আমার মাধিমক িশা জীবেনর সবেচেয় ঘিন বাবীর নাম িছল মিনরা। মাধিমক িশা জীবন সমাির পর স ভােলা কেলেজ
ভিতর সেু যাগ পেলও আিম সেু যাগ পাইিন। ইে িছল উ মাধিমক িশা জীবনটাও একই সােথ পাির িদেত। িক বাবতা
বড়ই কিঠন। এটা মেন িনেতই হেব। তাই পরবতীেত অন একটা কেলেজ ভিত হলাম। কেলজ িভ হেলও বুর সেক
কখেনা দূর বােড়িন। ায়শই ফােন কথা হেতা।

এভােব চলেত থাকল িদন-কাল। এক পযােয় আিম বােয়ালিজ িনেয় অনাস পাস করলাম। হয়েতা, আমার কপােল এতটুকুই
লখাপড়া িছল। কননা, আমার পিরবার পাবতী এলাকার ভােলা একটা চাকরীজীবী ছেলর সােথ িবেয় িঠক কের রেখিছল। িক
আর করার? মেয়েদর বিশ লখাপড়া করেত নই। িব.এস.িস অনাস পাস কেরিছ, এটাই-বা কম িক! আপরিদেক আমার বাবী
মিনরা মিডকাল ভািসিটেত এডিমনশন িশফট িনেয়িছল। তারও কাস ায় কমিট।
আমার িবেয়র ায় দড় বছর পর, অথাৎ আমার কােল যখন আমােদর থম সান, তখন নলাম মিনরা ভােলা একটা াইেভট
মিডকােল সহকারী িহেসেব জেয় কেরেছ। খবরটা েন দাণ আন লাগিছল। তার এতিদেনর তীেল-তীেল পেু ষ রাখা
টা আজেক বাবািয়ত হেয়েছ। এটা তা মহানের বাপার! আমার ঘিন বাবী মিডকােলর সহকারী উপদ কমচারী!
এটা তা গেবর িবষয়। িক আমরা তখন ঢাকায় িছলাম। এই আনের সময়ও আমােক তার কােছ না পেয় বচারী খবু রেগ
িছল। ফােন বারবার বলিছল,- ‘ধরু , তােক ছাড়া অনু ােনর আনেলা পিরপূণ প পায় না। কমন যন শূন শূন লােগ। তুই
কেব আসিব? তুই বািড়েত আসিব না? লাভাই ও বাবেু ক িনেয় সবথম আমােদর বািড়েত আসিব। নইেল আিম চ রাগ করব
িক! তুই পািরসও বেট র আমার মেতা পাগলী বানটােক ভুেল থাকেত।”এক িনঃােস এতেলা কথা বলিল? আমার তা মেন
হে, তুই যিদ ডাারিন না হেয় ুেলর মাারিন হিত, তাহেল অেনক ভােলা হেতা। অপে জািতর মদ সাজা কের িদেত
পারিত।’ ‘বাহ, তুইও িক আমার থেক কম লকচার িদিল নািক? আর ুেল পড়া অবায় াধীনতা িদবস উপলে বৃতায়
বব িদেয় ম কাঁপাইিছিল! মেন আেছ তা?’ ‘িহিহিহ, দখেত হেব না বাবীটা কার? য যমন কৃিতর লাক, স অন
ু প
লােকর সােথই বু কের।’
‘, এবার বল- আসিব কেব?’ ‘বলেত পারলাম না র। তার লাভাই আেগ আসক
ু আিফস থেক। আমােদর অিফস তা
আজেকই ব িদল। সবত, তােদর অিফস কাল-পরশই ব িদেব। হয়েতা, ই-িতন িদেনর মেধই ােম চেল আসব।’
‘তাহেল কথা িক ওই- বাস থেক নেমই আমােক ফান িদিব। গত ই বছর থেক তার কােনা খাঁজ-পাা নাই। ামীর
েম লাইলী হেয় িগেয়িছস! এবােরর ঈেদর ছিটেত
তােক আর ছাড়িছ না, ঁ ‘ধরু , ছাড় না র বান। আর কত িিটসাইজ
ু

করিব? তুই িক কখেনা তার ামীর েম লাইলী হিব না?’ ‘না, িহিহিহ। বাই দা ওেয়! টক কয়ার এ উইশ ইউ ড
হলথ।’ ‘বাই অবেশেষ ’িদন পর আমরা বােস কের ঢাকা থেক রংপরু যাা  করলাম। দীঘ িতা ও াির পর ায়
সকাল ৯টায় রংপরু বাস টািমনােল নামলাম। এিদেক দিখ আমার িপি ভাই তািমম ও িয় বাবী মিনরা এক সােথ দাঁিড়েয়
আেছ। আিম তােদরেক ডাকেত লাগলাম। সবত, তারা আমােদরেক এখেনা দেখিন। তািমম আমােক দেখ মিনরােক বলেত
লাগল-, ‘মিনরা আপ,ু ঐ য ববু ু এেসেছ।’
বস, তারা জন ত এেসই িচেলর মেতা ছা মের আমার কাল থেক তাহিসন বাবেু ক িনেয় গেলা। আর আমার বাবও
ু যন
িক! মিনরার কােল যেয়ই খিু শেত ভুিষ। আচমকা আমার মখু ফসেক বর হেয় গেলা-, ‘বাহ, যমন বাবা তমন তার ছেল।
একদম এিদেক আমার বাার বাবা রেগ-মেগ অিশমা,- ‘হায়াট? আিম আবার িক করলাম?’ ‘সির মহাশয়! আপিন এত
রেগ যােন কন? ভেবেছন িক, তামার ছেল তার কােল যাওয়া মােন- আজেক আর বািড়েত যাওয়া হেলা না। এখন চেলা
তােদর বািড়েত।’
‘িক! ই আা, এ কান মিছবত! শরীরটা ব া, তারা িক  করিল এ মহু েত
ূ ? ওিদেক মিনরা ও তািমম আমার বাবেু ক
িনেয় িস.এন.িজেত চেড় বেস আেছ। আর বলেতেছ,- ‘মিরয়ম, তুই আসিব িক-না বল? নইেল তার বাােক িনেয় গলাম ‘এই
না না, িজ িজ!’ ‘তাহেল আেসা।’ আমার বাার বাবা তােক বলেত লাগল,- ‘দখ মিনরা, আমরা বরং কালেক তামােদর
বাসায় আসব। িজ, আজেক যেত দ। আমরা আজেক খবু া র বান।’ ‘আা ভাইয়া। বাই-বাই ‘এই এই, থােমা
থােমা!’ক শােন কার কথা! িসএনিজ বটাও িদেলা জাের টান। ধৎ, তািমমটাও ওর সােথই চেল গেলা। সব ক’টাই বেদর
হাি। মেন মেন মিনরার উপর রাগও হে, আবার হািসও পাে। আর এিদেক আমার ামী বচারা ভেয় কাচ-ু মচু ু হেয় আেছ।
না জািন আমার রােগর ভাব তার উপর পেড়! আিম তােক বলেত লাগলাম,- ‘দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় এভােব জাবর না কেট বািড়েত
যাওয়ার ববা কেরা শীই।’
‘িক, আিম গ নািক? তাই জেন জাবর কাটব?’ ‘না, তুিম গ হেত যােব কন? তােদর বাসায় গেল িক এমন অ হেতা!’
‘একটু বাঝার চা কেরা, বািড়েত আা আমােদর জন অেপা করেতেছ। তুিম আমােদর বাােক ছাড়া ই িমিনটও থাকেত
পারছ না, তাহেল তারা ই বছর িকভােব কািটেয়েছ? িজ, রাগ কেরা না।’ ‘আহা র যিু ! যাও তাহেল, যাও। বাােক ছাড়া
খািল হােত বািড়েত যাও, আর িেত তােদর বকা খাও। একটা কথা মেন রােখা- তারা এখন আমােদর জন নয়, তােদর নাতীেক
দখার জনই অেপা করেতেছ। দিখও িক জবাবিদিহতা কের তামােক।’ ‘ওহ মাই গড! এখন তাহেল িক হেব? িজ মিরয়ম,
তুিম িকছ ু একটা উপায় বর কেরা।’ ‘হেয়েছ, আািজ টনশন! আমরা বলব, আমরা তােদর সােথ যাইিন জেন মিনরা ও তািমম
একে ষড়য কের আমােদর থেক জার কের বাবেু ক িনেয় িগেয়েছ।’ ‘হ, তােদরেক তুিম বঝ
ু াইবা। আিম িকছ ু জািন না।’ ‘তুিম
িকছ ু জােনা না মােন?’ ‘ও মির, ঝগড়া বাদ িদেয় চেলা তা।’ ‘আা চেলা।’
অতঃপর আমরা ােমর বািড়েত আসলাম। শামা ও র আােক বিু ঝেয় বলেল তােদর নাতী সেক তমন জবাবিদিহতা
করেত হয়িন। তবও
ু বাবেু ক ছাড়া ভােলা লাগেছ না িকছ।ু তািনয়ােক ফান িদলাম,- ‘িক র, পৗঁেছিছস তারা?’ ‘…’
‘তাহিসনেক ফানটা দ তা।’ ‘ওেয়ট এ িগিভং িহম…’ ‘িঠক আেছ, ওেক দ ফানটা।’ ‘হােলা মিরয়ম!’ ‘হাঁ, বল।’ ‘উ,
তার ছেল তার সােথ কথা বলেব না। িটিভেত কাটুন দখেতেছ আর বলেতেছ, আু পঁচা!’ ‘িক? আিম পঁচা!’ ‘ধরু , ছাড় না
এসব। তার বাাটা িক খবু শা-িশ র!’ ‘হ, তােক লাই িদেয় মাথায় তুেলা। তার পর বঝ
ু বা।’ ‘আা, রাখালাম তাহেল।’
‘আমরা কালেক যােবা িক!’ ‘হাহাহা, তারা না আসেলও চলেব।’ ‘ফাঁদ তির কের রেখিছস। যাওয়া ছাড়া িবক বিু  নাই।’
‘হাহাহা, এখন বেু ঝা মজা।’ ‘ধরু !’

পেরর িদন িবকােল তােদর বাসায় রওয়ানা িদলাম। সখােন অেনক হািস, আন, ভােলাবাসা ও উাস বেণর সােথ পার
করলাম সময়েলা। সই আময় মহু তূ েলা আেজা ৃিতর পাতায় অিলিখত কােব রিচত হেয় আেছ। িক যােক িনেয় এই
কাব রিচত, সই মানষু িট আজ প ৃিথবীেত নই। কথা িছল ঈেদর পরই তার িবেয় হেব। তার িয় বাবী মিরয়মেক িনেয়
আনের মহু তূ েলা উপেভাগ করেব। ডাারনী হেয়েছ, মানেু ষর সবায় িনেজেক িবিলন কের িদেব। িক েলা অপূণই
রেয় গেলা।
িদনিট িছল সামবার। িবেয়র শিপং করার জন তার বড় ভাই ও কািজনরাসহ মােকেট যািল। িবেয়র শিপং সবার জন
আনের বনা বেয় আেন। অন
ু প তােদর মােঝও এই আনটা কম নয়। িক হঠাৎ তােদর সােথ ঘেট যাওয়া অতািশত
রাড এিেড মহু েত
ূ র মেধ সব আনেলােক ধিু লসাৎ কের িদল। তার চাচােতা বান ফারজানা র আহত হেলও
মিনরােক হাসপাতােল পৗঁছােনার আেগই ইেকাল কেরন। একিট ফলু পূণ িবকিশত হবার আেগই ঝেড় পড়ল। মিনরার ের
নীল আকাশটােক মহু েত
ূ র মেধ ঃের কােলা মঘ এেস ঢেক িদল। মানষু জেেছ মরার জনই। িক এই আকিক ম ৃতুেক
মেন নয়া খবু ই ককর। চরম ঘ ৃণা কির রাড এিেডেক! ধীক তামােক!
আজ িতন িতনিট বছর পার হেয় গেলা। নাহ, ভুলেত পািরিন আমার বাবী মিনরােক। আমার মেন হে না য, স মেরেছ।
তার ৃিতেলা এখেনা জা। এখেনা তার ৃিতেলােক িনেয় নীরেব চােখর অ ঝড়াই। মােঝ মেধ আমার সই িপি অবঝ
ু
ছেলটা চােখর জল মেু ছ দয় আর বেল,- ‘আু, তুিম এত কাঁেদা কন? আু িক তামােক খবু মেরেছ?’ নাহ, ছেলটােক
উর িদেত পাির না। ধু তােক জিড়েয় ধের বিল,- ‘ধরু , তার আু খিু ব-ই ভােলা মানষু ।

