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উৎসর্্গ ঃ-

কথ্্য ভাষায় কথ্া কইতে যারা ভাতোবাতসন্।
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চাচালতা বইন্ মোহন্ালক সবলয় কলর লন্ডন্ আিার ব�র িালতক পর 
মোকালন্া এক মোভালর ক্যান্-ক্যালন্ গলার গালন্ ঘদু� ভাঙলল, িাসকর 
স�ঞা উলে বলি আড়ল�াড়া মোদয়। তালক মোদলেও ন্া মোদোর ভান্ 
কলর মোহন্া মোবগ� সব�ান্া তদু লায় ব্যস্ত হলল িাসকর স�ঞা হািার 
মোচষ্া কলর বলল... “মোক মোি িাহিী মোে শীলতর িকালল শীতল িলল 
মোগািল কলর? আস� অন্তত পারব ন্া। োণ্া পাসন্ আস� ডরাই। োণ্া 
লাগলল আ�ার রলগ টান্ �ালর।”

মোহন্া �দুে মোভংসচলয় বলল... “কথ্্য কথ্ার কসবতা আপন্ালক অতন্ত 
দক্ষ কসব বাসন্লয়ল�, শুধদু একটা ি�ি্যা হইল� আর তা হইললা 
বয়লার ন্ষ্। সবহান্সতলবলা লটরপটর করলল মোদয়ালর ললগ মোেকা 
োইয়া মোদওলার লাোন্ মোেকবায়, ন্া ইবায় ন্া সহবায়।”

িাসকর েলথ্ষ্ কলষ্ হািার মোচষ্া কলর সব�ান্া মোথ্লক ন্াল� এবং 
হাত �দুলে ধদুলয় বিারঘলর মোেলয় চা ন্াস্তা মোেলয় মো�লয়লক সন্লয় মোবসরলয় 
মোগলল, মোহন্া রাঁধাবাড়ায় ব্যস্ত হয়। ভরদদুপদুলর ঘলর ঢদু লক মোহন্ালক 
মোডলক িাসকর বলল... “বউ মোগা! তাড়াতাসড় চাইরটা ভাত মোদ, ভদু লে 
মোপট কচলাইয়া �াথ্া ঘদুরার।”

মোহন্া দাঁত কট�ট কলর বলল... “আথ্ালর পাথ্ালর মোদৌসড়লল মোপটর 



www. mohammedabdulhaque.com   6

ভদু লে �াথ্া ঘদুলর, হারা সবহান্ মোকায়াই আ�লায়?”
িাসকর :.. “ভাতর কথ্া হইন্া আভাসতর লাোন্ ঝাৎ কসর উেলল 

সকতার লাসগ?”
মোহন্া :.. “ভাত িালান্ রাসধিস�ন্া এর লাসগ ঝাৎ কসর উেস�, 

মোকান্তা করতায়সন্?”
িাসকর :.. “মোতালর আস� সকতা করতা� মোলা? মোহই! আইি ই 

মোবতস�ির লাোন্ �াতলর সকতার লাসগ? তা�চা �াইরালন্া তস�ি 
সহকাইসলল�া।”

মোহন্া :.. “মোদাকলালর একলা পাইয়া তদু স�ও আইি মোবসশ �াসতসলরায়। 
আর �াতলল আস� মোতা�ালর গলার তাসিব বান্াইসলল�া।”

িাসকর :.. “ভদু লে মোপট কচলার আর তাই ক্যাঁচর�্যাচর কলরর। 
মোবসশ �াতলল সকতা করলব?”

মোহন্া :.. “িকলতা িকল ি�য় কওয়া োয় ন্া। অেন্ মোদৌসড়য়া 
বািালরা োও। আর হুলন্া! আস� একটদু  পলর বালর োইল�া, পারলল 
ভাত িালন্ রাইলধিা আস� আইয়া �িায় �িায় োই�দুলন্।”

িাসকর :.. “সকতা কইলল?”
মোহন্া :.. “সকতা কইতা� সকতা? আ�ার এপলয়ন্টল�ন্ট আল�, মোদসর 

হইলল ি�ি্যা হইব।”
িাসকর :.. “মোদেরায়সন্ তাই সকিাত মোবসট বইন্ল�? িাগা থ্াসক 

ঢদু সল� ন্া, আইি মোতার চদু ল স�ড়তা�।”
মোহন্া :.. “মোতা�ার ন্ান্ায় পার�ইন্া আ�ার চদু ল ধরতা আর তদু স� 

আ�ার ললগ বরফদু টাসন্ কররায়। �ারার লাসগ মোদৌড়াইলল মোবলকসন্র 
দরিা েদুইল্া সচল্াইয়া পদুসলশ ডাসকসলল�া।”

িাসকর ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় দদু হালত �াথ্া মোচলপ ধলর বলল... “ও 
ন্াসন্ মোগা! ইগুর �াত হুইন্া আ�ার �াথ্ার সভতলর সকতা কলরর। 
মোহই! মোক মোকায়াই আ�লব িলসদ আও, ইগুলর আইি হুড়া মোদওয়া 
লাগব।”

মোহন্া �দুে মোভংসচলয় বলল... “ত্যান্াত ধরার িাহি ন্াই আর তাইন্ 
আ�ালর সকলাইতা। মোেতা �লন্ কয় ওতা! এর লাসগ ন্াইলন্ মোতা�ার 
কোৎ সদতা গুতা।”

িাসকর :.. “মোদেরায়সন্! গুণ্াইতর লাোন্ গুসণ্য়া �ালতর।”
মোহন্া :.. “�াত�দুন্াসন্, অেন্ অেন্ �লাকলা সহকস�। ন্াইলন্ 

কইতা, িান্লল �াইন্লষ হাপ লইয়া মোলোয় আর ন্া িান্লল কদু ইচ্া 
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ডরায়। আস� অেন্ হাপ কদু ইচ্া সচসন্।”
িাসকর :.. “মো�সন্ মোলা! �াতলত �াতলত মোবসশ �াসতসললর।”
মোহন্া :.. “মোবসশ �াতলল সকতা করবায়?”
িাসকর :.. “মোবসশ মোগািা উেলল সকল �াসর মোচগা কসরসলল�া।”
মোহন্া দাঁত কট�ট কলর বলল... “মোকা�লরা মোিার ন্াই ক�লিারর 

মোিায়াসন্ ক্ষার আর আন্া�াসত বই থ্াসক কসর িকল বায়সদ োস্তা 
আ�ার।”

িাসকর আঁতলক বলল... “ইয়া আল্াহ! ইলগাই আইি ইতা সকতা 
কইললা?”

মোহন্া :.. “কইস�, দাত ন্াই বাঘর তড়পাসন্ িার, হাচা কথ্া হুন্লল 
বদুকদু ত পলড় মোঢসকর পাড়।”

িাসকর :.. “আইি ইলগা অত বাড় বাড়ল� সকতার লাসগ মোব? মোহই! 
মোবসশ উদাইলল সকলাইয়া তক্া বান্াইসলল�া।”

মোহন্া :.. “উদাইতা� সকতা? আস� মোতা�ার লাোন্ ন্ায়। আ�ার 
�ালঝ এেলন্া মোতি আল�, তদু স� এলকেবালর সন্লস্তি, হউ মোে কইন্ 
আসড়য়া বা�দুরর সতসড়ং সবসড়ং বড়াই আর আম্বা, বালঘ ঝাপটা �ারলল 
কয় হাম্বা।”

িাসকর :.. “উভা মোলা! দদু�াদদু� সকলাইয়া আইি মোতালর বান্াইল�া 
দদুম্বা।”

মোহন্া :.. “হারাসদন্ হসম্বতসম্ব আর রাইত হইলল আোম্বা, সবয়ার 
আলগ কই�লায় সদবায় সকন্তু আইলিা সদলায় ন্া এক�া �লম্বা। 
স�স্ার স�ঞা �দুরসবি, মোকান্তা কইলল োসল কও বান্াইলা মোকা�ড়া 
সদ মো�ারবিা।” 

িাসকর :.. “রল্ভারু মোলা, আইি মোতালর কদু িদু্ভা োওয়াইল�া, উভা।”
মোহন্া :.. “আ�ার চদু টসক হুইন্া তদু স� হই� োম্বা এর লাসগ আইি 

শুরু করস� অষ্র্ভা।”
িাসকর :.. “িলব�াত্র িান্লা�, দদুরাকাঙ্কা আর আস্ালন্র আরক 

অথ্্ষ হইললা আম্বা। তদু ই সকতা �াতলর আস� মোকান্তা বদুঝরা� ন্া।”
মোহন্া :.. “আন্া�াসত বইয়া আ�ার কথ্া মোহালন্া, িান্লল ব্যাঙর 

�াতার ন্া� মোকাঁড়া আর ন্া িান্লল মোডারা হাপর ন্া� মোবাড়া। চদু পচাপ 
বই থ্ালকা, পদুসলশ ডাকলল সতন্ সবপলদা পড়বায়।”

িাসকর দদু হালত �াথ্া মোচলপ ধলর অিহালয়র �ত বলল... “মোকউ 
ইগুর �াত হুন্রায়সন্লব? মোহই! আইি মোতার সকতা হইল�, োোর 
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লাোন্ ফাইট্া সঝলসকর লাোন্ সঝলকায়লর মোকলন্?”
মোহন্া �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “বাি পইড়া মো�ঘ আইল�, 

মোতা�ার ভাঙা �াসতে মোকায়াই?”
িাসকর �াথ্া চাপসড়লয় বলল... “ভূলত সকলাইয়া মোবলভাতা করস�ল 

কসর মোতালর সবয়া কইরা আউলা ঝাউলা হইস�।”
মোহন্া মোচাে মোটলপ সবদ্রূপ মোহলি বলল... “ও রসিক বধিদু ! মোতা�ার 

সকতা হইল� আইি ই উতাইি উতাইি কররায় মোকলন্?”
িাসকর মোচাে পাসকলয় বলল... “তদু ই আ�ার বায় ইলা চাই� ন্া। 

আঙদু ল সদ গুতা �াসর মোচাে কান্া কসরসলল�া।”
মোহন্া :.. “আ�ার োই লালগর মোতা�ালর চাসলশায় ধসরসলল�, আ�ার 

কা�াত আও, মোদসে মোতা�ার মোচালো �াসন্ পসড়ল�সন্?”
িাসকর :.. “তাইর িাহি মোদেরায়সন্! কয় চাসলশায় ধইরা আ�ার 

মোচালো বদুলল �াসন্ পসড়সগল�। উভা, মোতালর এক মোচাপ সদতা�।”
মোহন্া :.. “আ�ার চাওয়া ভালা ন্া লাগলল আ�ার বায় চাইও ন্া।”
িাসকর :.. “বদুসধিয়ালর ন্াসন্র কথ্া মোকউ হুন্রায়সন্ মোব? আস� 

কইলা� আ�ার বায় কাসন্ মোচালে চাইলতা ন্া আর তাই আ�ালর 
চাসল্শব�সর বদুড়া বান্াইসলল�। মোহই! আস� আ�ার বউর বায় চাইতা� 
ন্া মোত কার বায় চাইতা� মোলা?”

মোহন্া :.. “পূবর বাসড়র দাসদলর সিঘা করা লাগব।”
িাসকর :.. “আ�ার হম্দুক থ্াসক হসর ো, ন্াইলল দরিা েদুইল্া 

বাসড় �ারসদল�া।”
মোহন্া �দুে সবকৃত কলর বলল... “মোঢঙায় মোেঙালেসঙ ন্া কলর ন্া, মোহ 

িালন্ টাটর গুয়াত কা�ড় �ারলল তার কোৎ কটকট কলর। আ�ার 
কথ্াোন্ তদু স� �লন্া রাইলে্যা।”

িাসকর সক�দু বললত মোচলয় মোন্লচলকাঁলদ মোপলকট মোথ্লক মো�াবাইল 
বার কলর। মোহন্া �দুে মোভংসচলয় মোবসরলয় মোেলত মোেলত বলল... “ও 
�াইলগা ও �ইলগা আ�ালর ধরলগা।”

িাসকর দাঁত কট�ট কলর মোহন্ার সদলক তাসকলয় মো�াবাইলল কালন্ 
লাসগলয় রাগাসবিতকলঠে বলল... “মোহই িরণ! তদু ই অলন্ মোফান্ কর�ত 
সকতার লাসগ?” 

িরণ সচসন্ততকলঠে বলল... “�ান্সিক শাসন্তর লাসগ আস� মোফান্ 
করস�লা�। তদু ই অশাসন্তর লাোন্ �াতলর মোকলন্ মোতার সকতা হইল�?”

িাসকর :.. “েড়েড়াসদ বাইসড়য়া অশাসন্তলর আইি ঘর থ্াসক বার 
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করা লাগব ন্াইলল ইগুই আ�ার িদুেশাসন্ত ন্ষ্ কসরসলব।”
িরণ :.. “ইতা সকতা �াতলর, আইি সকতা কর�ইন্?”
িাসকর :.. “আ�ালর ভাত সদল� ন্া। মোচাে ফদু লাইয়া কইয়া মোগল� 

ভাত িালন্ রাইধিা থ্ইতা�। আস� আর ই মোদলশা থ্াকতা� ন্ায়, 
ঘদু� থ্াসক উইট্া কাইল িকালল একলা আস� মোদলশা োই�দুসগ। 
সবহান্সতলবলা বাই �দুলে সকতা কইল� হুন্লতসন্? তাওবা তাওবা। 
িকল কথ্া আ�ার �দুলেসদ বারাইত ন্ায়।”

িরণ :.. “েতোন্ �দুলেসদ বারায় অতোন্ িলসদ ক! গর� েবর 
হুন্লল আ�ার িান্োন্ োণ্া হইবলন্।”

িাসকর :.. “মো�ইলন্ কয় আস� বদুলল তাইর ত্যান্াত ধইরা সবলাসত 
হইস�, তাইর অত িাহি!”

িরণ :.. “ভাইলবি মোতা হাচা কই�ন্, তদু ই মোতা সরিসটশ কইন্্যা সবয়া 
করই মোলন্ডসন্ হই�ত।”

িাসকর :.. “আন্া �াইতো লাইন্ কাট ন্াইলল মোতালর এক মোচাপ 
মোদলাইল�া। �াত্র সভিায় সবলদশ আইয়া তদু ই সশক্ষান্সবশ হই�ত। 
সবয়া করা মোতা দূরর কথ্া িীবলন্ও মোতার মোলোপড়া ফদু রাইত ন্ায়। 
মোবলভাতা পসণ্ত! লাইন্ কাইট্া আ�ালর �দুসট্ মোদ, ভাত রাইধিা োইয়া 
কাল�া োইতা�।”

িরণ :.. “েড়েড়াসদ েদু ঁচাইয়া িদুলের কপাল ঘষঘষা করলর সকতার 
লাসগ?”

িাসকর কথ্া ন্া বলল মো�াবাইল মোিাফায় �দুলড় পাকঘলর মোেলয় ভাত 
তরকাসর মোদলে সবড়সবড় কলর বলল... “আইবার আলগ োইয়া ভাগা 
লাগব, ন্াইলল বালগ পাইলল আইি আ�ালর সববাগী বান্াইব।”

তারপর আর মোকালন্াসদলক ন্া তাসকলয় মোপট ভলর ভাত মোেলয় 
িাসকর কালি োয়। তন্দুর মোশফ চালয়র কাপ িাসকলরর হালত 
সদলয় চাটদু কার �ত বলল... “মোশফিাব, আইি আপন্ালর মোে মোবিার 
লালগর। মোকউর ললগ দরবার কাসিয়া কর�ইন্ ন্া সকতা?”

িাসকর আড়লচালে তাসকলয় চা’য় চদু �দুক সদলয় বলল... “ইন্দুর 
মোদোইয়া তন্দুরলর আইি িদুইত করল�া। তাইন্র লাোন্ তদু স�ও 
আইি মোবসশ উদাই�।”

তন্দুর মোশফ কান্ ধলর বলল... “মোশফিাব, আপলন্ ইলা চাইলল 
আ�ার িালন্ কালপ। আস� হাচা কথ্া কই�লা�। চা’র কাপ থ্ইয়া 
কালন্া ধইরা কয়রা�, আর মোকালন্াসদন্ আপন্ার ললগ মোবতস�সি 
করতা� ন্ায়।”
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িাসকর �াথ্া দদু সললয় উদাি হওয়ার ভান্ কলর বলল... “তদু স� 
কই�লায় ববশাসে তদু ইললা আ�ার ললগ মোদো করবায়, অেন্ মোপৌষ 
�াি সগয়া �াঘ �াি আইলচ্, মো�সন্র ন্য়া পাতা ঝসরোর, তদু স� 
আলিা ন্া আইলায়। ইি! মোে োণ্া পড়ল�।”

তন্দুর মোশফ �দুে মোবিার কলর দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলল... “ন্র� 
পাইলল িকলল সকলায়।”

িাসকর আড়লচালে তাসকলয় বলল... “কথ্া হাচা! মোবিদুইলত পাইলল 
বউলয় সকলায় আর মোবিাগাত ধরলল কদু সস্তসগর সন্রুপায়।”

তন্দুর মোশফ মোচাে কপালল তদু লল বলল... “ইয়া �াবদুদ! আইি 
সকলাই�ইন্ ন্া সকতা?”

িাসকর মোচাে পাসকলয় ধ�লক বলল... “িদুইলত বইয়া চা ো! 
মোবিদুইলত সবন্ োইয়া �রলল ললগ আ�ালর �ারলব।”

তন্দুর মোশফ কপট মোহলি বলল... “মোশফিাব, আইি একটা গান্ 
গাইবাসন্?”

িাসকর মো�াবাইল বার কলর বলল... “গান্ হুন্লত চায়লর? আইচ্া, 
একটদু  পলর আস� মোতালর গান্ হুন্াইরা�।”

তন্দুর মোশফ ইসন্লয় সবসন্লয় বলল... “হুরুিাবলর মোফান্ করলল 
আ�ার কা� োইবসগ। মোবকার হইলল আসবতায় সবয়া করল�া সকলা?”

িাসকর দীঘ্ষশ্াি মো�লড় গ্ভীরকলঠে বলল... “মো�াহ �লদ �াতাল 
হইয়া মোিাসন্ সদ ভরলা� কইলা, কা� মো্রাধ আর মোলালভ বাড়াইললা 
জ্ালা। ববরী ললগ আল� িাইন্াও মোপসটত তালা লাগাইলা� ন্া, 
িদুলোগ পাইয়া �য় মোচালর লাগাইল� লীলা। হায় হায় করার লাসগ 
োইলা� হাই-আ�লা, কবলরর েবর িাইন্াও আস� মোবেবর হইলা� 
সকলা?”

তন্দুর :.. “মোশফ িাব, পাসন্র লাোন্ রং বদলাইয়া কী িদুে পাইন্?”
িাসকর দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলল... “আস� অেলন্া পাসন্র লাোন্ 

হইতা পারস� ন্া, আ�ার �ালঝ তা�ারসবষ আল�। তদু ই িরল-িহি 
�ান্দুষ, মোতার ললগ �ন্ েদুইল্যা �াতো পাসর। িকলর ললগ �ন্ েদুইল্যা 
�াতা োয় ন্া।”

তন্দুর মোশফ িসবন্লয় বলল... “আপন্ালর একলা পাইলল আস� 
আলালভালা হইয়া আলবাল-তালবাল বসক। দয়া কসর রাগ করবা ন্া।”

িাসকর �ৃদদু মোহলি বলল... “বাবদুসচ্ষ তদু স� কিাইোন্াত োইও ন্া, 
মোতা�ার হালতা তাড়দু  আল� মো�দসন্ সকন্লত চাইও ন্া। আন্াি সদ 
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সন্রাস�ষা বান্াইও, ডাইলর দাগসন্ত সঘ সদয় ন্া। মোবআন্ালি রান্লল 
িালন্ হইব ন্দুন্তা, মোবসশ মোতল সদলল মোিায়াদ থ্ালক ন্া। মোবগুন্ 
সদ ভরতা বান্াইও, িালন্ রাইলধিা ন্া, মোডগর �ালঝ ভালি মোবগুন্ 
িদুরুয়াত ডদু লব ন্া।”

অড্ষার আিলত শুরু করলল দদুিন্ কালি ব্যস্ত হয়। কাি মোশলষ 
বািায় সফলর মোহন্ার গালয় �ৃদদু ধাকো সদলয় িাসকর বলল... “উইট্া 
মোদে আ�ার ঘদুল� ধলরর ন্া।”

মোহন্া মোচাে রগসড়লয় উলে বলি সবরক্কলঠে বলল... “সকতা হইল� 
ঘদু�াও ন্া মোকলন্?”

িাসকর :.. “মোতালর একতা কালন্ কালন্ কয়রা�, েবরদার আর 
মোকউলর কই� ন্া। অেন্ �লন্ালোগ সদ হুন্, ঘলরা আইবার ি�য় 
মোলেকালালর পন্লরা হািার পাউন্ড সদয়া আই�লা�, অেন্ দদু সচিন্তায় 
ঘদু�লর মোদৌড়ার।”

মোহন্া মোচাে কপালল তদু লল আঁতলক বলল... “কত হািার কইলায়?”
িাসকর :.. “মোবসশ ন্ায়, �াত্র পন্লরা হািার।” 
মোহন্া :.. “ও মোিান্া �াই মোগা �াই, ইতা সকতা কও?”
িাসকর :.. “স্তস্ভত হয়লর মোকলন্? ইতা করলল �াথ্া ইংলাইব। 

গর� চা োইলতসন্? ঘদু�র লাইগ �াড়বলন্।”
মোহন্া :.. “করি কইরা মোদলশা মোটকা ন্া পাোইবার লাসগ কতসদন্ 

কত �সন্সত করস�। ইতা ো�লেয়াসল কলরা সকতার লাসগ?”
িাসকর :.. “ক্যাট ক্যাট বন্ কসর আ�ার কথ্া মোহান্। মোতার 

ভাইয়াইন্তর সতন্ চাইরোন্ বািা আল�, আস� এোন্তা বান্াইতা 
পাররা� ন্া মোতার েন্ত্রন্ায়। মোহই! তদু ই অত সহংিালোর মোকলন্?”

মোহন্া বাসলশ সেক করলত করলত বলল... “সদলন্া মোতা�ার ললগ ঢং 
করস�লা�। আ�ার মোগাস্তাসক �াফ কইরা শাসন্ত�লতা ঘদু�াও। িকালল 
উইট্া পদুরীলর লইয়া স্দু ললা োইতা�। তদু স� হারাসদন্ ন্াক ডাকাইয়া 
ঘদু�াইবায়। কাল�া োইবার ি�য় ফন্ কইরা কইবায়, আ�ার মোপলটা 
সবষ কলরর আইি কাল�া আইতা�ন্ায়।”

িাসকর আলক্ষপ অন্দুতাপ কলর বলল... “সকতার লাসগ মোে মোতালর 
সবয়া করস�লা�? সবয়ার আলগ বাকো ভালা আ�লল, সবয়া বইয়া 
সবতসললল সকতার লাসগ?”

মোহন্া মোরলগ কশ কশ কলর দাঁলত দাঁত সপলষ বলল... “এক�াত্র 
আল্ায় িান্ইন্ সকতা কইরা আ�ালর সবয়া করস�লায়? গুণ তাসবি 
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বাণ �াসর আ�ালর কসন্ করস�লায়। মোতা�ালর ন্া মোদেলল এক িাগাত 
বইতা পারতা� ন্া, বদুকর সভতলর উচাইট উচাইট করলতা। আর অলন্ 
কয়রায় আস� দাউদর লাোন্ সবতসললগস�, সকতার লাসগ সবতসলতা�, 
বালরা মোবটার ললগ লটরপটর করার লাসগ ন্া সকতা?”

িাসকর :.. “মোেতা �দুলেসদ আয় ওতা �ালত। আন্া�াসত ঘদু�া! 
ন্াইলল সকল �াসর ডাট্া কসরসলল�া।”

মোহন্া :.. “ঘদু�াইল�া বালদ, আলগ কও মোকান্ �াকালল মোতা�ালর 
পন্লরা হািার পাউন্ড করি সদল�? �াইল্গা! �াত্র পন্লরা হািার 
পাউন্ড।”

িাসকর :.. “মোতার ভাই হুরুটায়।”
মোহন্া :.. “ইতা সকতা কও?”
িাসকর :.. “তালর বদুঝাইয়া কইস� আগা�ী ব�র তালর সবয়া 

করাইল�া, সবয়ার িকল েরচ আস� একলা সদল�া।” 
মোহন্া :.. “আল্াহ মোগা আল্াহ ইতা আস� সকতা হুন্লা�?”
িাসকর :.. “আ�ার কথ্া হুইন্া �াথ্াত চসড়সগল� ন্া সকতা, ধারা 

মোদওয়ার লাসগ োণ্া পাসন্ আন্তা�সন্?”
মোহন্া :.. “সহলগাই অত পয়িা মোকায়াই পাইল?”
িাসকর :.. “মোহ আর আস� িাল্া কসর মোতার ন্াল� �াত্র সবশ হািার 

পাউন্ড লউন্ আন্স�। দদুই হািার তারা সন্ল� আর মোহ সন্ল� �াত্র 
সতন্ হািার।”

মোহন্া :.. “হায় হায়, আল্াহ মোগা আল্াহ, মোক মোক?”
িাসকর :.. “োরা আইন্া সদল� তারা।”
মোহন্া ঘন্ ঘন্ শ্াি মোটলন্ বলল... “আল্াহ মোগা আল্াহ আ�ালর 

বাচাও, ন্াইলল আ�ার দ� বধি হইসেব।”
িাসকর :.. “লউন্ আস� �ারল�ালন্ তদু ই োল�াো সচন্তা করলর 

মোকলন্?”
মোহন্া :.. “�াত্র কত ব�লর সবশ হািার পাউন্ডর লউন্ �ারবায়?”
িাসকর :.. “বািা সেকোক হইসগলল আলরা সত্রশ চসল্শ হািার 

আইন্া মোতালর লইয়া মোদশ োই�দুসগ। সদন্ রাইত কা� কইরা লউন্ 
�ারার লাসগ আস� আর ই মোদলশা থ্াকতা� ন্ায়। তদু ই সচন্তা কসর� 
ন্া, লউন্ �ারার সচন্তা আস� একলা কর�দুলন্।” 

মোহন্া দাঁত কট�ট কলর ধাকো মো�লর তালক িসরলয় সব�ান্া মোথ্লক 
মোন্ল� বলল... “ইগুলর আইি িালন্ �াসরসলতা�। ফন্ মোকায়াই?” 
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িাসকর �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “কালর ফন্ করলত?”
মোহন্া :.. “আম্ালর! ইগুলর আইি িালন্ �াসরসলতা�। আ�ালর 

মোিললা চালান্ করার লাসগ মোতা�ার িাল্াত পড়ল�। �াইল্গা �াই, 
�াত্র সবশ হািার পাউন্ড আন্ল সকলা মোগা?”

িাসকর :.. “অত সচন্তা কসর� ন্া, আেতা হাট্ষএটাক হইসেব। তদু ই 
�রলল আ�ার িকলতা মোশষ, বাচা �রা হ�ান্ হইসেব। তদু ই সন্সচন্তা 
ঘদু�া, সচন্তা কইরা লউন্ �ারার সচন্তা আস� কর�দুলন্।”

মো�লয় ন্ড়াচড়া করলল মোহন্া মোদৌলড় মোেলয় মো�লয়র পালশ বলি 
সবড়সবসড় কলর বলল... “আল্াহ মোগা আল্াহ সবশ হািার পাউন্ড, 
এইন্ �াত্র সকতা কইন্?”

িাসকর অন্তহাসি মোহলি মোরিাই গালয় মোটলন্ শুলয় পলড়। পরসদন্ 
মো�লয়লক স্দু লল সদলয় ঘলর সফলর গুন্গুন্ কলর গান্ মোগলয় মোহন্া চা 
ন্াস্তা বান্ায়। িাসকর মোচাে মো�লল কান্ মোপলত তন্ময় হলয় মোশালন্...

“�ন্ আন্চান্ আন্চান্ কলর আ�ার বদুলক উচাটন্, বধিদু লর মোদোর 
লাসগ উদাি থ্ালক দদুই ন্য়ান্, িসে মোগা, কইলা োসল কইরা আস� 
ঘালট োই পাসন্ আন্ার লাসগ, �ন্ কালন্ আ�ার রসিক বধিদু  হইল� 
মোগা সববাগী।” 

ন্াস্তা বান্ালন্া হলল মোহন্া মোহঁলক বলল... “পদুসলশ আইল�, িট কসর 
উলো।”

িাসকর ঝলপে উলে বলি ব্যস্তকলঠে বলল... “সকতার লাসগলব?”
মোহন্া চা’য় চদু �দুক সদলয় বলল... “আলরা লউন্ মোদওয়ার লাসগ। হাত 

�দুে ধইয়া ন্াস্তা োও। ইগুলর আইি িালন্ �াসরসলতা�। �াইল্গা 
�াই, �াত্র সবশ হািার পাউন্ড।”

িাসকর দরিার িা�লন্ দাঁসড়লয় মোচাে কচসললয় বলল... “কইলললন্া 
পদুসলশ আইল�।”

মোহন্া :.. “ডাকস�লা�, আইল� ন্া। কইল� সন্তান্ত গুরুত্বপূণ্ষ কালি 
তারা এেন্ অত্যন্ত ব্যস্ত। �াথ্া োণ্া করার লাসগ আবিার ঘলরা ফন্ 
কইরা হুইস�, হুরুটায় ন্াক ডাকাইয়া ঘদু�ার। লউন্র কথ্া আম্ালর 
বদুঝাইয়া কইস�। তার গলাত লাগাইবার লাসগ মোভাতা দা ধারায়রা।”

িাসকর :.. “তদু ই আ�ালর একিারা সবশ্াি কর� ন্া। সকলাইয়া 
তক্া বান্াইললও আস� সবশ হািার পাউন্ড লউন্ আন্তা� ন্ায়।”
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মোহন্া :.. “মোতা�ালর সবশ্াি কইরা চালঙা উইট্া চ্যাঙ ধইরা 
মোেকতা�সন্? তদু স� মোে আদ�, বাই�-�া� কইয়া কদু ইচ্া হালতা সদয়া 
কও, আগা মোগাড়ায় আটাঙদু ল কাইট্া োেসড় বান্াইলা। �াইল্গা �াই!”

িাসকর হাঁটলত শুরু কলর বলল... “ধসর আস�, তদু ই ডরাইয়া �র� 
মোকলন্?”

মোহন্া �ালক মোফান্ কলর বলল... “আম্া, ইগুর গলাত দা লাগাইও 
ন্া, তাইন্ বদুলল আ�ার ললগ ঢং করস�লা।”

�া :.. “হাচা কয়লর মোতা?”
মোহন্া :.. “তাইন্ কইলা মোতা, আস� আর মোকান্তা িাসন্ ন্া।”
�া :.. “মোতা�রা আইবায়সন্?”
মোহন্া :.. “মোকলন্ মোগা আম্া?”
�া :.. “আইলল দা�ান্র লাসগ হুটসক সবরাসন্ বান্াইলা�লন্।”
মোহন্া :.. “ঘদু� থ্াসক উইট্া তাইন্ হউরবাসড় মোকলন্ োইতা চাইন্ 

অেন্ আস� িান্লা�। আইচ্া! আবিায় মোকান্তা োই�ইন্সন্? আ�রা 
ন্াস্তা োইয়া আয়রা�।” 

মোহন্া মোফান্ মোরলে চা হালত সন্লয় বিলল, িাসকর মোহঁলক বলল... 
“এই মোহন্া! বাসড়ত োইলতসন্?”

মোহন্া :.. “মোন্ৌশা হাইজ্া আসবতা সবয়া করার লাসগ োইতায় ন্া 
সকতা?”

িাসকর গালয়র মোিালর দাঁত মো�লি বলল... “মোথ্াড়া বার চা, কয়টা 
কদু সল্ কইরা �দুেোন্ ধইয়া আই। বাই �দুলে সবয়ার �াত সকলা 
�াতইন্ আইি মোতালর সহকাইল�া। মোবলভাতার বউ আভাসত! মোতার 
ললগ লটরপটর করতা পাসর ন্া আরকলগা আন্লল োল�াো মোহরান্ 
হইসেল�া। মোটকার সচন্তা কইরা রাইত পদুয়াইোয়। �ন্র কথ্া কইবার 
লাসগ আইি পে্ষন্ত মোতার ললগ একটা রাইত উিাগরী করস� ন্া। 
উভা, আইি মোতালর সকলাইতা�।”

মোহন্া হািলত হািলত মোডলক বলল... “এলর! হুন্রায়সন্?”
িাসকর :.. “আর সকতা হুন্াইলত?”
মোহন্া :.. “মোতা�ার �লন্া আল�সন্?”
িাসকর :.. “আেতা মোতার সকতা হইল�, মোকাসকলার লাোন্ চটফট 

করলর মোকলন্,  সপসজিরা ভাইংগা উড়াল সদলত চায়লর ন্া সকতা?” 
মোহন্া দাঁসড়লয় গলার মোিালর বলল... “সকতা কইলায়?”
িাসকর কা�রায় রেলবশ কলর সবদ্রূপ মোহলি বলল... “কসলিাত েদুচা 
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লাগল� ন্া সকতা?”
মোহন্া দাঁলত দাঁত সপলষ আড় মোচালে তাসকলয় বিলত বিলত বলল... 

“আলগ ন্াস্তা োইলাও, োণ্া হইোর।”
িাসকর মোিাফায় বলি সবস্দু ট হালত সন্লয় চা’য় সভসিলয় �দুলের কাল� 

সন্লয় বলল... “তদু ই োই�তসন্?” 
মোহন্া মোিাফায় পা তদু লল তার বািদুলত মোহলান্ সদলয় বলি দদুষ্দু হাসি 

মোহলি গুন্গুন্ কলর গান্ গায়… “োট ে�ক মোতার হাটা মোদেলল �ন্ 
কলর উচাটন্, ও মোলা মোতার বদুলক �ন্ ন্াই �ায়া ন্াই মোলা।”

িাসকর কালপ চদু �দুক ন্া সদলয় মোচাে পাসকলয় বলল... “সকতা 
কইলল?”

মোহন্া সেল সেল কলর মোহলি বলল... “আেতা �্যাৎ কসর উেলায় 
মোকলন্, উললশ কা�ড় �ারল� ন্া সকতা?”

িাসকর চদু �দুক সদলয় �দুলের চা সগলল বলল... “মোদেরায়সন্! আ�ালর 
েদুচা �াসর হািলত হািলত কদু টকদু টা হইোর। উভা, চা টা োইলাই। 
আইি মোতালর সকলাইয়া ডাট্া করল�া। মোতার গতলরা মোতল বাসধিসলল�। 
উভা! চা টা োইলাই।”

মোহন্া হািলত হািলত বলল... “এলর, হুন্রায়সন্?”
িাসকর :.. “ন্য়া মোকান্তা কইলত ন্া সকতা?”
মোহন্া :.. “কইলল �্যাৎ কসর উেতায় ন্ায়লতা?”
িাসকর :.. “আলগ ক, বালদ মোচতল�ত কর�দুলন্।”
মোহন্া :.. “হাইজিালবলা বাশঝাড়র সপল� লদুকাইয়া আলস্ত আলস্ত 

ডাকতায় মোকলন্?”
িাসকর মোচাে পাসকলয় বলল... “হরলতসন্ ন্া সদতা� একটা কইন্ 

সদ? মোেতা �লন্ কয় ওতা �ালত।”
মোহন্া অধীর হওয়ার ভান্ কলর বলল... “সকতার লাসগ ডাকতায় 

কও ন্া মোকলন্?”
িাসকর :.. “আন্া �াসত চা োইলা ন্াইলল সকলাইয়া ডাট্া 

কসরসলল�া।”
মোহন্া :.. “কও ন্া মোকলন্, শর� কলর ন্া সকতা?”
িাসকর :.. “মোদলো হািলত হািলত কদু টকদু টা হইোর। সবহান্সতলবলা 

অততা হািলর মোকলন্? আ�ার �লন্ কর মোতার গতলরা হাসির মোদওলয় 
ভর কসরসলল�।”

মোহন্া মোচাে বদুলি সশউলর বলল... “�াইল্গা �াই!”
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িাসকর :.. “সকতা হইললা, থ্রহসর করলর মোকলন্?” 
মোহন্া :.. “একলা পাইলল মোদও ভূলতর ডর মোদোও মোকলন্? আ�ার 

মোে ডর কলর।”
িাসকর :.. “আদর �ায়া করার লাসগ।”
মোহন্া :.. “অলন্ মোথ্াড়া আদর-�ায়া করবায়সন্?”
িাসকর হাঁটদু  ভাি কলর বলি চায় চদু �দুক সদলয় বলল... “অন্াদলর 

হতাদর আর আদলর ললম্বাদর। আদার রলি মোগািল করলল িদুন্রী 
হইব অললাক-িদুন্র। বািারবালর মোতার লাসগ আধ মোির আদা 
আন্�দুলন্।”

মোহন্া দাঁত কট�ট কলর বলল... “আদলরর কা� অেন্ আদাসদ 
চালাইতায় চায়রা, তেন্ কান্া �াস�র লাোন্ অলহতদু ক ঘদুরাইতায়। 
একলা মোদেললঔ সশকারী �দুরগার লাোন্ ঝাপটা �ারতায়। আ�ার 
মোে ডর করলতা। তদু স� আ�ালর কলসকিসন্ করতা চাই�লায়, ন্ায়সন্!” 

িাসকর �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “আইি তদু ই অত �দুেলিার 
হইলল সকলা?”

মোহন্া :.. “�দুেলচার হইলল মোহৌ কলব কাউয়া সচলল বাসটস�সড় 
োইসলললন্।”

িাসকর :.. “মোতালর সন্?”
মোহন্া :.. “মোত আর কালর, মোতা�ালর ন্া সকতা?”
িাসকর দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলল... “আস� মোবটা �াততা পাসর ন্া, 

িকলল আ�ালর �াকাল ডালক। �ালতা েলগ, গন্াত েলগ, �াপলিালো 
েলগ। মোে মোেবায় পালর ওবায় েলগ। হায়লর আল্াহ, আস� �াকালল 
েলগর বািালরা সবসক-সকন্া করল�া সকলা?”

মোহন্া আড়লচালে তাসকলয় বলল... “আ�ালর মোকান্তা কয়রায় ন্া 
সকতা?”

িাসকর :.. “হাচা কয়রা�লব, িকলল আ�ালর িকলবায় েলগ। অলন্ 
ডর কলর, েগা োইলত োইলত েগ সন্ হই োই।”

মোহন্া সবচসলত হলয় বলল... “মোদলশা োইতা আ�লা�। ফন্ করলল 
আম্ায় োসল কান্ইন্। মোদলশা োইতায়সন্?”

িাসকর :.. “�াইর লাসগ আ�ারও িালন্ টালন্র। সবভািার হসললডর 
ি�য় োই�দুলন্। অলন্ মোগলল পদুসলশসদ ধরাইয়া আন্ব, মোে মোিল্রটাসর। 
এই! ইলগা �লর ন্া মোকলন্? এক�াত্র তাইর ডলর আস� আ�ার পদুরীলর 
লইয়া স্দু ললা োই ন্া। একটদু  মোদসর হইলল সতন্টা মোভটসক সদয়া 
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কয়, কাইল মোদসর করলল কস�সন্সট পদুসলশ ডাকল�া। আরকসদন্ ইতা 
কইলল আস� পদুসলশ ডাইক্যা কাইন্া কইল�া, ই মোবইলট্ আ�ালর ডর 
মোদোয় মোকলন্? আ�ার মোরেিার হাই হইোয়। আস� �রলল আ�ার বউ 
পদুরী মোক পাললবা?”

মোহন্া :.. “বাপ সঝর মোে ঘদু� ভালঙন্া ইতা তাই িালন্। এর লাসগ 
ডর মোদোয়। আস� মোদসরলত মোগলল মোদসে মোকান্তা কয় ন্া।”

িাসকর :.. “তদু ই মোে �দুেলিার, এর লাসগ মোতালর ডরায়। মোকান্তা 
কইলল ক্যাটক্যাসট হুইন্া মোে হাতকাল হইব ইতা তাই িালন্। আস� 
কতদসন্ মোদেস�, মোতালর মোদেলল তাই মোদৌড় �াসর সভতলর োয়সগ। 
মোতালর অততা ডরায় মোকলন্?”

মোহন্া :.. “একসদন্ বাোন্ সদ�লা�। বাকো আলগ সবভািা মোে মোব�ার 
পড়স�ল। কত কািস�ন্সত করস�লা� তবদুও কয় স্দু ললা লইয়া আয়। 
বালদ চইলস�লা�। বাোন্ হুইন্া কয়, আইি আওয়া লাগতন্ায় 
তাইলর লইয়া ডাক্লরা ো। তাই আ�ালর সচন্ল� ন্া! আরক সদন্ 
রাগাইলল তাইলর আস� �িা সহকাইল�া।”

িাসকর :.. “আইচ্া হুন্, আর গর� হই� ন্া আ�ার ডর কলরর।”
মোহন্া :.. “ইলা �ালতা মোকলন্?”
িাসকর :.. “সবয়ার আলগ আ�ালর মোদেলল মোদৌসড়য়া লদুকাইলত 

মোকলন্?”
মোহন্া :.. “একলা পাইলল ঝাপটা�াসর ধরতায় মোকলন্? আ�ার মোে 

ডর কর মোতা।”
িাসকর :.. “মোতার ন্াসন্লর মোদেললঔ আ�ার �িগ গর� হইসেত। 

�লন্ কইত গলাত সটপা �াসর �াসরসলতা�। বদুসড়র একিারা হায়া 
শর� ন্াই, মোেতা �দুলেসদ আয় অতা �াতইন্। বাসড়ত মোগলল কাটলোট্া 
বদুসড়লর মোে�টা তালল ন্াচাইয়া তাল লয় সহকাইল�া। একসদন্ িকলর 
িা�লন্ হাই হুই কইরা আ�ালর ডাট্া কসরসল�লা।”

মোহন্া :.. “সকতা কই�লা?”
িাসকর :.. “আেতা কই থ্াসক ভূতদু ড় লাোন্ মোদৌসড়য়া আইয়া 

সচল্াইয়া কই�লা, মোহন্ালর লইয়া িাসকর ভাসগসগল�।”
মোহন্া :.. “ইতা সকতা কও! আস� মোকায়াই আ�লা�?”
িাসকর :.. “তদু ই আর �দুইন্া ঘালটা আ�লল। সদন্রকান্া রাইতর 

মোদওয়ান্া বদুইলড় আ�ালর মোদেস�লা ন্া। বদুসড়র কথ্া হুইন্া িকললর 
ললগ আস�ও আহাম্ক হইলগ�লা�। একিলন্ আরকিন্ বায় োসল 
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চায়রা মোদইে্যা সচল্াইয়া গাউ �াথ্াত লইসল�লা। আস� ঘর থ্াসক 
বারাইয়া �াথ্া সদ ইশারা কইরা কই�লা�, এলর আস� কালর লইয়া 
ভাগস�? আ�ালর মোদইে্যা বদুসড়র ন্াসভশ্াি উসেসগস�ল। মোথ্াড়ারদায় 
�সরচব্যাপারও মোগলাসগলন্। হুকোর পাসন্ সদ ধারা সদয়া সিতা 
করস�লা�।”

মোহন্া :.. “আ�ালর পাগল করস�লায় সকলা?”
িাসকর :.. “মোটাটকার অথ্্ষ ন্া িাইন্া মোদড়লাে মোটকা সদ তাসবি 

সকইন্া েগা োই�লা�। িাদদুলটান্া কইরাও আস� মোতালর পাগল 
করতা পারস�লা� ন্া। োটে�লক তদু ই আ�ালর পাগল করস�লল। 
মোতালর ন্া মোদেলল �াথ্া গর� থ্াক মোতা। মোকউ মোকান্তা কইলল �লন্ 
কইলতা ন্ািাসন্ সকতা করতা�।”

মোহন্া :.. “মোকন্?”
িাসকর :.. “মোতার চাওয়া, মোতার চলা। মোতার হাসি। মোতার গুন্গুসন্ 

আ�ালর গুণ করস�ল। িবি�য় মোতার কথ্া সচন্তা করতা�। িান্�ন্সন্, 
একসদন্ মোথ্াড়ার দায় �সরলগ�লা�।”

মোহন্া :.. “ইতা সকতা হুন্াইলায়?”
িাসকর :.. “মোতার লাসগ পাগল হইসগ�লা�। মোকান্তা ভালা 

লাগলতা ন্া, এক িাগাত বইতা পারতা� ন্া। মোচাে বদুিলল মোতার 
ললগ �াততা�। মোতালর লইয়া লন্ডন্ আইললল, আস� উদািী হইয়া 
িংলায় িংলায় ঘদুরতা�। ঘদু� োসন্ �াইড়া ন্াগািন্্যািীর লাোন্ 
হইসগ�লা�।” 

মোহন্া সবচসলত হলয় বলল... “তদু স� আ�ালর অত ভালা পাও?”
িাসকর :.. “তদু ই আ�ার �লন্র�তন্ রূপসি। তদু ই হািলল আস� 

হাসি, তদু ই মোবিার হইলল আস� হই উদািী। িািলগাি কলর তদু ই 
সপসধিলল কাতান্ মোবন্ারসি, উলদেশ্য সিসধির িন্্য আস� হই আয়ািী।”

মোহন্া সবদ্রূপ মোহলি বলল... “আ�রার গাউত কত িদুন্রী আ�লা। 
মোতা�ার ললগ সপসরসত করার লাসগ তারা টদু পা ভাতর সশরসন্ �ান্ত 
করলতা িাইন্াও আ�ার লাসগ পাগল হই�লায় মোকলন্?”

িাসকর দাঁত কট�ট কলর বলল... “আলালভালা করার লাসগ 
আরকবার ইলা হািলল আস� মোতালর কান্াইল�া �লন্া রাসেি।”

মোহন্া কথ্া ন্া বলল �দুচসক হািলল, িাসকর বলল... “রাধিা ন্া 
লাগলল আ�ার হউর হসরলর মোদোত মোগলা�লন্, োইলতসন্?”

মোহন্া :.. “আইি বািার আন্া লাগব, িকলতা ফদু রাইলগল�।”
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িাসকর :.. “অত িলসদ মোশষ করলল সকলা?”
মোহন্া :.. “মোচালের পললক রাইত মোপায়ায়, গত হপ্তার আগর হপ্তা 

বািালরা মোগ�লায়। আস� আর টান্াটাসন্ করতা পারতা� ন্ায়।”
িাসকর :.. “সদলন্া সতন্বার রান্লল ন্া ফদু রাইবর হইললও ফদু রাইব, 

েরচপাসত ন্া করলল উপাি �রা লাগব। �হাি�্যি্যা! চলল ন্াই 
চাইললও অেন্ বািালরা োওয়া লাগব। চল!”

আর কথ্া ন্া বলল দদুিন্ মোবলরায় এবং মোিরিা্রসিং এসড়লয় রাস্তা 
পার হওয়ার িন্্য রাস্তায় মোন্ল� িাসকর দ্রুত হাঁলট। মোহন্া ডালন্ বাঁলয় 
তাসকলয় অলন্ক দূলর গাসড় মোদলে রাস্তার �াঝোলন্ দাঁসড়লয় থ্াকলল 
িাসকর হাত রেিাসরত কলর বলল... “আস� �সরসগলল তদু ই বাইচ্া 
সকতা করলত, মোদৌসড়য়া আয়।”

মোহন্া :.. “রাস্তা পারাইবার লাসগ মোিরিা্রসিং বান্াইল�, আন্াসহথ্ালন্ 
�রার লাসগ আন্তাবসড় মোদৌসড়রায় মোকলন্?” 

িাসকর দাঁত কট�ট কলর বলল... “তাড়াতাসড় আয়! আন্তাবসড় 
মোদৌসড়রায় আন্াসহথ্ালন্ �ারতা� ন্ায়, মোতালর �ারলত চাইলল �াত্র 
এক ধাকো লাগব। ি�ি্যা হইললা তদু ই �রলল আ�ার মোবসশ োস্তা 
হইব।”

মোহন্া দ্রুত হাঁটলত শুরু কলর হাত বাসড়লয় বলল... “োসল মোতড়া 
�াত।”

িাসকর ওরা হাত ধলর টান্ মো�লর মোপভল�ন্ট তদু লল এবং হাঁটলত শুরু 
কলর আলরক রাস্তা পার হওয়ার ি�য় ডালন্ বাঁলয় ন্া তাসকলয় রাস্তায় 
মোন্ল� দদু সদক মোথ্লক গাসড় আিলত মোদলে মোহন্া রোয় মোদৌলড় রাস্তা পার 
হয়। িাসকর মোপলডস্রিয়ান্ ্রসিং মোপসরলয় বলল... “আন্াসহথ্ালন্ 
�রার লাসগ গাসড়র আলগসদ কাসন্র লাোন্ মোদৌড়� সকতার লাসগ? 
তদু স� �সরসগলল বদুসড় আরকলগা আইন্া আস�লন্া সবপলদা পড়ল�া।”

মোহন্া :.. “একলা বাচার লাসগ বদুসড়র বগললা লদুকাই�লায় সকতার 
লাসগ? আ�ার ললগ আইলল কতবদুইল গলাগসল করলা�লন্।”

িাসকর :.. “হায়াত থ্াকলত আন্াসহথ্ালন্ �রতা� সকতার লাসগ 
মোলা? আন্া�াসত আ�ার ললগ আয়।”

মোহন্া কথ্া ন্া বলল তালক অন্দুিরণ কলর মোদাকালন্ রেলবশ কলর 
�া� এবং �াংি কাটার িন্্য বলল মোহন্ালক সন্লয় মোবসরলয় শাসড়র 
মোদাকালন্ রেলবশ কলর। মোহন্া শাসড় প�ন্ করলল িাসকর বলল... 
“ভাবী তারার লাসগও মোদে।”

মোহন্া রাগাসবিত কলঠে বলল... “অত শাসড় সদ সকতা করতায়, তারা 
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সকন্লল আ�ালর মোদয়সন্? চললা! আ�ার শাসড় লাগতন্ায়।”
িাসকর :.. “তারা সদললা ন্া কসর আস�ও তারার লাোন্ হইসেতা�সন্, 

আস� তারার লাোন্ ন্ায়। তারা মোদািলো মোগলল আস� সকতা তারার 
ললগ োই�দুসগসন্? মোবলভাতার বউ �াকালসন্, শাসড় মোদে! আ�ার হসরর 
লাসগ আস� মোদেরা�।”

মোহন্া আর কথ্া ন্া বলল শাসড় মোদোবার িন্্য বললল, মোদাকান্দার 
শাসড় বার কলর মোদোয়। িাসকর অন্্য শাসড় এক পালশ িসরলয় শুধদু 
মোহন্ার শাসড়র দা� সিলঞেি কলর। মোহন্া দা� শুলন্ মোচাে কপালল 
তদু লল বলল... “অত দাস� শাসড় আস� সকন্তা�ন্ায়।”

মোহন্ার কথ্ায় কান্ ন্া সদলয় শাসড় এককাট্া কলর মোদাকাসন্র মোচালের 
সদলক তাসকলয় িাসকর বলল... “ক�াই-ি�াই এক দা� মোকৌকা।”

মোদাকাসন্ সহিাব কলর ি�সষ্ বললল িাসকর মোচাে বদুলি �ন্গড়া 
সহিাব কলষ এক দা� বললল, মোদাকসন্ �াথ্া মোন্লড় বলল... “সি ন্া 
ভাইিাব ই দাল� পারতা�ন্ায়। আপলন্ আ�ালর আধা দা� সদতা 
চায়রা।”

িাসকর �ৃদদু মোহলি পা বাসড়লয় বলল... “মোদাকসন্ ভাই, শাসড় 
আপন্ার আর আস� হইলা� েসরদদার। আ�ার দাল� গড়পড়তায় ন্া 
পদুষলল মোবচবা ন্া। ধইন্্যবাদ। মোহন্া চল, অন্্য মোদাকান্ মোদসে সগয়া।”

মোদাকাসন্ িট কলর সহিাব কলষ বলল... “ও ভাইিাব! ই দাল� 
মোবচলল আস� গসরব �সরসেল�া। হায় মোর হায়! মোবিাত কইরা আস� 
ফতদু র হইসেল�া।”

িাসকর মোহন্ার হাত ধলর বলল... “আলরা চসল্শ পাউন্ড সদ�দুলন্। 
অেন্ পড়তায় পদুষলল ব্যালগা বলরৌকা ন্া পদুষলল পসরপাসট কইরা 
রাসেলদউকা।”

মোদাকাসন্ শাসড় ব্যালগ ভলর সদলল, মোহন্া তড়বড় কলর মোদাকান্ মোথ্লক 
মোবসরলয় মোচাে কপালল তদু লল বলল... “দদুই শাসড়র দাল� চাইরোন্ 
সকসন্সল�।”

িাসকর :.. “দদুইোলন্র দাল� চাইর োন্ সকন্লল ক্ষসত সকতা? এক 
কা� কসর�! সকতার লাোন্ �দুে বান্াইয়া ভাবীর হালতা সদয়া কইলব, 
মোন্ওসগ, বদসল মোদওয়া লাগতন্ায়। আ�রা গসরব হইললও মোতা�রার 
লাোন্ হাড়সকপটা ন্ায়।”

মোহন্া কপট হািলল, িাসকর �ৃদদু মোহলি বলল... “আলস্ত আলস্ত 
মোতালরও সকপটা বান্াই�দুলন্।”

মোহন্া :.. “আবিায় আম্ায় শাসড় মোদেলল কাইন্া আফরুফা 



www. mohammedabdulhaque.com   21

হইসেবা। িকলর লাসগ শাসড় সকন্� মোকলন্?”
িাসকর :.. “ঘলরা রাসেলদই�, পলর সগয়া সদ�দুলন্। চল, অেন্ ঘলরা 

োইসগ।” 
মোহন্া িম্সত িান্ালল, দ্রুত �াংলির মোদাকালন্ মোেলয় টাকা সদলয় 

ব্যাগ সন্লয় মোবসরলয় কথ্া ন্া বলল দ্রুত মোহঁলট ঘলর মোপঁল� মোহন্া ব্যস্ত 
হলত চাইলল িাসকর বলল... “�াইর লাসগ িালন্ টালন্র। আ�ার 
হউর হসরলর মোদেলল িালন্া শাসন্ত পাই�দুলন্। চল!”

মোহন্া :.. “আইি ন্া, আরক সদন্ োই�দুলন্। অেন্ বাসড়ত মোফান্ 
কসরলাও।”

িাসকর :.. “আস� কইস� �াইর লাসগ িালন্ টালন্র। ো বতয়ার 
হ।”

মোহন্া :.. “অলন্ োইতায় ন্া সকতা?”
িাসকর হাঁটলত শুরু কলর বলল... “তদু ই আইলল আয় আস� 

োয়রা�সগ। আ�ার হইলর আ�ার লাসগ বার চায়রা।”
মোহন্া ব্যস্তকলঠে বলল... “উভাও! আস�ও আয়রা�।”
িাসকর দাঁড়ালল, মোহন্া রোয় মোদৌলড় মোেলয় তার িালথ্ ধাকো োয়। 

িাসকর ওলক উলর মোেলন্ আলবগরেবণ হলয় বলল... “তদু ই আ�ালর 
ভালা পা�সন্?”

মোহন্া তার গলা িসড়লয় ধলর বলল... “আর মোকান্তা কইলল গালঙা 
পইড়া লাই মোেলা লাগব।”

িাসকর ওর কপালল চদু ল�া সদলয় বলল... “গলাগসল করার মোবইল 
ন্াই িলসদ শাসড় সপইধিা আয়, আস� চা বান্ায়রা�।”

মোহন্া :.. “আস� চা োইতা�ন্ায়। আস� অকন্ িদুন্র শাসড় সপন্ল�া। 
আ�ার রূপলিল্া মোদেতায়সন্?”

িাসকর ধ�লক বলল... “তাড়াতাসড় শাসড় সপধি! আস� চা 
বান্ায়রা�।”

মোহন্া কা�রায় মোেলত মোেলত বলল... “চা বান্াইওন্া আস� আইর্ষা�।”
িাসকর ঘর মোথ্লক মোবসরলয় দরিার িা�লন্ হাঁটাহাঁসট কলর। মোহন্া 

শাসড় পলর মোবলরালল মোি বািদু উোয়। মোহন্া দদুহালত তার বািদু ধলর 
মোহঁলট গাসড়র পালশ মোেলয় চাসব এসগলয় সদলয় বলল... “তদু স� চালাও।”

িাসকর :.. “আন্া�াসত গাসড় চালা! আস� চালাইলল এসসিলডন্ট 
কইরা মোতালর �ারল�া। তদু ই চালাইলল আস� �রতা�ন্ায়। �াকালসন্ 
মোকান্ান্র! কয় ভাঙা গাসড় চালাইয়া �ারতায়সন্?” 
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এ�ন্ ি�য় তালদর িা�ন্ সদলয় ন্া�ীদাস� গাসড় মোগলল িাসকর 
বলল... “আল্ায় বাচাইলল িা�ন্র ব�র ওিাত গাসড় একটা মোতার 
লাসগ সকন্ল�া।”

মোহন্া সবদ্রূপ.মোহলি বলল... “আসবতাগুর ন্াল� লউন্ আইন্া ন্া 
সকতা?”

িাসকর দরিা েদুলল ধ�লক বলল... “সদল�া সকল একটা। িট কসর 
গাসড়ত উে।”

“ধইন্্যবাদ িালহব।” বলল মোহন্া গাসড়লত উলে স্াট্ষ মোদয়। িাসকর 
উলে বিলল মোহন্া চালালত শুরু কলর। িাসকর কথ্া বলল� ন্া মোদলে 
মোহন্া তার সদলক তাসকলয় বলল... “আম্ার সবশ্াি হইল� ন্া। সকরা 
োইয়া কি� কইরা হাচা কথ্া কও, কত আইন্�?”

িাসকর :.. “আন্স�ন্ালব, সচন্তা ভাবন্া করস�লা� আন্তা� সন্ ন্া 
আন্তা� ন্া। সবকালল ভাইিাবর ললগ মোদো করা লাগব। হুইন্স� 
তাইন্র সব�ন্ার তলল আলগর আ�সল ব্যাকি একটা আল�।”

মোহন্া :.. “ভাঙা লঠেন্ জ্ালাইয়া থ্দুকাইবার লাসগ োইয় ন্া, �াইর 
োইবায়। ই েবর মোক সদল�, হুরুটায় ন্া সকতা?”

িাসকর :.. “ইতা েবর মোহ আ�ালর মোদয় ন্া। আন্াসি �াতলল 
োল�াো সচল্ায়। আইচ্া মোহান্। োওয়ার পলথ্া হাউসিং অসফলিার 
িা�লন্ থ্াস��, বারাইস� েেন্ আরকটা কা� আটাইয়া োই।”

মোহন্া :.. “ভালা কথ্া কই�। মোতা�ার ললগ ক্যাচর-�্যাচর কইরা 
িারকথ্া ভদু সলসল�লা�।”

িাসকর কথ্া ন্া বলল মো�াবাইলল মো�লিি পলড়। মোহন্া গাসড় পাক্ষ 
কলর মোবলরালল দদুিন্ অসফলি োয়। তালদর বার আিলল, মোশ্তাঙ্গ 
অসফিার মোবসরলয় িাসকরলক মোডলক ইংলরসিলত বলল... “স�স্ার 
িাসকর মোবগ�, আি আস� আপন্ার িন্্য কী করব?”

িাসকর সকংকত্ষব্যসব�ূঢ় হলয় মোহন্ার সদলক তাসকলয় বলল... “ইলগা 
কা’র ঘরর সকলগালব! উল্া পাল্া ন্াল� ডাইক্যা আ�ার �াথ্া মোহট 
কসরসলল�।”

মোহন্া পান্ক পান্ করস�ল। দদু সন্য়ার বার ন্া� শুলন্ সবষ� কাসশ 
এবং হাসি তাল স�লালল ন্ালক �দুলে পাসন্ মোবলরায়। মোহন্া কাঁধ 
ঝদু সললয় মোহলান্ সদলয় বলি হাসি থ্া�াবার মোচষ্া কলর। িাসকর ওর 
সপলে �াসলশ কলর শান্তকলঠে বলল... “সবন্ োইলল সকলা?”

মোহন্া ডান্ হাত মোঝলড় বা� হালত মোচাে �দুল� হািলত হািলত 
বলল... “ইলগাই ই ন্া� বান্াইল সকলা? একটা সকল �াসর সিঘা 
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কলরা। মোথ্াড়ার দায় আ�ালর �াসরসলললন্।”
িাসকর অসফিারলক হালতর ইশারায় কাল� মোডলক বলল... “ই 

ন্া� তদু ই বান্াইলল সকলা আ�ালর ভালাসেলক বদুঝাইয়া কইলত হইলব 
ন্াইলল আইি মোতার একসদন্ সক আ�ার একসদন্।”

অসফিার হঁকচসকলয় বলল... “আপসন্ কী িব বলল�ন্ আস� সক�দু 
বদু সঝসন্।”

িাসকর দাঁলত দাঁত সপলষ বলল... “ইতা িব বালদ বদুঝলব আলগ 
বদুঝাইয়া ক তদু ই আ�ালর মোবগ� ডাকলল সকতার লাসগ?”

অসফিার সচসন্তত কলঠে বলল... “স�স্ার িাসকর মোবগ�, আপসন্ 
এত মোরলগল�ন্ মোকন্?” 

মোহন্া হািলত হািলত বলল... “মোবলভাতায় সকতা কইলতা আস�ল 
আস� অেন্ বদুঝস�। মোহ �লন্া করস�ল মোবগ� মোতা�ার পদসব।”

পালশ আলরা মোদসশ মোলাকিন্ স�ললন্। িবাই হািলত শুরু করলল, 
িাসকর কাঁধ ঝদু সললয় বলল... “�াই �ই চাসচ আপন্ারা িকল িাক্ষী, 
ই �াকালল আ�ালর িাসকর মোবগ� ডাকল�। তার ন্াল� �ান্হাসন্ 
�া�লা করতা�, আপন্ারা সকতা কইন্?”

অন্্যরা কথ্া ন্া বলল হািলত থ্ালকন্। মোহন্া সবষয় সবললেষণ কললল 
অসফিার লসজ্ত হলয় বলল... “স�স্ার স�য়া তালদুকদার, আস� 
অত্যন্ত দদুঃসেত। আস� �ারত্ক ভদু ল কলরস�, দয়া কলর আ�ালক 
ক্ষ�া করুন্।”

িাসকর অসফিালরর িালথ্ স�সললয় হাঁটলত শুরু কলর বলল... 
“ভাইলর! মোবটাইন্লর মোবগ� ডাইক্যা অসফি থ্াসক বারাইলল বািাসর 
�াইর োইলব।”

অসফিার কথ্া ন্া বলল কপট হালি। িব সেক আল� বলল মোহন্া 
তালক আশ্স্ত কলর। মো�াবাইল বািলল িাসকর িবাব সদলয় বলল... 
“িরণ! সবহান্সতলবলা বাই �দুলে সকতা �াসত�লা� ইতা আ�ার �লন্া 
ন্াই। তদু ইও �লন্া রাসে� ন্া। অেন্ সকতার লাসগ মোফান্ কর�ত?”

িরণ :.. “সবকালল �দুসহব আইব, তদু ই আইলবসন্?”
িাসকর :.. “সহলগা আইবসন্?”
িরণ :.. “কইল� আইব। ভাবী ভালাসন্? ভাবীলর কই�লরবা �দুসহবর 

লাসগ কইন্্যা থ্দুকাইবার লাসগ চাসচলর কইতা। তার �া’য় আইলিা 
ফন্ কইরা আ�ার ললগ বাকো ি�য় �াইচ্ইন্। মোতার ললগ �াততা 
আ�লা আস� মোতার ন্ম্বর সদস� ন্া। কাইন্া কই�ন্, আ�ার �দুসহবলর 
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সবয়া করাইলল মোতা�রার লাসগ আস� মোদায়া কর�দুলন্। তদু ই মোতা িান্�, 
িকলতা মোবইচ্া কত কষ্ কইরা লন্ডন্ আইল�।”

িাসকর :.. “আইচ্া, সবকালল আইলল ইতা �াত�দুলন্। তদু ই অেন্ 
মোকায়াই?”

িরণ :.. “ইউসন্ত োয়রা�, বালদ �াত�দুলন্।”
িাসকর মো�াবাইল পলকলট মোরলে বদুক ভলর দীঘ্ষশ্াি টান্লল, মোহন্া 

সচসন্ততকলঠে বলল... “সকতা হইল�?”
িাসকর সবচসলত হলয় বলল... “িরলণ কইল� �ইলয় আইলিা ফন্ 

কইরা কাইন্�ইন্।”
মোহন্া :.. “কইন্্যা মোদোর লাসগ আস� আম্ালর কই�দুলন্, তদু স� 

আবিালর কইও।”
িাসকর :.. “গাসড় থ্া�া।”
মোহন্া :.. “�াঝপলথ্া গাসড় থ্া�াইতা� মোকলন্, সকতা সকন্তায়?”
িাসকর :.. “োসল হালত হউরবাসড় োইন্ন্া।”
মোহন্া :.. “আস� আন্স�, আর মোকান্তা সকন্া লাগতন্ায়।”
িাসকর :.. “সেকাল� আর মোচসত� ন্া অলন্ আলস্ত চালা।”
মোহন্া :.. “অত ধ্যান্ ধইরা সকতা মোদেরায়?”
িাসকর :.. “ইলগা কা’র ঘরর সকলগালব, আন্া োইয়া হালাক 

পসড়সগল�।”
মোহন্া :.. “আউলাইয়া ঝাউলাইয়া �াতরায় মোকলন্, সচন্তাত মোবড়া 

লাগল� ন্া আগর মোব�ালর আবার ধসরসলল�?”
িাসকর :.. “�দুে ঘদুরাইয়া বাউলয়সদ চাইয়া মোদে। হায় মোর হায়! ইলগা 

মোেলগার বালটা পড়ব সহলগাই হায় হায় কইরা হারা িীবন্ কান্লবা। 
�াগ্া সদললও �দুসহলব ইলগালর গ�লতা ন্ায়। হাত পাও ধইরা কইব, ই 
হাসতেলর আস� পালতা পারতা� ন্ায়, উপলর পড়লল ভত্ষা কসরসলব।”

মোহন্া :.. “বাতালির মোেলায় মোে বাতাসি পসড়োর তাইর কথ্া 
কয়রায় ন্া সকতা?”

িাসকর :.. “আ�ার �লন্ কয়, বৃহদাকার হওয়ার দরুন্ তদু ই তাইলর 
তদুচ্তাসচ্ল্য করলর।”

মোহন্া :.. “ইতা সকতা �াতরায়! �ালথ্ কথ্ায় লালগর মোটকার সচন্তায় 
�াথ্াত চসড়সগল�।”

িাসকর :.. “আ�ার �াথ্া োণ্া আল�। ইতাইন্ অত মো�াটা হইন্ 
সকলা, ইতাইন্লত সকতা োয়?”
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মোহন্া :.. “�ান্দুষলর লইয়া মোে োসল হালিা, আস� মো�াটা হইলল সকতা 
করবায়?”

িাসকর :.. “তদু ই ইলা ন্াদদুিন্দুদদুি হইলল োসন্র ধালর-কাল� োইবার 
সদতা� ন্ায়। অলন্ আন্া �াসত গাসড় চালা। সদন্ রাইত োসল োসন্র 
সচন্তা, চদু পচাপ গাসড় চালা।”

মোহন্া :.. “মোকান্তা কইলল �্যাৎ কসর উলো মোকলন্?”
িাসকর :.. “গর� তাওয়াত পাসন্ পড়লল �্যাৎ কসর উলে। আইচ্া! 

ইতা বাদ সদ অেন্ একটা োণ্া গান্ গা।”
মোহন্া :.. “আইি মোতা�ার সকতা হইল�? আন্া �াসত দ�র সিসকর 

কলরা।”
িাসকর কথ্া ন্া বলল মোচাে বদুলি গুন্গুন্ কলর। মোহন্া দ্রুত চাসললয় 

বাবার ঘলরর িা�লন্ গাসড় থ্া�ায়। �া বাবা িান্ালার পালশ বলি 
গল্প করস�ললন্, তালদরলক মোদলে �া দরিা েদুললন্। দদুিন্ ঘলর 
রেলবশ কলর। �া বাবার িালথ্ গল্প কলর চা মোেলয় িাসকর উপলর 
মোেলয় দরিায় েদু লক সন্ম্নকলঠে মোডলক বলল... “আসরফ, তাড়াতাসড় উে 
বালর োইতা�।”

আসরফ দ্রুত দরিা েদুলল িভলয় বলল... “আ�ার মোিান্ার দদুলাভাই, 
ইশারা-আশায় আপালর সকতা কই�?”

িাসকর তার কা�রায় রেলবশ কলর হতাশ হলয় বলল... “দূর 
�াসত� ন্া, ইগুর মোপলটা মোকান্তা হি� হয় ন্া। সতল কইলল �দুরগা 
লদুকাইয়া সচল সচল সচল্ায়।”

আসরফ :.. “আম্ায় সচল্াইয়া কই�ন্, আ�ার দা�ান্র মোকান্তা 
হইলল আস� মোতার গলা কাট�দুলর পদুয়া। সকতা কই� িলসদ কও, 
আ�ার মোে ভদু ে লাগল�।”

িাসকর :.. “কই�লা� তদু ই আস� স�ইল্া িাল্া কইরা �াত্র সবশ 
হািার পাউন্ড লউন্ আইন্স�, কথ্া মোশষ করতা পারস�লা� ন্া 
তাই চান্তা মোদলাইস�ল। ইগুলর লইয়া মোে সকতা করতা�, কইলিাত 
একিারা মোিার ন্াই।”

আসরফ শাট্ষ গালয় সদলত সদলত সবদ্রূপ মোহলি বলল... “আ�ার 
বইন্র মোথ্াড়া মোিার আল�, মোতা�ার মোতা এলকেবালর ন্াই।”

িাসকর :.. “তদু ই আলস্তধীলর আয়, আস� মোদৌসড়য়া সন্লচ োয়রা�। 
আ�ালর ন্া মোদেলল আ�ার হইলর মোতার গলাত দা লাগাইসদবা।”

আসরফ পসড়স�র কলর মোদৌলড় পাকঘলর মোগলল, মোহন্া মোকাঁদা সদলয় 
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এসগলয় বলল... “মোহই! তাইন্লর তদু ই সকতা িাল্া সদ�ত?”
আসরফ সশউলর বলল... “আস� িাসন্ ন্া মোগা আপা। িকালল 

আম্ার হাউক সচক হুইন্া আস� ডরাইয়া সন্লচ আইস� ন্া। হরদল� 
আল্াসির ন্া� িপইপ্া মোতা�রালর আইন্স�। আম্ায় আ�ার গলা 
কাসটসলতা আ�লা।”

মোহন্া ন্াস্তা এসগলয় সদলয় বলল... “�াত্র সবশ হািার পাউন্ড কইয়া 
আ�ালর হাট্ষএটাক মোদলাই�লা। েবরদার এইন্র িাল্াত মোকালন্াসদন্ 
পাড়লব, মোভাতা দা সদ আম্ায় মোতার গলা কাসটসলবা।”

আসরফ মোচয়ার মোটলন্ বলি বলল... “িাসন্ মোগা আপা িাসন্। আপা, 
মোতা�ালর একোন্ কথ্া কই।”

মোহন্া :.. “বদুঝাইয়া কইলল আইি আস� বদুঝ�দুলন্।”
আসরফ :.. “সকতা সকসত িইপ্া োসল কান্�ন্ত্র মোদইন্।”
মোহন্া :.. “সকতা কইন্?”
আসরফ আড় মোচালে তাসকলয় বলল... “আইচ্া মোগা আপা কও 

চাইন্ হুসন্, এক মোকাসট মোটকা সদ বািা বান্াইয়া তাইন্ সকতা করতা?”
মোহন্া দাঁসড়লয় মোচাে কপালল তদু লল বলল... “কত কইলল?”
আসরফ :.. “আস� ন্ায় দদুলাভাইলয় কইন্, এক মোকাসট �াত্র।”
মোহন্া :.. “েবরদার এইন্র িাল্াত মোকালন্াসদন্ পড়লব। এইন্র 

িাল্া লইয়া মোকালন্া কা� করলল পদুসললশ ধইরা মোতালর মোিলপাসে 
বান্াইব।”

আসরফ :.. “এর লাসগ আস� দদুলাভাইর ললগ মোবসশ মোদোিাক্ষাৎ 
কসর ন্া।”

মোহন্া :.. “িবি�য় দূরই থ্াসক�, ন্াইলল আম্ায় মোতার গলা 
কাসটসলবা। আর হুন্, আ�ার ন্াল� লউন্ আন্ার কথ্া কইলল, ললগ 
ললগ ফন্ কইরা আ�ালর ন্া কইলল আস� মোতার চদু ল স�ড়ল�া �লন্া 
রাসে�।”

আসরফ চা’য় চদু �দুক সদলয় চ�লক উলে �াথ্া মোন্লড় বলল... “পাসর 
ন্া মোগা আপা। দদুলাভাইলয় মোকান্তা কইলল সচন্তা ন্া কইরা কসরলাই। 
রাঙ্গা ভাইবলব কতসদন্ আ�ালর বদুঝাই�ইন্। বদুঝাইলল সকতা হইব, 
দদুলাভাইর চান্�দুে মোদেলল দদু সন্য়া ভদু সললাই। �ান্দুষটায় আ�ার বায় 
চাইলল িান্ বার কসর মোদলাইবার �লন্ কয়। িান্ সন্, আবিা আম্ায় 
সকতা ভালা পাইন্ তাইন্ িান্ইন্, আ�রা িাসন্ ন্া। মোদে�ন্াসন্, 
রসববালর মোবতন্ লাইয়া ঘলরা োইন্া। আ�রা মোে মোেতা ভালা পাই 
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ওতা লাইয়া আ�রার ঘলরা আইন্। বড় ভাইিালব কতসদন্ �ারতা 
আ�লা। অলন্ আর মোকান্তা �াতইন্ ন্া, কইন্ মোতার �লন্ মোেতা কয় 
ওতা কর।”

মোহন্া �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “ইতা সকতা �াতলর?”
আসরফ :.. “িান্ সন্, আবিায় সকতা কই�ন্?”
মোহন্া :.. “সকতা কই�ন্?”
আসরফ :.. “আবিায় কই�ন্, আ�ার দা�ালন্ মোকান্তা কইলল 

েসদন্ মোর পদুয়াইন্ ন্া করবায়, মোতা�রালর আস� ত্যাি্যপদুত্র করল�া। 
আর আম্ায় কই�ন্, আ�ার দা�ান্র ললগ উলটা পালটা করলল 
আ�ালর মোতা�রা �া ডাকতা পারতায়ন্ায়। কওচাই ইতা হুন্লল তাইন্ 
সকতা করবা? ভলবা থ্াকতান্ায়, বাতালিা উড়বা।” 

মোহন্া :.. “কা�চদু সর করইন্সন্?”
আসরফ :.. “কাল�া মোগলল সতন্ জ্ালা, থ্দুকাইয়া োচরা বার করইন্। 

মোহলতসভসিটার আইলল সকসচলন্া োয় ন্া। িা�লন্ বইয়া চা োইয়া 
োয়সগ। মোকান্তা সিঘাইলল ফাল �াসর উইট্া কয়, িাসকর মোগল�সগ 
ন্া সকতা?”

মোহন্া :.. “মোকলন্ কয়?”
আসরফ :.. “একসদন্ কই�লা� হয় মোগ�ইন্সগ। সকক্ কইল�া মোগা 

আপা, মোদৌড় �াসর সকসচলন্া সগয়া োল�াো কয় সকসচন্ অত োচরা 
মোকলন্? ন্য়া মোশফর কাগি পত্র মোদো। �াইল্গা �াই! আ�ার মোে ডর 
লাগস�ল, আস� বদুইঝস�লা� মোবিাত বধি কসরসলব।”

মোহন্া :.. “হাপ্তাতলন্া সতন্ চাইর সদন্ কাল�া োইন্া।”
আসরফ :.. “ইতা মোতা�ালর মোক কইল�?”
মোহন্া :.. “ঘলরা থ্াকইন্ মোতা।”
আসরফ :.. “িালতাসদন্ কা� করইন্। িলসদ আইওইন্ এর লাসগ 

�লন্া কলরা কাল�া োইন্া। কা�লাইন্তর কান্ োড়া থ্ালক। আেতা 
সগয়া �দুল্াইন্তর লাোন্ লাম্বা িালা� কইরা কইন্, আপন্ারা িকল 
ভালা আচইসন্?”

মোহন্া �দুে সবকৃত কলর বলল... “হইল�! আর গুণগান্ গাওয়া 
লাগতন্ায়। এ�লন্ঔ আ�ালর হাট্ষএটাক মোদলাইন্। ইতা হুন্লল 
ফদু লসশরসন্ হালতা লইয়া হাটবা।”

িাসকর মোডলক বলল... “আসরফ! ওবায় আয় চাই।”
আসরফ :.. “আপা মোগা, আ�ার মোিান্ার দদুলাভাইলয় আ�ালর ডাকরা 
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সকতার লাসগ?”
মোহন্া :.. “আ�ার �লন্ কয় অলন্ মোতালর হাট্ষএটাক সদবা। তদু ই 

মোদৌসড়য়া ো, আস� ডাক্র এম্বদু ললঞ্চ ডাকরা�।”
আসরফ হাঁটলত শুরু কলর, “ইয়া আল্াহ আ�ার হাট্ষলর সেকোক 

রাইে্য, আস� আলবা আসবতা।” সন্ম্নকলঠে বলল মোদৌলড় বিার ঘলর 
মোগলল, িাসকর �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “চল, বালর োইতা�?”

আসরফ ইসন্লয় সবসন্লয় বলল... “মোকলন্ মোিান্ার দদুলাভাই?” 
িাসকর :.. “মোতার লাসগ গাসড় সকন্তা�।”
আসরফ �াথ্া হাত মোন্লড় বলল... “আ�ার গাসড়র দরকার ন্ায়।” 
িাসকর :.. “মোটস্ পাি কর�ত রোয় �াি হইোর গাসড় সকন্� ন্া 

মোকলন্?” 
আসরফ :.. “আ�ার দরকার ন্ায় মোতা, এর লাসগ আস� সকন্রা� 

ন্া।”
িাসকর :.. “মোক কইল� দরকার ন্ায়। আয়! অলন্ সগলয় একটা 

সকইন্া আন্ল�া। চল!”
আসরফ :.. “দদুলাভাই, আপায় বদুলল আ�ালর ডাকরা, মোদৌড় �াসর 

হুইন্া আই।”
িাসকর �াথ্া সদলয় ইশারা করলল, আসরফ মোদৌলড় পাকঘলর মোেলয় 

ব্যস্তকলঠে বলল... “আপা মোগা আপা, আ�ার লাসগ গাসড় সকন্তা। 
আস� অলন্ সকতা করতা�?”

মোহন্া :.. “ন্া করলল আম্ালর আম্া ডাকলত পারলত ন্ায়, আবিায় 
মোতালর ত্যাি্যপদুত্র করবা। অেন্ মোতার ইচ্া।”

আসরফ :.. “হায় মোর আল্াহ, আ�রালর ঘর�াড়া করার লাসগ এইন্ 
লন্ডন্ আই�ইন্ মোকলন্?”

মোহন্া :.. “তাইন্র মোিলবা পয়িা ন্াই। চাইললও মোবসশ দাস� সকন্তা 
পারতান্ায়, লউন্ আন্তা হইবা। ডরাই� ন্া, োসগ।”

আসরফ :.. “লউন্র ডলর আস� থ্রহসর কররা�। মোগলরইলিা সগয়া 
কইবা মোতার বইন্র ন্াল� লউন্ আসন্লা আলস্ত আলস্ত আস� সদ�দুলন্।”

মোহন্া ঝলপে দাঁসড়লয় বলল... “সকতা কইলল?”
আসরফ :.. “হয় মোগা, এর লাসগ গাসড় সকন্রা� ন্া। িান্ সন্ সকতা 

সকন্তা চাইন্?”
মোহন্া :.. “আস� িাসন্। েবরদার এইন্লর লইয়া গাসড় সকন্াত 

োইলব। সবপদ সকইন্া মোতার গলাত লটকাইবা।”
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আসরফ :.. “আপা, তাগদা আ�ালর একটা িদুবদু সধি মোদও।” 
মোহন্া :.. “কত সদলব?”
আসরফ :.. “আর বদুসধি লাগতন্ায়।”
মোহন্া :.. “সকতা হইল�?” 
আসরফ :.. “হাট্ষএটাক সদললও মোিান্ার দদুলাভাইলয় �াগ্া বদুসধি 

মোদইন্। আইচ্া, তদু স� বইয়া চা োও আস� গাসড় সকইন্া লইয়া 
আই।”

মোহন্া কথ্া ন্া বলল দাঁত কট�ট কলর। আসরফ মোদৌলড় মোেলয় 
বলল... “মোিান্ার দদুলাভাই চললা।”

িাসকর :.. “উভা, আ�ার হউর হসরলর িাল� কইরা আই। তারা 
মোদায়া করলল গাইলড় চাতাইতন্ায়। আল্াহ হইলা �হাকাসরগর, 
�দুরসবি হকলল মোদায়া করলল কলর সিসন্ি ভালা লািসটং কলর। 
আ�ার ললগ আয়।”

আসরফ সবচসলত হলয় তালক অন্দুিরণ কলর। িাসকর বিারঘলর 
রেলবশ কলর �া বাবার পা �দু ঁলয় িসবন্লয় বলল... “আ�রার লাসগ 
মোদায়া করবা, আসরফর লাসগ গাসড় সকন্তা�।”

বাবা হাত তদু লল িান্লন্ বলললন্…”আল্া’র ন্া� লইয়া োও, 
আল্াহ সন্গাবন্।”

�া িাসকলরর �াথ্ায় হাত বদুসললয় িলনেলহ বলললন্... “মোেটা মোতা�ার 
িদুন্র লালগ ওটা আন্বায়, পয়িার সচন্তা কইলরা ন্া।”

আসরফ হাঁটলত শুরু কলর বলল... “সি আইচ্া চাসচ-আম্া। 
চাচাসি মোদায়া করবা। আসরফ চল। মোহন্া! গাসড় সকন্াত োয়রা�, 
মোদায়া করস�।”

মোহন্া বিারঘলর রেলবশ কলর বলল... “তাইন্লর আপন্ারা অত 
�ায়া করইন্ মোকলন্?”

�া �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলললন্... “তদু ই মোতার হসরলর অত 
�ায়া কর� মোকন্?”

মোহন্া :.. “আ�ার হসরর ললগ তাইন্লর স�লায়রা মোকলন্?”
�া :.. “আ�ার এক�াত্র দা�ান্। পদুয়াইন্ সন্ির িংিার লাইয়া 

�হা ব্যস্ত। আ�রার �লন্ সকতা কয়, িালন্ সকতা োইলতা চায় ইতা 
িান্ার ি�য় তারার ন্াই। এক�াত্র আ�ার দা�ালন্ ইতা সহতা 
থ্দুকাইয়া লইয়া আইন্। তারালর কইয়াও আন্াইল োয় ন্া। কতিন্র 
কত কা�। মোতার বালপ �ধদু আর কাসলসিরার মোতল োইন্। আল� ন্া 
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ন্াই মোতা�রা কইতায় পারবায়সন্?”
মোহন্া :.. “ন্া মোগা আম্া আস� িাসন্।”
�া ব্যাগ মোদসেলয় বলললন্... “�ধদু কাইল মোশষ হইসেব। ইতা মোকান্ 

ি�য় আইন্�ইন্ তদু ই মোদে�তসন্?”
মোহন্া �াথ্া ন্ালড়। বাবা দাঁসড়লয় দীঘ্ষশ্াি মো�লড় িান্ালার বাইলর 

তাসকলয় বলললন্... “আ�ার পদুয়াইন্লত বািা সতন্টা বান্াই�ইন্। 
মোকালন্া বািাত আস� শাসন্ত পাই ন্া। একটা বািার ধালর-কাল� 
�িসিদ �াদ্ািা ন্াই, আর িকলতা আল�। মোহ মোে বািা বান্ার ই 
বািার কা�াত �িসিদ আল�, মোদাকান্ আল� এবং িাগাও সন্সরসবসল। 
আস� মোেলা চাই ওলা বািা বান্ার।”

মোহন্া সকংকত্ষব্য-সব�ূঢ় হলয় সন্ব্ষাক তাসকলয় থ্াকলল বাবা বলললন্… 
“সঝ মোগা, িাসকরর �লন্া দদুঃে সদয় ন্া, মোতা�ার ভাইয়াইন্তর ক্ষসত 
হইব। �া�লা মো�াকদে�া কইরা িাগার সদলল পচ্ষা সেক করস�ল। 
সডিাইন্ কইরা বািা বান্াইবার ি�য় মোতা�ার ভাইয়াইন্লত 
কদু লাইলত ন্া পারলল মোহ তার িস�ন্ মোবইসচ্ল। তার �ায় একটা 
কথ্া কই�ন্া। বড় ভাইিাব আর ভাইলবি তার কথ্া উলটাইন্া। মোহ 
মোেতা কয় তারা ওতা করইন্। আ�রা িকল িদুেী। তার কসলিাত 
সদন্ রাইত তদু ষর আগুন্ জ্ললর। তার বাপ ন্াই, �া সবধবা। বইন্র 
লাসগ দা�ান্ থ্দুকাইয়া পার ন্া।”

মোহন্া :.. “আবিা, �দুইন্ালর আসরফর লাসগ আন্লল আম্াও লন্ডন্ 
আইবিা। আপলন্ সকতা কইন্?”

বাবা �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলললন্… “মোতা�ার �ালর সিঘা 
কলরা।”

মোহন্া :.. “আম্ায় ডরাইয়া কয়রা ন্া। আ�ালর কলতা সদন্ কই�ইন্। 
আপলন্ রাসি হইলল মোে ি�য় কইবা আসরফলর লইয়া আ�রা মোদলশা 
ো�দুসগ। মোহ ন্া করতন্ায়। ইতা হুন্লল সচল্াইয়া কান্ব।”

বাবা :.. “সঝ মোগা, ধন্ সদয়া আল্ায় �ান্দুষর �ন্ মোদেইন্। আল্ায় 
আ�ালর বহুততা ধন্ সদ�ইন্। ধন্ পাইয়া আ�রার �ন্ মো�াট হইসগল�, 
অন্তলরা দয়া �ায়া ন্াই। িা�লন্ মোকউ কান্ললও �ন্ ন্র� হয় ন্া, 
মোচালো পাসন্ আয় ন্া। ন্�াি পড়ার ি�য় ন্াই, সিসকর আিগার 
করা মোতা দূরর কথ্া। িবি�য় সন্ির সচন্তা কসর। মোকউ হাচা �াতলল 
তালর আ�রা �াকাল ডাসক। �ায়া করলল কই ইলগা আস্তা মোবলভাতা, 
সন্লি ন্া োইয়া আরকিন্লর মোদলায়, কত বড় মোবআকেল। মোে কথ্ায় 
কথ্ায় স��া �ালত আর গসরবলর েলগ, িরল িহি �ান্দুষলর মোধাকা 
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মোদয়, চদু সরচা�সর কলর তালর আ�রা চালাক আকল�ন্ ডাসক। আ�ার 
ভাসতিায় সন্লি ন্া োইয়া ভদু োলর তার ভাগ মোদলায়। সপয়ালি তার 
গলা হুকায় তবদুও অন্্যলর োণ্া পাসন্ সদয়া কয়, আপলন্ োউকা 
থ্াকলল আস� োই�দুলন্।”

মোহন্া :.. “আবিা, আইি আপলন্ তাইন্র লাোন্ �াতরা মোকলন্?”
বাবা িান্ালার পালশ দীঘ্ষশ্াি মোটলন্ বলললন্… “িাসকরর �লন্র 

সিংহািলন্া আ�ার �াই বাবা বওয়াত। কসলিার আগুন্ সন্বাইবার 
লাসগ িকললর ললগ বইলয় এক থ্াললা লইয়া োইত চায়। আ�ার 
পদুয়াইন্লত ইতা বদুঝইন্ ন্া। এক�াত্র আসরলফ তালর বদুলঝ। মোদে�ন্াসন্, 
মোকান্তা কইলল মোকউলর ন্া সিঘাইয়া গাসট্লবাচকা বাইধিা কয়, চললা 
আস� মোতা�ার ললগ আস�। অলন্ মোে তারা মোগললা, মোদেবায়লন্ আল্া’র 
দয়ায় ভালা গাসড় সকইন্া আন্বলন্। পাড়া-পড়সশ িকলল একবার 
চাইবা।”

মোহন্া ধীরপালয় মোহঁলট মোেলয় বাবার সপ�লন্ দাঁসড়লয় অন্তহাসি মোহলি 
বললল… “আবিা, আপন্ার ভাসতিা িাংঘাসতক চালাক। রাই থ্দুকাইয়া 
মোবল বান্াইতা চাইন্।”

বাবা :.. “হয় মোগা �াই কই� কথ্া স��া ন্ায়। িাসকর কজিদুি 
হইললও হাতর লক্ষীলর পাওসদ মোেলায় ন্া, পাকন্া তাল সদয়া কাচা 
মোবল সকলন্ ন্া। আইচ্া ভাইঙা কয়রা�। বড় ভাইিাবর পদুয়াইন্ 
পদুরীন্তলর ভালা ভালা িাগাত সবয়া সদ�ইন্, সবয়া করাই�ইন্। 
আ�ার পদুয়াইন্তলরও ভালা িাগাত সবয়া করাইস�, বউ হকল 
সশসক্ষত। তারা তারার অসধকার বদুলঝ। হউর হসরর মোিবা ন্া করলল 
পাপ হয় ন্া। আল্া’র িা�লন্ আ�রা িকল ি�ান্। বড় ভাইিাবর 
পদুয়াইন্ সিলট থ্াকইন্। হুন্স� মোবসটলর লইয়া �াইে�টা ঢাকাত 
মোগল�সগ। ভালা করল�, আল্ায় মোটকা সদ�ইন্ োইতন্াসন্, োউক। 
ব্যবিা কলরর, ভালা। বাসকলগাইন্ সিলট ব্যবিাবাসন্ি্য চালায়রা। 
সকন্তু মোগা �াই, তারার �া বাপ অলন্ বদুড়া হই�ইন্। ভাইলবি রান্তা 
পারইন্া। কা�লা মোবসটন্ কলয়কলগা আল�। হুইন্স�, ভাইিাবর শরীর 
োরাপ করলল �দুইন্া মোদৌসড়য়ায় োয়। মোতা�ার হইলর ইতা সহতা 
রাইধিা মোদইন্। মোদে�ন্াসন্ মোতা�ার বড় চাচায় কততা োইতা চাইন্। 
ইটা বান্াও ওটা বান্াও, োইবার ি�য় এক সচ�টা। ইতা মোতা�ার 
ভাইলবৌ হকলল করবাসন্?”

মোহন্া �াথ্া ন্ত কলর কপাল কদু ঁচলক বলল... “তারার হলতা ি�য় 
ন্াই।”
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বাবা :.. “বড় ভাইিাবর হুরু পদুরী তার হুরু আস�ল। সহ পদুরীলর 
িাসকলর ভালা িাগাত সবয়া সদস�ল। ভালা ভালা িাগা থ্াসক তার 
লাসগ সবয়ার আলাপ আইস�ল। মোহ ক�্ষী পদুয়া, ই কথ্া গাউ অঞ্চলর 
হকলল িান্ইন্। তালর দা�ান্ বান্াইবার লাসগ কত িলন্ আ�ালর 
কািস�ন্সত কর�ইন্। তদু স� আ�ার এক�াত্র পদুরী, আ�ার কসলিার 
টদু করা। সকন্তু তারার পদুরীন্ মোতা�ার থ্াসক গুলণ�ালন্ আলা আস�ল। 
সবয়া করল ন্া মোকলন্? তারা ওলা কইস�ল, িাসকলর মোেত কইব 
তারা ওতা সদব। তেন্ মোতা আ�ার অত মোদৌলত আস�ল ন্া। অলন্ 
মোেতা সদ আ�ার পদুয়াইন্লত মোবটাসগসর কররা ইতা িকলতা তার। মোহ 
বান্াইয়া সদল�।”

মোহন্া :.. “আবিা, �দুইন্ালর আসরফর লাসগ আন্লল আ�ার ভাইলগাতা 
িদুেী হইব। আপলন্ কইলল ন্া করতান্ায়। আস� কইলল গলাত 
দা লাগাইসলবা। তাইন্ চাইন্ আসরফর লাসগ িগৎ বাইচ্া কইন্্যা 
আন্তা। রাইত পদুয়াইলল কত ঘটকলর ফন্ করইন্। মোকান্গুই 
মোকান্ মোবড়া লাগাইব। মোবড়া লাগার আলগ আপলন্ মোবড়া ভাঙলল 
মোকান্তা কইতান্ায়। আইচ্া আপলন্ মোবৌকা, আস� গুর সদ হালন্শ 
বান্াইরা�।”

বাবা :.. “মোদেরায়সন্ পদুরীর বদুসধি! আ�ালর সদ আ�ার ভাসতিালর 
কাবদু করলতা চায়। আইচ্া, মোতা�ার �া’র ললগ বদুঝাপড়া করা 
লাগব।”

বাবালক হািলত মোদলে �া সচসন্তত কলঠে বলললন্ “ইলা হািরা 
মোকলন্?” 

বাবা হািলত হািলত বলললন্...”বড় ভাবীর গলাত মোভাতা দা 
লাগাইস�ল। �দুইন্া সশসক্ষত হইলল মোতা�ার গলাত ক্ষদু র লাগাইয়া 
কইললন্, আল্াহু আকবার কইসদতা�সন্?”

�া :.. “আস� ডরাইয়া কইস� ন্া। আপন্ারার বংশর �ালঝ 
একা�ত্র এক পদুরী, এলকেবালর িগতর আলা। রূলপগুলণ মোষালআন্া, 
সতলপসর�াণ কস� ন্াই। আসরলফ লদুকাইয়া ফটদু  মোদলে আর আ�ার 
মোিান্ার �য়ন্া গান্ হুলন্। আ�ার পদুয়ার আশা পূরতন্ায় �লন্া কইরা 
আস� কতসদন্ কাইন্স�।” বলল �া সবচসলত হলয় বাবার সদলক 
তাসকলয় পলক �ারলল ঝর ঝর কলর অশ্রু ঝলর।

�া কাঁদলত শুরু কলর আঁচলল অশ্রু �দু�লল, বাবা হািার মোচষ্া 
কলর বলললন্... “�দুইন্া হইললা আ�রার ভাগ্যলক্ষী। আসরফর লাসগ 
আন্লল িা�াল িা�াল ডাক পড়ব। বান্ ভাইংগা পাসন্ মোেলা হাওলরা 
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হা�ায়, অলা ধন্লদৌলত আর �ান্ ইজ্ত আ�ার ঘলরা আইব। সকতা 
কও! ভাবীলর ফন্ কসরসলত�সন্?”

বাবা উলতেসিত হলল �া িভলয় বলললন্... “আ�ার ডর কলরর?”
বাবা মোফান্ হালত সন্লয় ন্ম্বর ঘদুসরলয় বলললন্.. “তদু স� ডরাইও ন্া 

আস� ফন্ কররা�। দা লাগাইলল আ�ার গলাত লাগাইব। মোহন্ালর 
কও আসরফর লাসগ সটসকট কাটলতা।”

�া কসপেতকলঠে বলললন্... “এলর, চাইয়া মোদলেৌকা ডলরভলয় 
আ�ার হাত পাও থ্রথ্সর কলরর।”

বাবা হািলত হািলত বলললন্... “ভাবী সন্! সকতা কররায়? সকতা 
সদ ভাত িালন্ োইলায়?”

�া চ�লক বদুলক থ্দুথ্দু মোদন্। িাসকলরর �া িান্লন্ বলললন্... “ও 
মোবয়াই ভালাসন্, আ�ার মোবয়াইলন্ সকতা কররা?”

মোহন্ার বাবা :.. “থ্রথ্সর কররা।”
িাসকলরর �া :.. “মোকলন্ সকতা হইল�, িদুেবর ন্া সকতা?”
মোহন্ার বাবা :.. “সকতা কাইলায়?”
িাসকলরর �া :.. “কইলা� ন্তদু ন্ েদুসশর েবর ন্া সকতা?”
মোহন্ার বাবা :.. “মোতা�ার মোবয়াইন্র ললগ �ালতা, �লন্া করস�লা� 

েদুসশর েবরটা আস� সদল�া, মোেলা �াতরায় সকতা কইতা� আস� 
থ্দুকাইয়া পায়রা� ন্া।” 

িাসকলরর �া :.. “কালন্ কালন্ কইলাও ঘলরর মোকউ হুন্তন্ায়।”
মোহন্ার বাবা স্তীর সদলক মোফান্ এসগলয় সদলয় রাগাসবিত কলঠে 

বলললন্... “এইন্ ইলা মোকলন্?”
মোহন্ার �া কালন্ মোফান্ লাসগলয় বলললন্... “মোকলন্, সকতা কই�ইন্? 

ও মোবয়াইন্ ভালাসন্?”
িাসকলরর �া অবাককলঠে বলললন্... “হয় ভালা আস�। আ�ার 

মোবয়াইলয় মোগািা করলা মোকলন্?”
মোহন্ার �া িভলয় বললল.. “সকলা কইতা� মোগা ভাবী আ�ার মোে 

ডর কলরর।”
িাসকলরর �া সন্ম্নকলঠে বলললন্... “মোকান্ �ালিা?” 
মোহন্ার �া :.. “�লন্ কয় আগাস� �ালির মোশলষসদ?”
িাসকলরর �া :.. “ইতা সকতা কও? ই েবর আস� কালর কইল�া। 

আইচ্া �দুইন্ালর পাোইয়া ভাবীলর আন্ায়রা�। তাইন্ িকললর 
বদুঝাইয়া কইবালন্, আস� পারতা� ন্া মোগা মোিান্া আ�ার শর� করব। 
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মোতা�রা ইতা সকতা করলায়, ন্াসতহকশায় সকতা কইব?”
মোহন্ার �া অবাককলঠে বলললন্... “ভাবী ইতা সকতা �াতরা?”
িাসকলরর �া রাগাসবিতকলঠে বলললন্... “সকতা �াততা� সকতা, 

ইতা েবর মোক কালর কইব, মোে কইব মোহ সপো োইব। গাউর 
হকলল মোদৌড়াই ধইরা বাইধিা সপেবা। ই বয়লিা ইতা সকলা করলায়, 
মোতা�রার একিারা শর� করলন্াসন্?”

মোহন্ার �া সবচসলত হলয় বলললন্... “ও ভাবী, ইতা আল্া’র হালতা। 
চাইললও আ�রা ন্া মোকান্তা করতা পারতা� ন্ায়।”

িাসকলরর �া :.. “পারতায় আর ন্া পারতায় সকতা, মোেতা করার 
কইরা হার� আর মোেতা বদুঝার আস�ও বদুসঝসলস�। ইন্াইয়া সবন্াইয়া 
আর কত বান্াইয়া কইতায়? মোতা�রা মোেচাতা কলরা ইতা েবর আস� 
মোকউলর কইতা পারতা�ন্ায় মোগা মোিান্া। আ�ার ন্াসতন্ কই? ইগুলর 
মোতা�রার কা� থ্াসক হরাসন্ লাগব, ন্াইলল মোতা�রার লাোন্ মোবশর� 
হইসেব। আস� আর মোকান্তা হুন্তা চাই ন্া, আ�ার বউ মোকায়াই? 
আ�ার পদুয়ায় সকতা কলর, আ�ার পদুত্রা হকল ভালাসন্, ন্াসতন্হকশায় 
সকতা কলর? ইয়া আল্াহ মোগা আল্াহ, ই েদুসশর েবর আস� কালর 
কইল�া মোগা?”

মোহন্ার �া অবাক কলঠে বলললন্... “ভাবী, সকতা হইল�?”
িাসকলরর �া :.. “মোতা�ার শরীরগতর সেক আল�সন্? লদুকাইয়া 

চাপাইয়া থ্াইক্য। ন্াসতলন্ মোদেলল োট্াইয়াসক্ষ করব। মোতা�রার 
একিারা হায়াশর� ন্াই। স� স� স�।”

�া অবাককলঠে বলললন্... “ভাবী, অততা িান্ইন্ সকলা, মোকউ 
কইল� ন্া সকতা?”

িাসকলরর �া :.. “সকতা িান্তা� আর ন্া িান্তা�, ইতা েবর 
মোক কালর কয়? �ান্দুষটালর মোদেলত বাকো ভালা লালগ, �লন্া করতা� 
ভালা �ান্দুষ। অলন্ মোদসে এলকেবালর চশ�লোর। ই বদুড়া বয়লিা ই সক 
কলকি লাগাইলা। মোে হুন্লবা মোহ �দুে লদুকাইয়া হািব।”

মোহন্ার �া :.. “আপন্ার মোদওলরর ললগ �ালতা, আস� আর 
পারতা�ন্ায়।”

িাসকলরর �া বার বার ন্া কলরন্। মোহন্ার বাবা ফন্ কালন্ লাসগলয় 
গ্ভীরকলঠে বলললন্... “ভাবী, সকতা হইল�?”

িাসকলরর �া :.. “সকতা হইলতা সকতা, মোতা�রার একিারা 
হায়াশর� ন্াই।”
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বাবা রাগাসবিতকলঠে বলললন্... “আ�ার পদুয়ার লাসগ আ�ার 
ভাসতসিলর আন্তা� ইলন্া হায়াশর�র সকতা, অত �ালন্া উেলায় 
মোকান্সদন্?”

িাসকলরর �া অবাককলঠে বলললন্... “ইতা সকতা কও?”
মোহন্ার বাবা :.. “সকতা কইতা� সকতা! িা�ন্র �ালিা আসরফলর 

মোদশ পাোয়রা�।”
িাসকলরর �া সন্ম্নকলঠে বলললন্... “আস� বদুইঝস�লা� আলরা 

সকতা?”
মোহন্ার বাবা অবাক কলঠে বলললন্... “সকতা?” 
িাসকলরর �া লসজ্ত হলয় বলললন্... “আস� বদুইঝস�লা� মোতা�রার 

ঘলরা, ন্া ন্া মোকান্তা ন্ায়। মোবয়াইন্লর মোদও।”
মোহন্ার বাবা :.. “মোতা�ার �াথ্া ন্ষ্ হইল� ন্া সকতা? মোেতা �লন্ কয় 

ওতা সচন্তা কইরা মোেচাতা বদুসঝলাও। মোন্ও! মোহন্ার �া’র ললগ �ালতা। 
আরকসদন্ ইলা �াতলল পদুকসরত ডদু বাইয়া �ারল�া �লন্া রাইে্য।”

মোহন্ার �া মোফান্ হালত সন্লয় কসপেতকলঠে বলললন্... “ভাবী মোগা 
ভাবী আ�ালর মোে ডর মোদোই�লায়, আস� �লন্ �লন্ কসল�া পড়া 
আর্ভ কসরসল�লা�। আপন্ার মোে পদুয়া, আপলন্ মোকান্তা কইলল 
গলাত দা লাগাইসলবা।”

িাসকলরর �া :.. “দূলরা �াইতে ন্া! ডলর শরল� আ�ার হালত পাও 
কালপর।”

মোহন্ার �া :.. “ইতা সকলা সচন্তা করলায়?”
িাসকলরর �া :.. “মোতা�রা সকলা �াইসচ্লায়?”
মোহন্ার �া :.. “�ায়, আ�রা সকলা �াতলা�?”
িাসকলরর �া :.. “আইচ্া ইতা বাদ মোদও। বড় ভাইিাবলর ফন্ 

কইরা কও, আস� কইলল মোবন্াসদ মোদৌড়াইয়া �ারবা। হাপ্তাত সবয়ার 
�াত সতন্টা আয়। তাইন্ িাসকরর লাসগ বার চায়রা। আ�ার পদুয়ায় 
সকতা কলরর?”

মোহন্ার �া সবচসলত হলয় বলললন্... “আসরফলর লইয়া গাসড় সকন্াত 
মোগ�ইন্, আইলল ফন্ করার লাসগ কই�দুলন্। আপলন্ বদুঝাইয়া কইলল 
আ�ার গলাত দা লাগাইতা ন্ায়। কান্�ন্ত্র সদলল আইি আস� মোশষ, 
আ�ালর িালন্ �াসরসলবা। কত থ্দুকাসন্ থ্দুকাইরা, ভালা দা�ান্ পায়রা 
ন্া।” 

িাসকলরর �া :.. “আ�ালর ঢং বান্ায়রায় ন্া মোতা?”
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মোহন্ার �া :.. “ও ভাবী, ইতা সকতা কইলায়?”
িাসকলরর �া :.. “আ�ার টদু কসর োসল, মোদন্াপাওন্াও মোশষ। অেন্ 

আস� আর লাভ োস্তার সচন্তা কসর ন্া। আ�ার পদুয়া পদুইলর তারার 
বাপর �ায়া পাইল� ন্া। চাচাইন্লত তারালর লালন্পালন্ কর�ইন্। 
অলক্ষী অপয়া হইললও ইতা তারার, আ�ার ন্ায়। আস� একলা 
কালাপাসন্ত হাতরায়রা�।”

মোহন্ার �া :.. “ভাবী, আ�ার লাসগ মোদায়া কইলরা। আপন্ার 
মোদওলরর হালতা মোেন্ আ�ার দ� োয়। ভাবী মোগা, কলকির ডর ন্া 
থ্াকলল আপলন্ আইি ইলা কান্লায়ন্ালন্। আল্ায় মোেতা করইন্ 
আ�রার ভালার লাসগঔ করইন্। কাইলন্া ন্া। স্দু ল থ্াসক আইলল 
হকলসটলর লাইয়া আইি আপন্ার ললগ গপিপ কর�দুলন্। আপন্ার 
মোদওলরর ললগ �াততায়সন্ ন্া বউর ললগ �াততায়?”

মোহন্ার বাবা :.. “ভাইলবি কান্রা ন্া সকতা?”
মোহন্ার �া �াথ্া দদুলা লল, মোহন্ার বাবা মোফান্ কালন্ লাসগলয় হািলত 

হািলত বলললন্... “ও মোবয়াইন্, কান্াইবার লাসগ আস� আইতা�সন্?”
িাসকলরর �া কাঁদলত কাঁদলত বলললন্... “িা�ন্র �ালিা মোতা�ার 

ভাইর ওফাতর তাসরে। পারলল আ�ার পদুয়ালগাতালর লাইয়া আইও, 
তার বাপর সশরসন্োন্ করবলন্।” 

মোহন্ার বাবা :.. “ও ভাবী! আস� �রলল হকলসটন্ এসত� হইসেবা। 
এ�লন্ঔ আ�ার আর ভালা লালগর ন্া, কত সচন্তায় আ�ালর োর। 
আসরফ আর �দুইন্ার সবয়াটা হইসগলল আস� সন্োণ্া হইল�া। আর 
হুলন্া! তদু স� লন্ডন্ আইতায় ন্া মোহন্ার �ালর লইয়া আস� মোদলশা 
আইতা�? আইি এককথ্া কইলাও, ইতা আর ভালা লালগর ন্া।”

িাসকলরর �া :.. “সভটাোলন্া থ্াকলল �লন্া বাকো শাসন্ত পাই। আশা 
কসর গসরবগুরবা আয়। বাসড়ত মোকউ ন্া থ্াকলল তারা আইয়া সন্রাশ 
হইয়া োইলবা।” 

মোহন্ার বাবা িসবন্লয় বলললন্... “ভাবী, সদললিালন্ কও?”
িাসকলরর �া সচসন্ততকলঠে বলললন্... “সকতা কইতা�?”
মোহন্ার বাবা :.. “আ�ার পদুয়ার োই আপন্ার পদুরী সবয়া সদবায়। 

আল্া’র মোদাহাই, ন্া কইলরা ন্া। আ�ার পদুয়ায় �লন্কয় �দুইন্ালর 
ভালাপায়। মোহন্ার �ায় কইল�।” 

িাসকলরর �া :.. “দয়া কইরা পদুতরলবৌ বান্াইলল আ�ার এসত� 
পদুইলর বাপর �ায়া পাইলবা। ই দয়া করবায়সন্?”
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মোহন্ার বাবা :.. “ভাবী, চাইললও আস� অলন্ আইতা পারতা�ন্ায়। 
ইলা কান্লল মোতা�ালর মোদোর লাসগ আ�ার আত্ায় উড়াল মোদলাইব। 
লালভাই মোকলন্ �র�ইন্ মোকউলর মোকালন্সদন্ কইস� ন্া, আইি 
মোতা�ালর কয়রা�। আ�ার লাসগ আ�ার লালভাই �র�ইন্ মোগা ভাবী। 
আস� মোবটসগসর কইরা �াইর লাগাই�লা�। আ�ালর �ারলতা পারস�ল 
ন্া, আ�ার িরল িহি ভাইলর একলা পাইয়া �ারস�ল। আস� বদলা 
লইস� ন্া। আসরফ আর �দুইন্ার সবয়া হইসগলল ইতালর আস� থ্দুকাইয়া 
�ারল�া। তেন্ তারা মোটকা সদ দা�া�াপা সদস�ল। অলন্ মোদে�দুলন্ 
তারার মোকান্ বালপ তারালর বাচায়। িাসকলর আর আসরলফ হুন্লল 
গাউ োসল কসরসলব। তারার বংশ সভটাত বাসতে জ্ালাইবার লাসগ 
কান্া ল্যাংড়া থ্াকতন্ায়।”

িাসকলরর �া :.. “েবরদার ইতা মোকউলর কইবায়। পদুয়াইন্লত 
হুন্লল িব্ষন্াশ হইব। আল্ায় মোেতা কর�ইন্ ভালার লাসগ কর�ইন্। 
আ�ার সদন্ ফদু রাইসগল�। আ�ার বউ মোবসটর কপাললা আগুন্ 
লাগাইওন্া, দয়াল আল্ার মোদায়াই সদরা�। মোতা�ার ভাইর আয়দু 
ফদু রাইসগস�ল এর লাসগ আ�ালর কালাপাসন্ত ভািাইয়া তাইন্ িদুের 
মোদলশা মোগ�ইন্সগ। আস�ও কয়সদন্ পর োই�দুসগ।”

মোহন্ার বাবা :.. “ভাবী আইি অতটা ব�র ধসর আস� রাইত 
ঘদু�াইতা পাসর ন্া। একলা বইলল আ�ার দ� বধি হইসেত চায়। 
আ�ার ভাসতিা ভাসতিা আ�ার কারলণ এসত� হইল�। ই কথ্া �লন্া 
হইলল আ�ার ঘদু� োসন্ হারা� হইোয়। লালভাইর চাসলশার সশরসন্ 
করার ি�য় মোহন্ার �া’র লাসগ িাদা শাসড় সকইন্স�লা�। িাসকর 
আর �দুইন্ার �ায়ায় সপধিাইতা পারস�লা� ন্া।”

িাসকলরর �া আঁতলক বলললন্... “ইতা সকতা কও?”
মোহন্ার বাবা :.. “আপন্ার সপন্লন্া কাপন্ মোদইে্যা �লন্ কইস�ল 

গাউ োসল কসরসলতা� সগয়া। োসল �দুইন্ার লাসগ পারস�লা� ন্া। 
মোদেতায়ন্াসন্ আ�ার গলা �াড়লতা ন্া, গলা ধইরা ঘদু�াইলতা। ভাবী, 
মোতা�ার দদুইোন্ পাও ধসর, সদললিালন্ কও আ�ার �দুইন্ালর আ�ার 
বদুকর সপঁিরাত ভইরা সদবায়। ন্া করলল �রার লাসগ কাইল মোদলশা 
আইল�া।”

িাসকলরর �া :.. “মোতা�ার �দুইন্ালর মোতা�ার সপঁিরাত সন্তায় মোক 
মোতা�ালর ন্া কলরর। মোবয়াইন্লর লাইয়া মোকান্সদন্ আয়রায়?”

মোহন্ার বাবা :.. “িাসকরর লাসগ বার চায়রা�। মোহ আইলল তার ললগ 
�াইততা সেক করা লাগব। আপলন্ তালর বদুঝাইয়া কইলল মোকান্তা 
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�াতেন্ায়, ন্াইলল েবর আল�। কা’র গলাত মোভাত দা লাগাইব ইতা 
একা�ত্র আল্ায় িান্ইন্। তলব আন্াসি কয়রা�, পয়লা তার হসরর 
গলাত লাগাইব।”

দরিার আড়ালল দাঁসড়লয় মোহন্া িব কথ্া শুলন্ দদু হালত �দুে মোচলপ 
পাকঘলর মোেলয় দরিা বধি কলর কান্ায় মোভলঙ পলড়। �া দরিা েদুলল 
ওলক কাঁদলত মোদলে ব্যস্তকলঠে বলললন্... “সকতা হইল� মোগা সঝ?”

মোহন্া �া’র গলা ধলর কাঁদলত কাঁদলত বলল... “আইি ইতা সকতা 
হুন্লা� মোগা আম্া, ইতা সকতা হুন্লা�?”

�া ওর �াথ্া সপলে হাত বদুসললয় �া বলললন্... “ইতা দা�ান্লর 
কই� ন্া, িবতা মোোয়াইল�া।” 

মোহন্া :.. “তাইন্ িান্ইন্ হুরু চাচাসিলর ডাকাইলত �ারল�। আিল 
েবর িান্লল োসল হালত গাউ োসল কসরসলবা। আবিায় ভাইংগা 
কইতা হইবা, ন্াইলল বলড়া সবপদ হইব। তাইলন্ েবর লয়রা, 
তাইন্র বধিদু  একিন্ বড় িাংবাসদক। তাইন্লর কই�ইন্ আিল 
েবর থ্দুকাইয়া বার করার লাসগ। আম্া মোগা, ডলর আ�ার কসলিা 
হুকাইোর। তাইন্র বধিদু  তাইন্ থ্াসক আলরা ঝান্দু, একলশা ব�রর 
পদুরান্ েবর থ্দুকাইয়া বার করইন্। তারার কা� হইল থ্দুকাইয়া 
অিহায় হকল বার কসর ন্্যায় সবচার করা। কত এসত� হকলর িাগা 
িস�ন্ সফরাইয়া সদ�ইন্। আম্া, ই েবর আস� লদুকাইল�া সকলা?”

�া :.. “কাইন্া আল্া’র কাল� মোদায়া কর। আস�ও আইি পয়লা 
হুন্স�। মোে েবর ি�াললাচন্া হয় ই েবর বাতালিা উলড়। আ�রা ন্া 
চাইললও �ালত �ালত দা�ান্র কালন্া ই েবর োইব। হািার মোচষ্া 
কইরা লদুকাইল োইতন্ায়। অলন্ এক�াত্র উপায় হইল, আসরফলর 
লইয়া মোদলশা সগলয় িত্বর সবয়া করাসন্। �দুইন্া মোবসট আ�রার ঘলরা 
ডাইন্ পাও হারাইসদললঔ আল্া’র দয়ায় িকল সবপদ কাসটসেব।”

মোহন্া অশ্রু �দুল� উলতেসিত হলয় বলল... “হাচা কয়রায়সন্?” 
�া :.. “আসরফলর থ্ইয়া মোগলল �রার লাসগ মোহ পলর োইব। মোবটার 

বইন্ মোবটার িান্। আকদ বালদ বদুঝাইয়া কইলল বদুঝবা ন্াইলল �হা 
সবপদ হইব মোগা সঝ। মোতার হসরর লাোন্ তদু ইও িাদা কাপন্ সপন্লত 
হইলব।”

মোহন্া :.. “আম্া, একটা ফন্ কইরা মোদলো তারা সকতা কররা? 
আ�ার বদুকর সভতলর সকতা কলরর। আপলন্ ফন্ কলরৌকা আস� পাসন্ 
োই। আ�ার গলা হুকাইয়া কইলিা জ্ললর। আম্া, আস� অলন্ 
সকতা করতা�?”
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�া :.. “তদু ই ব, আস� পাসন্ সদরা�। আ�ারও �াথ্া ঘদুরার। মোতার 
বালপ আইি ইতা সকতা হুন্াইলা মোগা সঝ? আ�ার বদুকর সভতলর 
ধদুরধদুসর কলরর। তদু ই ব।”

মোহন্া মোচয়ার বলি েেন্ পাসন্ পান্ কলর, �দুইন্া তেন্ বড় চাচার 
বাসড় োয়। আলশপালশ মোকউ গান্ বািাসচ্ললা… “�লন্ রইল �লন্র 
দদুঃে �লন্র �ান্দুলষ আইয়া হুন্ল ন্া, �লন্র দদুঃে �লন্ রইল �লন্র 
�ান্দুষ দূলর। আ�ার �ন্ মোভা�রা �লন্ বলি গুন্গুন্ কলর, ঘদুণ মোপাকায় 
�লন্র �ালঝ বিত বাসড় বান্াইল�, �লন্র কথ্া �লন্ রইল �লন্র 
�ান্দুষ দূলর। �লন্র �ালঝ তদু লষরাগুন্ সদবাসন্সশ জ্লল, মোচালে িলল ন্া 
সন্লব, �লন্র দদুঃলে মোকঁলদ আ�ার বদুক ভালি, �লন্র কথ্া �লন্ রইল 
�লন্র �ান্দুষ দূলর।”

�দুইন্া মোরলগ সবরক্ হলয় বলল... “ই গায়কর গান্ হুন্লল আ�ার 
মোগািা উসেোয়! গান্ গাইত পালর ন্া মোত বাইসঢলায় গান্ গায় সকতার 
লাসগ? ইি, অত িদুন্র গান্লর ন্াটাইল�। গাইন্লর হাতর কা�াত 
পাইলল গান্ গাওয়া সহকাইসললা�লন্, মোবলভাতা মোকান্ান্র।” 

�দুইন্া েেন্ �লন্র ঝাল ঝালড়, তেন্ গ্াল�র বোলট মো�ললরা 
িড়লক বলি আড্া সদসচ্ল। �দুইন্ালক মোদলে একিন্ সশষ সদলল 
তার পালশর িন্ মোচাে পাসকলয় বলল... “রাসশক, �দুইন্ার ললগ 
সটটকাসর �াসর� ন্া, তাইর ভাই আইয়া কচদু -কাসটসলবা। গাউর মোকউ 
মোকান্তা কইতন্ায়। িাসকরভাই হইলা িাত গাউর পঞ্চালয়ত। মোতার 
দাদায় তাইন্র মোচাের বায় চাইতা ন্া।”

রাসশক মোঘাঁৎ কলর বলল... “তালরক! সকতা �াতলর বদুইজ্া 
�াতলরসন্?”

তালরক ধ�ক বলল... “দূর হইরা �র! এই চললালর। ইগুর 
ললগ থ্াকলল আন্া সহথ্ালন্ �রল�া। তার অত িাহি, �দুইন্ার 
ললগ লটরপটর করলতা চায়। আ�ার হ�দুক থ্াসক হসর ো ন্াইলল 
মো�দাইসলল�া।”

রাসশক শান্ত হলয় বলল... “এই তালরক, ইলা �াতলর মোকলন্?”
তালরক :.. “িাসকর ভাইর বাপলর মোতা�রার গাউর �াইন্লষ 

�ারস�লা আর তদু ই তাইন্র বইন্র ললগ সটটকাসর �ারলর। মোতার 
কইলিাত অত মোিার হইল মোকান্সদন্?”

রাসশক অবাককলঠে বলল... “ইতা সকতা হুন্াইলললব?” 
তালরক বদুক কাঁসপলয় দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলল... “হয়লব, হুন্স� মোতার 

বাপ তারার ললগ আ�লা।”
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রাসশক :.. “�াইলি কই�ইন্ মোবটা িবর ভালা �ান্দুষ আ�লা। 
মোকউর ললগ মোকালন্াসদন্ দড়বার-কাইজ্া কর�ইন্া। তারার মোক্ষলতা 
ধান্ োইললও মোকউর গরু েলড়া সদতা ন্া। ইতলরর বাচ্াইন্লত 
আল্ার অলীলর �ারস�লা মোকলন্?”

তালরক :.. “এক কা� কর, মোদৌড়য়া সগয়া বড়াপা কইয়া �াফ 
চা ন্াইলল মোতার িীবন্ পথ্ বাসট্ করার লাসগ ফন্ কইরা কইব। 
হুন্স�, তারার হুরু চাচার ঘরর ভাই হুরুটা বড় গুণ্া। মোদওর লাোন্ 
কালাইন্তর ললগ �ারা�াসর কলর। সহলগা আইলল একলা গাউ োসল 
কসরসলব, মোদৌড় মোদ।”

রাসশক :.. “তদু ই অততা িান্� সকলা?”
তালরক :.. “িাসকর ভাইলর হকলল কদু সস্তসগর ডাকতা। হুন্স� 

িাসকর ভাইলয় তালর কদু সস্তসগর ডাকইন্। আ�ার �লন্ কর মোতার 
আয়দু ফদু রাইসগল�, এর লাসগ �দুইন্ার বায় চাইয়া হাড়র লােন্ সশি 
সদ�ত। মো�ন্া মোকান্ান্র, মোদৌড় মোদ!”

রাসশক উলেপলড় মোদৌড়ালত শুরু কলর বলল... “ভাইলর ভাইর 
মোতার ে্যাং ধইরা পলর িালা� করল�া, পয়াল বড়াপার পাও ধইরা 
�াফ চাইয়া আই।”

তালরক তার সদলক তাসকলয় অন্দুতাপ কলর। �দুইন্া গুন্গুন্ কলর 
হাঁটস�ল। রাসশক মোদৌলড় মোেলয় দদুই হাঁটদু  ধলর হাঁপালত হাঁপালত বলল... 
“বড়াপা, আ�ার ভদু ল হইল�, আ�ালর �াফ কলরা।”

�দুইন্া চ�লক তার সদলক তাসকলয় কসপেত কলঠে বলল... “সক-সক-
সকতা কর�?”

রাসশক কালন্ ধলর ইসন্লয় সবসন্লয় বলল... “মোতা�ালর আন্া মোদইে্যা 
হাড়র লাোন্ সশি মোদলাই�লা�, িাসকর ভাইলর কইও ন্া। আর 
মোকালন্াসদন্ িীবলন্ও ইতা মোবতস�সি করতা� ন্ায় মোগা বড়াপা।”

�দুইন্া :.. “আ�ালর বড় আপা ডাকরায় মোকন্?” 
রাসশক :.. “আইি থ্াসক হকলসটন্লত মোতা�ালর বড়াপা ডাকবা। 

বড়াপা, আস� অলন্ োই? আ�ার হাত পাও কসলিা কাঁলপর।”
�দুইন্া :.. “চদু সর ন্া করলল গাউর হকলল ইবার আ� কাোল োইতা 

পারবা। হকলসটলর বদুঝাইয়া কইও। আচ্া, অলন্ োও। ফন্ করলল 
ভাইিাবলর কই�দুলন্ মোতা�রা আ�ালর বড়াপা ডালকা।”

রাসশক অিহালয়র �ত বলল... “আল্া’র মোদায়াই সদরা� মোগা বড়াপা 
আ�ার কথ্াোন্ োসল কইও ন্া। মোকান্তা কইলল আস� আন্াসহথ্ালন্ 
�রল�া। ন্া কইলল হারা িীবন্ দদুলভাইর মোবগাসর করল�া।”
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�দুইন্া সেল সেল কলর মোহলি বলল... “ইতা েবর ভাইিাবলর কইতা 
পারতা�ন্ায়। মোতা�রার দদুলাভাই আইলল তাইন্লর বদুঝাইয়া কইও। 
অলন্ োও, চাচাইলজ্ মোদেলল বধিদু ক লইয়া বারাইসেবা।”

রাসশক সপ�দু মোহঁলট হাত �লল বলল... “বড়াপা, গা�র িলড়া মোগাবর 
পাসন্ মোদওয়া লাগবসন্?”

�দুইন্া হাঁটলত শুরু কলর বলল... “লাগলল মোতা�রালর ডাক�দুলন্, 
অলন্ োও। মোকউ মোদেলল উড়াল সদ আিরাইল আইবিা।”

রাসশক মোদৌলড় মোেলয় মোচাে বদুলি সশউলর বলল... “মোহই! আন্াসহথ্ালন্ 
�ারার লাসগ ইলন্া লইয়া আই�লল মোকলন্?”

তালরক :.. “মোতালর ললগ আন্স�লা� কােল চদু সর করার লাসগ, সশি 
মোদওয়ার লাসগ কািস�ন্সত করস�লা�সন্? আন্াসহথ্ালন্ �রার লাসগ 
সশি সদ�লল মোকলন্? মো�ন্া মোকান্ান্র।”

রাসশক :.. “দূর মোবটা �াসত� ন্া, ইকান্ থ্াসক উে! আ�ার ন্ালকা 
আগর চন্ন্র ঘরাণ আর। বড়াপায় কই�ইন্, মোকউ মোদেলল উড়াল 
সদ আিরাইল আইবিা।”

তালরক মোচাে বদুলি বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ বলল... “ডরাই� ন্া, 
ইবায় মোকউ আইন্া। কােল োইয়া লাটা �াড়াইবার লাসগ হইলরার 
মোতল আন্স�। আহ! গা� পাকন্া কােলর ঘরালণ আ�ার িান্ আন্চান্ 
আন্চান্ কলরর।”

রাসশক :.. “মোতারা বইয়া আিরাইলর লাসগ বার চাও, আস� 
োয়রা�সগ। আন্াসহথ্ালন্ �রার লাসগ আস� আর ই গাউত 
আইতা�ন্ায়। �াইল্গা �াই! েবর পাইলল আিরাইল বদুলল উড়াল সদ 
আইবিা। আ�ার মোচাদেলগাষ্ীর মোকালন্াগুই ইতা হুন্স�ল ন্া, আইি 
আস� পয়লা হুন্লা�। ঢং বাদ সদ িট কসর উে আিরাইল আইলল 
োল�াো িান্োন্ মোোয়াইল�া।”

তালরক :.. “মোহই! মোিায়ান্ পদুরী মোদেলল মোতা�রা মোে লটরপটর 
কলরা, মোতা�রার ঘলরা �া বইন্ ন্াইসন্?”

রাসশক :.. “হকললর �াই �ই বইন্ ডাকলল সবয়া করল�া কালর?”
তালরক :.. “বড়াপালর সিঘা কর সগয়া।”
রাসশক :.. “আ�ার হম্দুক থ্াসক হসর ো ন্াইলল কােল গা� তদু ইল্া 

�াথ্াত বাসড় �াসরসদল�া।”
তালরক :.. “বড়াপালর ডাকতা� সন্?”
রাসশক হাঁটলত শুরু কলর বলল... “িবি�য় োট্া চদু টসক ভালা 
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লালগ ন্া। মোতা�রা আইলল আও ন্া আইলল ন্াই! আস� োয়রা�সগ!”
অন্্যরা েেন্ গসড়�সি কলর উলে িাসকর এবং আসরফ তেন্ গাসড় 

সকলন্ বাসড় সফরস�ল। পূব্ষ লন্ডন্ এলি িাসকর হাত �লল হালত ফদু ঁ 
সদলয় বলল... “আসরফ! একলা চালাইয়া োইলত পারলবসন্? পারলল 
আস� সরিকললইন্ মোগলা�লন্, আ�ার একটদু  কা� আল�। োইলত 
পারলবসন্?”

আসরফ :.. “মোবসশ দরকার হইলল আল্া’র ন্া� িসপ িসপ োইতা 
পারল�া। ক� হইলল পারতা� ন্ায়। আল্ায় িকলতা িান্ইন্। সকতা 
করতা� কও?”

িাসকর :.. “আ�ার এক বধিদু  আ�ার ললগ �াতার লাসগ বার চার। 
চাইরটার ি�য় মোফান্ করার কথ্া আস�ল, অেন্ িালড় চাইরটা 
বালির। মোহ িাংবাসদক, রাইলত সবয়ালল বারা থ্াকা তার লাসগ 
সন্রাপদ ন্ায়। অলন্ ক োইলত পারলবসন্?”

আসরফ :.. “আ�ার মো�াবাইল থ্াসক ফন্ কসরলাও, সবল মোতা তদু স� 
মোদও।”

িাসকর কসপেত কলঠে বলল... “ইতা মো�াবাইল থ্াসক �াতা 
োইতন্ায়, তদু ই োসগ। রাইত আইয়া সশরসন্ োই�দুলন্। আ�ালর 
ন্া�াইয়া মোদলা। আর হুন্! কলয়ক মোির স�সষ্ সকন্া লাগব। স�সষ্র 
মোদাকান্র িা�লন্ োড়া করলল ভালা হইব।”

আসরফ থ্রথ্র কলর মোকঁলপ িম্সত িাসন্লয় সরিকললইন্ রেলবশ 
কলর স�সষ্র মোদাকালন্র িা�লন্ গাসড় থ্া�ায়। িাসকর মোদৌলড় মোদাকালন্ 
মোেলয় কলয়ক ব্যাগ স�সষ্ সকলন্ সফলর বলল... “আল্া’র ন্া� িসপ 
িসপ ো। ফন্ কইরা আস� কাল�া োই�দুসগ।”

আসরফ :.. “আইি ন্া মোগলল ভালা হইব, বড় ভাইিাব োইবা। 
আস�ও োইতা�ন্ায়, মোগলল োল�াো কা� করাইবা। তদু স�ও োইও 
ন্া। একসদন্ একলা িকল কা� করলল �িা বদুঝবালন্। কইন্ আ�রা 
বদুলল কা�চদু সর কসর।”

িাসকর িান্লন্ বলল... “মোত সেকাল�! আইি আস� রািার লাোন্ 
সরিকললইন্ ঘদুরাইল�া। অেন্ তদু ই আলস্ত আলস্ত চালাইয়া োসগ। আর 
হুন্, মোতার বইন্লর কই� োল�াো সচল্াইলতা ন্া, তাইর লাসগ বড়ইর 
আচার আন্�দুলন্। অেন্ ো।”

আসরফ সশউলর উইলন্ডা বধি কলর আল্াহর ন্া� িলপ ডালন্ বাঁলয় 
তাসকলয় চাসল চলল োয়। িাসকর পাবসলক মোফান্বলসি ঢদু লক মোফান্ 
কলর। অলন্কক্ষণ কথ্া বলল মোবসরলয় এক মোরস্তরাঁয় রেলবশ কলর চা 
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মোেলয় ক্যালব উলে হ্যাসনি মোেলয় এক প্্যালটর দরিায় েদু লক বলল... 
“িরণ, দরিা েদুল।”

িরণ দরিা েদুলল �ৃদদু মোহলি বলল... “সকতা করলর, ভালা 
আ�তসন্?”

িাসকর ঘলর রেলবশ কলর দরিা বধি কলর বলল... “আস� ভালা 
আস�। মোতার েবর-িবর সকতা, মোকান্তা োই�তসন্?”

িরণ :.. “হয় োইস�।”
িাসকর :.. “সকতা োই�ত?”
িরণ সশউলর বলল... “পাইন্িা আলদু আর োল লাগাইল সবরান্ 

�দুরুগ।”
িাসকর ঘসড়র সদলক তাসকলয় বলল... “মোতার দদুঃে বালদ হুন্ল�া। 

সহতার েবর সকতা? কইললা আইব সবয়ালন্ অলন্ মোবইল ফদু রাইয়া 
সবয়াল হইসগল�। �াথ্া ঘদুরাইয়া পথ্ হারাইললা ন্া-সকতা? মোদ চাইন্ 
মোতার মো�াবাইলটা, একটা ফন্ কসর।”

িরণ :.. “মোতারটা কই?”
িাসকর :.. “আ�ার টা �াগ্া ন্ায়। সবল আইলল মোটকা মোক সদলবা? 

এ�লন্ঔ টান্াটাসন্ কররা�। মোতার ন্য়টা মোদ।”
িরণ মো�াবাইল লদুসকলয় বলল... “ফন্ করা লাগতন্ায়। একটদু  

আলগ ফন্ কইরা কইল� তারা আওয়ার পলথ্া।”
িাসকর :.. “আচ্া, ন্ম্বর বালদ মোদে�দুলন্ অলন্ ক �ইট্ায় সকতা 

কলরর?”
িরণ :.. “মোতার সকতা হইল�, আইি ইলা �াতলর মোকলন্?”
িাসকর :.. “�লন্র দদুঃলে কসলিা ফাসটোর। তদু ই আর দদুে তদু সল� 

ন্া।”
িরণ :.. “চা োইলতসন্?” 
িাসকর �াথ্া দদুলালল িরণ মোকটসল ওন্ করার িন্্য হাত বাসড়লয় 

বলল... “মোতার সকতা হইল�, বদুঝাইয়া ক। আিল সবষয় বদুঝলল সবয়া 
কইরা লন্ডন্ আওয়ার হাউি স�টবলন্।”

িাসকর :.. “সবয়া করলবলন্ বালদ, পয়লা দদুেোন্ মোহান্।”
িরণ চা বান্ালত বান্ালত বলল... “ক, মোতার দদুঃে হুইন্লল আ�ার 

দদুঃে সন্বারণ হইবলন্।”
িাসকর :.. “হুরুকাললা হুন্তা�, �াঘ�াির োণ্ায় গতর ন্ষ্ 

কসরলায়। ভাই মোর ভাই! দারুণ লন্ডলন্র সন্দারুণ সডলিম্বলরর ন্া� 
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সন্চিয় টাঘ হইব। িান্�সন্ মোকলন্?”
িরণ সচসন্তত হলয় গ্ভীরকলঠে বলল... “ক চাইন্ হুসন্?”
িাসকর :.. “মোদলশা মোকউ মোকউ কাউয়ার লাোন্ পাসন্ স�টাইয়া বদুড় 

পালড় আর মোকউ মোকউ পদুকসরত বদুইসড়য়া মোগািল কলর। �াইল্গা �াই! 
ই মোদলশার পদুকসরত বদুড় সদলল সন্রুপায় হইসেল�া। েদু ণ্া-�দুণ্া হইয়া 
হাসড্ গুসড্ ঝইরা পসড়সেব, অত োণ্া।”

িরণ মোচাে কপালল তদু লল বলল... “আইি সবয়ালন্ োণ্া পাসন্ সদ 
মোগািল কর�ত ন্া সকতা?”

িাসকর :.. “দূর ন্া, �ারললও ন্া। োইয়্য পাসন্সদ মোগািল করার 
লাসগ কইলল, বাসরষা �ালিা তাইলর আস� টাংগুয়ার হাওলরা মোগািল 
করাইল�া।”

িরণ :.. “মোতার সকতা হইল� আ�ালর বদুঝাইয়া ক। ই আধোসন্ 
মোবসটন্তর লাোন্ �ন্র কথ্া �দুের সভতলর লদুকায়লর মোকলন্?”

িাসকর :.. “সেকাল�, অেন্ বদুঝদারর লাোন্ বদুঝাইয়া কয়রা� 
মোহান্। আস� শাওয়ার �াইড়া আরাল� গতর ঘাষাসন্ত আ�লা� আর 
তাই উন্াললা সগয়া গর� পাসন্ �াসড়সদস�ল, আ�ার ললগ তাইর অত 
দদুশ�সন্। িদুেী হওয়ার লাসগ আস� লন্ডন্ আই�লা�, সকন্তু আ�ার 
পদুড়াকপাললা িদুে সিসন্িটার ন্া� �লন্ কয় মোলো ন্াই।”

িরণ :.. “ই উতাইশ উতাইশ করলর মোকলন্, আইি সপেই�ন্ ন্া 
সকতা?”

িাসকর ধ�লক বলললা.. “আন্া �াসত কান্ ভসর হুন্! মোবিদুইতলর 
মোেসদন্ িদুইত করল�া ইসদন্ হুকো টাইন্া ধাকো �াসর ধারীত ফালাইয়া 
সকলাইল�া। তাই আ�ালর দদুই মোচালে মোদেত পালর ন্া। িান্�সন্! 
আ�ার হইলর আ�ালর মোথ্াড়া �ায়া করইন্, এর লাসগ তাই আ�ার 
হউর বাসড় োইলতা চায় ন্া।” 

িরণ আঁতলক বলল... “ইতা সকতা হুন্াইলল মোব?”
িাসকর :.. “হয় মোব। মোদে চাইন্, আ�ার মোবটার মোকউ ই মোদলশা 

ন্াই। িাগা-িস�ন্ সভটাপদুতা মোবইচ্া কদু লাইলত ন্া পারলল, হালর 
দা�া পে্ষন্ত মোবসচ�লা�। আচাড় পটকন্ োইয়া লন্ডন্ আইয়া �ালিা 
�াত্র এক লাে মোটকা মোদশ পাোইতা পাররা� ন্া। হায় মোর হায়।”

িরণ :.. “মোতার কপাল ভালা, ভাবীর লাোন্ বউ পাই�ত। এর 
লাসগ িদুের কপাললা েড়েড়াসদ েদুচাইলর, মোবআকেল মোকান্ান্র। অত 
মোটকা মোদলশা পাোইয়া সকতা করলত? �াই �ই মোতা আরাল� আ�ইন্।”
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িাসকর হতাশ হলয় বলল... “সিলট বািা বান্াইতা�লব। দূর! 
তদু ইও আ�ার বউ লাোন্ �াকাসল �াত �াত�।” 

িরণ কথ্া ন্া বলল �াথ্া ন্াড়লল িাসকর আড়লচালে তাসকলয় 
সবড়সবড় কলর বলল... “মোবসদশা মোকান্ান্র, মোতলরা লালে �াত্র সভিা 
সকইন্া অ আ পড়ার লাসগ লন্ডন্ আইল�।”

দরিায় মোকউ েদু লক এবং িরণ উলে দরিা েদুলার িালথ্ িালথ্ 
িাইরন্ বািলল, “ও মোিান্া�াই আইলচ্!” �ৃদদু সচঁক সদলয় বলল 
হাল্াপাতলা মোবলট একিন্ ঘলর ঢদু লক। িরণ দরিা বধি কলর বলল... 
“এই �দুসহব! সহটা কার ঘালটা বইয়া ঘটরঘটর কলরর?”

�দুসহব িাসকলরর সদলক তাসকলয় বলল... “পারঘাটর পাটসন্লর 
আইি মোে িদুন্র লালগর। মোে দাস� সিন্ি সকন্�ি, মোপটটাও ভরা 
ভরা। ভালা িাইস্থ হইল�। হায় মোর আ�ার িাইস্থ, ভাইংগা এলকেবালর 
চদু র�ার।”

িাসকর মোঢকদু র তদু লল মোপলে হাত বদুসললয় বলল... “তদু ই মোকান্তা 
োই�তসন্?”

�দুসহব িাসকলরর গালল এবং মোপলট হাত বদুসললয় বলল... “মোতার 
ভালা িাইস্থ হইল�। সকতা ো�, আ�ালর ক মোর বা?”

িাসকর :.. “ইতা করলর সকতার লাসগলব? আ�ার মোেতেদুসত কলরর 
মোব।”

�দুসহব :.. “িীবলন্ও মোতার লাোন্ আ�ার িাইস্থ হইতন্ায়। মোতার 
গাল গতরোন্ হাতাইয়া িাইস্থর িাধ স�টাইরাবর লাসগ মোদ।”

িাসকর তালক ধাকো মো�লর বলল... “হর ইকান্ থ্াসক।” 
�দুসহব সচৎ হলয় পড়ার িালথ্ িালথ্ িাইরন্ ভািলল, মোি সচঁক সদলয় 

বলল... “ও মোিান্া�াই আইলচ্!”
িাসকর দাঁত কট�ট কলর বলল... “ধইরা বাইধিা সপোর লাসগ 

বাইট্ালর থ্দুকার। িদুইলত পাইলল কদু টবলন্!”
িরণ হািলত হািলত বলল... “এই িাসকর, ইলগা ই মোদলশা 

আইস�ল সকলা?”
িাসকর দাঁত কট�ট কলর দাঁসড়লয় �দুসহলবর হাত ধলর উসেলয় 

বলল... “এই বাইট্া, তদু ই লন্ডন্ আই�লল সকলা?”
�দুসহব :.. “লসরর সভতলর ঘদু�াইয়া আই�লা�। ভাই মোর ভাই মোে 

োণ্া আস�ল। একটদু র লাসগ বরফ হইয়া �সরসগলা�লন্। িান্�সন্! 
আ�ার ললগর কলয়কিন্ েদু ণ্া হইয়া �রস�ল।”
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িাসকর :.. “ইতা সকতা কইলললব?” 
�দুসহব :.. “আস�ও �সরসগলা�লন্। আল্াহ সন্গাবান্ আর �াই �ই 

�য়�দুরসবির মোদায়ায় আ�ার সপন্লন্া গর� কাপড় আস�ল, এর লাসগ 
�রস� ন্া। মোদশর লাোন্ ফদু টাসন্ কইরা বদুক উদলাইয়া লসরত উেলল, 
অতসদলন্ মোেণ্াই ভূত হইসগলা�লন্।”

িাসকর �দুসহবলক বািদুলত মোটলন্ বলল... “আল্াহ হইলা দদু সন্য়ার 
�াসলক। মোেতা করইন্ ভালার লাসগ করইন্। আ�ার ঘলরা সগলয় 
ভাত োইলতসন্? আইি আর সডট সদতা� ন্ায়। রাইত োইবার লাসগ 
ইসলশাসদ চচ্সড় বান্াইব, োইলত চাইলল োইলত পারলব।”

�দুসহব সবচসলত হলয় অশ্রু �দুল� বলল... “আল্ায় মোতালর আলরা িদুেী 
আলরা িাস্থবান্ বান্াইবা।”

িাসকর �দুসহলবর �াথ্া হাত বদুসললয় বলল... “সেকাল�, �দুে লদুকাইয়া 
কাসন্লা সবয়ারসদন্ আর কান্া লাগলতা ন্ায়।”

মোকউ দরিায় েদু কলল, �দুসহব চ�লক িাসকরলক িসড়লয় ধলর। িরণ 
হাঁটলত শুরু কলর বলল... “দরিা ভাঙার লাসগ এক�াত্র ন্াসদল� 
গা’র মোিালর েকেক কলর।”

তালা েদুলার িালথ্ িালথ্ ধাকো মো�লর রেলবলশ কলর ব্যস্তকলঠে ন্াসদ� 
বলল... “�দুসহব আইল�সন্লব?” 

িরণ দরিা বধি কলর �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “হয়! মোতার 
লাসগ কালন্র।”

ন্াসদ� চারপালশ তাসকলয় �দুসহবলক মোদলে বলল... “আইবার ি�য় 
মোদইে্যা আইস� এলগালর ধইরা বাইধিা সপলের। আস� বদুইঝস�লা� 
মোতালর ধসরসলল�। আইচ্া ইতা পলর পাই�দুলন্। তদু ই ভালা আ�তসন্, 
কা� কাি করলরসন্?”

�দুসহব :.. “আ�ার লাসগ মোথ্াড়া মোদায়া কইরলরবা, আ�ার মোে ডর 
কলর। উলশ হকললর মোদেলল আ�ার রক্ োণ্া হইোয়। �াইল্গা 
�াই।”

ন্াসদ� উলতেসিত হলয় বলল... “আর কই� ন্া! �দুিাপর হকলল 
মোেতা করললা। োলর �লন্ কয় তালর ধইরা সপলে। আত্ঘাসতলবা�ািাব 
কইয়া মোিললা চালান্ কলর।”

িাসকর কপাল কদু ঁচলক বলল... “তালর ডর মোদোয়লর মোকলন্?”
ন্াসদ� মোচাে পাসকলয় বলল... “তদু ই মোবসশ �াসত� ন্া, মোতার ললগ মোক 

�ালতর? তদু ই মোতা আরাল� আ�ত। বইয়া বইয়া মো�সড়র �াংলিা পদুইড়া 
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োইয়া মোঘাড়ার লাোন্ মো�াটা হয়লর। �ালন্ এলকেবালর ফাটদু �ফাটদু �।”
িাসকর সবদ্রূপ মোহলি বলল... “আস� ফাটলল মোতার মোপট জ্লল 

মোকলন্?”
ন্াসদ� দাঁত সেসচলয় মোকাঁদা সদলয় বলল... “জ্লবন্াসন্! আস্তা হাপ্তা 

কা� করাইয়া �াত্র একলশা পাউন্ড মোদয়। আইবার ি�য় মোতলরা লাে 
মোটকা েরচ করস� আর সভিা সদল� �াত্র দদুই ব�রর লাসগ। কা� 
ধরলত ধরলত মোগল�সগ সতন্ �াি আর তদু ই কয়লর আ�ার জ্লল 
মোকলন্? আ�ার হম্দুক থ্াসক হসর ো ন্াইলল কইন্ সদ গুতা �াসর মোপট 
ফাটাইসলল�া। মোপটল�াটা ধদুম্বা মোকান্ান্র।”

িাসকর মোহঁলক বলল... “এই িরণ! আইি ইতাইন্ আ�র মোপটর 
ললগ লাগল� মোকলন্, তদু ই মোকান্তা কই�ত ন্া সকতা?” 

িরণ :.. “বড়লালট কা� ভালা পাইন্ন্া। তাইন্ বদুইঝস�লা ই মোদলশা 
আইয়া �ই লাগাইয়া গা� থ্াসক মোটকা পারইন্, এর লাসগ মোতার 
মোপটর ললগ লাগল�।”

িাসকর কথ্া ন্া বলল �াথ্া ন্ালড়। িরণ সবদ্রূপ মোহলি �দুসহলবর 
সদলক তাসকলয় বলল... “ও দাদা! সকত কররায়?”

িাসকর অবাককলঠে বলল... “কালর ডাকলর?”
িরণ �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “মোদেলরন্াসন্ অববধটা মোে 

ন্াক ডাকাইয়া ঘদু�ার।” 
িাসকর :.. “ঘদু�াইবার মোদলরবা। আ�রার কা�াত আইলল তার 

িালন্ শাসন্ত পায়। এই িরণ! �দুসহবর লাসগ সকতা করতা�?”
িরণ :.. “ই মোদলশা থ্াকলত হইলল মোকউর কাপলড়া ধইরা কাইন্া 

কইত হইব, আ�ালর সবয়া কর মোর মোগা, মোতা�ালর �াড়া আস� 
এলকেবালর সন্রুপায়।”

ন্াসদ� কথ্া ন্া বলল দাঁত কট�ট কলর। িরণ সবদ্রূপ মোহলি 
অতসক্ষতভালব সচৎকার কলর বলল... “ও মোিান্াভাই আইলচ্লরব।”

�দুসহব ঝলপে উলে ব্যস্তকলঠে বলল... “আ�ালর লদুকাওলর কন্াই 
আইলচ্।”

ন্াসদ� এবং িাসকর হতভম্ব। িরণ �াসটলত বলি মোহলি কদু সটপাসট 
হয়। �দুসহব বাথ্রুল� ঢদু লক তালা লাসগলয় বলি সবড়সবড় কলর িাহালে্যর 
কসল�া িলপ। মোকউ সক�দু বলল� ন্া এবং িরণ হাসি থ্া�ালত পালর 
ন্া। এ�ন্ ি�য় দরিায় মোকউ েদু লক। �দুসহব অসতভলয় হতাশ হলয় কী 
করলব মোভলব পায় ন্া। িরণ হাসি দস�লয় দরিা েদুলল পালশর ঘলরর 
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চাসচলক মোদলে িালা� কলর বলল... “চাসচ ভালাসন্? �সন্ মোকায়াই? 
আইি তালর একবারও মোদেস� ন্া।”

চাসচ :.. “ন্াসন্লর মোদোর লাসগ মোগল�, কাইল আইব। মোতা�ার চাচায় 
কই�ইন্ রাইত তাইন্র ললগ োইবার লাসগ। আর হুলন্া, আ�ার 
পদুয়ায় কইল� মোতা�ার লাসগ ভালা কা� একটা পাইল�।”

িরণ :.. “সি আচ্া চাসচ, ভাইিাবলর কইবা তাইন্র ললগ রাইত 
মোদো কর�দুলন্।”

চাসচ :.. “ঘলরা আর মোক?”
িরণ :.. “আ�ালর মোদোর লাসগ ন্াসদ� িাসকর আর �দুসহব আইল�।”
চাসচ :.. “তারালর লইয়া আ�রার ঘলরা আইয়।”
িরণ :.. “ন্া চাসচ, আইি ন্া আলরক সদন্ আই�দুলন্।”
চাসচ মোেলত মোেলত বলললন্… “মোতা�ার লাসগ বচ সপো আইন্স�লা�, 

লাগলল আলরা আইন্ সগয়া।”
“সি আইচ্া চাসচ।” বলল িরণ দরিা লাসগলয় বিারঘলর মোেলয় 

মোিাফায় বলি হািলত হািলত বলল... “দাদাভাই, কন্াই মোগল�সগ। 
সন্ভ্ষলয় বারইয়া আইয়া বচ সপো োও।”

ন্াসদ� দাঁত কট�ট কলর মোকাঁদা সদলয় বলল... “তদু ই ইতা কর� 
মোকলন্? এ�লন্ঔ কসলিার কাপ থ্াল� ন্া আর মোহ োল�াো ডর 
মোদোয়। �দুসহব বারাইয়া আয়, মোতালর আর আ�ালর ডর মোদোইবার 
লাসগ সবতলাস� করস�ল। �াত্রসভিা অসত্রান্ত হইলল আ�রাও 
মোদে�দুলন্ তাইন্ সকলা সবভ্ান্ত হইন্।”

িরণ সপো হালত সন্লয় বলল... “আ�ার লাসগ সচন্তা করা লাগতন্ায়, 
আ�ার সচন্তা আস� কর�দুলন্। চর� ললক্ষ্য মোপঁল� রূলপ-গুলণ লক্ষীতদু ল্যা 
কইন্্যা সবয়া কইরা মোিৌভাগ্যবান্ হইবার লাসগ পরীক্ষা সদয়া আস� 
মোদলশা োই�দুসগ। আম্ায় কই�ন্ই ইলন্া থ্াইক্যা ন্া োইয়া �রার 
থ্াসক মোদশ সগয়া ক� োইয়া �রললও আরাল� �রল�া। অেন্ আ�ার 
সচন্তা ভদু ইল্া বচ সপো ো িাইস্থ ভালা হইবলন্।”

�দুসহব দাঁত কট�ট কলর মোদৌলড় মোেলয় িরলণর সপলে ধ�াৎ কলর 
সকল বসিলয় বলল... “আরকসদন্ ইতা করলল কল্যাণিূচক কাসন্তর 
লাসগ একেবালর বরাবর �াঝোলন্া হুচটা �াসর ডাট্া করল�া �ন্ 
রাসে�। অেন্ আ�ালর বচ সপো মোদ।”

িরণ সপোয় গুড় লাসগলয় �দুলে সদলয় বলল... “গুড় লাগাইয়া ো, 
িাসকরর লাোন্ মোপট মো�াটা হইবলন্। হুটসক মোকান্ার।”
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�দুসহব সপোয় গুড় লাসগলয় বলল... “�লন্া রাসেি! মোিলব পাইলল 
মোতালর আস� সচটাগুড় োওয়াই ডাট্া করল�া।”

িরণ :.. “আস� মোকান্তা ভদু সল ন্া। অেন্ আন্া�াসত সপো োইলা 
ন্াইলল �াসতবদুসল সপসেসলল�া।”

�দুসহব :.. “সপোত কা�ড় �াইরা �লন্া হইল�, বাকো আলগ কইন্্যা 
মোদোর লাসগ মোগ�লা�, কাসন্ মোচালে চাইয়া কইন্্যায় সিঘায়, শলের 
তদু লা লাে টাকা হইলল িদুলের তদু লা কত?”

িাসকর :.. “িদুে হইল আল্া’র সন্  য়া�ত। টাকা পয়িা সদ িদুে সকন্া 
োয় ন্া। মোটসড়ন্তলর �াসলশ কসর রাো লালগ ন্াইলল োল�াো মোবড়া 
লাসগোয়! আল্ায় ইতালর মোটড়া হাসড্সদ বান্াই�ইন্। এর লাসগ তারা 
আিীবন্ মোটড়া থ্ালক, মোথ্াড়া মোিালর �াসলশ করলল ভাসঙোয়, োসল 
সবপদ।”

িরণ কথ্া ন্া বলল �াথ্া দদুলায়। ন্াসদ� দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলল... 
“অন্তর অন্তর কথ্া বলল স্থাসয় হয় অন্তরা, সতন্ তালর িদুর তদু লল এক 
তালর কথ্া কয় দদুতারা।”

িাসকর �াথ্া মোন্লড় বলল... “অশাসন্তর লাসগ দদু সন্য়ার মোকালন্াোলন্া 
শাসন্ত ন্াই।”

ন্াসদ� দাঁত কট�ট কলর বলল... “বতলাক্ কথ্া কইলল �া�ালতা 
ভাই অথ্বা েদুড়তদু লতা ভালই আদদুলর ভাই ডালক, িত্য কথ্া কইলল 
ভায়রাভাইলয় দূরত্ব বিায় রালে ইতা মোপটলায় বদুঝলতা চায় ন্া।”

িাসকর মোচাে বদুলি সশউলর কাপ মোটসবলল মোরলে বলল... “এই 
িরণ! আ�ার মোে োণ্া লালগর। �লন্ কয় তাপ উসেসেব। মোতারা 
গপিপ কলরা, আস� োয়রা�সগ। রাইত আ�ার ঘলরা মোগলল একললগ 
োই�দুলন্।”

�দুসহব িাসকলরর কপালল হাত সদলয় সচসন্ততকলঠে বলল... “হাচালব, 
মোতালর মোতা িসদ্ষ গতরদদু�া তালপ িাসতসলল�। দদুইও মোচাে লাল, 
গলাও ভার ভার। মোতার ললগ আইতা�সন্?”

িাসকর দাঁসড়লয় বলল... “আইলত চাইলল আয়।”
�দুসহব :.. “একলা োইলত পারলবসন্?”
িাসকর �াথ্া দদু সললয় মোবসরলয় দ্রুত ক্যালব উলে তার প্্যালট মোেলয় 

দরিায় েদু লক। মোহন্া দরি েদুলল রাগাসবিতকলঠে বলল... “হারাসদন্ 
মোকায়াই আ�লায়?”

িাসকর মোহন্ালক মোেলল রেলবশ কলর বলল... “দরিার হম্দুক থ্াসক 
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হইরা ঘরর সভতলর হা�াইবার লাসগ মোদ।”
মোহন্া দরিা বধি কলর বলল... “ইসলশা আইন্�সন্?” 
িাসকর :.. “�লন্া ন্াই, কাইল আন্�দুলন্।”
মোহন্া :.. “রাইত সকতা োইতায়?”
িাসকর :.. “গত কাইলকদু র িালন্ সকতা কর�ত, লদুকাইয়া 

োইসল�ত ন্া সকতা?”
মোহন্া :.. “পদুরান্ িালন্ মোদেলল �্যাৎ কইরা উইট্া কও, আ�ার 

দাদায় বাই িালন্ োইতা ন্া আস� োইতা� সকতার লাসগ।”
িাসকর :.. “ইতা হুন্ায়লর মোকলন্?” 
মোহন্া :.. “োও! ইসলশা লইয়া আও।”
িাসকর :.. “এণ্া সবরান্ কইরা আইি োইসল�দুলন্। অেন্ এক 

কাপ চাই োইলল ভদু ে সক�দু �রবলন্। বান্াইলত পারলবসন্ ন্া বাইন্সন্ 
লাগব?”

মোহন্া :.. “মোতা�ালর আস� সন্�পাতা োওয়াইল�া �ন্ রাইে্য। 
ন্াসলপাতা কইয়া সন্�পাতা সবরান্ কইরা সদলল মো�াটা মোপট সক�দু 
ক�বলন্। মো�ড়ার মোগাস্ত োইলত োইলত মোপট আর শাটর সভতলর 
আলটর ন্া। আসলিাকদু ঁড় িালন্ কা� কষ্ করলতা চায় ন্া, োসল �িায় 
�িায় োইতা চায়।”

িাসকর বিারঘলর রেলবশ কলর বলল... “মোতার সকতা হইল� ইলা 
�াতলর মোকলন্?”

মোহন্া তালক অন্দুিরণ কলর বলল... “মোদলশা ফন্ করস�লা�। 
আ�ার হইলর কই�ন্ আর মোকালন্াসদন্ অত মোটকা পাোইতায় ন্া।”

িাসকর :.. “তদু ই সকতা কই�লল?”
মোহন্া :.. “কইস�, করি কসর মোটকা পাোই�।”
িাসকর :.. “মোহই! তদু ই অত সহংিালোর মোকলন্?”
মোহন্া :.. “হাপ্তাত �াত্র আড়াই মোশা পাউন্ড রুসি কলরা আর মোদলশা 

পাোইতা চাও লাে মোটকা। অত মোটকা আ�ার ন্ান্ালতা দূলরর কথ্া 
মোতা�ার ন্ান্ায় মোকালন্াসদন্ গইন্�ইন্ ন্া।” 

িাসকর মোচাে পাসকলয় বলল... “�দুে িা�লাইয়া �াসত�।” 
মোহন্া :.. “আ�ার হইলর কই�ন্, আর ইতা করলল ফন্ কইরা 

কইতা�।”
িাসকর :.. “আ�ার পদুরী মোকায়াই?”
মোহন্া :.. “আম্া আই�লা, কাইন্া আম্ার ললগ মোগল�সগ।”
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িাসকর :.. “িবর ভালা করল�। ইতা হুন্ার থ্াসক আ�ার হসরর 
ললগ থ্াকলল আল্াহ সবল্াহ সহকবলন্। ো, চা লাইয়া আয়। আ�ার 
ভালা লালগর ন্া। মোিাড়ায় মোিাড়ায় সবষ কলরর। তাপ উসেসেব �লন্ 
কয়।”

মোহন্া চ�লক বলল... “ইয়া আল্াহ! ইতা সকতা কও?”
িাসকর �াথ্া দদুলালল, তার কপলল হাত সদলয় মোহন্া বলল... “�াথ্া 

অত গর� হইল� মোকলন্, সকতা কর�?”
িাসকর :.. “িাসন্ ন্া।”
মোহন্া :.. “তদু স� মোবলডা োও। আস� চা বান্াইয়া লাইয়া আয়রা�।”
িাসকর :.. “ইসলশা আন্া লাগবসন্?”
মোহন্া :.. “লাগলল আস� সগয়া আন্�দুলন্।”
িাসকর মোবডরুল� রেলবশ কলর সব�ন্ায় বলি উচ্স্বলর বলল... 

“তারা মোকান্ ি�য় আই�লা?”
মোহন্া পাকঘর মোথ্লক বলল... “তদু স� আইবার একটদু  আলগ মোগ�ইন্।”
িাসকর :.. “আ�ার হউর হসর েদুসশ হই�ইন্সন্, আসরলফ লইয়া 

আইস�ল ন্া সকতা?”
“হয়।” বলল মোহন্া কাপ হালত রেলবশ কলর। িাসকর মোরিাইর 

সভতর ঢদু লক সশউলর কসপেতকলঠে বলল... “ে�তাপ উসেোর ন্া সকতা 
মোব? হায় মোর হায়, অলন্ �রলল বািাোন্তা মোদেতা পারতা�ন্ায়। 
মোতার ললগ কত দরবার কাইজ্া কইরা ন্া োওয়াইয়া ন্া সপধিাইয়া 
বড় আশা কইরা বািাোন্ বান্াই�লা� বদুড়া কাললা মোতালর লইয়া 
আরা� করার লাসগ। আ�রার মোতা আর হুরুতা হইতন্ায়, এক পদুরী 
িম্বল। সবয়া মোদলাইলল ঘরোন্ োসল হইসেব, ন্াইসন্?”

মোহন্া কাপ এসগলয় সদলয় বলল... “ইতা সকতা �াত আর্ভ কর�? 
�দুে বন্ কসর চা োও। োণ্া হইোর।” 

িাসকর :.. “আইি অত োণ্া লালগর মোকলন্? লালগর বদুকর সভতলর 
মোকউ সচড়া কদু লটর।”

মোহন্া কাপ এক পালশ মোরলে তার বািদু ধলর ডদু কলর মোকঁলদ বলল... 
“আল্াহ রিূলর মোদায়াই সদরা� ইতা �াত বন্ কলরা।”

িাসকর দাঁত কট কট কলর বলল... “ফন্ কইরা চাচাসি আর 
চাসচ-আম্ালর আইবার লাসগ ক। আ�ার ডর কলরর।”

মোহন্া তালক মোচাে বদুিলত মোদলে সচৎকার কলর বলল... “এলর! মোচাে 
�দুিরায় মোকলন্? আ�ার বায় চাও। ইয়া আল্াহ, আ�ার উপর রহ� 
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কলরা।”
িাসকর কথ্া ন্া বলল হািার মোচষ্া কলর। মোহন্া �ালক মোফান্ কলর 

বলল... “আম্া, আবিালর লাইয়া িলসদ আও তাইন্র মোবসশ তাপ 
উসেসগল�, সকতা থ্াসক সকতা �াতরা।”

িাসকর :.. “কান্লর মোকলন্?”
মোহন্া ফদু ঁসপলয় ফদু ঁসপলয় বলল... “আ�ার লাসগ িদুলের বাির বান্ায়রায় 

ন্া সকতা?”
িাসকর সবচসলত হলয় অশ্রুিিল মোচালে তাসকলয় বলল... “আস� 

চাই বদুড়া কাললা ফদু টাসন্ করতা�। মোতালর লইয়া ঘদুরাইতা� আর 
মো�ৌি করতা�। এর লাসগ কজিদুসি কসর।”

মোহন্া আঁচলল তার মোচালের িল �দুল� সদলয় ফদু ঁসফলয় ফাঁসপলয় বলল... 
“তদু স� কাইন্লদা ন্া। মোতা�ার মোচালো পাসন্ মোদেলল আ�ার কসলিা 
জ্ইললা �াই হইোয়। তদু স� সচন্তা কইলরা ন্া, আল্ায় আ�রালর হায়াত 
সদবালন্। বদুড়া হইলল ন্াসতন্লর লইয়া আড্া �ার�দুলন্, তাইলর লাইয়া 
কলললিা োই�দুলন্, ন্াসতন্িা�াইর ললগ োট্াইয়াসক্ষ কর�দুলন্।”

িাসকর :.. “হাচা কয়লরসন্?”
মোহন্া মোকঁলদ আকদু সল সবকদু সল কলর বলল... “আর মোকালন্াসদন্ 

মোতা�ার ললগ রাগ মোগািা করতা�ন্ায়।”
িাসকর :.. “ইলা কাসন্ি ন্া। ইলা কান্লল আল্ায় রাগ করইন্। 

�রলল �রল�া বাচলল বাচল�া। িান্ মোদলন্ওয়ালায় িান্ সন্লল তদু ই 
আস� আটকাইতা পার�দুসন্। আ�ার চাসচ-আম্া আয়রাসন্? আ�ার 
পদুরীলর �ায়া কসর�। পদুরীন্তলর �ায়া করলল আল্াহ েদুসশ হইন্। 
ঘলরা পদুরীন্লত হািলল আলাই বালাই দূরই থ্ালক, ঘলরা রহ�ত 
বরকত আয়।”

মোহন্া :.. “এলর! ইতা �াত বন্ কলরা।”
িাসকর :.. “একটা গান্ গাইলবসন্?”
মোহন্া অবাককলঠে বলল... “ইতা সকতা �াতরায়?”
িাসকর :.. “গা মোব, মোতার গলা মোে িদুন্র। মোতার গান্ হুইন্া 

আস� উদাসি হইসগ�লা�। আ�ার কাল� মোতালর মোকলন্ সবয়া সদ�ইন্ 
িান্�সন্?”

মোহন্া :.. “ইতা অলন্ বাদ মোদও।” 
িাসকর হাত রেিাসরত কলর। মোহন্া দদু হালত তার হাত ধলর অশ্রু 

িিল মোচালে তার মোচালের সদলক তাকায়। িাসকর হািার মোচষ্া কলর 
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বলল... “বড় চাসচর গলাত দা লাগাইয়া কই�লা�, বদুসড়র পদুরী! 
মোহন্ালর আ�ার কাল� সবয়া ন্া সদলল মোতা�ার �া’র গলা কাসটসলল�া।”

মোহন্া :.. “িকলল কইতা আরকগুলর সবয়া করার লাসগ তদু স� পাগল 
আ�লায়, এর লাসগ মোতা�ালর মোদেলল আ�ার মোচাের সভতলর সকতা 
করলতা, �গি উৎরাইত। �লন্ কইত ে্যাংসগ দা সদ মোতা�ার ে্যাং 
কাসটসলতা�।”

িাসকর :.. “আর ইতা কসর� ন্া, একসদন্ মোথ্াড়ার দায় ে্যাং 
কাসটসল�লল।”

মোহন্া :.. “মোতড়ালবকা বাসশ একটা লইয়া উোলন্ উোলন্ হাটতায় 
মোকলন্?”

িাসকর :.. “মোতালর মোদওয়াসন্ করার লাসগ। অেন্ গান্টা গা, 
কতসদন্ হইল� হুন্স� ন্া। িান্�সন্? একলা বইলল মোতার গলার 
িদুর হুসন্। লগর কা�লা হকলল আ�ালর লইয়া োউসড় োলয় মোকলন্ 
িান্�সন্?”

মোহন্া :.. “মোকলন্?”
িাসকর :.. “মোে�টাতালল হালসত সদয়া ন্াচালল তারা হালি।”
মোহন্া :.. “ইতা সকতা কও?”
িাসকর মোচাে বদুলি বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ উলে বলি বলল... “�সন্রা 

আন্।”
মোহন্া :.. “আইি ন্া আরকসদন্ গাই�দুলন্, আইি আ�ার ভালা 

লালগর ন্া। তদু স� ঘদু�াও, �াথ্া হাতাইয়া সদ�দুলন্।”
িাসকর :.. “আস্তা গান্ হুন্তা চাইলব, �সরসগলললন্া হুন্তা 

পারত�ন্ায়। কইবলরা ঘদু�াইয়া গান্ গাইলল মোফলরশতা হকলল �দুগুর 
সদ �ারবা।”

মোহন্া মো�াবাইলল হালত সন্লয় বলল... “ইতা সকতা �াতরায়? আ�ার 
মোে ডর কলরর। তাগদা আওয়ার লাসগ আম্ালর ফন্ কররা�। আ�ার 
কসলিা কালপর।”

িাসকর :.. “ফন্ করলব বালদ আলগ �সন্রা লইয়া আয়। ফদু রুসতে 
উড়াল �াসর আেতা িান্পাসে োইবসগ। ো লইয়া আয়। আর হুন্, 
দরিা আিাইয়া িান্ালা মোথ্াড়া মোেগলাইয়া মোদ, বয়ালর ঘর থ্াসক 
মোব�ার আিার বার করবলন্।”

মোহন্া অপারগ হলয় �সন্রা এলন্ সদলল, িাসকর মোচাে বদুলি তালল 
তালল বািায়। মোহন্া বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ করুণ িদুলর গায়… “কালা 
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মোভা�রার ভন্ভসন্ হুন্লল আ�ার িান্ উলে চ�সকয়া, �ধদু�ালি 
মো�ৌ�াস�র গুন্গুসন্ হুন্লল, বদুকর সভতর সকতা কলর, বধিদু  তদু স� কই 
রইলায় লদুকাইয়া? মোেৌবন্ ফদু ললর �ধদু োয় শুকাইয়া। কাউয়ার ডাক 
হুন্লল আ�ার কালন্া তালা �ালর, সবকাল মোবলা মোকাসকলার গান্ 
হুন্লল �ন্ আন্চান্ কলর, ঘলরা বইতা পাসর ন্া োই আস� বাসগচায়, 
একলা ঘালটা োইলত আ�ার ডর লালগ েসদ মোদওলায় ধসরলায়, 
আইলায় ন্া বধিদু  তদু স� আইবায় কই�লায়, দূলর রইলায় কী �ায়া 
লাগইয়া, মোেৌবন্ ফদু ললর �ধদু োয় শুকাইয়া। �ন্র েবর বাতালিা 
সদলা� আস� উড়াইয়া, �ন্র কথ্া পাতাত মোলইে্যা ভাসটত সদলা� 
ভািাইয়া, েবর পাইয়া তদু স� আইলায় ন্া, মোতা�ালর পাই ন্া থ্দুকাইয়া, 
মোেৌবন্ ফদু ললর �ধদু োয় শুকাইয়া।”

িাসকর ভাবদুলকর �ত বলল... “কান্লর মোকলন্, সকতা হইল�?” 
মোহন্া কাঁদলত কাঁদলত দদুহালত তার হাত ধলর অিহালয়র �ত 

মোচালের সদলক তাসকলয় বলল... “আইি মোতা�ার সকতা হইল�, ইতা 
কররায় মোকলন্?”

িাসকর হািার মোচষ্া কলর বলল... “সহসদন্ গাই�লল �লন্র িদুলে 
আইি গাই�ত �লন্র দদুঃলে, ন্ায়সন্?”

মোহন্া :.. “তদু স� ইতা কররায় মোকলন্ আ�ারলন্া ডর কলরর। 
মোতা�ার মোকান্তা হইলল মোতা�ার পদুরীলর মোক �ায়া করব, মোতা�ার 
ন্াসতন্িা�াইর ললগ মোক কদু সস্ত করব?”

িাসকর :.. “আ�ার হকল কা� তদু ই একলা করলব।”
মোহন্া ডদু কলর মোকঁলদ বলল... “ইয়া আল্াহ! আল্াহ মোগা তদু স� দদু সন্য়ার 

�াসলক, বাসন্র িদুেশাসন্ত কাইড়ন্া মোগা আল্াহ।”
“হাক �াওলা।” বলল িাসকর মোচাে বদুিলল, মোহন্া ফদু ঁসপলয় ফদু ঁসপলয় 

বলল... “সকতা হইল�, ইতা কররায় মোকন্?”
িাসকর :.. “বদুকর সভতলর সকতা কলরর। ফন্ কসর মোদেচাইন্ 

�াইলয় সকতা কররা?”
মোহন্া :.. “তদু স� আইবার আলগ আম্ার ললগ �াইসচ্। তদু স� েেন্ 

কয়রায় আবার ফন্ কররা�।”
মোহন্া েেন্ ন্ম্বর ঘদুরায় তেন্ দরািায় মোকউ েদু লক। মোহন্া মোদৌলড় 

মোেলয় দরিা েদুলল �া বাবালক মোদলে বলল... “আম্া মোগা, তাইন্লর 
সগয়া মোদে, মোেতা �লন্ কয় ওতা �াতরা। আ�ার মোে ডর কলরর মোগা 
আম্া।”

�া বাবা রোয় মোদৌলড় মোেলয় �াথ্া দদু সললয় িাসকরলক �সন্রা বািালত 
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মোদলে, পালশ বলি তার �াথ্ায় হাত বদুসললয় বাবা বলললন্... “িাসকর, 
সকতা হইল�লর ভাসতিা?”

িাসকর মোচাে মো�লল িান্লন্ মোহলি বলল... “চাচাসিসন্, মোকান্ ি�য় 
আই�ইন্?”

বাবা :.. “ঔ �াত্র আইস�। মোতার সকতা হইল�লর ভাসতিা, মোবসশ 
তাপ উেল� ন্া সকতা?”

িাসকর :.. “আস� িাসন্ ন্া চাচাসি। বদুকর সভতলর সকতা কলরর। 
আ�ার চাসচ-আম্া মোকায়াই?”

বাবা :.. “এলরবা, সকতা হইল�?”
িাসকর ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় বলল... “চাসচ-আম্া, আ�ার সবভািা 

মোকায়াই?”
“এলর আবিদু।” বলল সবভািা মোদৌলড় তার িা�লন্ োয়। িাসকর 

দদুহালত মো�লয়লক িসড়লয় ধলর সব�ান্ায় তদু লল ডদু কলর কাঁলদ। বাবা 
সচসন্তত হলয় তার �াথ্ায় হাত বদুসললয় কান্া থ্া�ালত ব্যথ্্ষ হলয় মোকঁলদ 
বলললন্... “িাসকর, মোতার সকতা হইল�লর পদুত?”

িাসকর অশ্রু িিল মোচালে তাসকলয় বলল... “চাচাসি, আপন্ালর 
আস� আবিা ডাকতা�। হকলল আ�ালর লইয়া হািতা। মোহন্ালর সবয়া 
করার পর মোভাতা দা ধারাইয়া কই�লা�, িাহি থ্াকলল অলন্ দাত 
বার কসর হালিা।”

বাবা তার �াথ্ায় হাত বদুসললয় বলললন্… “আ�ার হউরলর আস� 
আবিা ডাসক, মোতার দা�ালন্ মোতালর আবিা ডাকবলন্। মোকউ হািলল, 
মোতার দা�ান্লর উস্াইয়া সদ�দুলন্। অেন্ তদু ই রািাইয়া হরাইয়া ব, 
মোতার তাপ মোবসশ উসেসগল�। মোহন্া মোগা সঝ, ডাক্র ডালকা। সবভািা, 
মোতার ন্াসন্লর লইয়া োণ্া পাসন্ আন্, আবিদুর �াথ্াত ধারা সদলল তাপ 
ক�বলন্। ো মোদৌসড়য়া পাসন্ লইয়া আয়। কই মোগ�লললর ভাসতিা, 
োণ্া লাগাই�ত ন্া সকতা?”

িাসকর কাঁপলত কাঁপলত বলল... “আস� িাসন্ ন্া চাচাসি। গত 
রাইত পাতলা শাট্ষ একটা সপন্লধা আস�ল। আেতা োণ্া পসড়সগ�ল। 
রাইত োণ্া লাসগসগল� �লন্ কয়।”

বাবা তালক শুইলয় �াথ্ায় পাসন্ ধারা সদলত সদলত বলললন্… 
“মোতারালর কইললও মোতারা আ�ার কথ্া হুলন্া ন্া। কতসদন্ কইস� ই 
মোদলশা হািার গর� পড়ললও িাসকট একটা গতলরা রাইে্য। গর� 
িহে্য করা োয়, োণ্া লাগলল িব্ষন্াশ। ডাক্লরও মোকান্তা করলতা 
পালর ন্া, শরীর ন্ষ্ হইোয়।”
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িাসকর বাবার মোচালের সদলক তাসকলয় সবচসলত হলয় বলল... 
“চাচাসি, আ�ার লাসগ মোদায়া কলরৌকা। আদল� কান্লল আল্ার �ন্ 
ন্র� হয়। কাইন্া মোকান্তা চাইলল আল্ায় ললগ ললগ মোদলাইন্। দদুই 
হাতসদ কালন্া ধইরা কয়রা�, আর মোকালন্াসদন্ আপন্ার কথ্া অ�ান্্য 
করতা�ন্ায়।” 

বাবা অশ্রু �দুল� বলললন্… “িাসকর, মোতার মোকান্তা হইলল আস�ও 
�সরসেল�া। অেন্ দদুরুদশসরফ পড় আর মোদায়া কর। ঔ �াত্র তদু ইলন্া 
কইলল কাইন্া মোকান্তা চাইলল আল্ায় ললগ ললগ মোদলাইন্। আ�রা 
হকলর লাসগ �াগসফরাতর মোদায়া কর। মোতার সবভািার লাসগ মোদায়া 
কর। মোতার দা�ান্ মোেন্ বড় ভাইিাবর লাোন্ হয়।”

িাসকর মোদায়া পড়লত শুরু কলর বলল... “সি আইচ্া চাচাসি 
আস� মোদায়া কররা�।”

মোহন্া মো�াবাইল এসগলয় সদলয় ব্যস্তকলঠে বলল... “এলর, আম্ায় 
মোতা�ার ললগ �াততা।”

িাসকর মো�াবাইল হালত সন্লয় কালন্ লাসগলয় শান্তকলঠে বলল... 
“�াইসন্, সকতা কররায়, সবভািার ললগ �াইচ্সন্?”

�া :.. “সকতা হইল�লর পদুত, মোতার বদুলল তাপ উেল�?”
িাসকর :.. “অলন্ ক�ল�। চাচাইলজ্ �াথ্াত ধারা সদ�ইন্। চাসচ-

আম্ার ললগ �াইচ্সন্?”
�া :.. “িালন্া মোবসশ অশাসন্ত কলরর ন্া সকতা মোবটা? �াইর বদুকর 

সভতলরও সকতা কলরর। �াই আইতা পারতা�ন্ায়, তদু ই ন্াইলল 
আইও। আ�ার সবভািায় সকতা কলরর? ও মোবটা মোতার সকতা হইল�, 
�াত� ন্া মোকলন্?”

িাসকর ডান্ হালত অশ্রু �দুল� বলল... “�াই সকতা হইল�, 
কান্রায় মোকলন্? আ�ার মোকান্তা হইল� ন্া। চাচাসি আর চাসচ-
আম্া আই�ইন্। আসরফ আওয়ার পলথ্া। ওষদুধ লইয়া আর �লন্ 
কয়। �াই, বড়চাচাসির শরীর সেকাল�সন্, �ইলয় সকতা কররা? 
হুন্স�লা� �ইর দাতর সবষ �ালড় ন্া। �দুইন্ালর কইও হাতাই �াতাই 
দাতর ডাক্র লইয় োইতসগ। দাত ফালাইসদলল েন্ত্রণা কস�সেবলন্। 
আপন্ার শরীর সেকাল�সন্? �দুইন্ায় সকতা কলরর, চাচাসির ললগ গপ 
কলরর ন্া সকতা?”

�া :.. “ও মোবটা, কইলললন্া সবভািালর লইয়া বাসড়ত আইলবি। 
আ� ন্া মোকলন্, মোকান্সদন্ আইলব? সবভািার লাসগ আ�ার িালন্ 
টালন্রলরবা। মোকান্সদন্ লইয়া আইলব?”
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িাসকর বািদুলত �দুে লদুসকলয় ডদু কলর মোকঁলদ বলল... “�াই মোগা 
কাইলন্া ন্া, আ�ার কসলিা ফাসটসেব।”

মোহন্ার বাবা টান্ মো�লর মো�াবাইল হালত সন্লয় কালন্ লাসগলয় 
বলললন্... “সকতা হইল�, তালর কান্ায়রায় মোকলন্?”

িাসকলরর �া রাগাসবিত কলঠে বলললন্… “আ�ার পদুয়ার টাইন্ 
মোদও।”

মোহন্ার বাবা দাঁত সকসড়স�সড় কলর বলললন্... “পদুয়া মোতা�ার একলা 
ন্ায়, মোহ আ�ার এক�াত্র দা�ান্। মোেতা কইবার আ�ালর কও আস� 
তালর কই�দুলন্।”

িাসকলরর �া :.. “আল্ার মোদায়াই সদরা� আ�ার পদুয়ালর লইয়া 
ডাক্লরা োও। আ�ার �লন্ কর তার বাপর লাোন্ তার তাপ 
উসেসগল�। সবভািার ন্ান্া, ই তাপ সবতসললল আ�ার িব্ষন্াশ 
হইসেব।”

মোহন্ার বাবা :.. “তার তাপ ক�ল�। মোহন্ায় ফন্ করল�, ডাক্র 
আর। তদু স� সচন্তা কইলরা ন্া, আস� আস�। আস� থ্াকলত আ�ার 
ভাসতিার মোকান্তা হইত ন্ায় ইন্ শা আল্াহ। ভাবী, মোদায়া কলরা। 
সবভািার ললগ �াততায়সন্? কাইলন্া ন্া, ইলগা মোবপান্ার লাোন্ 
বাপর বায় চাই থ্াকল�। তদু স� কান্লল কাইন্া আফরুফা হইসেব। 
সবভািালর সদতা�সন্?”

িাসকলরর �া স�ন্সত কলর বলললন্… “সবভািার ললগ বালদ 
�াত�দুলন্। িাসকরর ললগ �দুইন্ায় �াতত চার। তার োই মোদও।”

মোহন্ার বাবা �ৃদদু মোহলি মোফান্ এসগলয় সদলয় বলললন্... “িাসকর, 
মোতার �া’র ললগ �াত। �দুইন্ায় মোতার ললগ �াতত চার। আর 
কাসন্�ন্ালর ভাসতিা আ�ার মোরেিারলন্া হাই হইসেব।”

িাসকর অশ্রু �দুল� মোফান্ কালন্ লাসগলয় হািার মোচষ্া কলর বলল... 
“�াই, �দুইন্া অলন্াসন্?”

�া :.. “ও মোবটা, তাপ মোবসশ উসেসগল� ন্া সকতা?”
িাসকর :.. “অলন্ বাকো ভালা লালগর। আলগ বদুকর সভতলর োসল 

োসল লাগস�ল। �াই কাইলন্া ন্া, আ�ার লাসগ মোদায়া কলরা। অলন্ 
�দুইন্ার ললগ �াসতলাই, বালদ �া পদুলত কতবদুইল গপিপ কর�দুলন্।”

অন্্যরা সবড়সবড় কলর মোদায়া িলপন্। িাসকর সবভািার সদলক 
তাসকলয় �ৃদদু মোহলি দদু মোচালে পলক মো�লর ইশারায় কাল� ডালক। 
সবভািা মোদৌলড় মোগলল ডান্ হালত ধলর সব�ন্ায় তদু লল িসড়লয় ধলর 
ওরা �াথ্ায় গাল মোরলে িাসকর বলল... “�দুইন্াসন্, সকতা করলর, 
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মোতার �য়ন্ার কান্ ফদু টল�সন্?”
�দুইন্া কাঁদলত কাঁদলত বলল... “ভাইিাব, মোতা�ার সকতা হইল� 

আম্ায় কান্রা মোকলন্? মোতা�ার শরীর মোবসশ োরাপ করলল আম্ালর 
তদু স� �াই ডালকা। মোতা�ার সকতা হইল�, আ�রালর মোকউ মোকান্তা 
কইলা ন্া মোকলন্, ডাক্ালরা মোগ�লায়সন্? ও মোিান্া ভাইিাব মোতা�ার 
সকতা হইল�?”

িাসকর সফিসফি কলর বলল... “�াইলর কই� ন্া। মোতালর কালন্ 
কালন্ কয়রা�, আস� ইতা ভসঙ ধরস�। ইতা মোকউ িান্ইন্া তদু ইও 
কই� ন্া। মোদশ আইতা চাই, মোতার ভাইলবি আইবার মোদয় ন্া এর 
লাসগ ন্াটক কররা�।”

�দুইন্া মোকঁলদ মোকঁলদ বলল... “ভাইিাব তদু স� আলবা �াই ডাকরায়, 
মোতা�ার সকতা হইল�?”

িাসকর হতাশ হলয় বলল... “আ�ার মোকান্তা হইল� ন্া, আস� 
সেকস�।” 

�দুইন্া :.. “মোতা�ালর ডাবর পাসন্ সকলা োওয়াই? হায় মোর আল্াহ! 
বাসড়ত অত ডাবর গা�, গাউর হকলল আইয়া ডাব মোন্ইন্। অলন্ 
আ�ার ভাইর শরীর োরাপ করল� একটা ডাবর পাসন্ োওয়াইতা 
পারতা�ন্ায়। উভাও! হকল গা� আস� অলন্ কাটল�া। মোতা�ালর 
এক মোফাটা ডাবর পাসন্ োওয়াইবার লাসগ সহলন্া মোকউ ন্াইসন্, 
তারা ইলা মোকলন্? একিারা দয়�ায়া মোকউর �লন্া ন্াই। িকলসটন্ 
সন্ল�াহারা�।”

িাসকর হািলত হািলত বলল... “চাচাসিলর বকলর ন্া সকতা?” 
�দুইন্া :.. “ই মোবটা আলরা বড় পাষাণ। মোকউ মোদেলতা ন্া কসর 

লদুকাইয়া কান্ইন্। সিঘাইলল কইন্, �াসত� ন্া মোবসট আ�ার মোরেিার 
হাই হইসগল�। ইবার বাসড়ত আউকা, মোেিদুর গুড়র হালন্শ আর 
সন্� গুটা োওয়াইয়া মোবটার মোরেিার আস� ক�ইল�া। অলন্ লদুকাইয়া 
কান্রা ন্া সকতা?”

িাসকর :.. “�দুইন্া হুন্, আ�ার তাপ অলন্ কল�র। বড় চাচাসিলর 
কই� ন্া, োল�াো সচন্তা করবা। তাইন্র শরীর এ�লন্ঔ ভালা 
ন্ায়। আর হুন্, হাতাই �াতাই �ইলর লইয়া দাতর ডাক্র োই�সগ। 
ভাইিাব তারা মোকউ আই�লাসন্?”

�দুইন্া :.. “ভাইিাব, ভাবীর ললগ �াততা পার�দুসন্?”
িাসকর :.. “আ�ার ললগ আর �াতলত ন্ায়সন্?”
�দুইন্া :.. “আইচ্ালত ভাবীর ললগ বালদ �াত�দুলন্। সবভািা মোতা�ার 
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ধালরাসন্?”
িাসকর :.. “সবভািা, মোতা�ার ফদু ফদু -আম্ার ললগ �ালতা, আবিদু 

একটদু  হাটাহাসট কইরা আই।” 
সবভািা কথ্া বললত শুরু করলল, িাসকর সব�ান্া মোথ্লক মোন্ল� 

দাঁড়ালত মোচলয় বলি মোহন্ার বাবার সদলক তাসকলয় ম্ান্ মোহলি বলল... 
“চাচাসি, �াথ্া ঘদুরার।”

বাবা :.. “বাথ্রুল�া োইলত ন্া সকতা?”
িাসকর :.. “সি হয়।”
বাবা :.. “আয়, চাচায় ধইরা লইয়া োই�দুলন্।” বলল বাবা তালক 

িাসড়লয় ধলর ডদু কলর কাঁলদন্।
িাসকর :.. “চাচাসি, আম্ার ললগ মোকান্তা �াতলত হইলল অলন্ 

�ালতৌকা। অলন্ মোেতা কইবা হুন্বা। কাইল সবয়ালন্ কািস�ন্সত 
করললঔ ভান্বাহান্া করবা।”

বাবা :.. “চাচালর বদুঝাইয়া ক। আ�ার �াথ্ায় কা� কলরর ন্া।”
িাসকর :.. “�দুইন্ার লাসগ ভালা পাত্র পাইস�। আ�ার বধিদু র হুরু 

ভাই, ভালা চাকসর কলর। তালর আস� সচসন্। গত কাইল আ�ার বধিদু য় 
আ�ালর কািস�ন্সত করল�। তার �া’য় �দুইন্ালর মোদে�ইন্। আ�রার 
বাসড়ত �লন্ কয় মোগ�লা। মোিান্া চাচাসিলন্া আম্ালর বদুঝাউকা। ইলা 
পাত্র স�লল ন্া।”

বাবা গ্ভীর কলঠে ডালকন্.. “িাসকর।”
িাসকর :.. “সি চাচাসি, মোকান্তা কইতা ন্া সকতা?”
বাবা :.. “আসরফলর লইয়া মোদশ োইতা�। ভাবীর ললগ আস� 

�াইসচ্।” 
িাসকর :.. “সকতা �াচ্ইন্?”
বাবা :.. “�দুইন্ালর বারাোলন্া সবয়া সদলল আ�রার িব্ষন্াশ হইব। 

�দুইন্ালর আস� আসরফর লাসগ আন্তা�। ন্া কাই� ন্া, এ�লন্ঔ 
আস� রাইত ঘদু�াইতা পাসর ন্া। ন্া করলল আ�ার ঘদু� োসন্ হারা� 
হইসেব। আইচ্া, ইতা বালদ �াত�দুলন্। বাথ্রুল�া োইলতসন্?”

িাসকর :.. “সি হয়।”
বাবা :.. “�াথ্া মোবসশ ঘদুরার ন্া সকতা?”
িাসকর মোহন্ার সদলক তাসকলয় বলল... “আপলন্ সকতা কই�ইন্ 

আস� মোকান্তা বদুইঝস� ন্া। আ�ার কালন্া �লন্ কয় তালা �াসরসদল�। 
আইচ্া, বাথ্রু� থ্াসক আইয়া �লন্ালোগ সদয়া হুন্�দুলন্।”
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মোহন্া সশউলর �া’র সপ�লন্ লদুকায়। বাবা সচসন্ততকলঠে বলললন্... 
“সেকাল�।”

িাসকর বাথ্রুল� ঢদু কলল, মোহন্া কসপেতকলঠে বলল... “আম্া মোগা, 
বাথ্রুল�া ক্ষদু র একোন্ আল�।”

�া চ�ক বলললন্... “ইতা সকতা ক�, ক্ষদু র সদ সকতা করইন্?” 
মোহন্া িভলয় বলল... “কয়সদন্ বালদ বালদ োসল ধারাইন্ আর 

কইন্, তার শা রগ আস� কাটল�া। আম্া মোগা, আইি ইতা সকতা 
আর্ভ হইল�? আ�ার মোে ডর কলরর।”

�া :.. “দল�দল�, আল্া’মোর ডাক, আস� মোকান্তা সচন্তা করতা 
পাররা� ন্া। আসরফলর ফন্ কসর কও িলসদ আইত। মোহ আইলল 
গলাত ধইরা কাইন্া বদুঝাইবলন্। আস� অলন্ মোবটার ধালরা-কা�াত 
োইতা�ন্ায়। ঔ মোদে, সবভািায় অলন্ আর আ�ালর সচলন্র ন্া। তাই 
তাইর ফদু ফদু র ললগ �ালতর।”

মোহন্া মোদৌলড় সবভািার হাত মোথ্লক মো�াবাইল মোকলড় কালন্ লাসগলয় 
ব্যস্তকলঠে বলল... “�দুইন্া বালদ আবার ফন্ কর�দুলন্, অলন্ ডাক্রলর 
ফন্ করতা�, আলবা আইল� ন্া।”

�দুইন্া সক�দু বলার আলগ লাইন্ মোকলট আসরফলক মোফান্ কলর মোহন্া 
ব্যস্তকলঠে বলল... “তাড়াতাসড় আয়, মোতার দদুলাভাইর �াথ্াত েদুন্ 
চসড়সগল�।”

আসরফ িভলয় বলল... “ইতা সকতা কও, েবর পাইসল�ইন্ ন্া 
সকতা?” 

মোহন্া কসপেতকলঠে বলল... “সকতার েবর মোব?”
আসরফ :.. “চাচাসিলর মোে �ারস�ল।”
মোহন্া :.. “তদু ই ইতা িান্� সকলা?”
আসরফ :.. “দদুলাভাইলয় তাইন্র বধিদু র ললগ �ালতা আ�লা আস� 

সপ� থ্াসক হুসন্সল�লা�। আপা, সকতা হইল�?”
মোহন্া লাইন্ মোকলট �া’র পালশ মোেলয় কসপেতকলঠে বলল... “আম্া 

মোগা, িকল েবর িান্ইন্।”
�া :.. “ইতা সকতা কি মোবসট?” 
মোহন্া :.. “আম্া মোগা, আ�ার হসরলর কও তাইন্লর বদুঝাইতা ন্াইলল 

আইি িব্ষন্াশ হইব।”
িাসকর দরিা েদুলল মোডলক বলল... “মোহন্া, চালাইয়া ওবায় আয়।”
মোহন্া অিহালয়র �ত মো�লয়র সদলক তাসকলয় বলল... “আম্া মোগা, 
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গলা কাটার লাসগ আ�ালর ডাকরা আস� অলন্ সকতা করতা�?”
বাবা :.. “আস� োয়রা�, কাটলল আ�ার গলা পয়লা কাটব।”
মোকউ সক�দু বলার আলগ বাবা দ্রুত িাসকলরর পালশ মোেলয় তার 

মোচালের সদলক তাসকলয় বলললন্... “সকতা মোবটা, সকতা হইল�?”
িাসকর :.. “আ�ার �াথ্া ঘদুরার।”
বাবা :.. “ও মোবটা! আইি ইতা করলর মোকলন্?” 
িাসকর :.. “চাচাসি, আ�ালর মোক মোবসশ �ায়া করতা, আপলন্ ন্া 

আবিায়? আ�ার �লন্া ন্াই। আইি আবিার গপ করবাসন্, আবিা 
মোদেলত সকলা আ�লা? �াইলয় কইন্ �াইে� ভাইিাবর পদুয়া আবিার 
লাোন্ হইল�। চাচাসি, আ�ার ভাসতিালর মোদেতা আ�লা�। তালর 
মোদেলল আ�ার কসলিার আগুন্ মোথ্াড়া সন্বললন্।”

বাবা :.. “মোতার �া’মোর চাসলশায় ধসরসলল�। ইবার বাসড়ত মোগলল 
তাইন্লর লইয়া মোচাের ডাক্লরা োওয়া লাগব।”

িাসকর :.. “মোকলন্ চাচাসি?”
বাবা :.. “সবভািা এলকেবালর মোতার বাপর লাোন্।”
িাসকর :.. “আম্ায়লন্া কইন্ সবভািা মোদেলত আ�ার লাোন্।”
বাবা তালক িসড়লয় ডদু কলর মোকঁলদ বলললন্... “িাসকর, আ�ালর 

কান্ায়লর মোকলন্?”
িাসকর :.. “চাচাসি সকতা হইল� আ�ালর বদুঝাইয়া মোকৌকা?”
বাবা :.. “তদু ই মোতার বাপর বদলা। আস� েেন্ মোবসশ সচন্তা কসর 

তেন্ মোতার গলার িদুর হুন্লল মোতার বাপলর ডাসক। আ�ার কথ্া 
সবশ্াি ন্া হইলল মোতার হসরলর সিঘা কর।” 

িাসকর :.. “আস� আ�ার আবিার লাোন্, ই কথ্া মোকউ আ�ালর 
মোকালন্াসদন্ কইলা ন্া মোকলন্? চাচাসি, দাদাসি কা’র লাোন্ আ�লা?”

বাবা :.. “বড় ভাইিাব মোদেলত বাবাসির লাোন্। আস� আ�ার 
�া’র লাোন্ হইস�।”

িাসকর েেন্ সকংকত্ষব্যসব�ূঢ় হয় তেন্ আসরলফর মো�াবাইল বালি। 
আসরফ মোরলগ সবরক্ হলয় বলল... “সকতার লাসগ মোে আ�ড়াটা অন্ 
করস�লা�?” 

�দুইন্া :.. “ও ভাইিাবর হালা ভালাসন্, মোতা�রা অত সন্ল�াহারা� 
মোকলন্?”

আসরফ চ�লক উলে ব্যস্তকলঠে বলল... “�দুইন্াসন্? তদু ই ফন্ করলল 
সকলা, আস� স্বপ্ন মোদেরা� ন্া সকতা?”
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�দুইন্া :.. “আ�ার ভাইর মোকান্তা হইলল ভালাসেলক স্বপ্ন মোদোইল�া। 
অলন্ সকতা কররায়, মোটকা রুসিত ন্া সকতা?”

আসরফ :.. “সকতা হইল� ইলা �াতলর মোকলন্?”
�দুইন্া :.. “ভাইিাবলর ডাবর পাসন্ োওয়াও, তাইন্র িান্ োণ্া 

হইবলন্। মোবসশ তাপ উেলল রক্ গর� হইয়া �ান্দুষলর আচ্ন্ 
কসরলায়। ডাবর পাসন্ োইলল তাপ কল�। সহলন্া ডাব আল�সন্, অলন্ 
মোকালন্াোলন্া পাইবায়সন্?”

আসরফ :.. “িীবন্র পয়লা ফন্ কইরা �াত্র একটা ডাব চাই�ত। 
ইতা সকতা কইলল, পাই�দুসন্ �ালন্? দরকার হইলল উড়াল সদ মোদশ 
আইলম্া। অলন্ আ�ার ললগ �াত। ডাব আল� আস� মোদেস�।”

�দুইন্া :.. “মোতা�রা অত কজিদুি মোকলন্?”
আসরফ :.. “ইতা সকতা কইলললব?”
�দুইন্া :.. “কজিদুিসন্র ভাই কজিদুি, তদু স� ফন্ কলরা! মোটকার �ায়ায় 

একটা ফন্ও কর ন্া। অত মোটকা রুসি কইরা কালর োওয়াইতায়?” 
�দুইন্া �দুে মোভংসচ সদলয় �দুইন্া লাইন্ কাটলল, আসরফ িালথ্ িালথ্ 

ঘদুসরলয় ব্যস্তকলঠে বলল... “লাইন্ কাটলল মোকলন্?”
�দুইন্া হািলত হািলত বলল... “আস� মোকান্সদন্ লাইন্ কাটলা�?”
আসরফ :.. “তদু ই সকতা করলর, ভালা আ�তসন্? আ�ার কথ্া �লন্া 

হয় ন্া সন্, তদু ই অত পাষাণী হইলল সকলালব?”
�দুইন্া :.. “আস� অলন্ মোতা�ার ললগ �াতরা�। আস� ভালা আস�। 

মোতা�ার কথ্া আেতা আেতা �লন্া হয়। আস� পাষাণী হইস� ন্া, 
হুর�সত হকলর িদুন্র তলন্া মোদসে মোদসে তদু স� পাষাণ হই�। হুন্স�, 
সবলাসত িদুন্রী হকল দদুধর লাোন্ ধলা। তারার দাত বদুলল আয়ন্ার 
লাোন্ িাফ। কয়গুর ললগ লটরপটর কলরা? িাসন্ আর মোকান্তা 
করতা পারতায়ন্ায়, গাঙর পালরা বইয়া মোঢউ মোদসে মোদসে ভরা 
বেবলন্া ভাসট ধরাইবায়। িীবলন্ও �ড়া গালঙা মোিায়ার আইতন্ায়। 
সেকাল�, চান্র বায় চাইয়া মোোয়াব মোদলো, চান্র পসরর ললগ সপসরসত 
কররায়।”

আসরফ অবাককলঠে বলল... “অত িদুন্র �াত সহকলল সকলালব?”
�দুইন্া :.. “তাজ্ব হইসগ� ন্া সকতা?”
আসরফ :.. “তাজ্ব হই�দুন্াসন্?”
�দুইন্া :.. “তাজ্বর কথ্া আস� সকতা কইলা�?”
আসরফ :.. “মোে িদুন্র �াত সহক�ত, হুন্লত আচসম্বত লালগর। আর 
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মোকান্তা সহক�তসন্?”
�দুইন্া রাগাসবিতকলঠে বলল... “সকতা কইলায়?” 
আসরফ :.. “আস� মোকান্তা কইস� ন্া। হুন্, অলন্ হাচা কসর একোন্ 

কথ্া ক।”
�দুইন্া :.. “সকতা কইতা�?”
আসরফ :.. “সচল্ায়লর মোকলন্, �াথ্া গর� হইসগল� ন্া সকতা?”
�দুইন্া :.. “সকতা সিঘাতাই িলসদ সিঘাও। ভাইিাবর োই ফন্ 

করতা�।”
আসরফ :.. “তদু ই আ�ালর ভালাপা�সন্? মোতার লাসগ আস� পাগল 

হইসেরা�। দদুলাভাইর ডলর মোকান্তা করতা পাররা� ন্া। আ�ার 
লাোন্ মো�ন্া হইলল �াথ্া হাতাইয়া রাসি কসরসললা�লন্। দূর! মোতার 
ভাই অত �াথ্াগর� মোকলন্? আ�ার কথ্াোন্ �লন্া রাসে�, আ�ার 
োই মোতালর সবয়া ন্া সদলল, মোতার িা�াইর হাত পাও কাইট্া েদু ণ্া �দুণ্া 
কইরা আস� ন্াগািন্্যাসি হইল�া। আ�ার কথ্া হুন্�িসন্?”

�দুইন্া :.. “তদু স� অত মো�ন্া মোকলন্?”
আসরফ :.. “সকতা �াতলর?”
�দুইন্া :.. “আ�ালর সবয়া করলত ন্া পারলল, হাত পাও কাইট্া 

আ�ার িা�াইলর েদু ণ্া �দুণ্া করতায় মোকলন্, অপসরসচত একিলন্ 
মোতা�ার কী ক্ষসত কর�ইন্? মোতা�ার িাহি ন্াই, এর লাসগ 
সবয়ার �াত সদতা পাররায় ন্া। মোকান্তা করতা পালরা ন্া োল�াো 
আচকাআচসক কলরা। অলন্ রালো! মোতা�ার ললগ �াতলল আ�ার �াথ্া 
গর� হইসেব। মো�ন্া মোকান্ান্র।”

আসরফ :.. “অেন্ মোবসশ �াসতসললর! আর মোবশাইলল অেন্ থ্াসক 
সবষ চালন্ কসরসলল�া।”

�দুইন্া :.. “মোতাতলা �ন্ মোতাসড় চচ্ষা কলর মোতাতার ন্া� শুকপাসে, 
মোতাড়-মোিালড় মোতাড়ই হলল মোরাষান্লল জ্লল দদুই আঁসে।”

আসরফ :.. “সকতা কইলল?”
�দুইন্া :.. “বয়ি হলচ্ টদু ইলয় টদু ইলয় মোটায়ালন্া এেন্ িার, মোতায়াি 

ন্া করলল মোতাললক মোতালন্ হলব োর।”
আসরফ :.. “�দুইন্া মোলা! আ�ার সপজিরা োসল করলল বাসড় োসল 

কসরসলল�া। আ�ার কথ্াোন্ তদু ই �লন্া রাসেি।”
�দুইন্া �দুে মোভংসচলয় লাইন্ কালট। আসরফ ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় 

গাসড় থ্াস�লয় মোদৌলড় মোদাকালন্ রেলবশ কলর বলল... “ভাইিাব, ডাব 
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আল�সন্?”
মোদাকাসন্ ডাব মোদসেলয় বলল... “কয়টা সন্তা?”
আসরফ :.. “দা� ক�াইয়া ধরলল িকলর লাসগ একটা কসর সন্ল�া। 

মোব�াসর মোদোর আইি বাকো মো�হ�ান্ আইবা।”
মোদাকাসন্ :.. “আস্তা বসি একটা আল�, মোদলাই। দা� ক�াইয়া 

ধর�দুলন্।”
আসরফ :.. “হয় কইবার আলগ আরক কথ্া কওয়া লাগব। 

সবহান্সত মোবলা আ�ার �দুে মোদেল োসল মোবড়া লালগ। বদুইঝ�ইন্লতা 
আস� সকতা কইস�?”

মোদাকাসন্ :.. “সি হয় বদুইঝস�। আপলন্ হকলসটন্ ভালা চায়রা। 
আপন্ালর ভালগুইন্ মোদলাইলল বাদগুইন্ কালর গ�াইল�া।”

আসরফ :.. “বাদ মোদউকা, আপন্ার মোদাকান্ থ্াসক আস� আর 
ন্াইরইল সন্তা�ন্ায়।”

মোদাকাসন্ মোহঁলক মোডলক বলল... “এই! মোকউ ডাবর বসি একটা 
ভাইিাবর গাসড়ত তদু ইললা মোদও।”

এক ক�্ষচারী মোদৌলড় মোেলয় বলল... “ভাইিাব! আপলন্ ই আইধিাইর 
রাইত সকতার লাসগ আই�ইন্, আপলন্ আইললউ োসল মোবড়া লালগ। 
সবহান্সতলবলা ই সবচারায় আয়ন্াত সন্লির �দুে মোদলে ন্া, কাইল 
িকালল িকাল আইয়া িকল আয়ন্া ভাসঙসলবলন্।”

আসরফ :.. “ই সবচারার �াথ্াত মোদাষ ন্া সকতা?”
ক�্ষচারী :.. “মোহৌ কলব আপলন্ কই�লা, ঘদু� থ্াসক উইট্া 

সবহান্সতলবলা সন্লির �দুে আয়ন্াত মোদেলল �ন্হুসচ লাসগোয়। ঔ 
থ্াসক সবচারায় ইতা কলর।”

আসরফ :.. “ইতা আস� মোকালন্াসদন্ মোকউলর কইস� ন্া। মোেতা 
কওয়ার অেন্ কয়রা�, ন্াইরল বাদ হইলল কাইল িকালল িকলল 
আ�ার বাই �দুে মোদেবায়।”

আলরক ক�্ষচারীলক বসি সন্লয় আিলত মোদলে আসরফ গাসড়র বদুট 
েদুলল িলর দাঁড়ায়। ক�্ষচারী মোকাঁথ্ালত মোকাঁথ্ালত বদুলট বসি মোরলে 
হাঁপালত হাঁপালত বলল... “চালান্ আইি আইল�, িকলসটন্ ভালা 
হইব।”

আসরফ :.. “বাদ হইলল সবহান্সতলবলা আ�ার �দুে মোদেবায়। আ�ার 
�দুে মোদইে্যা বউসন্ করলল িাসহত ভালা হয় ন্া, সদন্ �ান্া োয়।”

ক�্ষচারীরা কপট মোহলি হাত ন্াড়লত শুরু করলল, আসরফ সবদ্রূপ 
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মোহলি গাসড়লত উলে দ্রুত চাসললয় ঘলর োয়। তার �াথ্ায় বস্তা মোদলে 
িবার আলকেলগুড়দু �। মোি কালরা িালথ্ কথ্া ন্া বলল পাকঘলর মোেলয় 
ডাব একটা মোকলট ন্ল ভলর িাসকলরর সদলক এসগলয় সদলয় বলল... 
“দদুলভাই, ডাবর পাসন্ োও িালন্া শাসন্ত পাইবায়লন্।”

িাসকর :.. “ডাব পাইল মোকায়াই, ডাব আন্ার লাসগ মোক মোতালর 
কই�ইন্?” 

আসরফ :.. “তাপ উেলল তদু স�লন্া আ�ালর ডাবর পাসন্ োওয়াও 
আর কও, িবফদু সটন্ ো িান্ োণ্া হইবলন্। অলন্ আন্া �াসত িব 
ফদু সটন্ োও িান্ োণ্া হইবলন্।”

িাসকর ন্ল �দুলে লাসগলয় এক কদু সল সগলল বলল... “মোদেলা�লন্া 
এক বস্তা আইন্�ি। িকললর একটা কসর মোদ, ন্াইলল আ�ার িান্ 
োণ্া হইতন্ায়লর ভাই। বার বার �লন্া হইব, �াই মোগা �াই এক 
বস্তা একলা মোশষ করল�া সকলা? ই সচন্তায় আ�ার �াথ্া �গি গর� 
থ্াকব আর তাপ ক�তন্ায়।” 

আসরফ :.. “বস্তা মোশষ করার লাসগ �ান্দুষ আ�ইন্। শাসন্ত �লত 
োও, আলরা আল�। সবভািা, �া�ার ললগ আও। মোতা�ার লাসগ 
আইস্রি� আইন্স�। মোতা�ার ন্ান্দুলর কইও ন্া। িলসদ আও, 
িকলসটন্ গসলসেব।” 

সবভািা মোদৌলড় োয়। িাসকর ডালবর পাসন্ পান্ কলর আরা� কলর 
বলি। মোহন্া মো�াট মোতায়ালল সভসিলয় তার কপালল মোিঁক মোদয়। ডাক্ার 
মোফান্ কলর দদু সচিন্তা ন্া করার িন্্য বলল মোপরাসিটা�ল োওয়াবার 
উপলদশ মোদয়। ঘণ্াোলন্ক পর তাপ কল� অলন্কটা িাধারণ হয়। 
মোহন্ার বাবা িাসকলরর �াথ্ায় হাত বদুসললয় বলললন্... “িাসকর, সকতা 
করতা� আ�ালর ক। ভাবীর ললগ �াসতস�। তাইন্ রাসি আ�ইন্। 
ন্া কসর�ন্ালরবা। হুন্, ন্া করলল আ�ালর আর আবিা ডাকলত 
পারলতন্ায়।”

িাসকর :.. “ইতা আপলন্ সকতা কইলা? �দুইন্ালর আসরফর লাসগ 
আন্তা, ইলন্া আস� ন্া হয় সকতা কইতা�। মোে ি�য় �লন্ কইব 
ওি�য় সগয়া লইয়া আইততা।”

মোহন্ার বাবা অবাককলঠে বলললন্... “ও মোবটা সকত কই�ত বদুঝাইয়া 
ক। আস� িকলতা বদুইঝস� ন্া।”

িাসকর :.. “�দুইন্ালর আসরফর লাসগ আন্লত চাইলল, আপন্ার �লন্ 
মোে ি�য় কইব ও ি�য় সগয়া আসন্সলতা। মোকউ ন্া করতান্ায়। তালর 
লইয়া মোকান্সদন্ মোদশ োইতা?”
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িাসকর :.. “বড় ভাইিাবর ললগ আস� �াততা পারতা� ন্ায়, 
হাউক �াসর কাউল্া কসরসলবা। ফন্ করার লাসগ মোহন্ালর কই, মোতার 
কথ্া তাইন্ ভালা বদুঝইন্। বদুঝাইয়া কইলল আ�ার ললগ রাগারাসগ 
করতা ন্ায়। ন্াইলল আ�ালর �ারতা পারইন্। তাইন্ কই�ইন্ 
ঘরিা�াই কইরা �দুইন্ালর সবয়া সদতা। আসরফর ন্া� হুন্লল মোঘাঁৎ 
কসর উেবা। মোিান্া ভাসতিালন্া, একটা ফন্ কাইরা ভাইিাবলর 
মোথ্াড়া বদুঝা। তদু ই কইলল সচন্তা কইরা বদুঝবা, আস� কইলল সচল্াইয়া 
গাউ গর� কসরসলবা। মোতার বড়চাসচ আলরা ভালা, ভাইিাব রাগলল 
কদু লা সদ হাওয়া মোদইন্। মোিান্া ভাসতিালন্া একটা ফন্ কর। আ�ার 
মোরেিার হাই হইোর।”

িাসকর শরীর কাঁসপলয় মোহলি বলল... “চাচাসি, �দুইন্ায় সকতা 
কইল� হুন্তাসন্?” 

বাবা :.. “সকতা কইল� িলসদ ক।”
িাসকর :.. “কইল�, ইবার বাসড়ত মোগলল মোেিদুর গুড়র হালন্শ আর 

সন্�গুটা োওয়াইয়া আপন্ার মোরেিার ক�াইব।”
বাবা :.. “ও মোবটা মোকান্তা ক মোত।”
িাসকর :.. “�ায়, আস� সকতা কইতা�? চাসচ-আম্া, আপলন্ 

মোকান্তা কউকা। মোহন্া তদু ই সকতা ক�, হয় কইসলতা�সন্? সকতা 
কইতা� িলসদ ক।”

মোহন্ সশউলর বলল... “কা’র গলাত ক্ষদু র লাগাইবার লাসগ ই ন্াটক 
কররায়, আ�ার ন্া আম্ার?” 

িাসকর :.. “ো, চাচাসি আর চাসচ-আম্ার লাসগ চা বান্াইয়া আন্। 
চাসচ-আম্া, আপলন্ রাসি সন্?”

মোহন্ার �া সবচসলত হলয় বলললন্... “তদু স� রাসি হইলল আ�রা 
িকল রাসি আস�। তদু স� ন্া করলল আ�ার রাসি হইয়াও মোকান্তা 
করতা পারতা�ন্ায়। তদু স� রাসি সন্?”

িাসকর অশ্রু িিল মোচালে মোহন্ার বাবার সদলক তাসকলয় বলল... 
“আবিা রাসি হইলল আস� ন্ারাি হইল�া সকলা মোগা আম্া?”

বাবা সবচসলত হলয় বলললন্... “আইি থ্াসক মোতালর আস� বাবাসি 
ডাকল�া। অলন্ ইতা সচন্তা বাদ সদ আরা� করার মোচষ্া কর। কাইল 
িকালল ইতা লইয়া �াত�দুলন্। চাচায় িালন্ রান্তা�সন্, ন্া মোকান্তা 
সকইন্া আন্তা�?”

িাসকর :.. “আম্ালর একটা ফন্ করলল ভালা হইব। ই েবর 
হুন্লল আম্া িবর েদুসশ হইবা।”
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বাবা :.. “সবয়ার �াত আ�রা সবকালল পাকাইসলস�। মোতালর রাসি 
করার লাসগ আস� মোরেিারর ন্াটক করতা আ�লা�, উলটা তদু ই 
আ�ালর ডর মোদোইসল�ত। আল্ায় মোেতা করইন্ ভালার লাসগ 
করইন্। অলন্ সকলা লালগর, �াথ্া ঘদুরাসন্ ক�ল�সন্?”

িাসকর :.. “সি হয় চাচাসি অলন্ বাকো ভালা লালগর, �াথ্া ঘদুরাসন্ 
ক�ল�। তাপও কল�র লালগর।” 

আসরফ মোবলকসন্লত দাঁসড়লয় িব কথ্া শুলন্ মো�াবাইল বার কলর 
ন্ম্বর ঘদুরায়। �দুইন্া িবাব সদলল সবদ্রূপ মোহলি বলল... “এই মো�সন্! 
িকলল িান্ইন্ আস� মো�ন্া। তদু ইও কই�ত আ�ার িাহি ন্াই। 
কসলিাত মোিার থ্াকলল তদু ই মোতার ভাবীলর ফন্ কইরা ক।”

�দুইন্া :.. “সকতা কইতা�?” 
আসরফ :.. “তদু ই মোে আ�ালর ভালা পা�।” 
�দুইন্া :.. “তদু স� মোে মো�ন্া হারা িীবন্ মো�ন্াঔ থ্াকবায়। আস� মোে 

মোতা�লর ভালা পাই, ই কথ্া মোতা�ার বইন্লর আস� মোকলন্ কইতা�? 
আস� হইলা� গাউর অবলা। আ�ার �া ভাইলয় প�ন্ কইরা ো’র 
কাল� সবয়া সদবা তালর লইয়া আস� িদুলে বাচার করল�া। মোচাট্াইন্তর 
ললগ আস� লটপপটর কসর ন্া, বদুইঝ�সন্?” 

আসরফ :.. “তদু ই মোে মো�সন্ হারা িীবন্ মো�সন্ঔ থ্াকলব। েত �াত 
আ�ার ললগ আর েত মোবসটসগসর দূর থ্সক। মো�সন্ মোকান্ান্র।” 

�দুইন্া :.. “আ�ার ললগ ইলা �াতরায় মোকলন্, গতলরা জ্ললর ন্া 
সকতা?”

আসরফ :.. “আইি মোতার বরাত ভালা, মোদলশা হইলল সকলাইয়া 
�াঝরহাসড্ ভাসঙসললা�লন্। �ন্ রাসেি, মোেসদন্ মোদলশা আইল�া আস� 
মোতালর সকলাইল�া।” 

�দুইন্া :.. “মো�ন্াস�ঞার হাউি আল�। তাইন্ আ�ার �াঝরহাসড্ 
ভাঙতা। িান্ সন্! আ�ার �ায়া মোদেলল গাউর ষণ্াইন্লত িালা� কইরা 
বড়াপা ডালক। আর তাইন্ সবলাসত মোবগার মোদলশা আইয়া আ�ালর 
সকলাইতা। িাহি থ্াকলল অলন্ আও, মোবটাসগসর মোদসেসল�দুলন্। িাসন্ 
আইতা পারতায়ন্ায়, এর লাসগ আস� অলন্ মোবসটসগসর করল�া। মো�ন্া 
মোকান্ান্র, দদুই ব�র আলগ মোদলশা আইয়া লদুকাইয়া চালঙা উইট্া কালন্ 
কালন্ কই�লা, এই �দুইন্া আ�ালর বাচা, হাত ন্া ধরলল আস� পইড়া 
�সরসেল�া। মোতালর �াড়া আস� আর মোকান্তা চাই ন্া। মোতার লাসগ 
বদুকলর সপসজিরা বান্াইল�া। আর কইতা�সন্?”

আসরফ :.. “কতসদন্ মোতার ললগ �াততা চাইস�। একটা সদন্ ফন্ 



www. mohammedabdulhaque.com   68

ধর�ত ন্া। কা� বালদ ঘলরা আইবার ি�য় একলা পালক্ষা বইয়া 
মোতার কথ্া সচন্তা কসর। হুর�সত হকলল আ�ার ললগ লটরপটর 
করইন্। কতগু আ�ার লাসগ পাগল। আইি ন্য়া গাসড় সকন্স�। 
আ�ার গাসড়ত উোর লাসগ কতগুই ফন্ কইরা কািস�ন্সত কর�ইন্। 
আস� মো�াবাইল অফ কইরা রােস�লা�। িা�ন্র সিলটা োসল দদুলাভাই 
আর আবিা বইবা। মোতালর �াড়া আর মোকউলর বইবার সদতা�ন্ায়।” 

�দুইন্া :.. “ইতা সকতা �াতরায়, আস� লন্ডন্ আইল�া সকল? আইন্ 
অলন্ মোে কড়া করল�। হুন্স� পরীক্ষা মোদওয়া লালগ। সদন্ রাইত 
গড়গড়া �দুেস্থ করললও ইতা পরীক্ষা পাি করতা পারতা�ন্ায়। আস� 
ভালা বাংলাঔ পইড়া বদুসঝ ন্া, আর ইংসলশ! হুলন্া, আ�ার মোেয়াল 
সচন্তা �ন্ থ্াসক বার কলরা ন্াইলল মোতা�ার িব্ষন্াশ হইব। আস� কবদুল 
আস� কইয়া িা�াইর বাসড় োই�দুসগ। আ�ার ভাই সবলাত, আপন্ 
বললত এক �া আ�ইন্। তারার লাসগ েেন্ কান্ল�া তেন্ মোতা�ার 
লাসগও কলয়ক মোফাটা মোচাের পাসন্ পালাই�দুলন্। হুলন্া, আ�ার কথ্া 
ভদু ইললা আর মোকউর ললগ সপসরসত কলরা স�লন্ �ধদুর হইবলন্।”

আসরফ :.. “�দুইন্া! আর মোকালন্াসদন্ আ�ার ললগ ইলা �াসত� ন্া। 
মোতালর আস� ভালা পাই, ই কথ্া তদু ই িান্� আর আম্ায় িান্ইন্। 
আর মোকউ ন্া িান্ললও মোত�ন্ ক্ষয়ক্ষসত হইতন্ায়। হুন্! আল্া’র 
ন্া�র কি� কইরা কয়রা�, আর মোকউর কাল� মোতালর সবয়া সদলল 
বাসড় োসল কসরসলল�া।”

�দুইন্া :.. “আসরফ ভাই, �লন্ �লন্ মোতা�ালর আস� ন্াগর ডাকতা�, 
অেন্ থ্াসক অধ্ষী ডাকল�া। দরকার হইলল গলার মোিালর সচল্াইয়া 
কইল�া, হয় আসরফ ভাইলর আস� ভালা পাই, তাইন্ মো�ন্া এর লাসগ 
ডরাইয়া কয়রা ন্া।”

আসরফ :.. “কান্সদ� ন্া, েদুসশর েবর মোদওয়ার লাসগ আস� ফন্ 
করস�লা�। মোতার কথ্া হুইন্া মোগািা উসেলগস�ল এর লাসগ �াকালর 
লাোন্ �াসতস�। মোতালর সবয়া করার লাসগ আগা�ী �ালিা মোদলশা 
আয়রা�। সপলো মোোল বাইধিা রাসে�, এক কথ্ার লাসগ একটা সকল 
সদল�া।”

�দুইন্া :.. “হাচা কয়রায়সন্? সকরা োইয়া কও, স��া কইলল মোদশ 
আইয়া আ�ার �ড়া �দুে মোদেবায়। আল্া’র মোদায়াই সদরা� সতন্ িসত্য 
কসর কও, আগাস� �ালিা তদু স� মোদলশা আইরায়। িান্ সন্, ঘদু� থ্াসক 
উট্া অলক্ষী ঘটক হকলর �দুে মোদসে। ইতার �দুে মোদেলল আ�ার 
�গি গর� হইোয়। মোকান্সদন্ মোে মোকান্গুর কল্া ফাটাইল�া ইতা 
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এক�াত্র আল্ায় িান্ইন্। ইতা অত বদিদুরত! ইতার �দুে মোদো মোতা 
দদুরর কথ্া, �ায়া মোদেললঔ মোপচা হকলল শর�াইয়া �দুে লদুকায়।”

আসরফ :.. “ইতা সকতার লাসগ আয়?”
�দুইন্া :.. “কা’র পদুয়া কা’র পদুরী সিয়ান্ হইললা। কা’র ভাই 

সবলাত, কার বালপ সকতা করইন্ ইতা িকল েবর তারার পলকলটা 
থ্ালক। সিঘাইলল গড়গড়া �দুেস্থ পলড়। ইতার কাণ্কারোন্া মোদেলল 
আস� তাজ্ব হই। ইতান্লত অত েবর মোকায়াই পায়?”

আসরফ :.. “কাইল সবয়ালন্ মোকান্ালকাসন্ হাইট্া আইলল, সশক 
গর� কসর দাগ মোদলাই�। এলগালর দাগ সদলল আর মোকালন্ালগা পথ্ 
হারাইয়াও আ�রার গাউর োন্বায়সদ আইতন্ায়। আ�রার ন্াতসন্ 
বদুসড় হইললও ঘটক হকলল তাইর েবর িান্তন্ায়। ইতান্লত 
িন্মকদু ণ্লী পইড়া িকলতা �দুেস্থ কলর। গর� সশক সদ দাগ সদলল ই 
গাউর ন্া� তারা কদু ণ্লী থ্াসক স�টাইলায়।”

�দুইন্া :.. “ইতা হাচা কয়রায়সন্?” 
আসরফ :.. “হয় মোব, এলগালর দাগ সদলল বাসকলগাইন্ আর 

আইতন্ায়। কথ্ায় কয় ন্া সন্, মো�সন্র বাগালন্া ফদু ল মোফাটলল মো�ৌ মো�ৌ 
ঘরাণ বাতালিা উলড়, লাল সশক পা�াত লাগাইলল �াসতে ফালাইয়া 
ঘটলক মোদৌলড়।”

�দুইন্া :.. “ই ডাকরকথ্া মোকান্লদসশ? িীবন্র পয়লা আইি 
হুন্লা�।”

আসরফ :.. “ইটা ঔ �াত্র বান্াইস� এর লাসগ আলবা হুইন্�ি ন্া। 
কাইল সবয়ালন্ লাল সশক পা�াত লাগাইলল ইটা বািালরা �াড়ল�া। 
পারলবসন্?”

�দুইন্া :.. “আ�ালর আধা সদলল পারল�া।” 
আসরফ :.. “ইটা আস্তা মোতার, আ�ারটা আলবা বান্াইস�ন্া।” 
�দুইন্া :.. “সকতা কইলায়?”
আসরফ :.. “মোদশ আইলল আ�রটা কালন্ কালন্ কই�দুলন্। চাসচ-

আম্ায় সকতা কররা, ভালা আ�ইসন্, আ�ার কথ্া �াতইসন্লব?”
�দুইন্া রাগাসবিতকলঠে বলল... “অত ব�র পলর চাসচ-আম্ার কথ্া 

অলন্ �লন্া হইল�সন্?”
আসরফ :.. “দদুলাভাইলয় েেন্ ফন্ করইন্ আস� তাইন্র কা�াত 

থ্াসক, এর লাসগ িকল েবর িাসন্। বড়চাসচর দাতর সবষ ক�ল�সন্? 
চাচাসির ওষদুধ পাোইবার লাসগ বড় ভাইিাবলর কই�তসন্? গাউর 
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বািারর মোদাকান্র ভাড়া আইন্া সদল�সন্? সিলটর মোদাকান্ থ্াসক গত 
�ালিা মোদড় লাে লাভ বারাইল�। মোটকা ব্যালকিা রাে�তসন্ ন্া আলবা 
রাে�ত ন্া?” 

�দুইন্া :.. “অত েবর িালন্া সকলা?”
আসরফ িদুর �লন্ বলল... “িকলর েবর িাসন্ আস� মোতার �লন্র 

েবর িাসন্ ন্া মোলা �দুসন্য়া, মোিান্ার �দু সন্য়া উইড়া আয়, বদুলকলত 
রােল�া মোতালর আদলরা কসরয়া।”

�দুইন্া :.. “ইয়া আল্াহ! তদু স� বাউলা হইসেরায়। ইলা গান্ গাওয়া 
কার কা� থ্াসক সহকলায়?”

আসরফ :.. “মোতার লাসগ �লন্ টান্লল দাদার লাসগ ঝাল�দুসড় চান্াচদু র 
লইয়া োই। গর� চা বান্াইয়া �াসটত বইয়া �াথ্া দদুলাইয়া আলস্ত 
আলস্ত হাততাসল সদলল, মোবলহলা বা দদুতারা বািাইয়া ফসকরাসল 
গান্ গাইন্ আর কান্ইন্। আইচ্া ইতা বাদ মোদ, তদু ই মোকান্তা 
োই�তসন্?”

�দুইন্া :.. “তদু স� মোকান্তা োই� সন্?”
আসরফ :.. “একটা গান্ হুন্লতসন্?”
�দুইন্া :.. “কান্াইতায় চায়রায় েেন্ আলরা কান্াও। হয় হুন্তা�।”
আসরফ িদুর �লন্ বলল... “�দুইন্া আ�ার �দুইন্া মোর, �লন্ বড় আশা 

আন্ল�া মোতালর ঘলর, আস� মোতালর ভাললাবাসি, আ�ালর পর কইরা 
তদু ই োই� ন্া উলড়। রূপার বাসট বান্াইয়া আন্ল�া, মোিান্ার �ালা 
সকইন্া সদল�া মোর, ন্য়ান্ িা�লন্ সপঁিরা রােল�া, �রসচ সদ �াোইয়া 
ভাত োওয়াইল�া, �দুইন্া আ�ার �দুইন্া মোর। সন্রালায় বইয়া �লন্র 
কথ্া কইল�া, িদুেবদুসল সশোইল�া আদর কলর, বদুলকর ললগ লাগাইয়া 
রােল�া মোতালর, ওলর আ�ার �দুইন্া মোর, আস� মোতালর ভাললাবাসি 
আ�ালর পর কইরা তদু ই োই� ন্া উলড়।”

�দুইন্া ফদু ঁসপলয় ফদু ঁসপলয় বলল... “ও �ন্ মোভা�রা, আর গুন্গুন্াইও 
ন্া। মোতা�ার গুন্গুন্ শুলন্ ঘদুণ ধরল� অন্তলর। �ন্ মোভা�রা আর 
গুন্গুন্াইও ন্া, কদু লহারা করবায় কদু ললর সঝ কদু লবালালর।”

আসরফ :.. “তদু ই আ�রারকদু ল�সণ। কসদেন্ পর হইলব কদু ললক্ষী! 
অেন্ এক কা� কর।”

�দুইন্া :.. “সকতা করতা� কও?”
আসরফ :.. “চাসচ-আম্ালর লইয়া মোকান্তা ো। আইি রাইত মোকউর 

আর ঘদু�াইতা� ন্ায়। আস� অলন্ দদুলাভাইর ললগ মোকান্তা োইল�া। 
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পারলল ফন্ কসর�।”
�দুইন্া :.. “তদু স� ফন্ করলল ভালা হইব ন্াইলল িকলল িলন্হ 

করবা। অলন্ রাসে আম্ায় ডাকরা।”
আসরফ মো�াবাইল পলকলট মোরলে বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ কলয়কটা 

হাঁফ মো�লড় সভতলর মোেলয় িাসকলরর পালশ বলি বলল... “ও দদুলাভাই, 
সকতা হইল�, ইতা কররায় মোকলন্?”

িাসকর দাঁত কট�ট কলর বলল... “তদু ই আর �াসত� ন্া! মোতার 
গাসড়ত বইয়া ে�তাপ উেল�। সকতা একটা সকন্স�, ইটা বদলাসন্ 
লাগলবা ন্াইলল িীবলন্ও আ�ার তাপ �াড়তন্ায়। আন্া�াসত 
মোব�ার ইটা রাঙ্গা ভাবীলর মোদলাই�। তাইন্র তাপ উেলল, কা� 
বালদ তাইন্লর মোদোর লাসগ তদু ই আস� ডাব লইয়া োই�দুলন্। তাইন্ 
মোে ফদু টাসন্ করইন্। ইতা তাপ একসদন্ উেলল িকল িাক ফাপ 
হইয়া মোরা�ার মোহলরসদ বারইবলন্। গাসড় ইটা কই থ্ইয়া আই�ত? 
ই গাসড়ত আর উসে� ন্া। তাইন্রটা সদয়া মোতারটা মোন্ওয়ার লাসগ 
ফন্ কইরা ক, মোদেলবলন্ সতসড়ংসবসড়ং কইরা ন্াসচ ন্াসচ আইবালন্। 
ইটা মোদলা, বালদ ভালা আরকটা সকন্�দুলন্। ফন্ কসর আইবার লাসগ 
ক। আইলল দরিার বালর থ্াকলত চাসব হালতা সদয়া কই�, গাসড় 
ইটা মোতা�ালর আ�রা আকেলিালাস� সদলা�, মোটকা পাউন্ড মোদওয়া 
লাগতন্ায়। �াগন্া মোন্ওসগ। মোদেলবলন্ মোে েদুসশ হইয়া হাসি হাসি 
মোতার লাসগ মোদায়া করবালন্।”

আসরফ উলতেসিত হলয় বলল... “ইতা সকতা কও? অত শে কসর 
গাসড় সকন্� আর অলন্ কয়রায় রাঙ্গা ভাবীলর �াগ্া মোদলাইতা�। মোকউ 
মোকান্তা কই�ইন্ ন্া সকতা?”

িাসকর :.. “মোদশর েবর তদু ই িান্�। �ন্ সদ কা� করলল ভালা 
রুসি করা োয়। বািালরা মোদাকান্ কলয়কটা আল�। দরকার হইলল 
আলরা কলয়কটা সকইন্া পাইকাসর ব্যবিা শুরু করলল মোটকা গন্লত-
গন্লত তদু ই আস� মোহরান্ হইসে� তবদু মোটকা গন্া ফদু রাইতন্ায়। সকতা 
করলত, মোদশ োইলতসগসন্? আ�ার ললগ থ্াকলল মোে গাসড় আস� চাই 
ওটা মোতালর সকইন্া সদ�দুলন্।”

আসরফ :.. “চাসচ-আম্ালর আন্লল ভালা হইব। ন্াইলল আম্ায় 
আ�ার লাসগ কান্বা।”

িাসকর �দুে মোবিার কলর অন্্যসদলক তাসকলয় বদুক কাঁসপলয় দীঘ্ষশ্াি 
মো�লড় বলল... “বাসড় োসল কইরা আম্া আইতান্ায় মোব।”

মোহন্া দাঁত কট�ট কলর আসরলফর �াথ্ায় গুতা মো�লর বলল... 
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“আ�ার ন্াল� লউন্ আইন্া আ�ালর মোিললা সদবার িাল্া সদলল 
ফালাইয়া রাসি হ�। অলন্ স�ন্সত কররা এর লাসগ �ালন্া উসেসগ�ত। 
উভা! সপইট্া মোতালর দদুরস্ত করা লাগব।” 

আসরফ :..  “মোহন্া বাদ মোদ। চাচাসি! আস� আলরা মোথ্াড়া সচন্তা 
করতা হইল�া। আম্া লন্ডন্ আইতান্ায়। মোহন্ালর লইয়া মোদলশা 
মোগলও �দুইন্ার লাসগ আম্ায় লদুকাইয়া কান্বা। আ�ার বধিদু ই কইল� 
তার বউলর লইয়া মোহ ঢাকা োইবসগ। তার �া গত হাপ্তা �ারা 
মোগ�ইন্। বাসড়ত তারা থ্াকত চায় ন্া। আইচ্া, আপন্ারা বইয়া 
আরা� কলরৌকা, আস� সিসটংরুল�া োয়রা�। আ�ার ভালা লালগর 
ন্া।”

বাবা :.. “িাসকর, আসরলফ মোকান্তা িালন্র ন্া। বড়লবৌলয় তালর 
বদুঝাইয়া কইবালন্। মোতার হসরলর লইয়া আস�ও মোদলশা োইতাসগ চাই। 
আস� োসল মোতার লাসগ বার চাই�লা�। আইি েেন্ আ�ার �ন্র 
কথ্া কইলল, তেন্ চাচা ভাসতিা আগাস� হাপ্তা মোদলশা োই�দুসগলন্। 
অলন্ ঘদু�া, আস� সিসটংরুল�া আস�। গপ করলত চাইলল চাচালর 
ডাসক� মোতার ললগ গপ করলল আ�ার মোরেিার হাই হয় ন্া।” 

িাকসর অশ্রু িিল মোচালে তাসকলয় বলল... “চাচাসি…।”
বাবা ম্ান্ মোহলি তার �াথ্ায় হাত বদুসললয় কপালল চদু ল�া সদলয় 

বলললন্… “কান্সদি ন্া। আ�রা মোগললসগ বালদর ফ্াইলট তারার 
�ালর লইয়া তারা োইবলন্।”

িাসকর িান্লন্ মোহলি বলল... “মোত সেকাল� চাচাসি। সবভািালর 
লাইয়া আপলন্ মোগই� মোেললৌকা সগলয়। আস� কতবদুইল ঘদু�াই।”

আসরফ ভয় সবস্মলয় হতবাক হলয় কা�রা মোথ্লক মোবসরলয় মোেলত 
মোেলত সবড়সবড় কলর বলল... “ও �াই মোগা, সকতা কইয়া আস� সকতা 
করলা� মোগা? আন্া বদুইঝা �াকালর লাোন্ উতের সদয়া সপসজিরা োসল 
কসরসললা� ন্া সকতা? িব্ষন্াশ, ই কী িাতর �াকাসল করলা�? 
�দুইন্ার হালতা মোে িদুের চাসব ইতা মোতা আস� িাসন্ ন্া। িকলতা সদয়া 
�দুইন্ালর বদুকর সপসজিরাত ভরলল আদর কইরা িকলল আ�ালর দদুধ 
কলা োওয়াইবা। িব্ষন্াশ, ইয়া আল্াহ আ�ার উপলর রহ� কলরা, 
আ�ালর �াফ কলরা। আস� সন্লির উপলর িদুলদু� কসরসলস�।”

আসরফ েেন্ আলক্ষপ অন্দুতাপ কলর �দুসহব তেন্ িরণলক স�ন্সত 
কলর বলল... “এই িরণ, একটা ফন্ কসর মোদেলরবা িাসকলর সকতা 
কলরর।”

িরণ কাপলল কদু ঁচলক বলল... “ইলা �াতলর মোকলন্?”
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�দুসহব :.. “আইি তার মোে তাপ উেল�। মোদলশা একবার তাপ 
উেস�ল তালর লইয়া িকলল কান্াকাসট করস�লা�। একটা ফন্ 
করলরবা। ধর, আ�ার টা সদ ফন্ কর। আস� তার ঘরর ন্ম্বর িাসন্ 
ন্া। তার মো�াবাইললা কতবার ফন্ করস�, অফ করা। মোিান্াভাইলন্া, 
ন্ম্বরটা ঘদুরাইয়া মোদ।”

িরণ িাসকলরর ঘলর মোফান্ কলর। সবভািা মোদৌলড় মোফান্ ধলর 
িালা� করলল, িরণ িবাব সদলয় বলল... “আম্দু, মোতা�ার আবিদু 
সকতা কলর, তদু স� ভাত োই� সন্?”

সবভািা :.. “চাচদু , আ�ার আবিদুর মোে তাপ উেল�। মোবলডা ঘদু�ায়রা, 
ন্ান্া আর ন্ালন্া বইয়া কান্রা। আপলন্ আইবাসন্?”

িরণ :.. “চাচদু  আয়রা�, মোতা�ার লালচাচদু  �দুসহবচাচদু ও আইবও। 
মোতা�ার লাসগ সকতা আন্তা�?”

িরণ েেন্ সবভািার িালথ্ কথ্া বলল �দুসহব তেন্ ক্যাব বদুক 
কলর। িরণ মো�াবাইল পলকলট মোরলে মোদৌলড় সন্লচ মোন্ল� ক্যালব 
উলে িাসকলরর প্্যালট মোপঁল� দরিায় েদু কলল সবভািা দরিা েদুলল। 
সবভািালক মোকালল সন্লয় ব্যস্তকলঠে িরণ বলল... “আম্দু, মোতা�ার 
আবিদু অলন্ সকতা কলরর?”

সবভািা :.. “ঘদু�ায়রা।”
ন্াসদ� দদু হাত বাসড়লয় বলল... “িরণ, সবভািালর আ�ার মোকাললা 

সদয়া তদু ই মোদৌসড়য়া ো।”
িরণ এবং �দুসহব মোদৌলড় কা�ারায় রেলবশ কলর ব্যস্তকলঠে িরণ 

বলল... “িাসকর, মোতার সকতা হইল�?”
িাসকর �ৃদদু মোহলি বলল... “আেতা তাপ উসেসগল�লব। আল্ায় 

বাচাই�ইন্, চাচাসি আইয়া রািাই হরাইয়া �াথ্াত পাসন্ ধারা 
সদ�লা। �দুসহলব আর আম্ায় মোেলা রািাই মোকথ্া সদ িাতা �াসর 
ধরস�লা ইলা ধরলল আইি �সরচব্যাপালরা মোগলা�সগলন্। আগর চন্ন্ 
লাইয়া মোতা�রা আ�ার সপল� সপল� হাটলায়লন্লর ভাইয়াইন্।”

�দুসহব তার পালশ বলি ধ�লক বলল... “আন্া�াসত �দুে বন্ কর।”
ন্াসদ� সবভািালক মোকালল সন্লয় কা�রায় রেলবশ কলর বলল... 

“তাপ ক�ল�সন্?”
িাসকর :.. “অলন্ বাকো ভালা লালগর। মোতা�রা মোকান্তা োই� 

সন্?” 
�দুসহব দাঁলত দাঁত সপলষ বলল... “মোপটল�াটা আল�ঔ োসল োসন্র 
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সচন্তাত। োসল োইলতা, োসল োইলতা।”
িাসকর সবচসলত হলয় বলল... “আ�ার ভদু ে লাগল�লব। মোতা�রা 

মোকান্তা আইন্�সন্? মোব�াসর মোদোত আইলল �াইন্লষ কততা লইয়া 
আইন্।”

িরণ :.. “পাইন্িা আলদু আর োল লাগাইল সবরান্ �দুরুগ মোতার 
লাসগ আন্া লাগব। মোপট ভাইরা োইলল তাপ ক�বলন্।”

িাসকর ধ�লক বলল... “হসর ো ইকান্ থ্াসক! ইতা োইলল 
িীবলন্ঔ মোব�ার ক�তন্ায়। ইতার সভতলর সিবাণদু ভরা।”

�দুসহব �াথ্া দদু সললয় সচসন্ততকলঠে বলল... “এর লাসগঔ আ�ার 
িাইস্থ হয় ন্া, আিল ব্যপার আস� ঔ অলন্ বদুঝলা�।”

িরণ মো�লঝলত বলি বলল... “চাসচলর ফন্ কর�তসন্? মোতার 
মোকান্তা হইলল চাইলচ্ ঘদু� োসন্ �াসড়লদইন্।”

িাসকর হাত রেিাসরত কলর বলল... “মোতার ন্য়াটা মোদ, আম্ার 
ললগ কতবদুইল �াত�দুলন্।”

িরণ :.. “আস� অত্যন্ত দদুঃসেত, ন্াসদ�রটা সদ ফন্ কর। মোহ 
মোকউলর ফন্ কলর ন্া।”

িাসকর ন্াক সিঁটসকলয় বলল... “তদু ই অত সকপটা হইলল সকলা?” 
িরণ �দুে সবকৃত কলর বলল... “আস� হইলা� সকপটা, তদু ই হইলল 

কজিদুিপদুরর এক�াত্র বাদশা।”
ন্াসদ� সবভািালক মোকাল মোথ্লক ন্াস�লয় বলল... “�দুসহব, িান্ালা 

েদুল, শরীলর গরল� রু� গর� হইোর।”
�দুসহব িান্ালা েদুললত েদুললত বলল... “ভালা কথ্া কই�লরব 

ভাইিাব, আস� মোেয়াল করস� ন্া।”
মোহন্া দরিায় েদু লক বলল... “িরণভাই, আপন্ারা চা োইবাসন্ ন্া 

ভাত োইবা। পাসন্ উৎরার।”
িরণ :.. “অলন্ মোকান্তা োইতা�ন্ায়, বালদ োইলল কই�দুলন্।”
�দুসহব সক�দু বললত চাইলল মোহন্া সবদ্রূপ মোহলি বলল... “ও মোিান্া�াই 

আইলচ্, আ�ালর লদুকাওলর।”
�দুসহব মোবিার হলয় বলল... “মোতা�রা িকলল আ�ালর লইয়া হালিা, 

আস� অলন্ চাচাসির োই সবচার সদল�া।” 
মোহন্া :.. “অলন্ োইলয়া ন্া, আবিার কা�াত বইয়া আসরলফ মোধয়ান্ 

সচন্তা কলরর। বালদ ভাত োই�দুলন্, অলন্ চা মোদলাই?”
“মোদলাও।” বলল �দুসহব ব্যাগ মোথ্লক িদুইলটর বসি বার করলল িরণ 
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অবাক কলঠে বলল... “িদুইট আন্লল মোকান্ ি�য়?”

�দুসহব :.. “আস� আইি এ�লন্ঔ আইলা�লন্।”
মোহন্া কথ্া ন্া বলল �াথ্া মোন্লড় চলল োয়। �দুসহব সবভািালক 

সপলে সন্লয় বিারঘলর মোেলয় িালা� কলর। মোহন্ার বাবা িবাব সদলয় 
বলললন্... “�দুসহবসন্ মোবটা, ভালা আ�তসন্?”

�দুসহব সবভািালক ন্াস�লয় উন্ার পালশ মো�লঝলত বলি বলল... “সি 
হয় চাচাসি আস� ভালা আস�। আপন্ার মোরেিার ক�ল�সন্?”

বাবা মোচাো পাসকলয় বলললন্... “দূর মোবটা! তদু ই আ�ালর �লন্া 
করাইয়া মোদলাই�ত। ওলন্ আ�ার মোরেিার হাই হইোর।”

�দুসহব :.. “ইতা মোকলন্ মোে কও, ইতা মোব�ার থ্াসক আল্ায় আপন্ালর 
মোহফািত রােবা। ইতা মোব�ার ভালা ন্ায়। োর হয় তার কপাল �ন্। 
ন্া োইত পালর, ন্া ঘদু�াইত পালর। আইচ্া, আপন্ার মোরেিার লাইয়া 
বালদ �াত�দুলন্, অলন্ চাসচ-আম্ার ললগ এক গালা �াসতলাই, ন্াইলল 
মোবইলট্ �দুে লদুকাইয়া কান্বা। মোতৌ চাসচ-আম্া, আপলন্ মোকান্সদন্ 
মোদলশা োইতা?”

মোহন্ার �া :.. “এর লাসগঔ হকলসটন্লত মোতা�ালর লইয়া ঢংতা�শা 
কলর।”

�দুসহব :.. “সকতা করতা� মোগা �াই কও চাইন্? ভালার লাসগ 
আইয়া সবপলদা পড়স�। অেন্ আর োইতা পাররা� ন্া। মোগলল আর 
আইতা পারতা�ন্ায়, উভয় িংকট। আইচ্া, আল্ায় পথ্ একটা বার 
কসর সদবালন্। আসরফর �দুে মোবিার মোকলন্, রাঙ্গাভাবীর ললগ এক চট 
হইল� ন্া সকতা?”

আসরফ দাঁত কট�ট কলর বলল... “উভাও! মোতা�ালর লইয়া অলন্ 
ঘদুরাসন্ত োইতা�। ে�তাপ উেলল রং হইয়া ঢং বারইবলন্।”

�দুসহব :.. “হর ইকান্ থ্াসক! তদু ই ইতা সকতা �াতলর?”
আসরফ :.. “দদুলা ভাইলয় মোকান্তা কই�ইন্াসন্?”
�দুসহব :.. “সকতা হইল� বদুঝাইয়া ক।”
আসরফ :.. “আইি ন্য়া গাসড় একটা সকন্স�। ন্াসচ ন্াসচ িা�ন্র 

সিলটা বইয়া হুড েদুইল্যা বদুক উদলাইয়া ইংসলশ গান্ হুইন্া �াথ্া 
ঝদু লাই�লা। আও, তদু স�ও কতবদুইল ঝদু লাইবায়লন্।”

�দুসহব :.. “ঘদু� থ্াসক উইট্া সদলন্া সতন্ বার মোব�ার পড়ার লাসগ 
ইটা সকতার লাসগ সকন্ল�? কতসদন্ বদুঝাইস� ইতা আ�রার লাসগ 
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ন্ায়। তবদুও মোব�ার সকইন্া মোতার মোিলবা সদল�। এক কা� কর, 
ইটা রাঙ্গা ভাবীলর মোদলা, মোন্সক হইবলন্। মোতার আর আ�ার লাসগ 
ভাইিালবও মোদায়া করবালন্।” 

আসরফ হািলত হািলত বলল... “দদুলাভাইলয় পয়লা কই�ইন্, এর 
লাসগ তাইন্ মোবসশ মোদায়া পাইবা।”

বাবা মোচাে পাসকলয় বলললন্... “মোতা�রা আ�ার পদুতর বউর ললগ 
লাগ� মোকলন্?”

�দুসহব :.. “আ�রার কথ্া বাদ মোদউকা, তাইন্র ভাইয়াইন্লত 
তাইন্লর মোদেত পালর ন্া। ভাইিব পদুয়ার লাসগ মোেক�ইন্। আঙাির 
বাপর ন্া� সকসড়স�সড় কইয়া সবষ োইয়া সততা ির হি� কররা। 
মোকান্সদন্ মোে মোগািা উেব, এটা সদ োণ্া কসরসলবালন্। ই সবপদ মোক 
থ্দুকাইয়া বার কইরা সচসন্পান্ লইয়া মোগ�লা? আর মোগ�লা েেন্ 
তেন্ কলয়ক মোির মোভিাসল �ধদু ললগ সন্লা ন্া মোকলন্?”

মোহন্ার বাবা সবচসলত হলয় বলললন্... “ই দদুঃে আর তদু সল� ন্ালর 
পদুত। ইতা বাদ সদ ক মোকান্তা োই�তসন্?”

�দুসহব :.. “বালদ িাসকরর ললগ োই�দুলন্। আপলন্ মোকান্তা 
োই�ইসন্?”

বাবা :.. “ও মোবটা আসরফ, তালর ডাব মোদ। েত ডাব আইন্�ত ইতা 
মোক োইব? ন্া োইলল ফালাসন্ লাগবলন্া। �দুসহবলর লইয়া কলয়কটা 
কাইট্া আন্, আস�ও একটা োই�দুলন্।”

আসরফ মোবসরলয় মোেলত মোেলত বলল... “আস� কাটাত লাগলল কাসন্ 
আঙদু লর কদু সন্ন্ে কাসটসলল�া। ভাইিাব আও, তদু স� সকলা ডাব কালটা 
মোদইে্যা আস� সহক�দুলন্।”

�দুসহব :.. “তদু ই সগয়া দা ধারা আস� আয়রা�। চাচাসি সকতা হইল�, 
আপন্ার �দুে মোবিার মোকলন্?”

বাবা :.. “কইলল মোকউলর কইলত ন্ায়লতা?” 
�দুসহব :.. “আ�ালর কততা কই�ইন্, মোকউলর মোকান্তা কইস�সন্? 

কউকা, কইতা� ন্ায়।”
চারপালশ তাসকলয় সফিসফি কলর বাবা বলললন্… “আ�ার পদুতরলবৌ 

হকলর ি�য় ন্াই। মোহন্ায়ও কইত পারতন্ায়। �দুইন্ালর আসরফর 
লাসগ আন্তা�। িাসকর মোদলশা োইতসগ চার সকন্তু আসরফ োইত 
চায় ন্া। িাসকর পয়লা রাসি হইস�ল, আসরফর কথ্া হুইন্া কথ্া 
বদলাইসলল�। কয় তার বধিদু র ভাইলর ঘরিা�াই কইরা �দুইন্ালর 
সবয়া সদলতা। মোতার চাইলচ কইল� আসরলফ বদুলল �দুইন্ালর ভালা পায়। 
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মোদেচতন্াসন্ িবি�য় উদাি থ্ালক। আস�ও �দুইন্ালর তার লাসগ 
আন্তা চাই। ভাবীলর কইস�, তাইন্ রাসি আ�ইন্। তাইন্ রাসি 
হইলল সকতা হইলব, িাসকলর ন্া করলল বড় ভাইিাবর মোকাদার ললগ 
হকলল সি ন্া সি ন্া করল�া। মোিান্া ভাসতিালন্া আ�ালর একটা 
বদুসধি মোদ।” 

�দুসহব :.. “বদুসধি মোদওয়া লাগতন্ায়। আপন্ালর ডাব সদয়া তালর 
লাইয়া ঘদুরাসন্ত মোগলল িকল দদুে তাপ হইয়া মোরা�ার মোহলরসদ আইি 
বারইবলন্। িাসকরর মোেলা বারইল� ওলা। আইচ্া, ঘদুরাসন্ত ন্া সগলয় 
রাঙ্গা ভাবীলর আন্লল আলরা ভালা হইব। ভাবী মোদওরর িাক সক�দু 
ক�বলন্।”

বাবা :.. “ই মোবসট আইতন্ায়। আর মোকান্তা সচন্তা কর। আস�ও 
কররা�, বড়লবৌলর আন্লল ভালা হইব, তদু ই সকতা ক’ি?”

�দুসহব :.. “বড়ভাবীলর িালন্ �ারললও আ�রার ললগ আইতান্ায়। 
�াঝ পলথ্া উড়াল মোদলাইবা। তাইন্ হ পালরা মোগললসগ বড় ভাইিালব 
আ�রালর �সরচব্যাপার পাোইসদবা। ফা� সদ রাঙ্গা ভাবীলর আন্লত 
পারলল িকল মোব�ারর তালাসব এক তাসবিসদ করা োইব। আইচ্া, 
আপলন্ সদলল িালন্ আ�রার লাসগ মোদায়া কলরৌকা। আস� আর 
আসরফ আল্া’র ন্া� িসপ িসপ রওন্া হয়রা�। োওয়ার পলথ্া আস� 
�াত তদু ইললা তার �ন্র েবর িান্ার মোচষ্া কর�দুলন্। চাসচ-আম্া 
মোগা, আ�ার বদুক হাতাইয়া মোিালর একটা ফদু  মোদও, ডর সক�দু ক�বলন্। 
আপন্ার মোে �াইে�লবৌ, মোচাের বায় চাইলল আ�ার িালন্গুদ্ষায় কালপ 
মোগা �াই।”

�া :.. “অত ডর ডরাওলত োইতায় মোকলন্? বাদ মোদও! আল্ায় 
মোেতা কপাললা মোলে�ইন্ ওতা হইবলন্। অলন্ মোকান্তা োও সগয়া।”

�দুসহব সবচসলত হলয় বলল... “আইি বালদ আপলন্ আর মোকালন্াসদন্ 
বদুক কাপাইয়া দীঘ্ষশ্াি �াড়তয়ন্ায়। আ�ালর একটা ফদু  মোদউকা।”

�া :.. “মোতা�রা সকতা করবায়?”
�দুসহব :.. “এইন্ মোবসশ উদাইসগ�ইন্। কথ্ায় কয়ন্াসন্ মোতল ফদু রাইলল 

মোল� সন্সবোয়। তাইন্র মোতল িইলতা িকলতা মোশষ হইসগল�। ইতা 
আপন্ালর কওয়া োইতন্ায়। িলসদ আ�ালর একটা ফদু  মোদউকা।”

�া তার বদুলক ফদু ঁ সদলয় তার �াথ্ায় হাত বদুসললয় িলনেলহ বলললন্... 
“ভাবীর ললগ �াত হইল�। অলন্ মোতা�রা আল্া’র ন্া� লইয়া োও। 
মোবসশ মোদসর কইলরা ন্া, োসন্র ি�য় হইসগল�।”

�দুসহব হাঁটলত শুরু কলর বলল... “আ�রা োইল�া আর আইল�া। 
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আসরফ মোদৌসড়য়া আয়! রাঙ্গাভাবীলর আন্তা� সগয়া। তাইন্র লাসগ 
চাচাসির িালন্ টালন্র।”

আসরফ মোদৌলড় মোেলয় বলল... “ইতা সকতা কইলায়লরব!”
�দুসহব হাত মোপলত বলল... “চাসব মোদ! আস� গাসড় চালাইল�া, তদু ই 

দল�দল� সিসকর পড়। মোেতা হুন্স� ইতা হাচা হইলল আইি রাইত 
বাইসড়য়া দাড়াইশ �ারল�া, হাতর লাসে ভাঙতন্ায়।”

আসরফ চাসব এসগলয় সদলয় বলল... “সকতা কয়রায় বদুঝাইয়া কও।”
�দুসহব উলে বলি ্রিাট সদলয় বলল... “তদু ই বদুলল মোলন্ডসন্িাব 

হইসগ�ত, মোদলশা োইলত চাি ন্া?”
আসরফ গাসড়লত বলি দরিা বধি কলর মোবল্ বাঁধলত বাঁধলত বলল... 

“ইতা মোতা�ালর মোক কই�ন্?”
�দুসহব :.. “উতের সেকোক হলয়ল� ন্া।” 
আসরফ কপট মোহলি বলল... “আস� মোকান্ি�য় ন্া করলা�। 

তারার কথ্া ন্া বদুইঝা ইতা কই�লা�। চাইলল মোতা�ালর লইয়া কাইল 
িকালল মোদলশা োই�দুসগ, োইতায়সন্?”

�দুসহব :.. “আস� মোগলল আর আইতা পারতা�ন্ায়। তদু ই এক কা� 
কর, চাচাসি আর চাসচ-আম্ালর লইয়া োসগ, আস� বালদ সগয়া মোবৌভাত 
োই�দুলন্। �লন্া কসর আ�ার লাসগ মোথ্াড়া চাইরটা লদুকাইয়া রাসে�। 
মোবসশ �াতলল হুড েদুসলসলল�া। আ�ার সপন্ িাসকট আল� মোতার সপন্ 
ন্াই। ে�তাপ উলেলল মোেলা মোের পাইলবলন্, েদুসলসলতা�সন্?”

আসরফ :.. “ন্া ন্া েদুলা লাগতন্ায়, অলন্ োইতা�সগসন্? কইলল 
হাচাঔ উড়াল মোদলাইল�া।” 

�দুসহব :.. “মোদলশা োসগ, িস�দাসর করলত পারলব। ন্ান্াসির লাোন্ 
�সড় একটা হালতা লইয়া উোলন্ উোলন্ হাটলব আর কইলব, মোতা�রা 
িকল সেকোক আ�লতা? িকালল গরু একটা ফালায়রা�, োইবার 
লাসগ োইবায়।”

আসরফ :.. “আগরা�লী সদন্ ফদু রাইসগল�! অেন্ ভঁইিা সঘর দা� 
মোবসশ। �াত্রী হকলল �াসতে বাসড়ত থ্ইয়া কললি সগলয় কাসন্ আঙদু ল 
ধইরা হাঁটাহাঁসট কলর আর �াত্র হকলল োসল �ারা�াসর কলর। হকলল 
িালন্ কান্ায়ও কাইধিা কয় আস� িদুন্র কইন্্যা চাই। হুইন্স�! মোদলশা 
োওয়ার আলগ বদুলল গাঁথ্সন্ মোদওয়া লালগ। বাকো বলড়া সচন্তাত পড়স�, 
সকলা সকতা করতা�?”

�দুসহব :.. “হুইন্�ি কথ্া হাচা, সশসশর সভতর সবষাক্ পাসন্ ভরা 
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থ্ালক! গাঁথ্সন্ গাঁথ্ার িালথ্ িালথ্ মোেলি োলব! ন্া মো� ন্া মোভ, সিধা 
ন্াক বড়াবড়া কবরস্থান্।”

আসরফ :.. “িব্ষন্াশ! কবরর তারা েসদ সিঘাইন্ মোতার বাসড় মোকান্ 
মোদলশা, লন্ডন্ কইতা� ন্া সিলট কইতা�? আস� �লন্ �লন্ ডরায়রা�, 
মোদলশর ইতাইন্লত মোেতা কররা, কইবলরা ধরা োইলল উপায় ন্াই, 
পায়লা ঘালটা আটসকসেল�া।”

�দুসহব :.. “ডরাই� ন্া, দল�দল� আল্া’র সিসকর করলল কবর 
হাির আল্ায় তরাইবা। অেন্ আন্া�াসত মোরালষ চালাইলল ভালা 
হইব।” 

আর কথ্া ন্া বলল দ্রুত চাসললয় মো�লিা ভাইর প্্যালটর িা�লন্ গাসড় 
পাক্ষ কলর ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় �দুসহব বলল... “মো�লিাভাই আইি 
কাল�া মোগ�ইন্াসন্?”

আসরফ অবাক কলঠে বলল... “মোকলন্লরব?” 
�দুসহব মোবসরলয় মোদৌড়ালত শুরু কলর বলল... “মোদৌসড়য়া আয়, ন্াগরলর 

ন্াগরাসলত ধরস�।”
দদুিন্ মোদৌলড় মোেলয় প্্যালটর িদর দরিায় িা�লন্ দাঁসড়লয় হাঁপায়। 

এক মোলাক মোবলরালল �দুসহব িালা� কলর বলল... “ভাবীর ন্াগর 
ভালাসন্?”

“সকতা কইলায়?” আসরফ গলি্ষ বলল ঝাপলট মোলালকর টদু ঁসট ধলর 
মোেলা সদলয় মোদয়াললর িালথ্ মোচলপ ঘদুসষ বিালত চায়। �দুসহব মোহঁলক 
বলল... “ইগুলর িালন্ �ারলল আ�রার সন্দান্ ফদু রাইতন্ায়। গদ্ষন্াত 
ধইরা লইয়া আয়।”

আসরফ গলি্ষ বলল... “ইতা সকতা কয়রায়?” 
�দুসহব সভতলর রেলবশ কলর বলল... “আ�ার ললগ আয়, িকলতা 

একললগ বদুঝলবলন্।”
মোলাক ধস্তাধসস্ত করলল দাঁত কট�ট কলর আসরফ বলল... “আ�ালর 

�ইলল আ�ড়াইয়া আচার বান্াইসলল�া। আন্া�াসত হাট।”
�দুসহব :.. “আয়লরসন্লব?”
আসরফ :.. “আস� আয়রা�, তদু স� পথ্ মোদোইয়া হালটা।”
সলপ্ট েদুললল সতন্িন্ ঢদু লক উপলর মোেলয় �দুসহব �াথ্া সদলয় ইশারা 

কলর বলল... “মোহই! দরিাত েদু কা মোদ।”
আসরফ :.. “আস� েদু কাইতা� মোকলন্?”
�দুসহব �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “মোতালর ন্ায়, ন্াগরলর 
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কইস�। েদু কার লাসগ ক।”
মোলাক অস্বসস্ত করলল আসরফ দাঁলত দাঁত সপলষ বলল... “েদু কা সদলত 

সন্ ন্া সদতা� একটা বাউলগ চাউলগ? িলসদ েদু কা মোদ ন্াইলল েদু কর 
�ারসদল�া।”

মোলাক কথ্া ন্া বলল দরিা েদু লক। রাঙ্গাভাবী দরিা েদুলল 
রাগাসবিতকলঠে বলল... “আবার আই�ত মোকলন্? মোেবায় আই�ত 
ওবায় োসগ ন্াইলল…।”

�দুসহব িা�লন্ মোেলয় বলল... “ন্াইলল সকতা?”
“ও মোিান্া �াই!” বলল রাঙ্গাভাবী োি কলর দরিা বধি কলর।
“আসরফ, ইগুলর োইবার মোদলা। আ�রার কা� হইসগল�।” বলল 

�দুসহব মোলালকর সদলক তাসকলয় বলল... “আরকসদন্ ইবায় আইলল 
ল্যাঙট েদুইল্যা ন্্যাংটা ন্াচাইল�া। ো ভাগ!”

ওর টদু ঁসট মো�লড় আসরফ �াথ্া মোন্লড় বলল... “অলন্ আস� সকতা 
করতা�? আ�ার হালত পালয় কাঁলপর।”

�দুসহব :.. “অলন্ বদুইঝ�িসন্ সকতার লাসগ মো�লিাভাই দূরই 
থ্াকইন্?”

আসরফ মোচাে কপালল তদু লল বলল... “পদুয়া ইলগা ভাইিাবরসন্?” 
�দুসহব দরিা েদু লক বলল... “আস� িাসন্ ন্া রাঙ্গা ভাবীলর সিঘাসন্ 

লাগব।”
আসরফ মোহঁলক বলল... “ভাবী, দরিা েদুললা।”
মো�লল ঘদু� মোথ্লক উলে কাঁদলল আসরফ মোলটারবলসির কাল� �দুে 

সন্লয় মোডলক বলল... “আয়�ান্, মোতালর মোন্ওয়ার লাসগ চাচা আইস�, 
িলসদ দরিা েদুল।”

“মো�াট চাচাসন্, উভাও আস� আয়রা�।” মো�লল উঁচদু  গলায় বলল 
মোদৌলড় মোেলয় দরিা েদুলল। মো�লললক মোকালল মোন্ওয়ার িন্্য বলল �দুসহব 
সভতলর রেলবশ কলর মোহঁলক বলল... “ভাবী, মোকউ মোকান্তা িান্ইন্া। 
আল্ার মোদায়াই সদরা� মোকান্তা কইলরা ন্া।”

“তদু স� িালন্া, আসরলফ িালন্।” মোবলকসন্ মোথ্লক ভাবীর গলার িদুর 
মোভলি আলি।

�দুসহব সিসটংরুল�র পদ্ষা িসরলয় �াথ্া মোন্লড় বলল... “আ�রা 
মোকান্তা িাসন্ ন্া, মোতা�ার �লন্র সভতলর মোদও আস�ল, আসরফলর 
মোদইে্যা ভাগল�। আ�রা আ�রার ভাবীলর মোন্ওয়ার লাসগ আইস�। 
িান্ সন্? আইি িাসকরর মোে তাপ উেস�ল, চাচা চাসচ তার ঘলরা, 
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ভাবীর গলাত ধইরা কান্রা। িরণ আর ন্াসদ�ভাইও তার ঘলরা। 
আ�ার কথ্া সবশ্াি ন্া হইলল ফন্ কসর মোদলো। আল্ার মোদায়াই 
সদরা�, পদুয়ালর এসত� কইলরা ন্া।”

ভাবী মোরসললঙ দাঁসড়লয় এক হালত মোদয়ালল ধলর সন্লচর সদলক 
তাসকলয় মোকঁলদ মোকঁলদ বলল... “আত্হত্যা �হাপাপ, এর লাসগ পড়স� 
ন্া। শর� থ্াসক �রণ ভালা কওয়ার লাসগ মোতা�রার বার চায়রা�।” 

আয়�ান্লক মোদসেলয় আসরফ বলল... “ভাবী, আ�ার ভাসতিালর 
এসত� কইলরা ন্া। আর মোকালন্াসদন্ আ�রা আইতা�ন্ায়।” 

�দুসহব হাত রেিাসরত কলর বলল... “মোিান্া ভাবী মোন্া, সন্লচ ন্াল�া। 
িান্ সন্, আসরফলর সবয়া করাইবার লাসগ িা�ন্র �ালিা িকল 
বাসড়ত োয়রা। চাইলল তদু স�ও োইতা পারবায়। উদর ন্াসত উন্দুর 
আর ইবায়সদ আইতন্ায়। আইলল তার কল্াসদ বল মোেল�দুলন্। আস� 
িকলতা িাসন্। মোিান্া ভাবীলন্া, মোতা�ার কসলিার টদু করার বায় 
চাইয়া ন্াল�া, মোকান্তা হইতন্ায়।”

ভাবী মোচাে পাসকলয় দাঁত কট�ট কলর বলল... “হাচা কয়রায় 
মোতা?”

�দুসহব মোবসরলয় হাত রেিাসরত কলর বলল... “তদু স� ভালাসেলক িালন্া, 
আস� আর আসরলফ িাসকরর লাোন্ ঢং কসর ন্া। মোতা�ালর মোন্ওয়ার 
লাসগ আ�রা আইস�, চললা �িা মোদেবায়লন্। ক্ষলণ হালি ক্ষলণ 
কালন্, আিবলীলার মোভলসক লাগাইয়া সন্লি �াকাল বইন্ল�।”

ভাবী মোকঁলদ মোকঁলদ বলল... “�দুসহব ভাই! শর� থ্াসক �রণ ভালা।” 
�দুসহব :.. “হুরুভাইর হাত ধরা োয়। আ�ার হাত ধইরা ন্াল�া।”
ভাবী হাসত রেিাসরত কলর বলল... “�দুসহব ভাই।” 
�দুসহব আলরা কলয়ক পা এসগলয় স�ন্সত কলর বলল... “মোিান্াভাবীলন্া 

সন্লচ ন্াল�া।”
“আ�ার �াথ্া ঘদুলরর।” বলল ভাবী এসললয় পলড়। �দুসহব ঝাঁপলট 

ভাবীর হাত ধলর োল িা�লালত ন্া মোপলর সচৎ হলয় পলড়। আসরফ 
ভাবীলক ধলর সভতলর সন্লয় মোিাফায় বসিলয় হাঁপায় হাঁপায়। �দুসহব 
দাঁসড়লয় সন্লির �াথ্ায় হাত বদুসললয় সভতলর মোেলয় আয়�ান্লক পালশ 
মোটলন্ মোচাে কপালল তদু লল বলল... “মোতার �া’র িাহি আল� মোর 
বাপ।”

আয়�ান্ :.. “চাচা, আম্ায় ইতা করলা মোকলন্?”
�দুসহব তার �াথ্ায় হাত বদুসললয় বলল... “কাপড় আন্াত মোগ�লা, 
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আ�রালর মোদইে্যা ফাল �াসর চালঙা উইট্া মোেকস�লা। অলন্ আ�রা 
মোতা�ার ফদু ফদু র ঘলরা োইল�া। তদু স� োইতায়সন্?”

আয়�ান্ �দুে মোবিার কলর বলল... “আম্ায় �ারবা।” 
�দুসহব :..”মোতা�ার আম্াও োইবা। োও, কাপড় বদলাইয়া আও।”
আয়�ান্ চলল মোগলল আসরফ হাঁপ মো�লড় বলল... “মোতা�ার ঋন্ 

মোকালন্াসদন্ শুধ করা োইতও ন্া।”
�দুসহব মো�লঝলত বলি বলল... “ভাবী, চা োইতায়সন্?”
ভাবী �দুে কাললা কলর বলল... “আ�ালর মোবইজ্ত করলল মোতা�রার 

িাত োইবও।”
�দুসহব :.. “ইতা বাদসদ কও, ন্য়া গাসড় সন্তায়সন্? মোে িদুন্র গাসড় 

একোন্ আসরফর লাসগ সকন্ল�। আস� চালাইয়া আইস�। পাসন্র 
লাোন্ মোদৌলড়। আহ, কী আরা�। গর�রসদলন্া হুড েদুইলা চদু ল 
হুকলাইয়া চালাইলল মোে ভালা লাগব। চালাইতায়সন্?”

আসরফ �াথ্া ন্ালড়। �দুসহব মোচাে বদুলি গাসড় চালান্দুর ভান্ কলর। 
ভাবী আঁচলল �দুে লদুসকলয় হািলত শুরু কলর। আসরফ দাঁসড়লয় গ্ভীর 
কলঠে বলল... “আ�ালর কালন্ কালন্ কইলায় ন্া মোকলন্?”

ভাবী :.. “মোতা�ার ভাইলয় িকলতা িান্ইন্, তবদুও আ�ালর 
অসবশ্াি করইন্। এর লাসগ সবতসল�লা�।”

আসরফ �াথ্া চদু লসকলয় সন্ম্নকলঠে বলল... “পদুয়া ইলগা ভাইিাবর, 
ন্ায়সন্?”

ভাবী :.. “সকতা কইলায়?”
আসরফ :.. “ন্া �ালন্ মোকান্তা ন্ায়। োও, িদুন্র একোন্ শাসড় 

সপইন্া আও। আ�ার অত দাস� গাসড়ত ই শাসড় সপইধিা উেলল গাসড় 
চলতন্ায়। মোকউ মোকান্তা িান্ইন্া আর িান্তাওন্ায়। োসল মোগা 
ভাবী আবিা আম্ালর কান্াইয়ন্া। আয়�ান্র লাসগ আম্ায় লদুকাইয়া 
কান্ইন্।”

ভাবী হাঁটলত শুরু কলর বলল... “পারলল মোতা�রা োণ্া মোকান্তা 
োও, আস� কাপড় বদলাইয়া আই।”

আসরফ �দুসহলবর পালশ বলি বলল... “অততা িালন্া সকলা?” 
�দুসহব :.. “একসদন্ পদুসললশ মোদৌড়াইয়া ওবায় আইন্স�ল। ইতা বাদ 

মোদ, মোেতা হইবার হইল�। কা’র ঘালড়া মোকান্ ি�য় শয়তান্ চলড় ইতা 
মোক িালন্? আল্ায় মোেতা করইন্ ভালার লাসগ করইন্, হাচা ন্ায়সন্?”

আসরফ :.. “আইি থ্াসক ভাবী বদসলসেবা। আয়�ান্লর �ালতা 
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লাগাইসললল ইতা ভদু সলসেব। আপার ঘর মোগললসগলতা আল্ায় সদ�ইন্, 
ইতা তার �লন্াঔ থ্াকতন্ায়। তবদুও মোচাে রাো লাগব। োও, তদু স� 
সগয়া উন্া পাসন্ োও, আস� দরিা িান্ালা লাগাই।”

�দুসহব :.. “ভাবী আইচ্ইন্, চল িাসকরর ঘলরা সগয়া গর� পাসন্সদ 
চা বান্াইয়া োই�দুলন্। আয়�ান্লর মোকাললা লাইয়া তদু ই ো। আস� 
দরিা লাগাইয়া আয়রা�।”

আসরফ আয়�ান্লক মোকালল সন্লয় কথ্া বললত শুরু কলর। �দুসহব 
কথ্া ন্া বলল দরিা িান্ালা লাসগলয় বলল... “ভাবী, উপলরর িান্লা 
েদুলা থ্াকলল মোকান্তা হইতন্ায়। চদু সর করার লাসগ দশতালার উপলর 
মোচার উেলতা ন্ায়।”

ভাবী :.. “আস� লাগাইয়া আইস�, চললা।”
�দুসহব :.. “োল�াো সচন্তা কইলরা ন্া। ইতা কইললও মোকউ সবশ্াি 

করতা ন্ায়। আ�রালর সপেবা আর কইবা, �াকাললর ঘরর মোবআকেল, 
তাল লাগাইবার লাসগ আর মোকান্তা থ্দুকাইয়া পাই�ত ন্া তালগা� 
লইয়া আইল�। চললা।”

ভাবী :.. “সিঘাইলল সকতা কইবায়?” 
�দুসহব :.. “কইল�া আকেল োটাইয়া আসরফর গাসড় িালাস� সদয়া 

মোতা�ার মোগািা ভাঙাইস�। ঘলরা সগয়া িা�ান্্য ন্াটক করবায়। ডরাইও 
ন্া, আ�রা মোতা�ার ললগ আস�। িকললর পাইয়া আ�রালর োসল 
ভদু ইল্ ন্া মোগা ভাবী।”

ভাবী আঁচলল অশ্রু �দুল� বলল... “আল্ায় মোতা�রালর সচরিদুেী 
করবা। মোতা�রার লাসগ হারািীবন্ কাইন্া মোদায়া করল�া। মোতা�ার 
দয়ায় আস� আ�ার িকলতা সফরত পাইস�। আস� মোকান্সদন্ 
�সরসগলা�লন্। োসল মোতা�রার ভাসতিার �দুের বায় চাইয়া মোবহায়ার 
লােন্ বাচরা�।” 

�দুসহব :.. “ভাবী, আইি আ�রার েদুসশর রাইত। �দুইন্ার ললগ 
আসরফর সবয়ার �াতকথ্া পাকাইল হইল�। আইি কান্লল আল্াহ 
মোবিার হইবা। অলন্ চললা। হুলন্া, িদুন্রীলর আস� মোদৌড়াইল�া।”

ভাবী মোবসরলয় দরিায় তালা লাসগলয় মোডলক বলল... “ও কদু সস্তসগর, 
আ�ার বায় চাও?”

আসরফ চ�লক বলল... “সকতা ডাকলায়?”
ভাবী করলিালড় বলল... “আ�ালর �াফ কলরা।” 
আসরফ বািদুলত অশ্রু �দুল� বলল... “ভাবী মোগা, আ�রার �াত্র এক 
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বইন্, তাইন্লর সবয়া মোদলাইস�। অলন্ মোতা�রা আ�ার বইন্াইন্। 
ভাইলয় মোকান্তা করলল বইলন্ লদুকায়। বইলন্ মোকান্তা করলল ভাইলয় 
সচল্াইয়া কয় ন্া। হাই হুই করলল তার �ান্ইজ্ত োয়। হাত 
ন্া�াও।”

ভাবী আঁচলল অশ্রু �দুল� বলল... “ইলগা মোতা�ার ভাইর পদুয়া। আস� 
োসল আট ন্য়�াি মোপলটা রােস�লা�। চাইলল রক্ পরীক্ষা করাইতায় 
পারবায়।”

“মোত সেকাল�।” বলল আসরফ �াথ্া সদলয় ইশারা কলর আয়�ান্লক 
বদুলকর িালথ্ মোচলপ ধলর হাঁলট। কথ্া ন্া বলল গাসড়র পালশ মোেলয় 
ভাবী মোচাে কাপলল তদু লল বলল... “ও মোিান্া �াই মোগা, ইটা কার 
গাসড়? আ�ালর মোিললা চালান্ করার লাসগ চদু সর কইরা আইন্� ন্া 
সকতা?”

�দুসহব শরীর কাঁসপলয় মোহলি বলল... “িাসকরর ে�তাপ উেল�, 
এর লাসগ গাসড় ইটা মোতা�ার। আর মোকউ ইটা চালাইলতা পারতান্ায়। 
তার বউলর কইলল েড়েড়া সদ মোদৌড়াইয়া �রাব আর কইব, আ�ার 
পদুরীলর এসত� করার িাল্া মোক মোতা�ালর সদল�? আইি মোতা�ালর 
িালন্ �াসরসলতা�। হাচা ন্ায়সন্লর আসরফ?”

আসরফ :.. “হয়লরব ভাইিাব হাচা কই�। আপালর গচাইলত চাইলল 
দ� বধি হয়ার ি্ভাবন্া আল�।”

�দুসহব সশউলর বািদুলত হাত মোঘলষ সকপেতকলঠে বলল... “আসরফ!, 
আ�ার োণ্া লালগর।”

আসরফ অবকাকলঠে বলল... “ইতা সকতা কইলায়লরব?”
�দুসহব কাঁপলত কাঁপলত বলল... “হয়লব, ভাই মোর ভাই মোে োণ্া 

লালগর। আ�ার সভতর-উতর কাঁপাইলার।”
আসরফ :.. “মোতা�রা পারলল ে�তাপর স�সশন্লর ন্াশ কলরা, আস� 

আ�ার ভাসতিালর লাইয়া সিসকর পসড় পসড় হাইট্া োয়রা�সগ। 
চললর ভাসতিা। মোতার ফদু ফায় সকতা একটা সকন্�ইন্ িকলর তাপ 
উসেোর। আ�ালরা োণ্া োণ্া লালগর, �লন্ কয় তাপ উসেসেব। 
হায়লর আল্াহ! সকতার লাসগ মোে এইন্র িাল্া লইয়া সবপদ ইটা 
সকইন্া মোেকস�।”

�দুসহব দাঁত কটকট কলর বলল... “ভাবী মোগা ভাবী আ�ার মোে 
োণ্া লালগর, �লন্ কয় িাসকরলর থ্ইয়া আস� পয়লা �সরচব্যাপালরা 
োই�দুসগ। আসরফলর, রািাই মোকথ্া আন্লর ভাই আ�ার মোে োণ্া 
লালগর।”
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আসরফ সপ�দু মোহঁলট বলল... “ও মোিান্া �াই মোগা �াই ইতা সকতা 
আর্ভ হইললা? পয়লা দদুলভাই বালদ অববধভাই অলন্ আ�ালরা তাপ 
উসেোর। ভাবী মোগা ভাবী, তাপর কারোন্া থ্াসক দূরই হলরা। ন্াইলল 
তালপ িাসতসলব।”

ভাবী :.. “আইি বাকো োণ্া পড়ল�। আ�ালরা োণ্া োণ্া লালগর।”
আসরফ অিহালয়র �ত বলল... “ইতা সকতা হুন্লা�! গাসড়ত উোর 

আলগঔ ভাবীলর িাসতসলল�। হায়লর আল্াহ, সবপদ ইটা অলন্ আস� 
কালর গচাইতা�?”

ভাবী হাত রেিাসরত কলর রাগাসবিতকলঠে বলল... “মোতা�রার সকতা 
হইল�? গাসড়ত উইট্া ্রিাট্ষ সদলল ইসজিন্ গর� হইব। মোদসে চাসব 
মোদও, আস� চালাই�দুলন্।”

�দুসহব মোকঁলপ মোকঁলপ চাসব এসগলয় মোদয়। ভাবী গাসড়লত উলে ্রিাট্ষ 
সদলয় সবরলক্াসক্ কলর বলল... “অত োণ্া েেন্ লালগ তেন্ এ-সি 
চালাইয়া থ্ই� মোকলন্? এর �ালঝ মোফাটা ফদু ল!”

�দুসহব কসপেতকলঠে বলল... “সক...সক সকতা কয়রায়?”
ভাবী ক্যাঁট ক্যাঁট কলর বলল... “ন্য়া গাসড় সকন্া হুশ িাগাত 

রইল� ন্া। এ-সি ফদু ল চললর কসর কললকলল িকলর তাপ উলের। 
ভাঙা গাসড় চালাইবার অসভঞেতা ন্াই আর অন্সভঞেরা ন্য়া গাসড় 
সকইন্�ইন্। ঢং হকল!”

আসরফ :.. “অববধভাই, ববধ হইবার লাসগ তদু স� িা�লন্ বও আস� 
বাধ্য হইয়া আ�ার ভাসতিালর লাইয়া সপ�র সিলটা বয়রা�।”

�দুসহব উেলত উেলত বলল... “সেকাল�লরবা ভাই সেকাল�। হায়লর 
কসলর কাল, মোকউ আলগ �রলতা চায়ন্ালর। ভাবী মোগা, আস� আব 
সবয়া করস� ন্া। �লন্র ববৈধ দূর করার লাসগ আসবতালর �ারলল 
মোগান্াহ হইব।” 

ভাবী সহসটং অন্ কলর উইলন্ডা বধি কলর চালালত শুরু কলর সবদ্রূপ 
মোহলি বলল... “আর তাপ উেতন্ায়। গাইলড় ড্াইভার সচসন্সলল�।”

�দুসহব দদুহাত বািদুলত ঘলষ বলল... “অলন্ বাকো আরা� লালগর। হু 
হু কইরা হু�ার লাোন্ সন্লচসদ োণ্া হা�ার ন্া। িান্-সন্ মোগা ভাবী, 
আইবার ি�য় মোহোর লাোন্ োণ্া লাগস�ল। গাসড়র সভতলর োণ্া 
লাইগ্যা সহটার ে�তাপ উেস�ল। �ান্লা� সহটায় োণ্া িহে্য করলত 
পালর ন্া, আ�ার তাপ উলের মোকলন্?”

ভাবী সেল সেল কলর মোহলি বলললা.. “হাত পাও মোহলদা, শরীর 
গর� হইবলন্। ও কদু সস্তসগর! োণ্া লালগরসন্?”
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আসরফ কপট মোহলি বলল... “ভাবী, মোতা�ার ভাঙা গাসড়টা আ�ালর 
িালাস� মোদলাওলর মোগা, অেন্ থ্াসক ইটা মোতা�ার।”

ভাবী উলতেসিত হলয় বলল... “হাচা কয়রায়সন্?” 
আসরফ সশউলর বলল... “হাচা কয়রা� �ালন্? মোহোর ভলা ে�তাপর 

মোপক্টসর ইটা মোতা�ার। আ�ার কথ্া সবশ্াি ন্া হইলল অববধভাইলর 
সিঘাও, তাইন্ কাঁসপ কাঁসপ হাচা কথ্া কইবালন্।”

আয়�ান্ হািলত হািলত বলল... “মো�াটচাচা, সকতা হইল�?”
আসরফ :.. “মোবটা �াসত� ন্া! মোতার ফদু ফায় সকতা একটা সকন্�ইন্ 

হকলর তাপ উসেোয়। োসল মোতার �া’র তাপ উলের ন্া। এর লাসগ 
মোতার �ালর ইটা িালাস� মোদলাইস�। েবরদারলর ভাসতিা ই গাসড়ত 
তদু ই আর উসে� ন্া।” 

আয়�ান্ :.. “আ�ালর লইয়ালন্া স্দু ললা োইন্।” 
আসরফ কপালল আঘাত কলর বলল... “হায়লর আল্াহ অলন্ আস� 

সকতা করতা�?”
আয়�ান্ িাধারণকলঠে বলল... “মো�াট চাচা সচন্তা কইলরা ন্া, তাপ 

উেলল আবিায় লইয়া োইবালন্। আম্ার ললগ আবিা গাসড়ত উেইন্ 
ন্া। কইন্ আন্াসহথ্ালন্ বদুলল �াসরসলবা।”

আসরফ :.. “মোত সেকাল�লর বাপ। তদু ই আ�রার িকলতা। মোতার 
তাপ উেলল িালড় িব্ষন্াশ হইব। গাসড় ইটা জ্ালাইসলল�া।”

ভাবী সবচসলত হলয় বলল... “আস� �রলল িকল েদুসশ হইবায়, এর 
লাসগ ে�তাপর মোপক্টসর আ�ালর িালাস� সদল�া, আইচ্া সেকাল�।” 

আসরফ অপরাসধর �ত বলল... “ন্া মোগা ভাবী, আবিায় আ�রালর 
বক�ইন্। মোতা�ালর মোদওয়ার আিল কারণ হইল, দদুলাভাইর মোে 
তাপ উেল� ইতা তাপ উেলল তদু স� একসদলন্ দদুরস্ত হইসগলায়লন্। 
এর লাসগ আ�রা সতলন্ািন্ স�ইল্া িাল্া কইরা মোতা�ালর িালাস� 
মোদওয়ার লাসগ আই�লা�।”

ভাবী উলতেসিত হলয় বলল... “মোক মোক?” 
আসরফ :.. “আস� অববধভাই আর দদুলাভাই। আর মোকউর অত 

িাহি হইলতা ন্ায়।”
ভাবী উদািকলঠে গালন্র এক অন্তরা গায়… “আস� কলসকিন্ী 

হইলা� মোগা ো’র লাসগ, ন্য়ালন্ ন্া মোদেলা� তালর হইলা� অভাগী।”
�দুসহব কসপেতকলণ্ বলল... “ই...ই...ইতা সক...সক...সকতা 

কইলায়?”
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ভাবী দীঘ্ষশ্াি মো�লড় আলরক অন্তরা গায়… “বরণ করার আলশ 
�হান্লন্ বন্ফদু লল �ালা গাথ্লা�, স্বপলন্ মোদসেলা� তালর আস� 
িাসগয়া ন্া পইলা�।”

আসরফ গ্ভীর কলঠে বলল... “ভাবী, ইতা বাদ মোদও।”
ভাবী �াথ্া দদু সললয় আলরক অন্তরা গায়… “োলর ভাললাবাসি তালর 

আলিা ন্া মোদসেলা�।”
�দুসহব ভাবীর সদলক তাসকলয় বলল... “গালন্ গালন্ �ন্র কথ্া 

কয়রায় ন্া সকতা?”
ভাবী িাধারণকলঠে বলল... “আ�ার �ন্র কথ্া এক�াত্র আল্ায় 

িান্ইন্। আইচ্া, ইতা বাদ সদ কও বড় ভাবী আই�ইন্সন্?”
�দুসহব কসপেতকলঠে বলল... “ভাবী মোগা মোরালষ চালাও, তালপ 

আ�ালর িাসতলার।”
“ইসত সকতা কও?” বলল ভাবী দ্রুত চাসললয় িাসকলর ঘলরর িা�লন্ 

মোেলয় গাসড় থ্া�ায়। আসরফ গাসড় মোথ্লক মোবসরলয় আয়�ান্লক তাড়া 
সদলয় বলল... “োলর ভাসতিা, মোদৌসড়য়া সগয়া মোতার ফদু ফালর ক, িলসদ 
কতটা ডাব কালটা অববধচাচালর ধসরসলল�।”

“আইচ্া চাচা আস� োয়রা�।” বলল আয়�ান্ মোদৌলড় মোেলয় দরিায় 
েদু কলল, মোহন্া দরিা েদুলল সক�দু বলার আলগ আয়�ান্ রুধিশ্ালি 
বলল... “ফদু ফদু  ভালা আ�সন্? ফদু ফা িলসদ ডাব কালটা, অববধচাচালর 
ধসরসলল�।”

িবার িালথ্ িাসকর মোদৌলড় োয়। িবাই একিালথ্ বলললন্... 
“কালর সকতায় ধরল�?”

আয়�ান্ দাসদলক িসড়লয় ধলর বলল... “আস� িাসন্ ন্া, মো�াট 
চাচায় কই�ইন্ অববধচাচালর ধসরসলল�। ফদু ফায় ডাব কাটতা।”

িাসকর :.. “এই মোবটা কান্লব বালদ আলগ ক মোকান্ান্ ধরল�?”
আয়�ান্ :.. “চাচার গাসড়র সভতলর।” 
িাসকর :.. “ইতা সকতা কইলল মোবটা?”
আয়�ান্ হাত সদলয় ইশারা কলর বলল... “চাচায় ধইরা লইয়া 

আয়রা।”
িাসকর :.. “ই সকতা �াতলর, ধরলল ধইরা লইয়া আইব সকলা? 

তদু ইও মোতার �া’র োলান্ আউলাইয়া ঝাউলায় �াত�। সকতা হইল� 
বদুঝাইয়া ক। হায়লর হায়, ই কী িব্ষন্াশ হইললা? ইতাইন্তলর মোকউ 
আটকাইলা ন্া মোকলন্? অলন্ তার �া’মোর সকতা কইয়া িবাব সদল�া?” 
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িরণ সচসন্ততকলঠে বলল... “আ�ার �লন্ কয় ইগুলর োেসরর 
মোদওলয় ধসরসলল�।”

ন্াসদ� িাধারণকলঠে বলল... “আসরফ ললগ থ্াকলল মোদও ভূলত 
ধরলতা পারতন্ায়। আ�ার �লন্ কয় ইগুলর হু�ায় ধসরসলল�।”

িাসকর ধ�লক বলল... “দূর �াসত� ন্া, সচৎ হইয়া ঘদু�াইলল হু�ায় 
ধলর। গাসড় সভতলর হু�ায় ধরব সকলা?”

িরণ সবরক্ হলয় বলল... “তদু ই িান্� ন্া, ইলগাই একিারা আরা� 
পাইলল মোবলভাতার লাোন্ ঘদু�ায়।”

আসরফ মোহঁলক বলল... “দদুলাভাই, ও মোিান্ার দদুলাভাই তাড়াতাসড় 
আও। অববদভাইলর ধসরসলল�। ও দদুলাভাই! ভালব িালব বদুঝরা� 
আ�ালরও ধসরলার। ও দদুলাভাই ডাবর পাসন্ মোকায়াই! আ�ার হালত 
পালয় কালপর।”

পালশর ঘলরর মোলাকিন্ মোবসরলয় তালদর কথ্াবাথ্্ষা শুলন্ হতভম্ব। 
মোকউ সক�দু বলল ন্া। িাসকর ধ�লক বলল... “মোবলভাতার লাোন্ 
�াতলর মোকলন্? সকতা হইল� বদুঝাইয়া ক, পদুসললশ ধরলল �াড়াইয়া 
আন্লল সকলা, িান্ বধিক সদয়া আইন্�ি ন্া সকতা?”

আসরফ :.. “পদুসললশ ধরল� ন্া, ে�তালপ ধসরসলল�। আ�ালরা হালত 
পালয় কালপর, ভালব িালব বদুঝরা� আ�ালরও িাসতসলল�। োসল 
ভাবীলর িাতত পালরর ন্া। সকিাত ঝাল! এর লাসগ িদুইত করলতা 
পালরর ন্া। মোিান্ার দদুলাভাই, এইন্লর মোন্ও আর আ�ালর ডাবর 
পাসন্ মোদও।”

িাসকর �দুসহবলক িসড়লয় ধলর হাঁট শুরু কলর বলল... “ভাবী 
কইলব?”

আসরফ :.. “আলস্ত ধীলর আয়রা।”
িাসকর :.. “চাসব গচাই�তসন্?”
আসরফ :.. “তাইন্র হালতা সদস�।”
িাসকর :.. “হালতা সদলল কা� হইত ন্ায়। মোিান্া রূপা সদ তাগা 

বান্াইয়া চাসব হারাইয়া ঝালা মোদওয়া লাগব। ন্াইলল মোতার আ�ার 
সন্স্তার ন্াই। হসর ো ইকান্ থ্াসক! সকতা মোব�ার একটা সকইন্া 
আইন্�ি বইললউ তাপ উসেোয়।”

আসরফ সশউলর বলল... “িান্ সন্ দদুলাভাই, ভাইবলব মোে �দুশন্ 
কসর চালাইন্। বাকো আরা� লাসগস�ল। আস� চালাইলল োসল োণ্া 
লালগ। �াইল্গা �াই মোে োণ্া, আস� শর�াইয়া কই�লা� ন্া। কইলল 
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কইলায়লন্, সকিাত মোবটা হইলল গর�র সদন্র োণ্া িহে্য করলত 
পার� ন্া।”

িাসকর :.. “দূর �াসত� ন্া, আস�ও শর�াইয়া কই�লা� ন্া। 
ে�তাপত মোতার গাসড়ত বইয়া উেল�। গাসড়র সভতলর মোহোর লাোন্ 
োণ্ লালগ। সদলন্া সকিাত গর� আস�ল। সদন্ঔ আস� োণ্ায় 
কাঁপস�লা�। অলন্ মোে োণ্া পড়ল�, �াই মোগা �াই একেবালর �াঘ�াইয়া 
োণ্া। ইগুর হাসড্ত োণ্া লাসগসগল�। ইগুলর লইয়া হািাপতাল 
োওয়া লাগব, ন্াইলল মোশষ। েল� �ান্দুলষ োন্োসন্ করবা।”

�দুসহব কথ্া ন্া বলল থ্রথ্র কলর কাঁলপ। িাসকর তালক মোিাফায় 
বসিলয় তার �াথ্ায় হাত বদুসললয় �াথ্া দদু সললয় বলল... “আ�ার লাোন্ 
তাপ উেলল আবদুল তাবদুল �াতললন্। ইগুলর ডাবর পাসন্ োওয়া, হুশ 
সফরবলন্। আ�ার োই লালগর ডরাইয়া মোবহুশ হইসগল�।”

িরণ সবদ্রূপহাসি মোহলি বলল... “িাসকর, এক কা� কর। বারা 
থ্াসক োণ্া রািাই আইন্া বাসলশ মোকথ্া সদ িাইতো ধরলল তাপ 
ক�বলন্।”

িাসকর :.. “আন্া �াসত� একোন্ টাওয়াল লইয়া আয়। ইগুর 
�াথ্াত সভিা পসট্ সদলল তাপ ক�বলন্। ন্াইলল আ�ার লাোন্ 
ে�তাপ উসেসেব। সকতা একটা সকন্ল� মোে বয় তার তাপ উসেোয়।”

আসরফ :.. “মোে তাপ আইি ক�ল�। ইতা ফদু  সদলল ক�বলন্। এলর, 
রাঙ্গাভাবী আই�ইন্।”

িাসকর উলতেসিতকলঠে বলল... “কইলব, হাচা কইলরসন্?”
আসরফ :.. “দদুয়ারর িা�লন্। োও, হালতা ধইরা সভতলর আলন্া, 

িকলর তাপ ক�বলন্।”
িাসকর দরিার িা�লন্ মোেলয় �া’র গলা ধলর ব্যকদু ল হলয় ভাবীলক 

কাঁদলত মোদলে ব্যস্তকলঠে বলল... “রাঙ্গাভাবী, ভালাসন্?”
ভাবী �াথ্া তদু লল তাসকলয় হািার মোচষ্া করলল, িাসকর সশউলর 

বলল... “তাপ�াত্রা সেকোক আল�ত? আ�ার মোে তাপ উেস�ল মোগা 
রাঙ্গাভাবী।”

�া অিহালয়র �ত বলললন্... “সবভািার আবিা, আস� অলন্ সকতা 
করতা�?”

িাসকর ভাবীর সদলক তাসকলয় কপট মোহলি বলল... “মোকা�্ষা 
মোপালাও োওয়াইলল আবিাহুিদুরলর আ�রা বদুঝাই�দুলন্। ন্াইলল 
আ�রা মোদাকালন্া োইরা�সগ চা-পাসন্ োইবার লাসগ।”
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ভাবী মোোঁট কাঁসপলয় বলল... “দদুলভাই, িকল থ্াইক্যাও আ�ার 
মোকউ ন্াই।”

িাসকর :.. “ইতা সকতা কইলায় মোগা ভাবী? িলসদ সভতলর আও। 
আবিাহুিদুরলর পলর কান্াইল�া, পয়লা মোহন্ালর মোথ্াড়া কান্াইলাই। 
আ�ার ললগ আও।”

�া ভাবীর �াথ্ায় হাত বদুসললয় কাঁদলত কাঁদলত বলললন্... “বউ, 
আয়�ান্র লাসগ তার দাদায় লদুকাইয়া কান্ইন্। আর কান্াইও ন্া। 
অলন্ আ�রার োইবারসগ ি�য়। �লন্া দদুঃে লইয়া �রলল মোতা�ার 
লাসগ থ্াসকসেব।”

ভাবী �ালক িসড়লয় ধলর কাঁদলত শুরু কলর বলল... “আস� আর 
মোকালন্াোলন্া োইতা�ন্ায়। আইি থ্াসক আপন্ারার ললগ থ্াকল�া। 
আম্া, আ�ালর �াফ কলরৌকা।”

�া উলতেসিত হলয় বলললন্... “বউ, হাচা কয়রায়সন্?” 
ভাবী :.. “সি হয় আম্া, আস� আর সহ ঘলরা োইতা�ন্ায়।
�া ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় সফিসফি কলর বলললন্... “মোতা�ার 

দদুলাভাইলর েদুসশ কলরা। িকল ি�ি্যা ি�াধান্ হইসেব।”
ভাবী :.. “আপন্ারালর েদুসশ করার লাসগ দরকার হইলল িকলর 

পাও ধইরা �াফ চাইল�া।”
�া :.. “িকলর পাও ধরা লাগতন্ায়। দা�ান্লর দাওয়াত সদলল 

মোবটায় িকলতা িা�লাইবালন্। আস� কালন্ কালন্ কই�দুলন্।” 
ভাবী ঘলর ঢদু লক িাসকরলক মোডলক সন্ম্নকলঠে মোডলক বলল... “মোিান্ার 

দদুলাভাইলন্া ওবায় আও।”
িাসকর পালশ মোগলল �া আঁচলল অশ্রু �দুল� বলললন্... “আবিা, 

আয়�ান্র লাসগ িালন্ কালন্। মোতা�ার চাচায়ও লদুকাইয়া কান্ইন্। 
সকতা করতা�?”

িাসকর :.. “আপলন্ কইলল অলন্ আইবার লাসগ িকললর কইল�া, 
ন্া আইলল মোকউ মোদলশা োইতা পারতান্ায়। আইি থ্াসক আয়�ান্ 
আপন্ারার ললগ থ্াকব। আইচ্া, ইতা বালদ �াতল�া। ভাবী, িকলর 
লাসগ চা বান্াইতায় পারবায়সন্?”

ভাবী :.. “পারল�া। আর হুলন্ৌকা, কাইল সবয়ালন্ আপন্ার ন্াস্তার 
দাওয়াত। পলরাটা আর �দুরগা ভদু ন্া করল�া, ো োইতা পারইন্। 
অলন্ আপার ললগ স�লাইয়া মোদউকা, আ�ার ডর কলরর। সকলাইতা 
পারইন্।”
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িাসকর পাকঘলরর সদলক হাঁটলত শুরু কলর বলললা.. “আইি 
আপার �ন্ মোবসশ ভালা ন্ায়। গলাত ধইরা কান্লল তাইন্ও হাউ�াউ 
কইরা কান্বা। আ�ার ললগ আও।” 

ভাবী তালক অন্দুিরণ কলর। িাসকর পাকঘলর রেলবশ কলর মোহন্ার 
সদলক তাসকলয় বলল... “ধন্ সদলল �ান্ ভালঙ, িান্ মোগললসগ ধন্ পসড় 
থ্ালক। হুন্, ভাইবলব কান্রা। মোকান্তা কই� ন্া। এ�লন্ঔ ডর ডর 
কলরর, �াইর লাসগ িালন্ টালন্র।”

মোহন্া অধীর হলয় বলল... “ইলা �াতরায় মোকলন্, আইি মোতা�ার 
সকতা হইল�?”

িাসকর :.. “আইি আ�ার েদুসশর সদন্। িকললর েদুসশ করলল 
আল্াহ েদুসশ হইবা। হুন্, �ন্ িাফ কসর ভাবীর ললগ �াসত�। আল্ায় 
িকলর �ন্র েবর িান্ইন্। আস� অলন্ চাচাসির ধালরা োয়রা�, চা 
বান্াইয়া ভাবীলর সদ পাোই�। �ারলল আ�ালর �ারবা।”

মোহন্া কথ্া ন্া বলল �াথ্া দদুলায়। িাসকর দ্রুত বিারঘলর মোেলয় 
আয়�ালন্র িালথ্ বাবালক কথ্া বলায় �তে মোদলে সবচসলত হলয় বলল... 
“চাচাসি, আম্ায় কইন্ আয়�ান্ আবিার লাোন্ আর আপলন্ কইন্ 
ন্া। আ�ার োই লালগ আয়�ান্ আবিার লাোন্ হইল�, আপলন্ সকতা 
কইন্?”

বাবা :.. “িাসকর! সকতা �াতলর?”
িাসকর :.. “�াইপ্া ধান্ সদলল সহিাব সেক থ্ালক, কাবদু কাইরা 

দদুশ�ন্লর �াফ করলল আিীবন্ মোবগাসর কলর। আয়�ান্ আপন্ার 
ন্াসত। তালর �াফ করলল আপন্ার মোকান্তা ক�তন্ায়। আস� এসত�র 
বায় চাইয়া ভাইিাব আর ভাবীলর �াফ করলল আল্াসি েদুসশ হইবা। 
চাচাসি, েত �াইপ্া ধান্ মোদইন্া মোকলন্ উগারর ধান্ কল�, সকন্তু 
�ান্দুষর ভদু লত্রুসট �াফ করলল কল� ন্া, ইতা বদুলল আবিায় কইতা।” 

িাসকর বািদুলত �দুে লদুসকলয় ডদু কলর কাঁদলল, বাবা আয়�ান্লক এক 
পালশ িসরলয় দ্রুত উলে িাসকরলক িসড়লয় ধলর বলললন্… “মোিান্া 
ভাসতিালন্া তদু ই কান্সদি ন্া।”

িাসকর কাঁদলত কাঁদলত বলল... “আ�ার বায় চাইয়া �াফ কসর 
মোদলাউকা। আরকবার মোকান্তা করলল তারালর আস� কালাপাসন্ত 
চালান্ করাইল�া।”

বাবা অশ্রু �দুল� সবভািালক মোকালল সন্লয় বলি আয়�ান্লক পালশ 
মোটলন্ রাগাসবিতকলঠে বলললন্… “িকলসটলর বদুঝাইয়া কই�, মোতার 
ললগ উলটা পালটা করলল তারার �া’মোর পয়লা কালাপাসন্ত চালান্ 
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করল�া। সকতা করতা� অলন্ ক?”
িাসকর কপট মোহলি বলল... “মোবসশ মোকান্তা ন্ায় চাচাসি। ভাবী! 

চাচাসির লাসগ চা লাইয়া িলসদ আও। আইি চাচাসির মোরেিার হাই 
হইসগল�। চাচাসি, �দুইন্ায় সকতা কইস�ল আস� ভদু সলসলস�?”

বাবা বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ বলললন্… “িাসকর! তারার লাসগ বহুতো 
করস�, আর ন্া।”

িাসকর সবচসলত হলয় বলল... “চাচাসি, �া বাপর �দুে থ্াসক 
আল্াহ রিূলর ন্া� হুইন্া হুরুতাইন্লত আল্াহ রিূল সচলন্। �া 
বালপ �দুে সফরাইলল হুরুতাইন্তর �লন্া রেশ্ন উলে, আল্াহ রিূল 
মোক তারা মোকায়াই থ্াকইন্? চাচাসি, �া বাবার পাওর ধালরা বইলল 
হুরুতাইন্লত �লন্া শাসন্ত পায়। িকল সবপদ আপদ দূরই থ্ালক। �া 
বাপ সব�দুে বা সন্ষ্দু র হইলল দদু সন্য়া হুরু হইোয়।”

বাবা কপাল কদু ঁচ কলর বলললন্... “িাসকর, তদু ই ইতা সকতা 
�াতলর?”

িাসকর হািার মোচষ্া কলর বলল... “দাদার কা�াত বইয়া �সন্রা 
বািাইয়া কই, আল্া’মোগা তদু স� মোকায়াই? বদুলকর সভতর তদু ষরাগুন্ 
আ�ার �লন্া শাসন্ত ন্াই। আল্াহ মোক�ন্ কইরা মোতা�ার মোদো পাই?”

বাবা �াথ্া মোন্লড় দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলললন্... “ই মোবটার �াত �াসত� 
ন্া, ই মোবটার কা�াত বইলল িকলতা উলট পালট হইোয়, মোকালন্া 
সহিাব স�লল ন্া। সঘ’র �ালঝ কাটা ন্াই, মোবটায় বাইচ্া বার করইন্।”

িাসকর দরিার সদলক তাসকলয় ভাবীলক মোদলে সভতলর আিার 
িন্্য �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “দাদার �াত বালদ �াতল�া 
আলগ আ�রার �াত �াসত লাই। আসরফলর লইয়া মোকান্সদন্ মোদলশা 
োইতা?” 

বাবা :.. “তদু ই সকতা �াতলর?”
িাসকর বাবার পালয়র পালশ বলি বলল...”কইলালন্া আসরফর 

লাসগ �দুইন্ালর আন্তা।”
ভাবী দরিার িা�লন্ দাঁসড়লয় কসপেতকলঠে বলল... “আবিা, চা।”
িাসকর ঝলপে উলে ব্যস্তকলঠে বলল... “রাঙ্গাভাবী সন্! মোকান্ ি�য় 

আইলায়? আ�ার মোে তালপ উসে�ল মোগা ভাবী। অলন্ মোথ্াড়া ক�ল�। 
িালন্া ন্া মোগা ভাবী, আ�ারলন্া ে�তাপ উসেলগস�ল। আল্াহ মো�লহর 
এর লাসগ আ�ার চাচাসি আইয়া আ�ার �াথ্াত পাসন্ ধারা সদ�লা। 
ন্াইলল আইি �সরচব্যাপালরা মোগলা�সগলন্। চাচাসি চা মোলৌকা, 
ভাইলবি বান্াই�ইন্। মোহই মোতারা কইলব? মোদৌসড়য়া আও। রাঙ্গাভাবী 
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আই�ইন্।”
আসরফ এবং িরণ মোদৌলড় মোেলয় একিালথ্ বলল... “রাঙ্গাভাবী 

মোকায়াই?”
িাসকর :.. “এলকেবালর আ�ার িা�লন্। চাচাসি, মোবসট ভাসতসি 

পর। ঘলরা আইয়া পদুয়ার বউ পদুরী হয়। �ারলল আপন্ার কইলিায় 
কান্ব, বার কসর সদলল আপন্ারঔ �ান্ইজ্ত োইব। �াফ কসর 
মোদলাউকা, মোকান্তা ক�তন্ায়।”

ভাবী হাঁটদু  মোগঁলড় বাবার িা�লন্ বলি দদু হালত পা ধলর ফদু ঁসপলয় ফদু ঁসপলয় 
বলল... “আবিা, আ�ার কসলিা বার কসর কদু তোলর োওয়াইললও 
আস� আর কান্তা�ন্ায়।”

বাবা দদুহালত ভাবীর বািদু ধলর োড়া কলর বলললন্... “ইতা সকতা 
কইলায় মোবসট, সকতা হইল�?”

“আবিা।” বলল ভাবী বািদুলত �দুে লদুসকলয় কান্ায় মোভলঙ পলড়।
বাবা বদুক কাঁসপলয় দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলললন্… “�াই মোগা, আ�ার 

মোিান্ার িংিার অলন্ মোতা�রার। জ্ালাইয়া �ারোর কইলরা ন্া, 
মোতা�রাঔ কান্বায়। আেতা �সরসেল�া মোবসট, তেন্ হায় হায় কসর 
কান্ললও এক মোফাটা চা সদতা পারতায়ন্ায়, অলন্ কাইন্াইও পাই 
ন্া। আইচ্া মোগা �াই, আস� �াফ করলা�। আ�ার ভদু লত্রুসট হইলল 
�াফ কসর সদয়।”

ভাবী কাঁদলত কাঁদলত বলল... “আবিা, গলাত সটপা �াসর আ�ালর 
�াসরলাউকা। আস� ক�বেতর লাসগ আইি আপলন্ ন্াসতর িা�লন্ 
�াফ চাইলা। আ�ালর �াসরলাউকা, আস� বাইচ্া সকতা করতা�?”

বাবা মোিাফায় বলি দদু হাত �দুলে বদুসললয় হাঁফ মো�লড় বলললন্… 
“িাসকর, মোতার হসরলর ডাক মোদ, ন্াইলল হাচাঔ আ�ার মোরেিার হাই 
হইসেব।”

িাসকর :.. “চাসচ-আম্া! িলসদ আউকা। চাচাসি, সহিাব বালদ 
স�লাই�দুলন্, অলন্ �াইর ললগ কতবদুইল �াসতলাই?”

বাবা িাসকরলক পালশ বসিলয় তার সদলক তাসকলয় সচসন্ততকলঠে 
বলললন্... “আইি মোতার সকতা হইল�, ইতা করলর মোকলন্? মোতার 
সকতা হইল�লর ভাতীিা আ�ালর বদুঝাইয়া ক।”

িাসকর সবচসলসত হলয় বলল... “�াইর লাসগ িালন্ টালন্র।”
বাবা :.. “বউ! মোতা�ার চাসচহসরলর ফন্ করার লাসগ মোহন্ালর ডাইক্যা 

কও। ও মোবটা আসরফ, �দুসহলব সকতা কলরর? িরণ, ন্াসদ�লর লইয়া 
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ওবায় আয়। সবভািা, মোতার বাপর ধালরা ব। আয়�ান্, ফন্ কসর 
মোতার বাপলর আইবার লাসগ ক। ও মোবসট মোহন্া, িাসকলর আইি ইতা 
কলরর মোকলন্, সকতা হইল� মোবসট? আ�ারলন্া িালন্ কালপর। ইয়া 
আল্াহ রহ� কলরা।”

িাসকর :.. “চাচাসি সচন্তা করবা ন্া, আ�ার মোকান্তা হইল� ন্া।”
বাবা :.. “ও মোবসট বউ, িাসকলর আইি ইতা কলরর মোকলন্ মোবসট? 

আ�ারলন্া ডর কলরর। ও মোবসট মোহন্া, মোতার হসরর োইন্ ফন্ 
কর�তসন্?”

ভাবী িাসকলরর সদলক তাকায় সচসন্ততকলঠে বলল... “দদুলাভাই সকতা 
হইল�, আইি ইলা �াতরা মোকলন্?”

িাসকর মো�লয়র সদলক তাসকলয় হাত রেিাসরত কলর বলল... 
“সবভািা, আবিদুর উলরা আও। আ�ার বদুকর সভতলর সকতা কলরর।”

বাবা মোহঁলক বলললন্… “আসরফ, মোতার মো�াবাইলটা মোদ।”
আসরফ মো�াবাইল এসগলয় সদলয় বলল... “আবিা লাইন্ স�ললর 

ন্া।”
বাবা :.. “�দুইন্ায় ঘদুরার। অলন্ আর মোকউ ঘদুরাইও ন্া।”
িবাই মো�াবাই হালত দাঁসড়লয় থ্াকলল বাবা মো�লঝলত মোবলি 

িাসকলরর �দুলের সদলক তাসকলয় বলললন্... “আইি আস� ফসকরাসল 
গান্ গাইল�া। �সন্রা লইয়া আয়।”

িাসকর অশ্রুিিল মোচালে তাসকলয় বলল... “চাচাসি, আপলন্ 
আ�ালর অত �ায়া করইন্ মোকলন্?”

বাবা :.. “এক�াত্র মোতালর েদুসশ করার লাসগ আস� গান্ গাওয়া 
সহকস�লা�।”

িাসকর অবাককলঠে বলল... “ইতা সকতা কইন্?”
বাবা :.. “একসদন্ এক ফসকর মোবটা বাসড়ত আইস�ল আর দদুতারা 

বািাইয়া গান্ গাইস�ল। মোবটায় আস্তা গান্ গাইস�ল ন্া। আস্তা গান্ 
হুন্ার লাসগ তদু ই কান্া আর্ভ করস�লল। �সন্রা লাইয়া আয়, আইি 
মোদেতা� মোক কালর কান্ায়।” 

বাবা মোচাে বদুলি �াথ্া দদুলালত শুরু করলল, িাসকর অবাক হললও 
ধীলর ধীলর মোহঁলট �সন্রা হালত সফলর পালশ বলি তাল তদু ললল বাবা 
গাইলত শুরু কলরন্… “আ�ার �লন্ আশা মোদেব মোতা�ালর ন্য়ন্ 
ভলর, �লন্র আশা �লন্ রইল ন্য়ন্ মোবলয় অশ্রু ঝলর, দয়াল আল্াহ 
দয়া কলরা �াফ কলরা আস� মোগান্াগারলর। বারণ ন্া শুলন্ অপলথ্ 
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মোহঁলট আস� ধ্ংি কলরস� সন্লিলর, আদাড় অন্তর নূ্লর িাফ কলর 
সন্িগুলণ �াফ ন্া করলল, আল্া’মোগা মোদািসে হব আস� সচরকাল 
থ্াকব আগুলন্র গহ্বলর। মোলাভী �লন্ কত লালি, িদুন্র মোদেলল 
মোচলয় থ্াসক হাঁ কলর, িাসন্ পারব ন্া তবদুও �লন্ ইচ্া রোণপাসেলর 
পদুসষ সপজিলর ভলর।”

গান্ শুলন্ িবার আলকেলগুড়দু �। িাসকর অবাকলঠে বলল... “চাচাসি, 
সকতা হইল�?”

বাবা আয়�ান্লক পালশ বিলত বলল গ্ভীরকলঠে বলললন্... “সদন্ 
ফদু রায় রাইত মোপাহায়, সদন্ান্দু সদন্ দদু সন্য়া বদললর। ি�য় ঘদুরলতই 
আল�। ক্ষলণ িদুি�য় হয়, ক্ষলণ হয় দদুঃি�য়। গতকাইল মোকউ মোকা�্ষা 
পদুলাও োইস�ল, আইি হুদা ভাত পার ন্া। বড়াই করা ভালা ন্ায়, 
ন্াইসন্ মোবটা ভাসতিা?”

িাসকর ব্যস্তকলঠে বলল... “সি হয় চাচাসি।”
মোহন্া িা�লন্ মোেলয় বলল... “আবিা, বড় ভাইিাব আই�ইন্।”
বাবা :.. “আসরফ আর িাসকরলর লাইয়া আস� মোদলশা োই�দুসগ। 

আস� গসরবর পদুয়া লন্ডন্ আইয়া বাকো ফদু টাসন্ কসরসলস�। সকতা মোবটা 
িাসকর মোকান্তা ক’ি ন্া।”

িাসকর কপট মোহলি বলল... “চাচাসি, �াফ করলল মোকান্তা কল� 
ন্া।”

বাবা বদুক কাঁসপলয় দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলললন্… “কইলা�লন্া মোবটা 
আস� গসরবর পদুয়া, �াফ টাফ সচসন্ ন্া। আ�ার বাবায় হাল বাইয়া 
েেন্ �ই সদতা তেন্ আস� �ইত বইতা�। ভাইিাব তারা িস�ন্ 
বা�তা। সন্লি ধান্ মোরায়াইতা। কদু ন্াসদ পাসন্ সহচতা। আস�ও তারালর 
ধান্ কাটাত িাথ্ সদতা�। বরাতলিালর আেতা লন্ডন্ আইল্া�। 
বাবা �ারা মোগলা, ভাইয়াইন্লত সবয়া করাইলা। মোতার চাসচলর লন্ডন্ 
আন্লা�। �াত্র কলয়ক সকয়ার িস�ন্ বলন্া আস�ল। িস�ন্ মোবইচ্া, 
বাসড় বধিক সদয়া সটসকট সকইন্া লন্ডন্ পাোই�লা�। অলন্ আ�ার 
িস�দাসর। মোতার হইলর আ�ালর মোচতাইবার লাসগ আেতা আেতা 
িাস�দারিাব ডালক। আস�ও িস�দারর লাোন্ হাবভাব কসর। 
োইবার ি�য় হইোর। বাসড়ত সগয়া পদুকসরর পালরা বইয়া �লন্ �লন্ 
সহিাব স�লাসন্ লাগব। কত লইয়া আই�লা�, কত েরচ করলা�, কত 
হালতা রইল। মোেতা আল� ইতা সদ ফদু লসিরাত পাড়াইতা পার�দুসন্?”

িাসকর মোচাে বদুলি �সন্রা বাসিলয় গান্ গায়… “িদুেপাসে পদুসষবার 
লাসগ ঝালড়র বাঁশ কাসটয়া সপসজিরা বান্াইলা�, িদুেী হইবারালশ বলন্ 
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বলন্ ঘদুসর আস� িদুেপাসের মোদো আলিা ন্া পাইলা�, মোকাসকলার 
কদু  ডাক শুলন্ আস� শাপবদুসল সশসেলা�। �য়ন্া মোপাষলা� হীরা�ন্ 
মোপাষলা�, মোপাষলা� মোতাতা সটয়া, ফাদ পাতাইয়া শুক শাসর আর 
কদু কপাসে ধসরলা�, স�ন্সত কসরয়া িদুেবদুসল সশোইলত ন্া পারলা� 
আস� অিদুসে রইলা�। মোলম্বদু  ডালল বলি িদুলের গান্ গায় িদুেপাসেরা 
পাতা সদয়া িদুলের বাির বান্ায়, িদুেবিলন্ত িদুেপাসের গান্ শুসন্য়া 
আস� িদুলের িংিার িািাইলা�, িদুেপাসের ন্া� মোটান্াটদু সন্ আস� ন্া 
িাসন্লা�।”

বাবা �াথ্া সদলয় ইশারা কলর শান্তকলঠে বলললন্... “সকতা মোবটা 
ভাসতিা?”

িাসকর সশউলর বলল... “সি ন্া চাচাসি মোকান্তা ন্ায়।”
বাবা :.. “আইি আর �ারতা�ন্ায়। ো, সগয়া মোদে মোতার হইলর 

সকতা কররা? আ�ার �লন্ কর গরু-সশরসন্ �ান্া হইল�।”
িাসকর মোদৌলড় পাকঘলরর পালশ মোেলয় �ালক মোদলে বলল... “ও 

মোিান্া �াই মোগা �াই, চাচাসির কা�াত বইয়া গান্ গাইলা� সকলা?”
�া অধীর কলঠে বলললন্... “ও মোবটা আবিা, আ�ার বউলর �াফ 

করাই� সন্?” 
িাসকর :.. “আস� িাসন্ ন্া মোগা মোিান্া �াই। আপন্ার বউলর 

ডাইক্যা সিঘা কলরৌকা, আ�ার মোে ডর কলরর। আ�ার �লন্ কাইন্া 
কর, আবার ে�তাপ উসেসেব।”

মোকউ কা�রার দরিা েদুললল, িাসকর চ�লক তাসকলয় কপট মোহলি 
বলল... “ও মো�াটা ভাবী ভালা সন্, আপন্ার আধাোন্ মোকায়াই?”

বড়ভাবী :.. “মোতা�ার সপল�।” 
িাসকর �া’র সপ�লন্ লদুসকলয় বলল... “ও চাসচ-আম্া মোগা আ�ালর 

লদুকাও।”
�া :.. “আ�ার বউলর �াফ করাইলল লদুকাইল�া ন্াইলল আইি 

আস� মোদশান্তরী হইসেল�া।”
িাসকর :.. “আপন্ার বউলর �াফ করাইবার লাসগ মোগা �াই �াসন্রা 

বািাইয়া গান্ গাইস�। অেন্ আ�ালর লদুকাও, ন্াইলল �ন্র ঝাল 
আ�ার সপে ঝাড়বা। আ�ার পদুরী মোকায়াই? আ�ার পদুরীলর হরাইয়া 
আলন্া। আর মোকান্তা করলত ন্া পারলল আ�ার পদুরীলর োল�াো 
সকলাইবা।”

আসরফ মোডলক বলল... “দদুলাভাই, সবভািা তারালর লইয়া আবিা 
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ঘলরা োইতা চায়রা, সকতা করতা�?”
িাসকর সশউলর বলল... “লোকক্যাব সদ লইয়া োসগ, ন্য়া গাসড়ত 

আর উসে� ন্া। তাপ উেলতা পালর।”
বড় ভাই কপাল কদু ঁচলক বলল... “ইতা সকতা �াতলর?”
িাসকর :.. “সকতা একটা সকন্ল� উইট্া বইলল ে�তাপ উসেোয়লরব 

ভাইিাব। এই আসরফ! �দুসহবর হুশ সফরল�সন্লব? তার কথ্া িকলল 
ভদু সলসলস�। হায় মোর হায়, আইি আ�রা িকল েদুসশ। এক�াত্র তার 
�া’য় লদুকাইয়া কান্রা আর আল্া’র োই মোদায়া কররা। মোহন্া, একটা 
ডাব মোদ। এই িরণ! ওবায় আয়।”

�দুসহব মোবসরলয় হািার মোচষ্া কলর বলল... “এই িাসকর, সকতা 
করলর?” 

িাসকর :.. “আস� সেকোক আস� মোতার তাপ ক�ল� সন্?”
�দুসহব :.. “আইিকদু র লীলা আস� বদুঝরা� ন্া।” 
িাসকর পাকঘলর রেলবশ কলর মোডলগর িরা িসরলয় বলল... 

“আইিকদু র লীলার ন্া� অবলীলা। সচন্তা কসর� ন্া, িকলতা সেকোক 
হইবলন্। মোতার ভদু ে লাগল� সন্? আ�ার মোে ভদু ে লাগল�।”

মোহন্া সচসন্ততকলঠে বলল... “এলর, মো�াট ভাইিাব এেলন্া আই�ইন্ 
ন্া। তাইন্লর একটা ফন্ কলরা।”

িাসকর :.. “আইি িকল িাক ফাপ হইয়া বারইব। এই িরণ, 
মোতার ন্য়া মো�াবাইলটা মোদ।”

িরণ বলল... “আ�ার ন্য়া মো�াবাইর ললগ তদু ই লাগ�ত মোকলন্?”
িাসকর হাত মোপলত বলল... “আলগ ন্য়াটা মোদ তার বালদ পদুরান্টার 

কথ্া কই�দুলন্।”
িরণ হাঁটলত শুরু বলল... “দরকার হইলল সিসটংরুল�া আয়।” 
িাসকর হতাশ মোেলয় বলল... “চাচাসির কা�াত োয়লর মোকলন্লব?”
�া বড় ভাইর সদলক তাসকলয় বলললন্... “আ�ার ন্াসতন্ মোকায়াই?”
বড় ভাই মোডলক বলল... “ও মোবসট আসতয়া! মোতা�ার দাদদুই মোতা�ালর 

ডাকরা।”
মো�লয় কা�রা মোথ্লক মোবলরালল ওলক বাহুলত মোটলন্ �া বদুক কাঁসপলয় 

শ্াি মোটলন্ বলললন্... “পলথ্া মোদেলল আস� আ�ার ন্াসতন্লর 
সচন্লা�ন্ালন্।”

বড় ভাই �া’র সদলক তাসকলয় সবচসলত হলয় বলল... “আম্া সকতা 
হইল�?”
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�া বকদু  কাঁসপলয় দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলললন্... “গসরব আ�লা� ভালা 
আ�লা�, ধন্ী হইয়া িকল বড়ললাক হইলগস�। মোকউর ললগ মোকউ 
�াততা চাই ন্া, �তালল িাত োয়সগ। োসল আ�ার দা�ান্র িাত 
ন্াই। এর লাসগ মোবটার িাত োয় ন্া। মোবহায়ার লাোন্ িকলর ললগ 
�াতইন্।”

বড় ভাই কাঁধ ঝদু সললয় বলল... “আম্া, আইি ইলা �াতরায় 
মোকলন্?”

�া আসতয়ার �াথ্া হাত বদুসললয় বলললন্... “ো, মোতার দাদার 
কা�াত বাইয়া গপিপ কর সগয়া। বড়লবৌ, সগয়া সিঘাও মোতা�ার 
হউলর ভাত োইতা সন্?” 

“সি আইচ্া আম্া।” বলল বড় ভাবী িবারঘলর রেলবশ কলর 
িালা� কলর িসবন্লয় বলল... “আবিা, ভাত োইসলতা সন্?”

বাবা :.. “বড়-মোবৌ সন্ মোবসট, তদু স� মোকান্ ি�য় আইলায়? ও মোবসট 
আয়�ান্র �া, আইি সকতা রাইন্�? এই সবভািা, আয়�ান্র ঘলরা 
োইলতসন্লব? এই আয়�ান্, মোতার বড় আপা আইল�সন্লব?”

আসতয়া বিারঘর রেলবশ করলল, বাবা দাঁসড়লয় অবাককলঠে 
বলললন্... “ই মোক?”

আসতয়া দাদালক িসড়লয় ধলর কাঁদলত শুরু কলর বলল... “দাদািাব, 
আস� আসতয়া।”

বাবা ওর অশ্রু �দুল� বলললন্... “তদু ই কান্লর মোকলন্? িকল মোদাষ 
আ�ার। কাসন্� ন্া, মোতার দাসদলর মোদে�ত সন্?” 

আসতয়া এসদক ওসদক তাসকলয় বলল... “দাদািাব, মোকউলর সচন্রা� 
ন্া। মো�াটচাচা মোকায়াই?”

আসরফ �াথ্া মোন্লড় বলল... “এলর মোবসট, আ�ালর সচন্লরন্া সন্?”
বাবা সবচসলত হলয় মোিাফায় বলি বলললন্... “ই কী িব্ষন্াশ 

হইললা?”
রাঙ্গাভাবী বাবার িা�লন্ মোেলয় স�ন্সত কলর বলল... “আবিা, 

আ�রা িকল আপন্ার। চাইলল িালন্ �ারতা পারবা, মোকউ মোকান্তা 
কইতন্ায়।”

বাবা :.. “�াই মোগা, আস� অলন্ মোেওয়াঘালটা, আেতা মোেওয়া 
আইবি, আ�ার হালতা পারাসন্ ন্াই। মোেওয়া আইবার আলগ পারাসন্ 
মোিাগাড় করলত ন্া পারলল হাতরাইয়া িাগর পাসড় সদতা পারতা�ন্ায়। 
হাতরাইয়া মোহরান্ হইয়া ডদু ইবিা মোদািলো োইল�া। আয়�ান্, পারাসন্ 
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রুসি করতা� সকলা?”
আয়�ান্ :.. “দাদািাব, পারাসন্ সকতা?” 
বাবা :.. “ক্যাব সদ মোকালন্াোলন্া মোগলল ড্াইভারলর মোে আ�ার ভাড়া 

মোদই, ওটার ন্া� পারাসন্।”
আয়�ান্ মোচাে কপালল তদু লল বলল... “আপন্ার োই ন্াইয় সন্?”
বাবা সবচসলত হলয় বলললন্... “আস� িাসন্ ন্ালর ভাই।” 
আয়�ান্ :.. “আ�ার পলকট�াসন্ মোিইভ কইরা আপন্ালর সদ�দুলন্, 

আস� িদুইট মোবসশ ভালা পাই ন্া। োইলল দালতা সবষ কলর।”
বাবা কথ্া ন্া বলল অশ্রু �দুল�ন্। রাঙ্গাভাবী মোডলক বলল... “ভাবী, 

আ�ার ললগ আও।”
বড়ভাবী রাঙ্গাভাবীলক অন্দুিরণ কলর। রাঙ্গাভাবী পাকঘলর মোেলয় 

মোহন্ার সদলক তাসকলয় িসবন্লয় বলল... “আপা, আবিার ভদু ে লাগল�। 
সিসটংরুল�া সন্য়া মোদলাইলল আয়�ান্ আর আম্া তারার ললগ 
�াসতবদুসল োইসলবালন্।”

মোহন্া একপালশ িলর অশ্রুসবিসড়তকলঠে বলল... “আস� গসরবর 
পাতলাত মোবসশ মোকান্তা ন্ায়। মোেতা আল� ওতা সদ মোদলাও। ভদু ে 
লাগলল ন্দুন্ সদ োইললও মোপট ভলর।”

রাঙ্গাভাবী :.. “আপলন্ গসরব আর আস� হইলা� হাঘলর। দূর দূর 
কইরা মোেদাইলল সভক্ষাও মোকউর দদুয়ালরা স�লতন্ায়।”

মোহন্া বত্ষন্ হালত সন্লয় বলল... “বড়িন্ মোকায়াই?”
রাঙ্গাভাবী হাত বাসড়লয় বলল... “আপা, আপলন্ মোবৌকা আ�রা 

লইয়া োই�দুলন্।”
মোহন্া :.. “আর কান্াইও ন্া, আেতা �সরসেবা। মোতা�ালরও আল্ায় 

এক পদুয়া সদ�ইন্।”
“িকলল স�ইল্া আ�ালরলন্া ক� কান্াই� এর লাসগ আলরা কান্া 

বাসক রইল�।” রাঙ্গাভাবী সন্ম্নকলঠে বলল এক বাসটলত পাসন্ এবং 
বত্ষলন্ ভাত িালন্ ললয় দ্রুত বিারঘলর োয়। বড়ভাবী কপট মোহলি 
বলল... “আপা, আবিালর এক মোগলাি পাসন্ মোদও।”

মোহন্া :.. “মোকউ ফন্ কইরা আয়�ান্র বাপলর আইবার লাসগ কও। 
ঘলরা সগয়া মোকউলর ন্া পাইলল সতন্ �াইর লাগাইবা।”

“আস� ফন্ করস�লা�, রাহাত আর। আ�ালর এক কাপ চা মোদ।” 
বলল বড় ভাই �া’র পালশ বলি েেন্ কথ্া বলল, িাসকর তেন্ 
�দুসহবলক তার কা�রায় সন্লয় স�ন্সত কলর বলল... “এই �দুসহব, 
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বড় ভাইিাবর পালকির তলল আগর আ�সল ব্যাংক একটা আল�। 
সগয়া কলরবা আ�ালর মোথ্াড়া লউন্ সদতা, কাইল মোতার লাসগ কইন্্যা 
থ্দুকাই�দুলন্।”

�দুসহব রাগাসবিতকলঠে বলল... “দূর হসর ো, �াইর োওয়াইলব।” 
িাসকর :.. “আচ্ালরবা সগয়া ক। মোটকার লাসগ বািার কা� 

�াঝোলন্া আকসট থ্াকল�। োলরবা, মোিান্ালন্া।”
�দুসহব :.. “বড়িন্ হইলা অথ্্ষকাতর। মোটকার কথ্া কইলল 

আলকেলললিলাস� মোদওয়া লাগব। হর, আস� পারতা� ন্ায়। তাইলন্র 
কইবার লাসগ মোতার বউলর ক।”

িাসকর ন্াক সিঁটসকলয় বলল... “এর লাসগঔ মোকউ মোতা�ালর গল�র 
ন্া। মোবলভাতা মোকান্ান্র।”

�দুসহব মোচাে পাসকলয় বলল... “ভাইিাবলর ডাকতা� সন্?”
িাসকর সশউলর বলল... “আর লউন্ লাগতন্ায়।” 
�দুসহব :.. “িংলার সভতলর বািা বান্ায়লর সকতার লাসগ?”
িাসকর :.. “শলের ন্াও বালদুচলরা মোদৌলড়। মোশৌসেন্ হকলল লাে 

মোটকা সদ কদু স্তসর সকলন্। তারার মোদোলদসে তাল গা� সদ লস্গ বান্াইয়া 
আস� অলন্ ন্াও লইয়া হুকন্া গালঙা মোেকস�। িাসন্ ঈশান্লকাণাত 
মো�ঘ িল�র, অসগ্লকাণাত সবিলী চ�লকর। আল্া’র ন্া� লাইয়া 
ভাঙা ন্াও িাগলরা ভািাইস�, �াওলায় সকন্ারা লাগাইবালন্।”

�দুসহব :.. “ইতা সপরাসক �াত আস� বদুসঝ ন্া। হাসতেসদ টান্াইয়া 
চাসচলর সন্লত পারলতন্ায়। সকতার লাসগ অত কষ্ করলর?” 

িাসকর দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলল... “আস� িাসন্ আম্া সিললট 
োইতান্ায়। আম্ার লাসগ বাসড়র ঘালটা হাওয়াোন্া বান্ায়রা�। 
সবয়ালল চাসচ-তারালর লইয়া বইয়া গপিপ করবালন্।”

বড় ভাবী মোরে হালত দারিার িা�লন্ দাঁসড়লয় বলল... “দদুলাভাই, 
চা।”

িাসকর ঘদুলর মোরেলত কাপ সপসরচ মোদলে সবদ্রূপ মোহলি বলল... 
“মোতা�ার অত িাক মোকলন্? িাক অলন্ ফাপ হইয়া বারইবলন্।” 

বড়ভাবী :.. “আ�ার সকতা িাক আল� আর ফাপ বারইলতা। অত 
দাওয়াসত ঘলরা, মোডলগা মোকান্তা ন্াই মোকলন্?”

িাসকর কাপ হালত সন্লয় বলল... “মোব�াসর মোদোত আইয়া তারা 
ন্াইওসর হইসগল�। সেকাল�, সচন্তার কারণ ন্াই, চাইট্া োইয়া �াইলট্ 
চাইলট্ ঘদু�াইবলন্। এই �দুসহব, চালাইয়া �িার িালন্ রাধি। আস� 
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চা োইয়া আয়রা�।”
�দুসহব কাপ হালত সন্লয় ভাবীর সদলক তাসকলয় বলল... “মোকউ বদুলঝ 

মোহলড়, মোকউ বদুলঝ মোিলর। ই �াকালল মোহলড়ও বদুলঝ ন্া মোিলরও বদুলঝ 
ন্া। ভাইলবি মোে সকলা ইগুলর লইয়া িংিার কররা ইতা এক�াত্র 
আল্ায় ভালা িান্ইন্।”

িাসকর �দুে সবকৃত কলর বলল... “আ�ার লাসগ তদু স� সচন্তা করা 
লাগতন্ায়, সন্ির সচন্তা সন্লি কলরা। ন্াইলল হাচাঔ মোকান্সদন্ রাস্তার 
�াঝোলন্া মোিান্া�াই আইলচ্ কইয়া ন্াসভশ্াি উসেসেব।”

�দুসহব বদুক কাসপলয় দীঘ্ষশ্াি মো�লড় চা’য় চদু �দুক সদলয় বলল... 
“হালিালরবা হািতায়ন্াসন্ হালিা। হািাওরায় আ�ালরও একসদন্ 
হািাইবালন্।”

িাসকর মোচাে পাসকলয় বলল... “দূর ইকান্ থ্াসক হসর ো ন্াইলল 
গর� চা �াথ্াত ঢাসলসলল�া।”

�দুসহব মোদৌলড় পালায়। িরণ হালত হাত �লল বলল... “বড়ভাবী সন্, 
ভালা আ�ইসন্, চা আইন্�ইন্ ন্া সকতা? আ�ালর একটা মোদউকা। 
গর�াগর� োইলল োণ্া সক�দু ক�বলন্।”

ভাবী অবাককলঠে বলল... “আইি সকতা হইল�?”
িরণ কাপ হালত সন্লয় বলল... “আ�ার �লন্ কর িকললর আইি 

িরার �া’য় িাসতসলল�। দলেরান্াসন্ ক্ষলণ কান্ইন্ ক্ষলণ হািইন্। 
আিবলীলা আর্ভ হইল�।”

�দুসহব সফলর চা’য় চদু �দুক সদলয় বলল... “আিবলীলা ন্ায়লব অবলীলা 
শুরু হইল�।”

িরণ ধ�লক বলল... “তদু ই �াসত� ন্া, মোবসশ �াতলল পদুসলশ 
ডাসকসলল�া।” 

�দুসহব আড় মোচালে তাসকলয় বলল... “দূর হসর ো, আর ডর মোদোই� 
ন্া এ�লন্ঔ চাচাসির লাোন্ মোরেিার হাই হইোর।”

রাহাত ঘলর ঢদু লক তার স্তীলক মোদলে রাগাসবিতকলঠে বলল... “ইলন্া 
আই�ত মোকলন্?”

রাঙ্গাভাবী দ্রুত মোহঁলট মোেলত মোেলত বলল... “আম্ায় ফন্ করস�লা।”
রাহাত মোহন্ার সদলক তাসকলয় বলল... “এই মোহন্া, ইগুলর মোক 

আইন্ল�?”
মোহন্া বত্ষন্ হালত সন্লয় বলল... “তদু স� ইলা হয়রায় মোকলন্, মোতা�ার 

সকতা হইল�, ভাত োই� সন্?”
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রাহাত �া’র পালশ বলি বলললা.. “িাসকলর সকতা কলরর, তার 
তাপ উেল সকলা?”

�া :.. “আস� িাসন্ ন্ালর পদুত। মোোট হুকাইল, মোকান্তা 
োই�তন্াসন্?”

রাহাত :.. “আম্া সকতা হইল�, সকতার লাসগ ইতা হর? আ�ার 
আর মোকান্তা ভালা লালগর ন্া, আস� বাসড়ত োই�দুসগ।”

�া :.. “আস� িাসন্ ন্ালর পদুত। মোকান্ ি�য় মোকান্ পাপ করস�, ন্া 
িাইন্া কা’র �লন্া দদুঃে সদস� ইতা এক�াত্র আল্ায় িান্ইন্।”

রাহাত মোডলক বলল... “এই িাসকর! ওবায় আয়।”
বাবা তালক মোডলক বলললন্... “রাহাত সন্ মোবটা, ওবায় আয়চাইন্।”
রাহাত হাঁটলত শুরু কলর বলল... “সি আবিা।”
বাবা তার সদলক তাসকলয় বলললন্... “মোকান্ ি�য় আইলল?”
রাহাত বাবার িা�লন্ বলি বলল... “একটদু  আলগ আইস�। ভাত 

োইললৌকা। মোহন্া! হাত ধইবার পাসন্ মোদ। আ�ার মোে ভদু ে লাগল�।”
বাবা রাহালতর �দুলে ভাত তদু লল সদলয় বলললন্… “িাসকরলর আর 

বসক�ন্ালর পদুত।”
ন্াসদ� এবং আসরফ বিা স�ল। রাহালতর �দুলে ভাত তদু লল সদলত 

মোদলে দদুিান্ হাঁ কলর তাকায়। রাহাত ভাত ন্া সচসবলয় মোহঁলক বলল... 
“িাসকর, ওবায় আয়।”

িাসকর মোদৌলড় মোেলয় রাহাতলক কাঁদলত মোদলে মোচাে কপালল তদু লল 
বলল... “চাচাইলজ্ মোতা�ালর �দুলো তদু ইললা ভাত োওয়ায়রা? িকল 
মোদৌসড়য়া আও! চাচাইলজ্ ভাত োওয়ায়রা।”

মোহন্া মোেলয় অবাককলঠে বলল... “ইতা সকতা কও?”
িাসকর �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “চাইয়া মোদে।”
মোহন্া :.. “আল্াহ মোগা আল্া, আস� ইতা সকতা মোদেরা�?” 
রাহাত অশ্রু �দুল� বলল... “আর কাসন্� ন্া। ভাত োইলত হইলল 

আ�ার ধালরা ব।”
িাসকর সবচসলত হলয় বলল... “আইি আ�ার আলবদন্ অন্দুল�াসদত 

হইল�।”
�দুসহব স�ন্সত কলর বলল... “আ�ার লাসগ আলবদন্ করলরবা, মোতার 

িকল আলবদন্ অন্দুল�াসদত হয়।”
িাসকর :.. “দয়াল আল্ায় দয়া করলল, তা�ি তপ কইরাও মোকউ 

মোকান্তা করলতা পালর ন্া। মোতার সচন্তা বালদ করল�া, অলন্ ভাত 
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োইলাই। আ�ার মোে ভদু ে লাগল�। চাচাসি আ�ালর ভাত মোদউকা।” 
িাসকর বাবার পালশ বলি হাঁ কলর। বাবা তার �দুলে ভাত সদলত 

সদলত বলললন্... “আ�ার দা�ান্র ললগ উলটা পালটা করলল 
িকলসটলর ত্যাি্য করল�া, আ�ার কথ্া �লন্া রাইে্য।”

মোহন্া রাহালতর পালশ বলি বলল... “সি আইচ্া আবিা আ�রা 
আর মোকান্তা করতা�ন্ায়। আপন্ার দা�ালন্ সতসড়ং সবসড়ং করলল 
ই সবচার মোক করবা?”

বাবা মোচাে পাসকলয় মোহন্ার �দুলে ভাত তদু লল সদলয় বলললন্... “এই 
পদুরী! আ�ার দা�ান্র কথ্া �াতলর মোকলন্?”

বাবা েেন্ মো�লল মো�লয়লক ভাত োয়ান্ �া তেন্ িাসকলরর �া’র 
িালথ্ কথ্া বললন্.. “ভাবী িান্ সন্, আপন্ার মোদওলর পদুয়া পদুয়ারলবৌ, 
পদুরী দা�ান্লর �দুে তদু সল ভাত োওয়ায়রা।”

িাসকলরর �া :.. “হাচা করায় সন্?”
মোহন্ার �া :.. “মোদায়া কইর মোগা ভাবী।”
িাসকলরর �া :.. “মোদায়া করার লাসগ কওয়া লাগতন্ায় মোগা বইন্, 

আল্ায় িকললর েদুসশ করবা।”
উন্ারা েেন্ কথ্া বললন্ তেন্ োওয়া মোশষ হলল বাবা বলললন্... 

“ও মোবটা িাসকর, সবভািালর আ�ার ললগ মোন্ইসগ?”
িাসকর :.. “সি আইচ্া চাচাসি, িকালল আস� আই�দুলন্। মোহন্া, 

চাচাসির ললগ োসগ।”
বাবা আর কথ্া ন্া বলল মো�লল মো�লয় ন্াসত ন্াতসন্লক সন্লয় চলল 

োন্। ন্াসদ� িান্ালার পালশ দাঁসড়লয় বাইলর তাসকলয় অশ্রু �দু�লল, 
�দুসহব তার পালশ মোেলয় বলল... “সকতা হইল�লরব?”

ন্াসদ� দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলল... “সকতা আর হইতলর ভাই? িকলতা 
সদয়া আইি আস� কাঙাল। ইতা বাদ মোদ। এই িাসকর চল, বালর 
সগয়া মোকান্তা োই, আ�ার মোে ভদু ে লাগল�।”

িাসকর :.. “দদু সন্য়ার আরক ন্া� লীলা মোেলা, মোচাে মো�ললল ধলা 
বদুলি কালা। োল�াো �ন্ েরাপ কসর� ন্া, িকলতা সেক হইবলন্। 
আল্ায় মোেতা করইন্ ভলার লাসগ করইন্। িরণ চল, মোকান্তা োইয়া 
আই।”

�দুসহব মোিাফায় লম্বা হলয় ি্যালকট গালয় িসড়লয় সশউলর বলল... 
“ঘলরর সভতলর আস� সন্রাপধ আস�, মোতা�ারা সগলয় োইয়া আও। 
পারলল আ�ার লাসগ একটা ডসগ ব্যাগ আসন্সলও।”
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িরণ হািলত হািলত বলল... “মোতার েন্ত্রণায় মোে সকতা করতা�, 
অততা ডরা� মোকলন্?”

�দুসহব :.. “�লন্র সভতলর ডর থ্াকলল সবপদ আপদ দূর থ্ালক। 
সন্সরসবসল বইয়া আল্ালর ডাকা োয়। মোতা�রা সন্ভ্ষলয় োও।”

আর কথ্া ন্া বলল ওরা চলল োয়। মো�লল মো�লয় মো�লললবৌ এবং 
ন্াসত ন্াতসন্ সন্লয় �া বাবা আহ্ালদ আটোন্া। সিসটংরুল�র মো�লঝলত 
সব�ান্া মোপলত শুলয় সবভািা এবং আসতয়ালক দদুই পালশ বসিলয় 
মোোশগলল্প �তে হন্। রাহাত তার স্তীলক ন্া বলল মোবসরলয় োয়। তা 
মোদলে মোহন্া �াথ্া সদলয় ইশারা কলর। রাঙ্গাভাবী মোদৌলড় মোেলয় তার 
হাত ধলর সন্ম্নকলঠে বলল... “আইি হয় �ালরা ন্য় উলরা টালন্া।”

রাহাত রাহাত :.. “মোতার হুশ সেকাল� সন্! সকতা �াতলর বদুইজ্া 
�াতলর সন্?”

স্তী গাসড়র পালশ মোেলয় বলল... “ঘলরা চললা, কালন্কালন্ বদুঝাই 
কই�দুলন্।”

রাহাত সফলর মোেলয় �া বাবালক বলল মোবসরলয় স্তীলক কাঁপলত মোদলে 
দ্রুত তার গাসড়র দরিা েদুললত চাইলল, স্তী চাসব মোদসেলয় সবদ্রূপ 
মোহলি বলল... “ইটা আইি আলকেললিলাস� পাইস�, চালাইতায় সন্?”

রাহাত :.. “ইতা গাসড় চালাইলল পলকটর ললগ টাক োসল হইসেব। 
ইতা গাসড় আ�রা চালাই ন্া।”

স্তী :.. “অবদুলঝও সন্লির মোবাঝ বদুলঝ, কান্ায় হাতলড় লাসে মোোঁলি। 
মোতা�ার সকতা হইল�?”

রাহাত দাঁত কট�ট কলর বলল... “বদুঝদার হলল মোবাঝ বালড়। 
অবদুঝ থ্াকা ভাললা, অন্তত মোবাঝ হওয়া োয় অলন্্যর ঘালড়।”

স্তী চাসব এসগলয় সদলয় কসপেতকলঠে বলল... “কা�ন্লদ কা�ন্া বথ্ 
বথ্ করায় আ�ার হলয়ল� দশাসবপে্ষয়, মোথ্াঁতা �দুে মোভাঁতা কলর কলকি 
হলয়ল� দদুরপলন্য়।”

রাহাত :.. “অিহালয়র িন্্য ভাললাবািা হলয়ল� দদুরাচরণীয় এবং 
িত্যািত্য মোিলন্ আসতথ্্যগ্হলণর িন্্য অন্তর হলয়ল� আসতলথ্য়।”

স্তী :.. “আস� অেন্ গাসড় চালাইতা পারতা� ন্া।”
রাহাত গাসড়র সদলক তাসকলয় চাসব হালত সন্লয় বলল... “মোেতা করইন্ 

আল্ায়, আইি রাইত এক সন্য়লত এক সকন্ারাত লাসগসেতা�।”
স্তী গাসড়লত উলে তার সদলক তাসকলয় বলল... “গারলদর ডাক্ার 

আ�ার শাগলরদ আর আলকেলল টদু সি মো�লর তদু স� আলকেল মোিলাস� 



www. mohammedabdulhaque.com   105

আদায় করলত চাও, সন্চিয় কদু �ারী কদু স�লর কা�সড়লয়ল�? বদুলঝস�, 
সচল্াসচসল্ ন্া কলর মোিািা পলথ্ বাসড় মোপঁল� মোচলা মোচসলর অথ্্ষ 
মোিলন্ চালাক হওয়ার রিত করলত হলব এবং উলতেিন্ািন্ক হললও 
ি্যতািত্য মোিলন্ �ৃতদু ্যলক বরণ করলত হলব।”

রাহাত :.. “হ্যাঁ, অত্যন্ত ন্াল�াড়বান্ারা বলরেলয়ালগ িবাফদু লল �ালা 
গাঁলথ্ এবং অত্যন্ত বদুসধি�ান্ হওয়ার িন্্য োল�াো তক্ষ কলর।” 

স্তী :.. “সবশ্াি কলরা মোবসশ োণ্া লালগর।”
রাহাত গাসড় স্াট্ষ সদলয় মোবল্ বাঁধলত বাঁধলত বলল... “অপলকদৃলষ্ 

তাসকলয় কাসন্তসবদ্যা এবং ন্ন্ন্তল্বের চ�ৎকাসরতা মোদসে। তদু ই 
কদু ৎসিত হলল কােলোট্ার �ত আস� সক আর মোতার সদলক তাসকলয় 
থ্াকতা�? রূপিজ্া ন্া করলল তদু ই সক এত িদুন্র হলত পারলত?”

স্তী সবদ্রূপ মোহলি বলল... “আস� সবশ্াি কসর, লালভ মোলালভ ি�াি 
ন্াশ হলয়ল�। দায় এসড়লয় মোকউ সন্দ্ষায় হলত পারব ন্া, িকললর 
মোদাষ আল�, মোকউ সন্লদ্ষাষ হলত পারব ন্া।”

রাহাত :.. “েলগর বািালর েকা োইলা�, ভলবর বািালর বািার 
করলা�, কা�ন্ায় কাস�ন্ীর মোরেল� �িলা�, অবদুলঝর �ত আস� 
�িাপদুকদু লর ডদু ব সদলা�। আন্াবদুইজ্া ইতা সকতা করলা�?”

স্তী :.. “ভাব ধলর ভাবদুক হওয়া োয়, মোবসশ ভাব ভাবদুলকর অভাব 
বাড়ায়, অভাবীর িীবন্ কালট আশা দদুরাশায়। সদন্ান্দু সদন্ দায় মোবলড় 
কলরল� সন্দ্ষায়, মোদালন্া�লন্া কলর সন্লি হলয়স� সন্রুপায়, আিলল 
ক�সত পলড়ল� লাভালালভর পাল্ায়।”

রাহাত ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় বলল... “উটলকা মোলালক উটপাসে 
মোদৌসড়লয় ভূতদু লড় কাণ্ ঘসটলয়ল�, উেসত বয়লি মোরেল� পলড় উেবসন্লত 
�ন্ বধিক সদলয়ল�।”

স্তী বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ বলল... “বধিদু  মোগা তদু স� হইল�া সববাগী, 
আ�ার �ন্ কালন্ মোতা�ার লাসগ, মোতা�ার মোরেল�র অভালব আস� 
হলয়স� অভাগী।”

রাহাত দাঁত কট�ট কলর বলল গাসড়লত চালালত শুরু কলর বলল... 
“মোতালর ত্যাগ কইরা হইতা চাই ন্া গৃহত্যাগী এর লাসগ মোগািা আর 
হাউিলর করল�া আইি ভাগাভাসগ।”

স্তী বদুক কাঁসপলয় দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বাঁলয় তাসকলয় বলল... “মোতা�ার 
লাসগ গলাত দসড় সদতা আ�লা� আর তদু স� আ�ালর কলসকিন্ী 
বান্াই�। আইি আস�ও এক ঘাট লাসগসেতা�।”

রাহাত অবাককলঠে বলল... “সকতা �াতলর?”
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স্তী :.. “ইতর ইলগা মোতা�ার বধিদু , মোতা�ার ললগ মোদো করার লাসগ 
আইত। আস� তালর সচসন্ ন্া। আ�ালর �াসরলাও! ই জ্ালা আর িালন্ 
ির ন্া। অেন্ হুরু ভাইয়াইন্লত ইতা িালন্। �ড়সকর বলা আইিও 
আইস�ল। পদুসলশ ডাকতা� আ�লা�। আ�ার পদুয়া ঘদুল�া আস�ল এর 
লাসগ পদুসলশ ডাকস�লা� ন্া। আ�ার পদুয়ায় মোদেলল আইি ফাল �াসর 
পইড়া �রলা� মোন্। আস� �রলল দদুলাভাই িদুধিা মোিললা মোগলায়লন্।”

রাহাত :.. “হাচা কয়লরসন্?”
স্তী :.. “আস� দরিা েদুলরা�, ধাকো �াসর উড়ালফদু ল থ্াসক ফালাইয়া 

�াসরলাও। হািরর সদন্ হাচা স��া িান্বায়লন্।”
রাহাত :.. “মোতালর �াইরা মোদৌসড়য়া মোদািলো োইতা চাই ন্া।”
স্তী :.. “সিয়ল �া�র লাোন্ সিয়াইয়া রাইে্যা সকতা করতায়? 

ন্া �রতা পাসর ন্া চাইট্াইতা পাসর। �দুয়া ফালাইতা পাসর ন্া। 
দ� আটসক োয়। মোতা�ার পদুয়াগুতালর �ায়া কইলরা। আস� �রলল 
মোতা�ার ঘলরা শাসন্ত আইবলন্।”

রাহাত সশউলর বলল... “আইচ্া সেকাল�, সন্সচিন্ত হওয়ার লাসগ 
সচন্তা কইরা পলর �ার�দুলন্। আন্তাসি �ারলল দদু সচিন্তা কইরা �রল�া। 
আই্রিী� োইলত সন্ ন্া কসফ োইলত? আ�ার মোে োণ্া লালগর। 
মোহোর লাোন্ োণ্া হাওয়া গাসড়র সভতলর হা�ার।”

স্তী দ্রুত এসি অফ কলর সহসটং অন্ কলর বলল... “ইতা সকতা 
কও? আ�ড়াটা �লন্ কয় আপলি চসলোয়।”

রাহাত ভাললা কলর গাসড়র সদলক তাসকলয় রাগাসবিতকলঠে বলল... 
“সবপদ ইটা সকলগাই সকন্ল�? োণ্া গরল� ইটার সহটার এসি অন্ 
হইোয়।”

স্তী সবদ্রূপ মোহলি বলল... “কদু সস্তসগরর লাসগ দদুলাভাইলয় সকন্স�লা, 
ে�তাপর ডলর আ�ালর িালাস� মোদলাই�ন্ই। তদু স� তারার ভাই এর 
লাসগ মোতা�ালর আদর কলরর।” 

রাহা� দাঁত কট�ট কলর বলল... “মোতার �াইলল �লন্ কয় তালর 
িাসতস�ল এর লাসগ সবপদ ইটা সকইন্ল�। �াইল্ার পাল!”

স্তী দীঘ্ষশ্াি মো�লড় গান্ চালায়… “�ন্ সদলায় �ান্ সদলায়, সদলায় 
মোিান্ার আংসট, ও মোিান্া বধিদু , আ�ালর তদু স� ঘর সদলায় ন্া। �াঘ 
�ালিা মোেড় সদলায়, মোপৌলষা সদলায় মোন্ড়া, শীতর সদলন্া সপো সদলায় 
আলরা সদলায় আলতা, ও মোিান্া বধিদু , আ�ালর তদু স� মোকথ্া সদলায় ন্া। 
বি্যলষ্া �ালিা তর�দুি সদলায়, আলরা সদলায় কােল, চদু কার লাসগ িান্ 
লকলক কলর, ও মোিান্া বধিদু , আ�ালর তদু স� বড়দু ই সদলায় ন্া। মোতা�ার 
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লাসগ মোদাষী হইয়া ঘর �াড়লা� বাসড় �াড়লা�, �াড়লা� কদু ল�ান্, ও 
মোিান্া বধিদু , তদু স� আ�ালর মোকাললা লইলায় ন্া।”

রাহাত :.. “সকতা িব্ষন্াশ কর�ত েদুইল্যা কইলদ, ন্া কইলল আইি 
মোতালর লইয়া িাহান্ালম্া োই�দুসগ।”

স্তী ডদু কলর মোকঁলদ বলল... “আস� মোতা�ার বউ। আ�ার হাসির 
শব্ পরপদুরুষর লাসগ হারা�। ইতা বদুলঝা ন্া মোকলন্? মোতা�ালর সকলা 
সবশ্াি করাইতা� আস� িাসন্ ন্া। তদু স� িকলতা িালন্া। অেন্ আস� 
আর কদু �ারী ন্ায়। এক হুরতা� �া। ইয়া আল্াহ! আ�ার উপলর 
রহ� কলরা। আস� িাসন্ আস� পাসপষ্া সকন্তু আস� মোে অিসত ন্ায় 
ইতা এক�াত্র আল্াহ তদু স� িালন্।”

রাহাত বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় বা� হালত স্তীর 
হাত ধলর বলল... “আস�ও আল্ালর ডরাই। ইতা করলর মোকলন্? 
আ�ার উপলর গিব পড়লল তদু ইলন্া সবধবা হইলব।”

স্তী :.. “িধবা থ্াকার লাসগ আল্া’র দয়া সভক্ষা চায়রা�। বার 
মোবটার ললগ লটরপটর করলত হইলল মো�াড়া হুড়দু ইন্ সদ বাইসড়য়া 
মোতা�ার ভাইয়াইন্তলর মোেদাইলা�লন্।”

রাহাত কথ্া ন্া বলল সকসড়স�সড় মোেলয় গালয়র মোিালর হালত 
সচপা সদল স্তী সচৎকার কলর বলল... “আ�ার হাত �ালড়া, হাসড্ 
ভাসঙসলবায়। ইয়া আল্াহ, আ�ালর বাচাও।”

রাহাত স্তীর হাত মো�লড় �দুে সবকৃত কলর। স্তী হাত ঝাড়লত ঝাড়লত 
বলল... “িদুইলত পাইয়া মোিারািদু সর আর িবরদসস্ত কররায়, মোবিদুইত 
হইলল আইি মোিরবার শলব্ অথ্্ষ বদুঝবায়।”

হাত সবদ্রূপ মোহলি বলল... “আইি মোে গর� হই�ত! আইস্রি� 
োইলত সন্? মোথ্াড়া গর� ক�বলন্।”

স্তী মোচাে পাসকলয় বলল... “মোবসশ �াতলল এসি অন্ কসরসলল�া, 
কাপবায় আর কইবায়, আ�ার ভাইয়াইন্ মোকায়াই মোর িলসদ আও, 
তাইলর থ্ইয়া আ�ালর িাসতসলল�।”

রাহাত :.. “হইল�! আর মোবসটসগসর মোদোসন্ লাগত ন্ায়।”
স্তী :.. “আ�ার মোিান্া বলধি মোতড়া মোতড়া �াতলল আ�ার বদুকর 

�ালঝ মোঢঁসকর পাড় পলড়, িরল মোিািা বধিদু  আ�ার অত মোতড়া হইললা 
মোকলন্?”

রাহাত :.. “ভাবদুক হলত মোচলয় সবপালক পলড় আস� �ৃতদু ্যর অলপক্ষায় 
বজ্ািলন্ বলিস�, অভাব্য মোিৌভালগ্য অসভগ্স্ত হলয় আস� অভাবীর �ত 
সন্লির িালথ্ অসবচার কলরস�।”
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স্তী কাঁদলত কাঁদলত বলল... “মোতা�ার �ন্ িাফ হইল� সন্? আ�ার 
কসলিা িইল্ালন্া আংরা হইোর। আ�ার িান্লর কষ্ সদয়া তদু স� কী 
শাসন্ত পায়রায়?”

রাহাত হািার মোচষ্া কলর বলল... “�ন্ িাফ করার কলাকদু শল 
আস� িাসন্ ন্া, তদু ই িান্�সন্?”

স্তী :.. “িান্লল তদু কতাক কইরা িকলতা সেক করলা�লন্। আস� 
িাসন্ ন্া কসরলতা মোতা�ার বায় চাইথ্াকস�। হুইন্স� ভাগ্যবালন্র 
ব্যালগর সভতর ভাললাবািা থ্ালক।  ভাগাভাসগ কলর সন্ির ভাগ 
অভাগীর ভালগ রালে।”

রাহাত :.. “আস� সবশ্াি কসর তদু ই ভাগ্যবতী।”
স্তী :.. “বড় দদুঃে পাইলা� বধিদু  মোতা�ালর ভালা পাইয়া, তদু স� বধিদু  

বদুড়া মোবসটর ললগ লটরপটর কলরা, আস� বদুসড় হইলা� মোতা�ার বার 
চাইয়া।”

রাহাত :.. “ইতা �াতলল কলার বড়া পাইলব। িার োওয়া দূরর 
কথ্া বাকল মোচালে মোদেলত ন্ায়। হায়লর কপাললপাড়া, মোেবায় োয় 
আগুন্ লাসগোয়।”

স্তী :.. “মোেতা �লন্ কয় ওতা �াইতেন্া, আর মোেোন্ লালগ ন্া 
ইোন্লর মোিারা-িদু সর কইরা লাগাইও ন্া। োল�াো মো�ড়ালবড়া 
লাগবায়।”

রাহাত :.. “বদুইঝস�, মোগাি সদ কাচা কােল পাকাইয়া, মোিান্ার 
পাথ্রবাসটত আ�ি্বে মোদওয়া লাগব। িাকর ফালপ মোতার মোপট 
ফদু সলসগল�। কয়লক গণ্া মোভলরন্ডা োওয়াইলল িকলতা সেকোক 
হইব।”

স্তী :.. “�লন্ থ্াকলল আন্ন্ গালন্ আলি �ন্, সপসরসত কলর শুধদু 
স্বাথ্্ষপররা হয় সন্রান্ন্।”

রাহাত :.. “�লন্া রাসেি! মোগািা উেলল �ইট্ালঘাড়ায় মোরইির 
মোঘাড়ালর হারায়।”

স্তী :.. “ইতা মোতা�ালর ঘদুইলড় কইল� ন্া সকতা? মোেতা হুন্লল মোগািা 
উলে ওতা োসল �াতইন্।”

রাহাত :.. “মোবসশ �ায়ায় �তাি তাতায় আর মোবসশ টালন্ দদু সন্য়া 
ঘদুরায়।”

স্তী দাঁত কট�ট কলর বলল... “গরল� গর� কালট আর আগুন্ 
আগুন্ সন্লব। িইল্া পদুইড়া �রার লাসগ আইি কা�াসগ্ত আগুন্ 
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লাগাইসদতা�!”
রাহাত দ্রুত চালালত শুরু কলর বলল... “অেন্ সেকাল�! মোক কত 

গর� আর কার সভতলর কত আগুন্ আল� আইি মোদসেসলতা�। 
চলকারী! চালন্া আগুন্ লাগল�, মোদোর লাসগ উইড়া আয়।”

স্তী কথ্া ন্া বলল �দুচসক হালি, রাহাত পর�ান্লন্ গাসড় চালায়। 
পলরর সদন্ দদুপদুলর িরণ এবং িাসকর মোবসরলয় হাঁটাহাঁসট করস�ল। 
রাস্তার সদলক তাসকলয় িাসকর বলল... “আড়াআসড় হাতরাইয়া বষ্ষাত 
গাঙ পারাসন্ োয় ন্া, মোকান্াকদু সন্ রাস্তায় মোকউ মোবলহলস্তা োইলতা পালর 
ন্া। গাঙ পারাইলত আলড়-দীলঘ হাতারাসন্ লালগ আলর মোবলহলস্তা 
োইলত হইলল মোিািা পলথ্ চলা লালগ।”

িরণ :.. “ইতা হইললা আত্শুসধির গূঢ়ত্বে। বদুঝাইললও হকলল 
বদুঝলতা ন্ায়।”

িাসকর :.. “মো�াসহন্ীর �াধদুলে্ষ �ন্ কালড় আর কলষ্র গালন্ আত্কষ্ 
বালড়। িত্যিত্য িান্ািল্বেও আ�রা বাড়াবাসড় কইরা বাগুরাত 
হা�াইয়া �সর।”

িরণ :.. “কান্কালন্ মোকান্তা কয়লর ন্া সকতা?”
িাসকর :.. “মোকান্তা মোেসদন্ কইল�া ইসদন্ মোতার কালন্া ধইরা 

কইল�া।”
িরণ থ্�লক দাঁসড়লয় বলল... “আ�ার োন্া থ্াসক হসর ো।”
িাসকর কথ্া ন্া বলল গুন্গুন্ কলর মোহঁলট িিসবর মোদাকালন্র পাশ 

সদলয় োওয়ার ি�য় মোহঁলক বলল... “ও ভাইিাব! সবহান্ থ্াসক মোে 
মোটকায় সতন্টা আর গণ্াত চাইরটা িপরা, িারাসদলন্ গুটবাইংগন্ 
কয়টা মোবচবা আর সবলাসত বাইংগন্র মোকসি কলতা? বদুঝাইয়া দা� 
কইবা, আস� সকন্তু আস্ত বািার ঘদুরাইয়া মোদেল�া। বািরর েবর 
িান্ার লাসগ কান্ পাইতো হুলন্ৌকা, মোহৌ আরকটায় িলপর, ভাও 
লাগল� ভাও লাগল�। িলসদ আও িলসদ আও। সতন্টা পাঁচ টাকা 
সতন্টা পাঁচ টাকা। সবষয় বদুইঝ�ইন্সন্, মোহ সকন্তু শতকরা পাঁচ টাকা 
হালর মোবলচর।”

মোদাকাসন্ :.. “আপলন্ ইতা সকতা �াতরা আপন্ার �াত হুসন্য়া 
আ�ারলন্া টােসর লাসগসগল�।”

িাসকর :.. “ন্া �ালন্ আস� কইতা আ�লা�, িকাল থ্াসক কয়টা 
মোটংগা টল�লটা মোবচলা? হাল�-হালল আর কাললভলদ্ আস�ও পাইকাসর 
কসর।”

মোদাকাসন্ :.. “আলবা বউসন্ করস� ন্া। লালগর আইিকদু র িাসহত 
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ভালা ন্ায়, সদন্ �ান্া োইলতা পালর।”
িাসকর অন্দুতপ্ত হওয়ার ভান্ কলর বলল... “ইশারা আশারায় 

আপলন্ আ�ালর অলক্ষী ডাকলা, সেকাল� আল্ায় ইতার সবচার 
করবালন্।” 

িরণ দাঁত কট�ট করর বলল... “এই গ্হাসবষ্, ই সবহান্সত মোবলা 
কদু  ডাইক্যা আরকলবটার অত্যসন্ষ্ করলর সকতা লাসগ?”

মোদাকাসন্ :.. “তাইন্ সকবা ঢং কইরা সকচ্দু  মোকান্তা কই�লা আপলন্ 
ই উষ্া সবষ্া সকতা �াতরা আস� মোকান্তা বদুঝরা� ন্া। আইিকদু র সদন্ 
মোশষ। ইয়ালিাসদেন্ কইলর মোদৌসড়য়া আয়, অবলর-িবলর অবতারণ 
করার লাসগ ভাসটত োওয়া লাগব।”

িাসকর :.. “ইশারা-আশারায় তাইন্ আ�ালর �ন্হুি ডাক�ইন্, 
মোেতা করইন্ আল্ায়, আইি হালট হাসড় ভাংসগসলতা�। হ পাড়ার 
বদুয়াইলয় কই�লা ই পাড়া থ্াসক কলা সকন্লল ঘলরা সগয়া পসচ 
োয়। আর আস� সন্লির মোচালে মোদেস�, মোিায়ান্ মোবসটন্ মোদেলল ই 
ভাইিালব োসল আতালড় পাতালড় চাইন্। মোহৌ মোদে, ন্াসতন্লর লাইয়া 
দাইলদে িালন্র তরালি রাস্তা পারাইয়া হপালরা োয়রা। একটা কথ্া 
আল�ন্াসন্, মোবইজ্ত মোবটার আলগ পড়লল পালয়-পালয় োসল মোবড়া 
লালগ।”

িরণ :.. “হয়, বদুড়া মোবইলট্ মোতালর কইল�!”
িাসকর :.. “মোতার সবশ্াি হইল�ন্াসন্?” 
িরণ :.. “বাই �দুলে ঘর থ্াসক বারাইয়া কার মোচহারা মোে মোদেস�লা� 

আর পলথ্ ঘালট মোবইজ্ত হইবার লাসগ মোতার ললগ মোবড়াসন্ত 
বারাই�লা�।”

িাসকর :.. “বাটর সকল পাোলর সদয়া, ঘালটা ফালাইয়া সপসটলা।”
মোদাকাসন্ :.. “ও ভাইিাব, আপলন্ মোেতা কইলা বালপরগুলত ইতা 

মোকউ মোকালন্াসদন্ হইন্ল� ন্া। ইতা আপলন্ কার কা� থ্াসক হুন্লা?”
িাসকর :.. “আইি আপলন্ হইন্�ইন্ কাইল মোকউলর কইসদবা।”
মোদাকাসন্ কথ্া ন্া বলল িবসির উপর পাসন্ স�টায়। িাসকর এক 

�সহলালক মোডলক বলল... “বদুয়াই! আ�ড়া কদু �ড়া সন্তাসন্, ভালা ভাও 
লাগল�।”

�সহলা মোচাে পাসকলয় বলল... “আপলন্ আ�ালর সকতা কইলা?”
িাসকর :.. “থ্দুকেদু ! আ�ার ভদু ল হইল�, আস� কইতা আ�লা�, ঢাকাই 

আ�ড়া আর চাইসন্ি কদু �ড়া আইল�। সবপলদা পইড়া ভাইিালব 
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আইি ক� দাল� মোবচরা।”
�সহলা :.. “আপলন্ মোেলা আ�ড়া কদু �ড়া কই�লা আস� চ�সকয়া 

উেস�লা�।”
মোদাকাসন্ :.. “সি হয়, ই ভাইিালব মোে মোভলসক লাগাই�ইন্ আইি 

হারাসদন্ চ�সকয়া োইব।”
িরণ কথ্া ন্া বলল মো�াবাইলল বাত্ষা পলড়। মোদাকাসন্ ডালন্ বাঁলয় 

তাসকলয় “আস্তাগসফরুল্াহ” িপলত শুরু করলল, িাসকর �াথ্া সদলয় 
ইশারা কলর বলল... “�দুসরদ হইসেতা ন্া সকতা?”

মোদাকাসন্ :.. “মোকলন্, কার কাল�?”
িাসকর :.. “আেতা তাওবা সতল্াহ শুরু করলা মোকলন্?”
মোদাকাসন্ :.. “ভালাসেলক চাইয়া মোদলেৌকা মোক আয়রা?”
িাসকর :.. “ললকল সপরিাব আইি মোবসশ িকাল বারাইসগ�ইন্।”
মোদাকাসন্ :.. “সি হয়, িলসদ তাওবা কলরৌকা ন্াইলল আ�াড় 

োইয়া িকলর উপলর পসড়সেবা।”
িাসকর :.. “ন্াসতন্িা�াইর হাত ধইরা দাসদ মোকলন্ গাং পাড়াই�লা, 

আিল সবষয় অেন্ সলিয়ার হইল�।”
মোদাকাসন্ :.. “আল্ার ওয়ালস্ত আপলন্ আ�ালর �াফ সকলর মোদউকা, 

আস� আর মোকালন্াসদন্ মোবসটন্তর বায় চাইতা� ন্ায়।”
িাসকর :.. “হাচা কয়রা মোতা? স��া হইলল �দুড়া হুরইন্সদ মোবসটন্লত 

মোদৌড়াইবা।”
মোদাকাসন্ কথ্া ন্া বলল কপট হালি। িাসকর হাঁটলত শুরু কলর 

আলরক মোদাকালন্র িা�লন্ মোথ্ল� িলপাই একটা হালত সন্লয় বলল... 
“মোদাকান্দার ভাই, আস� একটা মোবলপই োয়রা�। স্মরণ কইরা 
িরণর ন্াল� মোলসেসলবা, মোদলশা মোগলল ন্গদ মোটকা সদবলন্।”

মোদাকাসন্ হািলত হািলত বলল... “সেকাল� ভাইিাব, ভাবী আইলল 
বদুঝাইয়া কই�দুলন্ আপলন্ এক মোকসি মোদসশ িদুইতন্ সন্�ইন্।”

িরণ সবদ্রূপ মোহলি বলল... “মোদাকান্দার ভাই, ভালা সেলক বদুঝাইয়া 
কইবা আস�ও কলয়কটা সন্রা�।”

িাসকর েথ্াস্থালন্ িলপাই মোরলে গালল হাত বদুসললয় বলল... 
“�াইল্গা �াই! এ�ন্ চটকন্া �ারল� আ�ার কটা লড়াইয়াসলল�।”

িরণ হািলত হািলত বলল... “সকতা হইল�?”
িাসকর হাঁটলত শুরু কলর বলল... “িদুইতন্ অত মোটংগা িান্লল 

�দুসহবর ন্াল� মোলোইলা�লন্, হাঁটলত থ্াক।”
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িরণ :.. “কই োইলত?”
িাসকর :.. “আইি মোতা রসববার, ন্ায়সন্?”
িরণ :.. “ে�তালপর িাতায় বার তাসরে ভদু সলসল�ত ন্া সকতা?”
িাসকর :.. “তাপর কথ্া �লন্া করাই� ন্া, আ�ার মোিাড়ায় মোিাড়ায় 

সবষ কলরর।” 
িরণ :.. “আইি রসববার হইলল সকতা করলব?”
িাসকর :.. “কদু তোবািার মোগলা�লন্?”
িরণ :.. “মোদশর �াইন্লষ কদু তোবািার আর গর� কদু তো হুন্লল, 

ডরাইয়া লন্ডন্ আল�সরকা োইতন্ায়। কইব, �াই মোগা �াই বািালরা 
মোগলল কদু তোয় োইসলব আর গর� কদু তো োইলল মোপলটা বাইচ্া 
হইসেব।”

িাসকর :.. “ইতালর ই কদু বদু সধি সকলগাই সদস�ল, স্মরণ কইরা তদু ই 
সদ�লল ন্া সকতা?” 

িরণ :.. “আস� কদু তো ডরাই। আ�ার োই বদুসধি চাইলল সচন্তা ভাবন্া 
কইরা সদলা�লন্।”

কথ্া বলল দদুিন্ িান্লড �ালক্ষলট রেলবশ কলর। এক মোটসবললর 
উপর কাগলি মোলো… “বদুসধির িন্্য পাঁচ পাউন্ড।”

িাসকর উলতেসিত হলয় বলল... “এই িরণ, ইলগাই সকতা কলরর?” 
িরণ :.. “বদুসধি মোবলচর।”
িাসকর :.. “ইতা সকতা ক�? িলসদ আয়! মোদসে �াগ্া একটা বদুসধি 

সন্ পাই।”
িরণ :.. “মোহ �াগ্া বদুসধি মোদয় ন্া, তার আিদুরা পাঁচ পাউন্ড।”
িাসকর :.. “মোেতা �লন্ কয় ওতা �ালত। মোটকা সদ মোক বদুসধি 

সকন্ব?”
িরণ :.. “ইতা হইললা টাকা আদালয়র বদুসধি। তদু ই ন্া সকন্ললও বদুসধি 

সকন্ার লাসগ �ান্দুষ লাইলন্া োড়া। মোদেলরন্াসন্ কান্া মোকান্ান্র?”
িাসকর :.. “স্মরণ কইরা আইি মোতালর �াইলল ধরল�। এক মোচাপ 

সদলল সেকোক হইলব।” 
িরণ :.. “আইি আ�ার �ন্ ভালা ন্ায়, �াইন্ষর িা�লন্ 

কদু তেরাবািালরা �ারলল পদুসলশ ডাসকসলল�া।”
িাসকর :.. “মোতার মোকাদায় আঁসত উসেসগল�, অেন্ আস� োণ্া পাসন্ 

মোকায়াই পাইতা�? বদুসধিয়ালর কা� থ্াসক একটা ন্গদ বদুসধি আন্লর 
বা, পলর মোতালর করি সদ�দুলন্।” 
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িরণ :.. “সবষয় বদুঝাইয়া কইলল বদুসধির লাসগ লাইলন্া োড়া হইল�া। 
বদুঝাইবার মোচষ্া কর।”

িাসকর :.. “আর মোকান্তা ন্া পারলও �লন্র ঝাল ঝাড়ার লাসগ 
আইি মোচষ্া কসরসলল�া।” 

িরণ :.. “আ�ার ললগ হাতাহাসত করলল কদু টদু সম্বতা করার লাসগ 
হউরবাসড় োইলত পারলত ন্ায়। অেন্ মোচষ্ার লাসগ মোচষ্া কর।”

িাসকর :.. “সবপলদা পড়লল �ান্ইলষ স্বাসস্তপাে কলর আর কয় 
িদুলের মোচলয় স্বসস্ত ভালা। তদু ই মোদসে দদু সন্য়ার উলটা।”

িরণ :.. “ইতা বাদ সদ আ�ার ললগ আয়। মোদসে মোটকা সদ একটা 
বদুসধি সকন্তা পাসরসন্?”

িাসকর সবরক্ হলয় বলল... “হুলন্া বা মোিান্াহকল মোটকা সদ বদুলল 
বদুসধি সকন্ইন্? আকাট গলবটলক আইি এক মোচাপ মোদওয়া লাগব। 
চল মোদসে মোহ মোক�ন্ বদুসধিিীবী?”

িরণ কথ্া ন্া বলল ডালন্ বাঁলয় তাকায়। এক মোদসশ মো�লল িরণলক 
মো�াবাইললর বাসি মোদসেলয় বলল... “ভাইিাব, ইটা এলকেবালর ন্য়া 
মো�াবাইল। ন্য় মোশা পাউন্ড দা�। সবপলদা পইড়া �াত্র এক মোশা 
পাউলন্ড মোবচরা�।”

িরণ কথ্া ন্া বলল ঝটপট পলকট মোথ্লক মোন্াট বার কলর ডান্ 
হালত বা� হালত মোলন্লদন্ কলর। িাসকর সক�দু বলার আলগ মো�লল 
মোলালকর সভলড় হাসরলয় োয়। বাসি েদুলল িরলণর আলকেলগুড়দু �। 
িাসকর �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “সকতা হইল�?”

িরণ হতভলম্বর �ত বলল... “আয়াদায়া আ� মোদোইয়া বড়া 
মোদলাইল�।”

িাসকর :.. “ইতা সকতা �াতলর?” 
িরণ বাসি মোদসেলয় বলল... “আ�ার মোচালে কদু লার ন্া, তদু ই 

ভালাসেলক চাইয়া মোদে।”
িাসকর উলতেসিত হলয় বলল... “ইতা মোতা পাসন্র বদুতল। মো�াবাইল 

মোকায়াই?”
িরণ আচিে্ষাসবিতকলঠে বলল... “�দু�ন্তর ন্া কইয়া মোচালো ধান্া 

লাগাইল সকলা?”
িাসকর :.. “আকাট গলবট কাহালক বলল, কয় রেকার এবং কী 

কী আইি আস� িান্লা� এবং ভালগ্যর মোিালর একলিাড়া কাঁোললর 
আ�ি্বে মোদেলা�।”
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িরণ :.. “কদু তোবািালরর গূঢ়ত্বে অেন্ সন্চিয় বদুঝলত পার�ত?”
িাসকর :.. “মোেতা বদুঝার বদুইঝস�! চাইরলবড়া োওরার ললগ 

মোবড়াসন্ত বারাইলল মোবড়া লালগ পাড়ায় পাড়ায়। আস� আর 
কদু তোবািালরা আইতা� ন্ায়। �াই মোগা �াই, আয়াদায়া আ� মোদোইয়া 
বড়া মোদলায়।”

আর কথ্া ন্া বলল দ্রুত মোহঁলট সরিকললইন্ মোথ্লক মোবসরলয় িাসকর 
বলল... “আ�ার মোে ভদু ে লাগল�। চল! বাংলা টাউলন্র সভতলর মোগলল 
আন্া�াইতো মোপট ভইরা োইতা পারল�া।”

িরণ কথ্া ন্া বলল পাসন্র বদুতল েদুলল �দুলের কাল� সন্লল, িাসকর 
ধ�লক বলল... “এই মোববাট, ইটার সভতলর পাসন্ ন্া �দুত তদু ই 
িান্�সন্?”

িরণ বদুতল সবলন্ মোফলল বািদু এবং বদুলক হাত ঘষায়। িাসকর �াথ্া 
সদলয় ইশারা কলর বলল... “সবয়া োইবার লাসগ সবয়া বাসড় চল।” 

িরণ :.. “মোকউ সিঘাইলল সকতা কইলব?”
িাসকর :.. “কইন্্যার মোগাইলষ্ সিঘাইলল কইল�া দা�ান্র মোগাষ্ীর। 

দা�ালন্র মোগাইলষ্ সিঘাইলল কইন্্যার মোগাষ্ীর।”
িরণ মোচাে বদুলি সশউলর বলল... “আলগর বার বদুড়া বদুসড়র সবয়া 

োইয়া রেচদু র তরল �ল সন্ঃিরণ হইস�ল। সবন্া সন্�ন্ত্রলণ সবয়া োইলল 
বদহি� হইলবা, োসল মোপলট ঘদুরাইলল �াথ্া ঘদুরাইব। মোতার ঘলরা 
চল, আর মোকউর ঘলরা োইলল উোন্া�া করলতা পালর।”

িাসকর :.. “সহরাসন্ �াসর তদু ই আ�ালর মোপটন্া�ার কথ্া �লন্া 
করাইয়া মোদলাই�ত, অলন্ আ�ার মোপলটা সবষ কলরর।”

িরণ ঘসড়র সদলক তাসকলয় বলল... “মোবইলল মোবড় পাই ন্া ইদান্ীং 
রাইত হইোয় পোসতে, সন্রাপলদ বাসড়ত োওয়ার লাসগ জ্ালাস� 
মোলম্বাসতে, কদু টদু স�তা করতা চাই সকন্তু মোকউ কলর ন্া েত্ন-আসতে, 
মোকাসকললর ডাক হুন্লল বদুকর সভতলর উলে ধরাসতে।”

িাসকর আলক্ষপ কলর বলল... “অশাসন্তর িালন্া শাসন্ত ন্াই, হাইলল 
�ালর �াইললও �ালর তবদুও মোবইললর লাগাল ন্াই, মোথ্াড়া শাসন্তর লাসগ 
কত বায়সদ োই তবদুও শাসন্তর লাগাল ন্া পাই।”

িরণ :.. “একলা পাইয়া মোতালর অশাইলন্ত মোবসড়সলল�। োইলহাক! 
ভাবীর বাসড়র কা�াত েেন্ আইসচ্ তেন্ ন্দুন্সদ হইললও আইি 
চাইরটা ভাত োইল�া। হাঁটলত থ্াক।”

িাসকর কথ্া ন্া বলল দ্রুত মোহঁলট বািায় রেলবশ করলল, মোহন্া 
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দাঁত কট�ট কলর বলল... “ভাত োইবার লাসগ ভাতদু য়া মো��ান্ 
দদুইপসরলবলা আই�ইন্। আ�ার িালন্া শাসন্ত ন্াই আর তাইন্ 
অশাসন্তলর উিলাই�ইন্।”

িরণ কথ্া ন্া বলল কপট হালি। িাসকর মোপট হাত বদুসললয় বলল... 
“মোহন্া, ঘলরা পলরাটা আল�? আ�ার িালন্ পলরাটা োইলতা চার।”

মোহন্া :.. “ই উধান্ ন্া �াধান্ আধোসন্ মোবসটন্তর লাোন্ মোতা�ার 
িালন্ পলরাটা োইত চায় মোকন্, সকতা হইল�?” 

িাসকর হািলত হািলত বলল... “আয়াদায়া আ� মোদোইয়া িরণলর 
বড়া সদল� মোদইে্যা আ�ার িালন্ আধোসন্ মোবসটন্তর লাোন্ ইতা 
সহতা োইলতা চার।”

িরণ কথ্া ন্া বলল দাঁত কট�ট কলর তাকায়। মোহন্া সচসন্তত হলয় 
সবষয় বদুঝার মোচষ্া কলর। িাসকর মোপ্ইলট ভাত তরকাসর লয়। িরণ 
মোচয়ার মোটলন্ বিলল, মোহন্া তালক ভাত তরকাসর মোদয়। �দুে বদুলি 
ভাত মোেলয় দদুিন্ আবার মোবড়ালত মোবলরায়। িাইলকাল�ার গাল�র 
পাশ সদলয় োওয়ার ি�য় িাসকর উলতেসিতকলঠে বলল... “এই িরণ! 
গা�র বায় চাইয়া মোদে। বাকল মোদেলত দারসচসন্র লাোন্ লালগ 
ন্ায়সন্? এক কা� কসর।”

িরণ :.. “ই গা�র বাকল সদ তদু ই সকতা করলত?”
িাসকর বাকল কদু ড়ালত শুরু কলর বলল... “এক ব্যাগ বড় ভাবীলর 

সদলল বাকো লউন্ স�লব। আ�ালর মোথ্াড়া িাহাে্য করলরবা।”
িরণ হতাশ হলয় বলল... “এই, ইতা োইলল �ান্দুষ �সরসেবালব।”
িাসকর :.. “আন্তাসি �াসত� ন্া, ভাবীলর বদুঝাইয়া কই�দুলন্, ইতা 

দারসচসন্ ন্য়া বািালরা আইল�। জ্াল োইয়া কালা হইললও িালন্ 
�িা হয়, োইলল োসল োইবার �লন্ কয়। তাইন্র স্বাস্থ্য হয় ন্া। 
ইতা হুন্লল বাকো লউন্ স�লব। তাইন্লর কইল�া লউন্ লইয়া সদলল 
�াগন্া দদুই সতন্ ব্যাগ সদল�া, ন্াইলল এক িারাও সদতা�ন্ায়।”

িরণ :.. “িাসকর, ইতা হুরুতাস� কসর� ন্া। ভদু ইল্া ব্যাগ থ্ইয়া 
আইলল মোকান্ িব্ষন্াশ হইব ইতা এক�াত্র আল্ায় িান্ইন্। আল্া’র 
মোদায়াই সদরা�, লউন্র সচন্তা �াথ্া থ্াসক বার কর। হুন্! অদ্য আস� 
মোদলশা োই�দুসগ। মোদলশা মোগলল মোতার বািাত �াগন্া কা� কর�দুলন্। 
এই আর তদু সল�ন্ালব, ইতা সদ সকতা করলত? হায়লর হায়!”

িাসকর :.. “দারসচসন্র লাোন্ লালগর মোব। কত গা�র োল-বাকল 
দারসচসন্র ললগ োই ইতা কইলত পারলবসন্?”

িরণ :.. “ঢঙর লাোন্ মোেতা �লন্ কয় ওতা �াতললও কই�ত কথ্া 
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এলকেবালর স��া ন্ায়। অলন্ মোে মোতার ঘলরা �দুরগর িালন্ সদ মোপট 
ভইরা ভাত োইয়া আইলা�। ই িাললন্া বাকো দারসচসন্ মোদেস�লা�। 
ইতা সকতা আস�ললব? আ�ার মোপট সবষ কলররলন্া। দূলরা! এর লাসগ 
আস� িালন্ রাধিা সহকরা� ন্া।”

িাসকর :.. “ইতা িকলতা গা�র োল বাকল তক্া। ইতা বাদ সদ 
আ�ালর িাথ্ মোদ। লউন্ স�ললল মোতালর মোথ্াড়া করি সদ�দুলন্।”

কস�সন্সট অসফিার মোহঁলকলডলক বলল... “ও ভাইিাব, গা�র বাকল 
সদ সকতা করতা?”

িাসকর চ�লক বলল... “ও মোিান্া �াই, আ�ার ললগ মোক �ালত, 
এই িরণ আস� বগসব �াত হুন্লা� ন্া সকতা, ন্া মোহৌ গাল� আ�ার 
ললগ �ালতরলব?”

অসফিার পালশ মোেলয় বলল... “বাকল সদ সকতা করতা?”
িাসকর কপট মোহলি বলল... “আপলন্ মোদসশ ন্া সকতা?”
অসফিার �দুলের ভাব বদসললয় বলল... “সি হয়, আপলন্ সকতা 

�লন্া কর�ইন্?”
িাসকর হালতর সদলক তাসকলয় বাকল �দুলড় মোফলল বলল... “আস� 

�লন্া করস�লা� আলরা মোকান্ মোদসশ। বাকল আর লাগতন্ায় আ�রা 
োয়রা�সগ।”

অসফিার োতা কল� বার কলর বলল... “োওয়ার আলগ মোকৌকা, 
অত িদুন্র গা�লর আপলন্ �দুলাইলা সকতার লাসগ?”

িাসকর হতাশ হলয় সন্ম্নকলঠে বলল... “ও মোিান্া �াই! ইটায় অলন্ 
আ�ালর সটসকট মোদলাইব। হায় মোর হায়, সকতার লাসগ মোে �াকাসল 
কইরা �াসট থ্াসক গা�র বাকল তদু ইলস�লা�?”

িরন্ সন্ব্ষাক দাঁসড়লয় অসফিার এবং িাসকলরর কথ্া মোশালন্। 
অসফিার সলেলত সলেলত বলল... “সক�দু বাকল �দুলাই�লা আর সক�দু 
তদু ইলস�লা মোকলন্?”

িাসকর :.. “আস� বদুইঝস�লা� ইটা দারসচসন্র গা�, এর লাসগ।”
অসফিার :.. “ইতা আপন্ালর মোকটায় কইল�?”
িাসকর :.. “ইতা আ�ালর মোকউ কইল� ন্া, সন্লি সন্লি �াথ্া 

োটাইয়া োল�াো সচন্তা করস�লা�। আর মোকালন্াসদন্ িীবলন্ও ইিাত 
সচন্তা করতা� ন্ায়। আল্া’র মোদায়াই আ�ালর সটসকট সদয় ন্া।”

অসফিার :.. “আপন্ালর মোক সটসকট মোদর?”
িাসকর :.. “আপলন্লন্া সকতা সকসত মোলেরা?”
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অসফিার :.. “আপন্ার ন্া� সকতা?”
িাসকর :.. “আ�ার ন্া� সদ আপলন্ সকতা করতা?”
অসফিার :.. “সরপলটা মোলো লাগব।”
িাসকর �াথ্া চাপলড় বলল... “একিারা বাকলর লাসগ মোকালট্ষা 

সন্বায় ন্া সকতা? ইয়া আল্াহ ই কী িব্ষন্াশ করলা�?”
অসফিার �ৃদদু মোহলি বলল... “মোতিপাতার গা� মোদে�ইন্ সন্?”
িাসকর :.. “সি ন্া, মোদো লাগতন্ায়। ইতা মোদাকালন্া সকন্লত 

মো�সল, দাল� বাকো হস্তা।”
অসফিার :.. “আইবার ি�য় আসজিরর গা� একটা মোদইে্যা আইস�। 

বাকো বড় হইল�। আলবা পাকল� ন্া। ঘলরা সন্য়া িাক সদলল কলয়ক 
সদলন্ পাসকসেব। দদু একটা োইতা সন্?”

িাসকর �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “আসজির সকতা?”
অসফিার :.. “আসজির সচন্য়ইন্াসন্?”
িাসকর :.. “ই ন্া� আ�ার মোচাদেলগাষ্ীর মোকউ মোকালন্াসদন্ হুন্ল� 

ন্া। ইটা সকতা?”
অসফিার :.. “তীন্ফল সচন্য়ইন্াসন্? তীন্ আর িইতদু ন্র কথ্া 

কদু রআন্ শসরলফা আল�।” 
িাসকর :.. “সি আইচ্া ঘলরা সগয়া পইড়া ডদু �দুর সচন্�দুলন্। অলন্ 

আ�রা োইসগ?”
অসফিার :.. “কাগিোন্ লইয়া োউকা।”
িাসকর �দুে মোবিার কলর হাত রেিাসরত কলর বলল... “একিারা 

বাকলর লাসগ হাচা সটসকট মোদলাইলাসন্?”
অসফিার হািলত হািলত বলল... “আপন্ালর সটসকট সদলল �ন্ 

ন্ীরি হইসেব। ঢং করস�লা�। দয়া কসর মোগািা করবা ন্া।”
িাসকর :.. “হাচা কয়রা মোতা? আ�ালর �ারললও আস� পঞ্চাশ 

পাউন্ড সদতা� ন্ায়, মোিললা এলক োইল�া।”
অসফিার �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “আ�ার ললগ আউকা 

িইতদু ন্ োই�দুলন্।”
িাসকর সশউলর বলল... “ন্ালরব ভাইিাব আস� আসজির োই ন্া। 

হুইন্স� ইতা োইলল মোপটর সভতলর োসল োউিায়।”
অসফিার :.. “আপলন্ িান্ইন্সন্, দারসচসন্ আর মোতিপাতা মোদেলত 

মোে একলাোন্?”
িাসকর অবাককলঠে বলল... “ইতা মোকান্ মোদলশা?”
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পদুসলশকার তালদর পালশ থ্াল� এবং চালক পদুসলশ বলল... “আপলন্ 
সেক আ�ইন্সন্?”

অসফিার :.. “আস� সেক আস�, আপন্ালর ধন্্যবাদ। ই ভাই িালব 
কই�ইন্ ওটা দারুসচসন্ গা�। আপন্ার �তা�ত সকতা?”

পদুসলশ :.. “আপলন্ ইতা সকতা �াতরা?”
অসফিার শরীর কাঁসপলয় মোহলি বলল... “তাইন্ বাকল তদু লাত 

আ�লা, আস� কষ্ কসর আটকাইস�। আস� ন্া আইলল আস্তা গা� 
�দুলাইসললালন্।” 

পদুসলশ হািলত হািলত বলল... “ও ভাইিাব, আপন্ালর ইতা মোক 
কইল�? ইটা দারসচসন্র গা� ন্ায়। ইটার ন্া�, িাইলকাল�ার �্যালপল। 
মোটস্ করার লাসগ মোথ্াড়া োই�ইন্ ন্া সকতা?”

িাসকর :.. “বাকল আস� োইস� ন্া, গা�-ও �দুলাইস� ন্া। �াসট 
থ্াসক থ্দুকাইয়া কলয়ক টদু করা লইয়া আ�ার বধিদু র ললগ ঢং করাত 
আ�লা�। তাইন্ মোকায়াই থ্াসক ভূতদু ড় লাোন্ মোদৌসড়য়া আইয়া 
আ�ালর চদু সরত ধসরসল�ইন্।”

পদুসলশ :.. “ইতা গা� কাউলসেলর, িকলল ফল োইতা পারবা। 
আপলন্ ই এলাকার বাসিন্ার হইলল আপন্ারও অসধকার আল�।” 

আলরক পদুসলশকার তালদর পালশ থ্াল�। �দুসহব িাসকলরর ঘলর 
োসচ্ল। উঁসক সদলয় িাসকর এবং িরণলক মোদলে মোদৌড় সদলল 
পদুসলশকার িাইরন্ বাসিলয় তার পাশ সদলয় োয়। মোি দাঁসড়লয় দদু 
হাত উপলর তদু লল বলল... “আস� আর মোদৌসড়তা�ন্ায়। �ারা�াসর ন্া 
কইরা আ�ালর আ�ার মোদলশা পাোই মোদও।”

পদুসলশকার উল্া মোবলগ চলল মোগলল, �দুসহব চারপালশ তাসকলয় সশউলর 
বলল... “মোথ্াড়ারদায় বাসচসগস�। আস� আর ইগুর ঘলরা োইতা� 
ন্ায়।”

পদুসলশরা চলল মোগলল িরণ মোভটসক সদলয় বলল... “মোতালর কতসদন্ 
কই� রাস্তাঘালটা ঢং কসর� ন্া। আইি �িা সহকাইললন্, ঢং 
মোকান্ান্র।”

িাসকর :.. “আস� ঢসঙ ন্ায়। মোকালট্ষা সন্লল আস�ও কাইন্াকাইট্া 
কইলা�লন্, �ান্সন্য় সবচারপসত আ�ার ললগ �ারাত্ক অন্্যায় হইল�। 
আস� কষ্ কইরা ফদু টপাত পসরষ্ার করস�লা� আর অসফিালর আ�ালর 
সটসকট সদ�ইন্।”

�দুসহব মোহঁলকলডলক বলল... “িরণ! মোতা�রা সেকা�সন্?”
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িরণ :.. “আস� সেকাস�, মোপটল�াটা সেক ন্ায়।”
�দুসহব :.. “কন্াই হকলল মোবড়স�ল মোকলন্?”
িাসকর :.. “মোবড়ালচড়া লাইগ্যা মোথ্াড়ার দায় আ�ালর মোিললা 

সন্স�লসগ। ইতান্লত ইতা কলর মোকলন্? োল�াো ভালা �ান্দুষলর 
চাতায়। ডর মোদোইয়া কয়, ঢং করস� দয়া কসর মোগািা করবা ন্া।”

�দুসহব ইসন্লয় সবসন্লয় বলল... “আ�ার উপলর রাগ কসর�ন্া। 
আস� অববধ �ান্দুষ, ডরাইয়া কা�াত আই�লা� ন্া। ইতালর মোদেলল 
চাচাসির লাোন্ আ�ার মোরেিার হাই হইোয়।”

িাসকর দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলল... “সদন্ কালট আশায় আশায়, দদুঃের 
সন্সশ মোভার হইলত হইলত িীবন্ ফদু রাইোয়।”

�দুসহব :.. “তদু ই িদুলের িাগলরা হাতরায়লর। িলসদ তাওবা কর 
ন্াইলল আল্াহ মোবিার হইসেবা।”

িাসকর :.. “আ�ার �লন্র েবর আল্ায় িান্ইন্। তদু ই মোদৌড়ালদৌসড় 
করলর, িরলণ সকইন্া োয়, মোকাসকলর লাোন্ রাইত উিাগসর 
কাইরা ন্াসদল� কালন্। �া চাসচর কথ্া �লন্া হইলল বদুকর সভতলর 
সকতা কলর। মোহই! তদু ই লন্ডন্ আই�লল মোকলন্? মোতালরলন্া আস� ন্া 
করস�লা�।”

�দুসহব কথ্া ন্া বলল কপট হালি। িাসকর সক�দু বললত মোচলয় চ�লক 
মো�াবাইল বার কলর লাউড সপিকার অন্ কলর। ন্াসদ� রাগাসবিতকলঠে 
বলল... “আ�ার আর ভালা লালগর ন্া! সদন্ রাইত সচন্তা কইরা 
কূলসকন্ারা পায়রা�ন্া। সকতা করতা� মোতা�রা আ�ালর কও।”

িাসকর :.. “আইি মোতার সকতা হইল�?” 
ন্াসদ� :.. “তন্দু সরত কা� কররা� দদুই হাপ্তা হইোর। সবচারায় 

মোবতন্ বাড়ায় ন্া। কয় আলরা কলয়ক হাপ্তা কা� করতা�। মোটকার 
লাললি হাত জ্ালাইয়া িালন্ �সর কা� কররা�। মোেকাত পইড়া 
�ইট্ার লাোন্ কা� কসর। অত কষ্র পয়িা �ারলল, আল্ায় বরদাস্ত 
করতা ন্ায়।”

িাসকর :.. “কষ্ করলল দদুঃের সন্সশ মোভার হয়। মোতার সদন্ 
বদসলবলন্। কা� �াইড়া আই� ন্া, মোবরুসি থ্াসক মোবগাসর ভালা। 
মোতার লাসগ ভালা কা� একটা মোদে�দুলন্। আসরফর ললগ কা� করলত 
পারলবসন্?” 

ন্াসদ� :.. “মোহ আ�ালর কইস�ল, মোতার ডলর ন্া করস�।”
িাসকর :.. “এই �াকাল! আ�ার ডলর ন্া করলত মোকলন্? আ�ার 
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�দুে মোদইে্যা মোতালর মোবতন্ সদবসন্ ন্া আ�ার �দুে মোদোর লাসগ তদু ই 
কাল�া োইলব? তদু ই কা�লা �ান্দুষ, হাপ্তার মোশলষ মোবতন্ পাইলব। কা� 
ভালা ন্া লাগলল কইব, ভাইিাব আপন্ালর সদ আ�ার হইতন্ায়। 
ইলন্া আ�ার ডলর ন্া করলত মোকলন্, আস� �াততা�সন্?”

ন্াসদ� :.. “�াইততা মোদে। মোতার ললগ কা� করলল িালন্া শসন্ত 
পাইল�া। মোবতন্র লাসগ আটসকতন্ায়। তালর কই� অলন্ েতয় কা� 
কররা� অত সদলল চলব।”

িাসকর :.. “ইতা সকতা �াতলর? ডাবল সদলবা, ক� সদলল আস� 
কা� করতা�ন্ায়।”

ন্াসদ� :.. “আস� আলবা সতন্ মোশা পাউন্ডর কা�লা হইস� ন্া। মোহ 
েদুসশ হইয়া েত সদলবা অতয় আস� েদুসশ হইল�া।”

িাসকর :.. “োট ে�ক মোতার হাটা মোদলে �ন্ কলর উচাটন্, ও মোলা 
মোতার বদুলক �ন্ ন্াই �ায়া ন্াইললা। গলা �াইড়া গাইয়া শু্র শসন্বালর 
আ�ার ললগ তাল সদলল িালড়সতন্ মোশা সদলবা ললগ কািস�ন্সত 
করব। তার ললগ �াততা�সন্?”

ন্াসদ� :.. “হাচা কয়লরসন্?”
িাসকর :.. “পারলবসন্?”
ন্াসদ� :.. “পার�দুসন্ �ালন্! ন্া পারলল মোদলশা োই�দুসগ। সকতা 

করতা�?”
িাসকর :.. “পারলল আইও। মোতালর িাথ্ মোদওয়ার লাসগ শু্র 

শসন্বালর িরণলর সন্�দুলন্।”
ন্াসদ� :.. “তদু ই কইলব আর আস� ন্া কর�দুসন্, আস� আইররা�!”
িাসকর মো�াবাইলল পলকলট মোরলে ব্যস্তকলঠে বলল... “মোহই! ইলগাই 

কা� �াইড়া আইয়রলব। এই �দুসহব! তদু ই মোকান্ ি�য় কাল�া োইলব?”
�দুসহব :.. “বাটপালড় কয় মোবতন্ সদলতা পারলতা ন্ায়, এর লাসগ 

পদুকদু র ঘালটা হাটার লাসগ ই হাপ্তা হসললড লইস�। আ�ালরও কা� 
�াড়াইলত ন্া সকতা?”

িাসকর :.. “তদু ই হইলল টপ মোিফ। মোতালর কাল�া আন্লল আস� 
মোবকা�া হইসেল�া।”

�দুসহব :.. “মোতার কা� আস� োইলল আ�ার িীবলন্র কা� িারা 
হইসেব।”

িাসকর :.. “তদু ই মোবসশ �াসত� ন্া! মোতার ললগ �াতলল আ�ার 
কান্র সভতলর োউিায়। তদু ই আ�ালর করি সদ�ত ন্া।”
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�দুসহব কপট মোহলি বলললা… “লালো �াত্র এক হািার লাভ সদলত 
পারলল আন্া�াইতো সত্রশ চসল্শ লাে মোন্ই�সগ, আস� মোকউলর কইতা� 
ন্ায়।”

িাসকর দাঁত কট�ট কলর �দুসহলবর সদলক তাসকলয় মো�াবাইল কালন্ 
লাসগলয় বলল... “আসরফ! িকল সেকোক আ�ইন্সন্?”

আসরফ :.. “রাঙ্গাভাবীর তাপ ক�ল�। বড় ভাবীলর ন্য়া গাসড়ত 
হারাসন্ লাগব। ে�তাপ উেলল িাকর ফাপ ক�বলন্। আপলন্ আইলল 
ভালা হইব।”

িাসকর :.. “ন্াসদ�লর কাল�া সন্লতসন্?”
আসরফ :.. “আবিায় কই�ন্ আন্লল ভালা হইব, িকল সন্ির 

আস�। মোরইড সদলল মোরসডও বািলতা ন্ায়। একিলন্ আরক িন্র 
ন্া� সেকান্া সদতা পারবা। িকল একললগ কা� করলল ডর ক� 
থ্াকব। পদুসলশ মোদইে্যা মোদৌড়ালদৌসড় করা লাগতন্ায়। তাইন্লর আস� 
কই�লা�। আপন্ার ডলর ন্া কর�ইন্। পারলল আসন্লাউকা, ভালা 
হইব।”

িাসকর আড়লচালে �দুসহলবর সদলক তাসকলয় বলল... “�দুসহবলর 
আন্তা�ন্ায়। মোহ আ�ালর করি সদল� ন্া। একাধবার ধরা োইলল 
মোটকার গর� দাঁলতর মোহলরসদ বারইবলন্।”

আসরফ :.. “আপলন্ আয়রা ন্া সকতা?”
িাসকর :.. “িান্�সন্! আইিলন্া আ�ালর ধসরসলস�ল। আল্ায় 

বাচাই�ইন্, ন্াইলল মোকালট্ষা সন্লসগলন্লব।”
আসরফ :.. “ইতা সকতা কইন্! সকতা করস�লা?”
িাসকর :.. “দারসচসন্ �লন্া কইরা �াকালর লাোন্ িাইলকাল�ার 

গা� �দুলাইসল�লা�, এর লাসগলন্া আ�ালর তারা মোবসড়সলস�ল।”
আসরফ :.. “ইতা সকতা কয়রা, আ�ালর ঢং বান্ায়রা ন্া সকতা?”
িাসকর :.. “িরণলর সিঘা মোহ বদুঝাইয়া কইবলন্।”
আসরফ :.. “দদুলাভাই, আস� অলন্ বারা োইতা�। বালদ তাইন্র 

ললগ �াত�দুলন্। আপলন্ �াতলল ভালা হইব, মোকউ মোকান্তা �াতোন্ায়। 
আইচ্া, সবয়ালল মোদো হইবলন্।”

[ ] আসরফ লাইন্ মোকলট �দুইন্ালক মোফান্ কলর। [ ]

�দুসন্য়া ব্যঙ্গ কলর বলল... “ও ভাইিাবর হালা সকতা কররায়, ভালা 
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আ�সন্?”
আসরফ :.. “�য়ন্ার লাোন্ ইন্াইয়া সবন্াইয়া �াতলর মোকলন্? �াত 

হুইন্া লালগর মোতার �দুলো সবরুন্ চাউলর েই ফদু লটর।”
�দুসন্য়া :.. “আধা �দুলো আধা মোপলটা রাইে্যা �াতরায় মোকলন্, �দুলো 

কদু লদুপ লাগল� ন্া সকতা?”
আসরফ :.. “আস� মোদলশা আইলল তদু ই আ�ালর �ায়া করলবসন্?”
�দুসন্য়া :.. “সকতা হইল�, ইলা �াতরায় মোকলন্?”
আসরফ :.. “মোদলশা আইলত িকলল ডরায়রা।”
�দুসন্য়া :.. “সকতা হইল� েদুইল্যা কও।”
আসরফ :.. “মোদায়া কর, মোদশ আইলল বদুঝাইয়া কই�দুলন্। অলন্ 

সকতা করলর, িকল ভালাসন্?”
�দুসন্য়া :.. “আ�ালরা ডর কলরর। ভাইিালব মোকান্তা কই�ইন্ ন্া 

সকতা?”
আসরফ :.. “মোেতা িান্ার ন্ায় অতা িান্ািাসন্ হইসগল�।”
�দুসন্য়া :.. “তদু স� আর মোকউলর ভালা পাও ন্া সকতা?”
আসরফ কথ্া ন্া বলল আবৃসতে কলর… “ওলর আ�ার �দুইন্া পাসে, 

ফাসক সদয়া োই� ন্া উলড়, মোতার সবহলন্ োসল সপঁিরা রইব পলড়, 
আস� হইল�া ববরাগী। মোতার মোচালের বায় চাইয়া মোদেস�লা� িদুের 
সেকান্া, মোতালর ভালা পাই�লা� ভাললাবািা পাওয়ার লাসগ। মোতালর 
লইয়া িদুেী হইবার আশায় স্বপ্ন মোদেস�লা�, আশা করস�লা� �লন্র 
িদুলে বাির িাগার লাসগ, মোতার সবরলহ আস� অেন্ সববাগী।”

�দুসন্য়া :.. “কসবতা টসবতা আস� বদুসঝ ন্া! অতটা ব�র ধসর মোতা�ার 
আওয়ার পথ্র বায় চাইয়া বইরইস�। আশার আলদু পদুইড়া ভরতা 
োওয়া োয় ন্া, োইলত পারলল মোতা�ালর পয়লা োওয়াইলা�লন্। সদন্ 
রাইত বদুকর সভতলর সকতা কলর, �ালঝ�ালঝ দ� আটসকোয়। �লন্ 
কয় মোকায়াই সগয়া লদুকাইতা�। এ�ন্ িাগাত োইতা� চাই মোেলন্া 
মোগলল মোকউ থ্দুকাইয়া পাইতন্ায়। িদুেী �ান্দুষর ন্াটক আর ভালা 
লালগর ন্া। �ন্ সতক্ হইসগল�। মোকান্সদন্ আয়রায় িট কসর কও।”

আসরফ :.. “�লন্া কয় িা�ন্র �ালিা।”
�দুসন্য়া :.. “�লন্ কইলতা আর ন্া কইলতা সকতা? মোকান্সদন্ আয়রায় 

এককথ্ায় কও।”
আসরফ :.. “আইি তদু ই ইলা �াতলর মোকলন্, মোকউর ললগ দরবার 

কর�ত ন্া সকতা?”
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�দুসন্য়া :.. “পূবর বাসড়র চাসচ আই�ন্। চা বান্াসন্ লাগব। বালদ 
ফন্ কর�দুলন্।”

[ ] �দুসন্য়া লাইন্ মোকলট চা সন্লয় ব্যস্ত হয়। [ ]
�া হািার মোচষ্া কলর বলললন্... “ভালাসন্ ভাবী, আেতা সকতার 

লাসগ আইলা?”
চাসচ হািলত হািলত বলললন্... “আপন্ার ললগ গপিপ করার 

লাসগ আইস�। িাসকর ভালাসন্, তার পদুইলর সকতা কলরর, বউর 
শরীর সেকোক আল� সন্?”

�া :.. “আল্া’র রহ�লত িকল ভালা আ�ইন্। মোবৌকা?” 
চাসচ :.. “ন্াতসন্র বাকো বয়ি হইসগল, আর মোকালন্া েবর িবর 

ন্ায়সন্?”
�া :.. “েবর পাইলল আইয়া স�সষ্ োইবার লাসগ েবর সদ�দুলন্। 

হুন্লা�লন্া আপন্ার বড় বউর শরীর োরাপ, েদুসশর েবর মোদসে 
হুন্াইলায় ন্া। ও মোবসট �দুইন্া! এক কাপ চা মোদ।”

চাসচ আড় মোচালে তাসকলয় বলললন্… “�দুইন্ার �া, আ�ার হুরু 
পদুয়ার লাসগ �দুইন্ালর সন্তা চাই। বাকো সদন্ ধসর সচন্তাভাবন্া কাররা�। 
আইি িাহি কইরা কইসললা�, ন্া কইলরা ন্া।”

�া :.. “�দুইন্ার সবয়ার �াত সেক হইসগল�। িা�ন্র �ালিা পদুয়ালর 
লইয়া আ�ার মোদওর মোদলশা আয়রা। মোবিার হইও ন্া। ভালা ভালা 
রেস্তাব হালতা আস�ল। মোকউলর মোকান্তা কইস� ন্া। গত রাইত �াত-
কথ্া সেক হইল�।”

চাসচ দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলললন্… “বড় আশা কইরা আই�লা�, 
আ�ার আশা পূরললা ন্া। সেকাল�, বড়ললালকর পদুয়ার কাল� পদুরী সবয়া 
মোদও। পদুরীর লাসগ সদললিালন্ মোদায়া কর�দুলন্। আ�ার পদুয়ার লাসগও 
মোদায়া কইলরা, আল্ায় মোেন্ এলগা ভালা পদুরী স�লাইয়া মোদইন্।”

�া :.. “আ�ার এসত� পদুরীলর বলদায়া সদরা মোকলন্? আস� িন্ম 
সদস�, তারার চাচাইন্লত তারালর লালন্ পালন্ কর�ইন্। বাপর 
ভাই চাচায় বড়�দুে কইরা কই�ন্। তাইন্র মোথ্াতা�দুে মোভাতা করল�া 
সকলা? ন্া করলল তাইন্র �ন্ ভাসঙসেব। আল্াহ মোবিার হইসেবা। 
মোিান্ ভাবীলন্া, আ�ার পদুয়া পদুরীর লাসগ সদললিলন্ মোদায়া কইলরা।”

চাসচ :.. “ো’র মোিাড় মোেন্ �ারা অলন্া সবয়া হইব। মোবিার হইস� 
ন্া। আপন্ার পদুরী ভাগসন্ত এর লাসগ আই�লা�। িকলল কইন্ 
আ�ার পদুয়া িাসকরর লাোন্ হইল�। �দুইন্ালর সন্লল পদুয়ার লাসগ আর 
সচন্তা করা লাগললান্ালন্।”
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�া :.. “কই�ইন্ কথ্া হাচা। িকলল ধন্ীর পদুরী আন্লতা চায়। 
ভালা দান্ িালাস� স�লল। আইি কাইল সবয়াত বাকো মোটকা েরচ 
হয়। কা� কাি ন্াই, কয় িলন্ মোেৌতদু ক সদত পারব? কয় �াি আলগ 
এক বালপ গলাত দসড় সদ�ইন্। চাইলরা বায় চাইলল মোদো োয়, 
গসরবর ঘলরা পদুরীন্ মোবসশ িলন্ম। ঞোন্ী গুন্ীরা কইন্ বাপর লাসগ 
পদুরীন্ আশ্ষীবাদ। বাস্তলব উলটা। সবয়ার ি�য় গসরবর লাসগ পদুরীন্ 
অসভশাপ হইোয়। আপন্ালর রাগাইতা চাই ন্া, কথ্ায় কথ্ায় বাকো 
�াসতসললা� রাগ কইর ন্া মোগা ভাবী।” 

চাসচ কথ্া বললল, �া দ্রুত পাকঘলর োন্। �দুসন্য়া ব্যস্তকলঠে বলল... 
“আম্া, আস� লইয়া আয়রা�।” 

�া ব্যস্তকলঠে বলললন্... “তদু ই ন্া! আস� লইয়া োয়রা�। মোতার চাচা 
আওয়ার আগ পে্ষন্ত মোকউর িা�লন্ বারই� ন্া মোগা সঝ। িসরন্া কই 
মোগল�?”

�দুইন্া :.. “ঘালটা মোগল�। মোকলন্ আম্া দরকার সন্?”
�া মোেলত মোেলত বলললন্… “বাসড়ত মোকউ আইলল িসরন্ালর �াতার 

লাসগ কই�, অলন্ ঘন্ঘন্ �ান্দুষ আইবা। আর হুন্, মোকউ মোকান্তা 
সদলল হালতা লই� ন্া মোগা সঝ। কা’র �লন্া সকতা ইতা এক�াত্র 
আল্ায় িান্ইন্। ফন্ কসর মোতার ভাবীর ললগ �াত, আস� এইন্লর 
সবদায় কসর আই।”

“�াইল্গা �াই!” বলল �দুইন্া েেন্ দরিা িান্ালা লাগায় আসরফ 
তেন্ গান্ শুলন্ গাড়া চালাসচ্ল…

ভাসব সন্রালায় বইয়া আস� কাসন্, কাসন্য়া রাইত পদুহাই আস� 
সন্রালায় বইয়া কাসন্। কতিলন্ েকললা আ�ালর, মোবপলথ্ মোন্ওয়ার 
লাসগ ললগর �য়িলন্ কলর কত ফসধি, পাপ কলর পাসপষ্ আস� 
মোদািলের ভলয় সভতদু , আশার মোডালর �ন্-পাসেলর বাসধি। ভাবদুক �ান্দুষ 
সববাগী হইয়া, লাউতলল বইয়া ভাসব সদন্ রিন্ী, ভলবর িাগলর ন্াও 
ভািাইয়া, ভালবর গান্ গাইয়া আস� ভাবন্া সচন্তা কসর, িৎ পলথ্ 
চলার লাসগ মোিিদায় পইড়া কাসন্, ললগর �য়িলন্র ললগ কসর কত 
িসধি।

গান্ মোশষ হলল মো�াবাইল বািলল �দুসহব িাধারণকলঠে বলল... 
“আসরফ, আস� �দুসহবলব �াতরা�। তদু ই সকতা করলর?” 

আসরফ :.. “ভাবীর ভাঙা গাসড় চালাইয়া দদুঃলের গান্ হুন্রা�। 
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তদু স� মোকায়াই?”
�দুসহব :.. “আসরফ, রাঙ্গাভাইলবি ফন্ কইরা োইবার লাসগ কই�ইন্। 

আ�ালর মোদৌড়াইয়া �ারললও আস� একলা োইতা�ন্ায় মোর ভাই। 
আ�ার ললগ তদু ই োইলব সন্? তদু ই ন্া মোগলল আস� োইতা�ন্ায়।”

আসরফ :.. “কালন্কালন্ মোকান্তা কই�ইন্াসন্?” 
�দুসহব :.. “োসল কই�ইন্ পারলল সবকালল একবার আইও ভালা 

েবর আল�। ই ভালা েবর সকতা হইত পালর? আ�ার মোে ডর 
কলরর।”

আসরফ :.. “মোকান্ান্ োইতায়। সেকান্া কই�ইন্সন্?” 
�দুসহব :.. “ডলরর মোচালট ইতা সিঘাইস� ন্া। তদু ই আইি কাল�া 

োই� ন্ালরবা ভাই। আস� ফন্ কসর সেকান্া িাইন্া মোতালর আবার 
ফন্ কররা�। মোিান্া ভাইলন্া মোথ্াড়া বার চা।”

�দুসহব লাইন্ মোকলট িট কলর ন্ম্বর ঘদুরায়। রাঙ্গাভাবী একগাল 
মোহলি বলল... “ও মোিান্া�াই আইলচ্, মোকান্ি�য় আয়রায়?”

�দুসহব :.. “ও মোিান্া ভাবী ইলা �াতরায় মোকলন্, আ�ার মোে ডর 
কলরর। সকতার লাসগ দাওয়াত সদরায়?”

ভাবী :.. “কইলা�লন্া ভালা েবর আ�। মোকান্ি�য় আয়রায়?”
�দুসহব :.. “ভাবীলগা! আপন্ার ভালার লাসগ আ�রা ইতরাস� 

করস�লা�। পয়লা পাপ �াফ কসরলাও, িীবলন্ আর ইতা ইতরাস� 
করতা�ন্ায়। মোিান্া ভাবীলন্া, ভাইিাবর বায় চাইয়া আ�ালর �াফ 
কলরা।”

ভাবী :.. “মোতা�ার ভাইর ঘলরা োও, আস�ও োয়রা�।” 
রাঙ্গাভাবী লাইন্ কাটলল �দুসহব হতাশ হলয় চারপালশ তাসকলয় 

আসরফলক মোদলে মোদৌলড় মোেলয় বলল... “ভাইিাবর ঘলরা োওয়া 
লাগব। ন্া মোগলল ভালা েবর িান্া োইতন্ায়। মোিান্া ভাইলন্া আ�ালর 
লইয়া ো। আ�ালর �ারললও �রার লাসগ একলা ঘলরর সভতলর আস� 
হা�াইতা�য়। ও মোিান্া �াই! ইতা আস� সকতা �াতরা�।”

আসরফ :.. “হাচা কই�, ন্া মোগলল ভালা েবর িান্া োইতন্ায়। 
চললা, ভালা েবর হুইন্া কাল�া মোগলল সন্সচন্তা কা� করতা পারল�া, 
ন্াইলল মোপলটর সভতলর মোেতেদুসত করব। হায় মোর হায় ন্ািাসন্ ভালা 
েবরটা কত ভালা আস�ল? চললা, মোকান্তা হইলল দদুইিন্ আস�। 
আর হলন্া, রসববালর আস� মোদলশা োয়রা�। োইলত হইলল কও, 
সটসকট বদুসকং সদ�দুলন্। মোটকা মোদওয়া লাগতন্ায়। িকলসটন্ �াগন্া।”
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�দুসহব গাসড়লত উলে মোবল্া লাগালত লাগালত বলল... “�ান্ত কইরা 
কা’র উপলর ফালাই�ত?”

আসরফ চালালত শুরু কলর সবদ্রূপ মোহলি বলল... “বড়ভাবীর বড় 
ভাইর উপলর। কইস�, ভাইিালব মোবতন্ পাইলল সদবালন্। ভাইিাবর 
কথ্া কইলল তারা মোকান্তা �াতইন্ ন্া। তারা িবর ভালা �ান্দুষ। 
ভাইিাবর কথ্া কইয়া গাই বা�দুর আন্ললও তারা �দুে কালা করইন্ 
ন্া। ওলরব! ওলা ভালা �ান্দুষ মোদইে্যা তদু স� সবয়া একোন্ কলরা ন্া 
মোকলন্?”

�দুসহব :.. “সবয়া কর�দুলন্ বালদ, আলগ সগয়া ভালা েবরটা হুসন্লাই। 
আ�ার বদুকর সভতলর ধরাৎ ধরাৎ কলরর। লালগর চাচাসির লাোন্ 
মোরেিার হাই হইোর। মোরালষ চালা, েত িলসদ েবর হুন্ল�া অত 
িলসদ মোরেিার ক�ব।”

আসরফ কথ্া ন্া বলল দ্রুত চাসললয় োয়। গাসড় মোথ্লক মোন্ল� দদুিন্ 
িপসিসকর কলর মোদায়ালর েদু লক। দরিা েদুলল রাঙ্গাভাবী একগাল 
মোহলি বলল... “কদু সস্তসগরলর ললগ আইন্� মোকলন্?”

�দুসহব :.. “মোকলন্ আইন্স� বালদ কই�দুলন্। পয়লা ভালা েবরটা 
িলসদ কও। আ�ার মোরেিার হাই হইোর।”

ভাবী হাঁটলত শুরু কলর বলল... “আইচ্ালত, অত তাগদা মোকলন্? 
পয়লা সভতলর আও। ভালা েবর কইলত হইলল থ্াল োওয়া লালগ। 
আও! থ্াল হািাইয়া কই�দুলন্।”

আসরফ সপ�দু মোহঁলট বলল... “গাল হাতাইয়া হাতাইয়া থ্াল োইয়া 
ভালা েবর হুন্লত আস� আ�ার িীবলন্ হুইন্স� ন্া, তদু স� হুইন্�সন্? 
এক কা� কলরা, তদু স� একলা সভতলর োও আস� মোদাকান্ থ্াসক 
আই। ঘলরর সভতলর আ�ার োসল হালতার বায় আ�ার ভাসতিায় 
োসল চাইলবা।”

�দুসহব তার হাত ধলর িসবন্লয় বলল... “মোিান্া ভাইলন্া আ�ালর 
একলা থ্াইয়া োই� ন্া। আ�ার মোে ডর কলরর।”

আসরফ �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “আইচ্ালত, মোকান্তা 
হইলল একিলন্ সচল্াইয়া পদুসলশ ডাক�দুলন্।”

�দুসহব মোরেবশ কলর দরিা বধি করার িালথ্ িালথ্ িাইরন্ বালি। 
�দুসহব আসরফলক িসড়লয় ধলর িভলয় বলল... “ও মোিান্া�াই 
আইলচ্।”

আসরফ মোহঁলক বলল... “ও ভাবী! ইতা সকতা করলায়?”
ভাবী হািলত হািলত বলল... “মোতা�রার িালন্া অত ডর আর 



www. mohammedabdulhaque.com   127

আ�ালর ডরা মোদোও।”
আসরফ কপাল কদু ঁচলক রাগাসবিত কলঠে বলল... “পদুসলশ ডাইক্যা 

হািলত হািলত সফট হয়রায় মোকলন্?”
ভাবী :.. “আ�ার ললগ মোবটাসগসর কলরা এর লাসগ ডাকস�। মোকান্তা 

করতায়সন্?”
আসরফ :.. “ওলরব! মোদলশা োইবরা আলগ তদু স� মোকান্তা কও। 

আস� কইতা পারতা�ন্ায় আ�ার শর� কলরর।”
�দুসহব ভয় এবং সবস্মলয় হতভম্ব হলয় �াথ্া সদলয় ইশারা কলর 

বলল... “সকতা কইতা�?”
আসরফ :.. “তদু স� সকতা কইতায় আস� সকতা কইতা�?”
�দুসহব সবচসলত হলয় বলল... “ও ভাবী, পদুসলশ ডাকলায় মোকলন্?”
ভাবী বািার ঘলর রেলবশ কলর বলল... “�লন্ কইস�ল এর লাসগ 

ডাকস�। মোকান্তা করতায়সন্?”
আসরফ দদু হাত মোন্লড় বলল... “আ�রা মোতা�রা মোকান্তা করতা� 

পারতা�ন্ায়। ভাইিাবলর ডাকা লাগব। আ�রার ডর কলরর। আ�রা 
োয়রা�সগ?”

ভাবী মোহঁলক বলল... “মোকান্তা করা লাগতন্ায়, ওবায় আও।”
আসরফ সপ�দু মোহঁলট বলল... “আ�ার �লন্ কর ভাবীর �াথ্া ন্ষ্ 

হইসগল�। চললা োইসগ ন্াইলল আ�াড়-সপ�াড় োইয়া হাচা পদুসলশ 
আইবি।”

ভাবী মোহঁলক বলল... “�দুসহব ভাই! মোদৌসড়য়া ওবায় আও।”
�দুসহব �াথ্া মোন্লড় বলল... “আইস� েেন্ েবরটা হুসন্লাই। 

িাসকরলর বদুঝাইয়া কই�দুলন্। ইতা েবর হুন্লল গরু সতন্টা �ান্ত 
করব আর কইব, আল্ায় মোতালর হায়াত দরাি কলরৌকা আর আ�ালর 
বাচাইয়া রালেৌকা।”

আসরফ তার সপলে ধাকো সদলয় বলল... “আগা�ী হাপ্তা আস� মোদলশা 
োইতা�। তদু স� আলগ োও, আস� সপল� আস�। হালতা মোভাতা দা 
মোদেলল �াথ্া সদ ইশারা কইলরা। আর আ�ার মোিান্ার দদুলাভাই গরু 
মোকলন্ �ান্ত করবা আ�ার মোথ্াড়া বদুঝাইয়া কও।”

�দুসহব :.. “মোহ ডরাইয়া ভাবীরবায় চায় ন্া, আর কাসন্ মোচালে চইলল 
তাওবা কইরা কয়, ই কী িাতর সবপলদা পড়লা�? হাইললও �ালর 
�াইললও �ালর! চাইলল কয় চাইলায় মোকলন্? ন্া চাইলল কাইন্া কয় 
মোকউ আ�ার বায় চাইন্ ন্া। ভালা আ�সন্ সিঘাইলল কয় আ�ার 
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ললগ �ালতা মোকলন্, ন্া �াতাইলল কয় �াথ্া মো�াটায় �াতায় ন্া। সকতা 
হইল� সিঘাইলল কয়, তাইন্র বায় চাইয়া মোগান্াগার হইলল তাইন্ 
আ�ালর তরাইবাসন্? ফসরশ্াহ হকলল েেন্ দদুর�দুশসদ দদুরস্ত করবা 
তেন্ তাইন্ মোকায়াই থ্াকবা?”

আসরফ :.. “একললগ মোবসশ কইসল�, আলস্ত আলস্ত বদুঝাইয়া কও।”
�দুসহব :.. “রাঙ্গাভাবীলর মোহ মোে ডর ডরায়। কয়, এইন্র ললগ মোদো 

করলল কলসকি হইয়া গা��া সদ �দুে লদুকাইয়া হাটা লাগব। আসরফ, 
সিসটংরুল�া আলরা �ান্দুষ আল�। আ�ার �লন্ হাচা ন্া স��া কইল 
সগলয় মোদেচাইন্।” বলল �দুসহব আঙদু ল সদলয় কান্ পসরষ্ার কলর।

আসরফ :.. “মোবটা �ান্দুষ হইলল িালন্ �াসরসলল�া।”
�দুসহব মোদৌলড় বিারঘলরর পালশ মোেলয় বলল... “কী িাত মোব?”
ভাবী �াথ্া সদলয় ইশারা কলর হািালত হািলত বলল... “কইন্্যা 

প�ন্ হইল�সন্?”
�দুসহব মোচাে বদুলি সশউলর বলল... “ও মোিান্া �াই ইতা সকতা 

হুন্লা�?”
ভাবী সবদ্রূপ মোহলি বলল... “চান্�দুে মোদইে্যা ডরাই� ন্া সকতা?”
�দুসহব :.. “কইন্্যার রূপ মোদইে্যা মোচালো ধান্া লাই্গা আ�ার �াথ্া 

ঘদুরাইসগল�। কইন্্যা মোদেলত িবর িদুন্র। আ�রা মোতা েবর হুন্ার 
লাসগ আইস�, কইন্্যা মোদোর লাসগ ন্ায়।”

ভাবী :.. “তাইলর আস� িকলতা ভাইঙা কইস�। তাই রাসি আল�।”
�দুসহব :.. “মোদেলত লালগর ই কইন্্যার আলগ একবার সবয়া হইল�।”
ভাবী :.. “হয়, তাইর আলগ একবার সবলয় হইস�ল।”
�দুসহব :.. “সতন্ �াইর লাগাইবার লাসগ আরকবার সবয়া সদতায় ন্া 

সকতা?”
ভাবী :.. “কয়লা সভিললও আগুন্ লালগ, মোবসটন্তরও �াথ্া 

গর� থ্ালক। গর�রসদলন্া গর� হইয়া �ারা�াসর করার আলগ 
পঞ্চাসয়ত ডাইক্যা িাসলসশ আলপাশন্া�ায় দস্তেত করাইয়া �াড়া�াসড় 
করাই�ইন্। আইি পে্ষন্ত তাই মোকউর ললগ �ারা�াসর করল� ন্া।”

�দুসহব :.. “আ�ার �াথ্া িকল ি�য় োণ্া থ্ালক। �াথ্াগর� �ান্দুষর 
ললগ আ�ার মোবসশ বলন্ ন্া। মোকান্তা কইলল োল�াো �্যাৎ কসর উলে, 
গর� তাওয়াত বক �া� মোেলা মোচতল�ত কলর ওলা। আস� অববধ 
�ান্দুষ। িবি�য় �াথ্া োণ্া রাো লালগ। মোবসশ সচন্তা কইরা �াথ্া 
গর� হইলল ভালা�ান্দুষ �াথ্াপাগল হইোয়।”
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ভাবী :.. “তাই আস� একললগ স্দু ললা মোগস�। তাইলর আস� ভালা 
কসর সচসন্। তাইর �াথ্া োল�াো গর� হয় ন্া। তাইলর আস� 
িকলতা ভাইঙা কইস�। চাচা ন্াই, চাসচ একলা। িদুলে শাসন্তলত 
িীবন্ কাটাইবার লাসগ তাই অলন্ একিন্ ভালা �ান্দুষ চায়। তাইর 
দদুই রু�র ঘর আল�। ভালা কা� কলরর। চাসচলরও আন্তা পারবায়। 
হুলন্া, তাইর কা�াত বইয়া োণ্া �াথ্ায় সচন্তা কইরা কবদুল আস� 
কও। আস� আর আ�ার মোদওলর থ্াল হািাইয়া আন্রা�।”

�দুসহব মোচাে বদুলি সশউলর কন্্যার সদলক তাসকলয় বলল... “আপলন্ 
মোে িদুন্র, এলকেবালর ডােন্া কাটা পসরর লাোন্। আস� বাসট্ �ান্দুষ 
মোদেলত িদুন্র ন্ায়। বা�ন্র লাোন্ চাঁদ ধরার লাসগ আই-ঢাই কসর 
ন্া।”

কন্্যা বদুক কাঁসপলয় দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলল... “আ�ার বাপ ভাই 
িালতা উোর লাসগ ইতলরর কাল� আ�ালর সবয়া সদ�লা। ভালা 
কাপড়লচাপড় সপসধিসললল অ�ান্দুষ �ান্দুষ হয় ন্া। মোলোপড়া করললও 
িকল ঞোন্ী িম্ান্ী হয় ন্া। মোলাভ লালিা �ান্দুষলর ন্রপশু বান্ায়। 
রেকৃত �ান্দুষ হইলত হইলল �ন্ ই�ান্ সেক করা লালগ। ইতা আ�রা 
বদুসঝ ন্া। আ�রা োসল মোটকাআলা সচসন্।”

�দুসহব ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় অবাককলঠে বলল... “আ�ার ললগ মোক 
�াতরা?”

কন্্যা গ্ভীরকলঠে বলল... “আপন্ার ললগ আস� �াতরা�।”
�দুসহব :.. “আপন্ার কথ্া হুইন্া আ�ার আলকেল গুড়দু � হইসগল�। 

আপলন্ আ�ার �ান্িীর লাোন্ �াতইন্। আপন্ার কথ্ায় বদুঝলা� 
আপলন্ রাসি আ�ইন্। আস�ও সবয়া করতা চাই। কবদুল কওয়ার 
আলগ আ�ার �লন্র িকল কথ্া আপন্ালর কওয়া লাগব। আপলন্ 
হুন্বাসন্?”

কন্্যা :.. “আপলন্ মোকৌকা আস� হুন্রা�।”
�দুসহব :.. “�া �াড়া আ�ার আর মোকান্তা ন্াই। িাসকর আ�ার 

ভাই। আসরলফ আ�ালর �ায়া কলর। ভাবীলর আস� �লন্ �লন্ বইন্ 
ডাসক। মোহন্া আ�ার দাসদ। িাসকরর মোললগ আস�ও চাচাসিলর আবিা 
ডাকতা�। �দুইন্ালর আম্ায় �াই ডাকইন্। চাচাসির ঘলরা মোগলল 
এক থ্াললা িকলল ভাত োই। আস� এক িাধারণ �দুিল�ান্। পাচ 
ওয়াক্ ন্�াি ন্া পড়ললও আল্ার আইন্ আস� �াসন্। সবলদশসবভদু ঁইত 
আইয়া সবপলদা পড়স�। আ�ালর িাহাে্য করলল আল্ায় আপন্ালর 
হািলরা িাহাে্য করবা। আস�ও িারািীবন্ কৃতঞে থ্কল�া। আ�ার 



www. mohammedabdulhaque.com   130

�া’য় আপন্ার লাসগ সদললিালন্ মোদায়া করবা। আ�ার ভাই িাসকলর 
কাইন্া আপন্ার লাসগ মোদায়া করব। তার মোদায়ায় েরাসলর ি�য় 
ভাল ফিল হয়। আ�ার বইলন্ আপন্ালর প�ন্ কর�ইন্, এর লাসগ 
আস� রাসি হইস�। আল্ার দয়ায় আস� বাকো রুসি কসরসলস�। মোদলশা 
মোগললসগ ইন্ শা আল্াহ সভক্ষা করা লাগতন্ায়।”

কন্্যা :.. “আ�ালর সবয়া করলল রািার লাোন্ িীবন্ কাটাইতা 
পারবা। ব�লরা চসল্শ হািার মোবতন্ পাই। ইতা মোকউ িান্ইন্ ন্া। 
আপন্ালর কওয়ার কারণ, আপন্ার বইলন্ কইল� আপলন্ মোটকা 
সচন্ইন্ ন্া। �াইন্ষর �লন্া দদুঃে মোদইন্ ন্া। পাচ ওয়াক্ ন্�াি 
পড়ইন্। আপন্ার আম্ায় তাইলর মোে �ায়া করইন্। আপন্ার আম্ায় 
তাইলর কই�ন্, তাইন্ এলগা বউ চাইন্, মোে তাইন্লর �ায়া করব। 
�রলল কইবরর কা�াত বইয়া মোদায়া করব।” 

কথ্া মোশষ কলর কন্্যা দদু হালত �দুে লদুসকলয় কান্ায় মোভলঙ পড়লল 
�দুসহব মোহঁলক বলল... “আসরফ! মোদৌইসড়য়া আয় মোর ভাই।”

আসরফ এবং ভাবী মোদৌলড় মোেলয় একিালথ্ বলল... “কইন্্যার সকতা 
হইল�?”

�দুসহব আসরলফর পালশ মোেলয় কন্্যার সদলক তাসকলয় বলল... “আস� 
মোকান্তা করস�ন্া মোর ভাই।”

ভাবী ফাসরহার পালশ বলি হািার মোচষ্া কলর বলল... “এই ফাসরহা, 
সকতা হইল� কান্ মোর মোকন্?”

ফাসরহা ফদু ঁসপলয় ফদু ঁসপলয় বলল... “আস� কদু রআন্ শসরফ পড়তা 
পাসর ন্া।”

ভাবী :.. “আর সকতা পার� ন্া?”
ফাসরহা আসরলফর সদলক তাসকলয় দাঁত কট�ট কলর বলল... “মো�াক 

মো�াক কইরা চায়রায় মোকলন্, চাটসন্ োইতায় সন্?”
আসরফ �দুসহলবর সপ�লন্ লদুসকলয় সশউলর বলল... “চাটসন্ ভালা পাই 

ন্া। লালসচর লাোন্ থ্াল োইবার লাসগ আই�লা�।”
ভাবী �দুসহলবর সদলক তাসকলয় বলল... “সকতা করতায়?”
আসরফ ফাসরহার সদলক তাসকলয় বলল... “ই কইন্্যার �দুে মোে ধার 

এলকেবালর মোভাতা করাত, স�ড়াত ধরলল �াড়া�াসড় ন্াই। �াইল্গা 
�াই!”

�দুসহব কপট মোহলি বলল... “আসরলফ হাচা কইল�। ই কইন্্যালর 
সবয়া করলল �হাি�ি্যা হইব। শাঁলের করাত িকলল ডরায়।”
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ভাবী চ�লক বলল... “সকতা কইলায়?”
�দুসহব অন্দুতপ্ত হলয় বলল... “কইন্্যার মোবতন্র কথ্া িাসকলর হুন্লল 

লউন্র লাসগ ধারীত বইয়া কান্ব। তার কান্ন্ হুন্লল কইন্্যার �ন্ 
গসলসেব। দরাি�ন্া হইয়া মোথ্াড়া লউন্ সদয়া আন্ার ি�য় েেন্ 
আলরা চাইব, তেন্ আ�ার িব্ষন্াশ হইব। আস� িংলাত োওয়া 
লাগব। হায় মোর হায়! অত ভালা ধন্ী কইন্্যা পাইয়া লউন্র জ্ালায় 
সবয়া করতা পারতা�ন্ায়।”

ফাসরহা :.. “আলগ কইলা আপন্ার ভাই িাধদুিন্ত, অলন্ কইন্ 
উবৈাস্তু। আপন্ার �াথ্া সেকোক আল� ন্া আলগভালগ অবিররোপ্ত 
হইসগ�ইন্?”

�দুসহব :.. “আ�ার ভাই িাধদুিলন্ত দলান্ একোন্ তদু ইললা রোয় 
িব্ষস্বান্ত। িব্ষিম্লত িকলতা সেকোক থ্াকললও বািা আলবা পদুরা 
হইল� ন্া। আলরা পঞ্চাশ লাে লালগ। লসগ্র কারবার করার লাসগ 
িকলর কা� থ্াসক ধারলধার আইন্া হারল�। অলন্ আর মোকউ তালর 
করি মোদইন্ ন্া। আপন্ার মোোিেবর পাইলল স�সষ্র হাড়া সতন্টা 
লইয়া মোদৌসড়য়া আইব। আপলন্ স�সষ্ োইয়া হারলল, হাড়ালর টদু কসন্ 
বান্াইয়া একটা আ�ালর সদব আর দদুইটা লাইয়া মোহ বইব।”

ফাসরহা রাগাসবিতকলঠে বলললা.. “ই মোদলশা সভক্ষা করা হারা�। 
সভক্ষা চাইলল পদুসলশ ডাকল�া।”

�দুসহব সশউলর বলল... “পদুসলশ ডাকা লাগতন্ায়। লউন্ মোন্ওয়ার 
িয়� ফসকরর লাোন্ স�ন্সত কলর। মোথ্াড়া সদলল মোহ সভক্ষা মোন্য় ন্া। 
মোহসড় সদ তালর মোিান্া মোদওয়া লালগ।”

ফাসরহা কাঁধ বাঁসকলয় বলল... “ভালা! লউন্ সন্য়া ি�য় �ত ন্া 
সদলল মোদউসলয়া হইবা।”

�দুসহব :.. “মোহ মোে টাইন্া চলল। আপন্ার মোটকা োটাইয়া আপন্ালর 
উড়ন্চসণ্ ডাকব। �া�লা মো�াকদে�া করার আলগ িকল মোটকা সদয়া 
কইব, লাগলল কইবায় লউন্ সদ�দুলন্।”

আসরফ সপ�দু মোহঁলট কপট মোহলি বলল... “অববধভাই, আস� 
োয়রা�সগ। দদুলাইভাইলর েবর মোদওয়া লাগব। ই কইন্্যালর সবয়া 
করলল মোতা�ার ধালর কাল� আ�রা মোকউ আইতা�ন্ায়। আর 
মোবড়াল�ড়া লাই্গা আইলল ফতদু রআলী হইয়া টদু কসন্ একটা হাত 
লইয়া রাস্তায় রাস্তায় হাটা লাগব। আ�ার োই লালগর ই কইন্্যা 
বৃসধিিীবী।”

�দুসহব দাঁসড়লয় বলল... “আ�ার োইও ওলা লালগর। এক কা� 
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কর, উভা আস�ও আয়রা�।”
ফাসরহা �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “সকতা হইললা, আপন্ারা 

োয়রাসগ মোকলন্?”
�দুসহব কপট মোহলি বলল... “অত লাভ মোদওয়া োইতন্ায়, এর 

লাসগ আ�রা োয়রা�সগ।” 
ফাসরহা :.. “আ�ার পয়িা োটাইবা আর আ�ালর মোথ্াড়া লাভ সদলত 

অত মোকাথ্াইন্ মোকলন্? আস� মোতা আর মোবসশ চাই ন্া। মোটকাত দশ 
পয়িা সদলল চলব।”

�দুসহব সপ�দু মোহঁলট বলল... “ব�লরা এক মোটকা সেকাল�। ি�ি্যা 
হইললা আপলন্ হাপ্তাত চাইন্। লউন্ লইয়া ঘর সগলয় বইলত বইলত 
হাপ্তা োয়সগ। আইচ্া, আ�রা অলন্ োয়রা�সগ। আপন্ারা ভালা 
থ্াকবা। কাল�া োইবার িয়� হইসগল�।”

ভাবী মোহঁলক বলল... “বারাইয়া মোিললা মোগলল মোবইল পাইতায় ন্া। 
আ�ার িা�লন্ আইয়া কবদুল কও।”

আসরফ �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “োও! সগয়া চালটা লালগা। 
আল্াহ পান্াহ। ই কইন্্যার কথ্া দদুলাভাইলর বদুঝাইয়া কই�দুলন্। আস� 
োয়রা�সগ। ভালা থ্াকবায়। আ�রা িকলল মোতা�রার লাসগ মোদায়া 
কর�দুলন্। আর হুলন্া, লাভ হইলল আ�রার মোোিেবর কইলরা।”

�দুসহব :.. “মোিান্া ভাইলন্া আ�ালর একলা থ্ইয়া োই� ন্া।”
আসরফ :.. “ই কইন্্যা িবর চালাক। বদুসধি োটাইয়া আ�রালর 

মোবইচ্া সতন্বার সকন্তা পারবা। হুলন্া, আস� বারাইয়া ধারীত 
বয়রা�। কবদুল কইয়া িান্ বধিক সদয়া থ্াল োইবার ি�য় ডাকলল 
আইয়া িকলর ললগ থ্াল োই�দুলন্। থ্াল হািাইবার ি�য় বাকো কষ্ 
করস�।”

�দুসহব :.. “ই মোকান্ চালটা লাগলা�লব?”
আসরফ :.. “িকল উপকাসরলর বালঘ োয় ন্া। হুইন্সচ্ আল্া’র 

অসল হকললর সপলো বওয়াইয়া কদু স�র হকলল গাঙ পার কলর। আ�ার 
োই লালগর তারার লাোন্ তদু স� একিন্। োল�াো সচন্তা কইলরা ন্া। 
ই কইন্্যা মোটকার কদু স�র।”

�দুসহব :.. “হুন্স� কদু স�রর দাত পদুতাইলর লাোন্ মোভাতা, কা�ড় 
�ারলল হাসড্গুসড্ ভসঙসেব। তদু ই মোকান্তা কর আস� ধাইলরা সগয়া 
বয়রা�।”

আসরফ :.. “ইতা সকতা �াতরায়? আগা�ী হাপ্তা আস� মোদলশা 
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োইতা�। আ�ার িব্ষন্াশ করার লাসগ ললগ আইন্� ন্া সকতা? 
উভাও! ফন্ কসর তারালর আইবার লাসগ কয়রা�। েতল� ইউন্দুি 
পইড়া আস� সবপদ থ্াসক উধিার হইস� আর তাইন্ কদু  ডাইক্যা আলাইর 
ললগ গলাগসল করার লাসগ আ�ালর কয়রা। ইতা সবপদ থ্াসক আস� 
িাত সবল্ি দূরই থ্াসক। কান্াকাসন্ কইরা কান্ায় আ�ালর কইস�ল, 
রূলপর ঘটায় অঘটন্ ঘসটলয় রূপিীরা উলটা পলথ্ হাটায়।”

[ ] �দুসহব কপট হালি। আসরফ ফাসরহার সদলক তাসকলয় মোচাে বদুলি 
সশউলর উলে। [ ]

ভাবী মোচাে পাসকলয় দাঁত কট�ট কলর বলল... “আসবতার �াত 
হুন্রায়সন্?”

আসরফ :.. “মোিান্া ভাবীলন্া, ই কইন্্যালর �ালা বান্াইয়া অববধভাইর 
গলাত সদয় ন্া। িকল সবপলদা পড়ল�া। মোে কইন্্যায় চসল্শ হািার 
রুসি করতা পারইন্ তাইন্ সকতা পারতায়ন্ায় আস� িাসন্ ন্া। 
ওলরব! সকতা করতায় মোকান্তা বদুঝাইয়া কও, আ�ার হালতা ি�য় 
ন্াই। আস� কাল�া োইতা�। হুলন্া, মোকান্তা মোদওয়া লাগতন্ায়। চালটা 
লাই্গা ভালা সবপলদা পড়�।”

ফাসরহা সেলসেল কলর মোহলি বলল... “আপলন্ মোতা মোদসে পাতার 
বান্র, বাগুসরলকর বাগুরায় বাঘলর ভরার লাসগ পাতা পালাইয়া 
হসরণলর দাওয়াত মোদইন্। ইতা কা’র কা� থ্াসক সহক�ইন্? আ�ালর 
মোকৌকা, আস�ও মোথ্াড়া সহক�দুলন্।”

ভাবী :.. “�দুসহব ভাই, সকতা করতায় কও? আস� তাইলর কইস�, 
মোে �ান্দুলষ আ�ার ভাঙা িংিার মোিাড়া সদ�ইন্ তাইন্ মোথ্াড়া িদুে সদয়া 
মোতালর িদুসেন্ী করতা পারবা। মোদও ভূত ডরাইয়া আ�ার মোথ্াতা�দুে 
মোভাতা কইলরা ন্া। সবয়ার বালদ উলটা পালটা করলল তাইলর আস� 
কালাপাসন্ত চালান্ করল�া। তাই আর মোতা�রার ভাইলয় িান্ইন্! 
আ�ার �াথ্া গর� হইলল আস� মোবটাইন্তলর মোতায়াকো কসর ন্া। োসল 
কবদুল কইলাও। বাদবাসক আস� কদু লাই�দুলন্। কবদুল কইসললল পদুসললশ 
আর মোদৌড়াইতন্ায়।”

�দুসহব উলতেসিত হলয় বলল... “হাচা কয়রায়সন্”
ভাবী কপট মোহলি বলল... “হাচা ন্া স��া িান্লত হইলল কবদুল 

কইতায় হইবায়।”
�দুসহব উলতেসিত আসরলফর হাত ধলর ঝাঁকদু সন্ সদলয় বলল... “এই 

আসরফ! সকতা করতা�?”
আসরফ :.. “আ�রা িকলল অলী�া মোবৌভাত োইল�া। জ্ালা েন্ত্রণা 
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সকলাসকসল �ারা�াসর থ্ান্া পদুসলশ মোতা�রা করবায়। িা�ন্ািা�সন্ 
বইয়া োণ্া �াথ্ায় সচন্তা কসর মোতা�রা সিধিান্ত কলরা। হুন্স�, কবদুল 
কইসললল ভালা �দুন্লষ সপের োল মোদলায়, বউলর তালাক মোদয় ন্া।”

ভাবী :.. “ও কদু সস্তসগর, কার রূলপ �ইজ্া অত �িার �াত সহক�?”
আসরফ লসজ্ত হওয়ার ভান্ কলর বলল... “তদু স� বদুঝাইয়া কও 

আস� পারতা�ন্ায়, আ�ার মোে শর� কলরর।”
�দুসহব :.. “সকতা করতা�লব িলসদ ক?” 
আসরফ ফাসরহার সদলক তাসকলয় কপট মোহলি বলল... “সবয়া করতা 

হইবায়। ি�ি্যা হইললা ইলা ধন্ী িদুন্রী কইন্্যা পাইতায় ন্ায়। 
বড়ভাবীর ভাইয়াইন্ থ্াসক ই কইন্্যা আলরা ভালা। একলা িকলতা। 
মোটকার কদু স�র হইললও িালত অবলা, কদু সস্তত পারতান্ায়। সচন্তা 
কইরা কবদুল কইলাও। আর হুলন্া, আ�ার বয়ি আটারর মোবসশ 
আল�। আস� িাসক্ষ সদতা পারল�া। িাসক্ষ মোদওয়ার আলগ আিদুরা 
আ�ার হালতা মোদলাইত হইবায়। ন্া সদলল �াইর করার লাসগ আলগর 
িা�াইলর ফন্ কসর আন্ল�া। মোবতন্র েবর পাইলল পদুসলশ লইয়া 
আইয়া কইব, ববধ হইবার লাসগ অববধটায় মোিালর আ�ার বউলর 
সবয়া কলরর।”

ফাসরহা �াথ্া মোন্লড় বলল... “কত চাও?”
আসরফ কপট মোহলি বলল... “মোবসশ ন্ায়, �াত্র দশ পন্লরা সদলল 

আস� িকলতা একলা িা�লাই�দুলন্। ন্াইলল েবর আল�, �াইর 
লাগত পালর।”

�দুসহব চ�লক বলল... “কত কইলল?”
ভাবী মোচাে কপালল তদু লল বলল... “ইতা সকতা কও?”
ফাসরহা �াথ্া মোন্লড় বলল... “�ারললও সদতা�ন্ায়।”
আসরফ কাঁধ বাঁসকলয় মোোঁট উলসটলয় হাঁটলত শুরু কলর বলল... 

“আস�ও চাই ন্া। আইচ্া, আপন্ারা ভালা থ্াকবা। আস� কাল�া 
োয়রা�সগ।”

�দুসহব মোদৌলড় তার হাত ধলর স�ন্সত কলর বলল... “মোিান্াভাইলন্া 
আ�ালর সবপদ ফালাইয়া তদু ই োই�ন্া। অত মোটকা সদ তদু ই সকতা 
করলত?”

আসরফ :.. “আস� মোদলশা োইতা�। আ�ার হাত োসল, পলকলটা 
মোটকা পয়িা ন্াই। মোকান্তার দরকার হইলল িকলল আ�ার কাড 
সদ েরচ কলরা। অলন্ আ�ার দরকার। ও ন্য়া কইন্্যা! িন্ সপল� 
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দশ মোদওয়া লাগব। ন্া সদলল কও, আস� োয়রা�সগ। আ�ার হালতা 
ি�য় ন্াই।”

ফাসরহা �দুসহলবর সদলক তাসকলয় বলল... “পয়িাসদ িদুে সকন্লত 
পারলল, আ�ার অত পয়িা আল� সতন্ চাইর িন্র লাসগ সকন্তা 
পারল�া। িদুে সকন্া োয় ন্া। আ�ার কপাললা িদুে মোলো থ্াকলল মোকউ 
আ�ালর দদুঃে সদতা পারত ন্ায়। এর লাসগ সন্ল্ষজ্র লাোন্ সন্ির 
সবয়া সন্লি সেক কররা�। আস� মোথ্াড়া িদুে চাই। আপন্ার ভাইলয় 
ওয়াদা করলল, আ�ার িকল পয়িা আপন্ালর মোদলাইল�া।”

আসরফ �াথ্া দদু সললয় গ্ভীরকলঠে বলল... “ভাইিাব! ভাইলবি 
কয়রা পয়িা সদ িদুে সকন্লত পারলল সতন্ চাইর িন্র লাসগ সকন্তা 
পারবা। িদুে সকন্া োয় ন্া। তদু স� মোতা রাসগরাসগ কলরা ন্া। ভদু ে 
লাগলল সচল্াসচসল্ ন্া কইরা রাধিাত িাথ্ মোদও। সন্ির কাপড়লচাপড় 
সন্লি ধও। এক কা� কলরা, কবদুল কইলাও। আ�ার োই লালগর 
তাইন্র কসলিাত দাউ দাউ কইরা তদু লষরাগুন্ জ্ললর। আল্া’র 
হুকদু � হইলল এক ফদু  সদ ইতা আগুন্ তদু স� সন্বাইতায় পারবায়। ভাবী, 
আ�ার ভাইলয় সচল্াসচসল্ ভালা পাইন্ ন্া। তাইন্ িবর �ায়ার �ান্দুষ। 
িকললর �ায়া করইন্। তাইন্ �ায়ার কাঙাল। মোে তাইন্লর মোথ্াড়া 
�ায়া কলর তার লাসগ তাইন্ িান্ মোদলাইতা চাইন্। �লন্া দদুঃে সদয় 
ন্া মোগা ভাবী। আ�রা মোবটা �ান্দুষ। আ�রা কল্া কাটাকাসট কসর। 
বউসবসন্লর আ�রা �াইরধইর কসর ন্া। আপলন্ হয়লতা িান্ইন্, 
�ন্তার �লন্র েবর �ান্িী �াড়া আর মোকউ িালন্ ন্া, উৎকৃষ্ ন্ারীই 
বসলষ্ পদুরুষলক িন্তুষ্ করলত পালর, ভ্ষ্ারা পালর ন্া।”

আসরলফর কথ্া শুলন্ সতন্িন্ অবাক। কালরা �দুলে রা ন্া। �দুসহব 
আসরলফর িা�লন্ মোেলয় বলল... “ইতা তদু ই কা’র কা� থ্াসক সহক�ত? 
মোতার ইচ্ায় মোদলশা োয়লর ন্া তারা মোতালর মোিালর সন্রা?”

আসরফ সবশারলদর �ত মোহলি বলল... “িন্স্বালথ্্ষ ভালা একোন্ 
কথ্া কই�, িন্সহলত উতের মোদওয়া লাগব। �দুইন্ালর কই�লা�, 
তাইর িা�াইর হাত পাও কাইট্া েদু ণ্া�দুণ্া কইরা আস� ন্াগািন্্যাসি 
হইল�া। তাই কইল� আবিা আম্ার ললগ মোগলল ন্াগািন্্যাসি হওয়া 
লাগতন্ায়। এর লাসগ আধা আিদুরা চাইস�, ন্াইলল িন্সপল� �াত্র 
সবশ হািার কসর আদায় করলা�লন্।”

�দুসহব চ�লক বলল... “সকতা! কত কইলল?”
আসরফ :.. “আলবা মোকান্তা কইস� ন্া। হুলন্া, কপাল ভালা হইলল 

ইলা কইন্্যা বরাতলিালর স�লল। কবদুল কইলাও। ঘলরা সন্ললসগ 
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চাতাইতান্ায়, ন্াইলল িীবলন্ও আরাল� ঘদু�াইতা পারতায়ন্ায়, 
পদুসললশ োসল মোদৌড়াইব।” 

�দুসহব উলতেসিত হলয় বলল... “হাচা কয়লরসন্?”
আসরফ ফাসরহার সদলক তাসকলয় বলল... “আল্া’র ন্া� লইয়া 

কবদুল কইলাও। সবয়ার পলর বাড়াবাসড় করলল, এক মোচাপ সদয়া 
মোদলশা সগয়া বদুক ফদু লাইয়া কইবায়, লন্ডসন্ কইন্্যালর সপইট্া মোদলশা 
আইস�, আ�ার ললগ িাসর-িদু সর করলল �দু�ন্তর কইয়া ঝাড়-ফদু ঁক শুরু 
করল�া। মোদেবায়লন্ মোকউ মোতা�ার ললগ উলটা পালটা করতন্ায়। 
ভাবীও দদুরস্ত হইসেবা, ন্ায়সন্ ভাবী?”

ফাসরহা মোচাে বদুলি সশউলর বলল... “ইতা সকতা কইলায়? অলন্ 
আ�ার মোে ডর কলরর।”

আসরফ উলতেসিত হলয় বলল... “মোদে�সন্, আস� কই�লা�ন্াসন্ 
মোটকার কদু স�র হইললও এইন্ অবলা। সদললিালন্ কবদুল কইলাও, 
আ�রা িকলল মোদায়া কর�দুলন্। আল্ার হুকদু � হইলল পললক িদুসেত 
হইসেবায়।”

�দুসহব বদুক ভলর শ্াি মোটন্ হাঁপ �ালড়। আসরফ মোচয়ার মোটলন্ 
বিলল মো�াবাইল বালি। মো�াবাইল বার কলর ন্ম্বর মোদলে িালা� 
কলর বলল... “সকতা হইল� দাদা, িকলতা সেকোক আল�সন্, ফন্ 
কর�ইন্ মোকলন্?”

দাদা :.. “মোতার দাসদলর লাইয়া কাইল মোদলশা োয়রা�সগ। মোতার 
ললগ আর �দুসহবর ললগ �াতার লাসগ ফন্ করস�। আ�ালর লইয়া 
এয়ারলপাট্ষ োইলত পারলবসন্?”

আসরফ :.. “সেকাল�, োই�দুলন্। দাদা, েদুসশর েবর হুন্তাসন্?”
দাদা :.. “হুন্াইয়া কইলল হুন্�দুলন্।”
আসরফ :.. “অববধ ভাইলয়লন্া োল কাইট্া মোটকার কদু স�র ঘালটা 

আসন্সল�ইন্। তাইন্র ললগ এক গাল �াতলল িকলতা ভাইঙা 
কইবালন্, তাইন্র ললগ �াততায়সন্?”

�দুসহব মো�াবাইল হালত হািলত হািলত বলল... “ও দাদা, মোদলশা 
সকতার লাসগ োইতায়? ইলন্া বাকো আরাল� আ�ইন্। মোদলশা মোগলল 
োল�াো থ্ান্া-পদুসলশ করা লাগব। তারা আপন্ালর একরসত সদত 
ন্ায়।”

দাদা :.. “আ�ার রসত বালদ পাই�দুলন্, তদু ই সকিাত সবপলদা পড়�লতা 
হোন্ আলগ ক?”
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�দুসহব :.. “আপন্ার ললগ থ্াইকো আপন্ার লাোন্ �াত সহসকসলল�। 
আস� মোকালন্া সবপলদা পড়স� ন্া। আপন্ারার মোদায়ার বরকলত আ�ার 
কপাল েদুসলসগল�। রাঙ্গাভাইলবি আ�ার লাসগ িদুন্রী কইন্্যা পাই�ইন্। 
কইন্্যায় রেলত্যক ব�র চসল্শ হািার পাউন্ড রুসি করইন্। এর লাসগ 
মোটকার কদু স�র ডালক। হাচা কাইল মোদলশা োয়রায়সগ ন্া সকতা?”

দাদা :.. “হাচা কয়লরসন্ ন্া রং ন্ম্বর সটপাইস�?”
�দুসহব :.. “দাদা, আইি রাইত সবয়া করলল আস্তা হাপ্তা িশরীলর 

স্বগ্ষলভাগ করতা পারলা�লন্। কইন্্যার সন্ির ঘরদদুয়ার আল�। 
পদুসললশ আ�ালর থ্দুকাইয়া পাইতন্ায়। সকতা করতা� কালন্ কালন্ 
মোকৌকা।”

দাদা :.. “এক কা� কর, তদু ই কবদুল কইলা। োসল হালত িালাস� 
মোদওয়ার লাসগ মোতার দাসদলর লইয়া আস� আয়রা�। আর হুন্! স�সষ্ 
আন্া লাগবসন্?”

�দুসহব :.. “চাচাসির ঘলরা োউকা কইন্্যালর লইয়া আ�রা 
আয়রা�।”

�দুসহব লাইন্ মোকলট হািার মোচষ্া করলল ফাসরহা সবচসলত হলয় 
বলল... “আ�ার মোকউ ন্াই। সবয়ার বালদ এক�াত্র আপলন্ আ�ার 
আপন্। আইি আস� মোশষ মোচষ্া কররা�, দদুলচিষ্া হইলল কাইল থ্াসক 
আস� হইল�া ভ্ষ্া। িকলল িালন্, মোবটা ন্ষ্ হইলল হুচটা োয় সতন্টা, 
মোবসট ন্ষ্া হইলল গন্ালগাষ্ীর বালি বালরাটা।”

�দুসহব :.. “আপন্ার কথ্া হুইন্া আ�ার হাত পাও োণ্া হইসগল�।”
ফাসরহা কপল কদু ঁচলক বলল... “আপলন্ থ্াকা োওয়ার সচন্তা কররা 

ন্া সকতা?”
�দুসহব �াথ্া মোন্লড় বলল... “আ�ার োসন্-মোোরাকর অভাব ন্ায়। 

আিল ি�ি্যা হইললা, দাদার ঘরর িা�লন্ পদুসলশফাঁসড় একটা। 
চাচাসির ঘলরা োওয়ার পলথ্া দদুইটা পদুসলশফাঁসড় পাসর মোদওয়া লালগ। 
িাধদুিন্্যািীর ঘরর কথ্া কইয়া লাভ ন্াই। পদুসলশফাঁসড়র দরিার 
িা�লন্ বািস্প। এলকেবালর ন্াক বরাবর। একসদন্ বাি থ্াসক 
ন্াই��া আ�ার মোরেিার হাই হইয়া �াথ্াত রক্ উইট্া েল� �ান্দুলষ 
টান্াটাসন্ করস�ল। িকলসটন্তর মোদৌসড়য়া মোদইে্যা আস� বদুইঝসচ্লা� 
লন্ডসন্ গল্াসদ সপইট্া হাত পাও ভাইঙা মোদলশা চালান্ করব। হায় 
মোর আল্াহ! দদু সন্য়া ঘদুরাইয়া সবপলদা পড়ার লাসগ মোকলন্ মোে লন্ডন্ 
আই�লা�?”

ফাসরহা :.. “অত িাহিী হইয়া কন্াই হকললর ডরাইন্ মোকলন্?”
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�দুসহব :.. “লন্ডসন্ পদুসলশর হাতর �াইর মোে একবার োয় মোহ 
িীবলন্ও পথ্ হারাইয়া সবলাত োইত চায় ন্া, ইতা আ�ালর এক 
ঞেন্ী �ান্দুলষ বদুঝাইয়া কই�ন্। এর লাসগ ইতালর আ�ার িবর ডর 
কলর, মোদেললঔ সহরাসন্ �াসর গতরর মোরা�া োড়া হইোয়। ইতার 
�ায়া মোদেলল িকলতা ভদু ইল্া আল্াসির ন্া� িসপ।”

আসরফ সবরক্ হলয় বলল... “সবয়া ন্া কইরা ন্য়া িা�াই বউলয় 
মোে বার�াসি শুরু কর�, সতন্ হায়ন্ গাইললও বার�াসি ফদু রাইতন্ায়। 
ওলরব উলো!” 

�দুসহব :.. “হয় চল, চাচাসির কা�াত বইয়া িাসকরর গুণগান্ 
গাইলল িকল কা� আিান্ হইব। ভাবী চললা, চাসচ-আম্ায় কইন্্যালর 
হািাইবালন্।”

আর কথ্া ন্া বলল চারিন্ সবলয়র আলয়ািলন্ ব্যস্ত হয়। রালত ই�া� 
িালহব এলি সবলয়র েদুতবা পলড় আকদ কসরলয় কাসবন্ সললে হালত 
সদলয় স�সষ্�দুে কলর চলল োন্। কাি মোশলষ অন্্যরা মোেলয় কন্্যার �দুে 
মোদলে িালাস� সদলয় বলি গপিপ কলর। �দুসহবলক মোডলক রাঙ্গাভাবী 
বলল... “চললা, মোতা�রালর ঘলরা সদয়া আস� ঘলরা োই�দুসগ।”

আসরফ চাটদু কার �ত মোহলি হাত �লল বলল... “ভাবী, ই মোন্ককা�টা 
আস� করল�া। তারা আ�ার আিদুরা সদ�ইন্ ন্া। আপন্ারা বইয়া 
গপিপ কলরৌকা। তারালর লইয়া আস� োইল�া।”

িরণ এবং িাসকর কা�রায় রেলবশ কলর আসরফলক মোডলক িাসকর 
বলল... “আসরফ, কইন্্যার �দুে আ�রালর মোদো।”

আসরফ :.. “কইন্্যা! আপন্ার চান্�দুে তারালর মোদোইবাসন্?”
ফাসরহা মোচাে পাকালল আসরফ �াথ্া মোন্লড় বলল... “কইন্্যায় মোচাে 

ফদু লাইয়া ন্া কর�ইন্। আপন্ারা মোিারািদু সর করলল আস� আিদুরা 
পাইতা� ন্ায়।”

িাসকর �দুে সবকৃত কলর বলল... “�দুে মোদোইলল রূপ কল� ইতা 
আইি পয়লা হুন্লা�। আইচ্া, মোদে�দুলন্ কয়সদন্ পলর মোক কালর 
থ্দুকায়। িরণ চল! ন্াে মোচপা মোচাে মোটরা, মোবঢপা কইন্্যালর মোদোর 
দরকার ন্ায়।”

িরণ :.. “এক কা� কর, কইন্্যার �দুের বায় ন্া চাইয়া এক ব্যাগ 
দারসচসন্ মোদলা, মোতার লাসগ �দুসহলব মোদায়া করবলন্।”

িাসকর :.. “আ�ার হম্দুক থ্াসক হসর ো ন্াইলল সকলাইসলল�া। 
গরু সতন্টা �ান্ত কইরা ফাড়া থ্াসক উধিার হইস� আর মোহ আ�ালর 
�লন্া করাইয়া মোদর।”
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িরণ মোহলি কদু সটপাসট হয়। �দুসহব ইসন্লয় সবসন্লয় বলল... “মোিান্া 
ভাইলন্া মোতা�রা রাগ-মোগািা কইর ন্া। আইি সবয়ার পয়লা রাইত 
এর লাসগ কইন্্যার মোথ্াড়া শর� কলরর। কাইল সবয়ালন্ কইন্্যার ঘলরা 
মোতা�রার ন্াস্তার দাওয়াত। অলন্ মোতা�রা সিসটংরুল�া োওসগ, ন্াইলল 
আ�ার মোরেিার হাই হইসেব।”

িাসকর আড়লচালে ফাসরহার সদলক তাসকলয় বলল... “কত �দুরসগর 
ধদু� কাটলা� �দুরসগন্লত ধদু� লাড়াইতা পার�ইন্ ন্া, আইি মোতা�রা 
ধদু� লাড়ায়রায়, মোবসশ লাড়াইওন্া ধদু� কাসটসলল�া।”

�দুসহ� �দুে সবকৃত কলর বলল... “এর লাসগ রাঙ্গা ভাইলবি মোতালর 
ধদু�বদুিা মোদইন্।” 

িাসকর :.. “মোচাঙা ফাটলল উন্াল ধদু�ায়, উঙাইলল ধলর ন্া হু�ায় 
সকন্তু সচলত ঘদু�াইলল িাঁসতলায়। তালাসব করতা�সন্?”

�দুসহব :.. “মোিান্া ভাইলন্া, দয়া কসর তদু ই সিসটংরুল�া োসগ মোতার 
লাসগ িকলল মোদায়া করবালন্।”

িরণ সবদ্রূপ মোহলি বলল... “এই �দুসহব! কইন্্যায় ভাত িালন্ 
রান্তা পারইন্সন্? আসরলফ আউলাইয়া ঝাউলাইয়া আসরলফ সকতা 
বদুঝাইত চাইস�ল আ�রা বদুঝতা পারস�লা� ন্া। তদু ই মোকান্তা 
িান্�সন্?”

�দুসহব দদুহাত মোন্লড় বলল... “ন্ালর ভাই আস� মোকান্তা িাসন্ ন্া। 
অলন্ িাসকরলর লইয়া সিসটংরুল�া িাসগ ন্াইলল িকলর মোরেিার হাই 
হইসেব।”

মোহন্া কা�রায় রেলবশ কলর বলল... “ও মোিান্া�াই আইলচ্! 
আ�ালর মোলাকাওলর।”

�দুসহব চ�লক উলে বলল... “ইয়া আল্াহ! আস� অলন্ সকতা 
করতা�?”

িাসকর ফাসরহার �দুলের সদলক তাসকলয় �দুে সবকৃত কলর �দুসহলবর 
সপলে হাত বদুসললয় বলল... “এই �দুসহব! সবয়াত একটা মোটকা েরচ 
হইল� ন্া। আ�ালর মোথ্াড়া করি মোদলরবা, বাসড়ত সগয়া মোদলাই�দুলন্।”

�দুসহব মোহঁলক মোডলক বলল... “আসরফ! বড় ভাইিাবলর লইয়া 
মোদৌসড়য়া আয়।”

িাসকর কাঁধ ঝদু সললয় বলল... “বড় ভাইিাবলর ডাকলর মোকলন্?”
�দুসহব িভলয় বলল... “আসরলফ মোতালর মোকান্তা কইল� ন্া সকতা?”
িাসকর :.. “আইি মোে সবসি আ�লা�, কততা কইল� ইতা এক 
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কালন্সদ হা�াইয়া আরক কালন্সদ বারাইস�ল, সকতা হইল�?”
�দুসহব :.. “আস� আ�ার বউলর লইয়া বািরঘর োইতা� চাই, 

মোতার ঘলরা থ্াকলল আ�ার মোরেিার হাই হইসেব। আসরফ! মোদৌসড়য়া 
ন্া আইলল ফতদু র হইসেলব।”

আসরফ মোদৌলড় মোেলয় তাড়া সদলয় বলল... “ন্য়া ভাবীলর স্লধিা লও, 
ন্াইলল িকলতা মোোয়াইল�া।”

�দুসহব ফাসরহার হাত ধলর বলল... “হয় মোর ভাই হাচা কই�ত। 
এলর উলো, ন্াইলল উলটা আলকেললিলাস� মোদওয়া লাগব।”

িাসকর এবং িরণ সপ�দু হাঁলট। মোহন্া ফাসরহালক ধলর গাসড়লত 
সন্লয় োয়। আসরফ তালদরলক বািায় মোপঁল� মোদয়। পরসদন্ দাদালক 
এয়ারলপাট্ষ মোপঁস�লয় আসরফ সফরলল তালক সন্লয় িাসকর এবং িরণ 
�দুসহবলক মোদেলত োয়। দরিায় েদু কলল ফাসরহা দরিা েদুলল িালা� 
কলর দ্রুত পাকঘলর চলল োয়। িরণ মোহঁলক মোডলক বলল... “ও 
ভাইিাব! বাসড়ত আ�সন্ ন্া েলড়া মোগ�সগ?”

�দুসহব গলারলিালর মোহঁলক বলল... “মোবঙর লাোন্ ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ 
কসর� ন্া, আস� আর আগর লাোন্ ডরাই ন্া।”

িরণ মোচাে কপালল তদু লল বলল... “এই িাসকর, সবয়া কইরা ইলগার 
িাহি বাসড়সগল�লব, আইি আ�রালর সপেত পালর।”

িাসকর :.. “ডরাই� ন্া আস� আস�। মোবসশ িাহি মোদোইলল বাউলগ 
চাউলগ িাগা�ত একটা সদলল বাইট্া আলরা বাসট্ হইব।” 

�দুসহব পালয়র উপর পা তদু লল ন্াচালত ন্াচলত বলল... “আ�ার বউ 
সরিসটশ, অলন্ আর ডরাই ন্া। রাগ কইরা মোদলশা মোগলল কাি স�ন্সত 
কইরা আন্ব আর কইব, আপলন্ আর কা� করা লাগতন্ায়।”

িাসকর সিসটংরুল� রেলবশ মোচাে কপালল তদু লল বলল... “ইলগালর 
আইি িরার �ায় িাসতসলল�। এই আসরফ! তদু ই মোকান্তা কর�ত 
ন্া সকতা, এক রাইলত অত িাহিী হইললা সকলা?”

আসরফ পাকঘর মোথ্লক উচ্স্বলর বলল... “দদুলাভাই, ভাইিাবর 
ললগ আর লাই্গন্া, তাইন্ আর আলগর ডরাললাক ন্ায়। অলন্ ভালা 
ডর মোদোইতা পারইন্। মোবসশ রাগাইও ন্া, সকতা থ্াসক সকতা কইবা 
তেন্ আপন্ারা ইয়া ন্ফস� ইয়া ন্ফস� িপবা। আপন্ারা মোবৌকা, 
আস� োণ্া চা লইয়া আয়রা�। ন্য়া কইন্্যায় গর� চা বান্াইতা 
পারাইন্ ন্া।”

িরণ �দুসহলবর সদলক তাসকলয় �াথ্া দদু সললয় বলল... “সবয়া কইরা 
মো�ন্া মোে মোবটা হইল�, সললগল হইলল আ�রার বায় চাইতন্ায়।”
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�দুসহব সটসভর চ্যালন্ল বদসললয় বলল... “ো ো সচল্াই� ন্া।”
িরণ মোরলগ কশ কশ কলর হাত �দুসষ্বধি কলর বলল...”এই িাসকর! 

মো�ন্ার মোবটাসগসর মোদেলরসন্লব? আ�ারলন্া হালত পালয় োউজ্ার।”
িাসকর �দুে মোবিার কলর ঘদুলর বলল... “সবয়া কইরা মো�ন্া বউআ 

হইল�, অলন্ আর আ�রালর সচন্তন্ায়। োল পাড়াইসগলল কান্ায়ও 
বদুসড় আঙদু ল মোদোয়। লাটিাবর কা�াত বওয়ার মোোগ্য আ�রা ন্ায়। 
িরণ চল!”

�দুসহব মোদৌলড় মোেলয় সপ�ন্ মোথ্লক িাসকরলক িসড়লয় ধলর 
অশ্রুসবিসড়তকলঠে বলল... “মোিান্াভাইলন্া তদু ই সপ�পাক মোদই� ন্া। 
তদু ই সপ� সদলল আ�ার িব্ষন্াশ হইসেব।”

িাসকর :.. “মোতার সকতা হইল�, ইতা করলর মোকন্?”
�দুসহব বািদুলত অশ্রু �দুল� বলল... “সবয়া কইরা পলদা উেস�। সকতা 

করতা� থ্দুকাইয়া পায়রা� ন্া এর লাসগ ইতা কররা�। তদু ই ব, আস� 
চা বান্াইয়া আন্রা�।”

িাসকর অবাকদৃলষ্ তাকালল, িরণ কাঁধ বাঁসকলয় মোিাফায় বলি 
চ্যালন্ল বদলায়। �দুসহব চা সন্লয় মোগলল গপিপ কলর চা মোেলয় িাসকর 
এবং িরণ চলল োয়। ফাসরহা আসরলফর সদলক তাসকলয় বলল... 
“মোদলশা কলব োইতায়?”

আসরফ :.. “আগাস� হাপ্তা, মোকলন্ ভাবী?”
ফাসরহা :.. “আম্া আর মোতা�ার বউর লাসগ মোকান্তা সকন্া লাগব। 

আও, বারা োইতা�।”
�দুসহব সশউলর বলল... “পরাণর আধাোন্ আ�ার িদুলে িাগর, 

মোতা�রার ললগ আস� োইতা�ান্ায়। আ�ার মোে ডর কলরর। িাসকলর 
আইি মোগািা করল�, বালর মোগলল পদুসললশ ধইরা প্যাদাইত পালর। 
আসরফ! মোতার ভাবীলর লইয়া ভালা মোদাকালন্া োই�। আর হুন্, 
�দুইন্ার লাসগ এক�া হীরার হার সকসন্�, মোটকার সচন্তা কসর� ন্া।”

আসরফ মোচাে কপালল তদু লল বলল... “ইতা সকতা �াতরায়?”
�দুসহব রাগাসবিতকলঠে বলল... “মোচাে ফদু লাই� ন্া।”
আসরফ :.. “�ায়, আস� মোকান্ ি�য় মোচাে ফদু লাইলা�? মোতা�ার কথ্া 

হুইন্া তালদুত সিপরা লাসগসগল�, আস� আহাম্ক হইলগস�।”
�দুসহব :.. “�দুইন্ায় আম্ালর মোে �ায়া কলর, লন্ডন্ আইলল তাই 

মোেতা কইব ওতা সকইন্া সদল�া। এলর হুলন্া, িদুন্র মোদইে্যা এক�া 
হার আ�ার বইন্র লাসগ সকন্বায়, আর আসরলফ মোেতা চায় ওতা 
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সকইন্া সদবায়। আ�ার ভাই বইন্র �ন্ েদুসশ হইলল তদু স� িদুসেন্ী 
হইবায়।”

ফাসরহা :.. “চাসচ-আম্ার লাসগ সকতা আন্তা�?”
�দুসহব দদু হালত �দুে লদুসকলয় কাঁদলত কাঁদলত বলল... “আম্ার লাসগ 

মোেতা আন্াবায় আ�ার চাসচর লাসগও ওতা আইন্ন্।” 
আসরফ তার পালশ বলি ব্যস্তকলঠে বলল... “ও ভাইিাব! সকতা 

হইল�, কান্রায় মোকলন্?”
�দুসহব ম্ান্ মোহলি ফাসরহার সদলক তাসকলয় বলল... “আস� আইবার 

ি�য় আ�ার �া চাইলচ্ মোে কান্া কাইন্স�লা। তারার মোদায়ায় 
আইি আস� িদুেী হইস�। সন্লি ন্া োইয়া আ�ার চাইলচ্ আ�ালর 
োওয়াইতা। দদুইওটায় তারারটা োইয়া আ�ারটাও োইসলত। মোদও 
হকলল আ�ালর োসল �ারলতা। তারার ললগ আস� �াইলরা পারতা� 
ন্া।”

ফাসরহা কাঁধ ঝদু সললয় বলল... “আম্া আর চাসচলর মোদোর লাসগ 
আসরফভাইর ললগ মোদলশা োইতা� চাই।”

�দুসহব সক�দু বলার আলগ আসরফ বলল... “মোদলশা ন্া সগয়া চাসচর 
লাসগ এপ্াই করলল ভালা হইব।”

ফাসরহা �দুে মোবিার কলর। �দুসহব �াথ্া দদু সললয় বলল... “ভালা বদুসধি 
সদ�ত মোর ভাই। আল্ায় মোতালর দদু সন্য়া আলেরালত িদুেী করবা।”

আসরফ :.. “মোতা�রা গপিপ কলরা আস� কাল�া োয়রা�সগ।”
�দুসহব :.. “আইচ্া মোত ো, কাইল সবয়ালন্ একবার আই�, মোতালর 

লইয়া মোদাকালন্া োইল�া। �লন্া কইরা আই�।”
আর কথ্া ন্া বলল আসরফ চলল মোগলল, �দুসহব �ৃদদু মোহলি বলল... 

“িাসকরর লাোন্ আত্া আ�রার মোকউর ন্ায়। ভাবীলর মোহ ভালা 
পাইলতা। সবয়া কইরা সবপালকা পাইড়া লন্ডন্ আইল�। হাপ্তাত তার 
পাচ �য় লাে মোটকা আয় হয়। সবলাত আইবার ি�য় আস� িস�ন্ 
মোবইসচ্লা�। আরক িন্লর সদয়া �াইর ন্াল� িস�ন্ সকন্ল�। হায় 
মোর িাসকর! মোতার লাসগ সকতা করতা� একবারত োসল ক?”

ফাসরহা সবচসলত হলয় বলল... “িাসকর ভাইলর সকতা ডাকতা�?”
�দুসহব :.. “�দুইন্ার লাোন্ ভাইিাব ডাকলল আ�ার লাসগ মোদায়া 

করব, ন্াইলল েরচ করাইবার লাসগ োসল করি চাইব।”
ফাসরহা দদু হালত �াথ্া ধলর মোিাফায় বলি বলল... “আল্াহ মোগা 

আল্াহ আ�ালর িদুবদু সধি মোদও।”
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�দুহীব ব্যস্তকলঠে বলল... “ও বউ সকতা হইল�, চাচাসির লাোর 
মোরেিার হাই হইসগল� ন্া সকতা?”

ফাসরহা :.. “আিবলীলা আস� বদুসঝ ন্া, আ�ার �াথ্া ঘদুরায়।” 
�দুসহব :.. “ইতা আিবলীলা ন্ায়। িাসকলর কইল� ইতার ন্া� 

অবলীলা।”
ফাসরহা :.. “আল্াহ মোগা আল্া অবলীলা বদুঝার বদুসধি আ�ালর মোদও।”
�দুসহব :.. “মোহন্ার কা�াত বইলল ইতা িট কসর সহসকসলবায়, োণ্া 

পাসন্ উতরাইয়া চা বান্াসন্ লাগতন্ায়।”
ফাসরহা :.. “মোহন্া মোক? অবলীলা সহকার লাসগ তাইন্র পাও ধইরা 

িালা� করা লাগব।”
�দুসহব :.. “িাসকরর বউ।”
ফাসরহা :.. “আল্াহ মোগা আল্া আ�ালর বাচাও।”
�দুসহব :.. “অবলীলার সচন্তালর সটসভর িা�লন্ বওয়াইয়া বািরঘলরা 

চল, িা�ন্ািা�সন্ বইয়া গপিপ করলল বদুসধি ধার হইবলন্।”
ফাসরহা কপট মোহলি বলল... “সকসচলন্া চললৌকা, আপলন্ রান্বালন্ 

আর আস� সহক�দুলন্।”
�দুহীব অন্তহাসি মোহলি হাত রেিাসরত কলর। ফাসরহা তার হাত 

ধলর এবং দদুিন্ রান্া সন্লয় ব্যস্ত হয়। পরসদন্ সবকালল সিললট 
আন্তি্ষাসতক সব�ান্বন্লর সব�ান্ অবতরণ কলর। দাসদলক সন্লয় দাদা 
মোবসরলয় একিন্লক মোডলক বলললন্... “এই মোতাতা! মোদৌসড়য়া আয়।”

মোতাতা মোদৌলড় মোেলয় দাদার হাত মোথ্লক ব্যাগ সন্লয় বলল... “দা...
দা...দাদা ভালা আ�ইন্সন্? আস� মোে সচন্তাত পড়স�লা�, িকল 
বারাইসগ�ইন্ োসল আপলন্ আর দাসদ সভতলর আ�লা।”

[ ] আট দশ বাটপাড় এককাট্া হলয় এক �িদুরলক সদলয় কাি 
কসরলয় �িদু সর ন্া সদলয় উলটা হািার টাকার েদুচরা দাসব কলর। �িদুর 
অপারগ হলয় সদলন্র রুসি তালদরলক সদলয় দদু হালত মোচালের িল 
�দুল� মোোঁট কাঁসপলয় সপ�দু হাঁলট। [ ]

মোতাতা দাঁত কট�ট কলর সন্ম্নকলঠে বলল... “ইতালর হারা�তার 
�দুত োওয়াইয়া �ারার দরকার! বজ্াত হকলল ইজ্লতর অথ্্ষ িালন্ 
ন্া।”

দাদা দ্রুত মোেলয় �িদুলরর কাঁলধ হাত মোরলে িলনেলহ বলললন্... 
“আ�ার ব্যাগাটা গাসড়লত তদু ইললা সদবায়সন্লরবা?”

“সি হয় িালহব!” �িদুর ব্যস্তকলঠে বলল অশ্রু �দুল� ব্যাগ �াথ্ায় 
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তদু লল। মো�াট ব্যাগ মোতাতার হালত সদলয় দাদা �িদুরলক মোডলক বলললন্... 
“বন্র সগয়া ভাড়া কলতা সদতা�?”

�িদুর �াথ্া মোথ্লক ব্যাগ ন্া�ালত ন্া�ালত িাধারণকলঠে বলল... 
“কয়লক মোশা’র মোবসশ চাইলল দাবসড় সদবা, মোদেবালন্লতা মোকান্তা 
�াততন্ায়। আস� ডাইকো সদ�দুলন্।”

দাদা �িদুলরর হালত সক�দু মোন্াট সদলয় বলললন্... “আল্া’র ইচ্ায় 
দদু সন্য়া চলল। আ�রা চাইললও ইচ্া করতা পাসর ন্া। োইলহাক, 
আ�ার লাসগ মোদায়া কইলরা, আস�ও মোতা�ার লাসগ মোদায়া কর�দুলন্।”

�িদুর :.. “সি আইচ্া িাব। আস� আপন্ার লাসগ সদললিালন্ মোদায়া 
কর�দুলন্।”

দাদা অন্তহাসি মোহলি বলললন্… “িদুসে হইলত চাইলল িদুসেন্ীর ভক্ 
হওয়া লালগ। স্তীলক দদুঃে সদলল িদুলের িব্ষন্াশ হয়। আ�ার কথ্া 
�লন্ থ্ালক েন্।”

�িদুর ডান্ হালত মোচালের িল �দুল� হাঁটলত শুরু কলর বলল... 
“েলগর বািালরও মোফলরশতা আইন্।”

দাদা বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ সন্ম্নকলঠে বলললন্... “আস� ভাসটর 
মোদলশর �ান্দুষ, ভাসটলত ন্াও ভািাইয়া ভাসটয়াসল গান্ গাই, ঝড় 
তদু ফালন্ �াঝ গালঙ মোঢউ উেলল মোদই �াওলার মোদাহাই।”

মোতাতা মোকাঁথ্ালত মোকাঁথ্ালত বলল... “দা...দা...দাদা, চললৌকা বাসড়ত 
োইসগ ন্াইলল মোব�ালর আ�রালর মোবসড়সলব।”

দাদা :.. “�লন্া রাসেি, ববধভালব উপলভাগ করলল িীবন্ উপলভাগ্য 
হয়। চদু সরচা�াসর, চদু সরলচাট্াস� ক�্ষ এবং ক�্ষারাও অত্যন্ত িঘন্্য। 
ইতার ললগ উোবিা করলল মোচালদোলগাষ্ীর িদুন্া� ন্ষ্ হয়।” 

[ ] মোতাতা কথ্া ন্া বলল কপট হালি। দাদা দরিা েদুলল দাসদলক 
উেলত বলল সন্লি উলেন্। চালক ন্লড়চলড় বলি আড়লচালে দাদালক 
মোদোর মোচষ্া কলর। [ ]

মোতাতা িা�লন্ বলি ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় বলল... “মোবসশ হািলল 
মোপলটা সবষ কলর, মোবসশ ডরাইলল োসল ডর কলর।”

চালক চালালত শুরু কলর বলল... “িাব, মোহ আ�ালর কালন্কালন্ 
কইল� আপন্ার ললগ উলটা পালটা করলল োো পইড়া ডাট্া 
হইসেল�া। মোকলন্ কইললা আস� িাসন্ ন্া। অিালন্ত মোবআদসব বা 
মোবতস�সি কইরা থ্াকলল আ�ার আসবতা বউর বায় চাইয়া দয়া কসর 
�াফ কসর মোদলাউকা।”
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দাদা :.. “ইতা বাদ সদ কও বাসড়র িকল ভালাসন্?”
চালক :.. “িাব, বাসড় িকলর েবর আস� িাসন্ ন্া। আস� আব 

সবয়া করস� ন্া। গতকাইল মোবড়াত কান্ লাগাইয়া হুইন্স�লা�, বড় 
ভাবীর হুরু ভাবীর বদুলল বাকো বলড়া ি�ি্যা হইস�ল, ি�াধান্ হইল� 
সক ন্া আস� িাসন্ ন্া।” 

দাসদ হািলত শুরু করলল, দাদা সচসন্তত হলয় বলললন্... “আিলল 
সকতা হইল�, আ�ার আকেল বাকো কস�সগল�, তদু স� একলা িকলর 
েবর িান্ার কথ্া ন্ায় িান্ার পলরও ভাবীর ি�ি্যার িা�াধন্ 
হইস�ল সক ন্া িান্তা� সকলা?”

চালক �াথ্া চদু লসকলয় বলল... “িাব, আ�ার �াফ কলরৌকা। আস� 
আকেল োটাইয়া এলকেবালর মোবআকেল বসন্লগস�।”

দাদা :.. “ইতা সকলা করলায়?”
চালক :.. “িাব, আস� আপন্ার পসরচয় িান্তা� চাই।”
দাদা :.. “মোদশান্তরী হইয়া অলন্ক মোদশ ঘদুরাইয়া মোদেস�, মোকউ 

রুসি কলর, মোকউ কলর চদু সর। মোদসে মোদসে সহকস�, চদু সর থ্াসক রুসি 
ভালা। ক� োইললও রক্ হারা� হয় ন্া। �ন্ িাফ থ্ালক, ই�ান্ 
শক্শালী হয়। ক�র �িবদুত থ্ালক। শয়তান্ ধালর-কাল� আয় ন্া। 
োইলহাক! ন্াস�দাস� স�সষ্র মোদাকান্র িা�লন্ থ্া�বায়। সবসবিালন্র 
বইন্াসরর লাসগ স�োই�ন্ডা �ান্াস�ষ্ আর সচসন্র�ে সকন্া লাগব। 
োসল হালত কদু টদু স�তা করাত মোগলল আ�ালর �দুলাইসলবা।”

চালাক মোতাতার সদলক তাসকলয় হািলত হািলত বলল... “িাব! 
আপন্ার �াত হুন্লল মোপটর সভতলর মোেতেদুসত কলর। ইলা �াতলল 
গাসড় চালাইতা পারতা�ন্ায়। হািাহাসি করার লাসগ গাসড় থ্া�াসন্ 
লাগব। হািাইয়া �ারার লাসগ আ�ালর থ্দুকাইয়া বার করস�ল মোকলন্? 
হাসির মোকান্তা হুন্লল হািলত হািলত আ�ার দ� বধি হইোয়। ও 
ভাইিাব, আপলন্ মোকান্তা মোকৌকালত।”

মোতাতা মোচাে পাসকলয় বলল... “িা...িা...িা�লন্সদ চাইয়া গাসড় 
চালাও। মোেলা �াকালর লাোন্ হািরায় �ান্দুষ �ারাবয় কী �দুরসগর 
�াও �ারাবায় ইতা এক�াত্র আল্ায় ভালা িান্ইন্। অেন্ �দুে বধি 
কলরা, ন্াইলল িকল মোলংড়া �শা হা�াইসেব। দা...দা...দাদা, ই 
ড্াইভালর হাসির মোদওলয় িাসতসলল�। গাসড় আরকটা মোদো লাগব, 
ন্াইলল �াঝ পলথ্া আিরাইল আলাইসহওয়ািাল্া�র ললগ মোদো হইত 
পালর। হায় মোর হায়! মোশষবারর �ত আ�ার অত �ায়ার বউলর 
একবারতা মোদেতা পারতা� ন্ায়।”
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দাদা চালকলক মোডলক বলললন্... “চালাক ভাই, আস� লা�া-
রিদুলপদুর োইতা�। এশার আলগ লইয়া োইতায় পারবায়সন্?”

চালক :.. “সি িাব পারল�া। �াত্র কলয়ক ঘণ্া লাগব। রাস্তাঘাট 
আগর লাোন্ ন্ায়। এক রাস্তা লা�া-রিদুলপদুর োয়। অেন্ রওন্া 
সদলল এশার আলগ সফরতা পারল�া।”

দাদা বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ বলললন্… “আল্াহ হইলা আ�রার 
এক�াত্র গন্তব্য। আল্া’র ন্া� িইপ্া চালাও রাস্তা বাসট্ হইবলন্।”

মোতাতা মোচাে বদুলি কান্ পাতলল, বাতালি গালন্র িদুর ভালি… 

তালর কওয়ার লাসগ �লন্র কথ্া রােস�লা� �লন্ারার কাটাত 
গাসথ্য়া, আশায় আশায় স�লা� আস� িদুেবািলর মোষালা আন্া সদব 
মোপাষাইয়া। সবকালল সন্সরসবসল ি�য় কাটাইতা� বাসগচায় একলা 
হাঁসটয়া, রাইত দদুইপলর সবপালক পড়স� মোগা মোবাড়া িালপর �াথ্ায় 
পাড়া �াসরয়া। মোিান্া বলধি িীবলন্ ন্া মোদেললা আ�ালর �রলণ মোেন্ 
মোদলে মোগা আইয়া, তালর কইয় মোগা বদুঝাইয়া তার সবরলহ �রস� আস� 
ফদু ললর মোরণদু োইয়া।

দাদা েেন্ বাসড় োন্ তেন্ ঘসড়র সদলক তাসকলয় িাসকর বলল... 
“এই মোহন্া, আইি আস� কাল�া োইতা�ন্ায়।”

মোহন্া :.. “মোকলন্, সকতা হইল�?”
িাসকর :.. “আ�ার চন্াত সবষ কলরর।”
মোহন্া :.. “চন্া সকতা?”
িাসকর :.. “কাপাললর চন্া কইন্।”
মোহন্া :.. “অেন্ ভালাসেলক বদুঝাইয়া কও, ঘলরা বইয়া তদু স� সকতা 

করতায়?”
িাসকর :.. “লউন্র লাসগ বড় ভাইিাবর ললগ মোদো করতা�।”
মোহন্া :.. “মোটকার লাসগ অত পাগল হয়রায় মোকলন্?”
িাসকর :.. “লউন্র সচন্তা কইরা লাইর কথ্া কইলত �লন্া হইল�। 

লাইপাতা আর হউল সদ চাটসন্ োইতা চাই। বান্া মোর মোগা মোতার লাসগ 
মোদায়া কর�দুলন্, আল্ায় মোতালর দশলগা পদুয়া সদবালন্।”

মোহন্া :.. “আ�ার হম্দুক থ্াসক হসর োও ন্াইলল মোবিাগাত গর� 
তাওয়া লাগাইসদল�া। পদুরীর িলন্মর পর আ�ালর লইয়া েল� �ান্দুলষ 
টান্াটাসন্ করস�লা, পদুয়া দশলগা িন্মাইলল আস� স�য়াইসেল�া। 
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পদুয়াইন্তর দরকার হইলল সবয়া কলয়কোন্ কলরা আস� আর ন্া 
করতা�ন্ায়।”

িাসকর :.. “সকতা হইল� থ্রহসর করলর মোকন্?”
মোহন্া :.. “ইতা হুন্লল �াইন্লষ সকতা কইব?”
িাসকর :.. “�াইন্লষ সকতা কইত মোলা, আ�ার টান্ পড়লল �াইন্লষ 

আইয়া কদু লায়সন্?”
মোহন্া কপালল আঘাত করলল বলল... “জ্ালার উপলর জ্ালার ন্া� 

ঢ়ায়জ্ালা, জ্ালালর জ্ালা হায় মোর জ্ালা।”
িাসকর :.. “আ�ার কথ্া হুইন্া �াথ্াত চড়ল� ন্া সকতা?”
মোহন্া :.. “সবভািায় ল্যাপটপ চায়। আয়�ান্রটা মোদইে্যা আ�ার 

ললগ গুন্গুসন্ করল�।” 
িাসকর :.. “চল! অলন্ একটা সকইন্া আন্ল�া।”
মোহন্া :.. “হাচা কয়রায়সন্?”
“স��া �াতলল োস্তা হয়।” বলল িাসকর মোহন্ালক সন্লয় মোদাকালন্ 

মোেলয় ল্যাপটপ সকলন্ কালি চলল োয়। পরসদন্ ঘদু� মোথ্লক উলে 
িাসকর হাত �দুে ন্া ধদুলয় সিসটংরুল� মোেলয় ল্যাপটপ েদুলল মোকালল 
সন্লয় বলি চালালত ন্া মোপলর সবরক্ হলয় বলল... “সকতা একটা 
সকইন্া আইন্স� েন্ত্রণাদায়ক েলন্ত্র কয় আঙদু ল ঘষাইতা�। ঘষাইলত 
ঘষাইলত আঙদু ল োলাইোর তবদুও িান্ালা েদুলল ন্া। অলন্ কয় 
পািওয়াড সদতা�। মোহই! মোক মোকায়াই আ� িলসদ ওবায় আও।”

আসরফ মোচাে কচলালত কচলালত মোেলয় বলল... “সকতা হইল� 
দদুলাভাই?”

িাসকর রাগাসবিতকলঠে বলল... “েন্ত্রণার বাধিব ইকান্ থ্াসক হসর 
ো, ফন্ কইরা মোতার বদুসধি লাইয়া সকতা একটা সকইন্া আইন্স� অলন্ 
চললর ন্া। �লন্ কয় িাতর বাদটা আ�ালর মোদলাইল�। কত ি�য় 
ধসর কততা কররা� অন্ করতা পাররা� ন্া। আ�ার কা� থ্াসক 
হসর ো, আরকসদন্ আ�ালর মোকান্তা সকন্ার বদুসধি সদলল, আস� মোতালর 
োসলবাসড়র �াঝরলকাোত বাইধিা থ্ইল�া �লন্া রাসে�। মোন্, মোদে অন্ 
করলত পার�সন্। মোতার বইন্ মোকায়াই? ডাকলত ডাকলত গলাত সবষ 
কলরর, িাড়াশব্ ন্াই।”

আসরফ সটপাসটসপ কলর িাসকলর সদলক তাসকলয় বলল... “দদুলভাই, 
সকতা কর�? ইটা ন্ষ্ হইসগল�, �লন্ কয় আর চলতন্ায়।”

িাসকর :.. “দূরই ো! ন্াইলল সকল �াসর মোচগা কসরসলল�া। 
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ন্গদ মোদড়হািার পাউন্ড সদ �াত্র গতকাইল সকইন্া আইন্স� আর 
মোচ�াইল�ন্ায় কয় ন্ষ্ হইসগল�। আ�ার হম্দুক থ্াসক হসর ো।”

আসরফ :.. “হর�দুলন্ বালদ আলগ কও ইটালর তদু স� সকতা কর�?”
িাসকর :.. “আস� সকতা কইতা�লব? সবহালন্ উইট্া মোেলালন্লা 

করার লাসগ হারা রাইত ঘদু�াইতা পারস� ন্া। বাই �দুলে �দুয়াইস�লা� 
কসর ইতা কলরর ন্া সকতা? ইটা মোতা িবর �দুইতা।”

আসরফ :.. “�লন্ কয় �দুইতাটা লইয়া আইচ্।”
িাসকর :.. “দূর ো! এই মোহন্া, িট কসর ওবায় আয়।”
আসরফ :.. “আপালর ডাকরায় মোকলন্?”
িাসকর :.. “আ�ার োই লালগর, আস� েেন্ কাল�া আ�লা� ওগুই 

মোকান্তা করল�। আ�ার পদুইলর ইতা লালড় ন্া। এই মোহন্া! ওবায় 
আয়।”

আসরফ ল্যাপটলপর সদলক তাসকলয় সপ�দু মোহঁলট বলল... “আস� 
োয়রা�সগ। আপা �লন্া কয় মোবড়াসন্ত বাড়াই�ইন্।”

িাসকর ঝাপলট তার হাত ধলর রাগাসবিতকলঠে বলল... “কসপেউটার 
সেক করলত ন্া পারলল মোতালর আস� সেক করল�া।”

আসরফ কপট মোহলি বলল... “সচন্তার কারণ ন্াই, িকলটা সেকোক 
আল�। পারলল চা বান্াইয়া আলন্া।”

িাসকর কথ্া ন্া বলল দাঁত কট�ট কলর চলল োয়। আসরফ 
মো�াবাইল কালন্ লসগলয় ল্যাপটপ মোকালল সন্লয় বলি তার বধিদু র িালথ্ 
কথ্া বলল। িাসকর চা হালত সফলর ল্যাপটলপর সদলক �াথ্া কাত 
কলর তাসকলয় বলল... “আল্ায় আ�রালর অত বদুসধি সদস�ন্ আর 
আ�রা োসল �ারা�াসর কাটাকাসট কসর। ইয়া আল্াহ, আ�রালর �াফ 
কলরা।”

আসরফ ল্যাপটপ মোটসবললর উপর মোরলে কাপ হালত মোন্য়। ল্যাপটপ 
অন্ হলল মোহন্া কা�রায় রেলবশ কলর উলতেসিত কলঠে বলল... “সকলা 
সেক করলল?”

িাসকর ঝলপে দাঁসড়লয় বলল... “আস� কইস�লা�ন্াসন্ ওগুই 
মোকান্তা করল�। উভা! আইি মোতালর এক মোচাপ সদতা�। মো�সন্, 
োসল কা� বলায়।”

আসরফ িাসকলরর সদলক তাসকলয় �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... 
“েন্ত্রর েন্ত্রণা িহে্য করলত ন্া পারলল লন্ডন্ আই� মোকলন্?”

িাসকর হাত সদলয় ইশারা কলর বলল... “চার মোদাকালন্া বইয়া 
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আ�ার ন্া� লইয়া চা ন্াস্ত কসরলাই�, �দুসহলব সবল সদবলন্।”
আসরফ কথ্া ন্া বলল চলল মোগলল, দদুিন্ েেন্ কসপেউটার �্যান্দুয়াল 

পড়লত বলি দাদা তেন্ গালঙ বড়সশ মোফলল ধ্যান্ সচন্তা কলরন্। 
মোতাতা দাদার সদলক আড়লচালে তাসকলয় মোহঁলট মোেলত মোেলত সন্ম্নকলঠে 
বলল... “বসড় বায় সডউট্ায় আর আলস্ত হাঁলট কাউোয়।”

দাদা দাবসড় সদলয় বলললন্... “উভা মোর বাইট্া! আইি মোতার সপে 
ফাটাইল�া সপইট্া।”

মোতাতা মোভাঁ-মোদৌলড় পালায়। ববকাসলক বাতালি শীলতর আল�ি 
মোপলয় দাদা বািদুলত হাত ঘলষ মোহঁলক বলললন্... “মোকউ আ�ার হুকো 
লইয়া আয়। আইি অত োণ্া লালগর মোকলন্, শসরর টসরর োরাপ 
কসরসলব ন্াতা? ও ফদু ল�তী! মোকউলর সদ আ�ার চাদের পাোও।”

মোতাতা হুঁকা হালত মোেলয় অবাককলঠে বলল... “দাসদ, দাদায় কালর 
ডাকরা?”

দাসদ :.. “আ�ালর ডাকরা। তদু ই মোকান্তা কর�ত ন্া সকতা?”
মোতাতা :.. “কই�লা� বসড় বায় সডউট্ায় আর আলস্ত হাঁলট কাউোয়, 

আ�ার কথ্া হুইন্ ন্া মোঘাৎ কসর উেস�লা। আপন্ার ন্া� ফদু ল�তী ন্া 
সকতা? আপন্ার ন্া� আপন্ার লাোন্ মোে িদুন্র।”

দাসদ ধ�লক বলললন্… “দূর মোচাট্া! আ�ার হম্দুক থ্াসক হসর ো।”
মোতাতা উলে পলড় মোদৌলড় মোেলয় হাঁপালত হাঁপালত বলল... “দাদা! 

হুকো থ্াসক ধদু�া বার করা লাগব সন্?”
দাদা :.. “ধাউড়াইর ধাউড়! হুকো টান্া তদু ই মোকান্ সদন্ সহকলল? 

উভা, আইি মোতালর হুকো হুয়া ডাকাইল�া। ো! মোদৌসড়য়া আ�ার চাদের 
লইয়া আয়।”

মোতাতা �দুে মোবিার কলর মোহঁলট মোেলত মোেলত বলল... “আলরকসদন্ 
হুকো থ্াসক ধদু�া বার করার লাসগ কইলল আস�ও হুকো হুয়া শুরু 
কর�দুলন্।”

দাদা মোকাঁদা সদলয় বলললন্… “উভা! �া� ন্া গাইত্া অেন্ মোতালর 
গাসথ্সলতা�।”

মোতাতা মোদৌলড় পালালল, দাদা হুঁকায় গুড়গুসড় ডাসকলয় মোহঁলট বঁড়সশলত 
ন্ির রালেন্। বািার মোথ্লক িওদা কলর গৃহীরা গৃলহ োসচ্ল। �াল� 
েদু করালচ্ ন্া মোদলে দাদা মোরলগ বঁড়সশ তদু ললন্। একিলন্র কলালর 
গাঁথ্লল উসন্ রাগাসবিতকলঠে বলললন্... “ও স�ঞাভাই! ই ভালদা �ালিা 
বসড় বায়রা মোকলন্? মোদেরান্াসন্ গাঙ মোে হুকন্া।”
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দাদা অবাককলঠে বলললন্... “ই তা সকতা কইলা? এর লাসগ অত 
ি�য় ধসর একটা �াল� বসড়ত েদু কর �ারল� ন্া। আইচ্া, িা�ন্র 
বষ্ষাত তারালর ধর�দুলন্। আপন্ারা মোকায়াই থ্াসক আয়রা? আইি 
বািালরা �া� উেস�লসন্? আস� োইতা পারস� ন্া। আপন্ারা �া� 
আন্লল আ�ালর মোথ্াড়া িালন্ সদলল মোপট ভইরা ভাত োইয়া মোদায়া 
কর�দুলন্।”

মোলাক হািলত হািলত বলললন্... “মোতাতায় বড়টা লাইয়া মোকান্ 
ি�য় আইল�। অত ি�লয় িালন্ হইয়া হারল�। আ�রালর দাওয়াত 
সদলল রাইত আইয়া োই�দুলন্।”

দাদা :.. “হাচা কয়রা মোতা?”
মোলাক হািলত হািলত বলল... “উন্াললা সগয়া ভাবীলর সিঘাইলল 

ভালা হইব। আর সকতা কররা, ন্য়া বই লইয়া সচন্তা কররা ন্া 
সকতা?”

দাদা আবার বঁড়সশ গালঙ �দু ঁলড় মোহঁলক বলললন্... “এই মোতাতা! 
মোদৌসড়য়া আয়।”

মোতাতা মোদৌলড় মোেলয় হাঁপালত হাঁপালত বলল... “দা...দা...দাদা, সক...
সক...সকতা হইল�?” 

দাদা :.. “তদু ...তদু ...তদু ই বদুলল বািালরা মোগ...মোগ মোগ�ললসগ?”
মোতাতা :..”ই কথ্া মোক আপন্ালর কইল�?”
দাদা :.. “সক িাত �া� আইন্�ত?”
মোতাতা :.. “বা...বা..বাউশ একটা আন্স�। দাসদলর কইস� মোপ...

মোপ...মোপসট সবরান্ করার লাসগ।”
দাদা বঁড়সশর সদলক তাসকলয় বলললন্… “আ�ালর কইলল ন্া মোকলন্, 

আস�ও মোতার ললগ মোগলা�লন্। বাকো সদন্ হইোর বািালরা মোগস� ন্া।”
মোতাতা :.. “আ...আ...আপন্ালর কতবার কই�লা�। আপলন্ 

আ�ালর বকস�লা। এর লাসগ একলা মোগ...মোগ...মোগ�লা�সগ।” 
দাদা :.. “�া�টা লাইয়া আয়।”
মোতাতা :.. “�া...�া...�া� মোদোর লাসগ দাইলদ আপন্ালর ডাকরা। 

মোে বড় �া� আইন্স�।”
দাদা :.. “অলন্ আস� বসড় বায়রা�। ো, চা লাইয়া আয়। আর হুন্, 

আরক স�সল� তা�াক আসন্�।”
মোতাতা :.. “ই হু...হু...হুকন্া গালঙা বসড় বায়রা মোকলন্? �াইন্লষ 

পাগল ডাকব মোতা।”
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দাদা :.. “মোধয়ান্ কইরা চাইয়া মোদে, আধার োইল� �াল� বসড়ত 
েদু কর �ারল�।”

মোতাতা :.. “সক...সক...সকতা �াতরা?”
দাদা :.. “ইতা তদু ই বদুঝলতন্ায়। ো! আরক স�সল� তা�াক লইয়া 

আয়।”
মোতাতা :.. “সকতা বদুঝতা� আর ন্া বদুঝতা�। গালঙা পাসন্ ন্াই এক 

মোফাঁটা আর বসড় সশকাইলর কয়রা �াল� আধার োইল�। ই পা...পা...
পাগল হইয়া মোদশ আই�ইন্ মোকলন্? লন্ডন্ মোতা ভালা আ�লা। অলন্ 
গন্ালগাষ্ীলর পাগাল বান্াইবা।”

দাদা :..  “হম্দুক হসর ো! ন্াইলল সকল �াসর ডাট্া কসরসলল�া।”
মোতাতা সপ�দু মোহঁলট বলল... “আ...আ...আরকসদন্ সচল্াইয়া গলা 

ফা...ফা...ফাটাইললও আস� আইতা�ান্ায়।”
দাদা মোহঁলক বলললন্… “তা�াক লইয়া িলসদ আয় ন্াইলল আইি 

মোকউ ভাত োইতায়ন্ায়।”
মোতাতা পাকঘলর মোেলয় সশউলর বলল... “দাসদ মোগা দাসদ, দাদায় 

আ�ালর বসড়র মোকাড়া সদ �ারতা আ�লা। মোদৌসড়য়া আইস�। তা...তা...
তা�াক লইয়া োইবার লাসগ কই�ন্ই। অলন্ মোগলল আ�ালর �া...�া...
�ারতা পারইন্। মোচ...মোচ মোচতাইয়া আইস�।”

দাসদ মোচাে কপালল তদু লল বলললন্... “সকতা হইল�, সকলা 
মোচতাইলল?”

মোতাতা :.. “হুকন্া গালঙা বসড় বায়রা। আরক মোবটালর গা...গা...
গাসথ্সল�লা। িকলল �ায়া কলর ন্াইলল আইি চা...চা...চাঙা েবর 
আস�ল। ললগ আ�ালরও মোিললা সন্লালন্।”

দাসদ :.. “মোতার ন্া� বদলাসন্ লাগলবা। িান্�সন্ মোকলন্?”
মোতাতা :.. “মোকলন্ মোগা দাসদ?”
দাসদ :.. “মোতার ন্া�র কারলণ মোতালর মোতাতলাস� মোব�ালর ধরল�। 

ন্া� বদলাইলল আ�ার �লন্ কয় মোতাতলাস� বধি হইসেব।”
মোতাতা :.. “িলসদ একটা ন্া� মোদও।”
দাসদ :.. “�য়ন্াস�ঞা রােলল িীলবলন্ও আর মোতাতলাইলতন্ায়। 

ন্য়া ন্া� িদুন্র লাগল� সন্?”
মোতাতা :.. “�াইর োওয়ার লাসগ গাঙর পালরা সগয়া দাদালর সিঘা 

করা লাগব।”
দাসদ :.. “চা লইয়া ো, আস� তা�াক লইয়া আয়রা�। আর হুন্, 
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মোতার বউলর ডাক মোদ। আইয়া িালন্ রান্বলন্।” 
মোতাতা :.. “সক...সক সকতা কইয়া ডাকতা�?”
দাসদ :.. “মোতার বউর ন্া�লতা �য়ন্া মোবগ�। মোতার ন্া� �য়ন্াস�ঞা 

রােলল আরক ি�ি্যা হইব। মোতার দাদালর ক, িদুন্র ন্া� একটা 
সদবালন্।”

মোতাতা :.. “অলন্ সগয়া ন্া�র কথ্া কইলল, �া� থ্ইয়া আ�ালর 
গাসথ্সলবা। এ�লন্ঔ মোচতল�ত কররা। আর মোচতাইলল ভাত 
স�লতন্ায়। দা...দা...দাসদ, দাদা ইলা হইলা মোকলন্? আলগ মোতা ভালা 
আ�লা।”

দাসদ :.. “আস� িাসন্ ন্া, িান্লল কসবরাসি করাইলা�লন্।”
মোতাতা কথ্া ন্া বলল �াথ্া ন্ালড়। দাসদ চা হালত দ্রুত মোহঁলট মোেলয় 

এক গাল মোহলি বলললন্... “একলা সকতা কররা?”
দাদা হাত রেিাসরত কলর বলললন্… “আইি মোতাতার মোতাতলাস� 

�াড়াইল�া। তার বউলর ডালকা, তাইলর সকলাইলল তাইর আধাোন্ 
দদুরস্ত হইব।”

দাসদ :.. “সকতা করল�?”
দাদা :.. “তার অত িাহি, কয় আস� বদুলল পাগল হইসগস�। গালঙা 

ডদু বাইয়া আইি তার মোতাতলাস� �াড়াইল�া। মোহই মোতাতা! ওবায় 
আয়।”

দাসদ :.. “আইিকদু র লাসগ �াফ কসর মোদলাউকা। আপন্ালর 
োওয়াইবার লাসগ কাধি কইরা �া� বইয়া আইন্ল�। ঘাটা োইবার 
লাসগ দসক্ষণবাসড় সগয়া লাউ আন্ইল�। আরকসদন্ মোকান্তা কাইলল 
তালর আস� মোডউয়া গাল�া তদু ল�দুলন্। গালঙা �লন্ কয় �া� ন্াই। 
পদুকসরত চললৌকা।”

দাদা :.. “বড় �া� একটা আল�, আস� মোদেস�। এর লাসগ সডউট্ার 
লাোন্ বইরইস�। �া�টা ধসরলাই। আইি সন্শালবলা তালর পদুকসরত 
মোগািল করাইল�া, মোহ আ�ালর লইয়া ঢং কলর। এই মোতাতা! ওবায় 
আয়।” 

মোতাতা কপট মোহলি সপ�দু হাঁলট। দাদা স�প ধলর টান্ মো�লর 
মোহঁলকলডলক আওলর ধরলর বলল �া� ডাঙায় তদু ললন্। মোতাতা মোদৌলড় 
োয়। গালঙর পূব পালরর মোলাকিন্ মোবলরায়। অলন্ক বড় গিাল 
�া�। �া� মোদলে িবার চক্ষদু  চড়কগা�। দাদা দদু হালত �া� ধলর 
িবার সদলক তাসকলয় সবদ্রূপ মোহলি বলললন্... “পাগল হইস� ন্া, 
�াথ্া সেকোক আল�। ই গিার �া� সদ োেসড় বান্াইয়া আস� একলা 
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োইল�া। কািস�ন্সত করললও মোকউলর সদতা�ন্ায়।”
মোতাতা মোচাে বদুলি সশউলর বলল... “ই গ...গ...গিার �া�র ো...

ো...েসড় মোে োইব চাটাচদু সট কইরা �রব। আ�ালর �ারললও আস� 
োইতা�ন্ায়। গিারর চাওয়া মোদইে্যা আ�ার োই লালগর, আপন্ালর 
সপরাসক মোদওয়ার লাসগ বাবার পদুকদু র থ্াসক উড়াল সদ আইল�। ন্াইলল 
ই ভালদা �ালিা �ড়া গালঙা গিার আইত মোকায়াই থ্াসক বা মোিান্া 
হকল? এলকেবালর তরতািা সবপদ!”

দাদা বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ আলবগরেবণ হলয় বলললন্... “অলবাধ 
আস� সদন্রিন্ী কাসন্, অবদুঝ �ন্ �ালন্ ন্া রেলবাধ, �লন্ �লন্ ডাসক 
মোতা�ালর, অধল�র আশা পদুরাও মোগা �াবদুদ। মোকঁলদ মোকঁলদ অসতষ্ হলয় 
বারণ করলল আঁসেিল হয় মোরাধ, সবপথ্ মোথ্লক সন্লিলক রুেলত 
পাসর ন্া, ন্া পাসর করলত রেসতলরাধ।”

দাসদ সবচসলত হলয় দাদার সদলক তাসকলয় আঁচলল অশ্রু �দুল� বাসড় 
অসভ�দুলে হাঁলটন্। �য়ন্া মোদৌলড় দাসদর বািদু ধলর সেল সেল কলর হলি 
বলল... “দাসদ, ই গিার সদ োেসড় বান্াইয়া িকললর োওয়াইলল 
দাদার মোললগ মোকউ আর বাড়াবাসড় করতান্ায়। ঝালড়া উসড় আল�। 
গিার আর উসড় সবসচর োেসড় দাদায় মোে ভালা পাইন্। মোিান্া 
দাসদলন্া আ�ালর মোথ্াড়া িাথ্ সদবাসন্?”

দাসদ হািলত হািলত বলললন্... “এর লাসগ মোলা মোতালর অত �ায়া 
করইন্।”

�য়ন্ার কথ্া শুলন্ অন্্যরা কপট মোহলি সপ�দু হঁলট চলল োয়। দাদা 
হািলত হািলত বলললন্... “�য়ন্া, ো �াইলর লইয়া আয়। আর হুন্, 
োইবার ি�য় �দুইন্ালর আইবার লাসগ কই�। গিরার েবর হুন্লল 
োেসড় োইবার লাসগ মোদৌসড়য়া আইবলন্।”

মোতাতা মোহঁলক বলল... “দাদা, ই গিার �া�লর োইবার লাসগ 
মোদলাউকা। ন্াইলল িকালল িকলর মোপট ন্া�লবা।”

দাঁলত দাঁত সপলষ দাদা বলললন্... “আ�ার কা�াত আয়।”
মোতাতা :.. “দাদা, আপন্ার লাসগ ভালা েবর একটা আল�। আপন্ার 

িকল বই সন্ি েরলচ তারা �াপাইব। আস� ন্া করস�। সকতা কইন্, 
ভালা করস�ন্াসন্?”

দাদা :..”আ�ার বই তারা �াপাইত আর ন্া �াপাইত সকতা? 
আ�ার িকল বই �াপাইল। িকল বইর কসপ লন্ডন্ লাইলরিসরত 
আল�। তারালর কই�, আ�ার ন্য়া বই আগা�ী �ালিা বািালরা আর। 
রেকালশাৎিব বাসড়ত করল�া। মোকালন্ালগা আইলল আইব ন্া আইলল 
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ন্াই। ইতার কথ্া কালন্া লাই� ন্া। অলন্ আ�ার কা�াত আয়। মোতার 
ললগ �াত আল�।”

মোতাতা :.. “�াই মোগা �াই, দাদায় মোদসে ভদু িদুংভািদুংও বদুঝইন্। 
দাদা, আ�ার হসরলর আন্ার লাসগ আস� োয়রা�। আপন্ারা োেসড় 
োউকা। গিারর চাওয়া মোদেলল ডর কলর। এক-আধ টদু করা োইলল 
অবস্থা কাসহল হইসেল�া। মোে চাওয়া মোদর, �াইল্গা �াই, মোপলটা মোগলল 
ন্ািাসন্ সকতা করব।”

দাদা :.. “ো! �াইলর লইয়া আয়। এই �য়ন্া, ঝালড়া উসড় আল� 
সন্লব?”

�য়ন্া :.. “সি হয় দাদা এক িালন্র মোবাঝ আল�।”
দাদা �াল�র সদলক তাসকলয় হাঁটলত শুরু কলর বলললন্… “চল! 

উসড় পাড়াত মোতালর িাথ্ সদ�দুলন্।”
তার পলরর িপ্তা আসরফলক সন্লয় িবাই মোদলশ আলিন্। তাড়াতাসড় 

সবলয়র আলয়ািন্ কলর গাঁওবািীলক সন্�ন্ত্রণ কলর শু্রবালর বাদিদুম্া 
সদন্ ধাে্ষ করা হয়। পাশ্্ষবত্ষী গ্াল�র িবাইলক সন্�ন্ত্রণ কলরন্। 
েথ্াি�য় সবলয়র কাি িপূেণ্ষ হওয়ার পর োওয়া মোশলষ বউলক ঘলর 
তদু লার ি�য় মো�াবাইল বািলল িাসকর ব্যস্তকলঠে বলল... “পলর ফন্ 
কর, অেন্ �াততা পারতা�ন্ায়। সকতা কাইলল? আ�ার বাপর েদুসন্ 
আ�ার উোলন্া। তার অত িাহি! তালর আস� সিতা গাড়ল�া।”

িাসকলরর কথ্া শুলন্ িবাই থ্। িাসকর মোদৌলড় ঘলরর সভতর মোেলয় 
এক হালত মোতগ এবং অন্্য হালত বন্দুক সন্লয় মোবলরালল, আসরফ 
পথ্লরাধ কলর বলল... “আপন্ার মোকান্তা হইলল �দুইন্া বালসবধবা 
হইব।”

িাসকর গলি্ষ বলল... “মোহই কা’র ঘরর সকলগাইন্, সবয়ার বদুসধি 
মোতা�রালর সকলগাই সদস�ললব?”

আসরফ হাঁটদু  মোগলড় বলি িাসকলরর সদলক তাসকলয় অশ্রুবষ্ষণ কলর 
বলল... “দদুলাভাই, আ�ার বইন্ সবধবা হইললও সবভািার �দুের 
বায় চাইয়া বাঁচতা পারবা। আস� �রলল িাদা কাপন্ সপইধিা �দুইন্া 
মোপতন্ীর লাোন্ হাটব আর কান্ব। আ�রা এলগাই আরকগুলর ভালা 
পাই। আস� �রলল �দুইন্া আর সবয়া বইতন্ায়।”

িাসকর :.. “মোহই �দুইন্া, ইলগাই ইতা সকতা �ালতরলব? আবিার 
েদুসন্ আ�রার উোলন্া আর মোহ আ�ালর মোপতন্ীর ডর মোদোর। সকতা 
করতা�?”

�দুসন্য়া মোহঁলক বলল... “ভাইিাব! মো�দ �াসর ইতলরর বাচ্ালর দদুই 
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টদু করা কসরলাও। আ�রার আম্ালর বালসবধবা করল�, আ�রালর 
এসত� বান্াইল�। আ�ার োই বন্দুক মোদও, আস� �রলল মোকউ ভূত 
হইতন্ায়।”

িাসকর �দুলের ভাবা বদসললয় বলল... “তদু ই বাংলালাউ আর 
ধইন্্যাপতা লইয়া আয়। আস� কল্া আন্রা�। ভাই বইলন্ আইি 
ঘাটা োই�দুলন্।”

�া কাঁদলত শুরু কলর বলললন্… “িাসকর, তদু ই ইতা সকতা আর্ভ 
কর�ত? তাইন্লর �াইরা মোতার বাপলর আন্লত পারলবসন্? �াফ কসর 
মোদলালর পদুত। আস�ও তারালর �াফ কসর মোদলাইস�। আ�রার কপাললা 
মোেতা মোলো ওতা হইল�। অলন্ আ�ার িদুের ি�য়। আ�ার ন্াতসন্ 
মোিয়ান্ হর। তাইলর সবয়া সদতা�। মোিান্া পদুতলন্া মোকান্তা কসর� ন্া। 
মোতার মোকান্তা হইলল �াইলন্া কাইন্া পাগল হইসেল�া। কত কষ্ 
কইরা মোতারালর বড় করস�। মোিান্া পদুতলন্া, �াথ্া োণ্া কর। রাগর 
�াথ্াত মোকান্তা করলল িারািীবন্ পস্তাইলব। সবভািার বায় চা। 
মোতার মোকান্তা হইলল কালর আবিা ডাকব? মোতা�রার লাোন্ িকলর 
বায় চাইব আর কইব, আম্া মোগা আবিায় ইতা করলা মোকলন্? মোিান্া 
পদুতলন্া, আ�ার ন্াসতন্লর এসত� কসর� ন্া। মোতার ললগ �াইন্ লন্ডন্ 
োই�দুলন্। কইলল অলন্ আ�রা বািাত োই�দুসগলন্। মোিান্া পদুতলন্া, 
হাত থ্াসক ইতা ফালা।”

িাসকর হাঁটদু  মোগলড় বলি �া’র সদলক তাসকলয় বলল... “�াই, আ�ার 
কসলিা বার কসর মোদলো। আ�ার কসলিা জ্ইলা আঙার। �াই মোগা, 
একবারতা কও। িকলসটর রক্সদ মোতা�ার লাসগ পদুকদু র বান্াইয়া 
সদল�া। �াই, একবারতা কও। ইতার রক্র িাগলরা মোগািল করলল 
আ�ার কসলিার আগুন্ সন্বব। মোিান্া �াইলন্া একবারতা কও।”

িাসকর েেন্ কথ্া বলল তেন্ রাসশলকর সদলক তাসকলয় তালরক 
বলল... “আস� মোতালর কই�লা�ন্াসন্, ইতার বায় চাইলল আন্াসহথ্ালন্ 
�রলব। ইতা ে�র মোদাকলা।”

রাসশক সশউলর উলে। মোক কী করলবন্ মোভলব পান্ ন্া। মোহন্ার 
বাবা িাসকলরর িা�লন্ মোেলয় গ্ভীরকলঠে বলললন্... “িাসকর, আ�ার 
কা� আ�ালর করার লাসগ মোদ। আ�ার হালতা বন্দুক মোদ। আর হুন্, 
িকলসটলর িা�লাইয়া রাসে�। আইি আ�ার মোরেিার সেক আল�। 
চাচার হালতা মো�দসন্ মোদ। তালর আস� কত আলগ �ারতা আ�লা�। 
�দুইন্ার লাসগ পারস� ন্া। মোদলশা আইলল আ�ার গলা �াড়লতা ন্া। 
আইি আর আ�ার গলা ধরতন্ায়। উে, চাচায় বাদবাসক পদুরাই�দুলন্। 
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আ�ার আয়দু মোশষ হইসগল�। অলন্ এ�লন্ঔ আেতা �সরসেল�া। 
মোবটাসগসর কইরা �রলল মোতার দা�ান্লর কইলত পারলব, মোতা�ার 
ন্ান্াহউর আ�লা মোবটা। একলা এক গাউর ললগ �াইর কাইরা 
�র�ইন্।”

িাসকর সক�দু বললব এ�ন্ ি�য় বড় চাচা লাসে হালত মোেলয় মোচাে 
পাসকলয় বলললন্... “সপইট্া িকলসটলর আইি লাম্বা করল�া। মোতা�রা 
সকতা আর্ভ কর�? মোে ভাইলয় সন্লি ন্া োইয়া আ�ালর োওয়াইত। 
আ�ালর পাললকিা বওয়াইয়া সন্লি সতন্িন্র কা� একলা করলতা। 
আ�ার ঔ ভাইলর ইতর হকলল একলা পাইয়া �ারস�ল। চাইলল আস� 
মোহৌসদন্ তারার গাউ োসল করতা পারতা�। ই মোিার-িাহি আল্ায় 
আ�ালর সদ�ইন্। সকন্তু, ইতর হকললর �ারলল মোতা�রা এলককবায় 
মোগলায়লন্। মোচারলচাট্া ন্া� লাগললন্। িাসকর উে! আল্ায় আ�রালর 
�ান্ িম্ান্ সদ�ইন্। েদুন্োরাসব ইতর ক�িালত কলর। মোে বন্দুকসদ 
মোতার বালপ পাসে সশকার করলতা, ই বন্দুক সদ সহয়াল কদু তো �ারলত 
মোকলন্? ইতালর �ারলল মোতার বাপর রূহাসন্ মোবিার হইব। বন্দুক 
মোতার সবভািার হালতা মোদ। তাইলর লইয়া হসরণ সশকালরা োইল�া। 
তাই সশকার করলল িলবা কইরা আস� হালাল কর�দুলন্।”

িাসকর কাঁধ ঝদু সললয় হতাশ হলয় বলল... “বড় চাচাসি।”
বড়চাচা মোচাে পাসকলয় বলললন্... “বন্দুক সদলতসন্ ন্া সদতা� 

একটা?”
রাহাত িা�লন্ মোেলয় দাঁত কট�ট কলর বলল... “আইবার আলগ 

আ�ালর কইলল ন্া মোকলন্?”
িাসকর :.. “আস� িান্তা�ন্ালরব ভাইিাব। িান্লল আ�ার 

আলগ �দুসহব আইললন্। িরণ মোকায়াই? তার লাসগ আস� একবার ঘা 
োই�ালা�। এই িরণ! ওবায় আয়।”

রাহাত কথ্া ন্া বলল ডালন্ বাঁলয় তাকায়। িাসকর দাঁসড়লয় সচৎকার 
কলর বলল... “িরণ! েবরদার।”

িরণ রাসশলকর বদুলক ডান্ পা সদলয় মোিঁলত ধলর ঝকড়া সদলয় 
ঘা �ারলত মোচলয় বলল... “মোবলঙর �াও আর মোচলঙর মোফান্ায় পদুকদু র 
ভসরসগল�।”

বড়চাচা মোহঁলক বলললন্... “িরণ! তালর ঘা �ারলল আইি মোতালর 
িালন্ �াসরসলল�া।”

মোহন্ার বাবা মোহঁলক বলললন্... “বড় ভাইিাব, কা’র ঘরর সকলগাই 
ইতালর দাওয়াত সদস�ল?”
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বড়চাচা :.. “আস� িাসন্ ন্া। এই িরণ! আ�ার ধালরা আয়। 
িসলল! মোতার পদুয়ালর ঘলরা মোন্। আ�ার রাগ উেলল িকলসটলর 
আইি সপেল�া।”

আসরফ �ৃদদুলহলি পাগসড় েদুলল �দুইন্ার হালত সদলয় বলল... “পগাসড় 
সপইধিা ধাইলরা বইয়া �রণলেলা মোদে।”

রাহাতলক সপ�দু হাঁটলত মোদলে িাসকর �ৃদদু মোহলি বলল... “মো�িভাই! 
আইি আ�ার বাসর মোতা�ার ন্ায়।”

িরলণর বাবা গ্ভীরকলঠে বলল... “বড় ভাইিাব, হাকলসটর �াথ্াত 
েদুন্ চসড়সগল�। মোকান্তা কলরৌকা।”

বড়চাচা মোহঁলক বলললন্… “�দুইন্ার �া! ওবায় আও।”
িাসকর ততক্ষলণ উোলন্ চলল োয়। �া দ্রুত মোেলয় িাসকলরর 

বািদুলত ধলর টান্ মো�লর ঘদুসরলয় তার হাত মোথ্লক বন্দুক মোকলড় শূলন্্য 
গুসল কলরন্। কী হলয়ল� বদুঝার আলগ িাসকলরর �া সচৎকার কলর 
বলললন্... “চাইলল আস� ইতালর �ারতা পারতা�। মোতার আর �দুইন্ার 
বায় চাইয়া কদু তো সবলাইলর �ারস� ন্া। মোতালর স�ন্সত কইলা� আ�ার 
ন্াসতন্ মোিয়ান্ হর, তাইলর সবয়া সদতা� আর তদু ই আ�ার মোকাল োসল 
করলত চায়লর। হর! মোতার আশা আস� পূরায়রা�।”

িাসকর হাঁটদু  মোগলড় বলি দদু হালত �ালক িসড়লয় ধলর কান্ায় মোভলঙ 
পলড় বলল... “আম্া মোগা িাবীলন্ও আর ইতা ভদু ল করতা�ন্ায়।”

�া মোহঁলক বলললন্... “িরণ! আ�ার ধালরা আইলতসন্ ন্া আস� 
আইতা�?”

িরণ মোদৌলড় মোেলয় ডদু কলর মোকঁলদ বলল... “োলাম্া মোগা, িান্লল 
আইি সবয়াত আইলা�ন্ালন্। একলা বাইয়া কাইন্া িারাটা িীবন্ 
কাটাই�। আস� পালক্ষা বইয়া গান্ হুন্তা� আর আপন্ার কথ্া সচন্তা 
করতা�। আস� অলন্ আর গান্ হুসন্ ন্া। গান্ হুন্লল আ�ার কসলিা 
ফাসটসেত চায়।”

�া হাত রেিাসরত কলর বলললন্… “আয়, োলার উলরা আয়।”
িরণ কাঁদলত কাঁদলত ঝকড়া �াসটলত মোগঁলথ্ হাঁটদু  মোগলড় বলি 

�াথ্া দদু সললয় গালন্র এক অন্তরা গায়… “বধিদু  তদু স� কই রইলায় মোর, 
মোতা�ার লাসগ কালন্ আ�ার �ন্, আগর চন্লন্ বাির িািাইস�, 
আওলর বধিদু  কসরব েতন্।”

িাসকলরর �া িরলণর বাহুলত ধলর উসেলয় আচিে্ষাসবিতকলঠে 
বলললন্... “ই গান্ তদু ই সহকলল সকলা?”
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িরণ :.. “আ�রা এককাট্া হইলল হাততাসল সদয়া ধা�াসল তালল 
ই গান্ গাই। িাসকরলর সিঘা কলরৌকা। িাসকর! বালদর অন্তরা তদু ই 
গা।”

িাসকর করুণিদুলর গায়… “পরালণর বধিদু  মোর, বধিদু  কত আশা স�ল 
�লন্ সিতব িকল পণ, আইি আস� এলকলালর বধিদু  �লন্ শাসন্ত ন্াই 
উদাি দদুই ন্য়ন্।” 

মোহন্া মোশলষর অন্তরা গায়… “বধিদু  মোর, পরালণর বধিদু য়া মোতা�ার 
সবহলন্ আস� হইস� অশরণ, বধিদু য়ালর সদন্ কাটাই ঘদুলর ঘদুলর আস� 
একলা কসর সন্সশোপন্।”

�া আবার গুসল করলল িবার আলকেলগুড়দু � হয়। আসরলফর �া 
মোেলয় কসপেতকলঠে বলললন্... “ভাবী, আ�ার পদুয়া আর বউ ধাইলরা 
উভা। তালর আন্র করাইতা� মোকান্ ি�য়?”

িাসকলরর �া অবাককলঠে বলললন্... “ইতাইন্লত ই গান্ সহকল 
সকলা?”

আসরলফর �া িাসকলরর �া’র হাত ধলর হাঁটলত শুরু কলর বলললন্… 
“আসরফর োই ই গান্ আল�। কা� থ্াসক আইয়া তার রুল�া সগয়া 
বাদসন্শা একলা একলা হুলন্। ই গান্ হুন্লল আপন্ার মোদওর উদাি 
হইয়া হাততাসল সদয়া ন্াচইন্। তাইন্র ললগ আস�ও চদু ল হুকলাইয়া 
কাঙাসলন্ীর লাোন্ �াথ্া ঝদু লাইয়। আইি বাদসন্শা গাই�দুলন্। অলন্ 
সভতলর চললৌকা।”

বড়চাচা মোেলয় িাসকর এবং িরলণর বািদু ধলর হাঁটলত শুরু কলর 
দাঁত কট�ট কলর বলললন্... “আরকসদন্ ইতা করলল, মোতা�রালর 
আস� োসলবাসড়র �াঝর মোকাোত বাইধিা থ্ইল�া। �লন্া রাইে্যলর 
পদুয়াইন্।”

দদুিন্ মোচাে বদুলি সশউলর একিালথ্ বলল... “বড় চাচাসি িীবলন্ 
আর ইতা করতা�ন্ায়। মোিান্াচাচাসিলন্া আল্ার মোদায়াই সদরা�, 
োসলবাসড়র �াঝর মোকাোত আ�রালর হারাইও ন্া। ই বাসড়র �াঝর 
মোকাোত মোদও-ভূলত ভরা।”

বড়চাচা :.. “পদুয়াইন্! মোতা�রালর আস� ভালাসেলক সচসন্। আ�ার 
ললগ মোবটাসগসর কলরা। আইি সন্শালবলা িকলসটলর �াঝর মোকাোত 
হারাইল�া।”

িরণ িাসকলর সদলক তাসকলয় দাঁলত দাঁত সপলষ বলল... “আ�ালর 
বদুঝাইয়া কইলল ভর দদুইপলরা োো পড়া রইদর �ালঝ ইতলরর 
বাচ্ালর স�ন্ালিাকর লাোন্ গাইথ্তা থ্ইলা�লন্। অলন্ আর উপায় 
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ন্াই। মোিান্া চাচাসিলন্া, োলবাসড়র �াঝর মোকাোত আ�রালর লইয়া 
োইয় ন্া। আ�রা হাচাঔ ডরাই।”

চাচা অশ্রুিিল মোচালে তাসকলয় বলললন্… “ও মোবটাইন্, পদুরান্ 
িে�লর আইি মোতারা তািা করলায় মোকলন্? কান্লত কান্লত আ�ার 
মোচাের পাসন্ হুকাইস�ল। আইি থ্াসক আবার কান্া আর্ভ করা 
লাগব। আ�ার ভাই আ�ার ললগ থ্ালক। সন্রালায় একলা বইয়া 
তার ললগ আস� গপিপ কসর। সবভািাও থ্ালক। তাইর ললগ আ�রা 
দদুইও ভাইলয় কত ঢং কসর। ও মোবটা িাসকর, সবভািালর লইয়া আর 
োই�ন্ালরবা। সহতালর মোদেলল আ�ার �াথ্া গর� হইোয়। মোিান্া 
পদুতলন্া আর োই� ন্া। আ�ার ি�য় কালট ন্া মোবটা।”

িাসকর চাচালক িসড়লয় ধলর কাঁদলত কাঁদলত বলল... “িাসন্ 
চাচাসি। আ�ালরা দ� বধি হইোয়। আর োইতা�ন্ায়।”

বড়চাচা :.. “হইল�লর পদুত আর কাসন্� ন্া। সবভািা অলন্ বাসড়ত 
আল�, মোদেলবলন্ িকলতা সেক হইবলন্। এই সবভািা, তদু ই সহলন্া 
সকতা করলর মোলা? ওবায় আয়!”

সবভািা মোদৌড়ালত শুরু কলর বলল... “সি দাদািাব আয়রা�।”
সবভািালক মোকালল সন্লয় �দুলের সদলক তাকালল বড়চাচার মোচাে 

অশ্রুিিল হলল �াথ্া ন্ত কলর অশ্রু �দুল�ন্। সবভািা অবাককলঠে 
বলল... “দাদািাব, কান্রা মোকলন্?”

বড়চাচা সবভািালক িসড়লয় ডদু কলর মোকঁলদ বলললন্... “তদু ই ভাই 
হইলল ন্া মোকলন্? তদু ই ভাই হইলল আস� আর কান্লা�ন্ালন্।”

সবভািা উলতেসিত কলঠে বলল... “দাদািাব, িান্ইন্সন্ ন্ান্দুই সকতা 
কইন্?” 

বড়চাচা অশ্রু �দুল�ন্ ম্ান্ মোহলি বলললন্... “সকতা কইন্?”
সবভািা হািলত হািলত বলল... “কইন্ আস� মোবটা হইলল োসল 

�াইর লাগাইলা�লন্।”
বড়চাচা মোচাে কপালল তদু লল বলললন্... “তদু ই �াইর কর� ন্া 

সকতা?”
সবভািা দাঁলত দাঁত সপলষ বলল... “আ�ার ললগ লাগলল আস�ও 

ভালাসেলক মোদই।”
বড়চাচা :.. “মোত িবর ভালা হইল�। তদু ই ভাই হইলল মোদৌড়লত 

মোদৌড়লত আস� মোহরান্ হইসগলা�লন্।”
সবভািা কাধ ঝদু সললয় বলল... “দাদািাব, আর লন্ডন্ োওয়া 



www. mohammedabdulhaque.com   160

লাগবসন্? সহলন্া আ�ার ভালা লালগ ন্া। োসল �াইর করা লালগ। 
ঘর থ্াসক বালর োইতা পাসর ন্া। �দুে বার করলল মোগািা উসেোয়। 
িকলসটন্লত আ�ার ললগ লালগ। মোকান্সদন্ মোকান্গুলর সকলাইসলল�া।”

বড়চাচা সবভািার �াথ্ায় হাত বদুসললয় বলললন্… “মোতালর মোদসে 
মোতার ন্ান্ারটায় ধসরসলল�, েবরদার �ারা�াসর কসর� ন্া। �ারা�াসর 
করলল শাসন্ত�লতা ন্�াি পড়া োয় ন্া। শয়তালন্ োসল কদু বদু সধি মোদয়। 
তদু ই মোকান্তা োই�ত সন্? আ�ার মোে ভদু ে লাগল�।”

সবভািা কাঁধ ঝদু সললয় বলল... “আলগ মোকৌকা লন্ডন্ োওয়া 
লাগবসন্?”

বড়চাচা :.. “লন্ডন্ আর োওয়া লাগতন্ায়। তদু ই লন্ডন্ মোগলল 
আ�ার অসন্ত�ইচ্া পূরণ হইত ন্া।”

সবভািা :.. “সকতা কয়রা বদুঝাই কইন্া মোকলন্? আপন্ার �াত আস� 
বদুসঝ ন্া।”

বড়চাচা :.. “আ�ার বড় আশা আস�ল, মোতার দাদালর এ�সপ 
বান্াইতা�। আল্ার ইচ্া হইলল মোতালর বান্াইল�া। েবরদার 
�ারা�াসর কসর� ন্া, �ারা�াসর করলল িব্ষন্াশ হইব।”

সবভািা :.. “আস� এ�সপ হইল�া সকলা? আস� মোতা ভালা বাংলা 
বদুসঝ ন্া। এ�সপ বান্াইয়া আপলন্ আ�ালর সপটা োইওয়াইতা ন্া 
সকতা?”

বড়চাচা হািলত হািলত বলললন্... “ও মোবটা িাসকর, ইলগাই ইতা 
�াত কার কা� থ্াসক সহকললা?”

িাসকর :.. “ইতা আস� িাসন্ন্া। চাচাসি, োসলবাসড় োওয়া 
লাগবসন্?”

বড়চাচা সবভািালক ধাসরলত উসেলয় আসরলফর বাবার সদলক তাসকলয় 
�াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলললন্... “দাওয়াসত সবদায় কর।”

আসরলফর বাবা সচসন্ততকলঠে বলললন্... “িকলল িালস� লইয়া 
আই�ইন্।”

বড়চাচা দাঁত কট�ট কলর বলললন্... “িালাস� ন্া মোিললা োইলত 
চাি?”

আসরলফর বাবা কপট মোহলি বলললন্…”আপলন্ এক কা� কলরৌকা। 
সবভািার ললগ �াসত-�াসত �াথ্াগর� হকললর লইয়া োসলবাসড় 
োউকা। আস� িালাস� আদায় কসর। োসলবাসড়ত মোগলল মোকালন্াগুর 
�দুলো রা ফদু টতন্ায়। সবয়াত বাকো মোটকা েরচ অইল�।”
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বড়চাচা মোচয়ার মোটলন্ বলি বলললন্… “পারলল তদু ই আদায় কর। 
ও মোবটা রাহাত, ওবায় আয়। িাসকর, ো চাই আ�ার লাসগ মোকান্তা 
আন্, আ�ার ভদু ে লাগল�। িরণ, আসরফলর লইয়া সভতলর ো।”

ওরা ব্যস্ত হলল বাসড়লত স্বসস্ত সফলর। মোতাতা ধারীলত বলি গা��া 
সদলয় �াথ্ার ঘা� �দুল� বলল... “িা...িা...িালাস� লইয়া দা...দা...
দাদা আই�ইন্।”

িরণ সবদ্রূপ মোহলি বলল... “তদু ...তদু ...তদু ই সক...সক...সকতা করলর? 
ভা...ভা...ভালা আ�তসন্? ত...ত...তর বউ মোকা...মোকা... মোকায়াই?”

িাসকর হািলত হািলত বলল... “ইগুর ললগ লাগলর মোকলন্? উতের 
সদলত ন্া পারললকান্া আর্ভ করব। এই মোতাতা! �য়ন্া আইল�সন্?”

মোতাতা ঘলরর সদলক হাঁটলত শুরু কলর বলল... “হ...হয় ভাইিাব 
আইল�। দা...দা...দার ললগ আর। আপলন্ ভালা আ�ইসন্? ভা...ভা...
ভাবী মোকায়াই? এই �দুইন্া! দদু ...দদু ...দদুলাভাই মোকায়াই?”

মোতাতালক সবরক্ ন্া কলর িাসকর, িরণ এবং রাহাত পদুকদু র ঘালট 
োয়। বড়চাচা সবভািার িালথ্ গল্প করস�ললন্। তালদরলক মোদলে চা 
আন্ার িন্্য সবভািালক পাসেলয় বড়চাচা বলললন্... “কয়লক হাপ্তা 
আলগ মোবটাসগসর মোদোইবার লাসগ আ�রার গাউর এলগা োসলবাসড়ত 
মোগস�ল। অলন্ তালর িসজির সদ বাইধিা রাো লালগ। মোতা�রার 
ভাবগসতক িদুসবধািন্ক ন্ায়। দদু সন্য়া তলউপর করলল আ�ার 
ভাইলর মোকউ আন্লতা পারতায় ন্ায়। তার লাসগ আ�ার িালন্ িবর 
টালন্র। মোতা�রার �লন্ মোেতা কয় ওতা কলরা, আস� একলা োসল 
বাসড় োয়রা�।”

িাসকর দদুহালত চাচার বা� হাত ধলর বলল... “বড়চাচাসি, আ�রা 
ডরাইয়া মোকান্ত �াতরা� ন্া। আ�রা আর �ারা�াসর করতা�ন্ায়। 
োসলবাসড়র িকল দরিা িান্ালা েদুলা থ্ালক। তালা লাগাইয়াও বধি 
করা োয় ন্া। �াইর কইরা �রার লাসগ োসলবাসড়ত আ�রা োইতা� 
ন্ায়।”

বড়চাচা অশ্রু �দুল� হািার মোচষ্া কলর দাদালক আিলত মোদলে 
িালা� কলর বলললন্.. “ও মোবটা চাচা, আ�ার ভাসতিা ভাসতসিলর 
িালাস� সদতায় ন্ায়সন্?”

দাদা �ৃদদু মোহলি বলললন্... “�দুইন্ালর িালাস� মোদওয়ার লাসগ আস� 
আই�লা�। এই িাসক! িকললর লইয়া বািাত োসগ, �ন্�তাি 
ভালা থ্াকবলন্। বাসড়ত থ্াকলল মোতার �াথ্া ন্ষ্ হইসেব।”

বড়চাচা চ�লক উলে বলললন্... “ইতা সকতা কইলায় মোবটা চাচা? 
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অত ব�র পর আ�ার ন্াসতন্ বাসড়ত আইল� আর আপলন্ বািাত 
োওয়ার কদু বদু সধি সদরায়। বদুক স�লাইয়া সপসেত �দুসর �াররায় মোকলন্?”

দাদা দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলললন্... “েলগর বািালরা মোবচাসকন্া করলল 
�াকাল েগ হইোয়। ইতালর লইয়া বািাত োওসগ। বাসড়ত আর 
মোকউ থ্াকতন্ায়। সিললট মোগললসগ আরাল� থ্াকবায়।”

বড়চাচা �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলললন্... “আপলন্ মোকলন্ বাসড়ত 
আই�ইন্?”

দাদা বদুক কাঁসপলয় দীঘ্ষশ্াি মো�লড় এসদক ওসদক তাসকলয় বলললন্… 
“�াসটর লাসগ িালন্ টালন্। �া আর �াসটলর ভদু লা োয়ন্ালর বাবা। কত 
মোচষ্া করস� পারস� ন্া। ঘদুসরসফসর বাসড়ত আওয়া লাগল�। িাসন্ ন্া 
�াইলট্ ন্া �রলণ টাইন্া আইন্ল�।”

বড়চাচা :.. “আপন্ার ললগ বালদ �াত�দুলন্ অলন্ বাসড়র সভতলর 
চললৌকা।”

দাদা কথ্া ন্া বলল ধীলর ধীলর মোহঁলট বাসড়র সভতলর মোেলয় িবার িালথ্ 
ব্যস্ত হন্। রাত গভীর হলল িবাই সব�ান্ায় চলল োয়। িাসকলরর �া 
বাটা েদুলল পান্ �দুলে মোদলবন্ এ�ন্ ি�য় মোহন্ার �া মোেলয় বলললন্... 
“ভাবী, গান্ হুন্ার লাসগ আইস�। চা বান্াইয়া আন্তা�সন্?”

িাসকলরর �া পান্ �দুলে সদলয় বলললন্... “তদু স�ও মোেকাইয়া �ার�। 
পদুয়া পদুইলর হুন্লল সকতা কইব? আইি ন্া, আরক সদন্ গাই�দুলন্।”

আসরলফর �া িরতা সদলয় তাল তদু ললল, অন্্যরা হাততাসল সদলয় 
তাল স�লালল িাসকলর �া গাইলত শুরু কলরন্… “বধিদু  তদু স� কই 
রইলায় মোর বধিদু  মোতা�ার লাসগ কালন্ আ�ার �ন্, বধিদু  তদু স� কই 
রইলায় মোর? আগর চন্লন্ বাির িািাইস� আওলর বধিদু  কসরব 
েতন্। পরালণর বধিদু  মোর, বধিদু  কলতা আশা স�ল �লন্ সিতব িকল 
পণ, আইি আস� এলকলালর বধিদু  �লন্ শাসন্ত ন্াই, �লন্ শাসন্ত ন্াই মোর 
বধিদু  উদাি দদুই ন্য়ন্। বধিদু  মোর পরালণর বধিদু য়া, বধিদু  মোতা�ার সবহলর 
আস� হইস� অশরণ, আপন্ বললত মোকউ ন্াই মোর বধিদু , সদন্ কাটাই 
ঘদুলর ঘদুলর আস� একা কসর সন্সশোপন্।”

িাসকর এবং িরণ �ালদ বলি বাসড় পাহারা সদসচ্ল। গান্ শুলন্ 
এলক অলন্্যর সদলক তাকালল, িাসকর বলল... “আ�ার �লন্ অলন্ 
সকতা করলতা চার কইতা�সন্?”

িরণ :.. “তদু ই ন্া কইলল মোতার �লন্র কথ্া আস� িান্ল�া সকলা?”
িাসকর শরীর কাঁসপলয় মোহলি বলল... “সহিলর গুটা ফটালিা ভইরা 

গারলিালর মোহন্ার সপসেত �ারলল সচল্াইয়া গাউ গর� কইরা ে্যাং 
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কাটার লাসগ মোেংসগ দা লইয়া বারাইললন্।”
িরণ :.. “ফালতদু  সচন্তা বাদ সদ হাঁটলত থ্াক। মোবইল ভাইট্ল হইলল 

ভালা িাগাত হাইজিা হইবলন্।”
আসরফ দদুতারা বাসিলয় �ালদ উলে। িাসকর িরণলক মোডলক বলল... 

“িরণ মোদে চাইন্ কারঘরর সকলগাই সন্শালবলা দদুতারা বািার?”
িরণ :.. “সপটা োইবার লাসগ আসরফ আইল�। এক মোচাপ মোদলা। 

তদু ই মোহরান্ হইলল আস� সকলাই�দুলন্।”
িাসকর দাঁসড়লয় কান্ মোপলত িদুলরর িালথ্ �াথ্া দদুলালত শুরু 

করলল আসরফ �দুচসক হালি। িরণ �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... 
“মোতসবটলার লাোন্ হািলর মোকন্?”

আসরফ :.. “িলন্িলন্ কওয়ার পলরও দাওয়াত মোদওয়া লালগ 
গন্ালগাষ্ীলর আর বািারবালর সবপালক পড়লল মোবিাত ফালাইয়া 
পাইকালর মোদৌলড়।”

িাসকর হািলত হািলত বলল... “আসরফ! োইয়া কান্�লার কথ্া 
�লন্া আল�সন্?”

আসরফ :.. “আপলন্ ইতা করইন্ মোকলন্? আবিায় একলা 
েতল� ইউন্দুি পড়রা। সন্লচ চললৌকা। আম্াতারা আলবা মোকান্তা 
োই�ইন্া।”

“ইতা সকতা কইলললব? মোদৌসড়য়া আয়।” বলল িাসকর মোদৌলড় 
পাকঘলর মোেলয় োিেদু ি শুরু কলর। �া মোচাে পাসকলয় তাকালল কথ্া 
ন্া বলল মোেলয় িাসকর এবং িরণ চলল োয়। �া মোেলত মোেলত �দুইন্ালক 
মোডলক বলললন্... “ও মোবসট �দুইন্া, �াই োয়রা�সগ দা�ান্লর লইয়া 
তদু ই োইলা।”

আসরফ বত্ষন্ হালত সন্লয় �দুইন্ার সদলক তাসকলয় �দুচসক মোহলি 
বলল... “ও বউ হুন্লরসন্, আ�ারলন্া ভদু ে লাগল� ভাত সদলত ন্ায়সন্?”

�দুইন্া এটা ওটা মোন্লড় বলল... “সকতা সদ োইতায়?” 
“আইি সকতা রাইন্স�লল?”
�দুইন্া :.. “মোবসদশা �াইন্লষ িবীলন্ও সদশা পায় ন্া।”
আসরফ :.. “আ�ালর মোকান্তা কয়লর ন্া সকতা?” 
�দুইন্া :.. “সবয়ার সদন্ কইন্্যালবইলট্ কান্াকাসট কলর রাধিবাড়া 

কলর ন্া। মোকান্তা োইবার হইলল োইলাও।”
আসরফ কথ্া ন্া বলল মোচয়ার মোটলন্ বলি এবং ভাত মোেলয় েেন্ 

বািরঘলর োয় তেন্ মোকউ গান্ গায়…
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“সন্রান্লন্ িালন্ ভাললাবািায় হয় িদদুপায়, সবরহান্লল জ্লল 
�ারোর হলয়ল� দদুরসভরোয়, বলন্ ঘর বাসন্লয় হাড়হাভালত হলয়ল� 
সন্রুপায়, বলন্ জ্লল দাবান্ল বধিদু  তদু লষরাগুন্ জ্লল অন্তরায়।”

পরসদন্ িকালল ন্াস্তা মোেলয় িংিালরর রেথ্� েরচাপাসত িন্্য 
মোতাতালক সন্লয় আসরফ গ্াল�র বািালর োওয়ার িন্্য রওন্া হলয় 
মোতাতালক সচসন্তত মোদলে আসরফ বলল... “মোতাতা ভাই! ললগ আ�সন্ 
ন্া হাওয়ালল সন্ল�সগ?”

মোতাতা :.. “হাওয়ালল আ�ালর সন্লবা সকলা?”
আসরফ :.. “িদুইলত ধরলত পারলল ভাবীলর সবপসদ কসরসলব।”
মোতাতা :.. “ইতা সকতা কইলল?”
আসরফ :.. “কইতা আ�লা�, ভাইলবি কালন্ কালন্ মোকান্তার কথ্া 

কই�ইন্সন্, তাইন্র লাসগ মোকান্তা সন্তায়সন্?”
মোতাতা :.. “তদু ই সদলল মোদলাই�। দাদায় আ�ালর মোবতন্ মোদইন্া। 

মোকান্তার দরকার হইলল কাগলিা মোলইে্যা মোদওয়া লালগ, ন্াইলল 
মোদইন্া। আইচ্ালর আসরফ তদু ই ক চাই, আস� মোবটা বকল� �ান্দুষ 
মোলোপড়া িাসন্ ন্া। আস� সকতা চাই ইতা কল�সদ কাগলিা মোলেল�া 
সকলা? মোেতা �লন্ কয় ওতা করইন্। োসল েগােসগ। এর লাসগ 
তাইন্ ধন্ী হইতা পারইন্া।”

আসরফ :.. “গাসড় ন্া মোঘাসড় সকন্তা চাও?”
মোতাতা :.. “একটা আরসবলঘাড়া সকন্তা চাই। আ�ালর মোটকা করি 

সদলবসন্লরবা? বালদ মোদলাই�দুলন্।”
আসরফ :.. “মোঘাড়া থ্াসক পাইড়া হাত পাও ভাইঙা টদু ণ্া�দুণ্া হইলল 

আ�ার মোটকা সদবায় সকলা?”
মোতাতা :.. “হায় মোর হায়! মোকউ আ�ালর মোথ্াড়া করি সদত চায় 

ন্া।”
আসরফ :.. “আর কাইলন্া ন্া, বাসড়ত সগয় �দুইন্ালর কই�দুলন্। 

তাইর �াসটর ব্যাংক একটা আল�। মোতা�ালর সক�দু করি সদবলন্।”
মোতাতা :.. “বদুইঝস�, িীবলন্ও মোতা�রা আ�ালর মোবতন্ ভাতা সদতায় 

ন্ায়।”
আসরফ :.. “দাদায় কই�ইন্, ভাত োইলত োইলত তদু স� বদুলল 

হাভাসত হইসগল�া।”
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মোতাতা :.. “আইি দাদালর উন্ার ভাত োওয়ইল�া।”
মোতাতা :.. “�াইর োইবায়, দাদায় উন্ার ভাত ভালা পাইন্ ন্া। 

মোটর পাইলল দাসদলর ন্াইওর মোদলাইবা। উন্ার চাউল সন্ও ন্া, সতন্ 
�াইর লাগাইবায়।”

আসরফ :.. “দাদায় বদুলল দাসদর ললগ কদু সস্তত পারইন্ ন্া, ইতা 
হাচাসন্?”

“আইি মোতা�ালর মোবলভাতা ভূলত ধরল�।” বলল আসরফ দ্রুত মোহঁলট 
বািালরর পালশ মোগলল শুরু হয় অবলীলা। আসরফ মোতাতালক মোডলক 
বলল... “ওলরব! বািার করার লাসগ আ�রা হালটা আই�লা�। ইলন্া 
মোদসে মোবগার হকলল ভরা।”

রাসশক মোেলয় আসরলফর হাত মোথ্ক ব্যাগ সন্লয় চাটদু কার �ত কপট 
মোহলি হাত �লল বলল... “দদুলাভাই, ভালাসন্?”

আসরফ মোচাে বদুলি সশউলর বলল... “মোচহারা আবলয় লালগর 
আপন্ালর সচসন্। �দুে মোদইে্যা �ান্দুষ সচন্তা পাররা� ন্া। দয়া কইরা 
আপন্ার পসরচয় সদবাসন্, আপলন্ মোকটা?”

রাসশলকর সদলক তাসকলয় তালরক �দুে সবকৃত কলর বলল... “�দুের 
বায় ন্া চাইয়া �দুইন্ালর আন্া মোদইে্যা হাড়র লাোন্ সশি মোদলাইস�ল 
কসর আিীবন্ মোতার মোবগাসর করব। মোকাথ্াইলল আ�রা আস�। 
পািদুইন্ সদ েদুচা সদ�দুলন্।”

আসরফ :.. “মোত সেকাল�। িংকই থ্ইয়া বস্তা একটা সকন্া লাগব, 
দাইলদে মোে লাম্বা েদু কা মোলইে্যা সদ�ইন্। আস� মোতা সচন্তারিাগলরা 
হাতরাইয়া কূলসকন্ারা পাই�লা� ন্া। মোতা�ার কথ্া হুইন্া �ন্র 
অশাসন্ত দূর হইল�। চললা, ডাইল চাউল লবণ সচসন্ পাটা পদুতাইল 
পয়লা সকসন্লাই। বইবার লাসগ �াগন্া মোবগার পাইস�।”

রাসশক কাঁধ ঝদু সললয় বলল... “ন্য়া দদুলাভাই, ইতা বালদ সকন্লল 
হস্তায় স�লব। চললৌকা পয়লা স�োই �ন্ডা সকন্লাই।”

তালরক মোতাতার সদলক তাসকলয় কপট মোহলি বলল... “ভাইিাব, 
ভাবীর েবর সকতা, ভালা আ�ইন্সন্?”

মোতাতা :.. “সবয়ার বয়ি হইসগল� ন্া সকতা?”
তালরক সবদ্রূপ মোহলি বলল... “আস� ন্য়া একটা গান্ মোলেস�লা�, 

সন্শালবলা পদুকর ঘালটা বইয়া গাইবায়সন্?”
মোতাতা রাগাসবিতকলঠে বলল... “সি ন্া, আইি রাইত আরাল� 

ঘদু�াইতা চাই, আলিবালি গান্ গাইলল রািাই �াড়া বালর হুতা 
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লাগব।”
আসরফ :.. “ভাবীর অততা ডরাও মোকলন্?”
তালরক :.. “�াথ্া ঘদুরাইয়া চাইলল কত িদুন্র �ায়া-কায়া মোদো 

োয়। এর লাসগ আেতা আেতা ওবায় হবায় চাইলাইন্। ন্ায়সন্ 
ভাইিাব?”

মোতাতা :.. “ন্াসন্ মোে িদুন্র ন্ান্ালর হুন্ায়রায়, ন্ায়সন্? কান্া 
মোকান্ান্র।”

তালরক :.. “আস� সকতা করলা� আ�ালর কান্া ডাকরায় মোকলন্?”
এ�ন্ ি�য় বড় �া� সন্লয় হাঁকাহাঁসক দা�াদাস� শুরু হয়। চারিন্ 

মোদৌলড় মোেলয় �া� মোদলে মোতাতা উলতেসিত হলয় বলল... “দদু ...দদু ...
দদুলাভাই লইলাও, মোটকা বালদ সদলল হইব।”

আসরফ :.. “মোিললা চালান্ করলল িস�ন্ বধিক সদ িাস�ন্ সদব 
মোক?”

মোতাতা পা বাসড়লয় বলল... “ভাইিাবর ন্া� কইলল কইব মোটকা 
মোদওয়া লাগতন্ায় মোন্উকাসগ। �াচদু য়া হকলল ই বািালরা �া� মোবইচ্া 
মোটকা লইয়া বাসড়ত োইতা পারতা ন্া। ভাইিালব একসদন্ েগহকললর 
সপেস�লা। তারা েবর পাইল� ন্া। ভাইিাবর েবর পাইলল বড়টা 
বাসড়ত সদয়া আইললন্।”

আসরফ মোতাতার হাত ধলর বলল... “দদুলাভাইলয় মোটর পাইলল 
সপইট্া োকোক কসরসলবা। বািার করার লাসগ আইস� আন্াসহথ্ালন্ 
�রার লাসগ ন্ায়। ওলরব, মোতা�রা মোকান্তা কও ন্া মোকলন্?”

তালরক আড়লচালে মোতাতার সদলক তাসকলয় বলল... “সন্শালবলা 
ঘালটা বইয়া মোতাতাস�ঞালর গান্র সভতলর হারাই রলি রলি গাইলল 
�িা লাগব।”

মোতাতা মোচাে পাসকলয় বলল... “গান্র সভতলর আ�ার ন্া� হারাইলল 
আস� মোতালর কদু তোসদ োওয়াইল�া �লন্া রাসে�।”

তালরক মোচােবদুলি সশউলর বলল... “মোতা�ার কদু তো ইটা �রল�ন্াসন্?”
মোতাতা দাঁলত দাঁত সপলষ বলল... “সহয়াল আর মোতালর দূরই রাোর 

লাসগ ইটালর আস� মোগাস্ত োওয়াইয়া পালরা�। িাহি থ্াকলল রাইত 
মোবড়াসন্ত োই�।”

তালরক উলতেসিত হলয় বলল... “সবষ োওয়াইয়া ইটালর আইি 
ে�রবাসড় পাসেইসদতা�।”

মোতাতা ব্যঙ্গ কলর বলল... “ইটায় সবস্দু ট োয় ন্া। ইটালর মোন্ওয়ার 
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লাসগ কতিলন্ কততা কর�ইন্ সন্তা পার�ইন্া।”
তালরক :.. “সকতার মোগাস্ত োওয়াও?”
মোতাতা :.. “কইতা�ন্ায়!”
তালরক :.. “�ড়া �ান্দুষর মোগাস্ত োওয়াও ন্া সকত?”
“কইতা�ান্ায়।” মোতাতা রাগাসবিতকলঠে বলল দাঁত কট�ট কলর। 

তালরক �াথ্া দদু সললয় বলল... “এর লাসগঔ ন্য়া কইবলরা গাথ্ গাড়া 
মোদো োয়। ইটালর তদু স� �ড়া �াইন্ষর মোগাস্ত োওয়াইয়া তািা 
কররায়। বাসড়ত সগয়া সচল্াইয়া কওয়া লাগব”।

মোতাতা রাগাসবিতকলঠে বলল... “ো ো কই� সগয়া।”
তালরক মোচাে বদুলি সশউলর বলল... “রাসশক! আ�ার মোে ডর 

কলরর।”
রাসশক সবদ্রূপ মোহলি বলল... “গান্ একটা গাইলল মোবসেক ভাইিাব 

আইি স্সটক হইসেবালন্।” 
তালরক গলা োকাসর সদলয় গান্ গায়…

োইবার কালল কই�লায় বধিদু  আইবায় তদু স� সবয়ালল, কালন্ কালন্ 
কইতা� আ�ার িালন্ মোকান্তা চাইলল, আলরা কই�লায় িদুলোগ 
কইরা িলসদ বাসড়ত আইলল, মোদালন্ায় মোদালল �লন্র কথ্া কইল�া 
বইয়া সন্রলল। বাইলড় বলন্ মোদৌলড় আস� মোবড় পাই ন্া মোবইলল, বধিদু  
মোতা�ার চান্ �দুে মোদসে আশ�ালন্সদ চাইলল, রাইত সন্শা পারায় বধিদু  
তদু স� মোতা ন্া আইলল।

মোতাতা মোরলগ কশকশ কলর বলল... “মোতা�ার আকালশ রেসতসদন্ 
িদুলের িূে্ষ উেদু ক, বিলন্তর িদুবালি মোতা�ার িীবন্ িদুবাসিত মোহাক।”

তালরক কপট মোহলি বলল... “মোদায়া কসর, আপন্ার িীবন্ িদুে 
এবং আন্লন্র বাগান্ মোহাক।”

মোতাতা �াথ্া মোন্লড় বলল... “আ�ার লাে টাকায় এক টাকার কা� 
হয় ন্া, অ�দুক আর ত�দুকর দশ টাকায় লাে টাকার কা� হওয়ার 
কারণ হইললা, আ�ার বাপর ভাইর চাচা হইলা চাসচর ভাইয়াইন্তর 
বাপরঘরর ভাই।”

তালরক মোচাে কপালল তদু লল বলল... “মোতাতা ভাই! তদু ইতোসন্ বাদ 
সদয়া আইি তদু স� ইতা সকতা হুন্াইলায়?”

মোতাতা :.. “ইতার ন্া� লিাসিক কষ্!”
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ওরা েেন্ হাসিোট্া কলর তেন্ সভক্ষার িন্্য িাসকলরর উোলন্ 
বলি এক সভোরী গান্ গায়…

“ফসকর মো�সচত বইস� আল্ার ওয়ালস্ত সভক্ষা মোদও, আিল ন্কল 
ফসকর আল�, ফসকর সচইন্া সভক্ষা মোদও, ফসকর মোদইে্যা সভক্ষা মোদও 
মোর সভক্ষা মোদও। ধারীত ফসকর মোদউসড়ত ফসকর, ফসকর বাইলর 
বলন্, সদন্ রাইত সভক্ষা মোদওয়ার লাসগ বস্তাত ভইরা ধান্ থ্ও, 
ফসকর আস� সভক্ষার লাসগ আইস�, আল্ার ওয়ালস্ত চাইরটা সভক্ষা 
মোদও, �ন্ েদুইল্যা সভক্ষা সদলল সদললিালন্ মোদায়া কর�দুলন্, দদু সন্য়া 
আলেরালত আল্ায় মোতা�রালর সদবালন্, োসল মোপলট সভক্ষাত বারাইস�, 
মোপট ভইরা োওয়ার লাসগ চাইরটা ভাত সদলল তদু ষ্ হইয়া মোদায়া 
কর�দুলন্, দদু সন্য়ার �াসলক আল্ায় ধলন্ িলন্ মোতা�রালর সদবালন্।”

িাসকর মোবসরলয় সভোরীর হালত টাকা সদলয় বলল... “বািালরা সগয়া 
মোকান্তা সকন্া োইসলও। অেন্ ভাতর কথ্া কইলল বাই ভাত িালন্ 
মোদলাইব।”

সভোরী টাকা হালত সন্লয় িাসকলরর �দুলের সদলক তাসকলয় হাঁটলত 
শুরু কলর বলল... “আল্ায় মোতা�ালর দদু সন্য়া আলেরালতা িদুেী করবা।”

িাসকর সন্ম্নকলঠে আস�ন্ বলল এক বৃধিলক মোহঁলট আিলত মোদলে 
পললক তার হাভভাব বদলল। বৃধি সন্কটবত্ষী হলয় িাসকলরর �দুলের 
সদলক তাসকলয় সবচসলত হলয় মোোঁট কাঁসপলয় বলললন্... “ও মোবটা 
িাসকর, আ�ালর �াফ কসর মোদ। আ�ার পদুয়া পদুইলর আ�ালর বাপ 
ডালক ন্া। তারা আ�ালর ও মোবটা ডালক। ই ডাক আস� তারালর 
সহকাইস�।”

িাসকর কথ্া ন্া বলল কপাল কদু ঁচ কলর। এ�ন্ ি�য় বস্তা িংকই 
সন্লয় আসরফ মোতাতা এবং অন্্যরা বাসড়লত আলি।

রাসশক মোহঁলক বলল... “ও মোবটা! ইলন্া সকতা কররায়, আন্া সহথ্ালন্ 
�রার লাসগ আই� ন্া সকতা?”

িাসকর গলি্ষ বলল... “মোহই! তদু ই কার ললগ �াতলর?”
�া মোদৌলড় মোবসরলয় ব্যস্তকলঠে বলললন্... “সকতা হইল�লর পদুত?”
িাসকর দাঁত কট�ট কলর বলল... “বাবা ন্া ডাইক্যা ক�বেলত ও 

মোবটা ডালক। ইগুলর আইি িালন্ �াসরসলতা�।”
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মোকউ সক�দু বলার আলগ িাসকর মোদৌলড় মোেলয় রাসশকলক িাসড়লয় 
ধলর কাঁদলত শুরু করলল রাসশক হাউ�াউ কলর বলল... “উড়াল সদ 
েল� ধসরসল�ইন্, মোকউ আ�ালর বাচাও।”

মোতাতার কদু কদু র এক পালশ বিা স�ল। রাসশলকর সচঁক শুলন্ 
ঝলপে উলে মোঘউ মোঘউ কলর মোদৌলড় পালায়। তালরক আসরফ এবং 
মোতাতা একিলন্র সপ�লন্ অন্্যিন্ লদুকালত চায়। িাসকর রাসশলকর 
সপলে ধ�াৎ কলর সকল বসিলয় বলল... “বাবালর ও মোবটা ডাকইন্া! 
আরকবার ডাকলল সকল �াসর �াঝর হাসড্ ভাসঙসলল�া।”

রাসশক গা �দুসড়লয় বলল... “আ�ার মোে ডর কলররলরব ভাইিাব 
কান্রায় মোকলন্?” 

িাসকর কাঁদলত থ্াকলল, বৃলধির সদলক তাসকলয় রাসশক বলল... “ও 
মোবটা! ভাইিালব কান্রা মোকলন্, সকতা কর�?” 

বৃধি সন্ব্ষাক দাঁসড়লয় থ্াকলল, তালরক সশউলর সপ�দু হাঁলট। রাসশক 
হতাশ হলয় কাঁধ ঝদু লায়। মোতাতা আসরলফর সদলক তাসকলয় বলল... 
“আইি ই সক...সক...সকতা আর্ভ হইল�?”

আসরফ :.. “�লন্া কইরা োইয়া কান্�লা আইন্�সন্? ন্া আন্লল 
েবর আল�।”

মোতাতা ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় িভলয় বলল... “আ�ার কদু তো মোকায়াই 
মোগললা?”

তালরক ব্যঙ্গ কলর বলল... “ইটা বদুলল বাঘা-কদু তো? ভাইিাবর 
হাউক হুইন্া মোভউ মোভউ কইরা মোলঙদু র লদুকাইয়া িান্ লইয়া ভাগল�।” 

বৃধি হাঁটদু  মোগলড় বলি িাসকলরর �া’র সদলক তাসকলয় দদু হাত মোপলত 
বলললন্... “ভাইলর ক্ষ�া সভক্ষা মোদ মোর মোগা বইন্।”

িাসকলরর �া আঁচলল অশ্রু �দুল� বলললন্… “ও মোবটা িাসকর, ভাত 
োইবার ি�য় হইল� মোতার চাচালর লইয়া সভতলর আয়। ও মোবসট 
�দুইন্া, মোতার হউর হসরলর ডাক মোদ। ও মোবসট বউ, বড় ভাইিাবলর 
আন্ার লাসগ সবভািালর ডাইক্যা পাোও।”

বৃধি দদু হালত �দুে লদুসকলয় ডদু কলর কাঁলদন্। রাসশক অিহালয়র �ত 
বলল... “ভাইিাব, আ�ালর �াসড়লদও ন্াইলল দ� বধি হইসেব।” 

িাসকর ম্ান্ মোহলি অশ্রু �দুল� বলল... “তদু ই অত ডরাললাক হইলল 
সকলা?”

রাসশক কপট মোহলি বলল... “আপন্ার ন্া� হুন্লল িকলর ে্যাং 
কালপ। �াইর োইয়া �রার ডলর আপন্ারার গাউত আইয়া সহয়ালল 
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�দুরগ চদু সর কলর ন্া।”
মোহন্ার �া মোেলয় িাসকলরর �া’র হাত ধলর হাঁটলত শুরু কলর 

দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলললন্... “সদন্ গসন্ গসন্ িীবন্ কাটাইসল�ইন্, বাসক 
মোে কয়সদন্ আল� ন্াসতন্হকশার ললগ লটরপটর কসর কাসটসেবলন্।”

িাসকলরর �া �ৃদদু মোহলি বলললন্... “কদু সচ�দুসচ োইয়া দারুণ �াঘ 
কাটাইসলস�, অলন্ িইে�াইয়া গর�র সদলন্া রািাই মোকথ্া সদ সকতা 
করতা�?”

মোতাতা ধারীলত বলি িবার সদলক তাকায়। িাসকর দীঘ্ষশ্াি মো�লড় 
ধীলর ধীলর মোহঁলট বৃলধির পালশ মোেলয় হাত ধলর উসেলয় সবচসলত হলয় 
বলল... “ও মোবটা চাচা উলো। আ�ার মোে ভদু ে লাগল�। আপন্ার 
ভদু ে লাগল�সন্? এই আসরফ, রাসশক ওতালর লইয়া আয়। ভাত 
োইতা�।”

রাসশক আসরলফর সপ�লন্ লদুসকলয় মোডলক বলল... “ও মোবটা, 
ভাইিাবর গলাত ধইরা কতবদুইল কাসন্লাও। িকলর �ন্ িাফ 
হইসেবলন্।”

িাসকর দাঁলত দাঁত সপলষ বলল... “মোতালর একবার কইস� ও মোবটা 
ডাকলত ন্া, আরকবার ডাকলল োসলবাসড়র �াঝর মোকাোত বাইধিা 
থ্ইল�া �লন্া রাসে�।”

তালরক রাসশলকর সদলক তাসকলয় দাঁত কট�ট কলর বলল... 
“আন্াসহথ্ালন্ �রার লাসগ ই বার বার ও মোবটা ডাকলর সকতার 
লাসগ?”

রাসশক মোচাে পাসকলয় বলল... “এই �ড়সকর ভলা ইকান্ থ্াসক হসর 
ো ন্াইলল িালন্ �াসরসলল�া, আন্াসহথ্ালন্ �রার লাসগ আস� সকতা 
ইচ্া কসর ডাকরা� সন্? কষ্ কইরা আটকাইতা পাসর ন্া আপলিরাপ 
�দুলেসদ বারাইোয়।”

তালরক কলার কাঁসদ এসগলয় সদলয় বলল... “মোত মোকান্তা সদ সডপা 
মোদ ন্াইলল আইি তদু ই মোশষ, আন্াসহথ্ালন্ �রলব। ই মোবটার মোগািা 
উেলল িকলল ডরাইন্। পদুসলশ হকল কা�াত আয় ন্া। আস� কতসদন্ 
দূর থ্াসক মোদেস�। এক কা� কর, িাগরকলা একটা োইলা।”

রাসশক �দুলের ভাব বদসললয় িাধারণকলঠে বলল... “আইচ্ালত উভা, 
োইবার আলগ দদুলাভাইলর সিঘাইলাই ন্াইলল গলাত আটসকসেব।”

িাসকর মোহঁলক বলল... “মোহই! মোতারা আইতায় সন্ ন্া আস� 
আইতা�?”

রাসশক িভলয় বলল... “ন্ালরব ভাইিাব তদু স� আইও ন্া আ�রা 
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মোদৌসড়য়া আয়রা�।”
আর কথ্া ন্া বলল িবাই সভতলর মোেলয় মো�লঝলত বলি হাত ধদুলয় 

থ্াল সন্লয় বলি। রাসশলকর বাবা থ্াল হালত সন্লয় পাসন্ মোঝলড় গ্ভীর 
কলঠে বলললন্... “িালন্ �াসরসলল�া শব্ আর মোকউ �দুলেসদ বার কইরও 
ন্া। শব্ ইটা কাল। আস�ও রাগর �াথ্ায় কই�লা�। আস�লর পদুত 
মোতা�রার লাোন্ রাগ কইরা কই�লা�। আস� তারার ললগ আ�লা� 
ন্া। বাসড়ত সগয়া েবর হুইন্া পাগলর লাোন্ হািপতাল মোগ�লা�।”

আসরলফর বাবা অপলক দৃলষ্ তাসকলয় বলললন্... “হাচা কয়রায়সন্?”
রাসশলকর বাবা :.. “চালর তলল বইয়া ভাত িা�লন্ লইয়া আস�লন্া 

কইলা�, রাগর �াথ্ায় আস� োসল কই�লা�। ইতর হকলল ঘটন্া 
ঘটাইসলস�ল। কয় িলন্র ফাসি হইস�ল তদু ই িান্�সন্?”

আসরলফর বাবা �াথ্া ন্াড়লল, রাসশলকর বাবা ভাত �াোলত �াোলত 
বলললন্... “আ�ার ভাইিদুধি সতন্ িলন্র। ই েবর িকলল হুইন্ল� 
ন্া।”

িাসকর সবচসলত হলয় বলল... “আস� ভদু ল করস�, দয়া কসর আ�ালর 
�াফ কলরৌকা। আর মোকালন্াসদন্ আলিবালি শব্ �দুে থ্াসক বারইত 
ন্ায়।”

রাসশলকর বাবা বািদুলত অশ্রু �দুল� বলললন্… “িান্র �াসলক 
আল্াহ। হায়াত থ্াকলল মোকউ �ারলতা পালর ন্া। আইচ্া ইতা বাদ 
মোদও। ও মোবসট �দুইন্া, আ�ালর আলরা চাইরটা ভাত মোদও মোগা সঝ।”

�দুইন্া মোদৌলড় মোেলয় ব্যস্তকলঠে বলল... “আ�ালর মোক ডাক�ইন্?”
রাসশলকর বাবা অশ্রুিিল মোচালে �দুইন্া সদলক তাসকলয় বলললন্… 

“আস� ডাকস� মোগা সঝ। মোে ভদু ে লাগল�, আ�ালর ভাত মোদও। গত 
কাইল থ্াসক মোকান্তা োইস� ন্া।”

আর কথ্া ন্া বলল �দুইন্া এবং মোহন্া োবার পসরলবশন্ কলর। ভাত 
মোেলয় মোবসরলয় মোেলয় িবাই পান্ োন্। িরণ এক পালশ বলি সক�দু 
মোধয়ান্সচন্তা কলর। মোতাতা তার পালশ মোেলয় ইসন্লয় সবসন্লয় বলল... 
“িরণ ভাইিাব, আ�ালর মোথ্াড়া করি মোদওলরবা মোদায়া কর�দুলন্। 
করি সদলল মোন্সক হয়বা। �য়ন্ার লাসগ একোন্ শাসড় সকন্তা 
আ�লা�।”

িরণ �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “িাসকলরর কাল� েদুি সগয়া, 
আ�ার োই পায়িা ন্াই।” 

মোতাতা �দুে সবকৃত কলর বলল... “এর লাসগ োসল কজিদুি হইলায় 
ধন্ী হইতায় পারলায় ন্া, সবয়া করা মোতা দূরর কথ্া।”
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িরণ :.. “আ�ার কা� থ্াসক হরলত সন্ ন্া সদতা� একটা 
বাউলগচাউলগ? হসর ো! ন্াইলল সকল �াসর ডাট্া কসরসলল�া, মোবভদু তা 
মোকান্ার।”

মোতাতা চ�লক উলে হাঁটলত শুরু কলর বলল... “আইচ্ালত, আইি 
আর করি মোদওয়া লাগত ন্া আস� োয়রা�সগ।”

রাসশলকর বাবা রাসশলক মোডলক বলললন্... “ও মোবটা রাসশক! বাসড়ত 
সগয়া সবভািার গাসটটা লইয়া আয় মোর পদুত। ও মোবটা িাসকর, সবভািা 
মোকায়াই?”

িাসকর সবভািালক ডালক। রাসশক অবাককলঠে বলল... “ও মোবটা, 
সবভািার গাসট্ ইটা আস� মোকায়াই সগয়া থ্দুকাইতা�?”

িাসকর মোহঁলক বলল... “মোহই! মোতালর একবার কইস� ও মোবটা 
ডাকলত ন্া। আরক বার ডাকলল আইি মোতালর োসলবাসড়র �াঝর 
মোকাোত বাইধিা থ্ইল�া।”

রাসশক কাঁধ ঝদু সললয় �াথ্া মোন্লড় বলল... “ভাইিাবলরব ভাইিাব, 
ইলবটালর আস� বাবা আবিা ডাকতা পাসর ন্া।”

িাসকর হালতর ইশারায় রাসশকলক মোডলক বলল... “আইি থ্াসক 
মোতার �দুলেসদ আর ও মোবটা বারাইতন্ায়। মোদৌসড়য়া আ�ার ধালরা 
আয়।”

িবাই হাঁ কলর তাসকলয় থ্ালকন্। আসরফ আর তালরক এলক 
অলন্্যর �দুলের সদলক তাসকলয় সশউলর উলে। রাসশক পালশ মোগলল 
িাসকর মোকাঁদার িালথ্ ধ�লক বলল... “ও মোবটা মোকায়াই?”

“বাবালরব আ�ালর বাচাও।” বলল রাসশক মোদৌলড় তার বাবার 
সপ�লন্ লদুসকলয় সশউলর উলে। িাসকর হালতর ইশারায় মোডলক বলল... 
“আ�ার ধালরা আয় ও মোবটা মোব�ালরর কসবরাসি কর�দুলন্।”

রাসশক হাত কচসললয় বলল... “ভাইিবালরব ভাইিাব আর 
মোকালন্াসদন্ িীবলন্ও ও মোবটা ডাকতা�ন্ায়। আ�ালর �াফ কসর 
মোদলাও।”

িাসকর শসরর কাঁসপলয় বলল... “মোব�ার �াড়ল�সন্লব?”
রাসশক :.. “উভাও বাবালর সিঘাইয়া কয়রা�। বাবা, সবভািার 

গাসট্ ইটা মোকান্োলন্া লদুকাইয়া থ্ই�। ভইিাব, মোব�ালর �াসড়সদল�।” 
রাসশলকর বাবা তার �াথ্ায় হাত বদুসললয় বলললন্... “মোতার �ালর 

কইলল সদবলন্। মোদৌসড়য়া ো।”
রাসশক মোদৌলড় োয়। সবভািা পালশ মোগলল রাসশলকর বাবা অশ্রু 
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�দুল� বলললন্... “গতবার তদু ই বাসড়ত আইয়া মোগলল আ�ার মোললগ 
মোদোঔ করলল ন্া।”

সবভািা অবাককলঠে বলল... “আপলন্ কান্রা মোকলন্?”
রাসশলকর বাবা হাটদু  মোগঁলড় বলি দদু হালত সবভািার বািদু ধলর 

বলললন্... “তদু ই বদুলল �াইরল হইসগ�ত, আ�ার ললগ কদু সস্ত করলত 
সন্?”

সবভািা :.. “হুলন্া চাইন্বা মোিান্াহকল, আস� বদুলল �াইরলই 
হইলগস�, ইতা আপন্ালর মোক কইল�? আপন্ার ললগ কদু সস্ত করলল 
আ�ার হাসড্গুসড্ ভাসঙ্গসেব। আপন্ালর মোদেলত লালগ �াইরল। 
আ�ার ললগ কদু সস্ত করার কদু  বদুসধি মোক আপন্ালর সদ�ইন্?”

রাসশলকর বাবা সবভািার �াথ্ায় হাত বদুসললয় বলললন্... “ও মোবটা 
িাসকর, ইলগাই ইতা �াত মোকায়াই থ্াসক সহকল মোবটা? মোতারার �া 
চইলচ্ ইলা �াততা পারতন্ায়। এই সবভািা, হুন্লা� তদু ই বদুলল 
সবশাল-�াইর ভালা পা�, মোতার সবশাল আল� সন্? আইি সবয়ালল 
সবশাল �াইর করাই�দুলন্।”

সবভািা আসরলফর সদলক তাসকলয় বলল... “�া�া, সবশাল �াইর 
সকতা?”

আসরফ :.. “বদুল ফাইট”
সবভািা সপ�দু মোহঁলট বলল... “আ�ার হাত পাও ভাঙ্গাইবার লাসগ 

এইন্ আ�ার ললগ স�ো দদুশ�সন্ কররা। আস� মোে বদুল ফাইট ভালা 
পাই ইতা আপন্ালর মোক কইল�?”

রাসশলকর বাবা দাঁসড়লয় বলললন্... “সবশাল ডরা�, মোত তদু ই সকিাত 
মোবসট হইলল?”

সবভািা :.. “আস� আলবা মোবসট হইস� ন্া।”
রাসশলকর বাবা :.. “আস� আিলল মোতার ললগ ঢং করস�লা�। আস� 

সন্লিঔ সবশাল ডরাই। পািদুইন্সদ েদুচা সদলল মোদৌড়াইয়া �ালর।”
সবভািা :.. “পািদুইন্সদ মোোচাইলল �ড়াোসশ গাইলয় মোদৌড়ায়।”
রাসশলকর বাবা :.. “বদুইঝস�, মোতার ললগ �াইততা পারতা� ন্ায়। 

হুন্, কাইল আ�ার বাসড়ত মোতার দাওয়াত। �দুরগা কয়টা িব 
কর�দুলন্। মোতার আবিা আম্ালর লইয়া োইলব সন্?”

িাসকর �ৃদদু মোহলি বলল... “কাইল �াদাসন্লবলা সবভািালর লইয়া 
োই�দুলন্। ও মোবসট আশয়া, মোতা�ার দাদার ললগ গপিপ কলরা।”

রাসশক সফলর হাঁপালত হাঁপালত ব্যাগ এসগলয় সদলয় বলল... “�াইলয় 
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কই�ন্ িকলতা আন্লত হইলল সবভািালর লইয়া োওয়া লাগব।”
“সেকাল�।” বলল রাসশলকর বাবা ব্যাগ হালত সন্লয় সবভািার হালত 

সদলয় বলললন্... “মোদে চাই প�ন্ হয়সন্।”
সবভািা ব্যাগ েদুলল মোিান্ার হার অলকিার মোদলে মোচাে কপালল তদু লল 

বলল... “ইতা মোিান্ার ন্া সকতা?”
িাসকর ব্যাগ হালত সন্লয় বলল... “আবিদুই মোদসে, চাচা, ইতা 

সকতার লাসগ?”
রাসশলকর বাবা দদু হালত �দুে লদুসকলয় ডদু কলর মোকঁলদ বলললন্… 

“তাইর দাদায় তাইলর আলরা কততা সদললন্লরবা।”
িাসকর অশ্রু �দুল� হািার মোচষ্া কলর বলল... “আপলন্ সপধিাইয়া 

মোদউকা।”
রাসশলকর বাবা বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ সবভািার গলায় হার পসরলয় 

মোদওয়ার ি�য় বলললন্... “িান্িসন্, মোতার দাদায় আ�ার ললগ মোতার 
গপ করলতা। আ�ালর মোোচাইয়া কই মোতা, আ�ার ন্াসতন্র ললগ 
তদু স� কদু সস্তত পারতায় ন্ায়। তদু ই ন্াসত হইলল মোতার দাদার কথ্া স��া 
হইসগললন্। মোতার দাদায় মোেতা কইয়া মোগস�ল িকলতা ওলা হইল�। 
মোতার ললগ আস� কদু সস্তত পারস� ন্া পারতা�ও ন্ায়।”

িাসকর �াথ্া ন্লত কলর দদু হালত �দুে �দুল� চলল োয়। রাসশলকর 
বাবালক হালত ধলর মোচয়ালর বসিলয় সবভািা মোদৌলড় পাকঘলর মোেলয় 
মোহন্ালক বলল... “আম্দু, দাদালর চা মোদও, োসল কান্রা। এলর মোদলো 
আ�ার লাসগ কততা আন্াই�ইন্।”

মোহন্া মোচাে কপালল তদু লল বলল... “ইতা সকতা কি মোবসট, মোতার 
বালপ মোদে�ইন্সন্?”

সবভািা :.. “সি হয় মোদে�ইন্।”
মোহন্া :.. “োও, মোতা�ার দাদার ললগ গপিপ কলরা সগয়া, আস� চা 

লইয়া আয়রা�।” 
সবভািা চলল মোগলল মোহন্া দীঘ্ষশ্াি মোটলন্ চা বান্ায়। অন্্যরা গপিপ 

কলরন্। রাসশক এবং তালরলকর িালথ্ আসরফ �ালে মোেলয় গুল্াল�াট 
মোেলল বাসড় সফলর পদুকদু লর ঝাঁপ মোহঁলক বলল... “�দুইন্া! গা��া তফন্ 
লইয়া আয়।”

�দুইন্া মোরলগ সবরক্ হলয় মোহন্ার পালশ মোেলয় বলল... “ভাবী, 
ভরদদুইপসর মোবলা তাইন্ পদুকসরত মোগািল কররা। শরীর োরাপ 
করবলতা। োল�াো বলন্া সগয়া মোদৌড়া মোদৌসড় কইরা আইয়া কইন্, 
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আ�ার গতলরা মোে গধি কলরর আস� মোগািল কইরা আই।”
মোহন্া �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “ো সগয়া ক, হউ মোদলো 

মোতা�ালর ধরার লাসগ মোদওলা আর! মোদেলবলন্ মোতা িীবলন্ আর 
পদুকসরত ন্া�তন্ায়।”

�দুইন্া মোচাে বদুলি সশউলর বলল... “�াইল্গা �াই, আস� পারতা�ন্ায়। 
তাইন্র ললগ আ�ালরও টাসন্সলব। আপা, আ�রার পদুকসরত মোদওলা 
হা�াইললা মোকান্সদন্? আস� একটদু  আলগ হাতরাইয়া মোগািল কইরা 
আইস�।”

মোহন্া মোচাে কপালল তদু লল বলল... “তদু ই ইতা িান্� ন্া সন্? কয় 
ব�র আলগ আ�ার পদুকসরর মোদওলায় দসক্ষণ পাড়ার এক পদুয়ালর 
মোথ্াড়ারদায় টাইন্সলস�ল। ইতা মোতালর মোকউ কই�ইন্াসন্?”

�দুইন্া অিহালয়র �ত বলল... “ন্া মোগা আপা মোগা ন্া, ইতা মোকউ 
আ�ালর কই�ইন্া মোগা। ও মোিান্া �াই মোগা �াই আি ইতা সকতা 
হুন্লা� মোগা? ও �াই মোগা, মোক মোকায়াই আ�লর িলসদ তাইন্লর 
তদু ইললা আন্ মোর, ন্াইলল মোদওলায় টাসন্সলব। ইয়া আল্াহ মোগা, আস� 
অলন্ সকতা করতা�?”

মোহন্া সবদ্রূপ মোহলি বলল... “আ�ার কথ্া মোহ কালন্ হুলন্ ন্া। আর 
মোকউ তালর তদু ইল্া আন্তা পারতা ন্ায়। ো, মোতার ভাইলর সগয়া ক, 
সকলাইয়া তদু ইল্া আন্বালন্।”

�দুইন্া �দুে মোভংসচলয় বলল... “হাই �রলল হাই পাইল�া ভাই �রলল 
ভাই পাইতা�ন্ায়।”

মোহন্া মোচাে কপালল তদু লল বলল... “ভাইলবৌর িাহি মোদেরায় সন্।”
�দুইন্া মোরলগ কশ কশ কলর বলল... “োও! মোতা�ার ভাইলর তদু স� 

তদু ইললা আলন্া সগয়া। আস� আ�ার ভাইর কা�াত োয়রা�সগ। 
বালাইর ন্ান্া আলাইলর কইয়াও বদুঝাইল োয় ন্া। মোকান্তা ন্া 
করলল ইটা ন্া করার আগ পে্ষন্ত শাসন্ত ন্াই, িালন্া অত অশাসন্ত।”

মোহন্া তাড়দু  হালত সন্লয় মোহঁলক বলল... “�দুইন্া! আ�ার ললগ আয়। 
আইি তার অশাসন্ত দূর করতা�।”

�দুইন্া �দুে মোভংসচলয় ওলক অন্দুিরণ কলর। মোহন্া দ্রুত মোহঁলট পদুকদু র 
ঘালট মোেলয় আঁচল মোকা�লর গুঁলি বলল... “আসরফ! হউ মোদে মোদওলা 
আইললা। িফাসতে উইট্া আয়, ন্াইলল টাসন্সলব।” 

আসরফ ভয়তরালি িাঁতরাত শুরু কলর বলল... “ইয়া আল্াহ 
আ�ালর বাচাও। ও দদুলাভাই মোিান্ার দদুলাভাই চালাইয়া আও, 
আ�ালরলন্া মোদওলায় টাসন্লার।”
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হাঁই হুঁই শুলন্ িরণ মোদৌলড় মোেলয় আসরফলক মোটলন্ পালর তদু লল �াথ্া 
সদলয় ইশারা কলর বলল... “সকতা হইল�?”

আসরফ হাত পা গুসটলয় পদুকদু লরর সদলক তাসকলয় সশউলর বলল... 
“মোদ...মোদ...মোদওলা। মোথ্াড়ার দায় আ�ালর টাসন্সলস�ল, �াইল্গা �াই।”

িরণ পদুকদু লরর সদলক তাসকলয় কপাল কদু ঁচলক বলল... “ই পদুকসরত 
মোদওলা আইললা মোকায়াই থ্াসক?”

আসরফ দাঁলত দাঁত সপলষ �দুইন্ার সদলক তাসকলয় বলল... “আস� 
সকতা কইতা�? ওগুলর সিঘা কলরা।”

এ�ন্ ি�য় বড় �াল� মোলি সদলয় বাসড় �ারলল �দুইন্া মোচাে বদুলি 
সশউলর সন্ম্নকলঠে বলল... “আইি িকলতা মোশষ হইলগস�ল মোগা।”

মোহন্া সবদ্রূপ মোহলি বলল... “ও ভাইলবৌ সকতা হইল�?”
�দুইন্া আসরলফর সদলক তাসকলয় দাঁলত দাঁত সপলষ বলল... “সিন্া 

আপা মোকান্তা ন্ায়।”
আসরফ �দুইন্ার সদলক তাসকলয় বলল... “আ�রার পদুকসরত মোে 

মোদওলা আল� ইতা তদু ই আ�ালর বদুঝাইয়া কইলল ন্া মোকলন্?”
�দুইন্া কথ্া ন্া বলল কপট হালি। মোতাতা দূলর মোথ্লক বলল... 

“পাত্র বাইধিা থ্ইললও কদু তোর মোলঙদু র মোিািা হয় ন্া, আর বারবার 
ধাকো োইললও মোবআকেলর আকেল হয় ন্া।”

িরণ �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “ন্া মোতাতোইয়া অত িবরিং 
িংলাপ আইি অত িহলি কইলল সকলা?”

মোতাতা সশউলর বলল... “মোদওলার ন্া� হুন্লল আ�ার মোতাতলাসন্ 
মোব�ার ক...ক...কস�োয়।”

আসরফ ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় বলল... “মোতাতলা ভাই, আ�ার 
মোিান্ার দদুলাভাইলর ডালকা আ�ার হালত পাওলয় কাঁলপর। ও মোিান্ার 
দদুলাভাই! আ�ালর মোকাললা কইরা বাসড়ত লইয়া োও, আস� অলন্ 
উভাইতা পারতা�ন্ায়।”

িাসকর মোহঁলক বলল... “সকতা হইল�?”
আসরফ :.. “মোথ্াড়ার দায় আ�ালরলন্া মোদওলায় টাসন্সলস�ল।”
িাসকর দ্রুত মোেলয় পদুকদু লরর সদলক তাসকলয় বলল... “আ�ার 

পদুকসরত মোদওলা মোদেললা মোক? এই িরণ! মোবায়াল ইটা বড় হইসগল� 
ন্া সকতালব?”

মোহন্া :.. “আস� িাসন্ ন্া আসরফলর সিঘাও। এই আসরফ! মোবায়াল 
ন্া মোদওলা আস�ল?”
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আসরফ দদু হাত বািদুলত ঘসষলয় বলল... “আ�ার �লন্ কয় িকল 
মোদওলার বড় মোদওলা ইটা আস�ল। িকলল মোদে�ইন্, আ�ার ে্যাং 
ধরত ন্া পাইরা মোলঙদু র সদ সকিাত মোিালর বাসড় �ারস�ল। �াইল্গা 
�াই, মোথ্াড়ার দায় আ�ালর টাইন্া িালন্ �াসরসলললন্ আইি।”

িাসকর :.. “একলা পদুকসরত মোগািল করি মোকলন্, আর হাতার 
মোকান্সদন্ সহকলল?”

আসরফ :.. “হুরু থ্াকলত আপলন্লন্া আ�ালর কালধিা লইয়া হাতার 
সহকাই�লা, এর লাসগ ফাল �াসর পদুকসরত পইড়া আিই আস� একলা 
মোেকস�লা�। আ�ার এক�াত্র আপা আ�ার েবর মোন্ওয়াত ন্া আইলল 
আইি আ�ালর সন্লসগলন্।”

�দুইন্া �দুে মোভংসচ মোদয়। মোহন্া সবদ্রুপ হাসি হালি। আসরফ পদুকদু লরর 
সদলক তাকায়। �াল� ঘাই �ারলল আসরফ উলে পলড় মোদৌলড় বলল... 
“ও মোিান্া �াই মোগা! আ�ালর টান্লতা ন্া পাইরা মোগািা কইরা পদুকসর 
ভাসঙলার।” 

অন্্যরা হািলত হািলত বাসড়র সভতর চলল োয়। িরণ �ালে মোেলয় 
বট গাল�র �ালয় বলি গান্ গায়…

“লাগা গাউর িদুন্রী কইন্্যা ঘালটা আইস�ল এলকলা, তাইলর 
মোদসেয়া আ�ার �ন্ হইস�ল উতলা। মোততইর গা�র তলল বইয়া 
গুন্গুসন্ করাত আ�লা�, আ�ার �ন্ আস�ল ন্া ভালা, জ্ীলন্ ন্া ভূলত 
মোদৌড়াইয়া তাইলর আইন্স�লল দদুইপসর মোবলা। আ�ালর কালারচান্ 
ভাসবয়া চ�সকয়া উেস�ললা অবলা, ডলরর মোচালট থ্রহসর কইরা তাই 
ফালাইয়া ভাঙস�ল �াসটর কইলা, তাইলর মোদসেয়া আস� হইস�লা� 
আউলা ঝাউলা। �াথ্ায় আস�ল গা��া বাধিা আ�ার হালত আস�ল 
দদুতারা, তাইর রূপ মোদসেয়া আস� হইস�লা� �াতদু য়ালা, আ�ার গালন্র 
িদুর শুসন্য়া তাই হাইিাস�ল েলেলাইয়া।”

মোতাতা দূলর দাঁসড়লয় হাত মোন্লড় বলল... “িরণ ভাইিাব! আ�ালর 
করি সদলল আিদুরা �াড়া সবয়ার �াত লইয়া োইল�া। কলতা সদবায়?”

িরণ দাঁত কট�ট কলর বলল... “মোর গলবট! বাড়াবাসড় কইরা 
পারঘালটা ধরা োইলল ববোর বাসড় োইলব। চড়ার লাোর লড়াচড়া 
করলল কড়া কথ্া হুন্লব, আ�ার কথ্া �লন্ থ্ালক মোেন্।”

মোতালতা েেন্ আলক্ষপ অন্দুতাপ কলর হাঁলট, িাসকর তেন্ গাঙ 
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পালরর হাওয়াোন্ায় বলি গুন্গুন্াসচ্ল…

“ও �ন্ বাড়ই, সদন্ রাইত কা� কইরা কততা মোিাগাইলায় োইবার 
কাললা মোকান্তা ললগ োইতন্ায়, আন্া সহথ্ালন্ �াসটত ঘদু�াইবায় 
িাইন্াও তদু স� মোকথ্া বাসলশ ন্া সকন্লায়, িকল কা� িালন্া তদু স� 
বড়কা�লায় িদুন্র একোন্ ঘর বান্াইতা ন্া পারলায়। ও �ন্ বাড়ই, 
�রলণর েবর লইয়া আিরাইল আইবা, মোতা�ার ন্াল� শ�ন্ িাসর 
হইলবা, মোরহাইয় পাইতায়ন্ায় িাইন্াও হাসিসর ন্া সদলায়, লদুকাইয়া 
চাপাইয়া মোেতা কর� ললগর দদুইিলন্ িকলতা কইলবা, ি�য় থ্াকলত 
তদু স� িাফাই ন্া গাইলায়। ও �ন্ বাড়ই, �য় সরপদুর েপ্লর পইড়া 
সন্লির ক্ষসত সন্লি করলায়, বারবার েগা োইয়া েগ হই� ই িত্য 
তদু স� ন্া িান্লায়।”

মোতাতা বাসড়র পাশ সদলয় োওয়ার ি�য় মোহঁলক মোডলক বলল... 
“ভাইিাব! সন্রালায় একলা বইয়া সকতা কররা?”

িাসকর :.. “তদু ই মোকায়াই োয়লর?”
মোতাতা :.. “হাওলরা বদুলল মোকাড়া ন্া�ল�। সশকালরা োইতা�।”
িাসকর :.. “োসল সপসজিরা লইয়া সন্?”
মোতাতা :.. “পদুরান্টা ভাসঙোর। ইটা অলন্ সকইন্া আইন্স�। সশকালরা 

োইতা সন্?”
িাসকর :.. “আ�ার কা� আল�, আইি তদু ই একলা ো সগ।”
মোতাতা কথ্া ন্া বলল দ্রুত মোহঁলট দাদার বাসড় মোেলয় সপঁিরা মোোলা 

এবং মোকাড়া উোলন্ হাঁটলত মোদলে মোহঁলক বলল... “�য়ন্া! আ�ার 
সপঁিরা মোক ভাঙল�?”

�য়ন্া :.. “আস� সকতা কইতা�? দাদালর সিঘা কলরা। চা মোদওয়ার 
ি�য় মোদেস�লা� সপঁিরা েদুলার লাসগ মোকাঁথ্ালকাঁসথ্ করস�লা।”

মোতাতা :.. “সকতা কইলল?”
�য়ন্া :.. “সকতা কইতা� সকতা? ন্াইওর োইবার কথ্া কইলল 

িকল আ�ার ললগ লাসগোও মোকলন্?”
মোতাতা :.. “সকতা �াতলর?”
�য়ন্া :.. “সকতা �াততা� সকতা? ন্াইওর োইলত চাইলল মোিায়ান্ 

বদুড়া িকল আ�ার ললগ �াথ্া বাইধিা লাসগোও। হারাসদন্ কা� আর 
কা�। মোতা�ার সপঁিরা মোক ভাঙল� আস� সকতা কইতা�? উন্াললা 
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কা� করলত করলত আস� মোহরান্। দ� ফালাইবার ফদু রিত ন্াই। 
বািালরা মোকান্ ি�য় োইবায়? দাসদর লাসগ �াসলশ আন্া লাগব। 
দাদার তা�াক পদুরাইসগল�।”

মোতাতা সপঁিরা সেক করলত করলত বলল... “মোতার মোকান্তা 
লাগবসন্? আইি আস� বািালরা োইতা� ন্ায়, মোকাড়া সশকালরা 
োইল�া। বািারবালর আন্লল হইত ন্ায় সন্, কাইল ন্াইলল ন্াইওর 
োইলবলন্। আ�ার হউর আয়রা ন্া সকতা?”

[ ] দাদা এবং দাসদ একিালথ্ �য়ন্ালক ডালকন্। [ ]

দাসদ :.. “�য়ন্া! আ�ালর আলরক কাপ চা মোদ।”
দাদা :.. “�য়ন্া! আ�ার লাসগ আলরক স�সল� তা�াক লইয়া আয়।”
�য়ন্া উন্ালদর ডালক িাড়া সদলয় মোরলগ কশ কশ কলর বলল... 

“ইতা সকতা মোগা মোিান্াহকল, হারাসদন্ কা� আর কা�। ইতা আর 
ভালা লালগর ন্া, আস� আ�ার বাপর বাসড় কয়সদন্র লাসগ ন্াইওর 
োই�দুসগ।”

দাসদ আবার মোডলক বলললন্... “�য়ন্া, সঝয়াসর আইি মোফান্ 
করস�লাসন্? মোতালর মোন্ওয়ার লাসগ পদুত্রা মোকান্সদন্ আইবা?”

�য়ন্া পাকঘলর রেলবশ কলর বলল... “িকাল মোবলা আম্ায় মোফান্ 
করস�লা। আ�ালর মোন্ওয়ার লাসগ হাজিালবলা আবিা আইবা।”

দাসদ মোচাে পাসকলয় দাঁত কট�ট কলর সকল মোদসেলয় রাগাসবিতকলঠে 
বলললন্… “সকতা কইলল! হাজিালবলা আইবার লাসগ তদু ই কই�ত ন্া 
সকতা মোলা? মোতালর কতসদন্ সন্লষধ করস� হাজিালবলা ঘর থ্াসক ন্া 
বারাইবার লাসগ। ফন্ কইরা মোবটালর ন্া কর! কাইল সবহালন্ মোতার 
দাদায় মোতালর লইয়া োইবালন্। েবরদার হাজিা দদুইপলরা ঘর থ্াসক 
পাও বার করলব। �দুগুরসদ বাসড় �াসর ল্যাংড়া কসরসলল�া।”

�য়ন্া �দুে মোভংসচলয় চা এবং তা�াক সন্লয় ব্যস্ত হলয় সন্ম্নকলঠে 
বলল... “দাদালর িদুইত কইরা মোবিদুইত বদুসড়লর আইি দদুরস্ত করা 
লাগব। বদুসড়র েন্ত্রণায় ন্াইওর োইতা পাসর ন্া। ন্াইওর োইবার 
ি�য় হাজিা দদুইপর কইয়া বদুইলড় সতন্টা মোবড়া লাগাইন্। উভাও মোগা 
বদুসড়, কইলা সদ আইি মোতা�ালর চা োওয়াইল�া।”

মোতাতা পাকঘলর রেলবশ কলর োট মোটলন্ বলি ব্যস্তকলঠে বলল... 
“আ�ালর ভাত মোদ। োইয়া সশকালরা োইতা�। গতকাইল িকলল 
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সতন্টা চাইরটা কসর মোকাড়া সশকার কর�ইন্। আ�ার মোকাড়া 
িকলসটন্ থ্াসক শসকিল। হুন্স� ইবার বাকো মোকাড়া ন্া�ল�। িলসদ 
ভাত মোদ, মোে ভদু ে লাগল�।”

�য়ন্া িসবন্লয় বলল... “হুন্স� মোকাড়া সশকার ভালা ন্ায়। কত 
অঘটন্ ঘলট। ই সশকারর মোন্শায় মোতা�ালর ধরল সকলা? তদু স� মোতা 
সশকার ভালা পাইতায় ন্া। মোকাড়া পালরায় ভালা, ই মোবিবান্ িান্লর 
কষ্ সদতায় মোকলন্? পূবরবাসড়র দাদার মোকাড়ালর িংসল মোকাড়ায় 
�াসরসলস�ল। লাগা গাউর একিন্লর হালপ কা�ড় �ারস�ল। মোবিাত 
হাপ আস�ল ন্া এর লাসগ তাইন্র মোকান্তা হইস�ল ন্া। মোবিাত হালপ 
কা�ড় �ারলল সবষ বদুলল ন্াল� ন্া। বন্ হাওলরা কত িাতর হাপ 
থ্ালক। সশকারর সচন্তা বাদ সদয়া বািালরা োওসগ। আবিা সবয়ালল 
আইবা, ন্াস্তার মোকান্তা ন্াই। সশকারর কথ্া হুন্লল আম্ায় আ�ালর 
বকবা। এলর, আ�ার বদুকর সভতলর আইি সকতা কলরর, ন্া িাসন্ 
মোকান্ অঘটন্ ঘটব। মোিান্ালন্া, সশকারর মোেয়াল �ন্ থ্াসক বার 
কসরলাও।”

মোতাতা তাড়া সদলয় বলল... “মোকটলকসট বন্ কসর ভাত মোদ। রাইলত 
মোতালর মোকাড়ার �াংি ভদু ইন্া োওয়াই�দুলন্। আস� অেন্ রান্তা পাসর। 
িলসদ ভাত মোদ, মোদসর হইোর মোতা।”

�য়ন্া আর কথ্া ন্া বলল তালক ভাত সদলয় চা এবং তা�াক 
সন্লয় মোেলয় দাদা দাসদর পালশ বলি িাধারণকলঠে বলল... “দাদা, 
আ�ার বদুকর সভতলর আন্চান্ আন্চান্ কলর। তাইন্ মোকাড়া সশকালরা 
োইতা চায়রা। মোকাড়া সশকালরা কত অঘটন্ ঘলট। তাইন্লর বারণ 
সন্লষধ করলল ভালা হইব। আস� মোকান্তা কইলল মোচত কসর উেবা। 
আ�ার �লন্ আইি মোবসশ উচাইট উচাইট কলরর। দাসদ, আপন্ার 
লাসগ কইলা সদ চা আইন্স�। রাইত মোতল �াসলশ কইরা দদুইও পাও 
সটপাইয়া সদ�দুলন্। তাইন্লর সন্লষধ কলরৌকা।”

দাসদ �দুইন্ার �দুলের সদলক তাসকলয় সচসন্তত হলয় চার কাপ হালত 
সন্লয় মোডলক বলললন্... “মোতাতা! ওবায় আয়। �য়ন্ায় ন্া করলল 
আ�রা মোকউ হয় কই ন্া, তদু ই আইি সকতা আর্ভ কর�ত? কার 
ঘরর সকলগাই মোতালর মোকাড়া সশকার সহকাইল�? আ�রার গাউর মোকউ 
মোকাড়া সশকালরা োইন্ ন্া। মোকাড়া ইটা তদু ই মোকায়াই পাই�ত? িলসদ 
ওবায় আয়।”

দাসদর হাঁই হুঁই শুলন্ �য়ন্া দাদার পাশ মোঘঁষ দাঁসড়লয় কপট মোহলি 
বলল... “দাদা, আইি আস� ন্াইওর মোগলল ভালা হইব। একলা 



www. mohammedabdulhaque.com   181

পাইলল তাইন্ আ�ালর সকলাইয়া ডাট্া কসরসলবা।”
দাসদ ধ�লক বলললন্... “এই মোতাতা! আইললসন্ ন্া আস� উইট্া 

আইতা�?”
মোতাতা হাত কাঁধ ঝদু সললয় অললির �ত মোহঁলট মোগলল দাসদ অধরদংলশ 

বলললন্... “মোকাড়া সশকারর ভূলত মোতালর মোকান্সদন্ থ্াসক ধরল�? 
বাসড় থ্াসক পাও বার করলল আইি মোতার একসদন্ ন্াইলল আ�ার 
একসদন্। ো! �য়ন্ার লাসগ চা বান্াইয়া লইয়া আয়।”

“সি আইচ্া দাসদ।” বলল মোতাতা �য়ন্ার সদলক আড়লচালে তাসকলয় 
দাঁত কট�ট কলর দ্রুত পাকঘলর মোেলয় গুন্গুন্ কলর গায়…

“ও �ন্ সকতার লাসগ তদু স� আইি িংসল মোকাড়া হইলায়? কত ন্া 
েতলন্ মোতা�ার লাসগ সপঁিরা বান্াইলা�, দান্ার লাসগ ঘসট সদলা�, 
পাসন্র লাসগ বাসট, তদু স� দান্া পাসন্ ন্া োইলায়, ও �ন্ সকতার লাসগ 
তদু স� আইি িংসল মোকাড়া হইলায়?”

মোতাতা েেন্ োি েদু ি কলর তেন্ িরলণর িালথ্ মোদো করার িন্্য 
িাসকর মোেলয় ধারীলত বলি মোডলক বলল... “ও মোলন্ডসন্িাব, বাসড়ত 
আ�সন্?”

িরলণর �া মোবসরলয় সবচসলত হলয় বলললন্... “আ�ার পদুয়ার ললগ 
লাগলর মোকন্? মোগািা উেলল আ�ার মোকাল োসল কসর আবার োইবসগ। 
মোিান্া বইন্পদুত তদু ই আর ইতা কসর�ন্া।” 

িাসকর কপট মোহলি বলল... “আ�ার পদুরীর ললগ আরকবার 
লাগলল মোকাল োসল হইত পালর মোগা �ইসি। এই িরণ! �দুে বার কর 
িরুসর কালি আইস�।”

িরলণর �া িকাতলর বলললন্... “মোতার পদুরীলর আস� কালধিা লইয়া 
হাট�দুলন্, তবদুও আ�ার পদুয়ালগাতালর চলাই� ন্া। চা োইলতসন্?”

িাসকর :.. “হলব�াত্র ভাত োইয়া আইস� মোগা �ইসি, অলন্ চা 
োইতা�ন্ায় মোথ্াড়া গুয়া পান্ মোদলাও। রাইত �িার িালন্ রান্লল 
আ�ালর দাওয়াত সদলয়া ন্াইলল কইলা�ঔ। মো�ৌয়াসি মোকায়াই, মোবটায় 
বদুলল আ�ার পদুরীর ললগ োসল লাগইন্।”

িরলণর �া সভতলর মোেলত মোেলত বলললন্… “মোতার মো�ৌয়া বািালরা 
মোগ�ইন্। সবভািায় বদুলল ফর�াইশ সদস�ল। তদু ই ব, �ইলয় মোতার লাসগ 
গুয়া পান্ লইয়া আয়রা�। ও মোবটা িরণ! মোতার ললগ মোদো করার 
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লাসগ িাসকর আইল�।”
িরণ পান্ িদুপাসর হালত মোবলরালল, িাসকর দাঁসড়লয় পান্ �দুলে সদলয় 

বলল... “চল, ন্াসদ�র বাসড় োইতা�।”
িরণ :.. “সহ বাসড়ত সগয়া সকতা করলত? োল�াো সচল্া সচসল্ 

করার দরকার ন্ায়। মোহ অলন্ শাসন্তলত আল�। বািালরা চল।”
িাসকর :.. “আইচ্ালত চল।”
বাসড় মোথ্লক মোবসরলয় আলরক বাসড়র পাশ সদলয় োওয়ার কালল 

িাসকর মো�াবাইল বার কলর ন্ম্বর ঘদুসরলয় বলল... “ন্াসদ�, কান্ ভসর 
গান্ মোহান্।”

“মোটকা রুসি কইরা ধন্ী হইবার আশায়, মোদলশর বধিদু  মোদশ �াইড়া 
হইলায় সবলদসশ, অবলার বধিদু  মোর, বধিদু  তদু স� হইলায় পরবািী। কােল 
সপো োইবার লাসগ মোঢসকত চাউল কদু ট্লল, কাোল-পাসে ডালক 
বালরবালর আলরা ডালক বাড়াভাসন্, মোতা�ার ললগ সপসরসত কইরা 
আস� হইলা� উদাসিন্ী, বধিদু  মোতা�ার কারলণ কত কথ্া হুন্াইন্ 
পাড়াপড়সশ। িই িসেরা বধিদু র কা�াত বইয়া েল েলাইয়া হালি, 
সচসে পত্র পাই ন্া মোতা�ার সচন্তায় সচন্তা�সণ হইলা�, আ�ার �দুলে 
ন্াই হাসি, আস� অভাগীর �লন্র িদুলর রাোল বািায় মো�াহন্ বাসশ, 
সদন্ কাটাই কাল� কালি উিাগসর কইরা কাটাই সন্সশ। কত িদুলে 
আল�া তদু স� আস� মোতা ন্া িাসন্, মোতা�ালর েদুসশ মোদোর লাসগ আস� 
হইলা� িব্ষন্াশী, পাসন্র লাসগ পদুকদু র ঘালটা সগয়া �লন্র ঝাল ঝাইড়া 
আস� ভাসঙ �াসটর কলসি, মোতা�ার সবলচ্লদ মোর বধিদু  আ�ার গলায় 
সবরলহর ফাসি।”

িরণ সবচসলত হলয় বলল... “ন্াসদ�লর �ারললও মোদলশা আইতন্ায়। 
তার সবলচ্দ সবরলহ ইগু পাগলন্ী হইসেব।”

িাসকর :.. “এক কা� কসর, তাইর বাপর ললগ মোদো কইরা সবয়ার 
�াত মোদলাই। মোবটায় আ�ার কথ্া ফালাইতান্ায়।”

িরণ চ�লক বলল... “ইতা সকতা কইলললব?”
িাসকর :.. “আস� সকতা কইলা�?”
িরণ :.. “কা’র লাসগ সবয়ার �াত সদলত?”
িাসকর :.. “দূর হসর ো! �াকাল মোকান্ান্র। কা’র লাসগ সবয়ার 

�াত সদতা� আবার? ন্াসদ�র লাসগ আসকল। মোবআকেল মোকান্ান্র! 
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আ�ার িান্ কাপাইয়া তদু ইলস�লল।”
িরণ :.. “মোতার কথ্া হুইন্ ন্া আস�ও চ�সকয়া উেস�লা�। চল, 

চাচার হাত পাও ধইরা কািস�ন্সত করলল রাসি হইসেবা।”
িাসকর :.. “রাসি ন্া হইলল ন্কল �া�লা কইরা িস�দারর পদুয়ালর 

ফতদু র করল�া। চল!”
িরণ কথ্া ন্া বলল দ্রুত হাঁলট। বাসড়লত উলে িাসকর মোহঁলক মোডলক 

বলল... “চাচা, বাসড়ত আ�সন্?”
বৃধি মোবসরলয় বলললন্... “মোক বা?”
িাসকর :.. “আস� বা চাচা। সকতা কররা, ভালা আ�ইন্সন্?”
বৃধি :.. “িাসকরসন্ মোবটা, সকতরা লাসগ আই�?”
িাসকর বািারঘলরর সদলক মোহঁলট বলল... “আপন্ার ললগ �াত 

আল�, মোদসরঘলরা আইলল ভালা হইব।”
বৃধি এবং িরণ মোগলল িাসকর বলল... “চাচা, ন্াসদ�র কথ্া 

িকলতা আপলন্ িান্ইন্। মোহ মোহন্ালর সবয়া করলতা আস�ল। সবয়ার 
�াত মোদওয়ার ি�য় তার বাপ চাচায় তালর বাসড় থ্াসক বার কসর 
মোদলাই�লা। মোদলশা আইবার ি�য় আ�ার োই মোটকা সদস�ল। বািার 
লাসগ মোথ্াড়া িাগা সকন্স�। সবয়াত রাসি ন্া হইলল  আপন্ার উপলর 
�া�লা করার লাসগ আস� অলন্ থ্ান্াত োইল�া।”

বৃধি সবচসলত হলয় বলললন্... “ও মোবটা হাচা কইলরসন্ ন্া আ�ালর 
ঢং বান্ায়লর?”

িাসকর কপট মোহলি বলল... “আপন্ারা িান্ইন্ আস� আিদুরা 
সদলল ললগললগ মোিাড়া লাসগোয়।”

বৃধি :.. “আস� পয়লা িান্তা� ন্ালর পদুত। মোহ লন্ডন্ োওয়ার পর 
আ�ার কসলিার টদু করা উদাসিন্ী হইসগল�।”

িাসকর :.. “কাইলন্া, িকলতা সেকোক হইবলন্। অলন্ সবয়ার 
�াত সেক কসরসললল ভালা হইব। িদুরসভলর বদুঝাইবার লাসগ মোহন্ালর 
কই�দুলন্। আপলন্ কথ্া সদলল মোদলশা আইবার লাসগ তালর ফন্ কইরা 
কইল�া। সকতা করতা� মোকৌকা।”

বৃধি :.. “পদুয়ালগাতা িরল িহি, আল্াহ সন্গাবন্ হইলল তারা িদুেী 
হইবলন্।”

িাসকর :.. “চাচা, আপন্ার কথ্া আস� বদুসচ্ ন্া আলরা মোথ্াড়া 
বদুঝাইয়া মোকৌকা।”

বৃধি :.. “ফন্ কইরা কও মোদশ আইতে। আ�ার িকলতা অলন্ 
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তার।”
িাসকর :.. “আপলন্ আ�রার বাসড় োউকা। স�সষ্ আন্ার লাসগ 

আ�রা বািালরা োয়রা�। এই িরণ চল।” 
বৃধি আন্লন্সবচসলত হলয় দদুহালত অশ্রু �দুল�ন্। িাসকর দ্রুত 

মোবসরলয় পদুকদু র ঘালট মোেলয় িদুরসভ হালত মো�াবাইল সদলয় বলল... 
“হাউকাইয়া সচল্াইয়া ক, মোদলশা আইতায় ন্া আস� সবলদশ আইতা�? 
মোদেলবলন্ত কাসন্ কাসন্ আইবলন্।”

িদুরসভ বদুলক থ্দু থ্দু সদলয় িভলয় বলল... “কা…কা…কার ললগ 
সচল্াইতা�?”

িাসকর :..  “ন্াসদ�র ললগ।”
িদুরসভ :.. “তাইন্র ললগ আস� মোকলন্ সচল্াইতা�?”
িাসকর িরলণর হাত ধলর হাঁটলত শুরু কলর বলল... “েত িলসদ 

মোদলশা আইব অত িলসদ মোতারার সবয়া হইব। স�সষ্ আন্ার লাসগ 
আস� বািালরা োয়রা� তদু ই �লন্ালোগ সদয়া �াত, িরলণ সবল সদবলন্ 
ইটা তার ন্য়া ফন্। সবলর সচন্তা ন্া কইরা তদু ই �ালতে থ্াক। িরণ 
চল, ন্াসদ� আইয়া মোতার মোটকা সদবলন্।”

ওরা চলল মোগলল িদুরসভ আ�াড় মো�লর কলি মোভলঙ মোকা�লর আঁচল 
গুঁলি দাঁলত দাঁত সপলষ বলল... “মোদলশা মোকান্সদন্ আয়রায়, তদু স� 
আইতায় সন্ ন্া আস� আইতা�?”

ন্াসদ� হঁকচসকলয় বলল... “সক...সক তা �াতলর?”
িদুরসভ :.. “িাসকর ভাই আ�রা বাসড়ত আই�লা, আবিার ললগ 

মোকান্তা �াইচ্ইন্ �লন্া কয়। আ�ার হালতা িরণভাইর ন্য়া ফন্ 
সদয়া োইবার ি�য় কইয়া মোগই�ন্, স�সষ্ আন্ার লাসগ আস� বািালরা 
োয়রা�, মোটকার সচন্তা ন্া কইরা �াত িরলণ সবল সদবলন্। মোকান্সদন্ 
মোদশ আয়রায়?”

ন্াসদ� :.. “তদু ই কইলল উড়াল সদ অলন্ আইলম্া, আইতো�সন্?” 
িদুরসভ :.. “দদুলয়ক সদন্র �ালঝ আইলল িসর�ান্া মোদওয়া 

লাগতন্ায়।” 
ন্াসদ� :.. “আস� স্বপ্ন মোদেরা� ন্া মোতা?”
িদুরসভ :.. “উভাও! ভাঙা কলসির চালড়া পাড়া �াসর কয়রা�।”
িদুরসভর সচৎকার শুলন্ ন্াসদ� ব্যস্তকলঠে বলল... “এই! সকতা 

কর�ত?”
িদুরসভ :.. “পাওত চাড় হা�াইসগল�। সফন্সক সদ রক্ বারার।”
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�া বাবা মোদৌলড় মোগলল, উন্ালদরলক মোদলে িদুরসভ �াসটলত বলি 
কাঁদলত শুরু কলর।  �া ওর পালশ বলি ব্যস্তকলঠে বলল... “সকতা 
হইল� মোগা সঝ?”

িদুরসভ বাবার �দুলের সদলক তাসকলয় বলল... “হাত থ্াসক কলি 
পইড়া ভাসঙলগস�ল। সকতা সচন্তা করাত আ�লা�, মোবলেয়ালল চালড়া 
পাড়া �াসরসদস�। আবিা সকতা হইল�, কান্রা মোকলন্?”

বাবা সবচসলত হলয় বলললন্... “মোকান্তা ন্ায় মোগা সঝ। হাঁটলত 
পারলবসন্ ন্া বালপ মোকাললা কইরা সন্তা�?” 

িদুরসভ :.. “ন্া আবিা, আস� আইট্া োইতা পারল�া।”
িদুরসভ েেন্ �ালক ধলর টদু ইলয় টদু ইলয় মোহঁলট বাসড় োয়, তেন্ িরণ 

দাঁত কট�ট কলর বলল... “আ�ার ন্য়া মো�াবাইল ই পাগলীর হালতা 
সদয়া আই�ত মোকলন্? ইগুর মোে মোগািা, সহলগাই উলটা পালটা �াতলল 
আ�াড় �াসর আ�ার মো�াবাইলটা ভাসঙসলবলন্। মোহই! তদু ই আ�ার ললগ 
লাগ�ত মোকলন্?”

িাসকর :.. “তদু ই কালর সবয়া করলত, আইি এককথ্ায় উতের মোদ।”
িরণ :.. “ইতা আবিা আম্ায় সচন্তা করবালন্। তদু ই সকতা লন্ডন্ 

োইলবসগসন্ ন্া মোদলশা থ্াকলব?”
িাসকর :.. “মোদসেলদলন্ সকতা কসর। আস� আর লন্ডন্ োইতা 

চাই ন্া। সহলন্া মোগলল োসল কা� করা লালগ। মোে োণ্া পলড়! োণ্া 
হাসড্গুসড্ েদু ণ্া�দুণ্া হইসেব। আস� আর ন্া োইতা পাসর। মোকলন্, 
আ�ার গলা কাইট্া তদু ই োইলত ন্া সকতা?”

িরণ :.. “দূর ন্া! �ারললও ন্া। মোদলশা হালচাষ করললও �াইন্লষ 
বাকো িম্ান্ মোদইন্, সহলন্া হকলসটন্লত ন্া� ধসর ডালক িালা� 
করাত দূরর কথ্া।”

িাসকর সবদ্রূপ মোহলি বলল... “আইি থ্াসক িকলল মোতালর িালা� 
কর�দুলন্। সবয়া মোকান্সদন্ করলত, �দুইন্ার ন্াসতন্লর সবয়া করলত চাি 
ন্া সকতা?”

িরণ :.. “সকতা কইলল!”
িাসকর :.. “সচল্ায়লর মোকন্? চল! বাসড়ত োইসগলদলন্ বািালরা 

মোবসশ ি�য় থ্াকলল পলকট োসল হইসেব।”
িরণ :.. “তদু ই ো আস� একটদু  পলর আইল�া।”
“সেকাল�।” বলল িাসকর দ্রুত বািার মোথ্লক মোবসরলয় গুন্গুন্ কলর 

হাঁলট…
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“সিঙল সদ লস্গ বান্াইস�, ববটা বান্াইস� মোলম্বদুর ডাল সদ, তদু লার 
বতরী ন্াও আস� ভাসট গালঙা ভািাইস�, �াওলা তদু স� হাল ধলরা, 
আস� মোবিালা� হইস�। রূলপর বািালর কাস�ন্ীর �লচাতদু রী, �ন্তার 
�লন্ মোদালন্া�লন্া েলগ কলর বাহাদদু সর, কা�িাগলর কা�ন্ার মোঢউলয় 
আস� ভাসিস�। উিালন্ বধদুর বাসড়, ভাসটলত আ�ার বিত, মোঘার 
সন্দালন্ মোতল�াহ�ন্ায় সবপালক পড়স�, দয়াল তদু স� সদশাসর িাসন্ আস� 
সদশাহারা হইস�। পূবালী বাতালি �ড়াগালঙ মোঢউ উেল�, অিহায় 
আস� হালতর ববটা গলদুইলয় রােস�, হালল থ্ই দাও �াওলা তদু স� 
দয়াল আস� িাইন্স�।”

“এই িাসকর, উভা।” িরণ মোহঁলক বলল মোদৌলড় মোেলয় হালতর সন্�সক 
�দুলে সদলয় থ্দু থ্দু কলর মোফলল বলল... “অত মোব�িার সন্�সক আইি 
িীবলন্র পয়লা োইস�! মোবলভাতায় ন্দুন্ সদ সততা ির কসরসলল�।”

িাসকর কথ্া ন্া বলল হাঁটলত থ্ালক। মোতাতা মোহঁলক বলল... “িরণ 
ভাইিাব উভাও, আপন্ার ললগ মোথ্াড়া দরকাসর �াত আল�।”

িরণ দাঁত কট�ট কলর বলল... “ইগুলর মোে সকতা করতা�? 
আ�ার �ায়া মোদেলল তার দরকারর কথ্া স্মরণ হইোয়। আইি 
দরাদসর কইরা তার িকল দরকার চদু কাইসলতা�।”

িাসকর :.. “মোহ �লন্া কলর তদু ই তার দরসদ। এর লাসগ দড়া দসড় 
আন্ার লাসগ মোতার বাসড় োয়। তদু ই দরসির লাোন্ দরিা আওিাইয়া 
কাপড় কাইট্া বাসট্ কর� সকতার লাসগ?”

িরণ সক�দু বলার আলগ িাসকরলক মোডলক মোতাতা বলল... “িরণ 
ভাইিালব োসল ঘসড় মোদোইন্ কয়টা বালি কইন্ ন্া। আপন্ার ঘসড়ত 
কয়টা বাইিল� মোদলেৌকা?”

িরণ দাঁত কট�ট কলর বলল... “আলবা িালড় বালরাটা বাইিল� 
ন্া। একটদু  পলর দাদার বাসড়ত োইল�া। তেন্ মোতরটা বািবলন্। 
আস� মোদেস� গতরাইত তদু ই সকতা কর�ত।”

মোতাতা :.. “হুন্চাইন্ বা মোিান্া হকল, গতরাইত আস� সকতা 
করস�লা� তাইন্ বদুলল মোদেস�লা। আইচ্া, মোকৌকা চাই গতরাইত 
আস� মোকায়াই আ�লা�?”

িরণ রাগাসবিতকলঠে বলল... “আস� কইতা� ন্ায়।”
িাসকর হািলত শুরু করলল মোতাতা দীঘ্ষশ্াি মোটলন্ বলল... “কাচা 

আইললসদ হাসট ন্া আইল ধ্সিসেব কসর আর কাসচ লইয়া ক্ষলতা োই 
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ন্া ধান্ কাসটসেব কসর, তারপলরও আ�ার লসঙত মোলংরা লাসগোয়।”
িরণ চ�লক উোর ভান্ কলর বলল... “িব্ষন্াশ হইল�! কারবাইলর 

পাড়া �াইরা আ�ার রাি আইল ধ্িাইললল�।”
িরণ :.. “এই িাসকর, মোতাতার �াত হুন্লরসন্?”
িাসকর :.. “তালর মোথ্াড়া করি মোদলা মোতার লাসগ আ�রা কইন্্যা 

মোদে�দুলন্।”
িরণ :.. “ইলগালর করি সদলল কইন্্যা মোবিার হইসেব।”
মোতাতা আড়লচালে তাসকলয় বলল... “মোেতা বদুঝার বদুসঝসলস�। মোবড়া 

লাগলল মোেলা মোের পাইবালন্।”
িরণ দাঁত কট�ট কলর বলল... “তদু ই িকলতা বদুসঝসললল মোবসটন্লত 

সকতা বদুঝব?”
মোতাতা :.. “মোবসটন্লত ন্া বদুঝা ভালা। মোবসটন্লত মোবসশ বদুঝলল োসল 

ঝাল�লা লালগ।”
িাসকর :.. “�য়ন্ালর ডাইক্যা কইত�াসন্?”
মোতাতা হাত কচসললয় বলল... “ভাইিাব, �য়ন্ালর মোকান্তা ন্া 

কইয়া ভাবীলর �ায়া করলল আপন্ালর �দুলো তদু ইল্যা োওয়াইবা। 
একিলন্ আরকিন্লর �দুলো তদু ইল্যা োওয়াইলল আপন্ারা িীবলন্ও 
বদুড়া হইতা ন্ায়।”

িাসকর িরলণর সদলক তাসকলয় গ্ভীরকলঠে বলল... “এক 
মোবআকেললর েগার লাসগ আকেলদার হকলল িাল্া কসর বল্লধারী 
হইস�। আর আকেল োটাইলল চাসলশায় ধসরসলব।”

িরণ সচন্তত হওয়ার ভান্ কলর �াথ্া চদু লসকলয় বলল... “অবদুঝ 
হকললর মোবাঝ বইয়া গাধা মোে বদুঝদার হইল� ইতা আইি আস� 
সবশ্াি করলা�।”

মোতাতা :.. “িরণ ভাইিাব, আপলন্ মোকালন্াসদন্ কদু সচয়া �া�র চাটসন্ 
মোকালন্াসদন্ োই�ইন্সন্, ইতা বদুলল োইলত মোে �িা? আর সহদল 
োইলল মোে মোকসোর হয় ইতা আপলন্ িান্ইন্সন্?”

িরণ :.. “ইতা মোতালর কারঘরর সকলগাই কইল�?”
মোতাতা :.. “বািারবালর চদু সরত ধরা োইয়া এক পাইকালর িকললর 

কইস�ল।”
িরণ :.. “চাতাইলত চাতাইলত আইি তদু ই িইলতাত আগুন্ 

ধরাইসল�ত। আর চাতাইলল চাতক পাোইসদল�া।”
মোতাতা গাল ফদু সললয় বলল... “আস� মোকান্তা কইলল িকল আ�ার 
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ললগ লাসগোইন্। আস� আর মোকান্তা কইতা� ন্ায়।”
িরণ :.. “িাসকর, তদু ই বাসড়ত োসগ। আস� অেন্ মোবড়াসন্ত 

োইল�া।”
িাসকর :.. “মোতাতালর ললগ সন্লল �াতদু বদু সল মোবড়াইলবলন্। একলা 

মোবড়াইলল মোবড়াল�ড়া লাসগসেলব।”
িরণ :.. “সেকাল�, আন্া�াসত তদু ই োসগ আ�রা �াসতবদুসল 

মোবড়াই�দুলন্। আয়লর মোতাতা।”
মোতাতা দদুহাত বগলধাবা কলর বলল... “ঘদুসরসফসর বগললা হাত! 

মোকউ আ�ালর করি মোদইন্ ন্া।” 
িরণ :.. “আল্ায় ন্া সদলল আস� কাঙালল সদল�া সকলা?”
মোতাতা :.. “ইতা সকতা কইলায়?”
িরণ :.. “হয় মোব! এ�ন্ কাঙাল হইস� কাসন্য়া সভক্ষাও �াগতা 

পাসর ন্া।”
মোতাতা হাঁটলত শুরু কলর বলল... “ইবার করি ন্া সদলল হকললর 

হকলতা বদুঝাইয়া কইল�া।”
িরণ :.. “মোতাতা উভা! মোতার ললগ �াত আল�।”
মোতাতা :.. “আস� আর মোতা�ার ললগ �াততা� ন্ায়।”
িরণ :.. “মোোকােদু সক কইরা লাভ হইত ন্ায়। চল! বািালরা সগয়া 

মোটকা সদ মোটকাটদু সক সকইন্া োই�দুলন্। বদুঝলর মোতা আস� সকতা 
কয়রা�?”

মোতাতা :.. “সকতা কই� আস� মোকান্তা বদুইঝস� ন্া। মোেতা কইবার 
বদুঝাইয়া কও, বদুঝাইলত ন্া পারলল বাদ মোদও। উপরার লাোন্ উপলর 
পইড়া লাভ হইলতা ন্ায়।”

িরণ :.. “সেকাল� আস� মোতালর করি সদ�দুলন্।”
মোতালতা সপ�ন্ সফলর তাসকলয় িরণলক মোদৌড়ালত মোদলে মোি আলরা 

দ্রুত মোদৌলড়। পরসদন্ দদুপদুলর ফাসরহা চা হালত সিসটংরুল� রেলবশ 
কলর �দুসহব তেন্ মো�াবাইল সটপস�ল।

ফাসরহা কাপ সটসবলল মোরলে বলল... “এক �াির লাসগ হসললড 
লই�লা�, মোিা�বার থ্াসক কাল�া োওয়া লাগব।”

�দুসহব :.. “আ�ার দাসদ ন্াইন্লন্ মোকালন্াসদন্ কা� কর�ইন্া। লন্ডন্ 
আইয়া আস� অববধ হইস� এর লাসগ সবপলদা পইড়া তদু স� কা� করা 
লাগব।”
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ফাসরহা :.. “ইতা সচন্তা কইরা �ন্ োরাপ করার দরকার ন্ায়। চা 
োইলাও কা�র সচন্তা বালদ কর�দুলন্।”

�দুসহব কপট মোহলি বলল... “এক কা� কসর, আইি থ্াসক আস� 
হাউিহািলবণ্ হইোই, সললগসলসট পাইসললল তদু স� হাউিওয়াইফ 
হইবায়লন্। বদুসধি সেকাল�ন্াসন্?”

ফাসরহা হািার মোচষ্া কলর বলল... “আস� ডরাইয়া কইস� ন্া।”
�দুসহব :.. “আ�ার দদুই ব�রর রুসি তদু স� এক ব�লর কলরা। আ�ালর 

ধইরা পাোইসদলল মোটকাসদ তন্�ন্লর শাসন্ত মোদওয়া োইতন্ায়। আস� 
রান্তা পাসর। িসলসিটারর ললগ �াইততা এপ্াই কসরসললল ডর 
ক�বলন্, ন্াইলল োল�াো বদুকর সভতলর উতাইশ উতাইশ করব। 
আইচ্া, ইতা সচন্তা বালদ কর�দুলন্ আলগ কও কাল�া োইতা� সন্ ন্া 
োইতা� ন্া?”

ওরা েেন্ মোদালন্া�লন্া কলর তেন্ দরিায় মোকউ কড়া ন্াড়লল 
�দুসহব চ�লক বলল... “ও মোিান্া বউ আইলচ্ মোগা।”

ফাসরহা চ�লক বদুলক থ্দু থ্দু সদলয় বলল... “সকতা আইল�?”
�দুসহব :.. “ধসর বাসধি সপোর লাসগ কন্াই হকল আইল�। �লন্ কয় 

আ�ার েবর তারা পাইসলল�।”
ন্াসদ� সবরক্ হলয় আবার কড়া ন্ালড়। ফাসরহা দরিার িা�লন্ 

মোেলয় দরিার স�লদ্ মোদলে বলল... “মোদেলত আ�রার �ান্দুষ লালগর।”
�দুসহব :.. “ইতা আ�রার �ান্দুষ ন্ায়, িকলসটন্ আিবার বলা। 

দরিার কা� থ্াসক িলসদ হইরা আও।”
ফাসরহা :.. “এইন্ মোর সচসন্পসরসচত লালগর।”
�দুসহব :.. “তদু স� সকতা হতার ললগ কা� কলরা ন্া সকতা? অেন্ 

বদুইঝস� মোর! মোদৌসড়য়া ধরলত ন্া পাইরা িদুন্রীলর সবয়া সদয়া আ�ালর 
কাবদু করল�। হায় মোর আল্াহ! ইতা অত চালাক িান্লল আস� সবয়া 
করলা� ন্ালন্।”

ফাসরহা মোরলগ কশ কশ কলর দরিা েদুলল এক পালশ িলর বলল... 
“ন্াসদ� ভাইিব! এইন্র �াথ্া ন্ষ্ হইসগল�।”

ন্াসদ� ঘলর রেলবশ কলর ব্যস্ত কলঠে বলল... “ইতা সকতা কইলায়? 
এই �দুসহব! সকতা হইল�?”

�দুসহব :.. “আস� সেকাল�। মোতা�ার সকতা হইল�?”
ন্াসদ� :.. “আ�ার লাসগ একটা সটসকট কাট, কাইল মোদলশা 

োইতা�সগ। আ�ার ভাই িাসকলর িদুরসভর ললগ আ�ার সবয়া সেক 
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করল�।”
�দুসহব এবং ফাসরহা েেন্ ন্াসদল�র িন্্য সটসকট কালট আসরফ 

তেন্ কা�রায় হাঁটাহাঁসট কলর। �দুইন্া চা হালত মোেলয় বলল... “�দুে 
অত মোবিার মোকলন্, সততা মোকান্তা োই� ন্া সকতা?” 

আসরফ কাপ হালত সন্লয় �ৃদদু হলি বলল... “কসবতা হুন্লতসন্?”
�দুইন্া সব�ান্ায় বলি বলল... “�লন্র কথ্া কালন্ কান্ কইন্ আর 

কসবতা আবৃসতে করইন্।”
আসরফ বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ বলল... “কত আইলা কত মোগলা, 

কতিলন্ দলান্ বান্াইলা, মোকউ রইলা ন্া িকল মোগলাসগ। দাদা দাসদ 
ন্ান্া ন্াসন্ মোগ�ইন্সগ, আস�ও মোকান্ সদন্ োই�দুসগ, তারার কইবর 
সিয়ারত কসর আর ভাসব, �া বাবাও োইবাসগ। আিরাইল আইয়া 
মোেসদন্ মোগাপন্ তালা েদুলবা, �ন্�দুসন্য়া উইড়া োইব, �াসটত তন্ পইড়া 
রইব, আ�ার বালবাচ্া এসত� হইব, আদলরর বউ হইব অভাগী। 
ঝাড়র কাচা বাশ কাইট্া আন্ব, আপন্িন্রা বাির িািাইব আ�ার 
লাসগ, ন্তদু ন্ িালি িাসিয়া আস� আ�ার বািরঘলরা েই�দুসগ, সকতা 
লইয়া আইলা� সকতা লইয়া োইল�া আস� ভাসবয়া সববাগী।”

�দুইন্া �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “তালল ববতালল ইতা সকতা 
হুন্াইলায়?”

আসরফ সবচসলত হলয় বলল... “োওয়া লাগতন্ায়সন্?”
�দুইন্া কাঁদলত শুরু কলর বলল... “আ�রার িলব�াত্র সবয়া হইল�। 

ইয়া আল্াহ, আ�লল ই�ালন্ আ�রালর হায়াত দরাি কলরা। আল্াহ 
মোগা, �রণলর আস� ডরাই ন্া। আপন্ার দয়ায় আ�ার �লন্র �ান্দুষর 
ললগ সবয়া হইল�, কয়টা সদন্ িদুলে শাসন্তলত কাটাইতা চাই �াত্র।”

আসরফ �দুইন্ার �াথ্ায় হাত বদুসললয় বলল... “িান্র �াসলক আল্া’য় 
ডাক সদলল ললগ ললগ হাসির আস� কওয়া লাগব। �াওলায় আ�রালর 
স�লাই�ইন্। মোতার লাসগ পাগল সববাগী আ�লা�, অলন্ �রলল �লন্র 
�ালঝ মোকালন্া দদুঃে থ্াকলতা ন্ায়।”

�দুইন্া :.. “মোেতা কয়রায় ইতা িান্ার পলরও হাচা কথ্া হইন্া 
বদুলকর সভতলর কচকসচ কলরর।”

আসরফ :.. “হাচা স��া িাইন্া মোহচকান্সর লাোন্ কান্লর মোকলন্?”
�দুইন্া আঁচলল অশ্রু �দুল� দাঁত কট�ট কলর বলল... “মোচাের পাসন্ 

�দুস� স��দু আন্া �াইতো চা োইলাও।”
আসরফ কাপ হালত সন্লয় ফদু  সদলয় চা’য় চদু �দুক সদলয় কষ্ কলর সগলল 
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বলল... “বাকো আলগ দাদায় গান্ গাই�লা, হুন্লতসন্?”
�দুইন্া :.. “দাদার গান্ হুন্লল হাত পাও োণ্া হইোয়। দাদায় ইতা 

গান্ গাইন্ মোকলন্?”
আসরফ :.. “দাসদলর কান্াইবার লাসগ। তদু ই ভালা পা�ন্াসন্?”
�দুইন্া :.. “মোকান্সদন্ কাসন্ কাসন্ ইয়া আল্াহ মোগা আ�ালর �াফ 

কলরা কইয়া কা’র �াথ্াত মোে গর� চা ঢালল�া ইতা এক�াত্র আল্ায় 
িান্ইন্।”

আসরফ :.. “কা’র �াথ্াত ঢাললত চাি?”
�দুইন্া :.. “মোতা�ার ন্াইলল দাদার।”
আসরফ :.. “সকতা কইলল!”
�দুইন্া :.. “দাদার মোব�ালর মোে মোতা�ালর ধরল� ইতা দাসদলর বদুঝাইয়া 

কওয়া লাগব। মোথ্াড়া লাই পাইয়া মোবসশ উদাইসগ�, েড়েড়াসদ ঝাড়লল 
ই মোব�ালর �াড়ব।”

আসরফ :.. “তাল গাল�া উইট্া তাল লাগাইলত চাইলল দাদায় 
মোতালর মোদৌড়াইয়া মোডউয়াগাল�া তদু লবা, ইতা তদু ই িান্�সন্?”

“আ�ার ললগ আও, আইি িকলতা িাসন্সলতা�।” বলল �দুইন্া 
মোকা�লর আঁচল গুঁলি তড়বড় কলর মোহঁলট মোেলয় দাসদর বািদুলত ধাকো 
মো�লর বলল... “এলর মোগা মোিান্া, মোতা�ার হাইলর িা�লাইয়া রাইে্য 
ন্াইলল আ�ার তাইন্লর আউলা ঝাউলা কসরসলবা।”

দাসদ একা বিা স�ললন্, হঁকচসকলয় বলললন্... “সক...সক...সকতা 
হইল�?”

আসরফ মোহলি কদু সটপাসট হলয় বলল... “ববতালল গান্ গাই�লা� 
আর কাই�লা� দাদায় আ�ালর গান্ সহকাই�ইন্, এর লাসগ তাইর 
মোচত লাগল�।”

দাসদ হাঁপ মো�লড় সশউলর বলললন্... “আস� মোদৌড় মোদওয়ার সচন্তা 
করস�লা�। আস� বদুইঝস�লা� মোতার বউলর মোবতস�িটায় িাসতসলল�। 
�াই মোগা �াই আ�ালর মোে ডর মোদোইস�ল। আরকবার ইলা ধাকো 
�ারলল, তাল গা�র ললগ বাইধিা সপেল�া �লন্া রাসে� মোলা।”

�দুইন্া :.. “দাসদ, আ�ার ভদু ল হইল�। িীবলন্ আর ইতা করতা� 
ন্ায়। অলন্ গুড় সদ চা বান্াইয়া মোদই?”

দাসদ :.. “মোতার হাইলর লইয়া আইি আ�রার বাসড়ত আইও। 
মোতারা �াড়া আ�ালর মোতা আর মোকউ দাসদ ডালক ন্া।” 

�দুইন্া :.. “আল্া’র ললগ মোগািা কররায় ন্া সকতা?”
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দাসদ :.. “ন্ালব, মোদলশা আইলল পদুরীন্তর লাসগ িালন্ টালন্। লন্ডন্ 
মোগলল মোতার লাসগ �লন্ কালন্। তদু ই আ�ার পদুতর ঘরর ন্াসতন্ 
হইলল মোতালর মোন্ওয়ার লাসগ হাজিালবলা আইয়া কাি স�ন্সত করা 
লাগলন্ালন্।”

�দুইন্া :.. “ইতা সকতা কও? এলর! মোদৌসড়য়া দাদার বাসড় সগয়া চা’র 
পাসন্ উৎরাও, আস� আইয়া চা বান্াই�দুলন্। দাসদ চললা, আইি হারা 
রাইত উিাগসর করল�া। ফদু ফদু  তারা মোকান্সদন্ আইবা?”

দাসদ :.. “কয় �াি পলর তারা আইব। মোতার সবয়াত আইত আস�ল 
ন্াসতন্হকশার পরীক্ষা এর লাসগ আইত পারল� ন্া। মোতার হউরর 
ললগ বড় পদুইলর দরবার করল�।” 

দাসদ �দুইন্রা িালথ্ কথ্া বললন্ দাদা তেন্ ল্যাপটপ সন্লয় 
লাউঝালড়র পালশ বলি ন্তদু ন্ বই িপোদন্া কলরন্। িাসকর উন্ার 
পালশ বিা।

িাসকর :.. “দাদা, ন্য়া গান্ মোলে�ইন্সন্?”
দাদা :.. “দদুঃের একটা মোলেস�, হুন্লতসন্?”
িাসকর :.. “দদুঃের মোকলন্?”
দাদা :.. “ন্ায়ক আ�ার লাোন্ বদুড়া। �রার আলগ গান্ একটা 

মোলেস�ল, মোহ �রার পলর তার ন্াইলতে গায়, হুন্লতসন্?” 
িাসকর গ্ভীর হলয় �াথ্া দদুলালল, দাদা বললত শুরু কলরন্…

“আ�ালর পর কলর মোর বধিদু  পরবালি চলল মোগলল, �ড়া মোদহ পলড় 
আল� সফলর মোতা ন্া মোদেলল। তদু স� োওয়ার পলর, ন্াক বধি কান্ বধি 
িবান্ বধি হইল�, মোচাের উপলর �াস� হাঁলট হালত মোতা ন্া ন্লড়। 
তদু স� োওয়ার পলর, মোিান্ার তন্দুত পচন্ ধরল� মোকউ আয় ন্া ধালর, 
আপন্িন্রা মোকাদাল লইয়া মোদৌলড়, মোকউ োর বািালর, কদু টদু �পাসে 
বলি আল� মোকাসকলায় ন্া রা কলর। তদু স� োওয়ার আলগ, সহিল 
গা� কাইট্া থ্ই�লা� লাগাইতা� দদুয়ালর, তদু স� োওয়ার পলর অত 
দাস� তক্া জ্ালাই পাসন্ গর� কলর, উতের সশথ্ালন্ আস� মোর বধিদু  
ধাইলরা আস� পলড়। তদু স� োওয়ার আলগ, কত আশা আস�ল আ�ালরা 
অন্তলর, হীরার হার মোবন্ারসি সদ িািাইল�া বউলর, ওলর বধিদু  তদু স� 
োওয়ার পলর, গলা োসল বউর সপলধিা িাধা কাপড় অেন্ আস� 
োইল�া কইবলর।”
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িাসকর :.. “দাদা, একটা রেশ্ন করতা পার�দুসন্?”
দাদা :.. “ইতা মোকলন্ মোলসে আস� িাসন্ ন্া, আস� োসল আ�ার 

�লন্ার কথ্া মোলসে। মোকউ ভালা পায় মোকউ গাইল্ায়। তদু ই ভালা 
পা�ন্াসন্?”

িাসকর :.. “ইতা কথ্া ভালা ন্া লাগলল মোদািলো োওয়া লাগব। 
আ�ার �ন্র কথ্া আপলন্ িান্লা সকলা?”

দাদা :.. “তদু ই আ�ার চাচার ঘরর ভাইর ঘরর ন্াসত। তদু ই হুরু 
থ্াকলত আস� েেন্ দদুতারা বািাইতা� তদু ই মোচাে �দুইজ্া �াথ্া 
দদুলাইলত।”

িাসকর :.. “কা’র লাসগ গান্ গাইতা?”
দাদা :.. “মোতার দাসদর লাসগ।”
িাসকর চ�লক বলল... “সক তা কইলায়?”
দাদা হািলত হািলত বলললন্… “আ�ার বউ মোতার দাসদর কথ্া 

কয়রা�, ভাইিাবর বউর কথ্া ন্ায়।”
িাসকর হাঁপ মো�লড় �াথ্া মোন্লড় বলল... “তারপর মোকৌকা।”
দাদা আড়লচালে তাসকলয় বলললন্… “তারপর আস� আর মোকান্তা 

কইতা� ন্ায়, তদু ই আ�ার িান্ কাপাইসল�ি।”
িাসকর :.. “আপন্ার হাবভালব আস� বদুইঝস�লা� আপলন্ আ�ার 

দাসদর পাগল আ�লা আর আস� আপন্ার অববধ…।”
দাদা :.. “মোহই! তদু ই আ�ালর সকতা �লন্া করলল, মোহ।”
িাসকর উলে পলড় মোদৌলড় বলল... “ন্া দাদা মোকান্তা ন্ায়। ও দাসদ 

মোগা আ�ালর বাচাও।”
দাদা হািলত হািলত বলললন্... “পইড়া �ইরা মোদৌসড়য়া মোকায়াই 

োয়লর?”
িাসকরলক মোদৌড়লত মোদলে আসরফ সচসন্তত হলয় ডান্ বাঁলয় তাসকলয় 

সক�দু মোদেলত ন্া মোপলয় দ্রুত দাদার িা�লন্ মোেলয় বলল... “দাদা, 
আ�রার বড় ভাইিালব মোদৌসড়লা সকতার লাসগ?”

দাদা :.. “তালর কইতা আ�লা�, আস� েেন্ মোতার দাসদর ললগ 
লটরপটর করতা� তেন্ মোহ আ�ার ললগ থ্াকলতা। আিল কথ্া 
কইবার আলগ িান্ লইয়া ভাগল�।”

আসরফ :.. “সক তা কইলায়?”
দাদা :.. “মোে তা কইবার কইসলস� অেন্ তদু ইও মোদৌড় মোদ।”
আসরফ :.. “দাদা, হকলতা েদুইল্যা কইলদও ন্াইলল সচল্াসন্ শুরু 
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করল�া।”
দাদা :.. “ফইিলত িপেক্ষ হয় ফঙ্গবসন্, দালয় মোেলকস�, কা� 

কাস�ন্ীর মোফলর পলড় ফকেড় হলয়স�। ফসকর হলত মোচলয় আস� ফসকসর 
সশলেস�, সিসকর সফসকর কলর আস� ফটসকসর সকলন্স�।”

আসরফ :.. “ইতা আস� বদুসঝ ন্া, আিল কথ্া বদুঝাইয়া কও।”
দাদা অন্্যসদলক �দুে সফসরলয় বলললন্… “আস� কইতা� ন্ায়।”
দাসদ দাদালক মোডক বলললন্... “এলর, ঘলরা মোকান্তা ন্াই, �দুইন্ার 

লাসগ মোকান্তা আলন্ৌকা সগয়া। মোতাতা কই মোগল�? এই �য়ন্া! মোতার 
হাই মোকায়াই মোলা?”

�য়ন্া মোদৌলড় মোেলয় বলল... “হাইজিালবলা এক মোবটায় ফন্ করস�ল, 
আউলাইয়া ঝাউলাইয়া সকতা বদুঝাইত চাইস�ল আস� মোকান্তা 
বদুইঝস�লা� ন্া।”

দাসদ :.. “আস� সিঘাইলা� মোতার হাই মোকায়াই আর তদু ই কয়লর 
বাউলা মোবটায় ফন্ করস�ল। মোতার সকতা হইল�, আসরফর লাোন্ 
মোতালরও মোবলভাতা ভূলত িাইলচ্ ন্া সক তা?”

�য়ন্া এবং দাসদর কথ্া শুলন্ �দুইন্া শরীর কাঁসপলয় মোহলি বলল... 
“বহুত সদন্ বালদ আইি িকললর ভূলত িাইতো িদুইত করল�।”

দাসদ মোচাে পাসকলয় ধ�লক বলললন্... “তদু ই আর �াসত� ন্া, আ�ার 
হালত পায় আলবা কালপর। তদু ই আ�ালর মোে ডর মোদোই�লল। ো! 
িট কসর চা বান্া। আসরফ! ো চাই কয়টা পাকন্া মোডউয়া পাইড়া 
লইয়া আয়।”

আসরফ দ্রুত মোেলয় �দুলের ভাব বদসললয় বলল... “পাকন্া মোডউয়া 
োইবায় পলর, আলগ কও মোতা�ার হাইলয় আ�ার দাসদর ললগ সকতা 
করস�লা?”

আসরলফর কথ্া শুলন্ সতন্ িলন্র �াথ্ায় মোেন্ আকাশ মোভলঙ বাি 
পলড়। �দুইন্া হাঁ কলর দাসদর সদলক তাকায়। �য়ন্া মোচাে কপালল তদু লল 
�দুইন্ার সদলক তাকায়। দাসদ দাদালক মোডলক বলললন্... “আসরফর 
দাসদর ললগ সকতা করস�লা িলসদ আইয়া মোকৌকা।”

দাদা �দুলের ভাব বদসললয় রালগর ভান্ কলর বলললন্... “আস� 
কইতা� ন্ায়।”

দাসদ �াথ্া মোন্লড় �দুইন্ার সদলক তাসকলয় বলললন্... “মোতার হাইলর 
ক কয়টা মোডউয়া পাইরা আন্ত। চাটসন্ োইতা� িালন্ চার।”

�দুইন্া আসরফলক মোডলক বলল... “িলসদ আও, হাইজিা হইসগল�। 
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আ�ার োই লালগর আইি িকললর মোবলভাতা ভূলত িাসতসলল�।”
আসরফ কথ্া ন্া বলল কাল� মোগলল, �দুইন্া তার হাত ধলর �দুচসক 

মোহলি বলল... “সকতা হইল�, অত মোগািা করায় মোকলন্?”
আসরফ ঝাড়া মো�লর হাত �াসড়লয় ডালন্ বাঁলয় তাসকলয় বলল... 

“অেন্ হাত ধসর� ন্া। �াইন্লষ মোদেলল সকতা কইবা?”
�দুইন্া :.. “�ান্দুষ কা’র ঘরর সকলগাইন্, আস� মোতা�ার হাত ধরলল 

�াইন্লষ মোদেলল সকতা কইত? আস� সকতা মোবগন্া মোবটার ললগ 
মোবললসঙ্গ �াররা� সন্? আস� আ�ার িান্র িান্ িা�াইর হাত ধইরা 
গলাগসল কররা�। সবয়ার ি�য় িাত গাউর মোচাদেলগাষ্ীলর দাওয়াত 
মোদয়া হইস�ল। মোপট ভইরা হকলল আ�রার সবয়া োই�ইন্, তেন্ 
সকতা তাইন্ তাইন্র শর� করস�লন্াসন্? আস� সকতা মোক্ষলতা সগয়া 
আকা� কদু কা� কররা�সন্? বউলয় িা�াইর হাত ধরত ন্ালত কার 
হাত ধরত?”

আসরফ :.. “দূর �দুে বন্ কর, আর �াসত� ন্া। মোতার �াত হুন্লল 
আ�ার মোপটর সভতলর সকতা কলর।”

�দুইন্া :.. “মোতা�ার ন্াসন্র ললগ মোে আ�ার ন্ান্ায় লটরপটর করতা 
ইতা হুন্লল মোতা�ার �াথ্াত বাসড় পড়ব।”

আসরফ :.. “আ�ার �দুের বায় চাইয়া মোতার �দুেোন্ বন্ কর। 
আ�ার �াথ্াত এ�লন্ই ফদু রফদু সর কলরর। দাদায় কই�ন্ তাইন্ বদুলল 
আ�ার দাসদর ললগ সকতা কর�ইন্ আর অেন্ তদু ই কয়লর মোতার 
ন্ান্ায় আ�ার ন্াসন্র ললগ লটরপটর করতা। মোহই! ইতা েবর 
মোতা�রা মোকায়াই পাইলায়?”

�দুইন্া :.. “কইতা� ন্ায়।”
আসরফ :.. “মোবলভাতা মোলেলক োল�াো মোলেস�ল ন্া।”
�দুইন্া :.. “মোলেলক সকতা মোলেস�ল?”
আসরফ :.. “মোলেস�ল, বালগ পাইলল বউলয় বড় ভাগ চায়।”
�দুইন্া :.. “সকতা কইলায়?”
আসরফ :.. “আর কইতা� ন্ায়।”
�দুইন্া :.. “সকতা হইল�, সবলাইলয় মোলঙদু র সদ গাললা বাসড় �ারল� 

ন্া সকতা?”
আসরফ �াথ্া মোন্লড় বলল... “ফতদু র আস� ফতদু য়া সপসধিয়া ফলতা 

হইস�, ফলতায়া �াসন্ ন্া আস� ফয়তা োইলত বইস�, হাসত সদ ফাঁদ 
পাতাইয়া আস� ফসড়ঙ্গা ধরস�।”
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এ�ন্ ি�য় মোতাতা এলি আলক্ষপ অন্দুতাপ করলল, আসরফ তালক 
মোডলক বলল... “ও মোতাতা ভাইিাব, সকতা হইল�?”

মোতাতা :.. “মোকান্াকদু সন্ োওয়ার লাসগ এক বাসড়র উোলন্সদ 
মোগ�লা�। বাসড়র �াইন্লষ ো বকা বকলা।”

আসরফ :.. “পলরর বার �াথ্াললসদ হাইট্া কদু টদু �বাসড় োইবায় তবদু 
�াথ্াল�াটার উেলন্ সদ োইবায় ন্া। অেন্ আ�ার ললগ আও, আ�ার 
দাসদর ন্াগরর �াউগর লাসগ মোডউয়া পাড়তা�।”

মোতাতা মোচাে কপালল তদু লল বলল... “মোতার দাসদর ন্াগর মোক?”
আসরফ :.. “ঔ বাসড়র �াসলক।”
মোতাতা :.. “ইতা সকতা কইলল মোব?”
আসরফ :.. “হয় বা, তাইন্ সন্লির �দুলে হকলর িা�লন্ কই�ন্।”
�দুইন্া �াথ্া মোন্লড় বলল... “কথ্ার অথ্্ষ ন্া বদুইজ্া �্যাৎ কসর উলো 

মোকলন্? মোতা�ার ন্ান্া সকতা আ�ার ন্ান্া ন্ায়সন্, আর দাদার বউ 
আ�রার সকতা?”

আসরফ মোচাে পাসকলয় দাঁত কট�ট কলর �দুইন্ার সপলে সকল বসিলয় 
বলল... “মোকান্তা কইলল সন্রান্বিই প্যাঁচ ন্া লাগাইয়া বদুঝাইয়া কি 
ন্া মোকলন্?”

�দুইন্া �দুে সবকৃত কলর বলল... “তদু স� অত মোবলভাতা মোকলন্?”
দাদা মোহঁলক মোডক বলললন্... “আসরফ, তাড়াতাসড় আয় ন্াইলল 

মোতার দাসদর…।”
আসরফ দদুই হাত মোন্লড় বলল... “দাদা আস� মোদৌসড়য়া আয়রা�, 

মোিান্ার দাদালন্া আর মোকান্তা কইও ন্া।”
দাদা �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলললন্... “আইি মোতার সকতা 

হইল�, মোঘাড়ার লাো মোদৌসড়লর মোকলন্?”
আসরফ :.. “কসবতা সললে কসব হলয়ল� হাড়হাভালত, কালা কাউার 

�ত হা কলর তাসকলয় থ্ালক ভাত মোন্ই তার পালত। এই হইললা সগয়া 
বত্ষ�ালন্র সবপজ্ন্ক পসরসস্থসত।”

দাদা সবদ্রূপ মোহলি বলললন্... “তারপর ভাব ধলর ভাবদুক হলা�। 
অভীক হলত চাইলল ভান্দু আ�ালক কালন্কালন্ বললস�ল, চাইলল 
আস� মোতালক হাই আ�লা সদলত পারব। আস� তাওবা তাওবা কলর 
বললস�লা�, তদু ই দূলর থ্াক ন্ইলল ন্াতসন্রা সেল সেল কলর মোহলি 
বললব বদুড়া বয়লি বদুড়ালক বাহাতেদু লর মোপলয়ল�।”

আসরফ :.. “দাদা, গর�াগর� চা বান্াইয়া আন্তা�সন্?”
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দাদা :.. “আলগ সন্ভ্ষীক স�লা� এেন্ বাধ্যতা�ূলক ভলয় ত্রস্ত হলত 
হয়। তালদর দল অলন্ক বড়। ওরা চারিন্ আর আস� একলা। ওরা 
ো বলল তালত সি ন্াসন্ বসল। ন্াসন্ ন্াতসন্র িয় মোহাক!”

আসরফ :.. “িলয়াস্তু! িকললর িয় মোহাক।”
দাদা :.. “আশালক বললস�লা�, তদু ই আ�ার িালথ্ থ্াকলল আস� 

আশ্স্ত হলত পারব। আস� সন্রাশ হলত চাই ন্া। অবলশলষ আশার 
হাত ধলর আস� আশাসবিত হলয়স�। কসবর �ন্ িবি�য় ভাললা থ্াকদু ক, 
কা�্য ভাললাবািা িত্বর রোপ্ত মোহাক।”

আসরফ সবদ্রূপ মোহলি বলললা “মোলেলত মোলেলত আ�ার লাে টাকার 
সন্ব োইল� আর িালব কইলা শাবাশ! ভান্দু মোলা িলসদ আয়, মোভলসক 
লাগল�!”

দাদা :.. “আ�ালর মোকান্তা কইলল ন্া সকতা?”
আসরফ :.. “সি ন্া দাদা, আপন্ালর মোকান্তা কওয়ার িাহি আ�ার 

িীবলন্ও হইতন্ায়।”
�দুইন্া মোোঁট সটলপ মোহলি আসরলফর সদলক তাসকলয় বলল... “বলন্ 

থ্ালক মোকাসকল আর �লন্ থ্ালক মোবদন্া, কাকন্ ঝন্ ঝন্ কলর কললি 
দদুঃে ধলর ন্া।”

আসরফ :.. “আ�ার হম্দুক থ্াসক হসর ো ন্াইলল সকল �াসর মোচগা 
কসরসলল�া। টীকার অথ্্ষ ন্া বদুসঝয়া তাই �াঝোন্ থ্াসক কথ্াবাত্ষার 
�লধ্য সবদ্রূপাত্ক সটপ্ন্ী হুন্ার। হরলতসন্ ন্া উেন্া উড়াইয়া 
�াসরসদতা�?”

দাদা হািার মোচষ্া কলর সন্ম্নকলঠে বলললন্... “কলষ্-িৃলষ্ �ান্বতা 
এেলন্া মোবঁলচ আল�, তাই �ান্দুষ বাঁচার িাহি কলর, ন্ইলল মোিই কলব 
আ�রা �লর মোেতা�। ইয়া আল্াহ, আ�ালক ক্ষ�া করুন্, আস� িসত্য 
অবধে্ষ এবং অকৃতঞে হলয়স�।”

দাদা েেন্ মোদায়া করস�ললন্ আসরফ তেন্ দাদার পাললকি উলে 
সপলে বাসলশ সদলয় বলি মোতলল-মোবগুলন্ জ্লল মোতলস�লট মোরিাইর 
ওয়াড় ধলর টান্ালহঁচড়া করস�ল মোদলে �দুইন্া বলল... “ই সন্শালবলা 
ভাঙা মোচরাগ জ্ালাইয়া কার মোচহারা মোদোর লাসগ ঘরবার কররায়?”

আসরফ :.. “সিঘাই�লা� ভালাসন্ উতের পাো�ইন্ গসরবর বাসড়ত 
বদুলল হাসতে পাোইসদস�, অেন্ ঘরবাসড় ভাঙলল আস� ক্ষসতপূরণ সদতা 
পারতা� ন্ায়। ভরতদু সক ভরতা� ন্া কসর আলগ ভালগ রাস্তাঘাট সেক 
কররা�।”

�দুইন্া :.. “হাতর ইশারা, দাঁতর ইশারা আর মোচাের ইশারায় সকতা 
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বদুঝাইলায় আস�লতা মোকান্তা বদুঝলা� ন্া।”
আসরফ :.. “তদু ইলতা ইশারা আশারা বদুঝ� ন্া।”
�দুইন্া :.. “মোতা�ার ইশারা বদুইজ্া বাঁশ বাগালন্া লদুকাইয়া 

মোেকতা�সন্? ভদু লত িাঁতলল তালাসব মোক করাইব?”
আসরফ :.. “সিলাসপর আড়াই প্যাঁলচ আলরক প্যাঁচ লাগল�।”
�দুইন্া :.. “েদুলার লাসগ দাদালর ডাকতা� সন্?”
আসরফ :.. “মোতার থ্দুতাত ধরইরা ন্ালকা হুঙ্গা সদ�দুলন্, ই বাসড়র 

দাদালর ডাসক� ন্া।”
সেকাল� বলল �দুসন্য়া েেন্ পাকঘলর মোেলয় দাসদর িালথ্ চা পান্। 

পলরর সদন্ িাসকর হাঁটাহাঁসট করস�ল। িরণ তালক মোডলক বলল... 
“ও লন্ডসন্, লন্ডলন্র িকল ভালাসন্?”

িাসকর :.. “উভা মোর মোবআকেল! কলাগা�র বাকল সদ বাইসড়য়া 
আইি মোতার মোবকলাস� �াড়াইতা�।”

িরণ :.. “স�স্ার আকল�ন্! ক চাও হুসন্ তদু স� ন্া আস� 
মোবআকেল?”

িাসকর :.. “আস� অলন্ অন্্য সচন্তা কররা� তদু স� সচন্তা কসর ক।”
িরণ :.. “সচন্তা করল�া পলর আলগ ক তদু ই আ�ালর কলাগ�ার 

বাকলসদ বাইড়াইলব সকলালব? মোবআকেল মোকান্ান্র, আকল�ন্ 
বান্াইবার লাসগ মোহ আ�ালর কলাগা�র বাকল সদ বদুলল বাইড়াইলতা। 
গলবট মোে গাল�া ধলর আইি আস� পয়লা মোদেলা�। �াকালফল 
োইয়া �াকালল আকেল ক�াইল�!”

িাসকর :.. “তদু ই সপসেত মোোল বাধি, আস� কলাগা�র বাকল লইয়া 
আয়রা�।”

িরণ কথ্া ন্া বলল দদুহালত �াথ্া চাপড়ায় িাসকর কলাগাল�র 
শুকলন্া োলবাকল একাট্া কলর দসড়র �ত বান্ালল, িরণ �াথ্া 
মোন্লড় সপ�দু মোহঁলট বলল... “�াকাল মোে কলাগাল�া ধলর িাসকলর 
আইি মোদসেসলল�।”

িাসকর দাঁত কট�ট কলর বলল... “বাটপালড় েসদ কলর বালটায়ারার 
কারবার, পারঘাটার সেকাদালর েগা োয় বারংবার। আইি গড়পড়তায় 
ভাগ করা লাগব।”

িরণ সপ�দু মোহঁলট বলল... “দূর থ্াসক মোদেললও কা�াত মোগলল মোটরায় 
মোদলে ন্া, আর সচল্াইয়া গলা ফাটাইললও হাতকালল আিল কথ্া হুলন্ 
ন্া, ইতা তদু ই িান্িন্াসন্?”
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িাসকর :.. “�লন্া রাসেি! পািদুইন্সদ গুতাইললও মোবসদশালর সদশা 
মোদওয়া োয় ন্া, আর মোচালো আঙদু ল সদয়া গুতাইললও কান্ালর পথ্ 
মোদোইল োয় ন্া।”

িরণ :.. “িাসন্ গাল�া বাইধিা সপটললও টাট্দু  মোঘাড়ার োইট োয় 
ন্া।”

িাসকর :.. “মোদেরায়সন্! মোহোর বলায় সকিাত মোভিাল লাগইল� 
আর িাহি মোদোইবার লাসগ বাসজি গাইর মোলঙদু র ধসরসলল�।” 

িরণ :.. “এই লাটর ন্াসত োকদু রালী, আইি মোতার সকতা হইল�, 
অত মোতড়াস� করলর মোকলন্?”

দাদা মোডলক বলললন্… “িাসকর! মোতার ললগ গপিপ করতা� 
হাওয়াোন্াত চল।”

িাসকর :.. “আপন্ার বাসড়ত চললৌকা পড়াঘরা বইয়া বই পড়�দুলন্।”
“সেকাল� আয়।” বলল দাদা হাঁটলত শুরু করলল িরণলক মোডলক 

িাসকর বলল... “আ�ার ললগ আয়, দাদার ললগ একলা �াইতো পাসর 
ন্া।”

কথ্া ন্া বলল িরণ মোদৌলড় পালায়। িাসকর �াথ্া মোন্লড় দ্রুত মোহঁলট 
দাদালক অন্দুিরণ কলর পড়াঘলর রেলবশ করলল, দাদা �দুদৃ মোহলি 
বলললন্... “িাধন্ায় আত্িাধন্ হয়, শুধি সচন্তায় হয় আত্শুসধি।”

িাসকর :.. “গতকাইল মোে ডর ডরাই�লা�। আস� বদুইঝস�লা� 
ভম্বরালীর ললগ �ারা�াসর কইরা আপলন্ মোভাম্বল বসন্সগ�ইন্।”

দাদা কথ্া ন্া বলল ল্যাপটপ এসগলয় সদলল িাসকর পড়লত শুরু 
কলর…

“রূলপর গরলব গরসবসন্ হলল গসরলবর বউ সবপালক পলড়, অন্তলরর 
কদু �ন্ত্রণা আর আলদেললপন্ায় গসরবরা হয় আদদুলড়, িাধন্ ভিন্ ন্া 
কলর অভািন্ হইস� আস� অন্্যায় অন্াচালর। মোবচা সকন্া করার লাসগ 
বািালর মোগলল েলগ আ�ার লগ ধলর, এক মোির সকন্াত চাইলল এক 
চটাক পাল্াত �ালর িাউকালর, মোিািা পলথ্ হাঁটালত মোগলল আ�াড় 
পটকান্ োই বালর বালর। �াওলালর সকলা েদুসশ করইন্ মোকউ িান্লল 
কও আ�ালর, �ান্ত করার িা�থ্্ষ্য ন্াই সদন্ রাইত কালট টান্াটাসন্ 
কলর, টদু কসন্ হালত লইয়া আস� ঘদুরলা� কত দদুয়ালর দদুয়ালর। ললগর 
�ান্দুষ তলড় হাইট্া সদলন্ িবলর োয় হাটবািালর, ববটা হালতা লইয়া 
আস� বইরইস� আ�ার ন্াও ডদু বল� ঘালট, দয়াল আল্াহ দয়া কইরা 
ভবিাগর পার কইরা মোদও আ�ালর।”
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িাসকর থ্া�লল দাদা দীঘ্ষশ্াি মো�লড় বলললন্... “ধান্ায় মোবিাত 
�ন্া হয়, স্বালথ্্ষ লাভ মোভলস্ত োয়, মোবলহলস্ত মোেলত হলল অন্তরাত্া শুধি 
করলত হয়।”

িাসকর :.. “আপলন্ একসদন্ কই�লা, গসরসব হললা গসরলবর গব্ষ 
এবং গসরবান্া হললা গসরলবর ববসশষ্্য। আেতা সকতা হইল� বদুঝাইয়া 
মোকৌকা।”

দাদা :.. “মোটকার টান্াটাসন্ অত েন্ত্রণাদায়ক আলগ িান্লল োতা 
কল� মোদওলালর মোদলাইলা�লন্।”

িাসকর মোচাে বদুলি সশউলর বলল... “আপলন্ মোকালন্াসদন্ মোদওলা 
মোদে�ইসন্, মোদওলা মোদেলত সকলা আর হাইজিালবলার শুধি বাংলা 
সকতা?”

দাদা :.. “িহলি বদুঝাইলল িলসদ বদুঝলব। �লন্ালোগ সদ হুন্, 
সতশহাইজিার শুধি সত্রিধি্যা হইলল হাইজিালবলার শুধি িধি্যালবলা আর 
মোদওলা হইললা অপশব্। িাওলা সবকৃত হইয়া মোদওলা হইল�। 
মোদওলালর লইয়া একবার মোে সবপলদা পড়স�লা�।”

িাসকর :.. “আপন্ার পাও ধরসল� ন্া সকতা? আসরফ মোর! মোদৌসড়য়া 
আয়, দাদালর মোদওলায় ধসরসলল�।”

দাদা :.. “রহি্য সবললেষণ করলল িহলি বদুঝলব। সিয়ল �া�লর 
িাওলা ডাকইন্ আর িলধির হইললা এক অিদুলরর ন্া�। পদুত্র 
হইললা পদুত আর পদুত্রী হইললা পদুরী। ফদু লকসচ সবকৃত হইয়া ফদু লসট 
হইল�। মোলোক সশল্ক হইয়া স�ঁচকাঁদদু সন্ মোহচকান্সর হইলল, আটাইল 
মোতা এঁটদু ল হইব। লাঙল মোিায়াল সেক থ্াকলল পািদুইন্ �াড়া রোিন্ 
আর সকতা হইব?”

িাসকর :.. “রেলশ্নাতের সেকাল� এবং িাওলা হুন্লত বাকো িদুন্র 
লালগ। ি�ি্যা হইললা! িলধির হুইন্া আ�ার মোপটর সভতলর হাত 
পাও হা�াইসগল�। সকতার লাসগ মোে িবরিং শব্ বান্াইয়া আ�রালর 
ডর মোদোইন্?”

দাদা :.. “আলফরতা হকললর ইশারা আশারায় ডর মোদোসন্ লালগ 
ন্াইলল িারাসদন্ পদুকসরত হাতরায়। মোদে�তন্াসন্ আসরলফ মোে 
হারাসদর হাতরাইলতা।”

িাসকর :.. “অলন্ মোহ আর হাতরায় ন্া। কয়সদন্ আলগ মোথ্াড়ার দায় 
তার ে্যাং ধসরসল�। মোহন্া আর �দুইন্রা সচল্াসচসল্ হুইন্া িব্ষিাকদু লল্য 
কদু লল্য িইপ্া মোকালন্া�লত তালর আ�রা পদুকদু র থ্াসক টাইন্া বার 
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করস�লা�।”
দাদা :.. “ইতা তদু ই সকতা কইলল?”
িাসকর :.. “সি হয়, িান্র �ায়ায় আস� পাসন্ত ন্া�স�লা� ন্া। 

ন্া�লল তার লস্গ করার লাসগ আ�ালরও টান্ললন্।”
দাদা :.. “িাওলা ইটা মোবায়াল ন্া সচতল?”
িাসকর :.. “ইতা িরলণ িালন্, চাইললও আস� িান্তা পারতা� 

ন্ায়। বাকো আলগ আ�ার ে্যালঙা একটায় কা�ড় �ারস�ল, মোহৌ থ্াসক 
ইতালর আস� ডরাই।”

দাদা :. “মোতার কথ্া হুসন্য়া আ�ার �াথ্া ইংলার। উন্াললা চল, 
গর�াগর� চা বান্াইয়া োই�দুলন্।” 

িাসকর দাদালক অন্দুিরণ করার কলয়ক িপ্তা পর। আষাঢ় �ালির 
সবলকল মোবলা মোপয়ারা োওয়ার িন্্য মোহন্া চদু সপচদু সপ মোবলরায়। িাসকর 
িান্লার পালশ দাঁসড়লয় চা পান্ করস�ল আর সন্ম্নকলঠে কথ্া বলস�ল…

“ন্ািাসন্ কী মোলে�ইন্ আল্ায় আ�ালরা কপালল? হুরু থ্াকলত 
ভালা আ�লা� আধবদুড়া হইয়া মোেকলা� দালয়, অেন্ কাইন্া আ�ার 
বদুক সভলি মোচালের িলল। কত আশা স�ল �লন্, বড় বাসড় বড় ঘর 
বান্াইল�া িাত হাল িস�ন্র উপলর, হাতরাইয়া পদুকসরত মোগািল 
করল�া মোিান্া বউর ললগ, অেন্ আশায় আশায় সদন্ কালট আ�ার 
িীবন্ মোগল সবফলল। মোিায়ান্ কালল মোবটাসগসর কইরা সদন্ কাটাইস� 
অেন্ বয়লির ভালর হাঁটদু ত ধরল�, মোিাড়ায় মোিাড়ায় মোবদন্া কলর 
সবলষ অন্তর কালা হইল�, সদন্ কালট সচন্তা কইরা আিরাইলসন্ 
আইয়ইন্ অকালল?”

মোহন্া আ�াড় মোেলয় পড়লল িাসকর হাততাসল সদলয় অট্হাসি মোহলি 
বলল... “আইট্া কলা োইল� মোর।”

মোহন্া কাঁদলত শুরু করলল, িাসকর দ্রুত মোেলয় মোহন্ার �দুলের সদলক 
তাসকলয় বলল... “গাউলর হুন্াইয়া তদু ই মোে মোভ মোভ করলর মোতার এক 
িারা শর� কলররন্াসন্?”

মোহন্া দদু হালত মোচালের পাসন্ �দুল� বলল... “ও মোিান্া �াই মোগা! 
আ�ার মোকা�র ভাসঙসগল� আর আ�ার চাচারঘরর ভাই হাইলয় কয়রা 
আ�ার শর� কলরন্াসন্? ও �ই মোগা! �ইলর ডাইক্যা কও মোগা, তাইন্র 
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দা�ালন্ আ�ালর লইয়া োউসর োয়রা মোগা।”
িাসকর :.. “এই হউলরর ঘরর বইন্ তদু ই আর কাসন্� ন্া মোতালর 

লইয়া সিলট োই�দুলন্, রাইত সন্শা হইলল বন্র সগয়া স�ো পান্ 
োওয়াই�দুলন্। আইি োইলতসন্?”

মোহন্া :.. “আস� আর ই বাসড়ত থ্াকতা চাই ন্া, আ�ালর লইয়া 
অেন্ সিলট চললা। বাসড়ত থ্াকলল আ�ার হাড়-মোগাড় মোকা�র 
ভাসঙসেব। এই হুরু ভাইলবৌ, আইয়া মোতার ভাই িা�লা ন্াইলল মোতার 
হাইলর আইি এক মোচাপ সদল�া।”

িাসকর :.. “আ�ার মোবান্াইর বায় আড়লচালে চাইলল আস� মোতার 
মোটরা মোচাে কান্া করল�া। আর কাসন্ি ন্া, কাইল সবয়ালন্ মোতালর 
লইয়া সিলট োই�দুলন্। অেন্ উইট্া মোদৌড়ালদৌসড় কইরা আলরা কয়টা 
আইট্া কলা ো, আ�ার মোে �িা লাগস�ল।”

মোহন্া মোকা�লর ধলর দাঁত কট�ট কলর তাকালল, িাসকর কপট 
মোহলি বলল... “উেসন্বয়লি সবয়া কইরা আধাবয়লি বদুড়া হইস�, তদু ই 
ন্া �ান্ললও আস� �াসন্সলস�।”

মোহন্া :.. “সকতা কইলায়?”
িাসকর :.. “কইস�, সন্লভ্ষিাল সবষ সদললও মোভিাসললর মোকউ সবশ্াি 

কলর ন্া আর হারাসদন্ মোকাদাইললও মোকাদাসল বদুসড়লর মোেওয়াইন্লন্ 
গাঙ পার কলর ন্া।”

মোহন্া দাঁত কট�ট কলর বলল... “আস� বার চায়রা� পাসন্ প্যাঁক 
হইলতা আর �া� ধরাত ন্া�তা�। অেন্ হকল ফললা লইায় ব্যস্ত। 
হউররঘলরর ভাই মোথ্াড়া িবদুর কলরা, বালগ পাইলল ক�সঝলকা 
রাইধিা মোতা�ালর োওয়াইল�া।”

িাসকর সবদ্রূপ মোহলি বলল... “সদলল বড় দাগা সদলায় দাওয়াই 
সদলায় ন্া মোগা তদু স� দাওয়াই সদলায় ন্া। রূলপরাগুলন্ পদুড়াইয়া �াই 
করলায় মোগা তদু স� �ল� লগাইয়া সদলায় ন্া।”

মোহন্া ইসন্লয় সবসন্লয় বলল... “আ�ালর একটা হুঙা মোদও, আস� 
মোতা�ালর আইজিা �াসর ধর�দুলন্।”

িাসকর :.. “দয়া কসর দূরত্ব বিায় রাে, তদু ই মো�ালটই সন্ভ্ষরলোগ্য 
ন্য়।”

মোহন্া :.. “আেতা তদু স� অত সন্�্ষধদু হইলায় মোকলন্?”
িাসকর :.. “তদু ই আেতা অত সন্ল্ষজ্ হইলল সকলা?”
মোহন্া বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ বলললা.. “ঔ মোতা আ�াড় োইয়া। 
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আ�ালর ধলরা, �াতলত �াতলত আ�ার �াথ্ায় ঘদুরার। আ�ার 
িালন্ ধরধসর কলর। আরকবার আ�াড় োইলল মোকা�র ভাসঙসেব। 
আ�ার মোকা�র ভাঙলল তদু স� মোেকবায়। চললা বািাত োইসগ, ন্াইলল 
রেসতসহংিার আগুলন্ িালপর মোোলি পদুলড় �ারোর হইব।”

িাসকর ওরা হাত ধলর বলল... “হাচা োইলতসগসন্?”
মোহন্া :.. “আ�ার মোকা�র ভাঙলল তদু স� সবপলদা পড়বায়, সবয়া 

আরকোন্ করললও আ�ালর টান্া লাগব।”
িাসকর :.. “অেন্ আস� ডরাইস�। ডরভয় দূর করার লাসগ বািাত 

মোগলল �াইলর ললগ মোন্ওয়া লাগব। ি�ি্যা হইললা �াই বাসড়র বালর 
পাড়া �ারতান্ায়।”

“ও �াই মোগা! ও আম্া মোগা!” বলল মোহন্া সচল্ালত শুরু কলর। 
বাসড় িবাই এককাট্ হলল িাসকর দদু হালত �াথ্া মোচলপ ধলর বলল... 
“আইট্া কলা োইয়া ইটায় উোন্ ফাটাইসলল�।”

িাসকলরর �া দ্রুত মোেলয় মোহন্ালক ধলর মোচালের সদলক তাসকলয় 
গ্ভীরকলঠে বলললন্... “মোহ ঢং কলরর ন্া হাচাঔ আ�াড় োই�।”

মোহন্া ডদু কলর মোকঁলদ বলল... “আম্ালগা আম্া, �লন্ কয় আ�ার 
মোকা�র ভাসঙসগল�। আস� উেতা পারতা�ন্ায় মোগা আম্া।”

িাসকর সচসন্তত হলয় মোহন্ার �দুলের সদলক তাসকলয় বলল... “মোহন্া, 
ঢং করলর ন্ালতা?”

মোহন্া :.. “আস� উেতা পাররা� ন্া, হালতা ধইরা মোহঁচড়াইয়া আ�ালর 
আ�ার মোকাোত লইয়া োও।”

“ইতা সকতা �াতলর?” বলল িাসকর পললক মোহন্ালক বাহুলত তদু লল 
তার কা�রায় মোেলয় সব�ান্ায় বসিলয় মোচালের সদলক তাসকলয় বলল... 
“ই কী িব্ষন্াশ করলল?”

মোহন্া :.. “দরিা লাগাইয়া গার মোিালর আ�ার মোকা�লরা আর 
সপসেত �াসলশ কলরা, আরা� পাইলল সেকাল� দদুে পাইলল সবষ োইয়া 
�রা লাগব।”

“মোহন্া!” িাসকর গলি্ষ বললল মোহন্া কাঁদলত শুরু কলর বলল... 
“ভাঙল�ন্া �লন্ কয়।”

�া’রা মোদৌলড় মোগলল িাসকর বলল... “আপন্ারা বালর বার চাউকা, 
মোকা�লরা �াসলশ কইরা মোদসে দদুে পায়সন্।”

�া’রা মোকঁলদ মোকঁলদ মোবসরলয় মোগলল, িাসকর দরিা লাসগলয় বািদুলত 
অশ্রু �দুল� মোহন্ার মোচালের সদলক তাসকলয় বলল... “সবভািায় কালন্র। 
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আম্ায় কান্রা।”
মোহন্া দদুহাত রেিাসরত কলর বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ বলল... “আ�ালর 

মোকাললা লও। আস� মোতা�ার গলার �ালা হইতা�।” 
িাসকর :.. “হাচা মোকাললা লইতা�সন্?”
মোহন্া :.. “হুরুকালর লাোন্ লইলল �লন্র কথ্া কালন্কালন্  

কই�দুলন্।”
িাসকর বািদুলত অশ্রু �দুল� মোহন্ালক পাথ্াসল মোকালল সন্লয় কাঁদলত 

শুরু করলল, মোহন্া সেলসেল কলর মোহলি বলল... “আ�ার বগললা 
মোেতেদুসত কলরর।”

িাসকর দাঁত কট�ট কলর বলল... “মোহন্া! ঢং কসর� ন্া। িকল 
ি�য় ঢং ভালা লালগ ন্া। হিসপলটল োইলতসন্?”

মোহন্া সব�ান্ায় উপদুড় শুলয় :.. “আলগ �াসলশ কলরা পলর হিসপলটল 
োই�দুলন্। অেন্ গার মোিালর �াসলশ কলরা, দদুে পাইলল সচল্াই�দুলন্।”

িাসকর �াসলশ করলত শুরু কলর মোিার রেলয়াগ করলল, মোহন্া 
স্বসস্তর শ্াি মো�লড় বলল... “মোে আরা� লালগর। িীবলন্র পয়লা 
আইি অত আরা� পাইস�। আলরা মোিালর �াসলশ কলরা।”

িাসকর গালয়র মোিালর মোহন্ার িঘলন্ চাপড় মো�লর দাঁত কট�ট কলর 
বলল... “ই িঘন্্য েবর মোে হুন্ব মোহ মোতালর েড়েড়াসদ মোদৌড়াইয়া 
�ারব।”

মোহন্া :.. “মোবসশ বকলল সচল্াইয়া কইল�া দদুে পাইস�। আলরা মোিালর 
�াসলশ কলরা। আহ, ইি! মোে আরা� লাগস�ল।”

িাসকর :.. “ইবার �াফ করলা� পলররবার পাটকাসে সদ সপইট্া 
মোতালর সেক করল�া।” 

মোহন্া কথ্া ন্া বলল �দুে মোভংসচ মোদয়। িাসকর দরিা েদুলল �ার 
মোচালের সদলক তাসকলয় বলল... “মোবসশ দদুে পাইল�, মোকা�র ভাঙল� 
ন্া। সিললট মোগললসগ িকলর �ঙ্গল হইলবা, ন্াইলল মোগা �াই আেতা 
অ�ঙ্গল হইসেব।”

�া ব্যস্তকলঠে বলললন্.. “অেন্ োসগলর পদুত।”
িাসকর :.. “আপন্ালর থ্ইয়া আস� আর মোকালন্াোলন্া োইতা� 

ন্ায়। আসরলফ লইয়া োইবলন্।”
�া :.. “তদু ই গাসড় আন্ �াই বতয়ার হয়রা�।”
িাসকর :. “হাচা কয়রায় মোতা?”
�া :.. “আ�ার বউর আর ন্াতসন্র মোকান্তা হইলল আ�ার দ� বধি 
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হইসেব। মোতা�রা আ�ার িদুেশাসন্ত। োলর পদুত, িলসদ গাসড় লইয়া 
আয়।”

িাসকর কথ্া ন্া বলল মোবসরলয় োয়। িকল তাসকলয় আল�ন্ মোদলে 
মোহন্া মোকঁলদকঁসকলয় মোকাঁতাকদু ঁসত কলর উলে বলি বলল... “�লন্ কয় 
ভাঙল� ন্া। ভাঙলল উইট্া বইতা পারলা� ন্ালন্। আ�ালর পাসন্ মোদও, 
ডরাইয়া কসলিা হুকাইসগল�। আস� �লন্া করলস�লা� গাঁথ্সন্ সদলত 
সদলত আ�ালর গালথ্া মোদলাইব।”

ওর �া পালশ মোেলয় কাঁদলত কাঁদলত বলললন্... “সকতা হইয়ল� মোগা 
সঝ, দদুে পাইলল সকলা?”

মোহন্া :.. “আপন্ার দা�ালন্ ন্া করস�লা, উপতাইয়া িফসর 
োওয়াত মোগ�লা�। আেতা পাও সপ�সকলগস�ল। আস� আর ই 
বাসড়ত থ্াকতা� ন্ায়।”

�া কথ্া ন্া বলল ওর �াথ্ায় হাত বদুলান্। মোহন্া কাঁদলত শুরু কর। 
ওরা িালথ্ সবভািা এবং িাসকলরর �া মোোগ সদলল বড়চাচা অিহালয়র 
�ত বলললন্... “অেন্ মো�ঘবাদসলর সদন্, বাসড়ত থ্াকলল িব্ষন্াশ 
হইলবা। মোতা�রা বািাত োওসগ।”

মোহন্া আলরা মোিালর কাঁদলল অন্্যরা তাড়াহুলড়া কলরন্। িাসকর 
গাসড় সন্লয় আিলল কথ্া ন্া বলল সবভািালক সন্লয় �া গাসড়লত 
উলেন্। মোহন্ালক মোকালল কলর গাসড়লত উসেলয় সন্লি উলে �দুইন্ালক 
মোডলক িাসকর বলল... “আসরলফ গাসড় লইয়া আর। ড্াইভার, চললা।”

পলথ্ মোকউ কথ্া বললন্ ন্া। মোহন্া শুধদু মোকঁলদকঁসকলয় মোকাঁতাকদু ঁসত 
কলর। সিললট মোপঁ�লল িাসকর বলল... “হিসপলটল োইলতসন্?”

মোহন্া দদু হালত �া’র বািদু ধলর কাঁলধ �াথ্া মোরলে বলল... “অেন্ 
বািাত চললা। হাঁটাহাঁসট করলত ন্া পারলল োই�দুলন্। আম্ায় মোকান্তা 
োই�ইন্ন্া। মোপটর ভদু লে আ�ার �াথ্া ঘদুরার।” 

�া কাঁদলত শুরু কলর বলললন্... “ও বউ, মোবসশ সবষ কলররসন্?”
মোহন্া দদু হালত �াক িসড়লয় ধলর বলল... “আম্া মোগা আম্া! �লন্া 

হইললঔ সবলষ সঝন্সঝন্ কলর।”
�া ওর �াথ্ায় হাত বদুসললয় বলললন্... “সেকাল� আর �লন্া 

করাইতা� ন্ায়। এই সবভািা, তদু ই সকতা োইলত? আ�ার মোে ভদু ে 
লাগল�।”

এক মোরলস্তারাঁ িা�লন্ গাসড় থ্াস�লয় ড্াইভার বলল... “ওটার োসন্ 
িবর �িা।”
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িাসকর দ্রুত মোেলয় িকললর িন্্য োবার সকলন্ বািায় মোপঁল� 
মোহন্ালক মোকা লল কলর বািার সভতলর সন্লয় মোিাফায় বসিলয় মোবসরলয় 
ড্াইভারলক ভাড়ার টাকা সদলয় বলল... “মোতা�ার লাসগও আইন্স�। 
োইয়া সদললিালন্া মোদায়া কইলরা, ভাই বড় সবপলদা পড়স�।”

ড্াইভার :.. “আস� গসরবর লাসগ আপলন্ োসন্ আইন্�ন্ হুসন্য়া 
আ�ার অন্তরাত্া েদুসশ হইসগল�। আস� মোেলা েদুসশ হইস� আল্ায় ওলা 
আপন্ালর দদু সন্য়া আলেরালত েদুসশ করবা। োসন্র ঘ্ালণ আস� পাগল 
হইসেরা�।”

িাসকর বদুট েদুলল ব্যাগ মোদসেলয় বলল... “মোতা�ার ব্যালগা দদুইিন্র 
োসন্ আল�।”

ড্াইভার :.. “ইয়া আল্াহ! ভাইিাব, ব্যাগর সভতলর সকতা?”
িাসকর :.. “আ�ার লাসগ মোেতা আইন্স� মোতা�ার লাসগও অতা 

আইন্স�।”
ড্াইভার কথ্া ন্া বলল ব্যাগ হালত মোন্য়। িাসকর ব্যাগ সন্লয় সভতর 

মোেলয় দরিা লাসগলয় �ালক মোডলক বলল... “�াই, োইয়া মোদলো �িা 
লালগসন্। �িা ন্া লাগলল আর মোকান্তা আন্�দুলন্। ও মোবসট সবভািা, 
মোতা�ার োসন্ সেক আল�সন্?”

মোহন্া োবার সচবালত সচবালত বলল... আস� ভাত িালান্ রান্তা 
পরাতা� ন্ায়। আ�ার মোকা�লরা সবষ কলরর।”

িাসকর সবভািার পালশ বলি মোেলত মোেলত বলল... “তদু ই আন্া 
�াসত োইলা। লন্ডন্ সগয়া আস� মোে ভাত িালন্ রাধিা সহকস� ইতা 
মোকউলর কইলল �দুড়া হুরুইন্সদ মোদৌড়াইয়া �াসরসলব।”

োবার মোেলয় �া এবং সবভািা কা�ারায় চলল মোগলল মোহন্ালক মোকালল 
কলর িাসকর তার কা�রায় মোেলয় দাঁত কট�ট কলর বলল... “আর 
�াসলশ করা লাগবসন্?”

মোহন্া :.. “মোতা�ার সকসড়স�সড় মোদইে্যা িঘন্্য ব্যথ্ার �াত্রা বাড়লত 
শুরু করল�। আম্ালর ডাকতা�সন্?”

িাসকর :.. “আন্া�াসত তদু ই আরা� কর, আলস্ত আলস্ত মোতার 
�াঝসপসেত �াসলশ কর�দুলন্।”

মোহন্া :.. “অেন্ সেকাল�। লটরপটর করলল সটকসটসকলর কইল�া 
মোতা�ার কোৎ কয়টা েদু কর সদলতা।”

িাসকর ওর পালশ বলি বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ বলল... “তদু ই সেকোক 
আ�ত মোতা? এলসি করাইলল ভালা হইব।”
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মোহন্া :.. “ভাঙল� ন্া, ভাঙলল বইতা পারলা�ন্ালন্। তলব �লন্র�তন্ 
ব্যথ্া পাইস�। িঘলন্র িঘন্্যা ব্যথ্ায় �াি কলয়ক ব্যসথ্ত থ্াকব।”

িাসকর :.. “তদু ইলতা ভালা বাংলায় �াতো পার�, এক পটকলন্ অত 
উন্সত হইল�সন্?”

মোহন্া :.. “�লন্া হইললা িঘলন্র িঘন্্যা ব্যথ্ায় িসত্য অত্যন্ত 
ব্যসথ্ত হই। �াইলগা �াই মোে দদুে পাই�লা�। পদুরীর �দুের বায় চাইয়া 
আঙাি করস�লা� ন্াইলল আস্তা গাউলয় আ�ার কান্াকাসট হুন্ললন্। 
মোকঁলদলকলট হাট করা োলক বলল আরসক।”

িাসকর সব�ান্া মোথ্লক মোন্ল� বলল... “আর কাসন্ি ন্া, মোতার ললগ 
আস� আর লটরপটর করতা� ন্ায়।”

মোহন্া মোকাঁকালত মোকাঁকালত বলল... “ও আম্া মোগা! সবষ কলরর 
তাইন্ �াসলশ কররা ন্া।”

িাসকর পালশ বলশ �াসলশ শুরু করলল মোহন্া ঘদুস�লয় পলড়। পলরর 
সদন্ �সহলা ডাক্ালরর িালথ্ মোদো কলর সন্চিত হলয় িাসকর বলল... 
“�াসলশ করার লাসগ আরকবার কইলল বাসলশ সদ িাঁতা �াসর ধরল�া 
�লন্া রাসেি।”

মোহন্া তার বািদুলত �াথ্া মোরলে বলল... “তদু স� আ�ালর কত ভালা 
পাও আস� আর িান্তা চাই ন্া।”

িাসকর ওলক বািদুলত মোটলন্ গাসড় থ্াস�লয় বলল... “ঘদুরাসন্ত 
োইলতসন্ ন্া বািাত োইলতসগ?”

মোহন্া গাসড়লত উলে বলি বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ বলল... “আরকসদন্ 
মোবড়াসন্ত বারাই�দুলন্ অেন্ মোদসর করলল আম্ায় সচন্তা করবা। আম্ালর 
বািাত আন্ার লাসগ ন্াটক করস�লা�। মোগািা কর� ন্ালতা?”

িাসকর ড্াইভারলক বািার সেকান্া বলল উলতেসিত হলয় বলল... 
“হাচা কয়লরসন্?”

মোহন্া :.. “সপ�সলয়া মোে পড়স�লা� তদু স� মোদেস�লায়সন্?”
িাসকর :.. “আস� োসল ধপ্াত শব্ হুইন্স�লা�।”
মোহন্া সশউলর বলল... “মোে দদুে পাই�লা�। আস� �লন্া করস�লা� 

আ�ার িীবন্ সবফল হইসগল�। িান্র আর মোকা�রর ডলর মোকাতাইয়া 
উেস�লা�।”

তারপর গপিপ কলর বািায় মোপঁল� আসরফলক হাঁটাহাঁসট করলত 
মোদলে িাসকর বলল... “সকতা হইল�, আইি তদু ই অত সচসন্তত মোকলন্?”

আসরফ :.. “�দুইন্ার লাসগ এপ্াই করতা�।”
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িাসকর :.. “মোকউ ন্া কর�ইন্ ন্া সকতা?”
আসরফ :.. “সি ন্া, আপন্ার লাসগ বার চায়রা�।”
িাসকর :.. “বালর গাসড় োড়া আল�, তালর লইয়া োসগ। �দুইন্ালর 

ললগ মোন্।”
ওরা চলল মোগলল �া এবং সবভািায় ধরাধসর কলর মোহন্ালক সভতলর 

সন্লয় োন্। মোহন্া মোিাফায় বলি হাঁপালত হাঁপালত বলল... “আম্া, 
ডাক্রসন্ ভালা আস�ল। ভালাসেলক মোচক কইরা কইল� মোকা�র 
ভাঙল� ন্া।”

�া পা বাসড়লয় বলললন্… “সবভািার ললগ গপিপ কলরা আস� ভাত 
িালন্ রান্�দুলন্।”

মোহন্া �া’র হাত ধলর বলল... “তাইন্ চা বান্ায়রা। চা োইয়া 
আ�রা মোবড়াসন্ত োইল�া। আপলন্ মোবৌকা।”

�া পালশ বলি মোহন্ার মোচালের সদলক তাসকলয় বলললন্... “মোতা�রা 
আ�ার দদু সন্য়া। সবভািা আ�ার িদুেশাসন্ত। মোতা�রা মোেতা কইবায় 
আস� অতা করল�া।”

মোহন্া :.. “আপন্ার মোিবা করার লাসগ আল্ায় আ�রালর আলদশ 
কর�ইন্। আপলন্ েদুসশ হইয়া আশীব্ষাদ করলল আল্াহ আ�রার 
উপলর িন্তুষ্ হইবা। আপন্ালর আরাল� রােলল আ�রার লাসগ মোদািে 
হারা� হইব।”

�া :.. “বউ! সকতা কইতায় চায়রায় বদুঝাইয়া কও।”
মোহন্া :.. “আপলন্ আ�রার ললগ থ্াকবা ন্াইলল আ�রা আপন্ার 

ললগ থ্াকল�া।”
�া বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ বলললন্… “পাপ পদুন্্য মোচালে মোদো োয় 

ন্া। �সরসগলল লাশর ললগ মোলন্লদন্ করা োয় ন্া। িত্যলর স�থ্্যা করা 
োয় ন্া। ন্্যায় অন্্যালয়র অথ্্ষ-পাথ্্ষক্য অবদুঝরা বদুলঝ ন্া। �ঙ্গলবালর 
অ�ঙ্গল হইললও অসন্ষ্াচরলণ ইষ্াপসতে হয় ন্া। আল্া’মোর িন্তুষ্ 
করার লাসগ আস� পদুয়া পদুরীলর লালন্ পালন্ করস�। দদু সন্য়া এবং 
আলেরালত আ�রা আ�রার ক�্ষফল মোভাগ করল�া। সরসিক আল্া’র 
আয়লতে, মোতা�রা চাইললও আ�ালর কষ্ সদতায় পারতায় ন্ায়। আস� 
িাইন্া হুইন্া মোকউলর কষ্ সদস� ন্া। �ান্দুষর ভদু ল হয়। আস� ভদু ল 
করলল আ�ালর �াফ কইলরা মোগা �াই।”

মোহন্া :.. “আম্া মোগা, আস� আপন্ার পদুতরলবৌ।”
�া :. “আ�ার মোিবা করা মোতা�ার লাসগ ফরি ন্ায়।”
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মোহন্া িদুফায় মোহলান্ সদলয় বলল... “আম্া, ডলর-তরালি আ�ার 
গলা হুকাইোর।”

�া মোহঁলক বলললন্... “িাসকর, পাসন্য় লইয়া মোদৌসড়য়া আয়।”
িাসকর পাসন্ হালত মোেলয় মোহন্ার রক্শূন্্য �দুলের সদলক তাসকলয় 

িাধারণকলঠে বলল... “�াই, অেন্ সকতা করতা�?”
�া আঁচলল মোহন্ালক বাতাি কলর বলললন্… “িলসদ পাসন্ োওয়া 

ন্াইলল কপাসট লাসগসেব।”
িাসকর কথ্া ন্া বলল মোহন্ালক পাসন্ পান্ করায়। মোহন্া পাসন্ পান্ 

কলর ঘন্ঘন্ শ্াি মোটলন্ বলল... “আম্া মোগা, আস� অন্্যায় করস�। 
আ�াড় োইয়া পইড়া েত দদুে পাই�লা� তার থ্াসক মোবসশ ন্াটক 
কসরসল�লা�। ইলা আর আ�াড় োইলল হাচাঔ মোকা�র ভাসঙসেব।”

�া :.. “তদু স� োল�াো ডরাই�। মোতা�ার কথ্ার মোির ধইরা আস� 
ইতা কই�লা�।”

মোহন্া বদুক কাঁসপলয় দীঘ্ষশ্াি মোটলন্ বলল... “আপন্ারা রোথ্স�ক 
কত্ষব্য আদায় কইরা থ্াকলল, কত্ষব্যিাধলন্ আ�রা ব্যথ্্ষ হইতা� ন্ায় 
ইন্ শা আল্াহ।”

�া ওর �াথ্ায় হাত বদুসললয় বলললন্... “দদু সচিন্তা বাদ সদয়া তদু স� 
আরা� কলরা। আস� কত েদুসশ হইস� ইতা এক�াত্র আল্ায় িান্ইন্। 
ও মোবটা িাসকর, �াইর লাসগ মোকান্তা আন্লরবা, আ�ার ভদু ে লাগল�। 
বািাত োসন্র মোকান্তা ন্ায়।”

িাসকর মোদৌড়ালত শুরু কলর বলল... “ও �াই! ইতা সকতা কইলায়?”
সবভািা িাসকলরর সদলক তাসকলয় বলল... “দাদদু , আবিদুলর সকতা 

কই�?”
�া :.. “আ�ার ভদু ে লাগল�। মোতার ভদু ে লাগল� ন্া সন্?”
সবভািা মোহন্ার পালশ বলি �াথ্া দদুলায়। মোহন্া �া’র �দুলের সদলক 

তাসকলয় বলল... “আম্া, আস� আর লন্ডন্ োইতা চাই ন্া।”
�া :.. “দদু সন্য়ার একাত্র �াসলক আল্াহ। আল্ায় িপেদ সদ�ইন্, 

অলভাগ্য হইলল �ারা�াসর কইরাও মোভাগ করতায় পারতায় ন্ায়। তদু স� 
োল�াো সচন্তা কইলরা ন্া। মোতা�ার মোকান্তা হইলল কান্লত কান্লত 
আস� �সরসেল�া। মোতা�রা হািলল আ�ার অন্তর আন্সন্ত হয়। আস� 
দদুঃে ভদু সললাই। আ�ার ন্াতসন্ আ�ার বদুকর উপলর �াথ্া রাইে্যা 
ঘদু�ায়। এশা পইড়া ঘদু�াইলল ফিরর ি�য় ঘদু� ভালঙ। মোতা�ার িালন্ 
মোকান্তা চাইলল কও আস� বান্াই�দুলন্। আইি মোেলা �াত হইল� ইলা 
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�াতলল তরাি তাঁইলশ শাসন্তর আলগ অ লাইগ্যা অশাসন্ত শুরু হইসেব 
মোগা �াই।”

মোহন্া :.. “আপন্রা কা�াত বইয়া �ন্ েদুইল্া গপ করতা পারস� 
ন্া। ওটা মোত হটা, এইন্ আই�ন্, মোত মোহইন্ আই�ইন্। মোক োইলা 
মোক োইলা ন্া। আ�ার সবয়া হইসগল�। আস� আপন্ার পদুতরলবৌ। 
�দুসন্য়া অেন্ আ�ার ভাইলবৌ।”

�া :.. “বউ, আইি তদু স� ইলা �াতরায় মোকলন্?”
মোহন্া :.. “হকলল সন্ির সচন্তা কররা। আপন্ার ললগ অন্্যায় করলল 

আ�ার লাসগ থ্াকব। আ�ার দদুঃের ভাগ মোকউ সন্লতা ন্ায়। িপেসতে 
সেকই ভাগবাঁলটায়ারা হইব।”

�া :.. “তদু স� আ�ার পদুতরলবৌ, আস� সবশ্াি কসর মোতা�ার হালতা 
আ�ার দ� োইব। আস� মোতা�ালর অসভশাপ সদতা� ন্ায়, তদু স� আ�ার 
লাসগ মোদায়া কইলরা।”

এ�ন্ ি�য় োবার এবং পান্ীয় সন্লয় িাসকর আিলল গুরুগ্ভীর 
সবষয় বাদ সদলয় োবার সন্লয় মোহন্া ব্যস্ত হয়। �া এবং সবভািা 
তালদর ভাগ সন্লয় চলল মোগলল মোহন্া সশউলর বলল... “আ�ালর একলা 
থ্ইয়া মোকায়াই মোগ�লায়?”

িাসকর :.. “মোকন্ সকতা হইল�?”
মোহন্া :.. “আম্ায় আ�ালর মোে ডর মোদোই�লা, আস� বদুইঝস�লা� 

�ন্ পাইলক্ষ উড়াল মোদলাইব।”
িাসকর :.. “�াই সেক আ�ইন্সন্?”
মোহন্া :.. “ইশারায় আশারায় মোেতা কই�লা, ইতা হুইন্া আ�ার 

কসলিা হুকাইলগস�ল।”
িাসকর :.. “মোদলশা থ্াকলল সেকাল� লন্ডন্ মোগলল ললগ মোন্ওয়া 

লাগব।” 
আসরফ মোগইট েদুলল মোহঁলক বলল... “দদুলাভাই, কসফ আন্তা�সন্?”
িাসকর :.. “মোতার বইলন্ কসফ োয় ন্া, োসল আ�ার লাসগ একটা 

আসন্লা।”

�দুসন্য়া একগাদা বই বদুলক মোচলপ ধলর ধীলর ধীলর মোহঁলট আিলল, 
িাসকর সচসন্ততকলঠে বলল... “সকতা হইল� মোগা বইন্ তদু ই অত মোবিার 
মোকলন্?”
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�দুসন্য়া কাঁদলত শুরু কলর বলল... “হকল বই �দুেস্থ করা লাগব।”
“লা হাওলা ওয়ালা কদু ওয়্যাতা ইল্া সবল্াহ।” বলল িাসকর মোচাে 

কপালল তদু লল বলল... “ইতা সকতা কইলল?”
�দুসন্য়া কাঁদলত কাঁদলত সভতলর রেলবশ কলর মোহন্ার সদলক তাসকলয় 

বলল... “ভাবী, তদু স� সেক আ� সন্? আস� আইি এলকেবালর মোবসেক 
হইলগস�।”

মোহন্া বা� হালত �দুে আড়াল কলর ডান্ হালত চলল োওয়ার িন্্য 
ইশারা কলর বলল... “বই মোদেলল আ�ার িালন্ কাঁলপ। গাসট্ লইয়া 
উধিাললা ো।”

�দুইন্া :.. “সবভািা মোকায়াই?”
মোহন্া হাত সদলয় ইশারা কলর বলল... “উধিাললা ন্া হইলল আম্ার 

মোকাোত বইয়া সকবা তারা ধপ্া মোেললর।”
�দুসন্য়া বা� হালত অশ্রু �দুল� পরীক্ষার রেস্তুসত শুরু করলল, গড়গড়া 

�দুেস্থ পড়া শুলন্ ওরা রোয় আড়কালা। কলয়কসদন্ পর িকালল 
আসরফলক মোডলক দাঁলত দাঁত সপলষ িাসকর বলল... “এই! ইগুলর 
লন্ডন্ মোন্ওয়ার কদু  বদুসধি কা’র ঘরর সকলগাই মোতালর সদস�ল?”

আসরফ :.. “আইি পরীক্ষা, দাবড়াইলল োল�াো মোফইল করব।”
িাসকর :.. “আ�ার হম্দুক থ্াসক হসর ো, ন্াইলল সকল �াসর ডাট্া 

কসরসলল�া। ন্া বইতা পাসর ন্া োইতা পাসর ন্া ঘদু�াইতা পাসর। 
সন্রাই বইলল োসল গড়গড়া �দুেস্থ পড়া হুসন্। িকলর �দুেস্থ হইসগল�, 
তাইর হয় ন্া। ইগুলর আইি সকলাইসলতা�। ইলগা মোকায়াই?”

আসরফ �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “আপন্ার সপল�, দরিার 
িা�লন্ োড়া।”

িাসকর চ�লক বলল... “ইতা সকতা কইলল! �দুইন্া কই মোগা বইন্? 
আসরলফ মোতার ললগ লালগ ন্া সকতা? আরক বার লাগলল ভাইলর 
কই�, তার বইন্লর আ�রা সকলাই�দুলন্। অলন্ ভাইর কা�াত আয়। 
মোতার পড়ার েবর সকতা, পরীক্ষা মোকান্ ি�য়?”

�দুইন্া কান্ার ভান্ কলর বলল... “এগারটার ি�য়লরব ভাই িাব। 
ও ভাই িাবলরব! োইলত োইলত িালড় এগারটা বাসিব। ও মোিান্ার 
ভাইিাব আস� অলন্ সকতা করতা�? আ�ার োই লালগর ইবালরা 
মোফইল কসরসলল�া। ও মোিান্ার ভাইিাব, এইন্ আ�ালর ই সক সবপদ 
ফালাইলা? বাংলা পড়লল মোকান্তা বদুসঝ ন্া আর ইংসলশ পড়লত 
পড়লত আ�ার �গি মোফন্া। আস� অলন্ সকতা করতা�? ও মোিান্ার 
ভাইিাব আ�ালর বাচাও। আস� আর লন্ডন্ োইতা চাই ন্া।”
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িাসকর �দুইন্ার �াথ্ায় হাত বদুসললয় বলল... “কাসন্� ন্া মোগা বইন্, 
আল্া’র হুকদু � হইলল িাগর ন্গর হইোয়। আল্ায় চাইলল ইবার 
তদু ই পাি করলবলন্। মোফইল করলল �লন্া করলব মোতার ভালার লাসগ 
হইল�। ঔ মোন্ মোটকা। মোফইল করলল আরকটা বদুসকং কসর�। কাসন্� 
ন্া, লন্ডন্ সগয়া িদুলদ আিলল উশুল কর�দুলন্।”

�দুইন্া :.. “ভাই িবলরব ভাইিাব, গড়গড়া �দুেস্থ পইড়া মোহরান্ 
হইয়া মোচােোন্ �দুিলল মোদসে পরীক্ষাত মোফইল কসরসলস� আর তাইন্ 
বকসরর ললগ হাঁসট হাঁসট আ�ালর বকরা। লন্ডন্ মোন্ওয়ার কান্�ন্ত্র 
সদয়া এইন্ আ�ালর ই সক সবপলদা ফালাইলা? ন্া োইতা পাসর ন্া 
বইতা পাসর ন্া ঘদু�াইতা পাসর। োসল পড়া আর পড়া। আ�ালর 
সবপলদা ফালাইবার লাসগ ই আলাইলর লইয়া মোদলশা আই�লায় মোকলন্? 
আস� কত আরাল� আ�লা�। হকলসটন্লত আ�ালর বড়াপা ডাকতা, 
মোকালন্া কা� করা লাগত ন্া। অলন্ ইংসলশ পড়লত পড়লত আ�ার 
আকেলদাঁত লসড়োর। ইবার বাসড়ত োই, মো�ন্ালর আস� োসলবাসড়র 
উোলন্া বাইধিা থ্ইল�া।”

আসরফ তাড়া সদলয় বলল... “িলসদ আয় মোদসর হইোর। মোদসর 
হইলল পরীক্ষা ন্া সদলয় ইবার মোফইল করলব।”

�দুইন্া :.. “ও মোিান্ার ভাই িাবলরব অলন্ আস� সকতা করতা�?”
িাসকর �দুইন্ার �াথ্া সপলে হাত বদুসললয় বলল...
িাসকর �দুইন্ার �াথ্া সপলে হাত বদুসললয় বলল... “কাসন্� ন্া মোগা 

বইন্ োসগ। আর হুন্, পরীক্ষাত পাি করলল লন্ডন্ োওয়া লাগতন্ায়। 
মোফইল করলল লন্ডন্ সগয়া আরকটা পরীক্ষা মোদওয়া লাগব। আল্া’র 
ন্া� লইয়া আসরফর ললগ োসগ। মোতালর িাহাে্য করার লাসগ আস� 
আই�দুলন্। স্দু ললা মোেলা িাহাে্য করতা� ওলা িাহাে্য কর�দুলন্।”

�দুইন্া অশ্রু �দুল� িান্লন্ বলল... “আইচ্া মোত, পরীক্ষা মোদওয়ার 
লাসগ আস� োয়রা�। তদু স� মোথ্াড়া িাহাে্য করলল ইতা পরীক্ষা মোচাে 
�দুইজ্া পাি করতা পারল�া।” 

ওরা চলল মোগলল িাসকর মোবসরলয় িাঁকলড় গাই সকলন্ মোধান্া হালত 
সন্লয় দদুধ মোদাহলন্র িন্্য বিলত চাইলল মোহন্া মোবসরলয় বলল... “ই 
গাইলয় এক মোফাঁটা দদুধ সদত ন্ায়।”

িাসকর :.. “পাইকালর কইল� ই গাইলয় হাপ্তাত এক �ণ দদুধ 
সদলবা।”

মোহন্া :.. “বা�দুর মোকায়াই?”
িাসকর কথ্া ন্া বলল �াথ্া চাপড়ায় এবং পালশর বািার �ালদ 
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বলি মোকউ গান্ গায়… 

মোগাবশা সকন্াত সগয়া আস� মোপায়াসত গাই সকইন্া মোেকস�, ন্া মোদয় 
দদুধ গাইলয় ন্া বয় হাললা, গাই লইয়া �হা সবপলদা পড়স�, দদু সন্য়া 
ঘদুরাইয়া আস� কাসিরবািালরা েগা োইস�। কাসি ন্াই বািালরা 
ফাসি হকলল ভরা, অত কা�াইয়ারা কাসি আলগ ন্া মোদেস�লা� 
আস�, কাসিিালবর কারিাসি মোদসেয়া আউয়া বসন্লগস�। ভাবদুক মোদলে 
অভাসব হইস�, ভলবর বািালরা একবার মোগস�, ভলব এত অভাব 
মোদলে হাবভাব বদলল মোগল�, �ন্ ভাবদুক আ�ালর অসভক বান্ালত চায় 
সবপালকা পড়স�, ভান্দু মোলা তদু ই কী মোভলসক লাগাইলল, কালায় মো�ালর 
ধলা ডালক ইলট ডালক মোঢলা, েলগ মো�ালর ভণ্ ডালক িাধদুয় ডালক 
মোভালা, আস� কী আলিা িান্লা� ন্া, লালভরাশায় বািালরা মোদাকান্ 
সদয়া লালভ�ূলল মোোয়াইস�।”

িাসকরলক হায় হায় করলত মোদলে মোহন্া হািলত হািলত বলল... 
“এইলে মোদাহক �লহাদয়! ঝাঁকড়া-�াকড়া করার লাসগ িাঁকি�কপূণ্ষ 
ঝাঁকা আন্তা�সন্?”

িাসকর :.. “ঝাঁসক দশ্ষলন্র লাসগ মোবসশ উঁসকঝদু ঁসক করলল এ�ন্ 
ঝদু ঁকাসন্ ঝদু ঁকাইল�া আিীব ঝাঁকা-মোবাঝাই আ� মোদেলব। অেন্ হাসি 
বধি কর ন্াইলল েদু িাইসলল�া।”

মোহন্া :.. “েদু িা �ারা মোতা দূরর কথ্া, বগললা আইলল আইি 
পঞ্চালয়ত ডাসকসলল�া।”

িাসকর �াথ্া মোচলপ ধলর বলল... “পজির বাঁচাসন্ত লাই্গা আইি 
আস� পজিদুসর হাসরসলস�।”

মোহন্া :..  “ইতা সকলা হইললা?”
িাসকর গাই বার কলর সদলয় ঘলর ঢদু লক দরিা আওিালত চাইলল 

মোহন্া সবদ্রূপ মোহলি বলল... “দরিা িান্ালা েদুলা থ্াকদু ক, হাইজিার 
আলগ আওিাইবার লাসগ উিেদুি কররায় মোকলন্?”

িাসকর :.. “মোে আংরালর কয় কয়লা আর িাওলালর ডালক মোদওলা, 
তালর লইয়া আস� চলল�া সকলা?”

মোহন্া :.. “হাবভালব লালগর আইি �গলির মোিাড়াত ঝালা 
লাগল�।”

িাসকর :.. “হয়, কথ্া সেকাল�। দদু সচিন্তা আর কদু সচন্তার মোিালর 
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মোিাড়াত তার স�ড়স�ল।”
মোহন্া কলা হালত সন্লয় চারপালশ তাসকলয় বলল... “ঝদু ইঝস�, 

�াউসন্র ন্া� �ইয়া আর ভাত োইবার আলগ বওয়া লালগ হাত পাও 
ধইয়া। অেন্ �াথ্াল �াথ্া সদয়া �াইলচা বও, পারলল ধারীত বইয়া 
গপিপ কর�দুলন্।”

িাসকর �াথ্া মোন্লড় বলল... “এই �াকালসন্, কলা কাটার লাসগ দা 
কদু ড়াল লালগসন্? আ�ার োই মোদ, �ট্াসতে ভাইঙা সদ�দুলন্।”

মোহন্া :.. “হুলন্া বা মোিান্া হকল! কলা বদুলল �ট্াসতে ভাঙইন্? এলর! 
সদন্ান্দু সদন্ তদু স� ইলা হইরায় সকতার লাসগ? আবদুল তাবদুল �াতলল 
আস� মোতা�ার ললগ মোকালন্াোলন্া মোবড়াসন্ত োইতা� ন্ায়।”

িাসকর হাত বাসড়লয় বলল... “কলা আ�ার হালতা মোদ, আস� 
ভাইঙা সদ�দুলন্।” 

মোহন্া কথ্া ন্া বলল �াথ্া মোন্লড় তার হালত কলা মোদয়। িাসকর �ট 
কলর কলা মোভলঙ বলল... “সন্লির মোদালষ মোদাষী িাব্যস্ত হইয়া আস� 
সবপলদা পড়স�। এলর তালর লাই সদয়া ভরা গালঙা মোভলা ভািাইস�। 
�াইন্ষর ভালা কইরা আস� ভালা সবপলদা পড়স�, �াঘ �ালিা �াথ্াত 
েদু কর োইয়া আস� মোবসদশা হইস�।”

মোহন্া �দুে মোভংসচলয় বলল... “এর লাসগ ন্াইলন্ মোতা�ালর দদুই মোচালে 
মোদেতা পারইন্ ন্া।”

এ�ন্ ি�য় মো�াবাইল বািলল িাসকর চ�লক বলল... “ও মোিান্া 
�াই মোগা �দুইন্ায় মোফইল কসরসলল�, সকিাত স�সষ্ আন্ত িান্ার লাসগ 
আসরলফ ফন্ করল�।”

মোহন্া সবরক্ হলয় �াথ্া মোন্লড় বলল... “ফলন্া �ালতা মোত। মোফলইল 
ন্া পাি করল� ন্া �াতলল বদুঝল�া সকলা?” 

িাসকর :.. “তদু ই �াত, আস� পারতা�ান্ায়। কান্র সভতলর �দুইন্ার 
গড়গড়া �দুেস্থ পড়া হুন্রা�। আইয়াঔ শুরু কসরসদবলন্।”

মোহন্া মো�াবাইল হালত সন্লয় বলল... “আবার মোফইল করল� ন্া 
সকতা?”

�দুইন্া ইসন্লয় সবসন্লয় বলল... “পাি ন্া কইরা সকতা কর�দুলগা 
ভাবী। ভাইিালব কই�ন্ মোফইল করলল লন্ডন্ সগয়া পরীক্ষা মোদওয়া 
লাগব। এর লাসগ মোচাে �দুইজ্া গড়গড়া পসড় পসড় সলিক করস�লা�।”

মোহন্া লাইন্ মোকলট িাসকলরর সদলক তাসকলয় বলল... “ইলগাই সকতা 
�ালতর আস� মোকান্তা বদুইঝস� ন্া। আ�ার োই লালগর আবার মোফইল 
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কসরসলল�।”
িাসকর :.. “�াত বদুঝ�ন্ালত ফন্ ধর� মোকলন্, আন্তাসি �াতলল 

�াথ্াত োো পলড় ইতা িান্িন্াসন্?”
মোহন্া �া’র পালশ মোেলত মোেলত বলল... “আউলাইয় ঝাউলাই সকতা 

থ্াসক সকতা �াইলচ্ আস� মোকান্তা বদুইঝস� ন্া। সহলগাই ফন্ করল 
ন্া মোকন্? বািাত আউক! আইি তালর এক মোচাপ সদতা�। আ�ালর 
োসল বকা হুন্ায়।”

�া �দুে মোবিার কলর বলললন্... “ইতা বাদ মোদ মোর পদুত, লন্ডন্ 
োওয়ার দরোন্ ন্ায়। �দুইন্ায় পালরর ন্া �াইলয় পারল�া সকলা? 
বইর পাতাত সকতা মোলো পড়া মোতা দূরর কথ্া মোকান্তা মোচালে মোদসে 
ন্া। পড়লত পড়লত আ�ার পদুরীলগাতা �াথ্া োরাপ হইোর।”

আবার সরং হলল মো�াবাইলল �দুলড় মোহন্া বলল... “ও মোিান্া �াই মোগা, 
আরকবার ফন্ কসরসলল�।”

িাসকর মো�াবাইল মোলালফ ব্যস্তকলঠে বলল... “মোক মোব?”
মোহন্া :.. “মোতা�ার বইন্ �াড়া আর মোক হইব।”
িাসকর :.. “সরং করলত মোদ, অেন্ আর ফন্ ধসর� ন্া। �াই, আস� 

আর লন্ডন্ োইতা�ন্ায়। সহলন্া োসল কা� করা লালগ। সবভািালর 
স্দু ললা ভসত্ষ কসরসল�দুলন্। আসরফলর বদুঝাইয়া কই�দুলন্ �দুইন্া লন্ডন্ 
োইত চায় ন্া। মোহ চাইলল লন্ডন্ োইবসগলন্। এই মোহন্া, এক কাপ 
চা বান্াইয়া মোদ। চা োইয়া আস� বাসড়ত োই�দুসগ। বািাত থ্াকলল 
�াথ্া োরাপ হইসেব।”

�া :.. “ভালা কথ্া কই�ত মোর পদুত। ও মোবসট বউ, তালর এক কাপ 
চা মোদও। সবভািা, অলন্া আয়।”

িাসকর মোহন্ার িালথ্ পাকঘলর োয়। আসরফ বািায় রেলবশ কলর 
ডাকাডাসক করলল, িাসকর �াথ্া সদলয় ইশারা কলর বলল... “ো! 
মোচঁচাসড় সদ বাইসড়য়া ইতালর বাসড়ত পাো, আ�ার �াথ্ায় আর কা� 
কলরর ন্া।”

মোহন্া :.. “�দুইন্ালর লন্ডন্ মোন্ওয়া কদু বদু সধি কার ঘরলর সকলগাই ইগুলর 
সদস�ল?”

িাসকর :.. “েড়েড়াসদ বাইসড়য়া সিঘা কর সগয়া।”
মোহন্া তাড়দু  হালত মোবসরলয় গলারলিালর বলল... “মোহই! ইগুলর লন্ডন্ 

মোন্ওয়ার কদু বদু সধি মোকান্ বদুসধিয়ালল মোতালর সদস�ল?”
আসরফ হািলত হািলত বলল... “পাি কসরসলল� মোগা।” 
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মোহন্া :.. “সকতা কইলল?”
আসরফ :.. “মোচৌদেসদন্র সভতলর এপ্াই করা লাগব, ন্াইলল 

আরকবার পরীক্ষা সদত হইব। এর লাসগ আইবার ি�য় এপ্াই 
কসরসলস�।”

িাসকর চা’য় চদু �দুক সদলয় বলল... “িবর ভালা একটা কা� 
কর�ত। িসচ্ন্তা কইরা তদু ই িকলর দদু সচিন্তা দূর কর�ত। আল্ায় 
মোতার �লন্র আশা পূরাইবালন্।”

�দুইন্া পালশ মোেলয় কপট মোহলি বলল... “ভাইিাব, পরীক্ষা পাি 
কসরসলস�, লন্ডন্ োওয়া লাগবসন্?”

িাসকর �দুইন্ার �াথ্ায় হাত বদুসললয় বলল... “শাসন্তর েবর হুইন্া 
আ�ার অশাসন্ত দূর হইল�, অলন্ শাসন্ত�ত ঘদু�াইতা পারল�া। লন্ডন্ 
োওয়ার সচন্তা বাদ সদয়া অন্্য সচন্তা কর মোগা বইন্, �ন্ ফদু রফদু রা 
হইবলন্।”

�া তার মোচালের সদলক তাসকলয় সবচসলত হলয় বলললন্... “ও পদুত, 
�াই আবার দদুটালন্া পড়স�। সবভািালর লইয়া তদু ই বাসড়ত আই�ত 
আর �দুইন্া লন্ডন্ োইবসগ। �াইলয় অলন্ সকতা করতা�?”

িাসকর :.. “আপন্ার মোদেভাল করার লাসগ ই মোদলশা মোকউ ন্াই। 
আপন্ার পদুয়া পদুরী লন্ডসন্। আপলন্ েেন্ চইবা তেন্ লন্ডন্ োইতা 
পারবা। আস� িাসন্ আ�ার কথ্া হুইন্া আপলন্ স্তস্ভত হই�ইন্। 
আলগ আস� একলা আ�লা� অেন্ আ�ার পদুরী মোিয়ান্ হর। ন্া 
চাইললও িত্য �ান্া লাগব এবং বাস্তসবক হওয়া লাগব। আপন্ার 
মোিবােত্ন করা এবং সবভািার সন্রাপতো সন্সচিত করা আ�ার দাসয়ত্ব-
কত্ষব্য। আস� ো োইল�া মোহন্ায় তা োইব। আপলন্ সন্লি ন্া োইয়া 
আ�ালর োওয়াই�ন্, অেন্ আপন্ার িালন্ ো চাইব তা সদলত অক্ষ� 
হইলল আ�ার িীবন্ সবফল হইব। সবভািায় মোকান্তা চাইয়া ন্া 
পাইলল আ�ার আত্ায় আ�ালর অসভশাপ সদব।”

�া :.. “মোিান্া পদুত মোন্া তদু ই আর দদু সচিন্তা কসর� ন্া, �াই মোতার 
ললগ থ্াক�দুলন্।”

িাসকর বদুক ভলর শ্াি মোটলন্ আলহা�দদু সলল্াহ বলল সন্ত্যকৃলত্য 
ব্যস্ত হলল বাতালি গালন্র িদুর ভালি…

“মোতা�ার লীলা মোতা�ার মোেলা বদুঝা বড় দায়, বদুঝা বড় দায় মোগা 
আল্াহ বদুঝা বড় দায়। দদু সন্য়ার িকলল িালন্ �াসটর �ালঝ বদুসধি ন্ায়, 
�াসট সদয়া �ান্দুষ বান্াই সবলবক বদুসধি সদয়া তালর মোরেষ্ কসরলায়। 
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বদুসধির অথ্্ষ ন্া বদুসঝয়া বদুসধি বদুসধি সচল্ায়, সন্লব্ষালধরা বদুসধি োটাই 
বদুসধি�ান্ হইলতা চায়। �াসটর িন্্য �াসটর �ান্দুষ বাহুবল োটায়, 
হাঁটার ি�য় �াসটর �ান্দুষ বদুক ফদু লায়, মোহাঁচট মোেলয় পলড় �লর �াসটর 
সন্লচ োয়। আ�ার বললত সকচ্দু  ন্ায় আত্া বদুসধি মোতা�ার আওতায়, 
মোতা�ার লীলা মোতা�ার মোেলা বদুঝার বদুসধি আ�ার �াথ্াত ন্ায়।”

।। লীলা িাঙ্গ।।
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িংলাপ বান্ালত হলল শলব্র রেলয়ািন্ হয়। বান্ান্ শুধি করলত হলল 
অসভধান্ মোদেলত হয়। অসভধান্ মোদলে আস� সন্সচিত হলয়স�, সিলসট 
ভাষা আিলল োঁসট বাংলা। তলব েলথ্ষ্ শব্ অপশব্ হলয়ল�, ো িব 
ভাষায় আল�। ডালকর একটা কথ্া আল�, এক মোদশর বদুসল আরক 
মোদশর গাসল।

মো�াহাম্াদ আব্দুলহাক
মোলেক এবং রেকাশক


