ইচ্ছে কচ্ছেই নীচতলায় লললিিংরুচ্ছে বচ্ছে লকছুক্ষন টেলললিশন টেখল লেজান। টশাবাে
ঘচ্ছেও একো টেলললিশন আচ্ছে। জুচ্ছলখাচ্ছক ধাতস্থ হবাে েেয় টেবাে জন্যই ঝে কচ্ছে
উপচ্ছে যায় লন। লকছু লজচ্ছেে কচ্ছে টয টকান উত্তে পাওয়া যাচ্ছব না টে ব্যাপাচ্ছে টকান
েচ্ছেহ টনই। ঘন্টা খাচ্ছনক পে েব েেজা জানালা লালিচ্ছয় এলাে ম টেে কচ্ছে লেচ্ছয় টে
টোতলায় তাে টশাবাে ঘচ্ছে উচ্ছে এল। েব েেয় তাড়াতালড়ই লবোনায় যায়, টিােচ্ছবলা
ওচ্ছে। েশোে েচ্ছেই োধােণত ঘুলেচ্ছয় পচ্ছড়। জুচ্ছলখা লনচ্ছজও তাড়াতালড় ঘুোয়। ফচ্ছল
পেস্পচ্ছেে োচ্ছে োলনচ্ছয় লনচ্ছত তাচ্ছেে টকান েেস্যা হয় লন। লকন্তু েেস্যা হচ্ছয়চ্ছে অন্য
টক্ষচ্ছে। পাশাপালশ একই লবোনায় শুচ্ছলও তাচ্ছেে েচ্ছে এখন পযন্তম টকান শােীলেক
েম্পকম প্রলতলিত হয় লন। এই বাড়ীচ্ছত জুচ্ছলখা আো অবলধ িত এক োচ্ছে নানা িাচ্ছব
টচষ্টা কচ্ছেচ্ছে লেজান লকন্তু তাে িাগ্য এখনও তাচ্ছক টকান কৃপা কচ্ছে লন। নানা অলেলায়
এলড়চ্ছয় টিচ্ছে জুচ্ছলখা। টে পলেষ্কাে কচ্ছে লকছুই বচ্ছল না। টকান লেন তাে অেম্ভব োো
ব্যাো োচ্ছক, টকান লেন বলে বলে লাচ্ছি, টকান লেন আবাে টে টকান েকে অজুহাত
টেবােও টচষ্টা কচ্ছে না। লেজান টবশ লবপচ্ছেই পচ্ছড়চ্ছে। অচ্ছপক্ষা কেচ্ছত তাে টকান
অসুলবধা টনই, লকন্তু জুচ্ছলখাে এই ব্যবহাচ্ছেে টপেচ্ছন লেজাচ্ছনে টকান অপোধ আচ্ছে লকনা
টেো টবাঝা যাচ্ছে না।
আচ্ছলা বন্ধ কচ্ছে লবোনায় শুচ্ছয় পচ্ছড়চ্ছে জুচ্ছলখা। আলাো টলপ িাচ্ছয় টেয় তাো। বাোে
টিতচ্ছেে তাপোো বাইশ লিগ্রী টেলন্টচ্ছগ্রি োকচ্ছলও জুচ্ছলখাে োন্ডা লাচ্ছি। টে পুরু টলপ
িাচ্ছয় টেয়। লেজাচ্ছনে িেে লাচ্ছি। টে পাতলা একো টলপ ব্যাবহাে কচ্ছে। লকিং োইজ
লবোনা। দু’জচ্ছন দু’ লেচ্ছক লনজস্ব টলচ্ছপে েচ্ছে গুটিসুটি লেচ্ছয় ঘুোয়। দু’টি লিন্ন দ্বীচ্ছপে
েত। লেজাচ্ছনে এচ্ছকবাচ্ছেই িাচ্ছলা লাচ্ছি না লকন্তু এেন লকছুও কেচ্ছত চায় না যা টজাে
জবেেলি বচ্ছল েচ্ছন হচ্ছত পাচ্ছে।
লবোনায় শুচ্ছয় টে নীচু িলায় িাকল, “জুচ্ছলখা! ঘুলেচ্ছয় টিচ্ছল?”
েব মাচ্ছে টলপ জলড়চ্ছয় শুচ্ছয় লেল জুচ্ছলখা। টকান উত্তে লেল না। টে এচ্ছতা তাড়াতালড়
ঘুলেচ্ছয় যাচ্ছব লবশ্বাে কেচ্ছত কষ্ট হল লেজাচ্ছনে, লকন্তু আে িাকািালক কেল না। এোচি
বােরুচ্ছে একো নাইে লাইে লেটি লেটি কচ্ছে জ্বলচ্ছে। টেই আচ্ছলাচ্ছত খুব একো দৃলষ্ট চচ্ছল
না। েেচ্ছয়ে োচ্ছে োচ্ছে েব ঠিক হচ্ছয় যাচ্ছব। লনশ্চয় ঠিক হচ্ছব। তাচ্ছক শুধু ধধয ম ধচ্ছে
অচ্ছপক্ষা কেচ্ছত হচ্ছব।
োত ঠিক ক’ো বাচ্ছজ আোজ টনই লেজাচ্ছনে। োোে েচ্ছে নানা ধেচ্ছণে লচন্তা লনচ্ছয় কখন
ঘুলেচ্ছয় পচ্ছড়লেল টে জাচ্ছন না। োধােণত তাে ঘুে িিীে হয়। যলেও বচ্ছয়ে বাড়াে োচ্ছে
োচ্ছে োোন্য শচ্ছেও ঘুে টিচ্ছে যায়। টচাখ খুচ্ছল অন্ধকাচ্ছে পলেচ্ছবশো টবাঝাে টচষ্টা কচ্ছে
টে। বােরুচ্ছেে নাইে লাইেো আে জ্বলচ্ছে না। হয়ত লফউজো টিচ্ছে। েিা লজলনষ।
টবলশলেন টেচ্ছক না। জানালায় িােী পে মা ঝুলচ্ছে। বাইচ্ছে অবশ্য আজ অোবস্যা, সুতোিং
টখালা োকচ্ছলও টকান আচ্ছলা আেবাে েম্ভাবনা লেল না। োচ্ছঝ োচ্ছঝ টপেচ্ছনে টোশন
টেলসিং লাইেো অকােচ্ছণ জ্বচ্ছল োচ্ছক। টেোে আচ্ছলা কড়া। আজ টেোও জ্বলচ্ছে না।
চােলেচ্ছক ঘুেঘুচ্ছে অন্ধকাে। হাচ্ছতে নািাচ্ছলে েচ্ছেই টেবল ল্যাম্প আচ্ছে একো।
চাইচ্ছলই টে হাত বালড়চ্ছয় টেোচ্ছক জ্বাললচ্ছয় লেচ্ছত পাচ্ছে। লকন্তু জ্বালাল না লেজান। লকছু

একো শুচ্ছনচ্ছে টে, টয কােচ্ছণ তাে ঘুে টিচ্ছেচ্ছে। কােণো টবাঝাে টচষ্টা কেচ্ছে। তাে
বাড়ীো একটু লনজমন জায়িায় হচ্ছলও আজ অবলধ কখন টচাে িাকাত লনচ্ছয় টকান েেস্যা
হয় লন। টে ধনী োনুষ নয়। তাে কাচ্ছে কাাঁচা োকা লকিংবা টোনা োনা বলচ্ছত লকছুই
টনই। লবচ্ছয়ে পে জুচ্ছলখাচ্ছক টে কচ্ছয়ক িলে টোনাে িহনা লকচ্ছন লেচ্ছয়চ্ছে, লকন্তু এচ্ছতা
অচ্ছেে জন্য টকউ ঝু াঁলক লনচ্ছয় োচ্ছত বাড়ীচ্ছত ঢুকচ্ছব িাবচ্ছত কষ্ট হয়। যলে ঢুচ্ছক োচ্ছক,
তাহচ্ছল অবশ্য েেস্যা। তাে বাোয় অস্ত্র বলচ্ছত লকছুই টনই। একো টবেবল ব্যাে আচ্ছে,
লকন্তু েেকাচ্ছেে েেয় টেো কতখালন উপকাচ্ছে আেচ্ছব েচ্ছেহ। োন্নাঘচ্ছে লকছু ছুলে টুলে
আচ্ছে লকন্তু টচাচ্ছেে দৃলষ্ট এলড়চ্ছয় টেই পয মন্ত যাওয়াো কঠিন হচ্ছব। নায়লা োকচ্ছত টে
একো বন্দুক লকনচ্ছত টচচ্ছয়লেল। নায়লা আচ্ছেয়াচ্ছস্ত্রে নাে শুনচ্ছলও িচ্ছয় লেটিচ্ছয় টযত।
ফচ্ছল টেই প্ল্যান েফল হয়লন।
লনিঃোচ্ছড় শুচ্ছয় কান খাড়া কচ্ছে চােলেচ্ছকে শে টশানাে টচষ্টা কেল লেজান। একো চাাঁপা
টফাপানীে েত শে কাচ্ছন আেচ্ছে। কচ্ছয়ক মুহূতম পচ্ছেই শেোে উৎে োহে কেচ্ছত
পােল। তাে লবোনাে অন্য পাচ্ছশ শুচ্ছয় োকা জুচ্ছলখা ফাঁলপচ্ছয় কাাঁেচ্ছে। টলচ্ছপে টিতচ্ছে
লনচ্ছজচ্ছক েম্পূণ ম টেচ্ছক োখাে জন্য শেো টিাতা হচ্ছয় কাচ্ছন আেচ্ছে, েচ্ছন হচ্ছে টযন
দূচ্ছেে টকাোও টেচ্ছক আেচ্ছে।
িলড়চ্ছয় জুচ্ছলখাে পাচ্ছশ চচ্ছল এচ্ছলা লেজান। আলচ্ছতা কচ্ছে টলচ্ছপে উপে লেচ্ছয় ধাক্কা লেল
জুচ্ছলখাচ্ছক। “এই জুচ্ছলখা! লক হচ্ছয়চ্ছে? দুিঃস্বপ্ন টেচ্ছখে নালক?”
জুচ্ছলখা মুহূচ্ছতমে েচ্ছে লনিঃশে হচ্ছয় টিল। তাচ্ছক লনিঃোচ্ছড় শুচ্ছয় োকচ্ছত টেচ্ছখ আবাে
ধাক্কা লেল লেজান। “জুচ্ছলখা! লক হচ্ছয়চ্ছে?”
পে মুহূচ্ছতম যা ঘেল টেোে জন্য এচ্ছকবাচ্ছেই প্রস্তুত লেল না লেজান। এক ঝেকায় লনচ্ছজে
শেীচ্ছেে উপে টেচ্ছক টলপো েলেচ্ছয় টফচ্ছল লবোনায় উচ্ছে বেল জুচ্ছলখা। অন্ধকাচ্ছে
তালকচ্ছয় োকাে ফচ্ছল লেজাচ্ছনে টচাচ্ছখ এখন অন্ধকাে েচ্ছয় টিচ্ছে। তাে দৃলষ্ট এখন
িাচ্ছলাই চলচ্ছে। পােচ্ছেে েত কঠিন দৃলষ্টচ্ছত তাে লেচ্ছক েীঘ ম কচ্ছয়কো মুহূতম তালকচ্ছয়
োকল জুচ্ছলখা। তােপে লহেলহলেচ্ছয় উেল, “চুপ কচ্ছে ঘুোন! আোে িাচ্ছয় আবাে হাত
লেচ্ছল হাত টিচ্ছে টেব।”
লবস্মচ্ছয় হতবাক হচ্ছয় তালকচ্ছয়লেল লেজান, লক বলচ্ছব বুঝচ্ছত পাচ্ছে না। তাচ্ছক লকছু বলাে
সুচ্ছযাি টেয় না জুচ্ছলখা। তলড়ৎ িলতচ্ছত লবোনা টেচ্ছক টনচ্ছে দ্রুত টশাবাে ঘে টেচ্ছক
টবলেচ্ছয় যায় টে। তাে পাচ্ছয়ে শে শুচ্ছন লেজান বুঝল টে লিঁলড় টবচ্ছয় নীচ্ছচ নােল,
োন্নাঘচ্ছেে লেচ্ছক টিল। কান টপচ্ছত শে টশানাে জন্য অচ্ছপক্ষা কচ্ছে োকল। নীেবতা।
আোজ কেল জুচ্ছলখা কাউন্টাচ্ছেে একো টচয়াচ্ছে লনিঃশচ্ছে বচ্ছে আচ্ছে। একবাে িাবল
নীচ্ছচ টনচ্ছে জুচ্ছলখাে োচ্ছে কো বচ্ছল। তাে উপে এচ্ছতা টেচ্ছি টিল টকন? কাাঁেলেলই বা
টকন? টশষ পযন্তম লেদ্ধান্ত পালোল। জুচ্ছলখাে এেন ক্রদ্ধ রূপ আচ্ছি কখনও টেচ্ছখ লন।
েচ্ছন েচ্ছন একটু িয়ই টপচ্ছয়চ্ছে টে। ঝে কচ্ছে লকছু না কোোই িাচ্ছলা। টেচ্ছয়োে েচ্ছনে
েচ্ছে লক চলচ্ছে টবাঝাে জন্য তাে আচ্ছোও েেয় েেকাে। লেজান আবাে ঘুলেচ্ছয় পড়াে
টচষ্টা কচ্ছে, লকন্তু ঘুে আে আচ্ছে না।
চাে

টিােচ্ছবলা উচ্ছে টিােল কচ্ছেচ্ছে লেজান। প্রলতলেন কচ্ছে। ফজচ্ছেে নাোজ পচ্ছড়চ্ছে। টে
খুব ধে মিীরু না হচ্ছলও নাোজো পচ্ছড়। যখন বাোয় োচ্ছক তখন টতা পচ্ছড়ই। জুচ্ছলখা
নাোজ কাজা কচ্ছে না। তাে বাবা-োচ্ছয়ে লশক্ষা। জীবচ্ছন লবপে আপে যাই আসুক
আল্লাহচ্ছক েব েেয় স্মেণ কেচ্ছতই হচ্ছব। তাে নানীবু অবশ্য খুব একো ধে ম কে ম কেত
না। লকন্তু এচ্ছকক জন োনুষ এচ্ছকক েকে হয়। নানীবু োনুষ লহোচ্ছব অেম্ভব িাচ্ছলা
লেল। েবাই বলত তাে নালক লবচ্ছশষ ক্ষেতা লেল। জুচ্ছলখা জাচ্ছন না েলতযই লেল লকনা।
তাে আচাে আচেণ, কো বাতমায় কখন টকান লকছু প্রকাশ পায় লন। দু’ োে আচ্ছি তাে
টচাচ্ছখে োেচ্ছনই যখন নানীবু োো টিল, তখনও টে তাে লনচ্ছশষ ক্ষেতাে টকান ইলেত
পায়লন। আচ্ছোও দু’ েশো োধােণ বচ্ছয়েী োনুচ্ছষে েত হাাঁে ফাাঁে কেচ্ছত কেচ্ছত শ্বােকষ্ট
হচ্ছয় োো যায় টে। নানীবু চচ্ছল যাবাে পে এচ্ছকবাচ্ছে একা হচ্ছয় পচ্ছড় জুচ্ছলখা।
টেৌিাগ্যবশত কানািাে কািজপে তাে োে কচ্ছয়কলেন আচ্ছিই হচ্ছয় যায়। নানীবুে
মৃত্যযে পেপেই লেজান টেচ্ছশ লিচ্ছয় তাচ্ছক লনচ্ছয় এল। জুচ্ছলখাে জীবচ্ছনে একো নত্যন
অোচ্ছয়ে সৃলষ্ট হল। োন্নাঘচ্ছে বচ্ছে এইেব লনচ্ছয় লচন্তা িাবনা কেলেল জুচ্ছলখা। লেজাচ্ছনে
নাোজ পড়া টশষ হচ্ছত টে তাচ্ছক টখচ্ছত িাকল। তাে জন্য যত্ন কচ্ছে পোো এবিং আলু
িালজ কচ্ছেচ্ছে। টলাকো খুব পেে কচ্ছে। হালে মুচ্ছখ টখচ্ছত এচ্ছলা। োচ্ছতে ঘেনাো লনচ্ছয়
টকান কো হল না। িাচ্ছলা হচ্ছয়চ্ছে। জুচ্ছলখা জাচ্ছন না টে লক বলত।
লেজান জুচ্ছলখাে পাচ্ছশ বচ্ছে খুশী েচ্ছন নািা কেল। জুচ্ছলখা চেৎকাে পোো বানায়। তাে
আলু িালজেও ত্যলনা হয় না। খুব োধােণ বাোলী খাবাে লকন্তু লেজাচ্ছনে কাচ্ছে অত্যলনীয়
েচ্ছন হয়। জুচ্ছলখা লনচ্ছজ লকছু টখচ্ছত চায়লন। টে তাচ্ছক টখচ্ছত বাে কচ্ছেচ্ছে। লেয়া লবলব
পাশাপালশ বচ্ছে নািা কোো লেজাচ্ছনে খুব পেচ্ছেে একো ব্যাপাে। নায়লা এবিং টে েব
েেয় এিাচ্ছব নািা কচ্ছেচ্ছে।
নািা টেচ্ছে টপাষাক আশাক পচ্ছে কাচ্ছজ টবলেচ্ছয় পড়ল লেজান। িত োচ্ছতে প্রেে টে
এচ্ছকবাচ্ছেই টতাচ্ছল লন। হয়ত েেয় এচ্ছল জুচ্ছলখা লনচ্ছজে টেচ্ছকই ব্যাখ্যা কেচ্ছব। িাড়ীচ্ছত
উচ্ছে েেজায় োাঁলড়চ্ছয় োকা জুচ্ছলখাচ্ছক উচ্ছেশ্য কচ্ছে হাত নাড়ল টে। জুচ্ছলখা হালে মুচ্ছখ
হাত নাড়ল। কাল োচ্ছতে জুচ্ছলখা এবিং আজ েকাচ্ছলে এই জুচ্ছলখাে েচ্ছে আকাশ
পাতাল ফাোক।

