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�ান্সসদুন্দরী শ�্ষী ব্যালধন্ী মোবমশ বন্গহমন্ মো�ামর মোবড়ালছিল। হঠাৎ 
অলীক পলরমবমশ প্রমবশ কমর মোকৌতূহমলাদ্ীপক হয়। সূর্্ষামতের 
শুরুমত চাঁমদর আমলায় পলরমবশ স্বপ্ীল হমল আকলমিকভামব 
লবদ্রূপাত্ক বাক্য পলরমবমশ ভামস… “শ�্ষী! �লর-�লর জমপ লজ্ায় 
লাল হওয়ার জন্্য জংলায় এমসল�স মোকন্?”

শ�্ষী দাঁত কট�ট কমর বলল… “মোর কদু ক্দু ট! খালল হামত আসমলও 
মোতামদর একটামক মো�মরমকমট লশমক পদুমড় খাওয়ার জন্্য র্মেষ্ট 
�শলাপালত সমে আম�। �মন্ রালখস! তীক্ষ্ণ লতর বদুমক লবঁধমল 
হাঁকাহাঁলকর পালা পলমক সাঙ্গ হমব।”

শ�্ষী র্খন্ ধদুন্মত লতর সংমর্াগ কমর অপ্সরা তখন্ মো�াহন্সদুমর গান্ 
মোগময় হাঁটল�ল… “লহরণবরন্ পালখ লজয়মন্ �রমণ হময়ম� মো�ার সলখ, 
সদুলখন্ী হওয়ার জন্্য হমত চাই সখার �দুমখা�দুলখ।”

শ�্ষী অপলকদৃমষ্ট অপ্সরার লদমক তালকময় লবমিয়ালবষ্ট কমঠে বলল... 
“ক্যান্ক্যামন্ গলায় গান্ মোগময় লটন্লটমন্ মোলাক কামন্ বালড় মোখময়ম�, 
ন্ারীর লন্গূঢ় রহমস্য পলরমবশ রহস্য�য় হময়ম�।”
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হঠাৎ বাতামস বাম�র হুংকার প্রলতধ্বলন্ত হমল অপ্সরা পলরমবমশ 
অদৃশ্য হয়। শ�্ষী ধদুন্ তাক কমর চারপামশ তালকময় লক�দু মোদখমত ন্া 
মোপময় মোহঁমক মোেমক বলল... “টাট্দু ! মোদৌমড় আয়।”

োমকর সামে সামে মো�াড়ার খদুমরর আওয়াজ বাতামস প্রলতধ্বলন্ত 
হয়। লচকলচমক কামলা এবং মোতলজ আরলব-মো�াড়া সা�মন্র ঠ্যাং তদু মল 
মোরের্াধ্বলন্ কমর বশ্যমবের প্র�াণ লদময় লথির হময় �াো মোন্মড় কান্ 
শরীর ঝামড়। শ�্ষী োন্ হামত লাগা� ধমর বা� হাত মো�াড়ার গাময় 
বদুললময় বলল… “বাম�র হুঙ্ার শুমন্ল�। সবাইমক সতক্ষ করমত 
হমব।”

মো�াড়া উমতেলজত হময় আগলপ� কমর। শ�্ষী দক্ষ আমরাহীর �ত 
লাগা� ধমর মোরকামব পা মোরমখ টপলক লদময় উমঠ বমস সা�মন্ তালকময় 
কান্ মোপমত লক�দু শুন্মত ন্া মোপময় ধন্দুমত লতর সংমর্াগ কমর গাময়র 
মোজামর টালন্ময় মো�মড় লাগা� ধমর উমতেলজত কমঠে বলল... “টাট্দু ! 
মোদৌড়া।”

মো�াড়া মোরের্াধ্বলন্ কমর �হামবমগ মোদৌমড়। শ�্ষী বার বার মো�াড়ামক 
উসকালন্ মোদয়.. “টাট্দু ! আমরা মোরামর্।”

লতর গাম� লবঁধমল শ�্ষী লাগা� মোটমন্ মো�াড়ামক োল�ময় ঝমপে মোন্ম� 
মো�াড়ার লদমক তালকময় �দুখ লবকৃত কমর বলল... “ভদু লস তদু র্ মোখময় 
তদু ই মোখাদার খালশ হময়ল�স! মোরার্-মোজামশর মোলশ মোতার �ামঝ মোন্ই। 
লন্মতেজ মোকাোকার!”

মো�াড়া মোরের্াধ্বলন্ কমর �াো ন্ামড়। অন্লতদূমর মোবেতকায় বা� 
খদু ঁলড়ময় খদু ঁলড়ময় মোগাোমত মোদমখ শ�্ষী মোকার্ মোেমক মোভাজালল বার কমর 
চারপামশ তালকময় লক�দু মোদখমত ন্া মোপময় কান্ পামত রাগালবিতকমঠে 
বলল… “কাোমলর দল! ধরমত পারমল আল� মোতামদরমক আছিা কমর 
ঠ্যাোব �মন্ রালখস!”

বা� গলজ্ষময় মোগাোমল লক�দু মোলাক আ�ালড় লপ�ালড় মোখময় মোদৌমড় 
পালায়। শ�্ষী মোভাজালল মোকামর্ মোরমখ মো�াড়ার লাগা� ধমর ধীমর ধীমর 
এলগময় বলল... “আমপামশ মোপার্ �ান্মল আমশপামশ োকমত পারমব 
ন্ইমল আজীবন্ আপমসাস করমব। টাট্দু ! আগ বাড়। বাগুরা মোভমে 
বা�মক �দুক্ত করমত হমব। �দুক্ত হময় অকৃতমঞের �ত আক্র�ণ করমল 
কী করব?”
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মো�াড়া আগলপ� কমর বার বার �াো ন্ামড়। শ�্ষী মো�াড়ার �াোয় 
হাত বদুললময় বলল… “খাম�াখা দদু লচিন্তা কলরস ন্া। কা�ড়াকা�লড় 
করার জন্্য ল্যাংড়া এখন্ দাঁড়ামত পারমব ন্া। মোবম�ামর �রার জন্্য 
বন্্য বাম�র সামে �ারা�ালর করব ন্া।”

মো�াড়া োমন্ বাঁময় তালকময় কান্ ন্ামড়। শ�্ষী অন্দুপল লচন্তা কমর 
মো�লন্ লবড়ালমক আদর করম� এ�ন্ শব্ কমর অগ্রসর হয়। বা� 
হুংকার করমল শ�্ষী কময়ক পা লপল�ময় �দুখ লবকৃত কমর বলল... 
“হুমলার ন্ালত শাদূ্ষল! তদু ই আতে একটা গদ্ষভ।”

বা� আবার হুংকার করমল শ�্ষী অন্দুতপ্ত হময় মো�াড়ার গাময় মোহলান্ 
লদময় মোচাখ পালকময় দাঁত লখলচময় বলল... “মোহঁই! আ�ামক ভড়কামল 
ওরা মোতার চা�ড়া খদুমল মোন্মব। সমচতন্ভামব বদুঝার মোচষ্টা কর, 
বদুমঝশুমঝ মোকউ কখমন্া বাম�র মোভাজন্ হয় ন্া। আল� মোতামক সাহার্্য 
করমত চাই, কা�ড়াকা�লড় করমল মোবম�ামর �রমব। আ�ার মোপার্্য 
হমল লন্মজর প�ন্দ�মতা খাবার পামত পামব। �দুখ বদুমজ মোচাপ-চাপ 
বসমল �দু�ন্তর বমল আল� মোতামক এখদুলন্ �দুক্ত করব।”

ধ�ক মোকাঁদায় বা� শান্ত হয়। শ�্ষী ধীমর ধীমর মোহঁমট গাম� মোহলান্ 
লদময় বমস বাম�র সামে কো বমল.. “মোতার ন্া� কী? জালন্ তদু ই কো 
বলমত পালরস ন্া। মোশান্! আ�ার সমে চল, ভাো ঠ্যামে পলট্ বাঁধমল 
হাড় মোজাড়া লাগমব ন্ইমল ল্যাংলড়ময় ল্যাংলড়ময় �মর র্ামব।”

শ�্ষীর কোয় কান্ ন্া লদময় বা� অন্্যলদমক তাকায়। শ�্ষী দাঁত 
কট�ট কমর লতর লদময় মোখাঁচা লদমত চাইমল বা� গমজ্ষ উমঠ। শ�্ষী 
বদুমক েদু েদু লদময় কপট মোহমস লপ�দু মোহঁমট �দুখ লবকৃত কমর বলল... 
“তদু ই এত শলঙ্ল মোকন্? মোতার তজ্ষন্ গজ্ষমন্ আ�ার কললজা কাঁপমত 
শুরু কমরম�।”

বা� মোগাোমল শ�্ষী অধরদংমশ োপ্পড় মোদলখময় মোচাখ পালকময় 
বলল... “আবার গলজ্ষমল বাণ মো�মর আল� মোতার জান্ বার করব 
�মন্ রালখস।” 

বা� শান্ত হময় োমন্ বাঁময় তাকায়। শ�্ষী এগুমত শুরু কমর 
শান্তকমঠে বলল... “তদু ই কত ভদ্র, কত ভামলা, কত সদুন্দর। সলত্য 
বলল�, আল� মোতামক মোপার্মত চাই। মোতামর মোতার চা�ড়ার মোদাহাই! 
ভাো ঠ্যাং লদময় আ�ার �ামড় চাপড় �ালরস ন্া।”

বা�া �াো তদু মল তাকামল শ�্ষী ইলন্ময় লবলন্ময় বলল... “আ�ার 
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কো কান্ ভমর মোশান্। আল� মোতামক বাঁচামত পারব। আ�ামক �ারমত 
চাইমল মোতামক প্রে� �দুক্ত হমত হমব। আপ্রাণ মোচষ্টা কমরও তদু ই 
লন্মজমক �দুক্ত করমত পারমব ন্া। তাই বলল�লা� কী! মো�লন্ লবড়ামলর 
ন্ালতর �ত �দুখ বদুমজ বস। আল� মোতামক পলমক �দুক্ত করব।”

মো�াড়া অস্বলতে করমল শ�্ষী লবদ্রূপমহমস বলল... “তদু ই খাম�াখা 
দদু লচিন্তা কলরস ন্া ল্যাংড়া এখন্ মোদৌড়ামত পারমব ন্া।”

মো�াড় �াো মোদালায়। শ�্ষী লাগাম�র রলশ মোকা�মর মোবঁমধ ধীমর ধীমর 
এলগময় বাম�র লন্কটবত্ষী হময় গম্ীরকমঠে বলল... “এখন্ তজ্ষন্ 
গজ্ষন্ করমল জামন্ মো�মর মোেলব।”

বা� হুঙ্ার উপদ্রব ন্া কমর অসহাময়র �ত �াো ন্ত কমর। 
শ�্ষী এক দদুই লতন্ মোগামন্ হাত প্রসালরত কমর �াোয় হাত বদুললময় 
পামশ বমস মোপার্্য লবড়ামলর �ত আদর কমর োঁমদর লদমক তালকময় 
ব্যলেতকমঠে বলল... “আল� জালন্ মোতার পাময় ব্যাো হমছি। লন্রুপদ্রব 
বমস সহমর্ালগতা কর, আল� মোতামক সাহার্্য করব। কা�ড়ামত চাইমল 
কঠেন্ালল মোকমট মোেলব।”

বা� ব্যোয় ন্্যাত-প্যাত হমল শ�্ষী সমনেমহ বলল... “লচন্তা কলরস 
ন্া, এখদুলন্ সদুবমন্দাবতে করব।”

বা� অন্্যলদমক তালকময় োমক। শ�্ষী মোকাঁোমত মোকাঁোমত োঁদ 
আগল করমল বা� পা বার কমর। শ�্ষী োঁদ মো�মড় মোভাজালল হামত 
লন্ময় ধীমর ধীমর দাঁলড়ময় গম্ীরকমঠে বলল... “আ�ার �ামড় কা�ড়ামত 
চাইমল লালে মো�মর টাট্দু  মোতার �দুণ্দু  োটামব। বস! ভাো ঠ্যামে কালঠ 
বাঁধব।”

বা� কাত হময় বমস োমক। শ�্ষী সতক্ষতার সামে পাময় কালঠ মোবঁমধ 
বাম�র মোচামখর লদমক তালকময় লপ�দু মোহঁমট মো�াড়ার গাময় মোঠমক পলমক 
মো�াড়ায় চমড় লাগা� ধমর মো�াড়ামক �দুলরময় পা লদময় �ৃদদু আ�াত কমর 
বলল... “আ�ার সামে আসমল েদু লত্ষোত্ষা করমত পারমব। চাইমলও 
ন্ীলক�ল মোর্মত পারমব ন্া। এখন্ মোতার ইছিা। টাট্দু ! চল।”

মো�াড়া কময়ক পা এগুমল শ�্ষী লপ�ন্ লেমর বা�মক অন্দুসরণ 
করমত মোদমখ আন্মন্দ উমতেলজত হময় বলল... “টাট্দু ! এই মো�কদু র আর 
মোতার মোলেদু মর কা�ড়ামব ন্া।”

মো�াড়া �াো মোন্মড় মোরের্াধ্বলন্ কমর হাঁটমত োমক। বা� এবং 
মো�াড়ার সামে গল্পগুজব কমর প্রায় লন্শীমে বালড় মোপঁম� �া বাবা 
দাদা দালদমক পায়চালর করমত মোদমখ শ�্ষী হাসমত হাসমত বলল... 
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“দাদদু ! ইয়া মো�াটা হুলা একটা ধমর এমন্ল�।”
দাদা মোচাখ পালকময় রাগালবিত কমঠে বলমলন্… “বড় বাড় মোবমড়ল�স! 

আজ মোতামক হুড়া মোদব।” 
শ�্ষী লবদ্রূপ মোহমস লপ�ন্ লেমর তাকায়। দাদা অধরদংমশ এগুমত 

মোচময় বা� মোদমখ লপ�দু মোহঁমট দালদমক জালড়ময় ধমর বলমলন্... “ওমর 
বাপমর বা�! শ�্ষীর দালদ তদু ই কই?”

দালদ ঝাড়া লদময় হাত �ালড়ময় ধাক্া মো�মর দাদামক দূমর সলরময় 
প্রায় মোদৌমড় �মরর লভতর প্রমবশ কমরন্। �া বাবামক লপ�দু হাঁটমত 
মোদমখ শ�্ষী হাসমত হাসমত মো�াড়া মোেমক মোন্ম� বলল... “বাগুরায় 
পাড়া মো�মর মোঠমকল�ল। ভাো ঠামে কালঠ মোবঁমধ সমে এমন্ল�।”

�া কলপেত কমঠে বলমলন্... “শ�্ষী, র্া বমলল�স তা আ�ামদর 
ভার্ায় বদুলঝময় বল।”

বাবা লক�দু বলমত চাইমল শ�্ষী বাম�র �াোয় হাত বদুললময় �ৃদদু মোহমস 
বলল... “বাপদু, এই বা� কা�ড়াকা�লড় কমর ন্া।”

বাবা দদুহামত ইশারা কমর ব্যতেকমঠে বলমলন্… “শ�্ষী! মোদৌমড়র 
আ�ার উমর আয়।”

শ�্ষী সলবন্ময় বলল... “বাপদু, বা�টা পালমত পারব?”
বাবা :.. “লহংস্র বা� পালমত চাস মোকন্?”
শ�্ষী বাম�র �াোয় হাত বদুললময় বাবার লদমক তালকময় বলল… 

“জালন্স! আ�ার বাপদু আ�ামর খদুব মোবলশ আদর কমরন্।”
বাবা বাম�র লদমক তালকময় সভময় বলমলন্... “শ�্ষী, আ�ার খদুব 

ভয় হমছি। মোদৌমড় আয়।”
শ�্ষী দ্রুত বাবার সা�মন্ মোর্ময় লবচললত হময় বলল... “োন্ পা 

মো�ঁমচ মোগম�। কত কমষ্ট মোহঁমট এমসম�। তালকময় মোদমখা দাঁড়ামত 
পারম� ন্া।”

বাবা :.. “বাম� মো�ামগ �ারা�ালর করমল মোেউ আড়ামল োমক। বা� 
অত্যন্ত লহংস্র এবং �াংসাশী। ওরা সহমজ মোপার্ �ামন্ ন্া। মোর্মত মোদ, 
মোকঁমদ মোকঁমদ চমল র্ামব।”

শ�্ষী োমন্ বাঁময় তালকময় বলল... “দাদদু মোকাোয়?”
বাবা অবাককমঠে বলমলন্... “এই মো�ার লবপমদ আ�ার বামপর 

মোখাঁজখবর জান্মত চাও মোকন্?”
শ�্ষী বাম�র লদমক তালকময় বলল… “অমন্ক আমগ দাদদু আ�ামক 

বমলল�মলন্, দাঁত ন্খ মোদমখ জীবজন্তুর বয়স আন্দাজ করা র্ায়।”
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বাবা লপ�মন্ তালকময় �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্... “মোতা�ার 
দাদদু এখন্ �দুল�ময় আম�ন্। আ�ার কো লববোস ন্া হমল মোতা�ার 
দাদদুমক লজমঞেস করমত পারমব।”

শ�্ষী :.. “আ�ার পা মো�ঁচমল মোতা�রা কী করমত?”
বাবা দদুহাত মোদলখময় বলমলন্… “েমর-ভময় েরের কমর আ�ার 

হাত কাঁপম�, মোদৌমড় �মরর লভতর চল।”
শ�্ষী :.. “বাপদু, এই বা� আ�ামদর মোকামন্া ক্ষলত করমব ন্া।”
বাবা কো ন্া বমল কাঁধ ঝদু লামল শ�্ষী বাম�র লদমক তালকময় বসার 

জন্্য হালত লদময় ইশারা কমর দ্রুত �মরর লভতমর মোর্ময় মোখাঁজাখদু ঁলজ 
কমর লজলজির হামত লেমর বাম�র �াো লপমঠ হাত বদুললময় বলল... 
“সদুলথির হময় বস, মোতার গলায় বরণ�ালা পরাব।”

বা� �াো কান্ ন্ামড়। অন্্যরা রুদ্ধবোমস তালকময় োমকন্। শ�্ষী 
তাড়াতালড় লজলজিমরর এক �াো বাম�র গলায় এবং অন্্য �াো গাম�র 
সামে মোবঁমধ হাসমত হাসমত বলল... “দাদদু , লন্ভ্ষময় মোবলড়ময় আমসা। 
বা� আর মোতা�ামক তাড়া করমব ন্া।”

দাদা মোচাখ পালকময় দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... “তদু ই কী শুরু 
কমরল�স?”

শ�্ষী :.. “দাদদু ! আস� ন্া মোকন্?”
দাদা :.. “আল� আসমত পারব ন্া। আল� এখন্ �দু�ালছি।”
শ�্ষী :.. “সাতসকামল সাঁতরাবার জন্্য লন্চিয় পদুকদু মর র্ামব?”
দাদা :.. “র্া বলার বদুলঝময় বল, সলত্য খদুব মোবলশ ভয় হমছি।”
শ�্ষী মোচাখ পালকময় বলল… “তলাগুল� ন্া লদমল এখদুলন্ তালা 

মোখালব।”
দাদা হতাশ হময় শজারুর �ত ধীমর ধীমর মোহঁমট মোর্ময় বলমলন্... 

“ের মোদখাস মোকন্? কী সাহার্্য করমত হমব তা বদুলঝাময় বল।”
শ�্ষী বাম�র লদমক তালকময় বলল... “বয়স কত?”
দাদা অবাক কমঠে বলমলন্... “বাম�র বয়স লদময় তদু ই কী করমব?” 
শ�্ষী :.. “মোজায়ান্ ন্া বদুড়া?”
দাদা :.. “এখমন্া মোজায়ান্ হয়লন্।”
শ�্ষী :.. “তা তদু ল� বদুঝমল মোক�মন্?”
দাদা :.. “মোধমড় বাম�র বামড় বয়স স্পষ্ট। লন্চিয় লদগ্ভ্ান্ত হময় 

মোতার রামজ্য এমসম�।”
শ�্ষী :.. “রাতারগুল মোর্মত মোচময়ল�ল হয়মতা, পে হালরময় কালাগুল 
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এমসম�। জলড়বদুলট মোবঁমধ লসরা� মোেমল �াললশ করমল ল্যাংড়ার ঠ্যাং 
ভামলা হমব, তাই ন্া দাদদু।”

দাদা :.. “এত খদুলশ হময় লাোলছিস মোকন্?”
শ�্ষী :.. “লশকালররা লদমন্ লশকার কমর, রামত আল� একলা লশকার 

করব। ভাো হাড় মোজাড়া লাগাব মোক�মন্?”
দাদা :.. “পাময় পলট্ বাঁধমত হমব। দাঁড়া! আল� ততরী হময় আসল�।”
শ�্ষী উৎকলঠেত হময় বাম�র লদমক তালকময় দদুহাত মোঝমড় ন্খ 

কা�ড়ায়। দাদা দ্রুত অন্ততঃপদুমর মোর্ময় টচ্ষ এবং লালঠ হামত লেমর 
বলমলন্... “চল! জলড়-বদুলট আন্ার জন্্য �হাবমন্ র্াব।”

শ�্ষী দাদার হাত ধমর �হান্মন্দ বলল… “মোদমখল�স! আ�ার দাদদু 
কত ভামলা।”

বা� অপলকদৃমষ্ট তালকময় োমক। শ�্ষী তাইমর ন্াইমর কমর মোন্মচ 
দাদার সামে র্ায় এবং জলড়-বদুলট হামত লেমর পাটায় লপমর্ বাম�র 
পাময় পলট্ মোবঁমধ লক�দু হাল্া খাবার মোখময় শুময় পমড়। মোভামর বাবা 
�র মোেমক মোবলরময় সশমব্ বা�মক হাই তদু লমত মোদমখ গাময়র মোজামর 
দরজা লালগময় শ�্ষীর �ামক োমকন্। শ�্ষীর �া পামশ মোর্ময় সভময় 
বলমলন্... “কী হময়ম�?”

বাবা লশউমর বলমলন্... “বা� �াড়া মোপময় এ�ন্ভামব �দুমর মোবড়ামছি 
মোর্ন্ �হবমন্ লবচরণ করম�। অন্্যলদমন্র �ত অন্্য�ন্স্ক হময় �মর 
মোেমক মোবমরামল এতক্ষমণ হজ� কমর মোেলত। আ�ার লদমক তালকময় 
মোদমখা, েমর-ভময় েরহলর কমর কপেজ্বমর জজ্ষলরত হময়ল�।”

দাদা দালদর সামে শ�্ষী আসমল বাবা সভময় বলমলন্... “বাপদু! 
দরজা খদুমল বাম�র হুঙ্ার শুমন্ আল� প্রায় হু�লড় মোখময় পমড়ল�লা�।”

দাদা �াো মোন্মড় বলমলন্... “মোতা�ার আলদমখ্যতায় আজ আল� 
সলত্য অবাক হময়ল�।”

বাবা কপট মোহমস বলমলন্… “বাপদু, �দু� মোেমক উমঠ বাম�র হলম্বতলম্ব 
মোদমখ আল� হতভম্ব হময়ল�লা�। আর কী বলব আল� জালন্ ন্া।”

দাদা :.. “শ�্ষী এই বা� মোপার্মত চায়। তাই আ�ামদরমক বাম�র 
সামে উঠাবসায় অভ্যতে হমত হমব।”

বাবা :.. “শ�্ষী! মোতা�ার দাদদু এসব কী বলম�ন্?”
শ�্ষী :.. “হ্যাঁ বাপদু, এই বা� আল� মোপার্মত চাই।”
বাবা :.. “বন্্য বা�মক কী খাওয়ামব?”
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শ�্ষী :.. “মো�ড়া বকরী খাওয়াব।”
বাবা :.. “মোগাষ্ী সম্প্রদায়মক কী বলব?”
শ�্ষী :.. “ওরা কদু তো মোপামর্ মোকন্?”
বাবা �াো চাপমড় বলমলন্... “হায়মর হায়, কদু তোর সামে বাম�র 

তদু লন্া করব মোক�মন্?”
শ�্ষী :.. “এই বা�মক আল� মোপার্বই। দাদদু ! লক�দু বল� ন্া মোকন্?”
দাদা বাম�র লদমক তালকময় বলমলন্... “মোবটা, বালড়মত মোপার্্য বা� 

োকমল গরল�র রামত দরজা জান্ালা মোখালা মোরমখ লন্ভ্ষময় �দু�ামত 
পারব।”

বাবা অসহাময়র �ত মোদৌমড় দালদর সা�মন্ মোর্ময় বলমলন্... “ও 
�া! তদু ল� লক�দু বল� ন্া মোকন্?”

দালদ লবদ্রূপ মোহমস বলমলন্… “ভময়র কারণ মোন্ই। বরাভরণ 
চাইমল লজলজিমরর এক �াো মোতার দা�ামন্দর মোকা�মর মোবঁমধ মোদব।”

শ�্ষী �দুখ মোভংলচময় দাদার হাত ধমর মোবলরময় র্ায়। বাবা মোচয়ামর 
বমস �াো মোন্মড় আমক্ষপ অন্দুতাপ কমর বলমলন্… “মোবআমক্ল 
বাম�র বাচ্া বাগুরায় পাড়া মো�মর আ�ামক লবপামক মোেমলম�!”

শ�্ষী দাদার লদমক তালকময় বলল... “দাদদু , খদুব মোবলশ ভদু খ মোলমগম�।”
দাদা :.. “মোতার ন্া বাম�র?” 
শ�্ষী :.. “কী খাওয়াব?”
দাদা :.. “মোতার বাপমক লজমঞেস কর, সদদুতেমরর সামে সদদুপমদশও 

পামব।”
শ�্ষী কপট মোহমস বলল... “সকমল জামন্ সৎকম�্ষর জন্্য সৎসাহস 

লামগ এবং সৎসমঙ্গ স্বমগ্ষ র্ামব।”
দাদা :.. “তদু ই ন্া জান্মলও আল� জালন্, অসদ্ব্যবহামর ঝগড়া বামধ, 

লবপামক পমড় পাকাবদুলড় কাঁমদ।”
শ�্ষী :.. “আল� বলমত মোচময়ল�লা�, বাম�র ভাো ঠ্যাং মোজাড়া 

লালগময় লদমল বন্ম�ারগ লশমক পদুমড় খাওয়াব।”
দাদা উমতেলজত হময় বাম�র লদমক এগুমত মোচময় কময়ক পা লপল�ময় 

সভময় বলমলন্... “শ�্ষী! মোতার মো�কদু র আ�ামক হু�লক লদল মোকন্?”
শ�্ষী :.. “অভদ্রতা করমল ভদ্ররাও ধ�মক বমল অভদ্র মোকাোকার!”
দাদা :.. “আ�ামক লক�দু বলল�স ন্ালক?”
শ�্ষী :.. “আল� বলমত মোচময়ল�লা�, অকৃতঞে হমল চা�ড়া খদুমল 

�াগলর বান্াব এবং কাচা �াংস লশয়ালীমক খাওয়াব।”
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দাদা বাম�র লদমক তালকময় �াো দদু ললময় বলমলন্… “উতে� লসদ্ধান্ত 
কমরল�স।”

শ�্ষী ধীমর ধীমর অগ্রসর হমল, বা� সলহংস হয়। শ�্ষী টান্ মো�মর 
মোভাজালল বার কমর দাঁত কট�ট কমর বলল... “তদু ই আতে একটা 
ইতর! আদর-কদর বদুলঝস ন্া। আমপামশ মোপার্ �ান্মল �জা করমত 
পারব। বাড়াবালড় করমল মোবম�ামর �রমব।”

দাদা অপলকদৃমষ্ট বাম�র লদমক তালকময় োমকন্। বা� খদু ঁলড়ময় 
খদু ঁলড়ময় হাঁটার মোচষ্টা কমর। শ�্ষী মোভাজালল মোকামর্ মোরমখ গাম� মোহলান্ 
লদময় বমস এলদক ওলদক তালকময় মোহঁমক মোেমক বলল... “টাট্দু ! মোদৌমড় 
আয়।”

মো�াড়া মোদৌমড় আসমল শ�্ষী বাম�র লদমক তালকময় �াো লদময় 
ইশারা কমর বলল... “হুমলার ন্ালত আমপাশ করমত চায় ন্া। গাময়র 
মোজামর পা�ায় একটা লালে �ার।”

দাদা শ�্ষীর পামশ মোর্ময় বাম�র লদমক তালকময় বলমলন্... 
“অমপার্্যমক মোপার্ণ �ামন্ পরমদ্বর্ীর সামে মোদ্বর্করণ।”

শ�্ষী কাঁধ ঝদু ললময় বলল... “মোপার্ �ান্মব ন্া?”
দাদা :.. “অমবালা জীব জালরজদু লরর অে্ষ বদুমঝ ন্া। মোজারাজদু লর 

করমল কা�ড়াকা�লড় করমব। আল� লববোস কলর উপবামস মোপার্মণর 
মোর্াগ্য হমব।”

শ�্ষী হতাশ হময় কাঁধ ঝদু ললময় বলল... “রামত কো শুমন্ল�ল এখন্ 
শুন্ম� ন্া মোকন্?”

দাদা :.. “তা আল� জালন্ ন্া।”
শ�্ষী :.. “গাময়র মোজামর োপ্পড় মো�মর লজমঞেস কমরা।” 
দাদা :.. “আল� পারব ন্া।”
শ�্ষী :.. “বদুমড়া-ধালড়র �ত এত মোভড়দু য়া হময়� মোকন্?”
দাদা :.. “বাম�র সামে কদু লতে কমর বীরমবের প্র�াণ লদমত চাই ন্া। 

বামগ মোপমল র্দুবা-বদুড়ার �ামড় মোদমব দদুচারটা।”
শ�্ষী :.. “মোলাহা গলামত হমল আগুমন্ জ্বালামত হয়, পাের ভােমত 

হমল হাতদু লড় লদময় �ারমত হয় তা লন্চিয় জামন্া?”
দাদা :.. “�মন্ রালখস! লন্মজমক অবমহলা করমল �ারাত্ক ক্ষলত 

হয়।” 
শ�্ষী কপট মোহমস বলল... “অক্ষত োকার জন্্য কী করমত হমব?”
দাদা হাঁটমত শুরু কমর বলমলন্... “আ�ার ভদু খ মোলমগম�, আল� 
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পাক�মর র্ালছি। তদু ই ঠাট ঠ�ক ঠসমক হাঁটাহাঁলট কর, রূমপর মোজল্ায় 
জ্বমল গাময় পমড় ভাব জ�ামত চাইমব।”

শ�্ষী মোদৌমড় মোর্ময় দাদার হাত ধমর মোহঁমক বলল… “টাট্দু ! ন্াতো 
কর মোর্ময়।”

দাদা চ�মক উঠমল, শ�্ষী হাসমত হাসমত বলল... “দাদদু ! শাদূ্ষলমক 
মোপার্ �ান্ামন্া র্ামব?”

দাদা :.. “মোপার্ ন্া �ান্মল �াগলর মোচালল বালন্ময় মোদব। বাম�র লচন্তা 
বাদ লদময় �তলমবর কো বলমল দদু লচিন্তা দূর হমব।”

শ�্ষী :.. “শাদূ্ষলমক সামে লন্ময় আতঙ্বালজ করমল মোকউ তদু কতাক 
করমব ন্া।”

দাদা :.. “শাদূ্ষমলর সামে হাঁটাহাঁলট করমল �তোন্রা মোতার ধামর 
পামশ আসমব ন্া।”

শ�্ষী :.. “ল�ন্ল�মন্মক আল� লবময় করব ন্া।”
দাদা :.. “এ�ন্ �তোন্ আ�ামদর সম্প্রদাময় মোন্ই। বাম�র সামে 

মোকউ হাতাহালত কমর ন্া, কদু লতে করা অমন্ক দূমরর কো।”
শ�্ষী কো ন্া বমল কাঁধ ঝদু লায়। দাদা মোচয়ামর বমস �াো লদময় 

ইশারা কমর বলমলন্... “পাক�মর মোর্ময় চা ন্াতো বালন্ময় লন্ময় 
আয়।”

শ�্ষী :.. “দাদদু ! এত লচলন্তত হছি মোকন্?”
দাদা :.. “বাম�র সামে ভাব জল�ময় অপ্সরালদর আত্লবমলাপ 

হময়ল�ল। এই বা� মোতামক খদু ঁমজ মোপল মোক�মন্?”
শ�্ষী :.. “বা� বাগুরায় আটমকল�ল। মোখাঁজাখদু ঁলজ কমর আল�ই 

বা�মক খদু ঁমজ বার কমরল�লা�।”
দাদা :.. “শ�্ষী, এই বা� মো�মড় লদমল সকমলর �ঙ্গল হমব।”
শ�্ষী দদুষ্টদু হালস মোহমস লপ�দু মোহঁমট বলল… “মোপার্্য মো�কদু মরর �ত 

আ�ার সামে এমসল�ল। শাদূ্ষলমক মোপার্ �ালন্ময় রাতলবমরমত 
বন্ম�ারগ লশকার করব।”

দাদা বাম�র লদমক তালকময় �াো দদু ললময় বলমলন্… “তা আল� 
জালন্।”

বাবা সতক্ষতার সামে মোহঁমট মোর্ময় কপট মোহমস বলমলন্... “বাপদু, 
আল� এখন্ বাজামর র্াব।”

দাদা :.. “লন্ভ্ষময় র্াও, লচন্তার কারণ মোন্ই।”
বাবা :.. “সলত্য বল� বাপদু?”
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দাদা :.. “লক�দুর প্রময়াজন্ হমল মোতা�ার �ামক পাঠাব।”
বাবা :.. “ও �া! আ�ার �ামক পাঠামবন্ মোকন্?”
দাদা :.. “বমলল�লা� �াত্র।”
বাবা :.. “বাপদু, বা� মো�মড় লদমল আ�ার ভয়ভীলত দূর হমব। আল� 

আবার আমগর �ত লন্ভ্ষময় চলামেরা করমত পারব।”
দাদা :.. “এখন্ �াড়মল লবপলতে বাড়মব।”
বাবা :.. “মোকন্ বাপদু?”
দাদা :.. “�াড়া মোপময় র্ামক সা�মন্ পামব তামক সাবাড় করমব।”
বাবা :.. “আজ আল� আর মোদাকামন্ র্াব ন্া।”
দাদা :.. “লজলজির ল�ঁড়মত পারমব ন্া। তদু ল� লন্লচিমন্ত র্াও।”
বাবা মোচাখ বদুমজ করমজামড় লবড়লবড় কমর হাঁটমত শুরু কমর 

বলমলন্… “বাপদু, আল� র্ালছি।”
দাদা হাত মোন্মড় বাম�র লদমক তালকময় স্বগমতালক্ত কমরন্... 

“অপ্সরালদর সামেও এ�ন্ একটা এমসল�ল। আ�ার ন্াতলন্র প্রলত 
আকৃষ্ট হময়ল�স মোকন্, আ�ামদর কা� মোেমক তদু ই কী চাস? মোহঁই! 
কো বলল�স ন্া মোকন্?”

বা� গমজ্ষ উঠমল শ�্ষী উমঠ পমড় মোদৌমড় �র মোবলরময় সভময় 
বলল... “দাদদু , কী হময়ম�?”

দাদা হাসার মোচষ্টা কমর বলমলন্… “সপেদ উপমভামগর জন্্য 
আ�রা মোস্বছিায় �হাবমন্ বসবাস কলর। আল� লববোস কলর লন্সমগ্ষ 
স্বগ্ষীয় আভাস আম� এবং স্বলতের লন্বোমস লববোস বামড়। প্রাণারাম�র 
জন্্য প্রাণায়া� করমত হয়। আলভজামত্যর মোগৌরব হমলা আলভজালতক 
মোরাগ। আল� মোভাজন্লবলাসী, অহংবাদী অেবা মোতার্াম�াদকারী ন্ই।”

শ�্ষী কো ন্া বমল দদুহামত দাদার বাজদু ধমর। দাদা বদুক ভমর 
দী�্ষবোস মোটমন্ শ�্ষীর �দুমখর লদমক তালকময় বলমলন্... “প্রভদু  আ�ামক 
প্রভূত পলর�াণ ধন্ �ান্ র্শ লদময়ম�ন্। ধন্�মদ প্র�তে হময় আল� 
কভদু  েদু টালন্ কলরলন্। অমন্ক র্মনে আ�রা মোতার লালন্পালন্ কমরল�। 
লববোসী হওয়া সম্বেও আল� শলঙ্ত হই র্খন্ আ�ার কামন্ প্রলতধ্বলন্ত 
হয়, মোতার ন্াতলন্ বড় মোজার আঠামরা ব�র বাঁচমব।”

শ�্ষী মোচাখ বদুমজ লশউমর বলল… “দাদদু , কী বলমত চাও দয়া কমর 
বদুলঝময় বমলা। এখন্ সলত্য ভয় হমছি।”

দাদা হাসার মোচষ্টা কমর বলমলন্… “মোতামক লন্ময় আ�রা আধদুলন্ক 
স�ামজ লেমর মোর্মত চাই। মোতার সামে সলাপরা�শ্ষ করার জন্্য 
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লচন্তাভাবন্া করল�লা�।” 
শ�্ষী কপাল কদু ঁচমক বলল… “আল� লববোস কলর অন্্যমদর �ত 

আ�রাও উপজালত।”
দাদা �াো মোন্মড় বলমলন্… “উপজালত হওয়ার বৃো মোচষ্টা 

কমরল�লা�। আ�ামদর ইষ্টকদু টদু ম্বরা শহমর বসবাস কমর। তদু ই হমল 
বন্রামজ্যর রান্ী, গূঢ়ত্বে জান্াজালন্ হময়ম�।”

শ�্ষী :.. “আল� মোকামন্া ইষ্টকদু টদু ম্বমক লচলন্ ন্া এবং বন্রামজ্যর রান্ী 
হমত চাই ন্া।”

দাদা :.. “স�য় হমল সবাই সবাইমক লচন্মব। র্া! আর বাড়াবালড় 
ন্া কমর বা� মো�মড় মোদ। আল� আবার লন্লচিন্ত �মন্ লভজা চা মোরামদ 
শুলকময় খাব।”

শ�্ষী :.. “আ�ার রাজ্য মো�মড় আল� মোকাোও র্াব ন্া। প্রময়াজমন্ 
বন্মক উপবন্ বান্াব।”

দাদা :.. “মোতামক মোকাোও মোর্মত হমব ন্া। প্রজা হওয়ার জন্্য ওরা 
মোতার রামজ্য আসমব।”

শ�্ষী :.. “মোকউ আসম� ন্া মোকন্, আর কতলদন্ অমপক্ষা করমত 
হমব?”

দাদা :.. “স�য় হমল এ�লন্ এ�লন্ সা�ন্াসা�লন্ হমব এবং কদু দশ্ষন্ 
বা� তাড়ামল সদুপদুরুর্রা এমস গাময় পমড় ভাব জ�ামত চাইমব।”

শ�্ষী �মরর লদমক হাঁটমত শুরু কমর বলল… “�ারধর করমলও 
ভীরুমক আল� বালড় মোেমক বার করব ন্া।”

দাদা শ�্ষীর চমল র্াওয়া পমের লদমক তালকময় স্বগমতালক্ত কমরন্… 
“তা আল� জালন্ এবং জান্াজালন্ হমল বাম�র লশকার হওয়ার জন্্য 
লশকালররা এই চাকলায় আসমব ন্া।”

শ�্ষী দরজার আড়ামল দাঁলড়ময় দাদামক মোদমখ। দাদা অপলক 
দৃমষ্ট বাম�র লদমক তালকময় ধীমর ধীমর মোহঁমট মোর্ময় বাম�র �াোয় 
হাত বদুলামত শুরু করমল, শ�্ষী মোবলরময় বোস রুদ্ধ কমর লসঁলড়মত 
বমস অপলকদৃমষ্ট তালকময় োমক। দালদ মোবলরময় কপামল আ�াত 
কমর লপ�মন্ তালকময় �ামক মোেমক কলপেতকমঠে বলমলন্... “বউ! 
ভান্দু�লতর মোখলা আবার শুরু হময়ম�।”

�া দ্রুত মোর্ময় সভময় বলমলন্... “কী হময়ম� �া?”
দালদ :.. “মোতা�ার বেশুমরর লদমক তালকময় মোদমখা।”
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�া �দুখ বালড়ময় সলবমিময় বলমলন্… “বাপদু বাম�র সামে কো 
বলম�ন্।”

দালদ :.. “হ্যাঁ, অপ্সরালদর বাম�র সামেও শুধদু মোতা�ার বেশুর কো 
বলমতন্।”

�া :.. “এসব আপলন্ কী বলম�ন্?”
দালদ :.. “এই বা� লন্চিয় বালজগর।”
�া :.. “েমরভময় আ�ার হাত পা কাঁপম�। এখন্ আ�রা কী 

করব?”
দালদ মোবলরময় শ�্ষীমক ধারীমত বমস োকমত মোদমখ পামশ মোর্ময় 

�াোয় হাত বদুললময় লবচললত হময় বলমলন্... “শ�্ষী, দয়া কমর বা� 
তালড়ময় মোদ।”

শ�্ষী :.. “মোকন্ দালদ?”
দালদ :.. “এই বা� হয়মতা মোভকধারী বালজগর।” 
শ�্ষী চ�মক দাঁলড়ময় বলল... “কী বলমল?”
দালদ লবচললত হময় বলমলন্… “তদু ই এক�াত্র উতেরালধকালরণী। 

মোতার লক�দু হমল সব আজাড় হমব। একমরাখাল� ন্া কমর বা� মো�মর 
চা�ড়া খদুমল লদমল �াগলর বালন্ময় মোদব।”

শ�্ষী হতাশ হময় বলল... “বা� �াড়মল মোচারমচাট্ার েমর লশকামর 
করমত পারব ন্া। পাড়ায় পাড়ায় ওরা বাগুরা পাতায়।”

দালদ :.. “মোতার মোচৌহলদ্মত অলচন্-পদুরুর্ ন্া আসার ের�ান্ জালর 
করাব।”

শ�্ষী :.. “দালদ, কী হময়ম�?”
দালদ :.. “বাম�র সামে ভাব জল�ময় অপ্সরালদ মোলাকান্তর হময়ল�মলন্। 

আ�রা চাইমলও এই বা� �ারমত পারমব ন্া।”
শ�্ষী :.. “মোচষ্টা করব?”
দালদ �াো লদময় ইশারা কমর মোচয়ামর বসমল, শ�্ষী কাঁধ ঝদু ললময় 

বলল... “সলত্য বল�?”
দালদ :.. “মোতার �া লতর �ারমল উড়াল পালখ �ালটমত পমড়। আল� 

লন্চিয়তার সামে বলমত পারব এই বাম�র গাময় লতর লাগমব ন্া। 
লতরধদুন্ এমন্ মোদ! এই বা� �রমল মোজায়ান্ একটা লকমন্ মোদব।”

শ�্ষী :.. “সলত্য বল�?”
দালদ :.. “বা� ন্া �রমল আল� মোতামক জামন্ মো�মর মোেলব।”
শ�্ষী উমঠ পমড় মোদৌমড় অন্ততঃপদুমর মোর্ময় লতরধন্দু হামত লেমর 
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হাঁপামত হাঁপামত বলল... “�া! এই ন্াও।”
�া লতর ধন্দু হামত লন্ময় দালদর লদমক তালকময় বলমলন্... “�া, 

পাময় �ালর?” 
দালদ :.. “কালঠর �াোয় �ামরা।”
�া সম্লত জালন্ময় লতর �দুড়মল বা� গুলেময় উমঠ। দাদা হাঁই হুঁই 

শুরু কমরন্… “আ�ামক মো�মর মোেলমলা আ�ামক মোখময় মোেলমলা।”
দালদ লচলন্ততকমঠে বলমলন্... “বউ, এখন্ কী করমব?”
�া :.. “আপন্ার কো সত্য হমল সব্ষন্াশ হমব।”
দাদা মোদৌমড় দূমর সমরন্। শ�্ষী মোচাখ বদুমজ লশউমর উমঠ। দালদ 

বাম�র লদমক তালকময় বলমলন্… “অকারমণ লন্রীহ প্রাণীর প্রাণন্াশ 
করমল পাপ হয়। শ�্ষী! আহত হমলও ইতর প্রাণীরা লহংস্র। তদু ই র্া 
বলমব আল� এখন্ তা করব।”

শ�্ষী দালদর পামশ মোর্ময় গলা জলড়ময় ধমর অস্দু টস্বমর বলল... 
“দালদ মোগা, অন্াহত আল� ভরা মোর্ৌবমন্ �রমত চাই ন্া মোগা।”

দালদ অবাককমঠে বলমলন্... “ল্যাংড়া হমলা মোক�মন্?”
শ�্ষী :.. “বাগুরায় পাড়া মো�মরল�ল।”
দালদ :.. “তদু ই মোদমখল�মল?”
শ�্ষী মো�াড়ার লদমক তালকময় বমল �দুখ লবকৃত কমর বলল… 

“মোকাঁোমত মোকাঁোমত বাগুরার �দুখ আগমলল�লা�। লন্ষ্ক�্ষা টাট্দু  মোকামন্া 
কাজ করমত পামর ন্া।” 

দালদ লবদ্রূপমহমস বলমলন্... “টাট্দু মক লদময় কী কাজ করামত 
চাস?”

শ�্ষী :.. “দালদ!”
দালদ :.. “লজ্ার কো শুলন্ময় লন্ল্ষজ্রা মোতামক কালহল করমল 

কী করমব।”
শ�্ষী :.. “কান্াকালন্ করমত চাইমল মোভাজালল লদময় কললজা বার 

করব।”
দালদ ওরা �াোয় হাত বদুললময় �ামক মোেমক বলমলন্... “বউ, কী 

করব?” 
�া শ�্ষীর লদমক তালকময় �াো মোন্মড় বলমলন্… “আল� জালন্ ন্া।”
দাদা তড়বড় কমর মোহঁমট মোর্ময় অধরদংমশ বলমলন্... “আ�ামক 

ের মোদখামল মোকন্?”
দালদ লচলন্ততকমঠে বলমলন্… “এই বা� হয়মতা বালজগর।”
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দাদা �াো দদু ললময় বলমলন্... “আ�ামরা সমন্দহ হমছি।”
দালদ :.. “কী করব?”
দাদা :.. “�ারমল পাপ হমব, �াড়মল �মর র্ামব। হায়মর হায়। মোহঁই! 

পাময় কালঠ মোবঁমধ আলাইমক সামে এমন্ল�মল মোকন্?”
শ�্ষী বা� এবং মো�াড়ার লদমক তালকময় বলল... “বা� পদুর্মল সবাই 

বলমব বীমরর ন্াতলন্ বীরা হময়ম�, তাই এমন্ল�লা�। আমগ জান্মল 
এত �ারাত্ক ভদু ল আল� অন্তত করতা� ন্া। এই টাট্দু ! তদু ই লক�দু 
বলমল ন্া মোকন্?”

দাদা মোচয়ামর বমস বাম�র লদমক তালকময় বলমলন্... “বালজগর হমল 
গাময় লতর লাগত ন্া। লতর মোলমগ লেন্লক লদময় রক্ত মোবলরময়ল�ল।”

শ�্ষী আন্মন্দ লালেময় বলল... “এর �ামন্ বা�মক সামে লন্ময় 
রাতলবমরমত লশকামর মোর্মত পারমব?”

দাদা �াো দদু ললময় বলমলন্... “র্া! গর�াগর� চা ন্াতো বালন্ময় 
আন্।”

শ�্ষী মোদৌড়ামত শুরু কমর বলল… “দাদদু ! পাক�মর আমসা।”
দালদ বাম�র লদমক তালকময় গম্ীরকমঠে বলমলন্... “আল� জখ� 

মোদখমত চাই।” 
দাদা :.. “এখন্ ধামর মোগমল �ামড় মোদমব দদুচারটা। সপ্তায় একটা 

�দুরলগ খাওয়ামল �াস কময়ক পর মোপার্ মো�মন্ লপম� লপম� হাঁটমব। 
মোবলশ খাওয়ামল স�স্যা হমব।”

দালদ :.. “শ�্ষীর দাদা, শ�্ষীর লক�দু হমল বংশ লন্ব্ষংশ হমব।”
দাদা �াো মোন্মড় দ্রুত মোহঁমট পাক�মর মোর্ময় মোহঁমক বলমলন্... 

“মোহঁই! গর� চা বান্ামত কতক্ষণ লামগ?”
শ�্ষী হামতর কাপ �ালটমত মোেমল চ্যাঁচাম�লচ কমর… “বা...বা...বা� 

বা�।”
দাদা হাসমত হাসমত বলমলন্... “তদু ই এত পদু ঁময় পাওয়া কমব 

হমল?”
শ�্ষী লশউমর বলল… “দাদদু মোগা দাদদু , আল� বদুমঝল�লা� ভান্দু�লতর 

মোখলা মোদলখময় আ�ার �াড় �টকাবার জন্্য ভাণ্ামর প্রমবশ কমরম�। 
টাট্দু মক আজ বাম�র মোভাজন্ বান্াব।”

দাদা :.. “মোকন্?”
শ�্ষী :.. “লবপমদ পড়মল উপমদশ লদমত পামর ন্া, খালল খইল আর 

ভদু লস খায়।”
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দাদা :.. “মো�াড়ারা মোদৌড়ামত পামর কো বলমত পামর ন্া।”
শ�্ষী :.. “লঠকাম�, এখমন্া বমলা বাম�র সামে কো বলল�মল মোকন্?”
দাদা জলমচৌলকমত বমস বলমলন্… “আল� বদুমঝল�লা� মোভাজবালজ 

করার জন্্য বালজগর আবার এমসম�, লন্লচিত হওয়ার জন্্য কামন্কামন্ 
কো বলল�লা�। এখন্ চা বালন্ময় মোদ।”

শ�্ষী চা বান্ামত বান্ামত বলল… “মোবাকা হমলও বালজগররা বাগুরায় 
পাড়া �ামর ন্া।”

দাদা :.. “মোতার লন্রাপতো লন্লচিত করার জন্্য শহমর লেমর মোর্মত 
হমব।”

শ�্ষী চা বালন্ময় দাদার হামত লদময় মোচয়ামরর হাতমল বমস চা’য় 
চদু �দুক লদময় বলল… “শহমর জীবন্ উপমভাগ করা র্ায় ন্া। আল� 
আ�ার জীবন্ উপমভাগ করমত চাই।” 

দাদা :.. “লঠকাম�, কদু ক্দু ট কখন্ লশকার করমব?”
শ�্ষী :.. “চা মোখময় লশকামর র্াব।”
দাদা :.. “মোতার সামে আসমত পারব?”
শ�্ষী :.. “মোদৌড়ামত পারমল আ�ার মোকামন্া অসদুলবধা হমব ন্া। 

আ�ার মো�াড়ার লপমঠ তদু ল� বসমত পারমব ন্া।”
দাদা :.. “মো�াড়া মোদৌলড়ময় মোবলশ দূর মোগমল লবপামক পড়মত পালরস। 

সামে মো�াবাইল রালখস।”
শ�্ষী :.. “এখমন্া দক্ষ অবোমরাহী হমত পালরলন্। আ�ামদর বাগামন্ 

অমন্ক কদু ক্দু ট আম�। চাইমল এখদুলন্ একটা ধরমত পারব।”
দাদা :.. “তাড়াতালড় আয়! অমন্কলদন্ হয় বন্ম�ারগ পদুমড় খাইলন্।”
শ�্ষী :.. “এখন্ ন্াতো খাও দদুপদুমর ইয়া মো�াটা একটা পদুমড় মোদব।”
দাদা :.. “মো�কদু রমক বশ করমত হমল ক�পমক্ষ �াস �ময়ক লাগমব। 

লহংস্ররা সহমজ মোপার্্য হয় ন্া।”
শ�্ষী আরা� কমর বমস বলল… “আ�ার মোকামন্া তাড়া মোন্ই।”
দাদা আড়মচামখ তালকময় বলমলন্... “�ামসর আমগ লজলজির খদুলমল 

স�স্যা হমব।”
শ�্ষী :.. “কী করমব?”
দাদা :.. “আ�ার �ামড় চাপড় �ারমব।”
শ�্ষী :.. “�াস �ময়ক পর খদুলমল আ�ার �ামড় চাপড়ামত পারমব 

ন্া। বাম�র লচন্তা বাদ লদময় মোবড়ামত মোগমল স�য় কাটমব। বালড়মত 
োকমল দ� বন্ধ হময় র্াব।”
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দাদা :.. “প্রলতলদন্ মোকাোই র্াস?”
শ�্ষী উদাস হওয়ার ভান্ কমর দী�্ষবোস মো�মড় বলল… “মোকালকলার 

�ত বমন্ বমন্ একলা �দুলর। অঙ্গালঙ্গর জন্্য সকমলর সঙ্গী আ� শুধদু 
আল� একলা লন্তঃসঙ্গ।” 

দাদা ঝদু ঁলক লদময় দাঁলড়ময় দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... “মোবলশ 
মোতলরম�লর করমল বাম�র গলায় ঝদু ললময় মোদব। অমঙ্গ অমঙ্গ টান্াটালন্ 
করমত চাইমল ঠাঠাপড়া মোরাদ্দু মর পদুলড়ময় অঙ্গন্ামক আজ অঙ্গার 
করব।”

শ�্ষী দদুহাত মোন্মড় লপ�দু মোহঁমট বলল… “দাদদু , দয়া কমর লববোস 
কমরা নৃ্মত্যর লন্য়�ান্দুর্ায়ী আল� অলভন্য় করার অপমচষ্টা কমরল�লা� 
�াত্র।”

দাদা :.. “বাইমর চল, বাম�র সা�মন্ হাঁটাহাঁলট করমল আ�ামদর 
সামে পলরলচত হমব। মোচাখ-ঝলসামন্া রূমপ আগুন্ ন্া োকমলও 
আগুমন্ ঝলসামন্া �াংমস স্বগ্ষীয় স্বাদ োমক।”

শ�্ষী :.. “লঠকাম�, পদুড়া গমন্ধর প্রশংসা করমল রান্ার স্বাদ আস্বাদন্ 
করাব।”

দাদা :.. “তদু ই লক�দু বমলল�স, আল� লক�দু বদু লঝলন্।”
শ�্ষী দাদার বাজদু ধমর কপট মোহমস বলল... “দাদদু , লকরা মোখময় লতন্ 

সত্য কমর বমলা এই বা� বালজগর ন্য়।”
দাদা :.. “আল� লকরা খাই ন্া।”
শ�্ষী :.. “এখন্ আ�ার ভয় হমছি। মোভললকবাজ হমল মোচামখ মোভললক 

লাগামত চাইমব।”
দাদা বাম�র লদমক তালকময় দৃঢ়কমঠে বলমলন্... “মোভললকবাজ হমল 

মোচামখ মোভললক লাগাত ব্যোয় কাতর হত ন্া। �মন্ রালখস, বা� 
আহত হয় ��্ষাহত হয় ন্া। বাম�র বদুমক �ন্ মোন্ই। বাড়াবালড় করমল 
সাবাড় করমব।”

শ�্ষী :.. “আল� বাম�র �াংস খাই ন্া এবং বাম�র মোভাজন্ হমত 
চাই ন্া।”

দাদা হাঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “এখন্ লশকামর চল।”
শ�্ষী দাদার হাত ধমর ঝাঁকদু লন্ লদময় বলল... “দাদদু ! মোকউ আসম� 

ন্া মোকন্?”
দাদা :.. “মোতার বাপ আসমল বলব মোতার লবময়র বয়স হময়ম�। সব 

খদুমল বলমল আগা�ীকাল মোতামক লবময় মোদমব।”
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শ�্ষী :.. “আল� কখন্ লবময়র কো বললা�?”
দাদা :.. “তাইমল মোকউমটর �ত মোকউ মোকউ করল�স মোকন্?”
শ�্ষী মো�াড়ার লদমক তালকময় দাঁত কট�ট কমর বলল... “তদু ল� 

হাঁটমত পার ন্া দদুব্ষল টাট্দু  মোদৌড়ামত পামর ন্া।”
দাদা :.. “টক্র লদময় মো�াড়া মোদৌড়ামত চাস ন্ালক?”
শ�্ষী :.. “একলা লশকার করমত ভামলা লামগ ন্া।”
দাদা :.. “বন্ম�ারগ পদুমড় লদমল মোপট ভমর মোখময় বাম�র পাময় 

�াললশ করব।”
শ�্ষী লপ�ন্ মোেমক দাদার গলা জলড়ময় ধমর বলল... “সলত্য!”
দাদা :.. “গলা মো�মড় দূমর সর! মোবলল্ক মোকাোকার।” 
শ�্ষী লপ�দু মোহঁমট সভময় বলল... “দাদদু , কী হময়ম�?”
দাদা হাসমত হাসমত বলমলন্… “কলদ্ন্ আমগ তদু ই লকমশারী ল�মল 

এখন্ তদু ই োকসদুন্দরী হময়ল�স।”
শ�্ষী সভময় বলল… “তদু ল� আ�ামক ের মোদলখময়�। আল� 

বদুমঝল�লা� মোকউ মোতা�ার �ামড় মো�ঁচা লদময় কো বলামছি।”
দাদা :.. “র্া! মোদৌমড় বন্ম�ারগ ধমর লন্ময় আয়।”
শ�্ষী :.. “আল� আর মোতা�ামক বন্ম�ারগ পদুমড় খাওয়াব ন্া।”
দাদা দদু হাত প্রসালরত কমর বলমলন্… “আয়! মোদৌমড় দাদার উমর 

আয়।”
শ�্ষী লশউমর োমন্ বাঁময় তালকময় বন্ম�ারগ মোদমখ মোদৌমড় লভতমর 

মোর্ময় লতরধন্দু হামত লেমর লন্শান্া কমর লতর �ারমল, দাদা অবাককমঠে 
বলমলন্... “এত দক্ষ কমব হমল?”

“মোস-ই কমব।” বমল শ�্ষী মোদৌমড় মোর্ময় মো�ারগ জবাই কমর হামতর 
ইশারায় মোেমক বলল... “দাদদু আমসা, বমন্ মোভাজন্ করমল মোপট 
ভরমব।”

দাদা ন্াতলন্ লশকমপাড়া মোখময় বা�মক মোপার্ �ান্ামত ব্যতে হমল 
�াস লতমন্ক মোচামখর পলমক কামট। লন্ত্যলদমন্র �ত ন্াতো কমর 
দাদা ন্াতলন্ বাম�র সামে ব্যতে হমল দালদ চা হামত মোবলরময় বলমলন্... 
“আল� একটদু  আদর করমত পারব?”

দাদা হামতর ইশারায় দালদমক পামশ মোেমক বলমলন্... “শ�্ষীর 
দালদ, শ�্ষীর লবময়র বয়স হময়ম� এবং আ�ামদর রামজ্য বীরপদুরুর্ 
মোন্ই। বা��শাইমক মোদখমল মোভড়ারা মোদৌমড় পালামব। শ�্ষীর মোজাড় 
খদু ঁজার জন্্য শহমর মোর্মত হমব। কমব র্াব?”
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শ�্ষী �দুখ মোভংলচময় দালদর পামশ মোর্ময় হাত বালড়ময় বলল... “দালদ, 
চা দাও।”

দালদ কাপ এলগময় লদময় বলমলন্… “মোতার দাদা লঠক বমলম�ন্। 
মোতার মো�কদু রমক মোদখমল বমরর দাদারা মোভড়ার �ত েরহলর করমব। 
মো�াড়ামক মোদখমল অবোমরাহীরা মোদৌমড় পালামব। মোপ্র� লন্মবদন্ করমত 
এমস এসব জন্তুজামন্ায়ার মোদখমল মোজায়ান্রা হতাবোস হময় হা 
হমতালমি জপমব। এসব মোভমব আ�ার হতাবোস হলছি।”

শ�্ষী চা’য় চদু �দুক লদময় বলল... “অভীষ্টলামভর জন্্য এমস মোকউ 
দদুরদৃষ্ট হমল আল� মোকন্ লবলদ্বষ্ট হব?”

দালদ :.. “জংলায় জাপক আম�। আম� �ৃণ্য এবং �ন্দুর্্যবেহীন্ 
ব্যলক্ত, তামদর �ামঝ সবজান্তাও আম�। মোতামক বামগ মোপমল ওরা 
জাপটাজাপলট করমব।”

শ�্ষী :.. “আমলাবাতাস চলাচমলর জন্্য �মরর মোদওয়ামল জান্ালা 
োমক এবং কদু সদু� েমলর মোকশমরর ন্া� জােরান্ তা ন্া জান্মলও 
আ�ার মোকা�মর মোর্ মোভাজালল োমক তা ওরা জামন্।”

দালদ লবদ্রূপ মোহমস বলমলন্… “রময় রময় জ্বমল আগুন্ ধরমল তদু মর্, 
মোপ্র�ালনি লন্মব মোপ্র�ীর অধরা�ৃত মোচামর্।”

শ�্ষী গম্ীরকমঠে বলল... “পান্ মোেমক চদু ন্ খসমল মোর্ তাঁইশ কমর, 
আ�ামক মোদখমল তার তাড়স বামড়। মোপ্র� আ�ামক প্র�দা বালন্ময়ম�। 
আল� এখন্ মোপ্র�ী চাই। মোন্ামটর বালণ্ল আ�ার জন্্য কাগমজর তাড়া। 
�াললন্ীরা কাগুমজ েদু মল �ালা গাঁমে ন্া। মোবলশ পীড়াপীলড় করমল 
জ্বর উমঠ। আঁটাআঁলট করমল লচলটংবামজর �াোয় ঠাঠা পমড়, ন্াগমর 
বাড়াবালড় করমল লরপদুরা লচড়লবড় কমর। আল� জালন্ বাড়াবালড় কমর 
বরন্ারী হওয়া র্ায় ন্া।”

দাদা দালদর লদমক তালকময় ইলন্ময় লবলন্ময় বলমলন্... “ন্র� 
হামতর গর� এককাপ চা চাই, মোপ্রম� লসক্ত কামপ চদু �দুক ন্া লদমল 
�দু� ভামে ন্া, তদু ই স্পশ্ষ করমল ভরদদুপদুমর স্বপ্রা ন্ীল হমত চায়। 
মোচামখর সা�মন্ আয় আল� মোতামক প্রাণভমর মোদখমত চাই।”

দালদ দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... “লন্শীমে ভর উঠমল শালন্তজল 
ল�লটময় ভূতঝাড়ব, তবদুও ওঝার শরন্াপন্ হব ন্া।”

শ�্ষী �দুখ লবকৃত কমর বলল… “ন্ালড়ঞোন্ মোন্ই তবদুও হাতদু মড় 
োক্তার ন্ালড়মটপায় লবমশর্ঞে হমত চায়।”

দালদ ন্াতলন্র বাড়াবালড়রকম�র আঁতদু তদু পদু ঁতদু  মোদমখ দাদা লবরক্ত 
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হময় বালড় মোেমক মোবলরময় র্ান্। মো�াটরা তখন্ �ামঠ েদু টবল মোখলল�ল। 
হঠাৎ বল গা�তমল মোগমল এক লকমশার কপামল আ�াত কমর। দাদা 
তামক মোেমক বলমলন্... “এই ন্াটা! এলদমক আয়।”

লকমশার �াো লদময় ইশারা কমর বলল... “আপলন্ আ�ামক ন্াটা 
োকম�ন্ মোকন্?”

দাদা :.. “আল� মোতামক ন্াটা োকব। ন্াটা োকমল তদু ই কী করমব?”
লকমশার :.. “আপন্ামক আ�রা লকছিদু  করমত পারব ন্া। দালদমক 

োকমল অমন্ক লক�দু করমত পারমবন্। োকব?”
দাদা অধর দংমশ মোচাখা পালকময় বলমলন্... “মোতার এত সাহস। 

দাঁড়া! আজ মোতার একলদন্ লক আ�ার একলদন্।”
লকমশার :.. “আজমকর লদন্ আ�ার। দালদ! ঝাড়দু  লন্ময় আমসা।”
এক বদুলড় ঝাড়দু  হামত মোবলরময় কক্ষশকমঠে বলল... “এই শ�্ষীর 

দাদা, আ�ার ন্ালতমক দাবড়ালছিস মোকন্?”
দাদা দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... “মোদাকামন্ আ�ার চা ঠাণ্া 

হমছি, আন্ার জন্্য তামক মোেমক বমলল�লা�। তা ন্া কমর অ�টন্ 
�লটময়ম�।”

বদুলড় :.. “মোসই কমব লশশুশ্র� বন্ধ হময়ম� তা লন্চিয় জামন্া?”
দাদা :.. “�াত্র গতকাল ওরা লকমশার হময়ম�। পরশু কন্্যা মোদমখ 

তরশু ওমদরমক একসামে লবময় লদময় ক�্ষসপোদমন্র জন্্য বেশুরগৃমহ 
পাঠাব।”

বদুলড় মোকা�মর আঁচল মোগাঁমজ বলল... “কী বলমল?”
দাদা লকমশারমক মোেমক বলমলন্... “পদুরুষ্টদু ! মোদৌমড় চা লন্ময় আয় 

ন্ইমল বদুলড় সামে আজ এক হাত হমব।”
লকমশার মোরমগ মোোঁসমোঁস কমর বলল... “আজ আপন্ামক পদুললমশ 

ধলরময় মোদব। দালদ! আপন্ার মো�াবাইল মোকাোয়?”
বদুলড় :.. “মোতারা বল মোখল, বদুড়ামক আল� দদুরতে করব।”
দাদা ধ�মক বলমলন্... “মোহঁই বদুলড়! আ�ামক ধ�লকময় তদু ই 

মো�াকরামক আমদশ করমল মোকন্?”
বদুলড় :.. “�ায়! আল� কখন্ তামক আমদশ করলা�? আল� তামক 

বল মোখলার জন্্য বমলল�লা�।”
দাদা :.. “খালল পাময় বল মোখলমল হাত ভামঙ্গ। ল�স্ার ন্াটা! মোদৌমড় 

পড়া�মর র্া। আজমকর জন্্য র্মেষ্ট মোখমলল�স। মোবলশ বাড়াবালড় 
করমল �দুগুর লদময় �ারব।”
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লকমশার হাওয়ার ল�ঠাইর জন্্য বায়ন্া ধরমল দাদা তামক তাড়া 
কমরন্। এ�ন্ স�য় এক অদ্দুতদশ্ষন্ মোলাক আলবভূ্ষত হয়। দাদা 
আমতে ধীমর মোহঁমট তার লন্কটবত্ষী হময় বলমলন্... “আজ প্রচণ্ গর� 
পমড়ম�।”

মোলাক :.. “তাই ন্ালক?” 
দাদা :.. “আ�ার খদুব গর� লাগম�। ঠাণ্া ল�ঠাই খামবন্?”
মোলাক :.. “ঠাণ্া ল�ঠাই মোখমল আ�ার কালশ হয়। চা মোখমত চাইমল 

মোদাকালন্রা বমল চা ন্ালক পান্ করমত হয়, তাই আল� আর চা-টা 
খাই ন্া।”

দাদা :.. “কলে খামবন্?”
মোলাক :.. “মো�াটকামল শুমন্ল�লা� কলে ন্ালক চা’র চাচামতা ভাই।”
দাদা :.. “চার চাচামতা ভাইমক খামবন্ মোক�মন্?”
মোলাক :.. “চার চাচামতা ভাইর কো বলললন্। আল� বমলল�লা� কলে 

হমলা চা পাতার চাচামতা ভাই।”
দাদা :.. “আল� �জা কমরল�লা�। দয়া কমর রাগ করমবন্ ন্া।”
মোলাক :.. “আজকাল আল� আর রাগারালগ কলর ন্া। লদন্ান্দু লদন্ 

লচকন্ হলছি, তাই আ�ার মোরার্ান্ল জল হময় সদুমখর সাগমর মোভমস 
র্ামছি। জীবন্ কলঠন্ হমছি। �মন্র কো এখন্ আর কামরা কাম� 
খদুমল বলা র্ায় ন্া। ভাবমত ভাবমত ভাবদুক হময়ল�, তারপর কী করব 
তা মোভমব পালছি ন্া।”

দাদা :.. “কী করমত চান্?”
মোলাক :.. “বহুরূপী হমল তাল ল�ললময় সবার সামে টক্র মোদওয়া 

র্ামব। কামন্কামন্ �ন্ আ�ামক কত কো বমল, কান্ ভমর শুন্মলও 
কাউমক লক�দু বলমত পালর ন্া। কখমন্া ভয় হয়, কখমন্া ললজ্ত হই। 
কখমন্া বলমত মোচময়ও বলমত পালর ন্া। আপন্ার সামে কো বমল 
আজ আবেতে হময়ল�, আল� সলত্য রহস্যপূণ্ষ এবং বহুরূপী।”

দাদা :.. “�রমণর ভময় আল� ভামলা�ান্দুর্ হময়ল�, হাস্যপলরহাসর্দুক্ত 
কোবাত্ষায় লবব্রত হমত চাই ন্া।”

মোলাক :.. “�রণমক মোর্ মিরণ কমর মোস পর� �ান্ব। �রণমক বরণ 
কমর আল� অ�র হমত চাই। অলববোস্য হমলও রহস্যছিমল হাসাহালস 
কমর রহস্যাবৃত হময়ল�। অলভ�ান্ী সূর্্ষ লপ�ন্ লেমর তাকায় ন্া। 
স�য় আ�ার সামে চক্রান্ত কমর মোজমন্ আল� চমক্র মো�ারা�দুলর কলর। 
ক্যাঁটক্যাঁমট কো ভামলা লামগ ন্া। ট্যাংরার কাঁটায় লবর্ োমক, টাকা 
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ট্যাঁমক মোগাঁজমল �াম� লভমজ। কাঁচমপাকার কা�মড় �ান্দুর্ �মর। 
কাঁচা�াোর কামজ হাজার ভদু ল োমক। ট্যাঁমো শমব্ কাঁচা �দু� ভামে 
এবং ভদু খ লাগমল �াো �দুমর। আগুমন্ মোসঁকা পাঁউরুলট খাওয়ার জন্্য 
আল� এখন্ লাক্াতদু রা র্াব।”

দাদা র্খন্ লকংকত্ষব্যলব�ূঢ় তখন্ �ূঢ়লচমতে আলবর এবং তদু লহন্ 
গমল্প �তে…

তদু লহন্ :.. “আলবর! আ�ামদর �লন্ষ্ বন্ধদু  ভূমতর ভময় অত্যন্ত 
অলতষ্ট। ভূত তাড়ামত মোর্ময় গুণীরা লন্গু্ষণ হময়ম�। মোস অমন্ক �ান্ত 
কমরম� তবদুও ভূতরা তামক লন্তোর লদমছি ন্া। আ�ামদরমক র্াওয়ার 
জন্্য সলবন্ময় ল�ন্লত কমরম�। এখন্ রওন্া হমল অন্তত রাত দদুপদুমর 
লেরমত পারব।”

আলবর লবদ্রূপ মোহমস বলল... “সাধদুবামদর মোর্াগ্য হমলও ধন্্যবাদ 
বমল ধন্্য হওয়া র্ায় ন্া। তাই মোঠলামঠলল অেবা লালঠর গুঁতার �জা 
আজ হামড়হামড় মোটর পামব। জললদ দরজা জান্ালায় ল�টকালন্ লাগা 
ন্ইমল হুড়�দুড় কমর সশরীমর অশরীরীরা মোতার �মর প্রমবশ করমব।”

তদু লহন্ :.. “আল� মোতা আর একলা র্াব ন্া। এসব কাজ একলা 
করা র্ায় ন্া। মোদাকলার প্রময়াজন্ হয়। জীবাত্া মোর্�ন্ মোত�ন্ 
ভূতাত্া আল� েরাই। ভূতগ্রতে অেবা ভূতালবষ্ট হমল পঞ্চভূমতর 
বামরাটা বাজমব।”

আলবর :.. “ভূতদু মড় কাণ্ হমলা, অলববোস্য ভামব ভূতমপ্রত দ্বারা 
কৃতক�্ষ এবং ভলক্তর আলতশমর্্য অভ্যতে হমল বাধ্ষমক্য আতদু রাশ্রম� 
ভলত্ষ হমত হয়।”

তদু লহন্ :.. “শুমন্ল� ভূতরাও ভূতপূব্ষ লপ্রয়ামক এলড়ময় চমল এবং 
আঁলখজল বাষ্ীভূত হমল ভাবপ্রকাশ করার জন্্য লন্শুলত রামত �র 
মোেমক বার হয়। তে্য সত্য হমল আল� অন্তত রাতদদুপদুমর �র মোেমক 
মোবমরাব ন্া।”

আলবর :.. “বাধ্ষমক্যর জন্্য দদুব্ষল ন্া হমলও জরাজলন্ত দদুব্ষলতার 
কারণ অক�্ষণ্য হমত চাই ন্া।”

তদু লহন্ :.. “সমব�াত্র মোজমন্ল�, জদ্ষা হমলা পামন্র সমঙ্গ খাওয়ার 
সদুগন্ধম�ালদত তা�াকচূণ্ষলবমশর্ অেবা জােরান্ল�লশ্রত হলমদ রমের 
ল�লষ্ট মোপালাও। তা মোভাজন্ করার জন্্য পলক্ক্তমত বমস অপামক্ক্তয় 
ব্যলক্তর সামে আজ বমন্ মোর্মত হমব।”
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আলবর :.. “জালন্স! মো�াটর সাইমকমলর এক�াত্র চালবটা আজ 
খদু ঁমজ পালছি ন্া।”

তদু লহন্ :.. “মোস বমলম� হাত পা মোধায়ার জল মোদমব এবং ভদু খ 
লাগমল লন্খরচা পান্মভাজন্ করামব। লববোস কর আল� খদুব মোবলশ 
ভদু খ মোলমগম�।”

আলবর :.. “আজ আল� অন্্য মোকাোও আলতে্যগ্রহণ করব। পমটামল 
�া�-�াংস পদুমর মোদাল�া বালন্ময় তদু ই একলা খা। আজ মোেমক 
মোস্বছিামসবা মো�মড় মোদব। মোর্ কামজ আত্রক্ষার লন্রাপতো মোন্ই এ�ন্ 
কাজ আল� আর কখমন্া করব ন্া।”

তদু লহন্ :.. “জলজ্যান্ত ল�ে্যা কো বমল অমধ্ষক রামত মোচৌর্লট্ কলার 
লবদ্যা লশখমল মোক�মন্?”

আলবর :.. “জলটল লগমল গল্প বলমল �ন্ ভামলা হয়। ভূমতর সামে 
সাক্ষাৎ হমল আল� হতভম্ব হই, আ�ার �াো কাজ কমর ন্া। ভালর 
লবপামক অেবা তদবলবপাক পড়মত চাই ন্া। অততঃপর, আল� আর 
মোতার সামে র্াব ন্া।”

তদু লহন্ :.. “ভূমতর ভময় আল� অন্তত বন্ধদু মক ভদু লমত পারব ন্া। তদু ই 
ন্া মোগমল আল� একলা র্াব, প্রময়াজমন্ হা�াগুলড় মোদব। মোভালাভদু লল 
ভামলা অভ্যাস ন্য়।”

আলবর :.. “তদু ই �মর ভূত হমলও আল� মোতামক বন্ধদু  োকব। চল! 
মোর্ময় মোদলখ বন্ধদু র অবথিা বদুমঝ ব্যবথিা করা র্ায় লক ন্া? ব্যাপক এবং 
অবালছিত পলরবত্ষমন্ লবপরীত পলরণাম� লবপাকগ্রতে হমল লবপন্দুলক্তর 
জন্্য মো�ড়াম�লড় �ান্ত করব। �দকার �াগল লবলক্র কমর বকলর 
একটা লকমন্ল�লা� ওটা এখন্ মোকাোয়?”

তদু লহন্ :.. “হতবদুলদ্ধ হমলও মোতার �াোয় উলচতবদুলদ্ধ আম�।”
আলবর :.. “লবমশর্ভামব লবমবলচত হওয়ার পর আহারলবহার ন্া 

কমর অত্যন্ত চকচমক লক�দুর জন্্য টাকা খরচ কমর খদুরুমচ হমল 
আকাশচারীরা আক্র�ণ কমর। কষ্টালজ্ষত টাকা খরচ কমর জরায় 
আক্রান্ত হমত চাই ন্া।”

তদু লহন্ কো ন্া বমল �র মোেমক মোবলরময় মোদৌমড় মো�াটর সাইমকমলর 
পামশ র্ায়। আলবর দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় মো�াটর সাইমকল চাললময় 
তজন্তাপদুমরর উমদ্শ্য রওন্া হময় প্রাকৃলতক মোসৌন্দমর্্ষামভাগ করার 
জন্্য খালদ�ন্গর জাতীয় উদ্যামন্র পাশ লদময় র্ালছিল।
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তদু লহন্ �াো চাপমড় বলল... “দদুদ্ষশাগ্রতে হওয়ার জন্্য মোকন্ মোর্ 
মোতার মোদাসর হময়ল�? আ�ার দালদজান্ আ�ার জন্্য লন্খদু ঁত সদুন্দরী 
খদু ঁমজ মোপময়ম�ন্ আর ভ্�ান্ধ হময় আল� মোতার সামে তন্শভ্�মণ 
মোবলরময়ল�। ন্াজালন্ আ�ার পদুড়া কপামল কী মোলখা?”

আলবর :.. “মোতার কপামল অমন্ক লক�দু মোলখা আম� বদুঝমত মোপমর 
আল� তামক বাত্ষায় বমলল�লা�, তমক্তমক্ মোেমক তদু ই তদু কতাক 
লশমখল�স। লচন্তার কারণ মোন্ই, লন্তান্ত ভময় ভ্�ান্ধ হমল আ�রা ভূত 
অেবা মোপনেীর হাত পা মোদলখ।”

তদু লহন্ :.. “েদু লত্ষোত্ষায় লদন্ েদু রামল রাতদদুপদুমর েমরর মোঠলা মোটর 
পামব।”

আলবর :.. “আল� লন্ভ্ষময় বলমত পারব, লন্তাই ভূমতর গল্প বলমল 
আ�ামদর েরভয় দূর হমব।”

তদু লহন্ :.. “আ�রা মোকাোয় র্ালছি তা লক তদু ই জালন্স?”

গল্পগুজব কমর ওরা লন্মজর অজামন্ত কালাগুমলর লদমক চমল র্ায়। 
হঠাৎ ঝাঁকদু লন্ লদময় মো�াটর সাইমকল ো�মল ঝাঁগুড়গুড় শব্ বাতামস 
প্রলতধ্বলন্ত হয়। পলচি� লদগমন্ত দৃশ্য�ান্ শুক্রগ্রহ এবং সা�মন্ 
কামললবধ্বতে বালড় মোদমখ বদুঝমত বালক োমক ন্া ওরা মোর্ ভূমতর 
কবমল পমড়ম�। অবথিান্ জান্ার জন্্য লদগ্দশ্ষন্র্ম্রের লদমক তালকময় 
তদু লহন্ বলল... “পূমব র্াওয়ার কো ল�ল। লদগ্ভ্ান্ত হময় পলচিম� 
এমসল�স মোকন্?”

আলবর :.. “�ান্সীর সামে মোদখা করার �ান্মস আল� �র মোেমক 
মোবলরময়ল�লা�। সা�মন্ ওর বালড়। আ�ার সামে চল, ওর সামে 
পলরচয় লকলরময় মোদব।”

তদু লহন্ :.. “আকাঙ্কাশূন্্য আমক্ষমপ স�স্যা স�াধান্ হমব ন্া। 
আ�রা এখন্ মোকাোয় তা লক তদু ই জালন্স?”

আলবর :.. “আকলমিক দদু�্ষটন্ায় লবভ্ান্ত হময় আ�রা লবভ্ামট 
পমড়ল�। লচন্তা কলরস ন্া, ভ্ান্ত পমে লদগ্ভ্ান্ত হমল গন্তমব্য মোপঁ�মত 
মোবলশ স�য় লাগমব ন্া।”

তদু লহন্ :. “�ান্লসক চাঞ্চমল্য �ন্ প্রায় লব�ূঢ় আর তদু ই আ�ামক 
অভয় লদলছিস। �াো তদু মল সা�মন্ মোদখ, লব�লণ্ত লবতন্দুমক মোদমখ 
�মন্র ভ্� দূর হমব।”

আলবর চালামত শুরু কমর বলল… “এমসই র্খন্ মোগল� তখন্ 
ভূতদু মড় বালড়মত অন্তত একটা রামতর জন্্য আলতে্যগ্রহণ করব।”
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তদু লহন্ :.. “তার আমগ আ�ামক হলরপদুর বাইপামস ন্াল�ময় লদমল 
আ�ার ভামগর খাবার মোখময় মোতার মোপট ভরমব।”

আলবর :.. “সলত্য বলল�স?” 
তদু লহন্ :.. “ল�ে্যা বলার প্রময়াজন্ মোন্ই।”

লবন্া বাক্যব্যময় তদু লহন্মক ন্াল�ময় আলবর �্রে�দুমধের �ত চালামত 
োমক, মোর্ন্ �্রেশলক্ত দ্বারা মোকউ োমক লন্য়্রেণ করম�। বরাবর 
বামরাটায় লশয়ালরা োকমত শুরু করমল রাতজাগা পালখরা উড়াউলড় 
কমর। অদূমর মোজাৎনোর আমলায় অমলাক সদুন্দরীর অবয়ব স্পষ্ট হমল 
লন্জ্ষন্ লন্রালা মোেমক ভূত-মোপনেীর পদধ্বলন্র সামে ন্ারীকমঠে কলবতা 
আবৃলতে বাতামস ভামস… 

আ�ার লন্দ্ষয় লন্ষ্দু র বন্ধদু , দয়া ন্াই মোতার অন্তমর। মোর্ৌবমন্র শুরুমত 
তদু ই আ�ামক মো�মড় মোগমল, মোতার লবরমহ আল� লবরলহণী হময়ল�। �ধদুর 
ল�লমন্ কামন্ কামন্ বলমত মোচময়ল�লা� কা�ন্ার কো, �হান্মন্দ 
জলড়ময় ধমর কো বলমত মোচময়ল�লা� অন্তমর অন্তমর। আ�ার ভামগ 
দদুতঃখ লদময় তদু ই সদুমখর সন্ধামন্ হালরময়ল�স মোতপান্তমর।

আলবর চারপামশ তালকময় অস্দু টস্বমর বলল… “লন্চিয় অপ্সরা। 
এতকাল র্ার গল্পগুজব শুমন্ল�লা� আজ লন্শীমে তার সামে 
লপলরলচত হব।”

অপ্সরা লবজললর �ত তার সা�মন্ এমস বলল... “বজ্াহত হওয়ার 
জন্্য বাদলসন্ধ্যায় মোবলরময়ল�স মোকন্?”

আলবর চ�মক অপ্সরার লদমক তালকময় বলল… “আসমল কী 
হময়ম�, বাঁশ বাগামন্ বমস মোস আজ বাঁলশ বাজায়লন্। মোকউ আ�ামক 
কামন্কামন্ বমলল�ল, েমর ভময় আল� ন্ালক ব্যাকদু লতাশূন্্য হময়ল�। 
বাসন্াসংর্� অেবা ইছিালন্বৃলতের জন্্য বজ্াসমন্ বমস জপতপ 
করমত হমব।”

অপ্সরা :.. “অস�কালীন্ হমলও আ�রা স�বয়সী। আ�ার সামে 
ভাব জ�ামল আল� মোতামক মোচামখ মোচামখ রাখব।”

আলবর :.. “ন্া� জান্মত পারব?”
অপ্সরা সান্মন্দ মোহমস বলল.. “অপ্সরা।”
আলবর :.. “এত সদুন্দর ন্া� ইলতপূমব্ষ শুলন্লন্।”
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অপ্সরা :.. “সলত্য বলল�স?”
আলবর :.. “লতন্ সত্য কমর বলল�, তদু ই সলত্য অমলাকসদুন্দরী।”
অপ্সরা লখললখল কমর মোহমস বলল... “আ�ার সামে গপসপ করমল 

আল� আর মোতামক ভড়কাব ন্া।”
আলবর :.. “তদু ল� �মন্াম�ালহন্ী। �মন্র কো খদুমল বলমল �ন্ 

�ন্ন্শীল হমব। আ�ার �মন্ �ৎসর আম�। �ন্চিাঞ্চমল্য �ন্স্বী 
হওয়া র্ায় ন্া। �হম্বে �লহ�ালবিত হমত চাই।”

অপ্সরা :.. “মোতার অন্তমর আন্তলরকতা আম�। �মন্ রালখস, অন্তদ্ষশায় 
অন্তদ্ষশন্ হয় ন্া। অন্তব্ষামষ্ অন্তদ্ষাহ লন্মব ন্া। অন্তধ্ষামন্ অন্তলরত 
হওয়া র্ায় ন্া। আল� অন্তলন্্ষলহত হমত চাই। আ�ামক অন্তল্ষীন্ কর। 
অন্তগূ্ষঢ় রহমস্য তদু ই �ন্ীর্ী হমত পারমব এবং অন্ত�্ষাধদুমর্্ষ মোতার 
অন্তদ্ষীপন্ হমব।”

আলবর :.. “অন্তলন্্ষলবষ্ট কমষ্টর অন্তগূ্ষঢ় রহস্য জান্মত চাই।”
অপ্সরা :.. “সদুলখন্ী হওয়ার �ামন্স আল� তামক ভামলামবমসল�লা�। 

�মন্র জ্বালা জদুড়াবার জন্্য মোজ্যাৎনো পান্ কমর চমকারীর �ত পলরতৃপ্ত 
হমত চাই। লন্ত্যনন্ল�লতেক �টন্া মোদমখ লন্ত্যবৃতে অতীমত লেমর মোর্মত 
চই। তখন্ লন্ত্যান্মন্দ লদন্ কাটমতা, এখন্ লন্দারুণ কমষ্ট স�য় 
কামট। আ�ার সামে মোকউ কো বমল ন্া। একান্তবাসীর �ত এক 
মোকামণ বমস োলক। রগরগ কমর রাগ চরম� উঠমল আ�াড় মো�মর 
রমসরহাঁলড় ভালে। সন্্যালসন্ীর �ত �হালন্শায় লন্লদধ্যাসমন্ বমস 
আল� গৃলহণী হমত পালরলন্। মোশান্! আত্ান্দুশাসমন্ আমত্ান্লত হমল 
আত্া আশীব্ষাদপ্রাপ্ত হয়। অমলাকদৃমষ্ট অদৃশ্য মোদখা র্ায়। স্বাে্ষত্যাগী 
হমল তদু ই সত্য পদুরুর্ হমব।”

আলবর :.. “উপমদমশর জন্্য অমশর্ ধন্্যবাদ।”
অপ্সরা :.. “আল� লববোস কলর তদু ই দক্ষ আঁলকময়।”
আলবর :.. “হ্যাঁ, �ামঝ�ামঝ আঁলক-বদুলক কলর, মোকন্?”
অপ্সরা :.. “আ�ামক একটা দদুতঃমখর �লব এঁমক মোদমব?”
আলবর :.. “আচির্্ষ! দদুতঃমখর �লব আল� আঁকব মোকন্?”
অপ্সরা :.. “দদুতঃখপ্রকামশর জন্্য কলবরা দদুতঃমখর কলবতা মোলমখ। 

ভাবপ্রকামশর জন্্য আঁলকময় সদুখ অেবা দদুতঃমখর �লব আঁমক। দদুতঃমখর 
�লব এঁমক লদমল আল� মোতামক বজ্�লণর �ালার মোদব।”

আলবর :.. “লঠকাম�, আল� র্মেষ্ট মোচষ্টা করব। স�স্যা হমলা এ�ন্ 
আজব আমদশ আজ পর্্ষন্ত মোকউ কমরলন্। র্াইমহাক, আজ কামলা 
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শালড় পমর� মোকন্, কী হময়ম�?”
অপ্সরা :.. “আজ আ�ার �ন্ খদুব খারাপ, লক�দু ভামলা লাগম� ন্া। 

�মন্ উদাস ভাব। ন্তদু ন্ কলবতা ললমখল�স? মোতার কলবতা পড়মত খদুব 
ভামলা লামগ। এত সদুন্দর কলবতা মোক�মন্ লললখস?”

আলবর :.. “�াওয়াল কামল কলব হমত মোচময়ল�লা�, কলবতার 
সামে বলন্বন্া ন্া হওয়ার দরুন্ খাতার পাতায় মোপ্র� ললমখ েবল 
দাঁলড় লদময়ল�লা�। উঠলত বয়মস বাতাস �াঁকার জন্্য �াঁকলন্ হামত 
�াঁইমচ বমসল�লা�, �াঁলক-জামল �া� ধরার জন্্য লন্মভ্ষজাল জমল 
মোন্ম�ল�লা�। মৃিলত ভদু ললময় �ন্মক বশীভূত করা জন্্য ভদু ল সংমশাধন্ 
কমরল�লা�।”

অপ্সরা :.. “ভামলা �মন্দর অে্ষ ন্া মোজমন্ বমদর বান্ধবী হময়ল�, 
�মন্র খবর ন্া মোজমন্ ন্াজালন্ কী ভদু ল কমরল�?”

আলবর :.. “মোচঁমচ-পদু ঁম� মোখময় র্ারা বাঁচমত চায় ওরা কখমন্া জীবন্ 
উপমভাগ করমত পামর ন্া। র্ামদর �ামঝ সা�ান্্য অক্ষরঞোন্ আম� 
ওরা জামন্ �ান্দুর্ �রণশীল। এখন্ প্রশ্ন হমলা, র্ারা লন্রীহমক মো�মর 
লন্মজ ধন্ী হওয়ার জন্্য অন্্যমক লন্ধ্ষন্ কমর ওরা কারা?”

অপ্সরা :.. “লববেসা কর, মোতার আঁকা �লবর প্রদশ্ষন্ী করমত পারমল 
খদুব ভামলা হমতা। মোক�মন্ করব তা মোভমব পালছি ন্া।”

আলবর :.. “ভদু জদুং লদছি ন্ালক?”
অপ্সরা :.. “আল� �জা কলর ন্া। মোতার আঁকা �লব আ�ার খদুব 

ভামলা লামগ। পারমল মোতার �লবর প্রদশ্ষন্ী করাতা�। মোতার �লবর 
�ামঝ অমন্ক লক�দু লদুলকময় োমক। জালন্ ন্া কমব, তমব লন্চিয় মোকউ 
তা খদু ঁমজ বার করমব।”

আলবর :.. “আজ �াত্র �াোটা খালল হময়ল�ল। মোভমবল�লা� একটা 
�লব আঁকব লকন্তু তদু ল� আ�ার �াো ভার কমর লদময়�, এখন্ মোেমক 
লদন্রাত লচন্তা করমত হমব। মোকন্ মোর্ পমের বাঁমক পে হালরময় 
মোতা�ামক মোদখমত এমসল�লা�?”

অপ্সরা :.. “খাম�াখা লচন্তা ন্া কমর �লব আঁকার স�য় আ�ার কো 
ভাবমল �লব স্পষ্ট হমব। র্াইমহাক, হাবভামব স্পষ্ট তদু ই কাউমক 
ভামলাবাসমত শুরু কমরল�স।” 

আলবর :.. “ভামলাবাসাবালসর জন্্য আ�ার হামত স�য় মোন্ই।”
অপ্সরা :.. “�মন্র �ান্দুমর্র জন্্য স�য় বার করমত হয়। আল� 

লববোস কলর মোস ধামরপামশ মোকাোও আম�।”
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আলবর :.. “এমকমতা জলটল কাজ লদময়� তামরাপর অত্যন্ত অদ্দুত 
কো বমল আ�ামক অত্যাচির্্ষ কমর�। সলত্য বলল�, আল� উন্ন্া হমত 
চাই ন্া।”

অপ্সরা লপ�দু মোহঁমট পলরমবমশ ল�শমত ল�শমত বলল… “আমরকলদন্ 
গপসপ করব এখন্ বাসায় র্া।”

আলবর দ্রুত চাললময় শহমর লেমর। শ�্ষী তখন্ জান্ালা খদুমল বা� 
মোদখল�ল। মোহাঁতকা মোকঁমদা বা� কলদ্মন্ হাড়লজরলজমর হময়ম�। 
দাঁড়ামত মোচময় মোন্লতময় পমড় হাঁপামছি মোদমখ লতর ধন্দু মোতগ হামত 
লন্ময় মোদৌমড় মোবলরময় মো�াড়ামক োমক… “টামট্া! মোদৌমড় আয়।”

দাদা দালদ �া বাবা মোবলরময় কী হময়ম� বদুঝার আমগ শ�্ষী অন্ধকামর 
অদৃশ্য হয়। উন্ারা মোক কী বলমবন্ র্খন্ ভাবম�ন্ শ�্ষী তখন্ 
পরপর লতর মো�মর মোন্ম� বন্ম�ারগ লন্ময় মো�াড়ায় উঠার স�য় 
লশয়াল আক্র�ণ করমল পলমক মোতগ তাক কমর আক্রা�ক হয়। 
মো�াড়া মোদহরক্ষীর �ত শ�্ষীর গা মো�ঁমর্ দাঁড়ায়। শ�্ষী লহংস্র শব্ 
কমর মোভাজালল লদময় লশয়ামলর ন্ালড়ভদু ঁলড় বার কমর রলশ লদময় মোবঁমধ 
মো�াড়ায় চমড় লক্ষপ্রগলতমত বালড় মোপঁম�। বন্ম�ারগ দাদার হামত 
লদময় লশয়ালমক মোটমন্ বাম�র সা�মন্ মোর্ময় মোচামখর লদমক তালকময় 
দৃঢ়কমঠে শ�্ষী বলল... “বাড়াবালড় করমল মোবম�ামর �রমব। এখন্ 
রময়বমস মোপট ভমর খা।”

দাদা মোহঁমক বলমলন্... “শ�্ষী! মোতার কী হময়ম�?”
শ�্ষী বাম�র লদমক তালকময় বলল… “আ�ার খদুব কষ্ট হলছিল। 

প্রায় দদুই সপ্তায় একটা খরমগাশ মোখময়ম�। আ�ার গলা লদময় খাবার 
ন্া�ল�ল ন্া।”

দালদ ওর পামশ মোর্ময় �াো হাত বদুললময় সমনেমহ বলমলন্... “আল� 
লববোস কলর, এই বা� মোতার বশ্য এবং লববেতে প্রহরী হমব।”

শ�্ষী অপলকদৃমষ্ট বাম�র লদমক তালকময় বলল… “লববেসা�াতক 
হমল অকদু ঠেলচমতে কললজা বার কমর লশয়ামলর পালমক খাওয়াব।”

দালদ আবেতে হময় হাসার মোচষ্টা কমরন্। শ�্ষী মোদৌমড় মোর্ময় মোগাসল 
কমর শুময় পমড় এবং মোভামর ধড়�ড় কমর উমঠ �র মোেমক মোবলরময় 
বাম�র সা�মন্ মোর্ময় মোচামখর লদমক তালকময় বা� হাত বাড়ায়। বা� 
দাঁলড়ময় সা�মন্ তালকময় শ�্ষীর পামশ মোর্ময় মোপার্্য মোবড়ামলর �ত 
ব্যবহার কমর। শ�্ষী োন্ হামত মোভাজাললর হাতা ধমর বা� হাত 
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বাম�র �াোয় বদুললময় বদুক ভমর বোস মোটমন্ গম্ীরকমঠে বলল... “আল� 
মোতামক লববোস কমরল�। আল� লববোস কলর তদু ইও আ�ামক লববোস 
কমরল�স। �াই বাবা আবেতে হমল তদু ইও আ�ার �মতা স্বাধীন্তা 
উপমভাগ করমত পারমব।”

মো�াড়া মোদৌমড় এমস মোরের্াধ্বলন্ কমর অলথির হমল, শ�্ষী মো�াড়ার 
�াোয় হাত বদুললময় বলল... “আক্রা�ক হমলও আর কা�ড়াকা�লড় 
করমব ন্া।”

মো�াড়া আবেতে হময় �াো কান্ ন্ামড় এবং শ�্ষী বালড়র কামজ ব্যতে 
হয়। �াস-মোদমড়ক পর �া বাবা আবেতে হময় অন্দু�লত লদমল মো�াড়ায় 
চমড় বা�মক সামে লন্ময় শ�্ষী মোবমরায়। আলবর তখন্ খালদ�ন্গর 
জাতীয় উদ্যামন্ হাঁটাহাঁলট কমর পালখ এবং হাঁসমক খাবার লদলছিল 
আর কলবতা আবৃলতে করার বৃো মোচষ্টা করল�ল…

“একটা কলবতা মোলখার জন্্য আল� খালল পাতার লদমক তালকময় 
োলক। কলবতারা আ�ার সামে কো বমল ন্া, কলবতা ন্াম্ী ন্ারী 
আ�ার লদমক তালকময় �দুচলক হামস। আল� পরখ কমর মোদমখল�, 
মোবাকারা আমবমগর মোবগার, ভাবদুকরা ভামবর জল�দার। ধ্যান্গম্ীর 
কলবর ধ্যামন্ হামস্যাজ্জ্বল �ান্সী, কলবতার শব্রা সশমব্ বাতামস 
প্রলতলধ্বন্ত হয়, চূড়ান্ত হট্মগামলর কারণ প্রামন্াছিল পূণ্ষমর্ৌবন্া। 
ওমগা কলবতা, আল� মোতা�ামক মোদখমত চাই। দয়া কমর আ�ার 
সা�মন্ আলবভূ্ষত হও।”

এ�ন্ স�য় লবকট শমব্ মো�াবাইমল লরং বামজ। আলবর চ�মক উমঠ 
োমন্ বাঁময় তালকময় বদুমক েদুতদু  লদময় অস্দু টস্বমর বলল... “লন্চিয় 
আমশপামশ ঠাঠা পমড়ম�।”

লরং ন্া ো�মল আলবর মোচাখ বদুমজ লশউমর পমকট মোেমক মো�াবাইল 
বার কমর জবাব লদময় বলল… “কী, তদু ল� আ�ার সামে মোদখা করমত 
চাও? মোর্খামন্ প্রে� মোদখা হময়ল�ল ওখামন্। মোদমখা। দূর! তদু ল� 
আ�ামক মোদখমত পাছি ন্া। মোশামন্া! �ারধর করমলও আল� আর 
মোতা�ার সামে মোদখা করব ন্া। আল� এখন্ রাখল�। আর কখমন্া 
কো কাটাকালট হমব ন্া, তদু ল� ভামলা ন্া োকমলও আ�ার �ন্দ হমব 
ন্া। অদ্দুতদশ্ষন্ �য়দাসদুন্দরী! হু�লড় মোখময় পমড় �মর মোদাজমখ র্া।”

ন্ারীকঠে :… “আলবর! আশীব্ষামদর বদমল অলভশাপ লদমল 
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ভয়লজ্ালদ মোহতদু  লজ্ায় তদু ল�ও সংকদু লচত হমব।”
আলবর :.. “আল� আশীব্ষাদ কলর, সবের তদু ল� অলভশপ্তা হও।”

সংমর্াগ লবলছিন্ হমল আলবর �দুখ মোভংলচময় মো�াবাইমলর লদমক 
তালকময় দাঁত কট�ট কমর মো�ামড় মো�মর অমলাকসা�ান্্যাতায় ভূতদু মড় 
কাণ্ মোদমখ তার চক্ষদু  চড়কগা�। মোেরতার �ত মো�ারপাক মোখময় ইয়া 
মো�াটা োউস �াক্ষা রাজহাঁমসর লঠক �াঝলপমট মো�াবাইল পড়মল, 
রাজহাঁস মোতমড়েদু ঁমড় আমস। তা মোদমখ পলড়�লর কমর মোদৌমড় মো�াটর 
সাইমকমল উমঠ লপটটান্ কমর লটলাগড় চাকলায় প্রমবশ করার সামে 
সামে মোস লশহলরত হয় এবং তার গাময় কাঁটা মোদয়। এই অঞ্চমল 
ভূতদু মড় বালড় আম� এবং ভূতরাও মোবলশ উপদ্রব কমর। ইমকা পাক্ষ 
মোেমক ভয়দ শব্ মোভমস আমস। আলবর লশউমর োমন্ বাঁময় তাকায়। 
ভূতদু মড় ন্ারীকঠে পলরমবশ মোেমক মোভমস আমস … “আলবর, তদু ল� 
এমস�?”

আলবর স্বগমতালক্ত কমর… “আত্হত্যা কমর হয়মতা অবশীভূত 
হময়ম�। ভূমতর ভময় আজ আল� অলভভূত অেবা জড়ীভূত হমবা। 
হায় হায়, ভূত মোপনেী দলত্য-দামন্ার লচন্তায় লচলন্তত হময় �টমরর গলত 
�ন্দীভূত হমছি। লন্চিয় আ�ামক বশীভূত করমত চায়। লবময় কমর 
সংসারী হমত পারব ন্া। অকামল হাবাকালা হওয়ার জন্্য মোকন্ মোর্ 
�ায়ালবন্ীর মোপ্র� সাগমর ঝাঁপ লদময়ল�লা�, এখন্ আল� কী করব? 
এই মোপনেীর হাত মোেমক আত্রক্ষা কলর মোক�মন্? হায়মর হায়, আজ 
আ�ার লন্তোর ন্াই।”

দৃশ্যপমট ন্ারী দৃশ্য�ান্ হময় দদু হাত প্রসালরত কমর বলল… “কী 
হময়ম� আলবর, এ�ন্ কর� মোকন্, ভয় মোপময়� ন্ালক? আ�ার সামে 
আমসা, পামক্ষ বমস মোতা�ার সামে মোখাশগল্প করব।”

আলবর মোচাখ বদুমজ লশউমর অস্দু টস্বমর বলল… “স�ময়র মোচময় 
উতে� �মহৌর্ধ আর মোন্ই, স�ময়র সামে ক্ষতলবক্ষত মোদহ সদুথি হয় 
এবং �ন্তঃকমষ্ট ললিষ্ট সতো সন্তুষ্ট হয়, শুধদু ভূমতর ভয় দূর হয় ন্া।”

[ ] মো�াটকামল দালদ ন্ালন্ র্া বমলল�মলন্ তা তার �মন্র কামন্ 
প্রলতধ্বলন্ত হয়। ভূত মোপনেীর �ায়া কায়া মোন্ই, ওরা অশরীরী। ওরা 
আ�ামদর মোকামন্া ক্ষলত করমত পামর ন্া। সান্ত্বন্াবাণী �মন্র কামন্ 
প্রলতধ্বলন্ত হমলও �ন্চিমক্ষ অশরীলরণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মোদখমত পায়। 
ন্ারী অগ্রসর হমল আলবর উলমটা লদমক মো�াটর সাইমকল চালামত 
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শুরু কমর। তদু লহন্ তখন্ অধ্যবসায়ীর �ত বমস অত্যন্ত সংর্তলচমতে 
মোরা�ালঞ্চকা পড়ল�ল। অপ্রত্যালশতভামব মোদয়াল�লড় এবং মো�াবাইল 
এক সামে বামজ। লক্রং লক্রং। লেং েং। [ ]

তদু লহন্ চ�মক পমকট মোেমক মো�াবাইল বার কমর কলপেত কমঠে 
বলল... “হ্যামলা।”

আলবর :.. “তদু লহন্! আ�ামক বাঁচা। েমর ভময় কললজা শুলকময় 
�মর র্াব। েরের কমর হাত পা কাঁপম�। বন্ধদু মবের দদুহাই লদলছি, 
তাড়াতালড় মোদৌমড় আয়। �ারধর করমলও আজ একলা কালাগুল 
র্াব ন্া।”

তদু লহন্ :.. “মোতার কী হময়ম�, কো শুমন্ �মন্ হমছি গলা শুলকময় 
এমক্বামর শুঁটলক।”

আলবর :.. “দদু লন্য়ার সবচাইমত লন্চদু �ামন্র এবং দদুন্ম্বলর সদুন্দরী 
আ�ার মোচামখর সা�মন্। লববোস কর, ওমক মোদমখ আ�ার বোসপ্রবোমস 
স�স্যা হমছি, লববোসমর্াগ্য লবর্য় অলববোস করমত চাই। আ�ামক 
প্রাণবন্ত মোদখমত হমল একমদৌমড় আয়।”

তদু লহন্ :.. “তদু ই এখন্ মোকাোয়?”
আলবর :.. “লটলাগমড়র ভূতদু মড় বালড়র আমশপামশ।”
তদু লহন্ :.. “মোতার �ড়া মোচামখর লদমক তাকামল আ�ার আত্া আড়ষ্ট 

হমব মোজমন্ও মোতার লন্ের মোদহ মোদখার জন্্য অভময়র কাম� ভয়মক 
বন্ধক লদময়ল�, আল� আসার আগ পর্্ষন্ত জগমতর �ায়া ত্যাগ কলরস 
ন্া। বন্ধদু ! তদু ই র্াইস ন্া আল� আসল�।”

আলবর লবড়লবড় কমর মো�াটর সাইমকল চালায়। তদু লহন্ মোদৌমড় বাসা 
মোেমক মোবলরময় আলবরমক মোদখমত ন্া মোপময় কাঁধ ঝদু ললময় বলল... 
“মোবজদুমত মোপময় ভূতরা আ�ার বন্ধদু মক অপহরণ কমরম�। লন্লচিত 
হওয়ার জন্্য ভদু তদু মড় বালড় আল� একলা র্াব ন্া। শুমন্ল� লন্মব্ষাধরা 
লদন্�ান্ বদুদ্বদুদ কমর এবং ভূতদু মর বালড়র উঠামন্ পরীরা উড়াউলড় 
কমর।”

আলবর দূর মোেম� দদুহাত ন্ামড়। তদু লহন্ মোদৌমড় মোর্ময় বলল... “মোতার 
কী হময়ম�?”

আলবর আকামশর লদমক তালকময় বলল... “আজ ভূতপূলণ্ষ�া ন্ালক?”
তদু লহন্ :.. “অন্ধকার আকামশ উজ্জ্বল চাঁদমক ঝল�ল করমত মোদমখ 

�ন্ বলম� হয়মতা অ�াবস্যা পূলণ্ষ�া।”
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আলবর :.. “বদুঝমত স�স্যা হমছি, পারমল বদুলঝময় বল।”
তদু লহন্ সট কমর মো�াটর সাইমকমল উমঠ বলল… “আ�ার �ন্ 

ইলন্ময় লবলন্ময় বলম�, সব পূলণ্ষ�ার আই�া ভূতপূলণ্ষ�া আ�ামদরমক 
মোজঁমতম�।”

আলবর চালামত শুরু কমর বলল... “পূলণ্ষ�া সামে রাগ কমরল�স 
ন্ালক?”

তদু লহন্ :.. “মোকান্ পূলণ্ষ�া?”
আলবর :.. “মোতার �ান্সী।”
তদু লহন্ আকামশর লদমক তালকময় মোচাখ বদুমজ লশউমর বলল… 

“বকবক বন্ধ কমর সাইমকল চালা।”
আলবর :.. “মোতার ঠাণ্া লাগম� ন্ালক?”
তদু লহন্ :.. “আকামশর লদমক তালকময় মোদখ, অ�াবস্যার রামতও 

লন্দারুণ চাঁদ ঝল�ল করম�। আজ আল� মোশর্। েমর ভময় আড়ষ্ট 
হময় �রার জন্্য মোকন্ মোর্ এত কষ্ট করল�?”

আলবর :.. “দদুতঃমখর সামে বলমত হমছি, ভূমতর ভময় মোপ্রল�করা 
এখন্ মোপ্র�মক অস্বীকার করমত শুরু কমরম�।”

তদু লহন্ :.. “লভতদু রা ভূতমক ভূমতর �ত ভয় পায় র্লদও ওরা 
ভূমতর গল্প মোশান্ার জন্ ্র্ ন্াওয়া খাওয়া �ামড়। আর কো ন্া বমল 
তাড়াতালড় মোদৌড়া।”

আলবর :.. “�াওয়ালকামল শুমন্ল�লা� গালল্পমকর জন্ ্র্ ঝাল�দুলড় 
এবং অট্গর� চা আন্ার জন্্য খাললবালড়মতও লভতদু রা র্ায়। আল� 
কখমন্া র্াইলন্। ভূমতর রাজা হমলা খাললবালড় মোদাকান্দার। লবমিয়ালবষ্ট 
হময় অলববোস্য লবর্য় লববোস করার কারণ, ভূমতর জগমত ভূতরাই 
মোদাকান্দালর কমর। ভূত মোদখমল েমর-ভময় দাঁত কটকট কমর। 
ঠাণ্ায় বগল �াম� এবং গরম�ও বগল �াম� এ�ন্ দাময় পড়মল 
বগল বাজাব মোক�মন্?”

তদু লহন্ :.. “চাঁমদর আমলায় পৃলেবী আমলালকত হময়ম�। �মন্র 
মোচামখ মোদখমত পালছি, শুধদু মোতার �মর দদু লন্য়ার সকল অন্ধকার। 
আচাভদু য়া লকমূ্তলক�াকাররাও মোসই �মরর সামে দূরবে বজায় রামখ। 
�র মোেমক ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্ মোবলরময় আসম�। শমব্র প্রলতশমব্ 
অশরীরীরা ভময় কাঁপম�। কচর �চর শব্টা এ�ন্,  মোর্ন্ মোকউ 
কর�চার �ত লক�দু লচলবময় খামছি। কী খামছি আ�ার সামে অমন্ক 
জান্মত চায়। আজমকর পূলণ্ষ�া ভূতপূলণ্ষ�া হমল গ্রমহর মোেমর পড়ার 
আশঙ্া আম�।”
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আলবর :.. “বকবক বন্ধ কর ন্ইমল এখদুলন্ ভূতমক তলব করব।”
তদু লহন্ োমন্ বাঁময় তালকময় বলল… “ন্াচদু লন্র ন্াচামকাঁদাই সার, 

কদু চলন্ ন্াচায় শালড়র পাড়।”
আলবর :.. “র্া বলার বদুলঝময় বল। আল� এখন্ অত্যন্ত গুরুবেপূণ্ষ 

কামজ ব্যতে, চাইমলও দদু লচিন্তা করমত পারব ন্া।”
তদু লহন্ :.. “লবপদগ্রতে হমল �ধ্যপন্া অবলম্বন্ করা র্ায় ন্া। র্ারা 

পামর ওরা �হাসাধক। আল� �হাসাধক হমত চাই। তদু ই আ�্রেক 
হময় আ�ামক আ�্রেণ কর। আল� আ�ল্রেত হময় অভ্যাগমতর �ত 
কৃতঞেতা প্রকাশ করমত চাই।”

আলবর :.. “বদুমঝল�! র্াহা বাহান্ তাহা লতপ্পান্ জমপ অমন্মক 
পতোয়, লবরহব্যোয় ব্যলেত হাস্যরলসক লবরসবদমন্ অন্্যমক হাসায়। 
ব্যলেত হাস্যরলসমকর �ত আল� পতোমত চাই ন্া।”

তদু লহন্ :.. “�ামঝ �ামঝ এ�ন্ কলবতা পলড়, মোর্ কলবতায় জীবন্ এবং 
�ৃতদু ্যর বৃতোন্ত অ�ৃমতর �ত, �ন্দপতমন্ আবৃলতের গলতমত সা�ান্্যত� 
ব্যলতক্র� হয় ন্া। শব্রা অে্ষমক আগমল রামখ, অে্ষরাও শমব্র সামে 
�ালন্ময় চমল, বলন্বন্ার জন্্য মো�ামটই বাড়াবালড় কমর ন্া।”

[ ] ওরা র্খন্ ভয়তরামস পালালছিল তখন্ দাঁমতর ব্যোয় কাতর 
হময় দাদা দাওয়াই আন্ার জন্্য োক্তারখান্ায় প্রমবশ কমর মোরাগীমদর 
অসংলনি কোবত্ষা শুমন্ এমক্বামর লন্ব্ষাক। [ ] 

ব্যতেবাগীশ মোরাগী আমতেব্যমতে প্রমবশ ব্যতেভামব বলল... “োক্তর 
সামহব োক্তর সামহব, সব্ষন্াশ হময়ম�! আ�ার �াোর উপর হয়মতা 
লভতদু  ভূমতর ভর পমড়ম�!”

োক্তর :.. “হায় হায়! এসব আপলন্ কী বলম�ন্, মোক�মন্ কী 
হমলা?”

মোরাগী :.. “কী আর বলব বলদুন্? আ�ার আদদুমর বউ বামপর বালড় 
লগময়ম�। ওর লচন্তায় লচলন্তত হময় আল� মোেউয়াতমল ধ্যান্াসন্ মোপমত 
বমস মোদলখ �াোয় খালল �দুমর। তলমপমট লচন্লচন্ ব্যো। আ�ার আত্া 
এখন্ আর ভাত মোখমত চায় ন্া।”

োক্তর :.. “আর মোকামন্া স�স্যা?”
মোরাগী :.. “খালল �মর একলা �দু�ামল ের লামগ। �দুল�ময় পড়মলও 

েমর ভময় �দু�াই ন্া, খালল েরাই।”
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োক্তর :.. “বদুমঝল�, আপন্ামক পালন্ পড়া লদমত হমব।”
মোরাগী :.. “ওই মোটালার লপরসামহব বমলল�মলন্ আপন্ার সামে 

মোদখা করমল ল�ঠা বলড় মোদমবন্ আর আপলন্ বলম�ন্ পালন্ পড়া। 
এখন্ েমর-ভময় হাত পা কাঁপমত শুরু কমরম�।”

োক্তর :.. “েরমক ভময়র কাম� বন্ধক লদময় বলদুন্ গতকাল মোক�ন্ 
ল�ঠাই �ন্া মোখময়ল�মলন্?”

মোরাগী :.. “�াত্র লতন্ মোকলজ �ান্াল�লষ্ট মোখময়ল�লা�।”
োক্তর :.. “বদুমঝল�, মোবলশ ল�ঠায় আপন্ার মোপট আ�লামছি। 

আপন্ামক লততা দাওয়াই লদমত হমব। লশলশর লভতর বলড় আম�, 
�ণ্ায় �ণ্ায় একটা কমর লচবামবন্ এবং সামে �াত্র সাঁইলত্রশ বার 
ওঠবস করমবন্।”

মোরাগী :.. “শালতে এত কষ্টদায়ক করা হল মোকন্?”
োক্তর :.. “ল�ষ্টান্মভাজমন্র ভর ন্া�ামন্ার জন্্য। এই লন্ন্ পড়া 

পালন্, সকাল লবকাল এক চা�দুচ কমর খামবন্।”

োক্তর সামহব োক্তর সামহব জমপ আমরকজন্ প্রমবশ কমর 
হাঁপামত হাঁপামত মোচয়ামর বমস বলল... “জবরদতে লবপমদ পমড়ল�।”

োক্তার ব্যতেকমঠে বলমলন্... “লভরল� ন্া হু�লড় মোখময়ল�মলন্?”
মোরাগী :.. “গতকাল ঝাল�দুলড় মোখময়ল�লা�, ঠকরা চান্া লদময়ল�মল 

মোবলশ, এখন্ আ�ার মোপট েদু মল োঁপামছি এবং �াো খাম�াখা 
মো�ারামছি। মো�ারা�দুলর কমর মোদৌমড় আপন্ার মোচম্বামর এমসল�। জললদ 
এক কদু লল পালন্ পমড় লদন্।”

প্রে� মোরাগী অস্দু টস্বমর বলল... “ওমর বাবা, কমঠারপ্রকৃলতর 
হমলও োক্তার বড় জবরদতে লপর।”

োক্তার পালন্র মোবাতল মোরাগীর হামত লদময় বলমলন্... “পারমল 
এক টামন্ ন্া পারমল লজলরময় লজলরময় পান্ কমর পালন্ মোশর্ করুন্। 
�মন্ রাখমবন্, পালন্ পান্ করমত হয়। পালন্ মোখময় লবর্� উঠমল 
জলড়-বদুলট লদমত হমব।”

প্রে� মোরাগী লচলন্ততকমঠে বলল... “োক্তর সামহব, পান্মভাজন্ 
মো�ামটই প�ন্দ কলর ন্া। ভাত সালন্ মোখময় মোপট ভমর র্ায়, পালন্র 
জন্্য জায়গা োমক ন্া। হাত মোধায়ার আমগ লবর্� মোহঁচলক উঠমল জবর 
লবরক্ত লামগ। মোক�মন্ কী করব?”

োক্তর :.. “হাভামতর �ত ভামত মোখমল লবর্� উমঠ। �মন্ রাখমবন্, 
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এক গ্রাস অন্ মোখময় এক কদু লল পালন্ লগলমল লবর্� মোহঁচলক উমঠ ন্া।”

দাদা ভ্যাবাচ্যাকা মোখময় দাঁমতর ব্যো ভদু মল মোরাগীমদর সামে মোবলরময় 
র্ান্। পরলদন্ অপরামনে কল্পমলামক প্রমবশ কমর শ�্ষী ওর স্বমপ্র 
পদুরুমর্র সামে মোপ্র�ালাপ কমর…

সূর্্ষ েদু বমত শুরু কমরম� এ�ন্ স�য় বালড় লেমর মোহঁমক মোেমক 
রলসয়া বলল... “আন্ন্দী! ওমর আ�ার �যূ়রী মোপখ� মো�মল আয়, 
মোতার লালগ �ন্ আন্চান্ আন্চান্ কমর।”

আন্ন্দী �র মোেমক মোবলরময় কপামল আ�াত কমর বলল... “হায়মর 
আ�ার কপাল! পড়লশরা শুন্মল �দুখ লদুলকময় হাসমব। আজ এত 
মোদলর করমল মোকন্, মোকাোয় লগময়ল�মল? মোসই লবহামন্ চারটা পান্তা 
মোখময়ল�মল। লক�দু মোখময়� ন্া গা��ায় মোবঁমধ এমন্�?”

রলসয়া মোপাটলা খদুমল বলল… “মোদখ মোতার জন্্য কী এমন্ল�।”
আন্ন্দী :.. “মোতা�ার র্্রেণায় মোকাোয় মোর্ময় মোর্ লদুকাই? এই বয়মস 

আলতা কদু �কদু � গামল লাগামল �র মোেমক মোবমরামত পারব ন্া। এসব 
ন্া এমন্ মোতা�ার জন্্য ভামলা একটা কদু ত্ষা আন্মল আল� অত্যন্ত খদুলশ 
হতা�।”

রলসয়া :.. “মোকান্ �দুলড় মোতামর বদুলড় োমক? ওর ন্া� বল, এখদুলন্ 
ওমক মোেউয়া গাম� উঠাব।”

আন্ন্দী :.. “জামন্া! তদু ল� �্যাবলাল� করমল লজ্ায় লাল হময় �দুখ 
লদুকামত চাইমল আল� লমবজান্ হই।”

রলসয়া :.. “ও মো�ার �যূ়রী! তদু ই �াড়া আপন্ বলমত আ�ার আর 
মোকউ ন্াই, তদু ই লভন্ ভাসমল বাঁচব আল� কার লালগ?”

আন্ন্দী :.. “ও মো�ার রলসয়া! তদু ল� মোবজার হইমল মোচামখর জমল বদুক 
র্ায় ভালসয়া, রমস রমস কো বমল অভাগীমর বদুমক ন্াও টালন্য়া।”

রলসয়া :.. “গ্রা�বালস জামন্ আল� মোতামর কত ভামলাবালস।”
আন্ন্দী :.. “তদু ল� আ�ার ভামলাবাসা। মোতা�ার সামেই আ�ার 

ভামলাবাসাবালস।”
রলসয়া :.. “ভামলা বাসা লকন্মত ব্যে্ষ হময় মোজমন্ল�, ভামলাবাসা 

বাতামসর �ত। বাতাসমক আ�রা দূলর্ত কলর। ভামলামবমস মোকউ পাপ 
কমরলন্। পামপর কারণ জান্মল পূমণ্যর লবচার করা হয়। মোখাঁজখবর 
লন্মল আলত্ক টান্ বামড়। হাজারটা খালশ লদময় লশরলন্ করমলও 
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মোপটদু করা মোখময় মোশর্ কমর। গলরমবর গলরলবয়ান্া েদু রায় এবং লামটর 
বাঁমটও ঠাঠা পমড়। গরমব গরলবত হওয়ার �মতা পৃলেবীমত মোত�ন্ 
লক�দু মোন্ই।”

আন্ন্দী :.. “লন্মজর সামে প্রতারণা হমলা বড় পাপ, র্া আ�রা 
অজামন্ত কলর। আত্�ামতর জন্্য আ�ামদরমক কমঠার শালতেমভাগ 
করমত হমব। ভামলা বাসা এবং ভামলাবাসার অে্ষ মোর্ জামন্ ন্া 
ভামলা�ান্দুর্ তামক ভামলাবাসমব মোকন্? ভামলাবাসার সামে বালস মোর্াগ 
হমল অঙ্গালঙ্গ হয়। লন্মজর সামে উতে� ব্যবহার হমলা পদুণ্যকীলত্ষ এবং 
ভামলাবাসার আসল অে্ষ হমলা স্রষ্টার সন্তুলষ্ট।”

রলসয়া :.. “লবমর্ অঙ্গ জরজর হয় কালসামপর মোলজ ধরমল, আ�ার 
খালল টদু কলন্ খজিলন্ হয় ভাংটা পড়মল। মোদার্ীরা অমন্্যর মোদার্ খদু ঁমজ 
মোবড়ায় কমলমকৌশমল, কদু স্বভামব ন্ষ্ট হমল েদু মব �রমত হয় স্বখাত-
সললমল। আন্ন্দী! মোতার লালগ �র মো�মড়ল�, মোতার লালগ সদুমখর 
বাসর বালন্ময়ল�। আল� জালন্ আ�ার কারণ অমন্ক দদুতঃখ কষ্ট সহ্য 
কমরল�স। এখন্ মোন্ান্ আন্মত পান্তা েদু রায়, টান্াটালন্ কমর লদন্ 
কামট। পাক�মর চল, আজ মোতামক হাঁলড়মঠলায় সাহার্্য করব।”

আন্ন্দী লবচললত হময় বলল… “মোতা�ার আমগ কবদুল বমল আল� 
দদুতঃখমক বরণ কমরল�। কপামলর মোলখা আল্াহ ললমখম�ন্। কপালমক 
আল� মোদার্ী ন্া। আ�ার শুধদু এই ল�ন্লত, ভদু ল বদুমঝ অভাগীমর ভদু ললও 
ন্া।” 

রলসয়া হাসার মোচষ্টা কমর বলল... “আন্ন্দী, সকমল জামন্ আল� 
আত্মভালা, শুধদু তদু ই জালন্স আল� আলামভালা।”

আন্ন্দী হাসার মোচষ্টা কমর পলক �ারমল ঝর ঝর কমর অশ্রু 
ঝমড়। বাদলসাঁমজ �ন্ �ন্ লবজলল চ�মক আকাশভাো বৃলষ্ট মোঝঁমপ 
মোন্ম� পলরমবশ বর্্ষণ�দুখর হয়। রলসয়া আঁজলা মোপমত বলল... “মোহ 
বৃলষ্টমভজা! উৎলপপাসদুমক এক আঁজলা জল দাও।”

আন্ন্দী আঁজলায় বৃলষ্টজল লময় বলল... “এই ন্াও! পালন্ পামন্ 
পলরতৃপ্ত হও।”

রলসয়া :.. “আজ সারালদন্ আকাশ মো��গম্ীর ল�ল। লবর্ণ্ণতা দূমর 
কমর ঝ�ঝল�ময় বৃলষ্ট ঝমর সায়ংসন্ধ্যা বৃলষ্টলনেধে হময়ম�। বৃলষ্টমভজা 
কাক মোকালকলার রা মোশান্া র্ামছি ন্া। বলরর্ণ�দুখলরত রামত রাতজাগা 
পালখরা মোঝাপঝামড় জমড়া হমব। আন্ন্দী আ�ামক ভামলা ন্া বাসমল 
বাতামস মোভমস �ন্ উদাসী হমব।”
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আন্ন্দী দদু হাত মো�মল মোচাখ বদুমজ আকামশর লদমক �দুখ কমর 
�দুরপাক মোখময় বলল… “�হান্মন্দ হময়ল�লা� মোতা�ার মোপ্রয়সী। 
মোপ্র�ান্মন্দ বৃলষ্টমত লভজমত ভামলাবালস।”

রলসয়া ওর দদুহাত ধমর োল�ময় বলল... “আল� �রমল মোতার খদুব 
কষ্ট হমব তাই ন্া আন্ন্দী?”

আন্ন্দী মোচাখ পালকময় ধ�মক বলল... “আজ মোতা�ার কী হময়ম�?”
রলসয়া :.. “তদু ই �াড়া এই জগমত আ�ার আর মোকউ মোন্ই। তদু ই 

আমগ �রমল খালল �র আ�ার জন্্য কবর হমব। আ�ার লামশর পচা 
গন্ধ প্রলতমবশীর বোসকমষ্টর কারণ হমব।”

আন্ন্দী অশ্রুলবজলড়তকমঠে বলল... “তদু ল� লক �মন্ কমরা আল� 
মোতা�ামক একলা োকমত মোদব?”

রলসয়া :.. “�ৃতদু ্য লক আ�ামদরমক একসামে মোন্ম�?”
আন্ন্দী করমজামড় সলবন্ময় বলল… “লবধাতার কাম� এই ল�ন্লত, 

আ�ামদর �ৃতদু ্য মোর্ন্ একসামে হয়।”

এ�ন্ স�য় মো�াড়া োকাোলক কমর। শ�্ষী চ�মক মোভাজাললর হাতা 
ধমর চারপামশ তালকময় লচলন্তত হয়। বা� এমস সা�মন্ দাঁড়ায়। শ�্ষী 
বাম�র �াোয় হাত বদুললময় হাসার মোচষ্টা কমর বলল... “রামত লশকামর 
র্াব, পারমল এখন্ লবশ্রা� কর।”

বা� হাই তদু মল �াো মোন্মড় বমস এবং শ�্ষী �মরর লভতর মোর্ময় 
ব্যতে হয়। আলবর তখন্ �্রে�দুমধের �ত মো�াটর সাইমকল চাললময় 
মোরাদঝল�মল জন্পদ মোপলরময় বন্াঞ্চমলর লদমক র্ায়। চারপামশ 
গাম�র দী�্ষ�ায়া, প্রলতছিায়া এবং উপছিায়া। কখমন্া �ায়া�য়, কখমন্া 
�ায়া-�ায়া, কখমন্া আমলাক, কখমন্া লন্রামলামক এঁমক মোবঁমক চালামত 
োমক। মোবলামশমর্ সূর্্ষ েদু বমত শুরু কমর মো�াহসৃলষ্টকারী মোজ্যাৎনো 
জমল পমড় ঝল�ল করমল পলরমবশ মো�াহালবষ্ট হয়। চাঁমদর আমলায় 
লশলশরলবন্দদুরা �ামসর লশমর চ�কালছিল। আলবর মো�াটর সাইমকল 
মোেমক মোন্ম� হাঁটমত শুরু করমল কাকমন্র কন্ কন্ এবং নূ্পদুমরর 
ঝন্ঝন্ শব্ বাতামস ধ্বলন্ত হয়। রাতজাগা পালখরা শীমত শক্ত 
হওয়ার ভময় োন্া ঝাপটালছিল ন্া। বাতামস ন্ারী কঠে প্রলতধ্বলন্ত 
হলছিল…

“মোবাড়ার মোলমজ ধরমল লবমর্ অঙ্গ হয় জরজর, লন্তঃশমব্ �ন্ ভামে, 
পাের ভামঙ্গ কড়কড়। বোস দী�্ষবোস হমল বদুক কমর ধড়েড়, ঝরা 
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পাতায় পাড়া পড়মল শব্ হয় �ড়�ড়।”

আলবর �্রে�দুমধের �ত হাঁটমত োমক এবং নূ্পদুমরর শব্ লন্কটবত্ষী 
হমল আলমতা পাময় মোহঁমট মোর্ময় লশ�দুল গাম�র আড়ামল দাঁলড়ময় 
অপলকদৃমষ্ট তালকময় অস্দু টস্বমর বলল... “�্রেবমল দদুব্ষল কমর�, 
�ম্রে কমর� �্রে�দুধে, �্রেশলক্ত লন্য়্রেণ কমর তদু ল� হময়� �্রেলসদ্ধ।”

 
শ�্ষী ন্াগরমদালা খালছিল আর দদুতঃমখ ভারাক্রান্তকমঠে কো বলল�ল… 

“ইস! আর কতকাল একলা একলল লন্রালায় বমস মোদাকলার জন্্য 
অমপক্ষা করব? জালন্ ন্া মোকন্ �ন্ ল�ন্ল�ন্ কমর বলম�, মোস লন্চিয় 
মোস্বছিালন্ব্ষাসমন্ লগময়ম�! তার অমপক্ষায় আর কতকাল মোলাকচক্ষদু র 
অন্তরামল োকব? প্রলত সূর্্ষামতে আল� হতাশাগ্রতে হই এবং কা�ন্াশূন্্য 
�ন্ অরমণ্যমরাদন্ কমর। অবমশমর্ হতাশায় ল�য়মন্া হমত হমব 
ন্ালক?”

অদ্দুত পদুরুর্কঠে বলল... “চাঁদবদন্ী! চাঁমদর মোদমশ মোর্মত চাও 
ন্ালক?”

শ�্ষী চ�মক চারপামশ তালকময় সভময় বলল... “মোক! মোকাো মোেমক 
কো বল�?”

অদ্দুত পদুরুর্কঠে :.. “আল� তরুরাজ।”
শ�্ষী অবাক হমলও হাঁপ মো�মড় বলল... “জামন্া তরুরাজ, আল� খদুব 

ভয় মোপময়ল�লা�। আল� মোভমবল�লা� আ�ার সামে হাতাহালত করার 
জন্্য ভূতন্াে এমসম�।”

তরুরাজ :.. “লবভীতমক ভূত বমস ন্া এবং উপলর ভামব লবভূলর্তারা 
প্রভালবত হয় ন্া।”

শ�্ষী :.. “কার্্ষাপমণর পণ ধমর বলমত পারব, ভূতর্মঞের অে্ষ 
ন্া মোজমন্ ভূতশুলদ্ধ করমত মোচময় তদু ল� ভূতগ্রতে হময়�, তা ন্া হমল 
এতসব জান্মল মোক�মন্?”

তরুরাজ :.. “এত গূঢ়ত্বে তদু ল� জান্মল মোক�মন্ তা আমগ বমলা?”
শ�্ষী :.. “লন্চিয়াতার সামে বলমত পারব, সব্ষভূমত দয়া করমত 

মোচময় মোতা�ার অলন্ত�ইছিা বাষ্ীভূত হময়ম�।”
তরুরাজ :.. “চাঁদবদন্ী, মোতা�ামক মোর্ ভামলাবামস তামক আল� 

কল্পপদুরুর্ োলক। বসমন্তর বন্েদু মল �ালা মোগঁমে তার গমল লক তদু ল� 
পরামব?”
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শ�্ষী :.. “আ�ার ন্া� শ�্ষী, আ�ামক চাঁদবদন্ী োক� মোকন্? তদু ল� 
হয়মতা জান্ ন্া, তার অমপক্ষায় আল� আলক্ষপ্ত এবং দদুভ্ষাবন্াগ্রতে 
হলছি।”

তরুরাজ :.. “আল� এখন্ বমন্দ বলন্দ, চাইমলও বৃমতের লভতর 
আমড়লদম� বালড় বান্ামত পারব ন্া।”

শ�্ষী :.. “বন্দ্যা হমত মোচময় আল� লন্লর্দ্ধ বন্দন্ায় বলন্দন্ী হময়ল�। 
আড়ম�া�টায় গুলঠেত হমত পারমলও আড়াআলড় মোদৌড়ামত পালর ন্া। 
আ�ার বন্ধদু  বন্দক হময়ম�, বন্দদুকবাজ হমত পামরলন্।”

তরুরাজ :.. “তদু ল� লন্লচিমন্ত ন্াগরমদালা খাও, আশীব্ষাদধন্্য হওয়ার 
জন্্য মোস সবের আসমব এবং মোতা�ার হাত ধমর সদুখান্দুভূলতর অন্্য 
তেমর মোপঁ�মব। লঝমলর জমল তালকময় মোদমখা, হাত প্রসালরত কমর 
মোতা�ার কল্পপদুরুর্ দাঁলড়ময় আম�, লববোমসর সামে পা বাড়ামল সদুমখর 
গন্তমব্য মোপঁ�মব।”

শ�্ষী :.. “আল�ও লববোস কলর সবের সদুমখাদয় হমব। অলববোস্যভামব 
লঝমলর জমল কল্পপদুরুর্মক মোদখমত পালছি!”

পলরমবশ স্বাভালবক হমল শ�্ষী হাঁটদু জমল মোন্ম� জলমকলল কমর। 
আলবর লঝমলর লদমক তালকময় লপ�দু মোহঁমট অস্দু টস্বমর বলল… “বন্্যতা 
এবং লহংস্রতায় সমম্াহক হময়ম� তবিীর তন্দুশ্রী, লন্রাপতো এবং 
লবশুদ্ধতায় আক্ষর্ক হময়ম� বন্াশ্রী। জলপরীর রূমপর মোজল্ায় জমল 
আগুন্ মোলমগম�। লবতন্দুর তন্দুমত লবরহমবদন্া মোলখা। �ারধর করমলও 
জলপরীর মোপ্রম� আল� পড়ব ন্া। হাড়পাকা ভাবদুকরা ভাবপ্রকামশ 
পটদু , �রাল�র জন্্য কাঁচা বালড় বালন্ময় আল� হময়ল� আঁটদু বাঁটদু ।”

বা� আক্র�মণর জন্্য প্রস্তুত হয়। মো�াড়া লন্তঃশমব্ আগ বামড়। 
আলবর মো�াড়ার সামে মোঠমক লপ�ন্ লেমর চ�মক বলল... “ওমর 
বাসমর! লচকলচমক কামলা আরলব মো�াড়া বাংলামদমশ আসল কমব?”

মো�াড়া মোরের্াধ্বলন্ করমল, আলবর দদুহামত �দুখ মোচমপ ধমর সা�মন্ 
তালকময় মোশা মোদমড়ক হাত দূর ওঁত মোপমত বমস োকা বা� মোদমখ 
মোহঁমক মোেমক বলল... “জলপরী! জমল েদু মব আ�ামক উদ্ধার কমরা।”

বা� এবং মো�াড়া চ�মক উমঠ। অপছিায়া শ�্ষীর পামশ ে�মক 
পলরমবমশ অদৃশ্য হয়। শ�্ষী মোদৌমড় পামর উমঠ হাঁপায়। বা� এবং 
মো�াড়া মোদৌমড় মোর্ময় শ�্ষীমক ল�মর দাঁড়ায়। আলবর তড়বড় কমর গা� 
মোবময় উমঠ োমল বমস গা� জলড়ময় ধমর লবপদ�দুলক্তর জন্্য প্রাে্ষন্া 
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কমর। শ�্ষী বা� এবং মো�াড়ামক শান্ত হওয়ার জন্্য হাত লদময় ইশারা 
কমর দদুহামত মোকা�র ধমর মোচাখ পালকময় রাগালবিতকমঠে বলল... “মোহঁই 
বাবদু! তদু ই আ�ার মো�কদু রমক বকাবলক করল�স মোকন্?”

আলবর :.. “ওটা মো�কদু র হমল এতবড় খচ্র বামপর জন্ মোকউ 
কখমন্া মোদমখলন্। তালকময় মোদমখা, খচরাল� করার জন্্য লবড়ামলর 
বাচ্া খচ�চ শুরু কমরম�। বাপমর বাপ! বাম�র েমর আল� গাম� 
উমঠল�, আর অপ্সরা বলম� আল� ন্ালক ওর মো�কদু রমক বকাবলক 
করল�। অপ্সার সাহস আম�, আ�ার সাহস ন্াই।”

শ�্ষী ঠাটঠ�ক টসমক মোহঁমট বলল... “রসরমঙ্গ সঙ্গী হওয়ার জন্্য 
এমসল�স ন্ালক?”

আলবর কলপেতকমঠে বলল... “টসটমস মোোঁড়ার লবমর্ আ�ার বগল 
েদু লমত শুরু কমরম� আর রূপমর্ৌবন্বতী ঠাটঠ�ক টসমক হাঁটাহাঁলট 
করম�। এই গাম� বাদদুড় োকমল বাঁদরাল� মোরামগর বামরাটা বাজমব।”

শ�্ষী গাম�র লন্মচ মোর্ময় �াো লদময় ইশারা কমর বলল... “মোোঁড়া 
টসটস করম� ন্া টসটমস মোোঁড়ার লবমর্ আইোই করল�স?”

আলবর মোচাখ বদুমজ লশউমর তাওবা তাওবা কমর আকামশর লদমক 
তালকময় বলল... “ইয়া আল্াহ, এই োঁড়া মোেমক উদ্ধার হমল আল� 
আর বাংলামদমশ োকব ন্া।”

শ�্ষী :.. “মোতার কী হময়ম�?”
আলবর বা� এবং মো�াড়ার লদমক তালকময় হাসার মোচষ্টা কমর বলল… 

“মোবপাড়ায় এমস আল� অপ্রত্যালশতভামব লবপামক পমড়ল�। ওমদর 
অপ্রীলতকর ব্যবহামর পলরলথিলত অস্বলতেকর হময়ম�। ন্কলশর ন্কশার 
�ত মোরা�হর্্ষক দৃশ্যমক র�ণীয় করমল আল� মোতা�ামক ন্কশা-পাড় 
শালড় লকমন্ মোদব। র্ারা আ�ামক মোবগলতক কমরম� ওরা জামন্ 
উমতেজন্াপূণ্ষ পলরলথিলত এখন্ তামদর লন্য়্রেমণ। এই দৃমশ্যর মোশর্ 
দশা আল� জালন্ ন্া, দদুদ্ষশার খবর ওরা জান্মতও চায় ন্া। অন্তদ্ষশার 
গূঢ়ত্বে ন্ালক মোজ্যালতর্ীরা জামন্? অন্তদ্ষশন্ অত্যন্ত শ্রুলত�ধদুর শব্। 
বাতেলবক হময় মোজমন্ল�, ক� হমলও তদলন্ক শমতক বার আয়ন্ায় 
লন্মজর �দুখ আল� মোদলখ।”

শ�্ষী :.. “র্া বমলল�মল বদুলঝময় বল ন্ইমল অবদুমঝর �ত মোতার সামে 
মোবাঝাপড়া করব।”

আলবর :.. “আল� বলমত মোচময়ল�লা�, দূর মোেমক লচঁলহ শুন্মল ল� 
ল� কমর মোদৌমড় পালাতা�, উমর এমস োঁড়ায় পমড়ল�। েমর ভময় 
েরহলর করল�, চাইমলও লন্মচ ন্া�মত পারব ন্া।”
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শ�্ষী দদুহাত বা� এবং মো�াড়ার গাময় বদুললময় বলল… “লন্ভ্ষময় মোন্ম� 
আয়। বা� এবং মো�াড়া আ�ার মোপার্্য।”

আলবর :.. “আল� লববোস কলর জলপালন্র জন্্য লহংস্র জামন্ায়ারা 
মোপার্্য হয়। আল� স্পষ্ট মোদখমত পালছি, তদু ল� হমল লন্খদু ঁত সদুন্দরী, �ামন্ 
জলপরী এবং এই লঝমল পামন্র মোর্াগ্য পালন্ আম�। জলমকলল কমর 
তদু ল� লিান্ত হময়� ন্ালক?”

শ�্ষী :.. “লন্মচ মোন্ম� আয়, মোতার সামে মোকালাকদু লল করব।”
আলবর :.. “অমন্ক পে পাময় মোহঁমট এমসল�, মোকাোও কদু লা অেবা 

কদু লল মোদলখলন্।”
শ�্ষী :.. “জালন্স! মোতামক মোদমখ আল� উদ্ীলপত হময়ল�। আ�ার 

বাহুমত আয়, আল� মোতামক পরাহত করব।”
আলবর :.. “জলপরী! লদগ্ভ্ান্ত হময় বাংলামদমশ এমস� ন্ালক?”
শ�্ষী :.. “এই বন্ আ�ার রাজ্য।”
আলবর :.. “এখন্ আল� লন্লচিত হময়ল�, ভয়ঙ্র ব্যাপারটার সমঙ্গ 

ওতমপ্রাতভামব জলড়ময়ল�। োমন্ বা�, বাঁময় মো�াড়া। একবার এলদমক 
একবার ওলদমক তালকময় মোদলখ �াঝখামন্ অপ্সরা। লবমিয়ালবষ্ট হময় 
এমক অপরমক স্পশ্ষ করমল পরস্পমরর সব্ষন্াশ হমব এবং ঠাঠা 
পমড় আলী আ�জামদর �লড়মত বামরাটার �ণ্া বাজমব।”

শ�্ষী অবাকদৃমষ্ট তালকময় স্বগমতালক্ত কমর… “অলববোস্য হমলও 
রলসয়ার সামে আল� রসালাপ করল�।”

আলবর :.. “জলপরী! মোপ্রম� �মজ আ�ার মোপ্রল�কা হমত চাও 
ন্ালক?”

শ�্ষী :.. “এই বাবদু! তদু ই আ�ার �মন্র খবর জান্মল মোক�ন্?”
আলবর গাময়র মোজামর গা� জলড়ময় ধমর বলল… “মোসমরম�! 

উমপার্মণর �াটলত মোপার্াবার জন্্য এখন্ আ�ার সামে মোবাঝাপড়া 
করমব।”

শ�্ষী অবাকদৃমষ্ট তালকময় সলবমিময় বলল... “এই বাবদু! আল� মোর্ 
মোতার মোপ্রম� �মজল� তা তদু ল� জান্মল মোক�মন্?”

আলবর হাসার মোচষ্টা কমর বলল... “�হাবমন্র লন্গূঢ় রহস্য জান্ার 
জন্্য এমসল�লা�। মোবঁমটমখঁমট মোলাকটা লক�দু মোবঁমট লদলছিল। সালড়মত 
দাঁড়ামল ধ�মক বমলল�ল, মোবঁময়ামক ভাগ লদময় মোবকার হমত চাই ন্া। 
মোবখাপ্পা মোলামকর খপ্পমর পমড় বদুমঝল�লা� আল� আইন্লঙ্ঘন্ কমরল�। 
মোকউ আ�ামক নূ্্যন্ত� সাহার্্য কমরলন্। বদুমন্া জন্তুর হাবভামব বদুমন্া 
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স্বভাব োমক এবং তা স্বাভালবক। বদুমন্া লতায় �ালা হয়। বদুমন্া ওল 
আল� খাই ন্া। কালাগুমলর পাগল বমলল�ল, বদুমন্া ওমলর রমস মোন্শা 
আম� এবং অপ্সরার মোপ্র� �জমল অলীক মোন্শায় �ন্ �ামতায়ারা হয়। 
তাই আল� লবর্� লচলন্তত, হয়মতা র্খন্ তখন্ লবর্� উঠমব।”

শ�্ষী :.. “এই বাবদু! মোতারা �াো খারাপ হময়ম� ন্ালক? লন্মচ মোন্ম� 
আয়, ধরাধলর কমর কলবরামজর বালড় লন্ময় র্াব।”

আলবর �াো মোন্মড় বলল... “হালত লদময় টালন্ময় আ�ামক লন্মচ 
ন্া�ামত পারমব ন্া এবং �ারধর করমলও আল� গাম�র গলা �াড়ব 
ন্া।”

শ�্ষী :.. “লঠকা�, তদু ই গাম�র সামে গলাগলল কর আল� মোতার 
বগমল আসল�।”

শ�্ষীর কার্্ষকলামপ আলবর আমক্লগুড়দু � হয়। শ�্ষী ঝমপে মো�াড়ার 
লপমঠ উমঠ বান্রীর �ত গা� মোবময় তার কাম� মোর্ময় ভ্রূ লদময় ইশারা 
কমর বলল... “এতলদন্ মোকাোয় ল�মল?”

আলবর মোচাখ বদুমজ মোচঁচাম�লচ কমর…. “জলপরী জমল র্াও। মোকউ 
আ�ামর বাঁচাও। হাত েসমক �ালটমত পড়মল এমক্বামর চ্যাপটা হময় 
র্ামব। আ�ামক ক্ষ�া কমর দাও। আল� এক্া-মোদাক্া মোখলমত পালর 
ন্া।”

শ�্ষী কো ন্া বমল হাসমত োমক। আলবর লন্মচর লদমক তালকময় 
বলল... “গাম�র মোগাড়ায় দাঁলড়ময় আম� মো�াড়া, চমক্র মো�কদু র কমর 
মো�ারা�দুলর। পরীর সামে ঝগড়া কমর মোর্মত চাই ন্া র্ম�র বালড়।”

শ�্ষী :.. “আ�ার উমর আয়, আল� মোতামক আদর করমত চাই।”
আলবর :.. “কারণ জান্মত পারব লক?”
শ�্ষী :.. “মোতামক আদর কমর আদমরর মোর্াগ্য হমত চাই। লন্ভ্ষময় 

আ�ার ধামর আয়।”
আলবর :.. “লবহরমণ লবহত্ষা হমত চাই, মোতা�ার লবরমহ লবরলহত 

হমত চাই ন্া। আল� মোচামখমচামখ মোদখমত পালছি, মোতা�ার �ায়ার 
লভতর লবরহান্মলর মোলললহান্। মোতা�ামক স্পশ্ষ করমল কললজা জ্বমল 
কয়লা হমব।”

শ�্ষী :.. “এসব তদু ই কী বলল�স?”
আলবর :.. “আল� োক-বাংলায় মোর্মত চাই। দয়া কমর মোপঁম� মোদমব 

লক?”
শ�্ষী :.. “আল� পারব ন্া, আজ আ�ার অমন্ক কাজ আম�। তদু ই 
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একা মোসাজা পমে মোহঁমট মোর্মত পারমব ন্া। �াঝপমে োঁমদ পাড়া 
মো�মর ল্যাংড়া হমব।”

আলবর চারপামশ তালকময় স্বগমতালক্ত কমর... “লবটমঙ্ বমস সংকমট 
পমড়ল�, মো�াটখামটা লবর্ময় খদুটদু র �দুটদু র কমর কদু �মড়াপটামশর খপ্পমর 
পড়মত চাই ন্া।”

শ�্ষী �াো কাত কমর ভ্রূ লদময় ইশারা কমর বলল… “লবমটমলর 
কা� মোেমক লবটলবণ লকন্ার জন্্য বটতমল মোর্মত চাস ন্ালক?”

আলবর �াো মোন্মড় বলল… “আল� মোতা�ার ন্া� জান্মত চাই।”
শ�্ষী :.. “আ�ার ন্া� শ�্ষী। মোতার ন্া� কী?”
আলবর :.. “আ�ার ন্া� আলবর। মোতা�ার ন্া� সলত্য খদুব সদুন্দর। 

মোতা�ার �ত রূপমর্ৌবন্বতী আল� কখন্ও মোদলখলন্। তদু ল� �মন্াম�ালহন্ী 
ন্া �ায়ালবন্ী?”

শ�্ষী :.. “এই বাবদু! তদু ই এভামব কো বললস মোকন্? মোতার কো 
শুমন্ আ�ার �ন্�দুলন্য়া উড়াউলড় করম�। মোতার �মন্র কো আ�ার 
ভার্ায় আ�ামক বদুলঝময় বল।”

আলবর :.. “বা� মো�াড়া লক সলত্য মোতা�ার মোপার্্য?”
শ�্ষী :.. “লন্মচ চল, বাম�র সামে পলরচয় করাব।”
আলবর :.. “দয়া কমর আ�ামক ক্ষ�া কমরা, বাম�র সামে হাত 

ল�ললময় ভাই অেবা বান্ধব োকমত পারব ন্া। ভায়রা োকা দূমরর 
কো।”

শ�্ষী :.. “আ�ার বা� মোতামক প্রভদু  োকমব।”
আলবর :.. “তদু ল� র্া বমল� তা আল� বদুলঝলন্।”
শ�্ষী :.. “আল� মোতামর বরণ করমত চাই।”
আলবর :.. “বরণ শমব্র অে্ষ আল� জালন্ ন্া। তদু ল� জামন্া লক ন্া 

তাও আল� জান্মত চাই ন্া।”
শ�্ষী লখললখল কমর মোহমস বলল… “আল� মোতামর লবময় করমত 

চাই। কয় ব�মর এক গণ্া এণ্া-বাছিার �া হমত চাই। আ�ার গলায় 
বরণ�ালা মোদ, আল� মোতামর বর োকমত চাই।”

আলবর মোচাখ কপামল তদু মল বলল... “আ�ামক মোরা�ালঞ্চত কমর তদু ল� 
হাসাহালস কর� মোকন্?”

শ�্ষী :.. “মোতামর আন্লন্দত করার জন্্য আল� লন্রান্ন্দ হব। মোতামর 
সদুলখত কমর আল� দদুতঃলখন্ী হব। আ�ামক আল� মোতার পাময় সঁমপ 
মোদব। তদু ই লক আ�ামর বরণ করমব?”
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আলবর :.. “মোতা�ার বা� এবং মো�াড়ামক মোদমখ আ�ার হাত পা 
অবশ হময়ম�। মোতা�ামক বরণ কমর আল� অ�র হমত চাই ন্া।”

শ�্ষী :.. “আ�ার হাত ধমর লন্মচ ন্া�, আল� মোতামক �ারধর করব 
ন্া।”

আলবর :.. “মো�ারা�দুলর কমর আল� মো�ারামলা লবপদ মোপমড়ল�। তদু ল� 
লক আ�ামক োক-বাংলায় মোপঁম� লদমত পারমব?”

শ�্ষী :.. “আল� এখন্ োকবাংলায় র্াব ন্া। আ�ার বালড় চল।”
আলবর :.. “আ�ার বালড়মত তদু ল� মোখমত পারমব, মোতা�ার ধারীমত 

বমস আল� লক�দু মোখমত পারব ন্া।”
শ�্ষী :.. “মোহঁই বাবদু! আল� অ�দুসল�ান্ ন্ই। আল�ও ন্�াজ কদু রআন্ 

পলড়।”
আলবর ললজ্ত হময় বলমলা… “আল� অত্যন্ত দদুতঃলখত, আ�ামক 

ক্ষ�া কমরা।”
শ�্ষী :.. “আ�ামর বরণ করমল আল� মোতামর ক্ষ�া করব।”
আলবর :.. “বার বার বরণ করার জন্্য ল�ন্লত কর� মোকন্?”
শ�্ষী :.. “আ�ার বাপদু আ�ামক লবময় লদমত চায়। তাই বারবার 

মোতামক ল�ন্লত করল�।” 
আলবর :.. “মোতা�ার হাবভামব প্রামণাছিলতা োকা সম্বেও তদু ল� এত 

অসহায় এবং হতাবোস হময়� মোকন্?”
শ�্ষী :.. “অলববোস্য হমলও সত্য, আজ দদুপদুমর আল� মোতামর 

কল্পমলামক মোদমখল�লা�।”
আলবর :.. “কী?”
শ�্ষী :.. “হ্যাঁ বাবদু, মোতামর বরণ কমর আল� বরলয়তা হময়ল�।”
আলবর :.. “জলপরী, আল� মোতা�ামক কাঁদামত চাই ন্া। মোতা�ার 

�ামঝ জীবন্ীশলক্ত আম�। মোতা�ার সামে বসবাস করার জন্্য আ�ার 
�ূ�ূর্্ষ ভামলাবাসা লজজীলবর্দু হময়ম�।”

শ�্ষী :.. “বাংলায় বদুলঝময় বল।”
আলবর :.. “মোতা�ার রূমপর ঝলমক আ�ার কল্পমলাক আমলালকত 

হময়ম�। মোতা�ামক স্পশ্ষ করার কা�ন্ায় লন্ষ্কা� �ন্ কা�াত্ষ হময়ম�। 
আল� মোভাগবাসন্ালব�দুখ হমত মোচময়ল�লা�, তদু ল� আ�ামক উন্দুখ 
কমর�।”

শ�্ষী :.. “বাবদু! মোতার একটা কো আল� বদুলঝলন্। দয়া কমর বদুলঝময় 
বল।”
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আলবর গা� মো�মড় দদুহাত প্রসালরত কমর বলল… “জলপরী! আ�ামর 
বরণ কর।”

শ�্ষী আন্মন্দাছিল হময় ঝমপে গা� মোেমক মোন্ম� সান্মন্দ বলল… 
“জললবহামর এমস হময়ল� লবহালরণী, মোতার লবরমহ হমত চাই ন্া 
লবরলহণী। কা�ন্ালবহীন্ �ন্ মোতার জন্্য কাঁমদ, লন্দ্রালবহীন্ মোচাখ 
মোতামক লদন্�ান্ মোদখমত চায়। মোতামক অভ্যে্ষন্া কমর আল� হময়ল� 
লবহ্বলা, আ�ার �ন্ হময়ম� আমদখলা।”

আলবর শ�্ষীর লপ�মন্ লদুলকময় সভময় বলল… “জলপরী, মোতা�ার 
মো�কদু র।”

শ�্ষী বাম�র �াো লপমঠ হাত বদুললময় মো�াড়ার লদমক তালকময় বলল... 
“অমবালা জীব �মন্র কো বদুমঝ। আ�ার বা� এবং মো�াড়া মোতামক 
প্রভদু  মো�মন্ম�।”

আলবর :.. “জলপরী, স্বজালত হমলও আল� লবমদলশ। �দুলট কাটাবার 
জন্্য �াত্র কময়ক �ামসর জন্্য মোদমশ এমসল�।”

শ�্ষী :.. “আ�ামর মোতার সামে মোন্মব? মোতামর ভামলামবমস আল� 
পরবাসী হব। মোতার ভামলাবাসা পাওয়ার জন্্য আল� মোতার পড়লশ 
হব।”

আলবর এলদক ওলদক তালকময় দদুহাত বাজদুমত �র্ায়। শ�্ষী ব্যতে 
হময় শুকমন্া লতা পাতা জড় কমর আগুন্ জ্বালায়। আলবর শ�্ষীর 
লদমক তালকময় বলল… “�্রে�দুমধের �ত আল� এমসল�। মোক�মন্ এবং 
মোকান্ পমে এমসল� তা আল� জালন্ ন্া।”

শ�্ষী :.. “তদু ই ন্া জান্মলও আল� জালন্। �ন্চিমক্ষ মোতামর মোদমখ 
আল� �ন্চিাঞ্চমল্য লবচঞ্চল হময় ন্াগরমদালা খালছিলা�। আ�ার স�য় 
কাটল�ল ন্া। স�য় কাটাবার জন্্য আল� বাঁমশর মোকাঁড়া লদময় ল�প 
বালন্ময় রলশমত োতন্া মোবঁমধ মোটাপ �াড়া বঁড়লশ মোেমলল�লা� লঝমলর 
জমল।”

আলবর :.. “মোতা�ার কান্মড় বন্মজ্যাৎনো মোদমখ আল� লবলমিত 
হময়ল�লা�। মোতা�ার সামে রসালাপ কমর কান্ায় কান্ায় রমসরহাঁলড় 
ভমরম�। কান্াকালন্ কমর কামন্-খামটা হমত চাই ন্া। আল� লদমগ্ভালা 
হময়ল�। লদগ্াললকা হময় লদগ্দশ্ষন্ করমল সহমজ শহমর লেমর মোর্মত 
পারব।”

শ�্ষী :.. “আল� কখমন্া শহমর র্াইলন্, আ�ামর সামে মোন্মব?”
আলবর :.. “তদু ল� লন্চিয় বন্পরী?”
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শ�্ষী :.. “দাদদু বমলম�ন্, আল� হলা� এই বমন্র রান্ী।”
আলবর :.. “মোশান্া গল্প শুমন্ অপ্সরামক মোদখার জন্্য কময়কবার 

এমসল�লা�। আ�ার সামে ভাগ্য শুময় োকার দরুন্ মোদখা করমত 
পালরলন্। তদু ল� লক কখন্ অপ্সরামক মোদমখ�?”

শ�্ষী মোচাখ বদুমজ লশউমর বলল… “অপ্সরামক আল� েরাই।”
আলবর লচলন্ততকমঠে বলল... “মোকন্?”
শ�্ষী :.. “লদন্�ান্ বন্বন্ �দুমর আর কান্াকালন্ কমর জ্বীমন্র সামে 

কান্া�াল� মোখমল।”
আলবর :.. “তদু ল� কী?”
শ�্ষী কপট মোহমস বলল… “আ�ার দাদদু আ�ামক োন্াকাটা পরী 

োকমলও আল� পরী ন্ই। তদু ই চাইমল আ�ামক লন্খদু ঁত সদুন্দরী োকমত 
পারমব।”

আলবর �াো দদু ললময় বলল... “তদু ল� হমল অমলাক-সদুন্দরী।”
শ�্ষী :.. “এই বাবদু! আল� মোতামর ভামলাবাসমত চাই। তদু ই আ�ামর 

ভামলাবাস।”
আলবর :.. “ভামলা এবং বাস শমব্র অে্ষ আল� জালন্ ন্া। আল� 

লববোস কলর বাঁশঝামড় ভূত োমক।”
শ�্ষী :.. “বাবদু, আল� মোতামর ভামলাবালস। আ�ামর ভামলাবাস। তদু ই 

আ�ামর ভামলা ন্া বাসমল বাঁশঝামড় আগুন্ লালগময় লন্মজমক পদুলড়ময় 
ভূমতর মোভাজন্ বান্াব।”

আলবর :.. “আ�রা আ�ামদর আত্পলরচয় জালন্ ন্া। তদু ল� সলত্য 
সদুন্দর। আল� পে হালরময় এমসল�। মোতা�ার লবময়র বয়স হময়ম�। 
�াস কময়ক পর আল� আবার লবমদশ চমল র্াব।”

শ�্ষী :.. “আল� মোতামর ভামলাবালস। মোতার ভামলাবাসা পাওয়ার জন্্য 
আল� বা� মোপামর্ল�।”

আলবর :.. “সব্ষন্াশ কমর�।”
শ�্ষী :.. “বাবদু, দয়া কমর আ�ার উপর দয়া কর।”
আলবর :.. “লন্গূঢ় রমস্যর গূঢ়ত্বে জান্মত চাই।”
শ�্ষী :.. “বাবদু, তদু ই আ�ামর অবমহলা করমল সকমলর অ�ঙ্গল 

হমব।”
আলবর সত্ষক হময় োমন্ বাঁময় তালকময় বলল... “আল� মোকন্ 

মোতা�ামক অবমহলা করব?”
বা� এবং মো�াড়া অলথির হয়। শ�্ষী মো�াড়ার লাগা� ধমর বাম�র 
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�াোয় হাত বদুলায়। আলবর শ�্ষীর মোচামখর লদমক তালকময় বলল... 
“তদু ল� লন্চিয় অন্ন্্যা? আল� মোতা�ার পলরচয় জান্মত চাই।”

শ�্ষী :.. “হ্যাঁ, আল� অন্মন্্যাপায় হময়ল�।”
আলবর :.. “অদৃশ্য লক�দু মোতা�ার অলন্ষ্ট করমত চায়।”
শ�্ষী :.. “তদু ই আ�ামর ভামলাবাসমল মোকউ আ�ার অলন্ষ্ট করমত 

পারমব ন্া।”
আলবর :.. “আল� অন্লভঞে এবং সামপক্ষ, তদু ল� স্বাধীন্ এবং 

লন্রমপক্ষ।”
শ�্ষী করমজামড় সলবন্ময় বলল… “বাবদু, আল� মোতার দদুইখান্ পা 

ধলর। হাতদু লড় মো�মর আ�ার আমক্লগুড়দু � কলরস ন্া।”
আলবর :.. “লপলরলতর বাগামন্ েল েদু ল মোন্ই। ভদু খ লাগমল েল 

মোখমত হয়। েদু মল �ধদু োমক এবং আল� মো�ৌ�াল� ন্ই।”
শ�্ষী :.. “চারপামশ তালকময় মোদখ, েদু মলর সদুবামস সদুবালসত বাতামস 

ভামলাবাসা আম�। আ�ামদরমক একসামে মোদমখ পালখরা কান্াকালন্ 
করম�। মো�ৌচামক �ধদু আম� এবং মো�ৌটদু লসর �মন্ মো�ৌতাত। মোতার 
মোচামখর লদমক তালকময় আল� সমম্ালহত হময়ল�।”

আলবর :.. “আল� অন্াহুত ল�লা�, তদু ল� আ�ামক সমম্ালহত কমর�। 
এখন্ আ�ার চশ�মখার মোচামখ মোন্শা এবং �মন্ সংশয়। মোতা�ার 
লদমক তাকামত আ�ার ভয় হমছি।”

শ�্ষী :.. “লন্ভ্ষময় কো বল। আল� অন্াত্ষবা ন্ই। অমন্ক আমগ 
র্দুবতী হময়ল�।”

আলবর :.. “পামক প্রকামর লন্চিয় লবপামক পমড়ল�? কড়াপামকর 
সমন্দশ মোখমত চাই ন্া।”

শ�্ষী :.. “তালকময় মোদখ, মোতার �াইপাঁশ কো শুমন্ আ�ার মো�কদু মরর 
�দুখ ঝা�মরম�।”

আলবর :.. “মোতা�ার মো�কদু র মোদমখ আল� প্রায় লবকারগ্রতে হময়ল�লা�।”
শ�্ষী :.. “বাবদু, বদুঝদামরর �ত আ�ামক বদুঝার মোচষ্টা কর।”
আলবর আক্র�মণর জন্্য প্রস্তুত হময় বলল… “আল� এখমন্া অবদুঝ।”
শ�্ষী তার পামশ মোর্ময় বলল... “মোতার কী হময়ম�, এ�ন্ করল�স 

মোকন্?”
আলবর :.. “আমশ পামশ অদৃশ্য দদুশ�ন্ আম�।”
শ�্ষী দদু হাত প্রসালরত কমর বলল… “বাবদু, আ�ামর বরণ কর।”
আলবর :.. “লবপজ্ন্ক পলরমবশ। �ারাত্ক পলরলথিলত। মোতা�ার 
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হাত ধমর লবপর্্ষতে হমত চাই ন্া।”
শ�্ষী :.. “ভামলাবাসার মোদাহাই! দয়া কমর আ�ার হাত ধর।”
আলবর োমন্ বাঁময় তালকময় বলল… “ন্াবালক অবথিায় পণ 

কমরল�লা�, বালক হমল আল� ভামলা�ান্দুর্ হব।”
শ�্ষী লচলন্তত হময় মোভাজাললর হাতা ধরমল, পলরমবশ স্বাভালবক হয়। 

বা� এবং মো�াড়া গা ঝাড়া লদময় কান্ ন্ামড়। আলবর বদুক ভমর বোস 
মোটমন্ পমকট মোেমক মো�াবাইল বার করমল, শ�্ষী অবাককমঠে বলল... 
“মোতার হামত ওটা কী?”

আলবর মোোন্ করমত ব্যে্ষ হময় বলল…. “মোখলন্া, মোখলমত চাও?”
শ�্ষী :.. “মোতার মোখলন্া খদুব সদুন্দর। আ�ার মোখলন্া তদু ই চাস?” 
আলবর মো�াবইল এলগময় মোদয়। শ�্ষী মো�াবাইল হামত লন্মল অদ্দুত 

শমব্ লরং হয়। শ�্ষী চ�মক লচৎকার কমর আলবরমক জালড়ময় ধমর। 
আলবর হাসমত হাসমত মো�াবাইল কামন্ লালগময় বলল... “দয়া কমর 
লশরলন্ কলরস ন্া আল� এখমন্া জীলবত।”

শ�্ষী হাঁপামত হাঁপামত... “বাবদু, কা’র সামে কো বলমল?”
আলবর :.. “আ�ার বন্ধদু র সামে। এখন্ মোেমক এই মোখলন্া মোতার। 

হয়মতা মোভামর অেবা রাত দদুপদুমর হালরময় র্াব। �ৃতদু ্যর পর কী হমব 
জালন্ ন্া, তমব র্তলদন্ বাঁচব আল� মোতামক ভদু লব ন্া।”

শ�্ষী :.. “আল�ও মোতামর মোকামন্ালদন্ ভদু লব ন্া। মোশর্ লন্বোস পর্্ষন্ত 
আল� মোতার অমপক্ষা করব।”

আলবর :.. “সলত্য?”
শ�্ষী :.. “লকরা মোখময় লতন্ সত্য বল তদু ই আ�ামর কভদু  ভদু লমব ন্া।”
আলবর :.. “তদু ই আমগ লকরা খা।”
শ�্ষী পলমক অধরচদু ম্বন্ কমর বলল… “লকরা মোখময় লতন্ সত্য কমর 

বলল�, মোতার ন্া� জমপ আল� লবর্পান্ করব। এখন্ তদু ই লকরা খা।”
আলবর সভময় বলল... “সব্ষন্াশ কমরল�স! তদু ই এ�ন্ করমল 

মোকন্?”
শ�্ষী �দুচলক মোহমস বলল… “�মর অ�র হওয়ার জন্্য অধরা�ৃত 

পান্ কমরল�। চাইমল তদু ইও পান্ করমত পারমব।”
আলবর দৃঢ়কমঠে বলল... “আল্াহর ন্াম� শপে কমর বলল�, মোতার 

সামে আল� প্রতারণা করব ন্া। �মন্ রালখস, শপে ভােমল বদুমক 
ই�ান্ োমক ন্া।”

শ�্ষী :.. “বাবদু! পদুরুমর্র �মন্ সহমজ রং লামগ। রলঙ্গয়া হময় শপে 



www. mohammedabdulhaque.com    53

ভদু লমল তদু ই মোবই�ান্ হময় �রমব। আল� আর পাপ করব ন্া। শুমন্ল� 
লন্ষ্াপরা মোবমহমতে র্ামব। মোবমহতেী হমল আল� মোতার সামে মোবমহমতে 
বাসর জাগব।”

আলবর দদুহাত বালড়ময় বলল… “শ�্ষী! আল� মোতামর ভামলাবালস।”
শ�্ষী তার হাত ধমর �দুমখা�দুলখ হময় অশ্রুলবজলড়তকমঠে বলল... 

“বাবদু, মোতার মোচামখর লদমক তালকময় আল� �রমত চাই।”
আলবর :.. “আল� আর অ�র হমত চাই ন্া। ভীরু! মোদৌমড় আয়।”
বা� লপ�দু মোহঁমট মোলজ ন্াচামল, শ�্ষী কপাল কদু ঁচমক বলল... “এই 

বাবদু! ভীরুমক ভড়কামল মোকন্?”
আলবর :.. “মোতামর মোেমল আল� আর মোকাোও র্াব ন্া। ভীরু! 

মোদৌমড় আয়।”
শ�্ষী :.. “�ারধর করমলও ভীরু এখন্ মোতার ধামর আসমব ন্া।”
আলবর :.. “বন্ধদু রা লন্লচিত হময়ম� ভীরু আ�ামক মোখময় মোেমলম�।”
শ�্ষী লক�দু বলমত চাইমল মো�াবাইল বামজ। শ�্ষী চ�মক মো�াবাইল 

কামন্ লালগময় বলল... “মোহঁই! তদু ই মোক?”
তদু লহন্ কলপেতকমঠে বলল... “আল� হলা� আলবর বন্ধদু । তদু ল� মোক?”
শ�্ষী :.. “বাবদুমক লজমঞেস করমত হমব।”
তদু লহন্ :.. “আলবরমক বাবদু োক� মোকন্?”
শ�্ষী :.. “বাবদুমর বাবদু োকব ন্া মোতা টাট্দু  োকব ন্ালক?”
তদু লহন্ :.. “টাট্দু  োকমব মোকন্! টাট্দু  কী?”
শ�্ষী :.. “আ�ার মো�াড়ার ন্া�।”
তদু লহন্ :.. “মোতা�ার মো�াড়ার ন্া� টাট্দু ?”
শ�্ষী :.. “তদু ই এখন্ মোকাোয়, আ�ার রামজ্য ন্া অন্্য রামজ্য?”
তদু লহন্ :.. “আল� এখন্ অন্্য রামজ্য।”
মো�াবাইল সংমর্াগ লবলছিন্ হমল, শ�্ষী মোকার্ মোেমক মোভাজালল বার 

কমর এলগময় লদময় বলল... “এই মোভাজালল আ�ার বাপদু আ�ামক 
লদময়ল�মলন্। সাবধামন্ রালখস। বাবদু, তদু ই চমল মোগমল মোতার সামে 
কামন্ কামন্ কো বলমত পারব?”

আলবর :.. “আ�ামর মোতার বালড় লন্ময় র্া।”
শ�্ষী :.. “আ�ার বাপ দাদার সামে �ারা�ালর করমত চাস ন্ালক?”
আলবর :.. “মোতার বাবার পাময় ধমর মোকঁমদ বলব, বাপদু, শ�্ষীমর 

আল� লবময় করমত চাই।”
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শ�্ষী :.. “পমর র্াব। এখন্ আ�ার পামশ আয়, মোপ্র�াসমন্ বমস 
মোপ্র�ালাপ করব।”

আলবর :.. “তদু ই বালড় র্ামব ন্া?”
শ�্ষী :.. “আ�ামর মোতার বদুমকর লভতর লদুকামত পারমব? আল� মোতার 

সামে োকমত চাই।”
আলবর :.. “শহমর মোর্মত চাইমল কী করমত হমব?”
শ�্ষী :.. “আ�ামক জলড়ময় ধরমল টাট্দু  মোতামক পলমক লন্ময় র্ামব।”
আলবর :.. “ভীরুমকও সামে লন্মত হমব ন্ালক?”
শ�্ষী :.. “তদু ই এত লচলন্তত হলছিস মোকন্?”
আলবর :.. “ভীরুমক মোদখমল মোলাকজন্ মোদৌড়ামদৌলড় কমর 

পমটালমতালা চমল র্ামব।”
শ�্ষী :.. “তদু ই শহমর মোর্মত চাস মোকন্?”
আলবর :.. “চাজ্ষার আন্ার জন্্য।”
শ�্ষী মো�াবাইমলর লদমক তালকময় এলগময় লদময় বলল... “মোতার 

বন্ধদু র সামে কামন্কামন্ কো বল আল� মোদলখ লশকার পাই লক ন্া?”
আলবর মো�াবাইল কামন্ লালগময় তদু লহন্মক োক-বাংলায় আসার 

জন্্য বমল শ�্ষীর লদমক তালকময় বলল... “আ�ার বন্ধদু  আসম�। 
আ�ামক োক-বাংলায় মোপঁল�ময় তদু ই বালড় চমল র্া, মোতার মোদলর হমল 
�াই বাপদু দদু লচিন্তা করমবন্।”

শ�্ষী আমবগপ্রবণ হময় বলল… “বাবদু, আ�ামর আশীব্ষাদ কর। 
আল� মোতার �মন্ কষ্ট লদমত চাই ন্া। মোতার লদমক তাকামল আ�ার 
�ন্ �দুহ্য�ান্ হয়। আল� লচন্তা করমত পালর ন্া।”

আলবর :.. “ভূতপূলণ্ষ�ায় ভান্দু�লতর মোখলা শুরু হময়ম� ন্ালক? ধবল 
বা� আ�ার লদমক তালকময় আম�, মোর্ন্ আল� তার প্রভদু । মোতার পরমন্ 
হলরমণর চা�ড়া। গলায় হীরার �ালা। হামত সাদা মোসান্ার বালা। 
কামন্ �লণ�দুক্তার ঝদু �কা। আলতায় রাো পাময় রুপাচালন্দর নূ্পদুর। 
বা� আ�ামক মোখময় মোেমলম� ন্ালক?”

শ�্ষী :.. “বাম�র লপমঠ বসমত চাস?”
আলবর :.. “পমর বাম�র লপমঠ বসব, আমগ আ�ার গামল লচ�টা 

মোদ।”
শ�্ষী লবদ্রূপ মোহমস গাময়র মোজামর লচ�টা মো�মর দদু হামত কান্ মোচমপ 

ধমর। আলবর লচৎকার কমর গামল হাত বদুললময় বলল... “এত মোজামর 
লচ�টা লদমল মোকন্?”
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শ�্ষী :.. “তদু ই বমলল�মল মোকন্?”
আলবর :.. “আল� বমলল�লা� লচ�টা মোদওয়ার জন্্য। তদু ই মোপঁজা 

লদমল মোকন্?”
শ�্ষী :.. “আল� শুন্মত মোচময়ল�লা� তদু ই কত মোজামর লচৎকার করমত 

পালরস এবং মোতার গলার সদুর কত কক্ষশ?”
আলবর :.. “শুমন্ল� বাসররাত �ধদুর হমল ন্মবাঢ়া লচৎকার কমর।”
শ�্ষী :.. “বাবদু, আ�ামর ধর। আল� হামত পায় শলক্ত পালছি ন্া।”
আলবর :.. “শ�্ষী! বাড়াবালড় কমর গ্রমহর মোেমর পড়মত চাই ন্া। 

পারমল আ�ামক সাহার্্য কর ন্া পারমল লন্তোর মোদ।”
শ�্ষী :.. “বদুলদ্ধর অগ�্য তে্য মোজমন্ তদু ই কা�্য হময়ল�স। আ�ামক 

�্রে লশক্ষা মোদ আল� মোতার �ত শান্ত হমত চাই।”
আলবর :.. “আ�ামক মোবমড়র মো�র মোেমক বার কমর তদু ই কখন্ বালড় 

র্ামব?”
শ�্ষী :.. “রাতলবমরমত আল� একা লশকার কলর।”
আলবর :.. “কী লশকার কলরস?”
শ�্ষী চারপামশ তালকময় বলল… “�দু�দু, বন্ম�ারগ, আমরা কত কী।”

এ�ন্ স�য় করুণ সদুমর মোকউ গান্ গায় …

সজন্ী, �মন্র �ামঝ জম�ল�ল কত আশা ন্াজালন্? শত দদুতঃমখ 
মোন্ান্তা হময়ম� দদুই মোচামখর পালন্। বা�লবচার ন্া কমর আঁলখজল 
লবলকময় লকমন্ল� মো�লালন্, মোতা�ার লবরমহ আ�ার জীবমন্ হময়ম� 
এখন্ খরালন্।

শ�্ষী :.. “বাবদু, আল� মোতামর ভামলাবালস। মোতার লবরমহ হমত চাই 
ন্া কাঁদদু লন্। ভামলাবামস আ�ামক একটদু  আন্ন্দ মোদ, আল� হমত 
চাই আন্ন্দদালয়ন্ী। লববোস কর, চাঁমদর লদমক তালকময় আশ�ামন্র 
ক্যান্ভামস মোতার �লব আঁলক। মোজ্যাৎনোরামত চমকার চমকারী র্খন্ 
উড়াউলড় কমর, আল� তখন্ মোতার হাত ধমর স্বামগ্ষর লদমক হাঁলট। 
পারমল তদু ই আ�ামক ভদু মল র্া, আল� মোতামক ভদু লমত পারব ন্া।”

আলবর :.. “বাদললন্শীমে একলা বৃলষ্টনোন্ কলর। দদুহাত মো�মল 
মোতামক বাহুমত ন্া মোপময় আল� লবরলহত হই। আ�ার মোচামখর মোন্ান্া 
জল বৃলষ্টজমল ল�মশ সাগমর র্ায়। বৃলষ্টবাদলার লদমন্ আকাশভাো 
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বৃলষ্ট �দুর্লধামর ঝমর আকাশ পলরষ্কার হয়, আ�ার �ন্ পলরষ্কার হয় 
ন্া। চাইমলও আল� মোতামক ভদু লমত পারব ন্া।”

শ�্ষী :.. “তাইমল �মন্র কো বদুলঝময় বল।”
আলবর :.. “তদু ই আ�ার �ান্সী। আল� মোতামক ভামলাবালস। মোতামক 

লবময় কমর স্বগ্ষীয় পলরমবমশ সংসারী হমত চাই।”
শ�্ষী :.. “লন্মজর ন্ামকর েগায় তজ্ষন্ী মোরমখ, অপলকদৃমষ্ট আ�ার 

মোচামখর লদমক বল র্া বমলল�স সব সত্য।”
আলবর :.. “অসৎরা স্বমগ্ষ র্ামব ন্া। সত্যাসত্য জান্ার জন্্য আ�ার 

�াময়র সামে মোদখা করমত চাস?”
শ�্ষী :.. “আল� মোতামর ভামলাবালস। মোতার মোচামখর লদমক তালকময় 

আল� মোতার গলা জলড়ময় ধরমত চাই। হয়মতা অলন্ত�ইছিা।”
আলবর :.. “শ�্ষী, মোতার লবরমহ আল� লবরহীত হমত চাই ন্া।”
শ�্ষী :.. “আ�ামর মোতার �াময়র কাম� লন্ময় চল।”
আলবর :.. “আল� এখন্ মোতার রামজ্য। তাই মোতার �া’র পামশ বমস 

বলব, �াই আ�ামর ভাত �ালখময় দাও।”
শ�্ষী :.. “আ�ার �ামক তদু ই �াই োকমত চাস মোকন্?”
আলবর :.. “আ�ার �ামক তদু ই �াই োকমত পারমব।”
শ�্ষী :.. “মোতার বাপদু মোকাোয়?”
আলবর :.. “লবমদশ।”
শ�্ষী :.. “মোতার বাপদু মোদখমত মোক�ন্?”
আলবর :.. “আ�ার বইন্মক মোদখমল বাপদুমক লচন্মত পারমব।”
শ�্ষী :.. “এখদুলন্ মোতার বালড় র্াব। ঝমপে �াড়ায় উঠ!” 
আলবর :.. “আল� পারব ন্া।”
শ�্ষী :.. “সট কমর উঠ ন্ইমল ভীরুমক মোচতাব।”
আলবর :.. “শ�্ষী! আল� স্বপ্ মোদখল� ন্া মোতা?”
শ�্ষী গম্ীরকমঠে ন্া বলমল, আলবর অবাক কমঠে বলল... “তদু ই 

শহুরী ভার্ায় কো বলমত পালরস?” 
শ�্ষী �াো দদু ললময় বলল… “হ্যাঁ, মোতা�ার অমপক্ষায় আল� অমপক্ষ�াণ 

ল�লা�। এক অলশষ্ট আ�ামক ন্ষ্ট করমত চায়। আল� লববোস কলর 
তার মোচময় আল� অমন্ক উৎকৃষ্ট। আল� ভ্ষ্টা হমত চাই ন্া। আল� 
মোতা�ামক ভামলাবালস। মোসই কমব কল্পপদুমর আ�রা সংসারী হময়ল�। 
তদু ল� আ�ার রলসয়া, আল� মোতা�ার আন্ন্দী। আ�ার মোচামখর লদমক 
তালকময় সমত্যর লকরা মোখময় বল, আল� র্া বমলল� তা ল�ে্যা।”
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আলবর :.. “অজাতকদু জামত বজ্াত হয়। দদুষ্টরা জাতপামতর অে্ষ 
জামন্ ন্া। আ�ার জন্্য তদু ল� চাঁমদর টদু কমরা। চাঁদলন্ রামত মোতা�ার 
হাত ধমর আল� চাঁদ-কদু মড়া ধমরল�।”

শ�্ষী :.. “শুধদু তদু ল� আ�ামক লবময় করমত পারমব। ভীরু মোতা�ার 
মোপার্্য হময়ম�। �রণপণ কমরও আর মোকউ পারমব ন্া, মোবম�ামর 
�রমব।”

আলবর :.. “বদুলঝময় বমলা।”
শ�্ষী :.. “আ�ার মোচৌহলদ্মত অলচন্ পদুরুর্ আমস ন্া।”
আলবর :.. “তদু ল� মোক?”
শ�্ষী বাপ দাদার ন্া�ধা� বলমল আলবর লন্ব্ষাক হয়। শ�্ষী বদুক 

ভমর বোস মোটমন্ বলল… “তদু ল� আ�ামক বরণ ন্া করমল আল� 
অপ্সরার �ত হব।”

আলবর :.. “অপ্সরার কী হময়ল�ল?”
শ�্ষী :.. “উলন্ কাউমক ভালমবমসল�মলন্। উন্ার মোপয়ারা উন্ার 

সামে প্রতারণা কমরল�ল। তার লবরমহ অলতষ্ হময় উলন্ আত্লবসজ্ষন্ 
কমরল�মলন্।”

আলবর :.. “�্রে�দুমধের �ত আল� মোতা�ার রামজ্য এমসল�লা�। 
রলসয়ার ন্া�ধা� শুধদু আন্ন্দী জামন্। আন্ন্দীমক স্পশ্ষ করমত ন্া 
মোপমর আল� লন্রান্ন্দ হময়ল�লা�। আল� লববোস কলর আত্হত্যা 
�হাপাপ। আ�ার লববোমস আল� লববেতে হময়ল�। আ�ার আন্ন্দী 
আ�ার সা�মন্। মোতা�ার সামে কো বমল লন্রান্ন্দ �ন্ আন্লন্দত 
হময়ম�। আন্ন্দীর আন্মন্দর জন্্য প্রময়াজমন্ এই বন্মক আন্ন্দধা� 
বান্াব।”

শ�্ষী :.. “পারমব?”
আলবর :.. “সান্মন্দ আন্ন্দী মোর্খামন্ সংসার পাতমব পঞ্চান্মন্দ তা 

আন্ন্দধা� হমব। সদুনখবের্্ষ হমলা স্রষ্টার আশীব্ষাদ। আল� প্রাে্ষন্া কলর, 
আ�ামদর জীবন্ মোহাক স্বগ্ষীয়, স্বগ্ষ মোহাক আ�ামদর প্রাপ্য।”

শ�্ষী দদুহাত মোপমত বলল... “আ�ামক এক মোোঁটা আন্ন্দ দাও, 
আল� মোতা�ামক আন্ন্দমস্রামত ভাসাব। সা�ান্্য সদুমখ আ�ামক সদুলখন্ী 
কমরা, আল� মোতা�ামক সশরীমর স্বগ্ষমভাগ করাব।”

আলবর :.. “আন্ন্দী, আ�ামদর আন্মন্দ পলরমবশ উদ্ালসত হময়ম�। 
আ�ামক স্পশ্ষ কমর তদু ল� আন্মন্দ উছিল হময়�।”

শ�্ষী মো�াড়ার লাগা� ধমর মোরকামব পা মোরমখ বলল… “আ�ার সামে 
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আমসা। আল� এখন্ বালড় র্াব।”
আলবর :.. “মোতা�ার বাবা আ�ামক জামন্ মো�মর মোেলমবন্।”
শ�্ষী :.. “আল� লন্চিয়তার সামে বলমত পারব, স�াদমর আ�ার বাপদু 

মোতা�ামক পামশ বলসময় বন্ম�ারমগর রান্ খাওয়ামবন্। আ�ার দাদদু 
মোতা�ার সামে কদু লতে করমবন্। আ�ার দালদ মোতা�ার সামে এক্ামদাক্া 
মোখলমত চাইমবন্। আ�ার �া মোতা�ামক অত্যাদর করমবন্।”

আলবর :.. “এসব তদু ল� কী বল�?”
শ�্ষী :.. “গাময়র মোজামর ভীরুর লপমঠ চাপড় �ারমল লবমমির মো�ার 

দূর হমব।”
আলবর :.. “তার লপমঠ চাপড় �ারমল োপ্পড় মো�মর মোস আ�ামক 

র্ম�র বালড় পাঠামব।”
শ�্ষী :.. “েমরর মোচামট মোতা�ার মোচামখর লদমক তাকামব ন্া।”
আলবর :.. “মোকন্?”
শ�্ষী :.. “তদু ল� সত্য মোপ্র�ী। মোতা�ার �ামঝ জীবন্ীশলক্ত আম�। আল� 

জীবনৃ্ত ল�লা�। মোতা�ার স্পমশ্ষ জীবন্ত হময়ল�। মোতা�ার অধরা�ৃত 
লগমল আল� প্রাণবন্ত হময়ল�। আল� পা�রী হমত মোচময়ল�লা�, তদু ল� 
আ�ামক আদদুরী মোেমক�। আল� পাপ করমত মোচময়ল�লা�। তদু ল� 
আ�ামক পলবত্র কমর�। তদু ল� আ�ার জীবন্ীশলক্ত। মোতা�ার লবরমহ 
আ�ার জীবন্ান্ত হমব। মোতা�ামক স্পশ্ষ কমর আল� লববোস কমরল�, 
জল এবং ভামলাবাসা জীবন্ীয়। দয়া কমর আ�ার হাত ধমরা। 
পর�ান্মন্দ আল� মোতা�ামক পলরতদু ষ্ট করব।”

আলবর :.. “মোতা�ার সামে হাতাহালত করমত চাই ন্া। মোতা�ার 
মো�াড়ার খদুমর মোলাহালক্ড় আম�। লাে �ারমল বামরা হাত দূর উমড় 
র্াব। আ�ার োন্া মোন্ই। চাইমলও উড়াল লদমত পারব ন্া।”

মো�াড়া এবং বা� সতক্ষতার সামে আক্র�মণর জন্ প্রতেত হয়। 
শ�্ষী হাবভাব বদললময় বলল... “আমশ পামশ অদৃশ্য লবপদ আম�।”

বা� এবং মো�াড়া শ�্ষীমক আগল মোদয়। আলবর মোভাজাললর হাতা 
ধমর শান্তকমঠে বলল... “কী হময়ম�?”

শ�্ষী :.. “আল� শুধদু জালন্, তদু ল� আ�ার জীবন্ীশলক্ত। মোতা�ার কো 
ভাবমল লবপদ আপদ দূমর োমক। আল� অপয়া ল�লা�। মোতা�ার পা 
�দু ঁময় পয়�ন্ত হময়ল�।”

আলবর :.. “বদুমঝল�! মোপার্ �ালন্ময় আ�ামকও মোভড়া বান্ামব। 
লঠকাম�! মোভড়া হমলও মোত�ন্ ক্ষলত হমব ন্া। বীরবে মোদলখময় অকাল-
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বসমন্ত �রার জন্্য শ�্ষীর রামজ্য মোকউ আসমব ন্া।”
শ�্ষী হাসার মোচষ্টা কমর মো�াড়ায় চমড় বলল… “বাবদু! আ�ার বাপদু 

মোতামর কললমজর �ত আদর করমবন্।”
আলবর দক্ষ অবোমরাহীর �ত মো�াড়ায় চমড় বলল... “সত্যাসত্য 

মোদখমত চাই।”
শ�্ষী লাগা� লদময় বালড় �ারমল মো�াড়া মোদৌড়ামত শুরু কমর। আলবর 

মোচাখ বদুমজ লশউমর শ�্ষীমক জলড়ময় ধমর বলল… “মোতার বালড়মত 
প্রমবশ করার পর হয় আ�ার আয়দুমশর্ হমব অেবা আ�ামদর 
সংসারজীবন্ শুরু হমব।”

শ�্ষী :.. “আল� লববোমসর সামে বলমত পারব, বালড়মত প্রমবশ 
করার সামে সামে আ�ামদর সংসারজীবন্ শুরু হমব। এখন্ গাময়র 
মোজামর আ�ামক জলড়ময় ধমরা।”

আলবর :.. “জড়াজালড়র বয়স এখমন্া হয়লন্। মো�াড়া ো�া! রাজবালড় 
মোদখমত পালছি।”

শ�্ষী :.. “উলদ্বড়ামলর �ত আল� অত্যন্ত উমদ্বললত হময়ল�। েদু লত্ষমত 
উমতেলজত হময় আ�ার হামত পাময় কাতদু কদু তদু  হমছি।”

আলবর কো ন্া বমল �াো ন্ামড়। শ�্ষী মো�াড়া মোেমক মোন্ম� মোহঁমক 
মোেমক বলল... “দাদদু ! মোবলরময় মোদমখা বন্�ান্দুর্ একটা ধমর এমন্ল�।”

দাদা �র মোেমক মোবলরময় আলবরমক বা� আক্র�ণ করমত মোদমখ 
লচৎকার কমর বলমলন্… “শ�্ষী! �ান্দুর্মক বাঁচা।”

শ�্ষী মোহমস কদু লটপালট হয়। আলবর বাম�র গলা লপমঠ হাত বদুললময় 
দাদার লদমক তাকায়। দাদা দালদর লদমক তালকময় সলবমিময় বলমলন্... 
“শ�্ষীর দালদ, এই �ান্দুর্ মোক?”

দালদ হাঁটমত শুরু কমর বলমলন্... “আল� জালন্ ন্া। এই সদুন্দর 
�ান্দুর্! মোতামর লশকার করল মোক�মন্, তদু ইও বাগুরায় পাড়া মো�মরল�মল 
ন্ালক?”

আলবর �াো মোন্মড় বলল… “আল� লঝমলর পামর দাঁলড়ময় এলদক 
ওলদক মোদখল�লা�। হঠাৎ জমলর শব্ শুমন্ লঝমলর লদমক তালকময় 
জমলর সামে জলপরীমক জলমকলল করমত মোদমখ লপল�ময় লক�দুমত 
মোঠমক জ�কামলা আরলব মো�াড়া মোদমখ মোপমটর লভতর হাত-পা লসঁমধ 
বদুমকর রক্ত লহ� ল�ল। আর ওটামক মোদমখ আ�ার পঞ্চবায়দু প্রায় 
একসামে মোবলরময়ল�ল। আরলবম�াড়ামক টাট্দু  োমক, বা�মক োমক 
মো�কদু র। লসংহমক োকমব মোকশরী। ওমর বাসমর! আর্ামঢ় গমল্পর 
বহুলবলচত্র চলরমত্রর লকংবদলন্ত হওয়ার জন্্য মোকন্ মোর্ মোদমশ এমসল�?”
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দালদ অবাককমঠে বলমলন্... “এসব তদু ই কী বকল�স?”
আলবর :.. “দয়া কমর আ�ামক ক্ষ�া করমবন্, আল� কাউমক 

বকাবলক কলরলন্।”
দালদ :.. “মোবম�ামর ন্া �মর বা� বশ করমল মোক�মন্?”
আলবর :.. “ওটা বা� ন্য়, ওটা একটা ইয়া মো�াটা মো�কদু র। 

কা�ড়াকা�লড় করমত ন্া মোপমর গাময় পমড় বন্ধদু  হময়ম�। ন্ারীরা 
সাধারণত মো�াড়ী অেবা বাল�ন্ী মোপামর্। আপাতদৃমষ্ট পরী মোভমব 
আল� হা�াগুলড় লদময় গাম�র �গোমল উমঠল�লা�। পমর আবেতে 
হময়ল�লা�, লন্খদু ঁত সদুন্দরী অন্ন্্যসাধারণ এবং অলন্ন্দ্যসদুন্দর। 
একবার �দুম�র মো�ামর োন্াকাটা পরী একটা মোদমখল�লা�, লঝমলর 
জমল রূমপর ঝল�ল মোদমখ আ�ার জীবন্ প্রায় ঝলঝমল হময়ল�ল। 
আল� মোভমবল�ল হয়মতা র্খন্ তখন্ ঝদু ল মোখময় পড়ব।”

দালদ :.. “হাত ন্া ন্ড়মল ঝদু �-ঝদু ল� ঝদু �ঝদু � কমর ন্া। পা ন্া 
ন্ড়মলও নূ্পদুর ঝদু �দুর ঝদু �দুর কমর। ঝদু রঝদু মর ভাত আর অসংলনি 
কোবাত্ষায় খাপ�াড়া স্বভামবর মোলাক খদুলশ হয়। ল�লন্টখামন্ক বমস 
লজরা অেবা খালন্ক দাঁড়া, মোতার সামে কান্া কালন্ করব।”

আলবর বামরক দালদ এবং শ�্ষীর লদমক তালকময় কলবতা আবৃলতে 
কমর… “ঝলঝল অঙ্গাবরমণ রূপসীর রূপ ঝল�ল করম�, ঝলল্কা 
আর রূমপর ঝলমক লঝলল্র মোচাখ ঝলমসম�। পলমক রুক্ষ অবয়ব 
উসমকাখদুসমকা হাবভাব বদমলম�, উঁলকঝাঁলক লদময় ঝাঁলক দশ্ষন্ কমর 
দশ্ষক জমল ঝাঁপামছি। ঝাঁপটা �াোয় লদময় লামটর ন্াতলন্ ঝাঁজ 
মোদলখময় হাঁমট, ওর্দুমধর ঝাঁজ ন্ামক লামগ, কোর ঝাঁমজ কললজা 
োমট, বামজর ঝাঁগুড়গুড় আর ঝাঁঝমরর ঝন্ঝন্ কামন্ বামজ, জান্ার 
পর ঝাড়েদু ঁমক ভূত মোঝমড় ঝাড়মপাঁম� বালড় ঝকঝমক কমরম�, ঝাঁটার 
প্রহামর লঝরকদু মট ঝাঁটামখমকামক লন্ঝ্ষঞ্াট কমরম�।”

দালদ আড়মচামখ তালকময় লবদ্রূপ মোহমস বলমলন্... “�মন্ �মন্ সকমল 
মোকৌ�ার্্ষ প�ন্দ কমর। মোজ্যাৎনো রামত চাঁমদর আমলায় নোন্ কমর 
ন্বর্দুবতী হময়ম� মোকৌ�দুদী। পলতত পদুকদু মর কদু �ারী কদু ল�র, বাম�তমর 
বাম�ারু, োমন্ োমকর সদুন্দরী, কালাকামল অন্ালবষৃ্কত সদুখ এখমন্া 
আন্াপ্য, বগ্ষার জল� হময়ম� অন্াবাদী। অপলক মোচামখ অপরূপ 
মোদমখ অবদুঝ বালক মোর্ামলামত কমরল�ল মোকৌ�ারব্রত, বা�াচামর বা�া 
হময়ল�ল লব�দুখী, ত্রে�ম্রে তাল্রেক সংসারাশ্রম� হময়ম� বন্দী।”

আলবর �াো মোন্মড় বলল… “বালকমক একলা মোপময় ভদ্র�লহলা 
কোর কোয় প্রলাপ শুরু কমরম�ন্।”
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দালদ দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... “আবার বকমত শুরু কমরল�স?”
আলবর চারপামশ তালকময় বলল... “ধারী মোদউলড় উঠান্ মোদমখ �মন্ 

হমছি আল� এখন্ আন্ন্দধাম�।”
দাদা পামশ মোর্ময় তার লদমক তালকময় গম্ীরকমঠে বলমলন্... “তদু ল� 

মোক?”
আলবর :.. “আ�ার ন্া� আলবর। এক বন্ধদু মক ভূমতর কবল মোেমক 

উদ্ধার করার জন্্য তজন্তাপদুর লগময়ল�লা�। ন্াজালন্ কখন্ আচকা 
আ�ার কপামলর োন্ পামশ লচলড়ক মো�মরল�ল। আল� মোভমবল�লা� 
হয়মতা �াোর �াঝখামন্ ঠাঠা পমড়ল�ল। পমর মোদলখ ঠাঠাপড়া মোরামদ 
সূর্্ষকান্ার �ত অভয়ারমণ্য মো�াটর সাইমকল চালালছি। তারপর মোখাসা 
সদুদ্ধ বাদা� মোখময় লন্মজর অজামন্ত �ায়াকান্মন্ প্রমবশ কমরল�লা�। 
জলপরী তখন্ মোদালন্ায় বমস ন্াগরমদালা খালছিল। মো�াড়ার সামে 
ধাক্া মোখময় আল� সা�্যবাদী এবং বাতেববাদী হময়ল�। �দুলট কাটাবার 
জন্্য আল� আর মোদমশ আসব ন্া। জলমকলল দূমরর কো জমল মোন্ম� 
আল� আর বামপর জমন্ মোগাসল করব ন্া।”

দালদ �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্... “অবদুমঝর �ত এত বড় 
ব্রত করমল মোকন্, ল�ন্ামজাঁকরা মোতামক আক্র�ণ কমরল�ল ন্ালক?”

আলবর শ�্ষীর লদমক তালকময় বলল... “অপলকদৃমষ্ট তাকামল 
আপলন্ও মোদখমত পামবন্, জলপরীর �ায়ায় �াপার অক্ষমর 
লবরহমবদন্া মোলখা।”

দাদা হাসার মোচষ্টা কমর বলমলন্... “অভাব্য হবভামব ভাবপ্রকাশ 
করল�স মোকন্, মোতার কী হময়ম�?”

আলবর :.. “মোজ্যাৎনোনোন্ করার জন্্য মোজ্যাৎনোরামত একলা 
মোবলরময়ল�লা�, �াঝপমে মোদাকলা হময়ল�ল মোজল্ায় উজ্জ্বল মোজ্যাৎনো�য়ী, 
মোজ্যাৎনোনোত পলরমবমশ মোজ্যাৎনোর আমলা ঝল�ল করল�ল, অসম্বপর 
হমলও অপ্রত্যালশতভামব ভূতপূলণ্ষ�ায় ভূতালবভ্ষাব হময়ল�ল, লন্লশর 
োমক সাড়া লদমল জদুজদুবদু লড় আ�ামক ভয়ত্রতে কমরল�ল, ভময় জড়সড় 
হময় লবপেগা�ী হমল লদগ্াললকা আ�ামক দীগমন্ত মোপঁম�ল�ল।”

দালদ �াো মোন্মড় বলমলন্... “কলব সামহব, কলবতার জন্্য র্্রেণার 
প্রময়াজন্, সদুমখর জন্্য প্রময়াজন্ স্বলতে। অন্্যরা ন্া জান্মলও আল� 
জালন্, পাতকদু ড়ালন্র পামত মোন্ান্ পান্তাও পমড় ন্া।”

আলবর :.. “মোকউ �মর আহামরলবহামর, মোকউ �মর অন্াহামর, পামপ 
ললপ্ত আ�রা প্রায়লচিতে করব �ৃতদু ্যর পমর।”

দালদ :.. “অলববোস্য হমলও আবেতে হময়ল�, এই �ান্দুর্ ভূতালবষ্ট 
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হময়ম� এবং বালড়মত ভূতদু মড় কাণ্ শুরু হময়ম�।”
আলবর :.. “ভূতদু মড় গল্প পমড় মোজমন্ল� ভূতাত্া এবং জীবাত্ায় 

র্মেষ্ট পাে্ষক্য আম�। ভরসন্ধ্যায় মোবগাত্ষ বা�মক মোদৌড়ামত মোদমখ আল� 
লবলমিত মোহময়ল�লা�, হাঁটমত োকমল সলত্য লভরল� মোখতা�। আল� 
ভাঁড়াল� কলর ন্া এবং বাড়াবালড় প�ন্দ কলর ন্া। আল� লববোস কলর 
শমব্র বৃমতে অত্যাধদুলন্কতা োমক। শালন্তকা�ীরা কখমন্া অশালন্তর 
কারণ হমত চায় ন্া।”

দালদ দদুহামত �াো মোচমপ ধমর বলমলন্... “বদুঝদার হমত মোচময় এই 
মোলাকটা বদুজরুক হময়ম� এবং বালজগর জমপ আ�রা ধাপ্পাবামজর 
খপ্পমর পমড়ল�।”

আলবর বাম�র �াোয় হাত বদুললময় হাসার মোচষ্টা কমর বলল... “অ�দুক 
ত�দুকমক আল� লচলন্ ন্া এবং আ�ার বন্ধদু রা �াড়া মোকউ আ�ামক লচমন্ 
ন্া। আল� সাধারণ �ান্দুর্। আ�ার একটা বইন্ আম�। সাধ্যান্দুর্ায়ী 
এবং উতে�রূমপ �া বাবা আ�ামদরমক ভরণমপার্ণ কমরম�ন্। 
সাধ্যসাধন্ায় স্বয়ম্র হওয়ার ব্রত আল� কমরল�। আন্ন্দধাম�র 
আন্ন্দী আ�ামক লন্রান্ন্দ কমরম�। �ামসর মোশমর্ লবমদশ চমল র্াব, 
কমব আসব আল� জালন্ ন্া।”

দাদা লচলন্ততকমঠে বলমলন্... “এসব তদু ই কী বলল�স?”
বাবা তার পামশ মোর্ময় গম্ীরকমঠে বলমলন্... “মোতা�ার বাসার 

লঠকান্া দাও। আল� এখদুলন্ মোতা�ার �া বাবার সামে মোদখা করমত 
র্াব।”

আলবর :.. “আ�ার বাবা চাকলর কমরন্। টান্াটালন্ কমর আ�ামদর 
সংসার চমল।” 

বাবা :.. “আল� চাকর রালখ ন্া। বালড়র কাজ আল� একলা কলর, 
আ�ার বাপদুও কাজ কমরন্। তাই ন্া বাপদু?”

দালদ লচলন্তত কমঠে বলমলন্... “সদুন্দর-�ান্দুর্ সদুন্দর কো বমল কী 
বদুঝামত চাইম�?”

বাবা আলবর লদমক তালকময় হাসার মোচষ্টা কমর বলমলন্… “গলরমবর 
মো�মল শ�্ষীমক লবময় করমত পারমব ন্া।”

দাদা অপলক দৃমষ্ট আলবর লদমক তালকময় বলমলন্… “শ�্ষীমক 
লবময় করমল আ�ার ভাগ তার ন্াম� দললল কমর মোদব।” 

বাবা ব্যতেকমঠে বলমলন্... “বাপদু! এসব তদু ল� কী বল�?”
দাদা :.. “এই সদুন্দর-�ান্দুর্ �াড়া শ�্ষীমক আর মোকউ লবময় করমত 
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পারমব ন্া। অন্্যরা মো�াড়ার লামে বামরা হাত দূমর পমড় বাম�র 
মোভাজন্ হমব।”

বাবা �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্… “আ�ামক মোতা�ার বাসায় 
লন্ময় চমলা।”

আলবর অবাককমঠে বলল... “মোকন্ বাপদু?”
বাবা :.. “পাময় পমড় মোতা�ার �া বাবামক রালজ করার জন্্য।”
আলবর :.. “এসব আপলন্ কী বলম�ন্?”
বাবা :.. “তদু ল� বীর এবং ধ�্ষভীরু। মোতা�ার সামে লন্কাহ করামল 

আ�ার মো�ময় সদুলখত হমব।”
আলবর :.. “পরীমক আপন্ারা এত ভামলাবামসন্?”
বাবা শ�্ষীর লদমক তালকময় অশ্রুলবজলড়তকমঠে বলমলন্... “আ�ার 

মো�ময়মক কষ্ট লদয় ন্া।”
আলবর :.. “�া বাবার অজামন্ত এত বড় লসদ্ধান্ত আল� করমত 

পারব ন্া।”
বাবা :.. “তদু ল� দদু লচিন্তা কমরা ন্া। মোতা�ার �া বাবার সামে মোদখা 

কমর লবতোলরতভামব কো বমল আ�রা লথিরলসদ্ধান্ত। তদু ল� লক�দু খাও 
মোর্ময়। শ�্ষীর �া! আলবরমক লক�দু মোখমত দাও।”

�া আলবর �াোয় হাত বদুললময় সমনেমহ বলমলন্... “মোতা�ার �া 
মোতামক খদুব আদর কমরন্, তাই ন্া বাপদু?”

আলবর :.. “হ্যাঁ �াই।”
�া :.. “তদু ল� আ�ামক �াই োকমল মোকন্?”
আলবর :.. “আপলন্ আ�ামক বাপদু োকমলন্ মোকন্?”
�া :.. “মোতা�ার বাসা কত দূর? মোতা�ার �া বাবার সামে এখদুলন্ 

মোদখা করমত চাই।”
আলবর :.. “আপন্ারা এত অনধর্্ষ এবং উৎকলঠেত হমছিন্ মোকন্?”
�া শ�্ষীর হাত তার হামত লদময় কাঁদমত শুরু কমর বলমলন্… 

“আজমকর রাত হমলা র্দুমগর প্রে� এবং মোশর্ রাত। আজ সারারাত 
শ�্ষীমক মোতা�ার সামে রাখমব। শ�্ষী এখন্ মোতা�ার। �া! আপন্ারা 
রালজ আম�ন্ মোজমন্ আল� শ�্ষীমক আলবর হামত সঁমপল�।”

আলবর অবাককমঠে বলল... “কী হময়ম� �াই, আপলন্ এভামব 
কাঁদম�ন্ মোকন্?”

�া :.. “রাত মোভার হমল শ�্ষীর বয়স আঠামরা হমব। সূমর্্ষাদয় পর্্ষন্ত 
জীলবত োকমল শ�্ষী মোতা�ার জীবন্সলঙ্গন্ী হমত পারমব। শ�্ষীর লতন্ 
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বইন্ ল�ল। মো�মলরা বাঁমচ ন্া। শ�্ষীর �রমল এই বংশ লন্ব্ষংশ হমব।”
আলবর :.. “প্রভদু ভক্ত টাট্দু  এবং ভীরু অত্যন্ত লববেতে মোদহরক্ষী। 

অপছিায়ারাও শ�্ষীমক স্পাশ্ষ করমত পারমব ন্া।”
শ�্ষী মোচাখ বদুমজ লশউমর বলল... “মোচাটলক বমল লটকটাকালর কর� 

ন্ালক?”
আলবর হাসার মোচষ্টা কমর বলল… “টাট্দু  এবং ভীরুমক আদর 

করমল আমরা জবরজং হমব। তদু ল� কত লহংস্র তা উন্ারা জান্মল এত 
ব্যলতব্যতে হমতন্ ন্া।”

দালদ অবাককমঠে বলমলন্... “এই বাবদু! তদু ই এতসব জান্মল 
মোক�মন্?”

আলবর শ�্ষীর লদমক তালকময় বলল... “অধ্ষস্দু ট কাল�ন্ীমক 
পলরস্দু লটত করার জন্্য আল� �রণপণ কমরল�। োন্াকাটা পরীর 
প্রলত ন্ষ্ট জ্বীন্ আকৃষ্ট হময়ম�। আ�ার হলম্বতলম্ব এবং বাম�র হুংকামর 
পলরভ্ষ্ট হময় পাললময়ল�ল, র্া আল� সমব�াত্র বদুঝমত মোপমরল�।”

�া বাবা তার দদু হাত ধমর সলবন্ময় বলমলন্... “বাপদু, তদু ল� লক 
আ�ামদর মো�ময়মক লবময় করমব?”

আলবর লন্ব্ষাক োকমল, �া কাঁদমত কাঁদমত বলমলন্… “মোতা�ার 
বালড়মত বাঁলদর কাজ করমলও আ�রা লন্তঃসন্তান্ হব ন্া।”

বাবা অসহাময়র �ত বলমলন্… “বাপদু! দয়া কমর হ্যাঁ বল।”
আলবর দাদার লদমক তালকময় বলল... “দাদদু ! লক�দু বলম�ন্ ন্া 

মোকন্?”
দাদা মোচাখ কপামল তদু মল বলমল… “তদু ই জবরদতে শক্তমপাক্ত 

মোলাক।”
আলবর কো ন্া বমল কপট হাসমল, দাদা অধরদংমশ পামশ মোর্ময় 

তার কামন্ ধমর মো�াচড় লদময় বলমলন্... “�রজা�াই হময় তদু ই বালক 
জীবন্ এই বালড়মত র্াপন্ করমব। এখন্ বদুলদ্ধর মোজার বাদ লদময় 
গাময়র মোজামর হ্যাঁ বল, ন্ইমল �াড় মোটড়া করব।”

আলবর উঁলক লদময় “আহ” বলমল দাদা দাঁত কট�ট কমর বলমলন্… 
“হ্যাঁ বলল�স ন্া মোকন্?”

আলবর দাদার হাত ধমর “লজ হ্যাঁ লজ হ্যাঁ” বলমল দাদা �াো লদময় 
ইশারা কমর বলমলন্… “হ্যাঁ ন্া বমল গাধার �ত ই হ্যাঁ ই হ্যাঁ করল�স 
মোকন্?”

আলবর হাসার মোচষ্টা কমর বলল… “দাদদু , �াস মোশমর্ লবমদশ চমল 
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র্াব। তাই সাহমস কদু লামত পারল� ন্া।”
দাদা :… “এই জন্্য ভীরু মোতার �ামড় চাপড় �ামরলন্ এবং মোতার 

অন্ত�্ষাধদুমর্্ষ ভী�কাল টাট্দু  লচকল�ক করম�। র্া! লক�দু মোখময় চাঙ্গা হময় 
আয়। মোতার সামে কদু তেী করব।”

আলবর :.. “আপলন্ আ�ার হাড় গুঁমড়া করমত চান্ ন্ালক?”
দাদা আলবরমক কাম� মোেমক কামন্ কামন্ বলমলন্… “আ�ার 

ন্াতলন্র �ত লন্খদু ঁত সদুন্দরী বন্রামজ্য মোন্ই। লচন্তা ভাবন্া কমর হ্যাঁ 
বল।” 

আলবর কামন্ কামন্ বলল... “লকরা মোখময় সত্য কো বলল�, মোসই 
কখন্ আন্ন্দীর অধরা�ৃত আল� পান্ কমরল�। আপন্ামক রালজ 
করার জন্্য এতক্ষণ ভাঁওতাবালজ করল�লা�।”

দাদা চ�মক বলমলন্... “কী বলমল?”
আলবর দূমর সমর বলল... “লাোমছিন্ মোকন্?”
অন্্যরা লচলন্তত হমল দাদা আলবরমক জলড়ময় ধমর অশ্রুলবজলড়তকমঠে 

বলমলন্... “লতন্ সত্য কমর বল র্া বমলল�স সব সত্য।”
আলবর :.. “হ্যাঁ বলমল কী করমবন্?”
দাদা :.. “মোতার বালড় মোর্ময় কাকদু লত ল�ন্লত কমর �াই এবং বইন্মক 

সামে লন্ময় আসব।”
শ�্ষী মোদৌমড় মোর্ময় দাদামক জলড়ময় ধমর কাঁদমত শুরু কমর বলল… 

“দাদদু , তদু ল� আ�ামক এত ভামলাবাস?”
দাদা ওমক সান্ত্বন্া লদময় বলমলন্... “তদু ই আ�ার অলতেবে। মোতার 

কষ্ট হমল আল� অলতষ্ হই। তদু ই আহ্ামদ আটখান্া হমল, আল� 
আন্মন্দ আত্হারা হই। আল্াহ মোতামদরমক মোজামড় বালন্ময়ম�ন্। 
মোজারাজদু লর কমর মোকউ মোতামদর ক্ষলত করমত পারমব ন্া।”

এ�ন্ স�য় মো�াবাইল বাজমল, শ�্ষী লচৎকার কমর। দাদা চ�মক 
দালদর হাত ধমরন্। শ�্ষী �াো মোন্মড় মো�াবাইল কামন্ লালগময় দাঁত 
কট�ট কমর বলল... “কী চাস?”

তদু লহন্ :.. “দয়া কমর আলবর হামত মো�াবাইল দাও। আল� মোতা�ার 
জন্্য মোদায়া করব।”

শ�্ষী :.. “তদু ই এখন্ মোকাোয়?”
তদু লহন্ :.. “োক-বাংলায় েদু মক আল� আটমকল�।”
শ�্ষী :.. “লঠকাম�, মোতামক �াড়াবার জন্্য আ�রা একটদু  পর আসব।”
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আলবর মো�াবাইল হামত লন্ময় ন্ম্বর �দুলরময় বলল... “আম্া, দাদদুর 
সামে কো বলদুন্। আপন্ামক আন্ার জন্্য একটদু  পর উলন্ আ�ামদর 
বাসায় র্ামবন্।”

�া ব্যতেকমঠে বলমলন্... “আলবর, তদু ই এখন্ মোকাোয়?”
আলবর শান্তকমঠে বলল... “দাদদুর সামে লন্ভ্ষময় আসমবন্। আল� 

লঠকঠাক আল�। এখন্ দাদদুর সামে কো বলদুন্, উলন্ সব বদুলঝময় 
বলমবন্।”

দাদা মো�াবাইল হামত লন্ময় তামদরমক চমল র্াওয়ার জন্্য হাত 
লদময় ইশারা কমর কো বলমত শুরু কমরন্। দালদ দাদার লদমক 
তালকময় পায়চালর কমরন্। �া বাবা পক�মর চমল র্ান্। আলবর এবং 
শ�্ষী ধারীমত দাঁলড়ময় কো বমল।

শ�্ষী :.. “সায়ংকামল তদু ল� ন্া আসমল এতক্ষমণ আল� র্ম�র জাঙ্গাল 
পালড় লদতা�। আ�ার জন্্য এ রামতর ন্া� কালরাত। প্রময়াজমন্ 
ক্ষলরত রমক্ত মোপ্র�কালহন্ী ললমখ মৃিলতমক অক্ষয় করব।”

আলবর :.. “এখন্ কী করমত চাও?”
শ�্ষী :.. “বন্ম�ারগ লশকার করব।”
আলবর :.. “কী লদময় লশকার করমব?”
শ�্ষী :.. “লতর ধন্দু লদময়।”
আলবর :.. “আ�ামক লশখামব?”
শ�্ষী :.. “আ�ার কাঁমধ েদুলত মোরমখ লতর �ারমল উড়াল পালখ ধ�াৎ 

কমর �ালটমত পরমব।”
আলবর �লড়র লদমক তালকময় বদুক ভমর বোস মোটমন্ বলল... 

“রাতদদুপদুমর �রবার ন্া করার লন্মর্ধাঙ্গা আম�।”
শ�্ষী দৃঢ়কমঠে বলল… “আল� লববোস কলর ইলতবৃমতের গূঢ়ত্বে তদু ল� 

জামন্া।”
আলবর চারপামশ তালকময় গম্ীরকমঠে বলল… “ইষ্ট�্রে জপমল 

ইষ্টাপলতে হয়। সতক্ষ োকমল লবতক্ষ করমত হয় ন্া।”

[ ] আকামশ মো�� জম� পলরমবশ �ায়াছিন্ হমল, শ�্ষী �াো তদু মল 
আকামশর লদমক তাকায়। আলবর শ�্ষীর হাত ধমর মোদৌমড় �মরর 
লভতমর মোর্ময় কদু রআন্ মোেমক আয়াতাংশ পমড়। দাদা দালদ �া বাবা 
এমস তামদর সামে মোর্াগ মোদন্। মোপৌমন্ বারটায় মোদয়াল �লড়র �লণ্ 
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বাজামত শুরু করমল দ�কা বাতাস বইমত শুরু কমর, মোর্ন্ �ূলণ্ষঝমড়র 
সামে জলতেম্। �য়জন্ পাশাপালশ বমস সশমব্ পড়মত শুরু করমল 
প্রায় সামড় বারটায় �ূলণ্ষঝড় োম�। [ ] 

আলবর দদুহাত তদু মল বলল... “দাদদু , শালন্ত স্বলতে এবং লন্রাপতোর 
জন্্য মোদায়া করুন্।”

দাদা মোদায়া কমর আলবর এবং শ�্ষীর �াোয় হাত বদুললময় বলমলন্… 
“ন্ষ্টরা সত্যলন্মষ্র অলন্ষ্ট করমত পামর ন্া।”

শ�্ষী বদুক ভমর বোস মোটন্ হাঁপ মো�মড় বলল… “দাদদু ! �ালাইবরে 
লকমন্ আন্ব ন্া গর� চা বান্াব?”

দাদা লশউমর বলমলন্… “এখন্ �ালাইবরে লচবামল রক্ত হী� 
হমব। তাড়াতালড় কড়া চা বালন্ময় মোদ।”

[ ] আলবর এবং শ�্ষী ল�মল সবার জন্্য চা বালন্ময় পান্ করার জন্্য 
বসমল মো�াবাইল বাজমল শ�্ষী জবাব মোদয়। [ ] 

তদু লহন্ সভময় বলল... “মোতা�ার বাজখাঁই গলার মোদাহাই, দয়া কমর 
ধ�ক লদয় ন্া।” 

শ�্ষী :.. “তদু ই দদু লচিন্তা কলরস ন্া আ�রা একটদু  পর আসব।”
তদু লহন্ :.. “আলবর মোকাোয়?”
শ�্ষী :.. “আ�ার জন্্য চা বান্ামছিন্।”
তদু লহন্ :.. “প্রাপ্তবয়স্ক পদুরুর্ স্বাধীন্ভামব জীবন্র্াপমন্র জন্্য 

সাধন্মর্াগ্যতায় উপর্দুক্ত কাজ মোপময়ম�।”
শ�্ষী :.. “মোহঁই! তদু ই কী বলমল?”
তদু লহন্ :.. “আ�ার �ারত্াক ভদু ল হময়ম�, দয়া কমর আ�ামক ক্ষ�া 

কমর দাও।” 
শ�্ষী দাঁত কট�ট কমর লাইন্ কামট। আলবর বদুক ভমর বোস 

মোটমন্ বলল… “দাদদু , আ�ার আম্া আপন্ার জন্্য অমপক্ষা করম�ন্। 
দদু লচিন্তায় লন্চিয় উন্ার বোসকষ্ট হমছি।” 

দাদা :.. “আ�রা এখদুলন্ রওন্া হব। মোতা�রা কী করমব?”
শ�্ষী গম্ীরকমঠে বলল… “আ�রা এখন্ োক-বাংলায় র্াব এবং 

মোেরার পমে বন্ম�ারগ লশকার করব।”
বাবা কো ন্া বমল কাঁধ ঝদু লামল, দাদা আলবর লদমক তালকময় 
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বলমলন্... “ওটার �াো ন্ষ্ট হময়ম� ন্ালক?”
আলবর হাসার মোচষ্টা কমর বলল… “আ�ামদর জন্্য দদুশলচন্তা ন্া 

কমর আপন্ারা লন্লচিমন্ত র্ান্।”

আর কো ন্া বমল উন্ারা জীমপ কমর চমল র্ান্। লতরধন্দু কাঁমধ 
ঝদু ললময় টাট্দু র লপমঠ বমস দদুজন্ োক-বাংলার উমদ্মশ্য মোবমরামল 
গামন্র করুণ সদুর বাতামস ভামস…

ভামলাবাসার �মল মোতা�ার মোচামখ অশ্রুধারা বহালা�, মোকন্ পাপ 
করলা�, মোকন্ পাপ করলা�? �মন্াম�ালহন্ী তদু ল� কামর ভামলাবামসা 
আজ জান্লা�, অরমণ্য মোরাদন্ কমর আঁলখজমল বদুক লভজালা�। 
ভদু ল বদুমঝ অন্ন্তকাল ধমর লবরহান্মল জ্বালালা�, �ধদুরভালর্ণী তদু ল� 
আ�ামক ভামলাবামসা আল� জান্লা�। দদুতঃমখর কারণ মোজমন্ আল� 
মোতা�ামক ভামলাবাসলা�, তদু ল� হমল দদুতঃখন্ালশন্ী অমবমশমর্ আল� 
�ান্লা�।

আলবর :.. “শ�্ষী! গান্ মোক গায়?”
শ�্ষী :.. “র্দুমগর প্রে� এবং মোশর্ তালরমখ এই গামন্র সদুর 

বন্রামজ্যর বাতামস প্রলতধ্বলন্ত হয়।”
আলবর :.. “গাইন্মক মোকউ কখমন্া মোদমখম�?”
শ�্ষী :.. “মোদখমত মোচময় কতজন্ �মরম�, এখন্ আর মোকউ জান্মতও 

চায় ন্া। তদু ল� এসব জান্মত চাও মোকন্?”
আলবর লাগা� লদময় মো�াড়ার পাম� বালড় মো�মর বলল… “তদু কতাক 

এবং গুণ-বামণর লীলা আজ সাঙ্গ হময়ম�, গাইমন্র সামেও মোদখা 
হমব। ভীরু! মোদৌমড় আয়।”

শ�্ষী অবাককমঠে বলল... “বাবদু, তদু ই মোক?”
আলবর :.. “এখন্ আবার বাবদু োকল�স মোকন্?”
শ�্ষী :.. “কদু লতেলগমরর মোচময়ও তদু ই বললষ্ এবং বদুলদ্ধ�ান্। ধতোধলতেমত 

কদু লতেলগররা জবরদলতেভামব পারদশ্ষী হমলও কল্পপদুরুমর্র সামে পামর 
ন্া।”

আলবর :..”তদু ই কামর চাস?”
শ�্ষী :.. “আল� মোতামর চাই। তদু ই আ�ার রলসয়া। তদু ই আ�ার 

কল্পপদুরুর্।”



www. mohammedabdulhaque.com    69

আলবর লাগা� মোটমন্ মো�াড়া োল�ময় বলল… “আল� লক�দু পালর ন্া।”
শ�্ষী :.. “তদু ই অমন্ক লক�দু পালর�।”
আলবর মো�াড়া মোেমক মোন্ম� োক-বাংলার উঠামন্ মোর্ময় শ�্ষীমক 

ন্াল�ময় মোহঁমক মোেমক বলল... “তদু লহন্! অপ্সরামক মোদখমত চাইমল 
মোদৌমড় আয়।”

তদু লহন্ মোদৌমড় মোবলরময় বাম�র �দুমখা�দুলখ হময় ে�মক লপ�দু হাঁটমত 
মোচময় লপ�মল পমড় হাঁই হুঁই শুরু কমর.. “ওমর বাবামর! বাবামর 
বাবা বা�। বা…বা…বা�, আ�ার সম্দুমখ বা�। বাবামগা �ামগা! বা� 
আ�ামক মোখময় মোেলমলা। ওমর বাসমর! বা�, আ�ার ধামর বা�।”

আলবর ধ�মক বলল... “মোহঁই! মো�াট্ একটা মো�কদু র মোদমখ গলা 
োলটয় লচল্ালচলল্ করল�স মোকন্?”

তদু লহন্ উমঠ পমড় মোদৌমড় আলবর লপ�মন্ লদুলকময় বোস মোটমন্ বাম�র 
লদমক তালকময় বলল... “এই গাধা! বা�মক মো�কদু র োকল�স মোকান্ 
সাহমস? তদু ই মোক, আলবর �রন্ত আত্া ন্ালক?”

শ�্ষী �দুখ লখঁলচময় বলল... “মোর �দুখমপাড়া! কদু  মোেমক আ�ার বরমক 
বদমদায়া লদলছিস মোকন্?”

তদু লহন্ করমজামড় বলল… “আ�ার �াহভদু ল হময়ম�, মো�মপমজামখ 
ক্ষ�া কমরা।”

শ�্ষী লবদ্রূপ মোহমস মো�াড়ার লদমক তাকায়। তদু লহন্ লপ�দু মোহঁমট মো�াড়ার 
গাময় মোঠমক উপমরর লদমক তালকময় সলবমিময় বলল… “হাপদুসন্য়মন্ 
এসব আল� কী মোদখল�?”

আলবর লক�দু বলমত চাইমল, তদু লহন্ মোদৌমড় মোর্ময় তার বাজদুমত ধাক্া 
মো�মর বলল... “তদু ই ন্া আল� �মরল�?”

শ�্ষী অধরদংমশ তদু লহমন্র লপমঠ লকল বলসময় মোচাখ পালকময় বলল... 
“আমজবামজ কো বলমল বাম�র মোভাজন্ বান্াব।”

তদু লহন্ মোচাখ পালকময় বলল... “দায়-দালয়বে আদায় করার জন্্য হাত 
ধমর �মরর লভতমর লন্ময় র্া ন্ইমল গাময় পমড় ঝগড়া করার জন্্য 
র্ামছিতাই বকমত শুরু করব।”

শ�্ষী :.. “দয়া কমর শান্ত হ। ভীরু! বাবদুর বন্ধদু মক সালা� কর।”
তদু লহন্ হাত �মল ইলন্ময় লবলন্ময় বলল... “আ�ামক সালা� করার 

জন্্য বা�মক ধ�কাছি মোকন্?”
শ�্ষী :.. “মোতার সামে পলরলচত হওয়ার জন্্য।”
তদু লহন্ :.. “দয়া কমর বাম�র সামে পলরচয় করামত হমব ন্া। 
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অকামল �মর ভূত হওয়ার জন্্য মোকন্ মোর্ গাধার বান্ধব হময়ল�লা�? 
গতকাল কান্া�দুমর্া শুমন্ল�লা�, বাম�র রং েস্ষা �ামন্ ধলা।”

শ�্ষী লখল লখল কমর মোহমস বলল... “হাত ল�লা।”
তদু লহন্ দদুহাত লপ�মন্ লদুলকময় �াো মোন্মড় বলল… “আল� পারব ন্া। 

এই মো�কদু মর কা�ড়ামল �ৃতদু ্যর সামে গলাগলল করমত হমব।”
শ�্ষী :.. “বা� মো�াড়া আ�ার মোপার্্য। �ন্ পলবত্র হমল মোতার প্রাণন্াশ 

করমব ন্া।”
তদু লহন্ চাঁমদর লদমক তালকময় �াো দদু ললময় বলল... “এই রামতর 

ন্া� লন্চিয় ভূতপূলণ্ষ�া?”
আলবর :.. “উতের হ্যাঁ হমল কী হমব?”
তদু লহন্ লপ�দু মোহঁমট ধারীমত উমঠ বলল… “দামরায়ান্ বমলল�ল র্দুমগর 

প্রে� এবং মোশর্ তালরমখ মোকউ গান্ গায়। গাইমন্র মোদহ মোকউ কখমন্া 
মোদমখলন্। আলবর! মোদৌমড় আয়।”

আলবর লসঁলড়মত বমস শ�্ষীর লদমক হাত বালড়ময় তদু লহন্মক মোেমক 
বলল… “তদু লহন্! মোবলরময় আয়। আ�রা এখন্ লশকামর র্াব।”

শ�্ষী আলবর সা�মন্ মোর্ময় বলল... “আ�ার বদুমকর লভতর অব্যক্ত 
ভামবর স্দু রণ হমছি। তদু ল� লন্চিয় স্পন্দমন্র কপেন্ ধ্বলন্ শুন্মত 
পাছি? আমবগ এবং উমতেজন্ায় আ�ার হাত পা কাঁপম�। আল� ঠায় 
দাঁড়ামত পারল� ন্া। লক�দুমত মোঠস লদমত ইমছি করম�।”

আলবর লবদ্রূপ মোহমস বলল… “কা�ন্ায় তদু ল� কা�াত্ষ হময়�, 
কা�জ্বমর হময়� জ্বলরত, জালরজদু লর মোদখাবার জন্্য লচরাগত প্রো 
হময়ম� লচরাচলরত।”

দামরায়ান্ োক বাংলা মোেমক মোবলরময় আলবর লদমক তালকময় বলল... 
“রান্ীলজ! অপলরলচত মোলামকর পলরচয় জান্মত চাই।”

শ�্ষী আলবর লদমক তালকময় সান্মন্দ মোহমস বলল… “আ�ার হবদু 
বর।”

দামরায়ান্ মোচাখ বদুমজ লবড়লবড় কমর। আলবর এলগময় মোর্ময় 
দামরায়ামন্র কপামল োন্ হাত মোরমখ দৃঢ়কমঠে বলল... “আল� 
বালজগর ন্ই।”

দামরায়ান্ �ন্�ন্ বোন্ মোটমন্ বলল... “আ�ার �মন্র খবর জান্মলন্ 
মোক�মন্?”

আলবর শ�্ষীমক বাহুমত মোটমন্ বলল… “রাত মোভার হমল কাল 
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সকামল বলব।”
শ�্ষী দদুহামত তার বাজদু জলড়ময় ধমর। আলবর চারপামশ তালকময় 

মোহঁমক মোেমক বলল… “তদু লহন্! মোদৌমড় আয়।”

তদু লহন্ গলড়�লস কমর মোবমরামল বা� এবং মো�াড়া সলহংস হয়। 
আলবর পলমক আক্রা�ক হময় বা� হামত শ�্ষীমক বদুমকর সামে মোচমপ 
ধমর োন্ হামত মোভাজালল বার কমর দামরায়ামন্র লদমক তাক করমল, 
দামরায়ামন্র হাবভাব বদমল। শ�্ষী এবং তদু লহন্ কাঁপমত শুরু কমর। 
আলবর বা� এবং মো�াড়ার লদমক তালকময় শান্তকমঠে বলল... “মোতারা 
শান্ত হ। তদু লহন্! �ায়ার �ত শ�্ষীর পামশ দাঁড়া। আল� এখন্ ভূতবলল 
মোদব।”

তদু লহন্ শ�্ষীর লপ�মন্ দাঁড়ায়। দামরায়ান্ মোরমগ লক্ষপ্ত হমল, আলবর 
মোভাজালল ন্ালচময় বলল... “দামরায়ান্ �রমল মোতার আত্া র্ম�র 
জাঙ্গামল ঠাঁই পামব ন্া। আ�ার হামতর মোভাজালল দামরায়ামন্র গাময় 
লাগমল পলমক মোতার ভদু লষ্টন্াশ হমব। ঝটপট সটমক পড় ন্ইমল ঝাঁলট 
েদু মলর গাম� ঝাঁটা বালন্ময় এখদুলন্ ঝাঁড়েদু ঁক শুরু করব।”

দামরায়ান্ করমজামড় বলল… “আ�ার পাপ হময়ম�, আ�ামক 
ক্ষ�া কর। আল� আর মোভললকবালজ করব ন্া। ন্রমকর বরমে 
গলড়ময় আল� বরলে হমত চাই ন্া। আওলামকমশ গুঁলজকালঠ মোগাঁমজ 
মোকশসংস্কার করার জন্্য ওমক বল। মোকশলবন্্যাস কমর মোখাঁপা বাঁধমল 
মোকশলবলালসন্ীর আওলামকমশর লদমক শলণরদৃলষ্ট পড়মব ন্া।”

আলবর :.. “ধন্্যবাদ। মোতা�ার সদুর শুমন্ বন্রাজ্য গু�মর কাঁমদ 
মোজমন্ও করুণ সদুমর গান্ গাও মোকন্?”

দামরায়ান্ :.. “আ�ার �ন্ কাঁমদ, তাই সবাইমক কাঁদামত চাই।”
আলবর :.. “তদু ল� লক জামন্া তদু ল� মোর্ কামলায়াত?”
দামরায়ান্ :.. “বামরা ব�মর র্দুগান্তর হয়, আল� র্দুগ র্দুগ ধমর 

সারাব�র গান্ গাই। তাই হয়মতা গাইমত শুরু কমরল�।”
আলবর :.. “মোতা�ার গামন্র �ম�্ষাদ্ধার কমর ��্ষাহত হমলও আ�রা 

সদুর উপমভাগ কমরল�। সাধ্যান্দুর্ায়ী আ�রা মোতা�ামক খদুলশ করমত 
চাই।”

দামরায়ান্ :.. “আ�ামক �দুক্ত করমল আল� উপকৃত হব।”
আলবর :.. “মোসই কখন্ মোতা�ামক আ�রা �দুক্ত কমরল�। দয়া কমর 

চমল র্াও, মোতা�ার চমল র্াওয়া আ�রা স্বচমক্ষ মোদখমত চাই। তদু ল� 
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ন্া মোদখমলও আ�রা মোদখমত পালছি, েমর-লবেমর ভূমতর বালড়, েমর-
ভময় হামত পাময় েরেলর।”

দামরায়ান্ :.. “আ�ার লন্জস্ব ভূবন্ ল�ল। �াোর �া� পাময় মোেমল 
চড়া �ূল্য চদু লকময়ল�লা�। এখন্ লববোস করমত খদুব কষ্ট হয়, লববোসীর 
লববোমসর সব্ষন্াশ হময়ম�।”

আলবর :.. “কমষ্ট কাঁঠাল পামক ন্া, ললিমষ্টর অন্তর আড়ষ্ট হয়। 
দৃলষ্টন্ন্দন্ কাঠমঠাকরা ঠদু কমর কাঠদু লরয়ার সব্ষন্াশ হয়।”

দামরায়ান্ :.. “আল� দদুতঃশীল ল�লা�, �ান্দুমর্র সংস্পমশ্ষ এমস 
সংমবদন্শীল হময়ল�। আ�ামক অন্দু�লত দাও মোশর্বামরর �ত 
অপ্সরামক কাঁদামত চাই।”

আলবর :.. “আল� অত্যন্ত দদুতঃলখত। আ�ার ভামলাবাসামক স্পশ্ষ 
করমত চাইমল সব্ষন্াশ হমব।”

দামরায়ান্ :.. “হত�ামন্ হময়ল� হতবাক, হমত্য লদময় হময়ল� হতপ্রায়, 
হতাদমর হায় হমতালমি জমপ আল� হতাবোস হময়ল�, হতমগৌরমব 
হমতাদ্য� হময়ল�, হতছিাড়া হময়ল� হতশ্রদ্ধায়।”

আলবর :.. “লববোস কমরা মোতা�ার সংলামপর সারাংশ আ�রা 
বদুলঝলন্।”

দামরায়ান্ :.. “আল� হময়ল� হতাবোস, দী�্ষবোস হময়ম� আ�ার 
সালে। �হান্মন্দ রাত মোজমগ কাঁদব, আঁলখজমল �রুভূল�মত লঝল হমব। 
স্বছি জমল আ�ার স্বপ্রা লঝলল�ল করমব। দী�্ষ লন্তঃবোমসর কারণ 
বাঁলশর সদুর হময়ম� মোবসদুরা, বাতামস প্রলতধ্বলন্ত হমছি মোরারুদ্য�ান্ার 
মোোঁপালন্, মোচামখর জমল মোন্ান্া হময়ম� লঝমলর পালন্।”

শ�্ষী লবচললত হময় �াো ন্ত কমর মোচামখর জল �দুম�। দামরায়ান্ 
হাত মোন্মড় লপ�দু হাঁটমল পলরমবমশ গামন্র সদুর প্রলতধ্বলন্ত হয়…

আল� কভদু  লববোস কলরলন্, বঁধদুর মোপ্র� মোর্ ল�ল অনবধ, লবরহান্মল 
পদুমড় ব্যোরা হময়ম� আ�ার বদুমক �মন্দাবদ্ধ, কা�ন্ায় কাল�ন্ীর 
ন্য়ন্বাণ হময়ল�ল লবর্লদধে, লন্দ্ষায় হমত মোচময় আল� হময়ল� দায়বদ্ধ।

গান্ ো�মল পলরমবশ ে�েম� হয়। তদু লহন্ মোচাখ বদুমজ লশউমর 
উমঠ। আলবর শ�্ষীর লদমক তালকময় বলল… “আকর্্ষণীয় সামজ 
আ�রা স�াজমক সালজময়ল�। আ�রা অত্যন্ত স্বাে্ষপর, লন্তঃস্বামে্ষ লক�দু 
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ন্া করমলও �ৃতদু ্যর ভময় আ�রা আত্ত্যাগ কলর। আল্াহর আমদশ 
লন্মর্ধ মো�মন্ চলমল আ�ামদর স�াজ সদুন্দর এবং আন্ন্দদায়ক হমব। 
লন্ষ্করুণ বামক্য অসহায় লন্ব্ষাক হয়, লন্ষ্করুণ আচরমণ লন্ষ্কলা হয় 
লন্রাশ্রয়, এসব আ�ার বাতেব অলভঞেতা।”

শ�্ষী :.. “�ৃতদু ্যর ভময় আল� কখমন্া ভয়াত্ষ হয়লন্। ভূত অেবা 
অদ্দুত পদুরুর্ মোদখমল আ�ার গাময় কাঁটা মোদয়। মোতা�ামক স্পশ্ষ কমর 
আল� আবেতে হময়ল�। আল� লববোস কলর তদু ল� অত্যন্ত ভামলা�ান্দুর্।”

আলবর :.. “আসমল কী হময়ম�, চাইমলও আল� ভদ্রতা বজায় 
রাখমত পারব ন্া।”

শ�্ষী :.. “মোকান্ �ম্রে �ন্ কমর� লন্য়্রেণ, পলক �ারমল অন্তর 
কাঁমপ, মোচাখ বদুজমল হতাশ হই, আ�ামক বাহুমত টামন্া, আল� 
মোতা�ামক জলড়ময় ধরমত চাই, অসহায়মক লন্রাশ করমল অলভশপ্ত 
হমব।”

আলবর :.. “ন্াটাই হামত ন্াটা আন্তাবলড় মোদৌড়ালছিল, ন্াটদু য়া 
তখন্ ন্ালটকার জন্্য একটদু  ন্াটদু মক হময়ল�ল। আন্ন্দ প্রকামশর 
জন্্য আন্ন্দী আন্দ্ধ বাজালছিল, হাস্যরলসকমক কাঁদমত মোদমখ অন্্যরা 
হাসাহালস করল�ল। এ�ন্ লক�দু এখন্ কা�্য ন্য়।”

তদু লহন্ হামতর ইশারায় তামদরমক োল�ময় বলল... “কামকর সংখ্যা 
কম� কলবর সংখ্যা এত মোবমড়ম�, দাঁড়কাক এবং পালতকামকর পাে্ষক্য 
বদুঝা প্রায় অসম্ব হময়ম�।”

আলবর :.. “�ন্দ ল�লাবার জন্্য অপলণ্তরা অপশব্ ব্যবহার কমর, 
�ূখ্ষাল�র সী�া অলতক্র� করমল �ূখ্ষরা হামস হা হা কমর। �মন্ 
রালখস! উপহাস করমল উপহালসত হমত হয়।”

তদু লহন্ কপট মোহমস বলল... “আ�ার �ন্ আ�ামক কামন্ কামন্ 
বমলম�, হাসাহালস করার জন্্য মোতা�রা আ�ামক হালসর উপকরণ 
বালন্ময়�। আল� আবেতে হময় বলল�, আল� উপসালহত হমত চাই ন্া। 
মোবলশ বাড়াবালড় করমল োঁটা বামশর বাঁলশ বাজাব।”

শ�্ষী দাঁত কট�ট কমর বলল... “দয়া কমর দূরবে বজায় রাখ 
ন্ইমল ধাক্া মো�মর বাম�র মোভাজন্ বান্াব।”

তদু লহন্ লশউমর বলল... “ভামগ্যর মোেমর পমড় মোবাকা বা� মোবআমক্ল 
হময়ম�। মোভামর তার ভাগ্যপরীক্ষা করাব এবং েলােল জান্ার জন্্য 
ভরদদুপদুমর বান্রমক �হাবমন্ পাঠাব। বাতামস ভদু খা-ল�ল�ল, কামন্র 
লভতর তবলা বামজ, ভামলা �ান্দুর্ বলখল হয় ভদু মখ। হয়মতা তাই 
এখন্ হমছি।”
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শ�্ষী :.. “অলতলরক্ত ভামলা �ান্দুর্ অেবা অত্যন্ত লন্রীহমক আল� 
প�ন্দ কলর ন্া। দূরদশ্ষীরা ভলবর্্যৎ সম্বমন্ধ লচন্তাভাবন্া করার দরুন্ 
সহমজ ক্ষ�তাবান্ হমত পামর। অদূরদশ্ষীরা দূমরর লবর্য় সম্বমন্ধ 
জান্মত ন্া মোপমর ক্ষ�তার অভামব অক্ষ� হয়। মোগাবশার লামে 
মোগাবা� �মর এবং মোগাবরামট পাড়া �ারমল হু�লড় মোখময় পড়মত হয়।”

তদু লহন্ লক�দু বলমত মোচময় চার পামশ তালকময় বা� এবং মো�াড়া 
মোদমখ কাঁধ ঝদু লায়। শ�্ষী অপলকদৃমষ্ট তালকময় অগ্রসর হমল, আলবর 
গম্ীরকমঠে বলল... “ভামলাবাসার ন্াটক পমর করব। বাড়াবালড় কমর 
আকলমিক লবপমদ পড়মত চাই ন্া। সাধ্যান্দুসামর অমন্ক লক�দু করমত 
পারমলও অসাধ্যমক সাধন্ করা র্ায় ন্া, দদুজ্ষয় সাহমস দদুমব্ষাধ্য লবর্য় 
মোবাঝা র্ায় ন্া। আযূ় েদু রামল সহজসাধ্য লবর্য় দদুতঃসাধ্য হয়।”

শ�্ষী :.. “মোতা�ার সােমল্য আল� উৎেদু ল্ হময়ল�। আ�ার লদমক 
তালকময় মোদমখা, মোচামখ-�দুমখ খদুলশ উপমচ পড়ম�। আ�ামক তদু ষ্ট করা 
মোতা�ার জন্্য অন্ায়াসসাধ্য এবং তা আ�ামদর ক্ষ�তার আয়মতে 
আম�। অপয়ামদর অপলক্রয়ায় মোর্ অপকার হময়ম� তা প্রলতকরণীয়। 
অসমন্তার্জন্ক হমলও সামধ্য কদু লামন্া র্ামব।”

আলবর :.. “�হাবমন্র লভতর �ায়াকান্ন্ আম�। বারমবলার 
লীলা সাঙ্গ করমত হমল �ায়াকান্মন্ প্রমবশ কমর অপ্সরামক লববশ 
করমত হমব। লন্লচিতার সামে বলল�, আমশপামশ প্রমবশপে আম�। 
সম্লতক্রম� সকমল মোখাঁজাখদু ঁলজ করমল সহমজ প্রমবশ করমত পারব। 
আল� লববোস কমরল�লা� তদু ল� অপ্সরা।”

শ�্ষী কপট মোহমস বলল... “অপ্সরা শমব্র অে্ষ আল� জালন্ ন্া। 
অপ্সরামক আল� েরাই। ওর লদমক তাকামল মোপমটর লভতর হাত-পা 
লসঁমধ েমর-ভময় বদুক ধক ধক কমর।”

তদু লহন্ রাগালবিত হময় বলল... “ব্যায়া�মকৌশমল লচতোকর্্ষক মোখলা 
মোদখাবার জন্্য লহংস্র জন্তুজামন্ায়ার লন্ময় অরণ্যসংকদু ল পলরমবমশ 
মো�ারা�দুলর কলরস। �মন্ রালখস! র্খন্ তখন্ লহংসাপরায়ণ হময় 
সদুদসম�ত আসমলর সামরাদ্ধার করব।”

শ�্ষী লকল মোদলখময় বলল... “তদু ইও �মন্ রালখস! দদুষ্ট প্রকৃলতর 
মোলাকরা অভ্যতে আচরমণ লবপর্্ষতে হয়। গূঢ় �ম�্ষ �রল� হওয়ার জন্্য 
প্রকৃত ব্যাপার মোজমন্ আল� মোতামক প্রকৃত লশক্ষা মোদব।”

আলবর হাসার মোচষ্টা কমর বলল... “গামন্র সদুমর মোতা�ার �ন্ লব�ন্া 
হময়ম� ন্ালক?”

শ�্ষী :.. “হ্যাঁ। ক্ষমণ ক্ষমণ উন্ন্া হলছি। আল� উদালসন্ী হমত চাই 



www. mohammedabdulhaque.com    75

ন্া। সবের আ�ামক ভামলাবামসা। আল� আশীব্ষাদধন্্য হমত চাই।”
আলবর :.. “ভামলাবাসাবালসর জন্্য ভামলা বাসার প্রময়াজন্। এই 

পলরমবমশ পশাপালশ বসমল অলভশমপ্তর অলভশামপ অলভশপ্ত হব।”
শ�্ষী কাঁধ ঝদু লায়। আলবর োমন্ বাঁময় তালকময় ন্ষ্ট পদুতদু মলর �ত 

দামরায়ান্মক বমস োকমত মোদমখ মোহঁমক বলল... “তদু লহন্! মোদৌমড় পালন্ 
লন্ময় আয়।”

তদু লহন্ চ�মক সভময় বলল... “পালন্ লদময় কী করমত চাস?”
আলবর :.. “অলতভময় ঞোন্মলাপ হময় দাঁত কপালট মোলমগম�। পালন্ 

পান্ করামল সঞোন্ হমব ন্ইমল আজীবন্ অঞোন্ োকমব।”
তদু লহন্ :.. “আল� এখন্ পালন্ মোকাোয় পাব?”
আলবর :.. “পদুকদু মর র্মেষ্ট পালন্ আম�।”
তদু লহন্ :.. “ওমর বাপমর! লতন্কাল লগময় এককামল মোঠকমত এখমন্া 

অমন্ক বালক। লতন্ অজিলল জল তপ্ষমণর জন্্য লতন্ লামে লঝমল 
মোর্মত পারব ন্া। পারমল তদু ই র্া।”

আলবর মোচাখ পালকময় আেদু ল লদময় ইশারা করমল, তদু লহন্ মোদৌমড় 
র্ায়। আলবর মোপলশ েদু ললময় মো�াড়াম�ালড় কমর আড়ম�াড়া মোদয়। শ�্ষী 
দদুমচাখ কপামল তদু মল তার বদুমক হাত বদুললময় দদুহামত এক বাজদুর 
�াংসমপলশ ধরমত অপারগ হময় �দুমখর লদমক তালকময় বলল... 
“মোপলশবহুমলর �াংসমপলশ মোদমখ �ন্ উন্তো হময়ম�। ওমগা! তদু ল� 
এত মোরার্াল এবং মোপলশবহুল মোক�মন্ হমল?”

আলবর দদুহামত শ�্ষীমক দূমর মোঠমল বলল... “এখন্ জড়াজলড় করমল 
মো�ার অ�ঙ্গল হমব।”

তদু লহন্ লেমর পালন্ ল�টা লদমল দামরায়ান্ উমঠ বমস সভময় বলল... 
“বাবদু, আ�ার কী হময়ল�ল?”

আলবর :.. “ঞোন্মলাপ হময়ল�ল।”
দামরায়ান্ :.. “আপন্ামক কখমন্া মোদলখলন্, আপলন্ মোক?”
আলবর :.. “বন্লবহারী হওয়ার জন্্য হমন্্যর �ত মোদৌমড় লবহরমণ 

এমসল�লা�। লবহালরণীমক মোদমখ আল� তারস্বমর লচৎকার করমত ন্া 
মোপমর গাম� উমঠল�লা�। রাত মোভার হমল আবার লবহত্ষা হব।”

শ�্ষী দদুহমত আলবর োন্ হাত ধমর বলল... “মোতা�ার লবরমহ আল� 
লবরলহণী হব। আত্কমষ্ট তদু ল�ও অলতষ্ট হমব।”

আলবর :.. “মো�ামটাবমড়া ভদু মল ভরা বই জন্লপ্রয় হয় ন্া। কাঁঠামলর 



www. mohammedabdulhaque.com    76

গমন্ধ বাতাস ভারী হমল বোস টান্মত কষ্ট হয়। মোতা�ার �ত 
মোরার্ালবষ্টার সামে হাতাহালত কমর লবপামক পড়মত চাই ন্া।”

শ�্ষী সলবন্ময় বলল… “বাবদু, আল� ভ্ষ্টা ন্ই। সলত্য আ�ার ভয় 
হমছি। আল� মোবম�ামর �রমত চাই ন্া। আল� মোতামক ভামলাবালস। 
আ�ার �া বাবা আ�ামক মোতার হামত সঁমপম�ন্। সান্মন্দ আ�ামক 
সমম্াগ কর, �হান্মন্দ আল� আন্ন্দী হমত চাই।”

আলবর ঝাড়া লদময় হাত �ালড়ময় বলল... “মোহঁই �দুকলর! আ�ার হাত 
মো�মড় কো বল।”

শ�্ষী সলবমিময় বলল… “বাবদু! তদু ই আ�ামদর ভার্ায় কো বলমত 
পালরস।”

আলবর :.. “শ�্ষী! হাঁটদু  জমল মোগাসল করা র্ায়। েদু বমত চাইমল 
মোকা�র জমল ন্া�মত হয়। আ�ামদর ভামলাবাসা তবধ হময়ম�। 
গাঁট�ড়া বাঁধার পর ভামলাবাসাবালসর জন্্য আ�রা ভাস�ান্ ভামলা 
বাসা বান্াব।”

শ�্ষী :.. “বাবদু! �মন্র কো খদুমল বল ন্ইমল রূপমজল্ায় �্যাঁকাব।” 
আলবর :.. “�্যাঁকা খাওয়ার ভময় ভাসা-ভাসা ঞোমন্ লবমশর্ঞে হমত 

চাই ন্া।”
শ�্ষী অধরদংমশ এলদক ওলদক তালকময় তদু লহন্ এবং দামরায়ান্মক 

হা কমর তালকময় োকমত মোদমখ দাঁত কট�ট কমর বলল... “কী মোর্ 
কলর? পমর মোতামক �্যাঁৎ �্যাঁৎ কমর �্যাঁকাব।”

আলবর লবদ্রূপ মোহমস বলল... “ঠাণ্া লক�দুমত হাত লদমল �্যাঁৎ কমর 
উমঠ।”

শ�্ষী মোচাখ পালকময় দাঁত কট�ট কমর বলল... “ভীরুমক মোচতাব?”
আলবর ভ্রূ লদময় ইশারা কমর বলল... “মোকন্?”
শ�্ষী মোরমগ লকলড়ল�লড় মোখময় আলবর বদুমক কা�ড় �ামর। আলবর 

লচৎকামর কমর বলল… “তদু লহন্! আ�ামক বাঁচা। আ�ামক মোখময় 
মোেলমলা।”

তদু লহন্ এবং দামরায়ান্ পলড়�লর কমর মোদৌমড় োক-বাংলার লভতমর 
র্ায়। তদু লহন্ দরজা লালগময় হাঁপামত হাঁপামত বলল... “বন্ধদু র �াংস 
মোখময় আ�ামদর রক্তপান্ করমব তাই ন্া দামরায়ান্ ভাই?”

দামরায়ান্ :.. “আপন্ার কো মোশামন্ আ�ার �ন্ বলম� লজ হ্যাঁ।”
তদু লহন্ �াো চাপলড়ময় বলল... “ভূতমপনেী-দলত্য-দামন্ার মোভাজন্ 

হওয়ার জন্্য মোকন্ মোর্ োক-বাংলায় এমসল�লা�? হায়মর হায়!”
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আলবর শ�্ষীমক দূমর মোঠমল মোদৌমড় মোর্ময় গাময়র মোজামর ধাক্া মো�মর 
োক-বাংলার দরজা খদুমল দদুহাত প্রসালরত কমর বলল... “তদু লহন্! 
মোদৌমড় আ�ার উমর আয়।”

তদু লহন্ মোদয়ামল মোঠমক আর লপ�ামত ন্া মোপমর কান্ার ভান্ কমর 
বলল… “ওমর বাবা! এমতা আ�ার �রল� বন্ধদু র �র�র জীবাত্া।”

দামরায়ান্ সাহস সঞ্চার করমত মোচময় েমরর মোচামট হতভম্ব হময় 
লচৎকার কমর বলল... “ও �ামগা! আল� এখন্ কী করব?”

আলবর �ালটমত বমস মোপমট ধমর হামস এবং ওরা হাঁই হুঁই কমর। 
শ�্ষী মোচাখ বদুমজ গাময়র মোজামর লচৎকার করমল ওরা দদুজন্ চদু প হময় 
এমক অমন্্যর লদমক তাকায়। শ�্ষী গলা খাঁকালর লদময় বলল... “বাবদু! 
তারপর আল� এখন্ কী করব?”

আলবর :.. “ওমদরমক লজমঞেস কর।”
তদু লহন্ দদু হাত মোন্মড় বলল… “মোতা�ামক ভূতপূলণ্ষ�ার মোদাহাই, 

রাগারালগ কমর রাক্ষমসর �ত আ�ামক ন্া মোখময় তামক খাও।”
শ�্ষী মোহঁমক বলল... “দামরায়ান্! আজ রাত উজাগরী করমত হমব।”
দামরায়ান্ লশউমর বলল... “মোকন্ রান্ীলজ?”
শ�্ষী :.. “সূমর্্ষর �দুখ ন্া মোদমখ মোচাখ বদুজমল মোচাখ মো�মল আল� 

আ�ার বমরর �দুখ মোদখমত পারব ন্া।”
দামরায়ান্ কলড় বাজামত চাইমল, আলবর তামক োল�ময় বলল… 

“কলড়র করুণ সদুর কামরা কামন্ প্রমবশ করমব ন্া। মোর্�ন্ কমর মোহাক 
অপ্সরামক খদু ঁমজ বার করমত হমব।”

শ�্ষী তার হাত ধমর মোচামখর লদমক তালকময় বলল... “মোকাোয় 
মোখাঁজমব?”

আলবর :.. “মোখাঁজাখদু ঁলজ করমল গলল�দু ঁলজর �ামঝ লন্মখাঁজমক খদু ঁমজ 
পাব।”

দামরায়ান্ :.. “বাবদুলজ, রান্ীলজর লক�দু হইমল মোকঁমদ মোকঁমদ আ�রা 
�মর র্াব। বাবদুলজ, আ�ামদরমক বাঁচাও।”

আলবর :.. “জীবন্ এবং �ৃতদু ্যর এক�াত্র �াললক আল্াহ। আল� 
মোতা�ামদরমক সাহার্্য করমত পারব। মোতা�রা আ�ামক বাঁচামত 
পারমব ন্া।”

শ�্ষী সমজামর আলবর বদুমক ধাক্া মো�মর বলল... “এভামব কো 
বললস মোকন্?”

তদু লহন্ দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় আলবর বাজদুমত ধাক্া মো�মর দাঁত কট�ট 
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কমর বলল... “�মর অ�র হওয়ার জন্্য তদু ই আ�ামক লন্�্রেণ 
কমরল�মল মোকন্?”

শ�্ষী দদুহামত তদু লহন্মক ধাক্া মো�মর বলল... “মোহঁই! তদু ই আ�ার 
বরমক ধাক্া �ারমল মোকন্?”

তদু লহন্ ল�টমক পমড় হাঁই হুঁই শুরু করমল আলবর তামক উলঠময় 
বলল... “তদু লহন্! লন্মজমক লন্য়্রেণ কর। অন্তর লবভ্ান্ত হমল সতো 
লবপর্্ষন্ত হমব।”

তদু লহন্ লশউমর বলল... “এখামন্ এমস এ�ন্ দাময় পমড়ল�, হাত 
লন্য়্রেণ করমল পা অলন্য়ল্রেত হয়। দয়া কমর আ�ামক সাহর্্য কর, 
আল� আবার সলক্রয় এবং স্বায়তে হমত চাই।”

ওরা র্খন্ লন্মজমক লন্য়্রেণ করার জন্্য প্রতেত হয়, শ�্ষীর বাবা 
তখন্ আলবর বাসায় কড়া ন্ামড়ন্। �া জান্ালা খদুলমল, দাদা পামশ 
মোর্ময় সলবন্ময় বলমলন্.. “�ামগা, আল� হলা� শ�্ষীর দাদা।”

�া দ্রুত দরজা খদুমল বলমলন্… “লভতমর আসদুন্।”
দাদা দরজার সা�মন্ মোর্ময় মোবামন্র ন্া� ধমর মোেমক অলজমন্র 

�াগলর বার কমর বলমলন্... “অবন্ী! মোদৌমড় এমস মোতার �াগলর মোন্।”
�া অবাকদৃমষ্ট তাকামল, দাদা �ৃদদু মোহমস লভতমর মোর্ময় বাবামক 

মোেমক মোসাোয় বমসন্। �া লবচললত হময় দাদার �দুমখর লদমক তালকময় 
বলমলন্... “বাবা, আ�ার আলবর মোকাোয়?”

দাদা :.. “আলবর এখন্ শ�্ষীর সামে আম�। তামদর জন্্য দদু লচিন্তা 
করমত হমব ন্া।”

অবন্ী এমস দরজার সা�মন্ দাঁড়ায়। দাদা �াগলর মোদলখময় বলমলন্... 
“মোদাকান্পাট এখন্ বন্ধ, ইছিাসম্বেও ল�ঠাই �ন্া এবং লচলন্র �ঠ 
আন্মত পালরলন্। মোতার জন্্য �াগলর এমন্ল�।”

অবন্ী ধীমর ধীমর এলগময় বলল... “আপলন্ মোক?”
দাদা :.. “আলবর আ�ামক দাদদু োমক। তদু ই চাইমল দাদা োকমত 

পারমব।”
অবন্ী :.. “আ�ার ভাইয়া এখন্ মোকাোয়?”
দাদা :.. “মোতার ভাবীর সামে লশকামর লগময়ম�।”
অবন্ী :.. “আল� গুরুবেপূণ্ষ প্রশ্ন কমরল�লা�।”
�া হামতর ইশারায় অবন্ীমক োল�ময় লক�দু বলমত চাইমল, দাদা 

সকাতমর বলমলন্... “�ামগা, আল� মোতা�ার কাোল মো�মল। খালল 
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হামত লেলরময় লদয় ন্া।”
�া :.. “কী হময়ম� বাবা, এভামব কো বলম�ন্ মোকন্?”
দাদা অশ্রু �দুম� বাবার লদমক তালকময় বলমলন্… “কাোমলর �মর 

কাোল জমন্ম�। মোতা�ার দদুয়ামর আ�রা লভক্ষার জন্্য এমসল�।”
�া :.. “বাবা, দয়া কমর বদুলঝময় বলদুন্।”
দাদা :.. “রাত বাড়মত শুরু করমল আ�রা লচলন্তত হময় ভাবল�লা� 

শ�্ষী মোকন্ লেরম� ন্া? এ�ন্ স�য় আলবর সামে উপলথিত হময়ল�ল। 
আলবরমক বাম�র সামে মোখলমত মোদমখ আ�ার জান্ চ�মকল�ল। 
আল� মোভমবল�লা� মোস বালজগর। কো বলমত শুরু করমল লন্লচিত 
হময়ল�লা� আলবর সব্ষগুমণ গুণী এবং �্রেলসদ্ধাই। আজ রাত 
আ�ামদর জন্্য কালরাত। রাত মোভার হমল শ�্ষীমক আল� আলবর 
গলায় ঝদু ললময় মোদব।”

অবন্ী �দুখ লবকৃত করমল, দাদা �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্... 
“আ�ার অধ্ষালঙ্গন্ীমক সাদমর অভ্যে্ষন্া করমত কতক্ষণ লামগ?”

অবন্ী :.. “আ�ার �ন্ ল�ন্ল�ন্ কমর বলম� রামতর অন্ধকামর 
অধ্ষাঙ্গমক হালরময় আপলন্ ভদু ল বাসায় প্রমবশ কমরম�ন্।”

দাদা �াো মোন্মড় হাসার মোচষ্টা কমর বলমলন্… “ঠামরমঠামর পে 
লচমন্ আল� লঠকঠাক বাসায় এমসল�। তদু ই মোদৌমড় মোর্ময় আ�ার 
অধ্ষালঙ্গন্ীমক লন্ময় আয়।”

অবন্ী :.. “উলন্ এখন্ মোকাোয়?”
দাদা :.. “লজমপ বমস মোতার জন্্য অমপক্ষা করম�।”
অবন্ী দ্রুত মোর্ময় লজমপর দরজা খদুমল দালদর লদমক তালকময় লক�দু 

বলমত মোচময় লন্ব্ষাক হমল দালদ লবদ্রূপ মোহমস বলমলন্… “আললজমভ 
কা�ড় পমড়ম� ন্ালক?”

অবন্ী �াো মোন্মড় শ�্ষীর �া’র লদমক তালকময় বলল… “�াউইজী, 
লভতমর চলদুন্।”

শ�্ষীর �া’র লজপ মোেমক মোন্ম� শালড় লঠক কমরন্। অবন্ী দালদর 
হাত ধমর ন্া�মত সাহার্্য কমর বলল... “তাঁলতপাড়ার সদুতায় টান্ 
পমড় কাপমড়র দা� মোবমড়ম�। মো�াড়া�দুলড় কমর মোহঁমট লধলঙ্গ বদুলড়র 
মোকা�র �চমকম�।”

দালদ �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্… “সা�মন্ তালকময় হাঁট 
ন্ইমল হু�লড় মোখময় পড়মব।”

অবন্ী :.. “দদুই অঙ্গ ল�মল কী শুরু কমরম�ন্?”
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দালদ লক�দু বলমবন্ এ�ন্ স�য় দাদা মোবলরময় অবন্ীমক মোেমক 
বলমলন্… “বালক প্রশ্ন বালড় মোর্ময় করমব এখন্ সট কমর গালড়মত 
উঠ। বউ! মোতা�ার মোবয়াইন্মক লন্ময় আমসা। েমর-ভময় বদুক শুকামত 
শুরু কমরম�।”

বাবা অবন্ীমক মোেমক বলমলন্... “লঝয়ালর, তদু ল� লঠক আ�?”
অবন্ী :.. “লজ তালদুই সামহব, আপন্ার �া বাবার সামে কো 

কাটাকালট কমর আল� লঠক হময়ল�।”
দাদা সা�মন্ উমঠ বমসন্। অবন্ী হাত ধমর দালদমক লজমপ 

উঠমত সাহার্্য কমর। আলবর �া দরজায় তালা লালগময় র্খন্ শ�্ষীর 
�ামক অন্দুসরণ কমরন্, তদু লহন্ তখন্ গল্প শুন্মত চাইমল দামরায়ান্ 
তামক মোশান্া কো মোশান্ায়… “অমন্ক আমগ বন্রামজ্য রাজকদু �ারী 
জমন্ল�ল। কদু �ারীর বয়স বাড়মত শুরু করমল �হারাজা ের�ান্ জালর 
কমরল�মলন্, রাজকদু �ারীর লতমরর সা�মন্ মোর্ দাঁড়ামব তার জামন্র 
দা� এক দান্া। ের�ান্ মোশামন্ বন্রামজ্যর কদু �ালররা পর�ান্লন্দত 
হময়ল�ল। চঞ্চল-হলরণীর �মতা ওরা লবচঞ্চল হময় ন্াচমত গাইমত শুরু 
করমল তামদর খদুলশর সদুরমক সদু�ধদুর করার জন্্য চারপামশ মোজায়ারী 
দদুম্বল মোবমজল�ল। মোকামন্াএক বৃহস্পলতবামরর বারমবলায় অদ্দুদ্শ্ষন্ 
পদুরুর্ লঝমলর �ামট বমস মো�াহন্সদুমর বাঁলশ বালজময় রাজকদু �ারীমক 
বশীভূত কমরল�ল।”

দামরায়ান্ ো�মল আলবর শ�্ষীর লদমক তালকময় বলল... “অপ্সরা 
হমলা এই বমন্র রান্ী। তদু ই হমল লন্খদু ঁত সদুন্দরী।”

শ�্ষী :..”বাবদু, দয়া কমর আ�ামর খদু ঁত কমরা। আল� আর লন্খদু ঁত 
োকমত চাই ন্া।”

আলবর শ�্ষীর হামত চদু �দু লদময় বলল… “লন্খদু ঁতমক মোকউ কখমন্া 
খদু ঁত করমত পামরলন্। আল� চাইমলও মোতামক খদু ঁত করমত পারব ন্া।”

তদু লহন্ েদুতদু  মোেমল দদুহামত �দুখ �দুম� বলল... “এখন্ মোেমক মোতামদর 
সামে দূরবে বজায় রাখমত হমব। মোতামদর সামে োকমল আ�ার 
স্বভামব মোতামদর প্রভাব পড়মব।”

শ�্ষী দাঁত কট�ট কমর হাঁটমত শুরু কমর বলল… “দাঁড়া বদ�াশ! 
এখদুলন্ মোতার মোবশবাস দদুরতে করব।”

তদু লহন্ র্খন্ আমক্ষপ অন্দুতাপ কমর। উন্ারা তখন্ বালড় লেমর 
আলবর বাবার কাম� মোোন্ কমরন্। শ�্ষীর বাবা হাসমত হাসমত 
বলমলন্… “মোহঁই মোবয়াই! তদু ই এখন্ মোকাোয়?”
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আলবর বাবা লাইন্ মোকমট কপাল কদু ঁচমক বলমলন্... “ইদান্ীং খদুব 
মোবলশ ক্রস কামন্কশন্ হমছি।”

শ�্ষীর বাবা আবার মোোন্ করমল, আলবর বাবা মো�াবাইমল কামন্ 
লালগময় রাগালবিতকমঠে বলমলন্... “কামক চাই?”

শ�্ষীর বাবা :.. “একটা কাক কা কা কমর বমলম� তদু ই ন্ালক 
আমরক মোদমশ?”

আলবর বাবা :.. “আপলন্ কার সামে কো বলমত চান্?”
শ�্ষীর বাবা :.. “মোতার সামে।”
আলবর বাবা :.. “জংলল ভার্ায় কো বলম�ন্ মোকন্?”
শ�্ষীর বাবা :.. “আল� জঙ্গমল মোেমক জংলল ভার্া লশমখল�।”
আলবর বাবা :.. “মোোন্ করার কারণ জান্মত পারব লক?”
শ�্ষীর বাবা :.. “মোতার এক�াত্র মো�মলর সামে আ�ার এক�াত্র 

মো�ময়র লন্কাহ করামত চাই।”
আলবর বাবা মো�াবাইল দূমর সলরময় বলমলন্… “বউর সামে ঝগড়া 

কমর জংললর �াো ন্ষ্ট হময়ম� এবং লন্চিয় ভদু ল ন্ম্বর �দুলরময়ম�।”
শ�্ষীর বাবা হাসমত হাসমত উচ্স্বমর ন্ম্বর বলমল, আলবর বাবা 

�াো মোন্মড় বলমলন্... “গড়গড়া �দুখথি পড়া শুমন্ কান্ বমল আ�ার 
ন্ম্বর �ন্ বমল হমতই পামর ন্া।”

শ�্ষীর বাবা :.. “মোবয়াই! তদু ই এখন্ কী করল�স?”
আলবর বাবা :.. “গামল হাত লদময় বমস ভাবল� ভাত সালন্ এখন্ 

পাকাব ন্া গতকাল পাকাব?”
শ�্ষীর বাবা :.. “টট্র কমর মোহঁমট চমল আয়। মোপট ভমর খাওয়ার 

পর টাকাকলড় লদমত হমব ন্া। মোতার জন্্য সাতখদুন্ �াপ।”
আলবর বাবা :.. “লন্মরট �ূমখ্ষর �ত বকবক করল�স মোকন্?”
শ�্ষীর বাবা :.. “মোহঁই! তদু ই আ�ামক গণ্ার োকমল মোকন্?”
আলবর বাবা :.. “আল� কখন্ মোতামক গণ্ার োকলা�? কান্া 

মোকাোকার! মোচামখর �াো মোখময় কালা হময়ম�।”
শ�্ষীর বাবা :.. “আ�ার কান্ এবং মোচাখ লঠকাম�। মোতার মো�াবাইমল 

স�সা হমছি।”
আলবর বাবা :.. “আ�ার কামন্র মোপাকা বার করার জন্্য ন্ষ্ট 

মো�াবাইল মোেমক রং ন্ম্বমর মোোন্ কমরল�স মোকন্?”
শ�্ষীর বাবা :.. “মোতার মোখাঁজখবর জান্ার জন্্য।”
আলবর বাবা :.. “লরভাস্ষকল কলরসলন্ ন্ালক? হামত পাময় ধমর 
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ল�ন্লত করমলও আল� টাকা মোদব ন্া।”
শ�্ষীর বাবা :.. “লবল পলরমশাধ কমর রলসদ পালঠময় লদমল লটলকট 

ন্া লালগময় এক বালণ্ল পাউমন্র েমটা পালঠময় মোদব।”
আলবর বাবা :.. “আ�ার �গজ মোেন্া করার জন্্য মোোন্ কমরল�স 

মোকন্?”
শ�্ষীর বাবা :.. “তদু ই এত মোচমতল�স মোকন্?” 
আলবর বাবা :.. “তদু ই আ�ামক মোচতালছিস মোকন্?”
শ�্ষীর বাবা :.. “আল� মোকন্ মোতামক মোচতাব? লন্মতেজ মোকাোকার!”
আলবর বাবা :.. “মোদখ! মোতার সামে কো বমল রক্তচাপ মোবমড় �াো 

গর� হমছি। �াোর �গজ মোেন্ার করার �াগন্া মোোন্ কমরল�স 
মোকন্?”

শ�্ষীর বাবা :.. “মোশান্! আল� মোতামক এখমন্া মোদলখলন্। আবার মোদখ 
বলমল আল� মোতার কামন্র �াো খাব।”

আলবর বাবা :.. “মোহঁই! তদু ই আ�ার ন্ম্বর �দুখথি করমল মোক�মন্?”
শ�্ষীর বাবা :.. “আ�ার এক�াত্র মো�ময়র এক�াত্র শাশুলড় আ�ামক 

�দুখথি কলরময়ম�ন্।”
আলবর বাবা :.. “মোতার মো�ময়র শাশুলড় আ�ার ন্ম্বর মোতামক �দুখথি 

করামব মোকন্?”
শ�্ষীর বাবা কো ন্া বমল বা� হামত �দুখ মোচমপ ধমর হামসন্। 

আলবর বাবা ন্ম্বমরর লদমক তালকময় লচলন্ততকমঠে বলমলন্... “এই 
গাধ! আ�ার �ন্ বলম� তদু ই সংখ্যা একটা ভদু ল �দুখথি কমরল�স।”

শ�্ষীর বাবা :.. “আ�ার মোবয়াইমন্র সামে কো বমল ভদু ল সংমশাধন্ 
কর।”

আলবর বাবা �াো মোন্মড় স্বগমতালক্ত… “লন্লব্ষবাদী হমত চময় লববাদী 
হময়ল�, ভরসন্ধ্যায় আজ মো�ার লবপমদ পমড়ল�।”

শ�্ষীর বাবা আলবর �া’র হামত মো�াবাইল লদময় বলমলন্... “আ�ার 
মোবয়াই আ�ামর জংলল োমক।”

আলবর �া হাত বালড়ময় বলমল… “সব জান্মল �হারাজ োকমবন্।”
শ�্ষীর বাবা হাসমত হাসমত মোচয়ামর বমসন্। আলবর �া মো�াবাইল 

কামন্ লালগময় বলমলন্... “এই মোর্, মোশান্ম�ন্?”
আলবর বাবা :.. “লজ শ�্ষীর শাশুলড় আপলন্ বলদুন্, আল� সব শুন্মত 

পালছি।”
আলবর �া :.. “শ�্ষীর সামে আ�ামদর মো�মলর লবময়র লদন্ তালরখ 
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পালকময় লথিরলসধ্যান্ত করার জন্্য মোোন্ কলরময়ল�লা�।”
আলবর বাবা :.. “মোদখদুন্! সমব�াত্র �াগলরমবর ন্�াজ পমড়ল�। 

মোরঁমধমবমড় মোখময় এশার ন্া�াজ পমড় মোখময় সদুথি�াোয় �দু�ামত চাই। 
দয়া কমর আ�ার ঠাণ্া �াো গর� করমবন্ ন্া, ঠাণ্া-গরম�র মোদাহাই 
লদলছি।”

আলবর �া :.. “মো�ময় ন্ালক খদুব ভামলা।”
আলবর বাব মোচাখ কপামল তদু মল বলমলন্... “আপলন্ ওমক এখমন্া 

মোদমখন্লন্?”
আলবর �া :.. “ওরা লশকামর লগময়ম�, আসমল মোদখব।”
আলবর বাবা :.. “বান্দমরর মোবয়াইন্! আপলন্ আ�ামক এলক কো 

মোশান্ামলন্? লবময়র কো পাকা হওয়ার আমগ ওরা লশকামর র্ামব 
মোকন্ মোগা শ�্ষীর শাশুলড়?”

আলবর �া :.. “আপলন্ আ�ামক লচন্মত পামরন্লন্?”
আলবর বাবা :.. “আল� জালন্ আপলন্ শ�্ষীর শাশুলড় এবং আপন্ার 

মো�মলর সামে শ�্ষীর এখমন্া লবময়ই হয়লন্ মোগা সদুন্দরী।”
আলবর �া :.. “কী হময়ম�, এভামব কো বলম�ন্ মোকন্?”
আলবর বাবা :.. “আপন্ারা আ�ামক কী মোপময়ম�ন্? আপন্ামদর 

সামে কো বমল আল� মোকন্ অকামল পাগল হব?”
আলবর �া :.. “আল� হলা� আলবর এবং অবন্ীর �া, �ামন্ আপন্ার 

স্তী।”
আলবর বাবা মো�াবাইল মো�মড় দদুহামত �াো মোচমপ ধমর বলমলন্... 

“ও শ�্ষীর শাশুলড় তদু ল� আ�ামক একী কো মোশান্ামল? ওমর বাপমর! 
জংললর মো�ময় শ�্ষী আ�ার অবদুঝ মো�মলমক েদু সললময় লশকামর লগময়ম�। 
হায়মর হায়, আল� এখন্ কী করব?” 

আলবর �া হ্যামলা হ্যামলা বলমল, আলবর বাবা মো�াবাইল তদু মল কামন্ 
লালগময় অধরদংমশ বলমলন্... “এই মোবআমক্ল অবলা! আ�ার মো�মল 
মোকাোয়?”

আলবর �া :.. “বললা� মোতা, ওরা লশকামর লগময়ম�।”
আলবর বাবা :.. “হায়মর হায়! এসব তদু ল� কী বল�?” 
আলবর �া :.. “বাবার সামে কো বলদুন্।”
আলবর বাবা হাঁপ মো�মড় �াো দদু ললময় লবদ্রূপ মোহমস বলমলন্... 

“এখন্ আল� লন্চিয়তার সামে বলমত পারমবা, �ূখ্ষ জংলল ভদু ল ন্ম্বর 
�দুখথি কমরম�। শ�্ষীর শাশুলড়! মোতা�ার বাবামক দাও।”
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দাদা :.. “পদুত্রা! আল� হলা� শ�্ষীর দাদা।”
আলবর বাবা হাসমত হাসমত বলমল… “লজ তালই সামহব আপলন্ 

বলদুন্ আল� স্পষ্ট শুন্মত পালছি।”
দাদা শান্তকমঠে বলমলন্... “বাবা, হালস োল�ময় আ�ার কো 

�মন্ামর্াগ লদময় মোশামন্া।”
আলবর বাবা :.. “আপন্ারা আ�ামক কী মোপময়ম�ন্?”
দাদা :.. “মোতা�ার মো�মল আলবর এবং আ�ার এক�াত্র মো�মলর 

এক�াত্র মো�ময় শ�্ষী এখন্ র্ম�র উঠামন্ হাঁটাহাঁলট করম�।”
আলবর বাবা :.. “আপলন্ এসব কী বলম�ন্?”
দাদা :.. “হ্যাঁ, কান্ ভমর আ�ার কো মোশামন্া।”
আলবর বাবা :.. “তালই সামহব, ধীমর ধীমর বদুলঝময় বলদুন্ আল� সব 

শুন্মত চাই। অভদ্রতার জন্্য ক্ষ�া চাই।”
দাদা :.. “স�য়�ত আলবর ন্া আসমল সূর্্ষামতের সামে সামে শ�্ষীর 

মোদহ লন্ের হত। মোতা�ামক ন্া বমল আল� মোর্ময় মোতা�ার অবন্ীমক 
লন্ময় এমসল�।”

আলবর বাবা সলবন্ময় বলমলন্... “দয়া কমর বদুলঝময় বলদুন্, আপন্ার 
কো মোবাধগ�্য হমছি ন্া।”

দাদা :.. “বালজগর হমলা ন্ীলতভ্ষ্ট জ্বীন্। অবন্ীমক আন্ার কারণ 
হমলা, সবার মোচামখ মোভললক লাগামত মোচময় অপ্সরার স�রূপী 
বন্কদু �ারীমক মোদমখ তার আমক্লগুড়দু � হময়ম�। আ�ার চাচামতা মোবান্ 
হমলন্ বন্পরী এবং আ�ার ন্াতলন্ হল বন্কদু �ারী। হুবহু অবয়ব 
মোদমখ মোভললকবাজ হতভম্ব হময়ম�।”

আলবর বাবা :.. “বন্পরী আপন্ার মোবান্ এবং বন্কদু �ারী আপন্ার 
ন্াতলন্ হমল মোভললকবাজ মোভললক লাগাল মোক�মন্?”

দাদা :.. “আজ রামত আ�ার ন্াতলন্র বয়স আঠামরা ব�র হময়ম� 
এবং অপ্সরালদর বয়স হময়ম� বাহাতের। তদু ল� লন্চিয় অপ্সরার গল্প 
মোশামন্�?”

আলবর বাবা :.. “তালই সামহব, আপলন্ লন্লচিন্ত োকদু ন্, আ�ার 
মো�মল এবং মো�মলমবৌর লক�দু হমব ন্া। দলত্য-দামন্া মোর্ জ্বীন্ তা আলবর 
জামন্। দদু লচিন্তা ন্া কমর তামদর লন্রাপতোর জন্্য মোদায়া করুন্।”

দাদা :.. “এখন্ মোতা�ার মোবয়াইর সামে কো বমলা।”
শ�্ষীর বাবা হ্যামলা বলমল, আলবর বাবা বলমলন্... “আ�ামক 

ধ�কামল আল� মোতার মোবয়াইন্মক লকলাব। দয়া কমর ভদ্রমলামকর 
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�ত কো বল।”
শ�্ষীর বাবা :.. “মোবয়াই, মোভামর আ�ার মো�ময় এবং মোতার মো�মলর 

জন্্য কবর খদুদমলও আল� মোতামক মোবয়াই োকব।”
আলবর বাবা :.. “লববোমসর মোজামর বলমত পারব, আ�ার মো�ময়র 

বেশুরমকও তদু ই মোবয়াই মোেমক ধ�কামত পারমব।”
শ�্ষীর বাবা :.. “মোবয়াই! এই রামতর ন্া� ভূতপূলণ্ষ�া।”
আলবর বাবা :.. “ভূতপূলণ্ষ�ামক অলবমিরণীয় করার জন্্য আ�ার 

মো�মল মোতার মো�ময়র ন্াম� ভূতবলল মোদমব।”

বাবারা র্খন্ কমোপকেমন্ �তে ওরা তখন্ লশকামর র্ায়। আকামশ 
পূণ্ষ�াসী, পলরমবমশ ন্ীরবতা, বাতামস েদু মলর সদুবাস। আলবর শ�্ষীর 
লদমক হাত বালড়ময় বলল... “মোতার সামে মোহঁমট আন্ন্দধাম� র্মত 
চাই। স্বপ্ীল পলরমবমশ আ�ার স্বপ্ বাতেব হময়ম�।”

শ�্ষী :.. “মোতা�ার লবরমহ আল� লবরলহণী হব। �ৃতদু ্য এক�াত্র গন্তব্য 
মোজমন্ও আল� আতান্তমর পমড় গত্যন্তর হব।”

আলবর :.. “তদু ই এত অনধর্্ষ হময়ল�স মোকন্?”
শ�্ষী :.. “�ৃতদু ্যভময় �ান্দুর্ অনধর্্ষ হয়। আল� আর তধর্্ষ ধরমত পারব 

ন্া। �ৃতদু ্যর আমগ আল� আ�ার ভামলাবাসামক ভামলাবাসমত চাই।”
আলবর :.. “শ�্ষী! �াই বাপ মোতামক আ�ার হামত সঁমপম�ন্। 

মোতার লন্রাপতো লন্লচিত করা আ�ার জন্্য অবশ্যপালন্ীয় কত্ষব্য। 
সী�ালঙ্ঘন্ করমল সব্ষন্াশ হমব।”

শ�্ষী :.. “লক�দু সদুখ দদুতঃখমক লন্তঃমশর্ কমর আমস এবং সত্য ল�ে্যার 
পাে্ষক্য বদুলঝময় মোদয়। তদু ল� সেল পদুরুর্। আ�ার হাত ধমরা। সবের 
দদুতঃখ েদু লরময় সদুখ শুরু হমব।”

আলবর :.. “সদুখমক স্পশ্ষ করার জন্্য দদুতঃখমক বরণ কমরল�লা�। 
মোতামক স্পশ্ষ কমর আল� সদুলখত হময়ল�। বালক কো বাসর রামত 
বলব।”

শ�্ষী :.. “�মন্র কো পাঁচকান্ কমর বলমত মোতার এত কষ্ট হয় 
মোকন্?”

আলবর :.. “শ�্ষী! আর মোচতামল আল� মোতামক লকললময় কালহল 
করব।”

শ�্ষী :.. “আজ পর্্ষন্ত মোকউ আ�ার গাময় আেদু ল লদমত পামরলন্। 
আয়! মোতার সামে এক হাত হমব।”
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আলবর :.. “এখন্ ন্া।”
শ�্ষী :.. “তদু ই এত ল�ন্ল�মন্ মোকন্?”
আলবর :.. “এখন্ বলল�স এত ল�ন্ল�মন্ মোকন্ তখন্ বলমব এত 

মোতজাল মোকন্?”
শ�্ষী :.. “তদু ই আ�ামক উসকালন্ লদলছিস ন্ালক?”
আলবর :.. “�ান্া-কাটা দদুমধ চা হয় ন্া, মো�ঁড়া েদু মল ভ্�রী বমস ন্া, 

ল�ঁচকাঁদদু লন্র কান্াকালট শুমন্ মোকউ ল�ল�ক্ার কমর ন্া, আঁচড়া কা�ড় 
মোখময় আল� দদুতঃখ প্রকাশ করব ন্া।”

শ�্ষী :.. “মোতামক স্পশ্ষ করার জন্্য আল� হাত বালড়ময়ল�লা�, 
তখন্ আল� এত অতৃপ্ত, লবরক্ত এবং ক্ষদু ব্ধ ল�লা�, ধরমত পারমল 
আল� মোতামক ন্ষ্ট খাতার �ত ল�ঁড়তা�, আয়ন্ার লভতর োকার দরুন্ 
লন্মজমক লচমন্ল�লা�।”

আলবর :.. “চাইমলও প্রলতছিলবমক লক�দু করা র্ায় ন্া। তাই আল� 
আলত্ক শালন্ত কা�ন্া কলর। হালসর আড়ামল কষ্ট লদুলকময় োমক, 
হালসর রাজা হালসমক জীবন্ত রামখ।”

শ�্ষী :.. “কমষ্ট অলতষ্ হলছি ধদু ঁমক ধদু ঁমক, ধীমর ধীমর ধীমরাদাতে হব 
জব্ করার জন্্য ধীমরাদ্ধতমক।”

আলবর :.. “দূমরর দূরবে বাড়মতই আম�, র্ারা কাম� ল�ল ওরাই 
এখন্ বহুদূমর লগময়ম�।”

শ�্ষী :.. “কা�মক্রাধালদর কারণ আঁলখজমল হাবদুেদু বদু খাওয়ার অবথিা 
আর তদু ই মোগাবর-মোগালা জমল ন্্যাকড়া লভলজময় করল�স জললন্কামশর 
ব্যবথিা। দাঁড়া! এখদুলন্ এক হাত হমব।”

আলবর :.. “শ�্ষী! সংর্�ী হ ন্ইমল লবপামক পড়ব।”
শ�্ষী :.. “লহংস্র বাল�ন্ীর �ত আঁচলড়ময় কা�লড়ময় আল� মোতামক 

কালহল করব।”
আলবর :.. “শ�্ষী! মোস্বছিায় শল�তা হমল সকমলর �ঙ্গল হমব ন্ইমল 

শ�লয়তা হওয়ার জন্্য সাধন্া করমত হমব।”
শ�্ষী :.. “বদুমঝল�! মোপৌর্ালল ধান্ লবলক্র কমর গ্রীমমের জন্্য প্রস্তুত 

হমত হমব ন্ইমল গরম� মো�ম�-মোন্ময় শুঁটলক হময় র্াব।”
আলবর :.. “অবমশমর্ প্যাঁমচ পমড় আঁকমড় ধরার জন্্য কদু লতের প্যাঁচ 

লশমখল�।”
শ�্ষী বদুক ভমর বোস টামন্। তদু লহন্ তামদর সা�মন্ মোর্ময় �াো লদময় 

ইশারা কমর বলল... “কলন্ষ্ায় কালন্ প্যাঁলচময় আ�ার সা�মন্ মোতারা 
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কান্াকালন্ করল�স মোকন্?”
শ�্ষী :.. “আ�রা কান্াকালন্ করমল মোতার কামন্ বালড় পমড় মোকন্?”
তদু লহন্ :.. “উজাগরী করমল ভদু খ লামগ, আ�ার ভদু খ মোলমগম� এবং 

এখামন্ ওখামন্ খাওয়ার �মতা লক�দু মোন্ই।”
শ�্ষী :.. “এখন্ �দুখ বদুমজ বমস গপসপ কর, লশকার করমল লশমক 

পদুমড় মোদব।”
তদু লহন্ :.. “আ�ার মোপট কাঁদমত  শুরু কমরম�, চাইমলও আল� এখন্ 

শালন্ত�মতা কো বলমত পারব ন্া অেবা সদুলচন্তা করমত পারব ন্া। 
শুমন্ল� প্যাঁচা মোপঁলচর �াংস হারা�।”

আলবর :.. “টাকার খাঁই মোর্�ন্ মোত�ন্, ন্াই�মর খাঁই হমলা অত্যন্ত 
�ারাত্ক বদভ্যাস। মোবলশ খাঁই খাঁই করমল স্বলতের জন্্য সবের মোতামক 
বাজখাঁইর হামত সমপাদ্ষ করব।”

তদু লহন্ লক�দু বলমত চাইমল, শ�্ষী �দুখ লবকৃত কমর বলল... “উটমকা 
�টকমক মোকউ লববোস কমর ন্া এবং পমড় �রার েমর উটপালখ মোকউ 
চমড় ন্া, গূঢ়ত্বে �মন্ োমক মোর্ন্।”

তদু লহন্ রাগালবিতকমঠে বলল... “আলবর! সারালদন্ ধমর লক�দু খাইলন্, 
ভদু মখ �াো �দুরামছি। বাকবাকদু � বন্ধ কর ন্ইমল লববোমসর অমর্াগ্য 
হমলও লবপলতে বাড়মব।”

আলবর মো�াড়ার লাগা� ধমর বলল… “হাঁই হুঁই ন্া কমর ভদ্রমলামকর 
�ত বমস গপসপ কর, আল� এখন্ লশকামর র্াব, লেমর আসা পর্্ষন্ত 
শ�্ষীমক মোচামখমচামখ রালখস।”

শ�্ষী দদুহমত আলবর হাত ধমর বলল... “জীবন্সলঙ্গন্ী হওয়ার জন্্য 
�রণপণ কমরল�। র্�দ্বামর একলা মোর্মত মোদব ন্া।”

আলবর :.. “লক�দু কাজ একলা করমত হয়, লক�দু কামজ মোদাকলার 
প্রময়াজন্ হয়। পারমল বন্ম�ারগ লশকার কর। আল� একলা 
অপ্সরামক মোখাঁজব। তদু লহন্! শ�্ষীর লক�দু হমল বন্রাজ্য আজাড় হমব।”

তদু লহন্ :.. “চাজ্ষার লন্ময় এমসল�। রাত মোভার হমল আল� মোতামক 
েদু ল চাজ্ষ করব �মন্ রালখস।”

আলবর :.. “শ�্ষী! এমদর সামে গল্পগুজব কর আল� একটদু  মো�ারা�দুলর 
কমর আলস।”

শ�্ষী এবং তদু লহন্ হতাশ হময় কাঁধ ঝদু লায়। আলবর ঝমপে মো�াড়ায় 
চমড় পা এবং লাগা� লদময় আ�াত করমল মো�াড়া পলমক আধামর লীন্ 
হয়। গুরুমবের সামে দামরায়ান্ দালয়বেবান্ হয়। তদু লহন্ লবরক্ত হময় 
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বলল... “ভদু ঁই-আ�লা লকন্মত মোচময় হাই-আ�লা লকমন্ম�, হাউমস 
ঋণ কমর অঋণী এখন্ ঋণদাস হময়ম�।” 

শ�্ষী মোভাজাললর হাতা ধমর আক্র�মণর জন্্য প্রস্তুত হময় বলল... 
“মোরশম�র জন্্য তাঁলতলন্ তদু ঁতমপাকা মোপামর্, আমক্রাশ ল�টায় ব্যলধন্ী 
বাণ মো�মর মোরামর্।”

তদু লহন্ োন্ হামত লপ�ন্ মোেমক মোতগ বার কমর �াোর ইশারায় 
শ�্ষীমক পামশ মোেমক বলল... “�দুমখ বলা এবং মোলখা খদুব সহজ, 
বাতেলবক হওয়া খদুব কলঠন্! �ৃতদু ্য �ৃতদু ্য জমপ আল� অ�ৃত পান্ করমত 
চাই। আ�ার লকছিদু  ন্াই জান্া সম্বেও এটা ওটার উতেরালধকারী হমত 
চাই। সকমলর আম� শুধদু আ�ার জন্ালধকার ন্াই।”

শ�্ষী অপলকদৃমষ্ট তালকময় বলল... “তদু ই আ�ামক ন্ষ্ট করমত চাস 
ন্ালক?”

তদু লহন্ হাসার মোচষ্টা কমর বলল… “মোতার লন্রাপতো লন্লচিত করার 
জন্্য আল� আলদষ্ট হময়ল�। আ�ার বন্ধদু  আ�ার এক�াত্র বান্ধব। 
আ�ার �ন্ কী চায় আল� জান্ার আমগ মোস জামন্। রাত দদুপদুমর 
মোোন্ কমরম�, আল� মোদৌমড় এমসল�। আল� একবার কালসামপর 
মোলমজ পাড়া মো�মরল�লা�। ঝাপটা মো�মর সামপর েণা ধমর বমলল�ল, 
লবর্দৃমষ্ট আ�ার বন্ধদু র লদমক তাকামল আল� মোতার মোচাখ কান্া করব।”

শ�্ষী :.. “মোতার �ন্ লঝমলর জমলর �ত লন্�্ষল। মোদায়া কলর মোতার 
বরলয়তা মোর্ন্ লন্�্ষলসলললা হয়।”

তদু লহন্ :.. “তদু ই সদুভালর্ণী, আশীব্ষাণী জমপ �ধদুরভালর্ণী হময়ল�স। 
মোদায়া কলর সদুনখবেমর্্ষ মোতামদর জীবন্ মোর্ন্ স্বগ্ষীয় হয়।”

শ�্ষী :.. “তদু ই লন্চিয় ত্বেদশ্ষী পলণ্ত অেবা বহুদশ্ষী মোলাক?”
তদু লহন্ বদুক ভমর বোস মোটমন্ চারপামশ তালকময় বলল… “আ�ামদরমক 

খদুব সত্ষক হমত হমব। অন্তর আ�ামদরমক লবভ্ান্ত কমর। অসদুথিতার 
ভাগ মোকউ মোন্য় ন্া এবং স�য় োম� ন্া। ইতররা গাময়র মোজামর 
অন্ামের পামত লালে �ামর, লবমবকবান্রা লবমবমকর মোজামর হাভামতর 
পামত ভাত মোদয়। বাতেলবক হওয়ার জন্্য বামরা হাজার বার বাতেলবক 
হব ললমখ আল� বাতেলবক হমত পালরলন্।”

শ�্ষী :.. “আ�ামদরমক বদলামত হমব, লবমবকবান্ হমত হমব, 
বাতেলবক হমত হমব। লবমবক লন্ব্ষাক হমল মোবাকরা হা কমর তালকময় 
োমক।”

হঠাৎ লবকট শব্ হমল শ�্ষী মোদৌড় লদমত চায়। তদু লহন্ োন্ হাত 
প্রসালরত করমল শ�্ষী োম�। দামরায়ান্ চারপামশ তালকময় দৃঢ়কমঠে 
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বলল... “লন্চিয় �ায়াবল মোেমটম�।”
শ�্ষী :.. “দামরায়ান্! আর কী জামন্া?” 
দামরায়ান্ :.. “রান্ীলজ, অমলৌলকক শলক্ত এবং সদগুমণ আপন্ার 

বর প্রবীর হময়ম�ন্। অন্তরমক লন্য়্রেণ কমর উলন্ লন্ম�্ষাহ হময়ম�ন্। 
র্ড়লরপদুর তাড়ন্া অেবা র্ড়র্ম্রে উলন্ লবভ্ান্ত হমবন্ ন্া। মোর্ উন্ামক 
পীড়াপীলড় করমব মোস পীলড়ত হমব। মোবলশ বাড়াবালড় করমল উলন্ 
তাড়ক হমবন্।”

শ�্ষী :.. “গূঢ়ত্বে বদুলঝময় বমলা।”
দামরায়ান্ :.. “উলন্ দূরদশ্ষী এবং অন্তরদৃমষ্ট অদৃশ্য মোদখমত পামরন্। 

আপন্ার �ঙ্গলামে্ষ আজ উলন্ �ঙ্গমলাৎসব করমবন্।”
শ�্ষী :.. “তা তদু ল� জান্মল মোক�মন্?”
দামরায়ান্ :.. “বাবদুলজ ন্া হময় অন্্য মোকউ হমল মোসই কখন্ আ�রা 

�রতা�। তা আপলন্ও জামন্ন্।” 
শ�্ষী কো ন্া বমল হাসার মোচষ্টা কমর। তদু লহন্ বাম�র লদমক তালকময় 

ন্াক লসঁটলকময় বলল... “তদু ই এমক্বামর মোবআমক্ল। লচরায়দুমোন্ হ 
বমল মোতামক আশীব্ষাদ করা র্ামব ন্া। হাবড়া হওয়ার জন্্য তদু ই 
�াগলরওয়াললর মোপার্্য হময়ল�স, গাধা মোকাোকার।”

বা� গমজ্ষ উঠমল, তদু লহন্ কপটমহমস বলল... “উপমর্াজমন্ 
উপমর্াগী ন্া হময় আল� উপহালসত হময়ল�। আল� আর মোতামক আর 
গাধা োকব ন্া, এখন্ লসংমহর �ত বমস আরা� কর।”

বা� আবার গলজ্ষমল, তদু লহন্ শ�্ষীর লদমক তালকময় অসহাময়র �ত 
বলল... “অলশলক্ষত বা�মক এতসব লশক্ষা লদমল মোক�মন্? ভদু জদুং এবং 
গুলতালপ্পর পাে্ষক্য বদুমঝ।”

শ�্ষী :.. “র্োমর্াগ্য হওয়ার জন্্য আল� সাধ্যসাধন্ায় অসাধ্যমক 
সাধন্ কমরল�। প্রময়াজন্সাধমন্ উপমর্াজন্ করব।”

বা� মোহমল দদুমল এগুমল, তদু লহন্ কাঁধ ঝদু ললময় �াো মোন্মড় বলল... 
“হায় মোর হায়! আমক্মলর অভামব বা�মক গাধা মোেমক এলক সব্ষন্াশ 
করলা�? সদয় হময় মোকউ আ�ামক বমলা, মোহমল দদুমল মোহাঁদল কদু তকদু ত 
এগুমছি মোকন্?”

শ�্ষী :.. “মোতামক উলচতলশক্ষা মোদওয়ার জন্্য।”
তদু লহন্ দদুহামত �াো মোচমপ ধমর। বা� শ�্ষীর পাময়র পামশ বমস 

োমন্ বাঁময় তাকায়। লচতা ন্জরমগাচর হমল তদু লহন্ দদুোলল লদময় লেল 
�ামর এবং বা� মোদমখ লচতা মোদৌমড় পালামল, তদু লহন্ হাঁপ মো�মড় বাম�র 
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লদমক তালকময় বলল... “তদু ই সলত্য প্রভদু ভক্ত। লচন্তা কলরস ন্া, লবময়র 
বয়স হমল মোতামকও লবময় মোদব।”

বাম�র সামে বকবক কমর তদু লহন্ র্খন্ লন্ভ্ষীক হওয়ার বৃো মোচষ্টা 
কমর আলবর তখন্ মো�াড়া মোেমক মোন্ম� ন্জর কাড়া ন্ারীর �মন্ামর্াগ 
আকর্্ষমণর জন্্য গলা খাঁকালর মোদয়। ন্ারী �দুমর তাকামল আলবর 
লবলমিতকমঠে বলল... “অপ্সরা!”

অপ্সরা হাসার মোচষ্টা কমর বলল... “দদুতঃমখর �লব এঁমকল�স?”
আলবর :.. “দদুতঃমখর �লব আঁকমত চাইমল সদুখ আ�ামক কামন্কামন্ 

বমলল�ল, দদুতঃখমক বরণ করমত হমল আ�ামক ত্যাগ করমত হমব, 
পারমব? প্রতদু ্যতেমর আল� লন্রুতের হময়ল�লা�।”

অপ্সরা :.. “পঞ্চাশ মোপলরময় ভামলা বাসা এবং ভামলাবাসার পাে্ষক্য 
মোজমন্ল�। ভামলা বাসা �াড়া বাঁচমত পারমলও ভামলাবাসা �াড়া বাঁচা 
র্ায় ন্া। প্রাণধারমণর জন্্য ভামলাবাসা অত্যাবশ্যক। ভামলাবাসা 
হমলা জীবন্ীয় এবং জীবন্ীশলক্ত। জীবন্ালধক কাউমক ভামলাবাসা 
র্ায় ন্া। ভামলাবাসার মোজামর জীবমন্াপায় হয় এবং জীলবতাশার 
সামে ভামলাবাসা সপৃেক্ত। ভামলাবাসা আ�ামদরমক জীবন্ত রামখ। 
ভামলাবাসার উপর লন্ভ্ষর কমর জীবন্দুক্ত হওয়া র্ায়। ভামলাবাসার 
অভামব আ�রা জীবনৃ্ত হই এবং জীবন্াশঙ্া বামড়। ভামলাবাসাবালস 
মোশর্ হমল �ৃতদু ্যর স্পমশ্ষ জীবন্ান্ত হয়।”

আলবর :.. “আল� �হাপদুন্রুত্ামন্ লববোসী, সদুখ স�ৃলদ্ধ এবং সাম�্যর 
লচন্তায় আল� লবব্রত হই ন্া। �ৃতদু ্যর আগ পর্্ষন্ত লববোমস অটল োকা 
মোর্ন্ অলনিপরীক্ষা। চালামকর চালালক এবং মোবাকার মোবাকাল� মোদমখ 
আত্শুলদ্ধর জন্্য পাগমলর �ত পাপম�াচমন্র �্রে জলপ। শাবেত সত্য 
হমলা, রামত ন্াভ্ষত্রে লন্ল্রিয় হময় মোপলশ লশলেল হয়, মোভামর র্খন্ 
পদুন্জ্ষীবন্লাভ কলর তখন্ সতোর হয় পদুন্রুত্ান্, জমন্ পদুন্ব্ষাসমন্ 
এমসল�, �ৃতদু ্য হমব পদুন্ব্ষসলতর জন্্য।”

অপ্সরা :.. “হাঁটমত োকমল পে কম� এবং গন্তব্য কাম� আমস। 
সাধ্যসাধন্ায় কার্্ষক্র� সপোলদত এবং সদুসপেন্ হয়। পারমল আল� 
সাহার্্য কলর, কামরা ক্ষলত করার অলধকার আ�ার মোন্ই।”

আলবর :.. “সাধদুসমন্তর সামে সাক্ষাৎ হমল আল� অত্যন্ত আশালবিত 
এবং উমতেলজত হময়ল�লা�। আ�ার লদমক তালকময় গম্ীরকমঠে 
সাধদুসন্ত বমলল�মলন্, ন্ এবং ণ অক্ষমরর লন্য়�ত্রে ন্া মোজমন্ আল� 
সব্ষস্বান্ত হময়ল�। লন্য়�পূব্ষক সাধ্যসাধন্ায় সাধরণ হমত চাই। সাধদুর 
সংলাপ শুমন্ আ�ার আশাভরসার সব্ষন্াশ হময়ল�ল।”
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অপ্সরা :.. “আ�রা চাকলচমক্য চ�ৎকৃত এবং ক্ষণথিালয় জীবন্মক 
প্রাধান্্য লদময় প্রতালরত হময়ল�। �ৃতদু ্যর পর সত্যাসত্য জান্ব এবং 
বাতেব জীবন্ শুরু হমব।” 

আলবর :.. “আজ আল� উপলদষ্ট হমত চাই।”
অপ্সরা :.. “ভামলাবাসা মোপমত চাইমল প্রে� ভামলা বাসা বান্াও, 

তারপর ভামলাবাসার জন্্য হাত বাড়াও। মোর্ দদুতঃখকষ্ট এবং সদুখ ভাগ 
করমত জামন্ শুধদু তামক মোতা�ার ভামলা বাসায় প্রমবশ করমত লদয়। 
মো�মন্ মোরমখা, মোভাগ্যরা সদুলখত হমত চায়, সদুমখামভাগ করমত জামন্ 
ন্া।”

আলবর :.. “রূপমর্ৌবন্বলতমক মোদমখ মোচামখরমন্শায় �ামতায়ারা 
হময়ল�লা�। মো�ান্ম�ালহণীমক মোদমখ লবভ্ান্ত হময়ল�লা�।”

অপ্সরা :.. “আল� এখন্ বাহাতেদু মর বদুলড়। পামপ মো�াঁয়া �মন্র 
সংস্পমশ্ষ আসমল মোতার সব্ষন্াশ হমব। তদু ই হমল বন্রামজ্যর আন্ন্দ। 
চারপামশ তালকময় মোদখ, বাতামস বসমন্তাৎসব। কান্ মোপমত মোশান্, 
তন্সমগ্ষ মোজায়ারী দদুম্বল প্রলতধ্বলন্ত হমছি।”

আলবর :.. “আবেতে হওয়ার জন্্য আল� মোতা�ামক স্পশ্ষ করমত 
চাই।”

অপ্সরা :.. “আল� আসৃ্পশ্য এবং অসৃ্পহ। আল� ক্ষ�া চাই। দয়া 
কমর কাোললন্ীমক ক্ষ�া কর।”

আলবর :.. “আজ মোতা�ার কী হময়ম�, এভামব কো বল� মোকন্?”
অপ্সরা :.. “জাদদুরবাঁলশর মো�াহন্ সদুমর বশ্যা হময়ল�লা�। �দু�ন্তমর 

মোচামখ মোভললক লালগময়ল�ল। �ম্রের গুমণ আ�ামক লববশ কমরল�ল। 
�্রে�দুধে হময় মোদহাপ্ষণ কমর আল� ভামগ্যর মোেমর পমড় কামলরবলন্দন্ী 
হময়ল�। দয়া কমর আ�ামক �দুক্ত কর। আল� জালন্ বন্কদু �ারী মোতামক 
ভামলাবামস।”

আলবর :.. “র্া বমল� তা সত্য হমল শাপম�াচন্ মোক�মন্ করমব?”
অপ্সরা :.. “আল� অন্দুতপ্ত। পাপ কমর আলক্ষপ্ত হমল �ান্দুর্ অসহায় 

হয়। অসহাময়র সামে অন্্যায় করমল পাপ হয়।”

আলবর কো ন্া বমল লচলন্তত হমল অপ্সরা আকামশর লদমক তালকময় 
দদুহাত তদু মল আত্ষস্বমর বলল… “ইয়া আল্াহ! আ�ামক ক্ষ�া কমরা।”

আলবর বদুক ভমর বোস মোটমন্ দৃঢ়কমঠে বলল... “তদু ল� এত ��্ষাহত 
হময়� মোকন্?”
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অপ্সরা :.. “মোকমলঙ্ালর কমর কালাকামল বলন্দলন্ হময়ল�। শুধদু�াত্র 
তদু ই আ�ামক ইন্দ্রজাল মোেমক উদ্ধার করমত পারমব।”

আলবর :.. “তদু ল� আ�ামক সমম্ালহত কমরল�মল মোকন্?”
অপ্সরা :.. “তদু ই তখন্ একলা ল�মল এবং বন্কদু �ারী মোদাকলা 

মোখাঁজল�ল। আপাতদৃমষ্ট মোতারা মোপ্রম� �মজল�মল। গত আলবেন্ �ামস 
আবেতে হময়ল�লা� তদু ই মোর্ গূঢ়ত্বে মোজমন্ল�স। মোতামক বশ করমত 
মোচময় আল� মোতার বশ্যা হময়ল�।”

আলবর অপলকদৃমষ্ট তালকময় দৃঢ়কমঠে বলল… “বন্লবলবর আমদমশ 
বন্চর সন্্যাসী কারারক্ষী হময়ল�ল, লন্শা�দুমখ প্রভদু ভক্ত ভৃত্য ন্পদুংসক 
প্রহরীমক বমলল�ল, প্রলতভামতর জন্্য ভূতপূলণ্ষ�ায় বেশুরগৃমহ বধূহত্যা 
হমব, বধ্যভূল�মত ন্াগরীর সামে বাসর জাগমব কদু লটল ন্াগর। 
সাতসকামল লশমক পদুমড় কমপাতালরমক খামব রাক্ষসবধূ, করন্্যামস 
ইষ্ট�্রে গুমন্ লন্গু্ষণ গুলন্ন্ পান্ করমব শীধদু। তমক্তমক্ মোেমক তমক্ষ 
মোহমর আত্হত্যা করমব গুপ্তচর, জীবতম্বের গূঢ়ত্বে মোজমন্ তেলম্ত 
হমব অলভঞে ত্বেঞোন্ী।”

অপ্সরা :.. “লন্লশগন্ধার লন্বোমস লন্শীলেন্ী হময়ল�ল সমম্াহক, 
ইষ্টন্া� জমপ লন্শীমে �ন্তা হময়ল�ল জাপক, রঙ্গ�মঞ্চর অন্তরামল 
লন্লর্দ্ধ মোপ্রম�র �হড়া চলল�ল, লন্লশর্াপন্ কমর মোখায়ারী ন্াগর 
হময়ল�ল র্াপক। কা�দুমকর কা�ন্ায় কদু লকাল�ন্ী হময়ল�ল কা�াত্ষা, 
বার�দুখ্যার �দুমখা�দুলখ হময় মোকৌ�ারব্রত মোভমেল�ল কদু লপদুত্র, কদু লমনি 
কদু লচদু মরর রমস কা� লরপদু হময়ল�ল কদু লক্ষয়কারী, কঠেলমনি অ�ালন্শা 
মোভার হমল লন্ষ্কলা হময়ল�ল কলঙ্গ্রতে।”

আলবর :.. “কদু ল�রখামলর কদু �ারী বমলল�, জমল ন্া�। বাম�রহামটর 
বহুলড় বমলল�, োঙ্গায় উঠ। জমল কদু ল�র আর োোয় বা� মোদমখ লন্ব্ষাক 
ভামলাবাসার গলায় দা লালগময় বমলল�লা�, মোতার সামে সপৃেক্ত হময় 
আল� স্বখাত সললমল েদু মব �রমত চাই ন্া। আ�ার আহাল মোদমখ বা� 
এবং কদু ল�র হাসমত শুরু করমল বাতামস ভাসা শঙ্খলচল বমলল�ল, 
লন্ব্ষাক ভামলাবাসার ক্ষ�তা মোস জামন্ মোর্ অমবালার ভাবপ্রকামশর 
ভার্া বদুমঝ।”

অপ্সরা :.. “আ�ামক লক�দু বলল�স ন্ালক?”
আলবর :.. “ন্া�ধা� বলমল কদু �টদু লম্বতা করার জন্্য র্াব।”
অপ্সরা :.. “আল� মোতার দালদশাশুলড়।”
আলবর :.. “অবমশমর্ হাত পা অবশ হময়ম�। প্রময়াজন্ লবর্পান্ 

করব তবদুও লববশ হব ন্া।”
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অপ্সরা :.. “আল� জহর-ব্রত কমরল�। উবরার �ত উপমর পড়মলও 
মোতার সামে জড়াজলড় করব ন্া। আ�ার উমর আয়, বগমল কাতদু কদু তদু  
লদময় আল� মোতামক হাসামত চাই।”

আলবর :.. “দালদ মোগা! দয়া কমর আ�ামক ক্ষ�া কমরা। আ�ার 
মোপমট বগমল কাতদু কদু তদু  হমছি।”

অপ্সরা �দুখ লবকৃত কমর বলল... “তদু ই এত ল�ন্ল�মন্ হময়ল�স 
মোকন্?”

আলবর আড়মচামখ তালকময় বলল... “তদু ল� লক সলত্য েদুত্দুমড় হময়�?”
অপ্সরা আলবর বগমল কাতদু কদু তদু  লদময় হাসমত হাসমত বলল... 

“এখমন্া জরলত হইলন্।”
আলবর মোপমট ধমর বমস হাসমত হাসমত বলল... “আ�ার বগমল 

কাতদু কদু তদু  লদমল মোকন্?”
অপ্সরা হামত ধমর আলবরমক উলঠময় দদুহামত তার বাজদু ধমর বলল... 

“লাগা� ধমর হাঁটমত োক।” 
আলবর বদুক ভমর বোস মোটমন্ বলল... “দালদ, �ায়া সম্বমন্ধ জান্মত 

চাই।”
অপ্সরা :.. “�ায়া হমলা বদুলদ্ধর অগ�্য লবর্য়, চাইমলও ব্যাখ্যা অেবা 

লবমলের্ণ করমত পারব ন্া। �ায়াকান্মন্র সবলক�দু �ায়া�য় হমলও 
আল� �ায়ালবন্ী ন্ই। আল� মোতামদর �ত সাধারণ �ান্দুর্। মো�ার 
সংসারী হমত মোচময় হা�র হময়ল�। এতকাল অম�ার ল�লা� আজ 
মো�ার মোভমেম�। এখন্ আল� ক্ষদু ব্ধ এবং লবমছিদললিষ্ট। বদুমকর লভতর 
উোলপাোল। সা�ান্্য সদুমখর আশায় সারাজীবন্ দদুতঃখমভাগ কমরল�। 
পলবত্র �্রে জমপ �ৃতদু ্যর আমগ সান্ত্বন্াপ্রাপ্ত হমত চাই। মোকউ লক হমব 
সান্ত্বন্াদান্কারী?”

আলবর :.. “আপলন্ আ�ামদর পর�াত্ীয়া। আ�রা আপন্ার 
আশীব্ষাদ চাই। আপলন্ র্া বলমবন্ আ�রা তা করব।”

অপ্সরা :.. “আল� ভদু ল কমরল�। লন্ভদু ্ষল হওয়ার জন্্য ভদু ল বান্ান্টা 
শুদ্ধ কমর ললখমত পালরলন্। আল� মোত�ন্ মোকউ ন্ই, তাই মোকউ 
আ�ামক মোতায়াক্া কমর ন্া। দূমর োকাই উতে�। এমত দূরবে বজায় 
োকমব। সূমর্্ষ উমঠ েদু বমব এবং হঠাৎ একলদন্ আ�ার জীবন্লীলা 
সাঙ্গ হমব। এই মোভমব কষ্ট হয়, অমন্্যর �ঙ্গল করমত মোচময় লন্মজর 
অ�ঙ্গল কমরল�। এখন্ প্রভদু র পালা। সকমলর �ঙ্গল মোহাক, এই মো�ার 
প্রাে্ষন্া।”

আলবর :.. “আ�রা এখন্ �ায়াকান্মন্ লবচরণ করল�। আল� ত্রে�্রে 



www. mohammedabdulhaque.com    94

জালন্ ন্া। আশীব্ষাদ করমল অবশ্যম্াবী হব।”
অপ্সরা আলবরমক আশীব্ষাদ কমর বদুক ভমর বোস মোটমন্ উচ্স্বমর 

বলল… “ন্ীলহম�া �লাল�ময়হ মোহম�া, ন্ীলবয়া�া �লাল�ময়হ য়য়া�া। 
তক�দুরলন্হম�া ল�ময়হ হম�ারলন্ মোরক শন্া হম�া।”

পলরমবশ স্বাভালবক হমল আলবর সান্মন্দ বলল... “�ঙ্গল�য় 
আপন্ার �ঙ্গল করমবন্। আল� লববোস কলর আপলন্ �ঙ্গলকা�ন্া 
করমল সকল অ�ঙ্গল দূর হমব।”

অপ্সরা :.. “মোতার সদুবামদ আল� লন্ম�্ষাহ এবং লন্�দু ্ষক্ত হময়ল�। স্বগ্ষ 
মোতার প্রাপ্য হময়ম�। সদুনখবেমর্্ষ সবের সদুলখত হমব।”

আলবর চারপামশ তালকময় দী�্ষবোস মো�মড় বলল… “আত্ার �াললক 
হমলন্ আল্াহ। আল্াহমক ভদু মল আ�রা আলদুোলদু মোবমশ দরমবশ সালজ। 
ভামলামবমস মোকউ আলামভালা হমত পামরলন্। দদু লচিন্তায় জীবন্ীশলক্ত 
মোশর্ হয় এবং জীবন্ান্ত হমল জীব �ালটমত ল�মশ। সমত্যর আমগ অ 
মোর্াগ হমল তে্য ল�ে্যা হয় এই গূঢ়ত্বে কয়জন্ জামন্?”

অপ্সরা :.. “ভাবমত ভাবমত ভালবন্ী হময় মোজমন্ল�, ভাবমল অভাব 
বামড়। কাড়াকালড় কমর আন্ালড়রা অন্ামের জীবন্ কামড়। মোবলশ 
বাড়াবালড় করমল �ালটমত পমড় মোচৌলচর হয় দদুমধর মোকঁমড়।”

আলবর লচলন্তত হওয়ার ভান্ কমর বলল… “গাঁমটর চাল-লচঁমড় মোশর্ 
কমর আপন্ামক মোদখার জন্্য এমসল� মোতমত-পদুমড়।”

অপ্সরা হাসার মোচষ্টা কমর বলল... “আ�ার ন্াতলন্ এখন্ কত বড় 
হময়ম�?”

আলবর :.. “মোর্ৌবমন্ মোর্ৌবন্ী ন্া হময় আপন্ার ন্াতলন্ ব্যালধন্ী 
হময়ম�। উলদ্ন্মর্ৌবন্ার লদমক তাকামল কা�ন্ায় আগুন্ লামগ।”

অপ্সরা মোচাখ কপামল তদু মল বলল... “তদু ই এত রলসক হমল 
মোক�মন্?”

আলবর :.. “ন্ীরমসর জন্্য রসবড়া একটা গহ্বর, রলসকা জামন্ 
রলসমকর �মন্র খবর।”

অপ্সরা :.. “�মন্ রালখস, লন্ষ্দু র এবং দদুষ্টরা সদুষ্ট লচন্তা করমত পামর 
ন্া। অলন্ষ্টলচন্তায় অমন্্যর অলন্ষ্ট র্ারা কমর ওরা ন্ষ্ট। অলন্ষ্টাচরমণ 
সংসার ন্ষ্ট হয়। ভামলাবাসার সপেক্ষ আত্ার সামে। লবব্রত অেবা 
লবভ্ান্ত হমল অন্তরমক লন্য়্রেণ করা র্ায়, চাইমলও সতো কখমন্া 
আত্ামক লন্য়্রেণ করমত পমর ন্া।”

আলবর :.. “ভামলাবাসা এবং ভামবর ভার্া বদুমঝ শব্মক লন্য়্রেণ 
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করমত পারমল অন্্য�াত্রায় মোপঁ�া র্ায়। শমব্ ভাবপ্রকাশ হমলও 
শমব্ প্রভাব োমক। হঠাৎ লবকট শব্ হমল আ�ার চ�মক উলঠ এবং 
অমন্মকর �ৃতদু ্য পর্্ষন্ত হয়। ভাবপ্রকাশক হমত হমল ভাবমত হয়। 
আল� লববোস কলর আপলন্ সৃজন্শীল।”

অপ্সরা :.. “বরমের চাকদু র আ�ামত কললজা মোোকর হয়, রক্ত 
জ�মল জীমবর �ৃতদু ্য হয়, �াত্রালধক ঠাণ্ায় পালন্ জ�মল হয় অস্ত। 
মোপ্রম� পড়া �ামন্ গ্রমহর মোেমর পড়া, �মন্�মন্ �ান্সীমক বকাবলক 
করার �ামন্ হয় ন্া, মোপ্রয়সীর সামে কো কাটাকালট হমল স�য় হয় 
ন্ারকীয়, কমষ্টসৃমষ্ট লদন্ কাটমল অন্তর হয় ললিষ্ট। �রশুল� েদু মলর 
�ালা পমর �রল�য়া হমত চায় বরলয়তা, হৃদয় মোেমক হৃদময় লালেময় 
মোবড়ামন্ার �জাই আলাদা।”

আলবর :.. “েসকা লগরায় পাড়া পড়মল প্রামণর �ায়া ত্যাগ করমত 
হমব জান্ার পর তমক্তমক্ মোেমক তালক্ষক হময়ল�।”

অপ্সরা �দুচলক মোহমস আলবর বগমল কাতদু কদু ত লদময় বলল…. “হাত 
লাগমল হাঁলড় ন্মড়, হাঁড়ার জল খলবল কমর।”

আলবর হা হা কমর হাসমল ওরা লতন্জন্ চ�মক সা�মন্ তালকময় 
বৃদ্ধামক জলড়ময় ধমর আলবরমক হাঁটমত মোদমখ মোদৌমড় মোর্ময় একসামে 
বলল... “উলন্ মোক?”

আলবর অপ্সরার �দুমখর লদমক তালকময় লকংকত্ষব্যলব�ূঢ় হময় বলল… 
“আ�ার দালদশাশুলড়।”

অপ্সরা কলপেতকমঠে বলল... “আল� আর হাঁটমত পারব ন্া।”
আলবর অপ্সরামক বাহুমত লন্ময় হাঁটমত শুরু কমর বলল... “আল� 

আন্তলরকভামব দদুতঃলখত। আমগ বললন্ মোকন্?”
অপ্সরা শ�্ষীর লদমক োন্ হাত প্রসালরত কমর। শ�্ষী পামশ মোগমল, 

অপ্সরা ওর �াো �দুমখ হাত বদুললময় আলবর বদুমক �াো মোরমখ োন্ 
হামত তার গলা জলড়ময় ধমর বলল... “এই বাবদু, তদু ই এত মোতজাল 
হমল মোক�মন্?”

আলবর হাসার মোচষ্টা কমর বলল... “এখন্ কী হময়ম�?”
অপ্সরা লক�দু বলার আমগ শ�্ষী ব্যতেকমঠে বলল... “তদু ল� বমসা, আল� 

লজপ আন্মত র্ালছি।”
আলবর :.. “শ�্ষী! মোহঁমট মোগমল সূমর্্ষাদয় মোদখমত পারব। তদু লহন্! 

মোদৌমড় আয়।”
শ�্ষী :.. “মোতা�ার কষ্ট হমব।”
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আলবর �াো মোন্মড় বলল... “অপ্সরামক মোকামল লন্ময় হাঁটার মোলামকর 
অভাব হমব ন্া। জান্াজালন্ হমল হান্াহালন্ হমব, তাই ন্া অপ্সরা?”

অপ্সরা কো ন্া বমল মোচাখ বদুজমল, আলবর ব্যতেকমঠে বলল... “দালদ! 
তদু ল� এখমন্া আ�ামদরমক আশীব্ষাদ করলন্।”

অপ্সরা লিান্তকমঠে বলল... “আমতে ধীমর হাঁট। আল� এখন্ ললিশ্য�ান্, 
অন্াহারললিষ্ট এবং অত্যন্ত লিান্ত।”

আলবর হাঁটার গলত ধীর কমর। অপ্সরা শ�্ষীর লদমক তালকময় 
বলল... “মোর্ৌবমন্ তদু ই হময়ল�স আহ্ামদ েগ�গ, লতন্ কাল লগময় 
এক কামল মোঠমক মোজমন্ল� আ�ার ন্াগর ল�ল ঠগ।”

আলবর :.. “লন্মজ শৃঙ্খলাহীন্ োকমত চাই এবং উছৃিঙ্খলতা 
প�ন্দ করমলও অন্্যমক আ�রা শৃঙ্খললত করমত চাই। বাতেমব মোকউ 
শৃঙ্খলবদ্ধ হমত চায় ন্া। �দুলক্তর জন্্য লক�দু ন্া লক�দু ত্যাগ করমত 
হয়। সী�ালঙ্ঘন্ করমল লবর্ লবর্াক্ত হয়। লবর্পামন্ আত্হত্যা 
করমত চাই ন্া।”

অপ্সরা :.. “অসদুথি প্রলতমর্ালগতায় প্রলতমর্াগী হমল আলত্ক অবন্লত 
হয়, আমত্ান্লত এবং মো�াক্ষলামভর জন্্য সাধ্যসাধন্া করমত হয়।”

শ�্ষী কো ন্া বমল োমন্ বাঁময় তালকময় উমতেলজতকমঠে বলল... 
“বাবদু! ওই মোদখ বন্ম�ারগ।”

অপ্সরা :.. “পারমল গণ্া দদুময়ক ধমর আন্।”
আলবর অপ্সরামক তদু লহমন্র বাহুমত লদময় মো�াড়ায় চমড় হাত 

প্রসালরত কমর। শ�্ষী তার হাত ধমর মোরকামব পা মোরমখ টপলক লদময় 
উঠমল মো�াড়া মোদৌড়ামত শুরু কমর। আলবর লতর �দুমড় মো�াড়া মোেমক 
মোন্ম� মোদৌমড় মোর্ময় জবাই কমর হা হা কমর হাসমল, শ�্ষী অবাক কমঠে 
বলল... “এভামব হাস� মোকন্?”

আলবর :.. “বলমল মোকউ লববোস করমব ন্া।”
শ�্ষী :.. “বলমল সবাই লববোস করমব। আ�রা কাউমক বলব ন্া। 

চমলা বালড় র্াই।”
আলবর কো ন্া বমল লাগা� ধরমল, শ�্ষী লবদ্রূপ মোহমস বলল... 

“আল� মোতা�ার সামে কদু লতে করমত চাই।”
আলবর হাত লদময় ইশারা করমল, শ�্ষী আক্রা�ক হয়। আলবর 

পলমক শ�্ষীমক কাবদু কমর বদুমকর সামে এঁমট ধমর বলল... “মোতার 
সামে কদু লতে করমল কদু লতেলগররা ললজ্ত হমব।”

শ�্ষী লখল লখল কমর মোহমস বলল… “�লর-�লর কী লজ্া।”
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আলবর :.. “লন্ল্ষমজ্র �ত হাসল�স মোকন্?”
শ�্ষী মোসাজা হময় দাঁলড়ময় আলবর মোচামখর লদমক গম্ীরকমঠে বলল... 

“আল� অপরাভূত ল�লা�। র্ণ্া-গুণ্ারা আ�ার সামে দূরবে বজায় 
রামখ, অপলরকলল্পতভামব তদু ল� আ�ামক পরাভূত কমর�।”

আলবর দাঁত কট�ট কমর বলল… “অবলামদর সামে আল� হাতাহালত 
কলর ন্া। বকবক বন্ধ কমর মোদৌড় মোদ ন্ইমল মোদব একটা �ামড়।”

শ�্ষী কো ন্া বমল দ্রুত মোহঁমট বালড়র পামশ মোগমল, অপ্সরা অশ্রুবর্্ষণ 
কমর বলল... “আ�ামক আ�ার মোকাঠায় লন্ময় র্া।”

শ�্ষী মোদৌমড় উঠামন্ মোর্ময় মোহঁমক মোেমক বলল... “দাদদু ! মোদৌমড় 
আমসা।”

শ�্ষী র্খন্ হাঁই হুঁই কমর তখন্ সূমর্্ষাদয় হয়। দাদা মোবলরময় আলবর 
বাহুমত অপ্সরামক মোদমখ অপলকদৃমষ্ট তালকময় োমকন্। আলবর 
অপ্সরামক দাদার বাহুমত লদময় আকামশর লদমক ইশারা কমর বলল... 
“শ�্ষী! তালকময় মোদখ কালরাত মোভার হময়ম�।”

শ�্ষী লক�দু বলার আমগ অবন্ী রাগালবিতকমঠে বলল... “লন্ল্ষমজ্র 
�ত বউমক ন্া� ধমর োক� মোকন্?”

আলবর অবাকমঠে বলল... “তাওবা তাওবা! আল� কখন্ আ�ার 
বউর ন্া� ধমর োকলা�?”

�া পামশ মোর্ময় তার কপামল চদু �দু লদময় �াোয় হাত বদুললময় 
বলমলন্… “মোতার বাবা এমসই মোতামদর লবময়র আময়াজন্ করমবন্। 
মোবৌ�া, আ�ার উমর আমসা।”

শ�্ষী মোদৌমড় মোর্ময় �ামক জলড়ময় ধমর বদুমক �দুখ লদুলকময় কান্ায় 
মোভমে পমড়। অবন্ী ওর �াোয় হাত বদুললময় �াগলর ধমর �দুখ লবকৃত 
কমর বলল... “ওমগা ভাবী! তদু ল� এখন্ও বামপরবালড় মো�মড় বেশুরবালড় 
র্াওলন্।” 

শ�্ষী কপাল কদু ঁচমক বলল... “তদু ই আ�ামর ভাবী োকমল মোকন্?”
অবন্ী :.. “�দু ঁলড় হময় বদুলড়র �ত ন্ালভর লন্মচ �াগলর পমরা মোকন্?”
শ�্ষী :.. “একটদু  পমর মোতামকও একটা পরাব।”
ওরা র্খন্ হালসঠাট্া কমর, দাদা তখন্ অবাককমঠে বলমলন্... 

“অপ্সরালদ, তদু ল� এখমন্া জীলবত?”
অপ্সরা লিান্তকমঠে বলল... “মোবাকারাও লন্ব্ষাক হয়, তদ্রূপ �ৃতদু ্য 

সম্বমন্ধ ভাবমল আল� লন্ব্ষাক হই। বদুলদ্ধর অগ�্য হমলও �ৃতদু ্য লচরসত্য 
এবং প্রলতপন্। থিান্ এবং স�য় পর্্ষন্ত লন্ধ্ষালরত জান্া সম্বেও �ৃতদু ্যর 
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সামে প্রতারণা করমত চাই। কত বড় লন্মব্ষাধ হমল মোকউ এ�ন্ 
প্রতারক হমত চায়?”

দাদা :.. “দদু লচিন্তা করমল �ন্ লন্মতেজ হমব। র্া হওয়ার হময়ম� 
এবং তা আ�ামদর জন্্য অতীত।”

অপ্সরা :.. “আ�ার জন্্য কান্াকালট কমরল�মল?”
দাদা সতক্ষতার সামে অপ্সরামক লব�ান্ায় বলসময় বলমলন্… 

“আ�ার কান্া শুমন্ �াই বাপদু কাঁদমতন্।”
অপ্সরা করমজামড় বলল... “আ�ার পাপ হময়ম�, আ�ামর ক্ষ�া 

কর।”
দাদা �ৃদদু মোহমস মোরজাই মোটমন্ অপ্সরার গাময় লদময় পামশ বমস 

কা�রার লদমক তালকময় বলমল… “মোর্�ন্ মোরমখ লগময়ল�মল আমজা 
মোত�ন্ আম�।” 

অপ্সরা :.. “শ�্ষীমক োক।”
দাদা লব�ান্ার উপর ঝদু লন্ত রলশ টান্মল অপ্সরা কপাল কদু ঁচমক 

বলল... “োকল�স ন্া মোকন্?”
দাদা দরজার লদমক তালকময় �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্... 

“ওরা এমসম�।”
অপ্সরা হামতর ইশারায় োকমল, সবাই পামশ র্ায়। অপ্সরা শ�্ষীর 

লদমক হাত প্রসালরত কমর বলল... “আ�ামর একটদু  পালন্ পান্ করা।”
শ�্ষী হতাশ হময় কাঁধ ঝদু ললময় বলল... “পালন্ আন্ব ন্া হাত 

ধরব?”
অপ্সরা :.. “প্রে� হাত ধর।”
শ�্ষী মোদৌমড় মোর্ময় হাত ধরমল অপ্সরা আলবর লদমক তালকময় পামশ 

র্াওয়ার জন্্য �াো লদময় ইশারা কমর। আলবর পামশ মোগমল শ�্ষীর 
হাত তার হামত লদময় শান্তকমঠে অপ্সরা বলল... “বন্রামজ্যর হালস 
আন্ন্দ শালন্ত স্বলতে এখন্ মোতার হামত।”

আলবর কো ন্া বমল শ�্ষীর লদমক তাকায়। �া বাবা অশ্রু �দুম�। 
অপ্সরা অবন্ীর লদমক তালকময় হাসার মোচষ্টা কমর বলল... “পালন্ 
আন্মত কষ্ট হয় ন্ালক?”

অবন্ী �া’র লপ�মন্ লদুলকময় কলপেতকমঠে বলল... “আম্ামগা, 
আ�ার ের লামগর।”

�া ওর �াোয় হাত বদুললময় বলমলন্… “ের-ভময়র কারণ মোন্ই। 
মোতামদর ভাগ্য ভামলা। ভাগ্যবমল উন্ার �ত সব্ষাে্ষসালধকার আশীব্ষাদ 
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ল�মল। র্া, উন্ার পামশ বমস আশীব্ষাদধন্্য হ।”
অবন্ী ধীমর ধীমর মোহঁমট অপ্সরার পামশ র্ায়। অপ্সরা শ�্ষীর লদমক 

তালকময় বলল... “কী করব?”
শ�্ষী �দুখ লবকৃত কমর বলল… “ভীরুর গলার �ালা বান্ামল আল� 

লখল লখল কমর হাসব।”
অবন্ী দাঁত কট�ট কমর লকল মোদখায়। শ�্ষী এবং আলবরমক চমল 

র্াওয়ার জন্্য দাদা হাত লদময় ইশারা কমরন্। ওরা চমল মোগমল অবন্ী 
দাদার পামশ মোর্ময় গাময়র মোজামর লপমঠ ধাক্া মো�মর দাঁত কট�ট কমর 
বলল... “ন্াতলন্মক সাবধান্ কমরা ন্ইমল �াগলরওয়াললমক কালহল 
করব।”

দাদা :.. “তদু ই এত মোচলতস মোকন্?”
অবন্ী :.. “কী শুরু হময়ম�?”
দাদা অপ্সরার লদমক তালকময় বলমলন্… “চদু য়ান্ ব�র আমগ উন্ার 

আত্ার �াগলেরামতর জন্্য েতদু ররা েয়তা মোখময় মোদায়া কমরল�ল। 
আজ উলন্ আ�ার ন্াতলন্র কন্্যাদান্ কমরম�ন্।”

অবন্ী :.. “ভীরু মোক?”
দাদা :.. “মোতার ভাবীমক বলমল পলরচয় কলরময় মোদমব। তদু ই এখন্ 

র্া, আল� আ�ার লদলদর সামে গপসপ করব।”

দালদ পালন্ হামত কা�রায় প্রমবশ কমরন্ এবং অবন্ী র্খন্ মোবমরায় 
তদু লহন্ তখন্ আলবর এবং শ�্ষীর লদমক আড়মচামখ তাকায়। অবন্ী 
দ্রুত মোহঁমট পামশ মোগমল তদু লহন্ অস্দু টস্বমর বলল... “এমদরমক 
উলচতলশক্ষা লদমত চাই। �ানিা একটা কদু বদু লদ্ধ মোদ।”

অবন্ী :.. “শুমন্ল� এই মো�লন্ মো�াড়ার লপমঠ বমস লশকার কমর।”
তদু লহন্ :.. “হ্যাঁ, ওর একটা মো�কদু র আম�। মোদখমল প্রাণপালখ 

উড়াউলড় কমর।”
অবন্ী :.. “মো�কদু র বমল লশউমর উঠমল মোকন্?”
তদু লহন্ :.. “জংলল হমলও শুদ্ধ বাংলা বদুমঝ। মো�াড়া মো�কদু র তদু ই 

মোদমখল�স?”
অবন্ী :.. “ভীরুমক মোদখার জন্্য �র মোেমক মোবলরময় এমসল�। ভীরু 

মোকাোয়?” 
তদু লহন্ শ�্ষীর লদমক তালকময় বলল... “ভীরুমক মোদখার জন্্য 

এমসম�। মোতার মো�কদু রমক োক।”
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শ�্ষী :.. “ওমক লন্ময় লভতমর র্া। ভীরুমক মোদখমল লভরল� মোখময় 
পড়মব।”

অবন্ী মোচাখ পালকময় বলল… “�াগলরওয়ালল! মোবলশ কো বলমল 
ঠদু কর মোদব।”

আলবর লক�দু বলমত চাইমল তদু লহন্ এবং শ�্ষী মোচাখ পালকময় 
তাকায়। আলবর �াো মোন্মড় বলল... “আজ মোতার উলচতলশক্ষা হমব 
মোগা বইন্।”

শ�্ষী লবদ্রূপ মোহমস �াো লদময় ইশারা কমর দ্রুত হাঁটমত শুরু কমর 
বলল... “মোদৌমড় আয়! মোতামক আ�ার মো�কদু র মোদখাব।” 

অবন্ী মোদৌমড় মোর্ময় লপমঠ ধাক্া মো�মর দাঁত কট�ট কমর বলল... 
“এত তড়বড় কমর মোদৌড়ালছিস মোকন্?”

শ�্ষী মোদৌড়ামত শুরু কমর বলল… “অঙ্গালঙ্গ হওয়ার জন্্য আ�ার 
সমে আয়।”

অবন্ী ওমক অন্দুসরণ কমর উঠামন্ মোগমল শ�্ষী মোবাকার �ত মোহমস 
বলল... “আ�ার মো�কদু রমক োকব?”

অবন্ী হাঁপামত হাঁপামত বলল… “োক।”
শ�্ষী :.. “ভীরু! মোদৌমড় আয়।”
অবন্ী োমন্ বাঁময় তাকায়। শ�্ষী দাঁত কট�ট কমর বলল... “এখন্ 

আল� �জা করব।”
বা� মোদৌমড় মোর্ময় মোলেদু র ন্াচামত শুরু করমল অবন্ী শ�্ষীমক 

জলড়ময় ধমর লচৎকার কমর বলল... “ও আম্ামগা বা�।”
শ�্ষী ঝাড়া লদময় হাত সলরময় দূমর সরমত মোচময় বলল… “আ�ার 

গলা �াড়!”
অবন্ী কলপেতকমঠে বলল... “ভা…ভা...ভাবী বা…বা...বা�। ভাইয়া! 

মোদৌমড় আমসা।” 
শ�্ষী লবদ্রূপমহমস বলল... “টাট্দু মক মোদখমত চাস?”
অবন্ী :.. “ওটা কী?”
শ�্ষী :.. “আ�ার মো�াড়া।”
অবন্ী :.. “প্রে� মো�কদু র মোখদাও পমর মোতা�ার মো�াড়া মোদখব।”
শ�্ষী :.. “ভীরু! ন্াতো কর মোর্ময়।”
অবন্ী বাম�র লদমক তালকময় লশউমর উমঠ। শ�্ষী ওর �াোয় হাত 

বদুললময় দাঁত কট�ট কমর বলল... “আ�ার সামে অভদ্রতা করমল 
আ�ার মো�কদু র মোতামক ভদ্রতা লশখামব। আয়, এখন্ মোতামক টাট্দু র 
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লপমঠ বসাব।”
অবন্ী লপ�দু মোহঁমট বলল… “ভাবী, �মন্র কামন্ শুমন্ল�লা� আম্া 

আ�মক মোেমকম�ন্।”
শ�্ষী সা�মন্ তালকময় লবদ্রূপ হামস। অবন্ী লপ�দু মোহঁমট লক�দুমত 

মোঠমক লপ�ম�াড় লদময় �াো তদু মল কামলা লক�দু মোদখ মোদৌমড় শ�্ষীর 
পামশ মোর্ময় মো�াড়ার লদমক তালকময় লশউমর বলল... “ওমর বাপমর 
বাপ! �দুমটম�াড়ার ন্ালত টাট্দু ম�াড়া এত উঁচাম�াটা হমলা মোক�মন্?”

শ�্ষী :.. “লন্মতেজ টাট্দু র রমগ রাগ-মোরার্ মোন্ই। এটা মোতামক দাদমন্ 
লদময় মোজায়ান্ একটা আল� লকন্ব।”

অবন্ী :.. “আ�ার ভাইর হাত ধমর বেশুরবালড় মোর্মত হমল ভীরু 
এবং টাট্দু মক বামপরবালড় মোরমখ মোর্মত হমব। আ�রা অত্যন্ত আত্বান্ 
হওয়ার ব্রত করার দরুন্ বরাভরণ আদায় করব ন্া।”

শ�্ষী :.. “চাইমল মোতার আত্পরায়ণ বমরর গমল ঝদু ললময় মোদব, 
লঠকাম�?”

অবন্ী :.. “ভীরু এবং টাট্দু মক মোপার্ �ান্ামল মোক�মন্?”
শ�্ষী :.. “কোর জবাব লদমল ন্া মোকন্?”
অবন্ী :.. “তা মোতা�ামদর স�স্যা, আ�ার ন্য়।”
শ�্ষী :.. “লশকামর মোর্মত চাস?”
অবন্ী :.. “ভাবী! দদু লচিন্তায় সারারাত মোচামখর পাতা এক করমত 

পালরলন্। লভতমর চমলা, একটদু  �দু�াব। আব্া আসমল মোকউ �দু�ামত 
পারব ন্া।”

শ�্ষী আন্মন্দাছিল হময় বলল… “সলত্য বলল�স!”
অবন্ী :.. “তদু ল� এত খদুলশ হমল মোকন্?”
শ�্ষী :.. “লবময়র লপঁলড়মত বমস বর বরণ করার পর আল� মোতার 

�ত সাধারণ হব।”
অবন্ী :.. “ভাবী, গতরাত মোতা�ামক আ�রা বরণ কমরল�।”
শ�্ষী লবচললত হময় লপ�দু মোহঁমট বলল… “আল� এখমন্া লবময়র 

লপঁলড়মত বলসলন্।”
আলবর শ�্ষীমক মোেমক কপট মোহমস বলল... “শ�্ষী, �দুম� আল� পমড় 

র্ালছি। মোকাোয় �দু�াব?”
শ�্ষী মোদৌমড় মোর্ময় তার হাত ধমর অস্দু টস্বমর বলল... “মোতার বদুমক 

�াো মোরমখ �দু�ামত পারব?”
আলবর মোচাখ পালকময় আেদু ল লদময় ইশারা কমর বলল… “দূমর সমর 
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কো বল।”
শ�্ষী :..  “লভতমর চল, মোতার পাময় লন্চিয় লবর্ ব্যো হমছি? �াললশ 

লালগময় লটমপ মোদব। আরাম� �দু�ামত পারমব।” 

আলবর লক�দু বলমব এ�ন্ স�য় শ�্ষী �া খাবার �র মোেমক তামদরমক 
োমকন্। ওরা মোদৌমড় র্ায় এবং ন্াতো মোখময় মোবলরময় শ�্ষীর লদমক 
তালকময় হাসার মোচষ্টা কমর আলবর বলল... “আ�ামক আ�ার কা�রায় 
লন্ময় র্াও।”

শ�্ষী :.. “বাদশালহ চালচলন্ আল� প�ন্দ কলর ন্া। আল� অন্্যমক 
আমদশ কলর। মোকউ কখমন্া আ�ামক আমদশ কমরলন্। োই-ের�াশ 
শমব্র অে্ষ আল� জালন্ ন্া।”

আলবর পাশ মোকমট মোর্ময় লসঁলড় মোবময় উঠমত শুরু কমর বলল… 
“মোরমগ মোোঁমস তদু ই উদাস হ। আল� আ�ার কা�রা খদু ঁমজ বার করব।”

শ�্ষী মোহঁমক বলল... “মোহঁই! তদু ই মোকাোয় র্ালছিস?”
আলবর :.. “তদু ই এত রাগারালগ করল�স মোকন্?”
শ�্ষী :.. “মোদৌমড় লন্মচ মোন্ম� আয় ন্ইমল �দুগুর মোতমড় �ারব।”
আলবর দাঁত কট�ট কমর বলল… “মোদখা হওয়ার পর মোেমক 

বান্মরর �ত ন্াচালছিস। দাঁড়া! এখদুলন্ মোতামক ভদ্রতা লশখাব।”
শ�্ষী :.. “বাবদু! জংলল বড়দু ইর �ত তদু ই এত �জাদার হমল মোক�মন্? 

এখন্ মোতার কা�রায় চল, আল� মোতার হাত পা লটমপ মোদব।”
আলবর :.. “শ�্ষী, তদু ই েদু মলর �ত সদুন্দর এবং অ�ৃমতর �ত 

মোলাভন্ীয়। আল� মোতামক কদু ললর্ত করমত চাই ন্া।”
শ�্ষী কো ন্া বমল দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় দরজা খদুমল বলল... “সামহব, 

আপন্ার েদু ললব�ন্া।”
আলবর ধন্্যবাদ কমর কা�রায় প্রমবশ করমল শ�্ষী সবলন্ময় বলল... 

“সামহব, তারপর আল� এখন্ কী মোসবা করব?”
আলবর লব�ান্ায় বমস োমন্ বাঁময় তালকময় বলল… “অদ্য আর 

মোসবা করমত হমব ন্া।”
শ�্ষী হাঁটদু  মোগমড় বমস জদুতা খদুলমত চাইমল, আলবর ঝমপে উমঠ 

ব্যতেকমঠে বলল... “কী কর�?” 
শ�্ষী :.. “মোতা�ার জদুতা খদুলমত চাই।”
আলবর :.. “তদু ল� এ�ন্ কর� মোকন্?”
শ�্ষী কাঁদমত শুরু কমর বলল… “আল� মোতা�ার চরণমসবা করমত 
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চাই।”
আলবর দদুহামত শ�্ষীর হাত ধমর হাসার মোচষ্টা কমর বলল... “দদু লচিন্তা 

ন্া কমর অবন্ীর সামে ঝগড়া কমরা মোর্ময়।”
শ�্ষী :.. “মোতা�ার পা লটমপ হাত অবশ হমল আল� মোতা�ার পাময়র 

পামশ �দু�াব।”
আলবর বাললমশ �াো মোরমখ বলল… “লঠকাম�, লবময়র পর হাত পা 

লটমপ ন্া লদমল হামড় হামড় �জা মোটর পামব।”
শ�্ষী হাসার মোচষ্টা কমর তার পা লটপমত শুরু কমর এবং দদুজন্ 

�দুল�ময় পমড়। শ�্ষীর �া মোর্ময় আলবর পাময়র পামশ �াো মোরমখ 
শ�্ষীমক শুময় োকমত মোদমখ জান্ালার পদ্ষা মোটমন্ মোেন্ চাললময় 
আলতপাময় মোহঁমট মোবলরময় শ�্ষীর বাবামক মোদমখ হামতর ইশারায় 
োমকন্। বাবা দ্রুত মোর্ময় দরজা বন্ধ কমর শ�্ষীর �া’র �দুমখর লদমক 
তালকময় �ৃদদুমহমস বলমলন্... “মোতা�ার �ত স্বা�ীভক্ত হময়ম�। তদু ল� 
মোতা�ার মোবয়াইমন্র সামে গপসপ কমরা মোর্ময়, আ�ার মোবয়াই আসমল 
আল� বগল বাজাব। আ�ার �মন্ বড় আশা ন্ালতজা�াইর সামে কদু লতে 
করব।”

�া :.. “এত আবমগপ্রবণ হমছিন্ মোকন্?”
বাবা :.. “লবলালত বান্দর আসমল আল� তামক পালমঙ্র পায়ার 

সামে মোবঁমধ রাখব।”
�া :.. “কারণ জান্মত পারব লক?”
বাবা �াো মোন্মড় �দুমখা�দুলখ হমল, �া হাত মোঝমড় বলমলন্... “মোকউ 

মোদখমব মোতা।”
বাবা অবাক কমঠে বলমলন্... “মোকউ কী মোদখমব?”
�া োমন্ বাঁময় তালকময় বলমলন্... “জান্াজালন্ মোেমক কান্াকালন্ 

শুরু হমল লজ্ায় লাল �দুখ লদুলকময় মোবয়াইমন্র সামে কো বলব 
মোক�মন্?”

বাবা লপ�দু মোহঁমট সভময় বলমলন্... “অবমশমর্ মোতা�ার উপর ভর 
কমরম� ন্ালক?”

�া :.. “আপলন্ এত লভতদু  হমছিন্ মোকন্?”
বাবা হাঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “মোবজদুমত মোপময় আজ মোতা�ামক 

মোজঁমতম�। মোদৌমড় মোবয়াইমন্র ধামর র্াও।”
শ�্ষীর �া বসার�মর মোর্ময় আলবর �ামক মোসাোয় মোশায়া মোদমখ 

উসখদুস কমরন্। আলবর �া ভ্রূ লদময় ইশারা কমর অস্দু টস্বমর 
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বলমলন্... “মোবয়াইন্, কী হময়ম�?”
শ�্ষীর �া জড়সড় হময় পামশর মোসাোয় বমস লশউমর বলমলন্… 

“মোত�ন্ লক�দু হয়লন্।”
আলবর �া উমঠ বমস বলমলন্... “ঠাণ্া লাগম� ন্ালক?”
শ�্ষীর �া :.. “লজ ন্া।”
আলবর �া :.. “তাইমল েরহলর করম�ন্ মোকন্?”
শ�্ষীর �া :.. “আপন্ার মোবয়াই! ন্া…ন্া! আল� বলমত পারব ন্া।”
আলবর �া :.. “আ�ার মোবয়াইর কী হময়ম�?”
শ�্ষীর �া :.. “আপন্ার মোবয়াইর লক�দু হয়লন্। আপলন্ �দু�ান্।”
আলবর �া :.. “আ�ার মোবয়াইমক কদু ক্দু মট ঠদু কলরময়ম� ন্ালক?”
শ�্ষীর �া :.. “লজ ন্া।”
আলবর �া :.. “তাইমল আপন্ার মোরাকলবকার হমছি মোকন্?”
শ�্ষীর �া :.. “মো�ময় এবং দা�ামন্দর সা�মন্ উলন্ আ�ামক জলড়ময় 

ধমরল�মলন্।”
আলবর �া :.. “তাওবা তাওবা! এসব আপলন্ কী বলম�ন্?”
শ�্ষীর �া :.. “ওরা তখন্ কাঁচা �দুম� ল�ল।”
আলবর �া :.. “কী! ওমদরমক একসামে �দু�ামত মোদমখ উলন্ 

আপন্ামক জলড়ময় ধমরল�মলন্। এসব আ�ার লববোস হমছি ন্া।”
শ�্ষীর �া :.. “আপলন্ খাম�াখা হতাশ হমছিন্। আপন্ার মো�মলর 

পাময়র পামশ �াো মোরমখ আ�ার মো�ময় �দু�ামছি।”
আলবর �া :.. “ও মোবয়াইন্! ওরা লক তখন্ সলত্য কাঁচা �দুম� ল�ল?”
শ�্ষীর �া :.. “তা আল� জালন্ ন্া মোগা মোবয়াইন্।”
আলবর �া :.. “লঠকাম�, পমর ন্াতলন্মক লজমঞেস করব এখন্ 

লন্লচিমন্ত �দু�াবার মোচষ্টা করুন্।”
শ�্ষীর �া :.. “ওরা লন্চিয় মোচারামচামখ মোরা�লবকার দৃশ্য মোদমখল�ল।”
আলবর �া :.. “তা আল� জালন্ ন্া। এখন্ দদু লচিন্তা বাদ লদময় 

লন্লচিমন্ত �দু�ামল �াো �ন্ সমতজ হমব ন্ইমল হাত পা লন্মতেজ হব।”

শ�্ষীর �া কাঁচদু �াচদু  হময় মোসাোয় মোশাময় মোচাখ বদুমজন্। দদুপদুর মোবলা 
আলবর �দু� মোেমক মোজমগ পালমঙ্র পায়ায় মোহলান্ লদময় শ�্ষীমক মোশায়া 
মোদমখ আলমগাম� মোন্ম� শ�্ষীমক বাহুমত তদু মল। শ�্ষী মোচাখ মো�মল 
শান্তকমঠে বলল... “মোতা�ার কষ্ট হমব।”
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আলবর মোসাজা হময় দাঁলড়ময় বলল… “মোতা�ার �ত পাতলা এবং 
তদু লতদু মল লক�দু আল� কখমন্া মোকামল লইলন্।”

শ�্ষী :.. “মোসবা করার সদুমর্াগ দাও।”
আলবর :.. “মোপ্র� শমব্র অমন্ক অমে্ষর একটা হমলা কা�ন্া, র্া 

কা� লরপদুর সামে সপৃেক্ত। কা� এবং আত্ষমক মোকউ আলাদা করমত 
পামরলন্ এবং পারমবও ন্া।”

শ�্ষী তার গলা জলড়ময় ধমর বলল… “�ৃতদু ্যমক ভয় ন্া করমলও 
অপ শমব্র ভময় ভড়কামত শুরু কমরল� এবং ভময়র �াত্রা বাড়মতই 
আম�।”

আলবর পলমক শ�্ষীমক লন্মচ ন্াল�ময় মোচাখ পালকময় বলল... “মোদৌমড় 
গর� চা ন্াতো লন্ময় আয়।”

শ�্ষী �দুখ লবকৃত কমর বলল… “মোতা�ার কল্ার লভতর এমক্বামর 
আমক্ল মোন্ই। মোবআমক্ল মোকাোকার।”

আলবর কা�রা মোেমক মোবলরময় মোহঁমক মোেমক বলল… “তদু লহন্! মোদৌমড় 
আয়।”

সবাই মোদৌমড় মোগমল, আলবর দালদর লদমক তালকময় বলল... 
“�াগলরওয়াললর ন্াতলন্মক আল� লবময় করব ন্া। লবময়র পর আ�ামর 
�ারধর করমব।”

তদু লহন্ মোবাকার �ত সবার লদমক তাকায়। বাবা হতাশ হময় 
বলমলন্... “শ�্ষী, কী কমরল�মল?”

শ�্ষী �দুখ লবকৃত কমর বলল... “খালল েদু টালন্ কমর, তাই ধ�ক 
লদময়ল�লা�।”

বাবা কাঁধ ঝদু ললময় লক�দু বলমত চাইমল, দাদা বাবামক মোেমক 
বলমলন্… “মোবটা, আ�ার পালা মোশর্ হময় মোতা�ার দা�ামন্দর পালা 
শুরু হময়ম�।”

আলবর লচলন্ততকমঠে বলল... “দাদদু , দয়া কমর বদুলঝময় বলদুন্।”
দাদা ধীমর ধীমর মোহঁমট শ�্ষীর পামশ মোর্ময় ওর �াোয় হাত বদুললময় 

হাসার মোচষ্টা কমর আলবর লদমক তালকময় বলমলন্... “শ�্ষী এখন্ 
ওর ন্ন্লদর �ত সাধারণ হময়ম�। চদু লমচরা লবচার করমত পারমলও 
চদু লা-চদু লল পামর ন্া। কখন্ও কামরা সামে ঝগড়াঝাঁলট কমরলন্। তদু ই 
মোরমগল�মল মোকন্?”

আলবর অস্দু টস্বমর বলল… “মোসবাদাসীর �ত মোসবা করার জন্্য 
মোতলরম�লর কমরল�ল। মোচাখ পালকময় আমদশ করমল �্যাদা�ারা 



www. mohammedabdulhaque.com    106

ভ্যাদা�াম�র �্যাৎ কমর উমঠল�ল।”
দাদা মোচাখ পালকময় রাগালবিতকমঠে বলমলন্... “আ�ার ন্াতলন্মক 

তদু ই কী োকমল?”
আলবর :.. “কী মোেমকল�লা� লন্চিয় মোশামন্ল�মলন্?”
দাদা :.. “হ্যাঁ, মোশামন্ল�লা�।”
আলবর :..  “র্া মোশামন্ল�মলন্ তা সবাইমক মোশালন্ময় বলদুন্।”
দাদা শ�্ষীর লদমক তালকময় বলমলন্… “মোস মোতামক �্যাদা�ারা 

ভ্যাদা�া� মোেমকল�ল মোকন্?”
শ�্ষী কো ন্া বমল মোঠাঁট এবং কাঁধ বাঁকায়। আলবর লবদ্রূপ মোহমস 

বলল... “মোশামন্�! সবার সা�মন্ মোতা�ার দাদদু মোতা�ামক �্যাদা�ারা 
ভ্যাদা�া� মোেমকম�ন্।”

শ�্ষী মোরমগ েদু ঁসেদু স কমর। শ�্ষীর �া হাসমত হাসমত আলবরমক 
মোেমক মোবলরময় র্ান্। আলবর মোদৌমড় মোর্ময় বলল... “�াই, আ�ামর 
বাঁচাও।”

শ�্ষীর �া কামজ ব্যতে হময় বলমলন্… “শ�্ষী আর মোতা�ার সামে 
লাগমব ন্া।”

আলবর কো ন্া বমল �ামক সাহার্্য কমর। রাঁধাবাড়া হমল খাবার 
মোখময় আলবর বাগামন্ মোর্ময় মোদালন্ায় বমস গুন্গুন্ কমর…

লবমর্ অঙ্গ জরজর হয় কালসামপ জলড়ময় ধরমল, লশরা উপলশরায় 
লবমর্ মোদৌমড় কা�ান্ধ হময় গ�ন্ করমল। আধ্যালত্ক লচন্তায় আত্শুলদ্ধ 
হয় সতো ন্ষ্ট হয় গরমল, মোলন্মদমন্ টান্ পড়মল মোর্াল আন্া মোপার্ামত 
হমব �রমল। লহরা�ন্ পালখ োন্া মো�লমল মোসান্ার লপঁজরা বাতামস 
মোদামল, শ�ন্ এমস কড়া ন্াড়মল মোদমহর দদুয়ার আপমস খদুমল।

শ�্ষী লক�দু করার ন্া মোপময় গাময়র মোজামর অবন্ীর বাজদুমত ধাক্া 
মো�মর �দুখ মোভংলচময় বলল... “�ালটমত পমড় ল�উ-ল�উ কর।”

অবন্ী লন্মজমক সা�ললময় আলবর এবং তদু লহন্মক োমক। আলবর 
মোদৌমড় মোগমল, অবন্ী দাঁত কট�ট কমর বলল… “মোতা�ার বউ আ�ামক 
এতমজামর ধাক্া মো�মরল�ল আল� প্রায় �দুখ েদুবমড় পমড়ল�লা�।”

আলবর দাঁত কট�ট কমর শামট্ষর আলতেন্ গুটামল শ�্ষী �াো লদময় 
ইশারা কমর বলল... “আ�ার সামে হাতাহালত করমত চাও ন্ালক?”

আলবর লজমভ আেদু ল লালগময় শ�্ষীর ন্াক স্পশ্ষ কমর হাত মোঝমড় 
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বলল... “রূমপর মোজল্ায় আেদু ল মোলমগম�। এখন্ মোতামক লক�দু করমত 
পারব ন্া।”

তামদর হবভামব হতভম্ব হময় অবন্ী মোদৌমড় চমল মোগমল, আলবর 
গম্ীরকমঠে বলল… “শ�্ষী, কী হময়ম�?”

শ�্ষী :.. “অদৃশ্য আশঙ্ায় আ�ার প্রাণ কাঁপম�। আবেতে হওয়ার 
আল� মোতা�ার সঙ্গ চাই। লন্রাপতোর জন্্য চমলা দূর মোকাোও চমল 
র্াই।”

আলবর :.. “লকমসর ভয়?”
শ�্ষী :.. “আল� জালন্ ন্া।”
আলবর :.. “বালড় চমলা, ওমদর সামে রেেে করমল �ন্ চন্�মন্ 

হমব।”
শ�্ষী :.. “আলবর, ের-ভময় আ�ার বদুক শুকামত শুরু কমরম�। কদু  

মোেমক মোকউ আ�ার অলন্ষ্ট করমত চাইম�।”
আলবর :.. “তদু ল� লন্চিয় জামন্া আল্াহ আ�ামদর এক�াত্র রক্ষক।”
তদু লহন্ মোহঁমক মোেমক বলল... “আলবর, তালই সামহব বমলম�ন্ 

শ�্ষীমক লন্ময় দূর মোকাোও চমল র্াওয়ার জন্্য। শ�্ষী হল বন্রামজ্যর 
রান্ী। রান্ীমক মোর্ লবময় করমব বন্রাজ্য তার হমব। অমন্মক জামন্ 
শ�্ষী বয়স আজ আঠামরা হময়ম�।”

আলবর হাত প্রসালরত কমর বলল… “বদুমঝল�, বন্রামজ্য আজ 
হান্াহালন্ হমব। তদু লহন্! ওমদরমকও আসমত বল।”

তদু লহন্ :.. “তালই সামহব বমলম�ন্, আ�ামকও লববোস ন্া করার 
জন্্য।”

আলবর :.. “শ�্ষী! মোতার কল্পপদুরুর্ সব পামর এবং তার ল�ন্ল�মন্ 
বন্ধদু  আম�। তামদর গাময় লেল লামগ ন্া, তাই ন্া?”

শ�্ষী :.. “বন্্যরা আ�ামদরমক �ারধর করমব ন্া, বন্চারীরা 
মোতা�ামক মো�মর মোেলমব। চল পাললময় র্াই।”

আলবর �াো মোন্মড় বলল… “রণসজ্ায় মোসমজ আজ �হান্মন্দ 
লদলগ্জয় করব। এখন্ বালড় চল।”

অলন্ছিাসম্বেও শ�্ষী এবং তদু লহন্ তামক অন্দুসরণ কমর বালড়র পামশ 
মোগমল, শ�্ষীর �া বাবা মোবলরময় সভময় বলমলন্... “মোতা�রা এমস� 
মোকন্?”

আলবর দৃঢ়কমঠে বলল… “�া বাবার উমর োকমল আলাই বালাই 
দূর োমক। দূমর মোর্ময় লবপামক পড়মত চাই ন্া। শ�্ষী! লতরধন্দু 
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তরবালর এমন্ দাও।”
শ�্ষী মোদৌমড় অন্ততঃপদুমর মোর্ময় লতর তূণীর ধন্দু তরবালর এবং বশ্ষা 

হামত লেমর। আলবর এলগময় মোর্ময় লতর তূণীর ধন্দু তরবালর হামত 
মোন্য় এবং তদু লহন্ বশ্ষা হামত মোন্য়। �া বাবা অবাকদৃমষ্ট তালকময় 
োমকন্, মোকউ কো বমলন্ ন্া। শ�্ষী লেল হামত লন্ময় আলবর লদমক 
তালকময় মোহঁমক বলল... “ধন্দুধারী, ধমন্শ পড়মল লশমক পদুমড় মোদব।”

অন্্যরা হাঁ কমর তালকময় োমকন্ এবং আলবর মোকামর্ তরবালর 
মোরমখ ধন্দুমত লতর সংমর্াগ কমর �দুমড় মোদৌড় মোদয়। শ�্ষী তামক 
অন্দুসরণ করমল তদু লহন্ও অন্দুসারী হয়। আলবর মোর্ময় মোভাজালল লদময় 
ধমন্শ জবাই কমর শ�্ষীর লদমক তালকময় বলল... “লশকমপাড়া �জা 
ন্া হমল লঝমল েদু লবময় আল� মোতামক রসাল বান্াব।”

শ�্ষী মো�াড়ামক মোেমক পালখ হামত লন্ময় মোচাখ মোটমপ সান্মন্দ মোহমস 
বলল... “�শলা লালগময় ধমন্শমক মোপাড়াব, মোর্ৌবন্�মদ আজ মোতামক 
তাল করব।”

আলবর :.. “মোজল্ায় আর জ্বালামল জ্বমল অলাত হময় র্াব।”
শ�্ষী :.. “মোহঁই বাবদু!”
আলবর মোচাখ পালকময় ঝাপমট শ�্ষীমক ধমর হ্যাঁচকা টামন্ উমর 

টান্মল, তদু লহন্ দাঁত কট�ট কমর বলল... “ওমক মো�মড় মোদ ন্ইমল 
বশ্ষা লদময় পাম� বালড় �ারব।”

ওরা র্খন্ �্যাবলাল� কমর তখন্ বালড়র পামশ মোলাকজমন্র লভড় 
জম�। তামদর একজন্ মোহঁমক বলল... “বন্রাজ! বন্কদু �ারীমক বরণ 
করার জন্্য ন্ালতমক লন্ময় এমসল�। বাড়াবালড় করমল �ারা�ালর 
হমব।”

দাদা হাত লদময় ইশারা কমর বলমলন্… “মোতা�রা চমল র্াও! আজ 
মোভামর বন্কদু �ারী বর বরণ কমরম�।”

মোলাক :.. “বন্রাজ! আ�রা মোতা�ামক �ান্্য কলর। আ�রা বন্চারী, 
আ�ামদর লন্জস্ব স�াজ এবং পরপেরা আম�। আজ আ�রা পর�ামন্দ 
এমসল�। বন্কদু �ারীমক সালজময় আমন্া। পর�ামন্ পরম�াৎসব করব।”

দাদা মোহঁমক বলমলন্… “আল� একবার বমলল�! বন্কদু �ারী বর বরণ 
কমরম�।”

মোলাকজন্ উমতেলজত হমল আলবর মোদৌমড় র্ায়। সবাই তার লদমক 
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অবাকদৃমষ্ট তাকায়। শ�্ষীর বাবা মোদৌমড় মোর্ময় ব্যতেকমঠে বলমলন্... 
“বাপদু, শ�্ষীমক লন্ময় পাললময় র্াও।”

আলবর :.. “বাপদু, কদু লভ্ষ্টরা কদু ল�লণর কপামল কলঙ্ দাগ লাগায়। 
আল� কদু লাঙ্গার ন্ই।”

দাদা মোহঁমক বলল... “বাবদু, তদু ই �রমল শ�্ষী রাঁলড় হমব।”
আলবর অধরদংমশ তদু লহমন্র লদমক তালকময় বলল... “মোহঁই! তদু ই 

লক�দু বলল�স ন্া মোকন্?”
তদু লহন্ এলগময় মোর্ময় আলবর বদুমক �দুলর্ বলসময় বলল... “আপন্ারা 

বীরপদুরুর্ মোদমখল�মলন্, কল্পপদুরুর্ কখমন্া মোদমখন্লন্। পােমরর �ত 
বদুমকর লভতর এক মোসর সাহস আম�। বাড়াবালড় কমর �রার জন্্য 
ওরা এমসম�। ন্মবাঢ়া! মোগাবশা জবাই কমর পান্মভাজমন্র আময়াজন্ 
কমরা।”

শ�্ষী মোচাখ পালকময় �াো লদময় ইশারা কমর বলল... “এই বান্দর! 
আ�ার বমরর বদুমক �দুলর্ �ারমল মোকন্?”

তদু লহন্ �দুখ লবকৃত কমর বলল... “মোতার গাময় এমক্বামর শর� 
ন্াই। মোবশর� মোকাোকার!”

শ�্ষী লক�দু বলমত চাইমল, দাদা ওমক োল�ময় লচলন্ততকমঠে বলমলন্... 
“ওরা �ারা�লর করার জন্্য এমসম�, কী করব তা বদুলঝময় বল।”

আলবর হাঁটমত শুরু কমর বলল… “দালদর বগমল বমস মোপ্র�ালাপ 
করুন্। �ারা�লর জন্্য র্ারা এমসম� তামদরমক আল� টপ্পা তামল 
ন্াচাব। তদু লহন্! বান্দর ন্াচ মোদখার জন্্য আ�ার সামে আয়।”

অবন্ী মোহঁমক বলল... “ভাইয়া! আল� আলস?”
আলবর হাত মোন্মড় বলল... “মোতার ভাবীমক মোচলতময় লচতললপঠা 

বান্া, আল� এমস খাব। �াই! আম্ার সামে মোখাশগল্প করুন্। দালদ, 
অজলন্ লদময় আমরকটা �াগলর বান্াও, লেমর এমস মোচালল বালন্ময় 
মোদব। দাদদু , অপ্সরার সামে মোদখা করমল খদুলশ হময় মোদায়া করমবন্।”

দাদা �াো লদময় ইশারা কমর দ্রুত মোহঁমট কা�রায় মোর্ময় সলবন্ময় 
বলমলন্... “লদলদ, শ�্ষীর বমরর জন্্য মোদায়া করমল সকমলর �ঙ্গল 
হমব।”

অপ্সরা হামতর ইশারায় মোেমক মোচাখ বদুমজ লক�দু জমপ তার লদমক 
তালকময় বলল... “বালজগর মোতার মোপার্্য হময়ম�। োক মোদ, মোদৌমড় 
এমস হুজদুর হুজদুর করমব।”

আলবর :.. “এসব আপলন্ কী বলম�ন্?”
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অপ্সরা :.. “টাট্দু  এবং ভীরুমক সামে লন্ময় র্া। তার সামে মোদখা 
হমল কান্ ধমর বললস অবলামক কাঁলদময়ল�ল মোকন্?”

আলবর :.. “বলমল কামন্ ধমর আন্ব।”
অপ্সরা :..  “আল� আর তার �দুখ মোদখমত চাই ন্া। অলস মোকার্�দুক্ত 

করমল সব্ষন্াশ হমব। �ারা�ালর করার জন্্য র্ারা এমসম� তামদরমক 
শুধদু চাবকামব।”

আলবর সম্লত জালন্ময় দ্রুত লন্মচ মোর্ময় মো�াড়ার লাগা� ধমর 
অবন্ী এবং শ�্ষীর লদমক তালকময় বলল… “মোতারা চদু লকতলকত মোখল, 
আল� একটদু  মো�ারা�দুলর কমর আলস।”

শ�্ষী কাঁধ ঝদু ললময় �াো ন্ামড়। তদু লহন্ তামক অন্দুসরণ কমর। দদুজন্ 
বালড়র বাইমর মোগমল আকাশ মো��লা হময় সূর্্ষ আড়াল হয়, লবজলী 
চ�মক প্রচণ্ মোবমগ বাতাস বইমত শুরু করমল তদু লহন্ সভময় বলল... 
“আলবর, আ�ার ভয় হমছি।”

আলবর োমন্ বাঁময় তালকময় বলল... “ভময়র কারণ মোন্ই। আ�ামক 
সাহার্্য করার জন্্য দালদর ন্াগর এমসম�ন্।”

তদু লহন্ সভময় চারপামশ তাকায়। এক পামলায়ান্ তামদর সা�মন্ 
আলবভূ্ষত হময় গম্ীরকমঠে বলল... “বাবদু, আল� এমসল�।” 

আলবর :.. “অলস মোকার্�দুক্ত ন্া করার জন্্য অপ্সরা আ�ামক বারণ 
কমরম�ন্।”

পামলায়ান্ :.. “আল� এমসল�। অলসর প্রময়াজন্ হমব ন্া। তামদরমক 
এখন্ মোভললক মোদখাব।” 

আলবর লক�দু বলমত চাইমল, পামলায়ান্ হাঁটদু  মোগমড় বমস �াো ন্ত 
কমর বলল... “অপ্সরামক কাঁলদময় আল� অপরাধ কমরল�। আ�ার 
কামন্ ধমর লজমঞেস কর, মোকঁমদ মোকঁমদ জবাব মোদব।”

আলবর :.. “কপট মোহমস অন্তমরর সদুখ প্রকাশ করা র্ায় ন্া, আহত 
হৃদময়র আকাঙ্কা অত্যন্ত মোবদন্াদায়ক, মোপ্র�ীরা মোপ্র� চায় এবং 
লপ্রয়জন্ কখমন্া অলভশাপ মোদয় ন্া, স�ময়র ব্যবধামন্ প্রতারকরা 
অলভশপ্ত হয়। ভনিহৃদময় লন্রাশ হমত হমব ন্া, হৃদময়র ক্ষত লন্রা�য় 
হমব শুদ্ধ ভালবাসায়।”

পামলায়ান্ করমজামড় বলল… “আজ আল� জবাবলদলহ করমত 
চাই।”

আলবর বা�হামত লন্মজর কান্ এবং োন্হামত পামলায়ামন্র কান্ 
ধমর বলল... “অপ্সরামক কাঁলদময়ল�মল মোকন্?”
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পামলায়ান্ :.. “লহংসদুমট জদুজদুবলড় �্রেবমল �হাবমন্র �ধ্যাংশমক 
�ায়াকান্ন্ বালন্ময়ল�ল এবং অপ্সরা তখন্ ওর লন্য়্রেমণ ল�ল। 
েদু স�ন্তমর ওমক েদু সললময়ল�ল এবং অকারমণ ভদু ল মোবাঝাবদুলঝ 
হময়ল�ল। আল� মোশৌলভক ন্ই। জদুজদুবদু লড়র সামে মোবাঝাপড়া কমর 
লহসাব চদু লকময় লাভবান্ হমত পালরলন্। �ান্দুর্ �ারমল পাপ হয়। 
দূমর মোেমক বান্দর ন্াচ মোদমখা। ন্াচান্ালচ কমর আল� তামদরমক 
ন্াকালন্মচাবালন্ খাওয়াব।” 

আলবর কো ন্া বমল হাসার মোচষ্টা কমর। পামলায়ান্ অতলক্ষতভামব 
আড়াআলড় মোদৌমড় মোর্ময় হুটহাট রূপ বদলামত শুরু কমর। কখমন্া 
লসংহ কখমন্া বা�, কখমন্া অজগমরর রূপধারণ কমর বন্চারীমদরমক 
মোদৌড়ামত শুরু কমর। ওরা এমলাম�মলা হময় এমলাপাতালড় মোদৌমড় 
এ�দুমড় মোর্ময় এলক, ও�দুমড় মোর্ময় ওলক বমল মোসাজাসদুলজ মোদৌড়ামত ন্া 
মোপমর বাপ ভাইর আদল পলরচয় ভদু মল মোকান্াকদু লন্ মোদৌমড় পালায়। 
তামদরমক আ�াড় পটকান্ মোখময় পাগলা মো�াড়ার �ত মোদৌড়ামত মোদমখ 
তদু লহন্ �ালটমত বমস মোপমট ধমর হাসমত হাসমত বলল... “আলবর! 
এত সদুন্দর বান্দর ন্াচ আল� কখন্ও মোদলখলন্।”

আলবর :.. “উসকালন্ লদমল মোতামকও ন্াচামব।”
তদু লহন্ :.. “উন্ামক উসকামত হমব ন্া, আল� আর হাসব ন্া। 

মোভকধারী মোলাক লন্চিয় বণ্ষমচারা?”
আলবর :.. “হ্যাঁ, উলন্ বণ্ষমচারা এবং তদব্যমদামর্ বন্রামজ্য এমস 

লবপর্্ষতে হময়ম�ন্।”
তদু লহন্ :.. “বালড় চল, গা-���� কমর বদুমকর রক্ত লহ� হমছি।”
আলবর :.. “উন্ামক ধন্্যবাদ বলমত হমব।”
তদু লহন্ :.. “অন্লতলবলমম্ব লীলাকান্ন্ মোবমরামত হমব ন্ইমল লবপামক 

পড়ব।”
আলবর :.. “লচন্তার কারণ মোন্ই। মোভললকর লীলা আজ সাঙ্গ হময়ম�।”
পামলায়ান্ মোহঁমক বলল... “বাবদু! মোদখা হমল সাক্ষামত কো বলব।”
আলবর �াো দদু ললময় মো�াড়ার লাগা� ধমর দ্রুত মোহঁমট বালড়র লভতমর 

র্ায়। তামক অক্ষত মোদমখ সবাই আবেতে হময় হাঁপ �ামড়ন্। শ�্ষী হাত 
মোন্মড় বলল… “বাবদু, ধন্মশ লজতা হময় উড়াল লদময়ল�ল। উমর দূমর 
মোদৌমড় ধরমত পালরলন্।”

[ ] আলবর কো ন্া বমল দাঁত কট�ট কমর ধন্দু তরবালর লসঁলড়মত 
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রাখমল বালড়র পলরমবশ স্বাভালবক হয়। সবার সামে তদু হলন্ লভতমর 
চমল র্ায়। [ ] 

শ�্ষী মোদৌড়ামত শুরু কমর বলল… “জলমকলল করার জন্ লঝমল 
র্ালছি, সাহস োকমল আমসা।”

আলবর মোদৌমড় মোর্ময় হাত ধমর শ�্ষীমক োল�ময় বলল... 
“ভামলাবাসাবালসর অলভন্য় কমর আল� মোতামক কললঙ্ত করমত চাই 
ন্া।”

শ�্ষী :.. “সকমলর আশীব্ষামদ আ�ামদর ভামলাবাসা লন্ষ্কলঙ্ 
হময়ম�। তদু ল� আ�ামক স্পশ্ষ করমল আল� কদু লবতী হব, কললঙ্ন্ী 
হব ন্া।”

আলবর :.. “বকবক বন্ধ কমর পাক�মর চল। দালদমক সাহার্্য 
করমল আ�ার পামত ল�ভাত পড়মব।”

শ�্ষী হাসমত হাসমত বলল… “মোতা�ার কো শুমন্ আ�ার মোপমট 
কাতদু কদু তদু  হমছি।”

আলবর অপলকৃমষ্ট তালকময় বলল... “মোসান্ার �লটমত দান্া লদময়ল�, 
পালন্ লদময়ল� রুপার বালটমত, তবদুও লহরা�মন্র �ন্ ভমরলন্। 
ভামলামবমস আল� মোতামক বশ কমরল�, োন্ার পালক মোকমট লপঁজার 
খদুমল লদময়ল�, বন্্য হওয়ার জন্্য পারমল উড়াল মোদ।”

শ�্ষী দদু হামত মো�মল সান্মন্দ বলল... “আল� বমন্ মোবমড়ল�। বন্্যরা 
আ�ামক স�ীহ কমর। লহংস্ররা আ�ার সা মে দূরবে বজায় রামখ। 
বসমন্তর বাতাস আ�ার সামে কান্াকালন্ কমর। আ�ামক স্পশ্ষ কমর 
লহম�ল হাওয়া লশহলরত হয়। রূমপর মোজল্ায় আল� উজ্জ্বলা হমল, 
বৃলষ্টজমল আগুন্ জ্বমল। চাইমল আজ লন্শীমে আ�ার সালে হমত 
পারমব। মোজান্াক মোজান্ালকর সামে মোজ্যাৎনোনোন্ করব।”

আলবর :.. “মোপার্্য এবং বশ্যরা বন্্য হমত পামর ন্া। লপঁজরায় ওরা 
লন্রাপদ। সত্যাসত্য মোজমন্ আল� লন্দ্ষয় হময়ল�। লতক্ত সত্য মোজমন্ 
বাতেলবক হমত চাই।”

শ�্ষী লপ�দু মোহঁমট বলল… “মোবাড়ার লবমর্র মোচময়ও বাতেবতা লবর্াক্ত। 
ন্দুমন্ জরজর খাবার হজ� হয়, লতক্ত সত্য হজ� হয় ন্া। সাহস 
োকমল �দুমখা�দুলখ হও, সাদমর আল� মোতা�ামক অধর�ধদু পান্ করাব।”

আলবর দাঁত কট�ট কমর বলল… “শ�্ষী! মোবলশ বাড়াবালড় করমল 
�াোর উপর তদু মল আ�াড় �ারব।”
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শ�্ষী �দুখ মোভংলচময় মোদৌমড় চমল র্ায়। দামরায়ান্মক মোেমক আলবর 
বলল… “ওরা লক সলত্য চমল লগময়ম�?”

দামরায়ান্ :.. “লজ বাবদু, লবপামক পড়ার জন্্য র্মশর কাোলরা 
এলদমক আর আসমব ন্া।”

[ ] আলবর দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় অপ্সরার সামে মোদখা কমর সলবতোমর 
পলরলথিলতর বৃতোন্ত মোদয়। শ�্ষী খাবার মোটলবল সালজময় আলবরমক 
োমক। আলবর মোর্ময় সবার সামে খাবার খায়। পরলদন্ দদুপদুমর শ�্ষী 
হাঁই হুঁই শুরু করমল অবন্ী লতলতলবরক্ত হয়। [ ]

অবন্ী :.. “মোতা�ার কী হময়ম�! �্যাের-�্যাে কমর ব্যামের �ত 
লাোছি মোকন্?”

শ�্ষী আন্মন্দ উমতেলজত হময় বলল… “আজ আল� খদুব খদুলশ। 
আশীব্ষামদর জন্্য আল� আ�ার বেশুমরর পাময় ধমর সালা� করব।”

অবন্ী :.. “বমন্ মোবমড় তদু ল� এত মোবশর� হময়� মোকন্?”
শ�্ষী মোচাখা পালকময় বলল… “মোচাপ! মোবলশ বকবক করমল বান্মরর 

কাম� মোতামক লবময় মোদব।”
অবন্ী �দুখ মোভংলচময় পদুকদু র �ামট র্ায় এবং শ�্ষী ওমক অন্দুসরণ 

কমর। আলবর শ�্ষীর বাবার সা�মন্ মোর্ময় বলল... “বাপদু, এয়ারমপাট্ষ 
কখন্ র্ামবন্?”

শ�্ষীর বাবা হাঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “আল� মোতা�ার জন্্য 
অমপক্ষা করল�লা�। তদু ল� চাইমল লজপ চালামত পারমব।”

আলবর মোদৌমড় মোর্ময় দরজা খদুমল। শ�্ষীর বাবা উমঠ বমস মো�াবাইমল 
কো বমলন্। আলবর সত্ষকতার সামে চাললময় এয়ারমপাট্ষ মোপঁম� 
তার বাবার লদমক ইশারা কমর বলল... “বাপদু, আ�ার বাবা।”

শ�্ষীর বাবা হাত প্রসালরত কমর মোহঁমট মোর্মত মোর্মত বলমলন্... 
“মোহঁই মোবয়াই! আল� এমসল�।”

আলবর বাবা হাত ল�ললময় বলমলন্... “মোতামক মোদমখ আ�ার মোচামখ 
�ালন্ পমড়ম�। আল� আর লকছিদু  মোদখমত পালছি ন্া।”

শ�্ষীর বাবা গলা ল�লামত ল�লামত বলমলন্… “বালড় চল, গা�তমল 
বমস গল্পগা�ায় মোতার হাত পা বাঁধব।”

আলবর বাবা :.. “লঠকাম�, তার আমগ আল� আ�ার মো�মলর সামে 
কো বলমত চাই।”
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শ�্ষীর বাবা সমর দাঁড়ামল, আলবর পামশ র্ায়। বাবা হাসার মোচষ্টা 
কমর বলমলন্... “মোবৌ�ামক সামে আন্মল ন্া মোকন্?”

আলবর :.. “আসমত মোচময়ল�ল, মোকন্ আমসলন্ তা আল� জালন্ ন্া।”
আলবর বাবা :.. “লঠকাম�, বালড় মোপঁম� মোবৌ�ামক লজমঞেস করব। 

মোহঁই মোবয়াই! পে মোদলখময় হাঁট।”
শ�্ষীর বাবা দ্রুত মোহঁমট লজমপর পামশ মোগমল, আলবর বাবা মোচাখ 

কপামল তদু মল বলমলন্... “চক্ষদু দান্ কমরল�স ন্ালক?”
শ�্ষীর বাবা দরজা খদুমল বলমলন্… “এটা আ�ার দাদার গালড়। 

বংশপরপেরায় আ�ার ভামগ পমড়ম�। তদু ই চাইমল ন্তদু ন্ একটা 
লকমন্ মোদব।”

আলবর বাবা সা�মন্ উমঠ বমস মোবল্ট বাঁধমত বাঁধমত বলমল… 
“বদুমঝল�, বদুলদ্ধ খালটময় মোতার সামে কো বলমত হমব। হতবদুলদ্ধর �ত 
কো বলমল লবপলতে বাড়মব।”

শ�্ষীর বাবা হাসার মোচষ্টা কমর বলমলন্… “হাভামতর �মন্ অন্দুতাপ, 
সাধদুর �মন্ পচিাতোপ, সাধদু লচন্তা হময়ম� জন্সাধারমণর জন্্য 
অলভশাপ, র্ারা রাজন্ীলত কমর তামদর জন্্য সাতখদুন্ �াপ।”

আলবর বাবা �াো দদু ললময় বলমলন্… “লবমবে লববোস�াতমকর 
সংখ্যা বাড়মতই আম�। বকবৃলতে এবং ন্ীচবৃলতে প্রলতলদন্ পদুন্রাবৃতে 
হয়, আ�ামদর প্রবৃলতে বদমল ন্া। অলন্ছিাসম্বেও �ান্দুমর্র �ৃতদু ্য হয়, 
সপেদ এবং ক্ষ�তা কাউমক অ�র করমত পামরলন্। লবমবকবান্রা 
সাধ্যান্দুর্ায়ী এমক অন্্যমক সাহার্্য কমর। লবমবকহীন্রা হত্যা ধর্্ষণ 
এবং স্বজালতভক্ষণ �াড়া আর মোবলশ লক�দু করমত পামর ন্া। আয়দুমশর্ 
হমল �ান্দুমর্র লাশ জ্বমল পদুমড় �ালটমত ল�মশ তজব সার হয়। মোশর্ 
লবচামরর লচন্তা র্ারা কমর ওরা বদুমঝশুমঝ অন্্যায় কমর ন্া।”

বাবার র্খন্ কো বমলন্ তখন্ এক র্দুবক হামত মোন্মড় আলবরমক 
মোেমক বলল... “আলবর! সব লঠকঠাক আম�। অন্দু�লত লদমল আল� 
চমল র্াব।”

আলবর দ্রুত মোহঁমট মোর্ময় বলল… “চাইমল আ�ার সালে হমত 
পারমব। োঁড়া এখমন্া কামটলন্। কাঠোটা মোরামদ মোতমত-পদুমড় অমন্ক 
লকলড় কাটমত হমব। লক আউট হমত চাইমল লক-আমপ মোর্মত হমব, 
এখন্ মোতার ইছিা।”

র্দুবক :.. “মোপাশাকলপ্রয় ব্যলক্ত এবং লকলমক লজহ্বার ন্�ন্ীয় 
পদামে্ষর প্রসারণ আল� মো�ামটই প�ন্দ কলর ন্া। র্া বলার বদুলঝময় 
বল।”
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আলবর :.. “তদু লহন্মক বমলল�লা� আজ রাত অয়ন্ প্রহরী হমব। 
বামরা হাত কাঁকদু মড়র মোতমরা হাত লবলচ মোদমখ মোকৌতূহলাক্রান্ত হমল 
উমঠ পমড় মোদৌমড় বামরাভূত ধরমব, পাগল চরামন্া এবং �াগল 
চরামন্ার পাে্ষক্য জান্মত চাইমল মোগামঠ অেবা গারমদ মোর্মত হমব।”

অয়ন্ লবরমক্তালক্ত কমর লজমপ উমঠ বমস। বাবারা গপসপ কমর 
দ্রুত চাললময় বালড় মোপঁম� লজপ মোেমক মোবমরামল আলবর অয়মন্র 
লদমক তালকময় বলল... “তদু ই বস, আল� মোর্ময় মোদলখ সব লঠকঠাক 
আম� ন্া মোন্ই।”

অয়ন্ �াো মোন্মড় োমন্ বাঁময় তাকায়। শ�্ষীর বাবা লেসলেস কমর 
বলমলন্... “চল, মোচারাপমে র্াই।”

আলবর বাবা :.. “মোকন্?”
শ�্ষীর বাবা :.. “তা পমর বলব আমগ তদু ই আমগ র্া।”
আলবর বাবা :.. “আমগ মোগমল বাম� খায়, পাম� মোগমল টাকা পায়। 

আ�ার টাকার দরকার আম�, তদু ই আমগ র্া।”
শ�্ষীর বাবা :.. “আমগ মোগমল আদদু লল মোদব।”
আলবর বাবা :.. “আল� আর টাকা চাই ন্া।”
শ�্ষীর বাবা :.. “মোকন্?
আলবর বাবা :.. “ওই মোদখ বা�! আগ বাড়মল �ামড় কা�ড়ামব।”
শ�্ষীর বাবা :.. “ওটা মোতার মো�মলমবৌর মোপার্া মো�কদু র। োক মোদ! 

মোদৌমড় এমস মোলেদু র ন্াচামব।”
আলবর বাবা :.. “মোবৌ�া! তদু ল� মোকাোয়?”
শ�্ষী মোদৌমড় মোর্ময় বাম�র �াোয় হাত বদুললময় �াো লদময় ইশারা 

কমর বলল… “ভীরু, টাট্দু র ধামর র্া।”
আলবর বাবা লশউমর কলপেতকমঠে বলমলন্... “ও �ামগা, তদু ল� 

লন্চিয় আ�ার মোবৌ�া? �ামগা, মোতা�ার মো�কদু রমক মোতা�ার বামপরবালড় 
মোরমখ মোর্মত হমব। এতবড় মো�কদু মরর জায়গা আ�ার বালড়মত হমব 
ন্া।”

শ�্ষী অবন্ীর লদমক তালকময় কপট হামস। অবন্ী দাঁত কট�ট 
কমর। আলবর বাবা পামশ মোর্ময় শ�্ষীর �াোয় হাত বদুললময় হাসার 
মোচষ্টা কমর বলমলন্... “মোতা�ার �া এবং শাশুলড় মোকাোয়?”

শ�্ষী :.. “উন্ারা পাক�মর।”
আলবর বাবা শ�্ষীমক চমল র্াওয়ার জন্্য বমল র্খন্ সতক্ষতার সামে 
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হাঁমটন্, অয়ন্ তখন্ লবরক্ত হময় লজপ মোেমক মোন্ম� সা�মন্ তালকময় 
কলপেতকমঠে বলল... “ওমর বাপমর বা�! বাপমর বাপ এতবড় বা� 
মোকাো মোেমক আসল?”

শ�্ষী মোহঁমক বলল... “মোহঁই! আ�ার মো�কদু রমক বা� োকল�স মোকন্?”
অয়ন্ :.. “আলবর! মোদৌমড় আয়।”
শ�্ষী বাম�র �াোয় হাত বদুললময় বলল... “আ�ার মো�কদু রমক মোদমখ 

তদু ই লচল্ালচলল্ করল�স মোকন্?”
অয়ন্ সদুপালর গা� বাইমত শুরু করমল শ�্ষী মোহঁমক বলল... “মোহঁই 

মোভড়া! পা েসমক পড়মল �মর র্ামব। মোদৌমড় মোন্ম� আয়।”
অয়ন্ :.. “�ারধর করমলও আল� গা� মোেমক পড়ব ন্া। আলবর! 

তদু লহন্! মোতারা মোকাোয়?”
আলবর এবং তদু লহন্ মোদৌমড় মোগমল অয়ন্ সভময় বলল... “আলবর! 

মোন্মচমকাঁমদ বা� মোখদা। হাত পা েসমক পড়মল �মর র্াব। আ�ার 
�ন্ বলম� ভদু ঁইচালল এমসম�।”

আলবর অবাককমঠে বলল... “তদু ই সদুপালর গাম� উমঠল�স মোকন্?”
অয়ন্ :.. “তাড়া মোখময় মোদৌমড় উমঠল�লা�। ভাইমর ভাই! বা�মক 

মো�কদু র োমক আ�ামক োমক মোভড়া।”
আলবর :.. “আর উপমর উঠমত হমব ন্া, তড়বড় কমর মোন্ম� আয়।”
অয়ন্ :.. “বা� লন্ময় র্ামছি ন্া মোকন্?”
শ�্ষী দাঁত কট�ট কমর বলল... “মোদৌমড় ন্া� ন্ইমল ধাক্া মো�মর 

গাম� মোন্ায়াব?”
অয়ন্ চারপামশ তালকময় বলল... “আলবর! মোতার বউ মোকাোয়?”
আলবর :.. “মো�কদু মরর পৃষ্মপার্ক।”
অয়ন্ :.. “লন্রাপতো লন্লচিত করার জন্্য বা� সামে মোন্মব ন্ালক?”
আলবর :.. “বাম�র লচন্তা বাদ লদময় লন্মচ ন্া�।”
অয়ন্ :.. “লন্মচ ন্া�মল লচলবময় মোখময় মোেলমব।”
আলবর :.. “মোন্ম� আয়, এই মো�কদু র কা�ড়াকা�লড় কমর ন্া।”
অয়ন্ :.. “আলবর, েমর-ভময় হাত পা অবশ হমছি। কী করব 

বদুলঝময় বল।”
আলবর :.. “সপূেণ্ষ সােল্য�লণ্ত হওয়ার জন্্য আত্লববোমসর 

প্রময়াজন্। তালকময় মোদখ, চারপামশ সদুখ আর সদুখ। আমতে ধীমর 
মোন্ম� আয়, লন্লরলবলল পলরমবমশ বমস �মন্ার� দৃমশ্যর লদমক তালকময় 
মোখাশগল্প করব।”
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অয়ন্ :.. “মোতার একটা কো আল� বদুলঝলন্।”
আলবর শ�্ষীমক মোেমক বলল... “শ�্ষী, ভীরুমক চমল র্াওয়ার জন্্য 

বমলা ন্ইমল র্খন্-তখন্ লবপৎপাত হমব।”
শ�্ষী হাত লদময় ইশারা করমল বা� মোদৌমড় চমল র্ায়। অয়ন্ 

ধীমর ধীমর মোন্ম� ধপাস কমর বমস বলল... “আলবর, আ�ামর ধর। 
েমর-ভময় হাত পা অবশ হময়ম�। চাইমলও আল� এখন্ উমঠপমড় 
মোদৌড়ামত পারব ন্া।”

আলবর হাত ধমর অয়ন্মক উলঠময় শরীর কাঁলপময় মোহমস বলল... 
“সদুপালরশ করার জন্্য সদুপালর গাম� উমঠল�মল ন্ালক?”

অয়ন্ লশউমর বলল... “মোতার বউ চমল লগময়ম� ন্ালক?”
শ�্ষী :.. “এই বাবদুর বন্ধদু ! তদু ই আ�ামক খদু ঁজলছিস মোকন্?”
অয়ন্ �াো দদু ললময় বলল... “মোতা�ামকই আল� লটলাগমড়র লটলার 

উপর বসা মোদমখল�লা�। স�য় তখন্ অন্দু�ালন্ক বরাবর রাত বামরাটা 
ল�ল। হ্যাঁ, তখন্ রাত বামরাটা মোবমজল�ল।”

আলবর শ�্ষীর লদমক তালকময় কপট মোহমস বলল... “মোতা�ার 
মো�কদু মরর আচার-আচরমণ আ�ার বন্ধদু  লকংকত্ষব্যলব�ূঢ় হময়ম�। 
আ�ামদর জন্্য দদু লচিন্তা করমত হমব ন্া আ�রা লঠকঠাক আল�।”

শ�্ষী হাঁটমত শুরু কমর বলল… “লক�দুর প্রময়াজন্ হমল োকমব। 
আল� পাক�মর র্ালছি। অবন্ী হয়মতা আ�ার ন্াম� চদু কলল শুরু 
কমরম�।”

আলবর সম্লত জালন্ময় হাত কচলায়। শ�্ষী চমল মোগমল অয়ন্ 
লশউমর বলল… “কান্ মোপমত কান্াকালন্ শুমন্ল�লা�, ভূতদু মড় বালড়র 
সদুন্দরীর ন্া� পরী। মো�ারা�দুলর কমর মোবম�ামর �রার জন্্য র্ম�র বালড় 
এমসল�স মোকন্?”

আলবর :.. “অয়ন্, লন্মজমক লন্য়্রেণ কর। লাগা��াড়া আচরমণ 
লবপামক পড়মল আল� মোতামক সাহার্্য করমত পারব ন্া।”

অয়ন্ :. “আসমল কী হময়ম�, বাম�র আঁচড়ামন্া-কা�ড়ামন্া এবং 
অপ্সরামক মোদমখ আল� পরপেরা এবং পরপেরীণ অে্ষ ভদু মল মোেমলল�।”

আলবর :.. “সলত্য মোদমখল�মল ন্ালক?”
অয়ন্ :. “�ন্ বলম� আ�ার মিরণ মোন্ই।”
লন্রাপতো লন্লচিত করার জন্্য ওরা র্খন্ বসার�মর র্ায়, তখন্ 

আলবর বাবা শ�্ষীর বাবার লদমক তালকময় �াো লদময় ইশারা কমর 
বলমলন্... “জংলল হময়ল�স মোকন্?”
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শ�্ষীর বাবা :.. “মোতার অসদুলবধা হমছি ন্ালক?”
আলবর বাবা :.. “�াস কময়ক োকমল মোতার অসদুলবধা হমব। আ�ামক 

লবরক্ত করার জন্্য তদু ই লদন্�ান্ ব্যামের �ত �্যাের-�্যাে করমব।”
শ�্ষীর বাবা :.. “গামল খদুজলল মোবমরামল মোলাকজন্ খালল �দুমখ 

কালজয়া কমর। মোতার গামল খদুজলল মোবলরময়ম� ন্ালক?”
আলবর বাবা কপামল আ�াত কমর বলমলন্... “সব্ষন্াশ! হাড়লকপমটর 

�ত মোবয়াইর বালড় এমসল�। মোবয়াইমন্র জন্্য ল�ঠাই �ন্া আলন্লন্।”
শ�্ষীর বাবা :.. “মোতার কী হময়ম�, মোবাকার �ত বকবক করল�স 

মোকন্?”
আলবর বাবা :.. “বকবক বন্ধ কমর আড়াআলড় মোদৌমড় মোবকালরমত 

চল। হায়মর হায়! আ�াড় পটকান্ মোখময় মোসাজাসদুলজ মোদৌড়ামল মো�কদু মর 
তাড়া করমব।”

শ�্ষীর বাবা লশউমর লপ�দু মোহঁমট মোহঁমক মোেমক বলমলন্... “শ�্ষীর �া! 
মোবয়াইন্মক লন্ময় মোদৌমড় আয়।”

শ�্ষীর �া মোবলরময় কী হময়ম� জান্মত চাইমল, শ�্ষীর বাবা বলমলন্... 
“আ�ার �ন্ বলম� উপলরভামব আ�ার মোবয়াই ভাবদুক হময়ম�। 
র্ামছিতাই বমল ভাবপ্রকাশ করমত মোচময় বারবার ব্যে্ষ হমছি।”

শ�্ষীর �া মোকা�মর আঁচল গুঁমজ বলমলন্... “তদু কতাক কমর 
ভূতঝাড়মত হমব ন্ালক?”

শ�্ষীর বাবা দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... “ঝাড়দু  লদময় ন্া ঝাড়মল 
ভূমতর ভর ন্া�মব ন্া।”

আলবর বাবা শ�্ষীমক োমকন্। শ�্ষী মোদৌমড় মোর্ময় বলল... “বাপদু, 
কী হময়ম�?”

শ�্ষীর বাবা শ�্ষীমক লভতমর র্াওয়ার জন্্য হাত লদময় ইশারা কমর 
আলবর �া’র লদমক তালকময় বলমলন্... “মোবয়াইন্! সবস�য় এ�ন্ 
কমর ন্ালক?”

আলবর �া :.. “কী হময়ম� মোবয়াই সামহব?”
শ�্ষীর বাবা :.. “এত বড় লবশারদ, লবশুদ্ধ বাংলায় কো বলমত 

চায়। েদু টালন্ মোব�ামরর কলবরালজ করব মোক�মন্?”
শ�্ষীর �া দদুষ্টদু হালস মোহমস বলমলন্… “পদুকদু মর মোর্ময় কদু ঁড়াজাল লদময় 

�া� ধরমল েদু টালন্ মোব�ার ক�মব। আমদশ করমল আ�রা প্রত্যক্ষদশ্ষী 
হব।”

আলবর বাবা দদুহামত �াো মোচমপ ধমরন্। শ�্ষীর বাবা হাঁটমত শুরু 
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কমর বলমলন্... “পদুকদু মর চল, জলমকলল কমর লজওল �া� ধরব।”
আলবর বাবা :.. “তদু ই হয়মতা জালন্স ন্া, ঠাণ্া লাগমল �দুংলড়কালশ 

হয়।”
শ�্ষীর বাবা :.. “মোতার সকল কো আল� বদুলঝ ন্া। বদুলঝময় বল।”
আলবর বাবা :.. “বদুমকর লভতর �ং �ং শব্ হয়।”
শ�্ষীর বাবা :.. “মোতার বদুমকর লভতর জং ধমরম� ন্ালক?”
আলবর বাবা :.. “তদু ই ন্া জান্মলও আল� জালন্, এই �ামসর ন্া� 

হমলা পচাগর� �াস।”
শ�্ষীর বাবা পদুকদু মরর লদমক হাঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “লঠকাম�, 

এখন্ পদুকদু মর চল। টান্াজাল মোটমন্ �া� ধরব।”
আলবর বাবা :.. “এই �া�দুয়া! মোখপলা জাল উড়ামত পালরস?”
শ�্ষীর বাবা কো ন্া বমল �াো দদুলামল, আলবর বাবা পদুকদু র পামর 

মোর্ময় জমলর লদমক তালকময় লশউমর বলমলন্... “মোহঁই মোবয়াই! পালন্ 
এত ঠাণ্া মোকন্? স্বছি জমলর লচকলচমক রং মোদমখ �ন্ বলম� পালন্ 
লহ�ঠাণ্া হমব।”

শ�্ষীর বাবা কো ন্া বমল জমল ন্া�মল আলবর বাবা �ামটর তপঠায় 
বমস বলমলন্... “জাল �াড়া জমল মোন্ম� কী �া� ধরমত চাস?”

শ�্ষী বাবা সাঁতরামত শুরু কমর বলমলন্… “জাল লন্ময় আসার জন্্য 
মোতার মোবইয়ান্মক মোেমক বল।” 

আলবর বাবা সভময় জমল পা েদু লবময় লশউমর বলমলন্... “আল� 
পারব ন্া। তদু ই োক।”

শ�্ষীর বাবা েদু ব লদমত লদমত মোেমক বলমলন্… “শ�্ষীর �া! জাল 
লন্ময় আয়।”

আলবর বাবা োমন্ বাঁময় তালকময় শ�্ষীর বাবামক মোদখমত ন্া মোপময় 
কপাল কদু ঁচ কমরন্। শ�্ষী বাবা মোভমস আলবর বাবার ঠ্যাং ধমর মোটমন্ 
জমল ন্াল�ময় �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্... “তদু ই এত ল�ন্ল�মন্ 
মোকন্?”

আলবর বাবা মোহঁমক মোেমক বলমলন্… “আলবর �া! মোদৌমড় আমসা। 
ন্াজালন্ লক�দু একটা আ�ামক ঝাপমট ধমরম�।”

শ�্ষীর �া প্রায় মোদৌমড় মোগমল, শ�্ষীর বাবা ধ�মক বলল... “জাল 
মোকাোয়?” 

শ�্ষীর �া লন্রুতের োকমল শ�্ষীর বাবা আলবর বাবার লদমক তালকময় 
মোচাখ পালকময় বলমলন্... “েদু ব লদময় �া� ধর।”
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আলবর বাবা কপট মোহমস বলমলন্.. “লজ আছিা �া�দুয়া।”
শ�্ষীর বাবা হাত লদময় মোদলখময় বলমলন্… “ইয়া মো�াটা �া� একটা 

আম�। হাঁটদু  জমল েদু মব ওটা ধরার মোচষ্টা কর।”
আলবর বাবা েদু ব লদমত মোচময় চ�মক উমঠ বলমলন্... “ওমর বাসমর! 

আ�ার কদু ঁচলকমত ই�া�াম� টদু সলট মো�মরম�।”

শ�্ষীর বাবা হাসমত শুরু করমল আলবর বাবা পামর উমঠ েরের 
কমর মোকঁমপ আলবর �া’র লদমক তালকময় দাঁত দাঁত কট�ট কমর 
বলমলন্... “তন্তন্ কমর জগৎ খদু ঁমজ জংলায় এমস জংললর মোবয়াইন্ 
হময়� মোকন্? হায় হায়! �ারাত্ক ভদু ল কমরল�। আ�ার মোবৌ�া মোকাোয়? 
এসব আমজবামজ কো শুন্মল আ�ার মোবৌ�ার �ন্ মোবজার হমব।”

শ�্ষী জাবাব লদময় মোতায়ামল এলগময় বলল... “লভতমর চলদুন্, আজ 
খদুব ঠাণ্া পমড়ম�।”

আলবর বাবা মোতায়ামল হামত লন্ময় লবচললত হময় বলমলন্… “সব 
মোপময়ল�র মোদশ মোকউ মোকামন্ালদন্ মোদমখলন্। আ�ার �ন্ বলম� আল� 
এখন্ সব মোপময়ল�র মোদমশ।”

শ�্ষী �াো ন্ত কমর কাঁদমত শুরু কমর বলল… “সবাই লববোস 
করমতন্ এবং অবমশমর্ আল�ও লববোস কমরল�লা� এই ব�র আ�ার 
�ৃতদু ্য হমব। সকাল সন্ধ্যা অবন্ীর সামে ঝগড়া ন্া করমল সলত্য 
আ�ার �ৃতদু ্য হমব।”

আলবর বাবা দাঁত কট�ট কমর বলমলন্… “এসব আমজবামজ 
লবর্য় আল� লববোস কলর ন্া। মোতা�ার লক�দু হমল মোতা�ার শাশুলড়মক 
বন্বামস পাঠাব।”

আলবর �া কপট মোহমস বলমলন্... “রাগারালগ ন্া কমর মোবয়াইর 
সামে জালরজদু লর করমল জ্বর ক�মব। লভতমর চলদুন্, গর� চা বালন্ময় 
মোদব।”

আলবর বাবা :.. “মোহঁই মোবয়াই! কাজীর বাজার চল, আসার পমে 
কালজমক সামে আন্ব। আ�ামক গর� কাপড় মোদ। ঠাণ্া লাগমল 
�দুংলড়কালশ হমব।”

শ�্ষীর বাবা হাঁটমত শুরু কমর বলমলন্… “মোদৌমড় আয়। লজমপ ঠাণ্া 
লাগমব ন্া। বাজামর মোর্মত মোর্মত গর� বাতামস কাপড় শুকামব।”

বাবারা চমল মোগমল অন্্যরা ব্যতেতা শুরু কমরন্। দাদা মোচাখ পালকময় 
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ধ�কামল আলবর তদু লহন্ এবং অয়ন্ মোকঁমদ মোকঁমদ লপঁয়াজ মো�ালায়। 
অপ্সরার সামে দাদা মোখাশগল্প কমরন্। হঠাৎ লবজলল চ�মক বাজ 
পমড়। সবাই মোদৌমড় অপ্সরার কা�রায় এককাট্া হমল অপ্সরা হাত 
প্রসালরত কমর শান্তকমঠে বলল... “হাত ধমর আ�ামর উঠা।”

শ�্ষী এগুমল আলবর দৃঢ়কমঠে বলল... “শ�্ষী, মোকশসংস্কার করমল 
সকমলর �ঙ্গল হমব।”

শ�্ষী েদু লদালন্ মোেমক রক্তজবা হামত লন্ময় আলবর লদমক তালকময় 
বলল... “আ�ার কান্মড় মোগাঁমজ দাও।”

আলবর েদু ল হামত লন্ময় শ�্ষীর কান্মড় মোগাঁমজ। পলরমবমশ 
মো�াহন্সদুমর বাঁলশ বামজ। সদুবালসত বাতাস কা�রায় প্রমবশ করমল 
অপ্সরার জরাজীণ্ষ মোদমহ মোর্ৌবন্সঞ্চার হময় �ৃতকল্প জরতী র্দুবতীমত 
রূপান্তলরত হয়। তা মোদমখ অন্্যরা লবমিয়ালবষ্ট হময় তালকময় োকমল, 
অপ্সরা শ�্ষীর �দুমখা�দুলখ হময় বলল... “আজ শাপম�াচন্ হময়ম�। বর 
বরণ কমর পরপেরা পালন্ কর।”

শ�্ষী :.. “দয়া কমর আশীব্ষাদ করুন্।”
অপ্সরা শ�্ষীর �াোয় হাত বদুললময় সমনেমহ বলল… “মোসই কমব 

মোতারা আশীব্ষাদধন্্য হময়ল�স।”

শ�্ষী হাসার মোচষ্টা কমর। অপ্সরা লপ�দু মোহঁমট মোচাখ বদুমজ বোস 
মোটমন্ বাতামস মোভমস জান্ালার পামশ মোর্ময় দদু হাত মো�মল সারসী 
মোবমশ উমড় র্ায়। দাদা অশ্রু �দুম� শ�্ষীর লদমক তালকময় বলমলন্... 
“বন্বাসীমক লন্�্রেণ করমল খদুলশ হময় মোতামদর জন্্য মোদায়া করমব। 
ভদু ল মোবাঝাবদুলঝর মোজর ধমর মোবাঝাপড়া হময়ম� ওরা আর বাড়াবালড় 
করমব ন্া।”

শ�্ষী :.. “দাদদু , মোদৌড়ামদৌলড় ন্া কমর কলড় বাজামল কাজ সহজ 
হমব। আন্ালড়রা লন্চিয় আলড় পমত বমস আম�।”

দাদা �াো লদময় ইশারা করমল, শ�্ষী কলড় বাজায়। দামরায়ান্ 
মোদৌমড় মোর্ময় হাঁপামত হাঁপামত বলল... “সামহব, কী হময়ম�?”

দাদা :.. “বন্বাসীমক লন্�্রেণ করমত হমব।”
দামরায়ান্ :.. “কলড়র সদুর র্ারা শুমন্ম� ওরা লন্চিয় মোদৌমড় আসম�।”
দাদা :.. “�দু ঁলড় বদুলড়রা আসমব ন্া। শ�্ষী! মোতার এবং মোতার দালদর 

সখীমদরমক আল� লন্�্রেণ করমত পারব ন্া।” 
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শ�্ষী :.. “ভীরুমক সামে লন্মত পারব?”
দাদা :.. “মোভড়ামকও সামে লন্ময় র্া।” 
শ�্ষী মোদৌমড় মোর্ময় মো�াড়ায় চমড় মোহঁমক মোেমক বলল... “বাবদু! মোদৌমড় 

আয়।”

ওর বালড় মোেমক মোবমরামল মোলাকজন্ আসমত শুরু কমর। তদু লহন্ 
এবং অয়ন্ অলতলে আপ্যায়মন্ ব্যতে হয়। বালড় বালড় মোর্ময় বদুলড় 
�দু ঁলড়মক লন্�্রেণ করার পর শ�্ষী লবদ্রূপ মোহমস বলল... “শলক্ত�তোয় 
কদু লামত পারমল আয়! মোতার সামে হাতাহালত করমত চাই। আল� 
জালন্ তদু ই পারমব ন্া। তদু ই একটা মোভড়া!”

আলবর মোপলশমত হাত বদুললময় বলল... “আল� মোতামক স্পশ্ষ করমল 
তদু ই লবদদু ্যৎসৃ্পষ্ট হমব। এতবড় অলন্ষ্ট আল� অন্তত করমত পারব 
ন্া।”

বাতামস গামন্র সদুর ভামস … 

“কখমন্া কখমন্া �ন্ চায় দূর বহুদূর চমল চাই, কখমন্া চাই মোভক 
বদমল মোলাকারমণ্য হারাই। কখমন্া চাই লবদায় বমল মোলাকান্তমর চমল 
র্াই, কখমন্া চাই কা�ান্ল লন্বামত সজন্ীর �ামঝ লদুকাই। কখমন্া 
চাই দদু হাত তদু মল বলল ক্ষ�া কমরা মোদাহাই, কখমন্া বলমত চাই, ন্াই 
ন্াই আ�ার জীবমন্ আন্ন্দ ন্াই।”

গামন্র সদুর ো�মল পঞ্চান্মন্দ আন্লন্দত হওয়ার জন্্য ওরা র্খন্ 
বালড় লেমর দাদা তখন্ দালদমক মোেমক বলমলন্... “শ�্ষীর দালদ, এত 
মোলাকমক কী খাওয়ামব?”

দালদ :.. “উঠামন্ �াত্র মোশা মোদমড়ক মোলাক। কসাই এমস পাঠা খালস 
মোকমটকদু মট লদমল লশমখ পদুমড় মোদব। অবন্ী! মোোন্ কমর কসাইমক 
আসার জন্্য বল।”

অবন্ী মোদৌমড় মোবমরামল, দাদা �াো লদময় ইশারা কমর বলমলন্... 
“অলতলেসৎকার কী লদময় করমব?”

অবন্ী :.. “গতরামত আলতে্য স্বীকার করার দরুন্ দূরাগতমদর 
খালতরর্নে করার দালয়বে আপন্ার উপর বমত্ষম�।”

দাদা :.. “লঠকাম�, এখন্ ঝটপট চা বালন্ময় সবাইমক মোদ। 
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র্নেআলতের দদু লচিন্তা আল� করব।”
অবন্ী :.. “কললশ কাঁমখ মোদৌমড় একলা কদু লামত পারব ন্া। মোদড় 

দদুই হালল মোদাকলা লাগমব।”
দাদা :.. “কী বলমল?”
অবন্ী :.. “বলমত চময়ল�লা�, ন্তদু ন্ কদু টদু ম্বীর সামে দদুব্ষ্যবহার কমর 

দদু বৃ্ষতে হমত চান্ মোকন্?”
দাদা :.. “সাহস মোদমখা কত! আ�ামক ন্াকালন্মচাবালন্ খাওয়ামত 

চায়। আ�ার ধামর আয়, আল� মোতামক উলচত শালতে লদমত চাই।”

আলবর এবং শ�্ষী মোপঁ�মল, অবন্ী মোদৌমড় মোর্ময় বলল... “ভাইয়া, 
আ�ামক বাঁচাও।”

শ�্ষী অবন্ীমক বাজদুমত মোটমন্ োমন্ বাঁময় তালকময় বলল... “দাদদু , 
কী হময়ম�?”

দাদা :.. “উঠান্ ভরলত মোলামকর সা�মন্ মোতার ন্ন্লদ আ�ামক দদু বৃ্ষতে 
মোেমকম�। মোর্�ন্ কমর মোহাক আল� ওমক উলচত শালতে লদমত চাই।”

শ�্ষী কারণ জান্মত চাইমল, অবন্ী আড়মচামখ তালকময় বলল… 
“�াগলরওয়াললর বগমল লাই ন্া মোপময় মোরমগ মো�মগ ভ্যাদা�াম�র �ত 
তড়পামত শুরু কমরম�ন্।”

দাদা দাঁত কট�ট করমল অবন্ী �াো লদময় ইশারা কমর বলল... 
“খাম�াখা তড়পামছিন্ মোকন্, উড়মশ কা�ড়ামছি ন্ালক?”

দাদা সবার লদমক তালকময় বলমলন্… “বন্বাসী, মোতা�রা লন্চিয় 
শুমন্ল�মল এই ল�য়মন্া আ�ামক ভ্যাদা�া� মোেমকল�ল।”

সবাই লন্ব্ষাক োকমল আলবর দাদার পামশ মোর্ময় বলল... “আপলন্ 
ওমক রালগময়ম�ন্ মোকন্? ও র্া বমলল�ল তা শুধদু আপলন্ শুমন্ল�মলন্। 
উন্ারা এখন্ খদুলশমত আত্হারা। কী বমলল�মলন্?”

দাদা :.. “মো�হ�ান্মক চা ন্াতো মোদওয়ার জন্্য বমলল�লা�।”
আলবর :.. “লন্চিয় মোচাখ পালকময় আমদশ কমরল�মলন্?”
দাদা মোচাখ কপামল তদু মল বলমলন্... “এত গূঢ়ত্বে তদু ই জান্মল 

মোক�মন্?”
অবন্ী �দুখ মোভংলচময় বলল… “মো�লন্র দাদা ল�ন্ল�মন্, মোদৌমড় 

পাক�মর র্াও ন্ইমল তাড়দু  হামত তাড়া করব।”
দাদা মোতমড়েদু ঁমড় এগুমল অবন্ী মোদৌমড় দালদর কাম� র্ায়। 

আলবর দাদামক োল�ময় বলল... “দাদদু , সবাইমক লন্�্রেণ কমরল�। 
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পান্মভাজমন্র আময়াজন্ করমত হমব।”
দাদা লামটর �ত মোচয়ামর বমস বলমলন্… “পান্মভাজমন্র আময়াজন্ 

পমর করব। এখন্ সবাইমক চা বালন্ময় মোদ।”
আলবর �াো দদু ললময় বলল... “মোখাঁচাখদু ঁলচ কমর �গজ মোকন্ 

লখঁচলড়ময়ম� এখন্ আল� বদুমঝল�।”
দাদা ঝদু ঁলক লদময় দাঁলড়ময় বলমলন্… “দাঁড়া! হুড়া লদময় আজ 

মোতামদর কায়দা দদুরতে করব। মোতারা মোবলশ বাড়াবালড় করল�স!”

বাবারা কালজ সামে বালড় মোপঁম� দাদামক উমতেলজত মোদমখ শ�্ষীর 
বাবা মোদৌমড় মোর্ময় ব্যতেকমঠে বলমলন্... “বাপদু, কী হময়ম�?”

দাদা অবন্ীর লদমক তালকময় রাগালবিতকমঠে বলমলন্... “ভাই 
বইন্মক আজ এক মোচাপ মোদব। ওরা আ�ামক কী মোপময়ম�?”

অবন্ী �দুখ মোভংলচময় অস্দু টস্বমর বলল... “কাঠমঠাকরার �ত 
মোঠাকাঠদু লক কমর কামটায়ার োঁটার �ত এত কাটমখাট্া হময়ম�ন্ 
মোকন্?”

দাদা মোহঁমক বলমলন্... “শ�্ষীর দালদ! মোদৌমড় আয়।”
অবন্ী কপট মোহমস লপ�দু হাঁটমল, দাদা মোদৌমড় মোর্ময় ঝাপমট ওর 

হাত ধমর দাঁত কট�ট কমর বলমলন্... “এখন্ মোতামক �াোর উপর 
তদু মল আ�াড় �ারব।”

দাদার হাবভামব সবাই হতবাক। আলবর মোহমস কদু লটপালট হমল তার 
বাবা গম্ীরকমঠে বলমলন্... “আলবর, কী হময়ম�?”

আলবর দাদার লদমক তালকময় বলল… “চা ন্াতো বালন্ময় আন্ার 
জন্্য দাদা অবন্ীমক আমদশ কমরল�মলন্। অবন্ী মোক্ষমপ ভ্যাদা�া� 
মোেমক দাদার ঠাণ্া �াো গর� কমরম�।”

আলবর বাবা দাদার পামশ মোর্ময় সলবন্ময় বলমলন্... “তালই 
সামহব, এমদর পাল্ায় পড়মলন্ মোক�মন্?”

দাদা দদুহামত �াো মোচমপ ধমর অন্দুতপ্ত হময় বলমলন্... “বাবা পদুত্রা, 
উঠান্ ভরলত মোলামকর সা�মন্ আ�ামক ভ্যাদা�া� মোেমকম�। কাল 
সকামল সকলমক আল� �দুখ মোদখাব মোক�মন্?”

আলবর বাবা :.. “আল� লন্চিয়তার সামে বলমত পারব আপন্ার 
সামে মোকউ ঠাট্া লটটকালর করমব ন্া।”

দাদা :.. “সলত্য বল� পদুত্রা?”
আলবর বাবা �াো দদু ললময় হাঁটমত শুরু কমর আলবরমক বর সাজার 
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জন্্য বমল শ�্ষীর বাবামক মোেমক বলমলন্... “মোবয়াই, পাক�মর চল 
চা বালন্ময় খাব।”

দাদা দাঁত কট�ট কমর অবন্ীর লদমক তালকময় বলমলন্… “বাবা 
পদুত্রা, দয়া কমর আ�ামক এক কাপ চা লদয়।”

অবন্ী �াো লদময় ইশারা কমর বলল... “আমগ বমলন্লন্ মোকন্?”
দাদা :.. “কী?”
অবন্ী :.. “দয়া কমর।”
দাদা :.. “দূর র্া! আ�ার সম্দুখ মোেমক দূর হ।”
অবন্ী :.. “অভদ্র মোলাক! ভদ্র�লহলামদর সামে সদ্ব্যবহার করমত 

জামন্ন্ ন্া।”
দাদা দাঁত কট�ট কমর হামতর ইশারায় মোেমক বলমলন্… “�াদা�, 

দয়া কমর আ�ার পামশ আমসা! ভদ্রতা বজায় রাখার জন্্য আল� 
মোতা�ামক মোদলশ বাদা� খাওয়াব।”

অবন্ী �দুখ মোভংলচময় লপ�দু মোহঁমট বলল… “ল�বড়া বদুড়া! �াঁইচতমল 
বমস কাঁচা আম�র কাসদুলন্দ লচবাও।”

দাদা কো ন্া বমল দদুহামত �াো মোচমপ ধমরন্। তদু লহন্ আলবরমক 
বর সালজময় দাদামক মোেমক বলল... “দাদা, তারপর আ�রা এখন্ 
কী করব?”

দাদা বদুক ভমর বোস মোটমন্ আলবর সা�মন্ মোর্ময় আমবগপ্রবণ 
হময় বলমলন্... “দাদদু , বন্রামজ্যর আন্ন্দ মোতার হামত সঁমপল�। 
আ�ামদরমক লন্রান্ন্দ করমল আল্াহ মোবজার হমবন্।”

আলবর :.. “দাদদু , শ�্ষীমক আল� ভামলাবালস। দয়া কমর আ�ামদরমক 
আশীব্ষাদ করুন্।”

দাদা :.. “আ�রা মোতামদরমক আশীব্ষাদ কমরল�। আ�রা মোতামদর 
জন্্য মোদায়া কমরল�। আ�রা মোতার জন্্য লদন্রাত মোদায়া করব। তদু ই 
হমল আ�ামদর আন্মন্দর আন্ন্দ।”

আলবর সান্মন্দ মোচয়ামর বমস। দাদা মোবলরময় লবময়র কাজ্ষক্র� শুরু 
করার জন্্য তাড়া মোদন্। আকমদর পর কালবমন্ দতেখত কমর শ�্ষীর 
বাবা বলমলন্... “মোবয়াই, আ�ার মোবটা-ভালতজা মোন্ই। কন্্যাদান্ কমর 
আল� লন্রান্ন্দ হব। বান্র বান্রীর সামে আর বলন্বন্া হমব ন্া। 
চারপামশ তালকময় মোদখ।  আকামশ শালন্ত আম�, বাতামস আম� 
স্বলতে। বাতামস কান্ পাতমল আজামন্র আওয়াজন্ শুন্মত পামব। 
ভদু খ লাগমল গা� মোেমক েল মোপমর মোখমত পারমব। র্খন্ খদুলশ তখন্ 
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লঝমলর জমল মোগাসল করমত পারমব। বন্চারীরা �ারা�ালর কমর ন্া। 
�হান্মন্দ লদন্�ান্ কাজ কমর, সূর্্ষ েদু বমল সদুমখর গান্ মোগময় গৃমহ 
লেমর মোপট ভমর শুময় পমড়।”

আলবর বাবা :.. “মোতার কী হময়ম� তা আ�ামক বদুলঝময় বল।’
শ�্ষীর বাবা :.. “কমষ্ট কললজা োটমত চাইম�। আল� লচৎকার কমর 

কাঁদমত চাই। মো�ময়মক হাসাবার জন্্য আল� বান্মরর সামে �ারা�ালর 
কলর। লববোস ন্া হমল মোতার মোবয়াইন্মক লজমঞেস কর।”

আলবর বাবা :.. “মোতার বালড়মত আল� োকমল মোতার আত্ীয়রা 
আ�ামক মোবগার োকমব। আ�ার বালড়মত তদু ই োকমল আ�ার 
আত্ীয়রা মোতামক মোবগার োকমব। বাড়াবালড় করমল পামকপ্রকামর 
লবপামক পড়ব।”

শ�্ষীর বাবা মোরমগ মোহঁমক মোেমক বলমলন্… “শ�্ষীর �া! মোতার 
মোবয়াইমক সা�লা ন্ইমল ঝাম�লা হমব।”

দাদা সা�মন্ মোর্ময় হাসার মোচষ্টা কমর বলমলন্... “পরম�াৎসমব 
পরপেরা পালন্ করমত হয়। আ�ামদর আন্মন্দর ন্া� শ�্ষী এবং 
শ�্ষীর আন্মন্দর ন্া� আলবর। আলবর মোবজার হমল বন্রাজ্য আজাড় 
হমব।”

শ�্ষীর বাবা আলবর বাবার লদমক তালকময় দাঁত কট�ট কমর 
বলমলন্... “এই বান্দর! তদু ই মোদমশ এমসল�স মোকন্? মোদৌমড় লবমদশ 
র্া।”

আলবর বাবা লবদ্রূপ মোহমস বলমলন্… “লঠকাম�, মোবৌ�ামক লন্ময় 
আল� এখদুলন্ চমল র্াব। আলবর! মোবৌ�ামক লন্ময় আয়। আল� গালড় 
আন্মত র্ালছি।”

শ�্ষীর বাবা করমজামড় বলমলন্... “মোবয়াই! রাগারালগ ন্া কমর 
আরা� কমর বস, �াগলীর দদুমধ গর� চা বালন্ময় মোদব।”

আলবর বাবা কালজমক মোেমক বলমলন্... “কালজ সামহব, লক�দু 
বলম�ন্ ন্া মোকন্?”

কালজ হাসমত হাসমত বলমলন্... “আপন্ামদর �ত হাস্যরলসক 
আল� কখমন্া মোদখলন্। আপন্ামদর সামে পলরলচত হময় আল� প্রাণবন্ত 
হয়ল�।”

শ�্ষীর বাবা কালজর পামশ বমস বলমলন্... “কালজ সামহব, আল� 
জালন্ আপলন্ পটীয়ান্। এই বান্দরমক পটামত পারমল আপন্ামক 
একমজাড়া মো�াড়া আজদুরা মোদব।”
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আলবর বাবা :.. “কালজ সামহব, পলড়�লর কমর মোদৌমড় বাজামর 
র্ান্ ন্ইমল মোবজায় লবপমদ পড়মবন্। আপলন্ হয়মতা জামন্ন্ ন্া, 
মোবজায়গায় বমস আজ আল� মোবজদুত হময়ল�।”

কালজ লচলন্তত হমল শ�্ষী বাবা হাসার মোচষ্টা কমর বলমলন্... “আপলন্ 
আপন্ার কত্ষব্য আদায় কমরম�ন্। আল� আ�ার দালয়বে আদায় 
করমত চাই।”

কালজ দাঁলড়ময় বলমলন্…. “অন্দু�লত লদমল আল� চমল র্াব। আ�ামক 
আজদুরা লদমত হমব ন্া। আজ আল� খদুব খদুলশ।”

আলবর বাবা :.. “কালজ সামহব, এই বালড়র লভতর বা� ভালদুক 
আম�। অবদুমঝর �ত আগ বাড়মল বদুমঝশুমঝ লপ�পা হমত পারমবন্ 
ন্া।”

কালজ লশউমর বলমলন্… “কামজ র্াওয়ার স�য় আজ লবলবজামন্র 
সামে কালজয়া কমরল�লা�। তাওবা তাওবা! জীবমন্ আর লবলবজামন্র 
সামে কালজয়া করব ন্া।”

দাদা হাসমত হাসমত বলমলন্... “কী হময়ম� কালজ সামহব?”
কালজ :.. “বমরর বাবা বমলম�ন্ এই বালড়মত বা� ভালদুক আম�। 

বা� মোদখমল ভময় মোচাখ উলটামব, লভরল� মোখময় এমক্বামর বাম�র 
�দুমখ পড়ব। ল���া� পলরমবশ বমস সভময় পান্মভাজন্ করমল 
খাম�াখা লবর্� উঠমব।”

হঠাৎ মোরের্াধ্বলন্র সামে বাম�র গজ্ষন্ বাতামস প্রলতধ্বলন্ত হমল 
আ�ল্রেতরা লবভ্ান্ত হয়। দাদা প্রায় মোদৌমড় মোর্ময় বলমলন্... “শ�্ষী! 
মোদৌমড় র্া। মোতামক ন্া মোদখমল মোতার মো�কদু র এখন্ কা�ড়াকা�লড় 
করমব। বাম�র �দুমখা�দুলখ হমল �ান্দুমর্র বদুলদ্ধন্াশ হয়।”

শ�্ষী কো ন্া বমল �াো মোহঁট কমর বমস োকমল দাদা লচলন্ততকমঠে 
বলমলন্... “শ�্ষী, মোতার কী হময়ম�?”

আলবর কপট মোহমস বলল... “একটদু  আমগ আ�ামদর লন্কাহ 
হময়ম�। আ�রা এখন্ �রবার করমত পারব ন্া। হু�লড় মোখময় পড়মল 
মোহঁট�দুণ্ হমব।”

দাদা :.. “আলবর! বদুমড়াবদুলড়রা আন্-তাবলড় মোদৌড়ামছি। ল্যাং মো�মর 
মোকউ কাউমর ল্যাংড়া করমল সকমলর মোলাকসান্ হমব।”

আলবর :.. “অস্বাভালবকরক� কদু ৎলসত ন্ারীমক মোদমখ ললজ্ত হমল 
�ন্ লবড়লবড় কমর বমলল�ল, লবড়লম্বত হওয়ার জন্্য লবড়ালাক্ষীর 
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লদমক তালকময়ল�মল মোকন্?”
দাদা :.. “আলবর! লবড়াল তপস্বীমক মোকউ প�ন্দ কমর ন্া। 

লসদ্ধপদুরুমর্র �ত পলরলথিলত লন্য়্রেণ কর মোর্ময়।”
আলবর :.. “গূঢ়ত্বে মোজমন্ আজ আবেতে হময়ল�, পাকাবদুলড় বাড়াবালড় 

করমলও ন্মবাঢ়া মোদৌড়ামদৌলড় কমর ন্া।”
দাদা :.. “আলবর! বা� মোদখমল �ান্দুমর্র হাত পা আয়মতে োমক ন্া। 

মোস্বছিায় মোহঁমট ন্া মোগমল কাঁমধ কমর লন্ময় র্া।”
আলবর শ�্ষীমক কাঁমধ লন্ময় বাগামন্র লদমক হাঁটমত শুরু কমর 

বলল… “আমদশ এবং আশীব্ষামদর জন্্য আশীব্ষাদকমক অমশর্ 
ধন্্যবাদ।”

দাদা কো ন্া বমল তাড়া লদমল শ�্ষী দদুহামত �দুখ লদুলকময় লখললখল 
কমর হামস। আলবর প্রায় মোদৌমড় বাগামন্ মোর্ময় শ�্ষীমক ন্াল�ময় 
হাঁপায়। শ�্ষী োমন্ বাঁময় তালকময় মোহঁমক মোেমক বলল... “ভীরু! 
মোদৌমড় আয়।”

বা� এবং মো�াড়া মোদৌমড় মোগমল শ�্ষীমক মো�াড়ায় চলড়ময় আলবর 
টপলক মো�মর উমঠ বলল... “চাইমলও আর একলা-একলল োকমত 
পারব ন্া, অলন্ছিাসম্বেও মোদাকলার সামে গলাগলল করমত হমব, 
অকারমণ আপলতে করমল পাপ হমব। আ�রা আশীব্ষাদধন্্য হময়ল�। 
সাধ্যসাধন্ায় লন্ষ্াপ োকমল অলভশাপ আ�ামদরমক স্পশ্ষ করমব 
ন্া।” 

শ�্ষী :.. “�হাবমন্ চমলা! বন্ম�ারগ লশমক পদুমড় মোখময় প্রাণভমর 
মো�ৌজব করব।”

আলবর সম্লত জালন্ময় সান্মন্দ মোহমস লাগা� লদময় মো�াড়ার পাম� 
বালড় �ামর। শ�্ষী দদুহামত তার গলা জলড়ময় ধমর উমতেলজতকমঠে 
বলল... “টাট্দু ! মোদৌড়া।”
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