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জীফন নদীয িফফাবকায় কখননা কখননা িকল্পনীয় বকছু ঘনে মায় ভানুনলয 
জীফনন। সিআ কল্পনাতীত তয বননয় ভানুল বাফনত চায় না, তফু সো 
বননয়িআ বাফনত য়। িঅয সোিআ একভয় জীফননয বয়ানক স্বপ্ন নয় 
দাাঁড়ায়। সিআ নতযয াভনন ভানুল কখননািআ দাাঁড়ানত চায় না। তফু 
বনষু্ঠযতায াক্ষী নয় প্রবতবে বনিঃশ্বান তা স্মযণ কযনত য়। িআা (এিআ 
গনল্পয প্রধান চবযত্র) বিক সতভনিআ িফস্থায মু্মখীন নয়নছ। জীফননয 
িবপ্রয় ফাস্তফতায ানথ রড়ািআ কনয মানে াযাক্ষণ, বকন্তু সনয িঈিনছ না 
বকছুনতিআ। সকভন নতা জীফনো মবদ এভন না ত? বাফর স। ানথ 
ানথ ভনন বিংস্র একো নতযয কথা সবন িঅনরা- ‘বক সবনফছ? তুবভ 
এিআ তযনক িস্বীকায কযনত াযনফ? না...কখননািআ না।’ কথাো ভনন কনয 
যানগ যীয কাাঁনত রাগর িআায।  

‘সতাভানক এিআ ফাস্তফতা সভনন বননতিআ নফ। মত ীঘ্রিআ তা াযনফ, 
সতাভায জনযিআ বানরা নফ।’ কথাগুনরা সম ফনরবছর তায ভুখাফয়ফ 
সচাখজুনড় বানত রাগর। াড় বভ কযা ভুূতত াবযনয় সগর ভনয়য 
সস্রানত। 

িশ্বত্থ গানছয বননচ দাাঁবড়নয় থাকা একবে বদননয কথা ভনন ড়র 
তায। ঐবদন তায এভন বকছু িনুবূবত নয়বছর, মা িঅনগ কখননা য়বন। 
সবদন িনুবূবতয াগযভ িঈচ্ছ্বান না সবন ানযবন স। তািআ 
িনুবূবতগুনরা তায কানছ বাভান সভনঘয ভনতা য়। ফভয় এক যকভ 
থানক না। বকছু ভনয়য জনয নর বপ্রয় ভানুনলয ানথ ভধুয এক িনুবূবত 
বছর তায। তনফ, এিআ ভধুয িনুবূবতিআ তায জীফননক বফবলনয় বদনয়নছ, 
কনযনছ ছন্নছাড়া। িশ্বত্থ গাছবে িঅনজা দণ্ডায়ভান। জানারা সথনক বকছুো 
দূনয। বিভ িঅকান জনভনছ ধূয সভঘ। সমনত সমনত তা বভবরনয় সগনছ 
দূনযয বভারয় াানড়। সিআ ফবণতর সভঘ পুাঁনড় এক দর ফাবর-াাঁ িঅকান 
কনয়কফায চক্কয বদনয় িঈনড় সগর দূয ীভানায়। 

িনযাযা ভযানন।      ুন্দয এক ফাবড়। এ ফাবড়নতিআ বননজয 
ফযবিগত রুনভ জানারায ান দাাঁবড়নয় িঅনছ িআা। ফাবড়য ানিআ একো 
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সু্কর। ফাবড়য িঈযতরা সথনক তাকানর ভাি সদখা মায়। সখান সথনক িঅা 
ফাচ্চানদয বচৎকায সচাঁচানভবচ িআায রুভো ববযনয় তুরনছ। াদা  নীর 
সাাক যা ফাচ্চাগুনরা পুেফর বননয় সছাোছুবে কযনছ। মায ানয় ফর 
মানে, স-িআ রাবথ ভাযনছ। বফৃঙ্খর িফস্থা। িঅনদৌ এোনক পুেফর সখরা 
ফরা মায় না, তনফ িঈনেযীনবানফ ফনর রাবথ ভাযাো এিআ সছাে ফাচ্চানদয 
কানছ খুফ িঅননন্দয। সো তানদয িঈচ্ছ্বর সচাযা সদনখ স্পষ্ট সফাঝা মানে। 

িআা চা সল কনয সছনন ঘুযর। ড়ন্ত বফনকর। জানারা সবদ কনয 
িঅা রারাব ূনমতয িঅনরায় তায ক্লান্ত ভুখশ্রী িঅনরাবকত নয় িঈির। বকন্তু 
িাৎিআ বকছু একোয বদনক সচাখ যনতিআ স বনয় সকাঁন িঈির। রুনভয 
বযনফ গুনভাে নয় িঈিনছ ধীনয ধীনয। চাযবদনক সকভন সমন ূনযতা। 
িআায সচানখভুনখ তকততায িঅবা। বনভতভ এক নতযয বদনক বনষ্পরক 
তাবকনয় িঅনছ । জানারায ানয সেবফনরয িঈয নীর যনঙয একো 
খাভ। বয় সভাননা সচানখ খাভোয বদনকিআ তাবকনয় িআা। বফনকনরয বদনক 
মখন সফার্ত বভবেিংনয় িঅা দযনদয বননজনদয ভানঝ বযচয় কবযনয় 
বদবের স, তখন ফযবিগত এক বর্নেকবেব তানক খাভবে বদনয়বছর। 
ফহুবদন ধনয িজানা এক িবস্থযতায় বুগনছ িআা। বনভতভ এক তয জানায 
জনয। তায ভনন ফহু প্রশ্ন রুবকনয় িঅনছ। সফ প্রনশ্নয িঈত্তয যনয়নছ এিআ 
খানভয সবতয। তািআ িঈনত্তজনায় কাাঁনত রাগর স। বনয় বনয় খাভোয 
বদনক এনগার। নাকো এভনবানফ কাাঁনছ সমন সকাননা োিআভ সফাভায বদনক 
এনগানে স। এনকফানয কানছ এন সগনছ বিক তখনিআ প্রচণ্ড িঅয়ানজ 
দযজায় নক কযায ব্দ শুননত সর। তাৎক্ষবণক ঘুনয দাাঁড়ার। ূনয দৃবষ্টনত 
তাকার দযজায বদনক। তাযয কানছ এবগনয় সগর। খাভো িঅয সখারা 
নরা না। সো সেবফনরিআ নয যিআর। 

দযজা সখারায ানথ ানথ িআায ভুখশ্রী রার ফণত ধাযণ কযর। প্রচণ্ড 
যাগ য়া নে িবতবথনক সবতনয ঢুকনত বদর স। রুনভ বনতন 
নীযফতা। সকিঈ সকাননা কথা ফরনছ না। তনফ িআায সচাযায় বজঘািংায 
বাফ স্পষ্ট। এরনভনরা চুরগুনরা বিক কনয বনর স। যানগ ফড় ফড় বনিঃশ্বা 
বননে সমন একু্ষবণ ঝগড়া শুরু নফ।  

‘িঅবভ তানক িআনতাভনধযিআ সিআ কথাগুনরা ফনরবছ। সতাভানক ন্তুষ্ট 
কযনত িঅভানক িঅয কী কী কযনত নফ?’ বচৎকায কনয িঈির িআা। 

সকাননা জফাফ এর না। বিতীয়ফানযয ভনতা চুর বিক কযনত রাগর 
স। াাঁত কানছ তায। তনফ সচাযা সথনক যাগ নয সগনছ। সখানন বয 
কনযনছ িায়ত্ব। সপয জানারায কানছ সমনতিআ সগাধুরীয িঅনরা িঅঘাত 
কযর তানক। 
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‘িঅভানক িঅয কী কী কযনত নফ ফনরা? িঅবভ জাবন এক ভয়...’ 
একেু থাভর স। গ্রীনেয যানত গানছয াতা ঝযায ভনতা সিাাঁে কাাঁনত 
রাগর তায। ‘তুবভ বক একবেফানযয জননয িঅভানক বফশ্বা কযনফ না?’ 

ভস্ত রুভ জুনড় নীযফতা। কাছাকাবছ সকাননা এক ভবন্দয সথনক ঘবিয 
িঅয়াজ সবন িঅনছ। রুনভয সবতয তানদয দুজননয সচাখ বনফদ্ধ নয় 
িঅনছ এনক িনযয সচানখ। দীঘতক্ষণ তাবকনয় যিআর দুজন। তাযয এনক 
িনযয খুফ কানছ এবগনয় এর। এক সজাড়া াত িআায সকাভড় জবড়নয় 
িঅবরঙ্গন কযর তানক। একফায ফাধা বদনত সচষ্টা কযর স। বকন্তু 
খাবনকফানদিআ কাভনায সজায়ানয সবন সগর। সজানয বনিঃশ্বা যনছ 
দুজননয, এনক িনযয খুফ কানছ। িআনে শুধুিআ বভন মায়ায িদু্ভত এক 
ভাদকতায়। িঅরনতা াত এফায খুনর বনর তায সানয়োয। িঈনত্তজনায় 
সচাখ ফন্ধ নয় এর িআায। িয সচাখনজাড়ায ভানঝ বননজনক াবযনয় 
সপরর স। িঈন্মত্ত চুম্বনন ুনখয নীরাব াগনয বানত রাগর িআা। 
িফননল ভনন নরা াবন্ত খুাঁনজ সনয়নছ । 

িঅগন্তুক চনর সগর সফবক্ষণ য়বন। িআা সপয জানারায কানছ 
দাাঁবড়নয় ুনখয ভয়ো বননয় বাফবছর। িাৎ কানযা ানয়য িঅয়াজ সবন 
এর তায কানন। ভনন নরা সকিঈ গুবেগুবে ানয় তায কানছিআ এবগনয় 
িঅনছ। িজানা এক িঅতঙ্ক বয কনয ফর তায ভনন। সক িঅনছ? বনয় 
বনয় সছন ঘুনয তাবকনয় সদখনফ, িভবন সকিঈ একজন নজানয তায ভাথায় 
িঅঘাত কযর। প্রচণ্ড ফযথা বননয় ধা কনয ভাবেনত নড় সগর িআা। 
বচৎকায কযনত সচষ্টা কযর াানমযয জনয, াযর না। ি াত সচন 
ধযর তানক। ভুনখ ফাবর গুাঁনজ বদনয় চা বদর প্রচণ্ড বিনত। িআা শ্বা 
বননত সচষ্টা কযর। ফ পুবযনয় িঅনছ ভনন নে। দভ ফন্ধ নয় িঅনছ 
তায। খুফ সচষ্টা কনয বননজনক ভৃতুযয াত সথনক ফাাঁচানত াযর না। 
কতক্ষণ াত া সছাড়াছুবড় কনয বচয িঅাঁধানযয জগনত াবযনয় সগর িআা। 
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বফনকরনফরা। ঘবড়নত ভয় াাঁচো সফনজ বত্র বভবনে। রভুনয িঅাঁধায 
নাভনত শুরু কনযনছ। ভননাযভ াানড় সঘযা বাযনতয বভাচর প্রনদনয 
একো জায়গা এিআ রভুয। স্ববাফতিআ নীযফতায় সঘযা। একভাত্র একো 
বফলয় বননয়িআ এখানন ফনচনয় সফব ফাতবচত য়। িঅয তা নরা ‘বিনকে’। 
তনফ এিআ ভুূনতত সো নে না। গুনভাে বযনফ। ফাতা ফিআনছ না। 
াবখ িঈনড় চনরনছ বনরুনে। িঅকান ভুহুভুতহু িঅনরায ঝরকাবননত ভনন 
নে ফৃবষ্ট নাভনফ। িফস্থা এতোিআ নীযফ সম, সকিঈ য়নতা বননজয বনিঃশ্বা 
মতন্ত শুননত ানফ। 

িনযাযা ভযানন। একতরা য যাঞ্চ হা ািঈ। িঅকানয বফার। রম্বা, বনচু 
ছাাঁদ। কভরা যঙনয়য ানথ াদা সরয়ানযয সদয়ানর বিে রািআনেয িঅনরা 
ড়নর চকচক কনয নি। িঅনযা িঅনছ রম্বা যািঈন্ড য়াকনয়। 
প্রবতবদনকায ভনতা িঅনজা জবগিং সনয দুিআ বািআ বযাব  িঅমত ফাবড়য 
ফাযান্দায় ফন িঅনছ। িঅন বািআ নর দুজননয সচাযায ভানঝ ফযাক 
িবভর। দুিআ বািআনয়য ভানঝ বযাব ফড়। ছ’পুে রম্বা বযাব খুফিআ 
পযানবপ্রয়। চুরগুনরা কাননয কাছ বদনয় সছাে কনয কাো। িঈনযয 
চুরগুনরা সফ রম্বা এফিং সভারানয়ভ। গার জুনড় সখাাঁচা সখাাঁচা দাাঁবড়। ধূয 
সচাখ। তায যীনযয প্রনতযকো িঙ্গপ্রতযঙ্গিআ সমন ুন্দয কনয াবজনয়নছন 
ৃবষ্টকততা। িাভথতয ফুক, রু ধড় এফিং নাকো বচকন  রম্বা। িনযবদনক 
িঅমত বিক তায বফযীত। তায বািআনয়য সথনক াাঁচ িআবঞ্চ হা খানো স। 
সভাোনাো সে  গার জানান বদনে কতো ভয় ঘনয ফন বববর্ 
সগিআভ সখনর কাোয় িঅমত। তনফ ভুখো ুশ্রী। রম্বা, সকাাঁকড়াননা চুরগুনরা 
সচানখয বনচ মতন্ত বফদযভান। 

‘বয...বযাব দা।’ একেু সকন গরা বযষ্কায কনয বনর িঅমত। 
‘সতাভায সকন ভনন য় সম পাস্ট সফাবরিং িঅভানদয িআবন্ডয়াননদয যনি 

সনিআ? িথচ িঅভানদয িঅনছ কবর সদফ, জাবাগর শ্রীনানথয ভনতা 
সখনরায়াড়...’ 
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িঅনমতয কথা সল কযায িঅনগিআ বযাব ফনর িঈির, ‘সফ, সভনন 
বনরাভ। বকন্তু ফততভান ভনয় জানতয একো পাস্ট সফারায তুিআ সদখানত 
াযবফ?’ 

াত সননড় ফরনত রাগর বযাব, িঅমত চু কনয যিআর। বযাব সপয 
ফরর, ‘ফততভান সেয়াযনদয সফাবরিং বপগায সদনখবছ? িনিবরয়ায ফািঈবি 
বনচ নদয বযিংখযান খুফ ফানজ। জরুবয বববত্তনত এবদনক নজয সদয়া 
িঈবচত বিনকে সফানর্তয।’ 

বাযতীয় বিনকে বননয় শুরু য়া িঅনরাচনা একভয় রূ বনর 
বফতনকত। ফযাফনযয ভনতািআ িঅমতয সকাননা নয়ি গুরুত্ব সর না। বযাব 
নূযনতভ াযনত যাবজ না সকাননা মুবিনত। এবানফ একভয় কথা সল 
নতিআ দুিআ বািআ বনজ বনজ রুনভয বদনক যনা নরা। 

নদয ফাবড়য কানজয সরাক ভীযা। বরববিংরুনভয সাপায় সরান বদনয় 
সেবরববন সদখায় ফযস্ত। ানত কভরায জুনয যানকে। সচাখ সেবরববনন 
এতোিআ বনফদ্ধ সম, জুন চুভুক সদয়ায ভয় খাবনকো তযর সম তায গার 
সফনয় যনছ সবদনক একেু সখয়ার সনিআ। ফািআ মায মায কানজ ফযস্ত। 
িঅচভকা সকাথা সথনক নজানয বচৎকায কযায িঅয়াজ সবন এর। 
এযয ভাবেনত সে যফায ঝনঝনাৎ িঅয়াজ। স্তব্ধ কবযর্নয বচনাভাবেয 
সে বাঙচুনযয িঅয়াজ সজানযনানয প্রবতধ্ববনত নত রাগর। িঅমত িঅয 
বযাব তৎক্ষণাৎ বনজ রুভ সথনক সদৌনড় এর। সভনয়বর কনেয বফরা 
সানা মানে। মন্ত্রণায় সকিঈ সগাঙানত থাকনর সমভন সানায় বিক সতভন। 
ফাবড়য সছাে কানজয সভনয় সজযাবত িআায রুভ সথনক সদৌনড় কবযর্নয থাকা 
িঅমত িঅয বযানবয কানছ ছুনে িঅনরা বফদুযৎ গবতনত। ভুখো পযাকান 
নয় সগনছ তায। সচানখভুনখ বনয়য ছা স্পষ্ট। ফড়ফড় সচাখ সদনখ সফাঝা 
মানে একু্ষবণ বয়াফ সকাননা ঘেনায মু্মখীন নয়নছ স। ভীযা বচবন্তত নয় 
দাাঁবড়নয় তায াভনন। সজযাবতয বনয়য কাযণ ফুঝনত াযনছ না। বযাব 
তায বদনক তাবকনয় িঅনছ। ফুকো যাফানযয ভনতা িানাভা কযনছ তায। 
সথনভ সথনভ সজযাবতয ফরা কথা বযানবয বম্বত সপযার। 

‘িআা ভযাভ সকাননা নড়াচড়া কযনছন না।’ ফড় ফড় শ্বা বননয় ফরর 
সজযাবত। যক্ষনণিআ িঅনযা একো বচৎকায সানা সগর, ভীযায বচৎকায। দুিআ 
বািআ সদৌনড় িআায রুনভ সগর। দযজায কানছ বগনয় দাাঁড়ার তাযা। তাযয 
মা সদখর তানত তফাক নয় সগর দুজন। এভন বকছু তাযা কখননা 
সদনখবন। এিআ বযবস্থবত সদখনত নফ কবস্মনকানর বানফবন। িআায বনথয 
সদ সলানযয ভানঝ নড় িঅনছ। বয়ানক বনস্তব্ধতা বভন িঅনছ তায 
সচাযায়, যিভাখা সচাখো সখারা। সমন ছানদয বদনক তাবকনয় িঅনছ। 
সদনয িঈয নড় িঅনছ ারকা ফুজ যনঙয সে। যাস্তা সথনক িঅা 
িঅনরানত োিঈজায িঈজ্জ্বর সদখানে। ভাথায একান সভনখ িঅনছ যি। 
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রুনভয ফাবক ফবকছু বিকিাকিআ িঅনছ। বফার কানচয জানারাো রাগাননা, 
পাবনতচাযগুনরা িঅনছ জায়গাভত। একভাত্র সছননয বদনকয দযজাোিআ 
সখারা। ফো সদনখ ুনযাুবয বনফতাক নয় সগর িঅমত। সবতযো বছাঁনড় 
মানে। সবনঙ েুকনযা েুকনযা নয় মানে ফ। াাঁেু সবনঙ ধা কনয ফন 
ড়র স। দযজায কানছিআ বযাব ভূবততয ভনতা িায় দাাঁবড়নয় িঅনছ। তায া 
দুনো ঝনড়য যানত গানছয াতা সমভন কাাঁন বিক সতভন কাাঁনছ। বকন্তু 
বননজনক বিক যাখনত সচষ্টা কযর স। সজানয একো বনিঃশ্বা বননয় সদয়ার 
াতড়ানত রাগর ফাবত জ্বারাফায জনয। ুিআচ বেনতিআ রািআে জ্বনর িঈির। 
তাযয িআায বনথয সদনয বদনক এবগনয় বনচু নয় ফর স। শ্বা প্রশ্বা 
িঅনছ বকনা যীক্ষা কযনত রাগর। নাহ্, বনিঃশ্বা সনিআ। তা দৃবষ্টনত 
িঅনমতয বদনক তাকার বযাব। 

বাঙা বাঙা গরায় ফরর, ‘িঅ...িঅমত, িঅবভ ুবরনক সপান কযনত 
মাবে। তুিআ এখাননিআ থাক। সখয়ার যাখবফ সকিঈ সমন এিআ রুনভ না িঅন। 
বক নরা? শুননত াবে?’ 

ভনন য় না িঅমত বযানবয একো কথা শুননত সনয়নছ। িনয এক 
জগনত চনর সগনছ স। সমখানন ফাস্তফতা িঅয মুবিয িংঘলত ফভয় 
বফদযভান। ভাত্র কনয়ক ঘিা িঅনগ, এিআ িাধাযণ সভনয়বে িনযাযা বনভি 
সকাম্পাবনয সফার্ত সভম্বাযনদয ানথ বভবেিং কনয িঅনরা। বকন্তু এখন? 
যিভাখা যীয বননয় সলানয নয িঅনছ ভৃত িফস্থায়। বক এভন কভত 
কনযবছর িআা মা তায কানর এিআ বযণবত ফনয় িঅননরা? িঅমত তায 
বািআনয়য বদনক তাকার। বযানবয ভুনখয নড়চড় সদখনত াযনছ স। বকন্তু 
সকাননা কথািআ ফুঝনত াযনছ না। ভনন নে খুফ দূনয াবনয বনচ সথনক 
কথাগুনরা শুননত ানে। 

বযাব ুনযায় কী কী কযনত নফ ফরর। বকন্তু কাজ নরা না। তনফ 
এফায িঅয সযনিয িঅায় যিআর না বযাব। সদৌনড় চনর সগর ুবরনক 
সপান বদনত। মখন বরববিংরুনভ বপনয এর স, সদখর তানদয দুিআ কানজয 
সরাক ভীযা  সজযাবত রুনভয এক সকাণায় ফন পুাঁবনয় পুাঁবনয় কাাঁদনছ। 
ফবকছুিআ সকভন সমন ধীযগবতনত নে। তায ৎ সফান সযবভনক সদখনত 
সর স। সদয়ানর সরান বদনয় বনফতাক নড় িঅনছ। ফড় বািআ প্রণফ সচষ্টা 
কযনছ সযবভনক ান্ত্বনা সদয়ায জনয। বযানবয সচানখ িশ্রু েরের 
কযনছ। িস্পষ্ট নয় িঅনছ ফবকছু। িঅমতনক সদখর সলানয ফন িঅনছ। 
ফবকছু সকভন ধীয নয় ধযা বদর তায সচানখ। সচাখ ফন্ধ কযর বযাব। 
ভুূনততিআ বনকল িন্ধকানযয জগনত াবযনয় সগর স। ধা কনয ফন ড়র 
ঘনযয সলানয। 
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িঅধঘিা যিআ ছয়জন ুবর িবপায ঘেনাস্থনর চনর এনরন। িঅাভাত্রিআ 
তাযা কাজ শুরু কযনরন। ফাবড়য ফািআনক ফনর বদনরন বরববিংরুনভ িনক্ষা 
কযনত। ুবরনয তদন্ত কানজ েুকোক াাময কযনত রাগর প্রণফ। ফায 
সচানখভুনখ িঅতনঙ্কয ছা। রুনভয এক সকাণায় ফন সজযাবত পুাঁবনয় পুাঁবনয় 
কাাঁদনছ বনয়। তানক ান্ত্বনা বদনত মনথষ্ট সচষ্টা কযনত রাগর ভীযা। 

বযাব বকছুো ান্ত নয়নছ। কাাঁনচয প্রনফিানয সরান বদনয় 
িঈনেযীনবানফ দূনয তাবকনয় িঅনছ স। সচাখ বদনয় েে কনয াবন 
যনছ। জীফন নরা সছাট্ট একো ফাকয। সকিঈ জানন না কখন স এিআ ফাকয 
পুরস্টন সৌঁনছ মানফ। বাফর বযাব। সচাখ ফন্ধ কনয িঅফায খুরর স। 
বাফর এফ বাফনা দূয নয় মানফ। বকন্তু নরা না। বনযা বাফনা ুনযায় 
তানক জজতবযত কযর।  

িআা িনযাযা। বযানবয সফান, থপ্রদতক এফিং ফনু্ধ বছর। িআা বছর 
এবতভ এক সভনয়। বযানবয ফাফা বফার িনযাযা একো এবতভখানা সথনক 
িআানক দত্তক বননয়বছনরন। নয িনযাযা বনভি সকাম্পাবনয 
িঈত্তযাবধকাবয কনয মান। িনযাযা বনভি সকাম্পাবনয এিআ তরুণী 
যীবতভনতা একজন তাযকা বছর। ফানতনরানায িআিঈবব সথনক বববর 
িআবিবনয়াবযিংনয় বর্বগ্র িজতন কনযবছর স এফিং ভাস্টাত কনযবছর কননতর 
িআিঈবনবাবতবে সথনক। দুনো গুণ িআানক ফায কানছ বপ্রয় কনয তুনরবছর। 
ফযফা াভরাননায দারুণ িঅত্মবফশ্বা এফিং সকাম্পাবনয শ্রবভকনদয প্রবত 
তায বানরাফাা। ফবকছু মনথষ্ট বানরাবানফ াভরানতা স। তায কথা 
ফরায ববঙ্গনত সকিঈ প্রিংা না কনয াযত না, িননক সশ্রাতা িইলতা 
কযত। ফছযখাননক িঅনগ, প্রবতিন্দী বনভি সকাম্পাবনয ানথ দারুণ এক 
চুবি কনয ফ বানরাবানফ সনের কনযবছর িআা। একফায বভাচর 
প্রনদনয এক স্বনাভধনয বত্রকায় তায একো ছবফ ছাা য়। বঢনরঢারা 
াদা ােত, রম্বা স্কােত এফিং কানন দুর বযবত সিআ ছবফ প্রকাবত য়ায 
য মখনিআ স সকাথা সফয নতা সরানকযা তায বদনক হুভবড় সখনয় যত। 
বিক সমভনো ূমতভুখী পুর তাবকনয় থানক ূনমতয বদনক। িআা বছর িঈনবত্র 
ফছয ফয়ী িরূা এক মুফতী। মায জীফননয ানথ িনযাযা বনভি 
সকাম্পাবনয নাভ তনপ্রাতবানফ জবড়ত। সদগড়নন স বছর রম্বা এফিং 
বক্ষপ্রগবতয। ফযার্বভিন সকানেত একো তরুনণয সচনয় িআা সফব দ্রুত স্থান 
ফদর কযনত াযত। সখরা সনল তায ঘানভ সবজা ভুখো সদখনত দারুণ 
রাগত। সকানেতয ফািআনক চকনরে  সকাল্ড বরিংক বদনয় িঅযায়ন কযত 
স। এফ তরুণনদয িনননক িঅফায িআায রূন ভুগ্ধ বছর। সকননা তায 
তুরতুনর গার, বননোর গড়ন িঅয চকচনক সচাখ সদনখ বফনবায না নয় 
াযা সমত না। 
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বকছুো দূনযিআ, ফাতান গানছয াতা নড়াচড়া কযনছ। ফযার্বভিন 
সকােতো এখননা সদখা মানে। িাৎ াথনযয িঈয বদনয় কানযা সাঁনে িঅায 
িকিক িঅয়াজ সানা সগর। দ্রুতিআ প্রনফিায বদনয় একজন ফযবিনক 
সবতনয িঅনত সদখর বযাব। িআবন িআিনক্টয যবদ। রভুনযয ফনচনয় 
িঈচ্চদস্থ ুবর কভতকততা। সছােখাে গড়ন। ুিাভ সদনয িবধকাবয বতবন। 
সগারাকায ভুখো বদ্র ফযবিনত্বয জানান বদনে। ফয় ঞ্চ হাা ফছয নফ। 
স্ববানফ একেু িঅনয়ী, তনফ ফুবদ্ধভান। াধাযণ জনতায ভনতা িঅরন নন। 
কভতীযা তানক ‘দয জযানকর’ নানভ র্ানক। কাযণ িযাধী নাি কযায 
সক্ষনত্র তায জুবড় সনিআ। দুজন িবপায তানক বননয় িআায রুনভ সগনরন। 
ভৃতনদনয িঈয বানরাবানফ সচাখ ফুবরনয় বননরন বতবন। তাযয ঘযো 
একেু বযদতন কনয ভৃতনদনয ান াাঁেু ভুনড় ফনরন। 

‘নফপ্রীত, এখন মতন্ত কী কী কু্ল সনর?’ ধীয গরায় ফরনরন 
িআিনক্টয যবদ। তায দৃবষ্ট এখন সছানোখাে গড়ননয পতা াফ-িআিনক্টয 
নফপ্রীনতয বদনক। াফ-িআিনক্টয নফপ্রীনতয বুাঁবড় সফবযনয় িঅনছ িননকো। 
মা িআিনক্টয যবদনক িফাক কযর। তায ভনন নরা িযাধী ধযায ফদনর 
নফপ্রীত য়নতা াযাো ভয় সখনয় সখনয় কাোয়। 

‘যায, ববকবেনভয নাভ িআা িনযাযা। িনযাযা বনভি সকাম্পাবনয 
বনফতাী প্রধান বছনরন বতবন। ভনন নে ভাথায় সকান ধাতফ মন্ত্র বদনয় খুফ 
সজানয িঅঘানতয পনর তায ভৃতুয নয়নছ।’ 

খুফ গুবছনয় কথাগুনরা ফরনরন াফ-িআিনক্টয নফপ্রীত। শুনন 
িআিনক্টয যবদ সপয সদো যীক্ষা বনযীক্ষা কযনত রাগনরন। াফ-
িআিনক্টয নফপ্রীত ুনযায় ফরনরন, ‘বভ িআানক ফতনল ানড় চাযোয 
বদনক এ ফাবড়য একজন কানজয সরাক সদখনত সনয়বছর। বতবন তখন 
কানরা সানয়োয বযবত বছনরন। বকন্তু সানয়োযো িঅভযা এখননা খুাঁনজ 
ািআবন।’ 

শুনন িআিনক্টয যবদ বফবস্মত নরন। ফরনরন, ‘খুাঁনজ াবন ভানন?’ 
‘যায, িঅভযা ুনযা ঘনয খুাঁনজবছ। বকন্তু সকাথা সনিআ সো।’ 
িআিনক্টয দাাঁবড়নয় সগনরন। এখননা বতবন চাযাো বানরা কনয 

মতনফক্ষণ কযনছন। ততক্ষনণ াফ-িআিনক্টয নফপ্রীত সছননয দযজায 
কানছ সগনরন। 

‘যায, সছননয এিআ দযজাবে সখারা বছর মখন ববকবেনভয ভৃতনদ 
ায়া মায়। বকন্তু ফাবড়য ফায বালযভনত, সছননয এিআ দযজাবে কখননা 
ফযফহৃত য় না।’ িকস্মাৎ ফনর িঈিনরন াফ-িআিনক্টয। জফানফ িআিনক্টয 
যবদ বকছু ফরনরন না, চু কনয যিআনরন, বানরা কনয তাবকনয় সদখনত 
রাগনরন রুভো।  
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‘সকাননা বাঁনধর র্াকাবত ফনর ভনন নে না ফযাাযো।’ বফড়বফড় কনয 
ফরনরন িআিনক্টয যবদ। জফানফ িঅত্মবফশ্বাী গরায় াফ-িআিনক্টয 
ফরনরন, ‘িঅনরিআ না। ববকবেভ দযজাো খুনরনছন...’ 

‘বননজ বননজিআ।’ কথা সল য়ায িঅনগিআ ফনর িঈিনরন িআিনক্টয 
যবদ। ‘বকন্তু নফপ্রীত, িনযানয বফলনয়য ভনতা এো সকফর একো ম্ভাফনা 
ভাত্র।’ শুনন াফ-িআিনক্টয নফপ্রীত বিধায় নয সগনরন। 

‘তানর িনযফ ম্ভাফনা কী কী যায?’ বজনে কযনরন বতবন। 
িআিনক্টয যবদ ফরনরন, ‘সতাভায কী ভনন য় না খুবন িঅভানদযনক বুর 
নথ সনয়ায জনয এিআ কাজো কনয থাকনত ানয? এো সতা নত ানয 
সম, খুবন াভননয সকাননা দযজা বদনয়িআ সবতনয এননছ। ববকবেনভয ভাথায় 
ি বকছু বদনয় সছন সথনক সজানয িঅঘাত কনযনছ। তাযয িআনে কনযিআ 
সছননয এিআ দযজাো খুনর সযনখ সগনছ িঅভানদযনক সধাাঁকা সদয়ায জনয।’ 

কানর িনচতনবানফ াত চনর সগর িআিনক্টয যবনদয। ‘াযাননা 
সানয়োযো িঅনরিআ একো জবের বফলয়। িঅয এো সকাননা সমৌন 
বনমতাতননয পর ফনর ভনন নে না, তািআ না?’ এ মতন্ত ফনরিআ থাভনরন 
বতবন। কনরয সচানখভুনখ বচন্তায ছা। ‘ফািআনয িঅভানদয সরাক িঅনছ?’ 

‘বজ্ব যায।’ তাৎক্ষবণকবানফ জফাফ বদনরন াফ-িআিনক্টয নফপ্রীত। 
এযয াাঁেনত াাঁেনত িআিনক্টয দযজায কানছ সগনরন এফিং ফািআনয 
তাকানরন। িঅাঁধানয রু্নফ িঅনছ চাযা। ফাবড়য সদয়ারগুনরা খুফ িঈাঁচু। 
সদয়ারগুনরায িঈনয িঅফায কাাঁনচয েুকনযা ফাননা িঅনছ। বতবন সছন 
বদনক বপযনরন। ফরনরন, ‘খুনো সবতনযয কানযা কাজ। এ ফযাানয মনথষ্ট 
ম্ভাফনা িঅনছ। বনফ কনয সদখা মাক। এখন মতন্ত িঅভযা দুবে বফলয় 
সনয়বছ। তা নরা– সখারা একো দযজা এফিং একবে সানয়োয (মা বকনা 
যযভয়বানফ াবযনয়নছ)।’ ফনরিআ থাভনরন বতবন। ভনন ভনন বকছু বনফ 
বভবরনয় বননরন। ‘নফপ্রীত, এখানন সতাভায কাজ সল নয় সগনর তুবভ 
ফাবড়য ফািআনক বজোাফাদ শুরু কনযা। ফাবড়য সক সকাথায় িফস্থান 
কযবছর এো িঅভানক জাননতিআ নফ। িঅয সানয়োযো মবদ খুাঁনজ া 
সো িঅভানক জানানফ ানথ ানথ।’ 

সলফানযয ভনতা বতবন ভৃতনদনয বদনক তাকানরন িআিনক্টয যবদ। 
এযয িআায রুভ তযাগ কনয বরববিংরুনভ প্রনফ কযনরন। ভাথায় বননজয 
ুবর কযাবে নয বননরন। ফায বদনক তাবকনয় সদনখ বননরন একেু। 
প্রনতযকনকিআ খুফ ফযবথত সদখানে। একো দীঘতশ্বা বননয় বতবন ফরনত শুরু 
কযনরন, ‘িঅবভ িঅনানদয এিআ িূযনীয় ক্ষবতয জনয খুফ দুিঃবখত। বভ 
িনযাযা িঅববজাত এক সভনয় বছর বনিঃনন্দন। তনফ এো খুননয ভাভরা। 
িআায রুনভ ফ বিকিাক। বকছুিআ যাননা য়বন। ববকবেভ একো োিঈজায 
বযবত বছর। ভাথায় নজানয িঅঘানতয বচহ্ন ায়া সগনছ। এো নৃিং 
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খুন। বয়ানক খুন। িঅো, শুনরাভ ানড় চাযোয ভয় ফাবড়য কানজয 
সরাক নাবক তানক সলফানযয ভনতা জীবফত সদনখবছর?’ 

‘যাাঁ।’ সজযাবত পুাঁবনয় ফনর িঈির ঘনযয সকাণ সথনক। 
‘িঅো...’ িআিনক্টয বকছু ফরনত মানফন, িভবন িনুবফ ফনর িঈির, 

‘িঅবভ াাঁচো ফাজায বকছুক্ষণ িঅনগ িআানক সদনখবছ।’ 
িনুবফ িনযাযা বনভি সকাম্পাবনয সারান এবযয়া ভযাননজায। 

এছাড়া িআা এফিং তায ফযাানয স্থানীয় সরানকয ভুনখ নানা গুিন সানা 
মায়। িআিনক্টয তায বদনক বপযনরন। সচাযায় বফলণ্ন িববফযবি  দৃযভান 
মন্ত্রণা ফানদ ভুখবে খুফ সচনা ভনন নরা তায। 

‘িঅভানক ফরনফন িআায যনন তখন কী বছর?’ বজনে কযনরন 
িআিনক্টয।  

‘িআা কানরা একবে সানয়োয যা বছর। সোয সছনন কযননর 
সরখা বছর। কযননর িআিঈবনবাবতবেনত ড়ানানা কনযনছ স। সরখাো সিআ 
বাবতবেযিআ ব্র্যান্ড যায’ িনুবফ জফাফ বদর।  

‘িঅভায ভনন নে িঅবভিআ তানক ফতনল সদনখবছ। িঅবভ াাঁচো সফনজ 
দ বভবনে মতন্ত তায ানথ বছরাভ।’ িঅত্মবফশ্বাী গরায় ফনর িঈির নয়না। 
িনযাযা বনভি সকাম্পাবনয িযাকািঈনিি স। িআিনক্টয এিআ মুফতী সভনয়য 
বদনক তাকানরন। 

‘ফুঝনত াযবছ। তখন স সানয়োয যা বছর?’ বজনে কযনরন 
বতবন।  

‘যাাঁ, তখন সানয়োয যা বছর।’ দ্রুত জফাফ বদর নয়না।  
‘।’ িঅনভনা বানফ ফরনরন িআিনক্টয। 
‘িঅো ুবরনক খফয বদনয়নছ সক?’ 
‘িঅবভ বদনয়বছ।’ সাপায় ফা বযাব জফাফ বদর।  
‘, তুবভিআ তানর বযাব?’ িআিনক্টনযয ফড় সছনর এফিং বযাব 

একভয় একিআ ক্লান ড়ত। বানরা ছাত্র বছর বযাব। ক্লান ফভয়িআ 
েন িফস্থান কযত। িআিনক্টয তায কানছ সগনরন। তাযয িঅযাভ কনয 
সেবফনরয িঈয ফন বগানযে ধবযনয় োননত রাগনরন। ফািআ তায বদনক 
তাবকনয় িঅনছ। 

‘সদো একফায ননড়বন?’ বজনে কযনরন বতবন। বগানযনেয 
জ্বরজ্বনর রাকা ুনড় মানে স্পষ্ট সদখনত ানে বযাব। 

‘িআায ভৃতুয বনবিত য়ায িঅগ মতন্ত িঅবভ বকছু কবযবন। সকফর 
িঅমতিআ খানন বছর।’ 

িঅমতয বদনক তাকার বযাব। যাাঁ ূচক ভাথা নাড়ার িঅমত। 
‘বিক িঅনছ। সতা িঅভযা িআায যা সানয়োনযয সকাননা সখাাঁজ াবে 

না। সকিঈ বক সো সদনখনছন? ফা বুরিনভ বননয় সগনছন?’ ফনরিআ ফায 
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বদনক তাকানরন িআিনক্টয যবদ। সকিঈ সকাননা জফাফ বদর না। ‘ধযাত! 
খুফিআ ফানজ ফযাায এো। ভযা সনিআ। িঅভযা সো খুাঁনজ সফয কযফ। 
িঅাতত িঅনাযা ফািআ এখাননিআ থাকুন। িবপাযযা প্রাথবভক িনুন্ধান 
শুরু কযনফ। য়নতা িঅনানদয বপঙ্গাযবপ্রি সননফ। সবতনয াফ-
িআিনক্টয নফপ্রীত িঅনছ। বতবনিআ িঅনানদয জফানফবন্দ সননফ। িঅাকবয 
ফািআ তানক নমাবগতা কযনফন। ততক্ষনণ িঅবভ বযাব  িঅমতয ানথ 
একেু কথা ফরনত চািআ।’ ফনরিআ বতবন বযাব  িঅমতয বদনক তাকানরন। 
‘সতাভযা বক িঅভানক সতাভানদয রুনভ একেু ভয় বদনত াযনফ?’ 

দুিআ বািআ ভাথা ঝাাঁকানরা। তাযয িআিনক্টয একজন িবপাযনক 
বফববন্ন তথয ফুবঝনয় বদনয় বযানবয সছন সছন তায রুনভয বদনক 
চরনরন।  

বযানবয রুভো সদখনত চভৎকায। রুনভয সবতয ুন্দয কানিয 
পাবনতচায। সদয়ানর াজাননা নানা বচত্র। রুনভয প্রবতো সকাণায় কানিয 
স্টানন্ডয িঈয বিত িঅনছ কাাঁনচয বাস্কমত। সবতনয ঢুনক দুিআ বািআ 
সেবফনরয কানছ একো সাপায় ফর। সেবফনরয িঈয নানা ধযননয 
ভযাগাবজন  িংফাদত্র যাখা। িআিনক্টয কাাঁনচয জানারাোয বদনক সগনরন 
এফিং তা খুনর বদনরন। ফািআনয এনকফানয িন্ধকায। জানারা িংরগ্ন িঅনযা 
একো সেবফর িঅনছ। সোয িঈয একো সর্স্কে যাখা। সেবফনর াত 
ঘনল বতবন তায নকে সথনক একো বগানযে সফয কযনরন। ভনন একো 
প্রশ্ন ঘুযাক খানে তায। দয সফান াযাননা দুজন তরুণনক সকভন প্রশ্ন 
কযা মায়? ভুনখয ভানঝ বগানযে গুজনরন বতবন। রািআোয বদনয় িঅগুন 
ধযানরন। বগানযনে োন বদনতিআ সধাাঁয়ায কুণ্ডরী তায ভুখ বদনয় সফয নত 
রাগর। প্রনতযকো োনন সু্কর জীফনন প্রথভ বগানযে োনায স্বানদয কথা 
ভনন নরা তায। জায়গাো বছর সদযাধুননয একো জরাধানযয াভনন। 
িঅজনকয ভনতা সবদন বতবন বননজয ফ িংয় িঈবড়নয় বদনয়বছনরন। 
বগানযে োননত োননত িাৎ তায সচাখ ড়র িঅকলতনীয় একো ভানছয 
ভূবততয িঈয। 

‘খুফ ুন্দয। বক এো?’ 
‘এো ভুযার। িঅিআরযান্ড সথনক িঅনা সববনবয়ান কাাঁনচয বাস্কমত। িঅবভ 

কাাঁনচয বাস্কমত এফিং িঅাঁকা ছবফ ছন্দ কবয। িআা এিআ বাস্কমতো সববন 
সথনক িঅভায জনয বননয় এনবছর।’ বযাব জফাফ বদর।  

‘সদনখ ভনন নে খুফ দাভী।’ ফরনরন িআিনক্টয। বযানবয জনয 
ভনফদনা িনুবফ কযনছন বতবন। সছনরবে দযিআ তায সফাননক াবযনয়নছ। 
খুফ ভভতাবন্তক বফলয়। তা মতেুকু ম্ভফ বননজয সবতনযয কষ্ট, িঅনফগ ধনয 
যাখনত সচষ্টা কযনছ। 
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‘িঅনর তা নয়। সোয দাভ ঞ্চ হাা র্রায ভাত্র। িআা এো...’ িআায 
নাভো িঈচ্চাযণ কযা ভাত্রিআ বযাব বননজয সবতনয াাকায িনুবফ কযর। 
বননজনক াভনর বনর স। ‘একবে কাাঁচ ততবযয কাযখানা সথনক িআা এো 
বকননবছর। তািআ খুফ কভ দানভ সনয়বছর।’ ফনরিআ রুভার বদনয় ভুখো সঢনক 
সপরর বযাব। এক ভুূনততয জনয িআিনক্টয যবদ বাফনরন তায জীফনো 
মবদ এিআ কাাঁনচয সাবনয ভনতা নতা তানর ভন্দ নতা না। ঝানভরা 
ভুি জীফন। যক্ষনণিআ ভাথা ঝাাঁবকনয় দযকাবয বকছু বাফনত প্রস্তুত নরন, 
সমফ বাফনা এিআ সকন কানজ রাগনফ। 

‘সাননা ফাফাযা, িঅবভ জাবন িঅজনকয বদনো সতাভানদয দুজননয 
জনযিআ খুফ বয়াফ। বকন্তু সতাভানদয াাময রাগনফ িঅভায। তদনন্তয জনয 
এতেুকু কযনত াযনফ সতা?’ 

িঅমত যাাঁ ূচক ভাথা ঝাাঁকার। 
‘সফ, ভৃতনদ সদখায িঅনগ সতাভযা দুজন বক কযবছনর?’ 
িঅমত দুিঃখী সচাযায় বযানবয কাাঁনধ াত যাখর। তাযয ফরর, 

‘িঅ...িঅভযা জবগিং কযবছরাভ। ভানন িঅবভ িঅয বযাবদা দুজনন জবগিং 
কযবছরাভ তখন। বননজনক ান্ত যাখনত একো দীঘতশ্বা বনর স। ‘প্রবত 
প্তান ছুবেয বদনন িঅভযা একানথ জবগিং কবয। ফাবড়য চাযান 
সগারাকায সম যাস্তা িঅনছ সখাননিআ।’ মনথষ্ট বানরাবানফ িঈত্তয বদনত সচষ্টা 
কযনছ িঅমত। ‘িঅজনক, ানড় চাযোয বদনক িঅভযা জবগিং শুরু কবয। িঅধ 
ঘিায সবতযিআ িঅভযা দো যািঈন্ড সল কবয। তাযয ফভনয়য ভনতা 
িঅনজা বযাব দাদা িবতবযি একো যািঈন্ড বদনত মায়। িঅবভ তখন 
ফাযান্দায় বগনয় ফব। দাদা বপনয িঅায য বিনকে বননয় িঅভানদয ভানঝ 
কথাফাততা য়। তাযয ানড় াাঁচোয বদনক িঅভযা ফাবড়য সবতনয চনর 
মািআ। বিক তখনিআ িঅভযা সজযাবতনক সদখনত ািআ কবযর্নয। বচৎকায কনয 
কাাঁদনত কাাঁদনত িঅভানদয বদনকিআ িঅবছর স। এযযিআ িঅ...িঅভযা 
িআাবদয রুনভ বগনয় তায রা সদখনত ািআ।’ 

িঅনমতয চভৎকায িঈত্তয সদয়ায সচষ্টা সদনখ ভৃদু ানরন িআিনক্টয। 
বাযনকানেয সবতয সথনক একো সনােফুক সফয কযনরন বতবন। তাযয 
ববজবফবজ কনয বকছু একো বরখনরন। 

‘এিআ ভনয়য ভনধয ফািআনয সথনক সকিঈ সবতনয এনবছর? ফা ফাবড়য 
সকিঈ ফািআনয সফবযনয়নছ?’ বজনে কযনরন িআিনক্টয। 

বযাব িঈনয তাকার। ‘সকফর িঅভানদয ৎ সফান সযভী।’ 
সবনফবচনন্ত ফরর স। ‘ভয় তখন চাযো সফনজ য়াঁবত্র বভবনে, িঅভযা 
ভাত্রিআ জবগিং শুরু কনযবছ। সযবভ তখন সপানন কানযা ানথ িঈচ্চ িঅয়ানজ 
কথা ফরবছর, াাবের। িঅভানদয সদৌড় সল য়ায য ফাযান্দায় বফশ্রাভ 
সনয়ায ভয় তানক সদনখবছ িঅভযা। ভয় তখন িঅনুভাবনক াাঁচো 
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সফনজ াাঁচ বভবনে। তাযয সথনক ুনযাো ভয় িঅভানদয াভনাাভবনিআ 
বছর স।’ 

িআিনক্টয তথযো েুনক বননরন। তায শুষ্ক সিাাঁনে বগানযে, জ্বরজ্বর 
কনয জ্বরনছ। এনক িনযয ানথ িআা, প্রণফ, সযবভ, বযাব এফিং িঅনমতয 
ূত্রতা কীযকভ- বাফনত রাগনরন বতবন। ‘িঅবভ সতাভানদয াবযফাবযক 
বযবচবত বননয় বকছুো বিধায় িঅবছ। সতাভানদয ফাফা বক দুনো বফনয় 
কনযনছন?’ 

জানারা বদনয় িঅা িান্ডা ফাতান বযাব িস্ববস্ত সফাধ কযনছ। িথফা 
নত ানয বগানযনেয সধাাঁয়ায়, বকিংফা দুনোয কাযনণিআ। বকন্তু সকাননা 
িববনমাগ কযর না স। সকফর একেু সকন গরা বিক কনয বনর। 

‘যাাঁ, িঅভায ফাফা ববার িনযাযা দুনো বফনয় কনযনছন। তায প্রথভ স্ত্রী 
বছনরন বফখযাত িববননত্রী িচতনা গুরাবত। বফনয়য প্রথভ চায ফছয সকনে 
সগনর তানদয সকাননা ন্তান য়বন। তািআ তাযা িআাবদনক একবে 
এবতভখানা সথনক দত্তক সনন। তায ফয় তখন দুভা। তানক দত্তক 
সনয়ায এক ফছনযয ভনধযিআ মভজ ন্তান জন্ম সদন িঅভায ৎ ভা। এনদয 
ভনধয একজন নরা প্রণফ, িঅনযকজন সযবভ। মাযা বকনা এখন ফািআনয 
ফন িঅনছ। ন্তান জনন্ময বতন ফছয য িচতনা িফযপ্রাপ্ত একজন িঅবভত 
সভজনযয ানথ াবরনয় মান। এযয সথনক তায সকাননা খফয সকিঈ জানন 
না।’ 

প্রণফ এফিং সযবভ মভজ বািআনফান, জনন্ময য র্ািায তানদযনক 
‘ভ্রাতৃুরব মভজ’ নানভ িবববত কনযবছনরন। সজননবেকযাবর তাযা 
িবিতীয়। তনফ তনফ তানদযনক ববন্ন সদখাত এনকফানয। 

সযবভয সচনয় প্রণফ এগানযা বভবননেয ফড় বছর। সদখনত শুননত স 
বছর গুরুগম্ভীয এফিং সভাোনাো। বফযীনত সযবভ বছর পতা িঅয বচকন। 
কানজিআ, মভজ দুিআ বািআনফাননয ‘সকানো সক’ এভন সকাননা ভুূতত কখননা 
ততবয য়বন। মভজ বািআনফান িযানযানেন খুফ ছন্দ কযত। তানদয রুভ 
ফভয় নানা ধযননয সখরনা বফভানন বযা থাকত। মখন তাযা এফ বননয় 
সখরনত সখরনত বফযি নয় সমত, তখন ফাবড়য ানয ফড় িশ্বত্থ গানছয 
ছায়ায় দাাঁবড়নয় িঅকাানন চরা িঈনড়াজাাজ সদখায জনয িনক্ষা কযত। 
বাগয খুফ বানরা না নর সফবযবাগ ভয়িআ তানদযনক ঘিায য ঘিা 
দাাঁবড়নয় থাকনত নতা। সযবভয সচাযায় তখন বফলণ্নতা বয কযত। এো 
সদনখ প্রণফ া সথনক বকছু ঘা তুনর বননয় তায বদনক ছুনড় ভাযত। শুরু 
নয় সমত তানদয রড়ািআ। দুদতান্ত রড়ািআ। 

বনজ কনক্ষয জানারায ান দাাঁবড়নয় িআা তানদয দুিআ বািআ সফাননক 
সদখত। একবদন রানঞ্চ হায িঅনগ সযবভ রাাত্তা নয় মায়। চায ঘিা 
সখাাঁজাখুবজ কনয সকিঈ তায বদ ায়বন। সনল প্রণফ একো ুকুযানড় 
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তানক সদখনত ায়। ফৃবষ্ট বের। তায ারকা ফুজ বে ােত ববনজ জফজফ 
নয় বগনয়বছর। পনর একো ছায়া ফা তায চািআনত সফব িন্ধকায বকছুয 
ভনতা রাগবছর তানক। ভুখো াথনযয ভনতা বনির নয় বগনয়বছর, সচাখ 
বদনয় যবছর াবন। ফৃবষ্টয ভানঝ প্রণফ সো ফুঝনত সনযবছর। একো 
প্রশ্ন সযবভনক কনষ্ট জজতবযত কনয তুরবছর– ‘ভা সকন িঅভানদযনক সছনড় 
চনর সগর?’ 

প্রণফ তায কানছ বগনয় তখন ফনরবছর, ‘এো সকাননা ফযাায না। িঅবভ 
সতায ানথ িঅবছ ফভয়।’ 

তাযয ানত াত সযনখ দুজন ফাবড় বপনযবছর সবদন। ঐবদন িআা 
তানদযনক জানারা সথনক দাাঁবড়নয় দাাঁবড়নয় সদনখবছর। সকিঈ কখননািআ িআায 
াতো ধনযবন িভন কনয। িআা এনযানেন ছন্দ কযত না। সেন বছর তায 
খুফ ছনন্দয। ভফয়ী ফাচ্চানদয ভতিআ সেনন িআা জানারায ানয বে 
ছন্দ কযত। ক্ষনণ ক্ষনণ বযফবততত তনবগতক বযনফ, ঙ্গীনতয ুনয 
চাকায বফযবতীন ছুনে চরায িঅয়াজ এফিং ফাাঁক সনয়ায ভয় িআবিননয 
দৃযভান য়ায বফলয়গুনরা তায সছাট্ট হৃদয়নক িঅনন্দাবরত কযত। 
এছাড়া িাভথতয সভনয় বছর স। প্রায়িআ জাভ গানছ িঈিত। সথাকায় 
সথাকায় ঝুরন্ত কানরা াকা জাভগুনরা সনয সযনখ বদত নয রফণ সভনখ 
খাফায জনয। মবদ কখননা প্রণফ  সযবভয কানছ গ্রণনমাগযতা সত, এিআ 
িঅনন্দ াবভুনখ তানদয ানথ বফবনভনয় কযত স। তানদয কানছ 
গ্রণনমাগযতায িঅা ঐবদন বভন সগর সমবদন তানদয সখরায় বফযি 
কনযবছর িআা। একবদন প্রণফ  সযবভ ফাযান্দায় সখরা কযবছর। 
তানদযনক সদনখ িআায সখরায িআনে জানগ। তািআ াবভুনখ বািআনফাননয 
কানছ মায় স। ফনর, ‘দাদা, িঅবভ সতাভানদয ানথ সখরফ। িঅভানক দনর 
না।’ 

প্রণফ নাক ববেনয় ফনরবছর, ‘িঅভানক দাদা ফরবফ না। িঅবভ সতায 
সকিঈ নিআ!’ 

‘তুবভ িঅভানদয বননজনদয সকিঈ য়ায সচষ্টা সভানে কযনফ না ফনর 
বদরাভ। র্যাবর্ সতাভানক র্াস্টবফন সথনক তুনর এনননছ। সখাননিআ সকন 
বপনয মাে না তুবভ?’ বফযবি বননয় ফনরবছর সযবভ। িআা সবদন 
িশ্রুজর সচানখ সদৌনড় চনর বগনয়বছর। বযফানযয ভানঝ সথনক স 
একজন এবতনভয ভনতািআ জীফন কাোবের। 

বযাব ুনযায় সকন গরা বযষ্কায কনয বনর। এফায স বনবিত 
বগানযনেয সধাাঁয়ায কাযনণিআ এভন নে তায। তফু িআিনক্টনযয কানছ 
িববনমাগ কযর না স। ‘ফাফা তাযয িঅভায ভা ুনন্দা যায়নক বফনয় 
কনযন। এক ফছয যিআ িঅভায জন্ম য়। চায ফছয য মখন িঅমতয জন্ম 
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য়, ভা তখন ভাযা মান। এয বিক দুিআ ফছয য ফাফা ভাযা মান। তায 
িঅনগ িনযাযা বনভনিয বযচারনায বায িআানক ফুবঝনয় বদনয় মান বতবন।’ 

ভননানমাগ কানয ফ শুননরন িআিনক্টয যবদ। ানতয বগানযেো 
বনববনয় জানারা বদনয় ফািআনয সপনর বদনরন। ভনন নরা বগানযে সছাড়ায 
ানথ ানথ িআিনক্টয তায বযেন্নতায বফলয়বে ছুনড় সপরনরন জানারা 
বদনয়। ান থাকা জানারায াবতো ফন্ধ কযনরন বতবন। তাযয িঅমত িঅয 
বযানবয াভনন থাকা সচয়ানয বগনয় ফনরন। ফরনরন, ‘বযাব, তুবভ গত 
ফছয িঅনভবযকা সথনক এন সকাম্পাবননত জনয়ন কনযছ। যািআে?’ 

ভাথা সননড় জফাফ বদর বযাব। 
‘তানর িনুভান কনয ফরনত াবয তুবভ ম্পবত্তয বাগ ফানোয়াযা, 

সবাবেিং এযকভ িঅনযা বফলনয় জাননা, তািআ না?’ 
বযাব বচন্তাগ্রস্ত সচাযায় িআিনক্টনযয বদনক তাকার। বকছু ফরনত 

বগনয় বক সমন ভনন কনয চু কনয যিআর। বননজনক একেু াভনর বনর 
স। 

‘যাাঁ। জাবন।’ বযাব জানন িআিনক্টয বক জাননত চািআনছন, বকন্তু তায 
সবতনয এিআ ভুূনতত কািঈনক প্রবতনযাধ কযায ভনতা বি িফবষ্ট সনিআ। 
‘ুনযা ম্পবত্ত িঅভানদয কর বািআনফাননয ভানঝ বাগ কনয সদয়া য়। 
সমনতু িআাবদ িবফফাবত বছর, এখন তায ম্পবত্তয িিং এখন িঅভানদয 
সবতয ভানবানফ ফণ্টন নয় মানফ। ফাফা িআানক িনযাযা বনভি 
সকাম্পাবনয বনফতাী প্রধান বননফ বনমুি কনযবছনরন মানত স ফনচনয় 
িঈনযয স্থানন িফস্থান কযনত ানয। তাযনযয িফস্থানগুনরা নরা প্রণফ, 
সযবভ এফিং তাযয িঅবভ। একু ফছয ূণত নর িঅমত এিআ কাতানয চনর 
িঅনফ।’ 

সদয়ানর রাগাননা ঘবড়য ঘিা িঅেফায সফনজ িঈির। িআিনক্টয বচবন্তত 
সচাযায় ভৃদু ানরন। সপানভয সচয়াযো সথনক বতবন িাভাত্রিআ পুনর 
িঈির সপয। সনােফুকবে নকনে ুযনরন। তাযয জানারায বদনক একেু 
এবগনয় কী ভনন কনয সমন সছন বপনয তাকানরন। ফরনরন, ‘সাননা 
সছনরযা, িঅভায বননজয একো বফনল বথবয িঅনছ।’ 

বফড়বফড় কনয ফরনরন বতবন। তায সচাযায় দাতবনক একো বাফ পুনে 
িঈির। ‘মখন খাযা সকাননা সযাগ য় কানযা, তখন তাযা দুজননয যাভত 
সখাাঁনজ- বফনলে র্ািানযয যাভত, াবযফাবযক বচবকৎনকয যাভত। 
মািআনাক, বফনলেনদয কানছ এিআ সেনন্ডয চড়া ভূরয িঅনছ। তাযা সমনকাননা 
সযাগ ভনন্ধ একেু সফবিআ জাননন। তািআ ফনর াবযফাবযক র্ািাযনক 
সকিঈ িস্বীকায কযনত াযনফ না। সকননা সযাগীয ভনন্ধ বতবনিআ ফনচ 
সফব জাননন।’ 
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বযাব  িঅমত এিআ কথায ভানন ফুঝনত াযর না। সকফর 
িআিনক্টনযয বদনক সকৌতুরী সচানখ তাবকনয় যিআর দুজনন। িআিনক্টয নদয 
ভননাবাফ ফুঝনত সনয ফযাখযা বদনত রাগনরন। ‘িঅবভ বে এিআ সকনয 
বফনলে। িঅবভ সফবকছু ভাভরায ভাধান কনযবছ। িযাধীনদয াবস্ত 
বনবিত কনযবছ। বনজস্ব বকছু দ্ধবত িঅনছ িঅভায। বকন্তু িঅভায দযকায 
একজন াবযফাবযক র্ািায। িঅবভ বক ফরনত চাবে ফুঝনত সনযছ 
সতাভযা?’  

িঅমতয কনে িঅত্মবফশ্বা পুনে িঈির। ‘ফুঝনত সনযবছ। িঅবন 
িঅভানদয কথািআ িআবঙ্গত কনযনছন। বকন্তু িঅভানদয ভতাভত কীবানফ িঅনায 
জনয ায়ক নত ানয?’ ফরর স। 

শুনন িআিনক্টয িধধনমতযয বযচয় বদনরন। ফরনরন, ‘িঅবভ একজন 
ফাস্তফফাদী ভানুল। সতভন নিআ মাযা কল্পনায় সবন সফড়ায়। সতাভানদয 
ভতাভনতয সকাননা প্রনয়াজন সনিআ িঅভায।’ এেুকু ফনর বতবন থাভনরন। 
‘ফাবড়য প্রনতযক দযনদয প্রশ্ন কযায ভয় সতাভযা সকফর িঅভায ানথ 
থাকনফ। িঅবভ এ ফযাানয বনবিত নত চািআ সম প্রনতযনকিআ তয কথা ফনর 
বক না। সতাভানদয িঈবস্থবত তানদযনক িঅলানে গল্প ফানাননা সথনক বফযত 
যাখনফ। সকননা এখানন মা ঘনেনছ স ফযাানয সতাভযা োত। এোিআ চাবে 
িঅবভ, সকাননা ভতাভত নয়।’ ফনরিআ ানত রাগনরন িআিনক্টয। তাযয 
ধা কনয সচয়ানয ফন সনােফুক সফয কযনরন। বরখনরন– 

প্রণফ, ৎ বািআ, ম্ভাফয নন্দবাজন। কাযণ– সকাম্পাবনয বনয়ন্ত্রণ 
সনয়া। 

িআিনক্টনযয সছননিআ দযজায নফ সখারায ব্দ নরা। াফ-িআিনক্টয 
নফপ্রীত দযজায পাাঁক বদনয় িঈাঁবক বদনয় রুনভ প্রনফনয িনুভবত চািআনরন। 
িনুভবত সনয় সবতনয িঅনরন বতবন। নানা কাযনণ তানক ‘বুরু’ র্াকনতা 
ফািআ। তায সগারাকৃবত যীনযয কাযণ নরা িবতবযি বফয়ায ান। 
িযাধীনদয ানথ বভনত বগনয় িননক ভয় বফয়ায বননত নতা। 
এযারনকানরয তন্দ্রােন্ন বাফ িযাধী সগ্রপতানয বানরা ায়ক য়। 

‘যায িঅভযা কানরা সানয়োনযয সখাাঁজ সনয়বছ। সগস্টরুনভয বফছানায 
বনচ সথনক সো ায়া সগনছ, সমখানন িঅাতত বভস্টায িনুবফ িফস্থান 
কযনছন।’ নজানয ফরনরন াফ-িআিনক্টয। 

‘িআনয়! িনুবফ খুযানা।’ িআিনক্টয যবদ এভনবানফ বচৎকায কনয 
িঈিনরন সমন বতবন ‘সকৌন ফননগা সিাযবত’ িনুষ্ঠাননয সল প্রনশ্নয িঈত্তয 
খুাঁনজ সনয়নছন। ‘িঅভায ভনন এিআ নাভোিআ ঘুনয বপনয িঅবছর। ধনযফাদ 
সতাভানক নফপ্রীত। একু্ষবণ িঅবভ সফয বে।’ 

তাযয বতবন দুিআ বািআনয়য বদনক তাকানরন। ‘িঈভভ...িনুবফ খুযানা... 
িঅো িআবন বক সিআ ফযবি মায ানথ সতাভানদয সফান িআায ছবফ ছাা 
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নয়বছর বত্রকায়? সিআ সপ্রবভক ুরুলোিআ নাবক? ভনন নে িঅজ তায 
নানভ িঅনযা একবে িংফাদ সফনযানফ কীবানফ স সফিআবরয বর্িঅিআএব 
ফানয ভাযাভাবযনত জবড়নয় নযবছর গতকার।’ এযয িআিনক্টয ভাথা 
ঝাবকনয় বক সমন ভনন কযায সচষ্টা কযনরন। িাৎ তায সচাযায় তাবচক 
াব সখনর সগর। 

‘যয...জবের যয। সতাভযা বক জাননা সফিআবরয বর্িঅিআএবনত 
িঅয সক সক িঈবস্থত বছর সভয়?’ ফনরিআ সপয সন িঈিনরন বতবন, 
বনয়ন্ত্রণ কযনত াযনরন না। বফলয়ো এভন সমন বফড়ার তায ফহু 
িঅকাবিত িআদুনযয গতত খুাঁনজ সনয়নছ।  

‘সখানন িঈবস্থত বছর িআা। তায ানথ ঝগড়া নয়বছর িনুবনফয।’ 
ফরনরন িআিনক্টয। কথা শুনন াফ-িআিনক্টয সখাাঁচা সখাাঁচা দাাঁবড়গুনরায় 
িঅঙুর ফুরানত রাগনরন। তথযগুনরা াবজনয় বননরন ভনন ভনন। তাযয 
নকে সথনক করভ  সনােফুক সফয কনয ানথ ানথ তা েুনক বননরন। 
কাগনজয িঈয সবিনরয বফযবিকয খচখচ ব্দ সবন িঅনত রাগর। 
িআিনক্টয বফড়বফড় কনয বক সমন ফরনরন। ভনন নরা বতবন সকাননা বনফ 
বননকল বভবরনয় বননেন। তাযয বযানবয বদনক তাকানরন বতবন। 

‘বভস্টায িনুবফ এখানন কী কযনছন বযাব?’ 
‘বতবন এখানন সফার্ত বভবেিংনয়য জনয এননছন যায।’ 
‘সফার্ত বভবেিং?’ িআিনক্টয যবদ বকছুো বফবস্মত। 
বযাব ফরর, ‘বজ্ব যায। িনযাযা বনভি সকাম্পাবনয বযচারনা 

লতনদয দযযা িঅজ বফনকনর িঅনয়াবজত একো বভবেিংনয় িিং 
বননয়বছনরন।  কনয়কভা ধনযিআ স্থানীয় প্রবতিন্দ্বী সজনক বনভি সকাম্পাবনয 
এনাবনয়েনদয ানথ ভাবরকানা সনয়ায বফলনয় বননজনদয ভনধয খুফ বফতকত 
বের। এ বননয় িঅভানদয ভানঝ সবােগ্রণ কযা য়। এফিং সফবযবাগ 
সবােিআ সমৌথবানফ ভাবরকানা সনয়ায নক্ষ নয। িঅয দয কলাকবল কনয 
দাভ বিক কযা য়। সিআ ুফানদ িআা সকিঅয বনভি সকাম্পাবনয ভাবরক 
এফিং রক্ষ্মণ সজয়ানরয ুত্র ধ্রুফ সজয়ারনক িঅভন্ত্রণ জানায়। কাযণ 
িআা ক্ষভতায ম্ভাফয ভাবরকানা এফিং এিআ ভফায় ফযফস্থায় বযচারনা 
লতনদয দযযা বক বক ুবফধা ানফ তা জাননত সচনয়বছর। বভস্টায িনুবফ 
বযচারনা লতনদয একজন দয। বতবন সারান এবযয়ানত িঅভানদয 
ফযফা সদখবার কনযন। গতকার বফনকনর এখানন এননছন। এখননা 
ফাবড়নতিআ িঅনছন। ধ্রুফ ানফ এনবছনরন গতকার ন্ধযায বদনক। বতবন 
সবতযিআ িঅনছন।’ 

শুনন িআিনক্টয যবদ ভাথা ঝাাঁকানরন। ‘এেুকুিআ? নাবক িঅনযা বকছু 
িঅনছ?’ এখননা তায বফস্ময় কানেবন। 
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‘সফ, বযচারনা লতনদয িঅনযা াাঁচজন দয বভবেিংনয়য জনয 
িঅজনক এনবছনরন। নয়না তানদয ভনধয িনযতভ। িঅভানদয সকাম্পাবনয 
বাফযক্ষক স। স এিআ ফাায় িফস্থান কযনছ।’ 

‘িদু্ভত!’ ভুখ ফাাঁকা কনয ফরনরন িআিনক্টয যবদ। সমন ফানজ সকাননা 
পর সখনয়নছন। একেু সথনভ সপয ফরনরন, ‘নয়ে, িঅবভ একেু বভবরনয় 
বনবে। তানর িআা ছাড়া িঅজনক ফাায় িঅনযা নয়জন িঈবস্থত বছর। 
সতাভানদয ফাফায প্রথভ ঘনযয মভজ বািআনফান প্রণফ  সযবভ, মাযা বকনা 
িআায সচনয় ফয়ন সছাে। সতাভযা দুিআজন িঅনছা। ফাবড়য দুিআ কানজয সরাক 
ভীযা  সজযাবত বছর। িঅনযা বছনরন বল্পবত ধ্রুফ ানফ  বাফযক্ষক 
নয়না। ফতনল বভস্টায িনুবফ।’ নােকীয়বানফ নাভো ফরনরন বতবন। ‘মায 
রুনভ িআায সানয়োয ায়া সগনছ।’ তাযয াফ িআিনক্টনযয বদনক 
তাকানরন িআিনক্টয যবদ। 

‘িঅভায ভনন য় এখান সথনকিআ বকছু একো ায়া মানফ নফপ্রীত।’ 
যক্ষনণিআ তায ভুনখ সদখা সগর বযবচত ভুচবক াব। মবদ একো বফলনয় 
বতবন িনচতন নয় িঅনছন। কাযণ, এিআ পাাঁনক িআা তযায ফনচ ফড় কু্ল 
রুভ সথনক রাাত্তা নয় সগনছ। িঅয তা নরা– যযভয় সিআ নীর খাভ। 

িনযাযা ভযানন। রভুনযয ফনচ প্রবাফারী ফযবিনদয ফাা। এিআ 
ফাায়িআ াঁত সনত িঅনছ বয়ঙ্কয খুনী। 
  



       ইন এ    ন   21 

 

 

 

                  
 
জীফননয বনভতভ ফাাঁনক দাাঁবড়নয় প্রনতযনকিআ িতীনতয কথাগুনরা বাফনত ছন্দ 
কনয। বাফনত ছন্দ কনয, বয়ঙ্কয বযবস্থবতয ভুনখ না নড় ববন্ন বকছু নর 
সকভন নতা? তখন িতীত সৃ্মবত স্মযণ কনয ফুক সকাঁন নি। সকননা 
িতীতিআ গনড় সদয় ববফলযনতয বববত্ত। ভনন তখন একো কথািআ ফানজ, তা 
নরা- িঅবভ বক সকাননাবানফ এো প্রবতনযাধ কযনত াযতাভ না? িনুবফ 
জানন স কী কনযনছ িতীনত। জীফননয সানারী ভনয়য কথাগুনরা ভনন 
ড়নছ তায। ভনন নে, এফ গতকারনকয ঘেনা, মবদ দ ফছয সকনে 
সগনছ! 

২০০৪ ার। তখন ফন্তকার। ফানতনরানায ফনচ খযাবতভান 
বক্ষাপ্রবতষ্ঠানন িআবিবনয়াবযিং ড়নত এননছ িনুবফ। দূয ম্পনকতয এক 
িঅত্মীয় থানক এখানন। তায সচনয় ফয়ন বকছুো ফড়। বতবনিআ ‘কযাবযয বর্ 
ফাভ’ এবববনিঈনত িনুবফনক বনঙ্গর রুভ এােতনভনিয ফযফস্থা কনয সদন। 
জায়গাো সযাভান কযাথবরক চাচত াগযাদা পযাবভবরয়া সথনক এক ভািআর 
দূনয।  

িনুবনফয রুভো সছাে িঅকৃবতয। তনফ সাফায বফছানা, একো 
িঅরভাবয, ড়ায সেবফর এফিং একো সফবননয জনয মনথষ্ট জায়গা িঅনছ। 
সেবরববন সদখনত স খুফ ছন্দ কনয। তাছাড়া একো বিজ দযকায 
বছর। তনফ ফৃবত্তয োকায় গুনরা সকনা ম্ভফ বছর না। 

ারকা নীর যনঙয সদয়ারগুনরা িনযফ াধাযণ রুনভয সদয়ানরয 
সচনয় একেু সফবিআ নান্দবনক। দযজায িঈনযয বদনক একো বচত্র িঅাঁকা। 
ছবফয সভনয়োয াত সগাোননা। ভাবেনত বফছাননা খনড়য িঈনয ফন িঈদা 
তাবকনয় িঅনছ াভননয বফার ফুনজয ভানযান। ছবফয িঈয দুদতান্ত 
একো কথা সরখা- ‘ৃবথফীনত ফবকছুযিআ ুন্দয ভাবপ্ত ঘেনফ। তা না নর 
সো ভাবপ্তিআ নয়।’ 

ঘুভ বাঙনতিআ বফছানা ছাড়নরা িনুবফ। জানারা বদনয় ফািআনয তাকার। 
তায সচাখ ড়র দূনযয াগযাদা পযাবভবরয়া চানচত। িঅন্দারুবয়ায সভঘীন 
িঅকান চানচতয িঈজ্জ্বর নীর যনঙয বভনাযো চকচক কযনছ। খুফ বফখযাত 
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চাচত এবে। তািআ মতেকনদয বীড় নযনছ সখানন। মবদ ভানুনলয জে 
সরনগ সগনছ, তফু সকিঈ নত ফাজানে না। বফলয়ো িনুবফনক িফাক 
কযর। 

িআবন্ডয়ায় োবপক সানস্ট রার ফাবত জ্বারাননা িফস্থায় বকছু সরাক নত 
ফাবজনয় ফায িফস্থা নানজার কনয সপনর, সব্র্ক কনয গাবড় না থাবভনয় 
িঈনটা এবিনরেয সচন যনা য়, সমন িভযত্ব রাব কনযনছ। ফানতনরানায় 
বিক তায বফযীত বচত্র পুনে িঈনিনছ। 

বকছুক্ষণ তনবগতক সৌন্দমত সদখায য িনুবফ সছন বপযর। 
সফবননয িঅয়নায় বননজনক সদখনত রাগর। দীঘত একো ভ্রভনণয পনর 
সচানখভুনখ ক্লাবন্তয ছা সদখা মানে। বুরু কুাঁচনক বানরা কনয সদখর 
বননজনক। এরনভনরা চুরগুনরা াত বদনয় বিক কনয বনর। পযানবপ্রয় 
িনুবনফয চুরগুনরা সভারানয়ভ য়ানত বচরুবন বদনয় িঅাঁচড়ানত য় না। 
াত বদনয়িআ বিক কনয সনয়া মায়। সদখনত সফ ুদতন স। তািআ তায 
ফনু্ধযা প্রায়িআ তানক কাযনণ িকাযনণ ‘েভ িুজ’ ফনর র্াকনতা। সফবন 
সছনড় বফছানায কানছ সগর িনুবফ। একো বচবি নয িঅনছ বফছানায িঈয। 
খানভয িঈয সরখা– 

‘িববনন্দন! িঅবন বরনেকবনক িআনবস্টবেিঈে িফ কাতানরাবনয়ায় চায 
ফছনযয িআন্ডাবিয়ার িআবিবনয়াবযিং সকানত ড়ানানায জনয ভননানীত 
নয়নছন।’ 

যবদন কারনফরা। সভঘভুি নীর িঅকা। ীতর ফাতা ফিআনছ 
চাযবদনক। যঙ সফযনঙয সাাক নয ানকত সছাোছুবে কযনছ ফাচ্চাযা। 
প্রনতযনকিআ খুফ াবখুব িঅয প্রপুল্ল। মবদ িনুবফ বননজ বকছুো বযশ্রান্ত। 
সকন সমন িবস্থয রাগনছ তায। িঅজ কনরনজয প্রথভ বদন। তাছাড়া 
বীননদনয ানথ তাৎক্ষবণক ভাবননয় সনয়াো কবিন। 

িনুবনফয ভনন নে নতুন সকাননা গ্রন এন নড়নছ স। নতুন 
বযনফনয ানথ ভাবননয় বননত বকছুো ভয় রাগনফ। প্রথভ বদনো নানা 
ঘেনায ভধয বদনয় কােনরা। সযবজিায তানক িঅিআনর্বিবে কার্ত বদনত 
িস্বীকৃবত জানার। সকননা, িনুবনফয ফততভান সচাযায ানথ ফাচ্চাুরব 
ানােত ািআনজয ছবফয সকাননা বভর খুাঁনজ াবের না। এ বননয় দুজননয 
ভানঝ সছােখাে তকত সফনধ মায়। সলনভ িনুবফনক একো িস্থায়ী িঅিআবর্ 
কার্ত সদয়া য়। মবদ ততক্ষনণ স ক্লা সরিআে কনয সপনরনছ। 

সু্কর িফ িআন্ডাবিয়ার িআবিবনয়াবযিং, ফানতনরানা। ধূয যনঙয দতরা 
বফননয এক বক্ষাপ্রবতষ্ঠান। প্রনতযকো সলানয র্জনখানননকয সফব 
ক্লারুভ যনয়নছ। বিধায় নয মায় িনুবফ। এত ফড় বফনন সকানো তায 
ক্লারুভ? প্রশ্ন জানগ তায ভনন। এবদক সবদক খুাঁজনত খুাঁজনত িফননল 
মখন বননজয ক্লারুভ খুাঁনজ ায় স, ততক্ষনণ দ বভবনে চনর সগনছ 
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ক্লানয। দযজায কানছ এন দাাঁড়ায় িনুবফ। সগারগার ভুনখয সোঁনকা ভাথায 
এক বক্ষক সফানর্তয ভনধয  বক সমন িঅাঁকািঅবক কযনছন। ক্লানয 
ছাত্রছাত্রীয ফায দৃবষ্ট সবদনক বনফদ্ধ। ানতয করভ চরনছ এপয়ান 
গাবড়য ভনতা দ্রুতগবতনত। কনরনজয প্রথভ বদন। ভনন প্রচণ্ড বি কাজ 
কযনছ। সমবানফ এযা সনাে বরখনত শুরু কনযনছ, ভনন য় না এনদয 
সনােফুক দ বদননয সফব মানফ। বকন্তু এয নযয ঘেনা সদনখ সকিঈ য়নতা 
বফবস্মত নতা সম পািআনার িআয়ানয এন তাযা একিআ সনাে ফযফায 
কনযবছর। 

‘সবতনয িঅনত াবয যায?’ 
া বননয় ফরর িনুবফ। চুরগুনরা এরনভনরা নয় িঅনছ। ােত 

সবতনয িআন কযা। ক্লাবেচায তায প্রবত ফড্ড বফযি নয়নছন ফনর ভনন 
নরা। বতবন এভনবানফ তাকানরন, সমন সকিঈ তায কানছ বকর্বন দাবফ 
কনযনছ। চক বদনয় সর্নস্কয িঈয িকিক কযনছন বতবন। িঅয ভনন ভনন 
বক সমন বাফনছন। যক্ষনণিআ সরকচায বদনত প্রস্তুত নরন। িনুবফ বীত 
নয় সিাাঁে কাভড়ানত রাগর দযজায় দাাঁবড়নয়। 

‘কনিায বযশ্রভ প্রবতবানক াবযনয় সদয়, মখন প্রবতবা বুনর মায় 
কনিায বযশ্রভ কযনত।’ বনয়ভ ৃঙ্খরায ফণতনা বদনত বগনয় বচৎকায কনয 
ফরনরন ক্লাবেচায। 

‘সতাভযা জাননা কীবানফ কনিায বযশ্রভ কযনত য়? সফ, ফরবছ 
সান। সতাভানদয িঈবচত একো রুবেন ততবয কযা এফিং কনিাযবানফ সো 
িনুযণ কযা। বনয়ভানুফততী । তা না নর সতাভযা কখননািআ...’ 

এযয বতবন বফববন্ন বফখযাত ফযবিয জীফনী সথনক বনয়ভানুফবতততায 
িগবণত িঈদাযণ বদনত রাগনরন। দাতবনক সেনো সথনক শুরু কনয 
তুতবগজ পুেফরায বপনগা, কানযা জীফনী সথনকিআ সকাে কযা ফাদ বদনরন 
না। বকছু ছাত্রছাত্রী গুনরা সনানে েুনক যাখর। প্রনতযক ক্লানিআ এভন বকছু 
ছাত্রছাত্রী থানক। সববয যার্! ভনন ভনন ফরর িনুবফ।  

তাযয বক্ষক িনুবনফয বদনক তাকানরন। সবতনয িঅনত ফনর 
বতবন সফানর্তয বদনক বপযনরন। রিায় ভাথা বনচু কনয ক্লারুনভ প্রনফ 
কযর িনুবফ। সমনত সমনত ফর বগনয় সছননয াবযয একো বনে। 
দুজন স্পযাবন সভনয়য ানিআ একো বে খুাঁনজ সর স। এনদয ভনধয 
একজন সদখনত েনভনোয ভনতা সগারগার, যাভফনণতয এফিং খানো। িনযজন 
সদখনত রম্বা, রনদনে গানয়য যঙ, সচাখদুনো ফাদাবভ। 

ক্লাবেচায সপয ফরনত রাগনরন, ‘সমভনো িঅবভ ফরনত চাবেরাভ, 
বকন্তু বভস্টায সু্টনর্নিয জনয িঅভানক থাভনত নরা।’ িনুবনফয বদনক 
িআবঙ্গত কযনরন বতবন। ‘সতা ফরবছরাভ রু্কবেবর এফিং সভরাবফবরবে নে...’ 
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সরকচায বদনত রাগনরন ক্লাবেচায। িনুবফ ান ফযাগ যাখর। 
তাযয সবতয সথনক একো সনােফুক সফয কযর। তায ভনন নরা, ক্লানয 
ফািআ য়নতা তায বদনক তাবকনয় িঅনছ। তািআ বননজয ফাভবদনক তাকানত 
া সর না স। ানয বনে ফা রম্বা স্পযাবন সভনয়োয সানারী ঘবড় 
তায নজয কাড়নরা। বনিয়িআ ঘবড়ো সফ দাবভ নফ। সছােখাে িঅকায। 
সদখনত সফ ুন্দয। সভনয়ো র্ান ানত নযনছ ঘবড়ো। তায সরখা একেু 
ধীযগবতয। বকন্তু িক্ষযগুনরা খুফ ুন্দয নয় পুনে িঈিনছ। এনকফানয 
তবল্পক। সভনয়োয সচাযা সদখা মানে না, একানয ভস্ত চুনর ভুখো 
ঢাকা নযনছ। িাৎ কনয সভনয়ো িনুবনফয বদনক তাকার। রিায় 
তৎক্ষণাৎ িনুবফ িনযবদনক সচাখ বপবযনয় বনর। ফুক কাাঁনছ তায। সাজা 
াভননয বদনক রকীন তাবকনয় যিআর স। ানেতয িঈয বদনয় ফুক 
ধড়পড় কযায বফলয়ো স্পষ্ট সফাঝা মানে।  

ক্লানয বফযবতয ভয় সভনয়ো তায ানথ িঅরা শুরু কনয। এযয 
িঅয রিা রিা বাফো সফবক্ষণ থানকবন। রযাবেন বালায় সভনয়বে প্রথনভ 
ফরর, ‘িঅরা, য় িযাননে। িআনয বর্ িঅকুিআ?’ 

কনয়ক ভুূনততয জনয িনুবফ তায াবিনীয ভায়াফী সচানখ বননজনক 
াবযনয় সপরর। সভনয়বেয এভন ফাদাবভ সচাখ, বননোর সদ ফাস্তনফয েভ 
িুজনক াগর কনয সদয়ায াভথতয যানখ। সভনয়োয োিআে স্কােত জানান 
সদয় সভদীন যীনযয। কেো সফ সভারানয়ভ, স্পষ্ট এফিং ধীযগবতয। শুনন 
িনুবনফয হৃদনয় প্রাবন্ত ফনয় সগর। ক্ষভা সচনয় িনুবফ িআিংনযবজনত জফাফ 
বদর, ‘দুিঃবখত, িঅবভ খুফ দুিঃবখত। িঅবভ রযাবেন সতভন ফুবঝ না। িঅয 
এখানকায সকিঈ নিআ।’ 

সভনয়োনক বকছুো তা ভনন নরা। তা ভুনখ াব এনন স ফরর, 
‘িঅভায নাভ িযাননে। তুবভ সকাথা সথনক এনছ?’ 

‘িঅবভ িনুবফ। িআবন্ডয়া সথনক এখানন এনবছ। িআবিবনয়াবযিং ড়ায 
জনয।’ স্পযাবনন জফাফ বদর িনুবফ। ফানতনরানা সৌছাননায িঅনগ খুফ 
সচষ্টা কনয বকছু স্পযাবন ব্দ বনখ বননয়বছর স কানজ রাগনত ানয 
সবনফ। 

‘সতা িঅবন এখানন নতুন?’ বজনে কযর সভনয়বে।  
‘বজ যাাঁ।’ সন জফাফ বদর িনুবফ। 
সভনয়বে ফরর, ‘িঅবভ এখানন নতুন। বযানরবিয়া সথনক এনবছ। 

ফানতনরানায় এিআ প্রথভফায।’ ফনরিআ িযাননে াত গুবেনয় নজানয ানত 
রাগর। িনুবফ সমাগ বদর ানথ। 

দুুনযয খাফানযয ভয় কযানপনেবযয়ানত িনুবফ িঈদ্ভে ফ কাজ 
কযনত রাগর। িঅগানগাড়া গুবরনয় সপরর ফ। বুর কার্ত বননয় ঢুনক ড়র 
বুর কািঈিানয। সভজাজ গযভ নয় সগর তায। রিায় সলনভ সফচাযা না 
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সখনয় থাকায বদ্ধান্ত বনর। এক সকাণায় কানরয সিআ োক ভাথায 
ক্লাবেচাযনক বনে ফন সগ্রাগ্রান িআতাবরয়ান যািআ বর্ সখনয় সেূজায় 
ফযস্ত সদখনত সর। তায াভননয সচয়াযো খাবর। িনুবফ বাফর সখানন 
ফা মায়। বকন্তু বিক তখনিআ িযানননেয গরা সানা সগর। সভনয়ো তানক 
তায ান ফনত িঅহ্বান জানানে। িনুবফ বিক কযর যানযয কানছ না 
বগনয় িযানননেয ানথ ফনফ। িযাননে তানক ারাদ বদনত চািআর। মবদ 
ততো কু্ষধা রানগবন। তফু না কযনত াযর না িনুবফ।  

নযযবদন। কযানপনেবযয়ানত কানর্তয ফযফায কযনত িনুবফনক াাময 
কযর িযাননে। তানক বননয় সগর বফনল এক কািঈিানয সমখানন 
ছাত্রছাত্রীনদয জনয যনয়নছ বর্কািঈি। তাছাড়া তানক বযানরবিয়ান সযবব 
বশ্রম্প সরা যািআ সখনত িপায কযর িযাননে। একেু সখনয় স্বাদ 
ায়ায য িনুবফ সগ্রাগ্রান বগরনত রাগর, সমভনো গতকার তায যায 
কনযবছর। সফবযবাগ ভয় িযাননে কথা ফনরিআ ায কযর। িনুবফনক স 
তায ফাফায কথা ফরর বমবন বকনা একজন পুেফরায বছনরন। বযানরবিয়ায 
িনুধ্বত বতবয দনর সখরনতন। বকন্তু একভয় িঅঘানতয কাযনণ দর সথনক 
ফাদ নড়ন। িযানননেয িআিংনযবজ ফরায ধযন িত শুদ্ধ নয়, তনফ তায 
সচষ্টায প্রিংা কযনত বুর কযর না িনুবফ।  

ন্ধযায বদনক তাযা দুজন যাস্তায় াাঁেনত সফনযানরা। তাযয যানতয 
খাফায সখর কযানপ এভানত। এো ুনযাননা ধাাঁনচয একো কবপ। সছাে 
সগারাকায সেবফনরয দুিআ ান দুনো কনয সচয়ায বদনয় াজাননা। বর্ভ 
রািআে জ্বারাননা বছর। ফাতান সবন িঅবছর কবপ িঅয াবিনজয ুফা। 

িযানননেয সনে সমন ফহু কথা জনভ বছর। নানা বফলনয় ফরনত থাকর 
স। এগুনরায সফবযবাগিআ বযানরবিয়া ম্পনকত। সখানকায পুেফর ক্লাফ, 
ভুদ্র তকত সকাস্টা ব্লাঙ্কা, ভারবানযাা পুর এফিং সপরা সপবস্টবযার বননয় 
কত কত কথা!  

‘িঅজ ভাঝযানত বনননাে সাড়ানত চনরনছ ফািআ। বক দারুণ ফযাায!’  
াত সছাড়াছুবড় কনয ফরর িযাননে।  

‘তুবভ মানফ? ভানুনলয সাযনগার... সছাোছুবে...  সখাদা! িঅবভ সতাভায় 
ফনর ফুঝানত াযফ না কতো ভজায িঈৎফ!’ 

িনুবফ ূনয দৃবষ্টনত িযানননেয বদনক তাকার। তায িঈচ্ছ্ববত সচাযায 
ভানঝ বননজনক াবযনয় সপরর সমন। খায়া সনল তাযা ফানতনরানায 
বযেন্ন পুোথ ধনয াাঁেনত রাগর। 

িযাননে বিত সন ফরর, ‘িঅবভ খুফ াধাযণ একো সভনয়। োিআে 
সর, বফরাবতা... না ফাফা, িঅভায এফ চািআ না। ুন্দয একো বফছানা, 
বানরা বকছু ফিআ িঅয িঅভানক জবড়নয় থাকনফ িঅভায বপ্রয়তনভয াত... 
এফিআ মনথষ্ট। িঅবভ এফিআ চািআ। এয ফািআনয য়নতা বকছু চকনরে এফিং... 
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ফানতনরানা সথনক সযানভয রম্বা যাস্তা বদনয় ভ্রভণ কযনত চািআ। িফযিআ 
বনজস্ব জাানজ চনড়। িঅয জীফন ধাযনণয জনয এক বভবরয়ন োকা। এিআ 
মা!’ 

কথা শুনন িনুবফ িযানননেয বদনক তাকার। িযাননে তাবকনয় যিআর 
িনুবনফয বদনক। বাফগম্ভীয িফস্থা। যক্ষনণিআ দুজনন িট্টাবনত সপনে 
ড়র। এযয বফবনভয় নরা বননজনদয িআোগুনরায। দুজননিআ নীযনফ 
াাাব াাঁেনত রাগর। 

‘একো বফলয় জাননা িযাবন? ানযাজ্জ্বর ভুখ িঅভায একদভ ছন্দ 
না।’ 
সবঙবচ সকনে ফরর িনুবফ। তাযয বননজয ফুনক াত সযনখ গাম্ভীনমতয বাফ 
ধনয ফরর, ‘বকন্তু একো বাফগম্ভীয ভুখ। িঅা! িঅভায হৃদয় কাাঁবনয় 
সদয়।’ শুনন িযাননে িনয বদনক তাবকনয় যিআর। ফাতান তায চুরগুনরা 
িঈড়নত রাগর।  

ভাঝযাত নয় এননছ প্রায়। িযাননে গাবড়য সখাাঁজ কযনত রাগর। 
একো গাবড় সনতিআ দযজা খুনর গাবড়নত িঈির স। গাবড়নত িঈিায িঅনগ 
তায তধমতফান সশ্রাতা িনুবনফয গানর িঅরনতা একো চুভু বদর। এযনযয 
বদনগুনরা সথনক এো িননকো রুবেনন বযণত নরা। সকফর, কযানপ এভায 
বযফনতত গযাবব্র্নয়র তা সযনস্তাযাাঁ এফিং চুভুয স্থাবয়নত্ব বযফততন এর। 

ছুবেয বদনন তাযা দুজন ভযাবজক পািঈনিন নানভ বযবচত ভযাবজকা বর্ 
ভজুবেনক ঘুযনত সমত। সখানন সমনত প্রধান ড়ক এব সর্র যাযারার 
ধনয এক ভািআর যাস্তা দুজনন সাঁনে সমত। ানত াত সযনখ তাযা 
থচাযীনদয ভানঝ চরত এফিং মতেকনদয বীড় সবযনয় বফার ঝণতায কানছ 
দাাঁবড়নয় িঈনবাগ কযত। 

ঝণতাবে সফ ুন্দয। এয বফনলত্ব নরা ফাজনায তানর তানর 
সপায়াযায যঙ ানট মায়। কখননা রার, কখননা নীর, কখননাফা রুদ। যঙ 
ফদনরয ভয় এক ভুূনততয জনয াবন সননভ মায়, বিক তায নযয ভুূনততিআ 
ববন্ন ফাজনায ানথ গগন পুাঁনড় িঈনয নি। িঅফায নানভ, িঅফায িঈনয 
নি। এবানফিআ চরনত থানক। সমন সকাননা িদৃয বি এো বনয়ন্ত্রণ 
কযনছ। ুনযা বফলয়ো এনকফানয জাদুকযী। 

পািঈনিিআননয াভনন একনজাড়া সপ্রবভক-সপ্রবভকা এনক িযনক 
জবড়নয় িঅনছ। এখানন ুরবভূনরয বফয়ায বকননত ায়া মায়। িযাননে 
বাফর, এখানন এন বফয়ায না সখনর চনর নাবক! দুিআ সফাতর বফয়ায বকনর 
স। বননজ এক সফাতর সযনখ িনযো িনুবফনক বদর। িফয এয িঅনগ 
িনুবফ কখননািআ িযারনকার জাতীয় বকছু ান কনযবন। ঝাাঁনজ বযা িান্ডা 
তযর গরা বদনয় নাভনতিআ িযানননেয িআন্দ্রীয়গুনরা বননজয িফস্থা জানান 
বদর। িনুবফ যীবতভনতা নাকাবনচুফাবন সখনত রাগর বফয়ানযয সফাতর বননয়। 
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সকাননাভনতিআ এিআ সতাঁনতা তযর জভ কযনত াযনছ না। তা সচষ্টা কনয 
চনরনছ। িযাননে বননজয সফাতর সল কনয িঅনযা দুিআ সফাতর বফয়ায বননয় 
এর। বকন্তু এন সমিআ সদখর িনুবফ সখনত াযনছ না, ানথ ানথ সফাতর 
দুনো সপনর বদর।  

িযারনকার বননয় িদু্ভত একো বফলয় প্রচবরত িঅনছ। কখননা িঅভযা 
িযারনকার ান কবয জীফনন ঘনে মায়া দুিঃ সকাননা বফলনয়য িনুবূবত 
সথনক ভুবি সনত। কখননাফা ান কবয িঅননন্দয সকাননা িংফাদ িঈদমান 
কযায রনক্ষয। কখননা িঅফায কাযণ ছাড়ািআ ান কবয। িনুবফ িঅয 
িযানননেয বফলয়ো একিআযকভ। কাযণ ছাড়ািআ ান কযনছ তাযা। ুনযা 
ন্ধযা নয় িঈির িযারনকারভয়। িযানননেয ভাথা ঘুযাবের। ক্ষবণনকয 
সবতয তায ভনন নরা সপায়াযাো গানয়ফ নয় সগনছ। ভানুনলয গুনগুন 
িঅয়াজ ফযতীত ভস্ত জায়গাো নীযফ। িযাননে সচাখ বেবে কনয 
তাবকনয় সপায়াযা সখাাঁজায সচষ্টা কযর, সর না। বকন্তু িকস্মাৎ সকাথা 
নজানয একো িঅয়াজ সানা সগর... ফুভ…। তাযয িঅফায চনর সগর। 
ুনযায় িঅফায এভন নরা। াবনয সপায়াযা িঈিনত রাগর িঈাঁচু সথনক 
িঈাঁচুনত। িঅননন্দ রাবপনয় িঈির িযাননে। িনুবফ দাাঁবড়নয় দাাঁবড়নয় তায কাণ্ড 
সদখবছর। সছন ঘুনয িনুবনফয বদনক তাকার স। যক্ষনণিআ এনক 
িনযয প্রবত দৃবষ্ট বনফদ্ধ কযর। য়াোয সজে িঈাঁচু সথনক িঈাঁচুনত চরনছ। 
ফাজনায িঅয়াজ সফনড় চনরনছ খুফ সজানড়। িযাননে িনুবনফয িঅনযা 
কানছ চনর এর। সদনয ানথ সদ প্রায় সরনগ িঅনছ। 

‘িঅভানক চুভু বদনত বানরা রাগনফ সতাভায?’ 
বপবপ িঅয়ানজ ফরর িযাননে। িনুবফ তায গযভ বনিঃশ্বা শুননত 

াবের। তায কানগুনরা গযভ নয় বগনয়বছর৷ 
‘সকফর সকাননা াগর ফযবি এিআ প্রস্তানফ না কযনফ, ফাবকযা ফািআ 

সিাাঁে এবগনয় সদনফ।’ জফাফ বদর িনুবফ। বননজয সবতয িঈনত্তজনা সফাধ 
কযনছ। িঅনযা কানছ িঅনরা স। বনচু নয় সিাাঁে ফাবড়নয় বদনতিআ দুজননয 
সিাাঁে একত্র নয় সগর। ভুূনততিআ গবীয নত রাগর তা। এনক িযনক 
িঅাঁকনড় ধযর দুজন। িযানননেয াত িঅাঁকনড় ধযর িনুবনফয বনতম্ব। 
িনুবফ িঅরনতা কনয ছুাঁনয় বদনত রাগর িযানননেয সকাভড়। তানদয এিআ 
ভধুয ভুূতত কতক্ষণ স্থায়ী নরা সক ফরনত ানয! িাৎ িযাননে বননজনক 
ছাবড়নয় বনর। ফরর, ‘িঅবভ তৃষ্ণাতত। িঅনযকেু বরিংক কযনফ তুবভ?’ 

‘বফয়ানযয কথা ফরছ? বকন্তু এখন বফয়ায াফ সকাথায়?’ 
ঘাড় ফাাঁবকনয় চাযান তাকার িনুবফ। ‘সকাথা সতা সদাকাবননক 

সদখনত...’ কথায ভানঝ তানক থাবভনয় বদর িযাননে। দুষু্ট াব সন ফরর, 
‘িঅভায ঘনযয বিনজ বফয়ায ভজুদ িঅনছ।’ 
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‘বক!’ িযানননেয কথা শুনন িনুবনফয সচাখ কানর িঈনি সগর। সদনখ 
িযাননে ভুচবক ার। 

খাবনকফানদিআ কযাবযয সেযানগানায বদনক যনা নরা তাযা। সখান 
সথনক ফান িঈির। িনুবফনক জবড়নয় যিআর িযাননে। মাত্রানথয ুনযাো 
ভয় দুজননয ভানঝ সকাননা কথা নরা না। সকফর হৃদনয় তুভুর ঝড় ফিআনত 
রাগর িঅকািায কথা সবনফ। 

িঅধঘিায সবতযিআ তাযা িযানননেয এােতনভনি সৌঁনছ সগর। রুভোয 
াজিা প্রায় িনুবনফয রুনভয ভনতািআ, বকন্তু িঅকানয খাবনকো ফড়। 
তাছাড়া িংমুি ফাথরুভ িঅনছ। িযাননে ফাথরুনভ সগর। সঢাকায িঅনগ 
ফরর, াাঁচ বভবননেয ভনধযিআ সফরুনে। বকন্তু এক বভবননেয ভনধযিআ স 
ফািআনয সফবযনয় এর। তা প্রায় বফফস্ত্র রূন। সেবফর সথনক বক সমন বনর। 
তাযয সপয ফাথরুনভ সঢাকায িঅনগ িনুবফনক একো িঈড়ন্ত চুভু সখর। 
িনুবফ াবন সখনয় বনর একেু। দুজননয একবত্রত য়ায ভুূতত ভনন কনয 
ফুনক কাাঁন জাগর তায। ভৃদু সন ভনন ভনন ফরর, িঅজনকিআ বিক 
ভয়। 

ফাবত বননব সমনতিআ যাস্তায রযাম্প সানস্টয িঅফছা রুদ িঅনরায় 
রুভো িঅনরাবকত নয় িঈির। বকছুক্ষণ য িযাননে একো াতরা কাবভজ 
নয ফাথরুভ সথনক সফবযনয় িঅনরা। সদনখ িনুবফ বফস্মনয় া কনয 
তাকার। রম্বা চুর িযানননেয সছননয বদকো সঢনক সপনরনছ। িযানননেয এ 
রূ িনুবফনক ভাতার কনয তুরর। বকছু ফুনঝ িায িঅনগিআ িযাননে তায 
সদনয িঈয ঢনর ড়র। িঅরনতা ানত খুরনত রাগর তায ােত। িঈনু্মি 
নত রাগর িনুবনফয িনাি ফুক, ফুনকয িঈয রু নভয রািআন 
সননভ সগনছ নাবীয বনচ মতন্ত। িযানননেয রম্বা চুর ফুনকয িঈয ড়নতিআ 
বিঈনয িঈির িনুবফ৷  

গযভ বনিঃশ্বা বননত রাগর িযাননে। ঝুাঁনক ড়র িনুবনফয ফুনক। 
তায সভারানয়ভ সদন িঅরনতা কনয াত ফুরানত রাগর িনুবফ। এিআ 
ভুহুনতত িযানননেয সিাাঁে সথনক িনুবনফয সিাাঁনেয দুযত্ব এক িআবঞ্চ হায কভ। 
ফািআনয গাবড়য নত ফাজর, যক্ষনণিআ কনয়কো ফািআনকয চনর মায়ায ব্দ। 
িঅয সবতনয িযানননেয গযভ বনিঃশ্বানয ুনযাোিআ িনুবনফয ভুনখয িঈয 
যনছ। িনুবফ তায াত িযানননেয ফুনকয সবতয সননফ, িভবন িযাননে 
াতো বযনয় বদর। কাননয কানছ বপবপ কনয ফরর, ‘তুবভ ততবয?’ এক 
ভুূনততয ভনধয িনুবফ তানক জবড়নয় বনর। িঅনস্ত কনয ঘুবযনয় বননজ িঈনয 
িঈির। বপবপ কনয ফরর, ‘িঅজ সদনখ সনফ কতো তৃষ্ণাতত তুবভ।’ 

তাযয ঙ্গভ ুনখ দুজন বানত রাগর। ঐ যানত িযাননে ফহুফায 
এফিং খুফ সফবিআ তৃষ্ণা িনুবফ কনযবছর। 
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ুভধুয সিআ যানতয দুিআ প্তা নযয কথা। সজাড়াাবখ বভনর 
কাতানরাবনয়ায বফত্র াাড় ভিনযানত ঘুযনত সগর। কারনফরা স্থানীয় 
িঅশ্রভ ঘুনয ঘুনয সদখর যা। সছাট্ট ফারকনদয ছন্দভয় সকাযা গানন ভুগ্ধ 
নরা দুজনন। 

বফনকরো দুজনন াাঁেু ভান ঘানয িঈয সদৌড়ানদৌবড় কনয কাোর। 
িআনে বছর ভস্ত বফনকর গানছয ছায়ায় ফুজ ঘানয িঈয শুনয় থাকনফ, 
বকন্তু নরা না। িযাননে ফুজ ঘানয িঈয বদনয় সদৌড়ানত রাগর। সমনত 
সমনত ঘানয র্গায় তায ানতয তারুনত সখাাঁচা রাগর। মতফাযিআ িনুবফ 
তানক ছুাঁনত সচষ্টা কনযনছ ততফাযিআ স সদৌনড় াবরনয়নছ। সকন াবরনয়নছ 
জানন না স। িনুবনফয সচানখয সনাতুয দৃবষ্টয বদনক তাকানত খুফ বয় 
াবের িযাননে। িনুবফ িফয এনত বকছু ভনন কনযবন। বতয ফরনত তায 
সবতনয বকছু িনুবূবত জাগবছর, সমফ সথনক ভানঝভনধয বফযত থাকনর 
দুজননয ভানঝ দৃেতা িঅনযা িেুে য়। 

ূমত িঈজ্জ্বর বকযণ বদবের। ফনন্তয ফাতা ফিআবছর চাবযবদনক। তানদয 
সছননিআ বফার ফততভারা। াবখযা গুনগুন কনয গান গািআবছর। িননকক্ষণ 
সদৌনড় িফননল িযাননেনক ধনয সপরর িনুবফ। ফাহুনত জবড়নয় নজানয 
সদারানত থাকর। িযাননে নীর িঅকান তাবকনয় িঅনছ। ুনখয িঅবা 
ছবড়নয় িঅনছ তায সচানখভুনখ। বননজনক খুফ ারকা ভনন নরা তায। সমন 
সকিঈ তায সবতনয ববরয়াভ গযা াম্প কনযনছ। িাৎিআ বননজয কানছ ফ 
াধাযণ ভনন নরা। ভনন নরা স জীফননয যভ নতযয ভুনখাভুবখ 
নয়নছ। মা এবড়নয় মায়ায সকাননা সমৌবিকতা সনিআ। এিআ িনুবূবতো তায 
কানছ সমভনো কুয়াায ভানঝ াগয াবড় সদয়া নাবফক িকস্মাৎ িঈজ্জ্বর 
িীনয সদখা ায় তখন তায সমভন িনুবূবত য় বিক সতভন।  

িনুবফ ধীনযুনস্থ তানক ভাবেনত নাভার। রম্বা ঘা দুজননক সঢনক 
সপরর সমিআভাত্র যা ভাবেনত শুনয় ড়র। িঅকান জনভ থাকা সভঘ ক্ষনণ 
ক্ষনণ িনুবফ  িযাননেনক ছায়া বদনত রাগর। াানড়য িঈনয বনিঃঙ্গ 
একবে গানছয কাযনণ জ্বরজ্বনর ূমতানরাক বকছুো ফাধাগ্রস্ত নয়নছ। এনক 
িনযয বদনক তাকার যা। দুষু্ট িআবঙ্গত কনয িযাননেনক সচাখ ভাযর 
িনুবফ। জফানফ ভৃদু ার িযাননে। তাযয িঅয সকাননা প্রস্তুবতয দযকায 
নরা না... না দযকায নরা িনুভবত সনয়ায। খুফ কানছ িঅনরা এনক 
িনযয। ফুজ তৃণবূবভয ভানঝ এনক িনযয সিাাঁে এক কনয বদর যা।  

বকছুক্ষণ য। িনুবফ সফাতর সথনক াবন খানে। িযাননেনক এখননা 
ক্লান্ত সদখানে। বিত সন কানছ িঅনরা স। দু’ানত জবড়নয় ধযর 
িনুবফনক। তাযয িঅরনতা কনয চুভু িঅাঁকনরা তায গানর। ফরর, ‘সনজা 
বর্ সত রা বভয়া ববো নন া সননা।’ 

শুনন িনুবফ ার। ফরর, ‘িঅবভ স্পযাবন সফব জাবন না, ুিআবে।’ 
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‘এো িআতাবরয়ান বালা, বপ্রয়তভ। ভানন নে, তুবভীনা িঅভায জীফন 
িথতীন।’ 

এক ভুূনততয জনয দুজন দুজননয সচানখ িঅাঁেনক সগর। এনক িযনক 
জবড়নয় চুভু সখনত রাগর। 
 

*** 
 
াাঁচবদন য। িযানননেয িযাােতনভনি দুুনযয খাফায খানে িনুবফ। 
িযাননে জানারায ান দাাঁবড়নয় িঅনছ। বফলণ্ন সচাযায় তাবকনয় িঅনছ 
ফািআনযয বদনক। 

‘িঅভায িঅনগিআ সফাঝা িঈবচত বছর... িঅনগিআ সফাঝা িঈবচত...’ বফড়বফড় 
কনয ফরনত রাগর িযাননে। তায ভুখাফয়ফ জ্বনর মানে। 

‘িঅবভ শুধু এেুকু ফরবছ, ফবকছু খুফ দ্রুতিআ নয় মানে। তািআ বয় 
কযনছ িঅভায।’ িঅন্তবযকতায ানথ ফরর িনুবফ। সচাখ ছরছর কযনছ 
তায। 

িযাননে াত সছাড়াছুবড় কনয বক সমন ফরর। িনুবফ তা ফুঝনত াযর 
না। যক্ষনণিআ সভনয়ো তা দৃবষ্টনত রুনভয চাযান তাকানত রাগর। 
তায যীয সকাঁন িঈিনছ, সচাযায় বয কনযনছ বতিতা। বফলানদ সচাযা 
এভনবানফ কুাঁচনক মানে সমন তানক যীনযয িঈনয রার বাঁড়ায কাভড় 
িআনত নে। িনুবনফয বদনক বপযর স, সচানখভুনখ বয কনযনছ একযা 
ঘৃণা। 

 ‘সতাভায ভনন য় িঅবভ একো প্রবস্টবেিঈে! তািআ না!’ বচৎকায কনয 
ফরর িযাননে। দৃবষ্ট বনফদ্ধ নয় িঅনছ িনুবনফয বদনক। 

‘িযাবন, বেজ ান্ত । িঅবভ শুধু এেুকু ফরনত চাবে িঅভানদয একেু 
বফযবত সনয়া দযকায এফিং...’ িযানননেয াত ধযনত সচষ্টা কযর িনুবফ। 

িযানননেয সচানখ িঅগুনভ যাগ। সদখনত ানে িনুবনফয ানট 
মায়ায ানথ ানথ কীবানফ তায বানরাফাা জ্বনরুনড় ছাযখায নয় 
মানে। হৃদয়ো জ্বনর মানে। তফু ান্ত গরায় পুাঁবনয় কাাঁদনত কাাঁদনত স 
ফরর, ‘তুবভ িঅভানক একজন প্রবস্টবেিঈে ভনন কনযা সম বকনা এনকয য 
এক খনেনযয ানথ সায়? বছিঃ িনুবফ, বছিঃ!’ সচাখ বদনয় েে কনয াবন 
ঝযনত রাগর তায। পুাঁবনয় পুাঁবনয় কাাঁদনত রাগর িযাননে। যক্ষনণিআ 
বননজনক ি কযর স। সচাখভুখ ভুনছ বনর। িনুবনফয বদনক তাবকনয় 
যাগী গরায় ফরর, ‘সফনযা। একু্ষবণ এখান সথনক সফয ।’ 

িনুবফ তফাক নয় সগর। ‘িযাবন...িঅভায কথা ফুঝায সচষ্টা কনযা।’ 
‘বকেু ফুঝানত নফ না। সফনযা ফরবছ। জাস্ট সগে রস্ট!’ িঅয বকছু 

ফরর না িনুবফ। ভাথা বনচু কনয সফয নয় সগর রুভ সথনক। 
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িঅভযা মখন িঅকানয বদনক তাকািআ, ভানঝভনধয সভনঘয বফববন্ন িঅকৃবত 
সদখনত ািআ। কখননা সভনঘয বভর ািআ খযনগানয ানথ, কখননাফা কুকুয 
ছানায ানথ, িঅফায কখননা হৃদনয়য িঅকৃবতয ানথ। িঅয এোিআ নে 
বফশ্বা ততবয কযায সখরা। জীফনো এভন। এখানন িঅভযা ফবকছুনক 
সতভন সদখনতিআ ছন্দ কবয সমভনো িঅভযা সদখনত চািআ। িযাননে 
িনুবফনক তায ফ বদনয়নছ। মতো ম্ভফ বদনত সনযবছর স। তায ভয়, 
ঙ্গ, সদ এফিং ভন। ফবকছুিআ। িনুবনফয ভানঝ একজন যাজুনত্রয সদখা 
সনয়বছর স। বকন্তু িনুবফ বছর বনকল কানরা যনঙয িঅকাযবফীন সভঘ– 
একো দানফ। বনচ তরায় সমনত সমনত িযানননেয িঅাজাবয শুননত াবের 
িনুবফ। সিআ ন্ধযা নত িনুবফ বনজ জীফননয নতুন নথ মাত্রা শুরু 
কনযবছর। বননজয স্বাথত ূযনণয নথ, মায প্রস্তুবত স দু’প্তা িঅনগিআ 
বননয়বছর। ঐ ন্ধযায়িআ তকনত মায় স। তায িনক্ষায় বছর ক্লানয সিআ 
সগারগার সদখনত সভনয়ো। মানক কনরনজয প্রথভ বদন িযানননেয ানিআ 
ফা সদনখবছর িনুবফ। িন্ধকাযােন্ন সফরাবূবভনত সভনয়োনক জবড়নয় ধনয 
চুভু খায় স। 

যফততী বতন ফছনয ক্লানয াপ র্জন সভনয়য ানথ সর্ে কনয 
িনুবফ। তায িাধাযণ কুবের ফুবদ্ধভত্তা, তদবক সৌন্দমত এফিং ভুনখা 
বযবত ভুখশ্রী সদনখ সকাননা সভনয় না কযনত াযত না। এনকয য এক 
সভনয়য কানছ সমনত থানক স। া-ূণয সকাননাবকছুযিআ বফচায কনয না। 
বকন্তু জগনত ফবকছুযিআ বযফততন য়। তায কর সকৌরিআ একো ভয় 
এক সভনয়য কানছ এন ফযথত য়। িঅয তায নাভ নরা– িআা। 
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বননজয রুনভ ায়চাবয কযবছর িঅমত। তাযয ধা কনয ফন ড়র 
সাপায়। গরা এনকফানয শুবকনয় সগনছ তায। াবনয গ্লা বননত সেবফনরয 
কানছ সমনতিআ সচাখ ড়র সদয়ানর োঙাননা াবযফাবযক ছবফোয বদনক। 
াবন সখনত সখনত িঅমত তাবকনয় যিআর নীর াদা সু্কর সর বযবত ানত 
ুতুর বননয় দাাঁবড়নয় থাকা একো সভনয়য বদনক। ছবফ সদনখ ফরা ভুবকর 
সক সফব ুখী, িআা? নাবক তায বদনক এবগনয় িঅা তাযিআ সছাে বািআ 
িঅমত? এভনবানফ িঅমত ছবফোয বদনক তাবকনয় িঅনছ সমন তায ুখী ভুখো 
য কযনত াযনছ না। সকনিআ ফা াযনফ? িফননল সকিঈ তায াত 
ধনযবছর সম। 

াবন বগরনত কষ্ট নে িঅনমতয। সমন গরায় একো াথয িঅেনক 
সগনছ। মতিআ াবন ঢারা সাক না সকন সো বননচ নাভনফ না। গ্লাো 
সেবফনর যাখর স। চকচক কযনছ সো। সে গুবরনয় িঅনছ। প্রনতযকো 
বনিঃশ্বান ফুনক ফযথা িনুবফ কযনছ স। রম্বা বনিঃশ্বা বননয় তািআ স িঈদ্ভে 
বাফনা সথনক ভুবি সনত চািআর।  

ৃবথফীনত দুনো ফস্তু ববতয সথনক ধ্বিং কনয বদনত ানয- একো 
নরা ঘুণনাকা, িঅনযকো নরা সৃ্মবত। িঅনমতয ফুক কাাঁনছ। িতীনতয 
সৃ্মবতগুনরা লযাফযানকয ভনতা সচানখ বানত শুরু কনযনছ। িআায সদয়া 
চকনরে খায়া, সয়াযা চুবযয িযানধ সভাোনাো প্রবতনফবয ধায়া 
ফিআ ভনন ড়নছ তায। ভনন ড়নছ ভানয়য ভৃতুযয য তানদয দত্তক 
সনয়া কুকুনযয কথা, সমোনক িআা ািআনকনরয িঈয ফবনয় ঘুযাত। 
এছাড়া িআিংনযবজ সখায প্রাথবভক ভয়ো খুফ ভনন যনছ। তানদয 
িঅয়াজ চাযবদনক সবন সমত- এ পয িঅনর, বফ পয ফর। সৃ্মবতগুনরা 
ফা কযনছ িঅমতয ভনন। াদা-কানরা সিনভয ভনধয। ফাস্তনফ সফ সবনঙ 
ত েুকনযা নয় সগনছ। 

িআিংনযবজনত দুফতর বছর িঅমত। তািআ ফাায় একজন বেিঈেয যাখা 
নয়বছর মানত স বানরা কনয িআিংনযবজ বখনত ানয। বকন্তু বেিঈেয 
সরাকো বছনরন ফদনভজাবজ এফিং সস্কর বদনয় িঅমতনক সোনত কাতণয 
কযনতন না। এ কাযনণ িআ বক্ষনকয িঈয িঅমত সভানে ন্তুষ্ট বছর না। 
তফু স তায জীফন ুনবনতভতাণ কযনত সচষ্টা কযবছর। সকননা, িঈচ্চবক্ষায 
জনয িআা বফনদন চনর বগনয়বছর। চায ফছয স সস্পনন কাোয়। তাযয 
ফাবক দু’ফছয ফযয় কনয িঅনভবযকায়। ভাতৃুরব সফাননয চনর মায়ানত  


