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বhিদন আেগর কথা।আিম সেব মাt সনাবািহনীেত যাগ িদেয়িছ। ছয়মাস আgন ঝরা িনেঙর পর খুব 
যখন িবিষেয় uঠিছ য, না ei কাজ আমার dারা হেব না বুেকর ভতর দশেpেমর য তp কু লী িছল 
িদেন িদেন kেমi শীতল হেত থােক। আমার মত eকজন ছnছাড়া aবাধ েক রা যnt ei রকম 
বাধ বাধকতার শকল পড়ােল কার ভাল লােগ! বাবার পীড়াপীিড়েত শষেমশ আরo ক'টা িদন সবুর 
করার pিতjা করলাম,বাবাi িনজ থেক eকথা বলেলন। 
আিম ধেরi িনেয়িছ িনঘাত ছেড় দব দরকাের হালচাষ করেবা,তাo ভাল। eকটা িহnু মেয়েক আমার 
খুব ভাল লাগেতা আিম খুব পির মী কৃষক আর স আমার আdের বu। জিমজমাgেলা বািড়র পােশi স 
আমােক খাiেয় দয় আদর কের আিম eক kাn কৃষক স পােশ বেস থােক আমােদর ছাট ছাট 
বাcা,হােলর গr,আম কঁাঠােলর বাগান ei সব কlনায় িদন রাত মেনর ভতরটা মািতেয় 
রাখতাম।তােক িনেয় িদেনর আেলার eiসব sp আমার সময়gেলােক ভালi মািতেয় রাখেতা। তখন িক 
আর সনা ব ারােকর ভতের ভাল লােগ? আমার কlনার বuেয়র সািnধ  িনেয় pিতটা মুহূত কােট।বাবা 
িক আর আমার সi ব থা বুেঝ! ডাল rিট খেয় খেয় মারেগর মত ঘাড় িছলােনা সিনক হেয় বঁেচ 
থাকাটাi বৃথা মেন হেত থাকেলা । আমার মত ucেন যাoয়া ক'জেনর সােথ আলাপo হল ei িনেয় য 
কীভােব পালােনা যায় ei যkপুরী থেক। কu কu তা বলল রাফ চল ঝগড়া বািধেয় দi eেত কাজ 
হেব সাসেপn হoয়া সহজ হেব। শষেমশ বাবার আেপkায় বেস রiলাম।eiবার ফাiনাল eকটা িবিহত 
হেত চেলেছ।বাবার গিড়মিসেত সময় ভালi গিড়েয় যেত থাকেলা। সবিকছু বাবা iেcর aধীেনi কের 
চলেছন।আিম বুঝেলo মনেক বুঝাবার িকছু নi কারণ সi kমতা আমার হsগত হয়িন।eজেn হেব 
বেলo আশা করার সাহস হয়না! 
হঠাৎ কের eকিদন dপুের আমার ডাক পড়েলা বড়কতার কিবেন। 
ভাবলাম আমার পািলেয় যাবার পয়তারা সmেd জেন ফেলেছ হয়েতা নতুন কান শািs!যা হবার হাক 
গলাম,না যেয় uপায় নi বেল। দয়াল টপেক বা মািট ফুঁেড় যিদ যাoয়ার কান uপায় থাকেতা আিম 

িনঘাত তাi করতাম।আিম লk  করলাম বhিদন পর আlাh ক ডাকিছ।না ডাকার কান কারণ নi কিদন 
আেগ eকজনেক সারািদন কপােল চরা িদেয় চেtর খেড়া রাdুের িচত কের iেয় রেখেছ সাত 
ঘ া।ভাব দখেল মেন হয় আমােদর বাcা ছেল পেয়েছ।ভাবেতi ক  লােগ iেcর aধীেন eমন 
kীতদাস মানুষ িক কের হয়!তবু তাi হেয়i যন ভাল আিছ। 
আমােক হাত পা বেধ ঝুিলেয় না িদেলi হেলা।আlাh ক ডাকেল যিদ e যাtায় িনsার পাi তেব মn 
িক আর তা পেল হরহােমশাi আlাh ক জপার pিতrিতo িদলাম। 
ধুrবুেক pেবশ কের আমার পিরিচত eকটা মুখ দেখ খািনকটা িজhায় জল aনুভব করলাম। 
লাকটা বড় কতার ছাটভাi মিডেকল aিফসার আেরক পিরচেয় স আমার kাসেমট বnুর বড়ভাi।oi 

বnুেদর বািড়েত গেল তার সােথ কেয়কবার য দখা হেয়েছ মেন পেড় গেলা। সo আমার িপেঠ হাত 
বুিলেয় মেন কিরেয় িদেলা সব।তঁােক দেখ ধেড় pাণটাo নতুন কের aনুভব করলাম।যা হবার তা হলনা 
আসেল যা হবার কথা িছল তাi হল!বুঝা গল শািs নয় িনেজেক বিল দoয়া কনফাম হেয় গল ei 
সনাবািহনীেত।বাবা শষেমশ জুরাতািল িদেয় আমােক বঁেধi ফলেলা।ফাrক ভাi আমােক বুঝােনা 
r করেলা কন িক কারেণ আমােক দশ রkার bিত হেয়i থাকেত হেব।eটা বাবার চাল বাবার uপর 

রাগ হল খািনকটা।আিম দূর থেকi যন দখেত পািc বাবা পান মুেখ িদেয় বলেছ খাকা eটা তার 
ভাল জন i র!আমার ভাল না ছাi মেন মেন বাবার সােথ কেথাপকথন চেল eক ঝলক।সামেন পাির 
আর না পাির দূর থেক তার চৗd গা ীর দলাi মলাi করেত কম ছািড় না। 
শষেমশ দশরkার নােম আমােক বিল িদেc ei আর িক! 



eর চেয় oi মেয়টােক িবেয় কের আমার কৃষক হoয়া হাজার gণ ভাল। ক বুেঝ কার ব থা বাবা িক 
আর আমার মেনর টুং টাং বাজনা বুেঝ!মাo তা পাের।না মার দাষ িদেয় লাভ নi।িনরীহ মার uপর 
দাষ চাপােত আমার িবেকেক বােধ।আিম জািন আিম না চাiেল মাo য চায়না স সবারi ভাল 

জানা।তবুo মার িকছু করবার নi।হলনা শষ রkা হলনা। 
 
সারািদন ফাrক ভাiেয়র সােথi কাটালাম ধরেত গেল। লাকটা eকটু বিশ কথা বেল আেগ কানিদন 
কথা হয়িন।বুিঝিন।আমার কপােলর ভঁাজgেলা লুিকেয় তার কথাgেলা কান ফসেক নেত থািক।  
eটা oটা কথার সােথ তার মেনর dঃখgেলাo eক eক কের আমার কােন ঢেল িদেত থাকেলা কায়দা 
কের।ei pথম জানলাম স eকটু মাথা মাটা লাক। বেচরার বাcা হেব না কানিদন জেনo িবেয় 
কেরেছ।তার কে র সােথ িনেজর মুেখo eকটা ক  মেখ িনলাম ভdতার খািতের।আসেল িবেয় মােনi 
তা আর বাcা ফুটােনা না।eটাo তা কথার কথা।বাcা না ফুটেলo িবেয়র সাথকতা ফুেট uেঠনা। 

বuটার ছিব দখাল িক ফুটফুেট। দখেলi pেম পড়েত মন চায়।বিn ব ারােকর ভতের মেয় মানুেষর 
কথা নেলi মেনর ভতর grপাক ঢu খেল।নািভর িনেচ িতর িতর কের uেঠ সi ঢu।চামড়ার িনেচ 
িনসিপস কের আর মেনর ভতর সাত জনেমর কlনারা hড়মুড় কের eেস জেম।যখন ভািব আিম 
সনাবািহনীর দশেpিমক সনা মেনর ভতর মনটা খানখান ভেঙ যায়।eটা আমার বারবাির হয়।জীবেনর 

সমs uৎসাহ হািরেয় ফিল।খাচার পািখ আর ক াnনেমেnর সিনক খুব বিশ পাথক  ei মুহূেত আমার 
মেন হয়না। সনা বnুেদর দখতাম রাsার aধ নg পাগিলর িদেকo কমন ফ ালফ াল কের তািকেয় 
থাকেতা।eটােক uেপkা করার uপায় নi eটাi আমােদর িনয়িত।eমন পৗrিষক ক  আেগ বুিঝিন।  
 
সিদন িবদায় িনলাম।তারপর ফাrক ভাiেয়র সােথ aেনকিদন দখা নi।আিমo রাগ কের আর বাবার 

সােথ দখা কিরনাi িচিঠo লিখনাi eকবার eেসিছেলন eক বnুেক পািঠেয় বেল িদেয়িছলাম আিম ব s 
বাবা বুেঝেছন আিম রাগ কেরিছ।িফের যেয় মােক িদেয় মমািnক ভাষায় িচিঠ িলিখেয়েছন যার বেদৗলেত 
আমােক কঁাদেত হেয়েছ।eভােব ekাdkা কের কের eকটা বছর কেট গেলা। 
eকিদন নলাম ফাrকভাio নািক চাকুরী ছেড় দেব।খুব রাগ হেলা বটা আমােক িভিজেয় eখন িনেজ 
চmট মারেছ।তার সােথ আমার সmকটা বশ eখন তাi িঠক করলাম তােক eকটা ধাদািন িদেত হেব 
কন দশ রkা করেত হেব না দশ!eখন চাকুরী ছাড়েল খবরi আেছ।মেন মেন aেনক কথা সািজেয় 

িনলাম।যখন জানলাম আর পারলাম না। স িনেজ ডাkার মানুষ aথচ তার বu aসুs । ছেলপুেল হেবনা 
diটা জীবন ডাkাির করেলi তার ভাল িক জেন  য তার eiখােন বuহীন পেড় থাকা বুিঝনা! লাকটা 
eকটা খুজা!ei pথম তার pিত আমার রাগ uথেল uেঠ ভােলাবাসা uথেল পড়েলা। স আমােক খুব 
ভােলাবােস।সময় কের eকবার দখাo করলাম।aেনক ব s বuেক আিম হাসপাতােল িনেয় আসা িনেয়। 
তার িক eমন রাগ িকছুi নািক ধরা যােcনা।ডাkারেদর িদেয় হালচাষ করােনা ei দেশ জrরী হেয় 
পেড়েছ।আিম ডাkারেদর সবেচেয় কম িব াস কির।aথচ aযািচত ভােব eiেদেশ ফেরশতার পের 
eেদর sান।eখনo মুমূষু রাগীর পােশ ফেরশতােক uিঠেয় িদেয় বা বসেত না িদেয় ডাkারেক জায়গা 
কের দoয়া হয়।আিম ভেবi পাiনা। কমন কের eরা িনযাতন কের মানুষেক! 
হাসপাতােল যেয়o সুnরী ভাবীর মুখটা দখেত পারলাম না aবsা খুব সি ন কামােত রাখা 
আেছ।মনটাi খারাপ হেয় গেলা।হায়ের সনাবািহনীর জীবন!যা জলখানার aপর পীঠ আমার eরকমi 
মেন হেয়েছ।iেতামেধ  aেনেকi পািলেয় মােন বঁেচেছ। 
 
aেনকgেলা সময় চেল গেছ।ব াপারটা ভুেলi িগেয়িছলাম। 
সারা ব ারাক জুেড় eকটা চা ল কর চুটিক বাতােস ডানা মেল ভাসেত থাকেলা সবার কােন মুেখ। 



ফাrক ভাiেয়র বu pগন াn। য িকনা কামােত সাত মাস থাকার পর eখন eকটু ভালর িদেক 
ধািবত।তার পেট বাcা তাo িতন মাস। কান ভূতুের কা ের বাবা!তেল তেল মেন হল সবাi িনেজেদর 
পটেকo িনেজ িনেজ যাচাi কের িনল। নoয়াির কথা বছেরর পর বছর মেয়মানুেষর স  না পেয় 
পঁয়াজ খাoয়া সনার সংখ া হােত gেন কম কের হেলo কম নয়। 

e সবারi জানা। 
ফাrক ভাiেয়র সােথ দখা করলাম।ঘটনা সত ।সিত i ব াপারটা ভূতুের,গা ছমছম করা না হেলo কঁাটা 
দবার জন  যেথ ।আ য হেc বাcাটা যতi বড় হেত থাকেলা পেট সo সমান তােল সুs তা িফের 
পল।ফাrক ভাiেয়র কথা eটা রহমেতর দান সবাi িপড়াপীিড় করেলo বাcা ন  করবার পেk স 

নয়।ব াপারটা আমােকo কম ভািবত কেরিন।তাi বেল eমন eকটা ভূতুের কা  সহ  করা যায়! 
দখেত দখেত সময় ঘিনেয় eেলা।হাসপাতালটা কােছi িতন িমিনেটর পথ।িবেকল বলায় সবাi জেড়া 

হলাম।সহ- সনা সবাi িমেল জটলা কের মােঠ দঁািড়েয় বেস খেল- দেল সময় পার করিছ আর aধীর 
aেপkায় যন শয়তােনর বাcা eক নজর দখবার লােভ। কামার ভতর ক তার সবনাশ করেলা। কu 
কu কুৎসাটা eভােব pকাশ করেলা ei ভােব ডাkার সুnরী মেয় দেখ িঠক থাকেত পােরিন। 

aথবা মেয়র সােথ িজন িছল। সi ei কাজ কেরেছ।িজন থাকাটা sাভািবক হয়েতা বা ক াnনেমেnর 
দিkেণর পুকুর ঘােট সাদা কাপড় পড়া বu হরহােমশাi কারo কারo চােখ পেড়েছ বেল কu কu 
দািবo করেত কসুর করেলা না।শয়তান যারা দেখ তারo ছাটখাট শয়তান।আিম িব াস না করেলo 
আমার মেনo aেনক সময় aেনক ভাবনা uিক িদল।বােজ ভাবনােক মাথায় না ঢুকেত না দoয়াi ভাল। 
সিদন িফের আসলাম।আমার মেন আসেত থাকেলা হজরত oমর (রা) আমেল eক যুdার না ব বসায়ীর 

জীবেন ei রকম িকছু ঘেটিছল।আসেল গভকােলর িনিদ  কান সময় নi। দশ মাস কন সটা দশ 
বছরo হেত পাের।আমার aেযৗিkক যুিkর কথায় সবাi নাক িসটেক aবjা করেলo আমার িকছু গল 
আসেলা না সত  তেব মেনর ভতর ভূতুের p টা দালেত থাকেলা সব সময়।িজন হেতo পাের ei 
িব াসo aিব াস  নয়।কিদন পর eকবার বাcাটা দেখ আসলাম।ফুটফুেট eকদম তার মার মেতা 
হেয়েছ।eকটুo ভুল নi।শয়তােনর বাcা হেল eমন হয় নািক! কােল িনেতo iেc করেলা সi icাটা 
িনবৃত কের িফের eলাম।ভেয় নয় আসেল ছাট বাcা কােল িনেত পািরনা আঁতুড় ঘেরর িখতিখতা eকটা 
uটেকা গn গn লােগ বেলi পািরনা। 
বnুর শtr নািক বnু eiসব সুt ধের ধের আমােদর সনা ব ারােকo চাপা eকটা মেনামািলন  মশােনা 
grিপং দখা িদেত থাকেলা।eমিনেতi িবিষেয় uেঠিছ আবার কাdেন বুিড়র খমটা নাচন কার ভাল 
লােগ!কারo সােথi িমিশনা তমন।তাছাড়া যােদর সােথ মেন মনেন খাপ খতাম তারা সবাi দশ সবার 
ei সনাবৃিত ছেড় চেল গেছ সi কেব! কu পািলেয় কu আপেস কu কান হিদসi রােখিন।যুবরাজ 
নােম পাবনার eক ছেল িছল স আমােক aেনক বেলিছল চল দাs পািলেয় iuেরাপ চেল যাi eiেদশ 
আর ভাল লােগনা।eকিদন িঠক িঠকi কােপনেহেগন থেক িবশাল eক ফেদ সবাiেক িচিঠ লেখ 
জানােলা o eকলk বাহাtর হাজার gন ভাল আেছ সখােন।aেনেক আবার মুk বাতােস sাধীনতার 
লাভেক পুিজ কেরi ব ারাক ছাড়ল।আর আমার কপাল পুড়ল।ব  eকা হেয় গলাম।পােয়র ঘাম মাথায় 

পড়েলo বােজ সময়gেলা পেটর ভতর বুদবুদ কের গ াসফম r করেলা যন।ক ারাম খেল সময় 
কাটােনার থেক িঠক করলাম বi িনেয় পেড় থাকবার।বাবা ছাট কাল থেক ei সৎ aেভ সটা ভাল 
কেরi রp কিরেয় ছেড়েছ আসেল ei ছাড়া িdতীয় কান uপায় য আেছ তাo নয়!eিদক oিদক যার 
কােছ যা সব বiপtর িছল হপাহপ পেড় শষ কের ফললাম।িসিনয়র মিডেকল aিফসারেদর কাজ 
থেক িকছু বi eেন পেড় দিখ aেহতুক কlনা কের সময়েkপণ আর ভােলা লােগনা। 

আমার শেখর শাল িবদ া r হেয় গেলা। মাটা মাটা বi বিশর ভাগ বii iংেরিজেত বািরং হেয় 
গলাম।আ া ফেল আমার লাiেbরীর িদেক আমার কদেমর মাtা বেড় গেলা দেখ িতটকািরo কম 



নলাম না।আমার কােছ ব াপারটা খারাপ লাগেতা না।মােঝ মােঝ িনেজেক িনেজর কােছi jানী jানী 
মেন হেতা anত ei- সi কের সময় কাটােনার থেক তা ভাল আিছ। 
হঠাৎ eকিদন rণিবদ ার eকটা বiেয় হাত পেড় নেড় চেড় uঠলাম।বiটা সিত কার aেথ মিডক ােলর 
নয়।পেড় তা আমার হাত পা কঁেপ uঠেলা সােথ সােথ স রােতi ফাrক ভাiেক ঘুম থেক uিঠেয় 
পড়ালাম।সকােলi সহ- সনােদর ভতর চাoর হেয় গেলা আমার িডsভার।িক সটা?আসেল ব াপারটা 
eরকম য, যৗন িমলেনর কােল যিদ diটা kাণু িডmাণুর িদেক ছুেট যায়।আর যিদ eকটা kাণু 
িনিষk হয়।aপরিটর aবsা eমন হয় য কান পথ না পেয় স uপgেহর মেতা চkর মারেত থােক। 
কান kেম সi িশ  িপে র ভতের ডুেক পেড়।সুpাবsায় সi িশ র পেট সi যমজ kাণুর eকটা 

ঢুেক যায়। সখােনi িডmাশেয়র বাiের kাণুটা বেড় uঠবার রসদ পেত থােক খুব ধীের।eমন কী 
বছেরর পর বছর eভােবi চলেত থােক।তারপর aনুকূল পিরেবেশ eকিদন মােয়র গেভর িশ র কামল 
শরীর ভদকের ডুেক যায় নবজাতেকর পেট তারপর সi িdতীয় rেণর r হয় িdতীয় জীবন।sাভািবক 
িনয়েমর ভতর ফুেট uেঠ আপন মিহমায়। 
ফাrক ভাiেয়র বu eভােবi তার আপন যমজ বানেক িনেজর পেট বেয় বিড়েয়েছ বছেরর পর 
বছর।বhবছর পর আজ িনেজর আপন বান িনেজর কােলর সnান হেয় িফের eেসেছ। 
ক তার বাবা! ক তার মা! কান সমাজ কার!?ei সব p  p েক কঁািপেয় তুলেছ হরদম। 

সহ  কের বঁেচ থাকা ছাড়া eখন আর uপায় নi। 
ফাrক ভাi তার িকছু িদন পর চেল আেস আর বhিদন দখা হয়িন।ব ারােকর ময়দােনo ভূেতর আছর 
বেড় uেঠ তুমুল দেম। 

সবার dভাবনা eমন যন সi মহাভূত iেc করেল যন ei ব ারােকর সনা পুrেষর পেটo বাcা 
ফুিটেয় তুলেত পাের।ei ভয়টা aমূলক িকনা ভেব দখেত iেc কেরনা কারo। 
 
 
 
 
2য় পব 
 
আমার জীবেনo aেনক জল গিড়েয়েছ। দখেত দখেত সারাজীবনi পািরবািরক পরাধীনতায় আমার 
জীবনপার। ছেলেবলার dরnপনােক বাবা গলা িটেপ হত া কেরo kাn হনিন।িব  িবদ ালেয় ভিত িবষয় 
থেক r কের আমার চাকুরী সবখােনi তার বাহাdিরর বাহােরর ঘাটিত িছলনা।eবার আমার িবেয় িদেয় 
সi ষাল নmর কলাটা পূণ করেলন।তাo িকনা শাnিশ  গাল মাটা eকটা মেয়েক আমার সােথ িবেয় 

িদেলন।sুেল পড়ান তার gেণর শষ নািক gণগান গেয় শষ হয়না।িনেজর বu সmেn eরকম কুৎসা 
কান কােল কu কেরেছ বেল আমার মেন পেড়না।পািরবািরক পরাধীনতার ঝাল িমটােত eছাড়া আমার 

aন  কান িdতীয় uপায় নi।িবেয় হেয়েছ সাত মাস eখন পযn আমার চােখ eকিট বার চাখ রােখিন 
আমার সi gেন gণািnত gনজািদ বu।িক জািন বu eকটু আhাদ না করেল িক ভাল 
লােগ! সনাবািহিনর ডাল rিটর মেতাi আমার জীবনটা লবণ ছাড়া পানেস হেয় গল। ধু বাবার 
কারেণ।eমন eকটা বাবা থাকেল আর লােগ িক! 
িনেজর খেয় বেনর মাষ চরােনা গােছর ছেলরা সবাi চেল গেছ ei সনা সিনক জীবন থেক।oরা 
য পািলেয় sেগ গেছ ei আিম হােড় হােড় িব াস কির।ফাrক ভাiেয়র জন  আজ আিম ঘানী টানিছ 
লাকটা িঠকi তার বu aেটা বাcা দবার পর সব ছেড় ছুেড় চেল গল।aথচ পালােনা দেলর দৗেড় 



সবার আেগ থাকবার কথা িছল আমার। সi আিমi িকনা ডাল rিট খেত রেয় গলাম!eটা আমার নয় 
আমার বাবার কপাল।কারণ আমার জীবেন িকছুi ঘেটিন ঐ লাকটাi সব ঘিটেয়েছন।ei সেবর কৃিতt 

ধুi তঁার।আমার হােত কপােলর ভাগ  রখা aেহতুক আঁিকবঁুিক ছাড়া িকছু নয়।আমার ভােগ র মেতা য 
আমার জীবন হয়িন e আিম হলফ কেরi বলেত পাির। 
utরািধকার সুেt পাoয়া জুলমুবােজর তাপটা বuেয়র uপর খািটেয়o শািn পাiনা।িনরীহ বuটা কঁাদেত 
কঁাদেত eকসার।শািn oi eকটাi যাক বাবা eতিদেন জুলমু খাটাবার eকটা জায়গা কের িদেয়েছন। 
eমিন eমিন িখটিমট কির।ব ারােক িফের eেস তঁার জন  খারাপ লােগ তঁােক ক  দoয়া িঠক হয়িন। 
aেহতুক িকছু চািপেয় দoয়া aমানুিষকতা।ei pথম বুঝলাম সারা জীবন বাবার তাপ খেত খেত 
বuেয়র uপর তাপ খাটােতo akম হেয় গিছ। কাথাকার কান ভঁাতা ঢিঁক eক আিম। 
 
আিম কন বuেক কােছ রািখনা। iেc করেল তা তােক আমার কােছi রাখেত পাির ei aিভেযােগ গত 
eকমােস আমার কান গরম হেয় চরম পযােয়।আমােদর কায়াটারgেলােত িনত  নেমিtক য সকল 
ভূতুের আঁচর r হেয়েছ কার ভূত কার ঘােড় চােপ ক জােন!আবার ভূেতর ঘােড় পারা িদয়া চােররা 
চুির চামািরটাo মেন হেয় তুমুল uতসােহ r কেরেছ।আজ eর oটা নাi তা কাল নi তার oiটা মােঠ 
নািক গভীর রােত কu eকজন iিনেয় িবিনেয় কঁােদ।আিম িনেজi aধম বদিল িনেয় ভাবিছ আবার 
আবার বu eেন নতুন কের হ াপা বাড়াবার কান কারণ দিখনা।বuেক বu কের রাখাটাi ভাল। 
পান সুপািরর হাট িচিনেয় লাভ নi। 
ফাrক ভাi চেল যাবার পর থেকi ei কা  r হেয়েছ।তার stীর গেভর বাcাটা িতন মাস যেত না 
যেতi তার বuেক সব সময় বুবুবুবু বেল ডাকা r কের দয়।আবার কােক িক নােম ডােক eiভেয় 
কu কu য কােছ ভীের না।আজ দড় বছর হয় েনিছ eকবারo নািক মা শbটা বেলিন।বলেবi বা 
কন!dলাভাiেক বাবা বলা যায়না বেল বাবা ডাকটাo কখেনা দয়িন।তােক নািক সব সময় গভীর eক 

িচnায় মg থাকেত দখা যায়।িতন মােসর বাcা কথা বেল ei কা  যমন কৗতূহেলর ততটাi 
ভয়াtক।তার চােখ তাকােত য কারo বুক কঁেপ uঠবার কথা।যার পেট জn িনেয় বেড় uঠেলা স 
তার আপন বান eকথা আমােদরo কম িচnায় রােখনা! 
ফাrক ভাi বাcাটা তার া িরর কােছ রেখ eেসিছেলন আবার েনিছ িফিরেয়o eেনেছ।ei দড় 
বছেরi সব কথা বলেত o বুঝেত পাের।eকজন পূণ বয়s মানুেষর মেতা।eo eক ধরেনর মানিসক 
pিতবnী।aথবা বুিdবnী। 
বাবা eেসিছেলন আবার কথা হল।হয়েতা সামেন মােস স তার gণধর বuমােক আমার ঘােড় আবার 
নতুন কের চািপেয় যােবন।আিম চাi আর না চাi তার মূল  িক আর তার কােছ আেছ! কায়াটাের সবারi 
বu িনেয় আসার িহিরক পেড় গেছ যন। 
সনা বািহনীর ব ারাক তা নয় বাcা ফাটাবার ব ারাক হেয় uেঠেছ। 

তা oi নcারটার জন i।গত বছেরর শেষর িদেক eক মজর েন মাথা কঁাটা িদেয়েছন।বu পালাবার 
ব থায়।ব াটা িবেয় কেরিছল 18 বছেরর eকটা তড়তড়া মেয়েক টাকার গরেম িক আর বuেয়র শীতকাল 
মােন! তা আর িক করা বচাির পূব pিমেকর হাত ধের লাপাtা।তারপর থেক যন eকটা িনয়ম হেয় 
গেছ বuেক গলায় গলায় রাখার।সবাi যন জদ ধেরেছ দিখ বu িক কের পালায়!eখন eটাo eকটা 

সামািজক দািয়t হেয় দঁািড়েয়েছ।বu পালােনা ঠকাo।শামসুরা য কুিপেয় যােc eটা rেখ দাo।eiসব 
াগান sভাবতi সবার মেন মেন সংেগাপেন। 

বাবা আমােকo হয়েতা গলায় ঝুিলেয় িদেবন।eতিকছুi যখন করেলা ei কাজটাi বা স বািক রাখেত 
যােব কন?eকিদেনর জন o যিদ বাবার বাবা হেত পারতাম! খাকাটােক বুঝাতাম বাবা ডাকার jালা কত 
jেল। 



eiিনেয় মার uপর কম রাগ কিরনা।িক আর করা মােক দাষ িদেয় লাভ িক! বচািরর তা আর কান 
দাষ নাi।আিমi পািরনা বাবার সােথ মা পারেবন কান dঃেখ!মােঝ মােঝ ভািব বাবার গঁায়ারপনা মােক 

নাজািন কত ক  িদেয়েছ!গত রােতo ঘুমাiিন। মেয়টােক ক  দoয়া িঠক কতটুকু সিঠক ei দাষ 
মাপেত মাপেত রাত পার।eকটাi তা জীবন।eক হাজার বার মেন িনেয়িছ।eকবার না হয় নাi িনলাম। 
ভাবিছ hট কেরi পালােবা। সাজা চেল যাব বনgাম।আবীেরর কােছ।জীবেন হালচাষ করবার iেcটা 
eবারi িমিটেয় নoয়া যােব।িমলুেক তা বলাi আেছ oর aিফেস জেয়ন করেবা আর যাi হাক 
লাiফেক iনজয় িকছুটা হেলo করা হেব।eকটা টু র হেয় যােব।মেনর মষ চরােনাটাo হেব। 
iশ িবেয়টা eখন না করেলi পারতাম। কন য সiিদন সব মেন িনলাম।আসেল আিম িচরটা জীবন 
বাকাi রেয় গলাম সব িকছু বািস হেল বুিঝ।ব ারাক থেক পালােনাo সাজা নয়।তারেচ eকিদেনর ছুিট 

িনেয় িচরজীবেনর জন  ছুিট িদেয় দi।আর eেত বাহাdিরo ন  হয়না।আর পািলেয় গেল সবাi বলেব 
পািলেয় গেছ eেত বাহাdিরর খলাপ হয়।যারা eতিদন জানেতা বu পলােনার গl করেতা তারা আজ 
বর পালােনার গেl মুেখর খi িমটােব।ei ভেব হাসেবা না কঁাদেবা বুেঝ uঠেত পািরনা।eত বুঝার 
দরকারo মেন কিরনা।আপাতত িনেজর ভালেকi ভাল লািগেয় তুলা জrরী আমার। 
 
বাবার টিলgাম পেয়িছ।পর  তার বuমােক িনেয় আসেছ।মেন মেন বগল দাবাi আেসা বাপু।বuেক 
বিল তামার জন  পাকা কলা হ!আমার িচিঠটা পেয় বাবা কঁাদেবন। সo কঁাদেব।মা ভেঙ পড়েবন।বাবা 
সব বুেঝ eকবার িনেজর ভুল বুঝেলo আিম সাথক। 
ছায়াছিবর মেতা আমার চােখর সামেন ভেস আসেছ সব িকছু।oরা আসেছ আর আিম যািc। 
আিম দখেত পািc আমার বuেয়র চােখর রিঙন spgেলা চকচক কের uঠেছ। সi চকচেক spgেলা 
যন আমােক eকটু সবা করেত পারেলi তার জীবন সাথক।আমােক কােছ পাবার আকুল icাgেলা 

সিত  হেত চলেছ তার।তার ঠঁাটdেটা িঝলিমল কের uঠেছ।আিম আরo দখেত পাi স কlনায় আমার 
সােথ কথা বেল বেল eকা eকাi হাসেছ।eত ভােলা আেগ কখেনা তােক দখা যায়িন।eিক আমার 
কlনায় আমার য মন খারাপ!eমন তা কথা িছলনা!মাথা আমার িঝিমেয় uঠেছ যন কান িকছুi 

নেত পািcনা।eখন িক িফের যােবা?বাবা িন য় িচিঠটা টিবল থেক িনেয় পেড় ফেলেছ।eখন িক 
হেব!আমার কlনার জীবn মৃতু  ঘেট কlনােক ছেড় বাsেবর বাতােস গা ভাসাi আবার। 
 
আিম িচিঠটার uপর শষ বােরর মেতা হাত বুলাi।ব ােগর িদেত তাকাi।আবার eকi কlনা!কlনার 
কােছ সেপ দi সমs মন pাণ। 
 
 
 
 
 
 
 
3য় পব 
  
বrেবা eমন সময় দরজায় নক।মেনর ভতর আছািড় িবছািড় খেয় গলাম।eখন আবার ক! য লাকটা 

আমার বাবা লােগ স তঁার ছেলেক খাকা বেল ডাকেছ।মেন হিcল eকটা বন  মর জড িবমােনর 
মেতা তুমুল তািcেল  আমার ডান কােন ঢােক বাম কােন বিড়েয় গল।দরজা আিম খুলেলo আিমi 



খুললাম না ক খুলল বুঝেত পারলাম না।বuেক দেখ মেন হিcল eকটা বাঘ দখিছ।জীবেন কখনo বাঘ 
দিখিন আমার িব াস বাঘ দখেলo আিম eমনটা করতাম না। 

 
আমার asাভািবকতা দেখ তােত ভাগ বিসেয় রীিতমত তারাo কম বিশ আ যািnত।আিম কাথাo 
বrিc িকনা বাবা িতনবার িজjাসা কের কান utর না পেয় হাল ছেড় িদেয়েছন।আমার পািলেয় 

যাoয়ার কlনা মািট হেয় গল eকথা িক আর বলেত পাির!eেকবাের মােঠ মরা যােক বেল।মেনর 
kেতর পাকা ধােন মi। 

aদূের আমার ব াগটা আমার িদেক তািকেয় যন স eখন মুখ ফােটi বলেছ দেখিছের তার 
আsালন।eবার ঠলা সামলা।আর কারo কােছ না হলাম ব ােগর কােছ aপমািনত বড়সড় ভােবi 
হলাম।খািনকkণ আেগ ei ঘরটার কােছ িবদায়o িনেয়িছ।eত যt কের সাজালাম।ভরলাম। যমন কের 
নতুন বuেক সাজায় হয়েতা আমার বuেকo oভােব সািজেয়িছেলন।িচিঠটার ভঁােজর uপের বাবা শbটার 
uপর বাবার চাখ পেড়েছ িকনা জািননা।পেড় পrক পেরায়া কিরনা কারo।িচিঠর শbgেলাo কঁাটার বৃি  
হেয় রােগ kােভ ধেয় আসেছ যন।খুব aসহায় লাগেছ।ei aসহায়tটা নতুন িকছু নয় বারবার লেগেছ 
আমার িবেয় করেত যেয়o eমনটা লেগিছল। মাট কথা বাবা পােশ থাকেলi লােগ।িচিঠ ব াগ বাবা বu 
সব িকছুেকi agাহ  করলাম।ei agাহ টা গরেমর মেধ o যন মেন হেলা ফুরফুের eকরাশ বাতাস। 
eবং তা ভালo লেগ গল।না eখন থেক িঠক কেরিছ ei ড াম কয়ারটা aভ s করেত হেব।eটাi 
হেব আমার মনেক শাn করেত মেনর kুধা।  
 
eকিদন আেগ আসার কারণ বাবাi বেল চলেছন।কাল হরতাল হেব eকিদন আেগi আসলাম 
খাকা।আমােক eখিন িফের যেত হেব।আিম যা utর করলাম বাবা o বu dজেনi হাসল।আমার মাথা 

eখনo মাথায় িফের আেসিন তাi ভুল utর হয়েতা িকছু eকটা হাস কর বেলিছ।বাবার কােছ আরo 
eকধাপ খাকা হেয় গলাম। হাক কয়ার কির না। 
তুi কাথাo বrিcিল?আজ আর কাথাo যাসেন।  
ঘেরর ভতর eকপাক চাখ ঘুিরেয় িনলাম দিখ eরi মােঝ সব গাছগাছ কের ফেলেছ বu।িবছানা 
খাবার টিবল eেলােমেলা টুিকটািক যা যা।iশ বাবা যিদ eকঘ া পেড় আসেতন ততkেণ আিম sেগর 
বাতােস গা ভাসাতাম।হায়ের ei সঁকল ভাঙেবা আিম কমন কের!আমার বাকািম আমােকi কুেড় কুেড় 
খািcল।কােক দাষ িদেয় য মেনর শািn মেন িফিরেয় eেন শািn বহাল কির বুঝেত পারিছনা।িমনিমন 
কের বকাঝকা িদলাম eর বিশ মন শাn করার ঔষধ আমার জানা নi।বuেয়র ফুরফুের মজাজ দেখ 
আমার চািn আরo চরম। 
বাবােক sশেন িদেয় আসলাম।আমার জন  রেখ গেলন eক বsা uপেদশ আেদশ িনেষেধর 
বাণী।eিদক oিদক ঘুের িফের uপেদেশর বsা িনেয় সn ায় ঘের িফরলাম।বuেক eকটু ভয় দিখেয় 
রাখেত হেব িঠক কেরিছ।gনgন কের গান করিছ eকদম aেভ েসর বাiের কারণ শষবার কেব gনgন 
কেরিছ আমার মেন নi।আর ei িজিনসটা আিম খুব বিশ পািরo না।o ব াপারটা য বুঝেত পেরেছ 
বেলo মেন হল। ধু বুেঝিন মেনর সুেখ না dেখ।না পারেবা িক কের আর যাi হাক আিম তা বাবার 
মেতাi হেয়িছ।রশ কষহীন।িনেজর সmেd eর বিশ আর িকছু বলবার নi সিত ।eক প ােকট িসগােরট 
িকেন িনেয় eেসিছ যা sভােবর বাiের o মেনর সােধ।eকটার পর eকটা jািলেয় ধূমািয়ত কের 
ফললাম ঘরেদার।বারটা বাজােত িগেয় uেlা আিমi কেশ মির।o হয়েতা মুখ িটেপ হােস হয়েতা বুেঝ 

থাকেব আমার মিত গিত eরকম বাকা মেয়রাi পুrষ চরােয় খায় কাথায় যন পেড়িছলাম। 
 



আজ খুব ক  পেয়িছ আর eত িকছু করিছ তা বuেক eকটু আমার কে র ভাগ দবার জন ।আর ei ক  
কাuেক না িদেত পারেল য আিম kাn িদেবা না e ভাল কেরi বুঝেত পারিছ।o সব িকছু সহজভােব 
মেন িনেc দেখ আমার কােলা িপিtতা রােগ kােভ লাল হেয় যােc।আবার িপিtটা ফঁুস কের jেল না 
গেলi হল।আমার মেন হিcল যন oর ড াম কয়ােরর সামেন আমার ড াম কয়ার মার খেয় 

যােc।আমার সবকাজ সব কথােতi oর aেহতুক সmানজনকভােব মেন নoয়া আমার ভাল 
লােগনা।কlনায় িকছুkণ ঝগড়ার প াকিটসo কের িনলাম মেন মেন।আেs আেs anকার বেড় যােc 
মােমর আেলােত ভালi লাগেছ oেক oর শারীিরক কায়া আর মানিসক মায়া ঝাপসা anকাের আমার 

মেনর চারপাশ ঘুর ঘুর করেছ যন।বারবার দঁাত িখঁিচেয় uেঠo রাগােত পারলাম না।eকটু মাথায় হাতo 
বুিলেয় িদল স।ঘাড় বঁািকেয় oর ঘােড়র সৗnয দেখ আনমেন হেয় যাi।সবিকছু ভুেল যাi কৃিtম রাগ 
aিভনয় মেনর জিটল ধুmজাল সবিকছু নীরেব িsিমত হেয় আেস। 
আর যাi কির না কির আিম য আদেরর কাঙাল e কথা তা আর asীকার করেত পািরনা। 
বhিদন পর র বািড়র মায়া হােত পেয় মামা বািড়র dধভােতর মেতা মেন হিcল।িক eক aমৃেতর 
sাদ! 
বhিদন পর হেল যা হয়।aনেভ সgেলাo মহনীেয় হেয় uঠেত দির কেরনা।আমারo হল তাi।আেs 
আেs িকছু কথা হল আমােদর।eতkণ রণ সািজেয় ঘােট eেস তরী ডুিবেয় িদলাম।িনেজর মেনর সােথ 
শরীেরর নয়েতা শরীেরর সােথ মেনর pতারণা বলা চেল।পাশিবক নীরবতার দয়াল ভেঙ o যা বলল তা 
আমােক আকাশ থেক না হাক খাট থেক ফেল িদেত যেথ । ভেবিছলাম ষাল কলাi বুিঝ িছল শষ 
কলা িকnt না,বাবা তঁার ছেলর বuেয়র কােছ ফরমাiস িদেয় গেছন তােক নািক দাদা হেত 
হেব।eকরকম আমােক জার কেরi বাবা বািনেয় ছাড়েবন। 
বাবা হয়েতা eভােব eেক eেক বিtশ কলা পূণ কের ছাড়েবন।আমার আর িকছুi করার থাকেব না। 

েনিছ eকশ eকটা কবর খুঁড়েল বেহশত।eকশ eকটা িবেয় িদেত পারেল ঘটেকর eক হj পূণ।আর 
বাবার বিtশ কলা পূণ হেল আিম হেবা খাকা থেক বটা।আর বাবা য eকশ eকটা কলা পূণ করেবনা 
তা বলেত পাের ক!তখনi তা বড় হেবা eখনo তা খাকা।eর পর আরo না-জািন িক বািক 
থাকেব!িক আর করা আপাতত বাcা ফাটাবার কসরত চািলেয়i যেত হেব।eখেন আর oসব ভাবেত 
ভাল লাগেছ না।বািক মামলা সকােল দখেবা মেনর ভতর eমনi eকটা িনবাক আoয়া গেয় uেঠ 
মন।আমােদর রােতর anকার আরo গাঢ় হেয় eেলা।বhিদন পর ei anকারi যন ভাল 
লাগিছল।বhিদন পর ঘেরর ভতর আপন সুেখর sাদ ব  ভাল লাগিছল আমার।aন  িকছুi আর ভাবেত 
ভাল লাগিছল না।িদেনর সবিকছু ভুেল গলাম সামেন ধু সুনসান মধুমাখা anকার রািtর। 
eখন আর িকছুi ভাবেত iেc করেছনা। 
 
 
 
4 
eকটু শারীিরক আhাদ eকটু মানিসক রাগ eভােবi চলিছল আমােদর সংসার।মেনর ভতর মেনর গান 
বাজেতi চলল সবসময়।না।বu সােথ িনেয় ক াnনেমেn ক াnনেমেn ব ারােক ব ারােক সংসার পাতা 
আমার dারা সmব নয়।কিদন পেরi িফিরেয় িদলাম িনলুেক।ছেক বঁাধা িনয়েমর ভতর আমার বঁেচ থাকা 
সmব নয়।সংসার শbটা আমার কােছ িনতাni বমানান, কমন যন হঁািপেয় uিঠ।প  প  লােগ 
িনেজেক।তুিম ব া মা আিম ব া িম eমনটা gঁতgঁেত sভােবর pাণী আিম নi। 



মেন হিcল আমার তািcল  থেক িনেজেক আড়াল করেত পারেল o িনেজo sিs পায় তবু িক কাnা 
আমােক ছেড় চেল যাoয়ায়!oর কাnার সামেন আিম বারবার aপরাধী হেয় যাi।uসেকা খুসেকা লােগ। 
eত কঁাদছ কন? 
utর ফুিফেয় কঁাদেত কঁাদেত বলল আপনার সবা করেত পারেবা না বেল। 
হা আমার সবা করেল uপির eকটু ভােলাবাসা পাo সটার জন  নয় তা! 
মাথা দােল sীকার করেলা তার জন o।oর ei সহজাত সহজ sভাব আমার ব  ভাল লােগ।িঠক যন 
eকটা বাcা মেয়।িমেথ  হেলo oেক আ s কের িবদায় িদলাম ছুিট পেলi তা তামার কােছ চেল 
আসেবা।eখন eখােন তামােক রাখার পিরেবশ নi সিত কাের তুিম বুঝেব না জাd।সাতপঁাচ eiেসi 
কের oেক িবদায় কের দi।eরপর বাবা খুব রাগ কেরন।বাবা আমার কথা বুঝেত পাের িকনা 
বুিঝনা।eছাড়া আমার িdতীয় কান uপায় নi।যা ভােলা লােগনা তা আিম সারা জীবন মুখ বুেজ সহ  
কেরিছ আর কত!ভাংিত eকটু আধটু ক  িফিরেয় দoয়া oয়ািজব হেয় পেড়েছ। 
ei সi কের বুঝালাম eখােন থাকার ঝােমলাo কম নয় তাছাড়া oর sুল ei সব িকছু oখান থেকi 
ভাল হেব।িনলুেক মেন িনেতi হল য আিমo আরo আট দশজেনর মত িবেদেশ থািক।eকা থাকার ক  
যত ক i হাক না মজা লুটেত রিশয়া মর হoয়ার মজা পেল eকা থাকার আনn sগীয় সুধার মত। 
সুধারাম চুদারাম যত মজা তত খাম। কমন যন eকটা ঘার eকটা নশার বেশ বশ হেয় গলাম।  
 
নাম আর বদনাম যাi হাক।আমার ekা dkাgেলাi eকসময় আমার চিরt হেয় sমিহমায় ভাsর কের 
তুলল। দখেত দখেত eকটা মিহলার pিত আমার মেনর ভতর uথাল পাতাল kেম kেমi বেড় 
চলিছল।কুৎসা uেপkার সােথ সােথ আমার তার pিত ভােলা লাগাটা লাগাম ছাড়া ভােবi ভােলাবাসার 
সােজ বেড় uঠেত থাকেলা যন। মেয় মানুেষর চােখর পাতাo য যাd জােন তােক না দখেল আিম 
জানতামi না!িবলিকেসর সােথ দখা করেত আমার খুব ভাল লাগেতা কখন দখা হেব ei ভাবনায় ডুেব 
থাকতাম।তার শরীেরর াণ আমার চারপাশ য eকটা িমিহ আবরণ কের আমােক পাগল কের িদত 
আমার সi kুধায় বারবার তার কােছ ধnা িদেত হেয়েছ। 
বাবা মা আমােক aেনক বুঝােলন আিম বুঝলাম িকনা জািননা তেব িকছু বললাম না।আবার আমার বuেক 
আমার িবছানায় তুেল দoয়া হেলা। মেন িনলাম।মেন মেন িঠক করলাম তারা তােদর কাজ কrক আিম 
আমারটা করেবা।pথম pথম বuেক eকটা কৃিtম ক  িদেত যেয় eটা করেলo আেs আেs িবলিকেসর 
ভােলাবাসার জােল আটকা পের গলাম। 
ভােলাবাসা মানব জীবেনর eকটা aধ ায়,sাভািবক ভােবi সব মানুষ িনেদনপেk eকবার তা 
ভালবাসেবi।ভােলাবাসার আবার সময় বয়স িক!আজ আমার মেন ভােলাবাসার জn হেয়েছ eটা তা 
আর দােষর িকছু নয়।িবেয় কেরিছ বেলi আমার ভােলাবাসার মন মের যােব eমন তা নয়। 
আর আিম আমার ei মেনর আhাদ ক জার কদেমi সায় িদেত থাকলাম।ভােলাবাসার পেk আমার 
হাজােরা যুিk।sগ থেক আেস বেল কথা!eেক চেপ রাখা থািমেয় দoয়া ধু aমূলকi নয় রীিতমত 
মেনর সােথ মেনর aপরাধ eমনটাi মেন হেতা থাকেলা আমার।  
 
ঘেরর বu কঁাদেল পুrষ মানুেষর পুrষt গােছ uেঠ নােচ। 
বu আমার যতi কঁােদ আিম ততi মুেচ তল িদেয় িচকিচক কের তুিল।আমােক গলা কের শাসায় eমন 
সাহস আlাh oেক দয়িন eটাi আমার রাজ-ভাগ  বলা যায়।বাবার কােছ বিলদােনর pিতেশাধটা বuেক 
মের গr দােনর মেতা anত মানব জীবেনর eকটাi আমার সফল sাথকতা। য বuেক মের িঝেক 

বুঝােত পারলাম িকনা সটাi eখন দখার মত খলা।িনেজেক িনেয় aেন র uৎক া sভাবতi মজাদার 



eকটা aনুভূিত।আর তাi আমার hটহাট ফুঁসেল uঠা গািণিতক হাের বেড় চলিছল।সুদgেলা pিতেশাধ 
করবার নশায় আিম aেনকটা unাদনায় মেত থাকলাম। 
  
আমারo pম চলেতi থাকেলা সi ক -রমণীর সােথ।যারা pম পব জীবেন শষ না কের িবেয় কেরেছ 
তােদর aেনেকরi িবেয় করা বuেয়র সােথ pেমর সখ তা গেড় uেঠ না। 
ঘেরর বািত িনিভেয় িদেলi য anকার দবতা pম িনেয় eেস জীবনেক pমময় কের তুলেব eমনটা 
িব াস করা িঠক নয়।ভাবলাম সব িঠক হেয় যােব। 
হলনা।আমার মেতা হয়েতা সবাi ভেবিছল য পুrষ মানুষ eকটু আধটু রােগ kােভ aবাচীন হেতi 
পাের।সময় মত িঠক হেয় যায় তমন আিমo হেয় যােবা।িকnt আিম িনেজo জানতাম না জল aেনক 
ঘালা হেয় গেছ আর সi জেলর পঁাক থেক আমারo uেঠ আসা সmব নয়।ততিদেন আমার গলা িদেয় 

গnম নেম গেছ আমার aেnt তেnt।oেহ আর তা িফরবার পথ নi।eতi যখােন সুখ আিমi বা 
চাiেবা কন সুখ থেক বসুেখ িপছু হটেত! 
বuেয়র িদেক তািকেয় মায়া করবার চ া কির পাির িকনা জািননা।আর সটা কrণাo হেত পাের! 
িনেজর সৎ-gেণর pিত িদন িদন আমার aিব াস বেড়i চলেছ।e যন গli জীবন আর জীবনটাi 
গl হেয় গল আমার।িমেথ  কথাgেলাi সিত  হেয় ধরা িদেত থাকেলা।আয়নায় িনেজেক দখেত ভাল 
লােগ যমনটা আিম aেনকটা পশাদার পরকীয়াকারী।পৃিথবীর কাথাo না কাথাo eটা eকটা সামািজক 
gণবাচক s াটাস aবশ  আমার বnু মহেলo আমােক িনেয় aেনকটা eমনi রব।কারo কারo চাপা 
kাভ মশােলা g নo য নi তা নয় তেব eiসব সহ  কের তায়াkা না কেরi আমােক চলেত হেc। 

বuেয়র কাnা rিটন মািফক চলেত থাকেলা।তবুo িক আমার মন গেল!মােঝ মােঝ িন রুতার 
মাপকািঠেত আিম পৃিথবীর য কান sামীেকi ছািড়েয় যাi।তােক কন আিম eত ক  িদিc আসেল য 
তার দাষ নয় eiসব যুিko যুিkযুk হেয় দঁাড়ােত পােড় না। মেয়মানুষ বেলi য স সব িকছু কের 
ফলেত পারেব eমনটা তার কখনo ভাবা uিচত নয়।আর না ভেব hট কের আমােক িবেয় করার ফল 

তােকi খেত হেব।আমার সােথ আলাপ না কের আমােক িবেয়টা করেলা কন? 
আমােদর দেশ aেনক eমন হয় মা বাবা পাগল ছেলেদর িবেয় দন আবার মেয়র পিরবারo eiসব 
গ  মাকা ভাবনা ভােব য িবেয় করেলi িঠক হেয় যােব মেয়েক পাগেলর কােছ িবেয় িদেত কসুর 
কেরনা। কন য eকবারo ভেব দেখনা পিরবারgেলা। মেয়েক িদেয় ছেলেক ছেলেক িদেয় মেয়েক 
কবুতেরর মত পাষ মানােনার খলা যন।মেনর কথা eকিট বার ভেব দখেল হেতা। 
সব তালায় সব চািবi য খাটেব eমনটা ভাবা মূখতা। 
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আেs আেs আমার আদরgেলাo aিভনয় হেয় যািcল।আর আিম িনিষd ফেলর িদেক kেমi ঝঁােক 
পড়েত থাকলাম।আর সi রমণী আমার চারপােশ মায়াবী আেবেশ আমােক eতটাi আplত কের রাখেতা 
তা আিম িনেজi িনেজেক বুিঝেয় uঠেত পারলাম না।ভাল লাগার aনুভূিতটাi মুখ ।আর eক জীবেন ei 
মুখ ম িজিনস হাত ছাড়া করেত নi।eেkেt আিম আমার সময়েক কােজ লাগােত কাপণ  করলাম না। 
 
বাবাo আমার eেহন কমকাে  যারপরনাi হতাশ।তার সােধর মুেখ aেনক আেগi আিম চুনকািল মেখ 
িদেয়িছ।di বছেরর iে কশন মের িদেয়িছ তার দাদা হবার রাsা বn।আমার uপর িদেয় টkা মারেল 



তুrফ খেত হেব।বাবা টর পেয় নীরব।মা বাবার মুেখর িদেক তাকােল ক  হয় বেল তমন কের 
তাকােত ভয় কের।আর তা কিরo না।গত দড় বছের aনাবশ ক ছুিটo নiিন। 
শষবার বাবার সােথ দখা হয় তখন মানুষটার pিত খুব মায়া হিcল আমার।নােকর ভতর কাnা জেম 

যািcল।িকnt আমার িকছুi করবার নi।তাi সবার থেক িনেজেক আড়াল কের রািখ।আমার যােক হেল 
চেল তােক তা পািcলামi তাi আমারo চেল যািcল।  
ভােলাবাসা খুব eকটা সুখকর ব াপার সপার বারবার eমনটাi মেন হেতা আমার িবলিকেসর আদরgেলা  
আমার জীবেনর pিতটা kণেক কমন যন eকটা aজানা আেবেশ জিড়েয় রাখেতা আসেল তমন কের 
কারo ভােলাবাসা পাiিন বেলi eমনটা আplত হেয় থাকতাম সবসময়।বuেয়র কান pেবাধi আমার 
বােধাদয় ঘটােলা না।িনিষd sেশর কােছ কমন যন মািট মািট মেন হেতা িনলুর আদরgেলা।  

 
আবার বড়কতার ডাক।iদানীং আমার সmেn ব  aিভেযাগ তাi কারo ভােলা কথাo কঁাটা কঁাটা 
লােগ।কারo সােথi বিশ কথা বিলনা।আড়ােল িবরােল পুrষ মানুষ সবসময়i পুrষ আর আিম আড়াল 
পছn কির না বেলi িক আিম খারাপ? য যাi বলুক আিম aতটা কয়ার কির না।করবার দরকার মেন 
কির না।সত  কথা বলেত আমার মুখ যমন আটকায় না তমন িমেথ র গা ঘঁিষ না। 
আিম আমার পেথ থাকবার জন  aিবচল pিতিjত।আপাতত eটাi a ািmশান। য যাi বেল বলুক। 
eমনটা কখনo ভািবিন বড় কতা আমােক আি কা িমশেনর জন  মানিসক pstিতর কথা বেল 
িদেলন।হঠাৎ কের িমশন কন?আমার sণ সমেয়র মেধ  eটা যন বড় রকেমর eকটা কুয়াশার জমাট 
বঁাধা িগ u।ভােলাবাসার রমণীটাo েন আকিুল িবকুিল কের uঠেলা।তাi দেখ আমার hদেয়র ছঁ াত 
ছঁ াত গািণিতক হাের বেড় যােc।রমণীর বুেক মাথা রাখা বাদ িদেয় ক আি কার জ েল পঁুড়া iেট মাথা 
রেখ রাত জেগ ঘুমােব sভাবতi না ভাল লাগার কথা!eবারi মেন হয় চাকুরীটা ছেড় িদেত 

হেব।ফাrক ভাi থাকেল না হয় দখা যত।o বটা aেটাবাcা িনেয় ব s।নতুন eকটা pাiেভট িkিনক 
কেরেছ aেনকটা জনেসবার sাiেল।মােঝ মােঝ ফােন কথা হেতা। 
pচ  মধাবী সi মেয়টা নাম িক যন িরিন না িবিন।eকিদন শিপং মেল দখা। দখেত eকদম ভাবীর 
মেতা তেব ব িkt খািনকটা সােহিবআনা ভােবর গাmীয uেlখ  করার মেতা। 
চাখ দখেলi বুঝা যায় কাuেক কয়ার করেব না ei মেয়।কেরo না ।সব পরীkায় নািক pথম হেত 

চলেছ িরিন।হেবi না বা কন তার rেণর বয়স তা কম কের হেলo 26 িক 27। 
আিম দখলাম oেক ফাrক ভাi o ভাবী aেনকটা সমীহ কের চেল।আর কারo সােথ oেক পিরচয় 
কিরেয় দেত গেলo খািনকা iততs বাধ কেরন।ফাrক ভাiেক সুেযাগ কের বললাম স আরo uেlা 
বুঝােলন।আমার ক ািরয়ার,আমার ভিবষ ৎ,আমার aনাগত সমেয়র যাগান eiসব লmা eকটা লকচার 
মের আমার যাoয়ার ব াপারটা আরo পাকা কের ফলেলন।মেন মেন পাগেলর জাত বংশ বেল গািল 

িদেলo আমার জন  ভাল eকটা মজাদার ভিবষ েতর কথাgেলাi তা বলেলন যা আমার জন  ভাল 
eকিবnুo সেnহ থাকবার কথা নয়। 
 
না।িমশন ঠকােত পারলাম না । 
দখলাম বu আমার,আমার pিত আদর আিt বািড়েয় িদেয়েছ হঠাৎ কের eমনিক আঁচল িদেয় আমার 

জুতা মুেছ িদেত থাকেলা িদন িদন।হায়ের sামী ভk বu আমার! যন sামী িবরেহর pায়ি ত আেগ 
বােগi u ল কের িনেc যমন মানুষ মরার আেগ পুণ  বাড়ায়।বািড় থেকo aেনক আদর যt ব ােগ 
বsায় আসেত থাকেলা কারবািনর আেগ যমন গrেক করা হয় সুsাd মাংস পাoয়ার লােভ।আমােক 
লােভ না হাক লােভ বিল কের িদেc।eকবার বািড় যেয় দখলাম আিম eকটু দূের গেলi মা বাবা 



িনলুর মােঝ িক যন শলাপরামশ চেল তারা তারাi িনেজ িনেজ হােস।আিম ঠঁাট বঁাকাi।মেন চলেন 
বলেন সােহিবআনা মিজ িনেয় ভােব থািক িকছু বিলনা।ড াম কয়ার ভাবটা বািড়েয় দi িনেজেক 
পুrষািল কের তুিল aেহতুক।oেদর সুেখর কারণ িনেয় ঘাটাঘািট কিরনা।তািcেল র হািস মুেখ ঝুিলেয় 
রািখ।eরi মােঝ ছাট খাট eকটা ছুিট িবলিকেসর সােথ কেkস বাজার থেক কািটেয় আসলাম। ছাটখাট 
eকটা মাsার pান যােক বলা যায়।pানটা সফল হেয়েছ বলা যায়না।সবিকছুেতi aজানা eকটা বাতাস 
আঁচ হেc iদানীং। 
ছাট বলায় িনিষd চিটর sাদ যৗবেনর pিমকার ঘাল মশােনা হািসর sাদ আর মাঝ বয়েস বড়া 
ডি েয় ঘাস খাoয়ার sাদ মানব জীবেনর পূণতার sর।আমার শািn oখােনi কাuেক জবাবিদিহ করেত 

বাধ  নi।আমার eiসব ভাব দেখ িনেজর pিত িনেজরi eকটু সমীহ ভাব মাথাচাড়া িদেয় uেঠ বুেক 
aেনক বাতাস জিমেয় বুক ফুিলেয় রাsা হঁািট। 
 
বািড়র সবাi বnু বাnব eমনিক বাবা লাক হায়ার কের eেন আমােক বুিঝেয়েছন।তাছাড়া ক ািরয়ােরর 
িদেক eকটু তািকেয় িমশেন যেতi হেলা।dেটাi তা বছর।িবলিকসo খুব সহেজi মেন িনল যা আমার 
ভাল লাগবার মেতা নয়।আর যাi হাক িবলিকস যিদ খািনকা বঁাধা িদত খারাপ লাগেতা না আমার। 
িনেজেক যnt যnt মেন হেত থাকেলা।আসেলi পুrষ মানুষ eকধরেনর যnt আর মেয় মানুষ আসবাব। 
িবলিকসেক সেnহ হিcল আমার।oর চােখ লােভর eকটা আঁচর দখেত পািcলাম।আমােক ছাড়াo 
oর চেল যােব।eটা বুঝেত ভুল হেলানা আমার।িবলিকস আমার জন  aেপkা করেব আিম িফের আসেল 
আমরা নতুন কের eকটা িকছু করেবা।সবিকছু তখন ফাiনাল করা যােব eমনটাi oর মতমত। শষেমশ 
oর uপর আমার মনটা কােলা হেয় গল eমনটা কখনo ভািবিন আিম।তখন িবলিকসেক আমার জীবেনর 
uপর ভােলাবাসা নাম িনেয় আসা eকটা ভুল সুখানুভূিতর মািছ মেন হেলা oেক আমার।কk বাজােরi 
eমনটা মেন হেয়িছল।িমশেনর আগ মুহূেত সটা s তর হেয় ধরা িদল। 
 
আি কা চেল আসবার পর জানেত পারলাম য বাবা তার আেরকটা কলা পূণ কেরেছন আমােক চাল কের 
আি কায় পািঠেয়।িবলিকেসর থেক আমােক ভুিলেয় ভািলেয় িফিরেয় আনার জন i ei িফিকর। 
িবলিকেসর eকটা ছেলo আেছ আমার ভােলাবাসা যিদ হঠাৎ কের uথেলi uেঠ তা পচা ডুবােত কন 
uথেল uঠেলা eiসব িদkার িতরsার চারপাশ থেক ছঁাক ছঁাক কের ধরল আমােক।ei সুেযােগ 
চামিচকাo যন লাথিথ মারেত বাদ রাখল না।uেlা রাগ দিখেয় ফান রেখ িদতাম।আিম দূের সেড় 
আসােত সবারi পাখা গিজেয় গেছ যন সামনা সামিন কu কানিদন িকছু বেলিন তা।eখন বুঝলাম 
িবলিকস কন শষ সময়gেলােত eমন হেয় uেঠিছল!িনলুর ছাট ভাi িবলিকসেক aেনক aপমান 
কেরেছ।eখন সবাi িমেল আমােক ধেরেছ।তাi কারo কথায় কান আমল িদলাম না।না জািন 
িবলিকসেকo কত হ াপা সহ  করেত হেয়েছ!ei িনেয় আর মাথা ঘামালাম না। 
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বািড়র সােথ সব যাগােযাগ বাদ কের িদলাম।কখন কাথায় কাথায় aিভযােন যািc িক বাের িক খাi 
ম েলিরেয় দ  ুফাiেলিরয়া জাiেকািময়া কার জন  কাথায় iে কশান িনিc সi খবরo তােদর 
জানা।আমার পাঁেদর uপর ম ােলিরয়ার টীকা িদেত diটা সঁুi ভেঙ গেছ ei খবরo তােদর aজানা 



নয়!িন য় ei িনেয় সবাi হাসাহািসর eকেশষ মজা লুেটেছ।আিম দখেত পাi তারা িবলিকেসর থেক 
আমােক সিরেয় যন eকটা যুd জেয়র খলায় মেত রেয়েছ।তােদর সi dর সmক বা কােছর সmেকর 
সi sাiটা ক e িনেয়o মাথা ঘামােনা ছেড়o িদেয়িছলাম।িকnt বাড়াবািড়টা বশ দূর পযn 

গিড়েয়িছল মাথা না ঘািমেয়o ঘুমােত পারলাম না। 
রাগ হিcল বািড়র মানুষgেলার uপর।না eভােব হেল িক চেল িনেজর ছাiচাপা আgন িকছুেতi ঢেক 
রাখেত পারিছলাম না!পুrষ মানুষ কাথায় িক কির বলা তা যায় না,তাi বেল সব কথা তােদর জানেত 
হেব কন আর কান আহাmকটা ei খবর ফালাo কের িদেc! ভেব পািcলাম না।িনেজর চুল িনেজ 
িছঁেড়o িকছু করেত পারেবা না।সব চেয় ভাল জেন নাজানার ভান কের থাকা আর জীবেনর পাoনা 
u ল কের নoয়া।যতিদন সmব করলামo তাi। 
সবার uপেরর apেয়াগকৃত রাগgেলা িনেজর uপর ঝাড়লাম।eছাড়া আমার aন  কান uপায়o য িছল 
তা নয়!তেব বিশ িদন আমােক aেপkা করেত হয়িন।বnুরা আমােক বলেতা তুিম দাs sেগ গেলo 
ধান বানেব।eেত আমার কান হাত যন িছলনা আিম eমনi!আিম য eকজন পুrষ মানুষ আমার রk 
গরম sভােবর কােছ বারবারi ei pমাণ িদেয় হেয়েছ।আবার যৗবন িনেয় ঝািপেয় পড়লাম aপার 
রহস ময় মানবীেদর uপর।পৃিথবীর সব মেয়মানুষi eক িকnt ধু আি কার মেয় মানুষ 
বােদ। মেয়মানুষ di pকার সi সুবােদ বলেত পাির।নতুন eকটা aিভjতার ভতর িদেয় আমার সময় 
বশ কাটেত থাকেলা।মানব জীবেনর পূণ sাদ ei আি কােত eেসi পলাম। কu কu য আমার নােম 

নাক িসটকায় জািন। ভতরটা তােদরo jেল।মেুখর ভাষা আর মেনর কথা eক নয় যােদর তােদর আিম 
eিড়েয় চলা r করলাম।sভাবতi আি কা আমার ভাল লেগ গল।ভািব জnটা eখােন হেল মn 
হেতানা! 
pেত কটা মানুষ সুখী যত দন  আর িবপদ যত ঝড়জ া যাi থাকুক জীবেনর জিবক sাদ eখােন ডািল 
ডািল।আর তাi সাধারণ মানুেষর সােথ িমেশ গলাম আিমo।আি কার ei a েলর কৃষকেদর জীবনটা 
বশ রামা কর,aবািরত মাঠ শস েkত পাড়া মািটর রাsা ঝঁাকড়া সব গাছপালা মািট যেথ  uবর 

যতটুকু হেলi চেল যায় িঠক ততটুকু।eিদকটায় বনo গহীন নয়।চলার পেথi সব িকছু চােখ পেড়।মেন 
হয় oiসব pাণীgেলাo eেদর িচেন।নামo হয়েতা জােন।eকটু ভেব দখেল তাi মেন হয়।তেব 
eখানকার uেড় আসা পত gেলা বড়i মারাtক eেকবাের uেড় eেস জুেড় বেস।আি কার sেক eমন 
পত o আেছ যারা শরীের eকবার hল ফাটােল ডাি  ফটাস হেয় যেত হেব ei ভেয় pথম pথম 
কুঁচেক থাকতাম।eখন sফ গাল গেpা ছাড়া িকছুi মেন হয়না সব িকছু uেপkা কের বহাল তািবয়ােতi 
বঁেচ থাকলাম।ভালi থাকলাম।আি কায় eেস িনেজেক আবার নতুন কের আিব ার করেত চললাম 

িনেজেক নতুন কের জানলাম। 
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আমােদর িডuিট খুব কিঠন িকছু নয় িবেdাহী দমন হেল কথা িছল তা যেহতু নয় তা e িক আর 
কিঠন!ডাল ভােত লবণ িছিটেয় খাoয়ার মেতা।aবসর বলেত িকছু নi আবার eo বলা যায় সব সময়i 
aবসর।ei aবসর যন eক রকেমর িপকিনক।মানুষ বনেভাজেন যায় আর আমরা eেসিছ 
আি কােভাজেন।বেনর খেয় বেনর মষ চড়ােনা না বেল বলা যায় বেনর খেয় মেনর মষ পালা। 



আি কােত eেস জল যাগ হেয়েছ জীবেনর সােথ,ei যা unিত।কােছi eকটা ছাট শহর eখােন সব 
আেছ।িদেsা কািসেনা eমন িক লালবািtoয়ালা ঘর,পানশালা হাক বত বা িটেনর ঘর তবু আেছ য 
eটাi সবেচেয় সুখ।নানা রকেমর বাদ যেntর ঝ াের আেমািদত সব সময়।আমার সেnহ হয় পৃিথবীেত 
eমন কান শহর িdতীয় আেরকটা আেছ িকনা! 
জীবনধারেণর সবিকছুi eখােন uেlা sােদর।আর eটাi সবেচেয় বিশ ভাল লাগার মেতা। 
আমােদর ক াm থেক িতন িকেলািমটার রাsা ei িনেমারাজ শহর। চৗd সn িপক আপ ভ ান ভাড়া। 
সn ার িদকটােত আমার eকবার না গেল চেল না।গত চার মােস আমার aেভ স হেয় গেছ eকিদনo 
না গেল রাতটা পানেস মেন হয় মেনর kািnেত মেন সুখ পাiনা।থাকেত পািরনা যন সব িকছু aেটা 
হেয় গেছ আমার।সময় হেল শরীেরর সব a -pত  বুঝেত পাের।কােছi ছাট eকটা বাজারo আেছ 
হঁেট হঁেট ei বাজার ভদ কের যেত কেয়ক িমিনট সময় লােগ তার oপােশi আমােদর ক াm 

ক ােmর oপােশ িতmাতাoয়া পাহাড়।মেনারম pকৃিতর সােথ খাপ খাoয়া ucল মানুষgেলা গরীব হেলo 
eেদর মেন সুেখর aভাব eকটুo নi।eখােন সবাi সবাiেক চেন জােন। যন আমরাo eেদর খুব ঘিন  
িচরেচনা।সহেজi eরা মানুেষর সােথ িমেশ যেত পাের।ভােলােবেস আপন কের নয়। 
dিদন সঁুi ভেঙ jের পেড়িছলাম বেল শহেরর িদেক যাiিন।আমার খঁাজ কেরেছ ক যন eকটা মেয় 
ei িনেয় বশ হাসাহািস পেড় গল ক ােm।চািলেয় যাo gr তুিম মিlকা ছাড়া য থাকেবনা e আমরা 
জািন।িনেজর ei eেহন ক ারামিত িনেজরi িব াস হেলানা ক আবার ডাকেত আসেব! তমন কাuেক 
মেনর ভতর তnতn খঁুেজ না পেয় oেদর আতলািম ধের িনলাম। 
ভয় হিcেলা eতkেণ বািড়েত হয়েতা জেন গেছ eখােনo আমার ক - pিমকা আেছ য আমােক না 
দেখ খঁাজেত বর হেয়েছ।ei কথা েন িনলু হয়েতা রােগ kােভ kাn হেয় যােব।আমােক ঘৃণা 

করেব।আমােক কানিদন kমা না করবার pিতjা কের িনেজ িনেজi খুব ক  পােব।নরম dবল িচেtর 
মেয়টা aসুs  হেয় পড়েব।আিম oেক হােড় হােড় িচনেত পাির।oর pিতবােধর ধরণটাi আলাদা। 

িনলুেক শাn কের আবার সi sাiটা মেন মেন খঁুেজ িফির।  
বাদল আমার সব চেয় ঘিন  বnু oর মুেখ eসব েন মােঝ মােঝ রাগ হয়।সেnহ কির আবার o িকনা 
সব বািড়েত বেল দয় নািক aন  কu!বাদেলর সােথ ব াপারটা সুরাহা করবার pেয়াজনীয়তা বাধ 
কির।তাo মেন হয় না আমারা যা িকছু কির eকসােথi।না শেষ বুঝেত বািক থাকেলা না eটা বাদল 
নয়।সািমর কাজ oi হয়েতা বািড়েত সব জািনেয় থাকেব।ei িনেয় eকপশলা গরম কথা ছুড়াছুিড়o 
হেয়েছ।তবু আমার ধারনা anকােরi পেড় থাকেলা। 
আসেল আমারi ভুল aেহতুক কাuেক হয়রািন করা িঠক মেন কিরনা।হয়েতা কিদন পের জানেত পারেবা 
য স নয় িনেজর ভুলটা ভুল হেয় ধরা িদেব।আমার kেt হয়o তাi hটহাট মানুষেক িব াস কের ফিল  

পের দখা যায় আমার িব াস uেlা।মােঝ মােঝ িনেজেক aবjা কির মানুষ হেয়o মানুষ িচনলাম না। 
eiসব িকছু aেনক িদন ভুেল থাকলাম।ভুেল থাকেতi ভাল লােগ।তেব iদানীং মেনর ভতর মেনর 
eকটা খঁুতখঁুত যাগ হেয়েছ aেনেকi ব াপারটা সহজভােব িনেলা না।থাক। য যাi ভাবুক বলুক িনেজর 
মনেকi মািনেয় রাখেত বdপিরকর হলাম।আমার সােথ aেনক মেয়েদর বশ সখ তা গেড় uেঠেছ।সবার 
সােথi দখা হয় ei শহের সবাi সবাiেক চেন জােন।আমরাo চনা হেয় গলাম।আি কা মানুষ খেকা 
জংলীেদর দশ সiখােন আমরা eত ভােলাবাসা পােবা eটা aভাবনীয়।eমনটাi eকসময় মেন হেতা। 
  
আnা নােমর য মেয়টার সােথ iদানীং আমার ভােলাবাসা দoয়া নoয়া চলেছ তাo হয়েতা বাবা জেন 
যােব।আিম িক কির না কির সবi তা তােদর নখ দপেণ।না eiসব আর ভাল লােগনা। বিশ হেল 
চাকুরীটাi ছেড় িদেয় eখােন সারাজীবেনর নােম থেক যােবা।আর কারo সােথ যাগােযাগ রাখেবা না 



মােঝ মােঝ eমনটাo ভািব। কানিকছুেকi আর পেরায়া করেত ভাল লােগনা।eমনিক সনা আiনেকo 
না। 
সi pথম থেক ছাড়িছ ছাড়িছ কের সাত বছর কেট গেছ।যা িছল তাi!মাঝখােন ধু ভােলাবাসার বীজ 

hদেয় বিপত হেয় গেছ বারবার।আnােক aেনক ভােলােবেস ফেলিছ e থেক সেড় যাবার কান পথ 
যমন নi তমন ক াm থেক পািলেয় বঁাচবার uপায় বn। 

আnা হাi sুেল পেড়।পাতলা গড়ন ধারােলা নাক লmা aিতিরk কাজিল চাখ িঠক নােকর পােশ eকটা 
িতলক যােক মানুষ sামী আদেরর িচh িহেসেব আমােদর দেশ কিথত।কাশবেনর মত জরজের চুল 
দখেলi ছঁুেয় দখেত iেc কের আিম বেলিছo o ধু হাসেতা আর বলেতা ধের দখ oর সmিতর 

sাiলটাi আলাদা।সাধারণ eকটা কথাo eত ভাল কের বলেত পাের আিম তnয় হেয় দিখ oর 
মুেখাভি ।আিম আলেতা আদের ছঁুেয় িদতাম oর চুল ঘাড় o পিরপািট গ েদশ o দখতাম কঁেপ uঠত 
খুব ভালা লাগেল যমনটা হয়।আnা খুব হািসখুিশ sভােবর মেয় o sাধীন মেনাভাবা।eরকম মেয়র 
ভােলাবাসা পাoয়া কম কথা নয় ভাগ িবধাতা ফেড় না থাকেল সmব নয়।আি কা না আসেল সুেখর ei 
জীবনেবাধ আমার aজানাi থেক যত। 
 
আnাo আমােক খুব ভােলােবেস ফেল oর ভােলাবাসা বড়i adুত আিমo oর পাগলািমেত সায় িদেয় 
বাcা- ছেল হেয় যাi।oর বাবা পুিলশ।বাবা মা িতন বােনর eকটা সুখী সংসার।বড় বােনর িবেয় হেব 
হেব। সo eকজন পুিলশ।সাত বছেরর pম।আnা িdতীয়া।oর বাবা মা eকটা ছেলর আশায় আবারo 
কসরত চািলেয় যােc oর মা আবার সnান সmাবা। ভেবিছলাম ধু আমােদর দেশi ei রীিত eখােনo 
দখালাম ছেল মেয়র বধােবধ বশ pকট।যিদo eখেন ছেল মেয় সমান ব মেয়রাi বিশ 

কমঠ।আিম oেদর বািড়েত কেয়কবার বড়ােত িগেয়িছ।যিদo eiসব আমােদর আiেনর 
বাiের।িনেষধ।তবু ক কােক বঁােধ! ছাট eকটা জীবেন eত আiন মানবার pেয়াজনীয়তা নi। কমন 
যন বপেরায়া হেয় uঠিছলাম। 

বnুজন সবাi আমােক িনেয় খুবi িচিnত বড়কতা জানেল কখন িক হেয় যায় ei ভেয়!আিম কমন যন 
aেচনা রকেমর বসামাল হেয় যািc কমন যন দায় ছাড়া ভয় হারা। কান পিরণিত ভাবেত ভাল 
লােগনা।ভােলাবাসা পাoয়া আর দoয়া ছাড়া aন  কান দািব gাহ  নয়। 
আnার সােথ আমার pম ভাল ভেবi চলেত থাকেলা।মেনর বুঝাপড়াটাi আসল।আমারা কu কারo 
ধেমর িদেক তাকালাম না তমন কের pেয়াজনo িছলনা আমােদর।oেক জিড়েয় ধের oর আি িকয় 
ঠঁােট ঠঁাট রাখেল আিম iহজগৎ পরজগৎ ভুেল যাi।আমােদর dজেনরi মেন বুেক ভােলাবাসা িকটিকট 

কের uেঠ।পৃিথবীর সব িকছুi গৗণ মেন হয়।আর eমনটাi sাভািবক ধের িনেয়িছ।আিম eমনটা 
খালােমলা িছলাম না দখেত দখেত সবিকছু মািনেয় িনলাম।pিতিদন আমােদর দখা হয়।oেদর eকটা 
দাকান আেছ শহেরর কndsেল,sুল শেষ o দাকােন বেস সn ার পর থেক মা eেস দাকান চালায় 

আnা বািড় িফের যায় কান কান িদন আমরা লেকর ধাের সারা সn া বেস থািক।আমার কঁােধর uপর 
o মাথা রেখ oর সমs নারীt সেপ দয়।o আসেল আি িকয় দহ পায়িন যমনটা aহরহ আি িকয়রা 
হয় স আnােজ স aেনকটাi িsম আমার জন  যুতসi।আমার শরীরবৃtীয় শিk oর শরীের স ািরত 
হেয় oর সমs aে  eমন eকটা মায়াবী আেবশ সৃি  করেতা যার তরে  আমারা কu িঠক থাকেত 
পারতাম না।eমন eকটা ঘষেণর udব হেতা যন আমার মেন হেতা oেক ছাড়া আমার িবগত জীবন বৃথা 
eকটা জীবনবাস িছল,oেক ছাড়া আগত জীবেনরo কান মূল  থাকেবনা।মুহূেতi মেনর ভতর ei 
ভাবনাটা খেল uেঠ।oর ভােলাবাসা খুবi kিজ eকিদন আমােক না দখেল খুব মিরয়া হেয় 
যায়। দখবার সােথ সােথ আগেল ধের জিড়েয়।শত শত মানুেষর সামেন pথম pথম আমার লjা হেতা 



eখন আর হয় না হয়েতা সবাi জেন গেছ বেলi।আিম pিতিদন আমার নােম aিভেযাগনামার aেপkায় 
থািক বড়কতা ডাকেলi বুেকর ভতর বেজ uঠত সi ঢােকর ঢাল।  
ei aেভ সটাo ভঁাতা হেয় গেছ।আর ভািবনা যাi হাক না হাক!আর পেরায়া কিরনা। 
আnােক আমার ভােলাবাসার গভীরতা বুিঝেয় িদেত সিদন বেল িদেয়িছ দখ আমােদর দেশর আiেন  
eকজন িমিলটািরর aনটাiম িডuিটেত ব িkগত কাজকম সm ূণভােব িনিষd।আিম তামার সােথ pম 
করিছ আমােদর বড়কতা জানেল আমােক সাসেপn কের দেশ পাঠােনা হেব eমন িক শািso হেত 
পাের! 
তখন আমােদর িক হেব বল?তুিম তা বুঝ না মােঝ মােঝ eমন কেরা না!আমােদর দখা করা কত য 
কিঠন তুিম বুঝেত চাo না। তামােক ভােলােবেস আিম মৃতু র িরso িনেত িdধা করেবা না। 
oর কােলা চাখ িদেয় টলটল কের arধারা গিড়েয় পড়িছল।আিম তামােক ছাড়া বঁাচেত পারেবা না। 
তুিম ধু আমার আমার eকমাt পুrষ আমার ভােলাবাসা আিম তামােক ছাড়া মের যােবা।  
আিম eমনi তামােক ছাড়া আিম eকিদনo বঁাচেত চাiনা।তুিম eমন কের বেলা না। 
তুিম যখােনi যাo আমােক সােথ কের িনেয় যােব।আিম তামার সােথi সারা জীবন থাকেবা, তামােক 
ছাড়া আমার aন  কান জীবেনর দরকার নাi।আমার কােছ আমার ভােলাবাসা আর তুিমi সব িকছু। 
তুিম আমােক ছেড় কাথাo যােব না।আিম থ মের oর eiসব কথা গলাধঃকরণ কির। 
আমরা কান পাপ করিছনা ধু eকজন আেরকজনেক ভালেবেসিছ।eটা পৃিথবীর কান দেশi aপরাধ 
নয়।eiসব ভাবনা মেনর ভতর দাল খেলi আমার ক  দৃঢ়তর হয় শরীেরর সব a  তnt নেড় uেঠ 
ভােলাবাসােক ujীিবত কের তুলেত ud েমর aভাব হয়না।আমােক পবার জন  আnাo সবিকছু করেত 
রািজ। 
তুিম যিদ আমােদর দেশ থাকেত চাo আিম বাবােক বেল সব ব বsা করেবা নয়েতা আমােক তামার 
দেশ িনেয় যাo। 

আিম যাi কিরনা কন ei দেশi থািক আর তামােক আমার দেশi িনেয় যাi আমার di বছর শষ 
হেলi সব সmব তার আেগ আমরা কান িকছুi করেত পারেবা না।আরo তরটা মাস pম কের যেত 
হেব চাখ মুখ বুেজ বলেত বলেত আিম ঠঁােট চুমু eঁেক দi আমােক শk কের জিড়েয় ধের oর বুেক 
eত sগীয় লােগ আমার কান ভাষােতi বুঝােত সkম আিম নi! 
oেক দেখ কিঠন sভােবরi eকটা মেয় মেন হেতা আমার িকnt মেনর ভতর o য eত নরম তা 
কানিদনi ভেব দিখিন।আিম eকটু aিভমান করেলi o কঁেদেকেট aিsর। 

eকটু নীরব হেলi শত বার p  তুলেত থাকেব িক হেয়েছ তামার?িক ভাবছ?তুিম িক কান কারেণ 
আমার uপর রাগ কেরছ?িক eকটা মহনীয় আদের আমেক জিড়েয় ধের চুমু দয়।আিম কানিদন রাগ 
করার কান সুেযাগi পাiিন।বাঙািলর sভাব যtতt কারেণ বকারেণ মেয় মানুেষর uপর রাগ খাটােনা 
স বu, বান, pিমকা যi হাক।আnার নরম sভােবর uপর আমার সমs পুrষt মােঝ মােঝi জািপেয় 

পেড়।iেc হেলi oেক কঁাদাi হাসাi।আমার িনেজর uপর আমার িনেজর আsাo তুে ।eমনটা হেল 
িনেজেক পৃিথবীর তম পুrষ ভাবা sাভািবক ঘটনা।aেন র মেতা খেয় পেড় ঘুিমেয় আমার িদন 
নয়।আমার ব িkগত সময়টুকু pম ভােলাবাসা আদর আর আনn িনেয় ব  বিশ ব s হেয় পড়লাম 
আিম। সi সুবােদ eখানকার আ িলক ভাষাo আমার িকছুটা জানা হেয় গল।চািলেয় িনেত পাির 
eমনটা।eকটা কাlিনক sেpর মূল eখােন বিপত হেয় গেছ eেথেক সেড় যাoয়ার কান uপায় আমার 
মন সায় দয়না। 



বuেয়র কথা বমালমু ভুেল গলাম আিম।িনলুেক শষ কেব ফান কেরিছলাম মেন নi।আnাi আমার 
সব।আমার চােখ পৃিথবীর  eকজন রমণীয় রমণী।সিত কাের ভােলাবাসায় oর সােথ জিড়েয় গলাম 
আিম।oেক না দখেল আমারo ভােলা লােগ না। 
aেনেকর সােথ কথা pসে  আলাপo কের িনলাম বuেক তালাক দoয়া যায় িকনা আিম যিদ িবেদশ 
থেক তালাক িদেত যাi তা আমােক িক িক করেত হেব? 

সবাi আমার মুেখর িদেক aবাক তাকায়।eiসব ব বহাের সবার সােথi eমন িক বাদেলর সােথo 
আমার uঠা বসা লঘু হেয় eেলা যমনটা বাংলােদেশo হেতা যখন িবলিকেসর সােথ আমার লৗিকক 
pেমর eকটা টক িমি  খলা চলিছল আমােক eকজন খারাপ চিরেtর মানুষ বেল য ভাবেছ eটা বুেঝ 

িনেত বািক নi আমার।eটাi sাভািবক ন াড়া eকবার বল তালায় গেলo আিম বuেক রেখ d dবার 
pম তলায় গলাম।িধkার খাoয়া আর সহাটাi sাভািবক!iিদিনং ei িনেয় খুব ভাবিছ না,ভাবিছ িনলু 

আিম আর আnা িক কের ভাল eকটা সমাধােন ফরা যায়।আnােকo বলেত পারিছনা আমরা eমনভােব 
জিড়েয় গিছ য eখন আর সmবo নয়।ভাবেতi পািরিন oর সােথ ভােলাবাসায় eমনভােব জিড়েয় 
যাব। কu যিদ আnােক বেল দয় তখন আিম oেক িক কের বুঝাব eiসব ভাবনাo মেনর uপর ছায়া 
ফেল anকার কের দয় o য আtহত া করেব eটা আিম হলফ কের বেল িদেত পাির।আর তা না 

করেল আমােক মের ফলেব স আিম aন  কারo স eটা মেন িনেত পারেব না আিম ভােলা কেরi 
জািন।িদন িদন িনলুর সব sৃিত আমার িনদয় সুখানুভূিতর কােছ িপ  হেত থাকেলা। 
আnার শরীরবৃtীয় কঁাপনটা যখনi আমার শরীের স ািরত হত আমার মেন হেতা ei মেয়টা ছাড়া 
আমার বুেকর ভতর আর িকছুi নi।আnার ভতেরi আিম আমার বঁেচ থাকার সাথকতা খঁুজেত 
থাকলাম। 
 
 
8 
 
কlনায় আিম আমার বuেক তালাক কের আnােক িনেয় সংসার কির।eে ালােত আমােদর ছাট eকটা 
সংসার। ছাট eকটা বািড়।আমােদর ছেলেপেল হয় আিম ছাটখাট eকটা ব বসা কির আnা সারাkণ 
আমার পােশ পােশ।o আমােক পাগেলর মেতা ভােলাবােস আেগর মেতাi শহেরর মেধ  আমারা পিরিচত 
রামািnক eকটা জুিট।eখােন আমার যেথ  সmান scল সুখী সুnর সাংসািরক িদনকাল আমােদর।মা 

বাবাo আমােদর কােছ বড়ােত আেসন।আমরাo বাংলােদেশ যাi। 
যতটুকু সময় পাi eiসব কlনা িনেয় সময় কািটেয় দi। কাথাo গািড়েত যেত হেল আিম িনেজ 
িনেজi আnার সােথ কথা বিল সব কথাi সাংসািরক।ভােলাবাসায় ভরা রামা কর। 
আমার কlনােক বাsেব rপদােন ভােলাবাসায় আিম আরo মিরয়া হেয় uিঠ।  
 
 
 
আেs আেs আমােদর pম কািহনী সবার চাখ থেক লুিকেয় রাখেত থাকলাম। খলাcেল আnােক খুব 
কের ভােলােবেস ফেলিছ oেক হারাবার ভয়o খুব কের ধরল আমােক।oর ভােলাবাসার আে পৃে  থেক 
িনেজেক আলাদা কের রাখা সmব নয়।uপর লেভেল জানাজািন হেয় গেল আর রkা নi।আnােক 
eiসব কথা বলেত গেল o কঁেদ ফেল।oর কাnা আমােক আমার ভােলাবাসায় আরo দৃঢতা বািড়েয় 
তােল।বuেক তালাকনামাo পািঠেয় দi।eমন eকটা জীবn ভােলাবাসা যিদ সবkণ আমার পােশ পােশ 
থেক আমােক জিড়েয় রােখ তা আমার aতীত ভুেল থাকবারi কথা। গলামo তাi। 



 
যা হবার তা eখিন হoয়া ভাল।ei িনেয় র পেk তুমুল হ েগাল বেধ যায়।eমনিক আমার নােম 
eকটা কসo থানায় চলান হয়।di পিরবার থেকi আমােক দেশ িফিরেয় নoয়ার তাড়েজাড় চলেত 
থােক।সারাটা জীবন eরা আমার ভােলাবাসার লাগাম টানা িনেয় িনেয় ব s বিত! 
আিমo uপর লেভেল eটা sফ পািরবািরক dn বেল eকটা িচিঠ িলেখ আপাতত সব থািমেয় রািখ। 
বuেক uেdশ  কেরo জািনেয় দi স যন তার পথ দেখ চেল।আিম তার হেয় তার কােছ আর 
কানিদন িফরেবা না।আিম িফের আসেল সব সুরাহা হেয় যােব eমনটা ভাবা বাকািমর ছিtশদ  আর তা 
যন স না ভােব।তােক িনেয় আর eকিদনo সংসার করেবা না eকথা দৃঢ় pত েয় জািনেয় িদলাম। 

িচিঠটা লখবার dিদন পের পেড় আেkপ কের মাথা দালালাম কমন কের আিম eiসব কথা বলেত 
পারলাম!নুন তম ভােলাবাসা থাকেল কান মানুষ eমন কের বলেত পাের িকনা আমার জানা নi। 
 
ei pথম দূর থেকi বাবার নাক কেট িদলাম।বাবার কথা ভেব মেন শািn না পেলo sিs oi 
eকআনা যা িকনা ei ভুলটা তােক বুঝেত দoয়া য সব ব াপাের তার ei রকম িনদয় িসdাn না 
নoয়া।িবেয়র মেতা eকটা ব াপাের তঁার eমনটা করা িঠক হয়িন।আিম বেলিছলাম বাবা আিম eখন ei 
মেয়েক িবেয় করেবা না। েননিন।সংসার করেবা আিম আমােকi বুঝেত দoয়া uিচত িছল তঁার।সব 

িকছু মুখ বুেজ সহ  কের কের eমন eকজন হেয় গিছ eমনটা তা আর বারবার হবার নয়। 
আিম জািন মা aেনক ক  পেয়েছ।মােক ক  দoয়া িঠক নয় আমারo কান uপায় নi মার সােথ কথা 
বলেল কাnা পায় আমার oi িদন eটা oটার পর মা কঁেদi ফলেলন। 
িবেয় তালাক eক মুdার eিপঠ oিপঠ িবেয়র মেতা তালাকo eকটা sাভািবক ঘটনা।আমােদরটা িঠকi 
হেয়েছ বারবার pিতিদন মলামিল দলাদিলর চেয় eকবাের শষ হেত দoয়াi ভাল। 
মােক aেনক ক  কের বুঝালাম য আিম তােদর বuেয়র সােথ সংসার করেত পারেবা না। স য যমনi 
হাক আিম তােক ভালবাসেত পারিছনা।আমার মন তােক মেন িনেত পারেছনা।আর মন যিদ না পাের 

আিম পাির িক কের!িবেয় মােনi ভাত তরকাির রাnা আর বাcা ফুটােনা নয়।eখােন মেনর ব াপারটা 
aেনক মুখ  আিম মন থেক মািনেয় uঠেত পারিছলাম না বেলi ei কাজ কেরিছ। 
আiন কের জল িদেয় সংসার করােনা িক িঠক!eটা কন তারা বুঝেত চায়না।তাi িনেজেক eকটু আড়াল 
কের িনলাম সবার থেক। তমন িকছু হেলা না যমনটা ভেবিছলাম।িনলুর ভাigেলা বেkpা রকেমর 
রািগেয় থাকেলন আমার uপর।তেব যিদ সটা আমার ব িkগতi হয় কার িক eমন দায় নাক 
গলাবার।সমেয়র সােথ সােথ সবিকছু ঠা া হেয় eেলা।আমার তালােকর কাজ মাটামুিট ষালআনা 
শষ,যতটুকু আেছ আিম দেশ আসেলi শষ হেব বা eখান থেকi করা যায়।আিম eখান থেকi শষ 

করার পেk দেশ িফের eiসব ঝােমলার মুেখামুিখ হবার iেc শিk eকদমi নi আমার।মা আমার 
পk না িনেলo বাবা মােক aেনক ক  িদেয় কথা বলেছ ei কথাo আমার কােন eেস ঠকল। 
 
মা সিত কােরi িনrপায় তার িকছু করবার নi। 
িনলু আসেল খুব ভাল eকটা মেয়।খুবi সংসারী eকজন আদশ রমণী যিদ বিল eকটুo ভুল হেবনা।মাo 
আমােক aেনক বুিঝেয়েছ যােত মািনেয় িনেয় সংসারটা িটিকেয় তুলেত পাির।eমনিক তালাক হেয় যাবার 
পরo।িকnt না কান িকছুেতi িকছু হেলা না।আমার জন  sুেলর চাকুরীটা isফা িদেতo রািজ িছল আিম 
সায় দiিন। কন দiিন তা িন য়i eখন আর oর aজানা নয়।তেব িক আিম জানতাম eমন eকটা 
সবনাশী সময় আমােদর আসেব তাi আিম oর পােয়র িনেচর মািট সিরেয় নiিন িক? ভেব 
পাiনা।আমােক aেনক ফান কেরেছ গত eকমােস।বাদেলর কােছ aেনক কাnাকািট কেরেছ।বাদলo 



oেক aেনক বুিঝেয়েছ আমার uড়নচ ী sভাব িনেয় oর সােথ সুখী হেবা না।িকnt ক কােক বুেঝ!মােঝ 
মােঝ মেন হয় ধু sামী বেল নয় ou হয়েতা আমােক aেনক ভােলাবােস।বাঙািল রমণীরা aেনক সময় 
িবেয়র পর pেম পেড়।িকnt কন য আিম সবিকছু sাভািবক ভােব মেন িনেত পারলাম না!মািনেয় 
নoয়ার akমতা হতুর িবচাের আমার দাষo কম ei কথা বিল িক কের! 

 
আিম জািন ধু িকছু u  রামািnকতার aভােবর তাড়নায় আিম oেক মেন িনেত পারলাম না। 
মােঝ মােঝ aিত তুcতাo aেনক বড় ব াপার হেয় uেঠ।আমেক জিড়েয় ধের ঠঁােট চুমু দয়িন বেল 
আমার চােখ চাখ রািখিন বেল িমিটিমিট d ু হািস হােসিন বেল আমােক সংসার ভেঙ িদেত 
হল!পৃিথবীর সবেচেয় িনমম মানুষ হেয় বঁেচ থাকাবার কাজটা আমােকi করেত হেলা।িনলুর সi নীরব 
মায়া ভরা চােখর জেল আিম পৃিথবীর সব চেয় িন রু eক মানুষ হেয় বঁেচ থাকেবা সারা জীবন।আমার 
কােছ আমার মহান হবার সুেযাগo নi।oর চাখ d িুম জানেতানা বেল সi চাখ আমার জন  কেঁদ 
কঁেদ জেল ভাসেব।আমার িনদয়তার মােঝ oর িন াপ মেনাবৃিti যন মহান ভাsর হেয় uেঠ। 

মােঝ মােঝ মেন নoয়া খুবi কে র।  
eকটা ফান, ধু eকটা কথাi eতgেলা মানুষ sিs পেয় বঁাচেত পাের,আমােক ধু বলেত হেব িনলু 
aেপkা কর।সব িঠক হেয় যােব।বারবার eiসব ভাবনায় পেড় হাবুডুবু খাi।পর মুহূেতi আnার ফান 
বেজ uেঠ বারবার।আnা কিঠন eকটা ভােলাবাসা িদেয় আমােক বঁেধ ফেলেছ আিম আর eখান থেক 

িফরেত পারেবা না।oর ছঁায়া আিম হােড় হােড় টর পাi।আমার মেনর ভতর aজানা eকটা utাপ 
আঁকুপঁাকু কের uেঠ।আিম জািন আমার ei utাপ থেক বঁাচবার কান uপায় নi সেড় যাবার কান 
রাsা নi। 
oর চাhিন oর আেবগ জিড়ত ক  oর মায়াবী হািস আমােক aন  িকছুi ভাবেত দয়না। 
যা িনলু আমার বu হেয়o পােরিন।aথচ িনলুরo সব িছেলা,আেছ।o িক পারেতা না আমার ভাল 
লাগাgেলা রp কের আমােক ঘােয়ল কের িদেত আমােক বঁেধ ফলেত ভােলাবাসার মায়াজােল! 
 
ক  eখােনi আিম কন সহেজ eiসব িকছু মেন িনেত পারলাম না।আnােক ধুi আnা িহেসেব মেন 
িনেত।িবলিকেসর জন o আমার eমন মেন হেয়িছেলা িকছু সমেয়র ঢu আমােক শষেমশ আnার কােছ 
িনেয় আেস।আমার আর কান uপায় নi।ভােলাবাসা তা eমনi eকজনেক হাসােব eকজন সi হািসর 
বেদৗলেত কঁাদেব।িনলু কঁাদেল আnা হাসেব।ভােলােবেস কাuেক না কাuেক তা কঁাদেত হেবi।আর 
আিম সi হািস কাnার মাঝখােন তৃ াত eক pিমক হেয় বঁেচ থাকেবা কারo কােছ ভাল কারo কােছ 
খারাপ হেয়। 
eসব িকছু আর ভাবেত ভােলা লােগনা।মাথার ভতর pচ  চাপ aনুভব করেত থাকলাম িদন িদন।  
 
আবার আমার পছেনর িদকটােত সঁুi খেয় jর কােশ চার িদন িবছানায় পেড় থাকেত হেলা।  
আnার ফােনর ভতর িদেয়i oর কঁাতর আদরgেলা িদেয় আমােক সুs  কের তুলল।ভাবিছ আnােক সব 
বেল িদেবা আমার aতীেতর কথা তারপর oেক িবেয় করেবা।o আমােক খুব ভােলাবােস o মেন িনেত 
কান িdধা করেব না।oর ভােলাবাসা eমনটাi কথা বেল।যার ভােলাবাসার পরশ পেয় eতবড় eকটা 

িসdােn গা ভাসালাম eখন সi যিদ না মেন নয় তা িক হেব!আnােক িনেয় আমার সi ভয় পেত 
ভাল লােগনা কারণ o eমনটা নয়।আমার ভতর ধেনামেনা থাকেলo oর নi আসেল oরা eত জিটলতা 
বুেঝনা।তবু eiসব aতীত oেক জানােত আমার ভাল লােগনা kািn লােগ।লjােবাধ জেn। 
 



eখােন ভােলাবাসা শরীরেকিndক হেলo o িকছুটা হেলo িভn।eখানকার সমাজ ব বsা oর eকদম 
পছn নয় আর সi জন  eখানকার কান ছেলেক কানিদন ভালবাসেত পািরিন।o যন আমার জন i 
aেপkা কেরিছল ভােগ র কথা বলেত গেল o eমনটাi বেল। 
আমােক িনেয় দূর দেশ সুেখর sগ রচনা করবার sেp সারাkণ িবেভার থােক।আমােদর দশ সmেn oর 
জানা নাo কম নয়।আমােদর দেশর নতুন নতুন খবরgেলা আমােক জানায়।oর eiসব আমার খুব ভাল 
লােগ।oর চেয় আপান আমার আর কাuেক মেন হয়না। 
আমার িব াস আমােদর aেনেকi আমােদর দেশর আয়তন কত ei মামুিল utর aেনেকরi সিঠক 
মেতা aজানা। 
আিম দেখিছ aেনক িশিkতরাi sাধীনতা আর িবজয় িদবসেক gিলেয় ফেল। 

ধু তাi না বাংলােদেশর pিসেডn ক ei pে  থতমত খেয় বেস।আিম িনেজo কানিদন ভেব 
দিখিন আমােদর পূব-পি ম পােশ কান জলা আিম িবগত িদনgেলােত aন  eকটা জলােক মেন কের 

আসতাম।তাo সi আnার কথার pসে  জানা হল।o আমার ei বাকািমর দ  মেপ হােস আিম িনেজর 
akমতার চারপােশ কুয়াশা ছিড়েয় বিল oিদকটায় জীবেন কানিদন যাiিন তাi তমন grt দiিন।  
কথা ঘুিরেয় দi কৃষেকর হােলর মেতা নয়েতা কখন কান pে  আমােক আমার বাঙািলt িনেয় oর 
তামাশার খারাক হেয় পির। যিদ বেল তামােদর ঋতু o মােসর নামgেলা বল। 
আিম িক বলেবা জািননা।আর oেক ছ াপ ন াপ িদেয় বুঝােনার িদন শষ।বাংলােদশ িবষয়ক িবেশষj। 
e- তা সত  কথা কাuেক ভালবাসেল তােদর পাষা িবড়াল কুকুরo ভােলাবাসার আuতায় পেড় 
যায়।ভােলা লােগ।আর o আমােক ভােলােবেস আমার দশ িনেয় sp দখেব eটাi sাভািবক। 
ভােলাবাসা তা eমনটাi সব িকছু uলট পালট কের ভােলাবাসা িনেজ িনেজর মেতা কের সবিকছু কের 
নয়। 

আমােক aেনক আদর কের oেদর আ িলক ভাষা শখােত থাকেলা আমােক িশ র মত পেয় oর 
আনেnর শষ নi।আমার জন  মােটi তা কিঠন হেলা না।iেতামেধ  আমার spgেলা ডানা বঁাধেত r 
কেরেছ।sেpর মূল pািথত হেয় গেছ।sp দিখ বািক জীবেনর ডরা করার।ei দেশi থেক 
যাবার।আnার sp আমার দশ তেব oর জীবন-বাসনা আমােক পেলi হেলা সটা sগ নরক যখােনi 
হাক। 
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সবেচেয় য ঘটনাটা আমার মেন িবশাল eকটা kত কের দয় তাহেc িনলুর িবষপান। 
আিম যখন ঈেদর ছুিটেত আnােক িনেয় পৃিথবীর সবেচেয়র মধুর সুখ সাগের গা ভািসেয় hয়াmু শহেরর 
uপকে  জীবন সুেখর uপেভােগ eক ব s মানুষ তখন িনলু আমার িবরেহ গলায় িবষ ঢেল িদেয় ei 
পৃিথবীেক িবদায় জানােত মিরয়া।আসেল জীবনটা eমনi আ য eকটা িজিনস মেপ মেপ বুঝা যায়না। 
 
 
মা ফান কের সব জানােলন।e যাtায় বঁেচ রেয়েছ eটা আমার জন o eকটা নতুন জীবন।মের গেল 
িক হেতা আমার ei সব দায় িনেয় ভাবেত ভাল লােগনা।মােঝ মােঝ িনলুর uপর খুব রাগ হয় 
িবরিkেবাধ লােগ o eমন কন ভেব পাiনা। 
o নািক আমােক ছাড়া বঁেচ থাকেবনা eটাi oর pিতjা।  
আিমo oেক িনেয় বঁাচেত পারেবানা।কতটা িন রু হেল আিম eমনটা হi িনেজর বuেক ফেল aন  
রমণীর বুেক মুখ গঁােজ জীবন থেক পালাi,ভােলাবাসার দায় aেন র ঘােড় িদেয় বা দাহায় িদেয়। 



সিত কাের ভােলাবাসা িক যার তার কােছ পাoয়া যায় নািক আদায় কের িনেত হয়?আিম িক পারতাম না 
িনলুেক আমার মেতা কের গেড় তুলেত!o িক পারেতা না আমার ভাল লাগাgেলা রp কের আমােক 
ভুিলেয় রাখেত আমােক বঁেধ ফলেত কন য o পারেলা না!আিম তা ভােলাবাসা ছাড়া বিশ িকছু 
চাiিন আিম তা u  eকটু ভােলাবাসারi ক াল।o িক আমােক ভােলাবােসিন?eসব কথা ভাবেত 
আমার খুব ক  হয়।আমার uপায় য আর নi!ভােলাবাসার আgেন jেল পুেড় িন রু হেয় গিছ। 
আিম তা eকটু ভােলাবাসার জন  হেn হেয় গিছ কতবার কতভােব কত কথা িনলুেক বেলিছ। স 
কানিদনi ei সব আকুিত আমার বুঝেত চায়িন।eকজন মানুেষর আেরকজন মানুেষর pিত কৗতূহল 

থাকা মনুষ  মেনর দরকাির eকটা uপাদান যা oর িছলনা।নয়েতা o pেয়াগ িসd jােনর aভাব িছল 
িনলুর। 
aন িদেক আnা সmা oর িবপরীত।ঢং রঙ কের মাথা িবগেড় িদত সটা ভােলাবাসা হাক আর না 
হাক।চরম eকটা ভাল লাগার আেবশ ছিড়েয় িদত oiসব রঙ ঢ । 

সিত  বলেত িক আিম িনলুর মুখ মেনi করেত পািরনা aথচ eতদূের eেসo সi কেব দখা সmার 
বঁাকা চাhিন চােখর মায়াবী আদেরর ডাক ভুলেত পািরনা চাখেজাড়া চােখর সামেন ভেস uেঠ।আমার 
আকুল পুrষtেক নািড়েয় দয়। জবিনক uেtজনায় ujীিবত হেয় uিঠ।ভাল লাগা হেয় ধরা দয়। 
যখন আnা িনেজেক eকিন ভােব সেপ দয় তখন eiসব পােপর বাধo মহান হেয় uেঠ জীবনেক 
ভােলাবাসায় পিরপূণ কের তুেল।জাগিতক সব সুখেক ছািপেয় ধু eকটা জায়গায় জীবন বঁাধা পেড় যায়। 
তখন aন  কানিকছু আর ভাবেত ভাল লােগনা।মেন হয় ei eকজীবেন eরেচ বিশ িকছু যন কানিদন 
আমার দরকার িছলনা। 
হঠাৎ eকিদন আnা আমার বুেক নাক ঘষেত ঘষেত বাcা আবদার কের বসেলা।oর ছেলমানুিষ 
eমনটাi।আিম কানিদনi eমনটা ভািবিন হঠাৎ কের oর চাoয়া-পাoয়া eত বেড় যেত পাের।oেক 
aেনক বুঝালাম।িক বাকা আমরা িবেয় না কের বাcা িনেবা কমন কের!আমােদর সমােজ eটা চেল 
না।oেক বুঝােত পািরনা। 
আমরা তা িবেয় করেবাi সমস া িক!মুখ গmীর কের আমার বুক থেক মাথা তুেল বেল 
আিম মা হেত চাi।চেলা আমরা িবেয় কের ফিল।আিম আর পারিছনা তামার থেক িনেজেক eমন দূের 
দূের রাখেত।aেনক কের oেক বুঝালাম ei ক  আমারo হয়।সিত i হয়। 
আমােদর বাcা কার মেতা হেব আমােক p  ছুেড় িদেয় আনমনা হেয় যায় আিম oর চােখ মুেখ রিঙন 
sp দখেত পাi আ য রকম দাল খায় oর মুখ হলুদ হেয় আনেn udািসত হেয় uেঠ। 
িন য়i িনলু eiরকম sp দখত।oর মা হoয়া হলনা।আিম না করলাম aন  কu না কu তা oেক মা 
বািনেয় oর মেনর sাদ পূরণ করেবi।িনলুর জীবেনর সােথ aন  eকজন পুrষেক ভাবেত আমার চাখ 
ঝাপসা হেয় uেঠ আমার গলা িকেয় যায় eকটা তািcল  আয়t করেত চেয়o পািরনা। 
আসেল মানব জীবনটাi eমন aতীতেক ভুিলেয় আবার নতুন কের বঁাচেত শখায়।বঁাচায়।মােঝ মােঝ 
আনমনা হেয় যাi আnােক বুঝাi আমরা িবেয়র পর বাcা নব। েন আnার মুখ mান হেয় যায় আমার 
আরo ভােলা লােগ oর িবরহী মুেখর মিলনতা।oর সবিকছুেতi সৗnেয ঠঁাসাঠািস।ভােলােবেস আnার 
মেতা eকটা রামািnক মেয় পাoয়া বড়i ভােগ র ব াপার।যা আিম oর বুেকর uপর মাথা রাখেলi 
বুঝেত পাির।ei ভাল লাগাটাo িবধাতার uপহার। 
আমােক পেয় o চরম ভােব সুখী আিম যখন যাi বেলিছ o তাi কেরেছ।আিম যিদ বেলিছ eখােন 
সারািদন দঁািড়েয় থােকা আিম জািন o eকটুo নড়চড় করেবনা।aবশ  eেkেt িনলুo তাi। 
মােঝ মােঝ িনলুর আদেরর কথা মেন পেড় o খুবi ঠা া মজােজর eকটা মেয় কান িকছুেতi ফঁুস কের 
uঠেতা না।তবুo আিম মািনেয় িনেত পারলাম না তার কান দাষo ধরেত পাির eমনটা নয়। 



sজেনরা সবাi p  ছুেড় িদেয়েছ িক দাষ মেয়টার?আিম eকটা রহস  কের p টা eিড়েয় গিছ eছাড়া 
আমার aন  কান কারণ দঁাড় করাবার িছলনা।মােঝ মােঝ খুব ক  হয় যখনi কান জিটলতা চােখর 
সামেন আেস জীবনটােক মেপ দিখ।ভুল করলাম িকনা ei িনেয় ভাবেত iেc কেরনা।আnােক 
কানিকছুi বুঝেত িদলাম না।কারণ িনেজর sাথেক সবাi যেt লালন কের।আমার থেক oর সুিবধা না 

হেল o য আমােক ছেড় দেব না ei বা বলেত পাির কমন কের! 
মানুষেক িব াস করা aমানুিষক।িব ােসর পিরমােণর uপর িনভর কের জীবেনর পরাজয়। 
 
আnার sর িদন িদন বাড়েত থাকেলা eকটা বাcা নoয়ার জন  eতটাi মিরয়া o আমােক কান 
pেটকশনi িনেত িদেত রািজ নয় o িনেজ তা aেনক আেগi নয়।আিম oর চােখর িদেক তাকােলi 
দখেত পাi oর sp িদন িদন বেড় uঠেছ আমােক িঘের।oর কােছ eটা িকছু না হেলo আমার কােছ িক 
সটা বলার aেপkা রােখ না । 

দািলেরর বান সmােক মেন পেড় আমােক ভাiয়া বেল ডাকেতা চটপেট মেয় আnার মুখ দখেলi 
সmার কথা মেন পেড়।oেদর কাথায় যন eকটা িমল আেছ আিম চট কের খঁুেজ না পেলo আেছ য 
eকথা eকটুo বািড়েয় বলা নয়।ফাrক ভাi আমােক িবেশষ পছn করেতন বাবা চাiেল আমার িবেয় 
সmার সােথ হoয়াo asাভািবক িছল না।তা আর হয়িন। সটাo eকটা aজানা কারণ আিম কখনo তা 
জানেত চাiিন।তাছাড়া সmা eকটা ছেলেক ভােলাবাসেতা আিম জানতামo হয়েতা আমােদর পিরবার 
eটা মেন িনেত পােরিন।জািন বাবা eটা মেন নবার কথাo নয়। 
সmা pম করেতা eকটা ছেলর সােথ। ছেলটার সােথ aবাধ মলােমশা িছল আdের মেয় ভাiেদর 
কােছ আsারা পেয় িনেজর সবনাশ িনেজ ডেক িনেয় eেসিছল।  
মুdাকথা ছেলটার সােথ িছল িব ী রকেমর দিহক সmক।যা কu কানিদন কlনাo করেত পােরিন। 
ভাল eকটা ছেল পেয় সবাi সmােক িবেয় িদেয় দয়।সবাi জানা সেtto য eকটা ছেল সmােক 
ভােলাবােস সmাo ভােলাবােস ছেলটােক তা কu আমল দয় না।সmাo চেল যায় aেন র ঘের।িকnt 
বছর ঘুরেত না ঘুরেতi সmা pসব কের ফুটফুেট eকটা বাcা।িকnt িবিধর বাম পাপ করেল পােপর ফল 
ক না খায়! 
pিমক পুrষটা hট কের ঘাষণা িদেয় ফলেলা oi বাcা তার।তাi যিদ শষ হেতা কথা িছল,শkভােব 

দাবী কের বসেলা বাcা তার চাi।িনেজর ছেলেক ফরত চেয় বসেলা। 
সারা শহের তা চাoর হেয় গল।সmার sামী eকজন ডাkার সo কেম ছাড়ল না হাজার হেলo তার 
মান সmােনর p  pকটভােব জিড়ত।িনেজর বuেয়র পেট aন  পুrেষর সnান e কমন কথা! 
ei ঘটনা জলা সদেরর আদালত pা ণo গরম কের ফলল।eকজন দাবী করেছ িনজ ঔরসজাত সnান 
aন জেনর দাবী মািন লােকর মান ন  করার কূট pচারণা।সমাজ বিহভূত দাবীর কারেণ pিমেকর 
হাজৎo খাটেত হল।সmার নীরবতা ei ব াপারটা আরo ঘনীভূত কের তুলল।ব াপারটা সত  না হেল 
eত বাড়াবািড়i বা কন ei সব িdধািnত p o চারিদেক বাজেত থাকেলা।শহেরর সবেচ চা ল কর 
খবর িছল eটা। 
সmা িন য়i জােন eটা কার সnান।aেনক সময় মাo হয়েতা বুঝেত পােরনা। 
সেkেt oi pিমক ছেলটার লাফালািফ িক বাড়াবািড় নয়?িনছক eকটা সংসারেক ভেঙ ফলার 

শtrতা বেলo কu কu সামািজক ব িবচােরর দে  ছেলটার pিত সবাi ঘৃণায় মুখ িফিরেয় িছ িছ 
করেত থাকেলা।মামলা চলেত থাকেলা aেনক িদন তার পছেনo eখন শয়তান sয়ং িনজ সnানেক 
িফের পাবার চ ােল  তার।ব াপারটা aেনক দূর পযn গিড়েয় গল।তখন ব পারটা িনেয় বশ মজা 
করতাম সবাi। pম eকটা sাভািবক ঘটনা হেলo pিমেকর বাcা কান aিববািহতা মেয় ধারণ করা 



eকটা িবিcির কা ।সmার sামীর জায়গায় িনেজেক কlনা কের আমার ঘাম ছুেট যত।বাবা ei না 
eকটা বাবার কাজ কেরেছন সmার সােথ আমার িবেয়টা না কিরেয় তখন ei কথাi বলতাম।ei 
িবেয়েক কndকের দািলেরর সােথ আমার খুব eকটা ভাল সmক যায়িন শষ সময়gেলােত। 
aবেশেষ িদeনe টেs ছেলটাi িজেত যায়।sামীর সংসাের ঝঁাটা পেড় সmার। 
আদালত সুরাহা কের eমনটা বুেকর dধ পান aবিধ বাcা মার কােছ থাকেব।তারপর স চাiেল বাcা 
িনেয় যেত পাের,রাখেতo পাের।eমন বu িনেয় সংসার কের কান পুrষ! 
sভাবতi সংসার ভেঙ গল oেদর।সmা eকটা কথাo বেলিন। সi য বােপর বািড় িফের 
আসেলা।oেদর ছাড়াছািড় হেয় যায়। pিমকo রােগ kােভ িবেদশ চেল যায়। 
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তারপর িক হয় আিম জািননা।আিম তখন িবলিকেসর pেম anকার জেল হাবুডুবু খািc।eকিদন ফাrক 
ভাiেয়র সােথ দখা িকnt কীভােব oiসব কৗতূহল িনেয় আলাপ চালাi িনেজেকi ছাট 
লাগিছেলা।আসেল oেদর ফ ািমিলটাi রাhর gােস eক ভাiেয়র বuেয়র ei রকম aেটা বাcা আবার 
বােনর পরবাcা। 

 
ভাবেতi কমন লােগ!যখন আnা িবেয়র আেগi বাcা চেয় আমােক জিড়েয় ধের চুমু খায়।তখন খুব 
কের সmার সi আেবদনময় চাখ আমার মেন ভেস uেঠ।আসেলi িক মেয় মানুষ eমনi হয়!সmা 
যখন আমােক eমনভােব নািড়েয় তুলত oর চাখ িদেয় তখনo িক oi pিমক ছেলটার সােথ oর 
সmক িছল?তাহেল স oভােবi বা আমার িদেক তাকাত কন! যন চাখ িদেয়i o আমার সমs যৗবন 
খেয় ফলেত পারেতা।নািক মেয় মানুষ সুেযাগ পেলi পুrষেদর eভােব বািজেয় দেখ।ভােলাবাসার 

নাম কের চারিদেক জাল ছিড়েয় দয়? য আটকা পেড় সi হয় মেনর পুrষ। 
আnােক িনেয় আিম eসব ভাবেত চাiনা।  
িনলুেক িনেয়o না সেতা eখন আর আমার বu নয়।তবুo মেনর ভতর নেড় uেঠ eকটা aজানা িশহরণ 
ei িশহরণ বড়i মারাtক eকটা িবষাk aনুভূিত িনেমেষi বুেকর ভতর সব িকছু তছনছ কের িদেত 
পাের।িনলুেকo eকটা ছেল ভােলাবাসেতা।িনলু পাtা দয়িন যতদূর জািন।eiবা িক কের হয় কu পাtা 
না িদেল কu িক কাuেক ভােলাবােস?eকটা সমযতা হেলi না dজন মানুেষর মােঝ ভােলাবাসা শbটা 
আদান pদান হয়।কথা নi বাতা নi eকজন মানুষ আেরকজন মানুষেক hট কের ভােলাবািস িক বেল! 
িনলু যাi বলুক eটাo aিব াস ।িনলু eকটা খারাপ মেয় ei ভাবনাটা ভাবেত খািনকটা sিs পাi তখন 
তােক তালাক দoয়াটা aথহীন মেন হয়না আমার। 
য aপরাধেবাধটা আিম মেনর ভতর বেয় বড়ািc গত কেয়কটা মাস।তা যন িনেমেষi eকটা দমকা 

বাতাস ঝািপেয় িনেয় চেল গল আমার থেক দূের।িনেজর পাপ খািনকটা হেলo দূরীভূত হoয়ার সুেখ 
আিম িনিব  মেন িসগােরেট আgন লািগেয় হঁাটেত থািক।  
আর কlনায় দিখ আnার পেট আমার বাcা কীভােব বেড় uঠেছ।আমারo ময়াদ শষ িফের 
আসার।আর যিদ আমােদর কানিদন দখা না হয় আমার ঔরসজাত সnান বাবার পিরচয়হীন ধমহীন ei 

 rk ভূিমেত বঁেচ থাকেব আিম কানিদন দখেতo পােবা না!আমার শরীেরর রেn রেn কঁাটা ফুেট 
যায়।eiসব িনেয় আর ভাবেত ভােলা লােগনা,ভাবাo িঠক নয়।আঁকাবঁাকা পাড়া মািটর পেথ হঁাটেত 
থািক।িকছুi ভাবেত ভােলা লােগ না।o আমােক না জািনেয় মা হেত পাের eেkেt আমার বাড়িত eকটা 
সতকতা aবলmন করা ভাল। 



 
aেনক হেয়েছ eবার eকটু kাn হবার pেয়াজন বাধ হয় আমার।আবার শরীেরর তাপমাtা বেড় 
uেঠ।আি কােত eকটাi আমার রাগ।আিম মেন হয় আি কােত সু ট করেবা না আnাo eকথাi বেল 
আমােদর বাংলােদেশi থাকেত হেব। 
o িটpনী কেট বেল আিম দেখা িঠকi মািনেয় তুলেত পারেবা। 
ei মুেখর িদেক তািকেয় আিম কেনা কের হািস আমার খুব ভাল লােগ।আমার কপােল o হাত 
রােখ।আিম মntমুেgর মেতা যন ভাল হেয় uিঠ সটা খুব alkেণর জন  হেলo।pিতিদিনi sুল শেষ 
হাসপাতােল eেস আমার কােছ বেস থােক।জীবনটা eমনi aেনক aেনক সময় aিত kুd ব াপারo 
জীবনেক aথবহ সুখ eেন িদেত পাের যা aেনক বড় বড় বাঘাবাঘা কাজo পােরনা। 
দখেত দখেতi ষালটা মাস পাড় কেরিছ।আমার সােথ যারা িছল aেনেকরi সময় কাটেতিছলনা আর 

আমার কােছ মেন হেতা সময় eকটুo থামেছ না। 
আnার মাo চায় আমারা িবেয় কের আnােক িনেয়i আিম বাংলােদেশ িফির।আসেল ei pথম আিম 
দখলাম আমরা পুrেষরা pম করার সময় eত ভাবনা িচnা কিরনা যতটা eকটা মেয় কের।আমারo 

হেলা তাi িবেয় িনেয় কখনo ভেব দিখিন।আর িবেদেশ িবেয় করা eতটা সহজ মােটi নয় aেনক ঝিk 
ঝােমলা aেনক কাগজপtেরর হ াপা ei কােজ। 
ভােলাবাসার মানুষেক দিলল কের পেত গেল eমনটা হেবi।আnােক মেন pােণ চাi ei কথা eকটুo 
িমেথ  নয়।আnার ভােলাবাসার জায়ােরi তা িনলু ভেস গল আমার জীবন থেক।তাi আnার grt 
আnা িনেজi আমার hদেয় দখল কের িনেয়েছ। 
 
বhিদন িনলু ফান কেরিন মনটা কমন uদাস uদাস লােগ কাuেক বলেতo পািরনা।আমার মানিসক 
aবsা eমন হেয়েছ য কu না কu দােয় পেড় না কঁাদেল ভাল লােগনা পানেস লােগ কমন যন।মােক 
িক বলা যায় o িক করেছ eখন?মা িক ভাবেব আিমi তা oেক ফেল িদেয়িছ।eখন কন আবার সব 
িকছু নিড়েয় দoয়া?বরং eiসব ভুেল যেয় সবাiেক ভুিলেয় দoয়াi ভাল। 
িনলুেক িফিরেয় পাবার বা নবার কান সmাবনাo নi। ধু eকটু কৗতূহল o কারo সােথ জিড়েয় গেছ 
িকনা!আমােক ছাড়া য বঁাচেব না বলেতা সi হয়েতা আমার আেগi কাuেক িবেয় কের সংসার কম r 
করেব eমনটা ভাবাo aমূলক িকছু নয়। 
কাগজপtর ধীের আেs হেত থাকেলা।আnার পিরবােরর সােথ কথা হেলা eমন য আমার ময়াদ শষ 
হেল আিম িফের যাব আবার যত শী  সmব িফের eেস িবেয় কের আnােক িনেয় যাব নয়েতা আnা 
বাংলােদেশ চেল আসেব।eমনিক oর মা বাবাo মেয়র িবেয়েত বাংলােদেশ আসেত রািজ। 
eiসব ভাল লাগা ভাবেত খুব ভাল লােগ। চােখর সামেন যন তােদর দখেত পাi তখন কlনা আর 
বাsেবর দূরt খুব eকটা ব বধান মেন হয়না। 
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আি কার ei a লটার মানুষgেলার আিতিথয়তা বড়i আnিরক।আমােদর দশটার সুনামo eরা ভালi 
গায়।বাংলােদশী নেল বশ আnিরক oরা কারণ যুেগ যুেগ আমরা সনারাi ei দশটার unিতর 
হািতয়ার হেয়িছ।আমােদর দেশর নােম eখােন রাsাo আেছ। 



eiসব dখী গরীব মানুষgেলার pিত আমােদর মেনর টানo কম নয়।eমনিক আধুিনক পdিতেত eেদর 
হালচাষ করাo িশিখেয়িছ।রাsা কের িদেয়িছ।িক কের ঘর বানােত হয় কমন কের ভাল মাছ ধরেত 
হয়।পুরেনা সi সােবিক আমেলর সব িনয়ম কানুন বাদ কের নতুন কের বঁাচার পথ বাৎেল িদেয়িছ 
আমরা বাংলােদশী সনারা। 
আমরা আমােদর দািয়েt কতেব  aিবচল। ধু তাi নয় জািতস  শািn িমশেনর পুর ার িজেত গলাম 
আমরা।আমােদর বাংলােদশী িশিবরেক আরo eকবছর থাকবার aনুমিত পt চেল আসেলা।আরo eকটা 
বছর থাকেত হেত পাের ei কথা েন আnা eকিদক থেক খুিশ হেলo aন িদক থেক oেক বশ 
মনমরা মেন হল ei আশংকায় য িবেয় না করেল তা আিম বাcা নব না আর আমার সনাবািহনী থাকা 
aবsায় িবেয়টা কিঠন বিক। মােটর uপর সmব নয়। 
o sb হেয় যািcেলা।আিম তা তামার পােশi আিছ eবং থাকেবা আমরা ধু আমােদর।আিম ধু কথা 
িদেয় ভােলাবাসার মািলশ লািগেয় oর মেনর aসুখ ভাল কের দi সব সময়। 
 
রাsায় বrেল গরীব dখী মানুষgেলার সmান ভােলাবাসা আমােক আplত কের রােখ।মেন মেন িঠক 
কের ফললাম দেশ িফের আবার চেল আসেবা eখােন eখােনi ঘর করেবা আnােক িনেয় পাহােড়র 
পাদেদেশ কান eকটা gােম।আিম িনজ হােত eকটা ঘর বানােবা।হাল চাষ শখাব eখানকার 
মানুষেক।sুল বানােবা।aেনক sp দখেত থাকলাম আnার মেতা আিমo। ছাট eকটা সংসােরর sp 
দিখেয় আnার মনেকo ভােলাবাসার কামায় বিn কের রাখলাম।পয়সা খরচ না কের sp দিখেয়i 

oেক পােষ রাখিছ যােক বেল।o যন আমােদর বাcােক oর সামেনi দখেত পায় হািটহািট পা পা কের 
oর কlনায়।o যন ei সব নীল নীল কlনা িদেয় কlনার গভীর বনভূিম গেড় ফেলেছ মেনর 
ভতর। 

 
মােঝ মােঝ ব াপারটা সহজভােব িনেত বঁেক বেস,বেল চেলা আমরা বাংলােদেশ চেল যাi। তামার 
চাকুরী eখােন আর ময়াদ বািড়েয় লাভ নi আমােদর িবেয় দির হেয় যােc আিম মা হেবা।eiসব 
কথাgেলা o খুব aিভমানীর গাmীযয় িমি  কের বেল,যখন বেল আমার মেন হয় পৃিথবীর আর কu 
eiসব কথা eত িমি  মহনীয় কের বলেত জােননা;পােরনা।eiসব ভাল লাগার িদেয়i আিম আমার 
জীবনটা সাথকতায় বঁেধ ফিল।আিম eমনটা কখনo দিখিন সেতর বছেরর তrণী মা হবার জন  eমন 
মিরয়া হয়।আমােক জিড়েয় ধের eiসব কথা o pায়ঃশi বেল। ধু তাi যিদ শষ হেতা আিম দেখিছ 
oর চােখ জল eেস যায়।আমার sশালা আদর না পাoয়া aবিধ o থােম না। 
আমােদর দেশ ঈেদর আেগ মেয়রা নতুন জামা না পেল যমন ভতের ভতের বায়না না পূরণ হবার 
জন  মনমরা হেয় কঁােদ oর ব াপারটাo িঠক তাi।আিম oেক eকথা বেলo আশst করলাম যাo যিদ 
আরo eকটা বছর থাকেতi হয় তা তামােদর আি িকয় gাম  শািলিস কায়দায় আমরা িবেয় 
করেবা।তারপর বাcা নব।পের আবার দেশ যেয় িবেয় করেবা। তামােক রা ীয় মযাদা িদেত। 
আিম দখেত পাi oর মুেখ খািনকটা চাদ নেম আেস।oর  দngেলা মুহূেতi udািসত হেয় uেঠ 
আিম সখােন চুেমায় চুেমায় ভিরেয় তুিল। 
eকজন আেরকজনেক uেtজনায় জিড়েয় ছটফট কির।যতkণ পযn শরীর aবশ না হয় kাn হiনা 
কসরত চািলেয় যেত থািক।eiটুকু আদর মানব জীবেনর eকটা চরম o পরম পাoয়া 
যারা ভােলাবােস তারাi জােন ধু ei সুখ কমন িক eক সুখ য সুেখর কােছ সবিকছু তুc হেয় মাথা 
নুiেয় যায়। 
 



আিম কlনা কির আবার পৃিথবীর আিদম eক িনভৃত eকটা gােম আমােদর িবেয় হেc। ঢাল বাজেছ 
মাদল বাজেছ।আমরা dজেনi িশ ায় ফুঁ িদেয় সবাiেক জািনেয় িদলাম আমারা িবেয় করেত 
যািc।আমার কান িছd করা হেব আnার কপােল সঁুi পুেড় ছঁ াক িদেয় িবেয়র িচh eঁেক দoয়া হেব।o 
আনn কের লাফােব।সুেযাগ বুেঝ ei সব কlনা আিমo কম কির না! 
আমরা dজন pিতjা পাঠ করেবা দল pধােনর সামেন।তারপর থেক o আমার বu হেয় যােব িক 
হাস কর দাগ কাটেল আর িছd করেলi িবেয়।তবু ভাল কুিমেরর মাংস খেত না হেলi হল। 
খুব সহেজi eখােন িবেয় হেয় যায়।তারপর o আমােক কােনর কােছ ঘ ানঘ ান কের বাcা ফাটাবার 
মতলব কের আমােক iেয় দেব oর শরীেরর uপর,eবার uৎপাদন কর।eiসব ভাবেত ভালi লােগ। 
eকটা মেয়েক বu িহেসেব পাoয়ার sাদ আমার নতুন না হেলo মনটা নতুন eকটা unাদনায় নেচ 
uেঠ।আিম জািন aন রা আমােক িধkার িদেলo িনেজেক ততটা খারাপ ভেব িধkার িদেত iেc কেরনা। 
 
যিদ আবার দেশ যেয় িবেয় কির তখন িক বলেবা?আবার ভািব িdতীয় বার করবারi বা pেয়াজন 
িক!কান িছd আর সঁুiেয়র ছঁ াক িক আর িবেয় বেল কu!eiসব ভাবেত ভাবেত মাথার ভতর িঝ িঝ 
পাকা নেম আেস।ভােলাবাসা যিদ eকজন মানুেষর পশা o নশা হয় তা তার জন  সব িকছুi করা 

সmব।eকজীবেন eকটাi মৃতু  eত ভাবেল িক আর চেল!িঠক কের ফললাম eভােবi িবেয় করেবা 
আnােদর ফ ািমলo রািজi হেয় গল।করবi যখন তা দির কের লাভ িক oর কথার pিতটা ভঁােজ ভঁােজ 
তাড়া।আিম ধু হািস।আিম হাসেল o aিভমান কের খুব।আমার আদর পাবার আশায় o যমন আমার 
কােছ কােছ থাকেত চায় আিমo তমন oেক ভােলােবেস কােছ পেয় পৃিথবীর ধন  eক পুrষ। 
আরo eকটা বছর থাকা কনফাম হেয় গল।aেনেকi খুিশ নয় eেত আবার aেনকi ভাল আেয়র আশায় 
বাকবাকুম।আমােদর নতুন eকটা শহের দবার সmাবনাo দখা িদল খািনকটা।ei খবর আমার মেনর 
uপর সহসাi eকটা মঘ নািমেয় ছাড়ল।আnােক ছেড় দূেরর শহের থাকবার িচnা করেত পািরনা।  
 
জনােরল িমিটঙেয় আমােদর শহের যেত হেলা dিদেনর জন ।যাবার সময় আnার সােথ দখা হয়িন বেল 

oর aিভমােনর শষ নi।ব sতায় তমনটা কথাo হয়িন ei যা টুকটাক। 
aিভমান কের আমার সােথ কথা বলাi বn কের িদল।যাক বাবা িবেয় করেল pিমকার টi eকটু 
বােড়i।তাi বেল িবেয়র গn পেয়i r করেত হেব!oর aিভমানী মুখেক মেন কের আর aিভমান 
ভাঙাবার কlনা কের কের সময় পাড় কের িফের আসলাম।আিম িফের আসবার পরo দখা হেলা না।  
আিমo নতুন িশিডuেল ব s খািনকটা।o দখা করেত চাiেলo হয়েতা করেত পারতাম না।o িনজ থেক 
aিভমান কের আেছ ভালi হেয়েছ সময় কের সব রাগ ভািঙেয় দব।শহর থেক oর জন  িকছু িগফট 
িনেয় eেসিছ egেলা oেক না িদেত পেরo sিs পািcলাম না।বাের ফান বn eত রাগ ei মেয়র 
আেগ কখনo দিখিন!কীভােব oর রাগ ভাঙােবা ভেব ভেব িঠক কির দাকােন নয় তা বািড়েত চেল 
যাব িবেকেলর িদেক eকটু সময়o িছল। দাকােন যেয় জানলাম oেদর পুেরা ফ ািমিলi শহের চেল 
গেছ।হঠাৎ কের িক হল ভেব পলাম না কu মারা যায়িন তা oেদর!শহেরর oেদর ক যন থােক মেন 

করেত পারলাম না।না হাজারo ভাবনা ভাবেত ভাবেত ক ােm িফের আসলাম।যারা oর আমার পিরিচত 
কu যুতসi কান তথ  িদেত পারেলা না। 
ফান বলেতi তা oেদর eকটাi নmর।oর বাবার নmরটা কন য কানিদন িনেয় রািখিন। 

িনেজর বাকািমর pিত িনেজর িধkার িদেয় kাn হেয় গলাম।oেক হারাবার ভয় না হাক oেক কােছ না 
পাবার ব কুলতায় আমার aিsর লাগিছল।সবাi বেল eiসব বাকা মেয়রা যারা ভােলাবাসায় pবলভােব 
কঁাতর তারাi আবার hটহাট চ  হেয় যায়।ভািব বাদল আমােক িনছক ভয় ধরাবার জন i য বলেছ 



eকথা মেন িনেয় িনেজর কােজ িনিব  হi আর pিতিনয়ত ফান বেল uেঠ বn আেছ পের যাগােযাগ 
কrন।আর কত! দখেত দখেত সাত আট িদন হেয় গল।eটাo ভাবেত আমার aবাক লােগ আnা 
থাকেছ িক কের!আিম িসuর হেয় গলাম আnার িনি ত কান িবপদ হেয়েছ।তা না হেল o eমনটা 
করবার মেতা মেয় নয়। য আমােক eকবার দূর থেকi দখবার জন  পাগলpায় স তা আমােক ছাড়া 
eভােব থাকবার কথা নয়। 
িক করেবা ভেব পািcনা।আর আিম আnার িবপেদ ঘুিমেয় কাটািc তাo তা হয়না oi-বা িক বলেব! 
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oেদর eক sজন থােক পােশর gােম।eকবার oখােন আমরা মধুর eকটা সময় কািটেয়িছলাম। সিদিনi 
o pথম আমােক ভােলাবাসার কথা বেল।আমােক িনেয় gাম দখােত বড়ােত িনেয় িগেয়িছেলা।আজo 
মেন ভােস সiিদেনর কথা খুব মজা কেরিছলাম আমরা।ভাবিছ oখােন যেয় খঁাজ করা যায়। 
তারা হয়েতা বলেত পারেব।িকnt oখােন তা যাoয়া সmব নয় ছুিট ছাড়া।আর তা না হেল আমােক আরo 
পঁাচটা িদন aেপkা করেত হেব রিববার ছাড়া সmব নয়।ভাবনায় আমার ঘুম কেম গল।oরাi িক ভাবেব 
oেদর eত বড় eকটা িবপেদ আিম পােশ থাকেবা না তাi-বা িক কের হয়! 
সi তা আমার ভােলাবাসার বu হেব তার uপর আমার দািয়t kিমক হাের িদন িদন বেড় 

যািcল।িনেজর ভতর eকটা কমন যন তাড়া aনুভব করিছলাম ভতের ভতের আমার কমন যন 
aবশ শিkহীন লাগেতা।মেন মেন আnার সােথ কথা বলতাম।আিম oেক খুব ভােলােবেস ফেলিছ eটা 
আর লুকােনা বা না বুঝার িকছু নi।hদেয়র মেম মেম তার জন  আমার uদাস aনুভূিত ডুকের 
uঠেছ।বঁাধভাঙা আকুল িবরহ ব থা kেমi আমােক যntণা িদেত থাকেলা।তবু আমার কান uপায় িছলনা 
রিববার ছাড়া।সারারাত না ঘুিমেয় সকােলi সi ঝুপড়ীর কােছ দঁািড়েয় গলাম।আদর আপ ায়ন আ য 
সব eক মুখম েল দখেত পেয়i বুঝেত বািক থাকেলা না eরা আরo আনাির।  
আরo জানলাম oরা আমার চেয়o কম জােন।uেlা আমােকi p  করেছ আnা সােথ আেসিন কন! 
আমার হতাশার মাtা eকধাপ বেড় uঠেলা বন ার জেলর মেতা।কীভােব িফের আসলাম আিম জািননা। 
পৃিথবীর সব িকছু ভুেল eকটু পর পর ফান িদেত থাকলাম।না। সi eকi কথা বn আেছ পের 
যাগােযাগ কrন।িনেজর মনেক শk করার জন  aেনক ud ম eকt কেরo িনেজেক িsর রাখেত 

পারলাম না। 
বারবার মেনর ভতর oর ছঁায়া ছঁ াত ছঁ াত কের uেঠ,বুিঝ কানিদন কারo ভােলাবাসা পাiিন বেলi 
eমনটা হেয়েছ alেতi কঁাতর হেয় যািc।eখনকার sুেলর ছেলরাi eমন কের।িনেজর pিত িনেজ 
িধkার িদেয়o লাভ নi আমার ei মুহূেত আnা কােছ পাoয়াটাi জrরী। 
oর ভােলাবাসার ছঁায়া পেলi আিম নতুন কের যন বঁেচ uঠেবা।হাজারo বিহেসবী কlনা আমার 
মাথায় িদনরাত ঘুরপাক খেত থােক।িনি ত oেদর কান eকটা বড় িবপদ হেয়েছ।আnােক eত িমস 
কখনo কিরিন।আমার জীবেন eiরকম ছটফট ভাব আর কখনo দখা যায়িন। 
 
কান ভালi আর ভাল লাগেছ না আমার।ei ভরাডুিবর সময় eকটা িবরিkকর uটেকা মiল 

আসেলা।eকবার মাঝরােত ফানo eেসিছল তমন কথা হয়িন।hমিক দামিক বা সতক যাi হাক না 



কন কান আমলi িদলাম না িনলুর ছাট ভাi আমােক aেনক hমিক িদেয়েছ সo হেত পাের।আnােক 
ভেব ভেব আমার বুেকর kত o kরণ িদন িদন বেড় বেড় সংkামণ আকার ধারণ করল।িঠক করলাম 

আnার বাবার ফান নmরটা জাগাড় করেত।পােশর শহেরর থানায় যেত হেব।ei কথা েন সi পুরেনা 
িদেনর কথা মেন পড়েলা িক িবদঘুেট eকবার থানােত আমােদর কাজ পেড়িছল।oখােন থাকেত aিsর 
হেয় যািcলাম সবাi নদী পেথ যেত হয় aেনকদূর।আর oi gােমর gমট পিরেবশ মেন করেতi বিম 
আসেতিছল আমার।িকছুi কারার নi ফান নাmারটা আমার লাগেবi।পরিদন রoনা হেয় গলাম।কেরo 
ফললাম থানা থেক।eকিদন পর তার সােথ দখাo হেলা শহেরর aন  eকটা থানায় স বদল হেয় 

eেসেছ। লাকটা বড়i aমািয়ক আমােক স ার স ার কের eকেশষ।যিদo স আমােক জােন 
চেন।আমারi লjা হিcল।যা জানলাম তােত আমার মাথায় আকাশ ভেঙ পড়েলা।আnা আর আnা 
নi।আnা eখন eক aন  মানুষ।তােক না পাoয়ার কারণটাo জানা হেয় গল।কিদন আেগ লেটা লটািরর 
জঁাকার পেয়েছ দড় িমিলয়ন ডলার। সটা তুেল আনেত তারা সবাi eখন শহের আর eখন থেক স 

শহেরi থাকেব gােম আর কানিদন ফরা হেবনা। 
িনেজর কপােল ঘােমর ভজা sশ aনুভব করলাম।বুঝলাম কন o িনrেdশ কন হাoয়া হেয় 
গল।বুঝলাম oর লেটা পাoয়া আমার কপােল বাজ পড়ার সমান।ভােলাবাসার কপাল পুড়ল।মাথার 
ভতর িঝ িঝ eকটা শb িনেয় পাতলা কদেম িফের eলাম। যন আমার সব a  pত  জেম 

যািcল।কীভােব য ক ােm িফের eলাম জািননা।dিদন পেরi আবার তিlতlা gিটেয় aন  শহর। 
আnা আমার সােথ আর দখা করেব না eটা কমন কথা িনেজেক মানােত পারলাম না।লটাির পেয়েছ 
বেল pম শষ হয় িক কের! pেমর পিরপূরক িক টাকা?আিম ভেব পাiনা।তাi তা eখন আর আিম 
কন?eখন আি কার য কান রাজ কুমার oর কােছ hড়মুড় কের পড়েব ভােলাবাসার ডািল 

িনেয়।ভােলাবাসা পেত আর তা oেক ক  করেত হেবনা।o য বেলিছল eেদেশর কান ছেলেক ভাল 
লােগ না o িবেয় করেবনা।oটা বারবার মেন পড়েছ আমার আসেল o হয়েতা সত  কথাটা বেলিন যখন 
বলেতিছল oর মুখ কমন িছল সটা মেন করার চ া কেরo ব থ হi।o সত  বেলিন িমথ াবািদনী 
eমনটা ভাবেতo ভাল লােগনা আমার। 
 
আমােক ভুেল যাoয়াi sাভািবক।শহর ছেড় যাবার আেগ oর বাবার সােথ দখা কের নতুন নmরটা িনেয় 
আসলাম লাকটা খািনকটা iততs বাধ করিছেলা িক ভেব যন eকটা কাগেজ টুেক িদেলা।হয়েতা oর 
নmর যােক তােক দoয়া িনিষd।আমােকo িক নmর িদেত মানা কের িদেয়িছল ভাবেতi কমন যন 
লােগ!আnার কথা ভাবেতi আমার নােকর ভতর কাnা gমের uেঠ চাখ িভেজ যায় ঝাপসা দিখ সবার 
চাখ লুিকেয় টুপ কের কেনা মািটেত চােখর জল পেড়,মািটo দির কেরনা েষ িনেত ei pথম 

মািটেকo আমার িন রু o লাভী মেন হয়।eকটা রাতo ঘুমােত পারলাম না।ভােলাবাসা ভেঙ যাoয়ার 
ক  কত বড় ক  আেগ কানিদন বুিঝিন।সারা পৃিথবীর সব িকছু ংস হেয় গেলo আমার কান rেkপ 
হবার নi।আnােক হািরেয় পৃিথবীর সব িকছু পেলo আমার গরীবt ঘুচেব না।আিম আর কাuেক 
চাiনা।আমার ভােলাবাসার আnা হেলi আিম সুখী।বারবার oর নmের চাখ বুলাi কল করেত কমন যন 
লােগ।আর ভােলা লােগ না ei দশ।iেc হয় চেল যােবা সব িকছু isফা িদেয়।িনলুর কথা খুব মেন 
পড়িছল।o িন য়i খুব ক  পেয়িছল আমােক হািরেয় িনেজর মেনর ভাঙেন বুঝেত পাির িনলুর ক । 
মা বাবার সােথ ফােন কথা বেল aেনক কঁাদলাম কন কঁাদলাম মা শতবার জানেত চেয়o বুঝেত 
পারেলা না।মাo ভাগী হেলন আমার কাnায় মা িঠক থাকেবন িক কের।িকnt কাuেকi জানেত িদলাম 
না।ভাবলাম চেল যাi ei দশ ছেড় মাo চাiেলন তাi।আnার সােথ aেনক যাগােযাগ কের শষেমশ 



কথা হেলা।o আমােক ভুেল যায়িন তেব o আর িফরেব না সময় হেল কথা হেব।o খুব ব s।আিম 
ভােলাবাসার কথা বলেতo লjােবাধ করলাম। ধু বললাম আমােক ভুেল যাবার িক আেছ তার? 
o নীরব থেক বলল আসেল আমার সােথ তামার aেনক জিটলতা তুিম eকটু বুঝার চ া কর।আিম 
তামােক ভােলাবািস না eকথা তা বিলিন।আিম oর সবকথাi মেন নবার pstিতর pিতjা করলাম। 

o aেনক ব s বেল ফান hট কের রেখ িদল।পের আবারo কল িদলাম oর মা ধরল।তার সােথ আেগর 
মেতা তমন কথা হেলা না।আমার িনেজেক কমন ছাটেলাক ছাটেলাক লাগেলo ভােলাবাসা আমােক 
খািনকটা বহায়া কের কের িদিcল।বারবার কল িদেয়o মনেক আnা হারাবার কথা মেন িনেত 
পারিছলাম না।িকnt আnার মা তার মেয়র সােথ িকছুেতi কথা বলেত িদেলন না।তার ভাষায় আিম oেক 
ভুেল গেলi oর আর আমার জন  ভাল। 
িকছুিদন পর আবার কল িদলাম।o কথা বলেত পারেব না।কিদন পের দখলাম নmর বn। 
ei pথম বুঝলাম আিম eক aধম বাঙািল বাংলােদশi আমার ভােলাবাসার িঠকানা।িনলুর কথা মেন 
পড়েলo কাnা জেম যমন কঁািদ আnার জন ।eকজন আমার জন  তার সবিকছু ছেড় িদেত িনঃs হেয় 
আমার সবায় জীবনপাড় করেত চেয়িছল,আিম মেন নiিন।aন জন টাকা পেয় ভােলাবাসােক বয়কট 
কের আমােক ছেড় চেল গল।eটাi আমার ভােলাবাসার িনয়িত।ei জীবেন আর ভােলাবাসা পাoয়া 
হেলা না।িনলুর ভােলাবাসা eকটা সামািজক বnেনর দায়বdতা।ভােলাবাসা হেলo গতানুগিতক 
ভােলাবাসার মেতা নয়।মধুর সামািজক বnন আর ভােলাবাসা িক eক িজিনস?আর আnার ভােলাবাসা 
ভােলাবাসার খালেসর ভতর িনেরট ছলনা ভরা িকছু সsা aনুভূিত।ভােলাবাসার মত হেলo স য 
ভােলাবাসা নয়! 
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সব িকছু ছেড় িদেয় জনেসবায় পূণ মেন আtিনমg হেত চেয়িছলাম িনিব  মেন।তাo পারলাম 
না।ভােলাবাসার sৃিত eেস kেণ kেণ আমােক কুেড় কুেড় খেয় যায়।মনেক মেনর বেশ রাখেত পারলাম 
না।শরীর মেনর সব শিk হািরেয় ফললাম।সবেচেয় ক কর িনেজেক খুব ছাট লাগিছল আমার।বাদল 
aেনক বুঝাল। শেষ িসdাn িনেয়i ফললাম দেশ িফের যাব।আমার ভােলাবাসার িঠকানা আমার 
দশ।ei দেশর জন  ম িদেয় িক হেব eখােন ঘাম ঝরািc বুক থেক রk ঝরেছ আর কত!eটা আমার 
দশ নয় eiখােন আিম আমার ম দব না eiেদেশ বঁাধ িদেয় জল চািলেয় ভূিম কৃিষেযাগ  করার 

আমার খুব দায় পেড়েছ!ei বiমািনর দেশ আর eকিদনo নয়। 
 
কার কােছ িফের যাব আিম!িনেজর pিত িনেজর িধkােরর শষ নi আমার। 
তবু মনেক বশ শk কের িনলাম আমার পুেরা মানিসকতা বদেল গল যন জািননা কu aবাক হেয়েছ 
িকনা!িনেজর চাখেক িনেজর কাছ থেক লুিকেয় রািখ।সবাi বেলিছল কারo কথা আিম িনিন।eখন 
সiসব িকছুi যন সত  হেয় ধরা িদল। 

কিদেন আবার সi uটেকা iেমiলটা jািলেয় মারল।বাদলেক জানালাম ব াপারটা o বলল ছেলটা 
সmার সi pিমক।ei িনেয় oর eমন শ া uৎক ার হতু িক!o িক আমােক oর pিতdndী মেন 
কের?িকnt কন আিম তা কানিদন সmােক oভােব দিখিন।বাদেলর চােখo ছাট হেয় গলাম।হ া 
আমার pিত সmার চােখর eকটা কাrকাযময় ভাব িছল o eমনভােব তাকােতা য আমার পেটর 



ভতর নাড়ীভুঁিড় পঁ াচ পেড় যত যন।িচনিচেন eকটা িশহরণ ব থা হেয় ধরা িদত আমার নািভর 
িনেচ।িকnt eকথা তা কারo জানবার নয়।আিম আর আlাh ছাড়া কারo জানবার কথা নয় eমনিক যার 
চাhিনেত আমার ei তাৎkিনক রাগটা হেতা স িনেজo জানেতা না। 
oটা িছল আমার eকধরেনর শারীিরক চািহদার গাপনীয় eক রামা কর ভাল লাগা। 
ei ছেলটা আজ eত বছর পর ei কথা বলেছ নািক o জানেতা সmার কথা! pিমেকর মন বেল 
কথা।আিম কানিদন তা তার pিতdndী হবার sp দিখিন।তারপর আিম িবেয় কির িবলিকেসর সােথ 
জিড়েয় পিড়। কাথাকার িক সmা টুmা বমালমু ভুেল যাi।হয়েতা সmা আমােক পছn করেতা eটা 
জানেতা oi ছেলটা ei িনেয় হয়েতা oেদর ঝগড়াo হেতা।আিম িবেয় কের ফলেল oরা sিsর িনঃ াস 
ফেল।তেব আজ eত বছর পের কন iেমiেল ei বনািম মামলা আমার নােম! ভেব পাiনা। 

 
eমিনেতi আিম ভাল নi।আবার eiসব িকছু িক আর ভাল লােগ!ei রােগ kােভ িনেজর দঁােত-দঁােত 
িকড়িমড় কের uিঠ oেক কােছ পেল আcা রকেমর eকটা ধুলাi িদতাম eকটুo সেnহ নi।aেনকিদন 
আর aনলাiন হiিন।বাiেরo বriিন তমন। 
মার সােথ pায়i কথা হেতা হঠাৎ কথা pসে  জানলাম।সmা আমােদর বাiপাস লক সাiেটর বাসায় 
ভাড়া থােক।আর িবেয় কেরিন pাiমারী sুেল পড়ায়।বাবার বnুর মেয় সুবােধ oেদর সােথ সmক ভালi 
চনাজানা।oi িদন সmার সােথ eকটু কথাo হেলা।মা'i কথা বিলেয় িদেলন।আবার কত বছর পর oর 

সােথ কথা হেc iেc হিcল oেক আবার শ াm ু বেল ডািক।o হয়েতা ভুেলi গেছ eটাi sাভািবক 
দািলেরর সােথ oেদর বািড়েত আমার বশ আসা যাoয়া িছল।o আমােক ভাiয়া বেল ডাকেতা আিম oেক 
ডাকতাম শ াm ু বেল।o মজা পত,হাসেতা।oর লmা মায়া ভরা মুেখর আদল আমােক য ভাবােতা না তা 
বলেল ভুলi হেব।o eকবার চাখ মেল আমার িদেক তাকােল তা যন gিল হেয় আমার anর আtা 
ভদ কের ফলত সারািদন ধু oi চােখর কথাi আমার মেন করেত হেতা।ভাবতাম o eমনi হয়েতা 

শত শত ছেলেক মাথা খেয়েছ oi মায়া হিরণী চােখর iশারায়!oেক আমার ভয় করেতা িকnt মেনর 
ভতের oেক eকটু জিড়েয় ধরার iেc ষালআনাi বেয় বড়াতাম।আিম তা ei কথা কাuেক কানিদন 

বিলিন বলবার মতo িছেলা না।  
eখন বুঝলাম oi i- মiেলর মহৎt।oi ছেলটা িক তখন জানেতা?আমার মেন হয়না তেব eখন 
ছেলটার ধারনা আিম সmার সােথ কথা বিল।আসেল তা বিলনা। 

ei মiলটা uেlা আমােক সmার কথা মেন কিরেয় িদল। ধু তাi না eকিদন hট কের eকটা sেpo 
দেখ ফললাম।eমনটা কখনo হয়িন আমার। সi পুরেনা িদেনর কািহনী দখলাম আিম তখন কেলেজ 

পিড় সmা আমার সােথi পেড় আমার kাসেমট িক আ য sp eসব ভাবেত িনেজ িনেজi হািস। 
সmা কম কের হেলo তা আমার eকদশেকর ছাট স িকনা আমার kাসেমট আমােক sেp 
ভােলাবাসার বর িদেয় যায়। 
 
টাকার গরেম আnার ডাiিন দঁাত বিড়েয় eেলা তারপর আর কানিদন আnার সােথ আমার দখা 
হয়িন।আমার নতুন শহরটা িঠক আমােদর দেশর মহাসড়েকর পােশ য সব ছাট ছাট বাজার আেছ িঠক 
সi আদেল।rk  pকৃিতর িনেচ eকচালা িটেনর ঘর,সবgেলাi দখেত বািড়র মেতা eরi মােঝ রেয়েছ 

সুপার মােকট,হাসপাতাল,িদেsা,sুল-কেলজ গঠন pণালীগতভােব খুব eকটা পাথক  নi।eতিদন আnা 
িছল বেল আি কােক আি কা মেন হয়িন।eখন ei দশ আমার কােছ ডাiিনর যk পুরী মেন হেত 
থাকেলা। কানিকছুেতi কানভােব মন বসােত পারলাম না। 



sুল কেলজ জীবেনর সi aিsর মন আবার আমার মেন বাসা বঁাধল।িসগােরট ছেড় িদেয়িছলাম আবার 
ধের িনেয় আসলাম ঠঁােটর কােছ আgন মাখা সi িবষ।িনলু ei কথা বলেতা আgন মাখা িবষ।আিম 
হাসতাম।বলতাম eটা বুিdেক নািড়েয় দয় মনুষ tেক সজাগ কের রাখার মেহৗষধ।িনঃস  aনুষে র 
সাথী। 
 
আর থাকেবা না িঠক করলাম।সারাটা জীবন আিম ei সনা ব ারাক জীবনেক ঘৃণা কের আসেলo কখনo 
uেপkা কের চেল যেত পািরিন সi pথম থেকi eটাi আমার জন  dভাগ জনক িনয়িত।আমার 
সবিকছু বাবার জন  হেয়েছ।বাবা আমার জীবনটা aন রকম কের চািলেয় িদেত পারেতন।িমেলটাির িবেয় 
সব সবিকছুর গাড়ােতi eকটা eকটা গলদ পুঁেত িদেয়েছন আমার জীবেন।  
আর সi গলদগাছ আমােক কখনo হঁাদােc কখনo কঁাদােc। 
মােঝ মােঝ িনলুর কথা খুব মেনপেড় গত রােত eকটুo ঘুমাiিন বারবার িনলু িবলিকস আnা পযায়kেম 
মেনর ভতর ভাঙেনর ঢu তুেল যািcল আমার। যন কu আমার নয়।কাuেকi আমার কের পলাম না 
ei জীবেন।ei জীবনটা বৃথা হেয় গল।বাবা তবুo kাn হেল কথা িছল িনলুেক আবার িdতীয় িবেয় 
দবার জন  uেঠ পেড় লেগেছন।তার কতব  স পুেরাটাi পুেরা কের ছাড়েবন।আমার িব াস িনলু 

eখনo আমার জন  aেপkা কের আেছ। কন জািন মেন হেc বাবা আেরকটা সবনাশ িনেয় 
খলেছন।িমেলটািরেদর ei eকটা দাষ খুঁতখুঁত sভাব কানিকছু িনেয় িsর থাকেত পাের না,eকটা না 

eকটা িকছু করেতi হেব তাi বেল জীবন িনেয় ei রকম নাড়াচাড়া িক িঠক! 
 
বাবারi বা িক দাষ তার ভুলটা হয়েতা স ধের তুলেত চাiেছন।িনলু তার চাচােতা শািলর মেয় বেলi  
eখনo সmকটা বঁাধ িদেয় রাখা নেচৎ সবিকছুর সুরাহা eত সহেজ হেতা বেল মেন হয়না।হেয়েছ য 
eকথাi আিম িক কের বিল।মেন মেন িনলুর কােছ িফের যাবার কথাo ভািব িকnt কাথায় যন থমেক 
যাi ভাবনায় কূল পাiনা আবার কান িকনারাo ভাল লােগনা,মেনর ভতর কান শিk জেগ uেঠ 
না।aেহতুক খামেখয়ািল িকছু কlনার uপর ভর কের বঁেচ আিছ বলা যায়।কlনায় আnােক িনঃs কের 
দi o সব িকছু হািরেয় আবার িনঃs হেয় যায়।আমার কােছ িফিরেয় আিন eiসব pেবাধ দখান কlনা 

আর কতিদন ভাল লােগ!oেক ন  পাপী ভাবেতo ভাল লােগনা।িভkুেকর টাকা হেল সভ তার পাপ 
হয়।কৃি র কুলশতা বােড়।আnা ধু আমার কlনােতi িনঃs হেয় oর ছলনার pায়ি ত কের,বাsব 
যমন িছল তমনi থেক যায়।আমারo মনটা কােলা eকটা ছায়া মঘ দখল কের রােখ সারাkণ।ei 
দেশ থাকেল আমার ক o শষ হেবনা। 

 
আবার eটা হয়েতা িনলুেক ক  দবার pায়ি ত বলা যায় আমার। কানিকছুi আর ভাল লাগবার নয় 
আমার।আি িকয় তুেখাড় রাdুর যntণাময় মেন হয়,পারেল ei দেশর িনকুিচ কের চেল যাi যিদেক 
চাখ যায়।িকnt তা িক আর পাির!aিsর হেয় uঠিছলাম ধু তাi নয় কানিকছুেতi আমার eক িবnু 

শািn িছলনা চােখর জ ািতo িদন িদন কেম আসেত িছল।মেনর সােথ সােথ sােs র ভাঙন পুেরাদেম 
চলেত থাকেলা। 
 
eকজীবেনর দায়বdতা আর ফুরােলা না। 
 
িনলুর কােছ kমা চাi ei দূরেদশ থেক eকা eকাi কথা বিল জািন oর সােথ কথা বলার মুখ আমার 
আর নi।ভািব eকবার oেক ফান দi o eকটা বাকা ধমুস রকেমর সহজ সরল মেয় আিম ফােন 



কথা বলেল o িনেজেক ধন  মেন করেব কান aিভেযাগ করেবনা কান ঈষা বা তািcল  তা নয়i।িকnt 
পাির না। দi না। কাথায় যন বঁাধা পেড় থািক।মােক তা বলেত পাির খািনকটা।বলেত চেয়o বলা 
হয়না।মার সােথ কথা বেল জানলাম।o eখনo আেগর মতi আেছ।তাi ব াপারটা চেপ যাi। 
নতুন কের িকছু বলার pেয়াজন বাধ কির না।মেন হিcল িনলুi আমার মেনর িঠকানা।সিত কাের 
ভােলাবাসা তা কাথাo কারo কােছ পলাম না তবু ভােলাবাসার মত ভাল eকটা uৎক াi আমার 
নিসেব িছল।eiসব ভেব িনলুর কথা ভেব সময় পার করেত থাকলাম।আnার কথা ভাবেত ঘৃণা হয়।আর 
কাuেক িনেয় ভাবেত ভােলা লােগনা।eেকবাের িফের আসবার aনুমিত পলাম না।তেব িবেশষ pেয়াজন 
দিখেয় বড়েজার 45 িদেনর eকটা ছুিট ব াবsা কিরেয় নoয়া যায়।না হেল eটাi aেনক বড়। 
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pচ  jর িনেয় বািড়েত িফরলাম।মা বাবােক বুঝাল আিম িনলুর জন i ছুিটটা িনেয়িছ।তখন রােগর মাথায় 
িক কেরিছ eটা eখন দখবার নয়।ei িনেয় বাবা আমার সােথ কথা বলেত রািজ নয় eমনিক আমার 
সােথ কান কথাi বলল না।আমার কথা িক িনলু জােননা?oর না আসা আমার মেনর ভতর আরo ঝড় 
তুেল গল।eটাi sভাবতi িঠক আিম ডাকেলi য আসেত হেব আর ডাক eখনo তা দiিন। 
 
বাবা আমার uপর সিত কােরi aেনক রািগেয় গেলন আমােক িনলুর সােথ সব যাগােযাগ বn ei 
ঘাষণা িদেয় ফলেলন।আমার বুেকর ভতর ছঁ াত কের uঠেছ িনলুo িক তাi চায়!dিদন হেয় 
গল। ভেবিছলাম আিম দেশ চেল গেল িনলু ভজা চােখ তুমুল eকটা uৎক ায় আমােক দখেত 

আসেব আমােক দেখ কঁাদেব আমােক ভােলাবাসার পরশ দেব দূর থেকi o আমার জন  eতgেলা 
িদন aেপkা কের আেছ আমার সামেন eকটা আদরমাখা ভীr মেনর সাহসী p  িনেয় দঁািড়েয় বলেব 
আিম পেয়িছটা িক?oর জীবন িনেয় eiভােব খলার?আিম eমনটা aমানুষ কন িক নi oর যা aেন র 
ভতর আিম পেয়িছ?oর হাজারo aিভেযাগ দাষােরাপ আিম নীরেব মাথা পেত িনেয় ছলছল চােখ oর 

িদেক তািকেয় থেক oর হােতর িদেক আিম হাত বািড়েয় দব।আমােক ছঁােব না তুিম বেল কঁাদেত 
কঁাদেত যন দূের সেড় যায় আঁচেল মুখ লুিকেয় কঁােদ আিম কঁােধ হাত রািখ oর বুক কেঁপ uেঠ সারা 
শরীর ঝঁাকুিন িদেয় আিম aনুভব কির oর eকাকীtময় eক নারী hদয়।িকnt আমার ভাবনার মেতা বাsব 
হেলা না।িনলু য কাথায় তাo ভাল কের জানা হেলা না দেশ eেস আরo aসুs  হেয় গলাম! সটা 
িনলুর aনুপুিsিতi মুখ ম কের তুলল।ভাগ  রাখাপ হেল যা হয় নলাম িনলুর ছাট ভাi আমােক মারার 
জন  ঘুরেছ।আমারo বুঝেত বািক থাকল না য িনলু বদেল গেছ o ঘুের দঁািড়েয়েছ eকজন মানুেষর সহ  
করবার মেতা সহ সীমা থােক তা যখন লি ত হেয় যায় ভােলাবাসা বঁেচ থাকার পথ পায় না।িনলুেক 
নতুন কের ভেব আরo ক  পািcলাম আিম। 
eখন আমার িনলুর সােথ দখা হoয়া দরকার oর কােছ আিম kমা পেত পািরনা িক!oর দৃঢ়sভাব 
আমােক খুবi ক  িদিcল।আমার ei eকাকীt ধু িনলুi পাের িনমূল কের িদেত।আমরা নতুন কের 
সংসার r করেত পাির।মােঝ মােঝ বােজ কlনা eেস হানা দয় মেন। 
o িক আমার ক  বুেঝ আমােক kমা কের িদেব না?মাo জােনন না o কাথায়!বাবা হয়েতা জােন িকnt 
বাবা তা বলেবন না কারণ বাবা জােন মা পৃিথবীর সবেচেয় সহজ eক মা। স আমােক বেল িদেবi স 
আমার aপরােধর কথা মেন রাখেবনা।তাi বাবা মার থেকo ব াপারটা চেপ রেখেছন।বাবা আমার 
সােথ কথা বেলন না দখলাম।ভাল হেয় আিম ব ারােক চেল গলাম যিদo আমার oখােন না গেলo 



চলত িনেজর িনরাপtাo eকটা ব াপার হেয় দঁাড়ােলা আমার। dভােব বলেল যা দঁাড়ায় গা ঢাকা 
িদলাম। নলাম িনলু কান eক আtীয়র বািড়েত থােক আমার সােথ দখা করেব না আিম পৃিথবীর 
সবgেলা sুল তnতn কের oেক খঁুেজ বর করেবা। 
o আমার বu দূর থেক না হয় eকটু ভুল কেরi ফেলিছ তােত িক!eiসব কথা ভেব হঁাটেত হঁাটেত 
আমার পােয়র কদম বড় হেয় যায় আিম কপােল ঘাম aনুভব কির eকা eকাi হাত নাড়াi।আিম oেক 
আমার ভােলাবাসা বুঝাব।আবার আমােদর সংসার হেব o যমনটা কlনা কেরিছেলা তারেচেয়o মধুময় 
কের আমরা r করেবা আমােদর পুরেনা জীবন নতুন কের। 
 
eকিদন ফােন কথা হেলা oর দৃঢ় ক sর আমার ভাল লাগেলা না oেক নমনীয়i বিশ মানায় আিম 
সরকমi aভ s।aেনক কথা হেলা aেনক িমেথ  বেল বুঝােতo চাiলাম o কঁেদo ফলেলা eকসময় 

কঁাদেত কঁাদেত eo বলেত ছাড়ল না য আমার িমেথ র জন i o কঁাদেছ।o আর আমার সােথ দখা 
করেবনা।আমােদর আর দখা হেবনা।আমার গলা যন নেম eেলা িকেয় কাঠ হেত চলল oর সােথ 
কথা বলেত বলেত।আমার কন যন মেন হেলা িনলু eখনo আমার বu আর আমার বuেয়র aন  
কাথাo িবেয় হেব aন  পুrেষর সােথ রােত েয় থাকেব eটা আিম িকছুেতi মেন িনেত পারেবা 

না।আমার চােখ জল ছলছল কের uঠেছ।িনলুর জন  কখনo আমার eমন লােগিন।eমন হয়িন। 
তেব িক আর কানিদন িনলুর সােথ দখা হেবনা তা িক কের হয়!o িঠকi িফের আসেব আমার কােছ। 
য পুrষ বারবার eমন কের তার িক eমন গ ারািn আেছ য স সারা জীবন eক বu িনেয় থাকেব 

ভালবাসেব।eরকম p  oর মেন ডানা বঁাধেতi পাের।আিম তা oেক কম ক  দiিন।eকবার dবার 
হেলo না হয় কথা িছল বারবার আমােক িনেয় oর ক  পাহােত হেয়েছ। 
 
আিম তা eকিদন ভাল diিদন খারাপ আমার uপর oর আsা uেঠ গেছ eমনটা বলাi sাভািবক।তবু 
আিম হাল ছাড়েত পািরনা। স য আমার বu।আিম oেক ভােলােবেস ফেলিছ সব কূল হািরেয় তা িক o 
বুঝেবনা। য আমােক বলেতা আমােক ছাড়া o বঁাচেব না আমার জন  িবষ খায় স আবার আিম ডাকেল 
িফের না eটা কমন ভােলাবাসা! 
মানুেষর িক আর চ  হেত পােরনা eকজন মানুষ িক সবসময় eকi রকম থােক?oেক eসব aেনক 
বুিঝেয়o কান লাভ হেবনা মেন হয়।o ei শহেরi থােকনা বলল আর oর সােথ দখা করেত চাoয়া 
আমার বৃথা চ া ছাড়া িকছুi নয় aেনক দৃpকে i o eসব কথা হরহর কের বেল চলেছ আিম eপাশ 
থেক ধু বারবার গলা িদেয় বাতাস নামািc।  

 
eকবার ভাবলাম জার কের aিধকার দখাi পর kেণi মেন হেলা আর কাজ হেব না আমােক aন ভােব 
দখেত হেব।িনেজর eকাকীtটা আমােক বশ কুেড় খািcল।আমার আর কান uপায় নi ei জীবেন 

যার িদেকi তািকেয়িছ সi কলা দিখেয় চেল গেছ।িবলিকস আnা eখন িনলুo। 
আর আি কা যােবা না দেশi থেক যাব ছুিট শষ হবার আেগi তাi পিরিচত eকজনেক ধের ব াপারটা 
িঠক কের ফললাম eরজন  িকছু টাকা খরচ করেত হেলo আিম রিড িছলাম শষেমশ থেকi গলাম। 
 
যােক যখন দিখ তােক িনেয়i ভাবনা কlনার জাল বুনেত r কের িদi বেল মনটা ভঁাতা হেয় 
গেছ।যা আেছ eটা ভােলাবাসা নয় eটা িঠক পুrষ মেনর আকুিত। মেয় মানুষেক কােছ পাoয়া o 

চাoয়ার আকিুল িবকুিল।আিম জািন আিম আর কাuেকi হয়েতা ভালবাসেত পারেবানা।চাio না।সmা 
eেসিছল কাল।oর সi চাখ আর নi যন বুিড় হেয় গেছ o।আেগর সi িদন শষ হেয় গেছ যন 
oর কােছ আমার যাবার কথা িছল িকnt আর পারিছনা মেনর ভতর মেনর কান জার পাiনা।oর বাcাটা 



aেনক বড় হেয়েছ eমন eকজন মেয় মানুষ িনেয় আিম ভাবেত পািরনা।জািন সmা আমােক িনেয় িকছু 
ভাবেত চায় oর p  করার ধরণ দেখi বুঝেত পেড়িছ।িকnt আিম ei সমােজর মানুষ আমােক ei 
সমােজi থাকেত হেব ei ভেব নতুন কের কান কূলিকনারা পলাম না। sফ শরীরেক সায় িদেয় 
সmার কােছ যাoয়াo যুিkযুk মেন কিরনা।মনেক যতi বঁাধা দi না কন কাlনােক বঁেধ রাখেত 
পািরনা লাগাম ছাড়া ঘাড়া হেয় আিদম ulােস কঁেপ uেঠ বারবার। 
বঁাধাহীন মন বাড়ােলo পা বাড়াi না। 
দািলেরর কথা না হয় বাধi িদলাম।ফাrক ভাiেয়র সােথ eতিদেনর সmক সটােক তুc করা যায়না।না 
মনেক সায় িদেত পাির না।আরo যা নলাম সmা ন া হেয় গেছ oর হিরণী যাdর চাখেজাড়া কােজ 
লােগিন।aথবা pেয়াগ হয়িন হেলo ভুল পেথ হেয়েছ।কােরা rপ কাuেক sেগ নয় কােরা rপ কাuেক 
দয় নরক।rপ থাকেলi য মানুষ rপসী সাজেব জীবন rপময় হেব eমনটা কথা নi।বারবার সmার 

সােথ বাজাের দখা হেত থাকেলা। যখােনi যাi আমােদর পরsেরর ছায়া পরsরেক kস করেত 
থােক।oর পট আর নািভর গড়ন আমােক ঘািমেয় তুলেত িছল বারবার।eকিদন মুিড়g া রঁেধ 
খাoয়ােনার pিতrিতo িদেলা িনেজ িনেজi।সmার শারীিরক আেবদনgেলা আমার চােখ চােখ ঘুের 
বড়ােতা oর কথা মেন করেলi আমার মন হরহােমশাi aসুs  হেয় যত।মার বাধহয় আমার চিরেtর 

uপর আর বাড়িত আsা নi আিম যন সmার সােথ eতটা না িমিশ eেথেকi aেনকটা বুেঝ 
ফললাম।যতi িদন গড়ািcল িনলুর pিতo আমার aেহতুক আgহটাo কেম সmার িদেক পাlা বেড় 

যািcেলা যা sাভািবক ভােব আমার সব সময় আমার চিরেtর সােথ লপেট থােক। 
যাo eকটু দীঘsায়ী ভােলাবাসা বেড় uেঠিছল আnার সােথi তাo হয়েতা oর শারীিরক মাধুযেক কnd 
কেরi।আিম িনি ত আnা সmা oরা শরীর িদেয় ধু রাজt কন সারা পৃিথবী িকেন িনেত পারেব। 
পােরo। ংস kমতাo oেদর eমনi।জীবন গড়েত যতটা না পাের ংস কের িদেত হাজারgন। 
 
নতুন পুরাতন বnুেদর সােথ িকছু িদন কািটেয় eলাম।ব s সবাi সবারi সংসার ছেলেপেল আপন 
ভুবেন সুখ সাগের ভাসেছ আর আিম দশ বছর আেগo যা eখনo তা।পাথক  ধু বয়সটাi বেড়েছ। 
সmা হতাশ হেয় হাল ছেড় িদল।আিম দখলাম আিম আnােকi সবেচেয় বিশ ভােলােবেস 
ফেলিছ।মােঝ মােঝ eকা হেল ভািব যিদ আnা সবিকছু হািরেয় হঠাৎ কের আমার সামেন eেস 

দঁাড়ায়!ব াপারটা কমন হেব।জািন eমনটা কানিদনi হেবনা তবুo বঁাদর মনটা কlনা করেত ছােড় 
না।কlনায় সবিকছু জীবn মেন হয় ভাবেতi ক  লােগ কন জীবনটা eমন হেয় গল! 
িনেজেক িধkার কির মােঝ মােঝ।িনেজর চিরেtর িবিcির aবsা দেখ। 
sুেলর বnু নুr,oর মেয়েক ভােলা লেগ গেলা হঠাৎ কের।পেনর ষাল বছর আেগর কথা নুr sুল 
ছেড় গােমnেস কাজ নয় oখােনi িবেয় কের আমরা ম াি ক পrবার আেগi স মেয়র বাবা বেন 

যায়।আজ তার মেয় আমার চােখ চাখ রােখ আমারo ei বয়েস নতুন কের ভীমরিত ধের।তাo িকনা 
বnুর মেয় oi মেয়টা তা আমারo হেত পারেতা।eকটু আেগভােগ িবেয় করেল aমন eকটা মেয়র 
বাপ আিমo য হতাম না তার গ ারািn আিম িক িদেত পাির!না িনেজর সােথ িনেজ িকছুেতi পের uঠিছ 
না eকা হেলi মেনর ভতর বাজনা বেজ uেঠ পুrষ মানুেষর পুrষেtর jালা যntণাময় যিদ না 
নভােনা যায়। 

 
ছুিট শেষ আবার িফের গলাম ক াnনেমেn। সi পুরেনা uদাসীনতা আরo শk কের জেক 
বসেলা।সবেচেয় বদনাদায়ক য কারণটা ঘটল তা হেc ei য কােছ থাকেত যা হয়িন আবার দূের eেস 
সi জেল ডুেব মরলাম।সmার সােথ ফােন খুবi ঘিন তা o আলাপচািরতা চলেত থাকেলা।যােক বেল 



eেকবাের ধুমধাড়াkা pম।dজন dজনেক পারেল যন ফােনর ভতর িদেয়i eেক aপরেক ছঁুেয় দi 
আদর কির ভােলাবাসার iিনেয় িবিনেয় কির। 
 
হঠাৎ কের আমরা dজন dজনেক বশ আপন কের িনলাম।যা যা আজ থেক ছয় বছর আেগ ঘটেত 
পারেতা তা দিরেত হেলo ঘটেলা বেল আমরা dজেনi খুব খুিশ কন আেগ ঘেটিন ei বােক  dজেনi 
সমব থী।আিম যন তামােক ছাড়া eক মুহূতo বঁাচেত পারেবা না eমন কথাo oর মুখ থেক বিড়েয় 
আসেলা।আিমo যখনi কাuেক ভােলাবািস খুব আপন কের নi aন  িকছু নতুন কের ভাবেত পািরনা 
eটা eকটা ভােলাবাসার মহৎ রাগ আমার। 
আমার সবিকছুেতi দির হেয় যায়।eেkেto য হেবনা তা কন!মা জানােলন িনলু তার কােছ গত dিদন 
যাবৎ আিম পারেল যন anত eকিদেনর ছুিট িনেয় আিস।eমনটা সmাo বেল আসেছ আমােক দখার 
জন  o পাগল হেয় আেছ আমার আদর ছাড়া oর জীবন aচল যন কান িকছুi ভাবেত পারেছনা।  
pেমর িভখাির আবার রাজা হেয় গলাম।sভাবতi eকটা না ভাল লাগা মেনর ভতর বাসা বঁাধল 

আমার।eখন ভেব ভেব কূল িকনারাহীন কার মান ভাঙেবা আর কার মন ভাঙেবা? 
আিম তা মানুষ eকজন।িনলু আবার পাথর থেক বরফ হেয় হেয় গল হঠাৎ কের মেয়েদর হািস কাnা 
বুিঝনা আিম তা পের গলাম গঁ াড়াকেল।হায়ের কৃপেণর eক ধন ভাগ কের খািব কতজন? 
 
িনলুর সােথ ফােন আলাপ কের ব াপারটা বুেঝ িনেত চাiলাম িকnt স আমার সােথ ফােন আলাপ 
করেবনা।আমার মন য খািনকটা বঁাক খেয়েছ eরi মােঝ তা জানেল িক হেব সi ভাবনায় আিম 
িদেশহারা।সmার সােথ আলাপ কিমেয় িনলুেক ফােন eকটু সময় িদেত থাকলাম িকnt আমার ভয় না 
জািন কখন সmা চেল আেস!যা পাগল মেয় eকটা!তেব oেদর আtীয় sজন aেনক সনা বািহনীেত স 
সুবােদ eতটা সহজ নয় আসা জানাজািনর ভেয় aেনকটা িমiেয় যায় o eকথা aেনক বার বেলেছ িনজ 
মুেখ।নয়েতা আিম aেনক আেগi oেক eকবার আসেত বলতাম কlনায় যমন oেক আদর দi িঠক 
তমন কের eকবার আমার aিতিথ কের দখতাম। 

আিম ei ব াপারটা িনেয় ফাrক ভাiর বuেয়র সােথ আলাপ করেতo uদ ত হi।আমােদর ব ারাক 
থেক খািনকটা দূেরi থােকন ফাrক ভাi সিদন ei uেdেশ i oখােন যাoয়া।িরিনর সােথ খলেত 
খলেত কথা বলেত বলেত আর সুেযাগ হেয় uেঠিন তাছাড়া তমন সুেযাগo িছলনা। 

সmা eত মিরয়া য ব াপারটা সুরাহা করার pেয়াজনীয়তা হােড় হােড় বাধ করিছলাম। 
eখন আিম বািড় গেল সmা িনঘাত জেন যােব।িনলুেক দখার iেc সংবরণ করাo কিঠন কতিদন 
দিখনা o হয়েতা আরo মাটা হেয় গেছ।মেনপেড় oর দীঘল চুল যা িদেয় আমােক বঁেধ ফলেত 

পারেতা aনায়ােস।আমােদর সiসব সাহাগী সময়gেলার কথা মেনপেড় যন আিম oেক কােছi দখেত 
পাi।eiত ei পথ eiখান িদেয় আমরা aেনক হঁেটিছ।জানালা িদেয় eকদৃে  তািকেয় থািক। সiসব 
িদেনর কথা মেন ভেস uেঠ। যন আমার কlনায় িনলুেক আমার কঁােধ মাথা রেখ বেস থাকেত দিখ 
পােক।আমার হাত ধের হঁােট িমি  কের কথা বেল oর sর ei pথম আমার কােছ িমি  মেন হল। 
আবার ফান িদi বেলo ফিল স কথা তামােক িমস কির eiসব পিরিচত পথ দখেলi তামার কথা 
মেনপেড় আবার হয়েতা সiিদন আমার আসেব।আিম oেক আমার ভােলাবাসার সীমানায় িনেয় আসেত 
চাi।ei eকটু ভােলাবাসার কাঙালi তা িছলাম সারাটা জীবন। 
তবুo িনলুর মন বুেঝ না আমার মন িক চায়।আমােক ভােলাবােসা আমার সােথ মন ভুলােনা িশহরণ 
জাগােনা আলাপ কর eiসব কথা কাuেক িশিখেয় িদেয় িক আর pম করা যায়!o কন eমনটা নয় 
ভােলাবাসায় িমেথ  কথাo তা ভাল লাগার o িক তা বুেঝনা?  



sামী stী হেলi িক ভােলাবাসার u তা থাকেত নi তা য ধু pিমক pিমকার ভতেরi থাকেব eমন 
তা কথা নi!o কন তা বুেঝ না।খুব রাগ হয় oর eসব কথায় ফান ছুেড় ফলেতo iেc কের িকnt 

oেক বুঝেত দiনা। 
দখা করার কথাটা uহ  কের রাখলাম।খািনকটা ব so য িছলাম না তা নয়!িনলুর মেন eকটা 

ভােলাবাসার চতন েবােধর aেপkায় থাকলাম।o আর আেগর মত নi।eখন য রকম হবার দরকার 
তমনটাo নয় o। মেয় মানুেষর কথার রা বড়i যntণাদায়ক। 

ধরেত গেল eটাi আমার জীবেনর সবেচ কিঠন eকটা সময়।eকিদেক সmা aন িদেক িনলু আর 
মঝাখােন আিম আমার জীবেন eমন চরম সময়i বারবার আেস কারo মন ভরােত গেলi আমার eমন 
পিরিsিত আেস য কারo না কারo eকটা মন ভাঙেতo হয়।আর সটা য আমারi দাষ তা বলার 
aেপkা রােখ না।িক ফেল িক নi কােক ফেল কােক ধির ধুলাi-anকার! 
তবু আমার মন িনলুর িদেকi হেল থাকেলা সারাkণ। 
সmার সােথ কথার বাড়াবািড়েত কথা কাটাকািটo r হেয় গল।oর aেনক কথাi uশৃ ল মেন ব থার 
কঁাটা ফুেট aমন ধারােলা সেপর নাক যােদর তােদর কথা eমনi তুrত ফুড়ুৎ ক  দয়।o য eমন 
বিহেসবী কথা িদেয় আমার সােথ ঝগড়া করেব আিম কানিদনi ভািবিন। যসব মেয়েদর জীবেন 
দােষর কািল লপেট থােক তারা জীবন সmেক aেনক িসিরয়াস o সেচতন চিরেtর নমনীয়তা আয়t 

কের ভাল হেয় যােব eটাi আমার ধারনা িছল।আর সi িদক থেক সmার কােছ আিম aেনকটা 
নমনীয়তাi আশা কেরিছলাম।জীবেনর eকটা ভুল থেকo য oর কান িশkা হয়িন o eটােক িকছুi 
মেন কেরনা eটা ভেব আিম যারপরনাi aবাক হলাম।oর মেনর ভতর anকারটা দেখ ফলার পর 
িনেজর pিতi িনেজর খুব কrণা হিcল।তারপর আর oেক ফান কিরিন কানিদন।o িনেজo oর 
aহংকারেক পুিজ কের আমার জীবন থেক সভােবi চেল গল যভােব eেসিছল। 
িঠক হঠাৎ eক পশলা বৃি র মেতা eকখ  মেঘর মত। সi ভাল হেয়েছ য আমােক িভিজেয় যায়িন 
যমন গেছ আnা যমন কের eখনo আমােক ভজায় িনলু। 

িনলুর সােথi জীবনটা আপাতত ঝেড় ঝুের সাজােত চাi।আর eকটা বার oেক দখেত চাi আমার 
চােখর uপর oর চাখ হেবনা হয়েতা না হাক থুরাi eসব কয়ার! 

মােঝ মােঝ রাগ হয় ভীষণ eভােব তলােত পারেবা না।o যিদ আর নাi চায় তা যাক না মেয়মানুেষর 
aভাব ei দেশ eখনo পেড়িন।eকা eকাi রাগ কির আবার তা সংবরণ কির।জীবেনর যিদেক তাকাi 
শূন i মেন হয় শূন  শূন i লােগ ভাল লােগনা িকছুi ভাল কথাo খারাপ লােগ মন িবিষেয় uেঠ। 
মােঝ মােঝ মন যা বেল তা যিদ কান মেয় মানুষেক মুেখ বিল বা জানেত পাের তারা য আমার কােছ 
ঘঁষেব না তা আমার ভাল কেরi জানা।তাi মেনর কথা মেনi চাপা রািখ।কথা িদেয় িনেজেক িবেsািরত 

কিরনা।ভাল মানুষ হেয় সবিকছু িদিব  চািলেয় িনেত ব s রত থািক। 
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aবেশেষ িনলুর সােথ দখা করবার িদন তািরখ পাকা কের ফললাম।o বশ কিদন aেপkা কের আেছ 
মা aেনক কের আমােক বলেলন।িকnt আমার uপর িছল eকটা রা যেntর আ িুল িনেদশ।eমিনেতi ছুিট 
িনেয় eেস আর eে ালােত িফের যাiিন eiেসi কের রেয় গলাম।আবার eiসমেয় ছুিট নoয়া সmব 
িছলনা কারণ আিম জানতাম আমার িদেক বড়কতার লাল চাখ তািকেয় আেছ eকটু ভুেলর aেপkায় 
যন পলকহীন। 



মােক বুঝালাম।িনলু বুঝল িকনা জািননা।বুঝেল o আমার সােথ দখা না কের eভােব ভাব দিখেয় চেল 
যত না। যিদন আসলাম তার আেগর িদনi o চেল গল।আমার ধারনা o জানেতা তেব o eমন কন 

করেলা!আর iেc করেলা না কথা বলার।আবার িফের আসলাম।মার uপর খুব রাগ হেলা eেকর রাগ 
aেন র uপর ঝাড়া eiযা! 
oi িদন deকটা গরম কথার পর আমােদর aেনকিদন কথা হেলা না। স আর আমার বu নয় য আিম 
eমনটা কির।o বলল oেক কন বারবার তা মেন কিরেয় িদেত হেব?তাi তা eখন তা আিম 
িবনপুrষ।লmালিm দীঘ eকটা aিভমান আমােদর aেনক িদন কথা হেলা না। 
o িক আর ধুi sুল িনেয় আেছ!eটা ভেবi পাiনা।আমার aসুs  কlনায় eকজন পুrষ মানুষেকo 
দখেত r করলাম।আমার সােথ oর আচরেণর ধরেণ eমন ভাবা asাভািবক িকছুi না।  

আমার আর oর পিরিচত aেনেকর কােছi ব াপারটা eকটু খালাসা করেত চেয় আরo গভীর ভােবi 
জিড়েয় গলাম।জানলাম আসেল o হয়েতা আমার জন i aেপkা কের আেছ।আসেল o খুব aিভমানী 
তাi eমনটা করেছ।eটা হয়েতা আমারi ভুল।eকটা মেয় মানুেষর aিভমানেক ভেঙ িদেত পািরনা।  
স িক আর সবিকছু মুখ ফােট বলেত যােব?সবেশষ িবচাের আমারi ভুল। 

aেনেকi আমােক aেনকভােব বুঝাল eখন সিত কার aেথ িক করা uিচত oেক যিদ আিম সিত  সিত i 
িফের চাi।আর যাi হাক মেয় মানুেষর সামেন নরম হেত িশিখিন। 
আসেলi eখন যা িকছু ঘটেত চেলেছ আমার ভুেল।oর সােথ আমার কান আচরণটাi বা িন াপ সত ! 
আর কu না জানুক আিম তা জািন।িনেজর ভুলgেলার িদেক তাকােল িনলুেক eত পিবt মেন হয় যন 
oর সামেন যেয় oর জুেতােত চুমু খেয় সব ভুেলর খসারৎ দi। 
িকnt জািন আিম তা করেবা না আমার ঘােড়র বাকা রগটােতা utরািধকার সূেt বাবার কাছ থেকi 
পাoয়া।আমার eকটু সৎ-gণ খাটােল aেনক আেগi িনলু বাhেডাের বঁাধা পড়েতা।  
আসেল আিম জীবেনর মৗিলক kেt eখনo বাকাi রেয় গলাম! 
সব রাগ জলা িল িদেয় eকটু আেবিগ কথা r কের িদলাম।যখনi মেন হয় আমার কান কথাi oেক 
sশ কেরনা তখন খুব রাগ করেত iেc কের ei ভাল য িনেজেক eকটু সামাল িদেত িশেখ ফেলিছ।  
 
দিখনা িক হয় তেব মেন মেন eকটা সময় িনধারণ কের িনলাম।eভােব আর কতিদন!আমার পথ যেহতু 

আমােক বেছ িনেত হেব eেkেt eকটু সতকতার pেয়াজনo আেছ বিক।িনলু যিদ সিত  সিত i আমার 
কােছ িফের না আেস তা জীবেনর চরম eকটা হের যাoয়া আমার িনি ত হেব। 
eে ালার স ীরা দেশ িফের আসেলা।বাদল সািম oেদর সব খুেল বলার পর িনেজেক aেনকটাi হালকা 
বাধ হেত থাকেলা।তেব আমার পেk কাuেকi তমন কের পলাম না।না পলাম আমার দরকার 

িনেজেক eকটু সামেল চলা। সটা হেলi চেল। 
 
হঠাৎ কের মা ফান করেলন।বািড় থেক ফান আসেল কমন যন লােগ মন eেkেt খারাপ ভাবনাi 
বিশ করেত সাcnবাদী।মা বলেলন হাসপাতােল যেত হেব।গত dিদন িনলু হাসপাতােল।যা 
ভেবিছলাম। 

eiেতা গত রােতo কথা হেলা o বলল েয় আেছ ভাল লাগেছ না তেব তখেনা o হাসপাতােল িছল? 
eমন সময় আিম কােছ থাকেল ভাল হেতা।িনেজo ব াপারটা জানলাম।oর পােয়র gরািলেত িক কের 
যন কেট িগেয়িছল সটা থেক iনেফকশান।aেনক গাফলািত কের eখন ভুগেছ।aপােরশন জrরী। 
তমন কান সমস া নi।আিম যাoয়ার আেগi oর ছুিট হেয় যােব।o বলল আসেত হেবনা।কালেকi 

বািড় চেল যােব।  



আমরা হািস খুিশ ভােবi কথা বিল িঠক যন বnুর মেতা।আিম দখলাম িনলুর aেনক পিরবতন হেয়েছ 
ei িতন বছের।oেক eমন চটপেট কথা কখনi বলেত িনিন।oর তরল িমনিমেন সাদািসদা ভাবটা 
আমার সেকেল মেন হেতা বেল ভাল লাগেতা না।খুব খারাপ লাগেতা তখন ভাবেত য আমার বu সিk 
নয়।আর eখন oর ei চটপেট sভােবর কথা েন বুেকর ভতর eকটা ভয় কু লী পািকেয় uেঠ।যিদ 
কখনo িন o বাiের আেছ খুব ভয় হয়।িক জািন কমন আেছ o eকা eকা।eখন বুিঝ হােড় হােড় মেয় 
মানুষ ঘরেকােণ হেলi ভাল।ঘর কােণ িঘিnপনাi ভাল। 
 
মাসখািন যেত না যেতi আবার সi iনেফকশান আবার পােয়র ব াথা আবার হাসপাতাল।গত eকটা 
বছর o নািক ভালi ভুগেছ ei পা'টা িনেয়।aেনক aবেহলাo কেরেছ। কu বলেল নািক বেলেছ 
জীবনটাi আমার aবেহলায় ভরা আর সামান  পা সেতা aবেহলােতi থাকেব।ফাrক ভাi িনেজ eর 
িচিকৎসা কেরেছন।eiরকম eকটা iনেফকশােনর কথা সo বেলেছ ভাল কান হাসপাতােল িচিকৎসা 
করবার কথা স নািক aেনকবার বেলেছন।আর eখন পা'টা eমন পযােয় চেল গেছ য হাসপাতাল বেট 
খাoয়ােলo িকছু হেবনা। 
আিম জািন eবারo o আমােক বঁাধা িদেব যেত না করেব।আসেল o আমােক আর দখেত চায় না 
আমােক দখােত চায়না oর মুখ।আিম তা কানিদন eটা ভািবিন।আসেল আমােদর পরsরেক দখেল 
হয়েতা ব াপারটা aেনক সহজ হেতা।আিম য oর সােথ eকবারo দখা কিরিন eকথা েন তা বাদল 
বশ রািগেয় uঠল।আসেলi আিম ভুল কেরিছ।আমােদর পরsেরর দখা না করা মারাtক ভুল।মার 

সােথ ফােন আলাপ হেয়েছ dিদন পেরi oর aপােরশন।আমারo eখন আর grt না িদেয় ভাবার 
aবকাশ নi।িনলু তা কানিদনi কানিকছু মুখ ফােট বেলনা। মেয়টা কানিদনi কানিকছু চায়িন 
আমার কােছ।যিদo কনাকাটা যখন যা যা দরকার বাবাi সব িকেন িদেয়েছন আিমo ei িনেয় কানিদন 
মাথা ঘামাiিন।আিম লk  করতাম pথম pথম o আমার কােছ লjা পেতা যখনi বলতাম কানিকছু 
লাগেব িকনা? দখতাম লjায় oর মুখ লাল হেয় যত o ধু বলেতা িকছু লাগেবনা।বাবা সব িকেন 
িদেয়েছন। 
মেয় মানুষ হয়েতা eমনi হয় আিম কন জার কের কানিদন কানিকছু কিরিন! দখতাম আমার 

ছাড়াছাড়া ভােব o ধু দীঘ াস ফলত তাo লুিকেয় আমােক না বুঝেত িদেয়।eমনিক িনেজর sামী aন  
রমণীর িদেক যখন লিলেয় পেড় তখনo o শাn িনিবকার ধু িনভৃেত চােখর জল ফলা ছাড়া যন oর 
aন  িকছু করার নi।কতটুকু ধীর শাn হেল eকজন মানুষ eমনটা হয় আমার জানা নi।পৃিথবীর 
eকমাt eকজন িনলুেকi আিম দেখিছ। 
o হয়েতা আমার চাখ থেক চাখ লুিকেয় থাকেত চায় oর মাtািতিরk লjাi হয়েতা বঁাধা হেয় 
দঁািড়েয়েছ।আমােক ei বঁাধা ভাঙেতi হেব।আর বেস থাকেল চলেব না।oর সােথ আর ei িনেয় কথা 
বললাম না। 
 
eবার আর কান বঁাধা নi িঠকi হািজর হেয় গলাম।  
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ধবধেব eকটা সাদা িবছানা হাসপাতােলর িবছানা যমন হয় o eকটা নীল রঙা ফুল আঁকা a াশ 
কালােরর কmল গােয় েয় আেছ। ছাট কিবন।oর pেয়াজনীয় সবিকছুi eখােন আিনেয় িনেয়েছ বািড় 



থেক দখেলi বুঝাযায়।মাথার কােছ ফুলদািনেত কেয়কটা রজনীগnা যমনটা আমােদর িবছানার পােশ 
o রাখেতা আমার মেন হয়না eকিদনo o ei ফুল ছাড়া ঘুিমেয়েছ।মেন পেড় কখনo ন  হেয় গেল 
আমােক আেগi বেল রেখেছ ঘের ফরার পেথ যন িনেয় আিস।আমােদর সmক যখন দালাচােল দাল 
খািcল তখনo আমােক বেলেছ oর eiসব ছেলমানুিষ sভাব দেখ আ য লাগেতা।খািনকটা শb 
হেতi o পাশ িফের তাকাল o খািনকটা িকেয় গেছ aেনকটা বদেল যাoয়া মেন হয় গালগাল মুখটা 
খািনকটা লmােট লাগিছল।oর মুেখ খুিশর eকটা ভাব,আমােক দেখ o খুিশ হেলo সi ভাবটা o লুিকেয় 
ফলেলা যতটা পারেলা।oর কপােল বাম হাতটা রেখi আবার সিরেয় িনলাম।খািনকটা jর।oর চাখ 
dেটা খুব মায়াবী লাগিছল।eকটা নাস eেস মিডিসন িদেয় গল।আিম দঁাত িদেয় নখ কাটিছ নীরব 
দঁািড়েয়।আিম আেগর মতi রেয় গিছ। 
তার ei কথােত কপাল গঁাজ করেতi o oর আ লু মুেখ িনেয় বলল ei য নখ কঁাটা। 
ooo খািনকটা হািস ভাব ফুিটেয় বললাম।আবার নীরবতা।আসেল িনলু হয়েতা জােননা আিম আর আেগর 
মত নi।aেনক বদেল গিছ। কu আেগর মত আিছ বলেল রাগ হয়,ক  বােড়। 
oর মুেখর kািnর ছাপটাo আমার চাখ eিড়েয় থাকেলা না। 
তুিম দখেতo িঠক আেগর মতi আছ o মুেখ eক ujjল আিথিতয়তার ভাব িনেয় বলেছ। 
হঁা দখেত সরকমi আিছ।িকnt সi আেগর মানুষিট আিম নi।তুিম িকেয় গেছা aেনক। 
o িবছানায় পা মেল uেঠ বসেলা আিমo িবছানার কােণ আমরা মুেখামুিখ িঠক িতনবছর পর। 
aেনক বলার পরo o পােয়র kতটা দখাল না বলল তামােক দখাব না আমার পা,বেল মুেখ eকটা 
হািসর রশ টেন oর পা সmিকত সব কথাবাতা ভুিলেয় িদল। 
o আমার চােখ চাখ রাখেছ না আসেল o eমনটাi eকটা আ য মেয় মানুষ।সিত কাের eমন 
মেয়রাi ভাল।পুrেষর স  নয় কম।hটহাট পুrেষর চােখ চাখ রাখার sভাব থাকাo ভাল নয়। 

িনলু তুিম ফােন বড়i rঢ়।সামনাসামিন িভn eক নারী।আমার ei aিভেযাগ মশাল কথায় o কান 
কথা বলল না। 
আিমo না।আমােদর খুব কম o ভেঙ ভেঙ কথা চলিছল।o হয়েতা আমােদর সi আেগকার কথাgেলা 
মেন করেছ। কান কথাgেলা মেন করেছ o ভাল কথাgেলা নািক আমার oর pিত aবেহলা 
aিবচারgেলা?ভাল িকiবা eমন কেরিছ oর জন  আমারi তা মেন পেড়না।দীঘ াসটা লুিকেয় 
ফিল। দখেত পাi oর মন আর eiখােন নi।জানালার কােছ পেকেট হাত রেখ দঁািড়েয় 

থািক।eখানটায় ব  শীত।iেc করেছ oর িবছানায় কmেলর িনেচ পা িদেয় dজেন বেস বেস গl 
কির।oর মেনর সব ক gেলা িনেয় oেক আনn দi oেক হাসাi oেক সুখী কির। 
তািক আিম পিড় না! তামােক আিম ভােলাবািস িনলু eকথা মেন মেন বেলo ফিল।মােঝ মােঝ oর িদেক 
তাকাi দূর থেক।eকিদন o আমােক কােছ ডাকেবi সiিদন আিম oেক পৃিথবীর সব আদর oর পা 
থেক মাথা পযn সারা শরীর মুিড়েয় দব।oেক আিম খুব ভালবাসেবা।o যন আমার চােখর িদেক 

তাকােতi পারিছেলা না।eকটা দীঘ নীরবতার মেধ  সুনসান সময় চেল যােc আমােদর। 
aেনক aিতিথ sজন oেক দখেত eেসছ আিম আর কথা না বািড়েয় aেনকটা দখা না কেরi চেল 
আসলাম।রােত মা থাকেলন িনলুর সােথ। 
বাবা সকােল ফান কের হাসপাতােল িনেয় গেলন আমােক।সবারi মন খারাপ।িকছু বুেঝ uঠেত পারলাম 
না বাবা আমার কঁােদ হাত রেখ কঁেদ ফলেলন।ei pথম বাবার ei নমনীয় মুখ দেখ আিম িঠক 
থাকেত না পারেলo িঠক থাকাটাi জrরী হেয় পড়েলা।িনলুর মুেখ িদেক তাকােতi পারিছলাম না।খুব 
মায়া হিcল।সবার সামেনi বলেত iেc করিছেলা d হাত িদেয় িনলুর গাল ছঁুেয় আদর কের বিল আিম 
তামােক ভােলাবািস আিম তামাির আিছ। সi সুেযাগ eত মানুেষর ভীের আর হেলা না।যখন জানলাম 



িনলুর পা'টা gরািলসহ বশ খািনকটা aংশ কেট ফলেত হেব।হাড়টা বশ মারtক আকার ধারণ কেরেছ 
eছাড়া আর কান uপায় নi oেক বঁািচেয় রাখার। যন আিম চােখ িকছু দখিছলাম না দঁািড়েয় থাকেতi 
ক  হিcল।আমার কােনর তালা িচঁiii eকটা শেb যন sb হেয় গল িকছুi নেত পািcলাম না। কন 
য eমনটা হেয় গল! 

আিম িবড়িবড় কের কােক যন িক বিল িনেজi িনেজর সােথ হয়েতা কাuেক aিভশাপ দi আমােকo 
হেত পাের।খুব ছাট লাগিছল িনেজেক। যi eiসব িকছু আমারi aপরােধ ঘটেত চলেছ। 
মা তার uপর eত aত াচার আlাh য় কন eমনটা করেলা মা কঁাদেত কঁাদেত আরo িক যন বলেত 
থাকেলা আিম যন কারo কথাi নেত পািcনা আমার চাখ কান মাথা gমট eকটা anকার িঝ িঝ শb 
আমার চারিদক থেক ছঁেক ধের আেছ। যন eকটা িনকশ কােলা anকাের kমশi ডুেব 
যািcলাম।আমার ভতেরর anর আtা িনলুর নাম িনেয় kাn হেয় আসিছল।িন ুপ হেয় দঁািড়েয় আিছ 
িনলুর খােটর কােণ। যন িকছুi ভাবেত পারিছলাম না আমার চােখর সামেন সবিকছু থাকেলo যন 
আিম িকছুi দখিছনা।বাবা খািনক দূের ডাkােরর সােথ কথা বলেছ িনলুর মা oর পােয়র কােছ বসা মাo 
দঁািড়েয় oর কাছাকািছ oর aন  ভাiেয়রা সবাi আজ eখােন কারo মুেখ কান কথা নi। যন সবাi 
পাথর হেয় গেছ।ডাkারেকo িব াস করেত পারেছনা কu।আরo ভাল ডাkােরর কােছ নoয়ার 
pিতrিতo িনলুর বড় ভাi িনলুর মাথায় হাত রেখ বলেছ।জািন eটা সাntনা । 
িনলুo মুেখ eকটা হািস ফুিটেয় বলেছ আমার ক  হেবনা দাদা। 
আমােক িনেয় eত িচnা কেরানা তা!আিম ভাল আিছ।সব িঠক আেছ। 
ei কথা েন সবার চােখ মুেখ কাnার ছাপ আরo িdgণ হেয় গল যন।  
আমারo িব াস হিcল না oর পা' টা কেট ফলেত হেব।iেc করিছল শষবােরর মেতা oর পােয় 
eকটা চুমু খাi।মেনর ভতর কাnা জেম uঠিছল চােখর নানায় সবিকছু ঝাপসা লাগিছল মেন হিcেলা 
আমার eকাn িকছু সময় িনলুর সােথ দরকার।আমার িকছু কথা আেছ oর সােথ।আজ আমােক বলেতi 
হেব। 
কালেকi oর aপােরশন।dপুের খাবার সময় হেল o eকা থাকেব সাবাi খািনকkেণর জন  হেলo চেল 
যােব। 
না eতkণ আমােক aেপkা করেত হয়িন।বাবা সবাiেক বেল িনেয় গেলন আমােদর eকাn সময় কের 
িদেয়।িনলুর কপােল হাত রাখেতi o হাuমাu কের কঁেদ ফলেলা।আমার চাখo বঁাধা মানল না। যন 
চােখ ঝাপসা দখিছ আিম িনলুর মুখ।oর চুেল হাত বুলােত বুলােত বললাম তামার aপােরশন হাবার 

পর তামােক িনেয় ক াnনেমেn চেল যাব।আবার আমােদর সংসার হেব। দখ আিম আর তামােক ক  
িদেবা না।আিম সারাজীবন তামােক ভােলােবেস যাব িনলু।আিম তামােক খুব ভােলাবািস।তুিম ধু 
আমার।আমার জীবেন মরেণ শয়েন sপেন eখন থেক ধু তুিম থাকেব। তামােক ছাড়া আর aন িকছু 
চাiনা।আিম তামােক সিত কাের ভােলােবেস ফেলিছ। 
িনলু কঁাদেত কঁাদেত আমার হাত সিরেয় িদেয় বলল।e আর হবার নয়। তুিম আমােক ভুেল যাo আমােক 
িনেয় তুিম আর সুখী হেব না।তুিম আেরকটা িবেয় কেরা।আমােক ভুেল যাo তুিম। 
e কী বলছ িনলু!চুপ কর তুিম িক িকছুi বুঝনা? 
আমােক আর িকছু বল না আিম িঠক থাকেত পারিছনা,আমার খুব ক  হেc।তেব আিম আর কানিদন 
তামার কােছ িফের যােবা না।  
তামােক খুব ভালবাসতাম তুিম জানেত তবু তুিম আমার ভােলাবাসার কান মূল  দাoিন আমার 

ভােলাবাসােক পদিলত কের aন  রমণীর িপেছ দৗিড়েয়ছ তুিম!আিম তামােক কানিদন kমা করেত 
পারেবা না। কানিদন তামােক kমা করেত পারেবা না জেন রােখা।আিম তামােক eখনo 



ভােলাবািস।তুিম িফের যাo।বাঙিল নারী জীবেন eকবারi িবেয় কের।তুিম আমােক আর 
আমােক...... কান িকছু িনেয় aনুেরাধ কেরা না আিম পারেবা না।আমােক তুিম kমা কেরা। 
eiসব কথা বলেত বলেত o যন কমন হেয় যায়। নাসেক ডেক চােখ মুেখ পািন িদেয় সুs  করা হয় 
পের ঘুেমর ঔষধ িদেয় ঘুম পািরেয় দয়।আমার খুব ভয় হিcল oর eমন aবsা দেখ।  
পরিদন o আর কারo সােথ কান কথা বলল না।মােক বললাম o আমার কথা মেন িনেc না সাবাi 
জেন গেলন য আিম িনলুেক িফিরেয় িনেত eেসিছ।জানা গল eেত কারo কান িdমত নi যিদo 

তবুo eেkেt িনলুi সব oর কথাi grtপূণ o যা চাiেব তােত কারo বাধা নi। 
িনলুর eক দূর সmকীয় মামােতা ভাi আমার uপর বশ চেট গল আমােক aেনকটা স oখােন 
থাকেতi িদল না।আজ আমার খুবi কিঠন কেঠার eকটা িদন।ei মুহূেত আিম কারo সােথ ঝগড়ায় 
জিড়েয় যাi িক কের!সব aপমান িনেজর ঘােড় বেয় দঁািড়েয় আিছ কিরেডাের। 
িনলুর aপােরশন হেc।aেনক আtীয় sজন aেপkায় সবাi নীরব িন ুপ।আমার মাথায় হাজার ভাবনার 
জাল িনলুেক িনেয় আমার কlনা আমরা কমন কের আবার নতুন সংসার গড়েবা আমােদর বাcা হেব 
যতটা সুখ থাকেল মানুষ সুখী হয় তার চেয়o খািনকটা বিশ সুখ আিম িনলুেক দবার pিতjায় 
pিতিjত।আমার মনটা eকটা িবষাk বাতাস থেক kেম kেম eকটা সজীব pাণবn মােঠর ফুরফুের 
বাতােস যন ঘুের িফরেছ।মেনর মােঝ নতুন eকটা ভাল লাগার আেবশ দাল খেল যায়। 
মুহূেত মুh মুh কের আমার মন aতীত ভিবষ েত eপার oপার ফুঁেড় ঘুের বিড়েয় চলেছ।আিম য 
হাসপাতােলর কিরেডাের দঁািড়েয় িনেজi ভুেল গলাম।পাশ থেক eকজন মিহলা eেস আমােক বলল 
আপিন চেল যান িনলু আপনার সােথ আর কানিদন যােব না।oর মামােতা ভাiেক uেdশ  কের দিখেয় 
বলল িনলুর সােথ eখন oর বুঝাপড়া হেয় আেছ aেনক িদন।আপিন দির কের ফেলেছন ব ।eখন 
িনলুর িকছুi করার নi।আপনার কথা আিম িনলুর কােছ সব েনিছ আপানার ভালর জন i আিম 
বলিছ।আপিন চেল যান। 
আপানার ei িনেয় আর মাথা ঘামােনা uিচত নয়।  
আপিন eখান থেক চেল গেলi ভাল।সিত কাের িনলু আর আপনােক চায় না। 
স হড়হড় কের বেল যােc খুব দৃঢ় কে  আিম ধু তার মুেখর িদেক তািকেয় আিছ।িব াস করেত ক  

হেc আমার aবতমােন িনলু aন  eকটা পুrেষর সােথ জীবনগড়েনর িচnা করেত পাের! 
ei িনলু সi িনলু নয়।আমার িব াস করেত ক  হয়।আিম না হয় eকটা ভুল কেরi ফেলিছ তাi বেল 
o aন  eক পুrেষর সােথ না না e আিম মািন না।  
রাsার মানুষgেলা আমার িদেক তািকেয় আেছ।আিম কখন য রাsায় নেম eেসিছ িনেজi জািননা।  
বাবার কল বাজেতi ফানটা বn কের িদলাম। 
হঁাটিছ ei সn ায় কাথায় যাব আমার জানা নi।িনেজেক পৃিথবীর সবেচেয় aধম eক pাণী মেন 
হেলা।সব িব াস ভেঙ ব  eকা হেয় গলাম!নােকর ভতর কাnা জেম uঠেছ বারবার। 
 
 
 
 
নতুন aধ ায়টা যভােব r আমারঃ 
 
পািলেয়o বঁাচলাম না। শষেমশ আমােক িসেলেট পাoয়া গল।হঠাৎ কের sেগর ধান বানেত য eতদূর 
eেস গিছ িনেজo জেন aবাক।সবিকছু হািরেয় মাথা িঠক িছলনা ভেঙ নতুন কের গড়েত চেয়িছলাম 
হয়েতা।সবার pিত eকটা ঘৃণা মাথার ভতর জ াম হেয়িছল নতুন কের কাuেক ধের বঁেচ থাকবার কান 



আশাi আমার ভতের কাজ করেতিছলনা।সবেচেয় ক  হিcল িনলুর জন  oর কাছ থেক eত বড় eকটা 
ধাkা আিম কlনায়o ভেব দিখিন।eকবার ভাবলাম আিম বাধহয় পাগল হেয় গিছ নয়েতা পাগল হেয় 
যাব জীবেন aেনক পাগল দেখিছ িকnt আমার মত কাuেক দখা হয়িন।ulা পাlা ডালাo ভােব যােক 
তােক ভােলােবেস আজ ভােলাবাসার না পেয় ভােলাবাসার ফিকর পাগল হেয় পেথ নেমিছ। 
eখন আিম িনেজর pিত িনেজi eকিন  ভk।িনেজেক িনেজ ভােলাবাসার দায় ঘােড় িনেয়িছ।তেব 
eiভােব পেথ নেম আসা িক ভুল িসdাn নয়!ক াnনেমেn িফের যেয় কবুতেরর মেতা খঁাচায় খােপ 
বিn হoয়ার কান iেci কাজ করেত িছলনা। 
eকবার িহেসব কেরo দখলাম যা আেছ আমার ei িদেয় বািক জীবনটা িনেজর iেcর aধীেন ভালi 
কািটেয় দoয়া যায়।সামেন eিগেয় যেত থাকলাম।eখন আমার সামেন aিনধািরত aিনি ত গnব  
সামেন িপছেন িকছু নi। ধু আিম িঠকানাহীন dরn মানব eক।eকজীবেন ভােলাবাসবার aেনক িকছুi 
রেয় গেছ।eখন ধু ভাল লাগার aধীেন বঁেচ থাকেবা।িঠক কেরিছ আর কান িকছুর িহেসব রাখেবা 
না।না িদন না মাস বছর।কতিদন হয় আমার নতুন জীবেনর eটা gেন দখেতo ভাল লাগেলা না।তেব 
মেনর ভতর eকটা িবপnেবাধ হরহােমশাi বেজ uঠিছল ei থেক পিরtােণর eকটা uপায়o ভেব 
দখেত ভাল লােগনা তেব eiসব িকছু থেক য আমার মুিk নoয়া জrরী eটা eকিবnু িমেথ  

নয়।ei সi ভেব টিলেফানটা বেচ িদেয়িছ।আিম যেহতু পাগল হেয় যাiিন তাi িনেজর uপর আর 
পাগলািম খােট না।খাটলo না।eকটা oয়াক শেপ কিদন কাজ করলাম। যiনা না ভাল লাগা r হল চেল 
আসলাম।িনেজর ei চরম sাধীনতা দেখ ভালi লাগেছ। 
ei sাধীনতাটা খুবi ভাল লাগার। যন সারাটা জীবন ei eকটু sাধীনতার জন i আিম aেপkা কের 
বঁেচ িছলাম।আজ কত বছর পর তােক িনেজর হােতর মুেঠায় পলাম।বাবার খাকা হেয় দেশর সনা 

হেয় যা কানিদন পাiিন আজ পেয় যtতti তা খরচ করেত থাকলাম।eকবার িঠক eভােবi পালােত 
চেয়িছলাম।eমনিক নদী সঁাতের চৗd নmর খােয়শটাo পূরণ কের িনলাম আমার য বয়েস নদীর জেল 
হ hlুর করবার কথা িছল তখন বাবা আমার নােকর ডগায় িসেলবােসর বাড বi ধের রাখেত বাধ  

কেরেছন।আমার icাgেলােক aিনcার হােত aকাতের বিল িদেত হেয়েছ। ছাটকাল থেকi যন eকজন 
িনrপায় মানুষ িহেসেব বেড় uঠেত িছলাম। সi খাকাবাবু খাকাi যন িছলাম সারাজীবন।তাi আমার 
বেড় uঠা িনেয় আমার যৗবন িনেয় আমার িনেজরi সেnহর ঘাটিত িছলনা। 

আমার গভীর গাmীযপূণ sভাব বাবােক খুব uৎফুl করেতা আিম দেখিছ। যন jান আর গিরমা লাভ 
করেত গেল eর িবকl নi।মা eমনটা হয়েতা ভাবেতন না।িকnt তার uপায়o িছল বেল মেন 
হয়না।আমার মা তমনটা িশিkতা িছেলন না বেল হয়েতা িশkার ব াপাের নাক গলােনা তার বাড়াবািড়র 
পযায় গণ  হেতা বেলi আমার ধারনা হয়।  
মানুষ হেত গেল িশিkত হেতi হেব আর িশিkত হেত যাoয়া মােনi ei রকম ক কর ক  মেন না 
িনেয় uপায় নi।eটাi সিত কােরর িনয়ম।বাবার চােখর সামেন আমার সi িনয়ম থেক সটেক পড়া  
eক মুহূেতর জন o হেতা না।আমার ছেল বলায় সম বয়সীরা যখন টায়ােরর চাকা িনেয় খলেতা 
চালােতা দৗড়ােদৗিড় করেতা আমােক তখন ডুেব থাকেত হেতা বiেয়র পাতায় য মানব সভ তার utরণ 
ei চাকা থেকi। সi eকটা চাকাi সমেয় সমেয় বদল হেয় হােত থেক গrর গািড় ঠলা গািড় বাস 
কার িবমােন pিতsািপত হেয় নতুন নতুন সভ তার জn িদেয় চেলেছ। 
oরা সi iিতহােসর চাkুষ সাkী oরা যন eকটা সভ তার জn িদেত চেলেছ আর আিম সi iিতহাস 
পড়িছ িনেজেক খুব aধম মেন হেতা আর বাবার uপর রাগ হেতা আমার।মানুষটা eকটা 
জােলম।eকেরাখা।আমার মেন হেতা তার মেতা বদেমজািজ কান বাবা পৃিথবীেত িdতীয় আর eকটাo 
নi।তারপর বড় হেয় আেs আেs eকিদন িঠকi eiসব শাসেনর কদর বুেঝ ফললাম।বাবার uপর 

চাপা রাগটাo আেs আেs ভেুল যেত কিঠন মেন হল না আমার। 



তেব তার বাবািগির eকটুo না কমা আমােক মােঝ মােঝi হতাশ করেতা।uপায় আমার eকটুo িছলনা। 
বাবা বেল কথা।আজ eত বছর পের ন জংশেন বেস সiসব ছেল বলা খুব মেন পড়েছ।বাবা িক 
ভাবেছ eখন মেন পেড় বাবার শষ কলটা কেট িদেয়িছলাম িক বলেত চেয়িছল বাবা জানা হেলা না।  
খুব ক  হিcল আমার।বাবা আমার কঁােধ মাথা রেখ কঁাদিছেলন িনলুi সi কাnার কারণ।িনলুেক ঘৃণা 
করেতo iেc কেরনা o আমার ঘৃণা পাবার যাগ তাo রােখনা।মুেখােসর ভতের eকটা ন া 
চিরt।সারাজীবন ঢেক রেখo ঢেক রাখেত পারেলা না যন বিড়েয়i আসেলা। 
 

ন জংশনেক পছেন রেখ ধু ধু মােঠর পেরর দূর গঁােয়র িদেক তািকেয় আিছ িকছু বুেঝ uঠবার আেগi 
eকদল পুিলশ eেস িঘের দঁািড়েয় আমােক যন টেনi তুলল। 
আিম িনিবকার।ঘর পািলেয়o িনেজেক লুিকেয় রাখেত পারলাম না।িকছু ভাবার আেগi কেয়কটা হাত 
আমােক চেপ ধের।আমার হাতটা শk কের চেপ ধের ভ ােনর িদেক িনেয় চেল আমােক।িচৎকার করেত 
iেc হিcল।eকজন জারােলা কে  আেগi বেল িদেয়েছ eকদম চুপ।  
আিম তা কারo শািn ন  কিরিন।সাত আটজন পুিলেশর মাঝখােন আিম,আমােক িঘের যন eকটা 
রাজকীয় বহর।জীবন থেক পািলেয় বঁাচার সিত কাের সmান পেয় িনেজর pিত িনেজর aিব াস হিcল। 
ভেবিছলাম সব থেক পািলেয় sেগ eেস পড়িছ পুিলেশর uটেকা আদর মেন হেলা িবধাতা িসdাn 

বদেল নরেকর খাতায় আমার নাম লেখ িদেয়েছন আর সখােনi আমােক িনেয় যাoয়া হেc। 
eখন কাশ আর পাদ eকt হেয় গেলo uপায় নi। 
আমারo কান হাত নi।রা যেntর কােলা হােত পেড়িছ।বােঘ ছঁুেল আেঠেরা ঘা ডাকােত ছঁুেল eকুশ ঘা 
আর পুিলেশ ছুঁেল বিtশটা তাজা তাজা ঘা। 
দূর থেক eকজন বেলi বেসেছ বামাবািজ করার সময় মেন থােকনা? 
তার ভাবখানা eমন যন যখন আিম বামা ছুেড় মারিছলাম স পােশ থেক আমােক সতক কের 
িদিcেলন eখন যন সi কথাi মেন কিরেয় িদেলন। 
iশ আপিন যিদ আেগ মেন কিরেয় িদেতন ei ভুলটা হয়েতা হেতা না মুখ ফসেক বেলo বলা হলনা ei 
কথাটা।তারেচ নরম নm sরi pেয়াগ কের দখলাম।আর মুখটা ধুয়া তুলসীপাতার মেতা কের বললাম 
বামাবািজ িকেসর বামাবািজ!আিম িকছুi জািননা আজ ভাের eiখােন eেসিছ।িকছুi জািননা আপনারা 

িক বলেছন!আমােক ছেড় িদন।আমার হাতেক eমন ভােব বশ কের রেখেছ য পেকেট হাত িদেয় 
েনর িটিকট দিখেয় pমাণ কের ছাড়া পেত পাির। স সুেযাগo রাখল না। 

ছেড় দব পঁ াদািন িদেলi সব বিড়েয় আসেব। 
কান পািট কিরস? 

ঐ রকম পািট করবার মেতা পািট eখনo eেদেশ হয়িন মহাশেয়রা সাজা কথা আিম কান পািট 
কিরনা।aেনকটা রাগ মশাল কে  বিড়েয় আসেলা কথাটা।আসেল আিম খেয় পেড় eক সাধারণ মানুষ 
ei কথাটা িদেয় ঢেক িদলাম আমার পূেবাk uিkটা।িবনা aপরােধ দখলাম আরo কজন পথচারীেক 
ধরা হল।আিম eখনo eকজন সনা aিফসার ei কথাটা বলেতo মুেখ শিk পািcলাম না।সব 
জানাজািন হেয় যায় ভেয় স কথাo চেপ গলাম।হাল ছেড় িদলাম বলেত গেল। দিখনা কাথায় িক 
হয়! 
তারমােন গতকাল রল জংশেনর মােঠ ট ারবাজী হেয়েছ di grেপর ধাoয়া পাlা ধাoয়ায় pাণ 
খুiেয়েছ di বীরপুt।eকথা পুিলেশর কাছ থেকi জানা গল।sেগর খাতায় আমার নাম না থাকেলo 
আমােক হািজরার জন  িনেয় যাoয়া হেc পুিলশ বেল কথা eেকবাের খািল হােত িফরেল িক হয়!তাi 
রাsায় যােক পােc বীর দেপ িশকার কের িনেয় যােc।আমারo িশকার হেত খারাপ লাগেছনা তেব না 



মারেলi হেলা ভাবলাম eকবার বেল ফিল আিম ei দশ জনতার বীর সনা িক ভেব যন পিরচয়টা 
uহ i রেখ িদলাম।eকজন কােন ধরেত চেয়িছল কান মলা খাoয়ার আেগi িনেজেক ছািড়েয় কানমেত 
বঁািচেয় বিল দাদা আমার কােন সমস া আেছ হাত বািড়েয় িদেয় বিল eরেচ হােত ধেরন। 
পুিলশ ভ ানটা আমােদর সবাiেক িনেয় দালেত দালেত চারিদেক টহল কের কের পঁাক খেত থাকেলা 
ছা  শহরটােত।eকজেনর মুেখর িদেক তািকেয় ভ ােন বেস বললাম জােনন আপনারা যখন আমার 

চারপাশ িঘের দঁাড়ােলন মেন হেয়িছল ডাকত পেড়েছ।eখন ভাবিছ তাi হেলi ভাল হেতা পেকট হািতেয় 
oরা চেল যত।আর মহামান  আপনারা আমার পেকেট বামা রেয়েছ ভেব হাত িদেয়o দখেলন না আিম 
িনভীক হািস হািস মুেখi কথাgেলা বেল চেলিছ।কারণ আমার িব াস আমার পেকেটর কান না কান 
কাগজ pমাণ করেবi য আিম সনা aিফসার।ভয় পাবার িকছু দিখনা।ভয় আমার পছেনর eক 
িমuিজয়ােম ফলা iিতহাস।ভয়েক ভয় পাবার মানিসকতা ঝেড় ফেলিছ। 
তেব eকজন তাতলা পুিলশ বারবার aবাক হেc আমার মুেখ েন য আমার কান ফান নi। 
হ মনুষ পুt তেব িক আপিন oভােব পািনর িদেক তািকেয় তািকেয় টিলপ ািথ িদেয় কারo সােথ 
যাগােযাগ করেতিছেলন? 

তা আর করেত িদেলন ক মাঝ পেথ আপনারা eেস ব াঘাত কের িদেলন না!eখন তা eকিমিনেটর জন  
আপনার ফানটা আমােক িদেত হয়। টিলপ ািথ শষ করেত পািরনাi।eকজন পাশ থেক ধমক িদেয় 
আমােদর রিসকতার যবিনকাপাত কের িদেল নীরবতার মেধ  দালেত দালেত ভ ানটা আমােদর িনেয় 
ছাট eকটা বাজাের টহল িদেয় চলল। 

আমােক খুব ভয় দখােনার জন  মেত uঠেলা।ast মামলায় ফািসেয় দoয়া।আিম িক oখােন বেস বেস 
াগ িনিcলাম িকনা!আিম যিদ eখানকার বািসnা নাi হi তা eখােন eত সকােল িক 

করিছলাম?ভাড়ােট খুিন িকনা eকজন আেরকজেনর িদেক iি ত কের িটpনী কাটল।আমােক িনেয় 
মাটামুিট পুিলশ ভ ােনi ছাটখাট eকটা িরমাn কের ফলেলা।eরকম আ াস িদেতo ভুল করেলা না 

কম কের হেলo চার বছর জেলর ডাল rিট খাoয়ার জন  যন মানুিসক pstিত িনেয় রািখ।আবার ডাল 
rিটর কথা েন আমার কপাল ভঁাজ পের গল হয়েতা তারা ভেব থাকেব eiসব জল জুলেুম আমার 
arিচ নi aেভ স বেশ আেছ কােজi ব াপারটা grতর নয়। 
থানার বড়কতার বহায়াপনা আমােক আরo হতাশ করেলা। 
চিlশ হাজার টাকা হেল আমােক ছেড় দoয়া হেব নয়েতা কাল সকােল কােট চালান করা হেব ei 
সরকার kমতায় থাকা aবিধ আমােক জেলর ঘািন টানেত হেব তার বলার ধরনটা খুবi মনকরা।িক 
ভি !তাo চােখ চাখ রেখi িনিdধায় বেল চলেছ। 
আবার ধুয়া তুলসীপাতা হেয় ফ াল ফ াল কের তািকেয় থাকলাম তার মুেখ।তার বুিdদীp চাখ িপটিপট 
কের চিlশ হাজার ei শbটার uপর জার িদেয় যন আমার ভাগ  িনধারণ কের িদেc।আমার ভােগ র 
মূল  ধায হেয়েছ চিlশ হাজার।আমার সােথ আরo যারা যারা িশকার হেয়েছ তােদর মূল  কত ধায হল 
ei কৗতূহলটাo িনভৃিত িদেত পারলাম না।আমার িদেক ফান বািড়েয় িদেয় সময় িদেলন 8 
ঘ া।আমার বুঝেত বািক থাকেলা না য আমােক আসেল aপহরণ করা হেয়েছ। 
বাদলেক eকটা ফান িদলাম িবsািরত বলেতo হেলা না o িক যন বুেঝ গল oi ভাল জােন। 
তারপর eকটা কেk আমােক তালাবd কের রাখা হল।কতkণ ঘুিমেয় uঠলাম জািননা।জানবার uপায়o 
নi পেটর ভতর িচনিচেন kুধা িনেয় বেস থাকলাম।কাuেক ডেক পলাম না।হয়েতা িশকােরর 

uেdেশ  বিড়েয় পেড়েছ। 
িবেকেলর িদেয় বাদল সাiম আর aেনেক eক গািড় সনাবািহনী থানার সামেন দঁাড়ােতi চারিদেকর 
কালাহল sb হেয় গল যন।আমার মুেখর িদেক তািকেয় বাদল o সাiম হাসেত হাসেত 



eকেশষ।eকটা ব ােগ আমার স।আিম পড়েত পড়েতi সাiম থানা কঁািপেয় তুলল সারািদন খাবার 
চেয় না পেয় খুব রাগ হিcল eখন িবিরয়ািন কাবাব আিম হাসেত হাসেত িনেজেকi িনেজ aবjা কের 

খাoয়া r কের িদলাম।আমার সােথ যােদর ধরা হেয়িছল সবাiেক ছািড়েয় িদলাম ধু তাi নয় যারা 
যারা জামানেতর টাকা পুিলেশর হােত সmান রkােথ গিcত রেখিছল তােদর টাকাgেলাo িফিরেয় 
দoয়ার ব বsা কের আিম থাকেতi িবদায় িনি ত কের িদলাম।বড়কতা আমার কােছ চিlশ হাজার টাকা 

ধার চেয়েছ েন বাদল আgন হেয় গল।সারা থানা আ েয হা হেয় রiেলা ধু। 
যাক আর কথা না বািড়েয় গািড় হািকেয় িদলাম ক াnনেমেnর িদেক।আবার সরকাির খামাের সরকাির 
ডাল rিট খাoয়ার িদন r হেয় গল।আবার নতুন কের ঘাড় িছিলেয় দoয়া হেলা।আিম যা কেরিছ তা 
দশেdািহতা না হেলo দশাবjা করার aপরােধ aপরাধী হেয় গলাম। 

বাদল eকটা a ািpেকশন কের সi aপরাধটা ধু ঢেকi িদেলা না uেlা আমার হাসপাতােল বড 
রেsর ব বাsা পাকা কের ফলেলা।আমার িক সমস া o কাগেজ বািনেয় িদেয়েছ আlাh i মালুম।oর 

uপর খুব রাগ হেলা সুs  মানুষ িক আর হাসপাতােল রs করেত পাের!uেlা সিত কাের aসুs  হেয় 
যািcলাম তাi আরo eকটা a ািpেকশেন বিড়েয় eলাম।eক যুগ থেক ধু পালােতi আিছ পািরিন 
তাi aদৃে র হােতi সেপ িদলাম িনেজেক।যা পািরনা তা করেত যাoয়ার চেয় বাকািম আেছ িক!বাবা 
মা eেস দখা কের গেলন।তােদর মুেখর িদেক তাকােত পারলাম না কারণ সi মুখ আমার আর নi 
আিম িনেজi রািখিন।মা বলেলন বাবা আবার আমার িবেয় িনেয় ভাবেছন।আিমo িকছু বললাম না ভাবুক 
যাi হাক হাকনা। 
eকটা িনরিবিcn নীরবতা িদেয় সব িকছু sীকার কের িনলাম।eখন আিম কারo খবর রািখনা রাখেত 
iেc হয়না।হয়েতা িনলুর পাটা ভাল হেয় গেছ আবার িবেয় কের সুেখi আেছ হয়েতা।আnা হয়েতা কান 
রাজকীয় জঁাকজমেক কান রাজপুtরেক িবেয় কের ভালi আেছ।সmা সo হয়েতা aবেশেষ পূব 
pিমেকর সােথ সব িমিটেয় নতুন কের সংসাের ডুেব রেয়েছ সােধ র সুেখ। 

eখন আমার নীরবতা aন  রকম,যার aথ িভn িনেজর সােথ িনেজর িমল আিমi খঁােজ পাiনা নতুন 
কের কােক িক বলেবা।রােতর আ ােত আমােক eকথাo নেত হল কান eক সহ- সনার বnুর বnুর 
সmার সােথ দিহক সmেকর রামহষক কািহনী।যা যমনi হাক eiসব িকছু যন আর আমােক sশ 
কেরনা।ঘৃণােবাধo হয়না।হঠাৎ eকরােতর আ ায় কথা pসে  বাদল eমন eকটা কথা বলল আমার 
শরীেরর সমs রk যন িহম হেয় থেম গেলা।আমার গলা িকেয় কাঠ হেয় গল যন িকছুi ভেব 
uঠেত পারলাম না।আিম চেল আসবার মাস খািনক পেরi আnা আমােক খঁােজ আমার সােথ দখা 
করেত eেসিছল।আnা আমার খঁােজ ক ােm eেসিছল! 
আমােদর ভােলাবাসার িবচাের eটা eকটা sাভািবক ঘটনা তবু আমার কােছ পৃিথবীর সবেচেয় 
আ যজনক আমার সারা শরীর কঁেপ uেঠ আমূল uেtজনায় থরথর কের। 
আnা আমার কােছ িফের eেসিছল আমােক কন বলা হয়িন তখন???আিম ছটফট করেত থাকলাম 
আnার কথা নেল আিম eমন করেবা আিম িনেজo জানতাম না।o তা িনজ থেক আমােক খঁাজেত 
eেসিছল eমন eকটা কথা oরা িক কের আমােক না জািনেয় থাকেত পারেলা! কাথায় যন eকটা ভুল 
রেয় গেছ।ei খবরটা না পেলi হেতা জীবনটা বড়i aথহীন মেন হেলা আমার। 
 
 
সব জােনায়ারgেলার uপর আমার খুব রাগ হিcেলা কন আমােক আেগ জানােলা না।সবিকছুর pিতi 
আমার খুব ঘৃণা লাগিছল আমার কান কাজ কu কের িদেত পােরনা।  



জাফর নািক বেলi িদেয়েছ আমার দেশ বu িছল।আমার সmেd eকগাদা aকথা কুকথা িগলেত হেয়েছ 
আnার।তার লjাবনত মুখটা আমার চােখর সামেন ভেস uেঠ। স রাগ কের ঘৃণা কের আমার নােম 
হয়েতা থুথু িছিটেয় চেল যায়।আমার মুখ আর oেক দখেত হেবনা ei ভাবনায় oর ভালi লােগ আমার 
কlনায় আnা আমােক পৃিথবীর সবেচেয় িনকৃ  eক ভ  আkা িদেয় িফের যায় বড় কান িবপদ থেক 
বঁেচ যাoয়ার দীঘ াস ছাড়েত ছাড়েত।আিম oর মুেখর pিতটা ভঁােজ ভঁােজ আমার pিত oর ঘৃণার eকটা 

ছাপ ei হাজার হাজার িকেলািমটার দূর থেকi দখেত পলাম যন।জাফেরর uপর রােগ আমার মাথায় 
খুন চেপ গল iেc হিcল oর গলা থেক মাথা আলাদা কের দi।বnু মানুষ হেয় eত বড় সবনাশ 
করেত পাের িক কের!oরা িক জানেতা না আিম আnার জন i িনলুেক িবদায় কের িদলাম।আসেল oটঁাi 
আমার জীবেনর সবেচেয় বড় ভুল।আnা আমার কােছi িফের eেসিছল o হয়েতা oর ভােলাবাসার ভুল 
খঁুেজ পেয়িছল তাi নয় িক!আিম কন চেল আসলাম দেশ িনেজর বাকািমর দে  িনেজi িনেজর মাথা 
ভেঙ ফলেত iেc হিcল।বাদল িবsািরত জানােত পারেলা না o সখােন িছল না।জাফর!জাফরেক খুন 

না করেল যন আমার মাথা ঠা া হবার নয়। 
আnা হয়েতা pচ  eকটা শক খেয় িফের গেছ আমােক aবjা কের আিম দখেত পাi কতটুকু ছাট 
হেয় গলাম আিম।uেlা আিমi eক pতারক হেয় গলাম।oর বাবার নmের eকটা ফান করেল কমন 
হয়।নmরটা aেনক কে  খঁুেজo পলাম।না তার নmরটা হয়েতা চ  হেয় থাকেব। পলাম না। 
eত িদেন সi sাiটাo যন খঁুেজ পলাম আর বুঝেত বািক থাকেলা না ক আমার সব খবর দেশ 
pরন কেরেছ সi সময়gেলােত।আমার রk চরেম uেঠ গল।িকnt জাফরেক পাi কাথায়! স আমােদর 

ক ােmর নয়। কান ভােব eকটা নmর জাগাড় হেয় গল।আিম আমার জীবেন eতটা কখনo jেল uিঠিন 
যমনটা জাফর o আিম dজন dজেনর uপর jেল uঠলাম।dজন dজনেকi জীবন নােশর hমিক 

দামিকেত বাতাস কঁািপেয় তুললাম। 
আnার সােথ কথা বলার িক আমার কান uপায় নi!আবার eে ালােত যাবার ব াপােরo eকটা ভাবনা 
দাল খেত থাকেলা আমার।সিত কাের ভােলাবাসার জন  মিরয়া কন মের যেতo যন বঁাধা নi। 

তারপর রমজান o ঈেদর লmা ছুিট।ভাবলাম eকবার eে ালা বিড়েয় আিস।িকnt না আেগ জাফেরর 
সােথ আলাপ করা দরকার মেন করলাম oর সােথ কমন কথা হেয়িছল সটা জানা দরকার জাফেরর 
pিতo আমার রাগ aেনকটা মািট হেয় গেছ।িকnt জাফর আমার সােথ দখা করেত িনদাrণ ভােব ভয় 
পেয় আর দখা করেলা না।আিম তােক কানভােব বুিঝেয়o পারলাম না।ব াপারটা আরo ঘালােট হেয় 

uঠেলা eেত aেনেকর মধ sতায়o সmেকর unিত হেলা না। কান কােজi িঠক ভােব পের uঠিছলাম 
না বেল িনেজর pিত িনেজর িব াস ভে র সােথ সােথ রাগ kাভ সমতােল বেড়i যািcল। 
iেc হিcেলা ei শহর ছেড় িচরতের চেল যাi কাথাo। 
আমার ei িসdাnহীনতার সমেয় eকিদন diজন লাক eেস আমােক খঁাজ কের গেলন।বাবা বলল 
কারা যন আমােক খঁাজেত eেসিছল তােদর কােছ নািক পুিলেশর মেতা মেন হেয়েছ।তারা য আমার 
বnু বা কান সহকমী কu নন তা পির ার হেয় গল বাবার কাছ থেক তােদর দoয়া eকটা নmের কল 
কেরi। 
তারপর তােদর সােথ দখা করেত হেলা।আমােক aেনক িজjাসাবাদ করা হেলা জাফর সmেn। সiসব 
p gেলা খুবi আপিtকর eবং খুবi না ভাল লাগার।শালা আবার আমার পছেন লাক লািগেয়েছ  
oেক eকটা যাcা িপটুিন না িদেত পারেল আর চেল না।ভালয় ভাল oর সােথ হেবনা।িহজড়া কাথাকার! 
oর িহজড়ািগির দেখ আমার মাথার রk চরেম uেঠ যােc িদন িদন। বটা আমার সােথ তা দখা 
করেছi না বরং ulা পাlা r কেরেছ। 
oেদর খামেখয়ািল p gেলা eিড়েয় গলাম।িকnt বাsিবক oরা আমার িপছু ছাড়ল না আবার oরা আমার 
সােথ দখা করেলা।বাদল সািম িলয়াকত ফায়সাল oেদর সােথo দখা কের aেনক িজjাসাবাদ কের 



িনেয়েছ বার বার ঘুের িফের আমার pস o হেয় গেছ।oরা সবাi আমােক জানােলা।জাফর হাসপাতােল 
কিদন আেগ ক বা কারা oেক aতিকত আkমণ কের কের সবিকছু কেড় নয় আবার মারাtক ভােব 
জখম কের চেল যায়।ব াপারটা বশ grতর হেয় uেঠেছ। 
সiটাi আমার কাজ িকনা দখার ভার পেড়েছ ei dজন inেপkেরর uপর।dঃেখ আমার হািস পািcল। 

না ব াপারটা যতটা মামুিল মেন কেরিছলাম ততটা নয়।জাফেরর aবsা যতi িদন িদন খারাপ হেত 
থাকেলা আমার uপর যন kমশi চােপর পিরমাণ বেড় যািcল।ক ােmর সবাi িমেল দখাo করলাম 
আসেলi aবsা খুব ভাল িছল না oর।আশ াজনক ধারণ করেত থাকেলা িদন িদন।মাঝ রমযােন eকিদন 
দূর থেক আমােক দেখi eক রকম পািলেয় যািcল।আমােক খুব ভয় পেয় চলেতা কারo কারo মুেখ 

েনিছ।িনি ত o বড় কান aপরাধ কের থাকেব।ব াপারটা কারo মাথায় ধের না হঠাৎ কের eমন eকটা 
aঘটন anকাের বাজ পড়ার মেতা। কu কu য কানিকছুi িব াস কের িনেত পারেছনা সহেজi বুেঝ 
গলাম আিম। 

গত কেয়ক মােস িতন িতনজন সনার ক াnনেমেnর পুকুের সিলল সমািধ o হঠাৎ কের ক াm ঘের 
আgন লাগা।eসেবo হয়েতা কারo হাত রেয়েছ িনছক ভূতুের কা i বা হেত যােব কন!কালীঘােটর 
ভূেতর িক eমন দায় পেড়েছ সনাবািহনীর uপর চড়াo হবার!পুকুর পােড়র তালগাছটার কােছ কu 
ucsের কথা বলেলi তার িকছু না িকছু িবপদ ঘেটেছ ভূেতর হােত।eiসব কানাঘুষা সবারi জানা িছল 
সবার মুেখ মুেখi িফরত। সi িতন সনার anকার রােত পুকুর ঘােট মেয়মানুষ িনেয় ফুিত করা ভূেতর 
আiেন দ নীয় aপরাধ।তাi ভূেতর রােজ  আমরা কu পা বাড়াতাম না রােত িবরােত।eসব িকছু সবারi 
জানা থাকেলo কান eকটা মানব চkেকi দায়ী করবার সুেযাগ আসােত কu কu বhদা g ন r 
করেলা।eকজনেক aপরাধী সাব st jােন ধরা গেল aন ান  সব aপরাধ তার গলায় মালা কের দবার 
সুেযাগ খঁােজ সবাi মুিখেয় থােক।aপরােধর সােথ aপরাধীর সmক যন eমনটাi।আমােক িনেয় 
aেনক কথার িকছু কথাo আমার কােন eেস লাগেলা। 
eকটার পর eকটা aত াচাের আিমo িনেজর pিত িনেজ কম িবিষেয় uঠলাম না।eরi মােঝ ei 
dিদেনর সুেযােগ যন deকটা শtro মাথাচাড়া িদেয় গিজেয় uঠল।হঠাৎ কের eক সকােল খবর পলাম 
জাফর আর নi।oর পিরবার থেক ব াপারটা বশ বাড়াবািড়র পযােয় চেল গল।ভাবেতi aবাক লােগ 
জাফেরর খুিন আমােকi িনবাচন করা হেয় গল যন আমােক নজর বিn কের রাখা হেলা।যা হয়িন সi 
সব aপরাধo আমার ঘােড় চািপেয় দoয়ার পয়তারা চলেত থাকেলা। 
আমার জীবেন eiরকম eকটা সবনাশা সময় আসেব তা কানিদন ভেবo দিখিন।মা বাবা খুব ভেঙ 
পড়েলন।মানিসকভােব আিমo কম িবপযs হলাম না!তেব মrদ েক শk খুঁিট কের সবিকছুেতi aটল 
থেক গলাম।pকৃত aপরাধীেদর ধরার কান চ াi চলেছ না eটা দেখ আিম ভেঙ পড়েলo মচেক 
গলাম না। 
কান আiেন িবচার হেব ei িনেয়o eকটা দামামা বাজেত থাকেলা।আমার কন যন মেন হেত থাকেলা 

আমার পিরিচত বnুজেনরাo আমার চিরt িনেয় যেথ  সেnহবাদী।eiসব িকছু আমার খুব কে র কারণ 
হেয় দঁািড়েয় গল।িনেজেক খুব eকা আিব ার কের মেন pােণ খুব ভেঙ পড়লাম আিম। 
আiিন সুরাহা না হoয়া পযn আমােক আর ক ােm িফরেত হেলা না সবাi আবার যার যার মেতা ব s 
হেয় পড়েলo আিম িনrপায় হেয় aেপkা করেত থাকলাম হয়েতা eকিদন pকৃত আসামী ধরা পড়েবi। 
aেনেকi aেনক কথা বলেত থাকেলা।মা বাবা যারপরনাi ভেঙ পড়েলন।িকছুi ভেব uঠেত পারলাম না 
মেনর dি nাgেলা sেp eেস হানা িদেতা িনেজেক aেনকটাi eকা কের রাখতাম আিম। 
রােতর dঃspgেলা সিত  না হেলi বঁািচ!আমােক ধের িনেয় জেল পুের দoয়া হেc িবনা aপরােধ 
eমনটাo দখেত r করলাম আিম।আমার ঘুেমর মােঝ ei uৎক া বারবার মন ভেঙ িদত।আিম শষ 
সময়gেলােত eকা থাকেত পারতাম না।eকবার পািলেয় যেয়o িফের আসলাম।না eভােব হয়না আিম 



তা কান aপরাধ কিরিন আিম পািলেয় গেল সবাi ভাবেব আিমi pকৃত খুিন eভােব জীবন থেক সারা 
জীবন আমার পািলেয় বঁাচা সmব নয়।আিম তা কান aপরাধ কিরিন। ন থেক আবার নেম আসলাম।  
eর শষ দখেত হেব। 
আিম জাফেরর বাবার সােথ আলাপ করলাম। কমন য eকটা না বুঝ তার মন। যমনটা িছল তার 
ছেল।না বুঝ গাঁয়ার টাiেপর মানুষgেলােক আমার eকদম দখেত iেc কেরনা।আমার মাথায় রk 

চেড় যায়। 
কস বশ জারােলা আকার ধারণ করেলা।মােক সব খােল বললাম।না eভােব আর হয় না।আিম eক 

মুk sাধীন মানুষ আমােক বঁেধ রাখেত পাের ক!আমােক eভােব ভেঙ পড়েল চলেব কন! 
সবিকছু িঠক করা িছল।eকরােত কুিড়gাম হেয় দশ পািলেয় ভারত চেল গলাম িবদায় িpয় দশ 
আমার।ঠা া বাতােস গা ধুেয় িনলাম।পাহািড়য়া বন পেথ pকৃিতর িব d গাছল যন।গভীর রােতর 
তারাgেলা িমিটিমিট কের jলেতিছল আকাশ জুেড়।বুেকর ভতর eকটা aব াk কাnা বারবার ডুকের 
uঠেত থাকেলা জীবনটা eমন হেব ক জানেতা!eখন যুd করবার সময় আর চােখর জেলর নয়।সামেনর 
পেথর জন  িনেজেক pstত রাখেত হেব শk ভােব জীবেনর সিত কাের যুd eখান থেকi r হেয় 
গল। 

জীবেন বারবার ঘর পালােত চেয়িছ।ঘর যখন পালােত বাধ  কের তখন সi ভাল লাগা আর ভাল 
থােকনা।দূর থেক বাংলােদর রাতজাগা বািত িমট িমট কের jলেত দেখ কাnা পািcল খুব aিভশাপ 
করেত iেc করিছল তামার ছেলেক তুিমi থাকেত িদেলনা িpয় মাতৃভূিম আমার! 
তাi হয়েতা কাnাgেলা eভােব বুেক পাথর হেয় চেপ পড়িছল।চাপা কাnা চাপা িদেয়i রাখলাম।সময় 
কের কঁেদ নoয়া যােব হয়েতা জীবেন আরo aেনক সময় আসেব কঁাদবার।eত কাnারi r।কাnার 
জীবেন পা িদেয়িছ। যমন কথা কানিদন িছলনা তাi হেত চলেছ eর শষ য কাথায়!ei জীবনেক আর 
িব াস কিরনা করেত নi করবারo নi। 
জীবন eক aিবরাম গিতর যnt। কান ভুল য কাথায় িনেয় যায়!আকােশর মঘ বদেলর রঙ,সাগেরর 
জায়ার ভঁাটা,আর মানুেষর ভােগ র চাকা সবi যন eকi রকেমর।জীবেনর িব াসেযাগ হীন িনয়ম। 

সকােলর েন বেস জানালায় তািকেয় কাnা লুিকেয় কঁাদলাম।কা ীর থেক আবার পািকsান চেল যাব 
হয়েতা ei গিত থেম থাকেবনা।eতিদেন খুেনর দােয় হয়েতা আমার নাম চারিদেক বেজ uঠেছ।সবাi 
হয়েতা বলেছ ভােলাবাসার জন  ধু eকটু pিতিহংসােক gাহ  কের বnুেক খুন করা আমার সােজিন 
হয়েতা বnুরাi eক কথা বলেছ।আর আমার নােম থুথু িছিটেয় আবার ভুেল যােc সবাi।িনলু িক 
ভাবেছ?eমন eকজন মানুেষর সােথ ঘর করার aতীত বাকািমর কথা ভাবেত ভাবেত ei বতমানেক 
ভােলােবেস oর মুখ ujjল হেয় uঠেব।eখন আর oসব ভাবেত iেc কেরনা।আমার জন  কারo eকটুo 
dঃখ হেব ভেব িনেজর জnেক বৃথা মেন হয়।আিম aযথা বৃথা eকজন pাণী। 
কা ীর আর িনরাপদ নয়।দা া পুিলশ টহল ei সবিকছু থেক eকজন aেচনা িনেজেক মািনেয় রাখা 
আমার জন  ক  সাধ  বিক।তখন সবনােশর চরম হেয় যােব। কচুi সাপ হেয় যােব।aিনcা সেত o 
eকটা তােপর মুেখ কা ীর ছাড়েত হেলা।পালহীন আমার জীবন নৗকা aদূেরi নিলতা দব নারায়ণ পুর 
নােমর ছাট eকটা থানা শহের তরী িভড়ালাম।নামটা যমন আ য বশভূষা তমন।মূলত কােঠর 
শহর।সবgেলা বািড়ঘর কােঠর তির দূর দূরাn থেক কাঠ ব বসায়ীরা eখােন কােঠর সoদা করেত 
আেস।aেচনা মানুেষরi শহর তাi আমার তমন কান aসুিবধা নi pথেমi বুঝেত পারলাম।আমার 
মত eকi পেথর pিথক কেয়কজেনর সােথ কিদন যেতi আলাপ হেয় গল কu কu পািকsান iরান 
হেয় iuেরােপর পেথ পা বািড়েয়েছ।সীমাn pহরীর gিলেত pাণ হারাবার কথাo eখােন বাতােস বাতােস 
দাল খায়।তবু সবিকছু তুc কেরi eরা eিগেয় যায়।ei পেথ সমs জীবন ব য় করা মানুেষর সংখ াo 



নহােয়ত কম য তা নয়!eকটার পর eকটা বাধার পাহাড় িডিঙেয় আজ ei কা পুরীেত জমা হেয়িছ 
আমরা কজন।aেনেকর চােখi aেনক sp চােখর ujjল জ ািত ভদ কের eকটা হাহাকার বিড়েয় 
আেস। বজায় aিনি ত ei মানবজীবন যন আমরা কu কানিদন eiসব ভেব দিখনা। 
কাঠ শহেরর দিkণ িদকটােত আsানা গড়লাম eকটা িনিষd পlীেত। যখােন মানবীরা দেহর পসরা 
সািজেয় aেপkায় থােক নতুন নতুন নাগর পুrেষর।মািনক নােমর eক ছেল oখােনi থােক কেয়ক বছর 
সi আমােক িনেয় eেসেছ।আমার বুেক নতুন eক unাদনা ei শহের বঁাচেত গেল eটাi নািক 

আমােদর মত আgnেকর িঠকানা।eটাi ei পেথর মানুেষর িনরাপদ আ য়। 
eখন কান িকছুেতi আর তমন কের aবাক হi না।সহেজi মািনেয় uঠা রp হেয় গেছ।হয়েতা কারo 
ঘের আমারo মাথা gেজ যােব।সr গিল পেথ হঁাটেত থািক কমন যন িনেজেক িনrপায় লােগ ei 
িনrপায় sভাবটাo না ভাল লাগার।eiসব িকছু িনেয় ভাবেত আর ভাল লােগ না আমার!aেনকgেলা 
িনলj চাখ আমার লjােক বশ করেত িনেজেদর ভাষায় আমােক uেtিজত করার চ া চািলেয় 
যােc।আিম ভাষা না বুঝেলo eiসব বুঝেত ভুল কিরনা।আমার িজhার িনেচ eকটা নানতা 
sাদ, দখলাম মািনক eখােন বশ মািনেয় uেঠেছ আিম জািন আমােক পেয় o দিখেয় দিখেয়i eসব 
করেছ।মাথাটা িঝমিঝম করেছ আমার। ভেব পািc না িকছুi ভাল লাগেছ না।হয়েতা eখােন নয়,হয়েতা 
ei গিলটা ভদ কের বিড়েয় পড়েবা নতুন কান পেথ! 
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