খাওয়া দাওয়া শেষ হতে হতে বাইতে অন্ধকাে ঘনিতয় এল। জুতলখাে োন্না শখতয় মুগ্ধ
হতয় শেতে মাতলক এবং নিনিয়া। এতদতে বড় হতলও িায়লা োতদেতক একেকম শিাে
কতেই মেল্লা শদয়া খাবাে শখতে নেনখতয়তে। বাংোলীে শেতলতমতয়য়াো শুধু নবতদেী
খাবাে খাতব, এটা োে সহ্য হে িা। সবাইতক শেক-এ নিতয় বসাল জুতলখা, চা বানিতয়
নিতয় এল। চমৎকাে বাোস বইতে, শেষ শবলাে অবনেষ্ট আতলাটুকু দূতেে আকাতে
এখিও আলতো কতে শলপতট আতে। োঢ় শবগুণী েতেে শমতঘ আঁধাতেে ইনিে।
“একটু পতেই চাাঁদ উঠতব,” জুতলখা একটা শচয়াতে বসতে বসতে বলল। “আনম প্রনেনদি
োতে এখাতি বতস শিযাৎস্না শদনখ। নক শে ভাতলা লাতে!”
মাতলক চাতয়ে কাতপ চুমুক নদতয় বলল, “মাও খুব শিযাৎস্না পেন্দ কেে! ”
নিনিয়া বলল, “হ্যাাঁ। মা আবাে োি োইে। ‘শিযাৎস্না োতে সবাই শেতে বতি’ । শিাে
কতে সবাইতক শেতক বাইতে নিতয় এতস োি শোিাে। েখি খুব নবেক্ত লােে।” হঠাৎ
শেতম শেল শস। োে েলা নভতি এতসতে। নিতিতক সামতল নিতয় বলল,“এখি খুব নমস
কনে মাতক। োে োওয়া একটা োি পেন্তয শেকে য কতে োনখনি। োখতল এখি মাতে
মাতে শুিতে শপোম।” োে কন্ঠস্বে বুতি এতলা।
মাতলক শবাতিে নপতঠ হাে শবালাল। “মি খাোপ কনেস িা। আনম শো মা’ে োি পনেষ্কাে
শুিতে পাই। শেকতে যে দেকাে হয় িা।”
নমিাি বলল, “আমাে কাতে হয়ে োকতে পাতে। নভনেওগুতলা সব শবে কতে শদখতে
হতব। ”
নিনিয়া বাাঁকা েলায় বলল, “শোমাতক শদখতে হতব িা। আনমই খু াঁতি শবে কেব।
নভনেওগুতলা সব শকাোয় শেতখে?”
“আমাে স্টানেতে। আলমােীটাে মতে। চানব পাতেে ড্রয়াতে।”
জুতলখা মৃদু েলায় বলল, “নিনিয়া, শোমাে মাতয়ে োিগুতলা নদতয় আনম শোমাে িন্য
একটা নেনভনে বানিতয় শেতখনে। দেটা োি শপতয়নে। নক সুন্দে নেল িায়লা ভাবী!
োনকতয় োকাে মে।”
মাতলক এবং নিনিয়া অবাক হতয় োে নদতক োকাল। নিনিয়া বলল,“সনেয! তুনম নক
কতে িািতল আনম মাতয়ে োি শুিতে চাই?”
মুচনক হাসল জুতলখা। “তুনম শোটতবলায় ঘুমাতিাে সময় শোমাে মাতক বলতে োি
োইতে। শোমাে বাবা শসটাও শেকে য কতেনেতলি। খুব নকউট নেতল তুনম। শোমো
দু’িিাই।”
মাতলক বলল, “আমাতক খুেী কোে িন্য নকছু বলতে হতব িা। আনম শে শদখাে মে নকছু
িই, শসটা আনম িানি। শদখে িা, এখিও একলা।”
জুতলখা চটুল েলায় বলল, “শসটা নিশ্চয় শোমাে কােতণই। খুব খু াঁেখু াঁতে শবাধহয়। ঠিক
বতলনে?”
নিনিয়া োতক সমে যি কেল, “এতকবাতে ঠিক বতলে। কাউতকই োে পেন্দ হয় িা। শকউ
শবেী আধুনিক, শকউ শবেী উগ্র, শকউ শবেী জ্ঞািী – নক খু াঁিতে নিতিই িাতি িা।”
আপনি িািাল মাতলক। “আতে, বাতি কো বনলস িা। ওসব নকছু িা। শপ্রতম িা পতড়
নবতয় কেতে চাই িা।”

নিনিয়া বলল, “শপ্রতম পড়তে হতল শো শচষ্টা কেতে হতব। ঘতে একা একা বতস োকতল
শো আে শপ্রম হতব িা।”
“হবাে হতল এমনিই হতব,” মাতলক লাজুক েলায় বলল। “বতল কতয় শপ্রতম পড়া োয়
িা। প্রেম শদখাতেই হতয় োয়।”
“ঐ আোতেই োক তুই,” নিনিয়া েদ্ম োে শদখাল। “বুতড়া হতয় োনিস শখয়াল আতে?
নিে শো হল। আে কে নদি োে পে শচতয় োকনব?”
“এই আলাপ োখ,” মাতলক শবাতিে মাোয় একটা হাল্কা চাটি শদয়।
জুতলখা কুলকুনলতয় শহতস ওতঠ। “শোমাতদে দুিিতক শদতখ খুব ভাতলা লােতে। আমাে
শকাি ভাই শবাি শিই।”
আতলাে শেষ নচহ্ন মুতে শেতে চাাঁতদে রুপালী আভায় চােনদক আতলানকে হতয় উঠল।
পুণীমা হতে এখিও কতয়ক নদি বাকী। নকছুক্ষণ িীেতব শসই অপুব য সুন্দে দৃশ্যটা
উপতভাে কেল ওো।
নিনিয়া বলল, “অতিক নদি পে আবাে আমো নেিিি একসাতে এভাতব বসলাম।”
নমিাি শুকতিা েলায় বলল, “শোতদেতক খুব নমস কতেনে শে। দু’িতি শে োে মে চতল
শেনল।”
নিনিয়া শখাাঁচা নদল, “োতে শোমাে শো খুব একটা অসুনবধা হতি বতল মতি হয় িা।
জুতলখাে মে সুন্দেী, যুবেী বউ আতে শোমাে!”
নখল নখল কতে হাসল জুতলখা। “এই, িিতল োতব শোমো? চাাঁতদে আতলায় বতিে মতে
হাাঁটতে খুব ভাতলা লাতে। একটা আতলা আধােীে শখলা হয় োতেে পাোয় পাোয়।
োতব?”
নমিাি বাাঁধা নদল, “এই োতে িা োওয়াটাই ভাতলা...”
নিনিয়া বলল, “শকি বাবা? আনম আে ভাইয়া শো কে শেনে। মতি শিই শোমাে?
আমো েখি টিি এিাে নেলাম। মাও শো মাতে মাতে শেে আমাতদে সাতে। ভাইয়া,
ওয়ালিাট োতেে িীতচে গুহাটাে কো মতি আতে শোে? শোটতবলায় আমো ওখাতি নেতয়
লুনকতয় োকোম আে বাবা আমাতদে খু াঁতি খু াঁতি হয়োি হতয় শেে। এতো শবাকা
বািাোম বাবাতক আমো!” মি খুতল হাসতে নিনিয়া। খুব ভাতলা লােতে নমিাতিে।
শেতলতমতয় দুতটা কাতে োকতল বাড়ীটাে আবহাওয়াই পালতট োয়। জুতলখাে সাতে
োতদে ভাব হতয়তে শদতখ আতোও ভাতলা লােতে। এটা োে কল্পিােও বাইতে নেল।
মাতলক বলল, “চল, শেঁতটই আনস একটু। পুোতিা নদতিে স্মৃনে মতি পতড় োতব। বাবা,
তুনমও চল।”
জুতলখা ইনেমতেই উতঠ দাাঁনড়তয়তে। নিনিয়াও োে সি নিল। নমিাি বলল, “শোো ো,
আনম একটু বতস োনক এখাতি। শবেী শদেী কনেস িা।”
ওো নেিিি নিঁনড় শবতয় িীতচে ঘাতস শিতম শেল। সবাে আতে চলতে নিনিয়া। একটু
শপেতি জুতলখা এবং োে ঠিক শপেতি মাতলক। নিনিয়া লাফাতে লাফাতে োতি,
গুিগুনিতয় একটা োিও োইতে। উিতেে েি যাটাে নদতক এনেতয় োতি ওো। চাাঁতদে
আতলায় ওতদে নেি িিতক খুব সুন্দে লােতে। নিনিয়া শবে খানিকটা এনেতয় শেতে।
মাতলক এবং জুতলখা পাোপানে হাাঁটতে, ধীতে ধীতে। দূে শেতকও বুেতে পােতে নমিাি,

ওো কো বলতে, মাতে মাতে িীচু েলায় হাসতে। োে শঠাাঁতট এক নচলতে হানস ফুটল।
খামাখা কে ভয় শপতয়নেল শস। শভতবনেল জুতলখাে সাতে কে নক সমস্যা হতব ভাই
শবাতিে। অেচ শদখ, কে সহতি বন্ধু হতয় শেতে ওো। বতয়তসে একটা ব্যাপাে আতে।
অকােতণ এতো নদি োে কতেনেল দুই ভাইতবাি। ওতদেই ক্ষনে হতয়তে। পেক্ষতিই
আতেকটা নচন্তা োতক গ্রাস কেল। সতন্দহ শিই, এখি শে শমতয়টিতক ওো শদখতে শস
হতি জুতলখা। চাাঁদিী হঠাৎ শকাোয় উধাও হল শক িাতি? নকন্তু শস েখি নফতে আসতব
েখি নক হতব?
একটু পতেই দৃনষ্টে আড়াতল চতল শেল ওো। ঘি োেপালাে শভেতে োয়াে মে নমনলতয়
শেল শেি। মতি মতি একটু অনিে শবাধ কেতে নমিাি। চাাঁতদে আতলা োকতলও বতিে
মতে িিে শবেী দূে চতল িা। ওতদে একটা ফ্ল্যােলাইট নিতয় োওয়া উনচৎ নেল।
োোড়া, জুতলখাে সাতে ওতদেতক এভাতব শেতে শদয়াটাও হয়ে ঠিক হয় নি। েনদও
এখাতিই বড় হতয়তে ওো, এই বি-িিল, েি যা, পাতয় চলা পে সবই ওতদে িখদপ যতি,
নকন্তু অতিক নদি হল এভাতব ওো এই পতে হাাঁতট নি, নবতেষ কতে োতে। জুতলখা মাতে
মাতেই োয়। শস সাতে োকায় একনদতক সাহস পাতি, অন্যনদতক ভয়ও হতি। েনদ শকাি
কােতণ চাাঁদিী নফতে আতস, েখি নক হতব শক িাতি? নমনিট পতিে পতেই শচয়াে শেতড়
উতঠ শেতকে উপে হাাঁটাহাাঁটি কেতে শুরু কেল নমিাি। োে ইতি হতি শসও ওতদে নপছু
নপছু োয়। েেই সময় োতি েেই অনিেো বাড়তে োে। পতিে শেতক পঁনচে, পয়নিে,
চনল্লে নমনিট শপনেতয় শেল। ওতদে নফতে আসাে শকাি লক্ষি শিই। নমিাি নিনিয়াতক
একটা শটকস্ট পাঠাল। - ‘শকাোয় শোো? এখি নফেনেস িা শকি?’
নমনিট খাতিক শপনেতয় শেল। শকাি উিে এতলা িা। এবাে মাতলকতক শটকস্ট কেল। ‘মাতলক, বাসায় নফতে এস’।
এবাতেও শকাি উিে এতলা িা। আে ধধে য োখতে পােল িা নমিাি। নিনিয়াতক শফাি
কেল। শফাি বািতে। ধেল িা শকউ। চােবাে বািাে পে ভতয়স শমইতল চতল শেল।
ঘামতে শুরু কতেতে নমিাি। োে দুুঃস্বপ্নই নক শেষ পেন্তয সনেয হল? মাতলকতক শফাি
কেতে োনিল, শসই সময় একটা শমতসি এতলা। চাে-পাাঁচটা েনব পাঠিতয়তে নিনিয়া।
আতলা আধােীতে খুব পনেষ্কাে শদখা িা শেতলও শবাো োতি, শস ওয়ালিাট োেটাতে
চতড়, একটা োতলে উপে দাাঁনড়তয়, দুই হাে শূতন্য তুতল হাসতে, মাটি শেতক ঠিক কে
উঁচুতে শবাো োতি িা। নকন্তু ঐ োেটাতক খুব ভাতলা কতেই শচতি নমিাি। সবতচতয় িীচু
োলটাই ফুট দতেক উঁচু। নিনিয়া োতে চড়তে পেন্দ কেে। েটপট নিে-চনল্লে ফুট
উতঠ শেতে পােে। নকন্তু বড় হবাে পে শস কখি ঐ োতে ওতঠ নি। শেতলে উপে োে
হল নমিাতিে। মাতলতকে উনচৎ নেল নিনিয়াতক োমাতিা। পতড় নেতয় হাে পা ভােতল
একটা শকতলঙ্কানে হতব।
মিনিে কতে শফলল নমিাি। ফ্ল্াে লাইটটা হাতে নিতয় শবনেতয় পড়ল। প্রেতম শভতবনেল
শবসবল ব্যাটটাও শিতব, পতে নসদ্ধান্ত পালটাল। োতক ব্যাট হাতে শদখতল নিনিয়াটা
আবাে হাসাহানস শুরু কেতব। শদখা োতব েনব তুতল সাো দুনিয়ায় পাঠিতয় নদতয়তে।
পাতয় জুো েনলতয়, ফ্ল্াে লাইতটে আতলা চােনদতক শফলতে শফলতে, শিাে কদতম ওয়াল
িাট োেটাে নদতক হাাঁটতে োতক নমিাি। নকছু নকছু িায়োয় এখিও পানি িতম আতে।

প্যান্টটা নভিল। ো নিতয় মাো ঘামাল িা শস। হাাঁটতে হাাঁটতেই নিনিয়াতক শটকস্ট কেল
– ‘েলনদ িীতচ িাম। পতড় োনব’।
শকাি উিে এতলা িা। হাাঁটাে শিাে বাড়াল নমিাি। পানিে কলকল ছুতট োবাে েব্দ
কাতি আসতে। পুকুতেে পাে ধতে হাাঁটতে হাাঁটতে চােনদতক আতলা শফলতে শস। অন্ধকাে
োে পেন্দ িয়। োতে এই িিতল শস কতব শেষ এতসতে মতি কেতে পাতে িা।
কাোকানে শপ াঁতে িাম ধতে কতয়কবাে োকল নমিাি। শকাি িবাব এতলা িা। ওয়ালিাট
োেটাে িীতচ নেতয় কাউতক শদখল িা । চােনদতক আতলা শফতল ভাতলা কতে শদখল।
োতক আসতে শদতখ চুপটি কতে শকাোও লুনকতয় োয়নি শো? গুহাটাে শভেতেও খু াঁিল।
কাতো শকাি নচহ্ন শদখা শেল িা। েতব নক ওো নফতে শেল? শে পতে এতসনেল, শসই
পতে শফতে নি। নফেতল নমিাতিে সাতে শদখা হে। নিশ্চয় ঘুতে িিতলে অন্যনদক নদতয়
শবে হতয়তে। কম কতে হতলও এক নকতলানমটাে শবেী হাাঁটা পে। িিলও ওনদকটাতে
ঘি। নক কেতব নসদ্ধান্ত শিবাে শচষ্টা কেল নমিাি। ওতদে নপছু নপছু িা োওয়া োড়া
উপায় নক? মােপতে েতণ ভংে নদতয় চতল োওয়া সম্ভব িা । শেতলতমতয় দুতটাে নিোপিা
নিতয় নচন্তা হতি। ফ্ল্াে লাইট বানেতয় ঘুে পতেই োিা কেল নমিাি। সাহস পাবাে িন্য
একটা শমাটাতসাটা লাঠিও হাতে তুতল নিল।
ে’ খাতিক েিও শেতে পাতে নি, শভিা,নপনিল মাটিতে পা হড়তক ধপাস কতে পড়ল,
ফ্ল্াে লাইট নেটতক শেল, ভােসাম্য হানেতয় েড়াতে েড়াতে ফুট দতেক দুতেে এক নবোল
োতেে গুনড়তে শিাতে ধাক্কা শখল। মুহুতেযে মতে দু’ শচাতখ অন্ধকাে শদখল শস।
ঠিক কেক্ষি শেতে নমিাি িাতি িা। শচাখ খুতল শদখল চােনদতক অন্ধকাে। উপতে,
োতেে েোয় চাাঁতদে আতলাে নেনলনমনল। মাো শেতড় ওঠাে শচষ্টা কেতে শেল, পােল
িা। মাোটা ঘুতে উঠল। োে বতয়স হতি। নিতিে কাতে স্মীকাে কেল। পতকতট হাে
নদতয় শমাবাইলটাতক শবে কেল। পাওয়াে শিই। নিশ্চয় নিতচ পড়াে সময় েেীতেে িীতচ
চাাঁপা শখতয় নকছু একটা শেতে। মাটিতে আেতড় নপেতড় ওঠাে শচষ্টা কেতে, শসই সময়
নিনিয়া এবং মাতলতকে কন্ঠ কাতি এল। “বাবা! বাবা!”
নমিাি চীৎকাে কতে উিে নদতে নেতয়ও পােল িা, মাোটা আবাে ঘুতে উঠল, ধপাস কতে
মাটিতে পড়ল শস। দু’ শচাতখ আবাে অন্ধাকাে শিতম এল।
েখি শচাখ খুলল, নমিাি অবাক হতয় লক্ষয কেল শস নিতিে নবোিায় শুতয় আতে। ঘনড়
শদখল। োে বাতোটা। চাদে সনেতয় নবোিা শেতক িীতচ িামল। এখিও দূব যল লােতে,
নকন্তু হাাঁটা চলা কেতে সমস্যা হল িা। শভড়াতিা দেিাটা খুতল বাইতে কনেতোতে পা
োখল। জুতলখাে কামো শেতক খুব ধহ ধচতয়ে েব্দ কাতি এল। মতি হতি নিনিয়া এবং
মাতলক োে সাতে খুব চুটিতয় আড্ডা নদতি। নিুঃেতব্দ শেঁতট ঘতেে শভেে উঁনক নদল
নমিাি। শমতেতে বতস নেিিি কযাোম শখলতে। কে কাল পতে কযাোম শবাে যটা শবে
হল। শকাোয় নেল োে মতিও শিই। শোট োকতে মাতয়ে সাতে খুব শখলে দুই
ভাইতবাি। নমিাি শখলাধুলায় কখিই খুব একটা আগ্রহী নেল িা। শভেতেই শহাক আে
বাইতেই শহাক। ওতক শদতখ শদ তড় এল নিনিয়া। “বাবা! উতঠ শেে তুনম? এমি সমস্যা
কে িা? শোমাতক িিতলে মতে শক শেতে বতলতে? শোমাতক খু াঁতি শপতে আমাতদে কে
সমস্যা হতয়তে িাি?”

নমিাি েম্ভীে েলায় বলল, “তুই োতে উতঠনেনল শকি?”
“শো নক হতয়তে? আনম শো সব সমতয়ই োতে উঠোম। আিতক উঠলাম শোমাতক একটু
ভয় পাইতয় শদবাে িন্য।” নখল নখল কতে হাসল নিনিয়া। োে সাতে েলা শমলাল
জুতলখা। িীল েতেে একটা োড়ী পতেতে শস। চুল শখাপা কতেতে। অপুব য সুন্দে লােতে
োতক। মুগ্ধ হতয় োনকতয় োকাে মে।
মাতলক উতঠ এল। “বাবা, তুনম নবশ্রাম িাও। মাোয় একটু ব্যাো শপতয়ে শবাধ হয়। খুব
খাোপ িা। একটু ফুতল শেতে। চল, আনম শোমাতক শোমাে ঘতে নদতয় আনস। একটা
লম্বা ঘুম দাও, সকাতল উতঠ ভাতলা অনুভব কেতব।”
শেতলতক বাাঁধা নদল নমিাি। “শোতক আসতে হতব িা। আনম এখি ভাতলা আনে। শোো
শখল। আনম একটা ব্যাোে অষূধ শখতয় নবোিায় চতল োনি।”
জুতলখাতক আতেক িিে শদতখ নিতিে ঘতে নফতে শেল নমিাি। জুতলখা োে নদতক হানস
মুতখ একবাে োকাল। নকছু বলল িা। োতক শদতখ খুব সুখী মতি হতি। প্রনেনদি েনদ
োতক এইভাতব শদখতে শপে োহতল নমিাি আে নকছু চাইে িা। নিনিয়া ভাইতক বসতে
বতল নমিাতিে সাতে এতলা। অষুধ খাওয়াল, নবোিায় শোয়াল, ভাতলা কতে চাদে গুতি
নদতয় গুে িাইট বলল। োবাে আতে লাইট নিনভতয়, দেিা শটতি নদতয় শেল। চাাঁতদে
আতলা পদ যা উপতচ শভেতে এতস পতড়তে। আিমতি শসনদতক োনকতয় োকল নমিাি।
জুতলখাতক এতিনেল নিতিে নিুঃসিো দূে কেতে, ভুতলই নেতয়নেল জুতলখাে নিুঃসিো
শক দূে কেতব?

