রাত একটা বােজ মুষল ধারায় বৃষ্িট
হচ্েছ
রাত একটা বােজ, মষু ল ধারায় ব ৃি হে। কানরকম অাুলা ফান কের বাসার িনেচ আনলাম। তারপর ঝটপট হসিপটােল
রওনা হলাম। হসিপটােল আসা মাই পেশের কিশন দেখ ডর অিটেত মভ
ু করেলন। চরম িবােসর একটা হাত চার
থেক আমার ডান হাতিট ধের রেখেছ। ভয় হে খবু । হারােনার একটা আত। আিম তােক হারােত চাইনা। ডরেক িরেকােয়
কের অিট স পের আিমও ভতের ঢুিক
। হাতটােত পরম মমতায় আিম ধের রেখিছ। পেশ আমার বউ। মায়াবী চহারাটার িদেক তািকেয় আিছ। মেন পের যাে
এক বছর আেগর ৃিতেলা:.
নীরা আমার লাইফ থেক চেল যাওয়ার পর আিম মানিসক ভােব ভেঙ পেরিছলাম অেনক। শত চােতও ওেক আমার কের
িনেত পািরিন। প ৃিথবীেত একটা মানেু ষর এেতা এেতা চািহদা থাকেত পাের িকংবা থাকা দরকার তা আিম নীরােক ভালেবেস
উপলি করেত পেরিছলাম। ও যা বঝ
ু েতা সটাই ওর মেত সিঠক। ও যা চাইেতা সটাই হওয়া উিচত ইতািদ ইতািদ। আিম
পািরিন ওর মেতা কের সবিকছ ু মেন িনেত। আিম ভালবাসতাম যতটুকু সামথ তার সমটা িদেয়ই। আিম চাইতাম কাউেক গিড়
আমার মেতা কের, সটা পািরিন। তারপর চেয়িছলাম তার মেতা নাহয় িনেজেক গিড়, সটাও পািরিন। হাজােরা চািহদা, চাওয়া
পাওয়া িহেসব িনেকেশর পর চরম অেযাগ বেল িবেবিচত হেয়িছলাম নীরার কােছ। অতঃপর িবেয় কের কানাডায় চেল যায় স।
তারপর থেকই অেনকিদন আর িনেজেক ঘাচােত পািরিন। ভেবিছলাম ভালবাসা বলেত আিম যা বিু ঝ তা আসেল না।
ভালবাসায় অথ, চহারা, াস, আধিু নকতা নানান িকছরু েয়াজন আেছ। একটা মন থাকেলই সখােন ভালবাসা উৎপ হয়না।
হইেলও তা িবলাসবল অেহতুক িচা ভাবনা। তােরা অেনকিদন পর একিদন ভাগ বদেলর সময় এেসিছল। সিদন আার
িচািনেত সকাল সকাল ঘমু টা ভেঙ যায়;
– রিবন! তর িক কাান খায়াই নদীেত জলািল িদিল?
– আা কািহনী না পািচেয় বেলা িক হইেছ? সকাল সকাল িচািন ভাাগেছ না।
– এগােরাটা বােজ এখেনা সকাল! এই রকম দামড়া পালা কয়টা ঘের পালেতেছ মানষু বলেতা? তেক এক সাহ ধের বলেতিছ
আমার মামােতা বােনর বািড় যােবা ওর বড় মেয়র িবেয়। আমােক পােয় ধরার বািক িছল। কানিদন যাই নাই, তেদর সংসােরর
ািন’ই টানলাম আজীবন। িনেজর আপনেদর আর দখা হল না। কথা িদিছলাম ওর মেয়র িবেয়েত যােবা। যাওয়া হইেছ। আর
শখ নাই ঘমু া তুই। খাওয়া আর ঘমু ছাড়া আর িক আেছ তর? আমরাও কউ না।
.

উফফ! আার িতিদেনর নানান এিপেসােডর এই ইেমাশনাল অতাচাের অিত আিম। এটা উনার একটা অ। উঠলাম। িবেয়
শািদ হািঙ ভািঙ এসব একদম িনেত পািরনা আিম। তাও ােমর িবেয় আর তারউপর ভািট অেলর মানষু এবং সবেচেয় বড়
কথা এটা বষার মৗসমু । কনা করেত পারেছন? তাও আা জদ কেরেছ মােন িনেয় যেতই হেব। উেঠ াশ কের গাসল কের
শ হলাম। নাা িহেসেব পেু রর খাবার সের রিড হেয় রওনা হেয়িছ। আকােশর অবা খবু একটা জত
ু সই না। যেকান
সময় ব ৃি নামেত পাের। আিম চা করেবা কানরকম আােক উনার বােনর বািড় রেখ চেল আসেত। িবেয় িমেট গেল আবার
িগেয় িনেয় আসেবা। িসেলট থেক সনু ামগ বিশ একটা দূের না। ই ঘা লাগেব। তারপর নৗকা িদেয় িমিনট িবেশক। আশা
করিছ বাক করা যােব। বােস উঠলাম, আা বকবক করেতেছ; িক িগফট করেব, আু একটা িকপেট মানষু , টাকা পয়সা খবু
একটা দয় নাই, এই লাকটার সােথ সংসার উিন বেলই করেছন….”। এখেনর পেরর অংশ আমার মখু ।
.
থেম থেম িঝর িঝর ব ৃি হে। কােন হাডেফান েজ রবী সীত “আিজ ঝেড়া ঝেড়া মখু েরা বাদল িদেন” ছেড় বােসর
জানালা িদেয় তািকেয় আিছ বাইের। শীতল বাতাস বইেছ। খবু একটা খারাপ লাগেছ না। িক িবেয়র বপারটা মাথায় আসেতই
ূ হে। আােক রেখ এিনহাউ চেল আসা লাগেব।
অশাি অনভ
ু ত
সনু ামগ পৗেছ গলাম। ব ৃিটা নাই আপাতত। এখন ঘােট আসলাম িরকশা িনেয়। নৗকায় অ অ কের মানষু িনেয় পার
করেছ। বাতােসর বগ বিশ হওয়ায় হাওেরর পািন খবু ঢউ খলেছ। বিশ মানষু একসােথ তুলেল িবপদ হেত পাের। মা েটা
নৗকা। অেনকণ অেপা করার পর একটা নৗকা এপাের িভরেলা। জত
ু া খেু ল হােত িনেয় তাড়াতািড় নৗকায় উেঠ জায়গা
দখল করলাম। আােক কান রকম টেন তুললাম। নৗকার গিতেবগ আর িদেনর গিতেবগ িচা কের বঝ
ু েত পারিছ আজেক
বাক করা সব না। যাইেহাক, অবেশেষ খাঁ বািড় এেস পৗছালাম। নৗকা থেকই দখা যাে িবশাল বািড়টা, বলেত গেল
হাওেরর মধখােন অেনক জায়গা িনেয় বানােনা। চারপােশ নািরেকল গাছ আর সপ
ু াির গােছ ভরপরু । বাতােস গােছর সবজ
ু
পাতােলা লেছ আর চারপােশ িবশাল হাওেরর সাদা িদগ। অির লাগেছ একদম। আিম এই এলাকায় কখেনা আিসিন। এটা
শহেরর পছন মখু । এখােন দরকার ছাড়া আেস না আমােদর ওিদেকর লাকজন। মনটা ভের গেলা কৃিতর এই প দেখ।
.
নামা মাই আার বান খবর পেয় দৗেড় এেস আমােদরেক এিগেয় িনেত এেসেছন। বািড়র ভতের সবাই উেঠােন কাদা রঙ
িমিশেয় ইে মেতা গড়াগিড় খলেছ। ােমর িবেয়র আেগর িদন বর/কেন গাসল করােনা হয় আর তারপর কাদা রঙ মাখামািখ
খলা হয়। এটা একটা ঐিতহ। ঘের িগেয় বাগ টাগ রেখ বারাায় এেস দাঁড়ালাম। হঠাৎ কাদা মাখা একটা মিহলা এেস
আমােক বলেতেছ; আপিন ক? আিম বললাম আিম কাজল…আর িকছ ু বলার আেগই মিহলা িচায়া বেল উঠেলা; এই দখ
আইসা এটা কাজলা ববু রু ছেল! সবাই মিড় খেয় এেস আমােক কাদা রঙ ইে মেতা মাখােলা। আিম িকু বিলিন। মজাজ
আসমােন উইঠা আেছ। আিম এজনই আসেত চাইিন। আার উপর িক পিরমান রাগ উঠেতেছ। ইা করেতেছ এুিন উনােক
িনেয় চেল যাই। আেরকটা মিহলা বেল উঠেছ দখ দখ কাজলা বরু ছেলেক একদম হনমু ান বািনেয় িদিছ, বেলই আকাশ পাতাল
শ করা হািস। হঠাৎ বারাায় তািকেয় দিখ একটা মেয় আমায় দেখ হাসেত হাসেত গড়াগিড় খেত পারেছ না ধ।ু আয
বাপার হেলা ওর গােয় এক ফাটাও কাদা রঙ নাই। হলদু একটা জামা পড়া। লা চেু ল খবু সবত তল কের বণী কের রাখা।
চাখ েটা অেনকটা পিট িবড়ােলর মেতা। মেন হে লা পেরেছ। হািসটা এেতা স
ু র িছল য মজাজ অেনকটাই ঠাা হেয়
গেছ। তাও আমােক তািল করা! ওেয়ট বেলই, বাঁেশর নিল িদেয় বানােনা রঙ িছটােনার একটা য িনেয় বালিত থেক রঙ
িনেয় এেকবাের মেয়টার গােয় ছেড়
ু হেয় গেছ মেয়টাও একদম চপ
ু
ু িদলাম একদম িভিজেয়। এটা দেখ সবাই একদম চপ
হেয় গল। দখলাম যারা আমােক িনেয় মজা কেরিছেলা, রঙ মাখািেলা তারাই এেস ওেক অেনক বাঝােন; ছেলটা তর
কাজল আির। িকছ ু মেন কিরসনা মা। আিম বঝ
ু েতই পারলাম না ওেক এেতা কদর করার মােন িক?
.
িকছণ
ু ু র আেছ। মূলত এটা
ু পর একটা মগ গামছা আর লিু  িনেয় আা আসেছন। গাসল করার জন বািড়র পছেন একটা পক

পক
ু ু র না। হাওেরর একটা অংশ বাঁেশর বড়া কের পক
ু ু েরর একটা সপ দয়া হেয়েছ। উপর থেক নামার জন কােঠর বানােনা
িসঁিড়। কােঠর িসঁিড়র উপর বসেল সামেনর হাওর টার সৗয আিম কানভােবই বণনা করেত পারেবা না। পিম আকােশর সূয
একদম হাওেরর সমান সমান, িকছেণর
মেধই সা নামেব। ঝটপট মগ িদেয় পািন তুেল গাসল করলাম। লিু  পের হাত পা
ু
মেু ছ আসলাম ঘের।
.
ঠাা লাগেতেছ। বািড়টা ছাট ছাট িঝলিমল বািত িদেয় সাজােনা। বাতােস বািতেলা লেছ। ভােলাই লাগেছ। িক র নয়া
দরকার। এেতা বড় বািড় অথচ িতিট েমই িভড় লেগ আেছ মানেু ষর। একটা েম িগেয় বসেবা এমন স পাি না। আা
তা বিদন পর মিু  পেয়েছ আার নাগাল ক পায়? বারাার সােথই একটা ম আেছ দরজা একটু চাপােনা িছেলা একটু
ঠেল িদেয় ভতের ঢুকলাম। বা এই মটা খবু স
ু র। পিরপািট িবছানা, একটা মাার টিবল, টিবেলর উপর রাখা একটা
এমিপি িডভাইস, একটা চয়ার, একটা আলনা আর একটা পারিফউেমর াণ। মেন হে এটা একটা মেয়র ম। হাকেগ,
আিম একটু শাি পাইিছ। র করা যােব। চয়ারটায় বসলাম, হঠাৎ ক যেনা ভতের এেস দরজা ব কের িদেলা। আিম
পছেন তািকেয় দিখ বারাায় দাঁড়ােনা মেয়টা যােক আিম রঙ িছিটেয় িছলাম। িকু বলেলা না আমােক দেখ। আিমও বেস
আিছ। মেয়টাও টিবেলর কােছ এেস এমিপিটা িনেয় িবছানায় িগেয় বেসেছ। ওড়নাটা গলা থেক নািমেয় বেড রেখ মন িদেয়
গান নেছ। আিম বঝ
ু েতিছ না িক হে। দরজাটাও মেয়টা লািগেয় আসেছ। আমােক িকছ ু বলেব নািক? একটা গলা কাঁিশ
িদলাম। মেয়টা একটু  কুঁচকােলা। আবার বললাম;
– আপিন িক িকছ ু বলেবন আমােক?
মেয়টা আমার িদেক তািকেয় হকচিকেয় ওড়নাটা বেু ক টেন এেন বলেতেছ;
– এই ক আপিন? এই েম িক কের আসেলন? কখন আসেলন?
– আয আপিন আমােক দেখই তা ঢুকেলন েম।
– কখন দখলাম! আপিন জােনন না আিম চােখ দিখ না? কােেক এখােন আসেছন?
এবার সিত একটা বড়সড় ধাা খলাম;
– আিম রিবন। আিম জানতাম না আপিন চােখ দখেত পাননা। আিম খবু সির। যিদ এটা জানতাম তাহেল আপনােক রঙ’ও
ছড়তাম
না। এখন জানেত পের খবু অপরাধ বাধ করিছ। দয়া কের িকছ ু মেন করেবন না। আিম চেল যাি।
ু
.
মেয়টা মচু িক একটা হািস িদেয় বলল;
– অ রিবন! আের বেসন। আসেল আিমও সির! আিম বঝ
ু েত পািরিন আপিন েম। আর রেঙর বাপারটা আমার অেনক ভােলা
লেগেছ। কউ একজন তা ভুল কের হেলও এই আনের সাথী কের িনেয়েছ। আমােক সবাই আলাদা কের ভােব এটােত
আমার অেনক ক হয় জােনন? আজেক মনটা অেনক ভােলা লাগেছ। আপনােক অেনক ধনবাদ। আসেল আু আপনার কথা,
কাজল আির কথা সবসময় বেল। আি আপনােক অেনক আদর কের তাইনা? আু আর কাজল আি জেন িক ছাটেবলার
সাথী। জােনন আপিন?
মেয়টা এেতা স
ু র কের কথা বেল ইশ! আফেসাস হে এই মেয়টােক স ৃিকতা িনজ হােত বািনেয় িছেলন। চােখর আেলাটা
িদেত খয়াল িছল না বাধ করিছ।
মেয়টা আবার বলল;
– িক বাপার! চেল গেলন?
– না না, আা আপনার নাম িক?
– চাঁদনী।
– কালেক যার িবেয় উিন আপনার বড় বান? উনার নাম িক?

– হাঁ, অিণ। আা চা খােবন? িনেয় আসেবা?
– না থাক অেহতুক ক করার।
– ধাত বসনু িনেয় আসিছ। অ বেল এেতাটা দূবল নই আিম।
চাঁদনী! কেতা স
ু র একটা মেয়। আার মেু খ ধু নতাম আির ছাট মেয়টা িতবী। ওের িনেয় আির নািক খবু ক
এটা সটা। একটা মেয় এেতা অমািয়ক, স চােখ দখেত পায়না ধমু া। বািক সব িকছ ু স ৃিকতা িনখঁত
ু কের িদেয়েছন। আর
এটােক এভােব িবিির ভােব মানষু উপাপন কের? িকভােব!
চাঁদনী চা িনেয় আসেলা,
– আেছন?
– মম আিছ তা। চা না খেয়ই চেল যােবা নািক?
– হাহাহা, িঠক আেছ ধন।
মেয়টা এমন ভােব আমােক চা’টা হাত বািড়েয় িদেলা মেন হে স আমার চাইেত ভােলা দখেত পায়। াভািবক ভােবই অরা
আই কা িকংবা রসপ করেত একটু এিদক সিদক হয়। এই মেয়টার মেধ এটা একদম নাই।
– আা চাঁদনী। কন যন িবাস হে না আপিন চােখ দেখন না। আপনার মেধ একটু পিরমােণও অের জড়তা নই।
এটা িকভােব সব?
– হাহাহা তাই নািক? আিম পড়ােশানা করিছ। তারমেধ সনু ামগে িত বাের একটা দ ৃি িতবীেদর িশণ ক আেছ
ওখােন আু িনেয় যান। আিম িতবী শটার মেধ বী হেত চাইনা।
– আপিন অেনক স
ু র। আয়নায় কখেনা দেখেছন?
– আয়না? হাহাহা!
– সির আসেল আয়নায় কমেন দখেবন। তেব চাঁদনী রােতর মেতাই িক আপিন স
ু র। এটা জােনন?
– চাঁদনী রাত! সটা কমন রাত?
– আের বাবা য রােত স
ু র চাঁদ উেঠ ওই রাতেক চাঁদনী রাত বেল।
– আমার রািেত কান চাঁদ এখেনা উঠেত দিখিন। সটা দখেত কমন?
আিম কথা িলেয় ফলেতিছ। যাই বলিছ সটা ওর দখার ই আেস না।
– আপনােক আিম দখােবা একিদন।
– হাহাহা সিত! কেনা িমেথ সানা িদেন রিবন? আর হাঁ আমােক আপিন তুিম কের বলেত পােরন। আমরা সমবয়সী।
– আা িঠক আেছ। আর হাঁ িমেথ সানা আিম কাউেক দইনা। তুিম বলেছা না িতবী শটােত বী থাকেত চাওনা?
চাইেলই মেনর চাখ িদেয় সব িকছ ু দখা সব। আিম আমার বাব চােখর চাইেত মেনর চাখ িদেয় বিশ দখেত পাির। যা
চাই তাই দিখ। তুিমও পারবা।
– খবু স
ু র কথা বেলা তুিম রিবন।
– তুিমও। আমার অেনক ভােলা লাগেলা তামার সােথ পিরিচত হেয়। আমরা িক আজ থেক ভাল  হেত পাির।
– হাহাহা কনার গ পাি।
– প ৃিথবীর সব মেয় মানষু িক একরকম? উোটা আেগ বঝ
ু েব? িঠক আেছ  হওয়া লাগেব না। আা হয়েতা খঁজ
ু েতেছ
উঠলাম।
– এই রিবন! আের মজা কের বলিছ তা। শােনা…
.
চেল এেসিছ। আমার এই সমসাটা আেছ খবু । আমােক কউ সিহান হেয় িপন মের কথা বলেল ভাােগ না। শরীর েল।
পেরর িদন অেনক জমজমাট কের নৗকা িদেয় িবেয় হেয়িছল অিণ আপরু । িবদায় বলায় চাঁদনী মেয়টা সবেচেয় বিশ

কঁেদিছল। বারবার বলেতিছল; আজ থেক আিম একা হেয় গলাম ববু ।ু
মেয়টার জন আমােরা খবু ক হিল। িবেয়র শেষ িবেকল বলায় চাঁদনীর েম গলাম। ওেক খঁেু জ পলাম না। পের বািডর়
পছেন পক
ু ু েরর িসঁিড়েত িগেয় পলাম। মন খারাপ কের বেস আেছ। কােছ িগেয় বসলাম;
– মাডােমর িক মন খারাপ?
– না মন খারাপ হেব কেনা?
– এই য অিণ ববু ু চেল গল।
– চেল তা যখন তখন সবাই’ই যায়। এ আর নতুন িক?
– হাহাহা। গতকাল তুিম বারবার কনা কনা করিছলা কােনা? আমার এসব ভাােগনা। আিম যা বিল সতটাই বিল।
তামােক দয়া িকংবা কনা করার কান অপশনই নাই চাঁদনী। মা এক িদেনর পিরচেয় তামােক আমার মেন হেয়েছ তুিম
আলাদা, ইউিনক, তুিম স
ু র, তুিম বািতম। তামার সােথ সারাজীবন কাটােনা যায়। তামােক কনা করা যােবনা। তামােক
ভােলাবাসা যােব।
– রিবন! আবার??? হাহাহা, খবু চালািক হে তাইনা?
– না তাইনা। আিম একটা িডিসশন িনেয়িছ চাঁদনী।
– কী?
– আিম তামার সােথ ম করেবা।
– রিবন তুিম বাধহয় এখন একটু বিশই কের ফলেছা। আিম তামার সােথ িমেশিছ তাই বেল এটার সেু যাগ নয়ার চাটা তুিম
করেত পােরানা। আিম এটা ভেব িমিশিন। আিম একাই ভাল আিছ।
– চাঁদনী আিম তামার সােথ ম করেবা আর সটা িবেয় কের তারপর করেবা। তামােক আিম কনা কিরিন। এই বাপারটা
তামােক মান কের িদেবা। চেল যাি আিম বািড়েত। আবার আসেবা। একদম িবেয়র াব িনেয়, তাও সেহ থাকেল না
কের িদেয়া। িফিরেয় িদেয়া, িক এটা বইেলা না কণা করিছ।
.
বািড় চেল আসিছ। মেয়টােক মন থেক মেু ছ ফলেত পারিছ না। ওর কথা ওর চাখ, চল
ু , হািস সবেলাই আমােক দূবল কের
িদে। কােনা জািন মেন হে এেকই আমার দরকার। যার চােখর আেলা না থাকেলও স ৃিকথা একটা মন িদেয়েছন। যার
মেনর চাখ এই বাব চােখর কােছ িকছইু না। আিম পরিদন আােক বললাম;
– আা চাঁদনীেক কমন লােগ তামার?
– ফেু লর মেতা মেয়টা। একদম আমার মামার মেতা হেয়িছল। িক দখ কপাল িক। মেয়টা িতবী।
– আা! চােখ দেখ না মােন ও িতবী না। আর মেয়টা অেনক বিু মতী আর লী।
– িক বলেত চাস?
– আিম ওেক িবেয় করেত চাই আা। তুিম আির সােথ কথা বেলা।
আা আকাশ থেক পেরিছেলা সিদন। কাাকািট কের বেলিছল একটা অ মেয়েক িবেয় করিব? কই এেতািদন তা িবেয় কর
িবেয় কর বেল অিত হেয় গিছলাম আর আজেক একটা িতবী মেয়েক…”? আমার নািত নাতিন পয অ বানােত চাস?
আিম আর অেপা কিরিন। িদন পেরই চেল যাই সনু ামগ। একদম হােত পােয় ধের আিেক রািজ করালাম। আি আমার
িতই বিশ আফেসাস দখািল। আর বলেতিছেলা; তুই কান বাবা এই িডিসশন িনিল? ভেব িনেয়িছস? আিম বললাম
ভাবিছ। আিম ওেকই চাই। তার পেরর সােহই একদম ছাট পিরসের িবেয়টা সের ফিল। এটা একটা রহমত, বিশ বািজেয়
িবেয় করেল নািক আাহ বিশ খিু শ হননা। বিশ ঝােমলা আর শয়তান আছর কের। বাসর রােত চাঁদনীর অেনক মন খারাপ
িছল। আিম ওেক েপাজ কেরিছলাম। ও অিভমােনর ের বেলিছেলা; ভেব দিখ। আা তুিম িশিত মানষু । তুিম এই ভুলটা
কেনা করলা রিবন? তামার লাইফটা তা আেরা স
ু র হেত পারেতা।

আিম বেলিছলাম আিম তামােক অজন কেরিছ চাঁদনী। আমার মেন হয় আিম আমার আসল জীবন সিনী পেয় গিছ। তুিম
আমােক চাও না?
চাঁদনী সিদন বেলিছেলা; আিমেতা সিদন থেকই তামােক চাইিছলাম রিবন। য িকনা আমার মেনর চাখ িদেয় প ৃিথবীর
সৗয দখােব। আমার থম চাওয়া একজন মানষু । িক আিম তা তামার যাগ িছলাম না। আিম বেলিছলাম; তুিমই আমার
যাগ িছলা চাঁদনী। ধু খঁেু জ পেত আিম দির কের ফেলিছ।
আমার শহের একটা জব হয়। ওেক কাছ ছাড়া কিরিন।
.
এরপর থেক চাঁদনী আর আমার সেু খর সংসার । সবাই ওেক অেনক আপন কের িনেয়িছল। ওেক আিম চল
ু আছেড় িদতাম।
শািড় পিরেয় িদতাম। মেহদী লািগেয় িদতাম। ওর কান অিভেযাগ িছলনা। কান িবেশষ চািহদাও িছলনা। আমার লাইেফ ওর
ভালবাসা এেতা পিরমােণ পেয়িছলাম যা ভাবা যায়না। কােরা জীবেনর থম আর শষ মানষু হওয়াটা কতটা ভােগর জােনন?
যখােন এই প ৃিথবীর িনকৃ কান চািহদা নই। যােক আমার আার সােথ বঁেধ আমার মেতা কের সাজােনা যায় এখােন আর িক
চাই? দ ৃিশিটা এখােন খবু ই তু খবু ই। আমার সেু খর সংসার চাঁদনী আেলািকত কের রেখিছল। কয়জন পাের এই সখু টা
অজন করেত? হয়েতা মানষু তািল করেব আমােক। মানেু ষর ধমই এটা। এেদর মেনারন পেু রা করা িক আমার সাধ আেছ?
এসব ভািবনা।
.
একবার ফটু বল িবকােপর সময় আিম বেলিছলাম;
– চাঁদনী তুিম কান দল কেরা? ািজল নািক আেজনিটনা?
– তুিম কানটা আেগ বেলা?
– আিম বলিছলাম; আিম ািজল।
– ও অেনক উৎসাহ িনেয় বেলিছেলা; আিম তাহেল তা আেজনিটনা।
তারপর থেক আেজনিটনার জািস পের আমার বেু ক জিড়েয় খলা নেতা। আিম পরতাম ািজেলর জািস। আেজিনা িজতেলও
খিু শ আবার ািজল িজতেলও খিু শ। আমার মেন হেতা আেজিনা আর ািজল  প ৃিথবীেত আর নাই।
একিদন ওের িনেয় ছােদ িগেয়িছলাম চাঁদ দখেত। ও বলেতা;
– আা জান চাঁদ কমন দখেত?
– গাল।
– গাল কমন?
– আের ফটু বেলর মেতা আরিক।
– ফটু বল আবার কমন?
– চাকার মেতা য? ওরকম?
– চাকা জািন কমন?
অেনক ভেব ওর আুল িদেয় ছােদর াের গাল কের এঁেক দখাতাম। রঙ কমন, আকাশ কমন, স দখেত কমন, পািন
কমন িতিদন আমােক এসব বাঝােত হেতা। মােটও া নই আিম। সটাই চেয়িছলাম। আিম ওেক গ নাতাম। িবিভ
ধরেনর গ। য গের নািয়কােদর চােখর আেলা দরকার িছল না সসব গ। চাঁদনী আমায় ভােলাবােস জিড়েয় ধরেতা।
.
হঠাৎ কাার আওয়ােজ কনা থেক বর হলাম;
– কনাচেু লশানস িম. রিবন! আপিন বাবা হেয়েছন।
– আলহামিলা! চাঁদনী কমন আেছ ডর? কান সমসা নই তা? কখন ান িফরেব?

– িস ইজ আউট অফ ডার নাউ। ঘা েয়ক পর ান িফরেব। ডা ওয়াির।
– থাংকস ডর।
আমার একটা ফটু ফেু ট মেয় হেয়েছ। থম বিব গাল হওয়াটা নািক রহমত। অেনক কিরয়া আিম। একদম চাঁদনীর জর
কিপ। আা তারা সবাই সাই সাই কের আসেতেছ। আা ফােন কয়িমিনট বেকেছ জািননা। ধু যেনা উনার নাতিনর আর
বৗমার কান অয না হয়। একটু পর আবার চাঁদনীেক বঝ
ু ােত হেব আমােদর মেয়টা কার মেতা দখেত হেয়েছ। চাঁদনী
ঘমু াে। আমরা বাপ মেয় পাহারা িদি। ভােরর পািখর িকিচরিমিচর শ শানা যাে। নতুন একটা সকােলর অেপা। পিব
ভালবাসার সকাল

