লেখাটা আসলে আমার একটা মূে গলের প্রারম্ভ। বেলে লগলে
ডুেজির প্রথম পাটট । আমার লেখার সবেো আর দূবেোগুলো
ট
িানার
িনয আমম এই গেটা মপমডএফ আকালর লবর কলরমি। গেটা অভ্র
মদলে লেখা লস িনয মকিু বানান ভুে আলি।
লেখাটট ভাে োগলে আশা কমর মপমডএফ মেিংক সহ লশোর
করলবন,মরমভউ মদলবন। এলে আমার আনামিপনা কমলব এবিং ভমবষ্যৎ
ভাে মকিু মেখলবা।
মফডবযাক পাঠালে পালরন
ইলমইেঃ mjbabu@yahoo.com
লফসবুকঃ
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000260867845
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এক
সকাে সকাে ঘুমটা লভলে লগলো। প্রচণ্ড মাথা বযথা করলি। কাে
ঘুমমলেমি প্রাে ৩ টাে। লসমমস্টার ফাইনাে চেলি। ভালো কলর পিা
হেমন। লফইে করার প্রবে সম্ভাবনা লদখমি। যমদও পাশ কমর লসলকন্ড
ক্লাস উঠলব মক না সলেহ আলি।
আমার বাবার মালেমলযযই মমনিংট ওোলক যাওোর ইচ্ছা হে। মকন্তু
ূ ট
লসটা প্রমেমদন এর রুটটন না ,মবলশষ্ মবলশষ্ মুহলূ েট। মুহে
ট া উনার িনয
ভালো বাকীলদর িনয খারাপ। বাবা লকাটট মাশাে
ট খাওো লনভী অমফসার।
আমার শ্রলেে দাদািান মবশাে সম্পমি আমার বাবা বযবসাে
খুইলেলিন। োরপর আর মক আমার আম্মা সমস্ত দামেত্ব ঘালি মনলো।
স্কুে মাস্টামর কলর মদন চাোে। অবশয বাবা মালেমলযয মকিু কলর। মক
কলর লসটা বুজেবৃমিক কালির মলযয। লস মহলসলব বাবা বুজেিীমবর
লশ্রণীর মানুষ্। আমার বাবা এসব লিাটখালটা কালির িনয িন্মােমন।
লদশলক আলোমকে করার িনয িজন্মলেলি। মেমন লদশলক নানাভালব
আলোমকে করলি। লযমন আিকাে বািংোলদলশর জিলকট লখো মনলে
মবলেষ্ণ করা শুরু কলরলি। গে কলেকমদন এর মলযযই উনার
মবলেষ্লণর লরিাল্ট পাওো যালব।
আি উনার মমনিংট ওোলক যাওোর ইচ্ছা হলেলি লবায হে। দরিাে
যপাস যপাস মমমেটামর মকে পিলি। বাবার সবমকিু আলগই
‘মমমেটামর’

শব্দটা

উপাময

মহলসলব

থালক।

লযমন

যমক,মমমেটামর হামস,মমমেটামর স্টাইলে চুরুট টানা ইেযামদ।

মমমেটামর

এসব উপাময আমার বি ভাইলের লদো। বাবা মমমেটামর িািার আগ
পযন্ত
ট ভাইোর বেস মিে আট। মালেমলযয বাবা সম্পলকট অদ্ভুে কথা
শুমন ভাইোর কালি।
দরিা না খুো পযন্ত
ট এই মমমেটামর মকে চেলে থাকলব। বাবা কেটা
অযযবসােী মিলেন ো িামন না,মকন্তু দরিার নক করার বযাপালর বাবা
খুব অযযবসােী। দরিার নক করার সালথ সালথ বাবা আবার ওপাশ লথলক
বেলি “এই উঠ ,সকাে িেটা বালি আর কে ঘুমামব।”
যুপ যুপ যপাস স্টাইলে বাবা নক করলি। দরিা নক করার ও মবলশষ্
োে আলি। দরিার নক করার পেমে শুলনই বুেলে পারা যাে ওইপালশ
লক। বাবা অলনকক্ষণ যাবে নক করলি। আমার উলঠ যাওো দরকার।
বাবার নক-নকামনর গান আরও মকিুক্ষণ শুনা যাক। এখন এক কাপ চা
ও কপালে িুটলবনা। োর লথলক বরিং বাবা দরিাে নক করুক। োর
আওোি শুলন সবাই ঘুম লথলক িাগুক আলগ। োরপর এক চাপ লখলে
আরামলস মদন শুরু করলবা।
“ কুম্ভকণ নামক
ট
েু ই। উঠ নাহে এখন দরিা লভলে লফেলবা” বাবা
োর মমমেটামর স্টাইলে বেলেন। না,আর মবিানাে ঘুপটট বলস থাকা লশ্রে
হলব না। বাবার রালগর টঠক লনই। সমেযই সমেযই না দরিা লভলে লফলে
োর টঠক লনই।
দরিা খুলে লদখোম বাবা দাাঁিালনা। পরলন সাদা পাঞ্জামব। আমার
বাবার বেস ৬২ ,এই বেলসর মানুলষ্র সামলনর চুে পলি যাওোর কথা।
চুে পাকা যরার কথা। যখন লটনশন োগলব টালক হাে বুোলনার কথা।
মকন্তু উনার লকানটাে হলচ্ছ না। না চুে পাকলি,না চুে েরলি। মালেমলযয
ইলচ্ছ কলর বাবালক নযািা কলর লদে,মপিলনর চুেগুো সাদা কলর লদে।
োহলে লবাযহে বাবা লক বাবা টাইলপর মলন হে। বাবা আমার পা লথলক
মাথা পযন্ত
ট একবার লদখে।

“েু ই মক আমার লিলে?” বাবা বেে। বাবার মুলখ এই প্রশ্নটা
যেবার শুলনমি লসটার যমদ মহলসব করোম োহলে মলন হে একটা
মগেগালমশ হলে লযে। কালবযর নাম লদওো লযে “বাবার একটট প্রশ্ন?”

“চলেন আিই মড এন এ লটস্ট করালবা। আপনার এই প্রশ্ন শুনলে
শুনলে আর ভাে োলগনা। সকাে সকাে ঘুম লথলক েু লেলিন এই প্রশ্ন
করার িনয।”
বাবা দরিাে হাে মদলে দামিলে আলি। বাবার চশমার মভেলর দুখানা
লচাখ ট্রালকর লহডোইলটর মে মচমেক মদলে উঠলো।
“রমসকো করমিস আমার সালথ?”
“বাবা ,এে সকালে লকন েু লেলিন?”
“লোর কালি সকাে হে নাই? িেটা বালি লর বেলদর বাচ্চা।”
আমার বাবা আফিাে লহালসন এখন এখালন দাাঁমিলে লেকচার মদলব।
আমার বাবা অনযলদর লথলক আোদা না। সন্তানলদর মনেমমে উপলদশ
মদলে বাবা লশ্রণীর দামেত্ব পােন কলর থালক। এই মুহলূ েট উনার ননমেক
বাণী শুনার লকান ইচ্ছা লনই আমার। মাথা টন টন করলি প্রচন্ড ঘুলম।
বাবালক একটু রাগালনা যাক। উনালক রাগালে উমন চলে যালবন।
সারামদন আমার সালথ কথা বেলবনা। খাবার লটমবলেও আসলব না।
আমার রুলমর পাশ মদলে গো োাঁমক মদলে পােচামর করলব। োরপর রাে
হলে বলস লিালর লিালর িীবনানে পাঠ করলবন। উনার এইগুো মবলশষ্
পেমে এলটনশন পাওোর িনয। যেক্ষণ না উনালক সযমর বেলবা উমন
এমমন করলব।
“বাবা এইটা মকন্তু হলো না। বেদ? এটা যাে না আপনার সালথ।
আপনার মে বুজেমান একটা মানুষ্ বেদ হে মক কলর। আপমন লো
মশম্পাজঞ্জ লশ্রণীর লকউ। মানুলষ্র সবলচলে কািাকামি িাে। মিঃ বাবা ো
বলে বেদ?”

বাবা আমার কথা শুলন োে হলে লগলো োরমালন োর গরম হলচ্ছ।
বাবালক রামগলে লদওোর সুমবযা হে বাবা লরলগ লগলে মকিু বেলে পালর
না আর মকিু করলেও পালর না। শুযু গরম হে আর োে হে।
“েু ই আমালক বেদ বেমে আবার মশম্পাজঞ্জ। েু ই আমার লিলে হলে
এই কথা বেমে মক কলর?”
“বাবা আপমনই লো বেলেন ,বেলদর বাচ্চা”

বাবা মকিু বেে না। চলে লগলেন। এখন হেে আমার আম্মািান
বাবার প্রমেলশায লনওোর িনয এমগলে আসলবন। স্বামীর িনয দরদ মলন
আম্মার অনযানয স্ত্রীলদর লথলক লবমশ। বাবার বেস যখন পাঁমচশ উমন বালরা
বিলরর এক লমলের লপ্রলম পলিন। বাবা কুমমল্লাে লস্টশলন অলপক্ষা
করমিলেন লট্রলনর িনয। লট্রন আসলো,বাবা উঠলব টঠক এমন সমে
আম্মা লট্রন লথলক নামার িনয দরিাে আসলেন। টঠক এই মুহলূ েট
আম্মার মুলখামুমখ হলো আব্বা। বাবা প্রথম লদখার পর লথলক আম্মার
লপ্রলম হাবুডুবু লখলেন। বাবা আর লট্রলন উঠলেন না। লনলম মগলে লসািা
দাদািানলক যরলেন োলক মবলে করালনার িনয। আমার দাদা
ওকােমের কারলণ মবরাট সুনাম োর। অলনক সম্পমি কলরলিন
ওকােমে কলর। বাবা আমার দাদািালনর একমাত্র সন্তান। সুেরািং
পালশর গ্রালমর ফিেুে করীলমর লমলেলক দু’মদন পর ই পুত্রবযূ কলর
আলন দাদািান। মকন্তু উনার কপালে সুখ লবমশ মদন িুলট নাই,দু মাস
পলি উমন গে হলেন। বাবার কথামলে অমেমরক্ত সুলখ উমন লরাক লসই
িনয নামক মৃেুযর পর ও উনার মুলখ হামস মিে। লসই লথলক আমার বাবা
নামক “লপইন” টা লক আমার আম্মা সহয কলর আলি। আমার বাবালক
আমার আম্মা লকানমদন লচাখ রামেলেলি মক না সলেহ আলি।

ঘমিলে লদমখ িেটা জত্রশ। আি ২২ লশ শ্রাবণ। কমবগুরুর
প্রোনমদবস। আি েু মুে বৃটি হলব। কমবগুরু বৃটি হলে ১ মদলনর িনয
পৃমথবীলে আসলবন। স্বগলক
ট লো ৩৬৪ মদন মামেলে রালখন,১ মদলনর
িনয নাহে পৃমথবীলে আসুক।
এখন আর ঘুম আসলব না। রালে ঘুম ভােলে ঘুম হে,মকন্তু
লভাররালের ঘুম ভােলে হে না। মাথা বযথা করলি,একটু কযালফইন
লনওো দরকার। বামেলশর মনলচ থাকা মচরকুট টাইলপর মচটঠটা েু লে
মনোম। মচটঠটা দু মদন আলগ লবনামম টঠকানা হলে এলসলি। িামন লক
পাটঠলেলি। সারদা পাটঠলেলি। আি কলেকমদন যাবে সারদার সালথ
লদখা হেমন। বেলে লগলে ইলচ্ছ কলর কমরমন। লমলেটার মাথাে উদ্ভট

মচন্তাভাবনা উলঠ কলেক মদন পর পর। লসইগুো বাস্তবােন করলে মগলে
আমার মহমমশম লখলে হই। মকিুমদন আলগই মযালেমরো হলেমিে
আমার। কারণ টা সারদা মিে।
ক্লাস করমিোম ,বেলে লগলে জেমজচ্ছোম। হঠাে কলর সযালরর
আওোি আসলো কালন। সযালরর আওোি আসা মাত্রই দামিলে
লগোম।
“ এই লোর লপ্রমমকা আসলি। লোর নামক খুব প্রলোিন।ক্লালস বলস
লিলগ লথলক স্বপ্ন লদখা োগলব না। যা লবর হ।”
সযালরর কথা শুলন সমস্ত ক্লালস হামসর বনযা ভলে লগে। প্রচণ্ড
েজ্জা লপোম। লসমদন িীবলনর প্রথমবার মলন হলো েজ্জা পাওোর মে
েজ্জা লপোম। এেমদন লয মনলিলক মনেজ্জ
ট
ভাবোম লসটা আি ভুে
প্রমামণে হলো।
আমম লবর হলে লদমখ সারদা বলস আলি। পরলন সাদা লসেওোর
কামমি। পমরচে হওোর পর লথলক সারদালক অদ্ভুে মলন হে।

মকিুমদন পর মলন হলো সারদা অদ্ভুে না রহসযমেী। অদ্ভুে এক
মাোিাে মদলে মনলিলক িমিলে লরলখলি। সারদার মপ্রে রে সাদা।
পলহো নবশাখীর মদন সবাই মবমভন্ন রে এর শামি পলি আসলো,মকন্তু
লসমদন সারদা সাদা শামি পলি আসলো। সারামদন লসমদন মুলখ
কােববশাখীর েি মনলে মবযবার সালথ কাটাোম।
“ আমার ক্লাস চেমিে। একটু অলপক্ষা করলেই পারমে। আর েু ই
সযারলক মক বলেমিস? েু ই আমার লপ্রমমকা?”
সারদা আমার কথা শুলন লহলস উঠলো। আমম িামন না লদবী মকিংবা
অপ্সরীলদর হামস লকমন। মকন্তু আমার মলন হে না সারদার হামস লথলক
সুের হলব োলদর হামস।
“সযারলক যমদ এটা না বেোম সযার লোলক আসলে মদলো?”
“োই বলে এরকম করমব?”
“বাদ লদ লো,আমার মাথাে একটা িলম্পশ আইমডো এলসলি ?”

“বইন আমালক মাফ কর েু ই” আমম বলে ক্লালসর মদলক রওনা
করোম।
সারদা এলস আমার হাে যরলো। এই চার বিলর প্রথমবার সারদা
আমার হাে যলরলি। আমার হৃদমপন্ড মলন হলো িলম লগলি। কলেক
লসলকলন্ডর িনয মলন হলো সমে আমার িনয লথলম লগলি। আমম
সারদার হােটা োাঁমক লমলর িামিলে মনোম।
সারদা মনলির হােটালক গুটটলে মনলো। দু’িন দু’িলনর োমকলে
থাকোম মকিুক্ষণ।
“এে লসনমসটটভ হজচ্ছস কযান েু ই। লয লকান লমলে যরলেই মক
লসনলসশন মফে কমরস নামক?” নীরবো লভলে সারদা বেে। লসমদন
ইলচ্ছ হলো সবমকিু বলে লদই,মকন্তু বো আর হলো না।

“মক বেলে চাইমিস লসটা বে?”
“ আলগ আে আমার সালথ।”
বািংোবািালরর উলেলশয রওনা মদোম। মাথার উপর শ্রাবলণর
বৃটিমাখা লরাদ েীযকভালব
ট
মকরণ মদলচ্ছ। আষ্াঢ় লপমরলে শ্রাবণ আসলো
েবুও লমলঘর লকান আাঁচর োলগমন সূলযরট উপর। এবার সূযলদব
ট
ভীষ্ণ
রুি মেটযবাসীলদর উপর। োইলো লদবরাি ইন্দ্রলক একটুও ভ্রুলক্ষপ
করলি না একটু। লরাাঁলদ পুলি যাজচ্ছ। োই মরকশাওোোলক বেোম
“মামা হুডটা েু লে লদন একটু।”
মরকশাওোো লনলমলি,হুড েু েলব এমন সমে সারদা বেে

“এই

হুড েু েলব কযান? েু ই মক মেেব করমিস? েু ই মক আমার লপ্রমমক নামক
লয হুড েু লে লরামামিক কথা বেমব। মামা আপমন মরক্সা িালিন। আর
েু ই নাম।”

“আলর লরলগ যাজচ্ছস কযান?আমম লো শুযু সূযলদলবর
ট
আগুন লথলক
লথলক রক্ষা পাওোর িনয হুড েু েলে বেোম” মরক্সাে বলস লথলক
বেোম।
সারদা আমার মদলক এমনভালব োকালো আমার মলন হলো স্বেিং
দুগা ট মমহসাশূলরর মদলকও এমনভালব োকাইমন। কমেিা লকলপ উঠলো।
“েু ই নামমব না আমম মচৎকার কলর মানুষ্ িলিা করলবা”
ওর কথা শুলন মরক্সা লথলক লনলম লগোম।
সারদা আমার সালথ এমন প্রথমবার কলরমন। আরও কলেকবার এমন
পমরমিমের মুলখামুমখ হলে হলেলি আমালক। আমার পলকলট টাকা লনই।
এখন হলে মফরলে হলে পালে লহলট মফরলে হলব। মরকশাওোো
কনমফউিড হলে দাাঁমিলে আলি। আমম সারদার মদলক োকাোম। সারদা
অনযমদলক োমকলে আলি।

“আমার পলকট লো খামে। মকিু টাকা হলব লোর কালি?”
সারদালক বেোম। এই পযন্ত
ট কে টাকা লয ওর লথলক লচলে মনলেমি ো
আল্লহে িালন।
“ না হলব না” সারদা িবাব মদে। বুেোম ওলক আর ঘাাঁটালনা
আমার পলক্ষ লশ্রে হলব না োরলচলে বরিং চলেই যাে। বািংোলদলশ
নারীলদর অলনক ক্ষমোেন হলেও এখলনা মরকশাচােকরা পুরুষ্লদর
মদলক োমকলে থালক মনলদট শনার িনয। এই খবরটা যমদ নারীবাদী লেখক
আর কোমমস্টরা িালন োহলে লো মরকশাওোোলদর লপলট োমথ
পিলব।
“আচ্ছা মামা যান। ওলক লরালকো কামাে হলের সামলন নামাই
মদলেন।”
মরকশাওোো ঘুমরলে মরকশা চাোলনা শুরু করলো। আমমও মরকশার
মপিন মপিন হাটা শুরু করোম। লসমদন মশারা আমার উপর লেশাে
লভাি কলরলি। প্রাে দু ঘিা মশালদর অসিংখয চুমু লখোম। বিংশাে টু
িুহুরুে হক হে। মশালদর লেশাে টট্রটলমি লপোম। ফোফে প্রাে ২
সপ্তাহ মবিানাে পলি মিোম।
লসমদন টঠক কলরমি যমদ লকানমদন আোমদলনর প্রদীপ পাে োহলে
৩ টা উইলশর মলযয একটা করলবা লসটা হলো মশা লথলকও লযন ক্ষুদ্রেম

প্রাণী হলে পামর এবিং মশালক কামর বমসলে মশালদর মলযয জ্বর িমিলে
মদলে পামর। লসমদন মশালদর মলযয নেু ন আেিংক মহলসলব মানুলষ্র নাম
উলঠ আসলব।

দুই
লেশাে মদলন লকানমকিু টঠক পাওো যাে না। লযমন লশভ করলে
মগলে জিম লশষ্ হলে যাওো,পাঞ্জামব মেো থাকা,পাদুকা লিািা লিিা
থাকা ইেযামদ ইেযামদ। আি ২২লশ শ্রাবণ। সকালেই বাবার োলমো মদলে
শুরু হলো। আল্লাহে িালন বাকী মদন কলর কাটাে। রবীন্দ্রসিংলঘর
উলেলশয অলনক কমসূট মচ আি লনওো হলেলি। সকালে িাোনলটর
গালনর মাযযলম মদন শুরু,দুপুলর স্মৃমেচারণ আর আলোচনা সভা ,সন্ধ্যাে
সািংস্কৃমেক অনুষ্ঠান। িাোনলটর অনুষ্ঠালন ৮ টার আলগ লগলেই হলব।
োর আলগ হে লথলক একটু ঘুলর আসলে হলব নাস্তাটাও ওখালন সারা
যালব।
এলকর পর এক পাঞ্জামব লচক করোম। একটাও ভালো লনই।
লকানটার লবাোম লনই,লকানটা আবার মুচিালনা,লকানটার হাো েু েলি
আবার লকানটা লথলক দুগন্ধ্
ট আসলি। িামননা পৃমথবীলে অেস আর
িন্নিািালদর িনয লকান প্রমেলযামগোর আলোিন করা হে না লকন।
অমেম্পম্পলক করলে ভালো হলো। বািংোলদশলক মরলপ্রলিি কলর হেে
একটা লসানা এলন মদলে পারোম। মনলির এই গুণটা এভালব নি হলচ্ছ
লসটা ভাবলেই কি হে।

পাঞ্জামব ভাইো লথলক লনওো লযলে পালর। সদয মববামহো লবচারালক
িাগালনা টঠক হলব মক না লসটা ভাবার সমে এক না। ভাইোলক িাগালনা
যাক,ভামব দরিা না খুেলেই হে।
আমার আম্মা মশমক্ষকা োই মশক্ষকো লপশার প্রমে উনার অলনক
ইিম। আমার গুণযর ভাই যার গুণ বলে লশষ্ করা যালব না,শুযু লদালষ্র
অলনক অভাব আলি। ডাক্তামর পাশ কলর এখন পমরবারলক মদনলক মদন
যনবান করলি। পমরবালরর গমরমব সরাও-এই েলক্ষ এমগলে লযলে লযলে
উমন গমরমবলক রলকলট কলর মেলে পাটঠলে মদলচ্ছ। আর লমমব
কলেকমালসর মলযয ব্ল্যাকলহালের মলযয গমরমবলক পাটঠলে মদলব।
ভাইো একদম বাবার প্রমেরূপ। সুদশন,চাইলে
ট
নােক হলে পারলো।
লদশীে চেমচলত্র নােলকর যা অভাব ভাইো লগলে লকান পমরচােক ই না
করলে পারলো না। মকন্তু আফলসাস এই মানুষ্টা িীবলন একটা লপ্রম ও
কলরমন। লপ্রম করলে হেে বউ খুি
াঁ ার এই োলমো লপাহালে হলো না।
ভালো পাত্রীর সন্ধ্ান করা ঢাকা লথলক শুরু হলে কুমমল্লা অবময
চেে। এলক এলক রূপবেী,গুণবেী,মাোবেী আম্মার নিলরর মনলচ
কচুকাটা হলে োগলো। বাবা লযই লমলেলক লদলখ লসই লমলেলক োর
পিে হলে যাে। এই মনলে আম্মা বাবালক না বলেই অলনক লমলেলক
লদখলো।
ডাক্তার লদখলো কলেক ডিন ,মকন্তু লকউ ই পিে হলো না।
অবলশলষ্ ইস্ট-ওলেস্ট ইউমনভামসটটর
ট
ইিংলরজি সামহলেযর মশমক্ষকা
লমাসাম্মে রালবো খােু ন েুবনালক আম্মার পিে হলো। অবশয বাবার
মকিু অমে মিে। কারণ েুবনা ভাবীর লদলশর বামি মসলেট। বাবা লসই
লকানকালে মসলেলট োর বন্ধ্ুর বামি লবিালে মগলেমিে। োলক নামক
খাবালর সকালে রুটট আর আেুভাজি,দুপলু র লবগুনভেটা,টামক মালির
লোে আর মশিং মাি লদওো হলেমিে। এই দুলবো লখলেই বাবা মবলকলে
বামির পলথ রওনা হে। বাবার কথা মলে মসলেটটরা আপযােন করলে
পালর না।
অথচ ভাইোর মবলের পর বাবার লো সুগার মিলো,খাওোর িুলট ো
ক’মদলন লবলি চরলম। বাবালক হসমপটালে ভমেট হলে হলো। ভাবীর
হালের রান্নাও অসাযারণ োলগ।

ভাইোর দরিার সামলন দাাঁমিলে আমি। বুেলে পারমিনা নক করব
না ডাক মদলবা না আলগর মে ঘুমষ্ মদলবা। না নক ই কমর।
“ঠক ঠক” কলর কলেকবার নক করোম। কলেক লসলকন্ড পর
ভাবী বেে “লক?”

োরমালন ভাইো এখলনা ঘুলম। সুেরািং ওলদর মডস্টাব ট কলরও োভ
নাই। পাঞ্জামব আশা বাদ। মবলে হলেলি কমদন হে। এখন যমদ ভাইোর
কালি মগলে পাঞ্জামব চাই, ভাবীর কালি যেটুকু ইজ্জে আলি লসটাও
হারালবা। োর লচলে বরিং মেো পাঞ্জামব পলি অপমরমচেলদর কালি
ইজ্জে হারাে এটাই ভালো।
“ভাবী মকিু না” িবাব মদলে হাটা োগাোম মনলির রুলমর মদলক।
“এই দািাও,এমদলক আলসা” একটু হাটার পর ভাবীর আওোি
শুনোম। মফলর লদমখ ভাবী দাাঁিালনা দরিাে। মক আর করা। লহলট
আবার ভাইোর রুলমর সামলন লগোম। ভামবর সালথ বেলে লগলে আমার
কথা হলেলি একদম কম। ভাইোর ও মবলে হলো আর আমার ও হলে
োলমো শুরু হলো। সারামদন কযাম্পালসই থাকলে হে। ভাবীর মুলখর
মদলক োকালে অলনকটাে মলন হে আম্মা। দুিলনর অলনক মমে।
দুিলনই লচালখ লমাটা লেলমর চশমা পলি,দুিলনই অলনক মাথা
সবসমে লডলক রালখ আর লেশামে দুিলনই শামি পলি সবসমে।
“এই সারামদন কই থালকা বলো লো?বাসাে একদম লদমখ না লোমাে
আর লোমার এই অবিা লকন? চুেদামির যা অবিা কলর রাখলিা মলন
হে কলেক হামে লিাঁ কা লখলে কাে হলে পলি আলিা” ভাবী এক
মনঃশ্বালস সব বেে।

“একটু বযস্ত লো। সামলন লসমমস্টার োই।”

“আচ্ছা মভেলর আলসা” ভাবী মভেলর লগে। একসমে ভাইোর
রুলমই মবনা সিংলকালচই ঢুলক পিোম। আি লকনও লয িিো কাি
করলে োগলো। কারও অমযকার হরণ মালেমলযয মকিুর প্রমে
অসিংলকালচর কারণ। আি ো বুেলে পারোম।
“আলর আলসা লো। সমসযা লনই” ভাবী মভের লথলকই বেে।

ভাবী লটমবলে বসা। লচালখর সামলন মবশাে খাোর স্তূ প। আমম এমগলে
মগলে িিসর হলে মবিানার লকালন বসোম।
“গুড মমনিং’’
ট
“গুড মমনিংট ভাবী”
“বুেলিা,পমরক্ষার খাো লদখমি সারারাে যলর। লোমার ভাইোও
রালে মডউটট করলি আর আমমও সারারাে যাবে খাো কাটমি।”
“োহলে লো ভাবী অলনক পযারাে আলিন।”
“আমার কথা বাদ দাও। েু মম বলো এে সকাে সকাে ভাইোর লখাাঁি
করলিা লকন?” ভাবী আমার মদলক োমকলে প্রশ্ন করলো।
মক বেব োই না মনলে ভাবমি।
“টাকা োগলব?”
“ না ভাবী।”
“োহলে?”
“মকিু না ,এমমন আসোম।”
“েু মম লো এমমন এমমন আলসা নাই। এে সকালে খুব প্রলোিন না
হলে আসো না” ভাবীর লচাখ সরু হলে আসলো। উমন আমার মদলক
োমকলে আলিন। উনার হেে যারণা আমম উনার মদলক োমকলে মমলথয
বেলে পারলবা না।
“আপনালদর লখাাঁিখবর মনলে আসোম।”
“লখাাঁিখবর মক লকউ সকাে সালর িেটাে লনে?”

যরা লখলে লগোম।
“েু মম আমার লিাটভাই বুেলিা। মনলির লবান লথলক মকিু চাইলে
ো বেলে হে। না বেলে আমম বুেলবা মক কলর বলো।”

ভাবীর কথা শুলন আলবমগ হলে লগোম। আমার অনযেম সমসযা এই
আলবগ। অেলেই হলে যাে। আলবলগর লক্ষলত্র একদম পােো লিলে
আমম।
“ ভাবী আি ২২লশ শ্রাবণ লো। অনুষ্ঠান মিে লো। আমার একটা
পাঞ্জামবও ভালো লনই োই আসমিোম ভাইোর কালি পাঞ্জামবর
িনয”কথাটা বলেই লঢাক মগলে লফেোম।
ভাবী আমার কথা শুলন মমটি হামস মদলো। খাো লদখা অফ কলর
মদলে আেমামরর কালি লগে। কলেক লসলকলন্ডর মলযয ভাইোর সব
পাঞ্জামব এলন মবিানাে রাখলো। অমযকািংশ পাঞ্জামব নেু ন।
“ এই নাও,লযটা ইলচ্ছ হে মনলে যাও” ভাবী বেে।
আমার বেস প্রাে ২৩। এই ২৩ বিলর আমম লবায মনলির পিলের
মকিুই মকমন নাই। এক লো কাোর ব্ল্াইন্ড আমম অপরমদলক পিে খুব
বালি। আলগ ভাইো মকলন মদে,োর আলগ বাবা আর এখন সারদা। এে
পাঞ্জামবর মলযয লকালনাটা মনলবা ো মনলেই ভাবমি।
“নীেটা নাও। কালো লিলেলদর নীলে ভালো োলগ”
ভাবীর কথামে সুলবায বােলকর মে নীেটা েু লে মনোম।
“ভাবী োহলে উটঠ।”
“লশভ কলর লযও।”
“হু”

মেন
ভামসটট
ট োইলফ বন্ধ্ুত্বটালক মকভালব মডফাইন করলবা লসটা মনলে
অলনক ভাবমি। আসলে বন্ধ্ু মালন মক লসটাই ভাবার মবষ্ে। বন্ধ্ু লয প্রজক্স
মদলে লদে না পমরক্ষার আলগর রালে মশট সাপ্লাই কলর। না লয মসগালরলট
ভাগ বসাে। যমদ বন্ধ্ু এমন হে োহলে আমার একিন বন্ধ্ু আলি।
হামকম ,পৃমথমবর অনযেম একিন গরীব মানুষ্। লস মালসর প্রথম োমরখ
লথলক টাকা যালরর িনয লোক খুি
াঁ লে থাকলব। একবার টাকা লপলে লসই
টাকা পমরলশায করার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। িহুরুে হক হলের ১১১ নাম্বার
রুম োর আর আমার। বি ভাইলদর মবলশষ্ কেযালণ দুিলন একসালথ
মসট লপোম,একই রুলম একই মডপাটট লমলি হওো সলেযও।
হামকলমর সালথ পমরচে হে আমার ক্লালসর প্রথমমদন। আমম অসহাে
এর মে লবলের এক লকানাে বলস সবাইলক লদখমিোম। নীরব
অবিালভটশন এর দামেত্বটা আমম খুব ভালোভালব করলে পামর। লসটাই
করমিোম এক লকাণাে বলস সুলবায বােলকর মে সবাইলক অবিাভট
করমিোম। আলগ িানোম না অবিালভটশন নামক জিমনসটা
ইলম্পাটট যাি। সযার সাে ক্লাস মনলে একদম যমরলে মদলেলি লসটা কে
ইলম্পাটট যাি।
সবাইলক অবিাভট করমিোম এমন সমে লদমখ ক্লালস একটট লরাগা
পােো লগৌর বলণরট লিলের ঢুকে। গালে লবগুমন শাটট আর কালো জিনস।
সমস্ত ক্লালসর মদলক একবার লচাখ বুোলো। োরপর আলস্ত আলস্ত পা
লফলে আমার মদলক আসলে োগলো। োলক লদখার িনয আবার
অলনলক মাথা ঘুমরলে োকালো।
লিলেটট আমার মদলক পালশ এলস দাাঁিালো। লস আবার ঘাি ঘুমরলে
সবার মদলক লচাখ বুোলো। োর লচালখ পিা লথলক বাাঁচলে অলনলক এমেলেন
দৃটি লদওো বন্ধ্ কলর স্বাভামবক কালি মলনালযাগ মদে।

ক্লালস যখন আমম ঢুমক আমার মদলকও সবাই এমন দৃটি মদলেমিে। অবশয
আমার লকান খারাপ োলগমন। িীবলনর প্রথমবার এে এলটনশন
পাজচ্ছোম।
“একটু চালপন ,বসলবা” এই বালকযর মাযযলম পমরচে হে হামকলমর
সালথ। প্রথমমদন আপমন ,মিেীে মদন েু মম আর েৃেীেমদন লসািা েু ই লে
চলে লগে।
দরিাে নক করোম। এে সকাে উঠার কথা না ওর। আি শমনবার
,োইলেরী বন্ধ্। নাহে িেটা না বািলেই লসন্ট্রাে োইলেরীলে লযে
হামকম। বলন্ধ্র মদন সুেরািং আি দুপুর পযন্ত
ট ঘুমালব হামকম। এই
সামানয লটাকাে োর ঘুম ভােলব না বাবার মমমেটামর স্টাইলে মকে মদলে
হলব।সুেরািং শুরু করোম মমমেটামর মকে।
“যুপ যুপ” আওোি হলচ্ছ। বাবার মে হলচ্ছ না। বাবার লথলক এ
মবষ্লে লট্রমনিং মনলে হলব। আমম দরিাে মকে মদলে োগোম। কলেক
মমমনট পরই মলন হলচ্ছ নযলযরট বাাঁযন লভলে যালব। অযযবসালের অভাব।
আবার কলেকবার মকে মদোম। না ,এবার কাি হলেলি। হামকলমর
পাদুকার আওোি শুনা যালচ্ছ।
“এে সকালে েু ই?” দরিা খুলে লচাখ কচোলে কচোলে হামকম
বেে। আমম মভেলর লগোম। োইট অন কলর বসোম। হামকম এবার
ভালো কলর োকালো আমার মদলক। ভাইোর পাঞ্জামবর মদলক হামকলমর
লোভােু র নির। আমার দরকার মকিু মদলে পাঞ্জামবলক লঢলক লসটার
ইজ্জে রক্ষা করা। পাঞ্জামবর যমদ মুখ থাকলো োহলে বেলো “আমালক
এই পাষ্লণ্ডর কু দৃটি লথলক রক্ষা কলরা ঈশ্বর।”
“যখন আমম পাঞ্জামব চাই েখন লো সব পুরান পাঞ্জামব এলন সামলন
দাও। আর যখন মনলি পলিা েখন লো সব ইলম্পালটট ড পলিা” হামকম
বেে। এখলনা আমার পাঞ্জামবর মদলক োর নির। আমার উমচৎ যে দ্রুে
লকলট পিা। নাহে োর কু দৃটিলে পাঞ্জামবর সম্ভ্রম ক্ষে-মবক্ষে হলব।

“হলের োলমো লশষ্ হইলি?”
“হলের োলমো িলিন ,আলগর মনলির োলমো সামোন। সারদা
আপনালক পাগলের মে খুি
াঁ লেলি। কাে রালে এলস আপনার বাসার
এলেস মনো লগলি।”
ওই ঘটনার পর লথলক সারদার সালথ আমার আর লদখা হেমন। ইলচ্ছ
কলরই ইগলনার করমি ওলক। ওর সালথ লদখা করা দরকার।
“েু ই ঘুমা,আমম যাই োহলে।”
“এে লসলিগুলি কই যাজচ্ছস?”
“আি ২২ লশ শ্রাবণ” হামস মদলে লবর হোম। িহুরুে হে লথলক
লহলটই রওনা মদোম লরালকো হলের উলেলশয। ঘুলর যালবা একটু। শহীদ
মমনালরর সামলন আসোম। একটা মসগালরট দরকার। পলকলট খরা
চেলি। শহীদ মমনালর উপলর পা েু মেলে এক মযয বেস্ক লোক মসগালরট
টানলি। ওর লথলকই মসগালরট এর বযবিা করা যাক।
পৃমথবীলে অলনক মকিুর নবষ্ময রলেলি। উপরওোো সবাইলক
সবমকিু সমান লদে মন। আর সুলখর নবষ্মযটা সৃটিকেটা খুব যত্ন
কলর,ভালোভালব মানুষ্লক মদলেলি। আমার সামলন বসা মানুষ্টটলক এই
মুহলূ েট একিন সুখী মানুষ্ মলন হলচ্ছ। সুখী মানুষ্লদর মালেমলযয দুঃখী
কলর নপশামচক আনে পাওো যাে। আি সকালে লযমন বাবালক কলর
লপোম। লোকটার পরলন একটা মেো শাটট ,েুমে পলি আলি।
লকামলর আবার গামিা বাযা। মরকশাওোো লদলখই লবাো যালচ্ছ।
মসগালরট টানা অফ কলর আপােে আমালক লদখলি।
“এই বযাটা লোর সাহস লো কম না। লবদীলে বলস মসগালরট খাজচ্ছস।
লোলক এখুমন থানাে ঢুকালবা আমম” লচালখর মদলক লচাখ লরলখই
বেোম।
ভাবমিোম চমলক উঠলব অথবা ভযাবাচযাকা খালব। মকন্তু মকিুই হে
না অনযমদলক োমকলে আবার মসগালরলট টান মদে।

এমন অবলহো লবায সারদা ও আমালক কলর না। মনলির মলযয
মসমরোসলনস এর অলনক অভাব।

“মামা পলকলট মকিুই নাই। ফাাঁপর মদো োভ নাই। এক পেসাও
হইলব না আমার কালি। োর থাইকা বরিং শহীদ মমনালরর মপিলন একিন
হাগোলি ওলর যলরন কালি মদলব।”
এই মরকশাওোোলক আর মকিু করার মে রাস্তা নাই। আমালদর
বািংোলদলশ শমহদ মমনার নামক একটা জিমনস আলি লযটালক ৩৬৪ মদন
লকারবামন করা হে আর একটট মদন শুযু সম্মান লদওো হে।
“মামা একটা মসগালরট লদন” লচলেই মনোম। আমার কথা শুলন
লোকটট পলকট লথলক মসগালরট লবর কলর মদলো। এই মসগালরট টা যমদ
লকান কলপালরট,অথবা
ট
পাবমেক সালভটি অথবা বিলোক বযবসােীর
মনকট চাইোম ওরা মক মদলো? িানা দরকার। একমদন লকান অপমরমচে
এমেটলক যরলে হলব একটট মসগালরট এর িনয। অলটাপালসর মে যলর
মসগালরট আদাে করলে হলব। দরকার হলে োলখা োলখা যূমপােীলদর
লদাহাে মদলে হলব। েবুও এমেট লশ্রমণর কারও লথলক মসগালরট মনলে
হলব। ওলদর মসগালরট লটলন লদখলে হলব লসটার স্বাদ লকমন।
“মামা আপনার বামি কই?”
“লশরপুর।”
“মক কলরা?”
“মরকশা চাোে মামা।”
“কে বির যলর ঢাকাে আলিা?”
“যলরন সাে বির।”
“মামা লোমার কালি আমম ঋণী। একটা মসগালরট পাওনা আলিা
েু মম।”

লোকটট আমার কথা শুলন হামস মদলো। লসটা মিলো একদম
মনলভটিাে হামস। লকান কপটো মিলো না হামসলে। সব মানুষ্ মন খুলে
হাসলে পালর না। এই মানুষ্টার মন খুলে হাসার ক্ষমো আলি।
আিলকর মদলন প্রবে বৃটি হওোর কথা। ২২লশ শ্রাবণ বৃটি না হলে
কমবগুরু পৃমথবীলে এলসও হোশ হলবন। মকন্তু আকাশ একদম
ফকফকা। লমলঘর লকান আভাস লনই আকালশ। আকাশলক আি

কাাঁদলে হলব। নাহে কমবগুরু রুি হলে সলগ মফলর
ট
যালব। েখন মক হলব?
স্বগবাসীরা
ট
লো মবপলদ পিলবন। কমবগুরু আর গান করলব না,কমবো
মেখলব না লিাটখালটা আসলরর ও আলোিন করলব না। লহ ঈশ্বর আি
না হে স্বগবাসীলদর
ট
খামেলর বৃটি হে।

চার
সারদালক খবর লদওোর িনয বরাবর আমালক দালরাোলনর আশ্রে
লনওো োলগ। গে কলেক বিলর দালরাোলনর পলকলট অলনক টাকাে
লগলি উৎলকাচ মহলসলব। আি ও ো করলে হলব,েলব আি টাকা লনই।
দালরাোন আমালক লদলখই দাাঁমিলে লগে। লগট লথলক রাস্তাে এমগলে
আসলো। যাক,বযাটার লবাযহে আি আমার প্রলোিন পলিলি।

“সারদা মদমদ লো হলে নাই” বযাটা দাাঁেকপাটট লবর কলর বেে।
মলন হলচ্ছ খুব বি সুসিংবাদ মদলেলি।
“ কই লগলি ? মকিু বলে লগলি?”
“হে লথলক কাে রাইলেই লো লবর হইলি। এহলনা মফলর নাই। েলব
যাওোর আলগ একটা মচটঠ মদলে লগলি আফলনর িনয” দালরাোন
পলকট লথলক মচটঠ লবর কলর মদলো। সারদার লদওো মচটঠ,মচটঠ বেলে
ভুে হলব মচরকুট মচটঠ। মচটঠর খালমর উপর মকিংবা মচটঠর সামলন মপিলন
মকিুই লেখা থালকনা। সাদা লপলি মাে বরাবর লেখা থালক।
“আচ্ছা যনযবাদ মামা” বলে চলে যাজচ্ছোম।
“মামা একটু দাাঁিান” দালরাোলনর আওোি শুলন আবার
মফরোম। দালরাোন হলের মভেলর ঢুলক লগে। কলেক মমমনলটর মলযযই
একটা বযাগ মনলে লবর হলে আসলো।
“এই লনন মামা। এইটা আপনার িনয লরলখ লগলি” বযাগটা আমার
হালে মদলে দালরাোন বেে। লভলবমিোম মচটঠটা পিলবা না আি। মকন্তু
এখন পিলে হলব। োর আলগ বযালগ মক লসটা লদখলে। চলটর একটট
মাোমর বযাগ। বযাগ এর উপর লেখা “প্লামস্টক বিটন কমর,পমরলবশ রক্ষা
কমর” বযালগর মভের োমকলে লদখোম এক গাদা বই।

প্রথম বই “লনৌকাডুমব”। প্রথম বইটা লবর করোম। মিেীে বইলে লদমখ
“ঘলর বাইলর” ,আর উমল্টলে লদখোম না। লয কলেকটা বই আলি
সবগুমে রবীন্দ্রনালথর। মচটঠটা খুেোম,

বইগুমে এই এলেলস লপৌমিলে মদস,বাসা-১২ /মব,লরাড নিং -৭,মব ব্ল্ক
উিরা। যাোোে খরচ বাবদ পাাঁচশে টাকা মদোম।

সারদার মচরকুট। আটলক লগোম মলন হে। সারামদন মকিুই করা হলব
না। উিরা লযলে োগলব ৩-৪ ঘিা। রবীন্দ্রনাথলক মনলে মলন হে লফাঁ লস
লগোম। কমবগুরুলক এখন আমালক মুজক্ত মদলে হলব।
আলশপালশ লকান মরকশা লদখমিনা। এইগুো মনলে শাহবাগ লহলট
যাওো সম্ভব না। মরকশা দরকার। এখালন পাওো যালব না একটু সামলন
এগুলে হলব।
সামলন দুিন েরুণ েরুণী বলস আলি। োলদর কালি একটু
অপমরমচে হওোর ভাব মনলে মরকশার সুমবযা লভাগ করা যাক।
কযাম্পালসর িাত্রিাত্রীলদর দো-মাো দুইটাই প্রলোিলনর লথলক লবমশ।
গ্রাম লথলক লকউ আসলে োর িনয কমেিা লবর কলর লদে। ভমেট
পমরক্ষাথীলদর রালে থাকার বযবিা করলে মগলে অলনকলকই রাে পার
করলে হে লখাো মালঠ মকিংবা হলের বারাোে।
পলকলট টাকা লনই েবুও বাবা অথবা বি ভাই আসলে হলের কযামিন
লথলক না খাবার খাইলে বামহলর খাবার খাওোে।

েরুণ েরুণীর কালি মগলেই বুেোম িুমনের। লমলেটট বলস আলি।
োর হালে একটট বাটট। আলরকটু কালি মগলেই বুেোম। হালে খাবালরর
বাটট। লমলেটট মনি হালে লিলেটটলক খাইলে মদলচ্ছ। হেে লমলেটট কাে
রালে হলে মকিু ভালো রান্না কলরলি। লসখান লথলক মকিু হেে লিলেটটর
িনয েু লে লরলখলি। নাহে বামি লথলক মফরলে লিলেটটর িনয েুমকলে
মনলে মনলে এলসলি। লিলেটটও মাথা মনচু কলর খালচ্ছ। আমালক লদলখ
ূ ট
লমলেটট মাথা মনচু কলর লফেলো। োলদর এই মুহে
ট ালক নি করলে
ইলচ্ছ হলো না। হেে এই একটট মুহলূ েটর প্রমেদান মদলে মগলে লিলেটট
কখলনা লমলেটটর হাে িািলবনা। লমলেটট হেে এই ভােবাসার কথা মচন্তা
কলর লিলেটটর হাে িািলব না। সম্পলকট ভােবাসার লথলক অলনক সমে
ূ ,ট সমে অথবা অবিা। ভােবাসাটা
লবমশ গুরুত্ব হলে উলঠ মকিু মুহে

হেে সবসমে এক রকম থালক না মকন্তু মানুষ্ োলদর ভােবাসার
ূ গু
মুহে
ট লোর কথা লভলব োলদর ভােবাসালক আবার পুনিীমবে কলর।
ওলদর লদলখ সারদার কথা মলন পিলো।
ক্লাস করমিোম। এযাডাম সযালরর ক্লাস। সব মাথার উপর মদলে
যাজচ্ছে। প্রহর গুনমিোম কখন সমে যালব। মালেমলযয ১ ঘণ্টালক মলন
হে ১ বির। লসই সমেটা ওই ঘণ্টাে মির হলে থালক। সযালরর হাে লথলক
বাাঁচার িনয লচালখ কাো চশমা োমগলে ঘুম মদোম। লচালখ চশমা োমগলে
ঘুমালনার পেমেটা মশলখমিোম রমবউে ভাইোর লথলক। উমনই এই
পেমের আমবষ্কারক। নীেলক্ষে লথলক ৭০ টাকা খরচ কলর চকচকা
একটট কালো চশমা মকনোম। সযার যখন ক্লালস ঢুকলব েখন চশমা পলি
থাকলব।

যমদ সযার জিলেস কলর চশমা পলি লকন আলিা? োহলে উিলর
বেলে হলব ভাইরাস আিমণ কলরলি অথবা লচাখ উলঠলি। ভামগযস গে
৪ বিলর একবার ও লকান সযার জিলেস কলরমন। মকন্তু একবার মযাডাম
জিলেস কলরমিে। লসমদন লবাঁলচ মগলেমিোম মমলথয বলে। োরপর লথলক
ওই মযাডালমর ক্লালস চশমা আমার পাঞ্জামবর পলকলট থালক। প্রথমে
অবশয মাইলনামরটটর কাোলর মিোম। েলব আিকাে অলনলকই ফলো
করলি এটা। চশমা োমগলে লটমবলে মপঠ লঠমকলে সযারলদর মদলক
োমকলে ঘুমালনা। েলব সবার িনয এটার প্রলোিন হে না। লমলহদী লো
লচাখ খুো লরলখই ঘুমালে পালর। লসই িনয ওর ডাক নাম লমলহমদ মাি।
সযালরর মদলক োমকলে এমন ঘুম মদলেমি লয কখন ক্লাস লশষ্ হলে
িুটট হলে লগলি লসটার ও লখোে কমরমন। লচাখ যখন খুেলো লদমখ
একলিািা ঘন কািে লদওো লচাখ আমার মদলক োমকলে আলি। োফ
মদলে উঠোম। সারদা আমার োফ লদখা লদলখ মখে মখে কলর হামস
মদলো। ওর হামস ক্লাসরুলমর প্রমেধ্বমন হলে আবার কালন আসলে োগে।
“ভে লপলেমিস নামক?”

“ভে পালবা না কযান। কখন আসমিস আর কেক্ষণ যলর বলস
আমিস আমার সামলন?”
সারদা লকান িবাব মদে না শুযু আমার মদলক োমকলে মুচমক হাসে।
লমলেলদর স্টলক অলনক রকলমর হামস থালক। ওরা সমে আর অবিা
বুলে লডমেভামর মদলে পালর। লযটা লিলেরা পালর না। এই লযমন সারদা
এখন মুচমক হামস মদলো,লযটা রহসযমেী হামস।
“েু ই বাচ্চালদর মে ঘুমাস কযান?”
“বাচ্চালদর মে মালন? আমম আমার মে ঘুমাই।”
“েু ই বাচ্চালদর মেই ঘুমাস।“

সারদার সালথ েকট কলর োভ নাই। সারদার সালথ েকট কলর লকউ
পারলব না। ওর েকট করার মবলশষ্ লযাগযো আলি। লদোেঘমির মদলক
োমকলে লদমখ ২.২০ বালি। োরমালন টানা দুই ঘিা ঘুমমলেমি।
টটউশমনলে লযলে হলব। গে কলেকমদন যলর টটউশমনলে যাওো হে না।
িালত্রর মা এমমন মবরক্ত।
“ মক ,যা বোর বলে লফে। সমে লনই। টটউশমনলে লযলে হলব।”
“দুপুলর োে কলরমিস?”
“না,ঘুমমলেমিোম। পলর করলবা, চে লবর হে” আমম বযাগ
লগািালে োগোম।
“একটু বস,োেটা কলর যা” সারদা একটট টটমফন বক্স সামলন
রাখে। বক্সটা খুেে। সলষ্ টইমেশ,পুলরা ক্লালসই সুভাস িলি লগলো।
“েু ই লরাঁলযমিস নামক?”
“হু”
“েু ই রাাঁযলেও পামরস” বযাে কলর বেোম। সারদা মন খারাপ
কলর লফেে। সারদার মন বুো দাে। কখন ও রমসকোলক মসমরোস মনলে
লফলে লসটা বুো মুশমকে। টটমফন বক্স ঠাস কলর বন্ধ্ কলর বেে,

“লোর লখলে হলব না যা।”

বুেোম,আমার সলষ্ টইমেশ খাওো হুমমকর মুলখ।
“এে কি কলর লরাঁলযমিস আমার িনয এখন আমম……” কথা লশষ্
করলে পারোম না। সারদা হাে মদলে থামমলে মদলো। “লক বেলি লোর
িনয আমম রান্না কলরমি। আমার বলেই লগলি” বক্স আবার খুলে লবলে
রাখে।
“আচ্ছা লবাস েু ই হাে যুলে আমস।”
“লোর হাে যুলে হলব না,আমম খাইলে মদজচ্ছ।”

লসমদন সারদা আমালক মনলির হালে খাইলে মদলেমিে। প্রলেযকটা
ূ ট
লোকমা অমৃলের মে মিে। লসই মুহে
ট া আমম লবাযহে িীবলন কখলনা
ভুেলে পারলবা না। লেইন ফািংশন অফ কলর মদলেও আত্মা টঠক মলন
রাখলব। যমদ লবলহশলে কখলনা আমার আত্মা যাে োহলে লবায সারদার
হালের সলষ্ টইমেশ ক্ষাওোর িনয আবদার করলব।

পাাঁচ
আওোমীেীগ আলোেন করলি োলদর লগ্রপ্তারকৃে লনোকমমলদর
ট
মুজক্তর দামবলে। ক্ষমোসীন দলের লকান টনক নিলি না। আিও
শাহবালগ আওোমীেীলগর লনো-কমীরা িলিা হলচ্ছ আলোেলনর
িনয। োলমো শুরু হওোর আলগই আমার লকলট পিা উমচে। বাস
লথলক ভালো হলব মস এন জি। আরাম কলর যাওো যালব। নেু ন জিমনস
ঢাকা শহলর আসলি। চেলে অবশয খারাপ না। টাকা লযলহেু আলি একটু
আরাম কলর যাওো যাক। মসগনযাে লিলিলি। হাে মদলে ইশারা করা শুরু
করোম। কলেকটা বাস সামলন মদলে মগলে সামলন থামলি। আমম
লযখালন দাাঁমিলে আমি লসটা লবায মসএনজির এোকা। লদখলে লদখলে
একটট মসএনজি আমার সামলন এলস দাাঁিাে। োইভার মাথা লবর কলর
বেে “কই যালবন?”
োইভারলক আমার কালি োইভার লথলক িল্লাদ লবমশ মলন হলচ্ছ।
মুলখর উপর কালো পাঞ্জামব লগাাঁফ। মলন হলচ্ছ লগাাঁলফর পযাাঁলচই লফলে
মদলে কুলপাকাে কলর মদলে পারলব। এমন লগাাঁফ আমার লসাবহান
চাচার। মবশাে লগাফ,লিাটলবোে এই লগাফ লদলখই ভে লপলে লযোম।
লসাবহান চাচা কুমমল্লাে আমালদর দাদার সমস্ত সম্পমি লদলখন।
বাবা সবসান্ত
ট
হওোর কলেক বির পর বাবা িানলে পালর দাদার মবশাে
এম্পাোর এর কথা। দাদা আর লসাবহান চাচার বাবা একসলে বযবসা
শুরু কলরন।

যা আি মবস্েৃে হলে কলেক লকাটটলে এলস দামিলেলি। লসই
বযবসা লসাবহান চাচা একাই সামোলচ্ছ। বাবা আর চাচা লিাটলবোে
নামক একসালথই থাকলো,একসালথই লখলো,একসালথই
ঘুরলো,লেখাপিাও একসালথ কলরলি। শুযু মেমবলরায ঘটলো রািনীমে
মনলে।

বাবা কলটার আওোমীেীগ আর চাচা বেটমালন মব এন মপ এর
মলনানীে লচোরমযান। বাবা লনভীলে ঢুলক যাে আই এ পাশ
কলর,অপরমদলক চাচা ভামসটটলে
ট
চলে যাে। লসখালন শুরু কলর েু মুে
রািনীমে। স্বেিং এরশাদমবলরাময আলোেলন চাচা অিংশগ্রহণ কলর।
মানুষ্ েলকটর েি েু লে চালের কালপ,েইিং রুলম,আড্ডার িােগাে।
আমার বাবা আর আমার চাচা েু লে নদমনক পজত্রকাে। লযমন মকিুমদন
আলগ ঢাকা শহলরর যানিট মনলে বাবা মবশাে এক পত্র মেলখ
“নদমনক ইলিফালক।”
লসই পত্র িাপালনা হে। বাবা অলপক্ষা করমিলেন। মকিুমদলনর
মলযযই আমার চাচা পলত্রর এলগইন্সলট বেটমান সরকালরর সাফেয মনলে
সম্পাদকীেলে মেখলেন। ো পলি বাবার লপ্রশার হাই হলে যাে। বাবালক
লদখমি আিকাে মামকটিং করলি। কী মামকটিং করলি ো িামননা। লপপার
পিা আমার কালি অনযেম মবরলক্তর একটা জিমনস। েলব বাবালক
লদলখ মলন হলো বাবা এবার মসমরোস মকিু মনলে মালঠ নামলব।
সরকারলক সমালোচনা কলর কচুকাটা করলব।
এই োইভারলক জিলেস করলে হলব লকান দলের সমথক
ট মেমন।
যমদ মব এন মপর সমথক
ট হে োহলে বাবার সামলন মনলে হাজির কলর
বেব “এই লনন আব্বা। আপনার ভাইলের ডুমপ্ললকটলক লপলেমি
আপনার ভাই মলন কলর সব লবর কলর লদন।”

সকালে বাবার সালথ যা কলরমি োর ক্ষমেপূরণ মহলসলব এটা করা
যাে। োর আলগ উনালক মনলে আি উিরা যাওো যাক।
“উিরা যালবা।”
“উইঠা পলিন।”
“ভািা কে?”
“যে হে েেই মদলেন”
“১০০ টাকা মদলবা।”
আমার ভািার কথা শুলন োইভারসালহব োর মসএনজি স্টাটট মদলে
বেে “এই ভািাই লকউ যাইলব না। োরলচলে ভালো হে বাস মদো চইো
যান।”
ডুমপ্ললকট চাচালক হারালনার ইলচ্ছ হলো না।
“কেলে যালবন?”
“আপনালর লদইখাে বুো যাে আপমন িাত্র মানুষ্। আপনার থাইকা
লবমশ ভািা মনমু না। আপমন আর ৫০ টাকা বািাইো লদন।”
“চলেন।”
উঠার আলগ লশষ্বালরর মে আকালশর মদলক োকাোম। লমলঘর
লকান আনালগানা লনই। বযাপার মক ? ইন্দ্রলদব মক লবমশই মি অপ্সরীলদর
নালচ? কমবগুরুলক মক আটলক রাখলো নামক স্বলগ আি
ট
ঈশ্বর? অলপক্ষা
কলর োভ লনই। যে োিাোমি সম্ভব কমবগুরুলক উিরাে লডমেভামর
মদলে মুক্ত হে।

মসএনজি লিলি মদে। মক কলর সমে পার করা যাে? বই পিলে
লকমন হে? না আি না হে রবীন্দ্রনাথলক িাি লদওো যাক। আি না
হে লচেনাে থাকুক রবীন্দ্রনাথ। োর লথলক ভালো লথলক ভালো ডুমপ্ললকট
চাচার সালথ গে করা যাক। ডুমপ্ললকট লসাবহান চাচা োর কাি খুব
ভালোমে কলর যালচ্ছ।
“আপনার নাম কী মামা?”
মামা মনরুির। মলন হে লখোে কলরমন। োিািা মসএনজির এই
আওোলির মলযয আমার এে আলস্ত কলর বো না শুনার ই কথা।
“মামা আপমন কালন শুনলে পান?” এবার লিালরই বেোম। মলন
হে মসএনজির বাইলরও আওোি মগলেলি। অলনক পথচারী লবায ভাবলি
লকান ভালে োলক কুশে জিলেস করলি।
“মামা মকিু কইলিন” মপিন মদলক কলেক লসলকন্ড এর িনয
মফলর বেে োইভার। এবার হেে লখোে করলব আমার মদলক।
“আপনার নাম মক মামা?”
“খুরমশদ আেম?”
“লদলশর বামি কই মামা?”
“চটগ্রাম ,আগ্রাবাদ””
বাহ! হামকলমর লদলশর মানুষ্। প্রাে ১ বির আলগ মগলেমি লসখালন।
যাওোটা মিলো সম্পূণ ট আন এক্সলপলটড। পূলিার িুটট হলেমিলো দশ
মদলনর িনয। সারদা অবশয দুই মদন পলর যালব লদলশর বামিলে। আমমও
প্লযান করমিোম কুমমল্লালে যাওোর।
কযামিলন বলস িুেমফকালরর সালথ কথা বেমিোম। িুেমফকার
োর কমবো শুনালচ্ছ যলর! িুেমফকার মনলিলক দাবী কলর লো ক্লালসর
কমব মহলসলব। োর সব কমবো নামক প্রমেবাদী কমবো।

নবষ্ময মনলে লেখা। পুজাঁ িবাদলদর লশাষ্ণ এর মবরুলে লেখা। লসই
িনয নামক লকান প্রকাশক ই রাজি হলচ্ছ না োর বই লবর করার। কমবো
িাপা লহাক আর না লহাক লস কমব। এটুকুলে নামক োর স্বজস্ত আলস।
অবশয লসই প্রথম বষ্ ট লথলক লদখমি লস সমে লপলে ডালেমরর মে
খাোে কমবো মেলখ আসলি। সমে লপলেই ক্লালস লিালর লিালর লসই
কমবো আবৃমি কলর লশানালচ্ছ। প্রথম প্রথম সবাই িুেমফকারলক কমব
মহলসলব সমীহ করে। মকন্তু সমে বািার সালথ সালথ িুেমফকার এর দাম
কমলে থাকে। িুেমফকার এখন অেটারলনটটভ মহলসলব যলর যলর
কমবো শুনাে।
বৃটি

হলব,আকালশ

লমলঘর

ডাক।

মদনও অন্ধ্কার। খারাপ
আবহাওোর িনয মফলে ক্লাস বামেে। সবাই হুিমুিলে লবর হলচ্ছ। বৃটি
লথলক বাাঁচার িনয লকউ আবার লদৌি শুরু কলরলি হলের উলেলশয
আবার লকউ বালসর িনয অলপক্ষা করলি। আমম লগট এর সামলন এলস
মরকশাে উঠোম। এমন সমে িুেমফকার এলসও উঠলো। িুেমফকার
এস এম হলের।
“এই মামা িালিন।”
মরকশা োইভার মরকশার পযালডলে চাপ মদলো। িুেমফকার বযাগ
লথলক ডালেমর লবর কলর লচালখর সামলন যরলো। আমম ভাবোম মলন
হে মরকশাে চিলে চিলে কমবো মেখলব। না আমালক অবাক কলর
মদলে মরকশাওোোলক বেে, “মামা কমবো শুনলবন?”

মরকশাওোো লচাখ িানাবিা কলর োকালো। মলন হলো
মরকশাওোলে োইকা এর মে চাাঁলদ পাঠালনার কথা বেে িুেমফকার।
“মক লয কন ,কমবো হুনাইলবন। ইচ্ছা হইলি লযলহেু হুনান”
মরকশাওোো োর োে দাাঁেগুমে লবর কলর বেে।
োর হেুদ দাাঁেগুমে এই অন্ধ্কার মদলন ট্রামফক িযালমর হেুদ বামের
মে োগলো। মরকশাওোোর কথা শুলন আত্মমবশ্বাস লবলি লগে।
লিালর লিালর কমবো পাঠ করলে োগে। রাস্তার দুপালশর মানুষ্ মবলশষ্
দৃটি মদলে োগলো। মনলিলকও মবলশষ্ মলন হলো কমবর পালশ বসলে
পালর।
“এই একটু এমদলক আে” হামকম বেে। হামকম এলস রক্ষা
করলো। নাহে কেক্ষণ িুেমফকার আমালক লিারপূবক
ট কমবো
শুনালো লসটা প্রাে অমনজিে মিে। আমম কযামিন লথলক উলঠ হামকলমর
সালথ রুলমর উলেলশয হাটা োগাোম।
“এই চে আমার লদলশর বামি যামব” হামকম বেে।
“কলব?”
“আি রালের লট্রলন।”
হামকলমর কথা শুলন একসালথ লরামাে আর ভে োগে।
“রালে লগলে লকান সমসযা হলব না?”
হামকম আমার কথা শুলন লহলস উঠলো। একদম বািংো িমবর
মভলেনলদর মে হামস। োর হামসর শব্দ শুলন মলন হলো দুপালশর লদোে
লকলপ উঠলো।
“মকলসর ভে লর? আর েু ই ভুলে লগমে নামক লয আমার বাপ
পুমেলশর দালরাগা।”

বািংোলদলশ যমদ লমদহীন লরাগা দালরাগালদর মেস্ট করা হে োহলে
হামকলমর বাবার নাম আলগ উঠলব। সাযারণ পুমেলশর লকান নবমশিয লনই
উনার মলযয। এে বির পুমেলশ সামভটস লদওোর পর উনার লমদ লবর
হেমন। পুমেশ িাদুঘলর রাখার মে জিমনস হামকলমর বাবা।

“টটমকট কাটমিস?”
“হা,দুইটা লকলট মনলে আসমি।”
“েু ই িানমে মক কলর আমম যালবা।”
হামকম আমার কথা শুলন মুচমক হামস মদলো। রহলসয ভরা হামস। লয
হামসর মালন যরা মুশমকে।
লসমদন রালে লকন িামন মলন হলো সারদার সালথ লদখা করা দরকার।
লসই বির সারদা হলে উলঠমন। নীেলক্ষে সরকামর স্টাফ লকাোটট ালর
থাকে। রাে দশটার পর স্টাফ লকাোটট ালর ঢুকা সম্পূণ ট মনলষ্য। মকন্তু
কযান িামন মলন হলো সারদার সালথ লদখা না কলর লযলে পারলবা না।
মক আর করা। আমম আর হামকম মগলে হাজির হোম ওর বাসার
মনলচ। মনলচ বসা দালরাোনলক অলনক মরকুলেস্ট করার পর সারদার
কালি খবর পাঠাোম। দালরাোলনর সালথ সারদা মনলচ লনলম আসলো।
“মক লর লকাথাও যাওো হলচ্ছ নামক?”
“চটগ্রাম যাজচ্ছ। লোমার লপ্রমমক লো লোমালক না লদলখ লযলেই
চালচ্ছ না” হামকম িবাব মদে। হামকলমর কথা শুলন অসজস্তলে পলি
লগোম।
“ও আমার লপ্রমমক না। আমার লপ্রমমক অনযিন” সারদা িবাব
মদলো। সারদার লপ্রমমক হওোর লসৌভাগয আমার হেমন। লসা হামকলমর
কালি মমলথয লপ্রমমক হলেও োভ লনই।

“মক লয বমেস।আমম ওর লপ্রমমক না। এসব মচন্তা লকালেলক লয
লোলদর মাথাে আলস” মনলিলক মডলফন্ড করার ট্রাই করোম। মলন হে
োভ হলো না।
“এক মমমনট দাাঁিা,আর হামকম ভাই এক মমমনট দাাঁিালে মলন হে
আপনার লবমশ সমসযা হওোর কথা না” বরাবর এর মে সারদা লদবী
রূলপ এলস রক্ষা করলো।

“না বইন“ হামকম মুচমক লহলস বেে।
সারদা উপলর চলে লগে। কলেক মমমনট পর হালে একটা পামনর
লবােে আর টটমফন বক্স মনলে হাাঁপালে হাাঁপালে হাজির হলো। মনলচ লনলম
আমার হালে এগুো যমরলে লিালর লিালর শ্বাস মনলো মকিুক্ষণ।
“মক এসব?”
“রুটট আর সুজির হােুো। কলরমিোম অনয কারও িনয। লস
আলসমন েু ই মনলে যা” সারদা িবাব মদলো।
বুেোম োর লপ্রমমলকর িনয বামনলেমিে এখন আমালদর কালি ো
মদলে নি হওো লথলক বাাঁচালচ্ছ। মক আর করা,আমরাও একিন সুলবায
লিলের মে এসব মনলে রওনা মদোম।
লসমদন রালে লট্রলন িামন ট কলর সকালে উলঠমিোম পুমেশ
লকাোটট ালর। েলব আিংলকে-আমির লসবা যলত্ন ওিন লবলিমিলো পাাঁচ
লকজি এক সপ্তালহ। লযটা প্রাে মমরালেে। হামকলমর আলগর মেই মিে
আর আমার ওিন লবলি ভাঁু মি আর গাে কলেক ইজে লবলি লগে।
যাক, মামার সালথ োহলে একটু আড্ডা লদওো যালব। আড্ডাটা লটলন
একটু বি ও করা যালব।
“মামা আগ্রাবাদ কই।”
“আগ্রাবাদ ইন্ডামরোে এোকাে মামা।”

বাহ! ভােই। পুমেশ লকাোটট ার ও ইন্ডামরোে এোকাে। লসখালন
আবার িামেোজিক িাদুঘর ও অবমিে।
“মামা িব্বার ডাকালের চালের লদাকানটা মক এখলনা আলি?”
খুরমশদ আেম আমার কথা শুলন লবমব টযাজক্স একটু ললা করলো।
আমমও এবার একটু মসএনজির দরিা মদলে চারপাশ োকাোম।
কাকরাইে এলস পলিমি।
“মামা আপমন মক চাটগাাঁইো নামক?” আমার মদলক মপিন মফলরই
বেে।
“না” মুলখ মুচমক হামস মদলে বেোম।

“োইলে মামা এেমকিু িালনন কযামলন?”
“আমম মডমবর লোক। আগ্রাবালদ মকিুমদন মিোম।”
এবার আমার কথা শুলন ভিলক লগলো। গমে ললা কলর লফেে।
সামলন মামেবালগ মডমবর অমফস। টঠকসমলে টঠক যােগাে বেোম
োহলে কথাটা। এবার লদমখ আমার ডুমপ্ললকট চাচা মক কলর।
“সযার আমমলো মকিুই কমর নাই। আমার োইলসন্স আলি। আর
আমম সযার মবএনমপ কমর। আমার বাব-দাদারাও মবএনমপ করলো।
আমার রলক্ত মবএনমপ মমলশ আসলি সযার” এক মনঃশ্বালস বেে। ভলে
একদম িলম লগলি খুরমশদ আেম। োলক আলরকটু ভে লদখালনা যাক।
“ এসব বলে পার পাওো যালব না। লোমার মবরুলে আমালদর কালি
প্রমাণ আলি। লোমার মসএনজিলে কলর স্মাগোররা গািা স্মাগমেিং
কলর” একটু ককটশ গোে বেোম।
খুরমশদ আেম আমার কথা শুলন মসএনজি রাস্তার পালশ এলস
থামালো। মসএনজি লথলক লনলম মপিলন এলস দাাঁিালো।

“সযার আমম মনলদট াষ্। মবশ্বাস কলরন এসব ভুো অমভলযাগ।আল্লাহর
কসম লকলট বেোমি এসব আমম কমর না” হােলিাি কলর বেলে
বেলে লকাঁ লদ মদলো খুরমশদ আেম। আমমও মসএনজি লথলক নামোম।
মসগালরট লখলে ইলচ্ছ হলচ্ছ করলি।
“েু মম মনলদট াষ্? মকন্তু আমালদর কালি লো শক্ত প্রমাণ আলি েু মম
লদাষ্ী।”
“মবশ্বাস কলরন সযার। সব আমার মবরুলে করা ষ্িযন্ত্র। মনিে
এইটা মনিালমর কাি।”
খুরমশদ আেলমর লচাখ মদলে এখলনা পামন পিলি। খুরমশদ আেলমর
কাাঁলয পমি আমম। োরমালন উমন পাাঁচ মফট এগালরা এর উপলর। মুলখ
মবশাে লগাাঁফ। মবশাে বপু,মুলখ একটা সুপুরুষ্ সুপুরুষ্ ভাব। বি

অমফসার যমদ হলো,োহলে উনার অযীনিরা কখলনা উনার অবাযয হলো
না। আমমলে
ট থাকলে হেে এমমন উসমামনর মে িাাঁদলরে লিনালরে
হলো। মকিংবা ডাকাে সদট ার যমদ হলো োহলে মবশাে সাকলসস মনলে
ওোলিড মেলস্ট সবার উপলর থাকলো। এমন একটা মানুষ্ মসএনজি
োইভার।
আবার োর উপর বাচ্চালদর মে কাাঁদলি লযটা একদম লবখাপ্পা মলন
হলচ্ছ। সৃটি কেটার মক অমবচার এটা লয লযরকম শরীর পাওোর কথা োর
পালসানামেটট
ট
অনুযােী লসরকম পালচ্ছ না।
আমালদর ইলকানমমক্স টটচার। ক্লালসর প্রথমমদন প্রথম ক্লাসটা উমনই
লনন। প্রথম ক্লাস সবাই এক্সাইলটড। সবাই লভলবমিলো প্রথমমদন ক্লাস
মনলব টাই-সুযট পিা,লচালখ ইোমস্টক লেম ওোো চশমা পমরমহে লকান
মশক্ষক। যার বুজেদীপ্ত দুটট লচাখ সব িাত্রিাত্রীলদর মলনর মভের দাগ
লকলট লফেলব। মকন্তু সবার আশা ভরসা লভলে মদলে ক্লালস হাজির হলেন
মাহফুি সযার।

গালে মঢলেঢাো সুমের সাদা পাঞ্জামব আর পােিামা। পাঞ্জামবর মভের
মদলে সযান্ডু লগজঞ্জ লদখা যালচ্ছ। পালে বামমি
ট িুলো। লচালখ নীেলক্ষে
লথলক লকনা সাযারণ লেলমর চশমা। ডান হালের বগলে একটা বই আর
বাম হালে এলটলন্ডন্স এর খাো। ভামসটটর
ট
টটচার লথলক উনালক লবমশ মলন
হলো গ্রালমর লকান প্রাইমামর স্কুলের লহডমাস্টার। মযমন গমণে পাঠ করান
সবাইলক।
সযার ঢুকলেই সবাই দাাঁমিলে লগে। সযার বই আর খাোটা লটমবলের
উপর রাখে। সমস্ত ক্লালস একবার লচাখ বুমেলে মনে। সবাই এখলনা
দাাঁমিলে। সযার হাে মদলে ইশারা করে। োরপর সবাই বলস পিে।
“আমার ক্লালস লকান ফমামেটট
ট
লনই। আমালক ক্লালস দাাঁমিলে
সম্মান লদখালে হলব না। ক্লাস ভালো োগলে ক্লালস থাকলব নেে লসািা
লবর হলে যালব। লকান ফমামেটট
ট
লনই” সযার মচমবলে কথা বেলে শুরু
করলো। আবার সযার সবার মদলক একবার লচাখ বুোলো।
“এখন সবাই যার যার নাম আর লদলশর বামি বেবা। প্রথম ক্লাস
লযলহেু সবাই ইলন্ট্রা দাও। ডান পাশ লথলক শুরু” সযার মনলদটশ মদলেন।

ডানপালশর সামরলে প্রথম লবলে মিলো জিসান। জিসান দাাঁমিলে
দাাঁমিলে টঠকমে ইলন্ট্রা মদে। জিসালনর পালশ বসা থাকা োনজিনা যরা
লখলো।
োনজিনা দাাঁিালো এবিং ইলন্ট্রা মদলে শুরু করলো “আমার নাম
োনজিনা আক্তার । আমার লদলশর বাি নরমসিংদী। আমার বাবা....
“এই লমলে লোমালক লোমার নাম আর লদলশর বামি কই লসটা
বেলে চাইমি। েু মম মক লোমার বাবার কালি মগলে বেবা সবাইলক লোমার
লদলশর বামিলে মনলে দাওোে খাওোবা সবাইলক?” োনজিনার কথা
লশষ্ না হলেই সযার বলে উঠলো। সযালরর কথা শুলন পুরা ক্লাস চুপলস
লগে। োনজিনা মাথা নুইলে লফেে।

“লবর হও আমার ক্লাস লথলক। এখুমন লবর হও।”
সযালরর কথা শুলন োনজিনা লসমদন কাাঁদলে কাাঁদলে লবর হলে লগে।
োরপর লথলকই সবাই এই সযালরর ক্লালস লরাবট হলে লগে। অবশয সযার
পলর োনজিনালক মনলির রুলম ডামকলে মনলেমিে। এখন োনজিনা
হাইলেস্ট মসজিমপএ মনলে ক্লালসর প্রথম আর সযালরর ও মপ্রে স্টুলডি।
সযারলক োর শটট লটম্পার এর িনয আমরা লিাট মমরচ ডামক। অবশয
সযার মলনর মদক লথলক অলনক ভালো। কাওলক লফইে করাই না সযার।
আমার সামলন বসা খুরমশদ আেমলক লদলখ মলন হলচ্ছ উনার
শরীরটা সযালরর পাওোর দরকার মিে। আর উমন সযালরর টা। মসএনজি
োইভার খুরমশদ আেম এখন লববীর মে কাাঁদলি।
“লসসব িামননা। এখন লোমালক এলরস্ট করা হলব। আমার লোক
মপিলনই ফলো করলি আমালক। লোমার গামি িব্দ করা হলব। মরমালন্ড
মনলে গরম মডম ঢুকালেই সব এমমন এমমন লবর হলে যালব।”
খুরমশদ আেম সালহব এবার আমার পালে এলস যরে।
“সযার আমম মনলদট াষ্। মবশ্বাস কলরন সযার আমম এসলবর সালথ
িমিে না। সব ষ্িযন্ত্র” আবার লকলদ মদলেন মেমন।

মানুষ্টা মকিুক্ষণ পালে যলর থাকুক। িীবলন প্রথমবার লকউ আমার
পালে যরলি। ভােই োগলি। এেটাই দূভাট গা আমম। ঈলদর সাোমী মনলে
বাবা আর ভাইোর পালে আমালক যরলে হলেলি অথচ এখন পযন্ত
ট
সাোমমর উলেলশয লকউ আমার পালে যলরমন। আলশপালশ লোকিন
িলিা হলচ্ছ। থাক আর মানুষ্টালক কি মদলে োভ লনই।
“উলঠা,উলঠা। আমার িনয এক পযালকট কযামপস্টান মনলে
আলসা।”

খুরমশদ আেম আমার পা লিলি উলঠ দাাঁিালো।
“সযার আমালক এলরস্ট করলবন না লো? এই গামিটাে আমার
সম্বে। এইটা মদো রুজি কলর মনলির সিংসার চাোই। আমার লপলট োমথ
মদলেন না সযার।”
“গামির চামবটা মদো যাও আর এক পযালকট মসগালরট মনলে
আলসা” খুব মসমরোস হলে বেোম।
কেটা মসমরোসলনস ফুটালে পারোম মনলির কথার মাযযলম ো
মনলে সিংশে আলি। সকালে মরকশাওোোর কালি যরা লখলে
আসোম।খুরমশদ আেম চোমক যরলে পালর মপলঠর িাে আস্ত রাখলব
না।
না খুরমশদ আেম চাোমক যরলে পালরমন সুলবায বােলকর মে
মসগালরট আনলে লগে।

পাাঁচ
স্টার টানলে টানলে প্রাে মবরক্ত। মালেমলযয টাকা লপলে লবনসন
আর হযালিস টানা হে। ো নাহলে এভালরি স্টুলডিসলদর মে স্টার
মদলে চামেলে লদে। অবশয আমার লস্মামকিং মনলে এখলনা আমার
ফযামমমের কালি লকান অমভলযাগ যাে মন। সারদার কালিও েুমকলে
লরলখমি অলনকমদন। মকন্তু একমদন যরা লখলে লগোম।
এফ আর হলের সামলন লথলক মসগালরট যমরলে মনেলক্ষলে
যাজচ্ছোম। রাস্তা িস কলর ওপালর উঠোম মাত্র লদমখ সারদা আমার
সামলন। মসগালরট আমার লঠালট। ওলক লদখা মাত্র িলম লগোম।
মসগালরট লঠালট েু োলনা। লযাোগুেু লবলে উপলর উলঠ যালচ্ছ। টান মদলে
পারোম না। সারদার দুই লচাখ একবার আমার মসগালরট আলরকবার
আমার লচালখর মদলক যালচ্ছ। দু হাে লকামলর মদলে এরকম কলর যালচ্ছ।
“কলব লথলক খাস?” সারদার কথাে হুশ মফরলো। মসগালরট লঠাট
লথলক হালে মনলে লফলে মদোম রাস্তাে।
“থাক আর নাটক করলে হলব না। আমার মসগালরলট লকান প্রবলেম
নাই। আমার বেলেন্ড ও মসগালরট খাে। োলে আমার লকান সমসযা হে
না।”
সারদা যখন োর বেলেলন্ডর কথা বলে মলন হে লকউ লযন বুলকর
লভেরটা মচলর মদলচ্ছ।
“ ক্লাস এইট লথলক খাজচ্ছ” মনলিলক সামমেলে বেোম।

“দুগগা দুগগা! ক্লাস এইলট লিাঁ কা খােমিস নামক?”
আিকাে লমলেরা ভালব মসগালরট লখলেই লিলেটা লিাঁ কা লখলেলি।
োরসালথ যমদ লিলেটা মনেমমে পাঞ্জামব পলি আর েম্বা দামি রালখ
োহলে লো কথাে লনই। ভাবনা বাস্তলব রূপ লনে। লসই িনয এরকম
লিলেলদর মদলক লকান লমলেই টান মফে কলর না। ভালব লিলেটা েুিার।

“লিাঁ কা লখলেই মক মসগালরট খাে। ো নাহলে মক খাে না লকউ।“
“ো িামননা ভাই। েু ই এসব িাই পাশ লকন খাস?”
লসমদন সারদার কথাে লকান িবাব মদোম না। আসলে আমম লকনও
মসগালরট খাই? লসটা মনলে ভাবমি। অবশয মসগালরট খাওোর মলযয শামন্ত
আলি। লসই শামন্ত এলকক লস্মাকারলদর কালি এলকক রকম। লযমন
আমার বাবার মে িুলচ বুজেিীমব যারা োলদর কালি মসগালরট হলো লদশ
মনলে ভাবার একটট মস্টমুোস। যখন মসগালরট মনলে রমকিং লচোলর লহোন
মদলে টান লদওো হে,হােকা ঘুলমর ভাব আলস। েখন অলনক িটটে
রািনীমের পযাাঁচ খুলে যাে। লসই পযাাঁচ খুলেই লদলশর রািনীমেলে নেু ন
নেু ন ইসুয লযাগ করা হে। োরপর যারা মকউমরমসটট বশে বন্ধ্ুর কাি
লথলক মনলে মসগালরট মনলে টান মদলেলি লো মদলেলি আি বন্ধ্ুলক ভুলে
মসগালরটটালকই যলর লরলখলি। োরপর আলরক লশ্রমণ যারা লিাঁ কা
লখলেলি। মপ্রেেমালক ভুোর িনয মসগালরট মনলেলি। অথচ মপ্রেেমালক
ভুেলে পালরমন টঠক ই মসগালরেটালক নেু ন মপ্রেেম বামনলে লফলেলি।
হঠাে কলর লেক যরলো খুরমশদ আেম। মাথাে আঘাে লপলে লপলে
বাাঁচোম। “মক হইলি?হঠাে লেক মারো কযান” যমক মদলেই বেোম।
“সযার এজক্সলডি করলি।”
মসএনজি লথলক লনলম লদমখ লমৌচাক মালকটট এর সামলন মকিু মানুষ্
িলিা হলচ্ছ। আলস্ত আলস্ত ভীি বািলি। লদৌলি লগোম। ভীি লঠলে
মভেলর মগলে লদমখ স্কুটট উেটালনা। স্কুটটর পাশ লথলক এক পুরুষ্লক লটলন
লবর করলি কলেকিন লোক। লোকটটর মাথা মদলে লফাোরার মে রক্ত
পিলি।

“আমার হািবযান্ডলক মপ্লি আপনারা বাাঁচান। উনালক হসমপটালে
মনলে যান” পালশই লদখোম এক মমহো বলস আলস। মমহোর হাে মিলে
লগলি। মাথাে লহেলমট মমহোর। পালের মদলক োমকলে লদমখ ডান পা
লভলে আলি। আমম এমগলে মগলে পুরুষ্টটলক লকালে মনোম। পুরুষ্টটর
মাথা লক লযন গামিা মদলে বাযলো। েবুও চুইলে চুইলে পিা রলক্ত আমার
নীে পাঞ্জামব োে হলচ্ছ। শামন্তনগলর মনলে লগোম হসমপটালে।
পুরুষ্টটলক ইমালিটজন্স রুলম ঢুকালনা হলো। সালথ মমহোলকও। আমম রক্ত
পমরস্কার করার উলেলশয ওোশরুলম লগোম। রলক্ত আমার পাঞ্জামবর বুক
লথলক নাভী পযন্ত
ট মভলি লগলি। পাঞ্জামবটা খুলে লযাো শুরু করোম।
রক্ত লমশালনা পামন আলস্ত আলস্ত নলের মলযয হামরলে লযলে োগলো।
অলনকটাে পাঞ্জামব পমরষ্কার হলেলি। পলি মনোম। রলক্তর দাগ
সম্পূণভলব
ট
যাে মন। মুলখ পামন মদোম। পামন লদওোর স্বজস্ত মফে
করোম। মলন পিলো খুরমশদ আেম আর রবীন্দ্রনালথর কথা। খুরমশদ
আেমলক যা ভে লদমখলেলক মনলেমি আমার মলন হে লস রবীন্দ্রনাথলক
মনলে লভলগলি। রবীন্দ্রনাথ হেে বেলি “এ লমালর কমরলেলি হরণ।”
লদৌলি লবর হোম। ইমালিটজন্স রুলমর সামলন মগলে লদমখ কলেকিন
মানুষ্ দাাঁমিলে আলহ। োর মলযয একিন খুরমশদ আেম যাক রবীন্দ্রনাথলক
মনলে মিমনমমমন লখলেমন খুরমশদ আেম। কালি লযলেই একিন বেে
“ভাই আপনার রলক্তর গ্রুপ মক ও পলিটটভ?”
“হা”
লোকটট আমার কথা শুলন ইমারলিজন্স রূলমর দরিাে নক করে
কলেকবার। একিন নাস ট লবমরলে আসলো। নাস ট আসা মাত্রই লোকটট
হাে মদলে আমালক লদখালো।

“উনার গ্রুপ ও পলিটটভ।”

নাস টআমার উপর-মনচ একবার ভালো কলর লদখলো।
“আপনার গ্রুপ ও পলিটটভ ? রক্ত মদলে লকান সমসযা লনই লো।
লপলশলির অলনক রক্ত ক্ষরণ হলেলি। ইমমমডলেট রক্ত না মদলে পারলে
লপলশি মারা যালব।”
“এই েু মম ১০ মমমনট দািাও আমম রক্ত মদলে আমস।” খুরমশদ
আেমলক বেোম।
“জজ্ব সযার।”
পলকট লথলক একটা মসগালরট লবর কলর মদোম খুরমশদ আেমলক।
“এটা টানলে থালকা হসমপটালের বাইলর বলস, আমম আসমি।”
ইমালিটজন্স রুলম লশাোলনা হলো আমালক। ভাবোম ফম ট মদলব পুরণ
করার িনয। না মকিুই মদলো না। নাস ট এলস লসািা সুই োগালো রক্ত
লনওোর িনয।
রক্ত মদজচ্ছ প্রাে ৪ বির যলর। রক্ত লদওো শুরু কমর ফাস্ট ইোর
লথলকই। একবার ে কারও দুঃলখ এেটাে দুঃখী হোম লয মেন মাস না
হলেই রক্ত মদলে মদোম।
ঘটনাটা এমন মিলো ক্লাস লশষ্ কলর ঢাকা ঢাকা লমমডলকলের সামলন
বসা লদাকানগুেুলে আসোম চা খাওোর িনয। চা লশষ্ মসগালরট যমরলে
আবার মডপাটট লমলি যাজচ্ছ। এমন সমে লদখোম সামলন লথলক জিমনো
আপু এমগলে আসলি। জিমনো আপু আমার এোকার। আইন মবভালগ
পিলি। আমার ইমমমডলেট মসমনের।
“এই লোর রলক্তর গ্রুপ মক”?
জিমনো আপু আমালক লদলখই বেে। আপুলক অলনক মচমন্তে মলন
হলো।

“ও পলিটটভ।”
“আল্লাহ বাচাইলি। চে আমার সালথ।”
“কই?”

“এক মমহো ইমালিটজন্স অবিাে আলি ঢালমলক। আমালদর
কুমমল্লার। বাচ্চা হলব। রক্ত সেোর িনয সািটামর করা যালচ্ছ না। আর
ইমালিটজন্স সািটামর না করলে পারলে বাচ্চা আর মা কাওলক বাাঁচালনা
যালব না।”
আপুর কথা শুলন এেটাে আলবমগ হোম লয মকিুমদন আলগর
রক্তাদালনর কথা ভুলে লগোম। িুলট লগোম ঢালমলক। মদোম এক বযাগ
রক্ত। প্রথমে মকিুই মফে করোম না। দু’মদন পর মাথা ঘুমরলে ক্লালস
পিোম। ভেী করালনা হলো আমালদর ভামসটটর
ট
লমমডলকলে। লযখালন
সবমকিুর সমাযান পযারামসটামে। কলেকটা লটস্ট কলর লদখলো শরীলর
রলক্তর অভাব। বন্ধ্ুরা মমলে রক্ত খুি
াঁ লি। কলেকমদন হলে লগে। আমম
হসমপটালের লবলড পলি আমি। এর মলযয সারদা একমদন ও লদখলে
আসলো না। লকন লয খুব খারাপ োগলো লসটা বুেলে পারোম না।
একমদন মবলকলে সারদা আসলো। লদলখ মবিানা লথলক উলঠ বসোম।
ও এলস লসািা আমার লবলড বসে আমার পালের কালি। মাথা মনচু কলর
লচালখর পামন লিলি মদলো। মক অপূব দৃ
ট শয মিলো লসটা। ওর লচালখর পামন
ওর শুভ্র গাে লবলে মনলচ গমিলে পিলে োগলো। মবিানা মভিলে
োগলো। ওর লচালখর পামন আমার িনয িিালচ্ছ। োর লথলক সুলখর ওই
মুহুলেট মকিুই মিলো না। হাে মদলে কলেক লফাটা লচালখর পামনর লফাটা
মনলে মনোম। নি হলে মদোম না। ও আমার মদলক লভিা লচালখ
োকালো। মক পমবত্র চাহমন মিলো। লসমদন ওর লচালখ লদলখমিোম আমার
িনয ভােবাসা।

সারদা উলঠ মকিু না বলে চলে লগে। আমম হালে িমালনা লচালখর
পামনগুেু মনলে বুলকর বা পাশটা লভিাোম। মলন হলো লক লযনও
একদম শীেে কলর মদলেলি আমার মনটালক। হািালরা কি ,লবদনালক
সারদার এই দু লফাটা িে নি কলর মদলেলি।
সারদা যাওোর মকিুক্ষণ পর হামকম আলস। োর মুলখ লসই রহসযমেী
হামস।

“আচ্ছা েু ই মক এখলনা বেমব সারদা লোর লকউ না?”
হামকম এলস আমার পালশ বসলো। আমম িামন সারদা আমার সব।
আমার সমস্ত দুমনোর অিংশ সারদা।
“মালন মক?”
“লবাকা বানাজচ্ছস লকন আমালক? লমলেটা আি সকাে সকাে এলস
আমালক খবর মদলো। মগলে লদখোম লগস্ট রুলম বলস আলি। আমালক
লদলখই উলিজিে হলে লোর খবর িানলে চাইলো। সব খুলে বেোম।
লোর িনয ও এইমাত্র রক্ত মদলে আসলো।”
হামকলমর কথা শুলন বাকরুে হলে লগোম।
“সারদালক লদখোম কাাঁদলে কাাঁদলে লবর হলো। মকিু বলেমিস
নামক?”
হামকমলক উির লদওোর মে লসমদন আমার কালি মকিুই মিে না।
সারদালক আমালক একটু কালি টানলে োর লথলক লবমশ দূলর সমরলে
লদে। আমালদর কথার মােখালন সবসমে ওর বেলেলন্ডর কথা লটলন
মনলে আলস।
“খুব কম মানুলষ্র িনয লমলেরা সমেযকালরর লচালখর পামন েরাে।
আর েু ই লসই ভাগযবান পুরুষ্লদর একিন।”

আসলে আমম মক ভাগযবান? না দূভাট গা ?লয এমন একটট সম্পলকট
িমিলে আলি লযটা মদলনর পর মদন আমালক মাোিালের মে গ্রাস
করলি।
“অনয লকান কারলণ কাাঁদলে পালর। সারদা আমার লপ্রমমকা হলে
েু ই অলনক আলগই িানমে। আিাইরা এইসব পামকলে োভ নাই”
“ েু ই আসলেই গাদা। কলব লয বুেমব লসটা লখাদা িালন” হামকম
োমি মদলে চলে লগে। বুেলেই পামরমন লসমদন হামকম লকন এমন রাগ

লদখালো। লসমদন যমদ বুেোম হেে ঘটনাটা এে দূর পযন্ত
ট গিাে না।
আি ২২ লশ শ্রাবণ, হেে সারদা আমার পালশ থাকলো। দুিলন
একসালথ সারামদন ঘুলর লবিাোম সারদার লকালে মাথা লরলখ গান
শুনলে পারোম। ওর নাকটা যলর টান মদলে ওলক একটু জ্বাোলে
পারোম।

িে
লবো প্রাে ১২ টা। এর মলযয অলনক মকিু ঘলট লগলি। আমম আমি
রামপুরাে রবীন্দ্রনাথলক মনলে িযালম। যাক আি মদলন সারামদন
রবীন্দ্রনাথলক পালশ মনলে ঘুরমি লসটাই বা কম মকলসর। আি রবীন্দ্রনাথ
থাকলে ঢাকালক মনলে নেু ন কমবো মেলখ লফেে। অবশয ঢাকালক মনলে
না মেখলেও ঢাকার িযামলক মনলে অবশযই কমবো মেলখ লফেলেন।
সারামদন বৃটির লদখা লনই। ভযাপসা গরম। ২২লশ শ্রাবণ বৃটি হলব না
এটা মক লমলন লনওো যাে?! পলকট লথলক লবর কলর মসগালরট লবর কলর

মসগালরট টামন লসটাই ভালো। খুরমশদ আেম সামলন বলস আলি। এখলনা
ভলের ভাবটা োর লথলক যােমন। এখন সমেযটা লবর করলে খুরমশদ
আেম আমালক লমলর েক্তা বানালনার অলনক সম্ভাবনা অলনক। োর
লথলক ভালো লস ভে লপলে আলি ,ভে লপলে থাকুক।
লপট ক্ষুযাে লচা লচা করলি। মকিু খাওো দরকার।
“িযাম িািলে কেক্ষণ?”
“িামননা সযার।”
“এে বির যলর গাি চাোও এখন িালনানা কেক্ষণ োগলব” যমক
মদলে বেোম।
খুরমশদ আেমলক যমমকলেও মিা পাজচ্ছ। এই িনযই হেে সবেরা
দূবেলদর
ট
প্রমে অেযাচার কলর মিা পাে। নপশামচক আনে এটা।
িুমনেরলদর রযাগ মদলেও এই মিাটা পাওো যাে না।
“সযার আপমন বলসন। আমম লদইখা আমস বযাপারটা মক?”
খুরমশদ আেম মসএনজি লথলক লনলম সামলন লগলো। আমমও লবর
হোম। মবশাে িযাম লেলগ আলি। আমম পালশই োমকলে লদখোম
লিানামক মসলনমা হে। মসলনমা হলে জিবলন মসলনমা লদলখমি মাত্র
একবার। আসলে মসলনমার প্রমে আমার ইিালরস্ট কম।

এই পযন্ত
ট “টাইটামনক” মুমভই লদখা হলো না। লসটার িনয অলনক
হামসর পাত্র হলে হলেলি আমালক।
িীবলনর প্রথম মসলনমা লদমখ “বোকা” মসলনমা হলে। সারদার
সালথ। মুমভটট মিলো হমেউলডর এক হরর মুমভ লভৌমেক একটট িমব।
ভলের বদলে আমার হামসই লপলেমিলো সমস্ত মুমভ লদলখ।
ক্লাস লশষ্,বৃহেমেবার মিলো। বৃহেমেবার আমম বাসাে চলে যাই।
হলে থামক না। বালসর িনয মভমস চত্বলর অলপক্ষা করমিোম। হালে
রবীন্দ্রনালথর লগারা। খুব মলনালযাগ মদলে পিমিোম। এমন সমে লদমখ
সারদা মে চত্বর মদলে লহলট আসলি। সারদার মুখ অন্ধ্কার। মলন হে
মবরাট মবপদ সারদার উপর । োর সুলখর আকালশ মলন হলো লমলঘর

ঘনঘটা। অলপক্ষা করমিোম বষ্লনর
ট
িনয। আমম লগারালে মে হোম।
সারদার লথলক বাাঁচার িনয মুখ বরাবর বই যলর পিলে োগোম।
“েু ই মক ভাবমিস লোলক আমম লদখলে পারলবা না এভালব
থাকলে।িাগে লকাথাকার!”
লচলে লদমখ সারদার মুখ আমার মাথার উপর উমক মদলে আলি। লচাখ
লদলখ মলন হলো লচালখ গাঢ় কািে লদওো। সারদার কািে লদওোর
মসলস্টমটা অনয লমলেলদর লথলক সম্পূণ আোদা।
ট
সাযারন লমলেরা লচালখ
লমাটা কলর কািে মদলে ভােবালস। মকন্তু সারদা মচকন কলর গাঢ় কলর
কািে লদে। দূর লথলক লবাো যাে না কািে লদওো আলি মক না। কালি
আসলেই লবাো যাে সবমকিু।
আমম সারদার লচালখর মদলকই োমকলে মিোম। লমলেটার লচালখর
মদলক োমকলে মালেমলযয হামরলে যাে। লসমদন ও হামরলে মগলেমিোম।
শ্বশুরবামি যাজচ্ছ। মরকশাে উঠোম। পালশ সারদা বসা। সারদা োে
শামি পলি আলি। দুই হাে চুমিভেী।

ভামি চুমর না,োো-নীে কালচর চুমর। মাথাে লটলন লঘামটা লদওো।
লচালখ কািে, মসাঁমথলে লমাটা কলর লদওো মসদুরটা লযন মানুষ্লক বলে
মদলচ্ছ আমম কারও বাম পালশর হাি। আমম চুমপসালর মরকশার একপালশ
বসা।
দুপালশর কে অপমরমচে মানুষ্ আমালদর মদলক দৃটি মদলচ্ছ। লকউ
আবার আমালদর মদলক োমকলে হামস মদলচ্ছ। আমম ভাবমি এই মূহুলেট
আমার পালশ বলস আলি পৃমথবীর সবলচলে রূপবেী লমলেটা। এবিং লসই
রূপবেী লমলেটা আমার মবলে করা বউ। ভাবা যাে লযই লিলের মদলক
লকান সাযারন লমলেই োকাইমন আি োর পালশ পৃমথমবর সবলচলে
রূপবমে লমলেটা োর বউ হলে বলস আলি। আমার ইলচ্ছ হলো ওর হােটা
যরলে। মকন্তু ভে ও হলচ্ছ। অবলশলষ্ অলনক সিংলকালচর পর আমম
সারদার বাম হাে আমম আমার ডান হাে মদলে যরোম। সারদা আমার
মদলক োমকলে মুচমক হামস মদলো। মনলিলক ভাগযযবান মলন করোম।
মকন্তু একটু পর সারদা োর হােটট িামিলে মনলো। িামননা ভাবনার মলযয
লকান আনে অথবা সুলখর অনুভূমে পাে না লকন মকন্তু দুঃলখর অনুভূমে
টঠক ই বুেলে পালর। আমমও বুেলে পারোম লসই অনুভুমেটা। েীে
ভালব আঘাে করলো আমালক।

আমম মুখ কালো কলর মরকশাে বলস থাকোম। সারদালক আমার
লসই মদগন্ত মলন হলো লযটালক লদলখ আমম সারািীবন িুটলবা মকন্তু
কখলনা ওই মদগন্তলক যরলে পারলবা না। সারদা োর কনুই মদলে আেলো
কলর লখাচা মদে আমালক। আমম একটু বযথা লপলে হােটা সরাোম।
সারদার মদলক োমকলে লদমখ ওর লচালক দুিুমম লখো করলি। ও মনলির
বাম হাে মদলে আমার ডান হােটালক িমিলে যলর ওর মাথাটা এলন
আমার বাহুলে রাখলো। িামননা

স্বলগ লকমন
ট
আনে স্বগবাসীলদর
ট
লদে। মকন্তু আমার মলন হলো স্বলগ ট
আমালক োর লথলক লবমশ আনে ইশ্বর আমালক মদলে পারলব না।
“এই মক ভাবমিস?”
ভাবনার িগে লথলক মফলর এোম সারদার কথা শুলন। মদবাস্বপ্নটা
কলেক লসলকলন্ডর িনয মিলো। কলেক লসলকলন্ডর মলযযই এে মকিু
ঘটটলে লফেোম। আসলে মদবাস্বপ্ন লদখার লেশাে টযালেি আলি
আমার। আমম কলেক লসলকলন্ডই কলেক বির পার কলর মদলে
মদবাস্বলপ্ন। মালেমলযয ইলচ্ছ হে কেনাে আলি। মানুষ্ োর ইলচ্ছমে
কেনা করলে পালর। োর কেনার রালিয লস খুব সুখী হে।
“না মকিু না।”
“এই মুমভ লদখলে যামব ? চে যাই, আমার কালি দুলটা টটমকট
আলি।”
“েু ই মক আলগ লথলক িানমে আমম লোর সালথ মুমভ লদখলে যালবা
লয টটমকট লকলট রাখমে?”
“ওর িনয কাটমিোম। ভাবমিোম একসালথ লদখলবা। মকন্তু ও আি
লযলে পারলব না। েগিা কলর আসমি এখন লোর সালথ েগিা করলে
পারলবা না। মপ্লি চে যাই।”
সারদার বেলেন্ডলক এখলনা লদখা হে মন। হেে আমমই লদখলে চাই না।
গে দুই বির যলর সারদার মুলখ সারদার লপ্রমমলকর কথা শুলন আসমি মকন্তু
এখলনা একবার লদখলে পারোম না। সারদার লপ্রমমলকর উজচ্ছি লভাগকারী
আমম। গে দুই বির যলর োই কলর আসমি।

লমলঘর আনালগানা আকালশ শুরু হলো। োরমালন ইন্দ্রলদব সূযলদলবর
ট
সালথ ফাইনামে সব মমটমাট কলর রবীন্দ্রনাথলক পৃমথমবলে আসার অনুমমে
মদলেন। ২২ লশ শ্রাবণ বৃটিলে লভিার দরকার। বৃটি হলে মভিলবা। ভাে
কলরই মভিলবা।

যালে প্রচন্ড জ্বর হে। জ্বর হলে ভালো ঘুম হে কম মকন্তু ভালো স্বপ্ন
লদখা যাে। রবীন্দ্রনাথলক মবদাে কলর কলেকমদন স্বলপ্নর রালিযই থামক।
লসটাই ভালো। খুরমশদ আেম এমগলে আসলি। মুলখ মহা মবরজক্ত।
মলন হলচ্ছ খুরমশদ আেম খুব কি কলর লকান পলকটমার মকিংবা লচার
যলরলি আর লস একটা থাপ্পি লদওোর আলগ সবাই োর লথলক মিমনলে মনলে
লগলো লচার-পলকটমারলক। সবাই অন্তে একটা কলর মার লদওোর সুলযাগ
লপলেলি লস িািা।
“সযার মন্ত্রী যাইোলি। টটমভ লসিার লথলকই িযাম। আরও এক ঘিা
োগলব রাস্তা মক্লোর হইলে।”
আমালদর লদলশর অনযেম রািবনমেক ঐমেহয হলো লকান মন্ত্রী অথবা
প্রমেমমন্ত্র লগলে োর ৩ ঘণ্টা আলগ লথলকই সমস্ত রাস্তা অফ। অবশয
আলরকটা ঐমেহয হলো মনবাচলনর
ট
আলগ হলজ্ব যাওো। আর মসলেলট
মািার জিোরে করা। গে কলেকমদন আলগই ক্ষমোসীন দলের
কলেকিন লগে হজ্ব করলে ,প্রযানমন্ত্রী সহ। হেে মকিুমদলনর মলযয
মবলরাযী দেীে লনত্রীও যালব। যাওোর আলগ মবরাট সােবামদক সলম্মেন
করলব। সরকার দেীে লনত্রীও মফলর এলস সািংবামদক সলম্মেন করলব।
লদশবামসলক িানান মদলব োলদর হলজ্ব যাওোর কথা।
“চলো লখলে আমস।”
এখন পযন্ত
ট আমম খুরমশদ আেমলক চমকালে লদমখমন। এখন খুরমশদ
আেম চমলক আলি। লচাখ িে িে করলি। খুরমশদ আেমলক লবায এখন
পযন্ত
ট োর লকান যাত্রী খাওোর ইনভাইলটশন লদে মন। আমমই প্রথম বযজক্ত
লবাযহে। একটা মানুষ্লক লকান মকিু মদলেই সন্তুি করা যাে না। কাওলক ১
লকাটট টাকা মদলেও লস চাইলব আর ও এক লকাটট টাকা। লকউ প্রযানমন্ত্রী
লকান লদলশর লস ও চাই আেমেক সিংিার লপ্রমসলডি হলে। টাকা,ক্ষমো
আর যাে হওক মানুষ্ এইগুোলে কখলনা সন্তুি হে না।

অথচ একটা মানুষ্লক লপট ভলি খাওোলে মানুষ্টা আর মিেীেবার
খালব না। সন্তুি হলে যালব।
“সযার গামির যমদ মকিু হে?”
“আলর আমম আমি না। আলসা লখলে আমস।”
সামলনই আবুে লহালটে। ঐটটহযবাহী এই অেলের মযয আর
মনম্নমবিলদর িনয লরমডসন। লসখালনই খাওো যাক এখন। রবীন্দ্রনাথ
ট্রযামফক িযালম আটলক আলি। থাকুক আটলক। মডান ট ঢাকাবামস হওোর
প্রথম শেট হলো ট্রযামফক িযালম ঘিার পর ঘণ্টা পলি থাকার নযয।ট
রবীন্দ্রনাথ কাগলি িমা লথলক লসই নযয ট অিটন করুক আর আমম লপট
পূিা কলর আমস।

সাে
দীঘ ট লদি ঘিার পর সম্মামনে মন্ত্রী সালহলবর গামিবহর পার হলো।
সূযলদব
ট
ও লমলঘর আিালে চলে লগে। আবুে লহালটলে রুই মাি আর
লবগুন ভেটা মদলে খাওোর পর একটা ঘুম মদলে ইলচ্ছ হলচ্ছ। হলে থাকলে
অবশয আলেশ কলর একটা ঘুম লদওো লযে। বাসাে থাকলে লসটা আর হলে
উলঠনা। ইদানীিং বাবার দাবা লখোর প্রমে লোক পলিলি। লকান এক
লপপালর দাবা লখো মনলে আটটট লকে লদলখলি লসটা পিার পর উনার
মাথাইে দাবা ঢুলক লগলি।
একমদন বাসাে মফরোম। সবাই আমালক লদলখ রীমেমে অবাক হলো।
দরিা খুেে ভাইো।
“মা লমহমান আসলি”
ভাইোর কথা শুলন আম্মা িুলট আসলো। এলস লদলখ আমম। ভাইোলক
লগে শাসন করলে।
“রমসকো করমিস আমার সালথ। ফাজিে লকাথাকার।”
“রমসকো কই করোম। লোমার লিলে মক এই বাসার মানুষ্ নামক!
এক মাস হলে লগলি বাসাে মফলর না।”
ভাইোর কথা শুলন লখোে হলো আসলে গে এক মাস যলর লো বাসাে
মফমর না। মনলির বাসালকই ভুেলে বলসমি আমম। আম্মা মকিু বেে না।
চলে লগলো। আমার সালথও কথা বেে না। আম্মা রাগ কলরলি। রাগ করার
ই কথা। দুমনোর লকান মা আমার মে িামেম সন্তান মডিাভট কলর না।
একমদন সকালে বাবা আবার দরিাে দাাঁমিলে মকে মারা শুরু করলো।
ভাবোম হেে আবার মমনিংট ওোলকর িন
্ য দরিাে মকে মারলি।

খুেোম না। মকে মারা বন্ধ্ হলো। ভাবোম বাবা চলে লগলি। একটু পর
আবার শুরু হলো। এবার মকে না। লটাকার শব্দ আসলি। োরমালন ভাইো
নক করলি। দরিা খুলে লদমখ ভাইো দাাঁমিলে আলি।
“আম্মা লরাক করলি”
এরকম কথা শুনার পর লয লকান সন্তালনর মাথা ঘুলর যাওোর কথা।
লচালখর সামলন অন্ধ্কার লদখার কথা।

“দািাই আলিা লকন? োিাোমি যাও আমম আসমি”
ভাইো আমার িনয না অলপক্ষা কলরমন আম্মালক মনলে চলে যাে।
আমম মফলর এলস ঘুম লদে। লসই ঘুম ভালে আবার দরিাে নলকর শব্দ
শুলন। এবার মকলের শব্দ আসমিলো। বাবা দরিার ওপালর আলি। উনার
মপ্রেেম স্ত্রীলক লদখলে না যাওোই ভীষ্ণ লরলগ আলি। লিাটলবোে বাবার
হালে অলনক মার লখলেমি। লেশাে শাজস্ত স্বরুপ বন্ধ্ ঘলর কাটালে হলো।
দরিা খুেোম। বাবা দাাঁমিলে আলি। হালে বই।
“েু ই যামব না লদখলে?”
“বাবা কেটা বালি?”
“দুইটার উপর বালি। রান্নবান্না মকিু হেমন েু ই বাইলর লথলক লখলে
হসমপটালে যা।”
আমার বাবার হসমপটালের যাওোর বযাপালর মবলশষ্ এযাোজিট আলি।
আম্মার যাই হওক আমম অথবা ভাইোলক মনলে লযলে হলো। কারণটা
অবশয এখলনা উোর করলে পারোম না।
“বাবা েু মম লখলেলিা?”
“আমার কথা লোর ভাবলে হলব না।”
বাবা আি মকিু খালব না। উপবাস থাকলব। অবশয আম্মা বাসাে না
থাকাে মনলকাটটন লনওোর সম্ভাবনা প্রবে।

আমম ভরলপট মবিামন লখলে হাজির হোম হসমপটালে। আম্মার হুশ
লফলরমন। ভাইোর সালথ লদখা হলো না। প্রাে দুই ঘিার পর নাস এলস
ট
লখাাঁি
মদলো আম্মার োন মফলরলি। মগলে লদমখ আম্মা বামেলশ মপঠ লঠমকলে বলস
আলি। আমার আম্মা শামররীক আর মানমসকভালব শক্ত মমহো। লদলশর
মন্ত্রী হলে বািংোলদশী মাগালরট
ট
থযাচার হলেন।
“আম্মা লকমন আলিা?”
আম্মা আমার মদলক োমকলে হামস মদলো। হাে মদলে ইশারা করলো
কালি লযলে। আমম মগলে আম্মার পালশ বসোম।
“লোর বাবা মক আসলি? লোর বাবার মক খবর?”

আম্মার অমেমরক্ত স্বামীপ্রীমে আমার কালি মবরজক্তর কারণ। উমন কই
মনলির কথা বেলব োর বদলে হুশ না মফরলে মফরলে মনলির স্বামীর কথা
জিলেসশুরু করলো।
“বাবা টঠক ই আলি।”
“সকালে হসমপটালে আনার সমে েু ই লকন আসমে না?”
আম্মা অমভমান মনলে প্রশ্নটা করলো।
“আম্মা আমম যমদ সকালে আসোম লোমার িনয মুখভেী গে মক
কলর বানাোম। সারারাে এখালন েু মম পলর লবার হইো। োিািা আব্বার
সালথ এক কাি করমি ,শুনবা?”
আম্মা মাথা মদলে সাে মদলো। আমম আম্মালক টান মদলে আমার আমার
কালি মনোম। আম্মালক যলর গে বো শুরু করোম। আসার সমে বাবার
রুম বাইলর লথলক নক কলর মদলে আমস। ো আম্মালক বেলে শুরু করোম।
লিাটলবো যখন অসুখ হলো টঠক এমমনভালব আম্মা গে শুনালো।
আমার আম্মার সমস্ত গলের লকজন্দ্রে কযারাটার আমার বাবা। লসমদন
আম্মার মহলরালক না লখলে কাটালে হলেমিলো। আসলে বাবালক শাজস্ত
মদলেমিোম আম্মালক না লদখলে আসার িনয।

অনযসব স্ত্রী হলে োর স্বামীর অবিা খারাপ করলো। মকন্তু আমার আম্মা
আি পযন্ত
ট োর স্বামীর প্রমে লসই ভােবাসা বিাে লরলখলি।
যাক এবার আমস দাবা প্রসলে। লসমদন আমম রুলম ঢুকলে যালবা এমন
সমে ভাবী হাজির।
“ভাই আমালক বাচাও।”
ভাবী আমালদর পমরবালর এলসলি মাস লদলিক হলব োরমলযয আমার
দরকার লেলগ লগে। আমার সুলযাগ হলো ভাবীর সামলন সুপারমহলরা
হওোর। আমম সুলযাগ মমস করলে চাইোম বুক চওরা কলর,প্রবে
আত্মমবশ্বাস মনলে ভাবীর মবপলদর পালশ দাাঁিাোম।
“বলেন ভাবী মক করলে হলব?”
“বাবা সালথ দাবা লখলো একটু।”
“দাবা? বাবা দাবা লখো কলব লথলক শুরু করে?”

“আর বলো না ভাই। গে কলেকমদন লথলকই উনার সালথ সালথ
লখেলে লখেলে গ্রযান্ড মাস্টার হলে যাজচ্ছ। লসই সকালে বসমি এখলনা লখো
চেলি। আম্মালক ঔষ্য খাওোলনার কথা বলে আসমি।”
ভাবীর কালি মহলরা হওোর উলেলশয বাবার কালি যরনা মদোম। দাবাে
আমম অলনক কাাঁচা। ফোফে হারোম। োরপর লথলক যেমদন বামিলে
মিোম েেমদন বাবার সালথ দুপুলর খাওোর পর দাবা লখেলে হে। আরাম
কলর আর ঘুমালনার সুলযাগ হে না। অেযাচালরর সমাপ্ত ঘটলো বাবার
দাবালবাডট চুমরর মাযযলম।
সমে কলর একমদন লবাডট সমরলে মনোম। লসািা মনলে ডাস্টমবলন লফলে
আসোম। বাবা বাবার শলখর লবাডট হামরলে লশালক কাের। আমালক
জিোসাবাদ করা হে কলেক দফা। লমৌন েে রাখা শুরু কলর। অবলশলষ্
ভাবী নেু ন লবাডট এলন লদে। ওই লবালডট বাবালক হারাে। লহলর যাওোর দুঃলখ
উমন মনলিই লবাডট লফলে আলস ডাস্টমবলন।

দুপুলর ঘুমালনার বযপালর সারদার অলনক কমলপ্লইন মিে। একমদন
দুপুলর ঘুমাজচ্ছোম। শুিবার মিলো।বাসাে আর যাওো হলো না লসমদন।
শুিবার হলো কযাম্পালসর লপ্রমমক-লপ্রমমকালদর িনয ঈলদর মদন। এমদন
োলদর মদন শুরু হে টটএসমস লথলক আর লশষ্ হে সালেন্স েযালবর লকান
লরস্টুলরি অথবা মনেলখলের লকান মবমরোমন হাউলি। আি হামকম ও
লগলো ফারিানার সালথ লডলট। আমার লথলক যার করা পাঞ্জামব পলি লগলি
সালথ দু একটা কমবো মেমখলে মনলে লগলি িুেমফকার লথলক। লবচারা
িুেমফকার আর আমম দুিলনই মসলেে। একিন কমবো লবাঁলচ কারও িনয
লপ্রম করার রাস্তা সুগম কলর লদে আর আলরকিন পাঞ্জামব যার মদলে।
অবশয িুেমফকার লকান কমবোর মফ না মনলে আমম টঠক ই আমার
পাঞ্জামবর মফ লনই।
সুেরািং আদশ টমসিংলগে এর মে দুপুলর নামাি পলি এলস ঘুম মদোম।
মকন্তু ঘুমটা লবমশক্ষণ িােী হে না। িুমনের এলস খবর মদে মনলচ এক লমলে
অলপক্ষা করলি। সারদা অলপক্ষা করলি। লগস্ট্ রুলম মগলে লদমখ সারদা বলস
আলি।
“নামাি পমিস মন?”

আমালক লদলখই সারদা জিলেস করলো।
“হু” লিাট কলর িবাব মদোম।
“লচাখ মুখ লফাো লকন? মকিু হলেলি নামক? মলন ক্রু লোলক লবদম
প্রহালর মসক্ত কলরলি” সারদা বযে কলর বেে। সারদা বযে কলর খুব
লসলভি লেলবলে।

“না,কাচা ঘুম লথলক উলঠ আসমি োই।”
“এখন মকলসর ঘুম?”
মকিু বেোম না।
“মনলির ভুমি লয বািলি লখোে আলি? ভাঁু মিওোো লিলের সালথ
ঘুরলে ভালো োলগ বে?”
সারদার কথা শুলন ভুমি লকান মদলক লবর হলচ্ছ লসই মদলক খুিলে
োগোম। টঠক ই েেলপলটর মকিু অিংশ লবর হলে আলি পাঞ্জামব লঠলে।
যাক,প্রকৃে বাোমে হওো শুরু কলরমি োহলে। ভূ মর থাকলবনা এটা লকান
কথা হলো। ভুমি বানালে হলব আর ভূ মরলক মনলে অহিংকার করার মে ভাঁু মি
বানালে হলব। শে হলেও ভূ মিই আমালদর অহিংকার।
“েু ই লোর লপ্রমমলকর সালথ ঘুর না। আমালক ঘুমালে লদ।”
আমার কথা শুলন চুপলস লগলো সারদা। বরাবর ওলক আঘাে করলে মগলেও
পামর না। বারবার বযথ ট হে। সারদা মাথা মনচু কলর রাখলো। আমার লচাখ
ঘুলম লফলট যাজচ্ছলো।
“মক বেলে আসমিমে বে।”
“মকিুনা” সারদা মাথা মনচু কলর লবর হলে লগলো হে লথলক। লসমদন
রালে রালে ঘুম হে মন আমার। আনুলশাচনাে ভুগমিোম আমম। বুেলে

পালরমন সমসযাটা লকাথাে মিে। পলররমদন শুমন ওর শরীর খারাপ।
হসমপটালে ভেী। োরপর লথলক দুপুলর ঘুমাই না ভাঁু মি বািার ভলে।
“সযার মলন হে প্রচুর বৃটি হইলবা।”
খুরমশদ আেলমর কথা শুলন বাইলর োকাোম। আকালশ প্রচুর লমঘ
িমলি। উির মদক লথলক সমস্ত লমঘ এলস দমক্ষণ মদলক িমলি।
“মলন লো হলচ্ছ। োিাোমি চলো। নাহে আবার বৃটির পামনলে
আটলক থাকলে হলব আল্লাহে িালন!”
“লকানমলে সযার নেু ন বািার পার হইলে পারলেই হে।”

এেক্ষণ খুরশীদ আেমলক জিলেস করা হেমন ,ওই লরাড লিলি এই
লরাড মদলে লকন আসলো। মহাখােী মদলে লগলে এেক্ষলণ মবমানবের
থাকোম।
“মহাখামে মদলে লগলে মক হে?”
“সযার ওই লরালড লো প্রচুর িযাম। রাস্তা লমরামে করলি লো োই
লগোম না।”
মদন মদন কুলনাবযাে হলে যাজচ্ছ। অলনকমদন হলো ঐমদলক যাওো হে
না। একবার সমে কলর লযলে হলব।
“সযার গযাস লশষ্ হলে লগলি।”
আিই মক সব মবপদ আসার কথা। রবীন্দ্রনাথ আমার সালথ আটলক
আলি এেক্ষণ যাবে। কখন লয মুজক্ত পাে লসটার লকান টঠক টঠকানা লদখমি
না।
“গযাস ভলি নাও।”

আট
মদনটা মিলো ২২ লশ শ্রাবণ। আিলকর মে বৃটিহীন মিে না। সকাে
লথলকই প্রবে বৃটি হে। রাস্তাে হাটু সমান পামন। বাসা লথলক ভামসটট
ট আসা
পযন্ত
ট অলনক যকে লগলি আমার উপর মদলে। লগজঞ্জ প্রাে লভিা। খাোপত্র
মভলি লগলি। ক্লালস এলস লদমখ ক্লাস ফাকা। লকউই লনই। অমফসরুলম মগলে
জিলেস করার পর িানলে পামর বৃটির িনয ক্লাস বামেে। লসমমনালর মগলে
লদমখ অলনলকই বসা। হামকমলকও লদখোম। বইলে মাথা ঢুমকলে পিলি।
আমম মগলে হামকলমর পালশ বসোম। হামকম এে মনলযাগ মদলে পিমিলো
লয আমম মগলে লয োর পালশ বসমি লসটা লস বুেলে পালরমন। আমম মনলে
আসমিোম োরাশিংকলরর বই “কমব”। আি কলেক মদন হে আমার
বযালগর লকালন অথবা পলকলট ভেী থালক। সমে লপলে পমি।
“মক লর েু ই এখালন?” হামকম মনচু গোে বেে।
“ক্লালস আসমিোম।”
“ওহ,ক্লাস লো হলব না আি।“
“ওহ ,আচ্ছা। িানোম না লো িানালনার িনয যনযবাদ।”
হামকম োর হালের বইটা বন্ধ্ করে। োইলেমরোন এর কালি িমা
মদলে আসলো।আমম এখলনা কমব মনলে আমি।
“চে ডাকসুলে যাই” হামকম বেে।
“হঠাে ডাকসুলে লকন?”

“আলর আে না ভাই। িরুমর কাি আলি।”

মক আর করা হামকলমর মপিন মপিন রওনা মদোম ডাকসুর উলেলশয।
গুমি গুমি বৃটি পিমিে। মনলচ লনলম লদখোম অবিা ভাে না। লয লকান
সমে বৃটি হলে পালর। লসমমনার অথবা ক্লাসরুলম বলস থাকালক লসইফ মলন
করোম।
“েু ই যা,মকিুকক্ষণ আলগ বৃটিলে মভলি আসমি। এখন মভিলে
পারলবা না।”
“মরকশা মনজচ্ছ” হামকলমর কথা শুলন অবাক হোম। ঐটাই মিে
হামকলমর প্রথম ও লশষ্বালরর মে আমালক অবাক কলর লদোর মে মকিু।
লযই লিলেটা এক টাকার মসগালরট এর িনয মাথা লখলে লদে লসই লিলেটা
এলনক্স লথলক ডাকসুলে যালব মরকশা কলর। আমার অেলরমড মকিু কাপি
এখন োর দখলে মিলো। িুলো পযন্ত
ট বাকী মিলো না।
“ভাই মকিু ঘটলি?”
হামকম আমার কথা শুলন মুচমক হাসলো।
“অলনকমকিুই ঘলট লগলিলর লোর ভাই লো লপ্রলম পিলি।”
“লো েু ই লপ্রলম পিমিস এখালন আমার মক কাি?”
“লমলেটালক পটালে সাহাযয করমব না েু ই। েু ই আমার ভাই না। ভাই
হইো যমদ সাহাযয না কমরস োহলে লক করলব।”
মরকশা এলস থামলো ডাকসুর সামলন।
“বস েু ই,আমম নাস্তা মনলে আসমি।”
হামকম চলে লগে। আমম বসার িনয খামে লচোর খুি
াঁ লে োগোম।
লকাথাও খামে লপোম না। বাইলর এলস বারাোে বসোম লদোলে লঠোন
মদলে। দূিে
ট পজিম পিা শুরু করোম। মনলযাগ মদলেই পিমিোম। হঠাে
কলর একটট গোর আওোি শুনলে লপোম। প্রথলম আওোিটা ক্ষীণ মিে।

সুেরািং গুরুত্ব না মদলে বই পিাে আবার মলনামনলবশ করোম। মকন্তু আলস্ত
আলস্ত আওোিটা বািলে োগলো।

বই বন্ধ্ কলর মদোম। আওোিটা বুোর লচিা করোম।
আলস্ত আলস্ত কালন আসলে োগলো।
নেন লোমালর পাে না লদমখলে
রলেি নেলন নেলন
হৃদে লোমালর পাে না িামনলে
হৃদে রলেলি লগাপলন।
বাসনা বলস মন অমবরে
যাে দশ মদলশ পাগলের মে .........
মন্ত্রমুলের মে শুনলে োগোম। মাথা েু লে লদমখ আমার লথলক একটু
দূলরই একটা লমলে বলস আলি। লমলেটা মাথাে সাদা লসেওোর কামমি
পলি আলি। ওিনা মদলে এমনভালব মাথা লঢলক আলি লয মুখ লদখা যালচ্ছ
না। মাথা মনচু কলরই গান গােমিলো। দুই পা িমিলে লরলখলি বুলকর সালথ।
আমম লমলেটটর বামপালশ। লমলেটটর বাম পাশটাে লদখলে পারমিোম।
বাম পালের মদলক োমকলে লদমখ গাঢ় কলর আেো লদওো। আমম এর আলগ
লকান লমলেলক আেো মদলে লদমখমন। ওইটাই মিলো প্রথম।
বাইলর গুমি গুমি বৃটি পিলি। একটু পর ঠান্ডা বাোস এলস শরীরলক
ঠান্ডা কলর মদলে মদলচ্ছ। সমেটা থমলক মগলেমিলো। আমম আর লমলেটট
িািা আর মকিুই মলন হলো না আলি। মলন হলো দুিলন পাশাপামশ বলস
আমি অনন্তকাে যলর লযখালন সমলের লকান অজস্তত্ব লনই। কেক্ষণ এভালব
মিোম িামননা েলব আমার মলন হলেমিলো আমম ওই লমলেটটর পালশ
অনন্তকাে বলস কাটটলে মদলে পারলবা।
“েু ই এখালন আর আমম লোলক সমস্ত কযালফলটমরোই খুলাঁ ি
লবিাজচ্ছ” হামকলমর কথাে বাস্তবোে মফরোম।

লমলেটটর লথলক হামকলমর মদলক দৃটি লফরাই। হামকম দাাঁমিলে আলি
মসেগারা আর চা মনলে। আমম লমলেটটর মদলক োকালেই লদমখ লমলেটট
লনই। হনয হলে খুি
াঁ লে োগোম।
লমলেটটর মে কাওলক লদখলে লপোম না বাইলর। িুলট কযালফলটমরোর
মভেলর লগোম।

কযালফলটমরোর প্রলেযকটট লটমবে,প্রলেযকটট লকানা

খুি
াঁ োম। না লমলেটটলক খুলাঁ ি লপোম না। হামকম আমার মপিলন মপিলন
আসলো। হোশ হলে বসোম। হামকম নাস্তাগুলো লটমবলের উপর রাখে।
মসিংগারাে কামি বমসলে বেে” মক হইলি?কালক খুিলেমসস?”
“লমলেটালক। লদখমিস লকান মদলক লগলি?”
“লপ্রলম পিমিস নামক?”
চুপ থাকোম। লপ্রলম পিা বেলে মক লসটা মক েখন বুেোম না। আমরা
যখন লপ্রলম পমি আমালদর মক হে? বুলক মানুষ্টার িনয শূনযো মফে
কমর। োলক একবার লদখার িনয িুলট যাে। োর সমস্ত ইলচ্ছ পূরণ করার
িনয আপ্রাণ লচিা কমর। োর িনয ইলচ্ছ হে চাদটালকও নামমলে মনলে
আমস। লসই সমে ওই অপমরমচে লসই লমলেটটর িনয আমম এমন মকিুই
মফে কলরমন। েলব লকন িামন মলন এই লমলেটটর সালথ আর একবার
অন্তে লদখা হওো দরকার নাহে মকিু একটা আমার িীবলন অপূণ টলথলক
যালব।
“লোর লপ্রমমকা কই” কথা পাল্টালনার িনয বেোম। হামকম মসিংগারা
লশষ্ করে। আমমও একটা মনলে কামি মদোম। চালে চুমুক মদলে লদমখ চা
একদম ঠান্ডা।
“লপ্রমমকা কই হলো। পটালনার লচিা করমি।”
“লমলেটা লক?”
“ফারিানা। বািংো মবভালগর।”
“প্রলপাি করমিস?”

“আর প্রলপাি। ভাে কলর কথাে বেলে পামর না।”

“প্রলপাি কলর লদ।“
“লমলের লদলশর বামি বমরশালের। চাটগাইোর সালথ মক আর লপ্রম
করলে যালব?”
“ওহ”
হামকম দাাঁমিলে লগলো। ভাবোম মক না মক হলো। আমমও হামকলমর
লদখালদমখ দাাঁমিলে লগোম। মাথা ঘুমরলে সমস্ত কযালফলটমরোে লদখোম।
হলের লকান বি ভাই,রািবনমেক লনো অথবা লকান মবমশি বযজক্তলক
লদখলে লপোম না। আমম বলস পিোম। হামকম এখলনা দাাঁমিলে আলি। ওর
দৃটি অনুসরণ করোম। সামলন লদখোম একটট লটমবলে কলেকিন
লিলেলমলে বলস আলি। লসই লটমবলের মদলক হামকম োমকলে আলি। আমম
হামকলমর শাটট যলর টান মদোম। হামকম বলস পিলো।
“ফারিানা” হামকম লটমবলের উপর েু াঁ লক বেে। আমম আমার
লটমবলের মদলক োকাোম। মেনিন লমলে বলস আর দু িন লিলে। এর
মলযয ফারিানা লকানটা লসটা বুেলে পারমি না।
“ফারিানা লকানটা?” হামকমলক প্রশ্ন করোম।
“ওইলয লবগুমন শামি পিা লমলেটা।“
এবার দৃটি ঘুমরলে ফারিানালক লদখোম। লমলেটা লপ্রলম পিার মে
লমলে। হামস মদলে সবার সালথ কথা বেলি। মালেমলযয দু হাে নািলি।
লমলেটা হামস মদলেই গালে লটাে পলি। হামকলমর পিে আলি বলট। মকন্তু
আমার এভালরিমাকটা বন্ধ্ুটালক লসই লমলেটা পিে করলব মক না লসটা ও
ভাবার মবষ্ে।
“এখন মক করলবা। প্রমেমদন ই এখালন িুলট আমস। দূর লথলক লদখমি।
মকন্তু কথা বোর সাহস পাজচ্ছ না” হামকম বেে।

“আমম পমরচে কমরলে মদলবা। এক পযালকট মসগালরট মদমব। লবনসন
লদওো োগলব।”

মসগালরট এর পেসা লিাগার করলে মগলে মহমমশম লখলে হে। নেু ন
বইলের বদলে পুরােন বই মকনলে হে। সুেরািং সুলযাগটা হােিািা করা
যালব না।
“েু ই মক কলর পমরচে করামব?েু ই মচমনস নামক?”
“আচ্ছা ভাই। োহলে েু ই দূর লথলক লদলখই পার কর আমম যাে”
আমম উলঠ দািাোম। হামকম আমার হাে যলর টান মদলে আমালক আবার
বসালো।
“ওলক ডান।”
দুইিন লিলের মলযয একিন আমার প্রাক্তন কলেলির ক্লাসলমট।
মানমবক মবভালগর মাসুম। োর লিলরই এখন পমরচে হলবা। লসমদন
মাসুলমর মাযযলম ফারিানার সালথ হামকলমর পমরচে কমরলে লদে।
মসগালরট এর পযালকট পাই মেন মাস পর। ফারিানা আর মাসুম আি চার
বির হলো একসালথ।
ওলদর সালথ আড্ডা মদজচ্ছোম। সবাই আড্ডালে বযি। মকন্তু আমার
লচাখ লসই অপমরমচে লমলের লখাাঁলি বযস্ত। কালন শুযু বািমিলো
নেন লোমালর পাে না লদমখলে
রলেি নেলন নেলন
হৃদে লোমালর পাে না িামনলে
হৃদে রলেলি লগাপলন...

লসমদন এর পর লথলক অপমরমচোলক খুি
াঁ লে োগোম। সমে লপলে
কোভবলনর এই মদলক লযোম। প্রহর গুণলে গুণলে প্রাে এক সপ্তাহ চলে
লগে। আমম অপমরমচোর সন্ধ্ান লপোম না। হঠাে একমদন ক্লালস এক
লমলে এলস হাজির। সবার মে আমমও লমলেটালক লদখলে োগোম। লচনা
মলন হে মকন্তু মলন করলে পারমিোম না। ফাস্ট লবলে বলস থাকা
আসফালকর কালি লমলেটা লগে। মক লযন বেে। মলন কলরমিোম

আশফালকর লকউ হলব। না একটু পর আশফাক আমার মদলক আেুে মদলে
ইশারা করলো। লমলেটা আমার মদলক োকালো আমমও োকাোম। লচালখ
লচাখ পিলো। লমলেটা েজ্জা লপলে লচাখ নামমলে লফেে।
“এইমদলক

আে।

উমন

লোলক

খুি
াঁ লি?”

আশফাক

বেে।

আশফালকর কথাে লবে লথলক উলঠ আসোম। ক্লালশর সবাই মবলশষ্ দৃটি
লদওো শুরু করে। আমম আর চামরপাশ না োমকলে লসািা লমলেটার কালি
লগোম।
“একটু বাইলর আসা যালব?”
লমলেটার গো শুলন চমলক উলঠ থাকাোম। লমলেটার লচালখর মদলক
োকাোম লসািা। মচকন কলর কািে লদওো লমলেটার লচালখ। এমন
মাোভরা লচাখ আমম আর কখলনা লদমখমন। মলন হলো এই দুইটট মাোভরা
লচালখর মদলক কাটটলে মদলে পারলবা িীবন। এই প্রথম লকান লমলের
লচালখর মদলক ইলচ্ছ কলর োকাোম। বুেলে পারোম লবোদমব কলর
লফেমি। লচাখ নামমলে লফেোম। লযই লমলেটালক খুিমি এেমদন যলর লসই
লমলেটা আমার সামলন।
“বেুন মক দরকার?” বোর সমে আমার গোর স্বরটা লকলপ
উলঠমিে।
“একটু বাইলর আসুন” লমলেটা আলস্ত কলর িবাব মদলে লবর হলে
লগে। আমমও লমলেটালক অনুসরণ করোম। লমলেটা এলস মসাঁমিলে
বসলো। আমম সিংলকাচ মনলে লমলেটার কালি এলস দািাোম।

লমলেটা োর বযাগ খুেে। একটট বই লবর করলো। বইটট মিে
োরাশিংকলরর “কমব।“ লসমদন ভুে কলর ডাকসুলে লফলে মদলে
আসমিোম।
“এই মনন ,লফলে মদলে আসমিলেন।”
লমলেটা বই লবর কলর মদলে বেে। আমম লমলেটার হাে লথলক বইটা
মনোম। লমলেটার হালের মদলক লচাখ লগে। হােভেী কালচর চুমি। লকান
সুমনমদট ি রিং এর চুমি লনই। অলনক রে এর চুমি লদখোম। কাোর ব্ল্াইন্ড
হওোই সাদা আর কাে িািা অনয লকান রে বুেলে পারোম না। ইলচ্ছ

হলো লমলেটালক চমলক মদলে। মালেমলযয অমেমরক্ত রুপবেীলদর চমলক
মদলে ভালো োলগ। যখন চমলক যাে েখন ওলদরলক লবমশ রূপবেী োলগ।
লেমন এক রূপবেী মিে মমো আপু। প্রথম বলষ্রট নবীনবরণ। হামকলমর
সালথ আমমও লগোম টটএসমসলে নবীণবরণ অনুষ্ঠালন। প্রথম বলষ্রট িাত্র
মহলসলব অনযানয বলষ্রট ভাইো-আপুরা অেযন্ত লেহ করে। কােচারাে
অনুষ্ঠান হলো। প্রথম বষ্ ট লথলক

অলনলক অিংশগ্রহন করে। হামকম

আইেুব বাচ্ চুর “এক আকালশর োরা” গাইলো। মিেীে বষ্ ট োরপর
েৃেীে বলষ্রট এরাও পারফম করে।
ট
োরপর আসলো মবদােী বযাচ চেু থ বষ্
ট ।ট
চেু থ ট বলষ্রট অনুষ্ঠান শুরু হলো মমো আপু িারা। আপু শামি পলি
আসমিে। োে শামি ,েকেলক োে না হােকা োে। মাথাে স্কাফট বাযা।
লচহারার লথলক মবলশষ্ মাো আসলে শুরু করলো। লসমদন আপুর মাো আর
রূলপর কালি মবে হলেমিোম আমমও। আপু রবীন্দ্র সিংগীে লগলে লবর হলে
লগে। আমমও লবর হলে লগোম।
“আপু দাাঁিান” মপিন লথলক ডাক মদোম।
আপু দাাঁিাে। আমম আপুর কালি লগোম।
“মক বেবা বলো ভাইো?”

“আপু আপনালক যমদ বমে আপমন খুব সুের আপমন মক মাইন্ড
করলবন” মাথা মনচু কলর বেোম। ভাবোম আপু যমক মদলব। যমক
খাওোর িনয অলপক্ষা করলে োগোম।
“না ভাইো মাইন্ড করলবা না।”
আপুর কথা শুলন মাথা েু েোম। আপু হামস মদলে আলি আমার মদলক
োমকলে।
“ আপু আমম যমদ বমে লয লকউ আপনার লপ্রলম পিলব আপমন মক
মাইন্ড করলবন?”

আপু এখলনা হামস মদলে আলি। সব মানুষ্ মুলখ এেক্ষণ হামস যলর
রাখলে পালর না। হালেগুনা কলেকিন আলি যারা চরম মবরজক্তলেও মুলখ
হামস যলর রালখ।
“ না ভাইো। লোমার আপু এে সহলি মাইন্ড কলর না?”
“আপু আমম যমদ বমে আমম আপনালক ভােবামস আপমন মক মাইন্ড
করলবন?”
এবার আপু আমার কথা শুলন অটহামস মদলো। লসমদন লবায আপুর
সবমকিুর উপর লপ্রলম পিা আমার কপালে মেখা মিলো আপুর অটহামসর
ও লপ্রলম পলি লগোম।
“লোমার লপ্রমমকার অভাব হলব না। লযভালব ফ্লাটট করলিা যমদ মবলেটা
না করোম লোমার লপ্রলম পলি লযোম” আপু আমার মাথাে হাে মদলে
বেে।
“ভাইো লো একটূ আলগ একমসলডি করলো লসা আমম আমি। ট্রাই
করলে পালরন।”
আপু হামস থামমলে মদলো। আপু চমলক উলঠলি। োর মুলখ একরাশ
মবষ্মে ফুলট উঠলো। মবষ্মলের পর লবদনার িাপ ফুলট উঠলব। লসটা না
হওোই ভালো।

“আপনার রূলপ এজক্সলডি কলরলি।”
আপু আবার লহলস উঠলো।
আমার সামলন বসা এই মাোবেীলকও চমলক লদওোর ইলচ্ছ হলেমিলো।
চমলক লদওোর িনয হঠাে কলর আমার মাথাে লকান আইমডো আলস না।
আমার খাোলো ভাই লসালহে। লসালহে ভাইলের এই গুণটা আলি।
মানুষ্লক লস ভালো চমকালে পালর।
“আপনার হালের লেখা লো অলনক বালি।”
লমলেটার কথা শুলন আমম চমমকলে উঠোম। সরাসমর অপমরমচে
একটা মানুষ্লক লকউ এভালব বলে না। অপমরমচে কাওলক মানুষ্ সাযারণে
োর লদাষ্ বলে না গুণ বেলে পিে কলর।
“জজ্ব হেে।”

লমলেটট োর বযালগর লচইন োগাে। আমম লসই লচইন োগালনা
লদখোম। লচইন োমগলে ওিনা একটু টঠক কলর মনে। উলঠ দাাঁমিলে বেে
“একটা যনযবাদ লো মদলে পালরন।”
আমম েজ্জা লপোম। েজ্জা পাওোর ই কথা। লমলেটা এে কি কলর
আমালক আমার বইটট লপৌলি মদে অথচ লমলেটটলক আমম এখন পযন্ত
ট
যনযবাদটুকু িানাোম না।
“যনযবাদ”
“এে লবলখোমে লকমলন হলেন?”

লমলেটার লকান সিংলকাচ মফে করলিনা এলকর পর এক প্রশ্ন কলর
যালচ্ছ। আমার উমচে লমলেটালক অপমান করা মকন্তু আমম লকন লয করলে
পারোম না।
“ লবলখোমে না হলে লো আপমন এই লবখামে লিলেটালক লদখলে
পারলেন না।”
“মালন?”
“মকিু না”
“আচ্ছা আপমন মক অপদাথ?”
ট
আমার মলন হে লকান লিলে এরকম প্রলশ্নর মুলখামুমখ কখলনা হেমন।
লকউ জিলেস কলর কাওলক অপদাথ মলন
ট
কলর না। সরাসমর অপদাথ মলন
ট
কলর। এই লমলেটা এমন প্রশ্ন করলি লযটার উির আমার িানা নাই।
“আপনার মক লপ্রমমক আলি?”

লভলবমিোম লমলেটা চমকালব।
“লকন

,মসেলগে

থাকলে

মক

আপমন

লপ্রম

করলেন?”

লমলেটার িবাব শুলন আমমই চমলক লগোম। লমলেটা আর অলপক্ষা
কলরমন আমার িবালবর িনয। লমলেটট মসমি মদলে লনলম মনলচ লনলম
লগেও।
“আপনার নাম মক?”
“সারদা”

নে
লপলট্রাে পালম্পর সামলন একটা গামি পাকট করা। গামিটা লঘাঁলষ্
একটা পুরুষ্ দাাঁিালনা। গালে ফ্লালনলের শাটট ,লচালখ কালো চশমা। ভুমর
ফ্লালনলের শাটট মচলর লবর হলে আলি। লোকটালক লচনা লচনা োগলি।
মবশাে োইন লেলগ আলি। খুরমশদ আেলমর মসএনজি অলনক মপিলন।
আযঘিার আলগ সম্ভব হলব না। বৃটি হলব হলব কলরও হলচ্ছনা। মলন হে
আি আর বৃটি হলব না। রবীন্দ্রনাথ এখন োইলন আলি। ভীষ্ণ লভিালে
পলি লগে লবচারা রবীন্দ্রনাথ। এলকর পর এক মবপলদ এলস আি িুটলি
আমার আর রবীন্দ্রনালথর কপালে।
লোকটা এখলনা দাাঁমিলে আলি। মলন হে গামিলে ফুলেে ভরার িনয
উমন আলসমন। অনয লকান মেেলব এলসলি। লোকটার সালথ কথা বেলে
অলনক ইলচ্ছ হলচ্ছ। আমম ইলচ্ছর মবরুলে এই পযন্ত
ট মকিু করলে
পামরমন। আমার লসেফ কলন্ট্রাে লেলবে একদম শূনয।

আমম লোকটার মদলক যেই এগুজচ্ছ লোকটার লচহারা েে লবাো
যালচ্ছ। লোকটার পালশ এলস দািালেই বুজে মজিদ ভাই।
“আসসাোমু আোইকুম ভাই।”
মজিদ ভাই আমার মদলক োকালো। মানুষ্টার সালথ প্রাে দুই বির
পর লদখা। দুই বিলর একটা মানুলষ্র এে পমরবেটন হে! লচহারা লথলক
লযৌবলনর িাপ মুলি ফুলট উলঠলি বাযলকযর
ট
িাপ। মজিদ ভাই আমালদর
পালশর রুলমই থাকলেন।
“আলর েু মম? কেমদন পর লদখা।”
মজিদ ভাই হযান্ড লশক করার িনয হাে বামিলে মদলো। আমম মজিদ
ভাইলের সালথ হাে লমোোম।
“লকমন আলিন ভাই? “

“আেহামদুমেল্লাহ ,েু মম ?”
“ভালো। এখালন মক করলিন?”
মজিদ ভাই ফ্লালনলের শাটট লথলক মসগালরট এর পযযলকট লবর
করলো। কযামপস্টান মসগালরট।
“মনলব নামক একটা?”
ভাই মসগালরট এর পযালকট এমগলে মদে। একটা মসগালরট েু লে
মনোম। মজিদ ভাই মদোশোই এমগলে মদলো। মসগালরটটা যমরলে মনোম।
“ ো এখালন মক কলর?”
“এইলো একটু উিরা যাজচ্ছোম।”
“উিরা লকন?”
“রবীন্দ্রনাথলক লডমেভামর মদলে।“
মজিদ ভাই আমার কথা শুলন মসগালরট টানা অফ কলর মদে। লচাখগুেু
সরু কলর মনে।
“বুেোম না?”

“রবীন্দ্রনালথর অজস্ত চুমর কলর মনলে আসমি। ো এখন উিরাে
কালোবািামরলদর কালি মনোলম েু েলবা।”
মজিদ ভাই ভাবলেশহীন।
“রমসকো লো ভালোই মশলখলিা। উিরাে কই যাবা?”
আমম পলকট লথলক সারদার মচটঠটা লবর করোম।
বাসা ১২/মব,লরাড নিং -৭ মব ব্ল্ক উিরা

এলেসটা পলি শুনাোম। মজিদ ভাই আমার হাে লথলক টান মদলে
মচটঠটা মনলে মনে। ঘটনার আকজস্মকোে অবাক হে লগোম। মজিদ
ভাইলের লচালখ দুিুমমর হামস ফুলট উঠলো। ভাই মচটঠটা উমল্টলে পােটটলে
কলেকবার লদখলো। আমম হা কলর ভাইলের মদলক োমকলে থাকোম।
“সযার আপনালর খুি
াঁ লে খুি
াঁ লে ক্লান্ত আমম। আর আপমন
এখালন’’ খুরমশদ আেম এলস বেে। খুরমশদ আেলমর কপালে
কপালে মবেু মবেু ঘাম েিলি। মলন হলচ্ছ অলনক লিাটািুটট কলরলি।
“মক অবিা বলো খুরমশদ আেম?”
“সযার চলেন।“
“উমন লক?” মজিদ ভাই বেলেন। খুরমশদ আেম লসই প্রথম
লথলকই ভলে কুচলক আলি। মজিদ ভাইলক লদলখ োর অবিা আরও
খারাপ।
“উমন খুরমশদ আেম। মস এন জি োইভার।”
মজিদ ভাই আমার কথা শুলন লচাখ কুচলক লফেলেন।
“চলো আমার সালথ। আমার সালথ যালব। আমমও ওইমদলক যাজচ্ছ”
মজিদ ভাই বেলেন।

উমন উনার পাকট করা গামিটার মদলক োকালেন। বাহ! ভােই লো।
এবার মজিদ ভাইলের সালথ আলেশ কলর যাওো যালব। রবীন্দ্রনাথ ও
একটু আলেশ কলর লযলে পারলব।
মজিদ ভাইলের কথা শুলন খুরমশদ আেম আমার মদলক োকালো।
োর মুখ শুকলনা। আমম পলকলট হাে মদলে টাকা লবর করোম। টাকা
গুলণ লদমখ ২৫০ টাকার মে বাকী। আমম পোশ টাকা পলকলট ঢুমকলে
মনোম। বাকী টাকা খুরমশলদর মদলক বামিলে মনোম।
“এই নাও খুরমশদ, ভািা মনলে মবলদে হও। আর আমম মডমব
অমফসার না সাযারন পাবমেক।”

লভলবমিোম খুরমশদ আেম হেে এই কথা শুনার পর গামে মদলব।
নেে লেলি আসলব মারলে আর োলক সালপাটট করার িনয অনযানয মস
এন জি ওোোরা আসলব। আমালক বাাঁচালে মজিদ ভাই আপ্রাণ লচিা
করলব। মজিদ ভাই যখন বযথ ট হলব েখন িুলট যালব লকান পুমেলশর
কালি। লকান ভামি লপট ওোো পুমেশ এলস ঘন ঘন হুইলসে মারলব। োর
হুইলসে এর আওোি শুলন আশপাশ লথলক পুমেশ এলস িলিা হলব।
োলদরলক লদলখ সবাই চলে যালব।
মকন্তু খুরমশদ আেম দাাঁমিলে গাোগাে মদলব। কলেকিন মসএনজি
োইভার োলক শান্ত করার লচিা করলব। মকন্তু এমন মকিুই ঘটলো না।
খুরমশদ আেম আমার হাে লথলক টাকাটা মনলে মনলো।
“বইগুো এলন মদলে যাও ?”
খুরমশদ আেম চলে লগে।
“বই লডমেভামর মদলে যালচ্ছা নামক?”
“হা ভাই। রবীন্দ্রনালথর বই?”
“কার এখালন যালচ্ছা?”
“িামননা ভাই”
“না লিলনই যালচ্ছা।”
আমম চুপ থাকোম।

“লক এই দামেত্ব মদলো লোমালক?” মজিদ ভাই গামির দরিা খুলে
মভেলর বসলো। আমমও উনার পালশ বসোম।
“সারদা”
“সারদা লক?”
এই প্রশ্নটার মুখমুমখ অলনকবার হলেমি। লবমশরভাগ হামকম এই প্রশ্ন
কলরলি হামকম। প্রথমে হামকমলক িবাব মদোম “মক আর হলব!
বন্ধ্ু।” প্রথমমদলক হামকমলক এই উির মদলে এমিলে লযোম।

মকন্তু আলস্ত আলস্ত সমে বািার সালথ সালথ হামকলমর কালি আর
এই উির মদলে রক্ষা পাওো সম্ভব হলো না।
দুই মাস আলগর কথা। আমম বলস আমি মভমস চত্বলর। আসলে
অলপক্ষা করমিোম একিলনর িনয। বই এক্সলচঞ্জ করলবা। প্রলেযক
সপ্তালহ লমলেটটর সালথ বই বদে কমর। লমলেটট ইলকানমমলক্স পিলি।
কলেকমাস মাস আলগ বািংো একালডমমলে এশার সালথ পমরচে হে।
আমার লিাটলবো লথলক থৃোলরর প্রমে মবলশষ্ লোক। ো বি হলেও যাে
মন। লসই লপ্রমক্ষলে এশার সালথ পমরচে।
ডাোলস উলঠ বক্তবয রাখলি ইমদাদুে হক মমেন। মবমশি
সামহমেযকলদর আগমন আবদুে ওদুলদর প্রোণমদবস উপেলক্ষ। আমম
এলসমিোম বই মকনলে। এলস লদমখ বািংো একালডমীর প্রােলন মবশাে
ভীি। একিনলক জিলেস কলর খবর প্রাে আবদুে ওদুলদর মৃেুযমদবস
উপেলক্ষ বািংো একালডমী মবলশষ্ আলোিন কলরলি। লসই আলোিলন
অলনক গুণীরা বক্তবয রাখলব। সদয লদলশ লফরা এই সমলের িনমপ্রে
লেখক ড. মুহম্মদ িাফর ইকবাে ও এলসলি।
অনুষ্ঠালন হাজির হোম আমমও। বলসমি একদম লশষ্ সামরলে।
অনুষ্ঠান শুরু হে সািংস্কৃমেক মন্ত্রীর োাঁোলো বক্তলবযর মাযযলম। োরপর
গণযমানয অলনলকই বক্তবয রাখা শুরু করলেন। সবাই আব্দুে ওদুদলক
পালশ লরলখ মনি বযজক্তগে সাফেয আর অলটাবালোগ্রামফ বেলি। বযালগ
মিলো অগাথা জিমস্টর “And then there were none.”
মনেলক্ষে লথলক দুই মদন আলগ ৭০ টাকা মদলে মকলনমি। খুলে পিা
শুরু করোম। বইলে ভােই মে মিোম।

“অগাথা জিমস্টর বই ভীষ্ণ মবরক্ত োলগ!”
কথা শুলন মনলযাগ ভােে। লমিাি গরম হলে লগে। পালশ মফলর
লদমখ এক মনকাব পিা লমলে বলস আলি। মাথাে মুলখাশ পিা।

হালে কালো লমািা। লমলেটটলক লদলখ দাদীর কথা মলন পিলো।
লসাবহান চাচার আম্মা। উনালক আমম কখলনা লদমখমন বাইলর লবর হলে
মনকাব িািা লবর হলে।
একমদন লো মবশাে োলমোে পিোম এই মনলে। দাদীর শরীর
খারাপ। দাদীলক ঢাকা আনা হলো। ডাক্তার লদখালনা হলব। উনালক
ডাক্তালরর কালি লনওো হলো। উনার মেভার কাি করা বন্ধ্ কলর মদলো।
ডাটার লটস্ট লদে ।
লটস্ট করার িনয উনালক পমরক্ষাগালর ঢুকালনা হলো। মযমন লটস্ট
করলবন উমন একিন পুরুষ্ ডাক্তার মিলেন। আমরা সবাই অলপক্ষা
বাইলর করলে োগোম। একটু পর ডাক্তার মফলর আসলো। োর মুলখ
ভীষ্ণ মবরজক্তর িাপ।
“উনালক লবারকা খুেলে হলব আে্ট্রাসলনাগ্রামফ করালে হলে। আর
উমন রাজি হলচ্ছন না” ডাক্তার সালহব চাচার সামলন এলস বেে। চাচা
েম্পজ্জে লবায করলো।
“আপমন আমার সালথ চলেন।”
চাচার সালথ আমমও লগোম। দাদী লবলড লশাো। ডাক্তারসালহব দরিা
সামলন মগলে দাাঁমিলে লগলো।
“আপনারা যান আমম মপিন মপিন আসমি।”
ডাক্তার সালহলবর কথাে মকিু বুেলে পারোম না। চাচা প্রথলম
ঢুকলো। োরপর আমম োরপর ডাক্তার সালহব।
“এই শেোন লপাোলর এখান লথলক ভাগা। এই শেোন লপাো
আমালর উদাম করলে চাে। ওলর ভাগা।”

ডাক্তালরর মদলক আেু ে েু লে দাদী বেলেন। ডাক্তার ভলে কাচুমাচু
হলে মাথা মনচু কলর দাাঁমিলে আলি। চাচা দাদীর কালি লগলেন।
“আম্মা মক হইলি?” দাদীর হাে যলর চাচা বেলেন।
“এই লপাো কে আমার লবারকা খুেলে!”
চাচা দাদীর কথা শুলন ডাক্তালরর মদলক োকালেন।
“লবারকা না খুেলে আে্ট্রাসলনাগ্রামফ মক কলর করলবা?”
“আমালর োিু আইনা লদ। ওলর মপটাইো ভূ ে িািাই। েুচ্চা লপাো
লকাথাকার।”
দামদলক অলনক কি কলর শান্ত করোম। লসই সমে খুব কম মমহো
ডাক্তার মিলো যারা আে্ট্রাসলনাগ্রামফ করালো। আমার দাদী মকিুলেই
রািী হলেন না লবারকা খুেলে। অবলশলষ্ মনরুপাে হলে ভাইো োর
প্রলফসরলক অনুলরায করাে উমন এলস আে্ট্রাসলনাগ্রামফ কলরন।
আমম লমলেটটর কথাে লকান গুরুত্ব না মদলে। আবার বই পিাে
মনলযাগী হোম।
“পযাটারসন পলিন?”
লমলেটটর কথাে আবার মনলযাগ ভােে। আবার মবরক্ত হোম।
“না পমিমন। আপমন এখন মবরক্ত করা বন্ধ্ করলে এটা পিলবা” আমম
বইটট হালে মনলে লমলেটটলক লদমখলে বেোম।
ভাবোম লমলেটট আর মবরক্ত করলব না। আমালক অবাক কলর মদলে
লমলেটট বেে, “অযােিং লকইম উইথ এ োইডার পিলে পালরন।”
লমলেটট োর কালো চামিার বযাগ লথলক একটট বই লবর করলো।
“এই মনন। পলি লফরে মদলে মদলেন।”

বুেোম না অপমরমচে একটা লমলে আমালক বই সাযলি লনওোর
িনয। আমম লমলেটটর হাে লথলক বইটট মনোম। উমল্টলে লদখোম।

“আমম যমদ বই না মনলে লফরে লদে?”
“োহলে একটা কাি করুন। আমালক আপমন আপনার বইটট লদন
আর আমার লথলক এই বইটট আপমন লনন। অগাথা জিমস্টর মহলকামর
মডলকামর ডক পলিমিোম। ভীষ্ণ লবামরিং লেলগলি। এখন এটা পলি লদমখ
লকমন োলগ।”
এরকম লমলেরা এমন বাচাে হওো মানাই না। এরা হলব গম্ভীর।
লিলেলদর সালথ কথা বেলব কম। পামব্ল্ক লপ্ললস কথা লো বেলব না। পামন
খালব মুলখালশর মভের মদলে। কযালফলটমরোর লকানার লচোলর বসলব।
অথচ এই লমলেটার মলযয ওই নবমশিগুমের একটা নবমশি লনই।
“মক ভাবলিন? লফরে মদলবন মকভালব লসটা ভাবলিন? লরালকো
হলের সামলন এলস কাওলক বেলেই হলব রুম নিং ৩১২ নিং এর এশালক
খবর মদলে।”
লসমদন এর পর লথলক আি এশার সালথ আমার বই বদে কাযিম
ট
চেলে োগলো। লসই অনুযােী লসমদন ও মভমসলে অলপক্ষা করলে
োগোম। প্রলেযক শুিবালর মবকাে ৩ টাে আমালদর বই বদে হলো।
আমম অলনকমদন লদমরলে লযোম। মকন্তু এশা এই মনলে কখলনা মবরক্ত
হলো না। আমালদর মলযয লবমশ কথাও হলো না। কুশে জিোসা
করোম। বই বদে করোম।

লসমদন আমম আলগই চলে আসমিোম। মভমসলে উমল্টলে উমল্টলে
ডপলন ডুয মমরলের “লরলবকা” লদখমিোম। লসমদন এশার িনয এটা
মনলে মগলেমিোম। হঠাে কলর লদমখ হামকম,ফারিানা আর সারদা
আসলি এমদলক। মেনরথ একসালথ। মনিে মকিু মসমরোস ইসুয চেলি।
ওলর রাস্তার ওপাশ মদলে বটেোর মদলক যালচ্ছ।

“এই হামকম” আমম ডাক মদোম। সারদা দাাঁমিলে লগে। হামকমলক
সারদা দািালে বেে। এবার মেনিন আমার মদলক োকালো। আমম
এমগলে লগোম মেনিলনর কালি।
“মেন রথীর লকাথাে যাওো হলচ্ছ?”
“েু ই এখালন মক করমিস ?” সারদা প্রশ্ন করে।
“লোরা একসালথ কই যাজচ্ছস?”
“একটু টটএসমস যাজচ্ছ” হামকম বেে।
“সারদা েু ই এলদর সালথ মক কমরস?”
“এরাও লপ্রম করলে যালচ্ছ আমমও ওর সালথ লদখা করলে যাজচ্ছ।
লোর মে সারািীবন একা পার করলবা নামক?”
“ওহ,আচ্ছা যা”
“চে েু ই ও” সারদা বেে।
“এই েু মম এখালন?”
আওোি শুলন মপিলন মফলর লদমখ একটট লমলে দাাঁিালনা। বাদামী
রে এর একটা শামি কুমচ মদলে পলি আলি। মাথাে স্কাফট বাযা। গালের
রে দুলযর মে সাদা। লচাখগুলোর মদলক োমকলে মলন হে সৃটিকেটা
হরীমণর লচাখ মদলেলি উনালক। লঠাট লগাোমপ,লকান মেপমস্টক লনই।
লঠালটর মনলচ লিাট একটট মেে। লয কারও দৃটি লমলেটটর মদলক লফরালনার
িনয লমলেটটর ওই মেেটটই যলথি। লমলেটট রাস্তাে দাাঁিালনা। আমম
ভাবোম হেে হামকমলক বেলি।

হামকলমর মদলক োমকলে লদমখ হামকম ও হা কলর লমলেটটর মদলক
োমকলে আলি। লমলেটট মিেই এে রূপবেী লয লকান লিলেই লমলেটটর
মদলক োকালেই বাযয। ভামগযস ফারিানার দৃটি ও লমলেটটর মদলক। নাহে
হামকলমর হা কলর োকালনা লদখলে ফারিানা হেে এখালনই দুঘটনা
ট
ঘটটলে লফেলো।
“আপমন ?” সারদা প্রশ্ন করলো।
“ওহ,আমম এশা।”

নাম শুলনই চমমকলে লগোম। গে কলেকমাস যাবে এশার সালথ
মালস মেন-চারবার লদখা করোম অথচ লমলেটটলক মচনলেই পারোম না।
মক কলর মচনলবা,এশার মুখ আলগ কখলনা লদখা হে মন। আলগ লদখলে
হেে এশার লপ্রলম পলি লযোম।
“ওহ লোলদর বো হে মন। এই হলচ্ছ এশা। আর এশা এরা হে আমার
বন্ধ্ু” আমম পমরচে কমরলে মদোম।
“চলো বমস” এশা বেে। যাক এই শুিবারটা না ঘুমমলে কাটটলে
এই রূপবেী লমলেটার সালথ আড্ডা লমলর কাটাই লসটাই ভালো।
“লোরা যা” আমম মেনিনলক বেোম। হামকম আর ফারিানা
সামলনর মদলক পা বািালো। মকন্তু সারদা সবাইলক চমমকলে মদলে
নীেলক্ষে এর মদলক রওনা মদলো। মকিুই বুেলে পারোম না। ফারিানাও
সারদালক অনুসরণ করলো। হামকম আমার মদলক অমে দৃটি মদলে টট এস
মসর মদলক রওনা মদে। মকিুই বুেলে পারোম না মক ঘটলো।

লসমদন এর পর সারদার লদখা পাইমন প্রাে এক মাস। মনেমমে ওর
হলে এলস লখাাঁি মদোম। ওর মডপাটট লমলিও মগলেমি কলেকবার। মকন্তু
ওর লদখা পাই মন। ঘটনার পর মনেমমে কো ভবলনর এমদলক আসোম
সারদার িনয। একমদন ডাকসুলে এলস হামকম আর ফারিানার সালথ
লদখা। দুিলন চুমকলে লপ্রম করলি। ফারিানা সারদার ক্লাসলমট। ওর
লথলক সারদার খবর িানার িনয এমগলে লগোম।
“লপ্রম লো ভােই করা হলচ্ছ?”
দুিন আমার কথা শুলন আমার মদলক োকালো।
“আসসাোমু আোইকুম ভাই” ফারিানা সাোম মদে।
“অোইকুম আসসাোম।”

“ভাই আপনারর সালথ লদখা করলে হলে যাজচ্ছোম।”
“হঠাে হামকম লিলি আমার লখাাঁি করলিা। বযাপার লো সুমবযার
মলন হলচ্ছ না।”
“অসুমবযা আপমন কলর লফলেলিন?”
ফারিানার কথাে মকিু বুেোম না। লচোর লটলন বসোম। মবষ্েটা
মসমরোস মলন হলচ্ছ।
“বুেোম না। একটু বুজেলে বলো?”
“সারদালক আপমন এইভালব হাটট করলে পারলেন।”
“মক বেলিা েু মম এসব? আমম সারদালক হাটট করোম মক কলর?”
“আচ্ছা আলগ বলেন লো সারদা আপনার মক হে?”
“বন্ধ্ু”
“বন্ধ্ু?” ফারিানা মবদ্রুলপর হামস মদলে বেে।
“আর আপমন িালন আপমন সারদার মক হন?”
“বন্ধ্ু”

ফারিানা আমার কথা শুলন আবার মবদ্রুলপর হামস মদে। লসই
হামসলে আমার িনয েীে ঘৃণা আর মবদ্রুপ লদখলে লপোম।
“আমম িামননা ভাই লকান লমলে োর বন্ধ্ুর সালথ অমভমান কলর
মদলনর পর মদন না লখলে থালক। লকান লমলে োর বন্ধ্ুর িনয মনলির
পমরবালরর সালথ েগিা কলর। আমম সমেযই িামননা ভাই লকান লমলে
মনলির বন্ধ্ুর িনয বািার কলর মনলি রান্না কলর মনলি না লখলে বন্ধ্ুর
িনয েু লে রালখ। ভাই আপমন বলেন লকান লমলে মনলির বন্ধ্ুর
টটউশমনর টাকা মদলে পাঞ্জামব মকলন?”
আমম সমেযই বুেলে পারোম না ফারিানার কথা। চুপ কলর থাকোম।
“আচ্ছা বলেন লো আপমন সারদার সম্পলকট কেটুকু িালনন?
আর ক মদন ই বা ওর লখাাঁি মনলেলিন?”

আমম মলন করলে োগোম ওর সম্পলকট কেটুকু িামন। না ওর
নাম িািা মকিুই মলন আসলি না। আসলেই লো মকিুই িানা হেমন।
এই চার বিলর আমম সারদা সম্পলকট মকিুই িামননা ওর নাম িািা।
“আপনালক প্রথম লদলখই সারদা আপনার লপ্রলম পলি। মলন পলি
লসমদলনর কথা লযমদন আপমন হামকলমর সালথ আমার পমরচে কমরলে লদন?
লসমদন আপনারা চলে যাওোর পর সারদা িুলট আলস আমার কালি। ক্লাস
শুরু হওোর পর লথলক সারদা সবার মে চেলো না। একা বসে। কারও
সালথ লকান কথা বেে না। সবাই সারদালক অনযরকম ভাবে। আমমও
অবাক হোম যখন সারদা আমার কালি এলস মনি লথলকই জিলেস
করলো ,লিলেটা লক?”
“সারদালক আলগ লথলক মচলনা েু মম। সারদা লয বেে ও দশনট
মবভালগর?”
ভাই আমার কথা লশষ্ করলে লদন। আমম প্রথম লভলবমিোম হেে
হামকলমর কথা জিলেস করলি। না োরপর সারদা জিলেস বেে “ওই
লয হেুদ টট-শাটট পিা লিলেটা।”
োরপর বুেোম আপনার কথা বেলি। আমম বেোম আপনার কথা।
আপনার নাম আমমও িানোম না। সারদা ক্লালশ সবলচলে অদ্ভুে মানুষ্
মিে। সবসমে একা বসলো। কারও সালথ কথা বেে না। একা একা গান
গাইলো। মকন্তু লসমদলনর পর লথলক সারদা ক্লালশ আমার সালথ বসা শুরু
করলো। আলস্ত আলস্ত দুিন খুব ঘমনষ্ঠ বন্ধ্ু হলে লগোম। সারদা সব কথা
লশোর করলে শুরু করলো। লসমদন আপমন বই ভুে কলর লফলে যান মন
বইটট। আপমন যখন হামকলমর সালথ কথা বেমিলেন েখন সারদা বইটট
েু লে মনলে মগলেমিে। পলর যালে এই অিুহালে আপনার সালথ লদখা করলে
পালর। সারদা যখন িানলে পারে হামকম আপনার বন্ধ্ু েখন লথলক
সারদার লিারািুমরলে আমমও হামকলমর সালথ কথা বে শুরু করোম।
হামকম লথলক আপনার সম্পলকট খুটনাটট লিলন সারদালক বেলে োগোম।
এমদলক হামকম আমালক প্রলপাি কলর লদে আর অনযমদলক সারদা
আপনার প্রলপালির আশাে মদন কাটাে। আপমন িালনন সারদার মবলে
টঠক হলে লগলি? না এসব আপনার রাখার সমে কই? আপমন লো এশার

সালথ লপ্রলম মে। লসমদন মবলকলে আপমন এশার সালথ সুের ,লরামামিক
সমে কাটটলেলিন অনযমদলক সারদা োর লচালখর িে ভামসলেলি।
আপনার িনয সারদালক বাসা িািলে হলেলি। আপমন হামকলমর
সালথ চটগ্রাম যালবন। হামকম আমালকই আলগই িানাই। সারদা লসই
মবলকে লথলক আপনার িনয রুটট আর হােুো বামনলে অলপক্ষা করলে
থালক। আমালদর লহালস্টলের মনেম লো িানলেন লয ১০ টার পর
লহালস্টে লথলক লবর হওো মনলষ্য। সারদা িানে না আপমন আসলবন
মক না। েবুও আপনার িনয অলপক্ষা করলে োগে।

দালরাোন এলস খবর লদওো মাত্রই সারদা মনলচ লগে। ফোফে
দুমদলনর মলযয োলক মনেম ভাোর িনয লহালস্টে িািলে হলো।
আচ্ছা লসমদন না হে বুেলেন না। লযমদন অসুি হলে হসমপটালে
পলিমিলেন লসমদন লয সারদা আপনার িনয লচালখর িে লফলেলি আপমন
লসটা বুলেন মন? আমম লসমদন হসমপটালের বাইলরই বসা মিোম যখন
সারদা কাাঁদলে কাাঁদলে লবর হলো। িালনন আপমন যেমদন হসমপটালে
মিলেন সারদা েেমদন সকাে-সন্ধ্া উপবাস কলর কাটটলেমিলো।
লসমদন সারদা দুপুলরই আমার কালি চলে যাে। সারদা আর আমম
প্লযান কমর আমরা একসালথ ঘুরলবা। হামকম আলগই চলে যাে। প্লযান
মিলো আমম আর সারদা মগলে টটএসমসলে বসলবা আর হামকম যালব
আপনালক খুলাঁ ি আনলে। অথচ আপমন লসমদন এশার সলে......
সন্ধ্াে মফলর লদমখ সারদা আমার রুলম দরিা বন্ধ্ কলর আলি।
অলনকক্ষণ ডাকাডামকর পর ও দরিা খুলে। ওর মদলক োমকলে লদমখ ওর
লচাখ মুখ লফাো। আমালক লদলখই িমিলে যলর কান্না শুরু করলো। অলনক
কলি ওর কান্না থামাোম । িালনন লসমদন ও আপনালক প্রলপাি করলো।
ওর মবলে টঠক হলে লগলি খুেনা মবশ্বমবদযােলের এক প্রলফসলরর কালি। ও
িানে এই সমালয দুটট ভীন্ন যলমরট লোকলক লকউ একলসপ্ট করলব না। ও
লো দুই বির আলগই আপনার িনয মুসমেম হলে লগলি। এটা মনিে
আপনার িানা ও মুসমেম। অবশয এটা আমম িািা আর লকউ িানলো
মকন্তু আপনার লো িানার কথা। ও ফযামমমের লিারািুমরলে এনলগিড হে
লোলকর সালথ েলব ফযামমমে লথলক সমে লনই গ্রযািুলেশন পযন্ত।
ট ওর প্লযান
গ্রযািুলেশন এর আলগই আপনালক মবলে করলব। লস আশাে টাকা সেে
করা শুরু কলর। অথচ আপমন লো মবলে করার সপ্ন লদখলিন অনয কাওলক।

এখলনা মক বেলবন আপমন সারদার শুযু বন্ধ্ু। আপমন িালনন সারদা
এমেম? োর বাবা-মা ,ভাই-লবান লকউ লবাঁলচ লনই। দূর সম্পলকটর চাচার
কালি মানুষ্ হলেলি। ভাই আপমন সারদার সব বুেলেন!”

ফারিানার কথা শুলন আমার পমরমচে িগেটা লভলে লগে লসমদন।
সারদা আমালক ভােবালস! লমলেটা এে ভােবালস আমালক অথচ
লমলেটালক এে কি মদোম আমম। গে চার বির যলর এটাই ভাবোম লয
লমলেটালক শুযু আমমই ভােবামস। সম্পকটটা একেরফা। সারদালক
হারালনার ভলে লকানমদন সমেয কথাটা বেলে পালরমন। লকানমদন বেলে
পামরমন লয সারদা লোমার হাে যলর আমম বৃে হলে চাই। লোমার লকালে
মাথা লরলখ আমম মরলে চাে। শুযু ওলক হারালনার ভলে।
“ফারিানা এশালক মনলে লোমরা ভুে বুেলিা। ও মববামহে লমলে। ও
আমার ভালো বন্ধ্ু।”
লসমদন এশার মবলে হে। মনলি সাক্ষী লথলক মবলেটা আমম কমরলে লদে।
“মালন ও আপনার লপ্রমমকা না?”
“ মক বেলিা এসব? আমমে সারদালক ভােবামস।”
আমার কথা শুলন ফারিানা হামকলমর মদলক োকালো।
“মক বমে নাই লোমালর। লোমার বান্ধ্বী যেটুকু আমার বন্ধ্ুলর
ভােবালস োর লথলক আমার বন্ধ্ু লোমার বান্ধ্মবলর ভােলবলস। এেমদন লো
আিাইরা আমার উপর োে িািলিা। লো এখন সমেযটা বলে লদে?”
হামকম ফারিানার মদলক োমকলে বেে।
“লোমরা লিলেরা কখলনা লমলেলদর মন বুেবা না” হামকমলক মুখ
লভেমচলে ফারিানা বেে।
“এই গাযা েু ই কখলনা সারদার েথাকমথে লপ্রমমকলক লদখমিস?”
সারদার সালথ লদখা হওোর পর লথলক োর লপ্রমমলকর নাম শুলন
আসমি। মকন্তু এখলনা একবার লদখা লপোম না।
“এে ভাবলে হলব না সারদার লকান লপ্রমমক লনই। ও শুযু লোলকই
ভােবালস। আর সারদা লোর যাস্ট লেন্ড না বুেমে।”

“ফারিানা েু মম সারদার ক্লাসলমট এটা িামন রুমলমট লয আি
িানোম আর হামকম েু ই শাো লো একদম বাশ মদমে।”
“মক করলবা লপ্রমমকার কসম মকিু বেলে পারলবা না। েু ই লয এেটা
গাযা এটা লক িালন!”

দশ
“বেো না লয সারদা লক?” মজিদ ভাইলের কথা শুলন মচন্তার িগে
লথলক মফলর আসোম। আকালশ মবদুযে চমকালচ্ছ। একটু পর প্রবে বৃটি
আসলব।
“সারদা আমার লকউ না?”
“মালন?”
“আচ্ছা মজিদ ভাই বৃটিলে মভিলবন?”
“না লর ভাই। বৃটিলে মভিলে জ্বর আলস।”
“আি ২২ লশ শ্রাবণ। আি বৃটিলে মভিলবন না?”
“২২লশ শ্রাবণ মক?”
মজিদ ভাইলের কথা শুলন আহে হওো িািা লকান গমে নাই। মবশ্বাস
করা যাে এটা বািংগামে হলে িালননা রবীন্দ্রনালথর মৃেুয মদবস কলব।
“ভাই আি রবীন্দ্রনালথর মৃেুয মদবস।”
“ওহ।”
“আচ্ছা বেলে না লয সারদা লক?”
সারদালক ইগলনার করা আমার উমচে হে মন। লসমদন সারদালক সমেয
কথাটা বেোম। িীবলন কখলনা মসমরোস হে মন। সারদার িনয মসমরোস
হওো শুরু কলরমি। লযমদন িানলে পারোম ও আমালক ভােবালস ওর পর
লথলক শুযু প্রমেমনেে ওলক মনলে পলি থাকোম।

আলগ ওলক মনলে ভাবোম মকন্তু ওর বেলেন্ড আলি এ লভলব ওলক
ভাবনার িগে লথলক দূলর সমরলে রাখোম। মকন্তু এখন ওলক ইলচ্ছ কলরই
দূলর সমরলে লরলখমি।
গে ২০ মদলন ১৫ টা িমব মবজি কলরমি। িীবলন এই পযন্ত
ট আকা িমব
মিে এগুলো। কখলনা মবজি করার উলেলশয আাঁলকমন িমবগুো। লসোলর
পলি মিে। যাক এখন কালি লেলগলি। মনওমালকটলট ৫০০-২০০০ টাকা

কলর কাে লসে মদোম সবগুলো। হেে মনলির নাম থাকলবনা িমবগুেুলে
মকন্তু এই িনয আমার আফলসাস লনই। পাঁমচশ হািার টাকা লটাটাে মবজি
কলরমি। ওলক ইগলনার না করলে হেে এগুো করা হে না। ওলক মনলে
বযি থাকোম।
মেন হািার টাকা মদলে এশালক সলে মনলে একটা লবনারসী শামি
মকনোম। সাে হািার টাকা মদলে একটা লিাট আেটট। এশার কালি
এগুলো িমা আলি। বাকী টাকা েু লে রাখোম। বাবার িনয একটা পাঞ্জামব
মকনলবা আর মালের িনয ভালো িামোমন শামি। মভো আর ভাবীর মবলেলে
মকিুই লদওো হেমন। ওলদর িনয মকিু মকনলবা। সারদালক মনলে এগুে
মকনলবা। োর আলগ মবলেটা লসলর লফেব।
সারদালক কাে সারপ্রাইি মদলবা। একলগািা কাঠলগাোপ মনলে লসািা
ওর হলের সামলন হাজির হলবা। মনলি পিলবা ওর লদো হেুদ পাঞ্জামবটা।
মবলে করলে যালবা হেুদ পাঞ্জামব পলি লকমন একটা অদ্ভুে লদখালব।
েবুও ওইটা পলি যালবা। হামকম আর ফারিানালক কািী অমফলস আলগই
পাটঠলে রাখলবা। সালথ থাকলব এশা।
সারদার সামলন হাটু লগলর কাঠ লগাোপ গুলো যলর বেব “উইে ইউ
লমমর মম?”

সারদা আমার লদওো োেশামিটা পিলব। লবেী ফুে মকলন মনলে যাব
ওর মাথাে লদওোর িনয।

দুিলন মবলেটা লসলর মনলবা। োরপর আম্মা-আব্বা আর ভাইো-ভাবীর
িনয লকনাকাটা করলবা। সন্ধ্াে ক্লান্ত হলে বাসাে মফরলবা। সন্ধ্যাে নমামে
ট
দরিা খুেলব আম্মা। লসই সমে বাবা নাক লডলক ঘুমালব ভাবী মনি রুলম
বযস্ত থাকলব আর ভাইো হসমপটালে।
আম্মা দরিা লখাো মাত্রই সারদালক মনলদট শ করলবা আম্মার পা িুলে
সাোম করলে। সারদা সাোম করলব। আম্মা চমলক যালব সালথ অবাক ও
হলব।
“আম্মা এই লোমার লিলের বউ। লযৌেু ক মহলসলব লোমালদর িনয
শমপিং কলর মনলে আসোম।”
আম্মা দরিা লথলক সলর দাাঁিালব। হেে নেু ন বউলক বরণ করার িনয
বযি হলে পিলব নেে রাগ বলস থাকলব। ডাকাডামক কলর সবাইলক
আনলবা। বাবা মুখ ভামি কলর জিলেস করলব “লমলেটা লক?”
আমম বেলবা “বাবা আপনার লমলেই যলর মনন।”
সারদা এমগলে মগলে বাবালক সাোম করলব। বাবা খুমশ হলবন। কারণ
মেমন অেলে অখুমশ মকিংবা দুঃখী হে না। ভামব বযি হলব নেু ন বউলক বরণ
করলে। আম্মা োর রাগ কমমলে ভাবীর সালথ লযাগ মদলব। ভাইোলক ভাবী
লফান মদলব। ভাইো হসমপটাে লথলক িুলট আসলব। আমার কান যলর মো
মদলে বেলব “মবলে কলরমিস ভালো বি হলে লগমিস। একবার িানালেও
পারমে না?”
আমম ভাইোলক লহলস িবাব মদলবা “আলরকবার কমরলে দাও। সবাই
লিলন যালব।”
োরপর লকউ জিলেস করলে বেলবা সারদা আমার বউ। আচ্ছা এখন
মজিদ ভাইলক এটা বলে চমলক লদওো যাক।
“ভাই সারদা আমার বউ।”
মজিদ ভাই আমার কথা শুলন লেক যলর লফেে। মজিদ ভাইলের শক
খাওোর কথা না। কারণ ভাইলক কখলনা উলিজিে হলে লদমখমন। খুব নযয ট
সহকালর উমন সবমকিু হযালন্ডে কলর। ঠান্ডা মাথার মানুষ্। একদম
লগালেো উপনযালসর লগালেোর মে।
“ভাই মক হলো?”
“এলস পলিমি।”

ভাইোর কথা শুলন োমকলে লদখোম এক হাসপাোলের
দাাঁমিলে আমি। লগলটর সামলন লেখা
আে ফাোহ হসমপটাে

সামলন

১২/মব,মব ব্ল্ক
লরাড নিং-৭,উিরা।
অবাক হোম। সারদা আমালক হসমপটালের এলেস মদে লকন? মবশাে
হসমপোে। সমস্ত হসমপটাে সাদা রে এর লপইি করা। হসমপটালের
সামলন সুের একটট োরুে গাি। একদম লগইট লঘলষ্ই। িােগালট অলনক
পমরমচে মলন হল্ল। মলন হে অলনকবার এলসমি এখালন মকন্তু মলন করলে
পারমি না কলব এবিং কখন এলসমি। মলন করার লচিা করোম। মচন মচন
কলর প্রচন্ড মাথা বযাথা শুরু হলো। মলন হলচ্ছ মাথার মােখান মদলে লকউ
লোহার রড ঢুমকলে মদলেলি। যন্ত্রনাে লচাখ মদলে পামন পি শুরু করলো।
আমম লচাখ বুেোম।
লচাখ বুেলেই লচালখর সামলন লভলস উঠলো সারদার মুখ। লসই আলগর
মে লচালখ মচকন গাঢ় কািে,কপালে লিাট একটট টটপ আর হালে বাহামর
রে এর চুমি। সারদা লসই িগে ভুোলনা হামস মদলে আমার মদলক এমগলে
আসলি। লচালখর োর দুিুমম লখো করলি। সারদার উপমিমে লযন আমার
মাথার বযথাটালক কমমলে মদে।

“এই লোমার মক হলেলি?” লচাখ খুলে লদমখ মজিদ ভাই আমালক হাে
মদলে লঠেলি।
“কেক্ষণ যাবে লোমালক ডাকমি। মক হলেলি লোমার? েু মম টঠক
আলিা?”
“ভাই মকিু হে মন” আমম বইগুো মনলে গামি লথলক নামোম।
ফাইনামে রবীন্দ্রনাথ োর টঠকানাে লপৌিালে যালচ্ছ। সারদার কাি বুজেলে
মদলে পারমি। মকন্তু বুেলে পারোম না।
“একটু দাাঁিাও। গামিটা পাকট কলর আমস। খবরদার আমালক িািা
মভেলর ঢুকবা না” মজিদ ভাই লচাখ রামেলে বেে।

বুেোম না মজিদ ভাই এমন অদ্ভুে মভলহব লকন করে। লভলবমিোম
মজিদ ভাই আমালক েপ কলর চলে যালব। মকন্তু উমনও এখালন আসলি।
হঠাে কলর মবদুযে চমমকলে গুমি গুমি বৃটি পিা শুরু করে। যাক ইন্দ্রলদব
ফাইনামে শুরু কলরলিন।
“চলো” মজিদ ভাই বলে মভেলর হাটা মদলেন।
“কার কালি যাজচ্ছ আমরা?”
আসলেই লো,সারদা যাস্ট এলেস মদলো বামির কারও নাম লো বেে
না। লমলেটা আি োলমোে লফলে মদে। রবীন্দ্রনাথলক আমার সালথ িুলি
সমস্ত মদন মাটট কলর মদলো। মভেলর মগলে লখাাঁি করলে হলব।
“আি কে বির পর লদখা। মক চাকমর করলিা। লিলে সন্তান
কেটা?”

আিব ভাই এমন মশকামর করলি লকন! মজিদ ভাইলের সালথ লদখা
মাত্র দু’ বির আলগ। ভাইো মক এে োিাোমি সব ভুলে লগে। গ্রযািুলেট
ই হলে পারোম না আবার চাকমর।
“ভাই মক মশকরা করলিন ?”
ভাই লহলট মরমসপশলনর সামলন চলে লগে।
“আিব মশকরা লকন করলবা।”
“ভাই গ্রযািুলেশন করলে পারোম না আবার চাকমর?”
“এই পাাঁচ বিলরও মক গ্রযিুলেশন করলে পার নাই?”

পাাঁচ বির মালন? মজিদ ভাই লো লিলি লগে আি দুই বির হে। উমন
দুই বিরলক পাাঁচ বির বামনলে লফেলেন মক কলর। ভাই আমার সালথ মক
শুরু করলো এসব।
“ভাই এসব মক বলেন আমমলো লফাথ টইোলরই।”
“আমম গ্রযািুলেট হইমি যখন েু মম ফাস্ট ইোলর। আর আমম গ্রযািুলেশন
কমমপ্লট করমি আি পাাঁচ বির হলো।”
“ভাই দুই বির হলো।”
“েু মম টঠক আলিা লো। লোমালক লদলখ আমার এবনমাে
ট মলন
হলচ্ছ।”
আমম মজিদ ভাইলের কথাে মকিুই বুেলে পারোম না। আমালক
অস্বাভামবক োগলি! মকিুই বুেলে পারলি না। ভাইলের গ্রযািুলেশন হে দুই
বির আর ভাই ো কলর লফেলেন পাাঁচ বির।
“ভাই আপমন লো এক্সটট্রম লেলবলের রমসকো করলিন।”
মজিদ ভাই আমার কথা শুলন লচাখ সরু কলর লফেে।
“িালনা এটা কে সাে চলে?”
“িানলবা না লকন এটা ২০০৫ চলে।”

মজিদ ভাই আমার কথা শুলন অবাক হলে লগলেন। আমার হাে যলর
মরমসপশলনর পালশর লচোরগুমের কালি মনলে লগলেন। লিার কলর
বসালেন।
“এখালন বলস থালকা। েু মম লযই কাগিটা মদলিা লসটালে মকিুই লেখা
নাই” মজিদ ভাই োর পলকট লথলক কাগিটা লবর কলর মদলেন। আমম
কাগিটা হাে লথলক িু লমলর মনোম। আমম খুলে লদখোম
বইগুমে এই এলেলস লপৌমিলে মদস,বা১২সা /মব,লরাড নিং -৭ মব ব্ল্ক
উিরা। যাোোে খরচ বাবদ পাাঁচশে টাকা মদোম।
“ভাই এখালন লো এলেস লেখা আলি” আমম কাগিটা লমলে যলর
মজিদ ভাইলক বেোম।

মজিদ ভাই কাগিটার মদলক োমকলে আেিংমকে হলে লগে। উমন
আবার কাগিটা আমার হাে আবার মনলে মনলেন। আবার মক মলন কলর
আমার হালে মদলে মদলেন।
“আচ্ছা লোমার বাসার নাম্বার দাও লো একটু।”
“০৪৩৪৭৭৪৮”
“ ভাই বাসার নাম্বার লকন?”
“এটা কার নাম্বার?”
“ভাইোর।”
“ওহ,বাসার নাম্বার মলন লনই?
বাসার নাম্বার মুখস্ত করা হে মন। বাবার অভযাস ঘন ঘন নামবার লচঞ্জ
করা। ভাইো অমফলস চাকমর পাওোর পর ভাইোর নাম্বার মুখস্ত কলর
লফমে, পামালনি
ট
নাম্বার। কারও প্রলোিন হলে এই নাম্বার লদে।
“লোমার ভাইোর নাম মক?”
“আদনান লহালসন।”
“আর লোমার বাবার নামটা লযন মক?”

“আফিাে লহালসন।”
“আচ্ছা েু মম এখালন বলসা একটু। আমম একটু আমস” মজিদ ভাই
মরমসপসমনলস্টর মদলক এমগলে লগে।
মরমসপসমনস্ট একিন মযযবেসী পুরুষ্। লচালখ লমাটা লেলমর চশমা।
মলন হে গেকাে লশভ কলরলি। মুলখ লিাট লিাট পাকা দাাঁমি।বেস লবমশ
হলব না। মরমসপশমনলস্টর কালি মজিদ ভাই লযলেই মরমসপশমনস্ট চশমার
উপর মদলে মজিদ ভাইলের মদলক োকালো। মজিদ ভাই মরমসপশমনলস্টর
মদলক মুখ কলর মক লযন বলে আমার মদলক একবার োকালো। আমম
রবীন্দ্রনাথলক মনলে সুের কলর বলস আমি। মজিদ ভাই আবার
মরমসপশমনলস্টর মদলক মুখ মফমরলে মনে।
মরমসপশমনস্ট লটমেলফান এমগলে মদে মজিদ ভাইলের মদলক। মজিদ
ভাই লটমেলফান হালে মনলে লেমেলফান করা শুরু করে।

মজিদ ভাই উদ্ভট আচরণ করলি। দুই বিরলক পাাঁচ বির বামনলে
মদলেলি। মরমসপসমনলস্টর মাথার উপর একটট কযালেন্ডার েু েলি। দূর লথলক
ভালো কলর লদখলে পাই না। লচাখ লযলে শুরু কলরলি। মশঘ্রে ভাইোর মে
চশমা মনলে হলব। বাইলর েু মুে বৃটি হলচ্ছ। লডট টা লদলখ বাইলর যালবা
বৃটিলে মভিলবা। মজিদ ভাইলের মশকরাটা িুটটলে আমস আলগ।
মজিদ ভাই লটমেলফানটা লরলখ মদলে আমার মদলক োকালো। উনার
মুলখ লবদনার িাপ। উমন মরমসপশমনস্টলক মক িামন বেে। মরমসপশমনস্ট
দ্রুে লটমেলফান োগাে।
আমম এমগলে মগলে কযালেন্ডার লদখোম। ক্লযালেন্ডালর বি কলর লেখা
‘নযাশনাে বযািংক মেমমলটড।’ োর একটু মনলচ মবশাে এক মসজিলদর
িমব। োর মনলচ কালো কলর লেখা
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কযালেন্ডালর লডট লদখার পর আমার মাথা চের মদলচ্ছ। োরমালন
মজিদ ভাই টঠক বেলি। যমদ মজিদ ভাই টঠক বলে থালক োহলে এই পাাঁচ
বির আমম কই মিোম। আর আি সকালে সারদার লদওো মচটঠ। মচটঠর
কথা মলন হলেই হাে লথলক মচটঠটা খুলে যরোম। মচটঠলে মকিুই লেখা লনই।
একদম ব্ল্যািংক। মক ঘটলি এসব। আমার মাথা যলর আসলি। চারপাশ মলন
হলচ্ছ লচালখর সামলন ঘুরলি। আমার দম বন্ধ্ হলে আসলি।মনঃশ্বাস লকমন
লযন বন্ধ্ হলে আসলি। আমম দ্রূ ে হসমপটাে লথলক লবর হলে লগোম। মপিন
লথলক অলনকগুলো আওোি শুনোম। মলন হলো অলনলক লদৌলি আসলি
এমদলক। লক বা কারা আসলি ো আমার লদখার সমে লনই। মপিলন না
োমকলে আমম লবর হলে লগোম। বাইলর বৃটি,েু মুে বৃটি।
েু ম েু ম কলর বৃটি পিলি। সমস্ত মকিু িামপলে আমার কালন শুযু বৃটি
পিার শব্দ আমার কালন আসলি। বৃটিলে মবিলে পারলেই এই যন্ত্রনা লথলক
মুজক্ত পালবা।

আমম বযাগটা বারাোে লরলখ লরলখ বৃটিলে মভিলে োগোম। বৃটি
আমার লদহলক মকিুক্ষণ এর মলযয মবজিে মদলো। আমার মলন হলচ্ছ
অলনকমদন পর বৃটিলে মভিমি। মাটট লথলক সুগন্ধ্ আমার নালক
আসি।বৃটির প্রলেযক লফাটা পিা মাত্রই আমার ঘুম আসলে োগলো
মকিুক্ষণ এর মলযয। লচাখ বুলে আসলে োগে। মলন হলচ্ছ অলনকমদন
যাবে অমনদ্রাে আমি। ঘুম আসলি আমার,প্রবে ঘুম। আচ্ছা বৃটিলে লকউ
ঘুমাে? োহলে আমার এে ঘুম আসলি লকন?

আিব এই বৃটিলে লক আবার গুন গুন কলর গান গাইলি । গোটা লচনা
োগলি। হা সারদা,সারদা এখালন মক কলর। চারপালশ লদখলে োগোম।
লকাথাও সারদালক লদখলে পাজচ্ছনা। চামরমদলক শুযু বৃটি আর বৃটি।
“আমালক খুিলিা েু মম েরুণ?”
“আমার নাম েরুণ? েরুণ লক?” মচৎকার কলর বেোম। আমার নাম
মক? আমার মনলির নাম মলন পিলি না। আর সারদা এই বৃটিলে এখালন
মক করলি?
“হা েু মম আমার েরুণ। আি ২২ লশ শ্রাবণ না আি লো আমালদর
মবলে হওোর কথা মিে েরুণ।”
সারদা দূলর বলস আলি। োপসা লদখলে পাজচ্ছ আমম। মলন হলচ্ছ পথম
মদলনর মে সারদা মাথা নুইলে বলস আলি। আমম সারদার মদলক এমগলে
যাজচ্ছ। মকন্তু আমার দুলচাখ বুলে আসলি আমার।
“সারদা েু ই এখালন মক কমরস?”অলনক কলি বেোম।
সারদা মনরুির। মাথা মনচু কলর বলস আলি। আমম সারদার কালি লযলে
োগোম। আমার পা যলর আসলি। আলস্ত আলস্ত সমস্ত মকিু অন্ধ্কার হলে
আসলি। আমম েমেলে যাজচ্ছ অন্ধ্কালর। োন হারাজচ্ছ আমম। সবমকিু
আমার লথলক দূলর চলে যালচ্ছ। আমম মক মারা যাজচ্ছ! িামননা,মকন্তু
অন্ধ্কালরর গহহবলর েমেলে যাজচ্ছ। শুযু কালনর কালি বািলি ......

নেন লোমালর পাে না লদমখলে
রলেি নেলন নেলন
হৃদে লোমালর পাে না িামনলে
হৃদে রলেলি লগাপলন।
বাসনা বলস মন অমবরে
যাে দশ মদলশ পাগলের মে .........

এগালরা
মজিদ সালহব দাাঁমিলে আলি। োর সামলন েরুণ শুলে আলি। আি দুই
মদন পর েরুলণর োন মফলর। লসমদন মজিদ সালহব েরুলণর লদওো
নাম্বারটাে লফান কলর। নাম্বারটা মিে ডাক্তার আদনান আহলমলদর।
আদনান আহলমলদর কথা শুলন লসমদন চমমকলে যাে মজিদ সালহব।
মনলিই মনলে যাে আদনান সালহলবর কালি। সামফো মান্নান মানমসক
হাসপাোলের। মজিদ সালহব আলগই িানলো েরুলণর লকান ভাই লনই
আর েরুলণর বাবার নাম আফিাে লহালসন না। মকন্তু উমন িানলেন না
েরুলণর এই অবিা লয।
আি সবাই েরুলণর পালশ আলি। হামকম,ফারিানা এমনমক এশাও।
মকন্তু সারদা লনই। েরুলণর বাবা দাাঁমিলে আলি সবার লথলক একটু দূলর।
উনার মাথাে বযালন্ডি। েরুণ বসলে লচিা করলো। মকন্তু মাথাটা প্রচন্ড
ভারী। েরুণলক উঠলে লদলখই োর ভাবী এমগলে আসলো। েরুণ োর
ভাবীলক লদখলি,শরীলর সাদা গাউন পিা,বুলকর উপলর লনইম লপ্লটটালে
লবাে কলর লেখা “ডাক্তার রালবো খােু ন েুবনা।”
েরুণ লদখলো োর ভাবী এলস োলক বামেলশ শুইলে মদলো। েরুণ
বুেলেই পারলি না োর ভাবী মশক্ষকো লিলি ডাক্তার হলো কলব? েরুলণর
নির পিে হামকম আর ফারিানার মদলক। হামকলমর বেস মলন হলচ্ছ
লবলি লগলি। হামকম কে বদলে লগলি। েরুণ ভাবলি সকালে হামকমলক
লকমন লদখলো আর এখন হামকম লকমন হলে লগে। কে বদলে লগে।
ফারিানা আলগর মেই আলি খামে একটু লমাটা হলে লগলি। এশার লপে
ফুলে লগলি। ওর প্রযাগনযাি নামক।

“লকমন আলিন ভাই?” ফারিানা এি ইউিুোে মুলখ লটাে পিা হামস
মনলে বেে। মকন্তু ফারিানালক িামপলে েরুলনর সারদার কথাে মলন
পিলি।
“ফারিানা সারদা কই? “

েরুলণর কথা শুনার পর ফারিানা হামকলমর মুলখর মদলক োকালো।
সবাই সবার মুখ চাওো চাওমে করে। ফারিানা মুখ মনচু কলর লবর হলে
লগে। েরুণ সবার মদলক একবার োকালো।
“এশা েরুলনর কালি আসলো”
“েরুণ এশার মদলক োমকলে একটা হামস মদলো। এশাও মুচমক হামস
মদলে বেে “লমলে হলব ভাই। নাম আমম টঠক কলর লরলখমি, সারদা। সারদা
আবার মফলর আসলব ভাই। লদাো করলবন আমার লমলের িনয োলরক
ভাই।”
োলরক লক?আর সারদার মক হলো? এশা এসব মক বেলি!
“োলরক লক এশা? আর সারদার মক হলেলি?”
এশা মনশ্চুপ। েরুলণর মদলক একটু োমকলে চলে লগে।
মজিদ ভাই ও আলি। ভাবলেশীন হলে েরুনলক লদখলি। সবাই আলি
শুযু মা লনই। সারদা আর েরুলণর মা লক েরুণ লদখলে লপেনা।
“ভাইো মা কই? আর বাবার মক হলেলি?” েরুণ প্রশ্ন করলো।
“মকিু হেমন? েু মম লরস্ট নাও” আদনান সালহব বেলেন।
আদনান মবিানার পালশ এলস বসলেন। েুবনালক লচাখ মদলে ইশারা
করলেন। েুবনা পলকট লথলক একটট টযাবলেট এর লবােে লবর মনে। খলেমর
রে এর লবােে। লবােে লথলক একটট টযাবলেট লবর কলর মনলেন। লটমবলের
উপর লথলক এক গ্লাস পামনও মনলে মনলেন।
“েরুণ এই ঔষ্ুয টা খাও লো” েুবনা েরুলণর কালি এলস বেে। েরুণ
শুলে লথলকই টযাবলেট টা লখলো।
“েরুণ,যাও লোমালক আমম এই নালমই ডাকমি। েু মম গে পাাঁচ বির
যাবে এই হসমপটালে ভেী। লোমার ো লখোে আলি?”

েরুণ োর ভাইলের কথা শুলন মনশ্চুপ হলে থাকলো। আি এমপ্রে ফুে
লড নামক! সবাই োর সালথ এমন করলি লকন?

েরুণ েু মম িালনা েু মম লক? লোমার পমরচে মক?” আদনান এর
কথাে েরুণ চমলক উঠলো। মনলির বি ভাই হলে মনলির ভাইলের পমরচে
িালননা। রমসকো করলি মনিে।
“রমসকো করলিা ভাইো?”
“আমম লোমার ভাই না েরুণ। আমম লোমার ডাক্তার োনভীর
আহলমদ। আমম লোমালক গে পাাঁচ বির যলর টট্রটলমি করমি।”
েরুণ প্রচন্ড বযথা লপেও োর ভাইোর কথা শুলন। আর পাাঁচ বির! পাাঁচ
বির মক কলর সম্ভব। েরুণ লো গে একমদন আলগ শ্রাবলণর ২২ োমরখ
সারদার মচটঠ মনলে লগলো। লসমদন হামকম এর সালথও লদখা হে।
“মক বেলিা এসব! আর বাবা ভাইো এসব কথা লকন বেলি। আর
হামকম কাে ই ে েু ই আমার পাঞ্জামবর প্রশিংসা করমে। লোরা সবাইই মক
আমালক মনলে মিা করমিস নামক?”
“েরুণ উমন লোমার বাবা নই,উমন চীফ মসমকউমরটট অমফসার মইনুে
লহালসন আর লোমার বাবা লো েু মম যখন ক্লাস ফাইলভ পলিা েখন মারা
যাে। েরুণ েু মম মক বুেলে পারলিা লয লোমার মানমসক অবিা টঠক না?
েু মম উনালক দুই মদন আলগ আহে কলর হসমপটাে লথলক পামেলেলিা।”
েরুন মনশ্চুপ। োর মাথা প্রচন্ড বযথা করলি। মলন হলচ্ছ লফলট যালব।
কাে এরকম করমিে েরুলণর মাথা।
“েরুণ েু মম িালনা লোমার নাম মক?”
“েরুণ”
“না, লোমার নাম োলরক লহালসন। গে পাাঁচ বিলর েু মম একটট নেু ন
িগে বামনলে মনলেলিা লযখালন লোমার নাম েরুণ। েরুণ মিে লোমার
লিাট ভাই লয পাাঁচ বির বেলস পামনলে পলি মারা যাে। শুযু েু মম মনলিলক
অনয পমরচে দাওমন েু মম লোমার আলশপালশ থাকা সবাইলক মনলির
িগলে সামমে কলরি।

লযমন আমালক ভাবলিা লোমার ভাই আদনান লচৌযুমর,মইনুে লহালসনলক
লোমার বাবা ,মসমিো লক েুবনা। োলরক েু মম এমন একটট িগে নেমর
কলরি লযটা সবসমে েু মম কেনা কলরলিা। একমে পমরবার। েু মম মনলিই
একটট কেনার িগে বামনলে আলিা আর লসটার উপর ভর কলর এই পাাঁচ
বির আলিা। লোমার েরুণ েু মম িালনা েু মম একিন মসলিালেমনক?”
েরুণ বসার লচিা করলো। মকন্তু পারলো না। মাথা োর প্রচন্ড ভারী।
োর নাম মক আসলেই োলরক?
“হামকম েু ই মকিু বেমিস না লকন?”
“েরুণ হামকম এই পাাঁচ বির যলর লোমার ভরণলপাষ্ন করলি। ও
আি সকালে চটগ্রাম লথলক মফলরলি। লোমার নাম োলরক। েু মম খুব
অেবেলস সব হামরলেলিা। সারদা নামক লযই লমলেটা লোমার শূনয িীবলন
এলসমিে লসই লমলেটালক েু মম শ্রাবলণর ২২ োমরখ লমলেটালক হামরলেলিা।
এমদন লোমালদর মবলে হওোর কথা মিে োলরক।”
“সারদা মরলে পালর না। আমম এখলনা সারদালক অনুভব কমর। েু মম
মমথযা বেলিা” েরুণ মচৎকার কলর উঠলো।
েরুণ সবস্বট মদলে লচিা করে মবিানা লথলক উলঠ দাাঁিালে। মকন্তু োর
সমস্ত োলক সাহাযয করে না। বযথ টহলে মবিানাে পলি থাকলো। েরুলণর
দুলচাখ লবলে পামন পিলি।
ফারিানা বাইলর দাাঁমিলে মিে। েরুলণর মচৎকার শুলন বলস পিলো।
মুখ লডলক কান্না শুরু কলর লদে।
আি লথলক পাাঁচ বির আলগ শ্রাবলণর ২২ োমরখ েরুণ আর সারদার
মবলে হওোর কথা মিে। মকন্তু বামি লথলক লফরার পর সারদা এজক্সলডি
কলর। োরপর লথলক েরুণ পাগে হলে যাে। কাঠলগাোপগুেু এখলনা যত্ন
কলর সারদা লরলখ মদলেলি। সারদার শামিটাও এখলনা েু েলি আেমামরলে।
শুযু সারদা লনই।
“হামকম আমার নাম মক োলরক?”

হামকম চুপচাপ মাথা মনচু কলর দাাঁমিলে আলি।

“এই নাও লোমার িােীে পমরচেপত্র আর এটা ভামসটট
ট কাডট পাাঁচ
বির আলগর লোমার। েু মম লযই সারদার লখাি করলিা লস শ্রাবলণর ২২
োমরখ, ৬ আগস্ট২০০৫ সালে মারা যাে। েু মম লযই হসমপটালে মগলেমিলে
লসখালন োর োশ মনলে যাওো হে। আর এটা ২০১০ সাে। সারদা মারা
যাওোর পর েু মম ট্রমালে মিো। যখন ট্রমা লথলক মরটান টকরো েখন Post
traumatic stress disorder এ ভুগলে োগো। েীে হযােুমসলনশন আর
মডযেুশন এর কারলণ মসলিালেমনক হলে লগো। োলরক েু মম সারদালক না
লিলি মদলে ভালো হবা না। Let her go. You are actually living in
fiction.”
“আমম েরুণ না োলরক? আর সারদা লস মক শুযু কেনাে মিে না
বাস্তলব” েরুলণর দুলচাখ লবলে পামন পিলে োগলো। েরুণ োর অেীে
সম্পলকট মকিুই মলন করলে পারলি না। লকানটা বাস্তব আর লকানটা কেনা!
লস বুেলে পারলি না।
েরুলণর হালে োর িােীে পমরচে পত্র লযখালন োর নাম লেখা
োলরক লহালসন। োর িগেটা আেনার মে লভলে লগলো। মাথার মলযয
মচনমচমনলে বযথা শুরু করলো। েীে বযথা। লস সারদালক মলন করলে
োগলো। সারদার লচহারা েরুলণর সামলন লভলস উঠলো। লসই কািে
লদওো লচাখ,কপালে লিাট একটট মেে,হালে োে-নীে চুমি। মকন্তু সারদার
মাথাে মসাঁদুলরর পমরবলেট লযনও রলক্তর লফাোরা বইলি। রক্তগুমে সারদার
সাদা শামিটালকও োে কলর মদলেলি।
এে রক্ত! েরুণ আর সহয করলে পারলি না। লস মচেকার কলর উঠলো
“সারদা!সারদা! আমার সারদালক বাাঁচাও।”
োলরলকর মচৎকার োলরলকর কালনই মফলর এলো প্রমেযব্বমন হলে।
আবার োলরলকর লচাখ বুলি আসলি। লস আর লচাখ লখাো রাখলে পারলি
না। সবমকিু আবার অন্ধ্কার হলে আসলি। আলস্ত আলস্ত োলরক ঘুমমলে
লগে ,হামরলে লগলো অন্ধ্কার রালিয মচরেলরর িনয।

পুনি
২২ লপৌষ্,১৪১৭ বািংো, ৫ িানুোমর ২০১০ সালে োলরলকর মৃেুয হে।
লসমদন োলরক লকামাে চলে যাে ইিানাে
ট মব্ল্মডিং এর িনয। োলরলকর
োশটা মনলে যাওো হে লদলশর বামি কুমমল্লাে। োলশর সালথ হামকম

,ফারিানা ,মজিদ আলস। এশা আসলে পালরমন। এশা হসমপটালে ভেী। লস
োর প্রথম সন্তানলক িন্ম মদলব।
ফারিানা কাাঁদলি। েরুলণর কবলরর পালশ হামকম দামিলে আলি। োর
হালে একটট বকুে ফুলের গাি। মনলি খুলরই গািটা োগালব লস। হামকম
কাাঁদলি না। লস প্রমেো মনলেলি। লযই প্রমেো লস পােন কলরই েরুলণর
িনয লচালখর পামন লফোলব। হামকলমর গালে েরুলনর লসই হেুদ
পাঞ্জাবীটা। খুব যত্ন কলর হামকম এটা েু লে লরলখমিে। েরুণলক মাটট লদওো
হলচ্ছ েরুলণর মালের কবলরর পালশ। হামকম সমস্ত দামেত্ব পােন করলি।
কবিান এর বাইলর দাাঁমিলে আলি ডাক্তার োনভীর আহলমদ আর
লসাবহান সালহব। লসাবহান সালহলবর লচহারা ভাবলেশহীন। োর লচাখ
হামকলমর মদলক। হামকম এখন মাটট খুি
াঁ লি। লিলেটালক োর সুমবলযর মলন
হলচ্ছ না। নেু ন সরকার আসাে উনার অবিা ভালো যালচ্ছ না। নাহে এই
লিলেটার ও মকিু একটা কলর লফেলো।
“যাক সব ভালোমে লশষ্ হলো। এবার আমার লপলমি টা মদলে আমম
চলে লযোম।”
োনভীর সালহলবর কথা শুলন পলকট লথলক একটা লচক লবর কলর োনভীর
সালহবলক মদলেন। োনভীর সালহব লচকটা উমল্টলে-পােটটলে লদখলো।
পোশ োখ টাকার লচক। কলেক লকাটট টাকা হামেলে মনলে মাত্র পোশ
োখ টাকা োনভীর সালহব লপে।

োলরকলক খুব সহলিই ভাে করা লযে। মকন্ত লসাবহান সালহলবর মডে
হে োনভীর সালহলবর। পোশ োখ টাকার মডে। পাাঁচ বির োলরকলক
শক টট্রটলমি মদলে পাগে কলর রালখ লস। এই পাাঁচ বিলর লসাবহান
সালহব সবমকিু মনলির কলর মনলেলি। মকন্তু োনভীর মনলিও িানলো
না োলরলকর মৃেুযটা এভালব হলব। যাহক সবমকিু ইজিমে লশষ্ হলে লগে
এটাই ভাে খবর।
“লমলেটালক আি রালের মলযযই লশষ্ কলর মদলবন।”
“মনিে” োনভীর সালহব হামস মদলে।

“মবলদে লহান” লসাবহান সালহব বলে বামির মদলক হাটলে োগলেন।
োনভীর সালহব এর গামিটা রাস্তাে রাখা। কালো রে এর লসডান। বাইলর
লথলক গ্লালসর মভের মদলে লদখা প্রাে অসম্ভব। সবার লথলক একটু দূলর।
গামির মভের লথলক দুখানা লচাখ েরুলণর কবলরর মদলক। লমলেটা শুযু
কান্নাে করলি। গে পাাঁচ বির যাবে োনভীর লমলেটালক “এে এম এস
মড” মদলে লমলেটার স্মৃমে নি কলর মদলেলি। মকন্তু আি লমলেটার লচালখর
পামন টপটপ কলর পামন পিলি। োর স্মৃমের লকান লকালন এখলনা োলরক
নালমর মানুষ্টা লবাঁলচ আলি। লমলেটা এেই সুেমর লয লমলেটালক বন্ধ্ী কলর
মদলনর পর মদন লভাগ কলরলি লস। লমলেটার রূলপ লকান ভাটা পলিমন বাকী
কলেকটা মদন লভাগ কলর ওলক লমলর লফেলে হলব।
মজিদ সালহব দূর লথলকই লদখলি সবমকিু। হামকম গািটা োমগলে
এইমদলকই আসলি। পলকট লথলক মসগালরট লবর কলর মনে মজিদ সালহব।
মসগালরট হালে মনলে কলেকবার লদখলো। োরপর আবার মসগালরটটা
পযালকলট লরলখ মদলো।
“লখোটা শুরু করা যাক” হামকম কালি এলস বেে।
মজিদ সালহলবর মুলখ ফুলট উঠলো এক সুক্ষ্ণ হামস।

