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িাসহত্যিাধক ন্ান্ার িংস্পমশ্ষ মোেমক িারণী িাসহত্যিাধন্া 
সশমেম�। মোজাড়াতাড়ায় মোেকার কাজ চমল এব্ং মোজাড়াশমব্ সব্মশর্ 
অে্ষমব্াধ হয় মোজমন্ িাস্বিক হময়ম�। কল্পন্াসব্লাি এব্ং কটাক্ষসব্লাি 
শমব্র অে্ষ জান্ার পর মোেমক অস্বাভাসব্কভামব্ ওর হাব্ভাব্ 
ব্দমলম�। গ্ীমমের �দুসট কাটাব্ার জন্্য মোদমশ আিার পর কামব্্যর 
প্রভামব্ প্রভাসব্ত হময় কাসব্্যক স্বভামব্ শাসড় পমর ন্ান্ার গ্াম�র 
ব্াসড়মত হাঁটস�ল। ন্ান্া ব্ারান্ায় দাঁসড়ময় ওর দৃসটি আকর্্ষমণর জন্্য 
উচ্চকমঠে ব্লমলন্... “লাব্ণ্যচঞ্চল পর�া িদুন্রী, চটকদার হময়ম� 
ডাকিদুন্রী।”

িারণী ন্ান্ার সদমক তাসকময় দাঁত কট�ট কমর ব্লল... “সব্ময় 
আমরকোন্ করমত চাও ন্াসক?”

ন্ান্া মোহমি কদু সটপাসট হময় ব্লমলন্… “পসরণতব্য়মি সব্ময় করমল 
মোশর্ পসরণসত ভামলা হয় ন্া। মোভাগ সব্লামি েরচ ব্ামড়, সব্লািব্্যিমন্ 
িংিার চমল ন্া।”

িারণী দ্রুত মোহঁমট মোেময় ন্ান্ার হামত সক�দু সদময় মোচাে পাসকময় 
ব্লল... “পূণ্ষতাপ্রাসপ্তর জন্্য �দুমে ব্দুমজ ধদুস্তুরী সচব্াও।”

ন্ান্া দদুহাত মোন্মড় হািমত হািমত ব্লমলন্… “ব্ামপর জমমে আস� 
মোতার িদুন্রী ডাকব্ ন্ামগা ডাকিদুন্রী।”
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িারণী �দুে সব্কৃত কমর ব্লল... “ব্দুমড়া হমলও অভীমকর স্বভাব্মদার্ 
োয় ন্া। ব্দুমড়াব্দুসড় জমড়া হমল �জ্ায় �জ্ায় স�মল ি�দুজ্জ্বল হয়। 
লজ্ায় লসজ্ত হময় এেন্ লমজন্স মোচার্মত হব্।”

ন্ান্া কপট মোহমি ব্লমলন্… “এিব্ অভ ্োি�াসিক কা�্ষকাণ্ড।”
ন্াসন্ �াো দদু সলময় ব্লমলন্... “হ্যাঁ! তা স্বভাব্সিদ্ধ এব্ং স্বাভাসব্ক।”
িারণী আড়মচামে তাসকময় ব্লল... “মোব্শসব্ন্্যামি �মন্ হমছে হামত 

স্বমগ্ষর চাসব্ এব্ং েেন্ তেন্ মো�াক্ষলাভ হমব্। সেকাম�! তাই মোেন্ 
হয়। শুধদু এতটকদু  ব্লব্, একব্ার সন্মজর �ায়ামক সজমঞেি কমরা, 
স্বমগ্ষাপমোগী সক হময়�? �ায়া সন্রুতের োকার কারণ, স্রটিা িরািসর 
িৃসটির িামে কো ব্মলন্ ন্া। কমটিিৃমটি স্রটিামক িন্তুটি করমল স্বগ্ষপ্রাসপ্ত 
হয়।”

ন্ান্া :.. “মোভমব্সচমন্ত মোজমন্স�, �াগমলর িামে পাগলাস� করমল 
পাগমল তাড়া কমর। িকল পাগল স্বমগ্ষ োমব্ ন্া, মোব্সশরভাগ পাগল 
ন্�াজ কাজা কমর। �ায়াব্াসজ মোদোর জন্্য �ায়াতরুর �াময় ব্মি 
�ায়ার সন্গূঢ় রহি্য মোজমন্স�, �ায়া কেমন্া িঙ্গ �ামড় ন্া। �ান্দুর্ 
লমজন্স চদু র্মত প�ন্ কমর এব্ং লজ্ঝড় গাসড় চড়মত ন্া চাইমলও 
লাসিময় মোব্ড়ামত চায়। হায় �ান্দুর্! আ�রা অন্্যমক �ান্দুর্ মোডমক 
সন্মজ কী তা ভদু মল োই।”

িারণী :.. “আজ সন্শ্চয় অপছোয়ার সন্মচ ব্মিস�মলন্ অেব্া 
অশরীরীর �ায়া �াসড়ময়ম�ন্!”

ন্ান্া :.. “ভসতিব্মল অন্তভদু ্ষতি হমলও ভদু তিমভাগী ভতিরা সব্রতি 
কমর, কামব্্যর ভর উেমল লমব্জান্ কসব্র মোভামগর প্রবৃ্সতে ব্ামড়।”

িারণী হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “োম�াো সচন্তা কমর �ন্ 
িংশয়গ্স্ত হময়ম�। �াোর কী মোে অব্স্া �দুমে ব্লমত পারব্ ন্া, 
স্বসস্তর িামে আশ্বস্ত হওয়ার জন্্য আস� আ�ার কা�রায় োসছে।”

ন্ান্া ডান্ হাত উঁচামল ন্াসন্ মোেময় ব্াজদু ধমরন্। ন্ান্া হাঁটমত শুরু 
কমর ব্লমলন্... “�াসটর মোদহ কেন্ সন্ের হমব্ তা আস� জাসন্ ন্া। 
ি�ময়র িাগর পাসড় মোদওয়ার ি�য় হময়ম�। পারাসন্ এেমন্া মোজাগাড় 
করমত পাসরসন্। আ�ামদর িামে আ�ামদর িংিার সব্লীয়�ান্ হমব্।”

ন্াসন্ :.. “আ�ার �ন্ মোব্জার হমল �দুে মোভংসচময় ব্মল তদু স� অন্দুপ্ত 
ন্ও।”

ন্ান্া :.. “এত শব্ মোকাোয় মোে পায়! ওর হাব্ভাব্ এব্ং ভাব্প্রকামশ 
িসত্য তাজ্ব্ হই।”

ন্াসন্ :.. “ওর িামে কো ব্লমল আ�ার ব্দুসদ্ধবব্কল্য হয়। আ�রা 
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ো ব্ইময় পড়তা� তা ব্াস্তমব্ চচ্ষা কমর।”
ন্ান্া :.. “তদু স� সেক ব্মল�। িারণী হমলা কাব্্যগুমণ গুণাসবিত 

কল্পন্াসব্লাসিন্ী। ওর �ামে কাব্্য�াধদুে্ষ আম�, কল্পন্ায় আম� প্রব্ল 
শসতি। ওর অভাব্ন্ীয় ভাব্প্রকাশ এব্ং ভাব্ব্ামচ্য িমম্াসহত হই। 
চ�ৎকার শব্ ব্্যব্হামর চ�ৎকৃত কমর। িাহাে্য করমল কাব্্যজগমত 
প্রভাব্ সব্স্তার করমত পারমব্।”

ন্াসন্ কাঁধ েদু সলময় ব্লমলন্… “েত�ত মোেময় আস� প্রায় 
সব্স্ময়সব্স্াসরত, আর সব্সস্মত হমল েেন্ তেন্ সভরস� োব্।”

ন্ান্া হািমত হািমত ব্লমলন্... “চমলা! মোে�ন্ কমর হয় আজ ওর 
ব্দুসদ্ধন্াশ করব্।”

ন্াসন্ :.. “এেন্ মোচতামল সভ�রুমলর চামক সিল মো�মর োম�াো 
কাটা গাময় ন্দুন্ স�টামব্।”

ন্ান্া :.. “ন্াচামকাঁদা করমলও োণ্ডা �াোয় ডম্বরু ব্াসজময় 
অক্ষরডম্বর িাটায়। আজ ওর িামে এক হাত হমব্। প্রময়াজমন্ ন্াড়দু  
হামত হা�াগুসড় সদময় মোতা�ার শরণাপন্ন হব্।”

ন্াসন্ :.. “অপ্রত্যাসশতভামব্ ভীর্ণ সব্পমদর িম্দুেীন্ হমল অত্যন্ত 
গুরুতর ব্্যাপামর আস� �হাব্্যস্ত হব্।”

ন্ান্া :.. “সচন্তার কারণ মোন্ই, িকল ি�ি্যা আজ একলা িা�লাব্।”
িারণী উঁসক েদু ঁসক সদময় ন্ান্ামক আিমত মোদমে কসব্তা আবৃ্সতে 

কমর… “সন্শুসত রামত মোকাসকলা ডামক সন্রব্সধ, �মন্ আম� কত 
দদুঃে, সন্দ্ষয় হয়সন্ দরসদ। স্বপ্নরা প্রায় সন্লীয়�ান্, সন্গ্ষন্ধ হমছে 
সন্সশগন্ধা িদু মলর কসল, র্ড়সরপদুরা এেন্ সব্ভীর্ণ, আশা হময়ম� 
কদু মহলী।”

ন্ান্া :.. “কসব্তার োতায় এেন্ আর �মন্াব্দ্ধ স্তব্ক োমক ন্া, 
অে্ষব্াহী শব্রা উড়াল �া� হময়ম�, গুজব্ রমটম� আকামশ ন্ীলাভ 
জমলর িাগর আম�, িত্যািত্য জান্ার জন্্য কান্াব্সগ হাঁটমত শুরু 
কমরম�।”

িারণী কপট মোহমি ব্লল… “সন্রলি মোচটিায় আলি্যহীন্ হমত 
চাইমল িদু টন্ত জমলর ব্ামপে শীমতর িকাল কদু য়াশাছেন্ন হময়স�ল। 
কদু ঁসড়য়ার কদু ঁমড়স� �াড়াব্ার জন্্য কদু ঁজড়া ব্দুসড় োড়দু  হামত সন্ময়স�ল।”

ন্ান্া পামশ মোেময় �ৃদদু মোহমি ব্লমলন্… “কসব্তার শুরু মোেমক 
মোগাড়া পে্ষন্ত পমড় ভামলা লাগমল কসব্মক ধন্্যব্াদ ব্লমত হয়। 
আ�ার কসব্তায় আস� আসভধাসন্ক শব্ ব্্যব্হার কসর। মোলোমলসে 
োমদর মোন্শা ওরা শমব্র কূটাে্ষ জান্মত চায়। আ�ার কসব্তা পমড় 
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কসব্রা েেন্ শমব্র িাগমর িাঁতরায়, আস� তেন্ কল্পবৃ্মক্ষর �াময় 
ব্মি আধদুসন্ক কসব্তা পসড়। মোকামন্া মোকামন্া কসব্তার একতৃতীয়াংশ 
পমড় �ন্ জান্মত চায়, আস� এেন্ মোকাোয়?”

িারণী :.. “সন্রুতের হওয়া িম্বিও প্রসতপ্রমনে গূঢ়ত্বি জান্মত চাই।”
ন্ান্া :.. “জীব্মন্র সন্জস্ব গসত এব্ং �ন্ আম�। তাল স�লামত 

পারমল িিলতা িাসে হয়। মোদৌমড় ধরমত চাইমল কড়কমড় টাকা 
ব্াতামি উমড়। িা�ান্্য িদুে অমন্মকর জন্্য অমন্ক ব্ড় চাওয়া। 
িকমল জামন্ িকামল িূে্ষ উমে এব্ং চাইমলও মোকউ সতমতির 
িী�ালঙ্ঘন্ করমত পামর ন্া।”

িারণী :.. “অব্মশমর্ শশলী িম্বমন্ধ জান্মত চাই। সব্মশর্ভামব্ 
সব্মলের্ণ করমল আজব্ীন্ চরণমিব্া করব্। আপন্ার পামশ ব্মি 
�ন্ন্শীলতার মোর্ামলাকলা মোশোর পণ কমরস�।”

ন্ান্া :.. “�দুতি�ন্ এব্ং অস�ত্াক্ষর ি�াদৃত হওয়ার দরুন্ শশলী 
এব্ং অলংকরণ প্রায় পসরহাে্ষ হময়ম�। দদুমঞে্ষয়, দদুমব্্ষাধ্য এব্ং গূঢ়াে্ষ 
শমব্ গূঢ়ত্বি এব্ং গূবঢ়র্ণা োমক। অসভধান্ েদুমল অে্ষাপসতেমত 
সব্পসতে ঘটমল ব্দুেমব্ মোলেক সন্মজই অমে্ষাদ্াটমন্ অক্ষ�।”

িারণী :.. “প্র�াণিামপক্ষ সক�দু উপস্াপন্ করমল উচ্চস্বমর জময়াস্ত 
ব্লব্।”

ন্ান্া :.. “এক িাসল চাঁমদর জন্্য আমলাসশকারী হময়স�লা� হাওমড়, 
আ�ার হামত লঠেন্ মোদমে তারার সভমড় চাঁদ লদুসকময়স�ল, সট�-সটম� 
আমলার �টায় আকাশ হময়স�ল অন্ধকার। মোদাদদুল্য�ান্ সশোর �ায়া 
সব্রতি হময় ব্মলস�ল, আজকাল কসব্তা আর ভামলা লামগ ন্া, িদু মলর 
ব্াগামন্ ভ্র�রীরা ভন্ভন্ করার দরুন্ িদুমের কসল েমর ব্াগান্ 
হময়ম� আজাড়।”

িারণী মোচাে ব্দুমজ সশউমর ব্লল… “কসব্তা শুমন্ ডমর-ভময় ভূতরা 
হময়ম� অশরীরী, কসব্তার সচন্তা ব্াদ সদময় িাজমত হমব্ ব্রন্ারী।”

ন্ান্া হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্… “�াসটর ঘমর মোলাহার মোব্ড়া, 
ভাঁমড় ভমর মোরমেস� শুঁটসক, দড়া সদময় পা মোব্ঁমধ চমকারমক কমরস� 
প্রহরী। সব্ড়াল প্রজাসত শুঁটসকর জন্্য �য় জীব্ন্ সব্ি্ষজন্ মোদয়। 
স�মেকদু �মড়ার সব্সচ মোদমে প্রহরামধ্ষ ইঁদদুর প্রমলাসভত হয়, দদুঃেবদমন্্যর 
প্রহিন্! মোন্ংসট ইঁদদুর আ�ামক হাঘর কমরম�।”

িারণী সচসন্তত হওয়ার ভান্ কমর ব্লল… “পােক মোকন্ আপন্ার 
কসব্তা পাে কমর ন্া প্রমনের উতের মোজমন্ আস� মো�ামটই আশ্চে্ষ 
হইসন্।”
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ন্ান্া :.. “সন্সরসব্সল ব্মি সন্গূ্ষঢ় িত্য মোজমন্ সন্রুচ্চার হময়স�, সন্ল্ষক্ষ্য 
পসরমব্মশ সদশপাশ পাই ন্া, সন্রামলাক পমে সন্সরস্রিয় পসেমকর �ত 
সন্রালম্ব, সন্রুসদিটি এব্ং সন্রাশ্রয়। সন্রািতি �ন্মক সন্য়ন্ত্রণ করমত 
চাই। সন্রুপাে্য কমটি সন্রুদক হময়ম� আঁসে, সন্রুপদ্রপ জীব্মন্র 
জন্্য সন্রাকদু ল হময়স�, সন্সরতি হময় মোজমন্স� আরাধন্ায় অন্তরাত্া 
আশ্বাসিত হয়।”

িারণী :.. “উমেন্া �মন্ ন্াসক আশা োমক? আশায় আশ্বস্ত হওয়ার 
জন্্য কতব্ার মোধয়ামন্ ব্মিস�, গূঢ়ত্বি জান্ার জন্্য ব্হুজমন্র দ্ারস্ 
হময়স�। মোকউ অব্াক হময় ধ�মক ব্মলম� ধদুর ল্যালা! আশার িামে 
মোদো করা োয় ন্াসক? মোকউ আশ্বাি সদময় ব্মলম�, আশার আঁচল ন্া 
মো�মড় টান্মত োকমল মোদো পামব্। আশার আঁচল ধমর আস� ব্াসদন্ী 
হময়স�, আশার �দুে মোদসে আর ন্া মোদসে আঁচল আ�ার হামত আম�।”

ন্ান্া :.. “ভামব্ �ন্ আপন্ন হমল ভাব্দুক হয় ভাসব্ত। ভরদদুপদুমর ভর 
উেমল আন্াসড়রা হামড়হামড় মোটর পায় কসব্তা কী এব্ং কয় প্রকার। 
ভূতপূসণ্ষ�ায় �মন্া�য় পসরমব্মশ �ান্িীর আসব্ভ্ষাব্ হমল �মন্ �মন্ 
�ন্ত্র জমপ �ন্তার �াো ধমর। কাব্্য�য় পসরমব্মশ কাব্্যগুমণর প্রভাব্ 
োমক। সন্য়� সন্ষ্া এব্ং সশটি ভার্ায় হয় কাব্্যিৃসটি। শশলী এব্ং �মন্ 
োমক �াধদুে্ষ। অক্ষরসব্ন্্যামি কাব্্য হয় শালীন্তািম্ত। ওমজাগুমণ 
কাব্্যশসতি প্রভাব্ সব্স্তার কমর।”

িারণী :.. “শশলী-কদু শল সব্শদভামব্ সব্মলের্ণ করমত চান্ ন্া এই 
মোতা?”

ন্ান্া মোব্াকার �ত মোহমি ব্লমলন্… “মোতা�ার �মতা পসণ্ডতন্ারীমক 
ঞোন্ সদময় আস� অঞোন্ হমত চাই ন্ামগা ব্ন্ধদু ন্ী।”

িারণী দাঁত কট�ট কমর ব্লল... “ন্াগরাসলর �জা আজ মোের 
পামব্ মোগা ন্াগর।”

ন্ান্া মোচাে পাসকময় ব্লমলন্... “মোতার এত স্পধ্ষা! তদু ই আ�ামক 
ন্াগর মোডমকস�ি?”

িারণী কপট মোহমি ব্লল... “ন্াগরী শমব্র অে্ষ প্রণসয়ন্ী অেব্া 
রসিকা র�ণী হমল ন্াগর শমব্র অে্ষ কী হমব্?”

ন্ান্া :.. “আ�ার িামে গুরুসগসর। দাঁড়া! গরু রাোসলর জন্্য আজ 
মোতামক মোগামে পাোব্। প্রাজন্ হামত োসল পাময় �ামে হাঁটমল, এঁটদু ল 
এঁমটল এঁমটা এব্ং মোজাঁমকর িামে আজ মোতার পসরচয় হমব্।”

িারণী :.. “এঁমটল �াসট শুকামল কটকট কমর, এঁমটা োব্ামরও 
মোপট ভমর। এঁটদু সল কীট এঁমট োমক এব্ং গামণ্ডসপমণ্ড রতি চদু মর্ 
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মোজাঁকরা েমি পমড়।”
ন্ান্া :.. “কাক কা কা করমল কামন্র ব্ামরাটা ব্ামজ। দরদা� 

করার জন্্য চাইমলও আস� দাঁড়কাক হমত পারব্ ন্া।”
িারণী �াো মোন্মড় ব্লল… “আহামর কান্! মোতার কারণ আস� 

আ�ার সপ্রয় কাসন্ হাসরময়স�।”
ন্াসন্ �দুেসব্কৃত কমর ব্লমলন্... “আমদেমলপন্া �াড়! ন্ইমল েেন্ 

তেন্ হাত পা হারামব্।”
িারণী :.. “ব্াসবিন্্যামি ব্তিা গলার মোজামর �মন্র ভাব্ প্রকাশ 

কমর। আস� পাসর ন্া। তাই প্রছেন্ন সন্ন্াব্াদ শুসন্ এব্ং সব্দ্রূপাত্ক 
ব্ামক্য সতে্ষক �ন্তব্্য এব্ং মোলের্পূণ্ষ সটটকাসর ব্রদাস্ত করমত হয়।”

ন্ান্া মোচাে কপামল তদু মল ব্লমলন্... “ব্ম্রাসতি! ইয়া �াব্দুদ।”
িারণী :.. “কী হময়ম� ন্ান্াজান্?”
ন্ান্া :.. “েমেছোচারী �ন্মক ব্শ করমত চাইমল হাত পা সব্ব্শ 

হয়। স্বমপ্নর ব্মন্ ঘর ব্াসন্ময় �ন্মক ব্সন্ করার জন্্য িসন্ব্াজ 
হমত হমব্।”

িারণী :.. “অব্মশমর্ আশা-ভরিা িব্ মোশর্ হময়ম�।”
ন্ান্া :.. “আ�ার ব্গমল আয়, কাসব্্যক এব্ং কাসব্্যকতা িম্বমন্ধ 

আলাপ আমলাচন্া করব্।”
িারণী :.. “িসত্য ব্লম�ন্?”
ন্ান্া :.. “কাসন্তসব্দ্যার অে্ষ মোজমন্ তদু ই অলংকরণ এব্ং ন্ন্ন্তম্বি 

পারদশ্ষী হময়স�ি। অলংকারশাস্ত্র িম্বমন্ধ জান্মত হমল �ন্ এব্ং 
অলংকার পব্্ষ পড়মত হমব্।”

িারণী :.. “অব্মশমর্ স্পটিভামব্ ব্দুমেস�, আসব্টি এব্ং সন্সব্টি হমত 
হমব্। ইটি শমব্র অে্ষ ব্াসছিত। আপসতে শমব্র অে্ষ সব্রুদ্ধ েদুসতি। 
ইটিাপসতে শমব্র অে্ষ অভীটি ব্স্তু লাভ। ইটিক শমব্র অে্ষ ইট। 
সেটমকল এব্ং পাটমকল শমব্র অে্ষ মোজমন্ সব্রুদ্ধ েদুসতি ব্াসছিত হমল 
লাসছিতরা �ারা�াসর করমব্।”

ন্ান্া :.. “মোভক মোভলসক এব্ং মোব্শভূর্মণ ভণ্ডামন্ার ভাঁওতাব্াসজ, 
লাভ মোলাভ মোলাকিান্ হমলা র্ড়সরপদুর কারিাসজ।”

িারণী :.. “মোব্মহস্ত কামরা শপতৃক িম্পদ ন্য় জান্া িম্বিও িসত্য 
ভয় হয়, মোব্শভূর্ায় ধস�্ষষ্ মোিমজ ব্কধাস�্ষকরা ন্ীসরমহর িব্্ষন্াশ 
কমর।”

ন্ান্া :.. “�ান্দুর্ িমচতন্ হমছে। মোব্মহমস্তর আশ্বাি এব্ং মোদাজমের 
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ভময় আর ন্ীরমব্ সন্ে্ষাসতত হমব্ ন্া। িত্বর ভামদ্রর দদুপদুমর ভমণ্ডর 
ভাণ্ডামর োো পড়মব্।”

িারণী :.. “অটিকামল কালাকাল হয়, কেন্ কালান্তর হমব্ মোকউ 
জামন্ ন্া।”

ন্ান্া :.. “কসব্কল্পন্ার ন্ীল পসর, তদু ই আ�ার স্বমপ্নর ব্াস্তব্তা। 
�দুমো�দুসে হময় অপলকদৃমটি আ�ার মোচামের সদমক তাকামল কাব্্যমলাক 
মোদেমত পামব্। �মন্ রাসেি! কাব্্যশসতি হমলা শসতি�তোর অংশ এব্ং 
িব্ার �ামে উদ্াব্ন্ী শসতি আম�। ন্তদু ন্ সচন্তার উদ্ব্ অমন্মকর জন্্য 
উদ্ট উদ্াব্ন্া হমলও কসব্তা কামরা �ন্গড়া ব্্যাপার ন্য়। শব্ালংকার 
এব্ং অে্ষালংকার জান্মল কসব্তা মোলো এমকব্ামর মোিাজা। ন্দুন্ সদময় 
পান্তা মোেমত কটি হয়, কসব্তা সলেমত কটি হয় ন্া।”

িারণী :.. “ন্দুন্ পান্তার িামে কসব্তার তদু লন্া করমল কসব্রা 
আপন্ামক অকসব্ ডাকমব্।”

ন্ান্া :.. “ব্াল্যকামল কসব্ হমত মোচময়স�লা�। মোতার ন্াসন্ কসব্তা 
প�ন্ কমর ন্া। কাব্্যচচ্ষা করমল ব্মল, কসব্তার মোকািতায় মোপট 
ভমর ন্া। উপন্্যামি কসব্তা পড়মল পােক অত্যন্ত সব্রতি হয়।”

িারণী :.. “জপতপ এব্ং শমব্াচ্চারণ আপন্ার কা� মোেমক সশমেস�। 
�মন্ ব্ড় আশা সন্ময় মোদমশ এমিস�লা�, ন্ান্াজামন্র মোিব্া কমর 
িাসহত্যমিসব্কা হব্। কসব্তা সলমে কসব্ন্ী হব্ জমপ আস� �াোর 
�গজ মোিন্া কমরস�। কসব্তা কী তা কেমন্া জান্মতও চাইসন্।”

ন্াসন্ হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্... “কসব্তা শব্ শুন্মত েদুব্ ভামলা 
লামগ। রূপকোর রাজকদু �ামরর �ত। ব্াস্তমব্ কসব্তার মোকামন্া কদর 
মোন্ই। োরা কসব্তা মোলমে ওরা হাভামতর �ত তাসকময় োমক। তামদর 
পামত ভাত পমড় ন্া। কসব্তার সচন্তা ব্াদ সদময় ক� চাউমল মোব্সশ 
ভাত ব্াড়ার সচন্তা করমল ি�ময়র িদ্্যব্হার হমব্।”

িারণী :.. “হামত-কলম� সশক্ষা সদমল িত্বর প্রসশক্ষণপ্রাপ্ত হব্।”
ন্াসন্ :.. “পদুরাণ চামল ভাত ব্ামড়, ডামকর কো �মন্ োমক মোেন্।”
িারণী :.. “ন্তদু ন্ চামল ি�ি্যা কী?”
ন্াসন্ :.. “ন্তদু মন্ সন্শ্চয়তা মোন্ই এব্ং �াড় ব্াট্া ব্াদ সদময় পদুরাতমন্ 

ভদু রতদু সক সদমত হয় ন্া। পদুমরাপদুসর িংিারী হমল ন্তদু ন্ এব্ং পদুরামণর 
পাে্ষক্য আপমি ব্দুেমব্। অসভধান্ পমড় মোজমন্স�, পদুরাসব্ৎ শমব্র অে্ষ 
পদুরাতম্বি অসভঞে ব্্যসতি এব্ং পদুরাধ্যমক্ষর অে্ষ ন্গমরর ত্বিাব্ধায়ক।”

িারণী :.. “আজমকর জন্্য আপন্ামক অমশর্ ধন্্যব্াদ।”
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[ ] ন্ান্া কো ন্া ব্মল কপট মোহমি হাত ন্ামড়ন্। িারণী সন্মজর 
কা�রায় মোেময় িাজমগাজ করার জন্ ্ে রূপিজ্ায় ব্মি। ন্মে 
মো�মহসন্, পাময় আলতা, মোচামে কাজল, অধমর অধররাগ, হামত চদু সড় 
পাময় নূ্পদুর, কামন্ েদু �কা ন্ামক মোন্ালক পমর িাদা মোিান্ায় মো�াড়া 
তাসব্জ কামলা তাগায় মোগঁমে গলায় েদু লায়। এমলামোঁপায় গুঁসজকাসে 
গুঁমজ আয়ন্ায় রূমপর ঘটা মোদমে মোিান্া�দুেীর আমকেলগুড়দু �। ব্রাব্র 
ব্ামরাটায় মোদয়াল ঘসড়মত ঘসটি ব্াজমল চ�মক উমে আরসশমত 
অশরীসরণী মোদমেম� মোভমব্ ডমর-ভময় মোদৌমড় কা�রা মোেমক মোব্সরময় 
সপ�ন্ সিমর স্বীয় রূপ আয়ন্ায় মোদমে মোচাে ব্দুমজ সশউমর ধীমর 
ধীমর মোহঁমট ব্াগামন্ োয়। ব্ড়দু ই গাম�র ডামল ব্িা ডান্সপমট েদুব্ক 
সকংকত্ষব্্যসব্�ূঢ় হময় সব্মদসশ মোদাময়মলর �ত সশি সদমল িারণী মোরমগ 
কশকশ কমর ব্াঁমশর মোিাঁটা হামত মোন্য়। েদুব্ক ডরভময় েরের কমর 
ব্দুড়ইর �ত েমর পমড় পালামত চাইমল িারণী মোিাঁটা সদময় তার পাময় 
ব্াসড় �ামর। [ ]

েদুব্ক করমজামড় মোকঁমদকঁসকময় ব্লল… “আই�া! তদু স� আ�ার 
আম্ার আম্া। দয়া কমর এব্ামরর �ত ক্ষ�া করমল ব্ামপর জমমে 
আস� আর এই ব্াসড়মত আিব্ ন্া।”

িারণী দাঁত সেঁসচময় ব্লল... “এই �রশুম� ব্াসড়র মোচৌহদিায় মোতামক 
মোদেমল জামতর জাঁতায় মোজঁমত মোতামক জাউ ব্ান্াব্। পমরর ব্ার 
হামতন্াত ধরা পড়মল ব্্রীকরণ এব্ং ব্ম্রাসতির ভাব্ এব্ং ভাব্াে্ষ 
পদুঙ্ান্দুপদুঙ্ভামব্ সব্মলের্ণ করমত হমব্।”

েদুব্ক :.. “অকামল পাগল হওয়ার আমগ গামল কদু �কদু � লাগাব্ার 
কারণ জান্মত চাই।”

িারণী :.. “কী ব্লমল!”
েদুব্ক কো ন্া ব্মল উমে পমড় মোদৌমড় পালায়। িারণী মোিাঁটা সদময় 

ব্াসড় মো�মর পাকা ব্ড়দু ই পামড়। এক �সহলা ওমক মোডমক ব্লমলন্... 
“মোতা�ার চাসচ েদুব্ অিদুস্। েব্র ব্লার জন্্য আ�ামক পাসেময়ম�ন্।”

িারণী :.. “আপন্ামক অমন্ক ধন্্যব্াদ। চাসচমক ব্লমব্ন্ উন্ামক 
মোদোর জন্্য কাল িকামল োব্।”

�সহলা চমল মোগমল িারণী সচসন্তত হময় হাঁটাহাঁসট কমর। ন্াসন্ ঘর 
মোেমক মোব্সরময় সচন্তার কারণ মোজমন্ ব্লমলন্... “ন্ান্ামক ব্লমল 
ওর্দুধপমত্র ব্্যব্স্া করমব্ন্। অেো দদু সশ্চন্তা কসরি ন্া।”
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িারণী ডামন্ ব্াঁময় তাসকময় ব্লল… “চাসচর সক�দু হমল সন্মজমক 
ক্ষ�া করমত পারব্ ন্া।”

ন্াসন্ ঘমরর সদমক হাঁটমত শুরু কমর ব্লমলন্… “সেকাম�, আজ 
সব্মকমল আ�রা োব্।”

িারণী �ৃদদু মোহমি সন্মজর কা�রায় োয়। িন্ধ্যায় ন্ান্া ব্াসড় সিরমল 
িারণী উন্ার িা�মন্ দাঁসড়ময় গম্ীরস্বমর ব্লল... “আস� আ�ার ব্াসড় 
মোেমত চাই।”

ন্াসন্ সব্চসলত হময় �াো ন্ামড়ন্। ন্ান্া দৃঢ়কমঠে ব্লমলন্... “আ�ার 
ব্াসড় গাসড় জস�জ�া িব্ মোতার।”

িারণী অন্্যসদমক �দুে সিসরময় ব্লল… “এটা আপন্ার ব্াসড়, 
আ�ার ন্য়। আস� আ�ার দাদার সভটায় মোেমত চাই।”

ন্ান্া ব্দুক কাঁসপময় দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় �াো মোন্মড় ন্াসন্র হাত মোেমক 
কাপ সন্ময় িাধারণকমঠে ব্লমলন্... “মোতার �ন্ ো চায় তা কর, আস� 
আর মোতামক ব্ারণ করব্ ন্া। কেন্ মোেমত চাি?”

ন্াসন্ হতাশ হময় কাঁধ েদু লামল িারণী গম্ীরস্বমর ব্লল... “কাল 
িকামল োব্।”

ন্ান্া দাসড়মত হাত ব্দুসলময় কামপর সদমক তাসকময় ব্লমলন্… 
“দাসড়মত পাক ধমর �ৃতদু ্যর আগা� ব্াত্ষা সদময়ম�। প্রত্যাব্ত্ষমন্র 
জন্্য প্রস্তুত ন্া হমল মোরৌরব্ গন্তব্্য হমব্।”

িারণী কো ন্া ব্মল সচসন্তত হয়। ন্ান্া চা পান্ কমরন্। ন্াসন্ 
িারণীর সদমক তাসকময় ব্লমলন্… “মোোলমির সভতর শা�দুক সন্রাপদ, 
সন্রাপতোর জন্্য সন্রাপমদ োকমত হয়। সন্রাপতোর জন্্য সহংস্র হমত 
হয়। সন্রাপতোর জন্্য সন্দ্ষায় হমত হয়। িত্যব্াদী এব্ং ব্াস্তব্ব্াদীর 
িামে সহংিদুকরা দূরত্ব ব্জায় রামে।”

িারণী :.. “ব্াতামি েব্র রমটম� ব্্যত্যাি হময়ম� ব্্যোতদু র, 
ব্্যতীপামত ব্্যসেন্ী ব্্যোর ব্্যেী মোপময় ি�ব্্যেী হময়ম� পদুরাদস্তুর।”

ন্ান্া �াো দদু সলময় ধীমর ধীমর মোহঁমট পড়াঘমর মোেময় মোচয়ার মোটমন্ 
ব্মিন্। ন্াসন্ ন্ান্ামক অন্দুিরণ কমরন্। ন্ান্া কামপর সদমক তাসকময় 
ব্লমলন্… “মোব্আমকেমলর আমকেলদাঁত উমে ন্া। আমকেল মোদামর্ 
মোব্দন্াত্ষ হমল দাঁমতর ব্্যো আর �মন্র ব্্যো ব্দুসেময় ব্লা োয় ন্া।”

ন্াসন্ :.. “সক�দু ব্লমল ব্মল, অতীত ধমর টান্াটাসন্ কমরা মোকন্? 
িারাজীব্ন্ পমড় আম�, ভসব্র্ৎ িম্বমন্ধ সক�দু ব্মলা।”

ন্ান্া :.. “ভসব্র্মতর জন্্য ব্লস�, অসততপ্ত ধাতব্ পদামে্ষ সক�দু 
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পড়মল তা অতীত হয়। আমনেয়সগসরর অনেদুৎপামত আহত হওয়ার 
আমগ ব্লমত চাই, অতীমতর পামপর জন্্য প্রায়সশ্চতে করমত হয়। 
ঋমণর টাকা পসরমশাধ করমত হয়। হািমর কড়ায়গণ্ডায় সব্চার হমব্, 
এতিব্ অতীমত হওয়া িম্বি মোকান্ িাহমি ভসব্র্মতর মোলজ ধমর 
টান্াটাসন্ করব্?”

[ ] ন্াসন্ কো ন্া ব্মল কাঁধ েদু লামল ন্ান্া মোচাে ব্দুমজ স্বসস্তর িামে 
ব্দুক ভমর শ্বাি টামন্ন্। িারণী দরজার ওপামশ দাঁসড়ময় ন্ান্ার কো 
শুমন্ আলত পাময় মোহঁমট চমল োয় এব্ং পরসদন্ মোভামর উমে শতরী 
হময় ব্ারান্ায় হাঁটা হাঁসট কমর। [ ]

ন্ান্া ঘর মোেমক মোব্সরময় িারণীমক হাঁটাহাঁসট করমত মোদমে 
ব্লমলন্... “ি�াসপকা এব্ং অি�াসপকার স্রয়াকম�্ষ অসতষ্ হময় 
মোজমন্স�, িাধদুমত ও-কার এব্ং চসলমত উ-কার ব্্যব্হার কমর ঘাি 
মোেময় তাজা হওয়ার জন্্য গুরু মোগারু হময় মোগামে চমল সগময়ম�।”

িারণী অন্দুতপ্ত হময় ব্লল… “সব্য়া করণ এব্ং ব্্যাকরমণর পাে্ষক্য 
ব্দুেমত ব্্যে্ষ হময় আজ আস� িসত্য সব্পে্ষস্ত হময়স�।”

ন্ান্া সজমপর পামশ মোেময় উচ্চস্বমর ব্লমলন্… “চাতদু মে্ষ চতদু র 
হওয়ার জন্্য িত্বর চতদুপোেীমত ভসত্ষ হমত হমব্।”

িারণী ব্ারব্ার ঘমরর সদমক তাকায়। ন্াসন্ মোব্মরামল গাসড়র মোদৌমড় 
মোেময় দরজা েদুমল এব্ং ন্াসন্ উমে ব্িমল ন্াসন্র পামশ ব্মি। ন্ান্া 
কো ন্া ব্মল িাধারণ গসতমত চাসলময় ওর দাদার ব্াসড়র িা�মন্ 
মোেম� ব্লমলন্... “মোতামক সন্ময় োওয়ার জন্্য সব্মকমল আিব্।”

িারণী সজপ মোেমক মোন্ম� দরজা ব্ন্ধ কমর ন্ান্ার সদমক তাসকময় 
ব্লল... “চাসচ মোব্সশ অিদুস্। িদুস্ হমল েব্র পাোব্।”

ন্ান্া সজপ চালামত শুরু কমর ব্লমলন্… “মোদাদদুল্য�ান্ হমল 
দদু সশ্চন্তায় সদন্�ান্ দদুলমত হয়, হতাশ হমল আজীব্ন্ ব্াদদুড়মোলা 
েদু লমত হয়।”

ন্াসন্ কো ন্া ব্মল সব্চসলত হময় �াো ন্ামড়ন্। িারণী ধীমর ধীমর 
মোহঁমট ব্াসড়র সভতমর মোেময় মোহঁমক মোডমক ব্লল... “চাচাজান্, আস� 
এমিস�।”

চাসচ মোব্সরময় ধারীমত ব্মি হামতর ইশারায় ডাকমল িারণী প্রায় 
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মোদৌমড় মোেময় ব্লল... “ভাই মোকাোয়?”
চাসচ :.. “জস�জ�া মোব্মচ শ্বশুরব্াসড় চমল সগময়ম�।”
িারণী :.. “সেকাম�, চাচাজান্ মোকাোয়?”
চাসচ :.. “মোক্ষমত সগময়ম�ন্। দদুপদুমর আিমব্ন্। সক�দু মোেময়স�ি?”
িারণী :.. “তদু স� সক�দু মোেময়�?”
চাসচ ডান্ হামত িারণীমক জসড়ময় ধমর কসম্পতকমঠে ব্লমলন্… 

“মোতার ডাক শুমন্ আজ প্রায় িপ্তা পর সব্�ান্া মোেমক মোন্ম�স�। মোতার 
চাচা রাঁধাব্াড়া কমরন্। আ�ামক ব্িা। আ�ার �াো ঘদুরামছে।”

িারণী চাসচমক ব্সিময় মোদৌমড় পাসন্ এমন্ পান্ কসরময় পামশ ব্মি 
ব্লল... “আ�ামক েব্র সদমল ন্া মোকন্?”

চাসচ :.. “মোতার চাচা ব্ারণ কমরস�মলন্।”
িারণী :.. “সেকাম�, এেন্ সব্�ান্ায় ব্মি আরা� কমরা �া� ধরার 

জন্্য আস� পদুকদু মর োব্।”
চাসচ ওমক ধমর উমে টদু ইময় টদু ইময় মোহঁমট ঘমরর সভতমর মোেময় 

সব্�ান্ায় ব্মিন্। িারণী ব্ঁড়সশ হামত পদুকদু র মোেময় শক �া� কময়কটা 
ধমর রাঁধাব্াড়া কমর এব্ং চাচা ব্াসড় সিরমল িান্মন্ মোহমি ব্লল... 
“চাচাজান্, মোক�ন্ আম�ন্?”

চাচা :.. “এই মোতা, কমটিিৃমটি মোব্ঁমচ আস�। তদু স� কেন্ এমি�?”
িারণী :.. “িূমে্ষর �ায়া �াঁইমচ োকমত এমিস�লা�। আপন্ার 

হামত কী?”
চাচা :.. “�া� ধমর এমন্স�। রামত ন্দুন্ পান্তা মোেময়স�লা�।”
িারণী :.. “আর মোেমত হমব্ ন্া। হাত �দুমে ধদুময় আিদুন্ ভাত মোব্মড় 

মোদব্।”
চাচা োলদুই এসগময় সদময় ব্লমলন্… “আস� হাত �দুে ধদুময় এমিস�। 

আ�ার মোব্সশ ভদু ে মোলমগম�।”
িারণী েদুলাই হামত সন্ময় ব্লল... “আস� মোে এমিস� তা আপসন্ 

জান্মলন্ মোক�মন্?”
চাচা :.. “তালই িামহমব্র িামে মোদো হময়স�ল।”
ন্ান্া মোহঁমক ব্লমলন্... “কই মোগা মো�জব্ান্! পান্মভাজমন্র জন্্য 

অসতসে এমিস�। কী সদময় আপ্যায়ন্ করমব্?”
িারণী :.. “ো মোেমত চাইমব্ন্ তা রান্না করব্। প্রময়াজমন্ সন্মজ 

অভদু তি মোেমক অসতসেিৎকার করব্।”
ন্ান্া :.. “সেকাম�, আজ অধ্যশন্ করমল কাল অন্শন্ করমত 
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পারব্।”
িারণী �দুে মোভংসচময় ব্লল… “ন্াসন্জান্ মোব্মলস�মলন্ কদু সস্তসগর 

হওয়ার জন্্য মোলজ ধমর কদু স�র মোটমন্স�মলন্। িাক্ষামত িত্যািত্য 
জান্লা�, মোদৌড়ামদৌসড় কমর কদু ঁড়া ধরমত পারমব্ন্ ন্া, তড়ব্ড় কমর 
উমড় োমব্।”

ন্ান্া �দুচসক মোহমি ব্লমলন্... “ভাত মোদমব্ ন্া মোদৌমড় হাওমড় োব্?”
িারণী হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “মোঘারাঘদুসর করার জন্্য হাওমড় 

মোেমত হমব্ ন্া, পারমল োমরমোমর মোহঁমট পাকঘমর আিদুন্।”
ন্ান্া কো ন্া ব্মল ওমক অন্দুিরণ কমর পাকঘমর মোেময় হাত ধদুময় 

মো�মেমত ব্মিন্। িারণী ব্ত্ষমন্ ভাত লময় ঘদুমর ন্ান্ামক মো�মেমত 
ব্িা মোদমে মোচাে কপামল তদু মল ব্লল... “লজ্া হয়সন্?”

ন্ান্া মোচাে পাসকময় ব্লমলন্... “লজ্ায় লাল ন্া হময় আ�ার ভামত 
মোোল মোদ।”

িারণী �ৃদদুমহমি ভাজা �া� এব্ং সপঁয়াজ এক পামশ সদমল ন্ান্া 
মোচাে কপামল তদু মল ব্লমলন্... “এই ব্য়মি ঘরকন্না হময়স�ি।”

িারণী চাচা চাসচর ব্ত্ষন্ প্রস্তুত করমত করমত ব্লল… “ভূময়াদশ্ষমন্ 
আপন্ার �ত দশ্ষমকর মোচামে মোভলসক লামগ, মোকৌশমল মোকৌশল প্রদশ্ষন্ 
করমত হয় ন্া।”

ন্ান্া �াম�র কাঁটা ব্া�মত ব্া�মত ব্লমলন্… “তদান্ীং োসল োণ্ডা 
লাগমতা ইদান্ীং োসল গর� লামগ মোকন্, িূমে্ষর জ্বর উমেম� ন্াসক?”

িারণী চাচা চাসচমক ভাত সদময় সিমর ন্ান্ার িা�মন্ হাঁটদু  মোগমড় 
ব্মি হাঁ কমর। ন্ান্া ওর �দুমে ভাত তদু মল সদময় �াোমত �ােমত 
ব্লমলন্... “রামত আর ভাত োব্ ন্া। ন্াস্তার ব্দমল পান্তা োওয়ার 
জন্্য রাত োকমত আিব্।”

িারণী ভাত সচব্ামত সচব্ামত ব্লল... “কারণ জান্মত পারব্ সক?”
ন্ান্া :.. “পাপম�াচন্ হয়, শাপম�াচন্ হয় ন্া। কা’র অসভশামপ 

অসভশপ্ত হময়স� তা আস� জাসন্ ন্া।”
িারণী :.. “পাপ শাপ আর কালিামপর সচন্তা ব্াদ সদময় ভাত মোেমল 

মোপট ভরমব্। হাভামতর �াো ঘদুমর, উেমল ব্িমত পামর ন্া ব্িমল 
উেমত পামর ন্া এব্ং সদন্�ান্ �ন্ অসস্র োমক।”

ন্ান্া :.. “ব্াদিাধার জন্্য মোব্ঁমক দাঁসড়ময় পমের কাঁটা হমত চাই ন্া, 
ব্াধাসন্মর্ধ ন্া মো�মন্ ন্া�গান্ উলমটা মোগময় লাভ হয় ন্া।”
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িারণী হািার মোচটিা কমর ব্লল… “ভসব্তব্্য অেব্া ভসব্র্্যৎ িম্বমন্ধ 
সক�দু জাসন্ ন্া, ভসব্র্্যমতর ভাব্ন্ায় আস� ভাসব্ন্ী হমত চাই ন্া।” 

ন্ান্া আর কো ন্া ব্মল ভাত মোেময় মোব্সরময় চাচামক মোডমক মোচয়ার 
মোটমন্ ব্মি গম্ীরস্বমর ব্লমলন্... “মোতা�ার মো�মল এব্ং মো�মলমব্ৌ 
মোকাোয়?”

চাচা দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় ব্লমলন্… “জস�জ�া মোব্মচ শ্বশুরব্াসড় চমল 
সগময়ম�।”

ন্ান্া ঘসড়র সদমক তাসকময় ব্লমলন্... “এেদুসন্ আজান্ হমব্। চমলা, 
�িসজমদ ন্�াজ পড়ব্।”

চাচা িম্সত জাসন্ময় ন্ান্ার িামে চমল মোগমল িারণী কামজ ব্্যস্ত 
হয় এব্ং পরসদন্ দদুপদুমর পদুকদু র পামর মোেময় মোপয়ারা গাম� কাউমক 
মোদমে গদা হামত সন্ময় মোহঁমক ব্লল... “মোচারার ভায়রা স�ঁচমকমচার! 
দদুঃিাহসিক চদু সরর জন্্য আজ মোতামক পদুরসৃ্ত করব্। মোদৌমড় সন্মচ 
আয়।”

সন্রীহ েদুব্ক তড়ব্ড় কমর গা� মোেমক মোন্ম� করমজামড় ব্লল... 
“আস� হাস�র। দয়া কমর আ�ামক �াসরি ন্া। পূব্্ষাভার্ মোপমল সব্সচত্ 
মোব্শভূর্ায় পদুরস্রিয়ায় আিতা� ন্া।”

িারণী মোচাে পাসকময় ব্লল… “মোপার্া কউতমরর �ত মোপয়ারা 
পাহারা সদসছে আর ভাদির-ব্উর ভাশুর এমিম�ন্ হাপদুি-হুপদুি কমর 
হাসপশ করার জন্্য। মোদৌমড় ব্াসড়ঘমর োও ন্ইমল…।”

 হাস�র মোব্জার হময় ব্লল... “মোরাগীর জামন্ সক�দু মোেমত চাইমল 
অমরাগীরা তামক তা োওয়ায়। মোরাগা মোদমেও তদু ই আ�ামক ভৎ্ষিন্া 
কমরস�ি। সেকাম�! রামত মোিান্ করমল চাসচমক আজ িব্ ব্দুসেময় 
ব্লব্।”

িারণী :.. “তদু স� পারমল গাম�র জমড় মো�দ মো�মর মোপয়ারা পামড়া, 
আস� মোদসে অন্্যায়ভামব্ সক�দু আত্িাৎ করমত পাসর সক ন্া।”

হাস�র মোচাে ব্দুমজ সশউমর ব্লল… “মোতার �মন্ সব্রটা কদু �তলব্ 
আম�। আস� আর মোপয়ারা োব্ ন্া।”

িারণী :.. “ব্ললা� মোতা! পারমল গাম�র জমড় মো�দ মো�মর মোপয়ারা 
পামড়া।”

হাস�র আড়মচামে তাসকময় ব্লল... “�দুগুর মোতমড় �ারমব্ ন্া মোতা?”
িারণী :.. “আস� আর মোতা�ামক �ারব্ ন্া।”
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হাস�র গাম� উমে কময়কটা মোপয়ারা মোপমড় সন্মচ মোন্ম� িভময় 
তাকামল িারণী �াো সদময় ইশারা কমর ব্লল... “কী হময়ম�?”

হাস�র কপট মোহমি সপ�দু মোহঁমট ব্লল… “তদু ই পইোয় ব্মি মোপয়ারা 
ো, আ�ামক এেদুসন্ ব্াসড় মোেমত হমব্। হোৎ কমর স্মরণ হময়ম�, 
�াগমলর পাল সন্ময় মোকউ আজ মোগামে োয়সন্।”

িারণী :.. “সপটটামন্র কারণ জান্মত চাই।”
হাস�র :.. “মোতার কক্ষশ কঠে শুন্মল মোরাগরা মোদৌমড় আমরাগ্যসন্মকতমন্ 

চমল োয়, ন্াক ধমর সচরাত সগলমত হয় ন্া।”
িারণী :.. “সন্ভ্ষময় মোপয়ারা োও।”
“মোেঙা…।” ব্মল হাস�র �াো সদময় ইশারা করমল িারণী মোেঙা 

�দুমড় মো�মর সব্রমতিাসতি কমর ব্লল... “মোচার-মোচাট্ার েন্ত্রণায় রামতও 
ঘদু�ামত পাসর ন্া।”

হাস�র :.. “মোেসঙময় মোচারমক আধ�রা করার জন্্য এক শমত্ষ 
মোেঙামড় হব্।”

িারণী :.. “স্পটি উচ্চারমণ অমে্ষাদ্াটন্ এব্ং অমে্ষামদ্দ হয়।”
হাস�র :.. “এিব্ শ্রুসত�ধদুর অশ্রুত শমব্র ভময় কাঁচমপাকারা 

পে্ষন্ত দূরত্ব ব্জায় রামে তা সক তদু ই জাসন্ি?”
িারণী :.. “ওরা জামন্ অমে্ষাপপসতের অভামব্ সব্পসতে ঘমট তাই 

ওরা দূমর োমক।”
হাস�র :.. “িহজ শমব্ িািিাি কমর ব্ল, ভদু ে লাগমল মোপট ভমর 

িল মোেমত পারব্ সক ন্া?” 
িারণী :.. “সন্শ্চয় পারমব্।”
হাস�র কো ন্া ব্মল কপট হািমল িারণী কপাল কদু ঁচমক ব্লল... 

“মোপমট জট মোলমগম� ন্াসক?”
হাস�র :.. “এিব্ আ�ার সব্শ্বাি হমছে ন্া।”
িারণী :.. “চাচাজান্মক িাহাে্য করমল িত্বর দদুঃেম�াচন্ হব্।”
হাস�র :.. “আজ আস� কাজ েদু ঁমজ পাসছে ন্া।”
িারণী :.. “ন্ান্াজামন্র জস� অন্্যরা ব্গ্ষা কমর।”
হাস�র :.. “আস� ব্গ্ষাদার হমত চাই।”
িারণী হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “মো�ৌিদু� ব্দুমে হালচার্ করমল 

েরা এব্ং ব্ন্্যায় ধান্ ন্টি হমব্ ন্া।” 

এ�ন্ ি�য় ন্ান্া ব্াসড়মত প্রমব্শ করমল হাস�র মোদৌমড় মোেময় 
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চাটদু কার �ত হাত �মল ব্লল... “ন্ান্াজান্, জস� ব্গ্ষা সদমল জান্ 
ব্ন্ধক মোদব্ এব্ং আর কেমন্া সদকদাসর মোদব্ ন্া।”

ন্ান্া :.. “িারণী ব্লমল জান্ ব্ন্ধক সদমত হমব্ ন্া।”
িারণী ন্ান্া সদমক তাসকময় হািার মোচটিা কমর ব্লল… “অব্মশমর্ 

দদুঃমের সন্সশ মোভার হময়ম�, কাস�ন্ীর ডামল ব্মি িদুেপাসে িদুমের 
গান্ ধমরম�।”

ন্ান্া :.. “মোব্চারা দীন্হীন্, পান্াহামরর আশায় ব্মি অন্াহামর 
হময়ম� মোতমজাহীন্, দদু সশ্চন্তায় রাত কামট সন্দ্রাসব্হীন্, কমটিিৃমটি 
মোভাগব্ািন্াসব্�দুে হমছে কা�ন্াসব্হীন্।”

িারণী :.. “আপসন্ একসদন্ ব্মলস�মলন্, িত্যামবির্ী িমত্যর িন্ধান্ 
পায়, স�দ্রামবির্ী অমন্্যর মোদার্ েদু ঁমজ মোব্ড়ায়।”

ন্ান্া �াো সদময় ইশার কমর হাত ব্াসড়ময় ব্লমলন্... “আ�ার 
ব্গমল আয়, ব্গলদাব্া কমর ব্াসগচায় হাঁটব্।”

িারণী ন্ান্ার হাত ধমর হাঁটমত শুরু কমর আড়মচামে তাসকময় 
ব্লল... “কা�ন্া আ�ামক কা�াত্ষ কমর, আশারা কমর হতাশ। কা�দুকরা 
আ�ার ধামরপামশ আমি ন্া, সন্ষ্া�রা করমত চায় ব্দুসদ্ধন্াশ।”

ন্ান্া :.. “কী ব্লমল? মোতার এত িাহি!”
িারণী মোভংসচ সদমল ন্ান্া হািমত হািমত ব্লমলন্... “স্বাস্হাসন্কর 

মো�াঁয়ামচমরামগ �দু ঁত মোলমগম�। �দু�ন্তমর মো�াঁয়া�দু ঁসয়র সব্চার করমত 
পারব্ ন্া।”

িারণী :.. “ব্ংশগতমরামগ উত্ান্শসতিরসহত হময়ম�, হাতাহাসত 
করার ক্ষ�তা মোন্ই।”

ন্ান্া :.. “কয়টা সলমেস�ি?” 
িারণী :.. “হমব্ হাজার মোদমড়ক।”
ন্ান্া :.. “আ�ার িামে টকের সদমত চাি ন্াসক?”
িারণী :.. “আ�ার �াোয় সশং মোন্ই। মোিািািদু সি কমর মোব্হুঁশ হওয়ার 

জন্্য আপন্ার িামে টকের মোদব্ মোকন্?”
ন্ান্া :.. “তাইমল হাজার মোদমড়ক ব্লমল মোকন্?”
িারণী :.. “এক েতায় শমতক পাতা হমল দশ োতায় কমতা পৃষ্া 

হমব্?”
ন্ান্া :.. “িম্পাসদত হমল হাজার পৃষ্ার ব্ই েটপট �াসপময় মোদব্।”
িারণী :.. “�সব্ �াপামত পারমব্ন্ ন্া।”
ন্ান্া :.. “সেকাম�, তাড়ন্ তাঁইমশ আর তাংড়ামত হমব্ ন্া।”
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িারণী :.. “কল্পন্ার আকামশ মোেৌব্মন্াদয় হময় আ�ামক কমরম� 
উজ্জ্বলা, ক�ন্ীয় মোদমহ মোেৌব্ন্িঞ্চার হময় সব্তন্দু হময়ম� িজলা।”

ন্ান্া :.. “উঁি! োসল গর� লামগ। গরস�মল গর�া হমল োো পড়মব্ 
গুণান্দুরামগ।”

িারণী :.. “ন্ান্াজান্! রসিকতা ব্াদ সদময় িার কো ব্লদুন্, কসব্তার 
ব্ই সক �াপামত পারমব্ন্?” 

ন্ান্া :.. “জান্াজাসন্ হমল দর হাঁকাহাঁসক হমব্।”
িারণী :.. “মো�সশন্ পাোমল অক্ষরসব্ন্্যাি করব্।”
ন্ান্া :.. “েত তাড়াতাসড় অক্ষরসব্ন্্যাি করমব্ তত তাড়াতাসড় 

�াপার অক্ষমর ন্া� �াপমব্।” 
িারণী :.. “আপসন্ হাঁটাহাঁসট করুন্ গর� চা আন্ার জন্্য উমে 

পমড় মোদৌমড় পাকঘমর োব্।”
ন্ান্া :.. “এত েন্ত্রণা �গমজ িঞ্চয় কমর রান্নাব্ান্না কসরি মোক�মন্?”
িারণী :.. “হাঁসড়মেলা মোশর্ কমর ধারী উোমন্ োড়দু  সদময়ও সদন্ 

িদু রায় ন্া, সন্রালায় একলা ব্মি মোধয়ান্সচন্তা কসর। ঘটিায় ঘটিায় 
কত কাজ কসর তব্দুও ি�য় কামট ন্া। উদাি �াসেমক গুণ টান্মত 
মোদমে আস� সদন্ মোগাসন্, তব্দুও িদুমেরসদন্ আমি ন্া।”

ন্ান্া কপট মোহমি ব্লমলন্... “আস� এক পদ ব্সল?”
িারণী হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “এেন্ ব্দুেলা� মোব্য়াড়া ব্দুমড়া 

মোদেমল ব্দুসড়রা মোকন্ মোব্উড় ব্াঁমশর মোকাঁড়া হামত মোন্য়।”
ন্ান্া �াো চদু লসকময় সন্ম্নকমঠে ব্লমলন্… “এই ব্য়মি এতিব্ 

সশেল মোক�মন্?”
হাস�র অব্াক কমঠে ব্লল... “কী হময়ম� ন্ান্াজান্?”
ন্ান্া :.. “হাঁ কমর কী মোদেস�ি?”
হাস�র :.. “আ�ামক ধ�কামছেন্ মোকন্?”
ন্ান্া :.. “গুরু�মন্ত্র উপগুরু হমত চায়, গুরুদসক্ষণা সদমত চায় ন্া।”
হাস�র :.. “োম�লা হময়ম� ন্াসক?”
ন্ান্া :.. “ভাব্ব্ামচ্য ভাব্প্রকাশ সশেল মোক�মন্?” 
হাস�র :.. “আশকারা মোপময় আশঙ্কন্ীয় আশায় আততায়ী হমত 

চাই ন্া। িারণীমক মোচামে মোচামে রাোর জন্্য চাসচ আ�ামক আমদশ 
কমরম�ন্।”

ন্ান্া :.. “ভাইর �ন্ রাোর জন্্য ব্াসড় গাসড় মোব্মচ টাকা পাসেময় 
আ�ার দা�ান্ আসে্ষক চামপ পমড়ম�। িারণী এেন্ আমদশ সন্মর্ধ 
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�ান্মব্ ন্া, চাচা ো ব্লমব্ তা করমব্।”
হাস�র :.. “ভাব্ব্াদী হওয়ার জন্্য ব্ািায় চমল োন্। ভাব্ব্াদ 

ব্দুোর জন্্য আস� ওমক পাসেময় মোদব্।”
ন্ান্া িা�মন্ তাসকময় ব্লমলন্… “পালামত ব্্যে্ষ হমল ভাগব্ামটায়ারা 

কমর গর� চা মোতার �াোয় িালমব্।”
হাস�র কো ন্া ব্মল সপ�দু হাঁমট। ন্ান্া িারণীমক মোডমক ব্লমলন্... 

“মোহঁই! এসদমক আয়।”
িারণী :.. “কী হময়ম�, ধ�কামছেন্ মোকন্?”
ন্ান্া :.. “ন্াসন্মক সন্ময় আিব্ ন্া তদু ই আ�ার িামে োমব্?”
িারণী :.. “মোকন্?”
ন্ান্া :.. “সলেমত ব্িমল োসল ভ্যান্ভ্যান্ কমর, মোকামন্া কাজ 

করমত পাসর ন্া। আর মোশান্! মোতামক সদময় ব্ন্ধদু ন্ীর কময়কটা িংলাপ 
িংমশাধন্ করামত মোচময়স�লা�।”

িারণী হাস�র সদমক তাসকময় ব্লল... “কান্�ন্ত্র সদময়ম�ন্ ন্াসক?”
ন্ান্া দাঁত কট�ট কমর ব্লমলন্... “মোব্সশ ব্াড়াব্াসড় করমল 

মোকা�মর ব্াসড় �ারব্।”
িারণী কপট মোহমি �াো কাত কমর ব্লল... “গাঁটসরর �ত সপমে 

েদু লব্ ন্া ব্গলদাব্া করমব্ন্?”
ন্ান্া ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ ব্লমলন্… “মোলাভ �ান্দুর্মক মোলাভী 

ব্ান্ায় এব্ং মোলাভীরা িহমজ প্রমলাসভত হয়। আস� আলামভালা হমত 
চাই।”

িারণী :.. “�াপারাক্ষমর ন্া� মোদোর জন্্য �ন্ আন্চান্ আন্চান্ 
করম�। কী করমল চন্�মন্ হমব্?”

ন্ান্া :.. “ন্া�ধা� ব্লমল আন্মন্াৎিব্ করব্।”
িারণী :.. “মোলংড়া হওয়ার ডমর ব্াসড়র ধামর-পামশ মোকউ আমি 

ন্া।”
ন্ান্া :.. “ন্া� কী মোরমেস�ি?”
িারণী :.. “কাব্্যকলা।”
ন্ান্া :.. “এত িদুন্র শব্ মোকাোয় েদু ঁমজ মোপমল?”
িারণী :.. “শব্মকামর্।”
ন্ান্া :.. “ওমর ব্ািমর!”
িারণী :.. “আস্ত ব্ই মোদওয়ার জন্্য চান্াচদু রওয়ালামক ন্্যাে্য আজদুরা 

সদময়স�লা�।”
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ন্ান্া :.. “োট্া করস�ি ন্াসক?”
িারণী :.. “ভাঁমড় অসভধান্ মোদমে আ�ার �াোয় োো পমড়স�ল।”
ন্ান্া :.. “ব্াড়াব্াসড় করার জন্্য আ�ার ব্াসড় কেন্ োব্?”
িারণী :.. “মোলংড়ার �ত ে্যাং মোটমন্ হাঁটমত হমব্ ন্াসক?”
ন্ান্া :.. “সজপ িামে আম�। হাঁটমত শুরু কমর ব্ল আ�ার িামে 

শহমর োমব্ সক ন্া?”
িারণী �াো মোন্মড় মোদৌমড় সভতমর মোেময় চাসচমক মোডমক ব্লল... 

“চাসচ! িন্ধ্যার আমগ রামতর োব্ার পাসেময় মোদব্।”
চাসচ ইসন্ময় সব্সন্ময় ব্লমলন্… “চাসচমক ভদু লমল ন্া মোেময় �মর 

োব্।”
িারণী গম্ীরস্বমর ব্লল… “আপন্ামক আস� ভদু লব্ ন্া। দয়া কমর 

আ�ার জন্্য মোদায়া করমব্ন্।”
চাসচ কো ন্া ব্মল হািার মোচটিা কমরন্। িারণী দ্রুত মোব্সরময় 

হাস�রমক পায়চাসর করমত মোদমে ভ্রূ সদময় ইশারা কমর ব্লল... 
“োসল মোপমট গণ্ডমগাল হমছে ন্াসক?”

হাস�র �াো সদময় ইশারা কমর ব্লল… “মোদৌমড় ো! মোতল জ্বমল 
মোধাঁয়া মোব্মরামছে।” 

িারণী হাঁটমত শুরু কমর ব্লল... “তদু স� োমব্ ন্া?”
হাস�র মোদৌড়ামত শুরু কমর ব্লল… “টদু ইময় টদু ইময় হাঁটমল সপ�মন্র 

সিমট ব্িমত হমব্।”
িারণী ধীমর ধীমর মোহঁমট মোেময় সজমপর পামশ দাঁসড়ময় ব্লল... 

“সপ�মন্র সিমট ব্িমল দরজা েদুলমব্ ন্ইমল মোকামন্াসদন্ েদুলমব্ ন্া।”
ন্ান্া ধ�মক ব্লমলন্... “উেমব্ ন্া উমে পমড় মোদৌড়াব্?”
িারণী সব্দ্রূপ মোহমি ব্লল... “হাস�রভাই, িা�মন্ ব্িমব্?”
হাস�র দরজা েদুমল ব্লল... “েমম্প উে! আস� িা�মন্ ব্িমল 

দাসপত এব্ং জসর�াসন্ত হব্।”
িারণী উমে ব্িমল ন্ান্া শান্তকমঠে ব্লমলন্… “গসরব্গুরমব্া মোরামগ 

�মর, অন্াহামর �মর, পাসন্মত ডদু মব্ �মর, হরতামল শব্তামল �মর, 
সদন্রাত �রমতই আম�। মোক �ামর, মোক �মর এিমব্র েব্র মোে রামে 
তাঁমক আ�রা ভদু মল োসক। �ৃতদু ্যর কো আ�রা ভাব্মত চাই ন্া। 
�ৃতদু ্যর সন্য়ন্ত্রা হমলন্ জগতি�ূমহর প্রসতপালক, তাঁর কাম�ই িকল 
সিমর োব্। �রণশীল �ান্দুর্ �রমব্ই। অ�র হমত চাইমলও �ারা�াসর 
কমর �রমব্। �ান্দুমর্র জমেই হময়ম� �ৃতদু ্যমক ব্রণ করার জন্্য।”
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িারণী :.. “মোেসদন্ মোেমক ব্দুেমত সশমেস�লা� মোিসদন্ মোেমক আস� 
�ৃতদু ্যর জন্্য প্রস্তুত হময়স�। আপসন্ আ�ামক ব্মলস�মলন্, �ৃতদু ্যর জন্্য 
প্রস্তুত োকমল অন্তমর আমক্ষপ অন্দুতাপ োমক ন্া।”

ন্ান্া আর কো ন্া ব্মল জপসজসগর কমর সজপ চাসলময় ব্াসড় 
মোপঁম� হাঁই হুঁই শুরু করমল ন্াসন্ মোব্সরময় িারণীমক মোদমে ইসন্ময় 
সব্সন্ময় ব্লমলন্... “মোতার লাসগ আ�ার জামন্ োসল টামন্, আ�ার 
লাসগ �ায়া টান্ ন্াই মোতার �মন্।”

িারণী দদুহাত ব্াসড়ময় ব্লল… “ও ন্াসন্মগা! মোতা�ার লাসগ আ�ার 
জামন্ োসল টামন্ মোগা।”

ন্াসন্ �াো মোন্মড় দদুহাত প্রিাসরত কমরন্। িারণী গাসড় মোেমক 
মোন্ম� ন্াসন্মক জসড়ময় ধমর ব্লল... “আস� সন্মজমক সন্য়ন্ত্রণ করমত 
চাই। আ�ার অন্তর আ�ামক সব্ভ্রান্ত কমর।”

ন্াসন্ ডান্ হামত ওমক জসড়ময় ধমর হাঁটমত শুরু কমর ব্লমলন্... 
“তদু ই আ�ার কসলজার টদু করা কসলজা। আস� মোতামক মোব্সশ আদর 
করমত চাই ন্া।”

িারণী :.. “সক�দু মোেময়� ন্া অকারমণ অন্শন্ কর�?”
ন্াসন্ :.. “আ�ার ব্ান্ধব্ীর ন্াসতমক মোদমে আস� অসভভূত হময়স�। 

অন্দু�সত সদমল তামক লাই মোদব্।”
িারণী :.. “চাচা োমক প�ন্ করমব্ন্ তার িামে িংিার করব্।”
ন্াসন্ :.. “সব্শ্রা� ন্া পসরশ্র� করমত চাি?”
িারণী :.. “গাম� উমে ডাব্ পাসড়?”
ন্াসন্ :.. “ডাব্তমল মোগমল ব্াসড় মো�মর মোলংড়া করব্।”
িারণী কো ন্া ব্মল �া’র কা�রায় মোেময় মোচাে ব্দুমজ সন্শ্বাি মোটমন্ 

ব্াতামি হাত ব্দুসলময় সক�দু অন্দুভব্ করার মোচটিা কমর। 
ন্ান্া ডান্ হাত ব্াসড়ময় ব্লমলন্… “�া হমল আই�ার �ন্ঃকটি 

উপলব্ধ হমব্। চল! ব্কব্ক করমল �ন্ ব্্যস্ত োকমব্।”
িারণী :.. “পাকঘমর চলদুন্, ন্াসন্মক জ্বালামল জ্বালা ক�মব্।”
ন্ান্া :.. “ন্াসন্ ন্গুমর। ন্গমর োকমল �াসন্ময় চলমত পামর। গ্াম� 

আিমল পামকপ্রকামর সব্পামক পমড়।”
িারণী :.. “ন্াড়ীর টামন্ ব্াসড় সিমরস�। ন্গমর মোগমল ন্মড়মভালার 

েপ্পমর পড়ব্।”
ন্ান্া :.. “আস� িাধারণ �দুিল�ান্। মোতার ব্র তদু ই প�ন্ করমব্। 

আস� শুধদু ব্রাভয় মোদব্।”
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িারণী :.. “তা আস� জাসন্।”
ন্ান্া :.. “সব্ে্যাত অেব্া পসরসচত হমল িকাল সব্কাল জন্সপম� 

গণ্ডা সতমন্ক �ন্া মোদব্।”
িারণী :.. “অব্মশমর্ অদৃশ্য পসরদৃশ্য�ান্ হমব্। হতাশাগ্স্ত হওয়ার 

জন্্য দদু সশ্চন্তা করমত চাই ন্া।”
ন্ান্া :.. “হাস�র উপসদশ্য�ান্ স�ল। উপদশ্ষক হময়ম� মোজমন্ 

আস�ও আশ্বস্ত হময়স�। কাব্্যকলা �াপামল কাব্্যরসিকার িামে 
রিালাপ করার জন্্য রসিকরা পাঞ্া লমড় প্রসতদ্স্বিতা করমব্।”

িারণী :.. “সন্মদ্ষার্ হওয়ার জন্্য অদৃটিমক মোদার্ী িাব্্যস্ত কমর 
�দুোমপক্ষীর �দুমো�দুসে হমত চাই ন্া। অমপক্ষাকারীর িামে িাক্ষাৎ 
করমত চাই। অমপক্ষ�ামণর সভমড় হাসরময় আসক্ষপ্ত হমত চাই ন্া। 
দদু সন্য়াদাসর এব্ং দদু সন্য়ামজাড়া ে্যাসত দদুই সব্র্য়।”

ন্ান্া :.. “সভটাস�ন্ প�ন্ করমলও সভড়ভাট্া এসড়ময় চসল মোজমন্ও 
ভড়কামত চাি মোকন্?”

িারণী :.. “মোদো হমল ভমদ্রাসচত ব্্যব্হার করার জন্্য ব্লব্।”
ন্ান্া :.. “সজলাসপর আড়াই প্যাঁচ ভাঙমল মোদড়োন্ হয়, মোজাড়মল 

হয় একোন্। এেন্ লাগাসন্ভাঙাসন্ ব্াদ সদময় অক্ষরসব্ন্্যাি কর।”
িারণী :.. “রামত কী োমব্ন্?”
ন্ান্া হাঁটমত শুরু কমর ব্লমলন্… “হাঁসড় সশকায় তদু মল অক্ষরসব্ন্্যাি 

কর। দ্রুত গসতমত মোদৌমড় মোব্গতসক হমত চাই ন্া।”
িারণী গুন্গুন্ কমর পাকঘমর মোেময় ব্লল... “ন্াসন্জান্, ন্ান্াজামন্র 

জন্্য কী রান্না করব্?”
ন্াসন্ :.. “তদু ই ন্াগরমদালা ো, উড়দু উড়দু  �ন্মক ধমর আস� রাঁধাব্াড়া 

করব্।”
িারণী �াো মোন্মড় ল্যাপটপ ব্দুমক জসড়ময় ব্াগামন্ সগময় মোদালন্ায় 

ব্মি ন্াগরমদালা োয়। ন্াসন্ চা হামত মোেময় মোচয়ামর ব্মি ব্লমলন্... 
“�া’র কো ভদু লমত পাসর ন্া।”

িারণী কাঁধ েদু সলময় ব্লল... “আস� আর োব্ ন্া।”
ন্াসন্ উঁসক সদময় ল্যাপটমপর সদমক তাসকময় ব্লল... “আস� শুধদু 

ব্মলস�লা�। মোক সলমেম�?”
িারণী :.. “জ্বলম� ন্াসক?”
ন্াসন্ :.. “�ায়! আ�ার জ্বলমব্ মোকন্?”
িারণী :.. “সপত্ালয় মোেমক শ্বশুরালয় মোেমত চাই। উপমদশাত্ক 
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কোয় সব্ব্রত হমত চাই ন্া।”
ন্াসন্ :.. “ন্ান্া আ�ার �মন্র �ান্দুর্। পা সটমপ ন্ান্াজন্মক ঘটক 

ব্াসন্ময়স�লা�। অন্দু�সত সদমল আকদু সত স�ন্সত করব্।”
িারণী :.. “ব্র ব্রণ করমত চাই, মোপ্রস�কব্রমক আস� সচসন্ ন্া।”
ন্াসন্ :.. “মোব্সশ কো ন্া ব্মল �ন্ সদময় কাজ কর।”
িারণী :.. “ধ�কামল মোকন্?”
ন্াসন্ :.. “মোদব্ োপ্পড় একটা।”
িারণী :.. “কা�জ্বমর জরজর করার জন্্য রাত সন্শায় কাস�ন্মক 

আজ কা�পরব্শ করব্।”
ন্াসন্ মোহমি কদু সটপাসট হময় ব্লমলন্… “কা�কলা ন্া সশমে কাব্্যকলা 

সশেমল মোক�মন্?”
িারণী :.. “কাব্্যশসতি এব্ং ব্াকশসতি আল্াহর দান্। ব্াক-তাল্া 

এব্ং সশরীমর্র ব্াকলা প�ন্ কসর ন্া। �মন্র �ান্দুর্ �মন্া�মতা ন্া 
হমল �ন্ উৎপাত করমব্ এব্ং মোদহ উপদ্রুত হমব্।”

ন্াসন্ :.. “ভাব্ব্ামচ্য িব্ স্পটি হয় ন্া, এ�ন্ সক�দু সব্র্য় আম� ো 
স্পটিভামব্ উচ্চারণ করমত হয়।”

িারণী :.. “এত জ্বল মোকন্?”
ন্াসন্ :.. “মোকাণোিা মোেময় ন্ান্া দদুহাত তদু মল ব্মলন্, আর জ্বালামল 

জ্বমল কয়লা হব্।”
িারণী :.. “জ্বালাব্ার জন্্য ব্মলন্।”
ন্াসন্ :.. “তা তদু ই জান্মল মোক�মন্?”
িারণী :.. “দীক্ষাগুরুমক দসক্ষণা সদমল �ঙ্গল হয়, ধাকো সদমল 

অদৃমটির মোিমর পড়মত হয়।”
ন্াসন্ :.. “এ�ন্ সশক্ষা মোক সদময়ম�?”
িারণী ন্াসন্র ব্দুমক �াো মোরমে দদুহামত জসড়ময় ব্লল... “এই 

ব্দুক স�ল আ�ার শে্যা। আ�ার হৃৎকম্প হমল আপন্ার হৃৎস্পন্মন্ 
ি�ি্যা হয়। সন্শীমে ত্রিাসব্টি হমল এেমন্া আপন্ামক জসড়ময় ধরমত 
চাই।”

ন্াসন্ সব্চসলত হময় ব্লমলন্... “তাড়ক তাড়মন্ তাড়ন্ী হমত চাি 
ন্াসক?”

িারণী �াো মোন্মড় ব্লল… “িসটিন্সটি কমর লক্ষ্যভ্রটি অেব্া 
মো�াহাসব্টি হমল ন্ান্াজামন্র অসন্ষ্ হমব্।”

ন্াসন্ হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্… “ব্াড়াব্াসড় কমর আস�ও সব্সদ্টি 
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হমত চাই ন্া।”
িারণী ল্যাপটমপর সদমক তাসকময় দৃঢ়কমঠে ব্লল… “িন্তুসটির জন্্য 

িত্বর িংঘৃটি হব্।”

ন্াসন্ েেন্ কসব্তা পমড়ন্ হাস�র তেন্ ন্ান্ামক মোডমক ব্লল... 
“চাসচর িামে কো হময়স�ল। িারণীমক পাসেময় সদমল ভামলা হমব্। 
আপসন্ সন্শ্চয় মোশামন্ম�, মোব্সশ লামভর আশায় আ�ামদর হতাকত্ষা 
জদুয়া মোেমল িব্ মোলাকিান্ কমরম�ন্। সব্শ ব্�র আমগ ভাইর কারণ 
মোদশান্তসর হময়স�মলন্ এেন্ ভাসতজার কারণ িতদু র হময়ম�ন্।”

ন্ান্া রাগাসবিত কমঠে ব্লমলন্... “আ�ার দা�ামন্র �সতগসত আস� 
কেমন্া ব্দুেমত পাসরসন্। ন্াজাসন্ কী �মন্ত্র আ�ার ন্াতসন্মক ওরা ব্শ 
কমরম�? আ�ার ন্াতসন্র সক�দু হমল মোতামকও আস� সন্স্তার মোদব্ ন্া। 
ঘাতপ্রসতঘামতর জন্্য প্রময়াজমন্ সেকাদাসর করব্।”

হাস�র িসব্ন্ময় করমজাড় কমর, িারণী দূর মোেমক �দুে মোভংসচ 
মোদয়। ন্ান্া ওর সদমক তাসকময় গম্ীরস্বমর ব্লমলন্... “মোচাে মো�মল 
পে চমল তব্দু তার চারপামশ োমক অন্ধকার, পমরর িব্্ষন্াশ কমর 
মোে তার চলার পে হয় অসন্য়তকার।”

িারণী :.. “ভঙ্গদুর ঘমরর েদু ন্মকা দ্ামর মোকউ েটেসটময়ম�, ভময় 
ত্স্ত হময় সব্ধাতার দরব্ামর িসরয়াদ করমত চাই ন্া। আস� সন্সশ্চত 
হময়স�, দরদালামন্র দরপরদার ওপামর দরসদ দাঁসড়ময় আম�। 
ক্যাঁটক্যাঁট করার জন্্য মোেঁসট মোগাব্রামে পাড়া মো�মর মোচৌকামে মোেক 
সদময়স�ল, কো কাটাকাসট কমর মোেকার কাজ চালামন্া ব্্যাপারটা 
ভামলা মোেমক ন্া মোজমন্ দদু�দু ্ষমের �দুমে েদু িসক মো�মর েদু মিস�লা�।”

ন্ান্া হাঁটমত শুরু কমর ব্লমলন্… “ন্া হমত পারমব্ ট্যাঁি, ন্া হমত 
পারমব্ ট্যাসসি। মোতার ট্যামঙ্ক এক মোিাঁটা পাসন্ মোন্ই। ট্যাঁক-ট্যাঁক কমর 
ট্যাঁমক টাকা গুঁজমত োমকা। ট্যালক� পাউডামর রূপিজ্া কমর 
কাসন্র ব্দমল ত্যান্া সদময় এমলা মোোঁপা মোব্ঁমধ ট্যাঙি ট্যাঙি কমর 
হাঁটমত োমকা।”

িারণী :.. “এিব্ শুধদু আপন্ার আশীব্্ষাদ এব্ং িাহচমে্ষ িম্ব্ 
হমব্।”

ন্ান্া :.. “আস� সন্ব্্ষাক হময়স�। আজ আর কামরা িামে ব্কব্ক 
ব্লব্ ন্া।”

িারণী কো ন্া ব্মল �দুে মোভংসচ মোদয়। ন্ান্া োব্ার ঘমর মোেময় 
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কামরা িামে কো ন্া ব্মল োব্ার মোেময় শুময় পমড়ন্। মোভামর িজমরর 
ন্�াজ পমড় কড়া গর� চা পান্ কমর ন্ান্া ন্াতসন্ কসব্তা িম্পাদন্ায় 
ব্িমল সদমন্সদমন্ মোশর্ হয়। পরসদন্ প্রকাশমকর িামে মোদো কমর 
ন্ান্া ব্লমলন্... “গতকাল মোহন্স্তা কমরস�ল আজ িকামল ন্াস্তান্াব্দুদ 
কমরম�। িত্বর �াপামল সন্স্তার পাব্ ন্ইমল মোহডপসণ্ডমতর মোহঁট�দুণ্ড 
হমব্।”

প্রকাশক :.. “হয়মতা আপন্ার িামে পাল্া সদমছে।”
ন্ান্া :.. “কমব্ প্রকাশ করমব্ন্ তা ব্লদুন্।”
প্রকাশক :.. “চা মোেময়ই কাজ শুরু করব্ এব্ং আগা�ী িপ্তা 

প্রকাশ করমল ব্াজার গর� হমব্।”
ন্ান্া :.. “প্রকামশাৎিমব্ আিমব্ ন্া। তামদরমক ব্লমব্ন্ �মন্ামোগ 

সদময় কাজ করমল গর�াগর� মোকা�্ষা মোপালাও োওয়ামব্।” 
প্রকাশক :.. “ন্ান্াজামন্র ন্াম� উৎি্ষগ করব্?”
ন্ান্া :.. “অপ্রতীয়�ান্মক আ�রা কেমন্া মোদসেসন্।”
প্রকাশক :.. “োম�াো �ারা�াসর করামত চান্ মোকন্?”
ন্ান্া :.. “দয়া কমর আ�ার ন্াতসন্র জন্্য মোদায়া করমব্ন্।”
প্রকাশক :.. “আস� সব্শ্বামির িামে ব্লমত পারব্, অপ্রতীয়�ান্ 

ন্ান্াজামন্র মোচময় ক� হমব্ ন্া।”
ন্ান্া :.. “আপসন্ কাজ শুরু করুন্। আপন্ার িামে কো ব্লমল 

আ�ার �াো গর� হমব্।”
প্রকাশক করমজামড় মোচাে ব্দুমজ সব্ড়সব্ড় কমর। ন্ান্া �াো মোন্মড় 

মোব্মরামল হাস�র মোহ মোহ কমর মোহমি ব্লল... “আ�ার মোপমটর সভতর 
হয়মতা ঘা�াসচ মোব্সরময়ম�।”

ন্ান্া :.. “মোর আহাম্ক! িার কো ব্দুসেময় ব্লস�ি ন্া মোকন্?”
হাস�র :.. “দাদাজন্ ব্কল� স�মলন্।”
ন্ান্া সজমপ উমে �াো সদময় ইশারা কমর ব্লমলন্… “কো ন্া ব্মল 

সজপ চালা। িদু ল স্টমপর ব্াংলা আস� জাসন্ ন্া।”
হাস�র আর কো ন্া ব্মল দ্রুত চাসলময় ব্াসড় োয়। পমরর িপ্তা 

প্রকামশাৎিমব্ ভতিরা এমি কাব্্যরসিকামক মোোঁজােদু ঁসজ কমর। 
ভাব্গম্ীর পদুরুর্ ব্ই হামত প্রকাশমকর িা�মন্ মোেময় এসদক ওসদক 
তাসকময় ব্লল... “কাব্্যরসিকা মোকাোয়?”

প্রকাশক সন্রুতের োকমল পদুরুর্ প্রকাশমকর হামত ব্ই সদময় 
মোব্সরময় মোেমত মোেমত ব্লল... “িই �াড়া ব্ই আস� সকসন্ ন্া।”
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ন্ান্া মোেময় অব্াককমঠে ব্লমলন্... “মোরমগম�মগ উসন্ চমল মোগমলন্ 
মোকন্?”

প্রকাশক :.. “িই �াড়া ব্ই উসন্ সকমন্ন্ ন্া।”
ন্ান্া দরজার সদমক তাসকময় ব্লমলন্... “আস� সন্শ্চয়তার িামে 

ব্লমত পারব্ কাব্্যরসিকার িামে হাতাহাসত করার জন্্য উসন্ 
এমিস�মলন্।”

প্রকাশক কো ন্া ব্মল ব্্যস্ত হমল ন্ান্া মোব্সরময় োন্। তারপর 
শব্শােী তদু লার জন্্য িারণী ওর ব্াসড় চমল োয়। শজ্যমষ্র গরম� 
অসতষ্ হময় ব্াংলাঘমর ব্মি ন্ান্া ধ্যান্সচন্তা করস�মলন্। হাস�র 
হাঁপামত হাঁপামত প্রমব্শ কমর ব্লল... “ন্ান্াজান্! ব্াসড়মত ঘটক 
এমিম�।”

ন্ান্া :.. “মোর গাধা! ঘটমকর কো ব্লার জন্্য মোঘাড়ার �ত মোদৌমড় 
এমিস�ি মোকন্? 

হাস�র :.. “ব্মরর স্বভাব্চসরত্ মো�ামটই ভামলা ন্য়।”
ন্ান্া :.. “মোতমড়িদু ঁমড় তাসড়ময় মোদ।”
হাস�র :.. “চাচাজন্ প্রস্তাব্ গ্হণ করম�ন্।”
ন্ান্া :.. “আস� আপসতে করমল কান্ারা কান্াঘদুমর্া করমব্।”
হাস�র :.. “ওর িামে সব্ময় হমল িারণী সচরদদুঃেী হমব্।”
ন্ান্া :.. “তা তদু ই জান্মল মোক�মন্?”
হাস�র :.. “দদু সন্য়ার িকল কদু -অভ্যাি তার �ামে এব্ং মোচারমচট্ার 

িামে ওো ব্িা। তার জন্্য ব্উ েদু ঁমজ পামছেন্ ন্া।”
ন্ান্া :.. “ব্র মোতামদর সন্কটাত্ীয়। তার ব্াপ দাদামক আস� সচসন্। 

অগাধ ধন্িম্পদ আম�। সব্মদসশ ভাসতসজ সব্ময় সদময় চাচা সন্জ 
ভাগ্যেণ্ডন্ করমত চায়। আমক্ষপ দূমরর কো! মোব্অকদু মির জন্্য 
আিমিাি করমল পাপ হয়।”

হাস�র :.. “ন্ান্াজান্, িারণী আপন্ার এক�াত্ ন্াতসন্।”
ন্ান্া :.. “আ�ার প�মন্ এক�াত্ মো�ময় সব্ময় সদময়স�লা�।”
হাস�র :.. “আপসন্ সন্মজ মোকঁমদ ব্মলন্, আ�ার �াব্দুদ আ�ামক 

ক্ষ�া কমরা, গুন্াহ কমরস� আস� ইছো তদু স� কমর�।”
ন্ান্া :.. “এইজন্্য আ�ার �মন্ মোকামন্া মোেদ মোন্ই।”
হাস�র :.. “সন্শুসত রামত সন্স্তব্ধতার িামে প্রসতদ্স্বিতা করমব্। 

ওর দীঘ্ষশ্বামি ব্াতাি সব্র্াতি হমব্। ন্াসন্র শ্বািকটি হমল আপসন্ 
হাঁিিাঁি করমব্ন্।”
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ন্ান্া :.. “এেন্ কামরা কো শুন্মব্ ন্া, সব্ময়র পর উসচত সশক্ষা 
হমল জাঁমকর ব্ড়াই অমধাব্ায়দুর িামে মোব্মরামব্।”

হাস�র :.. “সব্শ্বাি করুন্, আস� এেন্ হািমত চাই ন্া।”
ন্ান্া ভ্রূ সদময় ঈশার কমর ব্লমলন্... “মোচাে পাকামল মোতার কপাল 

কাঁমপ মোকন্?”
হাস�র সশউমর ব্লল... “ব্দুমেস�! ভরদদুপদুমর ভর উেমল োঁড়িদু ঁমক 

ভূত োড়ার জন্্য ওো িাজমত পারব্।”
ন্ান্া :.. “কদু সটির স�ল হমল কদু লকন্্যা কদু লব্ধূ হয়, কদু লটা হয় ন্া।”
হাস�র কো ন্া ব্মল দ্রুত মোব্সরময় োয়। ন্াসন্ মো�াব্াইল হামত 

প্রমব্শ কমর ব্্যস্তকমঠে ব্লমলন্... “িাস�হা আপন্ার িামে কো 
ব্লমত চায়।”

ন্ান্া :.. “মো�ময় সব্ময় সদময় পাপ কমরস�লা�। মো�াচন্ করার জন্্য 
এেমন্া মোচাের জমল ব্দুক ভািাই। মো�াব্াইল কামন্ লাসগময় অসভশপ্ত 
হমত চাই ন্া।”

ন্াসন্ :.. “তামদর সক�দু হমব্ ন্া। কালান্মল জ্বমল আ�ামদর কসলজা 
কয়লা হমব্।”

ন্ান্া :.. “পা ব্াড়ামল সপ�ামত পারমব্ ন্া।”
ন্াসন্ :.. “আজ এ�ন্ করম�ন্ মোকন্?”
ন্ান্া :.. “আ�ার এক�াত্ ন্াতসন্ সব্ময় সদসছে অেচ আ�ার িামে 

পরা�শ্ষ কমরসন্।”
ন্াসন্ :.. “পমর তামদরমক �ারধর করমত পারমব্ন্।”
ন্ান্া :.. “আস� মোজমলর কচদু  ভদু ন্া মোেমত চাই।”
ন্াসন্ ডদু কমর মোকঁমদ ব্লমলন্.. “ওরা সন্শ্চয় িারণীমক গুণ কমরম�।”
ন্ান্া হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্... “আস�ও মোতা�ামক গুণ 

কমরস�লা�।”
ন্াসন্ কাঁদমত কাঁদমত ব্লমলন্… “আপসন্ হমলন্ িব্্ষগুমণ গুণাসবিত। 

আপন্ার গুণাগুমণ আস� গুণ�সণ হময়স�। ওরা গুসন্ন্!”
ন্ান্া :.. “এিব্ শমব্র অে্ষ আস� জাসন্ ন্া।”
ন্াসন্ কো ন্া ব্মল কাঁদমত োমকন্। তারপর িারণীর সব্ময়র পর 

ন্ান্া ব্াগামন্ হাঁটাহাঁসট করস�মলন্। হাস�র দূমর দাঁসড়ময় ন্ান্ামক 
পে্ষমব্ক্ষণ করস�ল। হোৎ গামন্র িদুর ব্ািামত ভামি…

আ�ার �াব্দুদ আ�ামক ক্ষ�া কমরা, গুন্াহ কমরস� আস� ইছো 
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তদু স� কমর�, িসন্সিসকমর উপায়ান্তর আস�, িদুমকৌশমল কলাকদু শলীর 
অন্তমর লদুসকময়�। লাোলাসে কমর লামটর �াো িামট, িী�ালঙ্ঘন্ 
ন্া করার সন্মর্ধ কমর�, েমেছোচারী িতোর সন্য়ন্তা তদু স� িদুেশাসন্তর 
জন্্য ন্্যায়ন্ীসত সশক্ষা সদময়�। �ঙ্গমলর জন্্য অ�ঙ্গলিংমকত উমপক্ষা 
কমরস�, �ঙ্গল�য় তদু স� িঙ্গ সদময়�, প্রসতপসতের জন্্য সব্ভ্রান্ত হময় 
মোজমন্স� ভাগ্যহীমন্র ভাগ্য তদু স� সলমেম�।

হাস�র মোদৌমড় ন্ান্ার পামশ মোেময় ব্লল... “ন্ান্াজান্, গাইমন্র 
ব্াসড় মোকান্ পাড়ায়?”

ন্ান্া �াো মোন্মড় ব্লমলন্… “আস� জাসন্ ন্া।”
হাস�র সশউমর ব্লল... “ডমর-ভময় গা-���� করম�।”
ন্ান্া :.. “গাইমন্র িামে মোদো করমত চাই।”
হাস�র :.. “এই গাইমন্র িামে মোদো হমল ব্দুমকর রতি সহ� হময় 

মোপমটর সভতর হাত-পা সিঁমধ োমব্।” 
ন্ান্া :.. “মোদোর জন্্য কমব্ োমব্?”
হাস�র :.. “ঘর মোেমক মোব্সরময় অিহাময়র �ত চারপামশ 

তাসকময়স�ল। আস� একলা োব্ ন্া। আপসন্ মোগমল মোদাকলা হব্।”
ন্ান্া :.. “আ�ার ব্াসড় আিমল সন্ভ্ষময় ব্রাভয় মোদব্।”
হাস�র সক�দু ব্লমত চাইমল ন্ান্া মোচাে পাসকময় হাত সদময় ইশারা 

কমরন্। হাস�র েেন্ মোদামন্া�মন্া কমর িারণী তেন্ ব্মরর জন্্য 
অমপক্ষ�াণ। সন্শীমে মোন্শাগ্স্ত ব্র কা�রায় প্রমব্শ কমর লামশর 
�ত পদুপেশে্যায় সচৎ হমল িারণী অশ্রুব্র্্ষণ কমর সন্ম্নকমঠে ব্লল... 
“ন্াট্যবশলী মোশোর জন্্য সব্ময়র সপসড়মত ব্সিসন্। ন্াটকীয়তা আস� 
প�ন্ কসর ন্া। িংিার শমের সেময়টার ন্য়। চাসরচক্ষদু র স�লন্ 
হয়সন্, হয়মতা হমব্ও ন্া।”

িারণী অপলকদৃমটি ঘদু�ন্ত স্বা�ীর তাসকময় দৃসটি ক্ান্ত হমল হাঁটদু ত 
�াো মোেমক ঘদুস�ময় পমড়। পরসদন্ দদুপদুমর অসন্স�মে মো�াব্াইমলর 
সদমক তাসকময় সব্ড়সব্ড় কমর পমড়…

হাব্ভামব্ কসব্ কসব্ ভাব্ স�ল, ব্সন্তার মোপ্রম� �জার জন্্য �ন্ 
ব্ায়ন্া ধমরস�ল, ভান্ ভসণতায় �মন্র ভাব্ ব্্যতি কমর মোহমিস�লা�। 
আ�ামক ভামলামব্মি মোর্াড়শী �লচাতদু রী সশমেস�ল, অতঃপর হৃদয় 
মোভমঙ োন্ োন্ কমরস�ল, মোকউ টদু  শব্ কমরসন্, আস� সন্ব্্ষাক 
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হময়স�লা�। ব্াজ মোিমট হাওমড় োো পমড়স�ল, তা সক আ�ার হৃদয় 
ভাঙার শব্ স�ল? জব্াব্ মোজমন্ সন্ঃিঙ্গ �ন্ সব্র্ণ্ণ হময় ব্মলস�ল, 
আস� ভদু ল কমরস�লা�।

তারপর ভরিন্ধ্যায় চা হামত কা�রায় প্রমব্শ কমর ধীমর ধীমর 
মোহঁমট পালমঙ্কর পামশ মোেময় ন্তদৃমটি দাঁড়ামল স্বা�ী রুটিকমঠে ব্লল... 
“িূে্ষ�দুেীর �ত দাঁসড়ময়স�ি মোকন্? চা মোটসব্মল মোরমে পাকঘমর ো।”

িারণী �ৃদদু মোহমি কাপ মোটসব্মল মোরমে সপ�দু হাঁটমল স্বা�ী রাগাসবিত 
কমঠে ব্লল... “ভসতিভমর দরব্ার মোেমক মোব্মরাসছেি ন্াসক?”

িারণী :.. “স্বা�ীমক জঘন্ মোদোমল জঘন্্য পাপ হয়।”
স্বা�ী েদু ঁসক সদময় উমে োঁপমট চদু মল ধরমল কামন্র েদু �কায় আঘাত 

মোলমগ তার হাত রতিাতি হয়। িারণী সন্মজর কটি ভদু মল স্বা�ীর িা�মন্ 
হাঁটদু  মোগমড় ব্মি আঁচল মো�ঁড়ার মোচটিা কমর ব্লল... “সন্শ্চয় েদুব্ মোব্সশ 
ব্্যো মোপময়ম�ন্?”

স্বা�ী দাঁত কট�ট কমর ব্লল... “ন্াটক করার জন্্য পাকঘমর 
ো।”

িারণী �ৃদদু মোহমি দাঁসড়ময় দ্রুত পাকঘমর মোেময় হামতর ব্ালা এব্ং 
কামন্র িদু ল েদুমল শাশুসড়র হামত সদময় ব্লল... “পসতমিাহাসগসন্র 
ন্াক কান্ োসল রাো অ�ঙ্গল্য। আ�ার কান্িদু মলর আঘামত আ�ার 
স্বা�ী রতিাতি হময়ম�ন্। এগুমলা আ�ার জন্্য অস্ত্র।” 

শাশুসড় হাঁটমত শুরু কমর মোহঁমক ব্লমলন্... “তদু র্ার! এসদমক আয়।”
িারণী উন্ামক অন্দুিরণ কমর কা�ার পামশ োয়। তদু র্ার মোব্সরময় 

িারণীর সদমক তাসকময় ব্লল... “কী হময়ম�?” 
িারণী :.. “সক�দু হয়সন্, চা মোেময়ম�ন্?”
তদু র্ার �া’র সদমক তাসকময় ব্লল.. “িম্পমদর সব্সন্�ময় ি�ি্যা 

এমন্ম�ন্ মোকন্?”
�া প্রায় সচৎকার কমর ব্লমলন্... “কী ব্লমল?”
তদু র্ার কো ন্া ব্মল চাসব্ হামত সন্ময় মোব্সরময় োয়। িারণী 

শাশুসড়মক চা ব্াসন্ময় সদময় রান্না করমত চাইমল পসরচাসরকা ব্্যস্তকমঠে 
ব্লল... “সব্সব্জান্, আম্াজামন্র িামে আপসন্ গপিপ করুন্ আস� 
রান্নাব্ান্না করব্।”

িারণী :.. “তদু স� ব্মি মোদমো, প্রসতসদমন্র �ত ন্া হমল এসত� 
অন্ােমক মোেমত মোদব্।”
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সন্ব্্ষাক পসরচাসরকা একপামশ দাঁসড়ময় োমক। িারণী রান্না মোশর্ 
কমর োওয়ার জন্্য ব্লমল পসরচাসরকা উমতেসজত হময় ব্লল... 
“সব্সব্জান্, এত �জার োব্ার আস� জীব্মন্ও োইসন্।”

িারণী িা�ান্্য োব্ার �দুমে সদময় �াো দদু সলময় ব্লল... “লব্মণর 
�াত্া সেকাম�, তাইমল এত সব্স্বাদ হমলা মোকন্?”

পসরচাসরকা কপট হামি এব্ং ব্্যস্ত োকার জন্্য িারণী েেন্ কাজ 
েদু ঁমজ তদু র্ার তেন্ মোকসলকদু মঞ্ প্রমব্শ কমর এক ন্ারীর পামশ মোেময় 
ব্্যস্তকমঠে ব্লল... “আজ এত মোদসর করমল মোকন্?”

ন্ারী মোচয়ামর ব্মি মোগলামি চদু �দুক সদময় তদু র্ামরর সদমক তাসকময় 
ব্লল... “মোলাকটা এঁটদু মলর �ত এঁমট োমক, মো�াটামত অমন্ক কমটি 
হয়। আজ এত উদাি মোকন্?”

তদু র্ার :.. “মোতা�ার িামে স্বগ্ষীয় ি�য় কাটামত চাই। আ�ার 
ব্াহুমত আমিা।”

ন্ারী :.. “ক�্ষজীব্ন্ মোে�ন্ মোত�ন্ দাম্পত্যজীব্ন্ ন্ারকীয়। আস� 
�দুসতি চাই।”

তদু র্ার :.. “এ�ন্ মোকাোও চমলা মোেোমন্ মোগমল চাওয়ার িামে 
িামে িব্ পাব্। কা�ন্ার কারণ অসতটি হমত হমব্ ন্া। আস� এেন্ 
কা�াত্ষ। কাস�ন্ীর অধর�ধদু পান্ কমর প্রাণব্ন্ত হমত চাই। চমলা দূর 
মোকাোও োই।”

ন্ারী :.. “আর কতসদন্ মোগাপমন্ গ�ন্ করব্? ন্ীরি জীব্ন্োপমন্ 
আস� অসতষ্। একটদু  পর তদু স� চমল োমব্ এব্ং আ�ামকও সিমর 
মোেমত হমব্। োওয়ার আর জায়গা মোন্ই। কায়মক্মশ সদন্ কামট, 
রাত কামট ন্া। সব্ব্াহসব্মছেদ কমর মোতা�ার িামে িংিারজীব্ন্ শুরু 
করমত চাই।”

তদু র্ার :.. “ব্লমলই করা োমব্ ন্া।”
ন্ারী :.. “মোকন্ করা োমব্ ন্া?”
তদু র্ার :.. “আস� সন্কটাসত্য়া সব্ময় কমরস�।”
ন্ারী :.. “আ�রা দূর মোকাোও চমল োব্। টাকা অেব্া সেকান্ার 

জন্্য ভাব্মত হমব্ ন্া। মোলামকর সভমড় হাসরময় োব্। মোকউ েদু ঁমজ পামব্ 
ন্া।”

তদু র্ার দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় ব্লল... “চমলা, মোতা�ামক মোপঁম� সদময় আস� 
ব্ািায় চমল োব্।”

ন্ারী :.. “কী হময়ম�?”
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তদু র্ার :.. “ব্লমল হািাহাসি করমব্।”
ন্ারী :.. “ব্মলা, আস� হািব্ ন্া।”
তদু র্ার :.. “কামন্র মোগাড়ায় কান্পাশা মোগঁমেস�ল, উঁি ন্া ব্মল 

আ�ার িা�মন্ ন্তজান্দু হময় মোচামের সদমক তাসকময় ব্মলস�ল, সন্শ্চয় 
েদুব্ মোব্সশ ব্্যো মোপময়ম�ন্?”

ন্ারী :.. “তদু স� ব্ািায় চমল োও।”
তদু র্ার :.. “মোকন্?”
ন্ারী :.. “পাতসকন্ী হমলও ন্ারীর �ন্ ক�মলর �ত মোকা�ল। 

মোতা�ার স্ত্রীর �মন্ ব্্যো সদমল তদু স� অসভশপ্ত হমব্।”
তদু র্ার :.. “এিব্ তদু স� কী ব্ল�?”
ন্ারী :.. “আ�রা িহমজ কাঁদমত পাসর এব্ং �ান্দুমর্র মোচামের পাসন্ 

আল্াহ েদুব্ প�ন্ করমন্। মোতা�ার স্ত্রী িসত্য অিাধারণ।”
তদু র্ার :.. “দয়া কমর ব্দুসেময় ব্মলা।”
ন্ারী হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “আস� আ�ার স্বা�ীর কাম� সিমর 

োসছে। আস� আন্তসরকভামব্ দদুঃসেত।”

তদু র্ার েেন্ গাসড়মত উমে তেন্ ব্াতামি গামন্র িদুর ভামি …

“রূপসির রূমপর মোজৌলদুমশ মোচামে েলক মোলমগম�, মোজল্া�য়ীর 
মোজল্ায় �্যাঁকা মোেময় �ন্ মোব্ঁমকম�। সদন্�ান্ টান্াটাসন্ করমল কমটি 
�ন্ টন্টন্ কমর, সন্মজর ধন্ অন্্যমক সদময় সন্ধ্ষন্ হমল �াো ঘদুমর।”

তদু র্ার ব্ািায় মোপঁম� দরজায় কড়া ন্াড়ার িামে িামে িারণী দরজা 
েদুমল একপামশ িমর দাঁড়ায়। তদু র্ার মোচাে পাসকময় দাঁত কট�ট কমর 
ব্লল... “তালা লাসগময়স�মল মোকন্?”

িারণী :..”আর কেমন্া লাগাব্ ন্া।”
তদু র্ার ধাকো মো�মর িারণীমক িসরময় ব্লল… “মোতার ঘামড় ভূত ভর 

কমরম�, ওো হময় োড়ামত হমব্।”
িারণী মোদয়াল মোেমি সন্মজমক িা�মল ধীমর ধীমর মোহঁমট মোেময় 

কা�রায় প্রমব্শ কমর ব্লল... “োরা অমন্্যর অসধকার ন্টি কমর 
আল্াহ কেমন্া তামদরমক ক্ষ�া করমব্ন্ ন্া।”

তদু র্ার :.. “পাসপমষ্র অদৃটি োসল পৃটিার �ত এব্ং মোব্মহস্ত আটটা। 
শাপম�াচমন্র জন্্য আস� মোতামক সব্ময় কমরস�।”
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িারণী হািার মোচটিা কমর। তদু র্ার কো ন্া ব্মল �াদমক �তে হয়। 
কময়কসদন্ পর �া মোব্সরময় মোগমল ভরদদুপদুমর িারণীমক মোডমক তদু র্ার 
ব্লল... “�ারধর কমর তাড়ামত চাই ন্া। মোস্বছোয় চমল মোগমল িকমলর 
�ঙ্গল হমব্।”

িারণী :..”পরমন্র কাপড় ব্দলামত পারব্? এিব্ আ�ার জন্্য 
সব্পজ্ন্ক। শাসড় গহন্ার সব্সন্�ময় পসরচাসরকার কাপড় চাই।”

তদু র্ার :.. “কামজর মো�ময়র কাপড় সদময় কী করমব্?”
িারণী :.. “�শলা সপঁর্মত পাসর। কামরা ব্ািায় সেসগসর করব্।”
তদু র্ার :.. “তাড়াতাসড় শতরী হময় আয়, আস� ব্াইমর অমপক্ষা 

করব্।”
িারণী :.. “সব্শ্বাি করমত কটি হমছে, মোগাপমন্ অসন্টিকারীরা আ�ার 

ঘসন্ষ্ আত্ীয়।”
তদু র্ার :.. “আস� মোতার কো ব্দুসে ন্া।”
িারণী কো ন্া ব্মল দ্রুত কামজর মো�ময়র কাপড় পমর ব্ািা 

মোেমক মোব্সরময় দদুহামত পাসন্র মোব্াতল ব্দুমকর িামে এঁমট ধমর �াসটর 
সদমক তাসকময় হাঁমট। �াগসরমব্র আজান্ ব্াতামি প্রসতধ্বসন্ত হমল 
আকামশর সদমক তাসকময় ব্লল... “ইয়া আল্াহ, মোতা�ার ইছো ন্া 
হমল আ�রা ইছোও করমত পাসর ন্া এব্ং তদু স� আ�ামদর এক�াত্ 
গন্তব্্য।”

সরকশাওয়ালা গান্ মোগময় োয়… “িদুন্র কমর সপরান্ ব্াসন্ময়ম� 
দরসজ, কাপন্ পরমত চায় ন্া �ন্ হময়ম� পাসজ। োসল টদু কসন্ হামত 
আ�ার ই�ান্ হমলা পদু ঁসজ, িংসিদ্ধ হময়স� আস� আল্াহমক পূসজ।”

িারণী একটান্া মোহঁমট ক্ান্ত হময় এক ব্ািার মোগমটর পামশ দাঁসড়ময় 
আঁচমল অশ্রু �দুম�। গাসড় মোগমটর িা�মন্ োম�। িারণী গাসড়র সদমক 
তাসকময় মো�াট মো�ময়মক মোদমে হািার মোচটিা কমর চমল োওয়ার জন্্য 
পা ব্াড়ামল মো�ময় ব্্যস্তকমঠে ব্লল... “আব্দু! উসন্ কাঁদম�ন্ মোকন্?”

িই �াড়া ব্ই ন্া সকমন্ মোে পদুরুর্ প্রকামশাৎিব্ ত্যাগ কমরস�ল মোি 
জব্ামব্ ব্লল… “তদু স� ব্মিা আস� ওমক সজমঞেি করব্।”

মো�ময় :.. “আব্দু! উসন্ চমল োমছেন্।”
পদুরুর্ গাসড় মোেমক মোব্সরময় গম্ীরকমঠে ব্লল... “দাঁড়াও! আ�ার 

মো�ময় মোতা�ার কান্নার কারণ জান্মত মোচময়ম�।”
িারণী সপ�ন্ সিমর মো�ময়র সদমক তাসকময় ব্লল... “আ�ার মোকউ 

মোন্ই তাই আস� �মন্র দদুঃমে কাঁসদ।”
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মো�ময় :.. “আস�ও কাঁসদ।”
িারণী হাঁটমত শুরু করমল পদুরুর্ শান্তকমঠে ব্লল... “দয়া কমর 

দাঁড়াও।”
িারণী সিমর তাকামল পদুরুর্ পলমক আপাদ�স্তক মোদমে অপলকদৃমটি 

সদমক তাসকময় ব্লল... “কামজ রােমল শাসড় গহন্া মোব্াঁচকায় ভমর 
মোব্গ� মোিমজ সেরা মোব্সরময় োয়। মোতা�ার হাব্ভাব্ এব্ং অব্য়মব্ 
সন্সশ্চত হময়স� তদু স� শান্তসশটি এব্ং সব্শ্বস্ত। আ�ার মো�ময়র িামে 
তদু স� োকমল আস� সন্সশ্চমন্ত কাজ করমত পারব্।”

িারণী িসব্ন্ময় ব্লল… “িামহব্, আজ অব্সধ ন্�াজ কাজা 
কসরসন্। কলদুসর্ত হময় মোদাজমে মোেমত চাই ন্া।”

পদুরুর্ সব্চসলত হময় ব্লল... “আ�ার এসত� মো�ময়মক মোদেভাল 
করমল মোতা�ার �ায়ার সদমকও আস� তাকাব্ ন্া।”

িারণী অশ্রু �দুম� ব্লল… “আস� এক কাঙাসলসন্। পরমন্র কাপড় 
এব্ং ই�ান্ �াড়া আ�ার আর মোকামন্া িম্বল মোন্ই।” 

পদুরুর্ ব্ািার সদমক ইশারা কমর ব্লল... “স�য়াসশ এব্ং স�য়ান্ব্ই 
স�মল একসদমন্র ব্্যব্ধামন্ শণ্াি হময়ম�, আ�ামক মোভাগব্ািন্াসব্�দুে 
করার জন্্য র্ড়রি র্ড়েন্ত্র কমরম�।”

িারণী :.. “গড়পড়তায় সহিাব্ কমর্ আ�ার স্বা�ী আ�ামক 
তাসড়ময়ম�ন্।”

পদুরুর্ :.. “কসব্র �ান্িী িম্বমন্ধ অমন্ক মোভমব্স�, আজ তামক 
মোদেলা� োমক েদু ঁমজস�।”

িারণী :.. “ন্র কসব্র কল্পন্ায় ন্ারী োমক, ন্ারী কসব্র কল্পন্ায় 
ন্র োমক।”

পদুরুর্ :.. “মোোগিল এক হমলা মোকন্?”
িারণী কাঁধ েদু সলময় হাত কচসলময় ব্লল… “িামহব্, আমজব্ামজ 

কো ব্মল আপন্ার িামে কাসজয়া করমত চাই ন্া।”
পদুরুর্ হাত সদময় পে প্রদশ্ষন্ করমল িারণী িভময় ব্লল… 

“িামহব্, আস� এক অব্লা।”
পদুরুর্ �ৃদদু মোহমি ব্লল… “আল্াহমক আস� সচসন্। সন্ভ্ষময় ব্ািায় 

প্রমব্শ কমরা।”
িারণী ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ ব্ািার সদমক তাসকময় সব্ড়সব্ড় কমর 

সক�দু পমড় ব্ািায় প্রমব্শ কমর। পদুরুর্ গাসড় সভতমর সন্ময় মোগট ব্ন্ধ 
কমর মো�ময়মক মোডমক ব্লল... “অসণ�া সভতমর োও আস� োব্ার 
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আন্মত োব্।”
অসণ�া :.. “আব্দু, আস� উন্ামক কী ডাকব্?”
পদুরুর্ :.. “োব্ার মোেময় সচন্তা করমল সব্রতি হব্ ন্া।”
অসণ�া কো ন্া ব্মল �াো দদুলায়। পদুরুর্ িারণীর সদমক তাসকময় 

সব্চসলত হময় ব্লল... “মোব্জার করমল �া’র জন্্য কাঁমদ।”
িারণী অসণ�ার সদমক তাসকময় ব্লল… “আস� উন্ামক আস� 

ডাকব্।”
অসণ�া গাসড় মোেমক মোব্সরময় িারণীর কাপমড়র সদমক তাসকময় 

ব্লল... “মোতা�ার কাপড় এত পদুরাতন্ মোকন্?”
পদুরুর্ :.. “িকামল ন্তদু ন্ কাপড় সকমন্ মোদমব্, এেন্ সভতমর োও।”
অসণ�া কো ন্া ব্মল িারণীর সদমক তাসকময় োমক। পদুরুর্ িারণীর 

সদমক তাসকময় ব্লল... “আস� োব্ আর আিব্।”
িারণী �াো দদু সলময় অসণ�ার সদমক তাসকময় ব্লল... “চমলা �া।”
অসণ�া �াো সদময় ইশারা কমর সভতমর মোেময় মোিািায় ব্মি িারণীর 

সদমক তাসকময় ব্লল... “তদু স� ব্মিা।”
িারণী মোিািার পামশ ব্িমত চাইমল অসণ�া ব্্যস্তকমঠে ব্লল... 

“মো�মেমত ন্া, মোিািায় ব্মিা।”
িারণী �ৃদদু মোহমি ব্লল... “আপন্ার আব্দু ব্লমল ব্িব্।”
অসণ�া :.. “আস� সক�দু ব্লমল আব্দু আপসতে কমরন্ ন্া। তদু স� 

আ�ামক আপসন্ ন্া মোডমক তদু স� ডাকমব্। ব্ড়রা আপসন্ ডাকমল 
আ�ার �ন্ োরাপ হয়।”

িারণী :.. “সেকাম� �া।”
অসণ�া :.. “তদু স� মোক?”
িারণী :.. “আস� কামজর মো�ময়। আস� রাঁধমত পাসর, �শলা সপর্মত 

পাসর, কাপড় ধদুমত পাসর। আ�ামক কামজ রােমব্?”
অসণ�া :.. “কামজর মো�ময়রা আ�ার আম্দুর শাসড় গহন্া পমর 

পাসলময় োয়।”
িারণী :.. “আস� পালাব্ ন্া।”
অসণ�া :.. “িসত্য ব্ল�?”
িারণী আঁচমল অশ্রু �দুম� ব্লল... “আপসন্ �াড়া আ�ার আর মোকউ 

মোন্ই। আস� পাসলময় মোকাোয় োব্?”
অসণ�া দাঁসড়ময় ব্্যসেতকমঠে ব্লল... “আব্ার কাঁদ� মোকন্?”
িারণী :.. “তাসড়ময় সদমল রাস্তার পামশ ঘদু�ামত হমব্। মোব্সশ ভয় 



www. mohammedabdulhaque.com  37

মোপমল আস� কাঁদমত শুরু কসর।”
অসণ�া িারণীর অশ্রু �দুম� সদমত মোচময় ব্লল… “আস� মোতা�ামক 

মোকামন্াসদন্ তাসড়ময় মোদব্ ন্া।”
িারণী �াো মোন্মড় ব্লল... “আপন্ার হাত �য়লা হমব্।”
অসণ�া কাঁধ েদু সলময় ব্লল... “তদু স� এ�ন্ কমরা মোকন্?”
িারণী :.. “আস� মোে কামজর মো�ময়।”
অসণ�া :.. “আ�ার আব্দুও কাজ কমরন্।”
িারণী :.. “আপন্ার আব্দু হমলন্ িামহব্।”
অসণ�া :.. “আব্দুমক আস� িামহব্ ডাসক ন্া। তদু স� কামজর মো�ময় 

হমল আব্দু হমলন্ কামজর মো�মল।”
িারণী মো� অসণ�ার সদমক তাসকময় আঁচমল অশ্রু �দুম� ব্লল... 

“আপসন্ আ�ার আম্দুর �ত েদুব্ ব্দুসদ্ধ�তী। আ�ামক আ�ার আম্দুর 
�ত আদর করমল আপন্ার প�মন্র োব্ার রান্না করব্। পদুতদু ল 
ব্াসন্ময় মোদমব্। িদুন্র কমর কাপড় ধদুময় মোদব্।”

অসণ�া :.. “আ�ামক আ�ার আম্দুর �ত আদর করমল আস�ও 
মোতা�ামক মোতা�ার আম্দুর �ত আদর করব্। আ�ামক তদু স� ডাকমব্। 
আপসন্ ডাকমল রাগব্।”

িারণী :.. “এ কো কাউমক ব্লমত পারমব্ ন্া।”
অসণ�া :.. “আব্দুমক ব্লমত হমব্।”
িারণী :.. “সব্মশর্ কমর মোতা�ার আব্দুমক ব্লমত পারমব্ ন্া।” 
অসণ�া :.. “মোকন্?”
িারণী :.. “এিব্ শুন্মল উসন্ েদুব্ রাগমব্ন্।”
অসণ�া মো�মেমত ব্মি ব্লল… “সেকাম�, আব্দুমক আর ব্লব্ ন্া।”
িারণী অসধর হময় ব্লল... “মো�মেমত ব্ি� মোকন্?”
অসণ�া :.. “তদু স� মোিািায় ন্া ব্িমল আস� মো�মেমত ব্িব্।”
িারণী :.. “এ�ন্ করমল মোতা�ার আব্দু আ�ামক তাসড়ময় মোদমব্ন্।”
অসণ�া :.. “আ�ামক আদর করমল আ�ার আব্দু মোতা�ামক আদর 

করমব্ন্।”
িারণী কো ন্া ব্মল অন্তহাসি হািমল অসণ�া �াো সদময় ইশারা 

কমর ব্লল... “তদু স� হাি� মোকন্?”
িারণী :.. “ইয়া মো�াটা ইঁদদুর মোদেমল সভমজ মোব্ড়াল উমে পমড় 

মোদৌমড় মোকন্? ট�!”
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অসণ�া মোহমি কদু সটপাসট হয়। এ�ন্ ি�য় পদুরুর্ ব্ািায় প্রমব্শ 
করমল অসণ�া মোদৌমড় মোেময় ব্্যাগ হামত সন্ময় ব্লল... “জামন্া আব্দু, 
পাসলময় োওয়ার জায়গা মোন্ই।”

পদুরুর্ অসণ�ার �াোয় হাত ব্দুসলময় ব্লল… “সেকাম�, এিব্ সন্ময় 
পমর কো ব্লব্।”

অসণ�া িারণীর হাত ধমর োব্ার ঘমর মোগমল পদুরুর্ �াো সদময় 
ইশারা কমর ব্লল... “ব্মিা।”

িারণী :.. “িামহব্, আস� এক…।”
পদুরুর্ :.. “হ্যাঁ, আস� জাসন্ তদু স� অন্াসেন্ী। আ�ার মো�ময় মোতা�ার 

হাত ধমর োব্ারঘমর সন্ময় এমিম�, ওর পামশ ব্মি োও। ঘদুম�র 
ি�য় হমল ওর পামশ ঘদু�ামব্।”

িারণী :.. “সজ আছো িামহব্। �া, হাত �দুে ধদুমত হমব্।”
পদুরুর্ :.. “পাকঘমর মোেময় তাড়াতসড় হাত �দুে ধদুময় এমি মোেমত 

শুরু কমরা, আ�ার ভদু ে মোলমগম�। িাধারণত আিার পমে আ�রা 
রামতর োব্ার মোেময় আসি। অঞোত কারমণ আজ ব্্যসত্র� হময়ম�।”

িারণী :.. “িামহব্, আপন্ারা মোেমত শুরু করুন্ আস� আিস�।”
পদুরুর্ �াো সদময় ইশারা কমর। িারণী দ্রুত পাকঘমর মোেময় হাত 

ধদুময় সিমর জড়িড় হময় অসণ�ার পামশর মোচয়ামর ব্মি ব্ত্ষমন্ োব্ার 
সন্ময় ব্লল... “�া, োছে ন্া মোকন্?” 

অসণ�া :.. “�জা কমর �াসেময় সদমল োব্ ন্ইমল োব্ ন্া।”
পদুরুর্ সক�দু ন্া ব্মল মোচাে তদু মল তাকায়। িারণী �াোমত শুরু কমর 

ব্লল... “এই মোদমো িদুন্র কমর ভাত �াসেময়স�। হাঁ কমরা।” 
অসণ�া িান্মন্ মোহমি মোেমত শুরু কমর। পদুরুর্ কো ন্া ব্মল মোেময় 

ব্ত্ষন্ ধদুময় মোরমে চমল োয়। িারণী অসণ�ামক োইময় সন্মজ মোেময় 
মোটসব্ল পসরষ্ার কমর ব্িার ঘমরর পামশ মোেময় ব্লল... “�া, এেন্ 
ন্া পমর ঘদু�ামব্?”

অসণ�া :.. “তদু স� জামন্া মোক�মন্?”
িারণী :.. “কী �া?”
অসণ�া :.. “আজ রামত আস� মোে মোদসরমত ঘদু�াব্?”
পদুরুর্ দাঁসড়ময় ঘসড়র সদমক তাসকময় ব্লল... “অসণ�া, তদু স� ওর 

িামে কো ব্মলা।”
িারণী কসম্পতকমঠে ব্লল... “িামহব্, আপসন্ মোকাোয় োমব্ন্?”
পদুরুর্ :.. “চা ব্ান্াব্।”
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িারণী :.. “�া’র িামে গল্প করুন্ আস� ব্াসন্ময় আন্ব্।” 
অসণ�া িারণীর হাত ধমর হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “আব্দু, তদু স� 

ব্মিা আস� মোকাল্ড সরিঙ্ক োব্। চমলা, আস� মোতা�ামক িব্ মোদসেময় 
মোদব্।”

িারণী �ৃদদু মোহমি ব্লল... “�া, আ�ামক একোন্ কাপড় মোদমব্? 
মোগািল করমত হমব্।”

পদুরুর্ :.. “আল�াসরমত শাসড়-চদু সড় মোন্ই, সপরামন্র িামে চদু সড়দার 
পরমত হমব্।”

িারণী চ�মক কসম্পতকমঠে ব্লল... “িামহব্, সদন্�ান্ গাময় ধদুসল 
ব্াসল মোলমগম�।”

পদুরুর্ :.. “তদু স� চা ব্ান্াও। আস� উপমর মোেময় মোদসে মোচাগা চাপকান্ 
আম� ন্া মোন্ই, োকমল মোগািলোন্ার পামশ মোরমে আিব্।”

িারণী কো ন্া ব্মল পদুরুমর্র সদমক তাকায়। পদুরুর্ ঘদুরমত মোচময় 
মোেম� িারণীর সদমক তাসকময় �ৃদদু মোহমি ব্লল... “আদৃত মোতা�ার 
ন্া� জান্মত চায়?”

িারণী িঙ্কদু সচত হময় সন্ম্নকমঠে ব্লল… “আ�ার ন্া� িারণী।”
আদৃত �াো দদু সলময় ব্লল… “সন্শীমে মোচামে জল, ডদু ব্মত চাই, 

ব্হাও িল, তলাতমল সন্ময় সিদ্ধ কমরা, দূমর মোেমল সদও ন্া, আস� 
মোতা�ামক ভামলাব্াসি, অধ�মক সন্রাশ কমরা ন্া।”

িারণী সশউমর ন্মের সদমক তাসকময় ব্লল… “কসদিন্ আমগ িারব্সন্ 
িদুপাসর গাম� ব্াব্দুইর েদু লন্ত ব্ািা মোদমে আশাসবিত হময়স�লা�,  
আশাহত হময় আজ প্রায় অশরীরী হময়স�লা�। হতাশ্বাি হব্ জান্মল 
আশামক ডান্া ব্াসন্ময় িারিী হতা�।”

আদৃত :.. “ভামগ্যর মোজামর পসরমব্শ এব্ং পসরসস্সত আ�ূল 
পসরব্ত্ষন্ হময়ম�। িত্বর কামজ �মন্াসন্মব্শ করব্। ব্ন্াশ্রম� োওয়ার 
ি�য় এেমন্া হয়সন্।”

িারণী সচসন্তত হময় স্বগমতাসতি কমর… “ভামগ্যর েদু ঁমজ মোব্সরময় 
ভাগ্যসব্ড়সম্বত হময়স� ন্াসক?”

অসণ�া পাকঘমর মোেময় কাপ ব্ার করমত করমত ব্লল... “আস� 
মোতা�ামক ব্মলস�লা�, আ�ামক আদর করমল আব্দু মোতা�ামক আদর 
করমব্ন্।”

িারণী �ৃদদু মোহমি চা ব্ান্ামত ব্্যস্ত হয়। আদৃত ব্িার ঘমর প্রমব্শ 
কমর অসণ�ামক মোডমক ব্লল… “অসণ�া, চা ব্ান্ামন্া হমল িারণীমক 
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ব্মলা চাইমল মোগািল করমত পারমব্।”
িারণী অসণ�ার সদমক তাসকময় ব্লল… “মোতা�ার �মতা মোতা�ার 

ন্া� েদুব্ িদুন্র।”
অসণ�া :.. “আস� মোতা�ামক কী ডাকব্?”
িারণী :.. “আ�ার আম্দু আ�ামক েদুসক ডামকন্।”
অসণ�া :.. “আস� মোতা�ামক েদুসক ডাকমল অন্্যরা হািাহাসি কমর 

সভরস� োমব্।”
িারণী :.. “মোব্সশ হািমল ব্লমব্, আ�ার মো�ময়মক েদুসক ডাকমল 

মোতা�ার মোপমট কাতদু কদু তদু  হয় মোকন্?”
অসণ�া কো ন্া ব্মল হা কমর তাকায়। িারণী চা’র কাপ হামত 

সন্ময় দ্রুত মোহঁমট মোেময় ব্িার ঘমরর দরজার পামশ দাঁসড়ময় ব্লল... 
“মোতা�ার আব্দুমক সদমত পারমব্?”

অসণ�া :.. “হ্যাঁ পারব্। তদু স� এতসদন্ মোকাোয় স�মল?”
িারণী হািার মোচটিা কমর। অসণ�া কাপ হামত সন্ময় হাঁটমত শুরু 

কমর ব্লল… “আস� কাঁদমল আ�ার পামশ ব্মি আব্দুও কাঁমদন্।”
িারণী ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ সন্ম্নকমঠে ব্লল... “ইয়া আল্াহ, তদু স� 

হমল আ�ামদর এক�াত্ রক্ষণামব্ক্ষণকারী।”
অসণ�া সিমর অব্াককমঠে ব্লল... “তদু স� দাঁসড়ময় আ� মোকন্?”
িারণী :.. “মোগািলোন্া মোকাোয় আস� জাসন্ ন্া।”
অসণ�া �াো মোন্মড় ব্লল... “চমলা, আস� মোতা�ামক মোদসেময় মোদব্।”
িারণী উচ্চকমঠে ব্লল... “িামহব্! একোন্ শাল সদমল সন্ভ্ষময় 

আমরক কাপ চা ব্াসন্ময় সদমত পারব্।”
আদৃত :.. “চা মোশর্ করমত পারব্?”
িারণী :.. “িামহব্, িসব্ন্ময় স�ন্সত কমরস�লা�।”
আদৃত :.. “মোতা�রা গপিপ কমরা।”
িারণী :.. “সজ আছো িামহব্। �া! িকামল কী সদময় উমপাি 

ভাঙমব্?”
অসণ�া :.. “তদু স� কী ব্ান্ামব্?”
িারণী :.. “প্রসতসদন্ কী সদময় উমপাি ভামঙা?”
অসণ�া :.. “মোতা�ার আম্দু কী সদময় উমপাি ভামঙন্?”
িারণী :.. “গুমড়র িমন্শ অেব্া সঘময় ভাজা পমরাটা মোেময়।”
অসণ�া :.. “গুমড়র িমন্শ অেব্া সঘময় ভাজা পমরাটা মোেময় আস� 
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উমপাি ভাঙব্।”
িারণী :.. “গুড় এব্ং চাউমলর গুঁসড় আম�?”
অসণ�া :.. “আস� জাসন্ ন্া, আব্দুমক সজমঞেি করমত হমব্।”
িারণী :.. “এেন্ ডাকমল ধ�কামব্ন্।”
অসণ�া :.. “তা তদু স� জামন্া মোক�মন্?”
িারণী :.. “চা এেমন্া মোশর্ হয়সন্।”
অসণ�া মোদৌমড় মোেময় উঁসক সদময় কাপ মোদমে মোদৌমড় সিমর ব্লল... 

“তদু স� জান্মল মোক�মন্?”
িারণী :.. “মোতা�ার আব্দু হমলন্ মোশৌসেন্ িামহব্।”
অসণ�া :.. “তদু স� এত িব্ জামন্া মোক�মন্?”
িারণী :.. “আ�ার ন্ান্াজামন্র �মতা মোতা�ার আব্দু ভাত মোেময় 

গর� চা পান্ কমরন্।”
অসণ�া :.. “আ�ার আব্দুমক ন্ান্াজান্ ডাকমত চাও?”
িারণী :.. “�া’র ব্াব্ামক ন্ান্া ডামকন্, তাই ন্া �া?”
অসণ�া অব্াকদৃমটি তাসকময় োকমল িারণী �ৃদদু মোহমি ব্লল... “কী 

হময়ম� �া?”
অসণ�া :.. “পাসলময় োমব্ ন্া মোতা?”
িারণী :.. “তদু স� তাসড়ময় সদমল মোকঁমদ মোকঁমদ �মর োব্।”
অসণ�া :.. “আস� মোতা�ামক মোকামন্াসদন্ তাসড়ময় মোদব্ ন্া। আস� 

আম্দুর জন্্য কাঁদমল আব্দু মোকঁমদ মোকঁমদ ব্মলন্, আম্দু ন্াসক আল্াহর 
ব্াসড় চমল সগময়ম�। কাঁদমলও সিরমব্ন্ ন্া।”

িারণী :.. “মোতা�ার িংস্পমশ্ষ এমি শাপম�াচন্ হময়ম�। দদুঃেরা 
মোতা�ামক স্পশ্ষ করমত পারমব্ ন্া।”

অসণ�া :.. “তদু স� আ�ামক �া ডামকা এব্ং আম্দুর �ত আদর 
কমরা। আস� সক মোতা�ামক আম্দু ডাকমত পারব্?”

িারণী �াে ন্ত কমর ডদু কমর মোকঁমদ ব্লল… “�ামগা, আস� এক 
কদু লকলসঙ্কন্ী। আ�ামক �া ডাকমল মোলাকজন্ স�স�কোর করমব্।”

অসণ�া ব্্যস্তকমঠে ব্লল... “তদু স� কাঁদ� মোকন্?”
িারণী :.. “গলা ধাকো সদময় আ�ামক তাসড়ময়ম�ন্। আ�ার োওয়ার 

জায়গা মোন্ই।”
অসণ�া :.. “আ�ামক আদর করমল আস� মোতা�ামক তাড়াব্ ন্া।”
িারণী :.. “তদু স� তাড়ামল আস� মোদৌমড় মোদাজমে চমল োব্।”



www. mohammedabdulhaque.com  42

আদৃত চা’র কাপ এসগময় সদময় ব্লল… “মোদাজমে মোেমত হমব্ ন্া। 
আ�ার মো�ময়মক আদর করমল আস� মোতা�ামক আদদু সর ডাকব্। আস� 
উপমর োসছে।”

িারণী অশ্রু �দুম� ব্লল... “�া, তদু স�ও আ�ামক আদদু সর ডাকমত 
পারমব্।”

অসণ�া :.. “আব্ার কাঁদমল আস� মোতা�ামক স�ঁচকাঁদদু সন্ ডাকব্ �মন্ 
োমক মোেন্।”

িারণী �াো দদু সলময় সিঁসড়র সদমক তাসকময় আদৃতমক মোন্ম� আিমত 
মোদমে সব্ড়সব্ড় কমর গুন্মত শুরু করমল অসণ�া হািমত হািমত 
ব্লল... “তদু স� এমকব্ামর আম্দুর �মতা।”

আদৃত অব্াকদৃমটি তাকামল িারণী �াো ন্ত কমর। অসণ�া গাল 
িদু সলময় ব্লল... “তদু স� পালামল পদুসলশ হময় েদু ঁমজ ব্ার করব্ �মন্ 
োমক মোেন্।”

আদৃত আশ্চে্ষাসবিতদৃমটি তাসকময় ব্লল... “তদু স� মোক?”
িারণী :.. “অসভশপ্তা।”
আদৃত :.. “আ�ার মো�ময়র আঁসেজমল মোতা�ার শাপম�াচন্ হময়ম�। 

চাইমলও তদু স� আর পালামত পারমব্ ন্া। োও! তালা ন্া মোভমঙ 
তাড়াতাসড় মোগািল কমর আমিা। চা’র পাসন্ উেসলময় রােব্।”

িারণী তড়ব্ড় কমর উপমর মোেময় মোগািলোন্া েদু ঁজায় ব্্যস্ত হমল 
অসণ�া ব্লল... “আব্দু, আদদু সর পালামল আস� আব্ার আম্দুর জন্্য 
কান্নাকাসট করব্।”

আদৃত অসণ�ামক উমর মোটমন্ �াোয় হাত ব্দুসলময় ব্লল… “তদু স� 
সচন্তা কমরা ন্া। আদদু সর চাইমলও আর পালামত পারমব্ ন্া।”

অসণ�া :.. “আব্দু, আদদু সর আ�ামক এত আদর কমর মোকন্?”
আদৃত :.. “মো�ময় মোডমক আদর করমল আমরা মোব্সশ আদর করমব্। 

আদদু সর কামজর মো�ময় ন্য়। োও! মোেময় মোদমো মোগািলোন্া েদু ঁমজ 
মোপময়ম� ন্া মোদয়ামল মোহলান্ সদময় ব্মি মোতা�ার জন্্য কান্নাকাসট 
করম�?”

অসণ�া মোদৌমড় উপমর মোেময় উচ্চকমঠে ব্লল... “কামকর �ত মোগািল 
করমত কতক্ষণ লামগ?”

িারণী :.. “�ামগা, এত ব্ড় ব্াসড়র সভতর একলা সদন্ কাটাব্ 
মোক�মন্?”

অসণ�া :.. “মোকন্?”
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িারণী :.. “মোতা�ামক স্দু মল সদময় মোতা�ার আব্দু কামজ চমল 
োমব্ন্।”

অসণ�া :.. “চাইমল আব্দুর কামজ িাহাে্য করমত পারমব্।”
িারণী :.. “মোতা�ার আব্দু কী কাজ কমরন্?”
অসণ�া :.. “প্রকাশক।”
িারণী :.. “�ামগা �া, োস্তায় ব্ই মোব্মচ এত ব্ড় ব্াসড় ব্ান্ামলন্ 

মোক�মন্?”
অসণ�া :.. “আব্দুমক সজমঞেি করমল ভামলা হমব্। এেন্ সন্মচ 

চমলা।”
িারণী :.. “হ্যাঁ �া. মোতা�ার আব্দুমক চা ব্াসন্ময় সদমত হমব্।”
অসণ�া আড়মচামে তাসকময় ব্লল… “আস� মোতা�ামক েদুসক ডাকব্, 

সেকাম�?”
িারণী অন্তহাসি মোহমি ব্লল... “মোকন্ �া?”
অসণ�া :.. “আব্দু ব্মলম�ন্ েদুসক ডাকমল তদু স� আ�ামক মোব্সশ 

আদর করমব্।”
আদৃত মোহঁমক ব্লল… “পাসন্ আব্ার োণ্ডা হময় োমব্।”
িারণী চাদর গাময় জসড়ময় দ্রুত পাকঘমর মোেময় চা ব্াসন্ময় ব্িার 

ঘমরর দরাজার পামশ দাঁসড়ময় কসম্পতকমঠে ব্লল... “িামহব্, চা।”
আদৃত :.. “সন্ময় আমিা। আর হ্যাঁ! অসণ�া মোতা�ামক িদু িদু  অেব্া 

োলা ডাকমব্ ন্া এব্ং তদু স� আ�ামক িামহব্ ডাকমব্।”
িারণী ধীমর ধীমর প্রমব্শ কমর চা মোটসব্মল মোরমে সন্ম্নকমঠে ব্লল... 

“মোকন্ িামহব্?”
আদৃত :.. “অোন্তমর পড়ব্।”
িারণী সপ�দু মোহঁমট অব্াককমঠে ব্লল... “িামহব্, ব্াঁসদমক আপন্ার 

মো�ময় োলা অেব্া িদু িদু  ডাকমব্ন্ মোকন্?”
আদৃত �াো সদময় ইশারা কমর ব্লল... “কমব্ মোেমক ব্াঁসদসগসর 

শুরু কমর�?”
িারণী কো ন্া ব্মল হাত কচলামল আদৃত সব্দ্রূপ মোহমি ব্লল... 

“অন্ে্ষক প্রনে করমল অত্যসহত হমব্।”
িারণী করমজামড় ব্লল… “ব্ামপর জমে আস� আর অন্ে্ষক প্রনে 

করব্ ন্া। িহামব্, দয়া কমর ব্াঁসদমক ক্ষ�া করুন্।”
আদৃত কাপ হামত সন্ময় �দুমের কাম� সন্ময় আড়মচামে তাসকময় 

ব্লল... “সশকাসর জামন্ কদু �ারী ব্াসঘন্ী ভীর্ণ সহংস্র।”
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িারণী সন্ম্নকমঠে ব্লল... “সদন্�ান্ অশ্রু েমড়ম� অজস্র। িহস্র 
প্রমনের উতের হমলা, অধব্া আস� সব্ধব্া ন্ই িধব্া স�লা� অসহংস্র।”

আদৃত কাপ মোটসব্মল মোরমে প্রায় মোদৌড়ামত শুরু কমর ব্লল… “তদু স� 
মোিািায় ব্মিা! ল্যাপটপ আন্ার জন্্য আস� উপমর োব্।”

িারণী িরলপদু ঁসটর �ত তাসকময় োকামল, অসণ�া �াো মোন্মড় 
ব্লল... “তদু স� ল্যাপটপ কী সচন্ ন্া?”

িারণী :.. “ন্ামগা �া। ওটা কী?”
অসণ�া :.. “আব্দুর কসম্পউটার।”
িারণী :.. “মোদেমত মোক�ন্?”
অসণ�া :.. “মোদেমত িদুটমকমির �ত।”
িারণী :.. “সভতমর কী?”
আদৃত ল্যাপটপ হামত সিমর হাঁপামত হাঁপমত ব্লল... “দয়া কমর 

িংলাপটা আব্ার ব্লমব্?”
িারণী দদুহাত গুসটময় িভময় ব্লল… “িামহব্, আপন্ার হামত ওটা 

কী এব্ং িংলামপর অে্ষ ব্দুসেময় ব্লমব্ন্। আ�ার ভয় হমছে।” 
অসণ�া মোহমি কদু সটপাসট হময় ব্লল... “সভতমর িাপসব্ছেদু  মোন্ই।”
িারণী :.. “তাইমল মোদেমত এত ভয়দ মোকন্?”
অসণ�া :.. “এই কসম্পউটামর মোগই� মোেলা োয়, মোলো োয়, আমরা 

কত সক�দু করা োয়।”
িারণী মোচাে কপামল তদু মল ব্লল... “ও �া! ব্ামসির সভতর সলেমব্ 

মোক�মন্?”
আদৃত �াো মোন্মড় ব্লল... “তদু স� হয়মতা সধসঙ্গ অেব্া আ�ামক িং 

ব্ান্াছে।”
িারণী :.. “ন্ান্ামগা, ব্ামসির সভতমর কী আম� তা তাড়াতাসড় 

ব্লদুন্। ডমর-ভময় ব্দুমকর সভতর ধড়িড় করম�।”
আদৃত হািমত হািমত ব্লল... “তদু স� আ�ামক ন্ান্া ডাকমল 

মোকন্?”
িারণী িভময় ব্লল... “িামহব্, �হা ভদু ল হময়ম�। এই কান্ ধরস� 

আর মোকামন্াসদন্ জীব্মন্ও আপন্ামক ন্ান্া ডাকব্ ন্া।”
আদৃত :.. “আব্ার ন্ান্া ডাকমল মোকন্?”
িারণী :.. “আস� জাসন্ ন্া।”
আদৃত হািমত হািমত অসণ�ার হামত ল্যাপটপ সদময় িারণীর 

সদমক তাসকময় ব্লল… “অসণ�া, ব্ামসির সভতমর িাপসব্ছেদু  মোন্ই তা 
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মোতা�ার মো�ময়মক মোদোও।”
িারণী মোিািায় ব্মি কাঁচদু �াচদু  হময় ব্লল... “আপন্ার মো�ময়র মো�ময় 

হময় আস� োম�াো সচন্তা কমর ব্দুমেস�লা� আস� আপন্ার ন্াতসন্। 
তাই আপন্ামক ন্ান্া মোডমকস�লা�।”

আদৃত :.. “সভতমর িাপসব্ছেদু  মোন্ই, পরে কমর মোদেমত পারমব্।”
িারণী কো ন্া ব্মল কপট হামি। অসণ�া হািমত হািমত িারণীর 

পামশ ব্মি এব্ং মোে�সন্ িারণী �দুে ব্াড়ামব্ ও�সন্ মোহঁমক ব্লল... 
“কা�ড়! মোদমব্ ন্া।”

িারণী চ�মক ব্লল… “ও �ামগা।”
আদৃত দাঁসড়ময় গম্ীরস্বমর ব্লল... “তদু স� মোক?”
িারণী ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ �াো ন্ত কমর ব্লল… “কদু লকলসঙ্কন্ী।”
আদৃত :.. “আ�ার স্ত্রীসরমক আস� হত্যা কসরসন্ তা মোতা�রা ব্দুেমত 

চাও ন্া মোকন্?”
িারণী :.. “িামহব্, সতন্ িত্য কমর ব্লস� আস� সক�দু জাসন্ ন্া। 

তাসড়ময় সদমল িত্যািত্য জান্ার জন্্য মোদাজমে মোেমত হমব্।”
আদৃত অপলকদৃমটি তাসকময় রাগাসবিতকমঠে ব্লল… “মো�ময় কাঁদমল 

আ�ার শ্বািকটি হয়।”
িারণী অিহাময়র �ত মোকঁমদ ব্লল... “কলসঙ্কন্ী ন্া হওয়ার জন্্য 

আস� আল্াহর দরব্ামর আহাজাসর কমরস�লা�।” 
আদৃত :.. “আ�ার মোচামের সদমক তাকাও।”
িারণী কাঁদমত কাঁদমত ব্লল... “আ�ার স্বা�ী আ�ামক তাসড়ময় 

সদময়ম�ন্।”
আদৃত :.. “�া ব্াব্ার কাম� সিমর োওসন্ মোকন্?”
িারণী :.. “আস� েেন্ মোগাব্রাট সডসঙময়স�লা� আ�ার শাশুসড় 

তেন্ ব্াইমর স�মলন্।”
আদৃত :.. “ব্দুসেময় ব্মলা।”
িারণী :.. “কদু ল ত্যাগ করমল কদু ল�সণ কলসঙ্কন্ী হয়।”
অসণ�া ল্যাপটপ মোিািায় মোরমে িারণীর পামশ মোেময় ব্লল... 

“আব্দুমক ওরা িব্ি�য় কাঁদায়।”
িারণী আঁচমল অশ্রু �দুম� ব্লল... “কা’রা কাঁদায়?”
অসণ�া :.. “আস� জাসন্ ন্া।”
িারণী :.. “মোতা�ার আম্দুর কী হময়স�ল?” 
অসণ�া সব্চসলত হময় ব্লল… “ওরা ব্মল আ�ার আম্দুমক মোকউ 
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হত্যা কমরম�।”
িারণী আদৃমতর সদমক তাসকময় ব্লল... “িামহব্, কারণ জান্মত 

পারব্ সক?”
আদৃত :.. “আ�ার িাঁসি হমল আ�ার মো�ময়মক মো�মর মোকাসট মোকাসট 

টাকার �াসলক হমত পারমব্।”
িারণী ল্যাপটমপর সদমক তাসকময় ব্লল... “িামহব্, ব্ামসির সভতর 

ব্ই সলমে এত টাকা জ�া করমলন্ মোক�মন্?”
আদৃত :.. “চদু টসক ব্মল আ�ার িামে সটটকাসর কর� ন্াসক?”
িারণী :.. “সজ ন্া িামহব্।”
আদৃত :.. “আ�ার ব্াব্া জস�দার স�মলন্ এব্ং আ�ার মো�ময় 

এক�াত্ উতেরাসধকাসরন্ী।”
িারণী :.. “�ায়াজাল স�ঁমড় মোদাজমের সদমক হাঁটমত শুরু করমল 

িব্ ব্হাল োকমব্। �দুন্াসিকরা িহমজ �দুস�ন্মক কটি সদমত পামর।”
আদৃত দাঁমত কট�ট কমর ব্লল… “মোগমটর ব্ামর পা রােমল 

ন্াগরাসল �া�লায় ন্ামজহাল হময় মোজমল োমব্।”
িারণী িসব্ন্ময় ব্লল... “শুমন্স� কচদু  মোেমল গলা চদু লকায়। মোজমল 

একমব্লা ভাত মোদয় এব্ং ব্ত্ষমন্র পামশ কচদু  ভদু ন্া োমক।”
আদৃত :.. “ওরা মোতা�ামক কত টাকা সদময়ম�?”
িারণী :.. “সব্শ্বাি করুন্ আস� কাউমক সচসন্ ন্া।”
আদৃত :.. “সেকাম�, কাকামভামর উসকমলর িামে মোদো কমর এমি 

উমপাি ভাঙার জন্্য গুমড়র িমন্শ এব্ং সপো মোেন্ পাই।”
িারণী দাঁড়ামত মোচময় ধপাি কমর ব্মি ব্লল... “মোকন্ িামহব্?”
আদৃত :.. “মোতা�ার সব্র্য় উসকলমক ব্দুসেময় ব্লমত হমব্।”
িারণী :.. “এেন্ মোকাোয় োমব্ন্?”
আদৃত :.. “গুড় এব্ং চাউমলর গুঁসড় আন্ার জন্্য মোদাকামন্ োব্।”
িারণী :.. “িামহব্, চাউমলর গুঁড়া সদময় কী করমব্ন্?”
আদৃত অসণ�ার সদমক তাসকময় ব্লল... “মোতা�ার মো�ময়মক ব্মলা 

আ�ার ব্াসি সন্ময় মোেলমত পারমব্, হাত মোেমক মোিমল ভাঙমল আস� 
ওমক ধ�কাব্ ন্া।”

িারণী :.. “িামহব্, ডমরর মোচামট হাত-পা েরের করম�। ন্াজাসন্ 
কেন্ সভরস� মোেময় পড়ব্।”

আদৃত মোব্সরময় মোেমত মোেমত ব্লল… “সন্ভ্ষময় ব্মি আ�ার মো�ময়র 
িামে গপিপ কমরা আস� োব্ আর আিব্।”
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িারণী দরজা ব্ন্ধ কমর িভময় ব্লল... “�ামগা! ন্�াজ পমড় 
আল্াহর কাম� কান্াকাসট করমল এই সব্পদ মোেমক উদ্ধার হব্। ব্াসি 
ভাঙমল মোজমল ব্মি কচদু  ভদু ন্া মোেময় গলা চদু লসকময় কাঁদব্।”

অসণ�া :.. “আ�ামক আম্দুর �ত আদর করমল মোজমল মোেমত হমব্ 
ন্া।”

িারণী :.. “মোজল মোেমক ব্াঁচামত পারমল মোতা�ামক মোতা�ার আম্দুর 
মোচময় মোব্সশ আদর করব্।”

অসণ�া :.. “তদু স� সক তামদরমক সচমন্া?”
িারণী :.. “আস� কাউমক সচসন্ ন্া।”
অসণ�া :.. “অন্্য ব্ািায় োওসন্ মোকন্?”
িারণী :.. “মোতা�ার ব্ািার িা�মন্ এমি আ�ার পা অব্শ হময়স�ল। 

আস� অপারগ হময় সজরাব্ার জন্্য দাঁসড়ময়স�লা�।”
অসণ�া :.. “আ�ামক মোদমে মোকঁমদস�মল মোকন্?”
িারণী :.. “আস� আ�ার আম্দুমক আর আম্দু ডাকমত পারব্ 

ন্া এব্ং মোকউ আ�ামক আম্দু ডাকমব্ ন্া তাই আস� �মন্র দদুঃমে 
মোকঁমদস�লা�।”

অসণ�া :.. “মোকউ মোতা�ামক আম্দু ডাকমব্ ন্া মোকন্?”
িারণী :.. “ব্ড় হমল ব্দুেমব্ এেন্ ব্দুসেময় ব্লমলও ব্দুেমব্ ন্া। 

তদু স� মোেমলা, আস� ন্�াজ পমড় আসি।”
অসণ�া :.. “ওরা আ�ার আম্দুমক �ারল মোকন্? আ�ামক ব্লমল 

আব্দুর িব্ টাকা সদময় সদতা�।”
িারণী :.. “এেন্ মোতা�ার আব্দুর জন্্য মোদায়া কমরা।”
অসণ�া :.. “মোকন্?”
িারণী :.. “ওরা মোতা�ার আব্দুমকও �ারমত চায়।”
অসণ�া :.. “পদুসলশমক ব্মল আস� ওমদরমক মোজমল মোদব্।”
িারণী :.. “পদুসলশমক ব্লমত হমব্ ন্া। অিহাময়র জন্্য আল্াহ 

েমেটি।”
অসণ�া :.. “আল্াহর উপর তদু স� এত ভরিা কমরা মোকন্?”
িারণী :.. “আল্াহ হমলন্ আ�ামদর এক�াত্ রক্ষণামব্ক্ষণকারী। 

আ�ামদর কেন্ সকমির প্রময়াজন্ তা এক�াত্ আল্াহ ভামলা 
জামন্ন্।”

অসণ�া :.. “তদু স� ব্ল� আ�ার কেন্ সকমির প্রময়াজন্ তা আ�ার 
আমগ আল্াহ জামন্ন্?”
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িারণী :.. “আ�ামদরমক িৃসটি করার অমন্ক আমগ আল্াহ আ�ামদর 
ভাগ্য সলমেস�মলন্।”

অসণ�া :.. “তদু স� কেমন্া আল্াহমক মোদমে�?”
িারণী :.. “আল্াহমক মোকউ কেমন্া মোদমেসন্। আল্াহ আ�ামদর 

�ামে লদুসকময় আম�ন্। কেমন্া গসরব্ দদু সের �মন্ দদুঃে সদওন্া।”
অসণ�া :.. “পালাব্ার দদু সশ্চন্তা করমল মোজমল ব্মি গলা চদু লসকময় 

কচদু  ভদু ন্া মোেমত হমব্ �ামন্ োমক মোেন্।”
িারণী :.. “আস� আর পালব্ ন্া। এেন্ তাড়াতাসড় জায়ন্�াজ 

দাও। আমজব্ামজ কো ন্া ব্মল ন্িল ন্�াজ পড়মল �ঙ্গল হমব্।”
অসণ�া অব্াকদৃমটি তাসকময় োকমল িারণী �ৃদদু মোহমি ব্লল... 

“শতি কমর ন্ান্ার ব্াসি ধমর আ�ার িামে আমিা।”
অসণ�া :.. “মোকন্?”
িারণী :.. “শয়তান্মক মোদো োয় ন্া এব্ং অে্ষসপশাচরা শয়তামন্র 

ওস্তাদ।”
অসণ�া :.. “মোতা�ার কো ব্দুেমত এত কটি হয় মোকন্?”
িারণী :.. “আস� ব্াংলায় কো ব্লমত পাসর ন্া। তদু স� আ�ার �া। 

আস� মোতা�ার মো�ময়। আ�ামক তাসড়ময় সদওন্া। ভদু ে লাগমল আস� 
হাঁটমত পাসর ন্া। আ�ার হাত পা কাঁমপ।”

অসণ�া ল্যাপটপ এসগময় সদময় ব্লল… “আর কো ন্া ব্মল এটা 
ধমরা।”

িারণী মোচাে ব্ড় কমর ব্লল... “�ামগা, ব্ামসির সভতমর িাপ সব্ছে 
আম� ন্া মোন্ই?” 

অসণ�া :.. “সভতমর কী আম� পমর মোদোব্ এেন্ উপমর চমলা।”
িারণী ল্যাপটপ হামত সন্ময় ব্লল... “�ামগা, আ�ার অদ�্য 

মোকৌতদু হলমক দ�্য করমব্?”
অসণ�া :.. “কী?”
িারণী :.. “ব্ামসির সভতর সক�দু সলমে কামন্-মোশান্া সব্র্য় স্বচমক্ষ 

মোদেমত চাই।”
অসণ�া সিঁসড় মোব্ময় উপমর উমে ব্লল… “েত তাড়াতাসড় ন্�াজ 

পড়মব্ তত তাড়াতাসড় সলেমত পারমব্। এেন্ মোদৌমড় আমিা।”
িারণী উপমর মোেময় ল্যাপটপ সব্�ান্ার উপর মোরমে ব্লল... “তদু স� 

ব্ামসির িামে মোেমলা আস� অজদু কমর আসি।”
অসণ�া কাে ন্া ব্মল ব্িমল িারণী তাড়াতাসড় অজদু কমর সিমর 
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শাল সদময় মো�মে পসরষ্ার কমর ন্�াজ পমড় অসণ�ামক পামশ মোডমক 
ব্লল... “আ�ার �মতা দদু হাত তদু মল আস�ন্ ব্লমত োমকা।”

অসণ�া হাত উোমল িারণী মোকঁমদ মোদায়া কমর… “ইয়া আল্াহ, 
আ�রা এেন্ অিহায়, আ�ামদরমক সব্পদ মোেমক উদ্ধার কমরা। তদু স� 
�াড়া আ�ামদর আর মোকামন্া রক্ষণামব্ক্ষণকারী মোন্ই। ইয়া আল্াহ, 
আস� িব্্ষহারা এই ব্ািায় োঁই মোপময়স�। আস� মোে�ন্ সন্রাপদমব্াধ 
করস� এ�ন্ সন্রাপতো এই এসত� মো�ময় এব্ং িামহব্মক দাও। আস� 
মোপে ভমর ভাত মোেময়স�, শান্ত এব্ং পসব্ত্ �মন্ ন্�াজ পমড়স�। 
ইয়া আল্াহ, রহ�মতর মোদাহাই, এই এসত� মো�ময় এব্ং িামহমব্র 
সন্রাপতো সন্সশ্চত কমরা।”

মোদায়া মোশর্ কমর িারণী দদুহামত �দুে লদুসকময় কান্নায় মোভমঙ পমড়। 
অসণ�া হাত ন্া ন্াস�ময় হাঁটদু  সদময় মোহঁমট পামশ মোেময় ব্লল... “এভামব্ 
কাঁদ� মোকন্?”

িারণী দদু হাত �দুমে �দুম� ব্লল... “আ�ামদর সন্রাপতো সন্সশ্চত 
করার জন্্য মোকঁমদস�।”

অসণ�া :.. “তদু স� আর কাঁদমল আস�ও কাঁদমত শুরু করব্। আর 
কেমন্া এভামব্ মোকঁদ ন্া। তদু স� কাঁদমল আ�ার ভয় হয়।”

িারণী সব্�ান্ায় উমে হাঁটদু ভাজ কমর ব্মি ব্লল… “ব্ামসির সভতর 
সলেমত মোশোমল আস� আর কান্নাকাসট করব্ ন্া।”

অসণ�া �াো মোন্মড় ল্যাপটপ চাসলময় ব্লল... “তদু স� িসত্য েদুসক। 
সলেমত চাও ন্া মোেলমত চাও?”

িারণী :.. “ব্ামসির সভতর মোক�ন্ সলমেন্ তা আস� স্বচমক্ষ মোদেমত 
চাই।”

ন্সদরা ল্যাপটমপ সন্মজর ন্া� টাইপ কমর। িারণী হর্্ষাসবিত হময় 
“শাম্বরী” ব্লমল অসণ�া চ�মক কপট মোহমি ব্লল... “ব্ামসির সভতর 
েদুতিাক্ষর সলেমত পাসর ন্া।”

িারণী মোচাে ব্দুমজ সব্ড়সব্ড় কমর ব্লল... “েদুতিাক্ষর মোন্ই, মোলমো।”
অসণ�া হাতাশ হময় ব্লল... “ন্া ব্লমল কী মোলেব্?”
িারণী :.. “অধব্া আস� সব্ধব্া ন্ই িধব্া স�লা�।”
অসণ�া :.. “ধন্্যব্াদ। ব্ামসির সভতর মোলোমলসে আব্দু মোতা�ামক 

মোশোমব্ন্, আস� পারব্ ন্া।”
িারণী অব্াকমঠে ব্লল... “মোকন্ �া?”
অসণ�া :.. “অক্ষর উলটা পালটা কমর তদু স� িহজ শব্ ব্ান্ামত 
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পামরা। েদুতিাক্ষর ব্্যব্হার কমরা ন্া এব্ং ব্ান্ান্ ভদু ল হয় ন্া। ব্্যাকরণ 
আস� ব্দুসে ন্া।”

িারণী :.. “�মন্র ভাব্ প্রকাশ করা আল্াহ আ�ামদরমক সশক্ষা 
সদময়ম�ন্। মোলোমলসে ভাব্প্রকামশর আমরকটা �াধ্য� �াত্।”

অসণ�া :.. “এিব্ সব্র্ময় আব্দুর িামে কো ব্লমল আব্দু মোতা�ামক 
একটার পর একটা গর� চা ব্াসন্ময় োওয়ামব্ন্।”

িারণী :.. “মোকন্ �া?”
অসণ�া :.. “আব্দুর িামে মোকউ কো ব্মল ন্া।”
িারণী �াো দদু সলময় িাইল েদুমল সব্ড়সব্ড় কমর পমড়…

ভামলা�ান্দুর্ িাজমত মোচময় আমকেল মোদামর্ দাময় মোেমকস�, োট 
ব্জায় মোরমে হাঁটমত চাইমল আ�াড় পটকান্ োই, োল িা�মল উমে 
কদু  ডামক িাড়া সদময় িাঁড়ায় পসড়। �রমণছো �মন্, আ�ার ডামক 
িাড়া মোদয় ন্া শ�ন্, ন্াসভশ্বাি উেমলও ব্দুমক োমক সেরসেরাসন্, 
অব্দুে �মন্ কত আশা, সন্ঘদু ্ষ� মোচামে শত স্বপ্ন, চাইমলও সদমত পাসর 
ন্া গলায় দসড়। আশাহত হময় হায় হমতাসস্ম সজসগর কসর, অব্মশমর্ 
হতাশার িতোয় আশার অঙ্কদু র গসজময়ম�, মোব্াোপড়া করমত মোচময় 
আস� হময়স� ব্দুমড়াধাসড়।

আদৃত কড়া ন্াড়মল িারণী জান্ালা েদুমল দৃঢ়কমঠে ব্লল... 
“আমলামত মোেময় �দুে মোদোও।”

আদৃত সপ�দু মোহঁমট অব্াককমঠে ব্লল... “আ�ার ব্ািায় আ�ার 
সন্রাপতো তল্াসশ করা হমছে মোকন্?”

িারণী :.. “আস� অত্যন্ত দদুঃসেত! স্পটিভামব্ �দুোব্য়ব্ মোদো োমছে 
ন্া।”

আদৃত :.. “এেন্ কী ব্লব্ অেব্া কী করব্ তা আস� জাসন্ ন্া।”
িারণী :.. “চাসব্ মোকাোয়?”
আদৃত :.. “পাকঘমরর মোটসব্মলর উপর মোরমেস�লা�, হয়মতা।”
িারণী :.. “পাকঘমরর মোটসব্মলর উপর চাসব্ োকমল দরজা েদুলব্। 

চমলা �া! মোদসে পাকঘমরর মোটসব্মলর উপর চাসব্ আম� ন্া মোন্ই?”
অসণ�া িভময় ব্লল... “ন্া োকমল?”
িারণী কাঁধ ব্াঁসকময় ব্লল... “দরজা েদুলব্ ন্া।”
অসণ�া :.. “আস� আ�ার আব্দুমক সচসন্।”
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িারণী :.. “তদু স� সচমন্া, আস� সচসন্ ন্া। অসন্শ্চয়তার িামে দরজা 
েদুমল দাসয়ত্বপালমন্ ব্্যে্ষ হমত চাই ন্া।”

অসণ�া :.. “আব্দু রাগমব্ন্।”
িারণী দ্রুত মোহঁমট মোেময় মোটসব্মলর উপর চাসব্ ন্া মোদমে অসণ�ার 

সদমক তাসকময় ভ্রূ সদময় ইশারা কমর ব্লল... “ব্াইমর মোে মোতা�ার 
আব্দু তা তদু স� জান্মল মোক�মন্?”

অসণ�া সশউমর ব্লল... “দরজার পামশ মোেওন্া। আস� এেদুসন্ 
পদুসলশ ডাকব্।”

িারণী অসণ�ামক শান্ত হওয়ার জন্্য হাত সদময় ইশারা কমর 
জান্ালার পামশ মোেময় মোহঁমক ব্লল... “হামত কী?”

আদৃত হতাশ হময় অসণ�ামক মোডমক ব্লল… “অসণ�া, মোতা�ার 
েদুসকমক ব্মলা আ�ার হামত গুড় এব্ং চাউমলর গুঁসড়।”

িারণী দরজা েদুমল মোচাে পাসকময় ব্লল... “আর কেমন্া এত 
�ারাত্ক ভদু ল করমল…।”

আদৃত দ্রুত প্রমব্শ কমর ব্্যাগ িারণীর হামত সদময় দরজায় তালা 
লাসগময় অসণ�ামক ব্াজদুমত মোটমন্ ভ্রূ সদময় ইশারা কমর ব্লল… “কী 
করমব্?”

িারণী গম্ীরস্বমর ব্লল... “পাকঘমরর মোটসব্মলর উপর চাসব্ স�ল 
ন্া। �া’র সন্রাপতোর জন্্য প্রময়াজমন্ �রণপণ করব্।”

আদৃত অসণ�ার �াোয় চদু �দু সদময় ব্লল... “মোতা�ার েদুসকর িাহি 
আম�।”

অসণ�া :.. “জামন্া আব্দু! েদুসক মোকঁমদ মোকঁমদ আল্াহর কাম� 
আ�ামদর জন্্য অমন্ক মোদায়া কমরম�ন্।”

আদৃত �ৃদদু মোহমি ব্লল… “মো�ময়র েদুসক! চা ব্ান্ামত পারমব্ ন্া ন্া 
হাত পা পদুড়ামব্।”

িারণী অন্তহাসি মোহমি সপ�দু হাঁমট। অসণ�া আদৃমতর সদমক তাসকময় 
মোচাে কপামল তদু মল ব্লল... “জামন্া আব্দু, আ�ার েদুসক মোতা�ার 
মোচময়ও েন্ত্রণাদায়ক ভার্ায় কো ব্মলন্।”

আদৃত সব্দ্রূপ মোহমি ব্লল… “মোতা�ার েদুসকমক কসদিমন্র জন্্য 
হাজতব্াি কারমল আিল পসরচয় জান্মত পারমব্।”

িারণী :.. “িামহব্, মোজল শব্ উচ্চারণ করমল আ�ার হাত পা 
কাঁমপ।”

আদৃত :.. “হামত পাময় মোব্সড় পসরময় মোতা�ার িামে গল্পগুজব্ 
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করমত হমব্।”
িারণী :.. “িামহব্, হাত পা েরের কমর কাঁপম�। �াসটমত ব্িমত 

হমব্ ন্ইমল সভরস� মোেময় পড়ব্।” 
আদৃত :.. “েরহসর কমর চা ব্ান্ামত পারমব্ ন্া আ�ামকই ব্ান্ামত 

হমব্?”
িারণী :.. “দয়া কমর অন্দু�সত সদমল আস� একটদু  সজরাব্।”
আদৃত আড়মচামে তাসকময় ব্লল… “মোতা�ার ন্া�ধা� ব্মলা ন্ইমল 

কাকমভামর মোপাড়াভামতর িামে কচদু  ভদু ন্া পামত পড়মব্।” 
িারণী কাঁধ েদু সলময় ব্লল... “আ�ার আর মোকামন্া ন্া� মোন্ই।”
আদৃত :.. “সন্শ্চয় গন্ামগাষ্ী আম�ন্?”
িারণী এক শ্বামি মোচামদিামগাষ্ীর ন্া� ব্লমত শুরু করমল আদৃত 

হািমত হািমত ব্লল... “আর ব্লমত হমব্ ন্া।”
িারণী হাঁপামত হাঁপামত ব্লল... “মোজমল চালান্ করমব্ন্ ন্া মোতা?”
আদৃত :.. “মোতা�ামক মোজমল চালান্ করমল গুমড়র িমন্শ মোেময় 

উমপাি ভাঙমত পারব্ ন্া।”
িারণী :.. “এেন্ োওয়ার জন্্য কময়কটা ব্ান্াব্?”
আদৃত :.. “এেন্ শুধদু সচসন্ সদময় চা ব্ান্ামল হমব্।”
িারণী :.. “সজ আছো ন্ান্া িামহব্।”
আদৃত :.. “এেন্ ন্ান্া িামহব্ ডাক� মোকন্?”
িারণী :.. “তাইমল আপন্ামক আস� কী ডাকব্?”
আদৃত :.. “ন্া� ধমর ডাকমল মোজমল চালান্ করব্ ন্া।”
িারণী সক�দু ব্লমত মোচময় ো�মল আদৃত �ৃদদু মোহমি ব্লল... 

“দরজায় তালা লাসগময় আ�ার মো�ময়র পামশ ঘদু�ামব্ এব্ং িসন্হান্ 
হমল দরজা েদুলমব্ ন্া।”

িারণী :.. “িামহব্, মোচারমচাট্ার �দুণ্ডদু  কাটমল পাপ হয় ন্া �ৃতদু ্যদণ্ড 
অেব্া োব্জ্ীব্ন্ কারাদণ্ড হয়।”

আদৃত :.. “তদু স� অত্যন্ত �ারাত্ক �সহলা। িকালমব্লা মোতা�ামক 
মোতা�ার ব্াসড় মোপঁম� সদমত হমব্।”

িারণী :.. “আস� আ�ার �ামক মো�মড় মোকাোও োব্ ন্া। িামহব্, 
এত ব্ড় ব্ািায় আপন্ার ভয় হয় ন্া। আস� একলা োকমত পারব্ 
ন্া। ডমর-ভময় েরহসর কমর সভরস� মোেময় পড়ব্।”

আদৃত :.. “ডর-ভময়র কারণ মোন্ই, মোহঁট�দুণ্ড হময় হাঁটাহাঁসট করার 
জন্্য আস� কেমন্া উপমর োব্ ন্া।”
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িারণী :.. “অন্্য�ন্স্ অেব্া উসদ্নেসচমতে টরটর কমর মোহঁমট ভদু ল 
দরজার কপট েদুমল স�স�কোর শুমন্ লসজ্ত হমত চাই ন্া।”

আদৃত হািমত হািমত ডামক… “ও ন্াতসন্!”
িারণী :.. “সজ ন্ান্া িামহব্।” 
আদৃত :.. “গসরমব্র দদুয়ামর দাঁসড়ময় কাঁদস�মল মোকন্?”
িারণী :.. “আপন্ার দদুয়ামরর িা�মন্ আিার িামে িামে আ�ার 

হাত পা সন্শ্চল হময়স�ল।”
আদৃত :.. “সহ��ণ্ডল এব্ং গ্ীমে�ণ্ডমলর �ধ্যব্ত্ষী অঞ্চমলর ন্া� 

শীমতাষ্ণ�ণ্ডল। আস� তারল ন্ই। মোতা�ার হাব্ভামব্ তারল্য আম�।”
িারণী :.. “িামহব্, িংলাপ মোশামন্ ব্দুমকর সভতর �্যাঁৎ কমর 

উমেম�।”
আদৃত সিঁসড় মোব্ময় উপমর মোেমত মোেমত চা ব্ান্াব্ার জন্্য ব্মল দ্রুত 

ল্যাপটপ হামত সিমর মোিািায় ব্মি অপলকদৃমটি ল্যাপটমপর সদমক 
তাসকময় সচসন্তত কমঠে ব্লল... “অত্যন্ত েন্ত্রণাদায়ক িংলাপ।”

িারণী কাপ হামত প্রমব্শ কমর ব্লল... “িামহব্, কা’র িামে কো 
ব্লম�ন্?”

আদৃত :.. “ো সলমে� তা সব্মলের্ণ কমর ব্দুসেময় ব্মলা ন্ইমল মোভাঁ-
মোদৌমড় পদুসলশ িাঁসড় োব্। আস� িং করস� ন্া।”

িারণী হািার মোচটিা করমল আদৃত দাঁত কট�ট কমর ব্লল... 
“আস� রঙ্গসচঙ্গা ন্াসক?”

িারণী :.. “সজ ন্া িামহব্।”
আদৃত :.. “েটপট কমর সব্মলের্ণ কমরা।”
িারণী :.. “ব্ািররামত মোন্শাগ্স্ত স�মলন্ আ�ার স্বা�ী আ�ামক 

তালাক ন্া সদময় তাসড়ময়ম�ন্।”
আদৃত :.. “এত েন্ত্রণাদায়ক ভার্া সশেমল মোক�মন্?”
িারণী :.. “�মন্র েন্ত্রণা এব্ং ভাব্প্রকাশ করমত হমল েন্ত্রণাদায়ক 

ভার্া ব্্যব্হার করমত হয়।” 
আদৃত আড়মচামে তাসকময় ব্লল… “দায়-দাসয়মত্ব সদশাহারা হময়স� 

আস� দসয়তা চাই ব্ান্ধব্ী।”
িারণী �াো ন্ত কমর ব্লল... “োঁই চাই সন্রাপতো, অিহায় আস� 

অন্াসেন্ী ন্ই তবিী।”
আদৃত �ৃদদু মোহমি ব্লল... “ধসন্ তদু স� গরসব্সন্ ন্ও পরভামগ্যাপজীব্ী।”
িারণী :.. “দীন্া হময় মোজমন্স� আপসন্ হমত চান্ তপস্বী।”
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আদৃত :.. “আস� িয়স্বী হময়স�। িদয় হও, মোহ পসরভাব্ী।”
িারণী :.. “আসশ্রত হময়স�, হমত চাই ন্া পরজীব্ী।”
আদৃত অসণ�ার সদমক তাসকময় ব্লল… “মোতা�ার েদুসকমক ব্মলা 

মোতা�ার মোিব্ােন্ত্র করমত হমল আ�ামক িাহাে্য করমত হমব্ ন্ইমল…।”
িারণী :.. “ব্ামসির সভতর মোক�মন্ সলেমত হয় সশোমল িাধ্যান্দুোয়ী 

িাহাে্য করব্।”
আদৃত :.. “মোতা�ার পসরচয় জান্মত চাইমল কী ব্লব্?”
িারণী :.. “সে ব্লমব্ন্।”
আদৃত সব্রমতিাসতি করমল িারণী �ৃদদু মোহমি ব্লল... “�া’র সে 

ব্লমল মোলামকর িা�মন্ �দুে ো�রামত হমব্ ন্া।” 
আদৃত �াো দদু সলময় ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় ব্লল… 

“সব্ব্াগী হময় মোজমন্স�, আস� আর হমত পারব্ ন্া অন্দুরাগী।”
িারণী �দুচসক মোহমি ব্লল... “সব্রামগ শব্রাগী হমত ন্া মোপমর 

ব্দরাসগ ব্াজায় লাউর ডদু গডদু সগ।”
আদৃত :.. “মোতা�ার হাব্ভাব্ এব্ং ভাব্প্রকাশ কাব্্যরসিকার �মতা। 

কাব্্যরসিকামক মোকউ কেমন্া মোদমেসন্। মোতা�ামক কাব্্যরসিকা ডাকমত 
পারব্?”

িারণী :.. “অলাব্দু মোব্মচ লাভ অলামভর সহিাব্ কমর্ �গমজ জট 
লাগমল আ�ার সদমক তাসকময় ন্ান্াজান্ ব্লমতন্, রূমপর ঘটায় 
তরঘামট আগুন্ মোলমগম�।”

আদৃত :.. “তদু স� আ�ামক ন্ান্া ডাকমত পারমব্। আস� আর 
রাগারাসগ করব্ ন্া।”

িারণী :.. “অভামব্র িংিার, স্বভামব্ কসব্ কসব্ ভাব্। সশকায় 
হাঁসড়, আোয় �াই। মোহ কসব্, গসরমব্র মোপমট োসল ভদু ে লামগ মোকন্?”

আদৃত :.. “অভামব্ স্বভাব্ ন্টি হয় মোজমন্ও অমন্মক ভাব্ ধর 
ভাব্দুক হয়।”

িারণী :.. “মোহ ভাব্, তদু স� সক জামন্া মোতা�ার অভামব্ ভাব্দুকরা মোে 
অভাব্ী হমছে?”

আদৃত চা’র কাপ হামত সন্ময় অপলকদৃমটি িারণীর সদমক তাসকময় 
ব্লল... “সব্মদসশ মোগাময়ন্া হমল মোদসশ সিদ্ধভাত কচদু  ভদু ন্া সদময় 
মোেমত হমব্ �মন্ োমক মোেন্।”

িারণী অিহাময়র �ত হাত কচসলময় ব্লল… “িামহব্, আসড় 
মোপমত শুমন্স�লা� োসল মোপমট কচদু  ভদু ন্া মোেমল গলা োসল চদু লকায়।”
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আদৃত সব্জসল ব্াসতর সদমক তাসকময় ব্লল… “শব্দদু ্যসতক আমলা 
সন্ষ্প্রভ হমছে রূমপর মোজল্ায়।”

িারণী হািার মোচটিা কমর ব্লল… “গাময় কাঁটা সন্ময় কটিকীিল 
ডামল লটমক, িদুমের কটিক দদুঃেীর গলায় োমক আটমক। সন্সশগন্ধা 
প্রস্দু সটত হয় গন্ধ আটমক ধমর, রাগাসবিত কমঠে পাসেরা সকসচরস�সচর 
কমর।”

আদৃত অসণ�ামক পামশ মোডমক ব্লল... “মোতা�ার েদুসক হয় �দ্ধমব্শী 
অেব্া আ�ার স্বমদশী।”

অসণ�া :.. “আ�ার �ন্ কামন্ কামন্ ব্লম�, েদুসক সন্শ্চয় মোতা�ার 
স্বমদশী।”

আদৃত :.. “সেকাম�, ওমক আর মোজমলর কচদু  ভদু ন্া োওয়াব্ ন্া।”
িারণী িকাতমর ব্লল... “িামহব্, আ�ার েদুব্ ঘদু� পামছে। �ামক 

সন্ময় সব্�ান্ায় চমল োই?”
আদৃত দাঁত কট�ট কমর ব্লল... “পরীক্ষা সন্রীক্ষা এেমন্া মোশর্ 

হয়সন্।”
িারণী :.. “িামহব্, আর কী পরীক্ষা সন্রীক্ষা করমব্ন্?”
আদৃত :.. “েন্ত্রণাদায়ক ভার্ায় কো ব্মল সন্য়সন্ত্রত হমত চাই 

ন্া। আস� ��্ষাহত এব্ং তদু স� �রস�য়া। অপ্রত্যাসশত ভামব্ হমলও 
হাব্ভামব্ �মন্াভাব্ উদ্্যতি হয়। সদ্চাসরণীরা আ�ার ধামর পামশ আমি 
ন্া। হাব্ভামব্ স্পটি তদু স� রসঙ্গণী ন্াও।”

িারণী :.. “আস� শুধদু ন্ান্াজামন্র িামে রঙ্গ-মোকৌতদু ক করতা�। 
জাসন্ ন্া মোকন্ আপন্ার িামে কো ব্লমল হামত পাময় সশরসশর 
কমর?”

আদৃত উমতেসজত হময় ব্লল... “িসত্য ব্ল�?”
িারণী দদুহামত �দুে মোিমক সেল সেল কমর হািমল আদৃত মোচাে 

পাসকময় হাত সদময় ইশারা কমর ব্লল... “অসন্ব্াে্ষ কারমণ অপসরহাে্ষ 
পসরহাি পসরহার কমর পাকঘমর োও।”

িারণী :.. “িকমলর স্বপ্ন মোহাক িত্য, িিলতা মোহাক গন্তব্্য।”
আদৃত :.. “আস� এেন্ অত্যন্ত আন্সন্ত এব্ং অঞোত কারমণ 

হৃদয় উমদ্সলত হময়ম�। আমরক কাপ চা ব্াসন্ময় সদমল কৃতঞেতা 
প্রকাশ করার জন্্য ধন্্যব্াদ ব্লব্।”

িারণী দ্রুত চমল োয়। আদৃত সলেমত শুরু কমর। িারণী চা 
হামত সিমর তামক ধ্যান্�নে মোদমে �ৃদদু হাত ন্ামড়। আদৃত মোচাে তদু মল 
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�ন্ত্র�দুমধের �ত ব্লল... “কাকন্ েঙ্কামল মোকন্?”
িারণী �দুচসক মোহমি ব্লল… “সেল সেল কমর হািমল ন্ান্াজান্ 

ধ�কামতন্।”
আদৃত হাতশ হময় ব্লল... “এতিব্ সশেমল মোক�মন্? জামন্া, 

অসব্শ্বাি্য ভামব্ আস� ব্সশভূত হময়স�। আস� অভাব্ী স�লা�, তদু স� 
আ�ামক ভাব্দুক ব্াসন্ময়�।”

িারণী কাঁধ েদু সলময় ব্লল... “িামহব্, আস� জাসন্ ন্া মোকন্ সন্মজর 
অজামন্ত অন্দুক �সন্হারী হময়স�? আ�ার েদুব্ ভয় হমছে।”

আদৃত অসণ�ামক পামশ মোডমক ব্লল... “মোতা�ার েদুসকর িামে কো 
ব্লমত পারব্?”

অসণ�া :.. “মোজমল চালান্ করমব্ ন্া মোতা?”
আদৃত :.. “ওমক আর মোজমল চালান্ করব্ ন্া।”
িারণী :..”ব্শীকরণ জাসন্ ন্া আস� ব্শীভূতা হমত চাই ন্া।”
আদৃত :.. “চমলা, অসণ�ার কা�রায় ব্মি গপিপ করব্।”
িারণী :.. “মোব্মগর িামে আ মোোগ করমল আমব্মগ ন্ামচ অন্াস�কা, 

রসিমকর িামে আ মোোগ করমল সকমশারী হয় রসিকা।”
আদৃত েদু ঁসক সদময় উেমল অসণ�া এব্ং িারণী এক িামে সচৎকার 

কমর। আদৃত হািমত হািমত অসণ�ার পামশ মোেময় ব্লল… “আমিা, 
আব্দু মোতা�ামক কাঁমধ কমর মোন্ব্।”

িারণী সশউমর আড়মচামে তাসকময় ব্লল… “অব্লার উপর 
ব্লপ্রময়াগ করমল আলামভালা হমব্ন্, ব্লব্ান্ হমত পারমব্ন্ ন্া।”

আদৃত অসণ�ার হাত ধমর হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “আস� আর 
ব্লাসবিত হমত চাই ন্া। ন্াতসন্র সদমক তাসকময় োকমল পাপ হয় ন্া। 
এেন্ সিম� তামল হাঁমটা।”

িারণী সব্ন্া ব্াক্যব্্যময় তামক অন্দুিরণ কমর। আদৃত অসণ�ার 
ক�রার দরজা েদুমল �াো সদময় ইশারা কমর গম্ীরস্বমর ব্লল... “ওই 
কা�রা মোেমক দূমর োকমব্।”

িারণী :.. “মোকন্ িামহব্?”
আদৃত অসণ�ামক সব্�ান্ায় ব্সিময় ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ ব্লল... 

“লাশ উদ্ধার কমরস�ল। মোতা�রা ঘদু�াও, আস� সন্মচ ঘদু�াব্।” 
িারণী আদৃমতর সদমক তাসকময় গম্ীরস্বমর ব্লল… “ঘ্াণ ঘ্াত 

হয় সন্শ্বামি, দদুগ্ষ�ন্ীয় িদুগ� হময় আসশমি। প্রাণীর প্রাণন্াশ হয় 
আশীসব্মর্, �ান্দুর্ আশাসবিত হয় আশ্বামি।”
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আদৃত :.. “অন্তরমক সন্য়ন্ত্রণ করার জন্্য সব্সচন্তা কসর রময়-ব্মি, 
�ন্ত্রব্মল র্ড়সরপদুমক ব্শ করার জন্্য মোোমগ ব্সি ন্�ামি-��ামি।”

িারণী :.. “মোদায়া করমব্ন্, িত্বর মোেন্ ভামগ্যাদয় হয়।”
আদৃত সপ�ম�াড় সদময় ব্লল… “তদু স� ঘদু�াও। আ�ার �ন্ এেন্ 

উমেন্া হমব্।”

িারণী হািার মোচটিা কমর অসণ�ার �াোয় হাত ব্দুসলময় ঘদু�পাড়াসন্ 
গান্ গায়। অসণ�া ঘদুস�ময় পড়মল িাব্ধামন্ পাকঘমর মোেময় চা ব্াসন্ময় 
ব্িার ঘমরর দরজার পামশ দাঁসড়ময় সন্ম্নকমঠে ব্লল... “িামহব্, চা 
সন্ময় আিব্?”

আদৃত :.. “দয়া কমর আ�ার পামশর মোিািায় ব্মিা।”
িারণী :.. “সেলসেল কমর মোহমি কদু লটা হমত চাই ন্া।”
আদৃত :.. “দমম্াসতি এব্ং পদুন্রুসতি িসত্য সব্রসতিকর। ঘ্যান্ঘ্যান্ 

প্যান্প্যান্ একদ� প�ন্ কসর ন্া।”
িারণী :.. “দদুরুসতি এব্ং দদুরুতেমর ব্দুমকর সভতর দদুরুদদুরু কমর।”
আদৃত :.. “সব্তাসড়ত হময় ব্াসড় ন্া মোেময় শহমর ঘদুমর মোব্ড়াসছেমল 

মোকন্?”
িারণী :.. “কদু লব্তী কদু লটা হময় কদু লত্যাগ কমর। সততি িত্য হমলা 

আস� এেন্ কদু লত্যাসগন্ী।”
আদৃত :.. “তদু স� কামরা হাত ধমর ঘর মোেমক ব্ার হওসন্। মোতা�ার 

স্বা�ী মোতা�ামক তাসড়ময় সদময়ম�।”
িারণী :.. “আপসন্ও আ�ার �মতা মোব্াকা, তাই মোিমধ সব্পমদ 

পমড়ম�ন্।”
আদৃত :.. “ব্দুসেময় ব্মলা ন্ইমল এেদুসন্ পদুসলশ িাঁসড় মোিান্ করব্।” 
িারণী :.. “আস� ো জাসন্ তা হমলা, উসন্ কাউমক ভামলাব্ামিন্।”
আদৃত :.. “মোতা�ামক তাসড়ময়ম� মোকন্?”
িারণী :.. “উসন্ আ�ামক িহ্য করমত পারমতন্ ন্া।”
আদৃত :.. “আস� পণ ধমর ব্লমত পারব্ মোতা�ার স্বা�ীর �ত 

ভাগ্যহত জগমত আর মোন্ই।”
িারণী :.. “পণ সজতার জন্্য সদন্রাত মোদায়া করব্। আপসন্ পণ 

হারমল আস� িব্্ষস্বান্ত হব্।”
আদৃত :.. “তদু স� এত ��্ষাহত মোকন্, কাউমক ভালমব্মিস�মল?”
িারণী :.. “সহংিদুকরা সহংসিত হমল হাব্ভামব্ সহংিার প্রভাব্ পমড়। 



www. mohammedabdulhaque.com  58

আপন্ার সহংিা হমছে ন্াসক?”
আদৃত :.. “দদুঃমের কাসহন্ী শুমন্ সহংিার সব্র্য় সব্মলের্ণ করব্। 

পােক কাঁদাব্ার জন্্য দদুঃমের কাসহন্ী সলেমত চাই। দদুঃমের সব্র্য় 
হল, দদুঃেী চসরত্ েদু ঁমজ পাসছে ন্া।” 

িারণী :.. “আপসন্ হমলন্ কাসহন্ীর �ূল চসরত্ এব্ং আপন্ার 
জীব্মন্ ��্ষাসন্তক ঘটন্া ঘমটম�।”

আদৃত :.. “দয়া কমর িসব্স্তামর ব্দুসেময় ব্লমব্? অত্বর �ৃতদু ্যর জন্্য 
িত্বর ধন্ী হমত চাই।” 

িারণী :.. “আপসন্ �রমল �া এসত� হমব্।”
আদৃত �াো দদু সলময় ব্লল... “তদু স� িসত্য ব্দুসদ্ধ�তী। মোতা�ার হাত 

ধমর মোদশান্তসর হমত হমব্।”
িারণী কো ন্া ব্মল মোোঁটসটমপ হামি। আদৃত ন্মড় �মড় ব্মি 

ব্লল... “তদু স� কাউমক ভালমব্মিস�মল ন্াসক?”
িারণী কপাল কদু ঁচমক ব্লল... “আপসন্ এত সহংিদুক মোকন্?”
আদৃত :.. “হ্যাঁ ব্লমল িকামল মোজমল চালান্ করব্।”
িারণী :.. “ন্ান্াজামন্র মোলো সদ্পদী পমড়স�লা�।”
আদৃত :.. “শুন্মল সহংিা ক�মব্।”
িারণী :.. “কলসঙ্কন্ী হমব্ তদু স� ন্াগমরর িামে গ�ন্ করমল 

সন্ধদুব্মন্, কদু ল�সণ তদু স� কদু লব্তী হমব্ ব্াির জাগমল ব্মরর িমন্।”
আদৃত অপলকদৃমটি তাসকময় গম্ীরস্বমর ব্লল... “আস� মোতা�ার 

ন্ান্ার ন্া�ধা� জান্মত চাই। মোতা�ার েব্র জান্াজাসন্ হমল ওরা 
আ�ামক মোজমল চালান্ করমব্। আস� মোতা�ামক সচসন্ ন্া, তদু স�ও 
আ�ামক সচন্ ন্া। িতািত্য শুধদু আ�রা জাসন্।”

িারণী :.. “আস� েম�রব্াসড় মোেমত রাসজ, ব্ামপর ব্াসড় মোেমত 
ন্ারাজ।”

আদৃত :.. “মোতা�ামক মোকাোও মোেমত হমব্ ন্া।”
িারণী :.. “তাইমল ন্ান্াজামন্র ন্া�ধা� জান্মত চান্ মোকন্?”
আদৃত :.. “পসরসচত হওয়ার জন্্য আস� মোতা�ার পসরচয় জান্মত 

চাই।”
িারণী :.. “আ�ার ন্া� িারণী তালদুকদার।”
আদৃত :.. “ধন্্যব্াদ, তারপর।”
িারণী :.. “আয়ন্ার সভতর �াপারাক্ষর ভামি মোক�মন্?”
আদৃত :.. “�মন্র �ামে কল্পন্া ভামি মোে�মন্।”
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িারণী :.. “তারপর?”
আদৃত দাঁত কট�ট কমর ধ�মক ব্লল... “ন্া� ব্ল� ন্া মোকন্?”
িারণী চ�মক দদুহামত ব্দুক মোচমপ ধমর ব্লল... “ন্ান্াজমন্র �ত 

ধ�কামলন্ মোকন্? আ�ার প্রাণ কাঁপমত শুরু কমরম�। এেন্ স�ো 
ট্যাব্মলট সদমত হমব্ দদুইটা।”

আদৃত :.. “সন্�গুটা এমন্ মোদব্ িকালমব্লা। তারপর মোেমক শুরু 
কমরা।”

িারণী :.. “তার আর পর মোন্ই।”
আদৃত :.. “আলাপিালামপ �য়-লাপ হময়ম�। আস� সন্রমপক্ষ হমত 

মোচময় �দুোমপক্ষী হময়স�, তদু স� হময়� সন্রপরাসধন্ী।”
িারণী :.. “স্বপ্নরা স্বাধীন্, ব্মন্ ব্সন্ করমল িতো সন্রান্ন্ হয়।”
আদৃত :.. “ন্ান্ার ন্া�ধা� ব্ল� ন্া মোকন্?”
িারণী :.. “োম�াো ধ�কামছেন্ মোকন্, মোজমল মোেমত চান্ ন্াসক?”
আদৃত মো�াব্াইল ব্ার কমর ব্লল… “ন্ম্বর ঘদুরামল ওরা আিমব্ 

এব্ং সপরান্ পমর মোজমল ব্মি পস্তামব্।”
িারণী :.. “িামহব্, আ�ার ন্ান্ার োয় সেকান্া জান্মত চান্ মোকন্?”
আদৃত :.. “সব্শ্বাি কমরা, মোতা�ামক �ারধর কমর ওরা স�ে্যা 

জব্ান্সব্ন্ মোরকট কমর ব্লমব্ মোতা�ামক ঘমর আন্ার জন্্য আস� 
আ�ার স্ত্রীমক হত্যা কমরস�।”

িারণী :.. “�ায়! আ�ার জন্্য আপসন্ মোকন্ আপন্ার স্ত্রীমক হত্যা 
করমব্ন্?”

আদৃত :.. “তদু স� িাধারণ মোকউ ন্ও। আস� মোতা�ার ন্ান্ার ন্া�ধা� 
জান্মত চাই। স�ে্যা ব্লমল অত্যসহত হমব্। মোতা�ামক মোদোর িামে 
িামে অসণ�ার ন্ান্া �রণপণ করমব্ন্। দয়া কমর ন্া�ধা� ব্মলা। 
অসণ�া এেন্ শুধদু মোতা�ামক সব্শ্বাি কমর। আ�ামকও আর সব্শ্বাি 
করমব্ ন্া। অন্্যমদর জন্্য অসব্শ্বাি্য হমলও আস� আশ্বস্ত হময়স�। 
সন্য়শ্চয়তার জন্্য িমূ্পণ্ষ িত্য জান্মত চাই।”

িারণী ন্ান্ার ন্া� সেকান্া ব্মল পাক ঘমরর সদমক হাঁটমত শুরু 
করমল আদৃত মোলোয় �মন্ামোগী হয়…

কসব্তা চদু ইংগাম�র �ত, েতক্ষণ সচসন্ োমক ততক্ষণ জাব্র কাটা 
োয়, তারপর সব্রতি লামগ, মোচায়ামল ব্্যো হয়, কামন্র মোগাড়ায় 
কা�ড়ায়, োমদর দন্তশূল আম� ওরা হন্ত-দন্ত হয়, ব্্যোয় �গজ 
দগদগ কমর, সন্স্তরমণর জন্্য েদু কমর মোিমল তাওব্া কমর ব্মল, 



www. mohammedabdulhaque.com  60

জীব্মন্ আর চদু ইংগা� �দুমে মোদব্ ন্া। কসব্তা সচসব্ময় মোপট ভমর 
ন্া, কসব্তা এময়ামজ ভামলা ব্ািার ভাড়া আদায় হয় ন্া। ব্মকয়ার 
িামে �দুসদর মোদাকামন্র মোদন্া ব্াড়মত োমক। মোদন্াপাওন্া মোশাধ করা 
কসব্মদর পক্ষ িম্ব্ ন্য়। ভামলাব্ািাব্াসি কমর মো�ৌজ করা োয় 
�জাদার োব্ার োওয়া োয় ন্া। কসব্ হময় ন্াম�র িামে �্যাঁচড় মোোগ 
করমত চাই ন্া।

িারণী চা হামত প্রমব্শ কমর ধীমর ধীমর মোটসব্মল মোরমে দাঁসড়ময় 
োকমল আদৃত �াো তদু মল ভ্রূ সদময় ইশারা কমর ব্লল... “এেন্ 
কাকন্ েঙ্কামল ন্া মোকন্?”

িারণী :.. “আপন্ার মোপমটর সভতর প্রমনের কারোন্া ন্াসক?”
আদৃত :.. “ভমদ্রাসচত ব্্যব্হামর সব্ভ্রান্ত করমত চাই ন্া। ভড়ং 

ভসণতার অে্ষ তদু স� জামন্া। মোতা�ার হাব্ভামব্ ব্ড়�ান্সর্ স্বভাব্ মোন্ই। 
হাি্যরিাত্ক ব্ামক্য িংলাপ অেব্া কসব্তা হয়। আত্িম্ান্ রক্ষার 
জন্্য আত্িংে� করমত হয় এই তে্য কয়জন্ জামন্?”

িারণী :.. “িম্ান্ীর িামে িম্ান্পূণ্ষ ব্্যব্হার করমল �ান্িম্ান্ 
ব্জায় োমক। িম্ান্ শমব্র অে্ষ মোে জামন্ মোি কেমন্া অমন্্যর 
িম্পদ আত্িাৎ কমর ন্া। মোগাপমন্ অসন্টিকারী অদৃমটি সব্শ্বাি কমর 
ন্া। কমটি আ�রা সক্টি হই, মোতটিায় মোকউ অসতষ্ হয় ন্া।”

আদৃত :.. “কসব্তা! তদু স� মোকন্ কসব্র �মন্ লদুসকময় োমকা? মোতা�ার 
েদু ঁমজ মোব্সরময় কতজন্ সন্েদু ঁজ হময়ম�। কসব্তা! তদু স� হয়মতা জান্ ন্া, 
আজকাল কসব্র �মন্র েব্র মোকউ জান্মতও চায় ন্া। আ�ার �মন্ 
আশা স�ল, ভামলামব্মি ভািাব্ মোভলা ভামব্র িায়মর। সন্রাশ হয়সন্, 
তমব্ আশার মোজায়ামর ভাটা ধমরম�।”

িারণী :.. “�াোয় ব্দুসদ্ধ ন্া োকমলও িকমলর রমগ রাগ োমক। 
িব্সক�দু �মন্া�মতা করার বৃ্ো মোচটিা করমল সব্পামক পড়মব্ন্। 
দাদাোসন্ সদময় আেসন্ ব্ান্ামত মোচময় আন্াসড় সব্পামক পমড়। দাগসন্ 
লাগমল গরু মোঘাড়া হমন্্যর �ত মোদৌমড়, দাদ সন্মত পামর ন্া।”

আদৃত :.. “�াো ঘদুমর ন্া দদু সন্য়া ঘদুমর? আস� জাসন্ ন্া। ইি! আজ 
আ�ার োসল গর� লামগ মোকন্?”

িারণী সক�দু ব্লমব্ এ�ন্ ি�য় মো�াব্াইল ব্াজমল দদুজন্ একিামে 
চ�মক উমে এমক অমন্্যর সদমক তাকায়। আদৃত জব্াব্ সদময় 
অব্াকদৃমটি তাকামল িারণী ব্্যস্তকমঠে ব্লল... “কামন্ কা�ড় সদময়ম� 
ন্াসক?”
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আদৃত :.. “হন্তা এেন্ হাজমত।”
িারণী উমতেসজত হময় ব্লল... “ওমক ব্ািায় আন্মত পারমব্ন্?” 
আদৃত :.. “তামক ব্ািায় আন্ব্ মোকন্?”
িারণী :.. “লংকার রমি টিটি আঁতিা োওয়ামল আিল সব্র্য় 

আপমি েদুলািা হমব্।”
আদৃত :.. “মোতা�ামক অমশর্ ধন্্যব্াদ। মোতা�ামক অন্দুিরণ কমর 

িদুে আ�ার িংিামর এমিম�। দদুঃে আ�ার িাসে হময়স�ল। আস� 
সদশাহারা হময়স�লা�। তদু স� সদবিাসলকা হময় আ�ামক গন্তমব্্যর সদশা 
সদময়�। তদু স� আশীব্্ষাদ হময় আ�ার অসভশপ্ত জীব্ন্ এমি�।”

িারণী :.. “এিব্ আপসন্ কী ব্লম�ন্?”
আদৃত :.. “ন্�াজ পমড় ব্লমত পারব্ আস� আ�ার স্ত্রীমক হত্যা 

কসরসন্।”
িারণী :.. “�দুস�ন্রা স�ে্যা ব্মল ন্া এব্ং স�েদু্যকরা �দুস�ন্ হমত 

পামর ন্া।”

[ ] আদৃত অন্তহাসি মোহমি মোব্সরময় মোগমল িারণী ল্যাপটপ িা�মন্ 
টামন্। আদৃত অসণ�ার কা�ড়ায় প্রমব্শ কমর ওর কপামল চদু �দু সদময় 
ব্াজদুমত অশ্রু �দুম� তাড়াতাসড় অজদু কমর ন্�াজ পমড় সন্মচ মোন্ম� 
গলা োঁকাসর মোদয়। [ ] 

িারণী তার সদমক তাসকময় �াো সদময় ইশারা কমর ব্লল... “ন্কল 
কমরম�ন্ মোকন্, মোকমলঙ্কারী করমত চান্ ন্াসক?”

আদৃত :.. “মোহ অব্াসছিত অসতসে, অদৃটি্রম� তদু স� আ�ার 
আসতে্যগ্হণ কমর�। মোতা�ার েত্নআসতে কমর আস� প্রাণব্ন্ত হমত 
চাই।”

িারণী :.. “ন্ম্বর ন্া ঘদুসরময় িংলাপ ঘদুরামছেন্ মোকন্?”
আদৃত :.. “কড়াকসড়মত ব্ামড় �মন্র মোব্দন্, অসধমব্শমন্ হয় 

িমন্হ-সন্রিন্। আস� িসন্হান্ হমত চাই ন্া।”
িারণী :.. “িমন্হব্াসতমক মোভাগম�ন্ ন্াসক?”
আদৃত :.. “সন্গূঢ় রহমি্য িসন্ধে �ন্ আশাসবিত হময়ম�, ব্াসতঘমর 

আমলা জ্বমল িংশয়ম�াচন্ কমরম�।”
িারণী :.. “আপসন্ এক ন্ম্বমলর ন্কলন্সব্শ। ভাঁড়াস� কমর ভাব্ 

জ�ামত চান্ ন্াসক?”
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আদৃত :.. “মোতা�ার �মতা ভাসব্ন্ীর িামে ভাব্ জ�মল ভাব্দুক 
হব্।”

িারণী :.. “আস� কদু লব্তী স�লা�। কদু লত্যাগ কমর কদু লটা হময়স�।”
আদৃত :.. “পাসপমষ্র পামপর প্রাসশ্চতে সন্পোপরা মোকন্ করমব্?”
িারণী :.. “িামহব্, ধন্ীর জন্্য ন্ারীরা পন্্য।”
আদৃত :.. “আ�ার এসত� মো�ময় �া চায়। মোতা�ার �ামে িদুে 

আম�। আস� িদুসেত হমত চাই।”
িারণী কো ন্া ব্মল কাঁদমত শুরু করমল আদৃত কাঁধ েদু সলময় 

ব্লল... “মো�ময় জাগমল িসত্য লসজ্ত হব্।”
িারণী :.. “আপসন্ চাইমল আ�ার �ত গণ্ডা দদুময়ক ব্াসন্ সকন্মত 

পারমব্ন্।”
আদৃত :.. “মোতা�ার স্বা�ী ভাগ্যহত আস� ন্ই।”
িারণী :.. “আস� মোিাহাসগন্ী হমত মোচময়স�লা�। �মন্প্রামণ সব্শ্বাি 

করতা� �রুব্ীরা �ঙ্গলকা�ী।” 
আদৃত :.. “অমে্ষর অন্তগ্ষত অন্মে্ষর েব্র অন্ােরা জামন্ ন্া। ওরা 

�মন্ কমর অমে্ষর ব্্যসতমরক জীব্ন্ সন্রে্ষক হয়। হ্যাঁ! তামদর সচন্তা 
িত্য। অে্ষকমটি সক্টি �ান্দুর্ আত্হত্যা কমর। আস� একটা মোব্াকা, 
িহমজ ধদু ঁকা সদমত মোপমরম�। তদু স� িাসধকা, িহমজ সিদ্ধান্ত করমত 
মোপমর�। মোদায়া কসর িদুসেত হও।”

িারণী :.. “আপসন্ সিদ্ধপদুরুর্, আ�ামক আশীব্্ষাদ করুন্।”
আদৃত :.. “সন্শ্চয় আশীব্্ষাদ করব্ এব্ং িকালমব্লা মোতা�ার হাত 

ধমর পদুসলমপলাও চমল োব্।”
িারণী কাঁদমত কাঁদমত ব্লল... “আত্ায় আিন্ ব্াসন্ময় আসত্ময়র 

মোিব্া করমত ব্্যে্ষ পাতসকন্ী এব্ং কলসঙ্কন্ী হময়স�।”
আদৃত অপলকদৃমটি তাসকময় ব্লল… “অকলসঙ্কন্ী তদু স� দদুশ্চসরত্া 

ন্ও। কলমঙ্ক কঙ্কাল কলদুসর্ত হয় ন্া। অন্দুতপ্ত হমল আঁসেজমল 
পাপম�াচন্ হয়। অব্ম�াচন্ করমত মোচময় সন্দামন্ লমব্জান্ হময়স�, 
লব্ণাতি লব্ঙ্গ সকমন্ লব্ডঙ্কা মোপময়স�।”

িারণী আঁচমল অশ্রু �দুম� দাঁত কট�ট কমর ব্লল... “ন্ান্জান্ 
আপন্ামক তালগাম� উোমব্ন্।”

আদৃত :.. “কী ব্লমল?”
িারণী :.. “ব্াংলাঘমরর জলমচৌসক অেব্া মোদালমকদারায় ব্মি 

ভাব্মল উমেন্া �ন্ চন্�মন্ হময় ব্দুসেময় ব্লমব্।”
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আদৃত :.. “চন্�মন্ হওয়ার জন্্য সন্সশমভামর মোদৌড় মোদব্।”
িারণী :.. “মোে আপন্ার িব্্ষন্াশ কমরম� মোি আপন্ামক মোদার্ী 

িাব্্যস্ত করমত চাইমল কী করমব্ন্?”
আদৃত :.. “োর িাঁসি হমব্ তামক আস� মোনেহ এব্ং সব্শ্বাি 

করতা�।”
িারণী :.. “মোি চাইমল আপসন্ সক তামক িম্পদ সদমতন্?”
আদৃত :.. “সব্ন্া ব্াক্যব্্যময় অমধ্ষক সদময় সদতা�।”
িারণী :.. “মোলাভীমদর গন্তব্্য মোরৌরব্। সন্মল্ষাভরা উতে� প্রসতদান্ 

পায়।”
আদৃত :.. “িসত্য উপসদটি হময়স�।”
িারণী :.. “আস� আসদটি হমত মোচময়স�লা�।”
আদৃত :.. “অন্দুপসদটি অব্স্ায় আস� কাঁদমত চাই।”
িারণী :.. “আস� আন্তসরকভামব্ দদুঃসেত, আ�ার গলা ধমর কাঁদমত 

পারমব্ন্ ন্া।”
আদৃত :.. “আস� মোে মোতা�ার গলা ধমর কাঁদমত চাই তা তদু স� 

জান্মল মোক�মন্?”
িারণী :.. “ব্ন্ধদু ন্ীর গলা ধমর কাঁদমল ব্ন্ধদু র �ন্ হাল্া হয়। 

ন্াসন্জামন্র গলা ধমর কাঁদমল মোব্য়াড়া �ন্ জীব্মন্ও আর ভাঁড়াস� 
করমব্ ন্া।”

আদৃত :.. “ইি! এতক্ষণ আস� কী করব্? অসতষ্ �ন্ অবধে্ষ 
হমছে।”

িারণী �াো মোন্মড় দ্রুত মোহঁমট পাকঘমর মোেময় গুড় গুঁসড় ঘদুলায় 
ব্্যস্ত হমল আদৃত কাঁধ েদু সলময় ব্লল... “চাইমল আস� সক মোতা�ামক 
িাহাে্য করমত পারব্?”

িারণী :.. “স�ন্ামজাঁমকর �ত মোলমগম�ন্ মোকন্?”
আদৃত :.. “পা�মরর িামে মোরৌরমব্ মোেমত চাই ন্া।”
িারণী :.. “আস� সন্শ্চয়তার িামে ব্লমত পারব্, েকের মোদওয়ার 

জন্্য েসগরা আপন্ামক স�ো ট্যাব্মলট সদময়ম�।”
আদৃত :.. “আস�ও আশ্বস্ত হয়স�, তদু স� হমল কাব্্যরসিকা। মোতা�ার 

ভাব্প্রকাশ আ�ামক ভাব্দুক ব্ান্ায়, ওমগা সচকন্ব্রণী, আ�ামক ব্রণ 
কমর হমব্ সক তদু স� আ�ার জীব্ন্িসঙ্গন্ী?”

িারণী :.. “কলদুসর্ত হমল অশরীসরণী হব্।”
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আদৃত :.. “সন্শাজমল ধদুময় মোতা�ার অশরীরীমক আস� সশসশমত 
ভরব্। শরীর সন্ময় পালামত পারমব্ ন্া।”

িারণী :.. “আস� আর পালামত চাই ন্া।”
আদৃত :.. “িারণী, আস� সক মোতা�ামক সচসন্?”
িারণী :.. “আচকা আজব্ প্রনে করমলন্ মোকন্?”
আদৃত :.. “আ�ার সব্শ্বাি হমছে ন্া। মো�ময়মক সন্ময় অন্্যমদমশ 

োওয়ার সস্রসিদ্ধান্ত কমরস�লা�।”
িারণী :.. “োন্সন্ মোকন্?”
আদৃত :.. “শুন্াসন্র অমপক্ষা করস�লা�।”
িারণী গুড় গুঁসড় ঘদুমল হাত ধদুমত ধদুমত আদৃমতর সদমক তাসকময় 

গম্ীরকমঠে ব্লল... “দরজায় তালা লাগামত হমব্ ন্া সন্ভ্ষময় ঘদু�ামত 
পারব্?”

আদৃত �াো সদময় ইশারা কমর ব্লল… “প্রময়াজমন্ আস� তালাব্ন্ধ 
হব্। তদু স� সন্ভ্ষময় ঘদু�াও মোেময়।”

িারণী আর কো ন্া ব্মল দ্রুত চমল োয়। পসরদন্ ন্াস্তা মোেময় 
অসণ�ামক পামশ মোডমক আদৃত ব্লল... “মোতা�ার েদুসকমক ব্মলা 
মো�ঁড়ামোঁড়া কাপড় পমর আ�ার সপ্রয় সপরান্ ধদুময় মোদওয়ার জন্্য। 
এই মোব্মশ ওমক মোদেমল আ�ার মোচামের সভতর সকরসকর কমর।”

অসণ�া :.. “আব্দু, আ�ার েদুসকর িামে এভামব্ কো ব্মলা মোকন্?” 
আদৃত :.. “মোতা�ার েদুসক এক ন্ম্বর ন্কলন্সব্শ।”
অসণ�া :.. “আ�ার েদুসকমক কসিমকট ডাক� মোকন্?” 
আদৃত :.. “তাইমল কী ডাকব্?”
অসণ�া :.. “আ�ার েদুসক কমতা ভামলা। এভামব্ কো ব্লমল 

কাঁদমত শুরু করমব্ন্।”
আদৃত িারণীর সদমক তাসকময় ব্লল... “মোব্শভূর্া ব্দসলময় 

মো�ঁড়ামোঁড়া কাপড় পমর িদুিসজ্ত হময় আমিা।”
িারণী :.. “মো�ঁড়ামোঁড়া কাপড় এেমন্া শুকায়সন্।”
আদৃত :.. “এই মোব্মশ মোব্সড়ময় ব্্যে্ষ মোঘারাঘদুসর ব্াড়াব্াসড় রকম�র 

আপসতেকর হমলও আস� আপসতে করব্ ন্া।”
িারণী :.. “ি্যাশন্িম্ত কপমড়র জন্্য হুল-সূ্ল ব্াধামত চাই ন্া।”
আদৃত :.. “আপসতে সব্পসতে, েঞ্াট োম�লা এ�ন্কী েগড়াোঁসট 

পে্ষন্ত সেকাম�। কা�ড়কা�সড় আস� ডরাই।”
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িারণী :.. “পে্ষায়্রম� পে্ষাবৃ্তে হমছে। পে্ষামলাচন্ায় পে্ষাকদু ল হমত 
চাই ন্া।”

আদৃত :.. “শুমন্স� পেদু ্ষসর্ত অমন্ন পান্তা হয়, পেদু ্ষসর্ত িদু মল 
ব্রণ�ালা হয় ন্া।”

িারণী :.. “পদুপেব্ািমর ব্মি আস� ব্াসি হময়স�।”
আদৃত :.. “িদু ল মোতামল িসেক তাপ�াত্ায় রােমল অধ্ষসন্সদ্রত হয়, 

�াত্ায় উসন্শ সব্শ হমল সচরসন্সদ্রত হয়। এক মোদশ মোেমক অন্্যমদমশ 
মোেময়ও িদু ল িমতজ োমক, ব্াসি হয় ন্া।”

িারণী :.. “আ�ামক সক�দু ব্লম�ন্ ন্াসক?”
আদৃত :.. “এই তল্ামট ব্ল্া আম�। ভাড়ামট ব্ািায় মোেমক 

ব্াড়াব্াসড় করমল কব্র সকরা-�াকমড়র ঘর হমব্।”
িারণী অপলকদৃমটি তাসকময় ব্লল… “�ৃতদু ্যর আগ পে্ষন্ত আস� 

ব্াঁচমত চাই।”
আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল... “�ািোমন্র জন্্য মোতা�রা 

সব্শ্বভ্র�মণ চমল োও। �া�লার �ী�াংিা কমর আস� মোতা�ামদর িামে 
স�সলত হব্।”

িারণী :.. “মোদমশর ব্াইমর োওয়া িস�চন্ হমব্ ন্া।”
আদৃত :.. “মোতা�ার শতরী হময় আমিা আ�রা এেন্ ব্াইমর োব্।”
অসণ�া আন্সন্ত হময় মোদৌমড় চমল োয়। িারণী সক�দু ব্লমত চাইমল 

আদৃত দৃঢ়কমঠে ব্লল… “অদ্য আস� সব্ময় করব্ এব্ং মোতা�ার �া 
িৎ�া পামব্।”

িারণী কো ন্া ব্মল কাঁধ েদু লায়। অসণ�া মোহঁমক ব্লল... “েদুসক! 
তাড়াতাসড় আমিা।”

িারণী দ্রুত উপমর মোেময় কাপড় পমর ন্া�মল আদৃত অপলকদৃমটি 
তাসকময় ব্লল... “তদু স� িসত্য িদুন্র। অসন্স�মে তাসকময় োকমল 
সন্শ্চয় পাপ হমব্?”

িারণী :.. “আস� অন্াস�কা হময়স�লা�। �া আ�ামক ব্দুমক 
মোটমন্ম�।”

আদৃত হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “ি�ি্যার ি�াধান্ হমল আস� 
মোতা�ামক িংিার মোদব্।” 

িারণী �দুে মোভংসচময় পদুন্রুসতি কমর। আদৃত ঘর মোেমক মোব্সরময় 
রিাইভারমক গাসড়র দরজা েদুমল দাঁসড়ময় োকমত মোদমে ব্লল... “তদু ই 
উমে ব্ি, আস� দরজা ব্ন্ধ করব্।”
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রিাইভার কো ন্া ব্মল উমে ব্িমল আদৃত িারণীর সদমক তাসকময় 
�াো সদময় ইশারা ব্লল... “িট কমর উমে ব্মিা।”

িারণী এব্ং অসণ�া উমে ব্িমল আদৃত িা�মন্র সিমট ব্মি 
ব্লল... “শাসড় গহন্া সকন্মত হমব্।”

রিাইভার িতক্ষতার িামে চাসলময় মোদাকামন্র কারপ্ষামক প্রমব্শ 
কমর ব্লল... “িামহব্…।” 

আদৃত :.. “ো! সব্সব্জামন্র জন্্য কাপড়মচাপড় সন্ময় আয়।”
রিাইভার কো ন্া ব্মল চমল মোগমল আদৃত িারণীর সদমক তাসকময় 

সব্রমতিাসতি কমর ব্লল... “কাপড় ব্দলামব্ মোক�মন্?”
িারণী :.. “প�ন্ হমল ব্ািায় মোেময় ব্দলাব্।”
আদৃত গাসড় মোেমক মোব্সরময় মোহঁমক ব্লল... “সপ�দু মোহঁমট গাসড়র 

পামশ আয়, সব্সব্জামন্র জন্্য আ�ার প�মন্র শাসড় চদু সড় আন্ব্।”
রিাইভার সন্ব্্ষাক তাসকময় োকমল আদৃত �ৃদদু মোহমি ব্লল... “পমর 

িসব্স্তামর সব্মলের্ণ কমর ব্দুসেময় ব্লব্।”
রিাইভার সপ�দু মোহঁমট গাসড়র পামশ মোগমল িারণী সেল সেল কমর 

মোহমি ব্লল... “রিাইভার! সতন্মশা র্াট সডগ্ীর চম্র ঘদুমর দাঁড়াও। 
আমকেলগুড়দু � হমল �দুোকৃসত সব্কৃত হয় সক ন্া মোদেমত চাই। আস� 
জাসন্ আমকেলদাঁমতর ব্্যোয় �দুোকৃসত সব্কৃত হয়।”

অসণ�া :.. “সতন্মশা র্াট সডগ্ীর চম্র ঘদুমর দাঁড়াও এটা কী?”
িারণী :.. “আ�ামদর সদমক তাকাব্ার জন্্য ব্মলস�লা�।”
অসণ�া :.. “�ারধর করমলও রিাইভার এেন্ গাসড়র সদমক তাকামব্ 

ন্া।”
িারণী :.. “মোকন্ �া?”
অসণ�া :.. “তদু স� আ�ামক �া ডামকা মোকন্?”
িারণী আমব্গপ্রব্ণ হময় ব্লল... “�া’র ব্দুমক লদুকামল পাপ শাপ 

স্পশ্ষ করমত পামর ন্া, তাই আস� মোতা�ামক �া ডাসক।”
অসণ�া কাঁদমত শুরু কমর ব্লল... “জসড়ময় ধরমত পারব্?”
িারণী অসণ�ামক জসড়ময় ধমর ব্দুক কাঁসপময় ঘন্ঘন্ শ্বাি টামন্। 

অসণ�া কাঁদমত কাঁদমত ব্লল... “মোকউ আ�ামক এত আদর কমরসন্।”
িারণী :.. “মোতা�ামক আদর কমর আস� অন্াদৃত হব্।”
অসণ�া কো ন্া ব্মল দদুহামত িারণীমক জসড়ময় ধমর। িারণী 

আঁচমল অশ্রু �দুম� রিাইভারমক মোডমক ব্লল... “রিাইভার, সতয়াতের 
এব্ং সতরান্ব্ইর িামে মোতর্সট্ মোোগ হমল মোতটিায় �াসত িাটমত 
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চায় মোকন্?”
রিাইভার :.. “অমন্ক আমগ িামহব্ আ�ামক ব্মলস�মলন্ সতন্ 

ভামগর এক ভামগর ন্া� মোতহাই।”
িারণী :.. “সেকাম�, মোতমল-ভাজা োব্ার মোতমলামত সন্মল 

মোতলামপাকারা সকলসব্ল কমর মোকন্?”
রিাইভার :.. “আিমল কী হময়ম� সব্সব্জান্, আ�ার গন্া-মোগাষ্ীর 

মোকউ ব্াপমর জমমে পােশালায় োয়সন্।”
িারণী :.. “সেকাম�, মোদৌমড় আিার জন্্য মোতা�ার িামহব্মক 

ডামকা।”
রিাইভার :.. “ন্ড়মল কাজ োমব্।”
িারণী :.. “আস� মোব্মরাব্?”
রিাইভার :.. “আপসন্ মোব্মরামল আ�ার জান্ মোব্মরামব্।”
িারণী :.. “চাসব্ দাও।”
রিাইভার :.. “মোকন্ সব্সব্জান্?”
“হন্্ষ ব্াজাব্।” ব্মল িারণী কপট মোহমি কাঁধ েদু লামল অসণ�া ভ্রূ 

সদময় ইশারা কমর ব্লল... “এত িদুন্র উচ্চারণ করমল মোক�মন্?”
িারণী :.. “�ামগা, এত �ারাত্ক ভদু ল আর কেমন্া হমব্ ন্া।”
অসণ�া :.. “আব্দুমক ব্মল মোজমল চালান্ করামল কচদু  ভদু ন্া মোেময় 

তদু স� সেকোক হমব্।”
িারণী :.. “শুঁময়ামপাকা মোদোর জন্্য ব্াগামন্ হাঁটাহাঁসট করমত চাও 

ন্া আ�ামক সেকোক করমত চাও?”
অসণ�া :.. “তদু স� মোক?”
িারণী :.. “আস� মোতা�ার েদুসক।”
অসণ�া :.. “সব্মদশী মোগাময়ন্া ন্ও মোতা?”
িারণী :.. “আস� মোতা�ার আব্দুর স্বমদশী।”
রিাইভার িভময় ব্লল... “আম্াজন্! সব্সব্জান্ এিব্ কীিব্ 

ব্লম�ন্? আ�ার হাত পা কাঁপমত শুরু কমরম�।”
অসণ�া :.. “রামত মোগমটর িা�মন্ দাঁসড়ময় মোকঁমদস�মলন্ এেন্ 

ব্লম�ন্ হন্্ষ ব্াজামত পামরন্।”
রিাইভার :.. “আস� আ�ার িামহব্মক চাই। সব্সব্জান্ হয়মতা 

সব্মদশী মোগাময়ন্া।”
িারণী :.. “সব্মদশী মোগাময়ন্া এত ভয় পাও মোকন্?”
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রিাইভার :.. “ওরা মোজরায় মোজর-ব্ার কমর, অন্তমব্্ষদন্ার অে্ষ ব্দুমে 
ন্া। মোচামের জল এব্ং ন্ামকর জমল লমব্জান্ হমলও সন্স্তার মোদয় 
ন্া, এত েন্ত্রণাদায়ক।”

িারণী :.. “েন্ত্রণার অন্ত হময়ম�। মোতা�ার িামহব্ আিম�ন্ ন্া 
মোকন্?”

রিাইভার িা�মন্ তাসকময় আদৃতমক আিমত মোদমে মোদৌমড় মোেময় 
হাঁপামত হাঁপামত ব্লল... “িামহব্, সব্সব্জান্মক সচন্মত চাই।”

“কাব্্যরসিকা।” ব্মল আদৃত গাসড়মত উমে ব্মি। রিাইভার কো 
ন্া ব্মল চালামত শুরু করমল িারণী গলা োঁকাসর সদময় ব্লল... 
“রিাইভার, আ�ামদরমক আন্ন্ভ্র�মণ সন্ময় োও।”

রিাইভার িভময় ব্লল… “িামহব্, আ�ার িামে মোক মোেন্ কো 
ব্লম�ন্।”

আদৃত শরীর কাঁসপময় মোহমি ব্লল... “জাব্াব্ সদসছেি ন্া মোকন্?”
রিাইভার সশউমর ব্লল… “িামহব্, ব্দুমকর িাহি এব্ং �দুমের 

ভার্ায় কদু লামত পারব্ ন্া।”
িারণী সব্দ্রূপমহমি ব্লল... “কসব্ িামহব্! িদু িিদু মি হাঁিিাঁি 

হমছে। সন্মদ্ষার্ ব্াতাি মোিব্মন্র জন্্য দূর মোকাোও মোেমত পারব্ সক?”
আদৃত কো ন্া ব্মল �াো ন্াড়মল িারণী দাঁত কট�ট কমর 

ব্লল… “জ্বামল কাঁচামগাল্া হয় হজম�র মোোগ্য এব্ং োমল শুঁটসক 
িদুরুয়া হয় �জাদার তা অমন্মক জামন্ ন্া।”

রিাইভার আদৃমতর সদমক তাসকময় ব্লল... “িামহব্, গতকাল রামত 
আ�ার কামন্র সভতর তালা মো�মরস�ল এেমন্া েদুমলসন্।”

আদৃত :.. “�দুে ব্দুমজ গাসড় চালামল আস� মোতামক ব্কসশশ মোদব্।”
রিাইভার কো ন্া ব্মল োোিাধ্য দ্রুত চাসলময় ব্ািায় মোপঁম� 

মোব্মরামত মোচময় হতাশ হময় ব্লল... “িামহব্, সতন্মশা র্াট সডগ্ীর 
চম্র ঘদুমর সব্পামক পড়মত চাই ন্া।”

আদৃত :.. “এটা মোকটায় আসব্ষ্ার কমরম�?”
রিাইভার :.. “মোে আ�ামদর দদুঃেন্াশ কমরম�ন্।”
আদৃত :.. “মোলপামপাঁ�া সেকাম�, ইসলশার মোপাঁ�া মো�ামটই সেক 

ন্য়।”
রিাইভার কো ন্া ব্মল দদুহামত কান্ মোচাে িামক। আদৃত গাসড় 

মোেমক মোব্সরময় দরজা েদুমল মোচাে পাসকময় হাত সদময় ইশারা কমর 
ব্লল... “মোদৌমড় সভতমর োও।”
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িারণী সপ�দু মোহঁমট �াো সদময় ইশারা কমর ব্লল... “আস� মোকন্ 
োম�াো মোদৌড়াব্?”

আদৃত দাঁত কট�ট কমর। িারণী কপট মোহমি সভতমর চমল োয়। 
আদৃত রিাইভামরর পামশ মোেময় ব্লল... “আস� ওর ব্াসড় মোেমত 
চাই।”

রিাইভার :.. “মোব্ড়ামত মোেমত চান্, সন্রাশ করমল মোব্জার হমব্ন্।”
আদৃত :.. “মোন্াই-আঁকড়ার আই�া, ন্া ন্া জমপ মোব্ড়ামত হমব্। 

তদু ই সিঁসড়মত ব্মি সচন্তা-ভাব্ন্া কর, আস� মোেময় মোদসে কী করম�?”
রিাইভার :.. “িামহব্, উসন্ মোক?”
আদৃত :.. “অন্াসেন্ীর �ত মোগমটর িা�ামন্ দাঁসড়ময় ডদু কমর 

কাঁদস�ল। গাসড় ো�ামল চমল মোেমত মোচময়স�ল। ওমক ো�াব্ার জন্্য 
অসণ�া আ�ামক ব্মলস�ল। ব্াঁসদর কাপড় পসরময় ব্ািা মোেমক ব্ার 
কমর সদময়ম�।”

রিাইভার :.. “িামহব্, আর ব্লমল আ�ার কসলজা মোিমট োমব্। 
সব্সব্জান্ আপন্ার জন্্য আশ্ষীব্াদ।”

আদৃত :.. “ওর পসরচয় মোজমন্ আস� িসত্য সচসন্তত হময়স�। মোব্সশ 
চটপট করমল চদু টসকর �জা হামড়হামড় মোটর পামব্।”

রিাইভার :.. “িামহব্, �ায়ার �ত আস� আপন্ার িামে োসক। 
ব্ািার সভতর মোকাোয় কী রাো তাও আস� জাসন্।” 

আদৃত :.. “কাব্্যরসিকার কসব্তা পমড় তদু ই আ�ামক ব্মলস�মল, 
সব্মদশ জমমে এ�ন্ কসব্তা মোে সলেমত পামর মোি সন্শ্চয় শব্ালংকামরর 
অে্ষ জামন্ এব্ং ধ্বসন্পসরব্ত্ষন্ করমত পামর? আস� জাসন্ ভয় সব্স্মময় 
মোতার চক্ষদু  চড়কগা� হময়ম�। চক্ষদু  কমণ্ষর সব্ব্াদ ভঞ্ন্ করমত হমব্। 
ডাকিদুন্রী! টরটর কমর মোদৌমড় আমিা।”

রিাইভার :.. “িামহব্, ডমরভময় কসলজা শুকামত শুরু কমরম�।”
িারণী মোগাব্রামট ডান্ পা মোরমে ধ�মক ব্লল... “এভামব্ 

তাসকময়ম�ন্ মোকন্?”
আদৃত কো ন্া ব্মল সব্দ্রূপ হামি। রিাইভার ঘদুমর িারণীমক মোদমে 

চ�মক আদৃমতর সপ�মন্ লদুসকময় ব্লল... “এত দাস� শাসড় উসন্ 
মোকাোয় মোপমলন্? এই শাসড় আ�ার স্ত্রীমক উপহার সদমল োড়দু  সদময় 
মোচামদিা মোগাষ্ীর কপাল োড়মব্।”

আদৃত :.. “এই সভোসরণীমক আস� সক সচসন্ প্রমনের িদদুতের কী 
হমব্?”
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রিাইভার উঁসক সদময় ব্লল… “এত অে্ষকাতর আস� ব্ামপর জমমে 
মোদসেসন্।”

িারণী দাঁত কট�ট কমর ব্লল... “আমরকব্ার এ�ন্ সক�দু ব্লমল 
এমকব্ামর মোব্কার হমব্ অেব্া মোচাটপামট কায়দাদদুরস্ত করব্।”

রিাইভার �াো দদু সলময় সন্ম্নকমঠে ব্লল… “দদুরামরাগ্য মোরামগর ন্া� 
দদু সশ্চন্তা এব্ং দদুরুসতির অে্ষ দদুরুতের।” 

িারণী :.. “রিাইভার, তদু স� সক চা োমব্?”
রিাইভার :.. “সজ ন্া সব্সব্জান্, আস� চা োই ন্া।”
িারণী :.. “গুমড়র িমন্শ মোদই?”
রিাইভার :.. “ওটা কী?”
িারণী :.. “ভাপাসপো।”
রিাইভার :.. “আস� সপো োই ন্া।”
“সেকাম�।” ব্মল িারণী আদৃমতর সদমক তাসকময় �াো কাত কমর 

মোব্াকার �ত মোহমি ব্লল... “আপন্ামক কময়কটা আঁতিা মোদই?”
আদৃত কো ন্া ব্মল �াো ন্াড়মল িারণী �দুে মোভংসচময় ব্লল... 

“গৃহব্সন্ করমত চাইমল দদুজন্ামক কচদু  ভদু ন্া োওয়াব্।”
রিাইভার সচসন্তত হময় আদৃমতর সদমক তাসকময় ব্লল... “িামহব্, 

কচদু  ভদু ন্া োব্ মোকন্, মোদমশ হাহাকার শুরু হময়ম� ন্াসক?”
আদৃত :.. “মোজমলর ভয় মোদসেময়স�ল।”
রিাইভার সচসন্তত হওয়ার ভান্ কমর ব্লল… “গ্হসব্দ্যায় উমদ্াসধত 

হওয়ার জন্্য গ্হান্তমর মোেমত হমব্।”
িারণী �াো দদু সলময় ব্লল… “�মন্র বৃ্সতের দ্ারা সিদ্ধামন্ত উপন্ীত 

হওয়ার জন্্য ব্দুসদ্ধর মোিঁসকমত চাতদু ে্ষ কদু টমত হমব্।”
রিাইভার :.. “আপন্ার িামে কো ব্মল আস� অত্যন্ত আগ্হাসবিত 

হময়স�। অন্দুগ্হ কমর ব্লমব্ন্ সক আপসন্ মোকান্ গ্হ মোেমক এমিম�ন্?”
িারণী অপলক দৃমটি তাসকময় ব্লল… “আস� কদু লটা হমল 

োরপরন্াই েদুসশ হময় মোতা�রা হাসিোট্া করমত।”
রিাইভার সব্চসলত হময় ডান্ ব্াঁময় তাসকময় ব্লল... “সব্সব্জান্, 

আপসন্ কা’র িামে কো ব্লম�ন্?”
িারণী :.. “�ৃতদু ্যর িন্ধামন্ মোব্সরময় আস� আত্হন্তা হমত 

মোচময়স�লা�। �া আ�ামক ব্দুমক মোটমন্ম�ন্। মোতা�ার িামহব্মক আস� 
সচসন্ ন্া। কত্ষমব্ কত্ষব্্য আদায় হয় ন্া, ন্ত্ষন্-কদু দ্ষমন্ ন্ত্ষকী ন্মড় 
ন্া। সব্র্বৃ্মক্ষর জমড় মো�দ �ারমত হমল হামত মো�দসন্ সন্মত হয়।”
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আদৃত ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ �াো সদময় ইশারা কমর। িারণী 
সভতমর চমল মোগমল রিাইভার সশউমর ব্লল... “িামহব্, আ�ার 
কসলজার কাঁপ ো�মত চায় ন্া মোকন্?”

আদৃত :.. “মোকন্, কী হময়ম�?”
রিাইভার :.. “এ�ন্ ন্ারী আ�ার মোচামদিাপদুরুমর্র মোকউ ব্ামপর জমমে 

মোদমেসন্।”
আদৃত :.. “কাব্্যরসিকা মোক এব্ং মোকাোয় োমকন্ প্রমনের উতের 

মোকউ জামন্ ন্া।”
রিাইভার :.. “আশকারা মোপময় কাব্্যরসিকার িামে �শকরা কমরস�। 

আজমকর রাত সন্শা হমল সন্শ্চয় �শারা আ�ামক কা�ড়ামব্।”
আদৃত �াো দদু সলময় দ্রুত পাকঘমর মোেময় ব্লল... “চা ব্াসন্ময়� ন্া 

আস� ব্ান্াব্?”
িারণী ব্্যস্তকমঠে ব্লল… “আপসন্ পারমল সচসন্ েদু ঁমজ ব্ার করুন্ 

আস� তামক সপো সদময় আসি। আ�ামক গ্হান্তমরর জীব্ মোডমক মোি 
�ারাত্ক অপরাধ কমরম�। মোে�ন্ কমর মোহাক আস� তামক ি�দুসচত 
শাসস্ত মোদব্।”

আদৃত স্বগমতাসতি কমর… “কাব্্যরসিকার িামে �শকরা করার 
�জা আজ মোি হামড়হামড় মোটর পামব্।”

িারণী োল হামত দ্রুত মোহঁমট মোেময় িাধারণকমঠে ব্লল... “এই 
ন্াও! মোপট ভমর সপো োও।”

রিাইভার িব্সন্ময় ধন্্যব্াদ ব্মল সিঁসড়মত ব্মি সপো শুঁমক অন্্য 
গ্মহর স্বাদ আস্বাদমন্ ব্্যে্ষ হময় পর�ান্সন্ত হময় কা�ড় �ামর। 
িারণী আড়ামল দাঁসড়ময় তামক পে্ষমব্ক্ষণ কমর। আদৃত পামশ মোগমল 
মোোঁমট আঙদু ল মোদয়। রিাইভার কময়কটা সপো মোেময় মোপমট হাত ব্দুসলময় 
মো�াড়া�দুসড় কমর। আদৃত মোব্মরামল রিাইভার মোপমট ধমর দাঁসড়ময় কদু ঁমজা 
হময় ব্লল... “িামহব্, সপো মোেময় মোপমটর সভতর জট মোলমগম�। 
হাঁটমতও কটি হমছে।”

আদৃত :.. “কদু ঁমজার �ত হাঁটাহাঁসট করমল সগঁট-সগরা েদুলমব্। হাঁটমত 
োক।”

রিাইভার কো ন্া ব্মল মো�াড়া�দুসড় কমর। আদৃত িারণীমক মোডমক 
অসণ�ার িামে মোেলার জন্্য ব্মল সিঁসড় মোব্ময় ন্া�মত শুরু করমল 
িারণী মোব্সরময় ব্্যস্তকমঠে ব্লল... “আপসন্ মোকাোয় োমব্ন্?”

আদৃত গাসড়র পামশ দাঁসড়ময় ব্লল… “কাব্্যরসিকামক মোকউ কেমন্া 
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মোদমেসন্। উঁসকমলর িামে কো ব্মল সব্স্তাসরতভামব্ সব্মলের্ণ করমত 
হমব্।”

িারণী কপটমহমি ব্লল... “আপসন্ চা োমব্ন্ ন্া?”
আদৃত :.. “দদুঃমের সদমন্ গরসদমশর উপর শসন্র দৃসটি পমড়ম�। 

হাঁিিাঁি কমর শ্বািকমটি মোভাগমত চাই।”

িারণী কো ন্া ব্মল হাত ন্ামড়। আদৃত গাসড়মত ব্মি মো�াব্াইমল 
কো ব্মল। িারণী সিঁসড়মত ব্মি অসণ�ামক ডামক। অসণ�া মোব্সরময় 
রিাইভামরর কান্না মোকাঁকাসন্ শুমন্ সচসন্ততকমঠে ব্লল... “েদুসক, 
রিাইভামরর কী হময়ম�?”

িারণী আড়মচামে তাসকময় ব্লল… “মোস্বছোয় হতছোড়া হময় মোব্চারা 
সব্পদগ্স্ত হময়ম�।”

রিাইভার করমজামড় ব্লল... “সব্সব্জান্, এত �ারাত্ক ভদু ল আর 
করব্ ন্া।”

িারণী :.. “অন্তসব্্ষমরামধ সব্ব্াসদন্ী হমত চাই ন্া। োই মোহাক, মোকউ 
আিমল কী ব্মল পসরচয় মোদমব্?”

রিাইভার :.. “মোপমটর ব্্যোয় ব্্যসেত অেব্া মোব্গাত্ষ হমত চাইমল 
আস� তামদরমক উৎিাসহত করব্।”

িারণী :.. “হাসিোট্া মো�ামটই প�ন্ কসর ন্া।”
রিাইভার :.. “আপন্ার িা�মন্ হািাহাসি করার িাহি কেমন্া 

হমব্ ন্া। সব্সব্জান্, শাসন্ত এব্ং স্বসস্তর জন্্য কী করমত হমব্ ব্লমল 
িব্্ষিাকদু মল্যর �ঙ্গলকা�ন্া করব্।”

িারণী :.. “সরিমজ দদুধ আম�, েমেটি পান্ করমল িত্বর অশাসন্ত 
দূর হমব্।”

রিাইভার মোদৌমড় মোেময় োণ্ডা দদুধ পান্ কমর স্বসস্তর সন্ঃশ্বাি �ামড়। 
অসণ�া রিাইভারমক মোডমক আইি-স্র� আন্ার জন্্য ব্লমল মোি 
মোব্সরময় োয়। িারণী পাকঘমর মোেময় দদুমধর ক্ষীর ব্ান্ামল অসণ�া 
আন্মন্াছেল হময় ব্লল... “আস� মোে দদুমধর ক্ষীর প�ন্ কসর তা 
তদু স� জান্মল মোক�মন্?”

িারণী :.. “আ�ার আম্দু েদুব্ প�ন্ কমরন্। �দুমে তদু মল মোদই?”
অসণ�া �াো দদু সলময় ব্লল… “আস� এেন্ কসব্তা শুন্মত চাই। 

আব্দুর কসব্তা আস� প�ন্ কসর ন্া। আ�ার �াোর সভতর ি�ি্যা 
হয়।”
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িারণী :.. “মোতা�ার আব্দুর কসব্তা আস�ও পসড় ন্া। আ�ার �াো 
সে�সে� কমর।”

অসণ�া হা কমর করমল িারণী ওর �দুমে ক্ষীর সদময় ব্লমত শুরু 
কমর… “কদু স�র, তদু স� মোকন্ জমল ডদু মব্ োমকা? আস� মোতা�ামক 
মোদেমত চাই, জল সডসঙময় ডাঙ্গায় আমিা। জামন্া! আ�ার �মন্ 
জলাতঙ্ক আম�, জমলর তমল হাঙ্গর োমক, আস� জাসন্ তদু স�ও হাঙ্গর 
ভয় পাও। এক কাজ কমরা! আ�ার ব্ািায় আমিা, মোতা�ার চা�ড়া 
সদময় আস� ব্্যাগ ব্ান্াব্।”

“ও �ামগা!” ব্মল অসণ�া মোপট ধমর হামি। রিাইভার আইি-স্র� 
সন্ময় আমি। আদৃত গাসড় মোেমক মোব্সরময় আড়ম�াড়া মোদয়। িারণী 
রিাইভারমক মোডমক পাকঘমর মোেমক ক্ষীর আন্ার জন্্য ব্মল। রিাইভার 
মোদৌমড় ক্ষীমরর হাঁসড়, কময়কটা কটরা এব্ং চা�চ হামত সিমর 
িসব্ন্ময় ব্লল... “সব্সব্জান্, রামত কী রান্না করমব্ন্?”

িারণী :.. “কী মোেমত চাও?”
রিাইভার মোপটদু মকর �ত ব্লল… “রুই �াম�র মোপসট, ইসলশ �াম�র 

েদু সড়, সচতল �াম�র মোকািতা।” 
িারণী :.. “এমন্ সদমল মোরঁমধ মোব্মড় মোদব্।”
রিাইভার :.. “িসত্য ব্মলম�ন্ সব্সব্জান্?”
িারণী :.. “োসশর �াংি এব্ং মোদসশ মো�ারগ কময়টা আন্মব্।”
রিাইভার :.. “সজ আছো সব্সব্জান্, ক্ষীর হজ� হমল আস� ব্াজামর 

োব্।”
িারণী অপলকদৃমটি তাসকময় ব্লল... “সব্সধসন্সদ্ষটি গন্তমব্্য মোপঁ�মত 

চাই। ভাগ্যসন্য়ন্তামক মোদার্ী িাব্্যস্ত কমর সব্পে্ষস্ত হমত চাই ন্া। 
ভাগ্যচম্র ঘদুরপাক মোেময় আস� হাঘর হময়স�। দশচম্র মোদাসর্ণী 
িাব্্যস্ত হমত চাই ন্া।”

আদৃত �ৃদদু মোহমি ব্লল... “আ�রা ভাগ্যচাসলত অেব্া ভাগ্যশাসিত 
মোজমন্ও মোতা�ামক সন্সশ্চত করমত চাই, আ�ামদর িামে তদু স� সন্রাপদ 
আ� এব্ং মোদার্দশ্ষীমক মোকউ প�ন্ কমর ন্া।”

িারণী কো ন্া ব্মল �াো দদুলায়। অসণ�া িারণীমক মোডমক ব্লল... 
“েদুসক! আস� এেন্ মোেলমত চাই।”

আদৃত অসণ�ার পামশ মোেময় ওর �াোয় হাত ব্দুসলময় ব্লল... 
“মোতা�ার েদুসকমক তদু স� এত আদর কমরা মোকন্?”

অসণ�া :.. “আ�ার েদুসক আ�ামক মোব্সশ আদর কমরন্। আস� কী 
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প�ন্ কসর আ�ার েদুসক জামন্ন্।”
আদৃত :.. “তদু স� কী প�ন্ কমরা তা আ�রাও জাসন্। তদু স� েেন্ 

ো চাও তা আ�রা এমন্ মোদই।”
অসণ�া :.. “আব্দু, আস� এেন্ আ�ার েদুসকর িামে মোেলমত চাই।”
আদৃত �াো সদময় ইশারা করমল অসণ�া মোদৌমড় োয়। আদৃত 

ব্িার ঘমর সগময় রিাইভামরর সদমক তাসকময় সচসন্ততকমঠে ব্লল… 
“কাব্্যরসিকার সব্ময়র েব্র সন্গূঢ় রহি্য হমলা মোকন্?”

রিাইভার :.. “আপসন্ একসদন্ ব্মলস�মলন্, সন্গূঢ় শমব্র অে্ষ 
একান্ত গুপ্ত সকন্তু সন্গূঢ় মোিৌন্ে্ষ অত্যন্ত রহি্য�য়।”

আদৃত :.. “কাব্্যরসিকা িম্বমন্ধ মোকউ সক�দু জামন্ ন্া। ব্াত্ষাজীব্ীমক 
সজমঞেি করমল ব্মল হয়মতা ব্াহাতেদু মর ব্দুসড়।”

রিাইভার :.. “ব্াহান্ন এব্ং সতপ্পামন্নর মোোগিল মোেমক মোতসত্শ ব্াদ 
সদময় অব্সশটি িংে্যা কাব্্যরসিকার ব্য়ি হমল অস্বাভাসব্কভামব্ 
মোোগসব্ময়ামগ ভদু ল ধরা পড়মব্।”

আদৃত :.. “ইদান্ীং আস� আ�ার ন্াক কান্ এব্ং মোচােমক 
সন্শ্চয়তার িামে সব্শ্বাি করমত পাসর ন্া। কামন্ সক�দু শুন্মল �ন্ 
সিিসিি কমর ব্মল, ব্াতাি সন্শ্চয় সব্ভ্রান্ত হময়ম�। িদুব্ামি উদাি 
হমল �ন্ ব্মল, িদু ল ব্াসি হমল েরের কমর পাপসড়রা েমর পমড়। 
পর� িদুন্র সক�দু মোদেমল �ন্ ব্মল, অলদুক শমব্র অে্ষ জান্ার জন্্য 
অসভধান্ েদুলমল িকমলর �ঙ্গল হমব্।”

রিাইভার :.. “িামহব্, আস� সন্শ্চয় উলটা পালটা সক�দু ব্মলস�। 
আমকেমলর অভামব্ ভদু ল কমর োকমল িকামলর প্রাকোমল মোব্আমকেলমক 
ক্ষ�া করুন্।”

আদৃত :.. “মোব্সশ ব্াড়াব্াসড় করমল ন্াসড়ব্দুসড় সদময় প্যাঁচ লাগামব্। 
দয়া কমর আর ব্াড়াব্াসড় কসরি ন্া।”

রিাইভার :.. “িামহব্, স্মরণ হমল মোপমট ব্দুদ্দুদন্ হয়।”
আদৃত :.. “ন্ান্ার িামে িত্বর মোদো করমত হমব্। েব্মরর কাগমজ 

সেকান্া �াপমল �ারা�াসর করার জন্্য আ�ার আগ-দদুয়ামর সভড় 
জ�মব্।”

রিাইভার :.. “গুপ্তঘাতক এেন্ হাজমত এব্ং মোগাময়ন্ারা সন্সশ্চত 
হময়ম�। অন্্যরা �ারা�াসর করমল সন্রাপতোর জন্্য আ�রা দূরত্ব 
ব্জায় রােব্। জামত ব্াংলামদসশ হমলও সব্সব্জামন্র জমে অন্্যমদমশ 
এব্ং িাদৃশ্য পসরমব্মশ িাম�্যর িামে মোব্মড়ম�ন্। উন্ার স্বভাব্ এব্ং 
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ভাব্প্রকাশ আ�ামদর জন্্য অসব্শ্বাি্য। অন্দুকূল পসরমব্শ প্রসতকূল 
হমল উন্ার �ায়ার িামে দূরত্ব ব্জায় রােমত হমব্।”

আদৃত :.. “সন্শ্চয়তার িামে তদু ই এত আশ্বস্ত হমল মোক�মন্?”
রিাইভার :.. “উন্ার হাব্ভামব্ উঁচদু  ব্ংমশর প্রভাব্-প্রসতপসতে োকা 

িম্বিও ভাব্প্রকামশ আসভজামত্যর মোগৌরব্ গসর�া মোন্ই।”
আদৃত :.. “আজ সকংকত্ষব্্যসব্�ূঢ় হময় আস� সন্ঘ্ষাত জীব্ন্ত 

সকংব্দসন্ত হব্।”
রিাইভার :.. “সন্শ্চয় সন্ব্্ষাক এব্ং ন্ীরব্ দশ্ষক হময়ম�ন্?”
আদৃত :.. “হ্যাঁ এ�ন্ সক�দু ব্লমত মোচময় কোর মোেই হাসরময় 

মোিমলস�লা�।”
রিাইভার :.. “আিমল কী হময়ম� িামহব্, আ�ার ঘামড় আজ 

ব্ড়টার ভর পমড়ম�। �ন্ত্রপূত তীে্ষজমল মোগািল কমর রক্ষাতাসব্জ 
গলায় পরমত হমব্।”

আদৃত :.. “হািাহাসি করার জন্্য অন্তরাত্া হাঁি-িাঁি করম�। 
হাসির েব্র িাঁশ হমল ঘমরর শত্রুরা আ�ামদরমক িাঁিামত চাইমব্। 
এক হামত হাঁসিয়ার হাতা এব্ং অন্্য হামত হাঁমির গলা ধমর হাঁপা-
হাঁসপ করমল কাব্্যরসিকা আ�ামক িাঁিদুমড় ডাকমব্। আস� ো ব্মলস� 
তামত মোতার �তা�ত কী?”

রিাইভার :.. “িামহব্, হািাহাসি কমর অপ্রত্যাসশতভামব্ দাঁমতর 
মোগাড়ায় সব্র্িঞ্চার হমছে। আস� সব্শ্বাি কসর সব্সব্জামন্র কাম� 
সব্র্স্রয়ান্াশক আম�।”

আদৃত :.. “মোরামগর সব্র্, দদুমচামের সব্র্ এব্ং িামপর সব্মর্র 
মোচময়ও সব্র্াতি হমলা সব্র্কঠে। সব্র্মিাড়ার সব্র্� সব্মর্ সব্র্কন্্যা 
হয় সব্র্ণ্ণ।”

রিাইভার :.. “িাঁপমর পমড় আজ আ�ার িাঁপ মোব্সড়ময়ম�। আর 
কেন্ও মোপট িদু মল মোিাল হমব্ ন্া।”

আদৃত :.. “আ�ামক সক�দু ব্লস�ি ন্াসক?”
রিাইভার :.. “সতন্মশা র্াট সডগ্ীর চম্র ঘদুমর দাঁড়াও শুন্ার পর 

মোেমক আ�ার কামন্ তালা মো�মরম�। মোকউ েদুো ব্লমল আস� শুসন্ 
মোিো।”

আদৃত :.. “োরা কামন্র �াো োয় ওরাও জামন্, ওো শমব্র অে্ষ 
সব্র্বব্দ্য অেব্া সব্র্স্রয়ার সচসকৎিক।”

রিাইভার :.. “িামহব্, সব্মর্র সব্র্য় ব্াদ সদময় অন্্য সব্র্ময় আলাপ 
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করমল সব্মর্র প্রলাপ ব্ন্ধ হমব্ ন্ইমল সব্র্য় োসল সব্র্াতি হমব্।”
আদৃত চারপামশ তাসকময় ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ �াো দদু সলময় হািার 

মোচটি কমর ব্লল... “অমব্মশর্ শাপম�াচন্ হময়ম�।”

িারণী তাড়দু  হামত মোব্মরামল রিাইভার মোদৌমড় দূমর োয়। আদৃত 
িারণীর সদমক তাসকময় ব্লল... “উৎিামহর অভামব্ অন্দুৎিাহী হমত 
চাই ন্া। আস� সন্মশ্চটি এব্ং সন্সৃ্পহ হময়স�। দয়া কমর অন্দুপ্রাণমন্ 
অন্দুপ্রাসণত কমরা।”

িারণী :.. “আস� জান্ার জন্্য এমিস�লা�, ব্াজার মোেমক �া� এব্ং 
�াংি কেন্ আিমব্?”

আদৃত :.. “আস� সব্শ্বাি কসর মোতা�ার মোদায়ার িদুব্ামদ মো�াকদি�ার 
হময়ম� সন্পেসতে, সন্ম�্ষাহ �মন্ এেন্ আহামরর প্রবৃ্সতে। দয়া কমর 
প্রমব্ামধ প্রাণব্ন্ত কমরা প্র�দুসদত।”

িারণী :.. “প্রবৃ্দ্ধরা প্রব্দুদ্ধ এব্ং প্রভামব্ মোভামগর প্রবৃ্সতে ব্ামড়। 
প্র�তেসচমতে তাসকময় আম�ন্। সন্শ্চয় কা�াত্ষ হময়ম�ন্?”

আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল… “প্রিঙ্গ্রম� প্রমরাচন্া কমর 
প্রসতসহংিার সশকার হমত চাই ন্া।”

[ ] িারণীর হাব্ভাব্ পসরব্ত্ষন্ হমল আর কো ন্া ব্মল আদৃত 
ল্যাপটপ চাসলময় ব্মি। রিাইভার ব্াজামর মোেময় �া� �াংি সন্ময় 
আিমল িারণী এব্ং অসণ�া ব্্যস্ত হয়। [ ] 

অসণ�া :.. “েদুসক, আস� মোতা�ামক িাহাে্য করমত চাই।”
িারণী :.. “কী মোেমত চাও ব্লমল েমেটি িাহাে্য হমব্।”
অসণ�া :.. “আ�ামক িাহাে্য করমলও আস�ও মোতা�ামক িাহাে্য 

করব্।”
িারণী :.. “মোপঁয়াজব্ড়া, প্যাসটি, ভদু সন্সেচদু সড়, মোপালাও অেব্া 

সব্সরয়াসন্ ব্ান্াই?”
অসণ�া দদু হামত মোপট মোচমপ ধমর ব্লল… “আর ব্লমল আ�ার 

মোপমট জট লাগমব্।”
িারণী হািমত হািমত ব্লল... “মোতা�ার আব্দুর জন্্য �দুচ�দুমচ 

�া�ভাজা, মোদাসপয়াসজ আর কর্া�াংি পাকাব্। চালাক চালক আজ 
লঙ্কার মোোল সদময় মোপাড়াভাত োমব্।”
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অসণ�া :.. “ো ব্মলস�মল তা সক িসত্য পাকামব্?”

[ ] িারণী �াো দদু সলময় ব্্যস্ত হয় এব্ং রান্না মোশর্ হমল সন্মজ 
পসরমব্শন্ কমর অসণ�া এব্ং আদৃতমক োওয়ায়। রামতর োব্ার 
মোেময় রিাইভার চমল মোগমল অসণ�ামক সন্ময় িারণী সব্�ান্ায় মোেময় ওর 
গাময় কাঁো মোটমন্ সদময় �াোয় হাত ব্দুসলময় ঘদু�পাড়াসন্র গান্ গায়। 
অসণ�া ঘদু�ামল সব্�ান্া মোেমক ন্া�ার ি�য় কােমরিম�র মোলো ওর 
দৃসটি আকর্্ষণ কমর… “মোোগািমন্ ব্মি মোোগী হমত ন্া মোপমর হময়স� 
মোরাগী, িদুমে োকার জন্্য ব্াসড়ঘর ব্াসন্ময় হলা� শব্রাগী। র্ড়সরপদুর 
র্ড়েমন্ত্র কদু কম�্ষ হময়স� সন্ময়াগী, আ�ার একমকাোর ব্াসড় কমব্ হমব্ 
ব্ামিাপমোগী?” [ ]

আদৃত তেন্ সলেস�ল…

“ব্দ্ধজলা মোেমক আঁজলা জল তদু মল ব্দ্ধমস্রামত ভাসিময়স�, মোতা�ার 
িস্তুসটির জন্্য অশ্রুজমল িমন্তার্িাধমন্ জলাঞ্সল সদময়স�, িদুসে হওয়ার 
জন্্য আত্ার তৃতীয় আব্রমণ িদুমের আল্পন্া এঁমকস�, ে�েম� ব্াতাি 
স্পশ্ষ কমর ব্লমত পারব্ আস� িদুমে আস�।”

িারণী দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় সন্ম্নকমঠে ব্লল... “অমন্মক ব্মল কটি শুধদু 
সক্টি কমর, কমটির মোকামন্া ভার্া মোন্ই। োরা ব্মল ওরা আ�ার সপ্রয় 
কসব্র কসব্তা পমড়সন্। কমটির আলাদা ভার্া আম�। কমটির ভার্া 
ব্দুেমত হমল আমব্গপ্রব্ণ হমত হয়। ভাসব্ন্ী হময় মোজমন্স�, সব্সশটি 
কমটির শব্সশটি্য আম�। িদুেস্পমশ্ষ অসভভূত হমল মোব্াব্া কমটির সব্শদ 
সব্মলের্ণ করা োয়।”

মোব্হালার করুণ িদুর ব্াতামি ভামি। িারণী �ন্ত্র�দুমধের �ত সব্�ন্া 
মোেমক মোন্ম� প্রমত্যক দরজা েদুমল আদৃতমক েদু ঁমজ ন্া মোপময় সব্রমতিাসতি 
কমর তালাব্ন্ধ দরজা েদুমল স্তসম্ত হয়। লীলাচঞ্চমল উড়ন্ত পদ্ষা। 
েদু ল-ব্ারান্ায় দাঁসড়ময় মোকউ মোব্হালা ব্াজামছে…

আঁসেজমল ব্দুক সভমজ �মন্ সব্তৃষ্ণা জমমেম�, নূ্পদুমরর �ৃদদু�ধদুর িদুর 
সশরায় কা�ান্ল জ্বাসলময়ম�। সদব্াস্বপ্ন মোদেমত চাই ন্া এেন্ দৃসটি 
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অসতষ্ হময়ম�, একলা একসল ি�য় কামট ন্া, সন্সশ মোকন্ ঘন্ামছে?

িারণী কা�রায় প্রমব্শ কমর ধূসপত মোধাঁয়া এব্ং িদুমর সব্স্ময়াসভভূত 
হয়। হোৎ ধ�কা ব্াতামির দাপমট িশমব্ দরজা ব্ন্ধ হমল দদুজমন্র 
চসকত হয়। িারণী সচঁক মোদয় এব্ং মোক মোক ব্মল মোলাক কা�রায় 
প্রমব্শ কমর ব্াসত জ্বালায়। আদৃতমক মোদমে িারণী কসম্পতকমঠে 
ব্লল... “িমম্াহক িদুমর িমম্াসহতা হময়স�লা�।” 

আদৃত :.. “আ�ামক ক্ষ�া কমরা।”
িারণী :.. “ব্রণডালা িাসজময় আসন্?”
আদৃত :.. “অসন্স�মে তাসকময় োসক অদৃমশ্য। মোচামের মোকামণ 

অশ্রুকণা চচ্চড় কমর। সন্রািতি �ন্ উদাি। অন্ন্ত লামগ সন্ঘদু ্ষ� 
রজন্ী। সন্রুসদিটি হময়ম� িদুে। কত্ষব্্যপালমন্ িাে্ষক হওয়ার জন্্য 
ব্রণ করমত চাই িদুসেন্ী। আ�ার অন্তগৃ্ষমহ মোন্ই এেন্ গৃসহণী, �ৃতদু ্যর 
কারণ হয়মতা হমব্ অন্তর্্ষাসন্। �রস�য়া তদু স� গসর�ায় হমল গরসব্সন্, 
রসশর িস্া মোগমরা হমব্ ব্জ্র আঁটদু সন্।”

িারণী :.. “মোব্হালার িদুমর িংমব্সশত হময় েন্ত্রচাসলত পদুতদু মলর �ত 
মোদৌমড় এমিস�লা�। সক�দু স্পশ্ষ কসরসন্।”

আদৃত :.. “এেন্ মোেমক এই কা�রা মোতা�ার। অসণ�ামক সন্ময় 
ঘদু�ামত পারমব্। পরীক্ষা সন্রীক্ষা মোশর্ হময়ম�। সন্ভ্ষময় সন্মচ চমলা। 
গর� চা ব্াসন্ময় মোদব্।”

িারণী :.. “কাঁদস�মলন্ মোকন্?”
আদৃত :.. “ভামলামব্মি ওমক সব্ময় কমরস�লা�। ভামলাব্ািা ভামলা 

ন্য়। উসন্শ সব্শ হমল িদুে হাসপশ হয়। হাপদুি-হুপদুি কমর োওয়া 
োয়, হাপদুিদৃমটি স্পটি মোদো োয় ন্া। িব্্ষস্বান্ত হময় মোজমন্স�, ভামলা 
ব্ািা োকমল ভামলাব্ািার অভাব্ হয় ন্া।”

িারণী :.. “চদু য়াতের মোেমক চদু য়াসল্শ িসরময় চদু য়ান্ন মোোগ করমল 
মোোগিল চদু রাসশ হয় জান্ার পর মোেমক িব্ি�য় ভামলা োকার জন্্য 
ভামলা ব্ািা এব্ং ভামলাব্ািাব্াসির িামে দূরত্ব ব্জায় রাসে।”

আদৃত :.. “অমন্ক আমগ একটা কসব্তা সলমেস�লা�। শুন্মত 
চাইমল আবৃ্সতে করব্।”

িারণী :.. “িসত্য প্রাণব্ন্ত হব্।”
আদৃত :.. “সপ্রয়ত�া, মোতা�ামক সব্ময় করমত ন্া পারমল আস� 

শব্রাগী হব্, শব্রাগী হমত ন্া পারমল লাটসগসর করব্ তব্দু হালচার্ 
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করব্ ন্া। মোতা�ামক িদুসেত করার জন্্য আস� ব্াসকমত রামজ্যর িদুে 
সকন্ব্, অমে্ষর অভামব্ ব্্যে্ষ হমল জীব্মন্ও িদুমের আমশপামশ োব্ 
ন্া। ভামলাব্ািাব্াসির জন্্য ভামলা ব্ািা ভাড়া করামত মোচময়স�মল, 
আস� চাইমলও ভাড়ামট হময় মোতা�ামক ভামলাব্ািমত পারব্ ন্া।”

িারণী :.. “সব্শ্বাি করুন্ আস� এেন্ দদু সশ্চন্তা করমত চাই ন্া।”
আদৃত :.. “িব্সক�দুর িামে �ান্দুর্ ব্দমল। ন্া চাইমলও সন্মজমক 

ব্দলামত হয়। ন্া ব্দলামল িব্সক�দু রদব্দল হয়। আ�ার ভদু ল 
হময়স�ল এব্ং ভদু মল ভদু মল আলামভালা হময় ব্দলামত হময়ম�। �ন্ 
ব্দমলম�, ি�ময়র প্রভামব্ পসরমব্শ ব্দমলম�। িব্ ব্দমলম� মোদমে 
আস� উপায়ান্তর হময়স�।”

িারণী :.. “শসতি এব্ং িম্পমদ িদুে মোন্ই, িদুে এব্ং স্বসস্ত আল্াহর 
ইব্াদসতমত িী�াব্দ্ধ।”

আদৃত :.. “বৃ্মতের বৃ্তোন্ত জান্মত মোচময় ব্কবৃ্সতে সশমেস�, 
িাধ্যিাধন্ায় অন্তর সন্য়ন্ত্রণ করমত পাসরসন্।”

িারণী :.. “গুরু�ারা সব্দ্যার জন্্য উপগুরুমক দসক্ষণা সদময়ম� 
কদু ঁদরু, ড�রু ব্াসজময় কাঁদমত শুরু কমর স�ঁচকাঁদদু সন্ হময়ম� সন্রশ্রু।”

আদৃত :.. “কমলমজর িা�মন্ টরটর কমর মোহঁমটস�, মোস্বছোয় ক্ামি 
ব্িা হয়সন্, তাই হয়মতা সব্র্য় ব্দুসেসন্। �মন্র কো �ান্ কমর ব্সলসন্ 
ব্মল �ান্ী অসভ�ান্ কমরস�ল, িূে্ষ ডদু ব্মত শুরু করমল ব্মলস�লা�, 
তদু স� িদুমে মোেমকা। জীব্ন্ কেমন্া োমটা হয়, কব্র হমলা লামশর 
গন্তব্্য, আস� মোচময়স�লা� তদু স� আ�ার িদুমের গন্তব্্য হও।”

িারণী :.. “আ�ামক সক�দু ব্লম�ন্ ন্াসক?”
আদৃত :.. “শমব্ শতাব্ী ব্দমল।”
িারণী :.. “�ন্ চঞ্চল মোহাক। জীব্ন্ মোহাক িিল। িংিার মোহাক 

স্বগ্ষ। আস� সব্শ্বাি কসর অপরাসজতা ব্াতামি আমন্াসলত হমল 
পসরমব্শ ব্াতান্দুকূল হমব্।”

আদৃত :.. “আ�ার একটা রাজ্য আম�, আ�ার রামজ্য আস� রাজা। 
�ন্ চাইমল মোব্িদুমরা িদুমর গাওয়ার জন্্য অকসব্তামক গান্ ব্ান্াই, 
�মন্র কো শমব্ সলমে উপন্্যাি িাজাই।” 

িারণী :.. “সব্রমহর কসব্তা মোলো োয়। সব্রহী মোব্শ ধরা োয়। 
িত্য সব্রহীর পামশ ব্িমল অন্তরাত্া চ�মক। আ�ার ভয় হয়। িসত্য 
ভয় হয়। মোপ্র� শমব্র হাজার অমে্ষর একটা অে্ষ �হা অন্্ষমের 
কারণ।”
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আদৃত :.. “চ্রিরামত চ্রিাহত হময়স�, আ�ার প্রসতব্াসিন্ী তদু স� 
তপসস্বন্ী, তমপাব্মন্ ব্মিস� আস� জাসন্ মোতা�ার কা�ন্ার গন্তব্্য, 
মোগাঁয়ার ন্ই আস� মোপ্র�মক জয় কমর মোপ্রস�ক হময়স�।”

িারণী :.. “কসব্তা আবৃ্সতে করমত চাই।”
আদৃত �াো সদময় ইশারা করমল িারণী ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ আবৃ্সতে 

কমর… “আস� অমন্ক দূমর, িাত িাগর মোতমরা ন্দীর ওপামর। মোচাে 
ব্দুমজ হাত প্রিাসরত কমরা, আ�ামক স্পশ্ষ করমত পারমব্। আস� 
�মন্র রামজ্য োসক, আস� েেন্ �হান্মন্ গান্ গাই, েদুসন্ মোকাসকলা 
কদু  ডামক ন্া, আস� �ঙ্গলকা�ন্া কসর, িকমলর �ঙ্গল মোহাক।”

আদৃত :.. “কসব্তা পমড় সব্ভ্রান্ত হমল উদ্ভান্তসচমতে প্রনে জামগ, 
কসব্তার জন্্য কসব্রা কৃসত্� সচন্তা কমর মোক�মন্?”

িারণী :.. “িদুমে ব্াঁচমত হমল মোপ্রম�র প্রময়াজন্, হয়মতা ব্াধ্য হময় 
কসব্রা অব্াধ্য হয়।”

আদৃত চারপামশ তাসকময় ব্লল… “অ�াসন্শায় আকামশর সদমক 
তাসকময় ব্মলস�লা�, আ�ামক স্মরণ কমর আ�ার সপ্রয়া কা�াত্ষা হমল 
মোজায়ামরর জল মোেন্ কদু য়াশা হয়, সহ�জমল মোগািল কমর আ�ার সপ্রয়া 
মোজল্া�য়ী হমব্।”

িারণী :.. “সন্শ্বামি পসরমব্শ মো�াহাসব্টি হময়ম�, কা�ন্ায় কাস�ন্ীর 
�ন্ কা�াত্ষা হমছে, আসদরমি ডদু মব্ রিালাপ করার জন্্য কা� সরপদু 
মোব্পমরায়া হময়ম�।”

আদৃত :.. “সপ্রয়া! তদু স� েেন্ কাম� স�মল তেন্ আস� �ামতায়ালা 
হতা�, মোতা�ার গা মোঘমর্ ব্াতাি েেন্ আ�ামক স্পশ্ষ করমতা। আস� 
তমেয় হতা� তদু স� েেন্ কামন্ কামন্ �মন্র কো ব্লমত। শাসলক 
ঘািিদু মল েদু কর মো�মরস�ল, ইি শুমন্ আস� চ�মক উমেস�লা�। আজ 
তা কসব্তার উপাদন্, মোতা�ার সৃ্মসত সচন্তার মোোরাক হময়ম�।”

িারণী :.. “�সণমকাোয় িব্াই িদু কমত পামর ন্া, মোে িদু মক মোি 
মোব্মরামত পামর ন্া। মোব্াকারা লামভর আশায় অন্্যমক িাহাে্য কমর 
েকা োয়।”

আদৃত :.. “আস� এককোর �ান্দুর্, �দুমের কো দদুই করমত পাসর 
ন্া। কো রাোর পর অমন্মকর িামে মোরসর্মরসর্ এব্ং �ন্কর্াকসর্ 
কমর মোজমন্স� ন্া পাওয়ার মোচময় ক� পাওয়া অমন্ক ভামলা।”

িারণী :.. “সব্মঞের িামে োকমল অসভঞে হওয়া োয়। সিদ্ধ হমত 
চাইমল িাধন্া করমত হয়। জপতপ করমল �ন্ত্র স�মল এব্ং মোিই �ন্ত্র 
জমপ িাধন্া করমল স্বগ্ষ সন্শ্চত হয়।”
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আদৃত :.. “এত মোজমন্ অব্দুে �ন্ মোকন্ মোে সব্র্ণ্ণ হয়?”
িারণী :.. “�ন্ েেন্ সব্র্ণ্ণ হয় তেন্ ইটি�ন্ত্র জপমত হয়। 

সব্র্ণ্ণতার কারণ জান্মল �ন্ িহমজ প্রিদু ল্ হয়।”
আদৃত :.. “তদু স� আ�ার অন্তমরর আন্ন্, তদু স� আ�ার িদুমের 

গন্তব্্য, মোতা�ার সব্রহ আ�ামক �রণপণ করায়, মোতা�ার িঙ্গ আ�ার 
জন্্য জীব্ন্ীশসতি হময়ম�। মোতা�ার শূন্্যতা আ�ার জীব্ন্ শূন্্য কমর, 
অিহ্য কমটি অন্তর সক্টি হয়। কমটির কো কাউমক ব্লমত পাসর ন্া। 
মোকাজাগর রামত জাগরূক হময়স�লা�। এপাশ ওপাশ কমর সন্ঘদু ্ষ� 
রাত মোকমটস�ল। মোতা�ার ভামলাব্ািার অভামব্ অসভ�ান্ কমর মোভার 
হময়স�ল োস� আর আস� হমত মোচময়স�লা� ঘরাস�।”

িারণী :.. “কা�ন্ায় কা�াত্ষ হমল �ন্স্াম�র হয় সব্ব্ধ্ষন্, ধমন্ 
ধসন্র �মন্ারঞ্ন্ হয় ন্া ব্সেলরা হয় সন্ধ্ষন্।”

আদৃত :.. “িদুমের আকাল পমড়ম� এপামর ওপামর, েেন্ তেন্ 
কান্ায় কান্ায় কা�ন্দ ভরমব্। িদুমের আশায় িংিার িাজালা�, 
িদুেব্দুসল শুন্ার জন্্য শুকশাসর পদুর্লা�, তব্দু িদুেী হমত পারলা� ন্া, 
িদুে মোন্ই আ�ার িংিামর। আন্সন্ত হমত মোচময় হলা� সন্রান্ন্, 
আ�ার �ন্রা হময়ম� সব্ভ্রান্ত, রামজ্যর িদুে মোপময়ও দদুঃে আ�ার 
অন্তমর।”

িারণী :.. “পমমের ন্ামল োমক শালূক, সশ�দুলগাম� ব্ািা ব্ান্ায় 
শাসলক। িদুমের স্বপ্ন মোদমে আ�ার মোচামে �াসন্ পমড়ম�।”

আদৃত :.. “সব্র্দুব্বৃ্মতে দাঁসড়ময় মোচাে ব্দুমজ সপ্রয়জমন্র ন্াম�াচ্চারণ 
করমল, িঞ্চীয়�ান্ ��্ষমব্দন্া সদগন্তমরোয় স�মশ পসরমব্মশর অংশ 
হয়।”

িারণী :.. “জগমত এত জাত োকমত �দু�দুন্সরর �ায়া �দু ঁময় 
ব্জ্ামতর জামত �দু ঁত লাগমলা মোকন্?”

আদৃত :.. “মো�াঁয়া�দু ঁসয়র ব্া�সব্চামর সব্মব্সচত হময়ম� অছেদু মতর 
িামে চলামিরা করমল �দু ঁত লামগ।” 

িারণী :.. “শজব্ োব্ার মোেময় আস�র্াশী হয় চড়দু মক, সন্রাস�র্াশী 
জামন্ আস�মর্ আঁর্ োমক।”

আদৃত :.. “আঁশহীন্ �াম�র কাঁটা এব্ং আঁর্-সন্রাস�মর্র অমভাজ্য 
অংমশ আঁস্তাকদু ঁড় ভমর। োই মোহাক, আস� এেন্ সন্মচ োব্ এব্ং 
সন্দ্রাসক্টি হওয়ার আগ পে্ষন্ত কসব্তা সলেব্।”

িারণী :.. “কসব্ এব্ং কসব্তার সব্শদ সব্মলের্ণ করমল িসত্য 
উপকৃত হব্।”
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আদৃত :.. “আিমল কী হময়ম�, কায়মক্মশ সক্শ্য�ান্ হময় আস� 
অত্যন্ত �ারাত্ক ভদু ল কমর মোিমলস�।”

িারণী :.. “কসব্ শব্ উচ্চরাণ করমল কল্পন্ার আকামশ ন্র 
প্রসতয়�ান্ হয়। কসব্তা শমব্ ন্ারী অব্য়ব্ স্পটি হয়। মোে�ন্ কসব্র 
�ান্িী।”

আদৃত আড়মচামে তাসকময় ব্লল… “আস� এেন্ সন্মচ োব্ চাইমল 
আ�ার িামে আিমত পারমব্।”

িারণী কাপাল কদু ঁচমক ব্লল... “িসন্ধেদৃমটি তাকামছেন্ মোকন্?”
আদৃত :.. “িসন্হান্ হময় িসন্ধে প্রনে কমরা মোকন্?”
িারণী :.. “মোচাে ব্দুমজ অসভধান্ মোদমেস�মলন্ ন্াসক?”
আদৃত :.. “অত্যন্ত �ারাত্ক ভদু ল কমর মোিমলস�। আস� আিমল 

কসব্তা টসব্তা ব্দুসে ন্া। কসব্তা পমড় মোপট ভমর ন্া। মোপ্র� কমরও 
প্র�ামদ পমড়স�লা�। গূঢ়ামে্ষ �মন্াভাব্ প্রকাশ করার �াধ্য� কসব্তার 
ত্বিকো গূবঢ়র্ণা হমল কসব্রা অন্তঃকদু সটল।”

িারণী :.. “আ�ামক সক�দু ব্লম�ন্ ন্াসক?”
আদৃত :.. “কাউমক সক�দু ব্লার িাহি এেমন্া আ�ার হয়সন্।”
িারণী :.. “কসব্কল্পন্ায় িদুড়মঙ্গর মোশর্ প্রামন্ত সন্গূঢ় মোিৌন্ে্ষ আম�, 

সন্গূঢ় রহমি্যর িত্যািত্য মোজমন্ �ন্ গূঢ়িাক্ষী হময়ম�।”
আদৃত :.. “এেন্ আস� শতভাগ সন্সশ্চত হময়স�, তদু স�ই মোিই 

অন্তঃকদু সটল �সহলা।”
িারণী শাসড়র আঁচল দদু সলময় হািার মোচটিা কমর ব্লল… “িদুসতর 

কাপড় পমর কদু লটার �মতা ঘর মোেমক মোব্সরময়স�লা�। এেন্ আ�ার 
পরমন্ ন্ীলাম্বরী। টমরটকো ভার্ায় লটর পটমরর েব্র মোগমল টরটর 
কমর ব্দুমড়াব্দুসড় মোদৌমড় আিমব্ন্।”

আদৃত হািমত হািমত ব্লল… “কা�ান্মল জ্বমল আজ কয়লা 
োব্।”

িারণী লসজ্ত হময় শাসড় গাময় মোটমন্ ব্লল... “চা োমব্ন্?”
আদৃত ভ্রু সদময় ইশারা কমর ব্লল... “সন্ল্ষমজ্র �ত লজ্ায় 

লাল হময় শাসড়র আঁচল ধমর টান্াটাসন্ কর� মোকন্, সব্রহান্ল ন্া 
কা�ান্মল জ্বালামত চাও?”

িারণী দাঁত কট�ট কমর ব্লল... “দদুঃসেমক মোদোর জন্্য 
এমিস�লা�, দরসদয়া হওয়ার জন্্য আসিসন্।”

আদৃত :.. “�রস� হমল ��্ষব্্যোর ি�ব্্যসে হব্।”
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িারণী :.. “অমধ্ষক ব্াক্য ব্্যব্হার কমরন্ মোকন্?”
আদৃত :.. “আস� এেন্ অভীক হমত চাই। কা�ন্া কয়লা হময় 

কা�ান্মল মোজাগন্া সদমছে। মোতা�ার কা�ন্া ক�লাকর হমল আ�ার 
কা�ন্া হমব্ ক�ল। আকাশজমল সভমজ আজ জমলমকসল করমত 
চাই। আস� জাসন্ তদু স�ও লীলাসয়ত হমত চাও।”

িারণী :.. “কাব্্যকলা কা�কলার মোচময়ও �ারাত্ক, িসত্য 
কাম�ামতেসজত কমর। উঁি!”

আদৃত :.. “িত্বর কাব্্যরসিকার িামে কাব্্যকলা করব্।”
িারণী :.. “মোদায়া কসর কাব্্যরসিকা মোেন্ আপন্ার জীব্ন্িসঙ্গন্ী 

হয়।”
আদৃত :.. “মোতা�ার মোদায়া কব্দুল হমল আস� আ�ার ন্াতসন্মক কদু মল 

তদু লমত পারব্।”
িারণী :.. “সন্ল্ষমজ্র �ত কো ব্মলন্ মোকন্?”
আদৃত মোব্াকার �ত মোহমি ব্লল… “িলজ্রা ব্লাব্সল কমরস�ল 

সন্ল্ষমজ্র ন্াসক মোলজ মোন্ই।”
িারণী মোচাে পাসকময় ব্লল... “িামহব্, মোব্সশ ব্াড়াব্াসড় করমল…।”
আদৃত :.. “মোব্সশ কড়াকসড় করমল মোভাগব্ািন্াসব্�দুে হব্।”
িারণী :.. “মোভাগািতি হময়স�, ভদু তিমভাগী হমত চাই ন্া।”
আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল… “সব্শ্বাি কমরা, আলংকাসরক 

হওয়ার জন্্য পাকাপাসকভামব্ মোতা�ার ভতি হময়স�।”
িারণী আমব্গপ্রব্ণ হময় ব্লল... “িদুর �মন্ কসলরা দৃশ্য�ান্ 

হময়ম�। কাব্্যরমি সব্মশর্ঞে হমল অন্ায়ামি কাব্্যরসিকার িামে 
কাব্্যকলা করমত পামরব্ন্।”

আদৃত :.. “চাল�দুগরার মোতল সকমন্ মোব্চারা মোিমজ আস� চারার 
জন্্য ন্াচার হময়স�লা�, চারচাকায় চমড় সগময় চারসটোসন্ সচঁমড়র 
জন্্য চার ডব্ল েরচ কমরস�লা�।”

িারণী :.. “মোকৌতদু ককারীর মোকৌতদু কপূণ্ষ কমোপকেমন্ মোকৌতূহল 
অদ�্য হময়ম�। ব্্যাপক প্রচামর ব্্যাপ্ত হমব্।”

আদৃত :.. “মোকৌতূহমলাদিীপক িংলামপ িসত্য মোকৌতূহলী হময়স�।”
িারণী হািার মোচটিা কমর ব্লল… “িদুে এব্ং স্বসস্তমক �মন্াব্দ্ধ 

করমত চাইমল সব্পসতে ঘমট। �মন্ ব্মন্ আন্ন্মক িী�াব্দ্ধ করা 
োয় ন্া।” 

আদৃত সব্স্ময়াসব্টি হময় ব্লল... “িইিামপক্ষ ব্ই সকন্মত মোেময় 
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আস� েকা মোেময়স�লা�। সব্শ্বাি করমত কটি হমছে! আস� এেন্ মোিই 
েমকর �দুমো�দুসে হময়স� মোে আ�ামক েমকস�ল। েকােসকর েব্র 
রটাব্ার জন্্য ঘটঘট কমর মোহঁমট মোেয়াঘামট মোেমত হমব্।”

িারণী কপট মোহমি ব্লল… “সব্শ্বাি করুন্, আমদশ করমল স্বহমস্ত 
দস্তেত কমর িসব্ন্ময় সন্মব্দন্ করমব্।”

আদৃত :.. “অভাব্ীর িামে দূরত্ব ব্জায় রােমল স্বভাব্ সেকোক 
োকমব্ ন্ইমল তদু স�ও প্রভাসব্ত হমব্।”

িারণী কপাল কদু ঁচমক ব্লল... “অভাব্াত্ক সচন্তায় অভাব্ী হময় 
সে�চাসে�সচ করমত ন্া মোপমর সেদ্য�ান্ হময়ম�ন্ ন্াসক?”

আদৃত দীঘ্ষশ্বাি মোটমন্ �াো মোন্মড় ব্লল... “পারাব্ামর পারাব্মতর 
�ায়া পমড় ন্া। পারাপামরর জন্্য পারাসন্র প্রময়াজন্। পারঘামট 
মোেমকস� আস� দদুঃমের িাগর পারামত পাসরসন্। সব্�ন্া �ন্ দান্াপাসন্ 
চায় ন্া। সন্মজর �ায়ায় দান্ব্ মোদমে ভয়ত্স্ত হই। আস� জাসন্ তদু স� 
দান্ী। দামন্ছোয় আজ আস� দাসন্ হমত চাই। কাস�ন্ী, কা�ন্দী 
পারামত হমল আ�ার ন্াময় উেমত হমব্। দাদন্ চাই ন্া। গলদুইময় পা 
রাোর আমগ দাসব্দাওয়ার পাওন্া চদু সকময় মোদব্।”

িারণী :.. “দামন্শ�মন্র �দুমো�দুসে হময় আজ আস� দাঁও মো�মরস�। 
�দুচসক মোহমি �দুচমলকায় দস্তেত কমরস�। �ন্ত্র�দুধে মোরশ�কীমটর রমি 
মো�ঘডদু ম্বদুর শাসড় ব্ান্াব্। সতন্ দামন্ পণ হারমত চাই, পঁসচশ মোহঁমক 
পাঁচ কসড় মোিমলস�।”

আদৃত :.. “দশচম্র গূঢ়ত্বি ব্্যতি হমলও িত্য অিত্য হয় ন্া। 
পঁসচশ মোহঁমক কসড় মোিমল পণ হারা দূ্যতকামরর কাজ ন্য়।”

 িারণী :.. “ব্দুমেস�! অমল্প �ন্স্তুসটি হমলও �ন্স্তাপ সন্রুপাে্য। 
�ন্শঞ্চাল্য দূর করার জন্্য �ন্স্তাস্বিমকর িামে মোদো করমত  হমব্। 
আমক্ষমপর সব্র্য় হমলা আস� তার সেকান্া জাসন্ ন্া।”

আদৃত :.. “মোব্গুন্ পাড়ার জন্্য ব্াগামন্ মোেময় মোব্চারা মোব্গম�র 
মোব্গার হময়ম�। মোগা�গা� করমত মোচময় িব্ মোব্মগা� কমরম�।”

 িারণী :..”আকাশপাতাল পাে্ষক্য।”
আদৃত :.. “চাকসচক্য এব্ং প্রসতব্াক্য ব্াদ সদময় িদ্াক্য এব্ং 

ভামব্র ঐমক্য ঐক্যব্দ্ধ হমত চাই।”
িারণী হািার মোচটিা কমর ব্লল… “মোজল্ায় আগুন্ জ্বমল ন্া। 

কা�ান্মল ভাপ আম�। কদু লটা শমব্র প্রভামব্ কসলজা কাঁমপ। 
র্ড়সরপদুর র্ড়েমন্ত্র র্ড়রি ন্ীরি হময়ম�। কাব্্যরমি সব্মশর্ঞে হময়ও 
আস� কা�শামস্ত্র অন্সভঞে। কা� শমব্র অে্ষ অমঞেয় ন্য়। সন্সর্দ্ধ 
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মোপ্রম� �জমত চাই ন্া। আস� পসরতৃপ্ত হমত চাই। পসব্ত্ স�লমন্ 
আত্া প্রশান্ত হয়। মোস্বছোয় ভামলাব্ািমল, ভামলা ব্ািার িামে ব্াসি 
মোোগ হময় ভামলাব্ািাব্াসি হমব্।”

আদৃত �দুে সব্কৃত কমর ব্লল... “�ূলহ্াি মোেমক কাব্্যকলা 
সকমন্স�লা�। �মলব্মল �লন্া�য়ীর ব্ই প্রকাশ কমর িতদু র হমত 
চাই ন্া।”

িারণী :.. “কাব্্যরি রিমন্ িরি হয় কাব্্যরসিক, কাব্্যালংকামর 
সব্মশর্ঞে আলংকাসরক।”

আদৃত :.. “রিমন্ রি হয় টিটি, রহি রহসি এব্ং রহমি্য আম� 
রি, রিালামপ ন্ীরি হয় িরি।”

িারণী :..”কাব্্যরমি ন্ীরি ব্াক্য শ্রুসত�ধদুর হয় রসিত, িদুেব্ািমর 
রিগ্হণ কমর রসিকা হমব্ রস�ত। প্রময়াজন্ান্দুরূমপ �াণ পসরম�য় হয় 
পসরস�ত, িাহি এব্ং মোতমজ সন্মস্তজরা হমত চায় অস�ত। েোসব্সহত 
িম্ান্প্রদশ্ষমন্ িতো হয় িম্াসন্ত, কাব্্যগুমণ িাধক িাসধকা িংসিদ্ধ 
হয় িসম্ত।”

আদৃত :.. “রিাত্ক গান্ মোগময় আস� এেন্ রসিক ন্াগর হমত 
চাই।”

িারণী :.. “দদুঃসেত, আস� এেন্ ঘদু�ামত চাই। আপন্ার কক্ষশ 
কমঠে রিাত্ক গান্ শুন্মল ঘদু� সন্ঘদু ্ষম�র মোদমশ চমল োমব্।”

আদৃত :.. “কা�াত্ষ হময় অপসরিী� স্বাধীন্তা মোভামগর অমলৌসকক 
শসতি প্রময়াগ করমল সন্শ্চয় সব্পসতে ঘটমব্?”

 িারণী :..”�ারণ�মন্ত্র �রস�য়া সন্য়সন্ত্রত হমল ��্ষাসন্তক ব্্যোয় �ৃতদু ্য 
হমব্।”

আদৃত :.. “�ন্কর্াকসর্ কমর মোজমন্স�, স্বাধীন্ মোদমশ মোদসশ শব্ 
ব্্যব্হার করমল স্বমদসশরা ন্ামোশ হয়।”

িারণী :.. “ভার্া হমলা ভাব্প্রকামশর �াধ্য� এব্ং �াপার অক্ষর 
হমলা আমব্গ এব্ং অসভঞেতা প্রকামশর �াধ্য�। মোদো হমল অব্াঙাল 
হওয়ার জন্্য ব্লব্।”

আদৃত :.. “কাব্্যরসিকা অব্াঙাল হমল, মোতা�ার িামে আস� আসড় 
মোদব্।”

িারণী :.. “মোকন্ ন্াগর?”
আদৃত :.. “িামহব্ ন্া মোডমক তদু স� আ�ামক ন্াগর ডাকমল মোকন্?”
িারণী :.. “ব্াসন্ ন্া মোডমক আপসন্ আ�ামক ব্ন্ধদু ন্ী মোডমকস�মলন্ 
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মোকন্?”
আদৃত :.. “চাইমলও আস� মোতা�ামক সকন্মত পারব্ ন্া। িভ্যতা 

সব্স্তামর দািপ্রো সব্লদুপ্ত হময়ম�।”
িারণী :.. “পূব্্ষাচমল দািান্দুদািরা এেমন্া পিরা িাজায়। পসশ্চস� 

প্রভাব্ এব্ং পশ্চাতোপ মো�ামটই প�ন্ কসর ন্া।” 
আদৃত :.. “কো কাটাকাসট এব্ং েগড়াোসট ন্া করমল মোতা�ার 

মোপমটর ভাত হজ� হয় ন্া। তদু স� এত েগড়ামট হময়� মোকন্?”
িারণী :.. “কারণস্বরূপ কান্ীমক কান্া ব্লমলা, মোতার কাসন্ 

মোকাোয়? মোোঁপায় হাত সদময় কান্ী কামন্কামন্ কান্ামক ব্লমলা, 
আ�ার কাসন্ মোতা�ার মোন্ংসট হমলা কেন্?”

আদৃত চ�মক ব্লল… “অব্মশমর্ মোন্ংসট মোধমর টান্ �ারার 
পসরকল্পন্া কমরম�। মোব্সশ ব্াড়াব্াসড় করমল মোকরা�তালীর মোকরা�সত 
িাঁি কমর ব্াহাদদুমরর ব্াহাদদু সর জাসহর করমব্। এই কদু ন্দু সল �সহলা 
আ�ার অন্র�হমল প্রমব্শ করমলা মোক�মন্?”

িারণী কো ন্া ব্মল �দুে সব্কৃত কমর। আদৃত ধীমর ধীমর মোহঁমট 
ব্িার ঘমর মোেময় মোিািায় ব্মি ল্যাপটপ মোটমন্ স্বগমতাসতি… “প্রসতকূল 
পসরমব্মশ শব্রীর েপ্পমর পমড় মোব্াকা ব্াগুসরক মোজমন্ম�, কদু সপতার 
কমপালকসল্পত গমল্প কমপাত কমপাতী কদু মপাকাত হময়ম�।”

িারণী দরজার িা�মন্ দাঁসড়ময় শান্তকমঠে ব্লল... “ভাব্ এব্ং 
আমব্মগ অভাব্ী �ন্ হয়মতা ভাব্দুক হময়ম�?” 

আদৃত :.. “রাগ ন্া করমল আস� মোতা�ামক ব্ন্ধদু ন্ী ডাকব্।”
িারণী :.. “সজ, চাইমল আপসন্ আ�ামক ব্ন্ধদু ন্ী ডাকমত পারমব্ন্। 

আস� আপন্ামক ব্ন্ধদু  ডাকমত পারব্ ন্া।”
আদৃত :.. “কামলভামদ্র কাব্্যকান্মন্ আসতে্যগ্হণ করমল 

কাব্্যরসিকা আ�ামক আপ্যায়ন্ করমব্, তাই ন্া ব্ন্ধদু ন্ী?”
িারণী :.. “কদু লত্যাসগন্ী কাব্্যরসিকা কদু মলর জন্্য কলঙ্ক হময়ম�, 

কাব্্যকান্মন্র কসলরা হময়ম� কলদুসর্ত।”
আদৃত :.. “কাব্্যকলায় হময়স� ভ্র�ান্ধ, কা�কলায় কা�ান্ধ হমত 

চাই ন্া। োও! জল্পন্া-কল্পন্া কমর ঘদু�াব্ার মোচটি কমরা।”
িারণী অব্াককমঠে ব্লল... “আপসন্ও কল্পন্াসব্লািী হময়ম�ন্?”
আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল… “কল্পন্াশ্রয়ী হময়স� হয়মতা। ঘর 

িংিার োসল হময়ম� অন্তর আহত, ভামলামব্মি আস� হময়স�লা� 
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পরাহত।”
িারণী ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ ডান্ হামতর ন্মের তাসকময় ব্লল… 

“অমপক্ষ�াণ স�লা� অপ্রতীয়�ামন্র জন্্য মোপ্র� স�ল প্রছেন্ন। 
আপাতদশ্ষমন্ �ন্ হময়স�ল প্রিন্ন।”

আদৃত :.. “ব্রমণ উজ্ীসব্ত কমরা, ঘামটর-�ড়ার জীন্াকাশ হময়ম� 
মো�ঘাছেন্ন।”

িারণী :.. “ব্রণ�ালা পরাব্ গমল ব্রণ করার জন্্য অবধে্ষ হমল 
মোহঁচকা টামন্ িদু লমডার হমব্ সছেন্ন।”

আদৃত :.. “অসব্সছেন্ন হময়ম� মোপ্রম�র গ্সথি, অব্মশমর্ দূর হময়ম� 
�মন্র সব্ভ্রাসন্ত।”

িারণী :.. “আস� সব্শ্বাি কসর আপসন্ অত্যন্ত আত্ব্ান্। কদু �ন্ত্রী 
অন্তর আ�ামক সব্ভ্রান্ত করমত চা    য়।”

আদৃত :.. “েত্নআসত্ করমল দান্ এব্ং আশ্ষীব্ামদ দদুজন্ প্রাণব্ন্ত 
হব্।”

িারণী সব্চসলত হময় ব্লল… “আপাতদশ্ষমন্ আপসন্ শ্রদ্ধাভাজন্ 
হময়স�মলন্, অব্য়ব্ এব্ং আত্ভামব্ পসরচয় মোজমন্স�মলন্।” 

আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল... “আস� মোতা�ার অন্ধভতি। 
মোভমব্স�লা� তদু স� হয়মতা েদুত্দুড় ব্দুসড়। এেমন্া সব্শ্বাি হমছে ন্া। আস� 
আর ওিব্ সব্শ্বাি করমত চাই ন্া। আস� জাসন্ তদু স� সব্শ্বািঘাতক 
ন্ও। আস� েেন্ জপতপ কসর, আ�ার �ন্ তেন্ মোতা�ার িামে 
গপিপ কমর। শমব্র সদমক তাকামল আস� মোতা�ার �দুোব্য়ব্ মোদসে। 
আস� সব্শ্বাি করতা� �ৃতদু ্যর আমগ মোতা�ার িামে �দুমো�দুসে হব্। 
মোতা�ামক ন্াকাল করার জন্্য আলংকাসরক হময়স�। তদু স� সন্শ্চয় 
জামন্া, প্রকাশমকর হামত কসব্তার পাণ্ডদু সলসপ মোদওয়ার জন্্য অমন্মক 
গাময়পমড় ভাব্ জ�ায়। আ�ার দদুয়ামর দামরায়ান্ দাঁসড়ময় োমক। 
মোতা�ার কসব্তা পড়ার জন্্য �ন্ আন্চান্ আন্চান্ কমর।”

িারণী :.. “িামহব্, ভারী �ন্মক হাল্া করার জন্্য আস� একটদু  
কাঁদমত চাই।”

আদৃত :.. “আস� অত্যন্ত দদুঃসেত, পা ধমর কাঁদার অন্দু�সত সদমত 
পারব্ ন্া। চাইমল গলা ধমর কাঁদমত পারমব্।”

িারণী অশ্রু �দুম� দাঁত কট�ট কমর ব্লল… “উমপাি মোভমঙ 
আপসন্ও হন্ত-দন্ত হমব্ন্ �মন্ োমক মোেন্।”

আদৃত মোব্াকার �মতা মোহমি ব্লল... “গলাগসল কমর কাঁদার 
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অন্দু�সত সদময়স�। িান্মন্ অন্দু�সত সদমল, আস� মোতা�ার গলা ধমর 
হাউ�াউ কমর কাঁদব্।”

িারণী :.. “প্রাসপ্ত এব্ং প্রাকাম�্য প্রিতি মোপত্নী আপন্ার মোপ্রম� পমড় 
ল্যাতপ্যাত হময়ম�।”

আদৃত :.. “অব্াকদৃমটি তাসকময় মোদো �াড়া আর সক�দু করার 
মোন্ই।”

িারণী :.. “আসশ্রত প্রসশ্রত এব্ং আদৃত হময় আস� উমদ্সলত 
হময়স�। আপসন্ উমদ্সজত হমছেন্ মোকন্?”

আদৃত :.. “কাব্্যরসিকামক ব্রণ কমর িদুসেত হমত চাই। ি�াদর 
করমল ি�াদৃত হব্।”

িারণী হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “আ�রা হয়মতা দদুঃস্বপ্ন মোদেস�। 
ঘদু�ামল �ধদুর স্বপ্ন মোদেমত পারব্।”

আদৃত হািার মোচটিা কমর �াো দদু সলময় মোিািায় লম্বা হয়। পরসদন্ 
দদুপদুমর আদৃত গাসড় ভাড়া কমর িারণীর ন্ান্ার ব্াসড়র িা�মন্ মোন্ম� 
সদগ্ভ্রামন্তর �ত �াো চদু লসকময় চারপামশ তাকায়। আচমরর ন্�াজ 
পমড় ন্ান্া ব্াসড় সিরস�মলন্, তার পামশ মোেম� শান্তকমঠে ব্লমলন্... 
“আপসন্ সন্শ্চয় গরম� ক্ান্ত এব্ং সদগ্ভ্রান্ত?”

আদৃত িালা� কমর �ৃদদু মোহমি ব্লল... “সজ িামহব্, সব্ভ্রান্ত এব্ং 
সদগ্ভ্রান্ত হময়স�। ক্াসন্ত অপমন্াদমন্ আন্সন্ত হমত চাই।”

ন্ান্া :.. “কা’র ব্াসড় োমব্ন্?”
আদৃত :.. “কামরা ব্াসড় োওয়ার জন্্য আসিসন্। এমিস�লা� একলা 

একসল ব্মি মোলোমলসে করার জন্্য। িূে্ষমক পামট ন্া�মত মোদমে 
ভাসব্ত হময়স�।”

ন্ান্া :.. “আ�ার শমণর ঘমর অসতে্যগ্হণ করমল আপ্যায়মন্ ধন্্য 
হব্।”

আদৃত :.. “ভসতিভমর আপন্ার মোিব্া করমত পারমল আস� অন্ন্্য 
হব্।”

ন্ান্া আদৃমতর সদমক তাসকময় স্বগমতাসতি কমরন্… “ভসতিভমর 
ভমতির উপর ভূমত ভর কমরম�।”

আদৃত :.. “আ�ামক সক�দু ব্মলম�ন্ ন্াসক?”
ন্ান্া �াো মোন্মড় হাঁটমত শুরু কমর ব্লমলন্… “দয়া কমর আ�ার 

িামে আিদুন্।”
আদৃত অন্দুিরণ কমর শান্তকমঠে ব্লল... “ব্দুকিাটা দীঘ্ষশ্বামি 
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পসরমব্শ মোব্দন্াছেন্ন হময়ম�। আসধসক্টি দৃসটিমত �ন্ঃকটি স্পটি।”
ন্ান্া :.. “ক�্ষমদামর্ সব্র্াদসক্টি হমল অন্্যমকমক মোদার্ী িাব্্যস্ত করা 

ন্া।”
আদৃত :.. “শুকমন্া �দুমে অন্দুমশাচন্া। অন্তজ্ষালার উপতামপ �মন্র 

আগুন্ অরুদ্ধ হময়ম�।”
ন্ান্া :.. “অত্যন্ত ��্ষাসন্তক পসরসস্সত।”
আদৃত :.. “�হাশয়।”
ন্ান্া :.. “আপসন্ আ�ামক �হাশয় ডাকম�ন্ মোকন্?”
আদৃত :.. “কী ডাকমল েদুসশ হমব্ন্?”
ন্ান্া :.. “কী ডাকমত চান্?”
আদৃত :.. “আ�ার ন্ান্া মোন্ই।”
ন্ান্া দাঁসড়ময় তার সদমক তাসকময় কপাল কদু ঁচমক ব্লমলন্... “আ�ার 

িামে মোদো করার জন্্য এমিম�ন্ ন্াসক?”
আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল… “মোদো করার জন্্য আিমল 

ব্াংলাঘমর মোদো হমতা।”
ন্ান্া �াো দদু সলময় হাঁটমত শুরু করমল আদৃত অন্তহাসি মোহমি 

“ন্ান্াজান্” মোডমক মোদৌমড় পামশ োয়। ন্ান্া হাঁটার গসত দ্রুত কমর 
ব্লমলন্… “মোক পাসেময়ম�?”

আদৃত চারপামশ তাসকময় ব্লল... “শাসন্তপূণ্ষ গ্াম�র ন্া� সন্শ্চয় 
শাসন্তপদুর?”

ন্ান্া :.. “িান্তারা মোেময় আস� হময়স� মোোজাপ্রহরী, শাসন্তরক্ষার 
জন্্য পাইক মোপয়াদা হময়ম� প্রহরী।”

আদৃত :.. “ব্লাব্মল ব্লাসবিত হওয়ার জন্্য সততা দাওয়াই সদমত 
পারব্। স�ো ট্যাব্মলট মোশর্ হময়ম�।”

ন্ান্ ে�মক দাঁসড়ময় অধরদংমশ মোচাে পাসকময় ব্লমলন্... “মোক 
পাসেময়ম�?”

আদৃত :.. “গণ্ডা সতমন্ক স�ো ট্যাব্মলট সচব্ামত সচব্ামত ব্লমত 
পারব্, ব্ামপর জমমে মোকউ মোকামন্াসদন্ অসতসের িামে এত দূমব্্ষব্্যহার 
কমরসন্।”

ন্ান্া হাঁটমত শুরু কমর গম্ীরস্বমর ব্লমলন্… “সপে মোদোমল 
হাস�রমক ডাকব্।”

আদৃত মোদৌমড় পামশ মোেময় ব্্যস্তকমঠে ব্লল... “ন্ান্াজান্, কী 
হময়ম�?”
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ন্ান্া :.. “মোকন্ এমি�?”
আদৃত :.. “শুমন্স�লা� সব্ব্াগীর ব্ান্ধমব্র ন্া� শব্রাগী।”
ন্ান্া :.. “আগুমন্ হাওয়া মোদয়ার জন্্য এমি� ন্াসক?”
আদৃত :.. “আজব্ �ান্দুর্! আস� মোকন্ আপন্ামক উিকাব্?”
ন্ান্া :.. “সন্শ্চয় গৃহত্যাগী িামে মোদো হময়ম�?”
আদৃত :.. “আস� এমিস� চসরমত্র েদু ঁমজ আর আপসন্ ব্লম�ন্ 

গৃহত্যাগী আ�ামক পাসেময়ম�। অপসরকসল্পতভামব্ আস� সন্শ্চয় 
কল্পপদুমর প্রমব্শ কমরস�?”

ন্ান্া :.. “পা চালাও! চা হয়মতা োণ্ডা হমছে।”
আদৃত :.. “�ন্শ্চমক্ষ কাপ মোদেমত পাসছে ন্া, চা মোকন্ োণ্ডা হমব্?”
ন্ান্া :.. “অধ্ষাসঙ্গন্ী সন্শ্চয় অবধে্ষ হমছে।”
আদৃত :.. “এত �ায়া ন্াসক?”
ন্ান্া :.. “ভাব্প্রকাশ অত্যন্ত পসরসচত।”
আদৃত :.. “আস� সন্শ্চয় সদব্াস্বপ্ন মোদেস�?”
ন্ান্া :.. “সেকোক উতেমরর জন্্য দসক্ষমণ হাঁটমত হমব্।”
আদৃত :.. “আপসন্ অগ্গা�ী হমল আস� অন্দুগা�ী হব্।”
ন্ান্া দ্রুত মোহঁমট ব্াসড়মত প্রমব্শ কমর মোহঁমক-মোডমক ব্লমলন্... 

“কই মোগা! এমি মোদমো মোতা�ার িামে মোদো করার জন্্য অন্াত্ীয় 
এমিম�।”

আদৃত িা�মন্ তাসকময় কাপ হামত ন্াসন্মক মোদমে দাঁত ব্ার কমর 
মোব্াকার �ত মোহমি হাত কচলামল ন্াসন্ ধ�মক ব্লমলন্… “সন্ল্ষমজ্র 
�ত হািম�ন্ মোকন্?”

আদৃত মোহমি কদু সটপসট হময় ব্লল… “জ্বমল পদুমড় আজ আস� কয়লা 
হময় োব্।”

ন্ান্া অধরদংমশ মোহঁমক মোডমক ব্লমলন্… “হাস�র! মোদৌমড় আয়।”
আদৃত মোদৌমড় ন্াসন্র পামশ মোেমত চাইমল ন্ান্া ধ�মক ব্ললমন্… 

“দূমর োমকা!”
হাস�র হাঁপামত হাঁপামত িালা� কমর ব্লল... “ন্ান্াজান্! কী 

হময়ম�?”
ন্ান্া �াো সদময় ইশারা কমর ব্লমলন্… “জ্বালাসন্য়া ভূত ভর 

কমরম�, তাড়াতাসড় োড়িদু ঁক শুরু কর।”
হাস�র িামট্ষর আসস্তন্ গুঁসটময় অধরদংমশ হাত �লমত শুরু করমল, 

আদৃত অিহাময়র �ত ন্াসন্র সদমক তাসকময় ব্লল... “ন্াসন্জান্, 
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আস� আ�ার কৃত অপরাধ িম্বমন্ধ জান্মত চাই।” 
ন্াসন্ �াো সদময় ইশারা কমর ব্লমলন্... “জ্বমল পদুমড় কয়লা হমব্ 

ব্লমল মোকন্?”
আদৃত আড়মচামে তাসকময় সশউমর উোর ভান্ করমল ন্াসন্ ধ�মক 

ব্লমলন্... “আমরকব্ার আড়মচামে তাকামল কন্দুই সদময় মোকাঁতকা 
মো�মর মোকাঁত পাড়াব্।”

আদৃত সচসন্তত হওয়ার ভান্ কমর �াো দদু সলময় সন্ম্নকমঠে ব্লল… 
“ব্মন্ ব্াসড় ব্ান্ামত হমল ব্ন্ধদু ন্ীর শরণাপন্ন হমত হমব্।”

ন্ান্া গমজ্ষ ব্লমলন্… “কী ব্লমল?”
আদৃত �াো চদু লসকময় অব্াককমঠে ব্লল… “আস� কী ব্মলস�?”
ন্ান্া :.. “ব্ন্ধদু ন্ী িম্বমন্ধ তদু স� জান্মল মোক�মন্?”
আদৃত :.. “ব্ন্ধদু ন্ী ব্লায় �্যাঁক মোলমগম� ন্াসক?”
ন্ান্া মোরমগ কশকশ করমল ন্াসন্ সব্চসলত হময় ব্লমলন্… “উন্ার 

ব্ন্ধদু ন্ী কদু লটা হময়ম�।”
আদৃত মোচাে কপামল তদু মল ব্লল... “মোদেমত �ন্ত্রসিদ্ধ ব্্যসতি স্বভামব্ 

দদুশ্চসরত্।” 
ন্ান্া :.. “অসতসে! �দুে িা�সলময় কো ব্মলা।”
আদৃত মোদালমকদারায় ব্িমত মোচময় ব্লল… “মোরমগ আগুন্ অেব্া 

রাগারাসগ করমল আপন্ার রমতির উচ্চচাপ ব্াড়মব্। আস� আশ্বস্ত 
হময়স�, ভদ্রতা ব্জায় রােমত হমল মোস্বছোয় ব্িমত হমব্।”

ন্ান্া ধ�মক ব্লমলন্... “ব্িমল জসর�ান্া হমব্।”
আদৃত :.. “আস� পণ ধমর ব্লমত পারব্ এই ব্াসড়মত ভঁইিা সঘ 

আম�।”
ন্ান্া :.. “অসতসে! পসরচয় সদছে ন্া মোকন্?”
আদৃত �াো মোন্মড় পা ব্াসড়ময় ব্লল… “আপসন্ আপন্ার ব্ন্ধদু ন্ীর 

িামে লটর পটর করুন্ আস� আর এই পসরমব্মশ ব্িব্ ন্া।”
ন্ান্া ধ�মক ব্লমলন্... “ব্মিা!”
আদৃত :.. “মোচয়ামর ন্া ব্ন্ধদু ন্ীর মো্রামড় ব্িব্?”
ন্ান্া :.. “আ�ার অধ্ষসঙ্গন্ীমক তদু স� ব্ন্ধদু ন্ী ডাক� মোকন্?”
আদৃত :.. “উন্ামক ব্ন্ধদু ন্ী ডাকমল আপসন্ এত মোচমতন্ মোকন্?”
ন্ান্া :.. “তদু স� আ�ামক মোচতামত চাও মোকন্?”
আদৃত :.. “�ায়! আস� মোকন্ আপন্ামক মোচতাব্? ডাকিদুন্রী! 

আপন্ামক ব্ন্ধদু ন্ী ডাকমল উন্ার এত মোচত লামগ মোকন্?”
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ন্ান্া :.. “অসতসে!”
আদৃত :.. “অপ্যায়ন্ ন্া কমর ব্ারব্ার ধ�কামছেন্ মোকন্?”
ন্ান্া :.. “তদু স� মোক এব্ং মোকন্ এমি�?”
আদৃত :.. “মোদেদুন্! আস� ব্ড্ড ক্ান্ত। ি�স্ত সদন্ মোলোমলসে 

কমরস�, এক কাপ চা পে্ষন্ত কপামল জদুমটসন্। এই মোে ব্ন্ধদু ন্ী! 
আপন্ামক ব্লস�। সব্ব্াসদন্ী ন্া হময় পরন্ারীর ন্াগমরর দরসদয়া 
হময়ম�ন্ মোকন্?”

ন্ান্া :.. “অসতসে! তদু স� আ�ামক রাগামত চাও মোকন্?”
আদৃত �াো মোন্মড় ব্িমত মোচময় ব্লল... “আস� মোকন্ আপন্ামক 

রাগাব্? আস� সন্মজই মোরমগ হতভম্ব। পমটালমতালার কামল লটরপটর 
কমর আমরক ব্দুসড়মক কদু লটা কমরম�ন্।” 

ন্াসন্ রাগাসবিতকমঠে ব্লমলন্... “অসতসে! উন্ার ব্ন্ধদু ন্ীমক তদু স� 
সচমন্া ন্া তদু স�ই আ�ার কদু মল কলঙ্ক লাসগময়�?” 

আদৃত :.. “আস� মোকন্ আপন্ার কদু মল কলঙ্ক লাগাব্?”
ন্াসন্ :.. “তাইমল এতিব্ জামন্া মোক�মন্?”
আদৃত :.. “উদািদৃমটি তাসকময় মোদেদুন্, আ�ামদর িা�মন্ কসব্র 

�ান্িী।”
ন্ান্া :.. “কী ব্লমল!”
আদৃত :.. “অন্তমব্্ষদন্ায় মোব্দন্াত্ষ হময়স�। আদর ন্া কমর ব্ার ব্ার 

ধ�কামছেন্ মোকন্?”
ন্াসন্ অব্াক কমঠে ব্লমলন্... “এতিব্ জামন্া মোক�মন্?”
আদৃত :.. “আস� আর কো ব্লমত পারব্ ন্া। দয়া কমর এক ব্াসট 

চা ব্া গর� পাসন্ মোদমব্ন্? রামত হয়মতা আ�ার পামত মোপাড়াভাত 
পড়মব্ ন্া।”

ন্ান্া :.. “এত িহমজ হতাশ হমল মোকন্?”
অদৃত ন্াসন্র সদমক এসগময় ব্লল... “ডাকিদুন্রী! দয়া কমর আ�ার 

গাময় একটা সচ�সট মোদমব্ন্? আস� হয়মতা দদুঃস্বপ্ন মোদেস�।”
ন্ান্া ধ�মক ব্লমলন্... “আমরক পা এগুমল আস� মোতামক মোলংড়া 

করব্।”
অদৃত ন্াসন্র সদমক তাসকময় মোচাে মোটমপ ব্লল… “আস� আপন্ার 

�ত ন্ই। ব্দুমড়া ব্য়মি ডাকিদুন্রীমক কদু লটা করব্ ন্া।”
ন্ান্া �ো মোন্মড় �ৃদদু মোহমি ব্লমলন্... “মোরমগ কশকশ কমর আ�রা 

হয়মতা কল্পপদুমর প্রমব্শ কমরস�?”
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আদৃত কপট মোহমি ব্লল… “কসরত-ক�্ষা কস�্ষমষ্র হয় পমদান্নসত, 
আধ্যাসত্ক সচন্তায় হয় আমত্ান্নসত।”

ন্ান্া ন্াসন্মক মোডমক ব্লমলন্... “প্রতদু ্যদ্গ�মন্ আগন্তুকমক আস� 
অভ্যে্ষন্া কমরস�। তদু স� এেন্ আপ্যায়ন্ কমর।”

ন্াসন্ কো ন্া ব্মল �দুচসক হামিন্। ন্ান্া আড়মচামে তাকামল আদৃত 
ভ্রূ সদময় ইশারা কমর ব্লল... “হৃদজ্বলা হমছে ন্াসক?”

ন্ান্া :.. “আ�ার হৃদজ্বালা হমব্ মোকন্?”
আদৃত :.. “িসন্ধে দৃমটি ব্ন্ধদু ন্ীর সদমক তাকামলন্ মোকন্?”
ন্ান্া :.. “আয়! মোতার িামে কদু সস্ত করব্।”
আদৃত আরা�মকদারায় ব্মি ব্লল… “শমে মোশৌসেন্ হময়ম�ন্, 

হাউমি হাউি িাজ্ষন্ হমত পারমব্ন্ ন্া।”
ন্াসন্ ঘমরর সভতমর োন্। ন্ান্া হািমত হািমত মোদালমকদারায় 

ব্িমল আদৃত কপট মোহমি ব্লল… “�ায়ার িামে কদু সস্ত কমর গতমর 
ব্্যো হময়ম� ন্াসক?”

ন্ান্া কো ন্া ব্মল �াো ন্ামড়ন্। আদৃত ব্্যাগ মোেমক ল্যাপটপ ব্ার 
করমল ন্ান্া তার সদমক তাসকময় ব্লমলন্... “সব্কারী সন্ময় এমি� 
ন্াসক?”

আদৃত হাস�র সদমক তাসকময় অব্াককমঠে ব্লল... “আপসন্ সভোসর 
ন্াসক?”

হাস�র ঘন্ঘন্ শ্বাি মোটমন্ ব্লল… “ব্দুমেশুমে সভোসর ডাকমল 
টদু কসন্ ভমর মোদব্।”

ন্ান্া হািমত হািমত ব্লমলন্... “ল্যাপটমপর কো ব্মলস�লা�, 
আপাদত মোলোর জন্্য ন্া ব্দসল সদমত এমি�?”

আদৃত সব্সস্মত হওয়ার ভান্ কমর ব্লল... “এই ব্মলন্ সভোসর 
এই ব্মলন্ ব্দসল। স�স্টার কদু লটার ন্াগর, আ�ার ল্যাপটপ আস� 
মোকন্ আপন্ামক মোদব্?”

ন্ান্া রাগাসবিতকমঠে ব্লমলন্... “তদু স� আ�ামক লম্পট ডাক� 
মোকন্?”

আদৃত ল্যাপটপ চালামত চালামত ব্লল… “আপসন্ সন্মজ ব্মলম�ন্ 
আপন্ার ব্ন্ধদু ন্ী কদু লটা হময়ম�।”

ন্ান্া সব্চসলত হময় ব্লল... “আস� আ�ার এক�াত্ ন্ান্সতর কো 
ব্মলস�লা�।”

আদৃত চ�মক ল্যাপটপ ব্্যামগ ভমর ব্লল... “ওমর িব্্ষন্াশ! েদুত্দুমড় 



www. mohammedabdulhaque.com  94

হময় এত ব্ড় লম্পট হমলন্ মোক�মন্? কান্াকাসন্ মোেমক জান্াজাসন্ 
হমল মোলাকজন্ আ�ার িামে কো ব্লমব্ ন্া। আস� এেদুসন্ চমল 
োব্।”

ন্ান্া কাঁধ েদু সলময় ব্লমলন্... “হাস�র, অসতসেমক ব্দুসেময় ব্ল।”
“ন্ান্া লম্পট…।” ব্মল হাস�র সজভ কা�মড় তাওব্া তাওব্া করমল 

আদৃত �াো সদময় ইশারা কমর ব্লল... “তাওব্া তাওব্া করম�ন্ 
মোকন্?”

হাস�র এসগময় মোেময় সন্ম্নকমঠে ব্লল... “অসতসে, এভামব্ আর কো 
ব্মলা ন্া, ন্ান্াজান্ িসত্য অত্যন্ত ��্ষাহত হময়ম�ন্।” 

আদৃত :.. “আস� �রস� কসব্ ন্ই, আস� এেদুসন্ চমল োব্।”
ন্াসন্ চা হমত প্রমব্শ কমর ব্লমলন্... “হাত ন্া মোধাময় চমল মোেমত 

চাও মোকন্?”
আদৃত কো ন্া ব্মল �াো চদু লকামল ন্ান্া ল্যাপটপ হামত সন্ময় 

ব্লমলন্… “হয় তদু ই আ�ার ব্ন্ধদু ন্ীমক কদু লটা কমরস�ি অেব্া মোতার 
িামে আ�ার আসত্ক িম্পক্ষ আম�।”

আদৃত :.. “দদুঃসেত! আপন্ার িামে আস� এক�ত হমত পারব্ ন্া। 
দয়া কমর ভদু ল িংমশাধন্ করমল ধন্্যব্াদ ব্লব্।”

ন্ান্া পড়ায় �মন্ামোগী হমল ন্াসন্ ভ্রূ সদময় ইশারা কমরন্। আদৃত 
ন্মড়চমড় ব্লল... “মোচাে মোটপা সদমছেন্ মোকন্, আ�ার িামে ন্া ব্দুমড়ার 
িামে লটর পটর করমত চান্?”

ন্ান্া �াো তদু মল ব্লমলন্... “কী ব্লমল?”
আদৃত চায় চদু �দুক সদময় ব্লল… “�মন্ামোগ সদময় পড়দু ন্, আ�ার 

কো শুন্মল কাজ করমত পারমব্ন্ ন্া। ভাইজান্, চা মোক�ন্ হময়ম�?”
হাস�র মোচাে পাসকময় ব্লল... “কী ব্লমল?”
আদৃত ন্ান্ার সদমক তাসকময় সচসন্ততকমঠে ব্লল... “এত িত্ষকতার 

িামে কদু লটা করমলন্ মোক�মন্?”
ন্ান্া গম্ীরস্বমর ব্লমল... “িধব্া সব্ধব্া ন্া হময় অধব্া কদু লটা 

হমলা মোকন্?”
হাস�র মো�মেমত ব্মি ন্ান্ার �দুমের সদমক তাসকময় ব্লল... 

“ন্ান্াজান্, তারপর আস� এেন্ কী করব্?” 
ন্ান্া :.. “মোক�ন্ ব্্যব্হার করমত হমব্ ব্লমত হমল উপন্্যাি পমড় 

মোশর্ করমত হমব্।”
হাস�র কাপ হামত সন্ময় ব্লল… “সেকাম�, আপসন্ সন্সব্টি �মন্ 
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উপন্্যাি পড়দু ন্। আস� সচন্তাসক্টি হময় আপন্ার োণ্ডা চা মোশর্ করব্।”
আদৃত :.. “আপসন্ও লটরপটর সশেমত চান্ ন্াসক?”
ন্ান্া :.. “�দুে ব্দুমজ চা পান্ কমরা। পমড় ব্লমল জব্াব্ মোদমব্।”
আদৃত কপট মোহমি ব্লল... “ব্ন্ধদু ন্ীর িামে রিালাপ করমত 

পারব্?”
হাস�র ন্ান্ার �দুমের সদমক তাসকময় ব্লল... “ন্ান্াজান্, উপন্্যাি 

সক মোশর্ হময়ম�?”
ন্ান্া :.. “শধে্ষ ধর।”
আদৃত দাঁত ব্ার কমর মোহমি ব্লল... “কান্াকাসন্ করার জন্্য 

কান্মন্ সন্ময় োই?”
হাস�র অিহাময়র �ত ব্লল... “ন্ান্াজান্, শধমে্ষর ব্াঁধ মোভমঙ 

মোচৌসচর হময়ম� আর ভাঙমল ত�ন্� হময় োমব্।”
আদৃত ন্াসন্র সদমক তাসকময় ব্লল... “কাকদু সত স�ন্সত কমর 

ব্মলস�ল, কদু লত্যাসগন্ী ন্াসক হময়ম� কদু লটা।”
ন্াসন্ :.. “কলসঙ্কন্ী কদু লব্তী হমত পামর ন্া �াোয় সদময় মোঘা�টা, 

কসব্রান্ী জামন্ সচ�সটর কাজ করমত পামর সচ�টা।”
আদৃত :.. “স�ত্াক্ষমর �মন্াব্দ্ধ হমব্ জাসন্ পাসটিাপ্া, �মন্ব্মন্ 

অস�তাক্ষমর ব্ান্ধব্ী হমব্ ব্ন্ধদু ন্ী।”
হাস�র অধরদংমশ ব্লল... “ন্ান্াজান্! এটামক সেকোক করব্ 

মোক�মন্?”
ন্ান্া ডান্ হামত অশ্রু �দুম� ব্লমলন্… “ব্ারব্ার মোচাে োপিা 

হমছে, পমড় মোশর্ করমত পারস� ন্া।”
আদৃত দাঁত ব্ার কমর মোব্াকার �ত মোহমি ব্লল... “ব্ন্ধদু ন্ীর হাত 

ধমর �ধদুব্মন্ োই?”
হাস�র :.. “দাঁড়া! ন্ান্াজান্মক সজমঞেি করমত হমব্। ন্ান্াজন্! 

ব্ন্ধদু ন্ীর হাত ধমর �ধদুব্মন্ মোেমত চায়, কী ব্লব্?”
ন্ান্া হাত সদময় ইশারা করমল হাস�র �ো সদয় ইশারা কমর 

ব্লল.. “সন্ভ্ষময় ো।”
আদৃত :.. “লাম্পমট্যর শীমর্্ষ মোপঁ�ার জন্্য িদুন্রীর িামে লটরপটর 

করব্ ন্া।”
হাস�র �াো সদময় ইশারা কমর ব্লল... “ব্াইমর চমলা।”
ন্াসন্ �দুচসক মোহমি ব্লমলন্... “কান্মন্ চল, সন্জ্ষমন্ ব্মি কো 

ব্লব্।”
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আদৃত সশউমর ব্লল... “কদু লটার িামে লটরপটর করমল �াোর 
�ােোমন্ োো পড়মব্।”

ন্ান্া গম্ীরস্বমর ব্লমলন্... “কদু লব্সতমক কদু লটা ডাকমল মোকন্?”
আদৃত :.. “আপসন্ আ�ার �ান্িীমক কদু লটা মোডমকস�মলন্ মোকন্?”
ন্ান্া :.. “আস� কেন্ মোতা�ার �ান্িীমক কদু লটা ডাকলা�?”
আদৃত :.. “ন্র ন্ারী সশর্্য স�মল ো শুরু কমরম�ন্…।”
হাস�র হতাশ হময় ব্লল... “জড়াজসড় ডরাই মোজমন্ও আ�ামক 

জড়ামল মোকন্?”
আদৃত :.. “�মন্র োল োড়ার জন্্য জাসরজদু সর করমল অন্তত 

পসরসস্সত সন্য়ন্ত্রমণ োকমতা।”
ন্াসন্ হাস�র সদমক তাসকময় �দুে সব্কৃত কমর ব্লমলন্... “মোহাগলকদু ঁসড় 

আর মোহাগলগুঁসড় সদময় �ারা�াসর করা োয় ন্া। মোব্সশ ব্াড়মল িদু মলর 
কদু ঁসড় ক�লাগুঁসড়র অংশ হয়।”

হাস�র হামত হাত �মল ব্লল... “ন্ান্াজান্, অসতসের িামে মোক�ন্ 
ব্্যব্হার করব্?”

আদৃত মোব্াকার �ত মোহমি ব্লল… “িদ্্যব্হার করমল কচদু  ভদু ন্া 
মোেমত হমব্ ন্া।”

ন্ান্া রাগাসবিতকমঠে ব্লমলন্... “এই র্ণ্ডা আ�ার ব্ন্ধদু ন্ীমক কদু লটা 
কমরম�। এর �দুণ্ডদু  সদময় আজ আস� ন্গরঘটি োব্।”

ন্াসন্ এব্ং হাস�র ভয় সব্স্মময় আসব্টি হমল আদৃত গম্ীরস্বমর 
ব্লল... “আপন্ার ব্ন্ধদু ন্ীমক আস� মোকন্ কদু লটা করব্? কদু লব্সতরা 
কদু লটা হওয়ার জন্্য আ�ার দদুয়ামর মোোকােদু সক কমর। আস� আপন্ার 
�মতা এত অিব্র ন্ই। �মন্ামোগ সদময় পড়মল অসতষ্ �ন্ িন্তুটি 
হমব্।”

ন্ান্া :.. “অসতসে...।”
আদৃত :.. “সজ �হাশয়।”
ন্ান্া :.. “মোতা�ার �ান্িীর ন্া� িারণী মোকন্?”
আদৃত :.. “ন্াম�র ব্ই পমড় �গজ মোিন্া হয়।”
ন্ান্া :.. “আ�ার �মন্র েব্র তদু স� জান্মল মোক�মন্?”
আদৃত :.. “আপসন্ সন্মজ ব্মলম�ল, আপন্ার ব্ন্ধদু ন্ী কদু লটা 

হময়ম�।”
ন্ান্া :.. “আস� এেন্ সন্সশ্চত হময়স�, রাস্তার পামশ ব্মি তদু স� 

আ�ার জন্্য অমপক্ষা করস�মল।”
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আদৃত :.. “আপসন্ হয়মতা জামন্ন্, মোলেকরা অে্ষকাতর এব্ং 
�দুোমপসক্ষ।”

ন্ান্া :.. “মোলেকরা কাজ করমত ন্া পারার দরুন্ টান্াটাসন্ কমর। 
অব্মল-িব্মল আস�ও িাসহত্য চচ্ষা কসর।”

আদৃত :.. “িত্যািত জান্মত চাই, ব্ন্ধদু ন্ীমক কদু লটা করমলন্ 
মোকন্?”

ন্ান্া সব্চসলত হময় ব্লমলন্… “ওরা ব্মলম� আ�ার ব্ন্ধদু ন্ী কদু লটা 
হময়ম�।” 

আদৃত দদুহামত কান্ ধমর ব্লল... “কান্ ধমর ব্লস�, ন্াম�র আমগ 
কসব্ শব্ মোোগ করব্ ন্া। ব্ান্ান্ ব্্যাকরণ মোে�ন্ মোত�ন্ কসব্তার 
শশলী এব্ং সন্য়� �ান্মত মোচময় আস� সন্রাস�র্াশী হময়স�।”

ন্াসন্ সব্দ্রূপ মোহমি ব্লমলন্... “ভঁয়িা সঘময় ভাজা সপো োমব্?”
আদৃত মোচাে ব্দুমজ সশউমর ব্লল… “ভঁয়িা সঘ আস� োই ন্া।”
ন্ান্া :.. “অব্মশমর্ দসক্ষণপসশ্চ� সদক মোেমক প্রব্াসহত ব্ায়দুমস্রামত 

মোভমি আন্মন্র মোজায়ার এমিম�।”
আদৃত :.. “অলংকামর অলংকৃত এব্ং রমি রিব্ন্ত হমল টকের 

মোদওয়া দূমরর কো মোচাে তদু মল তাকামত ভয় হয়, এত ভয়দ।”
ন্ান্া :.. “আলংকাসরক হমত হমল শব্ালংকার এব্ং অে্ষালংকামর 

অলংকরণ সশেমত হয়।”
আদৃত :.. “ন্ান্াজামন্র িংলাপ সলমে সদমল ব্াজার গর� করব্। 

আপন্ার কাজ আপসন্ করুন্ আস� মোদসে লাই পাই সক ন্া?”
আদৃত এব্ং ন্াসন্ মোব্সরময় মোগমল হাস�র সন্ম্নকমঠে ব্লল... 

“ন্ান্াজান্, দদুব্্ষ্যব্হার ন্া িদ্্যব্হার করব্?”
“িদ্্যব্হার।” ব্মল ন্ান্া �াো সদময় ইশারা করমল হাস�র মোদৌমড় 

োয়। আদৃত তার সদমক তাসকময় ব্লল... “ব্ার�াসি মোপয়ারার জন্্য 
জান্ ব্ায়ন্া ধমরম�।”

হাস�র ব্াক এব্ং শ্বািরুদ্ধ হয়। ন্াসন্ অপলকদৃমটি তাসকময় 
গম্ীরস্বমর ব্লমলন্… “অসতসে, আস� আশ্বস্ত হমত চাই।”

আদৃত :.. “আস� আপন্ামক আশ্বস্ত করমত পারব্ ন্া। আস� আ�ার 
সন্রাপতো সন্সশ্চত করার জন্্য উমে পমড় মোদৌমড় এমিস�।”

ন্াসন্ :.. “আ�ার কদু মল তদু স� কলঙ্ক লাসগময়� ন্া কলসঙ্কন্ী িসত্য 
কদু লটা হময়ম�?”

আদৃত :.. “সন্রুতের হওয়ার কারণ িত্যািমত্যর গূঢ়ত্বি আস� 
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জাসন্ ন্া।”
ন্াসন্ :.. “কলসঙ্কন্ীমক একন্জর মোদেমত পারব্?”
আদৃত :.. “ব্মলম� ব্াড়াব্াসড় করমল তাড়দু  সদময় মোকা�মর ব্াসড় 

�ারমব্।”
ন্াসন্ :.. “আপসন্ মোক?”
আদৃত :.. “এভামব্ কো ব্লমল আস� আর আপন্ামক ব্ন্ধদু ন্ী 

ডাকব্ ন্া।”
ন্াসন্ :.. “তদু স� সক ওমক সচন্মত?”
আদৃত :.. “আপসন্ সক আ�ামক সচমন্ন্?”
ন্াসন্ �াো মোন্মড় ব্লমলন্… “কসলজার টদু করার জন্্য কসলজা 

কাঁমদ। কদু লটামক কদু মল তদু লমল সদন্রাত মোকঁমদ মোদায়া করব্।”
আদৃত গম্ীরস্বমর ব্লল… “আস� মোকামন্া কদু লটামক সচসন্ ন্া।”
ন্াসন্ :.. “দদুজ্ষমন্র রটন্া শুমন্ কসলজা িাটমত মোচময়স�ল।”
আদৃত :.. “সব্শ্বাি করমলন্ মোক�মন্?”
ন্াসন্ :.. “কদু লব্সতমক কদু লটা ডাকমল কদু ল�সণ কলসঙ্কন্ী হয়।”
আদৃত :.. “এই জন্্য কালা�দুে আর মোদোমত চায় ন্া।”
হাস�র দাঁত কট�ট কমর সন্ম্নকমঠে ব্লল… “ব্ামগ মোপমল কালিামপর 

কসলজা কদু কদু রমক োওয়াব্।” 
আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল… “হন্তারা আজীব্ন্ অশাসন্তমত 

মোভামগ। শাসন্ত এব্ং স্বসস্তর জন্্য আ�রা িাধন্া কসর।”
হাস�র সব্চসলত হময় ব্লল... “ভাইজান্, আ�ার মোব্ান্ এেন্ মোক�ন্ 

আম�?”
আদৃত :.. “আপন্ার মোব্ান্ এব্ং আ�ার মো�ময় আ�ামক মোঘার 

সব্পামক মোিমলম�।”
 হাস�র :.. “ওরা কী কমরম�?”
আদৃত :.. “ওরা সক�দু কমরসন্। ওমদর িামে আ�রা অন্্যায় এব্ং 

অত্যাচার কমরস�।”
হাস�র :.. “দয়া কমর ব্দুসেময় ব্লদুন্।”
আদৃত সক�দু ব্লমত চাইমল ন্ান্া মোহঁমক ব্লমলন্... “মোতা�রা আিমব্ 

ন্া আস� আিব্?”
আদৃত ডান্ ব্াজদু উঁসচময় ব্লল… “চলদুন্ ব্ন্ধদু ন্ী।”
ন্াসন্ দদুহামত তার ব্াজদু ধমর হাঁটমত শুরু কমর িান্মন্ মোহমি 
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ব্লমলন্... “োমরমোমর মোটর মোপমল �জাপদুকদু মর মোগািল করামব্।”
হাস�র শাট্ষ সদময় ব্াতাি কমর ব্লল… “ইদান্ীং োসল গর� লামগ।”
আদৃত শরীর কাঁসপময় মোহমি ব্লল... “আ�রা কাল্পসন্ক চসরত্ ন্ই। 

চারপামশ তাসকময় মোদেদুন্, স্বসপ্নল পসরমব্শ। িদু রিদু মর ব্াতামি িদু মলর 
িদুভাি। এই �ামির ন্া� হয়মতা ব্িন্ত? ব্াসড়মত কদু টদু � এমিস�। 
কদু টদু �পাসে সন্শ্চয় লসজ্ত হময়ম�? পাসপয়ামক কান্ কামন্ ব্মলস�লা�, 
আস� সন্ল্ষজ্। মোব্সশ মোলজ ন্াচামল হামট হাঁসড় ভাঙব্। শাসলক স� স� 
কমর ব্মলস�ল, মোতা�ার একটদু  লজ্া মোন্ই।”

ন্াসন্ :.. “তদু ই িসত্য মোত�ন্ মোে�ন্ আস� ভাব্তা�। তদু ই সক মোি, 
োর জন্্য আ�রা অমপক্ষা করতা�?”

আদৃত কো ন্া ব্মল দ্রুত মোহঁমট মোগমল ন্ান্া অব্াককমঠে ব্লমলন্... 
“এত �ন্ভদু লামন্া কাসহন্ী সলেমল মোক�মন্?”

আদৃত :.. “সহংিা হমছে ন্াসক?”
ন্ান্া :.. “অব্মশমর্ স�লন্ হমব্?”
ন্াসন্ �দুচসক মোহমি ব্লমলন্… “সকংব্দন্তী এব্ং পঞ্চতন্ত্র স�লমন্ 

মোশর্ হয়।”
ন্ান্া হািমত হািমত ব্লমলন্... “রূমপর ঘটায় তরঘামট আগুন্ 

মোলমগম�।”
আদৃত অব্াকদৃমটি তাকায় এব্ং হাস�র ব্্যস্তকমঠে ব্লল... “ন্ান্াজান্! 

ঘটঘট কমর তরঘামটর ভূত ব্াসড়মত িদু মকম�।”
ন্ান্া হাস�রমক পামশ মোডমক ব্লমলন্… “অসতসের িামে অিদ্্যব্হার 

করমল কাব্্যরসিকার িামে দদুব্্ষ্যব্হার করমব্।”
আদৃত ন্াসন্র সদমক তাসকময় কপট মোহমি ব্লল... “মোজল্ায় জ্বমল 

কা�ন্া কর্মত শুরু কমরম�।”
ন্াসন্ সব্চসলত হময় ব্মলন্… “কসলজা জ্বমল অলাত হমছে, আর 

জ্বালাইি ন্া।”
আদৃত :.. “োড়দু  ন্াসচময় ব্মলস�ল, ব্াড়াব্াসড় করমল ভাগ্যপসরব্ত্ষমন্র 

জন্্য ভামলা�মতা কপাল োড়ব্।”
ন্ান্া ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ ব্লমলন্… “দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় পাপ 

কমরস�লা�। ঘন্ঘন্ শ্বাি মোটমন্ মো�াচন্ কমরস�।”
আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল... “িারণীর িামে পসরসচত হময় 

আস� অসব্স্মরণীয় হময়স�।”
ন্ান্া :.. “কা�প্রবৃ্সতে সন্য়ন্ত্রণ কমর েন্ত্রণাদায়ক হময়ম�।”
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আদৃত :.. “অত্যাদমর আপসন্ ওমক েন্ত্রণাদায়ক ব্াসন্ময়ম�ন্, এেন্ 
তন্ত্র�মন্ত্র আ�ামক েন্ত্র ব্ান্ামব্।”

ন্ান্া :.. “মোতা�ার স্ত্রীমক তদু স� হত্যা কমর� ন্াসক?”
আদৃত :.. “আস� মোকন্ ওমক হত্যা করব্?”
ন্ান্া :.. “কমব্ পসরচয় হময়স�ল?”
আদৃত :.. “ব্াল্যকামল।”
ন্ান্া হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্… “আস� জান্মত মোচময়স�লা� 

িারণীর িামে কমব্ পসরচয় হময়স�ল।”
আদৃত দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় ন্াসন্র সদমক তাসকময় ব্লল... “আস� সব্শ্বাি 

করতা� কাব্্যরসিকা সন্শ্চয় ব্াহাতেদু মর ব্দুসড়।”
ন্াসন্ দাঁত কট�ট কমর ধ�মক ব্লমলন্... “মোহঁই! আড়মচামে 

তাকাসছেি মোকন্? আ�ামক ভূমত মোজঁমতম� ন্া আ�ার ঞোমন্ ঘদুণ 
ধমরম�, ব্াড়া ভাত ব্াসি করার জন্্য কাউয়ার �ত কসব্তা আবৃ্সতে 
করব্।”

আদৃত দদুহাত মোন্মড় ব্লল... “আস� শুধদু ব্মলস�লা�। দয়া 
কমর স্বসস্তর িামে মোচয়ামর ব্িদুন্। আপতাদৃমটি মোভমব্স�লা� হয়মতা 
অমলাকিদুন্র ব্াসন্। পমর �য়ন্ার �মতা কো ব্লমত শুরু করমল 
আস� িসত্য মোব্াকা ব্মন্স�লা�। আস� আশ্বস্ত হময়স�লা�, গলাগসল 
িলািসল কমর আ�ার গলায় িাঁসির সগরা মোদওয়ার জন্্য ওরা ওমক 
ভাড়া কমরম�।”

ন্ান্া :.. “ন্টিরা সন্মজমক িদুটি ভামব্। তদু স� সব্সশটি, চাইমলও ন্টি 
হমত পারমব্ ন্া।”

আদৃত :.. “ব্াপ মোব্সট িসত্য অসতষ্ হময়স�লা�। ওমক হত্য করার 
প্রময়াজন্ স�ল ন্া। সব্ব্াহসব্মছেমদ েন্ত্রণার অন্ত হত। আস� িসত্য 
সচসন্তত হময়স�। কাব্্যরসিকার আত্পসরচয় জান্াজাসন্ হমল কান্াকাসন্ 
শুরু হমব্।”

ন্ান্া :.. “প্রত্যমক্ষ এব্ং পমরামক্ষ সন্মব্্ষাধরা কান্াকাসন্ কমর। 
িত্যািমত্যর অে্ষ ব্দুেমত হমল ব্াস্তসব্ক হমত হয়। তদু স� সন্শ্চয় 
জামন্া, সততি িমত্য আ�রা সতসতসব্রতি হই।”

আদৃত :.. “আপন্ার িামে পরা�শ্ষ করার জন্্য এমিস�। আ�ার 
মো�ময় িারণীমক �া ডাকমত চায়। িারণী মোে অমলাক িদুন্রী তা 
সন্শ্চয় সচৎকার করমত ব্লমত হমব্ ন্া?”

ন্ান্া :.. “আ�ার ন্াতসন্ মোে সন্রাপদ আম� এই েব্মরর জন্্য আস� 
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মোতা�ামক তা মোদব্ ো তদু স� চাইমব্।”
আদৃত :.. “আস� এেমন্া েদুব্ক। িদুস্ োকার জন্্য িত্বর সব্ময় 

করমত হমব্। আপন্ার ন্াতসন্মক সব্ময় করমত চাই।”
ন্ান্া :.. “আ�ার ন্াতসন্ কৃতদািী ন্য়। ওর �তা�ত জান্মত 

হমব্।”
আদৃত :.. “সন্শ্বাি টান্ার আমগ ব্মলস�মলন্ ো ব্লব্ তা মোদমব্ন্। 

প্রশ্বামি িব্ মোশর্ হময়ম�। অসব্শ্বাি্য সব্র্য় মোকউ সব্শ্বাি করমব্ ন্া।”
ন্ান্া :.. “আ�ার ন্ান্াজান্ ব্মলস�মলন্, ন্ারীর মোপ্রম� �মজ পদুরুর্ 

আলামভালা হয়। তদু স� আলামভালা হময়�। তদু স� এই মোভমব্ এমিস�মল, 
েব্র শুমন্ আস� �াত্াসধক আন্সন্ত হব্ এব্ং ো ব্লমব্ তা করব্। 
িারণী মোতা�ার ন্াতসন্ হমল তদু স� কী করমত? মোতা�ার স্ত্রীমক মোকউ 
হত্যা কমরম� এব্ং তদু স� ব্মল� িারণী অমলাক িদুন্রী।”

আদৃত :.. “এত �ারাত্ক সচন্তা আস� কসরসন্। সন্শ্চয় আ�ামক 
ভূমত মোজঁমতম� এব্ং ঞোমন্ ঘদুণ ধমরম�? আপন্ামদরমক এেমন্া 
ব্সলসন্, ব্ািার সভতর পা রাোর িামে িামে হন্তা মোগ্প্তার হময়স�ল।”

ন্ান্া :.. “সন্শ্চয় আশ্রয় মোচময়স�ল এব্ং আল্াহ ওর সন্রাপতো 
সন্সশ্চত কমরস�মলন্।”

আদৃত :.. “ন্ান্াজান্, কাব্্যরসিকা িসত্য ��্ষাহত হময়ম�।”
ন্ান্া :.. “হওয়ার কো এব্ং তা স্বাভাসব্ক।”
আদৃত :.. “আপসন্ ওমক ভদু ল ব্দুেমলন্ মোক�মন্?”
ন্ান্া :.. “মোদমশ এমি মোব্পমরায়া ব্্যব্হামর িব্াইমক মোব্াকা 

ব্াসন্ময়ম�। আ�ার িামে পরা�শ্ষ ন্া কমর ওর চাচা ওমক সব্ময় 
সদময়স�ল। আস� ডদু কমর মোকঁমদস�লা�।”

আদৃত :.. “ওমক ক্ষ�া করমল িকমলর �ঙ্গল হব্।”
ন্ান্া :.. “ওর �া ব্াপ প্রনে করমল উতেমর কী ব্লব্? তদু স� মোে েব্র 

সন্ময় এমি� ব্লমল ওরা িসন্হান্ হমব্। োই মোহাক! আ�ার সক�দু 
চাইমল আস� মোতা�ামক সদমত পারব্।”

আদৃত :.. “িারণী আপন্ার ন্াতসন্?”
ন্ান্া :.. “হ্যাঁ, চার ভামগর এক ভাগ আ�ার।”
আদৃত :.. “আপসন্ �ারাত্ক �ান্দুর্।”
ন্ান্া :.. “এই ব্দুসড় েেন্ ডাকিদুন্রী স�ল তেন্ আস� িামকর ব্াঁয়া 

স�লা�। িাকিাক-গুড়গুড় কমর মোপ্রম� পমড়স�লা�।”
আদৃত :. “আপসন্ আ�ার �ত আলামভালা। আপন্াক সদময় মোকামন্া 
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কাজ হমব্ ন্া। হাস�রভাই! সতন্ িত্য কমর ব্লদুন্ িারণী মোে কদু লটা 
হময়ম� তা সক আপসন্ সব্শ্বাি কমরস�মলন্?”

ন্ান্া সব্চসলত হময় ব্লমলন্... “ব্জ্াতমক মো�মর িাঁসিমত েদু লমত 
মোচময়স�ল।”

আদৃত :.. “সন্ভ্ষময় উন্ামক িামে সন্মত পারব্। এেন্ উন্ার �ত 
ভাইর প্রময়াজন্।”

হাস�র কপট মোহমি ব্লল… “ন্াসন্জান্মক িামে সন্মল রান্নাব্ান্না 
করমত পারমব্ন্। ইদান্ীং আ�ার োসল ভদু ে লামগ।”

আদৃত সশউমর ব্লল... “মোরাগাপটকা মোে�ন্ মোত�ন্ মোপটমরাগারা 
ভামলা োব্ার হজ� করমত পামর ন্া।”

হাস�র :.. “ব্দুমেস�, অদ্য শুধদু ভাইর প্রময়াজন্। চলদুন্! মোব্য়াড়ার 
�ত মোপয়ারা মোপমড় োওয়াব্।” 

আদৃত :.. “ধন্্যব্াদ। অসভশপ্ত ব্াসড়মত আস� োব্ ন্া।”
হাস�র :.. “ন্ান্জামন্র কাম� দাদাজান্ ব্াসড় ব্ন্ধক মোরমেস�মলন্ 

তা শুধদু আস� জাসন্।”
ন্ান্া কপাল কদু ঁচ করমল হাস�র �ৃদদু মোহমি ব্লল... “ভাগ্যমদামর্ 

ন্য়, ক�্ষমদামর্ আ�ার দাদা আপন্ার মোব্গার হময়স�মলন্।”

এ�ন্ ি�য় মো�াব্াইল ব্াজমল আদৃত ন্ম্বর মোদমে জব্াব্ সদময় 
ব্লল... “আস� সেকোক আস�। অসণ�া সক�দু মোেময়ম�?”

িারণী :.. “হ্যাঁ, আ�রা মোেময়স�। সক�দু হজ� হময়ম� ন্া এেমন্া 
সজ িামহব্ সজ িামহব্ করম�ন্? গলার আওয়ামজ �মন্ হমছে এেমন্া 
সক�দু পামত পমড়সন্। পামত ভাত ন্া পড়মল কোয় তা ব্্যতি হয়।”

আদৃত :.. “কত্ষা-সগসন্ন িসত্য ��্ষাহত হময়ম�ন্। দদুজ্ষন্রা ব্মলম�, 
উন্ামদর ন্াতসন্ কদু লটা হময় লম্পমটর হাত ধমর পাসলময়ম�।”

িারণী :.. “ওিব্ িালতদু  সব্য়র্ ব্াদ সদময় কেন্ আিমব্ন্ তা 
ব্লদুন্?”

আদৃত :.. “অিদুেীরা িদুমের আমশ পে মোচময় োমক, মোচামের জমল 
তামদর ব্দুক ভামি।”

িারণী :.. “কলসঙ্কন্ীর কসলজা জ্বমল কয়লা হওয়ার জন্্য অসভশাপ 
সদমছেন্ ন্াসক?”

আদৃত লাউড সস্পকার অন্ কমর ব্লল… “কসল কলদুসর্ত হমল 
কদু মলর ব্াগান্ োসল হয়।”
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িারণী গম্ীরস্বমর ব্লল... “কসল কলদুসর্ত হয়সন্ মোকামন্াকামল মোকউ 
শুমন্সন্ ভাঁড়াস� কমর সন্ষ্দু ল হময়ম� ভাঁড়।”

আদৃত :.. “তদু স� হয়মতা জামন্া ন্া, ভাংসচ ভাঁওতায় একান্ার ভাংটা 
স�মল ন্া।”

িারণী :..”আপসন্ সন্শ্চয় জামন্ন্, চার ভাঁমড় ভাঁড়াস� কমর ভাঁড়ার 
ন্া� ভাঁসড়ময়ম�। মোব্ঁমটমেঁমট মোলাক ভাঁট গাম� পাড়া মো�মর কাপমড় 
ভাঁটদু ই লাসগময়ম�।”

আদৃত :.. “সতন্ িত্য কমর ব্মলা, জ্বালাসন্য়া পদুড়াসন্য়া কসব্তা মোক 
সলমেম�?”

িারণী :.. “�মন্র আগুমন্ মোধাঁয়া সব্র্াতি হময়স�ল। মোজ্যাৎনোর 
আমলায় মোপাড়া�দুমোর �দুে পদুমড়ম�। ব্দুক ভমর শ্বাি টান্ার জন্্য 
জ্বালা�দুে েদুমলস�।”

আদৃত :.. “তাই ন্াসক?”
িারণী :.. “হ্যাঁ! জ্বালাতন্ করার জন্্য আস� সলমেস�লা�, সক�দু 

করমব্?”
আদৃত :.. “�দুমো�দুসে হমল �জা মোটর পামব্ মোগা ব্ন্ধদু ন্ী।”
িারণী :.. “ভয় মোদোমছেন্ ন্াসক?”
আদৃত ন্াসন্ সদমক তাসকময় ব্লল... “িদুে হাসরময় �ন্ কাঁমদ 

দদু সেন্ীর ব্িন্ সভমজ আঁসেজমল।”
িারণী :.. “সন্ষ্ারমণ মোদাসর্ণী হময়স� সন্গৃহীত, সন্ষ্রুণ আচরমণ 

হময়ম� অত্যসহত।”
আদৃত :.. “কলসক হামত সন্মল কলসব্ঙ্ক সচৎকার কমর ব্মলস�ল, 

�াতালরা টালব্াহান্া কমর, তালিা�াল সদমত পামর ন্া। স�সলম� 
তা�াক ভমর সটকা জ্বাসলময় আলমব্ালার ন্ল �দুমে লাগামল, মোেঁক 
মোেঁক কমর মোেঁকসশয়াসল ব্মলস�ল, মোেঁচড়া মোেঁউড় িব্াই প�ন্ কমর 
ন্া।”

িারণী :.. “ভাঁড়াস� মো�মড় ধাউড়াস� শুরু কমরম�ন্ ন্াসক?”
আদৃত :.. “ব্াঁওয়া ব্াঁওমড় মোেময় ব্াঁও জমল ডদু মব্ �মরম�।”
িারণী :..”আজ এত মোব্ঁমকম�ন্ মোকন্?”
আদৃত :.. “আকাসলক ভামলাব্ািায় িদুেশাসন্ত ন্টি কমর। হৃদয় কী 

অমন্মক জামন্ ন্া।”
িারণী :.. “ন্ান্ারমঙ রসঙন্ শাসড় পমড় রসঙ্গণী মোিমজম�, পিরার 

জন্্য রসঙ্গয়া িাতরঙা �াদদুর মোপমতম�।”
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আদৃত :.. “শজ্যষ্�ামি কসন্ষ্স�য়া ো ো কমর মোহমিস�ল। সব্ন্াম�মঘ 
ব্জ্রপাত হমল সচৎকার কমর ব্মলস�ল, আ�ার �াোয় োো পমড়ম�।”

িারণী :.. “�ন্মপাড়া সৃ্মসতরা হময়ম� জ্বালাসন্য়া, ক�্ষমদামর্ আস� 
হময়স� গরসেকাসন্য়া।”

িারণীর কো শুমন্ ন্ান্া ন্াসন্র মোচাে মোেমক জল টপটপ কমর 
পমড়। আদৃত িশমব্ দীঘ্ষশ্বাি �াড়মল িারণী সচসন্ততকমঠে ব্লল... 
“কী হমলা, কো ব্লম�ন্ ন্া মোকন্?”

আদৃত :.. “িদুতায় �াঞ্া সদময় ব্িমন্তর ব্াতামি উসড়ময়স�লা� ঘদুসড়, 
মোজারাজদু সর করমল সিল ন্া সদময় মোডার স�ঁমড়স�লা�।”

িারণী :.. “আস� িসত্য অসতষ্ হময়স�। মোভমব্স�লা� ব্ামপর ভাই 
চাচা �ঙ্গলসচন্তা কমরস�মলন্। এ�ন্ অ�ঙ্গল হমব্ জান্মল মোদমশ 
আিতা� ন্া।”

আদৃত :.. “মোদমশ আিায় �ঙ্গল হময়ম�, মোক কী জান্মত এব্ং 
ব্দুেমত মোপমর�।”

িারণী :.. “হ্যাঁ, ি�ময় ি�ময় ি�য় িদুমোমগর িদ্্যব্হার কমর।”
আদৃত মো�াব্াইমলর সদমক তাসকময় লাইন্ মোকমট ব্লল... “আমকেমলর 

অভামব্ মোব্আমকেলরা ব্মল ন্ারীরা অব্লা।”
ন্াসন্ কো ন্া ব্মল আঁচমল অশ্রু �দুম�ন্। ন্ান্া সতলকদু ট এসগময় 

সদময় ব্লমলন্... “স�ো ট্যাব্মলট! কময়কটা সচব্ামল িকামল ব্লব্ান্ 
হমব্।”

আদৃত সতলকদু ট �দুমে পদুমর ব্লল... “ন্ান্াজন্, একটা কসব্তা 
আবৃ্সতে করমত চাই।”

ন্ান্া �াো সদময় ইশারা করমল আবৃ্সত গলা োঁকাসর সদময় কসব্তা 
আবৃ্সতে কমর… “আস� আব্ার কসব্তাপদুমর প্রমব্শ কমরস�। ভামলাই 
হময়ম�, অন্তত কময়কটা সদন্ কসব্তা পড়মত পারব্। রিাত্ক এব্ং 
সব্র্াতি কসব্তা। �ারাত্ক কসব্মদর কসব্তা। জাসন্ পামত ভাত পড়মব্ 
ন্া। সচন্তার কারণ মোন্ই, হাভামত েেন্ হময়স� তেন্ কসব্তা পড়মতই 
হমব্। এক ব্ত্ষন্ কসব্তার জন্্য কসব্মক ধন্্যব্াদ। পমরর ব্ার ন্দুন্ 
ক� সদময় এক সচ�সট �সরচ মোব্সশ সদমল আমরা �জাদার হমব্।”

ন্ান্া :.. “তদু স� হয়মতা জান্ ন্া, কসব্তারা অচল টাকার �ত 
সন্শ্চল হময়ম�। কসব্তা সলেমত হমল িচল টাকা েরচ করমত হয়। 
আজকাল ন্াম�র আমগ অমন্মক কসব্ শব্ ব্্যব্হার কমর। অমন্কটা 
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অঙ্গিজ্ািম্পাদমন্র �মতা মোশাভাব্ধ্ষক। কসব্ এব্ং কসব্তা শমব্র 
অে্ষ আস� জাসন্ ন্া। আস� স�ে্যা ব্সল ন্া। চাইমল িত্যািত্য োচাই 
করমত পারমব্। বৃ্সটির আমরক ন্া� অন্দুগ্হব্র্্ষণ। আ�ার কো সব্শ্বাি 
ন্া হমল �রুভূস�মক সজমঞেি করমত পারমব্।”

আদৃত :.. “মোহ অচল �দুদ্রা, মোতা�ামক স্পশ্ষ কমর আস� �দুদ্রামদামর্ 
মোদার্ী হময়স�।”

ন্ান্া :.. “রিাত্ক �ন্। িসত্য আন্সন্ত হময়স�। মোেৌব্ন্ শমব্র 
একাসধক অে্ষ আম� তা কয়জন্ জামন্? হায়মর অচল �দুদ্রা, মোতা�ার 
েেন্ মোেৌব্ন্ স�ল আস� তেন্ িমব্ মোিয়ান্ হময়স�লা�। মোতা�ার 
িামে ি�য় কাটাব্ার জন্্য অসধর োকতা�। এেন্ মোতা�ার সদমক 
মোকউ তাকায় ন্া, তেন্ আড়মচামে অমন্মক তাসকময়স�ল। মোহ মোেৌব্ন্! 
তদু স� মোকন্ সচরস্াসয় হমল ন্া?”

আদৃত :.. “শুমন্স�লা� িাধ্যিাধন্ায় মোপ্র� িাসধত হমল িাধক 
িংসিদ্ধ হয়?”

ন্ান্া :.. “করল্া ব্দুসড়র হাত মোেমক সন্স্তার পাওয়ার জন্্য লাউতমল 
ব্মিস�লা�। ব্াপ মোর ব্াপ! করলার রি সক এত সততা। মোতা কী 
হময়স�ল, এক আলামভালা আ�ার িা�মন্ দাঁসড়ময় আউলা োউলার 
�ত ব্মলস�ল, আ�ামর একটা অলাব্দু দাও। আ�ার �াোয় োো 
পমড়স�ল। তামর ব্মলস�লা�, আজ সন্শ্চয় ব্ারুণী পান্ কমর�? আস� 
জাসন্ কাঁসজ মোতা�ার ভামগ্য মোলো মোন্ই। আ�াসন্ িব্াই পান্ করমত 
পামর ন্া, মোন্শায় তর হয়।”

আদৃত :.. “আিমল কী হময়ম�, সক�দু ি�ি্যা আম� �দুমে ব্মল 
ি�াধান্ ন্া করমল োম�াো ি�ি্যা ব্ামড়।”

ন্ান্া �াো সদময় ইশারা কমর ব্লমলন্… “আজ রাত অন্ন্ত হমব্। 
ওর মোকাোয় চমলা। িদু লসব্�ান্া আউসলময় ব্মি গপিপ করব্।” 

আদৃত �ৃদদু মোহমি ব্লল... “কল্পমলাক িৃসটি করমলন্ মোক�মন্? 
মোেসদমক তাকাই বৃ্মতের বৃ্তোন্ত মোদেমত পাই।”

ন্ান্া দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় ব্লমলন্… “এক�াত্ ন্াতসন্। েেন্ ো 
মোচময়ম� তেন্ তা মোপময়ম�। অপ্রতীয়�ান্মক সব্ময় কমর সপ্রয়ত�া 
হওয়ার জন্্য মোদমশ এমিস�ল। আশা অসভশাপ হময় গুমড় পমড়ম� 
মোব্াড়া িামপর সব্র্।”

ন্াসন্ আদৃতমক আদর কমর ব্লমলন্... “অপ্রতীয়�ান্ তদু স� িসত্য 
িদুপদুরুর্।”

আদৃত �ৃদদু মোহমি ব্লল… “ন্ান্া ন্াসন্র আদমর ি�াদৃত হমত চাই। 
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শহমর চলদুন্। মোচাে পাসকময় দাঁত োঁসচময় অন্দুমরাধ করমল িিম্ামন্ 
ভাড়ামট চমল োমব্।”

ন্ান্া :.. “কময়কসদন্ োকমত চাও ন্া মোভামর উমে মোভাঁ-মোদৌড় 
মোদমব্?”

আদৃত :.. “আ�ার �ন্ কামন্কামন্ ব্লম� আগা�ীকাল সব্কামল 
িকমলর �ঙ্গল হমব্।”

ন্ান্া কো ন্া ব্মল দ্রুত মোহঁমট োব্ার ঘমর োন্ এব্ং োব্ার মোেময় 
এশার ন্�াজ পমড় শুময় পমড়ন্। পরসদন্ দদুপদুমর পদুকদু র ঘামট দাঁসড়ময় 
হাস�র ব্লল... “আপসন্ ঘদুমর ঘদুমর মোদেদুন্ আস� মোদসে চা-টা আন্মত 
পাসর সক ন্া।”

আদৃত চারপামশ তাসকময় �াো দদুলায়। হাস�র হাঁটমত শুরু কমর 
ডান্সপমট েদুব্কমক মোদমে মোহঁমক মোডমক ব্লল... “ই�ন্! মোদৌমড় আয়।”

ই�ন্ গসড়�সি কমর এগুমল আদৃত �াো সদময় ইশারা কমর ব্লল... 
“উঁসক েদু ঁসক সদসছেমলন্ মোকন্?”

ই�ন্ :.. “মোপয়ারার জন্্য।”
আদৃত :.. “চাইমল মোপমড় মোদব্।” 
ই�ন্ :.. “ব্ার�সি গাম�র �ালসকমন্র ন্া� িারণী। �ায়ায় পাড়া 

�ারমল হাত পা ভামঙ।”
আদৃত :.. “এত ভয়ঙ্কর ন্াসক?”
ই�ন্ :.. “ব্ার�াসি মোপয়ারা আ�ার ন্াসতরাও উচ্চারণ করমব্ ন্া, 

সহজমলর মোেঙা সদময় এ�ন্ মোেঙাসন্ সদময়স�ল।”
আদৃত :.. “আস� উেমল হাত পা েমি পমড় মোকা�র ভাঙার িম্াব্ন্া 

মোব্সশ।”
ই�ন্ েটপট গাম� উমে কময়কটা মোপমড় েমম্প মোন্ম� সশউমর 

ব্লল... “মোটর মোপমল একটাও �াসটমত পড়মব্ ন্া।”
আদৃত :.. “আপসন্ও সব্শ্বাি কমরন্সন্?”
ই�ন্ :.. “আ�রা �রন্পণ কমরস�। িত্বর তামক মোরৌরমব্ পাোব্।”
আদৃত :.. “মোব্ৌভাত মোেমত চান্ ন্া কচদু  ভদু ন্া মোেমত চান্?”
ই�ন্ :.. “ব্দুসেময় ব্লমল িহজ ব্দুেব্, ব্দুেদাররা আ�ামক অব্দুে 

ডামক।”
আদৃত :.. “আ�ার ব্ািায় সের কাজ করমত মোচময়স�ল। আ�ার 

মো�ময় ওমক �া ডাকমত চায়। আপন্ামদরমক মোদোর জন্্য এমিস�লা�। 
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আপন্ামদর ব্ংশপসরচয় জান্ার প্রময়াজন্ মোন্ই, িারণী আ�ামক ন্ান্া 
ডামক।”

ই�ন্ :.. “আপন্ার হামত আ�ামদর কসলজার টদু করা।”
আদৃত :.. “অদ্য সব্ময় করমল শহরব্াসি িসন্হান্ হমব্। আ�ার 

স্ত্রীমক মোকউ হত্যা কমরস�ল।”
ই�ন্ :.. “আ�ামদরমক কী করমত হমব্ তা ব্লদুন্।”
আদৃত :.. “মোক হত্যা কমরম� তা জান্মত চাইমব্ন্ ন্া?”
ই�ন্ :.. “�দুস�ন্ �ান্দুর্ েদুন্ কমর ন্া। আ�ামদরমক কী করমত হমব্ 

তা ব্লদুন্।”
আদৃত :.. “দদুপদুমরর োব্ার মোেময় আ�রা শহমর োব্। ন্ান্াজন্ 

মোলোমলসে কমরন্ এব্ং িারণী ব্ই কময়কোন্া সলমেম�। আ�ার 
প্রকাশন্া আম�। ভাইব্ান্ধব্ িামে োকমল আলাই ব্ালাই দূমর 
োকমব্।”

ই�ন্ :.. “ব্ই প্রকাশ করমল েন্ত্রণার অন্ত হমব্ মোক�মন্ তা ব্দুসেময় 
ব্লদুন্।”

আদৃত :..”ঘন্ ঘন্ প্রকামশাৎিব্ হমল িব্ার িামে মোদো হমব্। 
মোদো হমল ব্ন্ধদু ত্ব হয়। আপন্ামদর িামে ঘন্ ঘন্ মোদো হমব্। 
প্রকামশাৎিমব্ িারণীর িামে পসরসচত হব্। প্রকাশমকর িামে 
মোলেমকর িম্প্ষক ভামলা হমল ব্ই পােকসপ্রয় হয়। আস� সব্ময় করমত 
চাই, �মন্া�মতা পাসত্ েদু ঁমজ পাসছে ন্া। িারণীমক ওর স্বা�ী তাসড়ময় 
সদময়ম�। প্রকামশাৎিমব্ সব্ময়র প্রস্তাব্ করব্।”

ই�ন্ :.. “অব্লার গলা তদু স� সটমপস�মল ন্াসক?”
আদৃত :.. “আপসন্ সন্মজ ব্মলস�মলন্ �দুস�ন্ �ান্দুর্ েদুন্ কমর ন্া। 

িারণীমক আস� সচন্তা� ন্া। কাব্্যরসিকামক মোকউ কেমন্া মোদমেসন্।”
ই�ন্ :.. “পরকীয়া মোপ্রম�র অে্ষ জান্মত চাই।”
আদৃত :.. “সচন্তাশসতির মোজামর মোধাসব্-োন্া মোধাপদদুরস্ত হয় ন্া এব্ং 

এক মোধামপ পামটর কাপড় পামট পামট িামট ন্া। পাসপষ্রা পরকীয়া 
কমর। আস� কা�াত্ষ হওয়ার আমগ কাস�ন্ীরা আ�ামক কা�ন্া কমর। 
মোপ্র� কমর আস� পাপ কমরস�লা�, �ৃতদু ্যর আমগ মো�াচন্ করমত চাই।”

ই�ন্ :.. “ব্দুমেস�, আ�ামদর মোব্সশ ভদু ে মোলমগম�। দদুপদুমরর োব্ার 
কেন্ োমব্ন্?”

আদৃত :.. “ন্ান্াজন্ হয়মতা অবধে্ষ হময় অমপক্ষা করম�ন্।”
ই�ন্ :.. “পে সচমন্ একলা একসল মোেমত পারমব্ন্?”
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আদৃত :.. “ধ�্ষাত্ারা ধান্ধাব্াসজ কমর ন্া। িমত্যর পে স্বমগ্ষ োয়। 
একসদমন্ সব্শ্বাি সব্ার্াতি হয় ন্া।”

ই�ন্ :.. “দয়া কমর আ�ামক ক্ষ�া কমরা মোগা ভাই, হুমড়াহুসড় কমর 
আস� ন্রমক মোেমত চাই ন্া।”

আদৃত :.. “সেকাম�, হাস�র ভাইমক মোডমক হাঁটমত শুরু করমল 
ব্ন্ধদু ন্ীমক মোচতামত পারব্।”

ই�ন্ :.. “চাকসচমক্য সচকন্ব্রণী সচকসন্য়া হময়ম�, ব্ন্ধদু ন্ীমক 
মোচতামল মোদৌমড় উেমব্ তালগাম�।”

আদৃত :.. “শুধদু এতটদু কদু  ব্লমত চাই, আ�ার মো�ময়র েদুসকমক 
তাড়ামল সব্তাসড়ত হময় আপন্ামদর ব্ইন্ �হামরৌরমব্ োমব্।”

ই�ন্ �াো সদময় মোকর ব্লল... “চলদুন্, তদু কতাক কমর ব্ন্ধদু ন্ীমক 
মোচতাব্। হাস�র ভাই! মোদৌমড় আমিা। প্রকাশক িামহব্! আগা�ী কাল 
দদুই একটা প্রকামশাৎিব্ করমত পারমব্ন্?”

আদৃত :.. “আপসন্ আ�ার মোচময়ও অবধে্ষ।”
ই�ন্ :.. “েব্র শুমন্ কসজলা িাটমত মোচময়স�ল। �াোর ঘাময় 

পাগল কদু কদু র �ত আ�রা পমে পমে ঘদুমরস�লা�, মোকাোও কলদুসর্ত 
লাশ েদু ঁমজ পাইসন্।”

আদৃত :.. “আ�ার মোগমটর িা�মন্ দাঁসড়ময় কাঁদস�ল। গাসড় ো�ামল 
অিহাময়র �ত আঁচমল অশ্রু �দুম� চমল মোেমত মোচময়স�ল।”

ই�ন্ :.. “িারণী এেন্ মোকাোয়?”
আদৃত :.. “মোকন্াকাটা করার জন্্য িাকা সগময়ম� হয়মতা।”
ই�ন্ দাঁত কট�ট কমর ব্লল... “আ�ার িামে টকের সদমল 

অধ্যমক্ষর দাঁট কটকট কমর। মোতা�ামক  কাকতাড়দু য়ায় তাড়া করম� 
ন্াসক?”

আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল… “�দুসট কাটাব্ার জন্্য মো�ময়র 
িামে মো�াটা�দুসট করার কো স�ল। আস� এেন্ আপন্ামদর িামে 
আড্ডা সদসছে।”

ই�ন্ সব্রতি হময় ব্লল… “ব্দুমেস�! গুরুত্বপূণ্ষ সক�দু ব্লমল দয়া 
কমর ব্দুেধামরর �ত ব্দুসেময় ব্লমব্ন্। কসব্তা টসব্তা আস� ব্দুসে ন্া। 
মোলোপড়া করার জন্্য আস� কেমন্া সব্দ্যালময় োইসন্। �ারা�াসর 
করার জন্্য ব্�রোমন্ক পােশালার �ামে হাঁটাহাঁসট কমরস�লা�।”

আদৃত :.. “মোরমগস�মল মোকন্?”
ই�ন্ :.. “আস� মোভমব্স�লা� োড়া গাঁেসন্ মোদমে পাগলাগারদ মোেমক 
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পাসলময় এমি�।”
আদৃত :.. “আ�ামক িাহাে্য করমল আস�ও আপন্ামদরমক িাহাে্য 

করব্।”
ই�ন্ :.. “সব্মশর্ ঞোন্িম্পন্ন সশক্ষমকর �ত হামতকলম� সশক্ষা 

সদমল পে্ষায়্রম� কস�্ষষ্ হব্।”
আদৃত :.. “ব্্যাকরমণর িূমত্ কতৃ্ষপদ কতৃ্ষপক্ষ হময়ম�, চদু ঁইময় 

চদু ঁইময় কপূ্ষর পমড় মো�মটারাস্তা কদ্ষ�াতি হময়ম�।”
ই�ন্ :.. “আস� ব্লমত মোচময়স�লা�, রামত প্রকামশাৎিব্ করমল 

আপন্ার িামে আস� পসরসচত হব্।”
আদৃত :.. “আগা�ী িপ্তা আ�ার ব্ািায় ন্ান্াজামন্র ব্ইর 

প্রকামশাৎিব্ করব্।”
ই�ন্ :.. “ধরমত পারমল মোেঙা সদময় মোেঙামব্।”
আদৃত :.. “অন্তত এক িপ্তা পর আিমব্।”
ই�ন্ :.. “আপন্ামক অন্তত এক গণ্ডা স�ো ট্যাব্মলট সদমত হমব্।”
আদৃত :.. “কারণ জান্মত পারব্ সক?”
ই�ন্ :.. “আপন্ার কল্ার সভতর আমকেল আম�।”
আদৃত :.. “িাঁসিমত েদু মল প্রশান্ত হমত চময়স�লা�।”
ই�ন্ :.. “ো হময়ম� ভামলার জন্্য হময়ম�। মো�ময় েদুসশ হমল িব্াই 

িদুসে হব্।”
অদৃত হািার মোচটিা কমর এব্ং দ্রুত মোহঁমট ন্ান্ার ব্াসড়র পামশ 

মোগমল ন্ান্া মোহঁমক ব্লমলন্... “কেন্ রওন্া হমব্?”
আদৃত :.. “আস� প্রস্তুত। েেন্ ব্লমব্ন্ তেন্ মোদৌড় মোদব্।”

ন্ান্া ন্াসন্ গাসড়র সপ�মন্ উমে ব্মিন্। আদৃত িা�মন্ ব্মি এব্ং 
ই�ন্ গাসড় চালামত শুরু করমল আদৃত িারণীমক মোিান্ কমর। 
িারণী জব্াব্ সদময় িান্মন্ মোহমি ব্লল... “প্রকাশক িামহব্, আপসন্ 
মোক�ন্ আম�ন্?”

আদৃত :.. “আস� ভামলা আস�। অসণ�ার িামে কো ব্লমত পারব্?”
অসণ�া মো�াব্াইল কামন্ লাসগ হািমত হািমত ব্লল... “আব্দু, 

ব্ািায় আিমত পারব্?”
আদৃত :.. “আজ আিমল মোতা�ার েদুসক চমল োমব্। মোতা�রা সক�দু 

মোেময়�?”
অসণ�া :.. “হ্যাঁ, তদু স� সক�দু মোেময়�?”
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আদৃত :.. “মোতা�ার েদুসকর ন্ান্াজামন্র পামশ ব্মি কত সক�দু 
মোেময়স�।”

অসণ�া :.. “েদুসকর ন্াসন্জান্ মোক�ন্?”
আদৃত :.. “মোতা�ামক মোদেমত চান্। মোতা�ামক মোদোর জন্্য মোতা�ার 

মো�মলরা আিমত চান্।”
অসণ�া :.. “েদুসক রাগমল কী করব্?”
আদৃত :.. “মোতা�ার েদুসকময় ব্দুসেময় ব্মলা, তদু স� েদুসশ হমল কামরা 

কাসশ হমব্ ন্া।”
অসণ�া :.. “সেকাম�, আস� আ�ার েদুসকময় ব্দুসেময় ব্লব্।”
আদৃত :.. “মোতা�ার েদুসকর িামে কো ব্লমত পারব্?”
অসণ�া িারণীর হামত মো�াব্াইল সদময় ব্লল... “আস� আ�ার 

মো�মলমদর িামে মোেলমত চাই।”
িারণী কপট মোহমি মো�াব্াইল কামন্ লাসগময় ব্লল... “আপসন্ কী 

শুরু কমরম�ন্?”
আদৃত আমব্গপ্রব্ণ হময় ব্লল... “দূর ব্হুদূর চমল োব্।”
িারণী :.. “দদুহাত মো�মল িী�ামন্ত দাঁসড়ময় আস�। মোক মোক িামে 

আিমব্?”
আদৃত :.. “শুধদু ন্াসন্জান্। তদু স� ব্লমল ই�মন্র িামে অন্্যরা 

আিমব্ন্।” 
িারণী :.. “ই�ন্ মোোগ সদময়ম�?”
আদৃত :.. “গ্া� োসল কমর গণ্ডা সতমন্ক র্ণ্ডা আিমত মোচময়স�ল। 

তামদরমক এই ব্মল কান্ত কমরস�লা�, মোতা�ামদর অন্দুপসস্মত গ্াম� 
�ারা�াসর লামগ ন্ারীরা ব্ীরা উপাসধ পামব্ এব্ং ন্গমরর ন্াগরীরা 
মোতা�ামদরমক কাপদুরুর্ ডাকমব্।”

িারণী :.. “ব্রিট্াইর ব্ড়াই ব্ামরাভূমত ভাগব্ামটায়ারা করমব্, 
ব্ার�াি্যা মোপয়ারার সব্সচ সচব্ামল মো্রাধপ্রশ�ন্ হমব্।”

আদৃত :.. “ন্ান্াজন্মক আন্মত পারব্?”
িারণী :.. “আ�ামক কদু লটা মোডমকস�মলন্ মোকন্?”
আদৃত :.. “ভদু মলর জন্্য ক্ষ�া মোচময় মোতা�ার গলা ধমর মোকঁমদ ব্দুক 

ভািামত চান্। িামে আন্মত পারব্? দয়া কমর হ্যাঁ ব্মলা।”
িারণী :.. “ন্ান্াজান্মক ব্লমব্ন্, কী হময়স�ল আস� জাসন্ ন্া। 

এেন্ সেকোক আস�। ব্দুসেময় ব্লমল আব্দু আম্দু ব্দুেমব্ন্।” 
আদৃত :.. “মোতা�রা চমল আমিা। আস� আর দদু সশ্চন্তা করমত চাই 
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ন্া।”
িারণী :.. “আ�রা মোকাোও োইসন্, ন্াটসকয়ভামব্ হাঁটাহাঁসট কমর 

সদন্ কাসটময়স�লা�।”

অসণ�া আন্সন্ত হময় মোেলমত শুরু কমর। আদৃত শহমর মোপৌম� 
�াপাোন্ায় মোেময় কমম্পাসজটার এব্ং �দুদ্রণসশল্পীর িামে মোদো কমর 
ব্লল... “রসব্ব্ামর প্রকামশাৎিব্ হমব্, হামত ি�য় মোন্ই। শুধদু �াপামল 
হমব্, পমর ভদু ল িংমশাধন্ করব্।”

�দুদ্রণ সব্শারদ ইশারা-আশারায় হামতর দামগ সহিাব্ কমর্ �াো 
দদু সলময় িম্সত জান্ামল আদৃত মোব্সরময় কাব্্যকলার প্রকাশকমক 
সন্�ন্ত্রণ করমত মোেময় ন্ান্ামক মোদমে অব্াক হওয়ার ভান্ কমর হাত 
প্রিাসরত কমর ব্লল... “আজ সন্শ্চয় ভাগ্যমদায় হময়ম�? ব্রাতমজামর 
এত ব্ড় মোলেমকর মোদো মোপময়স�। �হাশয়! রসব্ব্ামর আ�ার ব্ািায় 
প্রকামশাৎিব্ হমব্, পদধূসল সদমল িমূ্পণ্ষ িািল্য�সণ্ডত হব্।”

ন্ান্া :.. “অধ্ষাসঙ্গন্ীমক িমঙ্গ আন্মল িািল্যতা পূণ্ষাঙ্গ হমব্।”
আদৃত :.. “কাব্্যরসিকামক মোকউ মোদমেসন্। উসন্ আিমল কাব্্যকলায় 

দস্তেত করাব্। ন্তদু ন্ ব্ই সন্লা� করমত চাইমল আ�ামক জান্ামব্ন্, 
রিাইভারমক পাসেময় মোদব্।”

প্রকাশক দাঁসড়ময় হাত প্রিাসরত কমর ব্লল... “িম্পাদন্ার কাজ 
আ�ামক সদমল আপন্ার লাভ হমব্।”

আদৃত :.. “ধন্্যব্াদ। কসব্মদরমক ব্লমব্ন্ অদ্য আস� সন্েরচা ব্ই 
প্রকাশ করব্।”

প্রকাশক :.. “সব্ঞোপন্ সদমল শ্বাি টান্মত পারমব্ন্ ন্া।”
আদৃত :.. “কাব্্যকলা আ�ামক সদমল ভামলা ব্ই পাসেময় মোদব্।”
প্রকাশক :.. “ি্যসত?”
আদৃত �াো দদু সলময় ন্ান্ার সদমক তাসকময় হাত সদময় পে প্রদশ্ষন্ 

কমর ব্লল... “আ�ার িাধন্া িাসধত হময়ম�।”
ন্ান্া প্রকাশমকর িামে হাত স�সলময় ব্লমলন্... “দয়া কমর রাগ 

করমব্ন্ ন্া।”
আদৃত :.. “আজ িসত্য আন্সন্ত হময়স�।”
ন্ান্া ধন্্যব্াদ ব্মল দ্রুত মোব্সরময় গাসড়মত উমে অব্াক কমঠে 

ব্লমলন্... “এ�ন্ করমল মোকন্?”
আদৃত :.. “ব্াজার গর� করার জন্্য।”
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ন্ান্া :.. “কাব্্যরমি রসিক হওয়ার জন্্য কাব্্যরসিকামক কাব্্যকান্মন্ 
আন্মব্ মোক�মন্?”

আদৃত :.. “ইটি�ন্ত্র জপমল ইটিাপসতে হয়।”
ন্ান্া :.. “এতসদন্ অন্্য দদু সন্য়ায় স�লা�, ভাব্তা� আস� সন্শ্চয় 

দূমর দূমর োসক। এেন্ সব্শ্বাি হময়ম�, আ�ার �ঙ্গমলর জন্্য আল্াহ 
আ�ামক োম�লা মোেমক দূমর রামেন্।”

আদৃত :.. “আপসন্ িসত্য ব্াস্তসব্ক। ব্াস্তসব্ক হমল অমন্ক ি�ি্যা 
হয়। কার কী ি�ি্যা হমছে িব্ মোদেমত হয়। আ�রা চাইমলও 
িব্াইমক িাহাে্য করমত পারব্ ন্া।”

ন্ান্া :.. “িকল কাজ িকমল করমল এককামল িকল মোব্কার 
হময় োব্।”

আদৃত :.. “দদুরাশার অে্ষ অলভ্য লামভর আশা, র্াঁড়াগাইর আরক 
ন্া� হমলা মোগাব্শা।”

ন্ান্া :.. “শব্শাে �ামি ধান্�াড়া সদমত চাই, মোজমল ব্মি কচদু  ভদু ন্া 
মোেমত চাই ন্া। ত্বমর চালামল তাড়াতাসড় ব্ািায় মোপঁ�ব্। িসত্য ভয় 
হমছে।”

আদৃত :.. “ভময়র কারণ মোন্ই, মো�ময় আ�ার। চাইমলও আড়াআসড় 
মোদৌমড় ব্াড়াব্াসড় করমত পারমব্ ন্া।”

ন্ান্া :.. “�দুমের সদমক তাসকময় মোদে, মোিই কমব্ মোজায়াসন্ োর 
হময়ম�। ো�টা �ারমল ো�মর োব্। অত্যাদমর আপাদ�স্তক আপদ 
হময়ম�।”

আদৃত :.. “অব্লা এেন্ িজলা হময়ম�। অপলকদৃমটি আপাদ�স্তক 
মোদেমল লজ্ায় লাল হয়।”

ন্ান্া :.. “িাটিদু িরা মো�ৌরসি শমব্র অে্ষ জামন্ ন্া এব্ং মোচামে �াসন্ 
পড়মল হামতর মোরো োপিা হয়।”

আদৃত :.. “মো�ৌটদু সি ধরার জন্্য ব্াসগ�া িাসজময়স�লা�। মো�াহ্য�ান্ 
হময় মোজমন্স�, মো�ৌ�াস�র সব্মর্ �ান্দুমর্র �ৃতদু ্য হয়।”

ন্ান্া :.. “ব্াড়াব্াসড় কমর আ�রা ভাঁমড় সব্র্ ভমর ভাঁড়াস� কসর। 
হাব্ভাব্ এ�ন্, �ৃতদু ্য কেমন্া হমব্ ন্া। িব্ মোেন্ অসব্ন্শ্বর। সন্মজমক 
আ�রা আলাদা ভাসব্। মোকউ পামশ ব্িমল দূমর িমর আড়মচামে 
তাকাই। ভাব্ ধমর ভাব্দুক হই। মোভক ধমর অমন্মক সভক্ষা কমর। 
টদু কসন্ মোন্মড় ভাংটা ব্াসজময় ভাওয়াইয়া মোগময় ভাঁওতাব্াসজ কসর।”

আদৃত :.. “ন্ান্াজান্, অভদ্রতার জন্্য ক্ষ�া চাই।”
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ন্ান্া :.. “সক�দু ব্লমত চাও ন্াসক?”
আদৃত :.. “ব্দুমেশুমে আপন্ামক সব্পামক মোিমলস� এব্ং মোব্জায়গায় 

ব্মি আপসন্ মোব্জদুত হময়ম�ন্।”
ন্ান্া :.. “তদু স� হয়মতা জান্ ন্া, �সন্হাসরর �মতা িারণী মোদমশ 

এমিস�ল। আ�রা সকংকত্ষব্্যসব্�ূঢ় হময়স�লা�। মোতা�ার দদুয়ামর দাঁসড়ময় 
মোকঁমদস�ল। মোতা�ার মো�ময় ওর কান্নার কারণ জান্মত মোচময়স�ল এব্ং 
তদু স� ওমক আশ্রয় সদময়স�মল। আজীব্ন্ কৃতঞে োকব্। আ�ার মো�ময় 
এব্ং দা�ান্ আিমত মোচময়স�ল আস� ব্ারণ কমরস�।”

আদৃত ডান্ হামত অশ্রু �দুম� ব্লল… “ন্ান্াজান্, িসত্য সন্রুপায় 
হময়স�। অ�ত করমল আ�ার এসত� মো�ময় অন্াসেন্ী হমব্।”

ন্ান্া তার কাঁমধ হাত মোরমে হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্... “তদু স� 
হয়মতা আ�ামদর িামে পসরসচত হমত মোচময়স�মল। আ�রা মোতা�ামক 
সচসন্ ন্া। আস� জাসন্ অমন্মক অমন্ক কো ব্লমব্ এব্ং ব্াধ্য হময় 
ভদ্রমলামকর ন্াটক করমত হমব্।”

আদৃত :.. “তারপর কী করব্ আস� জাসন্ ন্া।”
ন্ান্া :.. “আ�ামক আ�ার ব্ািার িা�মন্ ন্াস�ময় তদু স� চমল োমব্। 

প্রকামশাৎিমব্ মোদো হমব্। কাপামল কী মোলো মোকউ জামন্ ন্া।”
আদৃত আর কো ন্া ব্মল িতক্ষতার িাে গাসড় চাসলময় ন্ান্ামক 

ব্ািার িা�মন্ ন্াস�ময় চমল োয়। ব্ারান্ায় ব্মি ন্াসন্ অমপক্ষা 
করস�মলন্। ন্ান্ামক মোদমে হাস�র মোদৌমড় মোেময় ব্লল... “কেন্ 
আিমব্?”

ন্ান্া সিঁসড় মোব্ময় উেমত উেমত ব্লমল... “মোকউ মোিান্ কমরস�ল 
ন্াসক?”

ন্াসন্ :.. “িাস�হা মোিান্ কমর সচৎকার কমর ব্মলস�ল, আব্া মোকন্ 
ওমক গুসল কমর হত্যা কমরন্সন্।”

ন্ান্া :.. “আর কী ব্মলম�?”
ন্াসন্ :.. “সন্শ্চয় িমম্াহন্ কমরম�?”
ন্ান্া :.. “মোতা�ার সক �মন্ আম�, সিসদ্ধমোমরর �ত মোতা�ার গলা 

ধমর হাউ�াউ কমর মোকঁমদ ব্মলস�লা�, তদু স� আ�ামক কী জাদদু কমর� 
মোতা�ার �দুে ন্া মোদেমল আ�ার ঘদু� ভামঙ ন্া।”

ন্াসন্ :.. “দয়া কমর ব্দুোর মোচটিা করুন্।”
ন্ান্া অশ্রু �দুম� ব্লমলন্… “আ�ামদর কপাল ভামলা, িারণী 

িদুস্ আম�। আল্াহ আ�ামদর এক�াত্ রক্ষণামব্ক্ষণকারী। আস� 
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ব্দুমেশুমে কামরা ক্ষসত কসরসন্।”
হাস�র মোহঁমক ব্লল... “ন্ান্াজান্! মোচামের পাসন্ �াসটমত রমতির 

িাগর হমব্।”
ন্ান্া দাঁত কট�ট কমর ব্লমলন্… “আজ আস� মোতামক সকলাব্।”
ই�ন্ কপট মোহমি ব্লল… “সকলাসকসল ন্া কমর ন্াসন্র িাে 

গলাগসল করমল িকমলর �ঙ্গল হমব্।”
ন্ান্া :.. “মোতার চাচা মোদমশ আিমল িব্্ষন্াশ হমব্।”
হাস�র :.. “আস� মোকঁমদকঁসকময় ব্মলস�, মোদমশ আিমল িব্্ষপ্রে� 

আ�ার লাশ মোদেমব্ন্।”
ন্ান্া :.. “কী ব্মলম�?”
হাস�র :.. “ব্মলম�ন্ িত্বর ি�ি্যার ি�াধান্ করার জন্্য।”
ন্ান্া সিঁসড়মত ব্মি হাত সদময় ইশারা কমর ব্লমলন্… “মোজল 

�া�লা শমব্র অে্ষ আস� জাসন্ ন্া। পারমল ি�াধান্ কর।”
হাস�র মোহঁমক ব্লল... “ই�ন্! মোদৌমড় আয়।”
ই�ন্ মোদৌমড় গাসড়মত উমে এব্ং দ্রুত চাসলময় তদু র্ামরর ব্ািার 

িা�মন্ গাসড় ো�ামল হাস�র মোব্সরময় ব্লল... “ই�ন্, ইতরমক সন্ের 
করমল িারণীমক সব্ময় সদমত পারব্।”

ই�ন্ :.. “�ারধর ন্া করার জন্্য ন্ান্াজান্ ব্ারণ কমরম�ন্।”
হাস�র :.. “তাইমল ন্াটকীয় চালচলমন্ কামে্ষাদ্ধার করমত হমব্, 

মোটর মোপমল িারেমত দস্তেত করমব্ ন্া।”
ই�ন্ �াো দদু সলময় �দুমের ভাব্ ব্দসলময় দ্রুত ব্ািায় প্রমব্শ কমর 

দরজায় কড়া ন্ামড়। তদু র্ামরর �া দরজা েদুমল েরহসর শুরু করমল 
হাস�র গম্ীরস্বমর ব্লল... “আপন্ার মো�মল মোকাোয়?” 

তদু র্ামরর �া কসম্পতকমঠে ব্লমলন্... “ব্াব্া হাস�র, ই�ন্মক সন্ময় 
এমিস�ি মোকন্?”

হাস�র �াো সদময় ইশারা কমর ব্লল... “ই�ন্! িারেমত দস্তেত 
করার জন্্য ব্ল ন্ইমল িয়তার আময়াজন্ করব্।”

তদু র্ামরর �া :.. “আ�ামক মোদ, আস� দস্তেত করাব্।”
হাস�র :.. “আ�ামদর িা�মন্ দস্তেত করমল ধমন্প্রামণ �ারব্ ন্া।”
তদু র্ামরর �া :.. “মোতারা সভতমর আয় আস� তামক মোডমক আন্ব্।”
হাস�র :.. “ইতর ক�জামতর ঘমর আস� ভাত োই ন্া। আপসন্ 

তামক ডাকদু ন্।”
তদু র্ামরর �া মোচৌকামে মোেি সদময় ব্মি ব্লমলন্… “ভময় আ�ার 
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শরীর হী� হময়ম�, তদু ই ডাক।”
হাস�র মোহঁমক ডাকমল তদু র্ার মোদৌমড় মোব্সরময় তামদরমক মোদমে 

পালামত চাইমল হাস�র ব্লল... “জান্াোর ন্�াজ পড়ার জন্্য 
এমিস�। মোচাপচাপ দস্তেত কর।”

তদু র্ার :.. “হাস�র ভাই, আ�ামক �ারমল োম�াো মোদাজমে োমব্।”
হাস�র িারেত এসগময় সদময় ব্লল… “�দুে ব্দুমজ দস্তেত কর 

ন্ইমল িসত্য মোতার কসলজা ব্ার করব্।” 
তদু র্ার :.. “কল� দাও।”
হাস�র কল� এসগময় সদমল তদু র্ার দস্তেত কমর। ই�ন্ অন্তহাসি 

মোহমি ব্লল... “এই কলম�র �ালসকন্ মোক জাসন্ি?”
তদু র্ার :.. “সজ ন্া ভাইজান্।”
ই�ন্ িারেত ব্দুমকর িামে মোচমপ ধমর ব্লল… “িারণী তালদুকদার 

ওরমি কাব্্যরসিকার িামে মোদো করার অপমচটিা করমল আস� 
মোতামক অপছোয়া ব্ান্াব্। হাস�র ভাই! মোতা�ার চরণমিব্া করমল 
িত্বর িমূ্পণ্ষ িািল্য�সণ্ডত হব্।”

তদু র্ার :.. “িারণী তালদুকদার ওরমি কাব্্যরসিকা ন্া� আস� কেমন্া 
শুসন্সন্, উসন্ মোক?”

ই�ন্ সব্দ্রূপ মোহমি ব্লল... “িমব্ �াত্ তার িামে সব্ব্াহসব্মছেদ 
কমরস�ি। দস্তেমতর জন্্য মোতামক অিংে্য ধন্্যব্াদ।”

হাস�র সপস্তল ব্ার কমর হাঁপ �াড়মল ই�ন্ মোচাে কপামল তদু মল 
ব্লল... “�রার জন্্য এমিস�মল ন্াসক?”

হাস�র :.. “ইতরমক মো�মর �রতা�।”
ই�ন্ :.. “এই জন্্য মোতা�ামক োসল ধ�কায় আর ে্যাঙা হামত 

আ�ামক মোদৌড়ায়।”
ওরা েেন্ গাসড়মত উমে রিাউভার তেন্ শহর মোেমক মোব্সরময় গাসড় 

ো�ামল িারণী সচসন্ততকমঠে ব্লল... “এোমন্ ো�মল মোকন্?”
রিাইভার চারপামশ তাসকময় ব্লল… “িামহব্ আ�ামক ব্মলস�মলন্।”
তামদর িা�মন্ মোটসসি োম� এব্ং আদৃত মোব্মরামল রিাইভার মোদৌমড় 

মোেময় মোটসসি উমে এব্ং চালক চালামত শুরু কমর। আদৃত গাসড়মত 
উমে কো ন্া ব্মল চালামত শুরু করমল িারণী সচসন্ততকমঠে ব্লল... 
“কী হময়ম�?”

আদৃত :.. “িব্ উলট পালট হময়ম�। সচন্তার কারণ মোন্ই। ব্ািা 
একটা ভাড়া কমরস�।”
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িারণী :.. “দয়া কমর সব্মলের্ণ করমব্ন্ সক?”
আদৃত :.. “অমন্মক ব্মল কসব্রা ব্ড় লামটর ন্াসত এব্ং �াত্াসধক 

সব্লাসিতার ন্া� কসব্তা।”
িারণী :.. “আ�ামক সক�দু ব্লম�ন্ ন্াসক?”
আদৃত :.. “আস� ো সব্মলের্ণ করমত চাই তা হমলা, লসেন্মরর 

পালা মোগময় অমন্মকর িংিার চমল এব্ং ধা�াসল সদময় অমন্মক 
ধা�রা তামল গান্ গায়। আস� কেমন্া জন্সপ্রয় মোলেক হমত পারব্ 
ন্া। মোতা�ার অমন্ক ভতি আম�।”

িারণী :.. “জন্সপ্রয় হওয়ার জন্্য ধসন্কিম্প্রদায় ধন্ ন্াশ কমর। 
তামদর মোদোমদসে সন্ধ্ষন্রা ব্াড়াব্াসড় কমর অন্াহামর �মর। ব্ামগ 
মোপমল ভতিরা িমম্াগ করমত চায়।”

আদৃত :.. “মোদমশ এমিস�মল মোকন্?”
িারণী :.. “চাচা চাসচ কান্নাকাসট কমরস�মলন্।”
আদৃত :.. “�ারাত্ক �সহলা! চাচা চাসচর মোচামের জল �দু�ার জন্্য 

�া ব্াব্ামক কাঁসদময় মোদমশ এমিস�মল।”
িারণী :.. “িত্য ব্লমল মোকউ সব্শ্বাি করমব্ ন্া এব্ং িত্যািত্য 

অমন্মক জান্মতও চায় ন্া।”
আদৃত :.. “ব্াস্তসব্ক হমত মোচময়স�লা�। ব্াস্তব্তা আ�ামক সব্সস্মত 

কমরম�। অসব্শ্বাি্য সব্র্য় সব্শ্বাি করমত ন্া চাইমলও িত্য অস্বীকার 
করা োয় ন্া।”

িারণী :.. “স�ে্যার িামে স�তাসল করমত মোচময়স�লা�। শাশ্বত িত্য 
আ�ামক আত্সব্সৃ্মত কমরস�ল।”

আদৃত :.. “আজ আস� িত্যািত্য জান্মত চাই।”
িারণী :.. “ব্ললা� মোতা, স�ে্যার িামে স�তাসল করমত মোচময়স�লা�। 

শাশ্বত িত্য আ�ামক আত্সব্সৃ্মত কমরস�ল।”
আদৃত :.. “দদুভ্ষাগ্য, দদুদ্ষশা, দদুঘ্ষটন্া অেব্া িব্ দদুর মোোগ করমলও 

আ�ামদর দদুমভ্ষাগ এব্ং দদুগ্ষসত দূর হমব্ ন্া।”
িারণী :.. “এ�ন্ দদু সব্্ষপামক পমড়স� ন্াসক?”
আদৃত :.. “ভাগ্যচম্র চরসকর �ত ঘদুমর আ�রা দশচম্র মোদার্ী 

িাব্্যস্ত হব্।”
িারণী ডামন্ ব্াঁময় তাসকময় ব্লল… “দদুমব্্ষাধ্য সব্মলের্ণ।”
আদৃত গাসড় োস�ময় ব্লল… “জীব্ন্ িসত্য দদু সব্্ষর্হ হময়ম�। 

ভসতিব্মল �দুসতিলাভ হমব্। চাইমল �দুসতিপণ মোদব্।”
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িারণী :.. “এই ব্ািা ভাড়া মোকমরম�ন্ ন্াসক, ব্ািার �াসলকমক 
সচমন্ন্?”

আদৃত হন্্ষ ব্াসজময় ব্লল… “দদুমঞে্ষয় এব্ং দদুরসভিসন্ধর অে্ষ আস� 
জাসন্ ন্া।”

ই�ন্ মোগট েদুমল িমর দাঁড়ায়। আদৃত দ্রুত চাসলময় সভতমর মোগমল 
ডামন্ ব্াঁময় তসকময় িারণী ব্লল... “ব্ারব্ার অসভধান্ েদুমলস�, 
দদুব্্ষ্যব্হার শমব্র অে্ষ এেমন্া মোচামে পমড়সন্।”

অসণ�া অব্াকদৃমটি তাকামল িারণী ওর �াোয় হাত ব্দুসলময় ব্লল... 
“দদু�্ষররা দদু �ূ্ষমল্য আদর সকমন্।”

অসণ�া কাঁধ েদু সলময় ব্লল… “কো ব্লমত ভয় হমছে।”
িারণী হািার মোচটিা কমর ব্লল... “মোতা�ার িামে দদুব্্ষ্যব্হার করমল 

আজ আস� দদু�দু ্ষে হব্।”
আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল… “দদুভ্ষাব্ন্ায় দদু�্ষন্া হমত হমব্ ন্া। 

সন্ভ্ষময় সভতমর োও। অসণ�ার িামে রসব্ব্ামর পসরসচত হমব্।”
অসণ�া :.. “আব্দু, ভয় হমছে।” 
আদৃত অসণ�ার �াোয় হাত ব্দুসলময় ব্লল… “মোতা�ার েদুসকমক ন্া 

সচন্মলও িারণী তালদুকদারমক অমন্মক সচমন্।”
িারণী অপলকদৃমটি তাসকময় ব্লল... “রসব্ব্ামর পসরচয় করামব্ন্ 

মোক�মন্?”
আদৃত :.. “কাব্্যকলার সদ্তীয় িংস্রমণর প্রকামশাৎিব্ আ�ার 

ব্ািায় হমব্ এব্ং কাব্্যরসিকা স্বহমস্ত দস্তেত করমব্ন্।” 
িারণী :.. “িম্পাদন্া এব্ং িংমশাধন্ কমরম�ন্ ন্াসক?”
আদৃত :.. “আগা�ী �ামি প্রকামশাৎিব্ হমব্, িত্যািত্য জান্মত 

হমল সকন্মত হমব্।”
িারণী :.. “রসব্ব্ামর সকমির হমব্?”
আদৃত :.. “কদু ল�সণ মোকন্ কদু লটা?”
ন্ান্া মোহঁমক ব্লমলন্... “মোহঁই! আ�ামক একঘমর করার জন্্য আ�ার 

ব্ািায় এমিস�ি মোকন্? তদু ই মোতার দাদার সভটা ব্াসড়মত ো।”
ন্াসন্ কাঁধ েদু লামল িারণী অপলকদৃমটি তাকায়। আদৃত সক�দু ব্লমত 

চাইমল ন্ান্া �াো সদময় ইশার কমর ব্লমলন্... “আপসন্ মোকটা মোগা 
ভাই?”

আদৃত :.. “আঁসেজমল ব্দুক ভাসিময় উসন্ দদুঃমের িাগমর 
মোভমিস�মলন্। মোতম�াহন্ায় মোন্াঙর মোিমল আস� সচন্তার িাগমর 
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ডদু মব্স�লা�।”
ন্ান্া সব্দ্রূপমহমি ব্লমলন্... “ভাই মোগা! কসব্টা টসব্টা আস� ব্দুসে 

ন্া। কসব্তা পড়মল আ�ার আমকেলদাঁত কটকট কমর।”
আদৃত :.. “পইপই কমর পঁসচশ পঁয়সত্শ এব্ং পঁয়তাসল্শ মোপসরময় 

পঁয়র্সট্ হময়ম�ন্, পঁচাতের পর পঁচাসশ তারপর পঁচান্ব্ই। ততসদন্ 
সক ব্াঁচমব্ন্?”

ন্ান্া মোচয়ার মোটমন্ ব্মি ব্লমলন্... “একমশা টাকা মোেমক গছো 
ব্াট্া ভরতদু সক ব্াব্দ িতের টাকা ব্াদ সদময় �াোসপ�দু এক শূন্্য মোোগ 
কমর মোোগিল মোেমক একহাজার টাকা আ�ামক দাও।”

আদৃত কপটমহমি ব্লল... “ব্দুসদ্ধর অগ�্য সহিাব্ প্রণালী শুধদু 
কসব্কল্পন্ায় িম্ব্। চাইমল ব্াজার চলসত দস্তুর�মত দশ টাকা সদমত 
পারব্।”

ন্ান্া সব্চসলত হময় ঘদুমর দাঁসড়ময় ব্লমলন্… “ভামলা ব্ািা এব্ং 
ব্াসি স�মল হয় ভামলাব্ািাব্াসি, তদ্রূপ কড়া এব্ং কসড় স�মল হয় 
কড়াকসড়। কড়া ্রাসন্তর িামে কসড় মোোগ কমর আস� একঘমর 
হময়স�, ক�্ষমদামর্ গ্মহর মোিমর পমড় জাদদুকমরর জাদদুকরীও মোদমেস�। 
আস� আর ব্াড়াব্াসড় করব্ ন্া।” 

িারণী মোদৌমড় মোেময় সপ�ন্ মোেমক ন্ান্ামক জসড়ময় ধমর ডদু কমর 
মোকঁমদ ব্লল... “জদুজদুব্দু সড়র হামত ত্যান্ার কন্্যা স�ল এব্ং আস� 
�সন্হাসর হময়স�লা�। ইটিকদু টদু ম্বরা আ�ার অসন্টি কমরম�। িদুমের 
ভদু সটিন্াশ করার জন্্য তদু মর্ আগুন্ জ্বালাব্।”

ন্ান্া :.. “হাত পা মোব্ঁমধ আস� মোতামক কালাপাসন্মত চালান্ করব্।”
িারণী :.. “আস� আপসতে করব্ ন্া। ক্ষ�া কমর গলা সটমপ দ� ব্ন্ধ 

করমল আস� অ�র হব্। ব্াহুব্মলর ব্ল মোদেমত চাই।”
“আজ মোতামক সকলাব্।” ব্মল ন্ান্া িারণীর আঁচমল ন্াক োমড়ন্। 

িারণী “ইয়াক” ব্মল ব্াঁ হামত আঁচল ধমর সব্পামক পমড়। ন্ান্া 
ন্াসন্র সদমক তাসকময় �াো সদময় ইশারা কমর ব্লমলন্... “অমব্াধ 
সশশুরা সন্পোপ। তামদরমক েদুসশ করমল শাপ পাপ মো�াচন্ হয়।”

ন্াসন্ দ্রুত মোেময় অসণ�ামক উমর মোটমন্ জসড়ময় ধমর �াোয় গাল 
মোরমে ব্লমলন্... “মোতা�ার ন্া� কী?”

অসণ�া :.. “আ�ার ন্া� অসণ�া। আস� আপন্ামক কী ডাকব্?”
ন্াসন্ হাঁটমত শুরু কমর ব্লমলন্... “তদু স� আ�ামক কী ডাকমত 

চাও?”
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অসণ�া ন্াসন্র �দুমের সদমক তাসকময় ব্লল... “আপন্ামক আম্দু 
ডাকমত পারব্? আ�ার আম্দু মোন্ই।”

ন্াসন্ অসণ�ামক জসড়ময় ধমর কাঁদমত শুরু করমল িারণী মোদৌড় 
মোেময় অসণ�ার �াোয় হাত ব্দুসলময় ব্লল... “কী হময়ম� �া?”

অসণ�া িদু ঁসপময় িদু ঁসপময় ব্লল… “আপন্ামক কতব্ার ব্মলস�, 
আ�ার আম্দু মোন্ই।”

ন্ান্া মোহঁমক ব্লমলন্... “হাস�র! আস� এেন্ কী করব্?”
হাস�র িভময় ব্লল... “কী হময়ম� ন্ান্াজান্?”
ন্ান্া অসণ�ামক মোকামল সন্ময় ব্লমলন্... “আ�ার মোকামলর মো�ময় 

মোকঁমদ ব্দুক ভািামছে, সব্মদশ আমরক মো�ময় মোকঁমদ আকদু ল হমছে। কী 
করব্ িট কমর ব্ল।”

হাস�র :.. “ন্ান্াজন্, একটদু  আমগ আপসন্ ব্মলস�মলন্, অমব্াধ 
সশশুরা সন্পোপ। তামদরমক েদুসশ করমল শাপ পাপ মো�াচন্ হয়। 
আ�রা পাপম�াচন্ করমত চাই।”

িারণী আড়মচামে তাকামল ই�ন্ িারেত মোদসেময় ব্লল... “আ�ার 
হামত মোতার িদুমের দসলল, �ারধর করমল সচসব্ময় মোেময় মোিলব্।”

ন্ান্া অসণ�ামক ন্াস�ময় সিঁসড়ময় মোব্ময় উেমত শুরু কমর ব্লমলন্... 
“মোহ িম্ান্ী অসতসে, আসতে্যগ্হণ করমল অত্যন্ত আন্সন্ত হব্।”

আদৃত িারণীর সদমক তাসকময় হািার মোচটিা কমর ব্দুক ভমর শ্বাি 
মোটমন্ দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় হাঁটমত শুরু করমল, ই�ন্ মোদৌমড় িারণীর পামশ 
মোেময় সন্ম্নকমঠে ব্লল... “েত্নআসতে করার জন্্য িম্ান্ী অসতসেমক 
দদুলাভাই ডাকমত পারব্?”

িারণী লসজ্ত হময় �াো ন্ত কমর ব্লল… “িব্ার প�ন্ হমল 
িান্মন্ ডাকমত পারমব্।”

ই�ন্ সপ�দু মোহঁমট ব্লল… “কদু �কদু � লাগামল গাল আরও লাল হমব্।”
িারণী দাঁত কট�ট কমর �াো তদু মল তাকামল ই�ন্ �দুে সব্কৃত 

কমর ব্লল... “তদু ই আস্ত একটা মোব্আমকেল, জীব্মন্ও মোতার আমকেল 
হমব্ ন্া।”

িারণী সক�দু ব্লমত চাইমল অসণ�া মোডমক ব্লল... “েদুসক, সভতমর 
আমিা।”

িারণী দাঁত কট�ট কমর আড়মচামে তাসকময় দ্রুত মোহঁমট োয়। 
ই�ন্ মোদৌমড় হাস�র পামশ মোেময় সন্ম্নকমঠে ব্লল... “মো�ময় ো ব্লমব্ 
ওরা তা করমব্।”
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হাস�র :.. “মো�ময়মক আ�রা �া ডাকব্ এব্ং মো�ময় আ�ামদরমক 
�া�া ডাকব্।”

ই�ন্ :.. “ব্দুসদ্ধ�ান্ হওয়ার জন্্য মোতা�ার ব্উর চরণমিব্া করমত 
হমব্।”

“দূর ো।” ব্মল হাস�র েেন্ ই�ন্মক ধ�কায় ন্াসন্ তেন্ িারণীর 
সদমক তাসকময় ব্লমলন্... “একটদু  পর মোতার �া মোিান্ করমব্। কামন্ 
কামন্ কী ব্লব্ এব্ং আ�রা এেন্ কী করব্ তা আ�ামক ব্দুসেময় 
ব্ল।”

িারণী কাঁদমত কাঁদমত ব্লল… “ব্ািা মোেমক মোব্সরময় েরের 
কমর মোকঁমপ হাঁটমত শুরু কমরস�লা�। পরমন্ সের কাপড় স�ল। 
আস� মোভমব্স�লা� মোন্ংসট ইঁদদুররা আ�ামক মোন্ংটা করমব্ এব্ং মোন্সড় 
কদু তোরা আ�ামক কা�ড়ামব্। আত্হত্যা করমত মোচময়স�লা�। তেন্ও 
এশার আজান্ হয়সন্। মোজাহর আচর এব্ং �াগসরব্ কাজা হময়স�ল। 
ধসর্্ষত হওয়ার ভময় �াো তদু মল িা�মন্ তাকাইসন্। আস� েেন্ প্রায় 
হতাশ্বাি, িামহব্ তেন্ দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় ব্মলস�মলন্, আ�ার এসত� 
মো�ময়মক মোদেভাল করমল মোতা�ার �ায়ার সদমক আস� তাকাব্ ন্া।”

ন্াসন্ ওর অশ্রু �দুম� সক�দু ব্লমত চাইমল ন্ান্া গম্ীরস্বমর ব্লমলন্... 
“িত্যািত্য ব্লমল একলা োম�লা িা�লাব্।”

িারণী কাঁধ েদু সলময় ব্লল… “ন্ান্াজান্, কী হময়স�ল আস� জাসন্ 
ন্া।”

ন্ান্া অসণ�ার সদমক তাসকময় ব্লমলন্... “অমব্াধ সশশু এসত� 
হময়ম�।”

িারণী :.. “আ�ার সব্ময় ধ�্ষান্দুম�াসদত স�ল এব্ং আস� অিতী ন্ই। 
আদৃত িামহব্মক আস� সচসন্ ন্া। তন্ত্র�মন্ত্র মোকউ আ�ামক সব্ভ্রান্ত 
কমরস�ল। আপসন্ ব্মলম�ন্, হাত পা মোব্ঁমধ আ�ামক কালাপাসন্মত 
চালান্ করমব্ন্। আস� প্রস্তুত। আস� জাসন্, শ�দম� আল্াহর ন্া� 
জমপ আপসন্ জাপক হময়ম�ন্। আ�ার জন্্য মোকঁমদ েমেটি ি�য় ন্টি 
কমরম�ন্। আস� পাসপষ্া হমত চাই ন্া। অমব্াধ সশশুমক আস� েদুসশ 
কমরস�। সন্শ্চয় পাপ এব্ং শাপ মো�াচন্ হময়ম�?”

ন্ান্া অশ্রু �দুম� ব্লমলন্… “ব্াড়াব্াসড় কমর িাঁড়ায় পড়মত চাই 
ন্া। ো! আ�ামদর জন্্য চা ন্াস্তা ব্াসন্ময় আন্। অমন্কসদন্ পর মোতার 
হামতর চা োব্।”

িারণী কাঁধ েদু সলময় ব্লল... “আপন্ার িামে �দুসট কাটাব্ার জন্্য 
মোদমশ এমিস�লা�। আব্দু আম্দুমক কী ব্লব্?”
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ন্ান্া কাঁধ ব্াঁসকময় ব্লমলন্… “ব্লমব্ চাচা চাসচমক েদুসশ কার জন্্য 
লাট িামহব্ সব্ময় কমরস�মল।” 

িারণী কাঁদমত শুরু কমর ব্লল... “আপসন্ ব্মলস�মলন্ িত্যািত্য 
ব্লমল একলা োম�লা িা�লামব্ন্।”

ন্ান্া �াো সদময় ইশারা কমর ব্লমলন্... “এত ব্ড় োম�লা একলা 
িা�লাব্ মোক�মন্?”

িারণী কপট মোহমি ব্লল... “ন্াসন্জান্ ব্মলস�মলন্, কলামকৌশল 
প্রদশ্ষন্ করার জন্্য একলা একসল কলাগা� মোব্ময় কলা মোপমড় 
মোেময়স�মলন্।”

ন্ান্া :.. “মোতার �া সচৎকার কমর মোকঁমদ ব্মলস�ল, আ�ার ব্াপমক 
কাঁদাব্ার অসধকার কামরা মোন্ই। আস� তেন্ হািার মোচটিা কমর 
ব্মলস�লা�, আ�ার �াব্দুদ আ�ামক কাঁদামল মোকউ আ�ামক হািামত 
পারমব্ ন্া।”

িারণী :.. “ন্ান্াজান্, আস� জান্মত চাই আ�ার কী হময়স�ল।”
ন্ান্া :.. “িালতদু  সব্র্য় আস� আর জান্মত চাই ন্া। আস� মোব্মহমস্ত 

মোেমত চাই এব্ং এই এসত� মো�ময় তা সন্সশ্চত করমত পারমব্। এই 
এসত� মো�ময়র ব্দামন্্য তদু ই ব্সন্তা হমব্।”

িারণী :.. “এই মো�ময়র মোিব্ােত্ন করার জন্্য প্রময়াজমন্ ব্ন্ধ্যা 
হব্।”

ন্ান্া :.. “িসত্য ব্লস�ি?”
িারণী :.. “আপন্ার িা�মন্ স�ে্যা ব্লার প্রময়াজন্ হয় ন্া।”
ন্ান্া �াো সদময় ইশারা কমর ব্লমলন্… “মোদৌমড় পাকঘমর ো।”
িারণী পাকঘমর চমল োয়। ন্ান্া এব্ং আদৃত ব্িার ঘমর প্রমব্শ 

কমর মোিািায় ব্মিন্। ই�ন্ মোদৌমড় ব্িার ঘমর প্রমব্শ কমর মো�মেমত 
ব্মি অসণ�ামক মোডমক ব্লল... “মোতা�ার জন্্য োব্ার এব্ং মোেলন্া 
এমন্স�।”

অসণ�া হাত মোপমত িান্মন্ ব্লল... “আপন্ামক আস� কী ডাকব্?”
ই�ন্ ব্্যাগ মোেমক োব্ার ব্ার কমর ব্লল… “আস� মোতা�ামক আম্দু 

ডাকব্ এব্ং তদু স� আ�ামক �া�া ডাকমব্। সব্শ্বাি কমরা আজ আস� 
সক�দু োইসন্।”

অসণ�া তার পামশ ব্মি োব্ার হামত সন্ময় হাস�র সদমক তাসকময় 
ব্লল... “আপসন্ও আ�ামক আম্দু ডাকমত চান্ ন্াসক?”

হাস�র অশ্রু �দুম� পামশ ব্মি হাত মোপমত ব্লল… “আম্দু, আস�ও 
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সক�দু োইসন্।”
অসণ�া তামদর হামত োব্ার সদময় মোেমত শুরু করমল আদৃত 

দাঁসড়ময় জান্ালার পামশ মোেময় অশ্রু �দুম�। ন্াসন্ তার পামশ মোেময় 
হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্... “সন্শ্চয় আন্ন্াশ্রু?”

আদৃত :.. “আ�ার মো�ময়র হামত পৃসেব্ী সদমল সচৎকার কমর 
ব্লমব্, আস� আ�ার েদুসকমক চাই। িারণী তালদুকদারমক আস� সচসন্ 
ন্া। আস� তামক সব্ময় করমত চাই মোে আ�ার দদুয়ামর সভোসরণীর 
�ত দাঁসড়ময়স�ল।”

ন্ান্া �াো দদু সলময় ব্লমলন্... “এেন্ মোতামক স�ো ট্যাব্মলট সদমত 
হমব্।”

আদৃত :.. “ন্ান্াজান্, আ�ার এসত� মো�ময় েমেটি মোকঁমদম�।”
িারণী মোরে হামত আিমল ই�ন্ মোদৌমড় মোেময় মোরে হামত সন্ময় সন্ম্নকমঠে 

ব্লল... “এই ভদ্রমলাকমক দদুলাভাই ডাকমত পারব্?”
িারণী লসজ্ত হময় �াো ন্ত কমর সন্ম্নকমঠে ব্লল... “মোতার 

প�ন্ হময়ম�?”
ই�ন্ কো ন্া ব্মল �দুে সব্কৃত করমল হাস�র মোহঁমক ব্লল... “মোকউ 

সক�দু সকন্মত চাইমল সচৎকার কমর ব্লমত, িকমলর জন্্য আস� 
একলা প�ন্ করব্। আজ মোতার কী হময়ম�?”

িারণী হতাশ হময় ব্লল... “আ�ার ব্র আস� প�ন্ করব্ 
মোক�মন্?”

হাস�র দাঁত সেঁসচময় ব্লল... “এেমন্া মোতার উসচত সশক্ষা হয়সন্?”
িারণী :.. “মোতা�রা হ্যাঁ ব্লমল আস� মোতা�ামদর িামে সজ হ্যাঁ 

ব্লব্।” 
হাস�র :.. “এত েন্ত্রন্াদায়ক হ্যাঁ আ�রা মোকউ ব্লমত পারব্ ন্া।”
িারণী কাঁধ েদু সলময় ব্লল... “তাইমল আস� এেন্ কী করব্?” 
ই�ন্ মোব্াকার �ত মোহমি ব্লল... “তদু ই ব্র প�ন্ করমল 

ভদ্রমলাকমক আ�রা দদুলাভাই ডাকব্।”
িারণী কপট মোহমি সপ�দু মোহঁমট ব্লল… “কাব্্যকলা প্রকাশ করমল 

প্রকাশকমক প�ন্ করব্।”
ই�ন্ মোহঁমক ব্লল... “প্রকাশক িামহব্! সন্েরচা ব্ই প্রকাশ করমল 

দদুলাভাই ডাকব্।”
আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল… “অমন্ক কাজ করমত হমব্।”
ই�ন্ দাঁত কট�ট কমর ব্লল... “কামজর মোলাক মোদোর জন্্য চশ�া 
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লাগামত হমব্ ন্াসক?”
আদৃত :.. “মোতার মোব্ান্মক আশ্রয় সদময় শাসন্তসব্শ্রাম�র ভদু সটিন্াশ 

কমরস�।”
ই�ন্ :.. “ভাই মোগা, আ�ামদর সন্জস্ব েমেটি ি�ি্য আম�। আপদ 

সব্পদ মোকউ প�ন্ কমর ন্া।”
আদৃত আর কো ন্া ব্মল চা ন্াস্তা মোেময় অসণ�ামক মোডমক ব্লল... 

“আ�রা এেন্ ব্ািায় চমল োব্। মোতা�ার েদুসকমক িামে সন্মল আ�রা 
আব্ার সব্পমদ পড়ব্। কী করব্ তদু স� ব্মলা।”

অসণ�া :.. “েদুসকর িামে কো ব্লমত চাই।”
িারণী এসগময় ব্লল... “কী হময়ম� �া?”
অসণ�া :.. “কী করব্ আস� জাসন্ ন্া। সক�দু সচন্তা করমত পারস� 

ন্া।”
িারণী :.. “দদু সশ্চন্তার কারণ মোন্ই। িব্ সেকোক আম�। সন্সশ্চমন্ত 

ব্ািায় োও, মোতা�ার িামে োওয়ার জন্্য মোতা�ার মো�মলরা োমব্।”
অসণ�া :.. “কাকরা ডাকাডাসক করমল মোক আ�ামক জাগামব্। হাত 

�দুে ধদুময় কী মোেময় উমপাি ভাঙব্?”
িারণী :.. “কাকরা ডাকার আমগ ন্াস্তা পাোব্।” 
অসণ�া :.. “দদুপদুমর কী োব্?”
িারণী :.. “ন্া�ীদাস� মোরস্তরাঁয় ব্মি ব্ই সব্র্ময় আলাপ আমলাচন্া 

কমর �ধ্যাহ্নমভাজন্ করব্। িামে তদু স� োকমব্।”
অসণ�া :.. “রামত কী এব্ং কা’র িামে োব্?”
িারণী :.. “শব্কাসলক ভ্র�মণ মোব্মরামল প্রকাশমকর িামে মোদো হমল 

উন্ার ব্ািায় োব্ এব্ং চা’র িামে হাল্া ন্াস্তা োকমব্। গল্পগুজমব্ 
রাত হমল মোতা�ার িামে শন্শমভাজন্ করব্।”

অসণ�া :.. “ব্াপ মোর ব্াপ! এত কসেন্ ন্াটক আস� কেমন্া কসরসন্। 
োই মোহাক, আস� এেন্ ব্ািায় োব্ দয়া কমর ি�য়িূসচ ব্দলামব্ 
ন্া।” 

িারণী :.. “সন্শ্চয় ি�য়িূসচ ব্দলাব্ ন্া।”
অসণ�া হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “সন্শ্চয়তার জন্্য আন্তসরক 

ধন্্যব্াদ।”
আদৃত িারণীর পামশ মোেময় সন্ম্নকমঠে ব্লল... “আন্ন্দাসয়ন্ীর 

আ�ন্ত্রমণ হৃদয় হময়ম� উমদ্সলত, মোলন্মদন্ চদু কাব্ার আন্মন্ িতো 
হময়ম� উমতেসজত।”
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িারণী �দুচসক মোহমি ব্লল... “কা�ন্ার কান্মন্ আমিা, আমপক্ষ�াণ 
আস� অবধে্ষ হসছে �তে, িদুেব্ািমর সন্ধদুব্মন্ আিমল মোেৌব্ন্�মদ 
�াতাল করব্ প্রাণব্ন্ত।”

আদৃত ন্ান্ামক মোডমক ব্লল... “মোদৌমড় আিদুন্, আস� আর একলা 
িা�লামত পারব্ ন্া। এত �ন্ত্রসিদ্ধ হময়ম� গুন্গুন্ কমর �ন্ত্র জমপ 
গুণ করমত চায়।”

ন্ান্া :.. “�মন্�মন্ �ন্ত্র জমপ ব্াসড় চমল ো।”
আদৃত :.. “িংসিদ্ধ হমলা মোক�মন্?”
ন্ান্া :.. “তদু ই ো, ন্ইমল িংসিসদ্ধর জন্্য আ�ার ঘামড় পড়মব্।”
আদৃত :.. “িম্ান্পূণ্ষ ব্্যব্হার এব্ং িম্ার্মণর জন্্য আপন্ামক 

আন্তসরক ধন্্যব্াদ।”
ন্ান্া :.. “িম্ভান্ত ব্্যসতিমক আপ্যায়ন্ করমত মোপমর িম্াসন্ত 

হময়স�।”
আদৃত :.. “েত্নআসতের জন্্য কৃতঞেতা ঞোপন্ করস�।”
ন্ান্া :.. “অসতসের কৃতঞেতা গৃহীত হময়ম�।”

সব্দায়কালীন্ প্রীসতিম্ার্মণ ি�াছেন্ন হময় ই�ন্ এব্ং হাস�র 
দদুহামত মোচাে কান্ মোচমপ ধমর। আদৃত হাত মোন্মড় গাসড়মত উমে 
চাসলময় চমল মোগমল িারণী ন্াসন্র পামশ মোেময় জসড়ময় ধমর কাঁমধ 
�াো মোরমে সন্ম্নকমঠে ব্লল... “আপাতদৃমটি মোপ্রম� পমড়স�। আস� 
এেন্ কী করব্?”

ন্াসন্ :.. “কা�রায় চল। ভময় হাত পা অব্শ হময়ম�। সব্�ন্ায় ব্মি 
গপিপ করব্।”

িারণী ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ ব্লল... “আ�মক েদু ঁমজস�মল?”
ন্াসন্ :.. “মোতার ভাই ব্ান্ধব্রা হমন্্যর �ত মোতার লাশ েদু ঁমজস�ল।” 
িারণী :.. “ক্ান্ত হময় মোগমটর িা�মন্ দাঁসড়ময় ভাব্স�লা�, রোমকর 

িা�মন্ লম্বা হব্ ন্া গলায় পাের মোব্ঁমধ িদুর�ায় োঁপ মোদব্? এ�ন্ 
ি�য় গাসড় ো�মল অসন্ছোিম্বিও িমর দাঁসড়ময়স�লা�। অসণ�া 
আ�ার সদমক তাসকময় স্বগ্ষীয় হাসি মোহমি হাত মোন্মড়স�ল। আঁচমল 
অশ্রু �দুম� পা ব্াড়ামল অিহাময়র �ত উসন্ আ�ামক মোডমকস�মলন্।”

ন্াসন্ হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্… “অসণ�ামক েত্নআসত্ করমল 
আল্াহ মোতামক ধ�্ষাত্া িন্তান্ মোদমব্ন্।”

িারণী �াো দদু সলময় ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ ব্লল… “কাব্্যরসিকামক 
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মোকউ কেমন্া মোদমেসন্ এব্ং িারণীমক মোকউ সচমন্ ন্া। অসণ�া আ�ামক 
িম্াসন্ত কমরম�।”

ন্াসন্ :.. “টমর-টকোর অে্ষ জান্মলও ভার্া আস� ব্দুসে ন্া। মোতার 
কল্া কাটার জন্্য মোতার �া েেন্ তেন্ ব্ািায় প্রমব্শ করমব্।”

িারণী :.. “অব্লা �মন্ অমন্ক আশা। কল্া কাটমল িব্্ষন্াশ হমব্। 
আস� এেমন্া অনূ্ঢ়া।”

ন্াসন্ :.. “মোতার ব্াপ আ�ামক আম্া ডামক। আ�ার আর মোকামন্া 
মো�মল মো�ময় মোন্ই।”

িারণী :.. “ন্াসন্জান্! িব্্ষন্াশ কমরস� ন্াসক?”
ন্াসন্ :.. “হাব্ভামব্ স্পটি মোতার ন্ান্া িদুস্ আম�ন্। ইটি�ন্ত্র জমপ 

আ�রা কেমন্া কামরা অসন্টিসচন্তা কসরসন্।”
িারণী :.. “কসব্ন্ী হমত মোচময় কলসঙ্কন্ী হময়স� ন্াসক?”
ন্াসন্ :.. “মোতার ন্ান্া মোতামক কাব্্যরসিকা ডামকন্। কসব্ন্ী 

অপশব্।”
িারণী :.. “সন্শ্চয় আশীব্্ষাদ কমরস�মলন্?”
ন্াসন্ :.. “কলাগাম�র মোভলায় ব্মি ভাসট জমল মোভমি কামন্ কামন্ 

ব্লমতন্, আ�ার ন্াতসন্র িামে পাল্া সদমল �লম্বা সকমন্ মোদব্।”
িারণী :.. “ন্াসন্জান্, আস� ঘদু�ামত চাই। ঘদুম�র ওর্দুধ মোকাোয়?”
ন্াসন্ :.. “ইটি�ন্ত্র জমপ ক্ান্ত হমল সন্স্তার পামব্ ন্ইমল আজীব্ন্ 

মোতার �ন্ মোতামক সব্ভ্রান্ত করমব্।”
িারণী :.. “আপন্ার মোচামের সদমক তাসকময় ব্লমত চাই, আস� 

মোস্বছোয় সক�দু কসরসন্। আস� ব্লমল আদৃত িামহব্মক আ�ার ন্ান্া 
কামন্ ধমর আন্মতন্। োমক প�ন্ হমব্ তামক সব্ময় করমত পারব্। 
ন্ান্াজান্ শুধদু ব্লমব্ন্, ব্া�সব্চার করমল িংিার িদুমের হমব্।”

ন্াসন্ কপাল কদু ঁচ করমল, িারণী কাঁদমত শুরু কমর সচৎকার কমর 
ব্লল... “ন্ান্াজান্! সন্সব্্ষণ্ণ হমত চাই।”

ন্ান্া দাঁত কট�ট কমর ব্লমলন্... “মোহঁই! সচল্াসচসল্ করস�ি 
মোকন্?”

িারণী :.. “সন্পেসতে চাই।”
ন্ান্া :.. “এত িহমজ সন্পেন্ন হমব্ ন্া। অন্্যরা ন্া জান্মলও তদু ই 

জাসন্ি, স্রয়া সন্স্রিয় হয়।”
িারণী :.. “ন্ীল ন্া হময় আ�ার স্বপ্ন সন্সপেটি হমলা মোকন্?”
ন্ান্া :.. “সন্শ্চয় মোতার �মন্ পাপ আম�?”
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িারণী :.. “আজ এত সন্ষ্দু র হমল মোকন্?”
ন্ান্া :.. “আস� মোতার ন্াগর ন্ই।”
িারণী :.. “আস� ন্াগসরকা এব্ং আপসন্ িমচতন্ ন্াগসরক। আস� 

চাইমলও ন্াগরী হমত পারব্ ন্া এব্ং আপসন্ও ন্াগরাসল করমত 
পারমব্ন্ ন্া। আপন্ার িম্পদ এব্ং িম্পদুমটর এক�াত্ উতেরাসধকাসরণী 
আস�।”

ন্ান্া :.. “আজ আস� �া�লা দাময়র করব্।”
িারণী :.. “িকল দাময় আপসন্ দায়ী হমব্ন্। আস� সব্ব্াসদন্ী হব্ 

ন্া।”
ন্ান্া দাঁত কট�ট কমর িারণীর সপমে সকল ব্সিময় ব্লমলন্... 

“দাদার সভটা মোেমক ভটভমট উমেস�মল, আ�ার সভটায় দাঁসড়ময় ভ্যাঁ 
ভ্যাঁ করস�ি মোকন্?”

িারণী :.. “ন্ান্াজান্! মোব্সশ ব্াড়াব্াসড় করমল গলায় দসড় মোদব্। 
আস� �রমল আপন্ার সভটায় মোকউ কদু সপ জ্বালামব্ ন্া।”

ন্ান্া :.. “আজ আস� অি�িাহিী হময়স� এব্ং তদু ই অিহায় 
হময়স�ি। মোহ িাহি! মোতা�ামক অমশর্ ধন্্যব্াদ।”

িারণী �াো কাত কমর কাঁদমত কাঁদমত ব্লল... “আপন্ামক এত 
অিহায় কমরস�লা�?”

ন্ান্া �াো ন্ত কমর অশ্রু �দুম� ব্লমলন্... “আস� তেন্ কাঁদমতও 
পাসরসন্।”

িারণী :.. “আব্দু আম্দুর িামে কো ব্লমত চাই। িাহামি কদু লামত 
পারব্ ন্া। কী করব্?”

ন্ান্া সব্দ্রূপ মোহমি ব্লমলন্… “আউলা োউলা কোয় তামদরমক 
রাসগময় ধ�কামত ব্্যে্ষ হমল আজ তদু ই এমকব্ামর মোশর্ হময় োমব্।”

িারণী করমজামড় ব্লল... “আস� মোদাজমে মোেমত চাই ন্া। �াত্ 
কময়ক ঘটিা একলা মোহঁমট সব্ভ্রান্ত এব্ং ক্ান্ত হময়স�লা�।”

ন্ান্া :.. “মোহ কসব্তা! তদু স� এত অিহায় হমল মোকন্? তদু স� জান্ 
ন্া আস� কত িাহিী। েতসদন্ ব্াঁচব্ ততসদন্ আস� মোতা�ামক ব্াসন্ 
োটামত পারব্। চাইমল মোতা�ামক স�সলম� ভমর, মোতা�ার উপর সটসক 
মোরমে আলমব্ালার িামে ভাব্ জ�ামত পারব্। আলমব্ালার িামে 
সন্শ্চয় পসরসচত হময়�?”

িারণী :.. “কলমক মোটমন্ �াোয় চমড়ম� ন্াসক?”
ন্ান্া মোচাো পাসকময় আঙদু ল সদময় ইশারা কমর ব্লমলন্… “মোতার 
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এত িাহাি! তদু ই আ�ামক গাঁজামোর মোডমকস�ি। মোদৌমড় আ�ার ব্ািা 
মোেমক মোব্সরময় ো।”

িারণী সব্দ্রূপ মোহমি ব্লল... “আস� কদু লটা হমল আপন্ার কলসকমত 
আগুন্ লাগমব্।”

ন্ান্া দাঁত কট�ট কমর ব্লমলন্… “এই ব্দুসড়! মোদৌমড় আয় ন্ইমল 
মোতার ন্াতসন্র চদু ল স�ঁড়ব্।”

ন্াসন্ হাত কচসলময় ব্লমলন্... “�ারাত্ক হমলও প্রে� ভদু ল 
কমরম�, ক্ষ�া করমল িকমলর �ঙ্গল হমব্।”

ন্ান্া রাগাসবিত কমঠে ব্লমলন্... “মোতা�রা আ�ামক কী মোপময়�? 
েেন্ মোজায়ান্ স�লা� তেন্ তদু স� আ�ামক মোচামের ইশারায় ন্াসচময়�। 
মোভমব্স�লা� ব্দুমড়া হমল লামটর �ত মোচাে টাসটময় হাঁটব্।”

িারণী দাঁত ব্ার কমর হািমল ন্ান্া দাঁত কট�ট কমর ব্লমলন্... 
“তদু ই আ�ামক ব্ান্মরর �ত ন্াচাসছেি।”

িারণী :.. “ন্ান্াজান্, িসত্য ভয় হমছে। কদু লটা ন্া� রটমল গমব্টরা 
ঘটঘট কমর হাঁটমব্।”

ন্ান্া :.. “েরব্ামক্য কসলজা মোিাকর হয়।”
িারণী :.. “কদু লটা হমলও আস� আপন্ার ন্াতসন্। ন্াগরাসল করমল 

আপন্ার কদু মল কলঙ্ক লাগমব্।”
ন্ান্া :..”আস� জাসন্ মোতামক সব্ময় করার জন্্য �স্তান্রা �ারা�াসর 

কমর। িত্যিত্য জান্া িম্বিও আধ�রা হময়স�ি মোকন্?”
িারণী :.. “আপন্ার ব্দুমক �াো মোরমে ব্লমত পারব্, আস� উন্ামক 

সচসন্ ন্া।”
ন্ান্া দদুহাত প্রিাসরত কমর ব্লমলন্… “আয়! আ�ার ব্দুমক �াো 

মোরমে িত্য ব্ল। এক ব্াক্য স�ে্যা ব্লমল আ�ার �ৃতদু ্য হমব্।”
িারণী মোদৌমড় মোেময় জসড়ময় ধমর ডদু কমর মোকঁমদ ব্লল... “আস� 

শুধদু আ�ার ন্ান্াজান্মক সচসন্। আ�ার কী হময়স�ল আস� জাসন্ ন্া।”
ন্ান্া ওর সপমে হাত ব্দুসলময় অশ্রু �দুম� ব্লমলন্... “একটদু  আমগ 

ব্মলস�লা� তদু ই আ�ামক ব্ান্মরর �ত ন্াচাসছেি।”
িারণী :.. “ঋণ�দুসতির জন্্য আস� উন্ার ব্ািায় ব্াসন্ োটব্। 

সব্সব্জান্ তেন্ হব্ েেন্ আপসন্ আ�ার ব্র প�ন্ করমব্ন্।”
ন্ান্া মোহঁমক ব্লমলন্... “হাস�র! মোদৌমড় আয়।”
হাস�র এব্ং ই�ন্ মোদৌমড় মোেময় একিামে ব্লল... “কী হময়ম� 

ন্ান্াজান্?”
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ন্ান্া :.. “আ�ার ব্ন্ধদু ন্ী আ�ামক কামন্ কামন্ ব্মলম�…।”
হাস�র এব্ং ই�ন্ অব্াক দৃমটি এমক অমন্্যর সদমক তাকায়। িারণী 

ডদু কমর মোকঁমদ ব্লল... “ন্ান্াজান্! আপসন্ আ�ার �া’র ব্াব্া। আস� 
আপন্ামক কাঁসদময়স�। মো�াক্ষলামভর জন্্য একপায় দাঁসড়ময় োকব্।”

ন্ান্া দাঁত কট�ট কমর ব্লমলন্... “আস� সক আ�ার কো মোশর্ 
করমত পারব্?”

িারণী ন্াক মোটমন্ আঁচমল অশ্রু �দুম� কাঁধ ব্াঁসকময় ব্লল... “আস� 
কেন্ ব্ারণ করলা�?”

ন্ান্া :.. “হ্যাঁ! আস� ব্লমত মোচময়স�লা� আ�ার ব্ন্ধদু ন্ী আ�ামক 
কামন্ কামন্ ব্মলম�, ঋণ�দুসতির জন্্য প্রকাশমকর ব্ািায় ব্াসন্ 
োটমব্। সব্সব্জান্ তেন্ হমব্ েেন্ আস� ওর ব্র প�ন্ করব্। 
আস� ব্র প�ন্ কমরস�, মোতামদর �তা�ত কী?”

হাস�র :.. “আপন্ার �তা�ত আ�ামদর জন্্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।”
ন্ান্া :.. “মোতামদরমকও আস� ন্াসত ডাসক। মোতামদর ন্াসন্ কেমন্া 

একলা ব্মি কাঁমদসন্। আ�ামক কতসদন্ ব্মলম�, ভব্লীলা িাঙ্গ হমল 
হাস�র আ�ামদরমক িদু লশে্যায় শুইময় রােমব্।”

 হাস�র :.. “ন্ান্াজান্! আম্ার �ৃতদু ্যর পর ন্াসন্জান্ আ�ামক লালন্ 
পালন্ কমরম�ন্। োসন্ মোোরামকর সচন্তা কেমন্া কসরসন্।”

ন্ান্া �াো মোন্মড় ব্লমলন্… “আস� ব্সল কব্মরর কো আর ন্াসত 
ব্মল োসন্ মোোরামকর কো, হায়মর কসলকাল।”

হাস�র কপট মোহমি ব্লল... “ন্ান্াজান্, িকল মোদামর্ িারণী 
মোদাসর্ণী িাব্্যস্ত হময়ম�। ওমক সব্মদশ পাোমল আ�রা িকল সন্মদ্ষার্ 
হমত পারব্। আছো ন্ান্াজন্, অমন্মক ব্মল র এর পর ণ ব্মি, 
এেন্ র্ এর পর োম�াো ণ ব্িল মোকন্?”

ন্াসন্ সশউমর ব্লমলন্… “�ারাত্ক মোরামগ আ্রান্ত হময়ম�।”
ন্ান্া িারণীর �াোয় হাত ব্দুসলময় �াো সদময় ইশারা কমর ব্লমলন্... 

“ো! প্রে�ব্ামরর �ত ক্ষ�া কমর সদলা�, পমররব্ার ব্ামঘর িা�মন্ 
ব্সিময় রােব্।”

িারণী কপট মোহমি ব্লল… “ব্াঘ পরব্শ হমল সন্শ্চয় সন্পোপ 
প্র�াসণত হব্।”

ন্ান্া হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্... “পাপ শামপর অে্ষ আস� জাসন্ 
ন্া। আস� শুধদু আ�ার �াব্দুদমক েদুসশ করমত চাই।”

িারণী অপলক দৃমটি তাসকময় গম্ীরস্বমর ব্লল... “আস� সন্শ্চয় 
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পাসপষ্া হময়স�? আত্শুসদ্ধর জন্্য সব্সধ�মতা শাসস্তর প্রময়াজন্।”
ন্ান্া :.. “এেন্ তেন্ মোতার �া মোিান্ করমব্। আদৃত এব্ং তার 

স্ত্রী িম্বমন্ধ মোকামন্া �ন্তব্্য করমত চাই ন্া।”
িারণী :.. “আব্দু আম্দু প্রমব্াসধত হমল সব্সধসব্ড়ম্বন্া হমব্ ন্া।”
ন্ান্া :.. “টরটর কমর মোহঁমট মোেময় োরমোমর অট্ গর� চা ব্াসন্ময় 

আন্। ব্দুমকর ধকধক ব্লম� এেদুসন্ মোতার �া মোিান্ করমব্।”
িারণী মোচাে ব্দুমজ সশউমর উমে। হাস�র কাঁধ েদু সলময় ডামন্ ব্াঁময় 

তাকায়। ন্ান্া ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ হাস�র সদমক তাসকময় ব্লমলন্... 
“আ�ার ন্া মোতার ব্ইমন্র িয়তা মোেমত চাি?”

হাস�র :.. “চাসচ আম্ার িামে কো ব্মলস�। িান্দুগ্মহ চাচাজামন্র 
িামে কো ব্লমল অন্্যিব্ আ�রা িা�লামত পারব্।”

এ�ন্ ি�য় মো�াব্াইমল ব্াজমল “ও �ামগা!” ব্মল িারণী ন্াসন্মক 
জসড়ময় ধমর মোচাে ব্দুমজ সশউমর �দুে ব্াসড়ময় তাকায়। ন্ান্া ব্দুক ভমর 
শ্বাি মোটমন্ জব্াব্ সদময় ব্লমলন্... “িব্ সেকোক আম�। �ারমত 
�ারমত আধ�রা কমরস�। ব্ার ব্ার এক কো ব্মলম�, চাচা চাসচ 
ো ব্মলস�মলন্ আস� তা কমরস�লা�। এেমন্া আ�ার িামে েগড়া 
কমরসন্, �ামন্ সন্শ্চয় অস্বাভাসব্ক সক�দু হময়ম�। ওর িামে কো ব্মল 
মোকামন্া লাভ হমব্ ন্া। পাগমলর �ত সব্লাপ কমর। সেকাম�, তাসব্জ 
আন্ার জন্্য হাস�রমক পাোব্। মোতা�ার শাশুসড় এেন্ কো ব্লমব্ 
ন্া। ন্াতসন্র দরসদ হময়স�ল। মোতা�ামদর সন্শ্চয় জান্া আম� আস� 
রাগমল োমছেতাই কসর। সেকাম�! িমূ্পণ্ষ িদুস্ হমল মোিান্ করার জন্্য 
ব্লব্। আস� িদুস্ আস�। দদু সশ্চন্তা ন্া করার জন্্য িাস�হামক ব্লমব্। 
ওরা এেন্ মোকাোয় আস� জাসন্ ন্া। সেকাম� পমর কো ব্লব্। আব্ার 
ব্লস�, আস� সেকোক আস�। সেকাম�, ডাতিামরর িামে মোদো করব্। 
ওয়ালাইকদু � আিিালা�।”

িারণী মোদৌমড় মোেময় ন্ান্ামক জসড়ময় ধমর ডদু কমর মোকঁমদ ব্লল... 
“আস� আর কেমন্া আপন্ার িামে েগড়া করব্ ন্া।”

“মোকন্?” ব্মল ন্ান্া হািার মোচটিা কমর ওর �াোয় হাত ব্দুলামল 
ন্াসন্ অশ্রু �দুম� হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্... “আ�ার দা�ান্ সেক 
আম� মোতা?”

ন্ান্া �াো দদু সলময় িারণীমক ব্াজদুমত মোটমন্ ব্লমলন্... “ব্াধ্য হময় 
মোতার গলায় তাসব্জ কব্চ ব্াঁধমত হমব্।”

“আ�ামক ভূমত ধমরম� ন্াসক?” ব্মল িারণী দাঁত কট�ট করমত 
মোচময় সজভ মোকমট ব্লল... “সজ ন্ান্াজান্, আধদুসল গসলময় �াদদু সল 



www. mohammedabdulhaque.com  130

ব্াসন্ময় সদমল িকমলর �ঙ্গল হমব্।”
ই�ন্ কপট মোহমি ব্লল... “ন্ান্াজন্, ব্ন্ ব্াদামড় মোব্ড়ামত মোগমল 

মোদৌড়ামদৌসড় কমর ক্ান্ত হময় আ�রা তাব্দু টাসঙময় ঘদু�ামত পারব্। 
ব্ািায় োকমল রাত জাগর কমর আ�রা িপ্ষগুরুর ব্াসড় মোেময় 
অজাগর মোদৌড়াব্।”

ন্ান্া হাঁটমত শুরু কমর ব্লমলন্… “োওয়াদাওয়ার িদুব্মন্াব্স্ত 
মোকন্ হয়সন্ এেন্ ব্দুসেস�। চল! ব্মন্ মোেময় িংঘব্দ্ধভামব্ রান্না কমর 
চড়দু ইভাসত করব্।”

ই�ন্ এব্ং হাস�র সক�দু ন্া কমর ব্্যস্ত হয়। িারণীর �া মোিান্ 
কমরন্। ন্াসন্ অসভন্য় করমত ব্্যে্ষ হময় মোকঁমদ ব্লমলন্... “িাস�হা, 
মোব্সশ ব্াড়াব্াসড় করমল মোতার ব্াপমক হারামব্। তদু ই জাসন্ি অস্বাভাসব্ক 
সক�দু হমল মোতার ব্াপ স্বাভাসব্ক োকার মোচটিার কমরন্। মোতারা মোদমশ 
আিমল িব্্ষন্াশ হমব্। প্রময়াজমন্ আিার জন্্য ব্লব্। মোগামদর উপর 
সব্র্মিাঁড়া মোিমটম�। মোে িারণীমক আশ্রয় সদময়স�ল তার স্ত্রীমক মোকউ 
হত্যা কমরম� এব্ং তার এসত� মো�ময় িারণীমক আঁকমড় ধমরম�। 
িারণী তেন্ লন্ন্ স�ল। আ�রা তামক সচসন্ ন্া। িারণী কেমন্া 
মোতার ব্ামপর িা�মন্ স�ে্যা ব্মল ন্া। হ্যাঁ, মোদেমত মোতার ব্ামপর 
�মতা। ভদ্র এব্ং িম্ভান্ত। ব্ললা� মোতা মোতার ব্ামপর �মতা। মোতারা 
সচন্তা কসরি ন্া, ো হময়ম� সন্শ্চয় ভামলার জন্্য হময়ম�। আ�রা 
এেন্ মোব্ড়ামত োব্। আজ আর মোিান্ কসরি ন্া। ই�ন্ আশকারা 
মোপময় োমছেতাই করম�। আস� আব্ার ব্লস�, িব্ সেকোক আম� 
মোতারা সচন্তা কসরি ন্া।”

ন্ান্া মোহঁমক ব্লমলন্... “এত মোজরা করম� মোকন্? ো ব্লার আস� 
ব্মলস�, ওরা িন্তুটি ন্া হমল িারণীমক পাসেময় মোদব্।”

ন্াসন্ মোিান্ মোরমে ইসন্ময় সব্সন্ময় ব্লমলন্... “মোজরা কমরসন্, জান্মত 
মোচময়স�ল আপসন্ সেকসেক আম�ন্ সক ন্া?”

ন্ান্া :.. “আস� সেক আস�। িারণী চল!”
িারণী কো ন্া ব্মল চারপামশ তাকায়। ন্ান্া গাসড়মত উমে ব্িমল 

িারণী চালামত শুরু কমর। ন্াসন্ কো মোশমর্ কমর সজমপ উমে ব্িমল 
হাস�র দ্রুত চাসলময় িারণীমক অন্দুিরণ কমর। পরসদন্ িাকমল 
িারণী মোিান্ কমর অসণ�ামক জাসগময় ব্লল... “দাঁত মো�মজ শতরী 
হময় োব্ার মোটসব্মল োও। ন্াস্তা োণ্ডা হমব্।”

অসণ�া :.. “তদু স� এেন্ মোকাোয়?”
িারণী :.. “দদুপদুমর মোদো করব্, এেন্ রাসে?”
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অসণ�া আদৃমতর হামত মো�াব্াইল সদময় মোদৌমড় ব্ােরুম� োয়। 
আদৃত �ৃদদু মোহমি ব্লল... “মোক�ন্ আ�?”

িারণী :.. “কেন্ মোদো করমব্? আ�ার ি�য় কাটমত চায় ন্া। 
দমণ্ডর কাটা োম�াো উলটা মোদৌমড়।”

আদৃত… “এিব্ মোকন্ হমছে?”
িারণী :.. “জব্াব্ মোজমন্ প্রনে কমরা মোকন্?”
আদৃত :.. “সন্মজমক ব্্যস্ত রাোর মোচটিা কমরা। অসণ�ামক স্দু মল 

সদময় অসিমি মোেময় িাংব্াসদকমদরমক সন্�ন্ত্রণ করমত হমব্।”
িারণী :.. “িাংব্াসদকরা কী করমব্?”
আদৃত :.. “প্রে� পাতায় কাব্্যরসিকার িামে আ�ার এব্ং অসণ�ার 

�সব্ �াপামব্।”
িারণী :.. “দদুপদুর কেন্ হমব্?”
আদৃত :.. “ব্্যস্ত হমল হমব্।”
িারণী :.. “সক�দু করার মোন্ই।”
আদৃত :.. “এেন্ মো�াব্াইল মোরমে সক�দু মোেময় উমপাি ভামঙা। 

আ�ার অমন্ক কাজ আম�।”
ন্াসন্ পামশ মোেময় সব্দ্রূপ মোহমি ব্লমলন্... “ব্রণ করমল গলার 

�ালা ব্ান্ামব্। হায় হায় আস� তেন্ কী করব্।”
িারণী �দুে সব্কৃত কমর মোিান্ রােমল ন্াসন্ �াো সদময় ইশারা কমর 

ব্লমলন্... “ো! িকমলর জন্্য একলা চা ন্াস্তা ব্ান্ামল ি�য় কাটমব্ 
ন্ইমল কাটা উলটা ঘদুরমব্।”

িারণী :.. “ন্াসন্! ি�য় এত পার্াণ হয় মোকন্?”
ন্াসন্ :.. “মোদো হমল ব্লব্, �াদদু সল ব্াসন্ময় গলায় লটকাব্ার জন্্য।”
িারণী :.. “এর ন্া� সক মোপ্র�?”
ন্াসন্ :.. “আশীব্্ষাদ।”
হাস�র দরজার িা�মন্ দাঁসড়ময় মোহঁমক ব্লল... “সক�দু মোেমত মোদমব্ 

ন্া শুধদু ন্াসন্জামন্র িামে ব্ক ব্ক করমব্?”
িারণী :.. “ন্ান্াজান্ উমেম�ন্?”
 হাস�র :.. “হ্যাঁ, এেন্ ন্াস্তা মোদ। মোপট ভমর মোেময় মো�ারগ োসশ 

আন্ার জন্্য ব্াজামর োব্।”
িারণী :.. “ওিব্ সদময় কী করমব্?”
হাস�র :.. “আজ আ�রা আন্মন্াৎিব্ করব্। গসরব্গুরমব্া আিমব্, 

তামদরমক সন্রান্ন্ করমল আন্ন্িাগর মোশাকামব্।”
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িারণী :.. “মো�ারগ �াংমির িামে ব্াব্দুসচ্ষ ন্া আিমল আজ মোতা�ামদর 
ব্াব্দুসগসর ব্ার করব্।”

হাস�র :.. “এেন্ ন্াস্তা মোদ, ওিব্ আপমি আময়াসজত হমব্।”
িারণী :.. “দদুপদুমর উন্ার িামে মোদো করব্।”
িারণী :.. “তদু ই িাজমগাজ কর আ�রা ন্াস্তা ব্াসন্ময় োব্।”
িারণী ব্্যস্ত হময় ন্াস্তা ব্াসন্ময় সন্মজর কা�রায় োয়। সেক 

এগামরাটায় ঘটিার িামে মো�াব্াইল ব্াজমল িারণী জব্াব্ সদময় 
ব্লল... “কেন্ আিব্?”

আদৃত :.. “হাস�রভাই গাসড় চালামব্ন্, ই�ন্ িা�মন্ ব্িমব্।”
িারণী :.. “আ�ার কো ব্ল� ন্া মোকন্?”
আদৃত :.. “ন্ান্াজান্ এব্ং তদু স� সপ�মন্ ব্িমব্। ন্াসন্জামন্র িামে 

সব্কামল মোদো হমব্।”
িারণী :.. “কেন্ মোব্মরাব্?”
আদৃত :.. “আজ তদু স� ন্ীলাম্বসর পরমব্। সেস�ময় পড়া �ন্ মোতা�ার 

িংস্পমশ্ষ চন্�মন্ হময়ম�। তদু স� আিমল পসরমব্শ স্বসপ্নল হমব্।”
িারণী মো�াব্াইল মোরমে �ণ্ডন্কলায় ব্্যস্ত হময় অলংকরণ এব্ং 

ন্ন্ন্তম্বি িদুর্�া�সণ্ডত হময় সন্মচ মোন্ম� ই�ন্মক হাঁ কমর তাসকময় 
োকমত মোদমে ধ�মক ব্লল... “অদ্দুত সক�দু আসব্ভূ্ষত হময়ম� ন্াসক?”

ই�ন্ সশউমর ব্লল... “আজ আব্ার মোপত্নীর �ত মোিমজস�ি মোকন্?”
িারণী :.. “মোতার কা� মোেমক িদুমধ আিমল উশুল করব্ �মন্ 

রাসেি!”
ই�ন্ মোহ মোহ কমর হািমল িারণী দাঁত কট�ট কমর হাত উঁসচময় 

ব্লল... “ন্ান্াজান্, িাক্ষাৎকামরর ি�য় হময়ম�।”
ন্ান্া মোেময় িারণীর হাত ধমর মোহঁমট সজমপ উেমল হাস�র চালামত 

শুরু কমর। ন্ান্া এ-সি চালাব্ার জন্্য ব্মল িারণীর সদমক তাসকময় 
�ৃদদু মোহমি ব্লল... “কাব্্যরসিকামক মোকউ কেমন্া মোদমেসন্। কামরা 
িামে হাসি�দুমে কো ব্লমত হমব্ ন্া। মোকউ প্রনে করমব্ ন্া এব্ং 
পামশও আিমব্ ন্া। সন্রাপতো সন্সশ্চত করার জন্্য �মেমব্মশ 
সন্রাপতোরক্ষী োকমব্।”

িারণী :.. “�মেমব্মশ মোকন্?”
ন্ান্া আড়মচামে তাসকময় ব্লমলন্... “এমকব্ামর প্রশান্ত িদুন্রী।”
িারণী :.. “আর উমতেসজত করমল সচৎ হময় পড়ব্।”
ন্ান্া :.. “অন্দুসচন্তায় �ন্ সন্সশ্চন্ত হয়, দদু সশ্চন্তায় হয় সব্ভ্রান্ত। 



www. mohammedabdulhaque.com  133

সব্সচন্তায় �ন্ �ন্তা হয়, িসচ্চন্তায় হয় িাধদুিন্ত।”
িারণী :.. “স্রটিার মোশ্রষ্ িৃসটি �ান্দুর্, আমদটিা হয় দদুমশ্চটিায় এব্ং 

িত্যদ্রটিা হয় প্রমচটিায়। আস� সক স�ে্যা ব্মলস�?”
ন্ান্া :.. “আস� আসদটি, কেমন্া সন্মদ্ষটিা হমত চাইসন্। ো সন্সদ্ষটি 

তা করার জন্্য আস� িমচটি হই। আস� সব্শ্বাি কসর, ধ�্ষকম�্ষ �ান্দুর্ 
উৎকৃটি হয়।”

িারণী :.. “আজমকর জন্্য সন্শ্চয় েমেটি হময়ম�?”
ন্ান্া :.. “কৃমটি জস� কৃমর্্য কৃর্ক আ�ামদরমক কৃসটিিম্পন্ন 

কমরম�।”
িারণী সক�দু ন্া ব্মল কপাল কদু ঁচ করমল ন্ান্া গম্ীরস্বমর ব্লমলন্... 

“ব্কল� কৃর্করা সদন্�ান্ কটি কমরও কৃসটির একাসধক অে্ষ জান্মত 
পামর ন্া। কৃর্করা লাট হময় মোচাে টাটামল লাটরা হাভামত হমব্, তা 
সক তদু ই জাসন্ি?”

িারণী �াো মোন্মড় িা�মন্ তাকায়। প্রকশন্ার িা�মন্ সজপ ো�মল 
িাংব্াসদকরা মোদৌড়ামদৌসড় কমর। আদৃত মোব্সরময় উচ্চকমঠে ব্লল... 
“আপন্ারা িমর দাঁড়ামল মোদহরক্ষীরা দরজা েদুলমব্ন্, ব্াড়াব্াসড় 
করমল চমল োমব্ন্। িাক্ষাৎকামরর জন্্য েমেটি মোচটিা কটি কমরস�।”

িাংব্াসদকরা িদুসস্র হমল আদৃত দ্রুত সজমপর পামশ মোেময় দরজার 
হাতল ধমর িারণীর সদমক তাসকময় �ৃদদু মোহমি ব্লল... “আমদমশ 
আসদটি হব্, উপমদমশ হব্ উপসদটি।”

িারণী হািার মোচটিা কমর ব্লল… “আস� সন্সশ্চত হময়স�, আপসন্ 
িসত্য সব্সশটি।”

আদৃত দরজা েদুমল হাত সদময় পে প্রদশ্ষন্ কমর ব্লল... “ন্গন্্য 
আস� জাসন্ আপসন্ অন্ন্্যা। আপসন্ মোলোমলসে কমরন্, আস� তা 
িদুেপাে্য কসর।”

িারণী ডান্ হাত প্রিাসরত কমর ব্লল… “আপন্ার িম্পাসদত 
উপন্্যাি পমড় িমম্াসহত হময়স�। দক্ষ প্রকাশক এব্ং উতে� পদুরুর্মক 
কটি সদময় �ন্ সক্টি হমত চায়সন্, তাই িব্ান্ধমব্ এমিস�।”

আদৃত িারণীর হাত ধমর �ৃদদুমহমি ব্লল... “আস� সন্শ্চয় ভাগ্যব্ান্? 
আপন্ার �ত পর�া িদুন্রী আ�ার �ত অধম�র িামে মোদো করার 
জন্্য প্রকাশন্ায় এমিম�ন্ এব্ং পমর আ�ার গসরব্োন্ায় োমব্ন্।”

িারণী :.. “পর�ান্মন্ আসতে্যগ্হণ করলা�।”
আদৃত সপ�দু মোহঁমট ব্লল… “আপন্ার ব্ইর প্রছেদ এব্ং অক্ষরসব্ন্্যাি 
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হময়ম�। �দুদ্রমণর অন্দুম�াদন্ সদমল েেন্ ব্লমব্ন্ তেন্ প্রকামশাৎিব্ 
হমব্।”

িারণী সজপ মোেমক ন্া�মত শুরু কমর ব্লল... “িম্ান্ প্রদ্ষশমন্র 
জন্্য অিংে্য ধন্্যব্াদ।”

আদৃত :.. “িম্াসন্তামক িম্ান্ কমর িম্াসন্ত হময়স�।”
িারণী :.. “িম্ান্ীরা িম্াজ্ষন্ কমরন্।”
আদৃত :.. “সব্ভতি হমলও ভসতিব্মল ভতিার িসম্সলত হয়।” 
িারণী কো ন্া ব্মল �ৃদদু হামি। আদৃত হাঁটমত শুরু কমর সপ�ন্ 

সিমর তাসকময় ব্লল... “�মহাদয়, দয়া কমর অধ�মক ক্ষ�া করমব্ন্। 
জাসন্ ন্া আস� এেন্ িমূ্ঢ় ন্া িমম্াসহত।”

ন্ান্া িাংব্াসদকমদর সদমক তাসকময় �াো মোন্মড় ব্লমলন্... 
“সন্সশ্চয়তার িামে ব্লমত পারব্, োোপড়া মোরামদ �গজ তাতামছে। 
আস� মোে স�ে্যা ব্সল ন্া তা আপন্ারাও জামন্ন্।”

এক িাংব্াসদক মোচাে ব্দুমজ সশউমর ব্লল... “উন্ামদর ব্দামন্্য আস� 
অধ� হময়স� এব্ং আপসন্ সন্শ্চয় উতে� হময়ম�ন্?”

ন্ান্া :.. “িাংশসয়ক প্রমনের উতের সদমত হমল িাংসৃ্সতক অন্দুষ্ামন্র 
আময়াজন্ করমত হমব্।”

িাংব্াসদক :.. “আজ িকামল চা’র িামে টা ন্া মোেময় আস� 
িাংঘাসতক �ারাত্ক ভদু ল কমরস�। মোপমটর ভদু মে �াো ঘদুরামছে। মোহ 
ব্াংলা, িদয় হময় আ�ামক আশীব্্ষাদ কমরা আস� ব্াংলায় কো 
ব্লমত চাই।”

ন্ান্া �াো মোন্মড় হাঁটমত শুরু করমল িাংব্াসদক আদৃমতর সদমক 
তাসকময় কপট মোহমি ব্লল... “অন্দু�সত সদমল েদুগল �সব্ তদু লব্।”

আদৃত িারণীর সদমক তাসকময় ব্লল... “আপসন্ অন্দু�সত সদমল 
িাংব্াসদকরা �সব্ তদু লমব্ন্।”

িারণী �দুচসক মোহমি ব্লল… “সব্র্য় আশময় আপসন্ সব্মশর্ঞে।”
আদৃত িাংব্াসদমকর সদমক তাসকময় ব্লল... “�সব্ তদু লমত পারমব্ন্, 

প্রনে করমত পারমব্ন্ ন্া। আজ শুধদু মোদো করার জন্্য এমিম�ন্।”
িাংব্াসদক :.. “প্রে� পাতার জন্্য �ূল্যব্ান্ �সব্ তদু লমত চাই।”
আদৃত :.. “উসন্ অন্দু�সত সদময়ম�ন্।”
িাংব্াসদক হাত �মল ব্লল... “পামশ দাঁড়ামল কাব্্যরসিক এব্ং 

কাব্্যরসিকামক ভতিরা একন্জর মোদেমব্।”
আদৃত :.. “কত পামশ?”
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িাংব্াসদক কপট মোহমি ব্লল… “পাশাপাসশ আর সক।”
িারণী দদুটিদু হাসি মোহমি পাশাপাসশ দাঁসড়ময় ব্লল... “�সব্ দৃসটিকটদু  

হমল আর কেমন্া �সব্ তদু লমত পারমব্ন্ ন্া।”
িাংব্াসদকরা আর কো ন্া ব্মল দৃসটিন্ন্ন্ �সব্ তদু লায় ব্্যস্ত হয়। 

দদুজন্ িতক্ষতার িামে মোহঁমট কাে্ষালময় প্রমব্শ কমর এব্ং আদৃত 
দরজা ব্ন্ধ করমত করমত ব্লল… “আজমকর জন্্য েমেটি হময়ম�।”

ন্ান্া :.. “ভাব্প্রকামশ অভাব্ িৃসটি করার জন্্য আস� আসিসন্, 
হািাহাসি করার জন্্য এমিস�।”

আদৃত :.. “আস� আসদটি হমত চাই।”
ন্ান্া :.. “দৃটিামন্তর জন্্য ন্সজরস্বরূপ কাজক�্ষ করমত হয়।”

ন্ান্া েেন্ আমদশ উপমদশ কমরন্ ই�ন্ তেন্ আদৃমতর গাসড়র 
পামশ দাঁসড়ময় সচসন্ততকমঠে ব্লল… “�ামক আন্ার ি�য় হমছে, 
হাঁটাহাঁসট কমর চা-টা োওয়া োমব্ ন্া।”

হাস�র :.. “তদু ই এেন্ কী করমব্?”
ই�ন্ :.. “আস� ন্াসন্মক আন্মত োব্। তদু স� মোদৌমড় োও, মোদসর 

হমল োড়দু র ব্াসড় একটাও �াসটমত পরমব্ ন্া।”
হাস�র মোদৌমড় কাে্ষালময় প্রমব্শ কমর ব্্যস্তকমঠে ব্লল... “েেন্ 

তেন্ সটসিমন্র �দুসট হমব্, মোপঁ�মত মোদসর হমল িকমলর �াোয় ব্াসড় 
পড়মব্।”

িারণী দাঁসড়ময় ঘসড়র সদমক তাসকময় ব্লল... “�ধ্যাহ্নমভাজমন্র 
ি�য় হময়ম� ন্সক?”

হাস�র ন্ান্ার পামশ ব্মি কাপ হামত সন্ময় ব্লল… “এেমন্া 
প্রায় ঘটিা ব্াসক, আস� শুধদু স্মরণ কসরময় মোদওয়ার জন্্য মোদৌমড় 
এমিস�লা�। ন্ান্াজান্, সচন্তার কারণ মোন্ই োণ্ডা চা আস� পান্ করব্। 
তারপর কী করমব্ন্ তা সন্ময় আপসন্ সচন্তাভাব্ন্া করুন্।”

ন্ান্া দাঁত কট�ট কমর ব্লমলন্... “আ�ার গর� চায় �দুে সদমল 
মোকন্?”

হাস�র কপট মোহমি ব্লল... “আস� মোভমব্স�লা� োণ্ডা হময়ম�। োো 
গর� চা’য় �দুে সদময় মোোঁট পদুমড়ম�। িকমলর জন্্য আমরক কাপ 
আসন্?”

িারণী সপ�দু হাঁটমল হাস�র �াো সদময় ইশারা কমর ব্লল... 
“কাে্ষালময় ব্মি প্রকাশমকর িামে গপিপ কর। ব্ই মোব্সশ সব্স্র 
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হমল তদু ই স্বন্া�ধন্্যা হমব্ এব্ং আ�রাও িম্ান্ীত হব্।”
িারণী লসজ্ত হময় দ্রুত আদৃমতর কমক্ষ প্রমব্শ কমর ব্লল... 

“আর কত অসভন্য় করব্?”
আদৃত ঘসড়র সদমক তাসকয় ব্লল… “িকমলর আমগ মোজমগ 

উপব্ািী আর সপয়াসি, উপায়ান্তর হমল ভীর্ণ সভতদু  হয় অি�িাহিী। 
চমলা, অসণ�ামক আন্মত োব্।”

িারণী :.. “িহমজ িংসিদ্ধ হয় েত্নশীল এব্ং আয়ািী, আপাতদৃমটি 
প�ন্ হয় িাতরঙা মোব্ন্ারিী।”

আদৃত :.. “অন্ায়ামি িািল্য আমি ন্া। িািমল্যর জন্্য পসরশ্র� 
করমত হয়।”

িারণী :.. “সব্কমল্পর জন্্য আকাশকদু িদু� কল্পন্া কমর হময়স�লা� 
কল্পন্াসব্লাসিন্ী। কেমন্া পসরশ্র� করমত হয়সন্। সহংিাশ্রয়ীরা আ�ামক 
িহ্য করমত পামর ন্া। আস� সব্শ্বাি কসর আপসন্ িত্যাশ্রয়ী?”

আদৃত :.. “িাধ্যিাধন্ায় হমত চাই আত্াশ্রয়ী।”
িারণী কো ন্া ব্মল হািার মোচটিা কমর। আদৃত দরজা েদুমল ন্ান্ার 

সদমক তাসকময় ব্লল... “ন্ান্াজান্, রসিকামক িামে সন্ময় োই।”
ন্ান্া হাত মোন্মড় ব্লমলন্… “ব্গলদাব্া করমল সব্পদ দূর হমব্।”
দদুজন্ োোিাধ্য দ্রুত মোহঁমট সজমপ উমে এব্ং আদৃত চালামত 

শুরু করমল িারণী �াো দদু সলময় স্বগমতাসতি কমর… “অব্মশমর্ 
অপ্রতীয়�ামন্র অব্য়ব্ স্পটি হময়ম�।”

আদৃত :.. “সচসন্তত হছে মোকন্?”
িারণী :.. “প্রামব্শমন্ প্রসশক্ষণপ্রাপ্ত। িত্যািত্য এব্ং ব্াস্তব্ শমব্র 

অে্ষ জাসন্। পরসহংিার অসভঞেতা মোন্ই।”
আদৃত :.. “শুধদু এতটদু কদু  ব্লব্, অসণ�া আ�ার জীব্ন্ীশসতি এব্ং 

আস� ব্্যে্ষ সপতা হমত চাই ন্া।”
িারণী :.. “অসণ�ার িম্বমন্ধ দৃঢ়সচমতে সস্রসিদ্ধান্ত কমরস�।”
আদৃত :.. “সন্শ্চয় আল্াহ আ�ামদর এক�াত্ গন্তব্্য এব্ং মোব্মহমস্ত 

মোপঁ�ার এক�াত্ �াধ্য� �ৃতদু ্য।”
িারণী :..”আপন্ার স্ত্রীমক মোকউ হত্যা কমরম� এব্ং আ�ার স্বা�ীর 

িামে সব্ব্াহসব্মছেদ হময়ম�। চারপামশ তাসকময় মোদেদুন্, একটদু  উসন্শ 
সব্শ হয়সন্। শুধদু অসণ�ার জীব্ন্ উলট পালট হময়ম�।”

আদৃত :..”অসণ�ামক দতেক সন্মল িসত্য কৃতঞে হব্।”
িারণী ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ অপলকদৃমটি িা�মন্ তাসকময় ব্লল… 
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“শুধদু�াত্ �ৃতদু ্য আ�ামদর দূরমত্বর কারণ হমব্।”
আদৃত �াো দদু সলময় ডামন্ ব্াঁময় তাসকময় গাসড় ো�ায়। হাস�র 

মোটসসি মোেমক মোব্সরময় মোদৌমড় মোেময় ো�ার কারণ জান্মত চায়। আদৃত 
সজপ মোেমক মোন্ম� দরজা লাগামত লাগামত ব্লল.. “সক�দু হয়সন্। 
অসণ�ামক আন্মত োব্।”

হাস�র হাঁপ মো�মড় মোটসসিমত সিমর োয়। আদৃত স্দু মল প্রমব্শ কমর 
অসণ�ামক সন্ময় সিমর িারণীমক সপ�মন্ ব্িা মোদমে হািার মোচটিা কমর 
ব্লল... “মোতা�ার েদুসকর পামশ ব্মিা।”

অসণ�া :.. “আব্দু, ব্ািায় কেন্ োব্?”
আদৃত :.. “মোরস্তরাঁয় মোেময় স্বাভাসব্ক অসভন্য় করমত হমব্।”
অসণ�া :.. “কামন্ কামন্ কী ব্লব্?”
আদৃত :.. “কী ব্লমত চাও?”
অসণ�া :.. “আম্দু প�ন্ হময়ম�।”
আদৃত :.. “আজ িব্াইমক শুসন্ময় ব্লমল মোতা�ার েদুসক মোতা�ার 

িামে ব্ািায় োমব্।”
অসণ�া গাসড়মত উমে উচ্চকমঠে ব্লল... “আব্দু, েদুব্ মোব্সশ ভদু ে 

মোলমগম�।”

আদৃত আর কো ন্া ব্মল িতক্ষতার িামে দ্রুত চাসলময় মোরস্তরাঁর 
িা�মন্ মোেময় িাংব্াসদকমদরমক মোডমক ব্লল... “ভাই িামহব্রা, 
আপন্ারা ব্াড়াব্াসড় করমল আ�ার �াোয় ব্াসড় পড়মব্।”

িাংব্াসদক :.. “মো�ময় িামে �ামন্…?”
আদৃত :.. “মোদায়ায় দয়ার দদুয়ার েদুমল।”
িাংব্াসদক :.. “আজ আ�রা আপন্ামদর জন্্য মোদায়া করব্।”
আদৃত দরজা েদুলমল িারণী হাত প্রিাসরত কমর। আদৃত হাত ধমর 

িারণীমক ন্া�মত িাহাে্য কমর ব্লল... “আস� সন্শ্চয় ভাগ্যব্ান্?”
িারণী :.. “আজ সন্শ্চয় ভামগ্যাদয় হময়ম�?”
আদৃত :.. “আ�ামরা এ�ন্ �মন্ হমছে।”
িারণী অসণ�ার সদমক তাসকময় হাত প্রিাসরত কমর ব্লল... “আমিা 

েদুসক�সণ।”
অসণ�া হাত ধমর ন্া�মল িারণী আদৃমতর সদমক তাসকময় ব্লল... 

“প্রকাশকিামহব্, গন্তমব্্যর সদমক হাঁটমত শুরু করমল আ�রা 
আপন্ামক অন্দুিরণ করব্।”
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আদৃত হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “কসব্তা সলেমত হমল সচন্তা 
করমত হয়, সচন্তা করমত হমল সচন্তক হমত হয়, সচন্তকরা িব্ি�য় 
সচসন্তত োমক।”

মোরস্তরাঁয় িা�মন্ মোগমল পসরচারক তামদরমক অভ্যে্ষন্া কমর 
মোটসব্মল সন্ময় োয়। আদৃত মোচয়ার মোটমন্ �ৃদদু মোহমি ব্লল... “�হীয়িী, 
আপন্ার িংস্পমশ্ষ �মহাৎিাসহত হময়স�। �হীয়ান্ আদমশ্ষ �মহাৎিব্ 
হমব্।”

পাশাপাসশ ব্মি অসণ�া এব্ং িারণী গমল্প �তে হয়। পসরচারক 
পান্ীয় সদময় মোগমল আদৃত অসণ�ামক মোডমক ব্লল... “অসণ�া, আ�ার 
কাম� আমিা।”

অসণ�া :.. “মোকন্ আব্দু?”
আদৃত :.. “ব্রাব্মরর �ত কামন্ কামন্ সক�দু ন্া ব্লমল সব্পমদ 

পড়ব্।”
অসণ�া িান্মন্ মোহমি ব্লল… “আজ আস� িব্াইমক শুসন্ময় ব্লমত 

চাই।”
আদৃত চারপামশ তাসকময় �াো সদময় ইশারা করমল অসণ�া 

উচ্চকমঠে ব্লল... “আব্দু, আম্দু প�ন্ হময়ম�।”
আদৃত চ�মক উোর ভান্ কমর দাঁসড়ময় িারণীর পামশ মোেময় 

িসব্ন্ময় ব্লল... “দয়া কমর মো�ময়র কোয় রাগ করমব্ন্ ন্া।”
িারণী চারপামশ তাসকময় িসব্স্মময় ব্লল... “আপন্ার মো�ময় 

আ�ামক আম্দু ডাকম� মোকন্?”
আদৃত অসণ�ামক উমর মোটমন্ �াোয় হাত ব্দুসলময় হািার মোচটিা কমর 

ব্লল... “এসত� মো�ময়র জন্্য �া েদু ঁমজ পাসছে ন্া। অভদ্রতার জন্্য 
আন্তসরকভামব্ দদুঃসেত। দয়া কমর ক্ষ�া করমব্ন্।”

িারণী দাঁসড়ময় ন্ান্ামক মোডমক ব্লল... “ন্ান্াজান্! এই এসত� 
মো�ময় আ�ামক আম্দু মোডমকম�। অভদ্রতার জন্্য প্রকাশক িামহব্ 
ক্ষ�া চাইম�ন্। আস� এেন্ কী করব্?”

এ�ন্ ি�য় �ধ্যব্য়স্ পদুরুর্ মোরস্তরাঁয় প্রমব্শ কমর তামদর অসভন্ময় 
প্রভাসব্ত হময় পসরচারকমক সজমঞেি করমলন্... “কী হময়ম�?”

পসরচারক :.. “আপন্ার ন্াতসন্ �া প�ন্ কমরম�ন্।”
অসণ�ার ন্ান্া েেন্ �াো ন্ামড়ন্, ন্ান্া তেন্ অসণ�ামক পামশ 

মোটমন্ ওর �াোয় হাত ব্দুসলময় ব্লমলন্... “মোতা�ার ন্া� কী?”
অসণ�া :.. “আ�ার ন্া� অসণ�া। আপসন্ মোক?”
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ন্ান্া :.. “ওমক আম্দু ডাকমল আ�ামক ব্ড়-আব্দু ডাকমত হমব্। 
আস� ওর ন্ান্া।”

অসণ�া :.. “ব্ড় আব্দু, ব্ািায় চলদুন্। এোমন্ ভাত মোেমল মোপমট 
ব্্যো হমব্। িব্াই হাঁ কমর তাসকময় আম�ন্।”

ন্ান্া অসণ�ার হাত ধমর হাঁটমত শুরু কমর ব্লমলন্… “সেকাম� 
�া আ�রা এেন্ ব্ািায় চমল োব্। িারণী, আ�ামদর িামে আয়।”

অসণ�ার ন্ান্া িা�মন্ মোেময় ব্লমলন্... “সন্শ্চয় �ারাত্ক ভদু ল 
হময়ম�। দয়া কমর ক্ষ�া করুন্।”

অসণ�া িান্মন্ মোহমি ব্লল... “ন্ান্া-ভাই, ন্তদু ন্ আম্দু আ�ামক 
আব্দুর মোচময় মোব্সশ আদর কমরম�ন্।”

অসণ�ার ন্ান্া সক�দু ব্লমত চাইমল ন্ান্া �ৃদদু মোহমি ব্লমলন্... 
“আ�রা রাগ কসরসন্। মো�ময় ব্মলম� এোমন্ মোেমল মোপমট ব্্যো হমব্। 
আ�রা এেন্ ব্ািায় োব্। িারণী, আ�ার িা�মন্ ো।”

“ব্ড়-আব্দু।” ব্মল অসণ�া �দুমের কাম� হাত সন্ময় উঁসক মোদয়। 
ন্ান্া ন্া পাতমল অসণ�া সিিসিি কমর ব্লল... “আস� মোব্সশ েদুসশ 
হমল আ�ামদর ব্ািার পামশর মোরস্তরাঁয় ব্মি োই।”

ন্ান্া হাঁটমত শুরু কমর ব্লমলন্… “হাস�র! মোতার ন্াসন্মক সন্ময় 
প্রকাশমকর ব্ািায় ো। ওোমন্ আ�রা দদুপদুমরর োব্ার োব্।”

অসণ�ার ন্ান্া সক�দু ব্লমত চাইমল ন্ান্া �ৃদদু মোহমি ব্লমলন্... 
“আপসন্ োম�াো সচসন্তত হমছেন্। ভাত মোেময় োণ্ডা �াোয় সচন্তা 
কমর সস্রসিদ্ধান্ত করব্। চাইমল আপসন্ও আ�ামদর িামে আিমত 
পারমব্ন্।”

িারণী মোেময় ন্ান্ার হাত ধমর। হাস�র এব্ং রিাইভার তামদরমক 
অন্দুিরণ কমর। আদৃত অসণ�ার ন্ান্ার পামশ মোেময় ব্লল... “দদু সশ্চন্তার 
কারণ মোন্ই। পমর িব্ সব্মলের্ণ করব্।”

অসণ�ার ন্ান্া কো ন্া ব্মল হাত সদময় ইশারা কমরন্। আদৃত 
দ্রুত মোহঁমট মোেময় সব্ল পসরমশাধ কমর। িারণী গাসড়মত উমে হাঁপ 
মো�মড় অসণ�ার সদমক তাসকময় ব্লল... “�ামগা, মোতা�ার িাহি আম�। 
আ�ামক অভয় দাও, ডমর-ভময় হাত পা অসন্য়সন্ত্রত হময়ম�।”

অসণ�া হািমত হািমত ব্লল… “তদু স� িসত্য েদুসক।”
িারণী মোচাে ব্দুমজ সশউমর ব্লল... “আস� মোভমব্স�লা� সভরস� মোেময় 

পমড় �ৃসগ মোরামগ আ্রান্ত হব্।”
অসণ�া হািার মোচটিা কমর ব্লল… “আ�ার িামে প্রসতঞো 
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কমরস�ল।”
িারণী ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ ব্লল... “হ্যাঁ, আ�রা প্রসতঞোব্দ্ধ 

হময়স�লা�।”
ন্ান্া তামদর কমোপকেন্ শুমন্ ব্দুক ভমর শ্বাি টামন্ন্। মো�াব্াইল 

ব্াজমল পমকট মোেমক ব্ার কমর জব্াব্ সদময় ব্লমলন্... “কী ব্লমল? 
ওরা সিমলট এমি মোপঁম�ম�। মোতা�ার মো�ময় এব্ং দা�ান্মক ব্দুসেময় 
ব্লমব্ ি�ি্যা হমল আস� ি�াধান্ করব্ ন্া।”

িারণী অসণ�ামক জসড়ময় ধমল কসম্পতকমঠে ব্লল... “আ�ার আব্দু 
আম্দু মোদমশ এমিম�ন্। উন্ারা আ�ামক জামন্ মো�মর মোিলমব্ন্।”

অসণ�া কাঁদমত শুরু কমর ব্লল... “ব্ড়-আব্দু, আ�ার আম্দুমক 
মোকউ গলা সটমপ মো�মরস�ল। ন্তদু ন্ আম্দুমক �ারমল আস�ও �মর 
োব্।”

ন্ান্া :.. “মোতা�ার ন্তদু ন্ আম্দুর ধামরপামশ মোকউ আিমত পারমব্ 
ন্া।”

অসণ�া :.. “ব্ড়-আব্দু, আ�ামদরমক িাহাে্য করমল আ�রা আপন্ার 
জন্্য মোদায়া করব্।”

ন্ান্া :.. “িারণী, তদু ই আ�ার এক�াত্ ন্াতসন্ হমলও এই মো�ময় 
মোতামক ন্তদু ন্ জীব্ন্ সদময়ম�।”

িারণী :.. “ন্ান্াজান্, অসণ�া আ�ার িামে োকমব্। উন্ারা চাইমল 
অন্্য কামরা িামে আ�ামক সব্ময় সদমত পারমব্ন্, আস� আপসতে করব্ 
ন্া।”

ন্ান্া ব্দুক ভমর শ্বাি মোটমন্ ব্লমলন্… “আদৃমতর িামেই মোতার 
সব্ময় হমব্। সব্ময়র সচন্তা ব্াদ সদময় এেন্ ভামতর সচন্তা কর।”

আদৃত সজমপ উমে কো ন্া ব্মল িতক্ষতার িামে চাসলময় ব্ািার 
ো�মল অসণ�া ব্লল... “ব্ড়-আব্দু, আ�ার ভয় হমছে। ব্ািার সভতর 
মোগমল ভামলা হমব্।”

ন্ান্া :.. “হ্যাঁ �া, এেন্ মোরস্তরাঁয় ব্মি ভাত মোেমত পারব্ ন্া।”
হাস�র মোটসসি মোেমক মোব্সরময় কাঁধ েদু লায়। ন্ান্া অসণ�া এব্ং 

িারণীমক ন্াস�ময় হাস�রমক মোডমক ব্লমলন্... “িব্ার জন্্য োব্ার 
সন্ময় আয়। মোপট ভমর ভাত মোেমত হমব্। মোব্সশ ভদু ে লাগমল োণ্ডা 
�াোয় সচল্াসচল্া করা োয় ন্া।”

অসণ�ার হাত ধমর িারণী দ্রুত ব্ািায় প্রমব্শ কমর। আদৃত ন্ান্ার 
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সদমক তাসকময় ব্লল... “আপন্ামক অত্যন্ত সচসন্তত �মন্ হমছে।”
ন্ান্া :.. “হ্যাঁ, আ�ার মো�ময় এব্ং দা�ান্ মোদমশ এমিম�। তদু স� 

সভতমর োও, োব্ার আন্ার জন্্য হাস�র সগময়ম�।”
আদৃত :.. “কী করব্ আস� জাসন্ ন্া।”
ন্ান্া :.. “ো করমত মোচময়স�মল তা হমব্। অসণ�ামক আস� কাঁদামত 

পারব্ ন্া। সভতর মোেময় ব্ত্ষন্ ব্াসট সেকসেক কমরা। প্রময়াজমন্ আস� 
মোতা�ামদর আকদ করাব্।”

আদৃত হাঁটমত শুরু কমর ব্লল… “আপসন্ হাঁটাহাঁসট করুন্ আস� 
সভতর োসছে।”

হাস�র োব্ার সন্ময় আিমল ন্ান্া ব্ািায় প্রমব্শ িারণীমক মোডমক 
ব্লমলন্... “হাত ধদুয়ার পাসন্ মোদ। মোপমটর ভদু মে �াো ঘদুরামছে।”

িারণী ব্ত্ষন্ ব্াসট হামত মোব্সরময় হািার মোচটিা কমর ব্লল... “হাত 
পা েরের কমর কাঁপম�। োয় দাঁড়ামত পারস� ন্া।”

ন্ান্া :.. “ভময় ন্া উমতেজন্ায়?”
িারণী :.. “আম্দু আ�ামক জামন্ মো�মর মোিলমব্ন্।”
ন্ান্া :.. “তদু ই ন্াচান্াসচ কমরস�মল এব্ং মোতার চাচা মোতামক সব্ময় 

সদময়স�ল।”
িারণী কো ন্া ব্মল কাঁধ েদু লায়। ন্ান্া হাত ধদুময় ব্ত্ষমন্ ভাত 

িালন্ লময় �াোমত শুরু কমর ব্লমলন্... “আমগ সব্শ্বাি করতা� 
ন্া। আজ জান্লা�, িসত্য আমকেলগুড়দু � হয়।”

আদৃত অসণ�ার হাত ধমর ব্লল... “ন্ান্াজান্, আন্মন্ উমতেসজত 
হময়স�লা�। অঞোত কারমণ সন্রুমতেজ হময়স�।”

ন্ান্া :.. “দায় অস্বীকার কমর সন্দ্ষায় হমলও দাসয়ত্ব পালন্ করমত 
হয় এব্ং মোপমটর দাময় অমন্ক দাময় পমড়।”

আদৃত :.. “অপলকদৃমটি কাব্্যরসিকামক মোদেমত মোচময়স�লা�। 
মোচাোমচাসে হময় সব্পামক পমড়স�।”

ন্ান্া কো ন্া ব্মল �াো সদময় ইশারা কমরন্। আদৃত দীঘ্ষশ্বাি 
মো�মড় �াো মোন্মড় হাত ধদুময় ব্ত্ষমন্ ভাত িালন্ লময় মো�মেমত ব্মি 
�াোমত শুরু কমর ব্লল... “সব্মশর্্য এব্ং সব্মশর্মণ শমব্র অে্ষ 
কত ব্্যপ্ত হয় তা আমগ জান্তা� ন্া। সন্শ্চয় িত্যসন্ণ্ষয় হময়ম� এব্ং 
সচসকৎিালময় মোগমল িত্বর মোরাগসন্ণ্ষয় হমব্।”

ন্ান্া :.. “আস� ব্ারণ কমরস�লা�, ওরা অ�ান্্য কমরস�ল। অসণ�া 
আ�ার িামে োকমব্ এব্ং মোতা�ামদরমক আস� সচসন্ ন্া। ভাত মোেময় 



www. mohammedabdulhaque.com  142

আস� আ�ার মো�ময়মক সন্ময় চমল োব্।”
আদৃত অসণ�ার সদমক তাসকময় হািার মোচটিা কমর। ন্ান্া ভাত 

�াসেময় অসণ�ার �দুমে তদু মল সদময় ব্লমলন্... “অসন্ছোিম্বিও 
সব্মব্কীরা হামর। সব্মব্ক শমব্র অে্ষ অমন্মক জামন্ ন্া। সব্মব্মকর 
কারণ অমন্কব্ার সব্পামক পমড়স�। সব্মব্ক এব্ং আমব্মগর িামে 
এেন্ আর ব্সন্ব্ন্া হয় ন্া।”

আদৃত :.. “ব্াতামি েমেটি ত্বি আম� এব্ং গূঢ়ত্বি হমলা, 
আপসন্ ব্াস্তসব্ক, অন্্যরা স�ে্যার িামে স�তাসল কমর, আপসন্ িত্য 
ভামলাব্ামিন্। িমত্যর িামে ব্ন্ধদু ত্ব কমর ক্ষসতগ্স্ত হমলও আত্া 
ধ্বংি হয় ন্া এব্ং িংেতাত্ারা িন্তুটি হয়। মোে�ন্ মোপট ভমর ভাত 
মোেময় তৃসপ্তর মোিকদু র সদমত হয় তদ্রূপ পরসহতব্রতীরা পসরতৃপ্ত হয়।”

ন্ান্া অসণ�ার �দুমে ভাত সদময় হাস�র সদমক তাসকময় ব্লমলন্... 
“পসরতৃপ্ত হওয়ার জন্্য মোকান্ জংলায় মোেমত চাি?”

হাস�র সব্চসলত হময় ব্লল… “পারমল েম�র জাঙ্গামল চমল োব্।”
ন্ান্া সক�দু ব্লমত চাইমল িারণী কাঁদমত কাঁদমত ব্লল… “ন্ান্াজান্, 

আপন্ার হাত ধমর �মন্�মন্ পণ কমরস�লা�, সকমশারীরা িদুরসিকা 
হয়, আস� কাব্্যরসিকা হব্। আপন্ার হাত মো�মড় আস� কদু লকলসঙ্কন্ী 
হময়স�। মোব্ণী সদময় দসড় ব্াসন্ময় মোদব্, আজ আপসন্ িাঁিদুমড় হমব্ন্।”

ন্ান্া হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্... “িব্্ষান্তে্ষা�ীমক মোব্াকা ব্ান্ামত 
মোচময় আস� িব্্ষস্বান্ত হময়স�।”

িারণী ডদু কমর মোকঁমদ ব্লল… “িব্িম�মত আস� িব্্ষন্াশগ্স্ত 
হময়স�।”

অসণ�া �দুমের ভাত সগমল হাঁ কমর। ন্ান্া ভাত �াসেময় অসণ�ার 
�দুমে সদময় ব্লমলন্… “সস্রসচমতে সচন্তা কমর সন্য়ন্তা হ। পসরসস্সত 
সন্শ্চয় আয়মতে আম�।”

আদৃত দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় ব্লল... “আন্দুর্সঙ্গক কারমণ আিঙ্গসলপ্সায় 
অন্দুর্ঙ্গী হমত মোচময় আস� হয়মতা সন্ঃিঙ্গ হময়স�।”

ই�ন্ এব্ং ন্াসন্ ব্াব্ায় প্রমব্শ কমরন্। িারণী অপলকদৃমটি ন্াসন্র 
তাসকময় ব্লল... “আস� মোদায়া কসর, মোে আ�ামক সব্পদগ্স্ত কমরম� 
মোি মোেন্ স্বসস্তমত োমক। মোে আ�ামক দদুঃমের িাগমর ভাসিময়ম�, 
আ�ার মোচামের জমল তার জন্্য িদুেিাগর মোহাক। মোে আ�ার উপকার 
কমরম� আল্াহ তামক উতে� প্রসতদান্ মোদমব্ন্। আ�ার জন্্য মোকঁমদ 
োর ব্দুক সভমজম� মোি আ�ার পর�াত্ীয়। আঁসেজমল মোভজা ব্দুমক 
�াো মোরমে ব্লমত চাই, আস� তেন্ স্বায়তে স�লা� ন্া।”
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ন্াসন্ সিঁসড় মোব্ময় উমে দাঁত কট�ট কমর ব্লমলন্... “কান্াকাসট 
কমর পাের গলামত পারমব্ ন্া। পাের গলামত হমল আগুমন্ জ্বালামত 
হয়।”

“ন্াসন্জান্!” ব্মল িারণী ব্াজদুমত �দুে লদুসকময় দদুহাত প্রিাসরত 
কমর। ন্াসন্ দ্রুত মোেময় িারণীমক ব্দুমক মোটমন্ অসণ�ার সদমক তাসকময় 
হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্... “মোতা�ার েদুসকমক আদর করমত পারব্?”

অসণ�া কাঁদমত শুরু কমর ব্লল... “ব্ড়-আম্দু, আ�ার আম্দু 
আ�ামক মোব্সশ আদর করমতন্ ন্া। িব্ি�য় ব্াইমর োকমতন্। 
আ�ার েদুসক আ�ামক মোব্সশ আদর কমরন্। আ�ার েদুসকমক আম্দু 
ডাকমত পারব্?” 

ন্ান্া অসণ�ামক পামশ মোটমন্ ব্াজদুমত অশ্রু �দুম� ব্লমলন্… “হাস�র! 
িত্বর সন্রাপতো সন্সশ্চত কর ন্ইমল িসত্য অত্যসহত হমব্।”

হাস�র সপ�ন্ মোেমক সপস্তল ব্ার কমর আড়ম�াড়া সদময় হাঁটমত শুরু 
কমর ব্লল… “এই ব্ািার আমশ পামশ িা�াসজক-জীব্রা আিমত 
পারমব্ ন্া। আস� মোদায়া কসর, মোে আ�ামক আন্মন্ কাঁসদময়ম� আ�ার 
আঁসেজমল তার দদুঃেম�াচন্ হমব্।”

আদৃত পমকট মোেমক মো�াব্াইল ব্ার কমর জব্াব্ সদময় ব্লল... 
“আ�ার উসকল সন্শ্চয় এিব্ সব্মলের্ণ কমরম�। আপসন্ চাইমল 
�া�লা দাময়র করমত পারমব্ন্। আ�ার আর সক�দু ব্লার মোন্ই।”

ন্ান্া �াো সদময় ইশারা কমর ব্লমলন্... “মোক �া�লা করমত চায়?”
আদৃত মো�াব্াইল অি কমর মোিািার উপর �দুমড় মোিমল অসণ�ার 

সদমক তাসকময় হািার মোচটিা কমর ব্লল... “আব্দু সেক আস�। মোতা�ার 
ব্ড়-আব্দু এব্ং ব্ড়-আম্দুর িামে মোব্ড়ামত মোেমত চাই। মোকাোয় োব্ 
আস� জাসন্ ন্া।”

“ি্যসত!” ব্মল অসণ�া আন্মন্ উমতেসজত হময় আদৃতমক জসড়ময় 
ধমর। িারণী অসণ�ার সদমক তাসকময় ব্লল... “ন্াসন্জান্, অসণ�ামক 
কাঁদামত পারব্ ন্া।”

ন্াসন্ হািার মোচটিা কমর ব্লমলন্... “মোকউ কাঁদমত চাইমল আ�রা 
ব্ারণ করব্ ন্া।”

আদৃত :.. “ন্াসন্জান্, আ�ামক উপমদশ করুন্।”
ন্াসন্ :.. “উদ্্যতি এব্ং উদ্্যসতির অে্ষ ব্দুেমত হমল উদ্াস্তু হমত হমব্ 

ন্াসক?”
আদৃত �াো দদু সলময় ব্লল… “উমদ্জক পসরসস্সতমত উমদ্জসয়তামক 
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মোদমে মোব্ামধর উদয় হময়ম�। োণ্ডা �াোয় পসরসস্সতর মো�াকাসব্লা 
করমত পারমল উমদ্াধন্ করমত পারব্।”

ন্ান্ার মো�াব্াইল ব্ামজ। ন্ান্া পমকট মোেমক মো�াব্াইল কমর এসগময় 
সদমল হাস�র জব্াব্ সদময় কান্ মোপমত কো শুমন্ লাইন্ মোকমট  ব্লল... 
“ন্ান্াজান্! িসম্সলতভামব্ উন্ারা �া�লা করার সিদ্ধান্ত কমরম�ন্।”

ন্ান্া :.. “একগুঁময়স� কমর একলমপ্ত কময়ক সব্ঘা জস� সকমন্স�লা�। 
সব্স্র কমর �ান্হাসন্ �া�লা করমল মোব্আন্ামজর আন্াজ হমব্। 
তদু ই সচন্তা কসরি ন্া। দদু সশ্চন্তার কারণ মোন্ই। বৃ্হস্পসতর ব্ারমব্লায় 
ওরা ব্াড়াব্াসড় কমর মোব্ড় মোেময়ম�। ভাগব্ামটায়ারা কমর ওরা দদুঃে 
এব্ং অশাসন্তর ভাগ মোন্মব্। িদুে এব্ং স্বসস্ত আ�ামদর ভামগ পাড়মব্। 
তামদরমক ব্দুসেময় ব্ল, ধদুন্টিঙ্কার মোরামগ আ্রান্ত হমল �ান্দুর্ সব্কলাঙ্গ 
হয়।”

িারণী আদৃমতর সদমক তাসকময় হািার মোচটিা কমর ব্লল... “কসব্তার 
ব্ই প্রকাশ করার জন্্য মোদমশ এমিস�লা�। ব্ান্ধব্ীরা ব্মলস�ল, মোতার 
ন্ান্ামক অমন্মক সচমন্। মোতার কসব্তার ব্ই প্রকাশ করার জন্্য 
প্রকাশকরা �ারা�াসর করমব্। আচকা কী হময়স�ল আস� জাসন্ ন্া।”

আদৃত :.. “কামন্কামন্ প্রকাশকমক ব্মলস�লা�, আস� ভদ্রমলাক। 
ভদ্রতা ব্জায় রােমল ন্্যাে্য আজদুরা মোদব্। ব্াড়াব্াসড় করমল সভটাব্াসড় 
মোব্মচ কদু লামত পারমব্ ন্া।”

িারণী :.. “সন্শ্চয় ক্ষসতগ্স্ত হময়ম�ন্?”
আদৃত �াো মোন্মড় অন্তহাসি মোহমি ন্াসন্র সদমক তাসকময় ব্লল... 

“আপাতদৃমটি আমকেলগুড়দু � হময়স�ল। এেন্ িসত্য সকংকত্ষব্্যসব্�ূঢ় 
হময়স�।”

ন্াসন্ মোিািায় ব্মি দীঘ্ষশ্বাি মো�মড় ব্লমলন্... “এিব্ ব্াদ সদময় 
আ�ামক সক�দু মোেমত মোদ, ভদু মে �াো ঘদুরামছে।”

এ�ন্ ি�য় মোগমটর িা�মন্ সচল্াসচসল্ শুরু হমল আদৃত ঘর মোব্মরায়। 
িারণীর ব্াব্া ব্ািায় প্রমব্শ কমর মোহঁমক ব্লমলন্... “আ�ার মো�ময় 
মোকাোয়?” 

ন্াসন্ মোব্সরময় গম্ীরস্বমর ব্লমলন্... “িাস�হা, ব্ারণ অ�ান্্য কমর 
মোদমশ এমিস�ি মোকন্?”

িারণীর �া সক�দু ব্লার আমগ িারণীর ব্াব্া তড়ব্ড় কমর মোেময় 
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িারণীর হাত ধর মোটমন্ হাঁটমত শুরু কমর ব্লমলন্... “দয়া কমর মোকউ 
সক�দু ব্লমব্ন্ ন্া। আ�ার ভাই আ�ার মো�ময়মক সব্ময় সদময়স�মলন্। 
আশকারা মোপময় কদু লটা হময়ম�।”

ন্ান্া সক�দু ব্লমত মোচময় �াো ন্ামড়ন্ এব্ং িারণীর ব্াব্া ধ�কামত 
শুরু করমল অসণ�া মোকঁমদ মোকঁমদ ব্লল... “ব্ড়-আব্দু, আ�ার েদুসকমক 
উসন্ ধ�কামছেন্ মোকন্? েদুসক কাঁদমল আ�ার কটি হয়। উন্ারা তেন্ 
মোকাোয় স�মলন্ েেন্ আ�ার আম্দুমক মোকউ হত্যা কমরস�ল। উন্ারা 
তেন্ মোকাোয় স�মলন্ েেন্ আ�ার েদুসক মোগমটর িা�মন্ দাঁসড়ময় 
কাঁদস�মলন্। উন্ারা তেন্ মোকাোয় স�মলন্ েেন্ আস� লদুসকময় 
কাঁদতা�। ব্ড়-আব্দু, আ�ামক আদর করার জন্্য আপন্ামদর ি�য় 
মোন্ই। আব্দু কামজ ব্্যস্ত োমকন্। ন্ান্া ন্াসন্র আমরা ন্াসত ন্াতসন্ 
আম�। েদুসক িব্ি�য় আ�ার িামে োমকন্। আস� কী প�ন্ কসর 
তা উসন্ জামন্ন্। আ�ামক আদর করা �াড়া েদুসকর আর সক�দু করার 
মোন্ই। আব্দু! সক�দু ব্ল� ন্া মোকন্?”

আদৃত দাঁত কট�ট কমর সিসি ক্যাম�রা মোদসেময় রাগাসবিত কমঠে 
ব্লল... “িারণীমক আস� সচসন্ ন্া। আস� ওমক ব্াসন্র কামজ 
মোরমেস�লা�। আস� সব্শ্বাি করতা� ন্াসন্ কাব্্যরসিকা। আ�ার 
মো�ময়র েদুসশর জন্্য আস� ব্াসন্ সব্ময় করমত মোচময়স�লা�। শব্িাম�্য 
শব্হািসহক হময় মোজমন্স�, অসব্শ্বািীমক আশ্বস্ত করা োয় ন্া। আ�রা 
অন্ধসব্শ্বািী এব্ং স�েদু্যমকর কোয় আশ্বস্ত হই।”

িারণী মোজারাজদু সর করমল ব্াব্া ধ�মক ব্লমলন্... “আজ মোতামক 
জামন্ মো�মর মোিলব্।”

“আম্দু!” ব্মল অসণ�া দদুহাত ব্াড়ামল িারণী সচৎকার কমর ব্লল... 
“আপসন্ আত্াপহারী এব্ং আপন্ার অসব্মব্কী ভাই আ�ামক 
ব্দ�ামশর কাম� সব্ময় সদময়স�মলন্। আপন্ার গুণধর ভাগন্া আ�ামক 
�ারধর কমর ঘর মোেমক ব্ার কমরস�ল। অন্তঘ্ষাতমকর দল! ভাব্দুমকর 
মোভক ধমর পদুকদু র চদু সর কমর�। আর তদু কতাক করমল অত্যসহত হমব্। 
ন্াগরাসল ন্া কমর মোোলােদুসলভামব্ ব্লমল ন্ান্াজামন্র ি�স্ত িম্পসতে 
দসলল কমর সদতা�। সব্শ্বািঘাতকমক সব্শ্বাি কমর আস� আ�ার ন্ান্া 
ন্াসন্মক কাঁসদময়স�। ন্ান্াজান্! আজ আস� �া�লা করমত চাই।”

অসণ�া মোদৌমড় মোগমল িারণী ওমক জসড়ময় ধমর �া ব্াব্ার সদমক 
তাসকময় ব্লল... “আ�ার মো�ময় ো ব্লমব্ তা হমব্। ব্াড়াব্াসড় করমল 
�াোয় ব্াসড় পাড়মব্।”

অসণ�া দদুহামত িারণীমক জসড়ময় ধমর ব্লল... “আম্দু, সভতমর 
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চমলা। ব্ড়-আম্দুর ভদু ে মোলমগম�। এত মোলামকর িা�মন্ ভাত মোলমে 
মোপমট ব্্যো হমব্।”

অসণ�ার ন্াসন্ সক�দু ব্লমত চাইমল আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল... 
“িত্যািমত্যর গূঢ়ত্বি আপসন্ জামন্ন্।”

ন্ান্া সিঁসড় মোব্ময় মোন্ম� ব্লমলন্... “িাস�হা, আ�ামক ব্দুসেময় ব্লমল 
আজ অপ�াসন্ত এব্ং লসজ্ত হমত হত ন্া। িারণী অব্দুে ন্য়। 
আস� সব্শ্বাি কমরস�লা� ওরা ওমক গুণ কমরম�। আদৃত অিাধারণ 
পদুরুর্। িারণী আ�ার এক�াত্ ন্াতসন্। অন্্য মোকউ হমল ব্াসন্র 
কামজ রােমতা ন্া। আ�ামদর অব্য়মব্ স�ল আম�। সন্সশ্চয়তার 
জন্্য ব্াসড় সগময়স�ল। িম্ান্ীমক মোতা�রা অিম্ান্ কমর�। আস� 
মোতা�ামদরমক ক্ষ�া করব্ ন্া।”

আদৃত হািার মোচটিা কমর ব্লল… “আপসন্ আ�ামদর গুরুজন্। 
দয়া কমর আ�ামদর অক্ষ�তা ক্ষ�া করুন্। আস� িসত্য �ারাত্ক 
ভদু ল কমরস�। আস� তেন্ সচন্তাসক্টি স�লা�। আ�ার মো�ময় ওমক 
আশ্রয় সদময়স�ল। আস� িাধারণ �দুিল�ান্। িারণী তেন্ অিহায় 
স�ল। অিহাময়র িহয় হমল আল্াহর দয়া স�মল। আস� েেন্ ওমক 
সচমন্স�লা� তেন্ মোব্সশ মোদসর হময়স�ল। আ�ার ব্ািায় ওর �ত গণ্ডা 
দদুময়ক লদুসকময় োকমত পারমব্, আস� মোটরই পাব্ ন্া।”

ন্ান্া :.. “মোচার চম্পট হমল শত ব্দুসদ্ধ �াোয় ঘদুমর। তদু স� সন্ভ্ষীক 
এব্ং ব্দুসদ্ধ�ান্। সন্মব্্ষাধ এব্ং কাপদুরুমর্র �ত সিদ্ধান্ত করমল আজ 
ওরা সন্ঃিন্তান্ হত এব্ং কদু লটামক মোকউ সচন্ত ন্া।”

িারণী :.. “ন্ান্াজান্! আপসন্ একসদন্ ব্মলস�মলন্, র্ড় শামে্য 
ভদু সটিন্াশ হয়। আজ তা প্র�াসণত হময়ম�।”

ন্ান্া কো ন্া ব্মল ব্দুক ভমর শ্বাি টামন্ন্। িারণী ন্াসন্র সদমক 
তাসকময় ব্লল... “সক�দু োও ন্ইমল সভরস� মোেময় পড়মব্। অসণ�া, 
মোতা�ার ব্ড়-আম্দুমক সন্ময় সভতমর োও।”

অসণ�া :.. “তদু স� কী করমব্?”
িারণী :.. “মোতা�ার ব্ড়-আব্দুমক িাহাে্য করমত হমব্।”
অসণ�া :.. “সচল্াসচসল্ করমব্ ন্া মোতা?”
িারণী :.. “আস� আর সচল্াসচসল্ করব্ ন্া।”
ন্ান্া িব্ার সদমক তাসকময় দৃঢ়কমঠে ব্লমলন্... “ো হওয়ার হময়ম� 

আর স� �্যা করমল স�স�কোর শুরু হমব্।”
িারণীর �া দদু হামত অশ্রু �দুম� সপ�দু হাঁটমল িারণী অপলকদৃমটি 
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তাসকময় ব্লল... “ন্াসন্জামন্র হৃৎস্পন্মন্ আ�ার ন্াসড় স্পন্�ান্। 
আস� দীঘ্ষশ্বাি টান্মল ন্ান্াজামন্র শ্বািকটি হয় মোজমন্ও আপসন্ 
আ�ামক অসব্শ্বাি কমরম�ন্।”

�া সব্ন্া ব্াক্যব্্যময় ব্াব্ামক অন্দুিরণ কমর মোব্সরময় মোগমল ন্ান্া 
িারণীর সদমক তাসকময় দাঁত কট�ট কমর ব্লমলন্... “আজ মোতামক 
িসত্য সকলাব্।”

িারণী দৃঢ়কমঠে ব্লল... “সতন্ িমত্যর সকরা মোেময় ব্লস�, চ্রামন্তর 
েব্র আস� জাসন্ ন্া।”

ন্ান্া গম্ীরস্বমর ব্লমলন্... “এিব্ আ�ার সব্শ্বাি হমছে ন্া।”
িারণী হািার মোচটিা কমর ব্লল... “ো হয় �ঙ্গমলর জন্্য হয়। আস� 

আর ইংল্যাণ্ড োব্ ন্া। এই ব্ািায় আজীব্ন্ ব্াসন্র কাজ করব্।”
আদৃত �াো এব্ং দদুহাত মোন্মড় ব্লল... “আস� আন্তসরকভামব্ 

দদুঃসেত। মোতা�ামক ব্াসন্ োসটময় ব্মন্ ব্ন্ী হমত চাই ন্া। চদু সতিপমত্ 
দস্তেত করমল ন্্যাে্য মোব্তন্-ভাতা মোদব্।”

িারণী :.. “তামত আস� েমেটি িন্তুটি হব্।”
আদৃত ন্ান্ার সদমক তাসকময় ব্লল... “ন্ান্াজান্, অ�ৃততদু ল্য �ধদুর 

জীব্ন্বৃ্তোন্ত পড়মত চাই।”
িারণী �াো দদু সলময় ব্লল... “িসত্য চসরতা�ৃত রসচত হময়ম�।”
আদৃত কপট মোহমি ব্লল... “আজ েমেটি ইটিাপসতে হময়ম�। আর 

ধ্যান্সন্সব্টি হমল সব্সদ্টি হমব্।”
িারণী মোচাে ব্দুমজ সশউমর ব্লল… “হায়মর কটি! কাব্্য-ন্ামট্যর 

পাত্ী হময় পাত্ েদু ঁজার দদুমশ্চটিায় িংসলেটি এব্ং িংসব্টি হময়স�লা�। 
তাওব্া তাওব্া! পরস্পমরর অপ্রািসঙ্গক কোব্াত্ষা ব্ামপর জমে আর 
কেমন্া শুন্ব্ ন্া।”

ন্ান্া হািমত হািমত ব্লমলন্... “িংলাপ সেকোক কমর মোদ ন্ইমল 
চদু মলর মোগা�া ধমর এক মোচাপ মোদব্।”

িারণী :.. “ন্ান্াজান্, পতপত কমর পতঙ্গ এব্ং পতাকা ব্াতামি 
উমড়। চাইমলও আস� উড়মত পারব্ ন্া। দদুই হামত দদুই কামন্র 
লসত ধমর ব্লস�, �াঁইম� মোিমল চটা সদময় একমচাপ সদমলও আস� 
আর �লাকলা করব্ ন্া। একরসতের জন্্য আ�ার িব্্ষন্াশ হময়স�ল। 
একলা-একসল িকল কাজ করা োয় ন্া। একলমিঁমড়রা একলা 
োমক। আস� এেন্ মোদাকলা চাই।”

ন্ান্া :.. “সেকাম�, আজদুরার ব্দমল ব্ই প্রকাশ করমল মোতামদর 
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আকদ কসরময় মোদব্।” 
িারণী কো ন্া ব্মল কপট হামি। ন্ান্া মোচয়ামর ব্মি ব্দুক ভমর 

শ্বাি মোটমন্ ব্লমলন্... “রঙমব্রমঙর িদু মলর সভমড় ব্িন্তমব্ৌসর ব্মিম�, 
রসঙ্গলা গাইর দদুমধ মোগায়াল িাতরঙা চা ব্াসন্ময়ম�, রঙ্গ�মঞ্চ রঙ্গলীলা 
মোদমে রঙ্গসচঙ্গা রঙ্গভসঙ্গ সশমেম�, তাঁমত রঙচঙ লাসগময় রঙকান্া তাঁসত 
রঙ্গী হময়ম�।”

িারণী :.. “ন্ান্াজান্, কসব্ন্ী হমত মোচময় আস� কী হলা�? কসব্-
জাসন্ ন্া কসব্র ন্াতসন্?”

আদৃত :.. “ইংসলশ অসভধামন্ poet and poetess আম�। ব্াংলা 
অসভধামন্ কসব্ এব্ং কসব্তার সব্শদ সব্মলের্ণ মোন্ই। কসব্ পদুরুর্ব্াচক 
এব্ং কসব্তা স্ত্রীব্াচক হওয়ার দরুন্ আজ মোেমক কসব্ন্ী শুদ্ধ এব্ং 
প্রচসলত। মোলেমকর ব্ান্ধব্ী মোলসেকা হমল কসব্র স্ত্রী মোকন্ কসব্ন্ী 
হমত পারমব্ ন্া?”

িারণী :.. “সন্শ্চয় হমত পারমব্ এব্ং আস� চাইমল ই-কার অেব্া 
ঈ-কার সদময় কসব্সন্ সলেব্।”

আদৃত :.. “ব্দুমেস�, সব্স্ময়সব্�ূঢ় হময় আজ িসত্য সভরস� োব্।”
িারণী :.. “�মন্ারঞ্মন্র জন্্য মোদমশ এমি অমন্মকর �ন্ঃকমটির 

কারণ হময়স�।”
আদৃত :.. “তদু স� হয়মতা জান্ ন্া, মো�াহন্ ব্াঁসশর িদুর শুমন্ও অমন্মক 

�ন্কর্াকসর্ কমর। তাসকময় মোদমো, �া মোপময় এসত� মো�ময় কত েদুসশ 
হময়ম�। এসত� অন্ােমক আদর করমল আল্াহ েদুসশ হন্।”

িারণী :.. “�মন্াঞো হমলও আস� �ান্দুর্। �ান্দুমর্র ভদু ল হয়। 
ভদু ল ব্দুমে �মন্াভার হমল িহমজ �মন্ারঞ্ন্ হয় ন্া। �ান্দুমর্র 
�মন্ �ায়া োমক এব্ং �মন্ামব্দন্ায় �ান্দুর্ কাতর হয়। হাব্ভামব্ 
�মন্াভাব্ প্রকাশ হমলও িব্সক�দু �মন্া�মতা হয় ন্া। পরসহংিা এব্ং 
প্রসতসহংিার ন্া� �মন্াব্্যাসধ। �মন্া�মদ �ান্দুর্ সহংস্র হয়। আয়দুমশর্ 
হমল �ান্দুমর্র সন্শ্বাি োম�। সব্শ্বামির উপর সব্শ্ব সন্ভ্ষরশীল, সব্শ্বাি 
মোশর্ হমল সব্শ্ব ধ্বংি হমব্।”
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