এক টুকেরা লা কাপড় একিট দেশর জাতীয় পাশাক হেত পাের এটা তাকাহািশ সাইতর িচার মেধ নাই। অবশ স িনেজই
যন িবিচ প ৃিথবী থেক িবি এক ীপ । অমখু ী মানষু িট  ভাষী হেলও তার ছাট ছাট এক জাড়া চাখ যন ভীষণ
কৗতূহলী এবং চল । ইংেরিজ ভাষা অনশু ীলেনর একিট দেল থম তাকাহািশ সাইতর সােথ িলিরক িলরার পিরচয় । জাপােনর
এই ীপটার নাম হাইেদা ।এই স
ু র ীপটায় িবেদিশেদর জন অেনক রকেমর আেয়াজন আেছ । ভাষা সংৃিত িবিনময় কে
িত সােহ ইংেরিজ ভাষায় একিট অনু ান হয়।
সখােন জাপািনজ সহ অেনক দেশর নাগিরকরা ইংেরিজ ভাষায় তাঁেদর িনজ পিরচয় তুেল ধের । এইেতা ছয় মাস যাবত
িলিরক িলরা সখােন িনয়িমত যাে । গত মােসর কথা । হঠাৎ মধম উতার একজন যবু ক িলিরক িলরার পােশ হািস মেু খ
বসেলা । সবাই তখন িনয়িমত আলাপ আেলাচনা করিছল । পাঁচ ছয় িমিনট হেব িলিরক িলরা একটা িজিনস ল করেত লাগেলা
। পােশ বসা জাপািনজ ছেলিট বার বার তার চােখর িদেক আড় চােখ তাকাে। অেনক কৗতূহেল ভরা তার স চাহিন ।
িলিরক িলরা িকছটাু অিেবাধ করেত লাগল । স বাপারটা ল করেলও না বঝ
ু ার ভান কের আেলাচনায় মেনােযাগ রাখেলা
। অেনকণ যাবত কথার মাঝ পেথ তার মেনােযাগ িলিরক িলরার চােখর িদেক চেল যাে । স যন মেন মেন িক বেল যাে
! িলিরক িলরার পােশ বসা অেনেকই হয়েতা বাপারটা ল কেরেছ। সব িকছ ু বঝ
ু েলও িলিরক িলরা খবু াভািবক ভােব িনেজর
মেনােযাগ ধের রাখল। হঠাৎ সই জাপািনজ যবু ক বেল উঠল ,” আিম খবু ে পেড়িছ । ” পােশ বসা ই একজন সে সে
উৎসক
ু ভিেত িজেস করেলা ,কন িমার তাকাহািশ সাইত ?
আচমকাই পােশ বসা িলিরক িলরার িদেক ঝুেক স িজেস করল তুিম কান দশ থেক এেসছ?তামার চাখ েটা বড় এবং খবু
স
ু র কের সাজােনা ।তামার দেশর সবার ই এমন চাখ ?
তার  করার ধরন দেখ অেনেকর মেু খ হািস চেল এেলা ।যিদও সবাই ভতার েয়াজেন পেু রা হািস হাঁসেত পারল না । অধ
হািস মাখা মখু িনেয় সবাই আরও একটু বিশ মনেযাগী হেয় বসেলা । িলিরক িলরা একটু
অত হেলও খবু াভািবক ভােব বলল, “আমার নাম িলিরক িলরা এবং আিম বাংলােদশ থেক এেসিছ । এখােন আজািতক
সংিত িবষেয় গেবষণা করিছ । ”
বাংলােদশ ।তাকাহািশ সাইত কপাল কুচকাল ।মেন হে এই থম স বাংলােদেশর নাম েনেছ । পােশর একজন ব ৃ মেতা
জাপািনজ ভেলাক বলেলন, এক সমেয় এই দশটা ইিয়া র অংশ িছল .১৯৪৭ সােল ভে পািকান এবং ইিয়া িছল ।
পািকােনর িট অংশ পূব পািকান এবং পিম পািকান । ১৯৭১ সােল পূব পািকান াধীনতা লাভ কের হেয়েছ বাংলােদশ
।
তাকাহািশ সাইত একটু জাের িনঃাস ছেড় বলল, অেনক ভাা চড়
ু া । আসেল প ৃিথবীর মানিচ সেক আমারই ধারনা কম ।

িক তামােক দেখ দিণ এিশয়ার কান মেয় মেন হয়িন ।অেনক বিশ সংিমিত তুিম ।
িলিরক িলরা মজা কের বলল ,”আমারও তাই মেন হয় ! ”
পােশর একজন ব ৃ মিহলা জানেত চাইেলা তামার এমন মেন হওয়ার কারন িক?
িলিরক িলরা বলল ,”আমরা সংকর জািত । ধু তাই নয় কিঠন ইিতহাস আমােদর ভােত ভােত আমােদর কােছ অেনক ভাষা
এবং সংৃিতর ছাঁয়া ও রেখ গেছ । কােরা কােরা রে অজানা সংিমিত গাপন ভালবাসা ও বহমান । তাই হয়েতা কখনও
কখনও জািত িনধারণ কিঠন হেয় পেড় । ”
তাকাহািশ সাইত বলল, খবু কিঠন কথা । তেব িবায়েনর এই যেু গ সিঠক ভােব জািত িনধারণ করা কিঠন হেয় পেড়েছ । তা
তামার দেশর জাতীয় পাশাক সেক িকছ ু বল । িলিরক িলরা সামেন রাখা নাট খাতার সাদা পাতায় একিট সাধারন শািড়
পড়া মেয়র ছিব এঁেক বঝ
ু ােনার চা করল ।
“শািড় !” এই পাশাকটার নাম শািড় ।তাকাহািশ সাইত িবয় ভরা কে যন আরও একটু বিশ উলতা কাশ পেলা । তার
জানার আহ আরও বেড় গল । আেশ পােশ বসা সবাই তাকাহািশ সাইতর চলতা উপেভাগ
করেত লাগল ।আমার বােব শািড় পরা একিট মেয়েক দখেত ইে হে ।জািননা তামার আঁকা ছিবটা নািক বােবর মেয়টা
স
ু র হেব । আিম বঝ
ু েত পারিছ না একটা লা কাপড় কমন কের শািড় নােমর পাশাক এ পিরনত হয়।
িলিরক িলরা বলল , আিম একিদন তামােক এই পাশাকটা পেড় দখাব ।
তাকাহািশ সাইত খবু আন পল।তার চেখ মেু খ কথায় আচরেন নতুন িবেয়র ছাঁয়া দখা গল ।
“তুিম এই পাশাকটা পের আমার সামেন দাঁড়ােব ।আমার িদেক তািকেয় হাসেব । উফ! আিম একদম িবাস করেত পারিছনা
—!”
তাকাহািশ সাইতর কথা শষ না হেতই িলিরক িলরা বলল ,সটা খবু শীই তামার চাখ বােব দখেব । তামােক ধু ীকাল
এর জন অেপা করেত হেব।
ীকাল এর জন কন ?
িলিরক িলরা উর িদল ,শািড় শীতকােলর উপেযাগী পাশাক নয় !
এটা আমার জন খবু কিঠন ।কারন ীকাল  হেব আরও ই মাস পর।শািড়র কৃত সৗয উপেভাগ করেত হেল তমােক
অেপা করেতই হেব ।তাকাহািশ সাইত আবার  করল ,শীতকােল িক শািড়র কৃত সৗয হািরেয় যায় ?িলিরক িলরা বলল,
শািড়র সােথ বাতােসর এবং চারপােশর কৃিতর রেঙর এক গিভর সক আেছ । কৃিতর িবচাের শািড়র অেনক রকেমর
বাবহার আেছ । একজন নারী যখন শািড় পের কৃিত তােক অেনক রকেমর প দয় ।
তামার দেশ কয়িট ঋতু ?
ষড়ঋতুর দশ বাংলােদশ ,িত ই মাস পর পর ছয়বাের কৃিত িভ িভ প িনেয় সাঁেজ । তাকাহািশ সাইত একটু মজা কের
বলল ,বঝ
ু লাম তামার দেশর কৃিত একটু বিশ চল ।খবু ত মজাজ পাায় !
এভােব িত সােহ িলিরক িলরা এবং তাকাহািশ সাইতর কথা বাতা হয় ।ভাষা সংৃিত জীবন পিত এবং মানষু । অেনক
কৗতূহল আর  !
ষড়ঋতুর দশ বাংলােদশ ,িত ই মাস পর পর ছয়বাের কৃিত িভ িভ প িনেয় সাঁেজ । তাকাহািশ সাইত একটু মজা কের
বলল ,”বঝ
ু লাম তামার দেশর কৃিত একটু বিশ চল ।খবু ত মজাজ পাায় !”
এভােব িত সােহ িলিরক িলরা এবং তাকাহািশ সাইতর কথা বাতা হয় ।ভাষা সংৃিত জীবন পিত এবং মানষু । অেনক
কৗতূহল আর  ! িলিরক অত আিরকতার
সােথ উর উপাপন কের ।কেয়ক সােহ খবু বু এবং আিরকতার জায়াের কেট গল । তেব বুের প দেখ কারও

বঝ
ু বার উপায় নই খবু অ সমেয়র এক সক । কান সােহ জেন একসােথ কথা বলেত বলেত অেনকদূর হঁেট যাওয়া
।কখনও এক সােথ ইয়ািক সাবা নডু ল
ু স িকংবা অরগািনক সবিজ রুের এ সালাদ িদেয়
মধা ভাজ করা । কখনও আবার িহম শীতল তুষারপােতর িবেকেল এক সােথ কিফ হাউস এ গরম কিফ পান করা । কান
কান বের িদন েলােত এক সােথ জাপািনজ ঐিতহবাহী অনু ান উপেভাগ করা ।কখনও বাংলা সািহত এর িবখাত স ৃি েলা
ইংিরিজেত তুেল ধরা ।বশ জমজমাট ভােব একিট সাধারন ছা সক এক অসাধারন আিরকতার মধ িদেয় যেত লাগেলা ।
তুষার ঢাকা সেফদ গািলচার মেতা পেথ তুষার ছঁেু য় ছঁেু য় পাশাপািশ নীরব হেট যাওয়া । গভীর অকার আকাশ থেক আসা
একটু সা আর সই সার আেলা ছঁেু য় ছঁেু য় নামা তুষার কনা ।অেনক অেনক িনরবতা ! কখনও কখনও সই িনরবতা একটু
গাপন হেয় উেঠ মেনর কান এক পিরেবেশ । িলিরেকর পােশর বাঁচা নােকর সাদা ধব ধেব চহারার এই লাজক
ু যবু কিট কখনও
হয়েতা তার মেনর কথািট বলেত পারেব না ।চারিদেক শীেতর ভয়ংকর উাস ।সই উােস তুষার কনা েলা সাদা পািখর
মেতা িহমশীতল বাতােসর সােথ অুত খলা খলেছ ।তাকাহািশ সাইত মশ ঘেম উেঠ ।িলিরক মাবাইল ফান এ দখল
শীেতর তাপমাা মাইনাস দশ িডী ।বিশণ বাইের থাকা যােবনা । তুষার ঢাকা আকােশ িলিরক বাংলােদেশর গাধূিল খঁেু জ
।হঠাৎ তাকাহািশ সাইত বলল ,িলিরক নামটাও িক
ইংেরিজ । িলিরক মাথা নেড় বলল , বাংলা অথ হল গীিত বা গান ।
তাকাহািশ সাইত একটু াভািবক ভি িনেয় বলল , তামােক আমার সিতই িলিরেকল মেন হয় ।তাই কৗতূহলী হেয় তামার
িদেক তািকেয় থািক ।তামার বাংলােদিশ বড় উল কােলা চাখ েটা আমার ভােলা লেগেছ। ওর বাকা বাকা কথায় িলিরক
িলরা হেস উেঠ ।হাঁসেত হাঁসেত বেল আমােদর দশটা আরও অেনক বিশ িলিরকাল । অেনক িবিচতায় ভরপরু ।
তামার নাম টা বাংলা না হেয় ইংেরিজ হল কন? এবার িলিরক হািস থািমেয় একটু িনঃাস িনেয় ব,আসেল ইংেরিজ অেনক
শ আমােদর পূব প
ু ষেদর শ বাবহােরর ইিতহাস থেক পাওয়া ।
যমন—
এই ভু খের মানষু েদর এক সমেয় ইংেরজরা শাসন কেরেছ ।তাই ইংেরিজ অেনক শ আমােদর কথােত জীবন যাপেন িনজ
অিধকাের রেয় গেছ ।মানষু হয়েতা ঐ শ েলার কৃত বাংলাই ভুেল যাে ।তাকাহািশ সাইত বলল, যিদও বাপারটা একই
সােথ ঃখ জনক এবং মজার । তেব সব দেশর মানেু ষরই িনজ ভাষা এবং সংৃিতর চচা করা উিচত। িতেযািগতামূলক
প ৃিথবীেত সব িকছ ু সেক ান রাখা আর িনজ সংৃিত ত তা বসবাস করেত দওয়া এক নয়। িলিরক একটা দীঘ াস ছেড়
বলল, ইংেরজরা চেল যাওয়ার পর পািকান আমােদর শাসন শাষণ কেরিছেলা । তাই তােদর ও িকছ ু িজিনস আমােদর সংৃিত
ত আেছ । ধু তা নয় আরিব ,ফািস ,ফরািস,িহি এবং সংৃত এমন অেনক অেনক ভাষার িকছ ু শ িবেদিশ শ িহসােব
আমােদর াতিহক জীবেন কথা বাতায় ববত হয় । তাকাহািশ সাইত চাখ বড় কের খবু গির মখু কের
বলল, যেু র ভয়াবহতা আিম বিু ঝ । আিম ইিতহাস থেক জেনিছ । জাপােনর িহেরািশমায় বাতােস এেতা বছর পর ও িতীয়
িব যেু র অিভসাপ ভােস । তামােদর কথা েন মেন হে তামরা িতিনয়ত একটা যেু র মেধ আেছা ।
িলিরক িলরা বলল , একদম িঠক । বাংলােদশ নামক ভু খ িট স ৃি হেয়েছ যেু র মধ িদেয় । তাই য
ু ই আমােদর াভািবক
জীবন ।
তাকাহািশ সাইত খবু িবনেয়র সােথ বলল ,আিম ভেব অবাক হি এেতা িটেক থাকার যেু র মেধ এই আিবাস ,সরলতা
,জীবেনর িত সান আর ভালবাসা কমন কের পেল তুিম ? িলিরক িলরা একটু আিরকতা িনেয় বলল ,আমােদর উবর মািটর
ান ,অকার আকােশর জাৎা ,ব ৃির িবলািসতা আর  মাস পর পর কৃিতর রঙ বদলই এসব াকৃিতক িনয়েম িশিখেয়
িদেয়েছ । তাকাহািশ সাইত একটু মচু িক হািস মাখা মখু িনেয় বলল ,ই মাস পর জাপােন বস আসেত  করেব বাংলােদেশ
িক হেব ?িলিরক িলরা
অত চল হেয় বলল ,বাংলা নব বষ ।তখন ইংেরিজ ১৪ এিল বাংলােদেশ পেহলা বশাখ উৎসব অনিু ত হেব । স সময়

সারা দশ ব ৃহৎ আনে মেত উঠেব ।ছেল মেয়রা লাকজ সাঁজ সা আর রিন পাশােক ঘেু র বড়ােব ।িবেশষ কের মেয়রা
লাল শািড় পড়েব ।সবাই িয় জনেক উপহার িদেব ।
তাকাহািশ সাইত বলল ,লাল শািড় কন?
আসেল লাল সাদা রেঙর এক অুত সমাহার! বিশর ভাগ এই রঙ বাবহার করেলও যেকান উল রিন রেঙর শািড় ও পেড়
।- -কথা েলা বলেত বলেত সামেন অির পােকর পােশ রাখা চয়াের বসেলা ।অেনকণ জেন হঁেটেছ ।তাই জেন একটু
া ।তাকাহািশ সাইত মেু খামিু খ চয়ারটােত খবু আিরকতা িনেয় বসেলা । চরু লাক থােক এই অির পােক ।িলিরক িলরা
িনঃাস ছঁেড় আেশ পােশ লাকজেনর িদেক তাকাল ।তাকাহািশ সাইত ও আেশ পােশ একবার তািকেয় িলিরক িলরার িদেক
চাখ সরাল ।এই থম িলিরক িলরা দখল তাকাহািশ সাইত তার িদেক সরাসির তাকাে ।জাপািনজ ছেল মেয়রা সাধারণত
একটু লাজক
ু ভােবর হয়। সব সময় কথা বলার সময় সরাসির তািকেয় কথা বেল না ।মাথা িনচু রাখা ওেদর ভাব ।িলিরক
িলরা বঝ
ু েত পারেছ স হয়ত িকছ ু বলেত চাে। আচমকা শা কে তাকাহািশ সাইত বলল ,তামার িক রেঙর শািড় পছ
?িলিরক হািস হািস মখু িনেয় বলল ,শািড় ! আমার লাল শািড় পছ ।তেব আমার কােছ এখন কান লাল শািড় নই ।সামেনর
পেহলা বশাখ আমােক অন রেঙর শািড় পরেত হেব ।
তাকাহািশ সাইত বলল ,এখােন তুিম মােঝ মােঝ শািড় পেড়া?
না।বাংলােদিশেদর িকছ ু িনজ অনু ান হয় সংগঠন থেক।তখন সবাই শািড় পেড় ।
ও আা। তুিম ছাড়াও অেনক বাংলােদিশ আেছ ?
আেছ ,তেব বিশর ভাগ গেবষণা ,চাকুির, উ িসার কারেন এখােন এেসেছ ায়ী কারও সােথ পিরচয় হয়িন ।
তাকাহািশ সাইত একটু মেনােযাগ সহকাের িলিরেকর চােখর িদেক তািকেয় কথা েলা নল । তার ছাট ছাট চাখ েটা যন
এবার ভীষণ ির এবং শা ।িক যন খঁজ
ু েছ !
ওর তাকােনার ধরন অেনক িকছ ু বলেত চাইেলা ।অেনক  আর রহস ঘরা চাহিন ।িলিরক হয়ত অেনক িকছ ু মেন মেন জেন
গেছ । িক না ।স একবার চাহিন ল কের চাখ সিরেয় িনল ।
কেয়ক সাহ পর।বরফ ঢাকা পথ ার জেগ উঠেত  করেলা ।তুষার চাঁদের ঢাকা আকাশ একটু একটু আেলার ঝলকািন
িদেত লাগেলা ।বা শহেরর মানষু েলা শীেতর পাশাক ছেড় নতুন সােজ পথ ার রািঙেয় তুলল ।এ এক কৃিতর িভ প
।পর পর ই সাহ তাকাহািশ সাইত ভাষা সংৃিত িবিনময় কে এেলা না ।তার মাবাইল নাার টা নওয়া হয়িন ।ইেমইেলর
কান উর পাওয়া গলনা ।িলিরক িলরা যন তােক মেন মেন খজ
ু েত লাগেলা ।স িক ব নািক অসু ?অন কান ভুল?খবু
সংেবদনশীল মন জাপািনজেদর ।কান কারেন ক পেয়েছ?এমন অেনক  ঘরু পাক খেত লাগেলা তার মিে।এভােবই
আরও কেয়কিদন গল ।সিদন পেহল বশাখ। িবেকেল বাংলােদিশেদর িনজ সংগঠেনর অনু ান ।িলিরক িলরা কান িকছ ু না
ভেবই বাংলােদিশ সােজ হাইদ ভাষা সংৃিত কে গল ।সবাই যন অবাক। সবাই ক পেহলা বশাখ অনু ান উদযাপন
সেক বণনা করল ।িক যােক মন এবং চাখ খজ
ু েছ তােক দখা গল না ।কন জািন িলিরক িলরার ভীষণ মন খারাপ হল
।তারপর ভাষা সংৃিত িবিনময় ক থেক ফরার সময় কথা। হঠাৎ একজন মিহলা অিফস কমী পছন থেক ডেক তােক
একিট পােকট িদল ।এমন অতািশত ঘটনায় িলিরক িলরা ভাবনা শূন হেয় গল ।একিট টুক টুেক লাল শািড় ।সােথ একিট
েভা কাড ।সখােন লখা,
পেহলা বশাখ েভা !!
একিট সবজ
ু মায়ামা পাহাড় ,একিট লাল শািড় ,একিট বাংলােদিশ মেয় এবং তাঁর এক জাড়া কাজল চাখ ।সব িমেল তির
হেত পাের একিট ংসাক ঘটনা ।আিম জেনিছ মেয়িটর একিট মানষু েক িঘের একিট সেু খর রাজ আেছ ।সই মেয়িটর দশ
সংৃিত সেক আিম জেনিছ । তার সংৃিত এবং দেশর িত আমার া এবং ভালবাসা । জািন মেয়িট আমােক মা
করেব।
িলিরক িলরা চপ
ু চাপ শািড় এবং কাড যতেন হােত িনেয় সই অির পােকর িদেক হাটেত লাগল ।গরেম একটু একটু ঘাম

কপাল থেক নেম গাল ভজাল।িলিরক িলরা ধু মেন মেন ভাবেত লাগল সিতকােরর ভালবাসার অনভ
ু িূ ত েলা হয়েতা এমনই
িনরব আর লক
ু ােনা থােক

হাাইেডা িব িবদালেয়র মইন গট থেক বর হেয় ডান িদেক পাঁচ িমিনট হাঁটেলই সাোেরা শন । বশ বড় শন । এই
সাোেরা শন ক ক কের আেছ অেনক েলা শিপং সার দাকান আর রুের । সাোেরা শহরটা অেনকটা পযটক
কিক । িত িদন থােক অেনক লাক সমাগম এবং িবেদিশ পযটেকর িভড় । এই শহরটা বশ সপ
ু িরকিত এবং স
ু র
।তুষারপােতর সময় েলােত সবাই আারপাস ববহার
কের । সাোেরা শনটার িনেচর আারপাস েলা ও খবু স
ু র কের ছােনা ।সখােন ও টয়েলট থেক  কের জামা কাপড়
,খাবােরর রুের ,লাইেরী এবং জাঘর সব িকছইু আেছ । যন মািটর িনেচর িনিরিবিল কান বাসভুিম । শীত কাল 
হওয়ার সময় থেক লাকজেনর আারপাস ববহার বেড় যায় । সাোেরা শন এর বশীর ভাগ ন লাইন েলা মািটর
িনেচ। তাই অিধকাংশ সময় আারপাস েলা ব থােক । ই বছর আেগ পদাথিবদ ডঃ আলমিগর হােসন টািকও িব
িবদালয় থেক িপএইচিড শষ কেরেছন । এই তা এক বছর হল নতুন এক গেবষণার কােজ পাঁচ বছেরর জন হাাইেডা িব
িবদালেয় গেবষক িহেসেব যাগ িদেয়েছন ।একিট পাঁচ বছেরর কনা সান এবং ী ক িনেয় সেু খর সংসার । তারপর মেধ ী
সাত মােসর অঃসা । এই খবরটা আলমিগরেক আরও বিশ সখু এেন িদেয়েছ । পাঁচ বছেরর কনা মািলহার খবু আলম
চেকােলট পছ । আজেকর পেু র ইবার মেয় ফান কের বেলেছ চেকােলট িনেয় বাসায় ফরার জন । লাব এ আজ ক
অেনক কাজ থাকায় দির হেয় িগেয়েছ । এিল মােসর তুষারপাত । তখন রাত ায় আটটা বােজ । এখােন রাত নয়টায় ায়
সব দাকান ব হেয় যায় । িক বাসায় িফরেল মেয় মািলহা চেকােলট না দখেল ভীষণ মন খারাপ করেব । আলমিগর
হােসন হাাইেডা িব িবদালেয়র মইন গট থেক বর হেয় সাজা ইটা ক পার হেয় মািটর িনেচর রাার িদেক গেলন ।
সখান িদেয় সাোেরা শনটা একটু সহজ পথ । বশ কেয়ক িমিনট এর বাপার । এখােন মািটর িনেচর এই পথ েলা ায়
অেনক বড় বড় শিপং সার ,অিফস,  পূণ ভবন েলার সােথ সংয
ু করা । তাই সব পেথই িকছ ু মানষু দখা যায় ।
অেনকটা পথ হাঁটার পর ও আলমিগর আজ হঠাৎ শন এর পথ খেু জ পাে না । বশ িকছণ
ু ব
ু । এমন কের হাঁটার পর অনভ
করল এতণ তা সময় লাগার কথা নয় । ায় িতিদন স এই পেথই শন এর মােকট এ আেস । িনেজেক কমন বাকা
মেন হে । এমিনেত শীেতর রাত । তারপর তুষারপাত হে । বিশ রাত করা যােব না । বাসায় ছাট মেয় এবং অসু
অঃসা ী । িফের য যােব স পথ ও খঁেু জ পাে না । আারপাস েলােত িবিভ ভাষায় িচ দওয়া থােক কান পেথ বর

হেব । এই ধরেনর িকছইু স পাে না ।একটা অুত  িনেজর িভতর তির হল । খবু ঠাা অনভ
ু ব হল। হাড় িহম হেয় যাওয়া
একটা অনভ
ু িু ত মেনর কাথাও আচমকা  হল । আেশ পােশ কাউেক দখা যাে না । খবু বিশ িনরবতা যন পেু রা
আারপাস জেু ড় । তেব হঠাৎ হঠাৎ ন আসার শ শানা গল । িক ন লাইন বা মানষু জন দখা যাে না । এর মেধ
িশ িমিনট চেল িগেয়েছ । মােকট ব হেয় যােব । এমন ভুল হবার কথা নয় । িনেজর উপর খবু িবর লাগিছল । সই সােথ
একটা অীকৃত ভয় ও কাজ করিছল । একটা অুত িশহরণ ! একটা ভয়ংকর আতংক ! মেন হিল িনেজর পেু রা শরীর বরফ
জমাট হেয় িগেয়েছ । িনেজর কােছ িনেজেক অেচনা মেন হেত লাগল । আরও কেয়ক িমিনট এমন কের গল । তারপর হঠাৎ
চাখ পড়ল বামিদেকর একিট চল িসঁিড়েত ক যন িনেচ নামেছ । আলমিগর আারপাস থেক িফের যাওয়ার জন দৗেড়
গল িসঁিড়র িদেক । একিট তর চৗ বছেরর মেয় । বাদামী রেঙর চল
ু । িপছেন ুল বাগ । কােলা রেঙর ুেলর ইউিনফম
গােয় । কােলা রেঙর জত
ু া যাে না । আলমিগর ক দৗেড়
ু েলা এমন কের সামেন রাখা য চহারা িঠক মেতা বঝ
ু া ।ছাট চল
িসঁিড়র িদেক যেত দেখ মেয়িট চেু লর িভতর থেক বেল উঠল ,ঐিদেক কান রাা নই । তুিম এখান থেক বাইের যেত
পারেব না ।
আলমিগর একটু ভরেক গল । বেু কর কাথাও মাচর িদেয় উঠেলা । আলমিগর বলল ,কন যেত পারব না ? িক সমসা হেয়েছ
?
মেয়িট ুল বাগ িপেঠ একটু িঠক কের িনেয় বলল , তুিম এখন টািকওেত আেছা । বতমান থেক আরও কেয়ক বছর িপিছেয়
।কান এক অতীত সমেয় ।
আলমিগর  কুচকােলা , িক উা পাা বলছ ! আমার মেয় আর ী আমার জন অেপা করেছ ।
অুত মেয়িট হা হা কের হেস উঠেলা । মেয়িটর হাঁিস দেখ আলমিগর এবার একটু ভয় পল । ধু তাই নয় । ছাট
জাপািনজ মেয়িট খবু স
ু র বাংলা ভাষায় কথা বলেছ । বপারটা বঝ
ু েত আর বািক রইল না । আলমিগর অনভ
ু ব করল অন
কান ঘটনা তার চারপােশ ঘেট যাে । তবও
ু িবাস করেত ক হিল । আলমিগর মেয়িটেক বলল , তুিম িক অুত িকছ ু
আমােক িবাস করােত চা করেছা? তুিম জােনা আিম পদাথ িবােনর ছা িছলাম ! এখন ও আিম এই িবষেয় গেবষণা করিছ
। প ৃিথবীেত তামােদর অি অমল
ু ক । া কনা ছাড়া িকছ ু না ।
মেয়িট একটু এিগেয় এেলা । কাঁেধর ুল বাগটা পােশ রেখ িসঁিড়েত বসল । আলমিগর পথ খঁজ
ু েত লাগল । আরও কেয়ক
িমিনট এভােবই গল ।তারপর মেয়িট একিট তািেলর হািস িদেয় বলল ,তামােদর িবানীেদর িনেয় এই একটা সমসা ! সব
িকছ ু িনেজেদর দািয়ে িনেত চাও । প ৃিথবীর সব রহস িক তামরা আিবার করেত পেরছ ?তাহেল প ৃিথবীেত মানেু ষর জীবন
কন িত মহু েত
ূ নানা  িনেয় ঘেু র ?
আলমিগর একটু িবর কে বলল , মানব জীবেনর  াভািবক । িবান জীবনেক উপেভাগ আর সহজ কের তােল ।
সখােন এমন কনা ধইু িবেনাদন ।
তার মােন তুিম বলেত চাও এখন যা িকছ ু সব কনা আর িবেনাদন ?
আলমিগর একটু থেম গল । তার পর আমতা আমতা কের বলল , হয়েতা আমার মেনর কান িবাি মেয়িট ক দখেত এখন
অেনকটা কুঁেজা বিু ড়র মেতা মেন হে। িঠক যন একশ বছর বয়েসর কান বিু ড় ুল স পেড় আেছ ।ঠােট আর মেু খ নরম
চকেলট লেগ আেছ । তারপর বিু ড় ঘাড় বঁিকেয় বলল ,প ৃিথবীর িনজ িনয়ম আেছ যা সব আিবােরর উপর । তুিম যা করেব
তাই তুিম পােব । আজ অেনক বড় ঘটনা তামার সামেন !
আলমিগর বলল , িক ঘটনা ! আমােক কন উা পাা িচা করেত বাধ করছ ?
কেয়ক বছর আেগ তামার এক বু তার নব িববািহতা বউ িনেয় তামার কােছ বড়ােত এেসিছল ।
আলমিগর বলল , আমার িব িবদালেয়র বু । আিম তােক অেনক আপায়ন কেরিছলাম ।
বিু ড় হা হা কের হঁেস উঠেলা । খবু শীতল কে আলমিগর এর কােনর সামেন এেস বলল , সই আপায়েনর মােঝই জেম

রাখা তামার মেনর কুৎিসত িহংসেু ট ইাটা ও পূরণ কেরিছেল ।
আলমিগর বেল , আিম িছলাম সব চেয় ভাল ছা । এটা সিত ওর জীবেনর পরবতী সাফল আর স
ু র জীবন সী পাওয়াটা
আমােক ওর সামেন তু কের িদিল । তখন আমার মেনর কাথাও একটা ংস অনভ
ু ব কেরিছলাম । আিম কান ভােবই ওর
উল জীবন আর সখু মেন িনেত পারিছলাম না ।
বিু ড় বলল,তাই তুিম িনেজর অেনক িদেনর বু ভুেল িহংসাটােক মূলবান কের তুলেল । একটা স
ু র সংসার ভে িদেল !
আর এখন িনেজর সেু খর সংসার িনেয় ব । একবার িক িনেজর িবেবেকর মেু খামিু খ হেয়িছেল ?
আলমিগর বলল , পিরনিত এেতা ভয়ংকর হেব আিম ভািবিন । আিম ধু ওর সখু টা সহ করেত পারিছলাম না । সটাই ধু
ংস করেত চেয় িছলাম ।
বিু ড় বলল , তামার বুর িবাসটা তামার উপর িনভর করেতা ।
আলমিগর একটু উেিজত হেয় বলল , আিম ভাল ছা এবং বিু মান । আিম আমার িচা িদেয় সবাইেক িনয়ন কির । আিম
চাইনা কউ আমার উপের থাকুক ।
বিু ড় বলল , স িক খারাপ ছা িছল ? আসেল তামার িভতের এক ভয়ংকর িহংসটু আার বসবাস ।
আলমিগর বলল , স খারাপ ছা িছলনা । স িছল সাধারন আর িনরব। প ৃিথবীেত কম বিশ সবার মেধই িহংসার উপিিত
আেছ ।
বিু ড় একটু অন রকম হাঁিস িদেয় বলল , িক সই িহংসা তামার মেতা ংসাক নয় । য ংস তুিম ডেক এেনিছেল সই
ংেস এখন তুিমই পড়েত যাো । ভালবাসাহীন দয় ধু িহংসার আেন পেু ড় । যার পিরনাম ধইু ংস ।
হঠাৎ আলমিগর ছটফট করেত লাগল । তারপর বিু ড় ক বলল , আিম মা চেয় িনব ।
বিু ড় বলল , মা ! তুিম যখন িনেজর ইা চিরতাথ করেত মেয়িটর নােম কািনক বাখা িদেয় বুর কান ভারী করেল ।িঠক
সই সময় থেক একিট সংসােরর স
ু র মহু তূ েলা পারািরক ভুল বঝ
ু া বিু ঝেত ংস ূেপ চাপা পরেত লাগল । আ সান
রােথ সই মেয়িট আহনন বেছ িনল । ঃখ জনক মেয়িট অঃসা িছল । তামার িহংসা বােধর আেন ইিট জীবন
ফিু রেয় গল । একজন মানষু িহেসেব তামার িক মূল আেছ?
বিু ড়র কথা েলােত আলমিগর কমন যন একটা ধাা খল । অাারপাস এর এক িসঁিড়েত বেস পড়ল । মেন হিল শরীেরর
সব শি ফিু রেয় গেছ । অেনকটা তা হেয় পড়ল । এভােব কেতাটা সময় গেছ আলমিগর জােন না । হঠাৎ কােনর কােছ
লাকজন চলাচেলর শ নেত পল । সামেনই আট নাার গট উপের উেঠ আসার । বাইের বর হওয়ার সময় যন কউ তার
পাশ িদেয় গল । একটা অুত স
ু রী কান তণী । দখেত িঠক কার মেতা যন । মেন করেত পারেছ না । তার িদেক
তািকেয় ান হাঁিস িদল । অেনক পেড় মেন হল তাঁর বুর সই ম ৃত ীর মেতা । কথা েলা ভাবেত ভাবেত আলমিগর মাবাইল
ফােন তািকেয় দেখ একেশা কল এেসিছল । বাসায় ফান কের জানেত পারল তার ীর অবা খবু খারাপ । মেয়র জন আর
চকেলট নওয়া হলনা । ঝেরর বেগ তুষার উেপা কের বাসায় িফরল । অবা সটাপ অঃসা ী ক িনেয় হাসপাতােল
অেনকটা সময় পার হেয় গল । ডাার িকছইু জানাল না । পাঁচ বছেরর মেয় বাবার পােশ িনবাক বেস রইল । মধ রাত
পিরেয় যখন প ৃিথবী নতুন সূয দখেব িঠক তখন ডাার িভতর থেক ভয়ংকর খবরটা িনেয় এেলা । পেরর িদন টা  হল
অঃসা ীেক হারােনার ঃখ িনেয় । য ঃখ কৃিতর িনয়েম কান একিদন স িনেজই তির কের িছল । আলমিগেরর
িভতেরর আািন আর হাহাকােরর শ চণূ  িবচণূ  হেয় ছিড়েয় গল ভােরর আেলায় । প ৃিথবীর কান আিবার পারেব না তার
পরু েনা ভালবাসা আর জীবন িফিরেয় িদেত । সময় কান এক অুত রহেস িমিটেয় নয় তার সব দািব িঠক সময় মত ।

সিদন চ তুষারপাত হিল । তখন ফয়ািরর থম সাহ । চািরিদেক বরেফর উৎসব । হাাইেডা ীপটা যন সাদা বরফ
চাঁদের ঢেক আেছ ।িকছণ
ু পর পর ঘূিণ বাতাস । দরজা খেু ল বাইের তাকােনার উপায় নই । িদন টা িছল শিনবার । ছিটর
ু
িদন । একটু অলস মন আর এক কাপ াক কিফ িনেয় আিম অনলাইেন পিকা পড়িছলাম । প ৃিথবীর সব মানিবক িবপযেয়র
খবর েলা আমােক একটু উদাস কের রেখ িছল । আিম মনটা কােজ বসােত পারিছলাম না । কমন একটা অিরতা মেনর
কাথাও মের মছু ের িদিল । মেনর এই অিরতা ক ভুেল থাকেত এবং সময় টােক স
ু র কের উপেভাগ করার জন িচা টা
ক অন িদেক নওয়ার চা করলাম ।
তাই ভােলা কান বই িকংবা পিকার িবষয় খঁজ
ূ ার িবষয় েলােক াধান দওয়া
ু িছলাম । িতটা পিকা জেু ড় ধু ভাঙা চড়
হেয়েছ । উৎসাহ পাওয়ার মেতা িকছইু যন পািলাম না । িক আিম হাল ছাড়লাম না । বশ মেনােযাগ সহকাের এমন িকছ ু
িবষয় খঁজ
ু িছলাম যা আমােক উৎসাহ িদেব । আিম যন িনেজেক আিবাসী ভাবেত পাির । আমার িভতেরর মানিবক বাধ
েলােক আরও বিশ সেচতন এবং সাহসী কের তুলেব । সময়টা সকাল ফিু রেয় মধা ছঁইু ছঁইু করেছ । হঠাৎ কিলংেবল বেজ
উঠেলা । আিম একটু অবাক হলাম । কারন বাইের তখন তুষারপাত । এই সমেয় কউ েয়াজন ছাড়া বাসা থেক বর হয় না ।
আিম একটু অলস ভিেত কিফ হােত িনেয়ই দরজা খল
ু লাম ।বাইের থেক চ বাতােসর ধাা ।খবু তুষারপােতর কারেন িকছইু
দখা যািেলানা । ঘূিণ বাতােস তুষার েলা এেলা মেলা ভােব এক অুত ধাঁয়ােট পিরেবশ স ৃি কেরেছ । আিম ভাল ভােব
তাকােত পারিছলাম না । জন জাপািনজ মিহলা ।
কেয়ক সেক এর মেধ একটু যন বাতাস থামল ।আিম তখন জাপািনজ ভাষা জািন না । আিম এটা ও িনিত না য তারা
ইংেরিজ পাের িকনা । একটু সামান  মেনর মেধ কাজ করিছল। তাই আিম তােদর ইশারা ইিত কের বাসা দিখেয় বঝ
ু ালাম
িভতের আসেত । আমার ইশারা ইিত ভাষা দেখ মজা পেয় হঁেস িদল ।ওরা আমার বাসার িভতের ঢুকল খবু লাজক
ু ভিেত
। ওেদর চােখ খবু কৗতূহল । আিম াভািবক করার জন কিফ মগ দিখেয় বঝ
ু ালাম কিফ খােব িক না । ওরা হাসল । আিম
ই কাপ কিফ তির করলাম ।খবু অ সমেয়র মেধ কিফ আিরক ভােব তােদর হােত তুেল িদলাম । ওরা যন ভীষণ লা
পাে তা ওেদর হাঁিস দেখ বঝ
ু া যািল । এখােন অেনক িশিত জাপািনজ ইংেরিজ জােন না িকংবা জানেলও ওরা অন ভাষায়
কথা বলেত া বাধ কের না । িকছটাু সময় এমন কেরই গেলা । আমরা পাশা পািশ বেস চপ
ু চাপ কিফ খািলাম । হটাৎ
একজন ইংেরিজেত জানেত চাইেলা তুিম িনয়ই এিশয়ার দশ বাংলােদশ থেক এেসছ?
আিম তা হতবাক । তার বিু  মা আমােক আকষণ করেলা । খবু াভািবক ভােব আমােক দেখ অেনেক বঝ
ু েত পাের না ।
কউ ভােব আিম ইনিডয়ান ,কউ পািকািন ,কউ বা ভােব নপািল অথবা অন কান
দেশর ।আিম যন একটু চমেক গলাম । মেনর মেধ চ আন অনভ
ু ব করলাম ।

আিম ও ইংেরিজেত  কের জানেত চাইলাম তুিম কমন কের বঝ
ু েল আিম বাংলােদশ থেক এেসিছ ?
স খবু আিরকতা িনেয় বলল ,তামার আিতেথয়তা দেখ।
আিম ও লা পলাম এবং বললাম ,এটা বিশ িকছ ু নয় !আমােদর দেশর সংৃিত ই এমন অিতিথ দখেল সব মানষু খিু শ হয়।
তারপর তারা জেনই জেনর পিরিচিত িদল। এক জেনর নাম নাতািল িনিশউিক অন জেনর নাম এিমিল সাইেতা ।তারা
জেনই খকালীন িান ধেমর চারক। কােছর িকংডম হল থেক এেসেছ।সােহর ই িদন তারা মানেু ষর বাসায় বাসায় ধম
চারনার কােজ যায় । একিট মাগািজন আমার হােত িদেয় বলল ,তুিমও আসেত পােরা ।প ৃিথবীেত শাি িতা এবং
মানিবকতা িনেয় অেনক িবষয় আেছ তুিম পেড় দখেত পােরা ।
আিম বললাম ,আিম মস
ু িলম । তেব আিম তামার মাগািজন পড়েবা । িনিশ উিক বলল আিম আেগই বঝ
ু েত পেরিছ তুিম উদার
মস
ু িলম । ভাল মস
ু িলম ।
আিম একটু অবাক হলাম । ওেক িজেস করলাম ,তুিম িকভােব বঝ
ু েল আিম মস
ু িলম ?
িনিশউিক আমার েম রাখা জায়নামাজ দিখেয় বলল, আিম অেনক বছর আেগ এই হাইেডা িব িবদালেয়র এক বাংলােদিশ
মস
ু িলম পিরবার ক িচনতাম। তােদর সংৃিত আিম দেখিছলাম। ধু তাই নয় আিম বাংলােদশ িনেয় িনেজ িনেজ ইারেনট এ
পড়ানা কের বাংলােদেশর য
ু ,ইিতহাস, সংৃিত সেক জেনিছ।
আমার যন িনিশউঁিক ক িনেয় এক অুত আহ তির হল মেনর মেধ ।জাপান একিট ধম হীন দশ । এখােন কােজর িত
া এবং িনয়ম নীিত মেন চলাই ধম । এখােন আেগ অেনেক বৗ ধেমর অনসু ারী িছল । িক কউ কউ িান ,ইসলাম
,িকংবা অন য কান ধেম ও ধমািরত হেয়েছ । তেব বিশরভাগ মানষু ধমহীন এবং াধীন ।
এমন কেরই  হয় িনিশউঁিকর সােথ আমার পিরচয় । ায় ছিটর
ু িদন েলােত িনিশউঁিক আমার বাসায় আেস । কথা হয় দশ
,জীবন সংৃিত িনেয় । কৃত পে স একজন কেলজ িশক । আিম তােক বাংলােদিশ িখচিু ড় ,ইিলশ মাছ আর আলু ভতার
সােথ পিরিচত কির । তেব স সময় থেক অেনক জাপািনজেদর সােথ িমেশ বঝ
ু েত পের িছলাম ওরা খাবার খবু আেয়াজন কের
খায় ।খবু উপেভাগ কের । য কয়িদন আমার বাসায় এেসেছ সই কয়িদন দেখিছ খাবার খাওয়ার আেগ খবু স
ু র কের াথনা
করেত । এখন প ৃিথবীেত অেনক ধেমর অেনক ধািমক দখা যায় । িক ধেমর সৗয শাি, িবাস ,ভােলাবাসা যন মশ
হািরেয় যাে ।
সারা প ৃিথবীেত ধম ক ক কের য
ু সংৃিত যন বেড়ই চলেছ । মানব প ৃিথবীেত মানেু ষর িত মানেু ষর ভােলাবাসা ,া
মানিবকতা সিতই অসহায় । আিম িনেজ মানেু ষর স পছ করেলও কখনও কখনও িকছ ু িকছ ু সময় িম িচার মানষু ক
এিড়েয় থািক । একজন ভয়ংকর মানেু ষর চেয় গিভর িনরবতা এবং একাকী ও অেনক স
ু র । যিদও এখনকার অির সমেয়র
প ৃিথবীেত ভাল এবং ম বঝ
ু াও অেনক কিঠন । নতুন য কান িকছ ু আমােক আকষণ কের । নতুন মানষু ,নতুন সংৃিত ,নতুন
িচা ভাবনা আমােক আোিলত কের । কেয়ক মাস িনিশউঁিকর সােথ আমার দশ, সংৃত ,ইিতহাস, ধম এবং িবিতােবাধ
িনেয় অেনক িকছ ু অেনক িবষয় িনেয় কথা হয় ।একটা িনেভজাল স
ু র সক গেড় উঠেলা িনিশউঁিকর সােথ আমার । কখনও
আমােক বাসায় না পেল দরজায় হািন চেকােলট আর ধমীয় শাির বানী সিলত মাগািজন ঝুিলেয় িদেয়
যায় । সই সােথ কখনও কখনও ছাট ছাট িচরকুট ।সখােন লখা থােক ভােলাবাসা ,বু ,মানিবকতা িনেয় ই চার লাইন
কিবতা ।আিম িদেন িদেন একটা ােবাধ অনভ
ু ব কির ।স আমােক তার ইেমইল িঠকানা দয়। আিম তােক ফসবেু কর কথা
এবং বুের কথা বললাম ।স কািশত প ৃিথবীর একজন হেত নারাজ । িনভ ৃত পাহািড় জীবনই যন তােদর বিশ। কথা
সে জানেত পারলাম তার বািড় তইেন পাহােড়র মােঝ । স পাহােড় আেছ আেরক বসিত । আেরক জীবন সংৃিত । আেছ
িবদালয় ,হাসপাতাল ,ব ৃাম ,পাক, িবেনাদেনর অেনক িকছ ু । আিম ওর মেু খ েন অিভভূত হই । সই তইেন পাহােড়
যাওয়ার জন আমার মন আনচান করেত লাগেলা । আিম তােক বঝ
ু েত িদলাম না । তােক বঝ
ু ােনার আেগই স আমােক দাওয়াত
করেলা তার সই তইেন পাহােড় ।িক তইেন পাহােড় যেত বাঁধা হল শীতকালীন তুষারপাত । আিম তােক আ করলাম য

নতুন িকছ ু জানেত মােঝ মােঝ ঝুঁিক িনেত হয় । আিম তার কােছ জানেত চাইলাম গািড় চালনায় তার দতা কমন?
স হাসল । স লাজক
ু হািসর সােথ আিবাস িনেয় জানােলা ,জাপািনজরা গািড় ভাল চালায় ।তুিম চাইেল তামােক িনেয়
যেত পাির পেরর কান ছিটর
ু িদেন ।আিম তার কাছ থেক জেন িনলাম বাসায় ক ক আেছ । স জানােলা মা,বাবা,স আর
তার ছাট বান । একিট ভাই আেছ িক স টািকও ত থােক পিরবার িনেয় । িনিশউঁিকর বয়স অনমু ান করার চা কের
বঝ
ু লাম হয়েতা স একা ।হাাইেডােত অেনক অেনক একা মানষু আেছ । যারা িবেয় কেরিন।িকংবা িবেয় হেয়িছল ।হয়ত মন
ভাা িনঃস মানষু ।আমরা আমােদর সংৃিতেত জীবন বলেত যা বিু ঝ ওেদর কােছ জীবেনর ছিব আেরক রেঙ আঁকা । ওরা
জীবন ক গভীর ভােব উপলি কের ।তেব কােজর মধ িদেয় ।
হয়ািলপনা শটা হয়েতা জাপািনজ অিভধােন নই । জািতগত ভােব সবাই িসিরয়াস ।তারপর এক শিনবার । আিম বাংলােদিশ
িত িনলাম । িনেজর হােত িমি ,পােয়স ,মরু িগর রা আর বাদাম পালাও রাা করলাম । সিদন তুষারপাত িছলনা তেব
হালকা শত বাহ । চািরিদেক বরেফ ঢাকা পথ। এই সময় গািড় চালনা অেনক িবপদ জনক ।জািননা িনিশউঁিক কন এত বিশ
আিরক হেয় গল আমার সােথ!আমার মেনর মেধ আনের সােথ একটু একটু ভয় ও কাজ করিছল । স কথা মত সকাল
নয়টায় চেল এেলা । জাপান এ সকাল নয়টা কমন সকাল না । কারন এখােন ভার হয় অেনক আেগ ।গািড় চলেছ । িকতাকু
ওয়াড ছেড় হািচেকন ,তারপর হাসসামু নােমর একটা জায়গা। সখান থেকই দখা যায় পাহাড় তইেন ।আিম একটু াভািবক
থাকার জন কথা  করলাম ।
তামার িনিশউঁিক নােমর অথ িক ?
জাপািনজ িনিশ অথ পিম আর উঁিক হল তুষার ।পেু রা অথ পিেমর তুষার ।
আিম ম
ু হেয় বললাম ,বাহ! খবু কািবক অথ ।
স আমােক িজেস করেলা ,তামার নােমর অথ িক?
আিম বললাম ,ন
ু ন নাহার আরিব শ ন
ু ন অথ হিল এবং নাহার অথ লাইট অফ দা ড ।
স হঁেস উঠ।তারপর গািড়টা সামেনর ডান িদেক সামান বঁেক একটু জাের চালােত চালােত বলল,তুিম পােশ বেস আেছা
বেলই আজেকর িদনটা বিশ উল ।
আিম ও হেস িদলাম । স আমােক বলল ,তামার পিরিচত হেয় আমার মন আরও অেনক বছর আেগ িফের গেছ । িক আিম
সিত ভীষণ খিু শ । আিম িকছইু বললাম না । স ই  করল ।
ইউসফ
ু িছল হাাইেডা িবিবদালেয়র কাার িবেশষ । কাার জীবাণু িনেয় গেবষণা করেতই স এখােন এেসিছল পাঁচ
বছেরর জন । আিম তখন ওর েফসর এর অিফস সহকারী িহসােব ই বছেরর জন নতুন চাকুিরেত ঢুিক । িতিদন স মধা
ভাজ করার আেগ একিট পরু েনা জায়নামাজ িবিছেয় যর নামাজ পড়ত । আিম তার িনয়ম কের নামাজ পরেত দেখ অিভভুত
হই । আিম খবু ম
ু হেয় লিু কেয় লিু কেয় তার নামাজ পড়া দখতাম ।জািন না কখন ইউসফ
ু এর জন আমার মন হািরেয় িগেয়
িছল । ায়ই িবষয়টা ইউসফ
ু বেু ঝ ফলত এবং সামান হাসত । আিম একিদন টািকশ দাকান থেক একিট জায়নামাজ িকেন
আিন। ওর পরু েনা জায়নামাজ সিরেয় নতুন জায়নামাজ রািখ । আিম অেপা করেত থািক একিট ধনবাদ পাওয়ার জন ।িক
ই সাহ চেল গল । ইউসফ
ু কান ধনবাদ িদল না । স িনিবকার ভােব ওই জায়নামােজ নামাজ পেড় যাে ।
আমার মন অির হল এবং ওর অনভ
ু িূ তেত ছইেয়
ু র ।এটা িক বাংলােদিশ ?
ু িদেত একটা িচরকুেট িলেখ িদলাম ,এই মাট টা স
তারপর ই িদন পর । হঠাৎ একজন আার াজেু য়ট ছা এেস বলল, ওই মাট টা টািকশ ।ইউসফ
ু সান তামােক বলেত
বেলেছ । আিম বাকা হেয় গলাম । িক ইউসফ
ু এর সােথ আমার কমন কের বু করব এই ভাবনা িনেয় মাথায় সব সময়
ঘরু পাক খত ।একিদন েফসর আরও একজন েফসর ক ইউসফ
ু সেক বলিছল য তার মা কাার এ আা । আিম
িবষয় টা িন । আমার মন ঃিখত হয় । আিম আর আেগর মেতা আচরন কিরনা । িনেজেক সংযত করলাম । এভােব ায় ছয়

মাস । হঠাৎ একিদন আিম ভীষণ মেনােযাগ িদেয় একিট অিফিসয়াল িচিঠ টাইপ করিছলাম । বঝ
ু লাম কউ আমার সামেন ।
ইউসফ
ু আমার সামেন । হােসাল মেু খ স বলল ,আিম িব িবদালেয়র বাসা পেয়িছ । আগািম সােহ লাব এর সবাইেক
নশ ভাজ এর দাওয়াত কেরিছ । তুিম ও আসেল খিু শ হেবা ।
ইউসেু ফর দাওয়াত আমােক আনে ভািসেয় িদল । এই কয়িদন আিম য ক পািলাম সব ভুেল গলাম ।
খবু মেনােযাগ সহকাের িনিশউঁিক অিতত বণনা করিছল । আর গািড় চালািল । আিম েন যািলাম । স আমার িনরবতা
দেখ িজেস করল,তুিম অবাক হো ?
আিম বললাম ,িকছটাু ! তেব এটা আমার িচার মেধ িছলনা । কারন আিম এখােন তমন বাংলােদিশ দিখিন ।
ততেণ আমরা তইেন পাহােড়র মােঝ চেল আসিছ । স এক িবশাল আেয়াজন । মা িতন জন মানেু ষর জন এেতা িকছ ু ।
জাপািনজ আিতেথয়তা িনেয় অেনক বদনাম আেছ । ওরা সমেয়র অভােব কাউেক বাসায় দাওয়াত কের না । রুের এ
খাওয়ার পর যার যার িবল স স দয় । িক ওেদর আিতেথয়তা দেখ আমার িভতের চিলত ধারনা ভে গল । তইেন
পাহােড়র মােঝ িতন তলা বািড় । তলায় ওর মা বাবার সােথ দখা করলাম । িনচ তলায় এিমিল ,আিম আর িনিশউঁিক িবশাল
অিতিথ েম পরু েনা ঐিতহবাহী টিবেল িনেচ বেস মধা ভাজ করলাম । সামিু ক খাবার িহিজিক,িকসইু , গেবা নােমর এক
খাবােরর সােথ িচেকন াই ,অেনক রকেমর ফেলর ডসাট ,আর সাকুরা সপ
ু টা আমােক বিশ ম
ু করল । আমার খাবার েলা
ওর মা টিবেল রেখ ছিব তুলল কারন টািকও ত তাঁর ছেল ক দখােব ।
যথারীিত িনিশউঁিকর পিরবােরর সবাইেক এবং এিমিল ক িবদায় জািনেয় আিম গািড়েত উঠলাম বাসায় িফরব বেল । তইেন
পাহাড় এর বরফ কেট গািড় িনেচ নামিছল । আিম আমার িভতেরর কৗতূহল দিমেয় রাখেত পারিছলাম না । অেনকটা পথ িনেচ
নামার পর আিম  করলাম ,তারপর িক হেয়িছল ?
স আমার িদেক তাকাল না । সামেন চাখ রেখই াভািবক ভােব বলল ,পেরর ই িতন বছর একটা স
ু র বু পূণ সক
িছল আমােদর মেধ । যখােন গভীর ভােলাবাসা এবং া বাধ ও িছল । িক চড়
ূ া িসা নওয়ার সময় ধম বাধা হেয়
দাঁড়ােলা । আমার তরফ থেক না থাকেলও ইউসফ
ু এর মা মানেত পারিছল না আমােক ।
অেনকণ স কান কথা বলল না । ও হয়েতা আেবগ বন হেয় গেছ ।আিমও চপ
ু চাপ রইলাম । বাইের সূেযর ান হািস ।
একটু শত বােহর ছাঁয়া অনভ
ু ব করলাম । বাইের তাকােল চািরিদেক বরেফ ঢাকা সাদা প ৃিথবী । আমার েচাখ প ৃিথবীর
সৗয উপেভাগ করেত লাগেলা ।গািড় নতুন বাঁক িনল পরু েনা পেথ িকতাকু ওয়ােডর িদেক ।
স আবার িনজ থেকই বলল ,ম ৃতু িনিত কাাের আা মােয়র কথা িচা কের ইউসফ
ু ধম ক সামেন রেখ তার সব
ভােলাবাসা আর অনভ
ু িু ত প ৃিথবীর কান গাপন যায়গায় লিু কেয় রাখেলা ।কান অিভেযাগ
নই । মানেু ষর মেধ িযিন এই ভােলাবাসা নামক অনভ
ু িু ত তির কেরেছন এবং মানেু ষর জীবন সশু ৃলপূণ রাখেত ধম নামক য
িবধান িদেয়েছন তার িত আমার া ।আিম সই অনভ
ু িু তেক সান জািনেয় আম ৃতু মানষু ক ভােলােবেস এবং ঈেরর সবা
কের যেত চাই। প ৃিথবীর সকল মানেু ষর জীবন শািময় হাক ।
আিম মেনােযাগ িদেয় তার কথা নিছলাম । এর মেধই গািড় আমার বাসার সামেন এেস ধামেলা ।বাইের বর হেয় তােক
ধনবাদ িদলাম । স আমার িদেক তািকেয় হাসল এবং ইশারা কের িবদায় জানাল ।
িনিশউঁিক ওর গািড় িনেয় চেল গল ।িক ওর িনরব েটা চাখ আমােক বঁেচ থাকার আেরক িনঃশ জীবনেবােধর গ বেল
গল ।

শাহিরয়ার সকােল নামাজ শষ কেরই বিরেয় পড়েলা।িকছ ু খেত একদমই ইে করিছেলা না।িসিড় থেক নামেতই পােশর
বািড়র ার সােথ দখা হেলা।
– িক শাহিরয়ার ভাই , আর দরী করেত পারেছন না বিু ঝ! ণয়ীনীর সােথ সাােত চলেলন!
শাহিরয়ার কান উর িদেলা না।
– আের!! রাগ করেলন নািক!
শাহিরয়ার গািড় িনেয় থামােলা একটা ফেু লর দাকােনর সামেন।এক  সাদা গালাপ িনেয় িনেলা।আজ ঈেদর িদন।তাই আর
সবার মেতা তার কােছও এই িদনিটর অনভ
ু িূ ত িবেশষ , যিদও কারণটা িভ।সাত বছর আেগ এই ঈেদর িদেনই তার মা প ৃিথবীর
বক
ু থেক িচরিবদায় িনেয়িছেলন।বছেরর অন সব িদনেলােত িনেজেক শা রাখার চা করেলও , এই িদনিটেত শাহিরয়ার
িনেজেক সংবরণ করেত পাের না।ছেট
ু যায় মােয়র কবের।মা সাদা গালাপ খবু ভালবাসেতন।তাই সাদা গালাপ িকনেত কখেনা
ভুল হয় না তার।
মা আর ছেলর ছাট সংসাের সািবনা আহেমদ িছেলন সবসময়ই একা।যিদও, িশকতা পশার কারেণ তার একাকী িকছটাু
কম িছল।িক চােখর ছািন অপােরশেনর সময় চাকিরটা ছাড়েত হেয়েছ তােক।তাছাড়া এখন বয়েসর ভাের া শরীরটা আেগর
মতন শি জাগােত পাের না।তাই বলকিনেত রাখা বেতর চয়ার আর ধাঁয়া ওঠা কিফর মগ তার অলস িবেকেলর সী।ব
নগরীর জীবেন মােয়র জন ছিটর
ু িদনেলােতও সময় থাকেতা না শাহিরয়ােরর।কাজ শেষ কখন ছেল আসেব, সই অেপায়
জেগ থাকেতা মােয়র মায়াভরা নয়ন িট।িদনেশেষ জেম থাকেতা অেনক কথা।শাহিরয়ার বািড় িফরেতই বলেতন,
– বাবা, আয় খেয় ন।অেনক রাত হেয়েছ।
– মা তুিম কন জেগ থােকা এত রাত পয? তাছাড়া ঘেরর একটা চািব আমার কােছ থােক।এখন খেয় ঘিু মেয় পেড়া।আমার
িকছ ু কাজ আেছ, আিম পের খেয় নব।
তারপর লাপটপ িনেয় পেড় থাকেতা িনেজর েম।মােয়র খবু ক হিেলা ছেলর ওমন অবায়! যিদও দেয়র মােঝ য র
রণ হিেলা তা স বঝ
ু েত িদেলা না।এভােবই হঠাৎ কান একিদন এক বক
ু ক িনেয় িবদায় িনেলা মায়ার এই ভুবন

থেক।আজ শাহিরয়ােরর ফরার অেপায় আর কউ পথ চেয় থােক না।
িতিট মহু েূ ত শাহিরয়ার রণ কের তার হময়ী মােয়র কথা।নেত ইে কের সই আদর মাখা শাসনেলা।মােয়র মেতা
সও আজ হাজার মানেু ষর িভেড় একা ; শূনতার এই শহের।
” মা ” ছা একিট শ। এই ছা শিটর সােথ জিড়েয় আেছ সবেচেয় িবশালতম অনভ
ু িূ ত।এক বক
ু ভালবাসা আর হ িনেয়
সবসময় য ছায়ার মেতা আমােদর পােশ থােকন ; স ধইু মা।মােয়র অকৃিম মমতার সােথ আর কােরা তুলনা হয় না।বতমান
সমেয় আমরা সবসময় ব থািক অথবা িনেজেক ব রািখ।এর মােঝ িনেজর সবেচেয় কােছর য মানষু -” মা “, তােক িনেয়
ভািব কতটা সময়! অথচ আমরা যখন সবথম প ৃিথবীর সানালী আেলা দখিছ ; িঠক তখন থেকই আমােদর মােয়র সম
জীবনটাই িছেলা আমােদর িঘের।যিু  আমােদর জীবেন িদেয়েছ আধিু নকতার ছায়া।তেব কেড় িনেয়েছ সময়েলােক।কখেনা
িক ভেব দেখেছন! তাই মােয়র জন কান িকছ ু করেত কান িবেশষ িদেনর অেপায় বেস থাকেবন না।কারণ, আপনার িকছ ু
করবার য়াসই হয়ত সই িদনিটেক িবেশষ কের তুলেত পাের।না, মা িদবেসর কারেণ এই লখাটা িলখিছ না।বরং, এিট
আপনার ঘমু  সােক জািগেয় তালার উেেশ লখা।
তা না হেল, শাহিরয়ােরর মেতা আপিনও হািরেয় ফলেবন এই গ-সখু িটেক।ধু ভালবাসা নয়, সই সােথ স িদন ভালবাসার
এই মানষু িটেক।
সারা ভুবেনর গ – সখু যন
দিখেত পায় মার আঁিখ,
যখন তামার কােলেত মােগা –
এিলেয় মার দহিট রািখ।

ইিলশ মাছটা কাটেত িগেয় হাত কাটেলা পােয়েলর।পাশ থেক শািড়র ফাঁড়ন ,

– ধয বলেত িক িকছ ু নই তামার , পােয়ল! সব িকছেতই
ু তাড়ােড়া।
– আা ইে কের হয়িন , হাত িপছেল গেছ।
– কই আমােদর তা এেতা হাত িপছলায় না।
পােয়ল কথা বাড়ােলা না।গত রােত পােয়েলর বর অক শখ কের েটা ইিলশ মাছ এেন মােক বলেলা ,
– কাল ইিলশ পালাও কেরা তা মা , অেনকিদন খাওয়া হয় না।

পরেণই সােলহা খাতুেনর  জবাব ,
– ওসব বায়না এখন তামার বউেয়র কােছ কেরা িগেয়।আিম এখন ধু আা -রাসূেলর নাম িনেয় য কটা িদন আিছ বাঁচেত
চাই।
তাই পােয়ল সকােল নাার ঝােমলাটা সেরই মাছ কাটেত বেস গেছ।সােলহা খাতুন রাার কথায় এিড়েয় গেলও , পােয়লেক
রাঁধেত দখেল দ শািেত বেস থাকেত পােরন না িনেজর ঘের।ায়ই রাাঘেরর দরজায় দাঁিড়েয় পােয়েলর কাজ তদারিক
কেরন।
আর , পােয়ল রাার িবষেয় তমন পারদশী না হওয়ায় শািড়র ওসব কটুবাক সহ কের।
রাােশেষ পােয়ল এক াস লবরু শরবত বািনেয় , তােত েটা আইসিকউব দবার সােথ সােথই শািড় মা ােস একটা চমু ক
ু
িদেলন।
– খবু ভােলা কেরেছা। যা গরম পেড়েছ না ! লবু িক -টকেরা িদেয়েছা নািক ? একটু বশী টক লাগিছেলা !
এক াস শরবত বানােত িমিনেটর মেতা সময় লাগেলও ত ৃাত পােয়েলর আর তা ইে হিেলা না।মাবাইলটা হােত িনেয় গা
এিলেয় িদেলা িবছানায়।অেনকিদন হেলা ফইসবেু ক বসা হয় না তার।তেব লগইন কের বঝ
ু েত পারেলা সটা আসেল অেনক
িদন নয় ,মাস হেব।িক িবেয়র আেগ তা এমন িছল না।মা দড় বছর হেয়েছ সংসার  কেরেছ পােয়ল – অক।অথচ,
অেকর টাইম-লাইন দেখ মেন হে না ফইসবেু ক তার অনপ
ু িহিতর পিরমাণ পােয়েলর মেতা।
সময় পেলও স ফইসবেু ক বেস না আলেসিম কের – হয়ত এই বেল িনেজেকই াোনা িদেয় চপ
ু করােলা পােয়ল। বুেদর
িবেয়র পর িবিভ দেশ ঘারাঘিু রর বিণল ছিবেলা দেখ পােয়েলর মখু টা ান হেয় গল।পােয়েলর সহপাঠী শীলা চার -পাঁচিট
ণেয়র অবসান ঘিটেয় অবেশেষ িবেয় কেরেছ তাপসেক।এখন তােক মেন হে ািম িনেয় বশ সেু খই আেছ।পােয়ল ওেদর
িসাপেু রর ছিবেলা দখিছেলা।
বাবা – মােয়র পছে িবেয় কেরেছ পােয়ল।িবেয়র পর অেকর বাবার হােটর সাজাির আর পরবতীেত, কােজর চােপর কারেণ
আজও কাথাও যাওয়া হয়িন ওেদর।
অথচ, য শীলার ছিব দেখ পােয়ল একথা ভাবিছেলা তার জীবেনও িক িছল শাির অি !

শীলার বর মালয়িশয়ােত ছাট একটা চাকির করেছ এখন।এিদেক বচাির ড়বািড়র অতাচাের থাকেত না পের বাবার
বািড়েতই থাকেছ আজকাল।ািম, তনেয়র কথা খবু মেন পড়িছেলা।তাই একবছর আেগর ছিবেলা আপেলাড িদিেলা মা।
উপেরর এই ছাট গিট কািনক হেলও ; আমােদর জীবেনও এমন অেনক ঘটনা ঘেট।সকােলর এক কাপ চা থেক  কের,
অলস পেু র িকংবা কাজ শেষ বািড় িফের আমরা িনেজরাই সীেপ বেছ িনি ফইসবক
ু েক।িতিনয়ত বেড় চেলেছ এর
ববহারকারীেদর সংখা।যিু র এই অবদােন আমরা যিদও দূেরর িজিনসেক কােছ পেত সমথ হেয়িছ, িক কােছর
মানষু েলােক িক হারােত বেসিছ ! কখেনা ভেব দেখেছন িক? আবার, কখেনা এই ফইসবক
ু ই হয়ত পেরাভােব অবসাদ
আেন আমােদর জীবেন।িক কন ? এটাই তা ভাবেছন।
এখােন েতকিট মানষু ইা অনযু ায়ী তার িনজ জগতটােক আপনার সামেন উপহাপন করেত পাের।সটা হেত পাের সত,
অথবা তার কান অপূণ আকাা ( ফাািসও বলেত পােরন ) অথবা, পেু রাটাই বােনায়াট – ফইসবেু কর ভাষায় যােক আমরা
ফইক বিল।কউ িনেজর বথতা বা ািনর গ সিু বন ভােব সািজেয় এখােন উপহাপন কের না।অথচ দখনু , আমরা িনেজরা
যােক “ভাচয়ু াল ওয়া ” বিল, সখানকার অেনক িকছেকই
ু খােমাখা সত মেন হতাশায় ভুেগ থািক।িক পায়িন আর কন পায় িন
এই ভেব, আগামী িদনেলা িবষহ কের তুলেবন ; নািক কতটা ভাল আিছ এবং আমার সােথ এরেচেয়ও খারাপ িকছ ু ঘটেত
পারেতা – এই ভেব জীবনটা উপেভাগ করেবন, স িসধাটা একাই আপনার।তাই, অবসেরর সখু টুকু ফইসবেু কর মােঝ খঁেু জ
না বিরেয় ; আপনার কােছর মানষু েলার জন বরা রাখনু

আিম তখন ছায়ানেটর রবী সংগীত এর ছাী িছলাম। ও নািক চিু প চিু প আমার সব গােনর অনু ান েলা দখত । যিদও এ
িবষয় েলা িবেয়র পর একটু একটু কের জেন িছলাম। জীবেনর স
ু র সময় েলা চােখর পলেক শষ হেয় যােব ভািবিন
কখেনা ।কান িদন ভুল কের কনা ও কিরিন।
ও নািক আমার উচু নাক আর নােকর সাদা ছাট ডায়াম এর নাক ফলু টা খবু পছ করত।বলেতা বাঙািল মেয়েদর এ স
ু র
বাপারটা ও ক খবু আকষণ কের । আর তাই নািক আমার িদেক তািকেয় থাকেত ভাল লাগত। কাঁেচর চিু রর শ নািক ও ক
খবু আোিলত করেতা ।কাঁেচর চিু রর শ নািক ওেক া মেন ছ এেন িদত। তাই িবেয়র পর িত মােস বতন পেলই
আমার জন কাঁেচর চিু র িনেয় আসেতা।
মেয়েদর গােড়া কের কাজল দয়াটাও ওর ভাল লাগা িছল । সারািদন কােজর শেষ আমার গভীর কাজল চাখ নািক ওেক শাি

িদেতা ।
মেয়েদর গভীর কাজল চাখ নািক ছেলেদর শাময় রােখ ।অেনক ভুল থেক দূের রােখ। ময় কের রােখ।
আিম ওর জন িতিদন কাজল পরতাম। িবেয়র পর আমােদর িতিট িদন িছল ভালবাসার কিবতার মেতা । সিতই আমার স
জীবন টা হয়েতা  ক ছািড়য়া যায় ।
আমার পু জীবেন একটা  িছল ।য ের কােছ কান ঃখ িছল না । ২০০১ এর ১৪ এিল রমনা ঘটনা ত আিম পু
হেয়িছলাম । িনেজর জীবন টা ক অনাকািত মেন হেতা ।পিরবােরর সবাই আমােক িনেয় িা করেতা ।আীয় জন এ
সমাজ আমােক অবেহলার দ ৃিেত দখত ।
িববািহত বড় ভাইেয়র উপর সংসারটা টানােপাড়েন চলিছল । বাবা িছল অবসর া । বড় অসহায় একজন মানষু । আমার বয়স
বেড় যাে এবং আমার িচিকৎসার জন অেনক খরচ বহন করেত হয় । ক এত সব করেব? মােয়র রােত ঘমু হেতানা ।
চারপােশর লাকজন অেনক রকম কথা বলেতা ।
আমার মন সব সময় খারাপ থাকেতা ।আিম জীবেনর নানা ের উর খজ
ু েত খালা আকােশর িদেক তািকেয় থাকতাম ।
আমার অসহায় জীবেনর নানা অব কথা েলা আকােশ উিড়েয় িদতাম । ওর ছাট বান িছল আমার আমার গােনর ছাী । ওই
নািক গান িশখেত আমার কােছ পািঠেয় িছল ।
ওর বােনর নাম অিদিত। ও তখন াস নাইন এর ছাী ।অিদিত িতিদন আমার ভাল লাগা ম লাগা নত ।আর অিদিতর
কাছ থেকই ও আমার খবর িনত ।
এভােবই িনিত কথা েলা বলিছল । আিম ও িনিত ক িচিন না । মােঝ মােঝ আিম আর আা রমনা পােক িবেকেলর হাওয়া
খেত বর হতাম। িনিত ক দখতাম ইল চয়ার এ কের একিট জায়গায় বেস বেস িক যন দখত। আমার আা বলত দখ
িক স
ু র একটা মেয় ইল চয়ার এ বেস আেছ ।
মেয়িটর িদেক তািকেয় আমার ও কমন যন মায়া লাগত । একটা জানার আহ মেনর মেধ তির হল ।একিদন িবেকেল
মেয়িটর কােছ গলাম ।িনজ থেকই পিরিচত হলাম ।এমন কের মােঝ মােঝই টুক টাক কথা হত ।অেনক ধরেনর গ হেতা।
সমাজ, সংৃিত ,দশ িনেয় তার অেনক পড়ানা আেছ । আমার খবু ভাল লাগত । ই একিদন রবী সীত এ আনময় হেয়
উঠেতা আমেদর িবেকলটা । সিদেনর িবেকলটাও এমিন িছল । ইল চয়ার এ কের একিট মেয় এিগেয় যত আর আিম তার
পােশ পােশ হাটতাম । রমনার সই জায়গাটা ত এেস িনিত সিদন িনেজেক থম বােরর মত কাশ করল । আিম অবাক আর
িবয় িনেয় িনিতর বঁেচ থাকার গ নিছলাম । য রমনার বটমূেল িনিতর স
ু র জীবেনর পথ টা অকার িদেক বেক গেছ
স জায়গাটা িনিত ভুলেত পাের না । এখােন এেসই জীবন ক খঁেু জ িফের । িনিত বেল যেত লাগেলা ।
একিট সাধারন িবেয়র ঘটনার মতই দী আমােদর বাসায় াব পাঠাল । আমেদর ই পিরবাের কান সমসা িছল না । িক এ
সমাজ দী ক নানা ভােব িবত করত পু ী ক িনেয় কমন আেছ এ সব বেল । সব িকছেক
ু তায়াা না কের দী আমােক
সমারাল ভালেবেস গেছ । আমার িত দীর সীমাহীন ভালবাসার কােছ এ সমােজর সব অুত  আটেক গেছ ।সব
অেযৗিক কৗতুহল এক িবেবেকর কােছ এেস িবনীত হেয়েছ।
ও তথাকিথত সমােজর চিলত ধারনােক ভে িদেয় আমােক নতুন জীবন িদেয়িছল । আিম আমার পু জীবন ক ভুেল
িগেয়িছলাম । অুত িছল ওর ভােলাবাসা ! ২০১১ এর এগার নেভর রাত এগােরাটা । পেু রা প ৃিথবী যন এক সমেয় বাঁধা
।আমেদর িবেয়র নয় বছর পূরণ হল ।ও আমােক এগারিট লাল গালাপ আর এগােরা রেঙর এগােরা সট কাঁেচর চিু ড় উপহার
িদেয় অবাক কের িদল । আমার ছেলর বয়স তখন আট । আিম যন ওর কােছ সব সময়ই নতুন িছলাম ।ও নতুন নতুন ভােব
আমােক ভালবাসা কাশ করেতা । িক জীবেনর গটা আবার পাে গেলা । ২০১২ এর ২০ ফয়াির ।পেরর িদন ভাষা
িদবস একুেশ ফয়াির । অনিদেক রাজৈনিতক অিিতশীলতা । ও বাংেক চাকুরী করেতা । িতিদেনর মেতা বাসায় িফরিছল

। একটা াক ওর গাড়ী চরু মার কের পািলেয় গেলা । একিট পু অসহায় মেয় সারা জীবেনর জন আবার ও পু হল । আমার
বঁেচ থাকার জায়গাটা শূন হেয় গেলা । আমােক আর কউ কান িদন এগারটা গালাপ এেন িদেব না । রবী সংগীত নেত
চাইেব না। নতুন কের বেচ থাকার  দখােব না । কউ না ! িনিত কাা জিড়ত কে আমােক  করেলা …বলেত পােরন
য জন আিম পা হািরেয় িছলাম ,য ঘটনা আমার ামী ক কেড় িনেলা আমরা কেতা টুকু দায়ী ? কেব এ অনাকািত
ঘটনা েলা শষ হেব ? িনিত কাঁদেত থাকল । ওর হাউ মাউ কাার শ যন আমার িভতরটােক ভেঙ িদিল ।কেয়ক ফাঁটা
চােখর জল আমােকও িভিজেয় িদল ।
িনিতর ের উর আমার জানা নাই ।
তেব িনজ মা মািট আর দশ িনেয় গভীর ঃখ বাধ তির হল । কখন য িনিত ইল চয়ার এ কের অেনক দূের চেল গেছ টরই
পায়িন । আিম আর িপছন থেক ওেক ডাকলাম না। তেব খবু ইেচছ করিছল একবার বিল আিমই আপনােক িতিদন এগারটা
কের গালাপ িদব ।
কারণ একজন মানষু িহসােব িকছ ু না করেত পারাটা ওেক আর ডাকেত িদল না ।আমার ভতেরও একটা বথ দয় চরূ মার হেত
লাগেলা।
আিমও আর িপছেন তাকােত পারলাম না ।িকংবা ওর িদেক তাকােনার সব শি হািরেয় ফেল িছলাম।

রােতর ায় আড়াইটা বাজেছ। দাতালার শাবার ঘের বেস িটিভ দখিছলাম। অবিশ এই সময়টােত িটিভেত িকছইু দখায়না।
তারপেরও ইিজেচয়াের বেস লেত লেত চােনল পাাি কারণ লাকাল চােনলেলােত বারবার দখাে য শহেরর
জলখানা থেক এক ভয়র খনু ী পািলেয়েছ। িটিভেত খিু নর ছিবও দখাে। ফান কের কউ পিু লেশ খবর িদেয়েছ য তােক
দখা গেছ এই আবািসক এলাকায়। গা িশউের ওঠার মেতা খবর।
কঁরররররচচচ!
চমেক উঠলাম আিম! িনচতলার সদর দরজাটা খেু ল ফেলেছ কউ। মরেচ ধেরেছ কলকায়, যতই আেই খালা হাক না
কন, আওয়াজ পাওয়া যােবই।

িটিভটা ব কের িদলাম। ঘরটােত খালা জানালা িদেয় চাঁেদর আেলা আসেছ। আবছা আেলায় পথ দেখ এিগেয় গলাম দরজার
সামেন। িনচ তলায় পােয়র আওয়াজ পাি। কউ ঘেু র ঘেু র দখেছ বািড়টা। ভয় পেল মানেু ষর িশরদাঁড়া বেয় িক যন নেম
যায় জােননই তা, আিমও তাই অনভ
ু ব করলাম।
নাহ, মাথা ঠাা রাখেত হেব। ওপের আসার আেগই আমার পালােত হেব। িনেজর জীবন বাঁচােত হেব আমােক।
খালা জানালার কােছ এিগেয় গলাম। শাদা মাটা একটা পাইপ নেম গেছ ওপর থেক িনেচ। জানালা িদেয় বর হেয় হাত
বািড়েয় আঁকেড় ধরলাম পাইপটা। নামেত  করলাম। পাইপটার চারিদেন িক স
ু র আইিভলতা পাঁচােনা িছেলা। মেড়
মচু েড় যাে বাধহয়। ধরু ছাই! জাহাােম যাক আইিভলতা।
পাইপ বেয় িপছেল িপছেল আধ িমিনেটই িনেচ নেম এলাম। যাক বাবা! বাঁচা গেলা। মহাকষ না অিভকষ, িক যন একটা
আেছ না? সটােক ধনবাদ না িদেয় পারলাম না।
দৗেড়ােত  করলাম। পছন থেক ম ম আওয়াজ আসেছ। এত সহজ না বাছাধন। ওক কােঠর পায় দরজা ভাার
আেগই আিম িনরাপদ জায়গায় চেল যােবা!
বশ খািনকটা পথ দৗেড় এেসিছ। দূর থেক দখিছ শাবার ঘের আেলা লেছ। ঘের ঢুেকেছ অবেশেষ!
িখক িখক কের হাসিছ আিম। িক মজাটাই না হে এখন সখােন!
ঘের এখন পিু লশ ঢুেকেছ। আিমই ওেদর ফান কেরিছলাম!
শাবার ঘের ঢুেক যখন পিু লশ বাটারা দখেব িবছানায় গলাকাটা েটা লাশ, লালেচকালেচ র থইথই করেছ ঘরময়, িক
মজাটাই না হেব!
সামেন আমার এখন আেরকটা বািড়। রা ধারােলা ছিড়টা
ু িনেয় এিগেয় যাি সিদেক। হািসমেু খ, নতুন িশকােরর খাঁেজ।
(িবেদশী গ অবলেন)

অেনকটা সময় ধের নািদয়া ব ৃিেত িভজেছ।বািড়েত ফরার সােথ সােথ আজ ব ৃি  হেয়েছ।ক’িদন ধেরই তার মনটাও যন
অেপায় িছল, এই ব ৃিটার জন।তাই, আর িক দরী করা যায়! মা টর পাবার আেগই এক দৗেড় ছােদ চেল গল নািদয়া।এর
আেগও ব বার লিু কেয় এভােব ব ৃিেত িভেজেছ স।তেব আজেকর রাতটার অনভ
ু িূ ত একটু আলাদা। তেব, স কারণ স বঝ
ু েত
পারেছ না এখেনা।ব বছেরর া মনটা যন শা হেলা আজ।
-“আের নািদয়া! র বাঁিধেয় ফলেব তা তুিম! এখন বািড় যাও, ভাই।”
নািদেয় পছন িফের তাকােলা।
-” ম বেু ঝিছ, আমােক তািড়েয় আপিন ভািবর সােথ ব ৃিটা উপেভাগ করেত চাইেছন।”
-“না ভাই, আমােদর িক আর সই সময় আেছ। তামার ভািবর কটা কাপড় িছল ছােদ, ওেলাই িনেত এেসিছলাম। ”
রােসল নািদয়ােদর ওপর তলায় থােক।রােসেলর ী িমিথলার সােথ নািদয়ার খবু ভাল বু।তেব রােসেলর সােথ তার তমন
একটা দখা হয় না।
িকছণ
ু পর ব ৃি থেম গল।নািদয়া বািড়েত ঢুেক দখেলা,তার বাবা গভীর মেনােযােগর সােথ খবর দখেছন।এই খবরটা শষ
হেল, আবার চােনল পাে অন খবর দখেবন মিতন সােহব।এভােবই তার আগামী কেয়কঘা চলেত থাকেব।নািদয়া হাতমখু
ধেু য়ই খাবার টিবেল বেস পড়েলা।আজ পেু র তমন িকছ ু খাওয়া হয়িন।তাই খবু িখেদ পেয়েছ তার।খাওয়া শেষ পােশর েম
উঁিক িদেয় দেখ িনেলা মা একটা বই পড়েছ।
এবার নািদয়া তার িনেজর েম এেলা।টিবেল রাখা গের বইেলার িদেক চাখ পড়েলা তার।ধূেলা জেমেছ
বইেলােত।একটা সময় এই গের বই পড়ার নশায় মেত থাকেতা স।অথচ শষ কান বইটা পেড়িছল আজ তাও মেন
পড়েছ না! একসময় বুেদর আায় বসার ঘরটা িবেকেল জমজমাট িছেলা।আর এখন! কান িবেশষ িদন ছাড়া কােরা সােথ
ফােন কথাও হয় না তার।এভােব কাথায় যন জীবেনর সব সরু েলা হািরেয় যাে ! হািরেয় গেছ নািক স িনেজই হািরেয়
যেত িদেয়েছ!
মােঝ মােঝ রােত িচেলেকাঠার ঘরটায় নািদয়া রােতর বলায় ঘেু মােত যত।িবেশষ কের ব ৃির রাতেলােত।িটেনর চােল ব ৃির
িঝিরিঝির নন নার জেন কান পেত থাকেতা তার মনটা।তা যিদও অেনক বছর আেগর কথা।হঠাৎ, আজ এমনটা একািক
সময় কাটােত ইে কেরেছ তার।দরজার কােছ যেতই, নািদয়ার বাবা এিগেয় এেলা
-‘ িক র, কাথায় যািস এই রােত ট কের? ‘
– ‘ আজ একটু িচেলেকাঠার ঘরটায় যাই বাবা,খবু ইে করেছ? ‘
-‘ যািব,আা।িক ওটা তা পিরার কের িনেত হেব।জিরর মােক সে িনেয় যা।’
-‘ িক মা….? ‘

-‘ স আপাতত ব আেছ।তাড়াতািড় যা তারা, বািকটা আিম দখিছ। ‘
রােত ঘেু মােত যাবার আেগ নািদয়া একািক পায়চাির করিছেলা।নািদয়ার বাবা িকছণ
ু পর মেয়েক দখেত এেলন।
-‘ একা থাকেত পারিব তা? ‘
-‘ বাবা এমনটা আজ থম দখেছা! ‘
– ‘না, অেনকিদন পর তা। তাই ভাবলাম…’
-‘মা িক করেছ? ‘
– ‘ ঘিু মেয় পড়েছ। আর শান, তুই বিশ রাত জািগস না। ‘
-‘আা। ‘
খবু সকােল নািদয়ার ঘমু ভােলা।মেঘ ঢাকা পেু রা আকাশটা।চারপাশটা যন শা িনাপ।এমন স
ু র একটা িদেন িক ঘের
বেস থাকা যায়! নািদয়া িঠক করেলা, আজ সারাটািদন ঘেু র বড়ােব এিদক-সিদক।অবশ কাউেক চাইেল সােথ নওয়া যেত
পাের।থাক না, সকাল সকাল কােরা সােথ কথা বলেত ইে করেছ না।তাছাড়া, একা কাথাও গেল কৃিতর সােথ নীিবড়ভােব
িকছ ু সময় উপেভাগ করা যায়।কউ সােথ থাকেল স সেু যাগ কাথায়!
বািড়েত ঘেু কই নািদয়া দেখ পিল ফপু ু একরাশ িবরি িনেয় তার িদেক তািকেয় আেছ।
-‘ কাথায় িছিল? ‘
-‘ কখন এেসেছা ফপু ?ু ‘
-‘এটা িক আমার ের উর, নািদয়া!দাদা মেয়েক িচেলেকাঠায় ঘমু ােত িদো, বা! এমন মেয়েক ক িবেয় করেব িন? ‘
-‘ আজব তা! িচেলেকাঠায় ঘমু ােত যাবার সােথ িবেয়র িক সক! ‘
-‘ তারা িক একটু থামিব এবার। ‘
নািদয়ার মা পিরিহিত সামলােত এিগেয় এেলা।
-‘ সির মা, এতিদন আিম সেকর মান রাখেত িগেয় চপ
ু থেকিছ।আর পারেবা না।ফপু ু আমার িবেয় হেল তা তামারই ভাবনা
িণ হেব, তখন বলেব কেব বাা নব।তারপর আবার িক িনেয়  করেব, তির থেকা িক।’
-‘দাদা আিম আিস।’
মিতন সােহব নািদয়ার মাথায় হাত রাখেলন।
-‘ মাের, মাাটা একটু বিশ হেয় গল না ?! ‘

-‘িকেসর? ‘
-‘ তার রােগর, আর িক! এখন যা হাত মখু ধেু য় টিবেল আয়, নাা করিব।’
নািদয়া নাা সের বিরেয় পড়েলা।যিদও মনটা িঠক নই এখন।তেব অেনকিদন পর িরায় ঘরু েত ভাল লাগিছেলা।পেু র
একটা রুেরে লাের পর বিরেয়, বািড় ফবার কথা ভাবেত না ভাবেতই রাার একটু সামেন নজর পড়েলা তার।এেতই
দেখ একজন লাক অেচতন ভােব রাায় উপড়
ু হেয় পেড় আেছ।দেখ মেন হে, কান গািড় বা বােসর সােথ ধাা খেয়
এমনটা হেয়েছ।নািদয়ার মেতা আেশপােশ আরও লাকজন আেছ ফটু পােত।িক আেযর বাপার হে, কউ একিটবােরর
জেন এই লাকিটর িদেক িফের তাকাে না! নািদয়া ভাবেলা, অযথা কান নতুন ঝােমলায় জড়াবার েয়াজন নই।তাই বািড়
ফরার জেন স িরা িনেয় িনেলা।িকছদূু র যেত না যেতই, স িরাওয়ালােক আবার ফরত যেত বলেলা।কারণ, স িনেজও
জােন এভােব লাকটােক ফেল গেল রােত তার একেফাটাও ঘমু হেব না।নািদয়া লাকটার ওয়ােলট বা সলেফান িকছইু খঁেু জ
পল না।লাকটােক হাসপাতােল ভিত কের স বািড় িফরেলা।ডাার জানােলন, রাগীর তমন িকছ ু হয়িন।কাল বা পর রাগী
বািড় যেত পারেবন।
পরিদন নািদয়া আবার হাসপাতােল গল।নািদয়ার এই থম লাকিটর সােথ কথা হেলা।
-‘এখন, কমন আেছন আপিন? ‘
-‘এইেতা, আেগর চেয় ভােলা। ‘
-‘আপনার বািড়র কােরা নাার বলনু ।আপনার সলেফান খঁেু জ পাই িন। তাই আিম কাউেক ইনফমও করেত পাির িন। ‘
নািভদ নািদয়া ের তমন কান উর িদেলা না।
-‘ সমসা নই, আিম পারেবা মােনজ করেত।আপনার নাারটা িদন, আিম বাসায় পৗঁেছ আপনােক হাসপাতােলর িবলটা পািঠেয়
দব তাহেল। ‘
-‘ না তার দরকার নই। আিম আিস, ভাল থাকেবন।’
নািভদ আর িকছ ু বলার আেগই নািদয়া চেল গল।
নািদয়া তার বািড়র সামেন পৗছােতই, নািভদ পছন থেক ডাকেলা,
-‘ এই য মাডাম, আমার িরাটারও ভাড়া িদন।আমার ওয়ােলট তা িছনতাইকারীর কােছ। ‘
-‘ িক বাপার! আপিন আমােক ফেলা করেছন কন? ‘
-‘আিম না, িরাওয়ালা মূলত আপনােক ফেলা করিছেলা। ‘
নািদয়ার চাখ রাােনা দেখ নািভেদর হািস পল।যিদও স িনেজেক িকছটাু সংযত কের িনেলা,
-‘ আা সির,ুদা পেয়েছ িকছ ু খাওয়া হয় িন।আর,বািড় িফরবার মেতা টাকা আমার কােছ নই।’

নািদয়া িকছ ু টাকা িদেলা নািভদেক।
-‘ আিম বাইেরর কান খাবার খেত পাির না। ‘
এবার রীিতমেতা িবর লাগেছ নািদয়ার।ছেলটা তার িপছ ু ছাড়েছনা িকছেতই!
ু
উপায় না দেখ,নািভদেক বসার ঘের িনেয় এেলা নািদয়া।এরপর মােক ডাক িদেয় বলেলা,
-‘ওনােক িকছ ু খাইেয় িবদায় কেরা মা, িজ।আর পারিছ না।’
নািভদ িনেজর পিরচয় িদেত গল নািদয়ার মােক ; তেব নািদয়া তােক থািমেয় িদেলা,
-‘ আর বলেত হেব না।একটু চপ
ু থােকন দয়া কের।আপনার কথা কাল রােত আিম মােক বেলিছ। ‘
এরপর স িনেজর েম চেল গল।
– ‘বাবা,িকছ ু মেন কেরা না।ওর কথার ধরন এমনই িক, মনটা খবু নরম।’
-‘ সটা আিম অেনক আেগই বেু ঝ িগেয়িছ।আিম আসেল িকছ ু কথা বলেত আপনার কােছ এেসিছ।’
-‘ বেলা, িক কথা? ‘
নািদয়ার সূণ িভধমী বি িক কের নািভেদর দয়হরণ কেরেছ ; সকথা স নািদয়া মােক জানায় এবং স সরাসির
নািদয়ার মােয়র কােছ িবেয়র াব জানায়।আর,িনেজর বাপাের সব িকছওু তােক জানায়।এরপর কথায় কথায় নািভদ জানেত
পাের, -বছর আেগ নািদয়ার অেনক ধমু ধাম কের ইনেগজেম হেয়িছল।তেব, বরপের সােথ পিরবতীেত বাঝাপড়ায় িমল না
হবার ফেল তা ভে যায়।এরপর থেক নািদয়া কমন যন িনেজেক িটেয় ফেলেছ।আর,এই ঘটনার পর নািদয়ােক তারা
িবেয়র বাপাের আর িকছ ু বেলন িন।তাছাড়া নািদয়া িনেজও এখন িবেয় িনেয় ভাবেছ না।নািভদ বিু ঝেয় বেল, সমেয়র সােথ সব
িঠক হেয় যােব। কাল স নািদয়ােক সব বাঝােব এই আাস িদেয় নািদয়ার মােয়র কাছ থেক িবদায় নয় নািভদ। এিদেক
নািদয়া নািভেদর ােব বশ েপ যায়।
-‘আপিন আমােক একিদন দেখই িবেয়র াব িদেলন। আপিন িক পােগাল! কতটুকু জােনন আমার সেক? আর, আিম তা
আপনােক ভাল কের িচিনও না। ‘
-‘ দখনু নািদয়া, আপিন একটু শা হন।’
নািভদ তারপর বিু ঝেয় বেল য, স এুিন িবেয় করেত চাে না।নািদয়ােক আেরা ভােলা কের স িচনেত চায়, বঝ
ু েত
চায়।এরপের নািদয়ার সিত থাকেলই তারা িবেয়র িদেক এেগােব।সবিকছ ু শানার পর নািদয়া িকছটাু শা হয়।তেব মেন মেন
জদ চেপ রইেলা।তাছাড়া , স বেু ঝ গেছ একিদেনই নািভেদর সােথ কান জার করা যােব না।ধীের ধীের তােক বিু ঝেয় িদেত
হেব।
এরপর নািদয়া আর নািভেদর ায়ই দখা হেত লাগেলা।নািভেদর সােথ নািদয়াও একসােথ কাটােনা সময়েলা বশ উপেভাগ
করিছেলা।তেব নািভেদর জন তার মেনর গহীেন কান ন স খঁেু জ পািেলা না।কবল অিমলেলাই নজের

পড়িছেলা।এিদেক নািভেদর ভাবনা িছল সূণ িভ।তার ভাষায়, জেনর মােঝ একটু অিমেলর ছাঁয়া না হেল জীবেনর ছটাই
যন হািরেয় যায়।সিত িক তাই!
এরপর কান এক িবেকেল নািদয়া নািভেদর সােথ দখা করেত চাইেলা।
-‘ দেখা নািভদ, এভােব তা আর হয় না। ‘
-‘ না হেল তা আেরা ভাল।চেলা িবেয় কের ফিল। ‘
-‘ আিম িক ঠাা করিছ! তামার সােথ আমার আর হে না।আর জার কের িকছ ু পাওয়া যায় না নািভদ। ‘
-‘তামার মেন হয়, য আিম জার করিছ! বঝ
ু লাম না,িকভােব নািদয়া! িঠক আেছ, তামার সােথ সব যাগােযােগর পথ আিম
িনেজই ব করেবা আজ। আমার অনভ
ু িূ তেলা যিদ সিত হেয় থােক তামার জন, তেব তুিম িনেজই আমােক খঁেু জ নেব।’
নািভেদর এই ু আচরণ নািদয়ার মেন ি জাগােলা।কারণ স িনিত য,নািভদ আর তােক ালাতন করেব না।
বশ িকছিদন
ু পেরর কথা।মিতন সােহব িনেজর কাজ থেক অবসর িনেয়, নািদয়ােক সব বিু ঝেয় িদেয়েছন।অিফেসর সম
দায়ভার এখন নািদয়ার।-বছর আেগ মােক হারাবার পর নািদয়া ভীষণ একা হেয় িগেয়িছেলা।যিদও এখন িনেজেক বশ
ভালভােবই সামেল িনেয়েছ।তেব, সংসার জীবেনর কথা ভাবেত স আহী নয়।কন স উর তার জানা নই!
নািভেদর সােথ আর কখেনা তার দখা হয়িন।নািদয়ার বাবী িরিনর বশ ভাল লাগেতা নািভদেক।নািভদ চেল যাবার পর িরিন
নািদয়ােক ববার বেলেছ, তার সােথ যাগােযােগর কথা।তেব নািদয়া এই বাপাের আর এেগােত চািেলা না।
এিদেক মিতন সােহব মেয়েক িবেয়র কথা বিু ঝেয় বেলন।এরপর মেয়র সিত থাকায় িতিন, সজীেবর কথাটা নািদয়ােক
বেলন।সজীব মিতন সােহেবর বুর ছেল, পশায় একজন ইিিনয়ার।িঠক হেলা, কাল সজীব আর নািদয়া এেক অপেরর সােথ
দখা করেব।পরিদন নািদয়া সময়মেতা সজীেবর সােথ দখা করার জেন বিরেয় পড়েলা।িক সখােন সজীেবর পিরবেত
নািভদেক দেখ স চমেক গল।
-‘িক বাপার, তুিম কন! ‘
-‘িজ, আমারই তা থাকবার কথা। ‘
-‘ নািভদ, তুিম িক আমার িপছ ু ছাড়েব না! ‘
-‘ িক বলেছন, আমার নাম সজীব! ‘
নািদয়া িকছ ু বঝ
ু েত পারেছ না।িক বলেছ নািভদ এইসব! আর সজীব কাথায় তাহেল? নািদয়া সজীবেক নানা ধরেনর  করার
পর অবেশেষ বঝ
ু েত পারেলা,স নািভদ নয়।বািড় িফের থেমই নািদয়া তার বাবােক জানােলা য,সজীব পেু রাপিু র দখেত
নািভেদর মতন।মিতন সােহব মেয়র এমন উট কথা শানার জন এেকবােরই ত িছেলন না।কারণ, িতিন জােনন সজীব
দখেত নািভেদর মেতা নয়।
মিতন সােহব মেয়েক িনেয় ভাবনায় পেড় গেলন।নািদয়ার এই অুত কাের কথা েন িরিন আর চপ
ু থাকেত পারেলা না,

-‘নািভেদর সােথ যাগােযাগ কর, নািদয়া। এখেনা িক বঝ
ু েত পারিছস য,তার নািভদেক ছাড়া চলেব না। গাধী কাথাকার!’
নািদয়া বঝ
ু েত পারেলা – স এতিদন মেনর মােঝ ধু নািভেদর সােথই িছল।নািভদেক খঁজ
ু েত নািদয়ার সােথ িরিনও অেনক চা
কেরিছেলা।তেব, নািভদেক আর খঁেু জ পাওয়া গল না! এভােবই কেট গল অেনকেলা বছর।
অেনকিদন পর আলমাির থেক একটা শািড় বর কেরেছ নািদয়া।তার এক কিলেগর মেয়র িবেয় আজ।যিদও থেম যাবার ইে
িছল না তার।িক পনু ম আপা এতবার ফান কেরেছ সকাল থেক, তাই আজ না গেলই নয়।
নািদয়া ওখােন পৗঁেছ পিরিচত তমন কাউেক দখেত পল না।মেন হয় অনেদর তুলনায় স একটু তাড়াতািড় চেল এেসেছ।তাই
একাকী িকছসময়
বেস রইেলা।মােঝ পনু ম আপা িকছণ
ু
ু তােক স িদেলা।হঠাৎ নািভদ নািদয়ার পােশ এেস বসেলা।নািদয়ার
কিলগই হেলা নািভেদর চাচােতা বান।
-‘ আমােক আর খঁজ
ু েল না তুিম? ‘
নািদয়া তার দেয়র জেম থাকা মঘেলােক আর সংবরণ করেত পারিছেলা না।
-‘িজ নািদয়া কাঁেদা না।আের!! এই দেখা তামার কাজল ন হেয় যাে! ‘
নািদয়া একটু হাসেলা এবার।
-‘দখেছা না, তামােক খঁজ
ু েত খঁজ
ু েতই আজ কােলা চেু লােলা সাদা হেয়েছ। ‘
-‘এই দেখা না, আমােরা একই অবহা। ‘
জেনই একসােথই হেস উঠেলা।
-‘তামােক এবার আর কাথাও হারােত দব না আিম।’
নািদয়া শ কের নািভেদর হাতটা ধরেলা।
হয়ত নািভদ বা নািদয়ার বয়সটা থেম নই সমেয়র সােথ।তবু জীবেনর এই শষ িবেকেল আজও জেম আেছ অেনক কথা।আর
সই জেম থাকা িকছ ু অেরর পূণ িমলেনর নাম হেলা – ভালবাসা।

বীণািমকা ক আিম ভুলেত পারব না ! জািন এটা কান িদন সব নয় ! একটা অুত অপরাধ বাধ আমােক িতিনয়ত তািড়েয়
বড়ায় । কথা েলা বেলই মাহাববু চয়ারটা সাজা কের িসিট হল থেক সাজা পাহােড়র িদেক তাকাল ।অিদিত ায়ই
সাোেরা িসিট হেল যায় ইতািলয়ান পা খেত ।জাপািনজ আজািতক িতান জাইকােত চাকুিরর কারেন অিদিত
সাোেরােত আেছ ায় ই বছর হল । একা একা ঘেু র বড়ােনা আর িনেজেক িকছ ু সময় দওয়ার মেধ একটা আলাদা সখু
আেছ । এখােন িকছ ু ইিয়ান এবং নপািল দখা গেল ও বাংলােদিশেদর খবু কম দখা যায় ।
আর সখােনই স মাহাববু ক দেখ । থেম কয়িদন ভেবেছ হয়েতা অন কান দেশর হেব । তারপর পিরচয় । মাহাববু
িকউ িব িবদালেয়র িশক ।এখােন এেসেছ ছয় মােসর একিট ােজ এর কাজ িনেয়।খবু অ পিরচয় । িক ই সােহ
বশ আিরক বাঝাপড়া হেয় গেছ জেনর মেধ। বিগত িবষয় আর সক এর এক েই স িনেজর গটা  করল
।তারপর স আবার চয়ােরর সামেন এেস বসল । িনজ থেকই বলা  করল ।
বঝ
ু েত পািরনা । স ৃিকতার অুত খয়াল । স িছল একটা সীেতর মেতা ানব আর উল । একটা দা সেু রর মূছনা হেয়
আমার িভতেরর কাার শ েলােক িনরব কের রেখ িছল । আমার ের আকােশ জমা মঘ েলােক সিরেয় িদেয় জাা
রােতর চাঁদ নািমেয় এেন িছল । আমার জীবেনর থেম থাকা ঃসময় েলােক দা সমেু র মেতা কের তুেলিছল । আিম যন
আবার নতুন জীবন িনেয় প ৃিথবী দখা  করলাম । আিম তখন মা ঢাকা িব িবদালয় থেক ইংেরিজ সািহত িনেয় পড়ানা
শষ কের পিু লশ বািহনীেত যাগ িদি । এর মেধই বাবা আমার জন মেয় দখা  কেরেছ । িনং শষ কের থম চাকুির
এএসিপ িহেসেব গািজপরু থানা । সখােনই আমার িবেয় হল অ নােমর একিট মেয়র সােথ । মেয়িট অনাস থম বেষর ছাী
। দখেত ভাল । আমার মেতা ইংেরিজ সািহত িনেয় আহ । মেন মেন ভাবলাম ভালই হেব । কিবতা আর সািহত আেলাচনা
কের সংসারটা স
ু র ভােবই কেট যােব । িক িবেয়র িতীয় িদন অ আমােক জািনেয় িদল স আমােক কান িদন ভালবাসেত
পারেব না । কারন ুল জীবন থেক স তার চাচােতা ভাইেক ভালবােস । স আমােক ঠকােত চায়না । তার মা তােক জার কের
আমার সােথ িবেয় িদেয়েছ ।
অিদিত খবু চপ
ু চাপ তার কথা েলা নিছল । তারপর বলল আপিন িক করেলন ?
জািননা হঠাৎ শরীেরর র বাহ কাথায় যন থেম গল । ের আকােশ উড়া বেু না পািখ েলা পাখা ঝাপেট এক এক কের
িনেচ পেড় যেত লাগল । গভীর ে নদীেত পাল তালা নৗকা িনেয় হািরেয় যাওয়ার পথ অন িদেক বাঁক িনল । এ কমন
িনয়িত ! িনেজর ের জীবনটা িবষােদ ভের উঠেলা । আিম আর এই িবষােদর ভার বইেত পারিছলাম না । যােক ভালবাসব
বেল জীবেন জায়গা িদলাম স আমােক ভালবােস না । য ভালবােস না িকংবা ভালবাসা চায়না তােক িনেয় ভাবা য খবু কিঠন ।
িবেবক আমােক থািমেয় িদল । আিম একিদন অেক মিু  িদেয় িদলাম । িক অ খিু শ হেলও অর মা িকছেতই
মানেত
ু
চাইল না । একটা ভাল পা ,একটা চাকুির একটা সামািজক অবান এই সব িকছইু হয়েতা একটা সক তির কেরিছল । িক
সখােন মন িনেয় ভাবনার কান অবকাশ িছল না তাই কিঠন বাবতার মেু খামিু খ হলাম । অ িফের গল তার ভালবাসার
মানেু ষর কােছ । আিম অেনক িদন অেনক বিশ কােজ মেনােযাগী হেয় গলাম ।
অিদিত বলল ,কন আপিন কাউেক খঁেু জ িনেত পারেতন ।জীবন ছাট মেন হয় িক আসেল অেনক বড় । মাহাববু মাথা ঝাঁকাল
। কউ একজন তা এেসিছল আমার জীবেন !
তারপর কান একিদন । বীণািমকার গটা  হল ।স িছল ডাার । মেনর মেতা পা পািল না । ঢাকা মিডকাল
কেলেজ এক আসামী ক দখেত িগেয় পিরচয় । তারপর জানা শানা । জীবেনর অিভতা িবিনময় । তারপর সবটুকু ঃখেক
আপন কের িনেয় বীণািমকা আমার জীবেন এল । তথাকিথত সমাজ এবং সামািজক িনয়েমর দ ৃি অেনকটা যন বাঁকা চােখ

তাকাল । কারন টা হল বীণািমকার জীবেন পূেব ীকৃত কউ িছল না । িঠক অ যমন িছল আমার জীবেন । স হয়েতা
ভালবাসত কাউেক তা কবল মেন মেন । িশা এবং পশাগত জীবেনই স সময় উপেভাগ কেরেছ । অেনক বতা ক সী
কের । ঃখ ক অতীত কের আমরা একিট নতুন জীবন রচনা করলাম । ওই য সমাজ বেল একটা শ আেছ আমােদর জীবেন
। অেনক েলা সামািজক সক িদেয় একটা সমাজ । আর ওই সক েলার মেধ িকছ ু মানষু আমার আর বীণািমকার
সকটা ক িবিষেয় তুলল । আমরা বড় িহংসাক আর হীন মানিসকতায় ভরপরু প ৃিথবীেত জেিছ । সখােন বঁেচ থাকাটা
সিত কের । য ঘটনার গ আমরা িনেজরা ভুেল যাই । য ঃের ছায়া আমরা িনেজরা ীকার কিরনা । তখন িকছ ু
কুৎিসত মেনর মানষু খঁিু চেয় খঁিু চেয় মেন কিরেয় িদেয় এক ধরেনর িবকৃত আন পায় । আমার আর বীণািমকার স
ু র নতুন
জীবনটা অেনক িহংসটু চাখ যন সহ করেত পার িছল না । কখনও এই জিটল সমাজ আমার গ টেন এেন বীণািমকার মনটা
ছাট কের িদেতা । আবার কখন ও বীণািমকার সাহস আর উদারতা ক সেেহর জােল আঁটেক িদত । এই যন হীন সমাজ
ববার অুত আর িনভ ৃত কুৎিসত আন । ধীের ধীের বীণািমকা মানষু আর সমাজ এিড়েয় থাকেত ভালবাসত । একা
থাকােতই শাি পত । আিম আমার কাজ িনেয় অেনক বিশ ব থাকােত িঠক যন ওর শ কাতর আর সংেবদশীল মন টা ক
বেু ঝ উঠেত পািরিন । একিদন বঝ
ু লাম বীণািমকা কমন যন িকেয় যাে । চােখর িনেচ গভীর ঃেখর ছায়া । ওর আেগর
চহারাখািন আর নই । ও িভতের িভতের খবু ক পত । িনয়িত আর জীবন ওর কােছ ভীষণ েবাধ হেয় উেঠিছল । সখােন
মানেু ষর িত মানেু ষর ভালবাসা ,হ ,সহানভ
ু িূ ত িছল না । মানেু ষর মন আর জীবন দয় িদেয় বঝ
ু বার মানষু নাই প ৃিথবীেত ।
এই সব শূনতা ওেক অসহায় কের তুেল িছল । ওর গভীর ঃখেবাধ অেচনা এক কিঠন রাগ ডেক িনেয় এল । আিম হারালাম
আমার বঁেচ থাকা । আমার জীবন । আিম পিু লেশর চাকুিরটা ছেড় িদেয় উ িশা িনেত জাপান চেল এলাম । আর িফের
যাওয়া হয়িন । অেনকিদন পর কান বাংলােদিশর সােথ কথা বলিছ ।খবু ভাল লাগেছ । অিদিত একদম  হেয় গল ।
সিদেনর পাটা আর খাওয়া হল না । িকছ ু গ যন কাথাও কারও না কারও কােছ কাশ করেত হয় । আবার িকছ ু গ
থােক কখনও কাশ করা হয় না । িঠক কাশ করা যায়না । অিদিতর একা গটা হয়েতা সই রকম িকছ ু । তাই আর সিদন
স কান িকছ ু ভেব পািলনা । মাহাববু এর ঃেখ পাড়া চহারার িদেক আর তাকােত ইে করল না । িকছ ু বলেত ও ইে
করল না । ধু িজেস করল ,কেব সাোেরা ছেড় যােন ?
মাহাববু একটা দীঘাস ছেড় িদেয় বলল ,সামেনর সােহ । আপিন ?
অিদিত উর িদল , সামেনর বছর । কথাটা বেলই স একটু আেগ আেগ বর হেয় গল । আর িপছেন তাকাল না । কারন ঃখ
হয়েতা মায়া বাড়ােত পাের । মায়া মমতা খবু বিশ কিঠন আর বাখািতত ।

এক কােল িছল এক রাজপু যার এক রাজকনােক িবেয় করার ইা িছল। তােকই স িবেয় করেব য একজন কৃত রাজকনা।
সই রাজকনােক খঁেু জ বর করার উেেশ স প ৃিথবীর সব মণ করেলা। িক সব জায়গােতই িবাি দখা িদল। অসংখ
রাজকনা িছল, িক তারা কৃত রাজকনা িক না তা স িকভােব জানেব? তা ছাড়া তােদর সবার মেধই িকছ ু না িকছ ু খঁ◌ুত
িছল। অেনক খঁে◌াজাখিু জর পর িবষ হেয় স বািড় িফরল। য উেেশ মেণ বর হেয়িছল তার সান িমেলিন।
এক সায় চ ঝড় হল।পাত সহ ব ৃি হিল।পিরিিত সিতকার অথ এ খবু ভয়াবহ িছল।এর ই মেধ েবেশর দরজায়
কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গল।ব ৃ রাজা দরজা খল
ু েত এিগেয় গল।
দরজা খালা মা দখা গল এক রাজকনা সখােন দঁ◌ািড়েয়। ঝড় ব ৃিেত তার য িক অবা। চল
ু থেক  কের জামা, জত
ু া
সব পািনেত ভজা। রাজার কােছ দাবী করেলা য স কৃত রাজকনা এবং রাজপেু র রাজকনা অনসু ান করার খবর পেয় এ
মহেল এেসেছ। ‘তুিম কৃত রাজকনা িক না তা আমরা শী ই আিবার করেবা’ ব ৃ রাজা ম ন ম ন ভাব ল। এ িবষেয় একটু
ও কথা না বেল শাবার ঘের গল। িবছনার চাঁদ র সিরেয় সখােন একিট মটর িট রাখল। তারপর িবশিট তাশক সই মটর
িটর উপর রাখল।এরপর িবশিট আরামদায়ক পালেকর িবছানা সই তাশকিলর উপর রাখল।িঠক করেলা রাজকুমারীেক এর
মেধ রাি যাপন করেত দয়া হেব।
সকাল হবার পর ব ৃ রাজা রাণী সই রাজকনা ক িজাসা করেলা, ‘তুিম িক িঠকমত ঘমু ােত পেরিছেল?’
‘ওহ!’ রাজকুমারী বলল, ‘ না, আিম শািমত ঘেু মােত পািরিন। সই িবছানায় শাবার পর আিম খবু ই শ িকছ ু অনভ
ু ব
করিছলাম যার জন খবু ক হিল। সটা খবু ই যণাদায়ক িছল।
তারা বঝ
ু েত পারল য, মেয়িট সিতকােরর রাজকনা এবং তােত কান সেহ নই।িবশিট তাশক ও িবশিট পালেকর িবছানার
ওপর িদেয় একিট মটর িট অনভ
ু ব করা কবল মা একজন রাজকুমারীর পেই সব। এছাড়া আর কউ এরকম শ কাতর
হেত পাের না।রাজকুমার তৎণাৎ তােক িবেয় করার িসা িনল। স বঝ
ু েত পারল য স কৃত রাজকনােক খঁ◌ুেজ
পেয়েছ।
য মটরিটর কারেণ এ ঘটনা ঘটেলা, সটা তারা জাঘের রেখ িদল।সখােন তা এখেনা দখা যােব যিদ কউ না সিরেয়
থােক।
-িবেদশী গ অবলেন লখা

িতিন আমার আমার ান সহকমী । বাংলােদেশর অনসব ব কমজীবীেদর মেতাই খবু বতা িনেয় অিফেস আেস । তাঁর
াি মাখা ঘমু ঘমু চাখ িদেয় যন অেনকটা সময় অিফস বতার সরেষ ফলু দেখ ।
আমার অেনকটা সময় এমন কেরই কােট । তারপর মধাের িকছ ু আেগ তার নরম ক শানা যায় । কারন টা হল িতিন মধা
ভােজর এবং াথনার িবরিতেত যােবন ।
আিম া এবং প সেচতন নাগিরক ।কােজর ফাঁেক এক কাপ চা আর সামান সালােদই আমার ুধা িমেট যায়।তাই আমার
মধা ভাজ নই ।আর ব সমেয় কােজ ফাঁিক িদেয় বিশ সময় াথনায় ম হেতও সবাই পাের না । িকছ ু মানষু াথনার
উিছলায় অিতির সময়টুকু িনেজেকই দয়।
তাই স সময়টা তাঁর কাজ েলা আমােকই দখেত হয় । স সবু ােদ আিম য তাঁর কােছ মন গেল যাওয়ার মেতা িকছ ু পাই তা
িক নয় ।তেব একটা ম বা আকষণ তা আেছ । িকংবা ওই য মানেু ষর িত মানেু ষর মায়া । হেত পাের তার িতিদেনর
সকাল সা বক
ু ফাটা আতনাদ ।
যা পােশ বেস কাজ করেত করেত শানায় । আিম িবিত হেয় তাঁর আতনাদ েলা একটু একটু কের কুিড়েয় নই । তারপর
গভীর মায়া িনেয় তাঁর িদেক তাকাই । দিখ তার উল শামলা চহারায় অপিরপ হােতর মকােপর ছাপ । ভীষণ বমানান
কম দামী ফাউেশণটা কমন ভেস উেঠেছ । ঠাঁেটর িলপিকটা কানা বেয় গিড়েয় পড়েত চাইেছ । এক চােখ কাজল গভীর
কের আঁকা ।তা আেরক চােখ যন হাা হােতর ছাঁয়া লেগেছ । আিম তার পেু রা অবয়েব মেন মেন হেস উিঠ । তেব িকছ ু
বিলনা । যিদ ভুল বেু ঝ িমেছ ক পায় । তেব পেু রা চহায় নকিশ কাঁথার মায়া বনু া আেছ । সংসােরর হাজারও ািকর গের
িভেড় জানা যায় িতিন ই সােনর জননী । কান একসমেয় িপতা িবেয়ােগ ভাইেদর সংসাের ভীষণ অসহায় হেয় পেড়ন ।
ভাইরা খরচ বাঁচােত হােতর কােছ থাকা এক ববসায়ীর হােত বানেক তুেল দন । যাও কনা িনেজর সংসার দেখা । ই মােসর
মাথায় বঝ
ু েলন পাের আেগ একজন ভালবাসার মানষু িছল । সই মেয়িট বােস ামীর সােথ । িতীয় বাা কনা সান
জের পর আরও  হল তার ামী ফেল আসা েম নতুন কের হাবু ডুবু খাে । বাবা মা হীন অসহায় এই নারী কাথায়
যােব ।তার উপর অবঝ
ু ই ছেল মেয় ।
িত িদন রাত এটা সটা িনেয় য
ু হয় । অেনক তািবজ কবজ হয় । ামীর পরু েনা ম িকছেতই
ু যায় না । মেনর িদক িদেয় য
নারী অসহায় একটা কেপােরট চাকির িক তােক সব টুকু িনরাপা িদেত পাের । তাই মেন আর শরীের সব সেয় যেত হয় ।
মানষু মােঝ মােঝ ভীষণ া হয় তার জীবন এবং জগত িনেয় ।আিম তােক দেখ অনভ
ু ব কির । মানষু ধু া নয় কমন
িদগম ও হয় । আমােক তার কাজ েলা কের দওয়ার িনয়িমত অনায় আবদাের পিরনত হল। িকছইু বলেত পাির না । একটা
অদম িবরি আমােক ও অসহ কের তুেল । িক একটা ভতা আমােক থািমেয় দয় । আিম বাধ হেয় তার িতিদেনর

বনার গ িন ।
তার জীবেন থম প
ু ষ তাঁর ামী ।আর তার ামীর জীবেন স িতীয় নারী । িবেয়ই সব নয় ।সামািজক রীিত সমাজ চালায়
।আর মেনর ীকৃিত জীবন চালায় ।অমন অেগাছােলা নারীর মেু খ এমন উমােগর কথা আমােক হতবাক কের ।এমন
অেগাছােলা জীবেন কমন গাছােলা ঃেখর পসরা সাজােনা । তার িশিত আর াচারী ামীর একটা কািনক অবয়ব
আমার মেনর গ নেত নেত অিত হয় ।
আিম মেন মেন ভািব হয়েতা কান পবান এবং সপ
ু 
ু ষ । য িকনা এই িব মায়াবী নারীেক অেযাগ মেন কের ।
এমন কের ায় ছয় মাস আমরা পাশাপািশ কাজ কির। স া াফার হেয় যাওয়ার এক সাহ আেগ । কান একটা
েয়াজেন এক ভেলাক অিফেস ঢুঁেক কাউেক খঁজ
ু েত থােক । তখন আমার সহকমী মাগিরব নামােযর াথনায় । ছাট খােটা
রাগােট ভেলােকর সামান ঘাড় বাঁকা । কম দূরে মেু খামিু খ থাকায় অিনা েও তার িদেক আমার চাখ গল । আমার
সামেনর িপয়ন ক বললাম চয়ার টেন িদেত তােক বসার জন।
িকছন
ু পর িতিন নামাজ থেক িফের এেলন । সিু য় ামীেক দেখ আেবেগ আত হেলন । তােদর জেনর হঠাৎ ম দেখ
আিম বাকা হেয় গলাম । আর বঝ
ু লাম পরিয়ায় আস হেত প , অথ িকংবা বিের েয়াজন হয়না । আমরা জগত
িকংবা ভাবগত ভােবই িচািরণী । একটা িমখু ী মন আমােদর সবার িভতেরই লতার মেতা পািচেয় থােক । যা খবু গাপেন
সেু যাগ পেলই িনেজর মেতা আচরন কের ।

ছাট বলা থেকই আিম একা থাকেত ভালবািস।হ – োড় চঁচােমিচ এসব একদম ভােলা লােগ না।আর হােেল বড় হবার
কারেণ, িনেজর কাজেলা িছেয় করার অেভসটাও আেছ।অুত বাপার হেলা, আমার য জন ঘিন বু – ইমন এবং জন ;
ওরা িছল আমার সূণ িবপরীত চিরের।তেব, বািহক আচরণগত িদক থেক যতই অিমল থাকুক না কন আমােদর মেনর িমল
িছল অেনক বিশ।ইমন একিদন ঠাার ছেল আমায় বেলিছেলা,
– শৗিমক, আমার কন জািন মেন হয় আমােদর মেতাই এমন কান োড়বাজ…. ইেয় মােন মেয়েদর ে এই ধরেনর শ
চয়ন একটু দ ৃিকটু দখায়।ম, চলমনা বলেল িঠক হেব।এমন চলমনা কউই হেব তার জীবনসী।ভাবিছস, কন বলিছ এ
কথা ? জািনস তা, ইেলকন াটনেক আকষণ কের।

ওর কথা েন আিম িনঃশে হেসিছলাম ধ।ু একবােরর জেনও মেন হয়িন, কথােলা পেু রাপিু র বােব প নেব।এমনিক,
যিদন তামার সােথ থমবার দখা হেয়িছেলা সিদনও না।
িক ভাবেছা, ভুেল িগেয়িছ ! আমােদর সই থম িদেনর ৃিত !
ভুেল যও না, তামার চেয় আমার ৃিতশি বরাবরই একটু বিশ রকেমর ভাল িছল।তুিম হয়ত পরখ করার জন  করেত
পােরা – সিদন তামার পরেন কান জামাটা িছল, িকংবা চেু ল তামার িয় নীল রঙা িপটা িছল িকনা। সসব ের উর
িদেত আিম হয়ত অপারগ।অথচ, মজার বাপার িক জােনা ! তামার মাথায় য িট একিটবােরর জেনও আসেব না ; আিম
িক িঠকঠাক স উরটা িদেত পারেবা।সিদন তামার িশিশর ভজা ঠাঁেট িছল গালাপী আভা।তােত হয়ত আমার দেয়র শত
বছেরর ব কপাট উ
ু হেয়িছেলা।যিদ  কেরা – েম পেড়িছলাম িকনা, তেব উরটা হেব না।’ ম ‘ শটার আিরক
িকংবা অনভ
ু েবর িদক অথাৎ, যিদক থেকই বেলা না কন ; তার হািয়তা ভালবাসার চাইেত কম।তাই বলেবা, সিদন না
হেলও এরপের তামায় ভালেবেস িছলাম।বলেত পােরা, একটু বিশই ভালেবেস িছলাম।আবােরা ভুল কের ফললাম, িছলাম
হেব না আজও তামােক অেনক বিশ ভালবািস মধিু রমা।
তামার উট কা দেখ থমিদন খবু অবাক হেয়িছলাম ! একটা মাটামিু ট বড় িডপাটেমাল ােরর ফডু কণাের তুিম- আিম
মেু খামিু খ দাঁিড়েয় িলেত িকছ ু টুিকটািক িনিলাম।অথচ,একিটবারও আমােদর চাখােচািখ হেলা না।আবােরা জন কাশ
কাউােরর িদেক এিগেয় এলাম।তুিম িছেল আমার িঠক পছেন দাঁিড়েয়।িকছ ু না ভেবই আমার সফট িংকেসর িমিন
কনেটইনারটা িনেয় বলেল,
– এটা তা আিম িনেয়িছলাম।আপিন ভুল কেরেছন হয়েতা।
তামার অুত আচরণ আমােক পছেন িফরেত বাধ করেলা।আর ভাবখানা দেখ মেন হেয়িছেলা, িংকস কবল একিট মা
অবিশ িছেলা।তেব িক জােনা…..ওই য তামার হািসটা ! তা দেখ আর কান কটু কথা জবােব বলা হেলা না।
তারপর তুিম আর দরী না কের, ত ৃা িনবারেণ ব হেয় গেল।ত ৃির ের বলেল,
– যা গরম পেড়েছ। যাক একটু ি পলাম।
ূ হিেলা ; তা ভেব আিম
িডেসর মােস, তারওপর সূণ শীতাতপ িনয়িত এই জায়গায় িক কের তামার গরম অনভ
ু ত
িনঃশে হাসলাম।য কারেণ আমায় উেশ কের এমনটা বেলিছেল, তার ফলাফল িক িছেলা শূণ।অতঃপর…. আর িক, যা
ঘটার তাই ঘটেলা।িলেত তামার িনেজর রাখা িংকেসর কনেটইনার দেখ াভািবকভােবই তুিম আঁতেক উঠেল ! ততেণ
আিম বাধহয় ওখান থেক বিরেয় পেড়িছ।তাই বেল, তুিম িপছ ু ছাড়েল না।ট কের আমার সামেন এেস, িংকসটা আমার
হােত কানমেত ধিরেয় দৗেড় সখান থেক পালােল।আিম িক হাসেবা নািক, অবাক হেবা ভেব পািলাম না !
যিদও সিদন জানতাম না আমরা একই এলাকায় থািক অথাৎ, িতেবশী।স িবষয়টা অবিহত হেলও তমন িকছ ু হেতা
না।কারণ, তথাকিথত িমকেদর মেতা তামার বািড়র সামেন িগেয় আিম সকাল-সা দাঁিড়েয় থাকতাম না।িতন – চার িদন না
যেতই আমােদর িতীয়বােরর মেতা দখা হেলা।আিম য িরার ভাড়া িঠক করিছলাম, তুিম এক লােফ ওটােতই উেঠ বলেল,
– ভাই চেলন, বামিদেকর নর গিলেত।

এরপর আমার িদেক চাখ পড়েতই  নািচেয় বলেল,
– আের আপিন ! িক খবর কমন আেছন ?
আিম ভতা দখােত সামান হাসলাম।
– ও আা, আপিন।
– কাথায় যােবন ?
– বাসাের িদেক।
– তাহেল উেঠ পড়নু ।আমােক ওই গিলেত নািমেয়, একটু সামেনই তা বাসা।
– িক !?
আমার কে িধার আভাস পেয় তুিম বেলিছেল,
– কান বাপার না, উেঠ পড়নু ।
আমার জানা মেত, কান মেয়র অপিরিচত কাউেক এভােব পােশ বসেত দবার কথা নয় ! তুিম কন িদেয়িছেল ? এই টা িক
আমার করা উিচত িছল সিদন ?
সিদেনর পর আমােদর যাগােযােগর গিত িক থেম থােক িন।পদাথিবােনর ভাষায় এেক হয়ত বলা যেত পাের, সষু ম
িতেত সরল পেথ চলেত থাকেলা।ধীের ধীের আমার তামােক ভাল লাগেত  করেলা।তেব ভাললাগাটা য কেব
ভালবাসােত পিরবতত হেয়িছেলা, তা িঠক জািন না।
কান রকম িবেশষ আেয়াজন ছাড়াই যিদন তামায় বেলিছলাম,
– একটা ছাট বাসা দিখ আমােদর জন ? েটা বড, একটা িয়ং আর ডাইিনং।সারািদন একা থাকেত পারেব তা ?
সিদন তামার অিস নয়ন জাড়ায়, আমােদর সেু খর আলেয়র িতিবটা দেখিছলাম।
ঃখজনক হেলও, আমােদর য িমল িছল তা হেলা- আমরা জেনই বাবা-মােক হািরেয়িছ।
তুিম বড় হেয়েছা ভাইয়া- ভাবীর সংসাের।যিদও, তামার ভাবী মােয়র চেয় কান অংেশ কম িছল না।আর আিম, বাবা- মা মারা
যাবার পর জামালপরু ছেড় চাকিরর সবু ােদ এখােনই আিছ।িবেয় িনেয় এেগাবার েও আমােদর খবু বিশ বগ পেত
হয়িন।তামার ভাইয়া খবু াভািবকভােব আমােদর সকটা মেন িনেলন।বশ সেু খই কেট যািেলা িদনেলা।িক… সই
সখু িক বিশিদন আমােদর সী হেলা !!
অিফস থেক ফরার পর ায়ই দখতাম, তুিম মনমরা হেয় পেড় থাকেত।িক হেয়েছ জানেত চাইেল বলেত, সামান মাথাবথা
আর িকছ ু না।যিদও, তামার এই মাথাবথার িবষয়টা আিম তখন িঠক  দই িন।সটা িনঃসেেহ আমার একটা বড় ভুল

িছল।তুিম িতিদন খবু ভাের উঠেত।যােত আমােক পেু র বাইের খেত না হয় তাই, িনজ দািয়ে খাবার তির কের যাবার
সময় আমার হােত িদেয় িদেত।সবত ফযেরর নামােজর পর আর ঘেু মােত না।িকছিদন
ু পর ল করলাম, িতিদনই তুিম
রাায় কান না কান গালমাল বাঁধােত।কানিদন লবণ িদেত ভুেল যেত।কানিদন ঝােলর তীতায় খাবার মেু খ দয়া যত
না।আবার কানিদন অিত মাায় হলেু দর েয়ােগ, সটা িক িছল হয়ত তা-ই সিঠক ভােব িচিত করা যত না।
অথচ তামার রাার হাত িছল, আমার মােয়র মতন।িবেয়র আেগ তা পরখ করার স্েু যাগ হেয়িছেলা আমার।ভাবলাম, িকছিদন
ু
ভাইয়া- ভাবীর কােছ থেক ঘেু র এেল সব িঠক হেয় যােব।ছাটেবলা থেক ওনােদর কােছ িছেল।হয়ত এখােন মন বসেছ
না।তাছাড়া, পেু রাটা িদন বািড়েত একা পেড় থােকা।িক আমার কথায় তুিম তা িকছেতই
রাজী হেলই না, সই সােথ ঢাকার
ু
বাইের কাথাও ঘেু র আসার য ানটা করলাম ; সটাও অসু তার কথা বেল এিড়েয় গেল।তামার য লাবণময়ী হািস আমােক
ম
ু কেরিছেলা, ধীর গিতেত তা আমার জীবন থেক হািরেয় যািেলা।িদন িদন তামার ভুেল যাওয়া অথাৎ, রণশি ােসর
মাা বাড়েত থােক।সিত বলেত, সটাও আমার তমন ভােব নজের পেড়িন।মাথাবথার সােথ একটু- আধটু র থাকেতা তামার
মােঝমেধ।একিদন দখলাম, আমার শাট অেধক স করা ফেল পােশর ঘের িক যন করেছা।একটু পর আর িক ! যা ঘটার
িছেলা তা-ই হেলা।শােটর কাঁেধর কােছ অেনকটা জায়গা পেু ড় গল।তামার কাা থামােত বললাম,
– একটা শাট-ই তা, মধিু রমা।এমন িকছ ু হয়িন।
ওটা িছল আমায় দয়া তামার থম উপহার।তাই খবু ক পেয়িছেল তুিম।
যিদন তামার অসু তা অবেশেষ আমার নজের পড়েলা, সিদন বােধাদয় হেলা – আসেলই একটু বিশ দরী কের
ফেলিছ।সিদন সকােল তামার শরীর ভাল না দেখ িঠক কেরিছলাম, লাের পর ছিটু িনেয় তাড়াতািড় বািড় িফরেবা।বািড়
িফের, তামায় না পেয় অজানা আতে িদেশহারা হেয় গলাম।ভাইয়া – ভাবী, পিরিচত আীয়জন কাথাও ফান কের িকছ ু
জানেত পারলাম না।িকছ ু না ভেবই বিরেয় পড়লাম।কান িদেক যাি, িক করা উিচত, িকছইু ভেব পািলাম না ! িকছদূু র
এেগােতই দখলাম, তুিম একজন ভেলােকর সােথ দাঁিড়েয় কথা বলেছা।লাকিটেক দূর থেক হেলও, চনা লাগিছেলা।আেরা
একটু এেগাবার পর দখলাম, স িছেলা িহোল।ভাবীর ফপু ােতা ভাই িহোল, যার সােথ তামার একসমেয় পািরবািরক ভােব
িবেয় িঠক হেয়িছল।িক িহোেলর সমু না নােমর কােরা সােথ সক থাকায়, এ িবেয়েত রাজী িছল না।
আিম দৗেড় তামার কােছ ছেট
ু গলাম।িক, তামার এ ধরেনর কথা শানার জন আিম মানিু সক ভােব ত িছলাম না।
– আের, িক করেছন আপিন ! আমার হাত ধরেছন কন ? এখন আমার হবু বর িহোল যিদ মাই কের ? কন এমন করেছন,
আ ছাড়নু তা।
িহোেলর সােথ আমার -একবার দখা হেলও, তমন কান কথা হয়িন কখেনা।তামার এপ আচরেণর িক কারণ, তা স
আমার কােছ জানেত চাইেলা।আিম ওেক কান উর িদেয়, তামােক িকছটাু জার কেরই িনেয় এলাম।িহোল পছন থেক
ডেক িছল কেয়কবার।তেব, আিম সাড়া দইিন।বািড় িফের তামায় িনজ হােত খাইেয় ঘেু মােত বললাম।পরিদন সকােল
তামােক িনেয় গলাম ডাােরর কােছ।যিদও, তখন দখলাম আমােক তুিম িঠকঠাক িচনেত পারেছা।
সব জানার পর ডাার যা বলেলন তা িছল িকছটাু এরকমধীর গিতেত হেলও তুিম মেন রাখার মতা বা রণশি যা-ই বেলা না কন, তা হািরেয় ফলেছা।সই সােথ অতীেতর কান
সময়েক বতমান ভেব, তােতই বসবাস করেছা।এেক বলা হয় – পা ভােসস েস বডারলাইন পারেসানািলিট িডসওডার (

Past Vs Present Borderline Personality Disorder ) সিদেনর ঘটনানযু ায়ী এর হািয় িণেকর জন
হেলও, তা দীঘািয়ত হওয়ার সাবনা থেকই যাে।তেব, উপয
ু িচিকৎসা তা াসও পেত পাের।
সবিকছ ু শানার পর মাফ ভাই, সই সােথ ভাই তামােক তােদর বািড়েত িনেয় যাবার জন অিহর হেয় গেলন।আিম সারািদন
অিফেস থািক।একা বািড়েত তামার সােথ কত ঘটনা-ই তা ঘটেত পাের – এসব বেল িতিন আমােক বাঝােলন।িক আিম
িকছেতই
রািজ হলাম না।অিফস থেক এক মােসর ছিটু িনলাম।িদন িদন তামার অবহা যািেলা খারােপর িদেক।আমার
ু
সােথও তমন একটা কথা বলেত না।মােঝ মােঝ িক যন দেখ ভয় পেত ! পের ইারেনট থেক জানলাম- এসব ে কান
কান ওষেু ধর সাইড এেফের কারেণ হালিু সেনশন হেত পাের।তেব তুিম এভােব সব ভুেল যােব, এতটা ভািবিন ! পেু রা বািড়েত
ছাট ছাট িচরকুট িলেখ িদলাম সব েয়াজনীয় িজিনেসর সামেন।
যমন, ঘিড় – সময় দখার জেন।
রিজােরটর – খাওয়া শষ কের বাড়িত খাবারেলা এখােন রেখ িদেল, তা ভাল থাকেব।
মাফ ভাই তামােক মানিু সক হাসপাতােল ভিত করেত বলেলন।ওনার কথায় আিম িকভােব যন ােধ িচরিবিরেয়
উঠলাম।আর বললাম,
– খবরদার ভাই ! আপিন আমার মধিু রমােক পােগাল বলেবন না।
একসময় চাকিরটাও ছেড় িদলাম। ভাবলাম সারািদন তামার কাছাকািছ থাকেবা।আিথকভােব ল না হওয়ায়, আমােদর
িদনেলা খবু একটা ভাল কাটিছেলা না।একিদন বাজার থেক িফের তামায় না পেয়, ায় উাদ হেয় গলাম।ছেট
ু গলাম
মাফ ভাইেয়র কােছ।ি ের বললাম,
– আপিন এমন করেছন কন, আমার সােথ ? মধিু রমা কাথায় ?
ভাইয়া জানােলন,তুিম ইায় ওনার সােথ এেসেছা।কারণ, তুিম আমার সােথ কান িদক থেকই সেু খ নই।তামার সােথ
একবার দখাও করেত িদেলন না।পেু রা টা মাস এভােব কেট গল।ফােনও তামায় পাওয়া গল না।কান আীয় বা বুবােবর অনেু রােধও, ভাইয়া তামার সােথ আমােক দখা করেত িদেলন না।উো বলেলন, তুিম যখােন আেছা ভালই
আেছা।আগামী মােস আমােক িডেভাস লটার পাঠােনা হেব।আর, তামার অন জায়গায় িবেয়ও িঠক কেরেছন িতিন।উনার িত
আমার মেন তী ঘ ৃণা জ িনেলা।একিদন মাফ ভাইেয়র অনপ
ু িিতেত ট কের তামােদর বািড়েত গলাম।তামােক িতটা
ঘের খঁজ
ু লাম।ভাবীও বাঁধা িদেলন না।িক কাথাও তামায় পলাম না।ভাবীর হাতটা ধের বললাম,
– িজ ভাবী, ওেক কাথায় রেখেছন আপনারা ? এ অবহায় ওর িবেয়র কথাই বা িক কের ভাবেছন ?! আমােক ধু একবার
ওর সােথ দখা করার সেু যাগ িদন।
– শৗিমক, তামােক িপেয় তালার জন মাফ ওসব বেলেছ।যােত তুিম িনেজর জীবন িনেয় ভাবেত  কেরা।আবােরা
নতুন কের সংসার করার কথা ভােবা।মধিু রমার বতমান অবহা আেগর চাইেতও খারােপর িদেক।এখন হাসপাতােল আেছ।
ভাবীর কােছ থেক তামার িঠকানা পলাম।এরপর….. শষবােরর মেতা যিদন তামায় দেখিছলাম, তুিম িছেল হাসপাতােলর
বাগােন একটা বে বসা।

আর, পােশ একজন নাস দাঁিড়েয়িছল।তামার িঠক পােয়র কােছ েটা খরেগােশর ছানা খলা করিছেলা।তামার ঠাঁেট মায়াবী
হািসর পিরবেত, সিদন িছল িবষননতার ছায়া।তাই নাসেক িজাসা করলাম, িক হেয়েছ তামার।উিন বলেলন, তুিম য িতনিট
খরেগাশ ছানার সােথ িতিদন িবেকেল খলা করেত ওেদর একিট আজ সকােল মারা গেছ।সজেন তামার মন খারাপ।
আিম তামার একটু কােছ িগেয় বললাম,
– কমন আেছা মধিু রমা ?
তুিম িচৎকার কের একটা গােছর পছেন িগেয় লক
ু ােল।নাস তামার িদেক এিগেয় গল।আিম দূর থেক দাঁিড়েয় তামায় মনভের
িকছণ
ু দখলাম।
কলমটা রেখ শৗিমক এবার কিফেত চমু ক
ু িদেলা।এখন তার অবসেরর সী হেলা এই ডােয়ির।অিফস থেক িফের, ায়
িতিদনই িকছ ু না িকছ ু স িলেখ এ ডায়িরেত।আর, ঘেু মাবার সময় সটা বািলেশর পােশ রােখ।ক বেল মধিু রমা নই তার পােশ
! ওর হািসটা আবছা হেলও, আজও তার চােখেত ভােস।
………………… সমা………………………

তেব আজ মেন হয় িনেজেক বাঝােত একটু বশী সময় িনেয় িনেয়েছ স।তাই ডাইিনং টিবেল বেস ঘিড় দেখ খািনকটা িচায়
পেড় গল মিু ।কারণ, সার আজ অিফেস গেল থেম তারই ডাক পড়েব ; তােত কান সেেহর অবকাশ নই।তাই,আর
দরী না কের বােগ একটা আেপল জলিদ কের িনেয় বিরেয় পড়েলা মিু ।দরী হেল সিদন সবই মেন হে দরী কিরেয়
দয়।রাায় িরাও কম দখা যাে।
িক বাপার! আবার হরতাল – টরতাল নািক!না, তা হবার তা কথা না – মেন মেন ভাবেত লাগেলা স।
আকাশটা কমন যন মঘলা লাগেছ।মেন হয় ব ৃি হেব।সােথ সােথ বােগ হাত িদেয় দখেলা আজ ছাতাটা আনা হয়িন।এরপর
কানমেত একটা িরা পেয় জলিদ উেঠ পড়েলা।

এর মােঝ িঝির িঝির ব ৃি  হেয় িগেয়েছ।
– আ ! িক স
ু র একটা পিরেবশ।এমন িদেন কােরা িক মন চায় কােজ যেত।
িকছণ
ু পর, িরাওয়ালা িকছটাু চঁিচেয়,
– ‘খালা, আমার ভাড়াটা দন তা? ‘
– ‘দব না কন, আজব তা! চঁিচেয় বলবার িক আেছ! খালা ক আপনার? আপা বেলন।’
– ‘জ আফা, আিম অেনকবার কইিছ।আপেন তা িকছ ু কন না, আিম িক কম! ‘
মিু  ভাড়া িমিটেয় যখন িরা থেক নামেত িনল আর, ওমিন সােলটা গল িছঁেড়।
ওফ! এখন এটাই বািক িছল আজেকর জেন।
মিু  তার কিলগ রােসলেক ফান িদল।
-‘ ভাইয়া, সার িক এেসেছন? ‘
– ‘ না, আজ আসেবন না বাধহয়। একটু আেগ ফান িদেয়িছেলন,আজেকর িমিটং কানিসল করেত। উিন অসু । ‘
মিু  এবার ির িনঃাস িনল।
যাক বাবা, এবার সােল কনার সময় পাওয়া গল।িকছদূু র এিগেয় একটা দাকান থেক সােল িকেন এবার, হাঁটেত লাগেলা
অিফেসর পেথ।
পছন থেক একটা বাইক বার বার হণ িদে বার বার।মিু  পছন িফের তাকােলা না।কারণ, স তা ফটু পাত িদেয়ই হাঁটেছ।
– ‘ িক বাপার মিু ! এতেলা হণ িদলাম তুিম তাকাো না য? ‘
মিু  চমেক গল,
– ‘ আের রাহাত! ‘
-‘ অিফস ফাঁিক িদেয় একা একা ঘেু র বড়ােনা হে।আমােক িক একটু ডাকা যত না মাডাম?’
– ‘ আের িক য বেলা রাহাত!অিফেসই যাি এখন। ‘
– ‘ আজ িবেকেল আমার সােথ এক জায়গায় তামােক একটু যেত হেব।’
-‘ আিম জািন, তুিম কাথায় যাবার কথা বলেছা।িক আজ না। আমােক কটা িদন সময় দাও।আিম িনেজই তামােক জানােবা।’
রাহােতর কাছ থেক িবদায় িনেয় মিু  অিফেস কােজ মন িদল।

রাহােতর সােথ মিু র সেকর টা িছল সই কেলজ জীবন থেক।এখন যিদও চাকিরর কারেণ জনেক িকছটাু ব থাকেত
হয়।তাই, রাহাত আর দির না কের িবেয়টা সেড় িনেত চায়।তেব মিু  এ বাপাের িকছটাু উো।মিু র এই িনেজ অিভবি
রাহাতেক মােঝ মােঝ ভািবেয় তােল। মিু র জীবনটা ছাটেবলা থেকই িছল একটু অনরকম।য সময়টায় সবাই বাবার হাত
ধের ুেল যত, মিু  যত তার মামার সােথ।যিদও, তার আদেরর কান কমিত িছল না কােরা কােছ।মা, নানু আর মামা –
এেদর িঘেরই মিু র পিরবার। একটু বড় হবার পর স জানেত পাের য, কান এক ঘটনায় তার বাবার ম ৃতু ঘেট।আর, মিু র
দাদাবািড়র কােরা সােথই ওেদর কান যাগােযাগ নই।কন বা িক জেন এেলা আজও বাধগম নয় তার কােছ।রাহাতেদর
বািড়েত গেল হয়ত এসব িনেয় নানান  করা হেব তােক।যিদও রাহাত এসব িনেয় মিু র কােছ তমন িকছ ু জানেত চায় িন,
িক তারপরও…..
মিু  মেন মেন িঠক করেলা আজ বািড় িফের মােয়র সােথ এই বাপাের কথা বলেব।রােত খাবার পর মিু  কাপ কিফ িনেয়
মােয়র েম ঢুকেলা, রাহাতেদর বাপারটা িনেয় কথা বলার জেন।তেব মােয়র সােথ কথা বেলও তমন িকছইু হেলা না।মােয়র
ওই একই কথা,
– ‘ওেদর বেল িদস, আমােদর কােরা সােথ যাগােযাগ নই, ওরা খারাপ মানষু বাস।এখন যা এখান থেক। আমার মাথা
ধেরেছ।’
এটা কমন কথা। রাহােতর পিরবার যিদ মােক এই  কের, স িক একথা বলেত পারেব কখেনা।রােগর মাথায় িক সব য
বেল মা!
মিু  এবার মামােক ফান িদল।মামা কেয়ক বছর হেলা জাপােন আেছন।তােক এই বাপারেলা বিু ঝেয় বলেল হয়ত এিড়েয়
যােবন না।তেব মিু র জানা িছল না য,মামাও তােক িনরাশ করেব।মামা জানােলা,
– ‘তার বাবার কথা আর িক জানেত চাইেব, স তা আর নই।আর,দাদাবািড়র কথা বেল িদস তারা অিশিত ধরেনর
লাকজন। তােদর সােথ সক রাখার মেতা না।’
মিু  আর কথা না বািড়েয় ফান রেখ িদল।খবু রাগ লাগেছ মামার ওপর।মামার কথা েন মেন হয়- মিু  আজও সই ছাট
মিু ই আেছ। একটুও বড় হয়িন!
মিু র মা,িমতা পশায় একজন ুল িশক।তাই অেনক সকােল তােক বিড়েয় পড়েত হয়।এরপর নানু আর নাতনী একসােথ
সকােলর নাাটা কের।আজ মিু  নাা কের অিফেস গল না।িবছানায় চপ
ু চাপ েয় রইল।িকছণ
ু পের নানু এল মিু র েম।
-‘ িকের অিফেস যািব না? ‘
-‘ না, ফান কের িদেয়িছ। আজ যােবা না।’
-‘ কন িক হেয়েছ, আবার শরীর খারাপ নািক? ‘
– ‘ না,িকছ ু না। এমিন।’
– ‘ িক হেয়েছ বল আমােক? ‘

মিু  চপ
ু কের বেস রইল।
– ‘ িক র বল? ‘
মিু  নানেু ক জিড়েয় ধরল শ কের।
– ‘ওের বাবা িক মেয় র! বাথা লাগেছ, মের ফলিব নািক! হেয়েছ টা িক? ‘
মিু  সব কথা নানেু ক খেু ল বলেলা।
-‘নান,ু রাহােতর কথা না হয় বাদই িদলাম।আমার িক বাবার সেক জানার কান অিধকার নই?আিম তা িকছইু জািন না বাবার
কথা। ‘
– ‘ তুই হয়ত সহ করেত পারিব না, তাই তােক বলা হয়িন।’
-‘মােন !? ‘
এরপর নানরু কথােলা সিতই মিু র জেন সহনীয় িছল না।
-‘একােরর সময় সবাই যখন দশেক াধীন করার নশায় ম।তার বাবা তখন পািকািন বািহনীর সােথ হাত মলায়।আর
নানা রকম অপকেম িল হয়।এসব িনেয় তার মােয়র সােথও অেনক কথা কাটাকািট হেয়েছ।তার তখন এইসব বাঝার বয়স
হয়িন।’
-‘মােন, রাজাকার িছল! নান?ু ‘
-‘তার বাবা মিু বািহনী কখন কাথায় আেছ, এসব খবর ওই দসু েদর এেন িদত।একিদন তার বাবা পােশর াম থেক িতনচার জন যবু িতেক ধের িনেয় আেস।ওই নড়পেদর ভােগর জেন।আর, তার মা ঘরটার তালা খেু ল মেয়েলােক পািলেয়
যেত সাহায কের।এেত তার বাবা অেনক েপ যায় িমতার ওপর।ওেক অেনক মারেধার কের।িমতা হঠাৎ িবছানার ওপর
তার বাবার অটা িদেয় তােক িল করেলা। পরপর িতনটা।’
নানু আর কথা বলেত পারিছল না। াস িনেত ক হিল।মিু  দৗেড় পােশর ম থেক নানু ইনেহলারটা এেন িদল।
-‘ এরপর িমতােক সােথ িনেয় আিম আর তার মামা ঢাকা চেল এলাম। ‘
মিু র খবু ক হে। িক স আজ কাঁদেব না।কন কাঁদেব, আর কার জেন কাঁদেব!
রােত মিু  িকছ ু না খেয়ই ঘিু মেয় পড়েলা।মা আর নানু কউ জার করেলা না ওেক।সকােল িমতা মেয়র েম িগেয়
বসেলা।মিু  িবছানায় চপ
ু কের বেস আেছ।
– ‘ তার িক খবু খারাপ লাগেছ মা? ‘
-‘ না, মা।খারাপ লাগেব কন! আমার মা-তা একজন মিু েযাা। আমার আবার ক িকেসর।তুিম হয়ত দূর-দূরাে িগেয় য
ু

কেরা িন।তেব, তুিমও একজন সাহসী যাা মা।’
িমতা শািড়র আঁচল িদেয় মেয়র চাখ মেু ছ িদল।
-‘ মা আমােক িক একটু তামােদর ােমর বািড়েত িনেয় যােব।এখােন কমন যন ভাল লাগেছ না।আর,শান তুিম িক একদম
টনশন নেব না।আিম একদম িঠক আিছ।এই দেখা আমােক, িকছইু হয়িন আমার।ধু একটু সবজ
ু ঘােসর মােঝ দাঁিড়েয় বক
ু
ভের িনাস িনেত খবু ইে করেছ।’
িমতা মেয়র মাথায় হাত বিু লেয় িদল।আজ, তার আর কান ঃখ নই হয়ত।য কথােলা মিু র অজানা িছল,সসব জানার পর
স তার মােক এত বড় সান িদেয়েছ। সই ছা মিু  আজ সিতই অেনক বড় হেয় িগেয়েছ।

আমার বেডর পােশই য বড, সটােত ১০ কী ১১ বছেরর একটা বাা ভিত হেয়েছ। ওর সােথ ধু ওর মা’ই আেছ। এই
কিদেন আর কাউেক আসেত দিখিন। বিশরভাগ সময়ই ও আমার িদেক তািকেয় থােক। থম িদেনই িজেস কেরেছ, তুিম
চশমা পেরা কেনা? আিম বেলিছলাম, িঠক মেতা দখেত পাই না, তাই। স হেস বেলিছেলা, ও তার মােন হেলা, তুিম অ?
আিমও হেস িদেয়িছলাম, হাঁ। খবু মজা পেয়িছেলা স।
কেয়কিদন আেগ িজেস করেলা, আা বেলা তা, প ৃিথবীর দীঘতম সমু সকত কানিট? আিম উর িদেয় বললাম, তুিম
কখেনা কবাজাের িগেয়েছা? স অিভমান কের বলেলা, না, আু িনেয় যায়িন। তেব আু বেলেছ, আমার পা িঠক হেলই এবার
আমােক িনেয় যােব। আিম বললাম, ইট, তুিম আুর হাত ধের সমেু  নামবা, একা িক নামবা না, আা? স সেু বাধ িশর
মেতা মাথা নেড় বলেলা, আা।
আজেক সকােল যখন পা আমার িসং করার পর স আমার িদেক তািকেয় বলেলা, ভাল আেছা রাবট ভাইয়া? আিম হেস
বললাম, হাঁ, তুিম? স বলেলা, আিমও ভাল আিছ। আা, যখন পা থেক বােজ খােল, ধেু য় দয় তখন িক তুিম বাথা পাও?
আিম হেস বললাম, না তা, কেনা? স আমার িদেক তািকেয় বলেলা, আিম তা বাথা পাই। আিম বললাম, তুিম ছাট মানষু
তা তাই। আমার মেতা বড় হেয় গেল আর বাথা পাবা না। স হা হা হা হা কের হেস উঠেলা।
ায় ১২ িদন ধের অেথােপিড ওয়ােড ভিত। াক উেঠ গেছ পােয়র উপর িদেয়। বশিকছ ু রড, িশক ঢুিকেয় পা েটােক ম ৃত

মানেু ষর মেতা সাদা বােেজ মিু ড়েয় রেখ িদেয়েছন ডাার সােহবরা। এখন আমার হােত অেঢল সময়। অিফস নই, বতাও
নই। সােলিকনেক বেল বশ িকছ ু বই আিনেয়িছ। ওেলাই পিড়। িদেন কউ না কউ দখেত আেস। নানা ের উর দই।
িকভােব হেয়েছ, আিম দখেত পেয়িছলাম িক না, কতিদন লাগেব সারেত এইসব হািবজািব কথাবাতা। অবশ যারা দখেত
আেসন তারা িকছ ু না িকছ ু খাবার িনেয়ই আেসন। ওয়ােড যসব বাাকাা আেস তােদরেক িদেয় দই। এখানকার আয়ার একটা
মেয় বাা আেছ। ৬ বছর হেব বড়েজার। স বিশ ঘিন আমার সােথ। ওর মােয়র সােথ আসেলই স আমার কােছ আেস। 
হােত ইটা আেপল িকংবা কমলা িদেয় দই, স িভষণ খিু শ হেয় তার মােয়র িদেক দৗড় দয়। িতিদন সকােল এেসই আমার
কােছ আসেব।
ইান ডাার িহেসেব য মেয়টা এখােন আেছ স খবু ভাল। সিদন তার নাইট িডউিট, স ফেলাআপ িদেত যখন আমার
বেডর কােছ এেস িজেস করেলা, কমন আেছন? আিম বললাম, ভােলা, আপিন? স আমার হােত িবিপ াফস লাগােত
লাগােত বলেলা, আমােদর আর ভাল থাকা! ১৬ ঘা িডউিট। তাই জািন না, কমন আিছ! আিম বললাম, এ িবউিটফলু মাই
মিু ভটা দেখেছন? উিন আমার িদেক মাথা তুেল বলেলন, না, কেনা? আিম বললাম, দখেবন, দেখ জানােবন কমন লাগেলা।
উিন িবিপ াফস খল
ু েত খল
ু েত বলেলন, আপিন খবু মিু ভ দখেতন? বললাম, না। যা দেখিছ তা খবু ই কম, তেব ভাল মিু ভ
দেখিছ। উিন বলেলন, আা, দখেবা। বাই দ ওেয়, ওয়ােডর বাােলা নািক আপনােক খবু পছ কের? বললাম, বাােদর
একটু ােয়ািরিট িদেবন, দখেবন আপনােকও পছ করেব।
ঘটনার িতনিদন পের নািক আমার ান িফেরেছ। ান হয়েতা শীতিনায় িগেয়িছেলা। থম িদেনর পেরর িদন থেকই মা
আেছন। বড ছাট তাই আমার বেডর পােশই িনেচ পািট িবিছেয় ঘমু ান। বিশরভাগ সময়ই অসজল চােখ আমার হাত ধের
আমার িদেক তাকান। আেরকটা য কাজ কেরন, সটা হেলা, বােজ করা পা েটােত হাত বালােত থােকন। তখন টপটপ কের
পািন পেড় তাঁর চাখ থেক। আিম িনবাক থািক। িকছ ু সময় মানষু েক কাঁদেত িদেত হয়, বাঁধা িদেত হয় না, নইেল মানষু দম ব
হেয় মারা যায়। মা যখন আমার িদেক তাকান তখন কেনা যন মেন হয় চাখ ভিত সমেবদনা আমার িদেক। আিম চাখ ব
কির। মন খারাপ করা মানেু ষর ফস আমার দখেত ভাল লােগ না।
গতকালও বড়েবানটা এেসিছল। অবশ মানা কের িদেয়িছ যন আগামী িদন না আেসন হসিপটােল। আসেলই সারাণ
কাাকািট। সিদন আসেছন, িচঙিড় মাছ রাা কের িনেয়। িক আমােক খাওয়ােত পােরনিন। িলকুইড ছাড়া এখন িকছ ু এলাউ
না। এটা িনেয় কাাকািট কেরেছন। ছাটেবানটা সহ করেত পাের না বেল স আেসই না। সারািদন ধু দিখ মা’ক কল কের
িজেস কের, আিম কী করিছ, খাইিছ কী না, ঘমু াি কী না এইসব। মা কাাভরাট কে উর িদেয় যায়।
সােলিকন যিদন থম আসেলা এখােন, এেসই বলেলা, এই গনওয়ােড কেনা? তুই তা এখােন থাকেত পারিব না। কিবন
িনেত হেব। আিম বললাম, ক িদেব কিবন? একটা কিবেনর পছেন কত মানষু লেগ আেছ, জািনস িকছ?ু স বলেলা, কী
হয়েছ? িডএমিসর আইিসইউ মােনজ কের িদেত পােরা তুিম, আর িনেজর জন একটা নরমাল কিবন মােনজ করেত পারবা না,
এটা িবাস করেত বেলা? আিম হেস বললাম, এটা পিয়ং বড, ডাারেক বেলিছ একটা নরমাল বড যন একটু মােনজ কের
দয়। মােন কী? সােলিকন অবাক হেয় জানেত চাইেলা। আিম বললাম, নদী কভু পান নািহ কের িনজ জল পান। আমার কথাটা
ওর পছ হেলা না। িবড়িবড় করেত করেত বাইের চেল গেলা। ডাার মেয়টা আজ সকােল রাউে এেস আেগর মতই
িজেস করেলা, ভাল আেছন? আিম মাথা নেড় হাঁ বললাম। আিম বললাম, মিু ভটা দেখিছেলন? উিন একটু অবাক হেয়
বলেলন, ও হাঁ, দেখিছ। দাণ মিু ভ। ড. জন নাশ। কী অুত মানেু ষর জীবন, তাই না? বললাম, ম। উিন বলেলন, িকছ ু
মেন না করেল একটা কথা িজেস কির? আিম হেস বললাম, করেত পােরন। যার সােথ আপনার সক স জােন আপিন
এখােন আেছন? না মােন, ভিত হবার পর থেক আপনার পিরবােরর বাইের কাউেক দিখিন। আপনার বান বেলেছন, আপিন

নািক এখেনা িবেয় কেরনিন। তাই
বয়স িহেসেব কােরা সােথ মানিবক সক থাকা এখনকার খবু াভািবক িবষয় একটা, তাই িজেস করলাম, সির। আিম
বললাম, ধরু , সিরর িকছ ু নই। আসেল য িছেলা স মাস ছেয়ক হেলা চেল গেছ। স িকছটাু অবাক হেয় িজেস করেলা, চেল
গেছ মােন? আিম বললাম, চলিত ভাষায় বলেল, কআপ। স িনাপ হেয় বলেলা- ও। তারপরও িক স জােন না এ
ঘটনার খবর? আিম বললাম, জািন না। তেব একটা িজিনস িক দা হেয়েছ। স বলেলা, কী? বললাম স খবু ভাগবতী।
চেল িগেয় ভালই কেরেছ। স যিদ এখন থাকেতা তেব তার অেনক ক হেতা। আমার এই অবা স না পারেতা মেন িনেত, না
পারেতা এেভােয়ড করেত। মেয়টার অেনক ক হেতা, িনদাণ ক। ওর চােখর কাজল লে যেতা কাায়। চল
ু েলা
হয়েতা এেলােমেলা হেয় থাকেতা। িঠকমেতা হয়েতা খেতা না, গাসল করেতা না। সারাণ হয়েতা এখােনই পেড় থাকেতা।
চােখর িনেচ কািল জেম যেতা। িচায় হয়েতা িকেয়ও যেতা। হাসেত পারা য একটা বড় ণ সটাও হািরেয় ফলেতা।
মেয়িট খবু লািক। তাই ওর ভাগ খবু ফভার কেরেছ। আেগই সেু খর পেথ হেটেছ। ডাার মেয়িট এক দ ৃিেত তািকেয় আেছ
দখলাম। স দীঘাস ছেড় বলেলা, তােক দখেত ইে করেছ না এখন? আিম বললাম, আা ডর, িরেপাটেলা তা
আজেকই দেব। তা অপােরশেনর িডিসশন িক আজেকই িনেবন আপনারা? উিন আমার িদেক বশ খািনকণ তািকেয় রইেলন।
পের ফাইল গাছােত গাছােত বলেলন, ম।
পেু রর পরপরই ডাার মেয়টা আবার এেলা। আিম বললাম, অপােরশন কেব ডর? উিন কপােলর উপর থেক চশমাটা চােখ
এেন বলেলন, আগামীকালই। আিম বললাম, ইট। াড কয় বাগ লাগেব? স বলেলা, চার বাগ লাগেবই আর  বাগ
বাকআপ িহেসেব রাখেত হেব। আিম বললাম, আা, আমার বু আর ভাই আসক
ু । মােনজ কের ফলেব ওরা। ডাার
মেয়টার চােখ িকছটাু অ খলা করিছল, েতই খয়াল কেরিছলাম। এখন ত হেলা। স বলেলা, আিম মােনজ
কেরিছ। সানী থেক কােল করেবা। আিম বললাম, ওয়াও ইট, ইট। আপনার জন এক কাপ চা পাওনা রইেলা ডর।
আমার অিফেসর সামেনর টংেয়র দাকােন খবু ভাল চা বানায়। সখােন খাওয়ােবা। উিন আমার িদেক তািকেয়ই রইেলন। ধপ
ু
কের পােশ বসেলন। িনেজর চশমাটা চাখ থেক খেু ল বাম হােত রাখেলন। আমার িদেক িরেচােখ তািকেয় বলেলন, রাবট
সােহব আপিন কী জােনন, আপিন আর কখেনা হাটেত পারেবন না? আগামীকাল হাটুর িনচ থেক  পা-ই কেট ফেল হেব।
আর এটা ছাড়া য আমােদর অন কান উপায় নই! আপিন িকভােব আর চা খাওয়ােবন?
কতণ চাখ ব কেরিছলাম জািন না। চাখ খেু ল দিখ উিন নই। মা পােশ বেস পাগেলর মেতা কাঁদেছন। জানালা িদেয়
আকাশ দখা যায় না, তেব সূেযর িকছটাু িবিকরণ আেস। যা দেখ মেন হে, ব ৃি হেব। অেনকিদন হয় ব ৃিেত িভিজ না। আজ
খবু িভজেত ইে করেছ। ছাটেবলা খবু দৗড়ােদৗিড় কের িভজতাম ব ৃি এেলই। জানালার িদক থেক চাখ সিরেয় পােয়র িদেক
তাকালাম। ম ৃতেদেহর মেতা কাফেনর কাপেড়র মেতা বােেজ মাড়ােনা পা িট আগামীকালই দাফন হেব। পা’েটােক একটু
ছঁেু ত মন চাে এখন।

:
তরী িরা ছেড় িদেয় ফটু পাত িদেয় হাঁটিছেলা।আর একটু সামেনই ওেদর বািড়।অন কউ হেল, হয়ত এখােন খােমাখা িরা
ছেড় িদেতা না।আজ সারাটা িদন তরীর খবু ভাল কেটেছ।িঠক যমনটা স চেয়িছেলা।তরী বজলরু রহমান সােহেবর একমা
মেয়।তরীর বয়স যখন মা পাঁচ, তরীর মা আদর রহমান এই ভুবেনর মায়া ছেড় পািড় জমােলন মেঘেদর দেশ।মা – বাবা
জেনর আদর িদেয় বজলরু রহমান সােহব মেয়েক বড় কেরেছন।িকছ ু সমেয় পেরেছন আবার, কান কান ে হয়ত
পেু রাপিু র পােরন িন।একজন বাবা িক সিতই পাের, মােয়র শূণতা পূরণ করেত ?!
তেব, তরীর কান আবদার িতিন অপূণ রােখন িন।তেব, গতপর মেয়র অুত ইেটা তােক খািনকটা িবিত করেলা।তরী তার
জীবেন মাট কতবার িরােত উেঠেছ, তা হােত েণ থেম বজলরু সােহবেক বলেত  করেলা।তাছাড়া িতিদন
ইউিনভািসিটেত যাবার সময় াইভার মজনু িময়ার বকবকািনেত, স রীিতমেতা অিহর হেয় পেড়।তার দ ৃিেত, তরী এখেনা
হয়ত দশ িকংবা বােরা বছেরর একটা বাা মেয়।তাই, সব কথায় তােক অেহতুক ান বেনর অপেচা ইদািনং সীমা ছািড়েয়
যাে।অথচ, িতিদন িরায় যাওয়া গেল, িদনেলা িক এমন বিচহীন হেতা !
সকােলর ঝলমেল রাদ অথবা, ফটু পােতর পথচারীেদরও একটু কােছর কও বেল মেন হেতা।সিতই িক মেন হেতা ! কােছর
মেন না হেলও, দূেরর মানষু হেয় তারা হয়ত থাকেতা না।তরী িনেজর ের উর িনেজই িদেয় যািেলা।গািড়র  জানালাটা
যন িচরেচনা এই শহরটােক তার কাছ থেক আড়াল কের রাখেত চায়।বজলরু সােহেবর মেয়র কথা েন হািস পল।যিদও,
িতিন তা একদমই মেয়েক বঝ
ু েত িদেলন না।টিবেল রাখা চশমাটা হােত িনেয়, মাল িদেয় াসটা মেু ছ িনেলন।
তরীর কথা নেল আসেলই য কােরা মেন হেব- মেয়টা এখেনা ছাটই রেয় গেছ।একটু বিশ িনেজর কনার জগেত থাকেত
ভালবােস।অথচ, তরীর এমন আচরেণর পছেন য িকছটাু তার িনেজরও ভূিমকা রেয়েছ ; স বাপাের বজলরু সােহব বাধহয়
অনবগত।
বাবার অনমু িত িনেয় তরী আজ সারাটািদন িরা িনেয় ঘেু রেছ।সােথ িছল িয় বু অরণ।যিদও, অরেণর আজ সারািদন তরীর
মেতা কের ফু আেমেজ কােটিন।িন মধিব পিরবােরর ছেল অরণ।বাস িকংবা িরায় এিদক-ওিদক ঘারাঘিু র করা, তার
কােছ আর দশটা িদেনর থেক িভ িকছ ু নয়।তারওপর, তরীর পাগলােমার কারেণ তােক াসটাও িমস িদেত হেলা।িমিথলা হয়ত
কাল ওর দাদাবািড় খল
ু নায় যােব।এরপর ওর সােথ এক সাহ দখা হবার সেু যাগ িমলেব না অরেণর। ালাতেনর জন এই
িদনটা বরা রাখার িক দরকার িছল তরীর !
পাশাপািশ িরায় অেনকটা সময় জেন বেস থাকেলও নীরবতার মাচন ঘটেলা না।গাধূিলর মায়ায় তরীর মনটা মেঘর মেতাই
ভেস বড়ািেলা।একটুপর অবশ তার গামরা মেু খা অরেণর িদেক নজর পড়েলা।
– আপিন িক িপন পতন নীরবতা ভািেয় িকছ ু বলেবন, সার ?

বেখয়ািল অরণ ডুেব িছেলা িমিথলার ভাবনােত।তাই তরীর কথােলা তার কণকুহের পৗঁছােত সম হেলা না।তরী আুল িদেয়
আলেতা কের টাকা িদেলা অরেণর কপােল।
– এভােব মখু গামরা কের না থেক, তার িমিথলােক এতিদেনও মেনর কথাটা বলিছস না কন !?
অরেণর চােখ িবরি।
– সবসময় ওেক ‘ তার িমিথলা ‘ বেল সোধন করিব না, তরী।মেয়টার নাম িমিথলা, তার িমিথলা নয়।
িমিথলা ওমিন অরেণর কাঁধ চাপেড় ধের বলেলা,
– এই শান, আমার সােথ একদম মজাজ দখািব না।
– তার হাত – পা ছাড়াছিড়র
ু অেভসটা কেব যােব !
তরী আদেরর ভিেত অরেণর গালটা িটেপ ধরেলা।
– ছাড়, ঢং দখািব না।
– আহাের ! আজ মেন হয়, সকাল থেকই তার মনটা িমিথলার কােছই পেড় িছেলা।আসেল ভুলটা আমারই।কন য বঝ
ু েত
পারলাম না ! এখন তার ছিট।তু
ু ই বািড় চেল যা, কাল দখা হেব।
অরণ তােতও রািজ হেলা না।ধানমির গিলেলা এ সময়টায় মােঝমেধ বশ িনিরিবিল থােক।তাছাড়া তরী এমিনেতও একা
চলাচল করেত অভ নয়।
মজনিু ময়া িবরিকর হেলও, িব লাক।তাই আেগর াইভারেদর িকছিদন
ু পর পর বদলােনা হেলও,মজনিু ময়ার ে তরীর
বাবােক সকথা ভাবেত হয়িন।আর, তরীেক এভােব রেখ স িনেজও িনিে বািড়েত যেত পারেব না।অরেণর আপির কারণ
জেন তরীর হািস পল।
– আিম ছাটেবলা থেক এখােন আিছ অরণ।আর একটা গিল পের আমােদর বািড়।িক এমন হেব ! এইটুকু সময় আমােক
কৃিতর সােথ একটু একা কাটােত দ, িজ।
অরণ হা-সূচক মাথা নাড়ােলা।
– তার পাগলােমা আর গল না।আা, আিম গলাম।
তরী একািক হাঁটেছ, এেলাপাথািড় হাঁটা।উেশহীন ভাবেলশ হাঁটাও বলা যেত পাের।ওেদর বািড়র গিলটা ছেড়, পােশর একটা
গিলেত ফটু পাত ধের হাঁটিছল।একটু সামেন যেতই দখেলা, অেনকেলা গালািপ রেঙর কাঠেগালাপ পেড় আেছ।তরী েটা
ফলু কুিড়েয় িনেলা।পােশই কাঠেগালাপ গাছটা।এতণ হাঁটার পর ত ৃাত তরী গাছটার পােশ হলান িদেয় দাঁড়ােলা।হঠাৎ পছন
থেক একটা ছেল কান িকছ ু না বেলই, তরীর হােতর বাগটা হাঁচকা টান িদেয় সামেন দৗড় িদেলা।তরীর িচৎকার েন িকছ ু
লাক ছেলিটর িপছ ু িনেলা।তরী িনেজও পছন পছন দৗড়ােত লাগেলা।ছেলিট ভেয় বাগটা অন একজেনর হােত ছেড়
ু
িদেলও, গণিপটুিন থেক রহাই পল না।য লাকিট তরীর বাগ িনেয় দাঁিড়েয় আেছ, তরী এবার তার িদেক এিগেয় গল।
– লা কের না, আপনােদর !
– আপিন ভুল করেছন।ওই দখনু , আমার বড় ভাই ওখােন দাঁিড়েয় ফােন কথা বলেছন।উিন পশায় একজন পিু লশ
অিফসার।আমরা ভ পিরবােরর ছেল।
– একদম চপ
ু , ফািজল কাথাকার।
তরী তেড় এেলা লাকিটর িদেক।অপরিদেক িযিন ফানালােপ ব িছেলন, এবার িতিন তরীর আমণাক ভি দেখ তিড়ঘিড়
কের এিগেয় এেলন।
– আের আপ,ু কেরন িক ! থামনু বলিছ। শষেমশ িতিন বাঝােত সম হেলন তার এই চাচােতা ভাই নািভদ অথাৎ, তরী
এতণ যােক িতীয় িছনতাইকারী েপ হােরর উেেশ এিগেয় যািেলা – স একজন িনরপরাধ বি।
অতািশত ঘটনার আকিকতায় তরীেক বশ া লাগিছেলা।বচাির ট কের ফটু পােত বেস পড়েলা।নািভদ ধীর গিতেত

একটু এেগােলা।
– আপিন িক অসু বাধ করেছন ?
– আিম একটু পািন খােবা।
নািভদ দৗেড় পােশর দাকান থেক পািন িকেন আনেলা।মােঝ তার হাত থেক সানাসটা পেড় ফেট গল।যিদও সিদেক তার
একবােরা নজর গল না।
– চলনু , আপনােক বািড় পৗঁেছ দই।আমার ওপর িবাস রাখেত পােরন।
– আিম আসেল ঃিখত।
– আিম নািভদ।
– ও আা, নািভদ আিম খবু লিত আমার ববহােরর জন।
– িরা ডেক দই একটা।
– না িঠক আেছ, আিম পারেবা।
তরী একটা িরা ডেক উেঠ পড়েলা।নািভদ পােশই দাঁিড়েয় িছেলা, ওর বাসাটা কান িদেক তা শানার জন।অথচ, তরী এসব
িকছ ু না বেল িরাওয়ালােক কবল বলেলা,
– ভাই, চলনু ।
িরার গিত থেম না থাকেলও, নািভেদর দ ৃি িহর হেয়িছেলা ধু মেয়িটর িদেক।এক মায়া জাগােনা মতা িছল তার চােখ,
যা িিমত কের িছেলা নািভেদর চারপাশটা।িক নাম িছল তার ? কন স িজেস করেলা না ? কাথায় যািেলা স ? মেয়িটেক
স কন অনসু রণ করেলা না ? থম দখােতই িক কউ কােরা মেনাহরণ করেত পাের ? তাও, আবার এমন পিরিহিতেত ! এ
হয়ত িণেকর মাহ ছাড়া আর িকছইু নয় – এই বেল নািভদ তার অশা মনেক িনঃশে চপ
ু করােলা।
তরী বািড়েত ঢুেক, বসার ঘের দখেলা ফপু েু ক।িকছ ু একটা সলাই করিছেলন িতিন, শািড় অথবা ওড়না।হােতর কােজর
অসাধারণ ণ রেয়েছ পারিভন রহমােনর।রিঙন সত
ু ােক সেু চর ছাঁয়ায় রািঙেয় তুলেত ভালবােসন পরেনর কাপড়েলােক।তরী
অবশ এ বাপারটায়, সূণেপ তার উো।সেু চর সী সেু তা হেলও, তরীর শ িহেসেব িচিত িছল েটাই।
– আয় মা, কােছ আয়।
– না ফপু ,ু খবু া লাগেছ।গাসলটা সের একটা লা ঘমু দেবা।তুিম আজ রােত আেছা তা ?
– ম।
– আা, আিম েম গলাম।
িদন পেরর কথা।তরী বািড় িফরিছেলা।মজনিু ময়া আজ ছিটেত।ছাট
ছেলটােক ডাার দখােত হেব, সকথা সকােল
ু
বেলিছেলা বজলরু সােহবেক।তরী ফরার পেথ, একদল ভেস বড়ােনা মঘ যন তার িপছ ু িনেলা।িকছ ু দূর যেতই ছঁেু য় িদেলা
তার লালশািড়েক।তরীও যন েমা হেলা, তার সােথ আিলেন।পছন থেক ক যন বলেলা,
– এিকউজ িম, এই িঠকানাটা কান িদেক একটু বলেবন ? আেশপােশ দেখিছ, িক বািড়র নাারটা িমলেছ না।
তরী িভেজ থাকা টুকেরা কাগজটা হােত িনেলা।কাগেজ লখা িঠকানাটা িছল ওেদরই বািড়র।তরী এবার লাকিটর িদেক
তাকােলা।তেব, আেগ কখেনা তােক দেখেছ বেল মেন হেলা না।একটু মচু িক হেস, ভুলভাল িদেক পথ দিখেয় স তাড়াতািড়
চেল এেলা।
তরী বািড় পৗঁেছ যাওয়ার ায় দড় ঘা পর দরজায় বল বেজ উঠেলা।পারিভন রহমান দরজার িদেক এেগােত যািেলন,
তরী ট কের তােক পছেন ফেল দরজাটা খেু ল িদেলা।কারণ, দরজার ওপােশ এখন ক আেছ সটা তার অজানা নয়।তেব,
ওিদক থেক িবেয় ভরা একেজাড়া চােখ িনবাক দ ৃি ছাড়া ; তার িত আর িকছইু িছল না।

ঠাঁেট ুিম মাখা হািস িনেয় তরী জানেত চাইেলা,
– কােক চাই ?
– আিম বাবইু , ইিিরয়র আিকেট।িমেসস পারিভন আমােক আসেত বেলিছেলন।
তরী ফপু েু ক ডাক িদেয় ভতের চেল গল।
পারিভন রহমােনর ছেল সিলম, জাপােন আেছ গত আট বছর ধের।মা আর ছাট বান সতুেক িঘের সিলেমর যত সখু আর
আন।পারিভন অেনক কে ছেলেক বড় কেরেছন।
ািম ম ৃতুর পর, িতীয় িবেয়র কথা কখেনা স ভােবিন।সিলম দেশর মািট ছেড় যাবার পর, বজলরু সােহব অেনকবার তার
বানেক বেলেছন এ বািড়েত চেল আসবার জেন।পারিভন যিদও সােহ এ বািড়েত -এক িদন থােক, তেব এ িবষয়িটেত
বরাবরই তার আপি িছল।সিলম তার গত কেয়ক বছেরর উপািজত অথ তার মােয়র কােছ পািঠেয়েছ, দেখেন একটা ভাল
াট কনার জন।সইসােথ, মেনর মেতা কের সাজােত বেলেছ নতুন াটিটেক।এ জেনই বাবইু েক আজ আসেত বলা
হেয়িছেলা।
পারিভন বাবইু েয়র সােথ কথার ফাঁেক তরীেক একবার ডাক িদেলন।তরীেক বাবইু েয়র সােথ িতিন পিরচয় করােত যািেলন, িঠক
তখিন বাবইু বেল উঠেলা
– আি, আিম তা ওনােক িচিন।
– চেনন ! িকভােব ?
– না মােন, একটু আেগ রাায় দখা হেয়িছেলা।
– মােন ??
বাবইু ঘটনাটা বলেত যািেলা, ওমিন তরী বলেলা,
– আ ! ফপু ,ু এত  কন য কেরা তুিম !
– তুই বাবইু েক বলেত না িদেলও, আিম বেু ঝ িনেয়িছ।তুই িক আর ধরািবনা তরী ?
পারিভন এবার বাবইু েক বলেলা,
– দখনু , তরী যিদ কান ববহার কের থােক আপনার সােথ ; তার জন আিম আিরক ভােব ঃিখত।
– আি, ইটস টাটািল ওেক।আর, আপিন আমােক তুিম কের বলেবন।
এভােব িকছিদন
ু পরপরই তরী আর বাবইু েয়র দখা হেতা।বাবইু মানষু িহেসেব তরীর সূণ িবপরীত।ধীর -িহর শা কৃিতর,
কােরা কথােতই ট কের রেগ যায় না।িকংবা, পাা জবাব িদেয় তােক পরািজতও করেত চায় না।আবার, সামান কথােত
তরীর মেতা াণ খেু ল হাসেতও পাের না।তেব কন জািন, তরীর কাছাকািছ থাকেত তার ভাল লােগ।মােঝমেধ কান কােজর
বাহানা িনেয় পারিভন রহমােনর সােথ দখা করার সময় তরীর সােথ দখা হেল ; তার মনটা ভাল থােক।এভােব সকেলা
হয়ত পিরণিতর অেপায় এিগেয় যেত থােক।
এিদেক নািভেদর মেনর খবর রাখার জেন িছল না কউ ! কন স হািরেয় যেত িদেয়িছেলা মেয়িটেক ? সিদন তার
মাবাইলটা িক নািভেদর কােছ ভুল কের রেখ যেত পারেতা না ! িসেনমােত যমন কের নায়ক-নািয়কার কাকতালীয় ভােব
বারবার দখা হয়, তার সােথ তমনটা িক হেত পারেতা না ! একটু হেল, িক এমন িত হেব ? তেব অিচেরই য তার আেেপর
সািত রিচত হেত চেলেছ, স কথা িক নািভদ বেু ঝিছেলা ?
ডে রাখা ফাইলেলা িনেয় সকাল থেক নািভদ ব।নািভেদর বস ইকবাল সােহব অিফস থেক বেরােনার আেগ ট কের
তার কিবেন ঢুকেলন।
– নািভদ, আমােক একটু বেরােত হেব।পিরচয় কিরেয় দই,উিন হেন তরী।আজই নতুন জেয়ন কেরেছন।ওনােক সব কাজ

বিু ঝেয় দবার দািয় িক তামার, িঠক আেছ।
ইকবাল সােহব এবার তরীর িদেক তাকােলন,
– িমস তরী, উিন হেন আপনার ইিমিডেয়ট বস।কান সমসা হেল ওনােক বলেবন।তাছাড়া, আিম তা আিছই।
তরী হা- সূচক মাথা নাড়ােলা।
চাকিরর তমন কান ইে তরীর কখেনাই িছল না।িক লখাপড়া শেষ, বাবা আর ফপু রু িবেয় িকংবা সংসার িনেয় মাািতির
আেলাচনা থামােত ; তােক চাকিরর িসাটা িনেত হেয়েছ।
নািভদ বাধহয় অিধক উেজনায় বাকশি হািরেয় ফেলেছ।
– হােলা, আিম তরী।
নািভদ িকছ ু একটা বলার চা করেলা।তেব তরী কান জবাব না পেয় আবােরা বলেলা,
– হােলা।
– আমােক িচনেত পেরেছন ?
নািভেদর ।
– সির, বঝ
ু লাম না।
নািভদ সিদেনর রণীয় ঘটনার পনু রাব ৃি করেলা।
– ও আা, আিম সিদেনর ঘটনার জন খবু দঃিখত।
মাস খােনক পেরর কথা।তরীেক মােঝমেধ কােজর েয়াজেন নািভেদর সাহায িনেত হয়।তরীর সািেধ নািভেদর সংযমী
আচরণটা িবনা কারেণই পাে যায়।যিদও, সটা তরীর কােছ অেহতুক িবর দান ছাড়া অন িকছ ু বেল সমাদ ৃত হয় না।
নািভেদর বহায়া মনটা িকছেতই
তরীর িপছ ু ছাড়েত চায় না।কখেনা অিফস ছিটর
ু
ু পর বািড় পৗঁেছ দবার অনেু রােধ অথবা,
লাের িবরিতেত স থাকেত চায় তরীর একটু কােছ।িবিনমেয় তরীর িদক থেক অবশ সৗজনমূলক হািসর পিরবেত, অনিকছ ু
স কখেনা পায়িন।
তরী নতুন চাকির িনেয় ব হেলও, তা বাবইু েয়র সােথ তার মেনর সংেযাগ হাপেন কানরকম িতবকতা স ৃির ে ;
কারণ িহেসেব িচিত হয়িন।িক, তােত িক হেব ?! মেনর কথাটা আজও জেনর িদক থেকই অজানা।তরীও বাবইু েয়র মেতা
বলেত চেয়িছেলা ববার।িধাহ তরীর সকথা বাধহয় আর বলা হেলা না।
নািভদ তরীেক জয় করার অিভােয় কান িকছ ু না ভেবই উপিহত হেলা তরীেদর বািড়েত।সিদন িছল ছিটর
ু িদন।তাই বািড়েত
তরীর দখা না পেলও, বজলরু সােহেবর কােছ স সরাসির িবেয়র াব িদেয় বসেলা।বজলরু সােহব নািভেদর কথা েন
ভাবেলন, নািভদ এবং তরী জেনই এেক অপরেক পছ কের।তাই িতিন নািভেদর অিভভাবকেদর সােথ কথা বলেত
চাইেলন।পারিভন রহমানও সিদন ভাইেয়র বািড়েতই িছল।নািভদেক দেখ তার পছ হেলা।তাই, িতিন নািভেদর
উপিহিতেতই তার বাবা- মােয়র সােথ ফােন আলাপ সের পাকা কথা িদেয় িদেলন।অথচ তরী কাথায় ? তােক িকছ ু না
জািনেয়ই বািড়েত এসব ঘেট যাে !
আর, পারিভন রহমান ভাবিছেলন মেয়টা হয়ত মখু ফেু ট ফপু েু ক মেনর কথাটা বলেত পােরিন।
বািড় িফের তরী পিরিহিতেক িক কের সামাল দেব, তা ভেব পািেলা না।বজলরু রহমান মেয়েক জিড়েয় ধের অেনকণ
কাঁদেলন।
– িকভােব তুই য বড় হেয় গিল মা ! তােক ছাড়া আিম তা থাকেত পারেবা না।
তরীর মখু থেক একিট কথাও বর হেলা না।সখু িকংবা ঃখ কান আেবগই যন তার দয়েক শ করেলা না।ধু রাগ
হিেলা নািভেদর ওপর।কান উপায় না পেয় তরী বাবইু েক সব জানােলা।সই সােথ ভেবিছেলা সব িকছ ু শানার পর, অদু ী

বাবইু েয়র অর হয়ত তার নীরবতার অবসান ঘিটেয় ; তরীর কােছ মেনর কথােলা ব করেব।িক বাবইু েয়র অিভনন
াপন তার ােধর মাােক যন িণ কের িদেলা।িদেশহারা তরীর মৗনতােক বজলরু সােহব এবং পারিভন রহমান সিত
িহেসেবই ধের িনেলন।
মেনর িবে সংেষর আঁচেড় বাবইু িছল মানিসকভােব অবসাদ।তরীেক হারাবার যণা তােক ােধ উ কের
িদেলা।তরী যিদ তার না-ই হয়, তেব কন স অন কােরা হেব !? এমনটা তা হবার নয়, তেব কন হেত চেলেছ !
চ মাথাবথা িনেয় বাবইু েয়র সম রাত িনঘমু কাটেলা।
বশ কেয়কিদন পেরর কথা।
এক িবেকেল হঠাৎ কেরই বাবইু তরীেদর বািড়েত উপিহত হেলা।সিদন বািড়েত তরী একা িছল।এতিদন পর বাবইু েক দেখ
তরী একটু অবাক হেলা,
– িক তািড়েয় দেব নািক ?
– পােগােলর মেতা িক বলেছা এসব !
– না, মােন বািড়েত তা আজ ফপু ও
ু নই।আমােক বসেত িদেল য ! ভয় করেছ না তামার ?
তরী এবার বাবইু েয়র কােছ িগেয় বসেলা।হাত িদেয় শ করেলা বাবইু েয়র মখু টা।
– তামােক ভয় পােবা ! আিম !
বাবইু ওর হাত সিরেয় িদেলা।
– একটু কিফ খাওয়ােব ?
– ম, আিমও কিফর কথা ভাবিছলাম।খবু মাথা ধেরেছ।
– তাহেল তুিম িবছানায় িকছণ
ু েয় থােকা।আিম কিফ িনেয় আসিছ।
– িক য বেলা না, তুিম কন এসব করেব ?
– এ কথা কন, আিকেট হেয়িছ বেল িক কাপ কিফও আমার ারা হেব না।
– আিম িক তা বেলিছ ! আা যাও।
বাবইু কিফ ভিত মগ েটা টিবেল রেখ তরীর পােশ িগেয় বসেলা।তরী বাবইু েক দেখ উেঠ বসেলা।বাবইু িকছ ু না বেলই ওেক
জিড়েয় ধের।তরীও বাঁধা িদেলা না।
– তরী, কন এমন করেল আমার সােথ ?
তরী জবােব িকছ ু না বলেলও, তার নয়ননীের বাবইু েয়র নীল শােটর বেু কর জায়গাটা িকছটাু িভেজ গল।বাবইু এবার তগিতেত
তরীর হাতেটা বঁেধ, ঠাঁেট একটা টপ আটেক িদেলা।তারপর, তরীর মাথাটা একটা মাঝাির আকােরর পিলিথেনর ভতর
ঢুিকেয় শ কের
বাঁধেলা।সব িত িনেয়ই বাবইু এেসেছ।
তরী গাঙােনার সােথ অেনকটা সময় ছটফট করেলা।তারপর ওেক িনথর দখােলা।বাবইু তরীেক কােল তুেল অেনকণ আদর
করেলা।তরীর ঘর থেক বেরাবার সময়, টিবেলর সােথ হাঁচট খেয় একটা ডােয়ির হােত পড়েলা বাবইু েয়র।ডায়িরটা ব
করেত িগেয় লাইন তার চােখ পড়েলা” বাবইু , যিদ ভালবােসা তাহেল বলেছা না কন এখেনা ? তুিম যিদ না আেসা তেব, ওই নািভেদর সােথ একিট রাত কাটাবার
আেগ ; তামরা কউ হয়ত আমােক আর খঁেু জ পােব না। ”
এক বছর পর…..জননী মানিু সক হাসপাতােলর পেনেরা নাার কিবেনর রাগীর নাম – বাবইু । আজকাল স কাউেক তমন
একটা িচনেত পাের না।মােঝ মােঝ িবছানার পােশ জানালাটা ধের দাঁিড়েয় থােক, আর বেল –

‘ ভে মার ঘেরর চািব িনেয় যািব ক আমাের….

