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অিফেসর িমিটং চলিছেলা এমন সময় বাবার ফানকল। িরিসভ করা মাই বলেলন- ‘িবেকেলর েন বািড়েত চেল আেসা’।
িজেস করলাম- ‘কেনা, কী হেয়েছ?’ বাবা একটু রাগত ের বলেলন- ‘আিম আসেত বেলিছ, বস। রােত একসােথ খােবা।’
আিম আা বেল ফান রেখ িদলাম। িমিটং চলিছেলা তখনও, িক িমিটং এ কােনা মেনােযাগ নই, ভাবেতিছলাম- কী হেয়েছ,
কেনা জির তলব ইতািদ। িমিটং শষ কের বািড়র এেক ওেক ফান করা  করলাম িক কােনা উর িমলেলা না। আা
বলেলন, ‘আিম তা জািনই না, তুিম তামার বাবােক িজেস কেরা।’ িক ছাট বলায় থেকই বাবােক য ভয়টা পাই, সটার
কারেন আর বাবােক ফান করার সাহস হেলা না।
অিফস থেক ছিটু িনেয় খািল হাত পােয় পেু রর একটু পেরই রলেশেনর িদেক উবার িনেয় রওনা হইলাম। বািড়েত
পৗঁ◌ঁছােত পৗঁছােত রাত আটটা বেজ গেলা। বাবা রাাঘের সামেনই চয়াের বেস আেছন, আা রাাবাা কের খাবার
গাছােন। জেনই খবু াভািবক। ঘটনা িকছইু টর পলাম না। বাবােক সালাম িদেয়, আােক সালাম িদেয় িনেজর েম
িগেয় বসলাম। এর মেধ মা এেস বলেলন- ‘তামার ওয়ারোেপ লিু  আেছ, গি আেছ, পের আেসা, তামার আা টিবেল
বেস আেছ’।
ডাইিনং টিবেল বসা মাই বাবা িজেস করেলন, ‘কােলা হেয় গেছা কেনা’? আিম গােল কপােল হাত িদেয় বললাম- ‘কই না
তা, িঠকই তা আিছ’। আা বলেলন, ‘চােখর িনেচ কািলও পড়েছ দিখ, মখু টুক ভাল কের ধাও না, নািক’! আিম বললাম, ‘না
সবই তা িঠক আেছ। অেনকিদন পের দখেলন তা তাই মেন হয় এমন’। আা বলেলন, ‘আা। খেয় ত ঘিু মেয় যও।
রাত বিশ করেব না। সকােল বর হেত হেব’। আিম কাচমু াচু কের িজেস করলাম, ‘কী হেয়েছ আর কাথায় যােবা’? এর মেধ
আা েট ভাত িদেয় িদেয়েছন। আা ভাত মেু খ িনেত িনেত বলেলন, ‘সটা সকােলই বলেবা, এখন খাও’। আিম আর  না
কের খাওয়া  করলাম। আা বলেলন, ‘খািল হােত আসেল য, কাপড়টাপড় আর আেনািন’? আিম বললাম, ‘অিফস থেকই
চেল আসিছ তা, বাসায় গেল আর ন ধরেত পারতাম না’। বাবা আর িকছ ু বলেলন না।
খাওয়া শেষ িনেজর েম আসেতই মা আসেলন। আিম িজেস করলাম, ‘আা বেলন তা, কী হেয়েছ, আা এেতা
জিরভােব ডাকেলা কেনা?’ আা বলেলন, ‘আিম তা িকছইু জািন না, িজেসা কেরিছলাম তামার আােক, স িকছ ু বেল
নাই’। এরপর এটা ওটা িনেয় কথা হেলা আার সােথ। একসময় আা বলেলন, ‘এখন ঘমু াও, সকােল নািক উঠেত হেব’।
বাবা কখনই আমােক ঘমু থেক ডােকন না িক আজ ভার বলােতই েম এেস নক িদেলন, উেঠিছ কীনা িজেস করেলন।
আড়েমারা ভে বললাম, ‘ি আা’। আা বলেলন, ‘উেঠ পেড়া, বাইের যেত হেব’। উেঠ শ হেয় আার সােথ বর
হলাম। সদর মােকেটর এক দাকানেদরেক ডেক তুলেলন ফান কের। নীল রেঙর একটা পাািব িকেন িদেলন। কেনা িদেলন
তাও বঝ
ু লাম না। তেব সকাল ১০টার িদেক বঝ
ু েত বািক রইেলা না। চাচােতা ভাই বলেলা- ‘িবেয়র জন মেয় দখেত যাওয়া
লাগেব’। আিম বললাম, ‘কার িবেয়র জন মেয়’? ভাই বলেলা- ‘কেনা- তামার’। আিম যেনা আকাশ থেক পড়লাম,

বললাম- ‘মােন কী? আিম তা বেলইিছ -িবেয় করেবা না’। ভাই বলেলা, ‘চাচােক বেলা তাইেল’। আিম ওর চােখর িদেক
তািকেয় বাবার প কনা করলাম। আিম ভাইেক বললাম, ‘তুিম আােক বেলা, এসব িকছরু মেধ আিম নই’। ভাই
বলেলা- ‘তামার িক মেন হয়- স সাহস আমার বা বংেশর কােরা আেছ য তার িসাের বাইের একটা কথা বলার’। আিম তার
মেু খর িদেক তািকেয় রইলাম।
এরপর বািড়েত আসলাম। আােক িজেস করলাম, ‘এসব কী হে?’ আা বলেলন, ‘আিমই কবল জানলাম, িক তামার
আােক ক মানা করেব? উিন কী কােরা কথা রােখন? উিন যা কেরন সব িনেজর িসােই’। আার এ কথা েন িনেজর েম
িগেয় বসলাম। হালকা শীত তবও
ু চরম গরম লাগিছেলা, মজাজ িতিরি হেয় আেছ। একবার িচা করলাম, কাউেক িকছ ু না
বেল ঢাকায় চেল যাই। িক পের কী য
ু টা লাগেব সটা ভেবই আর সাহস হেলা না। এর মেধ আার ক নলাম। ‘ অয়ন
কী ঘের?’ আিম বললাম- ‘ী আা।’ ‘ ত রিড হেয় নাও, গািড় চেল আসেছ’। আা বেলই আােক ডাকেত ডাকেত উনার
ঘেরর িদেক গেলন।
সকােল কনা পাািব পের বািড়র বাইের এেস দিখ র এ কাের দয়া আমােদর গািড়টা গইেটর সামেন। াইভার সমু ন
সালাম িদেয় বলেলন, ‘অয়ন ভাই ভােলা আেছন? আজেক নািক আপনার সখু বর?’ মেন হেলা ওর মাথা ইট মের দই। িক চপ
ু
কের বললাম, ‘কাথায় যাি আমরা?’ সমু ন দাঁত বর কের জানােলা, ‘সব তা চাচা জােন। গতকাল িজেস করিছলাম, উিন
বলেলন- যিদ আেমিরকা যাই, তার কােনা সমসা?’ আিম আর কথা বাড়াই নাই। আিম বঝ
ু লাম আা অিত গাপণীতা রা
কের চেলেছন। এর মেধ বড় চাচা, মামা, আর চাচােতা ভাই িতনজন আসেলন। আাও চেল আসেলন। িতিন আজ টাই
পেড়েছন, এ জেও আিম তাঁেক টাই পরেত দিখিন। একটু অবাক হলাম। উিন বলেলন, ‘অয়ন তুিম মােঝ বেসা।’ আিম উেঠ
বসলাম। আা সামেন বসেলন, চাচা তার পের, আিম আর চাচােতা ভাইরা একসােথ। গািড় চলা  করেলা।
গািড়েত উঠেলই আমার ঘমু পায়, এর মেধ আবার িচায় রােত ঘমু হয়িন। গািড় থামেতই ঘমু ভে গেলা আমার। আা
বলেলন, ‘ঘিু মেয় তা চাখ মখু ফিু লেয় ফেলেছা। সমু ন, পািন আেছ না গািড়েত? অয়নেক দ তা, মখু টা একটু ধেু য় িনক।’
মখু টা ধেু য়ই দাঁিড়েয় রইলাম। আা বলেলন, ‘একটু হাটেত হেব’। বেলই আা হাটা  করেলন, চাচা উনার সােথ। বািক
সবাই আমার সােথই। ায় ২০০ গজ হেট একটা িতনতলা বাসার সামেন দাঁড়ালাম, এর মেধ বাসার গইেটর সামেন চারপাঁচজন অেপা করিছেলন। আমােদর দখা মাই উনারা এিগেয় আসেলন। বাসার ভতের ঢুকেতই আা চাচােতা ভাইেক
বলেলন, ‘গািড়টা পাক কের সমু নেক ভতের আসেত বল। ও তা একটা ছাগল, না ডাকেল স গািড়েতই বেস থাকেব, এখনই
ডাক দ’। আার কথা েন চাচােতা ভাই অেনকটা দৗেড় গেলন।
য মটােত আমরা বসলাম, সখােন আেগ থেকই কেয়কজন ম
ু ি িণর লাক বেসই িছেলন। সালাম কালাম িদেয়
বসলাম। িক আমােক য চয়ারটায় বসেত দয়া হেলা, সটা অলেমা মাঝ বরাবর। িনেজেক কুরবািনর গর মেতা হে।
চাচােতা ভাইেক বললাম, ‘মেয় দখেত আসিছ নািক আমােক দখােত আা িনেয় আসেছ? ভাই িকছ ু না বেল একটূ সের
গেলা। বঝ
ু লাম, িবপেদ কউ পােশ থােক না। তেব আা আর বািক সবার কথাবাতায় এটা িনিত হলাম, এরা এেক অপেরর
সােথ আেগ থেকই পিরিচত। এর মেধ এক ভ মিহলা আসেলন ঘের। সবাইেক সালাম িদেয় বসেলন। আা-চাচার সােথ
কুশলািদ শষ কেরই উিন আমার িদেক তািকেয় বলেলন, ‘অয়ন না, এটা?’ আিম তািকেয় রইলাম, িনেজর গােয় িচমিট কাটলাম,
মেন মেন বললাম, না অয়ন, অয়েনর লাশ। আিম বলার আেগই আা বলেলন, ‘হাঁ, ও গতকালই বািড়েত আসেছ। স তা
মহাব, ঈদ ছাড়া বািড়েতই আেস না’। ভ মিহলা আমার িদেক এিগেয় আসেলন, আিম চয়ার পছেনর িদেক তািকেয়
দখলাম, খবু বিশ জায়গা নই। িপিছেয় যাওয়ার সেু যাগ নই। আিম দাঁড়ােবা এই মু েত উিন আমার কাঁেধ হাত রাখেলন।
‘তামােক সই ছােবলা দেখিছ, তামােক কত কােলও িনেয়িছ। সই তুিম এখন কত বড় হেয়েছা-মাশা-আাহ’। উিন বেলই
যােন িক আিম উনার কথা ধের ছাটেবলায় চেল যাি কনায়। কত ছাট বলায় দেখেছন উিন? কােল যেহতু িনেয়েছন,
তার মােন নাংটুকাল! িছঃ িছঃ লা পাি মেন মেন। আা আমার ইত ফালদু া না করেলও পারেতন- মেন মেন বলেত
লাগলাম।

এরমেধ শরবত হানতান আসা  করেলা। চাচােতা ভাই ইটা ইে মেতা খেয় যাে, িক আমার গলা িদেয় িকছইু নামেছ
না। ভাইেক উেেশ কের বললাম, ‘খা, জের খাওয়া খা, একিদন আিমও…। ‘ ভাই িমনকা শয়তােনর মেতা হািস িদেয়
বলেলা, ‘তামার আর চা নাই। সা ইয়া নাফিস ইয়া নাফিস কেরা’। আিম মন খারাপ কের শরবেতর াস হােত িনেয় একটু
একটু চমু ক
ু দয়ার চা করেত লাগলাম। এর মেধ বািক খাবার দাবারও এেস গেলা। খাওয়া  হেলা। িক আিম একটু
রাইস িনেয়ই আর তুলেত পারিছলাম না। খাওয়াও শষ হেলা। সব িমিলেয় ২৫-৩০ পেদর রিসিপ এেসিছেলা। আর কউ খাক
বা না খাক, আমার ভাই ইটা জেনই জের খাওয়া খেলা। ওেদর িক একটুও ক হে না আমার জন! বঈমানেলা।
এর মেধ একজন উেঠ বলেলন, ‘তা ভাই মেয়েক িনেয় আিস নািক?’ উিন মেন হয় মেয়র বাবা। এেতােণর কথাবাতায়
সটায় মেন হে। আা বলেলন, ‘হাঁ হাঁ িনেয় আেসন। তারাতাির আবার িফরেত হেব’। সইজন মেু খ হািসর ফায়ারা ফিু টেয়
ভতের গেলন। আর আিম? সিতকার অেথ ইয়া নাফিস, ইয়া নাফিস পড়েত  করলাম। এ এলাকায় িবত িটত যায় না?
দশ এেতা িবেত ভােলা হেলা কেব? ঝড় আসেলও ম হেতা না, একদম টেণেডা টাইেপর। িক অভাগা যিদেক যায়
সিদেক সাগরও নািক িকেয় যায়। িবতও যায় না, ঝড়ও আেস না। বেু ক হাত িদেয় বঝ
ু লাম, কাক ুিডও’র ফােনোর াম
বেজ যাে। অেচনা অজানা একটা মেয়র সামেন কাবলা হেয় বেস থাকা! উফফ! এর চেয় তা ভািসিট লাইেফর পরীাই
ভােলা িছেলা। তােক আমরা দখেত আসিছ নািক আমােক তােদর দখােত এেসিছ, ক লা পােব আিম না স? ভেবই যাি।
শষেমষ ভাবলাম, আিম যরকম কাবলা হেয় আিছ, মেয়ও তা তাই। মচু িক হািস পেলা। এই কাবলা িসচেু য়শেন আিম
একলা নই। হা হা হা হা হা।
অতঃপর দড়জার পদা নড়াচড়া দেখ িনিত হলাম,এখনই স েবশ করেব? এই মাইো সমেয়ও িচা কের যাি, স িক
শািড় পের আসেব নািক সােলায়ার কািমজ, নািক িবেয়েত যরকম াট না িক যেনা মেয়রা পের সসব? স িক চশমা পের
আমার মেতা? মাথায় কী ঘামটা থাকেব নািক থাকেব না? ঘামটা থাকেল কতখািন থাকেব? স িক িহল পরেব নািক াট কান
জত
ু া? স িক কড়া মকাপ িদেয় আসেব নািক নরমাল? তার হােত িক পান িকংবা িমি ওয়ালা  থাকেব? স সালাম িদেল
আিমও িক উর নেবা? এসব ভাবেত ভাবেতই আিম দড়জার ার বরাবর আড়েচােখ তািখেয় আিছ। চােখর িদেক তাকােনা
যােব না, বেু কর হাটিবট এর অবা এমিনেতই খারাপ, চােখ চােখ পড়েল িনিত িবট িমস করেব। কেলংকাির হেয় যােব!
হাজার হেলও প
ু ষ মানষু ! থেমই ই িকেশাির কনা আসেলা, বাঝাই গেলা এরা সই কনা নয়। আিম ার বরাবর
তািকেয়ই আিছ।
হালকা িহলয
ু জেু তা, পােয়র নেখ মেহিদ দয়া একটা পা দখেত পলাম। বাঝাই যাে মেহিদ আজেকই দয়া। বঝ
ু েত
আর বািক রইেলা না স শািড় পেরেছ। আিম ধু সালাম নলাম, মেয় কে কউ িদেলা। আিম য বরাবর বেস আিছ, িঠক
িবপরীত িদেকই স এেস বসেলা। চশমা না পের যিদ একটা সানাস পের আসতাম তেব ভােলা হেতা। ইেমেতা এিদক ওিদক
তাকােনা যেতা, কউ দখেত পেতা না। সানাসেক খবু িমস করেত  করলাম। একবার আার িদেক একটু তাকালাম,
দখলাম আা আমার িদেকই তািকেয় আেছন। আর আিম মেয়র পােয়র িদেক তািকেয়। দাদী বেলিছেলন, য মেয়র পােয়র
নখ স
ু র, স নািক স
ু ির হয়! পােয়র নখ স
ু র আেছ মেন হে। িক মেয় কান িদেক তািকেয় আেছ? একটু য মেু খর
িদেক তাকােবা স সাহস আর হে না। মেন মেন ‘ইয়া আলী’ বেল এক ঝলক দখার চা করলাম, ঘামটা আেছ। এই
আধিু নক সমেয় তার ঘামটা দয়ার িক আেছ বঝ
ু লাম না! নািক সও আমার মেতা লা পাে। পাইেল পাক, বিশ কের পাক।
স লা পাে ভেব মেনর ভতর পশািচক আন হে। ভাই পাশ থেক িফশিফশ কের বলল-একটু দেখা। আিম মেন মেন
বললাম, চােখ কী এের মিশন বসাইিছ? ঘামটার ভতর িদেয় কমেন দখেবা? ছাগল একটা।
এরমেধ আা চাচা এটা ওটা িজেস কের যািেলন মেয়েক। উিনও উর িদেন। এমনই একটা সমেয় আা বলেলন, ‘তা
বয়াই সােহব, মেয়র ঘামটা একটু নামােত বেলন, দিখ। কত আেগ দেখিছ’। এটা েনই বঝ
ু লাম, কতবড় ষড়য হেয়েছ
আমার সােথ! সবাই চেন! মীরজাফেরর বংশধর িকিসেমর। আিমই িচিন না। মেয়র ঘামটা তালার জন সই ভমিহলা
এিগেয় আসেলন। আিম মেন মেন ভাবলাম, এই তা সময়। ঘামটা নামােনার সময় মেয়র মেনােযাগ থাকেব ঘামটার িদেক,

অন িদেক না। সত
ু রাং এটাই মাম সময় একটূ দখার। চশমাটা এেকবাের চােখর সােথ লািগেয় িদলাম।
ঘামটা নামেছ একটু একটু কের। সটা সেকের গিতেতই। িক আমার মেন হে আিম মহাকােল আিছ; িতিট মাইো
সেকেকই আিম দখেত পাি। ঘামটা নামেত নামেত খয়াল করলাম, স কপাল বরাবর ছা একটা কােলা রেঙর িটপ
পেরেছ, বাম িসঁিথ। হােতও মেহিদ, হােত েণর চিু ড় তেব এখন তা সব ইিমেটশন পের, তেব রশিম চিু ড়ও আেছ দখা যাে।
দাণ তা।
ঘামটা নািমেয় সামেন মাথা তুলেতই িবৎ চমকােনার মেতা আিম উেঠ দাঁড়ালাম, মেয়ও উেঠ দাঁড়ােলা।  জেনর র ই
িফেটরও কম।িক এেক অেনর িনঃােসর শ শানা যাে!
…………………
ইই একএক ইনএকসাত

