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দ্বিতীয় বাসররাত নামে একটা গল্প দ্বিমেদ্বিিাে ২০১৫ সামির অমটাবর োমস। গল্পটা 

সােম ায়যারইন ব্লমগ প্রকাশ কমরদ্বিিাে । গল্পটা আোর ববশ পিমের এক গল্প দ্বিি। তারপর  

গত বিমরর বশমে, দ্বক েমন কমর গল্পটা আরও বড় করার একটা ইমে জাগমিা । েুি দ্বিেটা 

একই বরমে আরও দ্ববস্তাদ্বরত ভামব দ্বিেমত ইমে  ি। দ্বকন্তু চামিই বিো আসমত চায় না। ইমেটা 

তাই জমে দ্বিি অমনক দ্বিন । তারপর এই বিমর বিো শুরু কমরদ্বিিাে । এক সেয় বশেও  ময় 

বগি । ওয়াটপযামেই পুমরা গল্পটুকু আমি । তমব অমনমক ওয়াটপযাে বিমক পড়মত পামর না । 

তামির জনয গল্পটার একটা দ্বপদ্বেএফ ভাশশন ততদ্বর করিাে । েুন তাদ্বনন আিেমক দ্ববমশে ভামব 

ধনযবাি গমল্পর বানান গুমিা দ্বিক কমর বিওয়ার জনয । আোর বিোয় দ্বক পদ্বরোন ভুি  য় বসটা 

বতা সবার জানাই আমি । এই বড় গল্পটার বশমে আমগর বিাট গল্পটাও যুক্ত কমর বিওয়া 

 ময়মি। 
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বো াম্মািপুর ঢাকা 



 

1 

 

অধ্যায় এক 
 

তানভীরেে কথা 

 

মানুরেে ভীড় আমাে ককানদিন ভাল লারে দন । মানুেজন মারন আমাে কারে ককবল ঝারমলা 

মরন হরয়রে । এই পৃদথবীে যত েকম ঝারমলা শুরু হয় তাে কবদিেভােই শুরু হয় যখন ককান 

স্থারন প্ররয়াজরনে তুলনায় অদতদেক্ত মানুে এরে জমা হয় । 

আদম োোজীবন কেষ্টা করেদে এই ভীড়-ভাট্টা এদড়রয় েলাে জনয । দকন্তু দকেু দকেু কেরে 

ককানভারবই ভীড় এড়ারনা যায় না । কোজােুদজ মানুে গুরলাে কভতরে দেরয় পড়রত হয় । 

আজরক দিক কতমনই একটা স্থারন দেরয় পড়রত যাদি । কযরত হরি । না দেরয় উপায় কনই । 

দনরজে বড় ভাইরয়ে দবরয় বরল কথা । আদম যদি এই দবরয়রত না যাই আমাে আব্বা আমারক 

ঘাড় ধ্রে বাো কথরক কবে করে দিরব । আপাতত বাো কথরক কবে হওয়াে ককান ইরি আমাে 

কনই । তাই যাদি ভাইয়াে দবরয়রত ।  

 

আমারিে োদড়টা কবি দ্রুত এদেরয় েলরে । ভাইয়াে দবরয়ে জনয কবি দকেু োদড় ভাড়া কো 

হরয়রে । তরব কয োদড়টা বে-বউরয়ে জনয দিক কো হরয়রে কেটা আমারিে দনরজরিে 

োদড়। বাবা দনরজে কারজ এটা বযবহাে করে । আমো যখন ঢাকা কথরক বাোয় আদে তখন 

এটারত করে ঘুরে কবড়াই । ড্রাইভাে যদিও নতুন । নাম মনজুে । বয়ে কম হরলও োদড় 

োলারনাে হাত কবি ভাল । কবি কজারেই টানরত পারে । 

োদড়রত উরিই ভাইয়া মনজুে দিরক তাদকরয় বলল, 

-মনজুে ? 

-দজ ভাইজান ? 

-োদড় োলারব ঝরড়ে কবরে । 

আদম খাদনকটা অবাক হলাম এই কথা শুরন । ভাইয়া েব েময় িান্ত স্বভারবে কেরল। োদড়রত 

স্পীড কতালা তাে পেন্দ না । আরে যখন বাোয় আেরতা, আদম যদি একটু োদড়রত েদত 

বাড়াতাম, তাহরলই ভাইয়া ককমন দেৎকাে কেেঁোদমদে কেরতা, বােবাে োদড়ে েদত কমারত 

বলরতা । আে আজরক কে-ই দক না দনজ কথরক বলরে েদত বাড়ারত !  

 

দবরয় কোে জনয তে েইরে না েম্ভবত ! 

মনজুে আমাে মরনে ভাবটা বুঝরত কপরে হােরলা খাদনকটা । তরব তখন কে দকেুই বরল দন 

। বরেে োদড়রত ভাইয়া ককবল আমারক উিরত দিল । আেও করয়কজন উিরত কেরয়দেরলা 

দকন্তু ভাইয়া কাউরকই দনরলা না । বলল কয কপেরনে োদড়রত আেরত । আমারক আে 

ভাইয়ারক দনরয় মনজুে োদড় টান দিল । হাইওরয়রত উরি োদড় কযন উরড় েলল । আদম অবিয 

আে দকেু ভাবদেলাম না । আমাে মরন ককবল একটাই দেন্তা দেল কয এরতা মানুরেে মারঝ 

আদম দকভারব েময় কাটারবা ? ভাইয়াে োরথ কেরজ বরে থাকা আমাে পরে ককানভারবই 
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েম্ভব না । েবগুরলা মানুরেে কোরখ থাকরব কেরজে দিরক । তাো ভাইয়াে োরথ োরথ আমাে 

দিরকও তাদকরয় থাকরব ! এটা আদম ভাবরতই পাদে না । 

আদম আজও দিক বুঝরত পাদে না বেরক এভারব ককন কেরজ েবাে োমরন বরে থাকরত 

হরব ? আমাে কারে বরেে এই কেরজ বরে থাকাটা অরনকটা েরু োেরলে হারটে মত মরন 

হয় । না, দিক েরু োেরলে হাট না, হাট কথরক যখন েরু োেল দকরন আনা হয় কুেবানীে 

জনয তখন কেই েরু োেরলে কয অবস্থা হয়, দিক কতমনটাই মরন হয় । পথ দিরয় যাওয়াে 

েময় দকিংবা েরুটারক কবেঁরধ্ োখাে েময় মানুেজন কযভারব েরুটারক কিরখ, কেরজে বেরক 

আমাে দিক কেই একই েকম মরন হয় ! মানুে বেরক কিরখ বরল বরেে োরয়ে েিংটা ভাল 

না, আরেকটু লম্বা হরল ভাল হত, স্বাস্থয এরতা কম ককন, এরতা ভুদড় ককন, আেও কত দকেু ! 

 

 

-আদম এই দবরয় কেরবা না ! 

আদম কমাবাইরলে দিরক তাদকরয় এই েবদকেুই ভাবদেলাম তখনই ভাইয়া এই কথাটা বলল । 

প্রথরম ভাইয়াে বলা কথাটা আদম দিকমত শুনরত পাই দন । ভাইয়াে দিরক তাদকরয় বললাম, 

-দক বলরল ? দক কেরব না ? 

ভাইয়া আমাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-আদম এই দবরয় কেরবা না । 

 

 

কোটরবলা কথরক ভাইয়ারক কিরখ আেদে এমন । আব্বাে প্রদতটা বযাপারে কে প্রথরম খুব না না 

কেরব । আবাে েবাে আরে োজী কে-ই হরব । এই দবরয়ে কথাটাই ধ্ো যাক ! ভাইয়াে কয 

দবরয় আমো কেটা এক েপ্তাহ আরেও জানতাম না । েত েপ্তারহ আব্বা বাোয় এরে জানারলা 

কয োমরনে শুক্রবাে ভাইয়াে দবরয় । আম্মা কতা এরকবারেই োদজ দেল না । আমারক ক ান 

করে কত কথা বলল । কে দকেুরতই এই দবরয় হরত দিরব না । তাে কথা দেল বড় কেরলে 

দবরয় এভারব হয় নাদক? কিখলাম না, জানলাম না আে দবরয় ! 

 

দকন্তু আব্বা মুখ দিরয় যা একবাে যা বলরব তাই । তাে কথাে ককান নড়েড় হরত পারে না । 

ভাইয়াে কারেও খবে দিকই কপ েঁরে দেরয়দেরলা । কে ঢাকারত থাকা অবস্থায়ই আমাে োরথ 

কিখা করে দেৎকাে কেেঁোদমদে শুরু করে দিল । আদম অবিয ককবল হু হা করে কেলাম । কােন 

আদম জাদন আমাে দনরজে বড় ভাইরয়ে কি ড় কত িূে ! আব্বাে কথাে উপে কথা বলাে 

োহে তাে কনই । 

 

 

ইন্টােদমদডরয়ট পারিে পরে ভাইয়াে অরনক ইরি দেল লইয়াে হওয়াে । আইন দনরয় পরড় 

বযাদেোে হরব । দকন্তু আব্বাে ইরি দেল তারক ইদিদনয়াে বানারব । আব্বা বরল দিরয়দেরলা 

কয তারক অবিযই বুরয়রট োন্স কপরত হরব । আদম তারক পোমিশ দিলাম কয তুদম ঢাকায় দেরয় 

ইদিদনয়াদেিং ককাদেিং এ ভদতশ হও আে োরথ োরথ ল' এে জনযও দপ্রপারেিন নাও । এখন তুদম 
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যদি বুরয়রট োন্স না পাও তাহরল কতা আে আব্বা কতামারক কজাে করে পড়ারত পােরব না, 

তাই না । দকন্তু ভাইয়া তখন ভরয় অদস্থে । আব্বা তারক বরলরে বুরয়রট োন্স কপরত হরব তাে 

মারন হরি তারক কপরতই হরব । এে উপরে আে ককান কথা নাই । কিখা কেল কে দিকদিকই 

বুরয়রট োন্স কপরয় কেল ! আব্বাে ভরয় তাই আে তাে বযাদেোে হওয়া হল না । আব্বাে 

কথাে বাইরে যাওয়া কয তাে পরে েম্ভব না এটা আদম খুব ভাল করেই জাদন ! 

 

দবরয় দিক হওয়াে দুইদিন পরে আমারক ঢাকা কথরক কডরক আনা হল । কাজকমশ কিখাশুনাে 

জনয ! আে ভাইয়ারক কডরক আনা হল দবরয়ে দুইদিন আরে । 

আমারিে োদড়টা এদেরয় েলরে করনে বাদড়ে দিরক । করনে বাো আমারিে পারিে কজলারত। 

আমারিে বাো কথরক কেখারন কযরত ঘন্টাখারনক েময় লাোে কথা । আজরক শুক্রবাে । েুদটে 

দিন হওয়াে কােরন আেও একটু কম েময় লােরব । আমারিে কপেরন আেও কবি দকেু োদড় 

আোে কথা তরব আপাতত কেগুরলারক কিখা যারি না । আমারিে োদড়টা েবাে আরে 

েওয়ানা দিরয়রে আে েলরেও কবি দ্রুত । 

ভাইয়া আমাে দিরক তাদকরয় আবাে বলল, 

-আমাে পরে এই দবরয় কো এরকবারেই েম্ভব না ! 

আদম বললাম, 

-দবরয় কেরব না কতা আব্বারক বলতা ? 

-আব্বা আমাে কথা শুনরতা বরল কতাে মরন হয় ? 

-তাহরল এখন ককন বলরো ? এখন কে শুনরব ? শুরনা, এই েব দেন্তা বাি দিরয় েুপোপ দবরয় 

করে ক ল । শুরনদে কমরয় নাদক কবি েুন্দেী ! আে কেই োরথ কমরয়ে বাবাে কবি মালকদড়ও 

আরে । একমাে কমরয় ! 

ভাইয়া আমাে দিরক দবেদক্ত দনরয় তাকারলা । তােপে বলল, 

-আে ককান অপ্ররয়াজনীয় কথা বলদব না । বউরয়ে টাকা দনরয় আদম দক কেরবা ? আমাে 

বাবা দক কম আরে ! 

-তাহরল েমেযা ককাথায় শুদন ? তুদম কতা ককান দিন বাবাে ককান কথাে অবাধ্য হও দন । কে 

যা বরলরে কেটা তুদম শুরন কেরো, দবনা বাকয বযরয় ! 

ভাইয়ারক কিখলাম উিাে কোরখ দকেু েময় বাইরেে দিরক তাদকরয় থাকরত । তােপে বলল, 

-আদম এখারন কবুল বলরবা আে ঐদিরক েূদে িিতলা কথরক দনরে ঝােঁপ দিরব ! 

আদম অবাক হরয় বললাম, 

-েূদেটা আবাে কক ? এে নাম কতা আরে শুদন দন । 

ভাইয়া দকেু েময় আবােও উিাে হরয় তাদকরয় কথরক বলল, 

-কদিন আরে আমারিে কনরভারকিন হরয়দেরলা মরন আরে ? 

-হযা । 

-ক েবুরক আদম একটা কমরয়ে োরথ েদব দিরয়দেলাম । কিরখদেদল ? 
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আদম খাদনকটা মরন কোে কেষ্টা কেলাম । তােপে আে ঝারমলা না করে দনরজই কমাবাইল 

কবে করে েদবটা খুেঁজরত লােলাম । খুেঁরজ কপরত খুব একটা েময় লােরলা না । ভাইয়াে োরথ 

একটা কমরয়েই েদব েরয়রে । 

ভাইয়ারক কিদখরয় বললাম, 

-এই কমরয় ? 

-হযা, এই কমরয় ! এে নাম েূদে ! আমাে োরথই পড়াশুনা কিে করেরে । এখন আমাে 

কদলে! 

-ভাল ! কতা এই কমরয়রক দবরয় কেরব ? আব্বারক বলরলই পােরত ? 

ভাইয়া আমাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-কেই েুরযাে আদম কপলাম ককাথায় শুদন ? োকদে কপরয়দে কতদিন হরয়রে ? মাে দতন মাে ! 

এখনও আমারিে োকদেটাও পােমারনন্ট হয় দন । কভরবদেলাম কয োকদে বাকদে দনরয় একটু 

দথতু হরল আদম দনরজই আব্বারক বলরবা । আমাে দবশ্বাে দেল কয আব্বা ককানভারবই 

েূদেরক অপেন্দ কেরত পােরব না । দকন্তু মাঝ দিরয় আব্বা কয এমন একটা কাজ করে 

ক লরব কেটা কতা আদম বুঝরত পাদে দন । 

আদম বললাম, 

-এখন আে দক কো বল ! কবটাে লাক কনক্সট টাইম ! 

 

 

ভাইয়া আমাে দিরক এমন একটা িৃদষ্টরত তাকারলা ! তরব দকেু বলল না আে । দনরজে 

মরনই দক কযন ভাবরত লােরলা । আদমও আে কবদি দকেু ভাবলাম না ।তাোড়া দকেু কভরব 

লাভও কনই । এখারন আেরল কারোে দকেুই কোে কনই । দবরয়ে েব দকেু ততদে হরয় কেরে। 

বেযােীও কবে হরয় কেরে । এখন ককানভারবই দবরয় বন্ধ কো যারব না । এে োরথ এখন 

আব্বাে মান েম্মান জদড়রয় আরে । আে আমাে আব্বা দনরজে মান েম্মান দিক োখাে 

জনয ভাইয়ারক কুেবানী করে দিরতও দপেপা হরব না ! ভাইয়াে জনয আে েূদে আপাে জনয 

েমরবিনা জানারনা োড়া আেরল এখন আে দকেুই কোে কনই । 

হিাৎ ভাইয়াে দেৎকারে আদম েমরক উিলাম ! বললাম, 

-দক হল ? 

ভাইয়া আবােও দেৎকাে করে বরল উিরলা, 

-োদড় থামাও ! োদড় থামাও। 

 

 

আমাে মত মনজুেও খাদনকটা েমরক কেরে ! দকেু কবাঝাে আরেই কে োদড়রত কেক করে 

দিল । োদড়টা হিাৎ করে োস্তাে মারঝই কথরম কেল । তােপে অবিয একটু েুদস্থে হরত 

োদড়টারক এক পারি দনরয় যাওয়া হল । োদড়টা ভালভারব থামরতই ভাইয়া োদড় কথরক কনরম 

কেল । 

োস্তাে একপারি কবি বড় একটা খাল কিখা যারি । অনয পারি কবি দকেু োেোোদলে ভীড় । 

আরিপারি ককান বাদড়ঘে কিখা যারি না । ভাইয়ারক দ্রুত োে-োোদলে কভতরে কযরত কিরখ 
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আমাে মরন হল ভাইয়াে হয়রতা বাথরুম কেরপরে । কেটাে জনযই এরতা তাড়াহুড়া করে 

কেদিরক কি ড় দিরয়রে । আদম োদড়ে কভতরেই বরে েইলাম । দনরজে কমাবাইল দনরয়ই বযস্ত 

হরয় েইলাম ! 

 

 

দকন্তু দকেু েময় েরল কেরলও যখন ভাইয়া এরে হাদজে হল না তখন আমাে ককন জাদন 

েরন্দহ হল । আমাে মত মনজুেও খাদনকটা অস্বদস্ত দনরয় এদিক ওদিক তাকারত লােরলা। 

আমাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-ভাই, বড় ভাইজারনে এরতা েময় কযান লােতারে ? 

-দক জাদন ! দেন্তা কে না । েরল আেরব । দকন্তু আেও দমদনট দুরয়ক কাটাে পরেও যখন কে 

এল না, তখন আদম আে বরে থাকরত পােলাম না । দনরজই োদড় কথরক কবে হরয় এলাম । 

ভাইয়া কযদিরক দেরয়দেরলা দিক কেই দিরক কি রড় কেলাম । খুব কবদিিূে কযরত হল না । 

দকেুিূে কযরতই কিখরত কপলাম একটা মাদটে োস্তা । োস্তাটা ককান দিরক কেরে দিক বলরত 

পােলাম না ! কাউরক আরিপারি কিখরতও কপলাম না ! 

ভাইয়া ককাথায় ? 

দক েবশনারিে কথা ! 

ভাইয়া পাদলরয়রে ! 
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অধ্যায় দুই 
 

তৃোে কথা  

 

দবরয়ে দিন করনে ঘরে েবেময় মানুরেে েমােম থারক খুব কবদি । করনে মদহলা আত্মীয় 

স্বজন আে বান্ধেীো দঘরে োরখ তারক । আমাে কবলারত এই েব দকেুই হরি না আপাতত । 

আদম কেই কখন কথরক একা একাই রুরমে কভতরে বরে আদে । আদম আেরল কাউরক 

ঘরেে কভতরে আেরত মানা করেদে । বান্ধবীো অবিয একটু নাখুি হরয়দেরলা, আদম বরলদে 

কয আপাতত আমাে দকেুটা একা েময় িেকাে । জীবরনে এরতা বড় একটা েময় োমরন েরল 

এরেরে, দনরজে মত করে কিেবাে দকেু কবাঝারপাড়া কো িেকাে ! 

পরে অবিয ওো আে আমারক ঘাটায় দন । দনরজরিে মত করে আনন্দ উৎেব কেরে । আদম 

ঘরেে কভতরে বরে আদে একা ! 

অবিয এখন আদম বরে কনই । আয়নাে োমরন িােঁদড়রয় দনরজে দিরক তাদকরয় আদে । 

দনরজরক ককমন কযন অরেনা লােরে ! আদম দক কিখরত এরতা েুন্দে ! অবিয এখন কক 

েুন্দে আে কক অেুন্দে, দবরয়ে দিন এেব কারো মাথায় থারক না । োইডাল কমকারপ 

দুদনয়াে েবাইরক েুন্দে লারে । এইজনয হয়রতা আমারকও েুন্দে লােরে । 

দনরজে কভতরেই একটা আনরন্দে অনুভূদত কটে কপলাম । একটা েময় আদম ধ্রেই 

দনরয়দেলাম কয আমাে হয়রতা আে ককান দিন বউ োজা হরব না । এমন একটা অপোরধ্ে 

িাদস্ত আমারক কিওয়া হরি কযটাে জনয আদম ককানভারবই িায়ী নই । আরিপারিে মানুে 

আে েমারজে উপে আমাে খুব োে হত ! বােবাে যখন বাবাে হতািা মাখা কেহাোটা আদম 

কিখতাম তখন দনরজরক এরতা কোট মরন হত ! মরন হত কযন মরে যাই । আদম মরে কেরলই 

কবাধ্ হয় েব েমেযাে েমাধ্ান হরয় যারব । 

দকন্তু কেই বাবাে দিরক তাদকরয়ই আদম দকেু কেরত পাদে দন । আদম েরল কেরল বাবারক কক 

কিরখ োখরব । মরন মরন আমাে দনরজে এই পদেদস্থদতে জনয দনরজরকই িায়ী করে েব দকেু 

কমরন দনরয়দেলাম । কমরন দনরয়দেলাম কয েবাে কপারল আেরল েব দকেু থারক না । েবাই 

েব দকেু পায় না । 

অবিয েব দকেুে কপেরন কযমন একটা ভাল দিক থারক, এটাে কপেরনও একটা ভাল দিক 

দেল । আমাে বাবা আমারক ঢাকায় পড়রত পািারত োদজ হরয়দেরলা । আমারিে গ্রাম কথরক 

আদম এক মাে কমরয় কয দক না ঢাকা পড়রত দেরয়দে । এটাে কয োইড ইর ক্ট দেল না কেটা 

বলরবা না তরব আদম অন্তত মানদেকভারব িাদন্তরত দেলাম । েব কেরয় ভাল হত যদি এই গ্রারম 

আে দ রে না আেরত হত । দকন্তু কেটা কতা আে েম্ভব না । 

 

 

তােপে েব দকেু ককমন করে কযন বিরল কেল । কেদলম আরেরলে োরথ কিখা হল । বাবাে 

োরথই তাে দক কযন একটা বযবোে কাজ দেল । পারিে কজলারতই তাে বাো । বযবোে 
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কারজ কে আমারিে এখারন এরে এরেদেরলা । আদমও তখন েুদটরত বাোয় এরেদে । দুপুরেে 

খাবাে বযবস্থাটা আমারিে বাোরতই হরয়দেরলা। আদমই খাবােগুরলা এদেরয় দিদিলাম । দতদন 

আমাে বযাপারে কখােঁজখবে দনদিরলন । ককাথায় পদড়, ককান দবেরয় । জানারলন তাে দুই 

কেরলে এক কেরল বুরয়রট কথরক কবে হরয়রে েম্প্রদত, োকদেরত ঢুরকরে, অনযজন আমাে 

দবশ্বদবিযালরয়ই পরড় ! আমাে কথরক এক বেরেে দেদনয়ে ! 

ক োে েময় আমাে মাথায় হাত কেরখ কিায়া কেরলন । তােপে আমারক দুই হাজাে টাকা 

দিরয় কেরলন । আদম যতই মানা কেরত কেলাম দতদন দকেুরতই শুনরলন না । েদতয বলরত 

কেদিন কেদলম আরেরলে আেেণ আমাে খুব ভাল কলরেদেরলা । দনরজে বাবাে মতই মরন 

হরয়দেরলা । 

 

 

ঘটনা ঘটরলা তােও করয়কদিন পরে । োরতেরবলা আমাে ঘুম আেরত কিদে হত । আদম কবি 

োত কজরে থাকতাম। হরল কথরক এই অভযাে হরয়রে । োরত হিাৎ বাবারক আমাে রুরম 

আেরত কিখলাম । দকেু েময় রুরমে কভতরে হাটাহাদট কেরলা । এটা ওটা দজরেে কেরত 

লােরলা । তরব তাে মুখ কিরখই আদম বুঝরত পােলাম কয বাবা আমারক দকেু বলরত োয় । 

দকন্তু দিক বলরত পােরে না । আদম বাবারক বললাম, 

-দকেু বলরব বাবা ? বলরত োইরল বরল ক রলা ! 

বাবা আমাে পারি এরে বেরলা । আমাে মাথায় হাত কেরখ বলল, 

-োে কেদব না কতা ? 

-োরেে মত কথা ? 

বাবা দকেু েময় ভাবরলন । কযন বুঝরত োইরেন কয কথাটা োরেে মত দক না ! তােপে 

বলরলন, 

-োে ভাবরল োে, না ভাবরল নাই । কতাে ইরি । 

আদম বললাম, 

-আিা বল ! 

-কদিন আরে একজন আমারিে বাোয় এরেদেরলা, মরন আরো কতাে ? 

-কক ? ঐ কয কতামাে বযবোয়ী বন্ধু । কেদলম আরেল ? 

-হযা, হযা ! মরন আরে কতাে ? 

আদম একটু কোখ বড় বড় করে বললাম, 

-ককন মরন থাকরব না শুদন ? আে উদন মানুে দহোরব েমৎকাে ! আমারক দুই হাজাে 

টাকাও দিরয় কেরেন । 

আমাে বলাে ধ্েণ কিরখ বাবা কহরে ক লল । তােপে বলল, 

-হযা, কেদলম কতারক তাে কেরলে বউ কেরত োন ! 

কথাটা বরলই বাবা ককমন েুপ হরয় কেল । আমাে কেহাোে দিরক তাদকরয় আরে । কবাঝাে 

কেষ্টা কেরে আেরল আদম োে করেদে দক না । একবাে মরন হল খুব োে কদে তােপে 

মরন হল োে করে দক লাভ ! কমরয়ে বাবা হরল অরনক েকম দেন্তাই মাথাে কভতরে আরে । 

আদম যতই বদল কয আদম এখন দবরয় কেরবা না, এই েব দেন্তা এখন না কেরত দকন্তু বাবা 
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হরয় কে কতা এই দেন্তা মাথা কথরক িূে করে দিরত পারে না । আদম দকেু না বরল বাবাে দিরক 

তাদকরয় েইলাম । বাবা বলল, 

-উদন খুব আগ্রহ কিখারলন । 

-তােপে ? 

-আদম তারক েব খুরল বললাম ! কতাে োরথ ঐ ঘটনাটা ! 

-তােপরেও োইরলন ? 

-হযা । এটাে কােরনই আদমও আগ্রহ কিখালাম । েবাই কতা আে অমানুে না কে মা । এই 

দুদনয়ারত ভাল মানুেও আরে ! 

 

 

আদম দকেু বলরত দেরয়ও ককন জাদন বলরত পােলাম না । বাবা আবাে বলরলন, 

-তুই োদজ হরয় যা মা ! কেদলম োরহব োরিন খুব দ্রুত দবরয়ে কাজ কেরে ক লরত । উনাে 

বড় কেরল বুরয়ট কথরক পাি করে োকদেরত ঢুরকরে । তাে জনয কমরয় খুেঁজরেন । তাে মরত 

তাে কেরলে জনয কতাে কথরক ভাল আে ককউ হরতই পারে না । 

বাবাে কোরখ মুরখ আনরন্দে ভাবটা কিরখ আদম দকেু বলরত পােলাম না । তাে এই আনরন্দ 

পাদন কঢরল দিরত দকেুরতই ইরি কেরলা না । আে আমাে আেরল ধ্ােণাই দেল না এমন 

মানুেও আরে কয েব দকেু জানাে পরেও আমারক কমরন দনরব ! 

 

 

আদম দকেু না বরল বাবারক জদড়রয় ধ্রে োখলাম অরনক েময় । আে বাড়দত ভারব দকেু 

বলরত হল না । বাবা বুরঝ কেরলন কয আদম োদজ । এই ভারব আদম কেরলরক না কিরখই োদজ 

হরয় কেলাম । 

এে আরেও কবি কবাে আমাে দবরয়ে কথাবাতশা হরয়রে । আমারক পােপে কিখরত এরেরে । 

করয়কজন োদজও দেল । ককউ ককউ আরেই দববাদহত । ককউ বা কবকাে । তাো আমাে 

বাবাে অনুগ্রহ োয় । তারিেরক প্রদতদিত করে দিরত হরব । যাো আরে কথরকই বযবো-

বাদণজয, োকদে কেরে তাো োয় টাকা আে জদম । এবিং এেব োয় দবরয়ে আরে আরেই । 

আমাে কারে ককবল মরন হরয়রে আমারক তাো দকনরত োরি এবিং এে বিরল টাকাটাও 

আমাে বাবারকই দিরত হরব । দনরজরক দক পদেমাণ কোট মরন হত কেটা আদম কবাঝারত 

পােরবা না । 

 

 

আবাে মারঝ মারঝ বাবা এমন কাউরক দনরয় আেরতা যাো প্রথরম আমাে ঘটনাে বযাপারে 

ককান কথাই জানরতা না । দকন্তু মাঝপরথই তাো দকভারব কযন কজরন কযত । তােপরেই তারিে 

ককউ ককউ েোেদে দবরয় কভরে দিরতা নয়রতা তারিে োদহিাে দলে ধ্দেরয় দিরতা বাবাে হারত 

। একটা েময় বাবারক ো  মানা করে দিলাম কযন আে দবরয়ে প্রস্তাব না আরে বাোয় । 

নয়রতা আদম বাদড় কেরড় েরল যারবা । 
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বাবা ভয় কপরয় দকেু েমরয়ে জনয েব দকেু বন্ধ কেরতা । দকন্তু আমাে দবরয়ে দেন্তা কয তারক 

কুেঁরড় কুেঁরড় কখত কেটা বুঝরত কষ্ট হত না কমারটও । বাবাো আেরল এমনই হয় । কমরয়রিে 

জনয তারিে দেন্তাে কিে কনই । আমাে জনযও বাবাে দেন্তাে কিে দেল না । তাই কেদলম 

আরেল যখন েব দকেু কজরনও আমারক তাে কেরলে বউ কেরত োইরেন বাবা েম্ভবত এই 

েুরযােটা ককানভারবই কেরড় দিরত োইরে না । আমােও বাবারক হতাি কেরত ইরি কেরে না 

। 

 

 

তাে পরেে েপ্তারহই কেদলম আরেল আবােও আমারিে বাোয় এরলন । আমাে োরথ অরনক 

কথা বলরলন কেদিন । দনরজে কেরলে বযাপারে বলরলন । আদম এই দবরয়রত োদজ দক না 

কেটা জানরত োইরলন । আদম হিাৎ তারক বললাম, 

-আরেল, আপনাে কেরল দক োদজ ? 

কেদলম আরেল বলরলন, 

-আমাে কেরল ককানদিন আমাে অবাধ্য হয় দন । আদম তারক যা বলরবা কে কেটা দবনা বাকয 

বযরয় কমরন দনরব। আে কতামারক দবরয় কেরত োইরব না এমন মানুে এই দুদনয়ারত ককউ 

কনই। ককউ যদি মানা করে এে অথশ হরি তাে মাথা দিকিাক মত কাজ কেরে না । বুরঝরো 

? কতামারক কিরখ আমাে প্রথরম দক মরন হরয়দেরলা জারনা ? 

আদম মুরখ বললাম না দক মরন হরয়দেরলা তরব কোরখ খাদনকটা কক তুহল দনরয় তাদকরয় 

েইলাম তাে দিরক । কেদলম আরেল বলরলন, 

-প্রথমবাে কতামারক কিরখ ককবল মরন হরয়দেরলা কয আমাে ককন কতামাে মত একটা কমরয় 

কনই । তুদম আমাে বাদড়ে আদেনারত ঘুরে কবড়ারব, আমারক বাবা বাবা বরল ডাকরব, এে 

কথরক আনন্দময় ঘটনা আমাে জীবরন আে দকেু ঘটরব না ! বাোয় দেরয়ই আদম দিক করে 

দনলাম কয কতামারক কতা আদম আমাে কমরয় বানারবাই ! 

কেদিন আমাে কোরখ পাদন েরল এরেদেরলা আনরন্দ ! বােবাে মরন হরয়দেরলা উপেওয়ালা 

েম্ভবত এরতা আনন্দ আমাে কপারল দলরখ কেরখদেরলন বরলই আমারক এরতা কােঁদিরয়দেরলন। 

হয়রতা আমারক পেীো কেদেরলন । কেদিন োরত আনরন্দ আদম একিম ঘুমারতই পাদে দন ! 

 

 

তােপে খুব দ্রুত দবরয়ে আরয়াজন শুরু হরয় কেল । আজরক কিখরত কিখরত কেই দিন এরে 

হাদজে হরয়রে ! আজ আমাে দবরয় হরত েরলরে । কেদলম আরেলই বলরলন কয আপাতত খুব 

বড় করে আরয়াজন কোে িেকাে কনই । আরে দবরয়ে কাজটা কিে হরয় যাক । পরে এক 

েময় বড় আরয়াজন কো যারব । বড় আরয়াজন না কেরত োইরলও কবি ভালই আরয়াজন 

হরয় কেরে । গ্রারমে পদেদেত অরনকরকই িাওয়াত কিওয়া হরয়রে । তাো েবাই এরে হাদজেও 

হরয়রে । এখন ককবল বরেে আোে পালা ! 
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আদম কমাবাইলটা হারত দনরয় দকেু েময় িূনয িৃদষ্টরত তাদকরয় েইলাম কেদিরক । বরেে নাম 

 য়োল । তাে একটা েদব আমাে কারে আরে । তাে ক েবুক আইদড কথরক কজাোড় 

করেদে। তাে ক ান নাম্বােটা কেদলম আরেল দনরজই আমারক দিরয়দেরলন । বরলদেরলন কয 

আদম োইরলই তাে োরথ কথা বলরত পাদে । দকন্তু ককন জাদন েিংরকারেে কােরন ক ান দিরত 

পাদে দন । ক ান নাম্বােটা দিরয় ক েবুরক োেশ দিরতই তাে কপ্রা াইলটা এরে হাদজে হল । 

দকেু েময় কঘাোঘুদে কেলাম । খুব কবদি দকেু জানরত পােলাম না অবিয । প্রায় েব 

দকেুরতই প্রাইরভদে কিওয়া । 

 

 

আদম ক ানটা দবোনাে উপে কেরখ আরেকবাে আয়নায় দনরজরক কিখরত লােলাম । েব 

দকেু মরনে মতই হরয়রে। আজরক েব দকেু কযন আমাে মরনে মত হওয়ােই দিন । আদম 

হদি আজরকে োজকনযা ! যা োইরবা তাই হরব ! 

এমন ভাবনাটা মরনে কভতরে যখন আেন কেরড় বেরত যারি দিক তখনই িেজা খুরল কেল। 

মারক কিখরত কপলাম কেখারন । মারয়ে কেহাোে ভাব কিরখই আমাে মরনে কভতরে কু কডরক 

উিরলা । মারয়ে মুখটা েক্তিূনয মরন হরি । একটু একটু কযন হাপারি কে । িেজাটা দ্রুত বন্ধ 

করে দিরলা ! 

 

 

আদম দনদিত হরয় কেলাম কয খাোপ দকেু হরয়রে । 

-দক হরয়রে মা ? 

মা ককান কথা বলরত পােরলা না । ককেঁরি ক লল । আমারক এরে জদড়রয় ধ্েরলা িক্ত করে । 

আদম বুঝরত পােলাম আমাে দবরয় আবােও কভরে কেরে ! 
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অধ্যায় দতন 
 

তানভীরেে কথা  

 

দকেু েময় আদম এদিক ওদিক কিখরত থাকলাম । এখনও আমাে মাথা দিকমত কাজ কেরে 

না । এমনদক আদম দিক দবশ্বােও কেরত পােদে না কয ভাইয়া দবরয়ে োদড় কথরক পাদলরয়রে । 

এরতা বড় োহে ভাইয়াে দকভারব হল কেটা আদম েদতযই বুঝরত পােলাম না । ভাইয়া কতা 

এরতাটা োহেী হওয়াে কথা না । ককান ভারবই না । 

আমাে ককবল মরন হরি কয আদম হয়রতা স্বপ্ন কিখদে । োদড়রত আদম আে ভাইয়া োড়া আে 

ককউ দেল না । আদম আপন মরন কমাবাইল দটপদেলাম । ভাইয়াও আমাে োরথ ককান কথাবাতশা 

বলদেরলা না । এমন হরত পারে কয আদম তখন ঘুদমরয় পরড়দে। কেখারনই স্বপ্নটা কিরখদে । কয 

ককান েময় োদড়ে ঝােঁঁেঁদক কখরয় আবাে কজরে উিরত পাদে । 

 

 

-ভাইজান ! 

আদম পাি দ রে তাকালাম । োদড়ে োরথ কহলান দিরয় িােঁঁেঁদড়রয় দেলাম । আে ভাবদেলাম 

হয়রতা আদম স্বপ্ন কিখদে । দকন্তু মনজুরেে ডাক শুরন ওে দিরক দ রে তাকারত হল । 

মনজুরেে দিরক তাদকরয় বললাম, 

-কাজটা দক হল বলরতা? 

মনজুে খুব ভাবনারত পরড় কেল কযন । দকেু েময় এদিক ওদিক মাথা নাড়ারলা । তােপে 

বলল, 

-একটা কাজ কো যায় ! 

-দক কাজ ? 

-েরলন আমো দুইজন ঐ োে-োোলীে কভতরে কখােঁঁেঁজ শুরু কদে ।  য়োল ভাই দনিয়ই 

খুব কবদি িূরে যাইরত পারে নাই । আমো যদি দুইজন দুই দিরক কি ড় শুরু কদে তাহরল 

আমারিে কোরখ পরড় যারবই । তখন না হয় ধ্রে আনা যারব । 

-যারব ? 

-অবিযই যারব । আমাে মামা দিক এইভারব দবরয়ে আেে কথরক পাদলরয় দেরয়দেরলা । কে 

ককানভারবই দবরয় কেরব না । পােী নাদক তাে পেন্দ হয় দন । বেযােী েওয়ানা কিওয়াে 

আরেই কে বাদড়ে কপেরনে িেজা দিরয় পাদলরয় কেল । তােপে দক হল জারনন ? আমাে 

আব্বা আে আমাে নানা দুইজন দমরল তাে দপরে কে দক কি ড় ! আমাে নানাে কি ড় যদি 

আপরন কিখরেন । 

আদম মনজুরেে দিরক তাদকরয় আদে । তাে কোখটা েকেক কেরে, কযন কে কোরখে োমরন 

কেই কি রড়ে িৃিয কিখরত পারি। 

আদম বললাম, 
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-তুদম দনরজ কিরখরো এই িৃিয ? 

-আরে না । মারয়ে মুরখ কিানা । তখন কতা আমাে জন্মই হয় নাই । েরবমাে আব্বা আে 

মারয়ে দবরয় হরয়রে । 

 

 

আদম মনজুরেে মামাে দবরয়ে আেে কথরক পালারনাে েল্প কিানাে আগ্রহরবাধ্ কেলাম না । 

আমাে োমরন দেন্তা কোে মত আেও বড় বযাপাে আরে । ভাইয়া পাদলরয়রে ২০ দমদনরটে 

কবদি পাে হরয় কেরে । এরতা েমরয় কত িূে দেরয়রে কক জারন । এদিরক কপেরনে 

োদড়গুরলাে ককান কিখা কনই । ওো কপেরন দেল বুঝলাম দকন্তু এরতাটা কপেরন পরড়রে কেটা 

কতা বুঝরত পাদে দন । কখন আেরব কক জারন ! 

 

-ভাইজান ! 

-বল ? 

-মারন আদম বলরত োইরতদেলাম কয এইখারন থাকাটা দক ভাল হরব ? 

-মারন ? ভাল হরব না ককন ? 

-না মারন েযাে কতা ককমন োেী জারননই । এখন বড় ভাইজান েরল কেল আপনাে কোরখে 

োমরন ! েযাে বযাপােটা ককমন করে দনরব ! একবাে কভরব কিরখরেন ? 

 

 

দেন্তা কয আমাে হরি না কেটা আদম বলরবা না । আমাে ককবলই ভয় লােরে কয বাবা যখন 

জানরত পােরব ভাইয়া েরল কেরে তখন তাে মরনে ভাব ককমন হরব ! আমারক কয ককান 

ভারবই কহাক এটা কবাঝারত হরব কয এই ঘটনাে োরথ আমাে ককান েম্পকশ কনই । ভাইয়া কয 

পাদলরয় যারব কেই বযাপারে আমাে ককান হাত কনই । আমাে দবন্দুমাে ধ্ােণাও দেল না কয 

ভাইয়া এমন একটা কাজ কেরত পারে । আরে কথরক জানরল আদম এমনটা হরত দিতাম না । 

আমাে মাথায় অবিয আরেকটা দেন্তা এরেরে । বােবাে মরন হরি এখারন এখন না থাকাটাই 

ভাল । আব্বাে মাথা েেম হরয় কেরল কে যারক োমরন পায় তােই খবে খাোপ করে কিয় ! 

ভাইয়াে োে না আবাে আমাে উপরে দেরয় পরড় । দকন্তু এখন যদি আদম পাদলরয় যাই তাহরল 

এটাই প্রমাদণত হরয় যারব কয আদমও এই ঘটনাে কভতরে আদে । আদমও কিােী প্রমাদণত হব । 

এে কথরক বেিং না যাই । আদম কয দনোপোধ্ কেটা প্রমাণ কেরত মনজুে আমারক োহাযয 

কেরব । কে অন্তত জারন । 

আদম আব্বাে আোে জনয অরপো কেরত লােলাম । খুব কবদি েময় অরপো কেরত হল 

না। োস্তাে দিরক তাকারতই োদড়ে বহেটা কিখরত কপলাম । কমাট এোরোটা োদড় । ককবল 

আমারিে এই োদড়টাই কাে োদড় । অনয েবগুরলাই হারয়ে কনওয়া হরয়রে । েবাে োমরনে 

োদড়টা এরে থামরলা আমারিে োদড়ে পারিই । েবাে আরে কেখান কথরক আব্বাই নামরলন । 

আমাে দিরক তাদকরয় বলরলন, 

-আরে আমো অনয দিরক েরল দেরয়দেলাম । কবটা আহাম্মক ড্রাইভাে োস্তা কেরন না । ভালই 

করেরো আমারিে জনয অরপো করে । 
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আব্বা মরন করেরেন কয আমো তাে জনয অরপো কেদে । আেরল ঘটনা আদম তারক 

দকভারব বলরবা কেটা এখনও দিক বুঝরত পােদে না । 

আব্বা তােপে বলরলন, 

- য়োল ককাথায় ? 

 

 

আদম একবাে মনজুরেে দিরক তাকালাম । মনজুে আমাে দিরক তাকারলা । কোরখে ইিাোরত 

আমারকই বলরত বলল । আদম ওরক ইিাো কেলাম বলাে জনয দকন্তু কাজ হল না । আব্বা 

আবােও জানরত োইরলন, 

-দক বযাপাে কথা বলরো না ককন ?  য়োল ককাথায় ? এমদনরতও অরনক কিদে হরয় 

দেরয়রে! আমারিে এখনই েওয়ানা দিরত হরব ! 

আদম কজারে একটা িম দনলাম । যা ঘরট কেরে কেটা কতা বলরতই হরব । ককানভারবই কেটা 

এড়ারনা যারব না । আদম আরস্ত করে বললাম, 

-ভাইয়া কনই ! 

আব্বা কযন আমাে কথাটা দিকমত বুঝরত পােরলন না । ভাইয়া কয এই দবরয়ে আেে কথরক 

পাদলরয় কযরত পারে এটা েম্ভবত আব্বাে মাথারতই আেরে না । তাে বড় কেরল তাে কথাে 

দবরুরে ককানদিন যায় দন । যা দতদন বরলরেন কেটাই দবনা বারকয কমরন দনরয়রে । আে কেই 

কেরল দক না এমনভারব দবরয়ে আেে কথরক পাদলরয় যারব ? এমন একটা দেন্তা কখনই 

আব্বাে মাথায় আেরত পারে না । আদম এটা খুব ভাল করেই জাদন । আব্বা আবাে বলরলন, 

-দক বলরল? 

 

 

এবাে আমারক দকেু বলরত হল না । মনজুে পাি কথরক বলল, 

-েযাে, ভাইজান পালাইরে । কে দবরয় কেরতা না । আমারে বলল োদড় থামাইরত । কে নাদক 

কপ্রাস্রাব কেরব । আদম োদড় থামাইলাম । ভাবলাম দবয়া কেরত যাইরতরে । দনিয়ই খুব 

কটনিরন আরে । এই েমরয় একটু মুরতে কবে আেরতই পারে ! োদড় থামরতই কে ঐ দিরক 

কি ড় দিল । আমো বইো আদে কতা আদে । এক েময় মরন হইল কয ঘটনা কতা দিক 

কিকতারে না । তখন আদম আে তানভীে ভাই নাইমা কেলাম কেদিরক । দুইজন দুই দিরক 

কখােঁজাখুেঁদজ কেলাম । দকন্তু নাই ! কহদত নাই । এরকবারে কযন োরয়ব হইয়া কেরে ! 

 

 

মনজুে েব েময়ই একটু বাদড়রয় বরল । তরব আজরক ককন জাদন ওে বাদড়রয় কথা বলাে 

কােণএ খুব একটা োে কেরত পােলাম না । মনজুে দনরজে মত করে কবি দকেু ঘটনা যুক্ত 

করেরে । কযমন আমো কমারটই এদিক ওদিক কখােঁজাখুেঁঁেঁদজ কদে দন । মনজুে কতা োদড় 

কথরকই নারম দন দিকমত । আদম একটু দেরয়দে এই যা । ক ান দিরয়দেলাম । প্রথমবাে দেিং 

হওয়াে পরে কেটা বন্ধ পাই ! 
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আব্বা দকেু েময় আমাে আে মনজুরেে দিরক অবাক কোরখ তাদকরয় েইরলন । আদম 

অবিয কভরবদেলাম আব্বা ভয়ানক কেরে যারবন । তরব আব্বাে কোরখ আদম োে কিখলাম 

না। তাে বিরল কিখরত কপলাম দবস্ময় ! দতদন েম্ভবত এরতা বড় ধ্াক্কা এে আরে ককানদিন 

খান দন । আিাও করেন দন । তাও আবাে ভাইয়াে কাে কথরক এমন দকেু কয আেরব কেটা 

দতদন ভাবরতও পােরেন না । এখনও দিক দবশ্বাে হরি না কযন তাে ! 

তরব আমারক অবাক করে দিরয় আব্বা একিমই োে কেরলন না । ককমন কযন োদড়রত 

কহলাম দনরয় িােঁঁেঁদড়রয় কেরলন! আদম দ্রুত আব্বাে দিরক এদেরয় কেলাম । তাে হাত ধ্েলাম ! 

আদমও ভাইয়াে মত আব্বারক ভয়ই কপরয়দে। তাে কথরক েবেময় িূরে িূরে থাকােই কেষ্টা 

করেদে । তরব ভয় োড়াও আদম কখরনা এটাও কেষ্টা কদে দন কয আমাে কােরণ আব্বাে নাম 

খাোপ কহাক । যদিও আব্বা তাে বড় কেরলরক দনরয়ই েবেময় কবদি েদবশত দেরলন । কেটাে 

কপেরন কােণও দেল কবি । তরব আমাে কেটা দনরয় দুুঃখ দেল না ! 

 

 

আদম আব্বাে হাত ধ্েরতই অনুভব কেলাম কয আব্বাও আমাে হাতটা িক্ত করে কেরপ 

ধ্েরলন । আমাে দিরক ভেো হাোরনা কোরখ তাদকরয় েইরলন দকেু েময় । আদম আব্বাে 

কোরখে দিরক তাদকরয় খাদনকটা দেদন্তত হরয় কেলাম । আব্বারক আদম এইেকম কিরখ অভযস্ত 

নই । দনরজে কারেই ককমন অেহায় লােরে আমাে । ভাইয়াে উপে একটু োে হল । যদি 

ভাইয়া একটু োহে করে আরেই আব্বারক কথাটা বলরতা তাহরল আজরক এই দিন কিখরত 

হত না । কেই োহে কে কিখারলাই দকন্তু মাঝখান দিরয় দক কথরক দক হরয় কেল ! 

 

 

আমারিে এলাকাে েবাই জারন দবরয় কেরত যাদি । এখন যদি বউ োড়া এলাকারত দ রে 

যাই তাহরল আব্বাে মান েম্মান ককাথায় যারব ? এটাে জনযই আব্বাে েব কথরক কবদি দেন্তা। 

েবাই কতা আব্বারক দনরয় হাোহাদে কেরব তখন ! দতদন দক মানুরেে োমরন মুখ কিখারত 

পােরবন ? আদম আে দকেু ভাবরত পােলাম না ! 

বড় মামা এদেরয় এরে বলরলন, 

-এখন দক কেরবন দুলাভাই ? 

আব্বা একবাে আমাে দিরক, আরেকবাে বড় মামাে দিরক তাকারলন ! বড় মামা বলরলন, 

-ওরিেরক ক ান করে জাদনরয় কিন । দক আে কো ! দকেু কতা কোে কনই ! 

 

 

আব্বা দকেু েময় িূনয িৃদষ্টরত তাকারত েইরলন এদিক ওদিক । তাে দবশ্বাে জরন্মরে কয 

ভাইয়া বুদঝ এখনই েরল আেরব তাে োমরন । এরে বলরব েল আব্বা দবরয় কো যাক ! দকন্তু 

কে েরবে দকেুই হল না ! 
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আব্বা দুবশল হারত কমাবাইলটা হারত দনরয় ডারয়ল কেরলন । আমারক কেরখ একটু োমরন 

এদেরয় কেরলন । দক কথা বলরলন কেটা আদম শুনরত কপলাম না । একটু পরে যখন যখন 

ক ারন কথা বলা কিে হল তখন আমাে দিরক আবাে দ রে এরলন । বড় মামা বলরলন, 

-দক বলল ওো ? 

-েদ ক োরহব আেরেন ! আমারিে এখারন অরপো কেরত বরলরেন ! 
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অধ্যায় োে 
 

তৃোে কথা 

 

আমাে কারে মরন হল কযন পুরো দবরয়বাদড়ে েকল আওয়াজ বন্ধ হরয় কেরে । েব আওয়াজ 

োদপরয় আদম ককবল আমাে মারয়ে ক ােঁপারনাে িব্দ শুনরত পাদি । মা বােবাে ককবল 

দবড়দবড় করে বলরে, 

-আমাে কমরয়টাে দক হরব ! আমাে কমরয়টাে দক হরব ! 

আদম মারয়ে মাথায় হাত বুলারত লােলাম । ককন জাদন কান্না এরলা না । অথে আমাে কান্না 

আো উদেৎ । এমন একটা ঘটনা ঘটরল কয ককান কমরয়ই কান্নাকাদট কেরব এটাই স্বাভাদবক । 

আদমও ককেঁরিদেলাম প্রথমবাে যখন এমনটা হরয়দেরলা । 

 

আমাে তখন বয়ে কত হরব ? 

েরবমাে ইন্টােদমদডরয়রট পদড় । বয়ে আিারো পুরো হয় দন । ততদিরন অবিয আমাে োরথ 

দুঘশটনাটা ঘরট কেরে । আমাে বাবাে তখন মাথা খাোপ হরয় আরে । তাে কারে ককবল এই 

কথাটাই মরন হরি কয, কযরকান ভারবই কহাক আমাে দবরয় দিরত হরব । একমাে দবরয় দিরলই 

েব েমেযাে েমাধ্ান হরয় যরব । 

আমাে পদেদেত জেতটা তখন ককমন কযন অরেনা হরয় কেরে। েবাই আমাে দিরক ককমন 

কোরখ তাকায় । তারিে কোরখ মুরখ একটা করুণাে হাদে কিখা যায় । আবাে ককউ ককউ 

আড়ারল আবডারল আমারক দটটকােীও মারে । যদিও মুরখে উপরে ককউ দকেু বরল না । তরব 

কেই েব কথা আমাে কারন আরে । ককবল আমাে কারনই না, আমাে পদেবারেে মানুরেে 

কারনও যায় ! তখন আমােও ককন জাদন মরন হদিরলা কয দবরয় দিরলই হয়রতা মানুেজরনে 

কথা বন্ধ হরব । েব েমেযাে েমাধ্ান হরয় যারব । তাই দবরয়ে জনয আদম োদজও হরয় 

দেরয়দেলাম । 

 

 

কেই কেরলটাে কেহাো এখনও আমাে মরন আরে । কখােঁজ দনরয় কজরনদেলাম কেরলটা োজিাহী 

দবশ্বদবিযালরয় পরড় । একটু েেীব ঘরেে কেরল । দিকমত পড়াশুনাে খেে োলারত পারে না । 

তরব কেরল দহোরব খুবই ভাল । আে কিখরত শুনরতও কবি । প্রথম কিখারতই আমাে ককন 

জাদন কেরলটারক পেন্দ হরয় কেল । বলরত কেরল কেই দকরিােী বয়রেে প্রথম কপ্ররমে অনুভূদত 

আমাে কেই কেরলটারক কিরখই হরয়দেরলা। 

 

মরন মরন কেরলটারক আদম আমাে মরনে মানুে দহোরব ভাবরত শুরু কেলাম । দবরয়ে আরেই 

আদম মরন মরন দিক করে োখলাম কয বােে োরত তারক দক দক কথা বলরবা । কত কথা 
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আমাে জমা দেল তারক বলাে । েবাে আরে আদম তাে ভুল ভাোরবা ! কলারক যা বরল কেটা 

কয দিক না কেটা আদম তারক আস্বস্ত কেরবা । 

হযা, আমাে ধ্ােণা দেল কয বাবা তারক আমাে বযাপারে েব দকেু আরেই বরলরে । দকন্তু 

আমাে জানায় খাদনকটা ভুল দেল । বাবা িূঘশটনাে কথাটা কেরলটারক বরল দন । কেরলটা 

েম্ভবত জানরত পারে দবরয়ে দিন েকালরবলা । তােপে তাো আে আরে দন । আমো বে 

আোে জনয অরপো কেলাম েন্ধযা পযশন্ত । দকন্তু তাো আে এল না । 

কেদিন োরত আদম িেজা বন্ধ করে খুব ককেঁরিদেলাম । আমাে জদমরয় োখা কথাগুরলা আে 

বলা হল না । মরনে কভতরেই মরে কেল কেই কথাগুরলা। ককউ শুনরলা না । ককউ জানরলা না । 

আে হয়রতা ককানদিন জানরবও না । কেই দিন প্রথমবারেে মত দনরজরক আমাে বড় কোট 

আে অপমাদনত মরন হরয়দেরলা । এমন একটা অপোরধ্ে িাদস্ত আমারক কিওয়া হদিরলা যাে 

কপেরন আমাে ককান হাত দেল না । এই পুরো পৃদথবীরক বড় দনিুে মরন হদিরলা খুব । 

 

 

বাবা কবি দকেু েময় িেজা ধ্াক্কাধ্াদক্ক কেরলা । আদম িেজা খুললাম না । তােপে কিদখ বাবা 

জানালাে কারে এরে উেঁদক দিরি । আমাে মরন আরে বাবা োোোত ঐ জানালাে পারিই 

বরে দেল আমাে দিরক তাদকরয় । তাে মরন আেরল ভয় দেল কয আদম হয়রতা এই োরত 

উল্টাপাল্টা দকেু করে ক লরবা । 

 

তােপে কথরক আদম মরন মরন িক্ত হরয় দেরয়দেলাম । দনরজে মনরক িান্ত করে দনরয়দেলাম । 

কয েব েম্পকশ আমাে জনয আেরতা, আদম েবাে আরে এটাই কভরব দনতাম কয এইখারন 

আমাে দবরয় হরব না । এটাও দিক আরেে মতই হরব । এরত কষ্ট কম হত । 

দকন্তু এই দবরয়ে কবলারত আদম আবােও খাদনকটা আিাবািী হরয় উরিদেলাম । েদতযই ঐদিন 

কেদলম আরেরলে কথা শুরন আমাে খুব দবশ্বাে কেরত ইরি হদিরলা কয আমাে জনয 

আেরলই ভাল দকেু অরপো কেরে বরলই এরতাদিন এরতা কষ্ট আদম কপরয় এরেদে । দকন্তু 

কেই অরপোে েম্ভবত কিে কনই । কেটা েলরত থাকরব আেও বহুদিন । দকিংবা হয়রতা অনন্ত 

কাল । 

 

আদম মারক খাদনকটা িান্ত করে বললাম, 

-বাবা ককাথায় ? 

মা কযন আেও একটু কজারড়  ুেঁদপরয় উিরলা । আমাে ককন জাদন হিাৎ খুব দবেক্ত লােরলা । 

দক বাচ্চা কমরয়রিে মত কান্নাকাদট কেরে । আদম আবােও বললাম, 

-বাবা ককাথায় ? 

-জাদন না । কতাে েবুজ ভাইরক দনরয় ককাথায় কযন কেল । জাদন না ককাথায় কেরে ! 
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আদম একটু দনদিন্ত কবাধ্ কেলাম । েবুজ ভাই কযরহতু বাবাে োরথ আরে কেরহতু খুব একটা 

দেন্তাে কােন কনই । কে-ই োমরল দনরব বাবারক । দকন্তু বাইরেে মানুেগুরলারক দকভারব 

োমলারবা ? 

আদম মারক দবোনাে উপে খাদনকটা শুইরয় দিরয় দনরজ িেজাে দিরক হাটা দিলাম । যাো যাো 

এরেরে আরে তারিে খাইরয় কিওয়া যাক । একবাে যখন দবরয় কভরে যাওয়াে কথাটা েবাই 

কজরন যারব তখন হয়রতা আে খাওয়া হরব না কারো । এরতাগুরলা খাবাে নষ্ট হরব ! এে 

কথরক আরে কথরকই অদতদথরিে খাইরয় কিওয়া যাক ! 

 

 

আদম বাইরে আেরতই দকেু েমরয়ে জনয থমরক কেলাম । এরতা েময় মারয়ে কান্নাে 

আওয়াজ োদপরয় কারন আে দকেু আেদেরলা না দকন্তু এখন দবরয় বাদড়ে দেৎকাে কেেঁোরমদে 

হিাৎ করেই আমারক খাদনকটা েমরয়ে জনয ককমন কযন দবমুঢ় করে দিল । আদম দকেু েময় 

দবহ্বরলে মত িােঁদড়রয় েইলাম । এখনও ককউ দিক লেয করে দন কয আদম ঘরেে বাইরে কবে 

হরয়দে এবিং এই মানুেগুরলাে ককান ধ্ােণাই কনই কয, কয দবরয়ে িাওয়াত তাো কখরত এরেরে 

কেটা আে হরি না । 

 

 

আদম দকেু েময় এদিক ওদিক তাকারত লােলাম । দক কেরবা দিক বুঝরত পােলাম না । দিক 

কেই েমরয়ই ডদল ভাবীরক কিখলাম আমাে দিরক এদেরয় আেরত । আমাে কারে এরে ডদল 

ভাদব বলল, 

-দক হল তৃো ? বাইরে কবে হরয় এরল কয ? 

ভাবীে কেহাো কিরখও আমাে মরন হল কয দতদন দকেুই জারনন না । তারক এখন দকেু 

জানারত ইরি হল না । আদম ভাদবরক বললাম, 

-ভাবী, কেেরিে খাওয়ারনা শুরু করে কিন ! 

ভাবী খাদনকটা অবাক হরয় বলল, 

-দক বল ? বয়যােীে আরে করনপে খারব ? বযাপােটা ককমন হরব ? 

আে বে পে ! তাো আেরল কতা ! আদম মুরখ একটু হাদে  ুদটরয় বললাম, 

-ভাবী, বাবা ক ান দিরয়দেরলা ! বেপরেে আেরত নাদক আেও একটু কিদে হরব ! োদড় 

নাদক নষ্ট হরয় কেরে । তাই ওরিে আোে আরেই আমারিে কেেরিে খাইরয় দিরত বলল ! 

ভাবী বলল, 

-আিা, এই জনয মামারক দ্রুত েরল কযরত কিখলাম ! 

-হযা ! বাবা কেরে কেখারন ! হয়রতা দুই দতনটা োদড় দনরয় যারব ভাড়া করে ! আপদন দেন্তা না 

করে খাওয়া িাওয়া শুরু করে কিন ! 

ভাবীে কেহাো কিরখ মরন হল আমাে কথাটা তাে দিক পেন্দ হল না । তরব কে আে দকেু 

জানরত োইরলা না । কপেন ঘুরে হাটা দিল ! 
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আদম আবােও দনরজে ঘরেে দিরক পা বাড়ালাম ! দকন্তু মাঝপরথ আমারক থামরত হল । 

তাদকরয় কিদখ দেমু আমাে পারি এরে িােঁদড়রয়রে । আমাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-ইি, কতারক কত্ত েুন্দে লােরে ! ইদিদনয়াে োরহব কবি লাদক কে ! 

 

 

গ্রারমে কভতরে এই কমরয়টাই আমাে েব কথরক কারেে বন্ধু । এই কমরয়টা েবেময় আমাে 

পারি কথরকরে । ক্লারে যখন অনয মানুরেো আমারক দকেু বলরতা দকিংবা বলাে কেষ্টা কেরতা 

এই দেমুই েবাে আরে এদেরয় আেরতা ! আদম দকেু বলরত পােতাম না দকন্তু দেমু কমারটই 

েহয কেরতা না কে েব ! 

দেমুরক দক বলরবা েব কথা ! 

শুরন ও দক কেরব ? 

দনিয়ই মন খাোপ কেরব ! কান্নাকাদটও কেরত পারে । আদম ওরক খাদনকটা জদড়রয় 

ধ্েলাম। বুরকে কভতরে একটু িাদন্ত িাদন্ত লােরলা দকেু েমরয়ে জনয ! তােপে দেমুরক কেরড় 

দিরয় বললাম, 

-কিান, তুই আরে কখরয় কন ! 

-কে দক ককন ? এখনও কতা বে পে আরে দন । 

-না আেুক ! ওরিে আেরত একটু কিদে হরব । তুই আরে কখরয় কন কতা ! 

আদম ওরক পাি কাটারত োইলাম দকন্তু কাজ হল না । দেমু আমাে কোরখে দিরক তাদকরয়ই 

বুরঝ ক লল দকেু একটা হরয়রে । আমাে দিরক তাদকরয় কদিন কোরখ বলল, 

-দক হরয়রে ? েদতয করে বল ? 

 

 

আদম মুরখ হাদে  ুদটরয় বলাে কেষ্টা কেলাম কয দকেু হয় দন দকন্তু ককন জাদন ককান স্বে কবে 

হল না । দনরজে কন্ঠ শুরন দনরজই খাদনকটা েমরক উিলাম ! আদম কােঁিদে ককন ? 

 

আমাে কোরখ তখন কেল ডান দিরক । গ্রারমে আেও দকেু কমরয়ো তখন এদেরয় আেরে 

আমাে দিরক । দেমু কেদিরক তাদকরয় আমাে হাত ধ্রে টান দিরয় ঘরেে কভতরে দনরয় কেল । 

তােপে িেজা বন্ধ করে দিরয় আমাে দিরক ভাল করে তাকারলা । 

আমাে কোখ দিরয় তখন পাদন পড়রত শুরু করেরে । আদম খুব কেষ্টা কেদে পাদন আটকারনাে 

দকন্তু ককন জাদন আটকারত পােদে না কমারটও ! দেমু এবাে কবি দকেু েময় আমারক জদড়রয় 

ধ্রে োখরলা । আদম কবি দকেু েময় কােঁিলাম ওরক জদড়রয় ধ্রেই । 

খাদনকটা িান্ত হরল দেমু বলল, দক হরয়রে বলদব ? 

 

আদম দকেু বলরত যারবা তাে আরেই কপেন কথরক মারয়ে কন্ঠস্বে শুনরত কপলাম । মা শুরয় 

দেরলা এরতা েময় । এখন উরি িােঁদড়রয়রে । তাে কোরখ মুরখ কান্নাে কেি মাে কনই । বেিং 

কেখারন খাদনকটা কাদিনয কিখরত কপলাম । মা বলল, 

-হরব আে দক ! হরয়রে আমাে কপাল ! দক কিারে কয কতারক কপরট ধ্রেদেলাম ! 
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মা অবিয এমনটা প্রদতবােই বরল । প্রদতবাে দবরয় ভাোে পে দকিংবা কেরল পে যখন দবরয়ে 

জনয দপদেরয় যায় তখন প্রথরম খুব কান্নাকাদট কেরব ! তােপে েব কিাে আমাে উপে দিরয় 

দিরব ! মা কদিন করন্ঠ বলল, 

-কতাে োরথই ককন এমন হয় ! অনয ককান কমরয়ে কবলায় কতা এমন হয় না ! কতাে োরথ 

ককন হরব এেব ? 

দেমু বলল, 

-আহ, আদন্ট ! দক বলরেন আপদন ! এমনভারব ককন বলরেন ? 

-কতা দক বলরবা? কয কমরয়ে দবরয় এরতাবাে কভরে যায়, তাহরল কিাে আে কাে ! কলারক কয 

বরল, এমদন এমদন বরল না ! 

মা আমাে দিরক ভয়িংকে কোরখ দকেুেণ তাদকরয় কথরক কবে হরয় কেল রুম কথরক । দেমু 

আমাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-দক হরয়রে ! দবরয় কভরে কেরে মারন দক ? 

আদম মাথা দনেু করে বললাম, 

-বে নাদক পাদলরয় কেরে । কে দবরয় কেরব না ! 

-মারন দক ! তাহরল এেব নাটরকে িেকাে দক দেল ! আরে কথরক বলরলই কতা হত ! 

আদম ককান কথা না বরল েুপোপ তাদকরয় েইলাম ককবল ! দেমু আবােও আমারক জদড়রয় 

ধ্েরলা । তরব মুখ দিরয় ককান কথা বলল না । হয়রতা োন্ত্বনা কিওয়াে ককান ভাো খুেঁরজ পারি 

না । 

আদম হিাৎ বললাম, 

-আমাে খুব ঘুম আেরে কে ! 

 

 

কথাটা এরকবারে দমথযা না । কাল োত কথরক আমাে েদতযই ঘুম আরে দন । দনরজে দবরয় 

দনরয় আদম েদতযই একটু উরত্তদজত দেলাম । আনন্দময় উরত্তজনা ! েকারল উরি পালশারে দেরয় 

কেরজগুরজ আো ! েদতযই এখন খাদনকটা ক্লান্ত লােরে আমাে ! োরত দেমু আমাে োরথই 

দেল । দেমু জারন আমাে অবস্থা ! দেমু বলল, 

-েল একটু শুদব । 

আদম দবোনারত ো এদলরয় শুরয় পেলাম । ইরি হল িেীে কথরক েব েহনা খুরল ক দল । 

দবরয়ে এই কপািাকটাও খুরল ক লরত মন োইরলা । দকন্তু তােপে দক মরন হল কয খুললাম না । 

দেমুে ককারল মাথা কেরখ শুরয় পড়লাম । অনুভব কেলাম ও আমাে মাথায় হাত বুদলরয় দিরি 

। কোরখে ককারন একটু কযন পাদন জরম উিরলা । একটু পরে অনুভব কেলাম দেমু হাত দিরয় 

কেই অশ্রুটুকু মুরে দিরি । আদম দনদিত এই েমরয় ওে দনরজে কোখও দভরজ উরিরে । পেম 

মমতা দনরয় কে আমাে দিরক তাদকরয় আরে। 
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অধ্যায় পােঁে 
 

েূদেে কথা 

 

-আ া কই যাইরবন? 

 

আদম কলাকটাে দিরক দ রে তাকালাম । গ্রারমে এই কমরিা পথটারত অরনক েময় ধ্রেই আদম 

িােঁদড়রয় আদে । এই পথ দিরয় কয-ই যারি কে-ই আমাে দিরক দ রে তাকারি । ককউ ককউ 

আবাে িূরে িােঁদড়রয় আমাে দিরক তাদকরয় থাকরে দকেু েময় ধ্রে । অবিয ওরিেরক আদম 

কিাে কিই না । আদম ওরিে জায়োরত হরল আদমও হয়রতা এইেকমই কক তুহল কিখাতাম ! 

 

 

দনরজে কপািারকে দিরক তাদকরয় আরেকবাে মরন হল এখারন এইভারব এই কপািারক 

আোটা দিক হয় দন । দকন্তু কেরলায়াে কাদমজ পরে বাইক োলারনাটা একটু ঝারমলাে মরন হয় 

আমাে কারে । এে কথরক দজন্স, দট-িাটশ আে জযারকটই ভাল । আমাে দিরক এইভারব 

তাদকরয় থাকাে কােন েম্ভবত এই কপািাক । আে এই বাইকটা । 

 

এখনও ঢাকা িহরেে মানুেই কমরয়রিে বাইক োলারনাটা দিক কমরন দনরত পারে দন । 

কমরয়রিে স্কুদট োলারনাটা অরনরক কমরন দনরলও েুজুদক বাইক দনরয় ককান কমরয় োস্তায় 

কঘাোর ো কেরে এই বযাপােটা তাো কমরনই দনরত পারে না । আে এই গ্রারমে 

মানুেগুরলারতা পােরবই না ! 

আদম কলাকটাে দিরক তাদকরয় একটু হােলাম । তােপে বললাম, 

-ককাথাও যারবা না ভাইয়া । এখারন একজরনে জনয অরপো কেদে? 

-এই কেোরমে? 

আদম আবােও হােলাম । মরন মরন বললাম, কবটা ককান গ্রারমে কেটা দিরয় কতাে িেকাে দক? 

এরতা প্ররেে উত্তেই বা তুই জানরত োে কযান? 

 

দকন্তু োইরলই েব দকেু বলা যায় না । আদমও বলরত পােলাম না । বললাম, 

-না ভাইয়া, এই গ্রারমে ককউ না । পারিে কজলাে এক কেরল । দবরয় কেরত যারি, আদম 

কেই বেরক দনরয় পালারবা! 

কথাটা বরল আদম আবােও হােলাম । কলাকটাে কেহাো কিরখ মরন হল কে আমাে কথা দবশ্বাে 

কেরলা না । আবাে অদবশ্বােও কেরত পােরে না । তারক আেও একটু দিধ্ায় ক রল দিরত 

বললাম, আিা আরিপারি কাজী অদ ে ককাথায় আরে বলরত পারেন? কেরলে বাবা 

বুঝরেন, কেই কডিাোে মানুে । হয়রতা কিখা যারব পরথে মারঝ আবােও আমারিে ধ্রে 

ক রলরে । তাই ভাবদে কারেই দবরয় করে দনরবা ককাথাও ! আরে নাদক ? 
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কলাকটা আমাে দিরক এবাে ককমন কোরখ কযন তাকারলা । তােপে বলল, 

-হ, আমরো কেোরমই আরে কাজী । েুরুজ দময়া । আরিপারিে িি গ্রারম কহরতই দবয়া 

পড়ায়! 

আমাে আেরল কবি মজাই লােদেরলা কথা বলরত । বললাম, 

-একটা কাজ কেরত পােরবন ? 

-দক কাজ কন ? 

-কাজী োরহবরক কেদড থাকরত বলরবন দিজ ! কেরলরক দনরয় আেরলই কযন  ট করে দবরয় 

করে ক লা যায় ! আে কেই োরথ োেজন োেীে বযবস্থা কেরবন দিজ ! দুজন কেরল আে 

দুজন কমরয় । বয়স্ক হরল ভাল হয় ! পােরবন আমাে জনয ? আমাে কারে দকেু টাকা পয়ো 

আরে । কিওয়া যারব ! পােরবন ? 

কলাকটা এবাে হােরলা । বলল, 

-হ পারুম । 

-তাহরল দিজ তাই করুন । 

কলাকটা এবাে েদতয েদতযই উৎোহ কপরয় কেল কযন । গ্রারমে দিরক হাটা দিরত শুরু কেরলা । 

আদম বললাম, 

-আরে আপনাে নাম দক ? 

কলাকটা কপেন দ রে তাকারলা । তােপে বলল, 

-আমাে নাম হােু । 

-আিা হােু ভাই জলদি বযবস্থা করুন দিজ । কেরলে আোে েময় হরয় কেরে ! 

 

হােু দময়ারক কিখলাম প্রায় কি রড়ই গ্রারমে দিরক কযরত । কলাকটা েরল কযরতই একটু স্বদস্ত 

কপলাম । 

তরব হােুরক তাড়ারনাে জনয আদম যাই বদল না ককন ঘটনা দকন্তু আেরল এটাই । আদম 

 য়োলরক ভাদেরয় দনরয় কযরতই এখারন এরেদে । েদতয বলরত বযাপােটা আমাে দনরজেই 

দবশ্বাে হরি না । এরতাদিন শুরনদে কেরলো বউরক ভাদেরয় দনরয় যায় দবরয়ে আেে কথরক । 

আে আদম এমন এক কুম্ভকরণশে োরথ কপ্রম করেদে কয কে দনরজ দনরজ পালারত পােরব না । 

তাে নাদক কেই োহে কনই । এই যুরে এরেও কয ককউ দনরজে বাবারক এরতা ভয় কপরত পারে 

কেটা  য়োলরক না কিখরল আমাে দবশ্বাে হত না । আরে বাবা তুই দক ককান অনযায় 

কেদেে ? একজনরক পেন্দ কদেে কেটা কতাে বাবারক বলরত পােদব না ককন ? 

 

 

 য়োরলে উপে এমন োে হদিরলা কয ইরি হদিরলা ওে মাথাে েুল ধ্রে েব দেেঁঁেঁরড় কিই । 

এমন ভীতু একটা োধ্াে োরথ কেকআপই করে ক দল । দকন্তু দক আে কেরবা ! ভাল কতা 

বাদে ! োইরলই কেরড় েরল কযরত পাদে না । অনযদিরক কে আমাে কারেই ক ান দিরয় 

কান্নাকাদট করেরে । বড় অেহায় কিানাদিরলা ওে কন্ঠটা । পরে ওরক বললাম দবরয়ে আেে 

কথরক পাদলরয় আেরত ! প্রথরম োদজ না হরলও যখন বললাম কয অনয কাউরক দবরয় কেরল 

আদম োি কথরক ঝােঁপ দিরয় মরে যারবা আে দেদি দলরখ যারবা কয আমাে মৃতুযে জনয  য়োল 
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নারমে আহাম্মক িায়ী তখন োদজ হল । যদিও এখনও কাজ হরব দক না বুঝরত পােদে না । 

েদতযই ও আেরব দক না কেটাও আদম দনদিত না । 

 

 

আদম একটু আরেই ওরক আমাে দজদপএে কলাকিন পাদিরয় দিরয়দে । েতকালই গুেল মযাপ 

কঘরট এই স্থানটা খুেঁরজ কপরয়দে । মূল েড়রকে পারিই এটা । কভতরে কবি দকেু োেোোদল 

েরয়রে । পথটা দিরয় একটু িূরে কেরলই প্রধ্ান েড়রক ওিা যারব । এখন  য়োল দিকমত 

এখারন কনরম আেরত পােরলই হল ! 

আিা যদি ও না নারম ? 

যদি েদতযই ঐ কমরয়টারক দবরয় করে কনয় ? 

আদম এই কথাটা মাথায় আনরত োইলাম না । এমনটা হরত পারে না । আমাে  য়োল এমন 

একটা কাজ কেরত পারে না । আমারক কেরড় অনয কাউরক দবরয় কেরতই পারে না । দকন্তু 

েদতযই যদি কে অনয কাউরক দবরয় করে ক রল তাহরল আদম আেরলই মাো যারবা । ওরক 

োড়া একটা দিনও কল্পনা কো আমাে পরে েম্ভব না । ককানভারবই েম্ভব না । আমাে মরন 

িৃঢ় দবশ্বাে, ও আমারক কেরড় অনয কাউরক দবরয় কেরত পারে না । 

আমাে কথাটা েদতয প্রমাদণত কেরতই কযন  য়োলরক কিখরত কপলাম আদম । োেপালাে 

কভতে কথরক খাদনকটা কি রড়ই এরে হাদজে হল । এদিক ওদিক খুেঁজরত লােরলা । আমাে 

দিরক কোখ পড়রতই হােরলা । আদম উরি িােঁড়ালাম বাইক কথরক ।  য়োল আমাে দিরক 

এদেরয় আেরত শুরু কেরলা । তখনই কিখলাম ওে ক ানটা কবরজ উিরলা । 

কক ক ান দিল ? 

ওে বাবা না কতা ? এখনই কিখা যারব কয ওরক বাোয় ক েত কযরত বলরে আে ও আবাে 

ঘুরে হাটা দিরয়রে । 

 য়োল িােঁদড়রয় পরড়রে । ক ারনে দিরনে দিরক দকেু েময় তাদকরয় েইরলা । তােপে ক ানটা 

দেদেভ করে কারন ধ্েরলা । 

 

 

আদম ততেরণ কপ েঁরে কেদে ওে কারে । আমারক ও ইিাোয় েুপ থাকরত বলল । ওপাি কথরক 

ককান কথা কযন শুনরে মন দিরয় । দমদনটখারনক ধ্রে শুরন কেল । তােপে ক ানটা ককরট দিল। 

কিখলাম ক ানটা বন্ধ করে দিল আমাে োমরনই । আদম বলল, 

-কক ক ান দিরয়রে ? 

-ককউ না । েল এখন এখান কথরক পালারনা যাক ! 

-ককান দিরক যারবা ? 

-আদম দক জাদন ? তুদম জারনা ! 

-আদম জাদন মারন দক ? এই এলাকা কতামাে । তুদম ভাল করে দেনবা । আদম দেনরবা নাদক ! 

-আরে আদম দক এখারন থাদক নাদক ? আমাে কজলা পারিেটা । এই কজলায় আরে এরেদে 

নাদক ? 
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মরন মরন োধ্াটারক আরেকবাে োদল দিলাম । তরব এখন আে এেব বরল লাভ কনই । 

আমারকই দকেু কেরত হরব । আদম  য়োলরক বললাম, 

-শুরনা, এখন আমো ঢাকাে দিরক যারবা না । 

-ককন ? 

-কােন এমন হরত পারে কয আমারিে কপেরন কতামাে বাবা ঢাকায় মানুে পািারত পারে, 

আমারিে ধ্রেও ক লরত পারে । 

-তাহরল ? 

-আমো কতামাে িহরেে দিরকই যারবা । গুেল মযাপ বলরে এই কােঁো োস্তা দিরয় কবি দকেুটা 

িূরে কেরল আমো কমইন োস্তায় উিরত পােরবা । 

 

 

 য়োলরক ককমন কযন দিধ্াদিত মরন হল । আমাে কথা কযন দিক কমরন দনরত পােরে না । 

আবাে আমাে েম্ভাবনারক ক রলও দিরত পােরে না । তরব আমাে বুদেটাই ওে কারে কবদি 

যুতেই মরন হল । বলল, 

-আিা েল, ঐদিরকই যাওয়া যাক আরে । 

 

 

-আ া । কাজী কেদড ! 

আদম  য়োরলে োরথ কথা বলারত এরতাই বযস্ত দেলাম কয হােু দময়া কখন কয কপেরন েরল 

এরেরে কটেই পাই দন । আদম ঘুরে িােঁড়ালাম । হােু দময়া হাদে মুরখ তাদকরয় আরে আমারিে 

দিরক । বলল, 

-ভাইজান েইলা আইরে । েরলন, কাজী োরহব বইো আরে ! 

 য়োল দকেু বুঝরত পােদেরলা না । আমাে দিরক কক তুহল দনরয় তাদকরয় বলল, 

-দক বযাপাে ? কাজী মারন ? 

আদম দক কেরবা দিক বুঝরত পােলাম না । আদম হােু দময়ারক ককবল তাড়ারনাে জনয ঐ 

কথাগুরলা বরলদেলাম । ভাদব দন কয কবটা েবদকেু এরতা দ্রুত বযবস্থা করে ক লরব । 

কভরবদেলাম  য়োল আেরতই ওরক দনরয় বাইরক উরি কি ড় দিরবা । আমারিে আে ককউ 

খুেঁরজ পারব না । 

দকন্তু এখন মরন হরি আে পালারনা হল না । তােপেই মরন হল, আিা, এখারনই দবরয়টা 

কেরে ক লরল ককমন হয় ! 

খাোপ হয় না কমারটও ! 

আদম  েোরলে দিরক তাদকরয় বললাম, 

-েল এখারনই দবরয়টা করে ক লা যাক ! 

-মারন ? 

আমাে দকেু বলাে আরেই হােু দময়া বলল, 

-ভাইজান কুরনা কটনিন দনরয়ন না । েব কেদড কইো আইদে । কাজী আে োেী েব কেদড ! 

যাইরবন আে কবুল কইরবন । বযে, ঝারমলা িযাে । 
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আমাে দিরক তাদকরয়  য়োল বলল, 

-এেব ককাথা কথরক কজাোড় কেরল ? 

বললাম, 

-তুদম কতা আে কেরব না দকেু । েবদকেু আমারকই কজাোড় কেরত হল । এখন েল । আরে 

দবরয় কো যাক । পরে কভরব কিখা যারব । 

 

 

যতখাদন কভরবদেলাম তাে কথরক েহরজই দবরয় হরয় কেল আমারিে । ককবল দবরয়ই নয়, 

দুপুরেে খাওয়াটাও আমো হােু দময়াে বাদড়রতই কখলাম । হােু দময়াে বউ বােবাে ককবল 

আমারিে কারে েমা োইরত লােরলা । তাে ককবল একটাই কথা কয কে একিমই েময় পায় 

দন। আেও আরে কথরক জানরল আেও দকেু বযবস্থা কো কযত । 

আদম েদতযই ভাদব দন কয এখারন এমন একটা অপদেদেত স্থারন এরে এমন উপকাে পারবা । 

কেই গ্রাম কথরক কবে হরত হরত দবরকল হরয় কেল । আোে আরে হােু দময়াে হারত আদম 

হাজাে পােঁরেক টাকা গুেঁরজ দিলাম । প্রথরম দনরত োইদেরলা না । পরে কজাে করেই টাকাটা 

দিরত হল । বরল কেলাম পরে অবিযই আেরবা এখারন । তখন কযন ভাল আরয়াজন করে 

আমারিে জনয । 

 

 

 য়োলরক এভারব দবরয় কেরত হরব আদম ককানদিন ভাদব দন । ইরি দেল  য়োল আেরব 

বেযােী দনরয় । আদম কিাতলাে বাোন্দা কথরক কেই বে আো কিখরবা । ওে আে আমাে 

কোখারোদখ হরব । তখন একটা আলািা অনুভূদত বরয় যারব আমারিে মারঝ । তখনই আমাে 

ঐ কমরয়টাে কথা মরন পড়রলা ।  য়োল কমরয়টাে দক কযন নাম বরলদেরলা ! 

হযা, মরন পরড়রে । তৃো ! আিা তৃোও কতা  য়োরলে আোে জনয অরপো করে আরে । 

হয়রতা কেও বাোন্দায় িােঁদড়রয় আরে । বে আেরলই উপে কথরক তাদকরয় কিখরব ! 

আমাে ককন জাদন মন খাোপ হল অরেনা ঐ কমরয়টাে জনয ! যদি ককানদিন েুরযাে হয় 

কমরয়টারক েদে বলরবা । নয়রতা মরনে কভতরে একটা অিাদন্তে িানা আটরক থাকরবই। 
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অধ্যায় েয় 
 

তৃোে কথা 

 

ঘরেে আরলা হিাৎ করে করম কেরে । তরব এরকবারে অন্ধকাে হয় দন । আবোয়াভারব 

েবদকেু কিখা যারি । আমাে বােে োত হরি । আদম অন্ধকাে ঘরে খারটে উপে বরে 

আদে। তরব ঘেটা োজারনা হয় দন কমারটও । এই অন্ধকারেও আদম েবদকেু পদেস্কােভারবই 

কিখরত পাদি কােন বােেটা আমাে ঘরেই োজারনা হরয়রে । 

আদম মন খাোপ করে বরে আদে । দিক করে দকেু বুঝরত পােদে না । আজরক আমাে দবরয় 

হওয়াে কথা দকন্তু তাে বিরল আদম মন খাোপ করে আদে । দবোনা কথরক কনরম আদম 

আয়নাে োমরন এরে হাদজে হলাম । আয়নারত দনরজে কেহাো কিরখ েমরক কেলাম । আমাে 

কোখ  ুরল এরকবারে কঢাল হরয় কেরে । প্রেু কান্নাকাদট করেদে েম্ভবত। একটু কবদি কােঁিরলই 

আমাে কোখ  ুরল যায় । েমরক যাওয়াে আেও একটা কােন হরি আমাে িেীরে ককান 

দবরয়ে কপািাক কনই । একটা োিা েিংরয়ে িাদড় পরে আদে আদম । িেীরে ককান অলিংকােও 

কনই । 

আদম বুঝরত পােদে না দক হরি । আরস্ত আরস্ত িেজা খুরল বাইরে কবে হরয় এলাম । পুরো 

বাদড়টা ককমন েুনিান দনেব হরয় আরে । কাউরক কিখা যারি না । এমনটা কতা হওয়াে কথা 

না । েবাই কেল ককাথায় ? 

এরতা  ােঁকা লােরে ককন ? 

তৃো ! 

ককউ আমাে নাম ধ্রে ডাকরে । 

 

 

ডাকটা আেরে আমারিে বাদড়ে কপেরনে বাোন্দা কথরক । আদম কদেরডাে পাে হরয় কপেরনে 

বাোন্দাে দিরক হাটা দিলাম । কেখান দিরয় বাইরে কবে হওয়াে একটা পথ আরে । কেখারনই 

েম্ভবত একজন িােঁদড়রয় আরে । কে-ই আমাে নাম ধ্রে ডাকরে । 

 

তৃো তৃো তৃো ! 

 

বাে করয়ক ডাক দিরলা । আদম আেও একটু পা োলালাম । মানুেটাে করন্ঠ ককমন একটা 

বযাকুলতা কিখা যারি । আমারক কযন তাে এখনই োই । আদম এদেরয় কযরত লােলাম । দকন্তু 

হিাৎ মরন হল আমাে পা কযন েলরে না । দকেুরত কযন আটরক যারি বােবাে । যতই 

এরোরত যাদি ততই আটরক যারি । দকেুরতই কেই িেজা পযশন্ত কযরত পােদে না । 

তখনই আমাে মরন হল কয আদম স্বপ্ন কিখদে । কথাটা মরন হরতই আদম ঘুম কথরক কজরে 

উিলাম । েদতয েদতযই দেমু আমারক ডাকরে । আমাে মুরখে উপে তাদকরয় আরে । 
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আদম দবোনা কেরড় উরি বেলাম । দেমু আমাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-বে েরল এরেরে । 

আমাে মরন হল আদম ভুল শুরনদে । অথবা আদম হয়রতা এখনও ঘুরমই আদে । একটা স্বরপ্নে 

কভতরেই আরেকটা স্বপ্ন কিখদেলাম । একটারত ঘুম ভােরলও আরেকটা এখনও েলরে । 

আদম দকেু না বরল দেমুে দিরক তাদকরয় েইলাম দকেু েময় । দেমু আবােও বলল, 

-আরে োধ্া এইভারব তাদকরয় আদেে ককন ? বে েরল এরেরে । ঘুদমরয় কেহাোে অবস্থা দক 

হরয়রে একবাে কিরখদেে । 

 

 

তখনই আমাে মরন হল কয আদম এখন আে স্বপ্ন কিখদে না । দেমু েদতয কথাই বলরে । আদম 

দকেু েময় কবাকাে মত দেমুে দিরক তাদকরয় েইলাম । দেমু বলল, 

-এমন করে তাদকরয় আদেে ককন ! েদতযই বে েরল এরেরে । 

-দকন্তু মা কয বলল..... 

-এরতা দকেু জাদন না । দকন্তু বে কয এরেরে এটা েদতযই । আদম দনজ কোরখ কিরখদে । দক কয 

ভয় পাইরয় দিরয়দেদল ! দনিয়ই ককান ভুল হরয়রে শুনরত ..... কতাে মারক কতা দেদন.... 

েব েময় দেৎকাে কেেঁোদমদে .... দক শুনরত দেরয় দক শুরনরে ..... 

 

 

আমাে ঘুম পুরোপুদে ককরট দেরয়রে । এবিং েদতযই কয বে েরল এরেরে এটাও দনদিত হরত 

পােলাম দকেু েমরয়ে মরধ্যই । বাবা আমাে ঘরে এরে হাদজে হল । তাে কপেন কপেন মা । মা 

কযন দকেু একটা বরল বাবারক আটকারনাে কেষ্টা কেরে । আদম দকেু একটা শুনরল কপলাম 

ককবল । মা বাবারক বলরে, 

-ওরক জানারনাে িেকাে কন.... 

মা কথাটা আে কিে কেরলা না । বাবা আমাে দিরক এদেরয় এল । দেমুে দিরক তাকারতই দেমু 

বুঝরত পােরলা কয ওে এখন এই ঘে কথরক েরল যাওয়া িেকাে । দেমু দবনা বাকয বযরয় ঘে 

কথরক কবে হরয় কেল । মা িেজা বন্ধ করে দিরতই আবােও কথাটা বলল, 

-ওরক দকেু বলাে িেকাে কনই । 

আদম বললাম, 

-দক বলাে িেকাে কনই ? 

-কতাে এরতা দকেু শুনরত হরব না । বে েরল এরেরে । এখনই দবরয় পড়ারনা হরব ! 

মারয়ে দিরক তাদকরয় বাবা কোখ েেম করে বলল, 

-তুদম েুপ থারকা । ওে জীবরনে প্রে । ওরক জানারতই হরব ! 

মা বলল, 

-কতা দক কেরব এখন ওরক জাদনরয় । দকেু কোে আরে আে আমারিে হারত ! 

-অরনক দকেুই কোে আরে । 

বাবা এবাে আমাে দিরক দ রে তাকারলা । তােপে বলল, 
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-কিখ মা, আদম কতাে উপে দকেু োদপরয় দিদি না । দিরবা না । তুই যদি না োে তাহরল এই 

দবরয় হরব না । আদম বেপেরক বলরবা, তাো েরল যারব । 

আদম বললাম, 

-বাবা কতামাে কথা আদম দকেুই বুঝরত পােদে না । দিজ এেকম কহয়াদল না করে 

কোজােুদজ বল কতা ! বে দক েদতযই পাদলরয় দেরয়রে ? 

বাবা খাদনকটা েময় েুপ করে কথরক বলল, 

-হযা, বে পাদলরয় দেরয়রে । 

-তাহরল ? 

-তানভীে  েোরলে কোট ভাই । 

 

 

আদম দক বলরবা দকেুই খুেঁরজ কপলাম না । আমাে মাথাে কভতরে ককমন কযন দঝমদঝম কেরত 

লােরলা । তাহরল বে দিকই এরেরে দকন্তু  য়োল নারমে মানুেটা আরে দন । এরেরে তাে 

কোট ভাই ।  য়োল দনিয়ই আমাে ঐ ঘটনাটা জানরত কপরেরে । তােপে কে দবরয়ে জনয 

কবেঁরক বরেরে । তােপে তাে কোট ভাইরক আমাে বাবা হারত পারয় ধ্রে দনরয় এরেরে । 

 

 

এখন আমাে দক কো উদেৎ ? বাবারক বরল দিরবা কয আদম এই দবরয় কেরবা না । এখারন 

দবরয় কো আমাে পরে েম্ভব না । দকন্তু তােপে ? যতই আদম বদল কয কলারকে কথায় আমাে 

দকেু যায় আরে না দকন্তু আমাে বাবাে কতা যারব আেরব । েমারজ কে বাে করে । তারক 

েমাজ কমরন েলরত হয় । এে আরেেবাে বাবা প্রায় এক মাে কারো োরথ দিকমত কথা বরল 

দন । দিকমত খাওয়া িাওয়া করে দন । এইবােও এেকম দকেুই হরব । দকিংবা হয়রতা আেও 

খাোপ দকেু ! 

 

 

আদম ককান কথা না বরল দকেু েময় ককবল েুপ করে িােঁদড়রয় েইলাম । আমাে ককন জাদন 

হিাৎ এই েব দকেু কথরক িূরে পাদলরয় কযরত ইরি হল । বােবাে মরন হল ককাথাও পাদলরয় 

যাই আদম । আমাে দকেুরতই মন বেরে না । কেদিন যদি বাবারক বরল দিতাম এইেব 

ঝারমলাে মরধ্য না কযরত তাহরল আজরক এইেকম একটা পদেদস্থদতে কভতরে আমারক কযরত 

হত না । আেরল আদম ককন কয বােবাে আিা কদে কেটাই বুঝরত পাদে না । আদম ককন 

বােবাে ভুরল যাই কয েব মানুে আেরল একই েকম । মানুে ককবল আপনারক হতািই 

কেরব জীবরন ! আে দকেু না । 

বাবা আবাে বলল, 

-দকেু বল মা । তুই যা বলদব তাই হরব। 

আদম িান্ত করন্ঠ বলল, 

-তুদম যা ভাল বুরঝা তাই কে । আমাে দকেু বলাে কনই । 
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বাবাে মুরখ হাদে  ুটরলা । আমারক জদড়রয় ধ্েল । আদম দনরজরক কবাঝারনাে কেষ্টা কেলাম। 

এই কাজটুকু না হয় বাবাে জনযই কদে । বাবাই কতা আরে আমাে জীবরন ! আে কক 

আরে! 

বাবা মা েরল কযরতই আদম আবােও দবোনাে উপরে বরে পড়লাম । মরনে কভতরে কয দক 

েকম অনুভূদত হরি কেটা আদম ককানভারবই প্রকাি কেরত পােরবা না । ককান দকেুই আদম 

পদেস্কােভারব প্রকাি কেরত পােরবা না । পােদেও না । 

 

 

আবােও িেজারত কটাকা পেরলা । েম্ভবত দেমু এরেরে । আদম মুখ তুরল তাকালাম । িেজা 

খুরল কয মুখটা উেঁদক দিরলা কেটা কিরখ আদম খাদনকটা েমরক উিলাম । 

কেদলম আরেল ! আমাে হবু শ্বশুে ! 

উদন এখারন দক কেরেন ? 

কেদলম আরেল আমাে দিরক তাদকরয় বলরলন, 

-আেরবা মা ? 

আদম উরি িােঁদড়রয় বললাম, 

-আরেলআপদন ! আেুন আেুন । 

কেদলম আরেল িেজা দিরয় ঢুরক রুরমে কভতে করয়ক কিম হাটরলন । তােপে িােঁদড়রয় 

েইরলন দকেু েময় । আমাে দিরক তাদকরয় দকেু কযন কবাঝাে কেষ্টা কেরেন দতদন । তােপে 

ধ্ীে পারয় আমাে দিরক এদেরয় আেরলন । আমাে দবোনাে উপে বেরলন । আমারক তাে 

পারি বেরত ইিাো কেরলন । 

আদম ককান কথা না বরল বরে পড়লাম । এভারব দকেু মুহূতশ ককরট কেল । আমো ককউ ককান 

কথা বললাম না । হিাৎ কেদলম আরেল বলরলন, 

-আদম কতামাে কারে অপোধ্ী মা ! 

 

 

কথাটা বলরত বলরতই দতদন ককেঁরি উিরেল । আদম েদতযই এটাে জনয কমারটই প্রস্তুত দেলাম 

না । দকেু েময় ককবল মানুেটাে দিরক তাদকরয় েইলাম । দক অেহায় লােরে তারক ! দক 

আিযশ ! দিক আমাে বাবাে মত ! 

আদম বললাম, 

-আপদন দিজ কােঁিরবন না । দিজ ! 

কেদলম আরেল ককান েকরম দনরজরক োমরল দনরয় বলরলন, 

-আদম কাউরক কথা দিরয়দে আে কেটা োখরত পাদে দন এমন ককানদিন হয় দন । দকন্তু 

আজরক কিরখা মা, এই কিে বয়রে এরে কথাে বেরখলাপ করে ক রলদে । আদম কতামাে 

কারে অপোধ্ী মা ! 

-আপদন ককান অনযায় করেন দন । 

-করেদে । দনরজে কেরলে উপে এরতা ভেিা আমাে কো দিক হয় নাই । দিক হয় নাই । 
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আদম বললাম, 

-আপদন ককান দিক দিরয় কথাে বেরখপাল কেরলন শুদন ? এই কয আপদন আমারক 

আপনাে বাদড়ে কমরয় বানারবন বরলদেরলন কেটা কতা হরি, তাই না ? আদম কতা আপনাে 

কমরয় হরয় যাদি । যাদি না ? 

-তুদম েদতযই োদজ মা ? েদতয করে বল ! তুদম যদি বল কয এই দবরয় তুদম কেরব না, আদম 

এখনই েবাইরক দনরয় েরল যারবা । মাথা দনেু করে েমা কেরয় েরল যারবা ! 

-আপনারক েমা োইরত হরব না বাবা !! 

 

 

আমাে মুখ দিরয় বাবা ডাকটা এমদনই কবে হরয় কেল । ককন কবে হল আদম বলরত পােরবা 

না। তরব বলরত কপরে ভালই লােরলা আমাে কারে । আামে মুরখ বাবা ডাকটা শুরন কেদলম 

আরেরলে মুরখে ভাব বিরল কেল । দতদন আমাে মাথায় হাত দিরয় কিায়া কেরলন । তােপে 

বলরলন, 

-তানভীে ভাল কেরল । দবশ্বাে কে মা, বড়টাে কথরক ককান অিংরি কম না । 

আদম আমাে হবু শ্বশুেমিাইরয়ে দিরক তাদকরয় একটু হাোে কেষ্টা কেলাম । দতদন তাে বড় 

কেরলে বযাপারেও এই একই কথা বরলদেরলন । তরব কোট কেরল কযরহতু বাবাে এক 

কথারতই দবরয়রত োদজ হরয় কেরে তখন েম্ভবত কে বড় কেরলে মত হরব না । 

 

 

আমাে দবরয় হরয় কেল । অদতদথরিে ককউ দিক করে দকেু বুঝরতই পােরলা না । দবরয়ে 

আরে আেরল কাউরক দিকমত দকেু জানারনা হয় দন । আমাে দবরয় কয কাে োরথ হরি কেটা 

ডদল ভাদব পযশন্ত জারন না । তাো ককবল আমাে শ্বশুেমিাইরক দেরন । তাে কেরলে োরথই 

আমাে দবরয় হরয়রে । কেরল কয বিরল কেরে কেটা ককউ কটেও কপল না । 

 

 

আমারক যখন োদড়রত কতালা হদিরলা তখন আমাে কান্না কো উদেৎ দেল । মা কক জদড়রয় 

ধ্রে, ডদল ভাদব দকিংবা দেমুরক জদড়রয় ধ্রে । এমনটা েবাই করে । দকন্তু আমাে ককন জাদন 

কান্না এরলা না কমারটও । োোদিরন এরতা দেন্তা আে মরনে উপে দিরয় এমন একটা োপ কেরে 

কয আমাে আে কান্না কোে ককান এনাদজশ দেল না । আদম মাথা দনেু করে বাবাে কাে কথরক 

দবিায় দনলাম, মারয়ে কাে কথরক দবিায় দনলাম । তােপে োদড়রত উরি বেলাম । আমাে পারি 

আমাে েিয দবরয় কো বে বরেদেল । তাে কেহাোটা আদম খাদনকটা েমরয়ে জনয ককবল 

কিখরত কপলাম । কে আমাে দিরক তাকায় দন একবােও । েম্ভবত আমাে মত কেও িকড হরয় 

আরে । আদম কতা তাও দবরয়ে জনয প্রস্তুত দেলাম, আমাে ককবল বে বিরল কেরে দকন্তু এই 

কেরল েম্ভবত এই ঘটনাে জনয কমারটও প্রস্তুত দেল না । েম্ভবত এে একজন কপ্রদমকা দেল ! 

োদড় যখন েলরত শুরু কেরলা তখন ককন কযন আমাে কান্না এল হিাৎ । 

কান্না ককন এল কেই কােনটা আদম দিক বুঝরত পােলাম না । বাো কেরড় আোে জনয ? 

নাহ ! 
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অনয ককান কােরন আমাে কান্না আেরত লােরলা । আদম কেটা থামারনাে কেষ্টা কেলাম । 

দকন্তু পােলাম না । 

হিাৎই পাি কথরক আবাে বে বরল উিরলা, 

-কান্না আেরল কােঁিা উদেৎ । আটরক োখা দিক না । 

আদম হুহু করে কােঁিরত শুরু কেলাম । এই কান্নাে কােন আমাে অজানা ! 
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অধ্যায় োত 
 

তানভীরেে কথা 

 

আদম  ুটপারথে উপে বরে োস্তাে দিরক তাদকরয় আদে উিাে কোরখ । দকেু কিখদে না 

দনদিশষ্টভারব । ককবল োমরনে দিরক তাদকরয় আদে । আজরক েুদটে দিন, তাে উপরে এখন 

আবাে দুপুেরবলা । কোি কবি িক্তভারবই তাপ দিরি । োস্তাঘাট একটু  ােঁকাই বলা েরল । 

মানুেজন কবি কম । নয়রতা এভারব এই োস্তাে  ুটপারথ বরে থাকা কযত না । মারঝ মারঝই 

একটা দুইটা োদড় েরল যারি দ্রুত েদতরত । 

 

আদম েুপ করে বরে আদে । কদিন কথরক আমাে মাথা দিকমত কাজ কো বন্ধ করে দিরয়রে । 

অবিয আমাে োরথ যা হরয় কেরে কেটা অনয কয কারো োরথ হরল তাে মাথাও কাজ কো বন্ধ 

করে দিত । 

 

একবাে ভাবুনরতা দবেয়টা ! আপদন যারিন আপনাে বড় ভাইরয়ে দবরয়রত, পদথমরধ্য 

আপনাে বড়ভাই পাদলরয় কেল। এবিং যাে োরথ আপনাে বড় ভাইরয়ে দবরয় হওয়াে কথা 

দেল, কেই কমরয়ে োরথ আপনাে দবরয় হরয় কেল ! বযাপােটা ককমন মরন হরি ? 

 

দবরয়ে আেে কথরক বে দকিংবা বউ পাদলরয় যাওয়াে ঘটনা নতুন না । দকন্তু এইভারব বড় 

ভাইরয়ে স্থারন কোট ভাইরয়ে দবরয় হওয়াটা েম্ভবত এই প্রথম ! আমাে বাবা দকিংবা কমরয়ে 

বাবা ককউ দক একবােও আমারিে দুজরনে মরনে অবস্থা কবাঝাে কেষ্টা করেরে ? 

 

আদম দকিংবা ঐ কমরয় .... আরে িূে, বােবাে ককবল ঐ কমরয়, ঐ কমরয় কেদে ককন ? 

কমরয়টাে নাম তৃো । কে আইনত আমাে বউ । দবরয় কো বউ । ১০ লে টাকা কিনরমাহে 

করে দবরয় করেদে তারক । দবরয় করেদে এে বিরল বলা ভাল দবরয় কেরত হরয়রে । 

 

আদম েম্ভবত তৃোরক ককানদিন স্বাভাদবকভারব গ্রহণ কেরত পােব না । তৃোও েম্ভবত এই 

কাজটা কেরত পােরব না । যদি এমন হত কয ভাইয়াে োরথ ওে দবরয় হয় দন, অনয ককাথাও 

দবরয় হরয়রে, তাহরল তৃো একটা েমরয় কেটা কমরন দনত দকন্তু কে কতা যারি আমারিেই 

বাোয়। কেটা কযমন আমাে বাো, কতমদন ভাইয়ােও বাো । যতবাে ভাইয়াে োরথ তাে কিখা 

হরব ততবাে তাে মরন হরব কয এই মানুেটাে োরথ তাে দবরয় হওয়াে কথা দেল দকন্তু হরয়রে 

তাে কোট ভাইরয়ে োরথ । 
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আমাে কবলারতও দিক একই কথা মরন হরব । যতবাে আদম তৃোরক কিখরবা, ততবাে আমাে 

মরন হরব কয কমরয়টা আমাে ভাবী হওয়াে কথা দেল অথে কে আমাে বউ হরয় কেরে । দক 

অস্বদস্তকে একটা পদেদস্থদত ! এবিং এই েবদকেু হরয়রে আমাে বড় ভাইরয়ে কােরন । কে যদি 

আেও একটু োহে করে বাবারক বলরত পােরতা কয কে দবরয় কেরব না তাহরল আজরক 

আমাে দকিংবা তৃোে কারোে জীবনটাই এমন হত না । 

-দেোরেট দিমু ? 

 

 

ডানদিরক তাদকরয় কিদখ ১০/১১ বেরেে একটা কেরল িােঁদড়রয় েরয়রে । খাদল পা আে হা  

পযান্ট পো । িেীরে একটা কেরডারেদি পো । হারত করয়কটা দেোরেরটে পযারকট ! আমাে 

দিরক কে হাদেমুরখ তাদকরয় আরে । আদম বললাম, 

-আদম দেোরেট খাই না । 

কেরলটাে মুখটা কারলা হরয় কেল । ঘুরে েরল কযরত যারব তখন আদম বললাম, 

-এখারন বে কিদখ । 

-কযান ? 

-বে । কিদখ কতাে কারে দক দক আরে ? 

-আপরন না কইরলন খান না ! 

-আরে খাই না কতা দক হইরে । বে । কতাে োরথ কয়ডা কথা কই ! 

-না । আমাে কাম আরে ! 

আদম এবাে কেরলটাে হাত ধ্রে এক প্রকাে কজাে করেই বদেরয় দিলাম । তােপে বললাম, 

-এই দুপুরে ককউ দবদড় দেোরেট দকনরব না । খারমাখা ঘুেদব । এে কথরক এখারন বে । ৫০ 

টাকা পাদব । 

 

 

টাকাে কথা শুরন কেরলটা একটু কযন অবাক হল । মানুে খারমাখা তারক টাকা দিরব তা-ও 

তাে োরথ বরে েল্প কোে জনয, এটা েম্ভবত তাে দবশ্বাে হরি না । তরব কে আে উিরলা 

না । আমাে কথায় কয েতযতা আরে কেটা কেও বুঝরত কপরেরে । এই দুপুরেে েময় 

আরিপারি মানুেজন খুব একটা কনই । দবরকরলে দিরক এদিরক মানুেজন আরে । তখন 

হয়রতা কবো-দবদক্র দকেু হরব । এে কথরক এখারন আমাে পারি বরে যদি পঞ্চাি টাকা পাওয়া 

যায় তাহরল বরে থাকাই ভাল । 

 

 

আদম দকেু েময় আকারিে দিরক তাদকরয় থাকলাম । তােপে বললাম, 

-কতাে নাম দক কে ? 

-দেপন ! দেপন দময়া । 

-দময়া বাদড়ে কপালা ? 

আমাে বলাে কভতরে এমন দকেু দেল কয কেরলটা কহরে ক লল । আদম বললাম, 
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-কতাো কয় ভাই কবান ? 

-োইে জন । দতনডা বড় কবাইন আরে আমাে আরে । 

-দবরয় হরয় কেরে েবাে ? 

-দুই জরনে হইরে ! আদম একলা থাদক বারপে লরে । মা আে কোট কবাইন থারক গ্রারম ! 

-জাদনে, আমােও েত েপ্তাহ দবরয় হরয়রে । 

-েতয ? 

-হুম । 

-মাইয়া কিখরত ককমুন ? 

-দক জাদন । ভাল করে কিখাে েুরযাে হয় নাই । 

-দক কন এদড ? দনরজে বউরে দনরজই কিরখন নাই ? মাইয়া দক বুেকা পরে ? 

-আরে না, কেইজনয না । আেরল ঘটনা দক হরয়রে জাদনে, দবরয় হওয়াে কথা দেল আমাে 

বড় ভাইরয়ে োরথ । দকন্তু মাঝপরথ ভাইয়া পাদলরয় কেল । আদম েরয় কেলাম । বাবা আমারক 

কজাে করে কেই কমরয়ে োরথ দবরয় দিরয় দিল । এখন তুই বল এই ভাদব-বউ দনরয় আদম দক 

কেরবা ? তাে দিরক তাকারনাে উপায় আরে ? 

দেপন কহা কহা করে হােরত লােরলা । তাে ভাব কিরখ মরন হল কযন এে কথরক মজাে কথা কে 

আে জীবরন কিারন দন । আেও দকেু বলরত যাদিলাম তােপেই মরন হল ককন বলদে ওরক 

এেব কথা ! এেব বরল কতা ককান লাভ কনই । দক মরন করে কেরলটারক ডাক দিলাম দনরজও 

জাদন না । পরকট কথরক ৫০ টাকাে একটা কনাট কবে করে দেপরনে হারত দিলাম । 

 

 

দেপনরক কিখলাম উরি কি ড় দিল । েম্ভবত ককউ ওরক ডাক দিরয়রে । আদম দিক কেলাম 

আজরক দেতুরিে বাোয় আে যারবা না । েত েপ্তারহ ওরিে বাোয় একদিনও যাওয়া হয় দন । 

আজরকও যারবা না দিক কেলাম । এইেকম এলরমরলা মন দনরয় দেতুরিে বাোয় যাওয়াে 

ককান মারন কনই । ওখারন কেরলই নীতুে োরথ কিখা হরয় যারব । এটা কমারটই ভাল হরব না 

আমাে জনয । েম্ভব হরল দটউিদনটা আমাে কেরড় দিরত হরব । 

 

 

মনজুরেে কথামত আদমও যদি কেদিন ভাইয়া পালারনাে পরড় পাদলরয় কযতাম তাহরল আজরক 

আমারক এই মানদেক ঝারমলাে কভতে দিরয় কযরত হত না । তরব এটা েদতয কয এটা কেরল 

বাবাে অরনক কবইজ্জদত হত । এভারব ভাইয়া পাদলরয় দেরয়রে এটা ইদতমরধ্যই জানাজাদন 

হরয়রে । তরব এখন মানুেজন বেিং বাবাে আেও প্রিিংঁিংো কেরে, কেই োরথ আমােও । 

আদম দকভারব বাবাে এক কথারতই োদজ হরয় কেলাম কেটা দনরয়ও অরনক ভাল ভাল কথা 

বলরে । আদমই হদি আেল কেরল, বাবাে েম্মান োখরত জাদন, ইতযাদি ইতযাদি । 

 

 

দকন্তু এই েম্মান োখরত দেরয় আমাে পুরো জীবনটা কয হুমদকে মরধ্য পরড় কেল কেটা দনরয় 

ককউ ককান কথা বলরেনা । দবরয়ে দিন আমো েবাই িােঁদড়রয়ই দেলাম োস্তাে পারি । 
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বেযােীরিে মধ্য ততেরণ গুিন শুরু হরয় কেরে দকন্তু বাবাে ভরয় ককউ ককান কথা বলরত 

পােরে না । ককবল বড় মামা বাবাে োরথ কথা বলরে দনেুস্বরে । দকেু েমরয়ে মরধ্যই লেয 

কেলাম কয আরেকটা োদড় এরে হাদজে হল । োদড় কথরক উদ্ভ্রারন্তে মত মাঝবয়েী এক কলাক 

কনরম এরলন । তাে োরথ ভাইয়াে বয়েী একটা কেরল । তাো বাবা আে বড় মামাে োরথ কথা 

বলরত শুরু কেরলা । মারঝমরধ্যই উচ্চস্বরেে কথা কিানা যাদিরলা । আদম আমাে জীবরন এই 

প্রথমবারেে মত বাবারক খাদনকটা েুপ করে থাকরত কিখলাম । বাবাে োমরন ককউ উেুস্বরে 

কথা বলরে এমনটা আেরল ককানদিন হয় দন । আদম ককানদিন এমনটা কিদখ দন । দকন্তু 

আজরক কিখরত হল ভাইয়াে কােরন । 

 

 

একটা েময় কিখলাম মাঝ বয়েী ভদ্ররলাক োদড়রত কহলান দিরয় িােঁদড়রয় কেরলন । কযন আে 

দতদন কোজা হরয় িােঁদড়রয় থাকরত পােরে না । তারক অরনকটা ক্লান্তও মরন হল । কেহাো 

ককমন মদলন মরন হল । ইদনই কয কমরয়ে বাবা কেটা আমাে বুঝরত কষ্ট হয় দন । হিাৎ তাে 

কোখ আমাে উপে পড়রলা । দকেু েময় আমাে দিরক তাদকরয় েইরলন দতদন । আদম কোখ 

েদেরয় দনলাম । তখনও যদি জানতাম আমারক কিখাে পরে তাে মাথায় এই দেন্তা আেরব 

তাহরল আদম এই কলারকে োমরনই আেতাম না । িূরে লুদকরয় থাকতাম । 

 

 

দকন্তু ততেরণ যা হবাে হরয় কেরে । কমরয়ে বাবা তাে প্রস্তাব আমাে বাবারক দিরয় ক রলরেন। 

এবিং দকেু েময় দেন্তা করে আমাে বাবাও োদজ হরয় কেরে । দকেু েময় পরে আমাে বাবা 

আমাে কারে এরে বলরলন, 

-তুদমও দক কতামাে ভাইরয়ে মত আেেণ কেরব নাদক আমাে মান েম্মানটা বােঁোরব ? 

আদম তখনও দিক ধ্েরত পাদে দন আেরল দতদন দক উরেরিয আমারক কথাটা বলরলন । আদম 

বললাম, 

-আদম দক কেলাম ? দবশ্বাে করুন ভাইয়াে এভারব েরল যাওয়াে কপেরন আমাে ককান হাত 

কনই । আদম কমারটও কটে পাই দন এেরবে । কটে কপরল আদম আপনারক েবাে আরে জাদনরয় 

দিতাম । 

বাবা বলরলন, 

-আদম কেটাে কথা বলদে না । 

তখনই আমাে মরন খাদনকটা েরন্দহ হল । তাহরল বাবা ককানটাে কথা বলরেন । বাবা 

বলরলন, 

-োদকব োরহব একটা েমাধ্ান কবে করেরেন । 

-দক েমাধ্ান ? 

-উদন কতামাে োরথ তৃোে দবরয় দিরত োন । 
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লাইনটা কিানাে পরে আমাে মরন হল ককউ কযন কিন কথরক পরড় দেরয়রে আে আমাে িাদয়ত্ব 

পরড়রে কেই মানুেটারক েো কোে । আমারকও কিন কথরক ধ্াক্কা দিরয় দনরে ক রল কিওয়া 

হরয়রে তরব েমেযা হরি আমাে োরথ ককান পযাোেুযট কিওয়া হয় দন । 

 

আদম দেৎকাে করে বলরত োইলাম কয না বাবা, এটা কমারটই হরত পারে না । আদম 

ককানভারবই এই কমরয়রক দবরয় কেরত পােরবা না । আমাে পরে এই কমরয়রক ককানভারবই 

দবরয় কো েম্ভব না । বাবা দবশ্বাে করেন আদম পােরবা না । দকন্তু মুখ দিরয় আদম একটা 

কথাও বলরত পােলাম না । আমাে দনেবতারক বাবা ককন জাদন েম্মদতই ধ্রে দনরলন । 

 

 

মনজুেরক কিখলাম হাদেমুরখ আমাে দিরক কি রড় আেরত । তাে হারত ভাইয়াে ক রল কেরখ 

যাওয়া কটাপেটা ! দবরয়রত আদম দনরজও কিেওয়াদন পরেই এরেদেলাম । এখন এই কটাপে পরে 

বে কেরজ কেলাম । 

 

 

যখন দবরয় বাদড়রত ঢুকলাম, আদম আে দনরজে কভতরে দেলাম না । ককন জাদন মরন হদিরলা 

আদম এক অনয জেরত েরল এরেদে । একটা ভ্রম েৃদষ্ট হরয়রে আমাে োদেদিরক । আদম 

হয়রতা স্বপ্ন কিখদে । যখন কাজী োরহব আমারক কবুল বলরত বলরলন আদম অনুভব 

কেলাম, বাবাে হাত আমাে কােঁরধ্ এরে কিরকরে । দতদন আমাে দিরক হাদে মুরখ তাদকরয় 

বলরলন, 

-কবুল বল বাবা ! 

আমাে মুখ দিরয় আপনাআপদনই কবুল কবে হরয় এল । তােপে যখন কেদজদি খাতায় োেে 

কেলাম তখনই আদম খাদনকটা ধ্াক্কাে মত কখলাম । এরতা েময় আমাে নীতুে কথা মরন পরড় 

দন । নীতু যখন এই বযাপােটা জানরব তখন দক বলরব ? দক মরন হরব কমরয়টাে ? 

আদম আে দকেু দেন্তা কেরত পােদেলাম না । 

 

 

 ুটপাথ কথরক উরি িােঁঁেঁড়ালাম । দবরকল হরয় এরেরে । কোরিে কতজ করম আেরে । একটু 

পরে হয়রতা মানুেজন আো শুরু কেরব । আদম হাটা দিলাম হরলে দিরক । আজ আে দকেু 

কেরবা না । ককানদিরক যারবাও না । 

হিাৎই আমাে কমাবাইল ক ানটা কবরজ উিরলা । ক ানটা হারত দনরতই বুরকে কভতরে 

খাদনকটা ধ্াক্কাে মত লােরলা । দেতুরিে বাো কথরক ক ান এরেরে । একবাে মরন হল ক ানটা 

ধ্েরবা না । দকন্তু পােলাম না । দেতুে মা হয়রতা ক ান দিরয়রে । দেতুে দনরজে ককান ক ান 

কনই । ওে ককান িেকাে হরল ও ওে মারয়ে ক ান দিরয়ই ক ান করে । 

আদম দেদেভ কেরতই ওপাি কথরক দকেু েময় দনেবতা কটে কপলাম । তখনই বুরঝ কেলাম কয 

কক ক ান করেরে । 
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ক ারনে ওপারি নীতু আরে আদম জাদন । আদম জাদন ও এখন ককান কথা বলরব না । েুপোপ 

দকেু েময় ক ান কারন কেরপ ধ্রে বরে থাকরব । এে আরেও কে এমন কাজ করেরে । আদম 

দক কেরবা বুঝরত পােলাম না । 

 

 

নীতু এমন কে না দিজ । তুদম আমাে প্রস্তারব আে োদজ হরয়াও না দিজ । আদম আরে কয 

কিায়াটা কেতাম আজরক কেটাে উরল্টা কিায়া কেলাম । কতামাে কযন অনয একজন বয়রেড 

থারক । আদম ককান কথা না বরল ক ান কারন দনরয় িােঁদড়রয় েইলাম । ওপাি কথরক দনুঃশ্বারেে 

িব্দ শুনরত পাদিলাম কবি ভালভারবই । আেও দকেু েময় ক ান কারন দনরয় িােঁদড়রয় 

থাকলাম।  

 

ক ান ককরট কযরতই আদম হরলে দিরক হাটা দিলাম । মরন িাদন্ত িেকাে । এে জনয ঘুমারনা 

প্ররয়াজন । একটু ভালমন্দ খাওয়া কপরলও মন্দ হত না । ককান কেেুরেরন্ট ঢুরক কেরল ভাল হয়। 

তখনই ভাইয়াে কথা মরন হল । ভাইয়া নতুন বাো দনরয়রে । আমারক কযরত বরলরে । দক 

মরন হল আদম ভাইয়াে বাোে দিরক হাটা দিলাম । আজরক তাে বাোয় থাকব । আমারক 

দবপরি ক রল দিরয় কে ককমন েুরখ আরে কেটা একবাে কিখা িেকাে ! 
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অধ্যায় আট 
 

তৃোে কথা 

 

প্রদতদট কমরয়ে জীবরন এই বােে োত দনরয় কত স্বপ্ন থারক । যখন কথরক কে বুঝরত কিরখ 

তখন কথরকই মরনে কভতরে একটা স্বপ্ন আরস্ত আরস্ত িানা বােঁধ্রত শুরু করে এই বােে 

োতরক ককন্দ্র করে । আমাে মরনও এমন একটা স্বপ্ন ধ্ীরে ধ্ীরে ডালপালা কমলদেরলা । আদমও 

স্বপ্ন কিখতাম এক োজপুরেে োরথ আমাে দবরয় হরব । আমো বােে োরত একটুও ঘুমারবা 

না। দুজন দমরল োোটা োত েল্প কেরবা । আমাে জীবরন ঘরট যাওয়া েব েল্প আদম তাে 

োরথ কেরবা । তারক বলরবা দকভারব একবাে আদম োরিে দেেঁদড় কথরক প্রায় দনরেই পরড় 

যাদিলাম। তােপে দকভারব আদম একা একাই কেখান কথরক কবেঁরে যাই । কেদিন যদি দনরে 

পরড় কযতাম তাহরল হাড়রোড় েব কভরে একাকাে হরয় কযত । এে কথরকও কবদি ভয় দেল 

আমাে মারয়ে মারেে । মা যদি জানরতা কয আদম পরড় দেরয়দেলাম তাহরল আমারক কমরে তক্তা 

বাদনরয় দিত । 

 

 

এই কথাগুরলা শুরন কে তখন খুব হােরতা । তাে জীবরনও দনিয়ই এমন ককান ঘটনা থাকরতা 

যা শুরন আদম খুব হােতাম । তাে কারে জানরত োইতাম কয জীবরন কতগুরলা কপ্রম করেরে 

কে । এখনও ককউ আরে দক না । তােপে তাে কপ্রদমকাে কথা শুরন কপট অদভমান কেতাম । 

কে তখন দনিয়ই বলরতা, এই কারন ধ্েদে জীবরন তুদম োড়া আে ককান কমরয়ে দিরক আদম 

তাকারবাই না আে । 

 

 

এই েকম কত কথাই না আদম কভরব কেরখদেলাম মরন মরন । দকন্তু েব কথরম কেল ঐদিরনে 

পরেই । তােপে মরনে কভতরে এক প্রকাে দিকই করে দনরয়দেলাম কয আমাে কপারল আে 

স্বাভাদবকভারব দবরয় হরব না । হয়রতা ককানদিন দবরয়ই হরব না । আমাে না বলা কথাগুলা 

হয়রতা েবেময় দনরজে কারেই েরয় যারব । তাই মারঝ মারঝই এই কথাগুরলা আদম দনরজে 

ডায়দেরত দলরখ োখতাম । এটা োড়া আে দকেু কোে কনই । 

 

 

আজরক আমাে দবরয় হরয় কেরে । দিক কযমনটা কভরবদেলাম কতমনটাই হরয়রে। ককান 

স্বাভাদবক দবরয় হয় দন । বে োদড় কথরকই পাদলরয়রে । তাে কোট ভাইরয়ে োরথ আমাে দবরয় 

হরয়রে । দনরজে কারে কয ককমন লােরে আদম দিক বুঝরত পােদে না । োদড়রত যখন কান্না 

আেরলা, অরনকটা েময় দনরয়ই আদম কােঁিলাম । তানভীে, মারন আমাে েিয দববাদহত স্বামী 
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আমাে পারি বরেদেল । একটা দটেুযে বক্স কে আমাে দিরক এদেরয় দিল । আে ককান কথা 

বলল না । 

 

 

ওরিে বাোয় কপ েঁঁেঁোরত েন্ধযা কপদেরয় োত হরয় কেল । আদম ততেরণ দনরজরক োমরল 

দনরয়দে । কমরন দনরয়দে কয এটাই আমাে ভােয । আমাে কপারল আে দকেু কনই আেরল । 

আদম কভরবদেলাম তানভীেরিে বাোয় হয়রতা আমারক খুব ভালভারব স্বােত জানারনা হরব না। 

দকন্তু অরনকটা অবাক হরয়ই কিখলাম কয েবাই আমাে আোে জনযই অরপো কেদেরলা । 

বাোয় ঢুকরতই বযাড পাদটশ কবরজ উিরলা । 

 

 

আদম আজও বুঝরত পােলাম না দবরয়রত এই দবকট েুেগুরলা ককনা বাজারনা হয় । এমনদক 

যখন আমারিে বাোয় এই বযাড পাদটশে বাজনা বাজদেরলা, আমাে খুব দবেক্ত লােদেরলা । 

দকন্তু এই বাোয় যখন বাজনা কবরজ উিরলা আমাে ককন জাদন েুেটা ভালই লােরলা । ককন 

এমনটা মরন হদিরলা আদম বলরত পােরবা না । েদতযই বলরত পােরবা না । 

 

তানভীরেে মা অথশযাৎ আমাে িাশুদড় আমারক খুব আন্তদেকভারবই বেণ করে দনরলন । 

েবাে োরথ হাদেমুরখ পদেেয় কদেরয় দিরত লােরলন । েব ঝারমলা কিে করে আদম যখন 

বােে ঘরে ঢুকলাম তখন প্রায় োত বারোটা । ক্লাদন্তরত আমাে িেীে কভরে যাদিরলা । ককবল 

মরন হদিরলা কয এখন আমাে ঘুম িেকাে । আে দকেু না । 

 

দবোনায় বরে অরপো কেরত কেরত েদতযই কখন কয ঘুদমরয় পড়লাম আদম দনরজও বলরত 

পােরবা ন । কেই ঘুম ভােরলা আমাে েকাল োরড় োতটাে দিরক । কোখ কমরল দকেু েময় 

এদিক ওদিক কিখরত লােলাম ককবল । প্রথরম মরন হল কয আদম হয়রতা স্বপ্ন কিখদে । দকন্তু স্বপ্ন 

কিখদে না । আদম দবোনাে এক পারি ঘুদমরয়দেলাম । ওপািটা তখনও খাদল এবিং দবোনাে ঐ 

অিংিটাে োিরে ককান ভাজ পরে দন । অথশযাৎ কেখারন ককউ ঘুমায় দন োরতেরবলা । 

তানভীে এরেদেরলা দক োরত এই ঘরে ? 

আেরবই । না এরে যারব ককাথায় ? 

তাহরল ককাথায় দেল কে ? 

 

 

আদম ঘরেে োদেদিরক তাকারত লােলাম । এটা েম্ভবত তানভীরেে বড় ভাইরয়ে ঘে । যখন 

এই ঘরে বােেটা োজারনা হরয়দেরলা তখন কতা আে ককউ জানরতা না কয ঘটনা এমন হরব । 

আদম দবোনা কেরড় উরি পুরো ঘেটা কিখরত লােলাম । োরত ক্লাদন্তে কােরন আদম দকেুই 

লেয কদে দন। এখন ককন জাদন লেয কেরত শুরু কেলাম । 

 



 

40 

 

এই ঘরে খুব কবদি দজদনেপে কনই । একটা খাট, একটা কদম্পউটাে কটদবল আে একটা 

ওয়যােরড্রাব েরয়রে । খারটে দিক উরল্টাদিরক একটা েদকিং কেয়াে োখা । কেটাে োমরন দিরয় 

বাোন্দায় যাওয়াে িেজা । েম্ভবত ইরি হরলই কেয়ােটা বাোন্দায় দনরয় যাওয়া হয় । আদম 

কটদবরলে কারে কযরতই খাদনকটা অবাক হলাম । কােন তখনই বুঝরত পােলাম কয এই ঘেটা 

আেরল তানভীরেেই । তাে বড় ভাইরয়ে নয় । কটদবরল োখা বইগুরলাে দিরক তাদকরয়ই আদম 

বুঝরত পােলাম বযাপােটা ।  য়োল ইদিদনয়াে দেল অথে এইখারন আদম আই আরেে  বই 

কিখরত পাদি । তানভীে এই দবেরয়ই অনােশ কেরে । আমাে কথরক এক বেরেে দেদনয়াে 

কে । 

 

কাজটা কয কেদলম আরেরলে কেটা বুঝরত আমাে কমারটই কষ্ট হল না । উ  ! দতদন কতা 

এখন আমাে শ্বশুেমিাই কহান । আমাে হিাৎ ককন জাদন মরন হল এই বাদড়রত থাকাটা 

অরতাটা অস্বদস্থকে হরব না যতটা আদম কভরবদেলাম । শ্বশুে মিাইরয়ে এই েুদ্র বযাপারেও 

নজে োখারত ককন কযন আমাে মনটা হিাৎ করেই ভাল করে দিল । 

 

 

এই েমরয় কপেরন আওয়াজ হল । আদম কপেরন দ রে তাকালাম । তানভীরেে োরথ এই প্রথম 

আমাে কোখারোদখ হল । ওে কোরখে দিরক তাদকরয়ই মরন হল োরত ওে দিকমত ঘুম হয় দন । 

কে কতা োরত দবোনায় ঘুমায় দন । ককাথায় দেল ? 

ককন জাদন এই প্রেটাে উত্তে জানরত মন োইরলা । 

এমনটা ককন হল আদম দনরজই জাদন না । এমনটা দক হওয়াে কথা দেল ? 

 

হিাৎ তানভীে আমাে কথরক কোখ েদেরয় দনল । তােপে দবোনাে দিরক কহরট দেরয় কেখারন 

বেরলা । অনয দিরক তাদকরয় বলল, 

-োরত তুদম ঘুদমরয়দেরল কিরখ আে ডাদক দন । 

 

 

তানভীরেে করন্ঠ খাদনকটা তকদ য়ত কিওয়াে েুে । কযন কে আমারক না কডরক খাদনকটা 

অপোধ্ করে ক রলরে । অবিয বােে োরত বউ কবরঘারে ঘুমারি এবিং বে বােে ঘরে 

ঢুরকও তারক ডারক দন - এটা একটা অস্বাভাদবক ঘটনা । আদম বললাম, 

 

-না, দিক আরে । েমেযা কনই । েবাই দক উরি কেরে ? 

 

-বাবা অরনক েকারল ওরিন । দতদন মেদজরি নামাজ পরড়ন । মাও তাে একটু পরেই উরি 

পরড় । েব কথরক কিদে করে ঘুম কথরক উদি আদম । 

-আে আদম তাে কথরকও কিদে করেদে ! 

তানভীে আমাে কথা শুরন হােরলা । তােপে বলল, 

-ককান েমেযা কনই । বাদড়ে বউরয়ে জনয েব দকেুরত োড় আরে । 



 

41 

 

 

বাদড়ে বউ ! 

িব্দটা শুনরতই ককমন কযন লােরলা । তানভীে উরি িােঁড়ারলা । তােপে বলল, 

-তুদম কেি হরয় আরো । আটটাে দিরক নাস্তা কিওয়া হরব কটদবরল । 

তানভীে কথাটা বরল কবে হরয় যাদিরলা আদম ওরক ডাক দিলাম । বললাম, 

-তানভীে ! 

-হুম । 

-আদম জাদন না োমরন আমারিে েম্পকশটা ককমন হরব । েদতযই জাদন না । আদম কযমন 

কতামারক এখারন আিা কদে দন, আদম জাদন তুদমও কে দন । তুদম িয়া করে আমাে কারে 

দকেু আিা কে না । আদমও কেরবা না। 

 

 

তানভীে আমাে কোরখে দিরক কবি দকেুটা েময় তাদকরয় েইরলা । তােপে একটু হােরলা । 

বলল, 

-আদম জাদন । আটটাে দিরক ডাইদনিং রুরম েরল এরো ! ককমন !! 

তানভীে কবে হরয় কেল । আদম দকেু েময় দবোনাে উপে বরে েইলাম । ককন জাদন 

আবােও আমাে কান্না আেরত লােরলা । েলা  াদটরয় দেৎকাে করে কান্না কেরত ইরি 

কেরলা আমাে । 

 

 

পরেে োতটা দিন ককানদিক দিরয় েরল কেল আদম কটেই কপলাম না । আমারিে বউভারতে 

অনুিানটা খুব কবদি বড় করে কো হয় দন । অল্প দকেু মানুেরক দনরয় আরয়াজনটা কো 

হরয়দেরলা । দিক হল কয আমারিে দুজরনে পড়াশুনা কিে হরল ভাল করে অনুিান করে 

আরয়াজন কো হরব । 

োেদিন পরে আদম আমাে বাোয় দ রে এলাম । তানভীে আমাে োরথ আেরলও কে পরেে 

দিন দ রে কেল। তাে ক্লাে কামাই যারি । আমাে দনরজে ক্লােও কামাই যারি । এখারন আে 

কবদি েময় থাকাে উপায় কনই । 

 

 

পেদিন দবরকলরবলা দেমু এরে হাদজে । আমাে দিরক মুখ দটরপ কহরে বলল, 

-বে পেন্দ হরয়রে কতা ? শুনলাম কোটজন কিখরত নাদক আেও কবদি দকউট ! 

আদম দক বলরবা খুেঁঁেঁরজ কপলাম না । আরেেজনরক আদম োমনাোমদন কিদখ দন । তরব 

ক েবুরক তাে করয়কটা েদব কিরখদেলাম । তাে িেীরেে েিং কবদি  েো । তরব কেহাো কবি 

। অনযদিরক তানভীরেে োরয়ে ওে বড় ভাইরয়ে মত অরতা  েশা না । তরব ওে কেহাোে 

কভতরে একটা পুরুোদল ভাব আরে । দকউটরনে কয কনই কেটা আদম বলরবা না । আরেকবাে 

বযাপাে হরি তানভীে ওে বড় ভাইরয়ে কথরক একটু লম্বা । বোে ঘরেে ককানাে দিরক আদম 
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দুই ভাইরয়ে একোরথ কতালা একটা েদব কিরখদেলাম । কেখারন স্পষ্টই কবাঝা যাদিরলা কয 

তানভীে কবদি লম্বা ! 

 

আিা, আদম এইেব দেন্তা ককন কেদে ? 

এই েব দক আমাে দেন্তা কোে কথা ? কেদিন তানভীেরক আদম দক বললাম ? ওরক বললাম 

কয আমাে কারে ককান আিা না োখরত । আবাে আদম এখন দনরজই ওরক ওে ভাইরয়ে োরথ 

তুলনা কেদে । দনরজরকই কযন কবাঝারনাে কেষ্টা কেদে কয ওে ভাইরয়ে কথরক ও কবদি ভাল। 

আমাে জনয এটাই ভাল হরয়রে । 

আেরলই দক ভাল হরয়রে ? 

 

 

তরব ঢাকায় ক োে দিন আমারক েদতযই অবাক হরত হল । আদম যখন েকালরবলা বাবারক 

দজরেে কেলাম কয বাে কয়টায়, বাবা বলল, 

-বারেে দটরকট ককন কাটরবা ? 

-মারন দক ? কতামারক না বললাম আজরক আদম ঢাকা যারবা । আমাে ক্লাে কামাই যারি । 

বাবা হােরলা । তােপে বলল, 

-আরে যাদব কতা । আদম দক মানা করেদে ? 

-তাহরল বারেে দটদকট ককন কারটা দন ? আদজব ! 

-আরে বাবা দটদকট কাটা লােরব না । কতাে শ্বশুে ক ান দিরয়দেরলা । তানভীে আেরে োদড় 

দনরয় । োদড়রত করে কতাো এক োরথ ঢাকা যাদব ! 

আদম দক বলরবা খুেঁরজ কপলাম না । বাবাে হাদেমুখ কিরখ আমাে ককন জাদন ভাল লােরলা ! 

কে এখন আে আমারক দনরয় খুব একটা দেন্তা কেরে না । আমারক দনরয় বাবাে েবরেরয় বড় 

দেন্তাটা দেল কয তাে দকেু হরয় কেরল আমাে দক হরব, আমারক কক কিরখ োখরব ? 

 

এমন দক আরে যখন আদম ঢাকারত কযতাম বাবাে মুখ কারলা হরয় থাকরতা । কবদিেভাে 

েমরয়ই কে দনরজ দেরয় আমারক দিরয় আেরতা । আদম যতই তারক কবাঝারনাে কেষ্টা কেতাম 

কয ঢাকা কথরক এইটুকু পথ আদম একাই কযরত পােরবা, ককান েমেযা হরব না দকন্তু কে শুনরতা 

না । তাে কথা হরি পরথঘারট দবপরিে ককান দিক কনই । যদি এমন দকেু হরয় যায় তাহরল দক 

হরব ? তখন কক আমারক েো কেরব ! 

এখন তাে মরন এই দেন্তাটা কনই । তাে কমরয়রক কিরখ োখাে জনয তাে কমরয়জামাই েরয়রে । 

েব বাবাোই দক এমন হয় ? 

 

দুপুরেে দিরক তানভীে ওরিে োদড় দনরয় হাদজে হল । দুপুরে কখরয়ই আমো েওয়ানা দিলাম। 

দমথযা বলরবা না, আমাে ককন জাদন একটা আনন্দ অনুভূদত হদিরলা মরন মরন । ককন 

হদিরলা কেটা আদম জাদন না । 
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অধ্যায় নয় 
 

তানভীরেে কথা 

 

দেতুরিে বাোয় আেরল আমাে মন দুইটা কােরণ ভাল থারক েবেময় । প্রথম কােণটা হরি 

দেতুরিে বাোরত েন্ধযাে নাস্তাটা েবেময়ই েমৎকাে হয় । এমন না কয আদম দনরজ খাোপ 

দকেু খাই । খাওয়া-িাওয়াে বযাপারে আদম েবেময়ই একটু বড়রলাকী ভাব দনরয় েদল । বাো 

কথরক কযরহতু পযশাপ্ত টাকাপয়ো আরে আে আদম দনরজও কবি ভাল টাকাপয়ো আয় কদে, 

তাই খাওয়াে কপেরন টাকা খেে কেরত খুব একটা েমেযা হয় না । দকন্তু আদম যা খাই তাে 

প্রায় েবটাই বাইরে কথরক দকরন খাই । দেতুরিে বাোে বানারনা খাবারেে মজাই আলািা । 

 

 

আে দিতীয় কােণটা হরি, দেতুে বড় কবান নীতু । প্রদতদিন বাোয় কঢাকাে পে কথরক আমাে 

মরনে কভতরে ককবল একটা ইরিই কঘাোঘুদে কেরত থারক - যদি নীতুে একটু কিখা পাই, 

যদি একটু েমরয়ে জনয কে এই ঘরেে িেজারত আরে দকিংবা বাোন্দায় এরে হাটাহাদট কদে । 

দেতু আে নীতুে ঘেটা আলািা হরলও বাোন্দা একটাই । েুতোিং মারঝ মারঝই আদম নীতুে 

কিখা পাই কেখারন । 

 

তরব আজরক দুরটা মন ভাল কোে ঘটনা একোরথই ঘটরলা । আজরক নীতু দনরজই নাস্তাে 

কে দনরয় হাদজে হল । আদম খাদনকটা অবাক না হরয় পােলাম না । এমনটা এে আরে 

ককানদিন হয় দন । কবদিে ভাে েমরয়ই বুয়া নাস্তাে কে দনরয় আরে । মারঝ মারঝ দেতুে আম্মু 

দনরয় আরে দকন্তু নীতু ককানদিন দনরয় আরে দন । আজরকই ও প্রথম নাস্তাে কে দনরয় এরে 

হাদজে হল । আদম দনরজরক কবাঝারত োইলাম কয এই কমরয়ে দিরক এখন আে আমাে 

তাকারনাটা কমারটই উদেৎ হরব না । আমাে োরথ অনয একটা কমরয়ে দবরয় হরয়রে, এখন 

অনয একজন কমরয় আমাে বউ । দকন্তু নীতুে দিরক একবাে না তাদকরয় আদম পােলাম না । 

 

 

অনযদিন নীতু এমন একটা ভাব কেরতা কযন আমারক কে দিক কেরনই না । আদম ককবলই 

তাে কোট কবারনে দিেক, এে কবদি দকেু নয় । মারঝ মারঝ কে ক ান কেরতা আমারক ওে 

মারয়ে ক ান দিরয় । দকন্তু ককানদিন কথা বরল দন । আদম দকেু েময় ককবল হযারলা হযারলা 

কেতাম । দকন্তু যখন বুঝতাম কয ওপারি নীতু েরয়রে তখন আে ককান কথা বলতাম না । 

দুজন ককবল দুই দিক কথরক েুপ করে এরক অরনযে দনুঃশ্বারেে িব্দ শুনতাম । 
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দকন্তু আজরক নীতুরক অনযেকম মরন হরি । নীতু আজরক নীল আে কবগুনীে দমরিরল 

একটা কপািাক পরে এরেরে । োরথ োিা েিংরয়ে কলদেিংে আে োিা ওড়না । ওড়নাে দকেুটা 

অিংি মাথায় কিওয়া । েুলগুরলা এক পারি করে োমরন দনরয় আো ! 

নাস্তাে কে-টা কটদবরল োখরতই দেতু বরল উিরলা, 

-েযাে, আজরক েব নাস্তা আপু বাদনরয়রে । 

-তাই নাদক ? 

আদম আে দক বলরবা দিক খুেঁরজ কপলাম না । আেও দকেু দক বলা উদেৎ কমরয়টারক ? বাদড়ে 

বড় কমরয় ইরি কেরল নাস্তা বানারতই পারে । আমাে জনয কতা আে বানায় দন, েবাে জনয 

বাদনরয়রে । আদম একটু হােলাম নীতুে দিরক তাদকরয় । ধ্নযবািমূলক হাদে । দেতুে দিরক 

তাদকরয় মরন হল ও খুব আনরন্দ আরে । নীতু েরল কযরতই দেতু বলল, 

-েযাে, জারনন আজরক নীতু আপুরক কিখরত আোে কথা দেল । 

-তাই নাদক ? 

-দজ েযাে । 

-আরে দন ? 

-না । আপু খুব কান্নাকাদট কেদেরলা । 

 

 

নীতু কান্নাকাদট কেদেরলা । ককন ? কে দবরয় কেরত োয় না ? 

মানা কযরহতু করেরে কেরহতু অবিযই দবরয় কেরত োয় না । নীতু ককবল কেরকড ইয়ারে 

ভদতশ হরয়রে । আমাে দনরজে দডপাটশরমরন্টই পরড় কে । এখন কে দবরয় কেরত অদনিা প্রকাি 

কেরতই পারে । দকন্তু আমাে ককন জাদন মরন হল, নীতুে এই দবরয় কেরত না োওয়াে 

কপেরন কয কােণটা েরয়রে কেটাে োরথ আদম ককান না ককানভারব জদড়ত । দুই েপ্তাহ আরে 

এটা হরল আমাে কথরক কবদি খুদি আে ককউ হত না । দকন্তু এখন আদম উপেওয়ালাে কারে 

হাত কজাে করে োইলাম কযন এমন দকেু না হয় ! 

দজরেে কেরবা না কেরবা না করেও দেতুরক প্রেটা করেই ক ললাম । বললাম, 

-ককন, কান্নাকাদট কেদেরলা ককন ? 

দেতু বলল, 

-আপুে অনয একজন কেরলরক পেন্দ । 

 

 

কথাটা বরলই দেতু ককমন মুখ দটরপ হােরলা । আমাে তখন আে বুঝরত বাদক েইরলা না কয 

যা আিিংো করেদেলাম ঘটনা কেদিরকই যারি । বযাপােটা আেও প্রকট হল যখন আদম 

পড়ারনা কিে করে কবে হত যারবা তখন । দেতুে মা আমারক ড্রদয়িংরুরম বোরলন । খুব হাদে 

হাদে মুখ করে আমাে কখােঁজখবে দনরত শুরু কেরলন । দবরিে করে আমাে গ্রারমে বাদড় 

ককাথায়, আমাে বাবা দক করে, আমো কয় ভাইরবান ইতযাদি ইতযাদি । আমাে কারে মরন 

হদিরলা দতদন কযন আমাে ইন্টােদভউ দনদিরলন । আমাে োরথ তাে কমরয়ে দবরয় কিওয়া যায় 

দক না । আদম খুব দনদিতভারবই জাদন কয এেপে নীতুে বাবা আমাে োরথ কথা বলরবন। 
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তােপে ওরিে আত্মীয়স্বজরনো আেরব এরক এরক । আমারক হয় েোেদে কিখরব নয়রতা 

লুদকরয় ঝুদকরয় কিখরব । নানান ভারব আমাে োরথ তাো কথা বলরব । নীতুে জামাই দহোরব 

আমারক মানারি দকনা কেটা তাো পেখ করে কনরব ! 

আদম ককবল উপেওয়ালাে দিরক তাদকরয় বললাম, 

-এরতা দকেুই যখন কেরব তখন আে েপ্তাহ দুরয়ক আরে কেরল না ককন! কেই েমরয় 

আমাে জনয এটা কতই না আনরন্দে বযাপাে হত । 

 

নীতুরক আদম কেই  ােশ ইয়াে কথরকই পেন্দ কদে । আমাে  ােশ ইয়াে না, ওে । ও প্রথম 

কযদিন আমাে দডপাটশরমরন্ট ভদতশ হল, কেদিন কথরকই । তােপে একদিন জানরত পােলাম কয 

আমারিে ক্লারেে োদ ি নাদক নীতুে কোট কবানরক পড়ারত যাওয়া শুরু করেরে । আমাে 

ককবল মরন হল কযরকানভারবই কহাক আরে নীতুরিে বাোয় আমারক ঢুকরত হরব । োদ িরক 

দেরয় ধ্েলাম । কে কতা দকেুরতই োদজ হরব না । তােপে একেময় কবতরনে অরধ্শকটা 

কিওয়াে িরতশ োদজ হল । দডল হল েয় মাে ওরিে বাো কথরক কয কবতন পারবা কেটাে অরধ্শক 

ওরক দিরত হরব । তাহরল ওে স্থারন কে আমারক দিক করে কিরব । 

 

আদম তখন তারতই োদজ হরয় কেলাম । আমাে মাথাে কভতরে তখন ককবল নীতুই কখলা 

কেদেরলা । অনয দকেু আদম ভাবদেলাম না । তরব োদ ি আমারক ককান দনিয়তা দিল না । 

এমন একটা েম্ভাবনা েরয়রে কয আমারক ওরিে পেন্দ হল না । তখন োদ রিে দকেুই কোে 

থাকরব না । 

তরব ভােয ভাল কয ওো োদজ হরয় কেল । আদম ধ্ীরে ধ্ীরে দেতুরক পড়ারত শুরু কেলাম । 

প্রথম প্রথম নীতুে কিখা কপতাম না একিমই । আমাে মরন হত কয যখন আদম পড়ারত কযতাম 

নীতু তখন ইরি করেই ঘে কথরক বাইরে কবে হত না । এমনদক ওে েলাে একটু আওয়াজ 

পযশন্ত আদম শুনরত কপতাম না । অথে কিওয়ারলে ওপারিই নীতুে ঘে দেল । প্রথম মারে 

একবােও কিখা হল না নীতুে োরথ । দকন্তু এদিক দিরয় কবতরনে অরধ্শকটা োদ িরক দিরয় 

দিরত হল । অবিয তারত খুব একটা কষ্ট হল না । টাকাপয়ো কখনই আমাে খুব একটা 

িেকাে দেল না । 

 

 

দটউিনী কথরক কবে হরয় আদম খাদনক েময় এদিক ওদিক হাটাহাদট কেলাম । দকেুই কযন 

আমাে ভাল লােদেরলা না । দক কেরবা না কেরবা দকেুই মাথায় ঢুকদেরলা না । একবাে মরন 

হল ভাইয়াে বাোয় দেরয় হাদজে হই । ভাইয়ারক বাবা বাদড়ে ধ্ারে কারে কযরত মানা করেরে। 

আমাে োমরনই বাবা ভাইয়ারক ক ান করে বরলরে কয ভাইয়া কযন আে কখনই গ্রারম আোে 

কেষ্টা না করে । বাবা-কেরলে েম্পকশ আে তারিে মারঝ কনই । আমারক েহ বাদড়ে েবাইরক 

পদেস্কাে করন্ঠ বরল দিরয়রে, ভাইয়াে োরথ কয েম্পকশ োখরব তাে োরথ বাবা ককান েম্পকশ 

োখরব না । 
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েতদিন ভাইয়াে বাোয় দেরয় হাদজে হরয়দেলাম । তারিে দুজরনে অদ েই গুলিারন । 

ওখারনই তাো বাো দনরয়রে । দেমোম দতন রুরমে একটা বাো । েূদে ভাবীে োরথ কথা বরল 

কবি ভালই মরন হল তারক । আদম দনদিত, ভাইয়া কয এরতা োহে করে এই কাজটা কেরত 

কপরেরে এে কপেরন েূদে ভাবীে হাত েরয়রে িতভাে । কয কমজাজ েেম দনরয় ভাইয়াে বাোয় 

দেরয় হাদজে হরয়দেলাম কেটা ককন জাদন আে ধ্রে োখরত পাদে দন । বাবা কয কাজটা 

করেরে কেটা কমারটই দিক করে দন । জীবরনে েব কারজ কে দনরজে দেোন্ত ভাইয়াে উপে 

োদপরয় দিরয় এরেরে । এই অদধ্কােটা তাে ককানভারবই কনই । বাবা হওয়া েরেও কনই । 

অন্তত দবরয় কিওয়াে আরে ভাইয়াে কারে তাে মরনাভাব জানরত োওয়াটা বাবাে উদেৎ দেল । 

আমাে কারে কযমন করে বাবা জানরত কেরয়দেরলা, কতমন করেই জানরত োওয়া উদেৎ দেল । 

আদম বাবাে মুরখে দিরক তাদকরয় এই দেোন্তটা দনরয়দে । দকন্তু নীতুে োরথ যদি আমাে ককান 

েম্পকশ থাকরতা, ওরক যদি কথা দিতাম তাহরল আদম ককানভারবই োদজ হতাম না কেই 

দবরয়রত । দকেু হয় দন বরলই েম্ভবত বাবাে কথা আদম ক লরত পাদে দন । 

 

 

ভাইয়া আে ভাবীরক কিখলাম কবি অপোধ্ী মুখ করেই আমাে োরথ কথা বলরত । হাজাে 

হরলও তারিে কােরণই আমাে জীবরনে োরথ এমন দকেু হরয় কেল । োরত খাওয়াে েময় 

ভাইয়া বলল, 

-একদিন কতাে বউরক দনরয় আয় এখারন ! 

ভাবীও োয় দিল কথায় । বলল, 

-হযা, দনরয় আরো একদিন । আেরল দবরয়টা কপারল কলখা থারক । কমরয়টাে োরথ কতামাে 

ভােয জদড়রয় দেল । দক কেরব বল ! 

আদম বললাম, 

-কিখা যাক ! আরে আমাে োরথ কিখা কহাক ভালভারব । তােপে দনরয় আেরবা একদিন । 

 

 

তৃোে োরথ আমাে কিখা হল পরেেদিনই । আদম ওরক কিখরত পাই দন । কযাম্পারে কেিন দ  

কিওয়াে জনয লাইরন িােঁদড়রয় দেলাম আদের ে োরথ । কবি লম্বা লাইন । হিাৎ ককউ পারি 

এরে িােঁড়ারলা । তাদকরয় কিদখ তৃো । আমাে দিরক খাদনকটা ইতুঃস্তত ভাব দনরয় তাদকরয় 

আরে। আদম ওরক কিখরতই একটু হাোে কেষ্টা কেলাম । তৃো বলল, 

-অরনক লম্বা লাইন কতা । 

আদম বললাম, 

-হযা । অরনক লম্বা লাইন । 

-আমারক  েমটা িাও । আদম টাকা দিরয় দিদি । কমরয়রিে লাইনটা কোট আরে । 

আদম আদের ে োমরন খাদনকটা অপ্রস্তুত হরয় কেলাম । আদে  দজোেু কোরখ আমাে দিরক 

তাদকরয় েরয়রে । একবাে মরন হল তৃোরক বদল কয িেকাে কনই আদম দিরয় দিরবা । দকন্তু 

বলরত পােলাম না । কমরয়টা যখন আগ্রহ দনরয় এদেরয় এরেরে তখন না কোটা দিক হরব না । 
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আদম দনরজে  েম আে টাকাটা ওে কারে দিরয় দিলাম । ও কেটা দনরয় কমরয়রিে লাইরনে 

দিরক েরল কেল । তৃো কযরতই আদে  আমাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-এটা কক কে ? 

 

এখন আমাে দক বলা উদেৎ ? 

বলা উদেৎ কয এই কমরয়টা আেরল আমাে বউ । কদিন আরে কমরয়টাে োরথ আমাে ভাইয়াে 

দবরয় হওয়াে কথা দেল দকন্তু কপারলে কিারে আমাে োরথ হরয়রে । দকন্তু বলরত পােলাম না । 

বললাম, 

-পদেদেত । বাবাে বন্ধুে কমরয় । 

আদে  খাদনকটা েময় আমাে কোরখে দিরক তাদকরয় কবাঝাে কেষ্টা কেরলা কয আদম েদতয 

বলদে দক না । দক বুঝরলা কক জারন তরব আে দকেু জানরত োইরলা না । 

 

 

অল্প দকেু েমরয়ে কভতরেই তৃো দ  জমা দিরয় েরল এল । আমাে মরন হল ওরক একটা 

ধ্নযবাি কিওয়া উদেৎ । অন্তত এক কাপ ো খাওয়াে অ াে কতা কোই যায় । আদম বললাম, 

-তুদম ো খারব ? 

তৃো খাদনকটা ইতস্তত করে বলল, 

-ো ? 

-হযা । এই কয েঘু মামাে ো-টা কবি ভাল । 

এই বরল আদম হাত দিরয় ইিাো করে কিখালাম । তৃো আবােও খাদনকটা েময় ইতুঃস্তত করে 

তাদকরয় েইরলা কেদিরক । তােপে বলল, 

-েল, যাওয়া যাক । 

কেই েময়টারত আমাে ককমন মরন হওয়া উদেৎ আদম দনরজই বলরত পােরবা না । তরব মরনে 

কভতরে একটা অস্বদস্ত দিকই কাজ কেদেরলা । যতই কে আমাে বউ কহাক, আমারিে 

কভতরেে েম্পকশটা ককান স্বাভাদবক ঘটনাে কভতে দিরয় শুরু হয় দন । কেই েম্পকশ েম্ভবত 

ককানদিন স্বাভাদবক হরবও না । 
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অধ্যায় িি 
 

 তানভীরেে কথা 

 

তৃোে ো খাওয়াে ধ্েণটা আমাে কারে কবি েমৎকাে লােরলা । োরপে কাপটা কে কিােঁরটে 

কারে দনরয় দকেু েমরয়ে জনয িােঁদড়রয় যারি । এেপে একটু  ু দিরয় ো িাডা করে দনরি । 

তােপে কোট্ট একটা েুমুক দিরয়ই োরয়ে কাপটা নাদমরয় আনরে । এটা কিরখ আদম দকেু েময় 

অবাক হরয় তাদকরয় েইলাম ককবল । আমাে মরন তখন ককবল এই কথাটাই এল কয োমরন 

বরে থাকা এই কমরয়টা আমাে বউ । দক অদ্ভুত একটা বযাপাে ! এই কমরয়টারক আদম দিকমত 

দেদনও না । 

 

দিকমত ককন বলদে, এই কমরয়টারক আদম কমারটই দেদন না ! ককবল অল্প দকেু তথয জাদন 

ওে েম্পরকশ । আদম কথা হাদেরয় ক ললাম । ওরক দক বলরবা কেটা খুেঁরজ পাদিলাম না 

কমারটই। কিখলাম তৃো আকারিে দিরক তাদকরয় দক কযন ভাবরে । আে মারঝ মারঝ 

একইভারব োরয় েুমুক দিরি । 

আমারক দকেু দজরেে কেরত হল না । তৃো দনরজই জানরত োইরলা, 

-কতামাে দটউিনী কখন ? 

-এইরতা দবরকরল ? 

-ককমন লারে ? অদভভাবক ভাল ? 

-হযা কবি ! আদম শুরনদেলাম কয তুদমও দটউিদন কে । 

-হযা, একটা োেী আরে । এইবাে এইরট উরিরে । খুব দুষ্ট । দকেুরতই পড়রত োয় না । এই 

বয়রেই দুইটা বয়রেড জুদটরয় ক রলরে । আদম কতা ভাবরতই পাদে না । 

 

এই লাইনটা বরলই তৃো একটু কযন েুপ করে কেল । একটু দহোব করে দনরি কয আেরল 

আমারক এই কথাটা এরতা েহরজ বলা দিক হল দক না ! তাে োেীে কয়টা কপ্রম হল দক হল 

না এটা হয়রতা বলা দিক হরি না । কম বয়েী োে-োেীো যদি তারিে দিেকরিে োরথ 

কেডদল হরয় ওরি তাহরল তারিে োরথ অরনক দকেুই কিয়াে করে । তাে কভতরে এই 

বযাপােটাও থাকা স্বাভাদবক । আে তৃো কযরহতু োেী পড়ায় তাই তৃোরক কমরয়টা েহরজই 

বলরত পারে । দেতুও মারঝ মারঝ আমাে োরথ এই ধ্েরণে েল্প করে । স্কুরল তাে কপেরন 

কতজন ঘুেরে, কক দক কমরেজ পািারি, এইেব । আমাে মারঝ মারঝ এইেব শুনরত খাোপ 

লারে না অবিয । আদম তৃোরক অস্বদস্ত কথরক কবে কেরতই বললাম, 

-আমােটাও মারঝ মারঝ এই েল্প করে । ওরিে ক্লারেে নাদক করয়কজন ওে কপেরন ঘুেঘুে 

করে । দকন্তু ও দনরজে মারক খুব ভয় পায় । 

আদম আেরল তৃোরক খাদনকটা েহজ কেরত কেরয়দেলাম । অথে একটা েময় উপলদি 

কেলাম কয আমাে দনরজেই ককমন কযন অস্বদস্ত লােরে । 
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বােবাে ককবল মরন হরি কয যদি ককউ এখারন আমারিে কিরখ ক রল তাহরল দক ভাবরব ? 

আিযশ হলাম খাদনকটা । 

 

এমন না কয আদম ককানদিন ককান কমরয়ে োরথ বরে ো খাই দন । আমাে কবি করয়কজন 

কমরয় বন্ধু আরে । ওরিে োরথ মারঝ মারঝই আড্ডা দিরত এখারন ওখারন ো কদ  খাওয়া হয় । 

োস্তাে পারিে টিংরয়ে কিাকান কথরক শুরু করে এদেরঘো েব কেেুরেরন্টই যাওয়া হরয়রে । 

তখন কতা অস্বদস্ত লারে দন । আে এখারন আদম ককবল একাই নই কয এমন করে ককান 

কমরয়ে োরথ ো খারি । োদেদিরক তাদকরয় কিখলাম কয অন্তত আেও ১২/১৩টা কাপল বরে 

আরে আমাে আরিপারি । েবাই দনরজরিে মরধ্য েল্প কেরত বযস্ত । তাহরল আমাে দনরজে 

কারে এমন অস্বদস্ত ককন লােরে ? আমাে কারে মরন হল ককউ কযন আমারক কিখরে । েম্ভবত 

এই অনুভূদতটাই আমারক খাদনকটা অস্বদস্তরত ক রল দিরি । 

আমাে মরনে অবস্থা কযন তৃো বুঝরত পােরলা । আমাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-তুদম দিক আরো ? 

আদম একটু কবাকাে মত হাোে কেষ্টা কেলাম । ককন কেলাম কেটা আদম দনরজই জাদন না । 

বললাম, 

-হযা, হযা দিক আদে । 

-আিা কিারনা । আমাে একটু হরল যাওয়া িেকাে । 

এই কথা বরলই তৃো উরি িােঁড়ারলা । আদমও উরি িােঁড়ালাম োরথ োরথই । বললাম, 

-েল আদম এদেরয় দিরয় আদে । 

-না িেকাে কনই । 

আদম বললাম, 

-েমেযা কনই । আদমও ঐদিরক যারবা । আমাে একটু কাজ আরে ঐদিরক । 

যদিও দমথযা কথা । আমাে ককান কাজ কনই । আমাে ক্লােও কনই । আদম হরল দেরয় এখন 

ঘুমারবা । আে আমাে হলটা তৃোে হরলে দবপেীত দিরক । তৃো আে ককান কথা বলল না । 

আদম ওে পারি পারি হাটরত লােলাম । 

ওে কেরটে কারে যাওয়াে পরে ওরক বললাম, 

-একটা কথা দেল । 

-বল? 

-ভাইয়া কতামারক দনরয় কযরত বরলদেরলা । 

কথাটা শুনরতই তৃো ককমন কযন একটু েুপ করে কেল । 

আদম বললাম, 

-আমাে মরন হয় একটাবারেে জনয ভাইয়া আে ভাবীে োরথ কিখা করে আদে আমো 

দুইজন । আেরল..... 

দকেু বলরত দেরয় আটরক কেলাম । দক বলরবা কেটাই বুঝরত পােলাম না । মরন হল তৃো 

হয়রতা এখনই কদিন স্বরে বলরব কয কে ভাইয়াে ওখারন যারব না কমারটই । তরব আমারক 

খাদনকটা অবাক করে দিরয় তৃো বলল, 
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-আিা, একদিন যাওয়া যারব । আমাে শুক্রবারে ককান কাজ থারক না । ঐদিন দুপুরে যাওয়া 

যারব । 

আদম হােলাম । তৃোও খাদনকটা কহরে হরলে কেট দিরয় কভতরে ঢুরক পড়রলা । 

 

 

পরেে শুক্রবাে তৃোরক দনরয় হাদজে হলাম ভাইয়াে বাোয় । তৃো একটু োজরোজ করেই 

এরেরে । েদতয বলরত ওরক কিরখ আদম খাদনকটা মুগ্ধ হরয়ই তাদকরয় দেলাম । ইিাদনিং আমাে 

কভতরেে এই বযাপােটা কবি অদ্ভুত লারে । আবাে ভালও লারে । তৃো কয আমাে দবরয় কো 

বউ, এই ভাবনাটা আমাে মরনে কভতরে আেরতই ককমন কযন একটা েুক্ষ্ণ আনন্দ অনুভব 

কদে । ককন কদে কেটা আমাে জানা কনই তরব আনন্দ অনুভূত হয় । দবরিে করে যখন 

তৃোরক কিদখ কোরখে োমরন । 

 

 

আদম জাদন তৃো ভাইয়াে বাোয় আেরত অস্বদস্তরবাধ্ কেরব । এই অনুভূদতটা আো 

স্বাভাদবক। এটা েবাে জনযই একটা অস্বদস্তকে অবস্থা । তরব আমাে ককন জাদন মরন হয় কয 

দুরে থাকরলই বেিং এই অস্বদস্তটা আেও বাড়রব । ককানদিন েমাধ্ান হরব না । আমাে মরন 

হরয়রে যদি োমনাোমদন এই বযাপােটা দনরয় কথা হয় তাহরল েব অস্বদস্ত িূে হরব যারব । যা 

হরয় কেরে তা আমো ককানদিন বিলারত পােরবা না । দকন্তু োমরনে দিনগুরলা কযন ভাল হয় 

কেই বযাপােটা দনরয় কাজ কেরত পােরবা । এটাে জনযই আমাে দনরজেই খাদনকটা আগ্রহ 

দেল তৃোরক এখারন দনরয় আোে । এখন পুরো বযাপােটা তৃো দকভারব দনরব কেটাই কিখাে 

বযাপাে । 

 

 

তৃোে মুরখে দিরক তাদকরয় আদম বুঝরত পােদেলাম কয ও খাদনকটা অস্বদস্তরবাধ্ কেরে । 

ভাইয়াে বাদড়ে কেরটে কারে এরে হিাৎ আদম তৃোরক বললাম, 

- তুদম যদি না োও তাহরল কযরত হরব না । ককান কজাে জবেিদস্ত কনই । 

আমাে কথাটা শুরন দকেুটা েময় তৃো আমাে দিরক তাদকরয় েইরলা । তােপে বলল, 

-না থাকুক । আেরল .... 

-আেরল ? 

-না দকেু না । েল কভতরে কঢাকা যাক । 

 

 

েূদে ভাদব িেজা খুরল দিরলা । আমারক কিরখই একটা হাদে দিল । তােপে তৃোরক কিরখ কে 

আনরন্দ জদড়রয়ই ধ্েরলা । জদড়রয় ধ্োরত একটা কাজ হল । তৃোে কভতেকাে জড়তা কবি 

ককরট কেল । তৃোরক কে দনরজে োরথ দকরেরন দনরয় কেল । তােপে তাে োরথ কথা বলরত 

শুরু কেরলা । ভাইয়াও কবে হরয় এরেরে । কে আমাে োরথ খাদনকটা েল্প কেরলা । বাদড়ে 

দক অবস্থা কেটা জানরত োইরলা । আব্বাে োে এখনও আরে দক না কেটাও জানরত োইরলা । 
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আদম বললাম, 

-আব্বা কতামাে উপে দক পদেমাণ কেরে আরে কেটা যদি তুদম জানরত ! আপাতত 

বেেখারনক তুদম খবেিাম গ্রারম যাওয়াে কথা ভাবরবও না । 

-েদতযই নাদক কে ! 

-একিম েদতয । আব্বা যদি জানরত পারে কয আদম এখারন এরেদে, তাহরল আমাে অবস্থাও 

খাোপ করে দিরব । 

 

 

আদম আেও দকেু বলরত যাদিলাম এমন েময় আমাে ক ান কবরজ উিরলা । ক ারনে দিরক 

দকেু েময় তাদকরয় েইলাম । দেতুরিে বাো কথরক ক ান এরেরে । এখন দেতুরিে বাো কথরক 

ক ান আোে কথা না । আদম ওরিে বাোয় আবাে েদববারে যাব । আজরক কতা ককানভারবই 

ক ান কিওয়াে কথা না । আদম খাদনকটা ইতস্তত কেরত কেরতই ক ানটা ককরট কেল । তরব 

আমাে মরনে কভতরে অদস্তটা েরয়ই কেল । বােবাে মরন হদিরলা কয ক ানটা নীতু দিরয়রে । 

এমন েময় কিখলাম েূদে ভাদব কবে হরয় এল । ভাইয়াে দিরক তাদকরয় বলল, 

-এই, টক িই কিে হরয় কেরে । দনরয় আরো কতা একটু । 

ভাইয়া উিরতই যাদিরলা আদম বললাম, 

-আদম যাদি । 

-আরে কতামারক কযরত হরব না । কতামাে ভাইয়াই যাক । 

-না, না ভাদব । আমাে একটু কমাবাইল দেোজশ কেরত হরব । যারবা আে আেরবা । 

 

 

আদম ঘে কথরক কবে হরয় এলাম । বাদড়ে কেট দিরয় কবে হরত না হরতই আবাে ক ান কবরজ 

উিরলা । আবােও দেতুরিে বাো কথরক ক ান । আদম ধ্েরবা না ধ্েরবা না করেও ক ানটা 

ধ্েলাম । 

হযারলা বললাম না । 

ওপাি কথরকও ককউ হযারলা বলল না । দেতুে মা ক ান কেরল আরেই হযারলা বলরতা দকিংবা 

কথা বলরতা । দেতুও কথা বলরতা । আমাে আে আেরল বুঝরত বাদক েইরলা না কয ক ানটা 

কক দিরয়রে । আমাে খুব ইরি হল নীতুরক বদল কয তুদম আে আমারক ক ান দিও না । একটা 

েমরয় আদম কতামাে োরথ কথা বলাে জনয েট ট কেতাম েতয দকন্তু এখন আে কেই 

েময়টা কনই । আদম এখন অনয একটা কমরয়ে োরথ প্রদতোবে । 

 

 

তৃোে বাবাে কেহাোটা আমাে কোরখে োমরন হিাৎ  ুরট উিরলা । দবরয়ে দিন যখন আদম 

োদড়রত উিদেলাম, তৃোে বাবা হিাৎ করেই আমাে হাতটা কেরপ ধ্েরলন । তাে কেহাোটা 

আমাে এখনও মরন আরে । দক বযাকুলতা কেই করন্ঠ ! তাে জীবরনে েবরথরক কেি েম্পি 

কে আমাে হারত তুরল দিরি । একজন বাবাে কারে তাে কমরয়ে কথরক বড় দকেু আে হরত 

পারে না । 
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আে আদম দক কেদে ? 

আদম অনয একটা কমরয়ে োরথ কপ্রমময় কখলা কখলদে ! 

 

 

আদম োরথ োরথ ক ানটা ককরট দিলাম । মরন মরন দনদিত হরয় দনলাম কয এই নীতুে কাে 

কথরক আমারক িূরে িূরে থাকরত হরব । যদি কেটা েম্ভব না হয় তাহরল ওরিে বাোয় 

যাওয়াটাই বন্ধ করে দিরত হরব । 

ক ানটা ককরট দিরয় আদম েুইট অ  করে দিলাম । 

 

 

ভাইয়াে বাো কথরক কবে হরত হরত েন্ধযা হরয় কেল । ক োে পরথ তৃো টুকটাক কথা 

বলদেরলা আমাে োরথ । কয অস্বদস্ত দনরয় কে এরেদেরলা, আমাে মরন হল কেটা অরনকটাই 

ককরট দেরয়রে । এটা আমাে কারে কবি ভাল লােরলা । যখন ওে হরলে কেরটে কারে এরে 

হাদজে হলাম তৃো বলল, 

-আিা আদে এখন ? 

-আিা । 

-কতামাে দক আোমী মেলবাে ককান কাজ আরে ? 

-মেলবাে ? েকারল ক্লাে আে দবরকরল দটউিনী আরে । 

-আিা দিক আরে । 

-দকেু িেকাে দেল ? 

-না না এমদন বললাম । োত হরি, হরল যাও ককমন ! 

আদম আে দকেু জানরত োইলাম না । তরব ককন জাদন মরন তৃো দকেু বলরত দেরয়ও বলল 

না। আেও একটু কজাে কেরল দক কমরয়টা বলরতা কথাটা ? কক জারন ! 

আদম দনরজে হরলে দিরক হাটা দিলাম ! 
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অধ্যায় এোে 
 

নীতুে কথা 

 

প্রদতদিন বাোয় যাওয়াে েময় এই একই স্থারন এরে জযারম আটরক থাদক । আজও দেক্সাটা 

একই স্থারন আটরক আরে কত েময় ধ্রে । আমাে িম বন্ধ হরয় আেরে । ককমন কযন 

অেহায় অেহায় লােরে । এই অনুভূদত আদম কাউরক কবাঝারত পােরবা না । বােবাে ককবল 

দনরজরক কবাঝারনাে কেষ্টা কেদে কয এমনটা হওয়া খুবই স্বাভাদবক । একটা কেরল আে 

একটা কমরয় পািাপাদি বরে ো খাওয়াে মারনই কতা আে এটা না কয ওরিে মারঝ দকেু একটা 

েলরে ! 

ককন েলরব ? 

 

 

তানভীে ককবল আমারক ভালবারে । আজ কথরক কতা ভালবারে না । কেই করব কথরক বারে ! 

আমারক একটাবাে কিখাে জনয ও কতটা েময় িােঁদড়রয় থারক । কেই তানভীে অনয ককান 

কমরয়রক ভালবােরতই পারে না । ওো দনিয়ই ককবলই বন্ধু । আে দকেু না । 

দকন্তু আমাে কারে এমন ককন মরন হরি ? 

ককন খাদনকটা অেহায় লােরে দনরজে কারে ? 

তানভীে কমরয়টাে দিরক ককমন কোরখ তাদকরয় দেল । ককন তাদকরয় দেরলা ? 

তাহরল দক আদম একটু কবদি কিদে করে ক ললাম ? 

আদম ককবল একটু বাদজরয় দনরত কেরয়দেলাম ওরক । আমারক অরনরকই পেন্দ করে কেটা 

আদম জাদন । স্কুল, করলজ কথরক শুরু করে কত মানুরেে কপ্রমপ্রস্তাব আদম কপরয়দে কেটাে 

ককান দিক কনই । দকন্তু আমাে দিক কাউরকই মরন ধ্রে দন । বােবাে কেরয়দে এমন কাউরক 

ভালবােরত কয আমারক োড়া আে কাউরক ভালবােরব না । আমারক কেরড় যারব না কখনও । 

দকন্তু এমন কাউরক পাই দন আদম । কত মানুে আমারক পেন্দ করেরে দকন্তু কদিন পরেই 

কিখতাম তাো আদম োড়া আেও অনয কমরয়রিে কপেরনও ঘুেরতা । েবাইরক প্রস্তাব দিরয় 

কবড়ারতা । তারিে মরনাভাবটা এমন দেল কয েবাইরক প্রস্তাব দিরয় োদখ, কয োদজ হয়। 

 

 

আদম এমন কাউরক োই দন ককানদিন । আমাে কথা দেল, কয আমারক ভালবােরব তারক 

ককবল আমারকই ভালবােরত হরব । অনয কারো দিরক তাে কোরখ যারব না । তাে কোখ 

ককবল আমাে দিরকই দনবে থাকরব । 

যখন বুঝরত পােলাম তানভীে আমারক পেন্দ করে, প্রথরম ওরক একিমই পাত্তা কিই দন । 

মরন হরয়রে এমন কত কেরলই না আমাে কপেরন ঘুরে । তারিে কভতরে তানভীেও একজন । 

তরব আরস্ত আরস্ত লেয কেরত শুরু কেলাম কয কেরলটা আেরলই আমারক পেন্দ করে । 
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একটু কখােঁজখবে দনরয় জানরত পােলাম কয অনয ককান কমরয় কনই কেরলটাে জীবরন । 

করয়কজন কমরয় বন্ধু আরে । ওে োরথ পড়াশুনা করে । বযে । এবাে আমাে মরন হরয়দেরলা 

কয এই কেরলটা বুদঝ েদতয আমারক পেন্দ করে এবিং শুধ্ু আমারকই পেন্দ করে । আদম 

অরপো কেরত শুরু কেলাম । 

 

 

দেতুরক যখন তানভীে পড়ারত আেরতা আদম েুপ করে দনরজে ঘরে বরে থাকতাম । অনযানয 

েময় বাইরে কবে হরলও এই েমরয় কেষ্টা কেতাম তানভীরেে োমরন না পড়রত । একটা েময় 

মরন হল কয কেরলটারক দকেু েুরযাে কিওয়া উদেৎ । তােপে কথরক বাোন্দায় দেরয় িােঁড়াতাম । 

মারঝ মারঝ আমারিে কোখারোদখ হত । তখন ওে কোরখ কয আনরন্দে আভাটা আদম কিখতাম 

কেটাে ককান তুলনা কনই । আমাে মরন হল এরতাদিন পরে আদম আমাে মরনে মত কাউরক 

খুেঁরজ কপরয়দেলাম । 

 

 

তােপে একদিন আেও একটু োহরেে কাজ করে ক ললাম । আম্মুে ক ান কথরক 

তানভীেরক ক ান দিরয় ক ললাম । তানভীে প্রথরম কভরবদেরলা হয়রতা আম্মু দকিংবা দেতুই 

ক ান দিরয়রে । তাই হযারলা হযারলা কেরত থাকরলা । দকন্তু দকেু েময় পরে েুপ করে কেল । 

ককান কথা বলল না আে । আমাে বুঝরত কষ্ট হল না কয ও দিকই বুঝরত শুরু করেরে । 

আদম ওে দনুঃশ্বাে পড়াে আওয়াজ শুনরত পাদিলাম । আমাে কারে এরতা ভাল লােদেরলা কয 

আদম দনরজই কবাঝারত পােরবা না । বুঝরত পােলাম কয এই কেরলটারক আমাে পেন্দ হরয়রে । 

 

 

কদিন আরে আমাে জনয একটা দবরয়ে প্রস্তাব এরে হাদজে হল । আদম দক কেরবা বুঝরতই 

পােলাম না । ককান দকেু মাথায় আেদেরলা না । কিরে আমাে কান্না কিরখ আম্মুই জানরত 

োইরলা কয আদম কাউরক পেন্দ কদে দক না । আদম আে ককান উপায় না কিরখ তানভীরেে 

নাম বরল দিলাম । আদম কভরবদেলাম আম্মু হয়রতা োে কেরব অরনক দকন্তু আম্মু োে 

কেরলা না । বলল কয কে বযাপােটা কিখরব । তানভীরেে োরথ কে কথা বলরব । ঐদিন েন্ধযায় 

যখন আদম নাস্তাে কে দনরয় হাদজে হলাম তানভীরেে োমরন, ও আমাে দিরক তীে দবস্ময় 

দনরয় তাদকরয়দেল । এমনটা েম্ভবত এে আরে ককানদিন হয় দন এটাে জনযই অবাক 

হরয়দেরলা খুব ! 

তরব কেদিন আদম ওে কোরখে িৃদষ্টরত ককমন একটা পদেবতশন কিখরত কপলাম । আে 

আজরক ওরক ঐ কমরয়টাে োরথ কিরখ আমাে মরনে মারঝ ককমন কযন করে উিরলা । এমন 

একটা অদ্ভুত অনুভূদত ককন হরি? 

 

 

আদম দক তাহরল কিদে করে ক ললাম ? ওরক দক একটু কবদি েময় ধ্রেই পেীো কেদেলাম? 

ওে দক তধ্যশেুযদত ঘরটরে ! 
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যাক, আে দকেু আদম ভাবরত পােদে না । এখন কয ককান ভারবই কহাক, আমারক আমাে 

ভুলটা দিক করে দনরত হরব । বাোয় জানারনা হরয় কেরে । েতোরত েম্ভবত আম্মু আব্বুরক 

তানভীরেে বযাপারে বরলরে । এবিং কে োদজও হরয়রে । তানভীে কেরল দহোরব ভাল । তারক 

অপেন্দ হওয়াে ককান কােণ কনই । ওে পড়াশুনাও খুব জলদি কিে হরয় যারব । আমাে 

পড়ারলখা কিে হরত হরত তানভীে দকেু একটা োকদে কজাোড় করে ক লরব । 

 

 

পরেে শুক্রবারে দুপুেরবলা মারয়ে ক ানটা হারত কপরয়ই আদম তানভীেরক ক ান দিলাম । ও 

েত দুইদিন দেতুরক পড়ারত আরে দন । দেতুরক দজরেে কেরতই কে বলল কয ওে নাদক 

কাজ আরে । পরেে েদববারে এরকবারে আেরব । আদম ক ান দিরয় যথেীদত েুপ করে 

েইলাম দকেু েময় । আজরক আদম দিক করে কেরখদেলাম কয ওে োরথ কথা বলরবাই । 

দনরজে ক ান কথরকই ক ান দিরত পােতাম দকন্তু দক মরন করে মারয়ে ক ান কথরকই ক ান 

দিলাম । 

 

 

দকেু েময় েুপ থাকাে পরে যখন আদম কথা বলরত যারবা তখনই লাইনটা ককরট কেল । আদম 

আবাে যখন ক ান দিরত যারবা তখনই কিখলাম তানভীরেে ক ান বন্ধ । ককমন একটা 

অেহায়রবাধ্ কেরত লােলাম । বােবাে ককবল এই কথাটাই মরন হরত লােরলা কয দকেু 

একটা হরয়রে । দকন্তু দক হরয়রে কেটা আদম বুঝরত পােদেলাম না । 

 

 

েদববারে আদম েদতযই একটা োহেীকতাে কাজ করে ক ললাম । কোজা দেরয় হাদজে হলাম 

ওে দডপাটশরমরন্টে োমরন । ওে ক্লাে কিে হরত হরত কবলা বারোটা বাজরব । আেও দকেু েময় 

ও আড্ডা দিরব কযাম্পারে । তােপে হরলে দিরক যারব । আদম কেই েমরয়ই ওে োমরন দেরয় 

হাদজে হব । 

অরপো কেদেলাম উৎকন্ঠা দনরয় । একটাে দিরক তানভীেরক কবে হরয় আেরত কিখলাম । 

আদম বুরক দুরু দুরু ভাব দনরয় ওে োমরন দেরয় িােঁড়ালাম । ওে কোরখে দিরক তাদকরয় কিদখ, 

ও খাদনকটা অবাক কোরখ আমাে দিরক তাদকরয় েরয়রে । আদম বললাম, 

-আজরক যারবন না দেতুরক পড়ারত ? 

-হযা, যারবা কতা । 

-েলুন আমাে োরথ । আজরক আম্মু আপনারক একটু আরে আরে কযরত বরলরে । 

-তাই নাদক ? 

-হযা । দবরকলরবলা দেতুরক দনরয় আমো একটু বাইরে যারবা । 
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কথাটা দমথযা দেল । আমাে ককবল লেয দেল তানভীরেে োরথ দেক্সায় উিরবা । বাোয় দেরয় 

েব মযারনজ কো যারব । তানভীরেে কোরখে দিরক মরন হল ও কযন খাদনকটা দিধ্াদিতরবাধ্ 

কেরে । আদম বললাম, 

-ককান েমেযা ? 

-না না । েমেযা না । েল । 

দেক্সারত যখন উিলাম, আদম অনুভব কেদেলাম কয ওে হাত একটু একটু কযন কােঁপরে । 

বুঝরত পােদেলাম ও অস্বদস্তরবাধ্ কেরে । এভারব ককানদিন আমাে োরথ কথা বরল দন । 

আজরক এরকবারে আমাে োরথ দেক্সারত উিরত হরি । তানভীে বোবেই লাজুক কেরল । 

আদম মরন মরন বললাম আজ কথরক কতামাে েব লজ্জা আদম িূে করে দিরবা । আমারক এবাে 

একটা েুরযাে িাও । যত অরপো কদেরয়দে তাে কথরকও কবদি দকেু দিরবা কতামারক । 

 

 

আদম হিাৎ জানরত োইলাম, 

-আিা, আপদন না বাদড় দেরয়দেরলন ? 

-হযা ! 

কোট করে জবাব দিরলা কে । 

-ভাইয়াে দবরয়রত ? 

 

 

প্রেটাে জবাব কিওয়াে আরেই বুঝরত পােলাম কয তাে ক ান এরেরে । কে ক ান কবে 

কেরলা । কারন কিকারনাে দকেু েময় পরে কিখরত কপলাম তাে কেহাোে েিং বিরল কেরে । 

-ককান হােপাতাল ? 

দকেু েময় দনেবতা । 

-আিা, আদম যাদি । 

 

তানভীে আমাে দিরক তাকারলা । তােপে বলল, আমারক একটু কযরত হরব ধ্ানমদড । 

আদম বললাম, দক হরয়রে ? 

-একজন হােপাতারল আরে । ওে ওখারন ককউ কনই । আদম আদে ককমন ? োরত আেরবা 

পড়ারত । দেতুরক বরল দিও । 

তােপে দেক্সাওয়ালারক বলল, এই দেক্সা থারমা । 

আমারক কেরখই তানভীে কনরম কেল । আদম ওে কেহাোে বযাকুলতা কিখরত কপলাম । এমন 

বযাকুলতা কাে জনয ? 

ঐ কমরয়টাে জনয দক ? 

 

দেক্সা আবাে েলরত শুরু করেরে । আমাে ককন জাদন খুব কান্না আেরত লােরলা । খুব কবদি 

কান্না আেরত লােরলা । 
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অধ্যায় বারো 
 

তৃোে কথা 

কমরঝরত পা দিরতই একটা তীে বযথাে অনুভূদত আমাে মদস্তরস্কে কভতে দিরয় প্রবাদহত হল । 

মুখ দিরয় আপনাআপদনই একটা অস্ফুট দেৎকাে কবে হরয় এল । ডাক্তাে দিউদল আমাে 

পারিই িােঁদড়রয় দেরলন । দতদন আমাে হাত ধ্রে ক লরলন । তােপে বলরলন, 

-খুব কবদি বযথা কেরে ? 

 

আদম ককান কথা না বরল ককবল মাথা ঝােঁকালাম । কেষ্টা কেদে কযন কোখ দিরয় পাদন না কবে 

হয় । পাদন কবে হরল খুব লজ্জাে বযাপাে হরয় যারব । এরতা বড় কমরয় যদি এই োমানয 

বযাপারে কান্না করে তাহরল কেটা লজ্জাে বযাপােই বরট । 

ডাক্তাে দিউদল বলরলন, 

-এখনও এরনরস্থদিয়াে প্রভাব কারট দন পুরোপুদে । তারতই বযাথা কো শুরু হরয় কেরে । 

পুরোপুদে কাটরল কতা আেও খাোপ অবস্থা হরব ! 

 

বযাপােটা আদম দনরজও বুঝরত পােদেলাম । আরে বুঝরত পাদে দন কয পারয়ে অবস্থাটা এরতা 

খাোপ হরব । বাইরে কথরক কতা কবাঝাই যাদিরলা না । ডাক্তাে মযামও বরলদেরলা কয খুব কোট 

একটা অপারেিন হরব । 

 

কবি করয়কদিন আরে হরলে দেেঁদড় দিরয় নামরত দেরয় বযথা কপরয়দেলাম পারয়ে আেুরল । 

বযথাটা করম দেরয়দেরলা তরব কভতরে কভতরে েম্ভবত দকেু একটা হরয়দেরলা । ডাক্তারেে 

কারে কিখারতই ডাক্তাে বলরলন কভতরে েম্ভবত ইনর কিন হরয়রে । ককরট বাি দিরত হরব । 

আে বরলদেরলন খুবই কোট একটা অপারেিন হরব । আদমও এটা কভরব আে কাউরক দনরয় 

আদে দন । তানভীেরক কেদিন বলরত কেরয়দেলাম তরব ওে ক্লাে আে দটউিনীে কােরণ আে 

দকেু জানাই দন । ককবল আব্বুরক বরলদেলাম । দকন্তু আজরক এখারন অপারেিন কিরে 

ডাক্তাে আপা বলরলন কয অবস্থা কবি খাোপ হরয়রে কভতরে । কবি খাদনকটা কাটাকুদট 

কেরত হরয়রে । যদিও বযারডজ করে দিরয়রে তরব বযথা হরি খুব । দবরিে করে হাটরত 

কেরলই োপ পড়রে আে বযথা বাড়রে । 

ডাক্তাে দিউলী বলরলন, 

-কতামাে োরথ ককউ আরে দন ? 

-জ্বী না ! 

-কবাকা নাদক তুদম ! যতই কোট অপারেিন কহাক না ককন, কাউরক োরথ করে দনরয় আেরব 

না ? 
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ভুলটা েদতযই হরয়রে আমাে । কাউরক োরথ করে দনরয় আোই িেকাে দেল । রুমরমট 

নাহাে আপুরক বলরলই হত । কে েরল আেরতা । অথবা নওদেন দকিংবা দেদমরক বলরলও ওো 

েরল আেরতা ! আজরক অবিয ওরিে কারো ক্লাে কনই । বাো কথরক আেরত হরব বরলই 

ওরিে বদল দন । 

নাহাে আপুরক ক ান দিরবা দক না ভাবদে এমন েময় আব্বুে ক ান এরে হাদজে । 

-দক খবে মা ? েব দকেু দিক ? 

-হযা বাবা । অপারেিন হরয় কেরে । 

-তানভীে ককাথায় ? 

-বাবা ওরক বদল দন । 

-কে দক ! ককন বল দন ? 

-কোট একটা অপারেিন ! পারয়ে একটা আেুরলে কারে কোট একটু অিংি ককরট বাি দিরত 

হরয়রে । 

-তােপরেও । এভারব একা একা কযরত আরে নাদক হােপাতারল ! তুদম োরখা, আদম বলদে 

ওরক ! 

 

আদম দকেু বলরত পােলাম না । আদম োইরলই বাবারক বােঁধ্া দিরত পােতাম দকন্তু ককন জাদন 

বলরত ইরি হল না । আদম কযন োদিলাম কয তানভীে আেুক এখারন । এমনটা ককন মরন 

হল কক জারন ! 

 

ঐদিন তানভীরেে োরথ যখন বরে ো খাদিলাম আমাে ককন জাদন ভাল লােদেরলা । এভারব 

আদম ককানদিন কারোে োরথ বরে ো খাই দন । আমাে দকেু কমরয় বন্ধু আরে দিকই তরব 

কেরলরিে েে আদম েবেময় এদড়রয়ই েদল । কোটরবলাে ঐ ঘটনাে পে কথরক আদম েব 

কেরলে কাে কথরক িূরেই থাকতাম । ঐদিন তানভীরেে োরথ এভারব আমাে ো খাওয়াে 

প্রথমদিন দেল । 

আমাে ভাবনারত কেি পড়রলা । ক ান এরে হাদজে । তানভীে ক ান করেরে । 

-হযারলা । 

-তুদম আমারক বল দন ককন ? 

-তুদম বযস্ত দেরল ! 

-আিযশ ! বযস্ত দেলাম কতা দক হরয়রে ? েময় কবে করে দনতাম ! 

তানভীরেে স্বরে আদম উত্তাপ অনুভব কেলাম । আমাে উপে কে োে কিখারি । আমাে মন 

খাোপ হওয়াে কথা দকন্তু অদ্ভুত বযাপাে হরি আমাে মন খাোপ লােরলা না । বেিং ভাল 

লােরলা কযন একটু । তানভীে বলল, 

-ককাথায় আরো তুদম এখন ? কত নম্বে কলারে আরো ? 

আদম বললাম, 

-তুদম ককাথায় ? 

-আদম কতামাে হােপাতারলে োমরন ! 
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আদম বুঝরত পােলাম না কয ও এরতা জলদি দকভারব েরল এল ? েম্ভবত আরিপারিই দেল, 

তখনই আব্বু ওরক ক ান দিরয়রে । আদম ওরক কলাে নাম্বাে বললাম ! 

 

িি দমদনরটে মাথায় ও এরে হাদজে হল । আমাে দিরক তাদকরয় েইরলা দকেু েময় । তােপে 

বলল, 

-কাজ দক কিে এখারন ? 

আদম মাথা ঝােঁকালাম ! 

-তাহরল েল ! 

আদম তানভীরেে কথা শুরন উরি িােঁড়ারত কেলাম তখনই মুখ দিরয় আবােও একটা অস্ফুট 

আওয়াজ কবে হরয় এল ! পারয় োপ পরেরে আবাে । 

বযথা কতা করমই দন আেও কযন কবরড়রে। আদম বরে পড়াই আরেই কিখরত কপলাম তানভীে 

কযন দবদুযৎরবরে আমাে কারে েরল এল । আমারক ধ্রে ক লল। এরতা দ্রুত কয ও প্রদতদক্রয়া 

কিখারব আদম বুঝরত পাদে দন। আমাে মাথাে কভতরেে বযথাে অনুভূদতে স্থারন জায়ো করে 

দনল তীে এক দবস্ময়। তানভীে আমাে কারধ্ আে ককামরে হাত দিরয় বদেরয় দিল আমারক। 

বযথাে কথরকও অনয দকেু একটা কযন আমাে পুরো িেীেটারক নাদড়রয় দিল। এমন দকেু 

একটাে অনুভূদত কয আদম ককানদিন অনুভব কেরবা কেটা ভাবরতই পাদে দন ককানদিন। 

তানভীে আমাে দিরক না তাদকরয় আমাে পারয়ে দিরক তাদকরয় আরে। কিখাে কেষ্টা কেরে 

আেরল কেখান কথরক ককান েক্ত কবে হরয়রে দক না। 

আমারক বলল, 

-বযথা দক খুব কবদি? 

আমাে মুখ দিরয় ককান কথা কবে হল না। হযা িব্দটুকু বলরতও কযন মুরখে কথা জদড়রয় 

যাদিরলা। 

আদম ককানমরত মাথা ঝাকালাম ককবল। তানভীে বলল, 

-কপ্রেদক্রপিনটা ককাথায় কিদখ ? 

বযাে কথরক আদম কপ্রেদক্রপিনটা কবে করে দিলাম । তানভীে কেটাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-তুদম এখারন বে আদম ঔেধ্গুরলা দনরয় আদে। একিম নড়রব না। 

ও তােপে দল রটে দিরক হাটা দিল। 

 

আদম আবােও একা একা বরে েইলাম। একটু আরে আমাে োরথ দক হল আদম বুঝরতই 

পােলাম না। দক অদ্ভুতভারব তানভীে আমাে কারে েরল এল ! আদম দনদিত কয ও 

েরেতনভারব কাজটা করে দন। স্বাভাদবক প্রদতদক্রয়া কিদখরয়রে। 

ডাক্তাে আপা দ রে এরলন একটু পরেই। আমাে দিরক তাদকরয় বলরলন, 

-বাোয় যারব দকভারব ? বযথা দক কবরড়রে আেও ? 

আদম একটু হােলাম। তােপে বললাম, 

-একটু কবরড়রে। তরব দেন্তা কনই োমরল দনরবা। আমাে হােবযাড এরেরে। 

আদম খাদনকটা অবাক হলাম এই কথা কভরব কয হাজবযাড কথাটা বলরত আমাে কমারটও 

বােঁধ্রলা না দকিংবা আদম কমারটও লদজ্জত বা কুদন্ঠতরবাধ্ কেলাম না। 
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ডাক্তাে দিউলী আমাে দিরক একটু অবাক কোরখই তাকারলন । আদম দববাদহত এটা েম্ভবত 

দতদন আিা করেনদন। একটু কহরে বলরলন, 

-ওহ। তাহরল কতা কবি ভাল কথা। কে ককাথায়? 

-ঔেধ্ আনরত কেরে । 

-কবি । 

আদম আেও দকেু বলরত যাদিলাম তাে আরেই কিখলাম কয তানভীে দল রটে িেজা দিরয় 

কবে হরয় আেরে । আমাে কোরখে দিরক তাদকরয় ডাক্তাে আপা কিখলাম তানভীরেে দিরক 

তাকারলন । তাে কোরখ আদম খাদনকটা দবস্ময় কিখরত কপলাম । েম্ভবত আমাে স্বামী দহোরব 

অনয কাউরক আিা করেদেরলন । অন্তত আেও বয়স্ক কাউরক । তানভীে প্রায় আমাে েমান । 

এ বয়রে কমরয়রিে দবরয় হরয় যাওয়াটা খুব স্বাভাদবক একটা বযাপাে দকন্তু কেরলো স্বাধ্ােণত 

এই বয়রে দবরয় করে না । 

ডাক্তাে আপা একটু অবাক হরয়ই তাদকরয় েইরলন তানভীরেে দিরক । কারে আেরতই 

তানভীে বলল, 

-েল, কযাব িােঁদড়রয় েরয়রে । 

তােপে ডাক্তাে দিউলীে দিরক তাদকরয় বলল, 

-ওরক দক দনরয় কযরত পাদে ? 

-হযা হযা, দনরয় যাও । 

-ভরয়ে কতা ককান কােণ কনই । তাই না ? 

-না না । ভরয়ে ককান কােণ কনই । ও ভাল আরে । একটু কাটাে কােরণ পারয় বযথা কেরে । 

দুদতন দিরনে কভতরেই ভাল হরয় যারব । 

-আিা । 

-শুরনা, হুইল কেয়াে করে দনরয় যাও ওরক । দিক আরে ! আদম কেয়ারেে বযবস্থা করে দিদি । 

 

এই বরলই ডাক্তাে দিউলী কভতরে েরল কেল । হুইল কেয়াে েরল এল একটু পরেই । তানভীে 

আমারক োহাযয কেরলা কেটারত বেরত । আমাে ভাল পা-টারত িােঁদড়রয় আদম হুইল কেয়ারে 

বরে পড়লাম । দল ট দিরয় কনরম এলাম দনরে । কযাবটা এরকবারে িেজাে কারেই িােঁদড়রয় 

দেল । এক পারয় লাদ রয় লাদ রয় েলরত েলরত আদম কযারব উরি বেলাম । তরব তানভীে 

আমারক ধ্রে দেল । 

পুরো োস্তা তানভীে আমাে দিরকই তাদকরয় দেল । মারঝমরধ্য আমারক বকাও দিদিরলা । 

আদম ককন তারক বললাম না ! আমাে বাবা ওরক ক ান দিরয়দেরলা । ও লজ্জায় পরড় 

দেরয়দেরলা । আমাে পারয় অপারেিন হরব, আে ও জারনই না । আদম েুাপোপ শুরন 

যাদিলাম। ককন জাদন আমাে ভাল লােদেরলা ওে বকা শুনরত । 

 

কোটরবলাে একটা ঘটনা মরন পরড় কেল আমাে । কেদিন আমাে িেীরে জ্বে এরেরে । আদম 

বাোয় কাউরক বদল দন । েুপোপ স্কুরল েরল দেরয়দে । দকন্তু স্কুরল দেরয় অবস্থা খুব খাোপ হরয় 

কেল । বাবারক খবে কিওয়া হল । বাবা কি রড় কেল স্কুরল । আমাে জ্বে শুরন জানরত োইরলা 

কখন কথরক জ্বে । আদম যখন বললাম েকাল কথরক তখন কে আমারক খুব বকরলা। বাবা 
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আমারক স্বাধ্ােণত বকাবদক কেরতা না । যা বকরতা মা-ই বকরতা । বাবাে বকা শুনরলই 

আদম কান্নাকাদট কেতাম । দকন্তু কেদিন আমাে কান্না আরে দন কমারটও । আদম বাবাে করন্ঠ 

একটা অদভমান কটে পাদিলাম । আমো আমারিে আনরন্দে কথা অরনকরক বদল । দকন্তু 

দুুঃখ আে করষ্টে কথ বদল ককবল কারেে মানুেগুরলাে কারে । আদম কয করষ্ট দেলাম এটা 

আদম তারক বদল দন । এটারতই কে কষ্ট কপরয়রে । দিক একই আেেণ আদম তানভীরেে কাে 

কথরকও পাদিলাম । মরনে কভতরে দক এক অদ্ভুত আনন্দরবাধ্ কয হদিরলা আমাে ! 

 

কযাবটা আমাে হরলে োমরন এরে থামরলা । কযারবে কেট কথরক যখন নামলাম তখন 

খাদনকটা দবপরিই পরড় কেলাম । আমাে হরলে োমরনে  ুটপাথটা কবি উেঁেু । আদম এক পারয় 

িােঁদড়রয় ককানভারবই এই  ুটপারথ উিরত পােরবা না । এক পারয় ভে দিরয় কবদি েময় আদম 

িােঁদড়রয়ও থাকরত পােদে না । দক কেরবা বুঝরত পােদেলাম না । তখনই তানভীে একটা কাজ 

করে ক লল । 

আরে দকেু েময় আমাে দিরক তাদকরয় েইরলা । দকেু কযন ভাবরে । তােপে আমাে হারত 

ঔেরধ্ে পযারকটটা দিল । তােপে আমারক তীেভারব দবদস্মত করে দিরয় ককারল তুরল দনল । 

এরতাগুরলা মানুে েরয়রে োদেদিরক । েবাই আমারিে দিরক হা করে তাদকরয় েইরলা । আদম 

লজ্জায় কিে হরয় কেলাম । দকন্তু দক কেরবা, দকেু বলরত পােলাম না । 

তানভীে আমারক ককারল দনরয়ই কেরটে কভতরে ঢুরক পড়রলা । কমরয়রিে হরলে কেরট 

কেরলরিে যাওয়াে দনয়ম কনই তরব িারোয়ান আমারিে আটকারলা না । দবরিে করে আমাে 

পারয় বযারডজ কিরখ কযরত দিল । এরকবারে হরলে  টরকে োমরন আমারক বদেরয় দিল ও । 

আদম বললাম, 

-আদম এখান কথরক কযরত পােরবা । 

-দকভারব যারব ? আদম দক আরেকটু এদেরয় দিরবা ? 

-না না । িেকাে কনই । আদম ক ান দিদি । ককউ এরে দনরয় যারব আমারক । 

 

কবদি অরপো কেরত হল না । নাহাে আপু দনরজই কনরম এল । োরথ করে পারিে রুরমে 

রুম্পা আপুরকও দনরয় এল । আমারক ধ্রে হাটরত োহাযয কেরলা তাো ! দল রটে িেজা বন্ধ 

হওয়াে আে পযশন্ত আদম কপেরন তাদকরয় কিখলাম ও িােঁদড়রয়ই আরে আমাে দিরক তাদকরয় ! 

রুরম এরে নাহাে আপু বলল, 

-বয়রেড ? কতাে কয বয়রেড আরে বদলে দন কতা ? 

আদম লদজ্জত করন্ঠ বললাম, 

-না আপু, বয়রেড না ! 

-তাহরল ? 

-হােবযাড ! 

-দক বদলে ! করব হল ? তুই কতা কাউরক দকেু বদলে দন ! 

-হিাৎ করে হরয় কেল আপু । এইবাে বাোয় দেরয় ! 

 



 

62 

 

নাহাে আপু েম্ভবত আেও দকেু জানরত োইরতা তরব আমাে িেীে খাোপ দবধ্ায় আে দকেু 

জানরত োইরলা না । 

োরতেরবলা তানভীে কবি করয়কবাে ক ান দিল আমারক । আদম দিকমত কখরয়দে দক না, 

ককান অেুদবধ্া হরি দক না, বযথা হরি দক না েহ আেও নানান কথা ! আব্বুও ক ান দিরয় 

কখােঁজখবে জানরত োইরলা । তানভীে েবদকেু োমরলরে শুরন কবি খুদিও হল। েবাে কিরেে 

ক ানটা এল আমাে শ্বশুেমিাইরয়ে কাে কথরক । ক ান দিরয় আমারক প্রথরম দকেু েময় 

বকাবদক কেরলন, এই েকমভারব একা একা হােপাতারল যাওয়াে জনয । আদম যতই তারক 

কবাঝারনাে কেষ্টা কেলাম কয এটা এমন ককান দকেুই না দকন্তু কক কিানা কাে কথা ! ক ান 

োখাে আরে আমারক বলরলন আদম কযন কাপড়-কোপড় গুদেরয় োদখ । েকারল তানভীে 

আেরব আমাে হরলে োমরন । আমারক দনরয় বাোয় েরল আেরব । 

আদম বলরত োইলাম কয বাদড়রত যাওয়াে মত অেুস্থ আদম হই দন দকন্তু আরেকটা বড় ধ্মক 

শুরন আদম েুপ করে কেলাম । আমারক কয বাোয় কযরতই হরব কেটা বুঝরত আে বাদক েইরলা 

না । 
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অধ্যায় কতরো 
 

তানভীরেে কথা 

 

োত করে হরল কপ েঁোরনাটা আমাে জনয নতুন দকেু নয়। আজরক হরল কপ েঁোরত কপ েঁোরত 

কবি োত হরয় যারব। এমদনরত িিটাে কভতরে কেট বন্ধ হওয়াে কথা থাকরলও, কেরলো প্রায় 

োোোতই হল কথরক কবে হরত পারে দকিংবা ঢুকরত পারে। তরব আজরক হরল আদম ইরি 

করেই কিদে করে ঢুরকদে। োত এোরোটা এখন। কেট আেও একটু িূরে। আদম হাটদে 

কেদিরক। তখনই আব্বাে ক ান এরে হাদজে। 

-আেোলামু আলাইকুম আব্বা । 

-ওয়ালাইকুম আেোলাম । ককাথায় তুদম? 

-এই কতা হরল। 

 

যদিও দমথযা কথা। হরলে কেট কথরক কবি খাদনকটা িূরেই িােঁদড়রয় আদে। আব্বা বলরলন, 

-তৃোে পারয় নাদক একটা অপারেিন হরয়রে আজরক? 

-দজ। 

-তুদম দক োরথ দেরল? 

 

আদম খাদনকটা কটনিরন পড়লাম। এখন েতয বলরবা নাদক দমথযা বলব ? আমাে একবাে 

মরন হল আদম েতয কথাটা না বদল। আদম কতা তাে োরথই দেলাম। তৃোরক হরল কপ েঁরে দিরয় 

এরেদে। তরব এই কথা েতয কয প্রথম কথরক োরথ দেলাম না। জানতামই না, থাকরবা দকভারব! 

আমাে কতা আে কিাে না। 

পরে মরন হল তৃোে কয পারয় অপারেিন হরয়রে এই কথা কতা আদম আব্বারক বদল দন। 

তােপরেও কে কজরন কেরে। এে অথশ হরি কে অনয তথযগুরলাও জানরত পারে। তাে কারে 

দমথযা বরল লাভ কনই। আদম েতয কথাটাই বললাম। তরব পুরোপুদে বললাম না। 

-হযা, আদম ওরক হােপাতাল কথরক হরল দনরয় দেরয়দে। এরকবারে কেরটে দবদডিংরয়ে কারে 

কপ েঁরে দিরয়দে। 

দকন্তু আদম মারঝমরধ্য ভুরল যাই কয আমাে বাবা আমারক জন্ম দিরয়রে। আদম ককমন কেটা কে 

খুব ভাল করেই জারন। কে পাল্টা প্রে কেরলা, 

-তৃোরক দনরয় কেদেরল হােপাতারল ? 

 

এই হরি কথা। কে আেল তথয জারন। তােপরেও আমাে মুখ দিরয় শুনরত োয়। 

আদম দমনদমন করে বললাম, 

-আদম কতা জানতামই না। তৃো কতা আমারক দকেু বরলই দন। 
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-কতামাে বউরয়ে কখােঁজখবে োখাে িাদয়ত্ব কাে উপে? তারক ককন েব কথা খুরল বলরত 

হরব? তুদম ভাত খাও না? ঘাে খাও? তুদম জারনা না বাদড়ে কমরয়ো কখনই দনরজরিে 

েমেযাে কথা বলরত োয় না। কেগুরলা বুরঝ দনরত হয়। কতামাে আম্মা কতা আমারক তাে 

েমেযাে কথা ককানদিন বরল না, আদম কতা দিকই বুদঝ তাে দক েমেযা ! একই দবশ্বদবিযালরয় 

পড়, থারকা কাোকাদে, তবুও তুদম জানরব না? 

-েযদে আব্বা। 

-আমারক েযদে ককন বলরো? আদম দক একা একা হােপাতারল দেরয়দে? কয দেরয়রে তারক 

বল। 

-দজ আিা। 

-আে শুরনা, কাল কভারে মনজুে যারব কতামাে কারে। তৃোরক দনরয় কোজা বাোয় আেবা। 

-দজ আিা। 

-এখন ক ান োখ। আে দ্রুত হরল ক েত যাও। োরত বাইরে থাকা দিক না। 

-দজ আিা। 

 

আদম ক ান কেরখ দিলাম। আে কথা বাদড়রয় লাভ কনই। আব্বা দিকই কটে কপরয়রে কয আদম 

এখনও বাইরে েরয়দে। আদম দ্রুত পা োলারত শুরু কেলাম। 

 

আজরক আমাে োরথ দক হরি আদম দকেুই বুঝরত পােদে না। দুপুরে ক্লাে আে আড্ডা কিে 

করে বাইরে কবে হরতই কিদখ োমরন দিরয় নীতু এদেরয় আেরে। আদম নীতুে োরথ েোেদে 

আজ পযশন্ত কথা বদল দন। আমারিে মারঝ ককবল কোখারোদখ হরয়রে অরনকবাে। আদম 

কভরবদেলাম হয়রতা ককান একটা কারজ কে দডপাটশরমরন্টে দিরক যারি। অনযদিরনে মত 

আজরকও আমারিে ককবল কোখারোদখ হরব। তােপে কে েরল যারব তাে পরথ, আদম যারবা 

আমাে পরথ। দকন্তু আমারক অবাক করে দিরয় নীতু এরকবারে আমাে োমরনই িােঁদড়রয় 

পড়রলা। আমারক উরেিয করে বলল, 

-আজরক যারবন না দেতুরক পড়ারত? 

আদম েদতযই দবশ্বাে কেরত পােদেলাম না। অবাক কোরখ তাদকরয় েইলাম দকেুটা েময়। 

বললাম, 

-হযা, যারবা কতা। 

-েলুন আজরক আমাে োরথ। আজরক আম্মু একটু আরে আরে কযরত বরলরে। 

 

আমাে মাথাে কভতরে দকেুই ঢুকদেরলা না এেব। দক হরি এেব ? এই কমরয়টাে আেেন 

আমাে কারে অস্বাভাদবক মরন হরি। নীতু কখনই আমাে োরথ এরতা দে দেল না। এক বারে 

হুট করে এরতা কাোকাদে ককন েরল আেরত োইরে? 

 

আমাে এখন দক কো উদেৎ? 

আদম দকেু বুঝরত পােদেলাম না। 
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নীতুে োরথ দেক্সায় উিরত আমাে ককমন একটা দমে অনুভূদত হল। মরনে এক পে বলরে 

কয এই কমরয়টা দনজ কথরক কতামাে োরথ দেক্সায় উরিরে, এরত ককান কিাে কনই। তুদম কতা 

খাোপ দকেু কেরো না। পৃদথবীে ককান আইরন কলখা আরে কয দবরয় হরলই অনয কমরয়ে 

োরথ দেক্সারত ওিা যারব না। এমন ককান আইন কনই। দকন্তু কেই োরথ অনয আরেকটা অিংি 

আমারক দধ্ক্কাে দিরত লােরলা। বােবাে বলরত থাকরলা কয নীতু অনয ককান কমরয় নয়, এই 

কমরয়ে োরথ কতামাে আেেণ ককানদিন স্বাভাদবক হরব না। এখন কতামাে বউ আরে। এখন 

নীতুে োরথ কতামাে কমলারমিা মানায় না। 

 

আদম ককানদিরক যারবা বুঝরতই পােদেলাম না। নীতু কযন দক দজরেে কেরলা। আদম জবাব 

দিলাম। আরেকটা প্রে কেরলা দকন্তু কেটাে উত্তে কিওয়াে আরেই আমাে ক ান কবরজ উিরলা। 

ক ারনে দিরক তাদকরয়ই অবাক হলাম। আমাে শ্বশুেমিাই ক ান দিরয়রেন। দতদন আমারক 

এই েমরয় ক ান ককন দিরলন? দতদন োধ্ােণত োরত ক ান কিন। এখন ককন? 

-হযারলা, আেোলামু আলাইকুম। 

জবাব এল ওপাি কথরক। খাদনকটা উৎকদন্ঠত কন্ঠস্বে বুঝরত পােলাম। 

বললাম, 

-দক হরয়রে? 

-তৃো হােপাতারল! 

 

কথাটা কিানাে পরেই আমাে মাথাে কভতে কথরক অনয েবদকেু হাদেরয় কেল মুহূরতশে 

কভতরেই। আমাে পারি কয ককউ বরে আরে এটাও আমাে মরন েইরলা না। মরন েইরলা না 

আদম ককাথাও যাদিলাম। আমাে ককবল হদিল কয তৃো হােপাতারল েরয়রে। দক আিযশভারব 

আদম এই বযাকুলতা অনুভব কেরত পােদেলাম ! আদম দনরজই অবাক হরয় যাদিলাম। 

-ককান হােপাতারল? 

শ্বশুে মিাই নাম বলরলন। আদম বললাম, 

-আদম যাদি এখনই। 

 

ক ান কেরখ োেপারি তাকালাম। আমাে ককবল মরন হল কয কযরকানভারব কহাক আমারক 

এখন ধ্ানমদি কপ েঁোরত হরব। তৃো এখন কেখারনই আরে। একা েরয়রে। 

নীতুরক বললাম, 

-আমারক একটু ধ্ানমদি কযরত হরব। ওখারন একজন হােপাতারল েরয়রে। একা। 

 

আদম দেক্সাওয়ালারক দেক্সা থামারত বললাম। তােপে দেক্সাটা দিকমত থামাে আরেই লা  

দিরয় কনরম কেলাম। আমারক এখন ধ্ানমদি কযরত হরব। তৃো একলা েরয়রে ওখারন।। 

 

তৃোরক আবাে হরল কেরখ এরে আমাে মরন একটু িাদন্ত লােরলা। যখন ওে হরলে কেট কথরক 

কবে হলাম আমাে দনরজে কারে ককমন কযন একটা লজ্জা অনুভূত হল। আদম দকভারব ওরক 
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েবাে োমরন ককারল দনরয় ক ললাম ককান দকেু না দেন্তা করেই! আরিপারিে মানুেগুরলা দক 

ভাবরে কক জারন! আিা ভাবুক। দকেু যায় আরে না। আদম এমন ককান অনযায় কদে দন। 

 

দবরকলরবলা দেতুে ক ান কপরয় খাদনকটা অবাক হরয়দেলাম। নীতুে ভােযমরত আজরক ওো 

নাদক বাইরে যারব। এইজনয আমারক একটু আরে আরে কযরত বরলদেল। দকন্তু আদম কতা আে 

কযরত পােলাম না তৃোে হােপাতারল থাকাে কথা শুরন। অথে দেতু আমারক জানারলা কয ও 

বাোরতই আরে। আদম নীতুে কথা বলরত দেরয়ও আটরক কেলাম। কমরয়টাে আেেণ আজরক 

ককমন কযন মরন হদিরলা । এমন আেেণ ককন কেরলা কমরয়টা ? 

 

আদম আে কবদি দকেু দজরেে কেলাম না । দেতুরক পড়ারত েরল কেলাম ! ওরিে বাোে 

পদেরবি স্বাভাদবকই মরন হল । তরব ঐদিরনে পে কথরক দেতুরিে বাোয় আমাে যত্ন কযন 

একটু কবদিই কবরড় দেরয়রে । দবরিে করে নাস্তাে কবলায় । আরে কতা ভাল নাস্তা আেরতাই, 

এখন আেও ভাল নাস্তা আেরত শুরু করেরে । তরব আজরক েবদকেুে েূড়ান্ত হল । আজরক 

আমাে কযরত এমদনরতই একটু কিদে হরয় দেরয়দেরলা । পড়ারনা কিে করে কবে হওয়াে আরে 

দেতুে মা এরে বরল কেল কয আজরক োরত কযন আদম ওরিে বাোয় কখরয় যাই ! 

 

োরত কখরত দেরয় কিখা হল দেতুে বাবাে োরথ । ভদ্ররলারকে বয়ে কত আদম দিক আন্দাজ 

কেরত পােলাম না । কবি ইয়ািং কিখরত । নীতুরক তাে কমরয় কম কোট কবান মরন হল । িেীে 

স্বাস্থয এরকবারে দ ট ! এবিং কোখ মুরখ খুবই আত্মদবশ্বারেে োয়া । দনজরেরে কবি ে ল 

মানুে কে ! ে ল মানুরেে আত্মদবশ্বাে থারক কবদি । 

 

আমাে দিরক কহরে কহরে কথা বলরত শুরু কেরলন । আেও ভাল করে বলরল আমাে 

ইন্টােদভউ দনরত শুরু কেরলন । আমাে পড়াশুনা, কেজাল্ট ককমন হরি । তােপে বাোয় কক 

কক আরে ! বাবা দক করে, ভাই দক করে এইেব । 

েকল প্ররেে জবাবই আদম হাদেমুরখ কিওয়াে কেষ্টা কেদেলাম । খাওয়া িাওয়া কিে হল তরব 

আমাে মরন হল কয ভদ্ররলারকে প্রে কিে হল না । আেও দকেু জানরত োইরতন দকন্তু দেতুে 

মারয়ে কােরণ পােরলন না । বাদক প্রে কয কে অনয ককানদিন কেরব কেই দবেরয় আমাে 

ককান েরন্দহ কনই ! তরব এটুকু বুঝরত কষ্ট হল না কয আমাে ইন্টােদভউ দনরয় দতদন েন্তুষ্ট 

হরয়রেন । 

 

মা, মা আদম পেীোয় পাি করেদে । এখনই আমাে আরেকটা দবরয় হরব! 

 

কদিন আরে আমাে একটা দবরয় হদিরলা না ! মারন বলরত োদিলাম কয একজনরক পটারত 

পােদেলাম না । আে আজরক কিদখ একটা দবরয় কতা হরয়রেই, আরেকজন দবরয় কোে জনয 

উরি পরড় কলরেরে । খুব ইরি হল কয এরিেরক দেৎকাে করে বদল কয শুরনন আদন্ট, আদম 

দবরয় করে ক রলদে । দক কেরবা বরলন ! বাবাে মান েম্মান বােঁোরত করেদে । একেময় 
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আপনাে কমরয়ে কপেরন ঘুেঘুে কেতাম বরট দকন্তু দিন দিন আমাে দনরজে বউ আমাে কারে 

কবি ভাল লােরে । িান্ত-দিগ্ধ ঐ কমরয়টাে মুখ আমারক োরত জাদেরয় োখরে । 

 

দেতুরিে বাো কথরক কবে হরয় এরে খাদনকেণ োস্তাে উপে িােঁদড়রয় েইলাম । আমাে মন 

বলরে নীতু বাোন্দায় িােঁদড়রয় আরে । েম্ভবত িেজাে আড়ারল । আদম তাকারলই পাদলরয় 

যারব ! 

 

আমাে এখন ওদিরক তাকারনা কমারটই দিক হরব না । দকন্তু না তাদকরয় পােলাম না । আমাে 

ধ্ােণা খাদনকটা ভুল প্রমাদণত হল । নীতু িােঁদড়রয়দেল তরব িেজাে আড়ারল না । দগ্রল ধ্রে । 

অনযদিরনে মত পাদলরয় কেল না । কোজা আমাে দিরকই তাদকরয় েইরলা । 

 

আমাে ককন জাদন নীতুে জনয খাোপ লােরত শুরু কেরলা । কমরয়টারক আদম দনরজ স্বপ্ন 

কিদখরয়দে । নয়রতা একটা কমরয় এরতািূে পযশন্ত স্বপ্ন কিরখ না । আমাে দনরজরক অপোধ্ী মরন 

হরত লােরলা । আদম হাটরত শুরু কেলাম । আজরক ককন জাদন দেক্সা দনরত ইরি হল না । 

আজরক কহরট কহরটই যারবা হরল ! 
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অধ্যায় কে ে 
তানভীরেে কথা 

 

মনজুে ক ান কেরলা দিক েকাল েয়টায় ! আদম আোম করে ঘুমাদিলাম । আব্বা 

বরলদেরলা েকালরবলা মনজুে আেরব দকন্তু এরতা েকারল আেরব কেটা কতা ভাদব দন । 

-ভাইজান এখনও ঘুমাইতারেন ? 

-তুই কই ? 

-আপনাে হরলে োমরন । 

আদম ঘদড়ে দিরক আরেকবাে তাকালাম । তখনও েয়টা বাজরত এক দমদনট বাদক আরে । 

এই কবটাে দক ককান কাজ কনই । আদম বললাম, 

-এরতা েকারল কতারক কক আেরত বরলরে ? 

-আদম দকেু জাদন না ভাইজান । বড় েযাে আেরত বরলরে । ৫টায় েয়ানা দিদে । োস্তা  ােঁকা 

দেল । আপরন এখনও ঘুরম ? 

-কতা দক কেরবা ? এই েময় ঘুম োড়া মানুে দক করে ? 

-জলদি উরিন । েযাে বলরে আটটাে কভতরে বাোয় দেয়া হাদজে হরত । বাদড়রত ভুনা দখেুদড় 

োন্না হইরতরে, কেইটা েেম েেম খাইরত হরব ! 

 

আমাে আে োি কো হল না । ককানমরত বযারে দুরটা জামা কাপড় দনরয় কবে হরয় এলাম । 

এক কবাতল পাদন দনরয় দনলাম োরথ । পরথ োি করে কনওয়া যারব । 

 

আদম কভরবদেলাম কয তৃোও এখনও ঘুরম থাকরব । তাহরল আব্বারক কিদে কোে একটা 

অযুহাত কিওয়া যারব । তরব কেটা আে কো কেল না । ওে হরলে োমরন কযরতই কিখলাম 

তৃো কবে হরয় এল কেট দিরয় । একটা হুইল কেয়ারে বরে আরে । কাে হুইল কেয়াে কক 

জারন! েতকালরকে আপুটা ওরক দনরয় এল কেরটে োমরন ! 

আদম তৃোে কপািারকে দিরক তাদকরয় েইলাম। েতকাল কমরয়টা একটা দজরন্সে পযান্ট 

পরেদেল ! আজরকও কেটা পরে আরে । উপরে অবিয কাদমজটা আলািা । েতকাল একটু 

িটশ কাদমজ পরেদেল । আজরক কুতশা টাইরপে দকেু পরে আরে । 

 

আব্বা কমরয়রিে এই দজন্স পোটা একিম পেন্দ করেন না । তৃো এটা পরে কেরল দক বলরব 

কক জারন ? 

অবিয ওরক কিাে কিওয়া যারব না । দজন্সটা কবি টাইটই । এটা েম্ভবত পারয়ে কােরণ খুলরত 

পারে দন ! নয়রতা অনয দকেু পেরতা ! 

যাক দক আে কো ! 
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আমাে আরেই কিখলাম মনজুে এদেরয় কেল তাে দিরক । হারতে বযােটা দনরয় োদড়রত 

োখরলা । এবিং আবােও কেই েমেযাে েম্মুখীন হলাম আমো !  ুটপাথ কথরক কবি খাদনকটা 

দনরেই হরি োস্তাটা । ওখান দিরয় হুইল কেয়াে নামারনা যারব না । তৃো আমাে দিরক খাদনকটা 

অস্বদস্ত দনরয় তাদকরয় েইরলা । এখন আরিপারি একিমই ককউ কনই । েতদিন যখন এরতা 

মানুরেে মারঝ ওরক ককারল দনরয় এখান দিরয় উিরত কপরেদে, আজরকও পােরবা । 

তৃো যখন আমাে েলারত দনরজে হাত কেরখ ওে কিরহে ভাে কেরড় দিরলা, আমাে কারে 

অদ্ভুত একটা অনুভূদত হল । এটা ককন এমন হল আদম বুঝলাম না । ককবল বুঝলাম কয 

আমাে বুরকে হাটশদবটটা একটু কযন কবরড় দেরয়রে । আদম ওে দপরিে দিরক হাত দিরয় ওরক 

খাদনকটা ককারল তুরল দনলাম আবােও । তােপে ওরক এরকবারে োদড়ে িেজাে কারে দনরয় 

এলাম । মনজুে িেজা খুরলই কেরখদেরলা । তৃোরক কভতরে ঢুদকরয় দিলাম । 

 

োদড় যখন েলরত শুরু করেরে তখন প্রায় োতটা কবরজ কেরে । তৃো জানলাে কােঁে নাদমরয় 

বাইরেে দিরক তাদকরয় আরে । ওে োলটা একটু লাল হরয় আরে । বুঝরত পােদেলাম কয ও 

খাদনকটা লজ্জা কপরয়রে । আদম ওরক একটু স্বাভাদবক কেরতই বললাম, 

-পারয়ে বযথা ককমন এখন ? 

তৃো আমাে দিরক না তাদকরয়ই বলল, 

-এখন একটু ভাল । তরব বযথা আরে এখনও ! 

 

মনজুে কবি দ্রুতই োদড় োলারি । ঢাকা িহে এখনও কজরে ওরি দন । কজরে ওিাে আরেই 

িহে পাে হরত পােরল বােঁদে । 

 

দিক আটটাে েময়ই আমারিে োদড়টা বাোয় দেরয় হাদজে হল । আব্বা বাোে োমরনই 

িােঁদড়রয়দেরলন । আমারিে আোে জনয অরপো কেদেরলন ! এে মারঝ করয়কবাে ক ান 

দিরয় কখােঁজখবেও দনরয়রেন । 

আমাে মরন তখনও তৃোে পেরনে দজরন্সে পযারন্টে বযাপােটা ঘুেরত লােরলা । আব্বাে মুখ 

এখন েম্ভীে না হরলই হল ! 
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অধ্যায় পরনে 
 

তৃোে কথা 

 

তানভীরেে দিরক তাকারত আমাে ককন জাদন একটু লজ্জা কেদেরলা । পেপে দুইবাে কে 

আমারক এইভারব ককারল করে দনরয় োদড় কথরক বাইরে কবে কেরলা আবাে কভতরে দনরয় 

কেল । আমাে েবাে োমরন এরতা লজ্জা কেরত লােরলা আদম দনরজই জাদন না । োদড় োড়াে 

আরে নাহাে আপাে কেহাোে দিরক তাদকরয় কিদখ কে ককমন দমটদমট করে হােরে । দক 

একটা লজ্জাে অনুভূদত ! 

 

আবাে তানভীেরিে ড্রাইভাে কেরলটাও ককমন দনলশরজ্জে মত হােদেরলা । মরন হদিরলা কযন 

দক একটা মজাে িৃিযই না ও কিখরে । আিা, ওরিে বাোয় দেরয় যখন হাদজে হব তখন দক 

হরব ? 

ও দক তখনও আমারক েবাে োমরন ককারল করে দনরয়ই কভতরে যারব ? 

কথাটা মরন হরতই আমাে পুরো িেীে খাদনকটা ককেঁরপ উিরলা । 

এমন দকেু হরল আদম েদতযই লজ্জারত মরে যারবা ! এই কথাটা ভাবরতই আামে োরয় কােঁটা 

দিরয় উিরলা । 

 

দিক এইেকম লজ্জা আদম কপরয়দেলাম তানভীরেে বড় ভাইরয়ে বাোয় দেরয় । দবরিে করে 

একটা েময় তানভীে টক িই আনরত বাইরে েরল কেল । েূদে ভাবী আবােও োন্নাঘরে 

দেরয়রে । আদম বরে আদে কো ারত । তখনই  য়োল নারমে মানুেটা আমাে োমরন এরে 

বেরলা । আদম তখন দটদভে দিরক তাদকরয় আরে । আমাে ককন জাদন মরন হল েূদে ভাবী 

ইরি করেই োন্নাঘরে েরল দেরয়রে । আমাে োরথ  য়োল োরহরবে কথা বলাে একটা 

েুরযাে করে কিওয়াে জনয ! 

 

আমাে ধ্ােণা েদতয হল একটু পরেই ।  য়োল োরহব বলল, 

-তৃো ! 

আদম তখনও তাে দিরক তাকাই দন ! 

কে বলল, 

-আমাে কতামাে কারে একটা েমা োওয়াে িেকাে আরে । যদিও আদম এে দকেুই জাদন না, 

আমারক খাদনকটা কজাে করেই এে কভতরে দনরয় আো হরয়দেরলা । 

আদম ককান কথা না বরল তাে দিরক কোখ তুরল তাকালাম । 

 য়োল োরহব আমাে দিরক তাদকরয় আরে । কে আবাে বলল, 

-আদম কোটরবলা কথরকই বাবারক জরমে মত ভয় কপরয় এরেদে । তাে কথাে অবাধ্য হওয়াে 

োধ্য আমাে দেল না ককানদিন । এই জনযই হয়রতা বাবা আে ককান দকেু না কভরবই আমাে 
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দবরয় দিক করে ক রলদেরলন । আদম হয়রতা েদতযই কতামারক দবরয় করে ক লতাম । ওভারব 

পালাতাম না । দকন্তু েূদেে োরথ আমাে অরনকদিন আরে কথরকই একটা কদমটরমন্ট দেল । 

আদম যদি কতামারক দবরয় কেতাম তাহরল েূদে দক কয কেরতা আদম জাদন না ! ককবল এই 

জনযই ... 

 

কে একটু দবেদত দনল । তােপে বলল, 

-আব্বারকও কিাে দিরত পােদে না কােণ আদমই তারক এই অনুভূদতটা দিরয়দে কয আদম তাে 

েব কথা শুনরবা । এই জনযই হয়রতা কে আমাে কারে একবােও জানরত োন দন । তুদম দিজ 

আমাে উপে দকিংবা বাবাে উপে োে কেরখা না । ককমন ? 

আদম একটু হােলাম ।  য়োল োরহব বলল, 

-দনরজে ভাই বরল বলদে না তরব তানভীে ভাল কেরল । একটু েময় হয়রতা কতামারিে লােরব 

তরব তুদম যদি একটু োহাযয কে তাহরল কিখরব কে কবে হােবযাড হরব ! 

 

আদম দক বলরবা খুেঁরজ পাদিলাম না । আমাে এখন দক বলা উদেৎ আদম দনরজও জাদন না । 

এক দহোরব কিখরল আেরল  য়োল োরহবরক কিােও কিওয়া যায় না । েবাই আেরল 

পদেদস্থদতে স্বীকাে । আদম আমাে ভােযরক কমরন দনরয়দে । এে কথরক ভাল আে আমাে 

জীবরন দক হরত পােরতা ? 

 য়োল োরহব হিাৎ বলল, 

-কতামাে স্কুল জীবরন দক দকেু হরয়দেরলা? 

 

আমাে বুরকে মারঝ ধ্বক করে উিরলা । আদম অস্বদস্ত দনরয় তাকালাম । আমাে তাকারনাে 

ধ্েণ কিরখই কে বুরঝ কেল কয আমাে োরথ দকেু হরয়দেরলা !  য়োল োরহব বলল, 

-বাবা দনিয়ই জারন কথাটা । তাই না ? 

আদম মাথা নাড়ালাম ! বললাম, 

-আপদন বাবাে কাে কথরক শুরনন দন ? 

-না ! আমারক একজন ক ান করেদেরলা ? 

-কক ? 

-কে তাে নাম বরল দন । ক ান দিল আে হেহে করে েব বরল কেল ।  

আদম মাথা দনে করে েইলাম ।  য়োল োরহব বলল, 

-আদম আমাে বাবাে মতই । কয অপোধ্ তুদম কে দন তাে জনয কতামারক কিাে দিরবা না । 

আদম ককবল কতামারক বলরত োইদেলাম কয ঐ কথা জানা আে আমাে পাদলরয় যাওয়াে 

কভতরে ককান েম্পকশ কনই । আদম ককবল আমাে ভালবাোে মানুেদটে জনয েরল এরেদেলাম। 

তুদম িয়া করে আমারক ভুল বুরঝা না । 

 

আমাে ককন জাদন কথাটা ভাল লােরলা ।  য়োল োরহব হয়রতা খাদনকটা অপোধ্রবারধ্ 

ভুেদেরলা । কে হয়রতা মরন করে আরে কয আদম তারক ভুল বুরঝদে । একটু কয বুরঝদেলাম 

কেটা েদতয । আমাে েদতযই মরন হরয়দেরলা কয  য়োল োরহব আমাে বযাপারে আরে 
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জানরতন না । তােপে কজরন দেরয় মাঝপরথ পাদলরয় কেরেন । তরব এখন ককন জাদন েতযটা 

কজরন একটু ভাল লােরে । যাক, অন্তত আদম কয অপোধ্টা কদে দন কেটাে জনয এখারন 

আমারক িাদস্ত কপরত হয় দন । 

 

 য়োল োরহব বলল, 

-তানভীে দক জারন বযাপােটা ? 

বললাম, 

-দিক জাদন না ! 

-ওরক তুদমই বরল দিও । জাদন না বাবা ওরক বরলরে দকনা । তরব কতামাে কাে কথরক শুনরল 

ভাল হরব । দিক আরে? 

-দজ ! আমাে মরন থাকরব ! 

 

 

 

 

তানভীে হিাৎ আমাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-একটা কথা বলরবা ? 

-হযা বল ! 

-আব্বা কমরয়রিে দজন্স পোটা পেন্দ করে না ! 

 

আদম দনরজে পেরনে দজন্সটাে দিরক তাকালাম ! েতকালই এটা পরে দেরয়দেলাম । তখনই 

আমাে মরন হরয়দেরলা কয এটা পরে না যাই । পযান্টটা একটু টাইটমত । এটা েহরজ কখালা যায় 

না । অনয দকেু পোে মত দেল না কাল । লদিরত েব জামা কাপড় দেল । 

আদম বললাম, 

-আেরল আদম খুলরত পাদে দন এটা পারয়ে কােরণ ! 

-বুঝরত পােদে ! আরে কথরক বরল োখলাম ! যদিও কতামারক দকেু বলরব না মরন হয় ! 

 

আদম একটু িদেতরবাধ্ কেলাম । দবরয়ে পে প্রথমবাে শ্বশুেবাদড় যাদি তাও আবাে দজন্স 

পরে । বযাপােটা ভাল কিখায় না কমারটও । আেরল আমাে দকেুই কোে কনই এখারন । যাক, 

বকা শুনরল না হয় শুনলাম ! 

 

এইেব ভাবরত ভাবরতই কিখরত কপলাম আমো কপ েঁরে কেদে । আমাে শ্বশুেমিাই বাদড়ে 

োমরনই িােঁদড়রয়দেরলন । বুঝরত কষ্ট হল না কয আমারিে জনযই অরপো কেদেরলন ! েব 

কথরক অবাক লােরলা এটা কিরখ কয তাে পারিই একটা হুইল কেয়াে োখা ! মনটা ককন জাদন 

হিাৎ ভাল হরয় কেল । আমাে বাবা েবেময় আমাে কখয়াল োখরতা । আমাে কখন দক 

িেকাে তা আরে কথরকই কে জানরতা ! হুইল কেয়ােটা কিরখ আমাে মরন হল কয আমাে এই 

বাবাও আমাে েব বযাপারে কখয়াল োখরবন । আমাে পারয় অপারেিন হরয়রে এবিং আদম 
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হাটরত পােরবা না এটা দতদন আরে কথরকই কখয়াল করে কেরখরেন এবিং এই হুইল কেয়ােটা 

এরন কেরখরেন ! এটা ভাবরতই আমাে মনটা খুব ভাল হরয় কেল । মরনে কভতরেে িোটা 

ককরট কেল োরথ োরথই । মরন হল কয দতদন কমারটই োে কেরবন না ! 

 

আমারক এইবােও তানভীেই নামরত োহাযয কেরলা । 

িশুেমিাই বলরলন, 

-পরথ কষ্ট হয় দন কতা ? 

আদম একটু কহরে বললাম, 

-না না । একিমই কষ্ট হয় দন । 

-আিা। আরে েকারলে নাস্তা খাওয়া যাক । তােপে কথা শুনরবা েবাে । 

 

এই বরল দতদন আমাে হুইল কেয়ােটা ধ্েরত কেরলন । দতদনই আমারক কভতরে দনরয় যারবন 

এমন একটা ইরি ওনাে ! আদম বলরত কেলাম কয, 

-বাবা আপদন দনরয় যারবন ? 

িশুে মিাই বলরলন, 

-ককন? েমেযা দক ? বাবা তাে কমরয়রক দনরয় কযরত পারে না ? 

আদম লদজ্জত হরয় বললাম, 

-না, না আদম কেটা দমন করে দকেু বদল দন । 

-তাহরল েুপ করে থারকা ! 

 

তােপে আমাে হুইল কেয়ারে কিলা দিরয় বাদড়ে কভতরে দনরয় কযরত লােরলন ! 

দকন্তু যখন হুইল কেয়ারে উরি আদম বাদড়ে দিরক আেদেলাম তখন হিাৎই আমাে মনটা 

খাদনকটা দবেণ্ন হরয় উিরলা । আদম েদতযই কােণটা বুঝরত পােলাম না । মরন হল আদম কযন 

দকেু একটা দমে করে কেলাম ! দক দমে করে কেলাম কেটা দকেুরতই আমাে মাথাে কভতরে 

ঢুকরলা না । 

এমন একটা অদ্ভুত অনুভূদত হওয়াে কােণ দক? 
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অধ্যায় কোল 
তৃোে কথা 

 

ঢাকায় আোে পে কথরক আদম খুব একটা বাইরে কবে হইদন কখনই । আদম কিখতাম আমাে 

পদেদেত েবাই কাজ না থাকরল এদিক ওদিক ঘুরে কবড়ারতা । আে একটু কোখ কান  ুরট 

যাওয়াে পেপেই বয়রেড জুদটরয় ক লত । তােপে তারিে দনরয়ই তারিে জেত । আমাে 

অবিয তারত খুব একটা খাোপ লােরতা না । ভালবাোে মানুরেে োরথ ঘুরে কবড়ারনাটা 

কমারটই খাোপ দকেু না । ভালবাোে মানুরেে োরথ েময় কাটারত কক না োয় ! আদমও তাই 

োইতাম । তরব োহে কেতাম না । বােবাে মরন হত আদম যদি কাউরক ভালবাদে তাহরল 

একটা েময় কে দিকই কজরন যারব আমাে োরথ ঘরট যাওয়া ঘটনাটা । তােপে আমারক কেরড় 

েরল যারব । নয়রতা অপবাি দিরব আমাে নারম । আমাে কত কারেে মানুরেে মুরখই এই 

কথাগুরলা আদম শুরনদে । তারিে কথা হরি, দুদনয়াে অনয ককান কমরয়রক কতা তুরল দনরয় 

যায়দন, আমারকই ককন তুরল দনরয় কেল ! দনিয়ই আমাে কভতরেই কিাে আরে । 

 

প্রথম কযদিন এই কথাটা আদম শুরনদেলাম মরন হরয়দেরলা কযন আদম মাদটে োরথ দমরি 

দেরয়দে। এমন একটা বযাপাে আমাে োরথ কেই কোটরবলারতই ঘরট কেল ! আদম তখন 

দিকমত দকেু বুদঝও না, জাদনও না । আে আমারকই দক না কিাে কিওয়া হরি ! এজনযই 

আদম মানুরেে কাে কথরক িূরে িূরে থাকতাম । কারেে মানুেগুরলাে কাে কথরক এই 

কথাগুরলা শুনরত মন োইরতা না । এে কথরক বেিং আদম িূরে িূরে থাদক ! 

তরব অরনকদিন পরে আমাে ককন জাদন িাদন্ত িাদন্ত লােদেরলা । আমাে শ্বশুেবাদড়ে 

কলাকজন েবাই বযাপােটা জারন । তাো এটা কজরনই আমারক কারে কটরন দনরয়রে । দবরিে 

করে আমাে শ্বশুেমিাই এরতা েভীেভারব আমারক আপন করে দনরয়রেন কয আদম েদতয 

ভাবরতই পােদে না । আদম ককানদিন ভাদবও দন আমাে শ্বশুেবাদড়ে কলাকজন এমন হরব । 

আদম কভরবদেলাম যদি ককানদিন আমাে দবরয় হয় তাহরল হয়রতা উিরত বেরত স্বামী, শ্বশুে 

দকিংবা শ্বাশুদড়ে কাে কথরক আমারক কখােঁটা শুনরত হরব । 

 

আমাে পারয়ে ঐ োমানয কাটাে জনয আমারক দকভারব বাোয় দনরয় কেল । একটানা পুরো 

দতনদিন আমারক একিমই দবোনা কথরক উিরত কিয় দন । আমাে কখন দক িেকাে েব োরথ 

োরথ আমাে হারতে কারে হাদজে হরয়রে । আদম ককান দকেু বলাে ভাো হাদেরয় ক রলদে । 

তরব মরনে কভতরে একটা ভয় দিকই কাজ কেরে আরস্ত আরস্ত । এই েুখ আমাে কপারল 

েইরব কতা ! 

 

এজনযই আদম েুরখে োরথ অভযস্ত হরত পাদে না । োইও না । কােণ েুরখে োরথ অভযস্ত হরয় 

ওিাে পে যখন কেটা কাে কথরক েরল যায় তখন কেই কষ্টটাে োরথ মাদনরয় কনওয়া েম্ভব 

হরয় ওরি না ! 
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তানভীেরিে বাোয় থাকাে েময় একদিন আদম োহে করে আমাে শ্বশুেমিাইরক প্রেটা করে 

ক ললাম । কেদিন দবরকলরবলা আমাে পা অরনকটাই ভাল হরয় কেরে । তােপরেও শ্বশুেমিাই 

আমারক হুইল কেয়ারে বদেরয় বাদড়ে বাইরে দনরয় কেরেন । আরিপারি কাউরক না কিরখ 

আদম হিাৎ জানরত োইলাম, 

-একটা কথা জানরত োইরবা বাবা ? 

-হযা বল ! 

-আমাে বযাপােটা দক তানভীে জারন ? 

আমাে প্রে শুরন একটু কযন থমরক কেরলন দতদন । তােপে আবাে েলরত শুরু কেরলন । 

তােপে বলরলন, 

-আদম এখনও ওরক বদল দন । তরব এটা ককান বড় বযাপাে না । 

-ওরক দক বলা িেকাে না ? 

-আদম আমাে কেরলরক দেদন । আমাে দিক কযমনটা মরন হরয়রে তানভীরেেও দিক কতমনটাই 

মরন হরব !  য়োরলে এমনটাই মরনাভাব হত ! 

আদম বললাম, 

-হযা, তােও একই মরনাভাব ! 

 

বরলই মরন হল আদম ভুল করে ক ললাম । আদম তানভীরেে মুরখ শুরনদেলাম কয  য়োলরক 

বাদড় কথরক কবে করে কিওয়া হরয়রে । শ্বশুেমিাইরয়ে কড়া দনরিশি, তাে োরথ এই বাদড়ে 

কারো ককান েম্পকশ থাকরব না । আমাে শ্বশুেমিাই িােঁদড়রয় কেরলন আবােও । তােপে 

েম্ভীেকরন্ঠ বলরলন, 

-কতামো কিখা করেদেরল তাে োরথ ? 

-দজ বাবা । 

-ককন করেদেরল ? 

 

আমাে এখন দক বলা উদেৎ আদম দনরজই বুঝরত পােদেলাম না । তরব ককন জাদন মরন হল 

আদম োইরলই এই েমেযাটাে েমাধ্ান হরব । আদম হিাৎ করেই িােঁদড়রয় কেলাম । একটু বযথা 

অনুভব হল বরট তরব কেটা আমরল দনলাম না ! শ্বশুে মিাইরয়ে কোরখে দিরক তাদকরয় 

বললাম, 

-আপদন োে কেরবন না দিজ ! কিখুন, যা হওয়াে হরয়রে ! আদম এেরবে দকেু মরন োদখ 

দন । োখরত োই না । তাে উপে আমাে োে কনই । আপদনও োে োখরবন না । ভাইয়ারক 

মা  করে দিন ! 

শ্বশুেমিাই আমাে কোরখে দিরক তাকারলন । আদম এবাে েব কথরক োহরেে কাজটা 

কেলাম । বললাম, 

-আপদন যদি ভাইয়া আে ভাবীরক কমরন না কনন তাহরল আদমও এই বাদড়রত আে আেরবা 

না। আমাে মরন হরব ককবল আমাে কােরণ এই বাদড়ে এক কেরলরক বদঞ্চত কো হরি ! 
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আমাে কাে কথরক েম্ভবত দতদন এইেকম কথা আিা করেন দন । আমারক ওখারন কেরখই 

দতদন ঘরেে দিরক হাটা দিরলন । আদম হুইল কেয়ারে বরে পড়লাম । বােবাে মরন হল কয 

আদম েম্ভবত একটু অদতদেক্ত করে ক রলদে । এই কথাটা বলা কমারটই দিক হয় দন । 

 

োোদিরন শ্বশুেমিাইরয়ে কিখা কপলাম না আে । আমাে একটু মন খাোপ হল । আরেে 

দিনগুরলারত আমাে ঘরে দতদন করয়কবাে করে আেরতন দকন্তু ঐদিন আমাে কারে 

একবােও এরলন না । তানভীে মারঝ একবাে এরে আমাে োরথ কিখা করে কেল । তরব 

আমাে মন খাোপই হরয় েইরলা !  

 

পেদিন েকালরবলা ঘটরলা েব কথরক আিরযশে ঘটনা । েকারল নাস্তা কখরত বোে আরেই 

কিখলাম বাদড়ে োদড়টা এরে থামরলা আদেনারত । এবিং আমারিে েমরক দিরয় কেখান কথরক 

 য়োল ভাইয়া আে েূেী ভাবী নামরলা । আমো েবাই ককবল অবাক হরয় তাদকরয় েরয়দে 

কেদিরক । তানভীে এবিং আমাে শ্বাশুদড় দবদস্মত কোরখ ওরিে দুজরনে দিরক তাদকরয় আরে । 

ককানভারবই তারিে এখন এই বাোয় আোে কথা না । 

শ্বশুেমিাই আমাে োমরন এরে বলরলন, 

-আজ পযশন্ত আমাে উপে কজাে খাদটরয় ককউ ককান দকেু কোরত পারে নাই । দকন্তু তুদম 

কোরল । আে আদমই বা এমন ককন কেলাম আদম দনরজই জাদন না । 

 

আমাে এরতা আনন্দ হল কয আদম তারক জদড়রয়ই ধ্েলাম ! আমাে মরন হল কয আদম আমাে 

দনরজে বাবারকই জদড়রয় ধ্রেদে। কেদিন পুরো পদেবাে প্রথমবারেে মত একোরথ কখরত 

বেলাম । আমাে এরতা আনন্দ হদিরলা ! উপেওয়ালারক বােবাে ধ্নযবাি দিদিলাম । 

 

আমাে মরনে কভতরে তখন কেই ভয়টা আবােও বাড়রত শুরু করেরে । আিা তানভীে যদি 

ঘটনাটাে কথা জানরত পারে তখন কে দক মরন কেরব? কে দক আমারক ভুল বুঝরব ? আমাে 

দক ওরক আরে কথরকই বরল কিওয়া উদেৎ এই কথাগুরলা ? 

 

আদম এটা দিকই বুঝরত শুরু করেদে কয তানভীেরক আদম পেন্দ কেরত শুরু করেদে । আে 

তানভীেও কয আমাে দিরক আরস্ত আরস্ত এদেরয় আেরত শুরু করেরে কেটাও বুঝরত কষ্ট 

হদিরলা না আমাে । তরব আমারিে মারঝ এখনও একটা েিংরকাে েরয়ই কেরে । একটা 

কিওয়াল আমারিে মারঝ এখনও িােঁদড়রয় আরে ।  

 

আমাে পারয়ে কােরণ আমারক তানভীরেে োরথ ঘুমারত হয় না । যদিও আদম তানভীরেে 

ঘরেই ঘুমাই, তানভীে অনয ঘরে ঘুমায় । একজন কারজে কমরয় থারক আমাে োরথ । ঐদিন 

ঘুমারনাে আরে হিাৎ তানভীে দনরজে ঘরে এল দক একটা দজদনে কনওয়াে জনয । আমাে পা 

প্রায় ভাল হরয় কেরে । হাটরত কেরল একটু োপ লারে ককবল । তানভীে আমাে পারয়ে খবে 

দনরয় আবােও দ রে যাদিরলা তখন আদম ওরক বললাম, কিান 

-হুম ! 
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-কতামারক একটা কথা বলাে দেল । 

তানভীে কো াে উপে বেরলা । তােপে বলল, 

-বল 

-আেরল আদম জাদন না তুদম দকভারব কনরম বযাপােটা । 

-বল । কিখা যাক দকভারব কনওয়া যায় । 

আদম কজারে করে একটা িম দনলাম । তােপে বললাম, 

-আেরল আদম যখন স্কুরল পদড় তখন আমাে োরথ ..। 

-একটা দুঘশটনা ঘরটদেরলা ! এই কতা ? .... 

 

আদম তীে দবস্ময় দনরয় তাদকরয় েইলাম । তানভীে এমন একটা ভাব কেরলা কযন এটা ককান 

বযাপােই না । েব কথরক বড় কথা হরি কে বযাপােটা জারন । আদম বললাম, 

 

-তুদম জারনা ? 

-হযা । 

-বাবা বরলরেন ? 

-না । 

-আমাে আব্বু বরলরে? 

-নাহ ! 

-ভাইয়া বরলরে দক ? 

-ভাইয়া জারন নাদক ? 

আদম এবাে খাদনকটা দবদস্মত হলাম । এো োড়া আে কক বলরব ওরক ! আদম বললাম, 

-কক বরলরে ? মারন দকভারব জারনা তুদম ? 

তানভীে একটু হােরলা । তােপে বলল, 

-একজন ক ান করে জাদনরয়দেরলা । 

আমাে মন খাোপ হরয় কেল। আমাে ওরক আেও আরেই জাদনরয় কিওয়া উদেৎ দেল । আদম 

বললাম, 

-আমারিে দবরয়ে দিন ? 

-না । দুদিন পরে । মারন যখন দবরয় হরয় কেরে আে দক ! েম্ভবত এই কমরয়ে কাজই হরি 

েবাইরক এই খবে জানারনা । তাই না ? এইজনয েম্ভবত কতামাে আরেে দবরয়গুরলা 

কভরেরে। 

আদম আেও একটু অবাক হরয় বললাম, 

-কমরয় ? 

-হযা কমরয় ! এবিং আদম জাদন কমরয়টা কক ! 

-কক ? 

-বলরল দবশ্বাে কেরব? 

-কেরবা । বল কক ? 

তানভীে একটু কযন দেন্তা কেরলা । তােপে বলল, কতামাে প্রারণে বান্ধবী দেমু ! 
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আদম ওে দিরক ককবল অবাক হরয় তাদকরয় েইলাম । আমাে দিকমত দবশ্বাে হল না কথাটা । 

তানভীে বলল, 

-মরন আরে কতামারিে বাোয় যখন দবরয়ে দ োদনরত দেরয়দেলাম তখন দেমু আমাে োরথ 

কিখা কেরত এরেদেরলা ? 

-হযা । 

-তখন ওে োরথ আমাে কথা হরয়দেরলা । ওে কন্ঠস্বে আদম ক ারনে কভতরে দেনরত পাদে । 

পরে আদমই ওরক ক ান দিই এবিং ওে নাম ধ্রে ডাকরতই ও ভয় কপরয় যায় । স্বীকাে করে 

কনয় কয ঐ েব েময় পােপেরক বরল দিরতা ক ান করে ! 

আমাে বযাপােটা হজম কেরত েদতযই কবি কষ্ট হদিরলা । দেমুরক আদম কত দবশ্বাে 

কেতাম, কত পেন্দ কেতাম । আদম আবােও তানভীরেে দিরক তাকালাম । তানভীে বলল, 

-কতামাে মরন প্রে জােরে কয ককন এমনটা কেরলা কে । তাই না ? 

-হযা । 

-আেরল কে েবেময় কতামারক ঈশ্বশা করে এরেরে । তুদম কিখরত েুন্দে, কতামাে  যাদমদল 

ভাল, পড়াশুনাে েুরযাে ভাল । ককন তুদম েবেময় েব পারব ! 

তানভীে এবাে উরি এরে আমাে দবোনাে পারি বেরলা । আমাে কারে এরে বলল, 

-আদম এটা কতামারক বলরত োই দন পারে কতামাে মন খাোপ হয় । হাজাে কহাক বন্ধু মানুে 

কতা । তাই না ? 

 

আদম ককান কথা বলরত পােলাম না আে । তানভীে আমারক এেব দনরয় আে ভাবরত মানা 

কেরলা । ও েরল কযরতই আমাে একই োরথ খাোপ আে ভাল লােরত শুরু কেরলা । খাোপ 

লােরলা দেমুে কথা কভরব । আদম ককানদিন ভাদব দন দেমু এমন একটা কাজ কেরব । আে 

ভাল লােরলা এটা কভরব কয তানভীে আমাে দুঘশটনাে বযাপােটা এমনভারব দনরয়রে কযন এটা 

ককান বযাপােই না । ঘুমারনাে আরে অনুভব কেলাম কয বুরকে কভতে কথরক আরেকটা 

অস্বদস্তে অনুভূদত ককরট দেরয়রে । আদম হয়রতা আেও একটু এদেরয় দেরয়দে তানভীরেে 

দিরক ! 
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অধ্যায় েরতে 
েূদেে কথা 

 

 য়োল ওে বাবারক খুব ভালবােরতা । বযাপােটা যত টা না ভরয়ে দেল তাে কথরকও কবদি 

দেল েম্মারনে । আমারক দনরয় কে েুরখ দেল । আমাে েরবশাচ্চ কেষ্টা দিরয় ওরক েুখী কোে 

কেষ্টা করেই যাদিলাম তরব আমাে মরনে মারঝ একটা েিংরকাে কবাধ্ েব েময় কাজ করেই 

যাদিরলা । আদম যতবােই ওে কেহাোে দিরক তাকাতাম ততইবােই মরন হত কয  য়োল 

বুদঝ একটা দবেন্নতাে কভতে দিরয় যারি । এবিং এই দবেন্নতাে জনয আদম িায়ী । ও আজরক 

আমাে কােরনই ওে পদেবারেে কাে কথরক দবদেন্ন ! যদি আদম ঐদিন ওভারব ওরক োপ না 

দিতাম তাহরল হয়রতা আজ হয়রতা ওে বাবাে োরথ দনয়দমত কথা বলরতা । আমাে কােরনই 

ও ওে বাবা মারয়ে কাে কথরক আলািা ।  

 

 য়োল আমারক ভালবােরতা এই বযাপারে আমাে ককান েরন্দহ কনই । োো জীবন কে 

আমারক ভালবােরব কেটাে বযাপারে আদম জাদন । দকন্তু োরথ োরথ এও জাদন কয ও োো 

জীবন এই একটা কথা ভাবরব যদি আমাে োরথ দবরয় না হত তাহরল তাহরল হয়রতা ও ওে 

বাবা মা আে ভাইরয়ে োরথ স্বাভাদবক কযাোরযাে োখরত পােরতা !  

 

 য়োরলে ভাই তানভীেরক আদম আরে কথরকই দেনতাম । যদিও ককান দিন কথা হয় দন 

আমারিে মারঝ ।  েোরলে োরথ দবরয়ে পে ওরক আেও ভাল করে দেনরত পােলাম । 

 য়োরলে োরথ কয কমরয়টাে দবরয় হওয়াে কথা দেল কেই কমরয়টাে োরথ তানভীরেে দবরয় 

হরয়রে । ঐ েমরয়  য়েলারক দনরয় আদম যখন পাদলরয় এরেদেলাম, তানভীে এদেরয় 

এরেদেরলা বাবাে েম্মান বােঁোরত । তানদভরেে জনয আমাে মন খাোপ হল খাদনকটা । 

কবোোে উপে দিরয় এখন দক অদতবাদহত হরি কেটা আদম দিকই বুঝরত পােদেলাম । 

আমাে মরনে মারঝ অপোধ্রবাধ্টা বুদঝ আেও একটু কবরড় কেল । আজরক ওরিে দুই 

ভাইরয়ে এই অবস্থাে জনয ককবল মাে আদম দনরজ িায়ী । দকন্তু এখারন আমাে দকই বা 

কোে আরে ? আদম দক আমাে ভালবাোে মানুেটারক পাওয়াে কেষ্টা কেরবা না ? অবিযই 

কেষ্টা কেরবা। 

 

আদম  য়োলরক বরলদেলাম যারত কে তানভীেরক বাোয় আেরত বরল । ভাইরয় ভাইরয় দমল 

দেল কবি । এটা কিরখ আমাে ভাল লােরতা । আে এটাও লেয কেতাম কয তানভীে এই 

বাোয় আেরলই  য়োল কবি খুদি হত । তাই মারঝ মরধ্যই ওরক বাোয় আেরত বলতাম । 

আদম প্রথরম কভরবদেলাম হয়রতা ও আমারক দিক পেন্দ কেরব না । হাজাে হরলও আজরক 

ওে এই পদেদস্থদতে জনয আদম খাদনকটা হরলও িায়ী । দকন্তু তানভীরেে মারঝ কেই আেেন 

কিখতাম না । আরেই বরলদে কয দুই ভাইরয়ে মারঝ কবি দমল েরয়রে। কেই েুবারধ্ আমারক 

কে পেন্দই কেরলা ।  
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একদিন আদম তানভীেরক ওে বউ েহ িাওয়াত দিরত োইলাম ।  য়োল আমাে দিরক তাদকরয় 

বললাম, কাজটা দক দিক হরব ? মারন তানভীরেে বউ তৃোে োরথ আমাে দবরয় হওয়াে কথা 

দেল । কমরয়টা দক স্বাভাদবক ভারব কনরব ? 

আদম বললাম, এটাই কতা ! আদম োই কমরয়টাে োরথ তুদম কথা বল। যা ঘরট কেরে তা আমো 

ককউ বিলারত পােরবা না । দকন্তু একটু কথা বরল েব দকেু স্বাভাদবক করে কনওয়া যায় । 

কেষ্টা কেরলও হরব । কমরয়টা হয়রতা কতামারক ভুল বুরঝ বরে আরে । তুদম কথা বরল কেটা 

দুে করে িাও ।  য়োল কবি দকেু েময় ভাবরলা । তােপে বলল, হযা দিকই বরলরো । কথা 

বলাই উদেৎ !   

 

এক েুদটে দিরন তানভীে আে ওে বউ আমারিে বাোয় একদিন এরে হাদজে হল । আদমই 

তৃোরক আরে আপন করে দনলাম । কমরয়টা প্রথম প্রথম খুব েিংরকাে করে বরে দেল । একটা 

েুরযাে মত আদম তানভীেরক বাইরে পাদিরয় দিলাম । তােপে দনরজও েরে এলাম ।  য়োল 

কথা বলুক । কমরয়টাে েিংরকাে ককরট যাক ।  

 

ঐদিরনে ঘটনাে পরে  য়োলরক কিখরত পাদিলাম কবি ভাল কমজারজ আরে । মনটা ওে 

ভালই থাকরতা োো দিন । এটা দনরয় আমাে খব ভাল লােরতা । আদম কেষ্টা কেতাম কযন 

ওরিে দুই ভাইরয়ে মারঝ কযাোরযাে কবদি কবদি হয় । তাহরল  য়োল হয়রতা আেও ভাল 

থাকরব !  

 

দকন্তু একদিন ঘটরলা েব কথরক আিরযশে ঘটনা ! আমো োরত ঘুদমরয় দেলাম । োত তখন 

কটা বারজ কক জারন । হিাৎ  য়োরলে ক ান কবরজ উিরলা । আমােও ঘুম কভরে কেল । 

 য়োল ঘুম জড়ারনা কোরখ নম্বেদট কিখরতই তড়াক করে লা  দিরয় উিরলা । আদম অবাক 

হরয় তাদকরয় েইলাম ওে দিরক । ও ককবল দকেু েময় দজ দজ দজ কেরলা ! তােপে ক ান 

ককরট দিল । ঘদড়ে দিরক তাদকরয় কিদখ তখন কভাে োেটা বারজ । আদম বললাম, দক হরয়রে? 

কক ক ান দিরয়রে ? 

 য়োল আমাে দিরক তাদকরয় বলল, বাবা ক ান দিরয়রে ? 

-দক বলরল ? 

-হযা ! 

-দক বলল? 

-আমারিে বাোে দিকানা কমরেজ কেরত বলল মনজুে কক ! 

-মনজুে ? 

-আমারিে ড্রাইভাে ! আে বলল কয আমো কযন কেদড থাদক । মনজুে েয়টাে কভতরেই েরল 

আেরব আমারিে দনরত ! 

 

আমাে কথাটা দিক দবশ্বাে হদিরলা না ।  য়োরলে বাবা আমারিেরক বাোয় দনরয় যাওয়াে 

জনয োদড় পািারি ।  য়োল হিাৎ আমাে কারে এরে আমারক জদড়রয় ধ্েরলা । তােপেই 



 

81 

 

আদম অনুভব কেলাম ও কােঁিরে । এরতা বড় একটা কেরল এভারব ককেঁরি উিরব আদম কখনও 

বুঝরতই পাদে দন । তরব এ কান্না  আনরন্দে কন্না ! তীে আনরন্দে কান্না !  

 

আমো  য়োলরিে বাোয় কপ োলাম েকাল কবলা । তখন েবাই কখরত বরে েম্ভবত । দবিাল 

বড় উিন কপদেরয় ওরিে মুল বাদড় শুরু হয় । আমো আদেনারত ঢুকরতই কিখলাম একজন 

মাঝ বয়েী োিভােী কলাক কবদেরয় এল । ইদনই কয  য়োরলে বাবা কেটা বুঝরত কষ্ট হল 

না। তাে কপেরন তানভীে আে তৃোরক কবে হরয় আেরত কিখলাম ! তাে কপেরন এক মাঝ 

বয়েী মদহলা !  

 

আদম ককবল কবাকাে মত তাদকরয় দেলাম । দক কেরবা দকেুই বুঝরত পােদেলাম না । 

বােবাে মরন হদিরলা আদম স্বপ্ন কিখদে । েদতযই স্বপ্ন কিখদে । আজরক এরতাদিন পরে আমাে 

মরনে কভতরে কে অপোধ্রবাধ্ টুকু দেল কেটা দুে হরত শুরু কেরলা । এখন আদম দনরজরক 

খাদনকটা মুক্ত অনুভব কেলাম !  

 

আদম দ্রুত পারয় এদেরয় কেলাম িশুে মিাইরয়ে দিরক । আরে তারক োলাম কো যাক । পরেে 

দেন্তা পরে !  
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অধ্যায় আিাে 
তানভীরেে কথা 

 

-তাে মারন বলরত োও তুদম দববাদহত ? 

আদম ভদ্ররলারকে কোরখে দিরক তাদকরয়ই বুঝরত পােদেলাম কয কে আমাে কথা দবশ্বাে করে 

দন । জানতাম দবশ্বাে কেরব না । বাদড়ওয়ালাো এমদনরতই একটু েরন্দহপ্রবণ হয় । যারক 

তারক ভাড়া দিরত োয় না ! 

আদম একটু হাদে হাদে মুখ করে পরকট কথরক আমাে দবরয়ে কাদবননামা কবে করে দিলাম । 

আদম আরে কথরকই জানতাম কয এই েকম একটা প্রে কো হরব আমারক ! 

 

বাদড়ওয়ালা কেটা দকেু েময় মন দিরয় পড়রলা ! কে দকেু বলরত পারে তাে আরেই আদম 

বললাম, 

-আপদন বরলরেন কয বযারেলে ভাড়া দিরবন না । আদম েদতযই কয বযারেলে নই এটা তােই 

প্রমাণ । আপদন োইরল আমাে বাবাে োরথ কথা বলরত পারেন । আমারিে দবরয়ে েদব এবিং 

দভদডও কিখরত পারেন । কিখারবা ? আমাে কমাবাইরলই দকেু আরে ! 

 

এই ভদ্ররলারকে বাদড়ে দেরলরকািাটা আমাে কবি পেন্দ হরয়রে । োরিে উপে দুরটা কোট 

কোট রুম । একটা রুম এরকবারেই কোট । ককবল একটা কেদমডাবল খাট ককানেকরম দ ট 

হয় । তােপে হয়রতা হাটাে একটু জায়ো থাকরব । অনয রুমটা তুলনামূলকভারব একটু বড় । 

এখারন নানান দজদনেপে োখা যারব । পড়ারলখা কিে হরয় আেরে । ভাবদে আে হরল 

থাকরবা না । আে তৃোে অপারেিরনে বযাপােটাে পরে আমাে ককন জাদন মরন হরয়রে কয 

ককবল হরল থাকাটা এখন আে কপাোরব না । যদি আরে কথরকই আমাে এমন একটা বাো 

থাকরতা তাহরল ওরক হরল না দনরয় দেরয় এই বাোয় দনরয় আেরত পােতাম । 

 

বাদড়ওয়ালা ভদ্ররলাক আেও কবি দকেু প্রে কেরলা আমারক । এবিং আমাে মরন হল কয কে 

েন্তুষ্টই হল । তরব এই িতশ দিল কয আমাে বউরক দনরয় আেরত হরব একদিন । আমাে 

বাবাে কমাবাইল নম্বে দনরয় দনল । কথা বলরব বরল জানারলা ! আে বলল কয আদম োইরল 

আজকারলে মরধ্যই উরি পড়রত পাদে । তরব একদিরনে কনাদটরি বাদড় কেরড় দিরত হরব যদি 

আমাে আেেরণ কে ককানেকম েমেযা কিখরত পায় । আদম কেটা দনদিত করে দেরলরকািাটা 

ভাড়া দনরয় দনলাম ! 

 

জাদন না ককন মরনে কভতরে আলািা একটা আনন্দ হদিরলা । যখন তৃোে োরথ আমাে দবরয় 

হল, আদম দনদিত দেলাম কয ওে োরথ আমাে দববাদহত জীবনটা ভাল কাটরব না । োমরনে 

জীবরন আমো ককউই েুখী হব না । আমারিে বােেোরতও আদম কেটােই ইদেত 

কপরয়দেলাম। কমরয়টা দক তীে এক অদভমান দনরয় আমারক বরলদেরলা কয আমারিে মারঝ 
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ককানদিন দকেু স্বাভাদবক হরব না । অথে কমরয়টা দিন দিন দকেকম কযন আমাে দিরক ধ্ীরে 

ধ্ীরে এদেরয় আেরে । এইবাে বাোয় দেরয় আদম কেটা কবি ভাল করেই বুঝরত পােলাম । 

োদড় কথরক যখন ওরক হুইল কেয়ারে করে বাদড়ে দিরক দনরয় যাওয়া হদিরলা তখন ওে 

কেহাোয় আদম একটা আলরতা হতািা কিখরত কপলাম । আমারক ককউ বরল দিল না তরব 

আমাে ককন জাদন মরন হল কয হরল আদম ওরক দিক কযভারব দনরয় দেরয়দেলাম দকিংবা কেদিন 

েকাল কথরক কযভারব ককারল করে োদড়রত উদিরয়দেলাম, তৃো দিক কেইেকমভারবই বাদড়ে 

কভতরে কযরত কেরয়দেরলা । কেটা না হওয়ারত খাদনকটা হতাি হল কযন ! 

 

আমাে মরন মরন ককন জাদন মজা লােদেরলা খুব ! কেই োরথ হােদেলামও ! েুরযাে কপরল 

ওরক আদম আবােও ককারল দনরয় দনরবা ! 

 

আদম দনরজও দক এদেরয় যাদি না ? এই কয আদম এই দেরলরকািাটা ভাড়া দনলাম, এটা কতা 

তােই প্রমাণ । ওে কাোকাদে থাকাে ইরি, ওরক কারে পাওয়াে ইরি ! আদম দনরজও 

কভরবদেলাম হয়রতা আদম ককানদিন নীতুরক ভুরল অনয কাউরক ভালবােরত পােরবা না । দকন্তু 

কেটা ভুল প্রমাদণত হরয়রে । আমাে মন কথরক নীতুে দেন্তা এরকবারেই েরল কেরে । যা আরে 

কেটা ককবলই একটা অস্বদস্ত আে অপোধ্রবাধ্ । দকন্তু এই অপোধ্টুকু আদম দনরজ কদে দন । 

এই পদেদস্থদতে জনয আদম দনরজ িায়ী নই । এখন ককবল আমারক এই কথাটা নীতুরক বলরত 

হরব । অবিয আদম ওরক ককানদিন ককান কথা কিই দন । আমারিে মারঝ কেই েুরযারেে 

েৃদষ্টও হয় দন । তাই আদম দনরজরক দিক অপোধ্ীও ভাবরত পােদে না ! 

 

আদম অন্তত ইিাদনিংকারলে েম্পকশগুরলাে মত দকেু কতা কদে দন । এখন কমরয়ো কেরলরক 

কথা কিয়, বরল কয তারক ভালবারে, তারক োড়া অনয কাউরক ভালবােরব না, ঘে বােঁধ্রব না। 

তােপে কেরলটা যখন েময়মত োকদে পায় না তখন অনয কেরলে েলায় ঝুরল পরড় ! আমাে 

কারে এটা প্রতােণা । আদম অন্তত এমন দকেু কদে দন । তােপরেও একটা অপোধ্রবাধ্ 

আমাে কভতরে কাজ কেরে । নীতুে োরথ এই বযাপারে আমাে কথা বলরত হরব ! 

 

 

আদম োস্তায় কবে হরয় এলাম । তৃোে বাবাে ক ান এরে হাদজে হল একটু পরে । আদম হরলে 

দিরক যারবা ভাবদেলাম । ক ানটা কিরখ আমাে মরনে কভতরে খাদনকটা বযাকুলতা েৃদষ্ট হল । 

আবােও দক তৃোে ককান দবপি হল ? আদম দ্রুত ক ান ধ্েলাম । োলাম দিরয় কথা শুরু 

কেলাম । িশুে মিাই বলরলন, 

-বাবা কারজ বযস্ত নাদক ? 

-না না । ককান বযস্ততা কনই । 

-হরলই আরো ? 

-না দিক হরল কনই । তরব ঐদিরকই আেরবা এখনই । 

-আিা শুরনা, এইদিরক আেরত হরব না । আদম ঢাকারত এরেদেলাম দকেু মালপে দকনরত । 

ককনাকাটা কিে । কেগুরলা কোোরত দকেু েময় লােরব । ভাবলাম কতামারিে দুজরনে োরথ 
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দকেু েময় কাদটরয় যাই । আদম তৃোরক দনরয় .....ঐ কয কতামারিে এখারন একটা বড় িদপিং 

মল আরে না কাউোনবাজারে !! 

-দজ দজ, বেুন্ধো দেদট ! 

-হযা, ওখারনই যাদি আদম । তুদমও েরল আরো । ককমন ! 

-দজ, আদম এখনই েওয়ানা দিদি । 

আমাে বেুন্ধো দেদটরত কপ েঁোরত খুব কবদি েময় লােরলা না । আমারিে দবরয়ে পে 

শ্বশুেমিাই ঢাকারত এই প্রথম আেরলন । আমারিে নানা কিাকারন দনরয় কযরত লােরলন । 

দবরিে করে আমারক । ওরয়দেন কথরক িাটশ দকরন দিরলন । তৃোরকও নানান েকম 

দজদনেপে দকরন দিরলন। আমারিে লাঞ্চও কোরলন । আেও কত েল্প গুজব ! 

 

 

আমাে তখনই মরন হল কয প্রথমবাে দতদন ঢাকারত এরেরেন । আমাে তারক দকেু কিওয়া 

উদেৎ ! এমন দকেু যারত দতদন খুদি হন ! আেও দকেুটা কঘাোঘুদে কেরত শুরু কেলাম। 

তখনই কিখরত কপলাম পািাবীটা । িামটা কিরখ খাদনকটা িরম কযরত হল । আমাে কারে এরতা 

টাকা কনই । আরে জানরল বাো কথরক টাকা দনরয় কবে হতাম । দক কেরবা কেটা বুঝরত 

পােদেলাম না । অনয দজদনে এখন আে আমাে পেন্দও হরব না । 

একটু েুরযাে বুরঝ তৃোরক বললাম, 

-আিা, কতামাে কারে হাজােখারনক টাকা হরব দক ? 

তৃো একটু দবস্ময় দনরয় তাকারলা আমাে দিরক । দিক বুঝরত পােরে না আদম ওে কারে টাকা 

ককন োইলাম ! 

তৃো বলল, 

-টাকা ? 

-হুম ! ঐ কয অিনে এ একটা ভাল পািাবী কিরখদে । আব্বারক ভাল মানারব । দকন্তু আমাে 

কারে আেরল এরতা টাকা কনই । বাোয় েরয়রে । আদম কযাম্পারে দেরয়ই কতামারক দিরয় 

দিদি! 

তৃোে কেহাোরত আদম একটা পদেবতশন লেয কেলাম । মুখটা ককমন কযন মুহূরতশই উজ্জ্বল 

হরয় কেল । বযাে কথরক টাকা কবে করে দিল । 

আমারিেরক কেরখ শ্বশুেমিাই একটু ওয়ািরুরম দেরয়দেরলন তখনই আদম পািাবীটা দকরন 

ক ললাম । তৃো পারিই দেল । আদম যখন শ্বশুেমিাইরক পািাবীটা উপহাে দিলাম, দতদন কবি 

অবাক হরলন । আমাে দিরক তাদকরয় বলরলন, 

-আরে দক আিযশ ! তুদম এখন মাে পড়াশুনা কে, এখন ককন উপহাে দিরিা ! 

-আে আব্বা, দিজ এটা দনন ! 

-আরে না না ! এটা ককাথা কথরক দনরয়রো কিদখ আদম ...। 

তৃো বলল, আব্বু নাও । ও যখন দিরি নাও ! 

কিখলাম শ্বশুেমিাই আে মানা কেরলন না । 

আমো দবরকলরবলা কযাম্পারেে দিরক দ রে কেলাম । আমারিেরক আেও নানান কথা বরল 

শ্বশুেমিাই ক েৎ কেরলন । এখান কথরক যারবন পুোন ঢাকাে দিরক । কেখান কথরক োক 
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দনরয় গ্রারম । আদম োরথ কযরত োইদেলাম তরব দতদন মানা কেরলন । বলরলন আমাে এখারনই 

থাকা িেকাে । আদম এখারন থাকরলই নাদক দতদন দনদিত থাকরবন । তাে কমরয় দনোপি 

থাকরব ! 

কথাটা শুরন আমাে দনরজে কারে এরতা ভাল লােরলা আদম কবাঝারত পােরবা না । কমরয়ে 

দবরয়ে পরে প্রদতদট বাবাই তাে কমরয়ে জামাইরক েব কথরক কারেে আে ভেিাে মানুে মরন 

করে । কে মরন প্রারণ দবশ্বাে করে কয কে না থাকরলও তাে কমরয়ে েকল িাদয়ত্ব এই কেরলটা 

পালন কেরব । কে কযমন করে তাে কমরয়রক কিরখশুরন কেরখরে তাে কমরয়ে জামাই দিক 

একইভারব তাে কমরয়রক কিরখশুরন োখরব। অবিয অরনক কমরয়ে জামাই কেই দবশ্বারেে 

মযশািা োখরত পারে না । 

 

তৃোে বাবা েরল যাওয়াে পে কবি দকেুটা েময় আদম েুপোপ িােঁদড়রয় েইলাম ওে হরলে 

োমরন । দুজরনে ককউই এখান কথরক েরল কযরত োইদে না আবাে কেটা বলরতও পােদে না । 

কিরে তৃোই আমাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-টাকাটা ক েৎ দিরত হরব না ! 

আদম বললাম, 

-কে দক ককন ? 

-এমদন । যা বলদে কিান ! 

-আিা ! আে দকেু বলবা ? 

-না । োবধ্ারন যাও । 

 

আমাে দিরক তাদকরয় ও আবােও হােরলা । আমাে ওে হাদেটা এরতা পেন্দ হল আদম বরল 

কবাঝারত পােরবা না । ওে হরলে কেট দিরয় কঢাকাে আে পযশন্ত আদম কেদিরকই তাদকরয় 

েইলাম । আমাে মরন এরতা আনন্দ অনুভূত হদিরলা কয কেটা আদম দকেুরতই বরল কবাঝারত 

পােরবা না । এমন একটা বযাপাে ককানভারবই বরল কবাঝারনা যারব না । ককবল আদমই না, 

তৃোও কয আমাে কপ্ররম পরড়রে কেটা আমারিে দুজরনই খুব ভাল করে বুঝরত পােদেলাম । 

 

দনরজে হরলে দিরক হাটরত শুরু কেলাম । দকেু েময় হাটাে পেই আমাে মরন হল ককউ 

কযন আমাে কপেন কপেন আেরে । কপেন দ রে তাকারতই খাদনকটা অবাক হলাম আদম। 

নীতু !! 
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অধ্যায় উদনি 
নীতুে কথা 

 

তানভীে অনযদিরক তাদকরয় আরে । আমাে দিরক তাকারি না একিম ! আমাে খুব কষ্ট 

হরত লােরলা । এরতা কষ্ট কয আদম কমারটও কেটা প্রকাি কেরত পােরবা না । বােবাে মরন 

হল আদম েবদকেু হাদেরয় ক রলদে । আমাে ভালবাোে মানুেটারক আদম হাদেরয় ক রলদে । 

আমাে মাথাে কভতরে আে ককান দেন্তা এল না । আদম আে দকেু ভাবরত পােদেলাম না । 

আমাে ককবলই মরন হল কয আদম হাদেরয় ক রলদে ওরক । আদম তানভীরেে দিরক তাদকরয় 

বললাম, 

-আমাে োরথ এমন দবরেটা কেরত পােরল তুদম ? 

তানভীে অনযদিরক তাদকরয় দেল । আমাে কথা শুরনই আমাে দিরক দ রে তাকারলা । 

তােপে বলল, 

-দক বলরল তুদম ? দবরে? 

তানভীরেে কন্ঠস্বেটা হিাৎ বিরল কেল । আমাে দিরক কদিন কোরখ তাদকরয় েইরলা দকেুটা 

েময় । দকেুটা দবদস্মত আে দকেুটা েুে কে ! 

 

 

েত করয়কদিন কথরকই আদম তানভীরেে োরথ কথা বলরত োইদেলাম । মরন মরন বলদেলাম 

কয অরনক হরয়রে লুরকােুদে । এবাে েবদকেু বরল কিওয়াই ভাল । আদম ওরক আমাে মরনে 

কথা বরল দিব আে ও দনরজও আমারক দনরজে মরনে কথা জানারব । বযে, েব ঝারমলা 

েুরক যারব ! দকন্তু আমাে মন বলদেরলা কয আদম অরনক কিদে করে ক রলদে । তবুও বােবাে 

এটাই আিা করেদেলাম কয আমাে দেন্তাটা কযন দমথযা হয় । এটা কযন ককানভারবই েদিক না 

হয় ! 

 

কযাম্পারে আজরক আমারিে একটা অনুিান দেল । কযাম্পাে কথরক কবে হরত হরত দবরকল 

হরয় কেল । আদম বাোয় ক েত যাওয়াে জনয দেক্সা খুেঁজরত লােলাম । দকন্তু একটা দেক্সাও 

কোরখ পড়রলা না। মরন হল কয নীলরেরতে দিরক কেরল হয়রতা একটা দেক্সা পাওয়া যারব । 

আে দকেু না কভরব হাটরত লােলাম । একটু হাটাে পেই আদম তানভীেরক কিখরত কপলাম । 

কেই কমরয়টাে োরথই িােঁদড়রয় আরে । এরক অরনযে দিরক ককমন কোরখ তাদকরয় আরে । এই 

কোরখে িৃদষ্ট আমাে কেনা । কমরয়টা তানভীেরক ভালবারে । তাে তাকারনাে ধ্েণ দকিংবা কথা 

বলরত দেরয় কমরয়টাে অেভদে স্পষ্ট করে বরল দিরি কয কমরয়টা তানভীেরক ভালবারে । 

এবিং তানভীে দনরজও ওরক ভালবারে । আমাে পুরো িেীে কযন অবি হরয় এল । দনরজরক 

খাদনকটা প্রতাদেত মরন হল ! 

এরতাদিন আমারক ভালরবরে এখন এই কেরল অনয কমরয়রক ভালবােরে ! 
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আদম িােঁদড়রয় কেলাম । একটু পরে কিখরত কপলাম কমরয়টা হরলে কেট দিরয় কভতরে ঢুরক কেল। 

আে তানভীে দনরজে হরলে দিরক হাটরত শুরু কেরলা । আদমও আপনাআপদন ওে কপেন 

কপেন হাটরত শুরু কেলাম । ককন হাটদে আদম দনরজই জাদন না । তরব আমাে ককন জাদন 

খুব োে হরত শুরু কেরলা । তানভীে আমাে োরথ এমনটা ককন কেরলা আমারক কেটা 

জানরত হরব । 

 

কবদিিূে হাটরত হল না । এক েময় কিখলাম তানভীে দনরজই কপেন ঘুরে তাকারলা । আমারক 

কিখরত কপরয় খাদনকটা অবাক হল বরট । তােপে আরস্ত আরস্ত আমাে দিরক এদেরয় এল । 

আমাে োমরন এরে িােঁড়ারতই আদম বললাম, 

-ঐ কমরয়টা কক? 

তানভীরেে মুরখে তাদকরয় মরন হল ও কযন একটু অস্বদস্তরত পরড়রে । বলল, 

-আরো ঐখানটায় বদে ! 

 

হাত দিরয় পারিে উিযারন একটা দেরমরন্টে কবঞ্চ কিখারলা কে । আদম ককান কথা না বরল 

কেখারন দেরয় বেলাম । তানভীে অনযদিরক তাদকরয় বলল, 

-তৃোে োরথ আমাে দবরয় হরয়রে । 

আদম কভরবদেলাম হয়রতা কমরয়টাে োরথ ওে দকেু একটা েলরে । আদম ওরক পাত্তা দিদি না 

এটাে কােরণ ও হয়রতা ঐ কমরয়টাে দিরক আকৃষ্ট হরয়রে । দকন্তু দবরয় ! 

আদম মুখ  ুরট বললাম, 

-দবরয় ? কখন ? দকভারব ? 

তানভীে এবােও আমাে দিরক তাকারলা না । বলল, 

-মরন আরে আমাে ভাইয়াে দবরয়ে কথা ! আদম েুদট দনরয় দেরয়দেলাম । আেরল একটা 

দুঘশটনা ঘরট কেখারন । ভাইয়াে োরথ দবরয়টা আে হয় দন । আমাে োরথ হরয়রে । 

 

আমাে মাথা ঘুেরত শুরু কেরলা । আদম দক বলরবা খুেঁরজ কপলাম না । আদম তানভীরেে দিরক 

তাদকরয় বললাম, 

-আমাে োরথ এমন দবরেটা কেরত পােরল তুদম ? 

তানভীে অনযদিরক তাদকরয় দেল । আমাে কথা শুরনই আমাে দিরক দ রে তাকারলা । 

তােপে বলল, 

-দক বলরল তুদম ? দবরে? 

তানভীরেে কন্ঠস্বেটা হিাৎ বিরল কেল । আমাে দিরক কদিন কোরখ তাদকরয় েইরলা দকেুটা 

েময় । দকেুটা দবদস্মত আে দকেুটা েুে কে ! বলল, 

-কিান নীতু, আদম কতামাে জনয কম েময় ধ্রে অরপো কদে দন । তুদম কদে খুদক না, েব 

তুদম জানরত, বুঝরত । তােপরেও দিরনে পে দিন তুদম আমারক অরপো কদেরয়রো । আদম 

অরপো করেদে । হয়রতা আেও দকেুদিন আদম অরপো কেতাম । দকন্তু ঐদিন যখন আমাে 

বাবা তাে মানেম্মান বােঁোরত আমাে োমরন এরে িােঁড়ারলা তখন আদম আে দকেু ভাবরত পাদে 
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দন । তােপরেও যদি আদম কতামারক কথা দিতাম তাহরল আদম তৃোরক দবরয় কেতাম না । তুদম 

আমারক এমন ককান কথা দিরয়দেরল নাদক ককান ইদেত দিরয়দেরল ? দিরয়দেরল দক ? 

 

আদম তানভীরেে করন্ঠে উত্তাপটা অনুভব কেলাম । েদতযই আদম ওরক ককান ইদেত কিই দন। 

তানভীে বলল, 

-তাহরল আদম এমন একটা েম্পরকশে জনয ককন বরে থাকরবা ? ককন আমাে বাবাে কথা 

শুনরবা না ? দবরে কেলাম ককাথায় ? 

তানভীে একটু থামরলা । উরি িােঁদড়রয় দকেু েময় এদিক ওদিক হাটরলা । তােপে আবােও 

আমাে কারে দ রে এরে বলল, 

-একটা েময় আদম কতামারক অেম্ভব পেন্দ কেতাম । কতামারক কপরত োইতাম । এটা স্বীকাে 

কেরত আমাে ককান কিাে কনই । দকন্তু তুদম আমারক বড় কবদি েময় অরপো কদেরয়রো । 

আিা কদে বুঝরত পােরো আদম দক বলরত োইদে । 

 

তানভীে আে িােঁড়ারলা না । আমারক ওখারন কেরখই ও হাটা দিল । আমাে ককন জাদন দেৎকাে 

করে কােঁিরত ইরি কেরলা খুব । দকন্তু আদম কােঁিরত পােলাম না । তাে বিরল আমাে ককবল 

ঐ কমরয়টাে উপে োে হল । বােবাে ককবল মরন হল কয ঐ কমরয়টা আমাে কাে কথরক 

তানভীেরক ককরড় দনরয়রে । আদম কমরয়টাে উপে একটা তীে োে অনুভব কেলাম । এই 

োরেে উৎে আমাে জানা কনই । 

 

দিক এক েপ্তাহ পরে কমরয়টারক আদম কিখরত কপলাম আমারিে দডপাটশরমরন্টে োমরন । আমাে 

বুঝরত কষ্ট হল না কয কমরয়টা তানভীরেে জনয িােঁদড়রয় আরে । আদম যতিূে জাদন 

তানভীরেে ক্লাে কিে হরত এখনও খাদনকটা বাদক আরে । 

আদম পারয় পারয় এদেরয় কেলাম কমরয়টাে দিরক । আমাে কথরক েম্ভবত একটু বড়ই হরব । 

কহাক । তারত দকেুই যায় আরে না । 

আদম কমরয়টাে োরন দেরয় িােঁড়ারতই কমরয়টা আমাে দিরক খাদনকটা কক তূহল দনরয় তাকারলা। 

তােপে বলল, 

-দকেু বলরবন ? 

-হযা । 

-বলুন ! 

-কাে জনয অরপো কেরেন ? 

কিখলাম আমাে এই কথা শুরন একটু দবেক্ত হল । বলল, 

-কেটা দক জানা খুব জরুেী ? 

-হযা । আপদন আামে দডপাটশরমরন্ট িােঁদড়রয় আরেন আবাে মুরখ মুরখ কথা । আপদন জারনন 

না কয এক দডপাটশরমরন্টে কেরল কমরয়রিে অনয দডপাটশরমরন্ট যাওয়া মানা ! 

-আিা, আদম েরল যাদি । কেরটে বাইরে কতা িােঁড়ারনা যারব । নাদক? 

কমরয়টা কপেরন হাটরত যারব তখনই আদম বললাম, 
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-অরনযে দডপাটশরমরন্ট কযমন ঢুরক পড়রত কনই কতমদন অরনযে ভালবাোে মানুরেে জীবরনও 

ঢুকরত কনই । এটা জারনন না ? 

 

কমরয়টা আমাে কথা শুরন থমরক িােঁড়ারলা । তােপে আবােও আমাে দিরক দ রে তাকারলা । 

বলল, 

-দক বলরলন ? 

-দিকই শুরনরেন । তানভীে ? কে আমারক ভালবােরতা ! আমারক । 

কিখলাম কমরয়টা ককমন দস্থে কোরখ আমাে দিরক তাদকরয় আরে । একটা কথাও আে বলল 

না। তরব আদম কমরয়টাে কোরখে ককারন একটা েূক্ষ্ণ অশ্রুে কণা কিখরত কপলাম ! আদম 

আবাে বললাম, 

-দনরজে দিরক একবাে তাদকরয় কিরখরেন দক? তানভীে ককন আপনারক ভালবােরব? 

ককানদিন বােরব না । ককবল ভারেযে কজারে ওরক দবরয় করেরেন দকন্তু ও োোজীবন 

আমারকই ভালবােরব ! 

 

 

এবাে আদম েদতযই কিখলাম কয কমরয়টা ককেঁরিই ক লল । আে িােঁড়ারলা না । কোজা কপেন 

ঘুরে দ্রুত হাটরত লােরলা । আমাে ককন জাদন িাদন্ত িাদন্ত লােরলা খুব । কাজটা ভাল হল দক 

খাোপ হল কেটা আদম জাদন না । আদম ককবল অনুভব কেলাম কয আমাে ভাল লােরে 

কাজটা কেরত কপরে ! 
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অধ্যায় দবি 
তৃোে কথা 

 

আদম ককবল অনুভব কেলাম আমাে পুরো িেীে কযন অবি হরয় আেরে । কোরখে োমরন 

কিখরত কপলাম কয েবগুরলা কেরলরমরয় এরক এরক ঘে কথরক কবে হরয় কেল । আদম হাটরত 

পােলাম না দিকমত । আমাে িেীরে কযন ককান িদক্ত কনই । বুঝরত অেুদবধ্া হল না আমাে 

পযাদনক এটাক হরি । আদম নড়রত পােদেলাম না । ককবল এদিক ওদিক তাকারত লােলাম 

একটু োহারযযে আিায় । কাউরক ডাক দিরত দেরয়ও পােলাম না । আমাে েলা দিরয় ককান 

স্বে কবে হল না । 

 

করয়কদিন কথরকই আমারিে কযাম্পারেে পদেরবিটা স্বাভাদবক নয় । আরন্দালন হরি । দুই 

গ্রুরপে মারঝ দকেু দনরয় মতরভি েরয়রে । কেটা দনরয়ই ঝারমলা । েবদকেু থমথরম । 

কবদিেভাে কেরলরমরয়ই ক্লারে আরে না । আদমও হরলই থাদক কবদিেভাে েময়ই । তরব 

আজরক আমাে ক্লারে আোে িেকাে দেল । এোইনরমন্ট দমে হরয় দেরয়দেরলা বাদড় যাওয়াে 

কােরণ । কেটা আজরক জমা দিরত বরলদেরলন মযাডাম । এইজনয আমারক আেরত হরয়দেরলা। 

দকন্তু এখারন এরে এই দবপরি পড়রবা আদম বুঝরত পাদে দন । 

 

ক্লারে থাকরত থাকরতই আদম কগ্ররনড  াটাে আওয়াজ শুনরত কপলাম । তােপে আেও 

করয়কটা । গুদলে আওয়াজ আেরত শুরু কেরলা কথরক কথরক । আদম তীে ভয় কপরত শুরু 

কেলাম । আমাে কারে মরন হল আমো ককান যুরেে ময়িারন বরে আদে । মুহূরতশে কভতরে 

দেৎকাে কেেঁোদমদেরত পুরো এলাকা কেরয় কেল । কোরখে োমরন কিখরত কপলাম েবাই ক্লাে রুম 

কথরক কবে হরয় পালারত শুরু কেরলা । আদম কবে হরত পােলাম না । আমাে িেীে কযন 

অবি হরয় কেরে। 

 

আমাে স্বাভাদবক দেন্তা কোে িদক্ত হাদেরয় যারি । এমনটা হরয়দেরলা কেদিন । আমাে 

জীবরনে েবরথরক ভয়িংকে দিন দেল কেটা । আদম কেদিরনে কথা প্রায় ভুরলই কযরত 

বরেদেলাম দকন্তু এখন ককন জাদন আবােও কেই ঘটনাে কথা মরন হরত লােরলা । 

 

স্কুল আমাে েবেময় ভাল লােরতা । স্কুরল আমাে কতগুরলা বন্ধু দেল । প্রদতদিন কতেকম 

ঘটনা ঘটরতা । কত আনন্দ আে হাদে কান্না দনরয় আমাে দিন ককরট কযত। 

কদিন কথরকই স্কুল কথরক বাোয় যাওয়াে েময় আমাে ককন জাদন একটু অস্বদস্ত লােরতা । 

আদম বযাপােটা বুঝরত পােতাম । মরন হত ককউ কযন আমাে দিরক খাোপ কোরখ তাদকরয় 

আরে । এই অনুভূদতটা েব কমরয়রিে মারঝই আরে । ককউ যদি কমরয়রিে দিরক খাোপ কোখ 

দনরয় তাকায় তাহরল কমরয়ো কেটা বুঝরত পারে । আদমও বুঝরত পােতাম এই বযাপােটা । 
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তরব এমনটা হওয়া স্বাভাদবক । োস্তায় েলরত দ েরত কমরয়রিে এই অদভেতাটা হওয়াটা 

স্বাভাদবক আমারিে কিরি । 

তরব আদম খুব কবদি দেদন্তত হতাম না । আমারক কখনও একা একা স্কুল কথরক বাোয় কযরত 

হত না । আমাে োরথ আমারিে োইে োো কযত েবেময় । স্কুল কথরক বাোয় আোে জনয 

একটা কবদবটযাদক্স দিক কো দেল আমাে জনয । তরব কবদবটযদক্স কথরক কনরম স্কুল পযশন্ত 

যাওয়া এবিং স্কুল কথরক কবদবটযাদক্স পযশন্ত আো - এই েময়টুকুরত আমাে মরন এই অস্বদস্তটা 

কাজ কেরতা । এমন একটা অনুভূদত কবি কদিন কথরকই হদিরলা আমাে কভতরে । 

বােবােই ককবল মরন হরি ককউ কযন আমাে উপে নজে োখরে  

 

ঘটনাে দিন যথােীদত আদম স্কুল কথরক কবে হরয় হাটরত শুরু কেলাম কবদবটযাদক্সে দিরক । 

স্কুরলে োমরনই কেটা োখা থাঁাকরতা । আদম জাদন কেখারন োইে োো বরে আরেন । স্কুরলে 

েব বান্ধবীরিে কাে কথরক দবিায় দনরয় আদম োস্তা পাে হওয়াে জনয পা বাড়ালাম । আমাে 

মরন অনয ককান দেন্তা কনই । আদম অনয ককান দিরক তাকাদিও না । আমাে কোখ ককবল 

োমরনে দিরক । কবদবটযাদক্সরত উিরবা তােপে বাোয় যারবা । োস্তাে দিক মাঝ বোবে 

এরেদে, তখনই ঘটনাটা ঘটরলা  

 

একটা মাইরক্রাবাে বাে ককাথা কথরক কযন এরে আমাে োমরন থামরলা । আমাে এরতা কারে 

এরে কথরমরে কয আদম তীে অবাক হরয় কেলাম । আরেকটু হরল আমারক োপা দিরয় দিরতা । 

এই দেন্তাটাও তখন আমাে মাথাে কভতরে আরে দন, তাে আরেই িেজা খুরল কেল । োেটা 

হাত আমারক িক্ত করে কেরপ ধ্েরলা । আদম দকেু বুরঝ ওিাে আরেই আমারক একটারন 

মাইরক্রাে কভতরে কটরন দনরয় কেল । 

 

ঘটনাটা ঘটরত খুব কবদি হরল ১৫/২০ কেরকড লােরলা । আদম দেৎকাে কিওয়াে আরেই 

িেজা বন্ধ হরয় কেল আে োদড় েলরত শুরু কেরলা । আদম জাদন না স্কুরলে োমরন থাকা 

মানুেগুরলা আমারক কিরখরে দক না, তরব আমাে মরন তীে একটা ভয় কেরপ ধ্েরলা । আদম 

ককান দকেু দেন্তা কেরত পােদেলাম না । স্বাভাদবক ককান দেন্তা কোে েমতা আমাে হাদেরয় 

কেল । আমাে মরন হল কযন আমাে আে ককান িদক্ত কনই । আমাে দকেুই কোে েমতা 

কনই। আমাে পুরো িেীে কযন অবি হরয় এল । আমাে ককবলই মরন হরত লােরলা কয এই 

মানুেগুরলা আমারক দনরয় যারব । তােপে আমাে োরথ ঐ খাোপ কাজগুরলা কেরব । এই 

েকম েল্প আদম অরনক শুরনদে । আমাে দকেু কোে থাকরব না । তােপে এো হয়রতা 

আমারক কমরে ক লরব । আদম আে ককানদিন আমাে বাবারক কিখরত পারবা না । ককানদিন 

আমাে মারক কিখরত পারবা না । 

 

যখন োন দ রে এল দনরজরক আদম আমাে বাবাে বাহুরডারে কপলাম । োদেদিরক কবি 

করয়কজন পুদলি কিখরত কপলাম ককবল । আমাে বাবা বােবাে আমারক বলরে, 

-ককান ভয় কনই মা, এই কতা আদম েরল এরেদে । কতামাে ককান েদত হয় দন । 
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আমাে ককবল মরন হদিরলা কযন আদম স্বরপ্ন কিখদে । এখনই আমাে স্বপ্ন ভােরব এবিং আদম 

কিখরত পারবা কনািংো ঐ মানুেগুরলা আমারক দঘরে কেরখরে । আমাে িেীরেে নানা দিরক হাত 

দিরি । এই ভাবনা আেরতই আমাে দুদনয়া আবাে অন্ধকাে হরয় কেল । আদম আবােও োন 

হাোলাম । 

 

আমাে পুরোপুদে স্বাভাদবক হরত প্রায় মােখারনক েময় কলরেদেরলা । বাবাে কারে শুরনদেলাম 

কয কেই একটা মাে আদম দিকমত কারো োরথ কথা বলতাম না, দকেু কখরত োইতাম না । 

এমনদক একবাে কােঁদিও দন । আদম নাদক পােল পােল আেেণ করেদেলাম । 

 

আদম আরেকটা কগ্ররনড  াটাে আওয়াজ শুনরত কপলাম । আদম ঘরেে োেদিরক তাদকরয় কিদখ 

কেখারন ককউ কনই । েবাই কবে হরয় কেরে ক্লােরুম কথরক । ককবল আদম একা একা বরে 

েরয়দে । ককানেকরম কবঞ্চ কথরক উরি কিওয়ারলে পারি কহলাম দিরয় কমরঝরত বরে পড়লাম । 

বুরকে কভতেটা ককমন কযন কেরত লােরলা । আদম বড় বড় দনুঃশ্বাে দনরত শুরু কেলাম । 

দনরজরক িান্ত কোে কেষ্টা কেরত লােলাম । 

 

বাবা আমারক কেদিনই বরলদেরলা কয দবপরি েবেময় দপ্রয় মানুরেে কথা ভাবরত হয় । তাে 

কেহাো োমরন আেরল মনটা িান্ত হয় । তখন বুরক িদক্ত পাওয়া যায় । আদম কোখ বন্ধ করে 

দকেু েময় আমাে দপ্রয় মানুেগুরলাে কথা দেন্তা কেরত শুরু কেলাম । বাবা মারয়ে কেহাো 

আোে কথা দেল দকন্তু আমারক অবাক করে দিরয় তানভীরেে কেহাোটা কোরখে োমরন কভরে 

উিরলা । হাদে হাদে মুখ করে কেরলটা আমারক কিখরে । আমাে দিরক তাদকরয় লাজুকভারব 

কথা বলরে । 

তানভীে ককাথায় আরে এখন ? ও দক এখন কযাম্পারে ? ও দনরজই দক এমন দবপরি পরড়রে? 

আদম তখনই অবাক হরয় লেয কেলাম কয আমাে দনরজে দবপরিে কথরক আমাে কারে 

তানভীরেে দবপরি পড়াে বযাপােটা কবদি দেন্তাে হরয় িােঁড়ারলা । 

 

ওে োরথ ঐদিন আদম খাোপ বযবহাে করেদে । মনটা আমাে খাোপ হরয় কেল । এখন যদি 

আমাে দকেু হরয় যায় তাহরল তানভীে হয়রতা োোজীবরন এটাই ভাবরব কয আদম ওরক 

ভালবাদে না । দকন্তু কথাটা কতা েদতয না । ও আমারক ভালবােুক দকিংবা না বােুক, আদম কতা 

ওরক ভালবাদে । জীবরন এইভারব আদম কাউরক ভালরবরেদে দক না আমাে জানা কনই । ওরক 

কথাটা বলা িেকাে । অবিযই জানারনা িেকাে ! 

আদম ক ান হারত দনলাম । একটু একটু হারত কােঁপদেরলা । ওে নাম্বারে কল কিওয়াে দকেু 

েমরয়ে মরধ্যই ও ক ানটা ধ্েরলা । বলল, 

-হযারলা তৃো ? ককমন আরো তুদম ? 

আদম দকেু েময় ককান কথা বলরত পােলাম না । 

ওপাি কথরক তানভীে বলল, 

-দবশ্বাে কে নীতুরক আদম ভালবাদে না । কতামাে োরথ দবরয়ে পে আদম অনয ককান কমরয়ে 

কথা দি্ন্তাও কদে দন । দবশ্বাে কে ! 
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আদম একটা কজারে দনুঃশ্বাে দনলাম । তােপে বললাম, 

-আদম জাদন । 

-তুদম জারনা ? 

-হযা, খুব ভাল করে জাদন । মানুরেে কোখ কখনও দমথযা বরল না । 

আদম ওপাি কথরক একটা স্বদস্তে দনুঃশ্বাে পড়রত শুনলাম কযন । তানভীে বলল, 

-কিান, আজরক দকন্তু হল কথরক একিম কবে হরব না । কযাম্পারে ঝারমলা হরি । আদম কবি 

করয়কবাে ক ান দিরয়দেলাম কাল । তুদম ধ্রো দন । 

আমাে ককন জাদন কান্না এল খুব । ওরক কিখরত ইরি হল । আদম দনরজে কান্না আটকারনাে 

কেষ্টা কেরত লােলাম । ওপাি কথরক তানভীে বরল উিরলা, 

-তৃো ! 

-হুম ! 

-তুদম দক কযাম্পারে দেরয়রো ? 

-হুম ! 

-বাইরে দক কোলাগুদল হরি ? 

 

আমারক দকেু বলরত হল না । দিক কেই েমরয়ই কারে ককাথাও আরেকটা কগ্ররনড  াটরলা । 

পুরো দবদডিং ককেঁরপ উিরলা । তানভীরেে দেৎকাে শুনরত কপলাম । বলল, 

-তুদম থারকা । আদম আেদে .... 

আদম দেৎকাে করে বলরত োইলাম, তুদম এরো না । দকন্তু বলরত পােলাম না । আমাে ককন 

জাদন তানভীেরক খুব কবদি কিখরত ইরি কেদেরলা । ওরক একবাে জদড়রয় ধ্েরত ইরি 

কেদেরলা । 

তানভীে কখন আেরব ? 

ও দক হরল আরে ? নাদক অনয ককাথাও েরয়রে ? কত েময় লােরব আেরত ? 

আদম অধ্ীে হরয় তানভীরেে জনয অরপো কেরত শুরু কেলাম । আমাে ককবল মরন হরত 

লােরলা তানভীেরক এখনই আমাে জদড়রয় ধ্েরত হরব ! দকন্তু এই দবপরিে মারঝ ওরক আদম 

ককন আেরত বলরবা? ওরক বেিং মানা কদে । ও না আেুন ! আদম এখারন লুদকরয় থাদক ! 

 

আদম আবাে ক ান দিলাম ওরক । একবাে দেিং হরতই ও আবাে ক ানটা ধ্েরলা । 

-হযারলা ? তুদম দিক আরো কতা ? 

আদম দনরজরক োমরল দনলাম । অনুভব কেলাম কয তানভীরেে কন্ঠস্বে শুরন আমাে মরন 

একটু িাদন্ত দ রে আেরত শুরু করেরে । ওে কন্ঠ আমাে পযাদনক এটাকটা কাটারত োহাযয 

কেরে । 

আদম বললাম, 

-হযা, দিক আদে । ওো েম্ভবত কভতরে আেরব না । 

-হযা আেরব না । ওো ক্লােরুরম স্বাধ্ােণত ঝারমলা করে না । তুদম বরে থারকা েুপ করে । 

একিম কবে হরব না । আদম আেদে । 

-তুদম না হয় এরো না । েব দকেু িান্ত হরল আদম কবে হব দন ! 
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কথাটা বললাম যদিও মন োইদেরলা অনয দকেু । আদম খুব করে োদিলাম কযন ও আরে । 

তানভীে বলল, 

-তুদম বরে থারকা । আদম আেদে । 

আদম জানরত োইলাম, 

-তুদম ককাথায় আরো ? 

-আদম একটু বাইরে । কমাহাম্মািপুরে । কবদি েময় লােরব না । আদম েরল আেরবা ! আে 

ভয় পারব না একিম । দকেু হরব না । বুঝরত পরেরো ? 

আদম মাথা নাড়ালাম । আদম ভয় পারবা না । কমারটও ভয় পারবা না । 

তানভীে আেরে ! 

 

আিা তানভীে দক েদতযই ঐ কমরয়টারক ভালবারে ? 

দনরজে মরনাভাব কিরখ আদম দনরজই অবাক হরয় কেলাম । আদম এরতা েময় দক ভাবদেলাম 

আে এখন আমাে মরন ককান কথা আেরে । ককন আেরলা ? 

 

ঐদিন কমরয়টা দকভারব আমাে কোরখে দিরক তাদকরয় বরলদেরলা কয তানভীে ওরক ভালবারে! 

আমাে কথাটা দবশ্বাে হয় দন । দকন্তু কষ্ট হরয়দেরলা । খুব কবদি কষ্ট হরয়দেরলা । আদম জাদন 

তানভীে আমারক ভালবারে । ওে কোখ কেই কথাই বরল । 

তােপরেও কমরয়টা দকভারব বলল কথাটা ? ককন বলরব ? 

 

তানভীে ককবল আমারক ভালবােরব । আদম জাদন আমাে োরথ দবরয়ে আরে তানভীরেে 

পেন্দ দেল কমরয়টা । তানভীে দনরজই আমারক এই কথাটা বরলদেরলা । এইবাে যখন আদম 

ওরিে বাো কথরক দ রে আেদেলাম তখনই কথাটা বরলদেরলা । বরলদেরলা কয একটা কমরয়রক 

ও পেন্দ কেরতা দকন্তু ককানদিন বলা হয় দন । শুরন আমাে খাোপ কলরেদেরলা তরব কমরয়টাে 

মুখ কথরক শুরন আমাে তীে কষ্ট হরয়দেরলা । কেটা আদম দকেুরতই ভুরল কযরত পােদেলাম না। 

দকেুরতই না। আমাে ককবল মরন হদিরলা কয আরে কহাক, পরে কহাক, তানভীে ককবল 

আমারক পেন্দ কেরব । অনয কমরয়রক ককন পেন্দ কেরব কে !  

 

ককন ককন ককন ! 
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অধ্যায় একুি 
তানভীরেে কথা 

 

আমাে কারে মরন হল কযন োদড়টা অন্ততকাল ধ্রে িােঁদড়রয় আরে । একটুও কযন নড়রে না । 

ঘদড়ে দিরক তাদকরয় কিখলাম মাে ৫ দমদনট পাে হরয়রে অথে আমাে কারে মরন হরি কযন 

অনন্তকাল ধ্রে আদম অরপো কেদে । 

দনরজে েুল দনরজই দেেঁড়রত ইরি কেরে । বােবাে মরন হরি আজরক ককন আদম 

কমাহাম্মািপুরেে বাোয় থাকরত এলাম । দক হত যদি আদম হরল থাকতাম । তাহরল কতা েমেযা 

হত না । আদম এক কি রড় েরল কযরত পােতাম তৃোে দডপাটশরমরন্টে োমরন ! কমরয়টা ক্লােরুরম 

আটকা পরড়রে । দক কেরে কক জারন ! 

তৃোে জনয আমাে মরনে কভতরেে বযাকুলতা কিরখ আদম দনরজই অবাক হরয় কেলাম । 

কমরয়টারক আদম েদতয েদতযই এরতা ভালবােরত শুরু করেদে !! 

 

েত েপ্তারহই বযাপােটা আদম ভাল করে কটে পাই । ওে প্রদত কয আদম তীে ভালবাো অনুভব 

কেদে কেটা আদম অনুভব কেরত কপরেদে েত েপ্তারহই । তৃোে আব্বাে োরথ ঐদিন কিখা 

কোে পে কথরক একটা বযাপাে আদম বুঝরত পােদেলাম কয আমারিে কভতরেে েম্পকশটা 

একটু একটু ভাল হরি । েদতযই ভাল হরি । ও দনজ কথরক আমারক ক ান দিরত শুরু 

কেরলা, ক্লাে কিে করে আমাে োরথ কিখা কেরতা । টুকটাক েল্প কেরতা ! আমাে 

দনরজেও ভাল লােরত শুরু কেরলা । োোটা েময় মরনে কভতরে ককমন একটা আনন্দরবাধ্ 

কলরেই থাকরতা ! 

দকন্তু এক েপ্তাহ পরে দক হল আদম বুঝরতই পােলাম না । তৃো দুইদিন একিম কযাোরযাে 

কেরলা না । আদম করয়কবাে কেষ্টা করেও কযাোরযাে কেরত পােলাম না । দতন দিরনে দিন 

ওরক কপলাম । যখন বললাম দক হরয়রে কে আমাে দিরক তাদকরয় ককবল বলল, 

-এরতা উতলা ককন হরিা কথা বলাে জনয । আমারক কতা আে ভালবারো না, আমাে 

কভতরে কতা দকেু কনই কয তুদম আমারক ভালবােরব ! যারক ভালবারো তাে কারেই যাও ! 

 

আদম তৃোে করন্ঠ ককবল তীে অদভমান অনুভব কেদেলাম । ওরক আদম আরেই নীতুে কথা 

বরল দিরয়দেলাম । বরলদেলাম কয আরে একটা েময় একটা কমরয়রক আদম পেন্দ কেতাম দকন্তু 

ককানদিন তারক বদল দন । ঘটনাটা কেখারনই কিে । তাহরল ও আমারক ককন এই কথা বলল। 

তৃোে কারে জানরত োইলাম, 

-এই কথা ককন বলরল ? আদম কতা দকেুই বুঝরত পােদে না । 

-দকেু বুঝরত হরব না । আদম যাই । 

আদম ওে হাত ধ্েলাম । ও কেটা োদড়রয় দিল । তােপে বলল, 

-আদম একা থাকরত োই । িয়া করে এমনভারব ক ান দিবানা দিজ ! 
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ও েরল যাওয়াে পেপেই বযাপােটা আমাে মাথায় এল । আমাে মরন িৃঢ় দবশ্বাে জন্মারলা কয 

নীতু তৃোরক দকেু বরলরে । ঐদিন আমাে দপেু দপেু যখন আেদেরলা তখনই কে তৃোরক 

কিরখরে । হয়রতা একা কপরয় দকেু বরলরে । আমাে মাথাে কভতরে আগুন ধ্রে কেল । আদম 

তখনই নীতুরিে বাোয় দেরয় হাদজে হলাম । দেতুে মা িেজা খুরল দিল । আমাে কেহাোরত 

দকেু দেল কযটা কিরখ দতদন বলরলন, 

-দক হরয়রে বাবা, কতামারক এমন ককন কিখারি ? 

আদম যথােম্ভব দনরজরক িান্ত করে বললাম, 

-আদন্ট, নীতু ককাথায় ? 

-ঘরে েরয়রে । 

-ওরক ডাকুন দিজ ! 

-দক হরয়রে বলরতা ! 

-দিজ ওরক ডাক দিন । 

 

নীতুরক আলািাভারব ডাকরত হল না । আমাে কন্ঠস্বে শুরনই কে ঘে কথরক কবে হরয় এল । 

আদম ওে দিরক তাদকরয় েোেদে বললাম, 

-তুদম তৃোরক দক বরলরো ? 

কিখলাম মুহূরতশই ওে মুখ কারলা হরয় কেল । কে আমাে দিরক তাদকরয় বলল, 

-যা েতয তাই বরলদে ! 

আমাে মাথাে আগুন ধ্রে কেল । আদম নীতুে দিরক তাদকরয় কদিন করন্ঠ বললাম, 

-এেপে কযন তৃোে োরথ ককান কথা না বলরত কিদখ কতামারক । বযাপােটা ভাল হরব না । 

 

নীতুে মা দকেুই বুঝরত পােদেরলন না । আমাে মত িান্ত একটা কেরল দকভারব এমন কদিন 

করন্ঠ কথা বলরে কেটাও েম্ভবত দতদন বুঝরত পােদেরলন না । দতদন আমাে দিরক তাদকরয় 

বলরলন, দক বযাপাে ? দক হরয়রে আমারক বলবা দিজ ! তুদম এমন করে ককন কথা বলরো? 

আদম এবাে নীতুে মারয়ে দিরক দ রে তাকালাম । তােপে বললাম, 

-আপনাে কমরয় আমাে স্ত্রীে কারে দেরয় দক েব উল্টাপাল্টা কথা বরল এরেরে ! ওরক 

আপরেট করে দিরয়রে ! 

নীতুে মা অবাক হরয় বলরলন, 

-তুদম দববাদহত ! 

-হযা ! 

-কই আমারিে কতা বল দন ? 

-এটা ককন বলরত হরব আপনারিে ? আমাে কাজ দেল দেতুরক পড়ারনা । আদম দবরয় করেদে 

দক কদে দন কেটা কতা আপনারিে জানারনাে িেকাে কনই ! 

আমাে কথাে দবপেীরত েম্ভবত দকেু বলাে েুরযাে কপরলন না দতদন । আদম আবাে বললাম, 

-আপনাে কমরয়রক োবধ্ান করে দিরবন িয়া করে । আদম খাোপ বযবহাে কেরত োই না 

দকন্তু এেপে যদি কে এমন কাজ করে তাহরল দকন্তু ভাল বযবহাে কেরবা না । আমাে আে 

আমাে স্ত্রীে জীবন কথরক িূরে থাকরত বলরবন তারক। 
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নীতু েম্ভবত এমনটা আিা করে দন । ওে দিরক তাদকরয় কিখলাম ওে কোখ দিরয় পাদন পড়রত 

শুরু করেরে । আমারক অবিয কেই পাদন কমারটই দবেদলত কেরলা না । আদম েরল এলাম 

ওরিে বাো কথরক । কেইদিনই আদম স্পষ্ট বুঝরত পােলাম কয তৃোরক ককউ দকেু বলরল কেটা 

আমাে কমারটই েহয হরব না । 

 

আদম আবাে ঘদড়ে দিরক তাকালাম । োমরনে োস্তাটা পুরোপুদে জযারম আটরক আরে । 

আমাে মরন হল আমাে পরে আে কিদে কো েম্ভব না । আজরক হয়রতা এই জযাম আে 

োড়রব না । 

আদম বাে কথরক কনরম কেলাম । তােপে আে দকেু না কভরবই কি ড়ারত শুরু কেলাম । আমাে 

মাথায় ককবল একটা দেন্তাই কাজ কেরে । আমাে ককবলই মরন হরি কয আমাে কয ককান 

ভারবই কহাক তৃোে কারে কপ েঁোরত হরব । কত েময় আদম একভারব কি রড়দে বলরত পােরবা 

না । একটা েময় আদবষ্কাে কেলাম কয আদম তৃোে দডপাটশরমরন্টে োমরন দেরয় হাদজে 

হরয়দে । োদেদিরক তখনও কথরক কথরক মাোমাদে হরি । আদম কেেব দকেু গ্রাহয কেলাম না। 

েোেদে ঢুরক কেলাম ওরিে দবদডিংরয় ! আমাে ককান হুি কনই তখন । পুরো িেীে ঘারম 

দভরজ কেরে । আদম কজারে কজারে িম দনদি । মরন হরি কযন আদম এখনই িম আটরক মাো 

যাব । তরব আমাে থামা েলরব না । আমাে কপ েঁোরতই হরব তৃোে কারে । 

 

ওে ক্লােরুম দুইতলারত । পুরো দবদডিংরয়ই কযন ককউ কনই । আদম দেেঁদড় দিরয় দুইতলারত 

কপ েঁরে কেলাম । প্রথম ক্লােরুরম ঢুরক কিখলাম কেখারন ককউ কনই । দিতীয়টারত ঢুকরতই 

আমাে জারন পাদন দ রে এল । কিখলাম তৃো কিওয়ারল কহলান দিরয় বরে আরে কমরঝরত । 

আমারক কিখরত কপরয়রে ! 

 

আমারিে দুজরনে কভতরে দক হল আমো ককউ বলরত পােরবা না । আদম ককবল কিখরত 

কপলাম তৃো উরি আমাে দিরক কি ড় দিল । তােপে আমারক িক্ত করে জদড়রয় ধ্েরলা ! 

আমারিে দবরয়ে পে প্রথমবারেে মত তৃো আমারক এভারব জদড়রয় ধ্েরলা ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

অধ্যায় বাইি 
তৃোে কথা 

 

আদম ওে বুরকে কভতরেে স্পন্দন শুনরত পাদিলাম পদেস্কাে ! দকেুটা েময় ওরক ককবল িক্ত 

করে জদড়রয় ধ্রে োখলাম । আমাে দনরজরক এরতা দনোপি আে ককানদিন মরন হয় দন । 

আমাে ককবলই মরন হল কয এই কেরলটা থাকরত আমাে আে ককান ভয় কনই । আমাে ককান 

েদত ককউ কেরত পােরব না । 

তানভীে খুব কবদি হাপাদিরলা । ওে পুরো িেীে ঘারম দভরজ কেরে । ও দক তাহরল িাহবাে 

কথরক কি রড় এরেরে ? 

আদম বললাম, 

-তুদম এরতাটা পথ কি রড় এরেরো ? 

তানভীে বলল, 

-হযা । 

-িাহবাে কথরক ? 

তানভীে ককান জবাব দিল না । 

আদম ওে কোরখে দিরক তাকালাম । তােপে অবাক হরয় বললাম, 

-তুদম কমাহাম্মািপুে কথরক কি রড় এরেরো? 

তানভীে দকেু েময় আমাে কোরখে দিরক তাদকরয় েইরলা । তােপে বলল, 

-আমাে মাথায় আে দকেু আেদেরলা না । বােবাে মরন হদিরলা কয তুদম একা আরো ! আে 

ককান দেন্তা আরে দন আমাে মাথারত । 

 

আদম ওে দিরক একভারব তাদকরয়ই েইলাম । আমাে মারঝ দক হল আদম বলরত পােরবা না । 

জীবরন প্রথমবারেে মত আদম কাউরক েুমু কখলাম । ককন কয এরতাটা িক্ত করে ওে কিােঁরট েুমু 

কখলাম আদম দনরজও জাদন না । ককবলই মরন হদিরলা এই কেরলটারক এখন েুমু না কখরল 

আদম মরে যারবা । 

কত েময় ওরক জদড়রয় ধ্রেদেলাম আদম দনরজও জাদন না । একটা েময় মরন হল োদেদিকটা 

এরকবারে িান্ত হরয় কেরে । তানভীে বলল, 

-তৃো ! 

-হুম ! 

-এখন মরন হরি কবে হওয়া যারব ! 

-আিা ! 

-তুদম এখারন অরপো কে ! আদম কিরখ আদে বাইরেে পদেদস্থদত । 

আদম বললাম, 

-না। কেরল দুজন একোরথ যাব ! 

তানভীে হােরলা । বলল, আিা েল । আমাে হাত ধ্ে । বযােটা হারত নাও । 
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আদম তানভীরেে হাতটা িক্ত করে কেরপ ধ্রে বাইরে কবে হরয় এলাম । কিখলাম অরনরকই 

নানান দবদডিং কথরক কবে হরয় আেরে । েবাই দ্রুত হরলে দিরক েওয়ানা দিরত শুরু কেরলা । 

তানভীেও আমারক দনরয় হরলে দিরক হাটা দিল! 

 

হরলে কেরটে কারে এরে বলল, 

-কিান, বযাে গুদেরয় ক ল । 

আদম বললাম, 

-ককন ? 

-কয েডরোল হরয়রে, েম্ভবত হল ভযারকন্ট দিরয় দিরব ! আমারিে বাোয় কযরত হরব ! 

আদম বললাম, 

-বাোয় ? 

-হযা । আে ককান উপায় কনই । 

-আদম বাোয় যারবা না এখন । 

-কেদক ! ককন ? 

-বাহ কে । এরতা ঘন ঘন বাোয় কেরল েলরব ! আমাে এখারন একটা দটউিদন আরে ! তুদম 

জারনা ! 

তানভীে খাদনকটা দেদন্তত করন্ঠ বলল, 

-আমােও দটউিদন আরে । 

-আদম যারবা না । 

-আিা কিখা যাক দক কো যায় ! 

 

ও আমারক কেরখই দেদন্তত মুরখ দনরজে হরলে দিরক হাটা দিল । আদম রুরম এরে যখন দস্থে 

হলাম তখনই আমাে মরন হল একটু আরে আদম দক করেদে ! আদম তানভীেরক েুমু 

কখরয়দে!  

দক েবশনারিে কথা ! কথাটা মরন হরতই পুরো িেীে জুরড় একটা অরেনা অনুভূদত বরয় 

কেল। আদম েদতযই অনয দকেু ভাবরত পােলাম না আে । দবোনারত শুরয় পড়লাম । শুরয় 

শুরয়ই ভাবরত লােলাম একটু আরে দক হরয় কেল ! দকভারব হরয় কেল েবদকেু । মানুরেে 

মরনে কভতেকাে এই তীে অনুভূদতগুরলা এইভারবই কবে হরয় আরে, ককান অস্বাভাদবক 

ঘটনাে মধ্য দিরয় । নয়রতা ও দনিয়ই এরতািূে কথরক ককানদিন কি রড় আেরতা না আমাে 

জনয । তানভীে মরন করেরে আদম দবপরি পরড়দে আে কেটাে জনয এরতািূে কথরক এইভারব 

কি রড় এরেরে । স্বাভাদবকভারব এরতা েময় ধ্রে কি ড়ারনা কারো পরে েম্ভব না ককান দিন । 

আে আদমও যদি স্বাভাদবক ককান পদেদস্থদতে কভতরে পড়তাম তাহরল ওরক এইভারব েুমু 

দনিয়ই কখরত পােতাম না । দক তীেভারব আদম ওরক েুমু কখলাম ! আমাে জীবরনে প্রথম 

েুমু ! 
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তানভীরেে কথাই দিক হল । দবরকরলে আরেই দনরিশি এরে হাদজে হল । োত নয়টাে 

কভতরে হল ভযারকরন্টে দনরিশি দিরয় দিল হল কতৃশপে ! আদম খাদনকটা দেন্তায় পরড় কেলাম । 

আমাে এখন বাোয় কযরত ইরি কেরে না । 

দকন্তু বাোয় না যাওয়া োড়া কতা আে ককান উপায়ও কিখদে না ! 
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অধ্যায় কতইি 
তানভীরেে কথা  

 

তৃোে বাবা ক ান দিরলন আমারক েবাে আরে । আদম হরল দেরয় একটু দস্থে হওয়াে কেষ্টা 

কেদে । আমারিে কযাম্পারে মারঝ মরধ্যই এেকম ঝারমলা বােঁরধ্ । এটা দনরয় আেরল এরতা 

দেন্তাে দকেু কনই । ককবল পদলদটকযাল কেরলরমরয়রিে একটু ঝারমলা হয় । োধ্ােণ 

কেরলরমরয়রিে এেরব ককান ঝারমলা হয় না । ককবল যদি েডরোরলে মারঝ ককউ পরড় যায় 

তখন হয়রতা কে একটু ঝারমলায় পরড় । আজরক কযমন তৃো পরড় দেরয়দেরলা । এে আরেও 

কবি করয়কবােই কযাম্পারে ঝারমলা হরয়রে । আমো এটা দনরয় খুব একটা দেন্তা কদে না 

স্বাধ্ােণত । দকন্তু আজরকে ঘটনাটয় আদম দকেুরতই ভুলরত পােদে না । আদম যখন বললাম 

আদম এরতািূে কি রড় এরেদে তৃোে কোরখে পুরো িৃদষ্ট ককমন বিরল কেল । আমাে দিরক দক 

অদ্ভুত কোরখই না ও তাদকরয় দেল । ওে কোরখ আদম একটা তীে আরবে কিখরত কপরয়দেলাম । 

কেটােই বদহুঃপ্রকাি ঘটরলা ওে কিােঁট দিরয় । দক েভীেভারবই না কমরয়টা আমারক েুমু কখল । 

আমাে কিােঁরট এখনও কযন ওে কিােঁরটে স্বাি কলরে আরে । 

 

এেবদকেুই আদম ভাবদেলাম তখনই তৃোে বাবাে ক ান এরে হাদজে ! 

-তৃঁৃোরক ক ান দিরয়দেলাম । কতামো ভাল আরো কতা ? 

-হযা, আমো ভাল আদে । আপদন দেন্তা কেরবন না । 

-আিা কিান, আদম শুনলাম কয কতামারিে নাদক হল ভযারকন্ট হওয়াে েম্ভাবনা আরে ? 

-হযা আরে কতা ! এই অবস্থায় কতৃশপে হল খাদল কোে দনরিশি কিয় যারত আে ককান 

ঝারমলা না হয় ! 

-তাহরল দক কেরব ? আদম তৃোরক বাোয় আোে কথা বরলদেলাম । ও আেরত োইরে না । 

-আদমও বরলদেলাম । 

-ওে এক মামাে বাো আরে ঢাকারত । তুদম ওরক দক ওখারন দিরয় আেরত পােরব ! তুদম 

দনরজও কেখারন কথরকা কটা দিন ! 

-আিা, কিখা যাক । একটা বযবস্থা হরবই ! 

-আিা, আমারক জাদনও ককমন ! তুদম যদি পারো ওরক বাোরত দনরয় আরো । এটাই 

েবরথরক কবদি ভাল হরব ! 

-দজ দজ । আদম কিখদে ! 

 

আব্বাে ক ান এল হাদজে হল েন্ধযারবলা । হল ভযারকন্ট কেরত হরব শুরন বলরলন, 

-কতামো েরল আেরব ? 

বাবা আমারক েরল আেরত বলরল আমারক কেটাই কেরত হরব । তাে কথাে অবাধ্য আদম 

হরত পােরবা না । তরব বাবা এইবাে আমারক বরলন দন কয েরল আরো । দতদন আমারক 

দজরেে কেরলন কয আমো আেরবা দক না । েম্ভবত তৃোে কােরণই । আদম বললাম, 
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-বাবা, তৃো আেরত োইরে না । ওে নাদক দকেু কাজ আরে ঢাকারত । আে দটউিদনও আরে। 

-এরতা টাকাপয়ো দিরয় দক হরব শুদন । আমারিে কারোে কতা টাকাপয়ো কম কনই । আরে 

দক ? এগুরলা কারিে জনয ! 

আদম বললাম, 

-বাবা, আপদন জারনন আমো ককউই ককবল টাকা পয়োে জনয দটউিনী কদে না । দনরজ 

দকেু আয় কেরত পােরল আমারিে ভাল লারে । আমাে কযমন লারে, তৃোেও তাই । 

আব্বা এই বযাপারে আে দকেু বলরলন না । জানরত োইরলন, 

-তাহরল দক কেরব এখন ?  য়োরলে বাোয় দেরয় থাকরত পােরত দকন্তু কিখ ওো ঢাকারত 

কনই । 

 

আমাে মাথায় এই বযাপােটা এরেদেরলা একবাে । দকন্তু ভাইয়া ভাবীরক দনরয় কনপাল দেরয়রে 

কবড়ারত । একদিক দিরয় বযাপােটা কবি ভালই হরয়রে । আব্বা বলরলন, 

-তাহরল দক কেরব ? কতামাে আযাি োোে বাোয় যারব নাদক ? 

-না বাবা ! আদম বযবস্থা করে দনরবা । আপদন ভাবরবন না। 

-দক বযবস্থা কেরব শুদন? 

-আদম একটা কোট বাো ভাড়া দনরয়দে । 

এই কথা শুরন আব্বা আে ককান কথা বলরলন না । েম্ভবত এটা দতদন আিা করেন দন 

আমাে কাে কথরক । বলরলন, 

-আিা । তাহরল কতা ভালই । ককান িেকাে হরল আমারক জানারব । দিক আরে ! 

-দজ আিা ! 

 

আদম েন্ধযারবলা হাদজে হলাম তৃোে হরলে োমরন । কিখলাম অরনরকই কেখারন িােঁদড়রয় 

আরে । েবাই বাোে দিরক যারি । ক ান দিরতই তৃো কবে হরয় এল বযাে হারত । ওে মুখ 

খাদনকটা কোমড়া হরয় আরে । আমাে দিরক দিক তাকারলা না । মাথা দনেু করে োখরলা । 

আদম বললাম, 

-এখন দক কেরব ? 

-আদম জাদন না । এরতা ঘন ঘন দটউিদন কামাই কেরল কেটা হাতোড়া হরয় যারব ! 

-কতামাে না এক মামাবাদড় আরে ককাথায় কযন । কতামাে বাবা ক ান করে বলরলন । কেখারন 

যারব ? 

-না যারবা না ! উনারক আমাে পেন্দ না । 

-আিা তাহরল ? 

 

আদম দিক বুঝরত পােদেলাম না দক বলব । এখন দক ওরক বলরবা কমাহাম্মািপুরেে বাোে 

কথা । ওরক বলব কয েল আমাে োরথ ! কতামাে জনযই আদম একটা কোট বাো ভাড়া করে 

দনরয়দে । আমো দুইজন থাকরবা বরল ! দকন্তু কথাটা বলরত দেরয় ককমন কযন েিংরকাে 

লােরলা । তৃো এদিক ওদিক তাকারি । আমারক দকেু বলরব বলরব করেও বলরত পােরে না 

কযন । 
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আদম এবাে লম্বা করে একটা িম দনলাম । তােপে বললাম, 

-আদম একটা কোট বাো ভাড়া দনরয়দে কমাহাম্মািপুরে । একটু কোট বাোটা তরব খুব অেুদবধ্া 

হরব না ! ওখারন যারব? 

তৃো আমাে দিরক তাকারলা । ওে কোখ দুরটা ককমন কযন কােঁপরে । 

আদম আবাে বললাম, 

-যাবা ? 

তৃো ককান জবাব দিল না তরব মাথাটা একটু নাড়ারলা ককবল । কে যারব ! 

 

যখন দেক্সা েলরত শুরু কেরলা অনুভব কেলাম তৃো এক হারত পারয়ে কারে পরড় থাকা 

বযােটারক ধ্রে কেরখরে আে অনয হাত দিরয় আমাে হাত ধ্রেরে । আমাে জীবরন এরতা 

েমৎকাে আনন্দ হরয়রে দকনা আদম বলরত পােরবা না । েব ঘটনােই ভাল দকেু দিক থারক । 

আজরক কযাম্পারে ঝারমলাে ভাল দিক েম্ভবত এটাই । আমাে কারে আেও মরন হল কয এে 

কথরক ভাল দকেু বুদঝ আমাে জীবরন হরতই পারে না । আজরক প্রথমবারেে মত তৃো 

আমারক েুমু কখরয়রে । দক অদ্ভুতভারব কে আমারক েুমু কখরয় ক লল । আমাে কারে এখনও 

েব দকেু ককমন কযন স্বরপ্নে মতই মরন হরি । এমন একটা দিন আমাে জীবরন আেরব আদম 

ককানদিন ভাদব দন । অন্তত ও আমারক এভারব েুমু খারব কেটা আদম েদতযই ককানদিন ভাবরত 

পাদে দন । 

 

 

শ্বশুে মিাই ক ান দিরলন একটু পরেই । ক ান দেদেভ কেরতই ওপাি কথরক তাে কন্ঠস্বে 

শুনরত কপলাম । 

-কতামো দক আেরো ? 

-দজ না আব্বা ! আমো ঢাকারতই থাকরবা । 

-ককাথায় থাকরব ? ওে মামাে বাোয় দক ? 

-না । 

-তাহরল ককাথায় ? 

-আেরল আমাে একটা বাো ভাড়া কনওয়া আরে । ওখারনই যাদি । 

-ও আিা, আিা । 

 

আে ককান প্রে কেরলন না দতদন । ক ান কেরখ দিরলন। তাে কমরয় তাে কমরয় জামাইরয়ে 

বাোয় যারি । এখারন দেন্তা কোে আে দকেু কনই। কমরয়ে বাবা এটা দবরয় আে দেন্তা করে 

না।  তৃো আমাে হাত ধ্রেই কেরখরে । তরব আমাে দিরক তাদকরয় কনই ও । োস্তাে দিরক 

তাদকরয় েরয়রে । বাতারে ওে েুলগুরলা উড়রে । আদম কেদিরকই তাদকরয় থাকলাম। আমাে 

কারে মরন হল কিে পযশন্ত আদম েম্ভবত তৃোরক কপরয়ই দেরয়দে । 
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লযারটে িেজা খুরল যখন প্ররবি কেলাম তখন এরকবারে োত কনরম কেরে । একটু পরেই 

এিাে আযান দিরব । আদম বযাে োখরত োখরত বললাম, 

-কতামাে কতা েুধ্া কলরেরে, তাই না ? আদম দকেু দনরয় আদে বেিং । োন্না বান্নাে বযাবস্থা 

আরে যদিও তরব আজরক আে দকেু োন্না কোে িেকাে কনই । আদম দনে কথরক খাবাে 

দনরয় আদে । কতামাে আে দকেু লােরব ? 

তৃো বলল, 

- ুল পারব আরিপারি ? 

আদম খাদনকটা কক তুহল দনরয় বললাম, 

- ুল ? 

-হযা । যদি পাও দনরয় এরো কতা । 

-দক  ুল ? 

-যা ইরি । 

আদম দিক বুঝরত পােদেলাম না ও ককন  ুল আনরত বলল । তরব কমারড়ে মাথায় কবি দকেু 

 ুল পাওয়া কেল । খাবাে দনরয় আোে োরথ োরথ আদম বযাে ভদতশ করে  ুল দকরন দনরয় 

কেলাম । যদিও আমাে মাথায় দকেুই ঢুকরে না । 

 

যখন আবাে ঘরেে কভতরে ঢুকলাম তখন আদম খাদনকটা েমরক উিলাম । 

েদতযই েমরক উিলাম । 

তৃো এেই মারঝ কোেল করে দনরয়রে । কোেল কেরে িাদড় পরেরে কে । িাদড়টাে দিরক আদম 

কবি দকেুটা েময় তাদকরয় েইলাম । এই িাদড়টা আদম ওে জনয দকরন এরনদেলাম । তরব 

ওরক দিরত পাদে দন । কিাবাে ঘরে ওয়াল আলমাদেে কভতরে কেরখ দিরয়দেলাম । কেখান 

কথরকই খুেঁরজ কপরয়রে কে ! 

 

তৃো ওে েুলগুরলা কতায়ারল দিরয় এক পারি কপেঁদেরয় কেরখরে । আদম ওরক অরনকভারবই 

কিরখদে তরব আজরকে এই রূরপ আদম ককানদিন কিদখ দন । দকেু েময় ককান কথা বলরত 

পােলাম না । ককান কথা কযন আমাে মুখ দিরয় কবে হল না । আদম ককবল অবাক মুগ্ধ কোরখ 

আমাে বউরয়ে দিরক তাদকরয় েইলাম । 

তৃো বলল, 

-আজরক োোদিন অরনক ধ্কল কেরে । কোেল কেরে নাও । আদম খাবাে দিদি । আে 

িাদড়টা েুন্দে হরয়রে । থযাদেউ ! 

আদম আেও দকেুটয় েময় ককবল ওরক কিখরতই লােলাম । ও আমাে ঘেটা কবি কোেোে 

করে ক রলরে এেই মরধ্য । আদম এখনও বাইরে বরে আদে কিরখ ও আবােও বলল, 

-কই যাও কোেরল । আমাে েুধ্া কলরেরে কতা । 

 

আদম েট জলদি কোেল কেরে কবদেরয় এলাম । তাদকরয় কিদখ দবোনাে উপরে একটা আকািী 

েিংরয়ে পািাবী োখা । আমাে জনয োখা েরন্দহ কনই । আদম কযমন ওে জনয িাদড় দকরন 

দনরজে কারে মজা করে কেরখদেলাম, তৃোও কতমদনভারব আমাে জনয পািাবী দকরন দনরজে 
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কারে কেরখদেরলা । দকেু একটা েিংরকারেে কােরণ কেটা দিরত পারে দন । আজরকে এই 

ঘটনাটা আমারিে মারঝে এই কিওয়ালটা এরকবারে কভরে দিরয়রে । 

 

আদম যখন পািাবী পরে কবে হলাম, কিদখ আমারিে কোট কটদবলটাে উপে তৃো খাবাে 

োদজরয় বরেরে । দুইপারি দুরটা কমামবাদত জ্বাদলরয়রে । কমাম দুরটা ককাথায় কপল কক জারন । 

আদম বেরতই তৃো ঘরেে আরলা দনদভরয় দিল । কমারমে আরলারত তৃো আমাে মুরখামুদখ 

বেরলা । আদম ওে দিরক তাদকরয় েরয়দে, তৃোও আমাে দিরক তাদকরয় েইরলা দকেু েময় । 

তােপে তৃো বলল, 

-আদম কতামারক অরনক কষ্ট দিরয়দে । তাই না ? 

আদম খাদনকটা অবাক হওয়াে ভান কেলাম । তােপে বললাম, 

-কষ্ট ! 

-তাই নয় দক ? 

-কমারটই না । 

-আমাে কােরণ কতামাে েুন্দে স্বাভাদবক জীবনটা ককমন এরলারমরলা হরয় কেরে । 

আদম একটু কহরে বলল, 

-কতামাে কােরণ আমাে েুন্দে স্বাভাদবক জীবন আেও েুন্দে হরয় কেরে । 

তৃো আমাে মুরখে কথা শুরন কযন একটু খুদি হল । মুরখ হাদে দনরয় বলল, 

-হয়রতা আেও েুন্দে হরত পােরতা । আমাে কােরণ হয় দন । তরব আে না। যা হরয় কেরে তা 

আদম বিলারত পােরবা না হয়রতা তরব ..... 

-তরব ? 

-তরব োমরনে দিনগুরলা আমারিে েমৎকাে হরব, এইটুকু বলরত পাদে । তুদম যদি আমারক 

আরেকটু কহল্প কে । আমো দুজন দমরল আমারিে োমরনে দিনগুরলা েুন্দে কেরবা । দিক 

আরে ? 

-হুম দিক আরে । 

 

তৃোে মুরখ আবােও হাদে  ুটরলা । খুনেুদট েল্প েলরত েলরত আমো োরতে খাবাে কখলাম। 

তােপে তৃো আে আদম দমরল  ুলগুরলা দিরয় আমারিে ঘে োজালাম । ঘে োজারনা কিে 

হরল তৃো বলল, 

-এবাে তুদম বাইরে যারব । আদম এই বােেঘরে কতামাে জনয অরপো কেরবা । আমারিে 

প্রথম বােেটা েুন্দে হয় দন । দকন্তু আদম জাদন আমারিে এই দিতীয় বােেটা েুন্দে হরব । 

অরনক েুন্দে হরব ! 

কথা গুরলা বরলই তৃো আমারক জদড়রয় ধ্েরলা । আদম ওে বুরকে ধ্ুকধ্ুকাদনটুকু পদেষ্কাে 

ভারবই অনুভব কেরত পােদেলাম । আমাে মরন হয় আমাে বুরকে স্পন্দনও তৃো শুনরত 

পাদিরলা পদেষ্কাে । আজরক দুইজরনে স্পন্দন দমরলদমরি একাকাে হরয় যারি! 
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পদেদিষ্ট 
 

আমাে পদেদেত ঘেটা হিাৎ করেই ককমন অপদেদেত লােরে । ঘরেে লাইট অ  করে 

কিওয়া হরয়রে । কেখারন একটা দডমলাইট জ্বলরে । দুই পারিে দুই জানালা কখালা । যদিও 

এখন িীতকাল না তরব আেরব আেরব কেরে । একটু িাডা বাতাে আেরে ঘরে । বড় 

ঘেটাে কমরঝরত কবি করয়কটা কমামবাদত জ্বালারনা হরয়রে । বাতারে কেগুরলা কােঁপরে আে 

পুরো ঘরেে কেহাো েরণ েরণই বিলারি । দমউদজক কিয়ারে মৃদু লরয় োন বাজরে । এক 

কথায় েব দমদলরয় এে কথরক েমৎকাে আে দকেু হরত পারে না ।  

 

আদম বড় ঘে কপদেরয় কিাবাে ঘরেে দিরক এদেরয় কেলাম । আবোয়া আরলারত তৃোরক 

কিখলাম কঘামটা মাথায় দিরয় দবোনাে দিক মাঝখারন বরে আরে । বােেঘেটা বলরবা না খুব 

আহামদে েুন্দে হরয়রে দকন্তু দুজন দমরল  ুলগুরলা দিরয় যা কপরেদে তা যরথষ্ট এই োরতে 

জনয । আমাে কারে ককবল মরন হল এে কথরক েমৎকাে আেরলই এই োরতেরবলা আে 

দকেু হরত পারে না ।  

 

আদম ধ্ীে পারয় এদেরয় কেলাম খারটে দিরক ।  

 

একটু দক নাভশাে ?  

 

হয়রতা !  

 

আনন্দময় দিধ্া দনিয়ই তৃোে কভতরেও কাজ কেরে । আদম খারটে উপে বেরতই তৃো 

একটু নরড় উিরলা । আরস্ত করে ওে কঘামটাটা উিালাম উপরে । কমাম আে দডমলাইরটে 

আরলারত তৃোে লজ্জাদমদেত কেহাো কিরখ মরন হল এরতাদিন ধ্রে কয দিনটাে জনয অরপো 

কেদেলাম কেটা েরল এরেরে । একিম আমাে োমরন এরে হাদজে । আে দকেুই হয়রতা 

িেকাে কনই ।  

 

তৃো একটু হােরলা । তােপে বলল, বউ পেন্দ হরয়রে কতা ?  

 

আদম ককবল তাদকরয়ই েইলাম । প্রথমবাে যখন আদম বােেঘরে ঢুরকদেলাম তখন দক 

কভরবদেলাম কয আমাে জীবরন আেরলই এমন একটা দিন আবােও ঘুরে আেরব । কেদিন কয 

কমরয়টা আমাে কথরক মুখ ঘুদেরয় অনযদিরক দেল কে আজরক আমাে দিরক তাদকরয় আরে 

ভালবাোে কোরখ, োমরনে দিনগুরলাে স্বপ্ন দনরয় !  

 



 

107 

 

আদম তৃোে হাত ধ্েলাম । তােপে বললাম, আমারিে শুরুটা হয়রতা ভালভারব হয় দন দকন্তু 

কিেটা েবরথরক েুন্দে হরব । েুন্দে হরব এে মারঝে এক োরথ পথ েলাটা ! আই কযান 

েযাোদন্ট !  

 

তৃো ককবলই হােরলা ! কেই হাদেই বরল দিরি কয আমাে কথা তাে দবশ্বাে হরয়রে । 

আেরলই আমারিে েমারনে দিনগুরলা েব কথরক েুন্দে হরত যারি, যাে েূেনা আজরক 

এখান কথরকই ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমাপ্ত 
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দ্বিতীয় বাসররাত 
 

এক 

বিয়ের অনুষ্ঠায়ন যেয়ে আমার যকানকায়েই ভাে োগয়ো না । আজ পেযন্ত েে বিয়ের দাওোে এয়সয়ে 

আবম সি কেটা এবিয়ে যগবে । এমনবক ঘবনষ্ঠ কায়রার বিয়ে হয়েও । মায়ে মায়ে ময়ন হে বনয়জর 

বিয়েয়েও হেয়ো আমায়ক যকউ বনয়ে যেয়ে পারয়ি না । মানুষজয়নর ভীি আমার যকন জাবন একদম 

ভাে োয়গ না । 

বকন্তু বনয়জর আপন িি ভাইয়ের বিয়েয়ে না োওো যকানভায়িই ভাে বকেু যদখাে না । োর উপর িািার 

য াখ রাঙ্গাবন যো আয়েই । 

একটু যেন োিাহুিা কয়রই ভাইোর বিয়ে হয়ে । ভাইো সয়িমাত্র  াকরী যপয়েয়ে । এখনও িেরও পার 

হে নাই । এয়ো জেবদ ভাইোর বিয়ে না বদয়েও পারয়ো আব্বা । বকন্তু আব্বার কথার উপর কথা যক 

িেয়ি? বেবন ো একিার যভয়ি িসয়িন োই হয়ি । আমরা খুি ভাে কয়র জাবনও না ভাইোর বিয়ে যকাথাে 

হয়ে । যময়ে িািার পেয়ের । যিশ ভাে ঘয়রর । প্রভাি প্রবেপবি আয়ে । োিাহুিা কয়র আমায়ক আর 

ভাইোয়ক যেয়ক আনা হয়েয়ে ঢাকা যথয়ক । ভাইোয়ক বনয়েই যময়ে যদখয়ে বগয়েবেে । যসবদনই বিয়ের 

োবরখ ঠিক কয়র এয়সয়ে আব্বা । 

আবম অিশয আমার পরীক্ষা িয়ে কাটায়ে য য়েবেোম, পয়র ময়ন হে থাক বক আর হয়ি । কুরিানী যো 

ভাইো হয়ে, আবম না হে দূর যথয়কই যদখোম ! োোিা এে িি দুঃসময়ে েবদ আবম আমার ভাইয়ের 

পায়শ না থাবক োহয়ে আর যক থাকয়ি । 

ভাইোর বিয়ের জনয আব্বা যমাট ১১ টা মাইয়রা ভািা কয়রয়ে । আর একটা কার গাবি । কার গাবিটা 

িয়রর জনয, মায়ন িয়রর গাবি বহসায়ি সাজায়না হয়েয়ে । 

 

সিার আয়গ আমায়দর কার গাবিটা  েয়ে শুরু করয়ো । আর পরপর িাকীগুয়ো । একটু অিাক হয়ে 

যদখোম আমায়দর গাবিয়ে আবম আর ভাইো োিা আর যকউ যনই । অনয যকউ উঠয়ে য য়েবেে বকন্তু 

ভাইো যকন জাবন োয়দরয়ক উঠয়ে যদে বন । এমনবক ভাইোর িনু্ধরা রয়েয়ে অনয গাবিয়ে । যকউ অিশয 

মানা কয়র বন । যকন যদে বন আমার অিশয জাবন না । আমায়দর গাবিটা যিশ দ্রুেই  েয়ে । ভাইো বিরস 

মুয়খ অয়নকটা সমে ধয়রই িয়স রয়েয়ে আমার পায়শ ! আবম ভাইোয়ক বরোক্স করার জনয িেোম, 

-ভাইো যময়ে বক সুের না ? আবম যো েবি যদয়খবে ! যিশ ভাে ! ব ে ! 

ভাইো আমার কথাে খুি একটা কান বদে না ! অনযবদয়ক োবকয়ে রইয়ো । 

-আয়র ভাইো । সিাই যো বিয়ে কয়র । করয়ে হে । সমসযা বক ! 

-েুই কর ! 

-আয়র আবমও যো করয়িা ! েয়ি সমে আসুক ! আবম যো যকিে ..... 
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-ময়ন হয়ে আবম খুি িি হয়ে যগবে ? েুই জাবনস আবম এখায়ন কিুে িেয়িা আর ঐ বদয়ক সুব  িয়েয়ে 

ও ১০ েো যথয়ক োাঁ প বদয়ি ! 

আবম িেোম, 

-সুব টা যক ? 

-আমার কবেগ ! একসায়থই পিোম । এখন এক সায়থ  াকবর কবর । 

-আব্বা যক িেো ! 

-আব্বা শুনয়ো িয়ে যোর ময়ন হে ? 

-ো অিশয ঠিক । বক আর করা । যিটার োক যনক্সট টাইম ! 

-োক মাই ফুট ! আবম এই বিয়ে করয়িা না ! 

 

আমার যকন জাবন ভাইোর জনয একটু মাো হে । বকন্তু মাো হয়েও বকেু করার যনই ! এখায়ন আমার 

বকেুই করারও যনই । আব্বার উপয়র কথা িেয়িা এয়ো িি সাহস আমার িি ভাইয়েরই হে নাই, আমার 

বকভায়ি হয়ি ? জাবন বকেুই হয়ি না । ভাইো বকেুটা গাইগুই করয়ি, োরপর  ুপ হয়ে োয়ি । আসয়ে 

এইজনযই ময়ন হে গাবিয়ে আর কাউয়ক উঠয়ে যদে নাই । আমার সায়থ যেন একটু সুখ দুঃয়খর কথা 

িেয়ে পায়র । 

আবম একটু পয়রই েক্ষয করোম যে আমায়দর গাবি যিশ আয়গ  য়ে এয়সয়ে । যিশ দ্রুেই  েয়ে । 

যপেয়ন োবকয়ে যদখোম আমায়দর যপেয়নর যকান গাবিই যদখা োয়ে না । ভাইোও আমার যদখায়দবখ 

যপেয়ন োকায়ো । েখনই যদখয়ো যপেয়ন যকউ যনই েখনই ড্রাইভারয়ক িেে গাবি থামায়ে । 

আবম িেোম, 

-থামায়নার বক দরকার ? যলা করুক ! 

- ুপ থাক ! যিবশ িুেবি না ! 

 

গাবি থাময়ে না থাময়েই ভাইো যির হয়ে যগে । রাস্তা যথয়ক যনয়ম যগে বনয়  ! ভািোম হেয়ো 

ভাইোর হেয়ো িাথরুম য য়পয়ে । বকন্তু পরক্ষয়েই আমার ভুে যভয়ঙ্গ যগে । আসয়ে ভাইো রাস্তা যথয়ক 

নাময়ে িাথরুম করার জনয না । পাোয়নার জনয । 

পাবেয়ে োয়ি !! 

এয়োবদন জানোম যময়েরা বিয়ের আসর যথয়ক পাবেয়ে োে এখন যদখবে ভাইো বিয়ের আসর যথয়ক 

...... 

না ঠিক বিয়ের আসর না বিয়ের গাবিিহর যথয়ক পাবেয়ে োয়ে । খাইয়ে আমায়র ....। 

-ভাইো ! শুয়না ভাইো ...... 

বকন্তু যক যশায়ন কার কথা । আমার য ায়খর সমায়নই ভাইো গােপাোর যভেয়র আিাে হয়ে যগে । আবম 

যকিে অিাক হয়ে োবকয়ে রইোম । 

আমার েখনই ময়ন হে, খাইয়ে এখন বক হয়ি ? আমার আব্বাজান যো ভাইো একদম খুন কয়র যফেয়ি । 
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সায়থ আমারও খির আয়ে ! 

আবমও বক পাোয়িা ভাইোর বপেু বপেু ? 

না থাক ! 

আবম িরং দাাঁ বিয়ে থাবক ! আব্বার মাথা বনশ্চে খারাপ হয়ে োয়ি ! অিস্থা যিগবেক যদখয়ো েখন যদৌি 

মারা োয়ি । 

৫ বমবনয়টর যভেয়রই গাবিিহর যদখা যগে ! আবম দরু দরু মন বদয়ে অয়পক্ষা করয়ে োগোম ! 

অয়নকবদন আব্বার রায়গর সাময়ন পিয়ে হে বন । এখন হয়ি । 

নাহ ! পরীক্ষার অেুহাে বদয়ে না আসয়েই ভাে হে । এই োয়মোর যভেয়র পিয়ে হে না ।  

 

 

দুই 

ভাইোর নায়ম হুবেো জাবর হয়েয়ে । োয়ক েবদ িাবির আয়শপায়শ যদখা োে োহয়ে যে-ই যদখয়ি, যস 

যেন বনজ দাবেয়ে োয়ক পযাদাবন যদে। যসই সায়থ পবরিায়রর সকে সদয়সযর সায়থ ভাইোরর যদখা-সাক্ষাৎ 

এিং কথািােয া িোর উপয়রও বনয়ষধাজ্ঞা জাবর হয়েয়ে । যসই দঘযটনার পয়র আবম বনয়জই এখয়না বনয়জর 

কায়ে সুবস্থর হয়ে পাবর বন, োর যভেয়র ভাইোর যফান এয়স হাবজর । 

-অপু যকাথাে যর েুই ? ঢাকাে এয়সবেস ? 

-হুম । 

-এক কাজ কর আজয়ক সন্ধযার বদয়ক আে, যদখা কবর ! 

একটু যমজাজ খারাপ হে । আবম আর ভাইো দজনই ঢাকাে থাবক প্রাে বেন সায়ি বেন িের হে । বকন্তু 

আমরা একসায়থ থাবক না । আমার যকন জাবন োর সায়থ থাকয়ে ভাে োয়গ না । আবম একাই থাকয়ে 

ভােিাবস । ভাইোও যসকরম । খুি দরকার না পিয়ে যস আমায়ক যফান কয়র না ! এমবন এমবন যদখা 

করার যো প্রশ্নই আয়স না । আর আজয়ক িেয়েয়ে 'আে যদখা কবর' । 

 

অিশয োর আকায়মর জনয যে দঘযটনাটা ঘয়টয়ে যসইজনয হেয়ো সবর বফে করয়ে । একিার ভািোম যে 

িবে আমার কাজ আয়ে । বকন্তু িেোম না । 

ভাইো িেে, 

-সুব ও যদখা করয়ে  াইয়ে যোয়দর সায়থ । 

-যোয়দর ? যোয়দর মায়ন ? 

-আয়র েুই আর েৃষার সায়থ । যময়েটার নাম েৃষা যো ? 

যময়েটার নাম আবম বনয়জই ঠিকমে জাবন না আর ভাইো যদবখ ঠিক ঠিকই জায়ন । আর জানয়ি না-ই িা 

যকন ? ভাইোর সায়থই যো বিয়ে হয়ে োবেয়ো । বকন্তু োয়ক যরয়খ যস পাবেয়ে যগয়ে । আবম বক িেয়িা 

খুাঁয়জ যপোম না । 

-েৃষা যো যোর ভাবসযটিয়েই পয়ি । োই না ? 
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-হুম ! 

-ওয়ক যফান কয়র যদ । 

আর বকেু না িয়ে যফান যরয়খ বদে । আবম েৃষায়ক যফান বদোম না । যকিে একটা যময়সজ কয়র বদোম । 

িাসা যথয়ক আসার পর েৃষার সায়থ আবম একবদনও কথা িবে বন । িেয়ে পাবর বন । ভাইোর জনয ো 

হয়েয়ে যসইজনয ও বনয়জ যেমন অস্ববস্তয়ে আয়ে, আবমও ঠিক যেমনই । বক কথা িেয়িা বকংিা বক কথা 

িো উব ৎ এখনও িুেয়ে পারবে না । আরও কটা বদন োক োরপর যিাো োয়ি । 

 

সন্ধযার সমে ঠিক সময়ে বগয়ে হাবজর হোম । বগয়ে যদবখ ভাইো আর োর পায়শ যসই সুব  আপু িয়স 

আয়ে । একটা কথা িেয়েই হয়ি যে দজনয়কই মাবনয়েয়ে যিশ । আমায়ক যদয়খ দজন হাসয়ো । 

ভাইো িেে, 

-েৃষা কই ? 

-আসয়ে । 

-একসায়থ আসবি না ? 

-আয়র আমরা বক একসায়থ থাবক নাবক ? ও কখন আসয়ি আবম বকভায়ি িেয়িা ? আসয়ি বক না োও 

জাবন না । 

-কথা হে বন । 

-না ! 

ভাইো একটু রাগ করয়ে যগে বকন্তু সুব  আপুর জনয বকেু িেে না । সম্ভিে েৃষা আসয়ি না । যকন 

আসয়ি? আসার বক যকান কারে আয়ে ? 

বকন্তু আমায়ক খাবনকটা ভুে প্রমাবনে কয়র বদয়েই েৃষায়ক আসয়ে যদখোম । নীে রংয়ের একটা  ুবিদার 

পয়র আসয়ে । যরসু্টয়রয়ের উজ্জ্বে আয়োয়ে ওয়ক যেন আরও যিবশ সুের োগয়ে । মাথাটা একটু বন  

কয়র আয়স্ত আয়স্ত হাটয়ে হাটয়ে আসয়ে । 

আবম োবকয়ে রইোম বকেুটা সমে । এয়স িসয়ো ঠিক আমার পায়শর বসয়ট ।  ারজনই বকেু সমে যকান 

কথা িেোম না । আসয়ে যকউ যকান কথা শুরু করয়ে পারয়ে না । বক িেয়ি, বকভায়ি িেয়ি যকউ জায়ন 

না । সুব  আপুই সিার আয়গ কথা িেে । আমায়দর যভেয়রই যসই যমাটামুটি খাবনকটা বনেয ঞ্জাট। অথ  সি 

োয়মো োয়ক বনয়েই যিাঁয়ধয়ে । 

-যো েৃষা, যোমার বক খির ? 

েৃষা খুি আয়স্ত কয়রই িেে, 

-ভাে । 

েৃষার কন্ঠস্বর আবম এই প্রথম শুনোম । ঐবদন একটািায়রর জনযও আবম শুনয়ে পাই বন । 

ভাইো িেে, 

-যদখ আবম আজয়ক যোমায়ক, মায়ন যোমায়দর যেয়কবে সবর িোর জনয ! 
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সকে আকাম কয়র আমায়দর োয়মোে যফয়ে এখন সবর । েুই েবদ আমার যথয়ক যোট হবে োহয়ে 

আজয়ক যোর খির বেে ! 

োরপর দজন বময়ে আমায়দরয়ক আরও অয়নক কথা িেে োয়দর বকভায়ি পবর ে হয়েয়ে আর বকভায়ি 

সি বকেু হে । আমরা দজন িেয়ে যগয়ে  ুপ কয়রই শুয়ন যগোম । যকান কথার যভেয়র যগোম না । 

েখন যরসু্টয়রে যথয়ক যির হোম েখন প্রাে ১০ টা যিয়জ যগয়ে । ভাইো িেে েৃষায়ক হয়ে যরয়খ 

আসয়ে । না িেয়েও আবম ওর সায়থ যেোম এমবনয়েও । 

 

 

দ্বতন  

এর আয়গও আবম বরক্সা কয়র রায়েরয়িোে এই রাস্তা বদয়ে বগয়েবে এিং পায়শ একটা যময়ে েখনও বেে 

বকন্তু আজয়ক যকন জাবন অনয রকম োগয়ে । োগার কথা নে আিার হেয়ো কথাও । েৃষা অিশয যকান 

কথা িেয়ে না । অনযবদয়ক োবকয়ে আয়ে । ওভায়ি যথয়কই িেে, 

-যোমার আসার দরকার বেে না । 

-হুম । জাবন । দরকার বেে না । 

- াইয়ে এখনও যনয়ম যেয়ে পায়রা । 

-নাহ ! বরক্সাওোো বক ভািয়ি িে ? ভািয়ি ঠিক করয়ো দজন িয়ে এখন োয়ে একজন । 

বকেু সমে েৃষা যকান কথা িেে না । এরপর আমার বদয়ক োবকয়ে িেে, 

-েুবম বক আমায়ক ইয়েস করার য ষ্টা করয়ো ? 

-যোমার যকন এমনটা ময়ন হয়ে শুবন ? 

েৃষ আিারও অনয বদয়ক োকায়ো । আবম িেোম, 

-আো, আবম যোমায়ক যকন ইয়েস করয়ে োয়িা িে ? যেয়েরা যকান যময়েয়ক যকন ইয়েস কয়র ? 

োয়দরয়ক যস পটায়ে  াে বকংিা োয়দর সায়থ যপ্রম করার একটা ইয়ে থায়ক বকংিা বিয়ে করার 

......যসখায়ন েুবম যো ........ 

আবম কথাটা যশষ করোম না । োর আয়গই েৃষা আমার আিারও োকায়ো । এিার ওর য ায়খ এমন বকেু 

বেে যে আবম  ুপ হয়ে যগোম । ও এখনও দঘযটনাটা ঠিকমে যময়ন বনয়ে পায়র বন । একটা যময়ের পয়ক্ষ 

এটা যময়ন যনওো একটু কয়ষ্টরই িয়ট । আবম আর কথা িািাোম না ! িাবক পথটুকু  ুপ াপ রইোম । 

হয়ের সাময়ন বগয়ে েৃষা নামার আয়গ িেে, 

-এয়ো যকোর যদখায়নার দরকার যনই । যোমার আর আমার সম্পকয  যকানবদন সহজ হয়ি না । যোমায়দর 

পবরিায়রর সায়থও যকানবদন সহজ সম্পকয  তেবর করয়ে পারয়িা িয়ে আমার ময়ন হে না । 

-আই আন্ডারস্টযান্ড ! 

-ইউ যিটার বি ! 

েৃষা বরক্সা যথয়ক যনয়ম যগে । যগয়টর কায়ে যেয়ে ওর আরও দশ যসয়কয়ন্ডর মে সমে োগার কথা । 

আবম োবকয়ে রইোম ওর  য়ে োওোর বদয়ক । যকন জাবন ময়ন হবেয়ো যে ও একিার হয়েও বফয়র 
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োকায়ি আমার বদয়ক । বকন্তু োকায়ো না । যকান প্রকার যপেয়ন না োবকয়েই যভেয়র  য়ে যগে । আবম 

বরক্সা ঘুরায়ে িেোম । যকন জাবন মন খারাপ শুরু হে আমার । 

 

আবম আয়গ যথয়কই জানোম যে েৃষার সায়থ আমার যকানবদন সহজ একটা সম্পকয  তেবর হয়ি না । যসবদন 

েখন িাসর ঘয়র ঢুয়কবেোম েখনই আবম ঠিক ঠিক িুেয়ে যপয়রবেোম যে েৃষা আমায়ক যমায়টই যময়ন 

বনয়ে পায়র বন । একটা যময়ের পয়ক্ষ যসটা যময়ন যনওো অয়নকটাই কয়ষ্টর । আবম বনয়জও বক যসরকম 

অিস্থাে বেোম যসবদন ! সারাটা রাে আবম িারাোে িয়স কাটিয়ে বদোম । েখনও আমার ঠিক বিশ্বাস 

হবেয়ো না যে আসয়েই আমার সায়থ ো হে ো সবেযই হয়ে নাবক আবম স্বপ্ন যদখবে । আমার েখনও 

ঠিক বিশ্বাস হবেয়ো না । 

 

ভাইো পাবেয়ে োওোর পরপর িািার মাথাে যেন আকাশ যভয়ঙ্গ পিয়ো । সিাই রাস্তার পায়শ গাবি িহর 

দাি কবরয়ে  ুপ কয়র দাবিয়ে রইয়ো । বক করয়ি বকেুই িুেয়ে পারবেে না । যশয়ষ আর না যপয়র িািা 

েৃষার িািায়ক যফান বদে । এখায়ন বক ঘয়ট যগয়ে সি জানায়ো । আমরা যকাথাে আবে যসটাও িেে ! 

যদখোম আধা ঘোর যভেয়রই যময়ের িাপ এয়স হাবজর । আমার িািার সায়থ উচ্চস্বয়র বক যেন কথা 

িেয়ে োগয়েন । আবম েখনও ঠিক িুেয়ে পাবর বন আমার উপর বক বিপদ এয়স পিয়ে োয়ে । আব্বার 

সায়থ কথা িেয়ে িেয়েই েৃষার আব্বা আমার বদয়ক োকায়েন ! োরপর আমার কায়ে এয়স িেয়েন, 

-েুবম যকাথাে পি ? 

িেোম যকাথাে পবি ! 

-যকান ইোর ? 

েখনই ময়ন হে এক ইোর কবময়ে িবে । আমার যকন জাবন েখনই সয়েহ হয়ে বগয়েবেে । পরক্ষয়েই 

উবিয়ে বদোম । ভািোম এমনটা কখনও হে নাবক ! সবেয িয়ে বদোম । বেবন আিারও িািার কায়ে  য়ে 

যগয়েন । িািায়ক একপায়শ বনয়ে বগয়ে বক যেন িেে । িািায়ক যদখোম  ময়ক উঠয়ে । প্রথয়ম মাথা 

এবদক ওবদক কয়র মানা করার ভবঙ্গ করয়েও একসমে যদখোম ঠিক ঠিক যময়ন বনে । দজয়নই আমার 

কায়ে যেটা িেে ো শুনার পয়র ময়ন হে, আমারও ভাইোর সায়থ সায়থ পাোয়না দরকার বেে । অন্তে 

এই োয়মোে পিয়ে হে না । 

িািায়ক যিাোয়নার য ষ্টা করোম যে আবম মাত্রই পিায়েখা কবর, আবম বকভায়ি এখন বিয়ে করয়ে পাবর । 

িািা িেে, 

-সমসযা যকাথাে ? িউয়ক এখনই যোমায়ক খাওোয়ে হয়ি না । যসটা আবম যদখয়িা ! 

-আব্বা খাওোর িযাপার না ? 

-োহয়ে ? বিয়ে যো করিাই । দ িের আয়গ পয়র । 

-বকন্তু আব্বা ! 
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-যকান বকন্তু না । যোমার িি ভাই বক কয়রয়ে যদয়খা বন ! েুবমও যসই পয়থ োয়ি ? একটা কথা ময়ন 

যরয়খা আজয়ক েবদ িউ োিা আমায়দর গাবি বফয়র োে োহয়ে আবম ভুয়ে োি আমার যকান যেয়ে 

আয়ে । 

এিার যময়ের িািা এবগয়ে এয়েন । আমার িািা যো আমার কঠিনভায়ি ভে যদখায়ো আর যময়ের িািা 

আমায়ক ইয়মাশনােী ব্ল্যাকয়মইে করা শুরু করয়েন । দজয়নর সাময়ন বনয়জয়ক যকমন অসহাে ময়ন হে । 

িারিার ইয়ে হে ভাইোর মে আবমও পাবেয়ে োই । বকন্তু পাোয়নার পথ সি িন্ধ ! 

 

জীিন স্বাভাবিক হয়ে এে বকেুবদন পয়রই । আমার যে বিয়ে হয়েয়ে এটা িনু্ধয়দর কাউয়ক িেোম না । 

মায়ে মায়ে েৃষার সায়থ যদখা হয়ে যেে । যকানবদন আমার বেপাটয য়ময়ের সাময়ন । ওর বেপাটয য়মেটা 

আমার বেপাটয য়মে পার হয়েই োরপর োওো োগয়ো । োই হেয়ো যদখা হে মায়ে মায়ে । আবম 

দাাঁ বিয়ে পিোম । আশা করোম যে ও হেয়ো দাাঁ িায়িা । ও দাাঁ িায়ো না ! েয়ি আয়গ যেমন মুখ কঠিন 

কয়র  য়ে যেে আয়স্ত আয়স্ত যসটা কয়ম এে । আবম হাসয়ে ও হাসয়ো না, দাাঁ িায়োও না ।  ুপ কয়র  য়ে 

যেে ! 

 

আবম প্রােই যেোম ওয়দর বেপাটয য়ময়ে । ওয়ক যদখোম েুবকয়ে । যকান যকান বদন য াখায় াখী হয়ে 

যেে। আবম এমন একটা ভাি করোম যে আমার যকান িনু্ধর যখাাঁ য়জ এয়সবে । 

বক একটা অদু্ভে মাো জন্মায়না শুরু করয়ো যময়েটার জনয । মায়ে মায়ে ময়ন হে েৃষার এরকম বকেুই 

ময়ন হে না ? 

েবদ হে োহয়ে যকন প্রকাশ করয়ো না ? 

নাবক ও যেমন যকান বকেু অনুভিই করয়ো না ! 

ভাইো কবদয়নর যভেয়রই বিয়ে কয়র যফেে সুব  আপুয়ক । েয়ি যসই বনয়ষধাজ্ঞা েখনও িহােই রইয়ো । 

আবম আর েৃষা দজনয়কই যেয়ে িয়েবেে । েৃষা োে বন । েয়ি বিেীেিায়রর মে আবম ভাইোর বিয়েয়ে 

হাবজর হোম । এিার অিশয আমার আর ভয়ের যকান কারে বেে না ! 

েৃষা খুি একটা যোগায়োগ করয়ো না । আবম মায়ে মায়ে যফান বদয়ে ও যফান ধরয়ো । কথার জিাি 

বদয়ো এর যিবশ বকেু না । আমার সবেয সবেযই ময়ন হে যে েৃষার সায়থ আমার আসয়েই যকান বকেু হয়ি 

না আর । িাদ যদওোই ভাে ময়ন হে । বকন্তু মন  াইয়ো না । দঘযটনা হয়েও যস যো আমার িউই ! 

েয়ি একবদন ১১টার বদয়ক েৃষার যফান এয়স হাবজর । আমার যসবদন ক্লাস বেে না িয়ে আবম কযাম্পায়স 

োই বন ! যফান যপয়ে একটু অিাক হোম িয়ট । একটু খুবশও । 

-হযা ! িে ! 

-েুবম যকাথাে ? কযাম্পায়স আয়সা বন ? 

-নাহ ! ক্লাস নাই যো আজয়ক । 

েৃষার কন্ঠ যকমন যেন একটু অনযরকম োগয়ো । ও বক ভে যপয়েয়ে যকান কারয়ে ? যকান সমসযা 

হয়েয়ে ! 
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আবম িেোম, 

-বক হয়েয়ে ? 

-না বকেু না ! 

-আমায়ক িে বক হয়েয়ে ? িে আমায়ক ? কী হয়েয়ে ? 

 

 

চার 

ঘবির বদয়ক োবকয়ে যদবখ মাত্র এক বমবনট পার হয়েয়ে অথ  আমার যকন জাবন ময়ন হয়ে যে আবম যেন 

অনন্তকাে ধয়র এই িায়সর যভেয়রই িয়স আবে । আবম িাস যথয়ক যনয়ম পিোম । এই অবস্থরো বনয়ে 

িায়সর যভেয়র িয়স থাকা সম্ভি না । 

িাইয়র োবকয়ে যদবখ গাবির েম্বা োইন । 

আজয়ক যকন জাবন এই জযামটা খুি যিবশ অসহয ময়ন হে । অথ  এর আয়গ এরকম যকানবদন ময়ন হে বন, 

িরং িো  য়ে আবম সি সমে জযামটা এনজে কয়রবে । আজয়ক েৃষা জবিে এই জনয ? 

আমার িারিারই ময়ন হয়ে এখন আমার েৃষার পায়শ থাকা উব ৎ । ওর উবিগ্ন কন্ঠস্বর যশানার পর যথয়ক 

বনয়জর যভেয়র যকমন একটা অবস্থরো যিাধ করবে । শুভয়ক যফান বদয়ে শুনোম কযাম্পায়স নাবক 

আসয়েই োয়মো শুরু হয়েয়ে । অয়নয়কই নাবক কযাম্পায়স আটকা পয়িয়ে । 

আবম আয়রকিার জযায়মর বদয়ক োকাোম । নাহ, এই জযাম সহয়জ োিয়ি না । আবম সাময়ন পা িািাোম । 

আমার যকিেই ময়ন হবেয়ো যে যেয়কানভায়িই যহাক আমায়ক েৃষার কায়ে যপৌাঁোয়েই হয়ি । কখন যে 

আবম যদৌিায়ে শুরু কয়রবে আবম বনয়জই জাবন না । 

যদৌিায়নার সমেই আমার কে কথা ময়ন হয়ে োগয়ো েৃষায়ক বনয়ে । েবদও একসায়থ আমায়দর খুি 

একটা সৃ্মবে যনই েিুও ঘুয়র বফয়র যসই কথাগুয়ো ময়ন হয়ে । 

 

সপ্তাহ খায়নক আয়গর কথা । সকােয়িো ঘুবময়ে বেোম েখনই একটা আনয়নান নাম্বার যথয়ক যফান এয়স 

হাবজর । বরবসভ করয়েই িুেয়ে পারোম েৃষার িািা । উবন ঢাকাে এয়সয়েন কায়জ । আমার সায়থ যদখা 

করয়ে  ান । ঘুম-টুম যফয়ে যরবে হয়ে যগোম । যভয়িবেোম মীম হেয়ো আয়গ যথয়কই যসখায়ন থাকয়ি 

বকন্তু উবন একাই বেয়েন । 

আমায়ক বিবভন্ন জােগাে বনয়ে যগয়েন । প্রথম প্রথম একটু যকমন যেন োগবেে পয়র অিশয যসটা যকয়ট 

যগে । দপুয়রর বদয়ক েৃষার হয়ের সাময়ন বগয়ে ওয়ক বনয়  আসয়ে িেোম । 

 

েৃষা েখন বনয়  আসয়ো েখন ওর িািায়ক যদয়খ একটু অিাক হে । বিয়শষ কয়র ওর িািা ঢাকাে এয়স 

ওর আয়গ আমার কায়ে যগয়েন এটাই ময়ন হে েৃষার বিস্ময়ের কারে বেে । এটা অিশয আমার বনয়জর 

কায়েও বিস্ময়ের কারে বেে । 
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আসয়ে যময়ের িািায়দর কায়ে ময়ন হে এমবনভায়িই োয়দর যময়ের জামাইয়েরা গুরুেপূেয হয়ে ওয়ঠ । 

োর আদয়রর যময়েয়ক যে মানুষটা যদয়খ রাখয়ি যসই মানুষটা িািায়দর কায়ে গুরুেপূেয হয়ে উঠয়ি, 

এটাই স্বাভাবিক । বপ্রে যথয়ক একটা ভরশার স্থান তেবর হে । িািারা যকিে এটাই ভায়ি যে োর 

অিেয মায়ন োর যময়েয়ক এই যেয়েটা ঠিকঠিক যদয়খ রাখয়ি, যময়ের বিপয়দ োয়ক আগয়ে রাখয়ি, ঠিক 

যেমনটা এয়োবদন িািারা যরয়খবেয়েন । 

 

আমায়দরয়ক উবন এরপর িসুন্ধরা বসটিয়ে বনয়ে যগয়েন । উবন আয়গ আয়গ হাটবেয়েন, আবম আর েৃষা 

যপেন যপেন হাটবেোম । আমায়দর যপেয়ন যরয়খই উবন নন স্টপ কথা িয়েই োবেয়েন । আমরা দজন 

যকিে  ুপ কয়র শুনবেোম । আমার যকন জাবন ভােই োগবেে । েৃষার মুখ যদয়খ অিশয বকেু যিাো 

োবেয়ো না । েৃষা ময়ন হে একটু বিধাে পয়র বগয়েবেে যে ও বক করয়ি ! ওর িািার সাময়ন আমার সায়থ 

বকরকম িযিহার করা উব ৎ যসটা ও ঠিকমে িুেয়ে পারবেয়ো না । 

খাওো দাওোর পয়র েৃষার িািা আমায়দর দজয়নর জনয যকনাকটা কয়র বদয়েন । মানা করা সয়েও 

শুনয়েন না । আমারও যকন জাবন ময়ন হে আমায়রা বকেু বকয়ন যদওো উব ৎ । িাবির জামাইয়েরা শ্বশুয়রর 

জনয উপহার বকয়ন বনয়ে োে । েবদও যসটা স্বাভাবিক পবরবস্থবেয়ে । বকন্তু েিুও ময়ন হে বকেু বকয়ন 

যদওো উব ৎ । একটা পাঞ্জািী যদখোম বকন্তু যসটা যকনার মে টাকা পয়কয়ট যনই । 

েৃষার কায়ে  াইয়িা ? 

একিার ময়ন হে দরকার যনই । আয়রকটু কয়মর যভেয়র যদবখ । পয়র ময়ন হে যদবখই িয়ে । 

েৃষার কায়নর কায়ে মুখ বনয়ে িেোম, 

-হাজারখায়নক টাকা হয়ি যোমার কায়ে ? 

একটু বিস্মে বনয়ে আমার মুয়খর বদয়ক োবকয়ে েৃষা িেে, 

-যকন ? 

-আব্বার জনয একটা পাঞ্জািী যদয়খবে । আবম পয়কয়ট এয়ো টাকা বনয়ে যির হই বন । যোমার কায়ে 

থাকয়ে আপােে ধার দাও । কাে কযাম্পায়স বদয়ে যদি । 

েৃষার মুয়খর ভািটা একটু পবরিবেয ে হয়ে যদখোম । োরপর িযাগ যথয়ক একটা যনাট যির কয়র বদয়ে 

িেে, 

-যফরৎ যদওো োগয়ি না ! 

আবম েখন েৃষার আব্বায়ক বনয়ে পাঞ্জািীর কায়ে যগোম, উবন যো বকেুয়েই যনয়িন না । িারিার িেয়ে 

োগয়েন যে েুবম মাত্র পিাশুনা কর েুবম টাকা পায়ি যকাথাে ? 

এক পেযায়ে েৃষা আমায়দর কায়ে এয়স িেে, 

-আবু্ব, নাও ও েখন বদয়ে  ায়ে ! 

েৃষার য হারার বদয়ক োবকয়ে যকন জাবন অনযরকম োগয়ো । আনেমে অনুভুবে ! েৃষার আব্বা খুিই 

খুবশ হয়েন । যসই সায়থ েৃষাও বনশ্চেই খুশী হয়েয়ে । 
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আবম েখন কযাম্পায়স যপৌাঁোোম েখন যকিেই ময়ন হবেয়ো আবম এখনই হাটয  যফইে কয়র মারা োয়িা । 

এর আয়গ এয়ো েম্বা সমে আবম একটানা যদৌিাই নাই যকানবদন । আধা বমবনট মুখ হা কয়র দম বনোম 

যকিে । োরপর আিার যদৌিায়ে শুরু করোম ওর বেপাটয য়ময়ের বদয়ক । েখনও আওোজ পাওো োয়ে 

গন্ডয়গায়ের । ওয়দর বেপায়মযয়ের সাময়ন অয়নক পুবেশ দাাঁ বিয়ে বেে । আমায়ক যদয়খই আটকায়ো । 

-আপবন এখন যভেয়র যেয়ে পারয়িন না ! 

-যদখুন, আমার স্ত্রী যভেয়র আয়ে । আমায়ক যভেয়র যেয়েই হয়ি ! 

-আপনার স্ত্রী ! 

-বজ ! 

 

পুবেশ সাহয়ি বকেু সমে আমার বদয়ক োবকয়ে রইয়ো সরু য ায়খ । কথাটা ঠিক যেন বিশ্বাস হবেয়ো না 

োর ! অয়নয়করই অিশয বিশ্বাস হয়ি না, হওোর কথাও না । পুবেয়শর যপেয়ন বদয়ে বেপাটয য়ময়ের বিয়ের 

বদয়ক োবকয়ে যদবখ যসখায়ন েৃষা এয়স দাাঁ বিয়ে আয়ে । আবম হাে বদয়ে েৃষায়ক যদখাোম । পুবেশ ওয়ক 

যদয়খ বক যেন ভািয়ো োরপর আমায়ক যভেয়র যেয়ে বদে ! আবম েখন িারাোে এয়স দাাঁ িাোম েখন 

েৃষা এয়স িেে, 

-েুবম এরকম হাপায়ো যকন ? 

আবম যকান কথা না িয়ে যকিে দম বনয়ে োগোম ! 

মীম আিার িেে, 

-শাহিাগ যথয়ক যদৌয়ি এয়সয়ো ? 

বকেু িেোম না । হা কয়র েখনও দমই বনবে ! কয়েক মুহূেয  পয়র মীয়মর য ায়খ একটা বিস্মে যদখয়ে 

যপোম । ও অিাক হয়ে িেে, 

-েুবম যমাহাম্মাদপুর যথয়ক যদৌয়ি এয়সয়ো ? 

নী ুস্বয়র িেোম, 

-জযাম বেে রাস্তাে খুি ! 

েখনই আবম েৃষার য ায়খ বকেু একটা যদখোম । বক যদখোম আবম বনয়জই জাবন না ! ও আমায়ক যটয়ন 

বনয়ে যগে একটা ক্লাসরুয়মর যভেয়র । ফযায়নর বনয়  িসায়ো ! 

-এরকম পাগোয়মা যকউ কয়র ! েবদ যকান দঘযটনা ঘটয়ো ? 

-বক ঘটয়ি ! 

-আশ্চেয ! মানুষ টানা এয়ো েম্বা সমে যদৌিায়ে পায়র অভযাস না থাকয়ে ! 

কপট রায়গর য ায়খ যস আমার বদয়ক োবকয়ে আয়ে । েয়ি এই রাগটা যকন জাবন আবম ঠিক অনয রায়গর 

সায়থ যমোয়ে পারোম না ! এই রায়গর সংজ্ঞা বভন্ন ! 
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আরও ঘোখায়নক পয়র পবরবস্থবে শান্ত হয়ে ওয়ক বনয়ে যির হোম । হয়ে যপৌাঁয়ে বদয়ে েখন বরক্সা বনয়ে 

রওনা বদয়েবে েখন েেিার যপেন বফয়র োকাোম যদবখ ও যগয়টর কায়েই দাাঁ বিয়ে আয়ে । যকন জাবন 

ভাে োগয়ো । ময়ন হবেয়ো যে বকেু একটা পবরিেয ন হয়ে । ওর যভেয়রও, আমার বনয়জর যভেয়রও । 

সন্ধযার বদয়ক েৃষা আিার বনয়জই আমায়ক যফান বদে । 

-একটা োয়মো হয়ে যগয়ে ! 

-বক ? 

-কযাম্পায়সর োয়মর জনয কেৃয পক্ষ হে ভযায়কে করার বনয়দয শ বদয়েয়ে । নেটার যভেয়র ! 

-ও ! আো ! সমসযা যনই েুবম িযাগ গুবেয়ে নাও । আবম যোমায়ক িাসস্টযায়ন্ড বদয়ে আসয়েবে । সমসযা 

যনই । 

-এই রায়ের যিো ! 

- াইয়ে আবম যোমার সায়থ যেয়ে পাবর ! 

-আমার পয়ক্ষ এখন ঢাকা োিা সম্ভি না ! েুবম জায়না না আবম একটা টিউশনী কবর ! 

-ও ! োহয়ে ? 

বক িেয়িা িুেয়ে পারোম না ! বনয়জর ময়নর যভেয়র একটা কথা িোর ইয়ে করবেয়ো বকন্তু িেয়ে 

সংয়কা  হবেয়ো ! আবম িেোম, 

-যোমার না একটা মামার িাসাে আয়ে যকাথাে ? ওখায়ন বদয়ে আসয়িা ? 

-ওখায়ন আবম োই না ! 

-যকান িনু্ধর িাসা ! 

-না ! 

একিার ময়ন হে িয়েই যফবে ! োরপর ময়ন হে, না থাক দরকার যনই । বক না বক ময়ন কয়র িসয়ি ! 

এমবনয়েই একটু আশার আয়ো যদখা োয়ে এর যভেয়র আিার োয়মো িাধায়নার দরকার যনই ! 

আয়রকিার ময়ন হে না, একটািার িয়েই যদখা োক না বক হে ! 

আবম ক্ষীে কয়ন্ঠ িেোম, 

-আবম এখায়ন একাই থাবক ! রুমটা েবদও একটু যোট েয়ি দজয়নর থাকয়ে কষ্ট হয়ি না ! আমার এখায়ন 

আসিা ? 

ওপাশ যথয়ক যকান উির এে না ! আবম অয়পক্ষা করয়ে োগোম । 

একিার ময়ন হে িয়ে বক ভুেই করোম ! ও েবদ আিার যরয়গ োে !! 

 

 

পাাঁ চ 

যকমন যেন অদু্ভে োগবেয়ো বনয়জর কায়েই যে েৃষা আসয়েই আমার সায়থ োয়ে, একই বরক্সাে কয়র 

আমার িাসাে থাকার জনয । হয়ের যগট বদয়ে েখন যিবরয়ে এে েখনও ওর দৃবষ্টটা বনয় র বদয়ক বেে । 

একটু যেন েজ্জা পাবেয়ো আমার সায়থ োওোর জনয বকংিা অনয বকেু হয়ি হেয়ো । আমায়ক যদয়খ 
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একটু হাসয়ো । প্রবে উিয়র আবমও হাসোম । িযাগটা হায়ে বনয়ে েখন বরক্সাে উঠোম েৃষা প্রথয়মই 

িেে, 

-আবু্ব যফান বদয়েবেে ? 

 

সন্ধযার বদয়ক শ্বশুরমশাই যফান বদয়েবেয়েন । আবম েখন যকিে িাইয়র যির হওোর জনয প্রস্তুবে বনবে । 

েখই যফানটা এয়স হাবজর ! আবম নাম্বারটা যদয়খই োিাোবি বরবসভ কয়র সাোম বদোম । 

-শুনোম ওয়দর নাবক হে ভযায়কয়ের বনয়দয শ বদয়েয়ে ? 

-বজ ! 

-েুবম বক ওয়ক িাসাে রাখয়ে আসয়ি ? 

-না মায়ন ও ঢাকা োিয়ে  াইয়ে না । ওর নাবক বক কাজ আয়ে ঢাকাে ! 

-োহয়ে ? 

কয়েক মুহূেয  বক িেয়িা ঠিক খুাঁয়জ যপোম না । একিার ময়ন হে িবে, আয়রকিার ময়ন হে না িবে ! একটু 

যেন সংয়কা ও োগবেে িেয়ে । োরপর ভািোম িয়েই যফবে ! িেোম, 

-আসয়ে ও আমার এখায়ন আসয়ে  াইয়ে । আবম ওয়ক বনয়ে আসয়ে োবে । 

-ও ! আো, আো ! োহয়ে যো সমসযা যনই । যোমার সমসযা হয়ি না যো ? 

-না ! সমসযা হয়ি যকন ! বক যে িয়েন আপবন ? আপবন ব ন্তা করয়িন না ! 

-আয়র আমার আর ব ন্তা বক, েুবম আয়ো না ওর পায়শ । 

োরপর কয়েক মুহূেয   ুপ কয়র যথয়ক আিার িেয়েন, 

-েুবম ওয়ক যদখাশুনা কর যকমন ? করয়ি না ? 

-আবম যো আবে ! আপবন ব ন্তা করয়িন না । 

একটু িাোস বদবেয়ো । আবম  ুপ কয়রই িয়স আবে বরক্সাে । েৃষার িযাগটা আমায়দর পায়ের কায়ে রাখা । 

আবম ময়ন ময়ন িাকয সাজাবে েৃষায়ক িোর জনয বকন্তু যকন জাবন িাকযগুয়ো আর িেয়ে পারবে না । 

যশয়ষ েৃষা বনয়জই আয়গ কথা িেে, 

-যোমার আসয়েই সমসযা হয়ি না যো ? 

-আয়র িািা না যর ! সমসযা যকন হয়ি ? 

-ঠিক যো ? না মায়ন হুট কয়রই একজন ঘয়রর যভেয়র  য়ে আসাটা ........ 

-েুবম যো যসই কয়িই  য়ে এয়সয়ো আমার জীিয়ন । হুট কয়রই অিশয, েয়ি এখন এটাই বক স্বাভাবিক 

না? িরং েুবম না থাকয়েই .... 

-না থাকয়ে বক ? 

েৃষা েখনও আমার বদয়ক োকাে বন । রাস্তাে বদয়ক োবকয়ে আয়ে । 

-না থাকয়ে ময়ন হে বক জাবন নাই । 

এিার েৃষা আমার বদয়ক োকায়ো । 

-যকন ময়ন হে এমনটা ? 
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-আবম জাবন না । ঐবদয়নর পর যথয়কই এরকম ময়ন হে । আবম জাবন আমায়দর শুরুটা ভােভায়ি হে বন, 

বকেুটৃ অনযরকমভায়ি হয়েয়ে । হেয়ো আমায়দর ভায়গযই এমনটা হওোর কথা বেে । আবম আসয়ে ..... 

েৃষা  ুপ কয়র থাকয়ো আরও কয়েক মুহূেয  । োরপর িেে, 

-ঐবদন রায়ে যোমার সায়থ ..... আসয়ে যোমার সায়থ ...... আসয়ে যোমার যো যদাষ বেে না । বকন্তু 

আবম .... 

-ইউ বমন আমায়দর িাসর রাে ? 

-হুম ! 

িাসর !! বক অদু্ভে একটা শব্দ বেে আমার জনয । 

কে বকেুই না ভািোম একটা সমে এই রায়ের কথা যভয়ি । বকন্তু সিবকেু বক ইয়েমে হে ! 

েৃষা আর যকান কথা না িয়ে  ুপ কয়র রইয়ো । আবমও বক িেয়িা ঠিক িুয়ে উঠয়ে পারোম না ! বকংিা 

বক িো উব ৎ । বেগােোে আসার পয়রই হঠাৎই েৃষা িেে, 

-এই, একটু দাাঁ িাও যো ! 

োরপর বরক্সাওোোয়ক িেে, 

-এই মামা দাাঁ িান ! দাাঁ িান ! 

-যকন ? 

েৃষা হাে িাবিয়ে ট্রাস্ট িযাংয়কর পায়শর ফুয়ের যদাকানটা যদখায়ো । 

-বক ? 

-আয়সা । 

এই িয়ে আমায়ক যটয়নই বনয়ে যগে ওখায়ন যগে । 

আবম েখনও ঠিক িুেয়ে পারবে না আসয়ে ও বক িেয়ে  াইয়ে । এয়ো রায়ে ফুয়ের যদাকান বদয়ে বক 

করয়ি ? 

 

েৃষায়ক অয়নকগুয়ো গাাঁ দা ফুয়ের মাো বকনয়ে যদখোম । আর যিশ বকেু যগাোপ ফুে । রায়েরয়িো 

িয়েই হেয়ো ফুেগুয়ো যিশ সস্তায়েই পাওো যগে ! হাে ভবেয  ফুে বনয়ে আমরা আিায়রা বরক্সাে 

উঠোম । আবম েখনও ঠিক িুেয়ে পারবে না যে ঠিক বক কারয়ে েৃষা এয়োগুয়ো ফুে বকনয়ো । অিশয 

আবম ওয়ক আর বকেু বজয়জ্ঞস করোম না । ওর ো ভাে োয়গ করুক । আমার যকিে ওয়ক ভাে োগবেে । 

ও যে আমার পায়শ পায়শ আমার কায়ে োয়ে এটার যথয়ক আনয়ের আর বকেু ময়ন হবেয়ো না । 

 

 

ছয় 

েখন েৃষায়ক বনয়ে আমার ব য়েয়কাঠার ঘয়র ঢুকোম েখনও আমার ঠিকমে সিবকেু বিশ্বাস হবেয়ো না ! 

বিয়ের পর যথয়ক কেিার কল্পনা কয়রবে ওয়ক এখায়ন বনয়ে আসয়িা, এই যোট্ট ঘয়র আমার দজয়নর 

জীিনটা একসায়থ শুরু হয়ি । োরপর পিায়েখা যশষ কয়র আমরা দজয়নই েখন  াকরী করয়িা েখন 
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একটা িি িাসা বনয়িা । এয়োবদন যসটা যকিে কল্পনাই বেে এমনবক আবম যকানবদন ভাবিই বন যে েৃষা 

যকানবদন আমার এই ঘয়র আসয়ি ! 

েৃষা ঘয়র ঢুকয়েই বকেু সমে  াবরবদয়ক োকায়ো । আবম অিশয োওোর আয়গই েয়থষ্ট পবরমায়ে গুবেয়ে 

রাখার য ষ্টা কয়রবেোম । বকন্তু কেটুকু হয়েয়ে যক জায়ন । েৃষা িেে, 

-িাহ ! যিশ যগাোয়ো যো েুবম ! 

-এই আর বক ! 

-যঘািার বেম ! আবম আসার আয়গ গুবেয়েয়ো োই না ? 

আবম হাসোম । েৃষা ঠিক ঠিক িুয়ে যফয়েয়ে । ফুেগুয়ো বিোনার উপয়র যরয়খ িসয়ো বিোনার উপয়রই । 

আবম িযাগটা নাবময়ে যরয়খ য োয়রর উপর িসোম । িেোম, 

-পেে হয়েয়ো ঘর ? 

-িো োে ! 

-োক, এখন আপােে  েয়েই হয়ি । পয়র যদখা োয়ি । 

-শুয়না রায়ে বক খায়িা ? রান্না হয়ি নাবক িাইয়র যথয়ক ? 

-েুবম ো িে । িাইয়র যথয়ক  াইয়ে িাইয়র যথয়ক, রান্না করয়ে  াইয়ে যসটারও িযিস্থা আয়ে ! 

-আজয়ক রান্নার সমে যনই । ঠিক আয়ে । অয়নক কাজ িাবক আয়ে । েুবম িাইয়র যথয়ক বকেু বনয়ে আয়সা ! 

আবম েেক্ষয়ে যদবখ যোমার ঘয়রর বক করা োে ! 

 

আবম িাইয়র  য়ে যগোম । ঘবির বদয়ক োবকয়ে যদবখ েখন সয়িমাত্র ১০ টার মে িায়জ । েৃষা আরও বকেু 

বজবনস বকনয়ে বদয়ো আমার কায়ে । েখন বফয়র আসোম েখন আমার জনয আসয়েই অনয বকেু একটা 

অয়পক্ষা করবেে । োবকয়ে যদবখ এরই যভেয়র েৃষা অয়নকটাই ঘয়রর য হারাটা পায়ে যফয়েয়ে । 

বিোনার  াদরটা পাোয়না হয়েয়ে । যসই সায়থ বকয়ন আনা ফুেগুয়ো বদয়ে এবদক ওবদয়ক সাজায়না 

হয়েয়ে । এরই যভেয়র েৃষা এয়ো সি বকভায়ি করয়ো ঠিক িুেোম না । 

আমায়ক যদয়খ েৃষা িেে, 

-কই ? যমামিাবে বনয়ে এয়সয়ো ? 

-হুম ! 

আবম যমামগুয়ো ওর হায়ে বদোম । ও যসগুয়ো বনয়ে বিোনার সাময়নর ঠিক সাময়ন রাখয়ো ! 

আবম ওয়ক িেোম, 

-বক করয়ো ? 

-যকন ? পেে হয়ে না ? 

-না মায়ন আবম ঠিক িুেয়ে পারবে না । 

েৃষা আমার বদয়ক োবকয়ে িেে, 

-যসবদয়নর ভুেটা শুদ্ধ করার য ষ্টা করবে ! আমায়দর বিয়ে যো হয়েয়ে ঠিকই বকন্তু একটা  মৎকার 

িাসররাে আয়স বন । আই যহাপ আজয়ক বকেুটা হয়েও যসটা পূেয হয়ি । 
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-মায়ন ? 

আবম যকিে অিাক বিস্ময়ে োবকয়ে রইোম যময়েটার বদয়ক । এই যময়েটা একটু আয়গ বক িেে ? 

িাসর ? 

সবেয ! 

 

েৃষা এিার আমার কায়ে এে  য়ে । এয়কিায়র কায়ে । এয়োবদয়ন এয়ো কায়ে যস আয়স নাই কখনও । 

-ঐবদন আবু্বর সায়থ যোমায়ক যদয়খ আমার যকন জাবন অনযরকম োগয়ো ! আমার িািা যোমায়ক যপয়ে 

যকমন জাবন বনবশ্চন্ত হয়ে োবকয়েবেে । বিয়শষ কয়র েুবম েখন আবু্বর জনয পাঞ্জািীটা বকনবেয়ে আবু্বর 

য ায়খ অদু্ভে একটা আনে যদখয়ে যপয়েবেোম ! আবম ঠিক জাবন না এটা আবম বকভায়ি যোমায়ক িযাখযা 

করয়িা । এয়ো ভাে োগয়ো দৃশযটা যদয়খ । ঐবদনই যোমায়ক যকন জাবন পেে হয়ে যগে খুি ! 

বকেুটা সমে বনরিো ! োরপর েৃষা আিারও িেয়ে শুরু করয়ো, 

-আবম যোমার সায়থ শুরু যথয়কই খারাপ িযিহার কয়রবে । বকন্তু যিাোর য ষ্টা কবর বন যে ো হয়েয়ে োয়ে 

যোমার যকান যদাষ যনই । এয়ো খারাপ োগা শুরু করয়ো বনয়জর কায়ে । োরপর আজয়ক যোমায়ক 

এভায়ি যদৌয়ি আসয়ে যদয়খ আমার েে রাগ, েে অবভমান বেে সিবকেু ...... দপুয়রই ঐ েখনই 

যোমায়ক খুি কয়র জবিয়ে ধরয়ে ইয়ে করবেয়ো ! 

-ওয়কই !! 

আবম আর বক িেয়িা ঠিক িুেোম না ! আর বক িো উব ৎ োও ঠিক িুেয়ে পারোম না ! 

োরপর েৃষা বনয়জর িযাগ যথয়ক একটা পযায়কট যির কয়র আমার বদয়ক িাবিয়ে বদে । বজয়জ্ঞস করোম, 

-বক এটা ? 

-পাঞ্জািী ! 

-আমার জনয ? 

 

বক গাধার মে প্রশ্ন ? আমার জনযই অিশযই । 

-হুম ! িাসরঘর েখন হয়ে োয়ে িরয়ক যো পাঞ্জািী পয়রই আসয়ে হয়ি । োই না ? 

-োহয়ে িউ হয়ে যে িাসরঘয়র অয়পক্ষা করয়ি োয়কও যিনারসী পরয়ে হে ! 

-হুম ! িাট আমারটা যো িাসাে । বনয়ে আবস বন ! 

আবম একটু হাসোম যকিে । জাবন না এটায়ক ঠিক কাকোেীে িেয়িা বক না যক জায়ন ! আবম কবদন 

আয়গই ওর জনয োে রংয়ের একটা শাবি বকয়নবেোম । এমবনয়েই বকয়নবেোম বকন্তু যদওোর সমে পাই 

বন । বকংিা যদওো হয়ে ওয়ঠ বন । 

আবম শাবিটা যির কয়র বদয়েই েৃৃৃষা যকিে অিাক হয়ে োবকয়ে রইয়ো । 

-যকিে শািীই আয়ে অনয বকেু যকনা হে বন । েবদও এটা যিনারসী না ।  েয়ি এয়ে ? 

েৃষা আমার হাে যথয়ক শাবিটা বনে । োরপর বক ময়ন হয়েই এবগেে এয়স আমায়ক জবিয়ে ধরয়ে । যিশ 

শক্ত কয়রই । 
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ওর শরীয়রর কাাঁ পনটা আবম ঠিক ঠিক অনুভি করবেোম । ও বক কাাঁ দয়ে ? 

আো আমার য ায়খও বক পাবন আসয়ো একটু ? 

আনয়ের ? 

বকংিা খুি বপ্রে কাউয়ক কায়ে পািার আনে !! 

 

এয়োবদয়নর পবরব ে ঘরটা হঠাৎ কয়রই যকমন অপবরব ে োগয়ে আমার কায়ে । ঘয়রর োইট অফ কয়র 

যদওো হয়েয়ে । যসখায়ন একটা বেম োইট জ্বেয়ে । দই পায়শর দই জানাো যখাো । েবদও এখন 

শীেকাে না েয়ি আসয়ি আসয়ি করয়ে । একটু ঠান্ডা িাোস আসয়ে ঘয়র । খাট যথয়ক একটু দূয়র 

যময়েয়ে যিশ কয়েকটা যমামিাবে জ্বাোয়না হয়েয়ে । িাোয়স যসগুয়ো কাাঁ পয়ে আর পুয়রা ঘয়রর য হারা 

ক্ষয়ে ক্ষয়েই িদোয়ে । বমউবজক যেোয়র মৃদস্বয়র গান িাজয়ে । এক কথাে সি বমবেয়ে এর যথয়ক 

 মৎকার আর বকেু হয়ে পায়র না । 

 

আবম দরজা যঠয়ে ঘয়র ঢুকয়েই য াখ যগে বিোনার বদয়ক । আিোো আয়োয়েই েৃষায়ক যদখোম 

যঘামটা মাথাে বদয়ে িয়স আয়ে । িাসরঘরটা িেয়িা না আহামবর খুি সুের হয়েয়ে বকন্তু দজন বময়ে 

ফুেগুয়ো বদয়ে ো যপয়রবে ো েয়থষ্ট এই রায়ের জনয । আমার কায়ে যকিে ময়ন হে এর যথয়ক  মৎকার 

আসয়েই এই রায়ের যিো আর বকেু হয়ে পায়র না । 

আবম ধীর পায়ে এবগয়ে যগোম খায়টর বদয়ক । 

একটু নাভয াস ? 

হেয়ো ? 

আনেমে বিধা বনশ্চেই েৃষার যভেয়রও কাজ করয়ে । আবম খায়টর উপর িসয়েই েৃষা একটু নয়ি 

উঠয়ো । আয়স্ত কয়র ওর যঘামটা টা উঠাোম উপয়র । 

যমাম আর বেম োইয়টর আয়োয়ে েৃষার েজ্জাবমবিে য হারা যদয়খ ময়ন হে এয়োবদন ধয়র যে বদনটার 

অয়পক্ষা করবেোম যসটা  য়ে এয়সয়ে । একদম আমার সাময়ন এয়স হাবজর । আর বকেুরই হেয়ো দরকার 

যনই । 

েৃষা একটু হাসয়ো । োরপর িেে, 

-িউ পেে হয়েয়ে যো ? 

আবম যকিে োবকয়েই রইোম । প্রথমিার েখন আবম িাসরঘয়র ঢুয়কবেোম েখন বক যভয়িবেোম যে 

আমার জীিয়ন আসয়েই এমন একটা বদন আিারও ঘুয়র আসয়ি । যসবদন যে যময়েটা আমার যথয়ক মুখ 

ঘুবরয়ে অনয বদয়ক শুয়ে বেে, যস আজয়ক আমার বদয়ক োবকয়ে আয়ে ভােিাসার য ায়খ, সাময়নর 

বদনগুয়োর স্বপ্ন বনয়ে ! 

আবম েৃষার হাে ধরোম । োরপর িেোম, 

-আমায়দর শুরুটা হেয়ো ভােভায়ি হে বন বকন্তু যশষটা সিয়থয়ক সুের হয়ি । সুের হয়ি এর মায়ের 

একসায়থ পথ  োটা ! আই কযান গযারাবে ! 
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েৃষা যকিেই হাসয়ো ! যসই হাবসই িয়ে বদয়ে যে আমার কথা োর বিশ্বাস হয়েয়ে । আসয়েই আমায়দর 

সাময়নর বদনগুয়ো সিয়থয়ক সুের হয়ে োয়ে, োর সূ না আজয়ক এখান যথয়কই !! 

 


