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গমল্পর ন্ায়ক লিলরিধারী ব্যবসা পলরচালক এবং ন্ালয়কা 
লববাহলবমছেদ লবমশর্জ্ঞ। দদুজন্ অক্ান্তক�্ষী এবং কমরকম�্ষ লন্জ 
ক�্ষমষেমরে সাফল্য�লডিত। ওরা এমক অন্্যমক ভামলাবাসমলও অজ্ঞাত 
কারমণ বদুলিময় বলমত পামর ন্া। আল� মোতা�ামক ভামলাবালস এবং 
বাসায় চমলা ভামলাবাসাবালস করব, সংলাপ অত্যন্ত জন্লপ্রয় হমলও 
তামদর জন্্য কাঁঠামলর আ�সত্ত্ব। এসব মোভমব হতাশরিস্ত হময় ন্ালয়কা 
মো�াবাইমল বাত্ষা মোদখার স�য় অত্যন্ত আকর্্ষক বাত্ষায় ওর মোচাখ 
আটমক…

�ন্ যখন্ চাইমব তখন্ চমল আসমব, জলাশময়র পামশ আ�ামক 
তদু ল� একা পামব।

[ ] বাত্ষা পমড় ন্ালয়কা যখন্ তাড়াহুমড়া কমর, তখন্ লভম্টালরয়া 
পামক্ষ মোলাকজন্ হাঁটাহাঁলট এবং মোদৌড়ামদৌলড় করল�ল। হাঁসরা জলাশময় 
মোভমস মোবড়ালছেল। পান্মকৌলড়রা জমল িদু মব আধার খদু ঁজল�ল। মোপ্রল�ক 
মোপ্রল�কার প্রাণমখালা হাস্যধ্বন্ী পলরমবশমক প্রাণবন্ত করল�ল। [ ]
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ন্ায়ক জলাশময়র পামশ দাঁলড়ময় মোফায়ারার লপচকালরমত দৃশ্য�ান্ 
মো�ঘধন্দুর লদমক তালকময় স্বগমতালতি কমর… “আল� জালন্ তদু ল� আসমব 
তাই মোতা�ার আমগ এমসল�। মোতা�ামক খদু ঁমজ বার করার জন্্য ঘটমকর 
বাময়ািাটা পমড়ল�। মোতা�ার �লব মোদখার জন্্য মোিলটং সাইট ঘাটাঘালট 
কমরল�। মোতা�ার সামে �দুমখা�দুলখ হমত ন্া মোপমর সঙ্গলব�দুখ হময়ল�।”

ন্ালয়কা গালড় মোেমক মোবলরময় জলাশময়র পামশ ন্ায়কমক দাঁলড়ময় 
োকমত মোদমখ অবাক হমলও দদু হাত মোন্মড় উচ্চস্বমর বলল... “সরণ! 
কামরা জন্্য অমপষো কর� ন্ালক?”

সরণ হাসার মোচষ্া কমর হামত মোন্মড় লন্ম্নস্বমর বলল… “�ন্ বারবার 
বমলল�ল আজ সদুরলভর সামে মোদখা হমব।”

সদুরলভ িবকা শালরকার �ত ঠাট ঠ�ক ঠসমক মোহঁমট মোযময় 
উছেলকমঠে বলল... “একা এখামন্ কী করল�মল?”

সদুরলভ :.. “�ধ্যাহ্ন মোেমক সায়াহ্ন পয্ষন্ত দাঁলড়ময় োকার পণ 
কমরল�লা�।”

সদুরলভ :.. “পণরষোর জন্্য কদু লড় গডিা �ন্া �ান্ত করমত হমব 
ন্ালক?”

সরণ �াো মোন্মড় বলল… “লতন্ সমত্যর আসল সত্য হমলা, 
�মন্�মন্ �ান্সীর সামে কো বলার জন্্য জলাশময়র পামশ একলা 
দাঁলড়ময়ল�লা�।”

সদুরলভ অপলকদৃমষ্ তালকময় দৃঢ়কমঠে বলল... “মোপামড়া বালড়মত 
ভূতরা মোদৌড়ামদৌলড় কমর এবং পমড়া-পমড়া বালড়মত মোকউ মোবড়ামত 
যায় ন্া। আজ অন্তত অন্তমরর কো বমলা, একলা-একলল এখামন্ 
কী করল�মল?”

সরণ :.. “লীলালয়ত লললতার লীলা মোদখার জন্্য লালালয়ত হময় 
আল� লীলাকান্মন্ এমসল�লা�। তদু ল� মোকন্ এমস�?”

সদুরলভ :.. “জলড়-বদুলট গলায় পমর িাকসদুন্দরী হওয়ার জন্্য মোটাটকা 
লচলকৎসা করাবার বড্ড ইছো। তাই আজ কলবরামজর আজদুরা 
মোজাগাড় কমর বাজামর এমসল�।”

সরণ �াো দদু ললময় গম্ীরস্বমর বলল… “উমদেশ্যলসলধির মোচষ্ায় ভাগ্য 
পলরবত্ষন্ হয়, গন্তব্য পলরবত্ষন্ হয় ন্া।”

সদুরলভ লচলন্তত হওয়ার ভান্ কমর বলল… “ভাবদুক হওয়ার জন্্য 
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মোলাকজন্ ভাব ধমর। মোতা�ামক মোদমখ �মন্ হমছে মোতা�ার উপর 
অভামবর প্রভাব পড়মত শুরু কমরম�।”

সরণ :.. “আ�ামদর �ামি ভাব আম� তাই আ�রা সহমজ ভাবদুক 
হই। মোবলশ ভাবদুক হওয়ার জন্্য অভীক শমব্র অে্ষ মোজমন্ আল� 
িাকাবদুমকা হমত মোচময়ল�লা�। আল� লবশ্াস কলর, �মন্র দ্বন্দ্ব ঘদুচামত 
পারমল অভাব দূর হময় অসমভ্যর স্বভাব বদমল।”

সদুরলভ :.. “পামক্ষ প্রমবশ করার স�য় সাপ ধরার �ন্ত্র জমপ মোবলজর 
মোলমজ পাড়া মো�মরল�মল ন্ালক?”

সরণ �াো মোন্মড় বলল… “লাল ন্ীল পালন্ লগমল �াতাল হমত চাই 
ন্া। মোপ্রম�র মোন্শা বড় মোন্শা। আঁলখজল পান্ কমর আল� �ামতায়ারা 
হই। যারা জান্ার ওরা জামন্, আঁলখজল পান্ করমল আমব হায়ামতর 
পালন্ লফমক হয়।”

সদুরলভ চারপামশ তালকময় বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ বলল... “আজ 
আল� অত্যন্ত দদুঃখাত্ষ। আ�ার দদুঃখ মোশান্ার জন্্য মোতা�ার লক স�য় 
হমব?”

সরণ :.. “তদু ল� বলমত শুরু করমল আল� �মন্ামযাগ লদময় মোশান্ব। 
আজ আর হুতদু ম�র �ত �দুখ বান্াব ন্া।”

সদুরলভ :.. “আজ এত ভামলা�ান্দুর্ মোসমজ� মোকন্?”
সরণ :.. “হাটদু লরয়ার �ত হাঁটাহাঁলট করার জন্্য হাঁটবামর হাঁমট 

এমসল�। গলরমবর দদুঃমখ হারীর �ন্ কাঁমদ মোজমন্ আল� অত্যন্ত লচলন্তত 
হময়ল�।”

সদুরলভ :.. “হাঁটবামর হাঁমট মোযময় পমর আ�রা হাঁটাহাঁলট করব, তার 
আমগ জান্মত চাই হাটদু লরয়া হারী মোকাোয় োমক?”

সরণ :.. “দদুঃমখর সামে হারী মোযাগ হমল দদুঃখহরীর অে্ষ হয় মোয 
দদুঃখ হরণ কমর।”

সদুরলভ :.. “অবমশমর্ লবশ্াস করমত শুরু কমরল� বাদীর �ত তদু ল�ও 
নন্রাশ্যবামদ লবশ্াসী।”

সরণ :.. “দদুঃখবাদীর সামে আ�ার কখমন্া বলন্বন্া হয়লন্ এবং 
হমবও ন্া। সদুখ স্পশ্ষ করা যায় ন্া। দদুখ ভদু মল োকা যায় ন্া। দদুখী 
একলা হমল �মন্র দদুঃখ কাঁমদ।”

সদুরলভ :.. “মোপ্র� সম্বমধে লক�দু বমলা। আল� আলড় মোপমত শুমন্ল�, 
পমড়ালশরা বলাবলল করল�ল তদু ল� ন্ালক মোপ্র� লবমশর্জ্ঞ হময়ম�।”

সরণ :.. “বাতামস মোপ্র� োকমল প্রাণীরা প্রামণাছেল হয়। পলরমবশ 
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লবর্াতি হমল প্রাণীরা শ্াসকমষ্ মোভামগ। বাস্তববাদী হময় মোজমন্ল�, 
সম্পদ এবং শলতির দাপমট �ান্বতা েরের কমর। মোপ্র� মোবমচ 
বাতাস লকন্া যায় ন্া। বাতাস পলরমবমশর অংশ এবং মোপ্র� শমব্র 
একালধক অে্ষ আম�। এখন্ তদু ল� লক�দু বমলা।”

সদুরলভ :.. “মোকউ কললকিত হমল কাঁকন্ কন্কন্ কমর এবং কলমকির 
ন্দুপদুর ভরদদুপদুমর িন্িন্ কমর। কলকি আজীবন্ োমক। সভ্যতার অে্ষ 
যারা জামন্ ন্া তামদর জন্্য সব নবধ।”

সরণ :.. “আমষেমপর লবর্য় হমলা, সংসারাসতিরা সহমজ হতাশরিস্ত 
হয় এবং লবপামক পড়মল মোঘার সংসারীরা মোভাগবাসন্ালব�দুখ হমত 
চায়। মোপ্র� বাতামসর �ত। যার যতটদু কদু  প্রময়াজন্ মোস ততটদু কদু  পায়। 
মোবলশ হাঁসফাঁস করমল শ্াসকষ্ হয়।”

সদুরলভ :.. “আল� যামক ভামলাবালস তার �দুমখা�দুলখ হময় বলমত 
পালরলন্ আল� মোতা�ামক ভামলাবালস। আল� স�াকদু ল হময়ল�, পলরলথিলত 
এখমন্া আ�ার অন্দুকূল হয়লন্। তদু ল� লন্শ্চয় জামন্া সবলক�দু সবার 
আয়মতে োমক ন্া এবং সবলক�দু পাওয়ার মোলাভ এখন্ আর আ�ার 
�মন্ মোন্ই।”

সরণ :.. “তদু ল� মোতা�ার জীবন্ উপমভাগ কমরা। মোতা�ামক লন্য়ন্ত্রণ 
কমর মোতা�ার সদুখ ন্ষ্ করার অলধকার কাউমক লদয় ন্া। লপ্রয়জন্রাই 
আ�ামদরমক �ালন্সক লন্য্ষাতন্ কমর এবং লন্য্ষালততরা �দুখ বদুমজ তা 
সহ্য কমর।”

সদুরলভ :.. “মোয আঠামরা ঘণ্া কাজ কমর মোস সহমজ স্বাবলম্বী হয়। 
স্পষ্ভার্ীর সামে দদুষ্রা দূরত্ব বজায় রামখ এবং স্বাে্ষাধেরা অধেকামর 
টদু ইময় টদু ইময় হাঁমট। আল� জালন্ তদু ল� অক্ান্তক�্ষা এবং আল�ও বমস 
োলক ন্া। মোতা�ার বালড় গালড় আম�। আল�ও �া বাবার সামে বড় 
পাকাবালড়মত োলক। আ�রা লবলাসলপ্রয় এবং সী�ালঙ্ঘন্ ন্া কমর 
যা প্রামণ চায় তা কলর।”

সরণ :.. “আল� লবশ্াস কলর তদু ল� তালক্ষক এবং স্পষ্ভালর্ণী। 
�মন্র কো �দুমখ বলমত তদু ল� কখন্ও লদ্বধারিস্ত হমব ন্া। আল� তক্ষ 
করমত পালর ন্া।”

সদুরলভ :.. “আল� দূর মোেমক মোদমখল�, �মন্র কো কামন্কামন্ 
বলমত চাইমল লন্মরট মোবাকা দাঁত কটকট কমর, উমতেজন্ায় তার 
বদুমকর লভতর ধদুকধদুক শব্ হয়, তার হৃৎকমম্প �ালট কাঁমপ মোজমন্ও 
আল� তামক ভামলাবালস বলমত পালরলন্। অকপমট �মন্র কো বলা 
�দুমখর কো ন্য়।”
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সরণ :.. “আ�রা ঘদু� মোেমক মোজমগ ভদু মল যাই রামত আবার ঘদুম� 
মোবমঘার হব। আ�রা ভদু ল কমর ভদু মল যাই ভদু ল করা �ান্দুমর্র স্বভাব। 
যারা লন্ভদু ্ষল হমত চায় ওরা অহংকারী। যারা লন্ঘদু ্ষ� বাঁচমত চায় ওরা 
অস�ীষে্যকারী। কাল কামলর গহ্বমর োমক। কালমক লন্ময় দদু লশ্চন্তা 
ন্া কমর আজমকর লচন্তা করমল জীবন্ উপমভাগ্য হমব।”

এ�ন্ স�য় যদুবক যদুবতী তামদর সা�মন্ লদময় মোহঁমট যাওয়ার স�য় 
যদুবতীর �ান্ভঞ্জমন্র জন্্য যদুবক লপ�দু মোহঁমট বলল�ল…

“তদু ল� এত লন্দ্ষয় হময়� মোকন্? মোতা�ার সামে সংসার করার জন্্য 
আল� মোতা�ামক ভামলামবমসল�। লবময় করমতই হমব! তাইমল এত 
মোদ�াগ মোকন্? আল� জালন্ তদু ল� িাকসদুন্দরী, তাই আল� মোতা�ামক 
প�ন্দ কমরল�। বরণ করমল বাসর জাগব সালজময় পান্লস, তদু ল� 
জামন্া আল� মোতা�ামক কত ভামলাবালস।”

সরণ তামদর চমল যাওয়া পমের লদমক তালকময় দীঘ্ষশ্াস মো�মড় 
বলল... “যা খদুব পলরলচত ল�ল তা মোকন্ অপলরলচত হমলা? মোদার্ লক 
শুধদু আ�ার ল�মলা? হয়মতা আ�ার ভদু মল সব এমলাম�মলা হময়ল�ল।”

সদুরলভ :.. “আ�ামক লক�দু বল� ন্ালক?”
সরণ :.. “র্ড়লরপদুর র্ড়যন্ত্র এবং অন্তমরর কদু �ন্ত্রণায় লবভ্ান্ত হময় 

�ান্বতা এবং সভ্যতা এখন্ প্রায় লবপয্ষস্ত। আ�ার লবশ্াস এবং 
অলভজ্ঞতা আল� সকমলর সামে ভাগ কলর। বামটায়ারার ভাগ ভামগ 
মোপময় মোকউ আ�ামক বমক মোকউ আ�ার সামে সহ�ত প্রকাশ কমর।”

সদুরলভ :.. “ভামলা গাম�র ফল ভামলা হয় এবং ভামলা লবলচ মোেমক 
ভামলা গা� হয়। ভাত খাওয়ার আমগ হালচার্ করমত হয়। হাঁটমত 
োকমল গন্তব্য কাম� আমস, দাঁলড়ময় োকমল সূয্ষ িদু মব এবং পরলদন্ 
ন্তদু ন্ পমে হাঁটমত হয়। তা তদু ল� লন্শ্চয় জামন্া?”

সরণ :.. “হ্যাঁ, জল্পন্া-কল্পন্া কমর একলা হাঁটা যায়, মোদাকলার 
সামে গল্প করমত হমল অলভজ্ঞতার প্রময়াজন্ হয়।”

সদুরলভ :.. “তদু ল� আ�ার প্রমনের উতের দাওলন্। আজ সকল প্রমনের 
উতের আল� চাই।”

সরণ :.. “প্রলতপ্রমনে লন্রুতের হমত চাই ন্া। কোর মোজর ধমর 
মোজরা করা মোতা�ার মোপশা। জবাবলদলহ আল� মো�ামটই প�ন্দ কলর 
ন্া।”
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সদুরলভ বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ হাসার মোচষ্া কমর বলল… “আল� 
জালন্ তদু ল� সরলপ্রাণ এবং সরল জীবন্যাপন্ প�ন্দ কমরা। সরল 
�মন্ কো বমল আজ আল� প্রাণমখালা হালস হাসমত চাই। তদু ল� লক 
আ�ামক সাহায্য করমব?”

সরণ :.. “চাইমলও আজ মোতা�ামক সাহায্য করমত পারব ন্া। 
আ�ার সামে িগড়া করার জন্্য যখন্ তখন্ একজন্ আসমব।”

সদুরলভ আড়মচামখ তালকময় বলল... “লন্শ্চয় অমলাক সদুন্দরী?”
সরণ হাসমত শুরু কমর পমকট মোেমক মো�াবাইল বার কমর এক 

যদুবমকর লদমক ইশারা কমর। সদুরলভ কপাল কদু ঁচমক বলল... “তদু লহন্ 
মোকন্ মোতা�ার সামে িগড়া করমব?”

সরণ মোহঁমক মোিমক আইস-লরি� লকমন্ আন্ার জন্্য বমল সদুরলভর 
লদমক তালকময় বলল... “তদু ল� চাইমল এখন্ চমল মোযমত পারমব।”

সদুরলভ �দুখ মোবজার কমর পা বালড়ময় বলল… “লঠকাম�, আল� এখন্ 
চমল যায়।”

সরণ হাসমত হাসমত বলল... “আল� বমলল�লা�, তদু ল� চাইমল 
এখন্ চমল মোযমত পারমব।”

সদুরলভ দীঘ্ষশ্াস মো�মড় ঘলড়র লদমক তালকময় বলল… “মোতা�ার সামে 
কো বলমল আলত্ক শালন্ত পাই। তাই আল� মোতা�ামক লবরতি করমত 
চাই ন্া। আল�ও কামরা সামে মোদখা করার জন্্য এমসল�লা�।”

সরণ ধীমর ধীমর মোহঁমট মোযময় গাম� মোহলান্ লদময় দাঁলড়ময় সদুরলভর 
লদমক তালকময় হাসার মোচষ্া কমর বলল… “ঠাডিাল�ঠাই লচবামল �ন্ 
ঠাডিা হমব। চাইমল কময়কটা লকমন্ আন্ব।”

সদুরলভ তার লদমক তালকময় লন্ম্নস্বমর বলল... “এভামব হাস� মোকন্?”
সরণ :.. “সদুন্দমরর মোসৌন্দয্ষতা কী লদময় ধায্ষ করমত হয় তা লক 

তদু ল� জামন্া?”
সদুরলভ :.. “এসব উদ্ভট প্রমনের উতের পাঠ্যপদুস্তমক োমক ন্া। আল� 

এখন্ চমল যাব। ভাঁড়াল� এবং বাড়াবালড় আল� প�ন্দ কলর ন্া।”
সরণ :.. “মোটই�মসর মোেউ মোয�ন্ মোত�ন্, পালন্ বরমফর �ত ঠাডিা। 

একলদন্ অলন্ছোসমত্ত্বও লক�দু স�য় মোটই�মসর পামর দাঁলড়ময়ল�লা� 
এবং কলবলগলর করার জন্্য যমেষ্ মোচষ্া করমলও আ�ার গাময় সয়লন্। 
মোদৌড়ামত শুরু কমর �মন্ �মন্ বমলল�লা�, গামের পামর দাঁলড়ময় 
কলবতা ললমখ আল� অন্তত কলব হমত পারব ন্া।”

সদুরলভ �দুচলক মোহমস বলল… “গমল্পর জন্্য গল্পবাজ বাজামর লগময়ল�ল। 
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গমল্পর লবর্য় খদু ঁমজ ন্া মোপময় চদু মন্া মোেমক শুরু কমর চাঁইমক গমল্পর 
চলররে বান্ামল ভতিরা লবরতি হময় তামক তাড়া কমরল�ল। গল্পবাজ 
আড়াআলড় মোদৌমড় বালড় মোপঁম� গমল্পর বৃতোন্ত বলমল স্তী তাজ্জব হময় 
বমলল�ল, আজ এত �জার গল্প সাজামল ক�মন্, বাজামর লন্শ্চয় মোচাখ 
কান্ মোখালা আটলপমঠ গল্পকার এমসল�ল?”

তদু লহন্ আইস-লরি� এলগময় লদময় বলল... “অকামল পাগল হওয়ার 
জন্্য কপাল ঠদু মক সাতসকামল এমসল�স মোকন্?”

সদুরলভ আইস-লরি� হামত লন্ময় আড়মচামখ সরমণর লদমক তালকময় 
বলল… “অদ্ভদুত কলবর উদ্ভট কলবতা আবৃলতে কমর অলতশয় আন্লন্দত 
হমত মোচময় উদ্ভান্তলচমতে মোদৌমড় এমস লকংকত্ষব্যলব�ূঢ় হময়ল�।”

তদু লহন্ :.. “আল� লবশ্াস কলর তদু ই অত্যন্ত কত্ষব্যপরায়ণ। 
অবশ্যপালন্ীয় কত্ষব্যপালন্ করার জন্্য কামজ যা। আমজ বামজ 
গুজব শুন্মল মোতার �গমজ স�স্যা হমব।”

সদুরলভ আইস-লরি� চদু মর্ মোহঁমট মোযমত মোযমত বলল… “আইস-
লরিম�র জন্্য অসংখ্য ধন্্যবাদ বলমত চাই ন্া।”

সরণ কপট মোহমস লবদায়সম্ার্মণর জন্্য দদু হাত ন্াড়মল তদু লহন্ 
বলরতি হময় বলল... “তদু ই পাগল হমত চাস ন্া আ�ামদরমক পাগল 
বান্ামত চাস?”

সরণ :.. “পাগমলর পাগলা�ী সকমলর ভামলা লামগ ন্া। যার ভামলা 
লামগ মোস হয়মতা পাগল ল�ল। সত্যাসত্য জান্ার জন্্য পাগলপারা 
শমব্র অে্ষ জান্মত মোচময় মোজমন্ল� পাগলা�ী এবং পাগলাম�া এক 
হমলও আলাদা প্রভাব আম�।”

তদু লহন্ :.. “আজ এভামব কো বলল�স মোকন্, মোতার কী হময়ম�?”
সরণ :.. “জীবমন্র গতী বদলামত মোচময় আ�রা লবপামক পলড়, স�য় 

লফমর আমস ন্া মোজমন্ও আ�রা অবদুমির �ত স�য়মক বদলামত চাই। 
স�ময় স�ময় স�য়মক লন্ময় আ�রা জল্পন্া কল্পন্া কলর, লদবাস্বপ্ন 
মোদখার পর কী হয়?”

তদু লহন্ :.. “লঠকঠাক উতেমরর জন্্য দলষেণবমঙ্গ মোযমত হমব।”
সরণ উদাস হওয়ার ভান্ কমর দীঘ্ষশ্াস মো�মড় বলল... “পূবালী 

বাতাস লাগমল পামল, পল�য়াঁ বাতামস গতী বদমল, উতেদু মর বাতামস 
কন্কমন্ শীত, দলখন্া বাতামসর আন্ন্দ মোদহাতীত।”

তদু লহন্ :.. “ভাববামচ্য কো বলার কারণ জান্মত চাই।”
সরণ :.. “অলবশ্াস্য ব্যাপার-স্যাপার লবশ্াস কমর ষেলতরিস্ত হময়ল�, 
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বাসন্াপূরমণর জন্্য ষেলতপূরণ মোক করমব?”
তদু লহন্ :.. “লবমবকবদুলধিমত ঘাটলত ধমর ধন্কদু মবররা লন্লব্ষমবক 

হওয়ার দরুন্ লবমবকবান্রা মোবাকা এবং যদুবকরা লন্ব্ষাক হমছে। 
অন্্যরা বদুলধিহত হওয়ার দরুন্ আল� বদুলধি ব্যবহার কমর বদুিমত 
মোপমরল�, �াঁলচ-কদু �ড়ার মো�ারব্া মোখমত চাইমল তীক্ষ্ণ ফলা লদময় 
িাঁিরা কমর লচলন্র সদুরুয়ায় চদু লবময় রাখমত হয়।”

সরণ :.. “সকল বাঁমশ বাঁলশ হয় ন্া এবং বাঁলশর বাঁমশ কলঞ্চ োমক 
ন্া। বাঁমশর িামড় ভূত োকমলও ফাটা বাঁমশ িাঁটা হয় ন্া।”

তদু লহন্ :.. “দাময় পমড় লক�দু দালয়ত্ব আদায় করমত হয়। লক�দু 
কত্ষব্য বাধ্যতা�ূলক আদায় করমত হয়। লন্দ্ষায় হওয়ার জন্্য আজ 
খাবার মোটলবমল বমস, চালচ আম্ামগা হাত পদুমড়ম� বমল হাঁলড় ভােব।”

সরণ :.. “গূঢ়তত্ত্ব বদুিমত পারমল মোতার �াো লদময় লেল মো�মর 
আ�ার �দুডিদু  ফাটামবন্।”

তদু লহন্ আইস-লরি� কা�মড় লশউমর বলল... “তাইমল মোক�মন্ কী 
করব?”

সরণ �াো দদু ললময় বলল… “ন্ালন্জামন্র পা লটপমল সহমজ 
কাময্ষাধিার হমব।”

তদু লহন্ �দুখ লবকৃত কমর বলল… “লদন্মশমর্ চশ�া লালগময় 
ন্ান্াজামন্র �দুখ মোদমখন্। মোবলশ লটপালটলপ করমল মোতামক বর সালজময় 
আ�ামক বরলয়তার বালড় পাঠামবন্।”

সরণ :.. “লতন্ কাল লগময় এক কামল মোঠমক পারঘামট ঘামটায়ালল 
হময়ম�ন্ ন্ালক?”

তদু লহন্ :.. “আ�ার ভদু খ মোলমগম�। চল! মোকাোও বমস গপসপ কমর 
লক�দু খাব।”

সরণ :.. “অপ্রত্যালশতভামব সবলক�দু অস্বলস্তকর হমছে। স্বলস্তর সামে 
একথিামন্ বসমত পালর ন্া। মোচাখ বদুজমল চ�মক উলঠ। �মন্র কো 
কাউমক বলমত পালর ন্া। লদন্ান্দু লদন্ �ন্ উন্মন্া হমছে।”

তদু লহন্ :.. “চাইমল আজ আ�ামক বলমত পারমব আল� কাউমক 
লক�দু বলব ন্া। �ান্সী ন্াম্নী কাল্পলন্ক ন্ারীর সামে আল� মোদখা 
করমত চাই ন্া। এ�ন্ কামরা ন্াম�াচ্চারণ কর প্রময়াজমন্ যার হাত 
পা ধমর ল�ন্লত করমত পারব।”

সরণ :.. “বদুিদার হওয়ার পর মোেমক যার সামে একালধকবার ভদু ল 
মোবািাবদুলি হময়ম� তার সামে মোবািাপড়া করমত চাই। মো�ামটাখামটা 
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ভদু ল কমর আল� আ�ার ভদু ল বদুিমত মোপমরল�। মোস এখন্ও অবদুমির 
�ত �ন্কর্াকলর্ কমর।”

তদু লহন্ :.. “মোতার মোপমটর খবর আল� জালন্। �মন্র খবর ন্া জান্ার 
দরুন্ �ামি�ামি আ�ার গাময় কাঁটা মোদয়। মোতার সামে হাত ল�লামত 
চাইমল গা লঘন্লঘন্ কমর। ন্াজালন্ কার প্রলত তদু ই আসতি হময়ল� 
তা আল� জান্মত চাই। মোতামক এক সপ্তা স�য় লদলা�। পমরর সপ্তা 
সলাপরা�শ্ষ কমর পাঞ্চাময়মত বমস মোতার লবর্ময় লথিরলসধিান্ত করমত 
হমব। লবশ্াস কর, মোতামর সামে কো বলমল সলত্য অস্বলস্ত মোবাধ 
করল�।”

সরণ হাসমত হাসমত বলল… “আ�ার সম্বমধে যা জালন্স তা 
আ�ামক বল। আল� আ�ার সম্বমধে জান্মত চাই।”

তদু লহন্ করমজামড় বলল… “দয়া কমর আ�ামক ষে�া কর। আজ 
আর মোতার সামে কো বলমত চাই ন্া। মোতার লদমক তাকামল 
বল�বল�ভাব অন্দুভব কলর।”

সরণ :.. “দয়া কমর কাউমক লক�দু বললস ন্া। তদু ই �দুখ খদুলমল আল� 
কাউমক �দুখ মোদখামত পারব ন্া।”

তদু লহন্ :.. “মোতার প�মন্দর ন্ারী হাবলশ হমলও আ�ামদর স�স্যা 
হমব ন্া।”

সরণ ঘলড়র লদমক তালকময় লবদ্রূপ মোহমস বলল… “লঠকাম�, তাই 
হমব।”

তদু লহন্ মোচাখ বদুমজ লশউমর বলল… “মোতামক অমশর্ ধন্্যবাদ। এখন্ 
চল লক�দু খাই মোযময়।”

[ ] সরণ সম্লত জালন্ময় গুন্গুন্ কমর মোহঁমট লন্কটবত্ষী কামফটালরয়ায় 
যায় এবং কলফ মোরিাস্যান্ট মোখময় গালড় চাললময় মোরস্দু মরন্ট মোযময় কামজ 
ব্যস্ত হয়। ঘণ্া মোদমড়ক পর তদু লহন্ মোরস্দু মরন্ট প্রমবশ করমল সরণ 
�াো লদময় ইশারা কমর। [ ]

তদু লহন্ :.. “�ািপমে বাস ন্ষ্ হময়ল�ল তাই আসমত মোদলর হময়ম�।”
সরণ :.. “লঠকাম�, এখন্ চা বান্া। পমর মোভমবলচমন্ত লক�দু বলব।”
তদু লহন্ চা বান্ামত ব্যস্ত হময় বলল… “বধেদু , বাধেবীর সামে পলরলচত 

হমত চাইমল কী করমত হমব?”
সরণ :.. “বাধেবীর লচন্তা বাদ লদময় ব্যবসার লচন্তা কর। পামতর 
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ভামত টান্ পড়মল বাধেবী জমপ মোপট ভরমব ন্া।”
তদু লহন্ কপট মোহমস চাটদু কার �ত তার হামত কাপ লদময় লপ�মন্র 

দরজা লদময় মোবলরময় গালড়র পামশ বমস গালড়র চাকা পরীষো লন্রীষো 
কমর। গুলটসদুলট মো�মর ইয়া মো�াটা মোধমড় ইঁদদুর বমস োকমত মোদমখ 
সট কমর দাঁলড়ময় স্বগমতালতি কমর… “স্বাথি্য এবং লন্রাপতো লবভামগর 
মোকউ এমস ইঁদদুমরর হল্াগালড় মোদখমল সব্ষন্াশ হমব।”

সরণ উঁলক িদু ঁলক লদময় মোদখার মোচষ্া কমর। তদু লহন্ চারপামশ তালকময় 
লালঠ হামত লন্ময় ইঁদদুরমক তাড়াবার জন্্য আমস্ত মোখাঁচা �ামর। ইঁদদুর 
মোচাখ পালকময় তাকামল, তদু লহন্ দাঁমত দাঁত লপমর্ বলল… ‘দাঁড়া! 
এখদুলন্ মোতামক ন্াস্তান্াবদুদ করব।”

ইঁদদুর দাঁত বার কমর মোকাঁদা লদমল তদু লহন্ িমম্প উমঠ মোহঁমক বলল... 
“সরণ! আ�ামক বাঁচা।”

সরণ মোবলরময় মোহঁমক মোিমক বলল.... “তদু লহন্! মোদৌমড় আয়। খাবার 
ঠাডিা হমছে।”

তদু লহন্ মোদৌমড় মোযময় দদু হামত হাঁটদু  ধমর হাঁপামল সরণ �াো লদময় 
ইশারা কমর বলল… “মোঘাড়ার �ত হাঁপালছেস মোকন্?”

তদু লহন্… “ইয়া মো�াটা ইঁদদুর আ�ামক �ারমত মোচময়ল�ল। মোদৌমড় জান্ 
বাঁলচময়ল�। উমঠ পমড় ন্া মোদৌড়ামল এতষেমণ সাবাড় কমর মোফলত।”

সরণ খাবামরর ব্যাগ তার হামত লদময় বলল... “আর বাড়াবালড় ন্া 
কমর মোদৌমড় লদময় আয়।”

তদু লহন্ �াো কাত কমর গালড়র লদমক তাকামল সরণ দাঁত কট�ট 
কমর বলল… “কী মোদখল�স?”

তদু লহন্ মোচাখ বদুমজ লশউমর �াো ন্াড়মল সরণ গম্ীরস্বমর বলল… 
“তদু লহন্, খাবার ঠাডিা হমছে। মোদৌমড় যা।”

তদু লহন্ ব্যাগ হামত লন্ময় মোয�লন্ মোবমরামব ও�লন্ আমগরটার মোচময় 
বড় একটা তার পেমরাধ কমর। তদু লহন্ লপ�দু হাঁটমল সরণ ধ�মক 
বলল… “লপ�দু হাঁটল�স মোকন্?”

তদু লহন্ কপট মোহমস বলল… ‘মোবািাপড়া করার জন্্য প্রদাদা 
এমসম�।”

সরণ অধরদংমশ িাঁটা হামত লন্ময় বলল… “মোন্ংলট ইঁদদুরমক আজ 
মোশর্ কমর মোফলব।”

তদু লহন্ কো ন্া বমল যোথিামন্ দাঁলড়ময় োমক। সরণ দপ্ষভমর 
মোবলরময় ইয়া মো�াটা ইঁদদুর মোতমড় আসমত মোদমখ সভময় বলল… 
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“তদু লহন্! মোদৌমড় আয়।”

ওরা যখন্ মোদৌড়ামদৌলড় কমর সদুরলভ তখন্ এক ন্ারী সামে কো 
বমল…

সদুরলভ :.. “�া�লার রায় আপন্ার পমষে আন্ার জন্্য আল� 
যোসাধ্য মোচষ্া করব। স�স্যা হমলা, আপন্ার স্বা�ী হমলন্ মোন্ই-
আঁকড়া ল�ন্ামজাঁক এবং আপলন্ হমলন্ �াদকাসতি।”

ন্ারী :.. “আল� আ�ার মো�ময়র সা�মন্ ধূ�পান্ কলর ন্া।”
সদুরলভ :.. “লববাহলবমছেদ করমত পারমবন্, মো�ময়মক পামবন্ ন্া।”
ন্ারী :.. “মো�ময়মক আল� জন্ম লদময়ল� এবং যমেষ্ কমষ্ লালন্পালন্ 

কমরল�।”
সদুরলভ :.. “�াদমক লন্রাসতি হমল লজত আপন্ার হমব। আপলন্ 

লন্শ্চয় জামন্ন্, সাধ্যসাধন্ায় অসাধ্যসাধন্ হয়।”
ন্ারী :.. “শুভান্দুধ্যামন্র ভান্ কমর মোস আ�ার মো�ময়মক মোকমড় লন্মত 

চায় তা আপলন্ও জামন্ন্।”
সদুরলভ :.. “�াদক মো�মড় লদমল আপন্ার মো�ময় আপন্ার সামে 

োকমব এবং মোকউ আপন্ামক লবরতি করমব ন্া।”
ন্ারী করমজামড় মোকঁমদ বলল… “দয়া কমর আ�ামক সাহায্য 

করুন্।”
সদুরলভ মো�াবাইল বার কমর জবাব লদমল পদুরুর্ বলল... “আল� 

আ�ার স্তীর সামে কো বলমত চাই।”
সদুরলভ :.. “আ�ার সামে কো বলমল সকমলর �ঙ্গল হমব।”
পদুরুর্ :.. “লাগালন্-ভাোলন্ আপন্ার মোপশা হমলও আপলন্ একজন্ 

ন্ারী।”
সদুরলভ :.. “যা বলমত চান্ তা সলবস্তামর বলমল যমেষ্ সাহায্য 

করব।”
পদুরুর্ :.. “আ�ার জন্্য ন্ারীর অভাব মোন্ই এবং ওর সামেও 

পদুরুর্রা েলােলল কমর। সন্তান্রা সবস�য় �া বাবামক এক সামে 
মোদখমত চায়।”

সদুরলভ অপলকদৃমষ্ ন্ারীর লদমক তালকময় বলল… “আপন্ারা 
আমপামশ ল�ট�াট করমল আ�ার হামত মোকউ টদু কলন্ মোদমব ন্া। 
আপন্ার স্বা�ীর সামে কো বলদুন্।”
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ন্ারী :.. “কী কো বলব?”
সদুরলভ :.. “উলন্ যা বমলম�ন্ তা লততি হমলও সত্য। সন্তান্রা 

অরিগণ্য। তামদর লবর্ময় আমগভামগ ভাবমত হয়।”

লকমশারী চা হামত প্রমবশ করমল সদুরলভ কপাল কদু ঁচমক তাকায়। 
ন্ারী অশ্রু �দুম� বলল… “আ�ার মো�ময়।”

সদুরলভ মো�ময়র লদমক মো�াবাইল এলগময় লদময় বলল... “মোতা�ার 
আব্দুর সামে কো বলমত চাও?”

লকমশারী �দুখ মোবজার কমর কাপ মোটলবমল মোরমখ বলল… “আম্া 
আ�ামক বকমবন্।”

সদুরলভ :.. “মোতা�ার আব্দু লক কখমন্া মোতা�ার আম্দুমক �ারধর 
কমরম�ন্?”

লকমশারী :.. “আল� জালন্ ন্া।”
সদুরলভ কাপ হামত লন্ময় মো�াবাইল লকমশারীর হামত লদময় বলল… 

“সত্য বলমল সাহায্য করমত পারব এবং মোতা�ার আব্দু ঘমর আসমত 
পারমবন্।”

ন্ারী দদু হামত �দুখ লদুলকময় কাঁদমত শুরু কমর বলল… “আ�ার পাপ 
হময়ম�, আ�ামক ষে�া কর।”

সদুরলভ কাপ লটবমল মোরমখ ন্ারীর পামশ মোযময় দদু হামত অশ্রু �দুম� 
লদময় �ৃদদুমহমস বলল... “হামত পাময় লশকল পলরময় হাজমত �জামল 
মো�ময়মক হারামবন্।”

ন্ারী :.. ‘আমপামশ ল�ট�াট করমল আপন্ার জন্্য আ�রা মোদায়া 
করব।”

সদুরলভ লকমশারী পামশ মোযময় শান্তকমঠে বলল... “মোতা�ার আব্দুর 
সামে কো বলমত পারব?”

লকমশারী বা� হামত অশ্রু �দুম� মো�াবাইল এলগময় লদময় বলল… 
“আ�ার আব্া আ�ার জন্্য কাঁদম�ন্। আল� চাইমলও আ�ার 
আব্ার কাম� মোযমত পারব ন্া।”

সদুরলভ মো�াবাইল হামত লন্ময় বলল.. “তদু ল� নতলর হও, আ�রা 
এখদুলন্ মোতা�ার আব্দুর সামে মোদখা করব।”

লকমশারী সান্মন্দ মোহমস দদুহামত অশ্রু �দুম�। সদুরলভ মো�াবাইল কামন্ 
লালগময় বলল... “আ�ামদর ভদু খ মোলমগম�। খাওয়ার জন্্য মোকাোয় 
যাব?”
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পদুরুর্ :.. “আপন্ারা মোবমরামল আ�ামক মোদখমত পামবন্।”
সদুরলভ লাইন্ মোকমট লকমশারীমক বাহুমত মোটমন্ ন্ারীর লদমক তালকময় 

বলল... “মোচাখ-িলসামন্া রূমপ পদুরুর্রা কা�াত্ষ হয়, পদুরুর্মক 
অত্যাসতি করমত হমল �মন্ প্রাণ ভামলাবাসমত হয়। পদুরুর্রা 
ভামলাবাসার দাস। ন্ারীর ভামলাবাসা যত স্বাে্ষশূন্্য হয় পদুরুর্ তত 
আসতি হয়।”

ন্ারী ধন্্যবাদ বমল দ্রুত কা�রায় মোযময় মোসমজমগামজ মোবমরামল 
সদুরলভ �ৃদদু মোহমস বলল… “আ�ার আব্দু বমলম�ন্, পলরতদু ষ্ হওয়ার 
জন্্য লন্ষ্াপরা স্রষ্ামক সন্তুষ্ কমর, পামপর সাগমর িদু বার জন্্য 
পালপষ্ঠরা মোগাপমন্ অলন্ষ্ কমর।”

ন্ারী লবচললত হময় বলল… “তামক ভামলামবমস আল� তার বশ্য 
হময়ল�লা�। ভামলাবাসার অভামব আ�ার স্বভাব ন্ষ্ হময়ল�ল।”

সদুরলভ অপলকদৃমষ্ তালকময় বলল… “পদুরুর্রা ভামলাবাসার দাস। 
ন্ারীর ভামলাবাসা যত স্বাে্ষশূন্্য হয় পদুরুর্ তত আসতি হয়।”

ন্ারী �াো দদুলামল, সদুরলভ লকমশারীর হাত ধমর মোবলরময় পদুরুর্মক 
অন্লতদূমর দাঁলড়ময় োকমত মোদমখ বলল... “মোদার্ামরামপ লন্মদ্ষার্ 
হওয়ার জন্্য দায় এলড়ময় লন্দ্ষায় হমত পারমবন্ ন্া।”

পদুরুর্ :.. “আ�ার মো�ময়র পামশ বমস ভাত খাওয়ার অন্দু�লত লদমল 
সকল মোদামর্ মোদার্ী হময় সকল দাময় দালয় হমত আল� রালজ।”

সদুরলভ লবদ্রূপ মোহমস বলল... “মো�ময়র �া আজ রাঁধাবাড়া কমরন্লন্। 
পান্মভাজমন্র জন্্য মোভাজন্ালময় মোযমত হমব।”

পদুরুর্ বাজদুমত অশ্রু �দুম� বলল... “রাত লন্স্তব্ধ হমল �ৃতদু ্যভময় আল� 
কদু ঁকমড় যাই। দদুঃস্বপ্ন মোদমখ আল� িদু কমর কাঁলদ। আ�ার অহংকামরর 
কারণ আ�ার সন্তান্ কদু ড়ালন্ হময়ম�।”

সদুরলভ লকমশারীমক মোঠমল লদময় বলল... “মোতা�ার আব্দুর কাম� 
যাও।”

লকমশারী সদুরলভর �দুমখর লদমক তালকময় বলল... “আব্ামক আপলন্ 
আব্দু িামকন্ মোকন্?”

সদুরলভ লবচললত হময় ন্ারীর লদমক তালকময় বলল… “আ�ার 
আব্ামক আল� আব্দু িালক। আব্ামক আব্দু িাকমল বাপ মোবলটর 
কললজা ঠাডিা হয়।”

ন্ারী পদুরুমর্র লদমক আঁচমল অশ্রু �দু�মত �দু�মত বলল… “মোতার 
বামপর কাম� যা।”
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পদুরুর্ হাঁটদু  মোগমড় বমস মো�ময়মক জলড়ময় ধমর িদু কমর কাঁদমল ন্ারী 
সদুরলভমক জলড়ময় কান্ায় মোভমে পমড়। সদুরলভ কাঁধ িদু ললময় বলল... 
“মোদউলড়মত দাঁলড়ময় গলা ধমর কান্াকালট করমল মোলাকজন্ হালসঠাট্া 
করমব এবং এই মোটালায় একলা হাঁটা যামব ন্া, সবাই লখললখল কমর 
হাসমব।”

পদুরুর্ অশ্রু �দুম� সদুরলভর লদমক তালকময় বলল… “আপলন্ 
আ�ামদরমক মোয�ন্ খদুলশ কমরম�ন্ আল্াহ আপন্ামক মোত�ন্ খদুলশ 
করমবন্।”

সদুরলভ লন্ম্নস্বমর আল�ন্ পমড়। ন্ারী দদুহামত সদুরলভর িান্ হাত ধমর 
সলবন্ময় বলল... “আপন্ামক অমশর্ ধন্্যবাদ। মোদায়া �াড়া আপন্ার 
জন্্য আর লক�দু করার মোন্ই।”

সদুরলভ দীঘ্ষশ্াস মো�মড় বলল... “মোদায়া করমবন্, আঁলখজমল মোযন্ 
পাের গমল।”

ন্ারী �াো দদু ললময় বলল… “মোস লন্শ্চয় �রল�য়া অেবা দদুঃমখর 
লন্দারুণ মোযাগাললয়া।”

সদুরলভ অবাক কমঠে বলল... “এত �ারাত্ক গূঢ়তত্ত্ব আপলন্ 
জান্মলন্ মোক�মন্?”

ন্ারী মোঠাঁটলটমপ মোহমস বলল… “আল� তালকময় আল� মোজমন্ও যমশর 
কাোমলর �ত আপন্ার লদমক তাকামছেন্।”

সদুরলভ :.. “আপন্ারা যান্ আ�রা আপন্ামদরমক অন্দুসরণ করব।”
ন্ারী �াো দদু ললময় হাঁটমত শুরু করমল সদুরলভ লকমশারীর হাত ধমর 

গালড়র লদমক ইশারা কমর বলল... “আ�ার আব্দু আ�ামক লকমন্ 
লদময়ম�ন্।”

লকমশারী মোচাখ কপামল তদু মল বলল... “আপন্ার আব্া আপন্ামক 
এত আদর কমরন্?”

সদুরলভ :.. “আব্দুরা বমলন্, আল� গলরব হমলও আ�ার মো�ময়রা 
রাজকদু �ারী।”

লকমশারী :.. “আপলন্ বমলম�ন্ আল� রাজকদু �ারী?”
সদুরলভ �াো দদু ললময় বলল… “হ্যাঁ, তদু ল� হমল আন্ন্দধাম�র 

রাজকদু �ারী। মোতা�ার সামে মোদখা কমর আন্লন্দত হওয়ার জন্্য 
পলষেরামজ চমড় রাজকদু �ার আসমব।”

লকমশারী :.. “আপলন্ কাঁদম�ন্ মোকন্?”
সদুরলভ অশ্রু �দুম� গালড়র লদমক হাঁটমত শুরু কমর বলল… “আল� 
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এক সাধারণ কদু �ারী, তাই �মন্র দদুঃমখ মোকঁমদল�লা�। জামন্া! 
রাত হমল জান্ালার পামশ দাঁলড়ময় আল� আকামশর লদমক তালকময় 
রাজকদু �ামরর জন্্য অমপষো কলর। পার্াণ রাজকদু �ার আ�ার মোচামখর 
সা�ন্ লদময় উমড় যায়, আ�ামক মোদমখও মোদমখ ন্া।”

লকমশারী গালড়র পামশ দাঁলড়ময় মোরমগ মোফাঁসমফাঁস কমর 
বলল...”পার্ামণর মো�াবাইল ন্ম্বর জান্মল ন্ম্বর ঘদুলরময় লদময় আপলন্ 
গালড় চালান্। পার্াণমক আজ উলচত লশষো মোদব। পার্ামণর ঘমরর 
পার্াণ কান্া ন্ালক? এত সদুন্দর রাজকদু �ারীমক মোচামখ মোদমখ ন্া।”

সদুরলভ লশউমর বলল… “মোবলশ বকািকা করমল মোসরকমশর �ত 
মোরমগ কশকশ করমব। তামক আল� িরাই।”

লকমশারী :.. “�ামগা �া! এত বদরাগী ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “ইলন্ময় লবলন্ময় সলবন্ময় লক�দু বলমল, কোর অে্ষ ন্া 

বদুমি খাম�াখা হলম্বতলম্ব কমর।”
লকমশারী :.. “লঠকাম�, এখন্ ন্ম্বর ঘদুলরময় লদমল �াোগরম�র �াো 

ঠাডিা করার জন্্য আমস্ত আমস্ত কো বলব।”
সদুরলভ মো�াবাইল বার কমর লদময় বলল... “বদুলিময় কো বলমল 

বদুিমব ন্ইমল খাম�াখা মোরমগ গজগজ করমব।”
লকমশারী কপট মোহমস মো�াবাইল কামন্ লালগময় সভময় বলল... 

“বাবা রাজকদু �ার, আপলন্ এখন্ কী করম�ন্?”
সরণ আশ্চয্ষালবিতকমঠে বলল... “মোক মোকাো মোেমক কো বলম�ন্?”
লকমশারী :.. “আপলন্ আ�ামক লচন্মবন্ ন্া। আল� সবমপময়ল�র 

মোদশ মোেমক কো বলল�।”
সদুরলভ বাঁ হামত �দুখ মোচমপ ধমর লখললখল কমর হামস। সরণ সলবন্ময় 

বলল... “�ামগা, তদু ল� মোক এবং মোকন্ আ�ার কাম� মোফান্ কমর�?”
লকমশারী :.. “রাত হমল পলষেরামজ চমড় পার্ামণর �ত রাজকদু �ারীর 

সা�ন্ লদময় উমড় যাও মোকন্, দয়া কমর বলমব?”
সরণ :.. “ও �ামগা! আপন্ার পলরচয় আল� জান্মত চাই। 

রাজকদু �ারী এখন্ মোকাোয়?”
লকমশারী :.. “িরণার লন্মচ লিমলর পামশ বমস মোতা�ার জন্্য 

কাঁদম�ন্। জামন্া রাজকদু �ার, তদু ল� বড্ড পার্াণ। রাজকদু �ারীর �ত 
এত সদুন্দর কদু �ারী আল� কখমন্া মোদলখলন্। কান্ার �ত মোদমখও তদু ল� 
রাজকদু �ারীমক মোদমখা ন্া মোকন্?”

সরণ :.. “�ামগা, রাজকদু �ারীর মোদাহাই লদময় বলল�, রাজকদু �ারীর 



www.mohammedabdulhaque.com    20

ন্া� লঠকান্া পলরচয় আ�ামক দাও। পলষেরামজ চমড় এখদুলন্ মোযময় 
ওরা হাত পা ধমর বলব, রাজকদু �ারী আ�ার ভদু ল হময়ম� আ�ামক 
ষে�া কমরা।”

লকমশারী :.. “পারমব বাবা?”
সরণ :.. “তদু ল� আ�ার দদুই ন্ম্বর �া। মোতা�ামক ঘমর আন্ার জন্্য 

বাজামন্র হামত পাময় ধমর ল�ন্লত করব।”
লকমশারী :.. “রাজকদু �ার, রাত মোজমগ রাজকদু �ারী মোতা�ার জন্্য 

কাঁমদ। ওমক আর কাঁদামল আল� রাগব। আল� রাগমল মোতা�ার বাবা 
মোতা�ামক �ারধর করমবন্।”

সরণ কান্ার ভান্ কমর বলল... “আল� আ�ার আম্ামক চাই। 
আম্া! আপলন্ মোকাোয়?”

�া মোযময় ব্যস্তকমঠে বলমলন্... “মোতার কী হময়ম�?”
সরণ লশউমর মো�াবাইল এলগময় লদময় বলল… “আপন্ার সতীমন্র 

সামে কো বলদুন্।”
�া হ্যামলা হ্যামলা কমর লাইন্ মোকমট বলমলন্... “মোক ল�ল?”
সরণ মো�াবাইমলর লদমক তালকময় লশউমর বলল… “আল� জালন্ ন্া 

মোগা আম্া। লন্শ্চয় ভান্দু�তীর খালাম্া ল�ল।”
�া তার কপামল হাত লদময় বলমলন্... “মোতার কী হময়ম�? 

আমজবামজ কো বলল�স মোকন্? মোতামক মোক মোফান্ কমরম�?”
সরণ আড়মচামখ মো�াবাইমলর লদমক তালকময় বলল… “আল� জালন্ 

ন্া। লস� বার কমর ভাগামড় মোফলমত হমব।”
�া :.. “মোতার মো�াবাইমল সবাই মোফান্ কমরন্। হঠাৎ লস� বদলামল 

সকল লচলন্তত হমবন্।”
সরণ :.. “আপলন্ লচন্তা করমবন্ ন্া। কাল সকামল সকমলর দরজা 

জান্ালায় ঠদু মক ন্তদু ন্ ন্ম্বর লদময় আসব।” 
আবার মো�াবাইর বাজমল সরণ চ�মক বলল... “আম্ামগা! আ�ামক 

ধ�কাবার জন্্য আবার মোফান্ কমরম�।”
�া মো�াবাইল কামন্ লালগময় দদু হাত মোন্মড় বলমলন্... “মোক মোফান্ 

কমর?” 
সরণ :.. “আল� জালন্ ন্ামগা আম্া। আম্া! ভান্দু�তীর খালাম্া 

বমলম� রাত হমল আল� ন্ালক পলষেরামজ চমড় বড্ড পার্ামণর �ত 
রাজকদু �ারীর সা�ন্ লদময় কান্ার �ত উমড় যাই। মোকাোয় যাই আল� 
জালন্ ন্া।”
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আবার মো�াবাইল বাজমল �া চ�মক লচৎকার কমর মো�াবাইল মো�মড় 
বলমলন্... “আবার মোফান্ কমরম�, মোতার বাপমক িাক।”

সরণ মো�াবাইল হামত লন্ময় লস� খদুমল পাময়র লন্মচ মোরমখ লাফামত 
লাফামত বলল... “এই ন্ম্বমর আর মোফান্ আসমব ন্া।”

�া লশউমর দাঁত লকলড়ল�লড় কমর বলমলন্… “খদুব ভামলা কমরল�স। 
ভামলা কমর �ল।”

সরণ যখন্ লসম�র উপর লাফালালফ কমর, সদুরলভ ভ্রূ লদময় ইশারা 
কমর বলল... “কী হময়ম�?”

লকমশারী :.. “আ�ার কামন্র মোপাকা বার করার জন্্য রাজকদু �ামরর 
�া গলার মোজামর হ্যামলা হ্যামলা জমপন্, রাজকদু �ার কো বমল ন্া।” 

লকমশারীর বাবা গালড় পাক্ষ কমর। সদুরলভ গালড় োল�ময় লকমশারীর 
সামে কো বমল মোরস্দু মরমন্ট প্রমবশ কমর এক মোকামণ বমস তদু লহন্মক 
মোফান্ কমর সরমণর ঘমরর ন্ম্বর মোজমন্ মো�াবাইল এলগময় লদময় 
বলল... “এখন্ �জা হমব।”

লকমশারী মো�াবাইল হামত লন্ময় সভময় বলল... “আ�ার ভয় হমছে। 
রাজকদু �ার রাগমত পামর।”

সদুরলভ �াো মোন্মড় বলল… “আর রাগমব ন্া। রাগমল লচল্ালচলল্ 
কমর আধকালা করমতা।”

লকমশারী ন্মড়�মড় বমস মো�াবাইল কামন্ লালগময় শান্তকমঠে বলল... 
“দয়া কমর রাজকদু �ারমক মোিমক লদন্।”

�া :.. “সরণ! মোদৌমড় আয়। আ�ামদর ঘমরর মোফামন্ ভান্দু�তীর 
খালাম্া মোফান্ কমরম�। হায় হায়! আল� এখন্ কী করব?”

সরণ উচ্চস্বমর বলল… “আ�রা এখন্ ন্ান্ার ঘমর যাব। ওখামন্ 
মোফান্ করমল �া�ীজামন্র হামত লদময় বলব, গলা পলরষ্ার কমর কো 
বলদুন্। �া�ীজামন্র গলার �ধদুর সদুর শুন্মল জীবমন্ও আর ভদু ল ন্ম্বমর 
মোফান্ করমব ন্া।”

লকমশারী লাইন্ মোকমট বলল... “�ামক লন্ময় ন্ান্ার ঘমর যামব। 
ন্ম্বর জামন্া?”

সদুরলভ :.. “ওই ন্ম্বমর মোফান্ করমল কামন্র মোপাকারা মোবলরময় 
উড়াল মোদমব।”

লকমশারী :.. “মোকন্?”
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সদুরলভ :.. “মোশামন্ল� �া�ীজান্ অত্যন্ত কক্ষশভালর্ণী।”
লকমশারী :.. “ল�ন্ল�মন্ রাজকদু �ার বদম�জালজর ঘমর যামব মোকন্, 

ওখামন্ রাজকদু �ারী আম� ন্ালক?”

[ ] সদুরলভ �ৃদদু মোহমস �াো ন্ামড় এবং তামদর সদুখস�ৃলধি কা�ন্া 
কমর বাসায় মোপঁম� ভাই মোবান্মক মোিমক সাড়া ন্া মোপময় লন্জ কা�রায় 
প্রমবশ কমর বদুক কাঁলপময় দীঘ্ষশ্াস �ামড়। এ�ন্ স�য় মো�াবাইল 
বাজমল ব্যস্তকমঠে জবাব মোদয়। [ ]

সদুরলভ :.. “সরণ, তদু ল� এখন্ কী কর�?”
সরণ :.. “ফণী�ন্সার ফদু মল �ান্সীর জন্্য বাসর সাজালছে।”
সদুরলভ :.. “দয়া কমর আ�ার বাসমর আমসা। মোতা�ার পামশ বমস 

সলাপরা�শ্ষ করমত চাই।”
সরণ :.. “কারণ জান্মত পারব লক?”
সদুরলভ :.. “আজ আল� অত্যন্ত ��্ষাহত। বদুক মোফমট কান্ার শব্ 

মোবমরামত চাইম�। আল� জালন্ আ�ার কাতমরালতি মোতা�ার জন্্য 
লবরলতিকর। আল� মোতা�ামক লবরতি করমত চাই ন্া।”

সরণ :.. “লবশ্াস কমরা, �ন্ চাইম� পলষেরামজ চমড় মোতা�ার কাম� 
উমড় আলস। স্বাধীন্ পলষেরাজ এখন্ আন্ন্দধাম� �হান্মন্দ উড়াউলড় 
করম�।”

সদুরলভ ধীমর ধীমর মোহঁমট জান্ালার পামশ মোযময় আকামশর লদমক 
তালকময় বলল... “ওমগা মো�ার বাল্যসখা, �দুমখা�দুলখ হওয়ার জন্্য 
সা�মন্ আমসা। মোতা�ার মোচামখর লদমক তালকময় বলমত চাই, আল� 
মোতা�ামক ভামলাবালস।”

সরণ :.. “এভামব কো বল� মোকন্, আজ মোতা�ার কী হময়ম�?”
সদুরলভ কান্া ো�ামত ব্যে্ষ হময় িদু কমর মোকঁমদ বলল... “তদু ল� আ�ার 

এক�ারে বধেদু , যার �দুমখা�দুলখ হময় বলমত চাই, আন্ন্দমস্রামত ভাসার 
জন্্য আল� প্রস্তুত, তদু ল� লক আ�ার সালে হমব?”

সরণ :.. “মোতা�ার মোচামখর লদমক তাকামল আল� লন্ব্ষাক হই। 
মোতা�ার �মন্র কো মোশান্ার জন্্য কান্ পাতমল আল� আড়কালা হই। 
তাই আজ মোতা�ার সামে কান্াকালন্ করমত চাই।”

সদুরলভ :.. “আ�ামক কাঁদাবার জন্্য মোফান্ কমর� ন্ালক?”
সরণ :.. “আল� লবমশর্ কারমণ মোফান্ কমরল�লা�। মোতা�ার সামে 
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কো বমল বদুিমত পারলা� মোসই লবর্ময় সলাপরা�শ্ষ করার জন্্য 
উপযদুতি স�য় এখন্ ন্য়।”

সদুরলভ :.. “তদু ল� বলমত শুরু কমরা, আল� এখন্ শুধদু�ারে মোতা�ার 
সামে কো বলমত চাই।”

সরণ :.. “আজ একটা লবদঘদুমট  ঘটন্া ঘমটল�ল। লবশ্াস কমরা, 
িমর-ভময় গা-���� কমর শজারুর কাটার �ত মোরা� খাড়া হমছে।”

সদুরলভ :.. “ভূমতর সামে হাতাহালত কমরল�মল ন্ালক?”
সরণ :.. “তামদর সামে এখমন্া মোদখা হয়লন্, তমব ভরসধে্যায় 

সবমপময়ল�র মোদশ মোেমক রাজকদু �ারীর খালাম্া আ�ার ল�ল ন্ম্বমর 
মোফান্ কমর আ�ামক ধ�লকময় বমলল�মলন্, রাজকদু �ারীমক কাঁদামল 
উলন্ রাগমবন্। রাজকদু �ারীমক আল� লচলন্ ন্া। আল� এখন্ কী করব? 
সলত্য খদুব ভয় হমছে। ভান্দু�তীর খালাম্া আ�ার বাসার ন্ম্বর পয্ষন্ত 
�দুখথি কমর মোফমলম�। সদুরলভ, দয়া কমর আ�ামক একটা �াগন্া বদুলধি 
দাও।”

সদুরলভ :.. “মোবাকার �ত বকবক ন্া কমর সার কো বমলা।”
সরণ :.. “আল� মোভমবল�লা� তদু ল� আ�ার দরলদয়া হময় বলমব, 

আবার মোফান্ করমল মোতা�ার ন্ম্বর মোদওয়ার জন্্য। আ�ার দদুদ্ষশার 
খবর মোশামন্ তদু ল� মোহমস কদু লটপালট হছে?”

সদুরলভ :.. “মোতা�ার সামে কো কাটাকালট করমত চাই ন্া। যা 
বলার কাট�াঁট কমর িটপট বমলা।”

সরণ :.. “আ�ার উপর আজ অত্যন্ত অদ্ভদুত লবপৎপাত হময়ম�। 
োন্ায় মোযময় পদুললমশর কাম� ন্াললশ করমল ওরা আ�ামক মোজলপালখ 
বালন্ময় কাঠকলা খাওয়ামব।”

সদুরলভ লখল লখল কমর মোহমস বলল... “তদু ল� এত ল�ন্ল�মন্ হময়� 
মোকন্?”

সরণ :.. “সদুরলভ! আর মোচতামল লচতমলর �ত লাফামত শুরু করব।”
সদুরলভ :.. “আজ সলত্য খবদু খদুলশ হময়ল�। কাল সকামল কালা 

কাউয়ামক কলা লকমন্ খাওয়াব।”
সরণ :.. “দদুঃখ বলার জন্্য দরলদয়ার কাম� মোফান্ কমরল�লা�। 

দদুঃমখর ভালগন্ী ন্া হময় দদুঃখদালয়ন্ী হমল? লঠকাম�! বামগ মোপমল 
মোচাো লদময় আল�ও আগুমন্ হাওয়া মোদব।”

সদুরলভ :.. “তদু ল� বলমত শুরু কমরা, এখন্ আল� �মন্ামযাগ লদময় 
মোশান্ব আর হাসাহালস করব ন্া।”
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সরণ :.. “জালন্ ন্া মোকাোকার মোক ভদু ল ন্ম্বমর মোফান্ কমর বমল, 
আল� ন্ালক পলষেরামজ চমড় বড্ড পার্ামণর �ত রাজকদু �ারীর সা�মন্ 
লদময় উমড় যাই। জামন্া, বার বার �া মোিমকও জদুতসই করমত 
পালরলন্ এত মোবজদুত ল�ল।”

সদুরলভ :.. “সরণ, আ�ার বাসমর আমসা। ফদু ললব�ান্ায় মোকাল মোপমত 
বসব। আ�ার মোকামল �াো মোরমখ তদু ল� আরাম� ঘদু�ামল ঠাডিা পালন্ 
লদময় আল� মোতা�ার �াোয় ধারা মোদব। �ান্সীর লচন্তায় লচলন্তত হময় 
তদু ল� আন্ন্দধাম� লদমক হাঁট�। সবমপময়ল�র মোদশ বলমত মোকামন্া 
মোদশ মোন্ই। ওটা একটা কাল্পলন্ক মোদশ।”

সরণ দীঘ্ষশ্াস মোটমন্ বলল... “মোসই অদৃশ্য মোদমশ আ�ার �ান্সী 
োমক। চাইমলও আল� ওমক স্পশ্ষ করমত পালর ন্া। জালন্ ন্া আ�ার 
�ান্সী আ�ামক ভামলাবামস লক ন্া?”

সদুরলভ :.. “অদৃশ্য মোদমশ প্রমবশ কমর সত্যাসত্য জান্ার মোচষ্া করব 
এবং রাজকদু �ারীর সামে মোদখা হমল ওমক বলব, ওর লবরমহ তদু ল� 
লবরলহত হময়�।”

সরণ কো ন্া বমল লাইন্ মোকমট বাবার িামক সাড়া লদময় মোদৌমড় 
বসারঘমর মোগমল বাবা বলমলন্... “মোতার সামে তদু লহন্ আমসলন্?”

সরণ চ�মক সভময় বলল... “মোকন্ আব্া?”
বাবা :.. “দদুপদুমর মোতার �া যখন্ রাঁধাবাড় করল�ল মোস তখন্ আন্াজ 

মোকমটকদু মট লদময় খদু ঁলট-ন্ালট লবর্ময় কো বমলল�ল। আল� মোভমবল�ল 
মোস হয়মতা রামত আ�ামদর সামে খামব।”

সরণ দদুহামত �াে মোচমপ ধমর প্রায় মোদৌমড় কা�রায় মোযময় তদু লহন্মক 
মোফান্ কমর বলল... “আম্ামক কী বমলল�স?”

তদু লহন্ :.. “ঘটমকর লঠকান্া জান্মত চাইমল দাঁত কটকট কমর 
বমলল�লা�, লন্মন্ যারা ঘটকালল কমর ওরা ঘটন্ীয় ঘটন্ার খবর 
জামন্ ন্া এবং ঘটন্াপরম্পরা ন্া মোজমন্ খাম�াখা বদন্া� রটায়। 
হাবলশ �হাশয়ার ন্া�ধা� ন্া জান্ার দরুন্ আজদুরা আদায় করমত 
পালরলন্।”

সরণ :.. “তদু লহন্! রতিচাপ এবং হৃৎস্পন্দন্ দ্রুত হওয়ার দরুন্ 
শ্াস টান্মত স�স্যা হমছে। আম্ামক যা বমলল�মল তা আ�ামক বল।”

তদু লহন্ :.. “আল� আন্তলরকভামব দদুঃলখত। দয়া কমর আ�ামক ষে�া 
কর।”

সরণ :.. “ধরমত পামর আল� মোতার প্রমত্যকটা আেদু ল মো�ঁচব �মন্ 
রালখস।” 
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তদু লহন্ :.. “মোতার সামে দূরত্ব বজায় রাখার জন্্য প্রময়াজমন্ অধরা 
হব।”

[ ] সরণ দাঁত কট�ট কমর লাইন্ মোকমট খাবার মোখময় শুময় পমড় 
এবং পমরর সপ্তা তদু লহমন্র সামে মোবািাপড়া করার জন্্য লভম্টালরয়া 
পামক্ষ যায়। প্রমত্যকটা আেদু মল মো�ঁচা খাওয়ার ভময় তদু লহন্ গাম�র 
আড়ামল দাঁলড়ময় সরমণর হাবভাব পয্ষমবষেণ কমর। সদুরলভ গালড় 
মোেমক মোবলরময় সরণমক হাঁটাহাঁলট করমত মোদমখ চদু লপচদু লপ মোহঁমট মোযময় 
লপমঠ চাপড় মো�মর ভূঃ বলমল, সরণ চ�মক উমঠ। [ ] 

সদুরলভ প্রাণমখালা হালস মোহমস বলল... “ভয় মোপময়� ন্ালক?”
সরণ মোবাকার �ত মোহমস বলল... “লিমলর জমল মোদখল�লা� লন্মজর 

প্রলতলবম্ব, রূপমযৌবন্বতীর হাবভামব এখন্ হময়ল� হতভম্ব।”
সদুরলভ :.. “লন্মরট মোবাকার �ত চদু টলক বমল লটটকালর কমরা মোকন্?”
সরণ :.. “মোতা�ামক মোদখমল লরপদুরা মোতলরম�লর কমর এবং আল�ও 

খাম�াখা ভাঁড়াল� কলর।” 
সদুরলভ :.. “আজ আবার এই মোটালায় এমস� মোকন্?”
সরণ :.. “প্রে� বমলা তদু ল� মোকন্ এমস�?”
সদুরলভ :.. “তদু লহন্ মোফান্ কমর বমলল�ল, তদু ই মোফান্ করমল আল� 

মোতামক আন্ন্দদায়ক খবর বলব।”
সরণ :.. “মোদাকলার সামে কো বলার জন্্য আল� মোয একলা 

হাঁটাহাঁলট করল� এই খবর তদু লহন্ মোতা�ামক লদময় খদুব ভামলা কমরম�। 
আজ আল� তার কলন্ষ্ঠােদু ল মো�ঁচবই মো�ঁচব।”

সদুরলভ হাত মোিমড় বলল… “ইস! মোতা�ার কো শুমন্ হামত পাময় 
ব্যো শুরু হময়ম�।”

সরণ দাঁত কট�ট কমর বলল… “আেদু মলর �াোয় মো�ঁচা মোখমল 
ব্যোয় �দুখ কামলা হয়। কললজায় লপঞ্জন্ হমল মোকউ উঁফ বা আহ বমল 
ন্া। শুধদু লন্জ্ষমন্ বমস অশ্রুবর্্ষণ করমত হয়।”

সদুরলভ :.. “আজ মোতা�ার এত কষ্ হমছে মোকন্?” 
সরণ :.. “�মন্র আমরক ন্া� কমষ্র কারখান্া, তাই আর কষ্ 

হয় ন্া। কমষ্-সৃমষ্ কষ্জীবী হমল অলতষ্ঠ হময় কষ্রা মোদশান্তমর চমল 
যায়।”

সদুরলভ :.. “তাই বমল ন্া বলমল মোকন্?”
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সরণ :.. “আল� আন্তলরক ভামব দদুঃলখত, আল� মোতা�ার প্রনে 
বদুলিলন্।”

সদুরলভ :.. “তাই ন্া বমল আল� প্রনে কমরল�লা�। তাই এবং ন্া 
বমল তদু ল� জবাব লদময়� মোকন্?”

সরণ :.. “সদুরলভ, তদু ল� ভামলা �ারেী ল�মল। আল� প্রলতলদন্ কমলজ 
কা�াই করতা� এবং ভার্া গমবর্ণা একদ� প�ন্দ কলর ন্া।”

সদুরলভ :.. “তদু ল� ভার্াগমবর্ক হমল সব্ষসাকমল্যর সব্ষন্াশ হমব। 
আল� আইন্জীবী হময়ল� এমত অন্তত মোতা�ার লাভ হমব।”

সরণ :.. “লাগালন্-ভাোলন্র তন্ত্র�মন্ত্র মোঘার সংসারীর ঘরবালড় 
পদুলড়ময় �াই করার জন্্য তদু ল� আইন্জীবী হময়�?”

সদুরলভ :.. “তদু ল� এত আশ্চয্ষ হমল মোকন্?”
সরণ :.. “মোতা�ার সামে তক্ষ কমর মোজল পালখ হমত চাই ন্া।”
সদুরলভ :.. “যমেষ্ বয়স হময়ম�, মোসয়ান্ সদুমবাধ হওয়ার মোচষ্া 

কমরা।”
সরণ :.. “আল� বয়স্বী হময়ল�, এবং তদু ল� আ�ার বয়স্যা। আল� 

লন্মব্ষাধ হমল তদু ল� লন্লন্দত হমত।”
সদুরলভ :.. “বদুমিল�, আ�জাউ খাওয়ার জন্্য তদু ল� জহুলর হময়�। 

যাইমহাক, আজ আবার একা পামক্ষ এমস� মোকন্?”
সরণ :.. “একা পামক্ষ আসার লন্মর্ধাজ্ঞা আম� ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “লদন্ান্দু লদন্ তদু ল� এত অল�শুক হছে মোকন্?”
সরণ :.. “আল� এখন্ ন্ীরবতা প�ন্দ কলর। ফমতা বাবদুর সামে 

হাতাহালত কমর অ�ী�াংলসত স�স্যায় সব্ষস্বান্ত হমত চাই ন্া।
সদুরলভ দীঘ্ষশ্াস মো�মড় বলল... “মোভমবল�লা� মোতা�ার সামে আন্ন্দ 

ভাগ করব। আজ ভামলা একটা মো�াকদে�া হামত এমসম�।”
সরণ লবদ্রূপ মোহমস বলল... “ভাোমচারা ঘরমক মোকউ মোজাড়াতাড়া 

লদমত চায় ন্া। সদুমখর সংসার মোভমে চদু র�ার করার ন্া� লববাহলবমছেদ, 
তাই ন্া?”

সদুরলভ :.. “মোতা�ার সা�মন্ জবান্বলন্দ লদমত হমব ন্ালক?”
সরণ :.. “চাইমল ল�ে্যাসাষেী লদমত পারমব। সত্যমক ল�ে্যা প্র�াণ 

করার জন্্য তদু ল� মোস্বছোয় ব্যবহারজীবী হময়�।”
সদুরলভ :.. “ইছো করমল এখদুলন্ মোতা�ার ন্াম� �ান্হালন্ �া�লা 

ঠদু কমত পারব।”
সরণ :.. “সাললশ চাষেদু র্সাষেী ন্া মোিমক আমপামশ ল�ট�াট করমল 
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মোকাট্ষ-কা�ালরমত মোদৌড়ামত হমব ন্া। আ�ার �ন্ মোভমে মোচৌলচর 
হময়ম�। চাইমলও তদু ল� আ�ামক কাঠগড়ায় খাড়া করমত পারমব ন্া।”

সদুরলভ :.. “মোতা�ার সামে আল� আর কো বলমত চাই ন্া।”
সরণ :.. “লন্জ্ষমন্ এমস লন্ল্ষমজ্জর �ত গাময় পমড় ভাব জ�াবার 

জন্্য আল� মোতা�ামক ল�ন্লত কমরল�লা� ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “বকবক� কমর তদু ল� এখন্ মোবলশ বকমত শুরু কমর�।”
সরণ :.. “বাতাসর সামে কান্াকালন্ করার জন্্য আল� পামক্ষ 

আলস। সত্যাসত্য জান্মত চাইমল মোচৌলকমত বসা মোচৌলকদারমক 
লজমজ্ঞস করমত পারমব।”

সদুরলভ :.. “কোর আঘামত তদু ল� আ�ামক ��্ষাহত কমর�। মোতা�ার 
ন্াম� �া�লা ঠদু কমত চাই। মোতা�ার ন্া� লঠকান্া দাও।”

সরণ :.. “দয়া কমর আ�ামক ষে�া কমরা।”
সদুরলভ :.. “ঘদুমণ ধরা অন্তমর তদু মর্রাগুন্ জ্বলম�। �মন্ারঞ্জমন্ 

প্রাণবন্ত করমল লচন্তাভাবন্া করব।”
সরণ :.. “রেতা�াশার জন্্য আল� মোকললকদু মঞ্জ যাই ন্া এবং 

প্রম�াদলবলামস কামরা �মন্ারঞ্জন্ কলর ন্া।”
সদুরলভ :.. “�ন্ চাইম� িাল িাড়ার মোতা�ার সামে হাতাহালত কলর।”
সরণ :.. “আজ তদু ল� আ�ামক সলত্য লবলমিত কমর�।”
সদুরলভ :.. “সৃলষ্�াড়া কো বমল জাতলবমিয় দূর করমত পারমব ন্া, 

শুধদু আমকেলগুড়দু � হমব। লন্মব্ষাধ মোকাোকার!” 
সরণ হাঁটমত শুরু কমর বলল... “তদু ল� মোতা�ার কামজ যাও। 

জ্ঞান্পাপী মোকাোকার।”
সদুরলভ :.. “তদু ল� এ�ন্ কর� মোকন্, মোতা�ার কী হময়ম�?”
সরণ দাঁলড়ময় সদুরলভর লদমক তালকময় বলল... “স্বা�ী স্তীর পলবরে 

বধেন্ শুধদু�ারে শয়তান্ ভােমত চায় মোজমন্ও মোস্বছোয় শয়তামন্র 
মোসবাদাসী হময়� মোকন্?” 

সদুরলভ :.. “দয়া কমর বদুলিময় বমলা।”
সরণ :.. “আমপাশলন্ষ্লতে কমর লদমল কৃতকম�্ষর জন্্য দদুঃলখত হমত 

হমব ন্া। তদু ল� ন্া জান্মলও আল� জালন্, অে্ষাভামব আত্ত্যাগীরাও 
��্ষালন্তক কমষ্ অলতষ্ঠ হময় �ৃতদু ্যমক বরণ কমর।”

সদুরলভ :.. “এতসব জান্মল মোক�মন্?”
সরণ :.. “মোসয়ান্ হমল তদু ল�ও বদুিমব। এখন্ তাড়াতালড় বালড়ঘমর 

যাও।”
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সদুরলভ লপ�দু মোহঁমট বলল... “মোঠাঁট কাটা বদুলধির মোেঁলক! বামগ মোপমল 
আল� মোতা�ামক দদুর�দুমশ দদুরস্ত করব।”

সরণ দাঁত কট�ট কমর বলল… “কদু িামক সাড়া লদময় ক্যাঁচর-
�্যাচর করার জন্্য আমরকলদন্ আসমল...।”

সদুরলভ মোেম� মোচাখ মো�াট কমর �াো লদময় ইশারা কমর বলল... 
“কী করমব?”

সরণ :.. “পামক্ষ এমস িবকা িাহুলকর �ত মোদৌড়ামদৌলড় কমরা 
মোকন্?”

সদুরলভ কাঁধ িদু ললময় বলল... “কট্র লবমছেদপন্ী কাটমগাঁয়ার �ত 
কো বমলা মোকন্?”

সরণ :.. “অলসরা অমন্্যর উপর ভরসা কমর আত্লন্ভ্ষরশীল 
হমত চায়। লন্ল্ষজ্জরা লজ্জা শমব্র অে্ষ জামন্ ন্া এবং ল�ে্যাবাদীর 
জন্্য সব নবধ্য। লহংসায় জীব লহংস্র হয় এবং সলহংসরা সবস�য় 
ধ্বংসাত্ক লচন্তা কমর। আল� সাধারণ ভামলা�ান্দুর্ হমত চাই।”

সদুরলভ :.. “তদু ল� ন্া জান্মলও আল� জালন্, ন্াজালন্ মোকন্ প্রমনের 
উতের ন্া মোজমন্ কান্াকালন্ করমল �াোয় ক্যারা েদু মক। আজ হয়মতা 
তাই হময়ম�।”

সরণ :.. “আল� পরখ কমর মোদমখল�, �মন্ামলাভা ললন্া মোদখমল 
একমচামখার মোচামখও মোভললক লামগ।”

সদুরলভ :.. “তদু ল� আ�ামক জ্ঞান্পাপী ব্যবহারজীবী মোিমকল�মল 
মোকন্?”

সরণ :.. “লন্ব্ষাক সত্যমক মোদমখ লবমবকবান্ হওয়ার মোচষ্া করমল 
মোবআমকেমলর আমকেলগুড়দু � হয়।”

সদুরলভ :.. “আজ এত মোচমত� মোকন্?”
সরণ :.. “সত্যলন্ষ্ রাজন্ীলতমক হত্যা কমর লবমশ্ এখন্ লবমদ্বর্ন্ীলত 

লবসৃ্তত হমছে মোজমন্ আজ এত মোচমতল�।”
সদুরলভ :.. “মোতা�ার সামে মোদখা করমত এমস আজ আল� লবর্� 

লবপমদ পমড়ল�।”
সরণ :.. “আল� কাউমক তদুছেজ্ঞান্ কলর ন্া তমব আ�ার লততি 

অলভজ্ঞতা কামরা জন্্য আপলতেকর। মোয�ন্, লবমশর্ আময়াজন্ এবং 
প্রময়াজমন্ আ�রা মোবশভূর্ায় দরমবশ সালজ। ইয়া লম্বা দালড়, পরমন্ 
ধবধমব সাদা পাঞ্জালব, সামে সমফদ ওড়ন্া। �ামন্ এমকোবামর স্বমগ্ষ 
যাওয়ার অবথিা!”
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সদুরলভ :.. “এসব তদু ল� কী বল�?”
সরণ :.. “অন্তদৃ্ষমষ্ মোদখার মোচষ্া করমল সত্য মোদখমত পামব, 

ল�ে্যামক প্রলতলষ্ঠত করার জন্্য লক�দু �ান্দুর্ �লরয়া হময়ম�।”
সদুরলভ :.. “মোকউ কাউমক প্রলতলষ্ঠত করমত পামর ন্া, লন্মজর 

সাফমল্যর জন্্য এমক অন্্যমক ব্যবহার কমর। পলতত জল� মোয�ন্ 
জবরদখল করমত হয়, তদ্রূপ ধীশলতির মোজামর প্রলতলষ্ঠত হমত হয়। 
মোজায়ামরর পালন্ আটমক োমক ন্া। টলটমল জল েল হমল পলমক 
বাঁধ ভামে। লন্ঃশব্ পলরমবমশ বমস লবশ্ামসর সামে লন্মজমক প্রনে 
কমরা, স্বাছেমন্দ্য জীবন্যাপমন্র জন্্য কী কী দরকার?”

সরণ :.. “সংসারী হমত হমল লবময় করমত হয়। লবময় করমত হমল 
টাকার প্রময়াজন্। লবময়র পর ন্ারী হয় সদুন্দরী, ন্র হয় সদুখসম্পমদ 
স�ৃধি। আত্গব্ষীমদর জন্্য লববাহলবমছেদ তা�াশা �ারে। সহজ �ান্দুর্ 
আমজবামজ কাজ কমর ন্া। কালজর কাজ পালজরা করমল স�াজ লক 
সদুথি োকমব?”

সদুরলভ :.. “তদু ল� কমব লবময় করমল?”
সরণ :.. “তদু ল� সম্ত হমল আল� অন্তত উন্মতে হব ন্া।”
সদুরলভ এলদক ওলদক তালকময় বলল... “উফ! ঠাঠাপড়া মোরামদর 

তামপ তন্ �ন্ তাতামছে। চমলা! আজ আল� মোতা�ামক ঠাডিাল�ঠাই 
লকমন্ খাওয়ামব।”

সরণ লবদ্রূপ মোহমস বলল... “আইস-লরি�ওয়ালার চাটা ল�ঠাই তদু ল� 
লক চাটমব?”

সদুরলভ মোচাখ বদুমজ লশউমর বলল... “ল� ল� েদু েদু ওয়াক! এসব তদু ল� 
কী বল�, আজ মোতা�ার কী হময়ম�?”

সরণ :.. “গা লঘন্ লঘন্ কমর শজারুর কাটার �ত ঠাস ঠাস কমর 
গাময়র মোরা� খাড়া হময়ম� তাই ন্া ব্যবহারজীবী?”

সদুরলভ :.. “বারবার ব্যবহারজীবী িাক� মোকন্? মোঘন্ায় মোপমটর 
লভতর আ�লামছে।”

সরণ :.. “�ধদুমলহীরা বামরা ফদু মল বসমল কললরা কদু লটা হয় ন্া। 
এক ন্ারী বামরা ন্মরর সামে গ�ন্ করমল মোলাকজন্ তামক বার�দুখ্যা 
িামক।”

সদুরলভ অপলকদৃমষ্ তালকময় বলল... “যারা পাশলবক অত্যাচার 
কমর ওরা কী?”

সরণ অন্্যলদমক �দুখ লফলরময় বলল... “�হাপাপীমদর গন্তব্য 
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�হামরৌরব।”
সদুরলভ :.. “�দুখ লফলরময়� মোকন্?”
সরণ :.. “ফদু মল পলবরেতা এবং �ধদুমত মোরাগ�দুলতির উপকরণ আম�। 

লন্ষ্াপ হওয়ার জন্্য ফদু মলর সদুবামস সদুবালসত হমত চাই।”
সদুরলভ :.. “আ�ার সামে আমসা, ফদু ল এবং মো�ৌ�াল�র আবামস বমস 

আজ মোতা�ার সামে গপসপ করমত চাই।”
সরণ :.. “আজ আ�ার হামত মো�ামটই স�য় ন্াই।”
সদুরলভ :.. “তদু লহন্ আজ আসমব ন্া। আ�ার সামে আমসা, গাম�র 

�াময় বমস বদুক ভমর দীঘ্ষশ্াস মোটমন্ লবশ্ামসর সামে পামশ বসমল 
স�ময়র অভাব হমব ন্া।”

সরণ দাঁত কট�ট কমর বলল... “মোদখা হমল এ�ন্ জায়গায় মো�ঁচা 
মোদব, আজীবন্ মোচঁচাম�লচ করমব।”

সদুরলভ �দুখ মোবজার কমর বলল… “লদমন্র শুরুমত মোভমবল�লা� 
লদন্ভর টদু লন্র �ত ব্যস্ত োকব। ভ্যামগর মোফমর পমর ভরদদুপদুমর 
লবড়লম্বত হময়ল�।”

সরণ হাত লদময় ইশারা কমর বলল... “যাও! ঘট ঘট কমর মোহঁমট 
ঠক ঠক কমর দদুয়ামর দদুয়ামর মোঠামক বমলা, সংসামরর সদুখ শালন্ত ন্ষ্ 
করমত চাই। দয়া কমর আ�ামক একটা সদুমযাগ কমর দাও।”

সদুরলভ :.. “দয়া কমর লবর্য় বদুিার মোচষ্া কর। আল� ব্যবহারজীবী 
হমত চাইলন্, আইন্জীবী হমত মোচময়ল�লা�।”

সরণ :.. “সাহাময্যর জন্্য যারা কান্াকালট কমর তামদর কান্ার শব্ 
�মন্র কামন্ও মোতা�রা শুন্মত চাও ন্া। মোতা�ামদর জন্্য স�য় হমলা 
সম্পদ। অসহাময়র পামশ দাঁড়ামল মোতা�ামদর শ্াসকষ্ হয়।”

সদুরলভ :.. “তদু ল� সাহায্য করমল সাধ্যসাধন্ায় দদুঃখহালরণী হওয়ার 
মোচষ্া করব।”

সরণ :.. “যারা অত্যাচার কমর এবং যারা অত্যাচালরত হয় তামদর 
�াো এক ষেদু মর কা�ামন্া। চাইমলও তদু ল� তামদরমক সাহায্য করমত 
পারমব ন্া।”

সদুরলভ :.. “প্রতারমকর �ত পলমক কো বদলামল মোকন্?”
সরণ :.. “স্বাধীন্তা উপমভাগ করার জন্্য অসহায়রা বদুক ভমর শ্াস 

টান্মত পামর ন্া। ধ�্ষ �ান্দুর্মক লবমবকবান্ বান্ায়। বকধাল�্ষকমদর 
সদুবামদ ধ�্ষ এখন্ লবভ্ালন্তর কারণ হময়ম�।”

সদুরলভ :.. “লবশ্াস কমরা, মোতা�ার সামে কো বমল আল� অত্যন্ত 
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লচলন্তত হলছে।”
সরণ :.. “লবকৃত মোচহারা মোয�ন্ মোত�ন্, লবকৃত রুলচ অেবা লবকৃত 

�লস্তষ্ হমলা আশকিন্ীয়। পাগল করা রূপসজ্জা লচতেচাঞ্চমল্যর সৃলষ্ 
কমর এবং তা পাগলাল�র আলা�ত।”

সদুরলভ :.. “তদু ল� আ�ামক পাগল বান্ামত চাও মোকন্?”
সরণ :.. “আজ তদু ল� কা’র ঘর মোভমে�?”
সদুরলভ :.. “আল� কামরা ঘর ভালেন্া। ওরা আ�ার হাত পাময় 

ধমর কাকদু লত ল�ন্লত কমর। স�য় ন্ষ্ করার জন্্য আল� শুধদু আজদুরা 
আদায় কলর।” 

সরণ :.. “র্ড়শামঠর কলামকৌশল এত জললদ লশখমল মোক�মন্?”
সদুরলভ :.. “দয়া কমর ঠাট্া লবদ্রূপ বধে কমরা।”
সরণ :.. “এত সহমজ অলতষ্ঠ হমল?”
সদুরলভ :.. “সদুখদদুঃখ জীবমন্র অংশ এবং মোদমখ লশমখ অলভজ্ঞ হমত 

হয়। মোগরুয়া লতায় পাড়া মো�মর মোবাড়াসাপ মোভমব েরহলর করমল 
�ৃতদু ্য লন্লশ্চত হমব আর লক�দু হমব ন্া। সন্তুলষ্র জন্্য সলচ্চন্তা করমল 
আল্াহর সাহায্য ল�মল।”

সরণ :.. “তা আল�ও জালন্।”
সদুরলভ :.. “তাইমল ন্া জান্ার ভান্ কমরা মোকন্?’
সরণ :.. “ঘরভাো সহজ এবং �ান্দুমর্র আইন্ অন্দুযায়ী জদুড়মত 

মোবলশ স�য় লামগ ন্া। আল্াহর আইন্ অন্দুযায়ী লববাহলবমছেমদর পর 
স্বা�ীর ঘমর লফরমত হমল ন্ারীমক আমরক লবময় করমত হয়। লবময়র 
পর মোসই পদুরুর্ স্বা�ী হয় এবং আল্াহর আইন্ অন্দুযায়ী সন্তান্রা 
বাবার সামে োকমব। এমত মোতা�ার �তা�ত কী?”

সদুরলভ :.. “চাষেদু র্ প্র�াণ এবং যমেষ্ তে্য ব্যলতমরক �ন্গড়া কো 
বমল লবপামক পড়মত চাই ন্া।”

সরণ :.. “�ান্দুমর্র সদুখশালন্ত এবং স্বলস্তর জন্্য আল্াহ আইন্ 
বালন্ময় লদময়ম�ন্। লববাহলবমছেমদর পর �াময়র সামে সন্তান্রা 
লন্রাপদ ন্য়, এই গুগূঢ়তত্ত্ব স�াজমসবীরা মোজমন্ম�। তদু ল� ন্তদু ন্ 
ব্যবহারজীবী হময়� তাই হয়মতা এখমন্া জান্লন্।”

সদুরলভ :.. “তদু ল� এত লচলন্তত হছে মোকন্?”
সরণ :.. “অন্তমরর কো মোকউ কাউমক বমল ন্া, তা শুধদু অন্তয্ষা�ী 

জামন্ন্।”
সরণ :.. “যা বল� তা আল�ও জালন্। বদুমিশুমি অমন্ক স�য় 
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মোকামন্ালক�দু করা যায় ন্া। কামরা ব্যলতিগত লবর্ময় আল� �াো ঘা�াই 
ন্া।”

সরণ সা�মন্ তালকময় দীঘ্ষশ্াস মো�মড় বলল… “একলদন্ আল� 
সংসারী হব। আ�ার সন্তান্ হমব। আ�ার ব্যলতিগত লবর্ময় মোকউ 
�াো ঘা�ামব ন্া।” 

সদুরলভ :.. “সরণ! এসব তদু ল� কী বল�?”
সরণ :.. “আরিমহ �ান্দুর্ অরিগা�ী হমলও অত্যন্ত উৎসদুকরা সহমজ 

আরিহশূন্্য হয়।”
সদুরলভ :.. “তদু ল� লন্শ্চয় জামন্া, অলধকার আদায় ন্া করমল দদুব্ষমলর 

অলধকার সবমল কামড়।”
সরণ :.. “হ্যাঁ, উচ্চস্তমরর �ান্দুর্ উন্ত�ামন্র লচন্তা কমর, লন্ম্নস্তমরর 

�ান্দুর্ লন্ম্ন�ামন্র লচন্তা কমর। গলড়�লসর কারণ �ান্দুমর্র সংখ্যা 
অসংখ্য হময়ম�, �হা�ালর এবং অন্াহামর �মর লন্য়লন্ত্রত হমব।”

সদুরলভ :.. “অবমশমর্ লন্শ্াস ো�মব, তার আমগ পশ্চাতোমপ 
পাপম�াচন্ করমল আত্শুলধি হমব। সবস�য় মোতা�ার সামে োকমত 
ন্া পারমলও খবরাখবর জান্ার আরিহ �মন্ োকমব।”

সরণ :.. “কারণ জান্মত চাই।”
সদুরলভ :.. “চাইমলও �মন্র সব কো বলমত পালর ন্া, িমর-ভময় 

হাত পা অবশ হয়।”
সরণ :.. “আজ লন্ভ্ষময় বলমত পারমব, আল� মোতা�ামক �ারধর 

করব ন্া।”
সদুরলভ :.. “চাইমলও মোতা�ার সামে হাতাহালত করমত পারব ন্া। 

তদু ল� এত বড় লকমূ্তলক�াকার হমল মোক�মন্?”
সরণ শরীর কাঁলপময় মোহমস বলল… “িাল লক�া মোভান্া মোখময়।”
সদুরলভ �দুমখর ভাব বদললময় গম্ীরস্বমর বলল... “বদুমিশুমি 

পরস্তীর প্রলত আজীবন্ আসতি োকমত চাও মোকন্? সমচতন্রা জামন্ 
পরস্তীগ�ন্ দডিন্ীয় অপরাধ।”

সরণ :.. “আল� মোশামন্ল�লা� কামরা ব্যলতিগত ব্যাপামর তদু ল� 
মোতা�ার লম্বা ন্াক ঘর্া�াজা কমরা ন্া।”

সদুরলভ দাঁত কট�ট কমর এলগময় বলল… “সাধারণত কলর ন্া, 
আজ মোতা�ার গতমর আ�ার ন্াক ঘর্াব।”

সরণ মোদৌড়ামত শুরু কমর বলল... “আমসা! নকমশামরর �ত 
লদুমকাচদু লর মোখলব।”
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সদুরলভ :.. “ব�মর ব�মর আল� বদুলড় হলছে।”
সরণ :.. “আল� জালন্ তদু ল� বরামরাহা।”
সদুরলভ :.. “আজ তদু ল� বড় মোবলশ বাড়াবালড় কর�।”
সরণ :.. “ফাঁলকবালজ করমল লবপামক পড়মব।”
সদুরলভ দদুহামত �দুখ মোেমক বলল... “মো�াটাগাম�র লপ�মন্ লদুকামল 

খদু ঁমজ বার করমত মোবলশ স�য় লাগমব ন্া।”
সরণ :.. “তদু ল� ন্া ঘদুরমল আল� লদুকাব ন্া।”
সদুরলভ :.. “লঠকাম�, তদু ল� লদুকাও আল� আর মোতা�ামক মোদখব ন্া।”
সরণ :.. “তদু ল� ন্া ঘদুরমল আল� লদুকাব ন্া।”
সদুরলভ কাঁধ িদু ললময় ঘদুমর দাঁড়ামল সরণ গাম� উমঠ মোহঁমক বলল... 

“পারমল খদু ঁমজ বার কমরা।”
সদুরলভ :.. “তদু ল� লদুকাবার মোচষ্া কমরা আল� আসল�।” 
সরণ :.. “আল� লদুলকময়ল�, তদু ল� পারমল আ�ামক খদু ঁমজ বার কমরা।”
সদুরলভ ঘদুমর এলদক ওলদক তালকময় হাঁটমত শুরু কমর লন্ম্নস্বমর 

বলল… “আজ তামক খদু ঁমজ বার করা �ামন্ দাঁও �ারা। লদমন্লদমন্ 
আল� বদুলড় হলছে, মোস হমছে বললষ্ঠ বীর। তামক হারামত হমল কী 
করমত হমব তা আল� জালন্ ন্া।”

সরণ িামল বমস ওর হাঁটাচলা পয্ষমবষেণ কমর। সদুরলভ ক্ান্ত 
হলরণীর �ত মোহঁমট গাম�র লন্মচ দাঁলড়ময় �াো লদময় গাম� আঘাত 
করমল সরণ িমম্প মোন্ম� ভূঃ বমল এবং সদুরলভ মোচাখ বদুমজ লচৎকার 
কমর। সরণ হাসমত হাসমত বলল... “এত মোজামর িাড়া মো�মরম� 
ধ�াৎ কমর �ালটমত পমড়ল�।”

সদুরলভ হাঁপামত হাঁপামত বলল... “টপলক মো�মর �গিামল উমঠল�মল 
ন্ালক?”

সরণ :.. “তদু ল� লচৎকার করমল মোকন্?”
সদুরলভ :.. “আল� মোভমবল�লা� আ�ার ঘামড় ভর করার জন্্য গা� 

মোেমক ভূত মোন্ম�ম�।”
সরণ :.. “তদু ল� ভূত এত ভয় পাও মোকন্?” 
সদুরলভ :.. “অশরীরীমদর শরীর মোন্ই। ন্া� শুন্মল গা ���� কমর। 

ভূমতর বকবক বধে কমর ভামলাবাসার গল্প বমলা।”
সরণ :.. “গল্প মোশান্মব পমর প্রে� বমলা বালড় কখন্ যামব?”
সদুরলভ :.. “আজ আল� বালড় যাব ন্া। �ন্ মোযলদমক মোযমত চাইমব 

আল� মোসলদমক যাব। তদু ল� সালে হমল আ�ার ইষ্াপলতে হমব।”
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সরণ :.. “তদু ল� আ�ামক ভামলাবামসা ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “আল� লবশ্াস কলর তদু ল� ধল�্ষষ্ঠ এবং বললষ্ঠ পদুরুর্। 

লন্রালায় বমস মোতা�ার কো ভাবমল আল� প্রামণাছেল হই।” 
সরণ :.. “লবচঞ্চল হমল কী করব?”
সদুরলভ :.. “মোহ পদুরুর্! তদু ল� লক আ�ামক লবময় করমব?”
সরণ :.. “কী বলমল?”
সদুরলভ তার লদমক তালকময় গম্ীরস্বমর বলল... “ই�ান্দার পদুরুমর্র 

সা�মন্ লন্মজর লবময়র প্রস্তাব করার অলধকার ইসলা� ন্ারীমক 
লদময়ম�। তদু ল� লক আ�ামক লবময় করমব?”

সরণ :.. “লন্জ্ষন্ লন্রালায় বমস ভাবমত হমব।”
সদুরলভ �াো লদময় ইশারা কমর বলল.. “মোভমবলচমন্ত হ্যাঁ বলার জন্্য 

লতন্ হায়ন্ স�য় লদলা�। এখন্ চমলা, লক�দু খাব। আ�ার খদুব মোবলশ 
ভদু খ মোলমগম�। আ�ামক ��্ষাহত করমল �হাপাপ হমব এবং কখমন্া 
শাপম�াচন্ করমত পারমব ন্া।”

সরণ :.. “তদু ল� কাউমক ভামলামবমসল�মল ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “আল� যামক ভামলাবাসমত মোচময়ল�লা� অেবা যামক 

ভামলাবালস, মোস বালস খাবার মোখময় লবপামক পমড়ম�। আল� মোকামন্া 
কলবরামজর বালড় লচলন্ ন্া। তামক এখন্ দাওয়াই খাওয়ামত হমব। 
মোবচারা, ন্া মোখময় শুলকয় শুঁটলক হমব।”

সরণ :.. “আল�মক লক�দু বল� ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “মোপ্র� মোকন্ বাতামসর �ত হমলা? লচরতা হমল লততা 

দাওয়াই বালন্ময় আল� আ�ার �মন্র �ান্দুর্মক খাওয়াতা�।”
সরণ িান্ হাত উঁলচময় বলল… “মোপ্র� হমলা মোপ্র�ীর সাধন্া এবং 

মোপ্রল�কা হমলা সদুমখর লঠকান্া।”
সদুরলভ আন্মন্দাছেল হময় প্রায় কাঁদমত শুরু কমর বলল... “জলড়ময় 

ধলর?”
সরণ দদু হামতর বৃধিােদু লল লদময় সদুরলভর আঁলখজল �দুম� ওমক বাহুমত 

মোটমন্ �াো লদময় ইশারা কমর হাঁটমত শুরু কমর বলল… “মোতা�ার 
হালসমত প্রাণবন্ততা আম�, মোতা�ার ভামলাবাসায় আম� জীবন্ীশতি। 
চমলা, হাঁটমত শুরু করমল সত্বর গন্তমব্য মোপঁ�মত পারব।”

সদুরলভ দদুহামত তামক জলড়ময় ধমর তার বদুমক �াো মোরমখ বলল… 
“মোতা�ার সামে মোহঁমট আল� কখন্ও ক্ান্ত হব ন্া।”

সরণ :.. “হাঁটমত শুরু কমর সত্যাসত্য জান্মত পারব, তার আমগ 
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পামক্ষ আসার কারণ জান্মত চাই।”
সদুরলভ :.. “হামতর কাজ মোফমল বাসায় মোপঁম� জান্মত মোপমরল�লা� 

পামকপ্রকামর ভাই মোবান্ আ�ামক মোধাঁকা লদময়ম�। ফদু স�ন্তমর আব্দু 
আম্দুমক ফদু সললময় ওরা হাইি পামক্ষ মোবড়ামত লগময়ম�।”

সরণ :.. “তদু ল� চাইমল তামদর সামে মোন্ৌকা বাইচ করমত পারমব 
এবং �হা উদ্যম� আল� মোতা�ামক উৎসালহত করব। আ�ার লদমক 
তালকময় মোদমখা, উন্পাঁজদুমর হমলও আজ আল� বীরত্ব জালহমরর জন্্য 
প্রস্তুত।”

সদুরলভ :.. “মোতা�ার উৎসামহ উৎসালহত হময় আল� তামদরমক 
ধাওয়া কমর পমটালমতালা মোযমত চাই ন্া। দয়া কমর আমস্ত কো 
বমলা, কাকরা শুন্মল উমদ্যাতিা হমব এবং এই মোটালার উলদ্বড়ালরা 
খাম�াখা মোদৌড়ামদৌলড় করমব।”

সরণ :.. “লঠকাম�, মোতা�ামক খদুলশ করার জন্্য আল� এখদুলন্ 
লন্রুদ্য� হব।”

সদুরলভ :.. “তদু ল� এত আলামভালা হময়� মোকন্?”
সরণ :.. “এই প্রমনের উতের আল� জালন্ ন্া।”
সদুরলভ দ্রুত মোহঁমট গালড়র পামশ মোযময় তার লদমক তালকময় বলল... 

“গালড়মত উমঠ স্াট্ষ দাও।”
সরণ গালড়মত উমঠ স্টাট্ষ লদময় লশউমর বলল... “তারপর আল� 

এখন্ কী করব?”
সদুরলভ :.. “গালড় চালামত যা করমত হয় তা কমরা।”
সরণ :.. “অত্যন্ত আন্তলরকভামব দদুঃলখত বলার কারণ, এসব গালড় 

আল� চালামত পালর ন্া।”
সদুরলভ :.. “বমকর �ত বকবক কর� মোকন্?”
সরণ লক�দু ন্া কমর �হাব্যস্ত হময় বলল… “লবশ্াস কমরা, প্রতালরত 

হময় প্রলতমশাধপরায়ণ হমত চাই ন্া।”
সদুরলভ লচৎকার কমর বলল... “মোদৌমড় গালড় মোেমক মোবর হও।”
সরণ দ্রুত মোবলরময় হাঁপ মো�মড় লশউমর বলল... “মোহ আ�ার 

হৃৎস্পন্দন্, দয়া কমর স্বাভালবক হও।”
সদুরলভ তার �দুমখা�দুলখ হময় অপলদৃমষ্ তালকময় বলল... “তদু ল� 

আন্ন্দদায়ক, মোতা�ার মোচামখর লদমক তাকামল আল� অলতশয় 
আন্লন্দত হই।”

সরণ সট কমর গালড়মত উমঠ লসটমবল্ট লাগামত লাগামত বলল... 
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“লবরহব্যো অত্যন্ত ��্ষালন্তক এবং লন্রুপাখ্য। �দুমখ বমল কাউমক 
বদুিামন্া যায় ন্া।”

সদুরলভ চালামত শুরু কমর বলল… “আ�ার ��্ষব্যোয় মোকউ ব্যলেত 
হয়লন্ মোজমন্ আল� আমরা ব্যোতদু র হময়ল�লা�।”

সরণ �াো লদময় ইশারা কমর বলল... “দ্রুত চালামল তামদরমক 
ধাওয়া করমত পারমব।”

সদুরলভ গালড় গলত বালড়ময় বলল… “�ন্ চাইম� লবদদু ্যমদ্বমগ গালড় 
চাললময় আন্ন্দধাম� চমল যাই।”

সরণ :.. “আন্মন্দ আত্হারা হমল মোরৌরব গন্তব্য হমব।”
সদুরলভ :.. “সমব�ারে আন্মন্দর সধোন্ মোপময়ল�, �ৃতদু ্যর আমগ 

আত্হারা হমত চাই ন্া।”
সরণ :.. “ঘরবালড় লকমন্�?”
সদুরলভ :.. “প্রময়াজমন্ লকন্ব।”
সরণ :.. “মোশামন্ল�লা� সপ্তাহালন্তমকও কামরা পামশ বমস কো 

বলার স�য় মোন্ই।”
সদুরলভ :.. “খাম�াখা মোখাঁটা দাও মোকন্?”
সরণ :.. “�াোম�াটা মোলামকর খট�ট কোয় খটকা মোলমগম� 

ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “কী বলমল?”
সরণ :.. “বলমত মোচময়ল�লা�, দ্রুত চালামল তামদর সামে টকের 

লদমত পারব।”
সদুরলভ :.. “তদু ল� আস্ত একটা মোভড়া।”
সরণ :.. “তদু ল� আ�ামক মোভড়া িাকমল মোকন্?”
সদুরলভ :.. “তদু ল� গালড় চালামন্া লশখ� ন্া মোকন্?”
সরণ :.. “আল� গলড় চালামত চাই ন্া। গালড় চাললময় কামজ মোগমল 

এমকবামর মোবকার হময় যাব।”
সদুরলভ :.. “বদুলিময় বলমত স�স্যা হয় ন্ালক?”
সরণ :.. “তদু ল� মোচাখ পালকময় আ�ামক ধ�লকময়�। আল� আর 

মোতা�ার সামে মোপ্র� করব ন্া। আ�ামক মোপন্টন্লভমল ন্াল�ময় দাও। 
মোপন্টন্ রাইমজ বমস আল� আ�ার �ান্সীর সামে গপসপ করমত 
চাই। �ান্সী! আল� মোতা�ামক ভামলাবালস, মোতা�ামক হাসাবার জন্্য 
আল� �ায়ার সামে হালস।”

সদুরলভ :.. “দয়া কমর এবামরর �ত আ�ামক ষে�া কমরা। আল� 
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আর কখমন্া মোতা�ামক ধ�কাব ন্া।”
সরণ :.. “লঠকাম�।”
সদুরলভ :.. “আর লক�দু বলমব ন্া?”
সরণ :.. “আর লক�দু বলার মোন্ই।”
সদুরলভ :.. “সবস�য় এ�ন্ কমরা মোকন্?”
সরণ :.. “আ�ার খদুব ভদু খ মোলমগম�। আল� এখন্ মোপট ভমর �জার 

খাবার মোখমত চাই।”

[ ] সদুরলভ কো ন্া বমল �াো মোন্মড় সতক্ষতার সামে গালড় চলায়। 
সরণ িামন্ বাঁময় তালকময় মোদমখ। ধীমর ধীমর মো�লরললমবান্ ফ্াইওভার 
মোেমক যান্জট মোলমগ ইউস্ন্ মোরামি গালড় অন্ড় হয়। [ ] 

সদুরলভ লচৎকার কমর বলল... “What is wrong with the 
traffic today?”

সরণ সা�মন্ তালকময় কাঁধ বাঁলকময় বলল…. “Lights aren’t 
working.”

সদুরলভ :.. “তা তদু ল� জামন্া মোক�মন্?”
সরণ কো ন্া বমল কাঁধ বাঁকায়। সদুরলভ হতাশ হময় বলল... 

“বদুমিশুমি ব্যে্ষ মোচষ্া করমত চাই ন্া। সা�মন্ তালকময় মোদমখা। এই 
জট �দুটমত অন্তত একলদন্ লাগমব।”

সরণ :.. “আল� লন্শ্চয়তার সামে বলমত পারব ওরা এখমন্া পামক্ষর 
আমশপামশ মোযমত পামরলন্।”

সদুরলভ :.. “মোজ্যালতর্ী ন্া জাদদুকর হমত চাও?”
সরণ :.. “মোজ্যালতর্ীরা জাঁহাবাজ এবং জাদদুকররা মোভললকবালজ 

কমর। আল� সংসারী হমত চাই।” 
সদুরলভ মোচাখ পালকময় দাঁত কট�ট কমর বলল... “�মন্র কো খদুমল 

বল� ন্া মোকন্?”
সরণ দরজা খদুমল ঘলড়র লদমক তালকময় বলল... “একটান্া মোদড় 

ঘণ্া গালড় চাললময় �ারে দদুই �াইল অলতরি� কমর�। হাঁটাহাঁলট 
করমল ক�পমষে অন্তত কময়ক মোরিাশ দূর মোযমত পারতা�।”

সদুরলভ :.. “দয়া কমর আ�ার পামশ বমসা। আল� আর রাগারালগ 
করব ন্া।”

সরণ মোবলরময় দরজা বধে কমর িামন্ বাঁময় তালকময় হাঁটমত শুরু 
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কমর বলল... “তদু ল� গালড় চালাও। আল� খাবার আন্মত যালছে। পমর 
মোতা�ার সামে মোবািাপড়া করব।”

সদুরলভ �মন্র িাল িাড়ার জন্্য হন্্ষ মোচমপ ধমর। অন্্যরা তাকামল 
জড়সড় হময় বমস কপট মোহমস বলল... “আল� মোভপদু বালজময়ল�লা�। 
চাইমল আপন্ারাও বাজামত পারমবন্।”

সদুরলভর কোয় কান্ ন্া লদময় অন্্যরা হন্্ষ বাজামত শুরু করমল 
সদুরলভ মোচাখ বদুমজ হন্্ষ মোচমপ ধমর। সরণ মোদৌমড় মোযময় গালড়মত উমঠ 
বমস হাঁপামত হাঁপামত বলল... “কী শুরু হময়ম�?”

সদুরলভ কাঁধ বাঁলকময় বলল... “আল� জালন্ ন্া।”
সরণ ব্যাগ খদুমল বাগ্ষার এলগময় লদময় বলল... “আল� জালন্ কী 

হময়ম� এবং মোসইজন্্য শহমরর বাইমর বালড় লকন্মত চাই। যাইমহাক! 
মোয আ�ামক মোসবা কমরল�ল মোস বমলল�ল বাগ্ষামরর লভতর পায়রামতললর 
�াংস আম�। আল� কখমন্া পায়রামতললর �াংস খাইলন্। আজ মোবলশ 
ভদু খ মোলমগম�, অলন্ছোসমত্ত্বও মোপট ভমর মোখমত হমব।”

সদুরলভ হন্্ষ মোচমপ ধরমল সরণ চ�মক বলল... “এত মোজামর লচৎকার 
করমল মোকন্?”

সদুরলভ বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ ন্মড়�মড় বমস বলল... “আল� কখন্ 
লচৎকার করলা�?”

সরণ মোবাকার �ত মোহমস বলল... “আল� কখমন্া পায়রামতললর 
�াংস খাইলন্। তদু ল� লক কখমন্া পায়রামতললর �াংস মোখময়�?”

সদুরলভ মোচাখ পাকামত মোচময় হতাশ হময় কাঁধ িদু ললময় স্বগমতালতি 
কমর... “মোচাখ পাকামল মোচামখরমন্শায় �ামতায়ালা হময় আ�ার সামে 
আর মোপ্র� করমব ন্া।”

সরণ :.. “কী হময়ম�?”
সদুরলভ :.. “�মন্র িাল িাড়ার জন্্য কাঁচা�লরচ লচবামত চাই।”
সরণ :.. “কাঁচা�ামলর মোদাকান্ এখামন্ মোন্ই। এখন্ পায়রামতলল 

খাও। পমর বন্দরবাজার মোগমল এক মোকলজ লকমন্ মোদব।”
সদুরলভ :.. “তদু ল� আ�ামক লবকাররিস্ত করমত চাও ন্ালক?”
এ�ন্ স�য় পমকট�ার পয্ষটমকর গাঁটমকমট দদুঃসাহলসকতার প্র�াণ 

লদমল, সরণ মোচাখ কপামল মোতামল সদুরলভর লদমক তালকময় অবাককমঠে 
বলল... “এত দ্রুত চষেদু দান্ করল মোক�মন্?”

সদুরলভ :.. “মোতা�ার কী হময়ম�, আগড়-বাগড় জপ� মোকন্?”
সরণ :.. “ক্যাঁচ কমর ব্যাগ মোকমট লভতমর যা ল�ল সব-মোলাট 
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কমরম�।”
সদুরলভ কো ন্া বমল কপাল কদু ঁচ কমর। সরণ বাগ্ষার কা�মড় 

লচবামত লচবাত বলল... “পায়রামতললর �াংস খদুব সদুস্বাদদু , তাই ন্া 
সদুরলভ?” 

সদুরলভ জবাব ন্া লদময় বাগ্ষার কা�মড় �াো মোদালায়। সরণ 
যান্জমটর লদমক তালকময় বলল... “হাঁলড় মোঠলমত পামরা?”

সদুরলভ হা কমর তালকময় োকমল সরণ �দুমখর খাবার লচবামত 
লচবামত বলল... “রাঁধাবাড়ার কো বমলল�লা�।”

সদুরলভ সান্মন্দ বলল... “তদু ল� কী প�ন্দ কমরা?”
সরণ বাগ্ষামর আমরক কা�ড় মো�মর সা�মন্ তালকময় লচবামত 

লচবামত বলল... “ন্াবড়া লাবড়া, মো�ঁচলক ঘ্যাঁট, সরমর্�া�, দই�া�, 
পাতদু লর অেবা ন্গরঘণ্ পাকামত পামরা?”

সদুরলভ লশউমর বলল... “আজ মোতা�ার �াোয় ভর উমঠম� ন্ালক?”
সরণ চারপামশ তালকময় বলল... “মো�াটকামল মোশামন্ল�লা�, পদুমড় 

�রার িমর ভূতরা ন্গমর মোঘারাঘদুলর কমর ন্া। আল� এখন্ অত্যন্ত 
ব্যস্ত শহমর। পদুমড় �রার িমর ভূতরা এই শহমর মোবড়ামত আসমব 
ন্া।”

সদুরলভ �াো লদময় ইশারা কমর বলল... “ভরদদুপদুমর পামক্ষ লগময়ল�মল 
মোকন্?”

সরণ :.. “লদন্মশমর্ লদন্দদুপদুমরর খবর জান্মত চাই� মোকন্?”
সদুরলভ কান্ার ভান্ কমর বলল... “আ�ার ভয় হমছে। মোতা�ার 

সামে আল� আর মোকাোও মোযমত চাই ন্া।”
সরণ �াো লদময় ইশারা কমর বলল… “আজ আর মোকাোও মোযমত 

পারমব ন্া। এখন্ �দুখ বদুমজ বাগ্ষার মোখময় গালড় চালামত োমকা।”
সদুরলভ :.. “িান্ বাঁময় তালকময় মোদমখা িমরভময় গালড়রাও অন্ড় 

হময়ম�।”
সরণ বামসর লদমক তালকময় বলল... “এই জন্্য আল� বামস চমড় 

মোঘারাঘদুলর কলর। মোগাটা শহমরর গালড় অন্ড় হমলও বাস লন্লব্ষমনে 
ঘদুরাঘদুলর কমর।”

সদুরলভ :.. “ধাকো মো�মর ট্াক সরামত পারমব?”
সরণ :.. “তদু ল� আ�ামক কী �মন্ কমরা?”
সদুরলভ কপট মোহমস বলল… “িাকাবদুমকা।” 
সরণ খদুলশমত িগ�গ হময় শামট্ষর আলস্তন্ গুলটময় মোবাকার �ত 
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মোহমস বলল... “তদু ল� বলমল গাময়র মোজামর ট্াক ধাকো মো�মর দদুহাত 
লপ�মন্ মোন্ব।”

সরণ :.. “তালকময় মোদমখা, মোতা�ার হাবভামব ভড়মক ট্াক মোদৌড়ামত 
শুরু কমরম�। পারমল বা� হাত বার কমর লপ�মন্র গালড় ো�াও, 
মোকান্াকদু লন্ চাললময় যান্জট মোেমক মোবমরামত পারব।”

সরণ হাত বার কমর বলল… “তদু ল� চালামত োমকা মোয�ন্ কমর হয় 
লপ�মন্র গালড় আল� ো�াব।”

সদুরলভ সতক্ষতার সামে চাললময় মোরিট মোপাট্ষল্যান্ লস্টমট প্রমবশ 
কমর মো�লরলমবান্ মোরাি মোপলরময় আলবালন্ লস্টমট চালামত শুরু কমর 
বলল... “ওরা লন্শ্চয় গন্তমব্য মোপঁম�ম�?”

সরণ :.. “আল� লন্শ্চয়তার সামে বলমত পারব মোফান্ করমল 
দদু লশ্চন্তা দূর হমব।”

সদুরলভ :.. “এত বদুলধি�ান্ হময় লন্মব্ষামধর �ত আল� তামক 
ভামলাবালস মোয আ�ামক ভামলাবামস জমপা মোকন্?”

সরণ :.. “উতের জান্মল তদু ল� জপমত শুরু করমব বদুিমত মোপমর 
আল� লন্রুতের হময়ল�। এখন্ দয়া কমর সা�মন্ তালকময় গালড় চালাও, 
একটদু  উলন্শ-লবশ হমল সব্ষন্াশ হমব।”

সদুরলভ :.. “লটটকালর কমরা মোকন্?”
সরণ :.. “কয়টা বামজ?”
সদুরলভ ট্ালফক লাইমট মোেম� হ্যান্ মোরেক মোটমন্ মো�াবাইল হামত লন্ময় 

বলল… “�ারে মোপৌমন্ পাঁচটা। ইস!”
সদুরলভ :.. “কী হময়ম�?”
সদুরলভ :.. “মো�াবাইমলর চাজ্ষ মোশর্ হময়ম�।”
সরণ মো�াবাইল এলগময় লদময় বলল… “কামন্কামন্ কো বলমল 

ষে�া মোচময় বলমব আর কখমন্া এত �ারাত্ক ভদু ল করব ন্া।”
সদুরলভ মো�াবাইল হামত লন্ময় ন্ম্বর ঘদুলরময় ধ�মক বলল... “মোহঁই! 

তদু ই এখন্ মোকাোয়?”
ভাই জবামব ন্াইটসলরেজ বলমল সদুরলভ লখল লখল কমর মোহমস 

বলল... “জালন্স আল� এখন্ মোকাোয়?”
ভাই :.. “আপা, আর কখমন্া এত �ারাত্ক ভদু ল করব ন্া দয়া 

কমর আ�ামক ষে�া কমরা।”
সদুরলভ :.. “পাক্ষওময় এমকবামর ফাঁকা। আল� পর�ামন্দ আন্ন্দভ্�ণ 

করল�।”
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ভাই :.. “কী! তদু ল� মোকাোয় যাছে?”
সদুরলভ লাইন্ মোকমট হর্্ষধ্বলন্ কমর গালড়র গলত বালড়ময় বলল... 

“যান্জমট আটমক আ�ার ভাইটা কান্াকালট করম�।”
সরণ কান্ার ভান্ কমর বলল... “গলতমরাধ ন্া করমল আল� 

কাঁদমত শুরু করব।”
সদুরলভ :.. “বদুমিশুমি মো�মল�ান্দুলর্ কমরা মোকন্?”
সরণ দদুহাত প্রসালরত কমর মোিসবউি মোচমপ ধমর বলল... “আল� 

এখন্ মো�মল�ান্দুলর্ করল� ন্া। তদু ল� তীরে মোবমগ গালড় চালাছে। 
তাড়াতালড় গলতমরাধ কমরা ন্ইমল সলত্য স�স্যা হমব।”

সদুরলভ :.. “আল� আর পমরায়া কলর ন্া।”
সরণ :.. “তদু ল� সী�ালঙ্ঘন্ কমর�। ক্যাম�রা লক্ক করমল বদুমকর 

রতি হী� হময় হাত পা অবশ হমব।”
সদুরলভ তাড়াতালড় দ্রুত গলতমরাধ কমর িামন্ বাঁময় সা�মন্ তালকময় 

লশউমর বলল... “মোতা�ামক অমশর্ ধন্্যবাদ। ইছো করমল তদু ল� এখন্ 
চালামত পারমব। হাসাহালস কমর আজ প্রায় সব্ষন্াশ কমরল�লা�। 
ক্যাম�রা লক্ক করমল আ�ার ইন্দুমরন্ আকাশ স্পশ্ষ করমতা।”

সরণ :.. “এই জন্্য আল� গালড় চালাই ন্া।”
সদুরলভ :.. “গালড় চালাই ন্া �ামন্?”
সরণ :.. “ি্যাবি্যামব মোচাখ এত মো�াট কমর তাকাছে মোকন্?”
সদুরলভ :.. “তদু ল� আ�ার সামে এ�ন্ কমরা মোকন্, আল� মোতা�ার কী 

ষেলত কমরল�?”
সরণ :.. “�ািপমে গালড় ো�াছে মোকন্?”
সদুরলভ সতক্ষতার সামে লন্রাপদ থিামন্ গালড় ো�ায়। সরণ গালড় 

মোেমক মোবলরময় কলবতা আবৃলতে কমর… “মোতা�ার মোপ্রম� �মজ মোজমন্ল� 
তদু ল� হমল মোপ্র��য়ী, ঠাট ঠ�ক টসমক মোহঁমট মোজল্ায় হময়� জ্বালা�য়ী। 
মোপ্র�ান্মন্দ অধর�ধদু পান্ করমল ল�টমব কা�তৃষ্া, উদো� মোপ্র�মক 
দ�ন্ কমর হমত চাই ন্া আততায়ী।”

সদুরলভ দ্রুত মোহঁমট মোযময় তার হাত ধমর টান্ মো�মর োল�ময় �াো 
লদময় ইশারা কমর বলল... “কা’র সামে কো বল�?”

সরণ :.. “ধামরপামশ �ান্দুর্জন্ মোন্ই।”
সদুরলভ :.. “জবাব লদছে ন্া মোকন্?” 
সরণ গালড়র লদমক হাঁটমত শুরু কমর বলল… “তদু ল� আ�ামক 

খাম�াখা ধ�কাও। আল� আর মোতা�ার সামে কো বলব ন্া।” 
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সদুরলভ গালড়মত উমঠ লসটমবল্ট মোটমন্ বাঁধমত বাঁধমত বলল... “তদু ল� 
কী কমরা?”

সরণ :.. “আল� আ�ার বাবার ব্যবসা চালাই।”
সদুরলভ :.. “তদু ল� একজন্ ব্যবসায়ী?”
সরণ :.. “মোতা�ার কমঠে লরঠা �াম�র কাটা আটমকম� ন্ালক?”
সদুরলভ গলায় হাত বদুললময় মোোঁক লগমল বলল... “কাটার কো মিরণ 

হমল কমঠে ব্যো হয়।”
সরণ :.. “মোকন্?”
সদুরলভ :.. “একলদন্ একটা আটমকল�ল এবং ওটা বার করার জন্্য 

হাসপাতামল মোযমত হময়ল�ল। ন্ামস্ষর ব্যস্ততা মোদমখ আল� আশ্স্ত 
হময়ল�লা� ওরা আ�ার কঠে মোকমট ফমলমব।”

সরণ :.. “সবাই জামন্ �া� খদুব পদুলষ্কর এবং লচন্তা হমলা �মন্র 
মোখারাক। মোতা�ার এত স�স্যা হয় মোকন্?”

সদুরলভ :.. “আ�ার স�স্যার একা�ারে কারণ হমল তদু ল�।”
সরণ :.. “তদু ল� হয়মতা জামন্া, বৃতোভামস বমস মোবকদু বরা িামন্ বাঁময় 

তাকায় আর বখমত োকমল কম্বখমত ভাত খায়।”
সদুরলভ :.. “হ্যাঁ, আত্লবশ্াসীরা অত্যন্ত বাস্তলবক। আত্লবশ্াসী হমত 

হমল বাস্তলবক হমত হয়। মোয র্ড়লরপদুমক লন্য়ন্ত্রণ করমত পামর মোস 
সহমজ স্বগ্ষীয় সদুখ উপমভাগ করমত পামর।”

সরণ :.. “সত্যমক ল�ে্যা প্র�াণ করার জন্্য লন্মব্ষাধরা �লরয়া 
হময়ম�, বদুমিশুমি অবদুি হওয়ার দরুন্ আ�ামদর জীবন্ লবর্াতি 
হমছে। বাস্তবতার সামে বাড়াবালড় করমল লবপলতে বামড় এবং মোবাকাল� 
�ৃতদু ্যর কারণ হমত পামর। অন্্যমক লচন্মত হমল প্রে� লন্মজমক 
লচন্মত হয়। লন্মজমক লচন্মত পারমল জীবন্ সহজ হয়। অধেলবশ্ামস 
লবশ্াসীর সব্ষন্াশ হয়।”

সদুরলভ :.. “দালামলর দখমল এখন্ কলকব্া এবং ভমডির কবমল 
ধম�্ষর ধ্বজা। ঠমকর বাজামর সাধদুরা ঠকা খায় এবং ঠকাঠলক কমর 
ঠকরা সাধক হমত চায়।”

সরণ :.. “গলরব হমলা ধন্ীর মোগাড়াপতেন্। গলরবমক অবমহলা কমর 
ধন্ীরা অবমহললত হয়। ধন্ীরা গলরবমদর উপর লন্ভ্ষরশীল। ধন্ী 
এবং গলরবরা এই সত্য জান্মতও চায় ন্া।”

সদুরলভ �াো দদু ললময় বলল… “অবমশমর্ আশ্স্ত হময়ল�, অন্তত 
কোসালহমত্য সত্য চচ্ষা হয়।”
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সরণ বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ বলল... “লবশ্াসঘাতকরা মোবশভূর্ায় 
লবভূলর্ত হয়। লবশ্স্ত হমত হমল প্রে� লবশ্াসী হমত হয়। �দুল�ন্রা 
অমন্্যর ষেলত কমর ন্া। �দুল�ন্রা সত্য মোগাপন্ কমর ন্া। �দুল�ন্রা 
ল�ে্যা বমল ন্া। �দুল�ন্রা ফাঁলকবালজ কমর ন্া। �দুল�মন্র �দুমখর কোই 
�মন্র কো। �দুল�ন্ ন্রন্ারীর জন্্য ফমতায়া লন্ষ্প্রময়াজন্। ফমতায়ায় 
সত্য লবকৃত হয়। ফমতায়ায় অববধ নবধ হয় ন্া। ফমতায়ায় ল�ে্যা 
শলতিশালী হয়। ফমতায়ায় অসহাময়র অলধকার ন্ষ্ হয়। হালাল এবং 
হারা� মো�মড় �াকরূহ কত প্রকার জান্ার জন্্য শুধদু�ারে লবভ্ান্তরা রেত 
কমর। সামড়-বলরেশ-ভাজার জন্্য সামড় সব্ষন্াশ করা লন্শ্চয় মোবাকাল�? 
ওজন্ এবং মো�াহমর যারা মোহরমফর কমর ওরা মোফমরববাজ। হাসমরর 
লবচার ওজমন্ হমব এবং মো�াহর আদাময় ন্রন্ারী অন্তরঙ্গতা নবধ্য 
হয়। বদুমিশুমি ওজমন্ মোহরমফর হমছে এবং বালকমত মো�াহর ফাঁলক 
মোদওয়া হমছে। মোয শুরুমত প্রতালরত হয় মোস লক কখমন্া সদুলখত হমব? 
মোয সংসামরর শুরু হয় প্রতরণায় মোস সংসামর লক রহ�ত বরকত 
োকমব?”

সদুরলভ :.. “লন্শ্চয় ন্া। এসব কারমণই লববাহলবমছেদ এবং 
সংসারজীবন্ ন্ারকীয় হমছে।”

সরণ :.. “আকদ শমব্র অে্ষ বধেন্ এবং মো�াহর হমলা আল্াহর 
আমদশ। লববাহ হমলা ন্র ন্ারীর স্বা�ী-স্তী লহসামব জীবন্যাপন্ করার 
নবধ সা�ালজক লবলধ। কালবন্ এবং মোযৌতদু মকর সামে ইসলা� ধম�্ষর 
মোকামন্া সম্পক্ষ মোন্ই। স্বা�ী সা�ে্ষ্যান্দুযায়ী মো�াহর মোদমব এবং স্তীর 
�া বাবা মোস্বছোয় লক�দু লদমল তা সান্মন্দ রিহণমযাগ্য। স্বা�ীর জন্্য 
স্তীর ভরণমপার্ণ অবশ্যপালন্ীয় কত্ষব্য হমলও প্রভাবপ্রলতপলতের জন্্য 
বহ্বাড়ম্বমর কদু সংস্ার এবং মোলৌলকক পরম্পরা ধম�্ষর ন্াম� প্রচললত 
হময়ম�। মোযৌতদু ক এবং মোকৌতদু ক �দুসল�ামন্র জন্্য হারা�। আল্াহর 
আমদশ মোেমক মোলাকলাজ এখন্ অরিগণ্য এবং সব্ষামপষো গুরুত্বপূণ্ষ 
হময়ম�। ধ�্ষ এবং মো�াষে বাদ লদময় আ�ামদর লষে্য এখন্ অে্ষ 
এবং কাম�। লততি সত্য হমলা, অে্ষমলাভী এবং কা�াধেরা সহমজ 
লহতালহতজ্ঞান্শূন্্য হয়। সত্য ধাল�্ষকরা কখমন্া কা�াধে হয় ন্া। 
মো�াষেলামভর জন্্য ধ�্ষপালন্ করমত হয়। লববাহ ধম�্ষর সামে সমৃ্পতি। 
ধ�্ষ এবং লববাহ লন্ময় যারা বাড়াবালড় কমর ওরা অলভশপ্ত। �মন্ 
রাখমত হমব, অববধতায় লবপৎপাত হয়, নবধতায় হয় ভামগ্যাদয়।”

সদুরলভ গালড় স্টাট লদময় বলল... “সালহত্যচচ্ষার স�য় কখন্ পাও?”
সরণ :.. “জীবন্ ন্াম�র গমল্প লন্মজর �মন্া�ত কমর অষেরলবন্্যাস 
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করমত হয়।”
সদুরলভ :.. “আল� প্রনে কমরল�লা�।”
সরণ :.. “বাবার মোহামটমল �াগ্া খাই আর ভদু ঁলড়ওয়ালা হওয়ার জন্্য 

আল� ভাত মোখময় দদুপদুমর ঘদু�াই।”
সদুরলভ :.. “মোহামটল এবং মোরস্দু মরমন্ট যারা কাজ কমর ওরা 

চাইমলও সা�ালজকতা চচ্ষা করমত পামর ন্া। তদু ল� এত সা�ালজক 
হমল মোক�মন্?”

সরণ :.. “স�াজ যখন্ সা�ালজক জীবমক অসা�ালজক কমর তখন্ 
বাধ্য হময় সা�ালজকতা চচ্ষা করমত হয়।”

সদুরলভ :.. “কী বলমত চাও?”
সরণ :.. “বলমত চাই, সংসারী হমল রুলজ করমত হয়। শাড়ী 

অলকিার লকন্মত হমল হাজার পাউন্ যমেষ্ ন্য়। বালড় ভাড়া এবং 
গালড়র দা� বাড়মতই আম�।”

সদুরলভ :.. “আল� বললা� স�ময়র কো আর তদু ল� বল� শাড়ী 
অলকিার রূপকো, কারণ জান্মত পারব লক?”

সরণ :.. “তদু ল� মোলখাপড়া কমরল�মল এবং বরাতমজামর ভামলা 
মোবতমন্র চাকলর মোপময়�। মোবলশ ফদু টালন্ কমরা ন্া। আল্াহ মোবজার 
হমবন্।”

সদুরলভ :.. “রাগ কর� মোকন্?”
সরণ :.. “আ�ার সামে অমন্মক কাজ কমর। তামদর জীবন্বৃতোন্ত 

মোশান্মল িরির কমর অশ্রু িমর।”
সদুরলভ :.. “মোকন্?”
সরণ :.. “সভ্যতা এখন্ সমব্ষাচ্চ স্তমর এবং গণতালন্ত্রক স�ামজর 

জন্গণরা লন্জমত্বর মোবামধ �হাব্যস্ত। প্রলতপলতেশালী এবং সম্পলতেশালী 
ব্যবসায়ীরা সদুমযাগসদুলবধার অপব্যবহার কমর অসহায়মক দামসর �ত 
খাটায়। সংথিান্ এবং প্রলতষ্ঠামন্র লভতমর কী হমছে তা জান্মত হমল 
লভতমর হাঁটমত হয়, দরজার ফাঁমক তালকময় লক�দু মোদখা যায় ন্া।”

সদুরলভ :.. “লততি সত্য হল, ন্গ্তা এবং ন্ষ্াল� আ�ামদরমক 
আকর্্ষণ কমর।”

সরণ :.. “হ্যাঁ, মোদখাবার জন্্যই সব। সব মোদখার পর বালক কী 
োমক?”

সদুরলভ :.. “ষে�তার জন্্য মোয অষে� হয় ষে�তা তামক সষে� 
করমত পামর ন্া। ষে�তা হাত বদলায়, ষে�তার প্রভাব বদমল ন্া। 
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সাপ তালড়ত হমল মোদৌমড় গমত্ষ লদুকায় এবং �ান্দুর্ �মর কবমর যায়। 
এই গূঢ়তত্ত্ব অমন্মক জান্মতও চায় ন্া।”

সরণ :.. “আলামভালার কবমল অমবালা জীব আর অমবাধিার 
দালয়মত্ব অমবাধ লশশুর ভাগ্যলন্য়ন্তা হমলন্ লবধাতা।”

সদুরলভ :.. “আ�ামক লক�দু বল� ন্ালক?”
সরণ লবদ্রূপ মোহমস বলল... “সাজমগামজ ন্ারী অমলাকসদুন্দর, 

আটমপৌমর ন্ারী ধদুরধের।”
সদুরলভ �দুখ লবকৃত কমর বলল... “তদু ল� এত কট্র এবং লহংসদুমট 

হময়� মোকন্?”
সরণ :.. “লহংসায় সদুবখশ্য্ষ ন্াশ কমর জান্ার পর মোেমক অলহংসা�ন্ত্র 

জপমত শুরু কমর আশ্স্ত হময়ল�, �ন্ত্র জপমত োকমল সত্বর লহংসাশূন্্য 
হমত পারব।”

সদুরলভ :.. “অন্্যরা ন্া জান্মলও আল� জালন্, সদুলখত হমত হমল 
অমন্্যর সদুখমক অরিালধকার লদমত হয়।”

সরণ :.. “হ্যাঁ, পালাবদমলর পামল হাওয়া লাগমল ন্া চাইমলও 
বদলামত হয়।”

সদুরলভ :.. “ললঙ্গববর্�্য এবং পরলহংসা সংসামরর সদুখ শালন্ত ন্ষ্ 
কমর। স্বাছেমন্দ্যর জন্্য যমেষ্ সাধান্া করমত হয়। সদুখ্যালতর জন্্য 
ত্যাগ করমল সাধ্যসাধন্ায় সমূ্পণ্ষ সাফল্য�লডিত হওয়া যায়। ত্যামগর 
জন্্য আল� প্রস্তুত োলক এবং সফল হওয়ার জন্্য সাধ্যসাধন্া কলর।”

সরণ :.. “আহার-লবহামরর মোপট ভমর, আচার-ব্যবহামর ন্জর 
কামড়। গূঢ়তত্ত্ব �মন্ োমক মোযন্?”

সদুরলভ :.. “তদু ল� এখন্ চমল যামব ন্ালক?”
সরণ :.. “হ্যাঁ, আ�ামক এখামন্ ন্াল�ময় তদু ল� বালড় চমল যাও।”
সদুরলভ গালড় োল�ময় লচলন্ততকমঠে বলল... “ভদু ল কমরল� ন্ালক?”
সরণ �াো মোন্মড় বলল... “আ�ার সামে হাঁটাচলা কমর মোতা�ার 

ন্াম� কলকি রটমল পালজরা মোতা�ামক কললকিন্ী িাকমব।”
সদুরলভ :.. “এসব তদু ল� কী বল�?”
সরণ :.. “মোতা�ামক ��্ষাহত করার জন্্য বলললন্। ওরা বলাবলল 

কমর তাই মোতা�ামক বমলল�। দয়া কমর আ�ার কোয় রাগ কমরা 
ন্া।”

সদুরলভ :.. “অবমশমর্ �ৃতদু  আত্হত্যা করমব মোজমন্ও তদু ল� অন্তমরর 
কদু �ন্ত্রণায় লবভ্ান্ত হময়�?”
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সরণ :.. “�াড়া�ালড় এবং �ড়া�লড়র অে্ষ জান্ার পর মোেমক 
লন্ঃশমব্ দীঘ্ষশ্াস মো�মড় মোজমন্ল� বাড়াবালড় কমর মোকউ �াড় পায়লন্।”

সদুরলভ :.. “জন্ম এবং �ৃতদু ্য একবারই হয়, �ৃতদু ্যর আমগ �ৃতদু ্যমক 
লন্ময় ভাবমল সহমজ আত্শুলধি হয়।”

সরণ :.. “অজ্ঞান্রা অন্্যমক ধ�্ষজ্ঞান্ লদমত পামর ন্া এবং 
মোবশভূর্ায় �দুসল�ান্ হওয়া যায় ন্া।”

সদুরলভ :.. “উপমভাগ করমত জান্মল জীবন্ সলত্য উপমভাগ্য এবং 
�ালন্ময় চলার ন্া� সছেলতা।”

সরণ :.. “সকল কাজ একলা করা যায় ন্া এবং মোধাকাবাজমক 
মোদাকলা বান্ামল অপ�ৃতদু ্য অলন্ব্ষায্ষ।”

সদুরলভ :.. “অন্দুভূলতপ্রবণ �মন্ কাম�ছো জামগ, তা তদু ল�ও জামন্া।”
সরণ গালড় মোেমক পা বার কমর বলল… “�ন্ পলবরে হমল তন্ 

কখমন্া অপলবরে হয় ন্া তা তদু ল�ও জামন্া।”
সদুরলভ মোহঁমক বলল... “দাঁড়াও! মোতা�ার সামে কো আম�।” 
সদুরণ গালড় মোেমক মোবলরময় শাট্ষ লঠকঠাক কমর। সদুরলভর মো�াবাইল 

বামজ। জবাব লদমল �া বলমলন্... “সদুরলভ, তদু ই এখন্ মোকাোয়?”
সদুরলভ :.. “ক্যা�মিমন্র আমশ পামশ, মোকন্ আম্দু?”
�া :.. “আ�রা বালড় যালছে তদু ইও চমল আয়।”
বাবা �ৃদদুমহমস বলমলন্... “মোরমগম� ন্ালক?”
�া :.. “গলার সদুমর এ�ন্ �মন্ হময়ল�ল।”
বাবা মো�াবাইল হামত লন্ময় ন্ম্বর ঘদুলরময় হাসমত হাসমত বলমলন্... 

“আব্দু, তদু ল� রাগ কমর� ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “লজ ন্া আব্দু।”
বাবা :.. “মোতা�ামক রাগাবার জন্্য ওরা এ�ন্ কমরল�ল।” 
সদুরলভ :.. “আপন্ারা এখন্ মোকাোয়?”
বাবা :.. “আ�ার এখন্ হামর্ষািমসর সা�মন্। মোতা�ার জন্্য লক�দু 

আন্ব?”
সদুরলভ :.. “আপন্ারা এখমন্া হামর্ষািমসর সা�মন্?”
বাবা :.. “মোকামন্া ট্ালফক লাইট কাজ করম� ন্া।”
সদুরলভ :.. “আপন্ারা আস্তধীমর আসদুন্, আল� বালড় মোযময় ভাত 

সালন্ মোরঁমধমবমড় রাখব।”
বাবা লাইন্ মোকমট মোচাখ পালকময় ধ�মক বলমলন্... “গালড় ঘদুলরময় 

বালড় চল।”
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ভাই যখন্ অস্বলস্ত কমর। সদুরলভ তখন্ সরমণর লদমক তালকময় 
বলল... “বধেদু র বদামন্্য আজ আল� বালধত হময়ল�।”

সরণ :.. “আপলতেকর বধেদু মত্বর জন্্য বাধেবীমক আন্তলরক ধন্্যবাদ।”
সদুরলভ :.. “এভামব কো বমলা মোকন্?”
সরণ :.. “গণতমন্ত্রর কূটাে্ষ হমলা মোস্বছোয় অমন্্যর দ্বারা লন্য়লন্ত্রত 

হওয়া এবং আধ মোপট খাবামরর জন্্য বাধ্য হময় আঠামরা ঘণ্া গাময় 
খাটার অে্ষ আধদুলন্ক দাসত্ব।”

সদুরলভ :.. “কলব হমত চাও ন্ালক?”
সরণ :.. “কলব হওয়া অত্যন্ত কলঠন্। কলব হমত হমল ল�ে্যার 

সামে দূরত্ব বজায় রাখমত হয়। কলবরা প্রাকৃলতক মোসৌন্দয্ষ ভামলাবামস 
এবং আল� লষে্য কমরল�, কলবরা আমবগী হমল এক ভার্ায় লন্মজমক 
প্রকাশ কমর, এবং তা হমলা কালব্যক। আল� কলব হমল মোতা�ার 
স�স্যা কী?”

সদুরলভ :.. “�ামস �ামস ব�র ফদু রামল মোতা�ার স�স্যা হমব। 
গা�তমল বমস গুন্গুন্ করমল ভূতরা মোচঁলচময় বলমব, গুজব �ড়ামন্ার 
জন্্য আমরক উজবদুক জদুমটম�।”

সরণ :.. “কামন্র �াো খাওয়ার জন্্য অমন্মক কান্াকালন্ কমর। 
কান্ার হামতর দড়া কান্ীর জন্্য ফাঁলসর উপকরণ। কান্ীন্রা লচৎকার 
কমর বমল আল� নপতৃক ধন্ চাই ন্া। হাভামতরা ল�ন্লত কমর বমল, 
চালট্ হমলও আ�ার পামত ভাত দাও।”

সদুরলভ :.. “বশ্যা হময় বদুমিল�, বশীকরমণ তদু ল� আ�ামক বশ 
কমর�। সলত্য বলল� অন্তমরর ব্যোয় আজ আল� কাতর হময়ল�, দয়া 
কমর একটদু  ব্যোন্াশক দাও।”

সরণ :.. “তদু ল� কদু লটা হমত চাও ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “তদু ল� চাইমলও আ�ামক কদু লটা করমত পারমব ন্া এবং 

তা আল� জালন্।”
সরণ :.. “আল� মোতা�ামক ভামলাবাসমত চাই, তদু ল� চাও 

ভামলাবাসাবালস। ওমগা �ান্সী, আ�ার বাসা মোন্ই এবং বালস খাবামর 
আল� অসদুথি হই।”

সদুরলভ :.. “লক�দু কষ্ আ�ামদরমক কলঠন্ বালন্ময় জীবন্মক সহজ 
কমর। কমষ্ লক্ষ্ হময় ক্ালন্ত দূর করার জন্্য বসমল �ায়া সালে 
হয়, দদুঃমখর ভাগ মোকউ চায় ন্া, �ৃতদু ্যর হাত ধমর আ�রা গন্তমব্য 
প্রত্যাবত্ষন্ করব। জীবমন্র মো�য়াদ কতলদন্ তা মোকউ জামন্ ন্া।”
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সরণ :.. “মোপ্র� �ান্দুর্মক পলবরে কমর, মোপ্র�ীকরা অববধ কা�ন্ায় 
কা�াত্ষ হয় ন্া, অলবশ্াস্য হমলও কমষ্র ভার্া কলবতা এবং কলবরা 
কষ্ লালন্ কমর, শমব্ ব্যোর বৃতোন্ত োমক, সী�ালঙ্ঘন্ কমর কষ্রা 
অন্তগূ্ষঢ় মোবদন্া হয়।”

সদুরলভ :.. “আশা এবং আশংসায় হাত পা লববশ হমছে। আ�ার 
পামশ এমস আ�ামক বশ কমরা।”

সরণ কো ন্া বমল হাত উঠায়। ক্যাব ো�মল মোস উমঠ বমস এবং 
চালক চালামত শুরু কমর। সদুরলভ হতভমম্বর �ত তালকময় োমক। 
এ�ন্ স�য় লবকট শমব্ মো�াটরবাইক যায়। সদুরলভ চ�মক গালড়মত 
উমঠ চালামত শুরু কমর। সরণ পূব্ষলন্মন্ মোপঁম� এক মোরস্দু মরমন্ট 
েদু মক রুই �াম�র মোপলট এবং পাবদা লদময় ভাত খায়। এক মোজাড়া 
ন্রন্ারী তার পামশর মোটলবমল �দুমখা�দুলখ বমস দদুহামত দদুহাত ধমর 
মোচামখর লদমক তালকময় মোপ্র�ালাপ কমর। সরণ চদু লপসামর হাত ধদুময় 
লবল পলরমশাধ কমর মোবলরময় িামন্ বাঁময় তালকময় আকলমিকভামব 
মোহঁমক মোিমক বলল... “তদু লহন্! দাঁড়া।”

তদু লহন্ ে�মক দাঁলড়ময় িামন্ বাঁময় তালকময় বলল... “তদু ই এখামন্ 
কী করল�স?”

সরণ দ্রুত মোহঁমট মোযময় �াো মোন্মড় বলল... “আ�ার মোপটর লভতর 
িাঁগুড়গুড় শব্ হমছে। আল� এখমন্া ষেদু ধাে্ষ।”

তদু লহন্ :.. “কারণ জান্মত পারব লক?”
সরণ :.. “আল� একপামশ বমস খাবার উপমভাগ করল�লা�। 

ন্রন্ারী লবকট শমব্ হালসঠাট্া করল�ল। পারতপমষে উমপষো করমত 
ন্া মোপমর লতলত-লবরতি হময় পলররোমণর জন্্য খাবার পলরত্যাগ কমর 
মোবলরময় এমসল�। তদু ই চাইমল আ�ার হাত শুকমত পারমব। এই 
বাবদুলচ্ষর �ত এত �জার সালন্ মোতার ন্ালন্ রাঁধমত পারমবন্ ন্া।”

তদু লহন্ :.. “আ�ার ন্ালন্র হামতর রান্া তদু ই মোকামন্ালদন্ মোখময়ল�স?”
সরণ :.. “আজ খামবা, মোতার ন্ান্াবালড় চল।”
তদু লহন্ :.. “ন্ান্াবালড় ন্া ন্ান্ার ঘমর?”
সরণ :.. “তদু ই লক �মন্ কলরস, আ�ার রুলচ ন্ষ্ করার জন্্য ওরা 

বদুমিশুমি আ�ার পামশর মোটলবমল বমসল�ল?”
তদু লহন্ :.. “ওরা কারা ল�ল?”
সরণ :.. “আল� তামদর ন্া�ধা� ন্া জান্ার দরুন্ মোতামক একটা 

প্রনে করমত চাই এবং প্রনেটা হমলা িাকসদুন্দরীরা ঠাট ঠ�ক ঠসমক 
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হাঁমট মোকন্?”
তদু লহন্ :.. “সলঠক উতেমরর জন্্য তামদর একজমন্র হাইলহল ভােমত 

হমব।” 
সরণ :.. “আজ তদু ই এত কট্র হময়ল�স মোকন্?”
তদু লহন্ :.. “আল� চাই আ�ার মোবান্ ভালতলজ সদুলখত মোহাক। আ�ার 

অবলা বউ কী হমব তা আল� জালন্ ন্া।” 
সরণ :.. “মোতার বউমক আল� লচন্মতও চাই ন্া। ওর জন্্য খাম�াখা 

দদু লশ্চন্তা কমর �াো ন্ষ্ কমর লাভ হমব ন্া। মোতার বউ আকাশ মোেমক 
পড়মব, বদুমিল�স?”

তদু লহন্ :.. “ওমর বাসমর! তদু ই কমব মোেমক স্বজন্মপার্ণ শুরু 
কমরল�স?”

সরণ :.. “আপন্ এবং পর শব্ আলবষৃ্ত হময় সম্পমক্ষর ভদু লষ্ন্াশ 
কমরম�। ধ�্ষক�্ষ এবং কত্ষব্যক�্ষমক অক�্ষ �মন্ কমর আ�রা স্বাে্ষাধে 
হময়ল�। ইলতকত্ষব্যমক মোন্লতবাচক বালন্ময় আ�রা সভ্যতা চচ্ষা 
কলর। আ�রা শুধদু লন্মজর সদুখ স্বাছেন্দ্য এবং শালন্ত স�ৃলধি সাধমন্র 
ফলন্দলফলকর কলর, অমন্্যর সামে অন্্যায় করমল �ন্ আন্লন্দত হয়, 
বদুমিল�স?”

তদু লহন্ :.. “এত গূঢ়তত্ত্ব মোজমন্ তদু ই এখমন্া লন্ন্ শহমর বসবাস 
করল�স তা আ�ার লবশ্াস হমছে ন্া। িালডি-কালডি হামত লন্ময় তদু ই 
এখন্ পাব্ষত্য অঞ্চমল হাঁটাহাঁলট করার কো।”

সরণ :.. “স�স্যার সূরেপাত মোকন্ হয় বলমল মোভাঁ-মোদৌমড় চমল 
যাব।”

তদু লহন্ :.. “এসব তমে্যর গূঢ়তত্ত্ব জান্মত হমল অমন্ক বড় লবদ্বান্ 
হমত হয়। আ�ার লবদ্যাবদু লধি মোন্ই। এখন্ সদুমবাধ অেবা লন্মব্ষামধর 
�ত হাঁটমত োক। এখামন্ দাঁলড়ময় তক্ষলবতক্ষ করমল যখন্তখন্ 
লবপৎপাত হমব।”

সরণ :.. “লঠক বমলল�স। কান্াকালন্ করার জন্্য ন্ান্ার ঘমর 
চল।”

তদু লহন্ সা�মন্ তালকময় লপ�দু মোহঁমট বলল… “আল� লন্শ্চয়তার সামে 
বলমত পারব ন্ান্াজান্মক মোকউ মোচলতময়ম�, বাড়াবালড় করমল �দুগুর 
মোতমড় �ারমবন্।”

সরণ :.. “তা তদু ই জান্মল মোক�মন্?”
তদু লহন্ :.. “অস�সাহসীর �ত সা�মন্ তালকময় মোদখ।”
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সরণ ঘদুমর ন্ান্ার �দুমখা�দুলখ হময় চ�মক বলমলা.. “ও ন্ালন্মগা 
ন্ান্া। ন্ান্াজান্ আপলন্ এখামন্ কী করম�ন্?”

ন্ান্া দাঁত কট�ট কমর তদু লহমন্র লদমক তালকময় বলমলন্... “তদু ল� 
মোকন্ এমসল�স?”

তদু লহন্ :… “বাংলা পান্ আর লসোপদুমরর সদুফালর লকন্ার জন্্য 
ন্ালন্জান্ আ�ামক পালঠময়ল�মলন্।”

ন্ান্া সরমণর লদমক তালকময় �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্... 
“বাংলা টাউমন্ তদু ই কী করল�স?”

সরণ :.. “�া� ভাত খাওয়ার জন্্য এমসল�লা�।”
ন্ান্া :.. “ভামতর মোদাকামন্ চল। লবলভন্ জামতর ভত্ষা লদময় ভাত 

মোখময় মোতার ইষ্াপলতের জন্্য মোদায়া করব।”
সরণ জন্লপ্রয় মোরস্দু মরমন্ট প্রমবশ কমর প�মন্দর খাবার মোদওয়ার 

জন্্য বমল মোটলবমল বমস। ওময়টার খাবার লদময় মোগমল ন্ান্া মোখমত 
শুরু কমরন্। এ�ন্ স�য় সদুরলভ মোরস্দু মরমন্ট প্রমবশ কমর সরণমক 
মোদমখ অবাককমঠে বলল... “তদু ল� এখামন্ কী কর�?”

ন্ান্া হাঁ কমর তালকময় োকমল তদু লহন্ গলা খাঁকালর লদময় বলল... 
“সদুন্দরী ন্ারীর লদমক তাকামল পাপ হয় একো কতলদন্ বলমত 
হমব?”

ন্ান্া ভাত �াখামত �াখামত লন্ম্নস্বমর বলমলন্.. “মোচামখর মোদখা 
মোদখার জন্্য আল� শুধদু একন্জর মোদমখল�লা�।”

সরণ দাঁলড়ময় মোচয়ার মোটমন্ লদময় বলল… “তদু লহমন্র ন্ালন্র এক�ারে 
অধ্ষাঙ্গ, সদুন্দর লক�দু মোদখমল হাঁ কমর তালকময় োমকন্। তদু ল� চাইমল 
ন্ান্ার সা�মন্ বসমত পারমব।”

সদুরলভ ন্ান্ার লদমক তাকায়। ন্ান্া �াো তদু মল তাকামল সরণ কপট 
মোহমস বলল... “ভদ্র�লহলামদর সামে ভদ্রব্যবহার ন্া করমল অভদ্ররা 
দাঁত কট�ট কমর বমল, এই জন্্য আল� ভদ্রতা বজায় রালখ ন্া।”

ন্ান্া :.. “এই সদুন্দরীমক তদু ই লচলন্স ন্ালক?”
সরণ :.. “লজ, বাল্যকামল লবশ্লবদ্যালময় পলরলচত হময়ল�লা�।”
ন্ান্া সদুরলভর লদমক তালকময় আপাদ�স্তক লন্রীষো কমর বলমলন্... 

“লবশ্ একটা লবদ্যালয়। তদু ল� চাইমল বসমত পারমব। মোকউ মোতা�ামক 
আপলতে করমব ন্া।”

সদুরলভ মোচয়ামর বমস বলল… “কী বমল মোয আপন্ামক ধন্্যবাদ বলল। 
আপন্ামক অমশর্ ধন্্যবাদ।”
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ন্ান্া ভাত লচবামত লচবামত বলমলন্... “ধন্্যবাদ বলমল ধন্্যবাদ 
রিহণ হয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করমত হমল কৃতজ্ঞ হমত হয়।”

সদুরলভ :.. “সালন্ লদময় ভাত খাওয়ার জন্্য ভামতর মোদাকামন্ 
প্রমবশ কমর আল� মোঘার লবপামক পমড়ল�, �ামন্ আপন্ার কোর 
কূটাে্ষ বদুিমত আল� ব্যে্ষ হময়ল�। আপলন্ মোপট ভমর খান্। আল� চমল 
মোগমল ভামলা হমব। ন্া মোগমল বদন্জর লাগমব।”

ন্ান্া :.. “বদন্জমরর ন্জর এখমন্া মোফামটলন্। তদু ল� লক আ�ার 
সামে খামব?”

সদুরলভ সরমণর লদমক আড়মচামখ তালকময় বলল… “আপন্ার পামতর 
ভামত টান্ পড়মল আ�ার বাড়া ভামত �াই পড়মব। বললষ্ঠ মোলামকর 
আঁমত ন্া দাঁমত ব্যো আন্দাজ করমত পারমল কলবরালজ করাতা�।”

ন্ান্া ভাত �াখামত �াখামত বলমলন্… “সৃজন্শীল লশল্পীর সৃলষ্মত 
সৃজন্শীলতা এবং অলীক আকর্্ষণ োমক। পাঠক এবং দশ্ষক তামত 
আকৃষ্ হময় সৃজন্শীল লচন্তা কমর। ল�ে্যার সাগমর িদু মব আ�রা 
সমত্যর অন্দুসধোন্ কলর, সত্যমক হত্যা করার জন্্য ল�ে্যামক ব্যবহার 
কলর। অসহাময়মক মোদার্ী সাব্যস্ত কমর আ�রা লন্মদ্ষার্ হমত চাই।”

সদুরলভ :.. “আজদুরার সামে ভাত সালমন্র দা� লদমত হমব ন্ালক?”
ন্ান্া :.. “ন্ান্ার ন্া� কী?”
সদুরলভ আড়মচামখ তালকময় বলল... “�ায়! মোলাকজন্ দাদার 

ন্া� জান্মত চায়। আপলন্ আ�ার ন্ান্ার ন্া� জান্মত চান্ মোকন্? 
ন্ালন্জান্মক লচমন্ন্ ন্ালক? দয়া কমর লন্মভ্ষজাল সত্য বলদুন্।”

ন্ান্া �ৃদদু মোহমস বলমলন্… “মো�মলর জন্্য মোলাকজন্ কান্াকালট 
কমর। মো�ময়রা গভ্ষপাত করমল কময়ক ব�মর �ান্বজালত লবলদুপ্ত 
হমব। মোতার দাদার ন্া� কী?”

সদুরলভ �াো ন্ত কমর লবচললত হময় বলল… “ন্ান্াজান্, দয়া কমর 
আ�ামক ষে�া করুন্। লবড়লম্বত হওয়ার জন্্য হয়মতা আপন্ামক 
��্ষাহত কমরল�।”

ন্ান্া :.. “আল� যখন্ তখন্ ন্ালতমদর সামে হাতাহালত কলর। 
আ�ার �ন্ এত সহমজ আহত হয় ন্া।”

সদুরলভ বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ হাঁপ �ামড়। সরণ কপট মোহমস বলল... 
“ন্ান্াজান্, পর�া সদুন্দরী জবর মোসয়ান্া। আমবমগ মোবগাত্ষ হমল 
মোবগান্া িামক, আমবগবান্ হমল মোবগার খাটামত চায়।”

ন্ান্া :.. “কো ন্া বমল ভাত খা। স�দুজ্জ্বল হওয়ার জন্্য আল� 
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এখন্ উজ্জ্বলার সামে রসালাপ করব।”
সরণ আড়মচামখ সদুরলভর লদমক তালকময় ভাত খায়। সদুরলভ হাত 

পাতমল ন্ান্া ওর হামত ভাত মোদন্। সদুরলভ ভাত �দুমখ লদময় লচবামত 
লচবামত বলল... “লক�দু বলদুন্।”

ন্ান্া :.. “জীবমন্র গলত বদমল ন্া। শুধদু জীবন্ীশলতি ষেীণ হময় 
আ�রা লন্জ্ষীব হই। প্রকৃত সদুন্দর �ান্দুমর্র �ন্ সদুন্দর এবং মোসৌন্দয্ষ 
হমলা প্রাকৃলতক আশীব্ষাদ। আজীবন্ সদুন্দর োকার জন্্য প্রময়াজমন্ 
বল খালটময় লন্মজর অলধকার আদায় করমব।”

সদুরলভ :.. “অভাগীমক সব্ষহারা করমত চান্ ন্ালক?”
ন্ান্া :.. “মোতার �ামি অললক শলতি আম�, যা ব্যবহার করমল 

অন্দুপমল দদুদ্ষ�ন্ীয় পদুরুর্ ন্তজান্দু হময় অসহাময়র �ত অন্দুরিহ লভষো 
চাইমব।”

সদুরলভ মোচাখ বদুমজ লশউমর বলল... “উপলরভামব আপলন্ও প্রভালবত 
হময়ম�ন্ ন্ালক?”

ন্ান্া অন্তহালস মোহমস বলমলন্… “তদু ই জালন্স আল� কী বমলল�।”
সদুরলভ দীঘ্ষশ্াস মো�মড় বলল... “অত্যাধদুলন্ক হমত মোচময় আ�রা 

অধেযদুমগ লফমর যালছে, তাই ন্া ন্ান্াজান্?”
ন্ান্া :.. “অজামন্ত পাপ করমল সহমজ মো�াচন্ হয়। দান্ করমল 

প্রলতদান্ ল�মল। লন্মজর আরা� এবং আন্ন্দমক অমবমহলা করমল 
আজীবন্ কষ্মভাগ করমব।”

সদুরলভ :.. “উপমদমশ উপকৃত হময়ল�। ন্ান্াজামন্র ন্া� জান্মত 
মোচময়ল�মলন্ মোকন্?”

ন্ান্া তদু লহমন্র লদমক ইশারা কমর বলমলন্… “প্রায় সবাই দাদার 
ন্া� বমল লন্মজর পলরচয় মোদয়। শুধদু জ্ঞালন্গুণীরা বদুক ফদু ললময় ন্ান্ার 
ন্া� বমল। আ�ার এক�ারে মো�ময়র এক�ারে মো�মল।”

সদুরলভ আড়মচামখ সরমণর লদমক তালকময় লন্ম্নস্বমর বলল... “আ�ার 
�ন্মচার। বালদন্ী হময় �া�লা করমত চাই। সালষের জন্্য সাষেী খদু ঁমজ 
পালছে ন্া। প্রময়াজমন্ আজদুরা লদমত রালজ।”

ন্ান্া �ৃদদু মোহমস বলমলন্… “মোতার মোপ্রম� �মজ লমবজান্ হময়ম� 
হয়মতা। �া�লা করমল তাল সা�লামত পারমব ন্া।”

সদুরলভর মো�াবাইল বামজ। সদুরলভ জবাব লদমল �া লচলন্ততকমঠে 
বলমলন্... “তদু ই এখন্ মোকাোয়?”

সদুরলভ :.. “ভাত খাওয়ার জন্্য লরেকমলইন্ এমসল�।”
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�া :.. “তাড়াতালড় আয় একসামে খাব।”
সদুরলভ সম্লত জালন্ময় মো�াবাইল ব্যামগ মোরমখ দাঁলড়ময় ন্ান্ার লদমক 

তালকময় হাঁটমত শুরু কমর বলল... “ন্ান্াজান্, আ�ার জন্্য মোদায়া 
করমবন্।”

ন্ান্া �ৃদদুমহমস হাত ন্ামড়ন্ এবং সদুরলভ চমল মোগমল সরমণর লদমক 
তালকময় বলমলন্... “কী কাজ কমর?”

সরণ :.. “এখন্ও মোপশাধার হয়লন্।”
ন্ান্া :.. “আচারব্যবহামর আধদুলন্ক গুণ�লণ। সলাপরা�শ্ষ কমর 

গাঁট�ড়া বাঁধমল সংসারজীবন্ সদুখকর হমব।”
সরণ :.. “আ�ামদর জন্্য মোদায়া করমবন্। বাড়াবালড় কমর লবড়লম্বত 

হমত চাই ন্া। আল� এখন্ চমল যাব। তদু লহন্, মোতার সামে পমর 
মোবািাপড়া করব।”

তদু লহন্ কো ন্া বমল দাঁত বার কমর। সরণ মোবলরময় মোসাজা 
বালড় মোপঁ�মল বাবা তামক মোিমক গম্ীরস্বমর বলমলন্... “মোকাোয় 
লগময়ল�মল?”

সরণ লচলন্ততকমঠে বলল… “আজ আ�ার �দুলট ল�ল। এক বধেদু র 
সামে মোদখা করার জন্্য অল্ডমগইট লগময়ল�লা�।”

বাবা :.. “মোতামক মোদখার জন্্য পারেীপমষের মোলাকজন্ এমসল�মলন্।”
সরণ :.. “এ লবর্ময় মোকউ আ�ামক লক�দু বমলন্লন্।”
বাবা �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্... “যা হয় ভামলার জন্্য 

হয়। তদু ই ল�মল ন্া খদুব ভামলা হময়ম�। খাবার ঘমর অমন্ক খাবার 
আম�। তদু ই চাইমল পমড়ালশমদরমক লদমত পারমব।”

সরণ :.. “আপন্ার জন্্য লক�দু আন্ব?”
বাবা মোচয়ামর বমস সাধারণকমঠে বলমলন্... “মোতার জন্্য পারেী 

মোখাঁজা হমছে। চা বান্ামল আ�ামক এককাপ মোদমব।”
সরণ �াো ন্ত কমর গম্ীরস্বমর বলল… “মো�মল শুধদু বাবামক 

লবশ্াস কমর। �া কখমন্া ন্া বমলন্ ন্া, তাই মো�মলরা �া’র কাম� 
আবদার কমর। অবাধ্য এবং অকৃতজ্ঞ সন্তান্রা মোদাজমখ যামব।”

বাবা তার কাঁমধ হাত মোরমখ লচলন্ততকমঠে বলমলন্... “যা বমলল�স 
তা বদুলিময় বল। মোতার সব কো আল� বদুিমত চাই।”

সরণ বাবার �দুমখর লদমক তালকময় বলল… “হামত ধমর হাঁটা 
লশলখময়ল�মলন্। স�য় এবং পয়সা খরচ কমর লন্ভদু ্ষল কদু রআন্ লশষো 
লদময়ল�মলন্। কাঁমধ কমর প্রে�লদন্ স্দু মল লন্ময় লগময়ল�মলন্। �দুলটর 



www.mohammedabdulhaque.com    54

লদন্ বাংলা লশখামতন্। এসব অস্বীকার করমল আল� োমকর বাঁয়া 
হব।”

বাবা লবচললত হময় �াো মোন্মড় বলমলন্... “�ালটরপদুতদু ল হময় আল� 
মোতার জীবন্ লন্ময় পদুতদু লমখলা মোখলমত চাই ন্া। তদু ই লন্মজ বমলল�স, 
মো�মল শুধদু বাবামক লবশ্াস কমর। আল� মোতার সামে লবশ্াসঘাতকতা 
করমত চাই ন্া।” 

সরণ �াো ন্ত কমর বলল… “আব্া, আল� লবশ্াস কলর আপলন্ 
আ�ার এক�ারে শুভাকাঙ্কী এবং আম্ার আঁচল আ�ার জন্্য 
আমবষ্ন্।”

বাবা তার �াোয় হাত মোরমখ �ৃদদু মোহমস বলমলন্... “প্রতারকরা 
�ান্লসক অশালন্তমত মোভামগ। ব্যবহামরর অভামব বাস্তুলভটায় ধস 
ধমর, ব্যবহামর োকমল কাঁসার বালট িকিক কমর। �ান্দুর্ ন্শ্র। 
অলবন্শ্র হওয়ার জন্্য �লরয়া হমল ��্ষালন্তক �ৃতদু ্য হয়।”

সরণ �াো দদু ললময় হাসার মোচষ্া কমর। এ�ন্ স�য় �া কাপ হামত 
প্রমবশ কমর সরমণর লদমক তালকময় বলমলন্... “বাপ মোবটা ল�মল কী 
সলাপরা�শ্ষ করা হমছে?”

সরণ �াো ন্ামড়। বাবা তার লপমঠ হাত বদুললময় �াো লদময় ইশারা 
কমরন্। মোস চমল মোগমল বাবা মোচয়ামর বমস �া’র �দুমখর লদমক তালকময় 
লচলন্ততকমঠে বলমলন্... “সরমণর �া, সরণ কাউমক ভামলাবামস গুলণন্ 
হময়ম�। গুণ�লণ কা’র মো�ময়?”

�া :.. “চা হয়মতা ঠাডিা হময়ম�”
বাবা :.. “তদু ল� যা জামন্া তা আল� জান্মত চাই।”
�া :.. “কলদেন্ আমগ তদু লহমন্র �া মোফান্ কমর বমলল�মলন্, তদু লহন্ 

ন্ালক পণ কমরম� সরমণর আমগ মোস লবময় করমব ন্া।”
বাবা :.. “বার�াসী শুরু করমল মোশর্ করমত মোতমরা �াস লাগমব। 

আ�ার হামত এত স�য় মোন্ই।”
�া :.. “ভাগ্য অেবা রিমহর মোফমর পমড় গতকাল তদু লহন্ এমসল�ল। 

সাহায্য করার জন্্য পাকঘমর লন্ময় দরজা লালগময় চাকদু মত শাণ লদমত 
লদমত বমলল�লা�, �রণপমণর কারণ জান্মত চাই।”

বাবা কাপ �দুমখর কাম� লন্ময় �াো লদময় ইশারা করমল �া হাসমত 
হাসমত বলমলন্… “হাউ �াউ কমর মোকঁমদ বমলল�ল, আপন্ার �া�ার 
শালা লপমসর ভাইমক আল� তালমতা ভাই িাকমত পারব ন্া।”

বাবা :.. “কী বল� এসব?”
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�া বদুক কাঁলপময় শ্াস মোটমন্ বলমলন্... “হয়মতা অগ�্যামক 
ভামলামবমসল�ল। মোযময় মোদখদুন্ কী করম�?”

বাবা কাপ মোটলবমল রাখমত মোচময় �ালটমত মো�মড় মোিমক বলমলন্... 
“সরণ! এলদমক আয়।”

সরণ প্রায় মোদৌমড় মোযময় ব্যস্তকমঠে বলল... “আব্া, কী হময়ম�?”
বাবা তামক জলড়ময় ধমর বদুক ভমর শ্াস টামন্মন্। সরণ হতভমম্বর 

�ত �া’র লদমক তালকময় বলল... “আম্া, কী হময়ম�?”
বাবা তার লপমঠ হাত বদুললময় হাসার মোচষ্া কমর বলমলন্… “বাবা 

মো�মলর হামত জীবমন্র সঞ্চয় তদু মল লদময় লন্মজর অলভজ্ঞতায় লবজ্ঞ 
বান্ায়। মো�ময়রা কদু লপ্রদীপ, তাই সত্ষকতার সামে পদ্ষার আড়ামল 
রাখমত চায়। আল� মোতার বাবা এবং বাবা কখমন্া সন্তামন্র অ�ঙ্গল 
কা�ন্া কমর ন্া।”

সরণ জল টল�ল মোচামখ বাবার লদমক তালকময় বলল... “রাত গভীর 
হমল আল� গভীরভামব লচন্তা কলর। আল� লবমশর্ভামব পয্ষমবষেণ কমর 
মোদমখল�, আ�ার �ামি লবমশর্ গুণ আম� এবং তা আল� জন্মসূমরে 
মোপময়ল�।”

�া মোচাখ পালকময় হাত লদময় ইশারা কমর বলমলন্… “যা! তাড়াতালড় 
আ�ার জন্্য চা বালন্ময় লন্ময় আয়।”

সরণ দ্রুত চমল মোগমল, �া বাবার লদমক তালকময় আঁচমল অশ্রু 
�দুম� বলমলন্... “আত্ত্যাগ লশষো লদময় আত্বান্ বালন্ময়ম�ন্। কান্ 
মোপমত আত্ার আকদু লত শুন্মত পামর।”

বাবা বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ হাঁপ মো�মড় বলমলন্… “আত্বান্ সন্তান্ 
কখমন্া অকৃতজ্ঞ হয় ন্া এবং সব্ষশলতি�ান্ আল্াহ সব্ষজ্ঞাত। যা 
হময়ম� লন্শ্চয় আ�ামদর ভামলার জন্্য হময়ম�। চমলা! তামক সাহায্য 
করমল �মন্র অশালন্ত দূর হমব।”

�া :.. “হ্যাঁ, চলদুন্।”
আর কো ন্া বমল দ্রুত পাকঘমর প্রমবশ কমর সরণমক হাত 

িাড়মত মোদমখ বাবা ব্যস্ত কমঠে বলমলন্... “হাত পদুমড়ম� ন্ালক?” 
সরণ চা’র কাপ এলগময় লদময় �াো মোন্মড় বলল… “ওরা হয়মতা 

ভূতমক ভয় মোদখামছে অেবা ভূমতর ভময় লভতদু  হময় জপতপ করম�।”
বাবা কাপ হামত লন্ময় �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্… “এ�ন্ 

আ�ারও �মন্ হমছে। ভূমতর ভয় দূর করার জন্্য মোদৌমড় যা।”
সরণ যখন্ মোদৌমড় পাকঘর মোেমক মোবমরায় সদুরলভ তখন্ ঘমর প্রমবশ 
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করমল �া গম্ীরস্বমর বলমলন্... “মোকাোয় লগময়ল�মল?”
সদুরলভ :.. “ঘমর এমস আপন্ামদরমক ন্া মোপময় মোবড়ামত 

লগময়ল�লা�।”
�া :.. “মোতামদরমক মোলখাপড়া কলরময়ল� জ্ঞান্ী হওয়ার জন্্য, 

মোবপমরায়ার �ত চলামফরা করার জন্্য ন্য়।”
সদুরলভ :.. “িান্ িাপটামত লদমল পালখরা উড়াল মোদয়। পাখন্ার 

পালক কাটমল পালখরা পরাধীন্ হয়।”
�া :.. “সদুরলভ! কী বলমত চাস?”
সদুরলভ :.. “শুধদু এতটদু কদু  বলব, বর প�ন্দ করা এবং স্বা�ীমক 

তালাক মোদওয়ার অলধকার ন্ারীর আম�।”
�া হতাশ হময় ধপাস কমর মোসাফায় বমস কপামল আঘাত কমর 

�াো মোন্মড় বলমলন্… “একী সব্ষন্াশ কমরল�! সদুরলভ, গত ব�র 
মোতার বয়স চলব্শ হময়ম�।”

সদুরলভ লচলন্ততকমঠে বলল... “আম্দু, দয়া কমর বদুলিময় বলদুন্।”
�া :.. “তদু ই হয়মতা জালন্স ন্া, পদুরুর্রা লন্রুপায় হমল হুড়মকা 

অেবা রাঁলড় লবময় কমর।”
সদুরলভ ধীমর ধীমর মোহঁমট �া’র সা�মন্ মোযময় বলল... “আম্দু, আপলন্ 

চাইমল আ�ার কললজা বার কমর মোদখমত পারমবন্ আ�ার �মন্ 
�রণপণ মোন্ই।”

�া :.. “আ�ার হাত মোতার বামপর হামত সঁমপ মোতার ন্ান্া কাঁদমত 
কাঁদমত বমলল�মলন্, আ�ার কললজার টদু করা এখন্ মোতা�ার হামত। 
তদু ল� চাইমল মোকমট টদু কমরা টদু কমরা করমত পারমব অেবা সযমনে বদুমক 
আগমল রাখমত পারমব।”

সদুরলভ হাঁটদু  মোগমড় বমস দদুহাত �া’র হাঁটদু মত মোরমখ সলবন্ময় বলল... 
“আম্দু, আপন্ার কোর গূঢ়াে্ষ জান্মত চাই।”

�া :.. “স্বামে্ষর কারণ সংসার মোভমে ত�ন্� হয়। মোয দম্পলত এমক 
অন্্যমক সসম্ামন্ সন্তুষ্ কমর তামদর জন্্য জীবন্ উপমভাগ্য এবং 
আন্ন্দদায়ক। অ�ান্ীরা �ালন্ময় চমল, �ান্ীরা লবলধলন্মর্ধ অ�ান্্য 
কমর হীন্�ন্্যতায় মোভামগ।”

সদুরলভ �া’র আঁলখজল �দুম� লদময় বলল... “আপন্ার দা�ান্দ আ�ার 
ন্ান্ার �ত হমল, আ�ার মো�মলমবৌ আপন্ার �ত ভতিপ্রাণ হমব।”

�া :.. “ই�ান্দাররা ই�ান্দামরর সামে ওঠা বসা কমর। আ�রা 
আল্াহর আমদশ লন্মর্ধ মো�মন্ চলল এবং লবশ্াস কলর �ৃতদু ্যর পর 
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আল্াহর কাম� প্রত্যাবত্ষন্ করব। অদ্ভদুত হমলও সত্য, �ৃতদু ্যদমডি 
দলডিত ব্যলতির �ত আ�রা সকল �ৃতদু ্যর জন্্য অমপষে�ান্।”

সদুরলভ �াো দদু ললময় বলল… “লক�দু সত্য আ�ামদর আয়মতের বাইমর 
এবং অলচন্তন্ীয় লবর্য় লচন্তা করমল �গমজ লখল �ামর। বত্ষ�ান্ লবমশ্ 
�ান্দুমর্র সংখ্যা অসংখ্য হমছে এবং ষে�তার অপব্যবহারকারীরা 
সী�ালঙ্ঘন্ করায় সাধারণ �ান্দুর্ অসহায়। বদুক ভমর শ্াস টান্মত 
চাইমল �ান্দুর্ হাঁসফাঁস কমর। এসব সত্য শুধদু�ারে অদৃমশ্য লবশ্াসীর 
সা�মন্ দৃশ্য�ান্ হয়।”

�া লচলন্তত হময় িান্ হামত সদুরলভর কপাল স্পশ্ষ কমর বলমলন্... 
“তাপ�ারো স্বাভালবক তাইমল উপলরভামব ভালবত ভালবন্ীর �ত 
ভাবপ্রকাশ করল�স মোকন্?”

সদুরলভ �ামক জলড়ময় ধমর কলম্পতকমঠে বলল... “আম্দু! িরভময় 
আ�ার গা-���� কমর রতি লহ� হমছে। আর লক�দু বলমল লভরল� 
মোখময় পড়ব।”

�া লশউমর বলমলন্... “মোকাোয় লগময়ল�মল?”
সদুরলভ :.. “লভম্টালরয়া পাক্ষ।”
�া :.. “কা’র সামে মোদখা কমরল�স?”
সদুরলভ :.. “অদ্ভদুত মোলামকর সামে পলরলচত হমল আপলন্ আ�ামক 

গৃহবন্দী করমবন্।”
�া মোচাখ পালকময় আেদু ল লদময় ইশারা কমর বলমলন্... “মোদৌমড় 

মোতার বামপর কাম� যা।”
সদুরলভ মোদৌমড় বসারঘমর মোগমল বাবা �ৃদদু মোহমস বলমলন্... “মোকাোয় 

লগময়ল�মল?”
সদুরলভ :.. “হাইি পামক্ষ যাওয়ার পমে যান্জট মোদমখ গালড় 

ঘদুলরময়ল�লা�।”
বাবা হাসার মোচষ্া কমর বলমলন্... “সামে মোক ল�ল?”
সদুরলভ �াো ন্ত কমর লন্ম্নস্বমর বলল... “কোছেমল বমলল�ল, 

আ�রা এখমন্া বংশপরম্পরা �ালন্ এবং কো কাটাকালট হমল বাট্া 
বাদ লদময় ঘলটবালট পায্ষন্ত বামটায়ারা কলর।”

বাবা দাঁলড়ময় ওর সা�মন্ লগময় বলমল… “যা বমল� তা বদুলিময় 
বমলা।”

সদুরলভ হামতর ন্মখর লদমক তালকময় বলল... “মোস একলদন্ বমলল�ল, 
আ�ার �ায়ায় তার অপছোয়া পড়মল মোস ন্ালক মোরৌরমব যামব।”
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বাবা :.. “আল� তার ন্া�ধা� জান্মত চাই।”
সদুরলভ :.. “মোস খদুব ভামলা �ারে ল�ল তাই তার সামে পলরলচত 

হময়ল�লা�। আজ পামক্ষ লগময়ল�লা� মোন্ৌকা মোবময় রাগ লন্বারণ করার 
জন্্য। তামক মোদমখ লকংকত্ষব্যলব�ূঢ় হময় রাগারালগ ভদু মল গল্পগুজব 
কমরল�লা�।”

বাবা �াো মোন্মড় বলমলন্… “মোবআমকেমলর পাল্ায় আল� আর পড়ব 
ন্া। লতন্টা ঘণ্া অন্ড় ল�লা�। তদু ল� মোফান্ ন্া করমল এখমন্া ওখামন্ 
বমস োকতা�।”

সদুরলভ সান্মন্দ মোহমস বলল... “চলদুন্! আজ আ�রা বাইমর খাব।”
বাবা আড়মচামখ তালকময় বলমলন্... “তার বাবার ন্া� বল� ন্া 

মোকন্, মোচারাকারবালর ন্ালক?” 
সদুরলভ হতাশ হময় কাঁধ িদু ললময় বলল... “তা আল� জালন্ ন্া।”
বাবা ওর �াোয় হাত বদুললময় সমনেমহ বলমলন্... “কী কাজ কমর?”
সদুরলভ �াো ন্ত কমর বলল… “জান্মত চাইমল আজ বমলল�ল, 

বাবার ব্যাবসা চালায়। আমরা বমলল�ল লন্শীমে লন্মজর সামে কো 
বলমল অমন্ক স�স্যা আপমস স�াধান্ হয়।”

বাবা হাসার মোচষ্া কমর বলমলন্… “কা’র মো�াবাইল লদময় মোফান্ 
কমরল�মল?”

সদুরলভ চ�মক বলল… “সমব �ারে বদুমিল�, মোস বদুমিশুমি ফলন্দ 
এমটল�ল। তার অলধেসলধে সম্বমধে জান্মল আ�ার মো�াবাইল লদময় 
মোফান্ করতা� অেবা তার সামে দূরত্ব বজায় রাখতা�।”

বাবা :.. “সব লঠকাম�। যাও, আ�ার জন্্য এক কাপ চা বালন্ময় 
আমন্া।”

সদুরলভ কপট মোহমস দ্রুত মোহঁমট চমল যায়। বাবা বদুক ভমর শ্াস 
মোটমন্ মোসাফায় বমস মোহঁমক মোিমক বলমলন্… “অয়ন্! মোতার মো�াবাইল 
লন্ময় মোদৌমড় আয়। সদুরলভর �া! তাড়াতালড় মোদৌমড় আমসা। আল� 
এখন্ আ�ার দা�ামন্দর সামে আলাপসালাপ করব।”

সদুরলভ হতভম্ব হময় তালকময় োমক। �া দ্রুত মোযময় মোশারমগামলর 
কারণ জান্মত চাইমল বাবা লবদ্রূপ মোহমস বলমলন্... “তন্তন্ কমর 
জগৎ খদু ঁমজ জদুতসই পারে পাওলন্। আল� ঘমর বমস আ�ার দা�ামন্দর 
মোখাঁজখবর মোপময়ল�।”

�া �দুখ মোভংলচময় বলমলন্... “বরাতমজামর সমব�ারে ন্ম্বর মোপময়ম�ন্, 
ন্া�ধা� এখমন্া জান্মত পামরন্লন্। ন্ম্বর ঘদুরামল লন্গূঢ় খবর জান্মত 
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পারমবন্।”
বাবা অয়মন্র লদমক তালকময় দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... “ন্ম্বর 

ঘদুরামত কতষেণ লামগ?”
অয়ন্ :.. “আল� খদু ঁমজ পালছে ন্া। দয়া কমর আপলন্ মোচষ্া করুন্।” 
বাবা :.. “আর মোক মোফান্ কমরল�ল?”
অয়ন্ :.. “আল� জালন্ ন্া।”
বাবা :.. “ন্ম্বর ন্া মোপমল আজ মোতামক কলঠন্ শালস্ত মোদব।”
অয়ন্ মোদৌমড় �া’র পামশ মোযময় বলল... “আম্া, আব্া আজ এত 

মোরমগম�ন্ মোকন্?”
�া তার �াোয় হাত বদুললময় �দুখ মোভংলচময় বলমলন্… “অ�দুক হময় 

ত�দুক ভদ্রমলাকমক মোচারাকারবালর মোিমকম�ন্, উলকলরা জান্মল �াস 
কময়ক হাজতবাস করামব।”

বাবা :.. “দা�ান্দ মোবটার ন্ম্বর খদু ঁমজ পালছে ন্া! দদু লশ্চন্তায় রতিচাপ 
উচ্চ হমছে। ন্ম্বর ন্া মোপমল �া মোবটার সামে লবমশর্ভামব মোবািাপড়া 
করব।”

�া :.. “মোবলশ বাড়াবালড় করমল আ�ার মোবটামক লন্ময় আল� এখদুলন্ 
চমল যাব।”

“মোপময়ল�!” বমল বাবা িমম্প দাঁলড়ময় মো�াবাইল কামন্ লালগময় 
মোতার্াম�াদকারী �ত বলমলন্... “বাবা, দয়া কমর মোতা�ার বাবামক 
মোদমব?”

�া :.. “এ�ন্ চাটদু কার �ত কো বলম�ন্ মোকন্?”
বাবা �া’র লদমক তালকময় মোচাখ পালকময় দাঁত কট�ট কমর কপট 

মোহমস বলমলন্... “ভাই সামহব, আপলন্ আ�ামক লচন্মবন্ ন্া। আল� 
অমন্ক দূর মোেমক এবং অমন্ক বড় আশা কমর মোফান্ কমরম�। 
আ�ার লবশ্াস, আপলন্ আ�ামক লন্রাশ করমবন্ ন্া।”

সরমণর বাবা :.. “ভাই সামহব, আপলন্ লন্শ্চয় ভদু ল ন্ম্বর 
ঘদুলরময়ম�ন্।”

সদুরলভর বাবা :..”লজ ন্া ভাই সামহব, গড়গড়া �দুখথি পমড় আল� 
শুধি ন্ম্বর ঘদুলরময়ল�।”

সরমণর বাবা :.. “তাইমল ঘরলন্ মোবগম�র সমঙ্গ িগড়া কমর 
ল�ঞাভাইর �াোর লঘলদু মোঘালা হময়ম�।”

সদুরলভর বাবা :.. “লবশ্াস করুন্, িগড়ািাঁলট আল� মো�াটাই প�ন্দ 
কলর ন্া। লন্ি্ষঞ্াট োকার জন্্য প্রলতব�র অন্তত একবার লগলরলন্ি্ষমর 
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মোগাসল কলর।”
সরমণর বাবা :.. “ল�ঞাভাই, আ�ার বদুলধির ধার �ারার জন্্য 

ভরসধে্যায় মোফান্ কমরম�ন্ মোকন্?”
সদুরলভর বাবা :..”আ�ার মো�মলর মো�াবাইমল আপন্ার মো�মল মোফান্ 

কমরল�ল।”
সরমণর বাবা মোহঁমক মোিমক বলমলন্... “সরণ! মোদৌমড় আয়।”
সরণ মোদৌমড় মোযময় ব্যস্তকমঠে বলল... “আব্া! কী হময়ম�?”
বাবা :.. “তদু ই ন্ালক উন্ার মো�মলর মো�াবাইমল মোফান্ কমরল�মল?”
“লা হাওলা ওয়ালা কদু ওয়াতা ইল্া লবল্াহ।” লন্ম্নস্বমর বমল সরণ 

লশউমর বাবার লদমক তালকময বলল... “এত লচলন্তত হময় উলন্ আ�ার 
ন্ম্বর খদু ঁমজ বার করমলন্ মোক�মন্?”

বাবা তার হামত মো�াবাইল লদময় বলমলন্… “তা তদু ই উন্ামক 
লজমজ্ঞস কর।”

সরণ মো�াবাইল কামন্ লালগময় বলল... “আল� শুমন্ল� আ�ার আব্া 
আপন্ামক ভাই সামহব মোিমকম�ন্ তাই আল� আপন্ামক চাচাজান্ 
মোিমক জান্মত চাই, আপলন্ আ�ার ন্ম্বর সংরিহ করমলন্ মোক�মন্?”

সদুরলভর বাবা সান্মন্দ বলমলন্... “এই ন্ম্বর মোেমক সদুরলভ ওর 
ভাইর সামে কো বমলল�ল। সদুরলভ কখমন্া কামরা মো�াবাইল স্পশ্ষ 
কমর ন্া। মোতা�রা সবাই ভামলা আ�? মোতা�রা কয় ভাই মোবান্?”

সরণ কপট মোহমস বাবার লদমক তালকময় বলল… “বাজান্! 
আলতপালত কমর চাচাজান্ আ�ামদর মোকৌশলালদ জান্মত চাইম�ন্।”

বাবা দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... “লাইন্ কাটল�স ন্া মোকন্?”
সরণ বাবার পাময়র কাম� মো�াবাইল মোরমখ মোদৌমড় �া’র লপ�মন্ 

লদুলকময় বলল... “আম্ামগা, এমবলা ভ্যালা মোভললক মোলমগম�।”
�া তার �াোয় হাত বদুললময় সমনেমহ বলমলন্... “মোক?”
সরণ যখন্ লশউমর েরহলর কমর তখন্ সদুরলভর মোবান্ লন্ম্নস্বমর 

বলল... “আপা, লচন্ ন্াই পলরচয় ন্াই এ�ন্ এক ব্যলতির হামত 
মোতা�ামক সঁমপ লদমত চান্ মোকন্?”

সদুরলভ মোচাখ পালকময় বলল… “তদু ই মোবলশ কো বললস। �দুখ বদুমজ 
চা লগল।”

মোবান্ :.. “�ায়! �দুখ বদুজমল চা লগলব মোক�মন্? খালল আজব কো 
বমলা।”

সদুরলভ :.. “আমজবামজ কো ন্া বমল �মন্ামযাগ লদময় আব্দুর কো 
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মোশান্। টদু  শব্ করমল কাঠমঠাকরার �ত ঠদু কর �ারব।”
মোবান্ :.. “মোলাকটামক তদু ল� লচমন্া?”
সদুরলভ :.. “সরণমক তদু ই লচন্মব ন্া।”
মোবান্ :.. “মোকান্ সরণ?”
সদুরলভ আড়মচামখ তালকময় বলল... “তদু ই সরণমক লচলন্স ন্ালক?”
মোবান্ :.. “অপলরলচত �ান্দুমর্র পলরচয় ন্া লদমল আল� উন্ামক লচন্ব 

মোক�মন্?”
সদুরলভ :.. “আ�রা এক কমলমজ পড়তা�। তদু ই তামক লচন্মব ন্া।”
মোবান্ কপাল কদু ঁচমক বলল... “ওই মোয উঁচা মো�াটা কদু লস্তলগমরর কো 

বল� ন্া মোতা?”
সদুরলভ মোচাখ পালকময় বলল... “কী বলমল?”
মোবান্ :.. “কদু লস্তলগরমক মোদখমল বদুমকর লভতর ধক ধক কমর। ও 

�ামগা।”
সদুরলভ দাঁত কট�ট কমর বলল… “আর একটা কো বলমল 

সলত্যসলত্য মোতার গলা লটমপ ধরব।”
মোবান্ �াো লদময় ইশারা কমর বলল... “�দুখ বদুমজ চা লগমল কান্ 

ভমর কো মোশামন্া।”

[ ] সদুরলভ দাঁত কট�ট কমর কান্ পামত। মোবান্ মোচাখ বদুমজ চা 
পান্ কমর। [ ]

সদুরলভর বাবা :.. “ভাইসামহব, দয়া কমর �মন্ামযাগ লদময় আ�ার 
কো শুন্মল সকমলর �ঙ্গল হমব।”

সরমণর বাবা :.. “আ�ার মো�মলর জন্্য আল� যার তার মো�ময় আন্ব 
ন্া।”

সদুরলভর বাবা :.. “ভাইসামহব, মো�মলর �া’র হামত মো�াবাইল লদমল 
আপন্ার জন্্য মোদায়া করব।”

সরমণর বাবা :.. “আল� আন্তলরকভামব দদুঃলখত! মো�মলর �া’র হামত 
মো�াবাইল লদমত পারব ন্া।”

সদুরলভর বাবা :.. “তাইমল মো�ময়র �া’র সামে কো বলদুন্।”
সরমণর বাবা :.. “মোকমলকিালর করার জন্্য কল কমরম�ন্ ন্ালক?”
সদুরলভর বাবা দাঁত কট�ট কমর হামতর ইশারায় সদুরলভর �ামক 

কাম� িামকন্। সরমণর বাবা লাইন্ কাটমত চাইমল সদুরলভর �া 



www.mohammedabdulhaque.com    62

সলবন্ময় বলমলন্... “ভাইসামহব, মো�মলর �া’র সামে কো বলমত 
পারব?”

সরমণর বাবা :.. “আ�ার মো�মলর মো�াবাইমল আপন্ারা মোফান্ 
কমরম�ন্ মোকন্?”

সদুরলভর �া :.. “আপন্ার মো�মলমক আ�রা মোদখমত চাই। চাইমল 
আপন্ারা এমস আ�ামদর মো�ময়মক মোদখমত পারমবন্।”

সরমণর বাবা লাইন্ মোকমট ন্ম্বর ঘদুলরময় মোসাফায় বমস সাধারণকমঠে 
বলমলন্... “আমগ যা বলমত মোচময়ল�মলন্ দয়া কমর এখন্ তা বলদুন্।”

সদুরলভর �া সলবলন্ময় বলমলন্… “মো�মলর �া’র সামে কো বলমল 
বদুলিময় বলমত পারব।”

সরমণর বাবা সরমণর �া’র লদমক তালকময় �াো দদু ললময় বলমলন্… 
“উন্ার মোচময় আ�ার মোবাি মোবলশ। আপলন্ বদুলিময় বলমল আল� 
বদুমিশুমি বদুিব। দয়া কমর বদুলিময় বলমত শুরু করুন্।”

সদুরলভর �া :.. “মো�ময়র বাবার সামে কো বলদুন্।”
সরমণর বাবা :.. “সলবন্ময় ল�ন্লত কমর বলল�, দয়া কমর পাগলামট 

মোলামকর হামত মো�াবাইলটা মোদমবন্ ন্া।”
সদুরলভর �া :.. “ভাইসামহব, আপন্ার মো�মলমক আ�রা মোদখমত 

চাই। দয়া কমর লন্�ন্ত্রণ করুন্।”
সরমণর বাবা :.. “আল� কদু লপ্রো পালন্ কলর। মো�মল এবং মো�মলর 

�ামক লন্ময় আল� এখদুলন্ আসব।”
সদুরলভর �া :.. “এমত আ�রা যারপরন্াই খদুলশ হব।”
বাবা এলদক ওলদক তালকময় দাঁড়ামল, সরণ পলড়�লর কমর মোদৌমড় 

পালায়। বাবা শরীর কাঁলপময় মোহমস কাগজ কল� হামত লন্ময় হাসমত 
হাসমত বলমলন্... “লঠকান্া বলদুন্।”

সদুরলভর বাবা লঠকান্া বমল লচলন্ততকমঠে বলমলন্... “লচমন্ আসমত 
পারমবন্ মোতা?”

সরমণর বাবা সালা� কমর লাইন্ মোকমট সরণমক মোিমক মোবলরময় 
বলমলন্... “সরণ! কাপড় বদলামত হমব ন্া, মোদৌমড় আয়।”

সরমণর �া দ্রুত মোযময় বলমলন্... “কী বলম�ন্ এসব?”
সরমণর বাবা :.. “মোবৌ�ামক মোদখমত যাব। আল্ায় যা কমরন্ তা 

ভামলার জন্্য কমরন্। মো�ময় লন্শ্চয় সরণমক ভামলাবামস।”
�া বাবামক অন্দুসরণ কমর মোিমক বলমলন্… “সরণ! মোদৌমড় আয়।”
সরণ মোবান্মদর লদমক তালকময় অসহাময়র �ত বলল... “মোতারা 
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খতম� ইউন্দুস শুরু কর, কদু  িামক সাড়া লদময় মোক�ন্ ফাঁড়ায় পমড়ল� 
অষেত মোদমহ লফমর আসমল আল� মোতামদরমক বদুলিময় বলব।”

মোবান্… “আ�রা কখন্ ভাবীমক মোদখব?”
সরণ :.. “কার ভাবী, লকমসর ভাবী?”
বাবা আবার িাকমল সরণ মোদৌমড় মোযময় হাঁপামত হাঁপামত বলল... 

“আব্া, আম্া, আপন্ারা এখন্ মোকাোয় যামবন্?”
বাবা গালড়মত উমঠ বমস লসটমবল্ট মোটমন্ বলমলন্… “আ�রা এখন্ 

আ�ামদর মোবৌ�ামক মোদখমত যাব।”
সরণ :.. “ও �ামগা ও বাবামগা, আল� এখন্ কী করব?”
�া গালড়মত উমঠ বমস বলমলন্... “তাড়াতালড় মোগমল মোবয়াইর সামে 

ভাত মোখমত পারব।”
সরণ সভময় বলল... “ও আ�ার আম্ামগা আল� এখন্ কী করব?”
বাবা ধ�মক বলমলন্... “উঠল�স ন্া মোকন্?”
সরণ গালড়মত উমঠ চালামত শুরু কমর কলম্পতকমঠে বলল... 

“আব্া, আল� লক�দু জালন্ ন্া।”
বাবা :.. “মোবৌ�ার ন্া� কী?”
সরণ মোচাখ বদুমজ লশউমর বলল... “মোফান্ কমর তদু লহন্মক লজমজ্ঞস 

করমত হমব।”
বাবা দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... “ন্া� বলল�স ন্া মোকন্?”
সরণ গালড় োল�ময় কলম্পতকমঠে বলল… “আব্া, আল� কামরা 

ন্া� জালন্ ন্া। মোক মোফান্ কমরল�মলন্ তাও আল� জালন্ ন্া।”
বাবা অধরদংমশ বলমলন্… “ভদ্রমলাক িদু কমর মোকঁমদল�ল আর তদু ই 

বলল�স লক�দু জালন্স ন্া! আর কো ন্া বমল দ্রুত গালড় চালা।”
সরণ শরীর এবং �াো িাড়া লদময় দ্রুত চালামত শুরু করমল বাবা 

হাসমত হাসমত বলমলন্... “ল�লষ্ লকন্মত হমব।”
সরণ হতাশ হময় বলল... “আব্া, মোসই কখন্ ল�লষ্ মোদাকান্ বধে 

হময়ম�।”
বাবা :.. “আল� লবশ্াস কলর মোযমকামন্া সদুপারমস্ার মোেমক কময়ক 

প্যামকট চমকামলট লকন্মল মোতার শ্শুর শাশুলড়র সা�মন্ আ�ার �াো 
মোহঁট হমব ন্া।”

সরণ কপট মোহমস স্বগমতালতি কমর… “দূলব্ষপামক ঘদুরপাক মোখময় 
পামকপ্রকামর লবপামক পড়ার জন্্য মোকন্ মোয আজ ওর সালে 
হময়ল�লা�।”
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বাবা :.. “আ�ামদরমক লন্ময় মোকাোয় যালছেস তা লক তদু ই জালন্স?”
সরণ �াো ন্াড়মল বাবা দাঁত কট�ট কমর বলমলন্… “মোকাোয় 

যালছেস তা ন্া মোজমন্ আন্দামজ গালড় চা লালছেস মোকন্?”
�া সাধারণকমঠে বলমলন্… “তামক ন্া ধ�লকময় মো�াবাইমল �্যাপ 

চালদু করমল পে মোদলখময় লন্ময় যামব এবং স�য়ও ক� লাগমব।”
বাবা মো�াবাইমল �্যাপ চালদু করমল সরণ মোপাস্ মোকামির লদমক 

তালকময় লচলন্তত হময় সদুপারমস্ার মোেমক চকমলট এবং মোকাল্ড লরিকি 
লকমন্ দ্রুত চাললময় বালড়র সা�মন্ গালড় োল�ময় মোচাখ কপামল তদু মল 
লন্ম্ন আশ্চয্ষালবিতকমঠে বলল... “ওর বাপমর!”

বাবা তার লদমক তালকময় লচলন্ততকমঠে বলমলন্… “সপলরবামর 
পাগমলর পাল্ায় পমড়ল� ন্ালক? যার সামে আল� কো বমলল�লা� 
তার অলভন্য় এবং কো বলার ধরমন্ মোগামবচারা �মন্ হময়ল�ল। এই 
বালড়র �াললক স্বজালত হমল আ�রা লন্শ্চয় ভদু ল লঠকান্ায় এমসল�। 
মোপাস্ মোকাি লঠক আম� ন্া ভদু ল ললমখল� তা জান্ার জন্্য মোফান্ 
করমত হমব। সরণ! মোতার মো�াবাইমল মোদ।”

সরণ তাড়াতালড় মো�াবাইমল বার কমর মোদয়। বাবা মোফান্ করমল 
সদুরলভর বাবা জবাব লদময় বলমলন্… “আপন্ারা এমসম�ন্ ন্ালক?”

সরমণর বাবা সশমব্ মোপাস্ মোকাি উচ্চারণ কমর বলমলন্… “আল� 
হয়মতা ভদু ল ললমখল�লা�। দয়া কমর মোপাস্ মোকাি আবার বলদুন্।”

সদুরলভর বাবা স�ান্ মোপাস্ মোকাি উচ্চারণ কমর বলমলন্… “আপলন্ 
ভদু ল ললমখন্লন্ এবং আল�ও ভদু ল বলললন্। বালড়র আমশপামশ এমস 
মোফান্ করমল মোগমটর সা�মন্ দাঁলড়ময় আপন্ার জন্্য অমপষো করব।”

সরমণর বাবা লাইন্ মোকমট গালড় মোেমক মোবলরময় হাঁপ মো�মড় ঘলণ্ 
বাজামত বাজামত বলমলন্… “জদ্ষা যত কড়া হয় লপক তমতা গাঢ় 
হয়, কো যত কড়া হয় আপদ তত দূর হয়।”

মোগট খদুলমত শুরু করমল সদুরলভর বাবা দরজা খদুমল ঘর মোেমক 
মোবলরময় বদুক ভমর শ্াস টামন্ন্। মোগট খদুমল লথির হমল সরণ গালড় 
চাললময় লভতমর যায়। সদুরলভর বাবা অমপষো করল�মলন্। সরমণর 
বাবা গালড় মোেমক মোবমরামল সালাম� পর গলাগলল কমর সদুরলভর বাবা 
বলমলন্... “আপলন্ লন্শ্চয় আ�ার মোবয়াই?”

সরমণর বাবা �াো দদুলামল সদুরলভর বাবা সরমণর �া’র লদমক 
তালকময় বলমলন্... “পাকঘমর বমস আপন্ার মোবয়াইন্ আপন্ার 
জন্্য অমপষো করম�ন্। মোবয়াই সামহব, আল� লক আপন্ার মো�মলমক 
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দা�ান্দ িাকমত পারব?”
সরমণর বাবা :.. “আপন্ার যা ইছো তা িাকদু ন্। আ�ার মোবৌ�া 

মোকাোয়? আল� আ�ার মোবৌ�ামক মোদখমত চাই।”
সদুরলভর বাবা সরমণর লদমক তালকময় বলমলন্… “আপন্ার মোবৌ�া 

বালড়র লভতর আম�। আপলন্ আপন্ার মোবৌ�ামক মোদখমত পারমবন্। 
তার আমগ আল� আ�ার দা�ামন্দর সামে গলাগলল করমত চাই।”

সরণ মোচাখ বদুমজ লশউমর গলড়�লস কমর গালড় মোেমক মোবলরময় মোসাজা 
হময় দাঁড়ায়। সদুরলভর বাবা তার সামে হাত ল�ললময় হাসার মোচষ্া কমর 
বলমলন্... “মোতা�ার গড়ন্ গঠন্ আ�ার বাবার �তন্।”

সরমণর বাবা গলা খাঁকালর লদময় বলমলন্… “আল� আ�ার মোবৌ�ামক 
মোদখমত চাই।”

সদুরলভর বাবা পে প্রদশ্ষন্ কমর বলমলন্… “লন্শ্চয়! দয়া কমর 
আ�ার সামে আসদুন্।”

সরমণর বাবা :.. “আপলন্ আমগ মোগমল ভামলা হমব। আল� হু�লড় 
মোখময় পড়মত চাই ন্া।”

সদুরলভর বাবা দ্রুত মোহঁমট বসারঘমর প্রমবশ কমর মোহঁমক মোিমক 
বলমলন্... “সদুরলভ! মোতা�ামক মোদখার জন্্য মোতা�ার শ্শুর শাশুলড় 
এমসম�ন্। তাড়াতালড় আমসা।”

সদুরলভ �ামক জলড়ময় ধমর েরের কমর মোকঁমপ কলম্পতকমঠে বলল... 
“আম্দু, আল� এখন্ কী করব?” 

�া ওর হামত ধমর ধীমর ধীমর মোহঁমট বসার ঘমর মোযময় সালা� কমর 
লন্ম্নস্বমর বলমলন্... “মোতার শ্শুর শাশুলড়মক সালা� কর।”

সদুরলভ কলম্পত কমঠে সালা� কমর। সরমণর �া এগুমল সরমণর 
বাবা ধ�মক বলমলন্... “তদু ল� বমসা! আল� প্রে� মোদখব।”

সদুরলভ চ�মক শতি কমর �া’র হাত ধমর। সরণ মোচাখ �দুখ বদুমজ 
শ�দম� ইসম� আজ� জমপ। সরমণর বাবা সদুরলভর �া’র লদমক 
তালকময় হাত লদময় ইশারা কমর বলমলন্... “আপলন্ সমর দাঁড়ামল 
আল� আ�ার মোবৌ�ার সামে অসংমকামচ কো বলমত পারব।”

সদুরলভর �া সমর দাঁড়ামল সরমণর বাবা এলগময় সদুরলভর লদমক 
তালকময় বলমলন্... “মোবৌ�া, মোতা�ার বাবার �ত আল� ধন্কদু মবর ন্ই। 
আল� শুধদু মোতা�ামক মোদখার জন্্য এই বালড়র লভতর প্রমবশ কমরল�। 
এ�ন্ বালড়র লদমক তাকামল আ�ার মোচামখ �ালন্ পমড়।”

সদুরলভ ভয় লবমিয় এবং উমতেজন্ায় সংজ্ঞা হারায়। সরমণর বাবা 
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দদুহামত ওমক ধমর মোিমক বলমলন্... “সরমণর �া! মোদৌমড় এমস 
মোবৌ�ামক ধমরা।”

�া’রা মোযময় ওমক ধমর মোসাফায় বসামল সরণ কলম্পতকমঠে বলল... 
“আ�ামক পালন্ ন্া লদমল আল�ও অজ্ঞান্ হব।”

সদুরলভর বাবা মোদৌমড় মোযময় জগ এবং মোগলাস হামত লফমর সরমণর 
হামত মোগলাস লদময় সদুরলভর �দুমখ পালন্ ল�টা মোদন্। সরণ পালন্ পান্ 
কমর বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ সদুরলভর লদমক তালকময় স্বগমতালতি কমর... 
“আল� মোভড়া হমল তদু ল� লক তা লন্শ্চয় আর লবমলের্ণ করমত হমব ন্া? 
মোয�ন্ কমর মোহাক তদু লহন্মক মোফান্ করমত হমব। এই বালড়র সা�মন্ 
আসমল তার �াোয় ঠাঠা পড়মব।”

সরমণর বাবা সদুরলভর লদমক তালকময় উদরিীবকমঠে বলমলন্... 
“সরমণর �া! মোবৌ�ার কী হময়ম�?”

সরমণর �া :.. “প্রামণর ভময় অজ্ঞান্ হময়ম�। হাঁই হুঁই করমল 
ঘাবমড় যামব। আপন্ারা বাইমর মোযময় গপসপ করুন্।”

সরমণর বাবা লশউমর বলমলন্… “আল� কান্ মোপমত শুন্মত পালছে 
শন্ শন্ শমব্ উতেদু লর বাতাস দলষেমণ যামছে। বাইমর মোগমল কালশ 
হমব।”

সদুরলভ দদুহামত �দুখ লদুলকময় হাসমত শুরু কমর। সবাই একসামে 
সদুরলভর লদমক তাকামল সরণ করমজামড় মোচাখ বদুমজ স্বগমতালতি 
কমর... “বাড়াবালড় কমর ফাঁড়ায় পমড়ল�। দয়া�য়, দয়া কমর ফাঁড়া 
মোেমক উধিার কমরা।”

সদুরলভর বাবা :.. “মোবয়াই সামহব, পামশর কা�রায় চলদুন্। রাজা 
বাদশার �ত বমস গপসপ করব।”

সরমণর বাবা �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্... “পে মোদলখময় 
চলদুন্। আল� হু�লড় মোখময় পড়মল আ�ার হাত ধমর আপলন্ তাল 
সা�লামত পারমবন্ ন্া।”

সদুরলভর বাবা হাত প্রসালরত কমর বলমলন্... “আপলন্ খাম�াখা 
উমতেলজত হমছেন্। আপলন্ চাইমল আ�ার হাত ধমর হাঁটমত পারমবন্।”

সরমণর বাবা :.. “আপন্ার কান্াকালট শুমন্ লহতালহত জ্ঞান্শূন্্য 
হময় উমঠপমড় মোদৌমড় এমসল�। লন্মজ অভদু তি মোেমক অলতলে আপ্যায়ন্ 
ন্া কমর আপলন্ ভাঁড়াল� করম�ন্।”

সদুরলভর বাবা হাঁটমত শুরু কমর বলমলন্... “রিমহর মোফর মোেমক 
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মোবলরময় আল� মোবয়াইর খপ্পমর পমড়ল�।”
সরমণর বাবা িামন্ বাঁময় তালকময় �াো চদু ললকময় বলমলন্... 

“আত্ীয়তা করার জন্্য আত্ীময়র বালড় আসার পমে আ�ার গালড় 
হয়মতা লবপেগা�ী হময়ল�ল!”

বহ্বাড়ম্বমর মোবয়াইরা যখন্ িগড়া কমরন্ তখন্ সদুরলভর �া সরমণর 
�ামক মোিমক বলমলন্... “মোবয়াইন্, বালগচায় চলদুন্। আইমল আইমল 
মোহঁমট আন্ামজর মোষেত মোদখমবন্। আপন্ার মোবয়াই হমলন্ মোশৌলখন্ 
চার্ী। পাঁচ প্রজামতর লাউ এবং চার প্রজামতর আলদু চার্ কমরম�ন্। 
করলা, লচলচঙ্গা, পমটাল এবং কামটায়ার িাঁটার জন্্য লন্মজ �াচা 
বালন্ময়ম�ন্।”

সরমণর �া চ�মক লশউমর বলমলন্... “কামটায়ার িাঁটা লদময় কী 
কমরন্?”

সদুরলভর �া... “পালংশামকর �ত খদুব পদুলষ্কর।”
সরমণর �া... “আজ পালকময়ম�ন্ ন্ালক?”
সদুরলভর �া... “আ�ার মোবয়াই আসমবন্ জান্মল কামটায়ার িাঁটা 

এবং কদু কেদু ট মোকমট ঘণ্ বান্াতা�।”
সরমণর �া... “আপলন্ লন্শ্চয় মোপশাদার রাঁধদুন্ী?”
সদুরলভর �া… “অমন্ক মোচষ্া কমরও মোপশাদার হমত পালরলন্।”
সরমণর �া... “মোবয়াইন্, রাগ ন্া করমল একটা প্রনে করমত চাই।”
সদুরলভর �া... “আপন্ার প্রমনের উতের হমলা, সরণ এবং সদুরলভ 

এক স্দু মল পমড়ম�। সদুরলভমক স্দু মল লদময় আল� কামজ মোযতা�।”
সরমণর �া... “আপলন্ তখন্ লজপ চালামতন্, তাই ন্া?”
সদুরলভর �া... “লজ, আপন্ার মোবয়াই শখ কমর লকমন্ লদময়ল�মলন্?”

মোবয়াইন্রা যখন্ আলত-পালত কমরন্ মোবান্ তখন্ দরজার সা�মন্ 
দাঁলড়ময় আলাং-আলাং কমর। সরণ এবং সদুরলভ মোহঁট�দুডি হময় হামতর 
ন্খ এবং জদুতার লদমক বারবার তাকালছেল। মোবান্ লজভ বার কমর �দুখ 
মোভংলচময় লন্মজর কাপড়মচাপমড়র লদমক তালকময় স্বগমতালতি কমর… 
“তাড়া করমল উমঠপমড় মোদৌড়ামত পারব। িাপটা মো�মর চদু মলর মোগা�া 
ধরমল লচললচৎকামর পাড়া �াোয় করব।”

সরণ �াো তদু মল তাকামত মোচময় ভময় কাঁচদু �াচদু  হয়। মোসাফার 
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চা�ড়ায় শব্ হমল সদুরলভ আরও জড়সড় হয়। মোবান্ গলা খাঁকালর 
লদময় বলল... “দদুলাভাই, আপন্ার জন্্য লক�দু লক আন্ব? আপলন্ ভাত 
মোখময়ম�ন্ লক? চা চাইমল ঠাডিা পালন্ উেলামত মোবলশ স�য় লাগমব 
ন্া। আল� চাইমল এখদুলন্ কলফ বালন্ময় আন্মত পারব। আ�ার জন্্য 
মোযটা বালন্ময়ল�লা� ওটা মোেমক �ারে এক মোফাঁটা মোখময়ল�লা�। কী 
করব?”

সরণ এবং সদুরলভ চ�মক মোবামন্র লদমক তাকায়। মোবান্ দাঁত বার 
কমর হামস। সরণ ন্মড়চমড় বমস সদুরলভর লদমক তাকায়। সদুরলভ 
মোবামন্র লদমক তালকময় দাঁত কট�ট কমর। মোবান্ �দুখ মোভংলচময় বলল... 
“মোতা�ার জন্্য কী আন্ব? চটপমট হমলও তদু ল� পালটসাপটা খদুব প�ন্দ 
কমরা। কময়টা বালন্ময় আলন্? হ্যাঁ! �মন্ পমড়ম�। দদুলাভাই, গতকাল 
চটপলট এমন্ল�লা�। চাইমল অমধ্ষক বালট এমন্ লদমত পারব। বালস 
হমলও চটপলটমত যমেষ্ মোতঁতদু ল আম�। মোপমট মোন্ম� ওঠান্া�া মোয 
করমব ন্া এ�ন্ লন্শ্চয়তা আল� অন্তত লদমত পারব ন্া। আন্ব ন্ালক 
আধা বালট?”

সদুরলভ হতাশ হময় কাঁধ িদু লায়। সরণ মোচাখ বদুমজ বদুক ভমর শ্াস 
মোটমন্ হাঁপ �ামড়। মোবান্ দদুহামত �দুখ মোচমপ ধমর লখললখল কমর মোহমস 
বলল... “দদুলাভাই, আপন্ার কী হময়ম�? লজ্জায় আপলন্ এত লাল 
হমছেন্ মোকন্? আল� এখন্ও আপন্ার ন্া� জান্মত পালরলন্। রূমপর 
বহমর �মন্ হমছে আপন্ার ন্া� রূপবান্ অেবা লাজন্।”

সরণ সমজামর শ্াস মোটমন্ দাঁড়ামত মোচময় িামন্ বাঁময় তালকময় ঘন্ঘন্ 
শ্াস টামন্। সদুরলভ মোবামন্র লদমক তালকময় লকলড়ল�লড় মোখময় দদুহাত 
�দুলষ্বধি কমর। মোবান্ �দুখ মোভংলচময় হাসমত হাসমত বলল... “দদুলাভাই, 
কো বলম�ন্ ন্া মোকন্? আপলন্ কামন্ খামটা ন্ালক? সব্ষন্াশ হময়ম�, 
অমবালা জীব কো খরচ ন্া কমর বাকশলতিহীন্ মোগাো হময়ম�।”

সরণ যখন্ প্রায় অবধয্ষ তার �া তখন্ বসারঘমর প্রমবশ কমর 
মোবয়াইমদরমক কদু লস্তর জন্্য প্রস্তুত হমত মোদমখ বলমলন্ :.. “আপন্ারা 
শান্ত হময় বমস পাকা কোর জন্্য আমপাশলন্ষ্লতে করম�ন্ ন্া মোকন্?”

সরমণর বাবা �াো মোন্মড় আমষেপ কমর বলমলন্... “এক�ারে 
মোবয়াইমন্র বালড় প্রে�বামরর �ত এমস �দুখ ল�ঠা ন্া কমর লততা 
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�দুমখ লফমর মোযমত হমব জান্মল বরাভরণ লন্ময় যাওয়ার আমদশাজ্ঞা 
করতা�।”

সদুরলভর �া সলবন্ময় বলমলন্... “মোবয়াইসামহব, বদুলিময় বলমল 
আপন্ার ল�ঠাই লদময় আপন্ার �দুখ ল�ঠা করব।”

সরমণর বাবা :.. “মোতলামচারা মোতল চদু লর কমর তার মোবয়াইর �াোয় 
মোতল মোদয়। আ�ার মোবয়াই আ�ার লততা �দুখ এখমন্া ল�ঠা কমরন্লন্। 
এই দদুঃখ কামক বলব?”

সদুরলভর বাবা :.. “কামক িাকমল সকালমবলা কামলা পালখমক 
বলমবন্।”

সরমণর বাবা কো ন্া বমল মোরমগ ফদু ঁস ফদু ঁস কমরন্। সদুরলভর বাবা 
হাসার মোচষ্া কমর বলমলন্... “মোবয়াই, অপ্রময়াজন্ীয় এবং অসংলগ্ 
কোবাত্ষায় লবরতি কমর োকমল দয়া কমর ষে�া করমবন্।”

সরমণর বাবা বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ দদু হাত বালড়ময় গম্ীরস্বমর 
বলমলন্... “আল� মো�মলর বাবা আত্ীয়তার হাত আপন্ার লদমক 
বালড়ময়ল�।”

সদুরলভর বাবা দদুহামত সরমণর বাবার হাত ধমর কাঁদমত শুরু কমর 
বলমলন্… “আল� মো�ময়র বাবা আত্ীয়তার হাত ধমর আপন্ার 
আত্ীয় হময়ল�।”

সরমণর বাবা… “আপন্ামক কাঁদমত মোদমখ আল�ও কাঁদার জন্্য 
প্রস্তুত হময়ল�। আ�ার দদুই মো�ময় আম�। তামদরমক লবময় লদমত 
হমব।”

সদুরলভর বাবা :.. “আল� জালন্ ন্া আপন্ার মো�মল আ�ার মো�ময়মক 
ভামলাবামস লক ন্া। তমব আল� লবশ্াস কলর, আ�ার মো�ময় আপন্ার 
মো�মলমক ভামলাবামস। আ�রা জালন্, মো�ময়রাও লন্মজর বর প�ন্দ 
করমত পামর।”

সরমণর বাবা দ্রুত মোহঁমট পামশর কা�রায় মোযময় অপলকদৃমষ্ 
সরমণর লদমক তালকময় মোিমক বলমলন্… “মোবৌ�া! এলদমক আমসা।”

সরণ উমঠ পমড় মোদৌমড় �া’র লপ�মন্ লদুলকময় লন্ম্নস্বমর বলল... 
“আম্া, আজ আ�ার হাড় গুঁমড়া হমব ন্ালক?”

�া তার �াোয় হাত বদুললময় �াো ন্ামড়ন্। সদুরলভ ধীমর ধীমর 
মোহঁমট সা�মন্ মোগমল, সরমণর বাবা হাসার মোচষ্া কমর বলমলন্... 
“প্রলতলহংসাপরায়ণরা অশালন্তমত মোভামগ, ষে�াপরায়ণরা ষে�া কমর 
আমগভামগ। মোরেষ্ঠ হওয়া সমত্ত্বও আ�রা মোগাপমন্ অমন্্যর অলন্ষ্ 
কলর।”
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সদুরলভ �াো ন্ত কমর দৃঢ়কমঠে বলল… “আ�রা মোক কী তা লন্ভ্ষর 
কমর আ�রা লন্মজর সম্বমধে মোক�ন্ লচন্তা কলর। সন্তান্মক সত্য 
এবং ল�ে্যার পাে্ষক্য বদুিামত যারা ব্যে্ষ তারা সব্ষন্াশরিস্ত। আল� 
লবশ্াস কলর আ�ামদরমক যমেষ্ সদুলশষো লদময় আপন্ারা সমূ্পণ্ষ 
সাফল্য�লডিত হময়ম�ন্।”

সরমণর বাবা বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ হাসার মোচষ্া কমর বলমলন্… 
“আল�ও তা লবশ্াস কলর।”

সদুরলভ হাত কচললময় বলল… “লন্শ্চয়তার জন্্য আল� আপন্ার 
আশীব্ষাদ চাই।”

সরমণর বাবা সদুরলভমক আশীব্ষাদ কমর ওর �া বাবার লদমক 
তালকময় বলমলন্... “আল� মোখমট খাওয়া �ান্দুর্। লদন্�জদু লর লদময় 
আ�ার সংসার চমল। �াস�াইমন্র আশায় বমস োকমল চদু মলায় হাঁলড় 
চমড় ন্া। তাই কাকমভামর কামজর খদু ঁমজ মোবমরামত হয়। মোবৌ�ামক 
সামে লন্ময় যাব।”

সদুরলভর বাবা :.. “আ�ার মো�ময়মক সামে লন্মত চান্ মোকন্?”
সরমণর বাবা :.. “আল� চাই ন্া আল� চমল যাওয়ার পর নবরলন্য্ষাতমন্ 

আ�ার মো�মলমবৌ �ান্লসকভামব লন্য্ষালতত মোহাক। লন্রাপতো লন্লশ্চত 
করার জন্্য সামে লন্ময় যাব।”

সদুরলভর বাবা :.. “দায়সারাভামব কাজ ন্া মোসমর যা বলার দয়া কমর 
সংমষেমপ বদুলিময় বলদুন্।”

সরমণর বাবা :.. “আল� অলবসংবাদী �ান্দুর্, অপ্রীলতকর বাদলবসংবাদ 
এলড়ময় চলার জন্্য যা প্রময়াজন্ আল� তা কলর। আপন্ার এবং 
আপন্ার দা�ামন্দর আচার-আচরমণ আল� সলন্দহান্ হময়ল�।”

সদুরলভর বাবা লন্মজমক লন্য়ন্ত্রমণ রাখার জন্্য ঘন্ঘন্ শ্াস টামন্ন্। 
সরণ অপলক দৃমষ্ সদুরলভর লদমক বলল... “আল� দৃঢ়লচমতে লথিরলসধিান্ত 
কমর বলল�, প্রে� মোতা�ার কলন্ষ্ােদু ল মো�ঁচব তারপর তার লবশটা 
আেদু ল মো�ঁচব।”

সদুরলভ হাত মোিমড় জড়সড় হমল তার বাবা অধরদংমশ মোচাখ পালকময় 
বলমলন্... “মোতার এত সাহস! আ�ার সা�মন্ আ�ার মোবৌ�ার আেদু ল 
মো�ঁচমত চাস!”

সরণ কাঁধ িদু ললময় বলল... “আপন্ারা জামন্ন্ ন্া, ওরা সলাপরা�শ্ষ 
কমর তদু ঁলতয়া লটলকময় মোতাতার �ত আ�ামক বাগুরায় ভমর হা হা 
কমর হামস। আল� অসহাময়র �ত আকামশর লদমক তালকময় কলবতা 
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আবৃলতে কলর।”
সদুরলভর বাবা সলবমিময় সরমণর লদমক তালকময় বলমলন্... “মোতা�রা 

এমক অন্্যমক লচমন্া ন্ালক?”
সরণ �াো দদু ললময় বলল… “লজ, আ�রা বাল্যবধেদু । আল� গা�তমল 

বমস ভাবদুমকর �ত ভাবন্ালচন্তা কলর। ওরা হাস্যালামপ আ�ামক 
হাসায়। আল� হামস্যাদেীপক কলবতা আবৃলতে করমল ওরা বাহবা বমল 
হাততালল লদময় হাসাহালস কমর।”

সদুরলভর বাবা :.. “তদু ল� লক আ�ার জন্্য একটা কলবতা আবৃলতে 
করমব?”

সরণ মোচাখ বদুমজ লশউমর কলবতা আবৃলতে কমর… “তারপর মোস 
জন্লপ্রয় হমলা, অতপর তার �ৃতদু ্য হল, �ারে কলদেমন্র জন্্য অন্্যরা 
তামক লচমন্ল�ল, এই সা�ান্্য স�ময়র জন্্য মোস আজীবন্ কষ্মভাগ 
কমরল�ল। আল� এতবড় মোবাকা হমত চাই ন্া, স্রষ্ার সন্তুলষ্র জন্্য 
আল� ষে�াহ্ষ হমত চাই, সদুখ শালন্তর সামে �ৃতদু ্যবরণ করমত চাই। 
প্রভদু , ষে�া কমর আ�ামক পলবরে �ৃতদু ্যর জন্্য প্রস্তুত কমরা, দয়া কমর 
আ�ার উপর সন্তুষ্ হও।”

সদুরলভর বাবা :.. “মোতা�ার কলবতার লবর্য়বস্তু এবং ব্যলতি সম্বমধে 
আল� জান্মত চাই।”

সরণ :.. “ষেণজন্মা লশল্পীর �ৃতদু ্যর পর আল� আ�ার ভাবন্ালচন্তামক 
�মন্দাবধি করার মোচষ্া কমরল�লা�। আল� যখন্ মোচাখ বদুমজ লথিরলচমতে 
লচন্তা কলর তখন্ লন্মজমক পমচ গমল �ালটমত ল�শমত মোদমখ লশহলরত 
হই।”

সদুরলভর বাবা :.. “আল� এখন্ অত্যন্ত ব্যলতিগত প্রনে করব এবং 
আশা কলর সমন্তার্জন্ক উতের পাব।”

সরণ :.. “সদদুতেমরর জন্্য আল� যোসাধ্য মোচষ্া করব।”
সদুরলভর বাবা :.. “আ�ার কললজার কললজায় মোয আগুন্ জ্বাললময়ম� 

তামক লক তদু ল� লচমন্া?”
সরণ সদুরলভর লদমক তালকময় দাঁত কট�ট কমর বলল… “এই 

প্রমনের সমন্তার্জন্ক উতের শুধদু�ারে তদু লহন্ জামন্।”
সদুরলভর বাবা :.. “মোস এখন্ মোকাোয়?”
সরণ :.. “আপলন্ সদুলথির হময় বসদুন্, স�স্যা স�াধামন্র সদুবমন্দাবস্ত 

আল� এখদুলন্ করব।” 
সদুরলভর বাবা :.. “তা তদু ল� মোক�মন্ করমব?”
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সরণ লবদ্রূপ মোহমস মো�াবাইল বার কমর ন্ম্বর ঘদুলরময় মোতার্াম�াদকারী 
�ত বলল... “তদু লহন্, ভাই আ�ার। তদু ই এখন্ মোকাোয়?”

তদু লহন্ ব্যস্তকমঠে বলল... “কী হময়ম�, এভামব কো বলল�স মোকন্?”
সরণ :.. “লচন্তমকর �ত লচন্তা কমর মোকাোয় এমসল� আল� জালন্ 

ন্া। মোদৌমড় এমস উধিার করমল মোতার জন্্য মোদায়া করব। লবশ্াস কর, 
আল� হয়মতা রিমহর মোফমর পমড়ল�।”

তদু লহন্ :.. “তাড়াতালড় লঠকান্া বল।”
সরণ :.. “দাঁড়া! রাস্তার ন্া� বান্ান্ করমত হমব। হায়মর হায়! 

রাস্তার ন্া�টাও মোচামখ মোদখমত পালছে ন্া।”
সরমণর অলভন্ময় সবার আমকেলগুড়দু �। সরণ মো�াবাইল সলরময় 

শরীর কাঁলপময় মোহমস বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ রাস্তার ন্া� বমল বলল... 
“মোশান্! আল� এখন্ লবশাল বালড়মত প্রমবশ করব, তদু ই তাড়াতালড় 
মোদৌমড় আয়।”

তদু লহন্ :.. “জঙ্গমলর লভতর তদু ই কী করল�স?”
সরণ :.. “আল� মোয এখন্ জঙ্গমলর লভতর তা তদু ই জান্মল মোক�মন্?”
তদু লহন্ :.. “লচংমফামি্ষর চতদু ঃসী�া সম্বমধে আল� জালন্।”
সরণ :.. “হ্যাঁ, �ঙ্গমলর জন্্য জঙ্গমল প্রমবশ কমর স�ঙ্গার খপ্পমর 

পমড়ল�। স�সা�লয়ক ইলতহাস জান্ার জন্্য তরস্বান্ বায়দুর �ত 
তরমস আয়।”

মোবান্ দাঁত বার কমর মোহমস হাতহালল লদমল সরণ কপট মোহমস 
বলল... “আ�ার অলভন্য় মোক�ন্ হময়ম�?”

তার বাবা মোচাখ পালকময় বলমলন্… “আ�ার ধামর আয়।”
সরণ কাঁধ িদু ললময় বলল... “আব্া, আল� অলভমন্তা হমত 

মোচময়ল�লা�।”
বাবা হামতর ইশারায় মোিমক বলমলন্…. “আ�ার ধামর আয়।”
সরণ কাঁধ িদু ললময় বলল… “আব্া, জীবমন্ আর মোকামন্ালদন্ এত 

খারাপ অলভন্য় করব ন্া।”
বাবা :.. “সদুরলভ মোতামক ভামলাবামস ন্া তদু ই সদুরলভমক ভামলাবালসস 

তা আল� জান্মত চাই।”
সরণ :.. “এই প্রমনের সদদুতের তদু লহন্ লদমত পারমব, আল� পারব ন্া। 

আল� এখন্ খদুব মোবলশ অস্বলস্ত মোবাধ করল�। অবন্ী এবং মোদালহন্ীমক 
আন্মল সবাই লন্লশ্চমন্ত বসমত পারব।”
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সদুরলভ মোচামখর ইশারায় মোবান্মক মোিমক অবন্ী এবং মোদালহন্ীমক 
আন্ার জন্্য বলমল মোবান্ ভাইমক মোিমক মোবলরময় যায়। সদুরলভর বাবা 
সরণমক মোিমক বলমলন্… “তদু লহন্ আসার আগ পয্ষন্ত আ�ামদরমক 
ব্যস্ত োকমত হমব। �দুখ মোগা�ড়া কমর ন্া বমস অমপষোর প্রহর 
উপমভামগর জন্্য গুরুগম্ীর রচন্া অেবা গমবর্ণাপ্রবধে সম্বমধে 
আমলাচন্া করমত চাই।”

সরণ বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ বলল… “স্রষ্া স্পষ্ভামব বমলম�ন্ 
জীবমলামক জীবন্ কষ্দায়ক, তাই আ�ামদরমক কমষ্সৃমষ্ বাঁচমত 
হয়। প্রাণান্তকর পলররেম� জীবন্যাপমন্র অে্ষ যদুধি ন্য়। যদুধি কমর 
মোকউ বাঁচমত পামরলন্। যদুধি �ামন্ই হঠাৎ �ৃতদু ্য। দদু লশ্চন্তা করমল �ান্দুর্ 
অসদুথি হয় মোজমন্ও লচন্তার বড় কারণ হমলা নদলন্ক জীবমন্াপকরণ।”

সদুরলভর বাবা :.. “তা কী ল�ল?”
সরণ :.. “গুরুগম্ীর রচন্া।”
সদুরলভর বাবা :.. “লঠকাম�, এখন্ গমবর্ণাপ্রবধে সম্বমধে জান্মত 

চাই।”
সরণ :.. “অলতলরতি জন্সংখ্যা হমলা লবমশ্র বড় স�স্যা। এই 

স�স্যা স�াধামন্র জন্্য আ�ামদরমক জন্সংখ্যা লন্য়ন্ত্রণ করমত হমব। 
তক্ষাতলক্ষ এবং মোদার্ামদার্ী ন্া কমর ভলবর্্যৎ পলরকল্পন্া করমল 
অমন্ক অন্াকালঙ্কত পলরলথিলত লন্য়ন্ত্রণ হমব। ব্যে্ষ হমল প্রাকৃলতক 
দদুময্ষাগ এবং অন্্যায় অত্যাচার বাড়মতই োকমব। এবং তার কারণ 
হমলা আ�রা �ারাত্ক �ারোয় লহংসাপরায়ণ এবং স্বাে্ষপর।”

সদুরলভর বাবা :.. “আর কী মোজমন্�?”
সরণ :.. “আ�রা �রণশীল মোজমন্ও পৃলেবীমক সদুরষো করার 

পলরবমত্ষ ধ্বংস করার জন্্য প্রাণপণ মোচষ্া করল�। হয়মতা বদুমিশুমি 
অেবা অবদুমির �ত বাতাস এবং পলরমবশমক লবর্াতি কমর আ�রা 
আ�ামদর �ৃতদু ্যমক ত্বরালবিত করল�।”

সরণ যখন্ পালডিত্য জালহর করল�ল, সদুরলভ তখন্ রুধিশ্ামস 
অপ্রীলতকর লক�দুর জন্্য অমপষো করল�ল। �া’রা মোসাফায় বমস 
হাঁটদু মত ভর করা দদুহামত গাল ধমর অপলকদৃমষ্ তালকময় লন্লবষ্ 
�মন্ সরণমক পয্ষমবষেণ করল�মলন্। তার বাবা তার লদমক তালকময় 
স্বগমতালতি কমরন্… “পালডিমত্যর জন্্য পলডিলত চালচলন্ এবং পলডিলত 
ভার্া লশখমত ব্যে্ষ হমল যখন্তখন্ মোহঁট�দুডি হমব। আ�ার মোবটা 
এতবড় পলডিত হমলা কমব?”
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সরণ দাঁত কট�ট কমর সদুরলভর তালকময় স্বগমতালতি কমর… 
“মোহঁয়ালল করার জন্্য মোহঁমড় �দুখ তালকময় আম�। ন্াচামকাঁদায় মোহঁচলক 
উঠমল হামড়হামড় �জা মোটর পামব।”

এ�ন্ স�য় মো�াবাইল বাজমল, সরণ িমম্প উমঠ জবাব লদময় 
সান্মন্দ বলল... “তদু লহন্! আ�ার লপ্রয় বধেদু  তদু ই এখন্ মোকাোয়?”

তদু লহন্ :.. “সরণ! মোদৌমড় আয়। িমরভময় েরের কমর হাত পা 
কাঁপম�।”

সরণ মোদৌমড় মোযময় মোগট খদুমল বলল... “জালন্স তদু লহন্? এই লবশাল 
বালড়র �াললক হমলন্ একজন্ আত্বান্ বাংলামদলশ।”

তদু লহন্ :.. “সত্যাসত্য ন্া মোজমন্ গূঢ়তত্ত্ব জান্মল মোক�মন্?”
সরণ :.. “আমস্তব্যমস্ত লভতমর আয় ন্ইমল ভূমতর ভময় ব্যলতব্যস্ত 

হমব।”
তদু লহন্ কো ন্া বমল িামন্ বাঁময় তাকায়। সরণ তার হাত ধমর 

মোটমন্ হাঁটমত শুরু কমর আন্ন্দগদগদকমঠে বলল... “জালন্স, সযমনে 
যনেআলতে কমর উন্ারা আ�ামক কমতা লক�দু খাইময়ম�ন্।”

তদু লহন্ :.. “কী কী খাইময়ম�ন্?”
সরণ মোপটদু মকর �ত লজভ লদময় মোঠাঁট মোচমট বলল… “লশমক পদুড়া 

খালশর �াংস, ধমন্শপালখর মোকাপ্তা, লতল��াম�র বাগ্ষার, আমরা কত 
কী। মোদৌমড় আয়! এখন্ পায়রামতললর �দুচ�দুমচ কাবাব খাব।”

তদু লহন্ েদুতদু  মোফমল বলল... “লতল��া� আ�ামদর জন্্য হারা� তা লক 
তদু ই জালন্স ন্া?”

সরণ :.. “লভতমর চল! এত সদুস্বাদদু খাবার আল� আ�ার জীবমন্ 
খাইলন্।”

তদু লহন্ বালড়র লদমক তালকময় বলল... “চরিবাঁমক ঘদুরপাক মোখময় 
ধাধসপদুমর এমসল� ন্ালক?”

সরণ :.. “হাঁটমত শুরু আমস্তধীমর সব প্রমনের উতের পামব।”
তদু লহন্ লন্মজমক �দুতি করার জন্্য মোজারাজদু লর কমর। সরণ দদুহাত 

তার হাত ধমর লহড় লহড় কমর মোটমন্ দরজার সা�মন্ মোগমল, তদু লহন্ 
সবার লদমক তালকময় লচলন্ততকমঠে বলল... “এত পলরলচত মোলাকজন্ 
এত অপলরলচত বালড়মত কী করম�ন্?”

সরণ কপট মোহমস বলল... “লভতমর চল। আ�ামদর বাধেবী সদুরলভ 
মোতামক সবার সামে পলরচয় করামব।”
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তদু লহন্ ধাকো মো�মর সরণমক সলরময় মোদৌড় লদমত মোচময় বলল… “যা 
হমছে তা অসম্ব এবং অলবশ্াস্য।”

সদুরলভর বাবা মোহঁমক বলমলন্... “ভামলায় ভামলায় লফমর আমসা, 
ফটক টপকামত চাইমল লবপামক পড়মব।”

তদু লহন্ ে�মক দাঁলড়ময় অসহাময়র �ত সবার লদমক তাকায়। 
সরমণর বাবা মোচাখ পালকময় বলমলন্... “সরণ সদুরলভমক ভামলাবামস 
ন্া সদুরলভ সরণমক ভামলাবামস?”

তদু লহন্ লবরতি হময় সরণ এবং সদুরলভর লদমক তালকময় বলল… “বধেদু  
বাধেবী ল�মল তার হাত পা লটমপ ল�ন্লত কমর বলল, সদুরলভ মোতামক 
ভামলাবামস। সদুরলভমক লবময় করমল তদু ই সদুলখত হমব। আ�রা যত 
ল�ন্লত করতা� মোস তত ব্যঙ্গাত্ক কলবতা আবৃলতে করমতা।”

তদু লহমন্র কো শুমন্ সদুরলভ িদু কমর কাঁমদ এবং সরণ পালামত চায়। 
সরমণর বাবা মোহঁমক মোিমক বলমলন্… “সরণ! মোদৌলড়ময় ধরমল আল� 
মোতার হাত পা ভােব। ন্া মোদৌমড় আ�ার ধামর আয়।”

সরণ শজারুর �ত মোহঁমট সা�মন্ মোগমল, বাবা তার কামন্ ধমর দাঁত 
কট�ট কমর তার বলমলন্... “এসমবর কারণ কী?”

সরণ কপট মোহমস বলল... “�ারে দদুইটা কারণ আম�।”
বাবা :.. “সট কমর বল।”
সরণ :.. “অত্যাধদুলন্ক ন্ারী এবং তালাক লবমশর্জ্ঞ �লহলা 

আইন্জীবীমক আল� ঘৃণা কলর। ওরা এমক অন্্যমক লবমশর্ভামব 
সাহায্য কমর। আল� মোখাঁজখবর লন্ময় মোজমন্ল� সহায়তা লবমশর্জ্ঞ 
পয্ষন্ত তামদর কাম� অসহায়।”

বাবা :.. “তামত মোতার কী হময়ম�?”
সরণ কো ন্া বমল কপট হামস। তদু লহন্ মোতার্াম�াদকারী �ত হাত 

কচমল বলল... “চাচাজান্, আল� লক এখন্ চমল মোযমত পারব?”
সরমণর বাবা মোচাখ পালকময় বলমলন্… “স�স্যা এখমন্া স�াধান্ 

হয়লন্।”
তদু লহন্ কাঁধ িদু ললময় হাঁটদু  ভাজ কমর বমস দদুলমত শুরু কমর। 

সরমণর বাবা সদুরলভর বাবার লদমক তালকময় বলমলন্… “অমন্্যর টাকা 
গাঁমট ভমর লাটরা মোচাখ টালটময় হাঁমট। ধন্ী হওয়ার জন্্য লন্ধ্ষন্রা 
ধন্কদু মবর সামে কদু টদু ল�তা কমর। হাঘর হমল ভাগ্যহীন্রা করুণার 
মোযাগ্য হয়।”

সদুরলভর বাবা ওমদরমক চমল যাওয়ার জন্্য হাত লদময় ইশারা 
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কমর সরমণর বাবার লদমক তালকময় বলমলন্… “ভামগ্যর মোফমর 
পমড় ভাগ্যবান্মক লবড়লম্বত হমত মোদমখল�। পমরর ধমন্ মোপাদোলর 
করার স�য় বাটপাড়মক হামতন্ামত ধমরল�। অবমশমর্ লন্লবষ্�মন্ 
মোভমবলচমন্ত সত্যাসত্য মোজমন্ল�। লন্ের হওয়ার আগ পয্ষন্ত আ�রা 
�ৃতদু ্যমক ভদু মল োলক এবং �ৃতদু ্যর পর �ৃতমক আ�রা ভদু মল যাই।”

সরমণর বাবা �াো দদু ললময় বলমলন্… “হ্যাঁ, সা�ান্্য সদুখ মোপমল 
আ�রা সদুখসম্পদ সম্বমধে ভদু মল যাই, সা�ান্্য দদুঃখ মোপমল আ�রা 
�হালবশ্ ধ্বংস করমত চাই।”

সদুরলভর বাবা :.. “অমন্্যর হাবভাব এবং অভামব আ�রা প্রভালবত 
হই, গজব শমব্র অে্ষ মোজমন্ও আ�রা গুজমব প্র�তে হই।”

সরমণর বাবা হাসার মোচষ্া কমর বলমলন্… “অলবশ্াস্য লবশ্াস কমর 
আ�রা অলবশকি হমত চাই, অবশ্যকরণীয় এলড়ময় আ�রা অলবমিরণীয় 
হমত চাই।”

সদুরলভর বাবা �দুখ লবকৃত কমর বলমলন্… “কদু বদু লধি খাটামল কূটবদুলধির 
ভামগ দদুমভ্ষাগ পমড়, মোকাঁতাকদু ঁলত করমল দদুব্ষমলর ভাঁমড় ভারটা পমড়।”

সরমণর বাবা বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ গম্ীরস্বমর বলমলন্… “প্রাণপণ 
মোচষ্া কমরও আপন্ার সামে উঠা বসা করমত পারব ন্া।”

সদুরলভর বাবা দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... “আ�ার মো�ময়মক মোবৌ�া 
মোিমক আ�ার সামে ঠাট্া লটটকালর করম�ন্ ন্ালক?”

সরমণর বাবা :.. “উপহাস্যরা অন্্যমক লন্ময় হাসাহালস কমর। 
কায্ষদষেরা কাউমক লন্ময় হাসাহালস কমর ন্া। কামজকম�্ষ ব্যস্ত 
োকমল হালসঠাট্ার জন্্য �দুলট ল�মল ন্া।”

বাবারা যখন্ হালসঠাট্া করার জন্্য �দুলটর আমবদন্ কমরন্ তদু লহন্ 
তখন্ সদুরলভর লদমক আড়মচামখ তালকময় বলল... “�ন্ত্র জমপ এত 
�ন্ত্র�দুগ্ধ পলরলথিলত মোক প্রস্তুত কমরম�?”

সদুরলভ কাঁধ বাঁলকময় বলল… “আল� জালন্ ন্া।” 
তদু লহন্ দাঁত কট�ট কমর বলল... “আমরকবার কাঁধ বাঁকামল ধাকো 

মো�মর আল� মোতামক অগাধ জমল মোফলব।”
সদুরলভ মোচাখ পালকময় বলল... “আ�ার শ্শুরাব্ামক িাকব?”
তদু লহন্ কো ন্া বমল �াো ন্ামড়। সদুরলভ সরমণর পামশ মোযময় বদুক 

ভমর শ্াস মোটমন্ দীঘ্ষশ্াস মো�মড় বলল… “এতলদন্ যা অজান্া ল�ল 
আজ তা জান্াজালন্ হময়ম�। লন্জ্ষমন্ বমস কান্াকালন্ করমল ন্াজালন্ 
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কী হমব লন্ময় আর ভাবমত হমব ন্া।”
সরণ হাসার মোচষ্া কমর বলল… “মোতা�ার লদমক তালকময় কা�জ্বমর 

জজ্ষলরত হমল কল্পন্ার ক্যান্ভামস আল� কা�ন্ার আলপন্া আঁলক। 
তদু ল� ন্া জান্মলও আল� জালন্, আ�ার জন্্য তদু ল� হমল চক�লক।”

সদুরলভ :.. “ভামলা বাসা লকমন্ চড়া দাম� ভাড়া লদময়ল�। মোতা�ার 
ভামলাবাসার জন্্য আল� �ান্ত পয্ষন্ত কমরল�। অবমশমর্ নধয্ষ এবং 
আত্সংযম�র ফলস্বরূপ মোতা�ামক মোপময়ল�।”

সরণ :.. “আ�ামক এক আঁজলা আঁলখজল মোদমব? আজ অমন্কলদন্ 
হয় আঁলখজমল কালল বালন্ময় ন্তদু ন্ কলবতা লললখলন্।”

সদুরলভ :.. “মোতা�ামক ভামলামবমস হমত মোচময়ল�লা� গরলবলন্, 
মোতা�ার ভামলাবাসা পাওয়ার জন্্য মোস্বছোয় হময়ল�লা� লবরলহণী।”

সরণ :.. “মোতা�ামক ভামলামবমস আল� নবরাগী হব, ফলকরা-
�ালা গলায় পমর পমে পমে ঘদুরব, মোতা�ামক বরণ করার জন্্য 
আল� অন্দুরাগী হব, মোতা�ার সামে প্র�ালাপ করার জন্্য বন্ফদু মল 
আসন্ সাজাব। মোতা�ামক পাওয়ার জন্্য আত্দ�ন্ করব, প্রময়াজমন্ 
আত্লীন্ কমর লতল�রাধামর ল�শব, মোতা�ামক সদুলখত করার জন্্য 
দদুঃখমক বরণ করব, সদুমখর সামে আলড় লদময় স্বলস্তর সামে মোদশান্তমর 
চমল যাব।”

সরণ যখন্ কলবতা আবৃলতে কমর তদু লহন্ তখন্ কামরা সামে কো 
বমল মো�াবাইল পমকমট রামখ। সরমণর �া মোবলরময় তদু লহমন্র পামশ 
মোযময় সরমণর লদমক তালকময় শান্তকমঠে মোিমক বলমলন্... “সরণ! 
আজ মোতার কী হময়ম�?”

সরণ লশউমর বলল… “আম্া, আপন্ামক মোদমখ আ�ার অন্তরাত্া 
আশ্স্ত হময়ম�। ভূমতর ভময় অলভভূত হময় আল� এতষেণ অলভন্য় 
করল�লা�।”

�া তার মোচামখর লদমক তালকময় বলমলন্... “আল� আর দদু লশ্চন্তা 
করমত চাই ন্া।”

সরণ হাঁপ মো�মড় হাঁটমত শুরু কমর উচ্চস্বমর বলল... “আপন্ার 
সা�মন্ আল� মোকামন্ালদন্ ল�ে্যা বলললন্ এবং বলব ন্া। আল� লবশ্াস 
করতা� তদু লহন্ সদুরলভমক ভামলাবামস। সদুরলভমক আল� লবময় করব 
ন্া।”

তদু লহন্ দদু হামত �াো মোচমপ ধমর। সরমণর �া তদু লহন্মক পামশ মোটমন্ 
মোহঁমক মোিমক বলমলন্... “সরণ! দাঁড়া।”
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সরণ দাঁলড়ময় বদুক ভমর শ্াস টামন্। সদুরলভ অশ্রুসজলদৃমষ্ তদু লহমন্র 
লদমক তালকময় গাময়র মোজামর হাত �দুলষ্বধি কমর দাঁত কট�ট কমর 
লবমর্র �ত মোোঁক লগমল। সরমণর বাবা লবচললত হময় ধীমর ধীমর 
মোহঁমট সদুরলভর বাবার পামশ মোযময় লচলন্ততকমঠে বলমলন্... “মোবয়াই 
সামহব, দয়া কমর লক�দু বলদুন্।”

সদুরলভর বাবা সরণ এবং সদুরলভর লদমক তালকময় বলমলন্… 
“রাগালবিত অেবা আমবগপ্রবণ হময় আ�রা �ারাত্ক ভদু ল কলর, তা 
প্র�াণ কমর সদুরলভমক আজ উলচতলশষো মোদমব।”

সরমণর বাবা কো ন্া বমল কপাল কদু ঁচ কমরন্। সদুরলভর বাবা 
মোিমক বলমলন্... “মোবয়াইর মোবয়াইন্! ভাত সালন্ ন্া লদমল অন্তত 
এক কাপ গর� চা আ�ামদরমক দাও।”

সরমণর �া এবং সদুরলভর �া দ্রুত লভতমর যান্। বাবারা বসারঘমর 
মোযময় গপসপ কমরন্। সরণ বাগামন্ হাঁটাহাঁলট কমর। সদুরলভ ধীমর 
ধীমর মোহঁমট সরমণর পামশ মোযময় গম্ীরস্বমর বলল... “অবমশমর্ তদু ল� 
আ�ামক অপ�ান্ কমর�।”

সরণ :.. “অপ�ালন্ত হওয়ার জন্্য আল� মোতা�ামক ল�ন্লত কলরলন্।”
সদুরলভ :.. “মোতা�ার বদুমক �দুখ লদুলকময় আল� অবদুমির �ত মোকঁমদল�। 

মোতা�ার ব্যঙ্গাত্ক কো শুমন্ আল� চতদু ভদু ্ষজা �ূলত্ষ হময়ল�।”
সরণ :.. “ফদু সফদু মসর যন্ত্রণায় অলথির হমলও লবলধশাস্ত অেবা 

যোশামস্তর অে্ষ সাধারণ �ান্দুর্ বদুমি ন্া।”
সদুরলভ :.. “দয়া কমর বদুলিময় বমলা।”
সরণ :.. “অসহাময়র ঘর ভাোর জন্্য তদু ল� দর কর্াকলর্ কমরা।”
সদুরলভ :.. “�ন্কর্াকলর্ কমর তদু ল� আ�ার �ন্ ভােমত চাও মোকন্?”
সরণ :.. “�মন্র মোকামন্া দা� মোন্ই, ঘর লকন্মত হমল অমন্ক 

পয়সার প্রময়াজন্ হয়।”
সদুরলভ :..”পয়সার লবলন্�ময় �ন্ লকন্া যায় ন্া এবং ইমটর ঘর 

ভাোর জন্্য �ান্দুমর্র বান্ামন্া ভালর মো�লশন্ ব্যবহৃত হয়।” 
সরণ :.. “�ন্গড়া আইমন্ ফাঁকমফাকর মোবলশ এবং লন্য়��ালফক 

যামছেতাই মোয কমর মোস কখমন্া লন্য়া�ক হমত পামর ন্া।”
সদুরলভ :.. “লবশ্ামস পারদশ্ষীরাও আল্াহর আমদশ লন্মর্ধ অ�ান্্য 

কমর। লবশ্াসঘাতক আত্লবশ্াসীমক লহসামবর আওতায় আন্মত চাই 
ন্া।”
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সরণ :.. “আল� লন্শ্চয়তার সামে বলমত পারব, লবশ্ামসর গলায় 
ফাঁলস লাগার দরুন্ লবশ্ এখন্ লবপয্ষস্ত।”

সদুরলভ :.. “দয়া কমর সাধারণ ভার্ায় কো বমলা।”
সরণ :.. “যার সামে বলন্বন্া হয় ন্া তার সামে লবমছেদ করা উতে� 

এবং তা সবার জন্্য নবধ্য।”
সদুরলভ :.. “বলন্ যত সহজ করণ তত কলঠন্।”
সরণ :.. “আ�ার হাত মোতা�ামক স্পশ্ষ করমত চায়।”
সদুরলভ �াো মোন্মড় বলল… “চাইমলও পারমব ন্া।”
সরণ লবদ্রূপ মোহমস বলল... “বলন্ যত সহজ করণ তত কলঠন্।” 
সদুরলভ :.. “এই সংলাপ আল� প্রে� বমলল�লা�।”
সদুরলভ :.. “হ্যাঁ, চাইমল এখদুলন্ আ�রা রল�ত হমত পারব।” 
সদুরলভ :.. “আল� এখমন্া অলতষ্ঠ হয়লন্, তদু ল� পালপষ্ঠ হমত চাও 

মোকন্?” 
সরণ :.. “আল� মোতা�ামক ভামলাবালস এবং চাইমল যখন্ তখন্ 

তন্দুপরশ করমত পারব।”
সদুরলভ মোরমগ কশকশ কমর সরমণর বদুমক ধাকো মো�মর বলল... 

“তদু ল� কত কাডিজ্ঞান্হীন্ তা লবশ্াস করমত আ�ার কষ্ হমছে। 
কদু ঠোহীন্ভামব কো বমল তদু ল� আজ ভূতদু মড় কাডি ঘলটময়�। মোচাট্াল� 
প্রলতমযালগতায় মোচাট্ার গুরু মোতা�ার কাম� হার �ান্মব।”

সরণ :.. “লবশ্াস কমরা, শুধদু�ারে মোতা�ার কা�ন্ামক ক্ান্ত করার 
জন্্য আল� কা�শাস্ত অধ্যয়মন্ কা�দুক হময়ল�। চাইমল প্র�াণ লদমত 
পারব।”

সদুরলভ মোচাখ বদুমজ লশউমর লপ�দু হাঁমট। তদু লহন্ দ্রুত মোহঁমট মোযময় 
সদুরলভর পামশ দাঁলড়ময় সরমণর লদমক তালকময় ঘৃণা এবং লজ্জায় 
লবরতি হময় বলল… “পলতত জল� চার্ করার জন্্য তৃতীয় ললঙ্গ 
হময়ল�স ন্ালক?”

সরণ লক�দু বলার আমগ সদুরলভ ঠাস কমর তদু লহমন্র গামল চড় 
�ামর। তদু লহন্ অবাক দৃমষ্ সরমণর লদমক তাকায়। সরণ মোদৌমড় 
মোযময় দদুহামত তার হাত ধমর সলবন্ময় বলল... “আল� �ারাত্ক ভদু ল 
কমরল�। দয়া কমর আ�ামক ষে�া কর।”

তদু লহন্ দাঁত কট�ট কমর পাঠার �ত সরমণর �াোয় েদু ঁস মো�মর 
বলল… “আজ আ�ার লবশ্াস হময়ম�, ফলষ্ন্লষ্ করমল অলন্ষ্ হয়।”

সরণ কপামল হাত বদুললময় বলল... “এত মোজামর েদু ঁস �ারমল মোকন্?”
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তদু লহন্ :.. “কী করমত চাস তা আ�ামক বদুলিময় বলমত হমব ন্ইমল 
সলত্য সলত্য লবপৎপাত হমব।”

সরণ :.. “বত্ষ�ান্ লবমশ্ যা হমছে তা �ান্বতার পলরপন্ী, লন্লব্ষমবকরা 
লবমবকবান্মক কমরম� জন্�দদুখী। আল� লন্ব্ষাক হময় অবাক দৃমষ্ 
তালকময় মোদলখ, সবাক হমত চাইমল হই লবপয্ষময়র �দুমখা�দুলখ।”

তদু লহন্ :.. “এসব আমজবামজ লবর্য় আল� বদুলি ন্া। মোভাজবালড় 
এমস আজ মোবজায় লবপমদ পমড়ল�। যা বলার বদুলিময় বল।”

 সরণ :.. “ভামলাবাসার বৃমতে লবর্ োমক এবং ভামলাবাসাবালস 
করমল �ন্ লবর্াতি হয়। আজ লন্শ্চয় প্র�াণ মোপময়ল�স?”

তদু লহন্ হাঁটমত শুরু কমর বলল… “আল� �রণপণ কমর বলমত 
মোতার কল্ার লভতর গডিমগাল হমছে। মোয�ন্ কমর মোহাক এক গ্াস 
করল্ার রস মোতামক পান্ করামত হমব।”

সরণ হাসার মোচষ্া কমর সদুরলভর লদমক তালকময় সদুর �মন্দ বলল… 
“ওমগা সজন্ী, আল� মোতা�ামক ভামলাবালস তদু ল� কখমন্া আ�ামক 
ভামলাবাসলন্। গুপ্তধমন্র সধোমন্ হময়� সধোন্ী, গুপ্ত মোবদন্ার খবর 
তদু ল� জান্মতও চাওলন্।”

সদুরলভ মোদৌমড় মোযময় দদুহাত প্রসালরত কমর পে আগমল দৃঢ়কমঠে 
বলল... “তদু ল� মোকাোও মোযমত পারমব ন্া।”

সরণ :.. “তদু ল� আ�ামক আটকামত পারমব ন্া।”
সদুরলভ :.. “লন্শ্চয় পারব।”
সরণ :.. “মোচষ্া করমল ব্যে্ষ হমব।”
সদুরলভ অপলকদৃমষ্ তালকময় বলল… “তদু লহন্! মোতার বধেদু মক বদুলিময় 

বল, আল� আর ললজ্জত হমল লন্ল্ষমজ্জর �ত লজ্জা শরম�র বামরাটা 
বাজাব।”

তদু লহন্ দাঁত কট�ট কমর বলল... “আজ মোতামদর কী হময়ম�?”
সদুরলভ :.. “মোতার বধেদু মক ভামলামবমস আল� লবরহকাতর হময়ল�। 

আর কাতর হমল কাতরামত শুরু করব।”
তদু লহন্ :.. “ঘরভাোন্ীর কাজটা �াড়মল দাঁও �ারার জন্্য চাষেদু র্ 

সাষেী প্র�ামণর সামে ঘটকালল করব।”
সদুরলভ :.. “আ�ার আর মোকামন্া অলভজ্ঞতা অেবা দষেতা মোন্ই।”
তদু লহন্ :.. “কাঁধ ন্া বাঁলকময় ভদ্র�লহলার �ত উতের মোদ। হাঁলড় 

মোঠলমত পালরস?”
সদুরলভ :.. “হ্যাঁ, পালর।”
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তদু লহন্ :.. “ন্াবড়া লাবড়া, সরমর্�া�, দই�া�, পাতদু লর অেবা 
ন্গরঘণ্ পাকামত পালরস?”

সদুরলভ :.. “এত সব পালর ন্া।”
তদু লহন্ :.. “তাইমল তদু ই কী পালরস?”
সদুরলভ :.. “শুধদু ভাত সালন্ রাঁধমত পালর।”
তদু লহন্ :.. “লসধিচাউল উেললময় িরিমর ভাত রাঁধমত পালরস?”
সদুরলভ :.. “আল� মোকামন্ালদন্ লসধিচাউমলর ভাত রাঁলধলন্।”
তদু লহন্ :.. “অবলামদর �ত সলবন্ময় জবাব মোদ। ব্যবহারজীবীর �ত 

ক্যাঁট ক্যাঁট করমল লামটর �ত ঘট ঘট কমর মোহঁমট চমল যাব।”
সদুরলভ কপট মোহমস হামত �মল বলল... “সামহব, দয়া কমর পাকঘমর 

চলদুন্। লসধিচাউল পদুলড়ময় �দুড়�দুমড় ভাত মোরঁমধ মোদব।”
তদু লহন্ �াো লদময় ইশারা কমর বলল... “কী লদময় লসধিভাত 

খাওয়ামব?”
সদুরলভ :.. “যা মোখমত চাইমব তা পালকময় মোদব।”
তদু লহন্ :.. “বামরা জামতর ভত্ষা এবং ঠাঠা িাল শুঁটলক শুরুয়া 

আ�ামদর লপ্রয় খাবার।”
সদুরলভ :.. “এত জঘণ্য খাবার আল� বামপর জমন্ম খাইলন্।”
তদু লহন্ সদুরলভর লদমক আড়মচামখ তালকময় হাঁটমত শুরু কমর বলল... 

“বামরা ব�র মোলখাপড়া কমর ব্যবহারজীবী হময়ম�, শুঁটলক শুরুয়া 
মোরঁমধ রাঁধদু লন্ হমত পামরলন্। সরণ! আ�ার সামে আয়। আ�রা এখন্ 
চমল যাব।”

সরণ লফসলফস কমর বলল... “কী শুরু কমরল�স?”
তদু লহন্ :.. “তদু ই চাইমল আ�ার সামে আসমত পারমব অেবা গাল 

মোপমত চড়চাপড় মোখমত পারমব।”
সরণ সদুরলভর লদমক তালকময় বলল... “দাঁড়া, আল� আসল�।” 
সদুরলভ মোদৌমড় মোযময় তদু লহমন্র হাত ধমর হ্যাঁচকা টামন্ োল�ময় দাঁত 

কট�ট কমর বলল... “টমরটকো ভার্ায় কো বলার জন্্য টরটর কমর 
মোহঁমট মোকাোয় যালছেস?”

তদু লহন্ দাঁত কট�ট কমর বলল... “মোতার ন্াম� �ান্হালন্ �া�লা 
ঠদু কার জন্্য জল মোভমে পদুললশ ফাঁলড় যাব।”

সদুরলভ :.. “সম্ান্ন্ার জন্্য কত চাস?”
তদু লহন্ :.. “কত রুলজ কমরল�স?”
সদুরলভ :.. “হমব মোদড় দদুই।”
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তদু লহন্ :.. “বদুলিময় বলল�স ন্া মোকন্?”
সদুরলভ :.. “হাঁকাহাঁলক করল�স মোকন্?”
তদু লহন্ :.. “মোদড় দদুই কী?”
সদুরলভ :.. “মোশা।”
তদু লহন্ :.. “লতন্ মোশা ঘর মোভমে �ারে মোদড় মোশা পাউন্ রুলজ 

কমরল�স। এই জন্্য মোতামক ব্যবহারজীবী িামক। মোতার কা� মোেমক 
সম্ান্ন্া আদায় করমল অসম্ামন্র �ান্হালন্ হমব। দয়া কমর দূমর 
সমর দূরত্ব বাড়ামল আল� কৃতজ্ঞ হব।”

সদুরলভ :.. “ট্যাঁ বলমল ট্যাঁকখালল বদুলিস মোকন্?”
তদু লহন্ :.. “�দুখ সা�ললময় কো বল। সপ্তায় আল� কময়ক মোশা 

পাউন্ রুলজ কলর।”
সদুরলভ :.. “আ�ার আকাউমণ্ কময়ক মোশা হাজার পাউন্ আডিায় 

তা লদমছে তা লক তদু ই জালন্স?” 
তদু লহন্ চ�মক এলদক ওলদক তালকময় হামতর ইশারায় সরণমক 

কাম� মোিমক বলল... “সরণ! মোদৌমড় আয়। ক� হমলও অন্ততপমষে 
প্রলত োপ্পমড় মোদড় হাজার পাউন্ পাব।”

সদুরলভ :.. “তদু লহন্! �দুখ সা�ললময় কো বল।”
তদু লহন্ :.. “দয়া কমর আমরা মোদড় দদুইটা োপ্পড় �ার।”
সরণ মোযময় গম্ীরস্বমর বলল..... “কী হময়ম�, লচল্ালচলল্ করল�স 

মোকন্?”
তদু লহন্ :.. “সদুরলভ বমলম� ওর আকাউমণ্ কময়ক মোশা হাজার 

পাউন্ পমড় আম�।”
সরণ :.. “একমশা লামখ এক োপ্পমড়র আধাদা� আদায় হয় ন্া।”
তদু লহন্ :.. “মোতামক অমশর্ ধন্্যবাদ।”
সরণ :.. “এত আন্লন্দত হওয়ার কারণ জান্মত পারব লক?”
তদু লহন্ গলা খাঁকালর লদময় সদুরলভর লদমক তালকময় বলল... “�াললশ 

লকন্ার জন্্য আধ লাখ ন্গদ মোদ, বালক বালকমত আদায় করমল লাভ 
হমব।”

সদুরলভ হাঁটদু  মোগমড় বমস মোচাখ লটমপ অশ্রু িলরময় দদুহাত মোপমত 
বলল... “আ�ার �মন্র �ান্দুর্মক লদময় সব লন্ময় যা।”

তদু লহন্ :.. “আ�ামদর বাধেবী হময় তদু ই এত ল�ঁচকাঁদদু লন্ হময়ল�স 
মোকন্?”

সদুরলভ কো ন্া বমল বাজদুমত অশ্রু �দুম�। তদু লহন্ সদুরলভর সা�মন্ 
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হাঁটদু  মোগমড় বমস সরমণর লদমক তালকময় দাঁত কট�ট কমর বলল... 
“দাঁড়কামকর �ত কী মোদখল�স?” 

সরণ :.. “লভষো �াগা হমছে ন্ালক?”
তদু লহন্ সদুরলভর হামত দদু হাত মোরমখ বলল... “সদুরলভর হামত দদুই 

হাত রাখ।” 
সরণ :.. “ন্া রাখমল কী করমব?”
তদু লহন্ :.. “ঠাস কমর হাঁলড় ভােব।”
সরণ :.. “ন্াগরালল করমত চাস ন্ালক?”
তদু লহন্ :.. “এখন্ দরদস্তুর করমত চাই, পমর ধাপ্পাবালজ করব।”
সরণ :.. “চলল্শ মোসমর এক �ণ হমল আলশ তদু লায় কয় মোসর?”
তদু লহন্ :.. “মোতার �মন্র লভতর �ারাত্ক কদু  �তলব আম�।”
সরণ :.. “তদু লহন্! ঠাস কমর চড় মো�মর মোকঁমদকঁলকময় মোতামক 

বশ কমরম�। এখন্ তদু ই বল, আ�ামক ঘর মোেমক বার কমর মো�মল 
মো�ময়মক মোকামল কাঁমখ লময় মোকঁমদ মোকঁমদ যলদ বমল, আল� লক�দু 
কলরলন্ উলন্ আ�ামক মো�মড় আমরকজমন্র হাত ধমর পাললময়ম�ন্, 
তখন্ তদু ই কী করমব?”

তদু লহন্ সট কমর দাঁলড়ময় সরণমক জলড়ময় ধমর বলল... “তদু ই আ�ার 
ভাই, মোতার �গমজ বদুলধির প্যাঁচ আম�। জালন্স! এখমন্া দগদগ কমর 
জ্বলম� আর আলামভালার �ত অপ�ান্ ভদু মল আল� আ�ার ভাইমক 
ধ�লকময়ল�।”

সদুরলভ দ্রুত মোহঁমট বসারঘমর প্রমবশ কমর বলল… “তদু লহমন্র 
ন্ান্ামক লন্�ন্ত্রণ করমল ভামলা হমব ন্ইমল লন্লশর িাক শুমন্ ভূত 
ভূত জমপ সবাই পাগল হব। মোসই কমব তদু লহন্মক পাগল বালন্ময়ম�ন্, 
এখন্ আ�ামক পাগল বান্ামত চাইম�ন্।”

বাবা যখন্ ন্ান্ার সামে কো বমলন্, সরণ তখন্ লচলন্ততকমঠে 
বলল... “তদু লহন্, ইলস্তলর করার জন্্য আ�ার হবদু স্তী পাকঘমর লগময়ম� 
ন্ালক?”

তদু লহন্ :.. “দদুহালতয়া আঘামত আহত হময় দদুস্তর পারাবামর লগময়ম� 
হয়মতা। মোতার হবদু স্তী লফমর আসার আমগ আল� মোতার দদুষ্প্রবৃলতে 
সম্বমধে জান্মত চাই।”

সরণ :.. “দদুষ্প্রম�য় অেবা দদুষ্প্রাপ্য লক�দুর প্রলত আল� কখমন্া 
আকৃষ্ হইলন্। দদুষ্াচ্য খাবার খাওয়ার আমগ জান্মত চাই, আল� লক 
সদুরলভমক লবময় করমত পারব?”
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তদু লহন্ :.. “আল� লন্শ্চয়তার সামে বলমত পারব সত্বর সদুরলভর 
সামে তদু ই সংসারজীবন্ শুরু করমব।”

সরণ করমজামড় বলল… “আল� মোদায়া কলর মোতার ভলবর্্যদ্বাণী মোযন্ 
বাস্তব হয়।”

তদু লহন্ :.. “যা হময়ম� তা অলবশ্াস্য, তবদুও বলব সব লঠকঠাক 
আম�। দদু লশ্চন্তা কমর মোকউ লচন্তক হমত পামরলন্। লচন্তক হমত হমল 
লবলচন্তা করমত হয়। আল� কী বদুিামত চাইল� তা লন্শ্চয় বদুিমত 
মোপমরল�স?”

সরণ :.. “আ�রা ন্শ্র এবং সদুখ অত্যন্ত �ূল্যবান্। ভাগ্যহতরা 
ভাগ্য পলরবত্ষমন্র মোচষ্া কমর, গন্তব্য পলরবত্ষন্ করমত পামর ন্া। 
জমন্মর �ত �ৃতদু ্য একবার হয়। �ৃতদু ্যর পর আ�ামদর যা ল�ল তা 
অমন্্যর হমব। আর জান্মত চাইমল লন্মজমক প্রনে কর, �ৃতদু ্যর পর 
�ৃমতর কী হয়?”

সদুরলভ দৃঢ়কমঠে বলল... “প্রত্যাবত্ষমন্র প্রলতশ্রুলত লন্ময় আ�রা 
পৃলেবীমত এমসল� এবং �ৃতদু ্য আ�ামদরমক গন্তমব্য লন্ময় যায়। 
লপ্রয়জমন্র �ৃতদু ্যমত �াত� ন্া কমর �দুল�ন্রা লন্মজর �ৃতদু ্যর জন্্য 
প্রস্তুত হয়। আল� সবস�য় �ৃতদু ্যর জন্্য প্রস্তুত োলক।”

এ�ন্ স�য় তদু লহমন্র ন্ান্া ধ�মক বলমলন্... “মোহঁই! বাঁশিামড়র 
আড়ামল দাঁলড়ময় কী করল�স?”

সদুরলভ মোদৌমড় মোযময় ন্ান্ার হাত ধমর ইলন্ময় লবলন্ময় বলল... 
“আপন্ামক মোদমখ আল� যারপরন্াই খদুলশ হময়ল�।”

ন্ান্া আড়মচামখ তালকময় বলমলন্... “কারণ জান্মত পারব লক?”
সদুরলভ :.. “বল খালটময় বধেদু রা আ�ামক দদুঃমখর সাগমর ভাসামত 

চাইম�ন্।”
ন্ান্া সরমণর লদমক তালকময় দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... 

“অবলামক এমকলা মোপময় বাহুবল হময়ল�স ন্ালক?”
সরণ তদু লহমন্র লদমক তালকময় বলল... “মোদমখল�স! লবময়র পমরর 

লদন্ আ�ামক ঘর�াড়া করমব এবং আল� হাঘর হময় পামক্ষর মোবমঞ্চ 
একলা ঘদু�াব। আ�ার পমকমট টাকা োকমব ন্া তাই অলন্ছোসমত্ত্বও 
প্রাময়াপমবশন্ করমত হমব।”

ন্ান্া :.. “সরণ! যা বমলল�স তা তদুছেতালছেমল্যর লবর্য় ন্য়। বদুিমত 
উলন্শলবশ হমল সব্ষন্াশ হমব।”
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সরণ :.. “ভদ্রামক লজমজ্ঞস করমল আঞ্চললক ভার্ায় বদুলিময় 
বলমব।”

ন্ান্া সদুরলভর লদমক তালকময় �ৃদদু মোহমস বলমলন্... “আমপাশলন্ষ্লতের 
জন্্য সলবস্তামর লবমলের্ণ করমত হমব।”

সদুরলভ :.. “আল� আইন্জীবী। আ�ার দপ্তমর মোলাকজন্ �া�লা 
িাম�লা লন্ময় আমস। আমপামশ ল�ট�াট করমত ন্া পারমল কা�ালরমত 
মোযময় স�য় লালগময় স�স্যার স�াধান্ কমর মোদই। �মকেলরা খদুলশ 
হময় ন্্যায্য আজদুরা মোদয়। আল� খদুলশ হময় তামদর জন্্য মোদায়া কলর। 
স�স্যার স�াধান্ হমল সবাই �হান্মন্দ লদন্গতপাপষেয় কমর। 
তা উন্ামদর সহ্য হমছে ন্া। উন্ারা চান্ আ�ার �মকেলরা লদন্রাত 
�ারা�ালর কা�ড়াকা�লড় করুক।” 

ন্ান্া লন্ব্ষাক হমল, সরণ হাসমত হাসমত বলল... “ব্যবহারজীবীমক 
লজমজ্ঞস করুন্, ঘরভাোন্ী তন্ত্র�মন্ত্র এযাবৎ কয়টা ঘর মোভমেম�?”

ন্ান্া চ�মক বলমলন্... “কী বলমল?” 
সরণ :.. “ন্ান্া মোগা! মোদখমত লন্রীহ হমলও এই ন্ারী মোভকধারী 

পঞ্চ�বালহন্ী। ন্ান্াজান্! মোজরায় মোজরবার কমর এই ব্যবহারজীবী 
আ�ামক এ�ন্ ব্যবহার করমব, জীবমন্ও আল� মোকা�র লসধা কমর 
হাঁটমত পারব ন্া।”

ন্ান্া সদুরলভর লদমক তালকময় বলমলন্... “আমপাশলন্ষ্লতের জন্্য 
পঞ্চাময়ত িাকমত হমব ন্ালক?”

সদুরলভ কপট মোহমস বলল... “আমপামশ ল�ট�াট করমল প্রময়াজন্ 
হমব ন্া।”

সরণ লশউমর বলল... “মোদমখম�ন্ ন্ান্াজান্, মোভকধারী �ধদুরভালর্ণী 
কো বলমল িরির কমর �ধদু িমর।”

ন্ান্া সদুরলভর �াোয় হাত বদুললময় বলমলন্… “ন্ালন্ লন্শ্চয় �দুমখ �ধদু 
লদময়ল�মলন্ তাই �ধদুরভালর্ণী হময়ম�।”

সদুরলভ আহ্ামদ িগ�গ হময় মোহলমত দদুলমত শুরু কমর। সরণ 
আড়মচাখ সদুরলভর লদমক তালকময় বলল... “ন্ান্াজান্! স�য় লালগময় 
স�স্যার স�াধান্ করার কারণ পদুঙ্ান্দুপদুঙ্ভামব লবমলের্ণ করার 
জন্্য বলদুন্।”

ন্ান্া :.. “ব্যলতিগত প্রনে করার কারণ জান্মত পারব লক?”
সরণ :.. “ব্যবহারজীবীমদর জন্্য স�য় হল সম্পদ। মোবলশ রুলজ 

করার জন্্য ওরা স�য় লালগময় স�স্যার স�াধান্ কমর।”
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ন্ান্া মোচাখ পালকময় বলমলন্... “তামত মোতার এত কষ্ হমছে মোকন্ 
তা িটপট বল!”

সরণ কাঁধ িদু ললময় বলল... “�া�লা ঠদু মক মোকামট্ষ লন্মল লভখালর হময় 
যাব, তাই আ�ার এত কষ্ হমছে।”

ন্ান্া �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্... “যা! এক কাপ ঠাঠা গর� 
চা বালন্ময় লন্ময় আয়।”

সদুরলভ আড়মচামখ তাকামল, সরণ হাসমত হাসমত বলল... 
“ন্ান্াজান্, কাময্ষাধিার হমল মোকাট্ষ-কা�ালরমত মোদৌলড়ময় বকলশমশর 
সামে আজদুরা আদায় করমব। যা বলার মোভমবলচমন্ত বলমবন্।”

ন্ান্া :.. “�লাকলা জান্মলও অবলামদর যমেষ্ দদুব্ষলতা আম�।”
সরণ সট কমর ন্ান্ার পামশ মোযময় হাঁটদু  মোগমড় বমস পা লটপমত 

শুরু কমর মোতার্াম�াদকারী �ত বলল... “ন্ান্াজান্, গূঢ়তমত্ত্ব তালত্ত্বক 
বান্ামল আজীবন্ আপন্ার জন্্য মোদায়া করব।”

ন্ান্া হাসমত হাসমত বলমলন্… “প্রশান্ত সদুন্দরীর �ন্ অশান্ত হমল, 
মোতার �ত শালন্তকা�ীর দ্বারথি হমত হয়।”

সরণ গাময়র মোজামর পা লটমপ মোহঁমক মোিমক বলল… “তদু লহন্! মোদৌমড় 
এমস ন্ান্াজামন্র বাঁ পা লটমপ মোদ। িান্ পা আল� লটপালছে।”

ন্ান্া হাসার মোচষ্া কমর লন্ম্নস্বমর বলমলন্... “মোতার এত কষ্ হমছে 
মোকন্?”

সরণ :.. “লবময়রলপলড়মত বমস আল� মোতা�ামক বরণ করলা� বমল 
বাসরঘমর প্রমবশ কমর আজ-কাল-রাত বমল হাজমত চালান্ করমব 
মোজমন্ আ�ার এত কষ্ হমছে।”

ন্ান্া :.. “সবাই সম্ত হমল মোপট ভমর ভাত মোখময় মোতামদর সালব্ষক 
সফলতার জন্্য মোদায়া করব। এখন্ লভতমর চল। বাপজান্রা আ�ার 
জন্্য অমপষো করম�ন্।”

সরণ দাঁলড়ময় তদু লহমন্র লদমক তাকায়। তদু লহন্ করমজামড় আকামশর 
লদমক তালকময় লবড়বলড় কমর। ন্ান্া দ্রুত মোহঁমট বসারঘমর প্রমবশ 
কমর বলমলন্.. “আস্তধীমর লবময়র আময়াজন্ করমল সত্বর ওরা 
সংসারজীবমন্ প্রমবশ করমব। সদুরলভ লন্মজ বর প�ন্দ কমরম� তাই 
মোজায়ারী দদুম্বল বালজময় বলব, সালড়মত দাঁলড়ময় স্বয়ম্বরামক আশীব্ষাদ 
কমর �হান্মন্দ ভূলরমভাজন্ কমরা।”

সদুরলভর বাবা :.. “আ�ার দা�ান্দ এখমন্া হ্যাঁ অেবা ন্া বমললন্।”
ন্ান্া :.. “সরণ কখমন্া ন্া বলমব ন্া। মোস সদুরলভমক ভামলাবামস 
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এবং লবময়মত রালজ আম�। মোতা�রা মোতা�ামদর দালয়ত্ব পালন্ কমর�। 
এখন্ তামদর কত্ষব্যপালমন্র পালা।”

সদুরলভর বাবা সরমণর বাবার লদমক তালকময় হাসার মোচষ্া কমর 
বলমলন্... “কো বলম�ন্ ন্া মোকন্?”

সরমণর বাবা দীঘ্ষশ্াস মো�মড় বলমলন্… “লপঁজরা মোভমে পালখমক 
উলড়ময় লদময়ল�, লফমর আসমল আন্লন্দত হব ন্া আসমল অন্দুতপ্ত 
হব ন্া। বালবাচ্চার জন্্য যমেষ্ কমরল�। এখন্ লন্মজর জন্্য লক�দু 
করমত হমব।”

সদুরলভর বাবা গম্ীরস্বমর বলমলন্... “আল�ও আপন্ার সামে 
এক�ত।”

ন্ান্া অন্তহালস মোহমস বলমলন্... “মোপার্্য �য়ন্া উমড় দূমর যায় 
ন্া, সবস�য় মোচামখর সা�মন্ োমক। আ�রা মোক কতটদু কদু  আল্াহর 
আন্দুগত্য তার প্র�াণ আ�ামদর স্তী সন্তান্। আল্াহমক খদুলশ করমল 
আ�রা দদু লন্য়া আমখরামত সফল হব এবং প্রলবরে অবথিায় আ�ামদর 
�ৃতদু ্য হমব।”

সরণ কা�রায় প্রমবশ কমর ধীমর ধীমর মোহঁমট বাবার সা�মন্ মোযময় 
গম্ীরস্বমর বলল... “লপঁজরার বামর এক রলত লন্রাপতো মোন্ই তা আল� 
জালন্। আপন্ার হাত ধমর হাঁটমত লশমখল�। আপন্ার হাত মো�মড় 
হু�লড় মোখময় পড়মত চাই ন্া।”

বাবা তার �াোয় হাত বদুললময় বলমলন্… “তদু ই খাম�াখা লচলন্তত 
হময়ল�স, চাচাজান্ আ�ামদরমক উপমদশ লদময়ল�মলন্।”

সরণ :.. “আব্া, অন্্য প্রাণীর সামে �ান্দুমর্র তদু লন্া করমত চাই 
ন্া।”

বাবা :.. “সরণ, যা বলার দয়া কমর বদুলিময় বল।”
সরণ :.. “আব্া, আপন্ার �ন্ এখন্ উচাটন্ করম� এবং কললজায় 

লপঞ্জন্ হমছে। আল� জালন্ আপলন্ গু�মর কাঁদম�ন্ লকন্তু কান্ার ধ্বলন্ 
আ�রা শুন্মত পালছে ন্া। আল� জালন্ আপলন্ এখন্ লন্ঃসঙ্গ হমত 
চান্। দূর বহুদূর মোকাোও মোযময় লন্জ্ষমন্ বমস িদু কমর কাঁদমত চান্। 
আপন্ার অলতষ্ঠ আত্ার আলভশামপ আল� অলভশপ্ত হমত চাই ন্া। 
আল� চাই �হান্মন্দ দদু হাত আ�ার �াোয় মোরমখ আপলন্ আ�ামক 
আশীব্ষাদ করুন্।”

বাবা :.. “সরণ! আ�ার মোবৌ�া আ�ামক আব্দু িামক। আর মোকউ 
আ�ামক আব্দু িাকমত পারমব ন্া। মোতামদর মোপমট কাতদু কদু তদু  হমব। 
আল� আ�ার মোবৌ�ামক সামে লন্মত চাই। আল� যা বমলল� তা মোতার 
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শ্শুরমক বদুলিময় বল।”
সরণ অশ্রু �দুম� সদুরলভর বাবার সা�মন্ মোযময় সলবন্ময় বলল... 

“আব্াজান্, আ�ার আব্া আ�ামক বমলম�ন্ উলন্ উন্ার মোবৌ�ামক 
সামে লন্মত চান্। আপন্ার �তা�ত কী জান্মত মোচময় বলল�, ন্া 
বলমল �হা স�স্যা হমব।” 

সদুরলভর বাবা :.. “এত �ধদুর সদুমর আজ পয্ষন্ত মোকউ আ�ামক 
আব্াজান্ িামকলন্ এবং িাকমতও পারমব ন্া। দা�ান্দমবটা, রামতর 
মোবলা মোতা�ার বাবা উন্ার মোবৌ�ামক লন্ময় মোগমল, সকালমবলা কাকমক 
মোক �দুখ মোদখাব, আল� ন্া মোতা�ার বাবা? আল� যা বমলল� তা সলবস্তামর 
মোতা�ার বাবামক বদুলিময় বমলা।” 

সরণ মোচাখ বদুমজ লশউমর ঘদুমর ধীমর ধীমর মোহঁমট তার বাবার সা�মন্ 
মোযময় লচলন্ততকমঠে বলল... “আব্া, আ�ার শ্শুর জান্মত মোচময়ম�ন্, 
কদু লপ্রদীপ লন্মব কদু মলর �দুখ কামলা হমল কাল সকামল কাকমক মোক 
�দুখ মোদখামবন্?”

সদুরলভর বাবা মোহঁমক বলমলন্... “মোহঁই মোবটা! বামপর সা�মন্ মোযময় 
তদু ই আ�ামক শ্শুর িাকমল মোকন্?”

সরণ তার বাবার লপ�মন্ দাঁলড়ময় বলল… “আব্া মোিমক আব্াজান্ 
বলমল আব্া বদুিমবন্ আল� উন্ার সামে কো বলল�। তাই স�স্যা 
স�াধামন্র জন্্য শ্শুর বমলল�লা�।”

ন্ান্া হাসমত হাসমত বলমলন্... “আজমকর জন্্য যমেষ্ হময়ম�। 
আর স�য় ন্ষ্ ন্া কমর চমলা বালড়-ঘমর যাই।”

সরমণর বাবা সলবন্ময় বলমলন্... “চাচাজান্, মোবৌ�ামক সামে লন্মত 
পারব?”

ন্ান্া �াো ন্াড়মল সরমণর বাবা সদুরলভমক মোিমক বলমলন্... 
“মোবৌ�া, আজ রামত �রমল মোতা�ার হামত বান্ামন্া চা মোখমত পারবা 
ন্া। আ�ামক এককাপ চা বালন্ময় দাও। মোতা�ার বাবার সামে গপসপ 
কমর তৃলপ্তর সামে খাব।”

সদুরলভর বাবা :.. “আ�ারও ভয় হমছে। দা�ান্দমক সামে ন্াও। 
দদুজন্ ল�মল চা বালন্ময় আমন্া, আ�রা এখন্ গপসপ করব।”

সদুরলভ সরমণর লদমক তালকময় দ্রুত চমল যায়। সরণ তার বাবার 
লদমক তাকায়। বাবা �াো লদময় ইশারা কমরন্। সরণ তদু লহন্মক 
মোিমক পাকঘমর মোগমল সদুরলভর �া বলমলন্... “আ�ার �মন্ হমছে, 
আল� এখন্ আন্ন্দধাম�। সব মোপময়ল�র মোদশ মোদখমত মোক�ন্ তা 
মোকউ জামন্ ন্া।”
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সরণ :.. “আন্ন্দধাম� যারা বসবাস কমর তারা কখমন্া অলভমযাগ 
কমর ন্া। মোসই মোদমশ আমষেপ অন্দুতাপ মোন্ই।”

সদুরলভর �া :.. “তদু ল� লক�দু বলমত চাই�। যা বলার লন্ভ্ষময় বমলা।”
সরণ :.. “কান্াকালন্ মোেমক জান্াজালন্ হমল ল�ল�কোর শুরু হমব। 

এ�ন্ পলরলথিলতর জন্্য আল� মো�ামটই প্রস্তুত ল�লা� ন্া।”
সদুরলভ অপলকদৃমষ্ তালকময় দৃঢ়কমঠে বলল... “আল� মোতা�ামক 

আজীবন্ ভামলাবাসব। মোকউ আ�ামক বাঁধা লদমত পারমব ন্া, তদু ল�ও 
ন্া।”

সরণ �ৃদদু মোহমস �াো দদু ললময় বলল… “তা আজ প্র�ালণত হময়ম�।”
সদুরলভ রাগালবিত হময় �ালটমত পদাঘাত কমর বলল... “�মন্র কো 

সবাইমক শুলন্ময় বল� ন্া মোকন্?”
সরণ কপট মোহমস বলল… “সবার সা�মন্ আমজবামজ সংলাপ 

বলমত পারব ন্া। আব্াজান্মদর জন্্য গর� চা বান্ামল হামড় বাতাস 
লাগমব ন্ইমল লতন্জমন্র হাড় আজ গুঁমড়া হমব।”

সদুরলভ কো ন্া বমল ব্যস্ত হয়। ভাই মোবান্রা বাগামন্ হাঁটাহাঁলট 
করল�ল। তামদরমক পাকঘমর মোদমখ সদুরলভর মোবান্ উঁলক িদু ঁলক লদময় 
বলল... “আপা, লচলন্ �াড়া ন্দুমন্ জরজর কদু সদুম্া লদমল জবর �জা 
হমব।”

সদুরলভ দাঁত কট�ট কমর বলল… “আজ মোতামক স�দুলচত শালস্ত 
মোদব।”

সরণ ধ�ক লদমল মোবান্ লচৎকার কমর। বাবারা দ্রুত মোহঁমট মোযময় 
পাকঘমরর দরজার সা�মন্ দাঁলড়ময় ধ�মকর কারণ জান্মত চাইমল 
সদুরলভর লদমক তালকময় সরণ বলল… “ইশারা আশারায় বমলম�, 
লবময়র পর আ�ামক বশীভূত করমব এবং মোকউ লক�দু করমত পারমব 
ন্া।”

বাবা :.. “তদু ই মোতার শ্শুমরর পামশ যা। সত্যাসত্য জান্ার জন্্য 
মোবৌ�ার সামে আল� কো বলব। মোবৌ�া, যা বমলল�মল তা আ�ামক 
বদুলিময় বমলা।”

সদুরলভ :.. “উলন্ মোয বদুজরুলক কমরন্ তা শুধদু আল� জালন্, আব্দু 
আম্দু জামন্ন্ ন্া।”

সরমণর বাবা :.. “কী কমর?”
সদুরলভ :.. “�গমজ প্যাঁচ লাগাবার জন্্য সহজ কো ঘদুলরময়প্যাঁলচময় 
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বমলন্ তা শুধদু আল� জালন্।”
সরমণর বাবা :.. “আজ কী প্যাঁচ লালগময়ম�?”
সদুরলভ :.. “আ�ামক গৃহবলন্দন্ী করার জন্্য উন্ার মো�াবাইল মোেমক 

অয়মন্র সামে কো বললময়ল�মলন্। আল্াহর কৃপায় আপন্ারা সদয় 
হময় উন্ার আমকেলগুড়দু � কমরম�ন্। লন্লশর িামকর সাড়া লদময় 
মোফায়ারার পামশ দাঁলড়ময় তন্ত্র�ন্ত্র জমপ তদু লহন্ এবং ন্ান্াজান্মক 
লকংকত্ষব্যলব�ূঢ় কমরম�ন্। অপরামহ্ন পায়রামতলল �াংস খাইময় 
আ�ামক হতভম্ব কমরম�ন্।”

সরমণর বাবা :.. “�ামগা, পায়রামতললর �াংস মোখমত মোক�ন্ �জা?”
সদুরলভ :.. “লতন্ সত্য কমর বলল� মোগা আব্দু, বাগ্ষামরর লভতর কী 

ল�ল তা আল� জালন্ ন্া। পঞ্চাময়মত বমস উলন্ও লন্�পাতার �ত 
লচলবময়ল�মলন্, লগলমতও পারল�মলন্ মোফলমতও পারল�মলন্ ন্া।”

সরমণর বাবা :.. “পায়রামতললর �াংস এত মোব�জা ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “পায়রামতলল মোদখমত মোক�ন্ উলন্ হয়মতা লন্মজই জান্মন্ 

ন্া। সত্যাসত্য জান্মত চাইমল তদু লহন্মক লজমজ্ঞস করমত পারমবন্।”
সরমণর বাবা :.. “তদু ল� চা বান্াও আল� তামক লজমজ্ঞস করব। 

তদু লহন্! এলদমক আয়।”
তদু লহন্ মোদৌমড় মোযময় হাত কচললময় বলল... “কী হময়ম� চাচাজান্?”
সরমণর বাবা :.. “পায়রামতলল মোদখমত মোক�ন্ তা সলবস্তামর 

লবমলের্ণ কমর বদুলিময় মোদ।”
তদু লহন্ :.. “চাচাজান্, এই �া� মোদখমত হমল বাংলামদমশ মোযমত 

হমব।”
সরমণর বাবা :.. “মোকন্?”
তদু লহন্ :.. “আ�ার মোচামদোমগাষ্ঠীর মোকউ হয়মতা পায়রামতলল �াম�র 

ন্া� মোকামন্ালদন্ শুমন্লন্।”
সরমণর বাবা দাঁত কট�ট করমল, সরণ কপট মোহমস বলল... 

“আব্া, এই �া�মক আ�রা পায়রা চাঁদা অেবা চাঁদা ন্াম� লচলন্।”
বাবা :.. “চাঁদা �া� মোখমত খদুব �জা, মোতা�রা কী মোখময়ল�মল?”
সরণ :.. “আল� সলন্দহান্ হময় কী �াম�র বাগ্ষার জান্মত 

মোচময়ল�লা�। ন্ন্-ইংললশ ক�্ষচারী ইশারা আশারায় গাট্ামগাট্া মোটান্া 
�াম�র ইয়া মো�াটা বাচ্চা বদুিামত মোচময় ব্যে্ষ হমল আল� লকংকত্ষব্যলব�ূঢ় 
হময় উলটা পালটা বদুমিল�লা�।”
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বাবারা আর কো ন্া বমল বসার ঘমর মোযময় বমসন্। সদুরলভ 
তাড়াতালড় চা বালন্ময় মোদয়। চা পান্ কমর সরমণর বাবা লবদায় 
চাইমল সদুরলভর বাবা ন্ান্ার হাত ধমর সলবন্ময় বলমলন্... “চাচাজান্, 
উপমদশ করমল উপকৃত হব।”

ন্ান্া :.. “এমদর মোজাড় আল্াহ মোজামড়ম�ন্। মোজাড় ন্া মোভমে 
কাঞ্চন্মযাগ করমল আপদ-লবপদ দূমর োকমব।”

সদুরলভর বাবা কাঁদমত শুরু কমর বলমলন্… “দদুঃখমক দদুঃখাত্ষ 
করমত এমস আগন্তুকরা আ�ার সদুখসূয্ষ চদু লর কমর লন্ময় যামছে।”

ন্ান্া :.. “তদু ল�ও একলদন্ অমন্্যর সদুখসূয্ষ চদু লর কমর আন্মব।”
সদুরলভর বাবা কো ন্া বমল হাসার মোচষ্া কমর সরমণর বাবার সামে 

গলা ল�ললময় বলমলন্... “মোবয়াই, আ�ার দা�ান্দমক মোচামখ মোচামখ 
রাখমবন্।”

সরমণর বাবা হাঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “আ�ার মোবৌ�ামকও 
মোচামখ মোচামখ রাখমবন্, এখন্ আলস।”

সদুরলভর বাবা হাত ন্ামড়ন্। সবাই গালড়মত উমঠ বসমল তদু লহন্ 
এবং সরণ গালড় চাললময় মোচামখর আড়াল হমল �া সদুরলভমক মোিমক 
বলমলন্... “দরজা জান্ালা বধে কমর মোতারা ঘদু�া মোযময়।”

ওরা লতন্জন্ দরজা জান্ালার সামে ব্যস্ত হয়। �া উপমর মোযময় 
কা�রার দরজার সা�মন্ দাঁলড়ময় গাম্ীময্ষর কারণ জান্মত চাইমল 
বাবা �ৃদদু মোহমস বলল… “মোভার কখন্ হমব?”

�া কা�রায় প্রমবশ কমর বলমলন্... “খদুলশমত অবধয্ষ হময়ম�ন্ ন্া 
লচলন্তত হমছেন্?”

বাবা :.. “আল� লবশ্াস কলর সরমণর হামত সদুরলভমক সঁপমল 
আ�ামদর দীঘ্ষশ্ামস বাতাস কখমন্া ভালর হমব ন্া।”

�া :.. “আ�ার শ্াস রুধি হওয়ার উপরি� হময়ল�ল। আল� 
মোভমবল�লা� �া মোবলটমক পদুললমপালাও পাঠাবার লথিরলসধিান্ত কমরম�ন্।”

বাবা :.. “তদু ল� পারমল ন্ীরব দশ্ষমকর �ত বমসা আল� এখন্ 
ভাবগম্ীর কলবতা আবৃলতে করব।”

�া :.. “সদুরলভ সলত্য বমলম�, �গমজ প্যাঁচ লাগাবার জন্্য দা�ান্দমবটা 
খাম�াখা ঘদুলরময়প্যাঁলচময় কো বমল।”

উন্ারা যখন্ কো বমলন্, সরণ তখন্ দরজা খদুমল সমর দাঁড়ামল 
বাবা মোন্ম� গম্ীরস্বমর বলমলন্... “সরণ, আল� মোতার �তা�ত জান্মত 
চাই।”
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সরণ :.. “আজ পয্ষন্ত আপন্ার ইছোর লবরুমধি আল� মোকামন্া 
লসধিান্ত কলরলন্ এবং করব ন্া ইন্ শা আল্াহ।”

বাবা সান্মন্দ মোহমস বলমলন্... “জালন্স, আ�ার মোবৌ�া আ�ামক 
আব্দু িামক।”

সরণ :.. “আল�ও আ�ার শ্শুরমক আব্াজান্ িালক।”
বাবা :.. “মোকন্?”
সরণ :.. “আ�ামক লবরেত করমত চাইমল আল� ওমক লবভ্ান্ত 

করব।”
বাবা :.. “মোতার সকল কো আল� বদুলি ন্া। যা বমলল�স তা বদুলিময় 

বল।”
সরণ :.. “ন্াম�াড় ল�ন্ামজাঁমকর �ত এত একমরাখা ন্ারী আল� 

জীবমন্ও মোদলখলন্। ওমক ন্াকাল করার জন্্য আল�ও ইছো কমর 
ন্াম�াড়বান্দার �ত ন্া বমল একগুঁময়ল� কলর।”

বাবা :.. “মোবলশ লজলদেবাজ ন্ালক?”
সরণ কপট মোহমস বলল… “লজলদেবালজমত আ�ার সামে টকের 

লদমত ন্া পারমল পায়রামতললর �ত খালল লাফায়।”
বাবা মোচাখ পালকময় বলমলন্... “এভামব হাসল�স মোকন্?”
সরণ �া’র পামশ মোযময় বলল... “আম্া, আ�ার ঘদুম� ধমরম�। ঘদুম� 

ধরমল আল� আমবাল তামবাল বলক।”
�া :.. “লঠকাম�, তদু ই ঘদু�া মোযময় আ�রা আসল�।”

[ ] সরণ মোদৌমড় তার কা�রায় চমল যায়। পরলদন্ আত্ীয়স্বজন্ 
ল�মল লবময়র আময়াজন্ কমরন্ এবং লবময়র আন্দুষ্ঠালন্কতা সদুসম্পন্ 
হওয়ার পর সদুরলভমক বাসরশয্যায় বলসয় ন্ালন্ দালদরা চমল মোগমল 
সরণ বাসরঘমর প্রমবশ কমর দরজায় মোহলান্ লদময় বমস গুন্গুন্ 
কমর। [ ]

সদুরলভ তার লদমক তালকময় লন্ম্নস্বমর বলল... “বাসরশয্যায় আস� 
ন্া মোকন্?”

সরণ :.. “কারণ লবমলের্ণ করমল উমঠ পমড় মোদৌমড় আসব।”
সদুরলভ দদুহাত মোিমড় বলল... “আল� এখন্ কী করব?”
সরণ :.. “লচমলমকাঠা ন্া মো�াট মোকাঠায় মোযমত চাও?” 
সদুরলভ :.. “কী বলমল?” 
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সরণ :.. “মোপমট জট মোলমগম� ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “তদু ল� আ�ার পামশ আস� ন্া মোকন্?”
সরণ :.. “�ায়! আল� মোকন্ মোতা�ার পামশ আসব?”
সদুরলভ :.. “দাঁড়াও! এখদুলন্ মোতা�ামক মোকাণঠাসা মোদব।”
সরণ কো ন্া বমল মোহ মোহ কমর হামস। সদুরলভ মোরমগ কশকশ 

কমর লব�ান্া মোেমক মোন্ম� তড়বড় কমর মোহঁমট মোযময় হাত ধমর তামক 
উলঠময় লন্ম্ন রাগালবিতকমঠে বলল... “তদু ল� কী শুরু কমর�?”

সরণ :.. “তদু ল� খাম�াখা মোরমগ� মোকন্?”
সদুরলভ :.. “দরজায় মোহলান্ লদময় বমস� মোকন্?”
সরণ :.. “তদু ল� বর প�ন্দ কমর� তাই বাসমরর সকল লরিয়াকলাপ 

মোতা�ামক একলা করমত হমব। আল� লক�দু করমত পারব ন্া।”
সদুরলভ :.. “সবস�য় এ�ন্ কমরা মোকন্?”
সরণ :.. “মোক�ন্ কলর?”
সদুরলভ :.. “তদু ল� জামন্া।”
সরণ :.. “আল� জালন্ ন্া।”
সদুরলভ হতাশ হময় কাঁধ িদু ললময় হাত মোন্মড় বলল... “তারপর আল� 

এখন্ কী করব?”
সরণ :.. “কী করমত চাও?”
সদুরলভ :.. “কা�মতষ্ায় আল� অলতষ্ঠ, লপ্রয়ত�, তন্দুপরমশ কমরা 

পলরতদু ষ্।”
সরণ �াো দদু ললময় বলল… “অবমশমর্ বমরর তন্দুপরশ করার জন্্য 

বাসরশয্যায় বমস স্বয়ম্বরা হমব ললেষ্।”
সদুরলভ মোচাখ পালকময় �াো লদময় ইশারা কমর বলল... “তদু ল� 

আ�ামক কী মোপময়�?”
সরণ দাঁত বার কমর মোবাকার �ত মোহমস বলল… “বাসরঘমর 

একলা।”
সদুরলভ মোভমবলচমন্ত কদু লস্তলগমরর �ত তামক জলড়ময় ধমর অধর চদু ম� 

বলল... “যা করার তদু ল� কমরা আল� আর লক�দু করমত পারব ন্া।”
সরণ �দুচলক মোহমস সদুরলভমক পাোললমকামল লময় লব�ান্ায় বমস 

মোযন্ ন্াতলন্মক ঘদু� পাড়ামছে এ�ন্ অলভন্য় কমর। সদুরলভ দদুহামত 
তার গলা জলড়ময় ধমর লবদ্রূপ মোহমস বলল... “এভামব আদর কমর 
ন্ান্াজান্ আ�ামক ঘদু� পাড়ামতন্।”

সরণ :.. “মোসমরম�! মোসই কমব আ�ার সব্ষন্াশ হময়ম�।”
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সদুরলভ :.. “ন্ান্ারা ন্ালতন্জা�াইর সব্ষন্াশ কমরন্ লক ন্া প্রমনের 
উতের হ্যাঁ হমল মোতা�ার সামে দূরত্ব বজায় রাখার জন্্য ন্াতলন্মক 
কামন্কান্ বলব।”

সরণ হামতন্ামত ধরা মোখময় মোহ মোহ কমর মোহমস বলল… “আল� 
বলমত মোচময়ল�লা�, বধদুমক মোকামল লময় আল� প্রাণবন্ত হময়ল�, বধদুর 
তন্দুপরশ কমর আন্মন্দ উমদ্বললত হময়ল�।”

সদুরলভ :.. “সহজ কো এত প্যাঁলচময় বমলা মোকন্?”
সরণ :.. “আল� চাই �মন্র কো আ�ার �মন্র লভতর লদুলকময় 

োকদু ক।”
সদুরলভ :.. “মোতা�ার কষ্ হয় ন্া?”
সরণ :.. “�ামি �ামি �ৃতদু ্যকা�ীর �ত অলতষ্ঠ হই।”
সদুরলভ :.. “আল� বাললবধবা হমত চাই ন্া। আল� মোতা�ার সামে 

জীবন্যাপন্ করমত চাই। আর লক�দু বলমল দয়া কমর বদুলিময় বলমব।”
সরণ :.. “স্বগ্ষ আ�ামদর গন্তব্য, �ৃতদু ্য মোপঁ�ার �াধ্য�। সদুন্দরী ন্ারী 

কা�্য, স্তী হমলা �মন্ার�।”
সদুরলভ :.. “গুরুত্বপূণ্ষ তে্য এত দদুমব্ষাধ্য হয় মোকন্?”
সরণ :.. “সহজলভ্য এবং সহজমবাধ্য সবস�য় অবমহললত। তাই 

গূঢ়তমত্ত্ব গুরুত্বপূণ্ষ তে্য োমক এবং কা�্য বস্তুর জন্্য সাধন্া করমত 
হয়।”

সদুরলভ :.. “আল� লবশ্াস কলর যারা লন্মজমক ঘৃণা কমর ওরা 
অন্্যমক মোবলশ ঘৃণা কমর, যারা লন্মজর ষেলত কমর ওরা অমন্্যর মোবলশ 
ষেলত কমর। অমন্মক জামন্ ন্া অসহায়রা অমন্্যর উপর ভরসা কমর, 
অমন্মক জামন্ ন্া মোযাগামযামগর অভামব দূর বহুদূর চমল যায়।”

সরণ :.. “হ্যাঁ, অলশষোয় �ান্দুর্ লহংস্র হমছে, অভামব হাবামগাবা হময় 
�ান্দুর্ �ান্দুর্ত্ব ভদু মল যামছে।”

সদুরলভ :.. “লততি সত্য হমলা, প্রলতলদন্ প্রলতলন্লধমদর লবমবক বদুলধি 
লবলদুপ্ত হমছে এবং প্রলতলন্য়ত জন্সাধারণ প্রতালরত হমছে।”

সরণ :.. “হ্যাঁ, বস্তুলন্ষ্ঠা আর সত্যভার্ীর ঠাঁই মোন্ই লতন্কদু মল, 
আসমল বমস কামন্দ আর উল্াস কমর ন্কদু মল। গূঢ়তত্ত্ব জান্মল 
ধ�্ষান্দুযায়ী সংসারলীলা কমর ন্র ন্ারী ল�মল।”

সদুরলভ :.. “আ�ামদর মো�লাম�শা নবধ হময়ম�। আল� উপমভাগ্য 
এবং তদু ল� উপমভাতিা। আল� মোতা�ামক ভামলাবালস। আ�ামক 
ভামলাবাসার জন্্য মোতা�ার ভামলাবাসামক প্রময়াগ কমরা। আজ আল� 
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অত্যন্ত কা�াত্ষ হময়ল�।”
সরণ :.. “রাত লন্শা হমল আকামশর লদমক তালকময় মোন্কলড়য়া 

মোকন্ কাঁমদ জামন্া?”
সদুরলভ :.. “মোন্কমড় মোয কাঁমদ তা আল� জান্তা� ন্া।”
সরণ :.. “চাঁমদর পরীমক সমম্াগ করার জন্্য।”
সদুরলভ :.. “লকংকত্ষব্যলব�ূঢ় কমর আমকেলগুড়দু � করমত চাও মোকন্?”
সরণ :.. “তদু ল� চাঁমদর পরী মোজমন্ আল� মোন্কলড়য়া হমত চাইলন্।”
সদুরলভ :.. “মোন্কলড়য়া হাউ�াউ কমর কাঁমদ, তদু ল� বাসমর মোপময়ও 

সমম্াগ করমত অলন্ছেদুক। সকমল জামন্ কারণ ব্যতীত কায্ষ অমকজদু। 
আজ মোতা�ামক কারণ দশ্ষামত হমব।”

সরণ দদুহামত �াো মোচমপ ধমর বলল… “কোর প্যাঁমচ প্যাঁচ মোখময় 
আজ আ�ার �গমজ প্যাঁচ মোলমগম�।”

সদুরলভ লব�ান্ার লদমক তালকময় পাপলড়র উপর হাত বদুললময় 
বলল… “বাসমরর ফদু ল বালস হমল জঞ্জাল হমব। তাজা ফদু মলর সদুবামস 
সদুবালসত হমত চাই। বীমরর �মতা আ�ামক ভামলাবামসা। মোতা�ার 
কাম� বারবার হারমত চাই।”

সরণ :.. “বীরত্ব মোদখাবার আমগ বলমত চাই, আল� মোতা�ামক 
ভামলাবালস এবং সজ্ঞামন্ মোতা�ার সামে প্রতারণা করব ন্া।”

সদুরলভ :.. “মোস্বছোয় আল� মোতা�ার অলধকার ন্ষ্ করব ন্া এবং 
অজামন্ত মোদ�াগ মোদখামল লপলটময় লপমঠর চা�ড়া তদু লমব। আ�ার 
অলধকার ন্ষ্ করমল আল�ও দালবদাওয়া �াড়ব ন্া।” 

সরণ :.. “আ�ার বল এবং ভামলাবাসার এক�ারে দালবদার তদু ল�। 
মোতা�ার রূপ মোযৌবন্ শুধদু�ারে আ�ার �মন্ারঞ্জমন্র জন্্য। প্রলতজ্ঞাবধি 
হমত রালজ আ� লক?”

সদুরলভ দদুহামত তার হাত ধমর সান্মন্দ বলল... “সলত্য বল�?”
সরণ :.. “তদু ল� এখমন্া হ্যাঁ বললন্।”
সদুরলভ :.. “হ্যাঁ, আল� রালজ।”
সরণ বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ বলল... “কবদুল বমল হয় কলবলা, বদুিা 

দায় লীলাবতীর লীলা। ন্রন্ারীর ল�লমন্ শুরু সংসারলীলা, অবললপ্ত 
মো�মটঘমর মোপ্রম�র আদ্যলীলা।”

সদুরলভ :.. “বদুমকর বা� পামশ হৃদয় োমক। বদুমিশুমি হৃদয়হীমন্র 
�ত হৃদময় অমস্তাপচার করমল �ান্দুর্ পঙ্গদু হয়।”

সরণ :.. “আজ আল� আশ্স্ত হময়ল�, মোতা�ার �াোয় পাকো এক 
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মোসর বদুলধি আম�।”
সদুরলভ :.. “মোসবাদাসীর �ত আজীবন্ মোতা�ার চরণমসবা করার 

পণ কমরল�।”
সরণ বদুক কাঁলপময় দীঘ্ষশ্াস মো�মড় অন্দুতপ্ত হময় বলল... “ইস! 

রিমহর মোফমর পমড় অধে হমল আল� ভদু মখ �রব।”
সদুরলভ হতাশ হময় কাঁধ িদু ললময় লবচললত হময় বলল... “এখন্ কী 

কমরল�?”
সরণ হাসার মোচষ্া কমর বলল… “কান্ারা মোচামখ মোদমখ ন্া। স্তীর 

হাত ধমর লপম� লপম� হাঁমট এবং �দুমখ তদু মল লদমল খায়।”
সদুরলভ হাঁটদু  মোগমড় বমস সলবন্ময় বলল... “কী বদুিামত চাই� দয়া 

কমর বদুলিময় বমলা।”
সরণ :.. “মোসবাদাসীরা শুধদু মোসবা কমর, অধে মোলাক কখন্ কী চায়, 

খাবামরর স্বাদ মোক�ন্, গর�লদমন্ পালন্ ঠাডিা ন্া গর�, শীমতর রামত 
লব�ান্া গর� ন্া ঠাডিা, পমে কাটা আম� ন্া মোন্ই তা মোস জামন্ ন্া। 
মোস শুধদু স্তীর হাত ধমর হাঁমট।” 

সদুরলভ অশ্রুবর্্ষণ কমর অসহাময়র �ত বলল... “দয়া কমর বদুলিময় 
বমলা। আল� মোতা�ার কোর অে্ষ বদুলিলন্।”

সরণ সদুরলভর অশ্রু �দুম� লদময় বলল… “স্বা�ী স্তীর মোজাড় আল্াহ 
মোজামড়ম�ন্। দদুই অঙ্গ অঙ্গালঙ্গ হময় সশরীমর স্বগ্ষমভাগ কমর।”

সদুরলভ �াো মোন্মড় অশ্রুবর্্ষণ কমর বলল... “লবশ্াস কমরা, হাত পা 
অবশ হময় আ�ার কললজায় লপঞ্জন্ হমছে।”

সরণ দদুহামত বাজদু ধমর সদুরলভমক উলঠময় �ৃদদু মোহমস বলল... 
“লববামহাৎসব কামরা জন্্য সদুখান্ত, কামরা জন্্য সদুমখর উৎস। 
লববাহবধি হময় মোকউ আত্গ্ালন্ লন্ময় ঘরসংসার কমর। মোকউ 
আত্তৃপ্ত হময় সশরীমর স্বগ্ষমভাগ কমর। বালড় কামরা জন্্য ন্রক। 
কামরা জন্্য স্বগ্ষ। স্তীসংগ� কামরা জন্্য �মন্ালবকারক, কামরা জন্্য 
মোরা�লবকারক। �ন্ মোেমক দদুঃখমক বার করার জন্্য মোকউ মোকললকদু মঞ্জ 
মোযময় মোবশ্যাগ�ন্ কমর পামপর সাগমর িদু মব। বালড় লফমর মোকউ 
কা�পরবশ হময় মোপ্র�ান্মন্দ স্তীর সামে কা�মকলল কমর। সন্তামন্র 
�দুখ প্রে�বামরর �ত মোদমখ মোকউ �াো চাপলড়ময় পস্তায়। আল্াহমক 
খদুলশ করার জন্্য অন্াে দদুঃলখমক মোপট ভলরময় খাইময় মোকউ মোকউ 
আন্মন্দ বগল বাজায়।”

সদুরলভ :.. “বাসরঘমর প্রমবশ কমর এসব শুন্ার জন্্য আল� মো�ামটই 
প্রস্তুত ল�লা� ন্া। আল� শুধদু জালন্ আল� মোতা�ামক ভামলাবালস। 
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মোতা�ার সামে ভামলাবাসাবালস করার জন্্য আল� প্রায় উন্মালদন্ী 
হময়ল�লা�।”

সরণ :.. “মোপার্ �ান্মল উৎলপঞ্জর হমব, উৎপীড়ক হমল আলত্ক 
শালন্ত হারামব।”

সদুরলভ দদুহাত তার হাত ধমর সলবন্ময় বলল… “মোসান্ার লপঁজরা 
চাই ন্া আল�, বাঁমশর লপঁজরায় বমস গাইব সদুমখর বার�ালস। মোতা�ার 
সামে মো�শাল�লশ, তদু ল�ই আ�ার আরলশ। তদু ল� লব�দুখ হল লবরালশ হাত 
লম্বা হমব ফাঁলসর রলশ।”

সরণ হাসার মোচষ্া কমর বলল… “লচ�লটর আমরক ন্া� সাঁড়ালশ, 
আ�ার মোসান্ার �য়ন্া আল� মোতামর ভামলাবালস।”

সদুরলভ অলথিরতা এবং অধীরতা চদু লবদুলালন্ শুরু করমল সরণ 
লব�ান্ায় বমস কপট মোহমস বলল... “মোতা�ার তন্দুপরশ করার 
জন্্য আল� অবধয্ষ হলছে। অন্দুরিমহর উপর লন্ভ্ষর কমর তদু ল� এখমন্া 
আ�ামক অন্দু�লত দাওলন্।”

সদুরলভ :.. “বালত লন্লবময় আ�ার পামশ আমসা। গা মোঘঁমর্ বমস 
গপসপ করব।”

সরণ :.. “লবশ্াস কমরা বালত লন্লবময় আল� কখমন্া ঘদু�াইলন্। 
তাই বলল�লা� কী, রূমপর আমলায় আঁধার ঘর আমলালকত করমল 
ভূমতর ভময় আল� অন্তত লভতদু  হব ন্া। তদু ল� লন্শ্চয় জামন্া, লবকর্্ষমণ 
�ান্দুমর্র �ন্ লবর্াতি হয়।”

সদুরলভ :.. “পদুষ্শয্যায় বমস আল� এমকলা। আ�ার বগমল আমসা, 
মোদাকলা হব। �মন্র কো বলব কামন্কামন্।”

সরণ যখন্ বালত লন্বায় তদু লহন্ তখন্ মোশায়ার জায়গা ন্া মোপময় 
মোরজাই বাললশ বগলদাবা কমর ঘর মোেমক মোবলরময় উপমরর তালকময় 
আকাশ মো�ঘলা মোদমখ �াো চদু ললকময় বলল… “িামল মোিামল অম্বল 
মোখময় মোপময়ল� একখান্ কম্বল। ধদুম্বল বাজামল মোভাম্বল এমস মোখময় 
যামব দম্বল। অতএব, হই-চই ন্া কমর কদু ঞ্জবালটকায় কাত হমল রাত 
মোপাহামত মোবলশ স�য় লাগমব ন্া।”

[ ] তারপর মোভামর সরণ গাড়াগালড় কমর লব�ন্া মোেমক গলড়ময় 
পমড় লকংকত্ষব্যলব�ূঢ় হয়। তদু লহন্ আড়ম�াড়া লদময় হাই তদু লমত 
মোচময় লশয়ামলর সামে মোচাখামচালখ হময় লচৎকার কমর। সরণ দাঁলড়ময় 
আড়মচামখ সদুরলভর লদমক তালকময় �াো চদু লকায়। [ ] 
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সদুরলভ কপট মোহমস বলল... “আজ আ�ামক যমেষ্ সাহায্য করমত 
হমব।”

সরণ :.. “আ�ামক ধাকো মো�মরল�মল মোকন্?”
সরণ :.. “জড়তা ভাোর জন্্য আল� যখন্ গা মো�াড়া লদময়ল�লা� 

তদু ল� তখন্ আড়াআলড় ল�মল।”
সদুরলভ :.. “লঠকাম� এখন্ আ�ার হাত ধমরা, আলতপাময় মোহঁমট 

মোযময় একসামে পদুণ্যনোন্ করব।”
সরণ :.. “সবস�য় ঠাট্া কমরা মোকন্?”
সদুরলভ :.. “এখন্ ঠাট্া করল� ন্া। আ�ার হাত ধমরা।”
সরণ :.. “সবাই হাসাহালস করমবন্।”
সরণ :.. “আ�ামদর কা�রায় সংলগ্ নোন্াগার আম�। চাইমল 

একলা মোযমত পারমব অেবা যাওয়ার পমে আ�ার সামে গলাগলল 
করমত পারমব।”

সদুরলভ চারপামশ তালকময় লব�ান্া মোেমক মোন্ময় বােরুম� চমল যায়। 
সরণ জান্ালা খদুমল তদু লহন্মক হাঁটাহাঁলট করমত মোদমখ মোহঁমক মোিমক 
বলল... “কদু ঞ্জবালটকায় রাত কালটময়ল�স ন্ালক?”

তদু লহন্ :.. “লন্মচ মোন্ম� আয়।”
সরণ :.. “তদু ই চা বান্া, আল� এখন্ও হাত �দুখ মোধামত পালরলন্।”
তদু লহন্ :.. “িাতিাররা সবস�য় আ�ামদরমক উপমদশ মোদয়, 

সকালমবলা হাঁটাহাঁলট করা স্বামথি্যর জন্্য অত্যন্ত জরুলর। তদু ই হাত 
�দুখ মোধাময় আয়, আল� ততষেণ লালঠ হামত হাঁটাহাঁলট করব।”

সরণ মোদৌমড় মোযময় মোগাসলখান্ার দরজায় ঠদু মক বলল... “যা করার 
তাড়াতালড় কমরা, আ�ার মোপমটর লভতর িাঁগুড়গুড় শব্ হমছে।”

সদুরলভ যখন্ তাড়াহুমড়া কমর তদু লহন্ তখন্ ধীমর ধীমর মোহঁমট 
পাকঘমরর দরজা খদুমল �দু ঁলড় বদুলড়মক একপামশ দাঁলড়ময় োকমত মোদমখ 
ভ্রূ লদময় ইশারা কমর বলল... “লদুমকাচদু লর মোখলা হমছে ন্ালক?”

এক বদুলড় লবদ্রূপ মোহমস বলমলন্... “বমরর বাহাদদু লর এবং বহুলড়র 
জালরজদু লরর মোজামর বালড়ঘর ন্ড়বমড় হময়ম�। ন্াজালন্ কখন্ �াদ 
ধমস পড়মব।”

তদু লহন্ :.. “গত রাত নগবী মোেমক মোকউ বমলল�ল, সকামল মোতার 
সামে মোয বদুলড় প্রে� কো বলমব মোসই বদুলড় বমরর ভময় ঘর মোেমক 
মোবলরময় বালড় জদুমড় মোদৌড়ামদৌলড় কমরল�ল।”

বদুলড় চ�মক উমঠ কলম্পতকমঠে বলল… “বহুলড়র সামে আল� আর 
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বাড়াবালড় করব ন্া। তদু ই মোতার বধেদু র সামে মোদখা কর মোযময়।”
তদু লহন্ লক�দু বলমত চাইমল তার ন্ালন্ মোচাখ পালকময় দাঁত কট�ট 

কমর বলমলন্... “মোতারা কী শুরু কমরল�স? মোতামদর লচঁক লচৎকামর 
লালফময় উঠমত হয় মোকন্?”

তদু লহন্ বদুলড়র লদমক আড়মচামখ তালকময় দ্রুত মোহঁমট উপমর মোযময় 
সরমণর দরজায় ঠদু মক। সদুরলভ দরজা খদুমল কপট মোহমস বলল... “তদু ই 
এমসল�স মোকন্?”

তদু লহন্ :.. “সরণ মোকাোয়?”
সদুরলভ :.. “আ�ার ভদু খ মোলমগম�। পাকঘর মোকাোয় আল� জালন্ 

ন্া।”
তদু লহন্ :.. “সরণমক মোিমক বলমল পে মোদলখময় লন্ময় যামব। মোস 

এখন্ মোকাোয়?”
সদুরলভ :.. “এক হায়ন্ ধমর মোগাসলখান্ায় বমস সদুগলধে সাবান্ 

গতমর ঘর্ামছেন্।”
তদু লহন্ লসঁলড়র সা�মন্ মোযময় মোহঁমক মোিমক বলল... “সদুন্দরী-ন্ালন্! 

মোদৌমড় এমস সদুরলভমক সাহায্য কমরা।”
বদুলড় লসঁলড়র সা�মন্ মোযময় অবাক দৃমষ্ তাকামল সদুরলভ তদু লহন্মক 

মোিমক বলল… “তদু ই আ�ার সামে আয়। একসামে ন্াস্তা খাব।”
তদু লহন্ হাত লদময় ইশারা কমর বলল… “তদু ই লন্ভ্ষময় যা, আজ 

আর মোকউ হাসাহালস করমব ন্া। এক ঘদুলর্ মো�মর সাহমসর বামরাটা 
বালজময়ল�।”

সদুরলভ বদুলড়মদর লদমক আড়মচামখ তালকময় বলল... “সলত্য বলল�স?”
তদু লহন্ :.. “আল� মোয নগবী খবরাখবর পাই তা উলন্ মোজমন্ম�ন্। 

তাড়াহুমড়ার প্রময়াজন্ মোন্ই। আমস্তধীমর মোগমল ঘামট ভাওয়াললয়া 
পামব। পারঘামট মোতামক মোরমখ পাটলন্ মোকাোও যামব ন্া।”

সদুরলভ :.. “তদু ই মোতার বধেদু  �ত সদুন্দর সদুন্দর শব্ ব্যবহার কলরস। 
কামন্ তালা মো�মর �ন্ খালল শুন্মত চায়।”

তদু লহন্ :.. “মোবলশ কো ন্া বমল মোদৌমড় যা ন্ইমল আজদুরা আদায় 
করব।”

সদুরলভ ন্ালন্র লদমক তালকময় কপট মোহমস বলল… “আমস্তধীমর 
মোহঁমট মোগমল ঘামট ভাওয়াললয়া পাব। আল� এখন্ তাড়া-হুড়া করমত 
পারব ন্া।”

ন্ালন্ যখন্ হাত ধমর সদুরলভমক পাকঘমর লন্ময় যান্ সরণ তখন্ 
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কা�রা মোেমক মোবলরময় তদু লহন্মক মোদয়ামল মোহলান্ লদময় বসা মোদমখ 
ভ্রূ লদময় ইশারা কমর বলল... “কী হময়ম�, ন্য়দদুয়ালর �ত আ�ার 
দদুয়ামরর সা�মন্ বমসল�স মোকন্?”

তদু লহন্ দাঁত কট�ট কমর বলল... “মোপমটর ভদু মখ �াো ঘদুরামছে আর 
তাই লটটকালর করল�স। মো�ন্ রালখস! মোয�ন্ কমর মোহাক আজ আল� 
�মন্র িাল িাড়বই।”

সরণ :.. “লঠকাম�, এখন্ লভতমর আয়। আড্ডা মোগমড় মোতার সামে 
টদু কটাক লবর্ময় কো কাটাকালট করমত চাই। গর� চা-ন্াস্তা লন্ময় 
আ�ার বউ এখদুলন্ আসমব।”

তদু লহন্ :.. “মোকঁমদকঁলকময় লন্মচ লগময়ম�। কাক লচমলর �ত 
ক্যাঁচর�্যাচর করমল মোতার আ�ার মোকাঁকালন্ শুমন্ লখল লখল কমর 
হাসমব। আ�ার কো লবশ্াস ন্া হমল মোচষ্া করমত পারমব।”

সরণ অন্দুতপ্ত হময় শামট্ষর বদুতা� লাগামত লাগামত বলল... 
“লব�ান্ায় বমস ন্াস্তা মোখময় ফদু টালন্ �ারার জন্্য লবময় কমর আল� 
হময়ল� ফমতা বাবদু আর মোফাড়ন্ মোকমট তদু ই হময়ল�স মোফাপর-দালাল! 
হায় বাবদুলগলর, হায় বাবদুলগলর। পাকঘমর চল! আ-মোফাটা কো বলার 
জন্্য ন্া মোফাটা িাল মোঘামট হাঁলড় কময়কটা ফদু টামত হমব।”

তদু লহন্ :.. “আল� এসব শুন্মত চাই ন্া। আল� যা শুন্মত চাই তা 
হমলা, তদু ই কমব ঘটক হময় আ�ার বউমক খদু ঁমজ বার করমব?”

সরণ :.. “ন্াস্তা মোখময়ই মোবমরাব।”
তদু লহন্ মোদৌমড় পাক ঘমর মোযময় সদুরলভমক সাহায্য কমর। সরণ দালদ 

ন্ালন্মক সালা� কমর ক্ান্ত হময় পাকঘমর করমল সদুরলভ কো ন্া বমল 
শ্াসপ্রশ্ামসর সামে দীঘ্ষশ্াস মো�মড় বদুক ভমর শ্াস টামন্। মোকাঁকালন্ 
মোকাঁোলন্র শমব্ সরণ লবরতি হময় পাঁউরুলটমত �াখন্ লালগময় বলল... 
“আ�জাউ অেবা খদুমদরজাউ বান্ামল দদুপদুমর কষ্ ক� হমব। রামতর 
লচন্তা করমত হমব ন্া। ভামতর মোদাকান্ খদুলা আম�।”

তদু লহন্ দাঁত কট�ট কমর বলল... “মোতার এত কষ্ হমছে মোকন্?”
সরণ আড়মচামখ তালকময় দাঁত কট�ট কমর রুলটমত কা�ড় �ামর। 

সদুরলভ মোকাঁলকময় মোটলবমল চা’র কাপ মোরমখ কপট মোহমস বলল... “আর 
কী মোদব?”

সরণ :.. “আর লক�দু লদমত হমব ন্া, যা মোদওয়ার আল� মোতা�ামক 
মোদব।” 

সদুরলভ মোচয়ামর বমস হাঁপ �ামড়। সরণ লবন্া বাক্যব্যময় ন্াস্তা 
মোখময় সংসারী হওয়ার পর প্রে�বামরর �ত বাজার করার জন্্য 
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লচরকদু ট হামত লন্ময় মোবলরময় �া� আন্াজ �শলাপালত, ন্াশ-পালত 
এবং মোন্য়াপালত িাব লন্ময় দদুপদুমর লফরমল ন্ালন্ দালদ মোন্মচমকাঁমদ 
ধ�লকময় বলমলন্... “সকামল বাজামর মোযময় দদুপদুমর বাজার কমর 
লফরমল মোপমটর কৃল�রা চদু ঁইচদু ঁই কমর �মর যামব!”

সরণ কপট মোহমস ব্যাগ সদুরলভর হামত লদময় মোচয়ার মোটমন্ বমস 
বলল... “ভদু খ মোলমগম�। ভাত দাও।”

সদুরলভ :.. “হাঁলড় মোঠমল রান্া হমল করতাল বালজময় িাকব। এখন্ 
পারমল �সলা লপমর্ দাও। স্বলস্তমত বমস আমস্তধীমর লপর্মলও মোদাল�া 
মো�ারব্া বান্ামত স�য় মোবলশ লাগমব ন্া।”

সরণ কো ন্া বমল লকংকত্ষব্যলব�ূঢ় হময় তালকময় োমক। সদুরলভ 
ব্যাগ খদুমল আস্ত রুই �া� মোদমখ মোচাখ কপামল তদু মল বলল... “এত 
বড় পায়রামতলল মোকাোয় মোপমল?”

সরণ :.. “ওটা রুই �া�। মোপলট ভাজা এবং কল্া লদময় চাপড়ঘণ্ 
বন্ামল মোপট ভমর ভাত খাব।”

সদুরলভ :.. “এটামক আল� কাটমত পারব ন্া। দয়া কমর মোকমটকদু মট 
মো�াট কমর দাও।”

সরণ িদু ঁলক লদময় দাঁলড়ময় তদু লহমন্র �দুমখা�দুলখ হময় দাঁত কট�ট 
কমর বলল... “মোহঁই ঘটক! হমছে মোতা হমছেই মোভমরডিা ভাজা আমজা 
হমছে কামলা হমছে ফ্যা ফ্যা কমর মোঘাড়া মোদমখ মোখাঁড়া হময় আললসা 
কদু ঁমড়র �ত বমস গতরমপার্ার জন্্য কামজর বার অকম্ার মোেঁলক 
এমন্ল�স মোকন্?”

তদু লহন্ :.. “যা বমলল�মল তা মো�ৌলখক ভার্ায় বদুলিময় বল।”
সরণ :.. “আজ আ�ার পামত ভাত পড়মব ন্া। ভদু মখ �াো গর� 

হমল কৃল�রা আ�ার ন্ালড়ভদু ঁলড় লচলবময় খামব।” 
তদু লহন্ হাঁলড় তাড়দু  হামত লন্ময় বলল... “তদু ই বমস আরা� কর, 

ওগরা ন্াবড়া িালন্া ভরতা আল� একলা পাকাব।”
সদুরলভ :.. “তদু লহন্! বাতামস কদু বাস পালছে। পচা লক�দু এমন্ল�স 

ন্ালক?”
তদু লহন্ :.. “তামক কত বার বমলল�লা� সস্তায় �া� লকন্মল পস্তামত 

হমব। আ�ার কো কামন্ ঠাঁই মোদয়লন্।” 
সদুরলভ :.. “কত লদময় লকমন্ম�ন্?”
সদুরলভ :.. “একটা লকন্মল একটা �াগন্া। দা�াদাল� কমর �াগন্াটা 

খান্দালন্ মোহামটমল পালঠময়ম�।”



www.mohammedabdulhaque.com    102

সদুরলভ :.. “বামস �মন্ হমছে �া� পচমত শুরু কমরম�।”
তদু লহন্ :.. “বাপমর জমন্ম আল� কখমন্া মোদলশ তাজা �া� বাজামর 

মোদলখলন্। বরমফর লভতর কময়ক হায়ন্ রাখমলও পচা �া� পমচ ন্া।”
সরণ মোরমগ কশকশ কমর বলল… “মোতারা বাগামন্ মোযময় মোচয়ামর 

বমস গপসপ কর, আডিা লদময় ও�মলট বান্াবার জন্্য আল� এখন্ 
ভাডিামর দালয়ত্বপালন্ করব।”

সদুরলভ কপট মোহমস উঁলক িদু ঁলক মোদয়। দালদ ন্ালন্ মোযময় ব্যস্ততা শুরু 
করমল ব�র দমশক গত হয় মোসই ব্যস্ততায়। তারপর মোকামন্াএক 
শুরিবামর স্দু ল �দুলটর পর মো�মলমক লন্ময় সরণ বালড় লফরল�ল। 
রাস্তার িান্ পামশর বাসস্মপ এক ন্ারীমক বমস োকমত মোদমখ 
গালড় োল�ময় মো�মলমক মোিমক সরণ বলল... “পলাশ, মোতা�ার এক 
দাদদুর সামে মোদখা করমত চাও?”

পলাশ :.. “উলন্ মোকাোয়?”
সরণ আেদু ল লদময় ইশারা করমল পলাশ অবাক কমঠে বলল… 

“বাসস্মপ বমস আম�ন্ মোকন্?”
সরণ কো ন্া বমল গালড় মোেমক মোবলরময় মো�মলমক কাঁমধ লন্ময় 

সতক্ষতার সামে রাস্তা মোপলরময় বাসস্মপ লগময় ন্ারীর লদমক তালকময় 
গম্ীরস্বমর বলল... “মোতা�ামক একা মোদমখ আ�ার কললজা �দুচমড় 
আম্ার কো �মন্ পমড়ম�।”

ন্ারী :.. “মোতা�ামক মোদমখ আ�ার বদুমকও মোেলকর পাড় পমড়ম�।”
সরণ কো ন্া বমল পদুশ-মোচয়ামরর লদমক তালকময় গলা খাঁকালর 

লদমল পলাশ বলল... “আ�ার আব্দু বমলম�ন্ আপলন্ আ�ার দাদদু।” 
ন্ারী আঁচমল অশ্রু �দুম� হাসার মোচষ্া কমর বলল... “মোতার ন্া� 

কী?”
পলাশ :.. “আ�ার ন্া� পলাশ।”
ন্ারী :.. “মোতারা কয় ভাই বইন্?”
পলাশ :.. “এক ভাই এক বইন্।”
ন্ারী :.. “বইন্ মোকান্ স্দু মল যায়?”
পলাশ :.. “স্দু মল মোযমত চায় ন্া। খাম�াখা খালল কামন্দ।”
সরণ আড়মচামখ ন্ারীর লদমক তালকময় বলল… “পলাশ, আ�ামদর 

সামে আসার জন্্য মোতা�ার দাদদুমক বমলা। আল� গালড় আন্মত 
যালছে।”
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ন্ারী :.. “প্রময়াজন্ হমব ন্া।”
সরণ :.. “আব্া আম্া মোদমশ যাওয়ার পর মোেমক আ�ার মো�মল 

লন্ঃসঙ্গ হময়ম�। তার সামে মোকউ গল্পগুজব কমর ন্া।”
ন্ারী :.. “লঠকাম�, তদু ল� গালড় লন্ময় আমসা আ�রা ততষেমণ 

আলাপ-সালমপ পলরলচত হব।”
সরণ মোদৌমড় চমল মোগমল ন্ারী পলামশর �াোয় হাত বদুললময় বলল… 

“আব্দু ন্া আম্দু মোতামক মোবলশ আদর কমর?”
পলাশ অশ্রু �দুম� লদময় বলল... “আপলন্ কাঁদম�ন্ মোকন্?”
ন্ারী িদু কমর কাঁদমল পলাশ হতাশ হময় বলল... “আপন্ার কী 

হময়ম�, এভামব কাঁদম�ন্ মোকন্?”
ন্ারী লন্মজমক লন্য়ন্ত্রণ কমর বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ অশ্রু �দুম� 

বলল… “তদু ই আ�ামক এত আদর করমব জান্মল মোসই কমব মোতার 
সামে মোদখা কমর রাত মোজমগ গল্পগুজব করতা�।”

পলাশ গম্ীরস্বমর বলল… “আপলন্ আবার কাঁদমল আল�ও আপন্ার 
সামে কাঁদমত শুরু করব।”

ন্ারী কো ন্া বমল হাসার মোচষ্া কমর। সরণ গালড় মোেমক মোবলরময় 
দরজা খদুমল বলল… “মো�মলমক মোকামল ন্াও, পদুশ-মোচয়ার বদুমট রাখব।”

ন্ারী মো�মলমক মোকামল লন্ময় বলল... “সদুরলভ যলদ রাগ কমর?”
সরণ পদুশ-মোচয়ার বদুমট রাখমত রাখমত বলল… “মোবান্মপামবৌ মোিমক 

�াোয় হাত বদুললময় ন্গদ মোসলাল� লদমল আন্মন্দ গদগদ হময় পা ধমর 
সালা� করমব।”

ন্ারী আর কো ন্া বমল মো�মলমক মোকামল লন্ময় গালড়মত উমঠ 
পলামশর সামে গমল্প �তে হয়। সরণ কো ন্া বমল সাধারণ গলতমত 
গালড় চাললময় বালড়র সা�মন্ মোগমল ন্ারী আশ্চয্ষালবিতকমঠে বলল... 
“এই বালড় কার?”

সরণ গালড় োল�ময় বালড়র লদমক তালকময় বলল… “আ�ার 
আব্ার।”

পলাশ তড়বড় কমর মোবলরময় মোগট খদুমল মোদৌমড় মোযময় দরজা ঠদু মক। 
সদুরলভ দরজা খদুলমল পলাশ হাঁপামত হাঁপামত বলল... “আম্দু, দাদদুমক 
সামে এমন্ল�। উলন্ আ�ার সামে কত গল্প কমরম�ন্।”

সদুরলভ গালড়র লদমক তালকময় বলল... “গালড়মত মোক?”
সরণ মোবলরময় দরজা খদুমল বলল… “আ�ার খালাম্া, বাসস্মপ 
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বমস বামসর জন্্য অমপষো করল�মলন্ মোদমখ পলাশ উন্ামক সামে 
এমন্ম�।”

ন্ারী মোবমরামল সদুরলভ লন্ম্নস্বমর বলল... “মোদখমত অলবকল আলপন্ার 
�ত।”

সরণ :.. “হ্যাঁ, আলপন্ার লদমকই তদু ল� তালকময় আ�।”
সদুরলভ দ্রুত মোহঁমট মোযময় পরখ কমর �দুমখর লদমক তালকময় 

রাগালবিতকমঠে বলল... “মোকন্ এমন্�?”
সরণ হাঁটমত শুরু কমর বলল… “একটদু  পর আল� কামজ চমল 

যাব। তার আমগ আল� আ�ার মো�ময়র সামে মোখলমত চাই, পারমল 
এক কাপ চা বালন্ময় দাও।”

আলপন্া কো ন্া বমল কপাল কদু ঁচ করমল সরণ গম্ীরকমঠে বলল… 
“বাসস্মপ বমস বামসর জন্্য অমপষো করার কারণ লবমলের্ণ করমল 
পলামশর সামে গপসপ করমত পারমব।”

আলপন্া হতাশ হময় কাঁধ িদু লায়। সদুরলভ অপলক দৃমষ্ তালকময় 
দৃঢ়কমঠে বলল... “আলপন্া! মোকন্ এমসল�স?”

আলপন্া মো�মলমক সদুরলভর মোকামল লদময় পলামশর পামশ মোযময় 
দদুহাত তার দদুহাত ধমর সান্মন্দ মোহমস বলল... “আল� আ�ার ন্ালতর 
সামে মোখলার জন্্য এমসল�।”

সদুরলভ মো�মলর �াোয় হাত বদুললময় শান্ত কমঠে বলল... “মোতার কী 
হময়ম�?”

আলপন্া :.. “হালসর িলমক সদুমখর আঁচমল আগুন্ মোলমগ মোসান্ার-
সংসার পদুমড় �ারখার হময়ম�।”

সদুরলভ দাঁত কট�ট কমর বলল... “সারকো বদুলিময় বলল�স ন্া 
মোকন্?”

পলাশ কপাল কদু ঁচমক বলল... “আম্দু, আ�ার দাদদুর সামে রাগারালগ 
কর� মোকন্?”

সদুরলভ মোচাখ পালকময় আেদু ল লদময় ইশারা কমর বলল… “মোদৌমড় 
মোতার বামপর ধামর যা।”

পলাশ মোবজার হময় �াো ন্ত কমর মোহঁমট মোযমত মোযমত বলল… 
“লজ আম্দু।”

আলপন্া :.. “তামক মোবজার করমল মোকন্?”
সদুরলভ :.. “সব খদুমল বল ন্ইমল স�স্যা হমব।”
আলপন্া :.. “ঘামড় ধমর আ�ার স্বা�ী আ�ামক আ�ার ঘর মোেমক 
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বার কমর লদময়ম�ন্।”
সদুরলভ :.. “মোবাকামক মোধাঁকা মোদওয়ার জন্্য বকবক করল�স ন্ালক?”
আলপন্া :.. “ল�ে্যা বলমল উতের ভদু ল হমব।”
সদুরলভ গালড়র লদমক তালকময় বলল... “আর মো�মল মো�ময় মোকাোয়?”
আলপন্া :.. “আর মোকামন্া মো�মল মো�ময় মোন্ই।”
সদুরলভ িান্ হাত প্রসালরত কমর বলল… “লঠকাম�, লভতমর আয়।” 
আলপন্া �দুখ মোবজার কমর লন্মচর লদমক তালকময় বলল… “আল� 

শুধদু পলামশর সামে গপসপ করার জন্্য এমসল�, ঘমরর লভতর যাব 
ন্া।”

সদুরলভ :.. “তদু ই জালন্স আ�ার �াো গর� হমল কাকলচল বসমত 
পামর ন্া।”

আলপন্ার মো�মল কাঁদমত শুরু কমর। সদুরলভ মো�মলমক এলগময় লদময় 
বলল... “বদুমকর ন্া মোবাতমলর দদুধ খায়।”

আলপন্া মো�মলমক মোকামল লন্ময় লভখালরন্ীর �ত ধারীমত বসমত 
মোচময় বলল… “মোবাতল লকন্ার পয়সা মোন্ই।”

সদুরলভ মোরমগ লচৎকার কমর বলল... “আলপন্া! মোবলশ বাড়াবালড় 
করমল গলা লটমপ ধরব।”

আলপন্া মো�মলর গাময় েদুতদু  লদময় দাঁলড়ময় বাজদুমত অশ্রু �দুম� ম্ান্ 
মোহমস বলল… “পে মোদলখময় লভতমর চল।”

সরণ মো�ময়মক মোকামল লন্ময় মোবলরময় বলল... “গলাবালজর কারণ 
জান্মত পারব লক?”

সদুরলভ হাসার মোচষ্া কমর বলল… “হঠাৎ রামগর রমগ টান্ 
মো�মরল�ল।”

পলাশ ধীমর ধীমর মোহঁমট আলপন্ার পামশ মোযময় �দুমখর লদমক 
তালকময় লন্ম্নস্বমর বলল... “দয়া কমর আ�ার আম্দুমক রাগামবন্ ন্া। 
আম্দু রামগর �াোয় কাো বলমল কামন্র মোপাকারা মোবলরময় উড়াউলড় 
কমর।”

আলপন্া অবাক কমঠে বলল... “তদু ই এত রলসক হমল মোক�মন্?”
পলাশ হা হা কমর মোহমস বলল… “রসাল হওয়ার জন্্য আ�ার 

ন্ান্দু আ�ামক রসমগাল্া খাওয়ান্। দদুময়কটা মোখমল আপলন্ও রলসকা 
হমবন্।”

সরণ �দুমখ হাত লদময় শরীর কাঁলপময় হাসমল আলপন্া দাঁত কট�ট 
কমর। সদুরলভ অপলকদৃমষ্ তালকময় বলল… “উপহাস করার জন্্য 
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এমন্� ন্ালক?”
সরণ পলামশর লদমক তালকময় লবচললত হময় বলল… “�মন্র কামন্ 

শুন্ল�লা�, সরণ, আ�ামক সাহায্য করমল আল� মোতার মো�মলর জন্্য 
মোদায়া করব।”

সদুরলভ মোসাফায় বমস মো�ময়মক মোকামল লন্ময় পলাশমক মোিমক দদু 
হামত কান্ মোচমপ ধমর বলল... “মোতার বাপমক বল আল� এখন্ 
বন্মভাজমন্ মোযমত চাই।”

পলাশ সভময় বলল… “আব্দু, তাড়াতালড় হ্যাঁ বমলা।”
সরণ কাঁধ িদু ললময় হ্যাঁ বলমল সদুরলভ আলপন্ার লদমক দদুহাত 

প্রসালরত কমর বলল... “মো�মলমক আ�ার মোকামল লদময় হাত �দুখ 
মোধাময় আয়।” 

পলাশ লক�দু বলমত চাইমল সদুরলভ হাত লদময় ইশারা কমর বলল... 
“যা! মোতার দাদদুর জন্্য চা বালন্ময় লন্ময় আয়।”

আলপন্া কাঁধ িদু ললময় হাঁ কমর তাকায়। সদুরলভ মো�মলর �াোয় 
হাত বদুললময় কপামল চদু �দু লদময় সরমণর লদমক তালকময় লবদ্রূপ মোহমস 
বলল... “বাপ মোবটা মোকঁমদ মোকঁমদ ভাত রাঁমধন্, আল� পালর ন্া।” 

আলপন্া :.. “তদু লহন্ এখন্ কী কমর?”
সদুরলভ :.. “স�য়�ত আসমল লপঁয়াজ মো�াললময় রসদুন্ মো�ঁমচ মোদয়। 

লপঁয়াজ মো�ালামল আ�ার মোচাখ জ্বমল।”
আলপন্া :.. “কখন্ আসমব?”
সদুরলভ মো�ময়র �াোয় হাত বদুললময় গামল চদু �দু লদময় বলল... “ন্াস্তা 

কমর দদুপদুমরর রান্া করার জন্্য বউমক লন্ময় কাল সকাল আসমব। 
তদু লহন্ ন্া আসমল লবভাসা লক�দু খায় ন্া।”

লবভাসা সদুরলভর �দুমখর লদমক তালকময় বলল... “আম্দু, চাচা কখন্ 
আসমবন্?”

সদুরলভ আড়মচামখ সরমণর লদমক তালকময় বলল... “মোফান্ কমর 
কাঁদমল চালচও মোদৌমড় আসমব। মো�াবাইল এমন্ মোদই?”

লবভাসা :.. “আব্দু, চাচার সামে কো বলমত চাই।”
সরণ উমপষো করমল সদুরলভ মোহঁমক বলল... “পালাশ! আ�ার 

মো�াবাইল লন্ময় আয়।”
পলাশ মোদৌমড় মোযময় মো�াবাইমল এলগময় লদময় বলল... “চাচামক 

মোফান্ করমত চাস মোকন্?”
লবভাসা :.. “আল� এখন্ আইস-লরি� চাই।”
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পলাশ :.. “দাদদুমক বলমল এমন্ মোদমবন্।”
লবভাসা মো�াবাইল হামত লন্ময় রাগালবিত কমঠে বলল… “মোতা�ার 

দাদদুমক আল� লচলন্ ন্া।”
পলাশ সরমণর লদমক তালকময় কান্ার ভান্ কমর বলল... “চাচা 

এমসই বলমবন্, বাবা পলাশ, চাচামক এক কাপ চা বালন্ময় দাও।”
সরণ :.. “তাড়াতালড় ন্ম্বর ঘদুলরময় মোদ। মোদৌমড় এমস মোতার দাদদুর 

�দুখ মোদমখ তার জান্ ঠাডিা হমব।”
পলাশ ন্ম্বর ঘদুরামত ঘদুরামত বলল... “মোকন্ আব্দু?”
সরণ পলাশমক লপমঠ লন্ময় পাকঘমরর লদমক হাঁটমত হাঁটমত 

বলল... “আজ মোতার আম্দুমকও মোকাণঠাসা মোদব।”
পলাশ লচলন্তত হময় কারণ জান্মত চাইমল সরণ বলল… “যমেষ্ 

কমষ্ মোতার ন্াম� আকাউণ্ খদুমল �ারে আধলাখ পাউন্ জ�া কমরল�। 
বদুমড়া হমল আব্দুমক ভদু ললস ন্া।”

পলাশ :.. “আব্দু, আ�ার আকাউমণ্ আধলাখ পাউন্ জ�া করমল 
মোকন্?”

সরণ যখন্ কারণ দশ্ষায় সদুরলভ তখন্ আলপন্ার লদমক তালকময় 
বলল... “বােরুম� যালছেস ন্া মোকন্?”

আলপন্া :.. “পেঘাট লচলন্ ন্া।”
সদুরলভ দাঁলড়ময় মো�ময়র হাত ধমর হাঁটমত শুরু কমর বলল... “রুলজ 

মোরাজগার কমরল�স?”
আলপন্া :.. “আন্মন্দ আত্হারা হময় লববাহ লন্বধেন্ পয্ষন্ত কলরলন্। 

মোবতন্ উন্ার আকাউমণ্ জ�া হমতা। আল� প্রলতবাদ করমত পারতা� 
ন্া। আ�ার লবমবক মোবাকা বমন্ল�ল। অজ্ঞাতসামর আল� লন্য়লন্ত্রত 
হময়ল�লা�।”

সদুরলভ :.. “কী বলল�স এসব?”
আলপন্া বদুক কাঁলপময় দীঘ্ষশ্াস মোটমন্ বলল... “শুন্মত চাইমল 

বলমত শুরু করব।”
সদুরলভ দাঁত কট�ট কমর বলল.. “মোশর্বামরর �মতা বলল�, চাইমল 

আমপামশ ল�ট�াট করমত পারমব।”
আলপন্া :.. “সবার সা�মন্ আ�ামক তালাক লদময়ম�ন্।”
এ�ন্ স�য় সরণ এবং পলাশ চা লবস্দু ট হামত কা�রায় প্রমবশ 

কমর একসামে বলল... “আপন্ামদর জন্্য আর লক�দু আন্ব?”
সদুরলভ লবদ্রূপ মোহমস বলল... “আ�ার মো�ময় আইস-লরি� মোচময়ল�ল, 
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মোস...ই কখন্। তদু লহন্ এখমন্া আমসলন্।”

সরণ এবং পলাশ কাঁধ িদু ললময় এমক অমন্্যর লদমক তাকায়। 
মোকউ দরজায় ঠদু মক। পলাশ এবং আলপন্া মোদৌমড় মোযময় দরজা খদুমল 
আলপন্া লচৎকার কমর। আলপন্ামক মোদমখ তদু লহন্ উমঠ পমড় মোদৌমড়।

আলপন্া লশউমর বলল... “ল�ঁচমকমচার ল�ল ন্ালক?”
সরণ :.. “লবমকমলর চা পান্ করার জন্্য তদু লহন্ এমসল�ল। মোতা�ার 

�দুখ মোদমখ লব�দুখ হময়ম�। আল� এখন্ কামজ যাব। পলাশ, মোতার 
দাদদুর সামে গপসপ কর, মোতার �া আর রাগারালগ করমব ন্া।”

পলাশ :.. “আব্দু, খদুব মোবলশ ভয় হমছে।”
সরণ দ্রুত মোবলরময় মোহঁমক মোিমক বলল... “তদু লহন্! তদু ই মোকাোয়?”
তদু লহন্ মোগমটর ওপাশ মোেমক জবাব মোদয়... “আল� এখামন্। ওখান্ 

মোেমক তদু ই আ�ামক িাকল�স মোকন্?”
সরণ :.. “লভতমর আয়।”
তদু লহন্ মোগমটর লভতর প্রমবশ কমর লশউমর বলল... “পলামশর সামে 

মোক ল�ল?”
সরণ :.. “আলপন্া।”
তদু লহন্ :.. “আল� মোভমবল�লা� মোপনেী। তাই প্রামণর �ায়ায় উমঠ 

পমড় মোদৌমড়ল�লা�।”
সরণ :.. “ওর স্বা�ী ওমক তালাক লদময় তালড়ময়ম�।”
তদু লহন্ :.. “আ�রা যা করল�লা� তা করমত োকমল সদুরলভ সব 

সা�লামব।” 
সরণ :.. “আল� মোতার �মন্র কো শুন্মত চাই।”
তদু লহন্ :.. “অবমশমর্ আ�রা লবশ্াস কমরল�লা� আলপন্ামক 

ভামলাবামস মোতার কল্ার লভতর গডিমগাল হময়ল�ল।”
সরণ :.. “তদু লহন্! লবস্তালরতভামব বদুলিময় বল ন্ইমল সলত্য মোতার 

আেল মো�ঁচব।”
তদু লহন্ :.. “আ�রা মোক কামক ভামলাবাসতা� তা লন্শ্চয়তার সামে 

বলমত পারব ন্া। সদুরলভ ধন্ীর মো�ময়। আ�রা অন্্যান্্য দশজমন্র �ত 
ল�লা�। বয়স তখন্ কত ল�ল তা লন্শ্চয় জান্া আম�? আজ ওমক 
কাল ওমক আল� মোতামক ভামলাবালস বলতা�। একটদু  উলন্শলবশ হমল 
আমরকটার হাত ধমর বলতা� আল� মোতামক ভামলাবালস। কময়কবার 
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মোতামকও বমলল�লা�, আল� মোতামক ভামলাবালস।”
সরণ :.. “তদু লহন্! আজ সলত্য মোতার আেদু ল মো�ঁচব। তদু ই জালন্স 

রামগর �াোয় লক�দু বলমল আল� তা কলর।”
তদু লহন্ :.. “মোতার সামে কো কাটাকালট হমল আ�ার আেদু মলর 

�াোয় ব্যো হয় মোকন্?”
সরণ :.. “পমর সলবস্তামর লবমলের্ণ করব এখন্ আমগর কো মোশর্ 

কর।”
তদু লহন্ :.. “তদু ই একলদন্ আমষেপ কমর বমলল�মল, চাইমলও আল� 

সদুরলভর মো�মলবধেদু  হমত পারব ন্া। ওর বাবা ওমক স্দু মল লদময় মোযমতন্ 
এবং ওর �া ওমক লন্মত আসমতন্। ওর হাবভাব, ভাবপ্রকাশ, 
চালচলমন্ ল�ল আলভজাত্য যা আ�রা জালন্। যখন্ যা মোচময়ম� তখন্ 
তা মোপময়ম�। কতলদন্ আ�ামদরমক আইস-লরি� লকমন্ লদময়ল�ল তা 
লন্শ্চয় মোতার �মন্ আম�?”

সরণ :.. “বদুমিল�। লভতমর চল, ঠাডিাল�ঠাই লচবামল �ন্ ঠাডিা 
হমব।”

তদু লহন্ লবন্া বাক্যব্যময় সরণমক অন্দুসরণ কমর লভতমর মোগমল 
আলপন্া এবং সদুরলভ মোবলরময় একসামে বলল... “তদু লহন্! কী 
হময়ম�?”

তদু লহন্ দৃঢ়কমঠে বলল... “আলপন্ার সদুমখর জন্্য আ�রা তা করব 
যা করমল আলপন্া সদুলখত হমব।”

সরণ কো ন্া বমল বকদু  ভমর শ্াস টামন্। আলপন্া আঁচমল অশ্রু 
�দুম� লভতমর চমল মোগমল সদুরলভ লন্ম্নস্বমর বলল... “জালন্স! মোবতন্ 
পয্ষন্ত ওর স্বা�ীর আকাউমণ্ জ�া হমতা। ওর স্বা�ী ওমক �ারধর 
কমরম�। লজ্জায় আ�ামদরমক বলম� ন্া। কমলবমল �া�লা ঠদু কমল 
কাজ সহজ হমব। ঠাডিা �াোয় লচন্তা কমর কাজ ন্া করমত হমব, 
গরল�র লদমন্ গর� হমল �া�লা হারব।”

তদু লহন্ :.. “সদুখ হল এই �া�লার আজদুরা। লজতমল স্বলস্ত বকলশশ 
পামব। তদু ই ঠাডিা �াোয় লচন্তা কর। আল� এখন্ সবার জন্্য চা 
বান্াব।”

সদুরলভ :.. “মোতার মো�াবাইল মোদ।”
তদু লহন্ :.. “মোতারটা লদময় মোফান্ কর। আ�ার কামরণ্ আকাউমণ্ 

মোরিলিট মোন্ই।”
সদুরলভ মোচাখ পালকময় বলল... “মো�াবাইল লদলছেস ন্া মোকন্?”
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তদু লহন্ মো�াবাইমল এলগময় লদময় বলল… “তদু ই মোতার কাজ কর। 
সরণ! মিরণ কমর লবভাসার সামে গপসপ করমল �া�লা জ�জ�াট 
হমব।” 

সদুরলভ ন্ম্বর লটপমত লটপমত বলল… “আ�ার জন্্য রং চা বালন্ময় 
লন্ময় আয়।”

তদু লহন্ �দুখ ভ্যালেময় পাকঘমর মোযময় মোচয়ার মোটমন্ বমস ক্ান্তকমঠে 
বলল... “বাবা পলাশ, চাচামক এককাপ চা দাও।”

পলাশ কাঁধ িদু ললময় আলপন্ার লদমক তালকময় বলল... “দাদদু , 
মোশামন্�?”

আলপন্া তদু লহমন্র মোচামখর লদমক তালকময় লচলন্তত হয়। তদু লহন্ 
পামশ মোযময় লন্ম্নস্বমর বলল... “মোতামক ন্ালক �ারধর কমরম�?”

আলপন্া চ�মক বলল... “এসব মোতামক মোক বমলম�?”
তদু লহন্ :.. “ল�ে্যা বলমল সলত্য তামক জামন্ মো�মর মোফলব।”
আলপন্া :.. “তদু ই চা বান্া, আল� মোযময় মোদলখ সরণ এখন্ কী 

করম�?”
তদু লহন্ :.. “আলপন্া, সব খদুমল বলমল দাঁও �ারব।”
আলপন্া �ৃদদু মোহমস বলল... “মোদার্ষোলমন্র জন্্য সাফাই মোগময় 

ক্ান্ত হময়ল�। মোগাসল কমর প্রাণবন্ত হমত চাই।”
তদু লহন্ :.. “এখন্ ন্া! সদুরলভ বলমল মোগাসল করমব। বাবা পলাশ, 

লবভাসার জন্্য আইস-লরি� আন্মত পারমব?”
পলাশ :.. “আপলন্ জামন্ন্ আল� একা রাস্তা মোপমরামত পালর ন্া। 

এখন্ ঘর মোেমক মোবমরামল আম্দুর হাঁকাহাঁলক শুমন্ কামন্র মোপাকারা 
মোবলরময় উড়াউলড় করমব।”

তদু লহন্ আড়ম�াড়া লদময় আলপন্ার লদমক তালকময় বলল... “তদু ই 
চা খামব?”

আলপন্া :.. “তদু ই বস, আল� বান্ব।”
তদু লহন্ :.. “সদুরলভ এখন্ লবর্াতি সামপর �ত মোফাঁসমফাঁস করম�। 

মোবলশ বাড়াবালড় করমল মোতার �াোয় বালড় মো�মর আ�ামক মোদার্ী 
সাব্যস্ত করমব।”

আলপন্া কো ন্া বমল চা বলন্ময় বসারঘমর মোযময় সরমণর মোকামল 
মো�মলমক মোদমখ অন্তহালস মোহমস �াো মোন্মড় মোটলবমল মোট্ মোরমখ বলল... 
“পলাশ, মোতার �া মোকাোয়?”

পলাশ :.. “আম্দু ধারীমত বমস ঠাডিা �াোয় কো বলম�ন্। দয়া 
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কমর দূরত্ব বজায় রাখমব।”
তদু লহন্ লক�দু বলমত মোচময় সদুরলভমক দ্রুত আসমত মোদমখ চ�মক 

উমঠ। সদুরলভ বসারঘমর প্রমবশ কমর ব্যস্তকমঠে বলল... “আল� এখন্ 
বাইমর যাব।”

সরণ দাঁলড়ময় গম্ীরস্বমর বলল... “আল� মোতা�ার সামে যাব।”
সদুরলভ :.. “আলপন্া আ�ার সামে যামব। ওরা বমলম� জখ� প্র�াণ 

করমত পারমল নদলহক এবং �ান্লসক অত্যাচামরর জন্্য �া�লা করা 
যামব। আইন্ান্দুযায়ী অমধ্ষক বালড়র �াললক ল�ল এখন্ ভরণমপার্মণর 
সামে আস্ত বালড় লদমত হমব।”

সরণ :.. “রামত খাওয়ার জন্্য কী রান্া করব?”
সদুরলভ :.. “কী হময়ম�, এভামব কো বল� মোকন্?”
সরণ :.. “লবশ্াস কমরা, আল� উদ্বাস্ত হমত চাই ন্া।”
সদুরলভ চালব হামত লন্ময় হাঁটমত শুরু কমর বলল… “আলপন্া, 

আ�ার সামে আয় পমে কো বলব।”
আলপন্া হাসার মোচষ্া কমর বলল… “যা হয় ভামলার জন্্য হয়। 

সত্যাসত্য আমগ জান্মল আজ মোঘার অ�ঙ্গল হমতা।”
সরণ এবং তদু লহন্ একসামে তাকামল আলপন্া আঁচমল অশ্রু �দুম� 

ব্যাগ মোেমক খা� বার কমর প্রায় মোদৌমড় চমল যায়। তদু লহন্ পলাশমক 
কাঁমধ লন্ময় সরমণর লদমক তালকময় বলল... “আ�ার �ন্ কাঁদমত 
চাইম�। আল� এখন্ কী করব?”

সরণ মো�ময়মক লপমঠ লন্ময় মোসাফায় বমস আলপন্ার মো�মলমক মোকামল 
লন্ময় বলল… “ভদু জদুং লদমল আজ সলত্য কল্া ফাটামব। ফাঁলকজদু লখ ন্া 
কমর রাঁধাবাড়া করমল সকমলর �ঙ্গল হমব। মোদৌমড় পাকঘমর যা।”

তদু লহন্ :.. “বাবা পলাশ, তদু ল� লক আ�ামক একটদু  সাহায্য করমব?”
পলাশ :.. “চাচা, আপলন্ জামন্ন্ পাকঘমর মোগমল আ�ার হাত পা 

পদুমড়। আজ আল� পাকঘমর যাব ন্া।”
তদু লহন্ :.. “আল� বলল�লা� কী, খাবার লকমন্ আন্মল মোতা�ার আম্দু 

খদুব খদুলশ হমব। অমন্কলদন্ হয় �জার খাবার লকমন্ খাইলন্।”
সরণ :.. “তদু লহন্! বাড়াবালড় ন্া কমর তাড়াতালড় রাঁধাবাড়া কর।”
তদু লহন্ পাকঘমর লদমক হাঁটমত শুরু কমর বলল… “তদু ই ঘদু�পাড়ালন্ 

গান্ গা। মোতার সামে গুন্গুন্ কমর আল� রাঁধাবাড়া করব।”
পলাশ তদু লহন্মক অন্দুসরণ কমর পাকঘমর যায় এবং লক�দুষেণ পর 

কাঁধ িদু ললময় লফমর বলল… “আব্দু, চাচা কময়কটা লপয়াজ হামত 
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লন্ময় মো�মিমত বমস মোদামল মোদামল বলম�ন্, তারপর আল� এখন্ কী 
রান্া করব?”

সরণ আলপন্ার মো�মলমক পদুশ-মোচয়ামর বলসময় পাকঘমর মোযময় 
তদু লহন্মক মো�মিমত বসা মোদমখ হাসমত হাসমত বলল... “মোতার কী 
হময়ম�?”

তদু লহন্ :.. “হাত পা মোধাময় আ�ামক সাহায্য করমল সশরীমর 
স্বগ্ষমভাগ করমত পারমব ন্ইমল আজ মোতার কপামল দদুঃখ আম�।”

সরণ :.. “আ�ার মোপমটর লভতর মোক�ন্ করম�। মোক�ন্ করম� তা 
মোতামক বদুলিময় বলমত পাারব ন্া।”

তদু লহন্ :.. “কদু  িাক শুমন্ শাঁমখর করাত হামত লন্ময় দদু লব্ষপামক 
পমড়ল�স মোকন্?”

সরণ মোপমট হাত বদুললময় বলল… “আল� লবশ্াস কলর আ�ার খদুব 
মোবলশ ভদু খ মোলমগম�। ভদু খ লাগমল আ�ার �াো ঘদুমর।”

[ ] আলপন্ার মো�মল কাঁদমত শুরু করমল তামক লন্ময় চারজন্ 
ব্যলতব্যস্ত হয়। সদুরলভ এবং আলপন্া বালড় লফমর কী হময়ম� বদুিমত 
মোপমর আলপন্া মো�মলমক বদুমক মোচমপ পাকঘমর চমল যায়। [ ]

সদুরলভ মোসাফায় বমস বলল... “অন্্যায়ভামব যারা অসহায়মক 
অলধকার মোেমক বলঞ্চত কমর অন্ন্তকামলর জন্্য ওরা ন্রককদু মডি 
জ্বলমব।”

সরণ :.. “আ�ামক লক�দু বল� ন্ালক?”
সদুরলভ :.. “আল্াহর আইন্ অন্দুযায়ী লববাহলবমছেদ করমল 

মো�াহরান্ায় আলপন্া সন্তুষ্ হত। এখন্ বালড়গালড় লদময়ও যমেষ্ হমব 
ন্া। বাধ্যতা�ূলক ভামব ভরণমপার্ণ করমত হমব।”

সরণ কপট মোহমস বলল… “ব্যস্ততার কারণ ভাত পাকামত পালরলন্। 
এমদর সামে খাম�াখা লচল্ালচলল্ করমত হময়ল�ল। তাই বলল�লা� 
কী, চমলা ভামতর মোদাকামন্ বমস গপসপ কমর ভাত খাব। আ�ার 
খদুব মোবলশ ভদু খ মোলমগম�।”

সদুরলভ :.. “স্বাথি্যবধ্ষক ওর্দুমধ স্বাথি্যহীন্ স্বাথি্যবান্ হয়, ধন্াজ্ষমন্ 
ধন্হীন্ ধন্বান্ হয়। চলররেহীন্ লক কভদু  চলররেবান্ হয়?”

সরণ :.. “যারা জন্গমণর কল্যাণসাধন্ ন্া কমর ষেলতসাধন্ কমর 
ওরা লষে্যভ্ষ্ অলন্ষ্কারী। যারা পরবমিপমদ আত্তৃপ্ত হমত চায় ওরা 
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অলভশপ্ত।”
সদুরলভ :.. “আল� মোতা�ামক প্রনে কমরল�লা�।”
সরণ :.. “আল� মোয ভামলাবাসা মোচময়ল�লা�, তদু ল� আ�ামক মোস 

ভামলাবাসা লদময়�। আল� মোতা�ামকই ভামলাবাসমত মোচময়ল�লা� এবং 
আ�ামদর ভামলাবাসাবালস এখন্ নবধ। আ�ার লচতে এবং চলরমরের 
খবর তদু ল� জামন্া।”

সদুরলভ :.. “আজ আ�ামক উপমদশ কমরা। আল� উপলদষ্ হমত 
চাই।”

সরণ :.. “মোলাভ �ারাত্ক অন্দুভূলত যা আ�ামদরমক অলভভূত কমর 
রামখ এবং সদা পলরবত্ষন্শীল �ন্ কখমন্া পরাভূত হয় ন্া। আত্ামক 
প্রাণবন্ত রাখার জন্্য পান্াহার করমত হয়। আহার মোজাগামত ব্যে্ষ 
হমল সতোর �ৃতদু ্য হয়।”

আলপন্া দরজা ঠদু মক বলল… “লবরতি করার জন্্য আল� আলসলন্, 
অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্ষ লক�দু বলার জন্্য এমসল�লা�।”

সদুরলভ :.. “অবদুমির �ত আল� মোতামক ভদু ল বদুমিল�লা�। মোবািাপড়া 
করমত পারমলও মোবািাবদুলিমত আ�ার স�স্যা হয়।”

আলপন্া :.. “তদু ই কখমন্া অবদুি ল�মল ন্া এবং তদু লহন্ কখমন্া 
বদুিদার হমত পারমব ন্া। আল� বদুমিশুমি লথিরলসধিান্ত কমরল�লা� 
তাই  লথিরলচমতে লসধিান্ত করমত পালরলন্। আ�ামক সাহায্য করার জন্্য 
মোতা�ামক আন্তলরক ধন্্যবাদ।”

সদুরলভ :.. “মোতার কোর অে্ষ বদুিমত আজ আল� সলত্য ব্যে্ষ হময়ল�।”
আলপন্া :.. “লন্গূঢ় রহস্য ন্া মোজমন্ মোবলশ বাড়াবালড় করমল মোতার 

�াোয় বালড় মো�মর আল� আ�ার �ৃতদু ্য লন্লশ্চত করব।”
সদুরলভ :.. “সলন্দহান্ হময় �ারাত্ক ভদু ল কমরল�। দয়া কমর আ�ামক 

ষে�া কর। বাড়াবালড় কমর মোবমঘামর �রমত চাই ন্া।”
আলপন্া :.. “অবমশমর্ তদু ই বদুিমত শুরু কমরল�স। মোদৌমড় আ�ার 

উমর আয় আল� মোতামক আদর করমত চাই।”
সদুরলভ কপট মোহমস বলল... “আ�ামক �ারধর ন্া করমল আল� 

মোতামক সদুখ লকমন্ লদমত পারব।”
আলপন্া দীঘ্ষশ্াস মো�মড় বলল... “আ�ার জন্্য মোতামদরমক আর 

ভাবমত হমব ন্া। প্রাণান্তকর ব্যো ভদু মল প্রাণবন্ত হওয়ার জন্্য আল� 
এখন্ পলাশ এবং লবভাসার মোখলার সালে হব। জীবন্ উপমভাগ 
করার জন্্য আল� মোতামদরমক �াস মোদমড়মকর �দুলট লদলা�।”
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সরণ সদুরলভর হাত ধমর বাহুমত মোটমন্ আলপন্ার লদমক তালকময় 
বলল... “মোতা�ার বদামন্্য আ�রা আজীবন্ বালধত োকব।”

আলপন্া বদুক ভমর শ্াস মোটমন্ হাঁপ মো�মড় বলল… “�লাকলায় 
�ললত হময় জীবমন্র আসল রূপ মোদমখল�। আচার আচরণ এবং 
আহার-লবহামর সমূ্পণ্ষ স্বাধীন্তা উপমভাগ কমর আল� মোভাগ্য 
হময়ল�লা�, মোভালগন্ী হমত পালরলন্।”

সরণ সদুরলভর মোচামখর লদমক তালকময় বলল... “জীবন্ একটা ভ্�ণ 
এবং প্রমত্যকটা পমের মোশমর্ একটা গন্তব্য আম�। আল� লবশ্াস কলর 
তদু ল� মোসৌভাগ্যবতী।”

সদুরলভ :.. “আলপন্া আ�ামদরমক �দুলট লদময়ল�। মো�াটা�দুলট করা 
জন্্য দল�দুট হমত চাই। মোতা�ার �ন্ মোযখামন্ মোযমত চায় মোসখামন্ 
চমলা। অঙ্গালঙ্গ হওয়ার জন্্য আল� এখন্ মোতা�ার সঙ্গ চাই।”

সরণ :.. “লঠক তাই হমব। গালড় চাললময় মোযখামন্ রাত হমব মোসখামন্ 
আ�রা লন্লশযাপন্ করব।”

আলপন্া তাড়া লদমল দদুজন্ আড়াআলড় মোদৌমড় ঘর মোেমক মোবলরময় 
গালড় চাললময় শহমরর বাইমর মোগমল সরমণর মো�াবাইল বামজ এবং 
জবাব লদমল ন্ারী কঠে বলল... “রাজকদু �ার, রাজকদু �ারী মোক�ন্ 
আম�ন্?”

সরণ তাড়াতালড় গলতমরাধ কমর সভময় বলল... “ও বউ! 
রাজকদু �ারীর খালাম্া এই ন্ম্বার মোজাগাড় করল মোক�মন্?”

সদুরলভ লখল লখল কমর মোহমস বলল... “কার সামে কো বল�?”
সরণ :.. “উলন্ রাজকদু �ারীর মোকৌশালালধ জান্মত চাইম�ন্ এবং 

আল� মোকামন্া রাজকদু �ারীমক লচলন্ ন্া।”
ন্ারী কঠে ... “রাজকদু �ার, আপন্ার বা�পামশ রাজকদু �ারী বমস 

আম�ন্। উন্ার সামে কো বলমত পারব?” 
সরণ :.. “ও �া জন্ন্ী! তদু ল� মোক?”
মো�ময় :.. “রাজকদু �ারী বমলল�মলন্, বাবার জন্্য মো�ময়রা রাজকদু �ারী। 

আল� বড় হময় মোজমন্ল� স্বা�ীর জন্্য ন্ারী হমলা �হারান্ী।”
সরণ :.. “�ামগা, আ�ার এই ন্ম্বর �দুখথি করমল মোক�মন্?”
ন্ারী কঠে :.. “রাজকদু �ারীর সামে কো বলার জন্্য মোফান্ 

কমরল�লা�। পলাশ আ�ামক এই ন্ম্বর লদময়ল�ল। রাজকদু �ার, 
রাজকদু �ারীমক আন্মন্দ রাখমল আপন্ার বালড় আন্ন্দধা� হমব। 
আ�ার জন্্য মোদায়া করমবন্।”
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সরণ হাসার মোচষ্া কমর �াো দদুলায়। সদুরলভ অশ্রুলবজলড়তকমঠে 
বলল... “�মন্র জান্ালা খদুমল ভামলাবাসার আকামশর লদমক তালকময় 
আল� ন্ীরমব কাঁদতা�। জান্ালা মোখালা মোরমখ মোকঁমদ মোকঁমদ আল� 
ঘদু�াতা�। ঘদুম�র মোঘামর আল� মোতা�ামক কাম� িাকতা�।”

সরণ :.. “আ�ার পলষেরাজ বন্্য এবং বদম�জালজ ল�ল। মোতা�ার 
�মন্র খবর ন্া জান্ার দরুন্ আল� তামক মোপার্মত পালরলন্।”

সদুরলভ :.. “আজ মোতা�ার সামে পলষেরামজ চড়মত চাই।”
সরণ �দুচলক মোহমস �াো দদুলামল সদুরলভ লচলন্তত হময় বলল... 

“রহস্যজন্ক হালসর লন্গূঢ় রহস্য জান্মত চাই।”
সরণ গালড় চালামত শুরু কমর বলল… “আল� মোতা�ামক 

ভামলামবমসল�লা�। আল� মোতা�ামক আজীবন্ ভামলাবাসব। মোতা�ার 
�ত সদুন্দরী আল� কখমন্া মোদলখলন্ এবং মোদখমতও চাই ন্া।”

সদুরলভ :.. “আল� এখন্ মোতা�ার �মন্র কো জান্মত চাই।”
সরণ :.. “তদু লহমন্র আেদু ল মো�ঁমচ বলমত চাই, আর ভাঁড়াল� করমল 

পমরর বার মোতার কল্া মো�ঁচব।”
সদুরলভ :.. “মোকন্?”
সরণ :.. “কী বমলল�ল শুন্মত চাও?”
সদুরলভ :.. “যা বমলল�ল তা বলমল আল� মোতা�ামক যমেষ্ সাহয্য 

করব।”
সরণ :.. “আ�রা মোক কামক ভামলাবাসতা� তা লন্শ্চয়তার সামে 

বলমত পারব ন্া। সদুরলভ ধন্ীর মো�ময়। আ�রা অন্্যান্্য দশজমন্র �ত 
ল�লা�। বয়স তখন্ কত ল�ল তা লন্শ্চয় জান্া আম�? আজ ওমক 
কাল ওমক আল� মোতামক ভামলাবালস বলতা�। একটদু  উলন্শলবশ হমল 
আমরকটার হাত ধমর বলতা� আল� মোতামক ভামলাবালস। কময়কবার 
মোতামকও বমলল�লা�, আল� মোতামক ভামলাবালস।”

সদুরলভ :.. “সব্ষন্াশ!”
সরণ :.. “হ্যাঁ, সব যন্ত্রণার জড় তদু লহন্। আল� মোতা�ামক প্রে�লদন্ 

মোেমক ভামলাবালস। শুধদু িমরভময় বলমত পারলন্। সাহমসও কদু লামত 
পারতা� ন্া। মোতা�ার আব্ামক মোদখমল আ�ার �াোয় ঠাঠা পড়ত। 
আ�ামক একটদু  সাহায্য করমব? আল� তার আেদু ল মো�ঁচমত চাই।”

সদুরলভ দদুহাত লপ�মন্ লদুলকময় বলল... “মোকান্ আেদু ল?”
সরণ দাঁত কট�ট কমর বলল... “কলন্ষ্ঠােদু ল।”
সদুরলভ :.. “এতবড় সব্ষন্াশ করমত চাও মোকন্, কলন্ষ্ঠােদু ল মো�ঁচমল 
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লবঘাত �াপমব মোক�মন্?”
সরণ :.. “বৃধিােদু ললর িগা মোেমক কলন্ষ্ঠােদু মলর িগা পয্ষন্ত �ারে 

আধহাত।”
সদুরলভ :.. “আল� তামক বদুলিময় বলব। আ�রা আর মোতা�ার সামে 

বাড়াবালড় করব ন্া।”
সরণ :.. “লঠকাম� মোবগ� সামহবা তারপর আল� এখন্ কী করব?”
সদুরলভ :.. “আল� সলত্য হতাশ্াস হময়ল�লা�। মোভমবল�লা� হয়মতা 

গলায় দলড় লদমত হমব।”
সরণ :.. “আল� জান্তা� তদু ল� আ�ামক ভামলাবামসা তবদুও আল� 

মোতা�ামক ভামলাবালস বলমত পালরলন্।”
সদুরলভ :.. “আজ কামন্কামন্ বলমব?”
সরণ িামন্ বাঁময় তালকময় বলল… “কান্াবলগরা লদমক তালকময় 

আম�, কান্াকালন্ করমল ঠদু কর �ারমব।”
সদুরলভ আমবগপ্রবণ হময় বলল… “ভামলামবমস আল� মোতা�ামক বরণ 

কমরল�। দললমল দস্তখত করা হময়ম�। দদু লন্য়া এবং আমখরামতও 
তদু ল� আ�ার। জামন্া! মোতা�ার �মন্ারঞ্জমন্র জন্্যই আল� মোতা�ামক 
ভামলামবমসল�লা�।”

সরণ :.. “হ্যাঁ, মোতা�ামক ভামলাবাসার জন্্য আল�ও মোতা�ামক 
ভামলামবমসল�লা�। আল� মোতা�ামক ভামলাবালস এবং আজীবন্ 
ভামলাবাসব। তদু ল� জামন্া আল� আলামভালা। আ�ার ভদু ল হমবই। 
�া�লা করমল আল� মোতা�ার কলন্ষ্ঠােদু ল মো�ঁমচ লচৎকার কমর বলব, 
আল� কখমন্া ওর আেদু ল মো�ঁচমত চাইলন্। মোতা�রা জামন্া ন্া আল� 
ওমক কমতা ভামলাবালস।”

সদুরলভ চ�মক দদুহাত বগমল লদুলগময় অসহাময়র �ত বলল... “আল� 
মোতা�ামক এত ভামলাবালস আর তদু ল� আ�ার কলন্ষ্ঠােদু ল মো�ঁচমত চাও। 
সত্যাসত্য মোজমন্ আল� সলত্য লচলন্তত এবং চ�ৎকৃত হময়ল�।”

সরণ লবদ্রূপ মোহমস বলল… “আল� মোতা�ামক কত ভামলাবালস তা 
প্র�াণ করার জন্্য শুধদু অরিভাগ মো�ঁচমত চাই।”

সদুরলভ ইলন্ময় লবলন্ময় বলল... “আ�ামক �ারধর করমলও আল� 
�া�লাম�াকদে�া করব ন্া। মোতা�ার সন্তামন্র �া হওয়ার জন্্য আল� 
�ান্ত কমর লশরলন্ করতা�। লশরলন্র মোদাহাই, দয়া কমর মো�ঁচাম�ঁলচর 
লচন্তা বাদ দাও।”

সরণ শরীর কাঁলপময় মোহমস বলল... “সদুরলভ, আল� মোতা�ামক খদুব 
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মোবলশ ভামলাবালস।”
সদুরলভ কাঁধ িদু ললময় বলল… “আল� জালন্ তদু ল� আ�ার আেদু ল 

মো�ঁচমত চাও।”
সরণ িান্ হাত বালড়ময় বলল… “হ্যাঁ, আেদু ল দাও।”
সদুরলভ দদুহাত �দুলষ্বধি কমর বদুমকর সামে এঁমট বাড়ামব ন্া লপ�ামব 

লন্ময় মোদামন্া�মন্া কমর। সরণ দদুহামত সদুরলভর িান্ হাত ধমর 
কলন্ষ্ঠােদু মল চদু �দু লদময় বলল... “মোতা�ামক কষ্ মোদওয়ার সাহস আ�ার 
মোন্ই এবং চাইমলও আল� মোতা�ামক কষ্ লদমত পারব ন্া।”

সদুরলভ লবচললত হময় বলল... “মো�ঁচায় কত কষ্ আজ আল� অন্দুভব 
করমত চাই।”

সরণ �াো মোন্মড় বলল… “শলতি এবং সাহমস কদু লামত পারব ন্া।”
সদুরলভ অবাকদৃমষ্ তাকায়। সরণ পামক্ষর পামশ গালড় োল�ময় 

সদুরলভমক বার কমর হাত লদময় ইশারা কমর বলল... “ওই মোদমখা 
আ�ার পলষেরাজ। তদু ল� চাইমল আড়াআলড় মোদৌমড় ধরমত পারমব।”

সদুরলভ আমবগপ্রবণ হময় বলল... “তদু ল� হাসমল আ�ার অস্বলস্ত দূর 
হয়। মোতা�ার �ায়াতমল আ�ার শালন্ত স্বলস্ত। তদু ল� আন্লন্দত হময় 
আশীব্ষাদ করমল মোবমহস্ত আ�ার প্রাপ্য হমব। দয়া কমর আ�ামক 
আশীব্ষাদ কমরা।”

সরণ �ৃদদু মোহমস দদুহামত সদুরলভর �দুখ ধমর বলল… “আল্াহমক 
খদুলশ করার জন্্য আল� মোতা�ামক ভামলাবালস। তদু ল� যখন্ আ�ামক 
ভামলাবামসা আল� তখন্ স্বগ্ষসদুখ উপমভাগ কলর।”

সদুরলভ দদুহামত তামক জলড়ময় ধমর তার বদুমক �াো রামখ হাঁটমত 
শুরু বলল… “আল� �মন্প্রামণ লবশ্াস কলর, মোতা�ার ভামলাবাসা 
আ�ামক লবলশষ্ কমরম�।”
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