লিল িংরুমটা বেশ েড়সড়, একালিক বসাফা লিয়ে সাজায় া। মুয়িামুলি বসাফাে েসি
বিৌিত লমো। আলিফা িিজা েন্ধ কয়ি লিল িংরুয়মি মুয়ি এয়স চুপচাপ িাাঁলড়য়েলিি,
বিৌিত তায়ক ীিয়ে সয়ি বেয়ত েিি। আলিফা কয়েক পা সয়ি দৃলিি আড়ায়ি চয়ি
বেি। িহমত এক োি হালস ল য়ে েিি, “বিৌিত সায়হে, এটা লক িিয়েি ব্যেহাি হি
েয়ি বতা? আমাি বতা িাি া লিি আমিা েন্ধু মানুষ। হঠাৎ এই িকয়মি বেিী আচিে
বক েয়ি বতা? বফা কিলি িিয়ি া, োসাে এয়স বেি টিপলি িিজা খুিয়ি া।
আপল বতা এই িিয়েি মানুষ া াই।”
বিৌিত একটা চাাঁপা ল িঃশ্বাস িাড়ি। “েয়ি , লক সমস্যা হয়েয়ি?”
িহমতয়ক থালময়ে লিয়ে এোি লমজা েিি, “আপল জা য়ত সমস্যা হয়ে, ঠিক েয়িলি
লক া?”
বিৌিত চাাঁপা স্বয়ি েিি, “আলম আপ ায়িিয়ক বময়েটাি িেি লিয়েলিিাম। লেয়ে কিাি
আয়ে ায়িা কয়ি বিাাঁজ িেি ব োটা আপ াি িালেত্ব লিি। এি বকা সমস্যা হয়ি
বসটা বতা আমাি বিাষ া।”
লমজায় ি বুক ধুক পুক কিয়ি। এই বিাক ল র্ ঘাত লকছু জায় । ঠিক জােোয়তই এয়সয়ি
তািা। বস িলিত ঙ্গীয়ত েিি, “ াই, আপ ায়ক বিাষায়িাপ কিাি জন্য আলস ল ।
লেপয়ি পয়ড়লি। আপ াি সাহায্য চাইলি। বময়েটি ায়িা লকন্তু দু’ একটা ব্যাপাি ঠিক
বুঝয়ত পািলি া। তাি শিীয়ি অসম্ভে শলি। দুই লত জ পুরুষ মানুয়ষি বচয়েও বেশী।
এয়তা বিাো একটা বময়েি শিীয়ি এয়তা শলি লক কয়ি হে? শুধু শলি ে, তািাড়াও লক
বে একটা আয়ি ওি ময়ে, স্বা ালেক ময় হে া। একসমে খুে ায়িা, আয়িক সমে
অসম্ভে ক্ষ্যাপা। আলম বতা াই লকছুই বুঝয়ত পািলি া।”
বিৌিত লমো চশমা খুয়ি বচাি মুিয়ি। তায়ক ীিে থাকয়ত বিয়িই হেত আোি
লিল িংরুয়মি িিজাে এয়স িাাঁড়াি আলিফা। “ওয়ক আমিাও ে পাই। সোই ে পাে।
তি ই বিৌিতয়ক েয়িলিিাম এি ময়ে া জড়ায়ত। া, আলম মামা হই। ওি া ী
মািা বেয়ি তি কম েয়েসী বময়েটা বকাথাে োয়ে? একটা িালেত্ব আয়ি া? এোি,
িালেত্ব পাি কিি?”
িহমত েিি, “ ােী, আপল ও এয়স েয়স া, লিজ! আপল ো জায় , আমায়িিয়ক
েয়ি । আমিা বতা পুয়িা অন্ধকায়ি।”
আলিফা েসি া। েিিং এক পা লপলিয়ে লেয়ে দৃলি বথয়ক আিাআলি সয়ি বেি। বিৌিত
চশমাটা হায়ত ল য়ে াড়াচাড়া কিয়ত কিয়ত েিি, “আপ ািা গ্রায়ম লেয়ে কায়িা সায়থ
একটু কথা েিয়িই জা য়ত পািয়ত , জুয়িিাি জ্বীয় ি বিাষ আয়ি।”
“জ্বী!” লমজা বিৌিয়তি লিয়ক বেশ িাল কটা ঝ াঁয়ক বেি।
“জ্বী !” িহমত অলেশ্বাস ল য়ে েিি।
বিোয়িি ওপাশ বথয়ক আলিফা েিি, “ওি কায়ি জ্বী আয়ি। ও মানুয়ষি ক্ষ্লত কিয়ত
পায়ি। বিয়ে বেয়ি ও লক কিয়ে তাি বকা ঠিক ব ই।”
মাথা াড়ি বিৌিত। “আমাি ময় হে া ও কায়িা ক্ষ্লত কিয়ে। লকন্তু জ্বী য়ক লিয়ে
অয় ক লকছু কিায় া সম্ভে। আলম জাল , শু য়ত অদ্ভুত িােয়ি, লকন্তু োয়িি এই ব্যাপায়ি
অল জ্ঞতা আয়ি, তািা আপ ায়ক েিয়ে খুে সােিা থাকয়ত।”

আলিফা বিোয়িি ওপাশ বথয়ক চাাঁপা স্বয়ি েিি, “এসয়েি ময়ে আমিা জড়ায়ত চাই
া। আপ াি স্ত্রীয়ক ল য়ে েলি সমস্যা বেশী হে, বিয়শ বিয়ি আয়স । আমায়িিয়ক
লেিি কিয়ে া। আমাি একটা বিয়ি আয়ি, তাি বকা ক্ষ্লত বহাক আলম চাই া।”
লমজা এেিং িহমত বকৌতূহিী হয়ে বিৌিয়তি লিয়ক তাকাি। চশমাটায়ক বচায়ি েসায়িা
বস। “বশায় , অয় য়কই আয়ি োিা আমাি কথা শুয় আমায়ক পােি ােয়ে। লেজ্ঞায় ি
যুয়ে বক লক লেশ্বাস কিয়ে া কিয়ে বসটা তায়িি ব্যালিেত ব্যাপাি। আলম এেিং আমাি
স্ত্রী িয়ম ঘ লেশ্বাসী। জ্বীয় ি অলিয়ত্ব আমায়িি পলিপূে ঘ লেশ্বাস আয়ি। তায়িি ক্ষ্মতাে
আমিা লেশ্বাস কলি। তািা ায়িা কাজ কিয়ত পায়ি, িািাপ কাজও কিয়ত পায়ি। লকছু
লকছু মানুয়ষি শিীয়ি তািা োস কয়ি। ঐ মানুষগুয়িা অস্বা ালেক ব্যােহাি কয়ি। সে
সমে া, মায়ঝ মায়ঝ। আমায়িি িাি া জুয়িিাি শিীয়ি একটা জ্বী োস কয়ি। বস
জয়ন্যই তাি শিীয়ি এম অসম্ভে শলি। অয় ক বিাটয়েিা বথয়কই এটা আমিা িক্ষ্য
কয়িলি। লকন্তু তায়ক ল য়ে বকা সমস্যা কি হে ল । লকন্তু বেয়হতু সোই জা ত তাি
উপি জ্বীয় ি আিি আয়ি, তায়ক লেয়ে বিোটা কঠি ব্যাপাি হয়ে ওয়ঠ। লমজা সায়হে,
আপ াি েন্ধু েি প্রথম আমায়ক েয়ি বে আপল লিতীে লেোহ কিয়ত আগ্রহী, তি
জুয়িিাি কথা আমাি ময় হে। আয়েই েয়িলি, বস কি কায়িা ক্ষ্লত কয়িয়ি েয়ি
আমাি জা া ব ই। সুতিািং বজয় শুয় আপ াি বকা ক্ষ্লত বহাক এটা আলম চাই ল ।
আশা কলি আপ াি প্রয়েি উত্তি আপল বপয়ে বেয়ি ।”
লমজা লক েিয়ে ঠিক বুঝয়ত পায়ি া। জ্বীয় ি কথা বস পয়ড়য়ি। গ্রায়ম তাি আলি োস,
সুতিািং জ্বীয় ি আিি হওো মানুষ বস বিয়িয়ি। লেশ্বাস কিা া কিা ল য়ে কি ায়ে
ল । বিৌিত ঠিকই েয়িয়ি। িয়ম ঘ দৃঢ় লেশ্বাস থাকয়ি তায়িি অলিত্ব অস্বীকাি কিাি
উপাে ব ই। লকন্তু এই সে তাি কায়ি িাল কটা েয়েি মত বশা াে। এটা লক সলতয হয়ত
পায়ি?
িহমত েিি, “আমায়িি তাহয়ি এি লক কিা উলচৎ?”
বিৌিত অসহাে ঙ্গীয়ত হাত াড়ি। “আলম েিয়ত পািে া। লকন্তু, োই কয়ি ,
সােিায় কিয়ে । আমাি জা া ময়ত তায়ক ল য়ে কি বকা মািাত্বক সমস্যা হে ল ।
সুতিািং বচিা কিয়ি লমজা সায়হে হেত মাল য়ে ল য়ে শালিয়ত েসোস কিয়ত পািয়ে ।
লকন্তু আমাি পয়ক্ষ্ এই ব্যাপায়ি বকা সাহায্য কিা সম্ভে হয়ে া। আমাি স্ত্রীি দৃঢ়
লেশ্বাস, জুয়িিা চাইয়ি বে কায়িা ক্ষ্লত কিয়ত পায়ি। দূিত্ব তাি কায়ি ব্যাপাি ে।
আমায়িি একটি বিয়ি আয়ি। ইউল ালস ঘটিয়ত পড়য়ি। তাি জীেয় ি বকা ঝ াঁলক আমিা
ল য়ত চাই া। লকন্তু তাি অথ ঘ এই ে বে, লমজা সায়হয়েি ে পাোি বকা কািে
আয়ি।”
িহমত োাঁকা বহয়স েিি, “আপল একলিয়ক েিয়ি আপ ািা তায়ক ে পা , আোি
আয়িক লিয়ক েিয়ি আমাি েন্ধুি তায়ক ে পাোি বকা কািে ব ই। বকা টা ঠিক?”
বিৌিত লকছু েিি া। আলিফা েিি, “ াই, আপ ািা এোি আয়স । ো জা য়ত
বচয়েলিয়ি , বজয় য়ি । আমায়িি আি লকছু েিাি ব ই।”
লমজা এেিং িহমত বচািায়চালি কিি। শ্রাে কিি িহমত। লমজা উয়ঠ িাাঁড়াি।
“আপ ায়িিয়ক অসিংখ্য িন্যোি, ােী। এই তথ্যটুকুি মূল্য অয় ক। আপ ায়িিয়ক

আপাতত আি লেিি কিে া। চি, িহমত। আলস, বিৌিত াই।”
চুপচাপ োড়ীয়ত চয়ি এয়িা দু’জ । ল িঃশয়ে লমল ট পাাঁয়চক োলড় চািাি িহমত।
তািপি েিি, “হুম! এই সম্ভাে াি কথা বতা ঘু াক্ষ্য়িও ালে ল ।”
লমজা য়ক বিয়ি ময় হি বস ে ীি লচিাে মগ্ন। লকছু েিি া।
লমজা োড়ী ল য়ে বেলিয়ে োোি একটু পয়িই র্য়িি িিজা খুয়ি োইয়ি বেলিয়ে এয়িা
জুয়িিা। দ্রুত বেঁয়ট সাময় ি জা ািাে চয়ি এয়িা, োইয়ি তালকয়ে লমজায় ি োড়ীটায়ক
েতক্ষ্ বিিা বেি তালকয়ে থাকি। সাময় ি োাঁক ঘুিয়তই োি পািাি আড়ায়ি হালিয়ে
বেি মালস ঘলিজটা। থমথয়ম মুয়ি লকছুক্ষ্ বসলিয়ক তালকয়ে থাকি বস। ীয়চ ব য়ম
এয়িা। সমে ল য়ে এক কাপ চা বিি। লকছুক্ষ্ োইয়িি জঙ্গয়িি লিয়ক তালকয়ে থাকি।
িােিয়ক তাি দুই োচ্চা সহ বকাথাও বিিা বেি া। লক কিয়ে ােয়ি জুয়িিা। হাাঁটয়ত
হাাঁটয়ত ওোি াট োিটাি কায়ি োয়ে? লপচচীি সায়থ বিিা হয়ে? পােিাটা বকাথাে
বকাথাে ছুটাছুটি কয়ি বেড়ায়ে বক জায় ? মাটি এি ও অয় ক ব জা। এই মুহূয়তঘ কািা
মাটিয়ত ল জয়ত ইয়ে কিয়ি া। বস আোি উপয়ি উয়ঠ এয়িা। ােিাি র্য়িি িিজাে
বস আি তািা বিে ল । িিজাটা ল লড়য়ে িািা। লমজা বিয়িয়ি, লকছু েয়ি ল । আয়ি
বঠিা লিয়তই িিজা খুয়ি বেি। আিয়তা পায়ে ব তয়ি ঢুকি বস। এক বকায় িািা
লেশাি একটা কাাঁয়চি আিমািীয়ত তাি বচাি আটয়ক বেি। সাময় লেয়ে পাল্লা খুিয়ত
লেয়ে বিিি তািা িাোয় া। দ্রুত লেয়ে চালেি বোিা ল য়ে এয়িা। আিমািী বিািা
বেি। অয় ক এিোম। কম কয়ি হয়িও লেশটা। ল শ্চে ােিা সেয়ে তাি সিংসায়িি
তােৎ লকছুি িলে সালজয়ে বিয়িয়ি। অয় ক লিয় ি সিংসাি লিি বেচািীি। ােিাি জন্য
তাি িািাপই িােয়ি। কাাঁয়চি োইয়ি বথয়ক এিোমগুয়িা বিিাি পি বথয়কই ব তয়িি
িলে বিিয়ত ইয়ে কিলিি জুয়িিাি। লমজায় ি সায়থ েয়স বিিয়ি মন্দ হত া, লকন্তু
লমজা হেত খুে একটা স্বলি বোি কিয়ে া।
এিোমগুয়িা ল য়ে বময়ঝয়তই েয়স পড়ি জুয়িিা। িঙ্গী কালি লিয়ে েড় েড় কয়ি েিি
বিিা। বকা টায়ত এক েিি, বকা টায়ত একালিক। সেয়চয়ে পুিায় াটা লিয়েই শুরু
কিি। লেয়েি িলে। ােিা তি অয় ক অে েেস্ক। লেশ – োইয়শি বেশী ল শ্চে হয়ে
া। বিিায়ে আিও কম। লমজা য়কও খুে েেস্ক ময় হয়ে া। বসই সময়ে বস বেশ
সুিশ ঘ ই লিি। এি চুি টুি অয় ক পাতিা হয়ে বেয়ি, শিীিটাও ািী হয়ে বেয়ি।
েয়েয়সি িাপ তাি প্রলতটি অয়ঙ্গ প্রতযয়ঙ্গ, আচাি আচিয়ে। পুয়িা এিোমটাই ােিা আি
লমজায় ি িলে। লেয়েি অনুষ্ঠায় ি। লেয়েি পি আত্মীে স্বজ য়িি সায়থ। অলিকািংশ িলেই
িঙচটা। সময়েি লচহ্ন স্পি। একটাি পি একটা এিোম বিিয়ত থায়ক জুয়িিা।
তৃতীেটায়ত লেয়ে বপি ােিাি প্রথম বপ্রেয় লিি িলে। এই োড়ীয়ত আসা অেলি লমজা
তাি বিয়িয়ময়েয়িি ল য়ে বকা কথা েয়ি ল । বকাথাও বস তায়িি বকা িলেও বিয়িল ।
লকন্তু লেয়েি আয়ে তাি া ীবু’ি কায়ি বস শুয় লিি লমজায় ি দুটি সিা আয়ি। া ীবু
বকাথা বথয়ক িেি বপয়েলিি বক জায় । লমজা লেয়েি পি বথয়ক আজ পেিঘ তাি
আয়েি সিংসাি ল য়ে বকা কথাই ল জ বথয়ক েয়ি ল । ােিাি প্রথম সিা একটি

বিয়ি। তাি শত শত িলে - প্রথম হামাগুলড়, হাাঁটা, বিৌড়া , স্কুয়ি োওো, ফুটেি বিিা
... েিি পাাঁচ – িে পেিঘ তাি োো মায়েি জীেয় বোিহে আি বকা লকছুি প্রয়োজ
লিি া। খুে ঠান্ডা িশ ঘ ল িীহ প্রকৃলতি একটি বিয়ি, খুে সম্ভেত একটু িাজুক, কািে
অলিকািংশ সময়েই িলে তুিয়ত বস আগ্রহী া - একোি মায়েি বপিয় লেয়ে লুকায়ে,
েত বসাফাি বপিয় মুি গুয়জ পয়ড় আয়ি। তায়ক বজাি কয়ি কয়ি কযায়মিাি সাময়
আ য়ত হয়েয়ি।
তািপি আোি বপ্রেয় ন্ট ােিা। এোি একটি বময়ে। পিেলতঘ অয় কগুয়িা এিোম শুধু
এই বময়েটিি িলেয়তই লতঘ। বিিয়িই বোঝা োে বস সপ্রলত । তাি বচায়ি মুয়ি একটা
সিংকয়েি িাপ, বে বস ো কিয়ত চাে তা া কয়ি িায়ড় া। বিাটয়েিা বথয়কই একটু
টমেয়েি মত। মায়ঠ-জিংেয়ি ছুটাছুটি কিয়ি, াইয়ক বটয় বটয় তাি সায়থ ল য়ে োয়ে,
োয়ি উঠয়ি, বিয়ক সাাঁতাি কাটয়ি। িলে তুিয়ত পিন্দ কয়ি। াই িাড়া লকছু বোয়ঝ া।
বজাি কয়ি কয়ি তাি াইয়ক সে লকছুয়ত বটয় ল য়ে োয়ে। াইটিি আচাি আচিে
বিয়ি ময় হে বস তাি বো য়ক অসম্ভে ায়িা োয়স। বোয় ি বকা অনুয়িাি বফিয়ত
পায়ি া। মায়েি সায়থও তায়িি দু’জ াি অয় ক িলে। লমজা একিকম অদৃশ্য – খুে
সম্ভেত বসই লিি কযায়মিা ম্যা ।
বশয়ষি এিোমটায়ত দু’জ াি পলিেত েয়েয়সি িলে। বিয়িটা গ্রাজুয়েট হয়েয়ি। োসা
বিয়ড় চয়ি োয়ে। বো াইয়ক জলড়য়ে িয়ি কাাঁিয়ি। মা কাাঁিয়ি। বিয়িটা ািী চশমা
বচায়ি, সুিশ ঘ , বোয়েচািা িশ ঘ । বস বোিহে চাকিী বপয়েয়ি দূয়ি বকাথাও। বিয়িটা
চয়ি োোি পি পিই বোিহে অসুস্থ হয়ে পয়ড় ােিা। কািে িলেি সিংখ্যা হায়ত
বো া। ােিাি শুষ্ক মুয়িি কয়েকটি িলে আয়ি, লকন্তু বিয়ি বোঝাি উপাে ব ই বস অসুস্থ
ালক বেফ ম িািাপ। বময়েটিি গ্রাজুয়েশয় ি বকা িলে ব ই। োি অথ ঘ বস হেত
এি ও পড়াশু া কিয়ি লকিংো তাি মায়েি অসুস্থতাি কািয়ে তাি গ্রাজুয়েশয় বকউ
োেল । তািয়চয়েও েড় প্রে হি, এই াই-বো তায়িি োোি জীে বথয়ক সম্পূে ঘ
অনুপলস্থত বক ? বস এিোমগুয়িায়ক জােো মত গুলিয়ে বিয়ি ােিাি র্ি বথয়ক
বেলিয়ে এি। লমজা য়ক লজয়জ্ঞস কিয়ত হয়ে। হয়ত পায়ি তায়ক লেয়ে কিাে বিয়ে
লেয়ে োোি সায়থ সমি সম্পকঘ লিন্ন কয়িয়ি তািা। বতম টি েলি সলতযই হয়ে থায়ক,
তাহয়ি তায়িিয়ক বিাষায়িাপ কিয়ত পািয়ে া জুয়িিা। মে েেস্ক োো এক জ অে
েেস্ক মলহিায়ক লেয়ে কিয়ি তাি ল য়জিও বমজাজ িািাপ হত। লকন্তু োই হয়ে থাক,
োো এেিং বিয়িয়ময়েয়িি ময়ে লমি বস কিায়ে। ময় ময় সিংকে কিি। কাজটা
অেশ্য সহজ হয়ে া। লেয়শষ কয়ি লমজায় ি সায়থ েতকাি বে র্ট াটা র্য়টয়ি, তাি
পি কথা োতঘাই েন্ধ হয়ে বেয়ি। বিাষটা তাি ে। মাইয়কি মত একটা পাাঁড় মাতায়িি
জন্য বিাকটাি এয়তা মাো বক বস ঠিক বুঝয়ত পািয়ি া। লকন্তু এই জাতীে মাতাি
এেিং েঘুয়ি মানুষ তাি পিন্দ ে। লেয়শষ কয়ি োয়িি অন্য প্রােীি প্রলত বকা মাো
মহব্বত ব ই। তাি হায়ত ঐ বিাকটিি কি বকা লেপি হয়ি বস ল য়জয়ক বকা

বিাষায়িাপ কিয়ে া।

