ামক কাঁদমত মোদমখ ফদু ফদু র আমক্ল গুড়দু �। অয়মন্র চক্দু  
চড়কগা�। আলর্র হতভম্ব হময় ফদু ফদু  এর্ং অয়মন্র লদমক তাকায়। 
এ�ন্ স�য় প্রর্াসী মোগট খদুমল প্রমর্শ কমরন্। উন্ামক মোদমখ ফদু ফদু  
দ্রুত মোহঁমট ঘমরর লভতমর চমল র্ান্। র্ার্া কান্না থাল�ময় অশ্রু �দুম� 
হাসার মোচটিা কমর সালা� কমরন্। অয়ন্ লপ�দু হমট লপটটান্ কমর। 
আলর্র মোচাখ র্দুমজ লশউমর র্লল... “আল�ও পাকঘমর র্ালছে। ফদু ফদু  
আম্া হয়মতা আ�ামকও মোডমকম�ন্।”

প্রর্াসী সালাম�র জর্ার্ লদময় র্লমলন্… “আজ খদুর্ মোর্লশ ভয় 
হমছে তাই আর্ার এমসল�।”

“খদুর্ ভামলা কমরম�ন্।” র্মল র্ার্া প্রর্াসীমক লন্ময় র্সারঘমর 
প্রমর্শ কমর র্সমত র্সমত র্লমলন্… “আ�ামদর শালন্তর মোদর্দূত 
আপন্ামক ফদু ফা ডাকমত চায়।”

প্রর্াসী প্রায় চ�মক র্লমলন্... “কী র্লমলন্?”
র্ার্া দদু হাত মোন্মড় র্লমলন্… “আল� আর লকছেদু  জালন্ ন্া। এখন্ 

র্া র্লার আপলন্ র্লদুন্।”
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প্রর্াসী হতাশ হময় র্লমলন্… “আ�রা প্রলতজ্ার্ধি হময়ল�লা�। 
এখন্ উপায়?”

র্ার্া মোডমক র্লমলন্… “পলাশ! এলদমক আমসা।” 
আলর্র মোদৌমড় মোর্ময় র্্যস্তকমঠে র্লল... “লজ র্াজান্।”
র্ার্া :.. “কথা র্দলামত পারমর্?”
আলর্র কপট মোহমস �াথা মোন্মড় র্লল... “লজ ন্া র্াজান্, ভদ্রমলামকর 

এক কথার রদর্দল হয় ন্া।”
র্ার্া :.. “লিকাম�। আ�ার মোর্ান্াই এর্ং মোতা�ার ফদু ফার �দুখ ল�িা 

করার জন্্য ল�িা লক�দু লন্ময় আমসা।”
আলর্র মোহঁমক মোডমক র্লল... “অয়ন্! ল�িাই �ডিা লচলন্র �ি র্া 

আম� সর্ লন্ময় আয়।”
আলর্র র্খন্ মোদৌমড় পাকঘমর র্ায়। অয়ন্ তখন্ ডমর মোচামট 

লপ�মন্র মোদয়াল টপলকময় পালায়। �া এর্ং ফদু ফদু  সাহামর্্যর কলল�া 
জমপন্। আলর্র উন্ামদর লদমক তালকময় কথা ন্া র্মল হামতর 
ইশারায় কান্ত এর্ং শান্ত হওয়ার জন্্য র্মল লচলন্র পাত্র লন্ময় মোদৌমড় 
র্াসারঘমর মোর্ময় র্লল... “র্াজান্, লচলন্ লন্ময়া এমন্ল�।”

র্ার্া হাঁপ মো�মড় প্রর্াসীর �দুমখ লচলন্ লদময় লন্মজর �দুমখ সা�ান্্য 
পদুমর লচর্ামত লচর্ামত র্মস র্লমলন্… “এখন্ মোথমক র্দুক ভমর শ্বাস 
মোটমন্ স্বলস্তর সামথ দীঘ্বশ্বাস �াড়মত পারর্।”

আলর্র দদুহামত লচলন্র পাত্র ধমর র্লল... “র্াঁড় মোতমড়ফদু ঁমড় আসমল 
মোভাঁমদৌমড় পালামত হয়, �াওলা �প্পর ফদু ঁমড় লদমল কাঙালমক খদুলশ 
করমত হয়, তাই ন্া র্াজান্?”

দদুজন্ কথা ন্া র্মল লর্স্ায়ালভ-ভূত হমল, আলর্র মোচাখ কপামল 
তদু মল র্লল... “আপন্ারা আ�ার কথা  অথ্ব র্দুমিন্লন্?”

দদুজন্া একসামথ �াথা ন্াড়মল, আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... 
“অথ্ব মোপময় অথ্বকাতর হময় গলরর্গুরমর্ামক অধ্বচন্দ্র মোদখামল, অথ্ব 
অন্মথ্বর কারণ হয়।”

প্রর্াসী লর্চললত হময় র্লমলন্… “তদু ল� মোক?”
আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “র্ার্ার আত্�র্্বাদা অক্দু ণ্ণ রাখার 

জন্্য মোস্বচ্ায় ত্যাজ্যপদুত্র হময়ল�।”
প্রর্াসী কপাল কদু ঁচ করমল, আর্ীর লচলন্র পাত্র মোটলর্মল মোরমখ 

র্লল... “সম্পদ এর্ং সদুখ ভাগর্ামটায়ারা করমত হয়। র্ারা জল�ময় 
রাখমত চায় ওরা দদুঃমখর কাম� লজলম্ হয়।”
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র্ার্া হাসার মোচটিা কমর র্লমলন্… “আর কী মোজমন্�?”
আলর্র :.. “সম্পদ এর্ং শলতির প্রভামর্ অমন্মক অবর্ধমক হর্ধ 

কমরম�। �ৃতদু ্যমক মোকউ অবর্ধ করমত পালরলন্। পর�ায়দু ফদু রার্ার 
আমগ �মন্ালর্র্াদ র্াদ লদময় লন্রৃ্মতে পশ্চাতোমপ অন্দুতপ্ত হমল আত্শুলধি 
হয়। ন্ালভশ্বাস উিমল শ্বাস টান্ার স�য় ল�লমর্ ন্া।”

র্ার্া :.. “জ্াতর্্য গূঢ়ত্বে আ�ামদর সামথ ভাগ করার জন্্য 
মোতা�ামক আন্তলরক ধন্্যর্াদ।”

আলর্র :.. “লর্মশর্ উমদে্যমশ আল� শহমর এমসল�। সূর্্ব কামরা জন্্য 
অমপক্া কমর ন্া এর্ং �ৃতদু ্যমক মোকউ হত্যা করমত পামরলন্ এর্ং 
পারমর্ও ন্া। কমটি অলতটি হমলও ভাগ্য র্দল হয় ন্া। আল� র্া 
র্দুিামত চাই তা আপন্ারা অলভজ্তা করম�ন্ এর্ং কী করমত হমর্ 
তা লর্মলের্ণ করমত হমর্ ন্া। আ�ার জীর্ন্ ভদু মল ভরা। দয়া কমর 
আ�ামক ক্�া করমর্ন্। ন্াটকীয়ভামর্ আপন্ামদরমক আমর্গপ্রর্ণ 
করমত চাই ন্া। আ�ার সফলতার জন্্য মোদায়া করমর্ন্।”

অয়ন্ গলা খাঁকালর লদমল আলর্র লপ�দু হমট র্লল... “মোদাকামন্ 
হয়মতা র্্যস্ততা শুরু হময়ম�।”

র্ার্া �াথা লদময় ইশারা করমল, দদুজন্ মোদৌমড় রাস্তার পামশ মোর্ময় 
আয়ন্ হাঁপামত হাঁপামত র্লল... “মোতামক অমশর্ ধন্্যর্াদ। এতলদন্ 
র্াসার পলরমর্শ সলত্য শ্বাস মোরাধক ল�ল। এখন্ মোথমক দীঘ্বশ্বাস 
টান্মত পারর্।”

আলর্র ডামন্ র্াঁময় তালকময় র্লল... “অয়ন্, সত্বর আ�ামক শহমরর 
মোকন্দ্রস্মল মোর্মত হমর্। ফদু ফদু  অথর্া প্রর্াসীমক আল� কাঁদামত পারর্ 
ন্া। আ�ার সাহমস কদু লামর্ ন্া। ভামলার্াসার কাম� অস�সাহসীরাও 
অসহায়। মোচামখর আড়াল হওয়ার পর মোচামখর জমল �দু�মত �দু�মত 
র্লমত পারমর্।”

অয়ন্ :.. “কার জন্্য তদু ই আ�ামক কাঁদামত চাস?”
আলর্র :.. “আপাতদশ্বমন্ র্ার মোপ্রম� পমড়ল�লা� মোস শহমরর 

র্্যস্তত� অংমশ থামক। সত্বর তামক খদু ঁমজ র্ার করমত হমর্। অলমসর 
�ত র্মস থাকমল আল� অলভশপ্ত হর্। আল� কী র্দুিামত চাইল� তা 
লন্শ্চয় র্দুিমত মোপমরল�স?”

অয়ন্ :.. “ল�তর্র হওয়ার লন্শ্চয়তা লদমল সর্ার আশীর্্বামদ 
শাপশাপান্ত হমর্ এর্ং সত্বর তদু ই স্বগ্বীয় সদুখ উপমভাগ করমত 
পারমর্।”

আলর্র :.. “তদু ই হয়মতা জালন্স, মোর্লশ হাসাহালস করমল শমস্যর 
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মোখাসা ভদু লস হয়, আর অলতশয় র্্যাকদু লতায় লচতেবর্কল্য হয়।”
অয়ন্ :.. “এতসর্ জান্মল মোসই কমর্ আপমখারালক র্্যর্স্া 

করতা�। ন্া জান্ার দরুন্ আল� এখমন্া মোপার্্য।”
আলর্র :.. “হাসাহালস কমর সত্যমক ল�থ্যা প্র�াণ করা র্ায় ন্া, 

লততি সত্য কখমন্া হাস্যপলরহামসর লর্র্য় হয় ন্া। আল� লর্শ্বাস কলর, 
র্াস্তলর্ক হমত হমল র্াস্তর্তা ভামলার্াসমত হয় এর্ং সত্যর্াদী হমত 
হমল অকপমট সত্য র্লমত হয়।”

অয়ন্ :.. “র্দুলিময় র্লমল লচন্তা�দুতি হর্। দয়া কমর র্দুলিময় র্ল।”
আলর্র :.. “আ�ার জন্্য আজমকর লদন্ ফদু রামছে ন্া। ঘলড়র লদমক 

তালকময় মোদখ, সমর্�াত্র লতন্টা মোর্মজম�। হাজার ঘণ্ার কাজ মোর্ন্ 
প্রলত ঘণ্ায় হমছে। র্ালড় মোথমক শহমর এমস প্রর্াসীর হময় �স্তান্মদর 
সামথ �ারা�ালর কমর মোতার সামথ পলরলচত হময় আলাইর সামথ 
প্রলতবিল্বিতা এর্ং গাইমন্র সামথ ফলটেন্লটে সর্ মোর্ন্ পূর্্বপলরকলল্পত 
ল�ল। আল� ন্াট্যকার ন্ই তর্দুও ন্াটকীয় চালচলমন্ পলরচয় পর্্ব 
স�াপ্ত  হময়ম�।”

অয়ন্ :.. “হ্যাঁ, তদু ই লিক র্মলল�স। প্রর্াসীর সামথ ফদু ফদু র লর্ময়র 
পাকা কথা আল� এখমন্া লর্শ্বাস করমত পারল� ন্া।”

আলর্র :.. “এখামন্ আ�ার প্রময়াজন্ ল�ল তাই আল� এমসল�লা�। 
অন্্য মোকাথাও হয়মতা আ�ার প্রময়াজন্ পড়মর্। লর্শ্বাস কর, স�য় 
র্ত গত হমছে আল� তত উলবিগ্ন হলছে। আল� িায় দাঁড়ামত পারল� 
ন্া, হাঁটার জন্্য হাত পা লতড়লর্ড় করম�। প্রময়াজমন্ মোতামক মোফান্ 
করর্।”

অয়ন্ কথা ন্া র্মল অপলকদৃমটি তালকময় �াথা দদুলায় এর্ং আলর্র 
হাত মোন্মড় হাঁটমত শুরু করমল, র্াতামস গামন্র সদুর ভামস…

“�মন্র ন্ালক র্য়স মোন্ই, মোদমহর র্য়স কত হইল জালন্ ন্া, আল� 
র্দুমড়া হইলা� আ�ার �ন্টা র্দুমড়া হইল ন্া। �মন্ �মন্ র্সয় গুলন্, 
গুণ লদময় মোন্ৌকা টালন্, গুন্গুন্ কমর গান্ গাই আল� গুণ করমত 
জালন্ ন্া, আ�ার �ন্টা র্দুমড়া হইল ন্া। কত গুমণ গুণী আল� আমজা 
গুলন্ন্ হইমত পারলা� ন্া, ঘদুণ মোপামক �ন্মক িাঁিরা করমলা মোকউ 
তা মোদখমলা ন্া, �রল�য়া আ�ার �মন্র খর্র লন্মলা ন্া।”

আলর্র দ্রুত মোহঁমট �াইল মোদমড়ক দূর মোর্ময় মোহামটমলর হাই-মোর্মঞ্চ 
র্মস কাউমক দদুতারা র্াজামত মোদমখ উন্ার পামশর মোটলর্মল র্মস 
মো�ার্াইল র্ার কমর �লর্ মোদমখ লন্ম্নকমঠে র্াউল �শাই র্মল মোচাখ 
র্দুমজ সদুমরর তামল �াথা দদুলায়।
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ক�্বচারী মোর্ময় র্লল... “সামহর্, আপন্ামক কী মোদর্?”
আলর্র তর্ললয়ার �ত দদুতারার তামল মোটলর্মল তর্লা র্াজান্দুর 

ভামন্ র্লল... “উলন্ র্া খামর্ন্ আল� তা খার্।”
ক�্বচারী :.. “উলন্ র্া খামর্ন্ তা আপন্ার প�ন্দ হমর্ ন্া।”
ক�্বচারীর কথায় জর্ার্ ন্া লদময় দদুতারার সদুমরর সামথ গলা ল�ললময় 

আলর্র এক অন্তরা গায়… “আঁলখজমল স্বমপ্নর ফদু ল মোফাটালা�, �মন্র 
কথা র্লার লালগ কথার �ালা গাঁলথলা�, লন্রালায় র্মস আল� একা 
দদুঃমখর মোদাসর ন্া পাইলা�।”

র্াউল দাঁলড়ময় ডান্ র্াঁময় তাকামল, আলর্র �ৃদদু মোহমস র্লল... “কী 
খামর্ন্?”

র্াউল :.. “গান্ কার মোলখা?”
আলর্র কপট মোহমস র্লল... “আল� জালন্ ন্া।”
র্াউল দদুতারা র্ালজময় হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “এ�ন্ গান্ 

গাইমল গীলতকামরর ন্া� গামন্ র্লমত হয়। আগা�ীমত মোর্ন্ এত 
�ারাত্ক ভদু ল ন্া হয়।”

আলর্র র্াউলমক অন্দুসরণ কমর র্লল... “আল� কামরা গান্ ন্কল 
কমর গাইলন্। আপন্ার সদুমরর সাগমর হার্দুডদু র্দু মোখময় তামল হর্তামল 
মোগময়ল�লা�। এত �ারত্ক ভদু ল আর কখমন্া হমর্ ন্া।” 

র্াউল দদুতারা র্াজাতা থাকমল, আলর্র ইলন্ময় লর্লন্ময় র্লল... 
“আল� লর্শ্বাস কলর, আশার্াদীমক লন্রাশ করমল �াওলা মোর্জার 
হমর্ন্।”

র্াউল �ৃদদু মোহমস সদুর �মন্দ র্লমলন্… “ইয়া আ�ার রার্, তদু ল� 
আ�ার লন্শ্বামস, তদু ল� আ�ার লর্শ্বামস, তদু ল� আ�ার �মন্, তদু ল� আ�ার 
ন্য়মন্, আ�ার পামশ মোথমকা অলন্ত� লগমন্।” 

আলর্র সলর্ন্ময় র্লল... “ক্�াগুমণ অক্�মক ক্�া করুন্।”
র্াউল র্সমত র্সমত র্লমলন্… “লিকাম�, আল� মোতা�ামক ক্�া 

কমর লদলা�।”
আলর্র :.. “আর লক�দু র্লমর্ন্ ন্া।”
র্াউল :.. “র্ালড়ঘর র্ালন্ময়� ন্া আ�ার �ত হাঘমর হময় ভর্ঘদুমরর 

�ত ঘদুমর মোর্ড়াছে?”
আলর্র :.. “আসমল কী হময়ম�, র্ালড়ঘর র্ালন্ময় ঘরলন্মক আন্ার 

জন্্য র্া করমত হয় তা আল� এখন্ করমত পালরলন্।”
র্াউল :.. “দয়া কমর সলর্স্তামর র্দুলিময় র্মলা এসর্ উচ্স্মরর 
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কথার্াথ্বা আল� র্দুলি ন্া।”
আলর্র ক�্বচারীমক মোডমক র্লল... “আ�ামদরমক গর�াগর� ভাত 

সালন্ দাও।”
র্াউল :.. “লন্রুতের হমল মোকন্, কী হময়ম�?”
আলর্র :.. “স্বমপ্নর র্াস্তর্তা মোদমখ সলত্য স্তলম্ত হময়ল�।”
র্াউল :.. “ভার্র্ামচ্য ন্া র্মল সরাসলর র্লমল লাভ হমর্ ন্ইমল 

আজীর্ন্ ভার্সাগমর ভাসমর্।”
আলর্র :.. “পলরলচত পলরমর্মশ পড়লশমক মোদমখ লফসলফস কমর 

র্মলল�লা�, ওমগা �ান্সী আল� মোতা�ামক ভামলার্ালস।”
র্াউল হাসমত হাসমত র্লমলন্… “র্াউল হওয়া �দুমখর কথা ন্য়। 

অলন্ছোসম্বেও উমপাস থাকমত হয়। আসমর আসন্রিহণ করমত 
ন্া পারমল লন্জ্বমন্ র্মস কাঁদমত হয়। সর্্বাথ্বসাধক এর্ং সমূ্পণ্ব 
সাফল্য�লডিত হওয়ার জন্্য র্ারা আপ্রাণ মোচটিা কমর ওরা লন্মর্্বাধ। 
সাধ্যসাধন্ায় অসাধ্য সাধন্ হয় ন্া। শমব্র আমগ অ মোর্াগ করমল 
সত্য ল�থ্যা হমলও সাধারণরা অসাধারণ হয়। আল� কী র্দুিামত 
চাইল� লন্শ্চয় র্দুিমত মোপমর�?”

আলর্র �াথা দদু ললময় র্লল... “র্্যথ্ব হমল হতর্দুলধিরা লর্ধাতামক 
মোদার্ামরাপ কমর, মোর্দন্াত্ব হমল র্দুলধিপ্রলতর্ন্ধীরা শুধদু লচৎকার কমর। 
আল� লক�দু করমত পালর ন্া।”

র্াউল :.. “�মন্র র্মন্ লন্ম�র র্াগান্ আ�ার �দুমখর র্দুলল লততা, 
সত্যাসত্য মোজমন্ �াথা চাপলড়ময় র্দুলধি কমরল� মোভাঁতা।”

আলর্র :.. “�দুমিা�দুমিা টাকা আর �দুমিা�দুমিা ধদুমলা মোর্লশ স�য় 
ধমর রাখা র্ায় ন্া, �দুলটয়া মোঘাড়ায় চমড় মোগাটা পৃলথর্ী ঘদুমর মোদখমত 
চাইমলও পারা র্ায় ন্া।”

র্াউল :.. “ক্লত পদুলর্ময় লদমত ন্া চাইমলও �মন্ পদুলর্ টাকার খাঁই, 
মোদন্ার দাময় দায়রিস্ত হওয়ার পর �াথা ঘদুমর র্াঁই র্াঁই।”

আলর্র মোচাখ র্দুমজ করমজামড় র্লল... “প্রভদু  মোগা! আল� ক্�া চাই।”
র্াউল দদুতদু রা র্ালজময় র্লমলন্... “তদু ল� আ�ার খপ্পমর পমড়� ন্া 

আল� মোতা�ার খপ্পমর পমড়ল�?”
আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “আ�রা লর্মশর্ভামর্ পলরলচত 

হময়ল�। আপলন্ র্ময়ামজ্যষ্ঠ এর্ং গুরুজন্। উপমদশ করমল উপলদটি 
হর্।”

র্াউল :.. “লর্শ্বাস কমরা, মোতা�ার সংলাপ শুন্মল আ�ার হাত পা 
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কাঁমপ। লর্শ্বাস ন্া হমল আ�ার হামতর লদমক তালকময় মোদমখা।”
আলর্র :.. “আল� লন্শ্চয়তার সামথ র্লমত পারর্ আপলন্ র্ময়াগুমণ 

গুণালবিত হময়ম�ন্। আল� লর্শ্বাস কলর র্হুদশ্বীর উপমদশ উমপক্া 
করমল অত্যলহত হয়।”

র্াউল দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লমলন্… “লততি হমলও কৃতকম�্বর 
ফলমভাগ করমত হয়। আল�ও করল� তদু ল�ও কর�। কা� এর্ং 
কা�ন্ার ন্দীমত আল� সাঁতমরল�। লর্রতি হময় কাল�ন্ীমক লতরষ্কার 
পর্্বন্ত কমরল�। আ�ার লদমক তালকময় মোদমখা, আল� এখন্ লন্ষ্কা� 
হময়ল�।”

অলর্র �াথা দদু ললময় র্লল... “এখন্ আল� আপন্ার খপ্পমর পমড়ল�। 
দয়া কমর র্লমত থাকদু ন্, আল� সর্ জান্মত চাই।”

র্াউল :.. “পদুরুর্ শুধদু�াত্র তখন্ সমূ্পণ্ব সাফল্য�লডিত হয় র্খন্ 
মোস �ৃতদু ্যর সামথ সাক্াৎ করার জন্্য প্রস্তুত হয়। আত্দশ্বী হমত 
চাইমল অধ্যাত্দশ্বন্ সম্বমন্ধ জান্মত হয়। আত্লন্য়ন্ত্রণ করমত 
চাইমল অন্তর, আত্া এর্ং র্ড়লরপদু সম্বমন্ধ জান্মত হয়। র্ড়লরপদুরা 
আ�ামদরমক লন্য়ন্ত্রণ কমর। মো�াহ লরপদু ন্ারীমক মো�াহলন্য় কমর। 
কা� লরপদু আ�ামদরমক লহতালহতজ্ান্শূন্্য কমর। �াৎসমর্্ব আ�রা 
পরশ্রীকাতরতার হই।”

ক�্বচারী খার্ার পলরমর্শ কমর। লর্ন্া র্াক্যর্্যময় খার্ার মোখময় 
র্াউল র্লমলন্… “এক লখলল পান্ খাওয়ামল সরস গলায় রমসর গান্ 
মোগময় শুন্ার্।”

আলর্র দাঁলড়ময় লর্ল পলরমশাধ কমর মোহামটল মোথমক মোর্লরময় পামন্র 
লখলল লকমন্ র্াউমলর হামত মোদয়। র্াউল পান্ �দুমখ পদুমর দদুতারা 
র্ালজময় হাঁটমত শুরু করমল, আলর্র র্লল... “দয়া কমর লক�দু র্লদুন্।”

র্াউল :.. “আ�ার অন্দুসারী হময়� মোকন্?”
আলর্র :.. “র্টতমল র্মস �মন্র দদুঃমখ গান্ গাইমত চাই।”
র্াউল :.. “গান্ গাওয়া হারা� এর্ং মোলাকজন্ মোতা�ামক র্াউরা 

ডাকমর্, তা লক তদু ল� জামন্া?”
আলর্র :.. “র্াউরা শমব্র অথ্ব অমন্মক জামন্ ন্া।”
র্াউল :.. “তদু ল� র্াউরা হমত পারমর্ ন্া এর্ং এই র্য়মস 

সংসারলর্রাগী হমল মোদাজমখ র্ামর্।”
আলর্র মোচাখ র্দুমজ লশউমর র্লল... “লর্শ্বাস করুন্, ডরভময় �াথা 

ঘদুরামছে।”
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র্াউল :.. “র্ারা সংসারত্যাগ কমর ওরা স্বমগ্বর ধামর পামশ মোর্মত 
পারমর্ ন্া।”

আলর্র কাঁধ িদু ললময় র্লল... “এর �ামন্ জীর্মন্ও র্াউরা হমত 
পারর্ ন্া।”

র্াউল হাসমত হাসমত পামন্র রস লগমল র্লমলন্… “এ�ন্ আ�ামরা 
�মন্ হমছে।”

আলর্র :.. “স্বাথ্বসাধমন্র উপায়লচন্তায় সাধক হওয়া র্ায় ন্া। 
সাধক হমত হমল মোভাগর্াসন্ালর্�দুখ হমত হয়। আল� সাধক হমত 
চাই। সাহার্্য করমল উপকৃত হর্।”

র্াউল :.. “�দুমখ র্লমলই মোভাগর্াসন্ালর্�দুখ হওয়া র্ায় ন্া। সাধক 
হমত হমল আত্সংর্� করমত হয়। আত্সংর্� সহজ লর্র্য় ন্য়। 
�ান্দুর্ িায় র্সমত পামর ন্া। �ারা�ালর মোদৌড়ামদৌলড় ন্া করমল 
�ান্দুমর্র স�য় কামট ন্া। প্রভার্প্রলতপলতে র্্যর্হার করমত র্্যথ্ব হমল 
�ান্দুর্ লর্ব্তমর্াধ কমর। অসহায়মক মোহয় প্রলতপন্ন করার জন্্য �ান্দুর্ 
সদা প্রস্তুত থামক। আল� লর্শ্বাস কলর তদু ল� সমূ্পণ্ব সদুস্ এর্ং সংসার 
চালামন্ার জন্্য প্রময়াজমন্ আিামরা ঘণ্া কাজ করমত পারমর্।”

আলর্র :.. “পৃলথর্ীর সর্াই স্বাথ্বপর। মোকউ অন্ায়ামস সদুখ চায়, 
মোকউ অমন্্যর সদুখ কাড়মত চায়।”

র্াউল মো�াহসঞ্চারক সদুমর দদুতারা র্ালজময় �মন্দ র্লমলন্… “আল� 
মোপ্রম� পমড়ল�লা� ভামলামর্মস আজীর্ন্ সামথ থাকার জন্্য, আ�ার 
মোপ্রল�ক ন্াটকীয় মোপ্র� কমরল�ল শুধদু সমম্াগ করার জন্্য।”

আলর্র লচলন্তত কমঠে র্লল... “আপলন্ উপমসর্ক ন্ালক?”
র্াউল দীঘ্বশ্বাস মো�মড় �াথা মোন্মড় র্লমলন্… “সাফমল্যর জন্্য 

আপ্রাণ মোখমট আল� হতাশ্বাস হময়ল�। আ�ার সাফমল্য অন্্যরা সমূ্পণ্ব 
সাফল্য�লডিত হমর্। চার্ীরা মোশালর্ত এর্ং লন্মপেলর্ত হময়ও হালচার্ 
কমর ভরমপট খার্ামরর স্বপ্ন মোদমখ। অত্যাচারী শাসক এর্ং মোশার্করা 
তামদর সামথ অপর্্যর্হার কমর।”

আলর্র :.. “এ�ন্ হওয়ার কারণ জান্মত চাই।”
র্াউল :.. “কলদেন্ আমগ একটা গমল্প পমড়ল�লা�, �ূয়রমক মোডমক 

�যূ়রী র্লমলা, মোতা�ার র্া আম� তা আ�ামক মোদখাও, সর্ মোদখার পর 
হয়মতা আল� মোতা�ামক প�ন্দ করর্। �যূ়র মোপখ� মো�মল সর্ মোদখায়, 
�যূ়রী খদু ঁলটময় মোদমখ �দুখ লফরায়। ইদান্ীং এ�ন্ই হমছে, সর্ মোদখার 
পর দশ্বকরা �দুখ লফলরময় লন্মছে। আল� কী র্দুিামত মোচময়ল� লন্শ্চয় 
র্দুিমত মোপমর�?”
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আলর্র :.. “আল� র্া র্দুমিল� তা হমলা, অলভন্ময় অলভজন্ হমত 
মোচময় �ান্দুর্ অভাজন্ হয় এর্ং �র্্বাদাহালন্র ভময় �ালটমত র্সমত ন্া 
চাইমলও �ৃতদু ্যর পর �ালটই হয়।”

র্াউল করমজামড় মোচাখ র্দুমজ র্লমলন্… “ইয়া আল্াহ, ক�্বমদামর্ 
আল� লর্পদরিস্ত হময়ল�, আ�ার �ৃতদু ্যমত মোকউ মোর্ন্ ক্লতরিস্ত ন্া 
হয়।”

তামদর পামশ গালড় থাম�। গালড়র লদমক তালকময় র্াউল সালা� 
কমর র্লমলন্... “কলর্ সামহর্, মোক�ন্ আম�ন্? আপন্ার সামথ 
মোদখার করার জন্্য মোর্লরময়ল�লা�।”

কলর্ সালাম�র জর্ার্ লদময় আলর্র লদমক ইশারা কমর র্লমলন্… 
“উলন্ মোক এর্ং এখান্ কী করম�ন্?”

র্াউল কপট মোহমস র্লমলন্… “উন্ার সামথ সমর্�াত্র পলরচয় 
হময়ম�। উন্ার সামথ কথা র্লমল আ�ার র্দুমক মোেঁলকর পাড় পমড়।”

আলর্র এলগময় সালা� কমর র্লল... “আপন্ারা প্রায় স�র্য়লস 
এর্ং স�রূপী।”

কলর্ সালাম�র জর্ার্ লদময় �ৃদদু মোহমস র্লমলন্… “জালতভাইরা 
স�রূপী এর্ং স�প্রকৃলতরই হয়।”

আলর্র শান্তকমঠে আরৃ্লতে কমর… “মো�াট কামল খালল কল� হামত 
লন্ময় লর্পামক পমড়ল�লা�, কলম� কালল ল�ল ন্া, কী করর্ কী ন্া 
লন্ময় ভার্ল�লা�। মোদায়াত হামত লন্ময় লচলন্তত হময় মোধয়ান্ লচন্তা 
কমরল�লা�।”

কলর্ �ৃদদু মোহমস র্লমলন্… “হকমশামর র্মকর পালমক কল� 
র্ান্াতা�, পদু ঁইর রমস কল� ডদু লর্ময় মোদয়ামল কত কী ললখতা�। 
�াটোর সামহমর্র খাতার পাতায় �ান্সীর �লর্ এঁমক হামতন্ামত ধরা 
পড়মল লপমি মোখাল র্াঁধতা�।”

আলর্র :.. “আল� মোলখক হমত চাই। আপন্ামদর আশীর্্বামদ 
অসাধ্যসাধন্ হমর্।”

কলর্ :.. “মোলখামললখ খদুর্ র্্যয়র্হুল, স�য়সামপক্ এর্ং কমটির 
কাজ। এই কামজ আত্তৃপ্ত হয় এর্ং র্ার �ামি আত্�র্্বাদামর্াধ 
আম� মোস স�ামজ স�াদৃত। স�স্যা হমলা, জরারিস্ত র্াঁমড় মোর্�ন্ 
হালচার্ হয় ন্া তদ্রূপ আঁস্তাকদু মড়র পাতা উপন্্যামসর উপকরণ হমত 
পামর ন্া। উন্্যাস ললখমত হমল প্রাচীন্কামলর গল্প অথর্া ইলতহাস 
পড়মত হয়। পািকরা পটাপট মোর্ গল্প পমড়, মোসই গল্পমক সদুখপাি্য 
করার জন্্য কত কটি করমত হয় তা কয়জন্ জামন্?”
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আলর্র হতাশ হময় র্লল... “আশালতলরতি সাফমল্যর জন্্য আশালবিত 
হময়ল�লা�। হতাশ্বাস হময় মোজমন্ল�, আশাশূন্্য র্দুমকর লভতর কটি 
এর্ং দীঘ্বশ্বামসর চার্ হয়।”

কলর্ :.. “কমটি �ান্দুর্ লক্টি হয়, অবধমর্্ব হয় অলতটি। অতদু টিমক মোকউ 
সন্তুটি করমত পামর ন্া এর্ং অকৃতমজ্র ভামগ্য ভামলার্াসা জদুমট ন্া। 
মোজারাজদু লর এর্ং জালরজদু লরর অথ্ব জান্মল ন্দুমন্ জরজর খার্ার হজ� 
হয়। মোদায়া কলর, প্রাণর্ন্ততা মোর্ন্ মোতা�ার সালথ হয়।”

আলর্র :.. “কলর্মক লর্রতি কমর লতরসৃ্ত হমত চাই ন্া। উপকৃত 
হওয়ার জন্্য আশীর্্বদ চাই। আমদশ করমল আলদটি হর্।”

কলর্ :.. “আকাশকদু সদু� কল্পন্ায় �ান্দুর্ এর্ং র্কাডিপ্রত্যাশায় র্ক 
লর্পর্্বস্ত হয়। আশা কলর উপমদশ করমত মোপমরল�?”

আলর্র :.. “আশীর্্বামদর র্দমল উপমদশ মোপময়ল�। এখন্ ভৎ্বসন্া 
চাই।”

কলর্ :.. “ধ্যান্�গ্ন হওয়ার জন্্য র্মসল�লা� লন্জ্বন্ লন্রমল, ন্পদুমরর 
িন্িন্ কাকমন্র কন্কন্ শুমন্ কী মোদখলা� মোচাখ মো�মল? র্ধূ 
আজ �মন্া�মতা সামজ মোসমজম�। ন্ীলাম্বরী পমর ন্ীল লটপ লদময়ম� 
কপামল, মোিাঁট লাল কমরম� পামন্র রমস, আঁলখ মোর্াগল আকর্্বক 
হময়ম� কাজমল, র্ধূর রূমপর র্হমর র্াসর হময়ম� িল�মল।”

আলর্র লক�দু র্লমত চাইমল র্াউল হাত উলিময় তামক র্াধা লদময় 
র্লমলন্… “কলর্ সামহর্, আল� এখন্ চমল র্ার্।”

কলর্ �াথা দদু ললময় আলর্র লদমক তালকময় র্লমলন্… “মোতা�ার 
হার্ভামর্ স্পটি তদু ল� এখমন্া সংসারজীর্মন্ প্রমর্শ করলন্।”

আলর্র :.. “র্ামক মোদমখ উন্ন্া হময়ল�লা�, �ন্ র্ার প্রম� মো�মজল�ল 
তার ন্া�ধা� আল� জালন্ ন্া। র্ার্ার প�মন্দর পাত্রীমক অপ�ন্দ 
করার দরুন্ র্ার্া আ�ামক ত্যাজ্য কমরম�ন্।”

কলর্ :.. “�ন্ র্ার মোপ্রম� �মজল�ল তার সামথ অপ্রত্যালশতভামর্ 
সাক্াৎ হমল কী করমর্?”

আলর্র :.. “মোর্াড়মশ �মন্াম�ালহন্ী ল�ল, র্াইমশ লন্শ্চয় ডাকসদুন্দরী 
হময়ম�?”

কলর্ :.. “র্াইমসর কাজ মোকাদামল হয় ন্া, মোকান্দললর সামথ মোকউ 
িগড়া কমর ন্া।”

আলর্র :.. “আল� লন্গৃহীত হময় গৃহত্যাগ কমরল�। রুলচর্াগীশ 
ল�ল�, এখন্ লন্রাল�র্াশী হময়ল�। আর কত ত্যাগ করর্?”
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কলর্ :.. “র্া ত্যাগ কমর� তা অপারগ হময় কমর�, মোস্বছোয় করলন্। 
তর্দুও তদু ল� ত্যাগ কমর�।”

আলর্র র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ কলর্তা আরৃ্লতে কমর… “মোর্ৌর্মন্াদময় 
রূমপ ল�ল অপরূপা, লর্ধদুর্দন্ীর রাঙা মোিাঁমট ল�ল �দুচলক হালস, 
মোজল্ায় উজ্জ্বলা ল�ল ভদু র্ন্ম�ালহন্ী। মোপ্র�র্তীর মোপ্র� পাওয়ার জন্্য 
�ন্ লদময়ল�লা�, �ন্ জয় করার জন্্য পণ কমরল�লা�, হাসার্ার জন্্য 
�্যার্লাল� করতা�, কাম� পাওয়ার জন্্য মোটান্ার �ন্ �ত �টফট 
করতা�। অর্মশমর্ ভামলামর্মস আপন্ হময়ল�ল সজন্ী, কঠেলমগ্ন 
অধমর অধর ল�মশল�ল, স্বপ্নীল হময়ল�ল লদন্রজন্ী।”

কলর্ �ৃদদু মোহমস র্লমলন্… “কলর্-জালন্র সামথ মোদখা করমত চাও 
ন্ালক?”

আলর্র সান্মন্দ মোহমস র্লল... “র্াঁশ মোকমট কদু টলন্ র্ালন্ময় কলর্-
জালন্মক গুয়া কদু মট্ মোদর্, কলর্-জালন্র �ন্ জয় করার জন্্য মোডউয়া 
গাম� উমি চললতা পাড়র্। ললকললমক গাম�র কাঁচা আ� মোপমড় কলর্-
জালন্র জন্্য আ�লশ র্ান্ার্, রসদুন্ পদুমড় ধলন্য়া আর র্ড়দু ই লদময় 
চাটলন্ র্ালন্ময় মোদর্।”

কলর্ শরীর কাঁলপময় মোহমস র্লমলন্… “এ�ন্ ভদু জদুং লদময়�, তাইমর 
ন্াইমর কমর �ন্ ন্াচমত চাইম�।”

আলর্র :.. “আপন্ার গল্প কলর্তা অথর্া প্রর্াদ পড়মল সাধ্যসাধন্ায় 
অসাধ্যসাধমন্র মোচটিা কলর। আল� লক আপন্ামক গুরু ডাকমত পারর্?”

কলর্ :.. “আল� সাধারণ �ান্দুর্। গুরু এর্ং গুরুমত্বর অথ্ব আল� 
জালন্ ন্া। চাইমল আ�ার সামথ আসমত পারমর্। আল� এখন্ র্াসায় 
র্ার্।”

আলর্র :.. “আপন্ামক লর্রতি করমত ন্া চাইমলও উপমদশ চাই।”
কলর্ :.. “সংসারজীর্মন্ প্রমর্শ করমত হমল ঘরর্ালড় এর্ং 

রুলজমরাজগার দরকার। গা�তমল র্মস, আল� লর্ময় করমত চাই 
জমপ জাপক হমত পারমর্ ন্া। দদু লশ্চন্তা ন্া কমর লস্রলচমতে লচন্তা 
করমল সত্বর গন্তমর্্যর লদশা পামর্। �মন্ মোরমখা, প্রকৃত ক্�তার্ান্রা 
ক্�তার গুরুত্ব জামন্। শুধদু�াত্র অক্�রা ক্�তার অপর্্যর্হার 
কমর।”

আলর্র ধন্্যর্াদ র্মল র্খন্ হাঁটমত শুরু কমর তখন্ ফল�ূমলর 
মোদাকান্ মোথমক �ধ্যর্য়সী ভদ্রমলাক তর�দুজ লকমন্ অর্াক দৃমটি 
তালকময় থাকমল, আলর্র সালা� কমর র্লল... “চাচাজান্, আ�ার 
হাত খালল এর্ং আল� এই পমথ র্ালছে, আ�ার হামত লদন্।”
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ভদ্রমলাক চ�মক তার লদমক তালকময় র্লমলন্… “মোতা�ামক 
ধন্্যর্াদ। মোদাকালন্ র্মলল�ল দশ র্ামরা মোকলজ হমর্। আল� ওজন্ 
আন্দাজ করমত পালরলন্।”

আলর্র দদু হামত তর�দুজ জলড়ময় ধমর হাঁটমত শুরু কমর র্লল... 
“পালন্ এর্ং �ালটর ভার সহমজ আন্দাজ করা র্ায় ন্া। জমল ডদু র্মল 
অথর্া পাময়র লন্মচর �ালট সরমল �ান্দুমর্র র্দুলধিশূন্্য হয়।”

ভদ্রমলাক কথা ন্া র্মল দ্রুত হাঁটমত শুরু করমল, আলর্র উন্ামক 
অন্দুসরণ কমর। ভদ্রমলাক মোগট খদুমল লভতর প্রমর্শ কমর তামক 
ডামকন্। আলর্র প্রমর্শ কমর অর্াকদৃমটি তালকময় লসঁলড় মোর্ময় উমি 
তর�দুজ র্ারান্দায় মোরমখ র্লল... “চাচাজান্, আল� এখন্ চমল র্ার্।”

ভদ্রমলাক তার মোচমখর লদমক তালকময় গম্ীরকমঠে র্লমলন্… “তদু ল� 
মোকাথায় থামকা?”

আলর্র :.. “শুমন্ল�লা� শহমর ন্ালক কা�রা ভাড়া করা র্ায়। আল� 
খদু ঁমজ পালছে ন্া।” 

ভদ্রমলাক :.. “আল� একটা কা�রা ভাড়া লদমত চাই। তদু ল� কী 
কাজ কমরা?”

আলর্র :.. “আল� কামজর খদু ঁমজ শহমর আলসলন্। লর্মশর্ কারমণ 
এমসল�।”

ভদ্রমলাক :.. “মোলখাপড়া মোক�ন্ কমর�?”
আলর্র :.. “র্াংলায় অন্্বাস কমরল�।”
ভদ্রমলাক :.. “লিকাম�। মোতা�ার জন্্য কামজর র্মন্দার্স্ত করর্। 

র্াও, লজলন্সপত্র লন্ময় আমসা।”
আলর্র :.. “কা�রার জন্্য ভাড়া কত লদমত হমর্?”
ভদ্রমলাক :.. “ভাড়ার লচন্তা করমত হমর্ ন্া। কামজর কালজ হমল 

র্াসা ভাড়া করমত পারমর্।”
আলর্র :.. “আল� অলরি� লদমত পারর্ ন্া।”
ভদ্রমলাক দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লমলন্... “আ�ামক লর্ব্ত করার জন্্য 

আত্ীয়অন্াত্ীয়রা ব্ত কমরম�। র্াগ্ামন্র পর আ�ার মো�ময়র ন্াম� 
কলঙ্ক রলটময়ম�। অজ্াত কারমণ আ�ার �ন্ আ�ামক র্লম� তদু ল� 
আ�ার শুভাকাঙ্কী। মোতা�ামক হতাশ করমল আল� হতাশারিস্ত হর্।”

আলর্র :.. “আল� লর্শ্বাস কলর, অসহায়মক হাসামত পারমল আকাশ 
এর্ং র্াতাস আশীর্্বাদ কমর। আল� প্রতারক ন্ই। আল� লর্তালড়ত 
হময় শহমর এমসল�। কামজর প্রলতশ্রুলত লদমল আজীর্ন্ কৃতজ্ 
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থাকর্।”
ভদ্রমলাক :.. “অলরি� �াড়া এক কা�রা মোতা�ার কাম� ভাড়া 

লদলা�। এখন্ লন্ভ্বময় মোতা�ার আত্পলরচয় র্মলা।”
আলর্র উন্ার মোচামখর লদমক তালকময় র্াপ দাদার ন্া� এর্ং রিাম�র 

লিকান্া র্মল হাসার মোচটিা কমর র্লল... “আশীর্্বাদ করমল আ�ার 
�ত অমর্াগ্যরাও সদুমর্াগ্য হয়।”

ভদ্রমলাক :.. “আ�ার এক মো�মল দদুই মো�ময়। মো�াট মো�ময় এখমন্া 
মোলখাপড়া করম�, র্ড় মো�ময় আর পড়মত চায় ন্া।”

আলর্র :.. “ভাই কী কমর?”
ভদ্রমলাক :.. “কার ভাই? ও আছো! মোসও মোলখাপড়া কমর।”
আলর্র হাত কচললময় র্লল... “চাচাজান্, কা�রার জন্্য ভাড়া কত 

লদমত হমর্?”
ভদ্রমলাক :.. “তা পমর লচন্তাভার্ন্া কমর র্লর্। রাঁধার্াড়ার লচন্তায় 

লচলন্তত হমত হমর্ ন্া। তদু ল� আ�ার সামথ দদুমর্লা খামর্। আজ র্াসায় 
মোকউ মোন্ই। রামত হয়মতা উমপাস থাকর্। মোখমত চাইমল র্াসার পামশ 
মোহামটল আম�।”

আলর্র উন্ার �দুমখর লদমক তালকময় র্লল... “প্রময়াজমন্ আল�ও 
লন্রম্বদু  উপর্াস করর্।”

ভদ্রমলাক :.. “ধ�্বপালন্ শুধদু�াত্র তামদর জন্্য সহজ র্ামদর �ন্ 
সরল এর্ং র্ারা সহজ লচন্তা কমর, লর্ন্া প্রলতর্াদ, লর্ন্ালবিধা এর্ং 
লর্ন্া র্াক্যর্্যময় হারা� র্জ্বন্ কমর এর্ং হধর্্ব কমটির সামথ হালাল 
উপাজ্বন্ কমর লর্লধর লর্ধান্ অন্দুর্ালয় চমল।”

আলর্র �াথা দদু ললময় র্লল... “লজ চাচাজান্, আপলন্ লিক র্মলম�ন্।”
ভদ্রমলাক হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “চমলা, মোতা�ামক মোতা�ার 

কা�রা মোদলখময় মোদর্।”
আলর্র উন্ামক অন্দুসরণ কমর র্লল... “চাচাজান্, উপমদশ করমল 

উপকৃত হর্।”
ভদ্রমলাক :.. “হাভামতর পামত ভাত লদমল �দুখ র্দুমজ লচর্ায়, পমণ্যর 

দা� ক�মল �জদুতদার �াথা চাপড়ায়। আমরা সদুমখর আশায় সদুখীরা 
�মন্র সদুখ হারায়, মোর্লশ মোলাভ করমল জীর্ন্ এমলাম�মলা হময় র্ায়।”

আলর্র অন্দুপল লচন্তা কমর র্লল... “আল� লর্শ্বাস কলর আপলন্ 
দূরদশ্বী এর্ং র্হুদশ্বী।”

ভদ্রমলাক :.. “আল� পরখ কমর মোদমখল�, আশ্চর্্বজন্ক লক�দু মোদখমল 
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আ�রা আশ্চর্্বালবিত হময় তালকময় থালক, পলরমর্শ দূর্মণর পর আ�রা 
আটা �াঁকার চালদুলন্ লদময় র্াতাস �াঁলক।”

আলর্র চারপামশ তালকময় স্বগমতালতি কমর… “এই র্াসায় আজ 
প্রথ� এমসল�। হ্যাঁ! �মন্ পমড়ম�। আল� তখন্ স্বপ্নমলামক ল�লা�।”

ভদ্রমলাক :.. “কী ভার্�?”
আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “জীর্মন্র লততিতা মোথমক লশক্া 

লন্মত হয়, লততিতা আস্বাদন্ কমরই সফল হমত হয়।”
ভদ্রমলাক �াথা দদু ললময় র্লমলন্… “ধ�্বকম�্ব স্রটিামক সন্তুটি করার 

ন্া� আরাধন্া, ভামলা কামজ অর্্যাহত থাকার ন্া� সাধন্া।”
পািকমক্র পাশ লদময় র্াওয়ার স�য় আলর্র উঁলক লদময় র্লল... 

“চাচাজান্, আপলন্ সংরিাহক ন্ালক?”
ভদ্রমলাক হাসার মোচটিা কমর র্লমলন্… “উপন্্যাস পড়ার জন্্য আরিহ 

থাকমত হয়, উপন্্যাস মোলখার জন্্য সাধন্া করমত হয়। উপন্্যাস 
পমড় অমন্মক হাসাহালস কমর, উপন্্যাস পমড় অমন্মক অসাধ্যসাধন্ 
কমর। পরর্ত্বী প্রজমন্র জন্্য মোপ্ররণাদায়ক লক�দু উপন্্যাস প্রকাশ 
করমত মোচময় আল� হতাশ হময়ল�।”

আলর্র পািকমক্ প্রমর্শ কমর চারপামশ তাকায়। ভদ্রমলাক হাঁটমত 
শুরু কমর তামক মোডমক কা�রা সা�মন্ দাঁলড়ময় র্লমলন্… “এখন্ 
মোথমক এই কা�রা মোতা�ার।”

আলর্র মোদৌমড় মোর্ময় সান্মন্দ সম্লত জান্ায় এর্ং উন্ার সামথ 
গপসপ কমর রামত খার্ার লকমন্ মোখময় শুময় পমড়। ঘদু� মোথমক উমি 
লক�দু করার ন্া মোপময় লর্রতি হময় জান্ালা খদুমল আকামশর লদমক 
তালকময় চাঁদ মোদখার মোচটিা কমর। এ�ন্ স�য় এক র্দুর্তী র্সার ঘমর 
প্রমর্শ করমল ভদ্রমলাক র্্যস্তকমঠে র্লমলন্… “মোস�ন্তী! একা এমস� 
মোকন্ কী হময়ম�?”

মোস�ন্তী র্্যাগ মোসাফায় মোরমখ র্লল... “আম্দু আমরা কলদেন্ থাকমত 
চান্। আ�ার ভামলা লাগল�ল ন্া তাই আল� চমল এমসল�। আপলন্ 
চা মোখময়ম�ন্?”

ভদ্রমলাক :.. “আল� খাইলন্। তদু ল� লক�দু মোখময়�?”
মোস�ন্তী পাকঘমরর লদমক হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “এখন্ 

আপন্ার সামথ খার্।”
ভদ্রমলাক কথা ন্া র্মল মোসাফায় র্মস মো�ার্াইমল খর্র পমড়ন্। 

মোস�ন্তী চা ন্াস্তা র্ালন্ময় লদমল, ভদ্রমলাক কাপ হামত লন্ময় র্লমলন্… 
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“আল� খাম�াখা দদু লশ্চন্তা করমত চাই ন্া। কী হময়ম� র্দুলিময় র্লমল 
তৃলপ্তর সামথ ন্াস্তা মোখমত পারর্।”

মোস�ন্তী :.. “র্ালড়মত ভামলা লাগল�ল ন্া তাই চমল এমসল�। আপলন্ 
চা খান্। আজ আল� হাঁটাহাঁলট কমর চা খার্।”

ভদ্রমলাক :.. “লিকাম� র্াও।”
মোস�ন্তী পাকঘমর মোর্ময় কাপ হামত লন্ময় গুন্গুন্ কমর মোহঁমট চা 

পান্ কমর। মোহঁমট মোহঁমট দলক্ণ পামশর কা�রার দরজা খদুমল আলর্র 
�দুমখা�দুলখ হময় চ�মক কাপ মো�মড় দদু হামত কান্ মোচমপ গাময়র মোজামর 
লচৎকার কমর। আলর্র লপ�দু হমট মোদয়ামল মোিমক স্বগমতালতি কমর… 
“অলন্ছোসম্বেও এখন্ আ�ামক থা�মত হমর্। চাইমলও আল� আর 
লপ�ামত পারর্ ন্া। আগ র্াড়মল লর্পলতে র্াড়মর্।”

মোস�ন্তী �াথা লদময় ইশার কমর র্লল... “তদু ল� মোক এর্ং এই 
কা�রায় কী কর�?”

আলর্র কপট মোহমস র্লল... “আল� হলা� ভাড়ামট। আপন্ার 
লচৎকামর অশালন্ত শুরু হময়ম�। আপলন্ মোক এর্ং আ�ার কা�ায় 
মোকন্ এমসম�ন্?”

মোস�ন্তী :.. “আল� হলা� এই র্াসার �াললমকর মো�ময়। সর্ লিকিাক 
আম� ন্া মোন্ই তা মোদখার জন্্য এমসল�লা�।”

আলর্র চাটদু কার �ত মোহমস হামত হাত �মল র্লল... “লজ, এই 
কা�রায় সর্ লিকিাক আম�।”

মোস�ন্তী :.. “চাটদু কার �ত কথা র্ল� মোকন্?”
আলর্র :.. “লর্শ্বাস করুন্, চটাচলট আল� মো�ামটই প�ন্দ কলর ন্া।”
মোস�ন্তী �াথা লদময় ইশারা কমর র্লল... “আল� মোর্ চমটল� তা তদু ল� 

আন্দাজ করমল মোক�মন্?”
আলর্র :.. “রাগারালগ করমল ন্াক এর্ং কান্ লাল হয়।”
র্ার্া মোর্ময় লচৎকামরর কারণ জান্মত চাইমল, মোস�ন্তী লর্লস্ত 

কমঠে র্লল... “আব্দু! এই কা�রা ন্ালক এই মোলামকর কাম� ভাড়া 
লদময়ম�ন্, আ�ামক র্মলন্লন্ মোকন্?”

র্ার্া চারপামশ তালকময় র্লমলন্… “আ�ার �া র্লমতন্, ঘরর্ালড় 
খালল থাকমল ভূত-মোপত্ীরা দখল কমর। তাই তার কাম� ভাড়া 
লদময়ল�। তদু ল� চাইমল হাতখরমচর জন্্য লন্মত পারমর্।”

আলর্র দদু হাত �াথা মোচমপ ধমর র্লল... “চাচাজান্! এক রাত গত 
হওয়ার পর এ কী তথ্য র্্যতি করমলন্?”
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মোস�ন্তী হাসমত হাসমত র্লল... “ভূত ভয় পাও ন্ালক?”
আলর্র :.. “অর্্যতি মোর্দন্ার অলভর্্যলতি অত্যন্ত মোর্দন্াদায়ক।”
মোস�ন্তী :.. “র্া র্মল� তা সলর্স্তামর লর্মলের্ণ কমরা।”
আলর্র :.. “র্লমত মোচময়ল�লা�, ভূত-মোপত্ী-দলত্য-দামন্ার িায় 

লিকান্া মোন্ই এর্ং অপছোয়ায় পাড়া পড়মল কম্পলদময় জ্বর আমস। 
চাচাজান্, আল� এখদুলন্ চমল র্ার্। ভূত-মোপত্ীর সামথ আল� হাত 
ল�লামত পারর্ ন্া।”

মোস�ন্তী মোচাখ পালকময় র্লল... “আ�ার সামথ িাট্া ইয়ারলক কর� 
ন্ালক?”

আলর্র কপট হাসমল, র্ার্া ধ�মক র্লমলন্… “মোতা�রা থাম�া! 
পলাশ তদু ল� মোকাথাও র্ামর্ ন্ালক?”

আলর্র হাত �মল র্লল... “লজ ন্া চাচাজান্। চাচাজান্, িাড়দু  
মোকাথায় আল� জালন্ ন্া। আপা, আপলন্ একটদু  সমর দাঁড়ান্, ভাঙা 
কাপ তদু লমত হমর্। খালল পাময় পাড়া �ারমল মোদৌমড় হাসপাতামল 
মোর্মত পারর্ ন্া।”

মোস�ন্তী ক্যাঁট ক্যাঁট কমর র্লল... “তদু ল� আ�ামক আপা ডাক� 
মোকন্? শলজন্া! িাড়দু  লন্ময় আয়।”

শলজন্া িাড়দু  হাত মোদৌমড় মোর্ময় আলর্রমক অন্ড় দাঁলড়ময় থাকমত 
মোদমখ লচলন্তত হমল, মোস�ন্তী তাড়া মোদয়। র্থাসম্র্ দ্রুত এর্ং 
ভামলাভামর্ মোিমড় শলজন্া চমল মোগমল, র্ার্া হাঁটমত শুরু কমর 
র্লমলন্… “পলাশ, তদু ল� লক�দু মোখময়�?”

আলর্র :.. “লজ ন্া চাচাজান্। কী খামর্া লন্ময় লচন্তা ভার্ন্া কমর 
দরজা খদুমল আপার �দুমখা�দুলখ হওয়ার সামথ সামথ �ন্ �গজ সাফ 
হময়ম�। এখন্ কী করর্ আল� জালন্ ন্া।”

র্ার্া :.. “আ�ার সামথ আমসা। অমন্কলদন্ হয় উদ্যান্পালন্লর্ৎ 
কলরলন্।”

আলর্র মোচাখ র্দুমজ লশউমর মোদৌমড় কা�ার মোথমক মোর্লরময় র্লল... 
“চাচাজান্, উদ্যান্পালন্লর্ৎ কী?”

মোস�ন্তী মোচাখ কপামল তদু মল র্লল... “উদ্যান্পালন্লর্ৎ কী জামন্া 
ন্া?”

আলর্র :.. “র্াগামন্ও দলত্য-দামন্া আম� ন্ালক?”
মোস�ন্তী মোহঁমট মোর্মত মোর্মত র্লল... “র্াগান্ পলরচর্্বা।”
র্ার্া হাসমত হাসমত র্লমলন্… “আল�ও জান্তা� ন্া। কলদেন্ আমগ 
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খাম�াখা অলভধান্ খদুমল উদ্যান্পালন্লর্ৎ মোদমখ হতভম্ব হময়ল�লা�। 
মোতা�ামক মোর্াকা র্ান্ার্ার জন্্য ইছো কমর র্মলল�লা�।”

আলর্র :.. “চাচাজান্, আল� আজ চমল র্ার্।”
র্ার্া :.. “কারণ জান্মত পারর্ লক?”
আলর্র :.. “আল� আগন্তুক এর্ং আ�ার সম্বমন্ধ আপলন্ মোত�ন্ লক�দু 

জামন্ ন্া।”
র্ার্া :.. “তদু ল� খারাপ র্ংমশর মো�মল ন্ও। মোতা�ার �ামি 

আত্�র্্বামর্াধ আম�। আল� লর্শ্বাস কলর তদু ল� অত্যন্ত লর্শ্বস্ত।”
আলর্র :.. “আ�ার র্ার্া আ�ামক ত্যাজ্য কমরম�ন্ এর্ং আপন্ার 

ঘমর লর্র্াহমর্াগ্য মো�ময় আম�। আ�ামদর জন্্য কাকতালীয় হমলও 
অন্্যমদর কাম� পূর্্বপলরকলল্পত �মন্ হমর্।”

র্ার্া মোচয়ার মোটমন্ র্মস র্লমলন্… “মোর্ কা�রা মোতা�ামক লদময়ম� 
ওই কা�রায় মোকউ কখমন্া র্ায় ন্া। মোস�ন্তী মোকন্ লগময়ল�ল তা 
জান্মত হমর্। মোস�ন্তী! এখামন্ আমসা।”

মোস�ন্তী প্রায় মোদৌমড় মোর্ময় র্্যস্তকমঠে র্লল... “কী হময়ম� আব্দু?”
র্ার্া :.. “পলামশর কা�রায় তদু ল� মোকন্ লগময়ল�মল, মোকউ মোতা�ামক 

লক�দু র্মলম� ন্ালক?”
মোস�ন্তী :.. “অলন্ছোসম্বেও আল� �ন্ত্র�দুমধের �ত মোহঁমট লগময়ল�লা�। 

মোকউ আ�ামক লক�দু র্মললন্। মোকন্ আব্দু কী হময়ম�?”
আলর্র :.. “চাচাজামন্র র্া জান্ার তা উলন্ মোজমন্ম�ন্। আপন্ার 

র্া জান্ার তা হমলা, আল� র্তলদন্ আপন্ামদর র্াসায় থাকর্ ততলদন্ 
আল� মোর্গার খাটর্। আপলন্ চাইমল আ�ামক রায়ত ডাকমত পারমর্ন্। 
আল� আপলতে করর্ ন্া।”

মোস�ন্তী রাগালবিতকমঠে র্লল... “আব্দু! এই মোলাকটা এভামর্ কথা 
র্লম� মোকন্?”

র্ার্া :.. “র্ড় র্ংমশর মো�মল। তাই লন্মজমক মো�াট কমর পলরচয় 
লদমছে। কী করর্?”

মোস�ন্তী :.. “আ�ামদর সামথ খামর্ ন্া ভাড়ামট ঘমর আগুন্ ধরার্ার 
জন্্য লন্মজর খার্ার লন্মজ রাঁধমর্?”

আলর্র :.. “আল� দদুপদুমর মোর্লরময় র্ার্ এর্ং মোহামটমল খাওয়াদাওয়া 
করর্। পলরর্ত্বন্শীল পলরলস্লতর উপর আ�ার উপলস্লত মোকামন্া 
প্রভার্ মোফলমর্ ন্া। কামরা পমথর কাঁটা হওয়ার জন্্য আ�ার জন্ 
হয়লন্। র্াগড়া লদময় িগড়া করা আল� মো�ামটই প�ন্দ কলর ন্া। 
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অমন্ক সাধাসালধ কমর সাধারণ হময়ল�। আপন্ামক আল� র্ড়াপা 
ডাকর্।”

র্ার্া দীঘ্বশ্বাস মোটমন্ হাঁটমত শুরু করমল, মোস�ন্তী দাঁমত দাঁত লপমর্ 
লকল মোদলখময় র্লল... “র্াজদুমত কর্চ-তালর্জ অথর্া গলায় জলড়-র্দুলট 
মোদখমল মোটাটকা লচলকৎসা করার জন্্য আল� মোতা�ামক গুলল কমর 
হত্যা করর্।”

আলর্র লন্মজর র্াজদু এর্ং গলায় হাত র্দুললময় মোচাখ র্দুমজ লশউমর 
র্লল... “র্ড়াপ! আল� লক এখন্ উদ্যান্পালন্লর্ৎ করমত পারর্?”

মোস�ন্তী �াথা দদু ললময় স্বগমতালতি… “এই মোলাক অলত�াত্রায় চালাক। 
কাক র্লমল কা কা ন্া কমর কাকতালীয় কথা র্মল। আব্দুর কান্ 
ভারী করমত পারর্ ন্া। আপদুমক মোচতামত হমর্।”

মোস�ন্তী র্খন্ ভার্ন্ালচন্তা কমর, আলর্র তখন্ কাকদু লত ল�ন্লত কমর 
র্লল... “চাচাজান্, আ�ার ভয় হমছে। র্ড়াপার সামথ কথা র্লমল 
আ�ার দাঁত কটকট কমর।”

র্ার্া :.. “মোস�ন্তী আর মোতা�ামক লর্রতি করমর্ ন্া। র্াইমহাক, 
আ�ার সামথ কাজ করমল আল� মোতা�ামক ভামলা মোর্তন্ মোদর্।” 

আলর্র :.. “কী কাজ করমত হমর্?”
র্ার্া :.. “র্ই লর্তরণ কমর টাকা সংরিহ করা।”
আলর্র :.. “চাচাজান্, টাকা লদময় ই�ান্ লকন্া র্ায় ন্া। ন্গদ টাকা 

মোদখমল �ন্ মোলাভাত্ব হয় এর্ং মোলাভীরা মোদাজমখ র্ামর্। অন্্য মোকামন্া 
কাজ লদমল ভামলা হমর্।”

র্ার্া র্দুক কাঁলপময় দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লমলন্… “র্দুক ভরা আশা লন্ময় 
মোলখকরা মোলখামললখ কমর এর্ং লদন্�ান্ লদর্াস্বপ্ন মোদমখ। তামদর 
স্বপ্নমক র্াস্তর্ায়ন্ করার স্বপ্ন মোদমখ আল� স্বপ্নদশ্বী হময়ল�লা�। 
লামভর জন্্য র্মথটি র্ই �াপামলও প্রলত র্�র মোলাকসান্ হমছে। 
র্াইমহাক, আল� মোতা�ামক র্াধ্য করমত চাই ন্া। ন্াস্তা মোখময়�?”

আলর্র :.. “আপন্ার অলভজ্তায় অলভজ্ হমল আল� লর্মশর্জ্ 
হমত পারর্। আল� লর্শ্বাস কলর লর্মশর্জ্রা সহমজ লন্রাশ হয় ন্া। 
আমদমশর সামথ আশীর্্বাদ করমল লর্মশর্ভামর্ উপকৃত হর্।”

র্ার্া :.. “আ�ার মোটলর্মলর উপর সূ্তপাকার পাডিদু লললপ আম�। 
কময়কটা র্ইময় সম্পাদন্ার কাজ চলম�। গতকাল ন্তদু ন্ পাডিদু লললপ 
এমসম�। অমন্ক কাট�াঁট করমত হমর্। �মন্ামর্াগ লদময় কাজ করমল 
মোর্মঙর আধদুলল লদময় চাঁদ লকন্মত পারর্।”
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আলর্র :.. “মোলখকমক কত মোদমর্ন্?”
র্ার্া হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “আ�ার স্বপ্ন র্াস্তর্ায়ন্ হমল 

র্মথটি মোদর্। পািকমক্ চমলা। চা ন্াস্তা মোখময় কাজ শুরু করমত 
হমর্।”

আলর্র �াথা দদু ললময় অন্দুসরণ কমর পািকমক্ র্ায়। একটা ফাইল 
তার হামত লদময় মোর্লরময় মোর্মত মোর্মত র্ার্া র্লমলন্… “তদু ল� পড়মত 
শুরু কমরা, আল� ন্াস্তা আন্মত র্ালছে।”

আলর্র মোচয়ার মোটমন্ র্মস পড়মত শুরু কমর। মোস�ন্তী চা ন্াস্তা 
হামত মোর্ময় দরজায় িদু মক ক্যাঁট ক্যাঁট কমর র্লল... “িটপট ন্াস্তা 
খাও! চা িাডিা হমল আমরক কাপ র্ালন্ময় লদমত পারর্ ন্া।”

আলর্র কথা ন্া র্মল ন্াস্তা মোখমত শুরু করমল, মোস�ন্তী �াথা লদময় 
ইশারা কমর র্লল... “আব্দুমক কী কমর�, আ�ার আব্দু মোতা�ামক 
এত আদর কমরন্ মোকন্?”

আলর্র ন্ামক �দুমখ গুঁজমত শুরু কমর র্লল... “এত জর্রদস্ত ন্াস্তা 
মোর্ র্ালন্ময়ম� তামক ধন্্যর্াদ লদমত হমর্। র্ড়াপা, আপলন্ লক ন্াস্তা 
মোখময়ম�ন্?”

মোস�ন্তী :.. “আ�ামক র্ড়াপা ডামকা মোকন্?”
আলর্র পালন্ পান্ কমর র্লল... “আল� এক�াত্র সন্তান্। ভাই-

মোর্ামন্ খদুন্সদুলট আল� অলভধামন্ পমড়ল�লা�।”
মোস�ন্তী র্দুক কাঁলপময় দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লল... “আ�ার আব্দু 

হৃদমরাগী। র্ড়র্ন্ত্র�ূলক কার্্বকলামপ ��্বাহত হমল হৃদক্রীয়া র্ন্ধ 
হমত পামর।”

আলর্র :.. “চাচাজামন্র হৃদয় এত দদুর্্বল ন্য়। চাচাজান্ জামন্ন্ 
অভীটি লামভর উমদেমশ্য আল� শহমর এমসল� এর্ং অসদদুমদেমশ্য 
আপন্ামদর র্াসায় প্রমর্শ কলরলন্। আমজর্ামজ লচন্তা র্াদ লদময় 
কামজর কাজ করুন্। পারমল আ�ামক সাহার্্য করুন্। ন্তদু ন্ 
মোলখমকর পাডিদু লললপ পমড় আ�ার মোহঁট�দুডি হওয়ার অর্স্া।”

মোস�ন্তী মোটলর্মলর পামশ মোর্ময় কাপ হামত লন্মত মোচময় র্লল... 
“মোদলখ মোকান্ র্ই?”

আলর্র কপাৎ কমর কাপ হামত লন্ময় কপট মোহমস র্লল... “র্ড়াপা, 
এই কামপর চা আপলন্ আ�ার জন্্য এমন্ল�মলন্। আপলন্ পাডিদু লললপ 
পড়দু ন্, আপন্ার জন্্য চা র্ালন্ময় আন্ার জন্্য শলজন্ামক মোডমক 
র্লমত র্ালছে।”
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মোস�ন্তী অপলকদৃমটি তালকময় র্লল... “তদু ল� মোক?”
আলর্র লর্চললত হময় �াথা মোন্মড় র্লল... “আ�ার মোকউ মোন্ই।”
মোস�ন্তী অধীরকমঠে র্লল... “কী হমলা! কাঁদ� মোকন্?”
আলর্র অশ্রু �দুম� হাসার মোচটিা কমর র্লল... “�মন্ তদু মর্রাগুন্ 

জ্বলম�, তাই মোচামখ জ্বালা পদুড়া কমর অন্ল গলড়ময় মোর্লরময়ল�ল।”
মোস�ন্তী হাত লদময় ইশারা কমর র্লল.... “র্াও! আ�ার জন্্য চা 

র্ালন্ময় লন্ময় আমসা। ও �া! এ মোক�ন্ ন্া�?”
আলর্র কপট মোহমস র্লল... “অত্যন্ত আচলম্বমত তাই ন্া র্ড়াপা?”
মোস�ন্তী পাডিদু লললপ মোটলর্মল মোরমখ লশউমর র্লল... “আল� অত্যন্ত 

দদুঃলখত, সম্পাদন্ার কাজ আ�ামক লদময় হমর্ ন্া। আ�ার হাত 
খরমচর জন্্য দলক্ণ মোকািার ভাড়া র্মথটি। তদু ল� মোতা�ার কাজ কমরা, 
আ�ার চা আল� র্ান্ার্। মোর্ র্ইময়র ন্া� এত রহস্যজন্ক, মোস র্ই 
লন্শ্চয় রহমস্য এর্ং লর্স্ময় ভরপদুর হমর্।”

আলর্র পাডিদু লললপর লদমক তালকময় র্লল... “র্ইর লভতর ভূত 
মোদমখম�ন্ ন্ালক?”

মোস�ন্তী �াথা লদময় ইশারা কমর র্লল... “এত আজগুলর্ মোলখা মোক 
পড়মর্?”

আলর্র কপট মোহমস র্লল... “চাচাজান্ র্মলম�ন্, অমন্ক কাট�াঁট 
করমত হমর্। �মন্ামর্াগ লদময় কাজ করমল মোর্মঙর আধদুলল লদময় চাঁদ 
লকন্মর্ন্। র্ড়াপা মোগা, সদয় হময় শলজন্ামক র্দুলিময় র্লমর্ন্, র্ই 
পড়মত র্সমল আল� ঘন্ঘন্ চা পান্ কলর।”

মোস�ন্তী রাগালবিতকমঠে র্লল... “আল� মোকন্ চা-ন্াস্তা লন্ময় এমসল� 
তা লক তদু ল� জামন্া?” 

আলর্র �াথা মোন্মড় র্লল... “লজ ন্া র্ড়াপা আল� জালন্ ন্া।”
মোস�ন্তী দাঁমত দাঁত লপমর্ র্লল... “শলজন্া র্মলম�, মোতা�ামক 

মোদখমল ওর গলা শুলকময় কললজা শুঁটলক হয়। হাঁটমত পামর ন্া, ওর 
হাত পা কাঁমপ। তাই আল� চা লন্ময় এমসল�। আমরক র্ার চা’র জন্্য 
লচৎকার করমল, লচলন্র র্দমল লর্ণ আর চা’র র্দমল �লরচ ল�লশময় 
ক্যালপলচমন্া র্ালন্ময় লন্ময় আসর্। চা খামর্?”

আলর্র �াথা মোন্মড় কাপ মোটলর্মলর উপর মোরমখ র্লল... “লজ ন্া 
র্ড়াপা, আল� আর চা কলফ খার্ ন্া।”

মোস�ন্তী মোর্মত মোর্মত র্লল... “র্া র্মলল� তা �মন্ থামক মোর্ন্।”
“আজীর্ন্ �মন্ থাকমর্।” র্মল আলর্র পাডিদু লললপ পড়মত শুরু 
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কমর। ক্মণ মোহঁমট, ক্মণ দাঁলড়ময়, ক্মণ মোদয়ামল মোিস লদময়, ক্মণ 
মো�মিত র্মস। ল�লন্মটর কাটার �ত ঘণ্ার কাটা ঘদুরমত থামক। 
অপরামনে শালড় পলরলহত র্দুর্তী গাময়র মোজামর ধাক্া মো�মর দরজা 
খদুমল আলর্রমক মো�মিমত লচৎ হময় পাময়র উপর পা তদু মল র্ই পড়মত 
মোদমখ সচলকত হময় লন্ম্নকমঠে র্লল... “উলন্ এখামন্ কী করম�ন্?”

আলর্র উমি র্মস র্দুর্তীর লদমক তালকময় লকংকত্বর্্যলর্�ূঢ় হয়। 
তার কামন্ স্বপ্নামদশ প্রলতধ্বলন্ত হমল মোস স্বগমতালতি কমর… “আ�ার 
মোচামখর সা�মন্ মোসই রূপলস, র্ার মোপ্রম� �মজ �ন্ র্াজামত মোচময়ল�ল 
তালপাতার র্াঁলশ। র্ার �দুমখা�দুলখ হময় র্লমত মোচময়ল�লা� আল� 
মোতা�ামক ভামলার্ালস, তামক মোদমখ এখন্ আ�ার �দুমখ দ্যাখন্-হালস।”

র্দুর্তী অপামঙ্গ তালকময় লপ�দু হমট স্বগমতালতি কমর… “আল� লক স্বপ্ন 
মোদখল� ন্া আ�ার স্বমপ্নর পদুরুর্ পাটাতমন্ লচৎপটাং হময় পিন্-পািন্ 
করম�? আ�ার র্ত প্রমনের উতের হ্যাঁ হমল, অলতসত্বর আ�ার স্বপ্ন 
র্াস্তর্ হমর্। পালন্ফমলর ফদু মল �ালা মোগঁমথ তার গমল পরার্। রংধন্দুর 
সাত রমঙ্গ পান্লস সালজময় তার পামশ র্মস মোপ্র�ালাপ করর্।”

আলর্র অপলকদৃমটি তালকময় থাকামল, র্দুর্তী �াথা লদময় ইশারা 
কমর র্লল... “অলন্ল�মখ কী মোদখম�ন্?”

আলর্র হামত ভর কমর দাঁলড়ময় মোটলর্মলর উপর পাডিদু লললপ মোরমখ 
র্লল... “লক�দু ন্া।”

র্দুর্তী :.. “মোস�ন্তী র্মলল�ল র্দমলাকমক ভদ্রমলাক র্ালন্ময় আব্দু 
ন্ালক র্াসায় আশ্য় লদময়ম�ন্। আপন্ামক মোদমখ ভদ্রমলাক �মন্ 
হমছে। র্াইমহাক, আপলন্ লক�দু মোখময়ম�ন্?”

আলর্র আড়ম�াড়া লদময় র্লল... “লজ, ন্াস্তা মোখময়ল�।”
র্দুর্তী রাগালবিতকমঠে র্লল... “কয়টা র্ামজ জামন্ন্?”
আলর্র �াথা চদু ললকময় র্লল... “লজ ন্া।”
র্দুর্তী লপ�দু হমট র্লল... “দদুইটা র্ামজ। র্ান্! লক�দু মোখময় আসদুন্। 

�ালটমত পমড় গড়াগালড় লদময় কাউমক র্ই পড়মত র্ামপর জমন্ মোকউ 
হয়মতা মোদলখলন্, আজ আল� মোদমখল�।”

আলর্র �ৃদদু মোহমস জান্ালার পামশ মোর্ময় লর্ড়লর্ড় কমর… “মোতা�ার 
হার্ভামর্ গুরুগম্ীরতা, দদুমচাখ অলভ�ামন্ ভরা, মোতা�ার �ামি চপলতা 
এর্ং লঘদুতার অভার্ আম�, পলরমর্মশর র্ত গাম্ীর্্বতা মোতা�ার �ামি, 
তর্দুও তদু ল� প্রাণর্ন্ত। মোতা�ার অন্দুপলস্লতমত সর্ শূন্্য লামগ, এর্ং 
অসমন্তার্মহতদু  অপ্রসন্নতা পলরমর্মশ গাম্ীমর্্বর সূচন্া কমর।”

র্দুর্তী লফমর আলর্রমক জান্ালার পামশ দাঁলড়ময় থাকমত মোদমখ 
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রাগালবিতকমঠে র্লল... “আপলন্ এখমন্া র্ান্লন্।”
আলর্র চ�মক র্লল... “লজ, এই মোতা র্ালছে।”
র্দুর্তী এক পামশ সমর পথ আগমল লদমল, আলর্র কথা ন্া র্মল 

মোর্লরময় র্ায়। র্দুর্তী হাঁপ মো�মড় ঘন্ঘন্ শ্বাস মোটমন্ মোরমগ কশকশ 
কমর দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় র্লল... “মোস�ন্তী! এই মোলাক মোক?”

মোস�ন্তী কপট মোহমস র্লল... “এই মোলামকর কথাই আল� মোতা�ামক 
কামন্কামন্ র্মলল�লা�। এমকমতা ভূতদু মড় কা�রা ভাড়া লদময়ম�ন্ 
তামরাপর আপলতে করার সম্বেও এই মোলাকমক সম্পাদন্ার কামজ 
লন্ময়াগ কমরম�ন্। এখন্ তদু ল� র্মলা �ািরামত ঘদু� ভাঙমল র্াথরুম� 
র্ামর্া মোকান্ পমথ?”

র্দুর্তী লর্লস্ত কমঠে র্লল... “কী র্লল�স এসর্?”
মোস�ন্তী :.. “আ�ার কথা লর্শ্বাস ন্া হমল শলজন্ামক লজজ্াস কমরা। 

জামন্া! অপারগ হময় প্রভামত তামক আল� ন্াস্তা র্ালন্ময় লদময়ল�। 
আছো আপদু তদু ল�-ই র্মলা, সাতসকামল ঘদু� মোথমক উমি ভয়ঙ্কর 
মোলামকর লর্দঘদুমট �দুখ মোদখমল লদন্টা মোক�ন্ কাটমর্?”

র্দুর্তী :.. “ভয়ঙ্কর ন্য়, অদ্দুতদশ্বন্। র্াইমহাক, আব্দু এখন্ 
মোকাথায়?”

মোস�ন্তী �াথা দদু ললময় র্লল... “তাইমতা র্মট হুঁ।”
র্দুর্তী :.. “জর্ার্ ন্া লদময় লর্মজ্র �ত �াথা দদুলামল মোকন্?”
মোস�ন্তী :.. “এক ভতিলর্মটল র্মলল�ল, শতিহামত ধরমল ভতি ন্ালক 

অন্দুরতি হয়।”
র্দুর্তী :.. “আল� র্দুলিলন্। র্দুলিময় র্ল।”
মোস�ন্তী :.. “আ�ার �ন্ ল�ন্লত কমর র্লম�, লর্দঘদুমট মোলাকটা 

লন্শ্চয় �াক্বা�ারা ভতিলর্মটল হমর্। ন্ইমল এত সহমজ আব্দুমক 
অন্দুরতি করমত পারমতা ন্া।”

র্দুর্তী :.. “আব্দু আল� লজজ্াস করমর্া। তদু ই ভাত মোখময়ল�? আ�ার 
ভদু খ মোলমগম�। শলজন্া! কী রান্না কমরল�স?” 

শলজন্া কপট মোহমস র্লল... “চাচাজান্ র্মলম�ন্, সম্পাদক সামহর্ 
আ�ামদর সামথ খামর্ন্ তাই লতন্ মোকলজ আতপ চামলর ভাত এর্ং 
�াত্র দদুইটা মো�ারগ ভদু মন্ল�।”

র্দুর্তী :.. “এই মোলাকটা রাক্স ন্ালক, মোতামদর কী হময়ম�, ধান্াই 
পান্াই কমর কথা র্লল�স মোকন্?”

এ�ন্ স�য় র্ার্া মোর্ময় �ৃদদু মোহমস র্লমলন্… “মোসঁজদু লত, কখন্ 
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এমস�? মোস�ন্তী, আ�ামদরমক ভাত দাও।”
মোসঁজদু লত র্ার্ার লদমক তালকময় র্লল... “আপন্ার সামথ আর মোক 

খামর্?”
র্ার্া মোর্মত মোর্মত র্লমলন্… “পমর পলামশর সামথ পলরচয় করার্। 

এখন্ আ�ামদরমক ভাত দাও, আ�ার খদুর্ ভদু খ মোলমগম�।”
মোস�ন্তী দাঁত কট�ট কমর র্লল... “অদ্দুতদশ্বন্মক সত্বর প্রস্ামন্র 

পথ প্রদশ্বন্ করমত হমর্।”
মোসঁজদু লত :.. “মোলাকলট লন্শ্চয় লর্লশটি! শলজন্া, তাড়াতালড় কর।”
মোস�ন্তী এর্ং শলজন্া অপারগ হময় হাত মোধায়ার পালন্ এর্ং ভাত 

তরকালর লন্ময় খার্ার ঘমর র্ায়। আলর্র কপট মোহমস র্লল... “আল� 
মোস্বছোয় আলসলন্, চাচাজান্ আ�ামক মোজারপূর্্বক লন্ময় এমসম�ন্।”

মোস�ন্তী দাঁত কট�ট� কমর র্লল... “র্শীকরমণ আব্দুমক র্শ 
কমর� ন্ালক?”

আলর্র মোলালদুপ দৃমটি খার্ামরর লদমক তালকময় র্লল... “চাচাজান্, 
মোভমর্লচমন্ত আল� এখন্ উতের লদমত পারর্ ন্া, আ�ার মোর্লশ ভদু খ 
মোলমগম�।”

র্ার্া হাত ধদুময় খার্ামরর লদমক তালকময় র্লমলন্… “দদু লশ্চন্তা ন্া 
কমর পমট ভমর ভাত খাও।”

আলর্র কথা ন্া র্মল হাঁটদু  ভাজ কমর মো�মিমত র্মস মোখমত শুরু 
কমর। মোস�ন্তী এর্ং শলজন্া হাঁ কমর তালকময় তার খাওয়া মোদমখ। 
দদুই জা�র্ালট মো�ারগ ভদু ন্া সার্মড় র্দুক টালন্ময় র্াঁ হাত মোপমট র্দুললময় 
মোেকদু র লদময় র্লল... “চাচাজান্, আপন্ার মোপট ভমরম�? আ�ার মোপট 
এখমন্া ভমরলন্।”

মোস�ন্তী এর্ং শলজন্া এক সামথ চ�মক এমক অমন্্যর লদমক মোচাখ 
র্ড় কমর তাকামল, র্ার্া ভাত �াখামত �াখামত র্লমলন্… “আ�রা 
দদুজন্ মোখমত র্মসল� আর ভাত তরকালর লদময়� �াত্র এক জমন্র। 
মোসঁজদু লত! ভাত তরকালর লন্ময় আমসা।”

“লজ আব্দু।” র্্যস্তকমঠে র্মল মোসঁজদু লত ভাত সালমন্র হাঁলড় পালতল 
লন্ময় র্ায়। মোস�ন্তী মোচাখ পালকময় তাকামল, শলজন্া কাঁধ িদু ললময় 
র্লল... “ভরদদুপদুমর র্ড় আপা এমসম�ন্ মোকন্?”

মোস�ন্তী দাঁমত দাঁত লপমর্ কটাক্ দৃমটি আলর্র লদমক তালকময় 
লন্ম্নকমঠে র্লল... “এই ন্াদদুসন্দুদদুসমক ন্াস্তান্ার্দুদ করর্ মোক�মন্? 
র্স্তার্লন্দ করমত পারমল তামক আল� হুড়া মোদর্।”
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শলজন্া অসহাময়র �ত র্লল... “আপা, এত র্ড় ফাঁড়া মোথমক মোক 
আ�ামদরমক তরামর্?”

মোস�ন্তী �াথা লদময় ইশারা কমর র্লল... “আ�ামদর জন্্য লক�দু 
মোরমখল�মল, ন্া সর্...?”

শলজন্া সভময় র্লল... “আপা, পাি্যর্ইময় রাক্স মোখাক্মসর 
�লর্ মোদমখল�লা�। কামন্-মোশান্া লর্র্য় স্বচমক্ মোদমখ আমক্লগুড়দু � 
হময়ম�।”

মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল র্ার্ার থামল তরকালর তদু মল মোদয়। আলর্র 
কপট মোহমস র্লল... “চাচাজান্, কী করর্?”

র্ার্া :.. “ভাঁড়াল� কমর এমদরমক লন্র্্বাক করমত পারমর্। আ�ামক 
মোর্াকা র্ান্ামত হমল অলাত লচর্ামত হমর্, পারমর্?”

“লজ ন্া চাচাজান্।” আলর্র �াথা ন্ত কমর র্মল থামলর ভাত 
মোখময় লসংমক হাত ধদুময় গা��ায় হাত �দুম� ধীমর ধীমর মোহঁমট মোর্লরময় 
র্ায়। মোসঁজদু লত মোচয়ার মোটমন্ র্মস মোখমত শুরু কমর। মোস�ন্তী এর্ং 
শলজন্া এমক অমন্্যর লদমক তালকময় থাকমল, র্ার্া দাঁলড়ময় লসংমকর 
লদমক হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “পলাশ সাধারণ পদুরুর্ ন্য়। তার 
লন্শ্বামসর র্াতাস মোতা�ামদর আমশ পামশ আসমর্ ন্া।”

মোস�ন্তী মোচয়ার মোটমন্ র্সমল, মোসঁজদু লত হাসার মোচটিা কমর। থামলর 
লদমক তালকময় মোস�ন্তী �াথা মোন্মড় ভামতর মোডগ মোটমন্ উমর মোন্য়। 
শলজন্া কথা ন্া র্মল মোস�ন্তীর থামল ভাত তরকালর তদু মল লদময় 
মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় কপট মোহমস র্লল... “র্ড় আপা, আপন্ামক 
আল� কী মোদর্?”

মোসঁজদু লত :.. “লন্মজর লচন্তা লন্মজ কমরা, আ�ার লচন্তায় লচন্তা�লণ 
হমত হমর্ ন্া।”

মোস�ন্তী এর্ং শলজন্া র্খন্ তারপর কী করমর্ লন্ময় ভামর্ র্ার্া 
তখন্ মোসাফায় র্মস আলর্রমক মোডমক র্লমলন্… “পলাশ, পাডিদু লললপ 
পমড়�?”

আলর্র :.. “লজ চাচাজান্ লর্শ র্াইশ পৃষ্ঠা পমড়ল�। চাচাজান্, আল� 
কখমন্া সম্পাদন্ার কাজ কলরলন্। অমন্ক র্ড় পাডিদু লললপ এর্ং হামত 
মোলখা। কলম্পউটামর টাইপ করমত হমর্ ন্ালক?”

র্ার্া :.. “মোতা�ার প�ন্দ হমল টাইপ কমর মোদমর্। কী �মন্ কমরা?”
আলর্র :.. “স�াপ্ত পমড় র্লমল ভামলা হমর্।”
র্ার্া :.. “লিকাম�, মোতা�ার লসধিান্তই চূড়ান্ত হমর্।”
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আলর্র :.. “আপন্ার মোটলর্মলর উপর অমন্ক পাডিদু লললপ। সর্ 
আ�ামক পড়মত হমর্ ন্ালক?”

র্ার্া �াথা দদু ললময় র্লমলন্… “তদু ল� পমড় উপাথ্বন্ লদমল, মোতা�ার 
�মত আল� সায় মোদর্ এর্ং অন্্যরা কাজ শুরু করমর্।”

আলর্র :.. “এই গুরুভার র্হন্ করমত হমল কমিার সাধন্া করমত 
হমর্, তাই ন্া চাচাজান্?”

র্ার্া :.. “র্ড় একটা উপন্্যাস পড়মত হমল মোর্লশ মোথমক মোর্লশ 
এক �াস লামগ। র্ড় একটা উপন্্যাস ললখমত হমল কময়ক র্�র 
র্মথটি ন্য়। মোলখকমক অমন্ক ত্যাগ এর্ং কটি স্বীকার করমত হয়। 
পদুরল্রিয়ায় অমন্মক �রমণাতের পদুরস্ার পায়। জীর্দেশায় কয়জন্ 
মোলখক পদুরসৃ্ত হয়? দ্রমর্্যর অর্-�ূল্যায়ন্ হমল মোদাকালন্রা আপন্ 
গরমজ দা� র্াড়ায়। মোলখার �ূল্যায়ন্ মোক করমর্?”

আলর্র :.. “আল� জালন্ ন্া।”
র্ার্া :.. “মোলখা হমলা মোলখমকর মোন্শা এর্ং র্ই প্রকাশ হমলা 

প্রকাশমকর মোপশা। অন্্যান্্য দ্রমর্র �ত পািকরা র্ই লকমন্ পমড়। 
মোদাকান্দার দর ধার্্ব কমর, �ান্ মোক র্াচাই কমর?”

আলর্র র্খন্ উতেমরর জন্্য লচলন্তত হয়, মোসঁজদু লত তখন্ আন্মন্দ 
আমন্দাললত হময় লপ্রয় পলর�মলর মোর্াতল হামত লন্মল তা ফসমক 
পমড়। শলজন্া এর্ং মোস�লন্ত মোদৌমড় মোর্ময় কী মোভমঙম� জান্মত চাইমল 
মোসঁজদু লত কলম্পতকমঠে র্লল... “অপছোয়ায় পাড়া মো�মর আশ্চর্্বালবিত 
হময়ল�লা�। আ�ার লদমক তালকময় মোদখ, সংক্দু ব্ধ ন্া হময় আল� ভয় 
লর্স্ময় স্তব্ধ হময়ল�।”

মোস�ন্তী লপ�দু হমট র্লল... “সমর্�াত্র শতভাগ লন্লশ্চত হময়ল�, 
শুধদু�াত্র মোতা�ার সামথ হাতাহালত করার জন্্য ভূতটা �দুতি হময়ম�।”

মোসঁজদু লত :.. “মোতার �ত অকদু মতা-ভয় ভূমতর লজলগর করার কারণ 
জান্মত চাই।”

মোস�ন্তী :.. “আব্দু র্মলল�মলন্, ঘর খালল থাকমল ভূমত দখল 
কমর।”

মোসঁজদু লত :.. “কী!”
মোস�ন্তী মোচাখ র্দুমজ লশউমর র্লল... “হ্যাঁ আপদু, আ�ামদর র্াসায় 

ভূত েদু মকম� অথর্া ভূত �দুতি হময়ম�।”
শলজন্া র্দুমক থদু থদু লদময় মোস�ন্তীর পামশ মোর্ময় চারপামশ তালকময় 

র্াতাস শুঁমক র্লল... “মোর্াতল ভরা ল�ল ভদু ঁইচাঁপার রমস। র্াতাস 
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সদুর্ালসত হময়ম� জালতপদুমপের সদুর্ামস। র্াসার পলরমর্শ থ�থ� 
হময়ম� ভূমতর দীঘ্বশ্বামস।”

মোস�ন্তী দাঁত কট�ট কমর র্লল... “�দুখ র্ন্ধ কর। আমশপামশ 
থাকমল গলা মোচমপ ধরমর্।”

শলজন্া কপট মোহমস চারপামশ তাকায়। মোসঁজদু লত মো�মির লদমক 
তালকময় �াথায় হাত লদময় র্লল... “আ�ার এতর্ড় সর্্বন্াশ হময়ম� 
আর মোতারা হাসাহালস করল�স!”

মোস�ন্তী :.. “লর্শ্বাস কমরা আপদু, মোতা�ার দদুঃমখ আল� অত্যন্ত 
দদুঃলখত হময়ল�। ওটা মোতা�ার ন্তদু ন্ পারলফউ� ল�ল ন্ালক?”

র্াসায় কলর্ আমসন্। র্ার্া উন্ামক সাদর অভ্যথ্বন্া জান্ামল আলর্র 
অর্াক হয়। কলর্ র্ার্ার সামথ হাত ল�মল আলর্র লদমক তালকময় 
র্লমলন্... “এখামন্ কী কর�?”

আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “আপন্ার উপমদমশ উপলদটি 
হময় লস্রলচমতে লচন্তা কমর হাঁটার স�য় চাচাজামন্র সামথ সাক্াৎ 
মোপময়ল�লা�।”

কলর্ :.. “র্াউল লিক র্মলল�ল, মোতা�ার সামথ কথা র্লমল সলত্য 
র্দুমক মোেঁলকর পাড় পমড়।”

আলর্র কথা ন্া র্মল কপট মোহমস র্াতাস শুঁমক। কলর্ র্াতাস শুঁমক 
র্লমলন্… “ধূমপর মোধাঁয়ায় র্াতাস ধূপালয়ত হয়লন্, ফদু ল চন্দন্ালদর 
সদুগমন্ধ সদুগলন্ধত হময়ম�।”

র্ার্া কলর্মক র্সমত র্মল মোসঁজদু লতমক ডামকন্। মোসঁজদু লত এমস 
সালা� কমর মোটলর্মলর উপর রাখা পাডিদু লললপর লদমক তালকময় র্লল... 
“আব্দু, লন্রীশ্বরর্াদী প্রকাশ করমল লর্শ্বাস এর্ং লন্শ্বামস স�স্যা 
হমর্। স�ামলাচক হময় স�ামলাচন্া করা ভামলা, স�ামলাচ্য হওয়া 
ভামলা ন্য়। অমন্ক স�য় সা�মলাচক স�ামলালচত হয়। আল� চাই ন্া 
আপলন্ অথর্া আপন্ার মোকামন্া কাজ স�ামলালচত মোহাক। র্া হওয়ার 
হময়ম�, র্া হারার্ার হালরময়ম�। র্মথটি হময়ম� র্মল এখন্ দদুহাত 
উপমর তদু লা স�ীচীন্ হমর্।” 

র্ার্া গুরুগম্ীরকমঠে র্লমলন্… “স�ীচীন্তা এর্ং র্মথটি শমব্র 
অথ্ব আল� জালন্ ন্া।”

মোসঁজদু লত মোিাঁট কাঁলপময় র্লল... “আব্দু, আর কত আ�ামদরমক 
ক্লতরিস্ত করমর্ন্?”

র্ার্া মোসঁজদু লতর পামশ মোর্ময় ওমক র্াজদুমত মোটমন্ �াথায় হাত র্দুললময় 
র্লমলন্... “কী হময়ম� �া, আজ এভামর্ কথা র্লল�স মোকন্?”
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মোসঁজদু লত মোচাখ লটমপ অশ্রু িলরময় র্লল... “দদু লশ্চন্তা ন্া করার জন্্য 
ডাতিার আপন্ামক উপমদশ কমরম�ন্। আপলন্ র্া করমত চাই�মন্ 
তা আপন্ামক দদু লশ্চন্তারিস্ত এর্ং ক্লতরিস্ত করমর্। এসর্ র্াদ লদময় 
র্া র্লমর্ন্ তা আ�রা করর্। মোস�ন্তী! এলদমক আয়।”

মোস�ন্তী দরজার সা�ন্ মোথমক র্লল... “আব্দু, আপদু র্া র্মলম�ন্ 
তা সলত্য এর্ং আপলন্ র্া র্লমর্ন্ তা আ�রা করর্।”

র্ার্া মোসঁজদু লতর �াথায় হাত র্দুললময় �ৃদদু মোহমস র্লমলন্… “লিকাম�, 
মোতা�রা র্া র্লমর্ আল� তা করর্। এখন্ অলতলথ আপ্যায়মন্র 
আময়াজন্ কমরা মোর্ময়।”

ওরা চমল মোগমল র্ার্া পািকক্ মোথমক মোর্লরময় পথ প্রদ্বশন্ কমর 
র্লমলন্… “কলর্ সামহর্, র্সার ঘমর চলদুন্।”

“ধন্্যর্াদ।” র্মল কলর্ আলর্র লদমক তালকময় র্লমলন্… “আপন্ার 
আত্ীয় ন্ালক?”

র্ার্া হাসার মোচটিা কমর র্লমলন্… “লন্রাশ হময় শহমর এমস 
লন্রাশ্য় হময়ল�ল। তামক আশ্য় লদময় আল� আশ্বস্ত হময়ল� এর্ং 
আ�ার আশারা আশ্য়স্ল মোপময়ম�।”

কলর্ :.. “আপন্ার সাহস আম� এর্ং এই জন্্য আল� আপন্ামক 
সম্ান্ কলর।”

র্ার্া �ৃদদু মোহমস র্সার ঘমর প্রমর্শ কমর কলর্র লদমক তালকময় 
র্লমলন্… “লন্শ্চয় লর্মশর্ উমদেমশ্য এমসম�ন্?”

কলর্ :.. “মোর্ড়ামত মোর্লরময় আপন্ার র্াসার সা�মন্ এমস পা লন্শ্চল 
হময়ল�ল এর্ং ঘলড়র লদমক তালকময় আল� অর্াক হময়ল�লা�।”

র্ার্া :.. “�ামি�ামি অলর্শ্বাস্য ঘটন্া ঘমট। র্া কামরা জন্্য 
অসম্র্, কামরা জন্্য আশ্চর্্বজন্ক। আ�ার সামথ চা খাওয়ার জন্্য 
আজ আপন্ার পা লন্শ্চল হময়ল�ল, গতকাল তর�দুজ লকমন্ আল� 
মোর্াকা র্মন্ল�লা�। র্ামরা মোকলজ ওজমন্র ভার র্ইমত অক্� হওয়া 
সম্বেও হাত মোথমক তর�দুজ �াড়মতও পারল�লা� ন্া। সদুখসম্পমদর 
�ত মোস তর�দুজমক জলড়ময় ধমরল�ল। তার লদমক তালকময় আল� 
লচন্তা�দুতি হময়ল�লা�।”

আলর্র মোচাখ র্দুমজ র্দুক ভমর শ্বাস টামন্। মোসঁজদু লত মোরে হামত প্রমর্শ 
কমর কলর্র লদমক তালকময় �দুচলক মোহমস র্লল... “ভাঁড়াল� কমর 
আ�ামদর ভাড়ামট মোর্ ন্া� ভাঁলড়ময়ম�ন্ তা লন্শ্চয় অন্দু�ান্ করমত 
মোপমরম�ন্?”

কলর্ লকংকত্বর্্যলর্�ূঢ় হমল আলর্র কথা ন্া র্মল কপট হামস। 
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মোসঁজদু লত চা র্ালন্ময় র্ার্ার হামত কাপ লদময় র্লল... “আব্দু, র্ই 
সম্বমন্ধ কলর্ সামহমর্র সামথ কথা র্লমল সহমজ উমদেশ্যলসলধি হমর্।”

র্ার্া চা’য় চদু �দুক লদময় কাপ মোটলর্মল মোরমখ লন্রীশ্বরর্াদী 
লশমরান্াম�র পাডিদু লললপ এলগময় লদমল, কলর্ হামত লন্ময় অপলকদৃমটি 
তালকময় গম্ীরকমঠে র্লমলন্… “র্ারা লন্মজমক লন্রীশ্বরর্াদী দালর্ 
কমর ওরা প্রকৃত লন্রীশ্বরর্াদী ন্য়। �দুমখ র্মল লন্রীশ্বরর্াদী হওয়া 
র্ায় ন্া। ঈশ্বমর মোর্ কখমন্া লর্শ্বাস কমরলন্ মোস লন্রীশ্বরর্াদী। র্ারা 
লন্মজমক লন্রীশ্বরর্াদী দালর্ কমর ওরা মোকামন্া ন্া মোকামন্া স�য় 
ঈশ্বমর লর্শ্বাস কমরল�ল। ঈশ্বমর লর্শ্বাস কমর লন্রীশ্বরর্াদী হওয়া 
র্ায় ন্া। লন্রীশ্বরর্াদী হমত হমল সর্লক�দু অস্বীকার করমত হয়। 
মোকউ লক তা পারমর্?”

র্ার্া :.. “আ�ার �মত তা অসম্র্।”
মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ মোর্লরময় মোগমল, আলর্র 

কলর্র লদমক তালকময় র্লল... “অজ্তার কারণ সম্পাদন্া করমত 
পারল� ন্া। আপলন্ আ�ামক সাহার্্য করমল আ�ার জন্্য এ কাজ 
খদুর্ সহজ হমর্।”

কলর্ :.. “ঈশ্বরলর্র্য়ক অথর্া ব্হ্মলর্র্য়ক জ্ামন্ পারংগ� হমত 
চাইমল পর�াত্ই সর্লক�দুর �ূল লর্শ্বাস করমত হয়, র্া আ�রা 
এ�লন্মতই লর্শ্বাস কলর। র্ইর ন্া� এমকশ্বরর্াদী ল�ল, ন্া� মোক 
র্দললময়ম�?”

র্ার্া দাঁলড়ময় উমতেলজত হময় র্লমলন্... “এসর্ আপলন্ কী 
র্লম�ন্?”

কলর্ :.. “�দুসল�ান্রা এমকশ্বরর্াদী এর্ং মোর্ৌধিরাও অববিতর্ামদ 
লর্শ্বাস কমর। একাত্র্াদী, অসত্যর্াদী, মোদহাত্র্াদী ন্াম� আমরা 
লতন্লট মো�াট গল্প থাকার কথা।”

আলর্র :.. “এই পাডিদু লললপ সম্বমন্ধ আপলন্ এতসর্ জামন্ন্ মোক�মন্?”
কলর্ দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লমলন্… “ভমডির খপ্পমর পমড় আ�ার শ্� 

পডি হময়ল�ল।”
র্ার্া পায়চালর করমল, মোসঁজদু লত দরজার আড়াল মোথমক মোর্লরময় 

সলর্ন্ময় র্লল... “আব্দু, দয়া কমর শান্ত মোহান্। আপলন্ অশান্ত 
হমল আ�ামদর শালন্ত ন্টি হয়। আ�ার মোচময় আপলন্ ভামলা জামন্ন্, 
দদু লশ্চন্তা অশালন্ত উৎপাদন্ কমর।”

র্ার্া :.. “তদু ল� লিক র্মলল�মল, লন্রীশ্বরর্াদী প্রকাশ করমল আল� 
দদু লশ্চন্তারিস্ত এর্ং ক্লতরিস্ত হর্। কলর্ সামহর্, দদু লশ্চন্তা ন্া কমর 
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�ন্মক সদুলস্র করার জন্্য আল� এখন্ হালসর ন্াটক মোদখর্। আপলন্ 
চাইমল আ�ার সামথ হাসমত পারমর্ন্ অথর্া দাঁমতর র্্যথা র্াড়ার্ার 
জন্্য িাডিা তর�দুজ মোখময় এমদর সামথ আড্া লদমত পারমর্ন্। পমর 
আপন্ার সামথ লর্স্তালরতভামর্ কথা র্লর্। পলাশ, কলর্ সামহর্মক 
মোর্মত লদয় ন্া।”

আলর্র :.. “লজ আছো চাচাজান্। শলজন্া, কলর্ সামহমর্র জন্্য িাডিা 
তর�দুজ লন্ময় আয়।”

শলজন্া চ�মক উিমল, আলর্র কপট মোহমস ডামন্ র্াঁময় তাকায়। 
মোস�ন্তীর লদমক তালকময় মোসঁজদু লত লচলন্তত হয়। র্সার ঘর মোথমক 
মোর্লরময় র্ারান্দায় দাঁলড়ময় কলর্র লদমক তালকময় আলর্র র্লল... 
“র্হুমকালট ন্ক্ত্রর্দুতি অন্ন্ত আকামশ �াত্র একটা সূর্্ব আম�, মোসৌর 
আকামশ ভাস�ান্ জলীয় র্াপেপদুমঞ্ আ�ার আশা লদুলকময়ম�। লনেধে 
সম্পমক্ব সম্পলক্বত হওয়ার জন্্য অর্দুি �ন্ সদুখস্পশ্ব সদুলখত হমত 
চাইম�। এতসর্ জান্ার পর কী করমত হয় তা আল� জালন্ ন্া।”

কলর্ চশ�া লিক কমর র্লমলন্… “ঘরর্ালড় র্ালন্ময় সংসারজীর্মন্ 
প্রমর্শ করমল সত্বর সমূ্পণ্ব সাফল্য�লডিত হমর্। মোতঁতদু মল হমত চাইমল 
লর্ম�র কা�মড় সর্ হমর্ ল�ম�।”

মোস�ন্তী আলর্রমক মোডমক র্লল... “ল�টোর লর্ড়ালতপস্বী! 
উদ্যান্পালন্লর্ৎ কখন্ করমর্?”

আলর্র এর্ং মোসঁজদু লত এমক অমন্্যর লদমক তাকায়। মোস�ন্তী লর্দ্রূপ 
মোহমস পলডিতন্ারীর হাঁটাহাঁলট কমর। কলর্ কথা ন্া র্মল দ্রুত মোহঁমট 
পািকমক্ মোর্ময় মোখাঁজাখদু ঁলজ কমর র্ই র্ার কমর সূলচ মোদমখ পটাপট 
পৃষ্ঠা উলটিময় লদমল আলর্র কলর্তা আরৃ্লতে কমর…

আকাশ িা�লরময় ঈশান্ মোকামণ মো�ঘ জম� পলরমর্শ অন্ধকারাছেন্ন 
হমল, হন্সমগ্ব র্ায়দুতরঙ্গ উমি, আকামশ লর্দদু ্যৎ-তরঙ্গ র্ায় র্মহ, মোধই 
মোধই কমর অলক মোধময় আমস, পালন্ মোফামল মোেউময়র পমর মোেউ 
উমি, জল তরমঙ্গ তরলঙ্গত হাওর তরঙ্গাকদু মলর �ত তরঙ্গালয়ত হয়, 
তরঙ্গালভঘামত কূল ধ্বমস অসহাময়র সর্্বস্ব তললময় র্ায় রসাতমল।”

মোসঁজদু লত মোরমগ লর্রতি হময় র্লল... “ধদুৎ! এত সদুন্দর কলর্তা এত 
কলিন্ কমর মোলখার কী প্রময়াজন্ ল�ল? সর্ শমব্র অথ্ব ন্া র্দুিার 
দরুন্ কলর্তার রস মোর্াধগ�্য হয়লন্। এই জন্্য আধদুলন্ক কলর্তা 
আল� পলড় ন্া। অপরাগ হময় পড়মলও �াথা�দুডিদু  লকছেদু  র্দুলি ন্া।” 

শলজন্া লশউমর মোস�ন্তীমক কামন্ কামন্ র্লল... “আপা লভতমর 
চলদুন্। তন্ত্র�ন্ত্র জমপ ভডিরা তদু কতাক শুরু কমরম�। লন্লশর ডাক 



www.mohammedabdulhaque.com   60

শুমন্ ভূমতর আলর্ভ্বার্ হমত পামর।”
মোস�ন্তী �াথা লদময় ইশারা কমর র্লল... “তদু ই তর�দুজ আন্মত র্া। 

�ন্তামক আজ আল� সর্্বস্বান্ত করর্।”
শলজন্া দ্রুত চমল র্ায়। মোসঁজদু লত আলর্র লদমক আড়মচাখ তাকায়। 

আলর্র মো�ার্াইল পরীক্া লন্রীক্া কমর। কলর্ মোসঁজদু লতর লদমক 
তালকময় র্লমলন্… “তদু ল� এত লর্র্াদগম্ীর হময়� মোকন্?”

মোসঁজদু লত ন্মখর লদমক তালকময় র্লল... “লর্র্ামদ সর্ লর্স্বাদ হময়ম�। 
সলদ্বগল�্ব আ�ামক গম্ীর কমরম�।”

কলর্ �াথা দদু ললময় র্লমলন্… “মোর্য়াড়া চালচলমন্ মোর্লজর মোলমজ 
পাড়া �ারমল কম্পলদময় জ্বর আসমর্। অসদুলর্ধাজন্ক অর্স্ায় মোর্জদুত 
হমল মোর্মজাট হমত হমর্।”

আলর্র দদুহাত �দুখ মোচমপ ধমর শরীর কাঁলপময় হামস। মোসঁজদু লত 
আড়মচামখ তার লদমক তাকায়। কলর্ মোস�ন্তীর লদমক তালকময় 
র্লমলন্… “আলর্র অসাধারণ পদুরুর্। আ�ার কথা লর্শ্বাস ন্া হমল 
লর্মশর্ভামর্ পর্্বমর্ক্ণ করমত পারমর্।”

মোস�ন্তী উমতেলজত হময় র্লল... “আপলন্ একদ� লিক র্মলম�ন্। 
আল� স্বচমক্ মোদমখল�, এই মোলাকটা আস্ত একটা রাক্স! লতন্ রিামসর 
মোদড় �দুরগ সার্াড় করমত মোদমখ ভয় এর্ং দদু লশ্চন্তায় আ�ার হাত পা 
থরথর কমর মোকঁমপল�ল। আল� মোভমর্ল�লা� সামড় চার ন্ম্বর রিামস 
আ�ামক রিাস করমর্।”

কলর্ অর্াক কমঠে র্লমলন্... “কী র্ল� এসর্?”
মোস�ন্তী :.. “লর্শ্বাস ন্া হমল রাক্সমক লজজ্াস করুন্।”
কলর্ :.. “আলর্র! র্া শুমন্ল� তা লক সত্য?”
আলর্র কপট মোহমস র্লল... “র্া শুমন্ম�ন্ তা সত্য হমলও 

এডিার্াছোরা অত্যন্ত মো�াট্ ল�ল। আল� লন্শ্চয়তার সামথ র্লমত পারর্ 
পদুলটির অভামর্ ওরা অপদুটি হময়ল�ল।”

কলর্ হাসার মোচটিা কমর র্লমলন্… “ন্াগরা পমর ন্াগর ন্গমর হাঁমট, 
ন্াগলরকার সামথ ন্াগরালল করমত মোচময় ন্াঙ ন্াগরীর খপ্পমর পমড়।”

আলর্র কলর্র মোচামখর লদমক তালকময় র্লমলা :.. “উপমদশ করমল 
উপকৃত হর্।”

কলর্ :.. “স্রটিার সন্তুলটির জন্্য আ�রা পৃলথর্ীমত এমসল�, কামরা 
সামথ প্রলতবিল্বিতা করার জন্্য ন্য়। র্াদান্দুর্ামদ প্রলতর্াদী হওয়ার 
প্রময়াজন্ মোন্ই। সদা হালসখদুলশ থাকমত চাইমল, আত্�র্্বাদামর্াধ ধমর 
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রাখমত চাইমল, হধর্্বশীল এর্ং অমল্প সন্তুটি হমত হমর্। অবধ্বর্ এর্ং 
অসন্তুটি হমল মোন্ংটা হময় মোখ�টা তামল মোন্মচ সর্্বন্াশরিস্ত হমর্। 
জীমর্র জন্ মোথমক �ৃতদু ্য পর্্বন্ত স�ময়র ন্া� জীর্ন্। জীর্মলামকর 
সকল জীর্ স্বাথ্বপর এর্ং শাতি। আত্ার সম্পক্ব পর�াত্ার সামথ 
এর্ং পর�াত্ীয়রা রমতির সামথ সমৃ্পতি।”

মোসঁজদু লত কপট মোহমস র্লল... “অন্দুরমতি অন্দুরলতি ন্া মোর্মড় লর্রলতি 
র্াড়মল কী করমত হমর্?”

কলর্ :.. “আহ্ামদ আটখান্া হওয়ার জন্্য ইছোশলতি র্্যর্হার করমত 
হমর্।”

মোস�ন্তী আড়মচামখ তালকময় লন্ম্নকমঠে র্লল... “রাক্মসর সামথ 
�মন্র সংঘর্্ব হময়ম� ন্ালক?”

মোসঁজদু লত রাগালবিতকমঠে র্লল... “কার কথা র্লল�স?”
মোস�ন্তী কপট মোহমস র্লল... “আল� র্লমত মোচময়ল�লা�, �ান্দুর্ 

লচলন্তত হমল অলচন্তন্ীয় লচন্তা কমর এর্ং স্বাথ্বলসলধির জন্্য অসাধ্যসাধন্ 
কমর।”

মোসঁজদু লত :.. “লন্ধ্বমন্র ��্বালন্তক কালহলন্ শুমন্ ধন্ীরা ��্বাহত হয় 
ন্া, হৃদয়লর্দারক হমলও ��্বঘাতী আত্বন্ামদ �ৃতদু ্য লর্চললত হয় ন্া। 
আ�ার কথা �মন্ থামক মোর্ন্।”

কলর্ �ৃদদু মোহমস র্লমলন্… “ভাগ্যর্ান্ ওরা র্ারা র্াথাসাধ্য মোচটিা 
কমর, র্ারা মোচটিা কমর ন্া ওরা মোন্হাত হতভাগ্য।”

আলর্র :.. “অমন্মক স্বীকার করমলও কৃতজ্তা প্রকামশর ভার্া 
জামন্ ন্া, অহংকামরর কারণ অমন্মক কৃতজ্তা প্রকাশ করমত চায় 
ন্া, অকৃতজ্ এর্ং অহংকারীমক সকমল প�ন্দ কমর ন্া। আল� 
কৃতজ্ হমত চাই।”

কলর্ :.. “পামত ভাত এ�লন্ এ�লন্ আমস ন্া, কামরা �াথার ঘা� 
পাময়র পাতায় পমড়, লদন্�ান্ কাজ কমর কামরা মোকা�মর ধমর।”

আলর্র র্দুক ভমর শ্বাস দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লল... “মোর্ কামজ লন্ময়াগ 
হময়ল� একাজ আল� কখমন্া কলরলন্। সাহার্্য করমল র্ারপরন্াই খদুলশ 
হর্। উপমদশ করমল প্রকৃতপমক্ উপকৃত হর্।”

কলর্ :.. “অক�্বার মোেঁলকরা রাই কদু ট্মত পামর ন্া এর্ং অমকমজারা 
কাজ ন্া কমর কদু ঁমজা হয়। আল� র্া র্লমত চাই তা হমলা, �মন্ামর্াগ 
লদময় কাজ করমল পালজরা দূরত্ব র্জায় রাখমর্ এর্ং সহমজ কামজর 
কালজ হমত পারমর্।”
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আলর্র :.. “গরলিকালন্য়া হময় মোজমন্ল�, গরলিকান্ায় সদুমখর খর্র 
আমস ন্া। হাঘমর হময় মোজমন্ল�, উবিাস্তুরা ঘর র্ান্ামত পামর ন্া।”

কলর্ :.. “আ�ার ঘমর মোর্ র্সত কমর, কভদু  ন্া মোদখলা� তামর, 
আল� র্া কলর মোস তা ন্া কমর, আল� র্া খাই মোস ন্া তা খায়, আল� 
ক্ান্ত হময় ঘদু�ামল মোস ইছোস্বাধীন্ ঘদুমর মোর্ড়ায় ভদু র্ন্মজামড়।” 

আলর্র :.. “গূঢ়ত্বে জান্মত চাই।”
কলর্ :.. “আজ প্রতদু ্যমর্ আঁজলার পালন্র লদমক তালকময় র্া 

মোদমখল�লা� তা লর্মলের্ণ করমল লর্শ্বর্াসী লর্লস্ত হমর্। জীর্মলামকর 
উপাদান্ এর্ং মোকন্দ্রলর্ন্দদু হমলা পালন্।”

আলর্র �াথা দদু ললময় র্লল... “আপলন্ লিক র্মলম�ন্। শীত 
মো�ৌসদুম�র শুষ্ক র্াতামস শ্বাসকটি হয়। পলরমর্মশর পালন্ মোশর্ হমল 
লর্মশ্ব হাঁসফাঁস শুরু হমর্।”

চাকদু  এর্ং তর�দুমজর এক চতদু থ্বাংশ লন্ময় শলজন্া আমস। অন্্যরা 
কথা ন্া র্মল তালকময় থাকমল, আলর্র চাকদু  হামত লন্ময় তর�দুজ 
মোকমট ফালল ফালল কমর। মোস�ন্তী উমতেলজত হময় র্াহ র্াহ র্মল 
হাততালল লদময় র্লল... “আল� লন্শ্চয়তার সামথ র্লমত পারর্ লর্মশর্ 
উমদেমশ্য আ�ামদর র্াসায় কসাই প্রমর্শ কমরম�।”

মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল দাঁত কট�ট কমর। শলজন্া কপট মোহমস 
মোসঁজদু লতর লপ�মন্ লদুকায়। কলর্ এক ফালল তর�দুজ হামত লন্ময় প্রস্ান্ 
করমল আলর্র দ্রুত তার কা�রায় চমল র্ায়। র্ার্া মোর্লরময় কলর্ 
মোকাথায় জান্মত চাইমল মোসঁজদু লত র্লল... “উলন্ চমল লগময়ম�ন্।”

র্ার্া ডামন্ র্াঁময় তালকময় র্লমলন্.. “পলাশ মোকাথায়?”
মোসঁজদু লত :.. “পািকমক্ লগময়ম�ন্ হয়মতা।”
র্ার্া হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “মোতা�রা লভতমর র্াও। আল� 

তামক খদু ঁমজ র্ার করর্।”
মোস�ন্তী মোদৌমড় মোর্ময় র্ার্ার সামথ তাল ল�ললময় হাঁটমত শুরু কমর 

র্লল... “আব্দু! কসাইমক মোখদামল খদুর্ ভামলা হমর্। তার �ায়া 
মোদখমল আ�ার হাত পা কাঁমপ।”

র্ার্া :.. “তামক তদু ল� মোখদামত চাও মোকন্?”
মোস�ন্তী :.. “কলদেন্ আমগ লটলভমত মোদমখল� এ�ন্ এক মোলাক সর্ 

চদু লর কমর পাললময়ল�ল। তাই আ�ার ভয় হমছে।”
র্ার্া :.. “মোস পালামল আ�ামক র্লমর্। এখন্ তদু ল� পড়মত র্স 

মোর্ময়। আর হ্যাঁ, মোতা�ার পরীক্া কমর্?”



www.mohammedabdulhaque.com   63

মোস�ন্তী কপট মোহমস র্লল... “এই �ামসর মোশমর্।”
র্ার্া :.. “চদু কললমখারমক মোকউ প�ন্দ কমর ন্া জমপ পড়মত র্মসা 

মোর্ময়।”
মোস�ন্তী কপট মোহমস স্বগমতালতি কমর… “আড়ামল লন্ন্দা করমল 

অমন্্যর আন্ন্দ ন্টি হয়। প্রভদু ! এ�ন্ অপক�্ব মোর্ন্ আ�ার মোথমক 
আর ন্া হয়।”

র্ার্া দ্রুত মোহঁমট আলর্র কা�রার সা�মন্ মোর্ময় দরজায় িদু মকন্। 
আলর্র দরজা খদুমল র্লল... “কী হময়ম� চাচাজান্?”

র্ার্া কা�রায় প্রমর্শ কমর র্লমলন্… “মোতা�ার সামথ কথা র্লার 
জন্্য এমসল�।”

আলর্র ডামন্ র্াঁময় তালকময় র্লল... “আপলন্ চাইমল আপন্ার 
মোচয়ার লন্ময় আসর্।”

র্ার্া �াথা মোন্মড় র্লমলন্… “তদু ল� হয়মতা জামন্া, আন্ালড়রা 
আলড়মপমত কথা শুমন্ এর্ং পমড়ালশরা মোশান্া কথা লর্শ্বাস কমর।”

আলর্র :.. “সৃলটির মোশ্ষ্ঠ হওয়া সম্বেও আ�রা লন্কৃটি অভ্যামস 
অভ্যস্ত। উমদেশ্যসাধমন্র জন্্য মোতার্াম�াদ কলর, স্বাথ্বলসলধির জন্্য 
র্ড়র্ন্ত্র কলর। লন্মজর মোদামর্ অন্্যমক মোদার্ী সার্্যস্ত কমর অমন্্যর গুমণ 
গুণী হমত চাই। এসর্ হন্্যলত্যক কামজ আ�ামদর হন্লতক অর্ন্লত 
হমছে। আল� লর্শ্বাস কলর, আপন্ার অলভজ্তায় অলভজ্ হমল আল� 
লর্মশর্জ্ হমত পারর্।”

র্ার্া �াথা দদু ললময় হাসার মোচটিা কমর র্লমলন্… “মোতা�ার আরিমহ 
আল� আরিাহালবিত হময়ল�। আ�ার অলভজ্তায় সত্বর তদু ল� অলভজ্ 
হমর্। আল� র্া মোজমন্ল� তা হমলা, পাডিদু লললপ খদুমল হশলী এর্ং সংলামপ 
আকৃটি হমল সম্পাদন্ায় তা সদুখপাি্য হয়।”

আলর্র কথা ন্া র্মল র্খন্ পাডিদু লললপ খদু ঁমজ, তখন্ মোসঁজদু লতমক 
ঘরর্ার করমত মোদমখ মোস�ন্তী গলা খাঁকালর লদময় র্লল... “আপদু, কী 
হময়ম�?”

মোসঁজদু লত :.. “আ�ার লক�দু হয়লন্। মোতার কী হময়ম�, তদু ই পড়মত 
র্সল�স ন্া মোকন্?”

মোস�ন্তী :.. “আল� র্লমত মোচময়ল�লা�, উলবিড়াললর �ত আজ এত 
উমবিললত হময়� মোকন্?”

মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল র্্যাগ মোথমক র্ই র্ার করমল, মোস�ন্তী 
র্্যস্তকমঠে র্লল... “ন্তদু ন্ র্ই ন্ালক? মোদলখ!”
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মোসঁজদু লত মোচয়ার মোটমন্ র্মস চমল র্াওয়ার জন্্য হাত লদময় ইশারা 
কমর র্লমলা…. “এসর্ র্ই পড়ার র্য়স এখমন্া মোতার হয়লন্। 
পাি্যর্ই পড় মোর্ময়।”

মোস�ন্তী মোরমগ কশকশ কমর র্লল... “পরীক্ার পর সর্ র্ই পড়র্। 
তখন্ মোদখর্ মোক আ�ামক আটকায়।”

মোসঁজদু লত :.. “অর্্যতি মোর্দন্ার অলভর্্যলতি সলত্য অত্যন্ত মোর্দন্াদায়ক।”
মোস�ন্তী মোরমগ লকলড়ল�লড় মোখময় দদুহাত �দুলটির্ধি কমর চমল মোগমল, 

মোসঁজদু লত র্ই হামত হাঁটাহাঁলট কমর। আলর্র একটার পর একটা 
পাডিদু লল মোদমখ ক্ান্ত হময় রামতর খার্ার মোখময় শুময় পমড় এর্ং 
মোভার উমি আর্ার শুরু কমর। শলজন্া ন্াস্তা লন্ময় মোর্মত ন্া চাইমল 
অপারগ হওয়ার ভান্ কমর মোসঁজদু লত লন্ময় র্ায় এর্ং দরজায় িদু মক 
দাঁলড়ময় থামক। আলর্র দরজা খদুমল মোসঁজদু লতর মোচামখর লদমক তালকময় 
সাধারণকমঠে র্লল... “আ�ামক ডাকমল আল� মোর্ময় আন্তা�।”

মোসঁজদু লত মোরে এলগময় লদময় র্লল... “র্া মোহঁমক মোডমক র্লা র্ায় ন্া 
তা মোরমখ মোেমকও র্লা র্ায় ন্া। ডাকালত করমত চাইমল ডাকাডালক 
করা র্ায় ন্া।”

আলর্র কপট মোহমস মোরে হামত লন্ময় লপ�দু হমট। মোসঁজদু লত লক�দু র্লমত 
মোচময় র্্যথ্ব হময় চমল র্ায়। আলর্র দরজা র্ন্ধ কমর ন্াস্তা মোখময় 
পড়মত র্মস এর্ং কময়ক ঘণ্া পর দাঁলড়ময় আড়ম�াড়া লদময় কা�রা 
মোথমক মোর্লরময় র্ারান্দায় হাঁটাহাঁলট কমর। মোসঁজদু লত মোর্লরময় তামক 
মোদমখ ন্া মোদখার ভান্ কমর মোদালমকদরায় র্মস গুন্গুন্ কমর। আলর্র 
ওর লদমক ন্া তালকময় ধীমর ধীমর মোহঁমট মোর্লরময় র্ায়। মোসঁজদু লত 
দাঁলড়ময় তার চমল র্াওয়া পমথর লদমক তালকময় �াথা মোন্মড় র্াগামন্ 
মোর্ময় হাঁটাহাঁলট কমর। লক�দুক্ণ পর মোগট খদুমল কাগুমজ কাপ হামত 
আলর্র প্রমর্শ করমল মোসঁজদু লত র্লল... “আ�ামক র্লমলন্ ন্া মোকন্?”

আলর্র থ�মক দাঁলড়ময় র্লল... “আ�ামক লক�দু র্লম�ন্ ন্ালক?”
মোসঁজদু লত :.. “চা আন্ার জন্্য মোদাকামন্ লগময়ল�মলন্ ন্ালক?”
আলর্র :.. “লজ।”
মোসঁজদু লত :.. “শুমন্ল�লা� চা’র মোদাকামন্ মোগমল মোলাকজন্ চা’র সামথ 

লসঙারা খায়, আপলন্ মোর্ শুধদু চা লন্ময় আসমলন্?”
আলর্র :.. “আপলন্ মোখমত চাইমল, মোর্ময় লন্ময় আসমর্া।”
মোসঁজদু লত �ৃদদু মোহমস র্লল... “লর্রতি ন্া হমল আন্মত পারমর্ন্। 

চা’র সামথ লসঙারা মোখমত আ�ার খদুর্ ভামলা লামগ।”
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“লিকাম�।” র্মল আলর্র ঘদুমর হাঁটমত শুরু করমল, মোসঁজদু লত দদুটিদু হালস 
মোহমস র্লল... “দয়া কমর র্মথটি চাটলন্ আন্মর্ন্। �দুখমরাচক খার্ামর 
ক্দু ধা�ান্দ্যতা দূর হয়।”

আলর্র কথা ন্া র্মল দ্রুত চমল র্ায়। শলজন্া মোর্লরময় মোসঁজদু লতমক 
র্াগামন্ হাঁটাহাঁলট করমত মোদমখ পামশ মোর্ময় র্লল... “আপা, চা 
আন্র্?”

মোসঁজদু লত :.. “আব্দু আম্দু মোকাথায়?”
শলজন্া :.. “খার্ার ঘমর র্মস কী খামর্ন্ কী খামর্ন্ ন্া লন্ময় 

লচন্তাভার্ন্া করম�ন্। আপলন্ কী খামর্ন্?”
মোসঁজদু লত :.. “মোতার �ন্ র্া চায় তা পাকামত পারমর্। খার্ার মোটলর্মল 

র্মস আল� সর্াইমক র্দুলিময় র্লর্।”
শলজন্া :.. “আপা, অজান্া কারমণ আ�ার জান্ আজ চা লসঙারা 

মোখমত চায়, কী করর্?”
মোসঁজদু লত :.. “একটদু  হধর্্ব ধর, চা লসঙারা মোখময় মোতার জান্ সত্বর 

সন্তুটি হমর্।”
শলজন্া লশউমর র্লল... “মোক এমন্ খাইময় তদু টি করমর্? �ারধর 

করমলও আল� চা’র মোদাকামন্ র্ার্ ন্া।”
এ�ন্ স�য় মোপাটলা হামত আলর্র মোগট খদুমল প্রমর্শ করমল, শলজন্া 

পালামত চায়। মোসঁজদু লত ওর হাত ধমর সান্মন্দ মোহমস র্লল... “মোতার 
জামন্র আন্চান্ভার্ দূর করার জন্্য চা লসঙারা লন্ময় এমসম�ন্।”

শলজন্া :.. “আপা মোগা, আ�ার জান্ ইলন্ময় লর্লন্ময় র্লম� আল� 
আর চা লসঙারা খার্ ন্া মোগা।”

মোসঁজদু লত :.. “ভয় লর্স্ময় হমতালস্ জপমত হমর্ ন্া। উলন্ মোতামক 
লচলর্ময় খামর্ন্ ন্া।”

শলজন্া :.. “এই মোলাকটা আস্ত একটা রাক্স। একলা দদুইটা �দুরগী 
হজ� করমত পামর, আর হামত �াত্র একটা মোপাটলা।”

আলর্র কথা ন্া র্মল লসঁলড়মত মোপাটলা মোরমখ তার কা�রায় চমল 
র্ায়। মোসঁজদু লত দ্রুত মোহঁমট মোপাটলা হামত লন্ময় শলজন্ার লদমক তালকময় 
র্লল... “জামন্ চাইমল একটা মোখমত পারমর্, আল� মোতামক �ারধর 
করর্ ন্া।”

শলজন্া :.. “আপা, এই মোলাকটা এত অদ্দুত মোকন্?”
মোসঁজদু লত :.. “কাপদুরুর্রা কলঙ্ক রটামত প�ন্দ কমর। সদুপদুরুমর্র 

সংস্পমশ্ব কললঙ্কন্ী কদু লর্তী হয়।”



www.mohammedabdulhaque.com   66

শলজন্া �াথা দদু ললময় লসঙারা মোখমত শুরু কমর র্লল... “আপলন্ 
সলত্য র্মলম�ন্।”

মোসঁজদু লত লসঙারায় কা�ড় লদময় শলজন্ার লদমক তালকময় র্লল... 
“আল� চা র্ালন্ময় লদমল তদু ই লদমত পারমর্?”

শলজন্া :.. “ডমর ভময় হাত পা অর্শ হমল কী করর্?”
মোসঁজদু লত :.. “তদু ই লন্ভ্বময় মোগমল, উলন্ মোতামক ভয় মোদখামর্ন্ ন্া।”
শলজন্া :.. “�ামি �ামি লর্কামল চা’র সামথ লসঙারা মোপমল আল� 

কাউমক লক�দু র্লর্ ন্া।”
মোসঁজদু লত আমরকটা লসঙারা হামত লন্ময় চাটলন্ লালগময় র্লল... 

“লর্স্তালরতভামর্ র্দুলিময় র্লমলও পামর্।”
শলজন্া উমতেলজত হময় র্লল... “সলত্য র্লম�ন্?”
মোসঁজদু লত �াথা দদু ললময় র্লল... “উমদেশ্যহীন্ভামর্ লর্চরণ কমর 

লর্লচত্র দৃমশ্য অদৃশ্য হমত চায় মোকন্?”
শলজন্া :.. “প্রমনের উতের জান্মত হমল কী করমত হমর্?”
মোসঁজদু লত :.. “প্রময়াজমন্ মোহঁমকমডমক লজজ্াস করর্।”
শলজন্া :.. “পারমর্ন্?”
মোসঁজদু লত :.. “মোকন্ পারর্ ন্া?”
শলজন্া লসঙারার লদমক তালকময় কা�ড় লদমত মোচময় র্লল... “লন্শ্চয় 

পারমর্ন্।”
মোসঁজদু লত :.. “আর চাস?”
শলজন্া �াথা মোন্মড় র্লল... “আলদুমত র্রকত আম�। রামতও ভাত 

মোখমত পারর্ ন্া।”
“এখন্ লভতমর চল।” র্মল মোসঁজদু লত পাকঘমর মোর্ময় র্্যস্ত হয়। 

লর্কামল র্াগামন্ র্মস র্ার্া চা পান্ কমর খর্র পড়ল�মলন্। আলর্র 
মোর্মরামল তামক মোডমক র্লমলন্… “পলাশ, চা খামর্?”

আলর্র :.. “লজ চাচাজান্, মোদাকামন্...।”
র্ার্া :.. “চা খাওয়ার জন্্য মোদাকামন্ র্ামর্ মোকন্? মোসঁজদু লত! পলাশমক 

চা দাও।”
মোসঁজদু লত উচ্স্বমর র্লল... “লজ আব্দু, উন্ার জন্্য চা র্ান্ালছে।”
আলর্র :.. “উন্ামক র্ারণ করুন্, আল� মোদাকামন্ মোর্ময় মোখময় 

আসর্।”
র্ার্া :.. “তামদর কটি হমল আল� র্ালন্ময় আন্র্, অথর্া তদু ল� 

র্ান্ামত পারমর্।”
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আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্াগামন্র লদমক তালকময় �ালটমত র্সমত 
র্সমত র্লল... “শলজন্ামক মোডমক র্লমল এমন্ মোদমর্। চাচাজান্, 
এখন্ মোর্ র্ই পড়ল� তা আ�ার প�ন্দ হময়ম�। মোলখক অপলরলচত 
হমলও প্রলতভার্ান্ এর্ং সৃজন্শীল।”

র্ার্া :.. “তদু ল� লন্লশ্চন্তভামর্ কাজ কমরা, র্ই সদুখপাি্য হমল পািকরা 
পদুলর্ময় মোদমর্।”

মোসঁজদু লত দদুহামত মোপয়ালা লপলরচ ধমর সতক্বতার সামথ মোহঁমট 
আসমল, আলর্র দাঁলড়ময় ওর মোচামখর লদমক তালকময় কাপ হামত 
লন্ময় ধন্্যর্াদ র্মল র্ার্ার লদমক তালকময় র্লল... “চাচাজান্, আল� 
আ�ার কা�রায় র্ালছে।”

“লিকাম� র্াও।” র্মল র্ার্া চা পান্ কমরন্। আলর্র কা�রায় মোর্ময় 
কাপ মোটলর্মল মোরমখ পড়ায় �মন্ামর্াগী হয় এর্ং হন্শমভামজর ঘণ্া 
কময়ক পর মোসঁজদু লত পাকঘমর মোর্ময় চা র্ালন্ময় পািকমক্ প্রমর্শ 
কমর ডামন্ র্াঁময় তালকময় অন্্যলদমকর দরজায় িদু মক। আলর্র �াথা 
তদু মল ডামন্ র্াঁময় তালকময় লক�দু মোদখমত ন্া মোপময় উমি মোর্ময় দরজা 
খদুমল সা�মন্ কাউমক ন্া মোদমখ দরজা র্ন্ধ কমর লশউমর উমি। তার 
�মন্র কামন্ প্রলতধ্বলন্ত হয়, “আ�ার �া র্লমতন্, ঘরর্ালড় খালল 
থাকমল ভূত-মোপত্ীরা দখল কমর।”

আলর্র হাত কাঁধ িদু ললময় অসহাময়র �ত লন্ম্নকমঠে র্লল... “ইয়া 
আল্াহ, আল� এখন্ কী করর্?”

মোসঁজদু লত অবধর্্ব হময় আর্ার িদু মক। আলর্র চ�মক চারপামশ তালকময় 
কান্ মোপমত কা�রার লভতমরর দরজা খদুমল মোসঁজদু লতমক কাপ হামত 
দাঁলড়ময় থাকমত মোদমখ চ�মক র্দুমক থদু থদু লদময় কলম্পতকমঠে র্লল... 
“কী-কী-কী হময়ম�?”

“চা লন্ময় এমসল�।” র্মল মোসঁজদু লত তার হামত কাপ লদময় লপ� 
হমট। আলর্র ডান্ হামত কাপ ধমর র্া� হামত দরজা মোিমল ল�টলকলন্ 
লালগময় মোচাখ র্দুমজ শ্বাস মোটমন্ কামপর লদমক তালকময় লন্ম্নকমঠে 
র্লল... “তদু ল� আ�ার লপ্রয়, তাই মোতা�ার সর্লক�দু আ�ার লপ্রয়। 
আল� লক মোতা�ার লপ্রয় হমত পারর্?”

দরজার ওপাশ মোথমক ক্ীণকমঠে জর্ার্ আমস… “তদু ল� আ�ার 
লপ্রয়ত�।”

আলর্র চ�মক র্থাসম্র্ দূমর সমর মোদয়ামল মোিমক চা পান্ করার 
পর ভামলাভামর্ দরজা জান্ালা র্ন্ধ কমর শুময় পমড়। পরলদন্ মোথমক 
শলজন্া এর্ং মোস�ন্তীর সামথ মোসঁজদু লতমক হাসাহালস করমত মোদমখ 
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�া র্ার্ার দদু লশ্চন্তা দূর হয়। সপ্তাহামন্ত �া র্ার্া এর্ং শলজন্ামক 
লন্ময় মোস�ন্তী মোর্ড়ামত র্ায়। মোসঁজদু লত মোকন্াকাটা কমর র্াসায় লফমর 
চা র্ান্ায়। আলর্র র্ই পমড় ক্ান্ত হময় আড়ম�াড়া লদময় কলর্তা 
আরৃ্লতে কমর… “অঘটন্-লর্ঘটন্ হত্যা ধর্্বমণ পলরমর্শ ঘৃণ্য হমছে, 
লজ্ায় ললজ্কারা ললজ্ত হময় �দুখ লদুলকময়ম�, হুজদুমগ চশ�মখাররা 
স্বভার্ান্দুর্ায়ী উল্ামস মো�মতম�। মো�চলল্শ র্�মরও তামদর হালচাল 
স্বাভালর্ক হয়লন্, �ালন্ পড়া মোচামখ চশ�া লালগময় হাঁমট, অন্্যায় 
মোদখমল র্মল অদ্য আ�ামক চাললশায় ধমরম�। পাপ শাপ আর 
দীঘ্বশ্বামস স�াজ এখন্ লর্পর্্বন্ত, পরর্ত্বী প্রজমন্র জন্্য পৃলথর্ীমক 
লন্রাপদ করমত হমর্, আল� লর্শ্বাস কলর রুমখ দাঁড়ার্ার স�য় এখন্ 
হময়ম�।”

মোসঁজদু লত দরজার র্াইমর দাঁলড়ময় গম্ীরকমঠে র্লল... “কলর্তার 
গূঢ়ত্বে জান্মত চাই।”

আলর্র লর্দদু ্যমবিমগ ঘদুমর মোসঁজদু লতমক মোদমখ হাসার মোচটিা কমর র্লল... 
“সর্ মোদার্ পদুরুমর্র, ন্ারীরা লন্মদ্বার্, মো�মলরা ন্টি এর্ং মো�ময়রা 
শান্তলশটি। সকল মোদামর্ মোদার্ী সার্্যস্ত কমর পদুরুর্মক ফাঁলস লদমল 
ন্ারীরা লন্শ্চয় সন্তুটি হমর্? সদদুতেমরর অভামর্ লন্রুতের হময় র্াস্তলর্ক 
হওয়া খদুর্ কলিন্ এর্ং �দুমখ র্লমলই আধদুলন্ক হওয়া র্ায় ন্া। ললখমত 
চাইমলও কলর্তা ললখমত পালর ন্া। উপলর্মর্ লর্র্মক লর্র্তি করার 
জন্্য ভার্ ধমর র্কধাল�্বকরা একমজাট হওয়ার দরুন্ লদন্ান্দু লদন্ 
অভার্ মোর্মড় ভার্দুমকর দল অভার্ী হময়ম�। হদলন্ক খর্রাখর্র পমড় 
মোজলন্�, আট শুঁড়লর্লশষ্ঠ সা�দুলদ্রক দান্মর্র ন্া� অম্টাপাস এর্ং 
ন্ামগর ফন্ীমত ন্ীলকান্ত�লণ আম� ন্া মোন্ই জান্মত হমল �রণপণ 
করমত হয়।”

মোসঁজদু লত কা�রায় প্রমর্শ কমর র্ই হামত লন্ময় র্লল... “হত্যা এর্ং 
�ৃতদু ্যর পাথ্বক্য মোজমন্ এই মোলাক কাটমখাট্া হময়ম�, লক�দু পড়মত লদমল 
খাম�াখা ক্যাঁট ক্যাঁট কমর র্মল পৃথকত্ব খদু ঁমজ পালছে ন্া। মোকাথাও 
র্াওয়ার জন্্য র্লমল র্মল ঘদুরঘদুলট্ পথঘাট লচলন্ ন্া। ক্যাম�রা হামত 
লন্মর্ ক্যাঙারুর �ত লালফময় ক্যাডামরর �ত হাঁটমত চায়। ক্যান্ভামসর 
লদমক তালকময় ক্যান্ক্যান্ কমর র্মল ক্যান্ার হময়ম� ন্ালক? ক্যাপ 
�াথায় লদময় ক্যান্লটমন্ মোর্ময় র্মল ক্যাপসদুল দাও, ক্যামটেন্ হর্। 
তার হার্ভামর্ আশ্বস্ত হময়ল�, সা�লয়ক প্রলশক্মণ ক্রম�ান্নলত হময়ম�, 
আত্হত্যা কমর মোকামন্া লাভ হমর্ ন্া।”

আলর্র জান্ালার র্াইমর তালকময় গম্ীরকমঠে র্লল... “লন্জ্বন্ 
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লন্রালায় পরপদুরুমর্র সামথ কথা ন্া র্লার লন্মর্ধাজ্া আম� তা 
লন্শ্চয় জামন্ন্?”

মোসঁজদু লত �দুচলক মোহমস র্লল... “আল� র্া জান্মত চাই তা হমলা, 
কাউমক ভামলামর্মস আপলন্ উদাসী হময়ম�ন্ ন্ালক?”

আলর্র :.. “কাউমক ভামলামর্মস আল� উদাস হইলন্। আ�ার 
উদালসপন্ার অমন্ক কারণ আম�।”

মোসঁজদু লত :.. “লর্মশর্ কারমণ আল� লর্র্াদগম্ীর হময়ল�। আগন্তুক 
মোজমন্ও আল� আপন্ার প্রলত আকৃটি হময়ল�।”

আলর্র দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লল... “লদন্�ান্ হাঁমসর �ত র্মস থাকা 
আর ভামলা লামগ ন্া। আল� জীর্ন্ উপমভাগ করমত চাই। আ�ার 
স্বপ্ন র্াস্তর্ হমত চায়। হমতালস্ জমপ পঞ্চভূমত লীন্ হমত চাই ন্া। 
র্াস্তর্তার কাম� হার �ান্মল দ� র্ন্ধ হমত চায়। শুধদু�াত্র অক্�রা 
হার �ামন্। র্্যথ্ব শব্ জীর্ন্ অলভধামন্ মোন্ই।”

মোসঁজদু লত লর্চললত হময় র্লল... “আ�ার চমল র্াওয়া কামরা মোচামখ 
পড়মর্ ন্া মোজমন্ আল� আলমগাম� লন্রামলামক লদুকামত মোচময়ল�লা�। 
আ�ার র্দুমকর ধড়ফড় শমব্ কভদু  কামরা লন্দ্রাভঙ্গ হয়লন্। দীগমন্তর 
ধূসর মোরখা স্পশ্ব করার জন্্য আল� আঁলখজমল ভাসমত মোচময়ল�লা�।”

আলর্র :.. “আল� মোতা�ামক ভামলার্ালস, মোতা�ামক ভামলামর্মস 
আল� হাতাশ হময়ল�। তদু ল� হাত �াড়মল আল� ল�টমক পড়র্ হালতর 
পাময়র লন্মচ। আ�ার ভামলার্াসার লচৎকার শুমন্ শুশুক এমস জান্মত 
চাইমর্, হৃদময় রতিপাত হমছে লক ন্া? এই হমলা র্ত্ব�ান্ পলরলস্লত। 
মোক কত আমর্গপ্রর্ণ কমর ললখমত পামড় এই প্রলতমর্ালগতা চলম�। 
এভামর্ চলমল মোর্লশ দূর র্াওয়া র্ামর্ ন্া। আ�ামদরমক র্াস্তলর্ক 
হমত হমর্। ভামলার্াসা জীর্মন্র অংশ। ভামলার্াসা লন্শ্বামসর সামথ 
ল�মশ থামক। ভামলার্াসা উপমভাগ করমত হমল ভামলা র্াসার 
প্রময়াজন্। শীতলন্র্ারক কাপড়মচাপড় এর্ং দান্াপালন্র প্রময়াজন্। 
শুধদু ভামলার্ালস জমপ জীর্ন্র্াপন্ হয় ন্া। খান্দালন্ মোহামটল র্মস 
খাওয়া আর খান্দালন্ চালচলমন্ সংসার চমল ন্া।”

মোসঁজদু লত হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “র্সার ঘমর আসদুন্। চা মোখময় 
গপসপ করর্।”

আলর্র অপলকদৃমটি মোসঁজদু লতর চমল র্াওয়া পমথর লদমক তালকময় 
লন্ম্নকমঠে র্লল... “�ালটমত পালন্ ল�মশ শুরু হময় পালন্মত �ালট ল�মশ 
মোশর্ হয়, লন্জ্বলা দদুমধ জল থামক এর্ং জমল মোভজাল থামক মোজমন্ও 
লন্রম্বদু  উপর্ামস �ৃতদু ্যমক র্রণ করা র্ায় ন্া। লগলরলন্ি্বমর পদুণ্যনোন্ 
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কমর পারদালরমকর মোদহ পলর্ত্র হয়, আত্শুলধির জন্্য পার�ালথ্বক 
লচন্তায় অন্তর লন্য়ন্ত্রণ করমত হয়, লন্রীক্্য�াণ সত্য, লন্ি্বঞ্াট 
লন্রীহরা খাম�াখা িঞ্ামট জড়ায়। ভামর্ লর্মভার লন্রীক্ক ভার্দুমকর 
ভার্প্রকাশ গভীর ভামর্ হয়, অমন্্যর সদুমখর জন্্য অসদুলখমকও লদন্�ান্ 
হালসখদুলশ থাকমত হয়, অলস্তত্বর্াচক উপমদমশ লন্রুৎসদুমক উৎসালহত 
করা র্ায়। �ারা�ালর কমর �ান্দুর্ �মর মোশর্ হমর্ ন্া, রামতর মোশমর্ 
মোভার হমল আর্ার শুরু মোথমক ধদুন্ধদু �ার শুরু হয়।”

আলর্র র্খন্ লর্ড়লর্ড় কমর, মোসঁজদু লত তখন্ দাঁত কট�ট কমর 
র্লল... “মোলাকটা এত অদ্দুত হময়ম� মোকন্? গাময়পমড় ভার্ জ�ামত 
চাই তর্দুও লাই লদমত চায় ন্া। এত ন্ীরস! �ন্ চাইম� তাওয়া গর� 
কমর আমরকটা �্যাঁকা মোদই। �্যাঁকা লদময়ম� খদুর্ ভামলা কমরম�। 
এ�ন্ জন্মক �্যাঁকা লদমত জর্র �াজা লামগ। চা র্ালন্ময় এক গাল 
মোহমস রমস রমস কথা র্মল আমরকটা �্যাঁকা মোদর্।”

[ ] মোসঁজদু লত র্খন্ �্যাঁকা লদময় আলর্রমক মোচতামত চায় তখন্ �া 
র্ার্া র্াসায় লফমর র্সার ঘমর র্মস গম্ীরস্বর কথা র্মলন্। [ ] 

�া :.. “তার �ত র্ললষ্ঠ এর্ং শান্তলশটি �ান্দুর্ আল� খদুর্ ক� 
মোদমখল�। এখন্ হয়মতা কামরা সামথ মোলন্মদন্ করম� ন্া, কলদেন্ 
পর অপলরলচত মোলাকজমন্র আন্ামগান্া এর্ং পমড়ালশরা কান্াকালন্ 
করমল কী করমর্ন্?”

র্ার্া :.. “র্াগ্ামন্র পর লর্ময় ভাঙ্গমল মো�ময়মক সহমজ লর্ময় 
মোদওয়া র্ায় ন্া। কান্া মোখাঁড়ারাও খদু ঁলটময় মোদখার মোচটিা কমর। মোস্বছোয় 
র্ারা ঘরজা�াই হমত চাইম� তামদর ঘমরর খর্র আ�রা জালন্। 
পলামশর সামথ মোদখা হওয়ার পর আল� লচন্তা�দুতি হময়ল�। অভীর 
র্ন্ধদু মদরমক আল� লর্শ্বাস কলর ন্া। র্দুমিশুমি পলামশর কাম� লর্ময় 
লদমল মোসঁজদু লত সদুলখত হমর্। তদু ল� হাসাহালস করমর্ মোজমন্ও র্লল�, 
পলাশ অলন্টিকারী অথর্া কলঙ্কসৃলটিকারী ন্য়। মোস কখমন্া মোসঁজদু লতর 
সামথ লর্শ্বাসঘাতকতা করমর্ ন্া।”

�া র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ র্লমলন্... “র্দুলিময় র্লমল অর্দুমির �ত 
এত প্রনে করতা� ন্া। শুমন্ল� গম্ীর প্রকৃলতর �ান্দুর্ আত্লন্ভ্বরশীল। 
চা খামর্ন্?”

র্ার্া �ৃদদু মোহমস র্লমলন্… “মোসঁজদু লত হয়মতা র্ান্ামছে।”
মোসঁজদু লত �া র্ার্ামক মোদখমত এমস উন্ামদর কথা শুমন্ আলমতা 

পাময় পাকঘমর মোর্ময় চা র্ালন্ময় মোর্লরময় মোসম�ন্তীর �দুমখা�দুলখ হময় 
গাময়র লচৎকার কমর। মোস�ন্তী লন্মজমক সা�লীময় র্্যস্তকমঠে র্লল... 



www.mohammedabdulhaque.com   71

“আপদু! ভূতমক মোদমখ� ন্ালক?”
মোসঁজদু লত হাঁপামত হাঁপামত র্লল... “ভূমতর �ত আলর্ভূ্বত হময় তদু ই 

আ�ামক লর্ভ্ান্ত কমরল�স।”
মোস�ন্তী :.. “মোতা�ামকও ভূমত ধাওয়া কমর? ও �ামগা! র্হুত র্ড় 

আ�ামদর র্াসায় প্রমর্শ কমরম�।”
মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল দ্রুত মোহঁমট র্াসারঘমর মোগমল, র্ার্া কাপ 

হামত লন্ময় র্লমলন্… “মোক লচৎকার কমরল�ল?”
মোসঁজদু লত �া’র পামশ র্মস র্লল... “মোস�ন্তী আ�ামক ভয়ত্রস্ত 

কমরল�ল, তাই আল� লচৎকার কমরল�লা�।”
�া দদু মোচাখ কপামল তদু মল র্লমলন্… “আ�ার চা মোকাথায়?” 
মোসঁজদু লত কপট মোহমস র্লল... “মোস�ন্তী আপন্ার জন্্য �শলা চা 

র্ান্ামছে। মোস�ন্তী! আম্দুর চা লন্ময় মোদৌমড় আয়।”
�া :.. “এভামর্ হাসল�স মোকন্, লক�দু লকন্মত চাস ন্ালক?”
মোসঁজদু লত :.. “ন্তদু ন্ একখান্ শালড় মোদমখল�লা�।”
র্ার্া চা’য় চদু �দুক লদময় র্লমলন্... “পলাশমক চা র্া লক�দু মোখমত 

লদময়ল�মল?”
মোসঁজদু লত কপট মোহমস �াথা ন্াড়মল, র্ার্া চায় চদু �দুক লদময় র্লমলন্… 

“তার জন্্য চা র্ালন্ময় আমন্া আল� লন্ময় র্ার্।”
মোসঁজদু লত প্রায় মোদৌমড় পাকঘমর মোর্ময় ধাক্া মো�মর মোস�ন্তীমক সলরময় 

চা র্ালন্ময় লন্ময় মোগমল, র্ার্া চা লন্ময় র্ান্। �া চা’য় চদু �দুক লদময় 
মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় লর্শারমদর �ত মোহস র্লমলন্… “আ�ার 
জন্্য একখান্ আন্মল মোতার র্ার্ামক আল� ল�ন্লত করর্, ন্ইমল...।”

মোস�ন্তী গাল ফদু ললময় র্লল... “আ�ামক র্ার র্ার িকাও মোকন্? 
আল� দা�াদাল� করমত পালর ন্া তাই র্াটপাড় মোদাকালন্রা আ�ামক 
িকায়। এর্ার ভাড়ামটমক সামথ লন্ময় মোকন্াকাটায় র্ার্। গতর 
মোপার্ার জন্্য গতরমখমকা মোগঁমতামক খাম�াখা হাত খরচ মোপট খরচ 
লদমছেন্। মোকামন্া কাজ কমর ন্া, র্সা হাঁমসর �ত লদন্�ান্ র্মস 
র্ই পমড় আর আ�ামক র্কা শুন্ায়। আম্দু! অমকমজামক আপন্ারা 
মোখদামছেন্ ন্া মোকন্?” 

�া চা’য় চদু �দুক লদময় র্লমলন্... “তদু ই মোকন্ পলাশমক মোখদামত চাস 
তা আ�ামক র্দুলিময় র্ল।”

মোস�ন্তী দাঁত কট�ট কমর র্লল... “মোখাদার খালশ রাক্মসর �ায়া 
মোদখমল শলজন্ার হাত পা অর্শ হয়। তার হাঁটাহাঁলট মোদখমল আ�ার 
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�াথায় িািা পমড়।”
�া :.. “পলাশ মোর্ মোতার চক্দু শূল হময়ম� তা মোতার র্াপমক র্দুলিময় 

র্লর্, লিকাম�?”
মোস�ন্তী কাঁধ িদু ললময় র্লল... “আব্দুমক রাগামত চান্ মোকন্?”
�া :.. “মোস সকামল উমি র্াজামর মোর্ময় তাজা �া� আন্াজ লকমন্ 

আমন্। মোতার র্ার্া কী প�ন্দ কমরন্ কী অপ�ন্দ কমরন্ তা জান্ার 
মোচটিা কমর। মোতার কা�রায় মোর্ময় মোদখ, মোতার জন্্য শালড় চদু লড় লকমন্ 
এমন্ম�। আ�ার হামত মোদওয়ার স�য় মোচামখর জল �দুম� র্মলল�ল, 
আ�ার মোকউ মোন্ই তাই র্ড়াপার জন্্য এমন্ল�।”

মোস�ন্তী গাময়র মোজামর মোহঁমট মোর্মত মোর্মত র্লল... “মোখাদার কস�! 
মোখাদার খালশমক আজ আল� ঘদুমর্ার্।”

মোসঁজদু লত মোচাখ র্দুমজ লশউমর শলজন্ার লদমক তালকময় ভ্রূ লদময় 
ইশারা করমল, শলজন্া মোসাফার হাতল ধমর ইলন্ময় লর্লন্ময় র্লল... 
“চালচ আম্া, তারপর আল� এখন্ কী করর্?”

�া :.. “রামতর রান্না কমরল�স ন্া পলাশমক ডাকমত হমর্?”
শলজন্া এর্ং মোসঁজদু লত মোদৌমড় পাকঘমর মোর্ময় র্্যস্ত হয় এর্ং রামতর 

খার্ার মোখময় সর্াই শুময় পমড়ন্। তারপর পরীক্া মোশমর্ �া র্ার্ামক 
সামথ মোস�ন্তী প্রলতলদন্ মোর্ড়ামত মোর্মরায় এর্ং আলর্র তন্য় হময় 
র্ই পমড়। কলদেন্ পর মোদলরমত ন্াস্তা মোখময় �া র্ার্ামক লন্ময় মোস�ন্তী 
মোর্লরময় মোগমল, মোসঁজদু লত সাজসজ্া কমর মোর্ময় আলর্র দৃলটি আকর্্বমণ 
র্্যথ্ব হময় �মন্র িাল িাড়ার জন্্য লন্মজর জন্্য িাডিা দদুমধ চা র্ালন্ময়, 
আলর্র কামপ গর� পালন্ মোেমল দদুধ লচলন্ লদময় চা উৎললমল পালন্ 
মোফমল কামপ চা মোেমল দ্রুত র্সারঘমর মোর্ময় কাপ মোটলর্মল মোরমখ 
দদু হামত দরজার মোচৌকাি ধমর �দুখ র্ার কমর মোহঁমকমডমক র্লল... 
“সম্পাদক সামহর্! মোদৌমড় আসদুন্, আপন্ার চা িাডিা হমছে।”

আলর্র দ্রুত মোর্ময় দরজার সা�মন্ দাঁলড়ময় সাধারণকমঠে র্লল... 
“মোকমলঙ্কালর কমর কললঙ্কন্ী হমত চান্ ন্ালক?”

মোসঁজদু লত কাঁধ র্াঁলকময় চা’য় চদু �দুক লদময় র্লল... “আল� আর পমরায়া 
কলর ন্া।”

আলর্র মোটলর্মলর কাপ মোথমক ভাপ উিমত মোদমখ মোসঁজদু লতর লদমক 
তালকময় কপাল কদু ঁচ কমর। মোসঁজদু লত চা’য় চদু �দুক লদময় র্লল... “অন্তত 
ভদ্রতা র্জায় রাখদুন্। লভতমর এমস কাপ লন্ময় র্ান্। অভী এমস 
আপন্ামক �ারধর করমর্ ন্া।”

আলর্র র্াসার ঘমর প্রমর্শ কমর কাপ হামত লন্ময় চা’র লদমক 
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তালকময় র্লল... “এক কাপ চা’র জন্্য অসংখ্য ধন্্যর্াদ।”
মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল �াথা দদু ললময় পালন্র �ত চা পান্ করমল, 

আলর্র চায় চদু �দুক লদময় চ�মক র্লল... “গ…গ…গর�।”
মোসঁজদু লত দাঁমত দাঁত লপমর্ র্লল... “িািা গরম� মোিাঁট পদুমড়ম� খদুর্ 

ভামলা হময়ম�।”
আলর্র কাপ মোটলর্মল মোরমখ মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় আ�তা 

আ�তা কমর র্লল... “সূর্্বামস্তর আমগ সদুর্মন্দার্স্ত করমত হমর্।”
মোসঁজদু লত :.. “মোকাথায় র্ামর্ন্?”
আলর্র কাপ হামত লন্ময় র্লল... “অজামন্ত লর্রতি কমর থাকমল 

দয়া কমর ক্�া করমর্ন্।”
মোসঁজদু লত অন্্যলদমক তালকময় র্লল... “ন্া� ধমর ডাকমত চাইমল 

অন্তর আড়টি হয়, অদৃশ্য লক�দু আ�ার গলা মোচমপ ধমর। �মন্র কথা 
কামন্ কামন্ র্লমত চাইমল �ন্ �দুলন্য়া ডান্া িাপটায়। র্দুমকর লভতর 
মোতালপাড় শুরু হয়। একপ্রকার লশহরণ আ�ামক লশহলরত কমর। 
হাত পা কাঁপমত শুরু কমর। আ�ামক দদুঃমখর সাগমর ভালসময় আপলন্ 
সদুখসাগমর কূললকন্ারা পামর্ন্ ন্া।”

আলর্র কামপর লদমক তালকময় �াথা মোন্মড় র্লল... “�ায়! আল� 
মোকন্ আপন্ামক দদুঃমখর সাগমর ভাসার্?”

মোসঁজদু লত :.. “আপলন্ মোক এর্ং মোকন্ এমসম�ন্ তা আর জান্মত চাই 
ন্া। আল� শুধদু জান্মত চাই আপলন্ উদ্ভান্ত হময়ম�ন্ মোকন্?”

আলর্র :.. “আ� মোপমড় অমধ্বক মোন্ই মোদমখ আপলন্ লক মোগা�ড়া �দুমখ 
র্মস থাকমর্ন্ ন্া আমরকটা পারার মোচটিা করমর্ন্?”

মোসঁজদু লত :.. “লন্শ্চয় আমরকটা পারার মোচটিা করর্।”
আলর্র :.. “তাইমল লর্র্াদগম্ীর হময় গা�তমল র্মস আম�ন্ মোকন্? 

আ�ার ভামগ র্া আম� তা আল� খদুলশ �মন্ উপমভাগ কমর সদুখী 
হওয়ার মোচটিা করর্। জীর্মন্র পথ অমন্ক লম্বা এর্ং গন্তমর্্যর খর্র 
মোকউ জালন্ ন্া।”

মোসঁজদু লত :.. “মোর্পমরায়া হময় আপলন্ মোপ্রম�র ইলতহাস র্দলামত 
চান্ ন্ালক?”

আলর্র :.. “আল� মোকন্ মোপ্রম�র ইলতহাস র্দলার্?”
মোসঁজদু লত রাগালবিতকমঠে র্লল... “শত মোচটিা কমরও �মন্র �ান্দুর্মক 

ভদু লা র্ায় ন্া।”
আলর্র অপলকদৃমটি তালকময় র্লল... “আপন্ার �মন্ আ�ার প্রলত 
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টান্ জন্ামছে মোকন্?”
মোসঁজদু লত �াথা ন্ত কমর লন্ম্নকমঠে র্লল... “আল� জালন্ ন্া।”
আলর্র শরীর কাঁলপময় অন্তহালস মোহমস র্লল... “আপন্ার �ত 

ভতিপ্রাণ আ�ার �ত ভতিলর্মটমলর মোপ্রম� �জার কারণ জান্মত 
চাই।”

মোসঁজদু লত :.. “আল� প্রতালরত হময়ল�।”
আলর্র :.. “আল�ও তালড়ত হময়ল�।”
মোসঁজদু লত লচৎকার কমর র্লল... “মোস আ�ামক মোধাঁকা লদময়ম�।”
আলর্র :.. “তজ্বন্গজ্বমন্ দদুজ্বন্ দদুরস্ত হয় ন্া।”
মোসঁজদু লত দাঁমত দাঁত লপমর্ র্লল... “মোর্ আপন্ামক �্যাঁকা লদময়ম� 

তার সামথ মোদখা হমল কললজার কাললয়া র্ালন্ময় খাওয়ার্।”
আলর্র :.. “অল্পর্য়মস আপলন্ এত ন্ীরস হময়ম�ন্ মোকন্?”
মোসঁজদু লত �দুখ লর্কৃত কমর র্লল... “এই জন্্য মোস�ন্তী আপন্ামক 

দদুই মোচামখ মোদখমত পামর ন্া।”
আলর্র হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “আল� কামরা চক্দু শূল অথর্া 

গাত্রদামহর কারণ হমত চাই ন্া।”
মোসঁজদু লত কাপ মোটলর্মল মোরমখ প্রায় মোদৌমড় মোর্লরময় র্লল... “মোকাথায় 

র্ামছেন্?”
আলর্র লসঁলড়মত র্মস সা�মন্ তালকময় র্লল... “ভামলার্াসা ন্া�ক 

অস্বলস্তকর অন্দুভূলত �মন্র ভাডিামর থামক। আঁতদু পদু ঁতদু  করমল অস্বলস্তকর 
অন্দুভূলত অন্লভভূলত হয়। আপলন্ ন্া জান্মলও আল� জালন্, টামন্ 
ঘদুলড় উমড় আর মোর্লশ টাটামল তাগা ল�ঁমড়। তাই আল� দড়া লদময় 
গুণ টালন্। গাময়রমজামর টান্াটালন্ করমলও মো�ঁড়াল�ঁলড়র ডর মোন্ই।”

মোসঁজদু লত গম্ীরকমঠে র্লল... “লর্�দুখ হময় আপলন্ র্ত দূমর মোর্মত 
চাইম�ন্, লর্�দুধে হময় আল� তমতা আপন্ার প্রলত আকৃটি হলছে।”

আলর্র :.. “তা আপন্ার দূর্্বলতা।”
মোসঁজদু লত :.. “আল� জালন্।”
আলর্র :.. “অর্দুি র্দুর্ক র্দুর্তীর �মতা আ�রা র্ামছেতাই করমত 

পারর্ ন্া। র্য়মসর সামথ আ�রাও মোর্মড়ল�।”
মোসঁজদু লত মোচাখ কপামল তদু মল র্লল... “আপলন্ আ�ামক র্দুলড় 

ডাকম�ন্?”
আলর্র কাঁধ র্াঁলকময় র্লল... “আল� এখমন্া র্দুমড়া হইলন্। সদুপদুরুর্ 

হময়ল� �াত্র।”
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মোসঁজদু লত :.. “এভামর্ কথা র্লম�ন্ মোকন্?”
আলর্র :.. “মোপমট ভদু খ লাগমল কা�ান্মল তন্�ন্ পদুমড় ন্া। লরপদুরা 

মোতলরম�লর কমর ন্া, রলতমত মোরার্ থামক ন্া। লর্পামক পমড় আল� 
হাঘমর হময়ল�। র্াসা ভাড়ার টাকা আ�ার পমকমট মোন্ই।”

মোসঁজদু লত :.. “উপায়লচন্তা করম�ন্ ন্া মোকন্?”
আলর্র :.. “লন্রুপায় হমল উপায়লচন্তা করা র্ায় ন্া।”
মোসঁজদু লত :.. “মোর্াকার �ত র্ক র্ক কমর আ�ামক মোর্াকা র্ান্ামত 

চান্ ন্ালক?”
আলর্র :.. “আজ আপলন্ এত মোচমতম�ন্ মোকন্?”
মোসঁজদু লত :.. “�মন্া�মতা সদুপদুরুর্মক লর্ময় কমর সংসারী হমত চাই।”
আলর্র :.. “মোপ্র�ান্মন্দ খদু ঁমজ র্ার করুন্ মোর্ময়। খাম�াখা আ�ার 

�গজ মোফন্া করম�ন্ মোকন্?”
মোসঁজদু লত :.. “�লর �লর �রম� শরম� �লর, কঠেলমগ্ন র্ন্ধদু র গলা 

মোক�মন্ ধলর?”
আলর্র হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “আপলন্ হয়মতা শর� ভরম�র 

�দুডিদু  লদময় ন্গরঘণ্ মোখময়ম�ন্, আল� এখমন্া পালরলন্।”
মোসঁজদু লত :.. “দদুপদুমর মোখমত চাইমল �ক্া কাললয়া র্ান্ার্। দয়া কমর 

লফমর আসদুন্।”
আলর্র হাঁটমত থাকমল মোসঁজদু লত মোহঁমক র্লল... “আপলন্ লন্দ্বায় 

হমত চাইমল আল� লন্দ্বয় হর্।”
আলর্র :.. “আল� লন্লর্্বমরাধ হমত চাই।”
মোসঁজদু লত �ালটমত পদাঘাত কমর র্লল... “মোকন্ এমসল�মলন্?”
আলর্র ঘদুমর লপ�দু মোহঁমট র্লল... “�দুমখর লদমক তালকময় �ান্দুর্ লচন্া 

র্ায় ন্া, �ান্দুর্ লচন্মত চাইমল মোলন্মদন্ করমত হয়। কূটকচামল 
মোলামকর লপ�দু মোহঁমট লাভ হয় ন্া, লাভর্ান্ হমত চাইমল তার হাত 
ধরমত হয়।”

মোসঁজদু লত হাত উলিময় লক�দু র্লমত মোচময় �া র্ার্া এর্ং মোস�ন্তীমক 
র্াসায় প্রমর্শ করমত মোদমখ হতাশ হয়। আলর্রমক মোগমটর সা�মন্ 
মোদমখ র্ার্া অর্াক কমঠে র্লমলন্… “মোকাথায় র্াছে?”

আলর্র �ৃদদু মোহমস র্লল... “আল� এখন্ চমল র্ার্।”
র্ার্া :.. “মোকউ লক�দু র্মলম� ন্ালক?”
আলর্র :.. “লজ ন্া, মোকউ লক�দু র্মললন্। আল� মোস্বছোয় চমল র্ালছে।”
�া :.. “লন্শ্চয় লক�দু হময়ম�। লভতমর চমলা মোতা�ার সামথ গুরুত্বপূণ্ব 
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কথা র্লমত চাই।”
আলর্র :.. “আল� জালন্ ঘমর লর্র্াহমর্াগ্য মো�ময় থাকমল �া র্ার্ার 

রামতর ঘদু� হারা� হয়। আল� চাই ন্া আ�ার কারণ আপন্ারা রাত 
জাগর করুন্।”

র্ার্া গম্ীরকমঠে র্লমলন্… “মোগমটর সা�মন্ দাঁলড়ময় কথা কাটাকালট 
করার কারণ খদু ঁমজ পালছে ন্া। লভতমর চমলা।”

আলর্র একপামশ সমর দাঁড়ামল, র্ার্া হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… 
“মোগট র্ন্ধ কমর আমসা।”

আলর্র মোগট র্ন্ধ কমর ঘদুমর দাঁড়ামল, মোস�ন্তী দদু হামত মোকা�র ধমর 
�াথা লদময় ইশারা কমর র্লল... “কী শুরু কমর�?”

আলর্র কথা ন্া র্মল কপট হাসমল, মোসম�ন্তী রাগালবিত কমঠে 
র্লল... “মোচামখর সা�মন্ ডামকা র্ড়াপা আর মোচামখর আড়াল হমল 
ডামকা কদু শপা। মোতা�ার �ত এত র্ড় র্দুজরুক আল� র্ামপর জন্ 
মোদলখলন্। মোদৌমড় কা�রায় র্াও।”

“লজ আছো র্ড়াপা।” র্মল আলর্র সদুমর্ামধর �ত চমল গমল, শলজন্া 
কাপ হামত মোর্ময় কপট মোহমস র্লল... “আ�ামদর র্ড়াপা সর্ার জন্্য 
চা র্ালন্ময়ম�ন্। আল� একা সম্পাদক সামহমর্র জন্্য চা লন্ময় মোর্মত 
পারর্ ন্া। খ্যাপা মোলাক এখন্ মোখমপম�। চদু মলর মোগা�া ধরমত পারমল 
চদু লমচরা লর্চামরর জন্্য �ারধর করমত পামর।”

মোস�ন্তী :.. “অত্যন্ত লহসালর্ হমলও আজ মোর্লহসালর্ কাজ কমরম�। 
�ারধর করমলও রা করমর্ ন্া। তদু ই মোদৌমড় র্া আল� আসল�।”

শলজন্া দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় গলা খাঁকালর মোদয়। আলর্র �দুখ র্ার কমর 
র্লল... “কী হময়ম� র্ড়াপা?”

মোস�ন্তী শলজন্ার হাত মোথমক কাপ লন্ময় এলগময় লদময় র্লল... 
“িািা গর� চা িাডিা হমছে।”

আলর্র কাপ হামত লন্ময় র্লল... “র্ড়াপা, রামত খাওয়ার জন্্য কী 
রান্না করমর্ন্?”

মোস�ন্তী :.. “তদু ল� এত ক্দু ধাজন্ক এর্ং অসমন্তার্জন্ক হময়� 
মোকন্?”

আলর্র র্দুক কাঁলপময় দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লল... “কাগুমজ টাকা �াড়া 
চলা র্ায় ন্া। টাকা লচলর্ময় খাওয়া র্ায় ন্া। খার্ার লকন্মত হমল 
টাকা লামগ। টাকা লদময় সদুখ লকন্া র্ায় ন্া। অসদুখ হমল টাকা �াড়া 
ওর্দুধ লকন্া র্ায় ন্া মোজমন্ আল� লন্ন্দাজন্ক হময়ল�।”
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মোস�ন্তী :.. “তদু ল� এত মোঘারপ্যাঁচওয়ালা! মোতা�ার সামথ কথা কলমল 
আ�ার �গমজ প্যাঁচ লামগ।”

আলর্র কথা ন্া র্মল জান্ালার পামশ র্ায়। শলজন্া মোডমক র্লল... 
“সম্পাদকসামহর্, চাচাজান্ আপন্ামক মোডমকম�ন্।” 

আলর্র :.. “চাচাজান্ এখন্ মোকাথায়?”
শলজন্া লপ�দু হমট র্লল... “পািকমক্।”
আলর্র লচলন্তত হময় ধীমর ধীমর মোহঁমট পািকমক্র সা�মন্ মোর্ময় 

দরজায় িদু কমল, র্ার্া গম্ীরকমঠে র্লল... “লভতমর আমসা?”
আলর্র দরজা খদুমল পািকমক্ প্রমর্শ কমর সাধারণকমঠে র্লল... 

“শলজন্া র্মলল�ল আপলন্ আ�ামক মোডমকম�ন্?”
র্ার্া তার মোচামখর লদমক তালকময় র্লমলন্… “তদু ল� চমল মোর্মত 

মোচময়ল�মল মোকন্, মোকউ লক�দু র্মলম� ন্ালক?”
আলর্র �াথা ন্ত কমর র্লল... “কান্াঘদুমর্া শুমন্ল�।”
র্ার্া :.. “আল� কান্াকালন্ কলর ন্া, র্া র্লার পাঁচকান্ কমর র্লল। 

এখন্ লক�দু র্লার মোন্ই, স�য় হমল হামট হাঁলড় ফাটার্। দদু লশ্চন্তা ন্া 
কমর তদু ল� �মন্ামর্াগ লদময় কাজ কমরা।”

আলর্র :.. “লজ, আল� এখন্ মোথমক তাই করর্।”
র্ার্া দাঁলড়ময় একটা র্াক্স তার লদমক এলগময় লদময় র্লমলন্… 

“মোতা�ার জন্্য ল্যাপটপ এমন্ল�। মোসঁজদু লতমক অন্দুমরাধ করমল 
লিকিাক কমর মোদমর্। আল� পালর ন্া।”

আলর্র :.. “লজ আছো, আল� উন্ামক অন্দুমরাধ করর্।”
র্ার্া মোচয়ামর র্মস কলম্পউটামরর লদমক তালকময় র্লমলন্… “আর্ার 

মোর্লরময় মোগমল সর্ার জন্্য �দুখমরাচক খার্ার আন্মর্। িাল�দুলড় 
চান্াচদু র আল�ও প�ন্দ কলর। লসঙারা আন্মল মোর্লশ কমর আচার 
আন্মর্।”

আলর্র সম্লত জালন্ময় দ্রুত কা�রায় মোর্ময় র্াক্স খদুমল ল্যাপটপ 
র্ার কমর সর্মত্ ল্রিন্ উলিময় চালদু করার জন্্য হাত প্রসালরত 
কমর �াথা মোন্মড় �দুলটির্ধি কমর লপ�দু হাঁমট। মোসঁজদু লত দরজার সা�মন্ 
দাঁলড়ময় আলর্রমক লপ�দু হাঁটমত মোদমখ র্াঁ প্রসালরত কমর র্্যস্তকমঠে 
র্লল... “দয়া কমর থা�দুন্। আ�ার হামত গর� চা।”

আলর্র চ�মক উমি কপট মোহমস র্লল... “ন্তদু ন্ ল্যাপটপ হামত 
মোপময় দদু লন্য়া ভদু মল মোফমলল�।”

মোসঁজদু লত উমতেলজকমঠে র্লল... “কী র্লমলন্?”
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আলর্র :.. “ন্তদু ন্ ল্যাপটপ।”
মোসঁজদু লত কাপ এলগময় লদময় র্্যস্তকমঠে র্লল... “মোদলখ!”
আলর্র র্াঁ হামত কাপ ধমর ডান্ হামত ল্যাপটপ এলগময় মোদয়। 

মোসঁজদু লত লর্�ান্ার র্মস ল্যাপটপ চালদু কমর সাধারণকমঠে র্লল... 
“এত ন্া�ী ল্যাপটপ কত লদময় লকন্মলন্?”

আলর্র মোটলর্মল রাখা কামপর লদমক তালকময় কাঁধ র্াঁলকময় হামতর 
কামপ চদু �দুক লদময় কটি কমর লগমল হাসার মোচটিা কমর র্লল... 
“চাচাজান্ লকমন্ লদময়ম�ন্?”

মোসঁজদু লত :.. “র্াংলা ললখমত পামরন্?”
আলর্র :.. “অ আ কখ ললখমত পালর।”
মোসঁজদু লত :.. “আর কী পামরন্?”
আলর্র :.. “মোপ্রারিাল�ং।”
মোসঁজদু লত :.. “ওয়াও! আপলন্ একজন্ মোপ্রারিা�ার!”
আলর্র ডামন্ র্াঁময় থালকময় র্লল... “দয়া কমর আমস্ত কথা র্লদুন্, 

র্ড়াপা শুন্মল স�স্যা হমর্।”
মোসঁজদু লত :.. “কলম্পউটার মোপ্রারিা�ার ন্া সফটওয়্যার মোডমভলপার?”
আলর্র :.. “দদুটাই পালর।”
মোসঁজদু লত কাঁধ িদু ললময় র্লল... “গতকাল আ�ার ল্যাপটপ হ্যাক 

হময়ম�। অলন্ল�মখ তালকময় মোদখা �াড়া আর লক�দু করমত পারল� 
ন্া।”

আলর্র :.. “আ�ার ল্যাপটপ মোসটআপ কমর লদমল আপন্ার ল্যাপটপ 
লিকিাক কমর মোদর্।”

মোসঁজদু লত গলা খাঁকালর লদময় র্লল... “মোতা সম্পাদক সামহর্, আ�ার 
ল্যাপটপ লন্ময় আসার জন্্য শলজন্ামক মোডমক র্লদুন্ আপন্ার ল্যাপটপ 
আল� িটপট মোসটআপ কমর মোদর্।”

আলর্র :.. “লজ আছো, আপন্ামক অমন্ক ধন্্যর্াদ। আল� র্াংলা 
ললখমত পালর ন্া, লশখামত পারমর্ন্?” 

মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল টাইলপং কমর। আলর্র দরজা খদুমল শলজন্ামক 
ডামক। শলজন্ার আমগ মোস�ন্তী মোর্ময় কারণ জান্মত চাইমল, মোসঁজদু লত 
র্লল... “সম্পাদক সামহমর্র ল্যাপটপ মোসটআপ কমর উন্ামক র্াংলা 
টাইলপং লশখামত হমর্। আ�ার ল্যাপটপ এমন্ লদময় তদু ই পড়া �দুখস্ 
কর মোর্ময়।”

মোস�ন্তী দাঁত কট�ট কমর আলর্র লদমক তালকময় মোর্মত মোর্মত 
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র্লল... “লিকাম�!”
মোসঁজদু লত ল্রিমন্র লদমক তালকময় র্লল... “কামরা র্দন্জর মোস�ন্তীর 

উপর পমড়ম�। ফদু  তালর্মজ কাজ হমছে ন্া। লক�দু করমত পারমর্ন্?”
আলর্র �াথা দদু ললময় র্লল... “আজগুলর্ জীর্ গুজর্ রটামছে।”
মোসঁজদু লত অন্দুপল লচন্তা কমর র্লল... “হতাশ্বাস হওয়ার দরুন্ 

লর্মশর্ভামর্ লচন্তা করমত পালরলন্। মোর্ আ�ার সর্্বন্াশ কমরম� মোস 
এখন্ আ�ার মোর্ামন্র সামথ মোলমগম�।”

আলর্র :.. “রামগর �াথায় লক�দু করমল আজীর্ন্ আমক্প অন্দুতাপ 
করমত হয়, তা লন্শ্চয় জামন্ন্?”

মোসঁজদু লত :.. “এই জন্্য আব্দু আপন্ামক এত র্ত্আলতে কমরন্। 
ভতিপ্রাণ হওয়ার জন্্য আপন্ামক ভলতি করমত হমর্।”

আলর্র র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ র্লল... “লর্শ্বাস �ান্দুর্মক আশ্বস্ত কমর, 
র্াস্তর্তা �ান্দুর্মক লর্মর্কর্ান্ র্ান্ায়। আমর্গ �ান্দুর্মক কার্দু করমত 
পামর লর্জ্ করমত পামর ন্া। আলত্ক শালন্তর জন্্য আ�রা অমন্ক 
লক�দু কলর, স্বলস্তর জন্্য আ�রা কত কী �ান্ত কলর, মোর্াগসাধন্া 
কলর, পামক্ব মোর্ময় মোদৌড়ামদৌলড় কলর। অমন্ক ধরমন্র �ান্লসক এর্ং 
হদলহক র্্যায়� কলর লকন্তু আল্ামক স্রণ কলর ন্া। �ৃতদু ্যর আমরক 
ন্া� �ায়া, সূর্্বামলামক আ�ামদর সামথ হাঁমট, লন্রামলামক সর্ রিাস 
কমর, লর্�ান্ায় লম্বা হমল আ�ামদর লন্মচ থামক। কালঘদুম� জীর্ন্ান্ত 
হমল কী হমর্?”

মোসঁজদু লত কলম্পতকমঠে র্লল... “এভামর্ কথা র্লম�ন্ মোকন্? আ�ার 
ভয় হমছে মোতা।”

আলর্র :.. “কপাল িদু মক হাঁটমত শুরু কমরল�লা�। আপন্ামদর 
দদুয়ামর আসার পমথ কতজন্মক �াথা মোখাঁড়মত মোদমখল�। আল� �াথা 
মোখাঁমড় মোফাসকা তদু লমত চাই ন্া।” 

মোসঁজদু লত মোিাঁটলটমপ মোহমস ল্যাপটপ লন্ময় র্্যস্ত হওয়ার ভান্ কমর 
র্লল... “�াথা মোখাঁড়মত হমর্ ন্া। �াথায় উকদু ন্ থাকমল অলস দদুপদুমর 
ধালরমত র্মস গপসপ কমর লর্লল মোকমট ললক র্া�র্। র্তন্ কমর 
মোগাসল কলরময় �াথায় মোতল মোেমল কাঁকদু ই লদময় সদুন্দর কমর চদু ল 
আঁচলড়ময় মোদর্।”

আলর্র :.. “আ�ার মোপাড়াকপাল কী আম� তা শুধদু�াত্র আল্াহ 
ভামলা জামন্ন্।”

মোসঁজদু লত :.. “পাথরচাপা কপামলও অমন্ক লক�দু লদুলকময় থামক।”
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আলর্র ল্যাপটমপর লদমক তালকময় র্লল... “�াদা�, আ�ার ল্যাপটপ 
মোসটআপ করমত আর কতক্ণ লাগমর্?”

মোসঁজদু লত :.. “আ�ার ল্যাপটপ লিকিাক হওয়া পর্্বন্ত আপন্ার 
ল্যাপটপ মোসটআপ হমর্ ন্া।”

আলর্র কা�রা মোথমক মোর্লরময় মোহঁমকমডমক র্লল... “শলজন্াভান্দু! 
মোদৌমড় আয়।”

মোসঁজদু লত চ�মক উমি র্দুমক থদু থদু মোদয়। শলজন্া মোদৌমড় মোর্ময় র্্যস্তকমঠে 
র্লল... “কী হময়ম� সম্পাদক সামহর্?”

আলর্র অসহাময়র �ত ল্যাপটমপর লদমক তালকময় র্লল... “ল�স 
�াদম�ায়ামজমলর ল্যাপটপ লিক করমত র্্যথ্ব হমল র্খন্ তখন্ আ�ার 
ল্যাপটমপর জন্্য ফদু ললশরলন্ করমত হমর্। উমি পমড় মোদৌমড় ল্যাপটপ 
লন্ময়।”

মোসঁজদু লত �াথা লদময় ইশারা করমল শলজন্া মোদৌমড় মোর্ময় ল্যাপটপ 
এমন্ লদমল আলর্র মো�মিমত র্মস র্লল... “এখন্ �জাদার চা র্ালন্ময় 
আন্, রাত মোজমগ অমন্ক কাজ করমত হমর্।”

শলজন্া কাঁধ িদু ললময় চমল গমল, মোসঁজদু লত �াথা লদময় ইশারা কমর 
র্লল... “কী করম�ন্?”

আলর্র :.. “মোদলখ কী করমত পালর। মোর্কাফ কলপ আম� ন্া মোন্ই?”
মোসঁজদু লত :.. “মোন্ই।”
আলর্র :.. “আপলন্ কী কমরম�ন্ এর্ং কী মোদমখম�ন্ মোচাখ র্দুমজ 

সর্ মোদখমত হমর্ ন্ালক?”
মোসঁজদু লত আঁতমক র্লল... “কী র্লম�ন্ এসর্?”
আলর্র কপট মোহমস র্লল... “ন্া �ামন্ আপন্ার ল্যাপটমপর 

অন্তরাত্া মোদখমত হমর্। র্ারণ করমল মোদখর্ ন্া।”
মোসঁজদু লত :.. “চাইমল মোদখমত পারমর্ন্।”
আলর্র :.. “আপলন্ �মন্ামর্াগ লদময় মোসটাফ করুন্ আল� মোদলখ কী 

করমত পালর।” 
দদুইজন্ দদুই ল্যাপটপ লন্ময় র্্যস্ত হময় মোকউ কামরা সামথ কথা র্মল 

ন্া। খার্ার স�য় হমল শলজন্া মোর্ময় দদুজন্মক কাচা �ালটর পদুতদু মলর 
�ত র্মস থাকমত মোদমখ �াথা মোন্মড় র্লল... “সম্পাদক সামহর্, ভাত 
খামর্ন্?”

আলর্র মোকামন্া লদমক ন্া তালকময় র্লল... “আল� পমর খার্।”
মোসঁজদু লত :.. “এখন্ উিমল পমর আর কাজ করমত পারর্ ন্া। 
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আ�ার জন্্য ভাত �ালখময় লন্ময় আয়। সম্পাদক সামহর্, আব্দু 
লন্শ্চয় আপন্ার জন্্য অমপক্া করম�ন্, তাড়াতালড় র্ান্।”

আলর্র কথা ন্া র্মল ল্যাপটপ মোটলর্মলর উপর মোরমখ মোর্লরময় 
মোগমল, শলজন্া কাঁধ িদু ললময় র্লল... “সলত্য ভাত �ালখময় আন্র্ 
ন্ালক?”

মোসঁজদু লত কামজ �মন্ামর্াগ লদময় র্লল... “তাড়াতালড় ভাত �ালখময় 
লন্ময় আয়, আ�ার ভদু খ মোলমগম�।”

শলজন্া মোর্মত মোর্মত র্লমলা…. “এই জন্্য এই মোলাকটামক আল� 
সহ্য করমত পালর ন্া। খাম�াখা খালল কাজ করায়।” 

মোসঁজদু লত কাথা ন্া র্মল �ৃদদু হামস। আলর্র কামরা সামথ কথা ন্া 
র্মল ন্ামক �দুমখ গুঁমজ পালন্ পান্ কমর দাঁড়ামল, র্ার্া অর্াক কমঠে 
র্লমলন্… “কী হমলা?”

আলর্র কপট মোহমস র্লল... “আ�ার ভদু খ মোন্ই।”
র্ার্া হাত লদময় ইশারা কমর র্লমলন্... “লিকাম� র্াও।”
আলর্র কামরা লদমক ন্া তালকময় দ্রুত হাত ধদুময় প্রায় মোদৌমড় 

মোর্ময় ল্যাপটপ লন্ময় মো�মিমত র্সমল, মোসঁজদু লত ভাত লচর্ামত লচর্ামত 
র্লল... “ভাত মোখময়ম�ন্?”

আলর্র :.. “লজ, মোখময়ল�।”
মোসঁজদু লত :.. “আর কতক্ণ লাগমর্?”
আলর্র হাঁপ মো�মড় মোদয়ামল মোহলান্ লদময় মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় 

র্লল... “চালদু হমছে।”
মোসঁজদু লত উমতেলজত হময় র্লল... “সলত্য?”
আলর্র ল্যাপটপ ঘদুলরময় কপট মোহমস র্লল... “লর্শ্বাস করুন্ আল� 

লকছেদু  মোদলখলন্।”
মোসঁজদু লত :.. “আল� র্াললকা ন্ই, মোসই কমর্ প্রাপ্তর্য়স্া হময়ল�।”
আলর্র :.. “তা আল� র্দুিমত মোপমরল�।”
মোসঁজদু লত দদুটিদু হালস মোহমস কা�রা মোথমক মোর্লরময় মোর্মত মোর্মত র্লল... 

“কী করমর্ন্ এর্ং কী করমর্ন্ ন্া তা পমর মোদলখময় মোদর্।”
আলর্র ল্যাপটমপর লদমক তালকময় �াথা দদু ললময় লন্ম্নকমঠে র্লল... 

“মোর্পাড়ায় এমস প্রাপ্তর্য়স্ার খপ্পমর পমড়ল�।”
মোসঁজদু লত লফমর দরজার সা�মন্ দাঁলড়ময় র্লল... “র্াংলা টাইলপং 

লশখমত চাইমল আ�ার র্গমল র্সমত হমর্ একথা র্লার জন্্য 
এমসল�।”
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আলর্র কপট মোহমস র্লল... “আপলন্ একটদু  কটি কমর মোহল্প পাইলটা 
মোডস্টমপ রাখমল আল� অত্যন্ত উপকৃত এর্ং কৃতাথ্ব হর্।”

মোসঁজদু লত :.. “মোকান্ র্ই �াপার্ার লসধিান্ত কমরম�ন্?”
আলর্র :.. “�মন্র কথা।”
মোসঁজদু লত :.. “কার �মন্র কথা?”
আলর্র :.. “র্ইময়র ন্া� �মন্র কথা।”
মোসঁজদু লত :.. “ও আছো। আল� লক পড়মত পারর্?”
আলর্র :.. “প্রকামশর পর লকমন্ পড়মত হমর্।”
মোসঁজদু লত :.. “কমর্ প্রকাশ করমর্ন্?”
আলর্র :.. “সম্পাদন্ার কাজ এখমন্া মোশর্ হয়লন্।”
মোসঁজদু লত :.. “কমর্ মোশর্ করমর্ন্?”
আলর্র :.. “মোশর্ হমল র্লর্।”
মোসঁজদু লত মোরমগ লর্রতি হময় র্লল... “কাটমখাট্ার �ত কথা র্লম�ন্ 

মোকন্?”
আলর্র অপলকদৃমটি তালকময় গম্ীরকমঠে র্লল... “অন্দুরিহ কমর 

আপলন্ আ�ামক লন্গৃহীত করমত চান্ ন্ালক?”
মোসঁজদু লত :.. “�ায়! লশমলামছের জন্্য আল� মোকন্ আপন্ামক লালছেত 

করর্?”
আলর্র :.. “গতকাল মোথমক আপলন্ মোর্পমরায়ার �মতা গাময় পমড় 

িগড়া করম�ন্। আপন্ার কী হময়ম�?”
মোসঁজদু লত :.. “আ�ার লক�দু হয়লন্। আল� শুধদু জান্মত চাই উপরতলার 

মোলাক লন্চতলায় কী করম�ন্?”
আলর্র :.. “�াঁচতলায় র্সার জন্্য গা� মোর্ময় মোন্ম�ল�, এমত 

আপন্ার স�স্যা হমছে ন্ালক?”
মোসঁজদু লত :.. “আল� কমটির কারণ জান্মত মোচময়ল�লা� আর আপলন্ 

িাট্া করম�ন্।”
আলর্র :.. “আপন্ার সামথ িাট্া করমল আ�ার �াথায় িািা পড়মর্। 

ভাগ্যলর্�দুখ হমল �ান্দুর্ কত অসহায় হয় তা মোদখমত হমল আ�ামক 
পর্্বমর্ক্ণ করমত হমর্।”

মোসঁজদু লত :.. “হামতর তালদুমত ভাগ্যমরখা মোদখমত পারমলও কপামলর 
মোলখা মোকউ পড়মত পামর ন্া। এসর্ দদুমর্্বাধ্য লর্র্য় র্াদ লদময় 
সহজমর্াধ্য কলর্তা আরৃ্লতে করুন্।”

আলর্র র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ কলর্তা আরৃ্লতে কমর… “মোতার রূমপর 
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িলমক হইল� কান্া, অখন্ আর মোচামখ পথ মোদলখ ন্া, র্গমল কাঁলচ 
মোক্মত খদু ঁলজ, তদু ই জালন্স আর মোকউ জামন্ ন্া। �মন্র �ামি কত 
আশা, ধরর্ মোতামর তদু ই লদমল ন্া ধরা, তদু ই �াড়া দদু লন্য়া আন্ধার, 
আশ�ামন্ আর জ্বমল ন্া তারা। লন্রালায় র্মস কালন্দ আল�, খালল 
র্দুমক লর্মছেমদর জ্বালা, মোতামর পালর ন্া ভদু লমত, মোতামর �াড়া র্াঁচমত 
চাই ন্া এমকলা।”

মোসঁজদু লত আমর্গপ্রর্ণ হওয়ার ভান্ কমর র্লল... “কলর্তা আরৃ্লতে 
শুমন্ আমর্গপ্রর্ণতায় আমর্গস্পলন্দত হময়ল�। �ন্ আকদু লললর্কদু লল 
কমর র্লম� আমর্গলর্হুল হওয়ার জন্্য আমরকলট কলর্তা শুন্মত 
চাই।”

আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “সদুরমজর �ামি আগুন্ আম�, 
চাঁমদর আমলায় আম� শীতলতা। লপলরলতর লভতর লর্পলতে আম� 
জান্মল, ভর্সাগমর একলা ভাসতা� ন্া।”

মোসঁজদু লত �াথা ন্ত কমর র্লল... “লন্জ্বন্ লন্রালায় র্সমল আঁলখজমল 
র্দুক ভামস, লন্দারুণ �মন্র জ্বালা লন্মর্ ন্া। �মন্র কথা র্ার কামন্ 
র্লমত চাই মোস আ�ামক লাই মোদয় ন্া।”

আলর্র উমবিলজত হময় র্লল... “অজ্াত কারমণ পলরমর্শ এর্ং 
পলরলস্লত অস্বলস্তকর হময়ম�। আপলন্ চমল মোগমল আল� প্রাণায়াম� 
র্সমর্া।”

মোসঁজদু লত :.. “আল� মোস্বছোয় এমসল�। অলন্ছোসম্বেও চমল র্াওয়ার 
জন্্য র্ল� মোকন্? রাত মোজমগ গপসপ করমলও মোকউ লক�দু র্লমর্ন্ 
ন্া। চা খামর্ন্?” 

আলর্র :.. “ন্া র্লমল কী করমর্ন্?”
মোসঁজদু লত :.. “চাইমলও আল� লক�দু করমত পারর্ ন্া।”
আলর্র র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ হাঁপ মো�মড় র্লল... “অন্দুরামগর কারণ 

হমত পালরলন্ হর্রাগী। পূর্্বরামগর কারণ হয়মতা হর্ লর্র্াগী।”
মোসঁজদু লত :.. “আপলন্ ন্া জান্মলও আল� জালন্, অভার্ন্ীয় মোসৌভামগ্যর 

জন্্য অমন্মক অলচন্তন্ীয় কাজ কমর। আপলন্ চাইমল মোচটিা করমত 
পারমর্ন্।”

আলর্র :.. “আল� লর্শ্বাস কলর, আলত্ক শালন্ত এর্ং হদলহক শলতি 
হমলা সাফল্যলামভর �াধ্য�। আল� সমূ্পণ্ব সাফল্য�লডিত হমত চাই।”

মোসঁজদু লত :.. “প্রকৃতপমক্ র্ারা আন্লন্দত হমত চায় ওরা কখমন্া 
অন্্যমক লন্রান্ন্দ কমরা ন্া। র্ারা সমূ্পণ্ব সাফল্য�লডিত হমত চায় ওরা 
অমন্্যর �মন্র খর্র জান্ার অর্সর পায় ন্া।”
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আলর্র ল্যাপটপ এলগময় লদময় র্লল... “মোসই কখন্ আপলন্ চমল 
লগময়ল�মলন্। এই লন্ন্ আপন্ার ল্যাপটপ। র্াঁচমল আগা�ী কাল 
মোদখা হমর্। সালাম�র জার্ার্ লদময় চমল মোগমল অন্তত আ�ার উপর 
শালন্ত র্লর্্বত হমর্।”

মোসঁজদু লত হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “সর্লক�দুর �ূল্য লদমত হয়, 
মোকউ মোদয় �মন্ আর মোকউ মোদয় ধমন্।”

আলর্র হাত মোন্মড় দরজা র্ন্ধ কমর ল্যাপটপ মোসটআপ কমর শুময় 
পমড়। পমরর লদন্ দদুপদুমরর খার্ার মোখময় �া র্ার্া মোর্ড়ামত র্ান্। 
মোসঁজদু লত চা হামত মোর্ময় মোদমখ আলর্র কা�রায় মোন্ই। কাপ মোটলর্মল 
মোরমখ খাতা হামত লন্ময় লন্ম্নকমঠে কলর্তা আরৃ্লতে কমর… “লন্ঃসঙ্গতায় 
�ন্ লর্�ন্া হমল র্ালগচায় হাঁটমত লগময়ল�লা�, এক�মন্ হাঁটমত 
পালরলন্, কত জন্ কত কী লজজ্াস কমরল�ল, গাম�র �াময় র্মস 
ফদু ল কলল অললর ল�লন্ মোদমখ প্রাণর্ন্ত হমত পালরলন্। র্দুমকর লভতর 
শূন্্যতা এর্ং শুষ্ক ভার্ ল�ল, তাই লিমলর পামশ লগময়ল�লা�, জল 
পামন্ তৃষ্া ল�লটময় তৃলপ্তর দীঘ্বশ্বাস �াড়ার জন্্য, পালন্মত হাত লদমত 
পালরলন্, মোচৌপামশ �রীলচকা ল�ল। তর্দুও অমন্ক কমটি আঁজলায় পালন্ 
লন্ময় পান্ করমত পালরলন্, িািাপড়া মোরামদ পদুমড় লিমলর জল গর� 
হময়ল�ল। হতাশ হময় হাঁটমত শুরু কমর মোর্লদমক তালকময়ল�লা� শুধদু 
র্্যস্ততা মোদখমত মোপময়ল�লা�, সর্াই তাড়ামত আম�, কামরা �মন্ মোর্ন্ 
শালন্ত ন্াই।”

আলর্র লফমর র্্যস্তকমঠে র্লল... “কী করম�ন্?”
মোসঁজদু লত চ�মক উমি ঘদুমর র্লল... “মোকাথায় লগময়ল�মলন্?”
আলর্র :.. “ইউএসলর্ আন্ার জন্্য মোদাকামন্ লগময়ল�লা�।”
মোসঁজদু লত :.. “আ�ামক র্লমলন্ ন্া মোকন্?”
আলর্র :.. “আপলন্ এখামন্ কী করম�ন্?”
মোসঁজদু লত :.. “র্াইমর দাঁলড়ময় আম�ন্ মোকন্, লভতমর আসদুন্।”
আলর্র :.. “আপলন্ এত মোর্পমরায়া হমছেন্ মোকন্?”
মোসঁজদু লত :.. “আপন্ামক আ�ার �মন্ ধমরম�।”
আলর্র দীঘ্বশ্বাস মো�মড় �াথা মোন্মড় কা�রায় প্রমর্শ করমল, মোসঁজদু লত 

কাপ এলগময় লদময় র্লল... “এই লন্ন্ চা। িাডিা হময়ম� হয়মতা।”
আলর্র কাপ হামত লন্ময় মোচয়ার মোটমন্ র্সমত র্সমত র্লল... 

“ধন্্যর্াদ। আপলন্ খামর্ন্ ন্া?”
মোসঁজদু লত মোটলর্মল মোিস লদময় দাঁলড়ময় র্লমলা…”এই একটদু  আমগ 
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মোখময়ল�। শুমন্ল� আপন্ার জন্্য চা র্ান্ামল খদুর্ �জার হয়। তাই 
র্ালন্ময় এমন্ল�। মোখময় থাকমল আ�ামক মোদমর্ন্।”

আলর্র :.. “লিকাম�, মোখময় থাকমল মোদর্।”
মোসঁজদু লত :.. “মোকান্ র্ই �াপার্ার লসধিান্ত কমরম�ন্?”
আলর্র চা’য় চদু �দুক লদময় লগমল মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় র্লল... 

“মোকান্ র্ই পড়মত চান্?”
মোসঁজদু লত :.. “আব্দু র্মলম�ন্ লামভর ভাগ আ�ামদর, খাস্তার ভাগ 

আপন্ার। এখন্ র্লদুন্ মোকান্ র্ই প্রকাশ করমর্ন্?” 
আলর্র :.. “সম্পাদন্া করমলও লস্রলসধিান্ত করমত পারল� ন্া, তাই 

আপন্ার শরণাপন্ন হময়ল�লা�।”
মোসঁজদু লত :.. “লর্পন্ন হওয়ার জন্্য টকটক কমর িািা গর� চা 

লগলম�ন্ মোকন্?”
আলর্র কাপ মোটলর্মল মোরমখ র্লল... “আল� আর্ার র্াইমর র্ার্।”
মোসঁজদু লত কাপ হামত লন্ময় অর্লশটি চা পান্ কমর র্লল... “শলজন্া 

সলত্য র্মলম� আপন্ার জন্্য চা র্ান্ামল সলত্য খদুর্ �জার হয়। র্াক, 
আপলন্ এখন্ মোকাথায় র্ামর্ন্?”

আলর্র হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “অর্্যতি মোর্দন্া ��্বর্্যথার কারণ 
হয়, �ারপ্যাঁচ জান্মল �ারা�ালরমত জয় হয়। কথার প্যাঁচ জান্মল 
মোকউ পামর ন্া িগড়ায়, �মন্র কথা শুধদু�াত্র �মন্র �ান্দুর্মক র্লা 
র্ায়।”

মোসঁজদু লত :.. “অর্্যতি ভার্মক কদু লটলভামর্ র্্যতি করমত চাই�ামন্ 
ন্ালক?”

আলর্র :.. “কূট-সাক্ী এর্ং কূট-ভার্ীমক দদুটিরা প�ন্দ কমর। আল� 
তামদর সামথ দূরত্ব র্জায় রালখ।”

মোসঁজদু লত :.. “লিকাম� আপলন্ মোর্ময় মোগট মোখালদুন্ আল� গালড় লন্ময় 
আলস�। লক�দু আন্ার জন্্য আল�ও র্াইমর র্ার্।”

আলর্র কথা ন্া র্মল ধীমর ধীমর মোহঁমট মোর্ময় মোগমটর সা�মন্ 
দাঁড়ায়। এ�ন্ স�য় মোস�ন্তী প্রমর্শ কমর রাগালবিতকমঠে র্লল... 
“মোকাথায় র্াছে?”

আলর্র :.. “র্াইমর র্ালছে।”
মোস�ন্তী :.. “মোকাথায় র্ামর্?”
আলর্র :.. “�মন্ মোর্খামন্ মোর্মত চাইমর্ মোসখামন্ র্ার্।”
মোস�ন্তী :.. “পালামত চাইমল র্দমদায়া মোদর্। র্দমদায়ার হাত এত 
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লম্বা, জগৎ ঘদুমর অলভশমপ্তর ঘাড় ধমর �মন্ থামক মোর্ন্।”
আলর্র ভীতদু  হওয়ার ভান্ কমর র্লল... “অমর্মশমর্ আ�ার সামড় 

সর্্বন্াশ হময়ম�।”
মোস�ন্তী ডামন্ র্াঁময় তালকময় র্লল... “রামতর খার্ার মোখময় তার 

সামথ মোতা�ামক পলরচয় করার্।”
আলর্র :.. “আল� থাকমত আপলন্ এত লচলন্তত হমছেন্ মোকন্? 

হর্কাললক চা পান্ কমর তার র্ার্ার সামথ কথা র্লার জন্্য 
চাচাজান্মক র্দুলিময় র্লর্।”

মোস�ন্তী মোরমগ কশ কশ কমর র্লল... “আব্দুমক লক�দু র্লমল লর্র্ 
খাইময় �ারর্ �মন্ থামক মোর্ন্।”

আলর্র মোর্লরময় মোগট র্ন্ধ কমর র্াঁময় হাঁমট। মোসঁজদু লত গালড় লন্ময় 
মোর্মরামত চাইমল মোস�ন্তী মোহঁমক র্লল... “মোকাথায় র্াছে?”

মোসঁজদু লত :.. “মোতামক র্মল মোর্মত হমর্ ন্ালক?”
মোস�ন্তী :.. “ন্া �ামন্ র্লল�লা� কী, একা মোকাথায় র্াছে?”
মোসঁজদু লত :.. “শালড় লকন্মত র্ার্। আসমত মোদলর হমর্।” 
মোস�ন্তী মোহঁমক র্লল... “শলজন্া! মোগট খদুমল মোদ।”
শলজন্া মোদৌমড় মোগট মোদয়। মোসঁজদু লত ডামন্ র্াঁময় তালকময় র্াঁময় 

চাললময় লক�দু দূর মোর্ময় আলর্র পামশ থাম�। আলর্র হাঁটমত থাকমল, 
মোসঁজদু লত উইম্ডা খদুমল অপলকদৃমটি তালকময় গম্ীরকমঠে র্লল... 
“গালড়মত উিম�ন্ ন্া মোকন্?”

আলর্র �ৃদদু হাসার মোচটিা কমর র্লল... “কলদেন্ পর এ�লন্মত 
ঘমর র্ামর আগুন্ লাগমর্। তাইমল মোকরলসন্কাট এককাট্া করম�ন্ 
মোকন্?”

মোসঁজদু লত :.. “সট কমর উমি র্সদুন্। আগুন্ লাগমল মোপ্র�ান্মন্দ 
জ্বমলপদুমড় কয়লা হর্।”

আলর্র :.. “আপলন্ র্ান্ আল� আসল�।”
মোসঁজদু লত :.. “মোকাথায় র্ামর্ন্?”
আলর্র :.. “আপলন্ আ�ামক মোজমল লদমত চান্ ন্ালক?”
মোসঁজদু লত :.. “গালড়মত উমি র্সমল মোজমল মোর্মত হমর্ ন্া।”
আলর্র অপারগ হময় লপ�মন্র লসমট র্মস র্লল... “আপলন্ কী 

শুরু কমরম�ন্?”
মোসঁজদু লত গালড় চালামত শুরু কমর র্লল... “দয়া কমর লপ�মন্ 

র্সমলন্ মোকন্?”
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আলর্র :.. “আপন্ার অলভমপ্রত জান্মল অন্তত ভূত-মোপ্রমতর সামথ 
স্ায়ী র্ন্ধদু ত্ব হমর্। দয়া কমর র্লমর্ন্ লক?”

মোসঁজদু লত দদুটিদু হালস মোহমস কলর্তারৃ্লতে কমর… “আল� হতাশ্বাস হওয়ার 
পর সূর্্ব উমি ন্তদু ন্ অধ্যায় শুরু হময়ম�, লর্কমল্পর জন্্য চাইমলও 
গতকালমক ভদু লমত পালর ন্া, গত পরশু কী হময়ল�ল �মন্ করমত 
চাইমল লচন্তা করমত হয়, গত তরশু কী হময়ল�ল হয়মতা জান্ার 
প্রময়াজন্ মোন্ই, তারপমরও লক�দু লর্র্য় আম� র্া আজীর্ন্ �মন্ থামক, 
লর্র্ণ্ণতায় একটদু  অন্্য�ন্স্ হমল মোচামখর সা�মন্ ভামস, উলবিগ্নলচমতে 
ভার্মত চাইমল কটিদায়ক সৃ্লতরা আঘাত কমর, দদুর্্বলতা মোজমন্ 
ক্তস্ামন্ই লপ্রয়জন্রা সমজামর �ামর।”

আলর্র সা�মন্ তালকময় দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লল... “অ�র মোপ্র�মক 
গর� জহর লগললময় �ারমত হমর্, ন্ইমল কামরা লন্স্তার ন্াই। কারণ! 
ভামলার্াসার মোপমটর লভতর কমটির কারখান্া।”

মোসঁজদু লত :.. “লততি হমলও সত্য কথা র্মলম�ন্।”
আলর্র :.. “আপলন্ গম্ীর প্রকৃলতর ন্ারী, সাধারণত কামরা সামথ 

হালস �দুমখ কথা র্মলন্ ন্া। তাইমল এত দ্রুত এত পলরর্ত্বন্ হমলন্ 
মোক�মন্?” 

মোসঁজদু লত :.. “আল� অলত রুলচর্াগীশ, আ�ার �মন্া�মতা ন্া হমল 
আল� লবিতীয়র্ার তাকাই ন্া।”

আলর্র :.. “লজ আছো।”
মোসঁজদু লত :.. “আল� �লাকলা কলর ন্া তমর্ স�য় লালগময় সদুকদু �ারকলা 

কলর।”
আলর্র :.. “লজ আছো।”
মোসঁজদু লত :.. “র্ার র্ার লজ আছো র্লম�ন্ মোকন্? আল� আপন্ামক 

উপমদশ লদলছে ন্া।”
আলর্র :.. “লিকাম� আর র্লর্ ন্া।”
মোসঁজদু লত :.. “এভামর্ কথা র্লম�ন্ মোকন্?”
আলর্র :.. “লদর্াস্বমপ্ন শূমন্্য লর্চরণ করা র্ায়। উচ্াকাঙ্কী হওয়ার 

জন্্য মোভামগর আকাঙ্কা র্মথটি। আল� র্াস্তলর্ক লহতাকাঙ্কী হমত 
চাই।”

মোসঁজদু লত র্দুক কাঁলপময় দীঘ্বশ্বাস মো�মড় র্লল... “গত রামত একটা 
অদ্দুত স্বপ্ন মোদমখল�। স্বপ্ন সম্বমন্ধ আপন্ামক র্লমত চাই, তাই শহমর 
র্াইমর র্ালছে। খদুলা র্াতামস মোহঁমট র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ দীঘ্বশ্বাস 
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�াড়মত �াড়মত র্লমত চাই, আল� আপন্ার র্্যথার গভীরতা অথর্া 
কটি অন্দুভর্ করমত ন্া পারমলও সদুখ ভাগাভালগ করমত পারর্। 
চাইমল আ�ার সামথ ��্বর্্যথা ভাগ করমত পারমর্ন্, আল� আপন্ার 
র্্যথার র্ান্ধর্ী হমত চাই।”

আলর্র :.. “আল� কামরা র্দান্্য চাই ন্া।”
মোসঁজদু লত গম্ীরকমঠে র্লল... “লজ আছো।”
আলর্র �াথা মোন্মড় র্লল... “লন্লশর ডাক শুমন্ আ�ার �াথায় ভর 

উমি। কাম�ল লপর ফলকররা অমন্ক ফদু ঁ তালর্জ লদময়ম�ন্। এখামন্ 
ওখামন্ মোর্ময় অমন্ক কলর্রালজ কলরময়ল� এর্ং কমতা মোর্ র্ন্ালজ 
দাওয়াই মোখময়ল� তার ইয়তো মোন্ই তর্দুও সম্পদুণ্ব সদুস্ হমত পালরলন্।”

মোসঁজদু লত :.. “আ�ামক ভয়ত্রস্ত করমত চান্ ন্ালক?”
আলর্র :.. “আপন্ার �ত গম্ীর প্রকৃলতর ন্ারীমক আল� মোকন্ 

ভয়ত্রস্ত করর্?”
মোসঁজদু লত :.. “আপন্ামক মোকউ লক�দু র্মলম� ন্ালক?”
আলর্র :.. “আল� কামরা লক�দু জান্মতও চাই ন্া।”
মোসঁজদু লত :.. “লন্ল্বমজ্র �ত �মন্র কথা র্মল ললজ্ত হমত হমর্ 

ন্ালক?”
আলর্র ডামন্ র্াঁময় তালকময় র্লল... “কার কাম� �মন্র কথা 

র্মলম�ন্?”
মোসঁজদু লত :.. “ন্্যাকাল� কমর আ�ামক মোর্াকা র্ান্ামত চাইম�ন্ মোকন্?”
আলর্র অর্াক হওয়ার ভান্ কমর র্লল... “�ায়! আল� মোকন্ 

আপন্ামক মোর্াকা র্ান্ার্?”
মোসঁজদু লত :.. “আল� মোতা�ামক ন্া� ধমর ডাকমত চাই ন্া। তদু ল� 

আ�ামক র্াধ্য করমত চাও মোকন্?”
আলর্র :.. “র্লমত থাকদু ন্ আল� শুন্মত আল�।”
মোসঁজদু লত লর্চললত হময় র্লল... “আল� দদুঃলখত। ক্�া চাই।”
আলর্র :.. “এখন্ আর্ার কী কমরম�ন্?”
মোসঁজদু লত :.. “অভদ্রতার জন্্য তদু ল� আ�ামক র্াধ্য করমত চাও 

মোকন্?”
আলর্র :.. “লর্লর্জান্, আপন্ার কী হময়ম�, আউললময় িাউললময় 

কথা র্লম�ন্ মোকন্? লর্শ্বাস করুন্ আ�ার খদুর্ ভয় হমছে। আপন্ার 
গাময়ও উপলর ভর উিমত শুরু কমরম� ন্ালক?”

মোসঁজদু লত :.. “তদু ল� জামন্া আল� মোতা�ামক ভামলামর্মস মোফমলল�। 
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তাই ন্া?”
আলর্র �াথা দদু ললময় র্লল... “লজ আল� শুমন্ল� আপলন্ ভামলামর্মস 

মোফমলম�ন্।”
মোসঁজদু লত :.. “এত গুরুত্বপূণ্ব কথামক ঘদুলরময় অথ্ব র্দলামল মোকন্?”
আলর্র :.. “আউললময় িাউললময় কথা র্মল আপলন্ আ�ামক পাগল 

র্ান্ামত চান্ ন্ালক?”
মোসঁজদু লত :.. “ভাঁড়াল� র্াদ লদময় আ�ামক র্দুিার মোচটিা কর, আল� 

মোতা�ামক ভামলার্ালস।”
আলর্র র্াজদুমত �দুখ লদুলকময় হাসমত হাসমত র্লল... “লজ আছো। 

চাচাজান্মক র্লর্ আপলন্ আ�ামক ভামলামর্মস মোফমলম�ন্।”
মোসঁজদু লত লপ�ন্ লফমর তালকময় রাগালবিত কমঠে র্লল... “আ�ার 

সামথ ইয়ালক্ব কর� ন্ালক?”
আলর্র :.. “দয়া কমর সা�মন্ তালকময় গালড় চালান্। দদুঘ্বটন্া ঘটমল 

আল� অথর্া পথচারী ন্য় আপলন্ দায়ভার র্হন্ করমর্ন্।”
মোসঁজদু লত :.. “আল� জান্তা� তদু ল� লপ�মন্ র্সমর্ তাই চাইল্ডলক 

লালগময়ল�লা�।”
আলর্র চ�মক উমি দরজা খদুলার মোচটিা কমর হতাশ হময় কাঁধ র্দুলিময় 

র্লল... “র্দুমিশুমি অর্দুমির �ত আজ আল� লর্পমক পমড়ল�।”
মোসঁজদু লত দ্রুত চালামত শুরু কমর হাসমত হাসমত র্লল... “আল� 

জালন্ তদু ল�ও আ�ামক ভামলামর্মস মোফমল�। তাই আল� �রণপণ 
কমরল�, র্াঁচমল র্াঁচর্ এক সামথ ন্ইমল মোতা�ার হাত ধমর চমল র্ার্ 
আন্ন্দধাম�।”

আলর্র হাত কচললময় সলর্ন্ময় র্লল... “লর্লর্জান্, আমরক লদন্ 
আপন্ার সামথ মোদশভ্�মণ র্ার্। আজ লফমর মোগমল সকমলর �ঙ্গল 
হমর্, মোদলর করমল আ�ার �দুডিদু  লদময় র্ড়াপা ন্গরঘণ্ র্ালন্ময় 
খামর্ন্।”

মোসঁজদু লত :.. “�দুডিদু  মোপমল মোতা ন্গরঘণ্ র্ান্ামর্।”
আলর্র আঁতমক র্লল... “এসর্ আপলন্ কী র্লম�ন্?”
মোসঁজদু লত দাঁমত দাঁত লপমর্ র্লল... “আ�ার গা �দু ঁময় র্মলা, তদু ল� 

আ�ামক ভামলার্ামসা ন্ইমল রোমকর সা�মন্ গালড় খাড়া করর্।”
আলর্র লশউমর মোচাখ র্দুমজ র্লল... “ল� ল�! আপন্ার গা �দু ঁময় 

আমজর্ামজ কথা র্লমত পারর্ ন্া।”
মোসঁজদু লত গমজ্ব র্লল... “কী র্লমল!”
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আলর্র র্্যস্তকমঠে র্লল... “আল� লকছেদু  র্লললন্। লর্লর্জান্, দয়া 
কমর সা�মন্ তালকময় গালড় চালান্। মোলাকজমন্র �মন্ কত আশা, 
মোকউ খাম�াখা মোর্মঘামর �রমত চায় ন্া।”

মোসঁজদু লত :.. “আল�ও মোর্মঘামর �রমত চাই ন্া।”
আলর্র :.. “আপলন্ �রমর্ন্ ন্া, এয়ারর্্যাগ আপন্ামক র্াঁচামর্। 

আল� এর্ং পথচারী মোর্মঘামর �রর্। দয়া কমর সদয় হমল আপন্ার 
র্দামন্্য আল� র্ালধত হর্।”

মোসঁজদু লত মোরমগ কশ কশ কমর দ্রুত চাললময় শহর মোথমক মোর্লরময় 
জলাশময়র পামশ গালড় থাল�ময় গাময়র মোজামর দরজা খদুমল মোর্লরময় 
দদু হামত মোকা�র ধমর �াথা লদময় ইশার কমর র্লল... “তদু ল� আ�ামক 
কী মোপময়�?”

আলর্র :.. “লর্লর্জান্, হধমর্্বর সামথ লস্রীভূত হময় সদুধীরকমঠে 
কথা র্লদুন্। ন্ইমল রামগর মোচামট রতি �াথায় উিমল আছেন্ন হময় 
�ালটমত পড়মর্ন্। দয়া কমর একটদু  সমর দাঁড়ান্। খদুলা আকামশর 
লন্মচ দাঁলড়ময় র্দুক ভমর দীঘ্বশ্বাস টান্মত চাই।” 

মোসঁজদু লত দদুহামত দরজা মোচমপ ধমর র্লল... “মোর্মরামত চাইমল 
গাময়র মোজামর ধাক্া �ারমত হমর্।”

আলর্র দদু হাত মো�মল মোচাখ র্দুমজ আরা� কমর র্সমল মোসঁজদু লত 
উইম্ডা িদু মক র্লল... “কী হমলা! মোর্মরাছে ন্া মোকন্?”

আলর্র :.. “�লহলার গাময় ধাক্া �ারমল �ান্হালন্ �া�লায় মোহন্স্তা 
হময় মোজমল মোর্মত হয়। গালড়র লভতর আল� লন্রাপদ এর্ং সসম্ামন্ 
আল�।”

মোসঁজদু লত :.. “সট কমর মোর্লরময় আমসা। ধাক্া মো�মর আল� মোতা�ামক 
লর্মল মোফলমত চাই।”

আলর্র লর্মলর লদমক তালকময় র্লমলা…. “লর্মলর স্বছে জমল সূমর্্বর 
লিলকল�লক মোদমখ �মন্ র্লম�, পালন্ খদুর্ িাডিা। আপলন্ ন্া জান্মলও 
আল� জালন্ িাডিা লাগমল কম্পলদময় জ্বর আস। �ারধর করমলও 
আল� গালড় মোথমক মোর্মরার্ ন্া।”

মোসঁজদু লত হতাশ হময় কাঁধ িদু ললময় র্লল... “প্রায় �াস হমত চলম� 
তর্দুও আ�ামক র্দুিমত চাও ন্া মোকন্? আল� কললঙ্কন্ী ন্ই।”

আলর্র :..“এসর্ আমজর্ামজ শমব্র অথ্ব আল� কখমন্া র্দুিমতও 
চাইলন্।”

মোসঁজালত অধীর হময় র্লল... “তাইমল এ�ন্ কর� মোকন্?”
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আলর্র :.. “রাই কদু লড়ময় মোর্ল র্ান্ামন্া র্ায়। র্্যামঙর আধদুলল লদময় 
চাঁদ লকমন্ দাঁও �ারমলও আ�ার �ত োমকর র্াঁয়া আপন্ার �ত 
সদুন্দরীমক লর্ময় করমত পারমর্ ন্া। আল� সর্্বহারা, আপলন্ হমলন্ 
সর্্বজয়া। তাই ফাঁকতামল পমড় গাম� খাওয়া তলার কদু ড়ামন্া ফল 
হামত লদময় র্তিলর্মটল হমত চাই ন্া।” 

মোসঁজদু লত :.. “ধান্াই পান্াই কমর কী র্দুিামত চাও?”
আলর্র :.. “আল� আপন্ামক ভামলামর্মস মোফলমত পারর্ ন্া।”
মোসঁজদু লত হতাশ হময় র্লল... “আ�ামদর �ামি পূর্্বরামগর সূচন্া 

হময়ম�, তা তদু ল� র্দুিমত চাও ন্া মোকন্?”
আলর্র :.. “লর্ময়র পর স্তীর ভরণমপার্ণ অর্শ্যপালন্ীয় কত্বর্্য 

আল� পলান্ করমত পারর্ ন্া।”
আলর্র :.. “আ�ামদর র্া আম� তা মোস্বছোয় ভাগর্াঁমটায়ারা করমল 

সদুমখ-স্বছেমন্দ জীর্ন্র্াপন্ করমত পারর্।”
আলর্র :.. “আপলন্ ন্া জান্মলও আল� জালন্, দয়ার র্শীভূত হময় 

ধন্ীরা লন্ধ্বমক দান্ কমর, সাহার্্য কমর ন্া।”
মোসঁজদু লত প্রায় লচৎকার কমর র্লল... “মোতা�ার কী হময়ম�?”
আলর্র :.. “আল� হাঘমর হময়ল�।”
মোসঁজদু লত :.. “আল� মোতা�ার অন্ধভতি মোজমন্ও আমর্গসঞ্চারক 

কলর্তায় ফাঁদ মোপমত আ�ার আমর্মগ আঘাত কমরা মোকন্? আল� 
মোতা�ার কী ক্লত কমরল�?”

আলর্র :.. “র্ামপর জমন্ও আল� কলর্তা লললখলন্ এর্ং আপন্ার 
�ত এত সদুন্দরভামর্ �মন্র ভার্ এর্ং লন্মজমক প্রকাশ করমত আল� 
আর কাউমক মোদলখলন্।”

মোসঁজদু লত :.. “কী র্ল� এসর্?”
“ওমর র্াপমর!” র্মল আলর্র চ�মক উিমল, মোসঁজদু লত লপ�দু হমট 

লপল�মন্ তাকায়। আলর্র সট কমর গালড় মোর্লরময় দরজা র্ন্ধ কমর 
গলা খাঁকালর লদময় র্লল... “লর্লর্জান্, কী হময়ম�?” 

মোসঁজদু লত দদু হামত মোকা�র ধমর র্লল... “এ�ন্ করমল মোকন্?”
আলর্র হাঁটমত শুরু কমর উচ্স্বমর র্লল... “আ�রা ন্শ্বর এর্ং 

�ৃতদু ্যর হাত ধমর গন্তমর্্য মোপঁ�র্, হর্ধভামর্ উপমভাগ করমল জীর্ন্ 
উপমভাগ্য হয়, আলত্ক শালন্ত এর্ং আমত্ান্নলতর জন্্য সাধন্া করমত 
হয়। অসাধ্যসাধমন্র মোচটিায় হতাশ্বাস হমল সর্ অন্্বথক �মন্ হয়, 
ভামলা র্াসায় ভামলার্াসার্ালস অত্যন্ত র্্যয়র্হুল লর্র্য়, র্ড়র্ন্ত্র�ূলক 
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কার্্বকলামপ মোকউ কখমন্া লর্শ্বস্ত হমত পামরলন্। সর্্বন্াশীমক র্ারা 
ঘৃণা কমর ওরাই দদুঃখন্াশীমক ভামলার্ামস, স্রটিায় অলর্শ্বাসীরাও 
লর্শ্বাস কমর সূমর্্বর আমলা লতল�রন্াশক।”

মোসঁজদু লত গম্ীরকমঠে র্লল... “অহলন্্বশ ধ্যান্গম্ীর থাকমলও আ�ার 
�মন্ তা�ার লর্র্ মোন্ই।”

আলর্র :.. “আপলন্ আ�ামক র্কার্লক করম�ন্ ন্ালক?”
মোসঁজদু লত :.. “লন্ল্বমজ্র �ত �মন্র কথা র্মল ললজ্ত হমত হমর্ 

ন্ালক?”
আলর্র ডান্ হামতর কলন্ষ্ঠ অঙ্গদুমল কান্ পলরষ্কার করার ভান্ কমর 

র্লমলা :.. “আপলন্ কী র্মলল�মলন্ আল� শুলন্লন্, অলমজ্র �ত আল� 
অন্্য�ন্স্ ল�লা�।”

মোসঁজদু লত :.. “ন্্যাকাল� ন্া �স্রা কর�?”
আলর্র :.. “গত লন্শীমথ লন্লশর ডাক শুমন্ লন্শ্চয় আ�ামদর 

একজমন্র �াথায় ভর উমিম�?”
মোসঁজদু লত :.. “আ�ার �ন্ আ�ামক কামন্কামন্ র্লম� ভামলার্াসা 

ন্া�ক মোরামগ আল� মোরালগণী হময়ল�।”
আলর্র :.. “�ন্ হমলা দদুরামরাগ্য মোরামগর উর্্বর খা�ার। মোকামন্া 

প্রকার সার �াড়াই অত্যন্ত কটিদায়ক র্ন্ত্রণা উৎপালদত হয়।” 
মোসঁজদু লত ভ্রূ লদময় ইশারা কমর র্লল... “ন্ারীমদর প্রলত মোতা�ার 

এত হর্র্ম�্যর কারণ কী?”
আলর্র :.. “আ�ার র্্যলতিগত লর্র্য় আপন্ার সামথ ভাগ কমর 

লর্পামক পড়মত চাই ন্া।”
মোসঁজদু লত :.. “মোতা�ার সামথ আ�ার উিার্সা। ন্া চাইমলও হালস 

�দুমখ কথা র্লমত হয়। তাই র্থাসম্র্ মোতা�ার সম্বমন্ধ জান্মত চাই।”
আলর্র :.. “চড়া র্াজামর র্ারা র্াজার কমর তামদর জন্্য র্াজারদর 

জান্া লন্ষ্ফল প্রয়াস �াড়া আর লক�দু ন্য়।”
মোসঁজদু লত :.. “প্রয়াস �াড়া আময়স সম্র্ হমলও সাফল্য অসম্র্।”
আলর্র :.. “ন্াটকীয় আচরমণ দৃলটি আকর্্বণ করমত সক্� হমলও 

ন্াটকীয় চালচলমন্ জীর্ন্ চমল ন্া।”
মোসঁজদু লত :.. “মোতা�ার লন্শ্বামসর উষ্তা অন্দুভর্ করার জন্্য 

প্রময়াজমন্ �ৃতদু ্যমক স্পশ্ব করর্। মোতা�ার ভামলার্াসামক উপমভাগ 
করার জন্্য প্রময়াজমন্ লন্রম্বদু  উপর্াস করর্।”

তামদর পামশ লজপ থাল�ময় �স্তান্রা িাট্াইয়ালক্ব কমর। মোসঁজদু লত 
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আলর্র হাত ধমর মোটমন্ র্লল... “গালড়মত চমলা, আ�রা এখন্ র্াসায় 
চমল র্ার্।”

আলর্র গালড়র দরজা খদুমল সাধারণ কমঠে র্লল... “তদু ল� গালড়মত 
র্মসা, আল� এমদর সামথ র্দুিাপড়া কমর আসল�।”

একজন্ মোসঁজদু লত হাত ধরমল, আলর্র ওর কদু ঁচলকমত লালথ মো�মর 
গলায় ঘদুলর্ র্সায়। অন্্যরা আক্র�মণর জন্্য এগুমল আলর্র পলমক 
র্দুট খদুমল মোজক হামত মোন্য়। তামদর একজন্ হলকলটেক লদময় �াথায় 
র্ালড় �ারমল, আলর্র �লরয়া হময় �ারা�ালর কমর ওমদরমক ধরাশায়ী 
কমর �াথায় ধমর গালড়মত মোহলান্ লদময় র্মস। মোসঁজদু লত সাহামর্্যর জন্্য 
লচৎকার কমর আলর্র পামশ র্মস ডদু কমর মোকঁমদ র্লল... “আলর্র! 
আল� এখন্ কী করর্?”

আলর্র অসহাময়মর �ত তালকময় শুষ্ককমঠে র্লল... “পালন্ দাও।”
মোসঁজদু লত কী করমর্ মোভমর্ ন্া মোপময় সা�ামন্ তালকময় মোদৌড় মোদময়। 

আলর্র হাত তদু মল র্লল... “মোসঁজদু লত, লর্মল সাপলর্ছেদু  থাকমত পামর।”
মোসঁজদু লত মোদৌমড় লর্মলর পামশ মোর্ময় জমল ন্া�মত মোচময় ফণা মো�লা 

সাপ মোদমখ থ�মক দাঁড়ায়। সাপ অন্ড় থাকমল দাঁমত দাঁত লপঁমর্ 
ক্যাঁক কমর লালথ মো�মর র্লল... “দূর লগময় �র।”

সাপ জামন্র �ায়ায় পালামল, মোসঁজদু লত জমল মোন্ম� আঁচল ধদুময় গুল্া 
র্ালন্ময় লর্ল মোথমক উমি মোদৌমড় মোর্ময় হাঁটদু  মোগঁমড় র্মস আঁচল তার 
�দুমখর কাম� লন্ময় আমস্ত আমস্ত লচমপ। আলর্র পালন্ পান্ কমর স্বলস্তর 
শ্বাস মো�মড় মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় �ৃদদু মোহমস র্লল... “মোতা�ামক 
ধন্্যর্াদ।”

মোসঁজদু লত হতভমম্বর �ত তালকময় থামক। রমতি আলর্র শাট্ব লভমজ 
সপসপ। মোসঁজদু লত দাঁলড়ময় তার �াথার লদমক তালকময় শালড় ল�ঁড়মত 
চায়।

“খর্রদার!” মোহঁমক র্মল আলর্র মোচাখ র্দুমজ এললময় পমড়। এ�ন্ 
স�য় এক রাখাল এমস অন্্যমদর লদমক তালকময় হাঁপামত হাঁপামত 
র্লল... “আপা, কী হময়ম�?”

মোসঁজদু লত ডদু কমর মোকঁমদ র্লল... “ভাই! আপন্ার গা��া মোদমর্ন্? 
আ�ার স্বা�ীর �াথায় পলট্ র্াঁধমত হমর্।”

রাখাল গা��া এলগময় লদমল মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল আলর্র �াথায় 
পলট্ মোর্ঁমধ �স্তান্মদরমক ন্ড়াচড়া করমত মোদমখ সভময় র্লল... “ভাই, 
উন্ামক গালড়মত উিামত হমর্।”

“আপলন্ সমর দাঁড়ান্ আল� উিার্।” র্মল রাখাল মোকাঁতামত 
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মোকাঁতামত আলর্রমক গালড়মত র্সায়। মোসঁজদু লত হাতর্্যাগ মোথমক টাকা 
র্ার কমর এলগময় লদমল, রাখাল টাকা হামত লন্ময় র্লল... “পমর 
আ�রা িগড়া করর্। এখন্ তাড়াতালড় উন্ামক লন্ময় হাসপাতামল 
র্ান্।”

মোসঁজদু লত মোদৌমড় গালড়মত উমি খদুর্ দ্রুত চাললময় হাসপতামল মোপঁম� 
হাঁক লচঁক শুরু কমর। ডাতিার ন্াস্ব মোর্মরামল মোসঁজদু লত লচৎকার কমর 
র্লল... “হাঁ কমর কী মোদখ�? মোরাগীমক লভতমর ন্াও।”

গালড়র লদমক তালকময় রতিাতি আলর্রমক মোদমখ ওরা র্্যস্ত হয়। 
মোসঁজদু লত র্ারান্দায় পায়চালর কমর। অমন্কক্ণ পর ডাতিার মোর্লরময় 
র্লল... “পলট্ ন্া র্াঁধামল রতি লদমত হত। র্াক, উন্ার সংজ্া 
লফমরম�, চাইমল মোদখমত পারমর্ন্।”

মোসঁজদু লত ডাতিারমক ধন্্যর্াদ র্মল আলর্র অর্স্ান্ জান্মত চায়। 
ডাতিার হাঁটমত শুরু কমর ন্ামস্বমক মোডমক র্লল... “ন্াস্ব, উন্ামক 
লন্ময় র্াও।”

ন্াস্ব লরকভালর রুম�র লদমক হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “আ�ার 
সামথ আসদুন্।”

মোসঁজদু লত মোদৌমড় মোর্ময় আলর্রমক মোচাখ র্দুমজ থাকমত মোদমখ হাঁটদু  
মোগমড় র্মস লর্�ান্ায় �াথা মোিমক ডদু কমর কাঁদমল, আলর্র মোচাখ মো�মল 
ক্ীণকমঠে র্লল... “কী হময়ম�, কাঁদম�ন্ মোকন্?”

মোসঁজদু লত অশ্রুসজল দৃমটি তালকময় �াথা মোন্মড় র্লল... “আব্দুমক 
আল� কী র্লর্?”

আলর্র ম্ান্ মোহমস র্লল... “র্া র্লার আল� র্লর্। আপলন্ শুধদু 
র্লমর্ন্ আধ�রা অর্স্ায় পমথ পমড় থাকমত মোদমখ হাপসাতামল 
লন্ময় এমসল�মলন্।”

মোসঁজদু লত :.. “এত র্ড় ডাহা ল�থ্যা র্লর্ মোক�মন্?”
আলর্র :.. “ফাঁড়া মোথমক উিার জন্্য ল�থ্যা র্লমল পাপ হয় ন্া।”
মোসঁজদু লত :.. “র্াসায় মোর্মত চাও ন্া এখামন্ থাকমত চাও?”
আলর্র :.. “আপন্ার ইছো।”
মোসঁজদু লত অশ্রু �দুম� দ্রুত মোর্ময় ডাতিামরর সামথ কথা র্মল লফমর 

র্লল... “ডাতিার র্মলম�ন্ মোহঁমট মোর্মত পারমল এর্ং স�য়�মতা ওর্দুধ 
খাওয়ামল র্াসায় লন্মত পারর্। একটদু  কটি কমর উমি আ�ার কাঁমধ 
ভর কমর গালড় পর্্বন্ত মোহঁমট মোগমল হমর্, র্ালক সর্ আল� সা�লার্।”

আলর্র �ৃদদু মোহমস র্লল... “আপন্ামক কটি লদমত চাই ন্া। সমূ্পণ্ব 
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সদুস্ হমত অমন্কলদন্ লাগমর্। এখামন্ থাকা স�ীচীন্ হমর্।”
মোসঁজদু লত :.. “র্ত স�য় র্ামর্ র্্যথা তত র্াড়মর্। পমর হাঁটমত 

পারমর্ ন্া। র্াসায় মোগমল ভামলা হমর্, কা�রার সামথ মোগাসলখান্া 
আম�। কটি ক� হমর্। ভান্ র্াহান্া কমর পামশর কা�রায় আল� চমল 
আসর্। উমিা!”

আলর্র লর্�ান্া মোথমক মোন্ম� র্াজদুমত অশ্রু �দু�মল, মোসঁজদু লত র্্যস্তকমঠে 
র্লল... “কী হমলা, ভর রাখ� ন্া মোকন্?”

আলর্র �ৃদদু মোহমস র্লল... “আ�ার ভয় হমছে।”
মোসঁজদু লত লর্চললত হময় �াথা মোন্মড় র্লল... “লর্শ্বাস কমরা, আর 

কখমন্া ক্যাঁট ক্যাঁট কমর কথা র্লর্ ন্া।”
“লিকাম�।” র্মল আলর্র মোসঁজদু লতর কাঁমধ ভর কমর ধীমর ধীমর 

মোহঁমট মোর্ময় গালড়মত উমি র্মস। মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল ধীমর ধীমর 
চাললময় র্াসায় মোপঁম� মোস�ন্তীমক ডামক। মোস�ন্তী মোর্লরময় র্্যস্তকমঠে 
র্লল... “আপদু! কী হময়ম�?”

মোসঁজদু লত :.. “মোক র্া কা’রা উন্ামক মো�মর আধ�রা কমর মোফমল 
লগময়ল�ল। ভালগ্যস আল� তখন্ ওই পথ লদময় র্ালছেলা�। পারমল 
মোকামল-কাঁমখ কমর কা�রায় লন্ময় র্া আল� পারর্ ন্া।”

মোস�ন্তী মোদৌমড় মোর্ময় গালড়র দরজা খদুমল র্লল... “কী র্ল� এসর্?”
আলর্র �ৃদদু মোহমস র্লল... “র্ড়াপা, আ�ার কা�রা কত দূর?”
মোস�ন্তী হাত প্রসালরত কমর র্লল... “মোর্লশ মো�মরম� ন্ালক?”
আলর্র :.. “স�য়�মতা হাসপাতামল লন্ময় ন্া মোগল মোসই কখন্ 

পমটালমতালা চমল মোর্তা�।” 
মোস�ন্তী :.. “আ�ার হাত ধমরা।”
আলর্র কটি কমর গালড় মোথমক মোর্লরময় দদুহামত মোস�ন্তীর হাত ধমর 

ধীমর ধীমর মোহঁমট তার কা�রায় চমল র্ায়। মোসঁজদু লত লন্মজর কা�রায় 
মোর্ময় �ামক মোদমখ জলড়ময় ধমর ডদু কমর মোকঁমদ র্লল... “আম্দু, এসমর্র 
জন্্য আল� দায়ী। সর্ মোদার্ আ�ার।”

�া অর্াক কমঠে র্লমলন্… “এসর্ তদু ই কী র্লল�স?”
মোসঁজদু লত :.. “আল�ই তামক র্াধ্য কমর লন্ময় লগময়ল�লা�। 

আপন্ামদর কথা আল� শুমন্ল�লা�। তার �মন্র কথা জান্ার জন্্য 
শহমরর র্ামর লন্ময় লগময়ল�লা�। মোকাথা মোথমক এক পাল গুডিা এমস 
আ�ামক আক্র�ণ কমরল�ল। ভালগ্যস মোস সামথ ল�ল ন্ইমল কী হমতা 
আল� জালন্ ন্া।”
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�া আমরা অর্াক হময় লক�দু র্লমত মোচময় লন্র্্বাক হমল, মোসঁজদু লত 
কাঁদমত শুরু কমর র্লল... “আ�ার �ন্ মোর্লশ খারাপ হমল লর্মলর 
পামশ গালড় থাল�ময় পালন্র লদমক তালকময় থালক। লর্মলর উপর লদময় 
সদমল র্ক উমড় র্ায়। তামদর উমড় র্াওয়া আ�ার খদুর্ ভামলা লামগ। 
একলা লর্মলর পামশ দাঁলড়ময় মো�াট মো�াট মোেউ গুন্মল আ�ার �ন্ 
ভামলা হয়। অজান্া গন্তমর্্য র্াওয়ার জন্্য �মন্র ডান্া মো�মল আল�ও 
র্মকর সামথ উলড়। এই আশায় আজ তামক লন্ময় লগময়ল�লা�, 
হয়মতা মোসও আ�ার সামথ উড়মর্। আম্দু, আল� এখন্ কী করর্? 
তার লক�দু হমল আল� গলায় দলড় মোদর্।”

�া ওর �াথায় হাত র্দুললময় সমনেমহ র্লমলন্… “আল্াহ চাইমল তার 
লক�দু হমর্ ন্া। মোতার র্ার্া জান্মত চাইমল কী র্লর্?”

মোসঁজদু লত �াথা মোন্মড় র্লল... “আল� জালন্ ন্া।”
�া ওর �াথায় হাত র্দুললময় �ৃদদু মোহমস র্লমলন্... “অভীর �ত 

জান্মত চাইমল মোস র্মলম�, তদু ই রালজ হমল মোস আপলতে করমর্ ন্া। 
মোতার �ত কী?”

মোসঁজদু লত অর্াক কমঠে র্লল... “কীমসর জন্্য রালজ হর্?”
�া :.. “মোতার র্াপ মোতামক পলামশর কাম� লর্ময় লদমত চান্। মোতার 

�ত কী?”
মোসঁজদু লত �াথা ন্ত কমর গম্ীরকমঠে র্লল... “তামক লজজ্াস কমর 

র্লর্।”
�া হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “লিকাম�। তদু ই চাইমল এখন্ 

তামক মোদখমত পারমর্।”
মোসঁজদু লত দ্রুত মোগাসলখান্ায় প্রমর্শ কমর কাপড় র্দললময় দ্রুত 

মোহঁমট আলর্র কা�রার সা�মন্ মোর্ময় দরজায় িদু মক প্রমর্শ কমর 
মোস�ন্তীর লদমক তালকময় সাধারণকমঠে র্লল... “ওর্দুধ খাইময়ল�স?”

মোস�ন্তী লর্চললত হময় আলর্র লদমক তালকময় র্লল... “এখমন্া 
স�য় হয়লন্, আমরা কময়ক ঘণ্া পর খাওয়ার্।”

মোসঁজদু লত আলর্র লদমক তালকময় সর্ার অলমক্্য আমস্ত আমস্ত 
দীঘ্বশ্বাস মো�মড় অরিসর হময় র্লল... “র্্যাম্ডজ মোদমখ �মন্ হমছে 
হাড়মগাড় গুঁমড়া কমরম�।”

মোস�ন্তী :.. “আপদু, গুডিার পাল মোকঁমদামক এত �ারমলা মোকন্ তদু ল� 
জামন্া?”

মোসঁজদু লত মোচয়ার মোটমন্ র্মস র্লল... “সদুস্ হমল তামক তদু ই লজজ্াস 
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কলরস।”
মোস�ন্তী আমস্তধীমর মোহঁমট দরজার র্াইমর মোর্ময় মোসঁজদু লতর লদমক 

তালকময় র্লল... “মোকঁমদা এখন্ ন্ড়মত চড়মত পারমর্ ন্া। লক�দু 
র্লমল �ারধর কমরা ন্া। আজ আব্দুর �ন্ খদুর্ খারাপ। মোকঁমদামক 
র্কািকা করমল চমট র্ামর্ন্। তদু ল� চা খামর্?”

মোসঁজদু লত :.. “আ�ার জন্্য চা র্ান্ামল তামক আল� র্কািকা করর্ 
ন্া।”

মোস�ন্তী :.. “লিকাম�। মোকঁমদার সামথ কথা র্মলা আল� চা আন্মত 
র্ালছে।”

মোস�ন্তী চমল র্াওয়ার লক�দুক্ণ পর মোসঁজদু লত উমি লর্�ান্ার পামশ 
মোর্ময় আলর্র �দুমখর লদমক তালকময় আঁচমল অশ্রু �দুম� লন্ম্নকমঠে 
র্লল... “এখন্ মোক�ন্ মোর্াধ কর�?”

আলর্র মোচাখ মো�মল ম্ান্ মোহমস র্লল... “র্ড়াপা আ�ামক খদুর্ আদর 
কমরন্ তাই ন্া লর্লর্জান্?”

মোসঁজদু লত :.. “কী খামর্? র্া র্লমর্ তা র্ালন্ময় আন্র্?”
আলর্র :.. “র্ড়াপা হয়মতা সার্দু আন্মত লগময়ম�ন্।”
মোসঁজদু লত র্্যস্তকমঠে র্লল... “সার্দু খামর্ মোকন্?”
আলর্র কপট মোহমস র্লল... “সর্ মোরাগীরা খায় তাই আজ আল�ও 

খার্।”
মোসঁজদু লত কাঁধ িদু ললময় �াথা মোন্মড় র্লল... “লকছেদু  করার মোন্ই। 

সার্দু লন্ময় আসমল কটি কমর লগলমত হমর্, ন্ইমল সর্াইমক সার্দু 
খাওয়ামর্।”

আলর্র :.. “ডাতিারমক র্লমত শুমন্ল�লা� দাঁমতর �ালড় শতি হমত 
�াস খামন্ক লাগমর্। চাইমলও শতি লক�দু লচলর্ময় মোখমত পারর্ ন্া।”

মোসঁজদু লত লর্চললত হময় করমজামড় অশ্রুর্র্্বণ কমর র্লল... “দয়া 
কমর আ�ামক ক্�া কমরা।”

আলর্র :.. “মোহাঁতকা মোকঁমদা মোহাঁদল কদু তকদু ত হমলও আল� মোপটদু ক 
ন্ই। আ�ার ভাগ ভাগাভালগ কমর মোখময় আ�ার জন্্য মোদায়া করমল, 
সত্বর সদুস্ হময় মোপট ভমর মোখমত পারর্।”

মোসঁজদু লত দাঁমত দাঁত লপমর্ র্লল... “মোখাদার খালশ মোতা�ার জন্্য 
সার্দু আন্মত লগময়ম� মোকন্? হালড়মত আমরা কত কী আম�। ওমক মোর্ 
কী কলর? ওর দাওয়াত মোপময় থাল র্ালট র্ত্বন্ হামত আব্দু আম্দুও 
লশরলন্ খাওয়ার জন্্য আসমর্ন্।”
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আলর্র :.. “পদু ঁময় পাওয়া কালিসার প্যাংলা আপামক মোখাদার খালশ 
ডাকম�ন্ মোকন্? এসর্ শুন্মল আপা অত্যন্ত ��্বাহত হমর্ন্।”

মোস�ন্তী থাল হামত কা�রায় প্রমর্শ কমর দাঁমত দাঁত লপমর্ র্লল... 
“ন্াদামপটা ভদু ঁলড়ওয়ালা আ�ামক প্যাংলা কালিসার মোডমকম�। শলজন্া! 
মোহাঁদল কদু তকদু মতর জন্্য ভাজা লচঁমড় আর লতলকদু ট লন্ময় আয়।”

আলর্র অসহাময়র �ত র্লল... “র্ড়াপা, উলন্ আপন্ামক মোখাদার 
খালশ মোডমকল�মলন্। উন্ামক র্দুিামত র্্যথ্ব হময় আল� উলটা পালটা 
শব্ উচ্ারণ কমরল�লা� �াত্র। আজ আ�ার �থা �গজ কাজ করম� 
ন্া। ডাতিার র্মলম� ফাটা �াথা লিক হমত র্�র ন্ময়ক লাগমর্। 
দাঁমতর মোদাহাই লদময় র্লল�, অদ্য আল� লতলকদু ট লচর্ামত পারর্ ন্া।”

মোস�ন্তী তার লর্র্ণ্ব �দুমখর লদমক তালকময় লর্চললত হময় র্লল... 
“সদুস্ সর্ল থাকার জন্্য আল� ক� খাই। মোতা�ার �ত গামডিলপমডি 
লগলমল সর্্বন্াশ হমর্। ইস্, �দুখ শুলকময় আ�লশ হময়ম�।”

আলর্র :.. “র্ড়াপা, আ�ার মোকউ মোন্ই। আপলন্ আ�ামক পর 
করমল আল� পমটালমতালা চমল র্ার্।”

মোস�ন্তী থাল এলগময় লদময় র্লল... “মোতা�ামক ধ�কামত আ�ার খদুর্ 
ভামলা লামগ। আব্দু র্মলম�ন্ র্খন্ তখন্ আল� মোতা�ামক ধ�কামত 
পারর্। এই ন্াও সা�ান্্য সার্দু খাও, মো�াটা মোপট ভরমর্ এর্ং খদুর্ 
সহমজ হজ� হমর্।”

আলর্র কপট মোহমস র্লল... “র্ড়াপা, �্যাড়�্যাড় শব্ মোশামন্ �মন্ 
হমছে হাড়মগাড় সর্ গুঁমড়া হময়ম�।”

মোস�ন্তী মোচাখ কপামল তদু মল র্লল... “তদু ল� মোতা জর্র �জার ভদু জদুং 
লদমত পামরা।”

আলর্র :.. “র্ড়াপা মোগা, আপন্ র্লমত এই দদু লন্য়ায় আ�ার মোকউ 
মোন্ই। আদর কমর আপলন্ আ�ামক �দুমখ তদু মল ন্া খাওয়ামল শুলকময় 
এমক্র্ামর কালিসার হর্।”

আলর্র অন্তরস্পশ্বী কথা মোশামন্ আঁচমল �দুখ লদুলকময় মোসঁজদু লত কান্নায় 
মোভমঙ পড়মল, মোস�ন্তী র্্যস্তকমঠে র্লল... “আপদু, কী হময়ম�?”

মোসঁজদু লত কান্না থাল�ময় আঁচমল অশ্রু �দুম� র্লল... “�ালটর �ান্দুর্ 
এত লন্ষ্ঠদু র হয় মোক�মন্?”

মোস�ন্তী কপট মোহমস র্লল... “আপদু, মোহাঁদল কদু তকদু মতর পামশ 
আল� র্সমত পারর্ ন্া। আ�ার মোপমটর লভতর কাতদু কদু তদু  হমর্। 
সদয় হময় তদু ল� তামক খাওয়ামল আ�রা সর্াই মোতা�ার জন্্য মোদায়া 
করর্। ভাইয়ামক র্লমল র্লমর্ শলজন্ামক র্ল। তদু ল�মতা জামন্া, 
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মোহাঁদল কদু তকদু মতর �ায়া মোদখমল ওর �মন্ খদু ঁতখদু ঁতালন্ হয়। মোহাঁদল 
কদু তকদু তমক দদুই চমক্ মোদখমত পামর ন্া। আপদু, মোকঁমদ মোকঁমদ মোকঁমদামক 
সার্দু খাওয়ামত পারমর্?”

মোসঁজদু লত গম্ীরকমঠে র্লল... “তদু ই মোতা জালন্স, আ�ার হাত লাগমল 
�ালটর পালতল ফামট। আ�ার �দুখ মোদমখ র্উলন্ করমল র্্যর্সা �ান্দা 
হয়।” 

মোস�ন্তী :.. “দূর আপদু! লর্ময় একটা মোভমঙম� তামত কী হময়ম�। 
পরীক্া পর মোগমটর সা�মন্ এর্ার র্মরর লাইন্ লাগার্।”

আলর্র কান্ মোপমত র্লল... “কার লর্ময় মোভমঙ্গম�?”
মোস�ন্তী :.. “হামত মো�মহলন্দ মোদয়ার পর আপদুর ন্াম� কদু ৎসা রলটময় 

লর্ময় মোভমঙ্গল�ল, তাই আপদু আর লর্ময় করমত চায় ন্া। আপদু, সার্দু 
খাইময় মোকঁমদামক তাগড়া র্ান্ামত পারমল তার সামথ এক্া মোদাক্া 
চদু  লকত লকত মোখলমত পারমর্। এই ন্াও, ধ�লকময় সার্দু খাওয়াও। 
মোতা�ার জন্্য চা আন্মত র্ালছে।”

মোসঁজদু লত হাসার মোচটিা করমল, মোস�ন্তী থাল মোটলর্মল মোরমখ দ্রুত 
মোর্লরময় র্ায়। আলর্র ঘদুম� েদু লদুেদু লদু মোচামখ মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় 
র্লল... “আ�ার খদুর্ ঘদু� পাছে।”

মোসঁজদু লত সট কমর দাঁলড়ময় অধীরকমঠে র্লল... “অসদুস্মর্াধ কর� 
ন্ালক?”

আলর্র মোচাখ র্দুমজ �াথা দদুলায়। মোসঁজদু লত মোচয়ার মোটমন্ র্মস 
চা�চ তার �দুমখর কাম� লন্ময় র্লল... “ওর্দুধ মোখময় ঘদু�ামল ভামলা 
হমর্। আ�ার সামথ কথা র্লমত থামকা, আল� মোতা�ামক �দুমখ তদু মল 
খাওয়ার্। মোকান্ র্ই �াপামত চাও? লদন্�ান্ র্ই পড়া �াড়া আ�ার 
আর মোকামন্া কাজ মোন্ই। র্ইর ন্া� র্লমল আল� মোতা�ামক পমড় 
শুন্ার্। জামন্া! আল�ও সম্পাদন্া করমত পালর। লন্ভ্বময় হাঁ কমরা। 
মোকউ লক�দু র্লমর্ ন্া”

আলর্র :.. “হাঁ করমত পারল� ন্া, মোচায়ামল খদুর্ র্্যথা। গা �্যাজ�্যাজ 
কমর মোজাড়ায় মোজাড়ায় র্্যথা হমছে।”

মোসঁজদু লত �ৃদদু মোহমস চা�চ তার মোিাঁমট লালগময় র্লল... “মোকান্ র্ই 
সম্পাদন্া করর্?”

আলর্র সার্দু �দুমখ লন্ময় কটি কমর লগমল আমস্ত আমস্ত র্লল... “খদুর্ 
কটি হমছে।”

মোসঁজদু লত :.. “ওর্দুধ মোখময় লক�দুক্ণ ঘদু�ামল সদুস্মর্াধ করমর্।”
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আলর্র কথা ন্া র্মল কটি কমর লগলমত থামক। মোসঁজদু লত তার �দুমখ 
তদু মল লদমত লদমত র্লল... “আ�ার কাম� একটা পাডিদু লললপ আম�। 
র্লমল পমড় শুন্ামত পারর্। মোলখমকর ন্া� র্লমত পারর্ ন্া।”

আলর্র :.. “আল� পালন্ চাই। ন্া� কী?”
মোসঁজদু লত মোগলাস তার �দুমখর কাম� লন্ময় �ৃদদু মোহমস দাঁলড়ময় লর্�ান্ায় 

র্মস ডান্ হামত আলমতা কমর �াথা ধমর র্াঁ হামত পালন্ পান্ করায়। 
আলর্র পালন্ লগমল মোসঁজদু লত মোচামখর লদমক তালকময় ক্ীণকমঠে র্লল... 
“আল� মোতা�ামক ভামলার্ালস।”

“লিকাম�।” র্মল মোসঁজদু লত মোচয়ামর র্মস চা�মচ সার্দু লন্ময় তার 
�দুমখর কাম� ধমর। আলর্র হতাশ হময় র্লল... “আর মোখমত পারর্ 
ন্া।”

“লিকাম�। এখন্ ওর্দুধ মোখময় ঘদু�ার্ার মোচটিা কমরা।” র্মল মোসঁজদু লত 
ওর্দুধ হামত লন্ময় আর্ার লর্�ান্ায় র্মস পূমর্্বর �ত ডান্ হামত তার 
�াথা ধমর র্া� হাত ওর্দুধ �দুমখ তদু মল মোদময়। আলর্র ওর্দুধ লগমল 
র্াললমশ �াথা মোরমখ র্লল... “ন্া� কী?”

মোসঁজদু লত :.. “আলর্র।”
এ�ন্ স�য় র্ার্া কা�রায় প্রমর্শ কমর র্্যস্তকমঠে র্লমলন্… 

“পলাশ! কী হময়ম�, মোকাথায় লগময়ল�মল?”
আলর্র মোচাখ মো�মল �ৃদদু মোহমস র্লল... “হাঁটাহাঁলট করার জন্্য 

মোর্লরময়ল�লা�।”
র্ার্া লর্�ান্ায় র্মস আলমতা কমর তার কপামল হাত র্দুললময় 

র্লমলন্... “মোক এর্ং মোকন্ মোতা�ামক �ারমলা?”
আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “অন্্য মোকউ �মন্ কমরল�ল 

হয়মতা। আ�ার লক�দু হয়লন্। লচন্তা করমর্ন্ ন্া। দদুময়কলদমন্ লিক 
হময় র্ার্।”

র্ার্া :.. “কী কাডি! ন্া লচমন্ মোকউ কামরা সামথ কথা র্মল ন্া। 
থান্ায় মোর্ময় এখদুলন্ �া�াল িদু কমত হমর্। তদু ল� এখন্ মোক�ন্ মোর্াধ 
কর�? মোসঁজদু লত, পলামশর মোসর্াশুশ্রূর্ার ভার মোস�ন্তীমক লদমল ওর 
মোলখাপড়ার ক্লত হমর্। শলজন্া এসর্ পারমর্ ন্া। ওর্দুধ খাওয়ার 
স�য় হমল আ�ামকও স্রণ কলরময় লদমত হয়। মোতা�ার �ামক র্লমল 
র্লমর্, আ�ার মোসর্া মোক করমর্? অভী লদন্রাত র্াইমর থামক। তদু ল� 
পারমর্?”

মোসঁজদু লত �াথা ন্ত কমর র্লল... “খাওয়ার স�য় হমল শলজন্া 
খার্ার লদমত পারমর্। আপলন্ র্লমল স�য়�মতা ওর্দুধ খাওয়ার কথা 
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স্রণ কলরময় লদমত পারর্।”
র্ার্া :.. “এতটদু কদু  র্মথটি। পলাশ, লক�দু মোখময়�?”
আলর্র :.. “লজ, সার্দু মোখময়ল�।”
র্ার্া :.. “লিকাম�। মোসঁজদু লত, পলামশর সামথ গপসপ কমরা, তার 

�ন্ হাল্া হমর্। আল� লক�দু খাই মোর্ময়, আ�ার খদুর্ ভদু খ মোলমগম�।”
এ�ন্ স�য় চা লন্ময় শলজন্া আমস। চা মোরমখ চমল র্াওয়ার জন্্য 

র্মল র্ার্াও চমল র্ান্। মোসঁজদু লত চা’য় চদু �দুক লদময় লগমল আলর্র লদমক 
তালকময় লন্ম্নকমঠে র্লল... “ঘদু�াছে ন্ালক?”

আলর্র কথা ন্া র্লমল, মোসঁজদু লত জান্ালা এর্ং দরজা র্ন্ধ কমর 
লভতমরর দরজা লদময় মোর্লরময় ধীমর ধীমর মোহঁমট র্সারঘমর মোর্ময় 
র্লল... “আব্দু, উলন্ এখন্ ঘদু�ামছেন্।”

র্ার্া দাঁলড়ময় মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় গম্ীরকমঠে র্লমলন্… 
“আ�ার �মন্র কথা সর্ার সা�মন্ র্লমল কামরা �মন্ খদু ঁতখদু ঁতালন্ 
থাকমর্ ন্া। আল� মোতা�ামক পলামশর কাম� লর্ময় লদমত চাই। তার 
�ত পাত্র পাওয়া অসম্র্। মোস এখন্ গুরুতর আহত এর্ং লন্রুপায়। 
তার মোসর্াশুশ্রূর্া অত্যন্ত জরুলর। মোতা�ার �া’র সামথ আল� কথা 
র্মলল�। এখন্ মোতা�ার �তা�ত জান্মত চাই।”

মোসঁজদু লত �াথা ন্ত কমর র্লল... “উন্ামক লজজ্াস করমল ভামলা 
হমর্।”

র্ার্া :.. “মোতা�ার �তা�ত শুমন্ তার �ত জান্র্। আল� র্লমল মোস 
ন্া র্লমর্ ন্া। মোতা�ার �ত কী?”

মোসঁজদু লত :.. “আপন্ার �মত আল� কখমন্া অ�ত কলরলন্।”
র্ার্া ধীমর ধীমর মোহঁমট মোসঁজদু লতর পামশ মোর্ময় ওর �াথায় হাত 

র্দুললময় র্লমলন্… “র্া হয় ভামলার জন্্য হয়। পলাশ খদুর্ ভামলা 
মো�মল এর্ং সান্মন্দ ঘরজ�াই হময় আ�ার মোসর্া করমর্। র্াও, 
আব্দুর জন্্য চা র্ালন্ময় আমন্া। আসমল আ�ার ভদু খ মোলমগম� কী 
করর্?”

মোসঁজদু লত কান্না থাল�ময় মোস�ন্তীর লদমক তালকময় র্লল... “আব্দু! 
ওরা হাসাহালস করম� মোকন্?”

র্ার্া :.. “ওরা আর হাসমর্ ন্া। পলাশ আ�ামক খদুর্ ভলতি কমর। 
অমন্কলদন্ ধমর র্াসায় থাকম�। তামক কখমন্া উঁলকিদু ঁলক লদমত 
মোদমখ�?”

মোসঁজদু লত :.. “লজ ন্া আব্দু।”
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র্ার্া :.. “র্া হয় ভামলার জন্্য হয় প্রর্ামদর চাক্দু র্ প্র�াণ হমলা 
পলাশ। তার আত্পলরচয় আল� জালন্। তার সামথ পলরচয় পমর্্বর 
দৃশ্য এখমন্া লর্শ্বাস করমত পালর ন্া। অর্দুমির �ত র্ামরা মোকলজ 
ওজমন্র তর�দুজ লকমন্ আ�ার আমক্লগুড়দু � হমল মোদর্দূমতর �ত 
মোস আলর্ভূ্বত হময়ল�ল। র্াইমহাক, মোস এখন্ অসদুস্ এর্ং মোতা�ার 
হর্দু স্বা�ী। তার মোসর্াশুশ্রূর্া করার জন্্য আল� মোতা�ামক অন্দু�লত 
লদলা�।”

মোসঁজদু লত ললজ্ত হময় �াথা ন্ত কমর। এ�ন্ স�য় অভী র্সারঘমর 
প্রমর্শ কমর র্্যস্তকমঠে র্লল... “আপন্ারা রামতর খর্র মোদমখম�ন্?

শহমরর শান্তলশটি মো�মলমদর র্ামরাটা র্ালজময় দডিন্ায়ক ন্ালক ন্ামক 
মোতল লদময় ঘদু�ামছে। মোকউ তামক খদু ঁমজ পামছে ন্া এর্ং মোর্ঘদুমর �রার 
ডমর মোকউ ঘরর্ার করম� ন্া। র্াসায় আসার স�য় শহরমক র্�পদুরী 
�মন্ হয়ল�ল।”

মোসঁজদু লত :.. “ওরা মোর্ শান্তলশটি তা তদু ই জান্মল মোক�মন্?”
অভী :.. “�ামি �ামি তামদর সামথ আড্া মোদই।”
মোসঁজদু লত দাঁত কট�ট কমর চড় মো�মর রাগালবিত কমঠে র্লল... 

“তদু ইও ইতরাল� কলরস ন্ালক?”
অভী গামল হাত র্দুললময় অর্াক কমঠে র্লল... “আপদু, কী হময়ম�?”
মোসঁজদু লত তার হাত ধমর হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “দডিন্ায়কমক 

মোদখমত চাস? আ�ার সামথ আয়।”
সর্াই তামদরমক অন্দুসরণ কমর মোগমল আলর্রমক মোদলখময় মোসঁজদু লত 

র্লল... “উলন্ সামথ ন্া থাকমল আজ আল� গলায় পাথর মোর্ঁমধ হাঁটদু  
জমল েদু মর্ �রতা�।”

র্ার্া :.. “মোসঁজদু লত কী হময়ম�? আব্দুমক র্দুলিময় র্মলা।”
মোসঁজদু লত আঁচমল অশ্রু �দুম� আলর্র লদমক তালকময় র্লল... 

“আত্হত্যার করা মোথমক উলন্ আ�ামক র্াঁলচময়ম�ন্। আজ উলন্ সামথ 
ন্া থাকমল কলদেন্ পর আ�ার কলদুলর্ত মোদহ পমচ গমল লর্কৃত 
হমতা।”

র্ার্া আলর্র লদমক তালকময় দীঘ্বশ্বাস মোটমন্ র্লমলন্... “র্া হওয়ার 
হময়ম�। দদুশলচন্তা কমর আল� অসদুস্ হমত চাই। মোকান্ হাসপতামল 
লন্ময় লগময়ল�মল, ওরা লক ন্া� লিকান্া মোরমখম�?”

মোসঁজদু লত :.. “ন্া� লিকান্া জান্ার আমগ ডাতিারমক র্মল চমল 
এমসল�। মোকন্ আব্দু?”
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র্ার্া লক�দু র্লার আমগ আলর্র লদমক তালকময় অভী র্লল... “আব্দু, 
উন্ার অর্স্া আশঙ্কন্ীয়। গুডিারা উন্ামক জামন্ �ারমত মোচময়ল�ল। 
আপদু, ডাতিার কী র্মলম�?”

মোসঁজদু লত :.. “�াথা ফাটমলও ক্ত মোর্লশ গাঢ় ন্য়। মোসর্াশুশ্রূর্া 
করমল সত্বর সদুস্ হমর্ন্।”

অভী :.. “মোদমখা, �দুখ মোক�ন্ ফ্যাকামস হময়ম�। লন্শ্চয় প্রচদু র 
রতিপাত হময়ম�?”

মোসঁজদু লত :.. “ডাতিার র্মলম�ন্ স্যালাইমন্ ক্লতপূরণ হমর্। তদু ই এত 
লচলন্তত হলছেস মোকন্?”

অভী :.. “আ�ামক লচন্তা�দুতি করার জন্্য মোতা�ামক ধন্্যর্াদ। 
স্যালাইমন্ ক্লতপূরণ হমল মোকউ উন্ামক খদু ঁমজ পামর্ ন্া।”

মোসঁজদু লত অধীর হময় র্লল... “অভী! ভময় আ�ার র্দুক শুকামত শুরু 
কমরম�। মোরমখমেমক র্লার স�য় এখন্ ন্য়। র্া র্লার সলর্স্তামর 
র্ল।”

অভী শরীর কাঁলপময় মোহমস র্লল... “আ�ামদর লন্রীহ সম্পাদক 
সামহর্ মোর্ দডিন্ায়ক, �ারধর করমলও মোকউ লর্শ্বাস করমর্ ন্া।”

র্ার্া ধ�মক র্লমলন্… “অভী! র্া র্লার র্দুলিময় র্ল।”
অভী চ�মক �া’র লপ�মন্ লদুলকময় র্লল... “আম্দু মোগা, আল� আর 

ঘরর্ার করর্ ন্া।”
র্ার্া :.. “অভী! পলামশর পামশ র্স। লক�দু মোখমত চাইমল মোডমক 

র্লমর্। মোসঁজদু লত, আ�ার ভদু খ মোলমগম�।” 
মোস�ন্তী লচলন্তত কমঠে র্লল... “আব্দু, আ�ামদর লন্রীহ সম্পাদক 

সামহর্ এত ভয়ঙ্কর হমলন্ মোক�মন্?”
র্ার্া হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্... “তদু ল�ও �ারা�ালর কমরা ন্ালক?”
মোস�ন্তী কপট মোহমস র্লল... “লজ ন্া আব্দু আল� শুধদু জান্মত 

মোচয়ল�লা� �াত্র।”
মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল দাঁমত দাঁত লপমর্। মোস�ন্তী এর্ং শলজন্া 

মোদৌমড় পাকঘমর মোর্ময় র্্যস্ত হয়। খাওয়া মোশমর্ মোসঁজদু লতর লদমক 
তালকময় র্ার্া র্লমলন্… “অভীমক খাওয়ার জন্্য র্মল মোতা�রা ঘদু�াও 
মোর্ময়।”

“জী আছো আব্দু।” র্মল মোসঁজদু লত ধীমর ধীমর মোহঁমট কা�রা মোথমক 
মোর্লরময় প্রায় মোদৌমড় মোর্ময় র্্যস্তকমঠে র্লল... “অভী! আব্দু মোতামক 
ডাকম�ন্। মোদৌমড় র্া।”
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অভী দাঁলড়ময় লপ�দু মোহঁমট র্লল... “আপদু, লচন্তা কমরা ন্া। দদুলাভাইর 
লকছেদু  হমর্ ন্া।”

মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল মোচয়ামর র্মস আলর্র লদমক তালকময় থামক। 
অমন্কক্ণ পর শলজন্া মোর্ময় র্লল... “আপা, ঘদু�ামর্ন্ ন্া?”

মোসঁজদু লত :.. “তদু ই ঘদু�া মোর্ময়, আ�ার ঘদু� লন্ঘদু ্ব� হময়ম�।”
শলজন্া :.. “আপন্ার ইলজমচয়ার এমন্ মোদই?”
মোসঁজদু লত :.. “পারমর্?”
শলজন্া :.. “র্াললশ আন্র্?”
মোসঁজদু লত :.. “পারমল লন্ময় আয়।”
শলজন্া হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “লচন্তা ন্া করার জন্্য চাচাজান্ 

র্ারণ কমরম�ন্।”
মোসঁজদু লত আলর্র লদমক তালকময় লন্ম্নকমঠে র্লল... “তদু ল� আ�ামক 

এত ভামলার্ামসা?”
আলর্র ন্ড়মল সট কমর উমি লর্�ান্ার পামশ মোর্ময় তার �দুমখর 

লদমক তালকময় র্লল... “আল�ও মোতা�ামক ভামলার্ালস।” 
এ�ন্ স�য়  মোচয়ার এর্ং মোরজাই র্াললশ লন্ময় শলজন্া আমস। 

মোসঁজদু লত �ৃদদু মোহমস র্লল... “খদুর্ ভামলা কমরল�স। এখন্ মোথমক এই 
কা�রা আ�ার মোসান্ার সংসার। আব্দু আম্দু কী করম�ন্?”

শলজন্া :.. “উন্ারা সর্াই লর্�ান্ায় চমল লগময়ম�ন্। আপা, মোর্লশ 
মো�মরম� ন্ালক?”

মোসঁজদু লত র্দুক কাঁলপময় দীঘ্বশ্বাস মো�মড় আলর্র লদমক তালকময় 
র্লল... “জামন্ �ারার জন্্য �াথার �ািখামন্ র্ালড় মো�মরল�ল। আল্াহ 
লন্গার্ান্ ল�মলন্ তাই এখন্ মোতার কথা র্লল�। তদু ই ঘদু�া মোর্ময়। এই 
ফাঁড়া মোথমক উিমত পারমল ঘরর্ালড় র্ান্ার্।”

শলজন্া :.. “আপলন্ এত লচলন্তত হমছেন্ মোকন্?”
মোসঁজদু লত :.. “এত মোজামর র্ালড় মো�মরল�ল, �াথা ফাটার শব্ আল� 

শুমন্ল�লা�, তাই এত লচলন্তত হলছে।”
শলজন্া ধীমর ধীমর মোহঁমট লর্�ান্ার পামশ মোর্ময় আলর্র �দুমখর লদমক 

তালকময় র্লল... “ইতরমদর �মন্ এক মোফাঁটা দয়া �ায়া মোন্ই। এত 
মোজামর র্ালড় �ারমলা মোক�মন্?”

মোসঁজদু লত :.. “তামদর �মন্ দয়া�ায়া মোন্ই তাই ওরা ইতরাল� কমর। 
জালন্স! লফন্লক লদময় রতি উমড়ল�ল। হামত দাঁ থাকমল কদু লপময় 
ওমদরমক টদু করা টদু করা করতা�।”
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শলজন্া :.. “লচন্তার কারণ মোন্ই। আ�ামদর সম্পাদক সামহর্ 
শলতিশালী মোলাক, কময়ক লদমন্ সমূ্পণ্ব সদুস্ হমর্ন্। আপা, আর লক�দু 
আন্র্?”

মোসঁজদু লত :.. “র্া র্লমত মোচময়ল�মল তা র্ল, এখন্ রাগারালগ করর্ 
ন্া। �ন্ ভামলা ন্য়।”

শলজন্া :.. “�লস্তষ্কলর্কৃলত হমল �ান্দুর্ পাগল হয়, �লস্তমষ্ক রতিক্রণ 
হমল কী হয় আল� জালন্ ন্া।”

মোসঁজদু লত আঁচমল অশ্রু �দুম� র্লল... “আল� আ�ার ভামলার্াসামক 
স্পশ্ব কমরল�। আ�ার স্বমপ্নর পদুরুর্ আ�ামক স্পশ্ব কমরম�ন্। এর 
চাইমত মোর্লশ লক�দু আল� আর জান্মতও চাই ন্া।”

শলজন্া মো�মিমত র্মস মোচয়ামরর হাতমল থদুলত মোরমখ মোসঁজদু লতর 
�দুমখর লদমক তালকময় র্লল... “অমন্কলদন্ হয় আপন্ার মোচয়ামরর 
হাতমল থদুলত মোরমখ কলর্তা আরৃ্লতে শুলন্লন্।”

মোসঁজদু লত �াথা লদময় ইশারা কমর র্লল... “আ�ার মো�ার্াইল লন্ময় 
আয়।”

শলজন্া মোদৌমড় মোর্ময় মো�ার্াইল এমন্ লদমল মোসঁজদু লত কলর্ত আরৃ্লতে 
কমর… “জলমকললর জন্্য লগময়ল�লা� লন্শাকামল, সাগমরর ন্ীল 
জমল চাঁমদর িল�ল মোদমখ ন্য়ন্ স্বপ্নীল হময়ল�ল, মোেউময়র সামথ �ন্ 
দদুমলল�ল, তামক র্লার জন্্য কত কথা জম�ম� অন্তমর। আল� আন্মন্দ 
আন্লন্দত হময় তরঙ্গালভ-ঘামত হাঁটদু  জমল হার্দুডদু র্দু মোখময়ল�লা�, �াি 
সাগর মোথমক মোকউ উঁলক িদু ঁলক লদময়ল�ল র্ামর র্ামর। ওপামর র্াওয়ার 
আমশ ভয় ভীলত ভদু মল সাঁতমরল�লা�, লচৎসাঁতার মোকমট মোকউ আ�ামক 
সঙ্গ লদময়ল�ল অকূলপাথামর। �মন্র কথা র্লমত ন্া পারার র্্যথ্বতায় 
কাতর হময় আঁলখ মোর্ময় অশ্রু িমর, তার লর্রমহ লর্রলহত হময় �মন্র 
র্াত্বা ভালসময়ল� ইথামর।”

শলজন্া কপট মোহমস র্লল... “আল� লন্শ্চয়তার সামথ র্লমত পারর্, 
পািার সামথ েদু ঁসােদু ঁলস কমর আ�ামদর সম্পাদক সামহর্ �াথা লিকিাক 
কমরল�মলন্।”

মোসঁজদু লত :.. “আজ আর মোতামক লকলার্ ন্া। ডমরভময় আ�ার হাত 
পা অর্শ হময়ম�।”

আলর্র :.. “একটদু  ঘদু�ামল চাঙা হমর্। আপলন্ ঘদু�ামন্ার মোচটিা করুন্ 
আল� আপন্ামদরমক পাহারা মোদর্।”

মোসঁজদু লত দাঁমত দাঁত লপমর্ র্লল... “কাল মোতামক লকলার্ �মন্ 
রালখস।”
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শলজন্া :.. “আপলন্ একলদন্ র্মলল�মলন্, গতকালমক �হকাল 
লগমলম�, আগা�ী কালমক আজ হজ� করমর্।”

মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল �াথা মোন্মড় মোচাখ র্দুমজ তন্দ্রালর্টি হময় 
ভয়াত্বকমঠে, তামক আর মো�মরা ন্া, র্লমল শলজন্া িমম্প উমি 
কলম্পতকমঠে র্লল... “আপা, কী হময়ম�?”

মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল হাঁপায়। আলর্র লন্দ্রালস কমঠে র্লল... 
“মোসঁজদু লত, কী হময়ম�?”

মোসঁজদু লত র্্যস্তকমঠে র্লল... “লক�দু হয়লন্। আল� দদুঃস্বপ্ন মোদমখল�লা�। 
এখন্ মোক�ন্ লাগম�?”

আলর্র :.. “সর্্বামঙ্গ র্্যথা। �াথা ন্াড়মত পারল� ন্া।”
মোসঁজদু লত :.. “ওর্দুধ মোদই? শলজন্া! একটা ন্ল লন্ময় আয়। তদু ল� 

লক�দু খামর্?”
আলর্র :.. “ন্ল লদময় কী করমর্, ন্ল এখন্ মোকাথায় পামর্?”
মোসঁজদু লত :.. “আ�ার কা�রায় আম�। খার্ার জন্্য লক�দু আন্র্?”
আলর্র �ৃদদু মোহমস �াথা ন্ামড়। শলজন্া ন্ল এমন্ লদমল, ন্ল লালগময় 

পালন্ পান্ কলরময় তার �দুমখ ট্যার্মলট মোদয়। আলর্র কটি কমর লগমল 
আমরা লক�দু পালন্ পান্ কমর র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ মো�মড় শলজন্ার 
লদমক তালকময় র্লল... “লর্লর্জান্ লক লক�দু মোখময়ম�ন্?”

শলজন্া মোচাখ কপামল তদু মল র্লল... “লর্লর্জান্ মোক?”
আলর্র মোসঁজদু লতর লদমক ইশারা কমর। শলজন্া হাসার মোচটিা কমর 

সলর্ন্ময় র্লল... “লজ, সর্ার সামথ খালল থাল লন্ময় র্মসল�মলন্।”
আলর্র মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় র্লল... “দদুপদুমরর খালশর সালন্ 

খদুর্ �জা হময়ল�ল। সর্াই মোখময় থাকমল কাল দদুপদুমর লচলর্লয় খাওয়ার 
মোচটিা করর্।”

মোসঁজদু লত লর্চললত হময় র্লল... “আ�ার খদুর্ ভয় হময়ল�ল। আল� 
মোভমর্ল�লা� ঘদু� মোথমক উমি তদু ল� লর্স্রণশীল হমর্।”

আলর্র শান্তকমঠে র্লল... “আল্াহ হমলন্ সর্্বশলতি�ান্।”
মোসঁজদু লত :.. “খদুর্ র্্যথা হমছে তাই ন্া?”
আলর্র :.. “ভামলার্াসা স্পশ্ব করা র্ায় ন্া, শুধদু অন্তমর অন্দুভর্ 

করা র্ায়।”
মোসঁজদু লত :.. “ভামলার্াসামক সম্পশ্ব করমত মোর্ময় মোতা�ার রমতি 

আ�ার র্সন্ লসতি হময়ল�ল, আ�ার আঁলখজমল মোতা�ার র্দুক 
লভমজল�ল। এ�ন্ ভামলার্াসা আল� আর চাই ন্া। এখন্ মোথমক আল� 
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শুধদু মোতা�ার আশীর্্বাদ চাই।”
আলর্র কথা ন্া র্মল হাত প্রসালরত কমর। মোসঁজদু লত দদুহামত তার 

হাত ধমর মোচাখ র্দুমজ। মোভামর চা ন্াস্তা মোখময় কমলমজ র্াওয়ার আমগ 
মোস�লন্ত আলমতা পাময় মোহঁমট মোর্ময় লফসলফস কমর র্লল... “আপদু, 
উমিা।”

মোসঁজদু লত ধড়�ড় কমর উিমল, মোস�ন্তী মোিাঁমট আঙদু ল লদময় র্লল... 
“দয়া কমর লচৎকার কমরা ন্া।”

মোসঁজদু লত �াথা লদময় ইশারা কমর সভময় র্লল... “কী হময়ম�?”
মোস�ন্তী :.. “আল� এখন্ কমলমজ র্ার্, হাত �দুখ ধদুময় ন্াস্তা খাও 

মোর্ময়। দদুলাভাইর জন্্য কী আন্র্?”
মোসঁজদু লত মোচাখ পালকময় র্লল... “সার্দু �াড়া আর সর্ আন্মত 

পারমর্।”
মোস�ন্তী :.. “লিকাম� খদুমদরজাউ পাকার্ার জন্্য মোসর দদুময়ক খদুদ 

লকমন্ আন্র্।” 
মোসঁজদু লত মোচাখ পাকায়। মোস�ন্তী ডান্ হামত মোসঁজদু লতর গলা জলড়ময় 

গামল গাল গাললময় উম্া র্মল দ্রুত মোর্লরময় র্ায়। আলর্রমক ন্া 
জালগময় শলজন্ামক মোডমক দদুজন্ আলমগামচ মোর্লরময় হাত �দুখ ধদুময় 
পাকঘমর মোর্ময় মোসঁজদু লত ন্াস্তা র্ান্ামত চাইমল �া র্লমলন্… “আ�রা 
ন্াস্তা মোখময়ল�, আ�ামদর জন্্য শুধদু চা র্ান্ামর্। পলাশ মোক�ন্ আম�?”

মোসঁজদু লত ন্াস্তা লন্ময় র্্যস্ত হময় র্লল... “শুময় আম�ন্।”
�া :.. “চা হমল আলর্র কা�রায় লন্ময় র্ামর্।”
মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল �াথা দদু ললময় সম্লত জান্ামল, �া আলর্র 

কা�রায় মোর্ময় মোচয়ার মোটমন্ লর্�ান্ার পামশ র্মস সমনেমহ মোডমক 
র্লমলন্… “পলাশ, ঘদু�াছে ন্ালক?”

আলর্র মোচাখ মো�মল লন্ম্নকঠের র্লল... “লজ ন্া।”
�া লর্চললত হময় আলমতা কমর তার �াথায় হাত র্দুললময় র্লমলন্... 

“খদুর্ কটি হমছে তাই ন্া?”
আলর্র :.. “র্্যথা এখন্ অমন্ক সহন্ীয় হময়ম�।”
�া :.. “মোতা�ামক খদুর্ লচলন্তত মোদখামছে। কারণ জান্মত পারর্ লক?” 
আলর্র :.. “আপন্ামদর র্াসায় আসার আমগ র্ামদর সামথ পলরলচয় 

হময়ল�ল, স্বমপ্ন মোদমখল� তামদর একজন্ আ�ার জন্্য কান্নাকালট 
করম�ন্।”

�া :.. “তামদর সামথ মোদখা করমত চাও ন্ালক?”
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আলর্র :.. “আল� উন্ামক ফদু ফদু  ডাকতা�। অন্দু�লত লদমল উন্ার 
সামথ মোফামন্ কথা র্লর্।”

“লন্শ্চয়।” র্মল �া মোসঁজদু লতমক ডামকন্। মোসঁজদু লত মোদৌমড় আসমল 
ন্ম্বর ঘদুলরময় মোদওয়ার জন্্য র্মলন্। মোসঁজদু লত মো�ার্াইমল ন্ম্বর ঘদুলরময় 
লদমল �া কথা র্মলন্। অয়ন্ জর্ার্ লদমল, �া র্লমলন্… “পলামশর 
ফদু ফদু র সামথ কথা র্লমত পারর্?”

অয়ন্ র্্যস্তকমঠে র্লল... “ফদু ফদু  এখন্ পামশর র্াসায়। দয়া কমর 
একটদু  অমপক্া করুন্। আল� মোদৌমড় র্ালছে।”

�া :.. “আ�ামক ন্ম্বর লদমল আল� উন্ামক মোফান্ করর্।”
অয়ন্ ন্ম্বর লদমল �া মোফান্ কমরন্। ফদু ফদু  মোফান্ ধমর সালা� করমল 

�া র্লমলন্… “আপলন্ লন্শ্চয় পলামশর ফদু ফদু ?”
ফদু ফদু  র্্যস্তকঠের র্লল... “পলামশর কী হময়ম�, মোস এখন্ মোকাথায়?”
�া :.. “মোস এখন্ সদুস্ এর্ং আ�ামদর র্াসায় আম�। তার জন্্য 

দদু লশ্চন্তা করমর্ন্।”
ফদু ফদু  সলর্ন্ময় লিকান্া জান্মত চাইমল, �া লিকান্া র্মল আলর্র 

লদমক তালকময় অশ্রু িরমত মোদমখ, আঁচল লদময় তার অশ্রু �দুম� 
র্লমলন্… “মোতা�ার ফদু ফদু  মোতা�ামক খদুর্ আদর কমরন্ তাই ন্া?”

আলর্র :.. “স্বমপ্ন মোদমখল�লা� কান্নাকালট কমর আ�ামক অলভশাপ 
লদমছেন্ তাই কথা র্লমত মোচময়ল�লা�।”

মোসঁজদু লত �দুখ �ললন্ কমর অন্্যলদমক তালকময় �াথা ন্ত করমল, 
আলর্র হতাশ হময় র্লল... “র্ড়াপা র্মলল�মলন্ অলভশামপর হাত 
এত লম্বা, দদু লন্য়া ঘদুমর অলভশমপ্তর ঘামড় ধমর। আল� অলভশপ্ত হমত 
চাই ন্া। আল� আ�ার গন্তমর্্য মোপঁম�ল�।”

মোসঁজদু লত �াথা তদু মল তাকামল, �া মোিাঁট কাঁলপময় র্লমলন্… “লর্শ্বাস 
কমর মোসঁজদু লতর র্ার্া মোতা�ামক দা�ান্দ মোডমকম�ন্।”

আলর্র গম্ীরকমঠে র্লল... “আপন্ার মোচাখ মোথমক এক মোফাঁটা পালন্ 
িরমল তা আ�ার জন্্য অকূলপাথার হমর্। এখন্ আপন্ার ইছো।”

�া আঁচমল অশ্রু �দু�মল, মোসঁজদু লত �া’র �দুমখর লদমক তালকময় 
র্লল... “আম্দু, পাকঘমর আপন্ার চা িাডিা হমছে।”

�া মোর্মত মোর্মত র্লমলন্… “তদু ই র্স। শলজন্ামক লদময় ন্াস্তা 
পালিময় মোদর্।”

আলর্র �ৃদদু মোহমস র্লল... “গতরাত স্বমপ্ন কী মোদমখল�লা� জান্মত 
চাও?”
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মোসঁজদু লত �াথা দদুলামল, আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “মোতা�ার 
হাত ধমর মোদশভ্�ণ মোর্লরময়ল�। আ�ামদর �াতৃভূল� কত সদুন্দর তা 
কখমন্া মোদলখলন্। সদুস্ হমল মোদশভ্�মণ র্ার্।”

মোসঁজদু লত মোচাখ তদু মল তালকময় লক�দু র্লমত মোচময় থা�মল, আলর্র �ৃদদু 
মোহমস র্লল... “কী হমলা, কথা র্ল� ন্া মোকন্?”

মোসঁজদু লত গম্ীরকমঠে র্লল... “আম্ামক স্বমপ্ন মোদখমল কী করমর্?”
আলর্র :.. “মোতা�ামক খদু ঁমজ র্ার করার জন্্য আম্া আ�ামক 

স্বপ্নামদশ কমরল�মলন্।”
মোসঁজদু লত :.. “আব্া আ�ামক র্রণ করমত অস্বীকার করমল তদু ল� 

কী করমর্?”
আলর্র :.. “আব্া আ�ামক ত্যাজ্য কমরম�ন্।”
মোসঁজদু লত কাঁধ িদু ললময় র্লল... “দয়া কমর র্দুলিময় র্মলা। ডমর-ভময় 

আ�ার র্দুক শুকামত শুরু কমরম�।”
আলর্র :.. “আল� �রণপণ কমরল�লা�। তদু ল� সামথ ন্া থাকমল 

তামদর সামথ আল�ও র্ম�রর্ালড় মোর্তা�। ভলর্র্্যৎ সম্বমন্ধ লচন্তা 
করার র্য়স এখমন্া মোতা�ার হয়লন্, খাম�াখা �গজমক কটি লদয় ন্া। 
তদু ল� মোর্ ভলর্র্্যৎ সম্বমন্ধ লচন্তা কর� তা র্ড়াপা মোটর মোপমল মোিাঁট 
লটমপ হাসমর্ন্ আর র্লমর্ন্, গাঁট�ড়া র্াঁধার আমগই ন্াতলন্র জন্্য 
এত লচলন্তত হমল সংসার চালামর্ মোক�মন্?”

মোসঁজদু লত লক�দু ন্া র্মল �াথা মোন্মড় দৃলটি ন্ত কমর। এ�ন্ স�য় চা 
ন্াস্তা লন্ময় শলজন্া কা�রায় প্রর্মশ কমর র্লল... “দদুলাভাই, দদুপদুমর 
কী খামর্ন্?”

আলর্র :.. “দপদুমর মোস�াই এর্ং সার্দু খার্। এখন্ িাডিা জাউ দাও 
ভদু মখ �াথা ঘদুরামছে।”

শলজন্া মোচাখ কপামল তদু মল র্লল... “আল� চা মোটাটে লন্ময় এমসল�।”
আলর্র :.. “মোটাটে লচলর্ময় মোখমত হমল �াস ন্ময়ক অমপক্া করমত 

হমর্।”
মোসঁজদু লত :.. “কথার্াথ্বা শুমন্ �মন্ হমছে আ�ামক মোর্াকা র্ান্াছে।”
আলর্র :.. “কথা র্লমত ন্া চাইমলও র্মথটি কমটি কথা র্লার 

এক�াত্র কারণ হমল তদু ল�। আউললময় িাউললময় কথা ন্া র্লমল 
�লস্তষ্কলর্কৃলত হময়ম� মোভমর্ লর্লাতমফরত হাতদু মড় ডাতিামরর দপ্তমর 
লন্ময় র্ামর্।”

মোসঁজদু লত :.. “লিকাম�, এখন্ ন্াস্তা খাও।”
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আলর্র দরজার লদমক তালকময় র্লল... “কীভামর্ র্াথরুম� র্ার্ 
এই ভার্ান্ায় ভালর্ত হময় আল� লভতমর লভতমর আরাম�র অভার্ 
অন্দুভভ করল�।”

মোসঁজদু লত হাসমত শুরু কমর শলজন্ামক মোডমক র্লল... “অভীমক 
মোডমক লন্ময় আয়।”

শলজন্া চমল মোগমল আলর্র র্লল... “আ�ামক ধমর উমি র্সমত 
সাহার্্য কমরা। �ালটর মোদহ ন্া পাথমরর লভতর আত্া র্মস আম� তা 
আল� র্দুিমত পারল� ন্া।”

মোসঁজদু লত আঁতমক র্লল... “এসর্ তদু ল� কী র্ল�?”
আলর্র :.. “আ�ার হাত পা অর্শ হময়ম�।”
মোসঁজদু লত তার হাত ধমর ডদু কমর কাঁমদ। অভী মোদৌমড় কা�রায় প্রমর্শ 

কমর র্লল... “আপদু, কী হময়ম�?”
মোসঁজদু লত লপ�দু হমট র্লল... “লর্�ান্া মোথমক ন্াল�ময় হাঁলটময় র্াথরুম� 

লন্ময় র্া।”
অভী র্খন্ আলর্রমক উিামত মোচটিা কমর তখন্ ফদু ফদু মক লন্ময় 

�া কা�রায় প্রমর্শ কমরন্। আলর্রমক লর্�ান্ায় মোশায়া মোদমখ ফদু ফদু  
লচৎকার কমর র্লমলন্… “পলাশ, মোতার কী হময়ম�?”

আলর্র ম্ান্ মোহমস র্লল... “মোসঁজদু লত র্মলম� লর্র্ র্্যথার কারণ 
হয়মতা হাত পা লন্মস্তজ হময়ম�।” 

ফদু ফদু  দদুহামত �াথা মোচমপ ধমর র্লমলন্… “ইয়া আল্াহ! রক্া 
কমরা।”

অয়ন্ কা�রায় প্রমর্শ কমর থ�মক দাঁড়ায়। অভী কথা ন্া র্মল 
�াথা লদময় ইশারা করমল, দদুজন্ ল�মল সত্বকতার সামথ আলর্রমক 
র্লসময় অয়ন্ র্লল... “আ�ামদর কাঁমধ ভর কমর দাঁড়ার্ার মোচটিা 
কর।”

“লিকাম�।” র্মল আলর্র দদু জমন্র কাঁমধ ভর কমর দাঁড়ামত মোচময় 
হতাশ হময় র্লল... “পাময় শলতি পালছে ন্া।”

অয়ন্ দাঁত কট�ট কমর র্লল... “পলাশ! েং করার স�য় এখন্ 
ন্য়।”

“লচল্াল�স মোকন্?” র্মল আলর্র আল্াহর ন্া� জমপ তামদর কাঁমধ 
ভর কমর দাঁড়ায়। আলর্রমক দাঁড়ামত মোদখ মোসঁজদু লত হাঁপ মো�মড় 
কাঁধ িদু ললময় �াথা ন্ামড়। পা পা কমর মোহঁমট আলর্রমক লন্ময় ওরা 
র্াথরুম� প্রমর্শ করমল, মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় ফদু ফদু  র্লমলন্… 
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“মোসঁজদু লত মোক?”
মোসঁজদু লত �াথা ন্ত কমর র্লল... “আল�।”
ফদু ফদু  ওর সা�মন্ মোর্ময় �াথায় হাত র্দুললময় র্লমলন্… “তার �মন্ 

কটি লদময় মোকউ সন্তুটি হমত পারর্ ন্া। কী হময়ল�ল লন্ভ্বময় র্মলা।”
মোসঁজদু লত র্ার র্ার দরজার লদমক তালকময় র্খন্ র্দুলিময় র্লার মোচটিা 

কমর ওরা তখন্ আলর্রমক লন্ময় র্াথরু� মোথমক মোর্মরায়। মোসঁজদু লত 
দ্রুত লর্�ান্া লিক কমর সমর দাঁড়ায়। আলর্র লর্�ান্ায় র্মস সদুলস্র 
হময় আস্তধীমর পা তদু মল কাঁথা গাময় টামন্। হাঁপ মো�মড় মোসঁজদু লত 
হাঁপায়। অয়ন্ এর্ং অভী মো�মিমত র্মস আলর্র লদমক তালকময় কাঁধ 
িদু ললময় �াথা ন্ামড়। র্ার্া এর্ং প্রর্াসী কা�রায় প্রমর্শ কমর আলর্র 
লদমক তালকময় র্ার্া র্লমলন্… “অভী! পলাশমক লন্ময় োকা র্াওয়ার 
র্মন্দার্স্ত কর। সদুস্ হময় র্ামর্ র্মল অর্মহলা করমল সর্্বন্াশ হমর্।”

অভী দাঁড়ামল, তামক থা�ার জন্্য হাত লদময় ইশারা কমর ফদু ফদু র 
লদমক তালকময় আলর্র র্লল... “ফদু ফদু , স�য়�মতা হাসপাতামল লন্ময় 
ন্া মোগমল ওখামন্ই লন্থর হময় পমড় থাকতা�। মোচয়ামর র্মস রাত 
কালটময়ম�। মোসঁজদু লতমক আল� লর্ময় করমত চাই। মোসঁজদু লত কী আ�ামক 
লর্ময় করমর্?”

মোসঁজদু লত �াথা তদু মল তাকায়। র্ার্া ওর পামশ মোর্ময় �াথায় হাত 
র্দুললময় ম্ান্ মোহমস র্লমলন্… “আ�রা মোতা�ার �তা�ত জান্মত 
চাই।”

মোসঁজদু লত র্ার্ার মোচামখর লদমক তালকময় র্লল... “আপন্ার ইছোর 
লর্রুমধি আল� লক�দু কলরলন্, আল� লর্শ্বাস কলর আপন্ামদর আশীর্্বামদ 
শাপশাপান্ত হমর্।”

র্ার্া র্দুক ভমর শ্বাস টামন্ন্। �া ফদু ফদু র লদমক তালকময় লক�দু র্লমত 
চাইমল আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “র্ার সদুর্ামদ মোসঁজদু লতর 
লর্ময় মোভমঙ্গল�ল তামক ধমর র্ম� �ান্দুমর্ টান্টালন্ করম�। র্াইমহাক, 
আল� এখন্ র্মথটি মোসাস্মর্াধ করল�। লর্মকমল হাঁটাহাঁলট করমত ন্া 
পারমল োকা র্াওয়ার লচন্তা করর্। কখমন্া �ারা�ালর কলরলন্ মোতা 
তাই এত র্্যথা হমছে। আপন্ারা র্সারঘমর র্ান্ আল� মোহঁমট আসর্।”

আর কথা ন্া র্মল উন্ারা চমল মোগমল অয়ন্ লন্ম্নকমঠে র্লল... “র্ার 
মোখাঁমজ এমসল�মল তার মোখাঁজ লক মোপময়ল�স?”

আলর্র �াথা দদু ললময় র্লল... “ভামগ্য লর্শ্বাসী হময়ও আল� আ�ার 
ভাগ্যমক লর্শ্বাস করমত পারল� ন্া।”

অয়ন্ :.. “রামত আ�ার সামথ কদু লস্ত করমত হমর্ ন্ইমল মোতার 
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মোসৌভামগ্য সকমলর দৃলটি পড়মর্।”
আলর্র :.. “কদু লস্তর লচন্তা রামত করর্ এখন্ আ�ামক কদু লস্তলগমরর 

�ত ধর। কাঁমধর উপর �াথা ন্য় মোর্ন্ ইয়া মো�াটা পাথর। আল� 
হাঁটমত পারল� ন্া।”

অয়ন্ র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ সতক্বতার সামথ আলর্রক জলড়ময় ধমর 
র্লমলা :.. “র্সারঘমর মোহঁমট ন্া মোগমল হুড়-�দুড় কমর োকা মোর্মত 
হমর্, এখন্ মোতার ইছো।”

আলর্র :.. “আ�ার হাত ধমর র্াললকার্ধূর �ত হাঁট। মোর্লশ 
তাড়াহুমড়া করমল মোতমড়-মোহঁমক আসার জন্্য গাইন্মক ল�সকল মোদর্। 
ওর ন্ম্বর আল� �দুখস্ কমরল�লা�।”

অয়ন্ :.. “মোখাঁজখর্র লন্ময় লদমন্ লন্রান্ব্ই র্ার মোতার কথা 
লজজ্াস কমর। ফাঁমক ফাঁমক মোথমক তদু কতাক কমর ওর মোচামখ তাক 
লালগময়ল�স ন্ালক? হাঁ কমর কী মোদখল�স! হাঁটল�স ন্া মোকন্?”

আলর্র ন্টি কমলর পদুতদু মলর �ত হাঁটমত শুরু কমর র্লল... “গান্ 
গাওয়া লশমখম� ন্া এখমন্া অচলস্বমর লচল্ায়?”

অয়ন্ :.. “র্মলম� মোতার কামন্র সর্ মোপাকা র্ার ন্া কমর স্বলস্তর 
লন্শ্বাস �াড়মর্ ন্া। লন্শ্চয়তা লদমত ন্া পারমলও লন্লশ্চতভামর্ র্লমত 
পারর্, হামতর কাম� মোপমল মোতামক হুড়া মোদমর্।”

আলর্র :.. “মোর �ূখ্ব! কামন্র মোপাকা র্ার করার অথ্ব জালন্স?”
অয়ন্ :..  “তদু ই আমস্ত ধীমর র্দুলিময় র্ল, আল� পা পা কমর হাঁটার 

মোচটিা করল�।”
আলর্র :.. “কামন্র কাম� লচল্ালচলল্ কমর আ�ামক আড়কালা 

করমত চায়। লিকাম�! আ�ার �াথা মোথমক ভর ন্া�মল গান্চচ্বা করার 
জন্্য আল� ওমক লংলার জংলায় চালান্ করর্।”

অয়ন্ :.. “ল�সকল লদমল কলকল কমর আসমর্, কী করর্?”
আলর্র :.. “আসমত র্ল, এক লেমল আজ কময়ক গডিা পাড়র্।”
অয়ন্ :.. “র্া র্মলল�স তা র্দুলিময় র্ল।”
আলর্র :.. “সর্াই জামন্ন্ আল� এখন্ অত্যন্ত অসদুস্। ইছো কমর 

উলটা পালটা লক�দু র্লমল কামরা �মন্ দাগ কাটমর্ ন্া তমর্ আসল 
�তলর্ জান্া র্ামর্। কামরা �মন্ কদু �তল থাকমল গরগর কমর 
মোর্লরময় আসমর্।”

মোসঁজদু লত কা�ড়ায় প্রমর্শ কমর থ�মক দাঁড়ায়। অয়ন্ হাসার মোচটিা 
কমর র্লল... “�াথা ফাটমলও �গজ লিকিাক আম�। মোদৌমড় টাট্দু  
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মোঘাড়ামক হারামত পারমল অন্ায়ামস মোদৌড়র্ীর হমত পারমর্। ওসর্ 
র্াদ লদময় র্লদুন্ দদুপদুমর কী লদময় পান্-মোভাজন্ করামর্ন্?”

মোসঁজদু লত আঁচমল অশ্রু �দুম� র্লল... “মোকাথায় র্াছে?”
আলর্র :.. “আন্ন্দধাম� র্াওয়ার উমদেমশ্য মোদশান্তরী হময়ল�, চাইমল 

সলঙ্গন্ী হমত পারমর্।”
মোস�ন্তী র্াসায় প্রমর্শ করমল, �া ওমক ডামকন্। মোস�ন্তী প্রায় 

মোদৌমড় মোর্ময় র্লল... “আম্দু, কী হময়ম�?”
�া :.. “র্া, মোতার দদুলাভাইর সামথ কথা র্ল মোর্ময়।”
মোস�ন্তী �দুখ লর্কৃত কমর র্লল... “মোহাঁদল কদু তকদু মতর কী হময়ম�?”
সর্াই হাঁ কমর তাকামল মোস�ন্তী �দুখ মোভংলচময় র্লল... “সমর্�াত্র 

খপ্পমর পমড়ম�ন্, টক্র লদমল �জা মোটর পামর্ন্।”
�া হাত লদময় ইশারা করমল মোস�ন্তী দ্রুত মোগমল আলর্র কপট 

হামস। অয়ন্ মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় র্লল... “ভালর্জান্, পারমল 
এক মোফাঁটা গর� পালন্ লদন্। খাম�াখা লচন্তা কমর গলা শুকামত শুরু 
কমরম�।”

আলর্র মোস�ন্তীমক মোডমক র্লল... “র্ড়াপা, ডাতিার সামহর্ এক্সমর 
স্্যান্ কমর র্মলল�মলন্ �াথা ফাটমলও �গজ লিকিাক আম� এর্ং 
হাড়গুড় গুঁমড়া হয়লন্। তারপর আল� এখন্ কী করর্ আপলন্ আ�ামক 
র্দুলিময় র্লদুন্।”

মোস�ন্তী দাঁমত দাঁত লপমর্ র্লল... “অসৎ উমদেমশ্য লর্মদশ আসার 
দরুন্ আজ মোতা�ার এ দশা হময়ম�। মোর্লশ র্াড়ার্ালড় করমল কী হমর্ 
তা আল� র্লমত পারর্ ন্া।”

আলর্র কথা ন্া র্মল হাসার মোচটিা কমর। অয়ন্ মোসঁজদু লতর লদমক 
তালকময় র্লল... “লচন্তরা কারণ মোন্ই, আ�ার �ন্ র্লম� ন্াটকীয়ভামর্ 
আপন্ার �ন্ �জামত চাইম�। আপলন্ খার্ামরর আময়াজন্ করুন্ 
মোর্ময়, মোরাগীমক আল� লিকিাক করর্।”

ফদু ফদু  মোর্ময় র্্যাম্ডজ লন্ময় র্্যস্ত হমল অভী এর্ং অয়ন্ অপরাগ হময় 
মোর্লরময় র্াওয়ার পর মোসঁজদু লতর মোসর্াশুশ্রূর্া এর্ং লদমন্ লতন্ মোর্লা 
জাউ মোখময় হাউ-�াউ কমর �াস মোদমড়মক আলর্র র্মথটি সদুস্ হমল 
মোসঁজদু লত আশ্বস্ত হয়। শলজন্া চা মোটাটে লদময় মোগমল আলর্র লর্�ান্া 
মোথমক মোন্ম� হাঁটাহাঁলট কমর খায়। তারপর মোপৌমন্ অথর্া মোসায়া দশটায় 
ফল�ূল লন্ময় অয়ন্ আসমল, আলর্র র্সা মোথমক উমি অপলকদৃমটি 
তালকময় র্লল... “আপলন্ মোক এর্ং এখামন্ কী করম�ন্?”
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অয়ন্ :.. “আল� হলা� ধদুন্লর। তদু মলা-মোধান্ার জন্্য ধদুন্-খারা লন্ময় 
এমসল�।”

আলর্র :.. “খদুর্ ভামলা কমরম�মন্। মোেঁলকমত ধান্ ভান্ার জন্্য 
আপন্ামক আর কটি করমত হমর্ ন্া। আসমল কী হময়ম�, গতকাল 
কলর্রাজ এমস কাঁলচ লদময় ন্খ মোকমট দালড়মগাঁফ মোচঁম� লদময়ম�। 
আপলন্ এখন্ চমল র্ান্, প্রময়াজমন্ আগা�ী র্�র আসামর্ন্। খাম�াখা 
লচন্তা করমত হমর্ ন্া। আ�রা আপন্ার মোকামন্া ক্লত করর্ ন্া।”

অয়ন্ ফল�ূল মো�মড় দদুহামত �াথা মোচমপ ধমর র্লল... “সর্্বন্াশ 
হময়ম�। আ�ার এক�াত্র র্ন্ধদু  সৃ্লতশলতি হালরময় মোফমলম�। ভালর্! 
আপলন্ মোকাথায়?”

আলর্র হাসমত হাসমত র্লল... “কী হময়ম�, লচল্ালচলল্ করল�স 
মোকন্?”

অয়ন্ :.. “র্য়স র্াড়মল হকমশার হালরময় র্ায়। �ান্দুর্ র্দুমড়া হমল 
হশশমর্ লফমর র্ায়। মোতার কী হময়ম�?”

আলর্র :.. “শান্ পাথমর দা ধারামল পাথর হয় ক্য়, লদর্াতন্ 
পাথর ঘর্ামলও পরশপাথর থামক অক্য়। আপন্ গতীমত মোস্রামতর 
�ত ভালটমত র্মহ র্ায় স�য়, শুধদু আ�ামদরমক প্রলত র্াঁমক অর্াক 
হমত হয়।”

অয়ন্ :.. “র্াউরাল� র্াদ লদময় লর্ময় কমর সংসারী হমল সদুলখত 
হমর্। তাই র্লল�লা� কী, তালই সামহর্মক র্দুলিময় র্লমল জদুম্ার 
ন্�াজ পমড় মোতামদর মোর্ৌভতা খাওয়া র্ামর্। ভালর্র পামশ র্মস লচন্তা 
ভার্ন্া কর, আল� মোদলখ কী করমত পালর।”

আলর্র :.. “আ�ামদর লর্ময়র কথা পাকা হময়ম� এর্ং আল� লদুলকময় 
লর্ময় করর্ ন্া। সম্পদুণ্ব সদুস্ হময় মোসঁজদু লতমক সামথ লন্ময় ওমদর সামথ 
মোদখা কমর লর্ময়র কাড মোদর্, তাই ন্া মোসঁজদু লত?”

মোসঁজদু লত চ�মক র্লল... “কী, হ্যাঁ।”
অয়ন্ কপট মোহমস র্লল... “ভালর্মক লন্ময় �াস কময়মকর জন্্য 

মোদশ ভ্�মণ চল র্া। আর্হাওয়া পলরর্ত্বন্ হমল �ন্ মো�জামজর সামথ 
স্বাস্্য পর্্বন্ত পলরর্ত্বন্ হমর্।”

আলর্র :.. “মোসঁজদু লত, মোকাথায় মোর্মত চাও?”
মোসঁজদু লত :.. “এ�ন্ মোকাথায় মোর্মত চাই মোর্খামন্ মোগমল জীর্ন্ এর্ং 

মোতা�ার সঙ্গ উপমভাগ কমর প্রাণর্ন্ত হর্।”
আলর্র :.. “পালখর কূজন্, িণ্বার কল কল, পাল উলড়ময় হাল ধমর 
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ভালটমত মোভমস র্াওয়া লর্রহী �ািীর উদাস সদুর র্াতামস তরঙ্গতাড়ন্ 
কমর। এ�ন্ মোকাথাও?”

মোসঁজদু লত �াথা মোন্মড় র্লল... “জর্ার্ মোজমন্ প্রনে করার �ামন্ আল� 
আমজা র্দুিমত পালরলন্। লন্র্দু ্বমধর র্দুলধিন্াশ কারর জন্্য র্দুলধি�ান্রা 
উতের মোজমন্ও প্রনে কমরন্ মোকন্?”

আলর্র :.. “উতের জান্মল মোর্আমক্লর �ত প্রনে করতা� ন্া।”
মোসঁজদু লত :.. “সলত্য মোদশভ্�মণ মোর্মত চাও ন্ালক?”
আলর্র :.. “দদুঃখ কমটি অলতষ্ঠ হময় মোচামখর জল শুলকময়ল�ল, 

ভামদ্রর মো�মঘর �ত স্বপ্ন লর্ললন্ হময় আঁলখ কর-কমর হময়ল�ল। 
আশায় লন্রাশ হময় �মন্ �রমণছো জমন্ল�ল। মোতা�ার মোসর্াশুশ্রূর্া 
সদুস্ হময়ল�। মোতা�ার ভামলার্াসা পাওয়ার জন্্য �ন্ লজজীলর্র্দুক 
হময়ম�। এখন্ র্মলা তদু ল� মোকাথায় মোর্মত চাও?”

মোসঁজদু লত :.. “মোর্খামন্ মোগমল তদু ল� খদুলশ হমর্ মোসখামন্ লন্ময় র্াও।”
র্ার্া কা�রায় প্রমর্শ কমর সাধারণকমঠে র্লমলন্… “ভ্�মণ 

র্াওয়ার আমগ মোতা�ামদরমক ইসলাল�ক আইন্ অন্দুর্ায়ী লর্র্াহর্ন্ধমন্ 
আর্ধি হমত হমর্, এমত আল� লন্লশ্চন্ত হময় শালন্তর দীঘ্বশ্বাস �াড়মত 
পারর্। আ�ার লর্শ্বাস পলাশ কখমন্া মোতা�ামক ��্বাহত করমর্ ন্া। 
সর্্বহারা হময় মোস সর্ মোপময়ম�। র্ারা সর্্বহারা হময় সর্ লফমর পায় 
তামদর জন্্য সা�ান্্য সদুখ র্মথটি।”

মোসঁজদু লত হাসার মোচটিা কমর র্লল... “আব্দু, আপলন্ হমলন্ আ�ামদর 
সদুখ শালন্তর উৎস।”

র্ার্া :.. “কালজমক আন্ার জন্্য অভীমক পালিময়ল�, আ�ামদর জন্্য 
ইসলাল�ক লর্ময় গুরুত্বপূণ্ব। পমর র্াঙালল লন্য়ম� এর্ং আন্দুষ্ঠালন্ক 
ভামর্ লর্ময়র কাজ সমূ্পণ্ব করর্।”

আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “আল্াহর ইছো এর্ং আপন্ামদর 
খদুলশমতই আ�রা খদুলশ।”

র্ার্া �াথা দদু ললময় মোসঁজদু লতমক মোডমক মোর্লরময় র্ান্ এর্ং কালজ 
এমস তামদর �তা�ত মোজমন্ আকদ কলরময় কালর্ন্ ললমখ লদমল র্ার্া 
দদু হামত �দুখ লদুলকময় ডদু কমর কাঁমদন্। আলর্র উন্ার সা�মন্ মোর্ময় 
গম্ীরকমঠে র্লল... “আল� �ৃতদু ্যর জন্্য প্রস্তুত হময়ল�লা�। মোসঁজদু লতর 
মোসর্ায় উজ্ীলর্ত হময়ল�। আল� অকৃতজ্ ন্ই। আপলন্ আ�ামক 
লর্শ্বাস কমরল�মলন্। লর্শ্বস্ত হওয়ার জন্্য আল� আপ্রাণ মোচটিা কমরল� 
এর্ং অমর্মশমর্ সফল হময়ল�।”

র্ার্া দদুহামত তার ডান্ হাত ধমর র্লমলন্… “আ�ার মো�ময়র �মন্ 
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কটি লদয় ন্া। আ�ার মো�ময়র কটি হমল আ�ার শ্বাসকটি হয়।”
আলর্র :.. “আপন্ার দদুয়ামর এমস আল� স্বপ্নদশ্বী হময়ল�। স্বপ্নদশ্বীরা 

কখমন্া আশার্াদীমক লন্রাশ কমর ন্া। আশার্াদীমক লন্রাশ করমল 
ভামদ্রর মো�মঘর �ত স্বপ্ন লর্ললন্ হয়। আ�ার স্বপ্নমক আল� লর্ললন্ 
হমত মোদর্ ন্া।”

র্ার্া তার সামথ র্দুক ল�ললময় র্লমলন্… “মোদায়া কলর মোতা�রা 
লচরসদুখী এর্ং সাফল্য�লডিত হও।”

মোদায়া আশীর্্বাদ কমর অন্্যরা চমল মোগমল আলর্র এর্ং মোসঁজদু লতর 
�ামি র্মস দদু জমন্র �দুমখর লদমক তালকময় মোস�ন্তী র্লল... “সম্পাদক 
সামহর্, আপদুমক ফদু সললময় লর্ময় করার জন্্য ভাড়ামট হময়ল�মল 
ন্ালক? আ�ার �ন্ কচর-�চর কমর র্লম�, সম্পাদক সামহর্মক 
আপদু অমন্ক আগ মোথমক লচমন্া।”

মোসঁজদু লত দাঁত কট�ট কমর তাকামল, মোস�ন্তী কপট মোহমস র্লল... 
“দয়া কমর মোতা�রা এখন্ মোদশ ভ্�মণ চমল র্াও। মোতা�ামদর সামথ 
আল� আর িগড়ািাঁলট করমত চাই ন্া।”

আলর্র :.. “র্লমলই মোদশ ভ্�মণ মোর্মত পারর্ ন্া। র্রকমন্মক 
গালড়মত তদু মল লদমত হমর্।”

মোস�ন্তী :.. “লিকাম� আল� এখন্ তাই করর্।”
আলর্র কথা ন্া র্মল হাসার মোচটিা কমর। মোসঁজদু লতর হাত ধমর 

হাঁটমত শুরু কমর মোস�ন্তী �াথা লদময় ইশারা কর। আলর্র তামদরমক 
অন্দুসরণ কমর গালড়মত উমি র্সমল, মোস�ন্তী হাত ন্াড়মত শুরু কমর 
এর্ং শলজন্া মোগট খদুমল সমর দাঁড়ায়। আলর্র গালড় চালামত শুরু কমর 
র্লল... “মোকাথায় মোর্মত চাও?”

মোসঁজদু লত :.. “আ�ার চাওয়া পাওয়া এর্ং সদুমখর গন্তর্্য হমল তদু ল�। 
মোতা�ার সামথ আ�ার জীর্ন্ এর্ং মোতা�ার র্াহুমত মোর্ন্ জীর্ন্ান্ত 
হয়। এখন্ মোর্খামন্ খদুলশ লন্ময় র্াও।”

আলর্র :.. “একটা প্রনে করমত পারর্?”
মোসঁজদু লত :.. “লন্শ্চয়।”
আলর্র :.. “�ান্লা� আ�ার র্াহুমত মোতা�ার জীর্ন্ান্ত হমলা এর্ং 

পলরতৃপ্ত হময় তদু ল� অন্ন্তশয়ন্ করমল। চলল্শার পর মো�মল মো�ময়রা 
তামদর সংসার লন্ময় র্্যস্ত হমর্। অকাল�ৃতদু ্য ন্া হমল আল� তখন্ 
লন্শ্চয় থদুড়থদুমড় র্দুমড়া হর্। উিমত র্সমত অমন্্যর �দুখামপক্ী হমত 
হমর্। আ�ার কথা লক একর্ার লচন্তা কমর�? মোতা�ার সর্াই আম�। 
তদু ল� �াড়া আ�ার আর মোকউ মোন্ই। তদু ল� পরপামর চমল মোগমল আল� 
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একা র্মস থাকর্ এর্ং লদন্�ান্ মোতা�ার কথা ভার্মর্া। আ�ার 
মোসঁজদু লত এ�ন্ ল�ল, আ�ার মোসঁজদু লত এ�ন্ কমর কথা র্লমতা, আ�ার 
মোসঁজদু লত এ�ন্ কমর হাসমতা, আ�ার মোসঁজদু লত এ�ন্ কমর গাল ফদু ললময় 
র্মস থাকমতা। আল� ইছো কমর আ�ার মোসঁজদু লত রাগাতা�।”

মোসঁজদু লত কাঁদমত কাঁদমত র্লল... “তদু ল� এ�ন্ কমর কথা র্মলা 
মোকন্? তদু ল� র্খন্ আমর্গপ্রর্ণ হও তখন্ আ�ার র্দুমক ধক কমর উমি 
এর্ং আল� অম্পলন্দত হই। মোতা�ার কথা শুমন্ পাথর ন্মড়, আল� 
ন্ড়মত পালর ন্া। তদু ল� প্রর্ীর, আ�ার সা�মন্ তদু ল� দশ জমন্র সামথ 
একা �ারা�ালর কমরল�মল, আল� পাথমরর �ত দাঁলড়ময় মোদমখল�লা�। 
মোসই তদু ল� এত কাতর এর্ং এত অসহায় হমল আ�ার কী করর্?”

আলর্র সা�মন্ তালকময় �াথা মোন্মড় র্লল... “আল� আ�ার 
মোসঁজদু লতমক �াড়া র্াঁচমত পারর্ ন্া।”

“�ৃতদু ্য!” র্মল মোসঁজদু লত আমরা লক�দু র্লমত চাইমল, আলর্র ম্ান্ 
মোহমস র্লল... “অর্মশমর্ �ৃতদু ্য �ৃতদু ্যর স্বাদ উপমভাগ করমর্।”

মোসঁজদু লত :.. “আ�ামক কাঁলদময় তদু ল� কী আন্ন্দ পাও?”
আলর্র :.. “আল� লন্রান্ন্দ ল�লা�। মোতা�ামক ভামলামর্মস ন্লন্দত 

হময় সান্মন্দ র্রণ কমরল�।”
মোসঁজদু লত :.. “তদু ল� ন্ন্দ্য, মোতা�ামক র্রণ কমর আল� ন্লন্দতা 

হময়ল�।”
ওরা র্খন্ কথা র্লল�ল তখন্ আলর্র র্ার্া ডান্ হামত র্দুমকর র্া� 

পাশ মোচমপ ধমর রাস্তার �ািখামন্ র্মসন্। আলর্র গলতমরাধ কমর 
দ্রুত মোর্লরময় মোর্ময় উন্ার হাত ধমর �দুমখর লদমক তালকময় অর্াক 
কমঠে র্লল... “আব্া, কী হময়ম�?”

র্ার্া তার �দুমখর লদমক তালকময় মোিাঁট কাঁলপময় র্লমলন্… “আল� 
মোতামক খদু ঁমজ পালছে ন্া।”

আলর্র কথা ন্া র্মল র্ার্ামক ধমর উলিময় একপামশ মোর্ময় �াথার 
ইশারায় মোসঁজদু লতমক মোডমক র্ার্ার কাঁমধ �াথা মোরমখ ডদু কমর মোকঁমদ 
র্লল... “আ�ার লশরায় আপন্ার রতি মোদৌমড় মোজমন্ও আপলন্ আ�ামক 
ত্যাজ্য কমরল�মলন্ মোকন্?”

র্ার্া :.. “আ�ার ভদু ল হময়ম�। এখন্ র্ালড় চল, �ান্লসক 
ভারসা�্যহীন্ হময় মোতার �া মোজামটর্দুলড় হময়ম�। তদু ই র্ামক চাইমর্ 
আল� তামক মোর্ৌ�া ডাকর্। মোতার �া ন্াওয়া-খাওয়া মো�মড় লদময়ম�। 
তদু ই চমল আসার পর সর্লক�দু অসার হময়ম�। মোর্ লদমক তাকাই শূন্্য 
লামগ। তদু ই এত লন্দ্বয় এর্ং লন্দ্বায় হমল মোকম�ন্? আ�ার লদমক 
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তালকময় র্ল মোতামক ত্যাজ্য কমর আল� লক মোতজস্বী হময়ল�?”
এ�ন্ স�য় মোসঁজদু লত পামশ মোগমল, আলর্র �াথা তদু মল তালকময় মোিাঁট 

কাঁলপময় র্লল... “আম্া ন্ালক ন্াওয়া-খাওয়া মো�মড় লদময়ম�ন্।”
“কার সামথ কথা র্লল�স?” র্মল র্ার্া অশ্রু �দুম� মোসঁজদু লতর �দুমখর 

লদমক তালকময় কাতরকমঠে র্লমলন্… “তদু ল� মোক মোগা �া? দয়া কমর 
আ�ার মো�মলমক একটদু  র্দুলিময় র্মলা। আল� তার র্াপ, রামগর �াথায় 
আল� তামক র্মকল�লা� আর মোস আ�ামদরমক মো�মড় চমল এমসম�।”

মোসঁজদু লত হাঁটদু  মোগমড় র্মস দদু হাত �দুলটির্ধি কমর লন্মজর হাঁটদু র উপর 
মোরমখ র্ার্ার মোচামখর লদমক তালকময় শান্তকমঠে র্লল... “আপলন্ র্া 
র্লমর্ন্ তা উলন্ করমর্ন্?”

র্ার্া আলর্র �দুমখর লদমক তালকময় র্লমলন্... “আলর্র, এ মোক?”
আলর্র :.. “আপলন্ আ�ামক ত্যাজ করার পর �ৃতদু ্যর খদু ঁমজ আল� 

শহমর এমসল�লা�। লক�দুলদন্ আমগ দদু রৃ্্বতেরা �ারধর কমর আ�ার 
�াথা ফালটময়ল�ল, সংজ্া হালরময় আল� �ালটমত পমড়ল�লা�। মোসঁজদু লত 
তখন্ আ�ামক লন্ময় হাসপাতামল লগময়ল�ল এর্ং অহলন্্বশ মোসর্াশুশ্রূর্া 
কমরম�। স�য়�মতা হাসপাতামল লন্ময় ন্া মোগমল আল� �মর মোর্তা�। 
আল� এখমন্া সমূ্পণ্ব সদুস্ হয়লন্।”

র্ার্া �দুমখর ভার্ র্দললময় গলম্রকমঠে র্লমলন্… “আল� রৃ্তোন্ত 
শুন্মত চাইলন্, পলরচয় জান্মত মোচময়ল�লা�।”

আলর্র :.. “আজ আ�ামদর লর্ময় হময়ম�। ওর র্ার্ার গালড় লন্ময় 
আ�রা মোর্ড়ামত মোর্লরময়ল�।”

মোসঁজদু লত �াথা ন্ত কমর লন্মচর লদমক তালকময় থামক। র্ার্া 
মোসঁজদু লতর �াথায় হাত র্দুললময় সমনেমহ র্লমলন্… “মোর্ৌ�া, মোতা�ার �া 
র্ার্ার সামথ পমর মোদখা করর্। এখন্ আ�ামদরমক র্ালড় মোর্মত হমর্, 
মোতা�ামক মোদখমল মোতা�ার শাশুলড় সাধারণ হমর্। পলাশ, মোর্ৌ�ামক 
লন্ময় র্ালড় চল।”

“লজ আব্া।” র্্যস্তকমঠে র্মল আলর্র দাঁলড়ময় র্ার্ামক জলড়ময় ধমর 
উলিময় র্লল... “আব্া, আপলন্ লিকাম�ন্ মোতা?”

র্ার্া দদুজমন্র হাত ধমর ধীমর ধীমর মোহঁমট গালড়মত উমি সাধারণকমঠে 
র্লমলন্… “র্দুমকর র্্যথা এখন্ কম�ম�। আ�ার লক�দু হয়লন্। কয়লদন্ 
ধমর ঘদু�-খালন্ মোন্ই মোতা তাই হয়মতা এ�ন্ হময়ল�ল। মোর্ৌ�া, আ�ার 
হাত ধমরা। ন্া মোখময় দূর্্বল হময়ল�। আ�ামক লক�দু মোখমত মোদ। মোর্লশ 
ভদু খ মোলমগম�।”

আলর্র র্্যস্তকমঠে র্লল... “মোসঁজদু লত, আব্ার সামথ কথা র্লমত 
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থামকা আল� খার্ার আন্মত র্ালছে।”
মোসঁজদু লত �াথা দদু ললময় সম্লত জান্ায়। আলর্র মোদৌমড় মোর্ময় খার্ার 

এর্ং পালন্ লকমন্ লফমর মোসঁজদু লতর হামত লদময় গালড় চালামত শুরু 
কমর। র্ার্ামক আরাম� র্সমত র্মল মোসঁজদু লত উন্ার �দুমখ খার্ার 
তদু মল মোদয়। র্ার্া খার্ার লচর্ামত শুরু কমর ডান্ এর্ং র্াঁ হামত অশ্রু 
�দুম�ন্। মোসঁজদু লত পালন্র র্দুতল এলগময় লদময় র্লল... “আব্া। পালন্ 
মোখমল ভামলা হমর্। ন্ইমল র্দুমক লগঁট লাগমর্ ন্া।”

র্ার্া �াথা দদু ললময় র্লমলন্… “হ্যাঁ �া গলা শুলকময়ম�। খার্ার 
লগলমত পারল� ন্া।”

মোসঁজদু লত র্ার্ামক পালন্ পান্ কলরময় র্লল... “আব্া, ধীরলস্মর 
পান্ করুন্। আপন্ামদর মোসর্া করমল দদু লন্য়া আ�ামদর জন্্য মোর্মহস্ত 
হমর্।”

র্ার্া �দুমখর পালন্ লগমল রাগালবিতকমঠে ডামকন্… “পলাশ!”
আলর্র গালড় থাল�ময় সভময় র্লল... “আব্া, কী হময়ম�?”
মোসঁজদু লত ভময় কাঁপমত শুরু কমর। এ�ন্ স�য় র্ার সামথ আলর্র 

লর্ময় পাকা করমত মোচময়ল�মলন্ মোস আঁটসাঁট লজন্ শাট্ব পমড় মো�মল 
র্ন্ধদু মদর সামথ হা হা কমর মোহমস হাঁটল�ল। র্ার্া আলর্র লদমক তালকময় 
হাসার মোচটিা কমর র্লমলন্… “মোর্ৌ�ার জন্্য ঘরর্ালড় মো�মড়ল�মল 
ন্ালক?”

আলর্র �াথা মোন্মড় মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় র্লল... “মোসঁজদু লতমক 
অমন্ক আমগ �াত্র একর্ার মোদমখল�লা�। তা কমলমজ থাকমত। মোকন্ 
আব্া কী হময়ম�?”

র্ার্া :.. “আ�ার সামথ রাগ কমর তদু ই খদুর্ ভামলা কাজ কমরল�মল। 
তদু ল� রালজ হমল র্াপ মোর্টা মোদাজমখ মোর্তা�। মোতার �া’র সদুমখর 
সংসার মোদাজখ হমতা। মোর্ৌ�া, খার্ার লদছে ন্া মোকন্ আ�ার ভদু খ 
মোলমগম� মোতা।”

মোসঁজদু লত চ�মক র্লমলা…. “লজ আব্া, এই মোতা লদলছে।”
আলর্র মোচাখ র্দুমজ লশউমর গালড় চালামত শুরু কমর এর্ং মোসঁজদু লত 

র্াজদুমত অশ্রু �দুম� র্ার্ার �দুমখ খার্ার তদু মল মোদয়। খাওয়া মোশর্ কমর 
র্ার্া ক্ান্ত হময় গা এললময় র্লমলন্… “আল� আর মোখমত পারর্ ন্া 
মোগা �া। এখন্ তদু ল� খাও।”

মোসঁজদু লত কথা ন্া হামতর খার্ার �দুমখ লদমল, আলর্র ন্মড়চমড় র্মস 
র্লল... “আ�ামক লদছে ন্া মোকমন্?”



www.mohammedabdulhaque.com   120

র্ার্া শরীর কাঁলপময় মোহমস র্লমলন্… “আমগ র্ালড় র্া পমর মোতার 
�া’র সামথ খামর্।”

মোসঁজদু লত র্ালক খার্ার র্্যামগ মোরমখ র্লল... “আব্া, আল� আর 
মোখমত পারর্ ন্া। র্ালড় মোর্ময় আম্ার সামথ খামর্া। আপলন্ আর 
লক�দু খামর্ন্?”

র্ার্া কথা ন্া র্মল �াথা ন্ামড়ন্। আলর্র দ্রুত চাললময় র্ালড়র 
মোগমটর লভতর প্রমর্শ কমর গালড় মোথমক মোর্লরময় �ামক মোডমক র্লল... 
“আম্া! আল� এমসল�। এমস মোদমখা আপন্ামক মোদখার জন্্য আ�ার 
সামথ মোক এমসম�?”

�া ঘর মোথমক মোর্লরময় লসঁলড় মোর্ময় আলর্রমক উিমত মোদমখ দদু হাত 
প্রসালরত কমর র্্যস্তকমঠে র্লমলন্… “আলর্র তদু ই এমসল�স! আ�ামক 
মোফমল তদু ই মোকাথয়া লগময়ল�মল? �া’র জন্্য মোতার �মন্ এক মোফাঁটা 
�ায়া মোন্ই?” 

আলর্র হাঁটদু  মোগমড় র্মস �ামক জলড়ময় ধমর র্লল... “আব্া আ�ামক 
মোর্লরময় র্াওয়ার জন্্য র্মলল�মলন্। আপলন্ও �দুখ লফলরময়ল�মলন্। �া 
র্ার্া �দুখ লফরামল আল্াহ ন্ারাজ মোহান্। আল্াহর আজার্ গজর্ আল� 
খদুর্ ভয় পাই।”

�া তার �দুমখ হাত র্দুললময় র্মস তামক জলড়ময় ধমর কন্নায় মোভমঙ 
পমড়ন্। র্ার্া মোর্ময় সান্মন্দ মোহমস র্লমলন্… “কান্নাকালট পমর করমর্ 
এখন্ আ�ার সামথ আমসা।”

�া দদুহামত আলর্রমক জলড়ময় ধমর তার কাঁমধ �াথা মোরমখ র্লমলন্… 
“আল� আর মোকাথাও র্ার্ ন্া।”

র্ার্া �া’র হাত ধমর উলিময় টান্মত শুরু কমর র্লমলন্… “আ�ার 
সামথ আসমতই হমর্।”

�া ডদু কমর মোকঁমদ মোজারাজদু লর কমর হাত �াড়ামত মোচময় র্লমলন্… 
“আ�ার মো�মলমক মো�মড় আল� মোকাথাও মোর্মত চাই ন্া। আলর্র! 
আ�ার সামথ আয়।”

আলর্র অশ্রু �দুম� �া র্ার্ামক অন্দুসরণ কমর র্লল... “আম্া, আল� 
আপন্ার সামথ আসল�।”

র্ার্া গালড়র পামশ মোর্ময় মোসঁজদু লতমক মোদলখময় র্লমলন্… “এই 
মো�ময়মক আল� মোর্ৌ�া মোডমকল�। মোতা�ার প�ন্দ হমল �া ডাকর্।”

�া হাত র্ালড়ময় অসহাময়র �ত র্লমলন্… “আল� আ�ার মো�মলমক 
চাই। আলর্র! আ�ার কাম� আয়। আল� আর এই র্ালড়মত থাকর্ 
ন্া। আল� আ�ার আলর্র সামথ থাকমত চাই। মোকউ আ�ার আলর্রমক 
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ডামকা।”
আলর্র মোর্ময় �ামক ডান্ র্াজদুমত মোটমন্ �া’র �াথায় গাল মোরমখ 

র্লল... “আম্া, আল� আর মোকাথাও র্ার্ ন্া।” 
�া অশ্রু �দুম� আলর্র হাত শতি কমর ধমর র্লমলন্… “সলত্য র্লল�স? 

তদু ই র্াওয়ার পর মোতার র্াপ ন্াওয়া খাওয়া মো�মড় লদময়ল�মলন্। তদু ই 
মোকাথায় লগময়ল�মল? মোতামক আল� কত মোখাঁজা খদু ঁমজল�। আল� আর 
কখমন্া মোতার সামথ রাগ করর্ ন্া। তদু ইও রাগ কলরস ন্া। পাকঘমর 
চল, লক�দু খার্। আ�ার ভদু খ মোলমগম�।”

র্ার্া পথমরাধ কমর র্লমলন্… “মোতা�ার মো�মলমর্ৌমক র্রণ করমর্ 
ন্া?”

�া ডান্ হামত র্ার্ামক সরামত মোচময় র্লমলন্… “আলর্র র্ামক 
লর্ময় করমত চাইমর্ আল� তামক মোর্ৌ�া ডাকর্। লভতমর চলদুন্, আ�ার 
আলর্র ভদু খ মোলমগম�।”

র্ার্া সান্মন্দ মোডমক র্লমলন্… “মোর্ৌ�া, কাঁদমত কাঁদমত মোতা�ার 
শাশুলড়র �াথার �গজ শুলকময়ম�। আ�ার হাত ধমর আমসা, মোতা�ামক 
মোতা�ার সংসার মোদলখময় মোদর্।”

�া আলর্র �দুমখর লদমক তালকময় �াথা লদময় ইশারা কমর র্লমলন্… 
“মোতার র্ামপর কী হময়ম�?”

আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “আব্ার লক�দু হয়লন্। আপলন্ 
এ�ন্ করম�ন্ মোকন্? আল� আর মোকাথাও র্ার্ ন্া।”

�া �াথা লদময় ইশারা কমর অর্াক কমঠে র্লমলন্… “গালড়মত মোক?”
র্ার্া মোহঁমক র্লমলন্… “আলর্র �া! তদু ল� এমস মোর্ৌ�ামক র্রণ 

করমর্ ন্া আল� র্রণ করর্? আল� র্রণ করমল আ�ার মো�মলর 
র্উমক তদু ল� মোর্ৌ�া ডাকমত পারমর্ ন্া র্মল রাখলা�।”

�া লপ�ন্ লফমর �াথা লদময় ইশারা কমর র্লমলন্… “আজ আপন্ার 
কী হময়ম�?”

র্ার্া মোসঁজদু লতর লদমক ইশারা কমর র্লমলন্… “গালড়মত আ�ামদর 
মো�মলর র্উ। এমস র্রণ কমরা। আলর্র! মোতার �ামক র্দুলিময় র্ল 
ন্ইমল �া মোর্টার লপমি আজ মোদর্ কময়টা।”

আলর্র সভময় র্লল... “আম্া, গালড়মত আপন্ার মো�মলমর্ৌ র্মস 
আম�। আব্া ওমক আশীর্্বাদ কমরম�ন্। আপলন্ আশীর্্বাদ করমর্ন্ 
ন্া?”

�া র্ার্ার লদমক তালকময় অর্াক কমঠে র্লমলন্... “মোতার র্ামপর 
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আর মোকামন্া মো�মল মোন্ই। তাইমল মো�মলমর্ৌ আসমল মোকাথা মোথমক? 
এই মোর্, আমরক মো�মল মোকাথায় মোপমলন্?”

র্ার্া দাঁত কট�ট কমর মোচাখ পালকময় র্লমলন্… “মোতা�ার �াথা 
মোগম�। জললদ এলদমক আমসা। তদু ল�ই আ�ার এক�াত্র স্তী এর্ং 
আলর্র আ�ার এক�াত্র মো�মল আর এই মো�ময় আ�ামদর এক�াত্র 
মো�মলমর্ৌ। মোদৌমড় আমসা।”

�া আলর্র হাত ধমর গালড়র পামশ মোর্ময় তার �দুমখর লদমক তালকময় 
অর্াক কমঠে র্লমলন্… “তদু ই লর্ময় কমরল�স ন্ালক?”

আলর্র অপরালধর �ত �াথা লন্চদু  কমর র্লল... “লজ আম্া।”
�া �াথা মোন্মড় র্লমলন্… “আ�ামক র্দুলিময় র্ললর্ মোতা। আল� 

মোভমর্ল�লা� মোতার র্ামপর �াথা ন্টি হময়ম�। তদু ই সমর দাঁড়া। এই! 
জললদ দদুধ লচলন্ �ধদু লন্ময় আয়। এই মোর্! এলদমক এমস আ�ার 
মো�মলমর্ৌমক আশীর্্বাদ করুন্।”

র্ার্া র্দুক ভমর শ্বাস টামন্ন্। �া দরজা খদুমল দদু হামত মোসঁজদু লতর 
�দুখ ধমর কপামল চদু �দু লদময় মোিাঁট কাঁলপময় র্লমলন্… “মোতা�ার জন্্য 
আ�ামদরমক মোফমল লগময়ল�ল ন্ালক?”

মোসঁজদু লত �াথা মোন্মড় র্লল... “লজ ন্া আম্া। আ�ার আব্া 
দয়াপরর্শ হময় উন্ামক সম্পাদমকর কামজ মোরমখল�মলন্ এর্ং উন্ার 
চালচলমন্ আকৃটি হময় আ�ামক লর্ময় লদময়ম�ন্।”

“তাইমল লিকাম�।” র্মল �া মোসঁজদু লতর �দুমখ �ধদু লচলন্ লদময় দদুধ 
পান্ কলরময় গালড় মোথমক র্ার কমর দদু হামত র্াজদু ধমর হাঁটমত শুরু 
কমর র্লমলন্… “মোতা�ার র্ার্ার সাহস আম�।”

মোসঁজদু লত :.. “আপন্ার র্দুমকর দদুমধ এত শলতি, দশ র্দ�াশ �লরয়া 
হময় উন্ামক মো�মর কালহল করমত পামরলন্। হলকলটেক লদময় উন্ার 
�াথায় র্ালড় মো�মরল�ল। কময়ক ন্ল দূর মোথমক আল� �াথা ফাটার 
শব্ শুমন্ল�লা�, লফন্লক লদময় রমতি উমড়ল�ল। ওরা র্খন্ আ�ামক 
আক্র�ণ করল�ল তখন্ উলন্ মোরমগল�মলন্।”

“পমর মোতা�ার �া র্ার্ার �দুখ মোথমক সর্ শুন্র্, এখন্ লভতমর 
চমলা।” র্মল �া আলর্র এর্ং মোসঁজদু লতমক লন্ময় ঘমর প্রমর্শ কমরন্। 
কামজর মোলাকরা মোক কী করমর্ মোভমর্ পায় ন্া। �া সর্াইমক মোডমক 
র্লমলন্… “তাড়াতালড় আলর্র কা�রা সাজাও।”

হামতর কাজ মোফমল ওরা র্ালড়ঘর সাজামত র্্যস্ত হয়। আলর্র কী 
করমর্ মোভমর্ হতভম্ব। ভয় এর্ং দদু লশ্চন্তায় মোসঁজদু লত প্রায় কাঁপমত শুরু 
কমর। র্ার্া ওর পামশ র্মস �াথায় হাত র্দুললময় সমনেমহ র্লমলন্… 
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“ভময়র কারণ মোন্ই। সর্ লিক আম�। আলর্র! মোতার �া মোকাথায়?”
�া দ্রুত মোগমল র্ার্া গম্ীরকমঠে র্লমলন্… “আলর্র মোতা�ার মো�মল। 

এই মো�ময় আ�ার মো�মলমর্ৌ। মো�মলর জন্্য মোকঁমদ তদু ল� ন্া মোখময় 
�রমত। তামক মোখাঁজাখদু ঁলজ কমর আল�ও মোর্মঘামর �রতা�।”

�া :.. “আপন্ার মো�মলমর্ৌমক আল� লক�দু র্লললন্। মোর্য়াই মোর্য়াইমন্র 
সামথ পমর কথা র্লর্। মোপমটর ভদু মখ আ�ার �াথা ঘদুরামছে। আপলন্ 
লক�দু মোখময়ম�ন্?”

র্ার্া :.. “আ�ার মোর্ৌ�া আ�ামক �দুমখ তদু মল খাইময়ম�ন্। আল� 
এখন্ চা খার্। মোর্ৌ�া, আ�ার সামথ পাকঘমর চমলা। চা র্ালন্ময় 
খার্।”

�া :.. “আপন্ামক মোফমল আল� লক�দু খাই ন্া, আ�ামক মোফমল 
আপলন্ মোখমলন্ মোক�মন্? মোর্ৌ�া, আ�ার ভাগ মোকাথায়?”

মোসঁজদু লত :.. “গালড়মত আম�।”
�া মোসঁজদু লতর হাত ধমর হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “লিকাম�, 

এখণ পাকঘমর চমলা। আলর্র! গালড় মোথমক আ�ার খার্ার লন্ময় 
আয়।”

আলর্র মোদৌমড় র্্যাগ লন্ময় র্ায়। �া চা’র পালন্ চদু লায় র্লসময় মোচয়ার 
র্মস র্লমলন্… “মোর্ৌ�া, আ�ার ভদু খ মোলমগম�। মোতা�ার শ্বশুরমক পমর 
চা র্ালন্ময় মোদমর্।”

মোসঁজদু লত র্্যাগ মোথমক খার্ার র্ার কমর �ামক খাওয়ামত শুরু করমল, 
আলর্র লর্চললত হময় র্ার্ার সা�মন্ মোর্ময় র্লল... “আব্া, আল� ভদু ল 
কমরল�লা�। দয়া কমর আ�ামক ক্�া করুন্।”

র্ার্া :.. “র্া হয় ভামলার জন্্য হয়। তদু ই দদু লশ্চন্তা কলরস ন্া সর্ 
লিক আম�। এত লদন্ পর আজ আ�ার অন্তরাত্া খদুলশ হময়ম�। 
মোতার �ার লদমক তালকময় মোদখ। সাত লদমন্ এক দান্া �দুমখ লদমতা। 
এখন্ মোদখ, হাভামতর �ত হা করম� আর লগলম�। তদু ই চা র্ান্ামত 
পালরস?”

আলর্র :.. “লজ আব্া র্ান্ামত পালর।”
�া ধ�মক র্লমলন্… “তদু ই র্স, আ�ামক খাইময় মোর্ৌ�া চা র্ান্ামর্। 

সর্লক�দুমত মোতার র্ামপর এত তাড়া মোকন্?”
মোসঁজদু লত �াথা ন্ত কমর হাসমল, �া দদুহামত ওর ডান্ হাত ধমর 

লর্চললত হময় সকাতমর র্লমলন্… “আ�ামক মোফমল চমল র্ামর্ ন্া 
মোতা?”
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মোসঁজদু লত :.. “আল� মোদাজমখ মোর্মত চাই ন্া।”
�া রাগালবিত কমঠে… “মোতা�ার �া র্ার্ার সামথ আল� আর কথা 

র্লমত চাই ন্া। আলর্র! মোতার শ্বশুর শাশুলড়ক দূরত্ব র্জায় রাখার 
জন্্য র্লমর্।”

আলর্র র্ার্ার মোচামখ লদমক তালকময় র্লল... “আব্া, আল� এখন্ 
কী করর্?”

র্ার্া চ�মক র্লমলন্... “আর্ার চমল মোর্মত চাস ন্ালক?”
আলর্র হাসার মোচটিা কমর র্লল... “লজ ন্া আব্া। আম্া কী 

র্মলম�ন্ তা সর্াই শুমন্ল�। আল� মোর্ র্ালড় এমসল� তা উন্ামদরমক 
জান্ামত হমর্, তাই ন্া?”

র্ার্া :.. “হ্যাঁ, তা মোতা লন্শ্চয়। আল� চা মোখময়ই মোর্য়াই মোর্য়াইমন্র 
সামথ কথা র্লর্। তদু ই চমল র্াওয়ার পর আল� লাভ-মোলাকসান্ 
সম্পমক্ব উদাসীন্ হময়ল�লা�। তদু ই মোতার কাজ কর মোর্ময়।”

আলর্র মোর্লরময় র্ায়। র্ার্া হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “মোর্ৌ�া, 
মোতা�ার শাশুলড়মক আর কত খাওয়ামর্?”

মোসঁজদু লত হাসার মোচটিা কমর। র্ার্া কামজর মোলাকমদরমক মোডমক 
র্লমলন্... “মোতা�রা লক�দু মোখময়�?”

ওরা �াথা ন্াড়মল, র্ার্া টাকা র্ার কমর লদময় র্লমলন্… “সর্ার 
জন্্য খার্ার লকমন্ আন্। চদু লায় আজ হালড় চড়মর্ ন্া। আর মোশান্! 
আজ আ�ার মোর্য়াই মোর্য়াইন্ আসমর্ন্। সর্াইমক আসার জন্্য 
র্লমর্। কত জমন্র জন্্য খার্ার পাকামত হমর্ তা আল� জালন্ ন্া। 
মোর্ র্া মোখমত চাইমর্ মোডমগ ন্া থাকমল লকমন্ আন্মর্। এখন্ মোতারা 
মোপট ভমর মোখময় কাজ শুরু কর।”

ওরা চমল মোগমল র্ার্া মোসঁজদু লতমক মোডমক র্লমলন্… “মোর্ৌ�া, আ�ার 
চা হময়ম�? চা মোখময় আল� আ�ার মোর্য়াইর সামথ কথা র্লমত চাই।”

মোসঁজদু লত কাপ এলগময় লদময় র্লল... “আব্া, এই লন্ন্ চা।”
র্ার্া কাপ হামত লন্ময় চায় চদু �দুক লদময় র্লমলন্… “মোতা�ার র্ার্ার 

সামথ কথা র্লমত চাই। ন্ম্বর ঘদুলরময় দাও।”
�া মোচাখ পালকময় মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় র্লমলন্… “খর্রদার! 

মোতা�ার র্ার্ামক মোফান্ করমর্। একটদু  আমগ আল� কী র্মলল�লা� তা 
লক তদু ল� শুন্লন্?”

মোসঁজদু লত লচলন্তত হময় র্ার্ার লদমক তাকায়। �া ডামন্ র্াঁময় তালকময় 
র্লমলন্… “আ�ার আলর্র মোকাথায়। আলর্র! আম্ার কাম� আয়।”
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র্ার্া দ্রুত �া’র পামশ মোর্ময় র্লমলন্… “র্্যর্সার মোখাঁজখর্র 
মোন্ওয়ার জন্্য আল� তামক পালিময়ল�। ঘণ্ দদুময়মকর �মধ্য আসমর্। 
র্সারঘমর চমলা, মোর্ৌ�ার সামথ গল্প করর্। মোর্ৌ�া, আ�ার সামথ 
আমসা।”

�া লপ�দু মোহঁমট র্ার্ার কা� মোথমক দূমর সমর র্লমলন্... “আল� 
আ�ার আলর্র সামথ গল্প করমত চাই। আ�ার মো�মল মোকাথায়? তামক 
এমন্ দাও। আল� অমন্ক মোকঁমদল�। আলর্র! আ�ার উমর আয়।”

র্ার্া লচলন্তত হময় র্লমলন্… “মোর্ৌ�া, মোতা�ার শাশুলড় এখমন্া সদুস্ 
হয়লন্। ওর কা� মোথমক লন্রাপাদ দূরত্ব র্জায় রাখমর্। লন্রাপতোর 
জন্্য তদু ল� এখন্ মোতা�ার কা�রায় চমল র্াও।”

মোসঁজদু লত :.. “আব্া, মোফান্ কমর উন্ামক আসার জন্্য র্লমল ভামলা 
হমর্। মোকাথায় কী আল� জালন্ ন্া।”

র্ার্া ডামন্ র্াঁময় তালকময় মো�ার্াইল হামত লন্ময় কাউমক মোফান্ 
কমর র্লমলন্… “আলর্রমক র্ল তার �াময়র মো�ার্াইমল মোফান্ কমর 
কথা র্লার জন্্য।”

�া ঘর মোথমক মোর্লরময় মোজামর মোজামর আলর্রমক ডামকন্। র্ার্া 
উন্ার হাত ধমর র্লমলন্… “আলর্র এখদুলন্ আসমর্। জরুলর কামজ 
একটদু  র্াইমর লগময়ম�। আল� মোফান্ কমরল�। তার জন্্য লক�দু পাকামর্ 
ন্া? তার হয়মতা ভদু খ মোলমগম�। তার সামথ কথা র্লমত চাও। এই 
মোতা মোফান্ কমরম�। ন্াও কথা র্মলা।”

�া মো�ার্াইল কামন্ লালগময় ডদু কমর মোকঁমদ র্লমলন্.... “আলর্র! তদু ই 
মোকাথায় লগময়ল�স?”

র্ার্া দদুহামত �াথা মোচমপ ধমর মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় র্লমলন্… 
“ঐশ্বর্্বশালী হময় এ কী সর্্বন্াশ কমরল�?”

মোসঁজদু লত লচলন্তত হময় লন্ঃশমব্ দীঘ্বশ্বাস মো�মড় আকামশর লদমক 
তাকামল, �া মোডমক র্লমলন্… “মোর্ৌ�া! আ�ার সামথ আমসা, আলর্র 
জন্্য লক�দু পাকামত হমর্। লক�দু আন্ার জন্্য মোস ন্লক মোদাকামন্ 
লগময়ল�ল। এখদুলন্ আসমর্।”

মোসঁজদু লত র্দুক কাঁলপময় হাঁফ মো�মড় র্ার্ার লদমক তালকময় �ামক 
অন্দুসরণ কমর। �া পাক ঘমর প্রমর্শ কমর মোহঁমকমডমক র্লমলন্… 
“এই! মোক মোকাথায় আল�স মোদৌমড় আয়। আলর্র জন্্য লক�দু পাকামত 
হমর্।”

মোসঁজদু লত কথা ন্া র্মল �ামক অন্দুসরণ কমর, এ�ন্ স�য় আলর্র 
পকঘমর প্রমর্শ কমর হাঁপামত হাঁপামত র্লল... “আম্া, কী হময়ম�?”
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�া দদুহামত আলর্মর র্াজদু ধমর র্লমলন্... “তদু ই মোকাথায় লগময়ল�মল? 
মোতামক ন্া মোদমখ আ�ার র্দুক খালল হময়ল�ল। মোর্ৌ�া, আ�ামক এক 
কাপ চা র্ালন্ময় দাও।”

মোসঁজদু লত চা র্ান্ামত র্্যস্ত হয়। র্ার্া পাকঘমর প্রমর্শ কমর মোসঁজদু লতর 
পাশ মোর্ময় আলর্র লদমক তালকময় র্লমলন্… “র্্যর্সার খর্র মোন্ওয়ার 
জন্্য আল�ই তামক পালিময়ল�লা�। মোলাকজন্ মোভমর্ল�ল আ�রা মোকঁমদ 
মোকঁমদ �রর্ এর্ং ওরা সর্লক�দুর �াললক হমর্। ভময়র কারণ মোন্ই, 
আলর্র আর মোকাথাও র্ামর্ ন্া। মোর্ৌ�া, এখন্ মোথমক সর্লক�দু তদু ল� 
মোদখামশান্া করমর্। আলর্র �া, আ�ার মোর্য়াইমক দাওয়াত লদমত 
পারর্? তদু ল� চাইমল মোতা�ার মোর্য়াইন্মক দাওয়াত লদমত পারমর্। 
মোতা�ার অলতলথমক আল� র্ত্আলতে করমত পারর্ ন্া।”

�া আলর্র র্াজদুমত �াথা মোরমখ র্লমলন্… “উন্ারা এমস থাকমত 
পারমর্ন্। গাইমত পারমর্ন্। ন্াচমত পারমর্ন্। র্া খদুলশ করমত 
পারমর্ন্ আ�ার মোকামন্া আপলতে মোন্ই। শুধদু আ�ার মো�মল আর 
মোকাথাও র্ামর্ ন্া।”

আলর্র �ামক জলড়ময় মোধমর ডদু কমর মোকঁমদ র্লল... “আ�ার 
দীঘ্বশ্বামস আল্াহর আরশ মোকঁমপল�ল। মোচামখর জমল আ�ার র্দুক 
মোভমসল�ল। আল� �রমত মোচময়ল�লা� মোগা আম্া। মোসঁজদু লত আ�ামক 
র্াঁলচময়ম�। ওমক তালড়ময় লদমল আল্াহর গজর্ আ�ার উপর পড়মর্। 
আল� ধ্বংস হময় র্ার্।”

�া :.. “মোতার র্াপ র্া র্মলল�মলন্ তা লক তদু ই শুলন্সলন্? মোর্ৌ�া সর্ 
মোদখামশান্া করমর্। মোর্ৌ�া আ�ামদর জন্্য আশীর্্বাদ হময় এমসম�। 
ভময়র কারমণ মোন্ই, কাঁটলকর �ত ক্যাঁট ক্যাঁট কমর আল� অলভশপ্ত 
হমত চাই ন্া। মোর্ৌ�া, চা লন্ময় আমসা। লন্লরলর্লল র্মস আ�ার �াথায় 
লর্লল মোকমট মোদমর্। �াথায় হয়মতা উকদু ন্ হময়ম�। কত লদন্ হয় চদু মল 
মোতল কাঁকদু ইন্ লামগলন্।”

আলর্র হাঁফ মো�মড় র্ার্া এর্ং মোসঁজদু লতর লদমক তাকায়। মোসঁজদু লত চা 
র্ালন্ময় কাপ হামত লন্ময় মোগমল �া ডামন্ র্াঁময় তালকময় র্লমলন্… 
“ওরা মোকাথায় লগময়ম�?”

আলর্র �াথা লদময় ইশারা কমর র্লল... “আম্া, র্াগামন্ চলদুন্। 
মো�াটকামলর �ত মোদালন্ায় র্মস গল্প করর্।”

�া হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “হ্যাঁ চল। মোর্ৌ�া আমসা।”
আলর্র �ামক জলড়ময় ধমর হাঁমট। মোসঁজদু লত তামক অন্দুসরণ কমর। 

র্ার্া কামজর মোলাকমদরমক মোডমক র্লমলন্… “মোতা�রা মোতা�ামদর 
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কাজ কমরা। রামত অমন্ক মো�হ�ান্ আমসর্ন্।”
ওরা কামজ র্্যস্ত হয় এর্ং র্াগামন্ মোর্ময় �া মোর্মঞ্চ র্মস চা পান্ 

কমরন্। মোসঁজদু লত উন্রা �াথায় লর্লল কাটমত শুরু কমর র্লল... 
“আম্া, �াথা ধদুইমল আরা� পামর্ন্। পালন্ গর� কমর আন্র্?”

�া �াথা চদু ললকময় র্লমলন্… “মোডমক র্লমল ওরা লন্ময় আসমর্। 
আলর্র, ওমদরমক মোডমক র্ল।”

আলর্র একজমন্ ডাকমল অন্্যরাও মোদৌমড় র্ায়। মোসঁজদু লত একজন্মক 
লক্্য কমর র্লল... “শ্যাম্পদু পালন্ এর্ং মোতায়ালল লন্ময় আমসা। 
মোকটললমত গর� পালন্ আম�।”

ওরা মোদৌমড় র্ায়। মোসঁজদু লত �াথায় লর্লল মোকমট র্লল... “আম্া, 
চাইমল মোগাসল কমর কাপড় র্দলামত পারমর্ন্।”

�া মোচাখ র্দুমজ চা পান্ কমর র্লমলন্… “এখন্ �াথায় লর্লল কামটা, 
আল� আরা� পালছে।”

আলর্র �াময়র পামশ মোর্ময় শান্তকমঠে র্লল... “আম্া, আব্ার 
সামথ র্াগামন্ হাঁটাহাঁলট করমত পারর্?”

�া তার মোচামখর লদমক তালকময় র্লমলন্... “আল� মোতামক র্ারণ 
কমরল� ন্ালক?”

এ�ন্ স�য় পালন্ এর্ং শ্যাম্পদু লন্ময় আসমল র্ার্ার সামথ আলর্র 
হাঁটমত শুরু কমর। একটদু  দূমর মোর্ময় র্ার্া র্লমলন্… “মোর্য়াইর সামথ 
মোদখা করমত মোচময়ল�লা�। মোতার �া’র হার্ভার্ সদুর্ালধজন্ক ন্য়।”

আলর্র :.. “উন্ামদর সামথ পমর মোদখা করমলও চলমর্। চাইমল 
আপলন্ কথা র্লমত পারমর্ন্। ন্ম্বর ঘদুলরময় মোদর্?”

র্ার্া র্দুক ভমর শ্বাস মোটমন্ হাঁপ মো�মড় র্লমলন্… “হ্যাঁ, মোদ।”
আলর্র মো�ার্াইমল এলগময় লদমল, র্ার্া সালা� কমর র্লমলন্… 

“আল� পলামশর র্ার্া। মোর্য়াইর সামথ কথা র্লমত মোচময়ল�লা�?”
মোস�ন্তী প্রায় মোদৌমড় র্ার্ার হামত মোফান্ লদময় র্লল... “আব্দু, 

আপার আসল শ্বশুমর মোফান্ কমরম�ন্।”
মোসঁজদু লতর র্ার্া কপাল কদু ঁচ মো�ার্াইল হামত লন্ময় র্লমলন্... 

“হ্যামলা, মোক কথা র্লম�ন্?”
আলর্র র্ার্া গম্ীরকমঠে র্লমলন্… “আল� হলা� আলর্র র্ার্া। 

আপন্ার মো�ময় মোসঁজদু লত হমলন্ আ�ার পদুত্রর্ধদু। আ�ার মো�মলর 
লর্ময়মত আপলন্ আ�ামক লন্�ন্ত্রণ কমরন্লন্ এমত আল� মোর্জার হয়লন্। 
হাড়-লকপমটরা এ�ন্ই হয়। আল� হলা� উদার �মন্র �ান্দুর্ তাই 
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মোর্ৌভাত পাকার্ার আমগ কী কী খামর্ন্ জান্ার জন্্য মোফান্ কমরল�।”
মোসঁজদু লতর র্ার্া মোসঁজদু লতর �ামক মোডমক র্লমলন্… “এই মোলামকর 

লঘলদু শুলকময় �গজ চচ্ড় হময়ম�। ধ�কামতও �ন্ চাইম� ন্া। এই 
মোর্ ভাই, আপলন্ হয়মতা ভদু ল ন্ম্বমর মোফান্ কমরম�ন্।”

আলর্র র্ার্া…. “আপন্ার দা�ান্দ ন্ম্বর ডাময়ল কমরল�ল। আপন্ার 
দা�ামন্দর সামথ কথা র্লদুন্। আলর্র, মোতারা শ্বশুমরর সামথ কথা।”

আলর্র সর্ লর্মলের্ণ কমর র্ার্ার হামত মো�ার্াইল লদময় কপট মোহমস 
র্লল... “আপলন্ আ�ামক র্ালড় মোথমক র্ার কমর লদময়ল�মলন্ এর্ং 
আ�ার শ্বশুর আ�ামক আশ্য় লদময়ল�মলন্।”

আলর্র র্ার্া…. “মোতার শ্বশুরমক আল� �ারধর করর্ ন্া। আল� শুধদু 
ভদ্রতা র্জায় মোরমখ কত্বর্্য আদায় করমত চাই। লজ, মোর্য়াইসামর্ 
আপলন্ কখন্ আসমর্ন্?” 

মোসঁজদু লতর র্ার্া গম্ীরকমঠে র্লমলন্… “আল� লভখারী ন্ই! চারটা 
ভাত খাওয়ার জন্্য স্তীর হাত ধমর মোদৌমড় আপন্ার র্ালড় আসর্ ন্া। 
ভদ্রতা র্জায় রাখমত চাইমল ন্া�ীদাল� মোহামটমলর হল ভাড়া করুন্। 
টাকা ন্া থাকমল র্লদুন্, কময়ক মোপলট পালিময় মোদর্।”

আলর্র র্ার্া অর্াক কমঠে র্লমলন্… “আল� আন্তলরকভামর্ দদুঃলখত, 
আপন্ার কথা আল� র্দুলিলন্।”

মোসঁজদু লতর র্ার্া মোরমগ কশকশ কমর র্লমলন্... “ক� হমলও লর্শ 
র্াইশ টা খালশ জর্াই করমত হমর্। দদু লশ্চন্তা র্াদ লদময় �মন্ামর্াগ 
লদময় কাজ করুন্। আ�রা আগা�ীকাল আসর্। আপলন্ আ�ামক কী 
মোপময়ম�?”

আলর্র র্ার্া মো�ার্াইমলর লদমক তালকময় মোডমক র্লমলন্… “আলর্র! 
এলদমক আয়।”

আলর্র :.. “কী হময়ম� আব্া, আপলন্ এত লচলন্তত হময়ম�ন্ মোকন্?”
র্ার্া :.. “মোতার শ্বশুমর ন্া� লিকান্া মোদ। ধন্কদু মর্র সামথ এখদুলন্ 

র্ার্। ড্াইভার! লজপ র্ার।”
�া আলর্রমক মোডমক করমলন্... “আলর্র! মোতার র্ামপর কী হময়ম�, 

মোরমগচমট মোকাথায় র্ামছেন্?”
আলর্র ড্াইভারমক লিকান্া র্মল মোদৌমড় �া’র লপ�মন্ লদুলকময় 

লশউমর র্লল... “আব্ার সামথ আল� র্ার্ ন্া। আ�ার শ্বশুমরর সামথ 
মোদখা করার জন্্য র্ামছেন্।”

�া দাঁত কট�ট কমর র্লমলন্… “মোর্মত মোদ। কার সামথ আত্ীয়তা 
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কমরম�ন্ হামড় হামড় মোির পামর্ন্। কত ল�ন্লত কমরল�লা�, আ�ার 
কথা কামন্ িাঁই মোদন্লন্। মোর্য়াইর সামথ মোদখা হমল জাঁমকর ফাঁপ 
মোর্মরামর্।”

মোসঁজদু লত সভময় র্লল... “আম্া, আ�ার আব্ামক আপলন্ লচমন্ন্ 
ন্ালক?”

�া দাঁলড়ময় পদুকদু মরর লদমক হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “তদু ল� কার 
মো�ময় তা সলর্স্তামর লর্মলের্ণ কমরমত হমর্ ন্া। মোতা�ার হার্ভামর্ 
র্দুিমত মোপমরল� মোতা�ার র্ার্া অমন্ক র্ড়মলাক। মোর্ মোলাক আ�ার 
মো�মলমক লচন্মত মোপমরম�ন্ উলন্ সাধারণ পদুরুর্ ন্ন্। আলর্র, মোর্ৌ�ার 
জন্্য লক�দু লন্ময় আসার জন্্য ওমদরমক মোডমক র্ল। মোর্ৌ�া, আ�ার 
সামথ আমসা আল� এখন্ মোগাসল করর্। আ�ার সামথ মোদখা করার 
জন্্য মোতা�ার �া লন্শ্চয় আসমর্ন্। এই মোর্মশ মোদখমল পাগলাগারমদ 
ভলত্ব করমর্ন্।”

কাপড় লন্ময় আসার জন্্য র্মল মোসঁজদু লত �ামক অন্দুসরণ কমর এর্ং 
�া র্খন্ মোগাসল কমরন্ আলর্র দদু হমত �াথা মোচমপ ধমর স্বগমতালতি 
কমর… “আজ আল� লন্শ্চয় মোশর্। অয়ন্মক মোফান্ করমল র্গল 
র্ালজময় আসমর্। অয়ন্! মোদৌমড় আ�ার র্ামপর র্ালড় আয়, আল� 
লর্র্� লর্পমদ পমড়ল�।”

অয়ন্ র্্যস্তকমঠে র্লল... “তদু ই মোতার র্ালড়মত লগময়ল�স মোকন্? 
জললদ ন্া� লিকান্া মোদ আল� এখদুলন্ আসর্।”

আলর্র র্ালড়র লিকান্া র্মল র্খন্ হায় হায় কমর তার র্ার্া তখন্ 
ল�লটির মোদাকান্ মোথমক কময়ক �ণ ল�িাই �ডিা লন্ময় মোসঁজদু লতর র্াসায় 
প্রমর্শ কমরন্। মোসঁজদু লতর র্ার্া তখন্ র্াগামন্ হাঁটাহাঁলট করল�মলন্। 
আলর্র র্ার্া লজপ মোথমক মোন্ম� র্াসার লদমক তালকময় �াথা দদু ললময় 
মোসঁজদু লতর র্ার্ামক মোডমক র্লমলন্… “ও মোর্য়াই, একা একা কী 
করম�ন্?”

মোসঁজদু লতর র্ার্া হামত হাত মোিমড় অরিসর হময় র্লমলন্... “অবধমর্্বর 
�ত আপন্ার জন্্য অমপক্া করল�লা�। এত স�য় লাগামলন্ মোকন্?”

আলর্র র্ার্া অরিসর হময় হাত প্রসালরত কমর র্লমলন্… “�াত্র 
দদুই �ণ মোদাকামন্ ল�ল। র্মল এমসল�, মোফান্ করমল র্মথটি পালিময় 
মোদমর্।”

মোসঁজদু লতর র্ার্া পথ প্রদ্বশন্ কমর র্লমলন্… “ভামলা কমরম�ন্। 
র্াওয়ার স�য় লন্ময় র্ার্। র্সারঘমর চলদুন্, আপন্ার সামথ পলরলচত 
হমত হমর্।”
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আলর্র র্ার্া হাঁটমত হাঁটমত র্লমলন্… “কদু লস্ত করার ইছোয় 
এমসল�লা�। র্াগান্ মোদমখ �ন্ ভমরম�।”

মোসঁজদু লতর র্ার্া আলর্র র্ার্ামক র্সার জন্্য হাত লদময় ইশারা 
কমর র্লমলন্… “লকমস উপকার এর্ং লকমস ক্লত হমর্ মোস সম্বমন্ধ 
লচন্তা ন্া কমর আহাম্মকর �ত লসধিান্ত কমর আ�রা আলক্প্ত হই। 
পাপম�ামচমন্ লন্পোপ হওয়া র্ায়। শাপম�াচমন্ আত্শুলধি হমলও 
ক�্বফল মোভাগ করমত হয়। আল� লক ল�থ্যা র্ললা�?”

আলর্র র্ার্া সদুফায় র্সমত র্সমত র্লমলন্… “আপলন্ লিক 
র্মলম�ন্। ক�্বফল মোভাগ করমতই হয়।”

মোসঁজদু লতর র্ার্া :.. “মোখাঁটা লদময় আপন্ামক মোহয় করার জন্্য র্লললন্। 
অপ�দুতদু ্যর জন্্য আপন্ার মো�মল শহমর এমসল�ল। ভাগ্যগুমণ অথর্া 
ভাগ্য ভামলা র্মল মোসলদন্ আল� অলন্ছোসম্বেও ইয়া মো�াটা তর�দুজ 
লকমন্ল�লা� এর্ং আ�ার দা�ান্দ তা র্হন্ কমরল�ল। আপলন্ মোক র্া 
কী মোজমন্ মো�ময়মক পর কলরলন্। আল� আ�ার কত্বর্্য আদায় কমরল� 
�াত্র। আল� ধ�্ব পালন্ কলর। কৃলটিসম্পন্ন কলর ন্া। আ�ার মোকামন্া 
জাত মোন্ই। আল� হাভামতর সামথ ভাত খাই। মোস�ন্তী! মোতা�ার 
তালইমক িাডিা লক�দু দাও।”

আলর্র র্ার্া লর্চললত হময় র্লমলন্… “�য়টা �াস পাগমলর �ত 
পমথ পমথ ঘদুমরল�। মোচামখর জমল র্দুক মোভমসম�। অসহাময়র �ত 
মোসজদায় মোকঁমদল�। ঘদু� মোথমক উমি মো�মলমক ন্া মোদখমল আ�ার 
মোচামখ লকরলকর কমর। সা�ান্্য ভদু মল মোসই মো�মল আ�ার মোচামখর 
আড়াল হময়ল�ল।”

মোসঁজদু লতর র্ার্া �ৃদদু মোহমস র্লমলন্… “এই সর্ আ�ামক শুলন্ময় 
মোকামন্া লাভ হমর্ ন্া। আ�ার মোর্য়াই এর্ং মোর্য়াইমন্র সামথ কথা 
র্লমল ভামলা হমর্।”

মোরে হামত মোস�ন্তী মোগমল র্ার্া ওমক মোডমক র্লমলন্… “মোস�ন্তী, 
মোফান্ কমর মোতা�ার তালই �াউইমক আসার জন্্য র্মলা।”

আলর্র র্ার্া দাঁলড়ময় র্লমলন্... “এসর্ আপলন্ কী র্লম�ন্?”
মোসঁজদু লতর র্ার্া :.. “আপলন্ তামক ত্যাজ্য কমরল�মলন্। অসহাময়র 

�ত মোস �ৃতদু ্য কা�ন্া করল�ল। আর মোসই আপলন্ আ�ামক টাকার 
গর� মোদলখময়ল�মলন্, মো�মল মো�ময় হামতর পদুতদু ল ন্য়। র্ার সন্তান্ 
মোন্ই তামক লজজ্াস করুন্ পলাশ কী? এ�ন্ মো�মলর জন্্য মোসজদায় 
কাঁদমত হয়। মোচামখর জমল র্দুক ভাসামত হয়।”

আলর্র র্ার্া করমজামড় র্লমলন্… “দয়া করুন্। আল� লন্স্তার 
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চাই।”
মোসঁজদু লতর র্ার্া :.. “তদু লায় আগুন্ লাগামল তাল সা�াল মোদওয়া 

র্ায়। পাথর মো�মর কাঁচ মোভমঙ মোজাড়া মোদওয়া র্ায় ন্া। মো�মল আপন্ার 
এর্ং আপলন্ তামক ত্যাজ্য কমরল�মলন্। তার আযূ় আম� তাই মোস 
মোর্ঁমচ আম�। লর্লধর্া� হমল কী করমতন্?”

প্রর্াসী এর্ং ফদু ফদু  আসমল, মোসঁজদু লতর র্ার্া অর্াক কমঠে র্লমলন্… 
“আপন্ারা উমড় এমসম�ন্ ন্ালক?”

প্রর্াসী :.. “পালঙ্ক আল�ালর লকন্ার জন্্য শহমর র্ালছেলা�। লিয়ালর 
মোফান্ কমর দ্রুত আসার জন্্য র্মলম�ন্। কী হময়ম� মোর্য়াই সামহর্?”

মোসঁজদু লতর র্ার্া আলর্র র্ার্ার লদমক ইশারা কমর র্লমলন্… “এই 
ভদ্রমলাক এমস দালর্ করম�ন্ উলন্ ন্ালক পলামশর র্ার্া।”

প্রর্াসী আলর্র র্ার্ার লদমক তালকময় র্লমলন্… “ভাই সামহর্, 
আ�ার মোর্য়াই র্া র্লম�ন্ তা লক সত্য?”

আলর্র র্ার্া র্দুক কাঁলপময় দীঘ্বশ্বাস মো�মড় �াথা দদু ললময় র্লমলন্… 
“লজ ভাই সামহর্, আপন্ার মোর্য়াই সর্ সত্য র্মলম�ন্।”

প্রর্াসী :.. “প্রায় এক র্�র আমগ আ�ার স্তী সন্তান্মক হত্যা করা 
হময়ম�। একমশা গরু জর্াই লশরলন্ কমর গলরর্গুরমর্ামক খাইময়ল�। 
�াজামর �াজামর ধরন্া লদময়ল�। �ান্ত কমর �ক্া �লদন্া লগময়ল�। 
আ�ার স্তী সন্তান্মক জীলর্ত করমত পালরলন্। গা� মোকমট র্ারা ফল 
মোখমত চায় ওরা লন্মর্্বাধ।”

আলর্র র্ার্া রাগ লজ্ায় লর্চললত হময় ফদু ফদু  এর্ং মোসঁজদু লতর �া’র 
লদমক তালকময় র্লমলন্… “আপন্ারা আ�ামক আমদশ-উপমদশ 
করমর্ন্ ন্া?”

ফদু ফদু  করমজামড় র্লমলন্… “আপন্ার মো�মল আ�ামক হাসমত এর্ং 
র্াঁচমত লশলখময়ম�। দয়া কমর আপলন্ আ�ামক আশীর্্বাদ করুন্।”

মোসঁজদু লতর �া লর্চললত হময় সলর্ন্ময় র্লমলন্… “মোর্য়াই সামহর্। 
আপলন্ দীঘ্বশ্বাস �াড়মল আ�ার মো�ময়র সর্্বন্াশ হমর্। আল� আপন্ার 
পাময় পলড়। আল্াহর মোদাহাই লদলছে, দয়া কমর আ�ামদরমক ক্�া 
করুন্। উপমদমশর উমদেমশ্য র্ামছেতাই র্মল উন্ারা উপহালসত 
হময়ম�ন্। আপন্ার মো�মলমক আপলন্ ত্যাজ্য করমত পারমর্ন্। র্খন্ 
খদুলশ তখন্ কামন্ ধমর ঘমর লন্মত পামরন্। মোকউ আপন্ামক র্াধা 
লদমত পারমর্ ন্া। আল� �মন্প্রামণ লর্শ্বাস কলর আ�ার অভাগী মো�ময় 
আপন্ামদর মোসর্া করমল স্বগ্বীয় সদুমখ সদুলখত হমর্। আ�রা ওমক 
সদুখ লদমত পালরলন্। আপলন্ সর্্বগুমণ গুলণ, দয়া কমর লন্গু্বণমক ক্�া 
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করুন্। প্রথ�র্ামরর �ত কাঙাললন্ীর ঘমর এমসম�ন্, অন্তত এক 
কদু লল পালন্ পামন্ আশীর্্বাদ করুন্, এত আ�ামদর দদুঃখ-দদুদ্বশা দূর 
হমর্।”

আলর্র র্ার্া র্া� হামত অশ্রু �দুম� ডান্ হাত প্রসালরত কমর 
র্লমলন্… “মোতা�ার র্ইমন্র র্ালড়মত র্ার�াসী র্ড়দু ই গা� আম�। 
ওটা মোথমক সর্াই কময়ক ন্ল দূরত্ব র্জায় রালখ। তদু ই চাইমল গাম�র 
সকল র্ড়দু ই মোপমড় কদু লচদু র র্ান্ামত পারমর্।”

মোস�ন্তী গ্াস হামত লদময় সভময় র্লল... “মোকন্ তালই সামহর্?”
আলর্র র্ার্া দাঁত কট�ট কমর মোসঁজদু লতর র্ার্ার লদমক তালকময় 

র্লমলন্… “�ান্দুর্ দূমরর কথা চারমচামখা গাম�র লন্মচ মোপাকা �াকড় 
পর্্বন্ত র্ায় ন্া। র্ড়দু ইর কথা স্রণ হমল আ�ার দাঁত চদু কা হয়। আছো 
মোগা লিয়ালর, আল� এখন্ র্ালড় র্ার্। মোতা�ার দদুলাভাইমক ঘর মোথমক 
র্ার কমর মোদখমত চাই তার মোকান্ র্াপ তামক তরায়।”

মোসঁজদু লতর র্ার্া :.. “আপলন্ আ�ামক উসকালন্ লদমছেন্ ন্ালক?”
আলর্র র্ার্া :.. “আপন্ার �ত অল�শুমকর সামথ এত সহমজ 

মো�লাম�শা হমর্ ন্া। র্াইমহাক! লর্শ র্াইশটা র্মলল�মলন্ তাই এক 
�ণ লন্ময় এমসল�লা�। লি-র্উর র্ালড় আ�রা খালল হমত র্াই ন্া। 
ন্া মোখময় র্�র কাটমলও �ণ লতমন্ক ল�িাই �ডিা লন্ময় র্াই। কাঙাল 
হওয়ার ডমর আপন্ার �ত ধন্ীর লদমক আ�রা কান্ামচামখও তাকাই 
ন্া। লন্মজ অভদু তি মোথমক আ�ার �ত অলতলথমক আপ্যায়ন্ করার 
�কদদুর আপন্ার মোন্ই। মোর্য়াইন্! লিয়ালরমক লন্ময় কখন্ র্ামর্ন্? 
�য় �াস পর আপন্ার মোর্য়াইন্ আজ ন্াওয়া খাওয়া কমরম�। ওমক 
ন্া র্মল আল� এমসল�। এখদুলন্ মোর্মত হমর্। দয়া কমর আ�ার জন্্য 
মোদায়া করমর্ন্।”

মোসঁজদু লতর �া হামত হাত �মল র্লমলন্… “লজ আছো মোর্য়াই সামহর্। 
আপলন্ও আ�ামদর জন্্য মোদায়া করমর্ন্।”

আলর্র র্ার্া কামরা লদমক ন্া তালকময় আলর্র র্ার্া সালা� কমর 
মোর্লরময় র্ান্। মোসঁজদু লতর �া মোচয়ার মোটমন্ র্মস হাঁপ মো�মড় মোসঁজদু লতর 
র্ার্ার লদমক তালকময় �াথা লদময় ইশারা কমর র্লমলন্… “কার লমগ 
টক্র লদময়ল�মলন্ লক�দু কী আন্দাজ করমত মোপমরম�ন্?”

মোসঁজদু লতর র্ার্া :.. “মোকঁমচা মোভমর্ র্দুমড়া মোর্াড়ার মোলমজ ধমরল�লা�। 
সর্াই আ�ার জন্্য মোদায়া করমর্ন্, এত �ারাত্ক ভদু ল মোর্ন্ আর ন্া 
কলর।”

মোসঁজদু লতর �া হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “ভময়র কারণ মোন্ই, 
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সম� সম� কদু লস্ত হমল মোখলা মোদখমত �জা লামগ। আপন্ারা সর্াই 
হতরী মোহান্, আল� সাজমগাজ করমত মোগলা�। প্রথ�র্ামরর �ত 
মোর্য়াইর র্ালড় র্ার্, একটদু  মোসৌন্দর্্বচচ্বা ন্া করমল মোলাকজন্ আ�ামক 
তদুছেতালছেল্য করমর্।”

মোস�ন্তী শলজন্ামক মোডমক কা�রায় র্ায়। মোসঁজদু লতর র্ার্া র্খন্ 
প্রর্াসীর সামথ র্দুলতিপরা�শ্ব কমরন্ তখন্ আলর্র র্ার্া র্ালড় মোপঁম� 
মোহঁমকমডমক র্লমলন্… “র্াজামর মোর্ময় পাঁচা �াম�র শুঁটলক আর ইয়া 
মো�াটা লসধি চাউল লকমন্ লন্ময় আয়। আজ আল� অভদু তি মোথমকও 
অলতলথ আপ্যায়ন্ করর্।”

কামজর মোলাকরা মোদৌমড় মোর্লরময় র্ায়। আলর্র �া’র আঁচল ধমর 
কান্নার ভান্ কমর র্লল... “আম্া মোগা, আল� এখন্ কী করর্?”

�া পাকঘমরর লদমক হাঁটমত শুরু কমর র্লমলন্… “তদু ই মোতার 
কা�রায় চমল র্া। মোর্ৌ�া, মোতা�ার শ্বশুরমক চা র্ালন্ময় দাও। আ�ার 
সামথ মোদখা করার জন্্য মোতা�ার �া র্ার্া হয়মতা আসম�ন্।”

মোসঁজদু লত �ামক অন্দুসরণ কমর পাকঘমর মোর্ময় ঘণ্া কময়ক হাঁলড় 
মোিমল কময়ক হাঁলড় লসধিভাত এর্ং এক মোডগ শুঁটলক সদুরুয়া পাকায়। 
মোসঁজদু লতর র্ার্া কময়ক �ণ ল�িাই �ডিা লন্ময় আমসন্। র্ালড়র র্ামর 
গলরর্গুরমর্ার লভড়। উিামন্র এক পামশ আখলন্ মোপালাও পাকামন্া 
হয়। আলর্র র্ার্া ন্জরদালর কমরন্। মোসঁজদু লতর র্ার্া মোর্লরময় সালা� 
করমল, আলর্র র্ার্া হামতর ইশারায় র্সারঘর মোদলখময় র্লমলন্… 
“লর্লশটি মোলামকর জন্্য লর্লশটি খার্ার পাকঘমর পাকামন্া হময়ম�। 
এখামন্ কাঙালমভাজন্ হমর্।”

মোসঁজদু লতর র্ার্া লর্চললত হময় র্লমলন্… “মো�ময়র র্ালড় আসমল 
র্াপভাই কাঙাল হয়। আল� লভমড়র মোশমর্ দাঁড়ার্। কাঙালরা র্ড় 
আশা কমর আমস, লন্রাশ করমল অলভশাপ লদময় র্ায়। আল� এত 
অসহায় মোর্, অলভশাপও লদমত পারর্ ন্া।”

আলর্র র্ার্া �াথা লদময় ইশারা কমর র্লমলন্… “একমচামখার �ত 
মোচাখা প্রাজন্ লদময় আ�ামক মোখাঁচামছেন্ ন্ালক?”

মোসঁজদু লতর র্ার্া করমজামড় র্লমলন্… “আহাম্মকর �ত ভদু ল 
কমরল�, দয়া কমর করুন্।”

আলর্র র্ার্া দদুহামত উন্ার হাত ধমর র্দুক ল�ললময় মোর্মত র্লমলন্… 
“আল� আসার আগ পর্্বন্ত ন্জরদালর করমর্ন্।”

মোসঁজদু লতর র্ার্া মোহঁমট মোহঁমট মোদমখন্। আলর্র র্ার্া ঘমরর লভতর 
মোর্ময় সর্ার সামথ মোদখা কমর মোস�ন্তীমক মোডমক র্লমলন্… “লিয়ালর, 
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আ�ার সামথ আমসা।”
মোস�ন্তী সভময় তাকামল, মোসঁজদু লত �াথা লদময় ইশারা কমর। মোস�ন্তী 

জর্ার্ লদময় পামশ মোগমল আলর্র র্ার্া ওরা �াথায় হাত র্দুললময় 
র্লমলন্… “আল� মোতা�ামক �াই ডাকর্ এর্ং এই র্ালড় মোতা�ার 
মো�মলর। মোতা�ার �ন্ র্া চায় তা তদু ল� কমরা। মোকউ মোতা�ামক র্াধা 
ধ�ক মোদমর্ ন্া।”

মোস�ন্তী কথা ন্া র্মল কপট হামস। আলর্র র্ার্া পাকঘমর চমল 
মোগমল, মোস�ন্তী আলর্রমক মোডমক র্লল... “দদুলাভাই, আল� এখন্ র্ড়দু ই 
চাটলন্ মোখমত চাই। তালইসামহর্ র্মলম�ন্ এই র্ালড় আ�ার মো�মলর। 
মোকউ আ�ামক র্াধা ধক� মোদমর্ ন্া। র্ড়দু ই মোপমড় ন্া লদমল আল� 
আ�ার মো�মলমক মোডমক র্লর্, মো�াটরা আ�ার অর্াধ্যতা কমর।”

আলর্র মোসঁজদু লতর লদমক তালকময় র্লল... “হাত পা ভাঙমল আল� 
ল্যাংড়া হর্। র্াও! গাম� উমি র্ড়দু ই মোপমড় লন্ময় আমসা।”

মোসঁজদু লত দাঁত কট�ট কমর মোস�ন্তীর লদমক তালকময় র্লল... 
“আ�ামক র্ম�রর্ালড় পািার্ার জন্্য তদু ই এমসল�স ন্ালক?” 

মোস�ন্তী র্ড়দু ই গাম�র লদমক তালকময় র্লল... “স্বখাতসললমল ডদু র্ার 
আমগ র্ড়দু ই এমন্ দাও ন্ইমল আল� আ�ার মো�মলমক মোডমক র্লর্, 
হস্বরী আচরমণ মো�াটরা হর্রী হময়ম�।”

আলর্র ঘর মোথমক মোর্লরময় ডামন্ র্াঁময় তালকময় পাথর কদু লড়ময় 
গাম� লেল �ারমল, িরির কমর র্ড়দু ই �ালটমত পমড়। মোস�ন্তী মোদৌমড় 
গাম�র লন্মচ মোর্ময় র্ড়দু ই কদু লড়ময় কাল�মজর মোকাঁচমড় লন্ময় একটা 
গামল পদুমর কা�ড় লদমল মোর্ন্ গা� উপমড় ওর �াথায় পমড়। গাময়র 
মোজামর মোচাখ র্দুমজ লশউমর মোকাঁচড় মো�মড় দদু হামত গাল মোচমপ ধমর 
চদু কার লক্রয়া দূর করায় র্্যস্ত হয়। পলরচালরকা মোদৌমড় মোর্ময় মোস�ন্তীর 
হামত লর্ণ লদময় র্লল... “এই লন্ন্, এক লচ�লট ন্দুন্ �দুমখ লদমল 
জামন্ শালন্ত পামর্ন্।”

মোস�ন্তী হাঁ কমর র্ড়দু ই মোফমল হাত মোিমড় র্ড়দু ইর লদমক তালকময় 
র্লল... “ইয়া �ার্দুদ! এত চদু কা র্ড়দু ই র্ামপর জমন্ আল� �দুমখ 
মোদইলন্। এই ফল অ�ৃত ন্য়। এটা লন্শ্চয় �াজদু-ফমলর গা�। লন্ষ্ফল 
আমক্রামশ র্ত শ্বাসকটি হয় এই ফল �দুমখ লদময় তার লবিগুণ কটি 
হময়ল�ল। তাওর্া তাওর্া! উলবিগ্নলচমতে আল� আর কথা র্লমত চাই 
ন্া।”

পলরচালরকা লশউমর র্লল... “এই গাম�র লন্মচ আসমল আতর 
চন্দমন্র গন্ধ লন্গ্বন্ধ হয়। চদু কায় এত গন্ধ।”
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মোস�ন্তী গাম�র লদমক তালকময় লপ�দু হমট র্লল... “এখন্ মোতামক 
লর্শ্বাস কমরল�। প্রথ� লর্শ্বায় হয়লন্। মোদৌমড় পালা ন্ইমল চদু কা গমন্ধ 
�াথা ন্টি হময় র্ামর্।”

আলর্র লেল হামত লন্ময় র্লল... “আমন্দাললত হওয়ার জন্্য আপলন্ 
লন্ভ্বময় মোদালন্ায় র্সদুন্। আল� এখদুলন্ আপন্ামক �ণ লতমন্ক মোপমড় 
মোদর্।”

মোস�ন্তী কথা ন্া র্মল মোদৌমড় পালায় এর্ং আলর্র মোর্ময় খার্ার 
পলরমর্শন্ সাহার্্য কমর। খার্ার মোখময় গলরর্গুরমর্া চমল মোগমল র্ার্া 
র্সারঘমর প্রমর্শ কমর মোসাফায় র্মস স্বলস্তর হাঁপ মো�মড় কামজর 
মোলাকমক মোডমক র্লমলন্… “মোপট ভমর খাইময় মো�হ�ান্ লর্দায় কমরা। 
আজ আল� সর্ার মোশমর্ খার্।”

র্ার্ার কথা শুমন্ সর্াই লন্র্্বাক হমল, আলর্র লর্চললত হময় 
করমজামড় র্লল... “সকল মোদার্ আ�ার। সকমল ল�মল আ�ামক 
শালস্ত লদমত পারমর্ন্। আল� অলভমর্াগ করর্ ন্া।”

মোসঁজদু লতর র্ার্া হাঁটদু  ভাজ কমর মো�মিমত র্মস মোসঁজদু লতমক মোডমক 
হাসার মোচটিা কমর র্লমলন্… “মোতা�ার শ্বশুর আ�ার র্ালড়মতও রাজা। 
আব্দুমক ভাত দাও। খদুর্ মোর্লশ ভদু খ মোলমগম�। শুঁটলক সদুরুয়ার র্াস 
মোপময়ল�। অমন্কলদন্ হয় শুঁটলক সদুরুয়া লদময় লসধিভাত খাইলন্। 
মোসঁজদু লতর �া, মো�ময়মক মোদখার জন্্য আ�রা এমসল�লা�। আ�ামদর 
মো�ময় সদুমখ শালন্তমত আম�। হাত ধদুময় আ�ার পামশ র্মসা। মোপট ভমর 
ভাত মোখময়ই আ�রা চমল র্ার্।”

আলর্র র্ার্া �াথা মোন্মড় আলর্র �া’র লদমক তালকময় র্লমলন্… 
“মোতা�ার মোর্য়াই হমত চান্ কল�লচ, তাই লদন্রাত কমরন্ উলন্ 
মোখাঁচাখদু ঁলচ। আজ মোথমক আল�ও শুরু করর্ ভাংলচ, এমত র্হাল 
থাকমর্ আ�ামদর র্্যলতিগত অলভরুলচ।”

আলর্র �া আলর্রমক পামশ মোটমন্ র্লমলন্… “র্া হময়ম� তা র্াদ 
লদময় আমপামশ স�স্যার লন্পেলতে করমল সর্ার �ন্ মোথমক ভালরলক্ ভার্ 
দূর হমর্। মো�মল মো�ময় মোসয়ান্ হময়ম�। আ�ামদর র্ারণ সম্বেও ওরা 
প�ন্দ�মতা লর্ময় করমত পারমর্। আল্াহ তামদরমক এই অলধকার 
লদময়ম�ন্। আ�ামদর মো�মলর উপর ভরসা আম� তাই মোর্য়াই উন্ার 
মো�ময়মক তার সামথ আকদ কলরময়ম�ন্। আপন্ামদর �ামি মোরর্ামরলর্ 
থাকমল র্ড়দু ইতমল র্ান্। মোকউ আপন্ামদরমক লর্রতি করমর্ ন্া।”

মোস�ন্তী প্রায় লচৎকার কমর র্লল... “তালই সামহর্! র্ড়দু ইতমল 
মোগমল চদু কা গমন্ধ �াথা ন্টি হময় র্ামর্। �াই মোগা �াই! কৃতকম�্বর 
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ফলমভাগ এত মোর্ চদু কা তা আল� জান্তা� ন্া মোগা।”
আলর্র র্ার্া হাসমত হাসমত মোসঁজদু লতর র্ার্ামক মোডমক মোর্লরময় 

র্ান্। আলর্র তার কা�রায় মোর্ময় মোসঁজদু লতমক লজ্ায় জড়সড় হময় 
র্মস থাকমত মোদমখ দরজায় ল�টলকলন্ লালগময় অন্তহালস মোহমস র্লল... 
“পামশ র্সার অন্দু�লত লদমল, মোপ্র�ান্মন্দ আন্লন্দত হওয়ার জন্্য 
আজ আল� সদুখস্পশ্ব করর্।”

মোসঁজদু লত কলম্পতকমঠে র্লল... “আ�ামদর ল�লাল�শা হর্ধ হময়ম�। 
আশীর্্বাদ করমল স্বগ্বলামভ সহায়ক হর্।”

আলর্র লর্�ান্ার পামশ মোর্ময় দদুহামত মোসঁজদু লতর �দুখ ধমর মোচামখর 
লদমক তালকময় অন্তহালস মোহমস শান্তকমঠে র্লল... “মোসলদন্ মোতা�ামক 
মোচামখর মোদখা মোদমখল�লা�, আজ প্রাণভমর মোদখর্।”
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